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రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతుకు 
ముఖ్యమ్రంత్రి బహిర్రంగ క్షమాపణ చెప్పాలి

•అర్హత లేని రైతులు అంటూ చేసిన వ్యాఖయాల్ని వెనక్కి తీసుకోవ్ల్
•ముఖయామంత్రి వ్యాఖయాలు రైతంగానిని అవమానపరిచే విధంగా ఉన్నియి
•మీ చట్ంలో లోపాల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికే ఆరోపణలు
•చిత్తశుద్ధి ఉంటే మాతో ప్రతి రైతు ఇంటికీ రండి
•జనసేన సాయం పంద్న రైతుల అర్హత ఏమిటో తెలుసు్తంద్
•ఎవరి నిజాయితీ ఏంటో బయటపడుతుంద్
•ముఖయామంత్రి ప్రభుత్వ కారయాక్రమానిని రాజకీయ ఆరోపణలకు వేద్కగా మారాచురు
•జనసేన పార్్ ఇపపిటిక్ 200 పైచిలుకు కుటంబాలకు సాయం చేసింద్
• ప్రతి రైతు కుటంబానిని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదుకుంటారు

శతఘ్ని న్యాస్: ముఖయామంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడిక్ రైతంగం గురించి, వ్రి సమసయాల గురించి, వయావసాయం 
గురించి ఏ మాత్ం చిత్తశుద్ధి ఉన్ని రాష్టంలో ఉనని ప్రతి రైతుకు బహిరంగ క్షమాపణ చెపాపిల్ అని 
జనసేన పార్్ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో డిమాండ్ 
చేశారు. అనంతపురంలో ప్రభుత్వ కారయాక్రమంలో ముఖయామంత్రి చేసిన వ్యాఖయాల్ని తక్షణమే వెనక్కి 
తీసుకోవ్ల్. ముఖయామంత్రి చేసిన వ్యాఖయాలు రాష్ట రైతంగానిని అవమానపర్చు విధంగా ఉన్నియి. 
జనసేన సాయం చేసిన రైతుల ఇళ్లకు వెళ్్త అర్హత లేని రైతులు ఎవరో? ఎవరిలో నిజాయితీ ఉందో 
బయట పడుతుంద్. ఇబ్ందులో్ల ఉనని ప్రతి రైతు కుటంబానిని ఆదుకుని, వ్రిలో భరోసా నింపే 
విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రైతు భరోసా యాత్ చేపటా్రు. ఇపపిటికే రాష్ట వ్యాప్తంగా 200 
పైచిలుకు కుటంబాలను ఆదుకుని రూ. లక్ష చొపుపిన ఆరిధిక సాయానిని అంద్ంచం. ఈ నెల 19వ తేదీన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్్లలో ఏరాపిట చేసిన కారయాక్రమంలో ఆ 
జిల్్లలో రైతంగానిని ఆదుకుని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయంగా వ్రిక్ భరోసా నింపుతరు. ప్రజలు కూడా ఎవరి మనస్తత్వం ఏంటో తెలుసుకోవ్ల్.

•వైసీపీ వచచుక 3 వేల మంద్ కౌలు రైతుల ఆత్మహతయా
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయామంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి అనంతపురంలో నినని జరిగిన సభలో రైతంగానిక్ సంబంధంచిన అంశాలు ప్రసా్తవించకుండా ప్రభుత్వ కారయాక్రమానిని రాజకీయ 
వేద్కగా వయాక్్తగత ఆరోపణలకే పరిమితం చేశారు. జనసేన పార్్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్టంలో రైతంగం సమసయాలో్ల ఉనని ప్రతిసారి వ్రిక్ అండగా 
నిలబడుతూ వచచురు. తుపాను్ల వచిచునపుపిడుగాని, ధానయాం కొనుగోళ్లలో అవకతవకల వయావహారంలోన్ రైతుల పక్షాన నిల్చి బాధయాతగల రాజకీయ పక్షంగా అననిదాతలో్ల 
ఓ భరోసా నింపారు. రైతుల పట్ల ఆయన ప్రతేయాక శ్రదధి చూప్ంచరు. రాష్టంలో రైతుల పరిసిథితి ఊహించని విధంగా ఉంద్. రైతు స్వరాజయా వేద్క, రైట్ టూ ఇన్ఫర్్మషన్ 
యాక్్ దా్వరా రాష్టంలో నెలకొనని ఈ పరిసిథితుల గురించి లోతుగా అధయాయనం చేసినపుపిడు ఆశచురయాం కల్గించింద్. శ్రీ జగన్ రెడిడి ముఖయామంత్రి అయాయాక సుమారు 3 
వేల మంద్ రైతులు ఆత్మహతయా చేసుకున్నిరు. రాష్టంలో కౌలు రైతుల గురించి మాటా్లడే వయాక్్తగాని, ఆ కుటంబాలను ఆదుకునే వయాక్్తగాని లేడు. ప్రభుత్వం, ముఖయామంత్రిక్ 
కనీసం సపింద్ంచే మనస్తత్వం లేదు.

•కడప జిల్్లలో 132 మంద్ ఆత్మహతయా
ఈ విషయాలనీని తెలుసుకునని తరా్వత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదర్శవంతంగా అందరికంటే ముందుగా సపింద్ంచి తన సంత నిధులు రూ. 5 కోట్ల పార్్క్ విరాళంగా 
ఇచచురు. ప్రతి రైతు కుటంబానిక్ భరోసా ఇచేచు విధంగా జిల్్లలో్ల పరయాటించి రూ. లక్ష ఆరిధిక సాయం అంద్ంచే విధంగా గొపపి నిర్ణయం తీసుకుని యాత్ ప్రారంభంచరు. 
రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి ముఖయామంత్రి అయాయాడు, పాదయాత్ చేసినపుపిడు ఆ ప్రాంతం రైతంగానిక్ హామీలు ఇచచుడు కాబటి్ ఆ ప్రాంతంలో అటవంటి పరిసిథితి 
ఉండదని భావించం. ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు రైతుల వివరాలు పరిశీల్సే్త ముఖయామంత్రి సంత నియోజకవర్ం పుల్వెందులలో 13 మంద్, సంత జిల్్ల కడపలో 
132 మంద్ కౌలు రైతులు ఆత్మహతయా చేసుకున్నిరు. నిజంగా మీలో నిజాయతీ ఉంటే రైతుల్ని అవమానపరిచే విధంగా చేసిన వ్యాఖయాల్ని వెనక్కి తీసుకోండి. జనసేన పార్్ 
చిత్తశుద్దితో పారదర్శకంగా ప్రతి రైతు కుటంబానిక్ ఒక భరోసా నింప్ వ్రి బిడడిల్ని ఆదుకునే విధంగా, వ్రిక్ భవిషయాతు్త ఉండే విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిర్ణయం 
తీసుకున్నిరు. అనిని అంశాల మీద లోతుగా అధయాయనం చేసిన తరా్వతే ఆ కుటంబాలనినింటినీ జనసేన పార్్ ఆదుకుంటోంద్.

