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పంటలు నష్టపోతే ప్రభుత్ం చోద్ం చూస్త ంది
•రైతుల్ని పలకరించే నాధుడు లేడు
•రాష్టింలో ప్రభుత్ిం ఉిందో లేదో తెల్యడిం లేదు
•నష్టపోయిన పింటకు ఎకరాకి రూ. 10 వేల తక్షణ పరహారిం ప్రకటించాల్
•రైతుకి రాజకీయిం.. కులిం అింటగడుతునానిరు
•ప్రతి రైతుకీ పరహారిం అిందించే విధింగా చర్యలు తీసుకోవాల్
•వైసీపీ పాలనలో రైతులు వ్యవసాయిం అింటే భయపడుతునానిరు
•తెనాల్, కొల్లిపర మిండలాలోలి నష్టపోయిన పింటల్ని పరశీల్ించిన శ్రీ నాదిండలి మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: వైసీపీ పాలనలో రైతింగిం - వ్యవసాయిం అింటే ఆలోచిించే పరస్థితులు 
వచాచాయని జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండలి మనోహర్ 
గారు స్పష్టిం చేశారు. తుపాను వచిచా పింటలు నష్టపోతే పలకరించే నాథుడు లేడని 
ఆరోపించారు. కౌలు రైతుల్ని అసలు పట్టించుకునే పరస్థితులే లేవనానిరు. రాష్టింలో 
ప్రభుత్ిం ఉిందో లేదో తెల్యడిం లేదనానిరు. రైతుకి రాజకీయిం.. కులిం అింటగట్టడిం 
ఏమిటని ప్రశనిించారు. శుక్రవారిం తెనాల్, కొల్లిపర మిండలాలోలి తుపాను ప్రభావింతో 
నష్టపోయిన పింటలను పరశీల్ించారు. తేలప్రోలు, అతోతోట గ్రామాల పరధిలో మొలకలు 
వచేచాస్న వరని రైతులు శ్రీ మనోహర్ గారకి చూపించారు. ఇింత నష్టిం వచిచానా కనీసిం పింట నష్టిం అించనా వేసేిందుకు కూడా ఎవ్రూ రాలేదని వాపోయారు. కాలువల 
నిర్హణ సరగా లేకపోవడిం వలేలి ఎకుకువ నష్టిం వాటల్లిన విషయానిని వివరించారు. అనింతరిం శ్రీ నాదిండలి మనోహర్ గారు మీడియాతో మాట్లిడుతూ...”రైతు పరస్థితి 
దారుణింగా ఉింద. వరుసగా మూడేళ్లిగా పింటలు నష్టపోతూనే ఉనానిరు. తెనాల్, కొల్లిపర మిండలాలోలి కల్గిన పింట నష్టిం చూసేతో బాధ కలుగుతోింద. ప్రభుత్ిం, 
యింత్ింగిం ఎింత నిరలిక్షష్ింగా వ్యవహరసతోిందో అర్ిం అవుతోింద. వీఆరో్లు, వాలింటీరులి, వ్యవసాయ అధికారులు ఎవ్రూ పొలాలోలికి రాలేదు. వేల కోట్లి ఖరుచా చేస్ 
ఏరా్పట్ చేస్న రైతు భరోసా కింద్రాల నుించి ఒకకు అధికార గాని, సాథినిక ప్రజా ప్రతినిధులుగాని వచిచా రైతులను ఓదారచాకపోవడిం అనా్యయిం. వరుసగా జరుగుతునని పింట 
నష్టిం గురించి ప్రభుత్ిం ఆలోచిించాల్. ప్రతి రైతు ఎకరాకి రూ.30 వేలు ఖరుచా చేశారు.
* పింట కాలువలోలి పూడిక కూడా తీయలేదు
పింట నష్టిం వాటల్లితే కనీసిం అించనాలు వేయడిం లేదు. కౌలు రైతుల్ని అయితే పూరతోగా గాల్కి వదలేశారు. వితతోనిం లేదు, ఎరువు ఇవ్డిం లేదు. కనీసిం పింట కాలువలోలి 
పూడిక కూడా తీయలేదు. జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకిం నిధులు ఏమయా్యయో అర్ిం కావడిం లేదు. రైతులు సమస్యలోలి ఉింటే ప్రభుత్నికి స్పిందించే మనసథిత్ిం 
ఎిందుకు లేకుిండా పోయిిందో అర్ిం కావడిం లేదు.
* రైతుల తరఫున ప్రభుత్నిని నిలదీసాతోిం
కౌలు రైతుల్ని పట్టించుకోకపోవడిం వలలి దకుకులేని పరస్థితులోలి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతునానిరు. గుింటూరు లాింట జిలాలిలోనే 300 మింద రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునానిరు. 
వార కుట్ింబాలను ఆదుకునేిందుకు ఈ నెల 18వ తేదీన సతెతోనపల్లిలో రైతు భరోసా సభ నిర్హించి కుట్ింబానికి రూ. లక్ష చొప్్పన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్యింగా 
ఆరథిక సాయిం అిందచేయనునానిరు. అదే వేదక నుించి నష్టపోయిన రైతుల తరఫున ప్రభుత్నిని పరహారిం డిమాిండ్ చేసాతోరు. పింట నష్టింపై ముఖ్యమింత్రి స్పిందించాల్. 
వ్యవసాయ శాఖ నుించి నివేదక తెప్పించుకుని ప్రతి రైతుని ఆదుకునే ఏరా్పట్ చేయాల్. గత ఏడాద తుఫాను వచిచానప్్పడు రాష్ట వా్యపతోింగా జనసేన పార్్ట తరఫున నిరసన 
దీక్షలు చేపట్్టిం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రైతింగానికి మేలు చేసే విధింగా ప్రతి రైతుకీ రూ. 25 వేలు పరహారిం ఇవా్లని డిమాిండ్ చేసేతో.. రూ. 6 వేలు చొప్్పన ఇచాచారు. 
అదీ తూతూ మింత్ింగా కొింత మిందకి మాత్మే ఇచాచారు. ఈసార సింభవిించిన విపతుతో కారణింగా రైతులకు అపార నష్టిం సింభవిించిింద. ఎకరాకి రూ. 10 వేల చొప్్పన 
తక్షణ పరహారిం అిందించే విధింగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతునానిిం. ప్రభుత్ విధానాల కారణింగా యువత వ్యవసాయ రింగానికి దూరమైపోతునానిరు. దేశింలో 
ఇప్పటకీ 70 శాతిం మిందకి వ్యవసాయమే జీవనాధారిం అయితే, ఇలాింట రింగానిని నిరలిక్షష్ిం చేయడిం దారుణిం. నియోజకవర్ింలో ఏడు లక్షల 75 వేల కి్ింట్ళలి పింట 
పిండితే ఇప్పట వరకు కవలిం 900 కి్ింట్ళ్లి మాత్మే కొనుగోలు చేశారు. ఆర బెట్టన ధానా్యనిని కూడా తేమశాతిం పేరు చెప్ప ఇబ్ింద పెడుతునానిరు.. క్షేత్ సాథియిలో 
వాసతోవాలు తెలుసుకుని రైతింగానికి అిండగా నిలబడతిం అని అనానిరు.
*రైతు భరోసా కింద్ిం పరశీలన
ఈ పర్యటనలో భాగింగా చివలూరులో రైతు భరోసా కింద్రానిని శ్రీ మనోహర్ గారు పరశీల్ించారు. రైతుల వద్ద ఎింత ధాన్యిం కొనానిరు? ఏ పద్దతిలో కొింట్నానిరు? కొనని 
ధానా్యనికి ఎనిని రోజులోలి డబ్్ చెల్లిసుతోనానిరు? ఎరువులు ఎింత మిందకి ఇచాచారు? తదతర అింశాలపై ఆరా తీశారు. ధాన్యింలో తేమ తనిఖీ చేసే యింత్నిని పరశీల్ించారు. 
ఈ సిందర్ింగా పలువురు రైతులు... ధాన్యిం కొనుగోళలి సమయింలో గోనె సించులు అిందించకపోవడిం తదతర సమస్యలు శ్రీ మనోహర్ గార దృష్్టకి తీసుకువచాచారు.

అవినీతికి విరామం ప్రశంసనీయం!
శతఘ్ని న్్యస్: వైసీపీ అవినీతిపై జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ట్ట్టర్ 
లో పోసు్ట చేస్న కారూ్టను, దానికి జత చేస్న వా్యఖ్య జనింలోకి జోరుగా చొచుచాకొని 
వెళ్తునానియి. అిందరనీ ఆలోచిింపచేసుతోనానియి. ముఖ్యమింత్రి శ్రీ జగన్ ఇటీవల 
‘మింత్రులిందరూ అవినీతికి దూరింగా ఉిండాల్’ అని సూచిించారు. ఎనినికలు 
దగ్ర పడుతునని నేపథ్యింలో చేస్న ఈ సూచనపై పలు గుసగుసలు వినిపించాయి. 
వీటనినిింటకీ హైలైట్ గా నిల్చిింద శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ టీ్ట్.... ‘వైకాపా వారు తము 
చేసుతోనని అవినీతికి హాల్డే ప్రకటించడిం ఎింతైనా ప్రశింసనీయిం’.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో నూ రాజకీయ సిఫార్సులు కావాలసుేందే
•ఎరువులు బాలికులో కొనుకోకువాల్.. ధాన్యిం దళ్రులకు అము్మకోవాల్
•పద రోజులైనా పింట నష్టిం అించనా లేదు
•కాలువల నిర్హణ లేక పింటలు మునిగాయి
•పింట నష్టిం పరశీలనకు వెళ్లిన శ్రీ నాదిండలి మనోహర్ వద్ద సమస్యలు ఏకరువు పెట్టన రైతులు

