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జనసేన కౌలు రతైు భరోసా 
సభను అడ్డు కునే ప్రయత్నాలు మానుకోవాలి
•పల్నాడు ప్రాంతరాంలో ఇప్పటికే రైతుల్నా బెదిరిస్తున్నారు
•ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా ఉననా ప్రాంతరాంలోనే కార్యక్రమరాం
•రాష్ట్ర రైతరాంగరాం కోసరాం నిర్వహిస్తుననా కార్యక్రమరాం ఇది
•పోలీస్ శాఖ సహకరిరాంచాల్
•మాచర్ల దాడుల్నా ప్రజాస్్వమ్యవాదులరాంత ఖరాండరాంచాల్
•గరాంటూరులో మీడయాతో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ రైతు భరోస్ కార్యక్రమానినా అడుడుక్నే ప్రయతనాలు మానుకోవాలని 
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్ గారు కోరారు. పల్నాడు ప్రాంతరాంలో 
ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టీ అకకుడ కార్యక్రమరాం నిర్వహిరాంచతలపెటిటీనట్టీ స్పషటీరాం చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమానికి పోలీస్ శాఖ సహకరిరాంచాలని విజ్ఞప్తు చేశారు. ఇప్పటికే రోడు్ల మూసేస్తురాం.. ఎవరూ 
వెళ్లడానికి వీల్్లదు అని రైతుల్నా భయబ్రాంతులక్ గరి చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రజానీకరాం కోసరాం, రైతరాంగరాం 
కోసరాం నిర్వహిస్తుననా ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒకకురు అరాండగా నిలవాలని కోరారు. మాచర్లలో 
చోట్ చేస్క్ననా దాడులు అప్రజాస్్వమికరాం అన్నారు. ప్రజాస్్వమ్యరాంలో రాజకీయ కార్యక్రమాలు 
చేస్కొనే హక్కు అరాందరికీ ఉరాందనీ, ఈ హక్కుకి భరాంగరాం కల్గరాంచకూడదన్నారు. మాచర్ల ఘటనలను 
ప్రజాస్్వమ్యవాదులరాంత ముకతుకరాంఠరాంతో ఖరాండరాంచాలన్నారు. శనివారరాం గరాంటూరు జిల్్ల జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయరాంలో మీడయా సమావేశరాం నిర్వహిరాంచారు. ఈ సరాందర్రాంగా శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్ 
గారు మాట్్లడుతూ “సత్తునపల్్ల వేదికగా ఆదివారరాం జనసేన పార్టీ నిర్వహిరాంచే కౌలు రైతు భరోస్ 
సభ మధ్్యహనారాం 12 గరాంటలకే మొదలుపెట్టీలని నిర్ణయిరాంచారాం. ప్రతి జిల్్లలో మాదిరి ఇకకుడ ఆత్మహత్యలు ఊహిరాంచిన దానికరాంట్ ఎక్కువగా ఉరాంట్యని భావిరాంచారాం.. 
క్షేత్ర స్థాయి పరిశీలన తరా్వత వచిచిన వివరాలు చూసేతు ఆ సరాంఖ్య వరాందలో్ల ఉరాంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రతి క్ట్రాంబానినా ఓదారిచి స్వయరాంగా రూ. లక్ష ఆరిధిక స్యరాం 
అరాందిరాంచాల్సి ఉరాంట్రాంది కాబటిటీ కార్యక్రమానినా అనుక్ననా సమయానికి మురాందుక్ జరపాలని నిర్ణయిరాంచారాం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రేపటి రోజున ప్రతి క్ట్రాంబానినా 
ఓదారిచి, ఆరిధిక స్యరాం చేయడరాంతో పాట్ రాష్ట్ర రైతరాంగానికి భరోస్ నిరాంపరాందుక్ వస్తున్నారు. బటను్ల నొక్కుక్రాంటూ పాలన అదు్తరాంగా జరుగతురాందని చెబుతూ 
ఈ ప్రభుత్వరాం వ్యవసథాల్నా నిర్్వర్యరాం చేసేసరాంది. క్షేత్ర స్థాయిలో ఎకకుడా రైతులక్ భరోస్ ల్దు. వరాషాలక్ పరాంటలు నషటీ పోయి 8 రోజులు గడచిన్ పరాంట నషటీరాం అరాంచన్ 
వేసేరాందుక్ ఒకకు అధికారి కూడా పొల్ల మధ్యక్ వెళ్లల్దు. వ్వవస్య రరాంగానినా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరరాం ప్రతి భారత పౌరుడకీ ఉరాంది. ఇకకుడేమో ముఖ్యమరాంత్రి 
బాధ్యత ల్క్రాండా ప్రవరితుస్తున్నారు. ప్రభుత్వ వైఫల్్యలను ప్రజలక్ అరధిమయ్్య ర్తిలో జనసేన పార్టీ తరఫున కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారాం.
•మానవత్వరాం ఉరాంట్ రూ. 7 లక్షలు పరిహారరాం ఇవ్వరాండ
సత్తునపల్్ల కౌలు రైతు భరోస్ సభలో 280 మరాందికి రూ. లక్ష చొప్్పన ఆరిధిక స్యానినా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అరాందచేస్తురు. పల్నాడు ప్రాంతరాంలో వలసలు ఎక్కువగా 
ఉన్నాయి. ఇకకుడే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కొరాంత మరాంది రైతులక్ బెదిరిరాంప్లు మొదలయా్యయి. పల్నాడు ప్రాంతరాంలో గతరాంలో ఇతర జిల్్లలో్ల 
ఏ విధరాంగా ప్రణాళికాబద్రాంగా రైతు భరోస్ యాత్రను అడుడుక్నే ప్రయతనారాం చేశారో అదే విధమైన కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టీరు. ఎనినా అడడురాంక్లు సృషటీరాంచిన్ రైతులు, 
ప్రజానీకరాం కౌలు రైతుల క్ట్రాంబాలో్ల భరోస్ నిరాంపరాందుక్ చేపటిటీన ఈ కార్యక్రమానినా ఆదరిస్తురననా నమ్మకరాం ఉరాంది. ఇల్రాంటి కార్యక్రమానినా అడుడుక్నేరాందుక్ బెదిరిరాంప్లు 
ల్రాంటి ప్చిచి ఆలోచనలు చేయరాదు. మానవత్వరాం ఉరాంట్ రూ.7 లక్షల పరిహారరాం చెల్్లరాంచి ఆ క్ట్రాంబాలను ఆదుక్నే వారు. ప్రభుత్వరాం అధికారికరాంగా 1600 మరాంది 
ఆత్మహత్య చేస్క్ననాట్టీ చెబుతోరాంది. క్షేత్ర స్థాయిలో చూసేతు ఆ సరాంఖ్య 3 వేలు ఎప్్పడో దాట్సరాంది. ఆ క్ట్రాంబాలను ఆదుకోవాలని నిర్ణయరాం తీస్క్న్నారాం కాబటిటీ బాధ్యతగల 
రాజకీయ పార్టీగా ప్రతి క్ట్రాంబానికి అరాండగా నిలుస్తురాం. రైతుల్నా భయబ్రాంతులక్ గరి చేస్తున్నారు. ఆరాంక్షలతో ఈ కార్యక్రమానినా అడుడుకోవదు్. పోలీస్లు ఇట్వరాంటి 
కార్యక్రమానికి సహకరిరాంచాలని కోరుతున్నారాం. వైసీపీ వ్యకితుగత విమర్శలు మానుకోవాల్. గరాంటూరు జిల్్ల ప్రజానీకరాం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఘనస్్వగతరాం పల్కేరాందుక్ 
సదధిరాంగా ఉన్నారు. రోడు్ల మూసేస్తురాం.. జీప్లో్ల, బస్సిలో్ల జనసేన కార్యక్రమానికి వెళ్లవదు్ అని అడుడుకోవదు్.
•మాచర్ల దాడులు ప్రజాస్్వమా్యనికి దబ్బ
మాచర్లలో నిననాటి దాడులు ప్రజాస్్వమా్యనినా దబ్బతీసే విధరాంగా ఉన్నాయి. ప్రజాస్్వమ్యరాంలో ప్రజా సమస్యలు త్ల్యచెప్ప బాధ్యత ప్రతి ఒకకురికీ ఉరాంట్రాంది. రాజకీయపరమైన 
కార్యక్రమాలు చేస్క్నే హక్కు అరాందరికీ ఉరాంది. అధికారానినా అడుడుపెట్టీక్ని దానినా అడుడుకోవడరాం దారుణరాం. ఘరషాణ వాతవరణరాం సృషటీరాంచవదు్. వైసీపీ శాశ్వత అధికారరాం 
లక్షష్రాంతో ఈ విధరాంగా మురాందుక్ వెళతురాంది. మీరు చేసే కార్యక్రమాలను బటిటీ ప్రజలు ఎవరికి ఓట్ వేయాలని ఆలోచిరాంచి వేస్తురు. ప్రైవేట్ ఆస్తులు, వ్యక్తులపై దాడులు 
భావ్యరాం కాదు. మాచర్ల సరాంఘటన దురదృషటీకరరాం” అన్నారు. ఈ సమావేశరాంలో పార్టీ న్యక్లు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, శ్రీ గాద వెరాంకట్శ్వరరావు, శ్రీ నేరెళ్ల 
స్రేష్, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ బేతపూడ విజయ్ శేఖర్, శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్, శ్రీ బరాండారు రవికారాంత్, శ్రీమతి పార్వతీ న్యుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీ వ్యవసాయ రంగాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టంది
