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కౌలు రైతు కుటుంబాల కన్నీరు తుడుస్తూ..
అననీదాత ఇుంట భరోసా నుంపుతూ..

• ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
• 128 కుటుంబాలకు ర్.లక్ష ఆర్ధిక సాయుం

శతఘ్నూ న్యాస్: వయావసాయుంలో వరుస నష్టాలతో పేరుకుపోయిన అప్పుల 
కుపపులు.. ఉననూ పొలుం అమ్్మకుని అదే పొలుంలో కౌలు చేసిన దుసిథితి.. వర్ 
సాగు కలసిరాలేదని మిరప వేస్తే అదీ బెడిసికొటటాుంది.. అప్పులు తీర్చేదార్ 
కనబడక కుటుంబానినూ పోషుంచలేని దికుకుతోచని సిథితిలో భవిషయాతుతేపై 
భయుంతో కౌలు రైతులు బలవుంతుంగా ప్రాణాలు తీసుకున్నూరు. ఎనినూకల 
మ్ుందు రైతు ప్రభుత్ుం, రైతుల్నూ అనినూ రకాలుగా ఆదుకుుంటామని 
చెప్పున నేట పాలకులు ఆ కుటుంబాలను కనీసుం పలుకర్ుంచేుందుకు 
కూడా మ్ుందుకు రాలేదు. రాష్ట్రవ్యాపతేుంగా ఆత్మహతయా చేసుకుననూ కౌలు 
రైతు కుటుంబాల ధైనయా సిథితిని తెలుసుకుననూ జనస్న పార్టా అధయాక్షులు శ్రీ 

పవన్ కళ్యాణ్ గారు వ్ర్ కనీనూరు 
తుడిచేుందుకు కౌలు రైతు 

భరోసా యాత్ర చేపటాటారు. 
ఆదివ్రుం ఉమ్మడి కర్నూలు 
జిల్లాలో మొదట విడత 

కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో 
భాగుంగా 128 కుటుంబాలకు 

ర్. లక్ష ఆర్ధిక 
సాయుం చేశారు. 

బలవన్మరణాలకు పాలపుడిన కౌలు రైతు కుటుంబాల కనీనూరు తుడుస్తే.. ఆ అననూదాతల కుటుంబ సభుయాలకు భరోసా ఇస్తే.. 
ధైరయాుం నిుంప్తూ ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర సాగుంది. యాత్రలో భాగుంగా ఆత్మహతయాకు పాలపుడిన 

నలుగురు కౌలు రైతు కుటుంబాలను శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్యుంగా ఇళలాకు వెళ్లా పలుకర్ుంచారు. వ్ర్ పర్సిథితి విని 
చల్ుంచిపోయారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పలకర్ుంచిన ఒక్కు కుటుంబానిది ఒక్కు దీన గాధ. పాణయాుం నియోజకవరాగానికి 

చెుందిన కౌలు రైతు శ్రీ మేకల న్గసుబాబారాయుడు రుండేళలా క్రితుం వయావసాయుంలో నష్టాలు వచిచే, అప్పుల బాధలు 
తాళలేక ఆత్మహతయా చేసుకున్నూరు. వెుంకటేశ్రప్రుంలో ఆయన భారయా శ్రీమతి భూలక్ష్మిని పరామర్్శుంచారు. 
జనస్న పార్టా తరఫున ర్. లక్ష ఆర్ధిక సాయుం అుందచేశారు. రుండేళలా క్రితుం తన భరతే ఆత్మహతయా చేసుకున్నూరనీ, 
సాయుం క్సుం ప్రభుత్ కారాయాలయాల చుట్టా కాళలార్గేల్ తిర్గానని వ్పోయారు. సుమారు 300 సారులా ప్రభుత్ 
కారాయాలయాల చుట్టా తిర్గనటటా వివర్ుంచారు. అయిన్ ఫల్తుం లేదనీ, ఎల్ుంట సాయుం అుందలేదని చెపాపురు. 
జనస్న పార్టా తరఫున ఆర్ధిక సాయుంతో పాట వ్ర్ బిడ్డల భవిషయాతుతేకు అుండగా ఉుంటామని ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ 

పవన్ కళ్యాణ్ గారు హామీ ఇచాచేరు. అనుంతరుం దీబగుుంటకు చెుందిన కౌలు రైతు శ్రీ దూదేకుల పుండాలాప్రుం చిననూ 
హుస్సేనీ కుటుంబానికి జనస్న అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆర్థిక సాయుం అుందచేశారు. వయావసాయుంలో అప్పులపాలు 
కావడుంతో శ్రీ హుస్సేనీ ఏడాదిననూర క్రితుం ఆత్మహతయాకు పాలపుడా్డరు. ఐదు ఎకరాలోలా మిర్చే, ఐదు ఎకరాలోలా జొననూ సాగు చేయగా 
పుంట నషటాుం, గటటాబాట దకకుక నషటాుం వచిచేనటటా శ్రీ హుస్సేనీ భారయా శ్రీమతి శాయామిర్బా వివర్ుంచారు. ఇుంట పెద్ద చనిపోయి 
దికుకులేని పర్సిథితులోలా ప్రభుత్ుం నుుంచి కనీసుం పలకర్ుంప్ కరువయియాుందని వ్పోయారు. ఆ కుటుంబానికి అనినూ విధాల్ 
అుండగా ఉుంటామని ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు భరోసా ఇచాచేరు. పార్టా తరఫున ర్. లక్ష ఆర్ధిక సాయానినూ 
అుందచేశారు.

• ప్రభుత్ుం నుుంచి ఒకకు ర్పాయి రాలేదు
నుందాయాల నియోజకవరగాుం, జిల్లాళలా గ్రామానికి చెుందిన కౌలు రైతు శ్రీ గైని నరహర్ రుండేళలా క్రితుం ఆత్మహతయా చేసుకున్నూరు. 
ఎనిమిది ఎకరాలోలా వేరుశనగ సాగు చేసి దిగుబడి రాక, కౌలు కూడా చెల్లాుంచడానికి డబ్బాలు లేని పర్సిథితులోలా దికుకుతోచక 
పొలుంలోనే ప్రుగు ముందు తాగ బలవన్మరణానికి పాలపుడా్డరు. శ్రీ నరహర్ ఆత్మహతయా చేసుకునే సమయానికి కుదువ పెటటాన 
నగలు వడ్్డలు పెర్గపోయిన పర్సిథితులోలా ఇపపుటకీ బాయాుంకుల నుుంచి విడిప్ుంచుక్లేకపోయినటటా అతని కుటుంబ సభుయాలు 
రైతు భరోసా యాత్రలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి తెల్పారు. శ్రీ నరహర్ భారయా, బిడ్డలకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ధైరయాుం చెప్పు 

ర్. లక్ష ఆర్్దక సాయుం అుందిుంచారు. ఆళలాగడ్డ నియోజకవరగాుం వనికుందినేనూ గ్రామానికి చెుందిన మరో కౌలు రైతు శ్రీ బుండి 
సుర్ుంద్ర వయావసాయుంలో వరుస నష్టాల కారణుంగా అప్పుల పాలై రుండేళలా క్రితుం ఆత్మహతయాకు పాలపుడా్డరు. జనస్న పార్టా కౌలు రైతు 
భరోసా యాత్రలో భాగుంగా ఆదివ్రుం మధాయాహనూుం పార్టా అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు శ్రీ సుర్ుంద్ర కుటుంబానినూ పరామర్్శుంచి, 
అతని భారయా శ్రీమతి న్గలక్ష్మికి ర్. లక్ష ఆర్ధిక సాయుం అుందిుంచారు. బిడ్డల భవిషయాతుతేకు ఉపయోగపడే విధుంగా ఆ మొతాతేనినూ 
వినియోగుంచుక్వ్లని స్చిుంచారు.

• దార్ పొడవున్ పూల వర్ుం
అుంతకు మ్ుందు కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర క్సుం ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాకు వచిచేన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి ఓర్కలులా విమాన్శ్రయుంలో 
పార్టా శ్రేణులు ఘనసా్గతుం పల్కాయి. ఎయిర్ పోరుటా వెలుపల భార్ గజమాలలతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని మ్ుంచెతాతేరు. అకకుడి నుుంచి 

భార్ రాయాలీగా శిర్వెళ్ళ రచచేబుండ కారయాక్రమానికి బయలుదేరారు. గడివేమ్ల, బేతుంచరలా, నుందాయాలలోలా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ యాత్రకు 
సుంఘీభావుంగా తరల్వచిచేన పార్టా శ్రేణులు, ప్రజలతో రహదారులు కికికుర్శాయి. దార్పొడుగున్ జనసైనికులు, వీర మహిళలు పూల వర్ుం 

కుర్ప్ుంచారు. రచచేబుండ కారయాక్రముం జర్గన శిర్వెళలా గ్రామ ప్రజలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి అపూర్ సా్గతుం పల్కారు. వేల సుంఖయాలో 
రహదార్కి ఇరు వైప్ల్ బారులుతీర్ హారతులు పటటా, పూల వర్ుం కుర్ప్ుంచారు. మ్సిలాుం సోదరులు పెద్ద ఎతుతేన రోడు్డ మీదకు వచిచే జై 
జనస్న అుంట్ నిన్దాలు చేశారు. శిర్వెళలా గ్రామ ప్రజలు రచచేబుండ వేదికకు మ్ుందు మరో గజమాలతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని 

ఆహా్నిుంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రైతుల బాధ పట్టన ప్రభుత్వాననీ ఇుంటికి పుంపడానకి 
ప్రజలు సిద్ుంగా ఉన్నీరు

* అననూదాతను అడుగడుగున్ దగా చేశారు
* రైతు భరోసా యాత్రకు భయపడే లక్ష ర్పాయలు ఖాతాలోలా వేసుతేన్నూరు
* ర్. 7 లక్షల పర్హారుం ఇచేచే వరకు పోరాటుం
* శిర్వెళ్ళ రచచేబుండ కారయాక్రముంలో ప్.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ న్దుండలా మనోహర్

శతఘ్నూ న్యాస్: రాష్ట్ర చర్త్రలో ఏ రాజకీయ పార్టా చేయని విధుంగా జనస్న 
పార్టా కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కారయాక్రమానినూ నిర్హిసోతేుందని పార్టా రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దుండలా మనోహర్ గారు అన్నూరు. రైతు లేకపోతే 
రాష్ట్రుం లేదని, రైతాుంగుం ఎదురకుుంటననూ కష్టాలపై మానవతా దృకపుథుంతో 
సపుుందిుంచలేని పనికిమాల్న మ్ఖయాముంత్రి రాష్్రానినూ పాల్సుతేన్నూడన్నూరు. వైసీపీ 
అధికారుంలోకి వచాచేక దాదాప్ 3 వేల ముంది రైతులు ఆత్మహతయాలకు పాలపుడా్డరని, 
వయావసాయుం అుంటే భయపడే సిథితికి రైతాుంగుం వెళ్లాపోయిుందని విమర్్శుంచారు. 
పాలన దక్షత లేని ఈ మ్ఖయాముంత్రిని ఇుంటకి పుంప్ుంచడానికి ప్రజలు సిదధిుంగా 
ఉన్నూరని అన్నూరు. జనస్న కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగుంగా ఆదివ్రుం 
సాయుంత్రుం ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా శిర్వెళ్ళ గ్రాముంలో రచచేబుండ కారయాక్రముం 
జర్గుంది. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ న్దుండలా మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ “జగన్ 
రడి్డ గారు మ్ఖయాముంత్రి అయాయాక 3 వేల ముంది రైతులు ఆత్మహతయాలు 
చేసుకున్నూరు. అుందులో అతయాధికుంగా ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా నుుంచి 400 ముంది 
బలవన్మరణాలకు పాలపుడా్డరు. మాది రైతు ప్రభుత్ుం అని చెప్పుకొని అడుగడుగున్ 
అననూదాతను దగా చేసుతేన్నూరు. ఎరువులు, వితతేన్ల సబిసేడిని ఎతేతేశారు. వయావసాయ 

పర్కరాలపై సబిసేడి తీస్శారు. ఇల్ ప్రతి చోట వైసీపీ ప్రభుత్ుం మోసుం చేసిుంది. వైసీపీ అధికారుంలోకి వచాచేక పేదవ్డు ఇుంకా పేదవ్డిగా మార్పోతుుంటే... వైసీపీ 
న్యకులు మాత్రుం క్టీశ్రులుగా అవతర్సుతేన్నూరు.

* రాష్ట్ర చర్త్రలో ఇటవుంట కారయాక్రముం లేదు
రాష్ట్ర రాజకీయ చర్త్రలో జనస్న కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర వుంట కారయాక్రముం జరగలేదు. 
ఆళలాగడ్డ, పాణయాుం, నుందికొట్కురు, శ్రీశైలుం ఇల్ ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా నలుమూలల నుుంచి 
130 ముంది కౌలు రైతు కుటుంబాలకు ఈ రోజు లక్ష చొప్పున అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు ఆర్ధిక సాయుం అుందిుంచనున్నూరు. అుంతకుమ్ుందు అనుంతప్రుంలో 30 కుటుంబాలకు, 
ఉమ్మడి పశిచేమగోదావర్ జిల్లాలో 41 ముంది కౌలు రైతు కుటుంబాలకు జనస్న పార్టా తరఫున 
లక్ష చొప్పున ఆర్ధిక సాయుం అుందిుంచాుం. కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలు చూసి చల్ుంచిపోయి శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన సుంత డబ్బాలు ర్.5 క్టలా విరాళుంగా ఇస్తే... ఆత్మహతయాకు పాలపుడిన 
కౌలు రైతు కుటుంబానినూ ఆదుక్వడానికి ప్రభుత్ుం నియమిుంచిన త్రిసభయా కమిటీ ఎకకుడా 
కనిప్ుంచలేదు. ఏ రైతు కుటుంబానికి కూడా వన్ టైమ్ సెటల్్ముంట్ చేయలేదు. ర్.7 లక్షల 
నషటాపర్హారుం అుందిుంచలేదు. జనస్న పార్టా కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ప్రారుంభుంచినపపుట 
నుుంచి ఆత్మహతయాకు పాలపుడ్డ ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానికి లక్ష చొప్పున ఇచిచే చేతులు 
దులుప్కొుంటన్నూరు. ప్రతి బాధిత కుటుంబానికి ర్. 7 లక్షల నషటాపర్హారుం అుందే వరకు 
జనస్న పార్టా పోరాటుం చేసుతేుంది.

* రైతు భరోసా కుంద్రాల పేర్ట మోసుం చేశారు
రైతు భరోసా కుంద్రాలు ఏరాపుట చేసి రైతుల బతుకులు మారుసాతేమని చెప్పున మ్ఖయాముంత్రి... 
ఇవ్ళ అదే కుంద్రాలతో మోసుం చేసుతేన్నూరు. రైతు భరోసా కుంద్రాలు ఒకకు వడలా బసాతే కొనవు. 
ఒకకు పాయాకట్ వితతేన్లను అుందిుంచవు. బడ్జెట్ లో మాత్రుం ర్.6,300 క్టలా కటాయిుంచినటలా 
గొప్పులు చెప్పుకొుంటారు. మరో వైప్ రాష్్రానినూ అుంధకారుంలోకి నెటాటారు. రోజు కనీసుం 8 
గుంటలు పవర్ కట్ చేసుతేన్నూరు. బోరులా ఎుండిపోతున్నూయి. రైతులు అధికారులు, ఎమ్్మలేయాల 
చుటటా తిర్గన్ ఫల్తుం ఉుండటుం లేదు. ఎమ్్మలేయాలకు ర్యల్ ఎస్టాట్ వ్యాపారుం మీద ఉననూ శ్రదధి 
రైతును కాపాడుక్వడుంలో లేదు. ఈ విషయుం ఎనినూసారులా ప్రభుతా్నికి చెప్పున్ దుననూపోతు 
మీద వ్న కుర్సినటేలా వయావహర్సోతేుందని అన్నూరు.