శతఘ్ని న్్యస్: ‘పింటలు పోయి పద రోజులు గడచిింద.. ఇప్పటకీ రైతుని పలకరించిన దకుకు 
లేదు.. ఎరువులు బాలికులో కొనుకోకువాల్.. ధాన్యిం అయిన కాడికి దళ్రులకు అము్మకోవాల్... 
రాజకీయ రకమిండేషనులి ఉింటేనే రైతు భరోసా కింద్ిం వద్ద పని జరుగుతుింద.. కాలువల 
నిర్హణ లేక పింటలు దబ్తిని పోయాయి. చివరకి కాలువలు కూడా తలా కాసతో వేసుకుని మేమే 
పూడికలు తవు్కుింట్నానిిం...’ - శుక్రవారిం తెనాల్, కొల్లిపర మిండలాలోలి తుపాను ప్రభావింతో 
నష్టపోయిన పింటలను పరశీల్ించేిందుకు వెళ్లిన జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండలి మనోహర్ గార వద్ద రైతులు వెళలిబోసుకునని ఆవేదన ఇద. తేలప్రోలు, అతోతోట, 
కటవరిం, చివలూరు, చక్రాయపాలిం తదతర గ్రామాలోలి పర్యటించిన శ్రీ మనోహర్ గారు 
గాల్ వానకు నేల వాల్న వర పొలాలను పరశీల్ించారు. పడిపోయిన పొలాలు ఇింకా నీటలో 
నానుతునని పరస్థితులోలి కొింత మేరకు కుళ్లిపోగా, మిగిల్నవి మొలకలు వచేచాశాయి. మురుగు 
కాలువల నిర్హణ లేక పద రోజులు గడచినా పొలాల నీరు అలాగే ఉిండడానిని పరశీల్ించారు. 
కొనిని గ్రామాలోలి ఆరబోస్న ధాన్యిం మొలకలు వచేచాస్ింద. రైతు దుస్థితి చూస్ శ్రీ మనోహర్ గారు చల్ించిపోయారు. ప్రతి రైతు కష్్టనిని పొలిం గటలి మీదనే ఓపకగా ఆలకిించారు. రైతు 
కష్టింలో జనసేన పార్్ట అిండగా ఉింట్ిందని భరోసా ఇచాచారు.
•ఒకకు అధికార కూడా పొలిం గట్్టకు రాలేదు
తేలప్రోలు-అతోతోట మధ్య రైతుల్ని శ్రీ మనోహర్ గారు పలకరించినప్్పడు ప్రభుత్ నిరలిక్షష్ ధోరణిని రైతులు ఎిండగట్్టరు. పొలాలు పడిపోయి పద రోజులయినా.. నీరు బయటకు వెళ్లి దార 
లేదు. పట్టించుకునే వారు లేరు. అధికారుల చుటూ్ట కాళలిరగేలా తిరగి తిరగి చివరకి మేమే ఎకరాకి రూ. 200 చొప్్పన వేసుకుని కాలువకు మరమ్మతు చేసుకునానిిం. రెవెన్్య అధికారులు 
గాని, వ్యవసాయ అధికారులు గాని, చివరకి రైతు భరోసా కింద్రాల నుించిగాని పింట నష్టిం అించనా వేసేిందుకు ఒకకు అధికార కూడా పొలిం గట్్టన అడుగు పెట్టలేదు. రైతు భరోసా 
కింద్రాల చుటూ్ట తిరగితే మాకు తెల్యదు అింట్నానిరని ఓ రైతు తెల్పారు. మరో అధికార మాకు ప్రభుత్ిం నుించి ఆర్డర్ రాలేదు అింట్నానిరని వాపోయారు.
•రైతు కష్్టనిని అడిగే వారు లేరు.. తీర్చా వారు లేరు..
వడులి ఇప్పటక మొలకలు వచేచాసుతోనానియి. రైతు కష్్టనిని అడిగి తెలుసుకునే వారు లేరు.. సమాధానిం చెపే్ప వారు లేరు.. ఇింకా మాట్లిడితే రాజకీయింగా మీరు ఎట్ అని అడుగుతునానిరు. 
ఏ పార్్టయో తెలుసుకుని సాయిం చేసుతోనానిరు. గత ఏడాద కూడా పింట నష్టపోయాిం. ఈ ప్రభుత్ిం వచాచాక వరుసగా మూడో ఏడాద పింటలు పోయాయి అని మరో రైతు శ్రీ మనోహర్ 
గారకి చెపా్పరు. రైతు భరోసా కింద్రాలోలి పరపతి ఉనని వారకి వెింటనే పని జరుగుతోిందని, రాజకీయ రకమిండేషన్ ఉనని వారకి ఇింకా వేగింగా పని జరుగుతోిందని తెల్పారు. చినని 
సననికారు రైతుల్ని పట్టించుకునే దకుకు లేదని పలువురు రైతులు చెప్్పకొచాచారు. 80 శాతిం కౌలు రైతులమేనని చెప్పన వారు.. మా వింక అసలు తింగి చూసే వారు కూడా లేరనానిరు. 
రెవెన్్య అధికారులు మా పట్్టదారు పాసు ప్సతోకాలపై ముఖ్యమింత్రి గార ఫోటో ముద్ించే పనిలో బిజీగా ఉనానిరని.. చివరకి ఆ భూమి కూడా మాదేనింట్ర్మోనని భయింగా ఉిందని 
రైతులు ఆిందోళన వ్యకతోిం చేశారు.
•రైతు కష్్టలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కి వివరసాతో: శ్రీ నాదిండలి మనోహర్
మా గ్రామానికి ఆనుకుని ఉనని గ్రామింలో పింట నష్టిం అించనా వేసుతోనానిరు. అదేమింటే అద బాపటలి జిలాలి అింట్నానిరు. నష్టిం ఏ జిలాలిలో జరగినా నష్టమేగా? మేమింత ఉననిద ఒక 
ప్రభుత్ పాలనలోనేగా.. రైతులకు నష్ట పరహారిం ఇచేచా అింశింలో ఎిందుకీ వివక్ష అింటూ చక్రాయపాలిం రైతులు వాపోయారు. రైతుల సమస్యలు ఓపకగా వినని శ్రీ మనోహర్ గారు.. 
క్షేత్ సాథియిలో తన పరశీలనకు వచిచాన అనిని అింశాలు జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార దృష్్టకి తీసుకువెళ్తోనని.. రైతుకి నా్యయిం చేయడిం కోసిం అవసరిం అయితే 
జనసేన పార్్ట తరఫున ధరానిలు చేసేిందుకు సైతిం స్ద్మని తెల్పారు. ఏ ఒకకు రైతు అధైర్యపడవద్దనానిరు. ఈ నెల 18వ తేదీన సతెతోనపల్లి వేదకగా కౌలు రైతులకు అిండగా శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు సభ ఏరా్పట్ చేశారనానిరు. గుింటూరు జిలాలిలోలి అప్్పలపాలై ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన 300 మింద కౌలు రైతులకు రూ. లక్ష చొప్్పన ఆర్క సాయిం అిందచేయనుననిట్్ట 
తెల్పారు. అదే వేదక నుించి రైతుల సమస్యలు ప్రభుత్నికి వినబడేలా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు గళిం విప్్పతరని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమింలో పార్్ట నేతలు శ్రీ బిండారు రవికాింత్, శ్రీ 
తోటకూర వెింకటరమణారావు, శ్రీ పసుప్లేట మురళీకృష్ణ, శ్రీ ఇసా్మయిల్ బేగ్, శ్రీ యర్రు వెింకయ్య, శ్రీ దవె్ల మధుబాబ్, శ్రీ కృష్ణమోహన్, శ్రీ రాింబాబ్, శ్రీ వేణుమాధవ్, శ్రీ కిషోర్ 
రెడి్డ, శ్రీహర రెడి్డ, శ్రీ హరకృష్్ణరెడి్డ తదతరులు పాల్్నానిరు.
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కౌలు రైతుల ఆపద్బంధవుడు పవన్ కళ్యాణ్: పోతిన మహేష్
కౌలు రైతుల కుటంబాలకు భవిషయూతుతుపై నమ్మకం భరోసా కల్పిస్తునని కౌలు రైతు కుటంబాల పెద్ద కొడుకు పవన్ కళ్యూణ్
సీఎం జగన్ ది ఐరన్ లెగ్ పాలన
జగన్ పాలనలో రైతులు క్రాప్ హాల్డే ప్రకటిస్తున్నిరు
రండు సంవత్సరాలుగా ఖాళీగా కూరుచునని 56 బీసీ కార్పిరేషన్ చైర్మన్లు డైరక్టరలుకు శుభాకాంక్షలు
అక్రమ నిరా్మణాలకు విజయవాడ నగరం అడ్డాగా మారంది.

శతఘ్ని న్్యస్:  గుింటూరు జిలాలి, సతెతోనపల్లిలో జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆధ్ర్యింలో 18 వ తేదీన జరగే కౌలు 
రైతుల భరోసా యాత్ అనింతరమైన జగన్ ప్రభుత్ిం కళ్లి 
తెరుసుతోిందా అని, రాష్టింలో మూడు వేల మింద పైచిలుకు కౌలు 
రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుింటే ప్రభుత్నికి చీమకుట్టనట్్ట కూడా 
లేదని జనసేన పార్్ట రాష్ట అధికార ప్రతినిధి, విజయవాడ పశచామ 
నియోజకవర్ిం నగర అధ్యక్షులు పోతిన మహేష్ శుక్రవారిం 
తన కారా్యలయింలో నిర్హించిన విలేకరుల సమావేశింలో 
ప్రభుత్నిని ప్రశనిించారు. గుింటూరులో జరగే కౌలు రైతుల 