•ప్రభుత్వరాం నురాంచి స్పరాందన ల్కే రైతుల ఆత్మహత్యలు
•రైతు క్ట్రాంబాలకిచేచి పరిహారరాంలోన్ ప్రజాప్రతినిధులు కమిషను్ల వసూలు చేశారు
•అధికారరాం ల్క్న్నా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ స్యరాం చేస్తున్నారు
•సత్తునపల్్ల కౌలు రైతు భరోస్ సభ వద్ ఏరా్పట్్ల పర్యవేక్రాంచిన శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: వైసీపీ ప్రభుత్వ వైఖరితో రాష్ట్రరాంలో వ్యవస్య రరాంగరాం అరాంధకారరాంలోకి 
వెళి్లపోయిరాందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్ 
గారు స్పషటీరాం చేశారు. వరుస నష్టీలు.. ముఖ్యమరాంత్రి-ప్రభుత్వరాం నురాంచి స్పరాందన కరవైన 
పరిసథాతులో్ల బతుక్ మీద ఆశ కోలో్పయి నిరుతసిహరాంతో వేల్ది మరాంది కౌలు రైతులు 
ఆత్మహత్యలు చేస్క్న్నారన్నారు. ఆత్మహత్యలు చేస్క్ననా రైతులక్ ఇచేచి పరిహారరాంలోన్ 
కొరాంత మరాంది ప్రజాప్రతినిధులు కమిషన్లక్ కక్కురితు పడాడురని ఆరోప్రాంచారు. ఈ పరిసథాతులో్ల 
చేతిలో అధికారరాం ల్కపోయిన్ కషటీపడ సరాంపాదిరాంచిన డబు్బ వెచిచిరాంచి ఆ రైతుల 
క్ట్రాంబాలక్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అరాండగా నిలుస్తున్నారన్నారు. ఈ కార్యక్రమానినా 
అడుడుక్నే ప్రయతనాలు చేయడరాం దారుణమన్నారు. పోలీస్ శాఖ కార్యక్రమరాం సజావుగా 
పూరితు చేసేరాందుక్ సహకరిరాంచాలని కోరారు. రేప్ మధ్్యహనారాం 12 గరాంటలక్ శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు సత్తునపల్్ల వేదిక వద్క్ చేరుక్ని రైతు క్ట్రాంబాలక్ ఆరిధిక స్యరాం చేసే 
కార్యక్రమానినా ప్రరాంభిస్తురని త్ల్పారు. శనివారరాం స్యరాంత్రరాం సత్తునపల్్లలో ఏరా్పట్ 
చేసన జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర సభా ప్రాంగణరాం వద్ ఏరా్పట్లను పరిశీల్రాంచారు. ప్రధ్న వేదిక నురాంచి ప్రజలక్ ఏరా్పట్ చేసన గా్యలర్ల వరక్ అనినారాంటినీ పర్క్రాంచి.. 
ప్రజలక్ ఇబ్బరాందులు కలుగక్రాండా కట్టీదిటటీరాంగా ఏరా్పట్్ల చేయాలని సూచిరాంచారు. అనరాంతరరాం నిర్వహిరాంచిన మీడయా సమావేశరాంలో శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ 
“జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర వా్యపతురాంగా కౌలు రైతుల ఆత్మహత్యలపై రైతు స్వరాజ్య వేదిక అనే ఎనీజీవోతో కలస స్పషటీమైన నివేదిక రూపొరాందిరాంచిరాంది. పోలీస్ల ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలతోపాట్ క్షేత్ర 
స్థాయిలో పరిశీల్రాంచగా ఆశచిర్యకర విషయాలు వెలుగ చూశాయి. శ్రీ జగన్ రెడడు ముఖ్యమరాంత్రి అయా్యక మూడు వేల మరాందికి పైగా రైతులు ఆత్మహత్య చేస్క్న్నారు. ప్రభుత్వరాం నురాంచి 
భరోస్ ల్ని పరిసథాతులో్ల అన్్యయరాంగా ప్ణాలు తీస్క్న్నారు. గరాంటూరు జిల్్లలో క్షేత్ర స్థాయి పరిశీలన తరా్వత 281 మరాంది కౌలు రైతులు చనిపోయినట్టీ నిరాధిరణక్ వచాచిరాం. 
ప్రభుత్వరాం అనినా జిల్్లలో్ల కొరాంత మరాందికి మాత్రమే ఇచిచిన హామీ మేరక్ రూ. 7 లక్షల పరిహారరాం అరాందిరాంచిరాంది. అకకుడ ఉననా స్థానిక న్యకత్వనినా బటిటీ ఆ పరిహారరాం కూడా అరాందిరాంది. 
జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర ప్రరాంభిరాంచిన తరా్వత హడావిడగా 1100 మరాందికి రకరకాలుగా స్యరాం అరాందచేశారు. కొరాంత మరాందికి రూ. 2 లక్షలు, కొరాంత మరాందికి రూ. 
లక్ష, ఇరాంకొరాంత మరాందికి రూ. 7 లక్షల పరిహారరాం ప్రాంతనినా బటిటీ ఇచాచిరు. కొరాంత మరాంది ఖాతలో్ల విచిత్రరాంగా రూపాయి వేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి కార్యక్రమానికి వెళ్లక్రాండా 
మభ్యపెట్టీ ప్రయతనాలు చేశారు. వెళ్తు ప్రభుత్వరాం నురాంచి వచేచి ఏడు లక్షలు పోతయని మాయమాటలు ప్రచారరాం చేశారు.
•రైతుల్నా కాపాడాల్సిరాందిపోయి దౌరజీన్్యలు చేస్తురా?
గరాంటూరు జిల్్లలో కూడా రైతుల క్ట్రాంబాలను అడుడుక్నే ప్రయతనాలు మొదలయా్యయి. మాచర్ల ల్రాంటి ప్రాంతలో్ల వెళ్లడానికి వీల్్లదని బెదిరిరాంప్లక్ పాల్పడుతున్నారు. రైతరాంగానినా 
కాపాడాల్సిరాందిపోయి దాషటీకాలు, దౌరజీన్్యలక్ దిగతున్నారు. రైతు భరోస్ యాత్రను ఒక రాజకీయ కార్యక్రమరాంగా చేయడరాం ల్దు. సమాజానికి ఉపయోగపడాలననా ఉదే్శరాంతో, రైతుల 
క్ట్రాంబాలక్ అరాండగా నిలవాలననా ఉదే్శరాంతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారితో పాట్ దేశ విదేశాలో్ల ఉననా పార్టీ స్నుభూతిపరులు దాతలుగా మురాందుక్ వచిచి ఈ కార్యక్రమానికి అరాండగా 
నిలబడాడురు. రేపటి రోజున క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలన తరా్వత జనసేన పార్టీ గరితురాంచిన క్ట్రాంబాలక్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రూ. లక్ష చొప్్పన ఆరిధిక స్యరాం అరాందిస్తురు. పార్టీ జీవితకాలరాం 
తోడు ఉరాంట్రాందననా భరోస్ కల్్పస్తురు. రైతు క్ట్రాంబాలో్ల చిన్నారుల చదువుల కోసరాం ఆయా జిల్్లల న్యకత్వరాంతో కలస ప్రత్్యక ట్రస్టీ ఏరా్పట్ చేయబోతున్నారాం. కార్యక్రమానికి పోలీస్ 
శాఖ నురాంచి సహకారరాం అవసరరాం. పార్టీపరరాంగా సభక్ వచేచి వారికి ఎల్రాంటి ఇబ్బరాందులు ల్క్రాండా ఏరా్పట్్ల చేస్తున్నారాం.
•భయపెట్టీలని చూసేతు ప్రజలు తిరగబడతరు
మాచర్ల దాడులను ప్రజాస్్వమ్య వాదులుగా ఖరాండస్తున్నారాం. ఎనినాకల సమయరాంలో ఇల్ ఉదే్శపూర్వకరాంగా గొడవలు సృషటీరాంచాలని చూసేవారిని ప్రజలు దూరరాంగా పెట్టీల్. మాచర్ల 
నియోజకవరగొరాంలో 60 మరాందికి పైగా కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేస్క్న్నారు. వారరాంత సభక్ రావాల్సి ఉరాంది. ఆరాంక్షల పరిట వారికి ఆటరాంకాలు కల్గరాంచవదు్. వైసీపీ శాశ్వతరాంగా 
అధికారరాంలో ఉరాంట్రాందనుకోవదు్. రాజకీయ పార్టీలు బాధ్యతగా వ్యవహరిరాంచాల్. దాడులతో ప్రత్యరు్ల్నా భయపెటిటీ, వారి ఆస్తుల మీద, క్ట్రాంబ సభు్యల మీద దాడులక్ పాల్పడడరాం 
బాధ్కరరాం. ప్రజల్నా భయపెట్టీలని చూసేతు వారు తిరగబడతరు. ఇల్రాంటి సరాంఘటనలు ప్నరావృతరాం కాక్రాండా చూడాల్సిన బాధ్యత వైసీపీ న్యకత్వరాంపై ఉరాంది అని అన్నారు. తుపాను, 
వరాషాలక్ నషటీపోయిన రైతుల్నా ఆదుకోవాల”న్నారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో పార్టీ న్యక్లు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, శ్రీ గాద వెరాంకట్శ్వరరావు, శ్రీ కళ్్యణరాం శివ శ్రీనివాస్, శ్రీ 
చిల్లపల్్ల శ్రీనివాస్, శ్రీ సయ్యద్ జిల్నీ, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, శ్రీ బేతపూడ విజయ్ శేఖర్, శ్రీ నేరెళ్ల స్రేష్, శ్రీ బరాండారు రవికారాంత్, శ్రీమతి పార్వతిన్యుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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