•శ్రీ జగన్ రెడిడిక్ ఛాలంజ్ చేసు్తన్నిం..
శ్రీ జగన్ రెడిడి.... మీరు ప్రవేశపెటి్న చట్ంలోని లోపాల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికే అర్హత లేని రైతులు అని మాటా్లడుతున్నిరు. నేను శ్రీ జగన్ రెడిడిక్ ఛాలంజ్ చేసు్తన్ని. రండి 
ప్రతి రైతు ఇంటికీ వెళ్దిం. ఏ రైతుని అయితే మేము ఆదుకుని రూ. లక్ష ఇచచుమో, అర్హత లేని రైతులు అంటూ ఏ రైతుని అయితే అన్నిరో ఆ కుటంబాలను కలసి వెళ్్ల 
పరామరి్శదాదిం. ఎవరి నిజాయితీ ఏంటో బయట పడుతుంద్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి జిల్్ల పరయాటన అనగానే హడావిడిగా రాత్రిక్ రాత్రి మీ ప్రభుత్వం నుంచి బాధతుల 
ఖాతలో్ల రూ. లక్ష ఎందుకు వేసు్తన్నిరు. ఇచిచున హామీ మేరకు మీ ప్రభుత్వం నుంచి రూ. 7 లక్షలు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఒక కుటంబం ఇంటి పెదదిను కోలోపియి బాధలో 
నల్గిపోయి, ప్రభుత్వ కారాయాలయాల చ్టూ్ అర్జీలతో చనిపోయిన వయాక్్త కాగితలు తీసుకుని తిరిగితే, చల్ సందరాభాలో్ల 8 నెలలు గడచిన్ కనీసం ఆ కుటంబాలో్ల 
మహిళలకు ఫంచను్ల కూడా ఇవ్వటం లేదు. అల్ంటి కుటంబాలను ఇంటింటికీ వెళ్్ల శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరామరి్శంచి రూ. లక్ష ఆరిధిక సాయం చేసు్తంటే, ఈ 
ముఖయామంత్రి ప్రభుత్వ కారయాక్రమాలను రాజకీయ వేద్కలుగా మారుచుకుని విమర్శలు చేసా్తరా? జనసేన పార్్ దగ్ర ఉనని లకకిలు మీకు అందచేయడానిక్ మేము సిదధింగా 
ఉన్నిం. అనీని రైట్ టూ ఇన్ఫర్్మషన్ యాక్్ ప్రకారం ఎఫ్ఐఆర్ లో ఉనని రిపోరు్ మేరకు, పోసు్మార్ం రిపోరు్ సహా క్రోడీకరించం. మీరు ముఖయామంత్రి అయాయాక 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతంగం ఎదుర్కినని కష్్లు ఎపుపిడూ ఎదురోకిలేదు. ఇద్ వ్స్తవం. ప్రతి రైతునీ ఆదుకునే విధంగా మీరు సపింద్ంచల్. ప్రతి కుటంబానిక్ రూ.7 లక్షల 
పరిహారం ఇవ్్వల్. మీరు ప్రవేశపెటి్న కౌలుదారుల హకుకి చట్ం వలే్ల ఈ రోజు రైతంగానిక్ ఇంత నష్ం జరిగింద్. ఆ చట్ంలోని లోపాల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికే మీరు 
నోటిక్ వచిచుంద్ మాటా్లడుతున్నిరు. భూ యజమాని దగ్ర నుంచి 11 నెలల అగ్రిమంట్ కా్లజ్ పెటి్ంద్ మీరు కాదా? విత్తన్ల సబిసిడి ఏ కౌలు రైతుకు వచిచుంద్? ఎరువుల 
సబిసిడి ఏ రైతుకు వచిచుంద్? రైతు భరోసా కేంద్రానిక్ వెళ్్లనపుపిడు ఆ రైతుని ఆదుకునే న్ధుడు ఎవరు? కేవలం రైతు భరోసా కేంద్రాలు వైసీపీ న్యకులకే పరిమితం 
అయాయాయి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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ప్రజా సమస్యల పరిష్కార్రంపై దృష్టి పెటటి్రండి
* పతు్తలు, అభయారుథిలు, కమిటీల నియామకం గురించి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ చూసుకుంటారు
* మనమంత పార్్ బలోపేతం కోసం, పార్్ గెలుపు కోసం ఐకయాతతో పని చేయాల్
* సాథినిక ప్రజా సమసయాలు పరిషకిరించి ప్రజల అభనందనలు ఓట రూపంలో వేయించ్కోగలగాల్
*న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలతో జనసేన పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ కొణిదల న్గబాబు

శతఘ్ని న్యాస్: వీర మహిళలు, జనసైనికులు, న్యకులు సాధయామైనంత వరకూ ప్రజలో్ల ఉంటూ, ప్రజా 
సమసయాలపై దృష్్ పెటి్ అవి పరిష్కిరం అయ్యాల్ పని చెయాయాలని జనసేన పార్్ ప్.ఏ.సీ. సభుయాలు శ్రీ 
కొణిదల న్గబాబు గారు సపిష్ం చేశారు. బుధవ్రం జనసేన పార్్ కేంద్ర కారాయాలయంలో వివిధ జిల్్లల 
నుంచి వచిచున న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలతో న్గబాబు గారు మాటా్లడారు. సాథినికంగా, 
సామాజికంగా పలు సమసయాలు న్గబాబు గారి దృష్్క్ తీసుకురాగా - ఆయన సపింద్స్్త.. జనసైనికులుగా 
మనమంత పార్్ బలోపేతం కోసం, పార్్ గెలుపు కోసం పని చేయాలనిస్చించరు. మన లక్షష్య సాధన ద్శ మాత్ం ఎటి్ పరిసిథితులో్లన్ చెదరనివ్వకూడదని చెపాపిరు. 
చల్ ఇబ్ందులను, అనిని అవరోధాలను దాటకొని మనం ఈ సిథితిక్ వచచుమని మును్మందు ఇంకెనిని ఇబ్ందులు ఎదురైన్ అలసిపోని గుండె ధైరయాంతో పని చెయాయాల్సిన 
బాధయాత మనకుననిదని అన్నిరు. జనసేన పార్్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారి భావజాలం మన ఆయుధమని, జనసేన గెలుపు కోసం రానునని ఎనినికల సంగ్రామంపై 
దృష్్ పెటా్లని పేర్కిన్నిరు. పతు్తలు, ఎనినికలో్ల పోటీ చేసే అభయారుథిల ఎంప్క, కమిటీల నియామకం గురించి మన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు చూసుకుంటారని, 
ప్.ఏ.సీ. సభుయాలు, పార్్లో వివిధ హోదాలో్ల ఉనని న్యకులతో, జిల్్ల, రాష్ట సాథియి నేతలతో చరిచుంచి మనందరికీ ఆమోదయోగయామైన నిర్ణయంతీసుకుంటారని చెపాపిరు. 
ప్రతీ నియోజకవర్ంలో, ప్రతీ పోల్ంగ్ కేంద్రాలో్ల, ప్రతీ బాయాలట్ బాకుసిలో జనసేనకు ఓట వేయించల్సిన బాధయాతను జనసైనికులుగా మనం తీసుకోవ్లని, సాథినికంగా 
ఎకకిడికకకిడ ప్రజా సమసయాలు తెలుసుకొని వ్టి పరిష్కిరం కోసం పని చేసి తదా్వరా వ్రి అభనందనలు ఓట రూపంలో బాయాలట్ బాకుసిలో వేయించ్కోగలగాలని 
తెల్పారు. జనసేన పార్్క్ రాజాయాధకారం కట్బెటా్ల్సిన ఆవశయాకతను ప్రజలకు వివరించలని, పవన్ కల్యాణ్ గారు ముఖయామంత్రి అయితే పరిపాలనలో చోట చేసుకునే 
విప్లవ్త్మకమైన మారుపిలను ప్రతీ పౌరుడిక్ విడమరచి తెల్యజేయాలని సపిష్ం చేశారు.

