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‘బత్తుల’ ఆధ్వర్యంలో 
ఉచిత అయంబులెన్స్ సర్్వసులు

జనసేన ఉచిత అంబులెన్్స సర్వీసులు
మూడు మండలాలకు మూడు అంబులెన్్సలు
24X7 అందుబాటులో ఉండేలా కార్యూచరణ
మెరుగైన వైదయూం అందంచడానికి పరోక్ష సహకారం

శతఘ్ని న్యూస్: 
రాజానగరం, ప్రజాసేవ 
చేయడంలో ఎప్పుడూ 
ఒక్క అడుగు మందండే 
జనసేన నాయకులు బత్తుల 
బలరామకృష్ణ ఆధ్వరయూంలో 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ సాధనకై మందడుగు వేస్తు గతంలో తాను మాట 
ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగానే విజయదశమి కంటే మందగానే రాజానగరం నియోజకవర్ంలో 
మూడు మండలాలకు మండలానికి ఒకటి చొప్పున ఉచ్త అంబులెన్స్ సర్్వసులు కొతతువి 
ప్రారంభంచనునానిరు బత్తుల బలరామకృష్ణ. దీనికి సంబంధంచ్న ఏరాపుట్లు విజయదశమి 
కంటే మందగానే ఇవ్్వలనే ఉద్దేశంతో చురుగా్ ఏరాపుట్లు సాగుత్నానియి. మండలానికి 
ఒకటి చొప్పున 24X7 ఇవి ప్రజలకు పూర్తుగా ఉచ్తంగా అందబాట్లోకి రానునానియి. 
రాజానగరం నియోజకవర్ంలో నలుమూలలా ఏ గ్రామంలో ఎవర్కి ఏ అనారోగయూ సమసయూ 
వచ్చినా, ఏదైనా ప్రమాదం సంభవించ్నా, సంబంధత ఫోన్ నంబరుకు కాల్ చేసిన వంటనే 
తక్షణమే వ్ర్ని సంబంధత హాసిపుటల్ కి ఉచ్తంగా తరలంచ్, వ్ర్కి కావ్లస్న మెరుగైన 
వైదయూం అందంచడానికి పరోక్షంగా సహకర్సాతురు. ఈ ఉచ్త అంబులెన్స్ సర్్వస్ నిర్వహణకు 

పెదదే ఎత్తున ఖరుచి అవుత్ందని తెలసి కూడా ఏమాత్ం వనకాడకుండా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం త్వర్తగతిన వ్టికి కావ్లస్న పనులు పూర్తు చేయించ్ త్వరలో 3 
మండలాల ప్రజలకు అంకితం ఇవ్వనునానిరు బత్తుల బలరామకృష్ణ. ఈ ఉచ్త అంబులెన్స్ సర్్వసుల పటలు నియోజకవర్ ప్రజలు హర్ం వయూకతుం చేస్తు… బలరామకృష్ణ 
సేవ్తతపురతను కొనియాడుత్నానిరు.
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రాజయం జనసేన ఆధ్వర్యంలో మహాదీక్ష
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజాం, నియోజకవర్ ప్రధాన సమసయూ అయిన రాజాం పాలకొండ రోడుడు చాలా అధా్వనంగా ఉండడంతో వంటనే మరమ్మత్లు చేయించాలని రాజాం జనసేన 
నాయకులు ఎనిని రాజు ఆధ్వరయూంలో గురువ్రం అంబేద్కర్ కూడల వదదే మహాదీక్ష చేపట్టడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో భార్ ఎత్తున రాజాం నియోజకవర్ ప్రజలు, జనసేన 
నాయకులు, వీర మహిళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్్నడం జర్గంద.
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రాజమండ్రిలో జనంలోకి జనసేన కార్యక్రమం ప్రారంభంచిన అనుశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి, సాథానిక 36, 38వ డివిజనలులో 
తూరుపుగోదావర్ జిలాలు సంయుకతు కారయూదర్శి గెడడుం నాగరాజు 
ఆధ్వరయూంలో ఇంటింటికీ ప్రచార కారయూక్రమం ఘనంగా 
నిర్వహించడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమానికి మఖయూ అతిథిగా 
రాజమండ్రి అర్బన్ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ సతయూనారాయణ పాల్్ని 
ప్రతి ఇంటికి జనసేన మేనిఫెస్్టను ప్రచారం చేయడం జర్గనద. 
జనసేన అధనేత పిలుప్మేరకు పార్్టని బలోపేతం చేసేందకు 
జనసేన పార్్ట ప్రతిష్్టత్మంగా ప్రారంభంచ్న ‘నా సేన కోసం నా 
వంత్’ కారయూక్రమంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు నా సేన కోసం నా 
వంత్గా పార్్టకి విరాళ్లు ఇవ్వటం జర్గంద. ఈ సందర్ంగా 
అనుశ్రీ మాట్లుడుతూ… ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర వ్యూపతుంగా మూడు వేల 

మంద కౌలు రైత్లు మరణానికి చలంచ్న పవన్ కళ్యూణ్ 30 కోటలు రూపాయల ఆర్థాక సహాయానిని జనసేన పార్్ట తరఫున అందంచడం ప్రజలపై ఆయనకునని ప్రేమకు నిదరశినం అని 
రాబోయే రోజులోలు 2024 సార్వత్రిక ఎనినికలోలు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎం గా ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రజానీకం కోరుకుంట్నానిరని అనుశ్రీ తెలపారు. వ్రుడు పరయూటనలో భాగంగా 
పలువురుని అనుశ్రీ, జనసేన పార్్ట కండువ్ కపిపు పార్్టలోకి ఆహా్వనించారు. ఈ కారయూక్రమంలో అడడుగరలు చ్నానిర్, కర్రి రాజు, సాయిరాం, బాసరమణి దర్ ప్రసాద్ ల ఆధ్వరయూంలో 
పలువురు మహిళలు అనుశ్రీకి ఘన సా్వగతం పలకారు. వ్రుడు పరయూటనలో అడుగడుగున హారత్లతో అనుశ్రీకి సా్వగతం పలకారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలు నాయకులు పొనానిడ 
శ్రీను రాజమండ్రి సిటీ ఉపాధయూక్షులు గుత్తుల బులలు, ప్రధాన కారయూదరుశిలు పైడిరాజు, నలలుంశెటి్ట వీరబాబు, నగర కారయూదరుశిలు అలాలుటి రాజు, వినని వ్సు, గుణ్ణం శయూంసుందర్, సంయుకతు 
కారయూదరుశిలు చక్రపాణి, వేణు, నగర జనసేన యువ నాయకులు స్రయూ, ఖనాని, నర్స్పూడి రాంబాబు, ప్రవీణ్, సాథానిక నాయకులు, కుంద రామ, ఆటో రాజు, నంగన శ్రీను, కొనిని స్రయూ, 
బాసిన కోటేశ్వరరావు, కొండపలలు సురేష్, ఎలకీ్రీషియన్ శివ, బొడడుప్ సా్వమి, నాయకండి గోవింద్, గొడిడు కోటేశ్వరరావు, సిమెంట్ వీరబాబు, సంతోష్, కోట, శ్రీను, సతయూనారాయణ, గాయూస్ 
అపాపురావు, మూర్తు, వడశ్రీను, యేసు, సా్వమి, సంతోష్, డేర్ంగ్ దర్, సాయి, డి.రాజు, బాల, నంగన లోవరాజు తదతరులు పాల్్నానిరు.

