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అవకాశం ఇవ్ండి… కోట్లమంది కన్నీరు తుడుస్తా
• ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటుంబాల బాధ్యత తీసుకుుంటుం
• 151 సీటలు ఇచ్చినా వైసీపీ ప్రభుత్ుం ఫెయిల్ అయి్యుంది
• వచేచి ఎన్్నకల్లు వైసీపీకి 15 సీటలు కూడా రావు
• మహిళలపై అఘాయిత్్యలు న్వారుంచడుంపై దృష్టి పెటటిుండి
• వ్యకితిగత ప్రయోజనాలు వీడి… ప్రజా సుంక్షేముం కోసమే పొతుతిలు ఉుంటయి
• మద్యుం ఆదాయాన్్న వచేచి ఎన్్నకల్లు పుంచడాన్కి వైసిపి నాయకులు దాసుతినా్నరు
• మళ్లు వైసీపీకి అధికారుం ఇస్తి రాష్టుం అుంధకారమే
• రాజకీయాల్లు వ్్యహాలు ఉుంటయి.. ఎన్్నకలు ఎప్పుడు వచ్చినా సిద్ుంగా ఉనా్నుం
• రాయలసీమ నేతలు అభివృది్ చుందారు తపపు ప్రజలకు మాత్ుం అభివృది్ ఫలాలు దక్కలేదు
• జనస్న కౌలు రైతులకు సాయుం చేసుతిుంటే... బాధిత కుటుంబాలపై వైసీపీ బెదిరుంప్లకు దిగుతుంది
శతఘ్్న న్్యస్: ఆల్చన రావాలి. యువతరుం ఆల్చ్ుంచాలి.. మా ప్ుంతుం ఎుందుకు వెనుకబడిపోయిుంది 
అన్ ప్రశ్నుంచుకోవాలి. జనస్న పార్టికి అుండగా న్లబడుండి. రైతులకు, యువతకు మేుం భరోసాత కూడిన 
ప్రభుత్్న్్న అుందిసాతిుం. న్జాయతీ గల ప్రభుత్ుం ఎలా ఉుంటుందో చూపిసాతిుం.. మీ మద్దతు త దాన్న్ 
సాథాపిసాతిుం.

• రుండు నెలల్లు 25 ముంది ఆత్మహత్య
కరోనా లాక్ డౌన్ కాలుంల్ రుండు నెలల వ్యవధిల్నే 25 ముంది కౌలు రైతులు చన్పోయినటలు నేను చూసిన వారతిలు నను్న ఎుంత కదిలిుంచాయి. వారకి ఏదో ఒకటి చేయాలన్ నా 
మనసుల్ బలుంగా అనుకున్న. ఫలితుంగానే నాకున్న కొది్దపాటి న్ధులు, వనరులత ఈ మహా ప్రయాణాన్కి చ్న్న అడుగు వేశాను. ఎవరో వచ్చి ఏదో చేసాతిరన్ ఆల్చ్ుంచకుుండా శ్రీ 
దామోదరుం సుంజీవయ్య గార స్ఫూరతిత కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు నా వుంతు సాయుం చేయాలన్ న్ర్ణయిుంచుకునా్నను. ప్రభుత్ుం నుుంచ్ రావాలిసిన సాయాన్్న మెడలు వుంచ్ పొుందేలా 
పోరాటుం చేయాలన్ భావుంచాను. ఈ ఆల్చనల నుుంచ్ వచ్చినదే కౌలు రైతుల భరోసా యాత్.

• రూ.7 లక్షలు ఇచేచిుందుకు వైసీపీ ప్రభుత్్న్కి చేతులు రావడుం లేదు
ఎన్.జి.రుంగా, అల్లుర సుబాబారడిడి, రామిరడిడి, కుప్పుసా్మి లాుంటి రైత్ుంగ ఉద్యమాలు నడిపిన నాయకులు ఉన్న గొపపు నేలల్ జరుగుతున్న ఆత్మహత్యలు కలిచ్ వేసుతినా్నయి. నుందా్యల 
ఆర్.ఎస్.ఆర్.ఏ.కి చుందిన 100 ఎకరాల అదుభుతమైన నేల కబాజా అవుతుుంటే దాన్న్ సమర్ుంగా తిపిపుకొటిటి నా్యయపోరాటుం చేసిన కరూ్నలు జిలాలు రైతుల చైతన్యుం గొపపుది. రైతు కన్్నరు 
ఏ ప్రభుత్్న్కి ముంచ్ది కాదు. దీన్న్ గురుతిుంచుకోవాలి. ఒక రాజకీయ పార్టిన్ నడిపిసుతిన్న నేనే కార్యకరతిల కోసుం రూ.ఐదు లక్షల ప్రమాద బీమా చేయిుంచ్ ఇసుతిుంటే, ఈ ప్రభుత్్న్కి 
కౌలు రైతులకు రూ.ఏడు లక్షలు ఇవ్డాన్కి చేతులు రావడుం లేదు. తమకు కావలసిన వారకి కొుంత మొతతిుం ఇచ్చి చేతులు దులుప్కొుంటనా్నరు. చావు మీద రాజకీయుం చేస్ 
మనసతిత్ుం నాది కాదు. అధికారుం కోసుం అర్రులు చాచను. సామాజిక, రాజకీయ అసమానతలు లేకుుండా రైతులుందరకీ నా్యయుం జరగాలి అన్నదే నా అభిలాష. అమ్మ పెటటి పెటటిదు... 
అడుకు్క తినన్వ్దు అన్నటలు రైతు భరోసా యాత్ ల్ ఆత్మ హత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు మాకు తచ్నుంత సాయుం చేయాలన్ మేుం భావస్తి, బాధితులను సైతుం వైసిపి 
గ్రామ,ముండల, న్యోజకవర్గ నాయకులు బెదిరుంచడుం సిగు్గచేట. వైసిపి నాయకులు ఎన్్న ఆటుంకాలు కలిగుంచ్నా మేుం కౌలు రైతులను ఆదుకునేుందుకు కటటిబడి ఉనా్నుం. ఖచ్చితుంగా 
కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ను రాష్టవా్యపతిుంగా పూరతి చేసాతిుం.

• రాష్టుంల్ రైతులకు అన్్న సమస్యలే
రైతు భరోసా డబ్బాలు ఇసుతినా్నమన్ ప్రకటనలు తపిపుతే రైతులకు సుంబుంధిుంచ్న సమస్యలు తీరచిుందుకు ప్రభుత్ుం ఆల్చ్ుంచడుం లేదు. నకిలీ వతతినాలు, ఎరువులు వలలు రైతులుకు 
దిగుబడి రావడుం లేదు. దిగుబడి వచ్చినా దాన్కి సరైన గటటిబాట ధర లేదు. ఎలాగోలా పుండిుంచ్న పుంటను ప్రభుత్్న్కి అమి్మనా సకాలుంల్ డబ్బాలు వసాతియనే నమ్మకుం లేదు. 
కరూ్నలు మస్ర బియ్యుం అుంటే దేశవా్యపతిుంగా ప్చుర్యుం పొుందాయి. ఈ బియా్యన్కి మద్దతు దా్రా రూ.18 వుందలు వస్తి రైతుకు గటటిబాట అవుతుుంది. అయితే ప్రభుత్ుం కేవలుం 
రూ.900 మాత్మే ఇసుతిుంది. మార్కట్ యారుడిల్లు, ధాన్యుం కొనుగోలు కేుంద్రాల్లు దళార్ వ్యవసథా పేరుకుపోయిుంది. సరైన ధర రాన్వ్రు.. రైతులు బయట అమ్్మకోన్వ్రు. ఇన్్న సమస్యల 
నడుమ సతమతమవుతున్న రైతు బలవన్మరణాలకు పాలపుడుతునా్నరు. మార్కట్ యారుడిల్లు దళార్ వ్యవసథాను జనస్న ప్రతిఘటిసుతిుంది. ప్రభుత్్న్్న సాథాపిుంచ్న వెుంటనే ఆత్మ హత్య 
చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటుంబాల బాధ్యతను ప్రభుత్ుం తరఫున తీసుకుుంటుం. వారకి అుండగా న్లబడే ఖచ్చితమైన న్ర్ణయుం ఉుంటుంది.