* 128 రైతు కుటుంబాలకి ర్. లక్ష ఆర్థిక సాయుం
కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగుంగా ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 128 
కౌలు రైతు కుటుంబాలను పరామర్్శుంచి ర్. లక్ష ఆర్థిక సాయుం చేశారు. 124 కుటుంబాల 
వ్ర్తో శిర్వెళలా గ్రాముంలోని రచచేబుండ కారయాక్రముంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటాలాడి చెకుకులు 
అుందచేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో పార్టా రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరు్శలు శ్రీ చిలకుం మధుస్దన్ రడి్డ, 
శ్రీ బొల్శెటటా సతయా, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పొల్ట్ బ్యారో సభుయాలు శ్రీ అర్హమ్ ఖాన్, పార్టా 
నేతలు శ్రీ ట.సి. వరుణ్, డా.ప్.హర్ ప్రసాద్, శ్రీ చిుంతా సుర్ష్ బాబ్, శ్రీమతి ర్ఖా గౌడ్, శ్రీమతి 
హసీన్ బేగుం, శ్రీ బాల వెుంకట్, శ్రీ ఎస్. వెుంకపపు, శ్రీ లక్షష్మననూ, శ్రీ మూర్తే, శ్రీ మైలేర్ మలలాయయా, 
శ్రీ అర్ద్ తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

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

వైసీపీ వ్యతిరేక ఓట చీలితే రాష్టుం అుంధకారుంలోకి వెళ్లిపోతుుంది
• ఆుంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాతుతేకు ప్రతాయామానూయ పాలన అవసరుం
• ఆ ప్రతాయామానూయానినూ జనస్న పార్టా బలుంగా మ్ుందుకు తీసుకువెళతేుంది
• రాష్్రానినూ రక్ుంచాలుంటే ప్రభుత్ వయాతిర్క ఓట చీలకూడదు
• ఆవిరా్వ సభలో మాటాలాడిన మాటలకు వైసీపీ పాలనే కారణుం
• పొతుతేలు ప్రజలకు ఉపయోగపడాల్.. వయాకితేగత లభ్దకి కాదు
• వైసీపీ సవయాుంగా పాల్ుంచి ఉుంటే మాకు కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర అవసరుం ఉుండేది కాదు
• నుందాయాలలో మీడియాతో జనస్న పార్టా అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్నూ న్యాస్: అసతేవయాసతేుంగా ఉననూ వైసీపీ పాలన నుుంచి విమ్కితే క్సుం.. ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర భవిషయాతుతేకు ప్రతాయామానూయ పాలన రావ్లని దానినూ జనస్న పార్టా బలుంగా మ్ుందుకు 
తీసుకువెళ్లాలననూదే తన క్ర్క అని జనస్న పార్టా అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపుషటాుం చేశారు. 
వైసీపీ పాలన నుుంచి ఆుంధ్రప్రదేశ్ ని రక్ుంచాలుంటే ప్రభుత్ వయాతిర్క ఓట చీలకూడదన్నూరు, చీల్తే 
రాష్్రానికి నషటాుం వ్టలులాతుుందననూ ఉదే్దశయాుంతోనే ఆవిరా్వ సభలో ఆ మాట అననూటటా తెల్పారు. వైసీపీ 
వయాతిర్క ఓట చీల్పోతే.. వైసీపీ మళ్లా వస్తే ఆుంధ్రప్రదేశ్ అుంధకారుంలోకి వెళ్లాపోతుుందన్నూరు. పొతుతే 
అనేది ప్రజలకు ఉపయోగపడాల్ తపపు తన వయాకితేగత ఎదుగుదల క్సుం ఏ రోజూ చూడలేదన్నూరు. 
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో జనస్న పార్టా కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర మధయాలో శిర్వెళ్ళ సమీపుంలో 
మీడియాతో మాటాలాడారు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటాలాడుతూ.. “2014లో 
కూడా బీజేపీ, టీడ్పీ, జనస్న కల్సి పోటీ చేశాుం.. న్ దృషటాలో పొతుతే ప్రజలకు ఉపయోగపడాల్. 
ప్రజల సమసయాలు పర్షకుర్ుంచలేనప్పుడు నేను ఆ పొతుతేలో నుుంచి బయటకు వసాతేను తపపు వయాకితేగత 
ల్భాపేక్ష క్సుం మాత్రుం పొతుతే పెటటాక్ను. మార్చే 14న ఆవిరా్వ సభలో వైసీపీ వయాతిర్క ఓట 
చీలనివ్ుం అనడానికి వైసీపీ పాలనే కారణుం. ఈ ప్రభుత్ుం ఎవ్ర్నీ బతకనీయడుం లేదు. అుందర్ 
ఆర్ధిక మూల్లు దబబాకొడుతున్నూరు. కౌలు రైతులు చచిచేపోతుుంటే వ్ర్కి అుండగా నిలబడడుం లేదు. 
యువతకు ఉద్యాగాలు లేవు. జాబ్ కాయాల్ుండర్ లేదు. పర్శ్రమలు రావడుం లేదు. రాష్ట్రవ్యాపతేుంగా రోడులా 
అధా్ననూుంగా ఉన్నూయి. కరుంట క్తలు. ఈ సమసయాలనీనూ చూసిన తరా్త ఆుంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాతుతేకు 
చాల్ బలమైన ప్రతాయామానూయుం కావ్ల్ అుందుకు చాల్ ముంది కలసి రావ్లని భావిుంచాను. 
వయాతిర్క ఓట చీల్పోతే పాలన మర్ుంత దిగజార్పోతుుంది. రాష్ట్రుంలో ఈ రోజు పర్సిథితులు 
చూస్తే.. శాుంతి భద్రతలు ఎుంత అధా్ననూుంగా ఉన్నూయో తెలుసుతేుంది. ఆడబిడ్డల గౌరవమరాయాదలకు 
భుంగుం వ్టలేలా పర్సిథితులు వచిచేన్ మాటాలాడే పర్సిథితి లేదు. మీరు ల్ అుండ్ ఆర్డర్ కాపాడుండి 
అుంటే చరయాలు తీసుక్వ్ల్సేన పర్సిథితులోలా చాల్ చిననూ విషయుంగా మాటాలాడుతారు. పైగా బిడ్డలు 
చేసిన తప్పులకు తలేలా బాధయాత వహిుంచాలని మాటాలాడే విపర్తకరమైన ధోరణులు అుందర్కీ బాధ 
కల్గసుతేన్నూయి. ఇల్ుంట పర్సిథితులోలా బలమైన ప్రతాయామానూయుం కావ్ల్. ప్రతాయామానూయుంగా ఒక 
బలమైన శకితే ఉుండాల్. దేశుంలో ఎమరజెనీసే పర్సిథితులోలా అనినూ పార్టాలు కలసి వచిచే కాుంగ్రెస్ పార్టాకి ఎదురడి్డ నిల్చాయి. అసథివయాసథిుంగా ఉననూ వైసీపీ పాలన నుుంచి రాష్్రానినూ 
రక్ుంచాలుంటే ఓట చీలకూడదు. ఎుంత వరకు అుందర్ కలసి వచిచే విశాల దృకపుథుంతో అరధిుం చేసుకుని ప్రజలకు ఎుంత భరోసా కల్పుసాతేరనేది భవిషయాతుతేలో తేలుతుుంది. 
ఎనినూకలకు ఇుంకా సమయుం ఉుంది. దీని మీద ఒక చరచే జరగాల్. ప్రసుతేతుం బీజేపీతోనే పొతుతేలో ఉన్నూుం. ఆుంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాతుతేని, ఇకకుడ పర్సిథితులను కుంద్రుం దృషటాకి 
తీసుకువెళ్తేుం. ఖచిచేతుంగా వ్రు అరధిుం చేసుకుుంటారని భావిసుతేన్నూుం. కర్నూలు జిల్లాలో రైతు భరోసా యాత్రలో భాగుంగా ఈ రోజు 130 ముంది కౌలు రైతులకు ర్. లక్ష 
చొప్పున సాయుం చేయబోతున్నూుం. మారగాుం మధయాలో నలుగుర్కి సహాయుం అుందిుంచాుం. జనస్న ప్రారుంభుం నుుంచి ప్రజలకు అుండగా నిలవ్లనే దృకపుథుం తపపు ఏన్డూ 
అధికారుం క్సుం అర్రులు చాచలేదు. ప్రజలు కష్టాలోలా ఉననూప్పుడు అుండగా ఉుండాల్. ప్రజల విశా్సుం చూరగొన్ల్. తదా్రా అధికారుం వచేచే దిశగా అడుగులు వేయాల్. 
అుందుకు అనుగుణుంగానే మ్ుందుకు సాగుతున్నూుం. మేమ్ వైసీపీ ప్రభుతా్నికి వయాతిర్కుం కాదు. 151 ముంది ఎమ్్మలేయాలు, 28 ముంది పారలామ్ుంట సభుయాలు ఉుండి ఎనోనూ 
సమసయాల్నూ హుుందాగా పర్షకుర్ుంచి ఉుండొచుచే. అల్ పర్షకుర్ుంచలేని పక్షుంలో ఎుందుకు చేయలేకపోయాుం అనేది సుంజాయిషీ చెపాపుల్. కానీ రాష్ట్రుంలో మాకు సుంఖాయాబలుం 
ఉుంది. మేమ్ ఏమైన్ మాటాలాడగలుం. ఏమైన్ చేయగలుం అననూ పద్దతిలో ప్రవర్తేసుతేన్నూరు. మేమ్ నిజుంగా ప్రజల పక్షాన ఉుండడానికి వచాచేుం. శ్రీ ఉుండవల్లా అరుణ్ కుమార్ 
ల్ుంట తటసుతేలు సైతుం రాష్ట్రుంలో ఆర్ధిక పర్సిథితులు చూసి గగోగాలు పెడుతుననూ దుసిథితి. వైసీపీ సవయామైన పాలన చేయకపోవడుం వలేలా జనస్న పార్టా కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్ర చేయాల్సేన అవసరుం వచిచేుంది. మేనిఫెసోటాలో కౌలు రైతు చనిపోతే ర్.7 లక్షల పర్హారుం ఇసాతేమని చెపాపురు. జనస్న పార్టా క్రియాశీలక సభుయాలక ఇబబాుంది కరమైన 
పర్సిథితులు వచిచేనప్పుడు పార్టాపరుంగా ర్. 5 లక్షలు ఇసుతేననూప్పుడు.. ప్రజల దగగార శిసుతేలు, పనునూలు వస్లు చేసుతేననూ ప్రభుత్ుం ఎుంత చేయాల్. రాష్ట్రుంలో 90 శాతుం 
భూమిని పుండిుంచేది కౌలు రైతులే. అల్ుంట కౌలు రైతులు ఇబబాుందులోలా ఉన్నూరు. పుంట అమి్మన్ డబ్బా రాక అప్పులు పేరుకుపోయి బలవన్మరణాలకు పాలపుడుతున్నూరు.

* కౌలు రైతులను వేధిసుతేన్నూరు
మా జేబ్లో డబ్బా ఇదా్దమని మ్ుందుకు వస్తే లబి్దదారులైన కౌలు 
రైతుల్నూ వేధిసుతేన్నూరు. గ్రామ సాథియి, జిల్లా సాథియి వైసీపీ న్యకులు 
దేనికి భయపడుతున్నూరు. మీరు సమసయా తీరచేరు. అమ్మ పెటటాదు 
అడుకుకుతిననివ్దు అననూటటా తయారయాయారు. మా కష్టార్జెతుంలో కొుంత 
ఇచిచే 3 వేల ముంది రైతులకు అుండగా ఉుందామని భావిస్తే వ్ర్ని 
బెదిర్సుతేన్నూరు. ఈ రోజు కూడా దార్లో ఇద్దరు రైతుల్నూ ఆపేశారు. 
ఇది చాల్ బాధాకరుం. ఇల్ుంట చరయాల వలలా ప్రజలోలా ఆగ్రహుం ఎకుకువ 
అవుతుుంది. రాష్ట్రుంలో పర్సిథితులు చూస్తే కరుంట క్తలు, ఉద్యాగుల 

