
సోమవారం, 22 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జల ప్రళయంతో దెబ్బ తిని కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలకు అండగా నిలబడాలి
• రాష్టంలో దురదృష్టకర పరిస్థితులు ఉన్నియి
• ప్రభుత్ం నంచి కనీస స్ందన కరవంది
• ప్రజల కడగండ్లకు స్ందించే తత్ం లేదు
• న్డు తిత్్ల తుపానతో శ్రీకాకుళం ప్రజలు అల్్లడితే... విజయనగరంలో పాదయాత్ర చేశారు
• వారి ఆలోచన్ విధానం ఏమిటో అప్్డే తెలిస్ంది
• వరద ప్రభావిత ప్ంతాలో్ల జనసేన పక్షాన రండు విడతల పరయూటన
• వరద బాధితులకు భరోసా ఇద్దం
• వరద నష్టంపై టెలీ కాన్ఫరన్్స లో జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
కడప, చిత్తూరు, అనంతపురం, నెల్లూరు జిల్లూల్లూ వరదలు, భారీ వర్షాలతో సంభవంచిన వపత్తూ మూలంగా 
ప్రజా జీవతం ఎంతగా కడగండలూ పాలందో తెలుసుకంటంటే హృదయం కలచి వేసతూందని జనసేన అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కల్్యణ్ గారు చెపాపారు. ప్రజలు కష్టాల్లూ ఉంటే అండగా నిలిచి సాయం అందంచాలిసిన తరుణమిద 
అన్నారు. కషటాకాలంల్ ప్రభుత్ం మన కోసం నిలబడంద అననా భావన కూడా ప్రజల్లూ కలిపాంచలేక పోతోందని 
సపాషటాం చేశారు. పారీటా తరఫున రండు వడతలుగా వరద ప్రభావత ప్ంతాల్లూ పర్యటనలు నిర్హంచనుననాటటా 
తెలిపారు. మొదటి వడత పారీటా ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలూ మనోహర్ గారు పర్యటించి 
జరిగిన నషటాంపై అంచన్లు రూపందసాతూరని, రండో వడత తాను క్షేత్ర సాథాయిల్ నషటాపోయిన ప్ంతాల్లూ 
పర్యటిసాతూనని తెలిపారు. బాధిత్లకు పూరితూ సాథాయిల్ న్్యయం జరిగే వరకు ప్రజల పక్షాన నిలుసాతూమని 
చెపాపారు. ఆదవారం భారీ వరదలు, వర్షాలతో తీవ్ంగా ప్రభావత జిల్లూలన కడప, చిత్తూరు, నెల్లూరు, 
అనంతపురం జిల్లూల న్యకులు, పారీటా పి.ఎ.సి. సభు్యలు, ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరుశులు, ర్ష్ట్ర కార్యదరుశులు, 
జిల్లూ అధ్యక్షులతో టెలీ కాన్ఫరన్సి నిర్హంచారు. క్షేత్రసాథాయిల్ పరిసిథాత్లు, నషటాం తీవ్తపై సమీక్ంచారు. 
అనంతరం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లూడుత్.. “ప్రకృతి వపత్తూలు చాల్ ఇబ్ందకరమైనవ.. వపత్తూలను 
ఆపలేం కానీ సపాందంచే తీరు మాత్రం ప్రభావవంతంగా ఉండాలి. దురదృషటాం ఏమిటంటే ప్రజలు కష్టాల్లూ 
ఉంటే ప్రభుత్ం నుంచి కనీస సపాందన కరవయి్యంద. ఈ ప్రభుత్ం ఏమీ చేయలేని పరిసిథాతిల్ ఉంద. 
తితీలూ త్పాన్ సంభవంచి శ్రీకాకుళం జిల్లూల్ 10 లక్షల మంద ప్రజలు రోడుడున పడతే, న్డు పక్క జిల్లూ 
వజయనగరంల్ పాదయాత్ర చేసుతూననా నేటి ముఖ్యమంత్రి న్టి ప్రతిపక్ష న్యకుడు బాధిత ప్ంతాల వైపు 
కనెనాతితూ కూడా చూడలేదు. ఇద వారి ఆల్చన్ వధాన్నినా తెలియచేసతూంద.
• వాలంటీర్లన ఎన్నికల కోసమే పన్ చేయించుకంటున్నిరు
ఒక్కసారిగా వరుచుకుపడన వరదల్లూ గలలూంతైన వారు ఎక్కడో ఒక చోట క్షేమంగా ఉండాలని అందరం 
ఆశిద్దం. ప్ణాలు కోల్పాయిన వారి కుటంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యకతూం చేసుతూన్నాను. మృత్ల ఆత్మకు 
శాంతి చేకూర్లని మనస్్ఫరితూగా కోరుకుంటన్నాను. ర్యలసీమ ప్ంతంల్ 100 సంవతసిర్ల్లూ రికారుడు 
కానంత వరద ప్రవాహం వచి్చందని నీటిపారుదల శాఖ నిపుణులు చెబుత్న్నారు. పాదలు కూడా తడవని 
పాయలు 20 అడుగులకు పైగా ఉదృతితో ప్రవహంచాయి. ఆసితూ నషటాం, పశు నషటాం, వలువైన వసుతూవులు, 
వాహన్లు, వ్యవసాయ సామాగ్రి నషటాం ఏ సాథాయిల్ ఉంటందో ఊహంచలేకపోత్న్నాం. నివర్ త్పాను 
వాటిలిలూనపుపాడు కేవలం పంట నషటాం మాత్రమే వాటిలిలూంద. ఇపపాటి నషటాం అంచన్లకు అందడం లేదు. వరద 
ప్రభావత ప్ంతాల ప్రజల పక్షాన నిలబడందుకు జనసేన పారీటా తరఫున దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో ముందుకు 
వెళ్్దం. ఏదో త్త్ మంత్రంగా వచి్చ వెళ్లూ చందంగా కాకుండా రండు వడతలుగా పారీటా తరఫున పర్యటించి 
పూరితూ సాథాయిల్ పోర్టం చేద్దం. మొదటి వడత పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలూ మనోహర్ గారు పర్యటిసాతూరు. 
ఆయన పర్యటన తర్్త ఏ జిల్లూల్ ఎంత నషటాం వాటిలిలూందో ఒక అంచన్కు వచి్చన తర్్త బాధిత్లకు 
న్్యయం జరిగే వరకు వారి తరఫున నిలబడదం. ప్రభుత్ సహాయక కార్యక్రమాలు ఎల్ ఉన్నాయి. ఎంత 
పరిహారం ప్రకటించారు అనే అంశాల మీద ఒక అంచన్కు వచి్చన తర్్త బాధిత్ల పక్షాన నిలబడదం. 
ప్రజల డబు్తో వాలంటరీ వ్యవసథాను సాథాపించారు. ఇపుపాడు ఆ వ్యవసథా కేవలం ఎనినాకల కోసం మాత్రమే పని 
చేసతూంద. వాలంటీర్ వ్యవసథాతోపాట వ్యవసథాలనినాంటినీ ఎలక్షనీరింగ్ కోసం పని చేయించుకుంటన్నారు. 
ప్రజల సొము్మను జీతాలుగా తీసుకుంటననా వాలంటీర్లూ సహాయక కార్యక్రమాల్లూ పాల్గొన్లి. ఏ అధికారం 
లేకపోయిన్ జనసైనికులు ముందుకు వచి్చ సాయం చేయగలిగే పరిసిథాత్ల్లూ ఉననాపుపాడు ప్రభుత్ ఖజాన్ 
నుంచి జీతాలు తీసుకుని పని చేసే వాలంటీర్ వ్యవసథా ఎందుకు పని చేయడం లేదు? జనసేన పారీటా తరఫున 
ఎవరి సాథాయిల్ వారు  సాయానినా కనసాగించండ.

