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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

సీఎం గారూ 19న పరూచూరు రండి.. 
కౌలు రైతుల కన్నీటి వేదన తెలుస్తంది

* జనసేన కౌలు రైతుల భరోసా సభకు ముఖ్యమంత్రికి 
మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానం
* కౌలు రైతుల చట్టాన్ని వైసీపీ న్ర్వార్యం చేసంది
* కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలను అవహేళన చేసన 
ముఖ్యమంత్రి క్షమాపణ చెప్పాలి
* శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ న్ చూసేతి ఈ ముఖ్యమంత్రికి భయం 
వేసతింది
* 19న పర్చూరు కౌలు రైతుల సభను జయప్రదం చేయండి
* గంటూరులో విలేకర్ల సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: ‘ముఖ్యమంత్రి గార్.. మాతో కలిస 19వ 
తేదీన పర్చూరు రండి.. జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రకు మీకు మనస్ఫూర్తిగా 
ఆహ్వానం పలుకుతునానిం. అక్కడకు వసేతి మీ కళ్లరా కౌలు 
రైతులు ఎంత మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకునానిరో.. వార్ 
కుటంబాలు ఇంటి పెద్దను కోలోపాయి ఏ విధంగా వేదన 
అనుభవిసుతినానిరో సవాయంగా తెలుసుకోవచ్చూ. ప్రభుతవా తీరుపై రైతు కుటంబాల కడుపు మంటను కళ్ళారా చూడొచ్చూ’ అన్ జనసేన ప్ర్టా రాజకీయ వ్యవహ్రాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు చెప్పారు. పర్చూరు సభకు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడికి ఆహ్వానం పలికారు. గంటూరు నగరంలోన్ జనసేన ప్ర్టా కారా్యలయంలో 
గరువారం విలేకరుల సమావేశం న్రవాహంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ ‘‘ఎక్కడికి వెళ్్లనా 15 వందల మంది పోలీసులను సెక్్యర్టీగా 
పెటటాకొన్ పర్యటనలకు వెళ్్ల శ్రీ జగన్ రెడిడికి పేదల కష్టాలు ఏం తెలుసాతియి..? రైతుల ఆవేదన ఏం పడుతుంది..? ఎవర్ ఊహంచన్ విధంగా రాష్టంలో కౌలు రైతుల 
ఆత్మహత్యలు జర్గాయి. ఆ రైతుల కుటంబాలను ఆదుకునందుకు ముందడుగ వేస్తి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ర్.5 కోట్లను ప్రతే్యక న్ధికి జమ చేశారు. దీన్కి నతలంతా 
ముందుకొచ్చూ తమ వంతుగా సాయం చేయడంతోప్ట, విదేశాల నుంచ్ సైతం కొందరు ప్ర్టా సానుభూతిపరులు విరాళ్లు ఇచాచూరు. ఇపపాటికే మూడు జిల్్లలో్ల కౌలు 
రైతుల భరోసా యాత్రను మొదటి విడత పూర్తి చేశాం. నాలుగో జిల్్లగా ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్్లలో బలవన్మరణాలకు ప్లపాడిన 76 మంది కౌలు రైతుల కుటంబాలను 
ఆదుకునందుకు, ఒకో్క కుటంబాన్కి ర్.లక్ష ఆర్థికసాయం అందించేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 19వ తేదీ, ఆదివారం ప్రకాశం జిల్్ల రానునానిరు. ఏటక్రు, 
చ్లకలూర్పేట, రాజుప్లం, జాగర్లమూడి మీదుగా పర్చూరు వరకు జనసేన అధ్యక్షుల వార్ పర్యటన ఉంటంది. పర్చూరులో బహరంగ సభ ఉంటంది. అంతా ఏకమై 
ముఖ్యమంత్రి న్రంకుశ ధోరణిన్, ఆయన పదేపదే రైతులను అవమాన్సుతినని తీరును ఎండగట్టాలి. ఈ ముఖ్యమంత్రి మొండి వైఖర్న్ ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్లలి. అర్హత కలిగిన 
రైతులకు ప్రభుతవా సాయం అందిందన్ ముఖ్యమంత్రి చెపపాడం చాల్ దారుణం. అర్హత లేన్ వార్కి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు సాయం అందిసుతినానిరన్ చెబుతునని శ్రీ జగన్ రెడిడి 
ఎంత అవివేకంతో మాట్్లడుతునానిరో.. తపుపాడు సమాచారం పందుతునానిరో అరథిం అవుతుంది.

* కౌలు రైతు కారుడిల పంపిణీ సక్రమంగా లేదు
నను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సభాపతిగా ఉననిపుడు కౌలు రైతుల కోసం ఒక అదు్తమైన చటటాం తీసుకొచాచూం. ఆ చటటాంలో భూ యజమానులతో సంబంధం లేకుండా కౌలు 
రైతుకు మేలు జర్గేల్ కొన్ని కీలక అంశాలను ఉంచాం. రుణాలతో ప్ట ప్రభుతవా రాయితీలు, వితతిన సబ్సీడీలు, యంత్ర పర్కరాలకు సంబంధించ్న సబ్సీడీలు నరుగా 
కౌలు రైతులకు అందేవి. అయితే 2019లో ఈ చట్టాన్కి ఈ ముఖ్యమంత్రి పూర్తిసాథియి మారుపాలు తీసుకొచాచూరు. భూ యజమాన్ 11 నెలల రెంటల్ అగ్రిమంటను కౌలు 
రైతుకు ఇసేతిన వార్న్ గర్తించే ప్రక్రియ ప్రారంభం అయింది. భూ యజమానుల ఆధార్ కారుడిను ఇవావాలిసీ ఉంటంది. భూ యజమానులవర్ దీన్కి ముందుకు రావడం 
లేదు. ఫలితంగా కౌలు రైతుల గర్తింపు జరగడం లేదు. నడు రాష్టంలో దాదాపు 70 శాతం కౌలు రైతులే కన్పిసాతిరు. డెల్టా ఏర్యాలో్ల ఏకంగా 80 శాతం కౌలు రైతులే. 
వార్కి గర్తింపు లేదు. 2011లోన 25 లక్షల మంది కౌలు రైతులు ఉననిట్ల ప్రభుతవా లక్కలో్ల తేలింది. మర్పుపాడు ఆ సంఖ్య కేవలం 16 లక్షలకు పడిపోవడంలో ఆంతర్యం 
ఏమిటి..? ప్రభుతవాం చెబుతునని సీసీఆర్సీ కారుడిల పంపిణీలోన్ సరైన సహేతుకత లేదు. గంటూరు జిల్్లలోన 2.30 లక్షల మంది కౌలు రైతులు ఉంటే, ప్రసుతితం 1.61 
లక్షల మంది కౌలు రైతులే ఉననిట్ల చెబుతునానిరు. 68 వేలు సీసీఆర్సీ కారుడిలు ఇవావాలన్ ప్రభుతవాం లక్షష్ంగా పెటటాకుంటే కేవలం 53 వేల మందికి మాత్రమే కారుడిలు 
ఇచాచూరు. ప్రకాశం జిల్్లలో 1.2 లక్షల మంది కౌలు రైతులు ఉంటే సీసీఆర్సీ కారుడిలు 35 వేలు ఇవావాలన్ లక్షష్ం పెటటాకునానిరు. కేవలం 18 వేలు కారుడిలు ఇచాచూరు. సీసీఆర్సీ 
కారుడిలు ఇచ్చూన ఈ రైతులేనా సీఎం చెబుతునని అర్హత ఉనని రైతులు..? వీరేనా మీరు లక్కలు చెపేపా రైతులు..? పల్నిడు జిల్్లలో వారం రోజులో్ల ఏకంగా 5 ఆత్మహత్యలు 
జర్గాయి. ఈ పర్సథితి ఈ ముఖ్యమంత్రికి అరథిం అవుతుందో లేదో క్డా తెలియదు. వ్యవసాయం అంటే బాబోయ్ అన్ పర్సథితి వచ్చూంది. ఈ ప్రభుతవా తీరుతో రైతాంగం 
తీవ్ంగా నషటాపోయింది.

