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నేడు ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కౌలు 
రైతు భరోసా యాత్ర

పర్చూరు ఎస్.కె.పి.ఆర్. డిగ్రీ కళాశాల వేదికగా రచచూబండ
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ చేపట్టీన కౌలు రైతుల భరోసా యాత్రలో భాగంగా 
ఆదివారం జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఉమ్మడి ప్రకాశం 
జిల్లాలో పరయూట్సాతారు. సాగు భారమై బలవన్మరణానికి పాల్పడిన 80 మంది 
కౌలు రైతుల కుటంబాలను పరామర్శంచి, ఒక్కొకకొరకి రూ.లక్ష చొప్్పన ఆరథిక 
సహాయం అందచేసాతారు. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా మీదుగా ఉమ్మడి ప్రకాశం 
జిల్లాలోకి ప్రవేశంచే ఈ యాత్రలో భాగంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఉదయం 
11 గంటలకు ఏటకూరు చేరుకుంటారు. అకకొడి నుంచి 11గం. 30నిమిషాలకు 
చిలకలూరపేట వసాతారు. మధ్యూహనిం 12 గంటలకు రాజుపాలం కూడలికి 
చేరుతారు. అకకొడి నుంచి దేగరలామూడి, చింతపలిలాపాడు, యనమదల, యద్దనపూడి, 
పెద్ద జాగరలామూడి మీదుగా పరూచూరు చేరుకుంటారు. రోడుడు మార్ం మధయూలో 
ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతు కుటంబాలను పరామర్శసాతారు. మధ్యూహానిం 
3 గంటలకు పరూచూరులోని ఎస్. కె. పి. ఆర్. డిగ్రీ కళ్శాల ప్ంగణంలో జరగే 

రచచూబండ సభా వేదికగా రైతు కుటంబాలకు చెకుకొల పంపిణీ కారయూక్రమం ఉంటంది. అనంతరం రచచూబండ వేదికగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రసంగిసాతారు.
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జనసేన కౌలు రైతు భరోసా సభకు ప్రభుత్ం ఆటంకాలు కలిగిస్తంది
•పరూచూరు సభకు వెళ్తా అరెసుటీ చేసాతామని నోటీసులు ఇసుతాన్నిరు
•పరూచూరు సభకు కడప జిల్లాలో పోలీసుల నోటీసులు
•అధికారులు అతి చేసేతా హైకోరుటీ చీఫ్ జస్టీస్ కి ఫిరాయూదు చేసాతాం
•సోమవారం స్్పషల్ మెన్షన్ పిట్షన్ వేసాతాం
•ప్రభుత్వ చరయూలిని జనసేన పార్టీ తీవ్ంగా ఖండిసోతాంది
•ప్రజాసా్వమయూంలో అందరకీ కారయూక్రమాలు నిర్వహంచుకునే హకుకొంది
•సమాజానికి ఉపయోగపడే కారయూక్రమాలు చేసుతాంటే కడుప్మంట ఎందుకు?
•శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ రైతు కుటంబాలను ఆదుకుంటంటే సీఎం నిస్సిగు్గా ప్రవరతాసుతాన్నిరు
•ప్రకాశం జిల్లా క్తతాపలిలాలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా 
మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర రైతాంగానికి సాయం అందక ఆత్మహతయూలు 
చేసుకుంటనని పరస్థితులోలా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు జిల్లాలోలా పరయూట్ంచి రైతు కుటంబాలను 
ఆదుకుంటంటే ముఖయూమంత్రి తటటీకోలేకపోతున్నిరని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దండలా మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. రైతు భరోసా సభకు వెళ్తా అరెసుటీ చేసాతామని మా వీర 
మహళలకు, కారయూకరతాలకు నోటీసులు ఇసుతాన్నిరని తెలిపారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో ఆదివారం నిర్వహంచే రైతు భరోసా సభకు వెళలాకూడదని కడప జిల్లాలో పోలీసులు నోటీసులు 
ఇవ్వడం ఏమిటని ప్రశనించారు. రాజకీయ పార్టీగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే కారయూక్రమాలు చేసే బాధయూత, హకుకొ మాకు ఉన్నియని, జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాలిని అడుడుకునే ప్రయతానిలు 
చేయడం స్గు్ చేటన్నిరు. అధికారులు అతిగా స్పందిసేతా మా కారయూకరతాలిని అడుడుకోవాలని చూసేతా సోమవారం స్్పషల్ మెన్షన్ పిట్షన్ ద్్వరా విషయానిని గౌరవ హైకోరుటీ చీఫ్ జస్టీస్ దృష్టీకి 
తీసుకువెళ్తామని హెచచూరంచారు. శనివారం ప్రకాశం జిల్లా, సంత న్తన క్తతాపలిలాలో రోడుడు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన జనసేన పార్టీ కారయూకరతా శ్రీ అంగలకురతా సుమంత్ కుటంబానిని 
పరామర్శంచి, పార్టీ తరఫున రూ. 2 లక్షల ఆరధిక సాయం అందచేశారు. అనంతరం శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు పాత్రికేయులతో మాటాలాడుతూ “రేప్ ప్రకాశం జిల్లాలో జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర చేపడతారు. శ్రీ జగన్ రెడిడు ముఖయూమంత్రి అయాయూక రాష్ట్ర వాయూపతాంగా 3 వేల మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకున్నిరు. 
ఆ విషయం మా దృష్టీకి వచిచూనప్్పడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిజాయితీగా రాజకీయాలకు అతీతంగా ముందుకు వచిచూ రూ. 5 కోటలా పార్టీకి విరాళం ఇచిచూ ఈ కారయూక్రమానికి న్ంది 
పలికారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎల్ంట్ సహాయం లేని పరస్థితులోలా రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకున్నిరు. అల్ ఆత్మహతయూకు పాల్పడిన 80 కుటంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రూ. 
లక్ష చొప్్పన ఆరధిక సాయం అందచేసాతారు. క్ంత మందికి ఇళలాకు వెళ్లా ఆరధిక సాయం చేసాతారు. రాష్ట్రవాయూపతాంగా రైతు భరోసా యాత్ర చేస్తా శ్రీ జగన్ రెడిడు ప్రభుత్వం చేసుతానని మోసానిని 
ఎండగడుతుంటే, ముఖయూమంత్రి అనంతప్రం సభలో ఆ కుటంబాలను అవమానపరేచూ విధంగా వాయూఖయూలు చేశారు. అందుకు జనసేన పార్టీ నుంచి ముఖయూమంత్రికి ఆహా్వనం పలికాం. 
రైతాంగం పటలా ఏ మాత్రం గౌరవం ఉన్ని పరూచూరు సభకు హాజరై రైతుల కషాటీలు, కన్నిరు స్వయంగా చూడాలని స్చించాం. మాటాలాడితే ఆత్మహతయూలు చేసుకునని కుటంబాల 
రకారుడులు సరగా లేవు కాబట్టీ సాయం చేయలేదు అంటూ అబద్దప్ ప్రచారం చేసుతాన్నిరు. ఎనినికల సమయంలో ఏడు లక్షల రూపాయలు ఆరధిక సాయం చేసాతానని ఆయన ఇచిచూన హామీ 
ఏమయియూంది? శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వసుతాన్నిరు అంటే రాత్రికి రాత్రి క్ంత మందికి రూ. లక్ష, క్ంత మందికి రూ. రెండు లక్షలు ఎందుకు వేసుతాన్నిరు?

•పరూచూరు సభకు వెళ్లాద్దని కడప జిల్లాలో నోటీసుల్..?
ఇంకా ఈ ప్రభుత్వం ఏ సాథియికి దిగజారపోయింది అంటే కడప జిల్లా మైదుకూరు నియోజకవరా్నికి చెందిన మా పార్టీ వీర మహళ పరూచూరు సభకు వచేచూందుకు ఏరా్పటలా చేసుకుంటంటే 
పోలీసులు ఆమె ఇంట్కి వెళ్లా నోటీసులు ఇచాచూరు. పరూచూరు సభకు వెళ్తా అరెసుటీ చేసాతామని బెదిరంచారు. ఇంత కంటే దౌరాభాగయూమైన ప్రభుత్వం ఉంటంద్? ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు 
రైతు కుటంబాలను ఆదుకునేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వసుతాంటే ఈ ముఖయూమంత్రి నిస్సిగు్గా అధికారులతో ఇటవంట్ కారయూక్రమాలు చేయించడం ఆశచూరయూం కలిగిసుతాంది. 
వాసతావానికి నోటీసులు అందుకునని ఆమె సంత ఊరు కూడా పరూచూరుకు కేవలం ఆరు కిలోమీటరలా దూరంలో ఉంది. సంత ఊరకి వెళ్లా కారయూక్రమానిని చూస్రావచచూని భావిసేతా ఆ 
సమాచారం తెలుసుకుని అకకొడునని పోలీసులు ఆమె ఇంట్కి వెళ్లా పరూచూరు మీట్ంగ్ కి వెళ్తా అరెసుటీ చేసాతామంటన్నిరు. జనసేన పార్టీ తరఫున శ్రీ జగన్ రెడిడు గారని ఒకటే ప్రశనిసుతాన్నిం. 
మీరు ఎందుకింత ధైరయూం కోలో్పతున్నిరు. ఎందుకు ఇంత అభద్రతా భావం. రాష్ట్ర సాథియిలో వేల మంది రైతులిని ఆదుకుంటనని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారని అభినందించాలిసింది పోయి 
అవమానపరేచూ విధంగా మాటాలాడుతున్నిరు. అధికారానిని ఉపయోగించుకుని కారయూక్రమం జరగకుండా మీరు చేసే ప్రయతానినిని జనసేన పార్టీ బలంగా తిపి్ప క్డుతుంది. అహంకార 
పూరతంగా సామానుయూలను ఇబ్ందిపెటేటీ విధంగా వైసీపీ చేసుతానని కారయూక్రమాలను ఎదురకొంటాం. ప్రజాసా్వమయూంలో రాజకీయ పార్టీగా మాకు కారయూక్రమాలు చేసే హకుకొ ఉంది. 
జిల్లాలవార్గా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పరయూట్స్తా రైతుల కుటంబాలను ఆదుకుంటంటే అది చూస్ ముఖయూమంత్రి తటటీకోలేకపోతున్నిరు. కడప జిల్లాలో పోలీసులిని పంపి మా వీర 
మహళలకు నోటీసులు ఇవ్వడానిని ఖండిసుతాన్నిం. ఇది చాల్ తప్్ప. ప్రభుత్వంలో ఉనని అధికారులు ఒకట్ గమనించాలి. ఈ వయూవహారానిని ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ జస్టీస్ దృష్టీకి పిట్షన్ 
ద్్వరా తీసుకువెళ్తాం. సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా మా న్యకుడు కారయూక్రమాలు చేసుతాంటే మీకు ఎందుకంత కడుప్ మంట. మీ చేతులోలా ప్రభుత్వం ఉందిగా మీరు ఆ మూడు 
వేల మంది రైతులిని తాడేపలిలా పిలిపించుకుని మీరసాతాననని రూ. 7 లక్షల సాయం అందించండి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి జిల్లాలు తిరగాలిసిన అవసరం ఏముంటంది? మీ పరపాలన 
నిజాయితీగా ఉంటే రైతులు ఎందుకు ఆత్మహతయూలు చేసుకుంటారు. మీరు ముఖయూమంత్రిగా విఫలమయాయూరు. పరపాలనలో విఫలమయాయూరు. కేవలం కేసులు పెట్టీ ప్రజలిని భయపెట్టీ 
పాలన సాగిసుతాన్నిరు. మా జనసైనికులిని, వీర మహళలిని ఇబ్ంది పెడుతున్నిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రాష్ట్ర భవిషయూతుతా కోసం నిజాయితీగా పని చేసే వయూకితా. రేపట్ రోజున ఆత్మహతయూకు 
పాల్పడిన 80 కౌలు రైతు కుటంబాలకు రూ. లక్ష చొప్్పన ఆరధిక సాయం చేయడంతో పాటే బిడడులిని చదివించుకోలేని వార కోసం మా పార్టీ తరఫున చదివించే ఏరా్పట చేసుతాన్నిం. మేము 
అంత ఆదర్శంగా పని చేసుతాంటే సభకు వెళలావద్దంటూ ఇళలాకు పోలీసులిని పంపడానికి మించి దౌరాభాగయూం ఏముంటందని అన్నిరు. మీడియా సమావేశంలో పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా అధయూక్షులు 
శ్రీ షేక్ రయాజ్, ప్రధ్న కారయూదర్శ శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి రాయపాట్ అరుణ, ఒంగోలు నగర అధయూక్షులు శ్రీ మలగా రమేష్, పార్టీ న్యకులు శ్రీ 
బెలలాంక్ండ సాయిబాబు, శ్రీ బొటకు రమేష్ బాబు, శ్రీ కందుకూర బాబు, శ్రీ రాయపాట్ ప్రసాద్, లీగల్ స్ల్ కారయూదర్శ శ్రీ వరకూట్ న్గరాజు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