ఆదివారం, 18 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పరపతి ఉనని కుటంబాలకే పరిహారం అందింది
•రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్క్రాంట్ స్పరాందిరాంచే మనస్ ఈ ప్రభుత్వనికి ల్దు
•పరిహారరాం చెల్్లరాంప్లో్లన్ అవకతవకలు
•కౌలు రైతు క్ట్రాంబాలను ఆదుక్నేరాందుకే జనసేన ఆరిధిక భరోస్
•నరసరావుపటలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ ఏ కార్యక్రమరాం చేసన్ చట్టీనికి లోబడ.. 
చటటీ ప్రకారమే చేస్తురాందని, రైతులో్ల భరోస్ నిరాంపరాందుక్ నిర్వహిస్తుననా 
కౌలు రైతు భరోస్ సభక్ సహకరిరాంచాలని పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్ గారు కోరారు. ఉదే్శపూర్వకరాంగా ఈ 
ప్రాంతరాంలో అలజడులు సృషటీరాంచి రాజకీయపరరాంగా ప్రతిపక్ష పార్టీల మీద 
దాడులు చేస ఉననా పళరాంగా పోలీస్ ఆరాంక్షలు అమలో్లకి తీస్క్రావడరాం 

పట్ల అనుమాన్లు వ్యకతురాం చేశారు. వరుసగా పరాంటలు నషటీపోయి ప్రభుత్వరాం నురాంచి భరోస్ దకకుక.. భవిష్యతుతు ప్రశానారధికరాంగా మారిన పరిసథాతులో్ల వరాందల సరాంఖ్యలో కౌలు రైతులు 
ఆత్మహత్యలు చేస్క్న్నారన్నారు. అల్రాంటి వారికి ప్రభుత్వరాం నురాంచి అరాందిరాంచే పరిహారరాం విషయరాంలో కూడా అవకతవకలు చోట్ చేస్క్న్నాయని త్ల్పారు. పలుక్బడ ఉననావారికే 
పరిహారరాం అరాందిరాందన్నారు. ఎల్రాంటి భరోస్ దకకుని ఆ క్ట్రాంబాలను ఆదుక్నేరాందుక్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మురాందుక్ వచిచి కార్యక్రమానికి అరాందరికరాంట్ మురాందుగా రూ. 5 కోట్ల 
విరాళరాం ఇచిచిన విషయానినా గరుతు చేశారు. జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర ఇప్పటి వరక్ ఆరు జిల్్లలో్ల పూరితు చేస్క్ని.. రేప్ ఉమ్మడ గరాంటూరు జిల్్ల రైతరాంగరాం కోసరాం సత్తునపల్్లలో 
నిర్వహిరాంచబోతుననాట్టీ త్ల్పారు. శనివారరాం నరసరావుపటలోని జనసేన పార్టీ కారా్యలయరాంలో మీడయా సమావేశరాం నిర్వహిరాంచారు. ఈ సరాందర్రాంగా శ్రీ న్దరాండ్ల మనోహర్ గారు 
మాట్్లడుతూ “భవిష్యతుతు ప్రశానారధికరాంగా మారిన పరిసథాతులో్ల కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేస్క్రాంట్ ప్రభుత్వనికి స్పరాందిరాంచే మనసథాత్వరాం ల్దు. పైగా పరాంటలు నషటీపోయి ఇబ్బరాందులో్ల 
ఉననా రైతుల్నా మరిరాంత ఒతితుడకి గరిచేసే ప్రయతనాలు చేశారు. కౌలు రైతు చనిపోత్ ఇచేచి పరిహారరాంలో కూడా అక్రమాలు చోట్ చేస్క్న్నాయి. చిననా చిననా రైతులక్ పరిహారరాం అరాందడరాం 
ల్దు. కొనినా చోట్ల పరిహారరాం చెల్్లరాంప్ల కోసరాం కమిషను్ల కూడా తీస్క్న్నారు. ప్రతి క్ట్రాంబానికి పరిహారరాం ఇస్తున్నామని చెబుతుననా ముఖ్యమరాంత్రి మీరు ఇచేచిది నిజరాం అయిత్ మా 
సవాలు సీ్వకరిరాంచరాండ. సత్తునపల్్ల సభక్ రరాండ. పెద్ దిక్కు కోలో్పయిన పరిసథాతులో్ల ఆ క్ట్రాంబాలు పడన బాధలు మీక్ త్ల్యచేస్తురాం. వారికి ఎరాందుక్ స్యరాం అరాందల్దననా విషయానినా 
ఆ క్ట్రాంబాల నోటితోనే వినవచ్చి.
•గరాంటూరు జిల్్లలోనే రైతుల ఆత్మహత్యలు అధికరాం
జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర ప్రరాంభిరాంచినప్్పడు సరాంహ భాగరాం ఆత్మహత్యలు రాయలసీమ జిల్్లలో్ల ఉరాంట్యని భావిరాంచారాం. ఆశచిర్యకరరాంగా గరాంటూరు జిల్్లలో అత్యధిక 
సరాంఖ్యలో రైతులు బలవన్మరణాలక్ పాల్పడాడురు. పల్నాడు ప్రాంతరాంలో ప్రతి నియోజకవరగొరాంలో పదుల సరాంఖ్యలో రైతులు చనిపోయారు. శ్రీ జగన్ రెడడు తీస్క్వచిచిన చటటీరాం ప్రకారరాం రైతు 
ఆత్మహత్య చేస్క్ననా వెరాంటనే త్రీ మా్యన్ కమిటీ క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటిరాంచి వారరాం రోజులో్లప్ పరిహారరాం అరాందచేయాల్. అల్ అతికొది్ ప్రాంతలో్ల మాత్రమే ఇచాచిరు. జనసేన పార్టీ ఏ 
కార్యక్రమరాం చేసన్ ప్రజలక్ పూరితు స్థాయిలో ఉపయోగపడే విధరాంగా ఉరాంట్రాంది. ఒకోకు క్ట్రాంబానికి రూ. లక్ష స్యరాం అరాందచేస చేతులు దులుప్కోక్రాండా ఆయా జిల్్లల న్యక్లతో 
కలస ఆ రైతుల బిడడులను చదివిరాంచే ఏరా్పట్్ల కూడా చేస్తున్నారాం.
•పరాంట నష్టీనికి పరిహారరాం అరాందిరాంచాల్
భార్ వరాషాల కారణరాంగా వరి రైతులు కూడా తీవ్రాంగా నషటీపోయారు. ఇప్పటి వరక్ యరాంత్రాంగరాం గాని, ప్రజా ప్రతినిధులు గాని ఆ ప్రాంతలో్ల కనబడడరాం ల్దు. పతితు రైతులక్ కూడా 
నషటీరాం వాటిల్్లరాంది. ముఖ్యమరాంత్రి గారు మానవత్వరాంతో స్పరాందిరాంచి వెరాంటనే పరాంట నషటీరాం మీద అరాంచన్లు రూపొరాందిరాంచాల్. పరిహారరాం అరాందిరాంచి రైతుల్నా ఆదుకోవాల్ అని అన్నారు. ఈ 
సమావేశరాంలో రాష్ట్ర ప్రధ్న కార్యదరి్శ శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, పార్టీ జిల్్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వెరాంకట్శ్వరరావు, పార్టీ న్యక్లు శ్రీ సయ్యద్ జిల్నీ, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, 
శ్రీ బేతపూడ విజయ్ శేఖర్, శ్రీ బరాండారు రవికారాంత్, శ్రీమతి బోని పార్వతి న్యుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జనసేన- గిరిసేన, జనం వద్దకు – జనసేన 
37వ రోజు కార్యక్రమం

శతఘ్నా న్్యస్: పాలకొరాండ నియోజకవరగొరాం: వీరఘటటీరాం మరాండలరాం కి చెరాందిన గధబవలస 
గ్రామానికి జనసేన పార్టీ, తరుప్న పర్యటన చెయ్యడరాం జరిగరాంది. ఈ సరాందర్బరాంగా 
జనసేన జానీ, మతసి ప్రాండరికరాం, కర్రీ కళ్్యణి, వావిలపల్్ల భూషణ్, కరెనాన స్యి పవన్, 
దతితు గోపాల్, రఘుమరాండల గణేష్, అనిల్, బొమా్మళి వినోద్, దూస సరాందీప్ పర్యటన 
చెయ్యడరాం జరిగరాంది. ఈ క్రమరాంలో జనసేన జానీ మాట్్లడుతూ వైస్సిర్సిపీ పార్టీ రాష్ట్ర 
ప్రజలను మభ్యపెట్టీ ప్రయతనానినా క్షేత్రస్థాయిలో ఎరాండగట్టీరాందుక్ విసతుృతరాంగా పర్యటిరాంచి 
ప్రతి సమస్య త్లుస్క్ని, ప్రజల పక్షాన నిలబడ అవి పరిష్కురరాం అయ్్యవరక్ ప్రభుత్వరాం 
పై జనసేన పార్టీ పోరాటరాం చేస్తురాందని త్ల్పారు. మతసి ప్రాండరికరాం మాట్్లడుతూ 
ఇన్నాళ్్ల పవన్ కళ్్యణ్ ఎల్రాంటి అధికారరాం ల్కపోయిన్ ప్రజలుకి సమస్య ఎకకుడ ఉరాంట్ 
అకకుడక్ నేరుగా వెళిళిఆ సమస్యను పరిషకురిరాంచి వారికి అరాండగా ఉరాంట్న్నారు. జనసేన 
పార్టీ వీరమహిళ కర్రి కళ్్యణి మాట్్లడుతూ ప్రజలు సమస్యలుపైన ఆరాంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ 
పార్టీ పనిచెయ్యడరాం ల్దు ప్రయతనారాం చెయ్యడరాం ల్దు కానీ జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదల 
పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రరాం జనవాహిని కార్యక్రమరాం పరుతో ఆరాంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి సమస్యను 
త్లుస్కొని వాటిపైన గళరాం గొరాంతు ఎతుతుకొని అరాండగా నిలబడుతున్నారు. అల్రాంటి 
న్యుక్డని ఖచిచితరాంగా సీఎరాం చేస్కోవాల్ అని విననావిరాంచ్కోవడరాం జరిగరాంది. 
స్థానిక్లు మాట్్లడుతూ మా గ్రామరాం లో విపర్తమైన నీటి సమస్య ఉననాది హాస్పటల్ కి 
వెళ్ళిలరాంట్ రహదారి ల్దు అని చెప్పడరాం జరిగరాంది.