సమసయాలు, జాబ్ కాయాల్ుండర్ లేదు, ఉద్యాగాలు, పర్శ్రమలు లేవు. ఎవరైన్ మాటాలాడితే మూకుమ్మడిగా మీద పడి దౌరజెనయాుం చేసాతేరు. ఒక క్రమపద్దతిలో మాటాలాడే పర్సిథితులు 
లేవు. నోర్సుకుపడిపోయే వైసీపీ న్యకులకు ఒకకుటే చెబ్తున్నూుం. మీరు ఏుం చేసిన్ మేమ్ వెనకికు తగగాుం” అన్నూరు.
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అవకాశుం ఇవవాుండి… కోటలిముంది కన్నీరు తుడుసాతూ
• ఆత్మహతయా చేసుకుననూ కౌలు రైతుల కుటుంబాల బాధయాత తీసుకుుంటాుం
• 151 సీటలా ఇచిచేన్ వైసీపీ ప్రభుత్ుం ఫెయిల్ అయియాుంది
• వచేచే ఎనినూకలోలా వైసీపీకి 15 సీటలా కూడా రావు
• మహిళలపై అఘాయితాయాలు నివ్ర్ుంచడుంపై దృషటా పెటటాుండి
• వయాకితేగత ప్రయోజన్లు వీడి… ప్రజా సుంక్షేముం క్సమే పొతుతేలు ఉుంటాయి
• మదయాుం ఆదాయానినూ వచేచే ఎనినూకలోలా పుంచడానికి వైసిప్ న్యకులు దాసుతేన్నూరు
• మళ్లా వైసీపీకి అధికారుం ఇస్తే రాష్ట్రుం అుంధకారమే
• రాజకీయాలోలా వ్యాహాలు ఉుంటాయి.. ఎనినూకలు ఎప్పుడు వచిచేన్ సిదధిుంగా ఉన్నూుం
• రాయలసీమ నేతలు అభవృదిధి చెుందారు తపపు ప్రజలకు మాత్రుం అభవృదిధి ఫల్లు దకకులేదు
• జనస్న కౌలు రైతులకు సాయుం చేసుతేుంటే... బాధిత కుటుంబాలపై వైసీపీ బెదిర్ుంప్లకు దిగుతోుంది
• కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర శిర్వెళలా రచచేబుండలో జనస్న పార్టా అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్నూ న్యాస్: ‘రాయలసీమను రతన్లసీమ అనేవ్రు. సిరులు 
కుర్ప్ుంచిన నేల అని ప్ల్చేవ్రు. ప్రసుతేత పర్సిథితులు, రాష్ట్రుంలోనే 
అతయాధికుంగా కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలు ఇకకుడ చూసుతేుంటే 
బాధేసుతేుంది. గుుండ్ తరుకుకుపోతోుంది. 18 లక్షల ఎకరాలకు 
తాగునీరు ఇచేచే సిదే్దశ్రుం - అలుగు ప్రాజెకుటాను ఇపపుట వరకు 
పూర్తే చేయలేకపోయారు. 70 ఏళలాగా ఇకకుడి రైతాుంగుం కల 
అది. న్యకుల తీరుతో విసిగ, వేసార్ 2016లో రైతులే ప్రాజెక్టా 
ప్రారుంభుంచిన్, దానిని పూర్తే చేయడుంలో రాయలసీమవ్సులకు 
అుండగా నిలబడటుంలో మాత్రుం ఏ ప్రభుతా్లు శ్రదధి 
చూప్ుంచలేకపోయాయి. మీరు ఐదు సుంవతసేరాలపాట మాకు 
అవకాశుం ఇవ్ుండి. జనస్నకు అుండగా నిలబడుండి. కచిచేతుంగా 
రాయలసీమను రతన్లసీమ చేస్ బాధయాత న్ది.. సిదే్దశ్రుం 
అలుగు ప్రాజెకుటాను పూర్తే చేస్ బాధయాత నేను తీసుకుుంటాను’ అని 
జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రైతాుంగానికి భరోసా 
ఇచాచేరు. జనస్న చేపటటాన కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రలో 
భాగుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా శిర్వెళలాలో 
ఏరాపుటచేసిన రచచేబుండ కారయాక్రముంలో మాటాలాడారు. మొదట ఆత్మహతయా చేసుకుననూ 128 ముంది కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు ఒక్కు కుటుంబానికి ర్.లక్ష చొప్పున సాయుం చెకుకులు 
అుందిుంచారు. కౌలు రైతుల కుటుంబ కష్టాలను, బాధలను అడిగ తెలుసుకున్నూరు. రచచేబుండ ప్రారుంభానికి మ్ుందు ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ మ్ఖయాముంత్రి దివుంగత దామోదరుం సుంజీవయయా 
గార్ వరథిుంతి సుందర్ుంగా నివ్ళలు అర్పుుంచారు. రచచేబుండ సమావేశుంలో జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటాలాడుతూ “రాయలసీమ నుుంచి ఎుంతోముంది గొపపు న్యకులు 
వచాచేరు. మ్ఖయాముంత్రిల్ుంట అతుయాననూత పదవులు పొుందారు. కానీ రాయలసీమ స్ర్పుం మాత్రుం ఏమాత్రుం మారలేదు. న్యకులు బలపడా్డరు తప్పుతే ప్రజల జీవితాలోలా ఏ మాత్రుం 
మారుపు లేదు. వ్ర్కి అవసరమైతే అదు్తమైన రోడులా, ఇతర అభవృదిధి కారయాక్రమాలు చేసాతేరు. ప్రజల అవసరాలు మాత్రుం ఏ మాత్రుం పటటాుంచుక్రు. ఈ కారణుం చేతనే రాయలసీమ 
వెనకబడిపోయిుంది. వచేచే తరుంలో ఆలోచన రావ్ల్. యువతరుం ఆలోచిుంచాల్.. మా ప్రాుంతుం ఎుందుకు వెనుకబడిపోయిుంది అని ప్రశినూుంచుక్వ్ల్. జనస్న పార్టాకి అుండగా నిలబడుండి. 
రైతులకు, యువతకు మేుం భరోసాతో కూడిన ప్రభుతా్నినూ అుందిసాతేుం. నిజాయతీ గల ప్రభుత్ుం ఎల్ ఉుంటుంద్ చూప్సాతేుం.. మీ మద్దతు తో దానిని సాథిప్సాతేుం.

• రుండు నెలలోలా 25 ముంది ఆత్మహతయా
కరోన్ ల్క్ డౌన్ కాలుంలో రుండు నెలల వయావధిలోనే 25 ముంది కౌలు రైతులు చనిపోయినటలా నేను చూసిన వ్రతేలు ననునూ ఎుంతో కదిల్ుంచాయి. వ్ర్కి ఏద్ ఒకట చేయాలని న్ 
మనసులో బలుంగా అనుకుననూ. ఫల్తుంగానే న్కుననూ కొది్దపాట నిధులు, వనరులతో ఈ మహా ప్రయాణానికి చిననూ అడుగు వేశాను. ఎవరో వచిచే ఏద్ చేసాతేరని ఆలోచిుంచకుుండా శ్రీ 
దామోదరుం సుంజీవయయా గార్ స్ఫూర్తేతో కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు న్ వుంతు సాయుం చేయాలని నిర్ణయిుంచుకున్నూను. ప్రభుత్ుం నుుంచి రావ్ల్సేన సాయానినూ మ్డలు వుంచి పొుందేల్ 
పోరాటుం చేయాలని భావిుంచాను. ఈ ఆలోచనల నుుంచి వచిచేనదే కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ర.

• ర్.7 లక్షలు ఇచేచేుందుకు వైసీపీ ప్రభుతా్నికి చేతులు రావడుం లేదు
ఎన్.జి.రుంగా, అల్లార్ సుబాబారడి్డ, రామిరడి్డ, కుప్పుసా్మి ల్ుంట రైతాుంగ ఉదయామాలు నడిప్న న్యకులు ఉననూ గొపపు నేలలో జరుగుతుననూ ఆత్మహతయాలు కల్చి వేసుతేన్నూయి. నుందాయాల 
ఆర్.ఎస్.ఆర్.ఏ.కి చెుందిన 100 ఎకరాల అదు్తమైన నేల కబాజె అవుతుుంటే దానిని సమరధిుంగా తిప్పుకొటటా న్యాయపోరాటుం చేసిన కర్నూలు జిల్లా రైతుల చైతనయాుం గొపపుది. రైతు కనీనూరు 
ఏ ప్రభుతా్నికి ముంచిది కాదు. దీనిని గురుతేుంచుక్వ్ల్. ఒక రాజకీయ పార్టాని నడిప్సుతేననూ నేనే కారయాకరతేల క్సుం ర్.ఐదు లక్షల ప్రమాద బీమా చేయిుంచి ఇసుతేుంటే, ఈ ప్రభుతా్నికి 
కౌలు రైతులకు ర్.ఏడు లక్షలు ఇవ్డానికి చేతులు రావడుం లేదు. తమకు కావలసిన వ్ర్కి కొుంత మొతతేుం ఇచిచే చేతులు దులుప్కొుంటన్నూరు. చావు మీద రాజకీయుం చేస్ 
మనసతేత్ుం న్ది కాదు. అధికారుం క్సుం అర్రులు చాచను. సామాజిక, రాజకీయ అసమానతలు లేకుుండా రైతులుందర్కీ న్యాయుం జరగాల్ అననూదే న్ అభల్ష. అమ్మ పెటాటా పెటటాదు... 
అడుకుకు తిననివ్దు అననూటలా రైతు భరోసా యాత్ర లో ఆత్మ హతయా చేసుకుననూ కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు మాకు తోచినుంత సాయుం చేయాలని మేుం భావిస్తే, బాధితులను సైతుం వైసిప్ 
గ్రామ,ముండల, నియోజకవరగా న్యకులు బెదిర్ుంచడుం సిగుగాచేట. వైసిప్ న్యకులు ఎనినూ ఆటుంకాలు కల్గుంచిన్ మేుం కౌలు రైతులను ఆదుకునేుందుకు కటటాబడి ఉన్నూుం. ఖచిచేతుంగా 
కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రను రాష్ట్రవ్యాపతేుంగా పూర్తే చేసాతేుం.

• రాష్ట్రుంలో రైతులకు అనీనూ సమసయాలే
రైతు భరోసా డబ్బాలు ఇసుతేన్నూమని ప్రకటనలు తప్పుతే రైతులకు సుంబుంధిుంచిన సమసయాలు తీర్చేుందుకు ప్రభుత్ుం ఆలోచిుంచడుం లేదు. నకిలీ వితతేన్లు, ఎరువులు వలలా రైతులుకు 
దిగుబడి రావడుం లేదు. దిగుబడి వచిచేన్ దానికి సరైన గటటాబాట ధర లేదు. ఎల్గోల్ పుండిుంచిన పుంటను ప్రభుతా్నికి అమి్మన్ సకాలుంలో డబ్బాలు వసాతేయనే నమ్మకుం లేదు. 
కర్నూలు మస్ర్ బియయాుం అుంటే దేశవ్యాపతేుంగా ప్రాచురయాుం పొుందాయి. ఈ బియాయానికి మద్దతు దా్రా ర్.18 వుందలు వస్తే రైతుకు గటటాబాట అవుతుుంది. అయితే ప్రభుత్ుం కవలుం 
ర్.900 మాత్రమే ఇసుతేుంది. మారకుట్ యారు్డలోలా, ధానయాుం కొనుగోలు కుంద్రాలోలా దళ్ర్ వయావసథి పేరుకుపోయిుంది. సరైన ధర రానివ్రు.. రైతులు బయట అమ్్మక్నివ్రు. ఇనినూ సమసయాల 
నడుమ సతమతమవుతుననూ రైతు బలవన్మరణాలకు పాలపుడుతున్నూరు. మారకుట్ యారు్డలోలా దళ్ర్ వయావసథిను జనస్న ప్రతిఘటసుతేుంది. ప్రభుతా్నినూ సాథిప్ుంచిన వెుంటనే ఆత్మ హతయా 
చేసుకుననూ కౌలు రైతుల కుటుంబాల బాధయాతను ప్రభుత్ుం తరఫున తీసుకుుంటాుం. వ్ర్కి అుండగా నిలబడే ఖచిచేతమైన నిర్ణయుం ఉుంటుంది.

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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• వైసీపీ మాట తపపుడుంపై ప్రశినూసుతేన్నూుం
కర్నూలు జిల్లాలోని కొణిదల గ్రాముం ఇుంటపేరుగా ఉననూ వయాకితేని. మీరు న్ ఆర్థిక మూల్లు దబబా కొటటాన్, రోజుకు ఒకర్తో కావ్లని బ్తులు తిటటాుంచిన్, మానసిక అతాయాచారాలకు 
పాలపుడిన్ న్ పోరాట పుంథాలో ఎల్ుంట మారుపు ఉుండదు. పోరాట స్ఫూర్తేని నిలువెల్లా నిుంప్కొననూ వయాకితేని. వైసీపీ ప్రభుత్ుం మీద మాకు వయాకితేగత దే్ష్లు లేవు. కవలుం మీ పాలసీలు, 
మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు, మాట తప్పుతుననూ అుంశాల మీదనే మేుం మాటాలాడతాుం. వ్టనే ప్రశినూసాతేుం. కౌలు రైతుల విషయుంలో మాట మారాచేరు. అల్గే మదయా నిషేధ విషయుంలోన్ 
మాట మారాచేరు. మదయాుం నిషేధిసాతేుం అని చెప్పు విచచేలవిడిగా మదయాుం అమి్మసుతేన్నూరు. వీట గుర్ుంచి మాటాలాడిన్ ప్రశినూుంచిన్ మీరు సమాధానుం చెపపుకుుండా బ్తులు తిటటాసాతేరు. ఇది 
మాత్రమే మీకు తెల్సిన విదయా. దీనిని ప్రజలు గమనిసుతేన్నూరు. ఇదే పుంథా కొనసాగతే వచేచే ఎనినూకలోలా మీకు 15 సీటలా కూడా వచేచే అవకాశమే లేదు. గురుతే ఉుంచుక్ుండి.

• బాధయాతగలవ్ళలా మాటాలాడే మాటలేన్?... తల్లా పెుంపకమే తప్పు అుంటారా?
రాష్ట్రుంలో ఆడబిడ్డలకు రక్షణ లేకుుండా పోతోుంది. రోజుక్ అతాయాచార ఘటనలు మనసును బాధ పెడుతున్నూయి. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుుండా ఆడ ప్లలాల మీద అఘాయితాయాలు 
జరుగుతున్నూయి. శాుంతి భద్రతలు పూర్తేగా అదుప్ తపేపు పర్సిథితి వచిచేుంది. వీటపై దృషటా నిల్ప్, శాుంతిభద్రతలను అదుప్లోకి తీసుకు రావ్ల్సేన ప్రభుత్ుం బాధితులకు అుండగా 
నిలబడాల్సేన ప్రజాప్రతినిధులు ఇష్టానుసారుం మాటాలాడుతున్నూరు. తల్లా పెుంపకుం బాగా లేకుుంటేనే అఘాయితాయాలు జరుగుతాయని బాధయాతగల పదవులోలా ఉననూవ్రు మాటాలాడడుం అతయాుంత 
బాధాకరుం.. హేయుం. ఆడ బిడ్డల కనీనూళలా తుడవలేని అధికారుం ఎుందుకు? కర్నూలు జిల్లాకు చెుందిన సుగాల్ ప్రీతి అనే విదాయార్థిని కి కనీస న్యాయుం చేయలేని ప్రభుత్ తీరు మీద పోరాడిన 
వయాకితేగా న్కు రాష్ట్రుంలో జరుగుతుననూ వరుస సుంఘటనలు తీవ్ర మనోవేదనకు గుర్ చేసుతేన్నూయి. దీనిపై వైసీపీ పాలకులు అనవసర చరచేలు పకకునపెటటా.. అఘాయితాయాలు అర్కటేటాుందుకు 
కఠినుంగా వయావహర్ుంచాల్. దీనిపై ప్రశినూస్తేనే ఉుంటా. మీ అుందర్ జీవితాల క్సుం బాధయాత తీసుకుననూ వయాకితేని. మ్ఖయాముంత్రి పదవి లభస్తే మర్ుంత బాధయాతగా దానిని నిర్ర్తేసాతేను.

• మ్సిలాుంలకు పూర్తే అుండగా నిలబడతాుం
రుంజాన్ క్సుం ఇఫ్తేర్ విుందులు ఇచిచే... టోపీలు పెటటాకొని ఫోటోలకు ఫోజ్ లు ఇవ్డుం కాదు... కచిచేతుంగా జనస్న ప్రభుత్ుంలో మైన్ర్టీలకు సమ్చిత సాథినుం ఇసాతేుం. వ్ర్కి 
అనినూ విధాల్ అుండగా ఉుంటాుం. మ్సిలాుంల అభవృదిధి క్సుం పటషటామైన ప్రణాళ్క రచిసాతేుం. వైసిప్కి గత ఎనినూకలోలా మద్దతుగా నిలబడి వ్ర్కి పనిచేసిన మైన్ర్టాలు సైతుం ఇప్పుడు 
విసుగు చెుందుతున్నూరు. ప్రతి పనికి ప్రజాప్రతినిధులకు లుంచాలు ఇచుచేక్లేక బాధపడుతున్నూరు. ఏ పని అవడుం లేదని వేదన చెుందుతున్నూరు. ఖచిచేతుంగా మైన్ర్టీల సుంక్షేమానికి, 
ఉద్యాగాలకు, భవిషయాతుతేకు జనస్న అుండదుండలు ఉుంటాయి.