జనంకోసం జనసేన 291వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 291వ రోజులో భాగంగా 
జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ పాటంశెటి్ట శ్రీద్విస్రయూచంద్ర 
ఆధ్వరయూంలో జనసేన వనరక్షణ దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ కారయూక్రమం 
గోకవరం మండలం ఆర్ అండ్ ఆర్ కాలనీలో జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా 700 దానిమ్మ మొక్కలు పంచడం జర్గంద. నేటి వరకు 
నియోజకవర్ం మొతతుంగా 64045 దానిమ్మ మొక్కల పంపిణీ జర్గంద. 
ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసిన ద్విపటనిం మండల అధయూక్షులు 
చారప్ వంకట రాయుడు, గోకవరం మండల ప్రధాన కారయూదర్శి వీరవలలు 
పోసిబాబు, బిక్కవోలు సురేష్, నేదన్ర్ నాగంద్ర, తిరుమలశెటి్ట జశ్వంత్, 
కర్మిరెడిడు నాగ ఫణీంద్ర కుమార్, చెప్పుల బాలు, కొడవటి దరా్ప్రసాద్, 
బాధరెడిడు సాయిరాం, చ్ల కార్తుక్, అమరప్ర్ నిఖిల్, తైలం రమేష్, దవులూర్ 
మనోజ్ కుమార్, కొలలు నాని, చామకుర్ కిషోర్, గురుగుల నికిలంద్ర సాయి, 
వంపటల శ్రీనివ్స్, కొండే సిదదే, కోలా వీర సుబ్రహ్మణయూం, సిద్ధ చ్నని 
రామారావు, పోసిపోయిన గంగాధర్, కేత లక్షష్మణరావు, ఏడిద జీవ్నంద్, 
ఏడిద నితాయూనంద్, యర్ర పోసిబాబు, కోట నరేష్, కర్బండి రామకృష్ణ, 
రామవరప్ రమేష్, కర్బండి రాధాకృష్ణ, కాట నరేష్, గోకవరం నుండి 
గవిని దరా్ప్రసాద్, కొతతుపలలు నుండి ప్వ్వల శ్రీద్వి, వనుం నరేష్, మాదారప్ 
ధరే్మంద్ర, గోనేడ నుండి నలలుంశెటి్ట చ్టి్టబాబు, వలలుభశెటి్ట నాని, బూరుగుపూడి 
నుండి కోడి గంగాధర్ లకు మర్యు జనంకోసం జనసేన కారయూక్రమంలో 
భాగంగా శివరామపటనిం గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూం 
అందంచ్న గాబు స్రయూకాంతం కుట్ంబ సభ్యూలకు, గాబు రామకృష్ణ కుట్ంబ సభ్యూలకు జగ్ంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ పాటంశెటి్ట శ్రీద్విస్రయూచంద్ర హృదయపూర్వక 
కృతజ్ఞతలు తెలపారు.

కాతేరు గ్రామంలో ‘నా సేన కోసం నా వంతు ‘
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్,జనసేన అధనేత పిలుప్మేరకు పార్్టని బలోపేతం 
చేసేందకు జనసేన పార్్ట ప్రతిష్్టత్మంగా ప్రారంభంచ్న ‘నా సేన కోసం నా వంత్’ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా రాజమండ్రి రూరల్ మండల జనసేన పార్్ట ప్రధాన కారయూదర్శి 
ఎం. శ్రీనివ్స్ ఆధ్వరయూంలో కాతేరు గ్రామంలో నా సేన కోసం నా వంత్’ నిర్వహించడం 
జర్గంద, ఈ కారయూక్రమంలో రూరల్ మండల కారయూదర్శి శ్రీమతి జి. రాజేశ్వర్, ఎస్.ఎన్ 
రాజు, సాయి, సురేంద్ర, తేజ మర్యు వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

తగరపు శ్రీనివాస్ అధ్వర్యంలో మండల స్థాయి 
కార్యకర్తల సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలు, హుసానిబాద్ నియోజకవర్ంలోని సైదాపూర్ 
మండలంలో తగరప్ శ్రీనివ్స్ అధ్వరయూంలో మండల సాథాయి కారయూకరతుల సమావేశం 
నిర్వహించడం జర్గంద. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్ నాయకులు తగరప్ శ్రీనివ్స్ 
మాట్లుడుతూ మండలంలోని అనిని గ్రామాలోలుకి జనసేన పార్్ట సిదాదేంతాలని, అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలోలుకి తీసుకెళ్తు, పార్్టని బలోపేతం చేయాలని కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో సైదాపూర్ మండల నాయకులు పొడిశెటి్ట విజయ్, మొలుగూర్ అరవింద్, 
మదదే సా్వమి, పొడిశెటి్ట అఖిల్, సురేష్, బత్తుల సాయి తదతరులు పాల్్నానిరు.

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

నిరుపేద కుటంబానికి ఆర్ధిక స్యమందంచిన 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: మమి్మడివరం, జనసేన 
పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు 
మర్యు మమి్మడివరం నియోజకవర్ 
జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ పితాన బాలకృష్ణ 
ఐ పోలవరం మండలం పెదదేమడి 
గ్రామంలో జాంబవుల మెరకలో లంక 
వంకటరమణ నివ్స గృహమలో గాయూస్ 

లీకేజ్అవ్వడంతో పాక్షికంగా దెబ్బతినని ఇంటిని సందర్శించ్ వ్ర్కి 50 కేజీల బియయూం, మూడువేల 
రూపాయల నగద ఆర్థాక సహాయం అందజేశరు. అనంతరం అద్ గ్రామానికి చెందన అకాల 
మరణం చెందన అయినవిలలు వీర వంకట సతయూనారాయణ కుట్ంబ సభ్యూలను పరామర్శించారు. 
మర్యు కనకాలపేట గ్రామంలో గుతితున దీవి గ్రామసుతులు ప్రమాదవశత్తు గాయపడిన రాయపరెడిడు 
దరా్రావు పరామర్శించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట జిలాలు ఉపాధయూక్షులు సానబోయిన 
మలలుకారుజ్న రావు, మండల అధయూక్షులు మదదేంశెటి్ట ప్రుషోతతుం, సీనియర్ నాయకులు రాయపరెడిడు 
బాబి, గ్రామ కమిటీ ప్రెసిడంట్ ద్వి రాంబాబు, దూడల సా్వమి, సవరప్ వంకట్, కమిటీ వైస్ 
ప్రెసిడంట్ పాటి శ్రీను, సలాద రాజా, గంజా యేసు, వ్సంశెటి్ట బాబిజ్, ఇండుగల రామకృష్ణ, 
మామిడాల బాబులు, పాటి హర్కృష్ణ, యాళ్ళ బాబిజ్, రాయప్రెడిడు బుజిజ్ తదరులు పాల్్నానిరు.