• వైసీపీ మాట తపపుడుంపై ప్రశ్నసుతినా్నుం
కరూ్నలు జిలాలుల్న్ కొణిదెల గ్రాముం ఇుంటిపేరుగా ఉన్న వ్యకితిన్. మీరు నా ఆరథాక మూలాలు దెబబా కొటిటినా, రోజుకు ఒకరత కావాలన్ బూతులు తిటిటిుంచ్నా, మానసిక అత్్యచారాలకు 
పాలపుడినా నా పోరాట పుంథాల్ ఎలాుంటి మారుపు ఉుండదు. పోరాట స్ఫూరతిన్ న్లువెలాలు న్ుంప్కొన్న వ్యకితిన్. వైసీపీ ప్రభుత్ుం మీద మాకు వ్యకితిగత దే్షాలు లేవు. కేవలుం మీ పాలసీలు, 
మీరు తీసుకునే న్ర్ణయాలు, మాట తప్పుతున్న అుంశాల మీదనే మేుం మాటలుడత్ుం. వాటినే ప్రశ్నసాతిుం. కౌలు రైతుల వషయుంల్ మాట మారాచిరు. అలాగే మద్య న్షేధ వషయుంల్న్ 
మాట మారాచిరు. మద్యుం న్షేధిసాతిుం అన్ చపిపు వచచిలవడిగా మద్యుం అమి్మసుతినా్నరు. వీటి గురుంచ్ మాటలుడినా ప్రశ్నుంచ్నా మీరు సమాధానుం చపపుకుుండా బూతులు తిటిటిసాతిరు. ఇది 
మాత్మే మీకు తెలిసిన వద్య. దీన్న్ ప్రజలు గమన్సుతినా్నరు. ఇదే పుంథా కొనసాగతే వచేచి ఎన్్నకల్లు మీకు 15 సీటలు కూడా వచేచి అవకాశమే లేదు. గురుతి ఉుంచుకోుండి.

• బాధ్యతగలవాళ్లు మాటలుడే మాటలేనా?... తలిలు పెుంపకమే తప్పు అుంటరా?
రాష్టుంల్ ఆడబిడడిలకు రక్షణ లేకుుండా పోతుంది. రోజుకో అత్్యచార ఘటనలు మనసును బాధ పెడుతునా్నయి. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుుండా ఆడ పిలలుల మీద అఘాయిత్్యలు 
జరుగుతునా్నయి. శాుంతి భద్రతలు పూరతిగా అదుప్ తపేపు పరసిథాతి వచ్చిుంది. వీటిపై దృష్టి న్లిపి, శాుంతిభద్రతలను అదుప్ల్కి తీసుకు రావాలిసిన ప్రభుత్ుం బాధితులకు అుండగా 
న్లబడాలిసిన ప్రజాప్రతిన్ధులు ఇషాటినుసారుం మాటలుడుతునా్నరు. తలిలు పెుంపకుం బాగా లేకుుంటేనే అఘాయిత్్యలు జరుగుత్యన్ బాధ్యతగల పదవుల్లు ఉన్నవారు మాటలుడడుం అత్యుంత 
బాధాకరుం.. హేయుం. ఆడ బిడడిల కన్్నళ్లు తుడవలేన్ అధికారుం ఎుందుకు? కరూ్నలు జిలాలుకు చుందిన సుగాలి ప్రీతి అనే వదా్యరథాన్ కి కన్స నా్యయుం చేయలేన్ ప్రభుత్ తీరు మీద పోరాడిన 
వ్యకితిగా నాకు రాష్టుంల్ జరుగుతున్న వరుస సుంఘటనలు తీవ్ర మనోవేదనకు గుర చేసుతినా్నయి. దీన్పై వైసీపీ పాలకులు అనవసర చరచిలు పక్కనపెటిటి.. అఘాయిత్్యలు అరకటేటిుందుకు 
కఠినుంగా వ్యవహరుంచాలి. దీన్పై ప్రశ్నస్తినే ఉుంట. మీ అుందర జీవత్ల కోసుం బాధ్యత తీసుకున్న వ్యకితిన్. మ్ఖ్యముంత్రి పదవ లభిస్తి మరుంత బాధ్యతగా దాన్న్ న్ర్రతిసాతిను.

• వచేచి ఎన్్నకలకు సిద్ుంగా ఉనా్నుం.. నను్న ఆశీర్దిుంచుండి
వచేచి ఎన్్నకలకు జనస్న పార్టి ప్రజల అుండత సిద్ుంగా ఉుంది. ఎన్్నకలు మ్ుందసుతిగా వచ్చినా ఎదుర్్కనేుందుకు సుంసిద్ుంగా ఉనా్నుం. 151 ఎమె్మలే్య సాథానాలు ఇచ్చినా ప్రజల కన్్నళ్లు 
తుడవన్ అధికారుం ఎుందుకు? ఆుంధ్రప్రదేశ్ వభజన దగ్గర నుుంచ్ రాషా్రాన్కి తీరన్ అనా్యయుం జరుగుతుంది. దీన్పై మాటలుడేుందుకు నాయకులకు భయుం. ఎలాుంటి భయుం లేకుుండా 
నేను మాటలుడుతుుంటే, వీళలుకు ఎుందుకు భయాలు..? రాయలసీమ అభివృది్కి జనస్న పార్టి కటటిబడి ఉుంది. పొతుతిల వషయుం, ఇతర వషయాలు ఏ మాత్ుం రహస్యుంగా చేస్ పద్తి 
ఉుండదు. అుంత్ పారదర్శకుంగా ప్రజాక్షేత్ుంల్నే మ్ుందుకు వెళాతిుం. 151 ముంది ఎమె్మలే్యలు ఇచ్చినా ఫెయిల్ అయిన ప్రభుత్ుం ఇది. మద్యుం దా్రా వసుతిన్న గణన్యమైన డబ్బాలను 
వచేచి ఎన్్నకల్లు ఓటకు నోట పుంచుకోవడాన్కి వైసీపీ నేతలు దాచుకుుంటనా్నరు. నాకు ఏ పార్టి మీద వ్యకితిగత ఆపేక్ష లేదు. ఖచ్చితుంగా రాషా్రాన్కి ప్రయోజనుం చేకూరచి ప్రజలు 
బాగుుండాలన్నదే నా ఆకాుంక్ష. దీన్పై బిజెపి జాతీయ నాయకులకు తెలియజేసాతి. వార సమ్మతి తీసుకొనే మ్ుందుకు వెళాతిుం. అధికారుం ఇస్తి కొన్్న కోటలుముంది కన్్నళ్లు తుడుసాతి. నను్న 
ఆశీర్దిుంచుండి. ప్రజల తరఫున పోరాడే బలుం ఇవ్ుండి. ఏట లక్ష ముంది యువతకు ఒకొ్కక్కరకి 10 లక్షల రూపాయల ఆరథాక సహాయుం చేసి.. వారు పదిముందికి ఉపాధి కలిపుుంచేలా 
చూస్ అదుభుతమైన ఆల్చనలు జనస్న పార్టి వద్ద ఉనా్నయి. ఆుంధ్ర రాష్ట అభివృది్కి మరనో్న ప్రణాళికలత మ్ుందుకు వసాతిుం. ఖచ్చితుంగా ప్రజల మద్దతు కూడగడత్మన్.. ప్రజా 
పోరాటలత మ్ుందుకు వెళాతిమ”న్ చపాపురు.

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

ధర్మారెడిడి కి ఇంఛార్జి ఈఓ ఇవ్డానికి కారణం ఏంటి…?

• దేశంలో ఇంకెవరు ఐఏఎస్ లు లేరా?
• కాలం తీరిన తరావాత కూడా ఆ ధరామారెడ్డిని కొనసాగిస్తే రాష్ట్ర వాయూపతేంగా ఆందోళన చేసాతేం…
• టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశంలో టికెట్లు వాటాలు వేసుకంట్న్నిరు.
• స్వాట్ షాప్ లో మాదిరిగా శ్రీవారి లడ్డి, వడలను అమ్మాసుతేన్నిరు.
• శ్రీవారి ఆరిజిత తదితర స్వా కంకరాయూలను రద్దు చేస్ హకకు పాలకలక ఎవరిచ్చారు…?
• జనస్న పార్టీ ప్రశ్నిస్తే , హెచచారిక.

