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కౌలు రైతులు కాదని దమ్ముంటే… నిరూపుంచుండి: కుందుల సవాల్
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి గణపవరంలో సిఎం జగన్ జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై చేసిన వ్యూఖయూలపై స్ందంచిన జనసేన పార్టీ 
తూర్్గోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దుర్గేష్. జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీన 
జనసేన రైతు భరోసా యాత్ర చూసి సిఎం జగన్ తన అక్కసు వెళ్ళగక్్కతున్నిర్. 
పోలీసుల ఎఫ్ఐఆర్ లో ఉనని కౌలు రైతుల క్టంబాలకే ఇంతవరకూ 200 
మందకి లక్ష వంతున జనసేన సాయం అందంచింద. ఆ క్టంబాలు కౌలు 
రైతులు కాదని దమ్మంటే… నిరూపంచండి. 3వేల మంద కౌలు రైతులు 
చనిపోతే పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర చేపట్టీకే 31 మందకి జీవో ప్రకారం ప్రభుత్ం 
పరిహారం ఇచిచింద. రాష్టంలో ఆరిధిక ఇబ్ందులతో చనిపోయిన 3వేల కౌలురైతు 
క్టంబాలను పవన్ కళ్యూణ్ ఆదుక్ంట్ర్. తూర్్గోదావరిలో చనిపోయిన 
కౌలు రైతుల క్టంబాలక్ జూన్ మొదట్వ్రంలో పరిహారం అందంచే 
కారయూక్రమం చేపడతం. కౌలు రైతులు అసలు ఆత్మహతయూలు చేసుకోలేదని సిఎం 
జగన్ ఎల్ చెబుతరని ప్రశ్నించిన కందుల. వయూవసాయ పంపుసెటలాక్ మీటర్లా 
బిగిసుతునని మీర్ రైతు భరోసా గురించి మాట్లాడతరా..? రైతులను క్ల్లుగా 

విభజించి అగ్రవరాణాల రైతులక్ భరోసా ఇవ్రా…? పవన్ చేపట్టీన రైతు భరోసా యాత్రపై అక్కసుతోనే దతతుపుత్రుడని పదేపదే మాట్లాడుతున్నిర్. మీర్ జైలు పక్షి, సిబిఐ దతతుపుత్రుడుగా 
సాక్షష్ం ఉంద. దత్రపుత్రుడని పవన్ పై చేసుతునని విమర్శ చేయడానికి అర్హతలేదు. పవన్ కళ్యూణ్ తన కష్టీరిజితనిని కౌలు రైతుల క్టంబాలక్ అందసుతున్నిర్. మూడు వేల మంద కౌలు 
రైతులకూ పవన్ కళ్యూణ్ 30 కోటలా మేర ఆరిధికసాయం అందసాతురని జనసేన తూర్్గోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దుర్గేష్ అన్నిర్.

పోలవరుం ప్రాజెక్ట్ నిర్వాసితుల కాలనీలో పర్యటుంచిన 
కుందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని న్యూస్: తూర్్గోదావరి జిల్లా, దేవీపటనిం మండలంలో పోలవరం ప్రాజెక్టీ నిరా్సితుల 
కాలనీలో సోమవ్రం జనసేన తూర్్గోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దుర్గేష్ పరయూట్ంచడం 
జరిగింద. పోలవరం ప్రాజెక్టీ నిరా్సితులతో మాట్లాడి వ్రి సమసయూలను అడిగి తెలుసుక్న్నిర్. 
వ్రి సమసయూలను జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి నివేదసాతుమని తెలియజేయడం జరిగింద. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గేన్నిర్.

తిరుమలలో అఖుండ హరినామ సుంకీర్తనల భజనలను నిషేధుంచడుం అపచారుం: జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  తిర్మల తిర్పతి దేవసాథానంలో “వెంకనని భజన” కాక్ండా “ధరా్మరెడిడి కి భజన” చేయాల్? అఖిలపక్షం సమావేశంలో కిరణ్ రాయల్ మాట్లాడుతూ .. ధరా్మరెడిడి 
తిర్మలకి వచ్చిక టీటీడీని భ్రష్టీ పట్టీంచ్డు. జానపదకళ్కార్ల పొటటీ కొట్టీడు. అతని మీద పోరాడాలిసిన అవసరం ఉందని, ఇపుఫుడు అనిని రాజకీయ పార్టీలు మరియు అనిని 
సంఘాలు మందుక్ రావ్లని పలుపునిచ్చిర్.

మఖ్యముంత్రి తీరుమారుచుకోకపోతే ఉరుకునేదిలేదు: పతాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్:  కోనసీమ జిల్లా, మమ్్మడివరం జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో మంగళవ్రం 
మృతిచెందన కౌలు రైతులక్టంబాలను ఆదుక్నే నిమ్తతుం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
నిర్హిసుతునని యాత్రక్ సంబంధించి టీం పడికిలి రూపొందంచిన పోసటీర్ ను పతని 
బాలకృషణా ఆవిష్కరించ్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో గోదశ్ పుండర్ష్, జక్కంశెట్టీ బాలకృషటీ, 
దూడల సా్మ్, కడలి వెంకటేశ్రరావు, మలిలాపూడి రాజాతో పాట జనసేన న్యక్లు, 
కారయూకరతులు పాల్గేన్నిర్. ఈ సందర్ంగా బాలకృషణా విలేకరలాతో మాట్లాడార్. పచిచి పట్టీ 
మఖయూమంత్రి జగన్్మహన్ రెడిడి న్ట్కొచిచినటలా మాట్లాడుతున్నిడు. జనసేన రాష్ట రాజకీయ 
వయూవహరాల కమ్ట్ సభుయూలు, మమ్్మడివరం నియోజకవరగే పార్టీ ఇన్ చ్ర్జి పతని బాలకృషణా. 
పవన్ కళ్యూణ్ తన కష్టీరిజితనిని కష్టీలలో ఉనని మృతి చెందన కౌలురైతు క్టంబాలక్ 
పంచిపెడుతున్నిర్. జగన్్మహన్ రెడిడిల్ దోచుక్ని దాచుకోవడం లేదు. ప్రభుత్ పతనం 
ఖాయమనే అరథామయి భయంతోనే జగన్ పచిచిపచిచిగా మాట్లాడుతున్నిడు. మంచి ట్రీట్మంట్ 

చేయించుక్ంటే మంచిద. మఖయూమంత్రి సభలక్ జన్నిని బయపెట్టీ తరలిసుతున్నిర్. అందుకే జగన్ ప్రసంగం మొదలపెటేటీసరికి ప్రజలు పారిపోతున్నిర్. హమీలివ్డంతప్ ప్రజలక్ 
చేసిందేమ్లేదు. ఇక వైసిప ఆటలు మగిసాయి… ప్రభుత్ం నుండి ఆర్టీ యాక్టీ దా్రా మృతిచెందన కౌలురైతుల వివరాలు తీసుక్ని వ్రిక్టంబాలక్ సాయం అందసుతుంటే ప్రభుత్ 
పరంగా ఆదుకోవడం మాని మఖయూమంత్రి జగన్ పవన్ కళ్యూణ్ ను విమరి్శంచడం దార్ణమని తీర్మార్చికోకపోతే ఉర్క్నేదలేదని పతని బాలకృషణా హెచచిరించ్ర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మీతో మీ కార్పొర్టర్ 46 వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ దక్షిణ నియోజకవరగేం, అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసుసిలతో సోమవ్రం మీతో మీ కార్్ర్టర్ 
(సమసయూలపై కలసి పోరాడదాం) అనే కారయూక్రమంలో భాగంగా నలభై ఆరవ రోజుకి 1610 ఇలులాలు సర్్ చేయడం జరిగింద. 
బంగారమ్మ మెటటీ కాలనీ, కంఠంవ్రి వీధి 33వ వ్ర్డి ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంట్ంట్కి వెళ్లా వ్రి యొక్క సమసయూలు తెలుసుకోవడం 
జరిగింద. ఈ యొక్క కారయూక్రమం దక్షిణ నియోజకవరగేం న్యక్లు గోపకృషణా(జికె) పరివేక్షణ నిర్హించబడింద, న్తో 
పాట జనసైనిక్లు, వీరమహిళలు వచిచి పాల్గేని ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసినందుక్ వ్రందరికీ మనస్ఫురితుగా 
ధనయూవ్దాలు తెలియజేసుక్ంటన్నిమని దక్షిణ నియోజకవరగేం జివిఎంసి ఫ్లార్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వ్ర్డి కార్్ర్టర్ 
భీశెట్టీ వసంతలక్ష్మీ అన్నిర్.

మఖ్యముంత్రి జగన్ రెడిడి 
వా్యఖ్యలను ఖుండిుంచిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూర్ జిల్లా జనసేనపార్టీ ఆఫీసులో జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వెంకటేశ్ర రావు 
సోమవ్రం జరిగిన రైతు భరోసా సభలో జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ పై మఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ 
రెడిడి చేసిన అనుచిత వ్యూఖయూలపై పత్రికా సమావేశం నిర్హించ్ర్. సోమవ్రం జరిగిన రైతు భరోసా 
సభలో జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ పై మఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడి చేసిన వ్యూఖయూలను ఖండించడం జరిగింద.