నీట మునిగిన పంట పొలాలను 
పరిశీలంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: మారాండూస్ తుఫాను 
ప్రభావరాంతో క్రిసన అధిక వరాషాలు 
వల్ల కృతితువెనునా మరాండలరాంలో పరాంట 
నీటి మునిగనది. నీట మునిగన పరాంట 
పొల్లను శనివారరాం పెడన జనసేన 
న్యక్లు కృతితువెనునా మరాండలరాంలో 
పర్యటిరాంచి.. నీటి మునిగన పరాంట 
పొల్లను పరిశీల్రాంచారు. ఈ 
సరాందర్రాంగా వారు మాట్్లడుతూ.. 
మారాండూస్ తుఫాను ప్రభావరాంతో 
అధిక వరాషాల ప్రభావరాంతో పరాంట 
పొల్లు నీట మునగటరాం వల్ల రైతుల 
పూరితుగా నషటీపోయారు, క్రిసన భార్ 
వరాషాలక్ వరి పొల్లు నేలకొరిగ 

పరాంట నషటీరాం జరిగరాంది. తమ పొల్లు నీట మునిగ వారరాం రోజులు అవుతుననా అధికారులు 
ఎవరూ తమను పటిటీరాంచ్కోల్దని, అధికార పార్టీ న్యక్లు ఇట్ వైప చూడల్దని 
రైతును ఆవేదన వ్యకతురాం చేస్తున్నారు. మరాంత్రి జోగ రమేష్ ఎనినాకల అప్్పడు హడావిడ 
తప్ప, రైతులు కష్టీలో్ల ఉననాప్్పడు పటిటీరాంచ్క్నే సమయమే ల్దా అని రైతుల తమ బాధని 
వెళ్లగక్తున్నారు. వరి కోతలు పూరతుయి, వరి పనలు నీటిలో ములగటరాం వల్ల రైతులు 
తీవ్రాంగా నషటీపోయారు, పొల్లో్ల నీరు నిల్వ ఉరాండటరాం వల్ల మినుము పూరితుగా పైరు 
కూడా దబ్బతిరాంది, వరషారాం నీరు పోయ్టరాందుక్ మురికి కాలువలు సరిగా ల్కపోవడరాం వల్ల 
ఎక్కువగా నషటీపోయామని రైతులు వాపోతున్నారు, త్మ శాతరాంతో సరాంబరాంధరాం ల్క్రాండా 
ప్రభుత్వరాం నిర్ణయిరాంచిన మద్తు ధరక్ ధ్న్్యనినా కొనుగోలు చేయాలని, రరాంగ మారిన 
మొలకెతితున ధ్న్్యనినా కూడా కొనుగోలు చేయాలని, నషటీపోయిన రైతులను వెరాంటనే 
ఆదుకోవాలని, ఎకరానికి 30 వేల రూపాయలు నషటీపరిహారరాం చెల్్లరాంచాలని జనసేన 
పార్టీ నురాండ డమారాండ్ చేశారు.. ఈ కార్యక్రమరాంలో పెడన జనసేన పార్టీ న్యక్లు 
ఎస్ వి బాబు, ప్పా్పల పారాండురరాంగారావు, ఎరాంటర్ పాటిటీ న్గబాబు, గొట్రు రవి కిరణ్, 
మారు బోయిన స్బు్బ, డాకటీర్ శీను, కనపరితు వెరాంకననా, ఒగగొ స్యి, పామరితు వీర ప్రకాష్, 
ప్నిశెటిటీ రాజు మరియు పెద్ ఎతుతున జనసేన పాల్గొన్నారు.
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ముస్లంల సంక్షేమమే ధ్్యయంగా పన్చేసాతా: బత్తాల బలరామకృష్ణ
రాషట్ం సుభిక్ంగా ఉండాలన్ మసీదులో ప్రత్్యక ప్రార్థనలో పాల్గొనని జనసేన నేత బత్తాల బలరామకృష్ణ
శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరరాం, శుక్రవారరాం సీతనగరరాం మరాండలరాం, ఇనుగరాంటివారి పట మదీన్ మజీజీద్ (మసీదు)
లో నమాజులో ముస్లరాం సోదరులతో కల్స ప్రత్్యక ప్రథానలు చేసన రాజానగరరాం నియోజకవరగొ జనసేన న్యక్లు 
బతుతుల బలరామకృష్ణ. అనరాంతర స్థానిక మసీదు కమిటీ ఆధ్వర్యరాంలో ముఖ్య అతిథిగా విచేచిసన బలరామకృష్ణ 
మైన్రిటీల అభివృదిధికి తన వరాంతు ప్రయతనారాం చేస్తునని ఆయన ఈ సరాందర్రాంగా ముస్లరాం సోదరులక్ హామీ 
ఇచాచిరు. ముస్లరాంలు ఎదురకురాంట్ననా పలు సమస్యల పరిష్కురానికి తన వరాంతు కృష చేస్తునన్నారు. నియోజవరగొరాం 
ఎవరికి ఏ కషటీరాం వచిచిన్ క్లమతలక్ అతీతరాంగా తను మురాందు ఉరాంట్నన్నారు. ఈ సరాందర్రాంగా ముస్లరాం 
సోదరులు పవన్ కళ్్యణ్ నీతి నిజాయితీని బలరామకృష్ణ చేస్తుననా సేవా కార్యక్రమాలను కొనియాడారు. ఈ 
కార్యక్రమరాంలో మసీద్ కమిటీ ప్రెసడరాంట్ షేక్ ఖదు్జ్, ఇస్్లరాం మజీద్ మౌజానే, షేక్ బషీర్, షేక్ రఫీ, షేక్ 
మహమ్మద్, షేక్ మహబూబ్ వలీ, షేక్ అజీ్మర్, షేక్ బాష్, ముస్లరాం సోదరులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

రాజానగరంలో వైఎస్సార్సాపీకి మరో ఎదురుదెబ్బ.. వరుస చేరికలతో ఫుల్ జోష్ మీద ఉన్న జనసేన..
శతఘ్నా న్్యస్: రాజానగరరాం: ప్రజాన్యక్లు, సేవాతత్పరుడు బతుతుల బలరామకృష్ణ జనసేన 
పార్టీలో జాయిన్ అయిన దగగొరునారాంచి. ఆయన చేస్తుననా పలు సేవాకార్యక్రమాలు, కష్టీలో్ల ఉననా ప్రజలక్ 
నేనున్నానరాంటూ ఆదుక్రాంట్ననా తీరుక్.. ఇతర పార్టీలక్ చెరాందిన పలువురు నియోజకవరగొరాంలో 
నిరి్వరామరాంగా జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవుతూనే ఉన్నారు.. వరుస చేరికలతో మరాంచి జోష్ మీద ఉననా 
జనసేన పార్టీలో శనివారరాం కూడా వైఎస్ఆరిసిప్ కి చెరాందిన పలువురు చేరారు.. సీతనగరరాం మరాండలరాం, 
చిననా కొరాండేపూడ గ్రామవాస, బీసీ స్మాజిక వరాగొనికి చెరాందిన వైఎస్సిర్సిపీ న్యక్లు.. ఆ గ్రామ మాజీ 
సర్పరాంచ్ పాకా రామకృష్ణ వారి అనుచరగణరాం (అధిక సరాంఖ్యలో మహిళలు, పెద్లు) మొతతురాం 40 మరాంది 
కార్యకరతులు… వైఎస్సిర్సిపీ దురా్మరగొప్ పాలనక్ విస్గచెరాంది.. పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలు, ఆయన 
రాజకీయ ప్రయాణరాం నచిచి, బతుతుల బలరామకృష్ణ సమరథామైన న్యకత్వరాం పట్ల ఆకరిషాతులై.. జనసేన 
పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడరాం జరిగరాంది…. వారికి జనసేన కరాండువా కప్్ప, స్దరరాంగా పార్టీలోకి ఆహా్వనిరాంచడరాం 
జరిగరాంది.. రాజానగరరాం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ వరస చేరికలతో కా్యడరో్ల న్తన ఉతసిహరాం నిరాండ, 
ఎనినాకలు ఎప్్పడొచిచిన్ విజయరాం స్ధిరాంచడానికి పరిపూర్ణరాంగా జనశ్రేణులు సదధిమవుతున్నారు అనడరాంలో 
ఎట్వరాంటి అతిశయోకితు ల్దు.. ఈ కార్యక్రమరాంలో సీనియర్ నేత మటటీ వెరాంకననా, మదా్ల య్స్పాదరాం, చీకట్ల వీర్రాజు, న్గవరప్ సతితుబాబు, ప్రశారాంత్ చౌదరి, కొరాండేపూడ బ్రహ్మరాం ఇతర 
న్యక్లు, జనసైనిక్లు పాల్గొన్నారు.

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


ఆదివారం, 18 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పిఠాపురం రైల్వే గేట్ మూసవేత పై గళం ఎతితాన డాక్టర్ పిల్్ల శ్రీధర్
శతఘ్నా న్్యస్: ప్ఠాప్రరాం నియోజకవరగొ జనసేన న్యక్లు శ్రీ విష్్ణ హాస్పటల్ అధినేత డాకటీర్ 
ప్ల్్ల శ్రీధర్ మాదాప్రరాం రైల్్వ గేట్ మూసవేత పై స్పరాందిరాంచి అరాండర్ బ్రిడజీ పరిశీల్రాంచి అనరాంతరరాం 
మీడయాతో మాట్్లడుతూ ప్ఠాప్రానికి ఆనుక్ని ఉననా మాదాప్రరాం రైల్్వగేట్ గరాండా ఇరాంచ్మిరాంచ్ 
20 నురాంచి 30 గ్రామాలక్ ముఖ్య రహదారిగా ఈ గేట్ ఉపయోగపడుతురాందని ఈ రైల్్వ గేట్ 
గరాండా అధిక సరాంఖ్యలో రైతులు తము పరాండరాంచిన ధ్న్్యనినా ట్రాకటీర్సి దా్వరా రైస్ మిల్లర్సి క్ అల్గే 
ఒటిటీగడడుని తీస్కెళ్ళిటక్ మరియు విదా్యరుథాలు సూకుళ్లక్ కాల్జీలక్ అధిక సరాంఖ్యలో బస్సిలో్ల 
ప్రయాణరాం చేయుటక్ ఈ మాదాప్రరాం రైల్్వ గేట్ ముఖ్య రహదారిగా ఉపయోగపడుతురాంది. రైతు 
తన పరాండరాంచిన ధ్న్యరాం రైస్ మిల్లర్సి కి తీస్కెళ్ళిటక్ బస్తుక్ వరాంద రూపాయలు చొప్్పన ట్రానోసిపోర్టీ 
ఛార్జీ అవుతురాంది అని ఇప్్పడు ఈ రైల్్వ గేట్ మూసవేయడరాం దా్వరా బస్తుక్ అదనరాంగా 50 నురాండ 
100 రూపాయలు ఛార్జీ వసూలు చేసే పరిసథాతి వస్తురాందని దీనివల్ల రైతులు నషటీపోతరని అల్గే సూకుల్ 
కి వెళ్్ల ప్ల్లలు అధిక ఇబ్బరాందులు పడే పరిసథాతి వస్తురాందని తక్షణమే ఈ బ్రిడ్జీ కి శాశ్వత పరిష్కురరాం 