•ప్రమాదంలో మృతి చెందిన జన సైనికుడి కుటంబానికి అరథిక సాయం
అంతకు ముందు ప్రకాశం జిల్లా, మది్దపాడు మండలం, క్తతాపలిలా గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు శ్రీ అంగలకురతా సుమంత్ కుటంబానిని శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు పరామర్శంచారు. 
తలిలాదండ్రులు శ్రీ శ్రీనివాసరావు, శ్రీమతి సుకనయూలకు ధైరయూం చెపా్పరు. పార్టీ తరఫున అతని కుటంబానికి రూ. 2 లక్షల ఆరధిక సాయానిని అందించారు. ఆ కుటంబానికి ఏ కషటీం 
వచిచూన్ పార్టీ అండగా ఉంటందని భరోసా ఇచాచూరు. మార్చూ 14న ఇప్పటం వేదికగా జరగిన పార్టీ ఆవిరాభావ సభ సందరభాంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఫ్లాకీసిలు కడుతునని సమయంలో 
ప్రమాదవశాతుతా జరగిన రోడుడు ప్రమాదంలో అతను మృతి చెంద్రు. అతనికి పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం లేకపోవడంతో జిల్లా న్యకులు, పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
తక్షణం స్పందించి ఆ కుటంబానిని ఆదుకోవాలని నిర్ణయించారు.

•గ్రామ గ్రామాన జనసేన జండాల రెపరెపలు
క్తతాపలిలా జనసైనికుడి కుటంబానిని పరామర్శంచేందుకు వచిచూన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారకి మారూటీరు వద్ద ప్రకాశం జిల్లా న్యకులు, కారయూకరతాలు ఘనసా్వగతం 
పలికారు. అనంతరం మారూటీరులో శ్రీ ప్రసన్నింజనేయ సా్వమిని దర్శంచుకుని ప్రతేయూక పూజలు నిర్వహంచారు. మది్దరాల మండలం పెద్దక్తతాపలిలా, క్తతాపలిలా గ్రామాలోలా సాథినిక జనసేన 
శ్రేణులు ఏరా్పట చేస్న పార్టీ జండా స్థిపాలను శ్రీ మనోహర్ గారు ఆవిషకొరంచారు.

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


ఆదివారం, 19 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతు భరోసా కంద్రాల పేరుతో రూ. 6,300 కోటలా అవినీతి
* వైసీపీ నిరా్వకంతో రాష్ట్రంలో వయూవసాయ సంక్షోభం
* అనిని జిల్లాలోలాన్ రైతులను సమసయూలు చుటటీముడుతున్నియి
* కోనసీమ, నెలూలారు, గుంటూరు జిల్లాలోలా క్రాప్ హాలిడే బాధ్కరం
* గుంటూరు పార్టీ కారాయూలయంలో మీడియా సమావేశంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్:  రాష్ట్రంలో వయూవసాయం సంక్షోభ దశలో ఉందని, ఈ 
సమయంలో రైతుల వేదన విన్లిసిన సాథినంలో ఉనని ముఖయూమంత్రి- వారని 
అపహాసయూం చేసేల్ మాటాలాడడం అతయూంత బాధ్కరమని జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు అన్నిరు. 
19వ తేదీన పరూచూరులో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో చేపటటీబోతునని కౌలు 
రైతు భరోసా యాత్ర షెడ్యూల్ వివరంచేందుకు శనివారం ఉదయం ఆయన 
గుంటూరు జిల్లా పార్టీ కారాయూలయంలో విలేకరులతో మాటాలాడారు. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ “ఎంతో శ్రమించి 
నలుగురకీ అననిం పెటేటీ రైతనని క్రాప్ హాలిడే ప్రకట్ంచడం చాల్ బాధ్కరం. 
పంటకు విరామం ఇవా్వలనని ఆలోచన రైతుకు వచిచూందంటే పెను ఉతా్పతం 
తప్పదు. కోనసీమలో సుమారు 50 వేల ఎకరాలోలా ఈ సీజనోలా క్రాప్ హాలిడేను రైతులు ప్రకట్ంచారు. గుంటూరు జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్ం, గోవాడలోన్ 3 వేల 
ఎకరాలోలా క్రాప్ హాలిడే ప్రకట్ంచినటలా తెలిస్ంది. నెలూలారు జిల్లా కోవూరు లోన్ రైతులు క్రాప్ హాలిడే ప్రకట్సుతాన్నిరు. ధ్న్యూగారంగా పేరందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ పరస్థితి 
రానురాను అగమయూగోచరం అవుతోంది. దీనిపై దృష్టీ సారంచి, రైతుల సమసయూలను పూరతాసాథియిలో పరషకొరంచాలిసిన ముఖయూమంత్రి సంక్షేమ పథకాల పేరుతో గోలాబెల్సి 
ప్రచారం చేసుకుంటన్నిరు.

* దగా చేసుతాన్నిరు
ఎనినికల సమయంలో ఒంటర మహళలకు 30 సంవతసిరాలకు పింఛను ఇసాతామని గొప్పలు చెప్్పకునని ముఖయూమంత్రి ఇప్్పడు ఆ వయసు పరమితి 50 సంవతసిరాలకు 
పెంచడం దగా చేయడం కాద్? అర్హతలు ఉండి పింఛను కోసం, రేషన్ కారుడు కోసం దరఖాసుతా చేసుకునని వారకీ సాయం అందడం లేదు. సుమారు మి్మది నెలలు అయిన్ 
వార దరఖాసుతాలను పట్టీంచుకునే న్థుడు లేరు. అరు్హలకు సంక్షేమ పథకాలు అందించలేని ప్రభుత్వం ఎందుకు గొప్పలు చెప్్పకుంటంది? కేవలం పింఛనేలా కాదు రేషన్ 
కారుడులు, ఇతర సంక్షేమ పథకాల తీరు కూడా ఇల్గే ఉంది. కౌలు రైతుల వేదన జనసేన పార్టీకి కనిపిసుతాంది తపి్పతే, అధికారంలో ఉనని న్యకులకు కనిపించకపోవడం 
దౌరాభాగయూం. రైతు సంక్షోభానిని గురతాంచి, వార కుటంబాల సంక్షేమం కోసం ఆరథికంగా ఆదుకునేందుకు భారతదేశంలో ముందుకు వచిచూన ఏకైక రాజకీయ పార్టీ జనసేన 
మాత్రమే.

* 80 మందికి సాయం
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో 80 కౌలు రైతు కుటంబాలకు సాయం చేయనున్నిం. క్షేత్ర సాథియిలో మరంత మంది బాధితులు కనిపిసుతాన్నిరు. ప్రతి జన సైనికుడు గర్వపడేల్ 
ఈ కారయూక్రమం నిర్వహసుతాన్నిం. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఉదయం 11 గంటలకు ఏటకూరు చేరుక్ని, అనంతరం చిలకలూరపేట వసాతారు. 
మధ్యూహనిం 12.30 గంటలకు జాగరలామూడిలో మూడు కుటంబాలకు చెకుకొలు అందజేసే కారయూక్రమం ఉంటంది. అనంతరం రోడుడు మార్ం ద్్వరా సాయంత్రం మూడు 
గంటలకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పరూచూరు చేరుక్ని మిగిలిన బాధిత కుటంబాలకు చెకుకొలను అందజేసాతారు. కౌలు రైతులు ఎవరు అధైరయూ పడకండి. నిబ్రంగా సాగు 
చేయండి. సాధ్రణ రైతులకు అందే సబిసిడీలు, రాయితీలు, రుణాలు కౌలు రైతులకు కూడా అందేల్ జనసేన పార్టీ ప్రయతనిం చేసుతాంది.