శతఘ్్న న్్యస్: తిరుమల తిరుపతి దేవసాథానుంల్ 
1999 బా్యచ్ జె.ఈ.ఓ గా అడుగు పెటిటిన 
ధరా్మరడిడి ఆనాటి నుుండి దేవసాథానుంల్ తిషటివేసి 
నేడు వైసిపి పాలనల్ అధరా్మరడిడిగా పేరు 
గడిుంచ్ ప్రపుంచవా్యపతిుంగా పవత్ుంగా కొలిచే 
శ్రీ వెుంకటేశ్ర సా్మిన్ సీఎుం జగన్ కు 
త్కటటి పెటటిడన్, జనస్న ప్రమ్ఖ నేతలు 

చ్త్తిరు జిలాలు జనస్న పార్టి అధ్యక్షులు డాకటిర్ పసుప్లేటి హరప్రసాద్, తిరుపతి ర్ఛార్జా 
కిరణ్ రాయల్, రాజారడిడి, రాజేష్ యాదవ్, సుభాష్న్, సుమన్ బాబ్, మ్నసా్మి, 
కీరతిన, కోకిల, పారు్, చ్నా్న రాయల్, ల్కేష్,కొుండా రాజమోహన్, సుమన్, మనోజ్, 
కృష్ణ, రాజేష్ లత కలిసి హరప్రసాద్, కిరణ్ రాయల్ లు ఆగ్రహుం వ్యకతిుం చేశారు. సాథాన్క 
ఉదయ్ ఇుంటర్నషనల్ హోటల్ ల్ ముంగళవారుం మీడియాత వీరు మాటలుడుత్ శ్రీవార 
దేవసాథానాన్్న నువే్ కాపాడుకోవాలి – గోవుందా అుంటూ న్నాదాలు చేస్తి వీర న్నాదాలు 
తిరుమలకు వనబడేలా అర్ుంచారు. వైసీపీ పాలనల్కి వచాచిక టిటిడి ఆసుతిలను అమి్మ 
సొమ్్మ చేసుకోవాలన్ ప్రయతి్నుంచారన్ ఆరోపిుంచారు, అలాగే రథసపతిమి త పాట ఆరజాత 
స్వ తదితర కుంకరా్యలు, ఏకాుంత స్వను కూడా రదు్దచేసి శ్రీవార దర్శన సమయాన్్న పెుంచ్ 
వా్యపార కోణుంల్ ఆధా్యతి్మకత భకితి భావాలు సన్నగలేలులా నేటి ప్రభుత్ టీటీడీ పాలకముండలి 
వ్యవహరసుతిన్నదన్ ఆవేదన వ్యకతిుంచేశారు. ఈ అధర్మ – ధరా్మరడిడిన్ టీటీడీ త పాట 
ఎస్.వ.బి.సి, వేదిక్ యూన్వరసిటీ తదితర సుంసథాలల్ కూడా అధిపతిగా వ్యవహరుంచేలా 
కిర్టన్్న పెటిటి వైకాపాకు దేవసాథానాన్్న దోచ్పెటేటిలా పాలున్ చేశారన్ ఆరోపిుంచారు, అతి 
పవత్మైన తిరుమల ప్రసాద రుచ్న్ పూరతిగా తగ్గుంచ్ ప్రసాదుం రటలు పెుంచ్ ఎక్కడపడితే 
అక్కడ దొరకేలా ప్రసాదాన్కి వక్రయిస్తి తిరుమల పవత్తను దెబబాతీశారన్ వమర్శుంచారు. 
ఈ నెల 14వ తేదీకి ధరా్మరడిడి పదవీకాలుం మ్గుసుతిుందన్, తరువాత టిటిడిల్ ధరా్మరడిడిన్ 
కొనసాగస్తి ఊరుకోమన్ అన్్న రాజకీయ పార్టిలు వామపక్షాలు, అఖిల పక్షాలు, ప్రతిపక్షాలు, 
ప్రజా సుంఘాలత కలిసి రాష్ట వా్యపతిుంగా ఆుందోళనలు చేపడత్మన్ హెచచిరుంచారు.

మంత్రి వేణు తీరు దారుణంగా ఉంది: పితాని 
బాలకృష్ణ

శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమ జిలాలు మ్మి్మడివరుం: జనస్న మ్మి్మడివరుం 
న్యోజకవర్గ ఇన్ చారజా పిత్న్ బాలకృష్ణ మ్మి్మడివరుం జనస్న కారా్యలయుంల్ 
ముంగళవారుం వలేకరులత సమావేశుం న్ర్హిుంచారు.. ఈ సుందరభుుంగా పిత్న్ 
బాలకృష్ణ మాటలుడుత్.. జగనో్మహన్ రడిడి ప్రభుత్ుంల్ శెటిటిబలజీ కులసుతిలకు 
ఏుం మేలు జరగుందన్ వైవసుబాబారడిడి కాళ్ళపై పడాడివు.. న్కు మేలు జరగతే నువు్ 
మీ నాయకుల ఇుంటికెళిలు కాళ్్ళ ఓతుతికో.. అుంతేగాన్ కులుం మొత్తిన్కి ఏదో మేలు 
జరగుందన్ పేర్్కన్ బహిరుంగుంగా కాళ్ళమీద పడటుం దారుణుం.. దీన్కి న్వు 
జాతికి క్షమాపణ చపాపులి.
అుంతేకాదు మాయావతి కాళ్లు పవన్ పటటికోలేదా అన్ ప్రశ్నుంచ్ దళితుల మనో 
బావాలు సైతుం న్వు దెబబాతీసావు.. తలిలులాుంటివ్యకితి, మాజీ మ్ఖ్యముంత్రి, బహుజన 
సమాజ్ పార్టి జాతీయ అధ్యక్షురాలైన మాయావతి కాళ్లు పటటికోవడాన్కీ మీ పార్టి 
నాయకులు కాళ్లు మ్ుందు మోకరలలుడాన్కీ పోలిక చూపడుం న్ అహుంకారాన్కి 
న్దర్శనుం..
జగనో్మహన్ రడిడి పాలనల్ పెటిటిన బి.సి.కారోపురషన్ ల ధా్రా ఒక్కరకనా 
లబి్ జరగుందా చూపిుంచు చరచికు సిద్దుం అనా్నరు పిత్న్ బాలకృష్ణ రాష్టుంల్ 
మెటటిమొదటి సీట శెటిటిబలిజీలకు కేటయిుంచ్.. రాష్ట పార్టి పోలిట్ బూ్యరోల్ 
సైతుం సమ్చ్త సాథానుం కలిపుుంచ్న ఘనత పవన్ కళా్యణ్ ది, అుంతేకాదు పార్టిల్ 
అనేక కీలక పదవులు బడుగు బలహీన, దళితులకు కేటయిుంచ్న పార్టి జనస్న 
పార్టి అన్ పిత్న్ బాలకృష్ణ పేర్్కనా్నరు.

ధరల పంపు పై ఎచ్చెర్ల జనసేన నిరసన
శతఘ్్న న్్యస్: ఎచచిరలు, జనస్న పార్టి ఆధ్ర్యుంల్ ఎచచిరలు న్యోజకవర్గుం 
రణసథాలుం ముండలుంల్ వైఎసాసిర్ ప్రభుత్ుం కరుంట్, బసుసి చార్జాలు పెుంప్పై 
మరయు కేుంద్రుం ప్రభుత్ుం పెట్రోల్, గా్యస్ బుండల ధరలు, ఎకేసి్చుంజి సుుంకుం 
మేమ్ తగ్గసుతిుంటే ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ుం ఇుంకా తగ్గుంచాలి, కాన్ పెుంచుకుుంటూ 
పోతుుంది. ఈ ధరల పెరుగుదలను న్రసిస్తి జనస్న ముండల నాయకులు ధనా్నన 
చ్రుంజీవ, అరుజాన్ భూపతి ఆగ్రహుం వ్యకతిుం చేసారు, దీన్పై న్రసనగా రణసథాలుంల్ 
ధరా్న చేసారు, ఈ కార్యక్రముంల్ చ్రుంజీవ, లక్షష్మనాయుడు, రామారావు, న్దా్దుం 
రవ, ఆనుంద్, చ్నా్న, శ్రీన్వాసరావు, వుంశీకృష్ణ, పైడి రాజు, వీరమహిళ రమణమ్మ, 
బీజేపీ నాయకులు లక్షష్మణ మరయు ఇతర వీరమహిళలు, జనస్న కార్యకరతిలు 
పాల్్గనా్నరు.