భరోసా యాత్కు సింబింధిించిన పోస్టరుని నాయకులతో కల్స్ విడుదల చేస్నారు. పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇప్పటకి 6 జిలాలిలోలి 500 మిందకి పైగా కౌలు రైతులకు ఆరథిక భరోసా 
కల్్పించారని, గుింటూరులో జరగే ఏడవ కౌలు రైతుల భరోసా యాత్లో మరొక 300 మిందకి ఆరథిక భరోసా అిందించనునానిరని, అనింతప్రిం కరూనిల్ లో 300 పైగా కౌలు రైతులు 
ఆత్మహత్య చేసుకుననిిందున అకకుడ రెిండో విడత భరోసా యాత్ నిర్హసాతోరని, రాష్టింలో కౌలు రైతులను ఆదుకునే ఆపదా్ింధవుడు పవన్ కళ్్యణ్ అని, ఆరథిక భరోసా కల్్పించడమే 
కాకుిండా రైతుల కుట్ింబాలోలి పలలిలకు ఉననిత విద్యను అిందసూతో వార భవిష్యతుతోపై భరోసా నమ్మకిం కల్్పసుతోనని పవన్ కళ్్యణ్ గారని కౌలు రైతుల కుట్ింబాల పెద్ద కొడుకుగా 
కొనియాడుతునానిరని, రాష్టింలో రైతుల కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యల లేని రోజు జగన్ గార పాలనలో లేదని, జగన్ గార పాలనలో రైతుల జీవితలు ఉరతళ్ళకు వేలాడుతునానియని, 
రైతుల పరస్థితి ఏ విధింగా మారిందింటే చేతికి వచిచాన పింట నోట వరకు రావడిం లేదని, జగన్ గార పాలన ఐరన్ లగ్ లాగా రైతులు పాల్ట శాపింలా మారిందని, బటన్ నొకకుడిం 
వలలి రాష్టింలో ఒకకు రైతు ఆత్మహత్య అనని ఆగిిందాని, సీఎిం జగన్ గార సింత జిలాలి కడపలో 250 మింద ఆత్మహత్య చేసుకుింటే పవన్ కళ్్యణ్ గార ఆరథిక భరోసా కల్్పించారని, నేడు 
సీఎిం జగన్ పాలన సాగిసుతోనని గుింటూరు జిలాలిలో 300 మింద ఆత్మహత్య చేసుకుింటే ఆరథిక భరోసా అిందసుతోనని పవన్ కళ్్యణ్ గారపై పనికిమాల్న చౌకబారు విమర్శలు చేయడిం ఆప 
ఆత్మహత్య చేసుకునని కౌలు రైతుల కుట్ింబాలకు 7 లక్షల రూపాయల నష్టపరహారిం చెల్లిించడిం పై దృష్్ట సారించాలని, సతెతోనపల్లి చినోనిడు బ్లుగు పార్్ట బ్లి సా్టర్ మింత్రి అింబట 
రాింబాబ్ కు దము్మింటే గుింటూరు జిలాలిలో కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలపై మాట్లిడలని, ఎింతమిందకి ఏడు లక్షలు నష్టపరహారిం చెల్లిించారో సమాధానిం చెపా్పలని, రాష్టింలో రైతులు 
క్రాప్ హాల్డే ప్రకటించే పరస్థితి వచిచాిందింటే ప్రకృతి కూడా రాష్ట ప్రజలను జగన్ కి హాల్డే ప్రకటించమని హెచచారసుతోిందని, జగన్ పాలనలో రాష్ట ప్రజలు అష్ట కష్్టలు పడుతునానిరని ఏ 
రింగము అభివృద్ పథింలోకి వెళలిలేదని జగనుకు హాల్డే ప్రకటించకపోతే రాష్ట ప్రజలకు ఇబ్ిందులు తప్పవనని విషయానిని మా పఎస్ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండలి మనోహర్ గారు పదేపదే రాష్ట 
ప్రజలకు తెల్యజేసుతోనానిరని రాబోయే రోజులోలి ప్రజలు తప్పక జగన్ గార ప్రభుత్నిని ఇింటకి పింపాలనానిరు.
రండు సంవత్సరాలుగా ఖాళీగా కూరుచునని 56 బీసీ కార్పిరేషన్ చైర్మన్ లకు డైరక్టరలుకు శుభాకాంక్షలు:
56 బీసీ కారొ్పర్షనులి రెిండేళ్లిగా జగన్ భజన చేయడిం తప్ప బీసీలకు ఉపయోగపడిింద ఏమీ లేదు. రెిండు సింవత్సరాలుగా కాలక్షేపిం చేస్న బిస్ కారొ్పర్షనలి చైర్మన్ లకు డైరెక్టరలికు 
శుభాకాింక్షలు అని వ్యింగా్యసా్రాలు విస్రారు. బీసీలలో ఒకకురకి కూడా ఒకకు పథకిం కూడా ఇప్పించ లేకపోయినా పనికిమాల్న కారొ్పర్షనలికు చైర్మనులి డైరెక్టరులిగా నియమిించిన చ్్మ 
జగన్ భజన ఇక ఆపాలని, బీసీలను కవలిం సీఎిం జగన్ ఓట్లి వేసే యింత్లుగా మాత్మే చూసుతోనానిరని జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారు బీసీల అభివృద్ ఆత్మ గౌరవిం 
రాజా్యధికారిం కోసిం నిరింతరిం పాట్పడుతునానిరని అిందువలన రాష్టింలో ఉనని బీసీ లిందరూ పవన్ కళ్్యణ్ గారకి అిండగా నిలబడి రాబోయే ఎనినికలోలి గెల్పించాలనానిరు.
అక్రమ కట్టడ్లకు విజయవాడ నగరం అడ్డాగా మారంది:
అక్రమ కట్టడాలకు బెజవాడ నగరిం అడా్డగా మారిందని, అక్రమ కట్టడాలు యదేచచాగా చేసుకునేిందుకు కొద్ద రోజుల క్రితిం మేయర్ భాగ్యలక్ష్మి గారకి బెజవాడ వైస్ప కారొ్పర్టరలి మధ్య 
డీల్ కుదరిందని, అక్రమ నిరా్మణాలు చేసుకోిండి కానీ 40 శాతిం పర్సింటేజ్ ఇవా్లని మేయర్ చెప్తోనానిరని, ఈ 40 శాతిం లో స్ింహభాగిం ఎమ్్మలే్యలకు నియోజకవర్ ఇనాచారజికు 
ఇవా్లని చెబ్తునానిరని, అధికారులకు, కారొ్పర్టరలికు మేయర్ భాగ్యలక్ష్మి గారు కొము్మ కాసుతోనానిరని, ఎమ్్మలే్య లు వెలింపల్లి శ్రీనివాస్, మలాలిద విష్్ణ తూరు్ప ఇించార్జి దేవినేని అవినాష్ 
కనుసననిలోలినే అక్రమ నిరా్మణాల దిందా జరుగుతుిందని, విజయవాడ నగర అభివృద్కి వైస్ప కారొ్పర్టరులి ప్రజా ప్రతినిధులు అడుగడుగునా అడు్డపడుతునానిరని నిజింగా ముని్సపల్ 
కమిషనర్ స్పనిల్ దనకర్ గారకి చితతోశుద్ ఉింటే అక్రమ నిరా్మణాలకు అడు్డకట్ట వేయాలని నగర అభివృద్ కోసిం కృష్ చేయాలనానిరు.

కౌలు రైతు భరోసా యాత్రని 
విజయవంతం చేయండి: గాదె

శతఘ్ని న్్యస్: సతెతోనపల్లి 
ని యో జ క వ ర ్ ిం లో 
జిలాలి అధ్యక్షులు గాద 
వెింకటేశ్ర అధ్యక్షతన కొనిని 
నియోజకవరా్ల నాయకులతో 
సమావేశిం ఏరా్పట్ చేశారు.. 
ఈ సమావేశానికి ముఖ్య 

అతిథిగా బోనబోయిన శ్రీనివాస యాదవ్ పాల్్ని సిందేశిం ఇచాచారు.. శుక్రవారిం జనసేన 
పార్్ట ఆధ్ర్యింలో జరుగుతునని కౌలు రైతు భరోసా యాత్ని ప్రతి ఒకకురు కలస్కట్్టగా 
పనిచేస్ ఈ కార్యక్రమానిని విజయవింతిం చేయాలని నరసరావుపేట, చిలకలూరపేట, 
సతెతోనపల్లి, పెదకూరపాడు, గురజాల, మాచరలి నియోజకవర్ిం నాయకులు, కార్యకరతోలకు 
పలువునిచాచారు.

జనంలోకి బలంగా దూసుకెళ్తున్న 
ఇంటంటా జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: అనింతప్రిం జిలాలి జనసేన ఉపాధ్యక్షులు లాయర్ కుింటమద్ద జయరాిం 
రెడి్డ ఆధ్ర్యింలో.. శుక్రవారిం ఇింటింట్ జనసేన కార్యక్రమింలో భాగింగా అనింతప్రిం 
నియోజకవర్ింలో 12వ డివిజన్ పాతూరు, తిలక్ రోడు్డ నిందు క్రియాశీలక సభు్యలను 
కల్స్ వార ఇింటకి వెళ్లి క్రియాశీలక సభ్యత్ కిట్లి అిందజేసూతో, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఏ ఆశయ సాధన కోసమైతే జనసేన పార్్టని సాథిపించారో… ఆ ఆశయాలను 
వివరసూతో ప్రజలతో మమేకమై సాథినిక సమస్యలు తెలుసుకొని జనసేన పార్్ట ఆవశ్యకతను 
తెల్యజేయడమైనద. ఈ కార్యక్రమింలో అనింతప్రిం జిలాలి జనసేన ఉపాధ్యక్షులు 
లాయర్ కుింటమద్ద జయరాిం రెడి్డ, లీగల్ సెలలి అధ్యక్షులు మురళీకృష్ణ, లాయర్ 
మధు, వింశీకృష్ణ, మ్రుగు శ్రీనివాసులు, భవాని నగర్ మింజునాథ్, ప్రవీణ్ కుమార్, 
వెింకట్ద్ నాయక్, నారాయణ నాయక్, హేమింత్ నాయక్, కళ్్యణ్, కర్ణ , ప్రుషోతతోిం 
నాయక్, రాజు, మహేష్ కుమార్, పోతురాజుల అశోక్, పబి్శెట్ట మింజునాథ్, ప్రవీణ్ 
కుమార్, వెింకటకృష్ణ, ప్రతప్ మరయు జనసేన నాయకులు కార్యకరతోలు పెద్ద ఎతుతోన 
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

1,25,000 జనసేన కాయాలేండరలో పేంపిణీకి సర్ేం సిద్ేం
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరిం, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ లక్షష్సాధనలో భాగింగా రాజానగరిం 
నియోజకవర్ిం నుిండి ప్రజా నాయకులు బతుతోల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెింకటలక్ష్మి దింపతుల ఆధ్ర్యింలో ఇప్పట 
వరకూ జనసేన పార్్ట తరఫున చేస్న కార్యక్రమాలు, భవిష్యతుతోలో చేయబోయే కార్యచరణతో కూడిన వివరాలతో 
నియోజకవర్ ప్రజలకు శుభాకాింక్షలు తెలుప్తూ రాజానగరిం నియోజవర్ింలో ఉనని ప్రతి గడపకు 1,25,000 
కా్యలిండర్ లను జనసైనికులు చేరవేయబోతునానిరు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