* రూ.6300 కోటలా అవిన్తి
రాష్ట్రంలో ఉనని ప్రతి రైతుకు గింజ సరఫరా చేసే దగ్రునించి మళ్ళీ గింజ క్నుగోలు చేసే ద్కా రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉపయోగపడతాయని ప్రభుత్వం గొప్పలు చెపి్పంది. 
దీని కోసం రూ.6300 కోటలా కేటాయించారు. భవన్ల నిరా్మణాలకు భార్గా నిధులు ఖరుచూ పెటాటీరు. ఇప్్పడు పరస్థితిని చూసేతా రైతు భరోసా కేంద్రాలు కేవలం వైసీపీ 
కారాయూలయాలుగా మారపోయాయి. దళ్రుల కేంద్రాలుగా కనిపిసుతాన్నియి. రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్్వరా రైతులకు దకుకొతునని భరోసా పూరతాగా శూనయూం. ప్రజల దగ్ర 
నుంచి పనునిల రూపంలో సేకరంచిన డబు్ను ఇల్ ఇషాటీనుసారం దుర్వనియోగం చేసుతాన్నిరు. ప్రజలకు మాత్రం రకరకాల పనునిల పేరుతో నడిడు విరుసుతాన్నిరు. 6,300 
కోటలా రూపాయల రైతు భరోసా కేంద్రాల అవిన్తిని బయట పెడతాం. రైతులకు అందని సేవలపై ఇంత భార్ మొతతాంలో నిధులు ఎందుకు ఖరుచూ చేశారో కచిచూతంగా 
ప్రశనిసాతాం. రైతులకు న్యూయంగా దకాకొలిసిన రైతు భరోసా నిధులు సైతం కుల్లు, ప్ంతాలు, పార్టీల వార్గా విభజిస్తా ఇసుతాన్నిరు. అకకొడ కూడా రైతులకు సరైన న్యూయం 
జరగడం లేదు. ప్రతి జిల్లాలోన్ వివిధ అంశాల వార్గా వయూవసాయ సంక్షోభం చుటటీముడుతోంది. రైతులు భవిషయూతుతాలో సాగు చేసాతామా.. లేద్? అనని బెంగతో ఉన్నిరు.

* యువత అధైరయూపడవదు్ద
దేశంలో యువత ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇబ్ంది పడే పరస్థితి ఉంది. కరోన్ సమయంలో ఇది మరంత తీవ్మైంది. ప్రజాసా్వమయూ దేశంలో నిరసనలు బలంగా తెలపాలి 
తపి్పతే... హంసతో కూడిన నిరసనలు ఉండకూడదు. అగినిపథ్ నిరసనల విషయంలో స్కింద్రాబాదులో శుక్రవారం జరగిన క్నిని సంఘటనలు దురదృషటీకరం. యువత 
తందరపడి ఆవేశాలకు పోయి, భవిషయూతుతాను న్శనం చేసుకోవదు్ద. కచిచూతంగా ప్రభుతా్వనికి ఈ నిరసనలు తెలుసాతాయి అని భావిసుతాన్నిం. ఇప్పట్కే మా న్యకులను 
సైతం ఈ విషయంలో తందరపడి ఎల్ంట్ ప్రకటనలు ఇవ్వద్దని కూడా హెచచూరంచాం. అనిని రాజకీయ పార్టీలు మళ్లా సాధ్రణ పరస్థితి వచేచూ వరకు ఎల్ంట్ ఉద్రేకపూరత 
ప్రకటనలు ఇవ్వకుండా సంయమనం పాట్ంచాలి. ఉద్యూగాల కోసం ఎదురు చూసే యువతకు తగిన సాంత్వన కలిగేల్ ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసేతా బాగుంటంది. ప్రభుత్వం 
ఈ సమసయూను పూరతాసాథియిలో పరషకొరంచే విధంగా అడుగులు వేయాలి” అన్నిరు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదర్శ శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, 
గుంటూరు జిల్లా పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశ్వరరావు, గుంటూరు నగర అధయూక్షులు శ్రీ నేరెళళీ సురేష్, రాష్ట్ర కారయూదర్శ శ్రీ సయయూద్ జిల్న్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

* జనసేనలో చేరకలు
గురజాల నియోజకవరా్నికి చెందిన పలువురు తెలుగుదేశం పార్టీ న్యకులు శనివారం జనసేన పార్టీలో చేరారు. గుంటూరు జిల్లా సర్పంచుల ఫోరం కారయూనిరా్వహక 
కారయూదర్శ శ్రీ ద్రోణాదుల అంకారావు, ఎరుకల కులవృతుతాల సంఘం అధయూక్షులు శ్రీ కండెల అంజయయూ పార్టీలో చేరన వారలో ఉన్నిరు. పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ 
గారు పార్టీ కండువా కపి్ప వీరని సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు.

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

కార్్మకుల పోరాటాలకు జనసేన అండగా ఉంటంది
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, వారంలో ఒకరోజు కూడా పూరతాగా స్లవు లేకుండా పారశుదధి్య పనిచేసుతా నితయూం 
రోడుడు ప్రమాద్లకు గుర అవుతుననిటవంట్ కాంట్రాక్టీ అవుటసిరసింగ్ పారశుదధి్య కార్మకులకు ఉద్యూగ భద్రత 
క్రవడింది. గౌరవ ముఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడు కాంట్రాక్టీ ఔట్ సోరసింగ్ కార్మకులను రెగుయూలరైజ్ చేసాతామని తమ 
ఎనినికల హామీ ద్్వరా ప్రచారం చేస్ అధికారం చేజికికొన తరా్వత కాంట్రాక్టీ ఔటసిరసింగ్ పారశుదధి్య కార్మకులను 
పర్మనెంట్ చేయకుండా తాము నియమించుకునని వారుడు స్క్రటర్లను పర్మనెంట్ చేయడానిని నిరస్స్తా ఈనెల 
21వ తేదీన గుంటూరు కలకటీరేట్ కారాయూలయం ముందు రలే నిరాహార దీక్షలు చేయుట క్రకు రాషటీ రెలిలా సంఘం 
న్యకులు సోమి ఉదయ్ కుమార్, జేఎస్్ప రాయల్ సోల్జర్సి అననిద్సు వెంకట సుబా్రావు జనసేన పార్టీ పిఏస్ 
చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్ ని కలిస్ వినతిపత్రం అందజేయడం జరగింది. న్దండలా మనోహర్ మాటాలాడుతూ 
వారంలో ఒకరోజు స్లవు ఇవ్వక పోవడం చాల్ బాధ్కరం పారశుదధి్య కార్మకులు కూడా మనుషులే అని జగన్ 
రెడిడు గారు ఎందుకు గురతాంచడం లేదు అని ఆవేదన వయూకతాం చేశారు కార్మకులకు బకాయిపడిన 6 నెలల హెల్తా 
అలవెనుసిలు వెంటనే ఇవా్వలని కరోన్లో నియమించిన కార్మకులకు బకాయిపడిన 6 నెలల జీతాలు వెంటనే 
చెలిలాంచాలని పారశుధయూ కార్మకులకు వారుడు సచివాలయాలకు బదల్యించి మా కార్మకులను బానిసలుగా 

మారచూకండని ద్వజమెతాతారు, ప్రజారోగాయూనిని కాపాడే పారశుధయూ కార్మకులకు శానిటర్ ఇనెసిపెకటీరులా మాత్రమే మసటీర్ వెయాయూలని నడి రోడలాపై చీకటలా వారుడు స్క్రటర్లు మసటీరులా వేయడం ఏంట్ 
అని ఆవేదన వయూకతాం చేశారు. వైస్పి వారుడు స్క్రటర్ల కంటే ముందు 19 ఏళ్ళీగా పనిచేసుతానని పారశుదధి్య కార్మకులను పర్మనెంట్ చేయాలని న్దండలా మనోహర్ డిమాండ్ చేశారు. ఈనెల 
21 నుండి పారశుదధి్య కార్మకులు నిర్వహసుతానని రలే నిరాహార దీక్షలకు జనసేన పార్టీ పూరతా మద్దతు ఇసుతాందని మా జనసేన గుంటూరు జిల్లా మరయు నగర న్యకులందరూ దీక్షా 
శబిరానిని సందర్శంచి సంఘీభావానిని ప్రకట్సాతారని తెలిపారు. జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ రెలిలా కులసుతాలకు ఇచిచూన హామీలను మేము అధికారంలోకి రాగానే నెరవేరుసాతామని ఈ 
సందరభాంగా తెలియచేశారు.

తంబళ్ళపల్లాలో ఘనంగా క్రియాశీలక సభయాత్ కిటలా పంపిణి
పది సభయూత్వాలు కంటే ఎక్కువ చేసిన వాలంటీర్లక్ సన్మానం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
తంబళళీపలలా నియోజకవర్ం మూలకాల చెరువు మండల ప్రెస్డెంట్ 
పోతుల సాయిన్థ్ ఆధ్వరయూంలో పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం 
నమోదు చేసుకునని జనసైనికులకు, వీర మహళలకు ప్రమాద భీమా 
ధృవీకరణ పత్రంతో కూడిన సభయూత్వ కిట్సి అందజేయడానికి ముఖయూ 
అతిధులుగా జనసేన పార్టీ పిఏస్ సభుయూలు, చితూతారు జిల్లా అధయూక్షులు 
డా.పసుప్లేట్ హర ప్రసాద్ విచేచూస్ పది సభయూతా్వలు కంటే ఎకుకొవ 
చేస్న వాలంటీరలాను సన్్మనించి క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటలా, భీమా 
పత్రాలు అందజేయడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర కారయూదర్శ శ్రీమతి ఆకేపాట్ సుభాష్ణి, జిల్లా ఉపాధయూక్షులు 
మధుబాబు, జి.డి నెలూలారు ఇంఛార్జ పొనని యుగంధర్, జిల్లా 
జాయింట్ స్క్రటర్ గజ్జల రెడెడుప్ప, ఆర్టీ డైరెకటీర్ సురేష్, మండల ప్రెస్డెంట్ ది.శంకర, యన్ శంకర్, న్యకులు, వీర మహళలు మరయు కారయూకరతాలు పాల్్న్నిరు.