• ఫంచ ప్జెక్్ట పరిస్థితిన్ జనసేన మందే చెప్ంది
తిరుపతిల్ ఇంత సాథాయి నషటాం కలగడానికిగల కారణాల్లూ చెరువులను కబాజా చేయడమే. వషయానినా తిరుపతి జనసేన న్యకులు సపాషటాంగా చెపాపారు. ఆ అంశం దగగొర 
నుంచి ఫంచ డా్యమ్ ముంపు గ్రామాల వరకు ప్రజలకు ఎంత నషటాం వచి్చంద అనే అంశాల మీద కూడా పర్యటనల్లూ అధ్యయనం చేద్దం. ఫంచ ప్జెక్టా ప్రమాదకరంగా 
ఉందని జనసేన ముందుగానే చెపిపాంద. పారీటా న్యకులు ఈ వషయానినా అధికారులకు కూడా చెపాపారు. ఇంతటి వపత్తూకు కారణాలను కూడా సమగ్ర అధ్యయనంతో 
ప్రజలకు చెబుదం. శ్రీ మనోహర్ గారు పర్యటించి నివేదక అందచేసిన తరవాత ప్రభావత ప్ంతాల్లూ స్యంగా పర్యటిసాతూను. చేతికి వచి్చన పంట నీటి పాల... పంట 
పల్ల్లూ ఇసుక మేటలు వేయడం బాధాకరం. అల్గే ఈ వరదల్లూ బాధిత ప్రజలు తమ ఆసుతూలను, ఎనోనా వలువైన డాకు్యమంటలూను కోల్పాయారు. ఈ కషటాకాలంల్ ప్రజలకు 
అండగా ఉందం. నషటాపోయిన వారికి బాసటగా నిలబడదం” అన్నారు.
•ప్రజలన అప్రమత్ం చేయడంలో.. ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్ం విఫలం - శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్
ప్రకృతి వపత్తూ మూలంగా ర్యలసీమల్ 1600 గ్రామాలు తీవ్ంగా నషటాపోయాయి... 6.52 లక్షల ఎకర్ల మేర పంటలు కోల్పాయారని పారీటా పి.ఎ.సి.ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దండలూ మనోహర్ గారు చెపాపారు. ప్రజలు ఎదుర్కంటననా ఈ కషటాం తీవ్ ఆవేదన కలిగిసతూందన్నారు. శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్లూడుత్ “ప్జెకుటాల పరిసిథాతి బాగోలేదు... 
వరద ముంపు ఉందని ఆందోళనల్ ఉననా వారిని అప్రమతతూం చేయడంల్ ప్రభుత్ నిరలూక్షష్ం కనిపిసతూంద. వపత్తూ సమయంల్ అప్రమతతూం చేసి, కంట్రోల్ రూమ్సి ఏర్పాట 
చేసి నిరంతరం సహాయ, పునర్వాస చర్యలు చేపట్టాలి. ఈ వషయంల్ ప్రభుత్ం తన బాధ్యత చేపటటాలేదు. బాధిత ప్రజలను ఆదుకోవడంల్ వైఫల్యం కనిపిసతూంద. కడప 
జిల్లూల్ రైతాంగం సర్ం కోల్పాయింద. పంటలు, పశు సంపద దబ్ తింద. ప్రభుత్ం చెబుత్ననా లెక్కల కంటే ఎకు్కవగానే నషటాం ఉంద. జనసేన న్యకులు, శ్రేణులు 
నషటాం జరిగిన ప్ంతాల్లూ పర్యటిస్తూ సేవా కార్యక్రమాల్లూ పాల్గొంటన్నారు. పారీటా అధ్యక్షుల ఆదేశాల మేరకు అనినా ప్ంతాల్లూ పర్యటించి ప్రజలకు భరోసాగా నిలుసాతూం” 
అన్నారు. జనసేన పారీటా నేతలు శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రడడు, డా.పి.హరిప్రసాద్, శ్రీ కిరణ్ ర్యల్, శ్రీ తాతంశెటిటా న్గేంద్ర, డా.బోన్సి వెంకటసుబ్య్య, శ్రీ ముకరం 
చాంద్, శ్రీ సుంకర శ్రీనివాస్, శ్రీ టి.సి.వరుణ్ తమ ప్ంతాల్లూ చోట చేసుకుననా జల ప్రళయం, నషటాం, ప్రజల బాధలను తెలియచేశారు.