వైసీపి సీనియర్ నేత జనసేనలో చేరిక
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరిం, 
సీతనగరిం మిండలిం, 
కాటవరిం గ్రామింలో ఉననితమైన 
రాజకీయ నేపథ్యిం ఉనని 
సీనియర్ నాయకులు “కాట్రగడ్డ 
రామారావు చౌదర” (అబ్్లు 
చౌదర) ఈ అసమర్ వైసీపీ 
పాలన పటలి విసుగు చెింద 
“పవన్ కళ్్యణ్” ఆశయాలు, 
రాజానగరిం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు “బతుతోల 
బలరామకృష్ణ” సమరథిమైన 
నాయకత్ిం పటలి ఆకరషితులై 
శుక్రవారిం జనసేన పార్్టలో 

ప్రముఖ నేతల మదయని జాయిన్ అవ్డిం జరగిింద. వారకి రాజానగరిం జనసేన 
నాయకులు బలరామకృష్ణ జనసేన కిండువా కప్ప పార్్టలోకి సాదరింగా ఆహా్నిించారు. 
త్రలో ఒక సభ దా్రా వార అనుచరగణిం మొతతోిం(వైసీపీ కార్యకరతోలు) జనసేన 
పార్్టలో జాయిన్ అవ్బోతునానిరని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమింలో సీనియర్ నాయకులు 
మట్్ట వెింకటేశ్రరావు, మదా్దల యేసుపాదిం, చీకటలి వీర్రాజు, బిండి సత్యప్రసాద్, 
కొిండేట సత్యనారాయణ, నాయుడు, దాసర రమేష్, సూరబాబ్, వేగిశెట్ట రాజు, బోయిడి 
వెింకటేష్, సేనాపతి మహేష్, ఇతర నేతలు పాల్్నానిరు.

నెల్లిమరలి నియోజకవర్ం 
మండలాల అధయాక్షులకు ఘనంగా సన్మానం

శతఘ్ని న్్యస్: నెల్లిమరలి నియోజకవర్ిం మిండలాల అధ్యక్షులు సనా్మన కార్యక్రమిం 
శుక్రవారిం డింకాడ మిండలిం చిింతలవలస గ్రామింలో దిండి రామారావు, పనినిింట 
రాజారావు, తతతోడి సూర్యప్రకాష్ ఆధ్ర్యింలో నాలుగు మిండలాల అధ్యక్షులుకి 
ఘనింగా సతకురించడిం జరగిింద. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా శ్రీమతి 
పాలవలస యశస్్, బాబ్ పాలూర, తుమ్్మ లక్ష్మీరాజ్, బ్రలి విజయ శింకర, నెల్లిమరలి 
మిండలిం అధ్యక్షులు పతివాడ అచచాిం నాయుడు, డింకాడ మిండలిం అధ్యక్షురాలు 
పతివాడ కృష్ణవేణి, భోగాప్రిం మిండలిం అధ్యక్షులు విందనాల రమణ, పూసపేట 
ర్గ మిండల అధ్యక్షులు జలపార, అప్్పడు దొర, మత్సష్కార విభాగిం కార అప్పల 
రాజు, ఈ కార్యక్రమానికి హొసా్టగా చేస్న దుకకు అప్పలరాజు, జమి్మ రాజు, పైల శింకర్, 
రామలక్షష్మణులు, బతుతోల రామారావు, అట్్టడ ప్రమీల, పలలి నాని, బ్జిజి జానకిరామ్, 
శేఖర్, సింతోష్, కుర్న సింతోష్, బ్డి కృష్్ణరావు, నెల్లిమరలి నియోజకవర్ిం జనసైనికులు 
కార్యకరతోలు ఈ కార్యక్రమింలో పాల్్ని విజయవింతిం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శనివారం, 17 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో యువశక్తి పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్్యస్: అలూలిర సీతరామరాజు జిలాలి, పాడేరులో జనసేన పార్్ట 
ఇనాచార్జి డా వింపూరు గింగులయ్య ఆధ్ర్యింలో నియోజకవర్ మిండలాల 
ముఖ్య నాయకులు, వీరమహళలు కల్స్ జనసేన పార్్ట నిర్హించే 
యువశకితో పోస్టర్ లను ఆవిషకురణ చేయడిం జరగిింద. ఈ సిందర్ింగా 
గింగులయ్య మాట్లిడుతూ జనసేనాని అదేశాల మేరకు రణసథిలింలో 
జరగబోయే యువశకితో రణభేర కి అలూలిరసీతరామరాజు జిలాలి నుించి 
కూడా జనసైనికులు, ముఖ్యనాయకులు హాజరు కావాలని జనసేన కు 
యువశకితో ప్రధాన బలమని, అిందరూ కల్స్ పనిచేయాలని గెలుపే లక్షష్ింగా 
పనిచేదా్దమని తెల్పారు. అలాగే జనసేనాని నిర్హించదల్స్న రైతుబరోసా 
యాత్కు మన ప్ింతింలో కూడా త్రలోనే రైతుబరోసా యాత్లో భాగింగా 
ఆదవాసీ రైతులు పిండిించే పింటలకు గిట్్టబాట్ ధర అింశాలను కూడా 
పరగణలోకి తీసుకుని జనసైనికులు, నాయకులతో కల్స్ ఈ నెలలో ఒక 

కార్యక్రమిం చేసూతో ముిందుకు సాగుదామని యువశకితో పోస్టర్ ఆవిషకురణ లో విచేచాస్న ప్రతి ఒకకురకి, వీరమహళలకి ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు తెలుప్తునానిమని చెపా్పరు. ఈ సిందర్ింగా 
పాడేరు మిండల ముఖ్య నాయకులు, కార్యనిరా్హక అధ్యక్షులు వి.సుర్ష్ కుమార్, కమల్ హాసన్, అశోక్, రమేష్ నాయుడు, సత్యనారాయణ, ఈశ్ర్ నాయుడు, వీరమహళలు 
కితలింగి పద్మ, దవ్యలత, జి.మాడుగుల మిండల అధ్యక్షులు మసాడి భీమనని, ఈశ్రరావు, భానుప్రసాద్, చిింతపల్లి మిండల నాయకులు, వాడకాని నాని, బ్జిజిబాబ్, ఫునిత్, యోగేష్, 
హుకుింపేట మిండల నాయకులు పర్దని రమేష్, అరకువేలీ మిండల సమన్య కమిటీ సభు్యలు మాదాల శ్రీ రాములు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచిన పితాని
శతఘ్ని న్్యస్: ముమి్మడివరిం, రాష్ట జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు మరయు ముమి్మడివరిం 
నియోజకవర్ిం ఇించార్జి పతని బాలకృష్ణ ఐ పోలవరిం మిండలిం కొలవార మ్రకలో ప్రమాదవశాతుతో గాయపడిన 
కోలా గోవిింద్ కుమారుడు కోలా రమేష్ ని పరామర్శించారు. మరయు అదే గ్రామింలో ఇటీవల మృతి చెిందన 
కోలా నాగరతనిిం కుట్ింబ సభు్యలను పరామర్శించారు. వీర వెింట మిండల అధ్యక్షులు మద్దింశెట్ట ప్రుషోతతోిం, 
ఎింపటస్ లింకనపల్లి జమి్మ, సాధనాల భాసకురరావు, గింజా ఏసు, సలాద రాజా, దూడల సా్మి, భీమాల సూర, 
వాసింశెట్ట బాబిజి, లింకనపల్లి వెింకటేశ్రరావు, కర్రి శేఖర్, నలలి వెింకట్ ఏయూర రాింబాబ్, కోలా త్రిమూరుతోలు, 
సాధనాల రింగయ్య నాయుడు, పసుప్లేట వీరబాబ్, పాల సూర్య ప్రకాష్, వనచరలి దతుతోడి, కోలా నర్ష్, మేడిశెట్ట 

కృష్ణ, కోలా రాింబాబ్, సాధనాల శ్రీను, కోలా పిండు, కోలా గోపాలకృష్ణ, కోలా రమేష్, కోలా శింకరిం మరయు జనసేన పార్్ట కార్యకరతోలు, నాయకులు పాల్్నానిరు.

రాష్ట జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు మరయు 
ముమి్మడివరిం నియోజకవర్ిం ఇించార్జి పతని బాలకృష్ణ శుక్రవారిం 
ప్రమాదవశాతుతో గాయపడి కాకినాడ ప్రభుత్ హాస్పటలోలి చికిత్స 
పొిందుతునని ముమి్మడివరిం నియోజకవర్ిం, తనే లింక వాసతోవు్యలు 
కడల్ ఏడుకొిండలు ను పరామర్శించి వారకి 1500 ఆరథిక సహాయిం 
అిందించారు. అనింతరిం అనారోగ్యింతో కాకినాడలో బెడ్ రెస్్ట 
తీసుకుింట్నని జనసేన పార్్ట నాయకులు పెమ్మడి గింగాద్ ని 
పరామర్శించారు. తదనింతరిం తళలిర్వు మిండలిం పాత కోరింగి 
గ్రామింలో అనారోగ్యింతో చికిత్స పొింద బెడ్ రెస్్ట తీసుకుింట్నని 

జవా్ద తతజీ ని పరామర్శించారు. మరయు ముమి్మడివరిం మిండలిం గేదలింక గ్రామింలో హార్్ట సరజిర్ చేయిించుకుని బెడ్ రెస్్ట తీసుకుింట్నని కొల్శెట్ట నాగేశ్రరావు ను 
పరామర్శించారు. వీర వెింట గుద్దట జమి్మ, జిలాలి ఉపాధ్యక్షులు సానబోయిన మల్లికారుజిన రావు, రాష్ట సహా కార్యదర్శ జకకుిం శెట్ట పిండు, మిండల అధ్యక్షులు అతితోల్ బాబ్రావు, టేకు 
మోడీ త్రిమూరుతోలు, చీకటలి శ్రీను, దూడల సా్మి, మామిడిపల్లి సాయిబాబా, రాచకొిండ శ్రీను, చిటూ్టర దొరబాబ్, బీమాల సూర మహేష్, చినానిర వెింకటరమణ, చినానిర వీరబాబ్, 
నరాల రామకృష్ణ, చినని రాజు, బిండార సత్యనారాయణ, నాయకులు, కార్యకరతోలు మరయు అభిమానులు పాల్్నానిరు.