ఎచెరలులో గడప గడపకి జనస్న
శతఘ్్న న్్యస్: ఎచరలు, గడప గడపకి జనస్న పార్టి ల్ భాగుంగా ఎచరలు న్యోజకవర్గుం రణసథాలుం 
హెడ్ కా్రటిర్ ల్ రా్యలీ న్ర్హిుంచడుం జరగుంది. ఈ కార్యక్రముంల్ ఎచరలు న్యోజకవర్గ 
నాయకులు అరుజాన్ భూపతి, దన్నన ఈశ్ర్, వజయకృష్ణ, తమి్మనేన్ శ్రీను, వీరమహిళలు 
మరయు జనసైన్కులు పాల్్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శ్రీనివాసర్వుతోటలో జనసేన మజ్జిగ చలివేంద్ం

శతఘ్్న న్్యస్: గుుంటూరు, శ్రీన్వాసరావుతటల్ మజిజాగ చలివేుంద్రాన్్న జిలాలు జనస్న పార్టి 
అధ్యక్షుడు గాదె వెుంకటేశ్రరావు ప్రుంభిుంచారు. ఈ సుందరభుుంగా ఆయన మాటలుడుత్ 
ప్రజలకి న్రుంతరుం స్వలు అుందిుంచటుంల్ జనసైన్కులు ఎప్పుడూ మ్ుందుుంటరన్ 
అనా్నరు. వేసవకాలుంల్ దాహారతిన్ తీరచిటుం ఎుంత సుంతషకరమైన వషయమన్, 
అుందుల్న్ ఆరోగ్యకరమైన మజిజాగను అుందిుంచడుం ఎుంత అభినుందన్యమన్ గాదె 
వెుంకటేశ్రరావు అనా్నరు. కార్యక్రముంల్ జిలాలు అధికార ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హర, కొర్రపాటి 
నాగేశ్రరావు, ఎర్ర శ్రీను, దాసర రామ్, బావరడిడి హరనాధ్ బాబ్, షరుఫూదీ్దన్, బుండారు 
రవీుంద్ర, కోనేటి ప్రసాద్, చనా్న పోతురాజు, కొలా అుంజి, శెటిటి శ్రీను, శేషు, ప్రభాకరరావు, 
రమేష్, మిరయాల రామకృష్ణ, కాసులు, హేముంత్, గౌస్, వడ్డి సుబాబారావు తదితరులు 
పాల్్గనా్నరు.

జ్ల్్ల ఎస్పీకి వినతిపత్రమిచ్చెన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: వజయనగరుం జిలాలు, జనస్న 
పార్టి ప్రధాన కార్యదర్శ శ్రీమతి పాలవలస 
యశసి్ పార్తీప్రుం మన్యుం జిలాలుల్ 
జరుగుతున్నటవుంటి అక్రమ ఇసుక మాఫియా 
చేసుతిన్నటవుంటి ఆగడాలపై జిలాలు కలెకటిర్ 
కి వనతిపత్ుం ఇవ్డాన్కి వెళి్ళనటవుంటి 
జనసైన్కులు మీద పోలీసులు అక్రముంగా 
అరసుటిలు చేసి, అక్రమ కేసులు బనాయిుంచ్న 
సుంఘటనల్ భాగుంగా అరసటియిన కార్యకరతిలను 
పార్తిప్రుం జనస్న పార్టి కారా్యలయుంల్ 

కలిసి పరామర్శుంచ్ వారకి అన్్నవధాలుగా అుండగా ఉుంటమన్ భరోసా ఇవ్డుం 
జరగుంది. అలాగే పార్తీప్రుం మన్యుం జిలాలు ఎసీపున్ కలిసి జరగన సుంఘటనపై వనతి 
పత్ుం ఇవ్డుం జరగుంది. అలాగే జిలాలు కలెకటిర్ కి ఇసుక మాఫియా మీద పిరా్యదు 
చేయడుం జరగుంది. ఈ కార్యక్రముంల్ జనస్న పార్టి ప్రచార కార్యదర్శ బాబ్ పాల్రు 
జిలాలుల్ ఉన్నటవుంటి 9 న్యోజకవర్గ నాయకులు, కార్యకరతిలు మరయు వీర మహిళలు 
పాల్్గనడుం జరగుంది.

బండి పాలం గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో 
కర్మజ్జి మలీ్లశ్్ర్వు భేటీ..!!

శతఘ్్న న్్యస్:  జనస్న పార్టి 
అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ పిలుప్ మేరకు 
ముంగళవారుం ఎచచిరలున్యోజకవర్గుం 
రణసథాలుం ముండలుం బుండి పాలెుం గ్రామ 
చేరువుల్ ప్రజలత పవన్ రావాలి 
పాలనా మారాలి.. మారుపు కోసుం 
ప్రజలను కలిసి ఇప్పుడు జరుగుతున్న 

ప్రభుత్ుం తపిపుదాలు ప్రజలకు తెలియజేస్తి.. ఉప్పువలస గ్రామ ప్రజలకు ఈ సార 
జనస్నకు అవకాశుం ఇవా్లన్ అలాగే.. జనస్న పార్టి సిదా్దుంత్లను మరయు మేన్ఫెస్టి 
గురుంచ్ చబ్త్.. ఈ సార జనస్న పార్టి అధికారుం ల్న్కి వచ్చిుందుంటే గృహిణులకు 
ఉచ్తుంగా గా్యస్ సిలిుండరులు, తెలలురషన్ కారుడికు ఇసుక ఫ్రీ గా.. ఇవ్డుం జరుగుతుుందన్.. 
రషన్ బదులుగా మహిళల ఖాత్ల్లు రూ”2500-3500/-వరకు నగదు ఇవ్డుం 
జరుగుతుుందన్ చపపుడుం జరగుంది. పవన్ కళా్యణ్ ఆదరా్శలను మరయు ఆచరుంచే 
వధానాలను ప్రజలకు కరమజిజా మలీలుశా్రావు వవరుంచ్.. టిడిపి. వైసీపీ ప్రభుత్ పాలన 
చూశారు. ఒక్కసార అవకాశుం ఇచ్చి జనస్న పార్టి పాలన కూడా ప్రజలు చూడాలన్ 
ఆయన కోరారు. రాష్టుంల్ అన్్న సామాజిక వరా్గల వారకి మేలు చేయాలనే ఆల్చనత 
ఉన్నటటి వుంటి పవన్ కళా్యణ్ గారకి, వచేచి ఎన్్నకల్లు జనస్న పార్టికి మద్దతు ఇచ్చి 
పవన్ కళా్యణ్ గారన్ గెలిపిుంచుకోవాలన్ కరమజిజా మలీలుశా్రావు మరయు పోటూ్నరు 
లక్షు్మనాయుడు కోరడమైనది. ఈ కార్యక్రముంల్ బుండిపాలేుం గ్రామ పెద్దలు, మహిళలు 
పాల్్గనా్నరు.

జనసేనలో చేర్న ఆలమూరు శెటిటిబలిజ యువత
శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమ జిలాలు, కొతతిపేట న్యోజకవర్గుం, ఆలమూరు ముండలుం 
ఆలమూరు శెటిటిబలిజ యువత కటటి రాజు, గుడాల నాగబాబ్ ఆధ్ర్యమ్ల్ కొతతిపేట 
జనస్న పార్టి ఇుంచారజా బుండారు. శ్రీన్వాస్ సమక్షుంల్ జనస్న పార్టిల్ చేరారు. వీరన్ 
బుండారు శ్రీన్వాస్ పార్టి కుండువా కపిపు పార్టిల్కి ఆహా్న్ుంచారు. మేడిశెటిటి మహేష్ 
చ్టిటిమెను రమేష్, కోట వీరబాబ్, చలులుబోయిన అరుజాన్, శీలుం దురా్గప్రసాద్ తదితరులు. 
పార్టిల్ చేరుత్ పవన్ కళా్యణ్ పార్టి సిదా్ుంత్లు, ఆశయాలు, స్వా కార్యక్రమాలు రైతు 
కుటుంబాలను తన సొుంత డబ్బాత ఆదుకుుంటన్న వదానుం పటలు ఆకరషితులమై పార్టి 
ల్చేరామన్..వారు తెలిపారు. ఈ సుందరబాుంగా బుండారు శ్రీన్వాస్ మాటలుడుత్ ఈరోజు 
పార్టిల్ చేరన మీ అుందరకి పార్టి నుుండి పూరతి సహకారుం ఉుంటుందన్ పార్టి ఆశయాలకు 
కటటిబడి మనముంత్ పవన్ కళా్యణ్ త పయన్దా్దమన్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రముంల్ 
తులా రాజు, మహదశ బాబ్లు, అనస్ర లక్షష్మణ్, అనస్ర రామ్, కడియాల సా్మి, 
జనస్న కార్యకరతిలు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

విగ్రహా ప్రతిష్ఠ మహోత్సవ అననీదాన కార్యక్రమంలో 
అక్కల గాంధి

శతఘ్్న న్్యస్: కొుండపలిలు శవాలయుం గుడిల్ వాయు వగ్రహా ప్రతిష్ఠ మహోతసివుం 
రావ చటటి కిుంద వెుంకటేశ్రసా్మి, వనాయకుడి, ఆుంజనేయసా్మి, జుంటనాగులు, 
వగ్రహాలు ప్రతిష్ఠ సుందరబాుంగా పూజలు న్ర్హిుంచడుం జరగుంది. ఈ సుందరబాుంగా 
అన్న ప్రసాదుం కార్యక్రమాన్్న ప్రుంభుం చేసిన అక్కల రామ మోహన రావు (గాుంధి) 
ఇనాఛార్జా మైలవరుం న్యోజకవర్గుం రాష్ట అధికార ప్రతిన్ధి మరయు గుడి ధర్మకరతి మధు 
రామలిుంగేశ్ర రావు కమిటీ సభు్యలు పాల్్గనా్నరు.
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పేద రైతు కుటంబానికి జనసేన నాయకులు 
ఆర్ధిక సహాయం