*ఆదర్ంచకపోగా విమర్శల్..?
కేంద్ం అందించే రైతు భరోసా సాయంలోన్ రాష్ట ప్రభుతవాం కుల్లను చూసతింది. దీన్లోన్ ఓట్ల రాజకీయాలకు తెరలేపింది. ప్రతి ఏట్ కేంద్ం ర్. 17 వేల కోట్లను 
సాయంగా ఇసుతింటే, దాన్ని రాష్టా ప్రభుతవాం ప్రచారం చేసుకుంటంది. కౌలు రైతులను న్ండు మనసుసీతో ఆదర్ంచాలిసీన రాష్ట ప్రభుతవాం- పదేపదే వారు అసలు రైతులే 
కాదు.. అననిట్ల మాట్్లడుతోంది. ప్రతిసార్ ఈ ముఖ్యమంత్రి కౌలు రైతులను అవమానపరుసుతినానిరు. వార్ వేదనను అపహ్స్యం చేసుతినానిరు. వార్ చావులను చ్ననివి చేస 
మాట్్లడుతునానిరు. కౌలు రైతులను అవమానపరేచూల్ మాట్్లడుతునని ఈ ముఖ్యమంత్రి వెంటన క్షమాపణ చెప్పాలి. రైతులకు ఏ మేలు చేయన్ శ్రీ జగన్ రెడిడికి శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు చేసుతినని సాయం చూస భయం వేసతింది. అందుకే ప్రభుతవా సభలో్ల రాజకీయ విమర్శలకు దిగతునానిరు. ఇంతటి బృహత్ కార్యం చేసుతినని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్న్ న్ండు మనసుసీతో అభినందించాలిసీన ముఖ్యమంత్రి దాన్న్ పక్కన పెటిటా రాజకీయ విమర్శలకు దిగడం అత్యంత హేయం. ఆయన ఎంత సంసా్కరవంతుడో దీన్న్ 
బటేటా అర్ధమవుతుంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ప్రభుత్ం స్ందించటం లేదు... మీరైనా సాయం చేయండి
•శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ కి కౌలు రైతు కుటంబం వేడుకోలు
•మూడేళ్ల క్రితం ఆత్మహత్య చేసుకునని కౌలు రైతు శ్రీ పెది్దబోయిన ఆంజనయులు
•సాయం కోసం అధికారుల చ్టూటా కాళ్లర్గేల్ తిర్గిన కుటంబ సభు్యలు
•జనసేన సాయం ఆర్్ధస్తి విననిపం
•తపపాకుండా ఆదుకుంట్మన్ శ్రీ మనోహర్ హ్మీ
శతఘ్ని న్్యస్: ‘మా తండ్రి గారయిన శ్రీ పెది్దబోయిన ఆంజనయులు కౌలు రైతు.. మిర్చూ, పతితి వేశారు. 
వ్యవసాయంలో నష్టాలు వచ్చూ అపుపాల ప్లై, ఆ అపుపాలు తీరేచూ దార్ లేక ఆత్మహత్య చేసుకునానిరు. 2019లో 
ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అపపాటి నుంచ్ ఇపపాటి వరకు ప్రభుతవా కారా్యలయాల చ్టూటా కాళ్్ల అర్గేల్ 
తిర్గాం. సాథిన్క ఎమ్మలే్య దగ్గర నుంచ్ ప్రజా ప్రతిన్ధులందర్కీ వినతిపత్రాలు ఇచాచూం. ఎవర్ పటిటాంచ్కోలేదు’ 
అన్ గంటూరు జిల్్ల, అమరావతి మండలం, లింగాపురం గ్రామాన్కి చెందిన కౌలు రైతు శ్రీ పెది్దబోయిన 
ఆంజనయులు కుటంబ సభు్యలు ఆవేదన వ్యకతిం చేశారు. గరువారం సాయంత్రం గంటూరులో శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ గార్న్ కలిస తమ బాధలు చెపుపాకొనానిరు. ఆ రైతు భార్య శ్రీమతి మలే్లశవార్, కుమారుడు 
శ్రీ తిరుపతిరావు వచ్చూ కలిశారు. వారు తమ వేదన చెపుపాకొంటూ “ఇపపాటికీ సాగ కోసం చేసన అపుపాలు 
తీరుస్తిన ఉనానిం. ఆత్మహత్యకు ప్లపాడిన కౌలు రైతులకు ఇసాతిమనని ర్. 7 లక్షల సాయం అందించాలన్ 
మొర పెటటాకునానిం. అపపాటి నుంచ్ ఆయన చేసన అపుపాలకు వడీడిలు చెలి్లస్తి వచాచూం. ఇంకా ర్. 4 లక్షలకు 
పైగా అపుపాలు మిగిల్యి. రైతు కుటంబాన్కి కషటాం వసేతి ఈ ప్రభుతవాం ఎల్గూ పటిటాంచ్కోవడం లేదు. రైతులిని ఆదుకునందుకు రైతు భరోసా యాత్ర చేపటిటాన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్కి 
అయినా చెపిపా మాకు సాయం చేయించండి” అనానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్తో చెపిపా తమ కుటంబాన్ని ఆదుకోవాలన్ కోరారు. వార్ ఇబ్ందులు తెలుసుకునని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గారు తవారలో ఉమ్మడి గంటూరు జిల్్లలో జరగనునని రైతు భరోసా యాత్ర సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ చేతుల మీదుగా ఆ కుటంబాన్కి సాయం చేసాతిమన్ హ్మీ ఇచాచూరు.

