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రైతు భరోసాలో రద్దుల పర్వం!
*కొత్తగా 2.70 లక్షల మందికి మండిచెయ్యి
*నిబంధనల్లో మార్పులే కారణం
*సాకులేవైనా భారం తగ్గంచుకోవడానికే సర్కార్ తంటాలు

శతఘ్ని న్యిస్: రైతు భరోసా…. ఏపీల్ అననిదాతలకు అండగా నిలవాల్సిన 
పథకం. ప్రభుత్వ కోతలతో కుంచంచుకుపోతోంది. ఏపీల్ మత్తం 74 లక్షల 
మంది భూ యజమానులు, 16 లక్షల మంది కౌలు రైతులునానిరనేది అంచనా. 
మత్తం మీద 90 లక్షల మంది సాగుదార్లునానిర్. కొందర్ రైతులు రకరకాల 
కారణాలతో సంతంగా పొలాలు సాగు చేయలేక కౌలుకు ఇస్్తనానిర్. ప్రభుత్వం 
అందించే రైతు భరోసాతోపాటు, అనేక ర్య్తీలు నేర్గా భూ యజమానులకు 
చేర్తునానియ్. కౌలు రైతులకు ఎలాంటి హకుకాలు లేవు కాబటిటి వారికి ప్రభుత్వ 
సాయం అందడం లేదు. 2019 ఎనినికలకు మందు ర్ష్టంల్ని 64 లక్షల 
మంది సాగుదార్లకు రైతు భరోసా అందిసా్తమని ఇపపుటి సీఎం జగన్మోహన్ 
రెడిడి హామీ ఇచ్చార్. అధికారంల్కి అయ్తే వచ్చార్ కానీ, హామీని తుంగల్ 

తొకాకార్. ఏటికేడాది రైతు భరోసా లబ్దిదార్ల సంఖయిల్న్ కోతలు వేస్్త ఈ పథకానిని నిర్్వరయిం చేస్్తనానిర్.

*తాజాగా మరోసారి కోత
2019 ఎనినికల అనంతరం అధికారంల్కి వచచాన జగన్మోహన్ రెడిడి రైతు భరోసా భారం తగ్గంచుకునే ఎతు్తగడలు అమలు చేశార్. అపపుటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏపీల్ 50.58 లక్షల 
మంది రైతులకు ఏటా రూ.6000 చొప్పున పీఎం కిసాన్ యోజన పథకం కింద సాయం అందిస్తంది. ఇదే అదనుగా భావంచన జగన్ సర్కార్ రైతు భరోసాకు తూటులో పొడిచంది. 
ఎనినికల్లో ఇచచాన హామీ మేరకు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఒకోకా రైతుకు రూ.12,500 సాయం అందించ్ల్. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచేచా సాయం కూడా కల్పితే ఒకోకా రైతుకు మత్తం 18500 ర్వాల్సి 
ఉంది. అయ్తే కేంద్రం ఇచేచా రూ.6000కు కొంత జోడించ ఒకోకా రైతుకు రూ.13,500 మాత్రమే ఇస్్తనానిర్. హామీ ఇచచాన రూ.12,500 కంటే మరో వెయ్యి అదనంగా ఇస్్తనానిమంటూ 
గొపపులు చెప్పుకుంటునానిర్. ఇలా మదట్లోనే రైతు భరోసాకు తూటులో పొడిచ్ర్. ఇక ఎనినికల్లో హామీ ఇచచానటులోగా 64 లక్షల మంది లబ్దిదార్లకు కాకుండా 50.47 లక్షల మందికి 
మాత్రమే పథకానిని వరి్తంప చేస్్తనానిర్. తాజాగా వీరిల్ మరో 2.70 లక్షల మందికి కోత వేసి 48.77 లక్షల మంది మాత్రమే రైతు భరోసాకు అర్హులని ప్రకటించ్ర్. రైతు భరోసా 
లబ్దిదార్ల ఎంపికల్న్ కులాల చచుచా పెటాటిర్. కేవలం ఎసీసి, ఎసీటి, బీసీ, మైనారిటీలను మాత్రమే భూమి లేని కౌలు రైతులుగా గురి్తస్్తనానిర్. అలాగని ఎసీసి, ఎసీటి, బీసీ, మైనారిటీ 
కౌలు రైతులందరికీ రైతు భరోసా సాయం అందుతోందా అంటే అదీ లేదు. ఒక ఇంట్లో ఒకరికే రైతు భరోసా అనే కొత్త నిబంధన తీస్కువచ్చార్. ఇక ఎవరైనా ఇంట్లో ఉననిత వదయి 
అభయిసిస్్త ఉనాని కూడా వారిని రైతు భరోసా లబ్దిదార్ల జాబ్తా నుంచ తొలగంచ్ర్. దీంతో తాజాగా 2.70 లక్షల మంది రైతులు రైతు భరోసాకు అరహుత కోల్పుయార్. అందరూ 
చదువుకోవాలని ఓ వైప్ సీఎం చెబుతునానిర్. మరో వైప్ ఉననిత చదువు చదువుకునే వార్ ఇంట్లో ఉంటే ప్రభుత్వ పథకాల్లో కోత వేయడం దేశంల్ ఇదే మదటిసారని రైతు సంఘాల 
నేతలు వమరిశిస్్తనానిర్. ఏది ఏమైనా అప్పుల్లో కూర్కపోయ్న ర్ష్ట సర్కార్ భారం తగ్గంచుకునే పనిల్ పడిందనేది స్సపుషటిం.

*కౌలుదార్లకు ఉరి తాడులా మారిన చటటిం
కౌలు రైతుల లబ్ది కోసమంటూ ప్రభుత్వం తీస్కువచచాన కౌలుదార్ల చటటిం 2020 వారి పాల్ట శాపంగా మారింది. భూ యజమాని అనుమతి పత్రం ఇస్్తనే ప్రభుత్వం అందించే 
సాయం కౌలు రైతుకు అందుతుందని చటటిం చెబుతోంది. భూ యజమానులు ఎవరైనా వారి ఖాతాల్ ప్రభుత్వం నుంచ రైతు భరోసా నగదు పడితే, వారి పొలం కౌలుకు చేస్ రైతులకు 
అందిసా్తర్? డబ్బెవరికి చేదు. భూ యజమానులు అంగీకార పత్రాలు ఇవ్వడానికి స్మఖంగా లేర్. అంగీకార పత్రాలు ఇస్్త భవషయితు్తల్ భూ హకుకాలు కోల్పుయే ప్రమాదం ఉందనే 
ఆందోళన కూడా వారిల్ ఉంది. దీంతో ర్ష్టంల్ భూ యజమానులు కౌలు రైతులకు అంగీకార పత్రాలు ఇచేచాందుకు పెదదిగా మందుకు ర్లేదు. 2019 ఎనినికలకు మందు కౌలు 
రైతులందరికీ గురి్తంప్ కార్డిలు మంజూర్ చేసా్తమని చెపిపున జగన్మోహన్ రెడిడి, నేడు ఆ వషయంపై న్ర్ మెదపడం లేదు. కౌలు రైతులందరికీ గురి్తంప్ కార్డిలు అందించ రైతు భరోసా 
అందిస్్త ప్రభుత్వంపై ఏటా మరో రూ.3,200 కోటలో భారం పడుతుంది. అందుకే సీఎం న్ర్ వపపుడం లేదని రైతు నాయకులు వమరిశిస్్తనానిర్.

*ఆంధ్రా రైతులపైనే అప్పుల భారం అధికం
తాజాగా ఓ స్వచ్ంధ సంస్థ రైతుల అప్పులపై నిర్వహంచన సర్్వల్ ఆందోళన కల్గంచే అనేక అంశాలు వెలుగు చూశాయ్. దేశంల్ ఒకోకా రైతు సగటున రూ.74,000 అప్పు భారం 
మోస్్తనానిడు. అయ్తే ఏపీల్ మాత్రం ఒకోకా రైతు రూ.2,45,554 అప్పుల భారంతో దేశంల్నే మదటి సా్థనంల్ నిల్చ్ర్. వీరిల్ 93 శాతం మంది కౌలు రైతులేనని తేల్ంది. 
కౌలు రైతులు అధిక వడ్డిలకు అంటే 24 నుంచ 36 శాతం వడ్డిలకు అప్పులు తెచుచాకుంటునానిర్. కౌలు రైతులకు బయింకులు ర్ణాలు ఇవ్వక పోవడమే ఈ దుసి్థతికి కారణం. వడ్డి 
వాయిపార్లను ఆశ్రయ్ంచ్ల్సి వస్తంది. పంటల బీమా కూడా సక్రమంగా అమలు కాకపోవడం, ఒక వేళ వచచానా కౌలు రైతుకు దకకాకపోవడంతో ఆతమోహతయిలు పెరిగపోతునానియ్. 
దేశంల్ ఆతమోహతయిలకు పాలపుడుతునని రైతుల్లో కౌలు రైతులే అధికంగా ఉనానిరని సర్్వలు చెబుతునానియ్. ఒకకా ఏపీల్నే మూడేళలోల్ 5 వేల మంది రైతులు ఆతమోహతయిలు చేస్కునానిర్.... 
వీరిల్ 3 వేల మంది కౌలు రైతులే ఉనానిరని అంచనా. ఆతమోహతయి చేస్కునని ప్రతి రైతు కుటుంబనికి రూ.7 లక్షల పరిహారం అందిసా్తమని ఎనినికల మందు హామీ ఇచచాన జగన్ రెడిడి 
ప్రభుత్వం, అధికారంల్కి వచ్చాక చేతులెతే్తశార్. దీంతో ఆతమోహతయిలకు పాలపుడిన రైతు కుంటుంబలు రోడుడిన పడుతునానియ్. భూ యజమానుల అంగీకార పత్రాలతో సంబంధం 
లేకుండా వయివసాయం చేస్ కౌలు రైతులందరికీ గురి్తంప్ కార్డిలు మంజూర్ చేయాల్. అప్పుడే సాగు చేస్్తనని కౌలు రైతుకు కొంతైనా ఉపశమనం లభిస్్తంది.

ఒకే కుటవంబానికి చవందిన తొమ్మిది మవంది 
మరణవంచడవం బాధాకరవం

శతఘ్ని న్యిస్: కామారెడిడి జిలాలో హాసన్ పల్లో గేట్ వదది జరిగన రోడుడి ప్రమాదంల్ 
తొమిమోది మంది మృతి చెందడం, మరో 14 మంది గాయపడడం అతయింత బధాకరమని 
జనస్న పార్టి అధయిక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యిణ్ ఒక ప్రకటనల్ ఆవేదన వయిక్తం చేశార్. ఈ 
ప్రమాదానికి గురయ్నవార్ పిటలోం మండలం చలలోరి్గకి చెందిన ఒకే కుటుంబనికి చెందిన 
వారని తెల్సి తీవ్ర ఆవేదన కల్గంది. కుటుంబ సభుయిడు మరణంచగా దశదిన కరమోల్ 
భాగంగా అంగడిదింప్డు కారయిక్రమానికి ఎలాలోరెడిడి పటటిణంల్ని సంతకు వెళ్లో తిరిగ 
వస్్తండగా ఈ ప్రమాదం జరగడం మాటలకు అందని వషాదంగా ఉంది. ప్రమాదానికి 
గురైన కుటుంబం వార్ ప్రయాణంచన వాహనానిని డ్రైవర్ అతి వేగంగా నడపడమే 
కారణమని ప్రాధమిక సమాచ్రం వలలో తెలుస్తంది. గ్రామీణ రహదార్లపై ప్రయాణస్్తనని 
వాహనాల వేగానిని అదుప్ చేయడానికి రవాణా శాఖ అధికార్లు కఠినమైన చరయిలు 
చేపటాటిల్. మృతుల కుటుంబలను, గాయపడినవారిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరి్థకంగా, 
వైదయిపరంగా ఆదుకోవాలని వజ్ఞపి్త చేస్్తనానిను. ప్రమాదంల్ అస్వులు బసిన వారి ఆతమోకు 
శాంతి చేకూర్లని భగవంతుణణి ప్రారిధిస్్తనానిను. మృతుల కుటుంబ సభుయిలకు నా ప్రగాఢ 
సానుభూతి తెలుప్తునానినని శ్రీ పవన్ కళ్యిణ్ పేర్కానానిర్.

