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ప్రేమానురాగాల సంగమం ఈ రక్షాబంధన్
శతఘ్ని న్యూస్:  భారతీయ కుటుంబాలు ఆతీమీయుం, అనురాగాలతో పెనవేసుకుని ఉుంటాయి. విదేశీయులు సైతుం మన కుటుంబ 

వయూవస్థను చూసి అబ్బురపడడుం మనుం చూస్తూనే ఉుంటాము. శ్రావణ పౌర్ణిమ కోసుం మన ఆడపడుచులు ఎుంతో ఆశగా 
ఎదురుచూసుతూుంటారు. అుంటవుంటి మన కుటుంబాలలో 
అన్ని చెల్లెళ్ళు,అక్కా తముమీళ్లె జనమీ బుంధుంతో రక్షాబుంధన్ 
జరుపుకుుంటనని ఈ ఆనుందవేళ సోదర సోదరీమణులు 

అుందర్కీ ప్రేమపూర్వక రాఖి శుభాక్ుంక్షలు... అుంటూ జనసేన 
పారీటీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల 

చేశారు. అకకా చెల్లెళ్ళు, అననిదముమీల ప్రేమానురాగాలు 
అపురూపమైనవి..వెల కటటీలేనివి. అవి 

అనిర్వచనీయమైనవి. అకకాగాని చెల్లెలుగాని 
లేని సుందరాభాలలో ఎవరో ఒక ఆడ బిడ్డతో 
మనుం రాఖీ కటిటీుంచుకుుంటాము. అదేవిధుంగా 

తముమీడుగాని, అననిగాని లేని పక్షుంలో మనసుకు దగ్గరయిన ఆతీమీయుడికి మన భారతీయ ఆడపడుచులు 
రాఖీ కడతారు. సోదర్ ప్రేమను వయూకతూుం చేస్తూరు.కషటీసుఖాలలో సోదరుడు తోడుుంటాడని ఒక భరోస్. 
ఇటవుంటి మన సమాజుంలో ఆడపిలలెలపై అఘాయితాయూలు జరుగుతూనే ఉన్నియి. ఈ దుస్ుంఘటనలు 
మనసును కలచివేస్తూయి. ఆవేశుంతో హృదయుం భారుంగా మారుతుంది. ఈ శుభదిన్న యావనమీుందికి న్దో 
విననిపుం.. ఏ ఆడపిలలెయిన్ సరే మన ఇుంటి ఆడపడుచుగా చూడుండి. వారు నిరభాయుంగా జీవిుంచే మారా్గనిని 
సుగముం చేయుండి. ఈ శ్రావణ పూర్ణిమ భారతీయులుందర్కీ శుభాలు కలుగచేయాలని మనస్ఫూర్తూగా 
కోరుకుుంటన్నినని జనసేన్ని అన్నిరు.

కళ్లెదుట కలవరపెడుతున్నా....కనికరం లేని సరాకార్!
* హామీలు మరచిన జగన్....టమోటా రైతది అదే వయూథ
*అడిగే వారు లేక రోడలెపై పారబోసుతూనని దైనయూుం
*పట్టీపటటీనటటీ వయూవహర్సుతూనని ప్రభుత్వుం
శతఘ్ని న్యూస్:   టమాటో రైతకు మరలా కషటీక్లుం వచి్చుంది. ఈ ఏడాది 
మార్్చ, ఏప్రిల్ మాసుంలో టమాటోకు ముంచి ధరలు దక్కాయి. దుంతో 
రాయలసీమ జిలాలెల రైతలు పెద్ద ఎతతూన టమాటో స్గు చేసి నష్టీల 
పాలయాయూరు. కిలో రూపాయికి కొనుగోలు చేసేుందుకు కూడా వాయూపారులు, 
ప్రభుత్వుం ముుందుకు రాకపోవడుంతో రైతలు రోడలె పకకాన పారబోయాల్్ 
వసోతూుంది. అుంటే రైతలకు కోత కూలీ, రవాణా ఖరు్చలు కూడా దకకాడుం లేదు. 
ధరల సి్థరీకరణ నిధి ద్్వరా ఆదుకుుంటామని ఎనినికల ముుందు హామీల్చి్చ 
అధిక్రుంలోకి వచి్చన సీఎుం జగన్ రెడి్డ నేడు నోరు మెదపడుం లేదు. ప్రభుత్వుం 
కొనుగోలు చేసి చౌకధరల దుక్ణాల ద్్వరా ప్రజలకు సరఫరా చేసేతూ కొుంత వరకు రైతకు మేలు జరుగుతుంది. అయితే ఆ దిశగా ప్రభుత్వుం ఎలాుంటి ప్రయతానిలు చేసుతూనని 
ద్ఖలాలు కనిపిుంచడుం లేదు. టమాటో రైతను పటిటీుంచుకునని పాపాన పోవడుం లేదు. ఏటా ఏదో ఒక సీజనోలె టమాటో రైత ద్రుణుంగా నషటీపోతన్ని ప్రభుత్వుం ఎలాుంటి 
క్రాయూచరణకు దిగకపోవడుం శోచనీయుం.
*జగన్ ఏుం చెపాపారు....
రైతలు పుండిుంచే ఏ పుంట ధరలు పతనుం అయిన్ వెుంటనే ఆదుకునేుందుకు రూ.3000 కోటలెతో ధరల సి్థరీకరణ నిధి ఏరాపాట చేస్తూమని అపపాటి ప్రతిపక్షనేత, నేటి సీఎుం 
జగనోమీహన్ రెడి్డ హామీ ఇచ్్చరు. ఇక రైతలు పుండిుంచిన పుంటలు నిల్వ చేసేుందుకు ప్రతి ముండలుంలో శీతల గిడ్డుంగులు, ఆహార శుదిధి విభాగాలు ఏరాపాట చేస్తూమని 
ఎనినికల సభలోలె ఊదరగొటాటీరు. టమాటో రైతలను ఆదుకునేుందుకు ప్రభుత్వ హాసటీళలెలో జ్యూస్ తీసే పర్కరాలు అుందుబాటలో ఉుంచుతామని ఎనినికల హామీ ఇచ్్చరు. 
టమాటోలతో కెచప్, స్స్ తయారు చేసే యూనిటలె నెలకొలుపాతామని కూడా చెపాపారు. ఇలా రైతలకు అనేక హామీలు ఇచి్చన సీఎుం జగనోమీహన్ రెడి్డ వాటి అమలుకు 
చేసుతూనని ప్రయతానిలు మాత్ుం స్వలపాుం.
*ఏపీలో ఎుంత పుంట వసోతూుంది....
ఏపీలో రోజుకు 5 వేల టనునిల టమాటో వినియోగుం ఉుందని ఉద్యూనశాఖ అుంచన్ వేసిుంది. అయితే ప్రసుతూతుం ఒకకా అనుంతపురుం మారెకాట్ కే రోజుకు 4,800 టనునిల 
సరకు వసోతూుంది. ఇుంక్ బయట పారబోసిుంది చ్లా ఉుంది. అుంటే రాష్ట్ర అవసరాలకు ఒక మారెకాట్ కు వచే్చ సరుకే సర్పోతుంది. ఇక చితూతూరులోని మదనపల్లె మారెకాట్ కు 
ప్రసుతూతుం రోజుకు 7800 టనునిల సరుకు వసోతూుంది. ఇలా ఏపీలో ఈ సీజనోలె రోజుకు 30 వేల టనునిల పుంట వసోతూుందని ఉద్యూనశాఖ గణాుంక్లు చెబ్తన్నియి. ఏపీ నుుంచి 
బుంగుళూరు, తెలుంగాణ, చతీతూస్ ఘడ్, చెనె్ని ఎగుమతి అవుతన్నియి. ఇలా ప్రతి రోజ్ 2,000 టనునిలు ఎగుమతి జరుగుతోుంది. అుంటే మన రాష్ట్రుంలో వినియోగుం, 
ఎగుమతలు మొతతూుం కల్పిన్ 7000 టనునిల టమాటో సర్పోతుంది. క్నీ ప్రసుతూతుం ఏపీలోని చితూతూరు, అనుంతపురుం, కరూనిలు, కడప జిలాలెలోలెనే రోజుకు 26,000 
టనునిల పుంట వసోతూుందని అధిక్రులు అుంచన్ వేశారు. అుంటే మన అవసరాలు, ఎగుమతలకన్ని 400 శాతుం పుంట అధికుంగా వసోతూుందని గుర్తూుంచ్రు. వరాషాక్లుం 
సీజనోలె ఒకకా ఏపీలోనే లక్షననిర హెక్టీరలెలో అుంటే రెుండుననిర లక్షల ఎకరాలోలె టమాటో స్గు చేసుతూననిటటీ ఉద్యూనశాఖ అధిక్రులు చెబ్తన్నిరు. టమాటో స్గు చేసే 
విధాన్నిని బటిటీ ఎకరాకు 50 నుుంచి లక్ష రూపాయలు ఖర్చవుతోుంది. సగటన ఎకరాకు 40 నుుంచి 50 టనునిల దిగుబడి వసోతూుంది. కిలోకు కనీసుం రూ.5 ధర దకికాన్ 
రైతకు ఎుంతో కొుంత మిగులుతుంది. క్నీ ప్రసుతూతుం కిలో రూపాయికి కూడా కొనుగోలు చేసేుందుకు వాయూపారులు ముుందుకు రావడుం లేదు. దుంతో రైతలు ఎకరాకు రూ. 
50 వేల నుుంచి రూ.లక్ష నషటీపోవాల్్ వసోతూుంది.
*సమసయూ ఎకకాడ వసోతూుంది
టమాటో రైతకు అుండగా నిల్చేుందుకు బహుముఖ వ్యూహుం అవసరమని శాస్త్రవేతతూలు చెబ్తన్నిరు.
కుంటితడుపు చరయూగా ప్రభుత్వుం రోజుకు 20 నుుంచి 30 టనునిలు కొనుగోలు చేసి రైతబజారలెకు తరల్ుంచడుం వలలె సమసయూ పర్ష్కారుం క్దని వారు అభిప్రాయపడుతన్నిరు. 
కూరగాయల పుంటలోలె ఏ పుంటకు లేని సమసయూ ఒకకా టమాటోకే ఎుందుకొచి్చుందో గణాుంక్లతో వివర్సుతూన్నిరు. ప్రతికూల పర్సి్థతలోలె అుంటే ఉష్టీగ్రతలు అధికుంగా ఉుండే 
వేసవి క్లుంలో టమాటో దిగుబడులు గణనీయుంగా తగి్గపోతాయి. అలాుంటి సమయుంలో మారెకాట్ అవసరాలకు సర్పడా పుంట అుందుబాటలో ఉుండటుం లేదు. ఆ 
సమయుంలో కిలో టమాలో రూ.50 ద్టిపోతోుంది. ఆ క్లుంలో పుంట స్గు చేసి దిగుబడులు తీసిన రైతలు లక్షలోలె లాభాలు గడిసుతూన్నిరు. 

కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...
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మాటలు కాదు ఆచరణ ముఖ్ం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెపిపాన వాటిని పాటిుంచడమే విస్్వసుం తపపా పదే పదే సీఎుం.. సీఎుం అని తన పేరుని జపిుంచడుం క్దు..ఆయన చెపిపాన వాటిని పాటిుంచకుుండా 
సీఎుం.. సీఎుం అని పదే పదే ఎుందుకు అరుస్తూరు?
కళ్యూణ్ గార్ దగ్గరకు ఎుందరో వెళ్తూన్నిరు..ఆయన మాటలు విుంటన్నిరు..వాటిని ఆచరణలో పెట్టీ వయూకుతూలు ఎలా ఉుంటారో చెబ్తాను చూడుండి..అలాుంటి విస్్వసులు నేలను లోతగా 
తవి్వ , రాతిమీద పున్ది వేసి, ఇలులె కటటీకునని వయూకితూలా ఉుంటారు.. వరద వచి్చనపుపాడు, పెద్ద తరుంగాలు ఆ ఇుంటిని ఢీకొడతాయి.. క్నీ ఆ ఇలులె కదలదు..ఆ ఇుంటి నిరామీణుం చకకాగా 
జర్గిుంది క్బటిటీ కెరటాలు ద్నిని ఏమీ చేయయూలేవు..కళ్యూణ్ గార్ మాటలు వినని తరా్వత కూడా వాటిని పాటిుంచని వయూకితూ నేల మీద పున్ది వేయయూకుుండా ఇలులె కటటీకునని వయూకితూలాుంటి వారు.. 
ఆ ఇుంటిని నద ప్రవాహుం వచి్చ ఢీకొటటీగానే కూల్పోతుంది.. పూర్తూగా న్శనుం అవుతుంది.
ఇది తెలుసుకుని, వాటిని ఆచరణలో పెటేటీ వార్ ప్రయాణుం సి్థరుంగా, ఎలాుంటి ఆటపోటలె లేకుుండా స్గుతుంది.. పై పై మాటలతో క్లుం వెళలెబ్చే్చ వార్కి ఎదురుదెబబులు తపపావు.. 
అుందుకే కళ్యూణ్ గార్ పటలె విస్్వస్నిని మాటలోలె క్కుుండా ఆచరణలో చూపాల్..జనసేనతో ప్రయాణుం చేయాలుంటే అదే మార్గుం.

గోపాలకృషణి
రాజుంద్రనగర్ నియోజకవర్గుం

ఇంటంటకి జనసేన మహా పాదయాత్ర 6వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం నియోజకవర్గుం, జనుం కోసుం జనసేన మహాపాదయాత్ 6వ రోజు క్రయూక్రముం.. రాజానగరుం 
ముండలుం, తూరుపాగానుగూడుం సరపాుంచ్ గళళు రుంగారావు, శ్రీమతి సతయూశ్రీ పరయూవేక్షణలో బతతూల బలరామకృషణి ఆధ్వరయూుంలో… 
దిగి్వజయుంగా ముుందుకు స్గిుంది. ఈ క్రయూక్రముంలో కిమిడి శ్రీరామ్, గుల్లెుంకల లోవరాజు, బోయిడి వెుంకటేష్, క్మిశెటిటీ 
విష్ణి, పిడుగు సురేష్, క్ళళు శేష్, జనపరెడి్డ ప్రస్ద్ పళళు ధనలక్ష్మి, గుండి జయసుధ, క్మిశెటిటీ హిమశ్రీ, న్తిపాుం దొరబాబ్, 
ముకకాపాటి గోపాలుం, వలలెబశెటిటీ శుంకరుం, మీసేవ శివ, తోట అనిల్ వాసు, న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

జనసేన మహా పాదయాత్రలో బాగంగా జనసేనలో బారీ చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరుం నియోజకవర్గ రాజనగరుం ముండలుం తూరుపాగాను 
గూడుం గ్రాముంలో ఇుంటిుంటికి జనసేన మహా పాదయాత్ అుంగరుంగ వైభవుంగా జర్గినది. ఈ క్రయూక్రముంలో ఎసీ్ స్మాజిక వర్గుం, 
బీసీ స్మాజిక వర్గుం, ఓసి స్మాజిక వర్గుం నుుండి 35 ముంది.. వైఎస్ఆర్్పి, టిడిపి పారీటీ నుుండి జనసేన పారీటీలో జాయిన్ అవ్వడుం 
జర్గిుంది.

కంభం మండలంలో జనసేన పర్టనలో బెలలెంకండ
శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రక్శుం జిలాలె, గిద్దలూరు నియోజకవర్గుం కుంభుం ముండలుంలోని ల్ుంగాపురుం 
గ్రాముంను జనసేన ఇుంచ్ర్జ్ బలలెుంకొుండ స్యిబాబ్ పరయూటిుంచ్రు. ఆ గ్రాముంలో ఇుంటి ఇుంటికి వెళ్ళు 
గ్రాముంలోని సమసయూలు అడిగి తెలుసుకున్నిరు.
అలాగే జనసేన పారీటీ కి మీ అుందర్ సహక్రుం క్వాల్ అని కోరారు. జనసేన అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు చేసుతూననిటవుంటి రైత భరోస్ యాత్లో ఆతమీహతయూ చేసుకునని రైతలకు లక్ష రూపాయలు 
ఇవ్వడుం, జనవాణి ద్్వరా ప్రజా సమసయూలను తెలుసుకుని.. వాటిని పర్షకార్ుంచడుం, ఇలాుంటి అనేక 
క్రయూక్రమాలను శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసుతూన్నిరని.. గ్రామ ప్రజలకు వివర్ుంచడుం జర్గిుంది, రాబోయే 
ఎలక్షనోలె జనసేన పారీటీ తపపాకుుండా గెల్పిుంచ్లని అుందర్ని కోరుచున్నినని బలలెుంకొుండ స్యిబాబ్ 
తెల్యజశారు. ఈ క్రయూక్రముంలో జిలాలె న్యకులు ముండల న్యకులు, జనసేన క్రయూకరతూలు అుందరూ 
పాల్్గన్నిరు.