ప్రకాశం జిల్లా నంచి జనసేనలోకి చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశం జిల్్లలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్రకు ముందు జిల్్లకు చెందిన పలువురు జనసేన ప్ర్టాలో చేరారు. 
కొండెపి న్యోజకవర్గం నుంచ్ అధికార వైసీపీకి చెందిన సుమారు 40 
మంది ప్ర్టా పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ సమక్షంలో ప్ర్టాలో 
చేరారు. వీరంతా కొండెపి మండలం కటటావార్ప్లం, టంగటూరు మండలం 
స్రారెడిడిప్లంలకు చెందిన వారు. ప్ర్టా గంటూరు జిల్్ల కారా్యలయంలో 
జర్గిన ఓ కార్యక్రమంలో వీరందర్కీ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు ప్ర్టా 
కండువా కపిపా సాదరంగా ప్ర్టాలోకి ఆహ్వాన్ంచారు. వీరంతా ప్ర్టా జిల్్ల 
అధ్యక్షులు శ్రీ షేక్ ర్యాజ్, జిల్్ల కార్యదర్్శ శ్రీ మేడా రమేష్ ల ఆధవార్యంలో 
ప్ర్టాలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్ర్టా రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ పి. 
విజయ్ కుమార్, అధికార ప్రతిన్ధి శ్రీమతి రాయప్టి అరుణ, వీర మహళ్ 
ప్రాంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు శ్రీమతి శ్రీదేవి, కొండెపి మండల్ధ్యక్షులు శ్రీ 
యనమర్్ధన్ విశవా, టంగటూరు మండల్ధ్యక్షులు శ్రీ కందుక్ర్ రాంబాబు 
తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.
•జిల్్లలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్రపై దిశాన్రే్దశం
అంతకు ముందు ప్రకాశం జిల్్లలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్ర నపథ్యంలో ఆ జిల్్లకు చెందిన ప్ర్టా నాయకులు, కార్యకరతిలతో శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ గారు సమావేశం అయా్యరు. అధ్యక్షుల వార్ పర్యటనకు 

సంబంధించ్ దిశాన్రే్దశం చేశారు. సభా ఏరాపాట్ల, ర్ట్ మా్యప్ పై చర్చూంచారు. రాష్ట సాథియి, జిల్్ల సాథియి నాయకతవాం అంతా కలసకటటాగా సభను విజయవంతం చేసేందుకు 
సహకర్ంచాలన్ స్చ్ంచారు.
•ప్రకాశం జిల్్ల కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర పోసటార్ విడుదల
అనంతరం గంటూరు జిల్్ల ప్ర్టా కారా్యలయంలో జర్గిన ఓ కార్యక్రమంలో జనసేన ప్ర్టా ప్రకాశం జిల్్ల కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గోడ పత్రికలను శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు 
విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్్లకు చెందిన రాష్ట, జిల్్ల నాయకులు, వివిధ న్యోజకవరా్గల ఇంఛారుజులు ప్ల్్గనానిరు.

* పంట రుణాలు ఎక్కడ?
రాష్టా బడెజుట్ల కౌలు రైతులకు సంబంధించ్ ర్.1.11 లక్షల కోట్ల రుణాల ఇసాతిమన్ ప్రకటించారు. ఇచ్చూంది కేవలం ర్.4,100 కోట్ల మాత్రమే. కౌలు రైతులు సాగ 
కోసం ప్రైవేట వడీడి వా్యప్రుల వద్ద అపుపాలు తెచ్చూ దాన్న్ కటటాకోలేక ఇబ్ంది పడుతునానిరు. రబ్ ధాన్యం అమి్మనా డబు్లు ఇవవాడం లేదు. 50 రోజులు కావొసుతినాని 
ఉమ్మడి గంటూరు జిల్్లలో ర్.400 కోట్ల ఇంకా రైతుల ఖాతాలో్ల పడాలిసీ ఉంది. అల్గే ప్రకాశం జిల్్లలోన్ 25 కోట్ల ర్ప్యలు రైతులకు అందాలి. ఇన్ని సమస్యలు 
ఒక పక్క ఉంటే దాన్ కోసం మాట్్లడుకుండా, ప్రభుతవా లోప్లను కపిపాపుచ్చూకోవడాన్కి ఇతరుల మీద విమర్శలు చేస సీఎం ఆనందపడుతునానిరు. మీ విమర్శలిని పక్కన 
పెటిటా ముందు రైతు సమస్యలు తీరేచూల్ దృష్టా సార్ంచండి.

* ఇంకా ఎవరైనా ఉనాని సాయం చేసాతిం...
కేవలం మా దృష్టాకి వచ్చూన కౌలు రైతుల కుటంబాలకే కాకుండా.. బాధితులు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే మా దృష్టాకి తీసుకురావచ్చూ. కేవలం ఇంత మందికే సాయం చేసాతిమన్ 
మేం లక్షష్ం పెటటాకోలేదు. ప్రతి బాధితుడికి సాంతవాన చేక్రాలి అననిదే మా లక్షష్ం. ఇదో గొపపా ఆశయంతో ముందుకు సాగతుంది. కేవలం బాధిత కుటంబాలకు ర్.లక్ష 
ఇచేచూస బాధ్యత అయిపోయింది అనుకోవడం లేదు. వార్ కుటంబాలో్లన్ పిల్లలకు మేం విద్య గర్ంచ్, భవిష్యత్ గర్ంచ్ భరోసా ఇచేచూల్ గొపపా ఆలోచన చేసుతినానిం. బాధిత 
కౌలు రైతు కుటంబాలో్ల గొపపా వ్యకుతిలు బయటకు రావాలి. రైతు సమస్యల మీదన కాదు.. ప్రజా సమస్యల మీద క్డా ఎపపాటికపపాడు సపాందిసుతినానిం. రోడ్ల సమస్య మీద, 
భవన న్రా్మణ కార్్మకుల సమస్య, ధాన్యం కొనుగోళ్ల సమస్య, తుప్ను సమయాలో్ల పర్యటనలు చేశాం. వాటిపై ప్రజా పోరాట్లు న్రవాహంచాం” అనానిరు. సమావేశంలో 
ప్ర్టా గంటూరు, ప్రకాశం జిల్్లల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశవార రావు, శ్రీ షేక్ ర్యాజ్, ప్ర్టా రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, ప్ర్టా నతలు శ్రీ 
కళ్్యణం శివ శ్రీన్వాస్, శ్రీ చ్ల్లపలి్ల శ్రీన్వాస్, డా.ప్కనాటి గౌతమ్ రాజ్, శ్రీ నయాబ్ కమల్, శ్రీ సయ్యద్ జిల్నీ, శ్రీ బేతపూడి విజయ శేఖర్, డా. బండారు రవికాంత్, 
శ్రీమతి రాయప్టి అరుణ, శ్రీ నరెళ్ల సురేష్ తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.
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మీతో మీ కార్్రేటర్ 57 వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ దక్షిణ న్యోజకవర్గం, అధినత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసుసీలతో సమవారం మీతో మీ 
కార్పారేటర్ (సమస్యలపై కలస పోరాడదాం) అన కార్యక్రమంలో భాగంగా యాభై ఏడవ రోజుకి 2938 
ఇలు్లలు సరేవా చేయడం జర్గింది. మిరపకాయ వీది వెంకటేశవార మటటా, 33వ వారుడి ప్రాంతంలో ఇంటింటికి 
వెళ్్ల వార్ యొక్క సమస్యలు తెలుసుకోవడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమం దక్షిణ న్యోజకవర్గం నాయకులు 
గోపికృష్ణ(జికె) పర్వేక్షణలో న్రవాహంచబడింది, నాతో ప్ట జనసైన్కులు, వీరమహళలు వచ్చూ ప్ల్్గన్ ఈ 
కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసనందుకు వారందర్కీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటనానిమన్ 
దక్షిణ న్యోజకవర్గం జివిఎంస ఫ్్లర్ లీడర్ జనసేన ప్ర్టా 33వ వార్డి కార్పారేటర్ భీశెటిటా వసంతలక్ష్మీ అనానిరు.