యువత నైపుణ్యాని్న ప్రోతాసాహంచే మార్ంలో 
జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్:   నెల్లిమరలి: యువత ని ముిందుకు తీసుకొని వెళ్్ళలని అనే ఆలోచన 
తో జనసేన పార్్ట నెల్లిమరలి నియోజకవర్ నాయకురాలు లోకిం మాధవి ప్రభుత్ిం ఇచిచాన 
నోటఫికషన్ ఎస్ ఐ మరయు కానిసే్టబ్ల్ పోసు్టలకు దరఖాసుతో చేసుకునని వారకి ఉచితింగా 
శక్షణ ఇచేచా కార్యక్రమిం ఒకట, వాళ్ళ లో క్రీడా నైప్ణా్యనిని ప్రోత్సహించే మార్ిం లో 
క్రికెట్ టోరనిమ్ింట్ లు ప్రతి పించాయతీ నుించి యువత పాలో్నేలాగా చేస్ వారకి మించి 
బహుమతులు ఇచిచా యువత ని ప్రోత్సహసాతోమని లోకిం మాధవి తెల్పారు. కార్యక్రమిం 
లో రాష్ట మత్సష్కార కార్యదర్శ కర్రి అప్పలరాజు, డింకాడ, భోగాప్రిం, పూసపాటర్గ 
మిండల అధ్యక్షులు పతివాడ కృష్ణవేణి, విందనాల రమణ, జలపార శవ, జిలాలి కార్యక్రమాల 
నిర్హణ కోఆర్డనేటర్ గుడివాడ జమ్మరాజు పార్్ట సీనియర్ నాయకులు పలలి రాింబాబ్, 
పైల శింకర్, గోవిింద్, శరుగుడి వెింకటేష్, పడుగు జోగారావు మరయు కార్యకరతోలు 
పాల్్నడిం జరగిింద.

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

53వ నేంబర్ తీరామానాన్ని వేంటనే రద్దు  చేయాల: రెడ్డి  అప్పలనాయుడు
శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు నియోజకవర్ింలో ముని్సపల్ కారొ్పర్షన్ వారు ఇటీవల విడుదల చేస్న 53 నెింబర్ 
తీరా్మనానిని వెింటనే రదు్ద చేయాలని ఏలూరు నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట ఇించారజి రెడి్డ అప్పలనాయుడు 
డిమాిండ్ చేసారు.. ఈ సిందర్ింగా పార్్ట కారా్యలయింలో ఏరా్పట్ చేస్న మీడియా సమావేశింలో రెడి్డ 
అప్పలనాయుడు మాట్లిడుతూ ఏలూరు నియోజకవర్ింలో ఏలూరు ముని్సపల్ కారొ్పర్షన్ లో శుక్రవారిం 
జరగినట్వింట తీరా్మనాలోలి 53వ తీరా్మనిం.. చనిపోయినట్వింట డడ్ బాడీల మీద కూడా ఏలూరు 
కారొ్పర్షన్ వా్యపారిం చేయాలనుకుని తీరా్మనిం చేస్ిందని ఇింతకింటే దగజారుడు పరపాలన ఏ రాష్టింలో ఏ 
దేశింలో కూడా ఉిండదనేద స్పష్టింగా ఈ తీరా్మనాల దా్రా మనకు అరథిమవుతుిందనానిరు.. అదేింటింటే ఏ డడ్ 
బాడీ అయినా సర్ దహన సింసాకురాలు చేయడానికి 5000 రూపాయలు ముని్సపల్ కారొ్పర్షన్ కి కట్్టలని 
అకకుడ పనిచేసుతోననిట్వింట కాటకాపరులిగా ఉనని వాళ్ళిందర్ని మైింటైన్ చేయాలని 5000 రూపాయలు ఒకొకు 
డడ్ బాడీకి కట్్టలని తీరా్మనిం చేశారు..ఈ ముని్సపల్ కారొ్పర్షన్ అధికారులు కానీ ఈ పాలకవర్ింకాని 
ఎనునికుననిట్వింట సభు్యలు ఏిం ఏిం చేసుతోనానిరని ప్రశనిించారు… ఒక పేదవారు ఎవరైన చనిపోయినప్్పడు 

చాలా స్చ్ింద సింసథిలైన ఫాలిష్ సింసథి, మానవత అనే స్చ్ింద సింసథి కావచుచా అనేక స్చ్ింద సింసథిలు ఫెజర్ బాకు్సలు గాని వెహకల్ గాని ప్రొవైడ్ చేసుతోనానియని అనానిరు.. చనిపోయిన 
డడ్ బాడీ నీ తీసుకెళ్లి ఒక 500, 1000 రూపాయలు కట్్టలు కొనుకుకుని వెళ్లి ఒక 500 కాట కాపరకి ఇసేతో ఒక రెిండు మూడు వేలు లో దాహన సింసాకురాలు అయిపోతునానియి..ఇింత 
చెతతో ప్రభుత్ిం చెతతో పై పనుని వేస్ చెతతో ఆలోచనలు కల్గినట్వింట ప్రభుత్ిం.. ఈ ప్రభుత్ిం ఆధ్ర్యింలో ఉననిట్వింట ఏలూరు కారొ్పర్షన్ వారు గాడిదలు కాసుతోనానిరా అని తీవ్ర 
సాథియిలో మిండి పడా్డరు…ఇవాళ 5000 రూపాయలు ప్రతి బాడీకి చాలాన కట్్టలని తీరా్మనిించడిం ఇింతకింట్ నీచమైన దురా్మర్మైన ఆలోచనలు ఉనానియా.. వాటని ఈ జనసేన 
పార్్టని తీవ్రింగా ఖిండిసుతోనానిిం.. ఈ నిర్ణయానిని వెింటనే వెనకికు తీసుకోవాలని, మీరు కారొ్పర్షన్ నుించి కోట్లిద రూపాయలు పనునిలు కలక్్ట చేసుతోనానిరని వాటని కాటకాపరకి జీతిం 
ఇవా్లని, అకకుడ మ్యిింటనెన్్స చూసుకోవాలని సూచిించారు.. అింతేకానీ ఇప్్పడు 5000 రూపాయలు అడిగారు ర్ప్ పొదు్దనని వాళ్ళ కిడీనిలు కూడా అమే్మసే పరస్థితి తెసాతోరని ఏలూరు 
ముని్సపాల్టీ అధికారులను మేయర్ గారని వీళ్ళిందరకీ హెడ్ గా ఉనని ఎమ్్మలే్య గారు కూడా ఇలాింట దురా్మర్మైన ఆలోచనలు చేసూతో తీరా్మనిం చేయడిం ఇింతకింటే దురా్మర్మైన 
పని ఉిండదని హెచచారసూతో జనసేన పార్్ట నుించి ఈ తీరా్మనిం వెనకికు తీసుకోవాలని డిమాిండ్ చేసుతోనానిిం అని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్్ట అధికార ప్రతినిధి అలులి సాయి 
చరణ్, సషల్ మీడియా కో ఆర్డనేటర్ జనసేన రవి, నాయకులు బోిండా రాము నాయుడు, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, కిందుకూర ఈశ్రరావు, రాచప్రోలు వాసు తదతరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసాతు: పాలక వినోద్
జనసేనలో చేరన జైభీమ్ యువజన న్యకుడు పాలక వినోద్
పాలక వినోద్ ని కండువా వేసి జనసేన పార్్టలోకి ఆహావానిoచిన వీరఘట్టం మండలం జనసేన 
న్యకుడు మత్స.పండర్కం, జనసేన జానీ 
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళిం జిలాలి, పాలకొిండ నియోజకవర్ిం, వీరఘట్టిం మిండలిం నడిమికెళలి 
గ్రామానికి చెిందన జైభీమ్ యువజన నాయకుడు పాలక వినోద్ శుక్రవారిం జనసేన పార్్ట లో 
చేరారు. జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యత్ వాలింటీర్ మత్స ప్ిండర్కిం, జనసేన జానీలు 
వినోద్ కు కిండువా వేస్ పార్్టలోకి ఆహా్నిించారు. ఈ సిందర్ింగా పాలక వినోద్ మాట్లిడుతూ 
నేను పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానిని, మా గ్రామింలో జనసేన పార్్ట కి అిండగా ఉిండాలనేద నా 
కోరక, మా గ్రామింలో ఇింతవరకు ఎవరు జనసేన పార్్ట తరుప్న ఒకకురూ వుిండకపోవడిం 
చూసాను. ఇకనుిండి మా గ్రామానికి సేవ చేయాలని, ప్రజలకు అిండగా ఉిండాలని, జనసేన పార్్ట 
స్దా్ింతలు, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార కౌలు రైతులకు అిండగా నిల్చి ఆదుకొింట్నని విషయానిని 
ప్రజలకు వివరించాలని దృఢ నిచచాయింతో వునానిను. వీరఘట్టిం మిండలిం జనసైనికులతో 
కల్స్ పనిచేసాతోను, మా గ్రామింలో జనసేన పార్్ట బలోపేతిం చేయడానికి నావింతు కృష్ 
చేసాతోనని తెల్యజేసుతోనానిను. అనింతరిం మత్స.ప్ిండర్కిం, జనసేన జాని మాట్లిడుతూ జనసేన 
పార్్ట ప్రతి గ్రామింలో ఒకకుడితో మొదలై జనప్రభింజనింగా మారుతుదని, రాబోయే ఎనినికలోలి 
జనసేన పార్్ట విజయిం సాధిించి ప్రజా ప్రభుత్ిం సాథిపసుతోిందని అనానిరు. దతితో గోపాల కృష్ణ, 
వావిలపల్లి నాగభూషన్ లు మాట్లిడుతూ గ్రామ సాథియిలో జనసేన పార్్ట అభివృద్ కి యువత 
కృష్ చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమింలో రఘుమిండల గణేష్, గోల్ అనిల్, దూస్ సిందీప్, 
రౌతు గోవిింద, కర్్ణన సాయి పవన్ తదతరులు పాల్్నానిరు.