కడపలో జనసేన తదుపర్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర
•ప్రభుత్వ అడడుంకులిని లకకొచేయం
•పరూచూరు సభా వేదికను పరశీలించిన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్
ముఖయూమంత్రికి నిజాయతీ ఉంటే తన సంత డబు్తో రైతులకు సాయం చేసుతానని 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారని మనస్ఫూరతాగా అభినందించాలని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు స్చించారు. ప్రజల కోసం 
చేసుతానని కారయూక్రమానిని అభినందించకపోగా అకకొసు వెళలాగకుకొతున్నిరన్నిరు. ఒక 
మంచి పనికి ముందుకు వసేతా అడడుంకులు సృష్టీసుతాన్నిరని తెలిపారు. కడప జిల్లాలో 
వీర మహళ్ న్యకురాలికి సభకు వెళలావద్దంటూ నోటీసులిచాచూరన్, జనసేన 
పార్టీ తదుపర కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కడప జిల్లాలోనే చేపటటీబోతున్నిం ఎల్ 
అడుడుకుంటారో చూసాతామన్నిరు. శనివారం సాయంత్రం పరూచూరు, ఎస్.కె.పి.ఆర్. 
కళ్శాల ప్ంగణంలోని సభా వేదికను పరశీలించిన అనంతరం మీడియాతో 
మాటాలాడుతూ.. “శ్రీ జగన్ రెడిడు అధికారంలోకి వచిచూన తరా్వత 3 వేల మంది కౌలు 
రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకున్నిరు. ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగాన్ రైతులకు భరోసా 
కలి్పంచడం లేదు. క్తతాకౌలు రైతు చటటీం తీసుకువచిచూ రైతులిని ఇబ్ందులకు గుర 
చేసుతాన్నిరు. రూ.7 లక్షల పరహారం ఇసాతామని గొప్పలు చెపి్ప ఇప్్పడు కేవలం 
24 శాతం రైతులకే ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
ప్రతి జిల్లాకు తిరగి రైతుల కుటంబాలోలా ధైరయూం నింప్తుంటే ఈ ముఖయూమంత్రికి ఎందుకంత భయం? మా పార్టీ న్యకులకు సభకు వెళలావద్దని నోటీసులు ఇవ్వడం అతయూంత ద్రుణం. 
కడప జిల్లాలో ఆత్మహతయూకు పాల్పడిన 132 మంది కౌలు రైతులు కుటంబాలను ఆదుకుంటాం. ముఖయూమంత్రి సంత నియోజకవర్ం ప్లివెందుల లోన్ ఆత్మహతయూకు పాల్పడిన 13 
మంది కౌలు రైతులకు సహాయం చేసాతాం. కచిచూతంగా రైతులకు అండగా నిలబడే బాధయూత జనసేన పార్టీ తీసుకుంటంది” అన్నిరు. మీడియా సమావేశంలో పార్టీ ప్రకాశం, గుంటూరు 
జిల్లాల అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రయాజ్, శ్రీ గాద వెంకటేశ్వరరావు, పార్టీ న్యకులు శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, డాకటీర్ గౌతమ్ రాజ్, శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీనివాస్, శ్రీమతి రాయపాట్ అరుణ, 
శ్రీ కందుకూర బాబు, శ్రీ బెలలాంక్ండ సాయిబాబు, శ్రీ కంచరలా శ్రీకృష్ణ, శ్రీ వరకూట్ న్గరాజు, శ్రీ మలగా రమేష్, శ్రీ రాయపాట్ ప్రసాద్, శ్రీ కందుకూర బాబు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

•ప్రకాశం జిల్లా నుంచి జనసేనలోకి మరనిని చేరకలు
ప్రకాశం జిల్లా దర్శ, యరగొండపాలం నియోజకవరా్లకు చెందిన పలువురు టీడీపీ, వైసీపీల నుంచి జనసేన పార్టీలో చేరారు. తెలుగుదేశం పార్టీ యరగొండపాలం మండల న్యకులు 
శ్రీ బంట్ క్రిసటీఫర్ తో పాట 50 మంది, దర్శ నియోజకవర్ం, ఈదర, సందువారపాలం, బండివెలగల గ్రామాల నుంచి మరో 50 మంది పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గార 
సమక్షంలో పార్టీ కండువాలు కప్్పకున్నిరు. పార్టీ న్యకులు డాకటీర్ పి.గౌతమ్ రాజ్, శ్రీ వరకూట్ న్గరాజుల ఆధ్వరయూంలో వీరంతా పార్టీలో చేరారు.
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పల్నాడులో జనసేన పార్టీ బలం చూపుదం..రానుననా 
రోజులోలా మర్న్నా చేర్కలు: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: పౌరుషాల ప్రట్గడడు… న్యకురాలు న్గమ్మ ఏలిన పల్నిడులో జనసేన పార్టీ 
దూసుకెళ్తాందని, ద్నికి నిదర్శనమే ఈ చేరకలని గాద అన్నిరు.
గుంటూరు జిల్లా, గురజాల నియోజవర్ం తకెకొళలాపాడు మాజీ సర్పంచ్, సర్పంచులు జిల్లా ఫోరమ్ 
జిల్లా కారయూదర్శ ద్రోణాదుల అంకారావు, సేటీట్ ఎస్టీ స్ల్ (ఎరుకుల) ప్రెస్డెంట్ కండెల అంజి 
జనసేన తీరధిం ప్చుచూకున్నిరు. జిల్లా అధయూక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వరయూంలో పిఏస్ చైర్మన్ 
న్దండలా మనోహర్ పార్టీ కండువా కపి్ప సాదరంగా ఆహా్వనించడం జరగింది. ఈ సందరభాంగా 
ఆయన మాటాలాడుతూ.. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలు బలంగా 
విశ్వస్సుతాన్నిరని, ద్నికి నిదర్శనం పల్నిడు ప్ంతం నుండి పారటీలో చేరడం అన్నిరు. గత 
జనవరలో పల్నిడు ప్ంతంలో పరయూట్ంచానని అప్్పడు అపూర్వమైన ఘనసా్వగతం పలికారని 
చెపా్పరు. పల్నిడు ప్ంతంలో పార్టీ బలంగా ఉందని అప్్పడే చెపా్పనని అన్నిరు. క్రమశక్షణగా 
ఉంటూ పార్టీ అభివృదిధి తోడ్పడాలని. కాయూడర్ కూడా క్తతాగా వచిచూన వారని కలుప్క్ని వెళ్లాలని 
స్చించారు. రాష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదర్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస యాదవ్ మాటాలాడుతూ… 
గురజాల నియోజకవర్ంలో పార్టీకి బేస్ ఉందని ద్నిని కాపాడుకుంటూ క్తతావారని పార్టీలోకి 
ఆహా్వనించాలని కోరారు. అందరూ కలస్ కటటీగా పనిచేయాలని కోరారు. పల్నిడు గడడు అంటే 
జనసేన అడాడు ల్గా రానునని రోజులోలా నియోజవరా్నిని తయారుచయాలని గాద అన్నిరు. పార్టీలో 
క్తతాగా వచిచూన వారకి సా్వగతం పలికారు. పల్నిడు రాజకీయాలోలా కీలక మారు్పలను చూసాతారని 
చెపా్పరు. అందరూ కలస్ సమిష్టీగా కారయూక్రమాలు చేయాలని చెపా్పరు.
పార్టీలో చేరన ద్రోణాదుల అంకారావు మాటాలాడుతూ… జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
అశయసాధన పాలుపంచుకోవాలనే లక్ష్యంతోనే పార్టీలో జాయిన్ అయాయూనని పూరతా సమయానిని 
పార్టీ కోసం వెచిచూసాతానని చెపా్పరు. ప్రభుత్వ ప్రజా వయూవతిరేఖ కారయూక్రమాలపై అందరం కలిస్ కటటీగా 
పోరాడుతామని చెపా్పరు… నియోజకవర్ జనసేన మండల అధయూక్షులకు, జిల్లా కారయూవర్ సభుయూలు 
ధనయూవాద్లు తెలిపారు. రానునని రోజులోలా అనేక మంది పార్టీలో జాయిన్ అవుతారని చెపా్పరు.
రాష్ట్రంలో ఎసీటీ యువత అందరూ కూడా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలనే 
కృతనిశచూయంతో ఉన్నిరని అందుకు ప్రతీకగా నేను ఈరోజు పార్టీలో జాయిన్ అయాయూనని కండెల 
అంజి అన్నిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేసుకునే దిశగా పనిచేసాతానని 
చెపా్పరు. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర, జిల్లా కారయూవర్ సభుయూలు జనసేన న్యకులు, కారయూకరతాలు 
పాల్్న్నిరు.

జనసేన ప్రజాబాట మొదట రోజు 
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకులం 
జిల్లా, ఎచచూరలా జనసేన ప్రజబాట 
కారయూక్రమంలో భాగంగా ఎచచూరలా 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
టీమ్ ఆధ్వరయూంలో శనివారం 
ఎచచూరలా మండలం భగీరథప్రం 
గ్రామంలో ఇంట్ంట్కి జనసేన 
పార్టీ మేనిపెసోటీ, షను్మకవూయూహంతో 
కూడిన ముఖయూ విషయాలను పొంది 
పరచిన స్టీకకొరుని రూపొందించి 

ఇంట్యజమాని అనుమతితో ప్రతి ఇంట్కి అంట్ంచటం జరగింది. అల్గే జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ రాజకీయ ఉదే్దశయూం, స్ద్్దంతాలు, మేనిఫ్సోటీ, షను్మకవూయూహం అనినింట్న్ ప్రతి ఇంట్కి 
వెళ్లా ప్రతి ఒకకొరతో మాటలు ఆడటం జరగింది. ఇల్ వివరంచుక్ని ప్రజలోలాకి వెళ్ళీనప్్పడు అశేష 
స్పందన వచిచూంది. అల్గే ప్రజలు వారకి ఉనని ఇబ్ందులు, సమసయూలు అన్ని చెప్్పకుంటూ, పవన్ 
కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేయడానికి ఎదురుచూసుతాన్నిమని ప్రతి ఒకకొరూ తమ సమాధ్నంగా 
చెపా్పరు. ఈ కారయూక్రమంలో ఎచచూరలా నియోజకవర్ న్యకులు అరు్జన్ భూపతి, ఎచచూరలా మండల 
న్యకులు తమి్మనేని శ్రీను, రణసథిలం మండలం న్యకులు దననిన్ చిరంజీవి, ల్వేరు మండల 
న్యకులు బొంతు విజయకృష్ణ, డి.సంతోష్, దననిన సంతోష్, హేమసుందర్, గోపి, భగీరథప్రం 
జనసైనికులు రాంబాబు, అనిల్, ఉపేంద్ర తదితరులు పాల్్న్నిరు.