గర్భాన సత్్తబాబు ఆధ్ర్ంలో క్రియాశీలక సభు్ల కిటలా పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: ప్లకొండ: 
జనసేన ప్ర్టా నాయకులు 
గరా్న సతితిబాబు 
ఆధవార్యంలో గరువారం 
చ్నని మంగళ్పురం 
గ్రామంలో జనసేన ప్ర్టా 
క్రియాశీలక సభ్యతవాం 
కిట్ల పంపిణీ చేయడం 
జర్గింది. ఈ సందర్ంగా 
జనసైన్కులును ఉదే్దశించ్ 

మాట్్లడుతూ.. సభ్యతవాం తీసుకునని ప్రతి ఒక్కర్ తమ తలి్లదండ్రుల చేత ఓట్ల 
వేయించ్ జనసేన ప్ర్టా గెలుపుకు సహకర్ంచాలన్ కోరారు.

క్రియాశీలక సభ్త్ం మరింత బలంగా మందుకు తీసకెళ్లాలి
శతఘ్ని న్్యస్: నాగర్ కర్నిల్ జిల్్ల, తిమా్మజిపేట్ మండలం, రాళళా 
చేరువు తాండలో జనసైన్కుల క్రియాశీలక సభ్యతవా కిట్ల పంపిణి 
కార్యక్రమం జనసేన ప్ర్టా నాగర్ కర్నిల్ ప్ర్లమంటర్ వర్్కంగ్ కమిటీ 
మంబర్ శ్రీన్వాస్ నాయక్ ఆధవార్యంలో జర్గింది. ఈ కార్యక్రమాన్కి 
ముఖ్య అతిథులుగా జనసేన ప్ర్టా తెలంగాణ రాష్ట యువజన విభాగం 
అధ్యక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ నాగర్ కర్నిల్ జిల్్ల ప్రదాన కార్యదర్్శ 
హ్జరవడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో నాగర్ కర్నిల్ జిల్్ల 
నాయకులు కిర్టి గౌడ్, స్ర్య, సంతోష్, లింగం నాయక్, గ్రామ 
జనసైన్కులు, గ్రామ ప్రజలు తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.

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 క్రియాశీలక సభ్త్ కిటలా పంపిణీ..
శతఘ్ని న్్యస్: న్జివీడు న్యోజకవర్గ నాలుగ మండల, పటటాణ జనసేన క్రియాశీలక 
కార్యకరతిలకు సబ్యతవా కిట్సీ పంపిణీ కార్యక్రమంలో బాగంగా జిల్్ల న్యోజకవర్గ నాయకులతో 
కలిస వాలంటీర్లను సనా్మన్ంచ్.. వార్కి కిట్సీ ఇవవాడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
న్జివీడు న్యోజకవర్గంలో అత్యధికంగా సభ్యతవా నమోదు చేసన ప్శం నాగబాబు ను జిల్్ల 
ఉప్ధ్యక్షుడు బొలియశెటిటా శ్రీకాంత్ ఆధవార్యంలో, జిల్్ల కార్యవర్గం, న్యోజకవర్గ నాయకుల 
సమక్షంలో ఘనంగా సనా్మన్ంచారు. ఈ సందర్ంగా న్యోజకవర్గ నాయకులు ప్శం నాగబాబు 
మాట్్లడుతూ కార్యకరతిల శ్రేయసుసీ కోసం అధినత పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇల్ంటి గొపపా సీ్కం 
ప్రవేశపెటటాడం.. అందులో మమ్మలిని భాగసావామ్యం చేయడం గొపపా అదృషటాంగా భావిసుతినానిమన్.. 
ఈ కార్యక్రమంలో ప్ల్్గనని ప్రతి జనసేన నాయకులకు, కార్యకరతిలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ.. 
రాబోయే రోజులో్ల న్యోజకవర్గంలో ప్ర్టా క్రియాశీలక కార్యకరతిలతో ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతూ 
ప్ర్టాన్ అధికారంలోకి రావడాన్కి కృష్ చేసాతినన్ తెలిప్రు.

జనసైనికుడు తండ్రిని పర్మరి్శంచిన పంతం నానాజి
శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ ర్రల్ మండలం 
తూరంగి గ్రామ జనసైన్కుడు వలూ్లర్ రాజా 
తండ్రి అనారోగ్యం కారణంగా కాకినాడ 
ప్రభుతవా ఆసుపత్రిలో చ్కితసీ పందుతునానిరు. 
వార్న్ పరామర్్శంచ్ మరుగైన వైద్యం 
అందించాలన్ వైదు్యలన్ కోర్న జనసేన ప్ర్టా 
పిఏస సభు్యలు, కాకినాడ ర్రల్ ఇంచార్జు 
పంతం నానాజీ తదితరులు.