చిన్్నరికి వైదయా సహాయం చేసిన వాడరేవు గ్రామ 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్్యస్: చీరాల 
నియోజకవర్ిం వాడర్వు 
గ్రామింలో ఆరోగ్య 
సమస్యలతో ఇబ్ింద 
పడుతునని చినానిరకి వైద్య 
సహాయిం కిింద 25,000 
రూపాయలు వాడర్వు 

జనసేన పార్్ట కారా్యలయింలో చినానిర కుట్ింబ సభు్యలకు ఇచిచానట్వింట వాడర్వు 
గ్రామ జనసైనికులు. ఈ కార్యక్రమింలో విజయ్ కుమార్, చినానిరావు గింగిర, బలగిం 
వెింకటేష్, మహేష్, రాజు మరయు ప్రసాద్ పాల్్నానిరు.

ప్రజలకు మౌల్క వసతులు కల్్పంచండి.. 
జనసేన వినతిపత్రం

శతఘ్ని న్్యస్: అలూలిర 
సీతరామరాజు జిలాలి, 
పెదబయలు మిండల అధ్యక్షులు 
జాగరప్ పవన్ కుమార్ 
శుక్రవారిం జిలాలి చైర్ పర్సన్ 
సుభద్ను కలస్ పెదబయలు 
మిండలిం ఆదవాస్ గిరజన 
ప్ింతింలో అభివృద్ కొరకై, 
ఆ పించాయతీ యొకకు ప్రధాన 

సమస్యలైన మించినీట, డ్రైనేజ్, అరడకోట సెగె్మింట్, బసా్స్టిండ్, టూరజిం శాఖ పరధి 
సమస్య, బిండారవాటర్ పాలు సమస్య , మొదలైన సమస్యలను.. అదేవిధింగా ఈ 
మారుమూల గిరజన ప్ింతింలో రోడ్ సౌకర్యిం, సెల్ టవరులి ఏరా్పట్ చేయాలని, 
రోడ్ సౌకర్యిం లేనిందున ఈ మారుమూల ప్ింతింలో అింబ్లన్్స వెళలిలేని పరస్థితి 
ఉిండటిం వలలి ప్రజలు పడుతునని ఇబ్ిందులను వివరించి.. అలాగే మిండల పరస్థితిలో 
ఉననిట్వింట అనేక విషయాలను అభివృద్ దశగా తీసుకెళ్లిలని వినతి పత్ము 
అిందించడిం జరగిింద. ఈ కార్యక్రమింలో పెదబయలు మిండలిం అధ్యక్షులు జాగరప్ 
పవన్ కుమార్, మిండల నాయకులు కళ్్యణ్ కుమార్, జనసేన పార్్ట నాయకులు, 
కార్యకరతోలు పాల్్నడిం జరగిింద.

అభివృద్ధి కోసం జనసేన కు ఒక అవకాశం 
ఇవ్ండి: రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్్యస్:రాయచోట: అననిమయ్య జిలాలి, 
రాయచోట పట్టణ పరధిలో ఉనని సమస్యలను 
ఉదే్దశించి జనసేన పార్్ట నాయకులు రామ 
శ్రీనివాస్ మాట్లిడుతూ.. అననిమయ్య జిలాలి 
కింద్ిం అవి్న రాయచోట పట్టణింలో మురకి 
కాలువలు, స్ స్ రోడులి అభివృద్కి నోచుకోని 
ప్ింతింగా మిగిల్పోయిింద. అలానే ఇకకుడ 
డ్రైనేజీ వ్యవసథి పాడైపొయి తేల్కపాట వరాషినిక 

రోడులి అధా్నింగా అడుగుకో గుింత, గజానికో గొయి్యలా మార ప్రయాణ రాక పొకలకు సాథినికులు 
చాలా రకాల ఇబ్ిందులు పడుతునానిరు. ప్రసుతోత రాష్ట ప్రభుత్ిం మూడుననిర సింవత్సరాలుగా 
చినని పాట అభివృద్ పనులు చేపట్టన పాపాన పోలేదు, ఇకకుడ సాథినిక శాసనసభు్యలు ప్రజలు 
ఆయన మీద నమ్మకిం ఉించి ఇచిచాన బాధ్యత కూడా పకకున పెట్ట ఆయన వ్యకితోగత సా్ర్ 
రాజకీయలబి్ద, ఆయన సింత వర్్యుల అభివృద్ విషయింలో వుననిింత శ్రద్ద నియోజకవర్ 
అభివృద్ విషయింలో లేదు. పట్టణ, గ్రామీణ ప్ింతలోలి నిధులు మింజూరు చేస్నా ఆ నిధులను 
అభివృద్ అవసరాలకు కాకుిండా పకకు దార మళ్్ళించిన కారణింగా ఎకకుడ వేస్న గొింగళ్ అననిట్లి 
అకకుడే నిల్చిపోయిింద. వార మాటలోలి మాత్ిం అభివృద్ పదాలు అదు్తింగా ఉింట్యి, 
చేతలకు వచేచా సరకి కింట చూప్ మేర ఎకకుడా కనిపించడిం లేదు. ఇప్పటకైనా పాలకులు, 
ప్రజలు, ఓట్ దా్రా అప్పచెప్పన బాధ్యతను గురెతోరుగుతరని, అలానే అధికారులు కూడా ప్రజా 
సమస్యలపై వార అవసరాలకు అనుగుణింగా పనిచేయాలని జనసేన పార్్ట తరప్న డిమాిండ్ 
చేశారు. అదేవిధింగా రాబోయే ఎనినికలోలి మా అధినాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారకి ఒక 
అవకాశిం ఇవ్ిండి ప్రజా సింక్షేమ అభివృద్ అనేద మాటలోలి కాకుిండా చేతలోలి చేస్ చూపసాతోిం 
అని పలుప్నిచాచారు. ఈ కార్యక్రమింలో రాయచోట అసింబీలి జనసేన ఇించార్జి షేక్ హసన్ భాష, 
జిలాలి కార్యక్రమాల సభు్యలు షేక్ రయాజ్, నాయకులు, జనసైనికులు, సాథినికులు 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

నిండా మునిగిన కంచ కోడూరు రైతులు
శతఘ్ని న్్యస్: పెడన: ఇటీవల కురస్న వరాషిలతో గూడూరు మిండలిం, కించ 
కోడూరు గ్రామింలో చేతికొచిచాన పింట పొలాలు మునిగిపోవడిం వలలి రైతులు తీవ్రింగా 
నష్టపోయారు. వర కోత అయి్య, వర పనలు నీటలో మునగడిం వలలి రైతులు తీవ్రింగా 
నష్టపోయారు. పొలాలోలి నీరు నిల్ ఉిండటిం వలలి మినుము పైరు పూరతోగా కూడా 
దబ్తిింద. వరషిిం నీరు పోయేటిందుకు మురకి కాలువలు సరగా లేకపోవడిం వలలి 
ఎకుకువగా నష్టపోయామని రైతులు వాపోతునానిరు. నష్టపోయిన రైతులను వెింటనే 
ఆదుకోవాలని, ఎకరానికి 30 వేల రూపాయలు నష్టపరహారిం చెల్లిించాలని జనసేన 
పార్్ట నుిండి డిమాిండ్ చేసుతోనానిిం. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్్ట నాయకులు బతితోన 
హర రామ్, ఎస్ వి బాబ్, గింట్ రవి, గుడివాడ రాజా, ఉడుముల ప్రతప్, మునాని, 
శీరిం సింతోష్, గలాలి హర్ష్, కనపరతో వెింకనని, సీటలి నవీన్ కృష్ణ, దాసర నాని, పనిశెట్ట 
రాజు, ఒగు్ సాయి, పెద్ద ఎతుతోన జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

వైసీపీ ప్రభుతా్ని్న తిపి్ప కొడదం: సిరిపోతు ప్రసాద్
శతఘ్ని న్్యస్: మన్యిం జిలాలి పాలకొిండ 
నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట స్రపోతు ప్రసాద్ 
మాట్లిడుతూ జగనో్మహన్ రెడి్డ నిరుదో్యగులకి 
పెద్ద మోసిం చేశారు. ఆయన వచిచాన తరా్త 
ఉదో్యగాలనీని భర్తో చేసాతోమని చెపా్పరు కానీ 
ఇింతవరకు ఆయన చేయలేదు ఆయన వచిచా 
దాదాప్ మూడు సింవత్సరాలు కావసుతోింద. 
ఇింకొక సింవత్సరింలో మళీలి ఎనినికలు 
వచేచాసుతోనానియి కానీ ఇింతవరకు నిరుదో్యగుల్ని 
పట్టించుకోలేదు. నిరుదో్యగులు అిందరూ ఒకటే 
అడుగుతునానిరు ఏ మొహిం పెట్్టకొని మళీ్ళ 
ఓట్లి అడగడానికి వసాతోడు ఈ జగనో్మహన్ రెడి్డ. 
ఈసార ప్రజలని పాల్ించే నాయకుడు కాదు 
మాకు కావాల్్సింద ప్రజలే పాల్ించే నాయకుడు 
కావాల్ అని నిరుదో్యగులు అిందరూ చెప్తోనానిరు. 
ఈసార ఏదేమైనా 2024లో ఆింధ్రప్రదేశ్ 
రాష్టింలో జనసేన జిండా ఎగురుతుిందని 