తుని జనసేన ఆధవార్యుంలో ఉచిత కుంట వైద్యశిబిరుం
శతఘ్ని న్యూస్:  తుని, మేమ జనసైనిక్లం మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సిదాధింతల మేరక్ ఈ సమాజానికి 
మా వంతు సేవ్ భాధయూత అంటూ వ్డపలిలా రామ మరియు కంకిపాట్ లోవరాజు వ్రి ఆధ్రయూంలో తుని 
నియోజకవరగేం అమో్మజీ పేట ప్రాంతంలో ఉచిత కంట్ వైదయూ శ్బిరానిని ఏరా్ట చేయడం జరిగింద. ఈ విధంగా 
ఉచిత కంట్ వైదయూ శ్బిరానిని ఏరా్ట చేసిన వ్రికి న్ హృదయపూర్క అభనందనలు తెలియజేసుతున్నినని 
మరియు దీనికి సహకరించిన పాయకరావుపేట హైమ నేత్రాలయ వైదయూ సిబ్ందకి మరియు జనసైనిక్లక్ 
జనసేన పార్టీ తరపున హృదయపూర్క ధనయూవ్దమలు తెలియజేసుతున్నినని జనసేన పారిటీ రాష్ట కారయూదరి్శ 
శ్వదత్ బోడపాట్ అన్నిర్.

మీ భయుం మీ మాటలోలో కనిపస్తుంది శ్రీ జగన్ రెడిడి గారూ…
శతఘ్ని న్యూస్:  తణుక్, కౌలు రైతులక్ పాస్ పుసతుకాలు ఉండవని కూడా తెలియని మఖయూమంత్రి మీర్ అనినింట్లా మోసం.. మాట తప్డం మీ నైజం
క్ల్లను చూసి రైతులక్ సాయం చేసుతునని ప్రభుత్ం ఇద తణుక్ మీడియా సమావేశంలో ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కొట్కలపూడి గోవిందరావు. కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్రక్ వసుతునని స్ందన చూసి మఖయూమంత్రికి భయం పటటీక్ందని, అందుకే జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై న్ట్కి వచిచినటలా విమర్శలు చేసుతున్నిరని ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా 
జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజి కొట్కలపూడి గోవిందరావు ఆగ్రహం వయూకతుం చేశార్. కష్టీలోలా ఉనని కౌలు రైతు క్టంబాలను ఆదుకోవ్లనే సదుదేదేశంతో పవన్ కళ్యూణ్ వ్రికి ఆరిథాక సాయం చేసుతుంటే… 
వ్ళలాసలు కౌలు రైతులే కాదని మాట్లాడటం సిగుగేచేటని అన్నిర్. ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో మొదట్ విడతగా 41 మంద కౌలు రైతు క్టంబాలక్ లక్ష చొపు్న ఆరిథాక సాయం అందంచ్ం. 
అందులో ఏ ఒక్కరైన్ కౌలు రైతు కాదని అధికార పార్టీ న్యక్లు నిరూపసేతు గుండు గీయించుక్ంట్మని, లేని పక్షంలో మీర్ గుండు గీయించుక్ంట్రా? అని సవ్ల్ విసిరార్. మంగళవ్రం 
ఉదయం తణుక్లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ కొట్కలపూడి గోవిందరావు మాట్లాడుతూ… “ మఖయూమంత్రికి అబదాధిలు చెప్డం అలవ్టగా మారిపోయింద. సీబీఐ 
దతతుపుత్రుడు ఈ మధయూన ఏ ప్రాంతంలో సభ పెట్టీన్ ప్రజలక్ ఏం చేశాం అని చెపు్కోక్ండా జనసేన పార్టీ మీద.. పవన్ కళ్యూణ్ పై బురదజలేలా ప్రయతనిం చేసుతున్నిర్. జనసేన పార్టీ న్యక్లు తిరిగి 
విమర్శల దాడి మొదలుపెటటీగానే ఆ అలజడిలో ప్రభుత్ం చేసిన తపు్లను కప్పుచుచిక్ంటన్నిర్. నినని గణపవరం రైతు భరోసా సభలో కూడా న్ట్కొచిచిననిని అబదాధిలు చెపా్ర్. అధికారంలోకి 
రాగానే ప్రతి ఒక్క రైతుక్ రైతు భరోసా పథకం కింద రూ.13,500 ఇసాతుమని హామీ ఇచిచిన మఖయూమంత్రి.. తీరా అధికారంలోకి వచ్చిక కేంద్ర ఇసుతునని నిధులతో కలిప చెపా్మని మాట మారాచిర్. 
వ్సతువంగా వైసీపీ చెప్న ప్రకారం రాష్ట ప్రభుత్ నిధులక్ కేంద్ర ప్రభుత్ం నిధులు కలుపుకొంటే ప్రతి రైతుక్ రూ.19,500 రావ్లి. కానీ ఇసుతుననిద రూ.13,500 మాత్రమే. అంటే ఒకో్క రైతు మీదా 
రూ.6 వేలు జగన్ ప్రభుత్ం మ్గులుచిక్ంట్ంద. మఖయూమంత్రికి తెలుగు మాట్లాడమే కాదు, అసలు అరధిం కాదు. పట్టీదార్ పాస్ పుసతుకాలు ఉననివ్రికి ఎవరికైన్ పవన్ కళ్యూణ్ ఆరిథాకసాయం చేశారా? 
అని మఖయూమంత్రి అడుగుతున్నిర్. మేమ ఆరిథాకసాయం చేసుతుంద కౌలు రైతు క్టంబాలక్. వ్ళలా దగగేర ఎందుక్ పటటీదార్ పాస్ పుసతుకాలు ఉంట్యి? భూయజమానుల వదదే మాత్రమే పాసు 
పుసతుకాలు ఉంట్యి. సీసీఆర్సి కార్డిల పంపణీ కూడా ఈ ప్రభుత్ం మొక్్కబడిగా చేసింద.
మేము ఆనాడు ప్రశనించడం వల్లే…
కౌలు రైతు అంటనే భూమ్ లేని పేద అని అరధిం.. అల్ంట్ వ్రికి ఈ ప్రభుత్ం క్ల్లను అంటగట్టీంద. 
కౌలు రైతు ఒ.సి. అయితే ఆ క్టంబానికి నషటీపరిహారం ఇవ్డం లేదు. 2014 నుంచి 2019 వరక్ 
ప్రశ్నించని జనసేన పార్టీ ఇపు్డందుక్ మాట్లాడుతుందని వైసీపీ న్యక్లు ప్రశ్నిసుతున్నిర్. మేమ 
అపు్డు ప్రశ్నించబటేటీ టీడీపీ ప్రతిపక్షంలో, వైసీపీ అధికార పక్షంలో ఉంద. ఇపు్డు కూడా మేమ 
ప్రశ్నిసుతున్నిం కాబటేటీ మీర్ రోడడికి్క ప్రజల మధయూ తిర్గుతున్నిర్. లేదంటే వ్ళలాక్ అందనంత ఎతుతులో 
ఒక బటన్ నొకి్క వెళ్లాపోయేవ్ర్. ప్రజలక్ మంచి జర్గుతుంద అంటే జనసేన పార్టీ ఎవరినైన్ 
ప్రశ్నిసుతుంద. ఎవరినైన్ ఎదురిసుతుంద. ప్రజలక్ మంచిచేసేతు గౌరవిసాతుం. తపు్చేసేతు విమరి్శసాతుం. బెదరిసేతు 
మాత్రం తటతీసాతుం.
మాకు ఎవరి పరిమిషన్ అవసరం ల్దు… మరి మీకో…?
మేమ బయటక్ వెళ్లాలంటే తలిలాదండ్రులక్, పెదదేవ్ళ్ళకి చెప్ వెళ్తుం. మరి మఖయూమంత్రి బయటక్ వెళ్లాలంటే సీబీఐ కోర్టీ అనుమతి తీసుకోవ్లి. ఇపు్డు చెప్ండి ఎవర్ ఎవరికి దతతుపుత్రుడో..? 
ఈ సీబీఐ దతతుపుత్రుడు చెపే్వనీని అబదాధిలే. జనవరిలో ఇవ్్లిసిన అమ్మఒడి పథకానిని జులైక్ ఎందుక్ మారాచిర్. ఇల్ జులైక్ మారచిడం వలలా ఒక ఏడాద అమ్మఒడి పథకానిని లేపేశార్. మదయూపాన 
నిషేధం అన్నిర్. ఇపు్డు దానేని ఆదాయ వనర్గా చూపంచి అపు్లు తెచుచిక్ంటన్నిర్. పంచ్యతీలక్ వసుతునని నిధులను దారి మళ్లాసుతున్నిర్. చివరక్ శవ్ల మీద చిలలార ఏర్క్నే విధంగా 
కరోన్తో చనిపోయిన బాధిత క్టంబాలక్ కేంద్రం ఇచిచిన రూ. 1100 కోటలా నషటీపరిహారానిని వ్డేసుక్న్నిర్. అల్ంట్ మీరా జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గురించి మాట్లాడేద. అననిం 
పెటేటీ అననిదాతలక్ అండగా ఉండాలనే సదుదేదేశంతో పవన్ కళ్యూణ్ కషటీపడి సంపాదంచిన సొమ్మను ప్రతి క్టంబానికి లక్ష చొపు్న ఇసుతున్నిర్. జగన్ ఈ మూడేళలాలో ఎవరికైన్ వెయియూ రూపాయలు 
విరాళంగా ఇచ్చిరా? కషటీం తెలిసిన వ్ర్ కాబటేటీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలను కడుపులో పెట్టీ చూసుక్ంటంటే ఆ ప్రజల కడుపులు కొట్టీ మీర్ దోచుక్ంటన్నిర్.
ఎవరు ఎవరికి అముమిడుపోయారు ?
ప్రతి ఏడాద జనవరిలో జాబ్ కాయూలండర్ రిలీజ్ చేసాతుమన్నిర్. ఆ హామీ ఏమంద? విదాయూర్ధిల ఫీజు ర్యంబర్సి మెంట్ పథకానిని ఎందుక్ తీసేశార్. సీపీఎస్ రదుదే చేసాతుమని చెపా్ర్. ఎందుక్ 
చేయలేకపోయార్? ఇసుకను ఆన్ లైన్లా ఎందుక్ అమ్మడం లేదు? చెతతుపనుని, ఇంట్పనునిలు పెంచింద ఎవర్? రాజయూసభ సీటను రాష్టం కోసం పోరాడే వ్డికి కాక్ండా అంబానీ చెపా్డని పరిమళ్ 
నత్నీకి ఎవరిచ్చిర్? ఇపు్డు చెపు్ ఎవరూ ఎవరికీ అమ్మడుపోయార్? ఇప్ట్కైన్ మఖయూమంత్రి న్ర్ అదుపులో పెటటీకొని మాట్లాడాలి. లేనిపక్షంలో ప్రజాక్షేత్రంలోనే బుదధి చెబుతం. ప్రజల పలలాకీ 
మోయడానికి జనసేన పార్టీ ఎంతదూరమన్ వెళతుంద” అన్నిర్. ఈ సమావేశంలో పీఏసీ సభుయూలు చేగండి స్రయూప్రకాష్, తణుక్ ఇంఛారిజి విడివ్డ రామచంద్రరావు, తడేపలిలాగూడం నియోజకవరగే 
ఇంఛారిజి బొలిశెట్టీ శ్రీనివ్స్, రాష్ట కారయూదరి్శ శ్రీమతి ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి తదతర్లు పాల్గేన్నిర్.

