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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

జనంతో మమేకం....

జనసేనాని విశ్వరూపం!

• పోరాటమే ఊపిరిగా... ప్రజాకంటకులకు పక్కలో బల్లెమై...
• దోపిడీదారుల గండెలదర... ప్రజాక్షేత్ంలో పరవళ్లె తొకు్కతూ..
• జోరు పంచిన జనసేనాని... కదన సనానిహాలు షురూ
శతఘ్ని న్యూస్: జనం మధయూ.. జనంతో మమేకమవుతూ... జనవాణిని తన బాణిగా చేసుకుని 
నితయూం ప్రజా సమసయూలపై పోరాటం చేస్తూ.. కష్టాల్లో ఉనని ప్రజల్ని ఆదుకుంటూ.. పాలక 
– ప్రతిపక్షాల పాత్రను పోషిస్తూ.. పార్టాని ప్రజలకు చేరువ చేస్తూ.. మరోవైపు రాబోయే 
ఎనినికలకు వ్యూహాలు రచిస్తూ.. పార్టా శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం గావిస్తూ.. 2022ల్ జనసేన 
పార్టాని అధికారం వైపు నడిపంచే దిశగా అడుగులు వేయంచారు జనసేన అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్. అనిని వరాగాల ప్రజల సమసయూలకు సమ ప్రాధానయూత ఇస్తూ.. ప్రభుత్వ 
తపపిదాలను, వైఫల్యూలను, ప్రజా వయూతిర్క విధానాలను ఎతితూ చూపుతూ ప్రతిపక్ష పాత్రల్ 

ఒదిగిన శ్రీ కళ్యూణ్.... కౌలు రైతు భరోసా యాత్రతో పాలకులు పోషించాల్సిన బాధయూతను తన భుజస్ంధాల మీద వేసుకుని అననిదాత కుటంబాలకు ఆసరాగా నిలచారు. 
మతసి్యకారులకు నేనునానినంటూ మొదలు పెట్టాన పోరాటం జనవాణి – జనసేన భరోసాతో తారా సాథాయకి చేరంది. అనిని వరాగాల ప్రజల సమసయూలు స్వయంగా ఆలకిస్తూ.. 
అర్జీలు స్్వకరస్తూ చేపట్టాన కారయూక్రమం ముఖయూమంత్రికి కంగారు పుట్టాంచింది. ఏనాడు నేరుగా ప్రజల నుంచి సమసయూలు స్్వకరంచని శ్రీ జగన్ రెడిడి ప్రజల నుంచి నేరుగా 
సమసయూలు వింటాను అనే పరస్థాతికి తీసుకు వచాచారు. ప్రభుత్వం అడుగడుగునా ఆంక్షలు పెడుతునాని ఆ కంచెలను తంచుకుని మర్ ప్రజల వదదేకు వెళ్లో తన ఉద్దేశానిని 
చాటారు. కారయూకరతూల్లో ధైరాయూనిని, పోరాట పట్మను నింపారు. 2024ల్ జనసేన పార్టా ప్రభుత్వ ఏరాపిటకు 2022 ల్నే రూట్ మ్యూప్ వేసేశారు.. 2023 ల్ ఎనినికల కదన 
రంగంల్ అలుపెరుగని పోరాటం చేసేందుకు వీలుగా వారాహిని యుదాధానికి స్దధాం చేశారు.
• మతసి్యకారుల్లో భరోసా నింపన మొదట్ అడుగు
2021 ఏడాదిని జాబ్ కాయూలండర్ వయూవహారంల్ ప్రభుత్వ వైఫల్యూలను ఎతితూ చూపుతూ 
మొదలు పెట్టాన పోరాటానిని రహదారుల యుదధాంతో ముగించిన జనసేన పార్టా అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్., 2022 ఏడాదిని తన హృదయానికి ఎంతో చేరువైన, తనకు ఇషటామైన 
గంగపుత్రుల(మతసి్యకారులు)కు భరోసా నింపే సభతో మొదలు పెటాటారు. మతసి్యకారుల 
జీవితాల్లో చీకటలో నింపుతూ ప్రభుత్వం తీసుకువచిచాన జి.ఒ. 217కు వయూతిర్కంగా.. వైస్పీ 
హయాంల్ మతసి్యకారులు ఎదుర్ంటనని సమసయూలు ప్రభుత్వం దృషిటాకి తీసుకువెళ్లో పాలకుల్లో 
కదల్క తేవడమే లక్ష్యంగా నరసాపురం వేదికగా మతసి్యకార అభుయూననితి సభ నిర్వహించారు. 
మతసి్యకారుల పొటటాకొట్టా 217 జీవో కాపీలను సభ సాక్షిగా చించేస్న శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజల్ని 
దోపడి చేసే చటాటాలను ఉలలోంఘ్ంచడం తపుపికాదని తల్పారు. చీకట్ చటాటానిని రదుదే చేయాల్సింద్నని డిమ్ండ్ చేశారు. మతసి్యకార భరోసా పేరట ప్రభుత్వం చేసుతూనని 
మోసానిని ఎండగటాటారు. సమసయూలు తీరుసాతూరని అధికారం ఇసేతూ కొతతూ సమసయూలు సృషిటాసుతూనానిరంటూ మండిపడాడిరు.
• భవిషయూత్ రాజకీయ ముఖచిత్రానిని ఆవిష్రంచిన ఆవిరాభావ సభ
రాష్ట్రల్ సాగుతునని రాక్షస పాలన అంతానికి పంతం పట్టాంది మ్ర్చా 14న ఇపపిటం వేదికగా నిర్వహించిన జనసేన పార్టా ఆవిరాభావ సభ. జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆంధ్రప్రద్శ్ భవిషయూత్ రాజకీయ ముఖచిత్రానిని ఇపపిటం సభ సాక్షిగా ఆవిష్రంచారు. ప్రజల్ని నానా ఇబ్ందులకు గుర చేసుతూనని వైస్పీ ప్రభుతా్వనిని గద్దే దించాల్సిన 
ఆవశయూకతను చాటతూ.. అందుకోసం ఐకయూ కారయూచరణ అవశయూమని వెలలోడించారు. వైస్పీ వయూతిర్క ఓట చీల్చా ప్రసక్తూ ల్దని తేల్చారు. 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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లక్షల్దిగా తరల్వచిచాన పార్టా శ్రేణులను రాబోయే సార్వత్రిక సంగ్రామ్నికి స్దధాం చేశారు. 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చేస్న ప్రసంగం రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రానిని మ్ర్చా శకితూ తనకు మ్త్రమే 
ఉందనని విషయానిని ప్రజలకు అరధామయేయూల్ తల్యచేస్ంది. జనసేన ప్రభుత్వ సాథాపన ఓ 
చారత్రక అవసరం అనని నమ్మకానిని ప్రజల్లో కల్గించారు. పార్టా శ్రేణులు ప్రజల్లోకి వెళలోందుకు 
వీలుగా షణు్మఖ వ్యూహానిని ఆవిష్రంచారు. అనిని వరాగాల ప్రజల ఆకాంక్షలకు రూపమైన షణు్మఖ 
వ్యూహంతో పాట ఆవిరాభావ సభ విజయం పార్టా శ్రేణుల్లో రెట్టాంచిన ఉతాసిహానిని ఇచిచాంది. అద్ 
సమయంల్ అధికార పార్టాకి వెనునిల్ వణుకు పుట్టాంచింది. అపుపిల్ని ఆంధ్రప్రద్శ్ జనసేన 
లక్ష్యమని తల్పన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అధికార మదంతో కొటటాకుంటనని వైస్పీ మహీష్నిని 
కొము్మలు విరగ్గాట్టా కూరోచాబెడతామని శపధం చేశారు.
జనసేన యుదధా సనానిహక సభగా చెపుపికునే ఇపపిటం ఆవిరాభావ సభకు రాష్ట్రం నలుమూలల 
నుంచి 4 లక్షల మందికి పైగా జనసేన శ్రేణులు, ప్రజలు తరల్వచిచానటటా ప్రభుత్వ నిఘా వరాగాలు 

వెలలోడించడంతో ప్రతయూరుధాల్లో కంగారు రెట్టాంపయయూంది.
• కౌలు రైతు కుటంబాలకు కొండంత అండగా....
పాదయాత్రల్ ముఖయూమంత్రి కౌలు రైతులకు నేనునానిను.. నేను వినానిను అని చెపాపిరు. 
అధికారంల్కి వచిచాన తరా్వత కౌలు రైతుల్ని ఆదుకునేందుకు గత ప్రభుతా్వలు అమలు చేస్న 
చటాటానిని నిర్్వరయూం చేశారు. కొతతూ చటటాంతో కౌలు రైతుకి కనీస భరోసా ల్కుండా చేశారు. ఎరువులు 
ల్వు.. వితతూనాలు రావు.. సబ్సిడీలు ఇవ్వరు.. ఇవనీని పక్న పెడితే కనీసం కౌలు రైతు అనని 
గురతూంపు కూడా ల్కుండా చేస్ంది శ్రీ జగన్ రెడిడి తీసుకువచిచాన కొతతూ చటటాం. దీనికి తోడు వరుస 
విపతుతూలు, పంట నష్టాలు దికు్తోచని స్థాతిల్ కుటంబ పోషణ భారంగా మ్ర అననిదాతలు 
ఆత్మహతయూలకు పాలపిడిన పరస్థాతి. శ్రీ జగన్ రెడిడి ముఖయూమంత్రి అయాయూక క్వలం కౌలు రైతుల 
ఆత్మహతయూలు మూడు వేలు దాట్శాయ. కౌలు రైతుల ఆత్మహతయూలు.. ఆత్మహతయూల తరా్వత 
వార కుటంబాల దీనావసథాలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ దృషిటాకి వచాచాయ. శ్రీ జగన్ రెడిడి తీసుకువచిచాన 
కొతతూ చటటాం ప్రకారం ఓ కౌలు రైతు అపుపిలపాలై ఆత్మహతయూకు పాలపిడితే వెంటనే ప్రభుత్వం 
నుంచి త్రీ మ్యూన్ కమిటీ.. పోలీస్, రెవెన్యూ, వయూవసాయశాఖ అధికారులతో కూడిన కమిటీ 
బాధిత కుటంబం వదదే వివరాలు తీసుకుని వారం రోజుల్లో రూ. 7 లక్షల పరహారం అందచేయాల్. ఈ పరహారం చెల్లోంపుల్లో కూడా ఎన్ని అవకతవకలు. న్ట్కి కోట్కి 
ఒకరకి అదీ ఎమ్్మల్యూ అనుకూలురో.. వైస్పీ సానుభూతిపరుల్ అయతేనే వెంటనే పని జరుగుతుంది. కొంత మందికి రూ. లక్ష, రెండు లక్షలు ఇచిచా చేతులు దులుపుకునని 
సందరాభాలు కూడా ఉనానియ. ఈ అంశం మీద జనసేన పార్టా.. రైతు స్వరాజయూ వేదిక అనే స్వచ్ంద సంసథాతో రాష్ట్ర వాయూపతూంగా పరశీలన చేయంచారు. ఆ నివేదికలు చూశాక 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వెంటనే ఒక నిర్ణయానికి వచాచారు. ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతు కుటంబాలకు రూ. లక్ష చొపుపిన ఆరధాక సాయం అందచేయనుననిటటా ఉగాది 
పండుగ రోజు ప్రకట్ంచారు. ఈ కారయూక్రమ్నికి జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్రగా నామకరణం చేశారు. కారయూక్రమ్నికి తనవంతుగా మొదట రూ. 5 కోటలో విరాళం 
అందచేశారు.

ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లో వేదికగా జనసేన పార్టా కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర 
ప్రారంభం అయయూంది. కొనిని కుటంబాలను వార ఇళలోకు వెళ్లో పరామర్శంచి.. రూ. లక్ష చొపుపిన 
సాయం అందచేశారు. మరకొనిని కుటంబాలకు మనీనిలల్ ఏరాపిట చేస్న రచచాబండ కారయూక్రమంల్ 
ఆరధాక సాయం అందచేశారు. ఆ కుటంబాల దీన స్థాతి చూస్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కళ్లో చెమరాచాయ. రూ. 
లక్ష ఆరధాక సాయంతో పాట అంధకారంల్ చికు్కునని వార బ్డడిల జీవితాల్లో చదువుల వెలుగులు 
నింపాలని నిర్ణయం తీసుకునానిరు. ఏ జిల్లోకి ఆ జిల్లో సాథానిక నాయకులతో కలస్ ఒక ట్రస్టా ఏరాపిట 
చేస్ ఆ ట్రస్టా నుంచి ఆత్మహతయూకు పాలపిడిన అననిదాతల బ్డడిలను చదివించేందుకు ఏరాపిటలో చేశారు. 
ఇపపిట్ వరకు ఏడు జిల్లోల్లో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర పూరతూ చేశారు. అనంతపురం జిల్లోల్ 31, 
పశ్చామ గోదావర జిల్లోల్ 40, ఉమ్మడి కరూనిలు జిల్లోల్ 127, ప్రకాశం జిల్లోల్ 73, తూరుపి 
గోదావర జిల్లోల్ 50, ఉమ్మడి కడప జిల్లోల్ 119, డిసంబర్ 18వ తేదీన సతతూనపల్లోల్ జరగిన 
కౌలు రైతు భరోసా సభల్ 210 కౌలు రైతు కుటంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ రూ. లక్ష చొపుపిన 
ఆరధాక సాయం అందచేశారు. క్వలం ఈ ఆరధాక సాయం రూపంల్ ఇపపిట్ వరకు రూ. 6.5 కోటలో 
అందచేశారు.
ప్రతి సభల్ కౌలు రైతుల ఉసురు తీస్న శ్రీ జగన్ రెడిడి ప్రభుత్వ తీరుపై విరుచుకుపడుతూ.. తనపై 

వయూకితూగతంగా చేసుతూనని విమర్శల్ని తిపపికొడుతూ.. జనసేన పార్టాకి అవకాశం ఇవ్వమని కోరుతూ.. విజయవంతంగా కారయూక్రమ్నిని నిర్వహిస్తూ వచాచారు. జనసేన కౌలు రైతు 
భరోసా యాత్ర ద్బ్కి వైస్పీ ప్రభుత్వం బలవన్మరణాలకు పాలపిడిన కౌలు రైతుల కుటంబాల చుటూటా పరుగులు పెట్టాంది. మొదట శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సభకు వెళలోవదదేని 
మభయూపెట్టా ప్రయతనిం చేస్ంది. కొంత మందికి అపపిట్కపుపిడు రూ. 7 లక్షలు అకౌంట్ ల్ వేసేస్ంది. కొంత మందికి రూ. లక్ష-రూ.2 లక్షలు ఇల్ ఇషటాం వచిచానటటా 
పరహారం చెల్లోంచడం మొదలు పెట్టాంది. అయనా కౌలు రైతుల కుటంబాలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సభలకు వసుతూండడంతో వారని భయబ్ంతులకు గుర చేయడం.. అదీ 
సాధయూపడకపోతే అనుమతుల పేరట సభల్ని అడుడికునే ప్రయతానిలు చేయడం.. ఇల్ శకితూవంచన ల్కుండా తన ప్రయతానిలు తాను చేస్తూ వసతూంది. రైతులు మ్త్రం శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ అండ తమకు అవసరం అనని విషయానిని గ్రహించారు.
• జనానికి భరోసా ఇచిచాన ‘జనవాణి’
ప్రజా క్షేత్రంల్ దశాబాదేల తరబడి తీరని సమసయూలు కొనిని అయతే.. వైస్పీ ప్రభుత్వం వచాచాక సృషిటాంచిన 
సమసయూలు కొనిని.. సమసయూలు వందలు, వేల సంఖయూల్ పేరుకుపోతునాని వాట్ని పట్టాంచుకునే నాధుడు, 
పరష్రంచే దికు్ ప్రజలకు కనబడని పరస్థాతి. పాలకులకు అసలు ప్రజా సమసయూలు పరష్రంచాలనని 
మనసు కూడా ల్ని దుస్థాతి. కనీసం వారానికో నెలకో ఒక సార గత ముఖయూమంత్రులు ప్రజల్ని నేరుగా 
కల్స్ వార సమసయూలు పరష్రంచే వారు. పరదాలు ఉంట్ తపపి ప్రజల చెంతకు రాల్ని శ్రీ జగన్ 
రెడిడి ముఖయూమంత్రి అయాయూక కనీసం ఒక్రని కూడా నేరుగా కల్స్ నీ సమసయూ ఏంట్ అని అడిగిన 
దాఖల్లు ల్వు. అల్ంట్ పరస్థాతుల్లో వైస్పీ ప్రభుతా్వనికి కనువిపుపి కల్గించేందుకు.. ప్రజా సమసయూల 
పరష్్రానికి తనవంతు కృషి చేసేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ నేరుగా ప్రజలను కల్స్ సమసయూలు 
తలుసుకుని.. అర్జీలు స్్వకరంచాలనని నిర్ణయానికి వచాచారు. ఆ ఆల్చన నుంచి పుట్టాంద్ ‘జనవాణి 
– జనసేన భరోసా’ కారయూక్రమం. జులై 3వ తేదీన మొదలైన ఈ కారయూక్రమం దా్వరా రాష్ట్ర వాయూపతూంగా 
ప్రజలు ఎదుర్ంటనని సమసయూలు, వయూకితూగత సమసయూలు అనినింట్కీ తనవంతు పరష్్రం చూపాలని నిర్ణయంచారు. ఈ కారయూక్రమ్నికి ప్రజల నుంచి ఊహించని సాథాయల్ 
సపిందన వచిచాంది. విజయవాడ వేదికగా నిర్వహించిన రెండు విడతల జనవాణి కారయూక్రమ్నికి రాష్ట్రం మూలల నుంచి సామ్నుయూలు కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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తరల్వచిచా తమ సమసయూలు చెపుపికునానిరు. అందుల్ మ్జారటీ వాటా వైస్పీ నాయకుల దాషిటాకాలకు బలైన వారు, వైస్పీ పాలనల్ సాధింపులకు ల్నైన వారు, సంక్షేమ 
పథకాలు అందని లబ్దేదారులు, విదాయూరుధాలు, నిరుదోయూగులు, ట్డ్్ గృహాల బాధితులు, రైతులు ఉనానిరు. వికల్ంగుల సమసయూలు, మైనారటీల సమసయూలు, వైస్పీ నేతల 
దౌరజీనాయూనికి బలైన అభాగుయూల బాధలు ఆలకించిన జనసేనాని చల్ంచిపోయారు. ఆ సమసయూలనినింట్ పరష్్రానికి విశ్ంత ఐఏఎస్ అధికార శ్రీ వరప్రసాద్ ఆధ్వరయూంల్ ఓ 
బృందానిని ఏరాపిట చేస్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సంతకంతో కూడిన కవరంగ్ లటర్ తో సంబంధిత శాఖలకు ల్ఖలు పంపారు. రాష్ట్ర సచివాలయంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ 
ఎన్ని సమసయూలకు పరష్్రం కూడా చూపారు. ఉభయ గోదావర జిల్లోలు.. తిరుపతిల్లో కూడా జనవాణి కారయూక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించి వేల్ది అర్జీలు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ స్వయంగా బాధితుల నుంచి స్్వకరంచారు.
• విశాఖల్ విషం కకా్రు
ఇక విశాఖ వేదికగా నిర్వహించ తలపెట్టాన ఐదో విడత జనవాణి – జనసేన భరోసా కారయూక్రమ్నిని ప్రభుత్వం 
అడుడికుంది. నవంబర్ 16వ తేదీన నిర్వహించాల్సి ఉనని ఈ కారయూక్రమం దా్వరా రాజధాని పేరట వైస్పీ 
నేతలు చేపడుతునని అరాచకాలు బయటకు వసాతూయనని అక్సుతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ని మూడు రోజుల పాట 
పోలీసు నిర్ంధంల్ ఉంచారు. 15వ తేదీ విశాఖ విమ్నాశ్రయం నుంచి వేల్ది మంది జనసైనికులతో 
రాయూలీగా బయలుద్రన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ను పోలీసులు అడుడికునానిరు. వీధి దీపాలు ఆర్పిస్ ఆటంకాలు 

కల్గించే ప్రయతనిం చేశారు. చివరకి జనసేనాని జనానికి 
అభివాదం కూడా చేయడానికి వీలు ల్దంటూ డీస్పీ 
సాథాయ అధికార ఆయన వాహనం పైకి ఎకి్ వారంచడం 
విమర్శలకు తావిచిచాంది. అపపిట్కపుపిడు సక్షన్ 30 అమల్లోకి తీసుకువచిచా జనవాణి కారయూక్రమం నిర్వహించకుండా 
పోలీసులు న్టీసులు ఇచాచారు.
ప్రతి కారయూక్రమం చటాటానికి ల్బడి నిర్వహించే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రభుత్వ కుట్రను ఎంతో సంయమనంతో.. 
సమయస్ఫూరతూతో తిపపికొటాటారు. పార్టా నాయకుల్ని అరెసుటా చేస్నా.. తనను అరెసుటా చేసాతూరు అని వదంతులు పుట్టాంచినా.. 
తనిఖీల పేరట అరధారాత్రి హడావిడి చేస్నా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ధైరయూంగా ఎదుర్నానిరు. తాను బస చేస్న హోటల్ నుంచే 
రాష్ట్ర రాజకీయాలతో పాట యావత్ ద్శ రాజకీయానిని తనవైపు తిపుపికునానిరు. విశాఖ ఘటన అనంతరం రాష్ట్ర 
రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు ర్పే ఎన్ని సంఘటనలు చోట చేసుకునానియ.

• 26 జిల్లోల్లో 26 జనవాణిలు
విశాఖల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతయూక్షంగా పాల్గానకునాని జనవాణి కారయూక్రమ్నిని నిర్వహించారు. ఐదు విడతలు జరగిన కారయూక్రమంల్ వందల సంఖయూల్ సమసయూలు అర్జీల 
రూపంల్ జనసేన గాయూర్జ్ కి వచాచాయ. వాట్ పరష్్ర ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతోంది. అద్ సమయంల్ సమయాభావం కారణంగా ఎంతో మంది తమ సమసయూలు 
చెపుపికోల్క నిరాశతో వెనుదిరగిన పరస్థాతి. అల్ వెనుదిరగిన వారతో పాట రాష్ట్ర వాయూపతూంగా సమసయూ అంటూ వచిచాన ప్రతి ఒక్రకీ అవకాశం ఇవా్వలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
నిర్ణయంచారు. 26 జిల్లోల్లో 26 జనవాణి కారయూక్రమ్లు నిర్వహించి సమసయూ ఉనని ప్రతి ఒక్రనీ కల్స్, అర్జీలు స్్వకరంచడంతో పాట పరష్్రానికి తనవంతు కృషి 
చేయనునానిరు. వచేచా జనవర నుంచి ఈ కారయూక్రమం ప్రారంభం కానుంది.
• ‘గుడ్ మ్రనింగ్ స్ఎం సర్’ అంటూ శ్రీ జగన్ రెడిడికి కునుకు ల్కుండా చేస్...
ఆంధ్రప్రద్శ్ రహదారుల దుస్థాతిపై గత ఏడాది నిర్వహించిన డిజిటల్ కాయూంపెయన్ తరా్వత ప్రభుత్వంల్ 
సపిందన వచిచాంది అనే కంట్ సపిందించినటటా నట్ంచింది. వరాషాకాలం తరా్వత రహదారుల మరమ్మతులు.. 
రోడ్ మ్యూప్ అంటూ ప్రచారాలు చేశారు. తరా్వత వేసవిల్ రోడలో నిరా్మణం అనానిరు. ముఖయూమంత్రి జులై 15 
నాట్కి రహదారుల మరమ్మతుల ప్రక్రియ పూరతూ చేస్ మొతతూం సషల్ మీడియాల్ అపోలోడ్ చేయమని హుకుం 
జార్ చేశారు. అయతే ఆ ప్రక్రియ కూడా ముందుకు వెళలో పరస్థాతి కనబడల్దు. దీంతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ముఖయూమంత్రి చెపపిన డెడ్ లైన్ డేట్ నుంచి మూడు రోజుల పాట ‘గుడ్ మ్రనింగ్ స్ఎం సర్’ అంటూ 
ఆయనిని నిద్రల్పే కారయూక్రమ్నికి శ్రీకారం చుటాటారు. గోతుల మధయూ ఉనని రాష్ట్ర రహదారుల ఫోటోలు తీస్ 
సామ్జిక మ్ధయూమ్ల్లో అద్ హాయూష్ టాయూగ్ ల్ ఉంచమని పలుపు నిచాచారు. ఆ కారయూక్రమంల్ స్వయంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కూడా పాల్గానానిరు. గుడ్ మ్రనింగ్ స్ఎం సర్ 
కారయూక్రమం ముఖయూమంత్రికి కంట్ మీద కునుకు ల్కుండా చేస్ంది. జనసేన శ్రేణులు మరోసార సామ్జిక మ్ధయూమ్ల్లో ద్శ వాయూపతూంగా కారయూక్రమ్నిని ట్ండింగ్ చేశారు.

• జగననని మోసానిని బయటపెట్టాన సషల్ ఆడిట్
వైస్పీ ప్రభుత్వం అధికారంల్కి వచిచాన వెంటనే పేదలకు ఇళలో పటాటాలు.. ఇళ్లో పేరట అతిపెదదే కుంభకోణానికి 
తరతీస్ంది. కొనుగోలు చేస్న భూముల విలువ పెంచి చూపడం.. మ్రక తోలకం.. పేరు చెపపి కోటాలోది 
రూపాయల ప్రజాధనానిని ఆ పార్టా నాయకులు దోచేశారు. మూడుననిర్ళ్లో గడచినా ఇళలో నిరా్మణం పూరతూ కాల్దు. 
జగననని ల్ అవుటలోల్ మౌల్క వసతుల కలపిన ల్దు.. ఆ కాలనీల్లో ఇళ్లో కటటాకోవడానికి, నివాసం ఉండడానికి 
లబ్దేదారులు కూడా విముఖత వయూకతూం చేస్తూ వచాచారు. అయతే చేస్న ఘనకారాయూనిని కపపిపుచుచాకునేందుకు లక్షల 
ఇళలో నిరా్మణం పూరతూ చేసేశామని ప్రకటనలు ఇస్తూ డబా్ కొటటాడం మొదలు పెటాటారు. దీంతో పాట గత ప్రభుత్వ 
హయాంల్ నిరా్మణం పూరతూ చేసుకునని ట్డ్్ ఇళలోను లబ్దేదారులకు క్టాయంచడంల్ మ్ల్కలు పెట్టా గృహ 
ప్రవేశాలు నిల్పవేశారు. ప్రభుత్వం మ్త్రం అంతా స్పర్ అని తన తపుపిని కపుపిపుచుచాకుంటోంది.
అసలు జగననని కాలనీల్ ఏం జరగింది? ఏం 

జరుగుతోంది? ఎంత మంది ఇళలో నిరా్మణం పూరతూయయూంది? ట్డ్్ గృహాల పరస్థాతి ఏంట్? ఎంత మందికి ఇచాచారు? 
తదితర అంశాలు ప్రజల ముందు ఉంచేందుకు శ్రీ జగన్ రెడిడి ప్రభుత్వం చేసుతూనని మోసానిని వివరంచేందుకు 
‘జగననని ఇళ్లో – పేదలందర కనీనిళ్లో’ పేరట సషల్ ఆడిట్ నిర్వహించే కారయూక్రమ్నికి శ్రీకారం చుటాటారు. నవంబర్ 
12, 13, 14 తేదీల్లో నిర్వహించిన ఈ కారయూక్రమంల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్వయంగా పాల్గానానిరు. విజయనగరం 
జిల్లో, గుంకల్ంల్ శ్రీ జగన్ రెడిడి స్వహసాతూలతో శంకుసాథాపన చేస్న అతిపెదదే ల్ అవుట్ ని సందర్శంచి జగననని 
కాలనీల అక్రమ్లపై ఎలుగెతాతూరు. వేల కోటలో రూపాయల అవినీతికి జగననని కాలనీలు నకళలోని ఆరోపంచారు. 
రాష్ట్ర వాయూపతూంగా జనసేన శ్రేణులు కూడా పెదదే ఎతుతూన జగననని కాలనీల మోసానిని ఎండగటాటాయ. నితయూం ఏదో ఒక 
కారయూక్రమంతో తమ తపుపిలను ఎండగడుతూ కంటోలో నలుసుల్ తయారైన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఈ కారయూక్రమంతో 
వైస్పీకి మరంత లక్ష్యంగా మ్రారు. ప్రజలు మ్త్రం వైస్పీ ప్రభుతా్వనిని పరుగులు పెట్టాంచే సామరధా్యం ఉనని ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మ్త్రమేననని నమ్మకానికి 
వచేచాశారు.
• ప్రతిపక్ష పాత్రల్ ప్రభుతా్వనిని పరుగులు పెట్టాస్తూ...
ప్రజలు ఇబ్ందుల్లో ఉనానిరు.. ప్రభుత్వ విధానాల కారణంగా కష్టాల్లో ఉనానిరు అనగానే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వెంటనే వార పక్షాన వకాల్తూ తీసేసుకుంటూ వచాచారు. కరోనా 
థర్డి వేవ్ సంక్తాల నేపధయూంల్ ప్రభుతా్వనిని అప్రమతతూం చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఉదోయూగులు పీఆర్సి, స్పీఎస్ రదుదే అంశాల్లో రోడెడికి్నపుపిడు వారకి నైతిక 
మదదేతు ప్రకట్ంచారు. ఉదోయూగులు చేసే ఎల్ంట్ పోరాటానికైనా జనసేన అండగా ఉంటందని భరోసా ఇచాచారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చేస్న వాయూఖయూలు 
సంచలనమయాయూయ. వైస్పీ నాయకుల ఆసుతూలు మూడు రెటలో పెరగితే ఉదోయూగుల జీతాలు 30 శాతం తగాగాయని ఆరోపంచారు. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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క్ంద్ర బడెజీట్ అనంతరం పోలవరం ప్రాజెకుటాకు నిధులు సాధించల్కపోయన అధికార పార్టా 
ఎంపీల అసమరధాతను నిలదీశారు.
రుషికొండ అక్రమ తవ్వకాల మీద పలు సందరాభాల్లో సపిందించడంతో పాట విశాఖ 
పరయూటనల్ భాగంగా నవంబర్ 13వ తేదీన ఆ ప్రాంతానిని సందర్శంచారు. రుషికొండకు 
వైస్పీ నాయకులు ఎల్ గుండు కొట్టా పరాయూవరణ విధ్వంసానికి పాలపిడాడిరో ప్రజలకు 
వివరంచే ప్రయతనిం చేశారు. కోనస్మ అలలోరులో జరగినపుపిడు అది ప్రభుత్వ సృష్టాననని 
విషయానిని సమరధాంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళలో గల్గారు. వెంటనే సపిందించి నషటా నివారణ 
చేపటటాగల్గారు. ఈ అంశంపై అందరకంట్ ముందుగా సపిందించి ప్రభుత్వ పనానిగాలను శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ తిపపికొటాటారు. జిల్లోల విభజన సందరభాంగా ప్రజాభిప్రాయానికి విలువ ల్కుండా 
పాలకుల చితాతూనికి అనుగుణంగా పునర్వభజన 
జరగిందనని విషయానిని ల్వనెతితూన శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్, డాకటార్ బీఆర్ అంబేద్ర్ పేరు ప్రసాథావన 