అది చూసిన పొరుగు రైతలు వెుంటనే అధిక విసీతూరణిుంలో టమాటో స్గు చేపడుతన్నిరు. ఇలా లక్షలాది రైతలు టామాటో స్గు చేయడుంతో పుంటుంతా ఒకేస్ర్ 
మారెకాట్ ను ముుంచెతతూతోుంది. ధరలు పతనుం అవుతన్నియి. దుంతో మారెకాట్ అవసరాలను మిుంచి 400 శాతుం పుంట అధికుంగా వసోతూుంది. దుంతో రైతలు తీవ్ుంగా 
నషటీపోతన్నిరని నిపుణులు చెబ్తన్నిరు.
*ఇలా చేసేతూ మేలు
టమాటో ఎకుకావగా పుండిుంచే ప్రాుంతాలోలె శీతల గిడ్డుంగులు నిర్మీుంచడుంతోపాట, స్స్, కెచప్ తయారీ యూనిటలె ఏరాపాట చేయాల్. దని వలలె ధరలేని సమయుంలో రైతలు 
పుండిుంచిన పుంటలో కొుంత శీతల గిడ్డుంగులోలె నిల్వ చేసుకోవచు్చ. మర్కొుంత స్స్ తయారు చేసి మారెకాట్ చేసుకోవచు్చ. విదేశాలకు సైతుం ఎగుమతి చేసుకోవచు్చ. ఇక 
టమాటోలను ముకకాలుగా కోసి ఎుండబటటీడుం ద్్వరా 6 నెలలు స్ధారణ వాతావరణుంలో నిల్వ చేసుకుని వాడుకోవచ్చని శాస్త్రవేతతూలు చెబ్తన్నిరు. తకుకావ ధర ఉుండే 
సమయుంలో వినియోగద్రులు వార్ అవసరాలకు అనుగుణుంగా 10 నుుంచి 20 కిలోలు కొనుగోలు చేసి వడియాల మాదిర్ తయారు చేసి వాడుకోవచ్చని చెబ్తన్నిరు. 
దని వలలె పోషక్లు కూడా నషటీపోయే అవక్శుం లేదు. దనిపై ప్రజలోలె అవగాహన కల్పాుంచ్ల్. ధరలు పెర్గినపుపాడు గగో్గలు పెటటీడుం కన్ని ధరలు పతనుం అయినపుపాడు 
టమాటోలు కట్ చేసి ఎుండపెటటీకుుంటే ఎపుపాడు క్వాలుంటే అపుపాడు వాడుకోవచ్చని నిపుణులు సలహా ఇసుతూన్నిరు.
*కిస్న్ రైళలెను ఉపయోగిుంచుకోవాల్
ఏసీతో కూడిన కిస్న్ రైళ్లె అనిని ప్రాుంతాలోలె అుందుబాటలోకి వచ్్చయి. ఒకోకా రైలు ద్్వరా ఒకేస్ర్ 1200 టనునిలు ఎగుమతి చేసే అవక్శుం ఉుంది. దేశుంలో ఏ 
మారుమూల ప్రాుంతాలకయిన్ కిస్న్ రైళ్లె రెుండు రోజులోలె చేరుకుుంటాయి. ఈశానయూ రాష్్రాలకు అయితే మర్కొుంత సమయుం పడుతుంది. స్ధారణ ఉష్ణిగ్రతల వద్ద 
పది రోజులు, శీతల వాతావరణుంలో 6 నెలల పాట చెడిపోని టమాటో రక్లు అుందుబాటలోకి వచ్్చయి. ఆ రక్ల వితతూన్లు రైతలకు రాయితీతో సరఫరా చేయడుం 
ద్్వరా ఎగుమతలకు ప్రోతా్హుం లభిసుతూుంది. దేశుంలో వివిధ మారెకాటలెను గమనిుంచి ధర పతనుం అయిన ప్రాుంతాల నుుంచి కిస్న్ రైళలె ద్్వరా తరల్సేతూ ప్రయోజనుం 
ఉుంటుంది. ఇక రేషన్ దుక్ణాల ద్్వరా తకుకావ ధరకు సరఫరా చేయడుం ద్్వరా అట వినియోగద్రులకు, రైతలకు ప్రయోజనకరుంగా ఉుంటుంది. స్గు విసీతూరణిుం కూడా 
నియుంత్ుంచ్ల్్న అవసరుం ఉుంది. ముంచి ధర రాగానే రైతలుంతా ఎగబడి టమాటో పుంటను అధిక విసీతూరణిుంలో స్గు చేసేతూ, ఆ తరవాత ధరలు పతనుం అయేయూ ప్రమాదుం 
ఉుంది. ఈ విషయుంలో రైతలను సమన్వయుం చేసుకోవాల్. టమాటో స్గును నియుంత్ుంచ్ల్. రైతలు కూడా అధిక ధరలు రాగానే టమాటో స్గుకు ఎగబడకుుండా 
స్గు నియుంత్ణకు సహకర్ుంచ్ల్.
*కేరళ తరహాలో రైతను ఆదుకోవాల్
రైతను ఆదుకునే విషయుంలో కేరళ ప్రభుత్వుం ఓ అడుగు ముుందుకేసిుంది. కూరగాయలు, పుండలెకు కూడా మద్దత ధర ప్రకటిుంచిుంది. ధరలు పతనుం అయినపుపాడు కేరళ 
ప్రభుత్వుం నేరుగా రైతల వద్ద నుుంచి కొనుగోలు చేసి రేషన్ దుక్ణాల ద్్వరా తకుకావ ధరకే సరఫరా చేసోతూుంది. దని ద్్వరా వినియోగద్రులకు తకుకావ ధరకే పుండులె, 
కూరగాయలు అుందడుంతోపాట, రైతలకు కూడా మేలు జరుగుతోుంది. ఇక దేశుంలో వివిధ ప్రాుంతాలకు తకుకావ ఖరు్చతో పుండులె, కూరగాయలు తరల్ుంచేుందుకు కేుంద్ర 
ప్రభుత్వుం రవాణా రాయితీలు ఇసోతూుంది. దనిని కూడా ఏపీ ప్రభుత్వుం వినియోగిుంచుకోవడుం లేదు. కేుంద్రుం ఇసుతూనని రాయితీలను అుందిపుచు్చకోవడుం ద్్వరా టమాటోలను 
తకుకావ రవాణా వయూయుంతో దేశుంలోని వివిధ ప్రాుంతాలకు తరల్ుంచవచు్చ. దని ద్్వరా రైతలకు ముంచి ధర దకుకాతుంది. ఇట ప్రభుత్వుం, అట రైతలు అుందరూ కలసి 
ముుందుకు స్గితే టమాటో రైతల వెతలు కొుంతయిన్ తపుపాతాయనడుంలో ఎలాుంటి సుందేహుం లేదు.

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

టమోటా రైతులకు గిట్టుబాట్ ధర కల్పంచి ఆదుకోవాల: జయరాం రెడ్డి
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం తక్షణమే టమోటా రైతలకు గిటటీబాట ధర కల్పాుంచి ఆదుకోవాలని 
అనుంతపురుం జిలాలె జనసేన ఉపాధయూక్షులు లాయర్ జయరాుం రెడి్డ డిమాుండ్ చేస్రు.
ఈ సుందరభాుంగా జయరాుం రెడి్డ మాటాలెడుతూ. 2017 పాదయాత్లో భాగుంగా జగనోమీహన్ 
రెడి్డ గారు మదనపల్లెలో టమోటా రైతలకు 3000 కోటలె ధరల సి్థరీకరణ నిధి ఏరాపాటచేసి 
రాయలసీమ ప్రాుంతుంలో శీతల గిడ్డుంగులు ఏరాపాట చేస్తూుం, ఆహార శుదిధి విభాగుం కిుంద జ్యూస్ 
తయారుచేసే పర్శ్రమ ఏరాపాట చేస్తూుం అని హామీలు ఇచి్చ పూర్తూగా మర్్చపోయారు.
ప్రతి సుంవత్రుం లాగే ఈ సుంవత్రుం కూడా టమోటా రైతకు కిలో టమోటా ధర రూపాయి 
కూడా లభిుంచడుం లేదు. కోత కోయడానికి కూలీల ఖరు్చలు మారెకాటకా కు తేవడానికి రవాణా 
ఖరు్చలు కూడా గిటటీబాట క్వటేలెదు. టమోటా రైతలుంతా ఆరుక్లుం కషటీుంచి శ్రమిుంచి 
పుండిుంచిన పుంటను రోడలెపైన పారవేసి నిస్హాయ సి్థతిలో ఇుంటికి తిర్గి వెళ్ళుపోతన్నిరు.
టమోటా రైతలకు మారెకాటిుంగ్ శాఖ వారు సహకర్ుంచటేలెదు, దళ్రులు, వాయూపారులు 
నిటటీనిలువున్ ముుంచేసుతూన్నిరు.
జగనోమీహన్ రెడి్డ గారు ఎపపాటికపుపాడు గొపపాలు చెపుపాకుుంటూ, క్కి ల్కకాలు చెబ్తూ వయూవస్య 