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


బుధవారం, 18 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ర్ష్ట్ర ప్రజలు సీబీఐ కేసులు లేని మఖ్యముంత్రిని కోరుకుుంటునానారు
• వైసీపీకి ఓటేసినందుక్ రైతులు, భవన నిరా్మణ కారి్మక్లిని నటేటీట మంచ్ర్
• ఎనినికల మందు ఉచిత ఇసుక అన్నిర్… ఇపు్డు బిన్మీలక్ ఇసుక వ్యూపారం అప్గించ్ర్
• కౌలు రైతుల ఆత్మహతయూలిని దాచిపెట్టీర్
• జగన్ రెడిడి ఉతతుర క్మార ప్రగల్్లు పలుక్తున్నిర్
• సభలు పెట్టీ మర్ పవన్ కళ్యూణ్ మీద విషం కక్్కతున్నిర్
• ధర్మవరంలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ చిలకం మధుస్దన్ రెడిడి
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా, ధర్మవరం, వైసీపీకి ఓట వేసినందుక్ రైతులు, భవన 
నిరా్మణ కారి్మక్లను ఈ ప్రభుత్ం నటేటీట మంచిందని జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ చిలకం 
మధుస్దన్ రెడిడి స్షటీం చేశార్. ఇసుక ఉచితంగా ఇసాతుమని, ఇపు్డు అదే ఇసుకతో వ్యూపారం 
బిన్మీల దా్రా చేసుక్ంటన్నిరని తెలిపార్. 2 వేల మందకిపైగా కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ 
చేసుక్ంటే ఆ లెక్కలు కూడా దాచి ప్రజలిని మభయూపెటేటీ ప్రయతనిం చేసుతున్నిరన్నిర్. మఖయూమంత్రి 
సభలు పెట్టీ ఉతతుర క్మార్డిల్ ప్రగల్్లు పలకడం మానుకోవ్లని స్చించ్ర్. పవన్ కళ్యూణ్ 
రైతు భరోసా యాత్ర విజయవంతం కావడానిని ఈ సీబీఐ దతతుపుత్రుడు జీరిణాంచుకోలేకపోతున్నిరన్నిర్. మంగళవ్రం ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా, ధర్మవరంలో మీడియా సమావేశం నిర్హించ్ర్. 
ఈ సందర్ంగా మధుస్దన్ రెడిడి మాట్లాడుతూ… పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వేదకగా జరిగిన రైతు భరోసా సభలో మఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడి ఏం మాట్లాడుతున్నిరో కూడా తెలియని అయోమయ 
సిథాతిలో ఉననిటటీ కనబడాడిర్.జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్రక్ ప్రజల నుంచి అన్హయూ స్ందన వసుతుంటే ఆయనిని తిటటీడానికే ఏదో ఒక సభ పెడుతున్నిర్. వైసీపీ ప్రభుత్ం 
అధికారంలోకి వచిచిన తరా్త రైతులిని ఎంత దగా చేశారో అందరికీ తెలుసు. రైతుల ఆత్మహతయూలక్ మీ ప్రభుత్ విధాన్లే కారణం. రాష్ట వ్యూపతుంగా వేల మంద కౌలు రైతులు చనిపోతే 718 మంద 
మాత్రమే ఆత్మహతయూ చేసుక్న్నిరని రైతు భరోసా సభ సాక్షిగా అబదధిం చెపా్ర్. చనిపోయిన వ్రందరికీ రూ. 7 లక్షల పరిహారం ఎపు్డో ఇచేచిశామని ఎవ్రికీ పెండింగ్ లేవని పచిచి అబదాదేలు చెపా్ర్. 
పవన్ కళ్యూణ్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపట్టీ ఆత్మహతయూక్ పాల్డిన కౌలు రైతు క్టంబాల ఇళలా వదదేక్ వెళ్లా రూ. లక్ష ఆరిథాక సాయం ఇవ్డం మొదలు పెట్టీన తరా్త కొంత మందకి మాత్రమే 
హడావిడిగా మీరిచిచిన జీవో 42, 102 మేరక్ పూరితు పరిహారం అందంచ్ర్. పవన్ కళ్యూణ్ సాయానిని సీబీఐ దతతుపుత్రుడు జీరిణాంచుకోలేకపోతున్నిర్. లక్షల్ద రూపాయిలు ప్రజాధనం ఖర్చి చేసి సభలు 
పెట్టీ మర్ జనసేన్ని మీద విషం కక్్కతున్నిర్.
• ఏం సాధించ్రని గడప గడపక్ వెళ్తుర్
మూడేళలా పాలనలో ఆ పథకాలు తెచ్చిం.. ఈ పథకాలు తెచ్చిం.. ప్రజలక్ ఎన్ని చేశాం అని కలలాబొలిలా కబుర్లా చెప్ మోసం చేసుతున్నిర్. ఎనినికల మందు ఇసుక ఉచితంగా ఇసాతుమన్నిర్. ఇపు్డు తన 
బిన్మీ కంపెనీలక్ కాంట్రాక్టీలు కటటీబెట్టీ అదే ఇసుకతో వ్యూపారం చేసుక్ంటన్నిర్. ఇచిచిన హామీలు 95 శాతం నెరవేరాచిమని చెపు్కొంటన్నిర్. అంత కంటే దగాకోర్ మాటలు ఇంకేం ఉంట్యి. 
వైసీపీ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి వచిచిన తరా్త ఎంత మంద పేదలక్ ఇసుక ఉచితంగా ఇచ్చిరో చెప్ండి? మీ ఇసుక పాలసీల కారణంగా గత మూడేళలాగా పనులు లేక లక్షల్ద మంద భవన నిరా్మణ 
కారి్మక్లు రోడుడిన పడాడిర్. రాష్ట రహదార్లు మొతతుం గుంతల మయంగా మారి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులు పడుతున్నిర్. ఈ మూడేళలాలో ఒక్క రహదారి అయిన్ బాగు చేశారా? ఎప్ట్కపు్డు 
వరాషాకాలం మగియగానే రోడులా వేసేసాతుమని ప్రకటనలతో సరిపెడుతున్నిర్. ఏం విజయాలు సాధించ్రని మీ ఎమె్మలేయూలను గడప గడపక్ వెళలామన్నిర్. ఇప్ట్కే గ్రామాలోలా జనం మీ ఎమె్మలేయూలను 
తరిమ్ తరిమ్ కొడుతున్నిర్. బయటక్ వసేతు ఏం అడుగుతరో తెలియక మీ ఎమె్మలేయూలు ఇళలాకే పరిమ్తం అవుతున్నిర్. రాష్ట ప్రజలు సీబీఐ కేసులు లేని మఖయూమంత్రి కావ్లని కోర్క్ంటన్నిర్. 
రానునని సార్త్రిక ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ విజయం ఖాయం. జనసేన పార్టీ ప్రభుత్ంలో క్ల, మత, వరగే భేదాలు లేక్ండా ప్రజలందరికీ సమపాలన అందసాతుం అన్నిర్.

రైతులను కులాల వారిగా విభజుంచిన ప్రభుతవాుం మీదే: వాసగిరి మణికుంఠ
శతఘ్ని న్యూస్:  గుంతకల్, సిబిఐ దతతుపుత్రుడా జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ నుంచి సాయం అందుక్ననివ్ర్ కౌలు రైతులు కాదని చెప్గలరా? ఆత్మహతయూలు చేసుక్ననిద కౌలు కి 
వయూవసాయం చేసి అపు్లపాలైన రైతులు పోలీస్ రికార్డిలోలా వివరాలు చూపసాతుం. ఓపెన్ సవ్ల్ క్ జనసేన సిదధింగా ఉన్నిం రండి మరి అని వ్సగిరి మణికంఠ వ్యూఖాయూనించ్ర్. సిబిఐ 
దతతుపుత్రుడికి ఆత్మ హతయూలు చేసుక్నని కౌలు రైతులు, వ్రి క్టంబాలు పవన్ కళ్యూణ్ వచిచి ఆరిథాక సాయం అందచే దాకా మీక్ కనబడలేదా. మాట తప్ం మడమ తిప్ం అని చెపు్క్నే 
జైలు రెడిడి ఈ క్ంద ప్రశనిలక్ సమాధానం చెపా్లి.