హెల్్త కా్యంపులు ఏరాపాట చేయాలని ములకలపల్లి 
జనసేన వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యూస్:  భద్రాద్రి కొతతుగూడం జిలాలు, అశ్వరావుపేట నియోజకవర్ం, మలకలపలలు 
మండలంలో మండల వ్యూపతుంగా విషజ్వరాలు ప్రబలుత్నానియని సాథానిక జనసేన పార్్ట నాయకుల 
దృషి్టకి రావడం జర్గంద. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ నేమూర్ శంకర్ గౌడ్ మర్యు ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిలాలు ఇంచార్జ్ రామ్ తాళ్్ళర్ ల ఆద్శల మేరకు జనసేన పార్్ట తరఫున మలకలపలలు 
మండలంలో ప్రజల అనారోగయూ సిథాతిగత్లపై సాథానిక వైదాయూధకార్ణి ఉదయ లక్ష్మికి తెలయపరచ 
వలసిందగా మండల కమిటీని ఆద్శించడం జర్గంద. ఇటి్ట ఆద్శలనుసారం జనసేన పార్్ట 
మండల అధయూక్షులు తాటికొండ ప్రవీణ్ ఆధ్వరయూంలో సాథానిక ప్రభ్త్వ వైదయూ అధకార్ణి ఉదయ 
లక్ష్మిని కలసి మండల వ్యూపతుంగా ప్రజలు ఎదర్కంట్నని అనారోగయూ పర్సిథాత్ల గుర్ంచ్ 
తెలయపరచ్ వ్ర్కి జనసేన పార్్ట తరఫున వినతి పత్ం ఇవ్వడం జర్గంద. ఈ సందర్ంగా 
మండల అధయూక్షుడు తాటికొండ ప్రవీణ్ మాట్లుడుతూ మండలంలో మారుమూల గ్రామాలలో ప్రతి 
కుట్ంబంలో ఒకరు లదా ఇదదేరు అనారోగయూంగా ఉనానిరని, మండల వ్యూపతుంగా ప్రతి గ్రామంలో 
హెల్తు కాయూంప్లు నిర్వహించాలని, ప్రజల ఆరోగాయూలను పర్రక్షించాలని వ్ర్కి తెలయజేయడం 
జర్గంద. ఈ సందర్ంగా వ్రు సపుందంచ్ మండల వ్యూపతుంగా హెల్తు కాయూంప్లు ప్రతి గ్రామంలో 
నిర్వహిసాతుమని తెలయజేయడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు 
యువజన విభాగం సెక్రటర్ గర్కే రాంబాబు, ఉమ్మడి ఖమ్మం విదాయూర్థా విభాగం కారయూనిరా్వహక 
సభ్యూలు గొలలు వీరభద్రం, మండల కారయూదర్శి బొక్క వంకటేశ్వరులు మర్యు చ్ర్ర భద్రం తదతరులు 
పాల్్నానిరు.

ప్రజల అపూర్వ ఆదరణతో పవనన్న ప్రజా బాట
జనసైనికుని కుటుంబానికి పదవేల ఆర్ధిక సాయమందంచిన నలిశెట్టి శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ నలశెటి్ట 
శ్రీధర్ ఆధ్వరయూంలో జరుగుత్నని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం నిర్్వరామంగా 5 
వ రోజున 2 వ వ్ర్డు వంకట్రావుపలలు ఎసి్ట కాలనీ నంద జర్గంద. ఈ ప్రాంతంలో 
ప్రతి ఇంటికీ వళ్్ళ ప్రజాసమసయూల అధయూయనం చేసిన నలశెటి్ట శ్రీధర్ ఆ సమసయూల పటలు 
తమవంత్ పోరాటం చేసాతుమని ప్రజలకు భరోసా కలపుంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా జనసేన పార్్ట కారయూకరతు గడడుం వంగయయూ(24) ఇటీవల విదయూత్ ష్కుతో 
మరణించడం జర్గంద. ఆత్మకూరు నియోజవర్ జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ నలశెటి్ట 
శ్రీధర్ వంగయయూ కుట్ంబానిని పరామర్శించ్ ఆ కుట్ంబానికి రూపాయలు 
10,000/- ఆర్థాక సహాయం అందంచ్ మనోధైరాయూనినివ్వడం జర్గంద. ఈ 
సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజవర్ జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ నలశెటి్ట శ్రీధర్ 
మాట్లుడుతూ వైసీపీ పాలనతో ప్రజలంతా విసిగ వేసార్ పోయారని విమర్శించారు. 
సీఎం జగన్ అభవృద్ధని గాలకొదలసి ఉచ్తాలు మళ్్ళ గెలపిసాతుయనే భ్రమలో 
ఉనానిరనానిరు. ఎలలుకాలం ఓట్ రాజకీయాలు సాగవని, నీతి నిజాయితీగా ప్రజలకు 
అండగా నిలుస్తు అభవృద్ధ చేయాలస్న బాధయూత ప్రభ్త్వంపై ఉంట్ందనానిరు. నేటి 
రాజకీయాలోలు నీతివంతమైన రాజకీయాలు చేసే నాయకులు ఒక్క పవన్ కళ్యూణ్ అని 
తామ గర్వంగా చెపపుగలమని, ప్రజలందరూ ఈ అంశనిని గుర్తుంచారని అనానిరు. 
ఎప్పుడు ఎనినికలు జర్గనా జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమంత్రిగా 
చేసుకునేందకు ప్రజలు సిద్ధపడాడురని, పవననని ప్రభ్త్వంలో రాష్ట్రం సమగ్ంగా 
అభవృద్ధ చెందత్ందని నలశెటి్ట శ్రీధర్ తెలయజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో సాథానిక 
జనసేన పార్్ట నాయకులు, కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