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


మంప్ ప్ంతాలో్ల అల్్హారం, మధాయూహని 
భోజనం పొట్్లలు పంపణీ చేస్న వీరమహిళ
శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సేవా స్్ఫరితూతో మోకాలి ల్త్ నీళ్ళల్లూ 
బరువును మోస్తూ తిరుపతి చుటటాప్రక్కల వరద ప్ంతాల్లూ పర్యటించి 
ఉదయం అల్పాహారం, మధా్యహనా భోజనం పట్లూలు పంపిణీ చేసిన 
వీరమహళ- చిత్తూరు జిల్లూ జాయింట్ సెక్రటరీ శ్రీమతి కీరతూన. ఈ 
కార్యక్రమంల్ సాథానిక జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

సోమవారం, 22 నవంబర్ 2021

శతఘ్నా న్్యస్: ఏపీ ప్రభుత్ం పైన 
మరోసారి జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆగ్రహం వ్యకతూం చేసారు. ఏపీ 
ప్రభుత్ం అందరికీ అందుబాటల్ 
ఇసుక అంటూ పత్రికల్లూ ప్రముఖంగా 
ప్రకటనలు ఇచి్చంద. పత్రికల్లూ ఫుల్ పేజీ 
యాడ్సి జారీ చేసింద. నిర్్దశించిన ధరకే 
న్ణ్యమైన ఇసుక ఇసాతూమని అందుల్ 

పేర్కంద. ర్ష్ట్ర వా్యపతూంగా అనినా జిల్లూల్లూన్ నియోజకవర్గొల వారీగాన్ వవరించింద. 
ఈ ప్రకటనలు జారీ పైన జనసేన అధినేత సపాందంచారు. వరదల భీభతసిం ఒక వైపు 
ర్ష్్రానినా కుదపేసుతూంటే..ప్రజల ఇళ్లూ- వాకిలులూ, పశునషటాం, పచ్చటి- పల్ల్లూ ఇసుక మేట 
వేసి ఏడుసుతూంటే, ఇల్ంటి సమయంల్ వైసీపీ ప్రభుత్ం ఇసుక అము్మతాం అంటూ 
ప్రకటనలు ఇసుతూన్నారు. అసలు ఈ ప్రభుతా్నికి ఇంగిత జాఞానం ఉంద అని నిలదీసారు. 
అయితే ప్రభుత్ము ఈ ప్రకటనల్లూ బాలూక్ మార్కంట్ జరగకూడదనే ఉదే్దశంతో ఈ ప్రకటన 
ఇసుతూననాటలూ పేర్కంద. ప్రజలు ఇబ్ందుల్లూ ఉననా సమయంల్ ఇంత భారీ ప్రకటనలు 
ఇవ్టం పైన పవన్ కళ్్యణ్ ఆగ్రహం వ్యకతూం చేసారు. గతంల్ పెట్రో ఉతపాత్తూల ధరలు..
వా్యట్ తగిగొంపు అంశంల్న్ ప్రభుత్ం ఇదే వధంగా పెద్ద ఎత్తూన ప్రకటనలు ఇచి్చంద. 
ఇక ఇపుపాడు పవన్ కళ్్యణ్ ప్రశినాంచటం పైన ప్రభుత్ం ఏ రకంగా సపాందసుతూందో చూడాలి.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ప్రభుతా్న్కి ఇంగిత జ్ఞానం ఉంద...? 
-జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

అధికారం కోసం ముద్దుల యాత్ర, ప్రజలు కష్టాల్లో ఉంటే విహంగ యాత్ర: 