రుంగానికి లక్ష 28,000 వేల కోటలె ఖరు్చ చేశామని చెపుతూన్నిరు, బడజ్టోలె 500 కోటలె కేటాయిుంచ్ుం అని చెపాపారు, ధరల సి్థరీకరణ నిధి 3,000 కోటలె ఏరాపాట చేశామని చెపుతన్నిరు, 
సీ.ఎుం యాప్ ద్్వరా సమాచ్రుం సేకర్ుంచి రైతలకు ఎపపాటికపుపాడు గిటటీబాట ధర కల్పాుంచి ఆదుకుుంటన్నిుం అని చెబ్తన్నిరు.
జగనోమీహన్ రెడి్డ గార్నీ స్టిగా ప్రశినిసుతూన్నిుం మీరు కేటాయిుంచిన ఈ డబబుుంతా ఎకకాడ పోయిుంది? ఈ మధయూన కేుంద్రుం మినిసటీర్ కి రైత భరోస్ కేుంద్రాలు ఏరాపాట చేసేస్ుం, సీఎుం 
యాప్ ద్్వరా సమాచ్రుం సేకర్ుంచి రైతలకు గిటటీబాట ధర కల్పాసుతూన్నిమని గొపపాలు చెపాపారు క్షేత్స్్థయిలో ఇవనీని జరుగుతన్నియా అని నీకు స్టిగా ప్రశినిసుతూన్నిుం?
తక్షణమే టమోటా రైతలకు గిటటీబాట గిటటీబాట ధర కల్పాుంచి ఆదుకోవాలని జయరాుం రెడి్డ డిమాుండ్ చేస్రు.

మంచినీళ్ళ బోరు బాగుచేయంచిన 
జనసేన కార్్పరేటర్

శతఘ్ని న్యూస్:  గాజువాక నియోజవర్గుం. 64 వారు్డ. గుంగవరుం గ్రాముం. సమీశాన 
వాటికలో ముంచినీళళు బోరు పాడుందని.. నీళ్లె రావటేలెదని సమీశాన వాటికి వచి్చనపుపాడు 
ప్రజలు ఇబబుుంది పడుతన్నిరని.. క్టకపర్ దూడ చిరుంజీవి, దూడ తాతారావు 64వ 
వారు్డ క్ర్పారేటర్ దల్లె గోవిుంద్ రెడి్డకి ఫిరాయూదు.. చేశారు. సమసయూ చెపిపాన 24 గుంటలోలె 
జీవీఎుంసీ సిబబుుంది కొతతూ పైపులు తీసుకొచి్చ పని పూర్తూ చేశారు.. క్ర్పారేటర్ గోవిుంద్ రెడి్డకి 
అలాగే స్్థనిక న్యకులకు ధనయూవాద్లు తెల్యజశారు. ఈ క్రయూక్రముంలో ఎర్పిల్లె మెగా 
న్కరాజు, మణికుంఠ, లోవరాజు పాల్్గన్నిరు. ఈ క్రయూక్రమానికి ఆర్గనైజిుంగ్.. జనసేన 
పారీటీ విశాఖపటనిుం జిలాలె అధిక్ర ప్రతినిధి.. సిహెచ్ ముసలయయూ చేశారు.

అవినీతిని ప్రశ్నాసేతే అక్రమ కేసులా…? ఆగ్రహం వ్కతేం చేసిన తిరుపతి జనసేన
* శాుంతియుతుంగానే భకితూతో కొబబుర్క్యలు కొటిటీ శ్రీవార్ని వేడుకున్నిుం.
* హిుందూ ధరామీనికి వయూతిరేకుంగా కేసులు పెటిటీ అవమానిుంచడుం చ్లా ద్రుణుం.
* హిుందువుల మనోభావాలను దెబబుతీసేలా ప్రభుత్వ చరయూలు ఉన్నియి.
* దనిపై పీఠాధిపతలు, మఠాధిపతలు తపపాక సపాుందిుంచ్ల్్న అవసరుం ఎుంతైన్ ఉుంది..
*కొబబుర్క్యలు కొటటీకూడదని ట్ట్డీలో చటటీుం ఏమైన్ ఉుంద్, లేద్ కొతతూగా తీసుకొని వస్తూరా..!!
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, అవినీతిపరులను ట్ట్డీ పుణయూక్షేత్ుం నుుంచి తొలగిుంచమననిుందుకు, జనసేన 
న్యకులపై అక్రమ కేసులు పెటటీడుం ద్రణమని ఆగ్రహుం వయూకతూుం చేసిన జనసేన నేతలు. ట్ట్డీ 
పాలకముండలో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కాుంటనని టవుంటి భూద్టి లక్ష్మీన్రాయణ ను బర్తూ 
రఫ్ చేసి టిటిడి పవిత్తను క్పాడాలని, అల్పిర్ వద్ద ముంగళవారుం జనసేన పారీటీ నిరసన చేపటిటీన 
విషయుం విదితమే. ట్ట్డీ బోరు్డ మెుంబర్ భూద్టి లక్ష్మీన్రాయణ మర్కొుందరు పెద్దలనే వయూకుతూలు 
పోలీస్ అధిక్రులపై ఒతితూడి చేసి జనసేన న్యకులపై అక్రమ కేసులు పెటిటీుంచి, బ్ధవారుం అల్పిర్ 
పోలీస్ సేటీషన్ వద్దకు వొచి్చ నోట్సులు తీసుకోవాలని పోలీసు అధిక్రులతో ఒతితూడి చేసిన సేటీషన్ వద్దకు 
రావాలని కోరడుంతో జనసేన న్యకులు జనసైనికులు, వీరమహిళలతో కల్సి తిరుపతి జనసేన పారీటీ 

ఇుంచ్ర్జ్ కిరణ్ రాయల్ లకు నోట్సులు ఇవ్వడుంపై మీడియా ముఖుంగా కిరణ్ మాటాలెడుతూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్్థనుం లో 
క్నీ భారత రాజాయూుంగుంలో క్నీ కొబబుర్క్యలు కొటటీకూడదని ఎకకాడన్ చటటీుం ఉుంద్ అని, టిటిడి పాలకముండల్లో అవినీతి 
ఆరోపణలు ఎదుర్కాుంటనని వయూకితూపై చరయూలు చేపటిటీ అతనిని వెుంటనే చరయూలు తీసుకోవాలని ప్రశినిుంచినుందుకు గాను మాపై బోరు్డ 
మెుంబర్ భూద్టి లక్ష్మీన్రాయణ అనే వయూకితూ పెద్దల ముసుగులో ఉనని మర్ కొుందరు పోలీసు అధిక్రులపై ఒతితూడి తీసుకొని వచి్చ, 
ట్ుంక్యలు కొటాటీమనే  స్కు పెటిటీ అక్రమ కేసులు నమోదు చేయిుంచడుం హాస్యూసపాదమని, నిజుంగా మీకు చితతూశుదిధి ఉుంటే మీరు 
అవినీతి ఎదుర్కాుంటనని బోరు్డ మెుంబరుని తొలగిుంచమని అడిగినుందుకు కేసు పెడుతన్నిమని చెపిపా పెటటీుండి అుంతేగాని ఎకకాడా 
లేని విధుంగా ట్ుంక్యలు కొటాటీరు, నుదుట కుుంకుమ బొటటీ పెటటీకున్నిరు, మహిళలు పువు్వలు పెటటీకున్నిరు అని కేసులు 
పెటటీడుం అవివేకమని హిుందూ భకుతూల మనోభావాలు దెబబుతినేలా వున్నియని, దనిపై పీఠాధిపతలు, మఠాధిపతలు సపాుందిుంచి 
హిుందూ సుంప్రద్యాలను ట్ట్డీ ధార్మీక సుంస్థలను క్పాడాల్్న అవసరుం ఎుంతైన్ ఉుందని, ఇలాుంటి కేసులకు జనసేన పారీటీ 
భయపడే ప్రసకేతూ లేదని అవినీతిని ప్రశినిస్తూ ఎపపాటికపుపాడు ప్రజా సమసయూలపై పోరాడుతూనే ఉుంటుందని ఆయన ఆగ్రహుం వయూకతూుం 
చేశారు. అదేవిధుంగా పటటీణ అధయూక్షుడు రాజారెడి్డ మర్యు జిలాలె, పటటీణ, రాష్ట్ర స్్థయి న్యకులు ఆకేపాటి సుభాషని, బాబిజ్, 
సుమన్ బాబ్, కీరతూన, కొుండా రాజ మోహన్, అమృత, మునస్్వమి, లక్ష్మీ, దిలీప్, రాజష్, లు మాటాలెడుతూ “ఆయన ఏమైన్ 
దేశుం కోసుం పోరాడినటవుంటి వయూకిన్ అని అవినీతి ఎదుర్కాుంటనని వార్పై చటటీపరమైన చరయూలు తీసుకోవాలని ప్రశినిసేతూ మాపై 
కేసులు పెడతారా అని, మీ తాటాకు చపుపాళళుకు, ఇలాుంటి కేసులకు భయపడేదే లేదని, వైసీపీ ప్రభుత్వుం లో అనిని అవినీతి, 
అక్రమాలేనని, చ్లావరకు అక్రమ, ఆరోపణలు ఎదుర్కాుంటనని వయూకుతూలే పదవులలో వున్నిరని వార్పై చరయూలు తీసుకోవాలని 
ప్రశినిుంచినుందుకు దేశుంలో ఎకకాడా లేని విధుంగా తిరుపతి లో ట్ుంక్యలు కొటాటీమని స్కు చూపి కేసులు పెటటీడుం లాుంటివి 