ఎసిసి, ఎసిటీ మహిళలక్ 45 ఏళలాకే పెనషాన్ ఇసాతుననని పెనషాన్ ఎక్కడ?
సిపఎస్ రదుదే పరిసిథాతి ఏంట్?
కార్్ర్ష న్ లోన్సి ఎక్కడ?
కాంట్రాక్టీ ఉదోయూగుల రెగుయూలేషన్ ఎక్కడ?
జాబ్ కాయూలెండర్ ఎక్కడా ?
కరెంట చ్ర్జిలు పూరితుగా ఎప్డు తగిగేసాతుర్..?
మదయూపాన నిషేధం ఎప్ట్ నుంచి అమలు
పోలవరం ప్రాజెక్టీ ఎపు్డు పూరతువుతుంద
రాష్్రానికి తెసాతుననని మూడు రాజధానులు ఎక్కడ?
ఉచితంగా ఇసాతుననని విదుయూత్ వయూవసాయ మోటర్లాక్ మీటర్లా ఎందుక్?
పలెలాల కనెకిటీవిటీ రోడులా ఎపు్డు బాగు చేసాతుర్?
అధికారంలో లేక్న్ని ప్రజల పక్షాన నిలబడి వ్రి సంక్షేమానికి పాటపడే జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గురించి మాట్లాడే అర్హత మీక్ లేనేలేదని అన్నిర్.

ఖాసిుం వలి కుటుుంబానికి చిలకుం మధుసూదన్ రెడిడి 
50 వేల రూపాయల ఆరిధిక సాయుం

శతఘ్ని న్యూస్: ధర్మవరం పటటీణం గూడ్సి షేడ్ కొట్టీల్ క్ చెందన మాబు, మనని ల క్మార్డు మెకానిక్ 
వృతితు చేసుక్నే మసిలాం మన్రిటీ యువక్డు షేక్ ఖాసిం వలి (24) రంజాన్ పండుగ రోజు ధర్మవరం 
నుండి కొండాపురంక్ వెళతునని సమయంలో సింహాద్రిపురం దగగేర ప్రమాదవశాతుతు బైక్ యాకిసిడంట్ 
క్ గురై చికితసి పొందుతూ మరణించడం జరిగింద. ఈ విషయం తెలుసుకొని చిలకం మధుస్దన్ 
రెడిడి వ్రి స్గృహంక్ విచేచిసి షేక్ ఖాసిం వలి క్టంబానిని పరామరి్శంచి జనసేన పార్టీ తరపున 50 
వేల రూపాయలను షేక్ ఖాసిం వలి భారయూ హసీన్కి ఆరిథాక సహాయం చేయడం జరిగింద. భవిషయూతుతులో 
కూడా షేక్ ఖాసిం వలి క్టంబానికి, వ్రి కూతుర్ అలీన సుల్తున్ ను తప్క్ండా ఆదుక్ంట్మని 
వ్రికి బరోసా ఇచిచి మన్ధైరయూం చెప్ షేక్ కాసీం వలి ఆత్మక్ శాంతి చేకూరాలని ఆ దేవుణిణా మనసారా 
కోరిన జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ చిలకం మధుస్దన్ రెడిడి. ఈ కారయూక్రమంలో హిందూపురం 

నియోజకవరగే ఇన్చిర్జి ఆక్ల ఉమేష్, జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ గటూలార్ దాసరి రామాంజనేయులు, మతసిష్కార వికాస విభాగం రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ బెసతు శ్రీనివ్సులు, పటటీణ 
న్యక్లు అడడిగిరి శాయూమ్ క్మార్, ధర్మవరం రూరల్ మండల కనీ్నర్ డి.న్గ సుధాకర్ రెడిడి, జిల్లా సంయుకతు కారయూదరి్శ దూద జయ రామాంజనేయులు, న్యుడు న్యక్, కోట్కి 
రామాంజి, పేరూర్ శ్రీనివ్సులు, కడపల సుధాకర్ రెడిడి, పరిగి మండలం న్యక్లు, చక్రీ, వైషణావ్, మంజు, విష్ణా, రామంజప్, శంకర్, శ్వ, గణేష్, రాందాస్, ఎణ్.ఎళ్ మూర్తు, కర్ణం 
విజయ్ తదతర్లు పాల్గేన్నిర్.

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

రైతు భరోసా యాత్ర పోసట్రలోను ఆవిష్కరిుంచిన 
పాలూరు బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: బొబి్లి 
నియోజవరగేం జనసేన 
పార్టీ రాష్ట ప్రచ్ర 
కారయూదరి్శ పాలూర్ బాబు 
చేతుల మీదుగా టీం 
పడికిలికి సంభందంచిన 
ఆట్ మరియు గోడ 
పోసటీరలాను జనసేన పార్టీ 

న్యక్లు గంగాధర్ ఆధ్రయూంలో ఆవిష్కరణ కారయూక్రమం నిర్హించ్ర్. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీన జనసేన రైతు భరోసా యాత్రలో రాష్ట వ్యూపతుంగా ఆత్మహతయూ 
చేసుక్నని 3 వేల మంద కౌలు రైతుల క్టంబాలక్ తన కష్టీరిజితం 30 కోటలా రూపాయలు 
పార్టీ తర్పున ఇవ్డం దేశ రాజకీయాలోలా మొటటీమొదట్ సారి చూసుతున్నిం. ఇల్ంట్ 
న్యక్డు మన దేశానికి ఆదర్శం అని వకతులు పేర్్కన్నిర్. ఈ కారయూక్రమంలో పారలామెంట్ 
ఎగిజికూయూట్వ్ మెంబర్ లంక రమేష్, చీమలు సతీష్, గేదెల శ్వక్మార్, చరణ్, రవి, 
న్గరాజు, గలలాపలిలా జనసైనిక్లు, బలిజిపేట మండలం న్యక్లు సా్మ్ న్యుడు, 
అప్లన్యుడు, చరణ్, గౌర్ శంకర్ న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గేన్నిర్.

గాయపడిన కారి్మకుడికి జనసేన ఆరిధిక సాయుం
శతఘ్ని న్యూస్: బొబి్లి మండలం 
ఎం బుజిజి వలస గ్రామంలో మదాన్ 
కంపెనీలో గాయపడిన కారి్మక్డికి 
మంగళవ్రం జనసేన పార్టీ రాష్ట 
ప్రచ్ర కారయూదరి్శ బాబు పాలూర్ ఆరిథాక 
సహాయం చేయడం జరిగింద. మీక్ 
అండగా ఉంట్నని తెలియజేయడం 
జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు గంగాధర్, గణేష్, 

అప్లన్యుడు, చరణ్, గౌర్ శంకర్, సా్మ్ న్యుడు, బూరిజి వలస జనసైనిక్లు 
పాల్గేన్నిర్.

దాడితలిలో అమ్మవారిని దరి్శుంచుకుననా పాలూరు బాబు
శతఘ్ని న్యూస్:  గలలాపలిలా దాడితలిలా అమ్మవ్రి పండుగ సందర్ంగా గలలాపలిలా 
జనసేన ఆహా్నం మేరక్ జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ బాబు పాలూర్, 
సంచన్ గంగాధర్, లంక రమేష్, చీమల సతీష్ జనసైనిక్లు దాడితలిలా అమ్మవ్రిని 
దరి్శంచుకోవడం జరిగింద. తరా్త గలలాపలిలా జనసైనిక్లు ఏరా్టచేసిన మజిజిగ 
పంపణీ కారయూక్రమంలో పాల్గేనడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గేన్నిర్.

పెడనలో రోడ్డికి్కన నేతననాలు
శతఘ్ని న్యూస్:  పెడన, వైసీపీ ప్రభుత్ం అధికారం చేపట్టీన న్ట్ నుండి 
నేతననిలక్ కష్టీలు ప్రారంభమయాయూయి. పనులు సరిగా లేక, నేసిన వస్త్ర నిల్లు 
సంఘాల వదదే పేర్క్పోవడం వలలా నేతననిలు పీకలోలాతు కష్టీలోలా కూర్క్పోయార్. 
పెడన నియోజకవరగేంలో నేతననిలు సాంప్రదాయబదధిమన తమ వృతితుని నమ్మక్ని 
జీవిసాతుర్. వీర్ వేర్ వృతితులోకి మారలేర్. చేనేత పరిశ్రమక్ సంఘాలు 
ఆయువుపటటీ, సంఘాలోలా అనేక అవకతవకలు జరగటం వలలా, నేత వృతితుని 
నమ్మక్నని కారి్మక్లక్ తీవ్ర అన్యూయం జర్గుతుంద. సాథానిక బ్రహ్మపురంలో 
గల సదా శ్వలింగేశ్ర చేనేత సహకార సంఘంలో భార్గా నిధులు గోల్ మాల్ 
అయాయూయి. జౌళ్ శాఖ అధికార్లు మొదుదే నిద్రలో ఉండటం వలలా, కారి్మక్లక్ 
తీవ్ర అన్యూయం జర్గుతుంద. ఒకపక్క సంఘం పని కలి్ంచడం లేదు. మరోపక్క 
చేసిన పనికి మజూర్(వేతన్లు) లేవు. ప్రభుత్ం పట్టీంచుకోని పరిసిథాతి. వైసీపీ 
ప్రభుత్ం నేతనని నేసతుం అని నేతననిలను దగా చేసుతుంద. ప్రభుత్ం నుంచి 
రావ్లిసిన అనేక రాయితీలను సకాలంలో చెలిలాంచకపోవడంతో మొతతుం పరిశ్రమ 
మనుగడ ప్రశానిరథాకమంద. మంగళవ్రం బ్రహ్మపురంలోని శ్రీ సదాశ్వ లింగేశ్ర 
చేనేత సహకార సంఘం వదదే కారి్మక్లు ఆందోళనక్ దగార్. గతంలో కూడా ఇదే 
విధమన దీక్ష చేయగా ప్రభుత్మ మాయమాటలు చెప్ దీక్షను విరమ్ంపచేసింద. 
కానీ కారి్మక్లక్ ఎల్ంట్ న్యూయం జరగలేదు. మంత్రి జోగి రమేష్ ఆఫీస్ కి 
కూతవేట దూరంలో దీక్ష జర్గుతుననిప్ట్కీ మంత్రి గాని, సాథానిక వైసిప 
న్యక్లు గానీ ఎవరూ పట్టీంచుకోకపోవడం చేనేత కారి్మక్లపై వైసీపీ ప్రభుత్ం 
ఎంత నిరలాక్షష్ంగా వయూవహరిసుతుందో అరథామవుతుంద. తక్షణమే మంత్రి జోగి రమేష్, 
జౌళ్ శాఖ అధికార్లు స్ందంచి కారి్మక్ల సమసయూలను పరిష్కరించవలసిందగా 
జనసేన పార్టీ బలంగా డిమాండ్ చేసుతుంద. లేని ఎడల త్రలో చేనేత కారి్మక్ల 
సమసయూలపై పెదదే ఎతుతున పోరాట్నికి జనసేన పార్టీ కారాయూచరణ ప్రకట్సుతుందని 
పెడన నియోజకవరగే జనసేన న్యక్లు ఎస్ వి బాబు అన్నిర్.