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


శుక్రవారం, 16 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొత్తపల్లి జనసేనలోకి చేర్న వైస్సార్సాపీ కీలక నేత
శతఘ్ని న్యూస్: కైకలూరు నియోజకవర్ం మదనేపలలు మండలంలో ఎనోనిఏళ్లుగా 
వైసాస్ర్స్పీ కీలకనేతగా వయూవహార్స్తు పార్్ట గెలుప్ కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసిన 
కొతతుపలలు గ్రామంలోని కొనాల మర్యదాసు ఆ పార్్టని వీడారు. జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలకు ఆకర్త్లై జనసేన పార్్ట సిదా్ధంతాలు నచ్చి జనసేనలో చేరారు. జనసేన 
పార్్ట పిఏసి చైర్మన్ నాదెండలు మనోహర్ పార్్ట కండువ్కపిపు సాధారంగా ఆహా్వనించారు. ఈ 
సందర్బంగా మర్యదాసు మాటలుడుతూ ఎనోని ఏళ్లుగా పార్్ట కీలకనేతగా వయూవహార్ంచాను, 
తాను అనుకుననిట్్టగా నా ప్రజలకి పార్్ట అధకారంలోకి వచాచిక తగు నాయూయం చేయడంలో 
విఫలం అవ్వడంతో అద యొక్క జనసేన పార్్టతోనే సాధయూమవుత్ంద అని పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రజాసమసయూలపై బలంగా పోరాటం చేయడంతో ప్రతి సమసయూకు మార్ం చూప్త్నానిరు 
అందకే జనసేన పార్్టలో చేరాను అని తెలపారు. మదనేపలలు మండలం అధయూక్షులు వీరంకి 
వంకయయూ మాటలుడుతూ కొనాల మర్యదాసు మంచ్ నాయకుడు అని గ్రామసాథాయిలో 
తాను చేసిన పోరాటం గొపపుద, ఇలాంటి నాయకుడు జనసేన పార్్టలో చేరడం చాలా 
సంతోషకరం అని అనానిరు. కృష్్ణ జిలాలు సంయుకతు కారయూదర్శి వేలూపుర్ నానాజీ, జనసేన 
నాయకులు మోటేపలలు హనుమాన్ ప్రసాద్ మాటలుడుతూ కొతతుపలలులో జనసేనకి మర్ంత 
బలం ఏరపుడిందని జనసైనికులు చేసుతునని పోరాటం చూసి పార్్టకి ఆకర్త్లై జనసేనలో 
చేరడం శుభపర్ణామం అని మందమంద పార్్టని మర్ంత బలంగా సమనయూయంతో 
ప్రజలోకి తీసుకుని వళ్్ళల అని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో మదనేపలలు మండలం 
అధయూక్షలు వీరంకి వంకటేశ్వరరావు, కృష్్ణజిలాలు సంయుకతు కారయూదర్శి వేలూపుర్ నానాజీ, 
జనసేన నాయకులు మోటేపలలు హనుమాన్, మండల నాయకులు, కొతతుపలలు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

వంపురు గంగులయ్య ఆధ్వర్యంలో 
“నా సేన కోసం నా వంతు”

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలుర్ సీతారామరాజు జిలాలు, పాడేరు నియోజకవర్ ప్రధాన కేంద్రంలో 
జనసేన అధనేత పన కళ్యూణ్ పిలుప్ మేరకు జనసేన పార్్ట చేపటి్టన ప్రతిష్్టత్మక 
కారయూక్రమం “నా సేన కోసం నా వంత్” గురువ్రం జిలాలు ప్రధాన కేంద్రం పాడేరులో 
జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా పాడేరు, అరకు పారలుమెంట్ జనసేనపార్్ట ఇనాచిర్జ్ 
డా.వంప్రు గంగులయయూ మర్యు మండలసాథాయి నాయకులతో కలసి ప్రతి ఇంటికి 
పరయూటిస్తు “నా సేన కోసం నా వంత్” కారయూక్రమం యొక్క ప్రాధానయూత జనసేనపార్్ట 
యొక్క ఆలోచనావిధానం ప్రజలోలుకి తీసుకెళ్తు పార్్టతో ఒక్క రోజులో సుమారు 250 మంద 
ప్రజలను భాగసా్వమయూం చేయడం జర్గంద. ప్రజలోలు విశేష సపుందన వస్తుంద. అలాగ ఈ 
కారయూక్రమం గడువు పెంచ్తే బాగుంట్ందని ప్రజలోలు చైతనయూం ఇంకా రావ్లస్ఉందదని 
భౌగోళ్కంగా మారుమూల గ్రామాలోలు సెలూయూలర్ సిగనిల్స్ లని పలెలులోలు నుంచ్ కూడా 
అభమానులు, జనసైనికులు, ప్రజలు ఉననిందన ఈ విషయమై పార్్ట ప్నరాలోచన చేసేతు 
బాగుంట్ందని పలువురు పేర్కనానిరు. పాడేరు పట్టణ వరతుకసంఘంతో కూడా కలసి నా 
సేనకోసం నా వంత్ కారయూక్రమానికి మంచ్ సపుందన ఉందని డా.గంగులయయూ తెలపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో మండలసాథాయి నాయకులు పాడేరు మండల అధయూక్షులు, నందోల మరళ్ 
కృష్ణ, ఉపాధయూక్షులు భూపాల్, ఎకిస్కూయూటివ్ మెంబర్ కొర్ర కమల్ హాసన్, మధు, వంకట్, 
బాచ్, సంతోష్, కిలోలు అశోక్, సతయూనారాయణ మజిజ్, మధు, అశోక్ సాలబు, లక్షష్మయయూ, 
గణేష్, శేఖర్ తదతర జనసైనికులు పాల్్నానిరు. ఈ కారయూక్రమం విజయవంతం చేసిన 
పాడేరు ప్రజలందర్కీ, వరతుకసంఘానికి ప్రతేయూక కృతజ్ఞతలు తెలయజేసుకుంట్నానిమని 
డా.వంప్రు గంగులయయూ తెలపారు.