పవన్ కళ్్యణ్ సీఎిం అవుతరని నిరుదో్యగులు గట్టగా చెప్తోనానిరు. ఎనోని ప్రభుత్లు 
వసుతోనానియి పోతునానియి కానీ ఏ ప్రభుత్ిం కూడా మా వీరఘట్టిం ని పట్టించుకోవటేలిదు 
మాకు ఒక బస్ సా్టప్ కావాలని ఎింతోమింద నాయకులకి అడిగాము కానీ ఎవరూ 
పట్టించుకోలేదు. శ్రీకాకుళింలో జరగిన జనసేనపార్్ట నియోజకవర్ిం సమావేశానికి 
హాజరైన పీఏసీ సభు్యలు నాదిండలి మనోహర్ దృష్్టకి తీసుకుని వెళ్్ళము ఆయన హామీ 
ఇచాచారు 2024 లో వచేచాద మన జనసేన ప్రభుత్మే వైసీపీ ప్రభుత్నిని తిప్ప కొడదాిం 
అని చెపా్పరు. ఈ ప్రభుత్ిం దోచుకుింట్నని డబ్్ని ప్రజలకు వివరించేలా మిండల జన 
సైనికులు అిందరూ కల్స్కట్్టగా పనిచేయాలని ఆయన చెపా్పరు. పవన్ కళ్్యణ్ ప్రెస్ 
మీట్ పెడితే భయిం పవన్ కళ్్యణ్ మాట్లిడితే భయిం పవన్ కళ్్యణ్ వెహకల్ కొింటే 
భయిం పవన్ కళ్్యణ్ రోడు్డ మీదకు వచిచా తిరగితే భయిం ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రభుత్ిం 
151 మింద ఎమ్్మలే్యలు 22 మింద ఎింపీలు ఒక ఒకకు వ్యకితోకి భయపడుతునానిరా అింటే 
ఆ వ్యకితో వీళ్ళ కనాని బలమైన వ్యకితో అయి ఉిండాల్ లేదింటే వీళ్ళ కనాని ఎకుకువగా పని 
చేయగల సతతో ఉననివాడైనా అయి ఉిండాల్ రాష్టిం మొతతోిం ఏ ఊరోలి చూస్నా ఏ జిలాలిలో 
చూస్న ఏ మిండలింలో చూస్న వైయసా్సర్్సప ప్రభుత్ిం చేసేదేిం లేదు పొడిచేద ఏిం 
లేదు వసుతోింద డబ్్లు లాకుకుింట్ింద రాష్్రానిని తకట్్ట పెడుతుింద అప్్పలు చేసుతోింద 
అని అింట్నానిరు తప్ప అభివృద్ చేసుతోనానిరు అని రాష్టింలో ప్రజలిందరూ చెబ్తునానిరు 
ఇప్పటకైనా కళ్్ళ తెరవిండి పరపాలన చేయిండి అింతేగాని ప్రజల సము్మను తిని మళీలి 
ఆ ప్రజలను మీరు పట్టించుకోవడిం లేదు ఎలక్షన్ టైిం లో వసుతోనానిరు ఓటలిడుగుతునానిరు 
వెళ్్ళపోతునానిరు తరా్త ఎకకుడ నాయకులు అనే పరస్థితిని తీసుకొసుతోనానిరు. 
ఇప్పటకైనా మనిం మారుదాిం మన ప్రభుత్నిని మారుదా్దిం మించి వ్యకితోకి ఓట్ వేస్ 
గెల్పించుకుిందాిం అింట్నని రాష్ట ప్రజలు.

దరా్ ఉరుసునకు హాజరైన కద్రి శ్రీకాంత్ రెడిడి
శతఘ్ని న్్యస్: తడిపత్రి: 
పెద్దవడుగురు మిండల జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షులు దూద్ వల్ 
ఆహా్నిం మేరకు మిండలింలోని 
అపె్పచెరలి గ్రామింలో దరా్ 
ఊరుసునకు హాజరైన తడిపత్రి 
నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట 
ఇించార్జి కదర శ్రీకాింత్ రెడి్డ 

నియోజకవర్ నాయకులు కిరణ్ కుమార్, యాడికి మిండల అధ్యక్షులు సునీల్ కుమార్, 
ఉపాధ్యక్షులు జాకీర్ హుసే్సన్, తడిపత్రి పట్టణ ఉపాధ్యక్షులు హరషిద్ అయుబ్, 
గోపాల్ ప్రధాన కార్యదరు్శలు కొిండాశవ, రసూల్, మణికింఠ, నాగరుజిన పెద్దవడుగురు 
మిండల ఉపాధ్యక్షులు మహేష్ రెడి్డ, మహేింద్, హాజి, రామో్మహన్, కృష్్ణ తదతరులు 
పాల్్నానిరు.

అంబేద్కర్ విగ్రహం ద్ంసానికి కారకులైన 
వారిని కఠినంగా శిక్ంచాల్: మర్రెడిడి శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్పగోదావర 
జిలాలి అనపరతోనియోజకవర్ిం 
బికకువోలు మిండలిం పిందలపాక 
గ్రామింలో డా. బి ఆర్ అింబేదకుర్ 
విగ్రహిం ధ్ింసిం. ఈచర్యలను 
ఖిండిసుతోనని అనపరతో నియోజకవర్ిం 
జనసేన పార్్ట ఇించార్జి మర్రెడి్డ 
శ్రీనివాస్ సింఘటనాసథిలానికి వెళ్లి 
విగ్రహిం ద్ింసానికి కి కారకులైన 
వారని కఠినింగా శక్ించాలని. 

అింబేదకుర్ పేరు పెడతనని మాట ఇచాచారు అని దళ్త సదరులు తెల్యజేసుతోనానిరు 
ఇప్్పడు ఇలా చేయడిం ఏమిట అని అలాగే ఈ సమస్యను పెద్దద చేయకుిండా అధికారులు 
వెింటనే పరషకురించాల్ అని తెల్యజేశారు ఈ కార్యక్రమింలో సమన్యకరతో నాగు, 
బికకువోలు మిండలఅధ్యక్షులు ఇిందల వీరబాబ్ అనపరతో మిండల అధ్యక్షుడు ప్రసాద్ 
రెడి్డ, నియోజకవర్ నాయకులు అశోక్, కొిండబాబ్ బికకువోలుమిండలకమిటీ సభు్యలు 
కర్రి శ్రీను, బాలు,పిందలపాక గ్రామ ఉపఅధ్యక్షులు పతివాడ శ్రీను, గింగరాజు, 
జనసేననాయకులు ప్రసాద్, రాకష్ ,నాగూర్, చిందు, తదతర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్యాన్ కి ఘనంగా సా్గతం పలుకుదం: 
నేరేళ్ళ సురేష్

శతఘ్ని న్్యస్: గుింటూరు: ఆరుగాలిం కష్టపడి పిండిించిన పింట ప్రకృతి వైపరత్యలతో 
చేతికిరాక ఒకవైప్ అదృష్టవశాతూతో పింట చేతికి వచిచానా కనీస మద్దతు ధర రాకపోవడింతో 
అప్్పలపాలై ఆదుకునే దకుకులేక బలవన్మరణాలకు పాల్పడ్డ కౌలు రైతుల కుట్ింబాలను 
ఆదుకునేిందుకు ఆదవారిం సతెతోనపల్లి వసుతోనని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి ఘన 
సా్గతిం పలకాలని నగర జనసేన పార్్ట అధ్యక్షుడు నెర్ళలి సుర్ష్ పలుప్నిచాచారు. 
శుక్రవారిం పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటించే ప్ింతలను సుర్ష్ పరశీల్ించారు. ఏట్కూరు 
ప్ింతింలోని కూడల్ని, చుట్్టగుింట సెింటరలిను పరశీల్ించి ట్రాఫిక్ కి ఇబ్ింద 
కలగకుిండా ప్రణాళ్కలు స్ద్ిం చేశారు. ఈ సిందర్ింగా సుర్ష్ మాట్లిడుతూ పవన్ 
కళ్్యణ్ రాక సిందర్ింగా భార్ సింఖ్యలో ప్రజలు, అభిమానులు పాల్్నే అవకాశిం ఉనని 
నేపథ్యింలో జనసైనికులు ఎకకుడా ఎలాింట ఇబ్ిందులు కలగకుిండా చూడాలనానిరు. 
ప్రధానింగా చుట్్టపకకుల గ్రామాల నుించి మహళలు అధిక సింఖ్యలో వసాతోరని వారకి 
రక్షణగా నిలవాలని కార్యక్రమ వాలింటీరలిను, పోలీసులను కోరారు. అకకుడికి వచిచాన 
ప్రజలకు మించినీరు, మజిజిగతో పాటూ ఓ ఆర్ యస్ పా్యకెటలిను అిందుబాట్లో 
ఉించామని అలాగే సె్పషల్ అింబ్లన్్స ని కూడా ఏరా్పట్ చేస్నట్లి నేర్ళ్ళ సుర్ష్ 
తెల్పారు. సథిలానిని పరశీల్ించిన వారలో కారొ్పర్టర్ దాసర లక్ష్మీదుర్, జిలాలి అధికార 
ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర, జిలాలి ప్రధాన కార్యదర్శ ఉప్్ప వెింకట రతతోయ్య, దాసర వాసు, డివిజన్ 
అధ్యక్షుడు విష్్ణమొలకల వీరాింజనేయులు, నగర కార్యదర్శ బిందల నవీన్ కుమార్, 
అింకిరెడి్డ శ్రీనివాస్, శవాలశెట్ట శ్రీనివాస్, బోరుగడ్డ సాయి తదతరులు పాల్్నానిరు.

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

పిఠాపురయం ప్రజా సమస్లపై 
పోరాట యాత్ర డాక్టర్ పిల్్ల శ్రీధర్
శతఘ్ని న్్యస్: పఠాప్రిం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్్పటల్ అధినేత 
డాక్టర్ పలాలి శ్రీధర్ పఠాప్రిం పటనిిం 12 వ వారు్డ, 24 వ వారు్డ, 29 వ వారు్డ లో పలు ప్రజా 
సమస్యల నిమితతోిం పర్యటన ప్ణ్యమింతుల సమరాజు అను ఒింటర మహళలకు ఏ ఆధారిం 
లేక పెనషిన్ రాక అవసథిలు పడుతుననిట్వింట ఆమ్ను జన సైనికుల సహకారింతో పరామర్శించిన 
పఠాప్రిం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్్పటల్ అధినేత డాక్టర్ పలాలి శ్రీధర్ 
అనింతరిం వార కుట్ింబ అవసరాల నిమితతోిం కొింతమేర ఆరథిక సహాయిం చేయడిం జరగిింద, 
ఈ కార్యక్రమింలో భాగింగా వేలు్పల చక్రధర్, రెడి్డపల్లి బాబ్రావు, పలానిట మధు, పసుప్లేట 

గణేష్, తోటకూర వెింకటరావు, పట్ట చినని, మరయు జన సైనికులు అధిక సింఖ్యలో మహళలు పాల్్నడిం జరగిింద.