జనసేన పార్టీ రైతననిలకు అవగాహన సదస్్స…!!!
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం 
మండలం, ప.దంతమూర్ 
గ్రామంలో కర్రీ హరిబాబు 
ఆధ్రయూంలో “రైతననిలక్ 
అవగాహన సదసుసి” 
నిర్హించ్ర్. అక్కడ 
ఉనని రైతులతో పఠాపురం 
నియోజకవరగే జనసేన పార్టీ 

ఇంచ్రిజి శ్రీమతి మాకినీడి శేష్క్మారి హసె్ండ్ డాకటీర్ మాకినీడి వీరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. 
పండించే రైతనని లేకపోతే తిండి ఎక్కడద.. అటవంట్ రైతులక్ అండగా ఉండవలసిన 
ప్రభుత్లు మాట మార్సుతుందని.. అధికారం రాకమందు ఒక మాట.. వచ్చిక ఒక మాట 
చెపుతున్నిరని.. అల్గే చనిపోయిన రైతులక్ అండగా ఉండటంలో నిరిలాపతుత వహిసుతున్నిరన్నిర్. 
ఒకట్ండు సంవతసిరాలోలా జనసేన ప్రభుత్ం వసుతుందని.. ప్రజలక్ అండగా ఉండి మంచి 
పరిపాలన అందసుతుందన్నిర్. అల్గే అధికారం లేకపోయిన్ సొంత కష్టీరిజిత సంపాదనతో 
ఒక మంచి కారయూక్రమం చేపట్టీ.. ఆత్మహతయూ చేసుకొనని 3000 కౌలు రైతు క్టంబలక్ 30 
కోటలాతో భరోసా ఇచిచి.. ఆ క్టంబానికి సొంత కొడుక్ల్ ఉండి.. ఒకొ్కక్క రైతుక్ లక్ష 
రూపాయలు అందసుతునని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ రైతులందరూ కూడా 
ధైరయూంగా ఉండాలి ఆత్మహతయూలు చేసుకోవదదేని మీ క్టంబ సభుయూలక్ అండగా ఉండాలని 
చెపా్రన్నిర్. అల్గే ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా పార్టీ అధయూక్షులు పఠాపురం ఇన్చిర్జి శ్రీమతి 
మాకినీడి శేష్క్మారి గార్ 5లక్షలు ప్రకట్ంచ్ర్ అని తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్రమంలో 
కర్రి హరిబాబు, పులి రమణ, ప. ఎస్. ఎన్. మూరితు, కర్రీ కాశీ, గలలాప్రోలు మండల అధయూక్షులు 
అమరాద వలిలా రామకృషణా, గోపు సుర్ష్, యండ్రపు శ్రీనివ్స్, గుడాల ఏడు కొండలు, గుడాల 
విష్ణా, ప   ల్లా సందీప్, చింతల మదు, మర్రే జగన్, దెయాయూల రమణ, కమ్మర డేవిడ్ రాజు, పులి 
కిషణా, కర్రి నర్ష్, దారా సతితుబాబు, చింతల శశ్ క్మార్, పల్లా న్గస్రి, పల్లా ఆత్మ, క్క్కల 
దురగే, గుండే రాజు, కమ్మర న్ని బాబు, పలలా న్గేశ్రరావు, చింతల మాలియయూ, వ్సంశెట్టీ 
రామ్, ఇంట్ విజయ్, కాకరలా సుర్ష్, క్క్కల అర్జిన్, మొగిలి ఆంజి, గుడాల క్పాలు, కంద 
సోమరాజు, మేళం బాబి, తోట సతీష్, అడబాల వీర్రాజు, కసిరెడిడి న్గేశ్రరావు, న్మ శ్రీకాంత్, 
రైతననిలు జనసైనిక్లు న్యక్లు తదతర్లు పాల్గేన్నిర్.

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

జనసేన పార్ట్ బలోపేతానికి కృషి చేయుండి యు.ప.ర్జు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం మండలం 
దోసరి గ్రామ జనసేన న్యక్లు 
కరణమ జయకృషణా, కతితురి సింహాచలం 
ఆధ్రయూంలో ఆతీ్మయ సమావేశం 
ఏరా్ట చేశార్. ఈ సమావేశంలో 
నియోజకవరగే న్యక్లు యు.ప.
రాజు పాల్గేని మాట్లాడుతూ… పంట 

నషటీం వచిచి ఆత్మహతయూ చేసుక్నని కౌలు రైతులక్ పవన్ కళ్యూణ్ తన సొంత కష్టీరిజితంతో ప్రతి 
క్టంబానికి లక్ష రూపాయల చొపు్న 3000 మంద కౌలు రైతులక్ 30 కోటలా సహాయం 
ప్రకట్ంచి వ్రికి అండగా నిలిచ్ర్ అని ఏ పదవి లేక్ండానే ఎన్ని సేవ్ కారయూక్రమాలు 
చేసుతున్నిర్ అని ఒక అవకాశం ఇసేతు ఇంకెన్ని మంచి పనులు చేసాతురని పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
చేసుతునని మంచి పనులు పార్టీ సిదాధింతలు మేనిఫెసోటీ ప్రజలక్ చేర్వయేయూల్ ప్రతి జనసైనిక్డు 
బాధయూత తీసుకోని పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేయాలని కోరార్. ఈ కారయూక్రమంలో సాథానిక 
జడీ్టీసీ అభయూరిథా సైడాల జగదీశ్రరావు, ఎంపీటీసీ అభయూరిథా సామంతుల రమేష్, రెడిడి బాలకృషణా, 
దురాగేరావు ఈశ్ర్ మరియు ఆ గ్రామ జనసైనిక్లు తదతర్లు పాల్గేన్నిర్.

గెడడిుం బుజజి ఆధవార్యుంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట నియోజకవరగేం, పాయకరావుపేట మండలం నుంచి 
వెంకటనగరం గ్రామానికి చెందన టీడీపీ వ్ర్డి మెంబెర్లా జగన్, శ్రీనుతో పాటగా 30 మంద 
మంగళవ్రం జనసేన సీనియర్ న్యక్లు గెడడిం బుజిజి ఆధ్రయూంలో జనసేన పార్టీలో చేరార్. 
వీరికి గెడడిం బుజిజి కండువ్లు కప్ పార్టీలోకి ఆహా్నించ్ర్. బుజిజి వ్రితో మాట్లాడుతూ మీక్ 
ఏ విధమన సహాయం కావలసి వచిచిన్ నిరంతరం అందుబాటలో ఉంటూ అండగా ఉంట్నని 
వ్రికి భరోసా కలి్ంచ్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్గేన్నిర్.

గూడూరు ముండలుంలో యథేచ్ఛగా 
ఇసుక అక్రమ రవాణా

శతఘ్ని న్యూస్:  పెడన నియోజకవరగేం, 
గూడూర్ మండలం మకొ్కలులా పంచ్యతీ 
న్గారం గ్రామంలో ఇసుక మాఫియా 
ఆగడాలక్ అడూడి అదుపూ లేదు. పంటకాలంలో 
మట్టీని మరియు గవరనిమెంట్ భూమల్నీ 
మట్టీని అక్రమంగా తరలిసుతున్నిర్. గ్రామసుతులు 
ప్రశ్నించగా అక్రమార్్కలు తిరగబడుతున్నిర్. 
ఈ విషయమ సోమవ్రం రాత్రి గూడూర్ 
ఎమా్మరో్ తో ఫ్న్లా మాట్లాడడం జరిగింద. 

మా సిబ్ందని పంపసుతున్నిను, తప్క చరయూలు తీసుక్ంట్ం అని మాట ఇవ్డం 
జరిగింద. కానీ ఎల్ంట్ చరయూలు తీసుకోలేదు. రెవిన్యూ సిబ్ంద అక్కడికి రాలేదు. రాత్రి 
నుండే తవ్కాలు ప్రారంభంచి విరామం లేక్ండా మట్టీ తరలింపు జర్గుతుంద. రెవెన్యూ 
సిబ్ంద ఉదాసీన వైఖరి, అధికార్ల న్యక్ల అధికార బలంతో వందల్ద ట్ప్రలా 
మట్టీని తరలించుక్పోతున్నిర్. నియోజకవరగేంలో మట్టీ అక్రమ రవ్ణా జరగటం 
లేదు. అని కార్ కూతలు కూసిన ప్రబుదుధిలు ఇపు్డు ఏం సమాధానం చెబుతర్. 
క్ల న్యక్లతో ప్రెస్ మీట్ పెట్టీంచి మళ్లా క్ల్నిని దూషిసాతురా? లేదా మేమ మట్టీ 
దంగలమే అని ఒపు్క్ంట్రా? గూడూర్ మండలంలో మట్టీ మాఫియా గాయూంగ్ మొతతుం 
జోగి రమేష్ అనుచర్లే. సామానుయూడు గాని, రైతు గాని తన పంట పొలంలో ఒక ట్రాకటీర్ 
మట్టీ తన ఇంట్ క్ తెచుచికోవ్లంటే, తప్క్ండా ఈ మట్టీ మాఫియా అయిన్ జోగి 
రమేష్ అనుచర్లక్ కప్ం కటటీవలసిందె. తక్షణమే స్ందంచి ఎమా్మరో్ గాని, ఆర్డివో 
గాని చరయూలు తీసుకోకపోతే జిల్లా కలెకటీర్ కి ఫిరాయూదు చేసాతుమని పెడన జనసేన న్యక్లు 
ఎస్.వి బాబు అన్నిర్.