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

ఆడబిడ్డలకు రక్షణ కల్పవంచడవంలో విఫలమయ్యారు
శతఘ్ని న్యిస్: ర్ష్టంల్ వర్సగా ఆడబ్డడిలపై అతాయిచ్ర్లు, వేధింప్లు చోటు చేస్కొంటుంటే బధయిత 
కల్గన మంత్రులు మాత్రం తల్లో పెంపకమే తప్పు అంటూ తపిపుంచుకొంటునానిరని జనస్న పార్టి ర్జకీయ 
వయివహార్ల కమిటీ ఛైరమోన్ శ్రీ నాదండలో మన్హర్ ఒక ప్రకటనల్ వమరిశించ్ర్. ఇది కచచాతంగా 
పాలకుల వైఫలయిమే. ఈ పరిసి్థతులను ప్రతి ఒకకారూ ఖండిస్్తనానిర్. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసిన దిశ చటటిం 
ఎటుపోయ్ంది? మహళలకు రక్షణ ఇవ్వండి... అని ప్రశనించనా... వనతి పత్రం ఇవ్వబోయ్నా... నిరసన 
తెల్పినా కేస్లు నమోదు చేస్్తనానిర్. శ్రీకాళహసి్త జనస్న పార్టి ఇంచ్ర్జ్ శ్రీమతి కోట వనుత అధ్వరయింల్ 
తిర్పతిల్ మహళలకు రక్షణ ఇవా్వలని డిమాండ్ చేస్్త నిరసన కారయిక్రమం చేపడితే అడుడికోవడం 
భావయిం కాదు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుప్తునని శ్రీమతి వనుత, ఆమె భర్త శ్రీ కోట చంద్రబబు, ఇతర 
నాయకులపై పోలీస్లు అనుసరించన వైఖరి అప్రజాసా్వమికం. అరెస్టి చేసిన వధానానిని, పలు సెక్షనలో కింద 
కేస్ నమోదు చేయడానిని జనస్న పార్టి తరఫున ఖండిస్్తనానిం అని శ్రీ నాదండలో మన్హర్ పేర్కానానిర్.

ఆవంధ్రలో పెట్రో ధరలు అదరహో!
* దేశం మత్తం మీద ఇకకాడే అధికం
* కేంద్రానిని మించపోయ్న  ర్ష్ట ప నునిలు
* పండుగ చేస్కుంటునని సరిహదుది ర్షా్రాల బంకులు
శతఘ్ని న్యిస్:  జాతీయ సా్థయ్ల్ ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ఈమ ధయి 
రెండు అంశాల్లో ప్రథ మ సా్థనంల్ నిల్చంది!
అయ్తే అవ గ ర్వ ప డే సంగ తులు కావు...
సిగు్గతో త ల దించుకోవ ల సిన వష యాలు...
1. మ హళ ల పై జ ర్గుతునని దాష్టికాలు!
2. పెట్రో ఉతపు తు్తల ధ ర లు!
ఇది జ గ న్ ప్ర భుత్వం సాధించన ఘ న త !
అప్పుల్లో కూర్కుపోతూ... వ డ్డిలు క టటి డానికే స త మ త మ వుతూ... 
ప్ర తి నెలా జీతాలు చెల్లోంచ డానికి కూడా క ట క ట లాడుతూ... 
అంత కంత కు ఆరి్థక సంక్షోభంల్ అణ గార్తునని ప్ర భుత్వం 
ఇప్పుడు మ దయిం, పెట్రోలు మీదే అధిక ఆదాయానిని 
పిండుకోవాల ని చూస్తంది.
దానికి పరయి వ సాన మే దేశం మత్తం మీద ఎకకా డా లేని వధంగా 
ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ల్ పెట్రోలు, డ్జిల్ ధ ర లు అతయి ధిక సా్థయ్కి 
చేర్కోవ డం.
ప్ర స్్తతం ర్ష్టంల్ లీట ర్ పెట్రోలు ధ ర రూ. 120 
దాటిపోయ్ంది!
డ్జిల్ ధ ర లీట ర్ రూ. 106 రూపాయ లు అధిగ మించంది!
దేశంల్ ఏ ర్ష్టంల్న్ లేని ప రిసి్థతి ఇకకా డే ఎందుకొచచాంది? 
అని ఆశచా రయిం క ల్గతే దానికి స మాధానం ఒక టే...
ర్ష్టంల్ వీటిపై వ డిడిస్్తనని అద న ప్ ప నునిలు!
ఈ ప నునిలు కేంద్ర ప్ర భుత్వం వేస్ ఎక్సిజ్ స్ంకాల ను 
మించపోయాయ్.
వాయిట్ , అద న ప్ వాయిట్ , రోడుడి అభివృదిధి స్ంకం, తిరిగ దానిపై 
వాయిట్... ఇలా పెంచుకుంటూ పోవ డమే ఇందుకు కార ణం!
అద న ప్ ఆదాయం కోసం అర్రులు చ్స్్తనని జ గ న్ ప్ర భుత్వం, 
బండి తీస్కుని రోడుడి మీద కి వ చేచా ప్ర తి వనియోగ దారిడినీ ఈ 
ప నునిల ప రంపరంతో చ్వ గొడుతోంది!
ఇలా పెట్రో ఉతపు తు్తల పై ఎడాపెడా పెంచేసిన ప నునిల 
ప్ర భావం ప రోక్షంగా అనేక వాయిపార్ల మీద ర వాణా 
భార్నిని మోప్తోంది. తదా్వర్ అనేక స ర్కుల ధ ర లు కూడా 
పెరిగపోతునానియ్. ఫల్తంగా ఆ ప్ర భావం కూడా ప్ర జ ల మీద నే 
ప డుతోంది. సామానుయిడి జేబుకి చలులోలు పెడుతోంది.
*నాటి మాటలు గుర్్తనానియా జ గ న్ గారూ?
స రిగా్గ మూడేళలో క్రితం ప్ర తిప క్ష నేత గా జ గ న్ ఊరూర్ 
పాద యాత్ర చేస్్త పెట్రోలు, డ్జిల్ ధ ర ల ను ప్ర తేయికంగా 
ప్ర సా్తవస్్త వమ రశి లు సంధించ్ర్. “పొర్గు ర్షా్రాల కంటే 
ఆంధ్రాల్ పెట్రోలు, డ్జిల్ ధ ర లు ఏడు రూపాయ లు ఎకుకావ” 
అంటూ గ ణాంకాలు ఉద హ రించేవార్.
మ రి ఇప్పుడు ప రిసి్థతి ఏంట్ తెలుసా?
పొర్గు ర్షా్రాల కంటే ఆంధ్రాల్ పెట్రోలు, డ్జిల్ ధ ర లు 
దాదాప్ ఏడు నుంచ ప ది రూపాయ లు ఎకుకావ !
అంతేకాదు... దేశంల్ మ ర్ ర్ష్టంల్ క నాని ఆంధ్రాల్నే 
అధికం!
అధికారం కోసం అర్రులు చ్స్్త ప్ర జ ల ను న మిమోంచన  
జ గ న్, అధికారం అందుకునానిక సాధించందిదేనా అంటూ 
సామానుయిలు సైతం ప్రశనిస్్తనానిరిప్పుడు.
ఉదాహ ర ణ కు... జ గ న్ మఖయి మంత్రి అయ్న 2019 నాటికి 
తాడేప ల్లోల్ లీట ర్ పెట్రోలు ధ ర రూ. 76.89 ఉండేది. 
మ రిప్పుడు ఎంతో తెలుసా? ఏకంగా రూ. 120.95!
అపపు ట్లో డ్జిల్ ధ ర లీట ర్ రూ. 71.50 అయ్తే... ఇప్పుడు అది 
రూ. 106.58కి ఎగ బకింది! మూడేళ్లోగా అధికారంల్ ఉనని 
జ గ న్ ఈ ధ ర ల పై న్ర్ మెద ప డం లేదు స రిక దా... వాటిని 
త గ్గంచే ప్ర య తనిం కూడా ఇస్మంతైనా చేయ డం లేదు.

పైగా జ గ న్ మఖయి మంత్రి అయేయినాటికి పెట్రోలు, డ్జిల్ మీద 
లీట ర్ కి రూ.2 అద న ప్ వాయిట్ ఉండ గా, దానిని ఇప్పుడు రూ. 
4కి పెంచేశార్. అంతేకాదు... ర హ దార్ల అభివృదిధి నిధి 
పేర్తో లీట ర్ పై మ రో రూపాయ్ కూడా వ స్లు చేస్్తనానిర్. 
పైగా దీనిపై కూడా వాయిట్ అద నంగా వ డిడిస్్తనానిర్.
*త గ్గంచే అవ కాశం ఉనాని ప టిటించుకోని ప్ర భుత్వం
నిజానికి పెట్రో ధ ర వ ర లు అంత ర్జ్తీయ మారెకాట్ ల్ని 
ఒడిదుడుకులను అనుస రించ ఉంటాయ నేది వాస్త వ మే. అలా 
మార్ మూల ధ ర పై కేంద్రం ఎక్సిజ్ స్ంకానిని కొంత మేర కు 
వధిస్్తంది. ఆపై ర్ష్ట ప్రభుతా్వలు వాయిట్ రూపంల్ కొనిని 
ప నునిల ను వధించుకునే అవ కాశం ఉంది. అందువ లలో నే 
పెట్రోలు, డ్జిల్ ధ ర లు ప్రాంతాల ను బ టిటి మార్తుంటాయ్. 
అయ్తే ప్ర స్్తతం దేశంల్ని ఏ ర్ష్టం వధించన నిని ప నునిల ను 
ఆంధ్ర ప్ర భుత్వం వ డిడించ డం వ లలో నే దేశం మత్తం మీద 
ఎకకా డా లేనంత గా పెట్రోలు, డ్జిల్ ధ ర లు ఇకకా డే అధికంగా 
మార్య్. క రోనా త దిత ర కార ణాల వ లలో గ తేడాది న వంబ ర్ ల్ 
కేంద్రం పెట్రోలుపై లీట ర్ కు రూ. 5, డ్జిల్ పై రూ. 10 
రూపాయ ల వంతున త గ్గంచంది. దీంతో చ్లా ర్షా్రాలు 
త మ ప రిధిల్ ఆ మేర కు ధ ర లు తగ్గంచ ఆ ప్ర యోజ నానిని 
వనియోగ దార్డికి బ ద లాయ్ంచ్య్. అయ్తే జ గ న్ ప్ర భుత్వం 
ఆ వష యానేని వసమో రించంది. కేంద్రం త గ్గంచనపపు టికీ ఇకకా డ 
త గ్గంచ క పోవ డంతో ఆ భారం వనియోగ దార్డిపై ప డితే, ఆ 
మేర కు వేలాది కోటలో రూపాయ ల అద న ప్ ఆదాయానిని ర్ష్టం 
ప్ర భుత్వం పొందుతోంది. ఇలా చేస్్త కూడా జ గ న్ మాత్రం 
కేంద్ర ప్ర భుత్వం చ రయి వ లలో ర్ష్ట ఆదాయం ప డిపోతోందంటూ 
ప్ర జ ల ను మ భయి పెటేటి ప్ర య తనిం చేస్్తనానిర్.
*అద నంగా వ డిడిస్్త... ప్ర జ ల న డిడి వర్స్్త...
ప్ర స్్తతం లీట ర్ పెట్రోలు మూల ధ ర ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ల్ 
రూ.57.85 కాగా, దీనిపై కేంద్రం రూ. 27.90 ఎక్సిజ్ ప నుని 
వేస్తంది. ర్ష్ట ప్ర భుత్వం రూ. 31.30 ప నునిలు వేస్తంది. 
దీనికి డ్ల ర్  క మిష న్ రూ.3.80 కూడా క ల్పి చూస్్త మత్తంగా 
లీట ర్ పెట్రోలు ధ ర రూ.120.95 కి చేర్తోంది.
ఇలాగే లీట ర్ డ్జిల్ మూల ధ ర రూ. 60.10 కాగా, కేంద్రం 
ఎక్సిజ్ ప నుని రూ. 21.80 ప డుతోంది. దీనిపై ర్ష్టం 
రూ.22.20 మేర కు ప నునిలు వేస్తంది. డ్ల ర్ క మిష న్ 
రూ.2.50 కూడా క ల్పి మత్తం డ్జిల్ ధ ర రూ. 106.60 కి 
ఎగబకింది.
ఈ వవ ర్లు గ మ నిస్్త కేంద్రానిని మించ జ గ న్ ప్ర భుత్వం 
అధికంగా ప నునిలు వేసి ప్ర జ ల ను పిండుతోంద ని 
అర్థ మ వుతుంది.
ఇలా చేయ డం దా్వర్ 2020-21 సంవ తసి రంల్ రూ. 7,514 
కోటలో రూపాయ ల ర్బ డిని జ గ న్ ప్ర భుత్వం పొందింది. ఇక 
2021-22 సంవ తసి రం సంగ తి చూస్్త తొల్ 9 నెల ల్లోనే 
ఏకంగా రూ. 10,920 కోటలో రూపాయ ల అద న ప్ ర్బ డిని 
ప్ర జ ల నుంచ ర్బ టుటికుంది. అంటే కింద టేడాది ల భించన 
మత్తం ఆదాయానిని మించ ఈ ఏడాది 9 నెల ల్లోనే జ నం 
జేబులు కొటిటి వ స్లు చేసింద నని మాట !
*ఆంధ్రా అంటే అయయి బబోయ్ ...
దేశ వాయిప్తంగా అనేక నితాయివ స ర స ర్కుల ను, వాయిపార 
ఉతపు తు్తల ను ర వాణా చేస్ ప రిమోటులో ఉనని లార్లు, భార్ 
వాహ నాల య జ మానులు ఆంధ్రా మీదుగా ప్ర యాణంచ్లంటే 
ఇకకా డి పెట్రోలు, డ్జిల్ ధ ర ల ను త లుచాకుని భ య ప డుతునానిర్. 
అందుక నే ఆంధ్రాల్కి ప్ర వేశంచ డానికి మందే త మ 
వాహ నాల ల్ టాయింకుల ను పూరి్తగా నింప్కుని వ స్్తనానిర్. 
ఒక వేళ మార్గ మ ధయింల్ ఇంధ నం నింప్కోవ ల సి వ స్్త ర్ష్ట 
స రిహ దుది ఎనిని కిల్మీట రలో ల్ దాటుతామో లెకకా వేస్కుని 
ఆ మేర కు మాత్ర మే కొటిటించుకుంటునానిర్. ఇలా ర్ష్టం 