శతఘ్్న న్్యస్:  శుంగనమల, జనస్న అధినేత 
పవన్ కళా్యణ్ స్వా స్ఫూరతిత అనుంతప్రుం 
జిలాలు శుంగనమల న్యోజకవర్గుం నారపుల 
ముండలాన్కి చుందిన ఒక సాధార పేదరైతు 
గాజుల గుంగపపు వారుం రోజుల క్రితుం హఠాతుతిగా 
మరణిుంచడుం జరగుంది. కటిక పేదరకుంత 
మగు్గతున్న కుటుంబాన్్న జనస్న నాయకుల్ 
తుపాకుల భాస్కర్ ఆధ్ర్యుంల్ పరామర్శుంచ్ 5 

వేల రూపాయల ఆర్క సహాయుం గుంగపపు కుటుంబ సభు్యలకు అుందిుంచ్ వారకి అుండగా 
ఉుంటమన్ భరోసా ఇవ్డుం జరగుంది. ఈ కార్యక్రముంల్ ముండల కన్్నర్ గుంజికుుంట 
రామకృష్ణ, న్యోజకవర్గ నాయకులు కొుండిశెటిటి ప్రవీణ్ కుమార్, కిర్టి కుమార్, హర్ష్ 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

వీరమహిళలను అభినందించ్న శెటిటిబతుతాల ర్జబాబు
శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి త్రుపుగోదావర జిలాలు జనస్న పార్టి అధ్యక్షులు కుందుల దుర్గష్ 
కారా్యలయుంల్ జరగన జనస్న పార్టి సమావేశుంల్ అమలాప్రుం న్యోజకవర్గుం నుుండి 
వీర మహిళలు పాల్్గనడుం జరగుంది. జనస్న పార్టి పటలు, అధినేత గౌరవ పవన్ కళా్యణ్ 
పటలు మీరు చూపిుంచే ఆదరణ, అుంకిత భావుం అుందరకీ స్ఫూరతిదాయకుం. రాజముండ్రిల్ 
జరగన సమావేశుంల్ ఉత్సిహుంగా పాల్్గన్ అమలాప్రుం న్యోజకవర్గుం వీర మహిళల 
సత్తి చాటిన అుందరకీ జనస్నపార్టి అమలాప్రుం న్యోజకవర్గ ఇుంచార్జా శెటిటిబతుతిల 
రాజబాబ్ అభినుందనలు తెలిపారు.

ఎక్కడ కషటిం ఉంటందో.. ఎక్కడ ఆకలి ఉంటందో.. 
అక్కడ జనసేన ఉంటంది

శతఘ్్న న్్యస్: అన్నమయ్య జిలాలు, రాజుంపేట నుందల్రు ముండలుంల్న్ పాటూరుల్ 
ఒక న్రుపేద కుటుంబాన్కి చుందిన కళ్్ళ సరగా కనపడన్ చుంద్రా అనే అతన్కి.. అలాగే 
న్రాశ్రయురాలైన ఒక మ్సలి ఆవడ కమాల్ బీ కి ముంగళవారుం శ్రీను మదె్దల, పాటూరు 
కుుంచా శుంకర్ ఆరథాక సహకారుం.. అలాగే నెలకు సరపడ న్త్్యవసర సామానులు, బియ్యుం, 
ఎలకి్రాక్ రైస్ కుక్కర్, ఓఆర్ఎస్ పా్యకెటలు, కూరగాయలు నుందల్రు ముండల జనస్న 
నాయకుల ఆధ్ర్యుంల్ ఇవ్డుం జరగుంది. ఈ కార్యక్రముంల్ టుంగుటూరు ఈశ్ర్, ఉలిలు 
ఉపేుంద్ర, తిపాపుయపలిలు ప్రశాుంత్, మహేష్, బాలు, కిటటియ్య, ముంకు వెుంకటేష్, గోల్డి గణేష్, 
ఎర్రిపపలిలు సుబ్బా, మారుతీ, నాగార్య, సుబ్రహ్మణ్యుం, లెబాక్ ప్రవీణ్, నుందు, అన్ల్, సరా్దర్ 
బాలు, మెయిన్ పాత్ర్ యూత్ మరయు ఇర్రిపాపలిలు యూత్, తదితరులు పాల్్గనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రముంల్ పాల్్గన్న ప్రతి ఒక జనస్న నాయకుడికి రాజుంపేట జనస్న తరప్న 
కృతఘ్నతలు తెలియజేసారు.

హిందూపురం జనసేనలో చేర్కలు

శతఘ్్న న్్యస్: హిుందూప్రుం న్యోజకవర్గుం, చ్లమత్తిరు ముండలుం, వీరాప్రుం 
పుంచాయితీకి చుందిన 50 కుటుంబాలు ముండల అధ్యక్షుడు చ్నా్న ప్రవీణ్, జిలాలు 
కార్యక్రమాల కమిటీ సభు్యలు అగ్గ శీన ల ఆధ్ర్యుంల్ జనస్న పార్టిల్ చేరారు. 
న్యోజకవర్గ ఇుంచార్జా ఆకుల ఉమేష్, జిలాలు అధికార ప్రతిన్ధి న్మ్మకాయల రామ్, 
జిలాలు సుంయుకతి కార్యదర్శ కొలలుకుుంట శేఖర్, సీన్యర్ నాయకుడు మలెలుపూల మధు వీరకి 
కుండువాలు కపిపు పార్టిల్కి ఆహా్న్ుంచారు. ఈ కార్యక్రముంల్ చ్లమత్తిరు ముండల 
నాయకులు అుంజి, శవ, లక్షష్మణ మూరతి, మనోహర్, హర, కిరణ్, రుంగనాథ్, మరయు 
రవతేజ, మహేష్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

అననీ సమార్ధనకు భూర్ విర్ళం ఇచ్చెన బండిర్మకృష్ణ
శతఘ్్న న్్యస్: మచ్లీపట్నుం: (ఆర్ ఎన్ ఐ)మచ్లీపట్నుం బసాటిుండ్ సుంటర్ ల్న్ తట 
నరసియ్య టకీసి వర్కర్సి మరయు ఓనర్సి వెలేఫూర్ అస్సియేషన్ ఆధ్ర్యుంల్ దేవకోదుండ 
రామ్ ముందిరుం కమిటీ తరఫున ముంగళవారుం ఏరాపుటచేసిన అన్న సమారాధన 
కార్యక్రముంల్ మచ్లీపట్నుం న్యోజకవర్గ జనస్న పార్టి ఇుంచార్జా బుండి రామకృష్ణ 
పాల్్గనా్నరు. ఈ సుందరభుుంగా రామకృష్ణ మాటలుడుత్.. అన్్న దానాలకనా్న అన్నదానుం 
మిన్న అన్.. కుల, మత భేదాలు వడనాడి అుందరుం అన్నదమ్్మలవలే కలిసి మెలిసి 
ఉుండాలన్.. మన మత్లను ప్రేమిస్తి.. ఇతర మత్లను గౌరవుంచాలన్ భగవుంతున్ 
దృష్టిల్ అుందరూ సమానమేనన్ అనా్నరు.
జనస్న పార్టి నగర అధ్యక్షుడు గడడిుంరాజు మాటలుడుత్.. రామ ముందిరుంవారు 
న్ర్హిుంచ్న అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్కి జనస్న పార్టి ఇుంచార్జా బుండి రామకృష్ణ 
రూ 15,000 రూ.లు వరాళుంగా అుందజేసి.. అన్నసమారాధన కార్యక్రముంల్ పాల్్గన్.. 
భకుతిలకు అన్నప్రసాదాన్్న వడడినచేశారన్ తెలిపారు. భకుతిలు వేలాదిగా పాల్్గన్ 
అన్నప్రసాదాన్్న సీ్కరుంచారన్ ఈ సుందరభుుంగా కమిటీ సభు్యలు జనస్న పార్టి ఇుంచార్జా 
బుండి రామకృష్ణను శాలువాత సత్కరుంచ్ తీరథాప్రసాదాలు అుందజేయడుం జరగుందన్ 
గడడిుం రాజు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రముంల్ రామముందిర కమిటీ సభు్యలు, జనస్న పార్టి 
నగర అధ్యక్షుడు గడడిుం రాజు, వైస్ ప్రెసిడ్ుంట్ మహమ్మద్ సమీర్, జను్న నాగరాజు, 
భావరడిడి మ్రళి, చలమల శెటిటి పోతురాజు, యశ్ుంత్, తట రాజేష్, నరసిుంహ, చక్రి, 
ప్ర ప్రజలు, భకుతిలు వేలాదిగా పాల్్గన్ అన్నప్రసాదాన్్న సీ్కరుంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రైతులకు అండగా జనసేన.. టీం-పిడికిలి పోసటిర్లతో 
ప్రచారం