ముంచినీట బోరు బాగు చేయుంచిన జనసేన కార్పొర్టర్
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువ్క నియోజకవరగేం, 64 వ వ్ర్డి గంగవరం గ్రామం పేరలా 
న్కాలు ఇచిచిన ఫిరాయూదు మేరక్ జాల్రిపాలెం గ్రామం చ్ల్ నెలల నుండి మంచినీళలా 
బోర్ మూత పడిందని. సాథానిక ప్రజలు ఇబ్ంద పడుతున్నిరని 64 వ వ్ర్డి కార్్ర్టర్ 
దలిలా గోవింద రెడిడికి ఫిరాయూదు చేయగా ఆయన వెంటనే స్ందస్తు కేవలం 24 గంటలోలానే 
మంచినీళలా బోర్ బాగు చేయించ్ర్. ఈ కారయూక్రమాననిని విశాఖపటనిం జిల్లా జనసేన 
పార్టీ మాజీ పారలామెంట అధికార ప్రతినిధి సిహెచ్ మసలయయూ ఆరగేనైజ్ చేశార్. ఈ 
కారయూక్రమంలో కె బాబురావు, శ్రీను, అమో్మర్, కృషణా తదతర్లు పాల్గేన్నిర్.

నెలూలోరు జలాలో జనసేన కార్్యలయుంలో విలేఖరుల 
సమావేశుం

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలార్, నెలూలార్ 
జిల్లా జనసేన కారాయూలయంలో 
విలేఖర్ల సమావేశం నిర్హించడం 
జరిగింద. సిబిఐ దతతుపుత్రుడికి 

ఆత్మహతయూలు చేసుక్నని కౌలు రైతులు, వ్రి క్టంబాలు పవన్ కళ్యూణ్ వచిచి ఆరిథాక సాయం 
అందచే దాకా మీక్ కనబడలేదా…?

• రైతుల ఆత్మహతయూలోలా దేశంలోనే మూడో సాథానంలో ఉనని విషయానిని మరచినటలాంద ఈ బెయిలు 
రెడిడి ప్రభుత్ం

• జైలు రెడిడి బెయిల్ రెడిడి సిబిఐ దతతుపుత్రుడు రాష్టంలో అధికారంలోకి వచిచి మూడు సంవతసిరాలలో 
అభవృదధి శూనయూం.

• అంటూ జనసేన పార్టీ నెలూలార్ జిల్లా కారాయూలయంలో జిల్లా అధయూక్షులు చెన్నిరెడిడి మనుక్ంత్ 
స్చనలతో ప్రెస్ మీట్ లోని మఖాయూంశాలు

• మాట తప్ం మడమ తిప్ం అని చెపు్క్నే జైలు రెడిడి ఈ క్ంద ప్రశనిలక్ సమాధానం చెపా్లి.
• ఎసిసి, ఎసిటీ మహిళలక్ 45 ఏళలాకే పెనషాన్ ఇసాతుననని పెనషాన్ ఎక్కడ?
•  సిపఎస్ రదుదే పరిసిథాతి ఏంట్?
•  కార్్ర్షన్ లోన్సి ఎక్కడ?
•  కాంట్రాక్టీ ఉదోయూగుల రెగుయూలేషన్ ఎక్కడ?
•  జాబ్ కాయూలెండర్ ఎక్కడా ?
•  కరెంట చ్ర్జిలు పూరితుగా ఎప్డు తగిగేసాతుర్..?
•  మదయూపాన నిషేధం ఎప్ట్ నుంచి అమలు
•  పోలవరం ప్రాజెక్టీ ఎపు్డు పూరతువుతుంద
•  రాష్్రానికి తెసాతుననని మూడు రాజధానులు ఎక్కడ?
•  ఉచితంగా ఇసాతుననని విదుయూత్ వయూవసాయ మోటర్లాక్ మీటర్లా ఎందుక్?
•  పలెలాల కనెకిటీవిటీ రోడులా ఎపు్డు బాగు చేసాతుర్?
• గాయూస్ ధరలు, పెట్రోల్ ధరలు, నితయూవసర సర్క్లు మండిపోతున్నియి అని గత మూడు 

సంవతసిరాలుగా రాష్టం కాదు ప్రపంచం మొతతుం కర్వుకాటకాలతో అల్లాడిపోతూ ఉంటే 
రాష్టం మొతతుం సుఖ సంతోష్లతో వరిధిలులా తుంద అని చెప్డం హాసాయూస్దం

• అధికారంలో ఉనని లేక్ండా ప్రజల పక్షాన నిలబడి వ్రి సంక్షేమానికి పాటపడే అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదు

• ఎటచూసిన్ నిరసన సెగలు ప్రభుత్ వైఫల్యూలు ప్రజల వయూతిర్కత ని తటటీకోలేక ఫ్రసేటీషన్ తో 
ఇషటీమొచిచినటలా రాష్టంపై అపు్లు భారం మేపార్..

• రాష్్రానికి పరిశ్రమలు వచిచింద లేదు,జాబ్ కాయూలెండర్ లో ఉదోయూగాలు ఇచిచింద లేదు పనిచేసే 
వ్రికి జీతలు పెంచే పరిసిథాతి లేదు రోడలానీని గతుక్ల మయం.

•  పలెలాల కనెకిటీవిటీ రోడులా దార్ణంగా ఉన్నియి వ్ట్ గురించి పట్టీంచుక్నే న్థుడే లేదు
• మందసుతు ప్రణాళ్క లోపంతో కరెంట కోతలు మరియు కరెంట కొరతతో రాష్టం అల్లాడుతోంద
• జిల్లాలో మూడు సంవతసిరాలుగా రైతులు గిటటీబాట ధర కలి్ంచడంలో పూరితుగా విఫలమన 

సిబిఐ దతతుపుత్రుడు
• ప్రభుత్ం రైతు భరోసా లో 7500రూ మ్గులచిక్న్నిర్ జైలురెడిడి
•  ఆరిథాక సమసయూలతో సతమతమ ఆత్మహతయూ చేసుక్నని క్టంబాలక్ సొంత సంపాదన లక్ష 

రూపాయలు ఇచేచిదాకా రైతు భరోసా ఊసే ఎతతుని బెయిలు రెడిడి
•  నేలటూర్ లో ఏపీ జెన్్క సాథాపంచేందుక్ గాను రైతుల దగగేర 14 వందల ఎకరాలు భూమలు 

రైతుల వదదే తీసుక్ంటూ క్టంబానికి ఒక ఉదోయూగం ఇసాతునని మాటతప్ంద ఈ బెయిల్ రెడిడి 
ప్రభుత్ం కాదా..

•  వైసీపీ వయూతిర్క ఓటలాను చీలచినివ్ం అనని ఒక్క మాటని అడుడిపెటటీకొని మండ్ గేమ్ కి సిధధిమంద 
ఈ చరలాపలిలా షట్ల్ బాయూచ్

• ఇటీవల క్రిసిన వరాషాలక్ నషటీపోయిన రైతులక్ నషటీపరిహారం ఇచేచి దశగా ఆలోచించ్లిసింద 
పోయి అధికారానిని ఎల్ కాపాడుకోవ్లని దుర్దేదేశంతోనే ప్రవరితుసుతున్నిర్ ఈ బాయూచ్.

జైలు రెడిడి మాట్లాడుతూ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనలో పరిహారం అందని ఒక్క రైతు 
క్టంబానిని కూడా చూపంచలేకపోయార్ అని నిసిసిగుగేగా చెపా్ర్. అద వినడానికి కూడా 
సభలో ఎవరూ లేకపోవడం కొసమెర్పు. రైతు భరోసా కేంద్రాలు దా్రా జిల్లాలో ఎనిని ధాన్యూలు 
కొన్నిరో కూడా అని వివరించే వివరించే ధైరయూం లేకపోయింద. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రధాన 
కారయూదరి్శ గునుక్ల కిషోర్, అధికార ప్రతినిధి సుజయ్ బాబు, సుధీర్, నెలూలార్ జిల్లా కమ్టీ 
సభుయూలు న్యక్లు సతీష్, హరి వరక్మార్ తదతర్లు పాల్గేన్నిర్.