మీదుగా ప్ర యాణంచే ల క్ష లాది వాహ నాల య జ మానులు 
జాగ్ర త్త ప డుతుండంతో ఆంధ్రా స రిహ దుదిల్లో ఉండే అనేక 
పెట్రోలు, డ్జిల్ బంక్ లు వనియోగ దార్లు త గ్గపోయ్ 
వెల వెల పోతునానియ నేది వాస్త వం. అలాగే పొర్గు ర్షా్రాల 
స రిహ దుదిల్లో ఉండే వనియోగ దార్లు, భార్ వాహ నాల 
య జ మానులు ఆంధ్రా ఎలలో లు దాటి వెళ్లో త మ వాహ నాల కు 
ఇంధ నం నింప్కుంటునానిర్. పైగా అకకా డి నుంచ కాయినలోల్ 
అద న ప్ ఇంధ నం నింపించుకుని మ ర్ వ స్్తనానిర్.
ఉదాహ ర ణ కు ఆంధ్రాల్ నెల్లోర్ జిలాలో త డ చుటుటి 
ప కకా ల ప్రాంతాల వనియోగ దార్లు త మ కు ద గ్గ ర ల్ని 
త మిళ నాడు స రిహ దుదిలు దాటి అకకా డి బంకుల్లో ఇంధ నం 
కొనుకుకాంటునానిర్. అలాగే అనంత ప్రం జిలాలోల్ని స రిహ దుది 
మండ లాల వార్ క ర్నిట క స రిహ దుదిల్లోని బంకుల కు కూయి 
క డుతునానిర్. తూర్పు గోదావరి జిలాలోల్ంచ యానాం, 
త మిళ నాడు హ దుదిలు దాటి ఇంధ నం కొనుకుకాంటునానిర్. 
ప శచామ గోదావ రి జిలాలో జీలుగుమిల్లో, చంత ల పూడి, కుకకా న్ర్, 
వేలేర్పాడు మండ లాల వార్ కూడా ర్ష్టం స రిహదుదిలు దాటి 
త మిళ నాడు బంకుల కే వెళ్తునానిర్. ఇక శ్రీకాకుళం జిలాలోను 
ఆనుకుని ఒడిసాసి ర్ష్టం ఉండడంతో వనియోగ దార్లు 
ఇంధ న అవ స ర్ల కోసం అటు వైప్ ప్ర యాణస్్తనానిర్.
పెట్రోలు, డ్జిల్ ధ ర ల్లో ఈ వయి తాయిసానిని గురి్తంచన ఇత ర 
ర్షా్రాల స రిహ దుదిల్లోని బంకుల వాళ్లో ఆంధ్రాల్ ప్ర వేశంచే 
మందే త మ ద గ్గ ర ఇంధ నం కొనుకోకామ ని ప్ర చ్రం 
చేస్కుంటూ వాయిపార్నిని వృదిధి చేస్కుంటునానిర్. రెండు 
ర్షా్రాల్లో ధ ర వ ర ల వయి తాయిసానిని స్చస్్త పెదది పెదది 
బోరిడింగులు, ఫ్లోకీసిలు ప్ర ద రిశించ మ ర్ వనియోగ దార్ల ను 
ఆక రిషిస్్తనానిర్. ఉదాహ ర ణ కు చతూ్తర్ - వెల్లోర్ హైవేల్ 
స రిహ దుదిల్లో ఉండే పెట్రోలు బంకుల వాళ్లో త మ ద గ్గ ర 100 
లీటరలోకు మించ డ్జిల్ కొటిటించుకుంటే ఒక కేజీ బసమోతి రైస్ 
ఫ్రీ అంటూ హోరిడింగులు పెటిటి మర్ ఊరిస్్తనానిర్. ఎందుకంటే 
ప్రాంతానిని బ టిటి ఎలా చూసినా, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ తో పోల్స్్త 
త మిళ నాడు, క ర్నిట క , ఒడిసాసి, చతీ్తస్ ఘ డ్ ర్షా్రాల్లో పెట్రోలు 
మీద దాదాప్ ప ది.... ప ద కొండు రూపాయ లు, డ్జిల్ మీద 
ఆర్డు రూపాయ లు వయి తాయిసం క నిపిస్తంది.
ఇందువ లలో ఆంధ్రా స రిహ దుదిల్లోని బంకులు వెల వెల పోతుండ గా, 
ఇత ర ర్షా్రాల స రిహ దుదిల్లోని బంకులు పెదది పెదది కూయిల తో 
సంద డిగా క నిపిస్్తనానియ్.
ఇంత జ ర్గుతునాని...
ర్ష్టంల్ని బంకుల య జ మానులు గోల పెడుతునాని...
ఆంధ్రాల్ని ప్ర జ లు గ గో్గలు పెడుతునాని...
ధ ర వ ర లు సైతం పెరిగపోయ్ జ నం అలాలోడిపోతునాని...
జ గ న్ ప్ర భుతా్వనికి మాత్రం చీమ కుటిటిన టుటి అయ్నా 
అనిపించ డం లేద నేది వాస్త వం!
ఎందుకంటే ఈ ప్ర భుతా్వనికి...
సామానుయిల వెత ల క నాని అద న ప్ ర్బ డే మఖయిం!
ఎలాగోలా జ నం నుంచ ఆదాయానిని పిండుకోవ డ మే ల క్షష్ం!!
అదే... ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ర జ ల  దౌర్భాగయిం!!!

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

పాఠవంశెట్టి దవంపతులను సన్మినివంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యిస్: జనస్నపార్టి ర్ష్ట ర్జకీయ వయివహార్ల 
కమిటీ సభుయిలు మమిమోడివరం జనస్నపార్టి నియోజకవర్గ 
ఇంచ్రిజ్ పితాని బలకృషణి జగ్గంపేట నియోజకవర్గం 
అచుయితాప్రం గ్రామంల్ జనస్న పార్టి జగ్గంపేట ఇంచ్ర్జ్ 
పాఠంశెటిటి శ్రీదేవ స్రయిచంద్ర సనామోన సభల్ పాల్్గని ఆ 
దంపతులను శాలువతో సనామోనించ్ర్. ఆయన వెంట జిలాలో 

ఉపాధయిక్షులు సానబోయ్న మల్లోకార్జ్న ర్వు తాళలోర్వు మండల అధయిక్షులు అతి్తల్ బబుర్వు, 
మమిమోడివరం మండల ప్రధాన కారయిదరిశి దూడల సా్వమి మరియు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

క్రియ్శీలక సభయాత్ కిట్స్ ను పవంపిణీ చేసిన 
పాలవలస యశసి్

శతఘ్ని న్యిస్: వజయనగరం జిలాలో గజపతినగరం నియోజకవర్గంల్ క్రియాశీలక 
సభయిత్వ నమోదు కిట్సి ను జనస్న పార్టి ర్ష్ట ప్రధాన కారయిదరిశి శ్రీమతి పాలవలస 
యశసి్వ చేతుల మీదుగా గజపతినగరం నాయకులు మరియు మర్రాప్ స్ర్ష్ 
ఆధ్వరయింల్ క్రియాశీలక కారయికర్తలకు పంపిణీ కారయిక్రమం చేపటటిడం జరిగంది. 
ఈ కారయిక్రమంల్ జనస్న నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

చాగలన్డు కాలువ మట్టి తరలవంపు దారుణవం: 
కవంద్ల ద్ర్గేష్

ఇలాంటి ఘటనలను జనస్న, బ్జెపి ఉపేక్ంచవు
శతఘ్ని న్యిస్: తూర్పుగోదావరి జిలాలో, చ్గలనాడు ఎతి్తపోతల పథకం కాలువకు 
సంబంధించ ర్జమండ్రి రూరల్ నియోజకవర్గంల్ని కోలమూర్ దగ్గర కాలువ 
మటిటిని యథేచ్గా తవు్వకుని పటుటికుపోవడం శోచనీయమని జనస్న జిలాలో 
అధయిక్షుడు కందుల దుర్్గష్ వమరిశించ్ర్. సమవారం ఆ ప్రాంతానిని బ్జెపి, 
జనస్న శ్రేణులతో కల్సి ఆయన సందరిశించ్ర్. ఈసందరబెంగా అయన 
మాటాలోడుతూ ఇపపుటికే వందలాది లార్ల మటిటిని తరల్ంచుకుపోయారని, పైగా 
ప్రయ్వేట్ వెంచర్ ల్ పూడుచాకోవడం దార్ణమని పేర్కానానిర్. ఇరిగేషన్ 
అధికార్ల దృష్టికి ఎనినిసార్లో ఈ వయివహారం తీస్కళ్లోనా పటిటించుకోకపోవడం 
శోచనీయమనానిర్. ఇంకా యథేచ్గా మటిటిని తవే్వస్్తండడం దార్ణమనానిర్. 
అలాగే పైప్ లైనులో గల ఇరిగేషన్ స్థలంల్ ప్రయ్వేట్ వయికి్తకి సంబంధించ లార్లు 
వెళ్ళడానికి రోడుడి వేస్శారని, దీనివలన పైప్ లైనులో దబబెతింటాయని దుర్్గష్ 
పేర్కానానిర్. అధికార్లైనా, ర్జకీయ నాయకులైనా సర్, ప్రజలకు అనాయియం చేస్ 
ఇలాంటి పనులు చేస్్త ఉపేక్ంచబోమని జనస్న, బ్జెపి హెచచారిస్్తనానియనానిర్.

సాయిధరం తేజ కు పవన్ కళ్యూణ్ బయోగ్రఫి పుస్తకాన్ని 
చూపంచిన షేక్ బాషా

శతఘ్ని న్యిస్: హైదర్బద్, గత ఏడాది సాయ్ ధరం తేజ వనాయక చవతి రోజున బైక్ మీద 
పోతుంటే అనుకోకుండా ప్రమాదం ఏమైంది ఆ సమయంల్ మా జిలాలో అభిమానులు మెగాసాటిర్ 
అభిమానులు అభిమానులు తన ఆరోగయిం బగుండాలని ప్రారి్థంచడం కొనిని కారయిక్రమాలు 
చేయడం జరిగంది. అవ చూసి ర్ష్టవాయిప్తంగా ఉనని తర్్వత అలా చేసిన వాళలోని పిల్పించుకొని 
హైదర్బద్ ఫిల్ం చ్ంబర్ పకకాన ఉనని హోటల్లో అందరితో కల్సి అందరికీ మధాయిహనిం 
వందు ఏర్పుటు చేసి ప్రతి ఒకకారితో మాటాలోడటం జరిగంది. వచచాన వారితో మాటాలోడుతూ ప్రతి 
ఒకకారూ తపపునిసరిగా హెలెమోట్ వాడండి, అలాగే కేకులు వృధా ఖర్చా చేయకుండా అనాధ 
ఆశ్రమం, వృదుధిల ఆశ్రమాలల్ ఎకుకావ గడపండి అని అనానిర్. అనంతరం సమావేశంల్ 
కొత్తగూడం జనసైనికుడు మరియు పవన్ కళ్యిణ్ అభిమాని షేక్ బషా ఆయన ర్సిన పవన్ 
కళ్యిణ్ బయోగ్రఫీ ప్స్తకం అని ఇవ్వడం జరిగంది. సాయ్ ధరం తేజ ప్స్తకానిని పరిశీల్స్్త దాని 
గురించ బషాతో మాటాలోడడం జరిగంది. మరలో కల్సి త్వరల్ సాయ్ధరమోతేజ్ మాటాలోడతాను అని 
చెపపుడం జరిగంది.