చరయూలను తీవ్ుంగా ఖుండిసుతూన్నిమని, గతుంలో కూడా టిటిడి లో చ్లా సుంఘటనలపై జనసేన పారీటీ తరపున నిరసనలు తెల్యజశామని, ఇలాుంటి కేసులు ఎపుపాడు మేము వినలేదు, 
చూడలేదని కేవలుం అవినీతిపరులు గుటటీ బయట పడుతుందని దురుదే్దశుంతో వారు పోలీసు అధిక్రులపై ఒతితూడిలు తెచి్చ మా న్యకులపై, వీరమహిళలపై, జనసైనికులపై  ఇలాుంటి 
తపుపాడు కేసులు పెటాటీరని, ఎలాుంటి కేసులుకైన్ సరే జనసేన పారీటీ న్యకులు తగే్గ ప్రసకేతూ లేదని, ఇపపాటికైన్ ట్ట్డీ పాలకముండల్లో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కాుంటనని లక్ష్మీన్రాయణ 
ను బరతూరఫ్ చేయాలని, లేని పక్షాన అల్పిర్ వద్ద పెద్ద ఎతతూన ముటటీడిస్తూమని వారు హెచ్చర్ుంచ్రు.

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

కార్్పరేషన్ అవినీతిపై విజిలెన్స్ దరా్ప్తే చేపటాటుల: ఆళ్ళ హరి
• అవినీతి జరుగుతుందుంటూ స్క్షాయూతతూ డిపూయూట్ మేయరే చెబ్తన్నిరు.
• అవినీతిపరుల చిటాటీను ప్రజల ముుందుుంచ్ల్.
• కోటలె అవినీతి జరుగుతుంటే 17 నెలలుగా మొదు్దనిద్రపోతన్నిరా?
• వాటాలోలె తేడా రాగానే పారదర్శకత గురుతూకు వచి్చుంద్?
• అధిక్రుంలో ఉుండి కూడా అవినీతి అధిక్రులపై చరయూలు ఎుందుకు తీసుకోవటుం లేదు.
• చితతూశుదిధి ఉుంటే ప్రజాధనుం దుర్్వనియోగుంపై రాతపూర్వకుంగా కల్కటీర్ కి ఫిరాయూదు చేసేవాళ్ళు క్ర్పారేషన్ లో 

జర్గిన ప్రతీ రూపాయి అవినీతిపై విజిల్న్్ దరాయూపుతూ చేపటాటీల్.
• జిలాలె జనసేన పారీటీ అధిక్ర ప్రతినిధి ఆళళు హర్ డిమాుండ్
శతఘ్ని న్యూస్: క్ర్పారేషన్ లో వయూవస్థలనిని అవినీతిమయుంగా మారాయని, ఇుంజినీర్ుంగ్, టౌన్ పాలెనిుంగ్ విభాగాలోలె 
కోటాలెది రూపాయల ప్రజాధన్నిని యథేచ్ఛగా దోచుకుుంటన్నిరని స్క్షాతతూ డిపూయూట్ మేయర్ చెబ్తన్నిరని, 
క్ర్పారేషన్ లో జర్గిన అవినీతిపై విజిల్న్్ దరాయూపుతూ చేపటాటీలని జిలాలె జనసేన పారీటీ అధిక్ర ప్రతినిధి ఆళళు హర్ 
డిమాుండ్ చేశారు. క్ర్పారేషన్ లో కోటలె రూపాయల అవినీతి జరుగుతుంది అుంటూ డిపూయూట్ మేయర్ బాల వజ్రబాబ్ 
చేసిన వాయూఖయూలపై ఆయన సపాుందిుంచ్రు. బ్ధవారుం జిలాలె పారీటీ క్రాయూలయుంలో ఆయన విలేకరుల సమావేశుంలో 
ఆళళు హర్ మాటాలెడారు. టౌన్ పాలెనిుంగ్, ఇుంజినీర్ విభాగాలోలె ఇుంత పెద్దఎతతూన అవినీతి జరుగుతుంటే 17 నెలలుగా 
మొదు్దనిద్రపోతన్నిరా అని డిపూయూట్ మేయర్ని ప్రశినిుంచ్రు. నిజుంగా మీకు చితతూశుదిధి ఉుంటే అవినీతిపై రాతపూర్వకుంగా కల్కటీర్ కి ఫిరాయూదు చేసేవాళళున్నిరు. అధిక్రుంలో ఉుంది మీ పారీటీనే 
మేయర్ తో పాట స్్థనిక శాసనసభుయూలు సైతుం మీ పారీటీకి చెుందిన వారే అయిన్ అవినీతి అధిక్రులపై చరయూలు ఎుందుకు తీసుకోవటుం లేదో చెపాపాలన్నిరు. అయిుంది ఏదో అయిపోయిుంది 
ఇక నుుంచి పారదర్శకుంగా ఉుంటాముంటూ వాయూఖాయూనిుంచటుం బాధయూతారాహితయూమని విమర్్శుంచ్రు. ఇన్నిళూలె పారదర్శకుంగా బాధయూతలు నిర్వర్తూుంచలేద్ అని ధ్వజమెతాతూరు. వాటాలోలె తేడా 
రాగానే పారదర్శకత గురుతూకువచి్చుంద్ అని దుయయూబటాటీరు. రాష్ట్ర రాజధాని ప్రాుంతమైన గుుంటూరు నగరుంలో కౌని్ల్ ఏరపాడా్డక జర్గిన అభివృదిధిపై శే్వతపత్ుం విడుదల చేయాలన్నిరు. 
టాక్్ ల రూపుంలో కోటలె రూపాయలు ప్రజల నుుంచి వస్లు చేయడుంలో ఉనని శ్రదధి నగరానిని అభివృదిధి చేయటుంలో మాత్ుం లేదన్నిరు. గుుంతలమయుంగా మార్న రోడలెపై ఒక తటటీ 
మటిటీ వేశారా, ఒకకా సీసీ రోడు్డ అన్ని వేశారా అని ప్రశినిుంచ్రు. వుంద కోటలెతో ప్రారుంభిుంచిన అుండర్ డ్రైనేజీ పనులు ఎకకాడివకకాడే ఆగిపోయాయి కనీసుం వాటిపై ఒకకాస్రన్ని ర్వ్యూ 
మీటిుంగ్ ఏరాపాట చేస్రా అన్నిరు. గుుంటూరు నగరుంలో ఒకకా పదినిముష్లు వరషాుం పడితే చ్లు మోక్ళళు లోత నీళ్లె రోడలెపైనే నిలుస్తూయని స్క్షాతతూ నగరపాలక సుంస్థ ముుందే ఈ 
దుసి్థతి నెలకొన్ని సమసయూని పర్షకార్ుంచే దిశలో చరయూలు చేపటటీలేని అసమరధి సి్థతిలో కౌని్ల్ ఉుందని విమర్్శుంచ్రు. ఒకవైపు క్ర్పారేటరలె దుంద్తో ప్రజలు అలాలెడుతన్నిరని, మరోవైపు 
అధిక్రుల అవినీతితో నగర ప్రజల జీవితాలు చిన్నిభిననిుం అవుతన్నియని ఆవేదన వయూకతూుం చేశారు. క్ర్పారేషన్ లో బలుం ఉుందని ఏదిచేసిన్ అడిగేవాళ్ళు వాళ్ళు లేరని విర్రవీగితే 
ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోరన్నిరు. క్ర్పారేషన్ లో జర్గినటలె చెబ్తనని ప్రతీ రూపాయి అవినీతిపై నిగు్గతేల్్చ అవినీతికి పాలపాడ్డ అధిక్రులపై చరయూలు తీసుకోవాలన్నిరు. ఈ విషయమై 
త్వరలోనే సుంభుందిత ముంత్ని, కల్కటీర్ ని, విజిల్న్్ డిపారెటీ్ముంట్ వార్ని కలుస్తూమని ఆళళు హర్ తెల్పారు. ప్రజా ధన్నిని దుర్్వనియోగుం చేసిన్, దోచుకుుంటూ ఉన్ని జనసేన చూస్తూ 
ఊరుకోదని, క్ర్పారేషన్ లో అవినీతిని అర్కటటీకపోతే ప్రజలని కలుపుకొని క్ర్పారేషన్ ని ముటటీడిస్తూమని ఆళళు హర్ హెచ్చర్ుంచ్రు. సమావేశుంలో నగర క్రయూదర్్శ అుందే వెుంకటేశ్వరులె, 
మైన్ర్ట్ న్యకులు షేక్ షరుఫూద్దన్, మహుంక్ళ్ శ్రీనివాస్, తేజ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