*జనస్న రైతుభరోసా యాత్ కుమద్దతుగా రైతులకు అవగాహన కలిపుుంచ్న జనస్న నాయకులు
శతఘ్్న న్్యస్: వజయనగరుం: జనస్నపార్టి అధినేత పవన్ కళా్యణ్ తలపెటిటిన జనస్న రైతు భరోసా 
యాత్కు మద్దతుగా వజయనగరుం జనస్న పార్టి ఆధ్ర్యుంల్ ముంగళవారుం ఉదయుం సాథాన్క 
మ్న్సిపల్ కారా్యలయుం, గుంటసథాుంభుం వద్ద కూరాకుల రైతులకు.. పవన్ కళా్యణ్ ఆత్మహత్యలు చేసుకొన్ 
చన్పోయిన కౌలురైతులకు మూడువేలముందికి ఒకొ్కక్కరకి లక్ష చొప్పున మ్పె్పు కోటలు ఇసుతినా్నరన్ 
జనస్న పార్టి సీన్యర్ నాయకులు వుంక నరసిుంగరావు, దుంతుల్ర రామచుంద్ర రాజు కూరాకుల 
రైతులకు వవరుంచారు.
అనుంతరుం ఎనా్నరై జనసైన్కుడు మైలవరప్ రాజా ఆద్ర్యుంల్ టీుం పిడికిలి వారు రూపొుందిుంచ్న గోడ 
ప్రతులు, ఆటో సిటిక్కరులును ఆవష్కరుంచ్.. జనస్న పార్టి సీన్యర్ నాయకులు, జిలాలు చ్రుంజీవ యువత 
అధ్యక్షులు త్్యడ రామకృషా్ణరావు(బాలు), ఎరా్నగుల చక్రవరతి గుంటసథాుంభుం, మ్న్సిపల్ కారా్యలయుం 
ప్ుంతుంల్ అుంటిుంచారు. ఈ కార్యక్రముంల్ జనస్న నాయకులు ల్పిుంటి కళా్యణ్, చల్లుర మ్త్్యల 
నాయుడు పాల్్గనా్నరు.

జనసేన పార్టి రైతు భరోస్ యాత్ర.. 
టీం-పిడికిలి పోసటిర్లతో ప్రచారం

శతఘ్్న న్్యస్: పార్తీప్రుం 
మన్యుం జిలాలు, పాలకొుండ 
న్యోజకవర్గo, వీరఘటటిుం 
ముండల కేుంద్రుంల్.. మన 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్టుంల్ 
అప్పుల బాధలత, నషాటిలత 

న్ుండా మ్న్గ ఎట వెళా్ళల్ తెలియక ఆత్మహతే్య మార్గుం అన్ చన్పోయిన కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు 
అుండగా జనస్న పార్టి అధినేత పవన్ కళా్యణ్ నేను ఉనా్నను.. అన్ భరోసా ఇచ్చి లక్ష రూపాయలు 
ఆరథాక సాయుం చేసి గొపపు మనసును చాటకునా్నరు. దీన్కి అుండగా టీుం పిడికిలి రాజా మైలవరప్ 
సహాయ సహాకారoత ఈ రైతు భరోసా యాత్ ప్రజలకు చేరువయే్యలా పాలకొుండ న్యోజకవర్గoల్న్ 
నాలుగు ముండలాలకు పోసటిర్సి, సిటిక్కరలును పుంపిణీ చేయడుం జరగుందిన్ టీమ్ పిడికిలి కోఆరడినేటర్ మతసి 
ప్ుండర్కుం తెలియజేసారు.
2024 ల్ పవన్ కళా్యణ్ మ్ఖ్యముంత్రి అవా్లనే దిశగా టీుం పిడికిలి రాజా మైలవరప్ ఎుంత కృష్ 
చేసుతినా్నరు. జనసైన్కులు సమన్యుంత పన్చేసి రాబోయే ఎన్్నకల్లు జనస్న పార్టిన్ అధికారుంల్కి 
వచేచి వధుంగా కృష్చేయాలి అనా్నరు. అనుంతరుం గోడలకు వాల్ పోసటిరులు, ఆటోలకు సిటిక్కరులు అతికిుంచారు. 
ఈ కార్యక్రముంల్ వీరఘటటిుం ముండలుం టీమ్ పిడికిలి కోఆరడినేటర్ కర్ణన సాయి పవన్, బబబాది పకీరు 
నాయుడు, పొటూ్నరు దురా్గప్రసాద్, కడగల హరకృష్ణ, దనుకొుండ సుందీప్, రౌతు గోవుంద రావు, కోడి 
వెుంకటరావు నాయుడు, కుంట మ్రళి, అను్న రామకృష్ణ, తదితర జనస్న నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

ముతా్యలమమా అమమావార్ జాతరలో 
జనసేన నాయకులు 

ప్రస్ద వితరణ
శతఘ్్న న్్యస్:  కోనసీమ జిలాలు, అమలాప్రుం 
రూరల్ చ్ుందాడగరువు గ్రామ దేవత అయిన 
రోళలు పాలెుం శ్రీ మ్త్్యలమ్మ తలిలు అమ్మవార 
జాతర మహోతసివుం తీరథాుం ఘనుంగా జరగుంది. 
అమ్మవార ఆలయుం వద్ద చ్ుందాడగరువు జనస్న 
ఎుంపిటిసి మోటూర కనకదుర్గ, వెుంకటేశ్రరావు 
దుంపతుల సారథ్యుంల్ వుందలాది ముంది 
భకుతిలకు ప్లిహోర, అన్నప్రసాదుం వతరణ 
జరగుంది.

కౌలు రైతు కుటంబాలకు అండగా 
జనసేన: ప్రమీల్ ఓరుగంటి

శతఘ్్న న్్యస్: పుంట నషటిపోయి.. 
అప్పులపాలై.. ఆత్మహత్య చేసుకున్న 
కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు జనస్న 
పార్టి అుండగా న్లుసుతిుందన్ మర్రిపాడు 
ముండల జనస్న పార్టి అధ్యక్షురాలు 
ప్రమీలా ఓరుగుంటి అనా్నరు.
ఎన్.ఆర్.ఐ జనసైన్కుడు మైలవరప్ 
రాజా ఆద్ర్యుంల్ టీుం పిడికిలి వారు 
రూపొుందిచ్న గోడ ప్రతులు, ఆటో 

సిటిక్కరులును ముంగళవారుం మర్రిపాడు ముండల కేుంద్రుంల్.. ముండల 
అధ్యక్షురాలు చేతుల మీదుగా ఆవష్కరుంచారు. ఈ సుందరభుుంగా అమె 
మాటలుడుత్ రాష్ట వా్యపతిుంగా అప్పులుపాలై ఆత్మహత్య చసుకున్న ఒకో్క 
కౌలు రైతు కుటుంబాన్కి లక్ష రూపాయల చోప్పున 3 వేల ముంది రైతులను 
ఆదుకునేుందుకు పవన్ కళా్యణ్ 30 కోటలు సొుంత న్ధులను సమకూరచిడుం 
జరగుందనా్నరు. ఇపపుటికే మూడు జిలాలుల్న్ కౌలు రైతు
కుటుంబాలకు సాయుం అుందిుంచడుం జరగుందన్ ఆత్మహత్యకు చేసుకున్ 
ప్ణాలు కోల్పుయిన కౌలు రైతు కుటుంబాలను పరామర్శుంచ్ సాయుం 
అుందిుంచడుం జరుగుతుుందనా్నరు. జనస్న అధినేత పవన్ కళా్యణ్ 
రైతుల కోసుం చేసుతిన్న ఔదారా్యన్్న ప్రజల్లుకి తీసుకువెళలుుందుకు ఈ గోడ 
ప్రతులు ఎుంతగానో ఉపయోగపడత్యన్ అనా్నరు. జనస్నపార్టి 
కార్యక్రమాలను ప్రజల్లుకి తీసుకు వెళలులా టీుం పిడికిలి వారు చేసుతిన్న 
స్వలు వెళకటటిలేన్వఅన్ అమె తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రముంల్ ముండల ఉపాధ్యక్షులు ఈరుపోతు ఉదయ్, 
ముండల కార్యదరు్శలు కనె్నమరకల హర కృష్ణ, కోక్కుంటి రమేష్,  
ముండలనాయకులు పెనుమాది నరసిుంహ, చ్నా్న జనస్న పాల్్గనా్నరు.