భవానీ రవికుమార్ ఆర్థికసాయం
శతఘ్ని న్యిస్: వశాఖపటనిం, కుడిచేతో్త సాయం 
చేస్్త ఎడమచేయ్ కూడా తెల్య కూడదు 
అంటార్ పెదదిలు. సీనియర్ మెగా అభిమాని 
బందం అపాపుర్వు కుమారె్తకు మెర్గైన వైదయి 
సదుపాయం నిమిత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట 
చరంజీవ యువత అధయిక్షులు & జనస్న 
పార్టి ర్ష్ట కారయి నిర్వహణ ప్రధాన కారయిదరిశి 
భవానీ రవకుమార్ రూపాయలు 10,000 
/- ఆరిధిక సహాయంగా ఆమె అకౌంట్ కి 
దైరెక్టి గా త్రానసి్ఫర్ చేయడం జరిగంది. మెగా 
అభిమానులు మరియు జనసైనికులు ఆపదల్ 
ఉననిప్పుడు ఆయనకు తోచన ర్తిల్ సాయం 
అందిస్్తనని నాయకుడు భవానీ రవకుమార్ కి 
హృదయపూర్వక ధనయివాదాలు తెల్పార్.

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

జనసేనలో చేరిన మసిపుటటి గ్రామయువత
శతఘ్ని న్యిస్: అల్లోరి జిలాలో పాడేర్ మండలం డోకుల్ర్ పంచ్య్తీ మసిప్టుటి 
గ్రామంల్ జనస్న మండల అధయిక్షులు, నందోల్ మరళ్ కృషణి, పారలోమెంట్ ఎకిసికూయిటివ్ 
మెంబర్ కొర్ర కమల్ హాసన్, పాంగ స్ర్ష్ ఆధ్వరయింల్ జరిగన ప్రజలతో జనస్న 
కారయిక్రమంల్ మఖయి అతిధిగా జనస్న పార్టి పాడేర్, అరకు పారలోమెంట్ ఇనాచార్జ్ 
నాయకులు డా.వంప్ర్ గంగులయయి హాజరై పలు గ్రామాలను పరయిటించ గ్రామస్్తలతో 
వారి సమసయిలు ఆడిగతెలుస్కునానిర్. వంప్ర్ గంగులయయి ఆధ్వరయింల్ పెదదిఎతు్తన 
మసిప్టుటి గ్రామయువత, గ్రామస్్తలు జనస్న పార్టిల్ చేర్ర్ వారికి సాదరంగా 
కండువాలు కపిపు పార్టిల్ ఆహా్వనించ్ర్. అలాగే ప్రధానంగా తాగునీటి, రోడుడి సమసయిలు 
పరిషకారించ్లని డా.వంప్ర్ గంగులయయిని కోర్ర్. మండల కేంద్రానికి చ్లా 
దగ్గరగా ఉనని గ్రామాలు, మసిప్టుటి, మండిప్టుటి, డోకుల్ర్ గ్రామాలను పరయిటించ 
అకకాడి ప్రజలతో పలు సమసయిల గురించ ప్రసా్తవస్్త ర్ష్టంల్ అర్చక పాలన 
జర్గుతోందని డా్వక్రా మహళలకి ర్వాల్సిన నిధులు, పెనషినులో, ర్షన్ కార్డిస్ అక్రమ 
తొలగంప్, పీజు రియంబరెమోంట్సి వంటి వాటి పైన దోపిడ్ని ప్రోతసిహంచేలా ప్రభుత్వం 
చరయిలకు ఉపక్రమించందనీ అందరికి తెల్సిన వషయమే. ఇకపోతే ఏ అధికారంల్ 
లేకునాని తన సంత సంపాదనతో ఆతమోహతయిలు చేస్కునని కౌలు రైతులకు తనవంతుగా 
30కోటలో సహాయనిధి ప్రకటించ్ర్ పవన్ కళ్యిణ్. పాలకవర్్గల్లో ఒక రకమైన భయం 
మదలైందని అందుకే దికుకాలేక పవన్ మీద బురద జలలోడమే పనిగటుటికుని చేస్్తనానిరని 
ప్రజలు మార్పు కొరకు ఈ వారసత్వ ర్జకీయాలను తయిజించ్లని లేకుంటే గరిజన 
ప్రాంతాల్లో అభివృదిధిని కాంక్ంచలేమని తెల్పార్. సరైన వదయి, వైదయి స్వలు నేటికి 
గరిజనుల్లో అందుబటుల్ లేవని వైసీపీ ప్రజాప్రతినిధులు 5ఏళలోకు ఒకసారి మాత్రమే 
మఖం చూపిసా్తరని సా్థనిక సమసయిల నిరూమోలన, అభివృదిధి అనే అంశాలు వాళ్ళకి 
ఎనినికల మందు మాత్రమే గుర్్తకొసా్తయని ఇలాంటి రెండు నాలకాల ధోరణ కల్గన 
నాయకులు మన ప్రాంతంల్ ఎకుకావైపోయారని తసామోత్ వారితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని, 
వార్ చదిమెస్ది కేవలం గరిజనుల అభివృదిధిని మాత్రమే కాదని, భావతర్ల బవషయిత్ 
ని కూడా అని తెలుస్కోవాలని ఈ వషయం ప్రజలు గుర్్తపెటుటికోవలని హతవు 
పల్కార్. ఏ గ్రామానికి వెళ్లోన సమసయిలు 99% అనుకుంటే అభివృదిధి 1% మాత్రమే 
ఉందని జాబ్ కాలెండర్లో అంటూ ఊకదంప్డు ప్రచ్ర్లు చేసిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆ 
వషయానిని ఎనినికలతో మడిపెడుతోందని బోడి గుండు కి మోకాల్కి మడిపెటేటివదంగా 
ఆల్చన చేస్్తనానిరని ప్రజలు గమనిస్్తనే ఉనానిరని మకయింగా యువత తమవంతు 
చైతనయివంతమైన ర్జకీయలవైప్ అమాయక గరిజన ప్రజల్లో మార్పు కొరకు 
వస్తృతంగా ప్రచ్రం చెయాయిల్సిన బధయిత ఉందని పేర్కానానిర్. ఈ ప్రజలతో జనస్న 
కారయిక్రమంల్ మండల నాయకులు నందోల్ మరళీకృషణి, ఎకిసికూయిటివ్ మెంబర్ కొర్ర 
కమల్ హాసన్, ఉపాధయిక్షులు సాలేబు అశోక్, సతయినారయణ మజిజ్, సంతోష్ మజిజ్, స్ర్ష్ 
పాంగ మరియు, గ్రామస్్తలు నాగేష్ ర్వు, మలేలోష్, బంధు, పలువుర్ జనసైనికులు, 
మండిప్టుటి మహళలు, డోకుల్ర్ యువత పాల్్గనానిర్. వారికి ప్రతేయికంగా కృతజ్ఞతలు 
తెల్యజేస్కుంటునానిమని డా.వంప్ర్ గంగులయయి తెల్పార్.

గోకవరవం గ్రామవంలో తూరు్పగోదావరి జిల్లా జనసేన 
కారయావరగే సమావేశవం

శతఘ్ని న్యిస్: జగ్గంపేట నియోజకవర్గం గోకవరం గ్రామంల్ తూర్పుగోదావరి 
జిలాలో జనస్న పార్టి కారయివర్గ సమావేశంల్ పాల్్గనని తూర్పుగోదావరి జిలాలో జనస్న 
పార్టి అధయిక్షులు కందుల దుర్్గష్ మరియు పీఏసీ సభుయిలు, ఇంచ్రిజ్లు, మహళ్ కమిటీ 
సభుయిలు, సిటీ అధయిక్షులు, జిలాలో అధికార ప్రతినిధులు, జిలాలో కారయివర్గ సభుయిలు, మండల 
అధయిక్షులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగంది.

ముద్దు పెట్టి అన్న వద్దు.. 
ముదదు పెట్టి అన్న కి ఓటెయయావండి..!

శతఘ్ని న్యిస్:  మదుది పెటేటి అనని వదుది.. మదది పెటేటి అనని కి ఓటెయయిండి అంటూ 
జనస్న అధయిక్షులు పవన్ కళ్యిణ్ పిలుప్ మేరకు.. నెల్లోర్ జిలాలో అధయిక్షులు మను క్రాంత్ 
చెనానిరెడిడి సారధయింల్.. నెల్లోర్ జిలాలో మహళ్ కనీ్వనర్ కోలా వజయలక్ష్మి ఆద్వరయింల్.. 
మహళ్ కమిటీ సమావేశం జిలాలో కార్యిలయంల్ జరిగంది. దాదాప్ వంద మంది 
మహళలు సమావేశమైన ఈ కారయిక్రమంల్ వార్ మాటాలోడుతూ.. నితాయివసర వస్్తవులు, 
గాయిస్ ధరలు, కరెంటు చ్ర్జ్లు ఆకాశానిని అంటుతునానియని వీటిపై మహళలు నిరసనలు 
చేపటాటిలని.. మదయిపాన నిషేధం అమలు చేసా్తమనని ప్రభుత్వం దాని ఊస్ లేదని.. 
గతంల్ నెల్లోర్ జిలాలో కేంద్రంగా మదలైన మదయిపాన నిషేధం ఉదయిమం ర్ష్టమంతా 
కదం తొకేకాటటులో చేసిందని గుర్్త చేస్్త.. జనస్న పార్టి తరఫున మహళలపై జర్గుతునని 
అగడాలను ప్రతిఘటించ్లని వారికి అండగా జనస్న పార్టి నాయకులు తోడుగా 
నిలబడతారని తెల్పార్.
ర్ష్టం అభివృదిధి పడాలంటే జనస్న పార్టి అధయిక్షుడు పవన్ కళ్యిణ్ అధికారంల్కి 
ర్వాలని.. దానికనుగుణంగా అందరూ పని చేస్కోవాలని నిర్దిశంచ్ర్.
ఈ సమావేశంల్ నెల్లోర్ జిలాలోల్ని పది నియోజకవర్్గల నుంచ వచచాన మహళ్ 
కారయికర్తలు, మఖయి నాయకులతో అతిథులుగా వచేచాసిన మహళ్ కనీ్వనర్ ర్వ సౌజనయి, 
బ్ పార్వతి నాయుడు, బందుల శ్రీదేవ మరియూ జిలాలో కమిటీ సభుయిలు స్కనయి, సిందూర, 
ర్ధమమో, గునుకుల కిషోర్, దుగ్గసెటిటి స్జయ్ తీగల చంద్రశేఖర్, పూసల మలేలోశ్వరర్వు, 
సిదుది నర్ష్ స్కనయి, ఆతమోకూర్ నియోజకవర్గం మర్రిపాడు మండల అధయిక్షుర్లు ప్రమీలా 
ఓర్గంటి, మదుది పెంచలయయి, వీరమహళ వెంగమమో, అనంతసాగరంమండల అధయిక్షులు 
మసా్తన్, జనస్న వీరమహళలు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

టవం పిడికిల గోడప్రతులను ఆవిష్కరివంచిన దారవం అనిత
శతఘ్ని న్యిస్: జనస్న 
అధయిక్షుడు పవన్ కళ్యిణ్ 
చేపటిటిన కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్ర 30 కోటలో ఆరి్థక 
సహాయం తన సంత నిధుల 
నుండి ఇస్్తనని సందరభాంగా 
తయార్ చేసిన చేసిన గోడ 

ప్రతులు మరియు వాహన సిటికకార్లో సమవారం మదనపల్లోల్ చతూ్తర్ జిలాలో ప్రధాన కారయిదరిశి 
అనిత ఆవషకారించడం జరిగంది.. ఈ సందరభాంగా శ్రీమతి అనిత మాటాలోడుతూ.. మదటి 
వడతగా రైతు కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర అనంతప్రం.. రెండవ వడత వెస్టి గోదావరి 
జిలాలోల్.. మూడో వడత కరూనిలు జిలాలోల్ జరిగన వషయం అందరికీ తెల్సిందే. వైకాపా 
ప్రభుత్వం సా్థపించ్క మూడేళలోల్ మూడు వేల మంది కౌలు రైతులు చనిపోతే వారి వైప్ 
చూస్ నాధుడు లేక నిర్తాసిహంతో ఉనని కౌలు రైతులకు నేనునానినంటూ వాళ్ళల్లో ఆసామో 
దైరయిం పెంచ చనిపోయ్న ఒకోకా కౌలు రైతు కుటుంబనికి లక్ష రూపాయలు తన సంత 
నిధి నుండి జనస్న అధయిక్షుడు పవన్ కళ్యిణ్ అందజేస్్తనానిర్.. ఈ యొకకా కారయిక్రమానిని 
అడుడికోవడానికి ర్ష్ట ప్రభుత్వం శతవధాల అడడింకులు ఏరపుడి నిరి్వఘనింగా యొకకా 
కారయిక్రమం ప్రతి జిలాలోల్ జయప్రదం అవుతుంది. ఈ యొకకా కారయిక్రమానిని ర్ష్ట వాయిప్తంగా 
ప్రతి ఒకకారికి తెల్స్ వధంగా టీం పిడికిల్ ఈ యొకకా గోడ ప్రతులను వాహన సిటికకారలోను 
ర్ష్టంల్ని 175 నియోజకవర్్గలకు పంపిణీ చేయడం హరషిదాయకం.