మలికిపురం ఎంపీపీ
శతఘ్నా న్్యస్: ర్యలసీమ ప్ంతంల్ ఎపుపాడు లేనంతగా శతఘ్నా న్్యస్: ర్యలసీమ ప్ంతంల్ ఎపుపాడు లేనంతగా 
రికారుడు సాథాయిల్ వరద ప్రవాహం వచి్చందని నిపుణులు రికారుడు సాథాయిల్ వరద ప్రవాహం వచి్చందని నిపుణులు 
చెబుత్న్నారు. ఆసితూ నషటాం, పశు నషటాం, వలువైన వసుతూవులు, చెబుత్న్నారు. ఆసితూ నషటాం, పశు నషటాం, వలువైన వసుతూవులు, 
వాహన్లు, వ్యవసాయ సామాగ్రి నషటాం తీవ్ సాథాయిల్ జరిగింద. వాహన్లు, వ్యవసాయ సామాగ్రి నషటాం తీవ్ సాథాయిల్ జరిగింద. 
ఇంత వలయతాండవం జరిగిన కూడా ప్రభుత్ం ఏమాత్రం ఇంత వలయతాండవం జరిగిన కూడా ప్రభుత్ం ఏమాత్రం 
కూడా పటిటాంచుకోకపోవటం, ప్రజలను అప్రమతతూం చేయడంల్ కూడా పటిటాంచుకోకపోవటం, ప్రజలను అప్రమతతూం చేయడంల్ 
ప్రభుత్ వైఫల్యం కనపడుత్ంద. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్ వైఫల్యం కనపడుత్ంద. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్ 
రడడు మాత్రం అధికారం కోసం ముదు్దల యాత్ర చేసి, ప్రజలు రడడు మాత్రం అధికారం కోసం ముదు్దల యాత్ర చేసి, ప్రజలు 
కష్టాల్లూ ఉననాపుడు హెలికాపటార్ యాత్ర చేసుతూన్నారు. జనసేన కష్టాల్లూ ఉననాపుడు హెలికాపటార్ యాత్ర చేసుతూన్నారు. జనసేన 
న్యకులు, శ్రేణులు నషటాం జరిగిన ప్ంతాల్లూ పర్యటిస్తూ సేవా న్యకులు, శ్రేణులు నషటాం జరిగిన ప్ంతాల్లూ పర్యటిస్తూ సేవా 
కార్యక్రమాల్లూ పాల్గొంటన్నారు. పారీటా అధ్యక్షుల ఆదేశాల మేరకు కార్యక్రమాల్లూ పాల్గొంటన్నారు. పారీటా అధ్యక్షుల ఆదేశాల మేరకు 
అనినా ప్ంతాల్లూ పర్యటించి ప్రజలకు భరోసాగా నిలుసాతూం. కానీ అనినా ప్ంతాల్లూ పర్యటించి ప్రజలకు భరోసాగా నిలుసాతూం. కానీ 
వైసీపీ న్యకులు మాత్రం అసెంబ్లూల్ కటటాకోవటం ల్ బిజీగా వైసీపీ న్యకులు మాత్రం అసెంబ్లూల్ కటటాకోవటం ల్ బిజీగా 

ఉన్నారు. తక్షణమే వరద సహాయ చర్యలు చెపపాటి, ర్యలసీమకి వరద సహాయం అందంచాలని ర్జోలు ఉన్నారు. తక్షణమే వరద సహాయ చర్యలు చెపపాటి, ర్యలసీమకి వరద సహాయం అందంచాలని ర్జోలు 
నియోజకవరగొం మలికిపురం మండల ఎంపీపీ మేడచరలూ సత్యవాణి ర్ము ప్రభుతా్నినా డమాండ్ చేశారు.నియోజకవరగొం మలికిపురం మండల ఎంపీపీ మేడచరలూ సత్యవాణి ర్ము ప్రభుతా్నినా డమాండ్ చేశారు.

జనసేన పార్టా జనరల్ సెక్రెటర్ శ్రీ బోనబోయిన జనసేన పార్టా జనరల్ సెక్రెటర్ శ్రీ బోనబోయిన 
శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రెస్ మీట్శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రెస్ మీట్

శతఘ్నా న్్యస్: దుర్్మరుగొలు ఏవధంగా ఉంట్రో వైసీపీ ఎమ్మలే్యలను చూసుతూంటే శతఘ్నా న్్యస్: దుర్్మరుగొలు ఏవధంగా ఉంట్రో వైసీపీ ఎమ్మలే్యలను చూసుతూంటే 
తెలుసుతూంద. నషటాపరిహారం ఎంత జరిగిందని ప్రభుత్ం వద్ద ఆధార్లు లేవు. వరదల్లూ తెలుసుతూంద. నషటాపరిహారం ఎంత జరిగిందని ప్రభుత్ం వద్ద ఆధార్లు లేవు. వరదల్లూ 
ఇబ్ందులు పడుత్ననా వారికి కనీసం ఆహారం ప్రభుత్ం అందంచడం లేదు. ప్రజల కోసం ఇబ్ందులు పడుత్ననా వారికి కనీసం ఆహారం ప్రభుత్ం అందంచడం లేదు. ప్రజల కోసం 
పని చేయలేని ప్రజా ప్రతినిధులు ర్జీన్మాలు చేయాలి. ప్ణ నషటాం పంట నషటాం మూగ పని చేయలేని ప్రజా ప్రతినిధులు ర్జీన్మాలు చేయాలి. ప్ణ నషటాం పంట నషటాం మూగ 
జీవాలు నషటా పోయిన వారిని పవన్ కళ్్యణ్ పర్మరిశుసాతూరు. పంట నషటా పరిహారంల్ జీవాలు నషటా పోయిన వారిని పవన్ కళ్్యణ్ పర్మరిశుసాతూరు. పంట నషటా పరిహారంల్ 
ర్జకీయాలు మాట్లూడకుండా రైత్లకు న్్యయం చేయాలి. అధికారులు పంట నషటాం ర్జకీయాలు మాట్లూడకుండా రైత్లకు న్్యయం చేయాలి. అధికారులు పంట నషటాం 
ఏవధంగా వాటిలిలూoదో ఇంతవరకు లెక్కలు లేవు. ప్రభుత్ం పంట నషటా పోయిన రైత్లకు ఏవధంగా వాటిలిలూoదో ఇంతవరకు లెక్కలు లేవు. ప్రభుత్ం పంట నషటా పోయిన రైత్లకు 
తక్షణ సహాయం అందంచాలి. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటా సెక్రటరీ శ్రీ నయబ్ కమల్, తక్షణ సహాయం అందంచాలి. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటా సెక్రటరీ శ్రీ నయబ్ కమల్, 
జిల్లూ అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్రర్వు, జిల్లూ కార్యవరగొ సభు్యలు పాల్గొన్నారు.జిల్లూ అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్రర్వు, జిల్లూ కార్యవరగొ సభు్యలు పాల్గొన్నారు.