రెడిడి మనోహర్ ను పరామరి్శంచిన 
డాకటీర్ పిలాలి శ్రీధర్

శతఘ్ని న్్యస్: పఠాప్రిం నియోజకవర్ జనసైనికులు కార్యకరతో అయినట్వింట రెడి్డ మనోహర్ 
జనసేన పార్్ట ఆవిరా్విం నుించి ఈరోజు వరకు పార్్ట కోసిం పార్్ట బలోపేతిం కోసిం ఆహరనిశలు 
కృష్ చేసుతోననిట్వింట మన రెడి్డ మనోహర్ కొద్దరోజుల కిిందట యాకి్సడింట్ కారణింగా కాలుకి 
గాయమవడింతో ఇింటోలి బెడ్ రెస్్ట తీసుకుననిట్వింట రెడి్డ మనోహరని పఠాప్రిం నియోజవర్ 
జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్్పటల్ అధినేత డాక్టర్ పలాలి శ్రీధర్ పరామర్శించి మనోధైరా్యనిని 
నిింపడిం జరగిింద. ఈ కార్యక్రమింలో భాగింగా వేల్పల చక్రధర్, రెడి్డపల్లి బాబ్రావు, పలానిట మధు, 
పసుప్లేట గణేష్, తోటకూర వెింకటరావు, పట్్ట చినని, మరయు జన సైనికులు పాల్్నడిం జరగిింద.

తనీ్నరు గోపీన్థ్ ను పరామరి్శంచిన జనసేన 
న్యకులు

శతఘ్ని న్్యస్: జగ్య్యపేట నియోజకవర్ిం, 
పెనుగించిప్రోలు మిండల ఉపాధ్యక్షుడు 
తనీనిరు గోపీనాథ్ గురువారిం రాత్రి మైలవరిం 
నుిండి పెనుగించిప్రోలు వసుతోిండగా మార్ 
మధ్యలో రోడు్డ ప్రమాదానికి గురయా్యరు. 
విషయిం తెలుసుకునని జనసేన పార్్ట ఉమ్మడి 
కృష్్ణజిలాలి అధ్యక్షులు బిండ్రెడి్డ రామకృష్ణ, 

ఉపాధ్యక్షులు బల్యశెట్ట శ్రీకాింత్, జిలాలి కార్యదర్శలు రవి, సుర్ష్, పెనుగించిప్రోలు 
మిండల అధ్యక్షులు శవ, విజయవాడలోని ఆింధ్ర హాస్్పటల్ కు వచిచా గోపీనాథ్ ఆరోగ్య 
పరస్థితిని డాక్టరలిను అడిగి తెలుసుకొని, వార తల్లిదిండ్రులతో మాట్లిడి ధైర్యిం చెప్ప పార్్ట 
ఎప్్పడూ అిండగా ఉింట్ిందని తెల్యజేయడిం జరగిింద.

బలు్రి సాగర్ కు నివాళ్లరి్పంచిన జనసేన 
న్యకులు

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్్ట కృష్్ణజిలాలి అధ్యక్షులు 
బిండ్రెడి్డ రామకృష్ణ సూచనల మేరకు జగ్య్యపేట 
నియోజకవర్ిం, పెనుగించిప్రోలు మిండలిం, 

పెనుగించిప్రోలు గ్రామింలో రోడు్డ ప్రమాదింలో జనసేన పార్్ట మిండల కార్యదర్శ బలు్ర సాగర్ 
మరణిించారు. జనసేన నాయకులు శుక్రవారిం సాగర్ పార్దవ దేహానికి నివాళ్లు అర్పించి వార 
కుట్ింబానికి మనో ధైరా్యనిని కల్్ించి వార కుట్ింబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెల్యజేయడిం 
జరగిింద. ఈ కార్యక్రమింలో ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలి ఉపాధ్యక్షులు బోల్యశెట్ట శ్రీకాింత్, జిలాలి 
ప్రధాన కార్యదర్శ బాడిశ మురళీకృష్ణ జిలాలి కార్యదర్శ మనుబోలు శ్రీనివాసరావు మరయు 
పెనుగించిప్రోలు మిండల అధ్యక్షులు శవ, జగ్య్యపేట నియోజకవర్ిం నాయకులు మిండల 
నాయకులు, పార్్ట శ్రేణులు తదతరులు పాల్్నానిరు.

కౌలు రైతు భరోసా యాత్రను విజయవంతం 
చేయండి: సయయాద్ న్గుర్ వల్

శతఘ్ని న్్యస్:సతెతోనపల్లి: కౌలు రైతు భరోసా యాత్లో భాగింగా ఈనెల 
18న ఆదవారిం సతెతోనపల్లి నియోజకవర్ింలోని ధూళ్పాళ గ్రామింలో 
జరగే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటనను విజయవింతిం చేయాలని 
నకరకలులి మిండలిం వైస్ ప్రెస్డింట్ సయ్యద్ నాగుర్ వల్ పలుప్నిచాచారు. 
ఉమ్మడి గుింటూరు జిలాలిలో మృతి చెిందన 300 మింద కౌలు రైతుల 
కుట్ింబాలకు ఒకొకుకకురకి లక్ష రూపాయలు చెకుకును అిందజేయనుననిట్లి 
వారు తెల్పారు. జనసేన పార్్ట నాయకులు కార్యకరతోలు జనసైనికులు 

వీర మహళలు ఈ కార్యక్రమానిని విజయవింతిం చేయాలని మనసూ్పరతోగా కోరుకుింట్నానినని 
జనసేన పార్్ట నకరకలులి మిండలిం వైస్ ప్రెస్డింట్ సయ్యద్ నాగుర్ వల్ తెల్పారు.

విదయారుథులోలి సృజన్తమాకత వెల్కితీయాల్: 
డా.యుగంధర్ పొన్న

శతఘ్ని న్్యస్: గింగాధర 
నెలూలిరు నియోజకవర్ిం, 
వెదురు కుప్పిం మిండలిం, 
సక్రటీస్ విదా్య సింసథిలో 
నిర్హించిన, హృదయ 
వికాస తరగతి విదా్యరుథిలోలి 
న్తన ఉతేతోజిం నిింపన 
నియోజకవర్ిం జనసేన 
ఇించారజి డా. యుగింధర్ 

పొనని. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లిడుతూ విదా్యరుథిలోలి సృజనాత్మకత వెల్కితీసేలా 
ఉపాధా్యయులు శక్షణ ఇవా్లని అనానిరు.

మాండూస్ తుఫాను బాధిత రైతులను ఆదుకోండి: 
నలలిల రామకృష్ణ

శతఘ్ని న్్యస్: మాిండూస్ తుఫాను దబ్కు 
నష్ట పోయిన రైతులకు ప్రభుత్ము సత్రమే 
నష్ట పరహారిం అిందించాలని ఉమ్మడి తూరు్ప 
గోదావర జిలాలి జనసేన పార్్ట కార్యదర్శ నలలిల 
రామకృష్ణ డిమాిండ్ చేసారు. ఈ సిందర్ింగా 
ఆయన మాట్లిడుతూ రౌతులపూడి, 

శింఖవరిం, ప్రతితోపాడు, ఏలేశ్రిం తదతర మిండలాలోలి కూడా విందలాద హెకా్టరలి విసీతోర్ణింలో 
వర పన మీద ఉిండగా తడిస్ పోవడిం జరగిింద. కొనినిచోటలి ధాన్యిం కుప్పలుగా పోస్ ఉిండగానే 
ఈ తుఫాను రావడిం తో అడుగుపొర మొతతోిం మొలకలు రావడిం, రాశ తడిస్పోయి మరలా 
ఆరబెట్్టల్్స రావటిం వలలి రైతు కు ఖరుచాలు పెరగి మూల్గే నకకు పై తటకాయ పడ్డట్్టగా 
అయిింద. అింతేకాకుిండా రెిండు రోజులు పాట్ వచిచాన వరాషిలు వలన తడిచిన వరని రైతు తిరగి 
ఆరబెట్టడానికి అయే్య ఖరుచా అదనింగా పెరగి రైతుకు నిరాశకు గుర కావటిం జరుగుతుింద. 
అయితే మ్ట్ట ప్ింతింలో ధాన్యప్ పింట అసలే అింతింత మాత్ింగా ఉత్పదకత ఉింట్ింద. 
కాబట్ట రైతులకు దాన్యిం ఆరబెట్టడానికి అయిన అదనప్ ఖరుచా మొతతోిం ఆయా రైతులకు పనికి 
ఆహార పథకిం దా్రా మసతోర్ వేస్ రైతులకు ప్రభుత్ము తక్షణమే ఉపశమనిం కల్్పించాల్. 
అింతేకాకుిండా తడిచిన ధాన్యిం గ్రేడిింగలితో సింబింధిం లేకుిండా తేమ శాతిం పేరుతో వింకలు 
పెట్టకుిండా మొతతోిం ధానా్యనిని ప్రభుత్ిం రైతులు వద్ద నుించి కచిచాతింగా తీసుకోవాల్. తీసుకునే 
క్రమింలో ప్రభుత్ నియమాలు అనుగుణింగానే వ్యవహరించాల్ తప్ప సేకరణలో తేమ కు 
నష్టపరహారింగా అదనప్ ధానా్యనిని రైతుల నుిండి మిలలిరులి దోచుకోకుిండా చూడాల్్సన బాధ్యత 
కూడా ప్రభుత్నిదే. రైతులు కు తుఫాను నష్్టనిని ప్రకటించి వెింటనే ఇప్పించి వారని వడీ్డలు 
బారనుిండి తప్పించాల్. అింతేకానీ తూ..తూ.. మింత్ప్ చర్యలతో ప్రభుత్ము చేతులు 
దులుప్కోవాలని చూసేతో జనసేన చూసూతో ఊరుకోదు.
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