పెనుగ్రండ మ్రండల్రంలో క్రియాశీల సభ్యత్వ కిట్ల ప్రంపిణీ కార్యక్రమ్రం
శతఘ్ని న్యాస్: పెనుగొండ: జనసేన పార్్ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆదేశానుసారం.. క్రియాశీల సభయాత్వ క్ట్ల పంప్ణీ కారయాక్రమానిని ఆచంట 
నియోజకవర్ంలోని పెనుగొండ మండలంలో మంగళవ్రం ఎంతో అంగరంగ 
వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమానిక్ జనసేన పార్్ రాష్ట 
కారయాదరి్శ శ్రీమతి ప్రియాసౌజనయా, రాష్ట అధకార ప్రతినిధ శ్రీమతి రాయపాటి 
అరుణ, వీరవ్సరం మండల జనసేన పార్్ అధయాక్షులు గుండా రామకృష్ణ 
ముఖయా అతిధులుగా విచేచుయడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమం పెనుగొండ మండల 
అధయాక్షులు కంబాల బాబులు అధయాక్షతన జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో పెనుగొండ 
గ్రామ పార్్ అధయాక్షులు యర్ంశెటి్ బాబురావు, జిల్్ల ఉపాధయాక్షుడు వెంగళ 
దాసు దానయయా, ఆచంట మండలం పార్్ అధయాక్షులు జవ్్వద్ బాల్జీ, పోడూరు 
మండల అధయాక్షులు గుడాల రాజేష్, పెనుమంట్ర మండల అధయాక్షులు కోయ 
వెంకట కార్్తక్, జిల్్ల సెక్రెటర్ చిటూరి శ్రీనివ్స్, మరో జిల్్ల సెక్రెటర్ అడాడిల 
దుర్, పార్్ జాయింట్ సెక్రెటర్ రావి హర్ష్, ఆచంట మండలం వైస్ ఎంపీపీ 
ఎర్గుంట్ల న్గరాజు, వీరవ్సరం మండలం వైస్ ఎంపీపీ అడాడిల రాము, 
సిదాధింతం గ్రామ సరపించ్ చింతపల్్ల గంగ రాజు ( చంటి ), రామననిపాలం 

ఎంప్టిసి ముఖ మాట్ల కృష్ణ కాంత్, 
పాలమూరు ఎంపీటీసీ మాచిరెడిడి న్గ 
దుర్, పంచయతీ పాలకవర్ సభుయాలు 
చిటీనీడి రాము, మరో పంచయతీ 
పాలకవర్ సభుయాడు కాక్ ప్రభాకర్ 
రావు, పెనుగొండ మండలంలోని అనిని 
గ్రామాల పార్్ అధయాక్షులు, మండల 
కారయావర్ సభుయాలు, తద్తర న్యకులు, 
కారయాకర్తలు వీరమహిళలు, అధక 
సంఖయాలో పాల్్న్నిరు.

ఈ ప్రభుత్వం ఎకకిడా రాష్ట ప్రజానీకానిని ఆదుకునని దాఖల్లు లేవు. జనసేన పార్్ నుంచి మేము డిమాండ్ చేసు్తన్నిం రాష్ట ప్రజలకు ఈ ముఖయామంత్రి క్షమాపణ చెపాపిల్. 
కష్్లో్ల ఉనని రైతంగానిక్ పెదది ద్కుకిగా కనీనిరు తుడవ్ల్సింద్పోయి ఆరోపణలు చేస్్త పబ్ం గడపడానిక్ మించి దారుణమైన పరిసిథితి ఏముంటంద్.

•కౌలు రైతులు పాసు పుస్తకం ఎకకిడి నుంచి తెసా్తరు
ఈ ముఖయామంత్రిక్ ఒకకిటే చెబుతున్నిం. న్టిక్ న్రు శాతం మా దగ్ర ఉనని లకకిల ప్రకారం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కౌలు రైతుల్ని పరామరి్శసా్తరు. ఆ కుటంబాలకు 
ఆరిధిక భరోసాతో పాట మనోధైరయాం కల్పించే విధంగా ఆ కుటంబానిని ఆదుకుని జనసేన పార్్ తరఫున లక్ష ఆరిధిక సాయం ఇసా్తరు. ప్రభుత్వంలో చిత్తశుద్ది ఉంటే మీరు 
ముఖయామంత్రిగా ఇచిచున మాట మేరకు ప్రతి కుటంబానిక్ రూ.7 లక్షల పరిహారం అంద్ంచల్. కౌలు రైతు పటా్దారు పాసు పుస్తకం ఎకకిడి నుంచి తెసా్తరు. ఏ భూ 
యజమాని వ్రిక్ ఇసా్తరు. అదొక షరతుగా పెటా్రు. రండి తేలుచుకుందాం. ప్రతి ఇంటిక్ వెళ్్ల ప్రతి కుటంబానిని పరామరి్శదాదిం. జనసేన పార్్ కేవలం సమాజానిక్ 
ఉపయోగపడే విధంగా తన రాజకీయ ప్రసాథిన్నిని కొనసాగిసు్తంద్. ప్రభుత్వం అంటే ఒక పార్్కో, కుటంబానికో ఉపయోగపడే విధంగా పని చేయడానిక్ మేము సిదధింగా 
లేము. దయచేసి మీరు చేసు్తనని ఆరోపణలు మానుకోండి అని శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ హితవు పల్కారు.
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రవణ్రం స్్వమి నాయుడు పుట్టినరోజు వేడుకలు
*విజయనగరం జిల్్ల చిరంజీవి యువత &అంజనీపుత్ ఆధ్వరయాంలో.. రవణం సా్వమి న్యుడు 
పుటి్నరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరం: అఖిల భారత 
చిరంజీవి యువత వయావసాథిపకధయాక్షులు, 
మగాభమానుల రధసారధ, రవణం 
సా్వమి న్యుడు పుటి్నరోజు సందర్ంగా 
విజయనగరం జిల్్ల చిరంజీవి యువత 
మరియు అంజనీపుత్ చిరంజీవి 
ప్రజాసేవ్సంఘంఆధ్వరయాంలో బుధవ్రం 
ఉదయం పాత బసా్ండ్ వదదినునని శ్రీ సిద్ది బుద్ది 
సహిత వరసిద్ధి విన్యక దేవ్లయంలో ప్రతేయాక 
పూజలు నిర్వహించి, అనంతరం ఫైర్ ఆఫీస్ 
ఎదురుగా ఉనని రెడ్ క్రాస్ సంసథి వ్రి పట్ణ 
నిరాశ్రుయల వసతి గృహంలో ఉనని వృదుధిలకు, 
అన్ధులకు అల్పిహారం అంద్ంచరు.
ఈ సందరభాంగా విజయనగరం జిల్్ల చిరంజీవి 

యువత అధయాక్షులు, జనసేన పార్్ సీనియర్ న్యకులు తయాడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) 
మాటా్లడుతూ.. ప్రపంచంలో మగాఫ్యామిలీ అభమానులందరిని ఒకే తటిపైక్ తెచిచు వ్రందరినీ 
సేవ్మార్ం, ఆధాయాతి్మక మార్ం వైపు నడిప్ంచే న్యకులు రవణం సా్వమి న్యుడు అని, ఏ 
అభమాని కష్ంలో ఉన్ని నేనున్నినంటూ ఆదుకునే మహోననిత వయాక్్త సా్వమి న్యుడు అని, 
మా మగాభమానులందరిక్ ఇటవంటి ఆదర్శమూరి్త, స్్ఫరి్త ప్రధాతగా రవణం సా్వమి న్యుడు 
నిలుసా్తరని అన్నిరు.
ఈ కారయాక్రమంలో అంజనీపుత్ చిరంజీవి ప్రజాసేవ్సంఘం అధయాక్షులు కొయాయాన లక్షష్మణ్ యాదవ్, 
కారయాదరి్శ లోప్ంటి కళ్యాణ్, జనసేన న్యకులు ముద్ల్ శ్రీనివ్స్, దువు్వ రాము పాల్్న్నిరు.