తిరుపతి జనసేన శ్రేణులపై కేసులు పెటటుడం 
అప్రజాస్వామికం

శతఘ్ని న్యూస్: చితూతూరు జిలాలె జనసేన పారీటీ ప్రధాన 
క్రయూదర్్శ ద్రుం అనిత మాటాలెడుతూ మీకుటిల రాజకీయ 
ద్సీటీక్నికి పరాక్ష్ఠ.. కేసులు పెటిటీ భయబ్ుంతలకు 
గుర్ చేయడుం, అసభయూ పదజాలాలతో దూషుంచడుం మీకు 
కొతతూ ఏమీ క్దు, మీరు చేయగల్గేది ఇదే కద్!
మిమమీల్ని చూసి స్మానయూ ప్రజలే భయపడటుం లేదు, మర్ 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ జనసేవకులుం, జనసైనికులుం మేము 
ఎలా బయపడతాుం..
కేసులు పెటిటీనుంత మాత్రాన వెనకుకా తగు్గతారు 
అనుకోవడుం మీ భ్రమ. చ్లు ఎుంత కిుందకి కొడితే ఏుంత 

పైకి ఎగురుతుందో అుందర్కి తెల్సిన వాసతూవము అని గురుతూ పెటటీకోవాల్.
భగవుంతడికి ట్ుంక్యలు కొడితే కూడా కేసులుంటే.. మీ మెదడు ఎకకాడుుంది 
అనుకోవాల్?
హిుందూ ధరామీనిని అవహేళన చేస్తూ, హిుందువులను అవమాణిస్తూ, వార్ మనోభావాలను 
దెబబు తీసే చరయూలకు పూనుకొన్నిరు, మిమమీల్ని ఆదేవుడు కూడా రక్ుంచలేడు!.. రానునని 
రోజులోలె మీ చరయూకు ప్రతి చరయూ ఖచి్చతుంగా ఉుంటుందని హెచ్చర్ుంచ్రు.

నిరుపేద కుట్ంబానికి కషటుకాలంలో జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: అనుంతగిర్ ముండలుం, గొుండ్రియాల గ్రాముంల్ నిరుపేద కుటుంబుం 
అయిన కొల్కపొుంగు రామూ బారయూ.. కొల్కపొుంగు రజని గతకొుంత క్లుంగా 
అన్ర్గయూుంతో బాదపడుతూ.. బ్ధవారుం మరణిుంచడుం జర్గిుంది.. వార్ కుటుంబానికి 
జనసేన తరపున ప్రగాడ స్నుబూతి తెలుపుతూ దహన సుంస్కారాల కోసుం ఆర్్దక 
స్యుం అుందిుంచడుం జర్గిుంది.

హర్ ఘర్ తిరంగా.. మర్రాప్ సురేష్ ఆధవార్ంలో 
జాతీయ జండాల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్:  గజపతినగరుం 
నియోజవర్గుం, ఆజాద క్ అమృత్ 
మహోత్వుంలో భాగుంగా హర్ ఘర్ 
తిరుంగా దేశ ప్రజలకు 75 వ స్వతుంత్ 
దినోత్వ శుభాక్ుంక్షలు.. మన 
దేశ ప్రధాని ముంత్వరుయూలు నరేుంద్ర 
మోడీ పిలుపు మేరకు.. భారతమాత 
ముదు్దబిడ్డలారా మీ ఇుంటిపై మన 
జాతీయ జుండాను ఎగరవేసి మీలో 
దేశభకితూని చ్టి చెపపాుండి. ఆజాద 
క్ అమృత్ మహోత్వుంలో హర్ 

ఘర్ తిరుంగా మహోత్వుంలో భాగుంగా ఈ నెల 13 14 15 తేదలోలె.. మర్రాపు సురేష్ 
ఆధ్వరయూుంలో గజపతినగరుం నియోజకవర్గుం పర్ధిలో మాత్మే జుండాలు ఉచితుంగా 
ఇవ్వబడును.

శ్రీ వంకటేశవార సంస్థ ప్రారంభోతస్వానికి హాజరైన 
ఇమ్మడ్ కాశీన్ధ్

శతఘ్ని న్యూస్:ప్రక్శుం జిలాలె, మారాకాపురుం పటటీణుం, స్్థనిక ఎల్.ఐ.సి ఆఫీస్ ప్రాుంగణము 
నుందు శ్రీ వేుంకటేశ్వర సుంస్థ న్తన ప్రారభోత్వానికి ముఖయూ అథిదిగా జనసేన పారీటీ 
మారాకాపురుం నియోజకవర్గ ఇుంఛార్జ్ ఇమమీడి క్శీన్ధ్ హాజరయయూరు. ఈ క్రయూక్రముంలో 
జిలాలె క్రయూదర్్శ తిరుమలశెటిటీ వీరయయూ, మారాకాపురుం పటటీణ అధయూక్షులు డాకటీర్ ఇమామ్ 
స్హెబ్ మర్యు జనసేన క్రయూకరతూలు పాల్్గన్నిరు.

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

తూముకుంట గ్రామంలో జనసేన ఆతీ్మయ సమావశం
శతఘ్ని న్యూస్: అనుంతపురుం జిలాలె, కళ్యూణదుర్గుం నియోజకవర్గుం, కుుందుర్పా ముండలుం, 
తూముకుుంట గ్రాముంలో జనసేన ఆతీమీయ సమావేశుం ఏరాపాట చేయడుం జర్గిుంది… కుుందుర్పా 
ముండల కమిట్ ఆధ్వరయూుంలో తూముకుుంట గ్రాముంలో ద్ద్పు 40 క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
చేసుకునని క్రియాశీలక సభుయూలకు కిటలె పుంపిణీ చేయడుం జర్గిుంది… ఇన్్రెన్్ పాలసీ వలలె 
ప్రమాద బీమా హాసిపాటల్ ఖరు్చలకు 50 వేలు వరకు మరణిుంచిన ఎడల 5 లక్షలు ఇన్్రెన్్ 
వర్తూసుతూుంది అని తెల్యజయడుం జర్గిుంది… అలాగే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చేసిన రైతల ఆతమీహతయూ 
కుటుంబాలకు లక్ష చొపుపాన మొతతూుం 30 కోటలె రూపాయలు రైతలకు ఇవ్వడుం జర్గిుందని 
తెల్యజయడుం జర్గిుంది… అలాగే జనసేన పారీటీ సిద్ధిుంతాలు వచి్చ 10 కుటుంబాలు జనసేన 
పారీటీలోకి కుండువా కపిపా ఆహా్వనిుంచడుం జర్గిుంది.. జనసేన పారీటీ సిద్ధిుంతాలను గ్రామస్్థయి 
ప్రజలోలెకి తీసుకు వెళ్లెలని జన సైనికులకు తెల్యజయడుం జర్గిుంది.. ఈ క్రయూక్రముంలో జిలాలె 
సుంయుకతూ క్రయూదర్్శ బాలయూుం రాజష్, కుుందూర్పా ముండల అధయూక్షులు జయకృషణి, కళ్యూణదుర్గుం పటటీణ 
అధయూక్షులు చలపాడి రమేష్, సెటూటీరు ముండల కనీ్వనర్ క్ుంత రాజ్, తూముకుుంట గుంగాధర్, 
హనుముంత రాయుడు, మల్లెక్రుజ్న, ధనుంజయ, వీర మహిళ, షేక్ తార, మమత, కళ్యూణదుర్గుం 
జనసేన న్యకులు వుంశీ, జాకీర్, ప్రసనని, ముంజున్థ్, ప్రక్ష్, పవన్, మొదలైన జనసైనికులు 
పాల్్గనడుం జర్గిుంది..