ఆలసయూంగా చేయడం పటలో అనుమ్నాలు వయూకతూం చేశారు.
• ఇపపిటంకు నేనునానినని...
జనసేన ఆవిరాభావ సభకు భూములు ఇచాచారనని అక్సుతో వైస్పీ ప్రభుత్వం ఇపపిటం గ్రామం మీద కక్ష సాధింపునకు దిగింది. 
రహదార విసతూరణ పేరట 50కి పైగా ఇళలోను కూల్చా వేస్ంది. తనకు అండగా నిలబడిన గ్రామ్నికి కషటాం వచిచాందని తలుసుకునని 
వెంటనే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సపిందించారు. మరుసట్ రోజే ఆ గ్రామ్నిని సందర్శంచి బాధితుల్ని ఇంట్ంట్కీ వెళ్లో ఓదరాచారు. ఈ 
సందరభాంగా ప్రభుత్వం పోలీసుల సాయంతో ఓవర్ యాక్షన్ చేయడం, ఆ ఆంక్షలు లక్ చేయకుండా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఇపపిటంల్ 
పరయూట్ంచడం ఎపపిట్ల్గే చరచానీయాంశం అయయూంది. అద్ సమయంల్ ఇపపిటం రోడుడి విసతూరణ ప్రాంతంల్ కొట్టావేయకుండా 
ఉనని వైఎస్ రాజశేఖరరెడిడి విగ్రహాల వయూవహారానిని ప్రశ్నించడం దా్వరా ఇపపిటం ఎపసడ్ ల్ ప్రభుతా్వనిది కక్ష సాధింపేనని 

రుజువు చేయగల్గారు. ఇపపిటం 
గ్రామ్నిని సందర్శంచిన మరుసట్ రోజే ప్రభుత్వ కక్షకు బలై ఇళ్లో ధ్వంసమైన ప్రతి 
కుటంబానికి రూ. లక్ష ఆరధాక సాయం ప్రకట్ంచారు.
• పార్టా నిరా్మణం – దిశానిర్దేశం
ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తూనే ఎపపిట్కపుపిడు పార్టా శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయడం.. 
విసతూృత సాథాయ కారయూక్రమ్ల దా్వరా పార్టా నాయకత్వం, శ్రేణుల అభిప్రాయాలు 
స్్వకరంచడం చేపడుతూ వచాచారు. పీఏస్ సమ్వేశాలు నిర్వహించి రాజకీయ 
పరమైన నిర్ణయాలు సందరాభానుసారం ప్రకట్స్తూనే ఉనానిరు. పార్టా ఆవిరాభావ సభ 
తరా్వత మరుసట్ నెలల్ ఏప్రిల్ 5వ తేదీన నిర్వహించిన విసతూృత సాథాయ సమ్వేశంల్ 

జనసేన ఎవర పలలోకీలు మోయదని తేల్చా చెపాపిరు. అద్ సమయంల్ 2024ల్ వైస్పీని అధికారంల్కి రానివ్వనని., రాని ప్రభుత్వం కోసం అధికారులు తపన పడొదదేని 
హితవు పల్కారు. జూన్ 4వ తేదీన జరగిన మరో విసతూృత సాథాయ సమ్వేశంల్ వైస్పీతో వార్ డిక్లోర్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం తాను చాల్ సందరాభాల్లో తగాగానని.. 
ఈ సార మీరు తగగాండి అంటూ పొతుతూలపై తన ఉద్దేశానిని సపిషటాం చేశారు. పాయూక్జీ సాటార్ అంట్ చెపుపితో కొడతాననని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వాయూఖయూలు కాక పుట్టాంచాయ. తదుపర 
మరో మూడు దఫాలు పీఏస్తో సమ్వేశం అయాయూరు.
పార్టా సమ్వేశాలతో పాట ఎపపిట్కపుపిడు నిరా్మణ కారయూక్రమ్నిని కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్లోరు. వీర మహిళ్ విభాగం ప్రాంతీయ కమిటీ, ఐటీ విభాగాలను ఏరాపిట 
చేశారు. క్షేత్ర సాథాయ పార్టా నిరా్మణ ప్రక్రియ వేగం పెంచారు. పలు పటటాణాలకు కమిటీలు వేశారు. 8 జిల్లోల్లో పార్టా నిరా్మణ ప్రక్రియ గ్రామ కమిటీలతో సహా పూరతూ చేశారు. 
రెండ్ విడత క్రియాశీలక సభయూతా్వనిని ఫిబ్రవరల్ ప్రారంభించి మూడుననిర లక్షల మందికి సభయూత్వం ఇచాచారు. పార్టా 
క్రియాశీలక శ్రేణులకు రాజకీయ శ్క్షణా తరగతులు ప్రారంభించారు. మొదట వీర మహిళ్ విభాగం, తదుపర ఐటీ, 
నాయూయ విభాగాలకు ఈ కారయూక్రమ్నిని పూరతూ చేశారు. ఏ విభాగం పాత్ర ఎల్ ఉండాల్ అనే అంశాలను స్వయంగా శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆయా విభాగాల సభుయూలకు వివరంచారు.
• ప్రధానితో భేటీ ప్రకంపనలు
విశాఖ క్ంద్రంగా ప్రభుత్వం తనపై విధించిన నిర్ంధానికి రోజుల తేడాతో సమ్ధానం ఇచాచారు. ఎక్డ అయతే 
పోలీసులు అడుడికుని నిర్ంధించారో అద్ విశాఖల్ పోలీసులు భద్రత ఇచిచా సల్ం కొట్టాల్ చేసుకునానిరు జనసేన 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్. అభివృదిధా కారయూక్రమ్ల ప్రారంభోతసివాల నిమితతూం విశాఖ పరయూటనకు వచిచాన ప్రధాని శ్రీ 
నర్ంద్ర మోదీ నుంచి ప్రతేయూక ఆహా్వనం అందుకునని జనసేనాని., ప్రభుత్వ పెదదేలకు కంట్ మీద కునుకు ల్కుండా 
చేశారు. శ్రీ మోదీజీ విశాఖల్ అడుగు పెట్టాన వెంటనే సంత పార్టా నాయకుల్ని కూడా కాదని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తో 
మొదట సమ్వేశం కావడంతో ఆయన సాథాయ ప్రతి ఒక్రకీ తల్స్ వచిచాంది. ఈ సమ్వేశం రాష్ట్ర భవిషయూతుతూకు బాటలు 

వేసుతూందనని చరచా ప్రజల్లో సాగింది.

• ‘వారాహి’తో వార్ డిక్లోర్
ఇక జనసేన శ్రేణులతో పాట 
రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతో ఆసకితూగా ఎదురు చూసుతూనని అంశం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్ర వాయూపతూ 
పరయూటన. జనసేనాని ఎపుపిడెపుపిడు జనంల్కి వసాతూరా? సమసయూల మీద ఎపుపిడు తన 
గళం విపుపితారా అని ఎదురు చూసుతూనని ప్రజలకు ఏడాది చివర మ్సంల్ తీప కబురు 
చెపాపిరు. రాష్ట్ర వాయూపతూ పరయూటన నిమితతూం స్దధాం చేసుకునని ‘వారాహి’(యాత్రా రథానిని) 
ప్రజలకు పరచయం చేశారు. అయతే ఈ వారతూ వైస్పీ ప్రభుతా్వనికి చేదు గుళ్కల్ 
తోచింది. పాలన పక్న పెట్టా మర్ ఆ పార్టా నాయకులు, మంత్రులు సైతం వారాహి రంగు, 
రజిసే్రేషనలో అంశంపై వివాదాసపిద వాయూఖయూలు చేశారు. చివరకి చటాటానికి ల్బడి వారాహిని 
స్దధాం చేస్నటటా, రజిసే్రేషన్ ప్రక్రియ కూడా పూరతూయనటటా తల్యడంతో విమర్శంచిన 
గ్ంతుల్లో పచిచా వెలగ కాయ పడింది. ప్రజల ఎదుట తేలు కుట్టాన దంగల మ్దిర వార 
పరస్థాతి తయారయయూంది. ఇక సతతూనపల్లో సభల్ వారాహిని రాష్ట్ర రహదారులపై పరుగులు 
పెట్టాసాతూమని ఎవరు అడుడికుంటారో అడుడికోవాలని చేస్న ప్రకటనతో వార్ డిక్లోర్ చేశారు. 
కొతతూ సంవతసిరంల్కి కోట్ ఆశలతో అడుగు పెట్టా ధైరాయూనిని పార్టా శ్రేణులకు ఇచాచారు.
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16 మంది సైనికుల మృతి అత్ంత శోచనీయం
శతఘ్ని న్యూస్: ఏ ప్రాణమైనా విలువైనద్. అందుల్ సైనికుల ప్రాణాలు మరంత విలువైనవి. అటవంట్ది 16 మంది సైనికులు ద్శ 
రక్షణ కోసం సరహదుదేలకు వెళ్తూండగా రోడుడి ప్రమ్దంల్ మృతి చెందడం, మరో నలుగురు అతి తీవ్ంగా గాయపడడం మనసుని కలచి 
వేస్ందని జనసేన పార్టా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనల్ పేర్నానిరు. ఈ వారతూ విననివెంటనే గుండె భారమైంది. ప్రతికూల 
పరస్థాతుల్లో ద్శానిని, ద్శ ప్రజలను కంట్కి రెపపిల్ కాపాడడానికి సరహదుదేల వదదే నిద్రాహారాలు మ్ని, కుటంబాలను దూరంగా వదిల్ 
అనునితయూం అప్రమతతూంగా ఉండే సైనికులకు మనం ఏమిచిచానా రుణం తీరుచాకోల్ం. స్కి్ం రాష్ట్రంల్ని సరహదుదే ప్రాంతమైన జేమ్ గ్రామం 
వదదే ఆర్్మ ట్రకు్ ల్యల్కి జారపడి ప్రమ్దం చోట చేసుకోవడం అతయూంత దురదృషటాకరం. చురుకైన 13 మంది యువ సైనికులు, 
మరో ముగుగారు జూనియర్ కమిషన్ అధికారులు ఈ ప్రమ్దంల్ అక్డికక్డే అశువులు బాయడం దు:ఖదాయకం. తీవ్రాతి తీవ్ంగా 
గాయపడిన మరో నలుగురు సైనికులు ద్శ ప్రజల ప్రారధానలతో కోలుకుంటారని ఆశ్సుతూనానిను. మృతి చెందిన సైనికుల ఆత్మకు శాంతి 
చేకూరాలని కోరుకుంటూ వార కుటంబాలకు సంతాపం తల్య చేసుతూనానిను. వీర జవానలో కుటంబాలకు క్ంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలతో 
పాట ప్రజలు అండగా నిలవాలని విజ్ఞపతూ చేసుతూనానిను. వీర మరణం పొందిన జవానలోకు గౌరవ వందనం సమరపిసుతూనానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
అనానిరు.

రైతు చిరునవ్వుతో ఉన్న రోజే నిజమైన పండగ
శతఘ్ని న్యూస్: రైతే రాజు, ద్శానికి వెనునిముక రైతు... ల్ంట్వి మంచి నినాదాలుగా మిగిల్పోవడం సరకాదు. 
అననిదాత ఆనందంగా ఉననిపుపిడే ద్శం సుభిక్షంగా ఉంటంది. వయూవసాయ ప్రధానమైన మన ద్శంల్ రైతాంగం 
అభివృదిధా కోసం ప్రతి ఒక్రూ ఆల్చించాల్. పాలకులు ఆ దిశగా దృషిటా పెటాటాల్సిన ఆవశయూకత ఉందని జనసేన పార్టా 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనల్ వాయూఖ్యూనించారు. ఆంధ్ర ప్రద్శ్ రాష్ట్రంల్ వయూవసాయ రంగం సంక్షోభం 
దిశగా వెళతూంది. సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం ఉనని రాష్ట్రం కావడంతో ప్రకృతి విపతుతూలు అననిదాతలను కుద్లు చేసుతూనానియ. 
పంటలు కోల్పియన రైతులను ఆదుకొని నషటాపరహారం ఇచిచా కోలుకొనేల్ చేయడంల్ పాలకులు విఫలమవుతునానిరు. 
తాజాగా మ్ండౌస్ తుఫాను వలలో పంటలు ద్బ్ తినని రైతాంగం బాధలు వింట్ వయూవసాయానిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ మ్త్రం 
పట్టాంచుకోవడం ల్దని అరథామవుతోంది. నీట మునిగిన పంట కుళ్లోపోతునాని అధికార యంత్రాంగం సపిందించల్దు. 
పంట కాలువల నిర్వహణను విస్మరంచారు. రైతు భరోసా క్ంద్రాలను ప్రచారం కోసమో, ఇతర అవసరాల కోసం 
వాడుకొనానిరు తపపి రైతులకు మ్త్రం లబ్ధా చేకూరడం ల్దు. ధానయూం కొనుగోలు కూడా సక్రమంగా ల్దు. అమి్మన 
ధానాయూనికి ఎపుపిడు డబు్లు చెల్లోసాతూరో అరథాం కాని పరస్థాతి నెలకొంది. వైస్పీ ముఖయూమంత్రి సంత జిల్లోల్ గతేడాది 

సంభవించిన జల ప్రళయం వలలో పొల్ల్లో ఇసుక మేటలు వేసేతూ వాట్ని తీయంచే బాధయూతను కూడా ఈ ప్రభుత్వం విస్మరంచింది. కౌలు రైతులకు అర్హత కారుడిలు ఇవ్వడంల్న్ అరథాం ల్ని 
నిబంధనాల్. ఫల్తంగా వారకి బాయూంకులు రుణాలు ఇవ్వడం ల్దు. ఈ నష్టాల వలలో కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలకు పాలపిడుతునానిరు. వార కుటంబాలను కూడా మ్నవతా దృకపిథంతో 
ఆదుకోవడం ల్దు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులను, వయూవసాయానిని ప్రచారం కోసం వాడుకొంటోంది తపపి వారకి చేయూతనిచిచా నిలబెటటాడంల్ మ్త్రం నిరలోక్ష్యం వహిసతూంది. వయూవసాయ 
రంగం పచచాగా కళకళల్డేల్ చేయడానిని బాధయూతగా తీసుకోవాల్. సే్వదం చిందించి నేలపై బంగారం పండించే ప్రతి అననిదాతను గౌరవించుకోవాల్. అందుక్ జనసేన ఈ రోజు జాతీయ 
రైతు దిన్తసివానిని పురస్రంచుకొని రైతులను గౌరవించుకొనే కారయూక్రమ్లు చేపట్టాంది. వయూవసాయ రంగం వృదిధా కోసం చరచాలు నిర్వహిసతూంది. రైతుల ముఖ్న చిరునవు్వలు కనిపంచిన 
రోజే నిజమైన పండగ. ఆ రోజు వచేచాందుకు ప్రతి ఒక్రూ చితతూశుదిధాతో పని చేయాల్. జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా ప్రతి రైతననికీ నా తరఫున, జనసేన పక్షాన హృదయపూర్వక 
శుభాకాంక్షలు అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

శ్రీ కైకాల సత్నారాయణ ఆత్మకు శంతి 
చేకూరాలి

శతఘ్ని న్యూస్: తలుగు స్నీ పరశ్రమల్ 
తనకంటూ ప్రతేయూక సాథానానిని సంతం 
చేసుకునని ప్రముఖ నటలు శ్రీ కైకాల 
సతయూనారాయణ గారు తుదిశా్వస విడిచారనే 
విషయం తల్స్ ఆవేదనకు ల్నయాయూనని 
జనసేన పార్టా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటనల్ తల్పారు. వార ఆత్మకు శాంతి 
చేకూరాలని భగవంతుణి్ణ ప్రారథాసుతూనానిను. 
మ్ కుటంబానికి శ్రీ సతయూనారాయణ గారు 

సనినిహితులు. చెనె్నిల్ ఉననిపపిట్ నుంచి అననియయూ చిరంజీవి గారతోను, మ్తోన్ 
ఆపాయూయంగా ఉండేవారు. ఇటీవల ఆయనతో మ్టాలోడాను. వార ఆరోగయూం ఎల్ ఉందో 
తలుసుకునానిను. శ్రీ సతయూనారాయణ గారని అభిమ్నులు నవరస నటనా సార్వభౌమ 
అనడంల్ అతిశయోకితూ ల్దు. ప్రతినాయక పాత్రలను ఎంత అవలీలగా పోషించారో 
అద్ సాథాయల్ కరుణరస ప్రధానమైన పాత్రల్లోన్ ఒదిగిపోయారు. పౌరాణిక పాత్రలకు 
ప్రాణం పోశారు. తలుగువారకి యమధర్మరాజు అంట్ శ్రీ సతయూనారాయణ గార్. ఆ 
పాత్రల్ మరకరని ఊహించల్ని విధంగా చేశారు. ఏ తరహా పాత్రనైనా ప్రేక్షకుల మ్పుపి 
పొంద్ల్ నట్ంచారు. నిరా్మతగాను మంచి చిత్రాలు అందించారు. ల్క్ సభ సభుయూడిగా 
ప్రజా జీవితంల్ ఉనానిరు. తలుగుదనం మూర్తూభవించిన శ్రీ సతయూనారాయణ గారు ల్ని 
ల్ట తలుగు చిత్రస్మల్ తీరచాల్నిది. శ్రీ కైకాల సతయూనారాయణ గార కుటంబానికి నా 
ప్రగాఢ సానుభూతి తల్యచేసుతూనానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవం| రైతులను ఘనంగా 
సత్కరంచిన పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
రూరల్: జాతీయ రైతు 
దిన్తసివం సందర్ంగా 
జనసేన పార్టా పలుపు 
మేరకు శుక్రవారం 
రైతుల కషటా, సుఖ్లు 
త లు సు కు నే ం దు కు 
కాకినాడ రూరల్ 
మండలం అధయూక్షులు కరెడలో 

గోవింద్ ఆధ్వరయూంల్.. జనసేన పార్టా పీఏస్ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జీ పంతం 
నానాజీ కాకినాడ రూరల్ మండలం, కొవ్్వరు గ్రామంల్ పరయూట్ంచి సాథానిక రైతులను 
కలుసుకుని వారకి శుభాకాంక్షలు తల్ప, వారని శాలువాతో సత్రంచి, మిఠాయులు 
తినిపంచి, వారతో మ్టాలోడి వార యొక్ సమసయూలను తలుసుకునానిరు. ఈ సందర్ంగా 
గ్రామంల్ని రైతులు, సాథానికులు, మహిళలు డ్రైనేజీ వయూవసథా సరగా ల్కపోవడం వలలో 
మురుగునిరు, వయూరాదేలు అనిని పంటకాలువల్ కల్స్ పోతుననిందువలలో సాథానికులు అనేక 
అనారోగాయూలకి గుర అవుతునానిమని తల్పారు. వారతో కల్స్ ఆ కాలవను పరశీల్ంచిన 
జనసేన పంతం నానాజీ ఈ సమసయూను అదికారుల ద్రుషితూకి తీస్ళ్ళి, సమసయూ పరష్్రానికి 
జనసేన క్రుషి చేసుతూందిని హామీ ఇచాచారు.. ఈ కారయూక్రమంల్ సాథానికులు, జనసేన 
నాయకులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాజానగరం నియోజకవర్ంలో అంగరంగ వైభవంగా “జాతీయ రైతు దినోత్సవం”
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, భారతద్శ ఐదవ ప్రధాని “చౌదర చరణ్ స్ంగ్” వారు వయూవసాయ రంగంల్ తీసుకువచిచాన విపలోవాత్మకమైన 
మ్రుపిలు, చేపట్టాన పలు సంస్రణలకు గౌరవ స్చికంగా జరుపుకునే “జాతీయ రైతు దిన్తసివం” రాజానగరం నియోజకవరగాంల్ జనసేన 
పార్టా పక్షాన, జనసేన పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు రాజానగరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు బతుతూల బలరామకృష్ణ 
శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల ఆధ్వరయూంల్ జరగిన ఈ “జాతీయ రైతు దిన్తసివం” అతయూంత అటటాహాసంగా కనునిల పండుగల్ జరగింది.
కోరుకొండ మండలం, గాదరాడ గ్రామంల్ జరగిన ఈ కారయూక్రమంల్ గ్రామంల్ బతుతూల బలరామకృష్ణ ఎడలోబండిపై ఎకి్ స్వయంగా 
తోలుతూ జనసేన జెండాలతో అలంకరంచిన గారడీతో ఊర్గింపుతో, జనసేన జెండాలు అమరచాన పలు ఎడలోబళలోను జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు ఎడలోబళ్ళి తోలుతూ బాణసంచా పేలుచాతూ సభా ప్రాంగణానికి చేరుకునని వందల్ది రైతులు, వేల్ది జనసేన శ్రేణులు, 
నాయకులు నడుమ బతుతూల దంపతులు సభాప్రాంగణానికి చేరుకునానిరు. అనంతరం సభా వేదికపై వీరమహిళలు, రైతుసంఘం నాయకులు, 
రైతులచే “జ్యూతి ప్రజ్వలన” అనంతరం పలు సంస్ృతి కారయూక్రమ్లైన కూచిపూడి నాటయూం, భరతనాటయూం, జానపద నృతాయూలు, జానపద 
గేయాలతో రైతులను గౌరవించే విధంగా, ద్శానికి అననిం పెట్టాన వారచేస్న సేవలను స్మరంచుకుంటూ, కారయూక్రమం ముందుకు సాగింది.
అనంతరం పలువురు రైతు సంఘం నాయకులు, జనసేన నాయకులు ప్రసంగించిన మీదట బతుతూల బలరామకృష్ణ ప్రసంగిస్తూ… ద్శానికి 
అననిం పెడుతునని రైతనని ద్శానికి వెనునిముక ల్ంట్వాడని, రైతు ల్నిద్ ద్శం ల్దని, ఈరోజు రైతాంగం పూరతూగా దికు్ దికు్తోచని 
స్థాతిల్ గిటటాబాట ధర ల్క, నాణయూమైన వితతూనాలు దరక్, ఎరువులు, పురుగుమందులు ర్టలో భార్గా పెరగి, అవి కూడా కలీతూ వితతూనాలు 
దరకడం వలలో దురభార పరస్థాతులు అనుభవిసుతూనని రైతుకు, పకృతి వైపర్తాయూలు సంభవించి రైతు అనేక ఇబ్ందులు పడుతునని ఈ ప్రభుత్వం 
రైతాంగానికి ఏమ్త్రం సహకరంచడం ల్దని, ఈ ప్రభుత్వం పూరతూగా రైతు వయూతిర్క ప్రభుత్వంగా మ్ర, వయూవసాయ రంగానిని పూరతూగా 
నిరలోక్ష్యం చేయడం వలలో రైతు కుటంబాలు దురభారమైన జీవితానిని అనుభవిస్తూ అపుపిలపాలు అయపోయాయని, రైతులను అపుపిలు ఊబ్ల్ 
కోరుకుని పోయేల్ చేస్ంది ఈ ప్రభుత్వమనీ, ఈ ప్రభుత్వం వచాచాక ఏ రైతు సుభిక్షంగా ల్డని, రాష్ట్రం ప్రభుత్వం రైతు వయూతిర్క విధానాలు 
అవలంబ్ంచడం వలలో రైతు దికు్తోచని స్థాతిల్ ఉనానిడని, ఈ పరస్థాతుల నుండి గట్టాకా్లంట్ వయూవసాయానికి అధిక ప్రాధానయూతనిస్తూ, 
అనునితయూం రైతాంగం గురంచి కొతతూ విధానాలు తీసుకొస్తూ, వయూవసాయానికి పెదదే పీట వేసుతూనని జనసేన పార్టాని ఆదరంచి, నీతి నిజాయతీపరుడు, రైతు బాంధవుడైన పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక 
అవకాశం ఇచిచా. ఆయనను ముఖయూమంత్రిని చేయాలని ఈ సందరభాంగా రైతులకు విజ్ఞపతూ చేశారు.

అనంతరం నియోజకవరగా నలుమూలల ఉనని రైతులకు చిరు సతా్రం అనగా న్తన వస్త్రములు 
అందించి, మ్మోంటోని బహుకరంచి వారని సత్రంచడం జరగింది. వచిచాన వారందరకీ భోజన 
ఏరాపిట చేయడం జరగింది.
ట్రాకటారులో, వరకోసే యంత్రాలు, వయూవసాయానికి సంబంధించిన పలు పరకరాలు, పలు యంత్రాలు, ఎడలో 
బళ్ళి, వయూవసాయ ఆధారత పరకరాలు, పురుగుల మందులు, ఎరువులు, నరసిర్ మొక్లు, సాటాల్సి గా 
ఏరాపిట చేస్ భార్ ఎగిజీబ్షన్ గా హైలైట్ చేస్న విధానం పలువురని విశేషంగా ఆకటటాకుంది.
ఈ “జాతీయ రైతు దిన్తసివం” ఇంతట్ ఘనవిజయం చేస్న ప్రతిఒక్రకీ బతుతూల బలరామకృష్ణ 
పేరుపేరునా ధనయూవాదాలు తల్పారు. ఈ కారయూక్రమంల్ నియోజకవరగాంల్ ఉనని అనిని గ్రామ్ల నుండి 
వేల్దిగా రైతులు, వందల్ది జనసేన నాయకులు, నియోజకవరగా నలుమూలల నుండి బైకులో, కారలోల్ 
వచిచా జనసైనికులు, వీర మహిళలు అధిక సంఖయూల్ పాల్గాని ఈ కారయూక్రమ్నిని కనీవినీ ఎరుగని ర్తిల్ 
కనునిల పండుగల్ భార్ సాథాయల్ విజయవంతం చేయడం జరగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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తాడేపలిలిగూడం ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవం
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపల్లోగూడెం, రైతులు పడే కషటాం చూసుతూంట్ ఈ అధికార వైస్పీ ప్రభుత్వం రైతననిలకు 
తీరని ద్రోహం చేసుతూంది కనీస గిటటాబాట ధర కల్పించకుండా కషటాపడి పండించిన ధానాయూనికి డబు్లు 
ఇవ్వని పరస్థాతి ధానయూం అము్మకోవాలంట్ 10 – 15 ఆఫీస్ లు చుటూటా అధికారులు చుటూటా తిరగాల్. 
ధానాయూగారం అయన పశ్చామగోదావర జిల్లోల్ని రైతులకు సరైన ఆదరణ ల్దు. వైస్పీ ప్రభుత్వం 
వచిచాన మూడేళళిల్ రైతులను అనేక విధాలుగా కనీనిరు పెట్టాంచిన దురా్మరగాపు ప్రభుత్వం. అల్గే 
భారతద్శ చరత్రల్ ఏ అధికారం ల్కపోయనా రైతులను ఆదుకునే వయూకితూ ఎవరైనా ఉనానిరు అంట్ 
అది క్వలం జనసేనపార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ రైతులకు అండగా నిలబడి చనిపోయన కౌలు 
రైతు కుటంబాలకు 30 కోటలో సహాయం చేస్తూ కౌలు రైతు కుటంబాలకు అనిని విధాల్ అండగా 
నిలబడుతునానిరు అల్ంట్ జనసేన పార్టాల్ ఉననిందుకు గర్వపడుతునానినని అల్గే రైతననిలకు 
జరుగుతునని అనాయూయం పై జనసేనపార్టా ఎపుపిడు పోరాడుతూనే ఉంటంది రైతులకు, వార 
కుటంబాలకు అండగా ఉంటందని శుక్రవారం జాతీయ రైతుల దిన్తసివం సందరభాంగా తాడేపల్లోగూడెం నియోజకవరగా జనసేన పార్టా ఇంచార్జీ బొల్శెట్టా శ్రీనివాస్ రైతననిలకు చిరు 
సతా్రం చేస్ రైతననిలందరకి శుభాకాంక్షలు తల్పారు.

నెల్లిరు జిల్లి జనసేన పార్టీలోకి చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లోరు జిల్లో జనసేన పార్టా కారాయూలయంల్ జిల్లో అధయూక్షులు చెనానిరెడిడి 
మనుక్ంత్ నాయకత్వంల్ నెల్లోరు నగర అధయూక్షులు దుగిగాశెట్టా సుజయ్ బాబు సమక్షంల్ 
నెల్లోరు కారోపిర్షన్ పరధి ల్ని 30వ డివిజన్ నుంచి ష్క్.కర్ముల్లో ఆధ్వరయూంల్ జనసేన 
పార్టాల్ చేరకలు జరగాయ, పార్టాల్ చేరన వారందరకి మనుక్ంత్ పార్టా కండువాలు 
కపపి పార్టాల్కి ఆహా్వనించారు మరయు కారయూక్రమంల్ భాగంగా 30వ డివిజన్ కమిటీ 
నియామకం జరగింది.