తేనెపుట్ గ్రామంల్ పర్యటంచిన జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: అరకు నియోజకవరగొం, అనంతగిరి మండలం 
అనంతగిరి పంచాయతీ పరిధిల్గల తేనెపుట్ గ్రామంల్ 
ఆదవారం జనసేన పారీటా అనంతగిరి మండల అడ్యక్షుడు చిట్టాం 
మురళి ఆధ్ర్యంల్ తేనెపుట్ గ్రామంల్ పర్యటించిన జనసేన 
పారీటా బృందం అరకు పారలూమంట్ అధికార ప్రతినిధి మాదల 
శ్రీర్ములు పారలూమంట్ వరి్కంగ్ ప్రెసిడంట్ కనేడ లక్షష్మణ్ ర్వు 
డుంబ్రిగుడ మండల జెడపాటిసి అభ్యరి్ద చిననా బాబు కాలినడకన 
వాగులు వంకలు దటత్ పులుసు మామిడ గ్రామం నుండ 
తేనెపుట్ చేరుకుని గ్రామసుథాలతో సమావేశమయా్యరు.
మాదల శ్రీరామలు ఈ సందర్ంగా మాట్్లడుతూ
• తేనెపుట్ గ్రామం ల్ రోడుడు లేదు అనంత గిరి నుండ 8 
కిల్మీటరులూ నడుచుకుంటూ గ్రామం చేరుకోవాలి.
• స్్కల్ బిలిడుంగ్ లేదు చదువుకోవడానికి 2 కిల్ మీటరులూ 

దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్్ళలి కండలు దటకుంటూ దటటామైన అడవల్ నుండ 
వెళ్లూలి.

• మంచి నీటి సమస్య గ్రామంల్ తీవ్ంగా ఉంద.
• అన్రోగ్య సమస్య వసేతూ డోలి మోత తపపా వేర్మారగొం లేదు.
• గ్రామ వాలంటీర్ గ్రామానికి ర్వడం లేదు.
• పింఛన్ ఇవ్డానికి కుడా గ్రామంల్ ర్వడం లేదు 2 కిల్మీటరలూ దూరంల్ పిలిపించి 

ఇసుతూన్నారు.
•  గ్రామంల్ ప్రభుత్ం ఇచ్చన ఇందరమ్మ ఇలులూ గాని NTR ఇలులూ గానీ ఒక్కటి కుడా 

లేదు కానీ గ్రామసుథాల అందరి పేరులూ మీద ఇలులూ ఉన్నాయి.
•  గ్రామసుథాల పేరులూ మీద ఎవరు ఇలులూ కటిటాంచారో తెలియదు.
• కండల్లూ పండంచిన జొననా చేను చోడ పంట చేతికచే్చ సమయంల్ వరషాం ర్వడంతో 

తీవ్ంగా నషటాపోయారు.
• పంటను పరిశీలించడం జరిగింద ప్రభుత్మే ఆదుకోవాలి.
• స్్కల్ కి దూరమైన పిలలూలు మాకు స్్కల్ కావాలని చెపుత్న్నారు.

స్్కల్ బిలిడుంగ్ లేదు చదువుకు దూరమైన పిలలూలకు వాలంటీర్ ఏర్పాట చేయాలి 
గ్రామంల్ రోడుడు వెయా్యలి. పింఛన్ గ్రామంల్నె ఇవా్లి ర్షన్ బియ్యం కుడా పులుసు 
మామిడల్ ఇవా్లి. ప్రభుత్ం వెంటనే సపాందంచి గ్రామసుథాల సమస్యలు తీర్్చలని ఈ 
సందర్భముగ జనసేన పారీటా న్యకులు డమాండ్ చేశారు. ఏళ్లూ గడుసుతూననా గిరిజన 
బ్రత్కులు మారడం లేదు అని ప్రభుత్ం పై తీవ్ వమరశులు చేసిన జనసెన పారీటా నేత 
మాదల్ శ్రీర్ములు కార్యక్రమంల్ గ్రామ పెద్దలు యువత పాల్గొన్నారు.