• రాజకీయాలోలా పౌరుష్లు ఉుండవు.. వ్యాహాలు మాత్రమే ఉుంటాయి
వైసిప్ న్యకులు ఏమైన్ అుంటే సిుంహుం సిుంగల్ గా వసుతేుంది అుంట్ సెటైరులా వేసుతేన్నూరు. మేమ్ ఎవర్తో పొతుతేలు పెటటాక్వ్లో, ఎల్ రాజకీయాలు చేయాలో మీరు నేరుపుతారా..? 
మీరు ఏుం చేయాలో మేుం నిర్్దశిసాతేుం అప్పుడు చేసాతేరా? మ్ుందు మీ అతి తగగాుంచుక్ుండి. రాజకీయాలోలా పౌరుష్లు ఉుండవు. కవలుం వ్యాహాలు మాత్రమే ఉుంటాయి. 1977 ఎమరజెనీసే 
సమయుంలో కాుంగ్రెస్ కు వయాతిర్కుంగా భావసార్పయాత భననూుంగా ఉననూ అనినూ పార్టాలు కల్శాయి. విజయుం సాధిుంచాయి. ప్రసుతేతుం రాష్ట్రుంలో ఉననూ వైసిప్ దారుణాలు, చేసుతేననూ మోసాలకు 
విసిగపోయిన ప్రజలు ఓటను చీలచేకూడదు అననూదే న్ ఉదే్దశుం. తటసతే న్యకుడు ఉుండవల్లా అరుణ్ కుమార్ గారు ప్రసుతేత ప్రభుత్ తీరు మీద బహిరుంగుంగా విమర్శలు చేసుతేన్నూరు. 
ఏదైన్ విమర్శలు చేస్తే కుల్లకు చెుందిన న్యకులతో తిటటాసుతేన్నూరు. వయాకితేగత విమర్శలకు బలుంగా బదులు ఇవ్గలను. అయితే దానివలలా ప్రయోజనుం సున్నూ. ఎనినూకలకు ఇుంకా చాల్ 
సమయుం ఉుంది. ప్రసుతేతుం భారతీయ జనతా పార్టాతో మా ప్రయాణుం కొనసాగుతోుంది. పౌరుష్లు, పుంతాలకు వెళ్ళను. ప్రజా సుంక్షేమమే ధేయాయుంగా వ్ర్కి అవసరమైన ప్రభుతా్నినూ 
అుందిసాతేుం. వయాకితేగత ప్రయోజన్లు పకకునపెటటా ప్రజల క్సుం సుసిథిరమైన ప్రభుతా్నినూ సాథిప్ుంచాల్ అననూదే జనస్న లక్షష్ుం.

• వచేచే ఎనినూకలకు సిదధిుంగా ఉన్నూుం.. ననునూ ఆశీర్దిుంచుండి
వచేచే ఎనినూకలకు జనస్న పార్టా ప్రజల అుండతో సిదధిుంగా ఉుంది. ఎనినూకలు మ్ుందసుతేగా వచిచేన్ ఎదురకునేుందుకు సుంసిదధిుంగా ఉన్నూుం. 151 ఎమ్్మలేయా సాథిన్లు ఇచిచేన్ ప్రజల కనీనూళలా 
తుడవని అధికారుం ఎుందుకు? ఆుంధ్రప్రదేశ్ విభజన దగగార నుుంచి రాష్్రానికి తీరని అన్యాయుం జరుగుతోుంది. దీనిపై మాటాలాడేుందుకు న్యకులకు భయుం. ఎల్ుంట భయుం లేకుుండా 
నేను మాటాలాడుతుుంటే, వీళలాకు ఎుందుకు భయాలు..? రాయలసీమ అభవృదిధికి జనస్న పార్టా కటటాబడి ఉుంది. పొతుతేల విషయుం, ఇతర విషయాలు ఏ మాత్రుం రహసయాుంగా చేస్ పదధితి 
ఉుండదు. అుంతా పారదర్శకుంగా ప్రజాక్షేత్రుంలోనే మ్ుందుకు వెళ్తేుం. 151 ముంది ఎమ్్మలేయాలు ఇచిచేన్ ఫెయిల్ అయిన ప్రభుత్ుం ఇది. మదయాుం దా్రా వసుతేననూ గణనీయమైన డబ్బాలను 
వచేచే ఎనినూకలోలా ఓటకు నోట పుంచుక్వడానికి వైసీపీ నేతలు దాచుకుుంటన్నూరు. న్కు ఏ పార్టా మీద వయాకితేగత ఆపేక్ష లేదు. ఖచిచేతుంగా రాష్్రానికి ప్రయోజనుం చేకూర్చే ప్రజలు 
బాగుుండాలననూదే న్ ఆకాుంక్ష. దీనిపై బిజెప్ జాతీయ న్యకులకు తెల్యజేసాతే. వ్ర్ సమ్మతి తీసుకొనే మ్ుందుకు వెళ్తేుం. అధికారుం ఇస్తే కొనినూ క్టలాముంది కనీనూళలా తుడుసాతే. ననునూ 
ఆశీర్దిుంచుండి. ప్రజల తరఫున పోరాడే బలుం ఇవ్ుండి. ఏటా లక్ష ముంది యువతకు ఒకొకుకకుర్కి 10 లక్షల ర్పాయల ఆర్థిక సహాయుం చేసి.. వ్రు పదిముందికి ఉపాధి కల్పుుంచేల్ 
చూస్ అదు్తమైన ఆలోచనలు జనస్న పార్టా వద్ద ఉన్నూయి. ఆుంధ్ర రాష్ట్ర అభవృదిధికి మరనోనూ ప్రణాళ్కలతో మ్ుందుకు వసాతేుం. ఖచిచేతుంగా ప్రజల మద్దతు కూడగడతామని.. ప్రజా 
పోరాటాలతో మ్ుందుకు వెళ్తేమ”ని చెపాపురు.
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3 వేల కుటుంబాలకు పెద్ద కొడుకులా 
నలబడిన పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్నూ న్యాస్: శ్రీకాళహసితే నియోజకవరగా జనస్న 
పార్టా ఇన్చేర్జె శ్రీమతి వినుత క్టా ఆదివ్రుం మదర్సే 
డే సుందర్ుంగా తిరుపతి ప్రెస్సే కలాబ్ నుందు మీడియా 
సమావేశుం నిర్హిుంచారు. నియోజకవరగా వీర 
మహిళలతో కల్సి ఈ సమావేశుం నిర్హిుంచారు. 

రాష్ట్రుంలో ఈ వైసిప్ పార్టా అధికారుంలోకి వచాచేక అనేక అఘాయితాయాలు మహిళలపై జరుగుతుుంటే 
మ్ఖయాముంత్రి జగన్ రడి్డ నిమ్మకు నీరతితేనటటా వయావహర్సుతేన్నూరని, మహిళలకు పెద్ద పీట వేసాతేమని 
హామీలు ఇచిచే అధికారుంలోకి వచాచేక ఏ మాత్రుం పటటాుంచుక్కుుండా ప్రతి తల్లాకీ కడుప్ క్త 
మిగులుసుతేన్నూరు. ఈ మహిళలు, చిన్నూరులపై ఇనినూ అఘాయితాయాలు జరుగుతుుంటే యాగీ 
చేసుతేన్నూమని, అఘాయితాయానికి గుర్ అవుతుననూ మహిళల తలులాల కడుప్ క్తని యాగీగా హేళన 
చేస్తే మ్ఖయాముంత్రి మాటాలాడడుంపై నిరసిస్తే మీడియా సమావేశుం అనుంతరుం జగన్ రడి్డ దిషటా 
బొమ్మకు చీర, గాజులు తొడిగ నిరసన తెల్యజేస్ క్రముంలో పోలీసులు అక్రముంగా అరసుటా చేసి 
ఈస్టా పోలీస్ స్టాషన్ కి తరల్ుంచడుం జర్గుంది. అసమరథి మ్ఖయాముంత్రి, చేత కాని మ్ఖయాముంత్రికి 
ప్రతి మహిళ్ తగన బ్ది్ద చెబ్తారని తెల్పారు. శాుంతియుతుంగా నిరసన తెల్యజేసుతేుంటే ఈ 
పోలీసులు బలవుంతప్ అరసుటా చెయయాడుం హేయమైన చరయా. నిజమైన మహిళ్ పక్షపాతి పవన్ 
కళ్యాణ్, చనిపోయిన ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానికి లక్ష ర్పాయలు ఇస్తే 3 వేల కుటుంబాలకు 
పెద్ద కొడుకుల్ అుండగా నిలబడా్డడు అని తెల్పారు. ఈ రాష్ట్ర మహిళలు జగన్ రడి్డకి తగన బ్ది్ద 
చెబ్తారని హెచచేర్ుంచారు.

పాఠుంశెటి్ట దుంపతులకు పెళ్ళిరోజు 
శుభాకాుంక్షలు తెలిపిన రాజముండ్రి జనసేన

శతఘ్నూ న్యాస్: జగగాుంపేట, గోకవరుం ముండలుం అచుయాతాప్రుం గ్రాముంలో 
ప్రమాదకరమైన 33 కవి విదుయాత్ లైనులా తొలగుంచాలని న్లుగు రోజులుగా 
ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసినటవుంట పాఠుంశెటటా స్రయాచుంద్ర శ్రీదేవి జగగాుంపేట 
నియోజకవరగాుం. నిరహార దీక్ష ఫల్తుంగా ప్రభుత్ుం దిగవచిచే విదుయాత్ శాఖ 
అధికారులు విదుయాత్ లైనలాను తొలగుంచడానికి నిర్ణయిుంచారు. స్రయాచుంద్ర శ్రీదేవి 
చేసిన కృష ఎనలేనిది. వ్ర్ని ఆదివ్రుం స్రయాచుంద్ర శ్రీదేవి పెళ్లా రోజు సుందర్ుంగా 
రాజానగరుం ముండలుం తోకాడ గ్రాముంలో కలవడుం జర్గుంది. ఈ కారయాక్రముంలో 
విన్నూ వ్సు జనస్న పార్టా రాజమహేుంద్రవరుం నగర కమిటీ కారయాదర్్శ పడాల 
వీర్రాజు, రకకుుం న్గు చిుంతా మణికుంఠ, అడబాల రమణ, రోకకుుం ఉమా శుంకర్, 
ఇమ్ముంది సుర్ష్, కశనకుర్తే దురాగా ప్రసాద్, ప్రెగరడలా న్గేుంద్ర, ఉడత దురాగా రావు, 
గీసాల దురగా కలవడుం జర్గుంది.

మహిళలపై దాడులకు పాల్పడుతుననీ నుందితులను 
వెుంటనే శిక్ుంచాలి: వాసగిరి మణికుంఠ

శతఘ్నూ న్యాస్: గుుంతకల్ నియోజకవరగాుం జనస్న పార్టా ఆధ్రయాుంలో ఆుంధ్రరాష్ట్రుంలో 
మహిళలపై అతాయాచారాలు, లైుంగక దాడులకు పాలపుడుతుననూ నిుందితులను వెుంటనే  
శిక్ుంచాలని కొవ్్తుతేలతో నిరసన వయాకతేుం చేసిన జనస్న న్యకులు, నిసా్రథి 
జనసైనికులు...
 
ఈ నిరసన కారయాక్రముంలో పాల్గాననూ 
అనుంతప్రుం జిల్లా జనస్న పార్టా 
కారయాదర్్శ వ్సగర్ మణికుంఠ 
మాటాలాడుతూ ఆుంధ్రరాష్ట్రుంలో 
మహిళలపై జరుగుతుననూ వరుస 
లైుంగక దాడులు, అతాయాచారాలకు ప్రధాన కారణుం వైసిప్ న్యకుల నిరలాక్షష్ వైఖర్ అని 
ఖుండిుంచారు. ఎనోనూ సుందరా్లోలా వైసిప్ న్యకులు ‘గన్ కుంటే మ్ుందు జగన్అననూ’ వసాతేడు 
అని దిశ చటటాుం తో మహిళల భద్రత కల్పుసాతేమననూ ప్రభుత్ుం వ్రు ఆ చటటాుం ప్రకారుం 
21 రోజులోలా ఇుంతవరకు ఏ ఒకకుర్కి కూడా శిక్షపడేల్ చేయలేదు, ఈ మధయాకాలుంలో 
సీఎుం కారాయాలయుం కూతవేట దూరుంలో, విజయవ్డ మానసిక రోగ, వేుంపల్లా రైలే్ 
స్టాషన్, గోరుంటలా సామూహిక అతాయాచార ఘటనలకు ఎవరు బాధయాత వహిసాతేరు అని వైసిప్ 
ప్రభుతా్నినూ స్టగా ప్రశినూుంచారు, ఇకపై పోలీసులే పెద్ద మనసు చేసుకొని ఇల్ుంట 
అతాయాచార ఘటనలు ప్నరావృతుం కాకుుండా పెద్ద ఎతుతేన నిఘా పెటటా సుమోటోగా కసు 
సీ్కర్ుంచాలని విననూవిుంచారు, అల్గే రాబోయే రోజులోలా జనస్న పార్టా మహిళల రక్షణే 
ప్రధాన ధేయాయుంగా పని చేయబోతోుందని, మహిళలు జాగ్రతతేగా బయటకు వెళ్లాటప్పుడు 
పెపపుర్ స్పురే ల్ుంట వసుతేవులు కూడా పెటటాకుని వెళ్లాలని, అవసరమైతే కాళ్కాదేవిల్ తిర్గ 
ఎదురుదాడి చేయాలని వీరమహిళలకు స్చన చేశారు. వైసిప్ ప్రభుత్ుం ఆడబిడ్డలను 
ఎల్గో కాపాడలేదు. కాబటటా మన బిడ్డలను మానవ మృగాళలా బార్న పడకుుండా మనమే 
(తల్లాదుండ్రులే) కుంటకి రపపుల్ కాపాడుక్వ్లని.. సదా అప్రమతతేుంగా ఉుండాలని 
క్రారు... ఈ కారయాక్రముంలో గుుంతకల్ ముండల అధయాక్షుడు కురువ ప్రుషోతతేుం జనస్న 
పార్టా సీనియర్ న్యకులు బుండి శేఖర్, సుబబాయయా, పాుండు కుమార్, దాదు జిల్లా 
కారయానిరా్హక కమిటీ సభుయాలు పవర్ శేఖర్, ఎస్ కృష్ణ నిసా్రథి జనసైనికులు పామయయా, 
ముంజున్థ్, రమేష్ రాజ్, కొనకొుండలా శివ, హెన్రీ పాల్, రవితేజ, ఆటో రామకృష్ణ, 
అమరానూథ్, జాన్, శివ, తిమా్మప్రుం శివ, కాజా, దాదా, స్ర్, మధు, శీన్, ఆటో పాుండు, 
కసాప్రుం వుంశీ, నుంద రవితేజ, మ్తుతే, ముంజు, తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

జనసైనికుడి అకాల మృతికి జనసేన నాయకుల సంతాపం
శతఘ్నూ న్యాస్: వీరులపాడు నరసిుంహారావుపాల్ుం గ్రాముంలో గత రుండు రోజుల క్రితుం 
విధుల నిర్హణలో ఉుండగా తోట ప్ల్లారావు గుుండ్పోటకు గురై మరణిుంచారననూ వ్రతే 
వ్ర్ కుటుంబుంతో పాట మమ్మల్నూ కూడా తీవ్ర ఆవేదనకు గుర్చేసిుంది. ప్ల్లారావు వృతితే 
చేసుకుుంట్ కూడా జనస్న పార్టాకి ఎుంతో అుండగా నిలబడా్డరని, సాథినిక సుంసథిల ఎనినూకలలో 
పార్టాకి విసతేృతుంగా స్వలుందిుంచారని, వ్రు ఇల్ అకాలమరణుం చెుందడుం వ్ర్ కుటుంబానికి, 
పార్టాకి తీరని లోట అని వ్ర్ కుటుంబానికి కృష్్ణ జిల్లా పార్టా నుుండి ప్రగాఢ సుంతాపానినూ 
తెల్యజేసారు. పార్టా వ్ర్ కుటుంబానికి అుండగా ఉుంటుందని తక్షణ సాయుంగా ర్పాయలు 
15000/- వ్ర్ కుటుంబానికి అుందజేశారు ఉమ్మడి కృష్్ణ జిల్లా ఉపాధయాక్షులు బోల్యస్టఠి 
శ్రీకాుంత్. కారయాక్రముంలో వీరులపాడు ముండల పార్టా అధయాక్షులు బేతపూడి జయరాజు, కుంచికచరలా 
ముండల పార్టా అధయాక్షులు న్యిని సతీష్, వీర మహిళలు జిల్లా ఉప కారయాదర్్శ ప్టటా స్ర్ప, 
తాట విజయ, గోప్శెటటా న్గలక్ష్మి, వేణు, ఏడుకొుండలు, శిుంగుంసెటటా శ్రీనివ్స్, రాజేష్ కుమ్మర్, 
షేక్ పెద్ద బాజీ, స్రయా తేజ బోయిన వేుంకట సా్మి, పాల గోపాల కృష్ణ, పలువురు జనసైనికులు, 
100 ముంది కారయాకరతేలు హాజరై సుంతాపానినూ తెల్యజేసారు.