నిరుపేద గృహనిరామాణానికి జనసేన చేయూత
 శతఘ్ని న్యాస్:  ప్.గననివరం, గంటి పెదపూడి లంకకు చెంద్న పుచచుకాయల మంగాదేవి ఇళ్ళు 
నిమిత్తం చల్ ఇబ్ంద్ పడుతున్నిరని తెలుసుకునని జనసేన సీనియర్ కారయాకార్త న్ని బొరుసు 
ఆద్వరయాంలో మంగాదేవి క్ 20 సిమంట్ బసా్తలు నిమిత్తం చెక్ ను మంగాదేవిక్ అండజేయడం 
జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో బొరుసు న్ని, నంబు రాము, బొల్శెటి్ సాయి, అడాడిల శ్రీను, కపపిల్ 
న్గ్ంద్ర, మాధవరావు, గంగిదసి భగవ్న్ రావు, మాత గంగారాజు, మాత కృష్ణ, మనుకుండా 
బుజిజీ మరి కొందరు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగింద్.

అమలాపుర్రం అల్లర్ల ప్ప్రం పూరితిగా వైసీపీదే: 
ఎస్ వి బాబు

 శతఘ్ని న్యాస్:  పెడన, విచిఛిననికర 
శకు్తలకు రాజాయాధకారం వసే్త ఎల్ంటి 
విధ్వంసం సృష్్సా్తర్ అమల్పురం 
అల్లరు్ల అందుకు తరాకిణం. 
అమల్పురం అల్లర్లను జనసేన మీద, 

ఒక సామాజికవర్ం మీద నెటి్ వేయాలని వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రయతినించింద్. పచచుని 
కోనసీమను రావణకాష్ంల్ చేసి చల్మంట కాచ్కునే ప్రయతనిం చేసింద్. కోనసీమ 
వ్సులు ఎంతో విజుఞులు, సమన్వయంతో వయావహరించరు. ఇపుపిడు అసలు దొంగలు 
బయట పడాడిరు. వ్రు మొత్తం వైసీపీ న్యకులు, మంత్రి అనుచరులు. ఇపుపిడు అధకార 
పార్్ ఏమి సమాధానం చెబుతుంద్. వైసీపీ దాష్్కం దురా్మర్పు పాలనకు చరమగీతం పాడే 
సమయం ఆసననిమైంద్. రాబోయ్ ఎనినికలో్ల ప్రజలు వైసీపీ పార్్క్ తపపిక బుద్ధి చెబుతరు. 
జగన్ రెడిడి క్ ఒక ఛాన్సి ఇచిచు మోస పోయిన ప్రజలు, అదే చివరి ఛాన్సి చేయడానిక్ సిదధిం 
అవుతున్నిరని పెడన నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు ఎస్ వి బాబు అన్నిరు.

యనమదల ఉమామహేశ్వరను పరామరి్శ్రంచిన 
పితాని

శతఘ్ని న్యాస్: 
ముమి్మడివరం, రాష్ట 
జనసేన పార్్ రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ 
సభుయాలు ముమి్మడివరం 
నియోజకవర్ం ఇన్చుర్జీ 
శ్రీ ప్తని బాలకృష్ణ 

కాట్రేనికోన మండలం కొపుపి కుంట గ్రామంలో హార్్ సరజీర్ చేయించ్కునని ఎక్సి 
ఎంప్టిసి యనమదల ఉమామహేశ్వర ని పరామరి్శంచిన ప్తని బాలకృష్ణ. ఈ 
కారయాక్రమంలో ప్తని వెంట మండల అధయాక్షులు మోకా బాల ప్రసాద్, ప్ల్్ల గోప్, 
బీమాల స్రయాన్యుడు, దొమే్మటి వెంకటేశ్వరరావు, దొమే్మటి రామచంద్రరావు, 
దొమే్మటి రాధాకృష్ణ, గుతు్తల న్గేశ్వరరావు, చింతపల్్ల గంగాధరరావు, యనమదల 
భగవ్న్ దాస్, యనమదల వేరయయా, కడల్ సతయాన్రాయణ(పెదది అబు్లు) 
తద్తరులు పాల్్న్నిరు.

రైల్్వ కోడూరు జనసైనికులు చేస్తిన్న పోరాటాలు 
హర్షణీయ్రం: నాగబాబు

శతఘ్ని న్యాస్:  హైదరాబాద్ జనసేన సెంట్రల్ ఆఫీస్ నందు బుధవ్రం 
జనసేన పీఏసీ సభుయాలు కొణిదల న్గబాబును రైలే్వ కోడూరు జనసేన 
న్యకులు మరాయాదపూర్వకంగా కల్సి.. కోడూరు జనసేన నియోజకవర్ 
అభవృద్ది, పటిష్త, జనసైనికులు చేసు్తనని పోరాటాలు గురించి క్షుణ్ణంగా 
న్గబాబు గారిక్ వివరించడం జరిగింద్. పార్్ అభవృద్ధి కోసం పటిష్త కోసం 
కష్పడే ఏ ఒకకిరికీ పార్్ అన్యాయం చేయబోదని.. ప్రజా సేవే పరమావధగా 
జనసేన జండాతో పోరాటాలు చేసే ప్రతి ఒకకిరిక్ పార్్ అండగా ఉంటందని.. 
ఈ సందరభాంగా న్గబాబుగారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింద్. రాబోయ్ సార్వత్రిక 
ఎనినికలో్ల జనసేన విజయమే పరమావధగా ప్రతిఒకకిరూ మరింతగా కష్పడాలని.. 
నియోజకవర్ ఎమ్మలేయా అభయారుథిల ప్రకటన విషయంలో పార్్ అధష్్నం పటిష్మైన 
సమాచరంతో అందరికీ ఆమోదయోగయామైన అభయారుథిలనే బరిలోక్ ద్ంపుతరని.. 
పవన్ కల్యాణ్ గారిని ముఖయామంత్రిగా చేసుకోవడమే జనసేన పార్్ ధ్యాయంగా 
ప్రతి ఒకకిరూ సమర శంఖారావం పూరించలని అకో్బర్ నెలలో విజయదశమి 
రోజున ప్రారంభంచే పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాత్కు ప్రతి ఒకకిరూ సహకరించలని 
ఈ సందర్ంగా న్గబాబు గారు తెల్యచేయడం జరిగింద్. రైలే్వ కోడూరులో 
జనసైనికులు చేసు్తనని అదుభాతమైన జనసేన పోరాటాల గురించి ఆయన 
విననితరవ్త హర్ం వయాక్తం చేయడం జరిగింద్. ప్రజాసేవే పరమావధగా ఇల్ంటి 
పోరాటాలు కొనసాగించలని ఆయన కోరడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో రైలే్వ 
కోడూరు జనసేన న్యకులు మర్రి రెడిడిప్రసాద్, అంక్శెటి్ మణి, వరధిన ప్రసాద్, 
జంపనని జనసేన దళ్త న్యకుడు నగిరి పాటి మహేష్ పాల్్న్నిరు.