పాలకండలో క్రియాశీలక సభు్ల కిటలా పంపిణీ 
కార్క్రమం

శతఘ్ని న్్యస్: ప్లకొండ 
న్యోజకవర్గం, ప్లకొండ 
పటటాణం.. గారమ్మ కాలనీలో 
గరువారం జనసేన ప్ర్టా 
క్రియాశీలక వాలంటీర్, జనసేన 

నాయకులు పోరెడిడి ప్రశాంత్ ఆధవార్యంలో.. క్రియాశీలక సభు్యల కిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం పచచూన్ 
పంటపల్లే వేదికగా వేడుకగా జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైన్కులు ప్ల్్గన్ వార్ కిట్లను 
అందుకునానిరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన ప్ర్టా నాయకులు పోరెడిడి ప్రశాంత్ మాట్్లడుతూ.. ప్ర్టా 
అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ గార్న్ మనం ఎంతగా ప్రేమిసుతినానిమో దాన్కి వెయి్య రెట్ల ఆయన మనలిని 
ప్రేమిసుతినానిరన్.. అందులో భాగమే జనసేన ప్ర్టా క్రియాశీలక సభ్యతవా నమోదు అనీ.. ఈ సభ్యతవాం 
దావారా ఏదైనా రోడుడి ప్రమాదం జర్గినపుడు హసపాటల్ ఖరుచూలకు ₹50000,దురదృష్టావశాతుతి 
మరణిసేతి వార్ సభు్యలకు ₹500000-ఇవవాటందావారా కార్యకరతిల కుటంబాలకు ఎంతో భరోసా 
న్సుతిందన్ తెలియజేశారు. ప్రతి క్రియాశీలక సభు్యడు మీ ఇంటినుండి మీ కుటంబ సభు్యలను 
జనసేన ప్ర్టా కి ఓట వేసేవిధంగా మారుపా తీసుకురావాలన్ ఈ సందర్ంగా పటూనిరు రమేష్ 
అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో గొర్ల మన్మధ, కడగల హర్క్రిష్ణ తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.

నా్యం జరిగే వరకు పోర్డుతం
మున్్సపల్ కార్మికులు మలినాలను శుభ్ం చేస్తూ చన్పోవడం బాధాకరం.
మృతిచందిన వార్ కుటంబాలకు నాయూయం జర్గే వరకు పోరాడుతం.
సఫాయి కరమిచార్ కమిషన్ కి ఫిరాయూదు చేసాతూం
ఎవరో ఇద్దరు సంబంధంలేన్ సచివాలయ సిబ్ందిన్ సస్పండ్ చేసి చేతులు 
దులుపుకునానిరు
డిప్యూటీ కమీషనర్ పై చరయూలు తీసుకోవాలి
సఫాయి కరమిచార్ న్బంధనల ప్రకారం చేతితో మలాన్ని తొలగంచడం న్షిద్దం

శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతి, బుధవారం 
సాథిన్క వైకుంఠపురం మున్సీపల్ 
కార్్మకులు మృతి చెందిన ఆరు్మగం, 
మహేష్ లకు జనసేన ప్ర్టా తరపున 
శ్రదా్ధంజలి ఘటించ్, వార్ కుటంబాలకి 
ప్రగాఢ సానుభూతి చేసుతినానిమన్, 
ఇది పూర్తిగా మున్సీపల్ శాఖ 

అధికారుల న్ర్లక్షష్మేనన్, ప్ర్శుద్ధష్ కార్్మకులకు సరైన పన్ముట్ల, ఆధున్క 
పర్కరాలు లేన్ కారణంగా ఇల్ ఊపిరాడన్ మా్యన్ హోల్ లో దిగి ప్రాణాలను 
పోగొటటాకుంటనానిరన్, ఇపపాటికే చాలీచాలన్ జీతాలతో ప్రాణాలకు తెగించ్ 
పన్చేసుతినని కార్్మకుల పట్ల మున్సీపల్ శాఖ న్ర్లక్షష్ ధోరణి బాధ్యతారహతంగా 
ఉంది అన్, మృతుల కుటంబాలకు 5లక్షల ఇచ్చూ చేతులు దులుపుకోవడం కాదు, 
ఒకో్క మృతున్ కుటంబాన్కి 25 లక్షల నషటాపర్హ్రం, కుటంబంలో ఒకర్కి 
ప్రభుతవా ఉదో్యగం ఇవావాలన్ బుధవారం మున్సీపల్ ఆఫీసు వద్ద న్రసన వ్యకతిం చేసన 
జనసేన ప్ర్టా ఈ సందర్ంగా నాయకులు రాజేష్ యాదవ్, కీరతిన, మునసావామి, 
లక్ష్మి, రాజు మోహన్, లోకేష్, మనోజ్ లు మాట్్లడుతూ మృతుల కుటంబాలకు 
నా్యయం చేయకపోతే జనసేన ప్ర్టా వార్ తరపున పోరాటం చేయడాన్కి సద్ధం 
అవుతుందన్ మున్సీపల్ ఉననితాధికారులను డిమాండ్ చేశారు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్ంలో నోట్ బుక్స్ పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: బోనకల్ మండలం: అందర్కీ విద్య అందర్ బాధ్యత అన న్నాదంతో 
రాకేష్ సహకారంతో మధిర న్యోజకవర్గం నాయకులు తాళ్్లర్ డేవిడ్, మండల 
నాయకుల ఆధవార్యంలో.. బోనకల్ మండలంలో వివిధ గ్రామాలో్ల బుకు్కల పంపిణీ 
కార్యక్రమం న్రవాహంచడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా రాకేష్ మాట్్లడుతూ.. 
పేదర్కంతో చదువుకి ఇబ్ంది పడే ప్రభుతవా ప్ఠశాలలో విదా్యరుథిలకు మా యొక్క 
సహకారం.. జనసేన ప్ర్టా సహకారాలు ఎపపాటికీ అందిస్తిన ఉంట్మన్.. 
ముందు ముందు విడతలవార్గా మండలం లో గల వివిధ ప్ఠశాలలో్ల నోట్ 
బుక్సీ, బాగ్, ఫుట్ వేర్, ట్లంట్ టెసుటాలు, సా్కలర్ ష్ప్ లు, ప్రతిభగల విదా్యరుథిలకు 
నగదు ర్పంలో ప్రోతాసీహంగా అందిసాతిమన్.. అదేవిధంగా తరగతి గదిలో ఉనని 
విదా్యరుథిలో్ల న దేశ భవిష్యతుతి ఆధారపడి ఉంటందన్.. చదువుకోలేన్ పర్సథితులో్ల 
ఉనని విదా్యరుథిలకు సామాజిక బాధ్యతగా ప్రతి ఒక్కర్ సహకర్ంచాలన్ ఆయన 
తెలిప్రు. ఈ కార్యక్రమంలో స్టాడెంట్ వింగ్ నాయకులు వేముల వినయ్ 
కుమార్, సషల్ మీడియా నాయకులు భరత్ సాకేత్, మండలం నాయకులు 
అశోక్, రమణ, అద్దంకి సంతోష్ సాయి, ఎస్ కె బాజీ బాబా, అరవాపలి్ల నరేష్ 
తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.