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

మానవతవాుం చాటకుననీ గుండ్రియాలా జనసైనకులు

శతఘ్నూ న్యాస్: మాతృ దినోతసేవుం 
రోజున మానవత్ుం చాటకుననూ 
గొుండ్రియాల్ జనస్న పార్టా 
జనసైనికులు, న్యకులు. 
ప్రాణప్రదాత జనస్న అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచన విధానుంలో 
నడుస్తే గత కొనినూ రోజులుగా బలాడ్ 
కాయానసేర్ తో బాధపడుతుననూ చిన్నూర్ 
దారల్లా మ్ర్న్కు ఆర్థికసహాయుం 

5000 ర్పాయిలు అుందిుంచడుం జర్గుంది. చిన్నూర్ తల్లా దారల్లా నయోమి తుండ్రి అశోక్ 
నివ్సుం గొుండ్రియాల్ గ్రాముం వీరు రోజువ్ర్ కూల్ పని చేసుకుుంటారు తన కూతురు 
పడుతుననూ బాధను చూసి గొుండ్రియాల్ జనసైనికులు న్యకులు ఆర్థిక చేయూతనివ్డుం 
జర్గుంది. ఈ చిన్నూర్కి ఆర్థిక సాహాయానినూ అుందిచగలరని గొుండ్రియాల జనస్న 
న్యకులు క్రడుం జర్గుంది. ఇటటా కారయాక్రముంలో ఉమ్మడి నల్గాుండ జిల్లా కారాయాదర్్శ ట. 
నవీన్, వై.గోప్, ఎుం. మహేష్, ఆరగానైజేయిుంగ్ సెక్రెటర్ ప్. కిషోర్, అనిల్, రాజు, గోప్, 
సుందీప్, రాజు, రాజేష్, న్గరాజు, వెుంకాయి, వినోద్, శాయామ్, పాపరావు, డివిడి, జానీ 
పాష్ తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

ప్రమాదవశాతూతూ గాయపడిన జనసైనకునకి 
ఆరి్కసాయుం

శతఘ్నూ న్యాస్: పార్తీప్రుం, ప్రమాదానికి గుర్ అయి ఆర్థికుంగా ఇబబాుందులోలా ఉననూ 
పార్తీప్రుం, నర్సేప్రుం గ్రామ జనసైనికుడు ప్ల్లా రాజా క్సుం పార్తీప్రుం జనసెన 
పార్టా అధ్రయాుంలో సహాయ కారయాక్రమఒ జర్గుంది.
పార్తీప్రుం జనసైనికులచే స్కర్ుంచిన విరాళుం: 19500/-
నర్సేప్రుం గ్రామ జనసైనికులచే స్కర్ుంచిన విరాళుం: 5800/-
మొతతేుం వచిచేన విరాళుం 25300
ప్ల్లా రాజాకి ఆర్థికుంగా సహాయ చేసిన వివరాలు:
నితయావసర సరుకులకు 2300/-
వ్ర్ కుటుంబ సభుయాలకు ఇచిచేన డబ్బాలు: 23000/
మొతతేుం 25300/- ఇవ్డుం జర్గుంది.
సహాయుం చేసిన ప్రతి ఒకకుర్కి పేరుపేరున్ ధనయావ్దాలు తెల్యజేసారు.

తిప్పల రమణ రెడిడి ఆధవార్యుంలో మాతృ దినోత్సవుం
శతఘ్నూ న్యాస్:  గాజువ్క, ఆదివ్రుం సాయుంత్రుం 5గుంటలకు గాజువ్క 
నియోజకవరగాుం, పెడగుంటాయాడ 75వ్ర్్డ, సీతనగర్ గవరనూమ్ుంట్ స్కుల్ వద్ద జనస్న 
పార్టా సీనియర్ న్యుకులు తిపపుల రమణ రడి్డ ఆధ్రయాుంలో గర్్ణీ మహిళలకు పౌషటాక 
ఆహారుం పుంప్ణి చేసారు. ఈ కారయాక్రమానికి మ్ఖయా అతిధులుగా ప్.ఎ.సి సభుయాలు క్న 
తాతరావు విచేచేశారు. ఈ సుందరబాుంగా తిపపుల రమణ రడి్డ మాటాలాడుతు స్త్రీ లేనిదే సృషటా 
లేదని అుందరు తల్లాని దైవుంగా చూసుక్వ్లని మనలను చిననూపపుటనుుండి కుంటకి రపపుల్ 
కడుతుననూ తల్లా ఋణుం తీరుచేక్లేనిది అని అన్నూరు మహిళలకు మాతృ దినోతసేవుం 
శుభాకాుంక్షలు తెల్పారు. ఈ కారయాక్రముంలో జనస్న పార్టా న్యుకురాలు రయియా రతనూుం, 
కసిరడి్డ సుజాత, ష్ల్ని, పతితే రామలక్ష్మి, మ్లకలపల్లా వుంశీ, అపపులరాజు, జ్యాతి, 
వీరబాబ్, భాసకుర్, శ్రీను మర్యు గర్్ణీ స్త్రీలు పాల్గాన్నూరు.

మాతృ దినోత్సవుం సుందర్ుంగా తిప్పన దురో్యధన 
రెడిడి తలిలికి సన్మానుం

శతఘ్నూ న్యాస్: ఇచాచేప్రుం, పవన్ 
కళ్యాణ్ ప్లుప్ మేరకు ఇచాచేప్రుం 
నియోజకవరగాుంలో జనస్న పార్టా 
తరఫున రాష్ట్ర జాయిుంట్ సెక్రెటర్ 

తిపపున దురోయాధన రడి్డ ఈ మూడు సుంవతసేరాల కాలుంలో తోట జనసైనికులు సాయుంతో 
5,000 ముందికి పైగా రకతేదానుం చేసిన కారణుంగా ఆదివ్రుం మదర్సే డే సుందర్ుంగా 
పల్సలో ఆ నలుగురు స్వ్ సుంసథి తరుప్న దురోయాధన రడి్డ వ్ళ్ళ అమ్మ గార్కి సన్్మనుం 
చేయడుం జర్గుంది. న్కు ఇుంత పేరు తెచిచేన ప్రతి ఒకకుర్కి ఈ సన్్మనుం అుంకితుం ఇల్నే 
మ్ుందు మ్ుందు ఇుంకా ఎకుకువ ముంది వచిచే రకతేదానుం చేసాతేరని క్రుకుుంటన్నూుం అని 
తెల్యజేశారు.

అనకాపలిలి జనసేన పార్్ట కారా్యలయుంలో 
వీరమహిళ్ సమావేశుం

శతఘ్నూ న్యాస్: అనకాపల్లా జనస్న పార్టా కారాయాలయుంలో పార్టా నియోజకవరగా ఇుంచార్జె 
పరుచూర్ భాసకురరావు అధయాక్షతన జర్గన వీరమహిళ సమావేశుంలో వీరమహిళ 
విభాగుం రాష్ట్ర న్యకులు శ్రీమతి శరణి, శ్రీమతి న్గలక్ష్మి, శ్రీమతి కిరణ్ ప్రసాద్, 
లీగల్ సెల్ ప్రధాన కారయాదర్్శ అడొ్కట్ కరణుం కళ్వతి పాల్గాన్నూరు. మహిళలు క్సుం 
జనస్న ఆధ్రయాుంలో చేపటటానుననూ కారయాక్రమాలను ఈ సుందరబాుంగా వ్రు వివర్ుంచారు. 
అల్గే రాష్ట్రుంలో పెరుగుతుననూ అతాయాచారాలను ఖుండిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా మాతృ 
దినోతసేవ్నినూ ప్రసకుర్ుంచుకుని వీరమహిళ న్యకులను, సాథినిక వీరమహిళలను 
పరుచూర్ భాసకురరావు సన్్మనిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో నియోజకవరగా వీరమహిళ 
న్యకులు దుండా కుసుమ, చైతనయా మర్యు వీరమహిళలు అధిక సుంఖయాలో పాల్గాన్నూరు.

ఈదురు గాలులకు పడిన చెటలి కొమమాలు 
తొలగిుంచిన జనసేన

శతఘ్నూ న్యాస్: పోలవరుం నియోజకవరగాుంలో ఈదురు గాలుల భీబతసేుం కన్నూప్రుం 
నుుండి పోలవరుం మ్యిన్ రోడ్ లో రోడ్  వెుంబడి ఉననూ చెటలా నేలకూల్ ప్రయాణీకులు 
మ్ుందుకు సాగలేని పర్సిథితి ప్రయాణీకుల సహాయారధిుం పోలవరుం ముండల యల్ యన్ డ్ 
పేట గ్రామ జనస్న కారయాకరతేలు న్యకులు తేలే నరసిుంహమూర్తే, కటాటా నర్ష్ బాబ్, 
చికాకుల శ్రీను, మరళ్ళ పోసి, శీలుం వుంశీ చెటలాకొమ్మలు తొల్గుంచడుంలో మ్ుందుుండి 
సహాయుం అుందిుంచి నిజమైన జనస్న కారయాకరతేలు అనిప్ుంచుకున్నూరు.

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

ముసిలిుం మహిళ వివాహానకి ఆరి్కసాయుం 
అుందిుంచిన కాలవా బాల రుంగయ్య

శతఘ్నూ న్యాస్: ప్రకాశుం జిల్లా, గద్దల్రు నియోజకవరగాుం, పేద మ్సిలాుం మహిళల 
వివ్హానికి ఆర్థిక సహాయుం అుందిుంచిన జనస్న పార్టా జిల్లా సుంయుకతే కారయాదర్్శ 
కాల్ బాల రుంగయయా ప్రకాశుం జిల్లా గద్దల్రు నియోజకవరగాుం జనస్న పార్టా ఇుంచార్జె 
బెలలాుంకొుండ సాయిబాబ్ ఆదేశాల మేరకు అరధివీడు ముండలమ్ అరధివీడు గ్రాముంలో షేక్ 
అమీన్ కూతురు షేక్ కాసిుంబి వివ్హ నిమితతేుం జనస్న పార్టా జిల్లా సుంయుకతే కారయాదర్్శ 
కాల్ బాల రుంగయయా చేతుల మీదుగా ₹5000 ఆర్థిక సహాయుం అుందిుంచడుం జర్గుంది. 
ఈ కారయాక్రముంలో జనస్న పార్టా జిల్లా కారయాదర్్శ లుంకా నరసిుంహారావు, అరధివీడు 
ముండల న్యకులు షేక్ జాకీర్, బిర్రే శేష్ద్రి న్యుడు, మహేష్, సయయాద్ దౌలత్, శైక్ 
దిన, షేక్ కాసిుం వల్, ప్నగుంట అజయ్, అుంబట దాసుబాబ్ తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

సీఐ చేతుల మీదగా దాసరి యూట్్యబ్ న్్యస్ 
ఛానల్ ప్రారుంభుం

శతఘ్నూ న్యాస్: ఇచాచేప్రుం, 
యాజమానయాుం దాసర్ శేఖర్ ల జే ఎస్ 
ప్ దాసర్ న్యాస్ ఛానల్ ని ఆదివ్రుం 
సీఐ సతీష్ బాబ్ చేతుల మీద గా 

ప్రారుంభుంచడుం జర్గుంది. ఈ సుందర్ుంగా సీఐ మాటాలాడుతూ ప్రజా సమసయాలపై దృషటా 
పెటాటాలని అన్నూరు. వ్సతేవ్లు వెలుగులోకి తెచిచే, పటటాణా భవృదిధికి తోడాపుడాలని పటటాణ 
ఎస్ ఐ సతయాుం న్రాయణ అన్నూరు. న్యాస్ ఛానల్ నడపడానికి పదేళలా అనుభవుం ఉననూ 
శేఖర్ అనినూ విధాలుగా సమరుథిడని జనస్న సమన్య కరతే దాసర్ రాజు అన్నూరు. ప్రజా 
సమసయాలను ప్రభుత్ దృషటాకి తీసుక్ని వెళ్లాలని ప్రధాన ఉదే్దశయాుంతో ఈ జే ఎస్ ప్ దాసర్ 
న్యాస్ ఏరాపుట చేశామని శేఖర్ తెల్పారు. ఈ కారయాక్రముంలో శుంకర్, క్ట రామారావు, 
అజుజె భాసకుర్ సాయి, దేవరాజ్ తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

టుం పిడికిలి గోడప్రతులను ఆవిష్కరిుంచిన దేవరపలిలి జనసేన

శతఘ్నూ న్యాస్:  గోపాలప్రుం నియోజకవరగాుం దేవరపల్లా ముండలుం దేవరపల్లా గ్రాముంలో 
శనివ్రుం జనస్న పార్టా ఆధ్రయాుంలో జనస్న పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రుంలో వైసీపీ 
అధికారుం చేపటటాన తరువ్త ఎవరైతే కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకుని చనిపోయారో 
వ్ర్ కుటుంబాలకు అుండగా 30 క్టలా ర్పాయల వయాయుంతో కుటుంబానికి లక్ష ర్పాయలు 
సహాయుం చేసుతేననూ విషయుం తెల్సిుందే, ఆ విషయానినూ ప్రజలోలాకి తీసుకువెళ్లా ఉదే్దశుంతో వ్ల్ 
పోసటారులా ను ఎన్నూరై టీుం ప్డికిల్ ఆధ్రయాుంలో ప్రచుర్ుంచడుం జర్గుంది. ఆ వ్ల్ పోసటార్సే ను 
శనివ్రుం నియోజకవరగాుంలో ఆవిషకుర్ుంచుం జర్గుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జనస్న పార్టా ముండల 
అధయాక్షులు కాటనూుం గణేష్, కాళలా వెుంకట్ రతనూుం ,చపపుట శివప్రసాద్ ,అనుమ రడి్డ ఆుంజనేయులు, 
కుంబాల సతితేబాబ్, స్ర్శెటటా బాల్జీ, జాజి మొగగాల శ్రీనివ్స్, కొడముంచిల్ శ్రీను, షేక్ కాజు, 
సిదాధి తాతబాబాయి, పోల్న్ట న్ని, బాలుం మణికుంఠ, మాలే సతీష్, ఆర్ట రతనూుం, కనగరలా ర్వుంత్ 
గారు, అనిశెటటా మధు తదితరులు పాల్గాని కారయాక్రమానినూ జయప్రదుం చేయడుం జర్గుంది.