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

నిడమర్రు గ్రామ్రంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల ప్రంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: ఉంగుటూరు 
నియోజకవర్ం, నిడమర్రు మండలం, 
నిడమర్రు గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయాత్వ 
క్ట్ల పంప్ణీ కారయాక్రమం ఘనంగా 
నిర్వహించడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో 
భాగంగా.. జనసేన పార్్ క్రియాశీలక 
సభయాత్వం క్ట్లను పార్్ యువ న్యకుడు 
దూసనపూడి ఉమ సుర్ష్ చేతుల మీదగా 
జనసైనికులు కూచిపూడి చెందు, కూచిపూడి 
సుబా్రావు, దూసనపూడి వేంకటేష్, కననిజి 
చినిని, పోతు సాయి, బేతళ మూరి్త, మరి 
కొందరు జనసైనికులకు అందచేయడం 
జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో పార్్ 
న్యకులు, కారయాకర్తలు పాల్్న్నిరు.

సిబ్్రందిని రెగ్్యలర్ చేసి వాళ్ళకి నా్యయ్రం చేయాలని 
జనసేన డిమా్రండ్

శతఘ్ని న్యాస్: బాసర ఐఐఐటిలో 
గత రెండు రోజులుగా తమ 
సమసయాలను పరిషకిరించలని 
కోరుతూ 6000 వేల మంద్ 
విదాయారుథిలు, ధరాని చేసు్తన్నిరు. 
వ్రిక్ మదదితుగా భంసా నుండి 
బాసర వెళ్్తనని జనసేన పార్్ ఉమ్మడి 
ఆద్ల్బాద్ జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు 

సుంకెట మహేష్ బాబు జనసైనికులను పోలీస్ వ్ళ్ళు అరెస్్ చేశారు. పోలీస్ అరెస్్ లకు 
భయపడం విదాయారుథిలక్ న్ణయామైన విదయాను అంద్ంచడంతో పాట మంచి నీటి సౌకరయాం, 
నేరుచుకోవడానిక్ ల్ప్ టాప్ లు, రూమ్సి అససిలు బాగాలేవు అసలే వరా్కాలం రూమ్ 
నిండా వ్టర్ ఇల్ చల్ ఇబ్ంద్ పడుతున్నిరు. యూనివరిసిటీలో మొత్తం కాంట్రాక్్ 
వయావసథి కావడం వల్ల కేవలం డబు్ల కోసం మాత్మే పనిచేసు్తన్నిరు. కనీసం ఒకకిసారైన్ 
ఇపపిటి వరకు తెలంగాణ ముఖయామంత్రి, కానీ విదాయాశాఖ మంత్రి సబిత ఇంద్ర రెడిడి పరయాటన 
చేయకపోవడం చల్ విడూడిరం పేరుకే యునివరిసిటీ కాని అభవృద్ధిక్ ఆమడ దూరంలో 
ఉంద్. వెంటనే విదాయా సంసథి బాసర ఐఐఐటిలోని ఉదోయాగులను పరి్మనెంట్ చేయాలని, 
హెచ్.ఆర్.టి, మంటర్సి, వివిధ బోధనేతర సిబ్ంద్ని రెగుయాలర్ చేసి వ్ళళుక్ న్యాయం 
చేయాలని విదాయారుథిల సమసయాలను ప్రభుత్వం అససిలు పటి్ంచ్కోవడం లేదు. ప్రభుత్వ 
నిర్లక్షష్యం అధకారుల భాధయాత రాహితయాం వల్లనే అకకిడ సరైన వసతి విదాయా సౌకరయాం 
కల్పించ లేక పోయారు. యూనివరి్శటిని కాంట్రాక్్ పదధితి నుండి విముక్్త చేసేంతవరకు 
పోరాటం కొనసాగిసా్తం. అరెస్్ అయిన జనసైనికులు అరుజీన్, మయూర్ తద్తరులు.

సీబీఐ దతతిపుత్రుడు జగన్ మోహన్ రెడిడి 
నిరాధార ఆరోపణలు చేయడ్రం ఆయన 
అవివేకానికి నిదర్శన్రం: పె్రండ్్యల శ్రీలత

శతఘ్ని న్యాస్:  అనంతపురం 
జిల్్ల జనసేన పార్్ మహిళ్ 
కారాయాలయంలో రాయలసీమ 
మహిళ్ విభాగం ప్రాంతీయ 
కమిటీ సభుయారాలు పెండాయాల 
శ్రీలత మీడియా సమావేశంలో 
మాటా్లడుతూ… ఉమ్మడి 
అనంతపురం జిల్్ల పరయాటనకు 
వచిచున సీబీఐ దత్తపుత్రుడు 
జగనో్మహన్ రెడిడి మా అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ క్ ప్రజలలో 

ఆదరణ పెరుగుతోందని గ్రహించి పదేపదే నిరాధార ఆరోపణలు చేస్్త దత్తపుత్రుడనడం సిగు్చేట 
అధకారంలో ఉండి కూడా ప్రభుత్వం చేయలేని గొపపి పని ఆత్మహతయా చేసుకునని 3 వేల రైతు 
కుటంబాలకు దాదాపు 30 కోట్ల రూపాయలు మా అధయాక్షులవ్రు ఇసు్తంటే అద్ చూసి ఓర్వలేక 
సిబిఐ దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒకకి రైతుని కూడా చూప్ంచలేకపోయారు అని విమరి్శంచడం 
విడూడిరంగా ఉందని మా అధయాక్షులవ్రు అనంతపురంలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ ఏప్రిల్ 
12వ తేదీన అంటే మీరు ఈరోజు సభ పెటి్న రాపా్తడు నియోజకవర్ంలోని మనినిల గ్రామంలో 
రచచుబండ కారయాక్రమానిని నిర్వహించి 33 మంద్ ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటంబాలకు 
లక్ష రూపాయల చొపుపిన పరిహారం అంద్ంచరని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏప్రిల్ 12వ తేదీన 
రైతు భరోసా పరామర్శకు వసా్తరనగ మీ ప్రభుత్వ యంత్ంగం ఆగమేఘాల మీద ఆత్మహతయా 
చేసుకునని పూలకుంట రైతు చినని గంగయయా భారయా అరుణ అకౌంట్ లో (31392210019176) 
లక్ష రూపాయలు ఏప్రిల్ 11వ తేదీన మరియు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పరయాటనకు వచిచున రోజు 
12వ తేదీన ప్రభుత్వం ఆరు లక్షల రూపాయలు అకౌంట లో వేయడం నిజమా అబదదిమా? వీరి 
కుటంబానిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరామరి్శంచడం వ్స్తవం కాదా..? అల్గే మనినిల గ్రామంలో 
వడేడి ఆంజనేయులు భారయా రామాంజి నమ్మ అకౌంటో్ల (31202010027131) ఏప్రిల్ 11వ 
తేదీన లక్ష రూపాయలు ఏప్రిల్ 12వ తేదీన 6 లక్షలు వేశారు, అదేవిధంగా ప్.తిమా్మచరి భారయా 
లక్ష్మి కెనరా బాయాంక్ అకౌంట్ లో (31202010019545) లక్ష రూపాయలు, మరియు మనీనిల 
గ్రామానిక్ చెంద్న ఆత్మహతయా చేసుకునని ఆద్న్రాయణ భారయా అకౌంటో్ల ఏప్రిల్ 11వ తేదీన లక్ష 
రూపాయలు వేసిన విషయం నిజం కాదా?
* ఇల్ చెపుపికుంటూ పోతే ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్్లలో ప్రతి ఒకకి ఆత్మహతయా చేసుకునని రైతు 
కుటంబానిక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరామర్శకు వసు్తన్నిరని వ్రి అకౌంట్ లో డబు్లు వేసి 
వ్రిని సభకు రాకుండా అడుడికునని విషయం వ్స్తవం కాదా?
* వీరి కుటంబాలకు పవన్ కళ్యాణ్ పరామరి్శంచడం వ్స్తవం కాదా అని ఈరోజు మీడియా 
ముఖంగా ఈ సిబిఐ దత్తపుత్రునిని అడుగుతున్నిం.
* మా అధయాక్షులవ్రు ప్రజలకు మాత్మే దత్తపుత్రుడని తెల్యజేస్్త ఈరోజు రాష్్రానిని అబదధిపు 
హామీలతో బ్రష్్ పటి్సు్త దేశంలోనే రాష్్రానిని మొదటి సాథినంలో నిలుపుత అనడం సిగు్చేట కొత్త 
జిల్్లల పేర్లతో రాజకీయం చేసి కోనసీమను తగలబెటి్న పాపం మీ వైసిప్ ప్రభుత్వనిదే.