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

పేదలకు ఉచిత ఇసక ఇవ్్లి: జనసేన డిమండ్

శతఘ్ని న్్యస్: మైలవరం న్యోజకవర్గ ఇంచార్జు రాష్ట అధికార ప్రతిన్ది అక్కల 
రామో్మహనరావు(గాంధీ) డిమాండ్ చేశారు. మైలవరం సాథిన్క మారుతి కళ్్యణ 
మండపం ప్రక్కన ప్రభుతవాం ఏరాపాట చేసన ఇసుక యార్డి వద్ద జనసేన ప్ర్టా ఆధవార్యంలో 
ఉచ్త ఇసుక ఇవావాలన్ న్రసన తెలపటం జర్గింది. జనసేన ప్రభుతవాం వచ్చూన తరువాత 
ప్రతి పేద వాడికి ఉచ్తం ఇసుక ఇసాతిమన్ తెలిప్రు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ప్ర్టా 
అధ్యక్షుడు శీలం బ్రహ్మయ్య, జనసేన ప్ర్టా జిల్్ల కార్యదర్్శ చ్ంతల లక్ష్మి, జిల్్లప్రోగ్రాం 
కోఆర్డినటర్ కమిటీ మంబర్ పురమ సతీష్, ఎంపీటీసీ తేజ, మండల ఉప్ధ్యక్షులు 
పడిగల ఉదయ్, గమ్మడి శ్రీన్వాసరావు, మండల కమిటీ సభు్యలు మురళీకృష్ణ, 
చ్రంజీవి, ఆకుతోట ఈశవార్, క్సుమంచ్ కిరణ్ కుమార్, మాదినన్ చ్న రామారావు, 
మల్్లరపు దురా్గప్రసాద్, స.హెచ్.వెంకట కృష్ణ, ఆనం విజయ్, పసుపులేటి నాగరాజు, 
ఉయ్్యరు నాగరాజు, ఈతకొటటా నాన్, క్రియాశీలక సభు్యలు అననివరపు రమేష్, ప్ర్టా 
ఆఫీస్ మేనజర్ రమేష్ బాబాయ్ మర్యు జనసైన్కులు, వీర మహళలు ప్ల్్గనానిరు.

511 మందికి క్రియాశీలక సభ్త్ం చేసిన త్ప్న 
దురో్దన రెడిడి

శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్్ల, 
ఇచాచూపురం న్యోజకవర్గం, ఇచాచూపురం 
మండలం జనసేన ప్ర్టా అధినత 
పవన్ కళ్్యణ్ రాష్ట వా్యపతింగా జనసేన 
కుటంబ సభు్యలకు క్రియాశీలక సభ్యతవా 
భీమా పథకం దావారా శ్రీకాకుళం జిల్్ల 
ఇచాచూపురం న్యోజకవర్గం ఇచాచూపురం 

మండలంలో ఊర్ర్ తిర్గి జిల్్లలో 511 మందికి క్రియాశీలక సభ్యతవాం చేసన రాష్ట 
జాయింట్ సెక్రెటర్ తిపపాన దురో్యధన రెడిడిన్ సనా్మన్ంచడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు ప్ల్్గనానిరు.

ర్జోలు జనసేన ఆధ్ర్ంలో వ్టర్ ట్ంకర్
శతఘ్ని న్్యస్:  కోనసీమ జిల్్ల, రాజోలు, 
జనసేనప్ర్టా చ్రుపవన్ సేవాసమితి 
ఆదవార్యంలో ఏరపాటచేసన వాటర్ ట్్యంకర్ 
దావారా గరువారం అంతరేవాది దేవసా్దనం 
పంచాయితి పర్ధిలో ఊసురుతోట 
ప్రాంతంలో నీరు అందక ఇబ్ందులు 
పడుతునని వార్కి జనసేనప్ర్టా తరుపున 

అంతరేవాది దేవసా్దనం జనసైన్కుల దావారా త్రాగనీరు అందించడం జర్గింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన ఎంపిటిస భైరా నాగరాజు, దంగేటి బాబి తదితరులు ప్ల్్గనానిరన్ 
జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణం తెలిప్రు.

సూర్నార్యణ చిత్రపటనికి నివ్ళులు 
అరి్ంచిన పంతం నానాజి

శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ ర్రల్ మండలం సరపావరం గ్రామంలో జనసేన ప్ర్టా 
సీన్యర్ నాయకులు పుల్ల శ్రీరాములు తండ్రి సవార్్గయ పుల్ల స్ర్యనారాయణ పెద్దరోజు 
కార్యక్రమంలో ప్ల్్గన్ స్ర్యనారాయణ చ్త్రపట్న్కి పుష్పాంజలి ఘటించ్ న్వాళ్లు 
అర్పాంచ్న జనసేన ప్ర్టా పిఏస సభు్యలు పంతం నానాజీ.

మతంగి రవికుమర్ కుటంబానికి 
మనోధైర్్నినీచిచూన జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్:  జగ్గయ్యపేట 
న్యోజకవర్గం వతసీవాయి 
మండలం వేములనరవా 
గ్రామవాస జనసేన 
వతసీవాయి మండల 
కార్యదర్్శ మాతంగి 
రవికుమార్ సవార్గసుతిలైన 
కారణంగా వార్ 
కుటంబాన్ని పరామర్్శంచ్ 

వార్కి మనోదైర్యం కలిపాంచ్ కృష్్ణజిల్్ల అధ్యక్షులు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ చేతులమీదుగా 
వార్ కుటంబాన్కి ఆర్థిక సహ్యం అందించారు వార్ కుటంబాన్కి ఎల్లపుపాడు 
జనసేన ప్ర్టా అండగా ఉంటందన్ అధ్యక్షులు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ మర్యు 
ఉప్ధ్యక్షులు బొలియశెటిటా శ్రీకాంత్ లక్ష్మి వార్ కుటంబాన్కి భరోసా ఇచాచూరు. 
ఎల్లపుపాడు వార్ కుటంబాన్కి జనసేన ప్ర్టా అండగా ఉంటందన్ హ్మీ ఇచాచూరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్్ల నాయకులు జగ్గయ్యపేట న్యోజకవర్గ నాయకులు 
మండల నాయకులు ప్ర్టా శ్రేణులు వీరమహళలు ప్ల్్గనానిరు.