దామోదరుం సుంజీవయ్య జీవితుం స్ఫూరితూ దాయకుం
శతఘ్నూ న్యాస్: గుుంట్రు, భారతీయ తొల్ దళ్త మ్ఖయాముంత్రి దామోదరుం సుంజీవయయా 50 
వ వరధిుంతి సుందర్ుంగా జిల్లా జనస్న పార్టా కారాయాలయుంలో ఆయన చిత్రపటానికి జనస్న 
శ్రేణులు పూలమాలలు వేసి ఘన నివ్ళలు అర్పుుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా జిల్లా అధయాక్షుడు 
గాద వెుంకటేశ్రరావు మాటాలాడుతూ రాజకీయాలోలా ప్రజాస్వకు, విలువలకు అతయాుంత 
ప్రాధానయాత ఇచిచేన దామోదరుం సుంజీవయయా ఆశయాలను జనస్న పార్టా స్ఫూర్తేగా తీసుకొని 
మ్ుందుకు సాగుతుుందన్నూరు. మ్ఖయాముంత్రిగా దామోదరుం సుంజీవయయా తీసుకుననూ సుంక్షేమ 
పథకాలు ఇపపుటకీ కొనసాగుతున్నూయని, వృధాయాపయా, విడో పెన్నులా ఆయన ప్రవేశ పెటటానవే 
అన్నూరు. రాజకీయాలోలా ఉననూవ్రు సుంజీవయయా రాజకీయ జీవితానినూ ఆదర్శుంగా తీసుక్వ్లని 
గాద వెుంకటేశ్రరావు క్రారు. ఈ కారయాక్రముంలో పార్టా రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదర్్శ బోనబోయిన 
శ్రీనివ్స్, రాష్ట్ర కారయాదర్్శ షేక్ న్యబ్ కమాల్, జిల్లా అధయాక్షుడు గాద వెుంకటేశ్రరావు, 
జిల్లా ఉపాదక్షుయాడు అడపా మాణికాయాలరావు, బిట్రగుుంట మల్లాక, కొప్పుల కిరణ్, జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్, కొనిదేట కిషోర్, అరుణ, హైమావతి, శేషు, కొతతేక్ట ప్రసాద్, నెల్లార్ 
రాజేష్, మధుల్ల్, శిఖా బాలు, శ్రీభూషయయా, సతీష్, వుందనుం, శ్రీనివ్స్, కిరణ్, సాయి 
తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

జేఎసి్ప రాయల్ సోల్జర్్స ఆధవార్యుంలో పారిశుధ్య 
కారిమాకులకు రేడియుం జాకెటలి

శతఘ్నూ న్యాస్: గుుంట్రు, 
దివుంగత మాజీ మ్ఖయాముంత్రి 
వరుయాలు కీ.శే.దామోదరుం 
సుంజీవయయా వరధిుంతి సుందర్ుంగా 
ఆదివ్రుం గుుంట్రులోని 
కార్్మకస్న కారాయాలయుం నుందు 
జేఎసిపు రాయల్ సోలజెర్సే ఆధ్రయాుంలో 
ఘననివ్ళ్ అర్పుుంచారు. ఈ 
సుందర్ుంగా పార్శుధయా కార్్మకులకు 
ర్డియుం జాకటలా అుందజేశారు. 
వివిధ రుంగాలోలా పనిచేసుతేననూ 

అసుంఘటత కార్్మకులకు కుంద్ర ప్రభుత్ుం వ్ర్చే జార్చేయబడుతుననూ ఇ-శ్రమ కారు్డలు 
నమోదు చేయిుంచి కారు్డలు అుందజేశారు. ఈ కారయాక్రమానికి మ్ఖయా అతిథిగా విచేచేసిన 
జనసీన పార్టా రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదర్్శ బోనబోయిన శ్రీనివ్స యాదవ్ మాటాలాడుతూ 
నేడు రాజకీయాలోలా ఎమ్్మలేయా, ఎుంపీ, ముంత్రులు, మ్ఖయాముంత్రులుగా పనిచేసిన చాల్ 
ముంది 10 తరాల వ్రు కూరుచేని తిన్నూ తరగని ఆసుతేలు కూడబెడుతున్నూరని, కానీ 
అతయాుంత విలువలతో కూడిన వయాకితేత్ుం కల్గన స్ర్గాయ దామోదరుం సుంజీవయయా కనీసుం 
సుంత ఇలులా కూడా కటటాక్లేదు విధుంగా మనుందర్కీ ఆదర్శప్రాయుంగా నిల్చేల్ పాలన 
చేశారని, బడుగు జీవుల సుంక్షేముం క్సుం వేల్ది ఎకరాలను ప్రజలకు పుంప్ణీ చేశారని 
కొనియాడారు. ఈ కారయాక్రముంలో జనస్న పార్టా న్యకులు అననూదాసు వెుంకట 
సుబాబారావు, సోమి ఉదయ్ కుమార్, బుండారు రవీుంద్ర, పామ్ల్ర్ క్టేశ్రరావు, 
సోమి శుంకర రావు, బొడు్డపల్లా రాధాకృష్ణ, క. అజయ్ కుమార్, అజయ్, న్ని, సతీష్, 
సాయి, శ్రీను, నవీన్, కార్్మక స్న న్యకులు తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తుపు్ప పటి్ట పోతుననీ ప్రజాధనుం
శతఘ్నూ న్యాస్: సర్్పల్లా నియోజకవరగా జనస్న 
పార్టా న్యకులు బొబేబాపల్లా సుర్ష్ బాబ్ 
సర్్పల్లా గ్రామపుంచాయతీ పర్ధిలోని బిటటా-
3 సమగ్ర గ్రామీణ ముంచినీట సరఫరా పథకుం 
కిుంద 9 క్టలా ర్పాయలతో 2006 నిర్్మతమై 
శిధిల్వసథిలో ఉననూ వ్టర్ పాలాుంట్ ని సుందర్్శుంచి 
విలేకరలాతో మాటాలాడటుం జర్గుంది. ఈ పర్శ్రమ 
మ్ఖయా ఉదే్దశుం గ్రామీణ ప్రజలకి స్చ్ఛమైన శుదిధి 
చేయబడిన తాగునీరు అుందిుంచడుం అయితే 
సర్్పల్లా నియోజకవరగాుంలోని సర్్పల్లా ర్జరా్యర్ 
నుుంచి పైప్లైనలా దా్రా నీటని తీసుకొని శుదిధిచేసి 2 
ముండల్లు వెుంకటాచలుం ముండలుం మ్తుతేకూరు 
ముండల్లకు తాగునీరు అుందిుంచడుం క్సుం 
మొదట విడత 4 క్టలా. రుండో విడత 5 క్టలా 
ర్పాయలతో అపపుట సర్్పల్లా శాసనసభుయాలు తల్లా 
కాుంగ్రెస్ లో ఉననూటవుంట ఆదాల ప్రభాకర్ రడి్డ జడ్పు 
చైర్మన్ గా ఉననూ కాకాని గోవరధిన్ రడి్డ ఆధ్రయాుంలో 
2006 లో నిర్్ముంచడుం జర్గుంది. అయితే దానినూ 
పూర్తే సాథియిలో ప్రజలకు తాగునీరు అుందిుంచలేని 
పర్సిథితులు ప్రసుతేతుం మనకు కనిప్సుతేన్నూయి 

ఇప్పుడు ప్లలా కాుంగ్రెస్ లో ఉననూటవుంట ఎుంపీగా ఉననూ ఆదాల ప్రభాకర్ రడి్డ గారు వయావసాయ శాఖ 
ముంత్రిగా ఉననూ కాకాని గోవరధిన్ రడి్డ రుండుసారులా సర్్పల్లా నియోజకవరగా శాసనసభుయాలుగా ప్రజలు ఓటలా 
వేసి గెల్ప్స్తే మర్ ఆయన చేసిన నిరా్హకుం తాగునీరు అుందిుంచే పర్శ్రమ శిధిల్వసథిలో ఉుంటే కనీసుం 
అకకుడికి వెళ్లా దానిని పర్శీల్ుంచిన పర్సిథితులు కూడా ఇపపుటవరకు లేవు సమగ్ర గ్రామీణ తాగునీరు అభవృదిధి 
పథకుం కిుంద 9 క్టలా ర్పాయల ప్రజాధనుం తుప్పుపటటా పోతుుంటే ప్రభుత్ అధికారులు అధికార పార్టా 
న్యకులు ఎవర్ కూడా పటటాుంచుక్లేదు ఈ విషయమై మేమ్ ప్రభుతా్నికి మీడియా పూర్కుంగా 
తెల్యజేసుతేన్నూుం దయచేసి మీరు వెుంటనే పర్శీల్ుంచి పూర్తేసాథియిలో ప్రజలకి ముంచి నీరు అుందిుంచే 
దానికి అుందుబాటలోకి తీసుకురావ్ల్ అల్ జరగని పక్షుంలో ర్లే నిరాహారదీక్ష చేయడానికైన్ జనస్న 
పార్టా మేమ్ సిదధిుం ప్రజల పక్షాన ప్రజల క్సుం జనస్న పార్టా ఎప్పుడూ మ్ుందు ఉుంటుందని అన్నూరు.
ఈ కారయాక్రముంలో రహుం భాయ్, సుందీప్, శ్రీహర్, కాకి శివ, అసోతేట రవి, రాకష్, హేముంత్, వుంశీ, 
రహమాన్ తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

రాష్టుంలో బిజెపి, జనసేన పార్్టల పొతుతూ కొనసాగుతుుంది
*బిజెప్ జాతీయ కారయాదర్్శ వై.సతయాకుమార్
శతఘ్నూ న్యాస్: మదనపల్లా, జనస్న పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అనేక కారయాక్రమాల దా్రా ప్రజలతో 
మమేకమై ప్రజా సమసయాపై పోరాటుం సాగసుతేన్నూరని, రాష్ట్రుంలో బిజెప్, జనస్న పార్టాల పొతుతే 
కొనసాగుతుుందని బిజెప్ జాతీయ కారయాదర్్శ వై.సతయాకుమార్ పేరకున్నూరు.  ఆదివ్రుం మదనపల్లా 
పరయాటనలో భాగుంగా జనస్న పార్టా రాయలసీమ క్ కనీ్నర్  గుంగారప్ రామదాస్ చౌదర్ స్గృహానికి 
విచేచేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో బిజెప్ న్యకులు చలలాపల్లా నరసిుంహారడి్డ, డాకటార్ సుబాబారడి్డ, బుండి 
ఆనుంద్, ర్వతి, జనస్న పార్టా చితూతేరు జిల్లా ప్రదాన కారయాదర్్శ జుంగాల శివరామ్ రాయల్, జనస్న పార్టా 
చేనేత విభాగుం రాష్ట్ర ప్రదాన కారయాదర్్శ అడపా సుర్ుంద్ర, రడ్్డమ్మ, పదు్ద టైగర్, గజెజెల రడ్్డపపు, పాల్గాన్నూరు. 
ఈ సుందర్ుంగా సతయాకుమార్, గుంగారప్ రామదాస్ చౌదర్ విలేఖరుల సమావేశుంలో మాటాలాడారు. 
ప్రపుంచుంలో అతయాధిక ప్రజాదరణ కల్గ వ్కితే నర్ుంద్ర మోడ్, ఆుంధ్ర రాష్ట్రుంలో అతయాధిక ప్రజాదరణ కల్గ 
వయాకితే పవన్ కళ్యాణ్ అుంట్ కితాబ్నిచాచేరు.  ప్రజ సమసయాలపై పోరాటుం చేయడుంలో పవన్ కళ్యాణ్ 
అనినూ రాజకీయ పార్టాల కుంటే మ్ుందు ఉన్నూరు.  భవిషయాతుతేలో జనస్న, బిజెప్ పొతుతే కొనసాగుతుుంది. ఈ 
సుందర్ుంగా జుంగాల శివరామ్ రాయల్ రాష్ట్రుంలో అతాయాచారాలు, హతయాలు జరుగుతుననూ జగనో్మహన్ 
రడి్డ ప్రభుత్ుం కఠినమైన చరయాలు తీసుక్వడుంలో వైఫలయాుం చెుందిుందని, మరోవైప్ రాబడిపై అప్పులు 
చేస్తే భావితరాలకు భవిషయాతుతే లేకుుండా చేసుతేననూ జగనో్మహన్ రడి్డ ప్రభుత్ుం చరయాలు తీసుక్వ్లని 
జనస్న పార్టా చితూతేరు జిల్లా ప్రదాన కారయాదర్్శ జుంగాల శివరామ్ రాయల్, బిజెప్ జాతీయ కారయాదర్్శ 
వై.సతయాకుమార్ కు రాష్ట్ర ప్రభుత్ తీరుపై వినతిపత్రుం అుందజేసారు. ఈ సుందర్ుంగా జుంగాల శివరామ్ 
రాయల్, సుర్ుంద్ర, పదా్మవతి ప్రభుత్ తీరుపై విమర్శలు గుప్పుుంచారు.  

డుుంబ్రిగుడా ముండలుంలో 
జనసేనపార్్టలో చేరికలు

శతఘ్నూ న్యాస్: అల్లార్ సీతారామరాజు జిల్లా అరకు నియోజకవరగాుం 
డుుంబ్రిగుడా ముండలుం గసభ పుంచాయితీ యువత జనస్నపార్టాలో 
ఆదివ్రుం 20 ముంది యువకులు పార్టాలో చేరారు అుంజ్డా సిల్కు 
పారుంలో జనస్నపార్టా కుండువ్ కప్పు పార్టాలో ఆహా్నిుంచడుం జర్గుంది. 
డుుంబ్రిగుడా ముండల్ధయాక్షుడు కొనేనూడి చిన్నూరావు అద్రయాుంలో మర్యు 
అరకు నియోజకవరగా సమన్య కమిటీ సభుయాల కొనేనూడి లక్షష్మణ్ రావు 
మాదాల శ్రీరామ్లు మ్లలాుంగ శ్రీనివ్స్ రడి్డ మ్తెతేమ్ ప్రసాద్ సోబోయి 
రాజు సుంతోష్ సిుంగ్ సమక్షుంలో జనస్నపార్టాలో చేరారు. జనస్నపార్టా 
అధినేత ఆశయాలు పార్టా సిదాధిుంతాలు నచిచే యువత జనస్నపార్టా వైప్ 
మొగుగాచూప్తున్నూరు. ఈ సుందర్మ్గా వ్రు మాటాలాడుతూ రాష్ట్రుంలో 
పర్పాలన అసతేవయాసతేుంగా ఉుంది. మానభుంగాలు జరుగుతున్నూ ప్రభుత్ుం 
సపుుందిుంచడుం లేదు అుందుక గర్జన పల్లాలోలా నుుంచి యువత భార్గా 
జనస్నపార్టాలో చేర్కలకు మొగుగాచూప్తున్నూరు. రానుననూ ఎనినూకలోలా 
జనస్నపార్టా గెలుపే లక్షష్ుంగా పార్టా క్షత్రసాథియిలో పార్టా బలోపేతుంలో 
భాగుంగా భార్గా చేర్కలు జరుగుతున్నూయి. రానుననూ రోజులోలా వైసిప్ 
మర్యు టడిప్ కారయాకరతేలు భార్గా పార్టాలో వచేచే అవకాశాలు ఉన్నూయి. 
గసభ పుంచాయితీ నుుండి వుంతల బాల్జీ పాుంగ సోమేశ్ కుమార్ పాుంగ 
పవన్ కుమార్ ప్రశాుంత్. ల్ల్త్ సుబాబారావు, సుంజయ్ బ్జిజె బాబ్ 
తదితరులు పార్టాలో చేరారు. ఈ కారయాక్రముంలో జనసైనికులు కారయాకరతేలు 
పాల్గాన్నూరు.