వర్కూటి నాగరాజు ఆధ్వర్యంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలు, 
దర్శి నియోజకవర్ం, తానం 
చ్ంతల గ్రామంలో జనసేన 
అధనేత పిలుప్మేరకు పార్్టని 
బలోపేతం చేసేందకు జనసేన 
పార్్ట ప్రతిష్్టత్మంగా ప్రారంభంచ్న 
‘నా సేన కోసం నా వంత్’ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా దర్శి 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
వర్కూటి నాగరాజు ‘నా సేన 

కోసం నా వంత్’ కారయూక్రమానిని ప్రారంభంచ్, జనసేన పార్్ట అధకార ఫోన్ పే నంబర్ కు 
విరాళ్లను పంపించడం జర్గనద. ఈ సందర్ంగా వర్కూటి నాగరాజు మాట్లుడుతూ… 
నీతి, నిజాయితీలతో ఉనని పార్్ట జనసేన అని, అధకారం లకుండా జనసేన అధనేత తన 
సంత ఖరుచిలతో ఎంతో ప్రజాసేవ చేసుతునానిరని అలాంటి అధనేతకు అండగా ఉండేందకు, 
పార్్టని బలోపేతం చేసేందకు ప్రతి ఒక్కరౌ తమవంత్గా పార్్ట అధకార ఫోన్ పే/గూగుల్ 
పే నంబర్ 7288040505 కు విర్విగా విరాళ్లు పంపించాలని కోరడం జర్గంద. 
ఎంత పంపించామననిద కాద ఎంత మంద భాగసా్వమలయాయూరు అనేద మఖయూమని 
తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

తెలగంశెటిటి శివ ని పరామర్్శంచిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, కోరుకొండ 
మండలం, కోరుకొండ గ్రామ ఎంపీటీసీ-
2 అభయూర్థా, నిసా్వరథా జనసేన నాయకులు, 
జనసేన కుట్ంబ సభ్యూలు తెలగంశెటి్ట 
శివ తండ్రి నరసింహరావు కొనిని రోజుల 
క్రితం స్వర్సుతులు అవడంతో కుట్ంబానిని 

జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయూదర్శి గంట్ స్వరూప ద్వి, ఉమ్మడి తూరుపుగోదావర్ జిలాలు 
కారయూదర్శి మైరెడిడు గంగాధరం, రాజానగరం మండల వైస్ ప్రెసిడంట్ నాగావరుప్ 
భానుశంకర్, కోరుకొండ మండల నాయకులు జనసైనికులు కలసి శివ కుట్ంబానిని 
పరామర్శించారు. ఈ సందర్ంగా నరసింహారావు పవిత్ ఆత్మకు శంతి కలగాలని 
కోరుకునానిరు.

మాతంగి వాసు కుటంబాని్న పరామర్్శంచిన 
పోల్శెటిటి చంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్రప్రం 
నియోజకవర్ం, రామచంద్రప్రం 
పట్టణం వ్సతువుయూలు మర్యు 
నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట 
ఇంచార్జ్ పోలశెటి్ట చంద్రశేఖర్ చ్నని 
నాటి సేనిహిత్లు 21 వ వ్రుడు 
కౌనిస్లర్ మాతంగ వ్సు అకాల 
మరణానికి చ్ంతిస్తు గురూఅరం 
రామచంద్రప్రం నియోజకవర్ 
జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ పోలశెటి్ట 
చంద్రశేఖర్ వ్ర్ కుట్ంబ 

సభ్యూలను కలసి పరామర్శించ్ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలయజేయడం జర్గంద. జనసేన 
పార్్ట పట్టణ అధయూక్షులు గొలలుపలలు కృష్ణ, 3 వ వ్రుడు కౌనిస్లర్ అంకం శ్రీనివ్స్, నంబుల 
నాగు, పోలశెటి్ట పెదబాబు, ఏరుపలలు ఎంపిటిసి సాక్షి శివకృష్ణ కుమార్, రాంబాబు 
నాయుడు, సా్వమి తదతర జనసైనికులు వళ్ళడం జర్గంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆమదాలవలసలో 19వ రోజు జనంతో జనసేన
19వ రోజు కాకంఢయూం గ్రామంలో మామిడి కృష్ణమూర్తి (మాజీ 
సర్ంచ్)తో జనంతో జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస 
నియోజకవర్ం, కాకంఢయూం 
గ్రామంలో 19వ రోజు జనసేన 
నాయకులు కొతతుకోట నాగంద్ర, 
కోరుకొండ మలలుశ్వరావు, సికో్కలు 
విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) ఆధ్వరయూంలో 
జనంతో జనసేన కారయూక్రమం 
ప్రతి ఇంటికి వళ్లు సమసయూలు 
తెలుసుకోవడం మర్యు ఇంటింటికి 
జనసేన సిదా్ధంతాలు అధనేత 
చేసిన ఆర్థాక సహాయలు మర్యు 

సేవ్కారయూక్రమాలు ప్రజలకు కరపత్రాల రూపంలో ఇస్తు చక్కగా వివర్ంచడం జర్గంద. 
ఈ కారయూక్రమంలో మఖయూ నాయకులు మామిడి. కృష్ణ మూర్తు(మాజీ సరపుంచ్), సైర్గాప్ 
సంతోష్ నాయుడు, మోహన్ చొక్కర, ప్రదీప్ మర్యు గ్రామ ప్రజలు పాలు్నానిరు.

గోడవర్రు గ్రామంలో 
“నా సేన కోసం – నా వంతు”

శతఘ్ని న్యూస్: పొన్నిరు నియోజకవర్ం, చేబ్రోలు మండలం, గోడవర్రు గ్రామంలో 
జనసేన పార్్ట గ్రామ అధయూక్షుడు కుండకరలు వంకటేశ్వరులు ఆధ్వరయూంలో “నా సేన కోసం – 
నా వంత్” కారయూక్రమానిని నిర్వహించడం జర్గంద. ఈ కారయూక్రమంలో మఖయూ అతిథిగా 
రాష్ట్ర జనసేన పార్్ట కారయూదర్శి వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు హాజరై జనసైనికులను 
ఉద్దేశించ్ మాట్లుడుతూ జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పిలుప్ మేరకు రాష్ట్ర 
వ్యూపతుంగా ఈ కారయూక్రమానికి జనసైనికుల నుంచ్ మంచ్ సపుందన వచ్చిందని ఆయన 
అనానిరు. గ్రామమలోని ప్రతి జనసైనికుడు అతయూంత ఉతాస్హంగా ఇంటింటికీ తిర్గ 
తమ వంత్ కరతువ్యూనిని పార్్ట కోసం కృషి చేసి ఎకు్కవ మందని ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగాసా్వమలుగా చేయాలని మార్కండేయ బాబు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలు 
ప్రధాన కారయూదర్శి ఉప్పు వంకట రతతుయయూ, జిలాలు కారయూదర్శి మేకల రామయయూ యాదవ్, 
చేబ్రోలు మండల అధయూక్షులు చంద శ్రీరామలు, చేబ్రోలు మండలం ఉపాధయూక్షుడు 
చెననింశెటి్ట శ్రీనివ్సరావు, చేబ్రోలు నాయకులు నార్శెటి్ట కృష్ణ, దోడాడు వినయ్, కారుమంచ్ 
కోటేశ్వరరావు, గోడవర్రు జనసైనికులు బడే రామారావు, తోటకూర అంకమ్మ రావు, చలాలు 
వంకట్రావు, విష్్ణమొలకల దశరధరామయయూ, బోదదేల బాలాజి, మొకే్క వంకటేశ్వరరావు, 
చలాలు పూర్ణ, వినుకొండ వంశీకృష్ణ తదతరులు పాల్్నానిరు.