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన సిందీప్ పించకరలో
శతఘ్ని న్యూస్: భీమిల్, “జె.ఎస్.ప గోలోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయక” జనసేన పార్టా స్ంబల్ గాజు గాలోసును 
మరయు జనసేన అధినేత చేసుతూననిటవంట్ కారయూక్రమ్లను ప్రజలల్నికి బలంగా తీసుకెళళిందుకు రూపొందించిన 
జనంల్కి జనసేన కారయూక్రమంల్ భాగంగా పైలట్ ప్రాజెక్టా గా జనసేన స్ంబల్ గాజు గాలోసుతో కూడిన 15000 పోసటారలోను 
ప్రచురంచి కొనిని నియోజకవరాగాలకు పంపణీ చేయడానికి కారాయూచరణ స్దధాం చేయడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా నియోజకవరాగాల ఇంచారుజీల చేతుల మీదుగా పోసటారలోను ఆవిష్రంచే కారయూక్రమంల్ భాగంగా గురువారం 
భీమిల్ నియోజకవరగా జనసేన పార్టా ఇంచార్జీ సందీప్ పంచకరలో రైతు దిన్తసివం రోజున రైతులకు స్్వట్ లు పంచడంతో 
పాటూ రైతులతో కల్స్ “జె.ఎస్.ప గోలోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయక” రూపొందించిన రైతు భరోసా యాత్ర 
పోసటారలోను ఆవిష్రంచడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు మరయు రైతులు పాల్గానడం 
జరగింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పితాని ఆధవుర్ంలో ఘనంగా జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  ముమి్మడివరం: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందర్ంగా ముమి్మడివరం నియోజకవరగాం, కాట్రేనికోన మండలం, మొక్ల తిపపి గ్రామంల్ జనసేన పార్టా ఆధ్వరయూంల్ 
పంట పొల్ల మధయూల్ రైతు దిన్తసివ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కారయూక్రమ్నికి ముఖయూ అతిధిగా జనసేన పార్టా రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారలకమిట్ సభుయూలు, ముమి్మడివరం 
నియోజకవరగా ఇంచార్జీ పతాని బాలకృష్ణ హాజరై జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందర్ంగా రైతులను దుసాసిలువతో ఘనంగా సత్రంచి, పూలమ్లలు వేస్ శుభాకాంక్షలు తల్యజేస్, వార 
సమసయూలు అడిగి తలుసుకుని రైతులకు ఎలలోపుపిడూ జనసేన పార్టా అండగా ఉంటందని తల్యజెసారు. మొక్లతిపపి గ్రామంల్ సుమ్రు 1000 ఎకరాలు ముంపుకు గురకాకుండా 
అవుట్ ఫాల్ సులోఇజ్ వెంటనే బాగుచేయాయూలని ప్రభుతా్వనిని డిమ్ండ్ చేసారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టా రైతుల పక్షపాతిని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కు ఒక అవకాశం 
ఇవా్వలని పతాని బాలకృష్ణ రైతుల విజ్ఞపతూ చేసారు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవం| రైతులను ఘనంగా 
సత్కరంచిన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం: జాతీయ రైతు దిన్తసివం 
సందర్ంగా ముమి్మడివరం మండలం కర్రివానిర్వు 
గ్రామంల్ జనసేన పార్టా ఆధ్వరయూంల్ పంట పొల్ల మధయూల్ 
రైతు దిన్తసివ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ 
కారయూక్రమ్నికి ముఖయూ అతిధిగా జనసేన పార్టా రాష్ట్ర రాజకీయ 

వయూవహారలకమిట్ సభుయూలు, ముమి్మడివరం నియోజకవరగా ఇంచార్జీ పతాని బాలకృష్ణ హాజరై జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందర్ంగా రైతులను దుసాసిలువతో ఘనంగా సత్రంచి, 
పూలమ్లలు వేస్ శుభాకాంక్షలు తల్యజేస్, వార సమసయూలు అడిగి తలుసుకుని రైతులకు ఎలలోపుపిడూ జనసేన పార్టా అండగా ఉంటందని తల్యజేసారు. జెనసేన పార్టా రైతుల 
పక్షపాతిని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కు ఒక అవకాశం ఇవా్వలని పతాని బాలకృష్ణ రైతుల విజ్ఞపతూ చేసారు.

రైతులకు ఎలలిప్పుడూ జనసేన అండగా 
ఉంటంది.. రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం: 
జాతీయ రైతు దిన్తసివం 
సందర్ంగా ఐ.పోలవరం 
మండలం, జి వేమవరం 
గ్రామంల్ జనసేన ఆధ్వరయూంల్ 
పంట పొల్ల మధయూల్ 
రైతు దిన్తసివ వేడుకలు 
ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ 
కారయూక్రమ్నికి ముఖయూ అతిధిగా 
జనసేన పార్టా రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారలకమిట్ సభుయూలు, ముమి్మడివరం నియోజకవరగా 
ఇంచార్జీ పతాని బాలకృష్ణ హాజరై, జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందర్ంగా వారకి 
శుభాకాంక్షలు తల్యజేస్, వార సమసయూలు అడిగి తలుసుకుని, రైతులకు ఎలలోపుపిడూ 
జనసేన పార్టా అండగా ఉంటందని తల్యజేసారు. జనసేన పార్టా రైతుల పక్షపాతి అని, 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కు ఒక అవకాశం ఇవా్వలని పతాని బాలకృష్ణ రైతుల 
విజ్ఞపతూ చేసారు.

టమోటా రైతులను ఆదుకోవడంలో 
ప్రభుతవుం వైఫల్ం: రామదాస్ చౌదర

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలలో: టమోటా రైతాంగానిని ఆదుకోవడంల్ ప్రభుతా్వనికి చితతూశుదిధా 
ల్దని జనసేన పార్టా రాయలస్మ కో కనీ్వనర్  గంగారపు రామదాస్ చౌదర విమర్శంచారు. 
అంతరాజీతీయ రైతు దిన్తసివానిని పురస్రంచుకుని మదనపలలో టమోటా మ్రె్ట్ యార్డి నందు 
జనసేన పార్టా ఆద్వరయూంల్ రైతు దిన్తసివం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కారయూక్రమ్నికి ముఖయూ 
అతిథిగా జనసేన పార్టా రాయలస్మ కో కనీ్వనర్  గంగారపు రామదాస్ చౌదర హజరైనారు. 
ఈ సందరభాంగా రైతులకు రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్యజేస్, స్్వటలో పంచిపెటాటారు. 
టమోటా రైతులు ఎదుర్నని సమసయూలను అడిగి తలుసుకునానిరు. టమోటాకు గిటటాబాట ధరలు 
ల్క ఇబ్ందులు పడుతునానిమని రైతులు వాపోయారు.  ప్రభుతా్వలు హామీలు ఇవ్వడమే తపపి 
టమోటా రైతాంగం ఎదుర్నని సమసయూలకు పరష్్రం చూపల్కపోయందని జనసేన పార్టా 
నాయకుల దృషిటాకి తీసుకువచాచారు. పలువురు రైతులు, యువకులు జనసేన పార్టాల్ చేరారు. 
అనంతరం గంగారపు రామదాస్ చౌదర మ్టాలోడుతూ రైతు ప్రసుతూతం కిషటా పరస్థాతుల్లో ఉనానిడని 
తన శే్వదం చిందించి ఇతరులకు ఆహారానిని అందిసుతూనానిడని, అతని కషటాం వెలకటటాల్నిదని 
భవిషయూతుతూల్ వయూవసాయం సంక్షోభంల్ పడకూడదంట్ రైతాంగానికి అవసరమైన ప్రోతాసిహకాలు 
అందించాలని కోరారు. జనసేన పార్టా అధికారంల్కి వచిచాన వెంటనే టమోటా రైతులను 
ఆదుకోవడానికి శాశ్వత పరష్్రం చూపసాతూమని వెలలోడించారు. జనసేన పార్టా ఉమ్మడి చితూతూరు 
జిల్లో ప్రదాన కారయూదర్శ జంగాల శ్వరామ్ రాయల్ మ్టాలోడుతూ టమోటా రైతాంగానికి ధరలు 
ల్ని సమయంల్ కిల్ టమోటా 15 రూపాయలకు కొనుగోలు చేయాలని డిమ్ండ్ చేశారు. 
జనసేన పార్టా అధికారంల్కి వచిచాన వెంటానే టమోటాకు నిలకడగా ధరలు ఏరాపిట చేస్ 
నాయూయం చేసాతూమని ప్రకట్ంచారు. ప్రభుతా్వలు లక్షల కోటలో అపుపిలు చేసుతూనానియని టమోటా 
రైతుల కోసం లక్ష కోటలో అపుపిలు చేయల్వా అని ప్రశ్నించారు. టమోటా రైతాంగానికి నాయూయం 
చేయడానికి ప్రభుత్వ చితతూశుదిధాతో పని చేయడం ల్దని ఆరోపంచారు.  ఈ కారయూక్రమంల్  జనసేన 
పార్టా నాయకులు అడపా సుర్ంద్ర, జగదీష్, రెడెడిమ్మ, కుమ్ర్, చంద్రశేఖర్, అరుజీన్, ప్రభాకర్, 
రెడిడి శేఖర్ రెడిడి, ఎం. శంకర్, నాగరాజు, సంజీవ్, ద్వేంద్ర పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తెలింగాణ జనసేన కార్యనిర్వాహకులతో 
టెలికాన్ఫరెన్స్ నిరవాహించిన నేమూర శింకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, తలంగాణ రాష్ట్రంల్ని 32 నియోజకవరాగాల జనసేన పార్టా కారయూ నిరా్వహకులతో రాష్ట్ర జనసేన 
పార్టా ఇంచార్జీ నేమూర శంకర్ గౌడ్ ట్ల్కానఫూరెన్సి ల్ మ్టాలోడడం జరగింది. జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆద్శాల మేరకు జనసేన పార్టా తలంగాణ రాష్ట్రంల్ ఇటీవల నియమించిన 32 నియోజకవరాగాల కారయూనివాహకులతో 
ట్ల్కానఫూరెన్సి కాల్ ల్ మ్టాలోడి దిశా నిర్దేశం మరయు కారాయూచరణకు సంబంధించిన స్చనలు జనసేన పార్టా తలంగాణ 
రాష్ట్ర ఇంచార్జీ నేమూర శంకర్ గౌడ్ చేయడం జరగింది.

నేమూర శంకర్ గౌడ్ ను మరా్దపూరవుకంగా 
కలిసిన ఆదిల్బాద్ జనసేన నేతలు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, జనసేన పార్టా తలంగాణ రాష్ట్ర అధయూక్షులు నేమూర శంకర్ గౌడ్ 
ని ఆదిల్బాద్ జనసేన పార్టా నేతలు హైదరాబాద్ ల్ జనసేన పార్టా ప్రధాన కారాయూలయంల్ 
ముఖయూ కారయూకరతూల సమ్వేశంల్ మరాయూదపూర్వకంగా కలవడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
అదిల్బాద్ ఉమ్మడి జిల్లో ముఖయూ నాయకులు సైదుల శ్రీనివాస్, మహేష్ ఉపాధయూక్షులు ఉడుగు 
రవితేజ, జకు్ల కార్తూక్, రాక్ష్, అజాద్, వినయ్, ల్క్ష్, దతుతూ, నిర్మల్ జిల్లో నాయకులు 
నర్ందర్, హర్ష్, చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో ప్టటీపరతి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పుటటాపరతూ: జాతీయ రైతు దిన్తసివానిని పురస్రంచుకొని జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపు మేరకు పుటటాపరతూ నియోజకవరగాం, కోవెలగుటటాపల్లో గ్రామ పరదిల్ని పొల్లను సందర్శంచి, రైతులతో 
మ్టాలోడి వార కష్టాలను తలుసుకోవడం జరగింది. ఈ సందరభాంగా గ్రామంల్ని రైతులను సనా్మనించి 
అనంతరం పవన్ కళ్యూణ్ గారకి రైతులు పటలో ఉనని బాధయూతను వివరంచి.. చనిపోయన 3000 మంది కౌలు రైతు 
కుటంబాలకు.. ఒకొ్క్రకి లక్ష రూపాయలు ఆరథాక సహాయానిని అందజేసుతూనని విషయానిని తల్యజేయడం 
జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జిల్లో ప్రధానకారయూదర్శ అబుదేల్ అబు, డాకటార్ తిరుపతేంద్ర, బోయవంశీ, మేకల 
పవన్, శ్వ, అభి, రాము, జనసేన నాయకులు, కారయూకరతూలు పాల్గానడం జరగింది.

విజయవాడ జనసేన ఆధవుర్ంలో 
జాతీయ రైతు దినోత్సవం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, జాతీయ రైతు 
దిన్తసివానిని పురస్రంచుకొని జనసేన 
పార్టా ఆధ్వరయూంల్ విజయవాడ పశ్చామ 

నియోజకవరగాం అపాపిరావుపేటల్ సల్ర్ పవర్ పాలోంట్ వదదే పొల్లను సందర్శంచి 
రైతులతో మ్టాలోడి వార కష్టాలను తలుసుకునని విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన 
మహేష్, బొల్శెట్టా వంశీకృష్ణ. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు 
మరయు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

జనసేన క్రియాశీలక సభు్లకు ఎలలివేళల అండగా 
ఉంటాం: వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగాం, 
మంగనుర్ గ్రామ్నికి చెందిన జనసైనికుడు 
బాలు తండ్రి చిననిగళళి బక్యయూ ప్రమ్ద వశాతూతూ 
జరగిన యాకిసిడెంట్ ల్ కోమ్ల్కి వెళలోడం 
జరగింది. విషయం తలుసుకునని జనసేన పార్టా 

తలంగాణ రాష్ట్ర నాయకులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ శుక్రవారం బాలు ఇంట్కి వెళ్ళి, వార 
కుటంబానిని పరామర్శంచి, వార కుటంబానికి మన్ధైరాయూనిని ఇవ్వడం జరగింది.

రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో మంత్రాలయం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  మంత్రాలయం నియోజకవరగాం, కోస్గి మండలం, దడిడి బెళగల్ 
గ్రామంల్ జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా రైతు యొక్ ప్రాముఖయూతను, జనసేన 
పార్టా యొక్ స్దాధాంతాలను ప్రజలకు, జన సైనికులకు వివరంచడం జరగింది. ప్రతి 
ఒక్రూ జనసేన పార్టాని ఆదరంచాలని కోరడం జరగింది. పవన్ కళ్యూణ్ గారు కౌలు 
రైతుల పటలో, ప్రజల పటలో ఆయనకు ఉనని విధానాలను వివరంచడం జరగింది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ భాగంగా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అభిమ్నులు పొంత నరస్ంహులు 
ఆధ్వరయూంల్ జనసేన పార్టాల్ చేరడం జరగింది.

మాడుగుల జనసేన ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు 
దినోత్సవం

శతఘ్ని న్యూస్:  మ్డుగుల, 
జాతీయ రైతు దిన్తసివం 
సందర్ంగా, మ్డుగుల 
నియోజకవరగాంల్ వివిధ 
గ్రామ్ల్లో మ్డుగుల 
నియోజకవరగా జనసేనపార్టా 
నాయకురాలు సుర్ఖ వీరా 
ఆధ్వరయూంల్ జనసేనపార్టా అధినేత 

పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శానుసారం జాతీయ రైతు దిన్తసివ కారయూక్రమం చాల్ ఘనంగా 
నిర్వహించడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ మ్డుగుల మండల జనసేనపార్టా 
కారయూకరతూలు మరయు నాయకులు, జిల్లో రూరల్ ప్రోగ్రాం కమిటీ సభుయూలు మురగిట్ 
సతితూబాబు(దయా యాదవ్) మరయు దాసర అచుయూతరావు తదితరులు పాల్గానానిరు.

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


శనివారం, 24 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీకాకుళం ఎస్.పి కి 
వినతిపత్రమిచిచిన జనసేన నేతలు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం, జనవర 12 2023న శ్రీకాకుళం జిల్లో రణసథాలంల్ జనసేన పార్టా 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పాల్గానే జనసేన పార్టా యువశకితూ కారయూక్రమ్నికి సంబంధించిన 
అధికారక అనుమతుల నిమితతూం పఏస్ సభుయూలు కోన తాతారావు, యువ శకితూ కారయూక్రమ 
కమిటీ సభుయూలు ప.వి.ఎస్.ఎన్ రాజు, ఎచెచారలో నియోజకవరగా జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి 
కాంతిశ్రీ, ఎనిని రాజు, పీతల మూరతూ యాదవ్ శ్రీకాకుళం జిల్లో స్పరండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ 
(ఎస్.ప) జి.ఆర్ రాధికని కల్స్ సభకు సంబంధించిన భద్రత ఏరాపిటలో కల్పించవలస్ందిగా 
కోరడమైనది.

అన్నదాతల ఆక్ందనలు పటటీంచుకోని వైసిపి ప్రభుతావుని్న తరమికొటటీండి: గునుకుల కిషోర్
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లోరు: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన పార్టా పీఏస్ మ్ంబర్ నాగబాబు పలుపుతో 
శుక్రవారం కోవ్రు నియోజకవరగాంల్ని కొతతూ వంగలులో గ్రామంల్ జనసేన మదదేతు దారుడు భకతూ వతసిలం, 
కొంతమంది రైతులను కల్స్ వార కష్టాలను తలుసుకోవడం జరగింది. ఈ సందరభాంగా వారు మ్టాలోడుతూ.. 
వయూవసాయంపై ఆధారపడి దాదాపుగా 60 నుంచి 70% మంది జీవిసుతూనానిరు జగన్ ప్రభుత్వం అధికారంల్ 
వచిచానపపిట్ నుంచి చాల్ కష్టాలను అనుభవిసుతూనానిరు. పంట రుణాలు, రైతుల బీమ్, ఇనుపిట్ సబ్సిడీ, ప్రకృతి 
వైపర్తాయూల వలలో నషటాపరహారం ల్ట్వి ఏమీ వారకి లభించడం ల్దు. నకిలీ వితతూనాలతో గిటటాబాట ధర ల్మి 
తో రైతులు అపుపిల ఊబ్ల్ కూరుకు పోతునానిరు. కరెంట చార్జీలు పెరగిపోయ నిర్వహణ వయూయం పెరగిపోయ 
ఇబ్ందులు పడుతునానిరు. వయూవసాయం చేసుతూనని వారల్ దాదాపుగా 90% కౌలుకు చేసుతూననివార్… వయూవసాయ 
ఖరుచాలు పెరగిపోయ ఎకరాకు దాదాపు రూ 30వేలు పై ఖరుచాపెట్టానా దిగుబడి కి సరైన ధర లభించక కౌలుదారుల 
కష్టాలు చెపపినవసరం ల్దు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎంతో గ్పపి మనసుతో సంత సంపాదన నుంచి దాదాపుగా 650 
కౌలు రైతుల కుటంబాలను ఆదుకునానిరు. ఈ వైస్పీ ప్రభుత్వం రైతులకు కనీస గిటటాబాట ధర కల్పించడంల్ 
విఫలం అయంది.రైతులు తోల్న ధానాయూనికి సంవతసిరాలు గడిచినా డబు్లు రాక ఇపపిట్కీ ఎదురుచూపులు 
చూడాల్సిన పరస్థాతి. రాష్ట్రంల్ మొదట్సారగా నీరు అందుబాటల్ ఉనాని కూడా ఒక కాపు వదిల్స్ క్ప్ హాల్డే 
రైతులు స్వచ్ందంగా ప్రకట్ంచడం ప్రభుత్వ వైఫల్యూనిని సపిషటాంగా తల్యజేసుతూంది. కొతతూ వంగల్లో చూస్నటలోయతే 
రైతు క్ంద్రాల్లో 258 అమ్్మల్సిన ఎరువు బసాతూలు బాలోక్ మ్రె్టోలో 350 దాకా అము్మతునానిరు. వారానికి వెయయూ 
బసాతూల పండి అవసరం అయతే వచేచాది 200 బసాతూల్ అవి కూడా వైస్ప నాయకులకి అందుతునానియ. ఏ అధికారం 
ల్కపోయనా దాదాపుగా 650 కుటంబాలకు లక్ష రూపాయలు సంత సంపాదన నుంచి సహాయం చేసుతూనని 
జనసేన పార్టా కి అవకాశం ఇసేతూ భారతద్శ 5 వ ప్రధానమంత్రి, భారతద్శపు రైతుల విజేతగా గురతూంపుపొందిన 
చౌదర చరణ్ స్ంగ్ పుట్టానరోజైన ఈ జాతీయ రైతు దిన్తసివం ను వేడుకగా జరుపుకునేటటలో పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
పాటపడగలరని, గాజు గాలోసు కు ఓట వేస్ గెల్పంచాల్సిందిగా మనవి చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
నాయకులు గునుకుల కిషోర్ తో మనేనిపల్లో బకతూవతసిలం, వంశీ, ఉమ్ద్వి, గౌర్, సుధాకర్, తదితర జనసైనికులు 
కంథర్, రాజా ప్రతాప్ హేమంత్, ష్జహాన్, ఇంతియాజ్, మౌనిష్, బాల్జీ తదితరులు పాల్గానానిరు.

కషటీ జీవ్లు – శ్రమదాతలు – కర్షకరతా్నలు – 
మన అన్నదాతలు

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లోమరలో 
నియోజకవరగాం, డెంకాడ 
మండల రైతాంగానికి శ్రీమతి 
పతివాడ కృష్ణవేణి ఆధ్వరయూంల్ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆద్శాల మేరకు జాతీయ రైతు 

దిన్తసివానిని పురస్రంచుకుని శుక్రవారం మండల క్ంద్రంల్ సాథానిక రైతాంగానికి 
సనా్మన సభ నిర్వహించడం జరగింది. అనంతరం రైతులకు లుంగీలు మ్సు్లు 
టవల్సి పంచడం జరగింది. రైతులను ఘనంగా సనా్మనించి సత్రంచడం జరగింది. 
అల్గే రైతు సమసయూలపై మ్టాలోడి పంటలపై సేంద్రియ ఎరువులపై జనసేన మండల 
నాయకులు నియోజకవరగా నాయకులు రైతులకు అవగాహన కల్పించడం జరగింది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ ఉతతూరాంధ్ర మహిళ్ ర్జనల్ కోరడినేటర్ తుమి్మ లక్ష్మీరాజ్, మతసికార 
విభాగ కారయూదర్శ కార అపపిలరాజు, విజయనగరం కారయూనిర్వహణ కమిటీ సభుయూలు 
పనినింట్ రాజారావు డెంకాడ మండల అధయూక్షులు పతివాడ కృష్ణవేణి భోగాపురం 
అధయూక్షులు వందనాల రమణ, పూసపాట్ ర్గ మండలం జలపాల్ అపపిల దర మరయు 
నియోజకవరగా స్నియర్ నాయకులు దిండి రామ్రావు, ఊరలో విజయ్ శంకర్, తొతితూడి 
స్రయూప్రకాశ్, రామ్ లక్షష్మణులు తుమి్మ అపపిలరాజు దర, దుక్ అపపిలరాజు, అటాటాడ 
ప్రమీల, కె సంతోష్, కల్శెట్టా శ్వ, విశ్వనాధ్ మొదలగు జనసైనికులు వీర మహిళలు ఈ 
కారయూక్రమం విజయవంతం చేయడం జరగింది.

జనసేన ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవం
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం, జాతీయ 
రైతు దిన్తసివం పురస్రంచుకుని 
జనసేనపార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, 
పఏస్ సభుయూలు నాగబాబు ఆద్శాలమేరకు 
అమల్పురం నియోజకవరగాంల్ 
పలు గ్రామ్లల్ రైతు దిన్తసివం 
జరుపుకోవడం జరగింది. పలు చోటలో 
రైతులకు సనా్మనం చేయడం రైతులను 
కలస్ రైతు సమసయూలు తలుసుకోవడం 

అద్విధంగా పవన్ కళ్యూణ్ కౌలు రైతులకు అందించే సహాయం గురంచి వివరంచారు. 
గత ప్రభుతా్వలు రైతులను మోసం చేశాయని ప్రసుతూత ప్రభుత్వంల్ రైతుల పరస్థాతి 
మరంత అధా్వననింగా తయారయందని రైతులు వాపోయారు. ఏవిధమైన అధికారం 
ల్కపోయనా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆత్మహతయూలు చేసుకొని మరణించిన కౌలు 
రైతుల కుటంబాలకు ఆరథాకసహాయం అందజేస్ ఆ కుటంబాలను ఆదుకుననిందుకు 
రైతులు పవన్ కళ్యూణ్ కు కృతజ్ఞతలు తల్యజేసారు. అమల్పురం నియోజకవరగా 
ఇంచార్జీ శెట్టాబతుతూల రాజబాబు స్చనలతో జనసేనపార్టా నాయకులు మహాదశ 
నాగేశ్వరావు, ఆకుల బుజిజీ, కుంపటలో రమేష్, చిక్ం స్రయూమోహన్, గ్లకోట్ వెంకట్ష్, 
ఆక్ట్ వెంకట్శ్వరావు, ముతాతూబతుతూల శ్రీను, లంక్ వెంకట్రావు, స్దా చిననిబు్లు, బసవా 
ప్రకాష్, నాగిరెడిడి రాంబాబు, ఆక్ట్ శ్రీను, ఆక్ట్ పళలోంరాజు తదితరులు ఈ కారయూక్రమ్నిని 
నిర్వహించడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ పలువురు రైతులు జనసైనికులు నాయకులు 
వీరమహిళలు పాల్గానానిరు.

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

తిరువూరు జనసేన ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: తిరువ్రు: జనసేన పార్టా ఆధ్వరయూంల్ తిరువ్రు నియోజకవరగాం, తిరువ్రు మండలంల్ని జి.కొతూతూరు 
గ్రామము మరయు గంపలగూడెం మండలంల్ని ఆరలోపాడు గ్రామ్ల పరదిల్ని రైతులతో శుక్రవారం జాతీయ రైతు 
దిన్తసివ సందరభాంగా జనసేన పార్టా అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు గంపలగూడెం మండల అధయూక్షులు 
వెంకట కృష్ణ, తిరువ్రు మండల అధయూక్షులు పుల్లోరావు, పగడాల లక్షష్మణరావు ఆధ్వరయూంల్ రైతు దిన్తసివం వేడుకలు 
ఘనంగా జరగినవి. ఆరలోపాడుల్ గ్రామంల్ కొంకి ప్రసాద్ మరయు పసుపుల్ట్ సాంబశ్వరావు పొల్లను మరయు జి 
కొతూతూరు పగాడాల రామ్రావు పొలముల్ జనసేన పార్టా నాయకులు రైతు దిన్తసివ వేడుకల్లో భాగంగా వార యొక్ 
స్థాతిగతులను అడిగి తలుసుకోవడం జరగింది. ఈ సందరభాంగా ఉమ్మడి కృష్ణ జిల్లో ఉపాధయూక్షులు శ్రీకాంత్ మ్టాలోడుతూ.. 
రైతు బాగుంట్నే రాజయూం బాగుంటందని, అల్ంట్ది రైతే కనీనిరు పెడితే రాష్్రేనికి మంచిది కాదని ఈ రైతు దిన్తసివం 

రోజున రైతుల్ని సత్రంచుకోవడం పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్చించినటవంట్ విధానం మంచిదని కొనియాడడం జరగింది. అల్గే రైతు చనిపోతే ఏ ఒక్ పార్టా కూడా ముందుకు రాల్దు, 
అధికారం ల్కపోయనా తన కష్టారజీతం వెచిచాంచి 30 కోటలో రూపాయలతో 3 వేలు మంది చనిపోయన కవులు రైతులకు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచిచా ఇపపిట్ వరకూ రాష్ట్రవాయూపతూంగా 
650 కుటంబాలకు 6 కోటలో 50 లక్షల రూపాయలు ఇచిచాన ఘనత మన పవన్ కళ్యూణ్ గారది అల్ంట్ నాయకుడిని మనకు ముఖయూమంత్రి ఐతే ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. రైతులకు 
అండ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మ్త్రమే, అందుకని వచేచా ఎనినికల్లో ఓట వేసే ముందు మన భవిషయూత్ గురంచి ఆల్చించి అందరూ జనసేన పార్టాకి ఓట వేస్ గెల్పంచాలని కోరుతునానిను 
అని శ్రీకాంత్ అనానిరు. గంపలగూడెం మండల పార్టా అధయూక్షులు మ్టాలోడుతూ జగన్ మోహన్ రెడిడి అధికారంల్కి రాగానే నియోజకవరాగానికి ఒక కోల్డి సటార్జ్ నిరా్మణం చేసాతూనని 
రైతుకి కొంత సహాయానిని అందిసాతూనని, రైతుబంధు తీసుకొసాతూనని కళళి కబురులో చెపపి కాలయాపన చేస్ ఏ ఒక్ పథకం కూడా రైతులకు వరతూంచకుండా అధికారంల్కి వచిచాన తరా్వత 
ఇంతవరకు కూడా ఒక నియోజకవరగాంల్ కూడా కోల్డి సటార్జ్ నిరా్మణం చేపటటాల్దు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అధికారులు గతంల్ పొలంల్కి వెళ్లో ఎంపీలు గాని, ఏఈవోలు గాని హారటాకలచార్ 
అధికారులు కానీ గతంల్ పొల్ల దగగారకి వెళ్లో వార స్థాతిగతులు తలుసుకునేవారు. క్వలం రైతు భరోసా క్ంద్రాలు క్వలం నామమ్త్రంగానే ఉనానియ. కంపూయూటరలోక్ సరపోయే వారు 
ఈ రోజున రైతుల మీద ఏ ఒక్ అధికార కూడా పొల్ల వెంట వెళ్ళిన స్థాతిగతులు ల్వు, రైతులు అధిక పెటటాబడులు పెట్టా ఆరథాకంగా నషటాపోయారని గంపలగూడెం మండలంల్ సుమ్రు 
2500 హెకాటారలోల్ మిరచా సాగు చేస్ ఎకరానికి మూడు లక్షలు పెటటాబడి పెట్టా క్వల పది కింటాల్ ల్పు మిరచా వచేచా పరస్థాతిల్ ఉనానియ. నలలో తామరపు ఆశ్ంచి తీవ్ంగా నషటాపోయ 
రైతులు, అల్గే పతితూ రైతులు చూసేతూ వర ధానయూం తేమ శాతం పేరుతో ఆర్ఐ వదదే ఆరు, ఏడు క్జీలు కట్టాంగ్ జరుగుతుంది. వీట్ని దృషిటాల్ పెటటాకొని మేము అధికారంల్కి రాగానే 
60 సంవతసిరాల దాట్నటవంట్ రైతాంగానికి ఐదు వేల రూపాయలు పెనషాన్ ఇసాతూమని మ్ అధయూక్షులు వారు గతంల్నే ప్రకట్ంచడం జరగింది. దానికి అనుగుణంగా ల్భసాట్ 
వయూవసాయం తీసుకువచేచా ప్రణాళ్క మేము చేసాతూమని, చనిపోయన రైతు కుటంబాలను ఆదుకుంటామని, అందరతో చరచాంచి సరైన వయూవసాయానికి ప్రాధానయూత ఇసాతూమని మేము ఈ 
విషయాలనినిట్ని కూడా పవన్ కళ్యూణ్ గార దృషిటాకి తీసుకెళ్తూమని రైతులకు భరోసా ఇవ్వడం జరగింది. అల్గే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వయూవసాయం చేసుకునే కుటంబాలకు ఉపాధి 
హామీ పథకానిని రైతులకు అనుసంధానంగా దవారగూడెం సరపించ్ చెనాని శ్రీనివాసరావు అనానిరు అల్గే ఈ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా మండలంల్ని ఆరలో పాడు గ్రామంల్ని 
ఐదుగు రైతులను సత్రంచడం జరగింది. వారు మ్టాలోడుతూ మ్క్ం అవసరం ల్దు అని, పంటకు గిటటాబాట ధర, పంట నషటాపరహారం, రైతుగా నీరు, రైతు ఖ్తాల్కి ఏదైతే సాగు 
చేసుకుంటనానిరో వారకి అందించాలని కోరడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమ్నికి ఉమ్మడి కృష్్ణజిల్లో ఉపాధయూక్షులు బోల్యా శెట్టా శ్రీకాంత్, కారయూదర్శ మనుబోలు శ్రీనివాసరావు, తిరువ్రు 
మండల అధయూక్షులు, గంపలగూడెం మండల అధయూక్షులు చింతలపాడు వెంకటకృష్్ణ రావు, ప్రధాన కారయూదర్శ ఒట్టా కొండ కృష్ణ, సంయుకతూ కారయూదర్శ పసుపుల్ట్ కిషోర్, ఓరుగంట్ సుర్ష్, 
మ్ధవరావు, తిరువ్రు నియోజవరగా నాయకులు ఉయూయూరు జయప్రకాష్ రావు, పగడాల లక్షష్మణరావు, పసుపుల్ట్ రవీంద్ర, గాద్ వార గూడెం సరపించ్ చెనాని శ్రీనివాసరావు, పస్ల్ట్ 
శ్రీనివాసరావు, దండాలు తిరుపతిరావు, పసుపుల్ట్ మ్ధవరావు, పగడాల శంకర్, ముదిగుంటలో సాయ, నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు హాజరై ఈ కారయూక్రమ్నిని విజయవంతం 
చేయడం జరగింది.