రైలే్ ఫ్లా ఓవర్ నిర్మాణం పనలు ప్రారంభంచాలి: 
జనసేన డిమండ్

శతఘ్ని న్్యస్: గడివాడ: గడివాడ ప్రజల చ్రకాల కోర్క అయినటవంటి రైలేవా ఫ్్లఓవర్ 
ప్రారంభోతసీవం జరగకుండా వైసీపీ ప్రభుతవాం మాజీ మంత్రి గడివాడ ఎమ్మలే్య కొడాలి నాన్ 
టిడిపి ప్ర్టా మీద బ్జేపీ ప్ర్టామీద విమర్శలు చేస్తి కాలం గడుపుతూ ప్రజలకు అభివృది్ధ లేకుండా 
చేసుతినానిరు.

కావున దాన్న్ న్రసస్తి గరువారం ఉదయం10.30 న్ లకు భీమవరం రైలేవా గేట వద్ద ఫ్్లఓవర్ 
న్రా్మణం పనులు వెంటన ప్రారంభం చేయాలన్ గడివాడ జనసేన ప్ర్టా తరఫున బూరగడడి 
శ్రీకాంత్ (ఇంచార్జు) ఆధవార్యంలో న్రసన తెలియ చేస సంతకాల సేకరణ చేయటం జర్గినది.
2019 ఎన్నికలో్ల ఎమ్మలే్య కొడాలి నాన్ వైసీపీ ప్రభుతవాం రాగాన గడివాడ న్యోజకవర్గం 
ప్రజలు ఆకాంక్ష ఎపపాటి నుండో ఎదురు చూసుతినని రైలేవా ఫ్్ల ఓవర్ న్రా్మణం చేపడతా అన్ చెపిపా 
ఇపపాటి వరకు ఏమి చేయకుండా.. ఇపుపాడు మాయ మాటలు చెబుతూ గడివాడ ప్రజలను తపుపా 
దోవ పటిటాంచే విధంగా బ్జేపీ ప్ర్టా అడుడి పడుతుంది అన్ ఎమ్మలే్య కొడాలి నాన్ చెపపాటం చేతకాన్ 
తనం అన్ విమర్్శంచారు.
కావున జనసేన ప్ర్టా తరుపున ఫ్్ల ఓవర్ న్రా్మణం జరగవలసన భీమవరం గేట్ వద్ద న్రసన 
తెలియచేస సంతకాల. సేకరణ చేస తక్షణం ఫ్్ల ఓవర్ న్రా్మణం పనులు ప్రారంభించాలి అన్ 
డిమాండ్ చేసాము.
లేన్ పక్షంలో గడివాడ న్యోజకవర్గ ప్రజల తరుపున ఉద్యమం చేసాతిము అన్ ప్రజలకు అండగా 
జనసేన ప్ర్టా ఉంటంది అన్ తెలిప్రు.
 కార్యక్రమంలో జిల్్ల కార్యదర్్శ కొదమల గంగాధర రావు, ర్రల్ మండలం అధ్యక్షుడు ఇంటూర్ 
గజేంద్, వేమూర్ త్రినాధ్, మజిజు శ్రీన్వాసరావు, చ్ంతా రామకృష్ణ, షేక్ మీరా షర్ఫ్, లక్ష్మీ కాంత్, 
సాయన రాజేష్, దురా్గరావు, జేమ్సీ, దురా్గ తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కవ్్డలో పర్టించిన శ్రీమత్ కాంత్శ్రీ
శతఘ్ని న్్యస్: ఎచెచూర్ల న్యోజకవర్గం, రణసథిలం మండలం, కొవావాడ గ్రామ జనసైన్కులు 
ఎచెచూర్ల న్యోజకవర్గ కేంద్ కారా్యలయంలో న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి కాంతిశ్రీ న్ కలిస ఆ గ్రామంలో సమస్యలు చెపపాడం జర్గింది. అయితే గరువారం 
కాంతిశ్రీ ఆ గ్రామ పర్యటనకు వెళ్్లరు. ముఖ్యంగా ఆ గ్రామంలో త్రాగనీటి సమస్య 
ఎకు్కవగా ఉండడం వల్ల ప్రజలు బాగా ఇబ్ంది పడుతునానిరన్. ఆ గ్రామ పెద్దలకు, 
జనసైన్కులకు ప్రజలందర్ సమక్షంలో ఒక త్రాగనీటి బోరును మీ పంచాయతీకి 
జనసేన ప్ర్టా తరఫున, నా తరఫున వేయడం జరుగతుందన్ హ్మీ ఇవవాడం జర్గింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసాద్, లక్షష్మణ్, వెంకి, ల్వేరు మండల నాయకులు రాజేష్, బాబాజీ, 
జనసైన్కులు తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.

సేవ్ఘడ్ లో బంజార్ యూనివరిస్టీ ఏర్్ట 
చేయాలి: కమల్ సింగ్ ర్థోడ్

*కేంద్ మంత్రి శోభా కరండ్లజె కు కమల్ సంగ్ రాథోడ్ విననిపం
శతఘ్ని న్్యస్: గరువారం జిల్్ల 
కేంద్ంలోన్ కురుగంట సేవాల్ల్ 
కాలనీలో బంజారా ప్రజలు 
ఏరాపాట చేసన విందులో ప్ల్్గనని 
కేంద్ వ్యవసాయ రైతు సంక్షేమ 
శాఖ మంత్రి శోభా కరండ్లజెకు 
బంజారా ఫండేషన్ ఛైర్మన్ కమల్ 

సంగ్ రాథోడ్ ప్రతే్యక డిమాండ్లతో క్డిన వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు.
18 కోట్ల బంజారా ఆరాధ్యదైవం సేవాల్ల్ జన్మసథిలం సేవాఘడ్ లో బంజారా 
య్న్వర్సీటీ ఏరాపాట చేయాలన్ కోరారు. అంతేకాకుండా ప్రతే్యక సంసృతి వేషధారణ 
కలిగిన బంజారాల భాషను 8వ షెడ్్యల్ లో చేరాచూలన్ తెలిప్రు.
సేవాల్ల్ జయంతిన్ సెలవుదినంగా ప్రకటించ్.. జయంతి వేడుకలను అధికార్కంగా 
జరుపుతూ.. బంజారా సంక్షేమం కోసం ప్రతే్యక బోర్డి ఏరాపాట చేస 100 కోట్లను విడుదల 
చేయాలన్ కోరారు. ఎసీసీ, ఎసటా రైతులకు 100 శాతం సబిసీడీతో డ్రిప్, అధునాతన 
వ్యవసాయ పన్ముట్లను మంజూరు చేయాలన్ బంజారా ప్రముఖులు కేశవ్ నాయక్, 
జిల్్ల ఎసీటా మోరాచూ అధ్యక్షులు రంజిత్ చౌహ్న్, తులసీదాసు నాయక్, గీతా బాయి, భారత్ 
నాయక్ తదితరులు తెలిప్రు.