ప్ర జా సమస్యలపై  జనసేన పోరుబాట 25 వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాటకు విశేష సపుందన లభసుతుందని రెడిడు 
అపపుల నాయుడు హర్ం వయూకతుం చేశరు. ప్రజా సమసయూల మీద అనునితయూం పోరాడే పార్్ట ఏదైనా ఉందంటే 
అద జనసేన పార్్ట మాత్మే అని ఆయన తెలపారు. రాష్ట్రంలో జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పాలనా 
రావ్లని ప్రజలు కోరుకుంట్నానిరు. అవినీతి రహిత సమాజ సాథాపన కోసం పవన్ కళ్యూణ్ ఎంతో కృషి 
చేసుతునానిరు. అంతేకాకుండా వైసీపీ పార్్ట అధకారంలోకి వచ్చిన తరా్వత సాథానిక సంసథాలను పూర్తుగా 
నిర్్వరయూం చేసింద. సాథానిక 39 వ డివిజనోలు నగర ఉపాధయూక్షుడు బొతస్ మధు ఆధ్వరయూంలో పాదయాత్ను 
జన నీరాజనాల నడుమ ప్రారంభంచారు. ఏలూరు నియోజకవర్ంలో నిర్్వరామంగా పోరుబాటను 
నిర్వహిసుతునానిమనానిరు. 39 వ డివిజన్ లోని ప్రజలకు జనసేన పార్్ట సిదాదేంతాలను, ఆశయాలను 
వివర్ంచ్ జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ను మఖయూమంత్రిగా చేసుకోవడమే లక్షష్ంగా మందకు 
సాగుత్ననిట్లు తెలయజేశరు. ప్రజా సమసయూలపై నిరంతరం పోరాడే పవన్ కళ్యూణ్ ని ఆశీర్వదంచాలని 
కోరారు. ప్రతి గడప వదదే ప్రజలు తమ సమసయూలను తెలయజేసుతునానిరనానిరు. మఖయూంగా వైసీపీ 
ప్రభ్త్వంలో కుంటి సాకులు చెపిపు పథకాలను తొలగసుతునానిరనానిరు. ప్రభ్త్వ పథకాలు పూర్తు సాథాయిలో 
ప్రజలకు అందాలనాని, ఆంధ్ర రాష్్టం అభవృద్ధ చెందాలనాని, నిరుదోయూగులకు ఉపాధ కలగాలనని జనసేన 
పార్్ట తోనే సాధయూమవుత్ందని రెడిడు అపపుల నాయుడు ధీమా వయూకతుం చేశరు. జూలై 15 నాటికి రాష్ట్రంలో 
ఒక గొయియూ కూడా కనబడకుండా చేసాతునని జగన్ మోహన్ రెడిడు మాటల వరకే పర్మితం అయాయూరని 
విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ఏ నాయకుడు చేయని సాహసానిని ఒక పవన్ కళ్యూణ్ మాత్మే చేసుతునానిరని 
చనిపోయిన కౌలు రైత్ కుట్ంబాలకు 30 కోటలు రూపాయలను సంత కష్్టర్జ్తం నుండి తీసి వ్ళ్ళ 

కుట్ంబాలకు లక్ష రూపాయల చొప్పున అలాగ వ్ళ్ళ పిలలుల చదవుల బాధయూతను తన భ్జాల మీద వేసుకునానిరని దానికి జనసేన పార్్ట కారయూకరతులు సహాయ సహకారాలు అందస్తు 
పవన్ కళ్యూణ్ అడుగు జాడలోలు నడుసుతునానిరని రెడిడు అపపుల నాయుడు తెలయజేశరు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలు ఉపాధయూక్షులు ఇళ్ళ శ్రీనివ్స్, నగర అధయూక్షుడు నగరెడిడు కాశీ నరేష్, మండల 
అధయూక్షుడు వీరంకి పండు, ప్రధాన కారయూదర్శి సర్ద రాజేష్, ఫ్యూన్స్ ప్రెసిడంట్ దోసపర్తు రాజు, మండల ఉపాధయూక్షులు సుందరనీడి ప్రసాద్, స్షల్ మీడియా కో ఆర్డునేటర్ జనసేన రవి, 
జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచ్ ధరే్మంద్ర, కోశధకార్ పైడి లక్షష్మణరావు, నాయకులు అలులు సాయి చరణ్ తేజ్, కందకూర్ ఈశ్వరరావు, బుదా్ధ నాగశ్వరరావు, కొనికి మహేష్, అగా్ల 
శ్రీనివ్స్, జనపరెడిడు తేజ ప్రవీణ్, కోలా శివ, సాథానిక నాయకులు వినోద్, సాయిరాంసింగ్, యు.ప్రసాద్, కె.జి.ప్రసాద్, కిషోర్, నందమూర్ సాయి, వీర మహిళలు కావూర్ వ్ణి, సరళ, 
ఉమా దరా్, సుజాత తదతరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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‘నా సేన కోసం నా వంతు’కు గల్లి హర్ష 
లక్ష రూపాయల విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతప్రం, జనసేన అధనేత పిలుప్మేరకు పార్్టని బలోపేతం చేసేందకు 
జనసేన పార్్ట ప్రతిష్్టత్మంగా ప్రారంభంచ్న ‘నా సేన కోసం నా వంత్’ కారయూక్రమంలో భగంగా 
అనంతప్రం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు గలాలు హర్ స్వచ్ందంగా ₹1,00,000/- లక్ష 
రూపాయల చెకు్కని జనసేన పార్్ట అనంతప్రం జిలాలు అధయూక్షులు మర్యు అర్బన్ ఇంచార్జ్ టి.సి 
వరుణ్, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయూక్రమాల ప్రధాన కారయూదర్శి భవ్నీ రవికుమార్, జనసేన పార్్ట నగర 
అధయూక్షులు పొదల బాబురావు లకు అందజేశరు. అనంతరం జిలాలు అధయూక్షులు అర్బన్ ఇంచార్జ్ 
టీ.సీ.వరుణ్, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల ప్రధాన కారయూదర్శి భవ్ని రవికుమార్, నగర అధయూక్షులు పొదల 
బాబురావు గలాలు హర్కి ధనయూవ్దాలు తెలయజేశరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