జాతీయ రైతు దినోత్సవం.. రైతులతో పర్చిరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పరూచారు: జాతీయ రైతు 
దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన పార్టా ఆద్శాల 
మేరకు ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లో, చిననిగంజాం 
మండలం, కడవకుదురు గ్రామంల్నీ 
పొల్లల్ జనసేన నాయకులు పరయూటన 
చేశారు. ఈ క్రమంల్ మహిళ్ రైతులు 
మ్టాలోడుతూ ఇటీవల పడడి వరాషాలకు శనగ పంటలనీని నాశనమైపోయాయ, వాట్కి 
రావలస్న నషటాపరహారం ప్రభుత్వం ఇవ్వల్దని చిననిగంజాం మండల అధయూక్షుడు సందు 
శ్రీనివాసరావు దగగార వాపోయారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీనివాస రావు మ్టాలోడుతూ ఏవో 
గారని త్వరల్నే కల్స్ మ్టాలోడతానని హామీ ఇచాచారు. యువ నాయకుల తోట అశోక్ 
చక్రవరతూ మ్టాలోడుతూ రబీ స్జన్ కు సంబంధించి ఎం.ట్.యు 1156 రకం పంటకు 
బీమ్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ పండించాక వాట్ కొనుగోలు మ్త్రం ప్రభుత్వం 
తీసుకోవటం ల్దని ఈ ఎం.ట్.యు 1156 రకం ధానాయూనిని కూడా కొనుగోలు చేయాలని, 
ప్రజలను దళ్ర వయూవసథా నుంచి రక్షించాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంల్ మండల 
ప్రధాన కారయూదర్శ అడుసుమల్లో హరబాబు, జనసైనికులు కమ్్మల దినేష్, తోటకూర గోప 
పాల్గానానిరు.

మైలవరం జనసేన ఆధవుర్ంలో రైతులకు సనా్మనం
శతఘ్ని న్యూస్ మైలవరం, చండ్రగూడెం, జాతీయ 
రైతు దిన్తసివ సందరభాంగా జనసేనపార్టా అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల ప్రకారం చండ్రగూడెం 
గ్రామంల్ జనసేనపార్టా మైలవరం మండల 
అధయూక్షులు శీలం బ్రహ్మయయూ ఆధ్వరయూంల్ రైతులను 
సనా్మనించి, వార సమసయూలను తలుసుకోవడం 
జరగింది. ఈ సందరభాంగా శీలం బ్రహ్మయయూ 
మ్టాలోడుతూ జనసేనపార్టా ఎపుపిడు రైతులకు 
అండగా ఉంటందని, మ్ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
సైతం రైతుల పైన ప్రేమతో జనసేనపార్టా మేనిఫెసటాల్ 
సైతం రైతులకు ఉపయోగకరమైన అంశాలను 
పొందుపరచడం జరగిందని, అందుల్ని భాగమే 
రైతులకు పెనషాన్, ఎకరాకు 8000 రూపాయల 
రైతుభరోసా ఇల్ ఎన్ని అంశాలు ఉనానియని 

రైతులకు వివరంచారు.పవన్ కళ్యూణ్ రైతులను తన సంత కష్టారజీతంతో ఆరథాకంగా ఈ రాష్ట్రంల్ 
మరణించిన కౌలు రైతులు దాదాపు 3000 మంది రైతులకు లక్షరూపాయల చొపుపిన 30 కోటలో 
రూపాయలను ఇసుతూనానిరని కొనియాడారు. జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా రైతులు 
పాట్బండలో రామచంద్రరావు, పరసా ద్రౌపతిరావు, సంగు అపాపిరావు తదితరులకు శాలువా కపపి 
సనా్మనించారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసైనికులు, రైతులు పాల్గానానిరు.

ఒంగోలు జనసేన ఆధవుర్ంలో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఒంగోలు, ప్రగతి కాలనీల్ ఒంగోలు నియోజకవరగా జనసేన పార్టా 
ఆధ్వరయూంల్ ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టా అధయూక్షులు ష్క్ రయాజ్ సహకారంతో 
సమీ క్రిస్మస్ వేడుక సందర్ంగా ప్రారథాన నిర్వహించి అనంతరం అననిదానం చేయడం 
జరగింది. ఈ సందర్ంగా ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టా లీగల్ సల్ అధయూక్షులు సుంకర 
సాయబాబా మ్టాలోడుతూ జనసేన పార్టా స్దాధాంతాల్లోని కుల్లని కల్పే ఆల్చన 
విధానంల్ భాగంగా ఈ సమీ క్రిస్మస్ వేడుకను జనసేన పార్టా ఆధ్వరయూంల్ నిర్వహించడం 
జరగిందని మీ అందర ఆశీసుసిలు పవన్ కళ్యూణ్ , జనసేన పార్టాకి రాబోయే రోజుల్లో 
ఉండాలని అనానిరు. మరయు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు ఖలీఫాతుల్లో బాష్ సదరులు 
ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టా అధయూక్షులు ష్క్ రయాజ్ ఆహా్వనం మేరకు శుక్రవారం ఈ 
కారయూక్రమ్నికి రావడం జరగిందని ఆ ప్రభువు ఆశీసుసిలు మన అందరకీ ఉండాల్ అని, 
అల్నే మీరు అందరు మంచి మనసుసితో రాష్ట్రంల్ ప్రజా సమసయూల మీద పోరాడుతూ 
బలహీన వరాగాలకు అండగా ఉంటనని పవన్ కళ్యూణ్ రానునని రోజుల్లో ఉననితమైన 
సాథానంల్ ఉండాలని ఆ ప్రభువుని ప్రారథాంచాలని అనానిరు. మరయు జనసేన పార్టా జిల్లో 
కారయూదర్శ కళ్యూణ్ ముతాయూల మ్టాలోడుతూ ఆ ప్రభువు చూపన మ్రగాంల్ జనసేన పార్టా 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అడుగుజాడల్లో జిల్లో ల్ ష్క్ రయాజ్ సారధయూంల్ ముందుకు 
వెళ్తూమని మీ అందర చలలోని ఆశీసుసిలు జనసేన పార్టా మీద ఉండాలని అనానిరు. మరయు 
ఈ కారయూక్రమం ల్ ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టా ఉపాధయూక్షులు చిట్టాం ప్రసాద్, ప్రకాశం 
జిల్లో జనసేన పార్టా కారయూదర్శ రాయని రమేష్, ప్రకాశం జిల్లో జనసేన పార్టా బొందిల శ్రీద్వి, 
ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టా ఉపాధయూక్షులు పల్లో రాజేష్, ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టా 
ప్రధాన కారయూదరు్శలు దండే అనిల్ కుమ్ర్, పలలో ప్రమీల, కారయూనిర్వహణ కమిటీ సభుయూలు 
బొందిల మధు,ఒంగోలు నగర జనసేన పార్టా కారయూదరు్శలు చంగళశెట్టా సుధాకర్, శబర 
తోట, జనసేన పార్టా సంయుకతూ కారయూదరు్శలు శ్రీమనానిరాయణ, ఆకుపాట్ ఉష, స్నియర్ 
నాయకురాలు కోస్ర శ్ర్ష, 28వ డివిజన్ అధయూక్షులు కోట సుధీర్ మరయు జనసేన 
నాయకులు భూపతి రమేష్, చైతూ, చెనుని నర్ష్, అవినాష్ మరయు వీర మహిళ సుంకర 
కళ్యూణి తదితరులు పాల్గానానిరు.
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


శనివారం, 24 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మంగళగిర జనసేన ఆధవుర్ంలో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిర ఇంచార్జీ చిలలోపల్లో శ్రీనివాసరావు ఆధ్వరయూంల్ శుక్రవారం జనసేన 
పార్టా మంగళగిర నియోజకవరగా కారాయూలయంల్ ఘనంగా సమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు నిర్వహించడం 
జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ దైవజనులు ప్రేమ్ కుమ్ర్ ప్రారథాన చేస్తూ రాబోయే ఎనినికల్లో జనసేన 
పార్టా విజయం సాధించాలని పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అవా్వలని నియోజకవరగా 
ఇనాచారజీ చిలలోపల్లో శ్రీనివాసరావు మంగళగిర ప్రజలకు మంచి పాలన అందించాలని సమీ క్రిస్మస్ 
సందరభాంగా ఆ ప్రభువుని ప్రారథాంచారు. ఈ సందరభాంగా చిలలోపల్లో శ్రీనివాసరావు మ్టాలోడుతూ 
ముందుగా పార్టా నాయకులకు, కారయూకరతూలకు, ప్రజలందరకీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తల్యజేశారు. 
ఏసుక్రీసుతూ ఎల్ అయతే పవిత్రమైన దారల్ అడుగుజాడల్లో సమ్జానిని నడిపేటటటా చేశారో, 
మనల్ని కూడా జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అడుగుజాడల్లో పవిత్రమైన సంద్శానిని ఇస్తూ 
జనసేన పార్టా దా్వరా ప్రజలకు చేరువ అయేయూల్గా కృషి చేసుతూనానిరు. అల్గే పవన్ కళ్యూణ్ ఎపుపిడు 
చెబుతూ ఉంటారు, తనను తాను తగిగాంచుకునని వాడే హెచిచాంచబడును అని మనమందరం తోడై 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రి అయేయూవిధంగా మనమందరం కల్స్కటటాగా కృషిచేస్ 
అల్గే ఈ క్రిస్మస్ సందరభాంగా ఏసుక్రీసుతూని ప్రారథాంచుకుందాం అని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ 

పార్టా రాష్ట్ర కారయూదర్శ బేతపూడి విజయ శేఖర్, ఎం.ట్.ఎం.స్ అధయూక్షులు మునగపాట్ వెంకట మ్రుతీరావు, గుంటూరు జిల్లో సంయుకతూ కారయూదర్శ బడే కోమల్, జనసేన పార్టా రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస విభాగం ప్రధాన కారయూదర్శ పర్వతం మధు, చేనేత విభాగం రాష్ట్ర కారయూదర్శ జంజనం వెంకట సాంబశ్వరావు (జె.ఎస్.ఆర్), ఎం.ట్.ఎం.స్ ఉపాధయూక్షులు ష్క్ ఖైరుల్లో, ఎం.ట్.
ఎం.స్ కారయూదర్శ ఖ్.చంద్రశేఖర్, స్నియర్ నాయకులు నారాయణ, మంగళగిర మండల అధయూక్షులు వాసా శ్రీనివాసరావు, తాడేపల్లో మండల అధయూక్షులు సామల నాగేశ్వరావు (ఎస్.ఎన్.
ఆర్), దుగిగారాల మండల అధయూక్షులు పసుపుల్ట్ శ్రీనివాసరావు, తాడేపల్లో మండల ఉపాధయూక్షులు జ్సఫ్ తంబ్, మంగళగిర మండల ఉపాధయూక్షులు నాగభూషణం, బతితూనేని అంజయయూ, 
యర్రబాలం గ్రామ అధయూక్షులు సుందరయయూ, మంగళగిర, తాడేపల్లో, దుగిగారాల మండల కమిటీ సభుయూలు, మంగళగిర నియోజకవరగాం జనసేన పార్టా సషల్ మీడియా కోఆరడినేటరులో, చిలలోపల్లో 
యూత్ సభుయూలు, పార్టా కారయూకరతూలు తదితరులు పాల్గానానిరు.

తుంగలవారపాలం గ్రామంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణ జిల్లో, అవనిగడడి నియోజకవరగాం, జనసేన పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఇచిచాన 
పలుపు మేరకు సాథానిక రైతులతో కల్స్ జాతీయ రైతు దిన్తసివ వేడుకలు జరుపుకునని అవనిగడడి జనసైనికులు. 
సాథానిక రైతులతో ముఖ్ముఖి చరచాలు జరప, వయూవసాయం ల్ ఇపుపిడు వచేచా నష్టాలు, ప్రభుత్వం సహాయం 
చేయక పోవడం, సబ్సిడీ మీద వితతూనాలు, ఎరువులు సరఫరా జరగక పోవడం తదితర విషయాలు గురంచి 
తలుసుకోవడం జరగింది. ఇటీవల కురస్న భార్ వరాషాలకు ద్బ్తినని వర పంటను పరశీల్ంచి, ప్రభుత్వం నషటా 
పరహారం ప్రకట్ంచాలని డిమ్ండ్ చేయడం జరగింది. జనసేన పార్టా అధికారం ల్కి వసేతూ 60 సంవతసిరాలు 
పైబడిన రైతులకు నెలకు 5,000 రూపాయలు పెనషాన్ ల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుందని, ఏరువాక సమయంల్నే 
రైతుకు ఎకరానికి 8000 రూపాయలు పెటటాబడి సాయం ఇసాతూమని గతంల్నే పవన్ కళ్యూణ్ ప్రకట్ంచినటలో 
రైతులకు చెపపిడం జరగింది. మదయూం ర్టలో, ఆర్టాస్ చార్జీలు, విదుయూత్ చార్జీలు, ఇసుక ర్ట, ఎరువుల ధరలు ఇల్ 
అనిని ర్టలో పెంచే ప్రభుత్వం ధానయూం ర్ట మ్త్రం తగిగాంచడం బాధగా ఉందని రైతులు జనసేన నాయకుల ముందు తమ గోడును వెళళిబుచుచాకునానిరు. అనంతరం గ్రామంల్ని 5గురు 
రైతులను శాలువాతో సత్రంచి స్్వట్సి పంచడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ పార్టా జిల్లో కారయూదర్శ గాజుల శంకరరావు, మండల పార్టా అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబాబు, యక్ట్ 
నాగరాజు, గంగు రామ్నంద వరప్రసాద్, చుండూరు రమేష్, గుడివాక రామ్ంజనేయులు, భోగిరెడిడి బాల్జీ, తుంగల బాల భాస్ర్, గంగు అరుజీన్, తుంగల ఆంజనేయులు, తుంగల 
వేణు, బ్రహ్మం, గరకిపాట్ అంజి, ఫర్ద్, రైతులు తదితరులు పాల్గానానిరు.

ఎని్న రాజు ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం: 
జాతీయ రైతు దిన్తసివం 
సందరభాంగా రాజాం 
జనసేన నియోజకవరగా 
నాయకులు ఎనిని రాజు 
ఆధ్వరయూంల్ రైతు 
దిన్తసివం ఘనంగా 
నిర్వహించడం జరగింది. 

కారయూక్రమంల్ బాగంగా సంతకవిట్ మండలం, పోనుగుట్వలస గ్రామం సమీపంల్ని 
పంట పొల్లను సందర్శంచి, రైతుల యొక్ కషటా, నష్టాలను తలుసుకునానిరు. ఈ 
సందరభాంగా కౌలు రైతులను సనా్మనించి, రైతు కూలీలకు దుపపిటలో పంపణీ చేయడం 
జరగింది. ఈ సందరభాంగా ఎనిని రాజు మ్టాలోడుతూ జనసేన పార్టా రైతుల పక్షాన ఎపుపిడు 
పోరాటం చేసుతూందని. అల్గే ప్రభుత్వం రైతులకు సరైన గిటటాబాట ధరను కల్పించాలని, 
ప్రతి మండల్నికీ ఒక్ గిడడింగుని ఏరాపిట చేయాలని, డీజిల్, పెట్రోల్ మీద ప్రతేయూకంగా 
సబ్సిడీ ఇవా్వలని, సాగు యంత్రాలపై వయూకితూగత సబ్సిడీని ఇవా్వల్.. అని తల్యజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంల్ జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గానానిరు.

రైతులను అనిని విధాలుగా జనసేన ఆదుకుంటంది: మహబూబ్ మసాతాన్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: జాతీయ రైతు 
దిన్తసివం సందరభాంగా నెల్లోరు జిల్లో, 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగాం, అనంత సాగరం 
మండలం జనసేన పార్టా మండల అధయూక్షుడు 
ష్క్ మహబూబ్ మసాతూన్, అనంతసాగరం 
మండలంల్ని పాత ద్వరాయపల్లో బ్ట్ 
-1 పంచాయతీల్ని మ్గాణీ భూముల్లో 
పరయూట్ంచి రైతులు, కూలీలను కల్స్ జనసేన 
పార్టా ప్రభుత్వ అధికారంల్నికి వసేతూ రైతులకు 
అనిని విధాలుగా ఆదుకుంటామని చెపపిడం 
జరగింది. జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ 

కళ్యూణ్ గారు కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకునని రైతులకు తన కష్టారజీతంతో సంపాదించిన 
డబు్ను 30 కోటలో డబు్ను 3 వేలుమంది రైతులకు ఒకొ్క్ కుటంబానికి ఒక లక్ష రూపాయలు 
ఇసుతూనానిరని తల్యజేయడం జరగింది. జనసేన ప్రభుత్వం అధికారంల్నికి వసేతూ చినని కారు, 
సనని కారు రైతులకు నెలకి 5 వేలు రూపాయలు పెనషాన్ ఇచిచా, సంవతసిరానికి రైతు భరోసా కింద 
8000 రూపాయలు రైతు ఖ్తాల్ జమ చేసాతూమని రైతులు పంట పండించిన తరా్వత పంటను 
ప్రభుత్వమే కొని దళ్రులు వయూవసథా ల్కుండా చేసాతూమని చెపపిడం జరగింది.

పాయకరావుపేట జనసేన ఆధ్వరయూంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  పాయకరావుపేట: 
జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా 
శుక్రవారం ఎస్ రాయవరం మండల 
స్నియర్ జనసైనికులు ల్ంగంపల్లో జ్యూతి 
కుమ్ర్ ఆధ్వరయూంల్ పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగాం, ఎస్ రాయవరం మండలం, 

భీమవరం పరది ల్ని రైతుల వదదేకు నేరుగా వెళ్లో వార యొక్ సమసయూలను తలుసుకోవడం 
జరగింది, ఈ సందర్ంగా రైతులు ప్రభుత్వం తమ ధానయూం కొనుగోలు చేయడం ల్దని ఆవేదన 
వయూకతూం చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ గారకి ఈసార తపపికుండా ఒక అవకాశం ఇచిచా ఆయనను 
గెల్పంచుకుంట్నే మ్ యొక్ రైతు కష్టాలు తీరుతాయని వాళ్ళి చెపపిడం జరగింది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ ల్ంగంపల్లో ప్రసాద్, లంకా సంతోస్, భీశెట్టా సతీష్, పపపిల వాసు, పుల్ సతితూబాబు, 
బతుతూల రామకృష్ణ, శైక్ జానీ, ల్ంగంపల్లో బాలకృష్ణ, బోడాడి నవీన్, బోండా ఆది, ల్ంగంపల్లో 
గంగాధర్, తుమ్మపాల నానాజీ, చిటీటా సతయూ గణేష్, కారయూకరతూలు, గ్రామ రైతులు మరయు 
జనసైనికులు పెదదే ఎతుతూన పాల్గాని ఈ రైతు దిన్తసివానిని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరగింది.

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


శనివారం, 24 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గంజి గోవిందరాజును పరామర్శంచిన డాకటీర్ పిల్లి శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిల్లో, పఠాపురం నియోజకవరగాం, నరస్ంగపురం గ్రామ్నికి చెందిన అలుపెరగని నిసా్వరథా జ 
సైనికుడు, పార్టా ఆవిరాభావం నుంచి పార్టా బల్పేతం కోసం అహరనిశలు కృషి చేసే వయూకితూ గంజి గోవిందరాజు ఇటీవల 
బైక్ యాకిసిడెంట్ కారణంగా కాకినాడ అహోబ్ల్లో హాసపిటల్ నందు చికితసి పొందుతునానిడు. విషయం తలుసుకునని 
పఠాపురం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు, శ్రీ విషు్ణ హాస్పిటల్ అధినేత డాకటార్ పల్లో శ్రీధర్ గోవిందరాజును 
పరామర్శంచి, తనకు చికితసి చేసుతూనని వైదుయూలను తన ఆరోగయూ పరస్థాతిని అడిగి తలుసుకుని క్షుణ్ణంగా పరశీల్ంచి తగిన 
జాగ్రతతూలు, సలహాలు, స్చనలను అందించడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ వేలుపిల చక్రధర్, పల్నిట్ మధు, బ్జెప 
నాయకులు పల్లో ముతాయూలరావు, శ్వరామకృష్ణ మరయు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

తణుకు జనసేన ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు నియోజకవరగాం: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ గార ఆద్శాల మేరకు తణుకు నియోజకవరగాం జనసేన ఇంచార్జీ విడివాడ రామచంద్ర రావు ఆధ్వరయూంల్ 
తణుకు నియోజకవరగాం, తణుకు, ఇరగవరం, అతితూల్ మండల్ల గ్రామ్ల్లో రైతులను కలుసుకుని వారకి 
అంతరాజీతీయ రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్ప, ఈ సందర్ంగా వార సమసయూలు అడిగి తలుసుకోవడం 
జరగింది.. ఈ క్రమంల్ రైతులు తమకు సకాలంల్ ల్ర్లు రావడం ల్దని, ధానయూం డబు్లు పడట్లోదని, 
తడిస్న ధానాయూనికి సరైన నాయూయం చేయట్లోదని వాపోయారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టా నాయకులు, 
వీరమహిళలు, రైతులు, కారయూకరతూలు పాల్గానడం జరగింది.

రైతులకు శుభాకాంక్లు తెలిపిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట: రైతే రాజు 
అనే నినాదం తో జాతీయ రైతు 
దిన్తసివ సందర్ంగా జనసేన 
అదినేత పవన్ కళ్యూణ్ స్పిరతూ తో 
వజ్రకరూరు మండల అధయూక్షుడు క్శవ 
అచచానాల అద్వరయూంల్ మండలం ల్ని 

పంట పొల్లు ను పరశీల్ంచి రైతులకు శుభాకాంక్షలు తల్ప వారకి స్్వటలో పంచిపెట్టాన 
జనసేన నాయకులు, మండల అధయూక్షుడు క్శవ్ అచచానాల మ్టాలోడుతూ రైతే రాజు, 
రైతే ద్శానికి వెనెనిముక అని భావిసుతూనాని, మన ద్శంల్ ఇపుపిడు రాష్ట్రంల్ రైతులకు 
ఎటవంట్ భరోసా ల్దని వార వెనునిముక వంచుతునానిరని ఆయన ద్వజమ్తాతూరు. 
జనసేన పార్టా మరయు పవన్ కళ్యూణ్ సారధయూముల్ త్వరగా రైతును రాజుగా చూసాతూమని 
ఆయన తల్య చేసారు. ఈ కారయూక్రమముల్ వైస్ ప్రెస్డెంట్ హరశంకర్ నాయక్, సరటా 
స్రయూనాయక్, జాయంట్ సక్రటర్ వెంకట్రమణ, మండల నాయకులు ల్లు మరయు 
మండలం ల్ రైతులు, నాయకులు పాల్గానానిరు.

భారత దేశ ఆరథిక వ్వసథికు రైతే వెనె్నముక: 
ఎస్.వి.బాబు

శతఘ్ని న్యూస్:   పెడన: జాతీయ 
రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా పెడన 
నియోజకవరగాం జనసేన నాయకులు 
ఎస్.వి.బాబు రైతు దిన్తసివ 
శుభాకాంక్షలు తల్యజేసారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మ్టాలోడుతూ 
భారత ద్శ ఆరథాక వయూవసథాకు రైతే 
వెనెనిముక. వయూవసాయం అనే జీవన 

విధానంతో అననిదాతలు అహరనిశలు కషటాపడి ద్శానికి అననిం పెడతాడు రైతనని. 
ఆరుగాలం శ్రమించి ఎన్ని కష్టాలకు ఓరచా పంట పండిసాతూడు. ద్శానిని రక్షించే సైనికులకు 
ఎంత ప్రాముఖయూత ఉందో అననిం పెట్టా రైతననిలకు అంతకంట్ ఎకు్వ ప్రాముఖయూతే 
ఉంది. రైతులు ద్శానికి చేసుతూనని సేవలను గురుతూంచుకునేల్ ఏటా డిసంబర్ 23వ తేదీన 
జాతీయ రైతు దిన్తసివానిని జరుపుకుంటాం. తాను కషటాపడుతూ, నషటాపోయన రైతు 
ద్శానికి అననిం పెటాటాలనుకునే అననిదాతలు మన రైతననిలు. తుఫానులకు, వరాషాలకు 
ప్రకృతి వైపర్తాయూలకు ఎదురడిడి వయూవసాయం చేయటం అంట్ కతితూ మీద సాము ల్ంట్ది. 
ప్రభుత్వం ఆదుకునాని, ఆదుకోకపోయనా ప్రతికూల పరస్థాతులను తటటాకుని వయూవసాయం 
చేసే రైతు ధైరాయూనికి మనం చేతులతితూ జై కొటాటాల్. ప్రతి వసుతూవు ధర ఉతపితితూదారుడు 
నిర్ణయసాతూడు. కానీ రైతు పండించిన పంట ధరను దళ్రులు, ప్రభుత్వం నిర్ణయంచడం 
శోచనీయం. రైతులు కష్టాలు తీరాలనని, రైతు తలతుతూకొని ఆత్మగౌరవంగా జీవించాలనని 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రి కావల్సింద్. ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రంల్ కౌలు రైతు కష్టాలకు 
చెల్లోంచిన పవన్ కళ్యూణ్ గారు తన కష్టారజీతానిని 30 కోటలో రూపాయలను 3,000 మంది 
ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతుల ఒకొ్క్ కుటంబానికి లక్ష రూపాయలు చొపుపిన 
ఆరథాక సహాయం అందజేసుతూనానిరు. ప్రభుత్వం ఎనిని ఆటంకాలు సృషిటాంచిన కౌలు రైతు 
భరోసా యాత్రతో రైతుల గుండెల్లో భరోసా నింపుతునానిరు, అల్ంట్ వయూకితూకి అధికారం 
అపపిగిసేతూ రైతులకు మరంత సహాయానిని అందిసాతూరని పలువురు రైతులు అంటనానిరని 
ఎస్.వి.బాబు అనానిరు.