పేదలకు న్తాయూవసర సరుకులు పంపణీ చేస్న జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: వరదల కారణంగా 
దబ్తిననా మర్రిపాడు మండలం, శెటిటా 
సముద్రం గ్రామం, హరిజన వాడల్ 
భారీ వర్షాల కారణంగా కూలిపోయిన 
ఇళలూను పరిశీలించి, పేదలకు నితా్యవసర 
సరుకులు పంపిణీ చేసిన, జనసేన 
పారీటా ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ ఇన్్చరిజా 
నలిశెటిటా శ్రీధర్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నారు.

మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామానయూ జనసైనకుడు చేసే కారయూక్రమాలన సైతం బాహయూప్రపంచాన్కి 
తెలియజేయడాన్కి మరియు వారి గళ్న్ని విన్పంచడాన్కి మీ మందుకు వచి్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున 
మీ అందరూ జనసైన్కులు చేసే కారయూక్రమాలన మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే 
కారయూక్రమాలన మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగుతుంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ప్రభుత్ం తక్షణ ఆరిథిక సహాయం అందించాలి – శ్రీమతి వినత కోట్

కష్టాలల్ ఉన్న ప్రజలకు అండగా “జనసేన”
శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, వరద ముంపు ప్ంతాలల్ బాధిత కుటంబాలకు శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, వరద ముంపు ప్ంతాలల్ బాధిత కుటంబాలకు 
ఆహార పట్లూలను పంచుత్ ప్రజలకు అండగా నిలిచిన జనసేన న్యకులు ఆహార పట్లూలను పంచుత్ ప్రజలకు అండగా నిలిచిన జనసేన న్యకులు 
ర్జేష్ యాదవ్ గారి ఆధ్ర్యంల్ సుమారు 1000 మందకి పైగా పంపిణీ ర్జేష్ యాదవ్ గారి ఆధ్ర్యంల్ సుమారు 1000 మందకి పైగా పంపిణీ 
చేయడం జరిగింద, ఈ కార్యక్రమంల్ ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొననా ఇన్్చరిజా చేయడం జరిగింద, ఈ కార్యక్రమంల్ ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొననా ఇన్్చరిజా 
కిరణ్ ర్యల్, ర్జారడడు, సుమన్, మనోజ్, మునుసా్మి, ర్జేష్ న్యక్, కిరణ్ ర్యల్, ర్జారడడు, సుమన్, మనోజ్, మునుసా్మి, ర్జేష్ న్యక్, 
సాయిదేవ్ యాదవ్, హేమంత్, బాల్జీ, కిరణ్ మరియు జనసేన న్యకులు, సాయిదేవ్ యాదవ్, హేమంత్, బాల్జీ, కిరణ్ మరియు జనసేన న్యకులు, 
జనసైనికులు, తదతరులు పాల్గొన్నారు.జనసైనికులు, తదతరులు పాల్గొన్నారు.

రైతులకు న్్యయం చెయ్యకపోతే పోరాటం తప్పద్రైతులకు న్్యయం చెయ్యకపోతే పోరాటం తప్పద్
శతఘ్నా న్్యస్: వజయనగరం శతఘ్నా న్్యస్: వజయనగరం 
జిల్లూ, సీతానగరం మండలం జిల్లూ, సీతానగరం మండలం 
లచ్చయ్యపేట షుగర్ ఫ్్యకటారీ వద్ద లచ్చయ్యపేట షుగర్ ఫ్్యకటారీ వద్ద 
బకాయిలు చెలిలూంచాలని రైత్లు బకాయిలు చెలిలూంచాలని రైత్లు 
చేసుతూననా రిలే నిర్హారదీక్షకు చేసుతూననా రిలే నిర్హారదీక్షకు 
జనసేన పారీటా ర్ష్ట్ర ప్రచార జనసేన పారీటా ర్ష్ట్ర ప్రచార 
కార్యదరిశు శ్రీ బాబు పాల్రు కార్యదరిశు శ్రీ బాబు పాల్రు 
మరియు జనసేన న్యకులు మరియు జనసేన న్యకులు 

సంఘీభావంగా వారికి అండగా నిలబడ మద్దత్ తెలపడం జరిగింద, ప్రభుత్ం సంఘీభావంగా వారికి అండగా నిలబడ మద్దత్ తెలపడం జరిగింద, ప్రభుత్ం 
ప్రకటించిన తేదీల్గా రైత్లకు న్్యయం చెయ్యకపోతే జనసేన పారీటా తరపున ప్రకటించిన తేదీల్గా రైత్లకు న్్యయం చెయ్యకపోతే జనసేన పారీటా తరపున 
పోర్టం తపపాదు అని అదే వధంగా చుటటా పక్కల ప్ంతాలల్ ఉననా షుగర్ పోర్టం తపపాదు అని అదే వధంగా చుటటా పక్కల ప్ంతాలల్ ఉననా షుగర్ 
ఫ్్యకటారీలల్ క్రసిసింగ్ ప్రక్రియ మొదలు పెట్టారు కానీ లచ్చయ్యపేట షుగర్ ఫ్్యకటారీల్ ఫ్్యకటారీలల్ క్రసిసింగ్ ప్రక్రియ మొదలు పెట్టారు కానీ లచ్చయ్యపేట షుగర్ ఫ్్యకటారీల్ 
ఆ ప్రక్రియ స్న్యం, ఇపపాటికే పంట వేసి వేచి చూసుతూననా రైత్లు పరిసిథాతి ఏంటి ఆ ప్రక్రియ స్న్యం, ఇపపాటికే పంట వేసి వేచి చూసుతూననా రైత్లు పరిసిథాతి ఏంటి 
దీనికి ఫ్్యకటారీ యాజమాన్యం మరియు ప్రభుత్ం సమాధానం చెపాపాలని డమాండ్ దీనికి ఫ్్యకటారీ యాజమాన్యం మరియు ప్రభుత్ం సమాధానం చెపాపాలని డమాండ్ 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