సమస్యల మీద జనసేన పోరాటం
శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల నియోజకవర్ం, ఎం కృష్్ణప్రం పంచాయతీలో ఉనని గ్రానైట్ కా్వర్ 
నుంచ్ అధక సంఖయూలో లార్లు రావడం వలలు గ్రామానికి వళ్లు రోడులు చాలా పాడైపోయాయి. జనసేన 
పార్్ట తరఫున మాడుగుల మండల జనసైనికులు అందరూ కలసి కా్వర్ ఇనాచిర్జ్ అయిన రామకృష్ణతో 
కూరుచిని దీనికోసం చర్చించ్ రోడులు వేయమని కోరడం జర్గంద. వరా్కాలం వలలు వేసిన రోడులు 
పాడువౌత్నానియని శశ్వత పర్ష్్కరంగా వేసవికాలంలో తారు రోడుడు కా్వర్ తరప్న వేయిసాతుమని 
అంతలోప్ చ్నని చ్నని మరమ్మత్తులని సిమెంట్ బుగు్ మర్యు కంకర వేసి సర్ చేసాతుమని రైత్లకు 
గ్రామ ప్రజలకు ఎట్వంటి ఇబ్బందలు కలగకుండా మేం చూసుకుంట్మని ఆయన జవ్బు 
ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమంలో ఎం కృష్్ణప్రం ప్రజలు, మాడుగుల మండల జనసేన నాయకులు 
మర్యు కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

‘నా సేన కోసం నా వంతు’కు కల్మిశెటిటి 
రాము 25 వేల రూపాయల విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్:  అనంతప్రం, జనసేన అధనేత పిలుప్మేరకు పార్్టని బలోపేతం 
చేసేందకు జనసేన పార్్ట ప్రతిష్్టత్మంగా ప్రారంభంచ్న ‘నా సేన కోసం నా 
వంత్’ కారయూక్రమంలో భాగంగా అనంతప్రం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
కలమిశెటి్ట రామ స్వచ్ందంగా ₹25,000/- రూపాయల చెకు్కని జనసేన పార్్ట 
అనంతప్రం జిలాలు అధయూక్షులు మర్యు అర్బన్ ఇంచార్జ్ టి.సి వరుణ్, జనసేన 
పార్్ట రాష్ట్ర కారయూక్రమాల ప్రధాన కారయూదర్శి భవ్నీ రవికుమార్, జనసేన పార్్ట నగర 
అధయూక్షులు పొదల బాబురావు లకు అందజేశరు. అనంతరం జిలాలు అధయూక్షులు 
అర్బన్ ఇంచార్జ్ టీ.సీ.వరుణ్, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల ప్రధాన కారయూదర్శి భవ్ని 
రవికుమార్, నగర అధయూక్షులు పొదల బాబురావు కలమిశెటి్ట రామకి ధనయూవ్దాలు 
తెలయజేశరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

షేక్ అబ్దుల్ అజీజ్ కు నివాళులర్పాంచిన 
రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్:  అననిమయయూజిలాలు, రాజంపేట 
నియోజకవర్ం టి.సుండుపలలు మండల 
పర్ధలో రాయవరం గ్రామపంచాయతీ 
కసాపులో దగువ(మసీదలో) సుదీర్ కాలం, 
గ్రామాభవృదదేకి విశేష కృషి చేసి, మత గురువుగా 
పనిచేసిన “షేక్ అబుదేల్ అజీజ్”(హాజరత్) 
తిరుపతి ఆసుపత్రిలో చ్కితస్ నిమితతుం బుధవ్రం 
తిర్గ స్వగ్రామం వస్తు మార్మధయూలో త్దశ్వస 
విడిచారని విషయం తెలుసుకుని ఆయన 

భౌతికకాయానిని సందర్శించ్ జనసేనపార్్ట తరుప్న అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
తరప్న నివ్ళ్లు అర్పుంచ్న రాజంపేట జనసేన నాయకులు రామ శ్రీనివ్స్.

మహా పాదయాత్లో వేమూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు నియోజకవర్ం, 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆద్శల మేరకు అమరావతి మహా 
పాదయాత్కి సంఘీభావంగా గుంటూరు 
జిలాలు కారయూదర్శి స్మరౌత్ అనురాధ, 
చుండూరు మండలం ఉపాధయూక్షులు 
ద్విరెడిడు మహేష్, బ్రహ్మం, భాస్కర్, 
మర్యు జనసైనికులు పాల్్నానిరు. 
అమరావతి రాజధాని కోసం జర్గ 
పోరాట్నికి వేమూరు జనసేన నాయకులు 
సంపూర్ణ మదదేత్ తెలయజేసారు.