బాసురు గ్రామ జనసైనికులతో ఆతీమాయ సమావేశం
శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొుండ న్యోజకవర్గుం జనస్న పార్టి నాయకులు 
గరభున సతితిబాబ్ ఆధ్ర్యుంల్ ముంగళవారుం పాలకొుండ ముండలుం 
బాసురు గ్రామ జనసైన్కులత ఆతీ్మయ సమావేశుం జరగుంది. ఈ 
సమావేశుంల్ గరభున సతితిబాబ్ మాటలుడుత్… పుంట నషటిుం వచ్చి 
ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతులకు పవన్ కళా్యణ్ లక్ష రూపాయల 
చొప్పున 3000 ముంది కౌలు రైతులకు 30 కోటలు సహాయుం ప్రకటిుంచడుం 
జరగుంది. మొదటి రుండు మూడు వడతలల్ భాగుంగా… అనుంతప్రుం, 
పశచిమగోదావర, కరూ్నలు, జిలాలుల్ చన్పోయిన కౌలు రైతులకు పవన్ 
కళా్యణ్ ఇసుతిన్న ఆర్క సహాయాన్్న గ్రామాల్లున్ ప్రజలకు చేరువయే్యలా 
జనసైన్కులు బాధ్యత తీసుకోవాలన్ తెలియచేసారు. ఈ కార్యక్రముంల్ 
గ్రామ జనసైన్కులు పాల్్గనా్నరు.

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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ఆంధ్ర ర్ష్టంలో అడుగు అడుగునా ఉననీ వాటిని రోడు్ల 
అంటార్: దారం అనిత

శతఘ్్న న్్యస్: ఆుంధ్ర రాష్టుంల్ శ్రీకాకుళుం జిలాలు నుుండి చ్త్తిరు 
జిలాలు వరకు ఏ జిలాలుల్ చూసినా రోడులు అత్యుంత ప్రమాదకరుంగా.. 
భయానకుంగా మారాయి. పలెలుల్లున్ రహదారుల్లు ప్రయాణుం 
ప్ణాల మీదకు వస్తిుంది. కొనే్నళ్లుగా కన్స న్ర్హణ లేక 
మరమ్మతులకు నోచుకోక పోవడుంత రోడలున్్న అత్యుంత 
ప్రమాదకరుంగా మారాయి. వరషిుం పడితే పరసిథాతి మర్ దారుణుం.
పలెలుల నుుండి వ్యవసాయ ఉతపుతుతిలి్న తరలిుంచాలనా్న.. సాగుకు 
అవసరమైన ఎరువులు వుంటివ తెచుచికోవాలనా్న.. ఈ అదా్నప్ 
రోడలు మూలుంగా ఖరుచి తడిసి మోపెడు అవుతుుంది. ఒక పలెలు 
కాదు ఒక ఊరు కాదు, ఎక్కడ చూసినా ఇదే దుసిథాతి.
ఉపాధి హామీ పథకుం మెటీరయల్ కాుంపోనెుంట్ న్ధులి్న 
రాష్టప్రభుత్ుం మూడేళ్లుగా రహదారులకు నామమాత్ుంగా 
ఇస్తి.. అధికశాతుం న్ధులు భవనాల న్రా్మణాన్కి 

కేటయిుంచడుంత గ్రామాలల్ రహదారులు కన్స మరమ్మతులకు కూడా నోచుకో వటేలుదు. 
కేుంద్ర ప్రభుత్ుం గ్రాుంట్ లత చేపటిటిన రహదారుల పనులు గుతేతిదారులకు బిలులులు చలిలుుంచక 
న్లిచ్పోయాయి. రాష్టవా్యపతిుంగా పలెలు రోడులు మర్ అధా్న సిథాతికి చేరుకునా్నయి.
25 జిలాలులు పరశీలిస్తి రోడలు పొడవు 166 కిల్ మీటరులు ఉుండగా.. కన్పిుంచ్న గుుంతలు 6220 
సగటన ఒక కిల్ మీటర్ కి 37 గుుంతలు కన్పిసుతినా్నయి. రోడలు పరసిథాతి ఇలా ఉుండటుం వలలు 
కొన్్న ప్ుంత్లకు ఆర్టిసీ బసుసిలను న్లిపివేశారు. ది్చక్ర వాహనాల్లు పైనుుండి పడి ఎవరో ఒకరు 
పడి గాయాల పాలవుత్ వునా్నరు. కన్సుం బైకుల మీద వెళాలులుంటే కూడా హడలిపోతునా్నరు 
జనుం. దివా్యుంగులకు స్్కలుకు వెళ్ళ పిలలులు, వృదు్లు, గరభుణులు, అనారోగ్యుంత బాధ పడే 
వార పరసిథాతులు మర్ దారుణుం.. ఆరోగ్య పరుంగానే కాదు ఆరథాక పరుంగా కూడా పలెలు జీవత్లను 
అసతివ్యసతిుం చేసుతినా్నయి ఈ రహదారులు. పెద్ద గుుంతులు రోడలుపై ఉుండటుంత ఎుంత జాగ్రతతిగా 
వెళిలునా వాహనాలకు ప్రమాదుం జరగే సుందరాభులు చాలా ఉనా్నయి.
గత సీజనోలు వరాషికాలుం వచేచిసిుందన్ ఇప్పుడు రోడులు బాగు చేయలేమన్ ప్రభుత్ుం చబ్త్ వచ్చిుంది. 
వరాషిలు తగా్గక పనులు చేసాతిమన్ తరా్త పటిటిుంచుకోలేదు. ఇటీవలే పుంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ 
అభివృది్ శాఖపై మ్ఖ్యముంత్రి సమీక్ుంచ్ నప్పుడు గ్రామీణ రహదారులు వెయి్య కోటలు అవసరమన్ 
అధికారులు ఆయన దృష్టికి తెచాచిరు. టుండరులు పిలిచ్ పాడైన రహదారులు బాగు చేయాలన్ 
సీఎుం ఆదేశుంచారు. ఎప్పుడ టుండరులు పిలవాలి.. ఎప్పుడు పనులు చేయాలి.. నెలరోజులు ఆగతే 
మళ్లు వరాషికాలుం మొదలవుతుుంది. అప్పుడు మళ్్ళ వరాషిలు వచేచిశాయ్ అన్ అధికారులు వాయిదా 
వేసాతిరమోనన్.. జనస్న చ్త్తిరు జిలాలు ప్రధాన కార్యదర్శ దారుం అన్త ఎదే్దవా చేశారు.

జోగి న్ అవిన్తి బాగోతం బయట పటటి మంటావా: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్్న న్్యస్: పెడన న్యోజకవరా్గన్కి 
నువు్ ఒక వలస పక్వ న్యోజకవర్గుంల్ 
నువు్ ఉుండవు. మైలవరుం నుుంచ్ డైలీ 
సర్్స్ చేస్ నువు్ కూడా పవన్ కళా్యణ్ 
సాథాన్కత గురుంచ్ మాటలుడుతునా్నవ్? 
ప్రతిపక్షుం నాయకుడు ఇుంటికి దుమి్మకి 
వెళిలు పదవ కొటేటిసావు. ఇలులు కటేటి ముంత్రి 
అయా్యవ్. న్ పదవ బాధ్యతలు నెరవేరచి. 