చూప్రాంచి స్థానిక ఎమ్్మల్్యకి, ఎరాంపీ కి విననావిరాంచ్క్రాంట్ననాట్్ల ప్ఠాప్రరాం నియోజకవరగొ జనసేన న్యక్లు డాకటీర్ ప్ల్్ల శ్రీధర్ అన్నారు. అదేవిధరాంగా మనరాం చూస్తురాంట్ గోరస రైల్్వ 
గేట్ ని మూసవేశారు. దానినా మూసవేయడరాం దా్వరా ఉపా్పడ రైల్్వ గేట్ మీద అధికభారరాం పడరాంది. ఇప్్పడు ఈ మాదాప్రరాం రైల్్వ గేట్ మూస వేయడరాం వల్ల క్డా ఉపా్పడ రైల్్వ గేట్ 
మీద మరిరాంత అధికబారరాం పడే అవకాశరాం ఉరాంది. ఇప్్పడు ఉపా్పడ రైల్్వ గేట్ సధిల్వథ లో ఉరాంది. ఇల్రాంటి పరిసథాతులో్ల ఉపా్పడ రైల్్వ గేట్ గాని కూల్పోత్ అట్ ఉపా్పడ కొతతుపల్్ల 
మరాండలరాంలోని ఇట్ ప్ఠాప్రరాం మరాండలరాంలోని ఇరాంచ్మిరాంచ్ 50 గ్రామాలక్ రాకపోకలు శాశ్వతరాంగా నిల్చిపోయ్ అవకాశరాం ఉరాందని దీనినా దృషటీలో ఉరాంచ్క్ని ప్రభుత్వరాం వారు 
తక్షణమే దీనికి శాశ్వత పరిష్కురరాం చూప్రాంచాలని జనసేన పార్టీ వైప్ నురాంచి డాకటీర్ ప్ల్్ల శ్రీధర్ ప్రభుత్వనినా డమారాండ్ చేయడరాం జరిగరాంది. ల్నియెడల జనసేన పార్టీ వైప్ నురాంచి ఈ 
సమస్యను మరిరాంత మురాందుక్ తీస్కెళ్్ల ప్రయతనారాం చేస్తునని డాకటీర్ ప్ల్్ల శ్రీధర్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో భాగరాంగా పల్నాటి మధు, బోనరాం పరమేష్, కొరాండపల్్ల శివ, దరాంగేటి వెరాంకట్ష్, 
దరాంగేటి రాజా, తల్రి దొరబాబు, ప్ల్్ల శ్రీను, సైతన శ్రీనివాసరావు, గర్రాం గరాంగాధర్, మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనడరాం జరిగరాంది.

నష్టపోయిన రైతుల్న ప్రభుత్ం ఆదుకోవాల
త్ఫాన్ వల్ల తీవ్ంగా నష్టపోయిన గూడూరు మండల రైత్లను పరామరి్శంచిన పెడన జనసేన నాయకులు
ఎకరాన్కి రూ.30 వేల పరిహారం ఇవ్వేలన్ జనసేన డిమండ్ 
శతఘ్నా న్్యస్: పెడన: మారాండస్ తుఫాన్ రాష్్రానినా అతల్క్తలరాం చేసరాంది. చేతికి వచిచిన పరాంట నేలపాలైరాంది. 
అకాల వరాషానికి రైతులు తీవ్ నషటీపోయారు. తుఫాన్ వల్ల తీవ్రాంగా నషటీపోయిన గూడూరు మరాండల రైతులను 
శనివారరాం పెడన జనసేన న్యక్లు పరామరి్శరాంచి, వారి పరాంటలను పరిశీల్రాంచి, నషటీపోయిన రైతులను 
ప్రభుత్వరాం ఆదుకోవాలని డమారాండ్ చేస్రు. . ఈ సరాందర్రాంగా వారు మాట్్లడుతూ ఇటీవల క్రిసన వరాషాలతో 
గూడూరు మరాండలరాం, మది్బట్ల గ్రామరాంలో చేతికొచిచిన పరాంట పొల్లు మునిగపోవడరాం వల్ల రైతులు తీవ్రాంగా 
నషటీపోయారు, వరి కోత అయి్య, వరి పనలు నీటిలో ములగటరాం వల్ల రైతులు తీవ్రాంగా నషటీపోయారు, 
పొల్లో్ల నీరు నిల్వ ఉరాండటరాం వల్ల మినుము పూరితుగా పైరు కూడా దబ్బతిరాంది, వరషారాం నీరు పోయ్టరాందుక్ 
మురికి కాలువలు సరిగా ల్కపోవడరాం వల్ల ఎక్కువగా నషటీపోయామని రైతులు వాపోతున్నారు, త్మ శాతరాంతో 
సరాంబరాంధరాం ల్క్రాండా ప్రభుత్వరాం నిర్ణయిరాంచిన మద్తు ధరక్ ధ్న్్యనినా కొనుగోలు చేయాలని, రరాంగ మారిన మొలకెతితున ధ్న్్యనినా కూడా కొనుగోలు చేయాలని, నషటీపోయిన రైతులను 
వెరాంటనే ఆదుకోవాలని, ఎకరానికి 30 వేల రూపాయలు నషటీపరిహారరాం చెల్్లరాంచాలని జనసేన పార్టీ నురాండ డమారాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన పార్టీ న్యక్లు బతితున హరి 
రామ్, ఎస్ వి బాబు, గరాంట్ రవి, గడవాడ రాజా, ఉడుముల ప్రతప్, మున్నా, శీరరాం సరాంతోష్, గల్్ల హర్ష్, కనపరితు వెరాంకననా, సీట్ల నవీన్ కృష్ణ, దాసరి న్ని, ప్నిశెటిటీ రాజు, ఒగగొ స్యి, 
పెద్ ఎతుతున జనసైనిక్లు పాల్గొన్నారు.

కౌలు రైతులకు జనసేన పార్్ట అండగా ఉంటంది: 
నాయిని సతీష్

శతఘ్నా న్్యస్: కరాంచికచర్ల 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయరాం 
నరాందు ఆ పార్టీ మరాండల 
అధ్యక్షుడు న్యిని సతీష్ 
ఆధ్వర్యరాంలో విల్కరుల 
సమావేశరాం ఏరా్పట్ చేయడరాం 
జరిగరాంది. ఈ సరాందర్రాంగా 

ఆయన మాట్్లడుతూ కౌలు రైతులక్ అరాండగా ఉరాంట్మని చెప్్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వరాం వారిని 
పటిటీరాంచ్కోక్రాండా మోసరాం చేసరాందని విమరి్శరాంచారు. అకాల వరషారాం క్ పరాంటలు దబ్బతిని 
చేసన అప్్ప తీరచిల్క వడ్డులు కటటీల్క తీవ్ మనస్థాపరాం తో రైతులు ఆత్మహత్యలక్ 
పాల్పడుతురాంట్ ఈ ప్రభుత్వనికి కనిప్రాంచక పోవటరాం బాధ్కరమని అన్నారు. తమ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సత్తునపల్్ల నియోజవరగొరాంలో ఆత్మహత్య చేస్క్ననా రైతు 
క్ట్రాంబాలను పరామరి్శరాంచి వారికి లక్ష రూపాయలు ఆరిథాక సహాయానినా అరాందిరాంచడరాం 
జరుగతురాందని ఈ కార్యక్రమానినా విజయవరాంతరాం చేయాలని ప్లుప్నిచాచిరు. ఈ 
కార్యక్రమరాంలో జనసేన పార్టీ మరాండల కార్యదరి్శ నరసరాంహారావు, ప్రధ్న కార్యదరి్శ తటి 
విజయమ్మ, సరాంయుకతు కార్యదరి్శ కమ్మరాం పాటి రమాదేవి, న్గలక్ష్మి, పెది్నేడ హరి, క్ర్ 
న్ని, ప్పా్పల వేణు, జనసేన పార్టీ న్యక్లు, కార్యకరతులు పాల్గొన్నారు.

అయ్యప్ప స్్ములకు నిత్య అన్నదానం నిమిత్ం 
విరాళం

శతఘ్నా న్్యస్:  హిరాందూప్రరాం 
పటటీణరాంలోని బెరాంగళూరు రోడుడులో గల 
అయ్యప్ప స్్వమి గడనరాందు అయ్యప్ప 
మాలధ్రణ ధరిరాంచిన స్్వములక్ 
నిత్య అననాదానము నిమితతురాం 5106 
రూపాయలు విరాళరాం అరాందిరాంచారు.

కౌలురైతు భరోస్యాత్రను విజయవంతం చేయండి: 
కరిమి కండ సురేష్

శతఘ్నా న్్యస్: గరాంటూరు 
జిల్్ల, సత్తునపల్్లలో జనసేన 
అధ్యక్షుడు పవన్ కల్్యణ్ 
ఆధ్వర్యరాంలో డసరాంబర్ 
18న కౌలు రైతుల భరోస్ 
యాత్ర జరుగతురాందని 
జనసేన పార్టీ పెనమలూరు 

నియోజకవరగొరాం పెనమలూరు మరాండల అధ్యక్షులు కరిమి కొరాండ స్రేష్, మరాండల కమిటీ 
సభు్యలు వెల్లడరాంచారు. జనసేన మరాండల కారా్యలయరాంలో మాట్్లడుతూ ఈ యాత్రలో 
300 మరాందికి ఆరిథాక భరోస్ను అరాందిరాంచనున్నారని వెల్లడరాంచారు. దీరాంతోనైన్ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వరాం కళ్్ల త్రవాలని, రాష్ట్రరాంలో మూడు వేల మరాంది పైచిలుక్ కౌలురైతులు ఆత్మ 
చేస్క్రాంట్ ప్రభుత్వనికి చీమక్టిటీనట్టీ కూడా ల్దని విమరి్శరాంచారు. కౌలు రైతుల 
భరోస్ యాత్రక్ విజయరాం చేకూరాలని పెనమలూరు మరాండలరాంలోని జనసైనిక్లు, 
వీరమహిళలు ప్రతి ఒకకురూ ఈ కార్యక్రమరాంలో పాల్గొరాంట్రని కోరుక్రాంట్న్నా 
అన్నారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో మరాండల కమిటీ న్యక్లు, ఉపాధ్యక్షులు, చెన్నా గారాంధీ, 
వరాంకాయలపాటి ప్రవీణ్, కార్యదరి్శలు లరాంకే శ్రీనివాస్ రావు, ఈ. శివ, పోతన వాస్, టి. 
స్దీర్, జనసేన కార్యకరతులు, న్యక్లు పాల్గొన్నారు.