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

చెకు డ్్యమ మరమ్మతులు తక్షణమే చేపట్ట్లి: 
జనసేన డిమాుండ్

*చెక్ డాయూమ మరమ్మతులు తక్షణమే చేపట్టీలి.. జనసేన నియోజకవరగే సమన్య 
కమ్టీ సభుయూలు సాయిబాబా దురియా, శ్రీ రామలు

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలారి సీతరామరాజు జిల్లా, ఆరోగయూ నియోజవరగేం, అరక్ 
నియోజకవరగే కేంద్రమన బంధం పంచ్యతీ పరిధిలో గల రంపుడు వలస గ్రామంలో 
మంగళవ్రం ఉదయం జనసేన పార్టీ నియోజకవరగే కమ్టీ సభుయూలు సాయిబాబా 
దురియా, గతుం లక్షష్మణరావు ఆధ్రయూంలో జనసేన బృందం ఆయా గ్రామాలోలా 
పరయూట్ంచ్ర్. మందుగా జనసేన బృందం ఇంట్ంట్కి వెళ్లా జనసేన మాటలు, 
సిదాధింతలు ప్రజల దృషిటీకి తీసుక్వెళ్లార్. అనంతరం గ్రామ పరిధిలో మరమ్మతులు 
ఉనని చెక్ డాయూమను గ్రామసుతులుతో పాట వెళ్లా పరిశీలించ్ర్. ఈ సందర్ంగా జనసేన 
నియోజకవరగే సమన్య కమ్టీ సభుయూలు, మండల అధయూక్ష కారయూదర్్శలు సాయిబాబా, 
శ్రీ రామలు, వలలాంగి రామకృషణా, లక్షష్మణ్ రావు తదతర్లు మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్ం 
తక్షణమే దంపుడు వలస మరమ్మతుతుల్ ఉనని చెక్ డాయూమలక్ తక్షణమే మరమ్మతుతు 
చేపట్టీలని ప్రభుత్నిని డిమాండ్ చేశార్. అనంతరం గాయాలతో బాధపడుతునని 
పెదదేకాపు సోమేశ్ క్మార్ చిన్నిరిని పరామరి్శంచ్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రామ ప్రజలు 
అధిక సంఖయూలో పాల్గేన్నిర్.

వైసిప నాయకులాలోర్ పదధితి మారుచుకొని జాగ్రత్తగా 
మాట్లోడుండి

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టంలో ప్రజల 
కోసం తన సొంత డబు్ని ఇచిచి 
ఆదుక్నే న్యక్డు ఒక్క పవన్ 
కళ్యూణ్ మాత్రమే. పవన్ ను సిబిఎన్ 
దతతుపుత్రుడు అంటే జగన్ ను జైలు 
రెడిడి, సి.బి.ఐ దతతుపుత్రుడు, చంచలూగేడా 
షట్ల్ టీం మఠా న్యక్డు అన్లిసి 

ఉంటంద. జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఎవరికీ దతతుపుత్రుడు కాదు… ప్రజల 
దతతుపుత్రుడు… వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడిడి, వైసిప న్యక్ల్లారా పదధితి మార్చికొని, 
జాగ్రతతుగా మాట్లాడండి. అధికారంలో ఉన్నిర్ చేతనైతే ప్రజలక్ మంచి చేయండి. 
జనసేన నెలూలార్ జిల్లా ఉపాధయూక్షుడు తీగల చంద్రశేఖర్ గూడూర్ జనసేనపార్టీ 
కారాయూలయంలో మంగళవ్రం జరిగిన కారయూక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జనసేన్ని 
పవన్ కళ్యూణ్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపట్టీ ఆత్మహతయూలు చేసుక్నని ఒకో్క కౌలు రైతు 
క్టంబానికి లక్షరూపాయల వంతున మొతతుం 30 కోటలా ఇసుతుంటే అభనందంచ్లిసింద 
పోయి జనసేన్ని మీద పడి ఏడవడం చూసుతుంటే జగన్ మోహన్ రెడిడి చేతకాని తన్నికి, 
అసహన్నికి దగజార్డుతన్నికి నిదర్శనమన్నిర్. జనసేనపార్టీ దా్రా ఇప్ట్ వరక్ 
200 మంద కౌలు రైతు క్టంబాలక్ ఆరిథాక సాయం అందంచడం జరిగిందని, ఒక 
మఖయూమంత్రి సాథాయిలో ఉంద అనీని వయూవసథాలు చేతిలో ఉన్ని, చనిపోయిన వ్ళలా రైతులో 
కాదో తెలియని సిథాతిలో ఉండడం రాష్ట ప్రజలు చేసుక్నని దౌరా్గయూమన్నిర్. ఆత్మహతయూ 
చేసుక్నని రైతులను చూపడానికి మీ ల్గా, మా న్యక్డు “ఆత్మలతో” మాట్లాడేవ్ర్ 
కాదని, జనసేనపార్టీ ఆరిథాకసాయం అందంచిన వ్రి వివరాలు పోలీసు రికార్డిస్ లో 
ఏమ్ రాసి ఉన్నియో చూపసాతుమని, అల్గే ఆత్మహతయూ చేసుక్నని వ్రి క్టంబాలను 
విచ్రిసేతు వ్ర్ రైతులోలా కాదో తెలుసుతుందన్నిర్. ఆత్మహతయూ చేసుక్నని ప్రతి రైతు 
క్టంబానికి 7 లక్షలు చెలిలాంచ్లని డిమాండ్ చేశార్. కౌలు రైతుల కోసం వైసీపీ తెచిచిన 
చటటీం వలలా, అల్గే కౌలు రైతు కార్డిలు ఇవ్కపోవడం తో కౌలురైతులక్ ర్ణాలు, 
బీమా సదుపాయం అందడం లేదన్నిర్. అల్గే రైతులను క్లలవ్రిగా విభజించి లబిదే 
చేకూరాచిలని చేసిన నిబంధనను తొలగించడంతో పాట వయూవసాయ మోటరలాక్ విదుయూత్ 
మీటర్లా పెటటీ ఆలోచనను విరమ్ంచుకోవలని డిమాండ్ చేశార్. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేనపార్టీ న్యక్లు ఇంద్ర, స్రూప్, సనత్, వసంత్, సాయి, మోహన్ తదతర్లు 
పాల్గేన్నిర్.

టుం పడికిలి గోడప్రతులను ఆవిష్కరిుంచిన సుంగుం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూర్ 
నియోజకవరగేం, సంగం 
మండలం కౌలు రైతులక్ 
అండగా జనసేన.. పంట 
నషటీపోయి, అపు్లపాలై 
ఆత్మహతయూ చేసుక్నని కౌలు 
రైతుల క్టంబాలక్ 
జనసేనపార్టీ అండగా 

నిలుసుతుంద. ఎన్నిరై జనసైనిక్డు మలవరపు రాజా ఆద్రయూంలో టీం పడికిలి వ్ర్ 
రూపొందంచిన గోడ ప్రతులు, ఆట్ సిటీక్కర్లాను మంగళవ్రం సంగం మండల జనసేన 
యువన్యక్లు కూనపలిలా శ్రీహరి ఆధ్రయూంలో ఆవిష్కరించ్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గేన్నిర్.

దతి్తర్జేరు ముండలుంలో జనుంతో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జిల్లా 
జనంతో జనసేన కారయూక్రమానిని దతితురాజేర్ 
మండలంలో ప్రారంభంచ్ర్. ఈ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా మండలంలో 
సరయయూవలస, వీ కృష్ణాపురం, భూపాల్ 
రాజపురం మరియు గదసామ గ్రామంలో 
జనసైనిక్లని కలిసి పలువుర్ న్యక్లను 
జనసేన పార్టీలో చేరికల కోసం కృషి చేయడం 
జరిగింద. దీనికి వ్ర్ సానుకూలంగా 

స్ందంచ్ర్. ఈ కారయూక్రమంలో గజపతినగరం నియోజకవరగేం న్యక్లు గెదధి రవి 
మరియు దతితురాజేర్ మండలం జనసైనిక్లు మామ్డి దురాగే ప్రసాద్ మరియు మరళ్, 
బి అనిల్ పాల్గేన్నిర్. ఈ సందర్ంగా గెదధి రవి మాట్లాడుతూ వీలైనంత తొందరగా 
మండలంలో అనిని గ్రామాల ప్రజలను కలిసి జనసేన పార్టీ బలోపేతనికి కృషి చేసాతును 
అని చెప్డం జరిగింద.

జనసేనపార్ట్ చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆదవార్యుంలో వాటర్ ట్్యుంకర్

శతఘ్ని న్యూస్: తూర్్గోదావరి జిల్లా, రాజోలు వేసవి కాలంలో నీట్ ఎదదేడికి ప్రజలు 
ఇబ్ందపడుతుండడంతో జనసేనపార్టీ చిర్పవన్ సేవ్సమ్తి ఆద్రయూంలో ప్రతిరోజు ప్రజలక్ 
మంచి నీళ్ళ అందేవిధంగా వ్టర్ ట్యూంకర్ ఏరా్ట చేయడం జరిగింద. ఈ వ్టర్ ట్యూంక్ 
దా్రా మంగళవ్రం సఖినేట్పలిలా గ్రామంలో నీర్ అందక ఇబ్ందులు పడుతుననివ్రికి జనసేన 
న్యక్లు న్మన న్గభూషణం(చిర్పవన్ సేవ్సమ్తి వయూవసాథాపక్లు) కూతుర్ న్మన 
దీక్షిత పుట్టీనరోజు సందర్ంగా ట్రాకటీర్ డిజల్ కి ఆరిధిక సహకారం అందంచగా సఖినేట్పలిలా 
జనసైనిక్ల దా్రా త్రాగునీర్ అందంచడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనిక్లు 
పాల్గేనడం జరిగింద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కాలు విరిగిన వృదధి మహిళకు జనసేన వీరమహిళ 
ఆరిధికసాయుం

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువ్క, మానవ సేవే మాధవ సేవ అననిటలా పాత 
గాజువ్కలో ప్రమాదవశాతూతు కాలు విరిగిన వృదదే మహిళ లలితక్ 
జనసేన వీరమహిళ సగుబిండి వెంకట లక్ష్మి 2000 రూపాయల 

ఆరిధికసాయం అందంచడం జరిగింద.