శతఘ్నా న్్యస్:  శ్రీకాళహసితూ, 10 రోజులుగా బారీ వర్షాల కారణంగా ఇబ్ందులు పడుత్ననా ప్రజలను పర్మరిశుంచి, వారి సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి శతఘ్నా న్్యస్:  శ్రీకాళహసితూ, 10 రోజులుగా బారీ వర్షాల కారణంగా ఇబ్ందులు పడుత్ననా ప్రజలను పర్మరిశుంచి, వారి సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి 
ఈరోజు జనసేన పారీటా శ్రీకాళహసితూ నియోజకవరగొం ఇన్్చరిజా శ్రీమతి వనుత కోట్ శ్రీకాళహసితూ పటటాణంల్ని MM వాడ ప్ంతంల్ పర్యటించడం ఈరోజు జనసేన పారీటా శ్రీకాళహసితూ నియోజకవరగొం ఇన్్చరిజా శ్రీమతి వనుత కోట్ శ్రీకాళహసితూ పటటాణంల్ని MM వాడ ప్ంతంల్ పర్యటించడం 
జరిగింద. MM వాడ ప్రజల కష్టాలు వర్ణన్తీతం. వారం రోజులుగా పడుత్ననా వర్షాలకు పైన ప్ంతంల్ని నీరు మొతతూం ల్తటటా ప్ంతం అయిన జరిగింద. MM వాడ ప్రజల కష్టాలు వర్ణన్తీతం. వారం రోజులుగా పడుత్ననా వర్షాలకు పైన ప్ంతంల్ని నీరు మొతతూం ల్తటటా ప్ంతం అయిన 
MM వాడను ముంచెతాతూయి. ప్రభుత్ం నుండ ఎల్ంటి ఆరిథాక సహకారం వారికి అందంచలేదు. రోజు వారీ కూలికి వెళ్తూ కానీ పూట గడవని అనేక MM వాడను ముంచెతాతూయి. ప్రభుత్ం నుండ ఎల్ంటి ఆరిథాక సహకారం వారికి అందంచలేదు. రోజు వారీ కూలికి వెళ్తూ కానీ పూట గడవని అనేక 
మంద తీవ్ ఇబ్ందులు పడుత్న్నారు. అసలే డ్రైనేజీ కాలువలు లేక అపరిశుభ్ం మురికి వాడల్ ఉంటంద, అల్ంటిద వరషాం ఇనినా రోజులు మంద తీవ్ ఇబ్ందులు పడుత్న్నారు. అసలే డ్రైనేజీ కాలువలు లేక అపరిశుభ్ం మురికి వాడల్ ఉంటంద, అల్ంటిద వరషాం ఇనినా రోజులు 
పడుత్ంటే అనినా ఇళ్ళల్కి పటటాణంల్ని డ్రైనేజీ నీళ్్ళ వచి్చ చేర్యని మహళలు ఆవేదన, భాధను వ్యకతూం చేశారు. సీ్రాట్ లట్సి కూడా లేక కుగ్రామానినా పడుత్ంటే అనినా ఇళ్ళల్కి పటటాణంల్ని డ్రైనేజీ నీళ్్ళ వచి్చ చేర్యని మహళలు ఆవేదన, భాధను వ్యకతూం చేశారు. సీ్రాట్ లట్సి కూడా లేక కుగ్రామానినా 
తలపించేల్ మునిసిపాలిటీల్ని వారుడు ఉండడం దురదృషటాకరం. ఈ సందర్భంగా శ్రీమతి వనుత ప్రజలకు అండగా నిలబడతామని ఈ సమస్యలను తలపించేల్ మునిసిపాలిటీల్ని వారుడు ఉండడం దురదృషటాకరం. ఈ సందర్భంగా శ్రీమతి వనుత ప్రజలకు అండగా నిలబడతామని ఈ సమస్యలను 
వెంటనే మునిసిపల్ కమిషనర్, జిల్లూ కలెకటార్ తెలియజేసాతూమని, వెంటనే ప్రభుత్ం తక్షణ ఆరిథాక సహాయం అందంచాలని, ఆ ప్ంతంల్ డ్రైనేజీని వెంటనే మునిసిపల్ కమిషనర్, జిల్లూ కలెకటార్ తెలియజేసాతూమని, వెంటనే ప్రభుత్ం తక్షణ ఆరిథాక సహాయం అందంచాలని, ఆ ప్ంతంల్ డ్రైనేజీని 
శుభ్పరచాలని కమిషనర్ ని డమాండ్ చేశారు.శుభ్పరచాలని కమిషనర్ ని డమాండ్ చేశారు.