నిజంగా మీకు రైతుల మీద వ్రి అభవృద్ధి మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాష్టంలో దానయాం కొనుగోలు 
చేసి నిర్్ణత సమయంలో రైతులకు డబు్లు చెల్్లంచండి, ఎనినికల హామీలో 12,500 రూపాయలు 
ప్రతి రైతు కుటంబానిక్ పెట్బడి సాయం క్ంద అంద్సా్తనని ఇపుపిడు 7500 ఇసు్తన్నిరని 
సీబీఐ దత్తపుత్రుని ప్రభుత్వం ప్రజలకు మేలు చేసు్తంటే తన సంత జిల్్లలో 130 మంద్క్ పైగా 
రైతులు ఎల్ ఆత్మహతయా చేసుకున్నిరని ఈ పాపం సిబిఐ దత్తపుత్రుడిదే అని తెల్యజేస్్త మీరు 
అధకారంలోక్ వచిచునపపిటి నుండి ఇపపిటివరకు సేంద్రియ వయావసాయానిక్ సబిసిడీ క్ంద డ్రిప్ 
సిస్ంని అంద్ంచలేదు మీరు చెప్పిన ఆర్.బి.కె కేంద్రాలలో రైతులు పడిగాపులు కాసు్తనని కౌలు 
కారుడిలు అంద్ంచడం లేదు.
* ఈ సీబీఐ దత్తపుత్రుడు 2019 ఎనినికలో్ల చెప్పిన అబదాధిలని పదే పదే చెప్పి ప్రజలను మోసం 
చేసి అధకారంలోక్ వచిచు రాష్్రానిని నిలువుదోప్డీ చేసి అబదధిపు మాటలతో ఇపుపిడు కూడా ప్రజలను 
నమి్మంచలని చూసు్తన్నిరని కానీ మా న్యకునిక్ ప్రజలలో ప్రేమ విశా్వసం ఉందని రాష్ట 
ప్రయోజన్ల కోసం అభవృద్ధికోసం ఆలోచించే గొపపి న్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ కాబటి్ రాబోయ్ 
ఎనినికలలో జనసేన ప్రభుత్వనిని ఖచిచుతంగా సాథిప్సా్తమని తెల్యజేశారు… ఈ సమావేశంలో 
జిల్్ల సంయుక్త కారయాదరి్శ బాలయాం రాజేష్ కళ్యాణదుర్ం జనసేన న్యకులు జాకీర్, వంశీ 
మొదలైన జనసేన కారయాకర్తలు పాల్్నడం జరిగింద్.

రాష్ట్రంలో ఎలా్రంట్ పరిసిథితులు ఉనా్నయో 
ప్రజలారా గమని్రంచ్రండి: దార్రం అనిత

శతఘ్ని న్యాస్: చితూ్తరు జిల్్ల 
జనసేన ప్రధాన కారాయాదరి్శ దారం 
అనిత మాటా్లడుతూ.. గడప గడపకు 
ప్రభుత్వ కారయాక్రమంలో పథకాల ల్స్్ 
చదువుతుంటే.. లబిదిదారుడు తమకు 
ఇంటి కోసం అప్్లకేషన్ పెట్కున్ని 
రాలేదు అనగానే పోలవరం ఎమ్మలేయా 
బాలరాజు అనుచరులు వ్రిపై దాడిక్ 

ఎగబడాడిరు. పెన్న్ ఎపపిటినుండో వసు్తంద్ అని చెబితే మా ప్రభుత్వం ఇసు్తంద్ తీసుకోవదుది 
అంటన్నిరు. అర్హత ఉంటే ఇవ్వం అనడానిక్ మీరు ఎవరు? రాష్టంలో ఎల్ంటి పరిసిథితులు 
ఉన్నియో దయచేసి ప్రజలు గమనించండి దారం అనిత తెల్యజేశారు.

పవన్ కళ్్యణ్ ని సీఎ్రం చేయడ్రం ప్రతి ఒకకా 
ఆ్రంధ్రుడి బాధ్యత

శతఘ్ని న్యాస్:  ఎచెచుర్ల, రణసథిలం, తెలంగాణ రాష్ట సాధన 
కొరకు అకకిడునని అనిని పార్్ల న్యకులు వ్రి యొకకి 
పదవులకు రాజీన్మాలు చేస్్త ఉసా్మనియా విదాయారిథి 
విభాగం మేధావులు సాథినిక ప్రజలు తెలంగాణ రాష్టం 
సాధంచ్కునే అంతవరకు నిరంతరం పోరాడుతూనే ఉండి 
ప్రాణతయాగాలు చేసుకుంటే గానీ తెలంగాణ రాష్టం అనేద్ 
సాధయాపడలేదు. మరి అల్ంటిద్ ఆంధ్రప్రదేశ్్ల ప్రతేయాక 
హోదా కొరకు, విశాఖ రైలే్వ జోన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట 