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

కె.పి.హెచ్.బి లో చలవేవంద్వంలో జనసేన 
ఆధ్రయావంలో మజిజిగ పవంపిణీ

శతఘ్ని న్యిస్: కూకటపుల్లో నియోజకవర్గం క.పి.హెచ్.బ్ కాలనీల్ తుమమోల 
మోహన్ కుమార్ ఆధ్వరయింల్ మఖయిఅతిథిగా నలగొండ జిలాలో ఇంచ్ర్జ్ మేకల 
సతీష్ రెడిడి తెలంగాణ వీర మహళ్ వైస్ ప్రెసిడంట్ నిహారిక, గ్రేటర్ హైదర్బద్ 
కమిటీ సెక్రెటర్ నందగరి సతీష్ కుమార్ వచేచాసి క.పి.హెచ్.బ్ ల్ ఉనని 
చల్వేంద్రంల్ మజిజ్గ పంపిణీ కారయిక్రమంల్ పాల్్గనానిర్. ఈ కారయిక్రమంల్ 
114 డివజన్ ప్రెసిడంట్ కొలలో శంకర్, జనస్న పార్టి వీర మహళ్ ఆర్గనైజ్ 
సెక్రటర్ భాగయిలక్ష్మి, వెంకటలక్ష్మి, 121 డివజన్ ప్రెసిడంట్ మహేష్ మరియు 
జనస్న నాయకులు పాల్్గనానిర్.

జనసేనపార్టి ఆధ్రయావంలో నిరుపేద అమామియి వివాహవం
శతఘ్ని న్యిస్: కృషాణిజిలాలో కొండూర్ మండలం కొండూర్ గ్రామమల్ నివసించే చ్టలోపల్లో ర్మ 
స్వపని నిర్పేద కుటుంబం వాళ్ళ అమామోయ్ పేర్ త్రివేణ కషటిపడి డిపలోమా వరకు చదివంచ్ర్, 
మంచ సంబంధం వచచాంది అమామోయ్కి పెళ్లో చెయాయిల్ ఎలా చెయాయిల్ అని ఇబబెందులు పడుతుంటే 
వాళ్ళ పరిసి్థతులు బగులేక ఈ వషయం తెలుస్కునని కొండూర్ జనస్నపార్టి నాయకులు బతి్తన 
శ్రీనివాసర్వు పెళ్లో బధయిత తీస్కునానిర్ పెళ్లోకూతుర్ తల్లోదండ్రులకు 70,000/- రూ నగదు 
ఇతర ఖర్చాలు భోజనాలకు, పెళ్లో మండపం, సనానియ్ మేళ్లకు అనిని కల్పి ఇంకో 1,00,000 
లక్ష రూపాయలు. మత్తం 1,70,000/- అక్షర్ల లక్ష డబ్్భా వేలు ఖర్చా చేస్్తనానిర్ పెళ్లో తేదీ 
11/5/22 అనగా బుధవారం ర్త్రి 10:14 నిమిషాలకు జనస్నపార్టి ఆధ్వరయింల్ ఈ పెళ్లో 
చేయాలని నిరణియం తీస్కునానిర్. ఆ వషయం జిలాలో ఉపాధయిక్షులు బల్యశెటిటి శ్రీకాంత్ కి కూడా 
తెల్యజేసార్. శ్రీకాంత్ తనవంతు సహాయం 10,000/- వేలు రూపాయలు మరియు 50 
కేజీల బ్యయిం 10 కేజీల కందిపప్పు పెళ్లో కూతుర్ తల్లోదండ్రులకు శ్రీనివాసర్వు ప్ల్ ప్రకాష్ 
చేతులు మీదగా ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ పెళ్లో జనస్నపార్టి ఆధ్వరయింల్ జరగడం మాకు చ్లా 
ఆనందంగా ఉంది. ఒక ఆడపిలలో పెళ్లోకి జనస్నపార్టి అండగా ఉంటాం దగ్గర వుండి జనస్నపార్టి 
నాయకులు అందర్ కల్సి ఈ పెళ్లో చేసి అత్తగారి ఇంటికి పంపిసా్తమని జనస్నపార్టి కృషాణిజిలాలో 
ఉపాధయిక్షులు బల్యశెటిటి శ్రీకాంత్ మాటాలోడార్. ఈ కారయిక్రమంల్ అధికార ప్రతినిధి మైలవరం 
నియోజకవర్గ ఇనా్ర్జ్ అకకాల ర్మమోహన ర్వు, జనస్న పార్టి జిలాలో ఉపాధయిక్షులు బల్యశెటిటి 
శ్రీకాంత్, కృషాణిజిలాలో నాయకులు ప్ల్పాక ప్రకాష్, మైలవరం నియోజకవర్గ నాయకులు బతి్తన 
శ్రీనివాసర్వు,. యర్రంశెటిటి నాని, నరసింహర్వు, శ్రీనివాసర్వు, పార్థసారధి, ర్మాంజనేయులు, 
ప్రసాద్, కొండూర్ మండల నాయకులు పాల్్గనానిర్.

మునిస్పల్ ఇవంజనీరివంగ్ అధికారుల అవినీతిపై విచారణ 
జరిపివంచాల: తాయాడ రామకృష్ణారావు (బాలు)

*ఇంజనీరింగ్ అధికార్లపై వచ్రణ జరిపించ్లని కలెకటిర్ కు గ్రీవెన్సి ల్ వనతి
*ఇంతవరకు జరిగన పనులపై వజిలెన్సి, ఎన్ ఫోరెసి్మంట్ దా్వర్ సమగ్ర వచ్రణ 
జరిపించ్లని డిమాండ్
*సగంల్ నిల్చపోయ్న, ఇంకా ప్రారంభంకాని పనులను వెంటనే పూరి్తచేయాలని 
డిమాండ్

శతఘ్ని న్యిస్: వజయనగరం నగర 
పాలక సంస్థ పరిధిల్ జర్గుతునని 
నాణయిత లేని పనులు, ఇంజినీరింగ్ 
అధికార్ల అవనీతిపై వచ్రణ 
జరిపించ్లని సమవారం ఉదయం 
జరిగన కలెకటిర్ట్ గ్రీవెన్సి ల్ జిలాలో 
కలెకటిర్ శ్రీమతి ఏ. స్రయికుమారి కు 
జనస్న పార్టి సీనియర్ నాయకులు, 
జిలాలో చరంజీవ యువత అధయిక్షుడు 
తాయిడ ర్మకృషాణిర్వు(బలు) 

వనతిపత్రానిని సమరిపుంచ్ర్.
అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పనులు పూరి్త చేయని, సగంల్ పనులు నిల్పివేసి నగర పాలక 
సంస్థకు, ప్రజలకు తీవ్ర ఇబబెందులు, నషాటిలను కల్పుస్్తనని కాంట్రాకటిరలోపై చరయిలు 
తీస్కోవడమే కాకుండా.. సంబంధిత కాంట్రాకటిరలోను బలోక్ ల్స్టిల్ చేర్చాలని జనస్న 
పార్టి డిమాండ్ చేస్్తందని తెల్పార్.
అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పనులను పూరి్త చేయ్ంచడంల్ నిరలోక్షష్ం వహస్్తనని ఇంజనీరింగ్ 
అధికార్లపై చరయిలు తీస్కోవాలని, ఇంతవరకు జరిగన పనులపై వజిలెన్సి అండ్ ఎన్ 
ఫోర్సి మెంట్ దా్వర్ సమగ్ర వచ్రణ జరిపించ్లని కోర్ర్.
నాణయిత లేకుండా మయూరి జంక్షన్ నుంచ సీఎంఆర్ జంక్షన్ వరకూ జర్గుతునని 
సెంట్రల్ డివైడర్, రోడుడి పనులపై వచ్రణ జరిపించ్లని.. అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పనులు 
పూరి్త చేయని ఈ కాంట్రాకటిర్ పై చరయిలు తీస్కోవాలని డిమాండ్ చేశార్.
సాంకేతిక నైప్ణయిం లేని వర్కా ఇన్ సెపుకటిరలోను అభివృదిధి పనుల పరయివేక్షణ నుంచ తపిపుంచ, 
ఖాళీగా ఉనని నగర పాలక సంస్థ ఇంజనీర్ పోస్టిను భర్్త చేయాలని అనానిర్.
వార్డి ఎమినిటీ కారయిదర్శిల స్వలను పూరి్తసా్థయ్ల్ వనియోగంచుకొని, నగరంల్ 
సగంల్ నిల్చపోయ్న పనులను, ఇంకా ప్రారంభం కాని పనులను వెంటనే పూరి్త 
చేయాలని జనస్న పార్టి డిమాండ్ చేస్్తందని.. లేనిపక్షంల్ జనస్న పార్టి దీనిపై ఉదయిమం 
చేసి పనులు పూరి్తయేయిటటులో చేస్్తందని అనానిర్.
ఈ కారయిక్రమంల్ జనస్న పార్టి నాయకులు సారికి మరళ్మోహన్, బూరిలో వాస్, చెల్లోరి 
మతాయిల నాయుడు పాల్్గనానిర్.

జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశిని కలసిన జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యిస్: చటే్వలు, జనస్న ర్ష్ట ప్రధాన కారయిదరిశి బల్శెటిటి సతయినార్యణని 
చటే్వల్ మండల జనసైనికులు సమవారం మర్యిదపూర్వకంగా కల్శార్. ఈ మేరకు 
రైలే్వకోడూర్ల్ పలు సమసయిలపై వచేచాసిన ఆయనను చటే్వల్ జనస్న నాయకులు 
మాదాస్ నరసింహ, పగడాల శవ, కడుమూరి స్బ్రమణయింలు ఆయనతో చరిచాంచ్ర్. 
చటే్వలుల్ త్వరల్ జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యిణ్ పరయిటన ఉంటుందనానిర్. ఈ 
సందరభాంగా చటే్వలు మండలం జనస్న నాయకులు మాదాస్ నరసింహ మాటాలోడుతూ 
చటే్వల్ ల్ జనస్న మండల కమిటీ ఏర్పుటులో మరియు ఇతర ప్రధాన సమసయిలపై 
చరిచాంచడం జరిగందని తెల్యజేశార్. ఈ కారయిక్రమంల్ జనస్న కారయికర్తలు 
తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అవంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులరి్పవంచిన పితాని

శతఘ్ని న్యిస్: మమిమోడివరం, జనస్నపార్టి 
ర్ష్ట ర్జకీయ వయివహార్ల కమిటీ సభుయిలు 
మమిమోడివరం జనస్నపార్టి నియోజకవర్గ 
ఇంచ్రిజ్ పితాని బలకృషణి కాట్రేనికోన మండలం 
కాట్రేనికోన పంచ్యతీ ఆడవపేట గ్రామంల్ 
సమవారం ఆ గ్రామంల్ చేపటిటిన అంబేదకార్ 
జయంతి వేడుకల్లో పాల్్గని అంబేదకార్ వగ్రహానికి 
పూలమాల వేసి నివాళ్లు అరిపుంచడం జరిగంది. 
ఈ కారయిక్రమంల్ వారి వెంట మండల అధయిక్షులు 

మోకా బలప్రసాదు, ర్ష్ట మతసిష్కార వకాస వభాగ కారయిదరిశి అంగాని నరసింహమూరి్త, తాళలోర్వు 
మండల అధయిక్షులు అతి్తల్ బబూర్వు, సంసానీ పాండురంగార్వు, దూడల సా్వమి, పిల్లో గోపి, ర్గురి్త 
సతయినార్యణ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

గిరిజన మాలష్ లను ప్రభుత్ గ్రామ డేటా వెబ్స్ట్ నువండి 
తొలగివంచిన వారిపై చరయాలు తీసుకోవాల!