రేషన్ బియ్ం పంపిణీలో అవకతవకలపై ప్రశ్నాంచిన 
దాసరి రాజు ..

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచ్్చపురుం ముండలుం, 
తిపపానపుటటీగ గ్రాముంలో సెుంట్రల్ 
గవరనిమెుంట్ ఇసుతూనని ఉచిత రేషన్ బియయూుం 
పుంపిణీలో అవకతవకలు జరుగుతన్నియి 
అని.. ఇసుతూనని బియయూుంలో కేజి నుుండి 2కేజి 

ల వరకు తకుకావగా ఉుంటన్నియి అని.. జనసైనికులు ఇచ్్చపురుం జనసేన ఇుంచ్ర్జ్ ద్సర్ 
రాజు దృషటీకి తీసుకొని రాగా.. బ్ధవారుం ఉదయుం 8 గుంటలకు బియయూుం పుంపిణి చేసుతూనని డీలర్ 
దగ్గరకు వెళ్లె నిలదియగా… సెుంట్రల్ నుుండి వచే్చటపుపాడు.. కేజీ నుుండి 2 కేజీ ల వరకు తకుకావగా 
ఉుంటుంది అని చెపాపాడు.. అకకాడ ఉనని చ్లా ముంది మాకు ఇచే్చ బియయూుంలో కేజీ. నుుండి 2 కేజీ 
ల వరకు తకుకావ ఇసుతూన్నిరు అని చెపపాడుం జర్గిుంది. ప్రతి క్ర్్డ దగ్గర కేజీ నుుండి 2కేజీ ల వరకు 
తగి్గతే ఎలా అని అడిగితే.. ఇకకాడే క్దు ముండలుం మొతతూుం ఇలానే జరుగుతుందని.. ఒక ఇద్దర్కి 
బియయూుం ఇచి్చ అకకాడి నుుండి హుటాహుటినవెళ్లెపోవడుం జర్గిుంది. అకకాడ సుమారుగా ఒక 70 
ఏళలె ముసలమమీ పేరు తిపపాన వాసుదేవి మాటాలెడుతూ మాలాుంటి వాళళు కి ఇసుతూనని బియయూుంలో కేజీ, 
2 కేజీలు తకుకావగా ఇసేతూ మేము ఎవర్కి చెపాపాలో తెల్యదు అని బాధపడుతన్నిరు. ఈ సమసయూపై 
సుంబుంధిత అధిక్రులు వెుంటనే తగిన చరయూలు తీసుకోవాల్ అని..లేని ఎడల జనసేన తరుపున తీవ్ 
పోరాటుం చేయాల్్ వసుతూుందని ద్సర్ రాజు హెచ్చర్ుంచ్రు.

బిగ్ షాక్ ట్ కామన్ పీప్ల్: జనసేన మురళి
శతఘ్ని న్యూస్: ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో స్మానుయూడి బతకు భారమవుతోుంది. 
ఓ వైపు నితాయూవసర ధరలు ముండుతన్నియి. వీటికి తోడు ఇట్వల 
విదుయూత్ ఛారీజ్లను భారీగా పెుంచ్రు. ఆ బాధ నుుంచి కోలుకోకముుందే 
మరో ష్క్ ఇచి్చుంది ప్రభుత్వుం.. ఏపీలో ఆరీటీసీ చ్రీజ్లు పెుంచుతూ 
నిరణియుం తీసుకుుంది. డీజిల్ రేటలె పెరగడుంతో బసు్ ఛారీజ్లు తపపాని సర్ 
పర్సి్థతలోలె పెుంచుతన్నిమని పల్లె వెలుగు బసు్కు 2 రూపాయలు, 
ఎక్్ ప్రెస్ బస్ పై 5 రూపాయలు, ఏసీ బసు్కు 10 రూపాయలు 
ప్రకటిుంచ్రు.ప్రజల్ని మోసుం చెయయూడుంలో నిపుణుడన జగన్ మోసపు 
రెడి్డని ఆరీటీసీ అధిక్రులు ఆదర్శుంగా తీసుకున్నిరు. ఒకకా అవక్శుం 
అుంటూ అభయూర్్థుంచి అధిక్రుంలోకి వచ్్చరు. ఈ ఏడాది క్లుంలో 
మేక తోలు తీసేశారు. పుల్ స్వరూపానిని చూపిసుతూన్నిరు. అనుభవ, 
అవగాహన రాహితయూుం, అహుంక్రుం, ఆత్ుం, ఆుంక్షలు, అవినీతి, 
పోలీసు రాజయూుం, ర్వర్్  ట్ుండర్ుంగ్ , కక్షస్ధిుంపు అుంశాలతోనే ఏడాది 

పాలన స్గిుంచ్రు అని జనసేన పారీటీ ముండల అధయూక్షులు మురళ్ విమర్్శుంచ్రు.
అధిక్రుంలోకి రాకముుందు అవినీతి మహారాజు అుంటూ గత ముఖయూముంత్ చుంద్రబాబ్ న్యుడుపై 
పుసతూక్లు వేసి, ఢిలీలెలో రాష్ట్రపతి, ప్రధాని, ఇతరులకు పుంచి పెటిటీ అధిక్రుంలోకి వచి్చ అవినీతి డబ్బులు 
కకికాస్తూననని జగన్ ఈ సుంవత్ర క్లుంలో ఒకకాటే టాయూక్్ తపపా.. స్మానుయూడు కి ఒర్గిుంది ఏమి లేదు. 
ఆర్టీసి ప్రగతి చక్రుం క్దు… జగన్ చట్రుంలా తయారయియూుంది అని పత్క ద్్వరా జనసేన మురళ్ 
తీవ్ుంగా విమర్్శుంచ్రు.

బోనకల్ నందు ప్రభుతవా డ్గ్రీ కళాశాల 
మంజూరు చేయాల: జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: బోనకల్ నుందు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళ్శాల ముంజ్రు చేయాలని 
డిమాుండ్ చేస్తూ.. స్్థనిక డిపూయూట్ తాసిలా్దర్ గార్కి వినతి పత్ుం ఇవ్వడుం 
జర్గిుంది. ఈ సుందరభాుంగా ఉమమీడి ఖమమీుం జిలాలె జనసేన పారీటీ విద్యూర్ధిభాగుం 
ఎగిజ్కూయూటివ్ మెుంబర్ గుంధుం ఆనుంద్ తో పాట బోనకల్ ముండల అధయూక్షుడు 
తాళూలెర్ డేవిడ్ మాటాలెడుతూ బోనకల్, చిుంతక్ని ముండల పర్సర ప్రాుంతాలోలె 
ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళ్శాల లేక హాసటీల్ వసతి లేక మధయూతరగతి కుటుంబాల పేద 
విద్యూరు్థలు చ్లీచ్లని జీవితుంతో జీవిస్తూ అట ఖమమీుం ఇట వైరా ఇట మధిర 
30 కిలోమీటరలె పర్ధిలో కళ్శాలకు వెళలెవలసిన పర్సి్థతి ఉననిది రోజువారీగా వెళ్లె 
వచే్చ సోతూమత లేక కొుంతముంది పేద విద్యూరు్థలు ఇుంటర్ తోనే చదువుల మానేసిన 
ద్ఖలాలు ఉన్నియి క్వున పేద విద్యూరు్థల బాధను గ్రహిుంచి ఈ సమసయూను పై 
అధిక్రుల దృషటీకి తీసుకెళ్లె పర్ష్కార్స్తూరని అదేవిధుంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం దృషటీకి 
తీసుకెళ్లె పర్షకార్స్తూరని త్వరగా బోనకల్ ముండలానికి డిగ్రీ కళ్శాల ఏరాపాట 
చేయాలని జనసేన పారీటీ ముండల కమిట్ మర్యు విద్యూర్్థ విభాగుం తరపున 
కోరుకుుంటన్నిుం ఈ క్రయూక్రముంలో విద్యూర్్థ విభాగుం న్యకులు ఎగిజ్కూయూటివ్ 
మెుంబర్ గుంధుం ఆనుంద్, ముండల ఆర్గనైజిుంగ్ సెక్రెటరీ మోదుగు పవన్, బోనకల్ 
ముండల ఎగిజ్కూయూటివ్ నెుంబర్ ఎసేకా జానీ పాష్, తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

ఘనంగా గోరంటలె జనసేన న్యకుని 
సన్్మనం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమీడి 
అనుంతపురుం జిలాలె 
సుంయుకతూ క్రయూదర్్శగా 
ఇట్వలే ఎనినికైన గోరుంటలె 
కి చెుందిన ఎముకలగుటటీపల్లె 
వెుంకటేష్ కి బ్ధవారుం 