ప్రతి గ్రాముంలో జనసేన జెుండా ఆవిష్కరణ 
చేయాలి: గరా్న సతితూబాబు

శతఘ్నూ న్యాస్: పార్తిప్రుం మనయాుం జిల్లా పాలకొుండ నియోజకవరగాుంలో 
ఆదివ్రుం మదర్సే డే సుందర్ుంగా బాసురు లక్షష్ుంప్రుం గ్రామ 
జనసైనికులు ఆధ్రయాుంలో రాజుపేట సెుంటర్ దగగార చల్వేుంద్రుం ఏరాపుట 
చేయడుం జర్గుంది. దీనికి మ్ఖయాఅతిథిగా పాలకొుండ నియోజకవరగా 
జనస్న న్యకులు గరా్న సతితేబాబ్ చల్వేుంద్రుం కారయాక్రమానినూ 
ప్రారుంభుంచడుం జర్గుంది. ఈ కారయాక్రమనినూ ఉదే్దశిుంచి మాటాలాడుతూ 
జనస్న పార్టా బలోపేతుం కొరకు ప్రతి జన సైనికుడు పవన్ కళ్యాణ్ 
సిదాధిుంతాలను ఆశయాలను అల్గే కౌలు రైతులకు 30 క్టలా ఆర్థిక 
సహాయుం చేయడానినూ ప్రజలోలాకి తీసుకు వెళ్్ళ విధుంగా ప్రచారుం 
కొనసాగుంచాలని, జనసైనికులకు దిశానిర్్దశుం చేయడుం జర్గుంది. 
రాబోయే రోజులోలా గ్రామసాథియి పార్టా బలోపేతానికి కారాయాచరణ 
ర్పొుందిసుతేన్నూమని చెపపుడుం జర్గుంది. అల్గే ప్రతి గ్రాముంలో జుండా 
ఆవిషకురణ చేయాలని దిశానిర్్దశుం చేయడుం జర్గుంది. ఈ కారయాక్రముంలో 
జనసైనికులు పాల్గాన్నూరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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రాష్ట్రాననీ సస్యశా్యమలుం చేయగల ప్రణాళ్క జనసేన వద్ద ఉుంది: 
యుగుంధర్ పొననీ

వైభవంగా జరిగన పదవి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం
మండల సమసయూలపై తవీరలో ప్రణాళిక సిద్ం
శతఘ్నూ న్యాస్: గుంగాధర నెల్లారు, వెదురుకుపపుుం ముండల కుంద్రుంలో ముండల కమిటీ పదవి ప్రమాణ 
సీ్కారోతసేవుం వైభవుంగా జర్గుంది. ఈ కారయాక్రమానికి మ్ఖయా అతిధిగా నియోజకవరగాుం ఇుంచార్జె డా 
యుగుంధర్ పొననూ హాజరయాయారు. ఈ సుందరబాుంగా మాటాడుతూ ఇపపుటకి అప్పులోలా ఉననూ ఆుంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్్రానినూ ససయాశాయామలుం చేయగల ప్రణాళ్క జనస్న వద్ద ఉుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్ తీరును ఎుండగటాటారు. 
ముండలుంలో అనేక సమసయాలు ఉన్నూయని తెల్పారు. వెదురుకుపపుుం ముండలుంలో రైతులను నకిలీ 
పటాటాదారు పాసుప్సతేకాలు నుుంచి విమ్కితే కల్పుుంచాల్. నకిలీ పటాటాల సృషటాకరతేలపై క్రిమినల్ కసులు 
నమోదు అయేయాల్ చరయాలు చేపటాటాలని తెల్పారు. వెబ్ ల్యాుండ్ క్రియేట్ చేసిన వ్ళలాపై చరయాలు 
తీసుక్వ్ల్. తప్పుడు ఆన్ లైన్ చేసిన రవెన్యా సిబబాుంది, అధికారులపై చరయాలు తీసుక్వ్ల్. రవెన్యా 
ర్కారు్డల నిర్హణ పటషటాుంగా ఉుండాలని తెల్యజేసారు. భూకబాజెలను అర్కటాటాల్. చెరువులు, కుుంటలు, 
శ్మశాన్లను ఆక్రమణ దారుల నుుంచి కాపాడాలని డిమాుండ్ చేశారు. అవినీతి, అక్రమాలకు పాలపుడిన 
రవెన్యా సిబబాుందిని గుర్తేుంచి చరయాలు తీసుక్వ్లని జిల్లా అధికారులను క్రారు. పచిచేకాపలలాుంలో 
కార్్టనగరుం సుంసాథిన్దీశులు తవి్ుంచిన క్నేరు ఆక్రమణలకు గురై న్మ ర్పుం లేకుుండా 
పోయిుంది తెల్పారు. వెదురుకుపపుుం, పచిచేకాపలలాుం, మొరవ, దేవళుంపేట వ్రప్ సుంతలు రోడలాపైనే 
ముండుటుండలోలా జరుగుతోుంది. సురక్త ప్రాుంతుంలో షెడులా, కనీస మౌల్క సదుపాయాలు కల్పుుంచాలని 
ముండల అధికారులను క్రారు. పచిచేకాపలలాుంలో పోలీసు ఔట్ పోసుటా ఏరాపుట చేయాలని తెల్పారు. 
వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్ డిగ్రీ కళ్శాల ముంజూరు హర్నీయుం. కానీ రుండేళలా గడుసుతేన్నూ ఇుంత వరకూ భవన 
నిరా్మణానికి ప్న్ది రాయి పడలేదు. కనీసుం శుంకుసాథిపన కూడా చేయలేదు. విదాయారుథిలకు తరగతి 
గదులతో పాట కనీస సౌకరాయాలు అుంతుంత మాత్రుంగానే చవటగుుంట ప్రభుత్ జూనియర్ కళ్శాలలో 
డిగ్రీ కళ్శాల నడుసోతేుందని విస్మయుం వయాకతేుం చేశారు. వెదురుకుపపుుం ఐటీఐకి సుంత భవన నిరా్మణుం 
కలగానే మిగల్ుంది. ప్రసుతేతుం ప్రాధమిక పాఠశాలలో శిధిల భవనుం కొనసాగుంచడుం బాధాకరని 
తెల్పారు. ప్రభుత్ కారాయాలయాలకు నిధులు ముంజూరు చేసిన్ ఇపపుటకీ గ్రామ సచివ్లయాలకు, 
రైతు భరోసా కుంద్రాలకు వసతులు ఉననూ భవన్లు లేవు. భవన నిరా్మణాలు మొుండి గోడలక చాల్ 
చోటలా ఉన్నూయి తెల్పారు. గ్రామ సచివ్లయాలకు చాల్ చోటలా ఉద్యాగులు సమయపాలన పాటుంచడుం 
లేదు. అనినూ పాఠశాలలోలా మౌల్క వసతులను కల్పుుంచాలని క్రారు. పుంచాయతీలోలా ప్రతేయాక అధికారుల 
పాలనలో అవినీతి, అక్రమాలపై విచారణ జర్ప్ుంచాలని తెల్యజేసారు. జగనననూ కాలనీలోలా మౌల్క 
సదుపాయాలు కల్పుుంచాల్. ఇుంట యూనిట్ సమ్్మ ర్. 5 లక్షలకు పెుంచాలని డిమాుండ్ చేశారు. 
మినరల్ వ్టర్ పాలాుంట్ లను వినియోగుంలోకి తేవ్ల్. సరపుుంచ్ లు, ఎుంపీటీసీ లు, ఎుంపీపీ కుర్చేలు 
మహిళలకు కటాయిస్తే భరతేల పెతతేనుం సిగుగా చేటని ఆగ్రహుం వయాకతేుం చేశారు. ఉపాధి కూలీలకు వేతన్లు 
చెల్లాుంచాల్. నితాయావసర సరుకుల ధరలు విపర్తుంగా పెర్గాయని ఆవేదన వయాకతేుం చేశారు. చటటా వయాతిర్క 
అక్రమ రవ్ణా, అక్రమ వ్యాపారుం అర్కటాటాలని డిమాుండ్ చేశారు.
సారా తయార్, అమ్మకాలు జ్రుగా సాగుతున్నూయి. ఇుంకా విసతేృతుంగా దాడులు చేయాలని డిమాుండ్ 
చేశారు. పచిచేకాపలలాుం పీహెచీసేలో వైదుయాలు, నరుసేలు అుందుబాటలో లేకపోవడుంతో ఫీల్్డ సాటాఫ్ స్వలు 
అుందిసుతేన్నూరు. పచిచేకాపలలాుం పీహెచీసేలో కానుపులు, ఆపర్షన్ లు చేయడుం లేదు. మొకుకుబడిగా 
కానుపులు ఫీల్్డ సాటాప్ చేయిసుతేన్నూరని తెల్పారు. పచిచేకాపలలాుం పీహెచీసేలో సిబబాుంది, ఓ వైదాయాధికార్ణి 
మధయా గొడవలు. రోగుల మ్ుందే రచచే రచచే చేసుతేన్నూరని తెల్పారు. ఫైర్ స్టాషన్ మాటలక పర్మితుం. 
కారయార్పుంలో ఇపపుటకీ లేదని తెల్యజేసారు. వెదురుకుపపుుం ముండలుంలో అడవి జుంతువులు 
వేటగాళలా తూటాలకు బలైపోతున్నూయి. వెలుగు సుంఘాలోలా గ్రూప్ లీడర్సే, సుంఘమిత్రలు చేతివ్టుం పై 
విచారణ జర్ప్ుంచాలని డిమాుండ్ చేశారు. వెలుగు సుంఘాలోలా ఉద్యాగుల కుటుంబీకులు, లక్షాధికార్ 
కుటుంబాల వ్రు ఉన్నూరు. వ్ర్ని తొలగుంచాలని క్రారు. అనరు్హలకు ర్షన్ కారు్డలు ఉన్నూయి. 
వ్టని నిషపుక్షపాతుంగా ఏర్వేయాలని డిమాుండ్ చేశారు. సున్నూ వడ్్డ అనినూ సుంఘాలకు ఇవ్్ల్. ఇుంకా 
కొనినూ సుంఘాలకు ముంజూరు కాలేదు. చేపల చెరువుల వేలుం పాట దా్రా వచిచేన డబ్బాలను చాల్ చోటలా 
ఖజాన్కు జమ చేయలేదని తెల్పారు. గ్రామ పుంచాయతీలోలా పార్శుధయాుం అధా్నుంగా ఉుంది. వ్టర్ 
టాయాుంక్ లు శుభ్ుం చేయడుం లేదు. 108 స్వలు సక్రముంగా లేకపోవడుంతో ఇబబాుందులపడుతున్నూరని 
తెల్పారు. పరాయావరణానికి తూటలా పొడిచే విధుంగా చెటలాను నర్కి అక్రముంగా తమిళన్డుకు 
తరల్సుతేన్నూరని తెల్పారు. సపుుందన అర్జెలకు పర్ష్కురుం చూపడుం లేదని తెల్పారు. వ్విల్చేను, 
యనమలముంద సమీపుంలో ప్రాజెకుటాల నిరా్మణుం అని డిపూయాటీ సీఎుం హామీ ఇుంతవరకు ఎల్ుంట 
చరయాలు తీసుక్లేదని తెల్పారు. వెదురుకుపపుుంలో మినీ స్టాడియుం కలగానే మిగల్ుందని, అరు్హలుందర్కీ 
నవ రతానూలను ఇవ్్లని తెల్య జేశారు. వేసవిలో తాగునీట ఎద్దడి నివ్రణకు చరయాలు చేపటాటాల్. 
వ్టర్ టాయాుంక్ లు నిర్్ముంచాలని తెల్యజేసారు. ఈ కారయాక్రముం లో ముండల అధయాక్షులు ప్రుషోతతేుం, 
గౌరవ అధయాక్షులు మధు, సీనియర్ న్యకులు యతీశ్ర్ రడి్డ, జిల్లా సుంయుకతే కారయాదరుసేలు వెుంకటేష్, 
భాను ప్రసాద్, రాఘవ, ప్రధాన కారయాదరు్శలు మధు, మోహన్, ఉపాధయాక్షులు, ప్రధాన కారయాదరుసేలు, 
కారయాదరు్శలు, సుంయుకతే కారయాదరు్శలు, ముండలుంలోని జనసైనికులు, నియోజకవరగాుంలోని జనస్న 
న్యకులు పాల్గాన్నూరు.

మజ్జిగ పంపిణీ చేసిన సింగరాయకొండ జనసేన
శతఘ్నూ న్యాస్: ప్రకాశుం జిల్లా, 
జనస్న పార్టా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
స్చనలు మేరకు, ప్రకాశుం జిల్లా 
అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ ర్యాజ్ సలహాల 
మేరకు, సిుంగరాయకొుండ ట్రుంక్ 
రోడు్డలోనీ జనస్న పార్టా అధ్రుంలో 
ఏరాపుటచేసిన చల్వేుంద్రుంలో 
ఆదివ్రుం న్డు మజిజెగ పుంప్ణీ 
కారయాక్రముం చేయడుం జర్గనది. ఈ 
కారయాక్రముంలో ముండల అధయాక్షులు 

ఐన్బతితేన రాజేష్, దుండే ఆుంజనేయులు, అనుమ్లశెటటా కిరణ్ బాబ్, పోల్శెటటా విజయ్ 
కుమార్, షేక్ మా భాష, పోనుగోట అశోక్, చలుంచరలా కరుణ్ కుమార్, సుంక న్గరాజు, 
మాక వెుంకటేశ్రులా, వ్యల శివ, చెుంచుంగార్ కళ్యాణ్, హర్కృష్ణ, సుబ్రహ్మణయాుం 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గాన్నూరు.