వబ్బిన శ్రీకాంత్ ఆధవుర్ంలో రైతులకు 
అంతరాజాతీయ రైతు దినోత్సవ శుభాకాంక్లు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం, 
పెందురతూ నియోజకవరగాం, 88 
వార్డి, నరవ గ్రామంల్ రైతులకు 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పలుపుమేరకు సాథానిక 
నాయకులు వబ్్న జనారదేన 
శ్రీకాంత్ రైతులను కల్స్ వారకి 
రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు 
తల్యజేయడం జరగింది, 
ఈ సందర్ంగా శ్రీకాంత్ 

మ్టాలోడుతూ జనసేన పార్టా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార పలుపుమేరకు ఈరోజు రైతుల 
పంట పొల్లకు వెళ్ళి వారకి అంతరాజీతీయ రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్యజేయడం 
జరగిందని, రైతే రాజు అనే నినాదం వరధాల్లోల్ అంట్ తపపికుండా పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
నాయకత్వంల్ జనసేన పార్టా ప్రభుతా్వనిని సాథాపంచాలని, అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు తన 
కష్టారజీతం 30 కోటలో రూపాయలను సుమ్రు మరణించిన 3 వేల కౌలు రైతుల కుటంబాలకు 
అందిసుతూనానిరంట్ ఆయనకు రైతుల మీద ఉనని ప్రేమను మనమందరం గురతూంచాలని, ఈరోజు 
ఈ పరయూటనల్ రైతుల యొక్ కష్టాలను, రాబోయే ప్రభుతా్వలు రైతులకు ఎటవంట్ మౌల్క 
వసతులు ఏరాపిట చేయాల్ అని వాట్పై తలుసుకోవడం జరగింది, నేట్ రైతులు యొక్ దుస్థాతి 
కి కరణం గత ప్రభుత్వల వైఫలయూమేనని, రైతులను ఓట వేసే యంత్రాలుగా ఈ ప్రభుతా్వలు 
చూసాయని, రైతు వృతితూ ల్భసాట్గా ఉండి భవిషయూతుతూల్ యువత దీని వైపు చూసేల్గా 
ప్రభుతా్వలు కొనిని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని, భవిషయూతుతూల్ జనసేన పార్టా రైతులపై అనుసరసుతూనని 
ప్రభుత్వ విధానాలపై కూడా రైతులకు వివరంచడం జరగిందని మ్టాలోడం జరగింది. సాథానిక 
నాయకులు బొడుడి నాయుడు మ్టాలోడుతూ.. ఈ రైతులందరూ కూడా మీ యొక్ ఓటను 
సరగాగా ఉపయోగించుకుని, రాబోయే రోజుల్లో జనసేన పార్టాని మీరు ఆశీర్వదించినటలోయతే 
రైతులకు మంచి భవిషయూతుతూ ఇచేచా నాయకుడు ఈ రాష్్రేనికి ముఖయూమంత్రి అయతే ఆంధ్రప్రద్శ్ 
అననిపూర్ణ రాష్ట్రంగా అవతరసుతూందని, మీరందరూ సహకరంచి జనసేన పార్టా ప్రభుత్వ సాథాపనకు 
కృషి చేయాలని కోరడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ రైతులు మ్టాలోడుతూ ప్రభుతా్వలు 
మ్రాయ గాని రైతు యొక్ దుస్థాతి అల్గనే ఉందని, రోజురోజుకీ రైతు కూలీలు ధరలు 
పెరుగుతునానియ, వయూవసాయ ఉపయోగించే రసాయనాలు, యంత్రాంగాలు అందుబాటల్ 
ల్వని, చాల్మంది రైతులకు రైతు భరోసా అందడం ల్దని, వయూవసాయం చేయని వారకి కూడా 
రైతు భరోసా అందడం వలన మేము చాల్ నషటాపోతునానిమని, భవిషయూతుతూల్ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారకి సహకరసాతూమని చెపపిడం జరగింది, ఈ యొక్ కారయూక్రమంల్ గవర శీను, ప్రసాద్, రామ్ 
మరయు జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

సింగనమల జనసేన ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:స్ంగనమల జనసేన 
ఆధ్వరయూంల్ శుక్రవారం జాతీయ రైతు 
దిన్తసివంల్ భాగంగా స్ంగనమల 
మండలం నాగులగుడడిం, తాండ 
గ్రామ్లల్ని రైతులను జనసేన 
నాయకులు కలుసుకుని వారకి 

శుభాకాంక్షలు తల్ప, రైతులకు జనసేన పార్టా చేసుతూనని సహాయం గురంచి వివరంచి, జాతీయ 
రైతు దిన్తసివానిని వార సమక్షంల్ జరుపుకోవడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
పార్టా జిల్లో సంయుకతూ కారయూదర్శ బొమ్మన పురుషోతతూం రెడిడి, స్ంగనమల మండల కనీ్వనర్ తోట 
ఓబుల్శ రైతులు హనుమంతు, వీరాంజి, నాయకులు బెంద్ల సాయ శంకర్, కిరణ్ కుమ్ర్, 
అశోక్, సంతోష్, తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

జగన్ రెడిడి కాలనీ పరశీలించిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభు్లు పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం తిమ్్మపురం గ్రామంల్ జగననని ఇళలో కాలనీ ల్ 
జరుగుతునని అవకతవకలు, మరయు అక్డ పటాటాలు పొందిన లబ్ధాదారుల కష్టాలు, బాధలు 
తలుసుకోవడానికి సాథానిక జనసేన నాయకులతో కల్స్ జగన్ రెడిడి కాలనీ పరశీల్ంచిన జనసేన 
పార్టా పీఏస్ సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జీ పంతం నానాజీ. ఈ కారయూక్రమం ల్ మ్దారపు 
తాతాజీ, బతితూన గణేష్, పులలో శ్రీరాములు, ల్వ, తల్టం దురగాబాబు, తాట్కాయల వీరబాబు, 
శ్రంగు శ్రీనివాస్, ముసలయయూ, దాసర శ్వ, త్రిమూరుతూలు, సతీష్, సునీల్, జీని శ్రీను, బుజిజీ, వీర్రాజు, 
సాథానికులు తదితరులు పాల్గానానిరు.

రైతు దినోత్సవం సందర్ంగా రైతులతో జనసేన నేత చేగండి
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన రాష్ట్ర పీఏస్ సభుయూలు కొణిదల నాగబాబు 
పలుపు మేరకు శుక్రవారం ఆచంట నియోజకవరగాం ఇనాచారజీ రాష్ట్ర పీఏస్ సభుయూలు చేగ్ండి స్రయూప్రకాశ్ పోడూరు 
మండలం, మినిమించిల్పాడు గ్రామంల్ రైతులను కల్స్ వార సమసయూలను అడిగి తలుసుకోవడం జరగింది. 
అల్గే జనసేన పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రైతుల కోసం, రైతు కుటంబాల సంక్షేమం కోసం పరతపసుతూనని 
విధానం గురంచి, అల్గే 3000 మంది ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటంబాలకు ఒకొ్క్రకి లక్ష 
రూపాయలు చొపుపిన ఆరథాక సహాయం అందజేసుతూనని విషయం గురంచి రైతులకు వివరంచడం జరగింది. 
అల్గే మినిమించిల్పాడు గ్రామంల్ ఎస్సి పెదదేపేట కాలనీల్ ఉనని ప్రజల సమసయూలను చేగ్ండి స్రయూప్రకాష్ 
స్వయంగా అడిగి తలుసుకుని వార సమసయూలను జిల్లో కలకటార్ దృషిటాకి తీసుకెళ్తూమని వారకి తల్యచేయడం 
జరగింది. అనంతరం పెదదేపేట కాలనీల్ ఉనని అంబేద్ర్ విగ్రహానికి పూలమ్లలు వేస్ నివాళ్లరపించారు. 
ఈ కారయూక్రమంల్ పోడూరు మండల అధయూక్షులు గుడాల రాజేష్, ఆచంట మండల అధయూక్షులు జవా్వది 
బాల్జీ, పెనుమంట్ర మండల అధయూక్షులు కోయ వెంకట కార్తూక్, జిల్లో జాయంట్ సక్రెటర్ రావి హర్ష్, ముక్్ 
గోవింద రాజు, గ్లలోమందుల నాగరాజు, పోట్టా రమేష్, తోల్ట్ వేణుగోపాల్, పల్లోరు నాగేశ్వరరావు, మ్ండ్రు 
జయకుమ్ర్, కోర దరబాబు, చెల్లో ప్రవీణ్ ఆచంట ఎంపీటీస్ దాస్రెడిడి పదా్మవతి, నంబూర విజయ్, నిమ్మన శేఖర్, కడల్ శ్రీను స్ంగంసట్టా నాగేశ్వరరావు, కొడేరు గ్రామ అధయూక్షుడు 
కుంపటలో రమేష్, వల్లోరు గ్రామ అధయూక్షుడు కడిమి ఉమ, ఆచంట మండల నాయకులు తోట ఆదినారాయణ, పెనుగ్ండ జనసేన నాయకులు తోట సతీష్, ఏడిద సాయతేజ, ఆచంట 
మండల నాయకులు సళళిది పెదిదేరాజు, గోకరాజు విశ్వతేజ, చింతలతోట ప్రసాద్, చెల్లోంకల నాగరాజు, చిటూటార సతయూనారాయణ, కురసాల నాయుడు, బండారు నాగేంద్ర, పెనుమంట్ర 
మండల జనసేన నాయకులు అడాడిల సతయూనారాయణ, అడాడిల నవీన్, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

రైతుల అభివృదిధి, సంక్షేమమే జనసేనపార్టీ లక్ష్ం: పండా్ల శ్రీలత
శతఘ్ని న్యూస్: నారపిల: రైతుల అభివృదిధా, సంక్షేమమే జనసేనపార్టా లక్ష్యమని 
జనసేన పార్టా మహిళ్విభాగం రాయలస్మ ప్రాంతీయ కమిటీ సభుయూరాలు 
పెండాయూల శ్రీలత పేర్నానిరు. జనసేనపార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు 
మేరకు ఆ పార్టా రాయలస్మ ప్రాంతీయ కమిటీ సభుయూరాలు పెండాయూల శ్రీలత 
ఆధ్వరయూంల్ అంతరాజీతీయ రైతు దిన్తసివం నిర్వహించారు. ఈ మేరకు వారు 
మండల పరధిల్ని గంగనపల్లో గ్రామంల్ రైతులతో మమేకమై పంట పొల్లను 
సందర్శంచి వయూవసాయం గురంచి రైతులతో చరచాంచారు. ఈ సందర్ంగా 
పెండాయూల శ్రీలత మ్టాలోడుతూ ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడి ప్రతి పక్షంల్ని 
ఉననిపుపిడు రైతుల కోసం అనేక హామీలు గుపపించి అధికారంల్కి వచాచాక రైతుల 
విస్మరంచారనానిరు. రాష్ట్రంల్ని రైతులకు నాణయూమైన వితతూనాలు, ఎరువులు 
సరఫరా చేయడంల్ ప్రభుత్వం విఫలమైందనానిరు. వైస్పీ ప్రభుత్వం ఏరపిడి 
దాదాపు మూడుననిర సంవతసిరాలు గడుసుతూనాని రైతులకు ఒక్ డ్రిప్ పైపు కూడా 
అందివ్వల్దని మండిపడాడిరు. రైతులు పండించిన పంటకు కనీస మదదేతు ధర 
ల్క రైతులు పెటటాబడులకు తచిచాన అపుపిలు కటటాల్ని స్థాతిల్ అనేక మంది రైతుల 
ఆత్మహతయూలు చేసుకుని తమ కుటంబాలను రోడుడి పాలు చేసుతూనానిరని అనానిరు. 

అల్ంట్ రైతు కుటంబాలకు అండగా నిలబడుతూ కుటంబ పెదదేను కోల్పియన రైతు కుటంబాలకు ఒకొ్క్ కుటంబానికి లక్ష రూపాయలు చొపుపిన ఆరథాక సహాయం అందిస్తూ 
వార పలలోల భవిషయూతుతూకు బంగారు బాటలు వేయడానికి జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ రైతు భరోసా యాత్రను ఉదయూమంల్ ముందుకు నడిపసుతూనానిరని తల్పారు. రైతు రాజయూం రావాలంట్ 
పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేయాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంల్ రాయలస్మ ప్రాంతీయ కమిటీ సభుయూరాలు పదా్మవతి, జిల్లో కారయూదర్శ సంజీవరాయుడు, నగర ప్రధాన కారయూదర్శ 
పెండాయూల చక్రపాణి, శ్ంగనమల నియోజకవరగా నాయకులు కొండిశెట్టా ప్రవీణ్ కుమ్ర్, గుమ్మడిసాని శ్లపి, కలవాయ విశ్వనాథ రెడిడి, గురుప్రసాద్, చంద్రమోహన్, కళ్యూణ్, నాగేష్, 
కృష్ణ, రైతులు రాజు, చలపతి, కొండయయూ, సనీని సతయూనారాయణ తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

రైతే దేశనికి వెనె్నముక.. రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: డా. బ్.ఆర్ .అంబేద్ర్ కోనస్మ జిల్లో , కొతతూపేట నియోజక వరగాం , జాతీయ రైతు 
దిన్తసివం పురస్రంచుకొని కొతతూపేట నియోజకవరగాంల్ అంగరంగ వైభవంగా నియోజక వరగా 
జనసేన ఇంఛారజీ బండారు శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయూంల్ కారయూక్రమము ఘనంగా నిర్వహించారు. రైతులకు 
గౌరవం ఇస్తూ, జాతీయ రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్యచేసుతూ, కొతతూపేట సాథానిక సతయూశ్రి థియేటర్ 
వదదే గల జనసేన పార్టా ఆఫీస్ నుండి భార్గా బైక్ రాయూలీ నిర్వహించి పల్వెల చేరుకొని జనసేన 
నాయకులు జనసైనికులు కల్స్ సుమ్రు 50 మంది రైతులకు దుసాసిలువలు కపపి, పూలమ్లలతో 
ఘనంగా సనా్మనించారు. ఈ సందరభాంగా బండారు శ్రీనివాస్ మ్టాలోడుతూ భారత మ్జీ ప్రధాని 
చరణ్ స్ంగ్  జన్మదినమైన ,డిసంబర్  23న రైతు దిన్తసివం జరుపుకుంటారు అని, దివంగత మ్జి 
ప్రధాని చౌదర చరణ్ స్ంగ్ చేస్న అనేక ఉదయూమ్ల వలలో జమీందార్ చటటాం రద్్దే, కౌలుదార్ చటటాం 
అమలుల్కి వచిచాంది అని , రైతులకు బాయూంక్ ఋణాలు అందించే విధానము ప్రవేశపెటటాబడి, రైతుల 
గురంచి, వయూవసాయరంగం గురంచి అంతగా ఆల్చించి, వార సమసయూల పరష్్రానికి కృషిచేస్న 
చరణ్ స్ంగ్ సేవలకు గురుతూగా ప్రభుత్వము చరణ్ స్ంగ్ జన్మదిన్తసివానిని జాతీయ రైతు దిన్తసివంగా 
ప్రకట్ంచింది అని బండారు శ్రీనివాస్ అనానిరు. అయతే ఈ రోజు ద్శమంతా ఆరోగయూంగా కడుపు 
నిండా అననిం తింటంది అంట్ అది రైతు వల్లో. అల్ంట్ రైతు ఆరు నెలలు కషటాపడినా, శ్రమ అంతా 
చేతికి దకు్తుందనే నమ్మకం ల్దు అని, అయనా సర్ రైతులు మ్త్రం అట ప్రకృతి మీద, ఇట 
ప్రభుత్వం మీద భారం వేస్ జీవనం సాగిసుతూనానిరు అని అవేదన వయూకతూం చేశారు. ఓవైపు అతివృషిటా, 
మరోవైపు అనావృషిటా అనునితయూం వెంటాడుతూనే ఉనని పరస్థాతుల మధయూ అననిదాతల జీవితాలకు 
భరోసా ల్ని పరస్థాతి తసుతూనానియ అనానిరు. ఒక రోజు వరాషాల కోసం ,ఇంకోరోజు వితతూనాల కోసం, 
మరో రోజు ఎరువుల కోసం బాయూంకు రుణాల కోసం ఇల్ ప్రతి విషయంల్న్ ఒతితూళలోకు గుర 
కావాల్సిన పరస్థాతి రైతులకు ఏరపిడుతోంది అని బండారు అనానిరు. ఒతితూళ్లో, నష్టాలు, వయూవసాయ 
పనుల చాకిర్ భరంచల్క చాల్మంది భూమి ఉనాని వయూవసాయం మ్నేసుతూనానిరు అని, కొందరు 
భూమిని కౌలుకు ఇసుతూనానిరు అని, ఎనినికల్లో పార్టాలు రైతులకు ఎనిని హామీల్చిచానా రైతుల పరస్థాతి 
మ్త్రం మ్రడం ల్దు అని అసహనం వయూకతూం చేశారు. పంటలు సాగు చేస్ దిగుబడి రాక అపుపిల 

బాధలు భరంచల్క, సరైన సమయంల్ రుణమ్ఫీ కాక, దికు్తోచని స్థాతిల్ రైతులు బలవన్మరణాలకు పాలపిడుతునానిరు అనానిరు . ఇక కౌలు రైతుల పరస్థాతి మర దారుణంగా 
ఉంది అని భూమివారది కాదు, పంట పండితే పూరతూ పంట చేతికి రాదు,వీరకి వయూవసాయ రుణాలు కూడా రావు,భారతద్శ గ్రామీణ ఆరథాక వయూవసథాను కాపాడుతునని వీర విషయంల్ 
ఏ ప్రభుతా్వలు పట్టాంచుకోవడం ల్దు,సంత భూమి ల్కపోవడం, భూమి కౌలుకు తీసుకుంట్ ఎకు్వర్టలో చెల్లోంచడం, భూమి యాజమ్ని కాకపోవడం వలలో పంటరుణానికి ఎవరూ 
నమ్మడం ల్దు అనానిరు. కషటాపడి కాల్నికి ఎదుర్ది పంటలు పండిసేతూ దళ్రులు రైతుల మీద పడి దోచుకోవడం ఇంకా దారుణం అనానిరు మ్రె్టోలో తిషటావేస్న దళ్రులు రైతుల శ్రమను 
చౌకగా కొని ఎకు్వ ర్టలోకు జనాలకు అమి్మ సము్మచేసుకుంటనానిరు అనానిరు. దీంతో రైతులు కూలీగా మిగులుతుంట్ దళ్రులు లక్షాధికారులు అవుతునని పరస్థాతులు ప్రతిచోట 
కనిపసుతూనానియ అనానిరు. ఈ దళ్రుల వయూవసథాను అరకట్టా విధంగా ప్రభుత్వం చరయూలు తీసుకొని రైతును రాజుగా చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది బండారు శ్రీనివాస్ అనానిరు. ఇక 
పంటల విషయంల్ రైతులకు సలహాలు స్చనలు ఇవా్వల్సిన వయూవసాయ శాఖల్ స్బ్ంది కొరత రైతులను నష్టాలకు గురచేసతూంది అని వెంటనే బరతూ చేయాల్సిన బాధయూత ప్రభుతా్వల 
మిద ఉందని అనానిరు. కష్టాలను భరంచేల్క ఈ కాలంల్ ఎంతోమంది రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకుంటనానిరు అని విచారం వయూకతూం చేశారు. రైతులు ఆల్ చేసే ముందు ఒక్సార 
కుటంబం గురంచి ఆల్చించుకోవాల్ అని భారయూ, పలలోల పరస్థాతి ఏమిటని ప్రశ్నించుకోవాల్ అని స్చించారు, కష్టాలు శాశ్వతం కాదని ద్శానికి అననిం పెట్టా రైతనేని అధైరయూపడితే ఈ 
సమ్జానికి మ్తుకు దరకదు అని బండారు శ్రీనివాస్ అనానిరు. అందుక్ జై జవాన్ … జై కిసాన్  అనే నినాదం యావత్  భారత ద్శంల్ వినిపసుతూంది. ద్శానికి వెనునిముకగా రైతులను 
అభివర్ణసాతూరని శ్రీనివాస్ అనానిరు.

రాబోయే ఎని్నకల బరలో ఖమ్మం అసెంబ్లి 
స్థినంలో జనసేన పార్టీ పోటీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఖమ్మం: జనసేన పార్టా ఖమ్మం నియోజకవరగా కోఆరడినేటర్ గా పార్టా 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ నియమించిన మిరయాల రామకృష్ణను బలపరచి, జిల్లోల్ పార్టా 
బల్పేతం కోసం పని చేయాలని జనసేన పార్టా నాయకులు పలుపునిచాచారు. ఖమ్మం 
నగరంల్ నియోజకవరగా కోఆరడినేటర్ రామకృష్ణ మిరయాల ఆధ్వరయూంల్ జరగిన జనసేన 
పార్టా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో ముఖయూ కారయూకరతూల సమ్వేశంల్ నాయకులు మ్టాలోడారు. 
ఈ సమ్వేశంల్ నియోజకవరగాంల్ పార్టా బల్పేతం గురంచి, పార్టా చేపటటాబోయే 
కారయూక్రమ్లు గురంచి చరచాంచారు. పార్టాని సంసాథాగత నిరా్మణం చేసుకుంటూ ప్రజా 
సమసయూలపై పోరాడుతూ, రానునని సాధారణ ఎనినికల్లో నియోజకవరగాంల్ గెలుపే 
లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్రు సమిషిటాగా పనిచేదాదేమని పలుపునిచాచారు. ఈ సమ్వేశంల్ రాష్ట్ర 
నాయకులు దుంపట్ శ్రీనివాస్, మిరయాల జగన్్మహన్, జిల్లో నాయకులు సాదిక్ అలీ, 
మిరయాల రామకృష్ణ, డేగల రాము, మ్డబోయన కార్తూక్, గుంత అన్ష, బండారు 
రామకృష్ణ, అజయ్ యాసమనేని, కళ్యూణ్ కిశోర్, కొండాపవన్, డేవిడ్, ప్రభాకర్, గుండలో 
పవన్ కళ్యూణ్, గుంత సతయూనారయణ, సాయ, పుల్లోరావు ల్ంగాల, మ్ల్క్, శ్రీకాంత్, 
ద్వేందర్, రమణ కుమ్ర్, ఉసా్మనియా విదాయూరథా నాయకులు మహేష్ పెంటల తదితరులు 
పాల్గానానిరు.

రైతుల ఆత్మహత్లు లేని సమాజాని్న తీసుకురావడమే 
జనసేన ఆకాంక్: గౌతమ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: ఉరవకొండ: 
జాతీయ రైతు దిన్తసివం 
సందరభాంగా ఉరవకొండ జనసేన 
నాయకులు జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు 
& రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభుయూలు కొణిద్ల 
నాగబాబు స్చనతో ఉరవకొండ 
నియోజకవరగాం, ఉరవకొండ 
పరధిల్ని గ్రామ్లల్ పంట 

పొల్ల్లోకి వెళ్ళి రైతులను, కూలీలను పలుకరంచి వార సమసయూలను, కష్టాలను 
తలుసుకోవడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా జిల్లో కారయూదర్శ గౌతమ్ కుమ్ర్ మ్టాలోడుతూ 
నేడు రాష్ట్రంల్ రైతుల బాధలు చెపపిడం వర్ణనాతీతమని, వైస్పీ ప్రభుత్వం వచాచాక 
రైతులకు మరంత అనాయూయం జరుగుతోందని అనానిరు. ఉరవకొండ నియోజకవరగాంల్ 
సరైన సబ్సిడీ పథకాలు, ప్రభుత్వ ప్రోతాసిహం లభించక రైతులు క్షీణించిపోతునానిరు. 
నియోజకవరగాంల్ రైతులు ఇతర రాష్్రేలకు వలస వెళ్లోపోతునానిరని అనానిరు. ఉపాధి 
హామీ పథకంల్ కూడా వైస్పీ నాయకుల అవినీతిని కళ్ళిరా చూసుతూనని పరస్థాతి అనానిరు. 
గతంల్ జగన్ రెడిడి పాదయాత్ర చేసుతూనని సమయంల్ రైతు భరోసా 12500 రూ. 
ఇసాతూమని చెపపి రైతులను నమ్మబల్కి అధికారంల్కి వచాచారు. తీరా రైతులను మోసం 
చేస్తూ క్ంద్రం ఇచేచా పీ.ఎం కిసాన్ 6000 రూ. కల్ప ఇవ్వడం దురా్మరగామైన చరయూ అని, 
ఇది ముమ్మట్కీ రైతులను మోసం చేయడమే అని ధ్వజమ్తాతూరు. అనంతరం రైతులతో 
మ్టాలోడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గురంచి వివరంచి, 3000 
మంది కౌలు రైతు కుటంబాలకు ఒకో్ కుటంబానికి లక్ష రూపాయలు ఇసుతూనానిరని 
తల్యజేశారు.. కడుపు నింపే రైతననిల కంట కనీనిరు కారని, లక్షల్ది ఎకరాల 
భూమిని సాగుల్కి తీసుకొచేచా కౌలు రైతుల ఆత్మహతయూల వారతూలు ల్ని సమ్జానిని 
తీసుకురావాలని జనసేన పార్టా తరపున ఆకాంక్షిస్తూ రైతు సదర, సదర్మణులకు 
జాతీయ రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్యజేయడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
మండల అధయూక్షులు చంద్రశేఖర్, ద్వేంద్ర, రమేష్, తిలక్, ముని కుమ్ర్, బోగేశ్, 
కుమ్ర్, రూపేష్, జనసైనికులు పాల్గానడం జరగింది.

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

అమల్ప్రం జనసేన ఆధవుర్ంలో రైతు దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం, జాతీయ రైతు దిన్తసివానిని పురస్రంచుకుని 
జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు అమల్పురం 
నియోజకవరగాంల్ రైతులతో మమేకమై ఈ వేడుకలను ఘనంగా 
నిర్వహించారు. ఈ కారయూక్రమ్లకు ముఖయూ అతిథిగా నాయకులు అమల్పురం 
పారలోమ్ంట్ నియోజక వరగాం ఇంచారజీ డి.యం.ఆర్ శేఖర్ విచేచాసారు. 
కారయూక్రమంల్ బాగంగా అమల్పురం నియోజక వరగాం, అలలోవరం 
మండలం, డి.రావులపాలం గ్రామంల్ రైతులతో సమీక్షలు నిర్వహించి 
వార సమసయూలు తలుసు కునానిరు. అనంతరం ఉపపిలగుపతూం మండలం, 
వాడపర్రు గ్రామంల్ వర చేలను సందర్శంచి, ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పటలో 
వహిసుతూనని నిరలోక్ష్యంపై క్షేత్ర సాథాయ పరశీలన చేశారు. అమల్పురం రూరల్ 
మండలం జనుపల్లో, నలలోమిల్లో గ్రామ్లల్ కల్లోల వదదే రైతులను కల్శారు. 
ఈ క్షేత్ర సాథాయ పరశీలనల్ రైతులు తమ బాధలు జనసేన నాయకులకు 
వినని వించారు.. ఈ ప్రభుత్వం ధానయూం కొనుగోళలోకు సైతం అనేక ఆంక్షలు 
పెట్టా సమయానికి ధానాయూనిని అము్మకొల్ని పరస్థాతి తీసుకు వచిచాందని, దీని 
వలలో తదుపర పంటకు పెటటాబడులు ల్క అపుపిలు పాలు కావాల్సి వసుతూందని 

ఆందోళన వయూకతూం చేశారు. ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతులకు పవన్ కళ్యూణ్ ఇసుతూనని లక్ష రూపాయల ఆరథాక సాయం ఆయా కుటంబాల్లో ఎంతో భరోసా కల్పిసుతూందని ఈ సంధరభాంగా 
ఆయనకు రైతులు కృతజ్ఞతలు తల్యచేసారు. ఆదర్శ రైతులకు జాతీయ రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్ప వారని సత్రంచారు. పవన్ కళ్యూణ్ చేసుతూనని కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర 
యొక్ వివరాలను ప్రజలకు తల్సేల్ సాథానిక గడియార సతూంభం వదదే ప్రచార వాహనాలను డి.యం.ఆర్ శేఖర్ ప్రారంభించారు. ఈ కారయూక్రమంల్ మునిసిపల్ చైర్మన్ యాళళినాగ సతీష్, 
కంచిపల్లో అబు్లు, ఇసుకపటలో రఘుబాబు, అయతాబతుతూల ఉమ్మహేశ్వర రావు, ఉండ్రు భగవాన్ దాస్, మండల నాయకులు ల్ంగ్లు పండు, ఆకుల స్రయూనారాయణ మూరతూ, 
పోల్శెట్టా బాబులు, ఆర్.డి.యస్.ప్రసాద్, నాగ మ్నస, బటటా పండు, తికా్ శేషుబాబు, వాకపల్లో వేంకట్శ్వర రావు, కొల్లో విపలోవం, చాటలో మంగతాయారు, కడియం సందీప్, డి యస్ 
యన్ కుమ్ర్, నల్లో వేంకట్శ్వర రావు, సతితూ చినని, పల్లో రవి, మండేల, వీరమహిళలు కరాటపు వాణి, వానపల్లో ద్వి, బొరుసు స్రయూకుమ్ర, కంకిపాట్ గోప, పోల్శెట్టా మహేష్, పపుపిల 
నానాజీ, యాళళి బ్ందాస్, జనసైనికులు మరయు నాయకులు పాల్గానానిరు.