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


వడలిమిమిన సొముమిలు వచేచేద ఎన్నడో!
*రబీ ధానయూం డబు్బల కోసం నేటికీ ఎదరుచూప్లు
*21 రోజులోలు చెలలుంప్లు అనని సరా్కరు హామీ గాలకి
*2 నలలు దాటినా అందని బకాయిలు
*ఖర్ఫ్ పెట్్టబడులకు అలమటిసుతునని అననిదాత
శతఘ్ని న్యూస్: ఆరుగాలం శ్రమించ్ అందర్ ఆకల తీరేచి అననిదాతకు మాత్ం ఎక్కడా భరోసా లభంచడం లద. మదదేత్ ధరకు ధానయూం అమ్మకునని రైత్కు ప్రభ్త్వం 
నేటికీ చెలలుంప్లు చేయలద. కొదదే రోజులోలు ఖర్ఫ్ పూర్తు కావసుతునాని గత రబీ సీజనోలు కొనుగోలు చేసిన ధానయూం బకాయిలు ఇంకా రైత్లకు చెలలుంచలద. మదదేత్ ధరకు 
ధానయూం అమ్మకునని రైత్లకు నేటికీ ఇంకా రూ.300 కోటలు బకాయిలు చెలలుంచాలస్ ఉంద. దీనిపై అట్ ప్రభ్త్వంగానీ, పౌరసరఫరాల శఖగానీ నోరు మెదపడం లద. 
తాజాగా బకాయిలపై పౌరసరఫరాల మంత్రి కారుమూరు నాగశ్వరరావుని విలకరులు ప్రశినించడంతో రెండు మూడు రోజులోలు రూ.300 కోటలు బకాయిలు చెలలుసాతుమని 
చెప్పుకొచాచిరు. అయితే ఎంత వరకు మాట నిలబెట్్టకుంట్రో వేచ్ చూడాల.
*రబీలోనే అధక దగుబడులు
ఏపీలో రబీ సీజనోలు 31 లక్షల ఎకరాలోలు వర్ సాగవుతోంద. దీని దా్వరా రబీలోనే 99 లక్షల టనునిల ధానయూం దగుబడి వస్తుంద. ఖర్ఫ్ సీజనోలు సాగు విసీతుర్ణం ఎకు్కవ, దగుబడి 
తకు్కవగా ఉంట్ంద. ఖర్ఫ్, రబీలోలు కలసి ఏట్ ఏపీ నుంచ్ కేంద్ర ప్రభ్త్వం 50 లక్షల టనునిల ధానయూం మదదేత్ ధరలకు కొనుగోలు చేస్తుంద. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం ధానయూం 
కొనుగోళ్లు చేసి కేంద్రానికి అపపుగంచాలస్ ఉంద. రైత్ల వదదే నుంచ్ కొనుగోళ్లు జర్పిన తరువ్త పెదదేగా సమయం తీసుకోకుండానే కేంద్రం చెలలుంప్లు చేసుతుంద. రాష్ట్ర 
ప్రభ్త్వం ధానయూం కొనుగోలు చేసిన మూడు వ్రాలోలు చెలలుంప్లు జరుప్తామని రైత్లకు సపుష్టంగా చెపిపుంద. అయితే ప్రభ్త్వం ప్రకటించ్న విధంగా ధానయూం కొనుగోలు 
చేసిన 21 రోజులోలు చెలలుంప్లు చేసిన దాఖలాలు ఎప్పుడూ లవు. కొందరు రైత్లు 2 నలలకు మించ్ ధానయూం నగద కోసం వేసి చూడాలస్ వచ్చింద. గత జూన్, జులై 
మాసాలోలు కొనుగోలు చేసిన ధానాయూనికి సంబంధంచ్ ఇంకా రూ.300 కోట్లు రైత్లకు చెలలుంచాలస్ ఉందంటేనే ప్రభ్త్వ నిరలుక్షష్ం అరథాం చేసుకోవచుచి.
*సేకర్ంచేద 50 లక్షల టనునిల....
ఏపీలో ఖర్ఫ్, రబీ సీజనలులో కలపి 50 లక్షల టనునిల ధానయూం సేకర్ంచడానికి కేంద్ర ప్రభ్త్వం అనుమతించ్ంద. డిసెంబరు నుంచ్ జులై 15 వరకు మదదేత్ ధరకు రబీ 
ధానయూం కొనుగోలు చేశరు. ఖర్ఫ్ లో 39 లక్షల ఎకరాల సాగు దా్వరా 80 లక్షల టనునిలు , రబీలో 31 లక్షల ఎకరాలోలు వర్ సాగు దా్వరా 99 లక్షల టనునిల దగుబడి 
వస్తుంద. అంటే మొతతుం 179 లక్షల టనునిల ధానయూం దగుబడి లభస్తుంద. ఇందలో 50 లక్షల టనునిలు కేంద్రం కొనుగోలు చేస్తుంద. రైత్లు వ్ర్ అవసరాలకు కొంత 
ధానయూం వినియోగంచుకుంట్నానిరు. మిగలన ధానయూం వ్యూపారులు కొనుగోలు చేసుతునానిరు. వ్యూపారులు కొనుగోలు చేసిన ధానాయూనికి ధరలు తగ్ంచ్నా 10 నుంచ్ 20 
రోజులోలు చెలలుంప్లు చేసుతునానిరు. ప్రభ్త్వం 21 రోజులోలు నగద చెలలుసాతుమని ప్రకటించ్ంద. అయినా ధానయూం బకాయిల చెలలుంప్లోలు తీవ్ర జాపయూం చోట్ చేసుకుంటోంద. 
ధానయూం అమి్మన తరవ్త రైత్లు 2 నలలకు మించ్ బకాయిల కోసం వేచ్ చూడాలస్ వస్తుంద.
*రవ్ణా, హమాలీ ఖరుచిలూ అందలద
ఉమ్మడి తూరుపుగోదావర్ జిలాలు పర్ధలో రూ.91 కోట్లు, ఉమ్మడి పశిచిమగోదావర్ జిలాలు పర్ధలో రూ.50 కోట్లు, కృష్్ణ, నలూలురు, కరూనిలు జిలాలులోలున్ బకాయిలు ఉనానియి. 
మిలులులకు ధానయూం తోలన రైత్లకు రవ్ణా, హమాలీ ఖరుచిలు కూడా ఇంకా చెలలుంచలద. జులై 15 తరవ్త ధానయూం కొనుగోళ్లు నిలపివేశరు. ధానయూం కొనుగోలు చేసిన 
21 రోజులోలు చెలలుంప్లు చేసాతుమని ప్రభ్త్వమే ప్రకటించ్ంద. అంటే రైత్లు జులై 15న అమ్మకునాని కూడా వ్ర్కి ఆగష్్ట మొదటి వ్రంలో బకాయిలు చెలలుంచాల. కానీ 
సెపె్టంబరు 15వ తేదీ దాటినా నేటికీ ఇంకా రూ.300 కోట్లు బకాయిలు నిలచ్పోయాయి. జులై 15కు మంద్ ధానయూం అమి్మన రైత్లు కూడా కొందరు బకాయిల కోసం 
ఎదరు చూసుతునానిరు. అంటే కొందరు రైత్లు ధానయూం అమి్మ 2 నలల కనాని ఇంకా ఎకు్కవ సమయమే అవుతోంద. అయినా వ్ర్కి కూడా బకాయిలు చెలలుంచలద. కేంద్రం 
నుంచ్ రాగానే బకాయిలు చెలలుసాతుమని మంత్రి చెబుత్నానిరు. అయితే కేంద్ర ప్రభ్త్వం ధానయూం కొనుగోళలుకు సంబంధంచ్ మొతతుం చెలలుంప్లు చేశమని చెబుతోంద.
*అప్పులతో సాగు వడ్డులకే సర్
వర్ సాగు రైత్లోలు 80 శతం మంద కౌలు రైత్ల. మర్కొందరు చ్నని సననికారు రైత్లు. వ్ర్కునని కొదదేపాటి భూమికి అదనంగా మర్కొంత కౌలుకు తీసుకుని సాగు 
చేసుతుననివ్రే. పెట్్టబడుల కోసం అధక వడ్డులకు వ్యూపారుల నుంచ్ అప్పులు తీసుకుని పెట్్టబడులు పెడుత్నానిరు. గత రబీ వర్ సాగుకు తెచ్చిన అప్పులపై వడ్డులు 
పెర్గపోతూనే ఉనానియి. అయినా ప్రభ్త్వం నుంచ్ ఇంకా బకాయిలు అందకపోవడం శోచనీయం. అసల సాగు గట్్టబాట్కాక రైత్లు కాడి పడేసుతునానిరు. ఇలాంటి 
సమయంలో ప్రభ్త్వం రైత్లకు అనిని విధాలా అండగా నిలవ్ల. సాధయూమైనంత సాయం చేయాల. అలా కాకుండా రైత్లకు ఇవ్్వలస్న ధానయూం డబు్బ కూడా సకాలంలో 
ఇవ్వకపోవడం అతయూంత బాధాకరం.
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