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

ఎమ్మెల్్య ప్రసన్నకు లుంగీల ఫంక్షన్ చేసి .. మంత్రి కాకానిపై పంటలన్న సీరియల్ నిరిమెస్్ం: 
- గునుకుల కిషోర్

లురాంగీల పరాండుగ కోవూరు నియోజకవరగొరాంలో…… వరాంటలకకు కి పోటీగా పరాంటలననా సీరియల్ సరే్వపల్్ల నియోజకవరగొరాంలో….
శతఘ్నా న్్యస్: నెలూ్లరు: జనసేన పార్టీ కార్యవరగొరాంతో గనుక్ల కిషోర్ ఆధ్వర్యరాంలో శనివారరాం మధ్్యహనారాం మీడయా 
సమావేశరాం నిర్వహిరాంచారు. ఈ సరాందర్రాంగా కిషోర్ మాట్్లడుతూ.. తను పెద్మనిషని అయా్యను, లురాంగీల పరాండుగ చేయరాండ 
న్ పెద్మనిషతనరాం గరితురాంచరాండ, జగన్ ననునా గమనిరాంచరాండ అనే తరహలో కోవూరు ఎమ్్మల్్య ప్రవరితుస్తున్నాడని, ఎప్్పడు 
చూసన్ పెళి్లళ్్ల శోభన్లు గరిరాంచి తన పెద్రికానినా విస్మరిస్తున్నారనీ, ఉదయరాం ల్చినప్పటి నురాంచి పవన్ గారి న్మ స్మరణ 
తప్ప అతనికి వేరే పని ల్దని, కోవూరు నియోజకవరగొరాంలో భూకబాజీ, భూదరాందా రియల్ ఎసేటీట్ వా్యపారరాం, ఇస్క దోప్డ్ తో 
విరివిగా సరాంపాదిసూతు.. కోవూరు నియోజకవరగొరాంలో కొనినా పల్్లలో్ల స్మశాన వాటికక్ వెళ్్లరాందుక్ మారగొరాం కూడా అణువుగా ల్క 
అవసథాల విషయరాం కూడా పటటీదు, పల్్లల కనెకిటీవిటీ రోడు్ల అదా్వనరాంగా ఉన్నా అతనికి ఏమి పటటీదు మళ్ళి మేమే వస్తురాం 175 
కొడతరాం జగనననా సీఎరాం అని ఊరికే డబా్బలు కొటటీడరాం తప్్పసేతు కోవూరు ఎమ్్మల్్య స్ధిరాంచినది ఏమీ ల్దన్నారు.

వరాంటలకకు కి కారాంప్ట్షన్ గా పరాంటలననా సీరియల్:
అదేవిధరాంగా కిషోర్ మాట్్లడుతూ.. సరే్వపల్్ల నియోజకవరగొరాంలో పరాంటల మరాంత్రి సరే్వపల్్ల ఎమ్్మల్్య ల్చినప్పటి నురాంచి పరాంటలు త్లుస్ అనే ఇతని కోసరాం జనసేన పార్టీ తరఫున కొతతు 
సీరియల్ నిరి్మరాంచబోతున్నారాం. వరాంటలకకు కి కారాంప్ట్షన్ గా పరాంటలననా అనే సీరియల్ ని త్వరలో మేము అరాంత నిరా్మణరాం చేపటటీబోతున్నారాం. వీరు కూడా ఉదయరాం ల్చిన నురాంచి 
ప్రతిపక్షాల పైన పడటరాం తప్్పసేతు స్ధిరాంచిరాంది ఏమీ ల్దు. ఎలక్షన్లప్్పడు చీప్ ల్కకుర్ పరాంచి పద ప్రజల ప్ణాలతో చెలగాటమాడన మీ వైఖరి స్క్గా ప్రజల మీక్ త్వరలో రానుననా 
స్ర్వత్రిక ఎనినాకలో్ల బుదిధి చెబుతరు. నిజరాంగానే ప్రభుత్వనినా అడడురాం పెట్టీకొని బ్రాందీ ష్ప్లు పెటటీడరాం మాక్ త్ల్యదు.భూగర్ జల్లు గరవుతుననా చోద్యరాం చూస్తుననాట్టీ ఊరుకోవడరాం 
త్ల్యదు. కాలుష్యరాం కోరలో్ల సరే్వపల్్ల చిక్కుక్న్నా త్ల్యదు. అనినాటికరాంట్ ముఖ్యమైనది మన కేస్ తలూక్ ఫైలు భారతదేశరాంలో ఎననాడూ ల్ని విధరాంగా న్్యయ సరాంసథా న్్యయ సరాంసథాలో్ల 
కూడా ఫైల్ క్ చోర్ గరి అవ్వడరాం,దానికి కారణరాం మీక్ త్ల్యదు. వైసప్ ప్రభుత్వనినా నేరుగా ప్రశినాస్తుననా న్డు నేడు అనే కార్యక్రమరాం మీద సూకులో్ల నిరా్మణ ఆధునికరణక్ పూనుక్ననా 
ప్రభుత్వరాం పదల విద్య కోసమా ల్కపోత్ స్థానిక వైసీపీ న్యక్ల ఆరిథాక అభివృదిధి కోసమా ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టీర్టీ చేసరాంది త్ల్యడరాం ల్దు. ఎవరికి అరాందాల్సిన నిధులు దారులు మళి్లరాంచి 
న్డు నేడు పనులు చేస్తున్నారు. పనులనీనా దాదాప్ పూరితు అయా్యయని ప్రగల్్బలుపోతుననా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వరాం న్డు నేడు కార్యక్రమాల గరిరాంచి ఖరుచిపెటిటీన నిధులు పూరతుయిన 
నిరా్మణాలు గరిరాంచి శే్వతపత్రరాం విడుదల చేయాలని కోరుతున్నాను. పద బీసీ విదా్యరుథాలక్ ఇనిసిటిటూ్యషన్సి కి అరాందుతుననా ఫీజు రియరాంబరెసి్మరాంట్ విదా్యరుథాల ఖాతకే చేరవేస్తుమని చెప్్ప 
ల్ట్ చేస్తురాంట్ యాజమాన్యరాం వారి హాల్ టికెట్్ల ఆప్క్రాంట్ననా పరిసథాతి గరిరాంచి ఎప్్పడైన్ ఆలోచిరాంచారా..?, ప్రభుత్వ ఉదో్యగాల జీతలు చూసేతు ఒకటవ త్దీ నురాంచి 15వ తర్క్ 
పారిపోయి మారిపోయిన ఎవరిని అడగ మారాచిరు, ఒకటి రెరాండు నెల మొదట్్ల వారి అవసరాలను ఎవరు తీరుస్తురని అనుక్రాంట్న్నారు.. ఎనోనా రకాల సమస్యలతో ఎదుర్త స్గస్తుననా 
మీ వైసీపీ పాలన ఎరాంతో కాలరాం స్గదు రానుననాది ప్రజా ప్రభుత్వమే అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆధ్వర్యరాంలో జనసేన ప్రభుత్వనినా స్థాప్స్తురాం మీరు చేసన అక్రమాలను తప్పక్రాండా 
తగ చర్యలు తీస్క్నే పరిసథాతి వస్తురాందని త్ల్యజేస్తున్నాను… అని కిషోర్ త్ల్పారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో గనుక్ల కిషోర్, పూసల లక్ష్మీ మల్్లశ్వరరావు, కరాంథర్, అల్ఖ్, అమీన్, రాజా, 
హేమరాంత్ యాదవ్, హరి, ష్జహాన్, వెరాంకట్ష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

పవనన్న స్రథ్యంలోనే రాష్ట్ర అభివృదిధి: రాటాల 
రామయ్య

శతఘ్నా న్్యస్: ఒరాంటిమిటటీ: 
పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమరాంత్రి 
అయిత్నే ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
అభివృదిధి అనినా రరాంగాలలో 
స్ధ్యమని రాష్ట్ర జనసేన చేనేత 
వికాస కార్యదరి్శ రాట్ల 
రామయ్య పరకున్నారు. 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమరాంత్రి 

చేయాలననా దృఢ సరాంకల్పరాంతో ప్రజల ఆశీరా్వదరాంతో కొనస్గతుననా పవనననా ప్రజా 
బాట కార్యక్రమరాం శనివారరాంతో 39వ రోజుక్ చేరుక్రాంది. పవనననా ప్రజాపాట 
కార్యక్రమరాంలో భాగరాంగా శనివారరాం ఒరాంటిమిటటీ మరాండలరాం పరిధిలోని కొరాండ మాచ్పల్్ల 
గ్రామపరాంచాయతీలో పర్యటిరాంచి ప్రతి ఇరాంటికి జనసేన పార్టీ రూపొరాందిరాంచిన సదాధిరాంతల 
కరపత్లను పరాంచ్తూ, జనసేన పార్టీ సదాధిరాంతలను త్ల్యజేసూతు, పవనననా ప్రజాపాట 
స్గతురాంది. ఈసరాందర్రాంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య 
మాట్్లడుతూ, ప్రస్తుత ముఖ్యమరాంత్రి జగనో్మహన్ రెడడు చేస్తుననా అరాచక పాలనను 
ప్రజలరాందరూ,దృషటీలో ఉరాంచ్కొని రాబోయ్ 2024 ఎనినాకలలో జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ను ముఖ్యమరాంత్రిని చేయాలని ఆయన కోరారు.