రైతే దేశనికి వెనె్నముక.. రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో రాజోలు జనసేన
రైతే రాజు.. రైతు దేశానికి వెనునిముక..
విపరీతమైన సంక్షోభంలో కూడా నిలదొకు్కకొని ఉంటనానిం అంటే కారణం మనది వయూవసాయాధారిత 
దేశంగా ఉండటం
నేడు రైతులు ఎక్కడా సుఖసంతోషాలతో లేరు
వారు ఒక ప్రక్క ఆరిథికంగా ఇబ్ందులుతో సతమతం అవుతుంటే, మరొక ప్రక్క ఈ ప్రభుత్వం విధానం మరింత 
ఇబ్ందికర పరిస్థితులు చూసుతానానిరు
కౌలు రైతుల పరిస్థితి అయితే మరి దయనీయంగా ఉంది, ప్రభుత్వ సహాయం అందక ఆత్మహతయూలే శరణయూంగా 
కనిపిసుతాంది
వారికి భరోసా నింపడం కోసమే జనసేన పారీటీ ప్రయతినిసుతాంది
అధికారం లేకపోయిన మా అధయూక్షులు కషాటీరిజితం వారికి దారపోసుతానానిరు
అధికారం వసేతా రైతులకు ఫంచన్ ఇసాతాము అని చెపిపిన పారీటీ జనసేన పారీటీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన పార్టా ఆద్శాలు మేరకు రాజ్లు నియోజకవరగాం సాథాయల్ సఖినేట్పల్లో మండలం, శృంగవరపాపిడు గ్రామంల్ 
సఖినేట్పల్లో మండల అధయూక్షులు గుబ్ల కుమ్ర్ ఫణి కుమ్ర్ అధయూక్షతన శృంగావరపాడు గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు ఎనుముల స్రయూప్రసాద్, మోర గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు వెంకట్శ్వరరావు 
ఆధ్వరయూంల్ రైతు దిన్తసివం వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా గ్రామంల్ని రైతులును సనా్మనించి, వారు చేసుతూనని కృషితో పాట, వారు ఎదుర్ంటనని ఇబ్ందులు గురంచి 
ప్రసాతూవించారు. రైతే ద్శానికి వెనునిముక అల్ంట్ రైతు నేడు ఒక ప్రక్ ఆరథాక ఇబ్ందులుతో, ప్రకృతి వైపర్తాయూలుతో సతమతం అవుతుంట్ మరక ప్రక్ ప్రభుత్వ విధానాలుతో 
నల్గిపోతునానిరు. ప్రపంచ ద్శాలు అనిని ఆరథాక మ్ందయూం, కరోనా వంట్ విపర్తమైన సంక్షోభాలతో ద్బ్తింట్ మనది వయూవసాయాధారత ద్శం కనుక అల్ంట్ పరస్థాతులను ఎదుర్ని 
నిలబడగలుగుతునానిం  అంట్ రైతే కారణంగా చెపుపికోవాల్. కానీ నేడు రైతులకు సరైన ప్రభుత్వం సహయం అందటం ల్దు. పంటకి గిటటాబాట ధర దరకడం ల్దు. రోజులు తరబడి 
పండించిన పంట గటటాలు మీద్ ఉంటంది. పంట అము్మకోవడానికి రైతు చాల్ ఇబ్ంది పడుతునానిడు. కౌలు రైతు పరస్థాతి అయతే మర దయనీయంగా ఉంది. ప్రభుత్వం ప్రోతాసిహం 
ల్కపోవడంతో ఆత్మహతయూల్ శరణయూంగా వారకి కనిపసుతూనానియ. అల్ంట్ వారకి భరోసా నింపడం కోసమే జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రయతినిసుతూనానిరు. జనసేనకు 
అధికారం ల్కపోయన అయన కష్టారజీతం కౌలు రైతులు కుటంబాలకు ఖరుచా చేసుతూనానిరు. అధికారం వసేతూ రైతుకు ఫించన్ ఇసుతూంది అని చెపపిన పార్టా ఏదైనా ఉంది అంట్ అది జనసేన 
పార్టానే. వచేచాసార జనసేన పార్టా అధికారంల్కి రాగానే రైతులకు అండగా ఉంటందని తల్పారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు గుండుభోగుల పెదదేకాపు, రాష్ట్ర సంయుకతూ 
కారయూదర్శ దాడి మోహన్ కుమ్ర్, జిల్లో కారయూదర్శ గుండా బతుతూల తాతాజీ, సంయుకతూ కారయూదర్శ గుబ్ల రవి కిరణ్, గేడడిం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, గ్లలోమందల పూర్ణ భాస్రరావు, 
మండల్ధయూక్షులు స్రశెట్టా శ్రీనివాస్, మల్లోపూడి సతితూబాబు, జాలం శ్రీనివాసరాజు, ఎంపీపీ మేడిచరలో రాము, ఎంపీటీస్లు జక్ంపూడి శ్రీద్వి శ్రీనివాస్, ముతాయూల సాయరాం ఉండపల్లో 
అంజి, రావ్ర నాగు, తాడి లల్త, రావి అంజనా ద్వి, మండల కమిటీ సభుయూలు జిలలోలలో నరస్ంహారావు, కాటన్ పాడు నాగేంద్ర, మ్ల్ కాళ్దాస్, పోతు కృష్ణ, ర్కపల్లో శ్రీనివాస్, సాధనాల 
వెంకనని బాబు, కుసుమ నాని, బంద్ల శరత్, బెలలోంకొండ పుత్రయయూ, కడల్ శ్రీరామచంద్రరావు, మదాదేల మురళ్, లక్షష్మణరావు, ఉలలోంపరతూ దర్శనం, అపాపిజీ, జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు, రైతులు, కౌలు రైతులు పాల్గానానిరు.

రైతుల సంక్షేమమే జనసేన పార్టీ లక్ష్ం: రామ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: రైతుల సంక్షేమమే జనసేన పార్టా లక్ష్యమని జనసేన 
నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ తల్పారు. శుక్రవారం జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా 
సుండుపలలో మండలంల్ ఎడలో బండలో రాయూలీ నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా వారు 
సుండుపల్లో మండల క్ంద్రంల్ రైతులను ఘనంగా సనా్మనించారు. అల్నే క్క్ కట్ చేస్ 
ప్రజలందరకీ పంచి పెటాటారు. అనంతరం వారు మ్టాలోడుతూ రైతుల సంక్షేమం కోసం 
జనసేన పార్టా అనినివేళల్ అండగా ఉంటందనీ తల్యజేశారు. చనిపోయన 3000 
మంది రైతు కుటంబాలకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆరథాక సాయం చేయడానిని 
వైయసాసిర్ కాంగ్రెస్ పార్టా ఓర్వల్క అనేక కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసతూందని తీవ్ంగా 
విమర్శంచారు. జనసేన పార్టా అధికారంల్కి వసేతూ రైతులకు అండగా ఉంటందని 
తల్యపరచారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన నాయకులు మచచా లక్ష్మీనారాయణ, వంట్రు 
రాజా, సలీం, రఫీక్, వీరమహిళ రెడిడిరాణి, ప్రజాసంఘాల నాయకులు పాల్గానానిరు.
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సేవుధం చిందించి నేలపై బంగారు పండించే 
రైతన్నకు వందనాలు: వాసగిర మణికంఠ

అనంతపురం జిల్లె జనసేన పారీటీ కారయూదరిశి వాసగరి మణికంఠ
రైతులను ఘనంగా సత్కరించిన గంతకల్ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  గుంతకల్ నియోజకవరగాం, గుతితూ మండలం, కరట్కొండ గ్రామంల్ జనసేన 
పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు గుతితూ మండల జనసేన పార్టా ఆధ్వరయూంల్ జాతీయ 
రైతు దిన్తసివం పురస్రంచుకొని రైతులతో మమేకమవుతూ, రైతులు ఎదుర్ంటనని సమసయూల 
గురంచి రైతులతో చరచాంచుకుంటూ, గ్రామంల్ని వయూవసాయ భూములను జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు సందర్శంచి అనంతరం రైతననిలను ఘనంగా సత్రంచారు. ఈ సందరభాంగా 
వాసగిర మణికంఠ రైతులతో మ్టాలోడుతూ జనసేన పార్టా అధికారంల్కి వచాచాక వయూవసాయానిని 
ల్భసాట్గా చేసే విధానాలను అమలుపరచి రైతు సంక్షేమం కోసం జనసేన పార్టా పని చేసుతూందని 
భరోసానిచాచారు, ఇపపిట్క్ రాష్ట్రవాయూపతూంగా ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతు కుటంబాల్లో భరోసా 
నింపేందుకు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు “కౌలు రైతు భరోసా యాత్రల్” 3 వేలకు 
పైగా కుటంబాలకు ఒకరకి 1 లక్ష రూపాయలు చొపుపిన ఆరథాక సహాయం అందజేసుతూనానిరు 
అని తల్యజేశారు. ఏ పార్టా ఆల్చించని విధంగా రాబోయే రోజుల్లో రైతులకు పెనషాన్ పథకానిని 
కూడా ప్రవేశపెట్టాల్ జనసేన పార్టా కృషి చేసుతూంది అని, అననిదాత ఆనందంగా ఉననిపుపిడే ద్శం 
సుభిక్షంగా ఉంటందని. వయూవసాయం ప్రధానమైన మనద్శంల్ రైతాంగం అభివృదిధా కోసం ప్రతి 
ఒక్రూ ఆల్చించాలని, ముఖయూంగా పాలకులు ఆ దిశగా దృషిటా పెటాటాల్సిన ఆవశయూకత ఎంతైనా 
ఉందని, ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రంల్ వయూవసాయ రంగం సంక్షోభం దిశగా వెళ్తూందని, పంట కాలువల 
నిర్వహణను విస్మరంచారు, రైతు భరోసా క్ంద్రాలను ప్రచారం కోసమో, ఇతర అవసరాల కోసం 
వాడుకుంటనానిరు తపపి రైతులకు మ్త్రం లబ్ధా చేకూరడం ల్దు ధానయూం కొనుగోలు కూడా 
సక్రమంగా ల్దు అమి్మన ధానాయూనికి ఎపుపిడు డబు్లు చెల్లోసాతూరో అరథాం కాని పరస్థాతి నెలకొంది, రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం రైతులను, వయూవసాయానిని ప్రచారం కోసం వాడుకుంటంది తపపి వారకి చేయూతనిచిచా 
నిలబెటటాడంల్ మ్త్రం నిరలోక్ష్యం వహిసుతూంది అని ఘాటగా వాయూఖ్యూనించారు.. ఈ కారయూక్రమంల్ 
అనంతపురం జిల్లో జనసేన పార్టా కారయూదర్శ వాసగిర మణికంఠ, గుతితూ మండల అధయూక్షులు చినని 
వెంకట్శులు, గుతితూ పటటాణ అధయూక్షుడు పాట్ల్ సుర్ష్, పటటాణ ప్రధాన కారయూదర్శ బోయగడడి బ్రహ్మయయూ, జిల్లో కారయూక్రమ్ల నిర్వహణ కమిటీ సభుయూడు పవర్ శేఖర్, గుతితూ మండల ప్రధాన 
కారయూదర్శ రామచంద్ర ఖ్దర్, వలీ, వంశీ, హరకృష్ణ ష్క్షావలీ, రఫీ, విజయరాజు, రామకృష్ణ, అనిల్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవం.. మహిళా 
రైతులకు ఘన సతా్కరం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితూపాడు: 
జనసేన పార్టా అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు 
మేరకు జాతీయ రైతు 
దిన్తసివం సందరభాంగా 
శుక్రవారం ప్రతితూపాడు 
నియోజక వరగాం, 
గుంటూరు మండలం, 
గ్రలోవారపాలం గ్రామంల్ 

మరయు పెదకూరపాడు నియోజకవరగాం, అమరావతి మండలం, వైకుంఠ పురం 
గ్రామ్ల్లో జేఎస్పి రాయల్ సలజీర్సి, గుంటూరు రూరల్ మండల జనసేన పార్టా 
సంయుకతూ ఆధ్వరయూంల్ మహిళ్ రైతులను ఘనంగా సత్రంచడం జరగింది. ఈ 
సందరభాంగా రైతులు ఎదుర్ంటనని సమసయూలను అడిగి తలుసుకుని, వారకి జనసేన 
పార్టా అండగా ఉంటందని, రైతులకు పెనషాన్ స్్మ్ ఏరాపిట చేసాతూమని, కనీస మదదేతు 
ధర కల్పించేల్ చరయూలు తీసుకుంటామని, ప్రకృతి వైఫర్తాయూల వలన కల్గే ఇబ్ందులని 
ఎదుర్నేందుకు ఏరాపిట చేస్న సహాయ నిధిని బల్పేతం చేస్ రైతులకు మేలు జరగేల్ 
చరయూలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని హామీ ఇచాచారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జేఎస్పి రాయల్ 
సలజీర్సి అధయూక్షులు అననిదాసు వెంకట సుబా్రావు, జనసేన పార్టా రాష్ట్ర నాయకురాలు 
శ్రీమతి పాకనాట్ రమ్ద్వి, రెల్లో సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు & జిల్లో జనసేన నాయకులు 
సమి ఉదయ్ కుమ్ర్, గుంటూరు జిల్లో పార్టా కారయూదర్శ డేగల లక్షష్మణ్, గుంటూరు, 
అమరావతి మండల్ల పార్టా అధయూక్షులు గంధం సుర్ష్, వాకా అఖిల్, గుంటూరు 
మండల ఉపాధయూక్షుడు కూనపురెడిడి గంగాధర్, కోట కాళ్, పగడాల వెంకట్శ్వరరావు, 
వురుబండి లనిన్ పాల్గానానిరు.

రైతు దినోత్సవం సందర్ంగా రైతుల సమస్లు 
తెలుసుకొన్న జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరం: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా శుక్రవారం 
పాయకరావుపేట నియోజకవరగాం, ఎస్ రాయవరం మండలం భీమవరం రైతుల వదదేకు 
నేరుగా వెళ్లో వార యొక్ సమసయూల గురంచి తలుసుకోవడం జరగింది. ప్రభుత్వం ధానయూం 
కొనుగోలు చేయడం ల్దని ఆవేదన వయూకతూం చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ కి ఈసార తపపికుండా 
ఒక అవకాశం ఇచిచా ఆయనను గెల్పంచుకుంట్నే మ్ రైతుల కష్టాలు తీరతాయని వాళ్ళి 
చెపపిడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమం ఎస్ రాయవరం మండల స్నియర్ జనసైనికులు 
ల్ంగంపల్లో జ్యూతికుమ్ర్ ఆధ్వరయూంల్ ల్ంగంపల్లో ప్రసాద్, లంకా సంతోష్, భీశెట్టా సతీష్, 
పపపిల వాసు, పుల్ సతితూబాబు, బతుతూల రామకృష్ణ, ష్క్ జానీ, ల్ంగంపల్లో బాలకృష్ణ, 
బొడాడి నవీన్, బోండా ఆది, ల్ంగంపల్లో గంగాధర్, తుమ్మపాల నానాజీ, చిటీటా సతయూ గణేష్ 
కారయూకరతూలు, గ్రామ రైతులు మరయు జనసైనికులు పెదదే ఎతుతూన పాల్గాని రైతు దిన్తసివం 
ఘనంగా జరుపుకోవడం జరగింది.

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


శనివారం, 24 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతన్నల గోడు వినిపించుకోవడానికి మేడ సభకు భార్ ఎతుతిన తరలివచిచిన రైతన్నలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగాం, కోరుకొండ మండలం వేదికగా 
రాజానగరం నియోజకవరగా జనసేన పార్టా ఇంచార్జీ ఆధ్వరయూంల్ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆద్శాల మేరకు జాతీయ రైతు దిన్తసివం ఘనంగా నిర్వహించిన రాజానగరం 
నియోజకవరగాం ఇంచార్జీ మరయు ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ 
ప్రసాద్. రైతననిల ఆవేదన ఏంటో స్వయంగా వార మ్టల్లో తలుసుకునని గురుదత్ 
ప్రసాద్ మరయు రాష్ట్ర కారయూదర్శ గంట స్వరూప. సమసయూలనినిట్నీ అధిష్టానానికి 
ఒక నివేదిక తయారుచేస్, రైతులకు అండగా ఆ సమసయూ తీర్ విధంగా జనసేన 
పార్టా తరఫున పోరాటం చేయడానికి సభాముఖంగా నిర్ణయంచుకునానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ ఉమ్మడి తూరుపిగోదావర జిల్లో ప్రధాన కారయూదర్శ మైరెడిడి గంగాధర్, 
రాజానగరం నియోజకవరగాం వీర మహిళ కందికటలో అరుణ, రాజానగరం మండల 
జనసేన పార్టా అధయూక్షులు బతితూన వెంకనని దర, కోరుకొండ మండల అధయూక్షులు 
మండపాక శ్రీను, స్తానగరం మండల అధయూక్షులు కరచరలో విజయ శంకర్, 
రాజానగరం జనసేన పార్టా ఎంపట్స్ రమణ, మూడు మండల కమిటీ సభుయూలు,80 
గ్రామ్ల గ్రామ కమిటీ సభుయూలు, జనసేన సానుభూతిపరులు, రైతులు, కవులు 
రైతులు, వీర మహిళలు మరయు జనసైనికులు పెదదే ఎతుతూన పాల్గానానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో ఒంగోలు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఒంగోలు: ప్రకాశం 
జిల్లో అధయూక్షులు ష్క్ రయాజ్ 
ఆద్శాల మేరకు, ఒంగోలు 
నియోజకవరగాం, కొతతూపటనిం 
మండలంల్ జనసేన నాయకులు 
పలు గ్రామ్ల పొల్ల్లో యువ 
రైతులతో మమేకమై పవన్ కళ్యూణ్ 
కౌలు రైతులకు అందించిన 

సహాయానిని వివరస్తూ రైతే రాజు అనే పదానిని పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్.యం అయతే 
ప్రజలకు చేస్ చూపుతారని, ఒకసార పవన్ కళ్యూణ్ గారకి అవకాశం ఇవా్వలని రైతులకు 
తల్యజేస్తూ, రైతు దిన్తసివానిని జరుపుకుంటూ, రైతులు అందరూ పవన్ కళ్యూణ్ గారని 
ఆశీర్వదించాల్సినదిగా కొరడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ రాష్ట్ర మతసి్యకార వికాస 
విభాగం కారయూదర్శ పొకి్ంగార రాజు, కొతతూపటనిం మండల ఉపాధయూక్షులు తలగంశెట్టా 
మహాద్వ, మండల ప్రధాన కారయూదర్శ బచుచా శ్రీకాంత్, మండల కారయూదర్శ పొకి్ంగార 
బాబురావు, ఈతముక్ల గ్రామ జనసేన పార్టా అధయూక్షులు స్వర్ణ విన్ద్ కుమ్ర్, 
మండల జనసేన నాయకులు కొండూర ఏడుకొండలు, పొకి్ంగార శామూయూల్ మరయు 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

పరగి జనసేన పార్టీ ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవం
శతఘ్ని న్యూస్:   పెనుకొండ: శ్రీ సతయూసాయ జిల్లో పెనుకొండ నియోజకవరగాం పరగి మండలం 
జనసేన పార్టా ఆధ్వరయూంల్ జాతీయ రైతు దిన్తసివం నిర్వహించారు. మండల అధయూక్షులు 
సుర్ష్ మ్టాలోడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ తన సంత డబు్ను ప్రజలకు 30 కోటలో రూపాయలు 
పంచిపెటాటారనానిరు. ఇపపిట్ వరకు ఏ రాజకీయ నాయకుడు తన సంత డబు్ను పంచిన 
దాఖల్లు ల్వు అని రైతులకు తల్యజేశారు. ఇపుపిడునని ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడి 
అననిం పెట్టా రైతనని కడుపు కొడుతునానిడు. మూడు ఎకరాల పొలం ఉనని రైతులకు సబ్సిడీ ర్షన్ 
రాకుండా ర్షన్ కారుడిలు తొలగించడం దురదృషటాకరం అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ నాయకులు 
గోపాల్, ఉదయ్, నరస్ంహ, కారయూకరతూలు తదితరులు పాల్గానానిరు.

విశవువిఖ్్త నటస్రవుభౌమ కైకాల 
సత్నారాయణ కి 

శ్రదాధింజలి
శతఘ్ని న్యూస్: విశ్వవిఖ్యూత 
నటసార్వభౌమ కైకాల 
సతయూనారాయణ ప్రముఖ నటలు 
మరయు మ్జీ ల్క్ సభ సభుయూలు 
అయన సతయూనారాయణ కి ఈస్ఐఎల్ 
చౌరసాతూల్ శ్రదాధాంజల్ ఘట్ంచిన 
ఉపపిల్ జనసేన నాయకులు.

మారా్కప్రంలో పంట పొల్లను సందర్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  మ్రా్పురం, జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన పార్టా 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు మరయు జనసేన పార్టా మ్రా్పురం 
నియోజకవరగా ఇంఛార్జీ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ స్చనల మేరకు మ్రా్పురం 
నియోజకవరగాంల్ని మ్రా్పురం, తరులోపాడు, కొనకనమిటలో, పొదిల్ మండల్ల్లో 
రైతులతో మమేకమై గ్రామ్ల్లోని పంట పొల్లను జనసేన మ్రా్పురం నియోజకవరగా 
కారయూవరగాం సందర్శంచడం జరగింది. అల్గే రైతననిలు వార యొక్ పంట నష్టాలను 
వయూకతూపరచారు. లక్షల్ది ఎకరాల భూమిని సాగుల్కి తీసుకొచేచా కౌలు రైతులు 
ఆత్మహతయూలు చేసుకునని కుటంబాలకు నేనునానినంటూ భరోసా కల్పంచి ఒకొ్క్ 
కుటంబానికి లక్ష రూపాయలు అందజేస్న జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్. 
వారు రైతు కుటంబాల కోసం పరతపసుతూనని ప్రణాళ్కలను తల్యజేయడం జరగింది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ జిల్లో ప్రధాన కారయూదర్శ సయయూద్ ష్ధిక్, మ్రా్పురం మండల అధయూక్షులు 
తాట్ రమేష్, పేరూర రమేష్, సను, చాతరాస్ సుబా్రావు, పగడాల కాశీరావు, గంగుల 
శ్వ, పగడాల వెంకట్ష్, పగడాల శ్రీను మరయు జనసేన కారయూకరతూలు పాల్గానానిరు.

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


శనివారం, 24 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాష్టంలో రైతుల పక్షాన నిలబడే ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళా్ణ్: తా్డ రామకృష్ణారావ్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: జనసేన పార్టా ఆధ్వరయూంల్ జాతీయ రైతు 
దిన్తసివంను పురస్రంచుకొని, పార్టా ఇచిచాన పలుపు మేరకు గుంకల్ం 
గ్రామంల్ పార్టా స్నియర్ నాయకులు తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) రైతు 
దిన్తసివ వేడుకలను నిర్వహించారు. కారయూక్రమ్నిని ఉద్దేశ్ంచి రైతులతో 
ముందుగా నాయకులు తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) మ్టాలోడుతూ జనసేన 
అదినేత పవన్ కళ్యూణ్ తన బంగారు జీవితానిని మన బడుగు, బలహీన, 
అణగారన వరాగాల కోసం తాయూగం చేస్న గ్పపి వయూకితూ పవన్ కళ్యూణ్ అని, 
రాష్ట్రంల్ రైతుల పక్షాన నిలబడే ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని, ప్రభుత్వం 
చనిపోయన కౌలు రైతుల కుటంబాలకు ఇసాతూమనని నషటాపరహారం ఇవ్వట్లోదని, 
రైతులకు సరయైన గిటటాబాట ధర ఇవ్వట్లోదని, ఎరువులు, వితతూనాలు రైతులకు 
సరయైన సమయంల్ ఇవ్వడంల్ వైఎసాసిర్సిపీ ప్రభుత్వం విఫలమైందని, 
కనీసం పంటపొల్లకు ఇసాతూమనని ఉచిత విదుయూత్ కూడా అందించల్క 
పోతునానిరని, రైతు ల్నిద్ ప్రభుత్వం ల్దని ప్రగదాభాలు పల్క్ జగన్్మహన్ రెడిడి 

ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవడంల్ అనిని కొనాల్లోను విఫలమైందని అనానిరు. రాష్ట్రంల్ రైతు భరోసా యాత్ర పేరుతో చనిపోయన కౌలు రైతు కుటంబాలను పరామర్శంచి, ప్రతీ ఒక్ 
కుటంబానికి లక్ష రూపాయల చపుపిన ఇస్తూ,ఆ కుటంబంల్ ఉనని పలలోల భవిషయూత్ కోసం, చదువులకోసం ప్రతేయూకమైన నిధిని కూడా పవన్ కళ్యూణ్ ఏరాపిట చేశారని, పవన్ కళ్యూణ్ 
రైతులకోసం చేసుతూనని పలు సేవలను వివరంచారు. మరో నాయకులు వంక నరస్ంగరావు మ్టాలోడుతూ రైతు బాగుంట్నే ద్శం బాగుంటందని, అటవంట్ రైతులను ప్రభుత్వం 
ఆదుకోవాలని కోరారు, పవన్ కళ్యూణ్ తన సంత కష్టారజీతానిని రైతులకు సహాయం చేసుతూనని ఆపదాభాదవుడు అని కొనియాడారు. అనంతరం రైతు దిన్తసివానిని పురస్రంచుకొని మహిళ్ 
రైతులకు జనసేన పార్టా నాయకులు ల్ల్సట్టా రవితేజ, ల్పంట్ కళ్యూణ్, ఫిరోజ్, భాస్ర్ సత్రంచారు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో చీప్రుపలిలి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపల్లో: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా చీపురుపల్లో మండల జనసేన పార్టా 
కారాయూలయంల్ మండల అధయూక్షుడు విస్నిగిర శ్రీనివాసరావు ఆధ్వరయూంల్ రైతు దిన్తసివ కారయూక్రమం 
ఘనంగా జరగింది. మండలంల్ కొంత మంది రైతులకు సనా్మనం జరపారు. ఈ కారయూక్రమంల్ 
విస్నిగిర శ్రీను, తుమ్మగంట్ స్ర నాయుడు మ్టాలోడుతూ ఈ వైస్పీ ప్రభుత్వం రైతులను మరచాపోయంది 
అని, రైతులకి ఇవా్వల్సిన పరహారాలు ఇవ్వడం కూడా మరచాపోయంది అని, కనీసం గిటటా బాట ధర 
ఇవ్వకుండా, రైతుల నుండి ధానయూం కూడా కొనుగోలు చేసే పరస్థాతిల్ కూడా ల్దు అని చెపాపిరు. ఈ 
ప్రభుత్వం వచిచాన మూడుననిర సంవతసిరాలల్నే రాష్ట్రంల్ 3000 మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు 
చేసుకుంట్ కనీసం పట్టాంచుకోల్దు అని, వారని ఆదుకొనేందుకు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
కుటంబానికి 1 లక్ష చొపుపిన 30 కోటలో పరహారం ఇసుతూంట్ ఈ ప్రభుత్వం పవన్ కళ్యూణ్ గారని విమర్శంచే పనిల్ ఉంద్ గానీ, రాష్్రేనిని పట్టాంచుకోవట్లోదు అని చెపాపిరు. అల్గే జనసేన 
ప్రభుత్వం అధికారంల్కి వచాచాక రైతులకు ఉచిత సల్ర్ యూనిటలో అల్గే, 60 సంవతసిరాలు దాట్న కౌలు రైతులకు నెలకు 5000 ఇసాతూరు అని, అల్గే వయూవసాయం చేయాల్ 
అనుకునే యువ రైతులకి ప్రభుత్వ భూమిని లీజకు ఇచిచా వారని ప్రోతసిహిసాతూం అని చెపాపిరు. ఈ కారయూక్రమం ల్ ట్. స్ర నాయుడు, రామచంద్ర రాజు, ఆదినారాయణ, రామచంద్ర 
రావు, లక్షష్మణ నాయుడు, తవిట్ నాయుడు, కిరణ్, నరస్ంహ అల్గే జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవంలో పాల్్న్న కదిర 
శ్రీకాంత్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: కదిర: 
జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు 
జాతీయ రైతు దిన్తసివానిని 
పురస్రంచుకొని తాడిపత్రి 

నియోజకవరగా ఇంచార్జీ కదిర శ్రీకాంత్ రెడిడి నియోజకవరగాంల్ని తిమ్్మపురం గ్రామంల్ 
పంట పొల్లను సందర్శంచి సాథానిక రైతులతో మ్టాలోడి వార సమసయూలను, కష్టాలను 
తలుసుకునానిరు. శ్రీకాంత్ రెడిడితో రైతులు మ్టాలోడుతూ తిమ్్మపురం గ్రామం మొతతూం 
సుమ్రుగా 600 ఎకరాలల్ పతితూ పంట వేస్ చాల్ నషటాపోయామని, పంటకు పెట్టాన 
పెటటాబడి కూడా రావడం ల్దని వాపోయారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీకాంత్ రెడిడి మ్టాలోడుతూ 
వైస్పీ ప్రభుత్వం వచిచాన తరువాత సరైన సబ్సిడీ పథకాలు ల్క, సరైన వితతూనాలు ల్క, 
రైతులు చాల్ నషటాపోతునానిరని వెంటనే రైతులకు నషటాపరహారం చెల్లోంచాలని డిమ్ండ్ 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ నియోజకవరగా నాయకులు కిరణ్ కుమ్ర్, పటటాణ అధయూక్షులు 
నరసింహచార, గోపాల్, అయుబ్, మణికంఠ, రస్ల్, రమణ, నాగారుజీన, శ్వ, పవన్, 
సాయ, బాష్, రాజేంద్ర తదితరులు పాల్గానడం జరగింది.