టం పిడికిలి రూపందంచిన గోడప్రతులు 
ఆవిష్కరించిన అనంతపురం జనసేన

శతఘ్నూ న్యాస్: ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రుంలో కౌలు రైతులకు అుండగా జనస్న పార్టా 
పుంట నషటాపోయి, అప్పులపాలై ఆత్మహతయా చేసుకుననూ కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు 
జనస్నపార్టా అుండగా నిలుసుతేుందని ఆ పార్టా అనుంతప్రుం జిల్లా సుంయుకతే 
కారయాదర్్శ బాలయాుం రాజేష్ తెల్యజేశారు. ఎన్నూరై జనసైనికుడు మైలవరప్ 
రాజా ఆద్రయాుంలో టీుం ప్డికిల్ వ్రు ర్పొుందిుంచిన గోడ ప్రతులు, ఆటో 
సిటాకకురులాను ఆవిషకుర్ుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా కళ్యాణదురగాుం పటటాణుంలో బహిరుంగ 
ప్రదేశాలలో ఆటోలకు పోసటారలాను అతికిుంచడుం జర్గుంది. రాష్ట్ర వ్యాపతేుంగా 
అప్పులుపాలై ఆత్మహతయా చెసుకుననూ ఒక్కు కౌలు రైతు కుటుంబానికి లక్ష 
ర్పాయల చోప్పున 3 వేల ముంది రైతులను ఆదుకునేుందుకు జనస్న అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ 30 క్టలా సుంత నిధులను సమకూరచేడుం జర్గుందన్నూరు. ఇపపుటక 
రుండు జిల్లాలోని కౌలు రైతు కుటుంబాలకు సాయుం అుందిుంచడుం జర్గుందని 
మే 8 ఆదివ్రుం రోజు కర్నూలు జిల్లాలో 130 ముంది కౌలు రైతు కుటుంబాలను 
పరామర్్శుంచి సాయుం అుందిుంచడుం జరుగుతుుందన్నూరు. జనస్న అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ రైతుల క్సుం చేసుతేననూ ఓదారాయానినూ కళ్యాణదురగాుం నియోజకవరగాుం 
ప్రజలోలాకి తీసుకువెళ్లాుందుకు ఈ గోడ ప్రతులు ఎుంతగానో ఉపయోగపడతాయని 
అన్నూరు. జనస్న పార్టా కారయాక్రమాలను ప్రజలోలాకి తీసుకు వెళ్లాల్ టీుం ప్డికిల్ 
చేసుతేననూ స్వలు వెళకటటాలేనివన్నూరు. ఈ కారయాక్రముంలో జిల్లా కారయానిరా్హక 
సభుయాడు ఎర్రి సా్మి, కుుందుర్పు ముండల అధయాక్షుడు జైయ కృష్ణ, వీర మహిళ 
షేక్ తార, కళ్యాణదురగాుం నియోజకవరగాుం జనస్న న్యకులు జాకీర్, అనిల్, 
లక్షష్మణ్, శివ, మధు, ఇుంద్ర, హర్, మహేష్ మొదలైన జనసైనికులు పాల్గానడుం 
జర్గుంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రెడిడి అప్పల నాయుడు చేతుల మీదుగా మజ్జిగ పంపిణీ
శతఘ్నూ న్యాస్: ఏల్రు, డొకాకు సీతమ్మ గార్ స్ఫూర్తేతో, ఏల్రు నియోజకవరగాుంలోని 
7 వ డివిజన్ తూరుపు వీధి సెుంటరోలా జిల్లా లీగల్ సెల్ నిమ్మల జ్యాతి మర్యు తూరుపు 
వీధి జనస్న కారయాకరతేల ఆధ్రయాుంలో పశిచేమగోదావర్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి 
జనస్న పార్టా ఏల్రు నియోజకవరగా ఇుంచార్జె రడి్డ అపపుల న్యుడు చేతుల మీదుగా 
మజిజెగ పుంప్ణీ కారయాక్రముం ఏరాపుట చేయడుం జర్గుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జనస్న 
న్యకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్గాన్నూరు.

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


హిుందూపురుం జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నూ న్యాస్:  హిుందూప్రుం నియోజకవరగాుం చిలమతూతేరు ముండలుం వీరాప్రుం పుంచాయితీకి చెుందిన 
50 కుటుంబాలు జనస్న పార్టాలో చేర్క.
జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ 
సాధనకై మేమ్ భాగయాసా్మయాుం అవుతాుం 
అుంట్ యువత రాజకీయాలోలాకి 
రావడుం ఆనుందదాయకుం. చిలమతూతేరు 
ముండల అధయాక్షుడు చిన్నూ ప్రవీణ్,జిల్లా 
కారయాక్రమాల కమిటీ సభుయాలు అగగా 
శీన ఆధ్రయాుంలో ఏరాపుట చేసిన 
సమావేశుంలో వీరప్రుం పుంచాయితీకి చెుందిన 50 కుటుంబాలు జనస్న పార్టాలో చేరారు. వీర్కి 
హిుందూప్రుం నియోజకవరగా ఇుంచార్జె ఆకుల ఉమేష్, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి నిమ్మకాయల రామ్, జిల్లా 
సుంయుకతే కారయాదర్్శ కొలలాకుుంట శేఖర్, సీనియర్ న్యకుడు మల్లాపూల మధు వీర్కి కుండువ్లు కప్పు 
పార్టాలోకి ఆహా్నిుంచారు. పార్టాలో చేర్న వ్ర్లో మారుతీ, బ్జేుందర్ రడి్డ, ఆదిన్రాయణ, న్గరాజు, 
నర్ుంద్ర తదితరులు ఉన్నూరు. ఈ కారయాక్రముంలో చిలమతూతేరు ముండల న్యకులు అుంజి, శివ, లక్షష్మణ 
మూర్తే, మనోహర్, హర్, కిరణ్, రుంగన్థ్, మర్యు రవితేజ, మహేష్ తదితరులు పాల్గాన్నూరు.

రెడిడి అప్పల న్యుడు సమక్షుంలో 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్నూ న్యాస్: ఏల్రు నియోజకవరగాుం 1 వ డివిజన్ న్గేశ్రప్రుం 
ఏర్యాల నుుండి టడిప్, వైసీపీ, ఇతర పార్టాల నుుండి సుమారు 50 
ముంది కారయాకరతేలు జనస్న పార్టాలో చేరడుం జర్గుంది. వ్ర్కి జనస్న 
పార్టా కుండువ్ వేసి పార్టాలోకి సాదరుంగా ఆహా్నిుంచిన పశిచేమగోదావర్ 
జిల్లా అధికార ప్రతినిధి జనస్న పార్టా ఏల్రు నియోజకవరగా ఇుంచార్జె రడి్డ 
అపపుల న్యుడు. ఈ సుందర్ుంగా రడి్డ అపపుల న్యుడు మాటాలాడుతూ 
ఆుంధ్ర రాష్ట్రుంలోని ప్రజా వయాతిర్క పాలనకు వయాతిర్కుంగా పవన్ కళ్యాణ్ 
గార్ రైతు భరోసా యాత్రకు కానీ, ఇతర నిరా్మణ రుంగుంలో కానీ ప్రసుతేత 
ప్రభుత్ుం చేసుతేననూటలా వుంట తప్పులను ఎతితే చూప్స్తే పర్ష్కురుం 
వైప్గా వ్రు చేసుతేననూ కృషలో వ్ర్ యొకకు పోరాటుంలో వ్ర్తో పాట 
అడుగులో అడుగులు వేదా్దమని వీరుంతా చేరడుం జర్గుందని అన్నూరు. 
ఈయొకకు సమాజ మారుపులో భాగుంగా సమసమాజ నిరా్మణుం క్సుం 
యువతగా ఇది మా బాధయాత ముంచి న్యకతా్నినూ ఎనునూక్వ్ల్. 
ప్రజలుందర్కీ సుంక్షేముం అుందాల్ ఈ రాష్ట్రుం సుభక్షుంగా ఉుండాల్ అనే 
ముంచి ఆలోచనతో పార్టాలోకి చేరారు. వీరుందర్కీ ఏల్రు జనస్న పార్టా 
కనీ్నర్ గా సా్గతుం పలుకుతున్నూను. అల్గే నియోజకవరగాుంలో ఉననూ 
అనేక ముంది ముంచి సమాజానినూ క్రుకొని ర్పట తరానికి వచేచే జనర్షన్ 
కీ ముంచి కలచేర్ నీ, ముంచి వేదికనీ, ముంచి పర్పాలన అుందిుంచాలనే 
ఆలోచనను అుందిప్చుచేకుని జనస్నపార్టాలోకి చేర్ ఒక ముంచి 
న్యకతా్నినూ ప్రభుతా్నినూ ఏరాపుట చేసుకుని తదా్రా ఈరాష్ట్రుంలో 
ఉననూ ప్రజానికానికి ముంచి పర్పాలన అుందిుంచాలని వ్రుందర్కీ 
విజ్ఞప్తే చేసుతేన్నూను. వీరుందర్కీ పార్టా ఎలలావేళల్ అుండగా ఉుంటుంది. 
ఎలలాప్పుడూ వ్ర్కి ఏ రకమ్లైన సమసయాలు ఉన్నూ వ్ర్ దా్రా ప్రజల 
యొకకు సమసయాలు ఏమొచిచేన జనస్న పార్టా పూర్తే సాథియిలో సహకారుంగా 
అుండగా నిలబడుతుుందని ప్రజా పర్ష్కురుంలో ఎప్పుడూ కూడా మ్ుందు 
భాగుంలో ఉుంటుందని ఆయన తెల్పారు.

రైతు బరోసా యాత్ర వాల్ పోస్టరలిను 
ఆవిష్కరిుంచిన అరికేరి జీవన్ కుమార్
రైతు బరోసా యాత్ర ప్రజలోలోకి తీసుకువెళ్లో ఉద్దేశంతో
వాల్ పోస్టరలోను ప్రచురించిన అనంతపురం జ్ల్లో సంయుక్త కారయూదరిశి అరికేరి 
జీవన్ కుమార్
శతఘ్నూ న్యాస్: గుుంతకలులా, జనస్న పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రుంలో 
వైసీపీ అధికారుం చేపటటాన తరువ్త ఎవరైతే కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు 
చేసుకుని చనిపోయారో వ్ర్ కుటుంబాలకు అుండగా 30 క్టలా ర్పాయల 
వయాయుంతో కుటుంబానికి లక్ష ర్పాయలు సహాయుం చేసుతేననూ విషయుం 
తెల్సిుందే, ఆ విషయానినూ ప్రజలోలాకి తీసుకువెళ్లా ఉదే్దశుంతో వ్ల్ పోసటారలాను 
అర్కర్ జీవన్ కుమార్ ప్రచుర్ుంచడుం జర్గుంది. వ్ల్ పోసటార్సే ను గుుంతకలులాలో 
ఆవిషకుర్ుంచడుం జర్గుంది. ఈ కారయాక్రముంలో అనుంతప్రుం జిల్లా కరయానిర్హన 
కమిట సభుయాలు అమీర్ సోహేల్, గుుంతకలులా జనస్న పార్టా న్యకులు హెన్రీ 
పాల్, రవి తేజ, వీర్ష్, మహేష్, గౌతమ్, గురు (ననూకనదడి గ్రాముం) తదితరులు 
పాల్గాని కారయాక్రమానినూ జయప్రదుం చేయడుం జర్గుంది.

దామోదరుం సుంజీవయ్య సేవలు అమోఘుం
శతఘ్నూ న్యాస్: ప్రతితేపాడు, ఉమ్మడి ఆుంధ్రప్రదేశ్ తొల్ 
దళ్త మ్ఖయాముంత్రి స్ర్గాయ దామోదరుం సుంజీవయయా 
వరథిుంతిని ఆదివ్రుం ప్రతితేపాడు నియోజకవరగాుంలోని 
కాకుమానులోని జనస్న పార్టా ముండల కారాయాలయుంలో 
కాకుమాను ముండల అధయాక్షుని ఆధ్రయాుంలో ఘనుంగా 
నిర్హిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో మ్ఖయా అతిథిగా 
హాజరైన జిల్లా ప్రధాన కారయాదర్్శ ఉప్పు వెుంకట రతతేయయా 

సుంజీవయయా చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనుంగా నివ్ళలర్పుుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మాటాలాడుతూ… అటటాడుగు సాథియి నుుండి ఉననూత సాథియికి అయన ఎదిగన తీరు ఆమొఘుం అన్నూరు. 
రాజకీయాలోలా విశ్సనీయతకు మారుపేరుగా నిల్చిన వయాకితే సుంజీవయయా అని అన్నూరు. జిల్లా సుంయుకతే 
కారయాదర్్శ చటాటాల త్రిన్థ్ మాటాలాడుతూ దామోదరుం సుంజీవయయా ఇుంటకి జనస్న పార్టా అధినేత తన 
సుంత నిధులు క్ట ర్పాయలు ముంజూరు చేసిన ఘనత పవన్ కళ్యాణ్ దే అన్నూరు. ముండల 
అధయాక్షులు గడ్డుం శ్రీనివ్సరావు మాటాలాడుతూ ఆయన స్వలు అనితరసాధయాుం అన్నూరు. ఈ కారయాక్రముంలో 
వి.ఉమామహేశ్రరావు, రడి్డ న్గరాజు, ప్రతివ్డ గుంగాధరరావు, యడలాపల్లా దాన్రావు తదితరులు 
పాల్గాన్నూరు.

గ్రావెల్ దుందాన తక్షణమే ఆపాలన జనసేన డిమాుండ్
శతఘ్నూ న్యాస్: క్వ్రు నియోజకవరగాుం పర్ధిలోని తలముంచి మర్యు కావల్ నియోజకవరగాుం పర్ధిలోని 
న్ర్తే ఆమ్ల్రు గ్రామ శివ్రలాలోని అటవీ ప్రాుంతుంలో చెటలాను తొలగుంచి గ్రావెల్ ని అక్రముంగా 
తరల్ుంచేసుతేన్నూరు. దాదాప్ రుండు కిలోమీటరలా దూరుం వరకు 30 గడుగులు లోతుకి గ్రావెల్ తోవే్సి 
అక్రమ సుంపాదనకు ఈ గ్రావెల్ మాఫియా తెరలేపారు. ఈ విషయానినూ నెల్లారు జిల్లా ప్రభుత్ అధికారులు 
అల్గే అటవీ శాఖ అధికారులు పటటాుంచుకునే పర్సిథితి లేదు. ఒకకు రోజుకు కనీసుం 500 టపపురులా లోడుతో 
ఈ గ్రావెల్ తరల్ుంచడుం జరుగుతుుంది. ఈ అక్రమ గ్రావెల్ తరల్ుంచే క్రముంలో ఆ ప్రాుంతుంలో ఉుండే 
పొల్లు మొతతేుం న్శనుం అయిపోయాయి. గ్రాముం మొతతేుం పూర్తేగా ఎర్ర మటటాతో నిుండిపోయిుంది. అధిక 
సుంఖయాలో టపపురులా తిరగడుం వలన రోడులా పూర్తేగా ధ్ుంసుం అయిపోయాయి. అధికారులకు పలుమారులా 
చెప్పున్కుడా ఏమీ ప్రయోజనుం లేదు, పైగా వైసీపీ న్యకులు దౌరజెన్యానికి పాలపుడుతున్నూరని గ్రామసుథిలు 
చెప్తేన్నూరు. ఈ దుందాలో వైసీపీ ఎమ్్మలేయా లు భాగసా్మ్యాలు అయిఉన్నూరని, వ్ళ్ళని ఎదిర్ుంచే ధైరయాుం 
లేక గమ్్మగా ఉుండిపోవలసి వసుతేుందని గ్రామసుథిలు ఆవేదన వయాకతేుం చేశారు. ఈ విషయానినూ జనస్నపార్టా 
తీవ్రుంగా ఖుండిస్తే జిల్లా ప్రభుత్ అధికారులకు, అల్గే కావల్ ఆర్్డఓ కి, అల్లారు ముండల తహశీల్్దర్ 
కి, నెల్లారు ఆర్్డఓ కి జనస్నపార్టా తరుప్న ఈ గ్రావెల్ దుందాని తక్షణమే ఆపేసి పరాయావరణానినూ 
కాపాడవలసిుందిగా క్రడుం జరుగుతుుంది. ఈ కారయాక్రముంలో నెల్లారు జిల్లా జనస్నపార్టా ఉపాధయాక్షులు 
బదిధిపూడి సుధీర్, ప్రధాన కారయాదర్్శ మ్ల్లా మ్న్ర్ బాష్, కారయాదర్్శ సురాయపాలేుం పవన్ కుమార్, 
విడవల్రు ముండల జనస్నపార్టా అధయాక్షులు కమతుం శ్రీన్థ్ యాదవ్, క్వ్రు ముండల జనస్నపార్టా 
అధయాక్షుడు అల్తేఫ్ జనస్నపార్టా న్యకులు చప్పుడి శ్రీనివ్సులు రడి్డ పాల్గాన్నూరు.
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