*గరిజన మాల్ష్ లను ప్రభుత్వ గ్రామ డేటా వెబ్్సిట్ నుండి తొలగంచన వారిపై చరయిలు తీస్కోవాలని 
ప్రభుతా్వనిని డిమాండ్ చేసిన జనస్న పార్టి నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ సభుయిలు సాయ్బబ 
దురియా, శ్రీ ర్మలు

శతఘ్ని న్యిస్: అరకు నియోజకవర్గం: 
ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్ ల్ మాల్ష్ (ఎస్ టి )
లను చేరిపుంచే చరయిలను ప్రభుత్వం తక్షణమే 
తీస్కోవాలని జనస్న పార్టి నియోజకవర్గ 
సమన్వయ కమిటీ సభుయిలు సాయ్బబ 
దురియా, మాదాల శ్రీ ర్మలు, మండల 
అధయిక్షులు అలలోంగ ర్మకృషణి ప్రభుతా్వనిని 

డిమాండ్ చేశార్. అరకు వేల్ మండలంల్ సమవారం జనస్న పార్టి నియోజకవర్గ సమన్వయ 
కమిటీ సభుయిలు సాయ్బబ దురియా, మండల అధయిక్షుడు ర్మకృషణి ఆధ్వరయింల్.. మాది 
వలస గ్రామంల్ పరయిటించ గ్రామస్్తలతో సమావేశమై మాల్ ష్ వెబ్ సైట్ నుండి తొలగంచన 
వషయమై మందుగా చరిచాంచ్ర్. అనంతరం ఈ సందరభాంగానే జనస్న పార్టి సమన్వయ 
కమిటీ సభుయిలు మాటాలోడుతూ.. ఏజెనీసిల్ని మాల్ష్ ఎసీటిలకు ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్ నుండి తొలగంచ 
నెల రోజులు గడిచనా.. తిరిగ ప్రభుత్వ వెబ్్సిటలో ల్ పొందు పర్చుటకు ప్రభుత్వం ఎటువంటి 
చరయిలు తీస్కోవడం లేదని తెల్పార్. తక్షణమే మాల్ష్ గరిజనులకు ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్ నుండి 
తొలగంచన వారిపై ఎసీసి ఎసీటి అట్రాసిటీ కేస్ పెటాటిలని.. సంక్షేమ పథకాలు వరి్తంచే వధంగా 
చరయిలు తీస్కోవాలని ప్రభుతా్వనిని డిమాండ్ చేశార్. గతంల్ గరిజన వాలీమోకి భగత తెగలను 
వెబ్ సైట్ నుండి తొలగంచన వారిపై ఎటువంటి చరయిలు తీస్కోలేక పోవడంతో ఇప్పుడు మా 
ల్స్టిలను ప్రభుత్వ వెబ్్సిట్ ఎసీటి జాబ్తా నుండి తొలగంచ్ర్.
అల్లోరి సీతార్మర్జు జిలాలో అరకు నియోజకవర్గ పరిధిల్ గల మంచంగప్టుటి, డుంబ్రిగూడ, 
అరకు వేల్ మండలాలల్ వేలాది మంది గరిజనులు జీవస్్తనానిర్. అయ్తే గత నెలరోజులుగా 
గ్రామ వాలంటీర్ పెనషిన్ డేటా మరియు మాయిపింగోలో గరిజన ఎసీటిలుగా మాల్షలోను తీవ్రమైన 
ఇబబెందులు పడుతునానిర్. సంక్షేమ పథకాలకు దూరం అవుతామని భయాందోళనలకు 
గురవుతునానిర్. ఒకపకకా గ్రామ వాలంటర్ పెనషిన్ మాయిపింగ్ ల్ ఎసీటిలుగా లేనందున పెనషిన్ 
తొలగసా్తరని తీవ్రమైన భయబ్ంతులకు గురి అవుతునానిర్. అనంతరం ప్రభుత్వ వయితిర్క 
వధానాలకు వయితిర్కంగా గ్రామ ప్రజలతో ప్రభుతా్వనికి వయితిర్కంగా నినాదాలతో నిరసన 
తెల్పార్. ఈ కారయిక్రమంల్ జనస్న పార్టి మండల అధయిక్షులు అలలోం ర్మకృషణి, మతసిష్ ర్జు, 
గతుం లక్ష్మణర్వు అధిక సంఖయి తో గ్రామస్్తలు పాల్్గనానిర్.

కలెకటిర్ట్ వదదు జనసేన చలవేవంద్వం
శతఘ్ని న్యిస్: కోనసీమజిలాలో, కలెకటిర్ట్ వదది జరిగన సపుఒదనకు వచచాన 
ప్రజలందరికీ చందాడగర్వు జనస్న ఎంపిటిసి మోటూరి కనకదుర్గ, 
వెంకటేశ్వరర్వు దంపతులు సహాయ సహకారంతో చల్వేంద్రం ఏర్పుటు 
చేశార్.

శాశవంక్ చవంద్ పుట్టినరోజు వేడుకలోలా 
పాల్గేన్న సయయాద్ కావంతి శ్రీ

శతఘ్ని న్యిస్:  శ్రీకాకుళం ఎచెచారలో నియోజకవర్గం, రణస్థలం మండలం, 
కృషాణిప్రం పంచ్యతి కి చెందిన జనస్న కారయికర్త నడుపూర్ 
శంకర్రావు కుమార్డు శాశంక్ చంద్ర మదటి ప్టిటినరోజు వేడుకల్లో 
జనస్న ఎచెచారలో నియోజకవర్గం నాయకుర్లు సయయిద్ కాంతి శ్రీ 
పాల్్గని ఆశీస్సిలు అందించ్ర్. ఈ కారయిక్రమంల్ జనస్న కారయికర్తలు 
స్రిబబు, దుర్్గర్వు, రమణ, శ్రీను, బబ్జ్ పాల్్గనానిర్.

ఆతమిహతయా చేసుకున్న కౌలు రైతు కుటవంబానికి 
జనసేన భరోసా

శతఘ్ని న్యిస్: మంగళగరి జనస్న పార్టి అధయిక్షులు పవన్ కళ్యిణ్ 
స్ఫూరి్తతో సమవారం మంగళగరి మండలం యర్రబలెం గ్రామంల్ 
అప్పుల బధ తటుటికోలేక ప్ర్గుమందు త్రాగ ఆతమోహతయి చేస్కునని 
కౌలు రైతు కీ.శే.ఉపేపు భాసకార్ కుటుంబనిని మంగళగరి నియోజకవర్గ 
ఇనాచార్జ్ చలలోపల్లో శ్రీనివాసర్వు పర్మరిశించ ఆ కుటుంబనికి భరోసా 
ఇచచా జనస్న పార్టి తరఫున 20,000/- ఆరి్థక సహాయం చేశార్. ఈ 
కారయిక్రమంల్ జనస్న పార్టి ర్ష్ట కారయిదరిశి బేతపూడి వజయ్ శేఖర్, 
మండల అధయిక్షులు వాసా శ్రీనివాసర్వు, సాయ్నందన్ వీరమహళలు 
పాల్్గనానిర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రైతు భరోసా య్త్ర గోడ పత్రికను ఆవిష్కరివంచిన సర్్పలలా జనసేన
శతఘ్ని న్యిస్: సర్్వపల్లో నియోజకవర్గ జనస్న పార్టి నాయకులు బబేబెపల్లో స్ర్ష్ బబు ఆధ్వరయింల్ 
సర్్వపల్లో నియోజకవర్గం వేంకటాచలం మండలం సర్్వపల్లోల్ని జనస్న పార్టి కార్యిలయం నందు 
జనస్న అధయిక్షులు జనస్నని పవన్ కళ్యిణ్ మన ర్ష్టంల్ ఆతమోహతయిలు చేస్కొనని 3000 
వేలమంది కౌలు రైతుల కుటుంబలకు అండ ప్రతి కుటుంబనికి లక్ష రూపాయలు చొప్పున 30 కోటలో 
రూపాయలు నిధిని అందజేస్ వారి కుటుంబలకి వారి బ్డడిలకు చదువులకి నేను అండగా ఉంటానని 
భరోసా ఇచేచా రైతు భరోసా యాత్రను కొనసాగస్్త ఈ ర్ష్ట ప్రభుత్వం ఇకనైనా మరణంచన కౌలు 
రైతుల కుటుంబలకు ఆరి్థకసాయం అందజేయాలని అదేవధంగా రైతులు పండించన పంటను 
గటుటిబటు ధరకు కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుతా్వనికి తెలుప్తూ కొనసాగుతునని రైతు భరోసా 
యాత్రకి సంబంధించ గోడ పత్రికను సమవారం ఆవషకారించడం జరిగంది. ఈ గోడ పత్రికను 
సర్్వపల్లో నియోజకవర్గంల్ని 117 పంచ్యతీలల్ ప్రతి పంచ్యతీల్ కూడా ప్రజలకి పూరి్త 
సా్థయ్ల్ అవగాహన కల్పుంచే వధంగా అందిసా్తమని ఈ సందరభాంగా మీడియా మిత్రులకు 
తెల్యజేశార్. ఈ కారయిక్రమంల్ రహం, రవకుమార్, సందీప్, శ్రీహరి, శవ కుమార్, ర్కేష్, 
హేమంత్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

కౌలు రైతులకు అవండగా జనసేన: మతస్ పువండర్కవం
శతఘ్ని న్యిస్: ఎన్.అర్.ఐ జనసైనికుడు మైలవరప్ ర్జా ఆద్వరయింల్ టీం పిడికిల్ వార్ 
రూపొందిచన గోడ ప్రతులు, ఆట్ సిటికకార్లోను పార్వతీప్రం మనయిం జిలాలో పాలకొండ నియోజకవర్గo 
వీరఘటటిం మండలం ల్ కౌలురైతులు మరియు జనసైనికులు ఆవషకారించ్ర్.
ఈ సందరభాంగా టీమ్ పిడికిల్ కోఆరిడినేటరమోతసి ప్ండర్కం మాటాలోడుతూ.. ర్ష్ట వాయిప్తంగా 
అప్పులుపాలై ఆతమోహతయి చెస్కునని ఒకోకా కౌలు రైతు కుటుంబనికి లక్ష రూపాయల చోప్పున 3 
వేల మంది రైతులను ఆదుకునేందుకు పవన్ కళ్యిణ్ 30 కోటలో సంత నిధులను సమకూరచాడం 
జరిగందనానిర్. ఇపపుటికే రెండు జిలాలోల్ని కౌలు రైతు కుటుంబలకు సాయం అందించడం 
జరిగందని, ఆదివారం ( మే 8 న) కరూనిలు జిలాలోల్ 130 మంది కౌలు రైతు కుటుంబలను 
పర్మరిశించ సాయం అందించడం జరిగందనానిర్. జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యిణ్ రైతుల 
కోసం చేస్్తనని ఔదార్యినిని ప్రజల్లోకి తీస్కువెళలోందుకు టీమ్ పిడికిల్ ఈ గోడ ప్రతులు ఎంతగాన్ 
ఉపయోగపడతాయని అనానిర్. జనస్న పార్టి కారయిక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీస్కు వెళలోలా టీం పిడికిల్ 
చేస్్తనని స్వలు వెళకటటిలేనివనానిర్. అనంతరం గోడలకు, ఆట్లకు పోసటిర్లో అతికించ్ర్. ఈ 
కారయిక్రమంల్ బబబెది పకీర్ నాయుడు, చంత గోవరధిన్, కర్ణిన పవన్ సాయ్, పోరెడిడి ప్రశాంత్, 
పొటూనిర్ రమేష్, కడగల హరికృషణి, గొరలో మనమోధ, సిరిపోతు ప్రసాద్, దండేలా సతీశ్, దారప్రెడిడి 
శ్రవణ్, వావలపల్లో నాగభూషన్, దతి్త గోపాలకృషణి, కోడి వెంకట ర్వు నాయుడు, తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

అగ్ని ప్రమాద బాధిత రైతుకు భరోసా కల్పంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యిస్: నరసాప్రం నియోజకవర్గం, ర్స్్తంబద పంచ్య్తీ, గాది 
వారి తోట గ్రామానికి చెందిన రైతు ఇలులో ప్రమాదవశాతు్త అగనికి ఆహుతి 
అవ్వడం జరిగంది. వషయం తెలుస్కుని ప్రమాదం జరిగన ఇంటిని పరిశీల్ంచ 
రైతుకి ధైరయిం చెపిపు భరోసా కల్పుంచన నరసాప్రం నియోజకవర్గ జనస్న 
పార్టి ఇంచ్రిజ్ మరియు ర్ష్ట ర్జకీయ వయివహార్ల కమిటీ సభుయిలు బమిమోడి 
నాయకర్, వాతాడి కనకర్జు, వలవల నాని, ఆకన చంద్రశేఖర్, తోట నాని, 
ప్లపరి్త ర్ంబబు, ఇంటి మరళ్, యాడలోపల్లో మహేష్, వలలోభరెడిడి ర్మకోటి, 
యర్రంశెటిటి మధు, గణేషణి శ్రీర్మ్, వాటాల ర్మార్వు.