రైతులు ఆరథికవృదిధి స్ధంచేందుకు పవన్ కళా్ణ్ 
కి ఒక్క అవకాశం ఇవవుండి

శతఘ్ని న్యూస్:  పాడేరు: జి.మ్డుగుల మండలం స్ంగరభా పంచాయతీ కరనిక్ లంకా గ్రామంల్ 
పాడేరు అరకు పారలోమ్ంట్ జనసేనపార్టా ఇనాచార్జీ వంపూరు గంగులయయూ స్చనల మేరకు 
జి.మ్డుగుల జనసేనపార్టా మండల అధయూక్షులు మసాడి భీమనని, కారయూనిరా్వహక సభుయూలు 
తాంగుల రమేష్, ఉపాధయూక్షులు ఈశ్వరరావు, మండల నాయకులు కొర్రా భానుప్రసాద్ రైతుల 
సమసయూలపై స్వయంగా రైతులు పంటన్రపిడి చేసే కల్లోలకు చేరుకుని అక్డ పరస్థాతులను 
అడిగి తలుసుకునానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ ఏ ద్శంల్ ఏ రాజకీయ పార్టా చెయయూల్నటవంట్ 
సహాయం రైతులకు చేసుతూనానిరని అధికారంల్ ల్కుండానే అనిని చేసుతూనానిరని ఒక్సార ప్రభుత్వం 
సాథాపంచిన తరా్వత రైతు సదరులకు ఖచిచాతంగా మేలు చేసాతూడని తల్పారు. అల్గే పంటకు తగగా 
గిటటాబాట ధర మ్రె్ట్ సదుపాయాలు కల్పించి ఆదివాస్ రైతులు ఆరథాకవృదిధా సాధించేందుకు 
తగిన ప్రణాళ్కలతో పాలన చేసాతూరని జనసేనపార్టా ని ఆదరంచి పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక్ అవకాశం 
ఇవా్వలని ఈ రైతు దిన్తసివం సందర్ంగా మీరు ఈ వాసతూవ రాజకీయ సమీక్షలు గురతూసాతూరని జి 
మ్డుగుల మండల నాయకులు రైతు సదరులకు తల్యజేసారు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవం.. రైతులతో జనసేన నేత 
పోలిశెటటీ

శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్రపురం 
నియోజకవరగాం: జాతీయ 
రైతుల దిన్తసివం సందరభాంగా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపు మేరకు మరయు 
స్పిరతూతో రామచంద్రపురం 
నియోజకవరగాం, కాజుల్రు 
మండలం, శీల గ్రామంల్ 

నియోజకవరగాం జనసేన ఇంచార్జీ పోల్శెట్టా చంద్రశేఖర్ ఆధ్వరయూంల్ రైతులను మరయు 
కౌలు రైతులను కల్స్ వార యొక్ సమసయూలను తలుసుకోవడం జరగింది. ఈ సందరభాంగా 
రైతులు వార సమసయూలు చెపుపికొనగా జగన్్మహన్ రెడిడి రైతులకి ఏమి చేయల్దని, గతంల్ 
పాదయాత్రల్ వయూవసాయ రంగానికి సంబంధించి ఇచిచాన హామీలు ఆయన మరచాపోయారని, 
ఇపుపిడు రైతుల అవసరం తీరపోయాక మొహం చాట్సుతూనానిడని రైతులు వాపోయారు. ఈ 
సందరభాంగా పోల్శెట్టా చంద్రశేఖర్ మ్టాలోడుతూ.. జనసేన ప్రభుత్వం వసేతూ వయూవసాయ రంగానికి 
ఎకు్వ ప్రాధానయూత ఇసుతూందని, అందుకు కారణం పవన్ కళ్యూణ్ గారకి నేరుగా వయూవసాయ శ్రమ 
చేస్నవారని ఆయన రైతుల ఆవేదన అరథాం చేసుకునని నాయకుడని, రాష్ట్రంల్ 3000 మంది 
కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకుంట్ ఆ కుటంబాలు ఆదుకోవడానికి 30 కోటలో క్టాయంచి, 
ఒకో్ కుటంబానికి లక్ష చొపుపిన ఇచిచాన ద్శంల్ ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు అని 
జనసైనికులు అనానిరు. జనసేన అధికారంల్కి వసేతూ మేనిఫెసటాల్ భాగంగా రైతుకి నెలకి 5000 
నుంచి 8000 రూపాయలు పెనషాన్ వసుతూందని, మరయు వివిధ సల్ర్, ఉచిత కరెంట్ వంట్ 
హామీలను వివరంచారు. ఈ కారయూక్రమంల్ రైతులు, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

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


శనివారం, 24 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతులను దుశ్శాలువ తో సన్మానిించిన వినుత కోటా
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహస్తూ: పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు జాతీయ రైతు దిన్తసివ సందరభాంగా శుక్రవారం శ్రీకాళహస్తూ నియోజకవరగాం జనసేన పార్టా ఇంఛారజీ శ్రీమతి వినుత కోటా 
శ్రీకాళహస్తూ మండలం ముచుచావోలు గ్రామంల్ రైతులను దుశా్శలువ తో సనా్మనించడం జరగింది. ఈ సందరభాంగా వినుత మ్టాలోడుతూ ఏ అధికారం ల్కపోయనా పవన్ కళ్యూణ్ 
చనిపోయన ప్రతి కౌలు రైతు కుటంబానికి లక్ష రూపాయలు ఆరథాక సహాయం చేసుతూనానిరు. రైతులందరూ ఆశీర్వదిసేతూ అధికారంల్కి వచాచాక ప్రభుత్వ ఖజానాను బాధయూతా యుతంగా 
రైతుల అభుననితి కొరకు, పేద ప్రజల అభుయూననితి కొరకు బాధయూతగా ఉపయోగిసాతూమని తల్పారు. రైతు కళళిల్లో ఆనందం చూస్న రోజే నిజమైన రైతు దిన్తసివముగా భావించాలని 
తల్పారు. కనీస గిటటాబాట ధర కల్పించడంల్ ఈ ప్రభుత్వం విఫలం అయందనానిరు. మండల్నికి ఒక కోల్డి సటార్జ్ పెడతామనని ముఖయూమంత్రి మరచిపోయారని రైతుకు తల్పారు. 
ఉచిత బోరులో వేయసాతూమని మ్ట తపాపిరని అనానిరు. 2024 ల్ పవన్ కళ్యూణ్ ని ఆశీర్వదిసాతూమని రైతులు తల్పారు. ఈ కారయూక్రమంల్ శ్రీకాళహస్తూ మండల అధయూక్షులు దండి 
రాఘవయయూ, జిల్లో కారయూదర్శ పద్మజ, నాయకులు నితీష్ కుమ్ర్, భాగయూలక్ష్మి, చందు చౌదర, వెంకట్ష్ , గంగయయూ తదితరులు పాల్గానానిరు.

రైతు ఆపదాబింధవ్డు పవన్ కళా్ణ్.. రైతు కోసం జనసేన కార్క్మంలో డా.యుగంధర్
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్లోరు నియోజకవరగాం, కార్్వట్ నగరం మండలం, పద్మ సరసుసి గ్రామంల్ రైతు కోసం 
జనసేన కారయూక్రమం జరగింది. ఈ కారయూక్రమ్నికి నియోజకవరగాం ఇంచారజీ డా. యుగంధర్ పొనని పాల్గానానిరు. 
ఈ సందర్ంగా మ్టాలోడుతూ నియోజకవరగాంల్ ఉనని రైతులకు రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్పారు. డా. 
యుగంధర్ మ్టాలోడుతూ.. వయూవసాయం ప్రతిక్షణం ఎగిస్పడే కెరటం, ప్రపంచానికి సాయం చేయడానికి ప్రతిసార 
పడి ల్సుతూంది, అందుక్ అది అమృతం.. అందరకీ రైతనని ఆదర్శం అని తల్పారు. వయూవసాయం అనే పదంల్నే 
సాయం ఉంది, అగ్రికలచార్ అనే మ్టల్నే కలచార్ ఉంది. ప్రపంచానికి కలచారని, సాయం చేసే గుణానిని నేరపిన ఒక్ 
ఒక్ స్ఫూరతూ రైతనని అని కొనియాడారు. ఈ ప్రపంచంల్ అందరూ మట్టాని మట్టాల్ చూసేతూ, క్వలం రైతు మ్త్రమే 
మట్టాని బంగారంల్ బంగారం పండిసాతూడని తల్పారు. మనం నిలబడటానికి ఆధారం అయన నేల నుంచి స్రులు 
పండించే శ్మికుడు రైతు. మనం జీవించడానికి అవసరమైన శకితూని ఇచేచా ఆహారానిని సమకూర్చా అననిదాత 
రైతు. మనం శా్వస్ంచడానికి ప్రాణ వాయువును ఇచేచా మొక్లను పెంచే ప్రకృతి పుత్రుడు రైతని తల్యజేసారు. 
ప్రకృతి విలయాలకు ఎదురడిడి పంట సాగు చేసే సైనికుడు రైతు. పక్షులను, పశువులను మచిచాక చేసుకుని 
కాపాడే జంతు ప్రేమికుడు రైతు. వయూవసాయం తన వృతితూ, తోట్ మనిషికి సాయం తన ప్రవృతతూని కొనియాడారు. 
ద్శానికి అననిం పెటటాడం కోసం అననిపానీయాలు మరచిపోయ, అహరనిశలు కృషి చేసే రైతననికు వందనాలని 
తల్పారు. ద్శానికి అననిం పెట్టా రైతు, నేడు ఆకల్తో అలమట్సుతూనానిడు. ప్రజల ఆకల్ తీర్చా వయూవసాయదారుడు, 
నేడు పరాయ కుతంత్రాలకు బల్ అవుతునానిడు. పంటనే నము్మకునుని కృషివలుడు, నేడు ప్రకృతి విలయాలకు 
విలవిలల్డుతునానిడని ఆవేదన వయూకతూం చేసారు. ఉదోయూగికి సలవొచిచానా కంపెనీలకి తాళం పడినా ప్రభుతా్వల్ 
సతూంభించినా ఆగిన ప్రపంచానిని నడిపంచేందుకు పరగెతేతూవాడే రైతనని అని సంతోషం వయూకతూం చేసారు.
ద్శానికి రైతు వెనునిముక!! అందుక్నా ల్ఠీలతో, ఇపుపిడు కరెంట్ చార్జీలతో విరగ్గాటాటాలని చూసుతూనానిరని 

ప్రభుత్వం పై ఆగ్రహం వయూకతూం చేసారు. రైతు పదా్ంధవుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని, జనసేన ప్రభుత్వంల్ ఆకల్ క్కలు ఉండవని, ప్రభుత్వం వచాచాక రైతు ఆత్మహతయూలు ఉండవని, ఇది 
జనసేన మ్ట అని వాగాదేనం చేసారు. మట్టా నుండి కస్తూర పరమళ్నిని తీసే శకితూ రైతులకు మ్త్రమే ఉందని, వార చేత కనీనిరు పెట్టాసుతూనని పాలకులకు చేట తపపిదని హెచచారంచారు. 
ఈ సందర్ంగా జనసేన మేనిఫెసటా పొందుపరచిన 60 సంవతసిరాలకు పైబడిన రైతులకు ఐదు వేలు పంఛను పథకానిని ముగుగారు రైతులకు ఐదు వేల రూపాయల చొపుపిన ఇచిచా, 
వారని సత్రంచి, మేనిఫెసటా ను వివరంచారు. కాబోయే ముఖయూమంత్రి పవన్ కళ్యూణ్ మ్త్రమేనని ఘంటాపథంగా తల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ మండల అధయూక్షులుశోభన్ బాబు, 
పెనుమూరు మండల అధయూక్షులు శ్రీనివాసులు, ఎస్ఆర్ పురం మండల అధయూక్షులు చిరంజీవి, ఉపాధయూక్షులు నర్ష్, విజయ్, సుర్ష్ రెడిడి, ల్క్ష్, వెంకట్ష్, చంద్ర శేఖర్, సల్్వ, ప్రధాన 
కారయూదరు్శలు చంద్ర మౌళ్, వెంకట్ష్, ద్వేంద్ర, హర్ష్, అవినాష్, నర్ష్, మండల కారయూదర్శలు చిరంజీవి, గంగయయూ, హర్ష్, అజిత్, శ్వ, బాల్జీ, యుగంధర్ రెడిడి, మండల బూత్ 
కనీ్వనర్ అనానిమలై, వెదురుకుపపి మండల ఉపాధయూక్షులు సతీష్, మండల కారయూదర్శ హిమగిర, ఎస్ఆర్ పురం మండల ఐటీ కోఆరడినేటర్ మురుగేష్, జిల్లో కారయూదర్శ భాను ప్రసాద్, 
సంయుకతూ కారయూదర్శ రాఘవ, ఆరు మండల్ల జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో కళా్ణదుర్ం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కళ్యూణదురగాం: జనసేన పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు & రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభుయూలు కొణిద్ల నాగబాబు స్చనతో కళ్యూణదురగాం నియోజకవరగాంల్ జనసేన నాయకులు జాతీయ 
రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా దడగటటా, చాపర గ్రామ్లల్ పంట పొల్ల్లోకి వెళ్ళి రైతులను, కూలీలను 
పలకరంచి వార సమసయూలను, కష్టాలను తలుసుకోవడం జరగింది.. ఈ సందర్ంగా వారు మ్టాలోదుతొ నేడు 
రాష్ట్రంల్ రైతుల బాధలు చెపపిడం వర్ణనాతీతమని, వైస్పీ ప్రభుత్వం వచాచాక రైతులకు మరంత అనాయూయం 
జరుగుతోందని అనానిరు. కళ్యూణదురగాం నియోజకవరగాంల్ సరైన సబ్సిడీ పథకాలు, ప్రభుత్వ ప్రోతాసిహం 
లభించక రైతులు క్షీణించిపోతునానిరు… ద్శంల్నే అతయూంత కరువు ప్రాంతం, అతయూలపి వరషాపాతం కల్గిన 
అనంతపురం జిల్లో కళ్యూణదురగాం నియోజకవరగాంల్ గతంల్ సబ్సిడీ కింద డ్రిప్ పైపులు అందించేవారని, 
ఇపుడు అవి కూడా అందించల్ని ప్రభుతా్వనిని ఎనునికోవడం మన దౌరాభాగయూం అని రైతులు వాపోయారు… 
రైతులు ఇతర రాష్్రేలకు వలస వెళ్లోపోతునానిరని అనానిరు. ఉపాధి హామీ పథకంల్ కూడా వైస్పీ నాయకుల అవినీతిని కళ్ళిరా చూసుతూనని పరస్థాతి అనానిరు. గతంల్ జగన్ రెడిడి పాదయాత్ర చేసుతూనని 
సమయంల్ రైతు భరోసా 12500 రూ. ఇసాతూమని చెపపి రైతులను నమ్మబల్కి అధికారంల్కి వచాచారు. తీరా రైతులను మోసం చేస్తూ క్ంద్రం ఇచేచా పీ.ఎం కిసాన్ 6000 రూ. కల్ప ఇవ్వడం 
దురా్మరగామైన చరయూ అనానిరు. రైతులను మోసం చేయడమే అని ధ్వజమ్తాతూరు. అనంతరం రైతులతో మ్టాలోడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గురంచి వివరంచి, 3000 మంది 
కౌలు రైతు కుటంబాలకు ఒకో్ కుటంబానికి లక్ష రూపాయలు ఇసుతూనానిరని తల్యజేశారు… కడుపు నింపే రైతననిల కంట కనీనిరు కారని, లక్షల్ది ఎకరాల భూమిని సాగుల్కి తీసుకొచేచా కౌలు 
రైతుల ఆత్మహతయూల వారతూలు ల్ని సమ్జానిని తీసుకురావాలని జనసేన పార్టా తరపున ఆకాంక్షిస్తూ రైతు సదర, సదర్మణులకు జాతీయ రైతు దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్యజేయడం జరగింది.. ఈ 
కారయూక్రమంల్ జిల్లో కారయూదర్శ లక్ష్మీనరసయయూ, సంయుకతూ కారయూదర్శ బాలయూం రాజేష్, జనసేన వీర మహిళ ష్క్ తార ఆంజనేయులు, జాకీర్, రామల్ంగ, వంశీ, ముక్నని, శ్రీనివాస్ మహేష్ మొదలైన 
జన సైనికులు పాల్గానడం జరగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో గుడివాడ జనసేన
కౌలు రైతుల కాపరి -పవన్ కళ్యూణ్
రైతు మిత్రుడు -పవన్ కళ్యూణ్
గడివాడ జనసేన పారీటీ ఆధ్వరయూంలో జాతీయ రైతు దినోత్సవ కారయూక్రమం..
రైతుల సమసయూలపై నితయూం పోరాడుతూ వారికి అండగా నిలబడుతునని పవన్ కళ్యూణ్ ను 
రైతుబంధుగా కొనయాడుతునని రాష్ట్ర రైతంగం
రైతు లేనిదే మనిషి లేడు దేశానికి రైతే వెనునిముక. రైతు కషటీపడితే తపపి మన కంచంలోకి 
అననిం రాదు. మానవాళిని బ్రతికించే వృతితాని ఎనునికునని రైతననిలకు జాతీయ రైతు దినోత్సవ 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్న గడివాడ నియోజకవర్గ జనసేన పారీటీ నాయకులు. సందు పవన్, 
పాలంకి సారధి బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: గుడివాడ: జాతీయ రైతు దిన్తసివం పురస్రంచుకొని గుడివాడ నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు సందు పవన్, సారధి బాబు ఆధ్వరయూంల్ గుడివాడ పటటాణం, నిమ్మ తోట, ల్ని వయూవసాయ పొల్ల్లో జాతీయ రైతు దిన్తసివానిని ఘనంగా నిర్వహించి సాథానిక రైతులకు 
పచచా కండువాలు కపపి చిరు సతా్రం చేస్న జనసేన పార్టా గుడివాడ పటటాణ నాయకులు, రూరల్ మండలం నాయకులు, వీర మహిళలు మరయు జనసైనికులు.. ఈ సందరభాంగా సందు 
పవన్, సారధి బాబు, మ్టాలోడుతూ.. రైతుల విషయంల్ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చరణ్ స్ంగ్ గారని ఆదర్శంగా తీసుకొని అననిదాతల మేలు కోసం నిరంతరం కృషి చేసుతూనానిరని, అందుక్ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారని ఏపీ ల్ రైతుబంధుగా ఆత్మహతయూ చేసుకునని 3000 కౌలు రైతు కుటంబాలకు లక్ష రూపాయల ఆరథాక భరోసా అందిస్తూ వారకి జీవితంపై నమ్మకం కల్గిసుతూనని 
పవన్ కళ్యూణ్ గారని కౌలు రైతుల కాపర గా కొనియాడుతునానిరని, రైతు భరోసా పథకం ఇచేచాందుకు రైతుల మధయూ కుల్ల చిచుచాపెట్టాన రైతు ద్రోహి ముఖయూమంత్రి జగన్్మహన్ రెడిడి అని 
కులం, మతం, ప్రాంతం చూడకుండా కౌలు రైతుల కుటంబాలను ఆదుకుంటనని రైతు మిత్రుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారని, రాష్ట్ర రైతాంగం కొనియాడుతునానిరనానిరు.. రాష్ట్రంల్ రైతుల 
పరస్థాతి రోజురోజుకీ దిగజారపోతుందని పరస్థాతుల అధా్వనంగా ఉనానియని. ముఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడిది ఐరన్ లగ్ పాలన గనుకనే చేతి వరకు వచిచాన పంట న్ట్ వరకు రావడం ల్దని, 
అకాల వరాషాలు తుఫాను వలన రైతాంగం నషటాపోతుందని, వైస్పీ ప్రభుత్వంల్ దళ్రుల్ ల్రని రైతుబరుస క్ంద్రాల దా్వరా దళ్ర్ వయూవసథాను నడుపుతూ రైతులకు సరైన గిటటాబాట ధర 
కల్పించడంల్ పూరతూగా వైఫలయూం చెందిందని గుడివాడ నియోజకవరగా ఎమ్్మల్యూ మ్జీ మంత్రి కొడాల్ నాని, రైతులు పడుతునని కష్టాలను చూస్ కూడా చేతకాని దదదేమ్మల మిగిల్పోయాడని 
నాయకులకు సాథానిక రైతులు వాపోయారు, ఉచిత విదుయూత్ కు మంగళం పాడి మోటారలోకు మీటరులో బ్గించి ఒక దురా్మరగామైన నిర్ణయం తీసుకునానిరనానిరు.. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
పార్టా నాయకులు… ష్క్ మీరా షర్ఫ్, మ్చరలో రామకృష్ణ, గంటా చైతనయూ, ష్క్ రబా్ని, సనక నాని, కొట్టా శ్వ, అరాజీ కృష్ణ, వడేడి గిర, న్నె. అయయూపపి, వీరమహిళలు, జనసైనికులతో 
పాట సాథానిక రైతులు ప్రజలు పాల్గానానిరు.

రైతు ఆత్మహత్లు లేని సమాజ స్థిపనే జనసేనాని ధ్్యం: నెరేళలి సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: అననిం పెట్టా రైతనని కంట కనీనిరు సమ్జానికి శ్రేయస్రం కాదని, రైతు 
ఆత్మహతయూలు ల్ని సమ్జ సాథాపనే ద్యూయంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రైతుల కోసం ప్రతేయూక 
ప్రణాళ్కలు రచిసుతూనానిరని జనసేన పార్టా గుంటూరు అర్న్ జిల్లో అధయూక్షుడు నేర్ళళి సుర్ష్ అనానిరు. 
జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన పార్టా శ్రేణులు శుక్రవారం పొతూతూరు, బుడంపాడు 
గ్రామ్ల్లోని రైతులతో ఆతీ్మయ సమ్వేశం నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా ఆదర్శ రైతులను, పార్టా 
నేతలు సనా్మనించారు. ఈ కారయూక్రమ్నికి 26వ డివిజన్ జనసేన పార్టా అధయూక్షుడు నాగం అంకమ్మరావు 
అధయూక్షత వహించారు. ముఖయూఅతిథిగా పాల్గానని నేర్ళళి సుర్ష్ మ్టాలోడుతూ అనిని రాజకీయ 
పార్టాలు రైతులు గురంచి మ్టాలోడటమే కానీ వారని ఆదుకోవటంల్న్, మేమునానిం అనని భరోసా 
ఇవ్వటంల్న్ విఫలమవుతూనే ఉనానియని విమర్శంచారు. వితతూనం నాట్న దగగార నుంచి పంట 
చేతికొచేచా వరకు రైతులు ఎన్ని విషమ పరస్థాతులను ఎదురుకోవాల్సి వసుతూందని ఆవేదన వయూకతూం చేశారు. 

సకాలంల్ అందని ఎరువులు, నకిలీ పురుగు మందులతో ఒకవైపు ప్రకృతి విపతుతూలతో ఒకవైపు నితయూం రైతు ఒక యుదధామే చేయాల్సి వసుతూ0దనానిరు. ఇంతా చేస్ పంట చేతికొసేతూ సరైన 
ధర రాక ప్రభుత్వం గిటటాబాట ధర ఇవ్వకపోవడంతో రైతుల పరస్థాతి త్రిశంఖుస్వరగాంగా మ్రందని ఆవేదన వయూకతూం చేశారు. ఇపపిట్వరకు అని పార్టాలు రైతుల్ని సైతం ఓట బాయూంకుగా 
చుసేతూ రైతుల్ని అననిదాతగా గౌరవిస్తూ వారకి కష్టాల్లో అండగా నిలుసుతూంది ఒక్ పవన్ కల్యూణ్ మ్త్రమే అనానిరు. కారపిర్టర్ యర్రంశెట్టా పదా్మవతి, లక్ష్మీ దురగాలు మ్టాలోడుతూ రైతు 
ల్నిద్ మనుషులకు జీవం, జీవనం ల్దని అల్ంట్ రైతననిను కాపాడుకోవాల్సిన బాధయూత ప్రతీ ఒక్రపై ఉందనానిరు. పలలోలు పచచాగా ఉంట్నే ద్శం సుభిక్షంగా ఉంటందనానిరు. గత 
మూడననిర్ళ్లోగా రాష్ట్రంల్ ఆత్మహతయూలు చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటంబాలను తన సంత కష్టారజీతంతో ఆదుకునని పవన్ కళ్యూణ్ ల్ంట్ నాయకుడికి మనమందరం వెనునిదనునిగా 
నిలవాలని వారు కోరారు. తొలుత మిరచా, పతితూ, ఆకుకూరల తోటలను పార్టా నేతలు పరశీల్ంచారు. అనంతరం ఆదర్శ రైతులను నాగం అంకమ్మరావు ఆధ్వరయూంల్ ఘనంగా సనా్మనించారు. 
కారయూక్రమంల్ జిల్లో అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హర, నగర ఉపాధయూక్షుడు చింతా ర్ణుకా రాజు, సాథానిక నేతలు గరకిపాట్ చెనని క్శవులు, బండారు రవీంద్ర, చిమట నాగరాజు, పాలమూరు 
కోట్, జానకి రామయయూ, నాగేంద్ర స్ంగ్, పాట్ వెంకట్శ్వరులో, బాష్, జంజనం శ్వకుమ్ర్, ఉదయ్, నవీన్, గడడిం రోశయయూ, షరుఫూదీదేన్, పుల్గడడి గోప, ఆంజనేయులు, భారగావ్, శానం 
రమేష్, అంజి, గడ అరుణ, ఆష్, కవిత తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనసేన-గిరసేన, జనం వద్దకు జనసేన 41 వ 
రోజు కార్క్మం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ: జనం వదదేకు 
జనసేన 41 వ రోజు కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా జాతీయ రైతు దిన్తసివం 
సందరభాంగా వీరఘటటాం మండలం 
బొడలోపాడు గ్రామ రైతులు, మరయు కౌలు 
రైతులతో, పాలకొండ నియోజకవరగా 

జనసేన జానీ, వజ్రగడ రవికుమ్ర్ సమ్వేశం అవ్వడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా బొడలోపాడు 
గ్రామ రైతులతో మ్టాలోడుతూ కడుపు నింపే రైతననిలకు కనీనిరు రాకూడదని, లక్షల్ది ఎకరాల 
భూమిని సాగుల్కి తీసుకొచేచా కౌలు రైతుల ఆత్మహతయూలు ల్ని సమ్జం తీసుకురావాలనని 
తపనతో ముందుకు వసుతూనని పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిగా గెల్పంచుకోవాలని తల్యజేస్తూ 
రైతు పండించిన పంటకు గిటటాబాట ధర మ్త్రం ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వడం ల్దు. కానీ ఓటలో కోసం 
నాయుకులు వచిచానపుపిడు మ్త్రం మేము మీకు సేవకులం అని చెపపిన నాయకులు రాజుల్లో 
బ్రతుకుతునానిరు. కానీ రైతులు మ్త్రం కూలీలుగానే ఉండిపోతునానిరు. ఈ పదధాతి మ్రాల్ 
అపుపిల పాలైన రైతులు ఆంధ్రప్రద్శ్ ల్ ఈ వైస్పీ ప్రభుత్వం వచిచాన తరువాత 3,000 మంది 
కౌలు రైతులు చనిపోతే ఒకొ్క్ రైతుకి లక్ష రూపాయలు చొపుపిన 30 కోటలో రూపాయలు తన 
సంత కష్టారజీతం పంచి పెట్టాన ఘనత ఒక్ పవన్ కళ్యూణ్ కి మ్త్రమే చెందుతుంది. పైగా 
మరణించిన రైతు పలలోలను చదివించే బాధయూత పవన్ కళ్యూణ్ నే తీసుకునానిరు. అల్ంట్ గ్పపి 
నాయుకుడికి అధికారం అపపిగిసేతూ ఆంధ్రప్రద్శ్ రైతుల సమసయూలు ఖచిచాతంగా తీరతాయ అని ఈ 
సందరభాంగా జనసేన జానీ తల్యజేయడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ బొడలోపాడు రైతులు 
సాంబ్నాయుడు, వెంకట్ నాయుడు, సతయూం నాయుడు, వాసునాయుడు, కిక్ నాయుడు, వెంకట్, 
స్రయూనారాయణ, దాల్నాయుడు తదితరులు పాల్గానానిరు.

కైకాల మృతితో తెలుగు సినీపరశ్రమ మూలసథింభం 
ఒరగిపోయంది: ఆళ్ళ హర

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: 
విశ్వ విఖ్యూత నటనా 
చక్రవరతూ, నవరస నటనా 
సార్వభౌముడు, తలుగు స్నీ 
పరశ్రమ దిగగాజం కైకాల 
సతయూనారాయణ మృతితో 
తలుగు స్నీ పరశ్రమ మూల 
సతూంభానిని కోల్పియనట్్లోందని 
జనసేన పార్టా జిల్లో అధికార 
ప్రతినిధి ఆళళి హర అనానిరు. 
శుక్రవారం తలలోవారుజామున 
పరమపదించిన ప్రముఖ 

నటడు కైకాల సతయూనారాయణ చిత్రపటానికి పూలమ్లలు వేస్ ఘన నివాళ్లు అరపించారు. ఈ 
సందరభాంగా ఆళళి హర మ్టాలోడుతూ దాదాపు ఆరు దశాబాదేల కాలంగా తలుగు స్నీపరశ్రమల్ 
సాంఘ్క, జానపద, పౌరాణిక, చారత్రక చిత్రాల్లో వందల్ది పాత్రలు వేస్ మ్పపించిన ఒక్ 
ఒక నటడు సతయూనారాయణ అని కొనియాడారు. పాత తరానికి, కొతతూ తరానికి వారధిగా ఉనని 
సతయూనారాయణ మృతి స్నీ జగతుతూ కి తీరనిల్టనానిరు. యముడిగా, సుయోధనుడిగా, కాయూరెకటార్ 
ఆరటాసుటాగా, విలన్ గా ఇల్ ఎన్ని పాత్రలతో తలుగు ప్రజల హృదయాల్లో కైకాల సతయూనారాయణ 
శాశ్వత సాథానానిని పొందారనానిరు. కారయూక్రమంల్ డివిజన్ అధయూక్షుడు సయయూద్ షరుఫూదీదేన్, కోల్ 
అంజి, ఇళలో శేషు, వడెడి సుబా్రావు, శెట్టా శ్రీను, చిరంజీవి, తిరుపతిరావు, దాసర రాము, పురాణం 
కుమ్రసా్వమి, కోల్ చిరు దంత నర్ష్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

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


శనివారం, 24 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జాతీయ రైతు దినోత్సవం.. రైతులతో వీరఘటటీం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ: జాతీయ రైతుల దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు 
మేరకు మరయు స్పిరతూతో పాలకొండ నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు గరాభాన సతితూబాబు ఆద్శాల 
మేరకు.. వీరఘటటాం మండలం జనసేన నాయకులు సతివాడ వెంకటరమణ, వజ్రగడ జానీ, గరాభాపు నర్ంద్ర, 
రౌతు గోవిందరావు, కోడి వెంకటనయుడు, సాయ పవన్ ఆధ్వరయూంల్ మండలంల్ రైతులను మరయు 
కౌలు రైతులను కల్స్ వార యొక్ సమసయూలను తలుసుకోవడం జరగింది. ఈ సందరభాంగా రైతులు వార 
సమసయూలు చెపుపికొనగా జగన్్మహన్ రెడిడి రైతులకి ఏమి చేయల్దని, గతంల్ పాదయాత్రల్ వయూవసాయ 
రంగానికి సంబంధించి ఇచిచాన హామీలు ఆయన మరచాపోయారని, ఇపుపిడు రైతుల అవసరం తీరపోయాక 
మొహం చాట్సుతూనానిడని రైతులు వాపోయారు. రైతులకు సరైన గిటటాబాట ధర ల్దని, ధానయూం కొనుగోలు 
కూడా సరగాగా జరగడం ల్దని, మరయు కటటాకు 2000 రూపాయలు అని, చేతికి వచేచాసరకి 1200 కూడా 
సరగాగా అందడం ల్దని, ప్రభుత్వం దళ్ర్ వయూవసథాను పెంచి పోషిసుతూందని రైతులు వాళలో సమసయూలు జనసేన 
నాయకులతో చెపుపికొచాచారు. ఈ సందరభాంగా జనసేన నాయకులు మ్టాలోడుతూ.. జనసేన ప్రభుత్వం 
వసేతూ వయూవసాయ రంగానికి ఎకు్వ ప్రాధానయూత ఇసుతూందని, అందుకు కారణం పవన్ కళ్యూణ్ గారకి నేరుగా 

వయూవసాయ శ్రమ చేస్నవారని ఆయనకు రైతుల ఆవేదన అరథాం చేసుకునని నాయకుడని, రాష్ట్రంల్ 3000 మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకుంట్ ఆ కుటంబాలు ఆదుకోవడానికి 
30 కోటలో క్టాయంచి ఒకో్ కుటంబానికి లక్ష చొపుపిన ఇచిచాన ద్శంల్ ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు అని జనసైనికులు అనానిరు. జనసేన అధికారంల్కి వసేతూ మేనిఫెసటాల్ 
భాగంగా రైతుకి నెలకి 5000 నుంచి 8000 రూపాయలు పెనషాన్ వసుతూందని, మరయు వివిధ సల్ర్, ఉచిత కరెంట్ వంట్ హామీలను వివరంచారు. ఈ కారయూక్రమంల్ రైతులు, 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

పాశం నాగబాబు ఆధవుర్ంలో ఘనంగా 
జాతీయ రైతు దినోత్సవం

శతఘ్ని న్యూస్: జాతీయ రైతు దిన్తసివం పురస్రంచుకొని ముసున్రు మండలంల్ని 
రమణక్పేట, అకి్రెడిడిగూడెం గ్రామ్లల్, న్జివీడు మండల దిగవల్లో ల్ పాశం నాగబాబు 
ఆధ్వరయూంల్ ఉపేపి శ్రీనివాస్ వయూవసాయ క్షేత్రంల్ జాతీయ రైతు దిన్తసివానిని ఘనంగా 
నిర్వహించి సాథానిక రైతులకు, వయూవసాయ కూలీలకు స్్వట్సి పంచారు. ఈ సందరభాంగా నాగబాబు 
మ్టాలోడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ అననిదాతల మేలు కోసం నిరంతరం కృషి చేసుతూనానిరని, తన సంత 
కష్టారజీతంతో ఆత్మహతయూ చేసుకునని 3000 కౌలు రైతు కుటంబాలకు 30కోటలో ఆరథాక భరోసా 
అందిస్తూ వారకి జీవితంపై నమ్మకం కల్గిసుతూనని పవన్ కళ్యూణ్ ని కౌలు రైతుల బాంధవుడు 
గా కొనియాడుతునానిరని రాష్ట్రంల్ రైతుల పరస్థాతి రోజురోజుకీ దిగజారపోతుందని పరస్థాతుల 
అధా్వననింగా ఉనానియని ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడి రైతు భరోసా క్ంద్రాల దా్వరా 
రైతులకు ఎల్ంట్ ఉపయోగం ల్కుండా పోయందని, ధానయూం కొనుగోలు విషయంల్ కూడా 
రైతులను తేమ శాతం పేరుతో అనేక ఇబ్ందుల పెడుతూ, మిలలోరలో చుటూటా తిరగే పరస్థాతిని 
నెలకొల్పి, రైతులను కనీనిట్పాలు చేసుతూనానిరు. ఒక వైపు చేతి వరకు వచిచాన పంట న్ట్ వరకు 
రావడం ల్దని, అకాల వరాషాలు తుఫాను వలన రైతాంగం నషటాపోతుందని, జనసేన అధికారంల్కి వసేతూనే రైతులను సుభిక్షంగా ఉండేల్ చేసుతూంది అని తల్పారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
పార్టా నాయకులు చేకూర సాయ, ఉపేపి శ్రీను,సా్వమి,శేషు, సతయూనారాయణ, నాగేశ్వరరావు,వేట త్రినాధ్,కిషోర్, సతీశ్, వీర మహిళలు లక్ష్మీ, పార్వతీ, నాగేశ్వరమ్మ, జనసైనికులతో పాట 
సాథానిక రైతులు, కూలీలు పాల్గానానిరు.