ద్రపూడి-మండపేట రోడుడు తక్షణమే న్రా్మణం 
చేయాలి: వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ

*నిరా్మణం చేయని పక్షంలో ఉదయూమం
*త్వరలో పూరతా కారాయూచరణ ప్రణాళ్క ప్రకటన
శతఘ్ని న్యూస్: మండపేట: ద్్వరపూడి-మండపేట ఆర్ అండ్ బీ రహద్ర అభివృధి్ద 
పనులు వెంటనే చేపటాటీలని, అల్ కాని పక్షంలో జనసేన పార్టీ తరుప్న ఆంద్ళన 
కారయూక్రమాలు నిర్వహసాతామని మండపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ 
వేగుళళీ లీల్కృష్ణ హెచచూరంచారు. ఈ సందరభాంగా గురువారం కపిలేశ్వరప్రం 
మండలం వలూలారు గ్రామంలో వార స్వగృహంలో మీడియాతో మాటాలాడుతూ.. 
గత న్లుగు మాసాలుగా జనసేన పార్టీ ఇప్పనపాడు సర్పంచ్ కుంచె వీరమణి, 
ప్రసాద్ లు నితయూం పోరాటం చేస్తా.. కలకటీర్ కు ఎనిని సారులా పిరాయూదులు చేస్న్ 
నేట్కి టండర్ పక్రియ పూరతాకాకపోవడం ద్రుణమని పేరకొన్నిరు. కేవలం వైసీపీ 
న్యకుల కమిషనలాకు భయపడి గుతేతాద్రులు టండర్ వేయుటం లేదని లీల్కృష్ణ 
ఆరోపించారు. ఎండ కాసేతా బూడిద, వర్షం కురసేతా బురదగా ఆ రహద్ర పరస్థితి 
నెలక్ంది అన్నిరు. ఆ రోడుడు రపేరలా పేరు చెపి్ప 70 లక్షలు వెచిచూంచి రాళ్లా పరచి 
అధికార పార్టీ న్యకులు అవిన్తికి పాల్పడాడురని ఆరోపించారు. నియోజకవర్ 
వైస్పి ఇంచార్్జ తోట ప్రజలకు కలలాబొలిలా కబురులా చెబుతూ కాలం వెళలాదీసుతాన్నిరని 
విమర్శంచారు. ఇది ముమా్మట్కి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫలయూమే తప్ప మరకట్లేదని 
పేరకొన్నిరు. ఇకనైన్ మండపేట నియోజకవర్ వైసీపీ న్యకులు ముందుకు 
వచిచూ మండపేట నియోజకవర్ంలో పాడైపోయి.. ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతునని 
రహద్రులను తక్షణమే యుద్ద ప్తిపదికన పూరతాచేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 
ద్్వరపూడి రోడుడు నిరా్మణం చేయని పక్షంలో ఆంద్ళనలకు స్దధిమని అన్నిరు. 
ప్రభుత్వ ప్రజా వయూతిరేక విధ్న్లుపై జనసేన పార్టీ త్వరలో కారాయూచరణ 
ప్రకట్సుతాందని లీల్కృష్ణ స్పషటీం చేశారు.

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


ఆదివారం, 19 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆకా్ రైతులను మోసం చేసంది వైసపి ప్రభుత్ం

పెంచిన విదుయూత్ బిలులాలు మొదలు ఖరుచూలన్ని పెరగిపోగా ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచిచూ 
ల్భసాట్ ధర కలి్పంచక ఆకా్వ రంగానిని పూరతాగా నిర్్వరయూం చేసే పరస్థితి…………..
జనసేన పార్టీ జిల్లా అధయూక్షులు చెన్నిరెడిడు మనుక్రాంత్
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలారు, ఎంతో కషటీ నషాటీలకు ఓరచూ ఆకా్వ సాగు చేసేతా కన్స గిటటీబాట 
ధర రాక రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నిరు అంటూ జిల్లా ఆకా్వ రైతులు జనసేన పార్టీ 
జిల్లా అధయూక్షులు చెన్నిరెడిడు మనుక్రాంత్ ని సంప్రదించారు. ఈ సందరభాంగా వారు 
ఎదురకొంటనని సమసయూలను వినతిపత్రం రూపంలో ఆయనకు ఇచాచూరు. వినతిపత్రం 
లోని ముఖాయూంశాలు
ఆకా్వ రైతుల సమసయూలు
సీడ్ న్ణయూత కలిగి ఉండాలి. (ప్రభుత్వ పరధిలో)
ఫీడ్ (మేత) ధరలు అదుప్లో ఉండాలి.
కెమికల్సి ధరలు విపర్తంగా పెంచారు. ధరలు అదుప్ చెయాయూలి.
కరెంట ధరలు రకరకాల కండీషనులా పెటటీ పెంచుతున్నిరు.
(1)ఎలక్షన్ ముందు ఒకకొ యూనిట్ ధర 1.50 పైసలు (24 గంటలు) అని చెపి్పన 
ప్రభుత్వం, ఇప్్పడు రూట మారచూ 40హ్ఫూ కి కంటే ఎకుకొవ వాడితే 4 రూపాయలు 
యూనిట్ ధర అని చెప్తాంది
(2) ఆకా్వరంగం ముఖయూంగా కరెంట మీద ఆధ్రపడి ఉంటంది. కరెంట కోతలు 
భార్గా పెరగాయి. అవి తగి్ంచాలి.
ఇనిని కషటీ నషాటీలకు ఓరచూ కలచూర్ వేసేతా పటటీదల అప్్పడు రకరకాల కౌంట్ పేరు చెపి్ప 
రైతులను మోసం చేసుతాన్నిరు. రైతులకు ల్భసాట్ ధర కలి్పంచాలి.
గత ప్రభుత్వం రైతులకు ఏరయేడరులా, జనరేటర్ సబిసిడీ ఇచేచూది, ఈ ప్రభుత్వం ద్నిని 
నిలుప్దల చేస్ంది.
డీజిల్ రేటలా, కరెంట రేటలా, పిలలాల రేటలా, మేత రేటలా, మందుల రేటలా, పెంచిన ప్రభుత్వం.. 
రయయూల ధరలు మాత్రం పెంచలేదు.
ఈ సందరభాంగా మనుక్రాంత్ మాటాలాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో ఏ రంగం 
కూడా అభివృదిధికి నోచుకోలేదని సరైన వసతులు మరయు ఆరథిక సౌకరాయూలు ఏరా్పట 
చేయటంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది. రైతులు అయితే ఆకా్వ రైతులకు తీవ్ ఇబ్ందులకు 
గురవుతున్నిరని ఈ మూడు సంవతసిరాలలో ప్రభుత్వం సాధించిన అభివృదిధి శూనయూం. 
సమసయూలను జిల్లా కలకటీర్ దృష్టీకి తీసుకెళ్తామని సమసయూ సాధించేవరకు జనసేన పార్టీ 
తరఫున అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచాచూరు.

రైతుల పటలా ప్రభుత్ం న్రలాక్షష్ం వహిస్తంది: వేగుళ్ళ 
లీల్కృష్ణ

*చనిపోయిన రైతు కుటంబాలకు అండగా జనసేన..
శతఘ్ని న్యూస్: మండపేట:- రైతు ప్రభుత్వం అని గొప్పలు చెప్్పకునే సీఎం జగన్ మోహన్ 
రెడిడు పాలనలో రైతులకు నెలలు గడిచిన్ ధ్నయూం సము్మలు రావటం లేదని మండపేట 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ వేగుళళీ లీల్కృష్ణ విమర్శంచారు. ఈ సందరభాంగా 
గురువారం కపిలేశ్వరప్రం మండలం వలూలారు గ్రామంలో వార స్వగృహంలో మీడియాతో 
మాటాలాడుతూ.. రాష్ట్రంలో ఆత్మహతయూ చేసుకునని రైతు కుటంబాలకు లక్ష రూపాయలు 
ఆరథిక సాయానిని నేరుగా జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు అందించనున్నిరని 
ఆయన పేరకొన్నిరు. వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన న్ట్ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖయూంగా 
ఉభయగోద్వర జిల్లాలో రైతులు ఎదురకొంటనని సమసయూలు, జరుగుతునని మరణాలపై 
ఎప్పట్కప్్పడు పవన్ కళ్యూణ్ గార దృష్టీకి వెళ్తుందని తెలిపారు. చనిపోయిన రైతు 
కుటంబానికి 7 లక్షల రూపాయలు ఆరథిక సహాయానిని ఏడురోజులలోగా అందించాలని 
జీవో చెబుతున్ని ఇప్పట్కీ అందించకపోవడం చాల్ బాధ్కరమని అన్నిరు. మండపేట 
నియోజకవర్ంలో 11 మంది కౌలు రైతులు మరణించగా అందులో ఒకరకి మాత్రమే 
ప్రభుత్వం నుండి ఆరథిక సాయం అందిందని మిగిలిన వార కుటంబానికి జీవో నెంబర్ 43 
ప్రకారం రావలస్న ఆరథిక సాయం ఇప్పట్కీ అందలేదని దీంతో చనిపోని రైతు కుటంబ 
పరస్థితి చాల్ దయన్యంగా ఉందని లీల్కృష్ణ ఆవేదన వయూకతాం చేశారు. రైతు పార్టీ అని 
చెప్్పకుంటూ రైతులను మోసం చేసుతానని వైకాపా ప్రభుతా్వనికి రాబోయే ఎనినికలోలా ప్రజలు 
గుణపాఠం చెబుతారని ఆయన హెచచూరంచారు. ఈ సమావేశంలో ఇప్పనపాడు సర్పంచ్ 
మరయు మండపేట మండల అధయూక్షులు కుంచె ప్రసాద్, ఐరోతి శేఖర్, జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్్న్నిరు.

దండగర్ర గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయాత్ కిటలా పంపిణి
శతఘ్ని న్యూస్:  తాడేపలిలాగూడెం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆదేశాల 
మేరకు తాడేపలిలాగూడెం మండలం దండగర్ర గ్రామంలో అధయూక్షులు కర్రి వెంకట సా్వమి 
న్యుడు అధయూక్షతన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకునని వారకి కిట్సి అందించిన 
జనసేన పార్టీ వీరమహళ శ్రీమతి రతని పిల్లా. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు 
మరయు జనసైనికులు పాల్్నడం జరగింది.

క్రియాశీలక సభుయాత్ం కిటలా పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచెచూరలా నియోజకవర్ం, రణసథిలం మండలం, కృషా్ణప్రం 
పంచాయతీలో కృషా్ణప్రం గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలు మేరకు 
జనసేనపార్టీ న్యకులు మరయు వాలంటీర్ గా పనిచేస్న పోటూనిరు లక్షు్మన్యుడు 
ఆధ్వరయూంలో నడుపూరు శంకరరావు ద్్వరా జనసైనుకలకి శనివారం జనసేన క్రియాశీలక 
సభుయూత్వం కిటలా పంపిణీ చేయడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో పినినింట్ గౌరన్యుడు, 
పినినింట్ రామున్యుడు, సన్యూన గోవింద, స్రబాబు రమణ, మొలిలా రమణ, మొలిలా 
ప్రసాద్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

అతి్తలి జనసేన ఆధ్రయాంలో ఘనంగా క్రియాశిలక 
సభయాత్ కిటలా పంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: అతితాలి జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో జనసేన పార్టీ సభయూత్వ నమోదు కిటలా పంపిణీ 
కారయూక్రమం ఘనంగా జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ముందుగా ఉభయగోద్వర జిల్లాల ర్జనల్ 
కో ఆరడునేటర్ వీరమహళ శ్రీమతి కాటనిం విశాలి మరయు అనుకుల రమేష్. జిల్లా కారాయూదర్శ 
అనెనిం విశ్వప్రభు, బడేట్ కృష్ణ కలిస్ సభయూత్వ నమోదు చేస్న వాలంటీరలాను సతకొరంచారు. 
అనంతరం సభయూత్వం తీసుకుననివారకి కిటలాను అందజేశారు. ఈ సందరభాంలో పలువురు 
మాటాలాడుతూ జనసేనపార్టీ ఆవశయూకతను రాబోయే రోజులోలా పార్టీ బలోపితం దిశగా అడుగులు వేస్ 
రాబోయే ఎనినికలోలా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎం చేయటమే తమ లక్ష్యంగా పెటటీకోవాలని 
స్చించారు. ఈ కారయూక్రమంలో దువ్వ జనసైనికులు రుద్ర సతీష్, అతితాలి మండల జనసైనికులు, 
వీరమహళలు పాల్్న్నిరు. ఈ కారయూక్రమం విజయవంతంగా జరగటానికి సహకరంచిన వారకి 
విచేచూస్న వారకి అతితాలి జనసేన పార్టీ తరుప్న హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు.