రైతులు సహా ప్రతి ఒక్కరిని మోసగిుంచడుం సీఎుం జగన్ కు 
వెననాతో పెటట్న విద్య

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలా, ఎనినికలక్ మందు ప్రతి రైతుక్ ఏడాదకి 
పనెనిండు వేల ఐదు వందలు రూపాయలు ఇసాతుమని చెప్ మోసం చేశార్. 
కిసాన్ యోజన కింద కేంద్రం ఇచేచి ఆర్వేల రూపాయలు రాష్టం వ్ట్ 
7500 కలిప 13500 ఇసుతునని సీఎం జగన్ మొతతుం తనే ఇసుతుననిటలా 
చెబుతున్నిర్. ప్రతి రైతుక్ 20,000 ఎగగేట్టీ రైతులను మోసగిసుతుననిద 
నిజమా కాదా?? రాష్టంలో 15 లక్షల మంద రైతులు ఉంటే 1.50 లక్షల 
మందకి రైతు భరోసా కింద 7500 రూపాయలు ఇస్తు వ్రి జీవితలను 
మార్చిసుతుననిటలా సీఎం జగన్ డబా్ కొడుతున్నిర్. రైతులక్ ఇచిచింద 
గోరంత అయితే వితతున్లు, ఎర్వులు విదుయూత్ చ్ర్జిల పెంపు, వయూవసాయ 
మోట్ర్లా మీటరలా, పేర్తో లెక్కలోలా చెప్లేనంత. లక్షల లోపు ఋణాలక్ 

ఉచిత వడీడి అని సీఎం అన్నిర్. ఎక్కడైన్ అమలవుతుందా. కేంద్ర సహకార బాయూంక్లు ర్ణం తీసుక్నని 
రైతుల నుండి బలవంతంగా వడీడి వస్లు చేసుతున్నిర్. జొనని మొక్కజొనని కొనుగోలు పేర్తో రైతు భరోసా 
కేంద్రానిని అడడింపెటటీక్ని వైకాపా నేతలు లక్షాదకార్లు అయితే రైతులు మాత్రం బికార్లవుతున్నిర్. 
అపు్లపాలై ఆత్మ హతయూలు చేసుక్ంటన్నిర్. ఇదేన్ జగన్్మహన్ రెడిడి రైతుల జీవితలలో నింపన 
వెలుగు అని జనసేన పార్టీ చితూతుర్ జిల్లా కారయూదరి్శ అన్నిర్

వై.యస్ జగన్ పై జనసేన నగర అధ్యక్షుడు వై.శ్రీనివాస్ తీవ్ర 
ఆగ్రహుం

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ మఖయూమంత్రి వైయస్ జగన్ 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని పదే పదే విమరి్శంచట్నిని 
జనసేన పార్టీ నగర అధయూక్షుడు వై.శ్రీనివ్స్ తీవ్రంగా ఖండిచ్ర్. 
జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ సభలో పవన్ కళ్యూణ్ ప్రభుత్ వయూతిర్క 
ఓట చీలనివ్ను అనటంతో ప్రభుత్నికి వణుక్పుట్టీ పవన్ 
కళ్యూణిని దతతు పుత్రుడు అంటూ విమరి్శంచటం జగన్ పరిపాలన 
చేతకానితన్నికి నిదర్శనమని అన్నిర్. జగన్ సీబీఐక్ 
దతతుపుత్రుడు, చంచల్ గూడ షట్ల్ బాయూచ్ కాదా తెలపాలన్నిర్. 
జైలోలా నుంచే స్ట్ కేస్ కంపెనీలు నడిపస్తు, బెంగుళూర్లో 
పాయూలస్ లో అవినీతి, తండ్రి పదవి అడడింపెటటీక్ని సంపాదంచిన 

ధనం అవినీతి సొమ్మని ఇవనీని వ్సతువం కాదా అని వై.శ్రీను ప్రశ్నించ్ర్. మూడేళ్ళ నుంచి తడేపలిలా 
పాయూలస్ లో వీడియో గేమ్ లు అడుక్ంటనని జగన్ జనసేన ఆవిరా్వసభ చూసి వణికిపోయి తన 
ఎమె్మలేయూ, మంత్రులతో అతయూవసర మీట్ంగ్ పెట్టీ గడపగడపక్ వెళ్ళమని ఆదేశ్ంచ్ర్. జగనుని సైతం 
తడేపలిలా పాయూలస్ నుంచి బయటక్ తీసుక్వచిచిన ఘనత పవన్ కళ్యూణ్ దే అని తెలిపార్. గడపగడపక్ 
వెళతునని ఎమె్మలేయూ లను, మంత్రులను ప్రజలు చీధరిసుతునని మాట వ్సతువం కాదా తెలపాలన్నిర్. కౌలు 
రైతులు రాష్టీం ఎవరూ చనిపోలేదు అనటం జగన్ పరిపక్తక్ నిదర్శనం, పవన్ కళ్యూణ్ తన కష్ఠారిజితం 
కౌలు రైతులక్ పంచుతూ రైతుల కనీనిర్ తుడవట్నిని తటటీకోలేని జగన్ ఈ విధంగా మాట్లాడటం 
హాసాయూస్దం అని అన్నిర్. రాజమండ్రి ఎంప భరత్, రాజానగరం ఎమె్మలేయూ జక్కంపూడి రాజా మొననిట్ 
వరకూ మీరంటే మీర్ బ్లాడ్ బాయూచ్ లు అనుక్ంటూ, ఆవ భూమలోలా అవినీతి చేసారంటూ ఎంప భరత్ 
పై జక్కంపూడి రాజా విమర్శచేసార్, జక్కంపూడి రాజానే రాజానగరంలో అవినీతి చేసారంటూ ఎంప 
భరత్ ఆరోపంచలేదా అని వై.శ్రీనివ్స్ నిలదీసార్. వీరిదదేరూ ఒకరి అవినీతిని ఒకర్ బహిరంగంగా 
తీవ్రసాధియిలో విమర్శలు చేసుక్ంటూ తిటటీక్ని, జగన్ మందలింపుతో బయటక్ మేమ్దదేంరం ఒక్కటే 
అంటూ కౌగిలించుక్ని నట్స్తు, ఇపు్ట నుంచి ఇదదేరం కలసి దోచుక్ంట్రని, ఇవనీని ప్రజలు 
గమనిసుతున్నిరని, వీరిదదేరిని వచేచి ఎనినికలోలా ప్రజలు ఓడిసాతురని తెలిపార్. ఇంకోసారి వైసీప న్యక్లు 
పవన్ కళ్యూణిని విమరి్శసేతు తగిన బుదదే చెబుతం అంటూ వై.శ్రీనివ్స్ మఖయూమంత్రి జగనిని, మంత్రులను, 
ఎమె్మలేయూ లను తీవ్రంగా హెచచిరించ్ర్.

ర్జకీయ లబిదికోసుం ప్రజలినా వాడుకుుంటుననా 
ప్రభుతవాుం: వుంతల బుజజిబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలారి జిల్లా చింతపలిలా మండలం 
తమ్మంగుల పంచ్యతీ వరతునపలిలా గ్రామమ 
వైసాసిర్ పార్టీ ఈరోజు రాష్టంలో చేసుతునని 
పనులక్ ఎల్ గడప గడపక్ తిరగాలని చెపుతుంద 
? ఏమ్చేసింద ఎక్కడ చూసిన్ అరాచకాలు 
దోపడీ దౌరజినయూంతో రాజకీయ లబిదేకోసం ప్రజలిని 
వ్డుక్ంటనని ప్రభుత్ం ఏమని గడప గడపక్ 

తిరగాలనిపసుతుందని ఎక్కడ చూసిన్ సమసయూలతో సుడిగుండంల్ చుటేటీసిన 
పరిసిథాతి ఉందని కనీసం గిరిజన ప్రాంతలోలా దళ్త సామాజిక వరాగేలక్ 
చెందన వ్ళలాక్ ఇచిచిన పధకాల కోసమా? ఏ ప్రాంతనికి వెళ్లాన్ తమ యొక్క 
బ్రతుక్ మనుగడ కోసం ఎల్ కొనసాగించ్లని చెపు్క్ంటనని వ్ళ్ళ 
కనిపసుతున్నిరని… మేమంత మా మనుగడ దెబ్తీసుకోవడానికే వైసాసిర్ 
పారిటీని ఎనునిక్న్నిమని ప్రజలు ఆవేదన చెందుతున్నిర్ రాష్టంలో జరగవలసిన 
అభవృదధిని నిపవేసి అపు్ల రాష్టంగా ఏర్డిన పరిసిథాతి ఉందని అన్నిర్ 
వైసీపీ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి రాగానే ప్రతి సంవతసిరం జాబ్ కాయూలెండర్ని 
ప్రకట్సాతుమని చి్పి నిర్దోయూగులక్ ఉదోయూగాలు ఇవ్క్ండా రోడుడిన పడవేసి 
ప్రశ్నించే ప్రతి ఒక్కరిపై తపు్డు కేసులు పెట్టీ నడిపసుతునని ప్రభుత్ం సమాజానికి 
ఏమీ న్యూయం చేసుతుందని చింతపలిలా మండల జనసేన నేత వంతల బుజిజిబాబు 
ప్రశ్నించ్ర్.

విశాఖ తూరుపొ నియోజకవరగేుంలో జనసేన 
చలివేుంద్ుం

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ ఉదయం, 20 వ వ్ర్డి విశాఖ తూర్్ 
నియోజకవరగేం విశాఖ ఐ హాసి్టల్ దగగేర ఉనని జివిఎంసి స్్కల్ వదదే 
చలివేంద్రం కారయూక్రమం నిర్హించడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమానికి 
మఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ బొలిశెట్టీ సతయూ 
మఖయూ అతిథిగా హాజరయాయూర్. ఈ కారయూక్రమానికి విచేచిసి విజయవంతం 
చేసిన వీర మహిళలక్ మరియు జనసైనిక్లక్ మా హృదయపూర్క 
ధనయూవ్దాలు తెలియజేసుతున్నిమని విశాఖ తూర్్ నియోజకవరగేం 20 
వ వ్ర్డి వీర మహిళ సారని దేవి అన్నిర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గేన్నిర్.
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