గోరుంటలెలో ఘనుంగా సన్మీనుం చేయడుం జర్గిుంది. ఈ క్రయూక్రముం అనుంతపురుం 
జిలాలె ప్రధాన క్రయూదర్్శ అబ్్దల్ అబ్. జిలాలె క్రయూదర్్శ సురేష్ పెనుగొుండ కుమార్ 
అతిథిలుగా పాల్్గన్నిరు. ఈ సుందరభాుంగా న్యకులు మాటాలెడుతూ.. పారీటీ 
ఆవిరాభావుం నుుంచి వెుంకటేష్ గోరుంటలె లో ఎుంతో కషటీపడా్డడు అతనికి జిలాలె కమిట్లో 
చోట కల్పిుంచడుం చ్లా సుంతోషకరమైన విషయుం. జనసేన పారీటీలో కషటీపడి 
పనిచేసిన ప్రతి ఒకకార్కి ముంచి స్్థనుం, పదవులు వస్తూయి అని చెపాపారు. రానునని 
రోజులోలె జనసేన పారీటీ కచి్చతుంగా అధిక్రుం చేపడుతుంది అని తెల్యజస్రు. ఈ 
క్రయూక్రముంలో క్రయూక్రమాల కమిట్ సభుయూలు పొగతోట వెుంకటేష్. ఐట్ పెనుకొుండ 
నియోజకవర్గ కో ఆర్్డనేటర్ యోగనుంద రెడి్డ. నియోజకవర్గ న్యకుడు కుమార్ 
పెనుకొుండ ముండల కనీ్వనర్ మహేష్ సోముందేపల్లె ముండల కనీ్వనర్ జబివుళళు, 
పుటటీపర్తూ న్యకులు డాకటీర్ తిరుపతేుంద్ర. గోరుంటలె న్యకులు సుంతోష్, వీర 
మహిళ క్వేర్, రాఘవేుంద్ర న్గేుంద్ర, మల్లెక్రుజ్న, నరేష్, పురుష్తతూుం, గుంగరాజు, 
న్గేష్, తిరుపాల్, నరేుంద్ర, క్లనీ శ్రీనివాసులు, శుంకర, బాబావల్, మూర్తూ, రవి 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ సోమలమ్మ తలలె సంబరాలకు విరాళం 
అందంచిన వర్రే హనుమాన్ ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్యూస్: కైకలూరు నియోజకవర్గుం, 
ముదినేపల్లె ముండలుం, చిగురుకోట 
గ్రాముంలోని శ్రీ సోమలమమీ తల్లె సుంబరాల 
క్రయూక్రముం నిమితతూుం రూ.50,000/
(అక్షరాల 50 వేలు) విరాళుం అుందిుంచిన 
కైకలూరు నియోజకవర్గుం జనసేన 
న్యకులు, జనసేన పారీటీ అధిక్ర 
ప్రతినిధి వర్రే హనుమాన్ ప్రస్ద్.

దము్మంటే జనసేన్నిలా రైతులకు స్యం 
చేయడంలో పోటీ పడండ్..

శతఘ్ని న్యూస్: ముంత్ ధరామీన ప్రస్దరావు గారు మీకు 
దముమీుంటే పవన్ కళ్యూణ్ గార్ లాగా ఆతమీహతయూలు 
చేసుకునని కౌలు రైతలకు ఆర్్థక స్యుం చేయడుంలో 
పోట్ పడుండి అని జనసేన పారీటీ 7వ డివిజన్ జనసేన 
న్యకులు దోమకొుండ అశోక్ సవాల్ విసిరారు.
ఈ సుందరబుుంగా అశోక్ మాటాలెడుతూ.. అయాయూ ముంత్ 
ధరామీన ప్రస్దరావు పవన్ కళ్యూణ్ గారుతో నడకలో 
పోట్ పడటుం క్దు.
మీకు దముమీుంటే పవన్ కళ్యూణ్ గార్ లాగా రైతలకు 
ఆర్్థక స్యుం చేయడుంలో పోట్ పడుండి.
మీరు నడవడుంలో దిటటీ అయితే ఒలుంపిక్్ కి పుంపిస్తూుం 
కనీసుం ఆుంధ్రప్రదేశ్ పరువైన్ నిలబడుతుంది.
మీరు గతుంలో విశాఖ భూముల స్కామ్ విషయుంలో 
ఎదుర్కానని ఆరోపణల విషయుంలో అయితే మేము 

మీతో పోట్ పడలేము.
మీరు సీనియర్ న్యకులు అయుయూుండి, మీ పారీటీ లో కొుంతముంది పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
మీద పనికిమాల్న వాయూఖయూలు చేసే పనికిమాల్న న్యకులు లాగా క్కుుండా ఉననితుంగా 
మాటాలెడాలని జనసేన పారీటీ 7వ డివిజన్ జనసేన న్యకులు దోమకొుండ అశోక్ ఎదె్దవా 
చేస్రు.

జనంతో జనసేన కార్క్రమం 8వ రోజు
జనంతో జనసేన 8వ రోజు ఆముదాలవలస నియోజకవర్ం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆముద్లవలస నియోజకవర్గుం, జనసేన పారీటీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్ ఆశయాలు అడుగుజాడలోలె, ఆముద్లవలస నియోజకవర్గుంలో న్రాయణపురుం 
గ్రాముంలో జనుంతో జనసేన క్రయూక్రముంలో భాగముగా 8వ రోజు, జనసేనపారీటీ 
న్యకులు కొతతూకోట న్గేుంద్ర, కోరుకొుండ మలేలెశ్వరావు, సికోకాలు. విక్రమ్(ఎుంపీట్సీ) 
ఆధ్వరయూుంలో ప్రతి ఇుంటికి వెళ్లె ప్రజాసమసయూలు మర్యు గ్రాముం యొకకా సమసయూలు 
తెలుసుకోవడుం జర్గిుంది. ద్నితోపాటగా జనసేన మేనిఫెసోటీ, సిద్ధిుంతాలను, పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ప్రజా సమసయూల మీద చేసుతూనని పోరాటాల గుర్ుంచి ప్రజలకు అరధిమయేయూ 
విదుంగా వివర్ుంచడుం జర్గిుంది..
ఈ క్రయూక్రముంలో సేపేన.రమేష్, సుంతోష్ న్యుడు, అనిల్, కోమల్, మోహన్, మర్యు 
గ్రామ ప్రజలు పాల్్గన్నిరు.

ర్ట్టుల పండుగ ఏరా్పటలెను పర్వక్ంచిన షానవాజ్
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలెరు జిలాలె: 
నెలూలెరులో జర్గే ర్ట్టీల పుండుగకు 
కుల మతాలకు అతీతుంగా 
విచే్చయుచునని భకుతూలకు మర్యు 
జనసైనికులు అుందర్కీ నెలూలెరు జిలాలె 
జనసేన పారీటీ తరఫునుుంచి భకుతూలకు 
క్వలసిన సౌకరాయూల గుర్ుంచి జనసేన 
పారీటీ సుంయుకతూ క్రయూదర్్శ ష్నవాజ్ 
అడిగి తెలుసుకుని.. అలాగే వార్కి జరుగుతనని అసౌకరాయూల గుర్ుంచి తెలుసుకొని వాటిని 
సర్ దిదే్ద పలు స్చనలు చేయడుం జర్గిుంది.

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

చిలలెపలలె న్గేశవారరావుకు నివాళులు అరి్పంచిన జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారీటీ రాష్ట్ర చేనేత విక్స విభాగుం చైరమీన్, ముంగళగిర్ నియోజకవర్గుం 
ఇుంచ్ర్జ్ చిలలెపల్లె శ్రీనివాసరావు తుండ్రిగారు శ్రీచిలలెపల్లె గ్రూప్ ఆఫ్ కుంపెనీస్ వయూవస్్థపకులు స్వరీ్గయ 
చిలలెపల్లె న్గేశ్వరరావు ముంగళవారుం మధాయూహనిుం ఆయన స్వగృహుంలో కనుని మూశారు.
బ్ధవారుం ఉదయుం జనసేన పారీటీ గుుంటూరు జిలాలె క్రయూదర్్శ డేగల లక్ష్మణ్ మర్యు జిలాలె 
ఫ్రోగ్రాుం కమిట్ సభుయూలు యడలె వెుంకటేశ్వరరావు, గుుంటూరు రూరల్ ముండల క్రయూదర్్శ 
ముళళుపూడి చినని తదితరులు భౌతికక్యానిని సుందర్్శుంచి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు అర్పాుంచి 
వార్ ఆతమీకు శాుంతి కలగాలని ఆక్ుంక్ుంచ్రు. ఆయన కుటుంబ సభుయూలకు తమ ప్రగాఢ 
స్నుభూతిని తెల్యజశారు.

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