బొజ్జ శ్రీను కుటంబాని్న పరామరి్శంచిన డాక్టర్ 
పిలాలా శ్రీధర్

శతఘ్నా న్్యస్: ప్ఠాప్రరాం 
నియోజకవరగొరాం విరవాడ 
గ్రామరాం నరాందు జనసైనిక్డు 
బొజజీ శ్రీను సతీమణి 
బొజజీ వెరాంకటలక్ష్మి రోడుడు 
ప్రమాదవశాతుతు అకాల 
మరణానికి చిరాంతిసూతు 
ప్ఠాప్రరాం నియోజకవరగొ 
జనసేన న్యక్లు శ్రీ 

విష్్ణ హాస్పటల్ అధినేత డాకటీర్ ప్ల్్ల శ్రీధర్ బొజజీ శీను క్ట్రాంబానినా పరామరి్శరాంచి 
మనోధైరా్యనినా నిరాంపడరాం జరిగరాంది. ఈ కార్యక్రమరాంలో భాగరాంగా బొజజీ శ్రీను, బతితున 
వీరబాబు, బిజెప్ న్యక్లు ప్ల్్ల ముత్యలరావు, రామిశెటిటీ సూరిబాబు, వెలుగల 
దొరబాబు, ఎర్ గరాంగాధర్, ప్ కామేశ్వరరావు, ప్ చక్రి, పల్నాటి మధు, గటటీరాం భీమరాజు, 
కరాంద సోమరాజు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్నారు.

కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన 
జనసేన పార్్ట నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: గరాంటూరు జిల్్ల సత్తునపల్్ల లో ఆత్మహత్య చేస్క్ననా కౌలు రైతుల 
క్ట్రాంబాలకి లక్ష రూపాయలు చొప్్పన చెక్కులను అరాందిరాంచనుననా జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్. ఈ సరాందర్రాంగా విజయవాడ తూరు్ప నియోజకవరగొరాం లో, జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరి్శ అమి్మశెటిటీ వాస్ పార్టీ ఆఫీస్లో, ఆయన సూచనల మేరక్, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర జాయిరాంట్ సక్రెటర్ శ్రీమతి పోతిరెడడు అనిత ఆధ్వర్యరాంలో జనసేన 
కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర పోసటీర్ ఆవిషకురిరాంచిన తూరు్ప నియోజకవరగొరాం జనసేన పార్టీ 
న్యక్లు. ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర జాయిరాంట్ సక్రెటర్ పోతిరెడడు అనిత, 
నగర ఉపాధ్యక్షులు సోమవారరాం, దోమకొరాండ మేర్, పాశరాం స్జాత, గరాంట్పల్్ల స్జాత, 
దోమకొరాండ అశోక్, పోతిరెడడు రమణ, హరి ప్రస్ద్, యడ్లపల్్ల శివ న్గరాజు, పెది్రెడడు 
తిలక్, ఉమామహేశ్వరరావు, అనిల్, బరాండ ప్రదీప్, పెరాందురితు విజయ్, మోప్దేవి మోహన 
ప్రస్ద్, రమణ స్యి, స్యి మోహన్, నరాందేప్ రవి మరియు జన సైనిక్లు పెద్ 
ఎతుతున పాల్గొన్నారు.

కౌలురైతు భరోస్యాత్రను విజయవంతం 
చేయండి: శీలం బ్రహమెయ్య

శతఘ్నా న్్యస్:  మైలవరరాం: జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయరాం మైలవరరాం నరాందు ఏరా్పట్చేసన 
విల్కరుల సమావేశరాంలో జనసేన పార్టీ మైలవరరాం 
మరాండల అధ్యక్షులు శీలరాం బ్రహ్మయ్య మాట్్లడుతూ.. 
డసరాంబర్ 18 ఆదివారరాం మధ్్యహనారాం 12 గరాంటలక్ 
కౌలురైతు భరోస్యాత్రలో భాగరాంగా జనసేన పార్టీ 

అధినేత, ప్రజాన్యక్డు, కౌలురైతుల ఆపదా్బరాంధవుడు పవన్ కళ్్యణ్ సత్తునపల్్లలో నిర్వహిస్తుననా 
సభక్ వేల్దిగా జనసైనిక్లు, వీర మహిళలు మరియు కౌలురైతులు తరల్రావాలని 
ప్లుప్నిచాచిరు. మరణిరాంచిన కౌలురైతుల సరాంఖ్య ఉమ్మడ గరాంటూరు జిల్్లలో ఎక్కువ సరాంఖ్యలో 
ఉననారాందువల్ల, మొదట మధ్్యహనారాం 1.00 గరాంటలక్ నిర్వహిరాంచవలసన సభను, ఒక గరాంట 
మురాందుగానే మధ్్యహనారాం 12.00 గరాంటలక్ మొదలవుతురాందని త్ల్యజేశారు.

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

ఆతమె రక్షణ కు కరాటే విద్య ఎంతో అవసరం: 
ఎం హనుమన్

శతఘ్నా న్్యస్: విజయవాడ, కేదరసే 
పటలోని ఫ్్యచర్ పాత్ సూకుల్ నరాందు 
కరాట్ బెల్టీ టస్టీ మరియు సల్ఫ్ 
డఫెన్సి ట్రైనిరాంగ్ ఇవ్వడరాం జరిగరాంది. 
కార్యక్రమరాంలో భాగరాంగా కరాట్ శిక్షణ 
తీస్క్ననా విదా్యరుథాలకి సరిటీఫికెట్ లు 
అరాందజేడరాం జరిగరాంది. ఆత్మ రక్షణ 
విద్య మహిళలక్ ఈ రోజులో్ల చాల్ 

ముఖ్యమని త్ల్యజేసూతు ప్రతి ఒకకురూ ఆత్మ రక్షణ విద్య నేరుచికోవాలని, ఆత్మరక్షణ 
మారషాల్ ఆర్టీస్ విద్య మన ప్చీన విద్య, మన ప్చీన కళను మనరాం గరితురాంచి ప్రతి ఒకకు 
తల్్లదరాండ్రులు ప్రోతసిహిరాంచాలని సల్ఫ్ డఫెన్సి ప్రోగ్రామ్ నిర్వహిరాంచిన ఫ్్యచర్ పాత్ 
సూకుల్ ప్రినిసిపల్ అరాండ్ మేనేజె్మరాంట్ క్ మరియు జగదీష్ ప్రస్ద్ ఒకిన్వాన్ గోజు 
రు్య కరాట్ సూకుల్ అఫ్ ఇరాండయా క్ కృష్్ణ డస్రాక్టీ చీఫ్ ధన్యవాదాలు త్ల్యజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమరాంలో పాల్గొననా జనసేన రాష్ట్ర బీసీ న్యక్డు మరియు న్్యయవాది ఎరాం 
హనుమన్ మాట్్లడుతూ క్రౌ మగ సల్ఫ్ డఫెన్సి అనేది ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రరాంలో మొదటిస్రి 
వెలుగలోనికి తీస్కొచిచిరాంది హనుమాన్ అరాండ్ డేర్ టీరాం. ఈ సల్ఫ్ డఫెన్సి వల్ల ముఖ్యరాంగా 
మహిళలక్ ఈ రోజులో్ల జరుగతుననా సరాంఘటన గాని ఈవ్ టీజిరాంగ్ నురాండ మహిళలు 
తమను తము రక్రాంచ్కోవాలరాంట్ ఒకే ఒకకు మారగొరాం ఆత్మరక్షణ శిక్షణ, ఈ శిక్షణను 
తల్్లదరాండ్రులరాందరూ తమ ప్ల్లలను నేరి్పరాంచే విధరాంగా ప్ల్లలను ఆత్మ రక్షణ కా్లస్లకి 
పరాంప్రాంచి వారిని ప్రోతసిహిరాంచాల్సిరాందిగా కోరారు. కరాట్ అరాంట్ ఒక సరిటీఫికెట్సి గరిరాంచి 
నేరుచికోనెది కాదు. సో్పర్టీస్ కోట్లోన్ కరాట్ చేరచిబడరాంది. గవరనామ్రాంట్ ఎగాజీమ్సి లో 
కూడా దీనికి రిజరే్వషన్ అనేది కల్్పరాంచారు, కరాట్ మన ఒలరాంప్క్సి లో ఉరాండడరాం కూడా 
మనక్ గర్వకారణరాం. ఆత్మ రక్షణక్, చ్రుక్తన్నికి, సో్పర్టీస్ కోటలో ఉదో్యగాలను 
సరాంపాదిరాంచడానికి అనినాటికీ ఈ కరాట్ అనేది చాల్ చాల్ ఉపయోగపడుతురాందని, 
కాబటిటీ కరాట్ ప్రతి ఒకకురూ నేరుచికోవాల్సిరాందిగా హనుమన్ త్ల్పారు.

మానవత్ంతో ప్రమాదకరమైన గుంతలు పూడిచిన 
హుస్్నబాద్ జనసైనికులు

శతఘ్నా న్్యస్: హుస్నాబాద్: త్లరాంగాణ రాష్ట్ర ఇరాంచార్జీ నేమూరి శరాంకర్ గౌడ్ సూచన 
మేరక్, ఉమ్మడ కర్రాంనగర్ జిల్్ల హుస్నాబాద్ నియోజకవరగొరాంలో, హుస్నాబాద్ నురాండ 
మడత గ్రామానికి వెళ్ళి మూలమలుప్ దారిలో రోడుడుకి ఆనుక్ని ప్రమాదకరమైన గరాంత 
ఏర్పడ కొనినా నెలలు గడుస్తున్నా.. అధికారులు ఎవరూ పటిటీరాంచ్కోకపోవడరాంతో, జనసేన 
పార్టీ హుస్నాబాద్ నియోజకవరగొరాం ఆధ్వర్యరాంలో సమ్రాంట్తో ఆ గరాంతని పూడచిడరాం 
జరిగరాంది. ఈ సరాందర్రాంగా నియోజకవరగొ కోఆరిడునేటర్ తగరప్ శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ 
నిత్యరాం రదీ్గా ఉరాండే రోడుడు కావడరాంతో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశరాం ఉరాందని, ఇల్రాంటి 
చర్యలు జరుగక్రాండా అధికారులు స్పరాందిరాంచి వెరాంటనే చర్యలు చేపట్టీలని కోరారు. ఈ 
కార్యక్రమరాంలో న్యక్లు పొడశెటిటీ విజయ్, మొలుగూరి అరవిరాంద్, బతుతుల జగదీష్, 
సరాంతోష్ పాల్గొన్నారు.