రాజధాని ఏద్ అని, నితయావసర వసు్తవుల ధరలు తగి్ంచడం కొరకు, రైతులు ధానయాం 
కొనుగోలు కోసం, మూడు వేల మంద్ కౌలు రైతులు చనిపోతే ఒకకి రైతుకు కూడా 
అరధిరూపాయి ఇవ్వనటవంటి వైఎస్ఆరిసిప్ గవరనిమంట్ పై ఎవ్వరు కూడా నోరు ఎత్తడం 
లేదు. కనీసం విదాయారుథిలకు ఉదోయాగాలు కూడా లేవు నితయాం కరెంట ధరలు పెంచ్తూ ఏ 
వసు్తవు కొన్ల్ అనని భయపడే అంతగా ధరలు ఆకాశాననింటతున్నియి అటవంటి ఈ 
వైఎస్ఆరిసిప్ గవరనిమంట్ పై ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ఒకకి ప్రాంతం కూడా సరైన రోడు్ల లేక 
గరిభాణీలు ముసల్వ్ళ్ళు ఎంతో తీవ్ర అన్యాయానిక్ గురవుతున్నిరు. ఇల్ంటి ప్రభుత్వం 
పై ప్రజలు పోరాటానిక్ సిదధిపడక పోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ అధోగతి అయిపోవడం తదయాం 
మూడు వేల మంద్ కౌలు రైతులు మరణిసే్త రెండు చోట్ల ఓడిపోయిన జనసేన అధనేత 
కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ తన సంత నిధులతో ఒకొకికకిరిక్ లక్ష రూపాయలు చొపుపిన 
మూడువేల మంద్క్ 30 కోట్ల పంచడం అనేద్ చల్ గొపపి విషయం ప్రతి ఒకకిరూ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు గొపపితన్నిని అరథిం చేసుకుని రానునని ఎలక్షన్సి లో జనసేన పార్్క్ 
ఓట్ల వేసి జనసేన పార్్ని అధకారంలోక్ వచేచు విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ ని సీఎం చేయడం 
ప్రతి ఒకకి ఆంధ్రుడి బాధయాత అని జనసేన జానీ తెల్యజేయడం జరిగింద్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తి దతతిపుత్రుడనడ్రం సిగ్గుచేటు
శతఘ్ని న్యాస్: అనంతపురం జిల్్ల 
జనసేన పార్్ సంయుక్త కారయాదరి్శ బాలయాం 
రాజేష్, జనసేన న్యకులు జాకీర్, వంశీ 
మీడియా సమావేశంలో మాటా్లడుతూ… 
ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్్ల పరయాటనకు 
వచిచున సీబీఐ దత్తపుత్రుడు జగనో్మహన్ 
రెడిడి మా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ క్ 

ప్రజలలో ఆదరణ పెరుగుతోందని గ్రహించి పదేపదే నిరాధార ఆరోపణలు చేస్్త దత్తపుత్రుడనడం 
సిగు్చేట అధకారంలో ఉండి కూడా ప్రభుత్వం చేయలేని గొపపి పని ఆత్మహతయా చేసుకునని 3 వేల రైతు 
కుటంబాలకు దాదాపు 30 కోట్ల రూపాయలు మా అధయాక్షులవ్రు ఇసు్తంటే అద్ చూసి ఓర్వలేక సిబిఐ 
దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒకకి రైతుని కూడా చూప్ంచలేకపోయారు అని విమరి్శంచడం విడూడిరంగా 
ఉందని మా అధయాక్షులవ్రు అనంతపురంలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ ఏప్రిల్ 12వ తేదీన అంటే మీరు 
ఈరోజు సభ పెటి్న రాపా్తడు నియోజకవర్ంలోని మనినిల గ్రామంలో రచచుబండ కారయాక్రమానిని నిర్వహించి 
33 మంద్ ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటంబాలకు లక్ష రూపాయల చొపుపిన పరిహారం 
అంద్ంచరని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏప్రిల్ 12వ తేదీన రైతు భరోసా పరామర్శకు వసా్తరనగ మీ ప్రభుత్వ 
యంత్ంగం ఆగమేఘాల మీద ఆత్మహతయా చేసుకునని పూలకుంట రైతు చినని గంగయయా భారయా అరుణ 
అకౌంట్ లో (31392210019176) లక్ష రూపాయలు ఏప్రిల్ 11వ తేదీన మరియు పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
పరయాటనకు వచిచున రోజు 12వ తేదీన ప్రభుత్వం ఆరు లక్షల రూపాయలు అకౌంట లో వేయడం నిజమా 
అబదదిమా? వీరి కుటంబానిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరామరి్శంచడం వ్స్తవం కాదా..? అల్గే మనినిల 
గ్రామంలో వడేడి ఆంజనేయులు భారయా రామాంజి నమ్మ అకౌంటో్ల (31202010027131) ఏప్రిల్ 11వ 
తేదీన లక్ష రూపాయలు ఏప్రిల్ 12వ తేదీన 6 లక్షలు వేశారు, అదేవిధంగా ప్.తిమా్మచరి భారయా లక్ష్మి 
కెనరా బాయాంక్ అకౌంట్ లో (31202010019545) లక్ష రూపాయలు, మరియు మనీనిల గ్రామానిక్ 
చెంద్న ఆత్మహతయా చేసుకునని ఆద్న్రాయణ భారయా అకౌంటో్ల ఏప్రిల్ 11వ తేదీన లక్ష రూపాయలు వేసిన 
విషయం నిజం కాదా?
* ఇల్ చెపుపికుంటూ పోతే ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్్లలో ప్రతి ఒకకి ఆత్మహతయా చేసుకునని రైతు 
కుటంబానిక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పరామర్శకు వసు్తన్నిరని వ్రి అకౌంట్ లో డబు్లు వేసి వ్రిని సభకు 
రాకుండా అడుడికునని విషయం వ్స్తవం కాదా?
* వీరి కుటంబాలకు పవన్ కళ్యాణ్ పరామరి్శంచడం వ్స్తవం కాదా అని ఈరోజు మీడియా ముఖంగా 
ఈ సిబిఐ దత్తపుత్రునిని అడుగుతున్నిం.
* మా అధయాక్షులవ్రు ప్రజలకు మాత్మే దత్తపుత్రుడని తెల్యజేస్్త ఈరోజు రాష్్రానిని అబదధిపు హామీలతో 
బ్రష్్ పటి్సు్త దేశంలోనే రాష్్రానిని మొదటి సాథినంలో నిలుపుత అనడం సిగు్చేట కొత్త జిల్్లల పేర్లతో 
రాజకీయం చేసి కోనసీమను తగలబెటి్న పాపం మీ వైసిప్ ప్రభుత్వనిదే.
నిజంగా మీకు రైతుల మీద వ్రి అభవృద్ధి మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాష్టంలో దానయాం కొనుగోలు చేసి 
నిర్్ణత సమయంలో రైతులకు డబు్లు చెల్్లంచండి, ఎనినికల హామీలో 12,500 రూపాయలు ప్రతి రైతు 
కుటంబానిక్ పెట్బడి సాయం క్ంద అంద్సా్తనని ఇపుపిడు 7500 ఇసు్తన్నిరని సీబీఐ దత్తపుత్రుని 
ప్రభుత్వం ప్రజలకు మేలు చేసు్తంటే తన సంత జిల్్లలో 130 మంద్క్ పైగా రైతులు ఎల్ ఆత్మహతయా 
చేసుకున్నిరని ఈ పాపం సిబిఐ దత్తపుత్రుడిదే అని తెల్యజేస్్త మీరు అధకారంలోక్ వచిచునపపిటి నుండి 
ఇపపిటివరకు సేంద్రియ వయావసాయానిక్ సబిసిడీ క్ంద డ్రిప్ సిస్ంని అంద్ంచలేదు మీరు చెప్పిన ఆర్.బి.కె 
కేంద్రాలలో రైతులు పడిగాపులు కాసు్తనని కౌలు కారుడిలు అంద్ంచడం లేదు.
* ఈ సీబీఐ దత్తపుత్రుడు 2019 ఎనినికలో్ల చెప్పిన అబదాధిలని పదే పదే చెప్పి ప్రజలను మోసం 
చేసి అధకారంలోక్ వచిచు రాష్్రానిని నిలువుదోప్డీ చేసి అబదధిపు మాటలతో ఇపుపిడు కూడా ప్రజలను 
నమి్మంచలని చూసు్తన్నిరని కానీ మా న్యకునిక్ ప్రజలలో ప్రేమ విశా్వసం ఉందని రాష్ట ప్రయోజన్ల 
కోసం అభవృద్ధికోసం ఆలోచించే గొపపి న్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ కాబటి్ రాబోయ్ ఎనినికలలో జనసేన 
ప్రభుత్వనిని ఖచిచుతంగా సాథిప్సా్తమని తెల్యజేశారు… ఈ సమావేశంలో జిల్్ల సంయుక్త కారయాదరి్శ 
బాలయాం రాజేష్ కళ్యాణదుర్ం జనసేన న్యకులు జాకీర్, వంశీ మొదలైన జనసేన కారయాకర్తలు పాల్్నడం 
జరిగింద్.