జనసైన్కుల సేవాభావం అమోగం: గులకవరపు నరేష్

శతఘ్ని న్యిస్: తాడికొండ గ్రామంల్ బసాటిండ్ సెంటర్ ల్ ఏర్పుటు చేసిన 
మజిజ్గ పంపిణీ కారయిక్రమం 6వ రోజు వజయవంతంగా కొనసాగుతుంది. 
ప్రజలనుంచ వస్్తనని సపుందన చూసి నిర్్వహకులు ఈ కారయిక్రమానిని మే 
నెల మత్తం కొనసాగసా్తం అని తెల్పార్. అంతే కాకుండా మండలంల్ 
అనిని గ్రామాలనుండి జనసైనికులు తమవంతుగా సహకారం అందిస్్తనానిరని 
నిర్్వహకులు గులకవరప్ నర్ష్, చందు, బధినేని వెంకటర్వు తెల్యచేసార్.

కౌలు రైతులకు అండగా జనసేన పార్టీ: నలశెట్టీ శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యిస్:  ఆతమోకూర్ నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జ్ నల్శెటిటి శ్రీధర్ స్చనల 
మేరకు అనంత సాగరం మండలం గౌరవరం గ్రామంల్ జనస్న పార్టి సీనియర్ 
నాయకులు శ్రీనివాస్ భరత్ ఆధ్వరయింల్.. పొలాలు లేని కౌలు రైతులతో 
ఆతీమోయ సమావేశం జరిగంది. ఈ కారయిక్రమంల్ రైతులు తమ ఇబబెందులను 
ఆతమోకూర్ నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జ్ శ్రీధర్ కు తెల్యచేశార్, సమసయిలపై ఆయన 
సానుకూలంగా సపుందించ పరిసాకారం చేసా్తం అని హామీ ఇచ్చార్. సమావేశం 
అనంతరం రైతులు ఇంచ్ర్జ్ శ్రీధర్ ను శాలువా కపిపు సనామోనించ్ర్. ఈ 
కారయిక్రమంల్ మండల పార్టి బదుయిలు రవ ఉదయగరి, ఉపాధయిక్షుడు వెంకటేష్ 
మదిర్జ్ ప్రధాన కారయిదరిశి వేణు గుడిపాటి, కౌలు రైతులు, మహళలు, 
తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


జగన్ జైలుకి – పవన్ పవర్ లోకి.. ఇదే జరగబోయే అద్భుతవం: జనసేన
*మహళలపై జర్గుతునని దాడులను, సమసయిలను పకకానబ్టిటి పవన్ కళ్యిణ్ ను టారె్గట్ చేస్్త మెప్పులు 
పొందగలమని అనుకుంటునానిర్..
*మీ జీవతంల్ మీ సంత డబుబెలు మపె్పు కోటలో రూపాయలు ప్రజల కోసం ఖర్చా పెటటిగలర్..?
*పరిపాలన పై శ్రదధి పెటటిండి – ప్రచ్ర్ల పైన కాదు.. జనస్న

శతఘ్ని న్యిస్: కౌలు రైతులకు మపె్పు కోటలో రూపాయలు సంత డబుబెలు జనస్న అధినేత మా పవన్ 
కళ్యిణ్ ఇవ్వడం చూసి మాకు ఎకకాడ మంచ పేర్ వస్్తందో అని ఓర్వలేక మా పై వమరశిలా? మీ 151 
మంది ఎమెమోలేయిలు కానీ మంత్రులు కానీ ఒకకా రూపాయ్ అయ్నా కరోనా కషటికాలంల్ కానీ, ఆతమోహతయి 
చేస్కునని రైతులకు కానీ ఇచ్చార్..? పోనీ మీర్ మీ జీవతంల్ మపె్పు కోటలో రూపాయలు ఇవ్వగలర్..? 
మీర్ కూడా మాటాలోడటం సిగు్గచేటు, చనిపోయ్న కౌలు రైతుకు లక్షల  రూపాయలు పరిహారం చెల్లోస్్తనానిర్ 
మా అధయిక్షులవారిని..
కౌలు రైతులకు పరిహారం చెల్లోంచడంల్ ర్ష్ట ప్రభుత్వం వఫలం అయ్యింది పవన్ కళ్యిణ్ బయటకు వస్్త 
మంత్రులు అంతా భయ పడుతునానిర్, పవన్ కళ్యిణ్ ని వమరిశిస్్త మంత్రులను వీధుల్లో  తిరగనీయకుండా 
చేసా్తం.. పొతు్తలపై ఆదివారం వైసీపీ మంత్రులు చేసిన వమరశిలకు జవాబుగా జనస్న సమవారం 
తిర్పతి ప్రెస్ కలోబ్ నందు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహంచ వైసిపి మంత్రులకు ఘాటుగా.. ధీటుగా ఇంచ్ర్జ్ కిరణ్ 
ర్యల్, పటటిణ అధయిక్షలు ర్జారెడిడి, జిలాలో ప్రధాన ప్రధాన కారయిదర్శిలు ర్జేష్ యాదవ్ మరియు స్మన్ 
బబు, మనసా్వమి, స్మన్, సాయ్దేవ్, ర్జేష్, కోమల్ లు బదులు ఇచ్చార్.. పవన్ కళ్యిణ్ వమరిశించే 
సాధియ్ వైసీపి ప్రభుతా్వనికి లేదు.. ర్బోవు ఎనినికల్లో పవన్ కళ్యిణ్ ఏపి సీఎం కాబోతునానిర్. పోతు్తల 
గురించ పారిటి అధిషాటినం నిరణియ్స్్తందే కానీ వైసీపికి జనస్న పోతు్తల గురించ అవసరం లేదు. త్వరల్ 
జగన్ జైలుకి.. పవన్ పవర్ ల్కి ర్వడం ఖాయం ఇదే అదుభాతం అని కిరణ్ ర్యల్ అనానిర్.
ఏ  మంత్రి కూడా తమ శాఖల్ ఉనని సమసయిలు కనుకోకాలేక పోతునానిర్. పవన్ కళ్యిణ్ వమరిశించే హకుకా 
మంత్రులకు లేదు.. మందు మీ శాఖలపై మీర్ శ్రదధి పెటటిండి, గత ప్రభుత్వం మంత్రులు పవన్ కళ్యిణ్ ను 
వమరిశించ దికుకా లేని సిధితిల్ పడాడిర్. వైసీపి డబుల్ డిజిట్ కే పరిమితం కానునానిర్. ఏపిల్  ఖచచాతంగా 
ర్బోవు కాలంల్ మధయింతర ఎనినికలు ర్నుంది. మీర్ ఈ ర్షా్రానిని స్భిక్షంగా పరిపాల్స్్తనానిం అని 
అంటునానిర్.. మరి ప్రతి నెలా ఆరిధిక శాఖా మంత్రి బచెచా ఎతు్తకుని ఢిలీలోకి ఎందుకు వెళ్్తనానిర్..?
దివాల తీసి దికుకా లేని  ప్రభుత్వంగా వైసీపి తయార్ అయ్యింది. బూతు మంత్రులకు అందరినీ జనస్న 
పార్టి తరప్న హెచచారిస్్తనానిం అని ఆగ్రహం వయిక్తం చేశార్
ర్ష్టంల్ మహళ భధ్రతను గాల్కి వదిల్.. జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యిణ్ ను వమరిశించే పనిల్ వీర్ 
పడాడిర్. త్వరల్ ఏపిల్ వంత జర్గబోతుంది.. వైసీపి నాయకులే త్వరల్ చూడబోతునానిర్.. వైసీపి 
ప్రభుత్వంకు దమమో ఉంటే ర్జీనామా చేసి మాతో ఎనినికలకు ర్వాల్ అని జనస్న పారిటి తరప్న సవాల్ 
చేశార్.

“రైతు భరోసా య్త్ర” టవం-పిడికిల 
పోసటిరలాతో ప్రచారవం

శతఘ్ని న్యిస్: శ్రీకాకుళం: 3000 మంది ఆతమోహతయి చేస్కునటువంటి 
కౌలు రైతుల కుటుంబలకు, జనస్న అధయిక్షులు పవన్ కళ్యిణ్ కషాటిరిజ్తం 
30 కోటలో రూపాయ్లను అందజేయడం జర్గుతుంది. ఈ సహాయ 
కారయిక్రమాల గురించ శ్రీకాకుళం జిలాలో, ఆమదాలవలస నియోజవర్గం 
జనస్న పార్టి నాయకులు కోర్కొండ మలేలోశ్వరర్వు మరియు పొందూర్ 
మండలం జనస్న నాయకులు ఆధ్వరయింల్.. పలు గ్రామాలల్ టీమ్ టీం 
పిడికిల్ సహకారంతో పోసటిరలోను ఆట్లకి మరియు బహరంగ ప్రదేశాల్లో 
అతికించ ప్రజలకు తెల్యజేయడం జరిగంది. ఈ కారయిక్రమంల్ 
పొందూర్ మండలం జనస్న నాయకులు చననిమ నాయుడు, అపపుల 
నాయుడు, శవ, బబుర్వు, స్రప నాయుడు, లక్ష్మణర్వు, ఆసిరి 
నాయుడు మరియు కారయికర్తలు పాల్్గని వజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి 
ఒకకారికి పేర్పేర్నా ఆమదాలవలస జనస్న తరప్న హృదయపూర్వక 
ధనయివాదాలు తెల్యజేశార్.

“రైతు భరోసా య్త్ర” టవం-పిడికిల 
పోసటిరలాతో ప్రచారవం

శతఘ్ని న్యిస్: కుర్పాం, జనస్న పార్టి అధయిక్షులు పవన్ కళ్యిణ్ 
చనిపోయ్న కౌలు రైతు కుటుంబలను ఆదుకునే ఆల్చనతో చేపటిటిన 
రైతు భరోసా యాత్ర యొకకా పోసటిర్లో టీం-పిడికిల్ వారి సహకారంతో 
ఆదివారం కుర్పాం నియోజకవర్గం అనిని మండలాల్లో ఈ కారయిక్రమానిని 
ప్రజల్లోకి తీస్కళలో భాగంగా ఆట్ పోసటిర్సి మరియు గోడ పత్రికలు 
అటించడం జరిగంది. ఈ కారయిక్రమంల్ జనస్న నాయకులు వంశీ, 
సంజు, రంజిత్, గణేష్, భార్గవ, శవాజీ, అచుయిత, హరషి, స్రి, అఖిల్ 
పలువురి జనసైనికులు కారయిక్రమంల్ పాల్్గనడం జరిగంది.

పేడాడ రామ్మిహన్ చేతులు మీదగా 
రామాలయ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ

శతఘ్ని న్యిస్: ఆమదాలవలస మనిసిపాల్టిల్ గల క.మననియయి పేట 
గ్రామమల్ జనస్న ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ ఇంచ్రిజ్ పేడాడ 
ర్మోమోహన్ చేతులు మీదగా ఆదివారం ర్మాలయంల్ వగ్రహ ప్రతిష్ఠ 
అననిదాన కారయిక్రమం జరిగంది. ఈ కారయిక్రమంల్ క.మనయయిపేట 
గ్రామ ప్రజలతో పాటు చుటుటి పకకాల గ్రామ ప్రజలు అలాగే ఎచెరలో జనస్న 
నాయకులు అర్జ్న్ భూపతి, తమిమోనేని శ్రీనివాసర్వు, సర్బుజిజ్ల్ 
జడ్పుటీసీ అభయిరి్థ పైడి మరళ్ మోహన్ టౌన్ నాయకులు గణేష్, అశోక్, 
ఫణ, సింహాచలం, మిననిర్వు పాల్్గనానిర్.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కలెకటిర్ట్ ను ముటటిడివంచిన జనసైనికులు
*జనసైనికులను అరెస్టి చేసి పోలీస్ స్టిషన్ కి తరల్ంచన పోలీస్లు
శతఘ్ని న్యిస్: పార్వతీప్రం, కొనిని రోజుల మందు కోమరడా మండలంల్ ప్రజలకు అందవలసిన ఇస్కను 
ఇస్క మాఫియా దోచుకుంటుందని గతంల్ అధికార్లు దృష్టికి తీస్కువెళ్లోన అధికార్లు సపుందించకపోవడంతో 
నేడు పార్వతీప్రం జిలాలో కలెకటిర్ కార్యిలయం మందు కుర్పాం జనస్న నాయకులు కారయికర్తలు నలలోని రిబబెన్ 
తో నిరసన కారయిక్రమం చెయయిడంతో పోలీస్ వార్ అరెస్టి చెయయిడం జరిగంది. పోలీస్లు జనసైనికులు మధయి 
జరిగన తోప్లాటల్ జనసైనికుడు అలులో రమేష్ కు తీవ్ర రక్త స్రావం అవ్వడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేస్కుంది.
బబు పాల్ర్ మాటాలోడుతూ… ఈ అక్రమ అరెస్టిలతో మమమోల్ని ఆపలేర్. కొత్త జిలాలో ఏరపుడిన నుంచ ఈరోజు 
వరకు కలెకటిర్ ప్రజల మధయికు ఎందుకు ర్లేకపోతునానిర్? ఫోట్ సిటిల్సి మీడియా హంగామా తపపు మీర్ ఏమి 
చేశారని ప్రశనించ్ర్. సమసయికు పరిషాకారం చూపించ్ల్సిన కలెకటిర్ పోలీస్లను అడుడిపెటుటికొని మా నిరసనను 
అడుడికోవడం సిగు్గచేటని, పార్వతీప్రం పటటిణంల్ యథేచ్గా నాటుసార్ వక్రయాలు జర్గుతుంటే ఇకకాడ 
వదిలేసి ఏజెనీసిల్ ఎకకాడో అనిని లీటర్లో ఇనిని లీటర్లో దాడి చేసామ తూతూమంత్రంగా చేస్్తనానిర్. పోలీస్లు తీర్ 
మార్చాకోవాలని తక్షణమే మీర్ చత్తశుదిధితో అక్రమ ఇస్క మాఫియాను అడుడికోవాల్ లేని ఎడల ఇది తీవ్రతరం 
చేసా్తమని హెచచారించ్ర్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రైతు భరోసా య్త్రను ప్రజలోలాకి తీసుకెళ్ళాల: పవంతవం న్న్జి
శతఘ్ని న్యిస్: కాకినాడ రూరల్, ప్రజా వయితిర్క పనులు, గ్రామాల్లో నెలకొని ఉనని 
సమసయిలు పటలో అవగాహనా కొరకు, వైసీపీ ప్రభుత్వ నిరలోక్షష్ం, ధరల పెర్గుదల, 
రహదార్ల నిర్మోణం మరియు జనస్న పార్టి అధయిక్షులు పవన్ కళ్యిణ్ ప్రజాశ్రేయస్సి 
కోసం చేస్ కారయిక్రమాలు, వైసీపీప్రభుత్వం నిరలోక్షష్ం వలలో ప్రాణాలు కోల్పుయ్న రైతాంగ 
కుటుంబనికి దైరయిం కల్పుంచ్లని నిరణియ్ంచ తన కషాటిరిజ్తానిని రైతుకుటుంబలకి 1 
లక్ష రూపాయలు ఇస్్తనని వషయానీని ప్రజల్లోకి తీస్కువెళ్లోలని, గ్రామ సమసయిలపై 
అవగాహనా కల్పుంచుకుని ప్రజలకి అండగా ఉండాలని, యువతకి, ఓటు లేని వారికి 
ఓటు నమోదు చేయ్ంచ్లని త్వరల్ గ్రామాల పరయిటన ఉంటుంది అని సమవారం 
జరిగన జి.భావవరం గ్రామ కమిటీ అధయిక్షులు వై.ర్మకృషణి అధయిక్షతన గ్రామ కమిటీ 
సభుయిల సమావేశంల్ తెల్పిన జనస్న పార్టి పిఏసి సభుయిలు కాకినాడ రూరల్ ఇంచ్ర్జ్ 
పంతం నానాజీ ఈ కారయిక్రమంల్ కరప మండల ప్రెసిడంట్ బండార్ మరళ్, ర్ష్ట 

సంయుక్త కారయిదరిశి తాటికాయల వీరబబు, జిలాలో ప్రధాన కారయిదరిశి శరంగు శ్రీనివాస్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

ఉపు్పవలస గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో భేట: 
కరిమజిజి మలీలాశా్రావు!!

శతఘ్ని న్యిస్:  ఎచెచారలో, జనస్నపార్టి అధయిక్షులు పవన్ కళ్యిణ్ పిలుప్ మేరకు 
సమవారం నాడు, ఎచెచారలో నియోజకవర్గం రణస్థలం మండలం ఉప్పువలస గ్రామ 
చేర్వుల్ ప్రజలతో పవన్ ర్వాల్ పాలనా మార్ల్,మార్పు కోసం ప్రజలను కల్సి 
ఇప్పుడు ఉనని అధికార పార్టి వైసీపీ ప్రభుత్వం తపిపుదాలను ప్రజలకు తెల్యజేస్్త 
ఉప్పువలస గ్రామ ప్రజలకు ఈసారి జనస్నకు అవకాశం ఇవా్వలని, అలాగే జనస్నపార్టి 
సిదాదింతాలను మరియు మేనిఫ్సటి గురించ చెబుతూ ఈసారి జనస్న పార్టి వచచానటులో 
అయ్తే గృహణులకు ఉచతంగా గాయిస్ సిల్ండర్లో, తెలలోర్షన్ కార్డికు ఇస్క ఉచతంగా 
ఇవ్వడం జర్గుతుంది, ర్షన్ బదులుగా మహళల ఖాతాల్లో 2500-3500/-వరకు 
నగదు ఇవ్వడం జర్గుతుందని చెపపుడం జరిగంది. పవన్ కళ్యిణ్ ఆదర్శిలను మరియు 
ఆచరించే వధానాలను ప్రజలకు కరిమజిజ్ మలీలోశా్వర్వు గార్ వవరించతిరి. టిడిపి వైసీపీ 
ప్రభుత్వ పాలన చూశార్ కాబటిటి ఒకకాసారి అవకాశం ఇచచా జనస్న పార్టి పాలన కూడ 
ప్రజలు చూడాలని ఆయన కోర్ర్. ర్ష్టంల్ అనిని సామాజిక వర్్గల వారికి మేలు 
చేయాలనే ఆల్చనతో ఉననిటువంటి పవన్ కళ్యిణ్ కి వచేచా ఎనినికల్లో జనస్నపార్టికి 
మదదితు ఇచచా పవన్ కళ్యిణ్ ని గెల్పించుకోవాలని కరిమజిజ్ మలీలోశా్వర్వు మరియు 
పోటూనిర్ లక్షుమోనాయుడు, కోరడమైనది. ఈ కారయిక్రమంల్ ఉప్పువలస గ్రామ పెదదిలు 
మహళలు పాల్్గనానిర్.

నిరసన చేయనున్న జనసేన నేతల అక్రమ అరెస్టి
శతఘ్ని న్యిస్: ప్రకాశం జిలాలో జనస్న పార్టి అధయిక్షులు షేక్ రియాజ్ ఆదేశాలు మేరకు 
ఒంగోలుల్ హెచ్.సి.ఎం కాలేజీ వదది ఉనని అంబేదకార్ వగ్రహానికి వనతిపత్రానిని 
ఇచచా కాండిల్సి తో నిరసన తెల్యజేయడానికి వెళ్్తనని 13 మంది జనస్న పార్టి వీర 
మహళలను అరెస్టి చేసి ఒంగోలు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టిషన్ కు తరల్ంచడం జరిగంది, 
అనంతరం వడుదల చేయడం జరిగంది. ఈ కారయిక్రమంల్ జనస్న పార్టి ర్ష్ట అధికార 
ప్రతినిధి అర్ణ ర్యపాటి, ప్రకాశం జిలాలో జనస్న పార్టి కారయిదరిశి కళ్యిణ్ మతాయిల, 
ఒంగోలు నగర జనస్న పార్టి ప్రధాన కారయిదర్శిలు పలలో ప్రమీల, దండే అనిల్, ఆర్ 
క నాయుడు మతాయిల, ఒంగోలు నగర జనస్న పార్టి కారయిదర్శిలు గోవంద్ కోమల్, 
ఒంగోలు నగర జనస్న పార్టి సంయుక్త కారయిదర్శిలు ఉష ఆకుపాటి, ఉష,మరియు వీర 
మహళలు నాగేంద్రం, స్బుబెలు, రమయి, శర్ష, పావని, అమృత, దివయి, స్రవంతి,25వ 
డివజన్ అధయిక్షులు పోకల నర్ంద్ర, 28వ డివజన్ అధయిక్షులు కోట స్ధీర్ బబు మరియు 
తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

వైసీపీ ఆరోపణలను తీవ్వంగా ఖవండిసుతున్్నవం: చివంతా 
సుర్ష్ బాబు

శతఘ్ని న్యిస్:  జనస్న రైతు 
భరోసా యాత్రపై వక్రీకరించ 
మాటాలోడిన కరూనిల్ జిలాలో వైసీపీ 
ఎమెమోలేయి లు ప్రెస్ మీట్ ల్ న్ర్ 
జార్ మాటాలోడడం తగదు. జనస్న 
అధయిక్షులు పవన్ కళ్యిణ్ 132 
మంది కౌలు రైతు కుటుంబలకు 
లక్ష రూపాయలు ఆరి్థక సాయం 
అందించన మా నాయకుని 

అభినందించక పోగా వమరిశించడం ఎంతవరకు కరెక్టి అని ఎమెమోలేయి హఫీజ్ ఖాన్ 
వైఖరిని ఎండ గడుతూ కరూనిల్ జిలాలో జనస్న పార్టి పాణయిం నియోజకవర్గ ఇంచ్రిజ్ 
చంతా స్ర్ష్ బబు మండిపడాడిర్.. అలాగే ఆయన మాటాలోడుతూ.. మీకు చేతనైతే 
కరూనిల్ ని అభివృదిధి చేసి చూపించండి. ఇప్పుడు మా జనస్న పార్టి ఆదుకునని కౌలు 
రైతులకు మీర్ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ఆనాడు ఇచచాన ఆ మాట ప్రకారం చనిపోయ్న 
వారికి ఆరి్థకంగా అండగా ఉంటామనని మాట నిలబ్టుటికుని ఏడు లక్షల ఆరి్థక సాయం 
చేసి మీ చత్తశుదిధిని రూపించుకోండి. అప్పుడు మా జనస్న పార్టి అధయిక్షుడు పవన్ 
కళ్యిణ్ గారి గురించ మాటాలోడుకుందాం. మీర్ కేవలం ఓడిపోతామనే భయంతో 
ప్రజల్లో జనస్న పార్టికి వస్్తనని ఆదరణ చూసి భయం పటుటికొని నిర్ధారమైన 
ఆరోపణలతో మాటాలోడుతునానిర్. దీనికి 2024ల్ జరిగే ఎలక్షనలోల్ మీకు ప్రజలు తగన 
బుదిధి చెపా్తర్. మీ పసలేని ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండిస్్తనానిం అని చంతా స్ర్ష్ 
బబు మండిపడాడిర్. ఈ కారయిక్రమంల్ ర్యలసీమ ప్రాంతీయ వీర మహళ కమిటీ 
సభుయిర్లు హసీనా బేగం, ర్ష్ట కారయినిర్్వహణ కారయిదరిశి వశ్వనాథ్, ర్ష్ట మతసిష్కార 
కారయిదరిశి తెలుగు గోవంద ర్జు, బజారి, స్ధాకర్, ర్ంబబు, శ్రీనివాస్ గౌడ్, హుస్సిన్, 
షబీబెర్, కొండల్, భాసకార్, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

డ్రైనేజీ సమసయా తక్షణ పరిష్్కరవం చేయ్ల: సాయిబాబా 
ద్రియ్, అలలావంగి రామ కృషణా

శతఘ్ని న్యిస్: అరకు: అరకు నియోజకవర్గం 
పర్యిటక కేంద్రమైన టౌన్ ష్ప్ మరియు శరభ 
గూడ వీధి, కంఠబంస్ గూడా, సి కాలనీ కొండ 
వీధి, ఆదివాసి కాలనీ తదితర వీధిల్ డ్రైనేజ్ 
సమసయి వలలో అపరిశుభ్రత ఏరపుడి వీధిల్ ఉనని 
ప్రజలకు మలేరియా డంగూయి తదితర వాయిధులతో 
ఇబబెందిపడే పరిసి్థతి నెలకొంటుందని.. టౌన్ ష్ప్ 
పరిధిల్ పంచ్యతీ సంబంధిత అధికార్లు 
నిరలోక్షష్ం కారణంగా డ్రైనేజీ నిండా అకకాడకకాడ 
చెతా్తచెదార్లతో నిండిపోయ్ ఉననిదని.. 
దీనివలలో వర్షిలు పడినప్పుడలాలో నీటి నిల్వ 

ఉండిపోవడం జర్గుతుందని గరిజనులు వాపోతునానిర్. వషయం తెలుస్కునని 
జనస్న పార్టి నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ సభుయిలు సాయ్బబ దురియా, జనస్న 
అర్కు దుంబ్రిగుడ మండల అధయిక్షులు అలలోంగ ర్మకృషణి, కొనేనిడిచనానిర్వు, కిల్ 
ర్జా, భారత్ తదితర్లు శరబ గూడ వీధల్ పరయిటించ్ర్. అనంతరం డ్రైనేజ్ ని 
పరిశీల్ంచడం జరిగనది. ఈ సమసయి పటలో సంబంధిత పంచ్యతీ అధికార్లు నిరలోక్షష్ం 
కారణంగా డ్రైనేజీ సమసయి ఏరపుడిందని మండల ఎంపీడ్వో కి జనస్న బృందం తక్షణమే 
పరిషాకారం చేయాలని వనతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగనది.
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