పవన్ కళా్యణ్ మీద అవాకులు చవాకులు పేలితే, న్ పాత బాగోతుం మొతతిుం బయట పెడత్? పెడన 
న్యోజకవర్గుంల్ వచచిలవడిగా ఇసుకను అక్రముంగా తరలిసుతిన్న ఇసుక దొుంగవ నువు్. నువా్ 
పవన్ కళా్యణ్ గురుంచ్ మాటలుడేది. మడ అడవులు ఆక్రమిుంచుకున్న కబాజా కబాజాకోరువు. నువు్ పవన్ 
కళా్యణ్ గురుంచ్ వా్యఖా్యన్ుంచ్ుంది. 16 క్రిమినల్ కేసులు ఉన్న నువు్ కూడా పవన్ కళా్యణ్ గురుంచ్ 
మాటలుడటుం ప్రజాసా్మ్య వ్యవసథాకే అవమానకరుం. న్కు దమ్్ముంటే న్యోజకవర్గుంల్ జరగే 
అక్రమాలు గురుంచ్ ప్రత్యక్ష చరచికు సిద్మా? అప్పుడు తెలుసుతిుంది సుంసారుం ఎవరో ? వ్యభిచారులు 
ఎవరో ? మీ నాయకుడు లాగా పవన్ కళా్యణ్ స్లాభుం కోసుం పాదయాత్లు, ఓదారుపు యాత్లు 
చేయలేదు. 30 కోటలు రూపాయలు తన కషాటిరజాత్న్్న ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతులకు ఉదార 
స్భావుం త ఆరథాక సహాయుం చేసుతినా్నరు. రాష్ట రైత్ుంగాన్కి భరోసా ఇస్తి, రైతు భరోసా యాత్ 
చేసుతినా్నరు. కన్సుం 30 రూపాయలైనా ఒక్క రైతుకి న్ సొుంత డబ్బాలు ఇవ్గలవా? ప్రజాధనాన్్న 
ప్రజలకే పుంచ్పెటిటి ఫోటోలు దిగడుం కాదు జోగ రమేష్. మీ కషాటిరజాత్న్్న (అక్రమారజాన కాదు) పది 
రూపాయలు అయినా ప్రజలకు సహాయుం చేసిన రోజున మీరు పవన్ కళా్యణ్ గురుంచ్ మాటలుడొచుచి. 
ప్రజాసా్మ్యుంల్ పొతుతిలు సహజుం. 175 సీటలుల్ ఒుంటరగా పోటీ చేసి గెలవగల సత్తి మీకు 
ఉన్నప్పుడు, ఎవరు ఎవరత పొతుతి పెటటికుుంటే మీకెుందుకు? పరసిథాతి చూసుతిుంటే మీ భవష్యతుతి మీకు 
సపుషటిుంగా అరథాుం అయిుందన్ తెలుసుతిుంది. పవన్ కళా్యణ్ చపిపునటటి భవష్యతుతిల్ మీకు 15 సీటలు 
కూడా రావు. మీ పార్టి న్ రాబోయే ఎన్్నకల్లు ప్రజలు పెడన న్యోజకవర్గుంల్ మీరు చేసుతిన్న అక్రమ 
మైన్ుంగ్ గోతుల్లు పాతి పెటటిడుం ఖాయమన్ పెడన న్యోజకవర్గ జనస్న నాయకులు ఎస్ వ బాబ్ 
అనా్నరు.

రణస్థలంలో కరెంట్ కషాటీలు
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళుం జిలాలు, ఎచచిరల్, 
రణసథాలుం ముండలుంల్ హెడ్ కా్రటిర్సి ల్ 
ముంగళవారుం మధా్యహ్నుం 2 గుంటల నుుండి 
రాత్రి 7:30 వరకు వదు్యత్ ఇవ్లేదు. అుంటే 
ఈ వైసాసిర్ ప్రభుత్ుం అసమర్ పాలన, 
వదు్యత్ డిపారటిష్ముంట్, ముంత్రి ఏమి చేసుతినా్నరు, 
మ్ఖ్యుంగా ఇక్కడున్న ప్రజాప్రతిన్ధులు, 
ఎమె్మలే్య ఏమయా్యరు న్ద్రపోతునా్నరా..? 
మీరు పాలకులా, మీకు ప్రజలు కషాటిలు 
కన్పిుంచవు, మీకు ఎలక్షన్ అప్పుడు ఓటలు 

కావాలి అుంతే, జగనో్మహన్ రడిడి 200 యూన్టలు ఉచ్తుంగా ఇసాతిమన్న హామీ 
ఏమైుంది, మీ మాటలు ఓటలు కోసమేనా, ప్రజలు అన్్న గమన్సుతినా్నరు. రాబోయే 
సార్త్రిక ఎన్్నకల్లు మీ ఓటమి కాయుం, టీడీపీ హయాుంల్ బాదుదే…బాదుడు 
అనా్నరు, మీరు చేసుతిన్నది. డబల్ దుంచుడే…దుంచుడు (వైఎసాసిరసిపి) జనస్న 
పార్టి నుుండి మేమ్ దీన్న్ తీవ్రుంగా కుండిసుతినా్నమన్, ఈ వద్యత్ సమస్యను 
వెుంటనే పరషా్కరుం చేయాలన్ డిమాుండ్ చేసుతినా్నమన్ కృషా్ణప్రుం నాయకులు 
నడుపూరు శుంకర్రావు అనా్నరు.

అవినీతి సొమ్మాతో బతికే రాజకీయ న్యకలు కూడా 
పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరి్శంచడం బాధాకరం

శతఘ్్న న్్యస్: ఆుంధ్రప్రదేశ్ ల్ వైసీపీ 
ముంత్రులు నాయకులకు ఒకటే భయుం 
పటటికుుంది. అుందుకే ఇప్డు పొతుతిలు 
గురుుంచ్ మాటలుడుం తపపు వారు ప్రజలకు 
పాలన అుందిచే ఆల్చన లేదు అుందుకే 
జగన్ మోహన్ రడిడి న్ ఈ పత్రికా 
మ్ఖుంగా అడుగుతునా్నను మీరు 
కాుంగ్రెస్లు ఉన్నప్డు వైస్ రాజశేఖర్ రడిడి 
మహాకూటమి చేసి ఎన్్నకల్లు తిరగారు. 
అది మీకు తెలియదా మీ ముంత్రులు 
అుందరూ ప్రజా సమస్యలు వదిలేసి గాలికి 

వదిలేసి పవన్ కళా్యణ్ జపుం చేసుతినా్నరు ఎుందుకు మీరు 2024ల్ గెలుసాతిరు 
మిమ్మలి్న జనుం గెలిపిసాతిరన్ తెలిసినప్పుడు మీకు పవన్ కళా్యణ్ త ఏమి పన్ 
అలాగే కొడాలి నాన్ మాటలుడుతుుంటే మర వచ్త్ుంగా ఉుంటుంది పవన్ కళా్యణ్ 
కి డబ్బా అవసరుం అన్ మాటలుడుతునా్నరు, మీలాుంటి వాళ్ళ డబ్బాను దోచుకొన్ 
దాచ్ పెటటికుుంటరు పవన్ కళా్యణ్ న్జాయితీత తను కషటి పడడి డబ్బా పేదవారకి 
కషాటిలల్ ఉన్న వారకి అుందిసుతినా్నరన్ జీవతుంల్ ఒకసార అయిన ఒకరకి 
సహాయుం చేశావ అలాుంటి న్కు కళా్యణ్ న్ వమర్శుంచే హకు్క లేదు అన్ ఈ 
పత్రిక మ్ఖుంగా తెలియజేసుతినా్ననన్, అలాగే ఇుంకొక ముంత్రి జోగ రమేష్ ఒక 
ముంత్రిగా ఉుండి మీడియా మ్ుందు ఏమి మాటలుడుతునా్నరు సభ్యత సుంసా్కరుం 
లేకుుండా పవన్ కళా్యణ్ “రాజకీయ వ్యభిచారుం” చేసుతినా్నడన్ మాటలుడత్రు. 
అదే వధుంగా మేమ్ మిమ్మలి్న వైసీపీ వ్యభిచారుం చేసుతినా్నరా అన్ అడిగతే మీకు 
ఎలావుుంటుంది కాన్ మా నాయకుడు పవన్ కళా్యణ్ మాకు సభ్యత సుంస్కరుం 
నేరపుచారు మీరు కూడా కొుంచుం బాషా పరజాఞానుంత మాటలుడితే మరా్యద 
పూర్కుంగా ఉుంటుంది అన్ తెలిజేసుతినా్ననన్ అలాగే మిగలిన ముంత్రులు కూడా 
వార శాఖల బాధ్యతలు ప్రజా సమస్యలపై సపుుందిుంచుండి మరో మ్ఖ్య వషయుం 
ఆడపిలలుల రక్షణ రాషా్రా బాద్యత అుంతే కాన్ తలిలుదుండ్రులు ను మీరు కూడా 
జాగ్రతతిలు తీసుకోవాలి అన్ ఒక హోమ్ మిన్సటిర్ మాటలుడుతుుంటే రాష్టుంల్ లా 
అుండ్ ఆరడిర్ ఏ వధుంగా ఉుందో అర్ుం అవుతుుంది. ప్రతి తలీలు, తుండ్రి బిడడిలను 
బాధ్యతగా చూసుకుుంటరు ఆ సుంగతి మీరు చపపునవసరుం లేదు హోమ్ మిన్సటిర్ 
కాన్ ఆ ఆడబిడడి బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు ఓటలుత గెలిచ్ పదవులల్ ఉన్న 
మీకు తలిలుతుండ్రి సాథానుంల్ లా అుండ్ ఆరడిర్ ను చూసి రక్షణ కలిపిుంచ వలిసిన 
బాధ్యత అధికార ప్రభుత్ుం దే అన్ ఈ పత్రిక మ్ఖుం గా తెలియజేసుతినా్ననన్ 
ఇపపుటికి ఆయన ప్రజా సమస్యలపై మీరు పరష్కరుంచుండన్ జనస్నపార్టి జిలాలు 
సుంయుకతి కార్యదర్శ డేగల దొరసా్మి నాయుడు అనా్నరు.
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