కదిర జనసేన ఆధవుర్ంలో జాతీయ రైతు 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: కదిర: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందర్ంగా జనసేన పార్టా పలుపు 
మేరకు శుక్రవారం కదిర నియోజకవరగా ఇంచార్జీ భైరప్రసాద్ పలుపు మేరకు తనకలులో 
మండల కనీ్వనర్ కె.వి.రమణ ఆధ్వరయూంల్.. జనసేన కారయూక్రమ్ల కమిటీ సభుయూలు 
జాతీయ రైతుల దిన్తసివ కారయూక్రమ్నిని మండల పరసర ప్రాంతాలల్ ఘనంగా 
నిర్వహించడం జరగినది. ఈ సందరభాంగా జనసేన కారయూక్రమ్ల కమిటీ సభుయూలు 
మండల పరసర ప్రాంతాలల్ని రైతుల దగగారకు వెళ్లో మ్టాలోడి, వారు ఎదుర్ంటనని 
సమసయూల తలుసుకోవడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు మ్టాలోదుతూ 
జనసేన ప్రభుత్వం వసేతూ వయూవసాయ రంగానికి ఎకు్వ ప్రాధానయూత ఇసుతూందని, అందుకు 
కారణం పవన్ కళ్యూణ్ గారు నేరుగా వయూవసాయ శ్రమ చేస్నవారని ఆయన రైతుల 
ఆవేదన అరథాం చేసుకునని నాయకుడని, రాష్ట్రంల్ 3000 మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ 
చేసుకుంట్ ఆ కుటంబాలు ఆదుకోవడానికి 30 కోటలో క్టాయంచి ఒకో్ కుటంబానికి 
లక్ష చొపుపిన ఇచిచాన ద్శంల్ ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు అని జనసైనికులు 
అనానిరు. జనసేన అధికారంల్కి వసేతూ మేనిఫెసటాల్ భాగంగా రైతుకి నెలకి 5000 
నుంచి 8000 రూపాయలు పెనషాన్ వసుతూందని, మరయు వివిధ సల్ర్, ఉచిత కరెంట్ 
వంట్ హామీలను వివరంచారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టా మండల కనీ్వనర్ 
కె.వి రమణ కారయూక్రమ్ల నిర్వహణ కమిటీ పరయూవేక్షకుడు ఫయాజ్ మరయు తనకలులో 
మండల ఉపాధయూక్షులు శ్రీనివాసులు, ష్క్ కాలష్, పలవర శ్రీనివాసులు, కొట్టా అనిల్ 
కుమ్ర్, లక్షష్మనని తదితరులు పాల్గానానిరు.

శృంగవరప్కోట జనసేన ఆధవుర్ంలో ఘనంగా 
జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: శుక్రవారం శృంగవరపుకోట 
నియోజకవరగాంల్ వేపాడ, ఎల్.కోట 
మండల జనసేన సైనికులు, వీర మహిళల 
ఆధ్వరయూంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆద్శాల మేరకు జాతీయ రైతు దిన్తసివ 
వేడుకలు ఘనంగా జరుపబడాడియ. ఈ యొక్ 
కారయూక్రమం వేపాడ మండల అధయూక్షులు 
సుంకర అపాపిరావు, మరయు యల్. కోట 
మండల స్నియర్ జనసేన నాయకులు ఎస్.
కె. ఫిరోజ్ ల ఆరథాక సహాయ సహకారాలతో 
నిర్వహించడం జరగింది. దీనికి గాను స్నియర్ 
జనసేన నాయకులు, జొనని పల్లో సతితూబాబు, 
రామేళలో శ్వాజి, అలమండ రాంబాబు, బుజిజీ, 
రావడ నాయుడు, మన్జ్, గ్రెలో శ్రీను, 

వెనుని రాజు, వీర మహిళ్ విభాగం నుంచి అడపా కళ్యూణి, వెంకట లక్ష్మి, ఎర్ర వెంకటలక్ష్మి, 
ఈ కారయూక్రమ్నికి ముఖయూ అతిధిగా ప.ఏ.స్ ప్రధాన కారయూదర్శ పాలవలస యశస్్వ మరయు, 
శృంగవరపుకోట నియోజకవరగా వబ్్న సతితూబాబు హాజరు కావడం జరగింది.

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

రైతు ఆత్మహత్లు లేని సమాజ స్థిపనే జనసేనాని ధ్్యం: నెరేళలి సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  గుంటూరు: అననిం పెట్టా రైతనని కంట కనీనిరు సమ్జానికి శ్రేయస్రం కాదని, రైతు 
ఆత్మహతయూలు ల్ని సమ్జ సాథాపనే ద్యూయంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రైతుల కోసం ప్రతేయూక ప్రణాళ్కలు 
రచిసుతూనానిరని జనసేన పార్టా గుంటూరు అర్న్ జిల్లో అధయూక్షుడు నేర్ళళి సుర్ష్ అనానిరు. జాతీయ రైతు 
దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన పార్టా శ్రేణులు శుక్రవారం పొతూతూరు, బుడంపాడు గ్రామ్ల్లోని రైతులతో 
ఆతీ్మయ సమ్వేశం నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా ఆదర్శ రైతులను, పార్టా నేతలు సనా్మనించారు. ఈ 
కారయూక్రమ్నికి 26వ డివిజన్ జనసేన పార్టా అధయూక్షుడు నాగం అంకమ్మరావు అధయూక్షత వహించారు. 
ముఖయూఅతిథిగా పాల్గానని నేర్ళళి సుర్ష్ మ్టాలోడుతూ అనిని రాజకీయ పార్టాలు రైతులు గురంచి మ్టాలోడటమే 
కానీ వారని ఆదుకోవటంల్న్, మేమునానిం అనని భరోసా ఇవ్వటంల్న్ విఫలమవుతూనే ఉనానియని 
విమర్శంచారు. వితతూనం నాట్న దగగార నుంచి పంట చేతికొచేచా వరకు రైతులు ఎన్ని విషమ పరస్థాతులను 
ఎదురుకోవాల్సి వసుతూందని ఆవేదన వయూకతూం చేశారు. సకాలంల్ అందని ఎరువులు, నకిలీ పురుగు మందులతో 
ఒకవైపు ప్రకృతి విపతుతూలతో ఒకవైపు నితయూం రైతు ఒక యుదధామే చేయాల్సి వసుతూ0దనానిరు. ఇంతా చేస్ పంట 

చేతికొసేతూ సరైన ధర రాక ప్రభుత్వం గిటటాబాట ధర ఇవ్వకపోవడంతో రైతుల పరస్థాతి త్రిశంఖుస్వరగాంగా మ్రందని ఆవేదన వయూకతూం చేశారు. ఇపపిట్వరకు అని పార్టాలు రైతుల్ని 
సైతం ఓట బాయూంకుగా చుసేతూ రైతుల్ని అననిదాతగా గౌరవిస్తూ వారకి కష్టాల్లో అండగా నిలుసుతూంది ఒక్ పవన్ కల్యూణ్ మ్త్రమే అనానిరు. కారపిర్టర్ యర్రంశెట్టా పదా్మవతి, లక్ష్మీ 
దురగాలు మ్టాలోడుతూ రైతు ల్నిద్ మనుషులకు జీవం, జీవనం ల్దని అల్ంట్ రైతననిను కాపాడుకోవాల్సిన బాధయూత ప్రతీ ఒక్రపై ఉందనానిరు. పలలోలు పచచాగా ఉంట్నే ద్శం 
సుభిక్షంగా ఉంటందనానిరు. గత మూడననిర్ళ్లోగా రాష్ట్రంల్ ఆత్మహతయూలు చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటంబాలను తన సంత కష్టారజీతంతో ఆదుకునని పవన్ కళ్యూణ్ ల్ంట్ నాయకుడికి 
మనమందరం వెనునిదనునిగా నిలవాలని వారు కోరారు. తొలుత మిరచా, పతితూ, ఆకుకూరల తోటలను పార్టా నేతలు పరశీల్ంచారు. అనంతరం ఆదర్శ రైతులను నాగం అంకమ్మరావు 
ఆధ్వరయూంల్ ఘనంగా సనా్మనించారు. కారయూక్రమంల్ జిల్లో అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హర, నగర ఉపాధయూక్షుడు చింతా ర్ణుకా రాజు, సాథానిక నేతలు గరకిపాట్ చెనని క్శవులు, బండారు 
రవీంద్ర, చిమట నాగరాజు, పాలమూరు కోట్, జానకి రామయయూ, నాగేంద్ర స్ంగ్, పాట్ వెంకట్శ్వరులో, బాష్, జంజనం శ్వకుమ్ర్, ఉదయ్, నవీన్, గడడిం రోశయయూ, షరుఫూదీదేన్, పుల్గడడి 
గోప, ఆంజనేయులు, భారగావ్, శానం రమేష్, అంజి, గడ అరుణ, ఆష్, కవిత తదితరులు పాల్గానానిరు.

రైతు దినోత్సవం.. అన్నదాతలకు శంగణమల 
జనసేన ఆధవుర్ంలో ఘన సనా్మనం

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్ంగణమల: జాతీయ రైతు దిన్తసివానిని పురస్రంచుకొని అనంతపురం 
జిల్లో, శ్ంగణమల నియోజకవరగాం, నారపిల మండలంల్ జనసేన నాయకులు మండల 
పరదిల్ని వివిధ గ్రామ్లల్ని రైతులను వార పొలంల్నే నేరుగా రైతుల దగగారకు వెళ్లో 
జాతీయ రైతుల దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్యజేస్, రైతులను జనసేన పార్టా తరుపున 
గౌరవంగా సనా్మనించడం జరగింది.. కారయూక్రమంల్ భాగంగా రైతుల కష్టాలను 
తలుసుకొని ప్రభుత్వం రైతులకు ఎటవంట్ సహకారం అందిసేతూ ల్భసాట్గా వయూవసాయం 
మ్రుతుందో తలుసుకొనడమైనది. వాట్ని పరష్రంచే విధంగా ప్రభుతా్వలపై ఒతితూడి 
తచేచాల్ చరయూలు చేపడతామని జనసేన తరఫున హామీ ఇవ్వడం జరగింది. అల్గే 
జనసేన పార్టా రైతుల పక్షపాతి అని దానికి నిదర్శనం రాష్ట్రవాయూపతూంగా ఆత్మ హతయూ 
చేసుకునని దాదాపు 650 మంది కౌలు రైతు కుటంబాలకు ఒకొ్క్ కుటంబానికి లక్ష 
రూపాయలు చొపుపిన 6 కోటలో 50 లక్షల రూపాయలు ఇపపిట్వరకు జనసేన అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఇవ్వడం జరగింది. అల్గే వార పలలోల చదువుల కోసం జనసేన 
పార్టా అండగా ఉంటందని భరోసా ఇవ్వడం కూడా జరగింది. అధికారంల్ ల్కునాని తన 
సంత కష్టారజీతానిని అపుపిల బాధతో ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటంబాలకు 
అందించడం దా్వరా రైతుల పటలో జనసేన పార్టాకి మరయు అధినాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ఉనని అంకిత భావానికి నిదర్శనం మనానిరు. అల్గే 55 సంవతసిరాలు నిండిన ప్రతి 
రైతుకి 5000 రూపాయలు పెనషాన్ ఇవా్వలనే పథకానిని భారత ద్శ చరత్రల్ ఏ రాజకీయ 
పార్టా తన ఎనినికల మేనిఫెసటాల్ పెటటాల్దని జనసేన తన మేనిఫెసటాల్ ఉంచడం రైతుల 
పటలో జనసేన ప్రభుత్వం వసేతూ ఎంత చితతూశుదిధాతో పనిచేసుతూందో తలుసతూందనానిరు. స్క్షష్మ, 
చినని కారు రైతులకు అధిక పెటటాబడి భారం కాకుండా నాణయూమైన ఎరువులను వితతూనాలను 
సబ్సిడీపై అందించడం దా్వరా మరయు రైతులు పండించిన పంటను ఆపరుచానిటీ జ్న్సి 
లను ఏరాపిట చేయడం దా్వరా నేరుగా ఎగుమతిదారులతోనే ల్వాద్వీలు చేయడం 
వలలో అధిక గిటటాబాట ధరను పొంద్ అవకాశాలను, నీరు వసతి ల్ని పంట పొల్లకు 
ఆధునిక పదధాతుల దా్వరా నీట్ని అందించే మ్రాగాలను అనే్వషించి వాట్ని రైతులకు 
అవగాహన కల్పించి కృషి చేసుతూంది. అల్గే రైతులకు సంవతసిరానికి ఎకరాకు ఎనిమిది 
వేల రూపాయలు పెటటాబడి సాయం కింద జనసేన ప్రభుత్వం అందించేల్గా ప్రణాళ్క 
స్దధాం చేయడం జరగింది. వయూవసాయానిని ఉపాధి హామీ పథకం కింద చేరచాడం దా్వరా 
రైతులపై కూలీల కొరతతో పాట పెటటాబడి భారం తగిగాంచి వయూవసాయం చేయడానికి 
ఎకు్వ మందిని ప్రోతసిహించడం వంట్ కారయూక్రమ్లు జనసేన అధికారంల్కి రాగానే 
చేసాతూమనానిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ రైతులు విన్దం బయనని శ్వయయూ, చెననిక్శవులు, 
బయనని జిల్లో కారయూదర్శ చొపాపి చంద్ర, నారపిల మండల కనీ్వనర్ గంజికుంట రామకృష్ణ, 
పొనుని తోటరామయయూ, నారాయణసా్వమి, ల్క్ష్, కిరణ్, నవీన్, బ్రహ్మ, రమణ, రాక్ష్ 
మరయు జనసైనికులు పాల్గానడం జరగింది.

ఆమదాలవలస జనసేన ఆధవుర్ంలో 
జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆమదాలవలస: 
జాతీయ రైతుల దిన్తసివం సందరభాంగా 
జనసేన పార్టా అధినేత కొణిద్ల పవన్ 
కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగా ఇంచార్జీ రామో్మహన్ 
రావు ఆద్శాలతో ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగా నాయకులు పైడి 
మురళ్ మోహన్ మరయు కారయూకరతూల 

ఆధ్వరయూంల్ శుక్రవారం ఆమదాలవలస పరదిల్ని రైతుల దగగారకు వెళ్లో జాతీయ రైతుల 
దిన్తసివ శుభాకాంక్షలు తల్యజేస్, రైతులను జనసేన పార్టా తరుపున గౌరవంగా 
సనా్మనించడం జరగింది. అంతరం వారు ఎదుర్ంటనని సమసయూల తలుసుకొని, జనసేన 
అధినేత రైతననిలకు చేస్న సేవలను వివరంచి, జనసేన ప్రభుత్వం ఏరపిడాడిక ఏ విదంగా 
రైతులకు అండగా ఉంటారో వివరంచడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ నాయకులు 
దనుజయరావు, విజయ్, ఈశ్వర రావు, రాజారావు, కోట్ష్, రాము, గోవింద్, తదితరులు 
పాలుగానానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవం సందర్ంగా 
రైతులకు ఘన సనా్మనం చేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  మైలవరం: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన పార్టా అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు రైతులకు దుశాసిలువా కపపి ఘన సనా్మనం చేస్ వారకి స్్వటలో 
అందించిన జనసేన పార్టా మైలవరం ఇంచార్జీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి అక్ల రామో్మహనరావు. 
వార సమసయూలను అడిగి తలుసుకునానిరు. ఈ సందరభాంగా ఆయన మ్టాలోడుతూ కషటాం వచిచానా, 
నషటాం వచిచానా వయూవసాయానిని నము్మకుని ప్రతిఒక్రకి తినడానికి తిండిని అందించే రైతు పరస్థాతి 
ఈరోజు చాల్ దయనీయంగా ఉందని, రైతే రాజు అనే పదం కాగితాల వరక్ పరమితం అయంది. 
నిజంగా రైతుని రాజుగా చేయాల్ అంట్ ముందు వారు పండించే పంటకు సరైన గిటటాబాట 
ధరను ప్రభుత్వం కల్పించాలని, దళ్రుల చేతిల్ నుంచి రైతులను కాపాడాలని, సేకరంచిన 
పంటకు గిటటాబాట ధరను త్వరతగతిన ప్రభుత్వం మంజూరు చేయాలని, ఆరథాకంగా ఇబ్ందులు 
పడుతునని రైతు కుటంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని ప్రభుతా్వనిని డిమ్ండ్ చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ యర్రంశెట్టా నాని, చేరుకుమలీలో సుర్ష్, అడపా శ్వ, రామిశేట్టా ప్రవీణ్, స్రపురం 
సుర్ష్, రాంజనేయులు, యర్రంశెట్టా సాయ, దూడల ఈశ్వర్, యతిరాజుల ప్రవీణ్, వెంకట 
సా్వమి, బాల, సామల శ్రీనివాసరావు, వీర సాయ, కృష్ణ, శ్వ, సాయ, తదితరులు పాల్గానానిరు

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

రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో ఆముదాలవలస జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆముదాలవలస: జాతీయ రైతుల దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు మరయు స్పిరతూతో ఆముదాలవలస నియోజకవరగాం 
జనసేన నాయకులు కొతతూకోట నాగేంద్ర, కోరుకొండ మల్లోశ్వరావు, ఎంపీటీస్ విక్రమ్ 
మరయు కారయూకరతూల ఆధ్వరయూంల్ నియోజకవరగా పరదిల్ని రైతులను మరయు కౌలు 
రైతులను కల్స్ వార యొక్ సమసయూలను తలుసుకోవడం జరగింది. అనంతరం రైతులకు 
పార్టా తరుపున గౌరవంగా సనా్మన కారయూక్రమం చేస్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
చేస్న సేవలు మరయు ప్రభుత్వం ఏరపిడాడిక ఏ విదంగా రైతులకు అండగా ఉంటారో 
వివరస్తూ.. జనసేన ప్రభుత్వం వసేతూ వయూవసాయ రంగానికి ఎకు్వ ప్రాధానయూత ఇసుతూందని, 
అందుకు కారణం పవన్ కళ్యూణ్ గారకి నేరుగా వయూవసాయ శ్రమ చేస్నవారని ఆయనకు 
రైతుల ఆవేదన అరథాం చేసుకునని నాయకుడని, రాష్ట్రంల్ 3000 మంది కౌలు రైతులు 
ఆత్మహతయూ చేసుకుంట్ ఆ కుటంబాలు ఆదుకోవడానికి 30 కోటలో క్టాయంచి ఒకో్ 
కుటంబానికి లక్ష చొపుపిన ఇచిచాన ద్శంల్ ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు అని 
జనసైనికులు అనానిరు. జనసేన అధికారంల్కి వసేతూ మేనిఫెసటాల్ భాగంగా రైతుకి నెలకి 
5000 నుంచి 8000 రూపాయలు పెనషాన్ వసుతూందని, మరయు వివిధ సల్ర్, ఉచిత 
కరెంట్ వంట్ హామీలను వివరంచారు. . ఈ కారయూక్రమంల్ రైతులు మరయు సైనికులు 
మౌళ్, శ్రీను, మోహన్, రుద్ర, అశోక్, కోమల్, సాయ పాల్గానానిరు.

వేముల కార్తిక్ ఆధవుర్ంలో జనసేన కా్లండర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్:వేముల కార్తూక్ కొతతూగూడెం ఇంచార్జీ 
ఆధ్వరయూంల్ జనసేన కాయూలండర్ ఆవిష్రణ పలలో పలలోకు 
జనసేన పార్టా స్దాధాంతాలు ఇంద్రానగర్ కాలనీల్ 
జనసేన కాయూలండర్ అందజేయడం జరగింది. ఇంకా ఈ 
కారయూక్రమంల్ చింతా నాగమణి, ద్వా గౌడ్ జనసేన 
కారయూకరతూలు పాల్గానానిరు.

కొర్ర గ్రామంలో పర్టంచిన బంగారు 
రామదాసు బృందం

శతఘ్ని న్యూస్:  అరకు: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందర్ంగా జనసేన పార్టా పలుపు 
మేరకు శుక్రవారం రైతుల కషటా, సుఖ్లు తలుసుకునేందుకు అల్లోర స్తారామరాజు 
జిల్లో, డుంబ్రిగూడ మండలం, కోర్ర పంచాయతీల్, అరకు జనసేన నాయకులు 
బంగారు రామదాసు బృందం కొర్ర గ్రామంల్ పరయూట్ంచి.. దానయూం కుపపిలు కాల్పోయ 
నషటాపోయన రైతులను పరామర్శంచారు. అనంతరం నియోజకవరగా నాయకులు బంగారు 
రామదాసు మ్టాలోడుతూ.. ఏజెనీసి గిరజన ప్రాంతంల్ కొర్ర గ్రామ్నికి చెందిన రైతులు 
ఏడు కుటంబాల వారు ఏడు కుపపిలను కాల్పోవడం చాల్ బాధాకరమైన విషయం 
కావున రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ అధికారులు ఇపపిట్వరకు సపిందించకపోవడం ఆ 
యొక్ నిరలోక్ష్యం వలలో నషటాపోయన రైతులకు నషటాపరహారము ప్రభుత్వము చెల్లోంచాలని, 
అల్గే పేద కుటంబానికి చెందిన రైతులకు కనుక ప్రభుత్వ అధికారులు తక్షణమే 
సపిందించి వారని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజా 
అధికారులు గ్రామ సచివాల స్బ్ంది కూడా ఇపపిట్వరకు పరయూట్ంచకపోవడం చాల్ 
బాధాకరమైన విషయమని రైతులు తల్యపరచారని ఈ సందరభాంగా రాందాస్ 
తల్యజేయడం జరగింది. కావున ప్రభుత్వం తక్షణమే సపిందించి ఏడు కుటంబాలకు 
నషటాపరహారం చెల్లోంచాలని రైతు దిన్తసివం రజు వార యొక్ దుుఃఖ్నిని మేము 
చూసామని, జనసేన పార్టా నుంచి రైతులకు నాయూయం చేయాలని డిమ్ండ్ చేయడం 
జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టా నాయకులు, జనసైనికులు బూరజీ ముతాయూల 
నాయుడు, శ్దార, అబ్్, మూరతూ, చంద్రశేఖర్, కిరణ్, విషు్ణవరధాన్, పూర్ణచందర్ మరయు 
కొర్ర గ్రామసుతూలు పాల్గానానిరు.

తిరుపాడు గ్రామంలో రైతు దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  నందాయూల: డిసంబర్ 23 జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా జనసేన 
పార్టా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయ వయూవహార కమిటీ చైర్మన్ నాద్ండలో మన్హర్ 
మరయు రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు నాగబాబు ఆద్శాల మేరకు నందాయూల 
జిల్లో గడివేముల మండలంల్ని తిరుపాడు గ్రామ రైతులను సమ్వేశపరచి శాలువాలతో 
సత్రంచి మిఠాయలు పంచి రైతు దిన్తసివం వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోవడం 
జరగింది. గ్రామం ల్ని రైతుల సమసయూలను తలుసుకొని, వయూవసాయ భూములను 
సందర్శంచి వైస్ప ప్రభుత్వం రైతుల పటలో చూపుతుననిటవంట్ వివక్షతను తల్యజేస్తూ 
అతివృషిటా అనావృషిటా అకాల వరాషాలకు కషటానష్టాలకు గురైనపుపిడు వైస్పీ ప్రభుత్వం 
రైతులను ఆదుకోవడంల్ పూరతూగా విఫలమైంది. పవన్ కళ్యూణ్ ఆత్మహతయూ చేసుకునని 
కౌలు రైతులకు దాదాపు రాష్ట్రవాయూపతూంగా 3,000 మంది రైతులు ఆత్మహతయూ చేసుకుంట్ 
ప్రతి రైతు పక్షాన, రైతుల సంక్షేమం కోసం కడుపు నింపే రైతు కనీనిరు పెటటాకూడదని ప్రతీ 
కుటంబానికి లక్ష రూపాయల చొపుపిన తానే స్వయంగా పరామర్శంచి రైతులకు భరోసా 
ఇస్తూ ఆదుకోవడంల్ రైతుల పటలో పవన్ కళ్యూణ్ కి ఉనని చితతూశుదిధాని అరథాం చేసుకోవచుచా 
ఇల్ంట్ పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక అవకాశం ఇచిచా ఆదరంచాలని రైతులను ఈ సందరభాంగా 
నందాయూల జనసేన నాయకులు చందు, సుందర్ కోరడం జరగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
నందాయూల వీరమహిళ సంగా జయంతి, నందికొటూ్రు జనసేన రాము, జనసైనికులు 
ఫక్రుదీదేన్ ,ఫరూక్, ఫ్రానిసిస్, నాగరాజు, చినని తదితరులు పాల్గానానిరు.

జాతీయ రైతు దినోత్సవ వేడుకలలో 
నందికొట్్కరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నందికొటూ్రు: జాతీయ రైతు దిన్తసివం సందరభాంగా నందికొటూ్రు 
నియోజకవరగాంల్ని జనసేన పార్టా నాయకులు నలలోమలలో రవికుమ్ర్ మరయు 
జనసైనికులు కల్స్ నియోజకవరగా పరదిల్ని రైతులను వార పొల్ల దగగారకి వెళ్లో 
వారు వేస్న పంటలను పరశీల్ంచడం జరగింది. రైతులతో నేరుగా చరచాంచి వారు 
వేస్న పంట ఎంత పెటటాబడి అవుతుంది, ఎంతవరకు గిటటాబాట ధర వసుతూంది అనే 
విషయాల గురంచి చరచాంచడం జరగింది. ప్రతి రైతు మ్టాలోడుతూ మ్ కష్టానికి సరపడ 
విలువ ఇపపిట్వరకు ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వల్దని, మేము పడుతుననిటవంట్ కష్టాల పటలో 
ఆల్చిసుతూంది క్వలం జనసేన పార్టా అని ప్రతి ఒక్ రైతు చెపపిడం జరగింది. చనిపోయన 
కౌలు రైతు కుటంబాలను ఇపపిట్వరకు ఏ ప్రభుత్వం నిసా్వరధాంగా ఆదుకోల్దని, జనసేన 
పార్టా మరణించిన ప్రతి కౌలు రైతు కుటంబాల దగగారకు నేరుగా వచిచా లక్ష రూపాయల 
సహాయం ఇవ్వడం చాల్ సంతోషంగా ఉందని ఆనందం వయూ్క్ం చేసారు. జనసేన పార్టా 
బృందం రైతుల యొక్ పంట పొల్ల్లో తిరుగుతూ వార కష్టాలను వింటూ, వారు పడే 
కష్టాలను చూస్తూ, వారకి జనసేన పార్టా అధికారంల్కి వచాచాక రైతులకు గిటటాబాట 
ధర కచిచాతంగా ఇసాతూమని హామీ ఇస్తూ, కౌలు రైతు కుటంబాల మరణాలు కచిచాతంగా 
ఉండవని భరోసా ఇస్తూ, రైతులను శాలువాతో గౌరవించి జనసేన పార్టా అధికారంల్కి 
వచాచాక రైతే రాజు అవుతారని హామీ ఇచిచా కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరగింది.
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