ఇది జనసేన విజయ్రం: గల్లపలి్ల అనురాధ
*చెల్్లరు ఎంపీటీసీ ప్రాయాదుపై సపింద్ంచి సమసయాలను పరిషకిరించిన అధకారులు…

శతఘ్ని న్యాస్: రాయవరం: రాయవరం మండలం, చెల్్లరు గ్రామంలో ప్రజల పడుతునని 
ఇబ్ందులను గురి్తంచి ముఖయాంగా మూడు సమసయాలను మార్చు19న జరిగిన మండల పరిషత్ 
సమావేశంలో ఎంపీటీసీ -1 గొల్లపల్్ల అనురాధ సంబంధత అధకారుల దృష్్క్ తీసుకెళ్్ల.. 
ల్ఖిత పూర్వకంగా ప్రాయాదు చేయడం జరిగింద్. అనంతరం అధకారులు ప్రాయాదు మేరకు 
సపింద్ంచి.. క్రింద తెల్ప్న మూడు సమసయాలను పరిషకిరించడం జరిగింద్.
పసలపూడి నుండి చెల్్లరు (స్రాయారావు పేట వెంకటేశ్వర సా్వమి ఆలయం వరకు) మయిన్ 
రోడ్ బాగు చేయడం..
గ్రామంలో పాడైన విదుయాత్ స్తంభాలు మరియు ట్రాన్సి ఫ్ర్మర్ వదది రక్షణ చరయాలు తీసుకోవ్లని..
అంగన్ వ్డి సెంటర్లలో కోడి గుడ్ల న్ణయాత గురించి..
ఈ సందరభాంగా అనురాధ మాటా్లడుతూ న్పై నమ్మకంతో గ్రామ ప్రజలు ననుని ఆశీర్వద్ంచి 
అతయాద్క మజారిటీతో గెల్ప్ంచినందుకు నితయాం ప్రజా సమసయాలపై పోరాడుతూ.. వ్టిని 
పరిషకిరించడమే న్ లక్షష్యం అని పేర్కిన్నిరు. గ్రామంలో సమసయాలను పరిషకిరించిన 
అధకారులకు ధనయావ్దాలు తెలుపుతూ.. ఇద్ జనసేన విజయం.. అంటే ప్రజా విజయంగా 
భావిసు్తన్నినని తెల్పారు. 2024లో ఆంధ్ర రాష్టంలో ప్రజా సమసయాలు పరిష్కిరం కోసం 
ప్రజా ప్రభుత్వనిని సాథిప్ంచల్ అని కోరుకుంటన్నినని తెల్పారు.

వేలుపారాయి గ్రామ ఉప్ధి కూలీలతో కరిమజ్జి మలీ్లశ్్వరావు భేటీ

*పవననని ప్రజాబాట 66వరోజు.. కారయాక్రమానిక్ ప్రజలనుండి అపూర్వమైన సపిందన
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిల్్ల, 
ఎచెచుర్ల నియోజకవర్ం, ఎచెచుర్ల 
మండలం జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ప్లుపు మేరకు 
జనసేన పార్్ న్యకులు సోసైటి 
బాయాంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజీ 
మలీ్లశా్వరావు, జనసేన పార్్ 
యంపీటిసి అభయారిథి పోటూనిరు 

లక్షు్మన్యుడు బుధవ్రం ఉదయం పున్నినపాలేం చెరువులో పరయాటించి.. చెరువులో 
ఉనని ఉపాధ కూలీలను ప్రతి ఒకకిరినీ కలవడం జరిగింద్.
జనసేన పార్్ మేనిఫెసో్ గురించి ప్రతి మహిళకు, యువతకు,పెదదిలకు, తెల్యజేస్్త.. 
పవననని ప్రజాబాట ప్రచర కారయాక్రమానిని ప్రారంభంచి 66 రోజులు పూరి్తచేసుకుని.. 
సుదీర్ంగా ప్రజలు దగ్రకు వెళ్ళు పలు కుటంబాలను పలకరిస్్త.. ముందుకు సాగడం 
జరిగింద్. ఈ సందరభాంగా ఉపాధ కూలీలతో కరిమజిజీ మలీ్లశా్వరావు మాటా్లడుతూ.. 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ చేపటి్న రైతు భరోసా యాత్లో బాగంగా 
3000 మంద్ చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటంబాలను నేరుగా పరామరి్శంచి.. ఒకోకి 
కుటంబానిక్ లక్ష రూపాయలు విరాళం అంద్సు్తనని.. గొపపి మనసునని న్యకుడని.. 
అల్ంటి న్యకుడిని కాపాడు కోవ్ల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన తెల్యజేశారు. 
అల్గే వివిధ విషయాలు గురించి వివరించి వ్ళ్లకు అవగాహన కల్పించరు. కళ్యాణ్ 
గారు ముఖయామంత్రి కావ్లని అన్నిరు. అల్గే వృదుదిలతో మాటా్లడుతూ.. సామానయా 
ప్రజలకు న్యాయం జరగాలంటే.. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖయామంత్రి కావ్లని అన్నిరు. 
అల్గేరాష్టంలో జనసేన పార్్ అధకారంలోక్ వసే్త ప్రజలకు జనసేన నేరవేర్చు హామీలను 
వివరించడం జరిగింద్.
గృహిణులకు వంటగాయాస్ ఫ్రీ, తినడానిక్ పనిక్ రాని ర్షన్ బియయాం బదులుగా 2500-
3500 ఆకౌంట్ లో డబు్లు జమ, తెల్ల ర్షన్ కారుడి వ్ల్లక్ ఇసుక ఫ్రీ, నిరుదోయాగులకు 
సంవతసిరానిక్ 5లక్షల ఉదోయాగాలు.. ప్రవేట రంగంలో మరియు పారిశ్రామిక వేత్తలుగా 
ఎదగాడానిక్ ఆరిథిక సాయం మొదలగు విషయాలను ప్రజలకు వివరించడం జరిగింద్. 
తము ప్రారంభంచిన పవననని ప్రజాబాట కారయాక్రమానిక్ ప్రజలనుండి అపూర్వ సపిందన 
లభసో్తందని.. గత ఎనినికల సందరభాంగా ఒకకి ఛాన్సి జగన్ క్ ఇదాదిం అని ఓటేసిన 
వ్రెవరూ ఈసారి వైసిప్క్ ఓట వేసేందుకు సిదధింగా లేరన్నిరు. మా పవన్ కళ్యాణ్ 
గారిని ముఖయామంత్రిగా గెల్ప్ంచికోవ్లని ఈ సందరభాంగా ప్రజలు తమ ఆశాభావం 
వయాక్తం చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో పున్నినపాలేం గ్రామ,ప్రజలు మహిళలు తద్తరులు 
పాల్్న్నిరు.
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