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

చీరాల న్యోజకవర్ంలో పరయాటంచిన చిలలాపలిలా 
శ్రీన్వాసరావు

చేనేత కార్మాక్ల సమసయూలు తెలుసుక్నని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత విభాగం చైరమాన్ 
చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా, చీరాల నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత విభాగం చైర్మన్ 
చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా చీరాల నియోజకవర్ంలో వేటపాలం, 
ఈప్రుపాలం, కటార పాలం తదితర గ్రామాలలో పరయూట్ంచి స్వయంగా ప్రతి చేనేత 
గృహానిని సందర్శంచి చేనేత కార్మకులతో మాటాలాడి చేనేత కళ్కారులు ఎదురకొంటనని 
సమసయూలు తెలుసుకున్నిరు. తదనంతరం చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు మీడియాతో 
మాటాలాడుతూ… నేడు చేనేత రంగం ప్రసుతాతం ప్రభుత్వ విధ్న్లవలన కుదేలై 
పోతుందని మరయు పెరుగుతునని న్లు మరయు పటటీ రేటలా వలన చేనేత కార్మకులు 
చాల్ ఇబ్ందులు పడుతున్నిరని మరయు ఆరథిక ఇబ్ందులు తటటీకోలేక చేనేత 
కార్మకులు ఆత్మహతయూలకు పాల్పడటం నిజంగా ప్రభుతా్వల వైఫల్యూలకు నిదర్శనమని 
తెలియజేశారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నేతృత్వంలో పార్టీ చేనేత కమిటీ ద్్వరా 
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలకు చేనేతల సమసయూల మీద నివేదికలు అందిసాతామని మరయు 
వాట్ పరషాకొరానికి కచిచూతంగా పోరాడుతామని తెలియజేశారు. అల్గే రాష్ట్రంలోని ప్రతి 
చేనేత కార్మకుడిని వాయూపారవేతతాగా తయారుచేయడమే జనసేన ధ్యూయమని తెలియజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్శ బేతపూడి విజయశేఖర్, పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత విభాగం 
ప్రధ్న కారయూదర్శ పర్వతం మధు, పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా కారయూదర్శ గూడ్రు శవరామ 
ప్రసాద్, జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా సంయుకతా కారయూదర్శ తోట రాజశేఖర్, వేటపాలం 
మండల అధయూక్షులు యు.మారకొండేయులు, మరయు చీరాల నియోజకవర్ న్యకులు 
హనుమక్ండ కిషోర్, గుతితా సద్శవరావు మరయు తదితర జనసేన న్యకులు, 
కారయూకరతాలు పాల్్న్నిరు.

బండారు శ్రీన్వాస్ ఆధ్రయాంలో 
జనసేనలో పలువురు నాయకుల చేర్క.!

*మారు్ప మెదలైయిoది! ఈ రాషా్రానికి దశ దిశా చూపించే న్యకుడు జనసేన్నినే! మా 
గొప్ప న్యకుడు బండారు శ్రీనివాస్ కు అండగా నిలబడతాము! రాష్ట్ర గౌడ సేన జనరల్ 
స్క్రటర్ నంగెడడు రంగారావు గౌడ్, పలువురు న్యకులు భార్గా చేరక

శతఘ్ని న్యూస్:  కోనసీమ జిల్లా, క్తతాపేట 
నియోజక వర్ంలో ఉనని, ఆలమూరు 
మండలంలోని, జొన్నిడ గ్రామానికి 
చెందిన ప్రమఖు బిస్ గౌడ కుల న్యకులు 
నంగెడడు రంగారావు గౌడ్ బండారు 
శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయూంలో.. జనసేన పార్టీలో 
చేరడం జరగింది. ఈ సందరభాంగా నంగెడడు 
రంగారావు గౌడ్ మాటాలాడుతూ.. మా 
క్తతాపేట నియోజక వర్ంలోని, న్లుగు 

మండల్లోలా జనసేన పార్టీ ఎంతో బలోపేతం అయిoదని, జనసేన్ని ఆశయాలతో, 
విలువలతో కూడిన గొప్ప న్యకుడు జనసేన్ని అని, జనసేన పార్టీలో అనిని వరా్ల వారకీ 
సమన్యూయం జరుగుతుందని, ఈ పార్టీలోకి సంతోషంగా ఆహా్వనం పలుకుతూ, అందరన్ 
సమానంగా ప్తినిధయూం కలి్పస్తా, అకుకొన చేరుచూకుంటూ, అందర కషటీసుఖాలోలా చేద్డు 
వాద్డుగా ఉంటూ, జనసేన పార్టీని మరంత వేగంగా ముందుకు నడిపిస్తా ఉనని బండారు 
శ్రీనివాస్ న్యకత్వంలోన్, న్తి నిజాయితీతో విలువలు కూడిన న్యకుడు జనసేన్ని 
వెంట నడుసుతానని గొప్ప న్యకుడిగా బండారు శ్రీనివాస్ న్యకతా్వనికి మేమంతా జై 
క్డుతున్నిం. ఈ నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీలోకి, అనిని వరా్లను చేరుచూకుంటూ.. 
అందర వాడిగా జనసేన్నిని ముందుకు నడిపిసుతానని.. మా క్తతాపేట నియోజకవర్ం జనసేన 
రథసారధి బండారు శ్రీనివాస్ న్యకత్వంనకు తిరుగులేదని.. ఈ పార్టీ అభివృదిధికి.. ఎంతో 
సహకారం మేము కూడా అందిసాతామని ఈ సందరభాంగా తెలియజేసుతాన్నిం. ఎల్ంట్ 
కషటీసుఖాలోలా నైన్ జనసేన పార్టీ వైప్ నిలబడతామని, ఈ సందరభాంగా తెలియజేసుతాన్నిం. ఈ 
కారయూక్రమంలో గ్రామ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు చింతలపూడి శ్రీనివాస్, చెలలా ప్రేమ్ శేఖర్, వడీడు 
ప్రసాద్ తదితరులు జనసైనికులు న్యకులు కారయూకరతాలు పాల్్న్నిరు.

విదుయాత్ మీటరలా ఏరాపాట వదుదు, పాత పద్ధతి ముదుదు
వయూవసాయ బోరు వద్ద జనసేన పార్టీ నిరసన
ప్రభుతవాం తీరుపై మండిపడ్డ రామదాస్ చౌదర్
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలలా, మాజీ ముఖయూమంత్రి రాజశేఖర్ రెడిడు రైతులను ఉచిత 
విదుయూత్ ఇసేతా, తండ్రి ఆశయానిని తుంగలో తకికొ వయూవసాయ బోరు బావులకు విదుయూత్ 
మోటరులా ఏరా్పట చేస్న ముఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడు రైతు ఉసురు తగిలి మట్టీ 
క్టటీకు పోతాడని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కన్్వనర్  గంగారప్ రామద్స్ చౌదర 
శాపన్ర్దలు పెటాటీరు.  శనివారం మదనపలలా రూరల్ మండలం చిపి్పలి  సమీపంలోని 
వయూవసాయ బోరు వద్ద విదుయూత్ మీటరలా ఏరా్పటపై జనసేన పార్టీ ఆద్వరయూంలో నిరసన 
కారయూక్రమం నిర్వహంచారు.  ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కన్్వనర్  
గంగారప్ రామద్స్ చౌదర, ఉమ్మడి చితూతారు జిల్లా ప్రద్న కారయూదర్శ జంగాల శవరామ్ 
రాయల్, చేనేత ప్రద్న కారయూదర్శ అడపా సురేంద్ర, రోన్ర బాబు, శకితా, లోకేష్, రెడెడుమ్మ 
హాజరైన్రు. ఈ సందరభాంగా రైతుల దతతా ప్త్రుడు పవన్ కళ్యూణ్, వ్వవసాయ బోరలాకు 
మీటరలా వదు్ద, పాత పదధితే ముదు్ద, వ్వవసాయ బోరులాకు మీటరలా బిగించి రైతును ఇబ్ంది 
పెటటీవదు్ద అంటూ నిన్ద్లు చేశారు. ఈ సందరభాంగా గంగారప్ రామద్స్ చౌదర 
మాటాలాడుతూ వన్శకాలే విపర్త బుది్ద అనే విధంగా అనిని వరా్ల ప్రజలను జగనో్మహన్ 
రెడిడు వంచించి మోసం చేశాడని విమర్శంచారు. వైస్పి ప్రభుత్వ రైతు వయూతిరేక విధ్న్లతో 
వయూవసాయం చేసే రైతులకు కషాటీలు, కన్నిళ్లా, నషాటీలు, అప్్పల బాధలు మిగిల్యి తప్ప 
ఆరథికంగా ఎదిగింది  ఏమి లేదని విమర్శంచారు. తండ్రి ఆశయానిని తుంగలో తోకికొ 
రైతుల వ్వవసాయ బోరలాకు విదుయూత్ మీటరలా ఏరా్పట చేయడం ద్రుణం అన్నిరు. 
పకకొ రాష్ట్ర స్ఎం కేసీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వ మోటారలాకు విదుయూత్ మీటరలా బిగించమంటే 
తిరసకొరంచారని, జగనో్మహన్ రెడిడు కూడా అదే బాటలో నడవాలని డిమాండ్  చేశారు. 
రూ.1800 కోటలా ఖరుచూ పెట్టీ మీటరలా ఏరా్పట సబబు కాదని, వెంటనే నిలిపివేయాలని 
డిమాండ్  చేశారు. కౌలు రైతులకు పటాటీద్రు పాసు ప్సతాకం వుండదనే ఇంకిత జా్ఞనం 
కూడా లేదని ఎదే్దవా చేశారు.  రైతుల ఉసురు తగిలి మట్టీ క్టటీకు పోతాడని శాపన్రా్దలు 
పెటాటీరు. రాష్ట్రంలో వైస్పి ప్రభుత్వం  ప్రతి పని రవర్సి చేయడం మాలులైందన్నిరు. 
ప్ంగన్రులో రామచంద్ర యాదవ్ తలపెట్టీన ఉద్యూగ మేళ్ అడడు దురదృషటీకరం అని, 
మంచి కారయూక్రమాలకు ప్రోతాసిహం ఇవా్వలి తప్ప అడుడుకోవడం తగదు అన్నిరు. ఈ 
సందరభాంగా చితూతారు జిల్లా ప్రధ్న కారయూదర్శ జంగాల శవరామ్ రాయల్ మాటాలాడుతూ 
రైతు అమాయకుడు అని కరోన వచిచూన ఏమి వచిచూన వయూవసాయం చేయడమే వచుచూ 
అన్నిరు. మీటరలా బిగిసేతా పాత పదధితిలోనే రూ.30 మాత్రమే నెలవార్ వస్లు చేసాతారా అనే 
గాయూరంటీ ప్రభుత్వం ఇసుతాంద్ అని ప్రశనించారు. మీటరలా బిగించి హెచ్.పి పెరుగుదల, 
విదుయూత్ అధిక వాడకం, మీటరలా సీ్పడు అంటూ చార్్జలు బాదితే రైతుల పరస్థితి ఏమిటని, 
దీనికి ప్రభుత్వం భాదయూత వహసుతాంద్ అని నిలదీశారు. రైతు పంటకు గిటటీబాట ధర 
ఇవ్వకుండా క్రాప్ హాలీడే ప్రకట్ంచడం వైస్పి ప్రభుత్వ చేతకాని తన్నికి నిదర్శనం 
అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమం జనసేన పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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పంతం నానాజీ చేతులమీదుగా కళ్ళ జోళ్్ళ పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్ మండలం, క్వూ్వరు గ్రామంలో జనసేన పార్టీ రూరల్ మండల 
అధయూక్షులు కరెడలా గోవింద్ ఆధ్వరయూంలో.. కిరణ్ కంట్ ఆసుపత్రి వార సహకారంతో.. క్వూ్వరు గ్రామంలో 
సుమారు 40 మందికి ఉచిత కంట్ ఆపరేషన్సి చేయడం జరగింది.. వారందరకి శనివారం క్వూ్వరులో 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం న్న్జీ 
చేతులమీదుగా కళళీ జోళ్ళీ అందించడం జరగింది.