రేషన్ కారుడి లేని కుటంబాలకు జనసేన సాయం
 శతఘ్ని న్్యస్:  సరేవాపలి్ల న్యోజకవర్గం, ముతుతిక్రు మండలం ఆధాల నగర్ కి 
ఆనుకొన్ గడిసెలలో న్వససుతినని గిర్జనులు వీర్కి రేషన్ కారుడి లేక రేషన్ బియ్యం రాన్ 
పర్సథితి అయితే ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొన్ వాళ్లకి రేషన్ కారుడి ప్రభుతవాం నుంచ్ వచేచూ వరకు 
ప్రతి నెల ప్రతి కుటంబాన్కి పది కేజీల బియ్యం ఇవవాడాన్కి శ్రీకారం చ్టటాడం జర్గింది. 
అందులో భాగంగా రెండవ నెల సరేవాపలి్ల న్యోజకవర్గ జనసేన ప్ర్టా నాయకులు 
బొబే్పలి్ల సురేష్ నాయుడు ఆధవార్యంలో ఆ గిర్జనులకి బియ్యంతో ప్ట పిల్లలకి 
బిసె్కట్ల బటటాలు అందజేయడం జర్గింది. అదేవిధంగా అటటాడుగన ఉననిటవంటి పేద 
గిర్జనులన్ ప్రభుతవాం ఆదుకోవాలి వార్కి ఉండట్న్కి గూడు, తినట్న్కి క్డు వార్కి 
అందుబాటలో ఉండేవిధంగా కేట్యించాలన్ జనసేన ప్ర్టా నుంచ్ తెలియజేసుతినానిమన్ 
అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో సాథిన్కులు, గడడిం సునీత, రహం, నాగరాజు, వీరబాబు, రవి, 
సందీప్, శ్రీహర్ తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.

రంపచోడవరంలో క్రియాశీలక సభ్త్ కిటలా పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్: రంపచోడవరం న్యోజకవర్గం జనసేనప్ర్టా అధినత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలు 
మేరకు రాష్టవా్యపతింగా చేపటిటాన క్రియాశీలక సభ్యతవాం కిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
గరువారం రంపచోడవరం న్యోజకవర్గం వి.ఆర్.పురం మండలంలో ఏరాపాట చేసన 
సభలో సభ్యతవాం చేసుకునని అందర్కీ కిట్ల పంపిణీ చేయడం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
మండల అధ్యక్షులు ములకాల సాయికృష్ణ మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ కి కార్యకరతిల పై ఉనని 
ప్రేమను గరుతి చేశారు. ఈరోజు ప్ర్టాలో ఉననికార్యకరతిలే రేపు నాయకులుగా ఎదుగతారన్ 
అనానిరు. జనసైన్కులు మాట్్లడుతూ 25 గ్రామాలను మండల కేంద్రాన్కి కలిపే చ్నని 
వంతెన క్లిపోయే మూడు సంవతసీరాలు పూర్తి అయి్యందన్ ఇంతవరకు న్రా్మణం మొదలు 
పెటటాలేదన్, ప్రభుతావాన్కి చేతకాకపోతే చెపపాండి మేము చేస చూపిసాతిమన్ అనానిరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు ములకాల సాయికృష్ణ, ప్రధాన ఉప్ధా్యక్షులు కనుగల 
శ్రీన్వాస్ రెడిడి, నాగేంద్ ప్రసాద్, పష్ రెడిడి, బండారు రమేష్, ముంజపు సాయి, అల్్లడ 
శా్యమ్, బాగల అంజనరావు, శ్రీరామ్, స.వి.పి.ఆదిత్య, సాగర్, సాయి, సంతోష్, వెంకనని 
తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.

పవనననీ ప్రజాబాట 67వరోజు

చిగురుకోతతూపిలిలి గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కర్మజ్జి మలీలిశ్వారావు భేటీ
చిగురుకోతతూపిలిలి గ్రామంలో ఇంటంటకి పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమంలో కర్మజ్జి 
మలిలిశ్వారావు, పోట్నిరు లక్షమినాయుడు.

శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్్ల, 
ఎచెచూర్ల న్యోజకవర్గం, ల్వేరు 
మండలం చ్గరుకోతతిపిలి్ల గ్రామంలో 
గరువారం జనసేన అధినత పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు జనసేనప్ర్టా 
నాయకులు ససైటి బా్యంకు మాజీ 
చైర్మన్ కర్మజిజు మలీ్లశావారావు జనసేన 

ప్ర్టా ఎంపీటిస అభ్యర్థి పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు తేదిన గరువారం ఉదయం చెరువులో ఉనని 
ఉప్ధి క్లీలతో మర్యు ఆ గ్రామంలో ప్రతి ఇంటింటికి పర్యటించడం జర్గింది. చెరువులో 
ఉనని ప్రతి ఒక్కర్న్ కలవడం జర్గింది. జనసేన ప్ర్టా సదా్దంతాలు మర్యు మేన్ఫసటా గర్ంచ్ 
ప్రజలకు వివర్ంచడం మర్యు ప్రతి మహళకు, యువతకు, పెద్దలకు తెలియజేయడం జర్గింది. 
పవననని ప్రజాబాట ఇంటింటికి ప్రజా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించ్ 67 రోజులు పూర్తి 
చేసుకునని పవననని ప్రజాబాట సుదీర్ంగా ప్రజలు దగ్గరకు వెళ్ళా పలు కుటంబాలను పలకర్స్తి 
ముందుకు సాగడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా ఉప్ధి క్లీలతో పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటాన రైతు 
భరోసా యాత్రలో బాగంగా 3000 మంది కౌలు రైతులు చన్పోయారన్, వాళ్ల కుటంబాలను 
నరుగా పరామర్్శంచ్ ఒకో్క కుటంబాన్కి లక్ష ర్ప్యలు విరాళం ప్రకటించారు. అల్ంటి 
నాయకుడిన్ కాప్డు కోవాలిసీన అవసరం ఉందన్ ఆయన అనానిరు. పవననని ప్రజాబాట తాము 
ప్రారంభించ్న ప్రజలనుండి అపూరవా సపాందన లభిసతిందనానిరు. గత ఎన్నికల సందర్ంగా 
ఒక్క ఛాన్సీ జగన్ కి ఇదా్దం అన్ ఓటేసన వారెవర్ ఈసార్ వైసపికి ఓట వేసేందుకు సద్ధంగా 
లేరనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో చ్గరుకోతతిపలి్ల గ్రామ, ప్రజలు మహళలు తదితరులు ప్ల్్గనానిరు.
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