గంటూరు: జనసేన పార్్ట మీడియా సమవేశం
శతఘ్నా న్్యస్: గరాంటూరు జిల్్ల జనసేన పార్టీ కారా్యలయరాంలో శనివారరాం జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దరాండ్ల మనోహర్ 
అధ్యక్షతన మీడయా సమావేశరాం నిర్వహిరాంచారు.. ఈ సమావేశరాంలో న్దరాండ్ల మనోహర్ మీడయాతో మాట్్లడుతూ 
మాచర్లలో చోట్ చేస్క్ననా దాడుల్నా, అకకుడ పరిణామాలను ఖరాండస్తున్నారాం.. ఇది అప్రజాస్్వమికరాం..దీనినా 
ప్రజాస్్వమికవాదులరాందరూ ఖరాండరాంచాలని అన్నారు. ప్రజాస్్వమ్యరాంలో రాజకీయపరమైన కార్యక్రమాలు చేస్క్నే 
హక్కు అరాందరికీ ఉరాంది. అధికారానినా అడుడుపెట్టీక్ని దానినా అడుడుకోవడరాం దారుణరాం, వైసీపీ శాశ్వత అధికారరాం లక్షష్రాంతో 
ఈ విధరాంగా మురాందుక్ వెళతురాందని, ఘరషాణ వాతవరణరాం సృషటీరాంచడరాం.. ప్రజల్నా భయబ్రాంతులక్ గరి చేయడరాం.. 
ప్రైవేట్ ఆస్తులపై, వ్యక్తులపై దాడులు చేయడరాం ఎరాంత మాత్రరాం సరి కాదని, పోలీస్లు ఇల్రాంటి ఘటనలను 
అడుడుకోవాల్సిన ఆవసరరాం ఉరాందని న్దరాండ్ల త్ల్యజేస్రు.
రైతు భరోస్ యాత్రపై… న్దరాండ్ల మాట్్లడుతూ సత్తునపల్్లలో ఆదివారరాం రైతు భరోస్ సభ మధ్్యహనారాం 12 గరాంటలకే 

ప్రరాంభిరాంచనున్నారాం. రైతులో్ల ఒక భరోస్ నిరాంపరాందుక్ ఏరా్పట్ చేసన ఈ కార్యక్రమానికి పోలీస్లు కూడా సహకరిరాంచాలని కోరారు, గరాంటూరు జిల్్లలో ఊహిరాంచిన దానికరాంట్ కౌలు రైతుల 
ఆత్మహత్యలు అధికరాంగా ఉననారాందున స్మారు 280 మరాందికి పైగా క్ట్రాంబాలక్ చెక్కులు పరాంప్ణీ చేయాల్సి ఉరాంది. పల్నాడు ప్రాంతరాంలో ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టీ ఆ ప్రాంతరాంలో 
కార్యక్రమరాం ఏరా్పట్ చేశారాం, కానీ అప్్పడే కార్యక్రమానినా అడుడుక్నే ప్రయతనాలు మొదలయా్యయి, జీప్లో్ల వెళ్్లదు్, బస్సిలో్ల వెళ్్లదు్ అరాంటూ ఆరాంక్షలు పెడుతూ లబి్దారుల్నా మభ్యపెట్టీ కార్యక్రమాలు 
మొదలు పెట్టీరు… జనసేన నురాంచి రూ. లక్ష తీస్కొరాంట్ ప్రభుత్వరాం ఇచేచి ఏడు లక్షలు పోతయి అని ప్రచారరాం చేస్తున్నారు. అనినా జిల్్లల మాదిరి ఇకకుడ కూడా ప్రజల్నా మోసరాం చేసే కార్యక్రమాలు మొదలు 
పెట్టీరు. గ్రామాలో్ల రైతుల క్ట్రాంబాలక్ బెదిరిరాంప్లు కూడా మొదలైనట్టీ త్లుసోతురాంది, వరాషాలక్ దబ్బతిననా పరాంటలక్ పరిహారరాం ఇచేచి విషయరాంలోన్ ప్రభుత్వరాం విఫలమయి్యరాంది, ముఖ్యమరాంత్రి బాధ్యత 
ల్క్రాండా ప్రవరితుస్తున్నారు, రైతుల పక్షాన మా డమారాండు్ల అనీనా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారు సత్తునపల్్ల వేదిక నురాంచి ప్రభుత్వరాం మురాందు పెడతరు.

రైతు భరోస్ యాత్ర పోస్టరలాను ఆవిష్కరించిన బొబ్్బపలలా సురేష్
శతఘ్నా న్్యస్: సరే్వపల్్ల నియోజకవరగొరాం: ముతుతుకూరు పటటీణరాంలోని జనసేన పార్టీ కారా్యలయరాంలో శనివారరాం 
సరే్వపల్్ల నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ న్యక్లు బొబే్బపల్్ల స్రేష్ న్యుడు విల్కరుల సమావేశరాం ఏరా్పట్ చేశారు. 
ఈ సరాందర్రాంగా బొబే్బపల్్ల స్రేష్ న్యుడు మాట్్లడుతూ రాష్ట్రరాంలో 3,000 మరాంది కౌలు రైతులు చనిపోత్ ప్రతి 
క్ట్రాంబానికి రూ.లక్ష రూపాయలు చొప్్పన ఇప్పటికే ఆరు విడతలు ఆరు జిల్్లలో్ల 650 క్ట్రాంబాలకి జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆరిథాక సహాయరాం అరాందజేశారు. ఏడవ విడత ఉమ్మడ గరాంటూరు జిల్్లలోని సత్తునపల్్లలో 
300 క్ట్రాంబాలకి చెక్కులు అరాందజేయనున్నారు. ఈ విషయరాంపై నేడు పోసటీర్ ని విడుదల చేయడరాం జరిగరాందని అన్నారు. 
అదేవిధరాంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమరాంత్రి గారి సరాంత జిల్్లలో 46 మరాంది కౌలు రైతులు చనిపోయారని, అల్రాంటి ముఖ్యమరాంత్రి 
గారు ఆయన సరాంత జిల్్లలోనే 46 మరాంది కౌలు రైతులను కాపాడల్కపోయారని, మరి రాష్ట్రరాంలో 70 శాతరాం మరాంది 
కౌలు రైతులు ఉన్నారని, కౌలు రైతులను ఏ విధరాంగా ఆదుకొని కాపాడాలనే ఆలోచన చేయక్రాండా అరాందుక్ విరుదధిరాంగా 

వ్యవహరిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వరాం ఏర్పడ మూడుననార సరాంవతసిరాలు అవుతురాంట్ ఇప్పటివరక్ నెలూ్లరు జిల్్లలో మూడు తుఫానులు వచిచి రైతులు వేస్క్ననా పరాంటలను నట్టీట మురాంచి రైతులను తీవ్రాంగా 
నషటీపరిచాయి. కానీ తుఫాను కారణరాంగా నషటీపోయిన రైతులక్ పరాంట నషటీరాం కిరాంద ఆరిథాక స్యరాం చేయల్దు. కనీసరాం నషటీపోయిన రైతుల వివరాలు వెల్లడరాంచడరాం కానీ, ఆ రైతు క్ట్రాంబాలకి ఎకరాక్ 
రూ.పదివేల రూపాయలు చొప్్పన ఆరిథాక సహాయరాం అరాందజేస్తుమని చెప్్ప మాట ఇవ్వడరాం గానీ చేయల్దు. అల్రాంటి పరిసథాతులు కూడా ల్వు. మరి ఆ శాఖక్ సరాంబరాంధిరాంచిన మరాంత్రులు ఏరాం చేస్తున్నారు. 
రైతులక్ న్్యయరాం చేయల్నప్్పడు మరి ఆ శాఖక్ మరాంత్రి ఎరాందుక్, చేయల్ని వారికి మరాంత్రి పదవి ఇవ్వడరాం వృధ్నే కాదా. రాష్ట్ర ప్రజలు 151 మరాంది ఎమ్్మల్్యలను, 22 మరాంది ఎరాంపీలను ఇచిచి వీళళిని 
అధికారరాంలో కూరోచిబెడత్ కనీసరాం రైతులను ఆదుక్నే సథాతిలో కూడా ల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వరాం రాష్్రానికి రైత్ వెనునాముక అయిత్ అల్రాంటి రైతు కనీనారు పెడత్ రాష్్రానికి అరాంత మరాంచిది కాదు. కానీ అధికార 
పార్టీకి చెరాందిన రాష్ట్ర మరాంత్రులు, ఎమ్్మల్్యలు ఎరాంతసేప్ రైతులక్, రైతు క్ట్రాంబాలక్ న్్యయరాం చేస్తున్నారని కళ్ళి బుల్్ల మాటలు చెబుతున్నారే తప్ప, నిస్్వరధిరాంగా ఎవరూ కూడా ఇప్పటివరక్ రైతులక్ 
న్్యయరాం చేయల్దు. రైతులక్ అరాండగా ఉరాంట్రాం, రైతులను ఆదుక్రాంట్రాం, రైతు పరాండరాంచిన పరాంటకి గట్టీబాట్ ధర కల్్పస్తురాం, రైతు భరోస్ కేరాంద్రాలో్ల కొనుగోలు చేసన ధ్న్్యనికి పూరితుస్థాయిలో 
సకాలరాంలో డబు్బలు అరాందిస్తురాం అనేటట్వరాంటి విషయానినా వెల్లడ చేసన దాఖల్లు ల్వు. రాష్ట్రరాంలో నిజమైన రైతుబిడడు ఎవరయా్య అరాంట్ మా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాత్రమే, రైతు కనీనారు 
తుడచేది ఎవరయా్య అరాంట్ మా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాత్రమే, రైతులక్ అరాండగా నిలబడన పార్టీ ఏది అరాంట్ ఒక జనసేన పార్టీ మాత్రమే, ఇకనైన్ రైతులు కళ్ళి త్రిచి ఒకకుస్రి ఆలోచిరాంచరాండ. 
ఇప్పటికే రైతులు వ్యవస్యరాం చేయాల్ వదా్ అనే సరాందిగధిరాంలో ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వరాం కూడా వ్యవస్య శాఖనే పూరితుగా నిరి్వర్యరాం చేసే విధరాంగా పరిపాలన కొనస్గస్తురాండడరాం దురా్మరగొరాం. కాబటిటీ 
దయచేస రైతరాంగరాం అరాంత కూడా ఒకకు క్షణరాం ఆలోచిరాంచాలని జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుతున్నామని స్రేష్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన పార్టీ న్యక్లు షేక్ రహరాం, బల్్లరాం భాను, చరాంద్ర, 
నరసరాంహులు, జానీ సరాంగ్, చిననా, రహమాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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