పలుకుటంబాలను పరామర్్శంచిన పితాన్
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర పిఏస్ సభుయూలు మరయు ముమి్మడివరం నియోజకవర్ 
ఇన్చూర్్జ పితాని బాలకృష్ణ ఐ.పోలవరం మండలం మురమళలా గ్రామంలో ప్రమాదవశాతుతా మరణించిన, 
శ్రీకాకులప్ వినయ గుపతా చిత్రపటానికి నివాళ్లర్పంచి వినయ గుపతాకి జనసేన పార్టీ లో పార్టీ సభయూత్వం 
ఉననిందున వార కుటంబ సభుయూలకు జనసేన పార్టీ నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు వచేచూల్ కృష్ చేసాతానని 
వార కుటంబ సభుయూలకు భరోసా ఇచాచూరు. మరయు ఐ పోలవరం గ్రామంలో అకాల మరణం చెందిన 
ప్రముఖ సన్నియి కళ్కారులు దేశవాయూపతాంగా ఎనోని అవారుడులు అందుకునని షేక్ బాబీ్జ చిత్ర పటానికి 
నివాళ్లు అర్పంచి వార కుటంబ సభుయూలను పరామర్శంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఐపోలవరం 
మండలం అధయూక్షులు మది్దంశెట్టీ ప్రుషోతతాం, షేక్ మౌల్లి, దేవి రాంబాబు, రామకృష్ణ, దూడల సా్వమి, 
సల్ది రాజా, మలిలాపూడి రాజా, గాంజా ఏసు, వంగ విజయ సీతారాం తదితరులు పాల్్న్నిరు.

యెనుగంట హర్బాబు వివాహ మహోత్సవంలో పాల్్ననా మాకినీడి
శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాప్రం నియోజవర్ం, పిఠాప్రం మండలం, వెలు్దరతా గ్రామంలో.. నిసా్వరథి 
జనసేన న్యకుడు.. పవన్ కళ్యూణ్ గారని దైవంగా భావించే భకుతాడు.. జనసేన పార్టీ ఉప సర్పంచ్ 
యెనుగంట్ హరబాబు వివాహ మహోతసివానికి మరాయూదపూర్వక ఆహా్వనం మేరకు.. జనసేన న్యకులు 
జనసైనికులతో కలిస్ పిఠాప్రం నియోజవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ శ్రీమతి మాకిన్డి శేషుకుమార 
వివాహానికి హాజరై.. నవ వరుడిని ఆశీర్వదించడం జరగింది.
ఈ కారయూక్రమంలో.. జనసేన పార్టీ న్యకులు గోప్ సురేష్, మండల అధయూక్షులు అమరాది వలిలా రామకృష్ణ, 
జిల్లా కారయూదర్శ మొగలి అపా్పరావు, ప్ణయూ మంతుల స్రయూన్రాయణమూరతా,పెనుగొండ సోమేశ్వరరావు 
పెనుగొండ వెంకటేశ్వరరావు, కంద సోమరాజు, పబి్న్డి దురా్ప్రసాద్, జనసైనికులు న్యకులు 
తదితరులు పాల్్న్నిరు.

కండంగి గ్రామంలో క్రియాశీలక 
సభుయాత్ కిటలా పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: కృషా్ణజిల్లా, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు పండగల్గ మొదలైన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత కిటలా 
పంపిణీలో భాగంగా కలిదిండి మండలం, క్ండంగి గ్రామంలో కిటలా 
కృషా్ణజిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభుయూలు చెననింశెట్టీ చక్రపాణి, జనసేన పార్టీ 
అంటే ప్రేమాభిమాన్లతో ముందుకు సాగుతునని యువ న్యకులు 
నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు వలవల రవి తేజ, కలిదిండి మండల 
జనసేన పార్టీ కారయూదర్శ పేరని విజయ్, కలిదిండి మండలం జనసేన 
పార్టీ సంయుకతా కారయూదర్శ నలలాగచుచూ రాజా, జనసేన ఆది, తదితర 
జనసైనికులకు పంపిణీ చేయడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
న్యకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్నడం జరగింది.

దొరవలస గ్రామంలో జనసేన క్రియాశీలక 
సభయాత్ కిటలా పంపిణీ..

శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్ం, అరకు వేలి మండలం, చిన్నిలబుడు 
పంచాయతీ పరధిలో గల దొరవలస గ్రామంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం తీసుకునని జన సైనికులకు వీర మహళకు బీమా కిటలాను పంపిణీ 
చేయడం జరగినది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్ సమన్వయ కమిటీ సభుయూలు సాయిబాబా దూరయా, పార్టీ 
మండల అధయూక్షులు అలలాంగి రామకృష్ణ, మండల న్యకులు ఎం ప్రసాద్, 
కీలోలా రాజా, భరత్, జనసేన వీరమహళలు, జనసైనికులు అధిక సంఖయూలో 
పాల్్న్నిరు. ఈ సందరభాంగా సాయిబాబా మాటాలాడుతూ.. మన జనసేన 
పార్టీ అధినేత గౌరవ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయం కోసం ప్రతి ఒకకొరూ 
కషటీపడి పనిచేయాలని.. 2024లో జనసేన పార్టీని అధికారంలోకి 
తీసుకు వచేచూందుకు ప్రతి ఒకకొరూ కృష్ చేయాలని ఈ సందరభాంగా 
పిలుప్నిచాచూరు.

కిడ్నాలు పాడైన వయాకి్తకి వైదయా ఖరుచుల న్మిత్తం 
ఆర్థికసాయమందించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు నియోజకవర్ం, 
మలికిప్రం మండలం, శృంగారపాడు కాలన్కి 
చెందిన పరస సతయూన్రాయణ కి రెండు కిడీనిలు 
పాడైపోయి.. వైదయూం చేయించుకోవడానికి ఆరథిక 
సోతామత లేక ఇబ్ంది పడుతుండగా.. విషయం 
తెలుసుకునని గూడపలిలా గ్రామానికి చెందిన జనసేన 
వార్డు నెంబర్ అడబల న్గేశ్వరరావు మరయు 
జనసేన కారయూకరతాలు కోసాన వీరబాబు, ఉలిశెట్టీ 

శ్రీను, కట్కిరెడిడు శ్రీను కలిసీ సతయూన్రాయణ కి 5000 రూపాయలు 
వైదయూ ఖరుచూల నిమితతాం అందజేయడం జరగింది. సహాయం చేసే ద్తలు 
ఎవరైన్ ఉంటే వారకి సహాయం చేయవలస్ందిగా గూడపలిలా జనసేన 
వార్డు మెంబర్ అడబాల న్గేశ్వరావు ఈ సందరభాంగా తెలియచేయడం 
జరగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విదుయాత్ మీటరలా ఏరాపాట వదుదు, పాత పద్ధతి ముదుదు
*వయూవసాయ బోరు వద్ద జనసేన పార్టీ నిరసన
*ప్రభుత్వం తీరుపై మండిపడడు రామద్స్ చౌదర

శతఘ్ని న్యూస్: మాజీ ముఖయూమంత్రి రాజశేఖర్ రెడిడు రైతులను ఉచిత విదుయూత్ ఇసేతా.. తండ్రి ఆశయానిని 
తుంగలో తోకికొ వయూవసాయ బోరు బావులకు విదుయూత్ మోటరులా ఏరా్పట చేస్న ముఖయూమంత్రి 
జగనో్మహన్ రెడిడు రైతు ఉసురు తగిలి మట్టీ క్టటీకు పోతాడని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కన్్వనర్  
గంగారప్ రామద్స్ చౌదర శాపన్ర్దలు పెటాటీరు.  శనివారం మదనపలలా రూరల్ మండలం 
చిపి్పలి  సమీపంలోని వయూవసాయ బోరు వద్ద విదుయూత్ మీటరలా ఏరా్పట పై జనసేన పార్టీ ఆద్వరయూంలో 
నిరసన కారయూక్రమం నిర్వహంచారు.  ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కన్్వనర్  
గంగారప్ రామద్స్ చౌదర, ఉమ్మడి చితూతారు జిల్లా ప్రద్న కారయూదర్శ జంగాల శవరామ్ రాయల్, 
చేనేత ప్రద్న కారయూదర్శ అడపా సురేంద్ర, రోన్ర బాబు, శకితా, లోకేష్, రెడెడుమ్మ హాజరైన్రు. ఈ 
సందరభాంగా రైతుల దతతా ప్త్రుడు పవన్ కళ్యూణ్, వ్వవసాయ బోరలాకు మీటరలా వదు్ద, పాత పదధితే 
ముదు్ద, వ్వవసాయ బోరులాకు మీటరలా బిగించి రైతును ఇబ్ంది పెటటీవదు్ద అంటూ నిన్ద్లు చేశారు. 
ఈ సందరభాంగా గంగారప్ రామద్స్ చౌదర మాటాలాడుతూ.. విన్శకాలే విపర్త బుది్ద అనే విధంగా.. 
అనిని వరా్ల ప్రజలను జగనో్మహన్ రెడిడు వంచించి మోసం చేశాడని విమర్శంచారు. వైస్పి ప్రభుత్వ 
రైతు వయూతిరేక విధ్న్లతో వయూవసాయం చేసే రైతులకు కషాటీలు, కన్నిళ్లా, నషాటీలు, అప్్పల బాధలు 
మిగిల్యి తప్ప ఆరథికంగా ఎదిగింది  ఏమి లేదని విమర్శంచారు. తండ్రి ఆశయానిని తుంగలో తోకికొ 
రైతుల వ్వవసాయ బోరలాకు విదుయూత్ మీటరలా ఏరా్పట చేయడం ద్రుణం అన్నిరు. పకకొ రాష్ట్ర స్ఎం 
కేసీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వ మోటారలాకు విదుయూత్ మీటరలా బిగించమంటే తిరసకొరంచారని, జగనో్మహన్ రెడిడు 
కూడా అదే బాటలో నడవాలని డిమాండ్  చేశారు. రూ.1800 కోటలా ఖరుచూ పెట్టీ మీటరలా ఏరా్పట 
సబబు కాదని, వెంటనే నిలిపివేయాలని డిమాండ్  చేశారు. కౌలు రైతులకు పటాటీద్రు పాసు ప్సతాకం 
వుండదనే ఇంకిత జా్ఞనం కూడా లేదని ఎదే్దవా చేశారు.  రైతుల ఉసురు తగిలి మట్టీ క్టటీకు పోతాడని 
శాపన్ర్దలు పెటాటీరు. రాష్ట్రంలో వైస్పి ప్రభుత్వం  ప్రతి పని రవర్సి చేయడం మామూలైందన్నిరు. 
ప్ంగన్రులో రామచంద్ర యాదవ్ తలపెట్టీన ఉద్యూగ మేళ్ను అడుడుకోవడం స్గు్చేటన్నిరు, 
మంచి కారయూక్రమాలకు ప్రోతాసిహం ఇవా్వలి తప్ప అడుడుకోవడం తగదు అన్నిరు. ఈ సందరభాంగా 
చితూతారు జిల్లా ప్రధ్న కారయూదర్శ జంగాల శవరామ్ రాయల్ మాటాలాడుతూ.. రైతు అమాయకుడు 
అని కరోన్ వచిచూన్.. ఏమి వచిచూన్.. వయూవసాయం చేయడమే వచుచూ అన్నిరు. మీటరలా బిగిసేతా పాత 
పదధితిలోనే రూ.30 మాత్రమే నెలవార్ వస్లు చేసాతారా అనే గాయూరంటీ ప్రభుత్వం ఇసుతాంద్ అని 
ప్రశనించారు. మీటరలా బిగించి హెచ్.పి పెరుగుదల, విదుయూత్ అధిక వాడకం, మీటరలా సీ్పడు అంటూ 
చార్్జలు బాదితే రైతుల పరస్థితి ఏమిటని.. దీనికి ప్రభుత్వం భాదయూత వహసుతాంద్ అని నిలదీశారు. 
రైతు పంటకు గిటటీబాట ధర ఇవ్వకుండా క్రాప్ హాలీడే ప్రకట్ంచడం వైస్పి ప్రభుత్వ చేతకాని 
తన్నికి నిదర్శనం అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమం జనసేన పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.  

బోడడుపాడు గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కర్మజిజి మలీలాశ్్రావు భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచెచూరలా నియోజకవర్ం ల్వేరు మండలం బోడడుపాడు గ్రామంలో శనివారం 
పవన్ కళ్యూణ్ పిలుప్ మేరకు జనసేనపార్టీ న్యకులు సోసైట్ బాయూంకు మాజీ చైర్మన్ కరమజి్జ మలీలాశా్వరావు 
గారు మరయు జనసేన పార్టీ ఎంపిట్స్ అభయూరథి పోటూనిరు లక్షు్మన్యుడు బోడడుపాడు గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో 
మాటాలాడుతూ జనసేనపార్టీ స్ద్్దంతాలు మరయు మేనిఫ్సోటీ గురంచి ప్రజలకు వివరంచడం జరగింది. ప్రతి 
ఇంట్ంట్కి ప్రతి మహళకు పెద్దలుకు పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీన రైతు భరోసా యాత్రలో భాగంగా 3000మంది 
కౌలు రైతులు చెనిపోయారని, వాళ్ళీ కుటంబాలను నేరుగా పరామర్శంచి ఒకోకొ కుటంబానికి లక్ష 
రూపాయలు విరాళం ప్రకట్ంచారు. ఇల్ంట్ న్యకుడిని కాపాడు కోవలస్న అవసరం ఉందని ఆయన 
అన్నిరు. శనివారం ఉదయం బోడడుపాడు గ్రామంలో ఇంట్ంట్కి కారయూక్రమంలో మరయు ఉపాధి కూలీలతో 
మాటాలాడుతూ ఇల్ంట్ సేవాకారయూక్రమాలు చేస్నటవంట్ పవన్ కళ్యూణ్ ని గెలిపించాలని కోరారు. పవననని 
ప్రజాబాట 69 రోజులు సుదీర్ంగా ప్రజలు దగ్రకు వెళ్ళీ ప్రతి విషయానిని వివరంచడం, ప్రజలనుండి 
అపూర్వమైన లభిసుతాందన్నిరు. ఈసార జనసేనపార్టీకి అవకాశం ఇవా్వలని కోరారు.ఈ కారయూక్రమంలో 
బోడడుపాడు గ్రామ పెద్దలు మహళలు పాల్్న్నిరు.

అక్రమ అరెసుటీల పేరుతో అడ్్డకోవడం హేయమైన చరయూ
పండ్రా రంజిత్ క్మార్ క్ నోటిసులు ఇసుతునని టూ టౌన్ ఎస్్స

శతఘ్ని న్యూస్: కడప, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్రకాశం జిల్లా పరూచూరు 
నియోజకవర్ంలో చేపట్టీన కౌలు రైతు 
భరోసా యాత్రకు వెళ్లాలిసిన కడప జిల్లా 
జనసైనికులను అక్రమ అరెసుటీల పేరుతో 
అడుడుకోవడం హేయమైన చరయూ సాయంత్రం 
నుంచి శనివారం తెలలావారుజామున వరకు 
జనసైనికుల ఇంట్ వద్ద, ఫోన్ ద్్వరా, 

రోడలాపైన ఎకకొడపడితే అకకొడ పటటీకుని సేటీషన్ కు తీసుకెళ్ళీ యాత్రకు వెళ్తే 
అక్రమ కేసులు పెడతామని నోటీసులు జార్ చేయడం స్గు్చేట జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర అంటే ఎందుకు ప్రభుతా్వనికి 
అంత భయం ప్రజాసా్వమయూంలో అక్రమ అరెసుటీల పేరుతో ప్రజా సమసయూలపై 
పోరాడుతునని జనసేన పార్టీని జనసైనికులను ఆపలేరని తెలిపారు.

పెయంటర్ సుల్తున్ కి అండగా నిలబడిన త్డిపత్రి జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి, తాడిపత్రి పటటీణంలోని సుల్తాన్ అనే పెయింటర్ 
కార్మకుడు నెల రోజుల క్రితం పెయింట్ంగ్ పనిచేస్తా ప్రమాదవశాతుతా కిందపడి 
తన రెండు కాళ్ళీ మరయు వెనెనిముక విరగడం జరగింది. తాడిపత్రి జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్్జ కదిర శ్రీకాంత్ రెడిడు ఆదేశాల మేరకు ఈ విషయానిని భవన నిరా్మణ 
కార్మక సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధయూక్షుడు మైదుకూరు ఆంజనేయులు, జనసేన 
పార్టీ న్యకులకు తెలియజేయగా… జనసేన పార్టీ న్యకులు స్పందించి 
సుల్తాన్ ఇంట్ దగ్రకు వెళ్లా పరామర్శంచి 75 కేజీల బియాయూనిని మరయు 
నితయూవసర సరుకులను మూడు నెలలకు సరపడా అందించడం జరగింది. 
తరా్వత కూడా ఏదైన్ అవసరానికి తగ్టటీ వార కుటంబ సభుయూలకు అండగా 
ఉంటామని హామీ ఇవ్వడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు 
కుందురతా నరస్ంహాచార, అఖిలభారత చిరంజీవి యువత తాడిపత్రి అధయూక్షులు 
ఆట ప్రసాద్, ఉపాధయూక్షుడు కుమె్మత ప్రతాప్ రెడిడు, సీనియర్ అభిమాని మేదర 
మురళ్ మరయు జనసేన పార్టీ జిల్లా కారయూక్రమం సంఘం సభుయూలు మాది నేని 
గోపాల్ అచుచూకటలా అల్తాఫ్, జనసైనికులు కె.నరేష్ రెడిడు (సాఫ్టీ వేర్50 క్్ రైస్), 
యు.గోవరధిన్, రబా్న్, షేక్ సాదక్ వలి, బుకకొపటనిం ఇమాంవలి తదితరులు 
పాల్్నడం జరగింది.

రాజోలు జనసేన ఆధవారయూంలో వాటర్ టయూంకర్

శతఘ్ని న్యూస్:  కోనసీమ జిల్లా, రాజోలు, జనసేనపార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమితి 
ఆద్వరయూంలో ఏర్పటచేస్న వాటర్ టాయూంకర్ ద్్వరా శనివారం మలికిప్రం 
గ్రామం ఆదర్శనగర్ మరయు న్యుడుపేట లలో న్రు అందక ఇబ్ందులు 
పడుతునని వారకి మలికిప్రానికి చెందిన మేళం భాగయూరాజు ట్రాకటీర్ డీజల్ 
ఖరుచూలకు ఆరధిక సహకారంతో మలికిప్రం జనసైనికుల ద్్వరా త్రాగున్రు 
అందించడం జరగిందని జనసేన న్యకులు న్మన న్గభూషణం తెలిపారు.
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