మత్స్యకారులన సన్మాన్ంచిన జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: మతసిష్కారుల దనోతసివం శతఘ్నా న్్యస్: మతసిష్కారుల దనోతసివం 
సందర్భంగా కైకల్రు నియోజకవరగొం సందర్భంగా కైకల్రు నియోజకవరగొం 
జనసేన పారీటా ఆధ్ర్యంల్ కోరుకలులూ జనసేన పారీటా ఆధ్ర్యంల్ కోరుకలులూ 
మరియు ఆవకురు గ్రామాల్లూ మతసిష్కార మరియు ఆవకురు గ్రామాల్లూ మతసిష్కార 
పెద్దలకు పూల దండలు శాలువాలతో పెద్దలకు పూల దండలు శాలువాలతో 
సన్్మనం చేయడం జరిగింద. ఈ సన్్మనం చేయడం జరిగింద. ఈ 
కార్యక్రమంల్ ర్ష్ట్ర జనసేన పారీటా కార్యక్రమంల్ ర్ష్ట్ర జనసేన పారీటా 
సంయుకతూ కార్యదరిశు కోరుకలులూ సంయుకతూ కార్యదరిశు కోరుకలులూ 
గ్రామ సరపాంచ్ బటటాలీల కనకదురగొ, గ్రామ సరపాంచ్ బటటాలీల కనకదురగొ, 
మామిడశెటిటా ర్ము, చెననాంశెటిటా చిననా, మామిడశెటిటా ర్ము, చెననాంశెటిటా చిననా, 
కేసిరడడు ర్జేష్, రవ తేజ, వననాకోట కేసిరడడు ర్జేష్, రవ తేజ, వననాకోట 
కృష్ణ, బటటా మహేష్ మతసిష్కార సంఘ కృష్ణ, బటటా మహేష్ మతసిష్కార సంఘ 
పెద్దలు వీరమహళలు జనసైనికులు పెద్దలు వీరమహళలు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నారు.పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్ర రెలిలో యువజన న్యకులు సోమి ఉదయ్ రాష్ట్ర రెలిలో యువజన న్యకులు సోమి ఉదయ్ 
ఆధ్వర్యంల్ జరిగిన భార్ రా్యలీఆధ్వర్యంల్ జరిగిన భార్ రా్యలీ

శతఘ్నా న్్యస్:  గుంటూరుల్ని ఆరండల్ పేటల్ని రండో లన్ ల్ జరుగుత్ననా శతఘ్నా న్్యస్:  గుంటూరుల్ని ఆరండల్ పేటల్ని రండో లన్ ల్ జరుగుత్ననా 
ర్ష్ట్ర రలిలూ న్యకుల సమావేశానికి మద్దత్గా జరిగిన భారీ ర్్యలీ. ర్ష్ట్ర రలిలూ ర్ష్ట్ర రలిలూ న్యకుల సమావేశానికి మద్దత్గా జరిగిన భారీ ర్్యలీ. ర్ష్ట్ర రలిలూ 
యువజన న్యకులు సమి ఉదయ్ ఆధ్ర్యంల్ జరిగిన భారీ ర్్యలీ.యువజన న్యకులు సమి ఉదయ్ ఆధ్ర్యంల్ జరిగిన భారీ ర్్యలీ.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామానయూ జనసైనకుడు చేసే కారయూక్రమాలన సైతం 
బాహయూప్రపంచాన్కి తెలియజేయడాన్కి మరియు వారి గళ్న్ని విన్పంచడాన్కి మీ మందుకు 
వచి్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైన్కులు చేసే కారయూక్రమాలన మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలన మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగుతుంది. మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

శతఘ్నా న్్యస్: స్ళ్లూరుపేట మండలం వట్రపాలెం 
గ్రామంల్ పర్యటించిన జనసేన పారీటా నెల్లూరు జిల్లూ 
సంయుకతూ కార్యదరిశు బురకాల లీల్ మోహన్
స్ళ్లూరుపేట మండలం వట్రపాలెం గ్రామంల్ని వరద 
ముపుపాతో ఇబ్ందు పడుత్ననా ప్రజలను ఇంటింటికి వెళిలూ 
వారి సమస్యలను అడగి తెలుకోవడం జరిగింద వారు 
ప్రధానమగా ఎదుర్కంటననా సమస్యలు
1. నియోజకవరగొంల్ వరద ముంపు ప్ంతంల్ ఈ 
ప్ంతం మొదటి సాథానం

2. వట్రపాలెం ఇంటి పట్టాలు ఇచి్చనపపాటి నుండ ఎటవంటి వసత్లు లేని ప్ంతం కూడా ఇదే.
3. వరద ముపుపా ఉననాపుపాడు ఈ గ్రామనికి ఏ సహాయం అందలేదు.
4. దదపు 10 సంవతసిర్లు నుండ రహదరులు కూడా లేవు.
ఏ గవరనామంట్ అధికారి, న్యకులు కానీ పటిటాంచుకోలేదు అని ఆ గ్రామంల్ని ప్రజలు స్ళ్లూరుపేట నియోజకవరగొం యువ న్యకులు బురకాల లీల్ మోహన్ కి చెపపాడం జరిగింద. 
వారు వెంటనే సపాందంచి ఈ సమస్యలనినాటినీ అధికారుల దృష్టాకి తీసుకెళిలూ వారికి సహాయం అందే వధంగా చేసాతూనని హామీ ఇవ్డం జరిగింద. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసైనికులు పులలూయ్య, 
వెంకీ, మురళి, రఫీ, సనీనా పాల్గొనడం జరిగింద.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వట్రపాలం గ్రామంలో పరయూటంచిన జనసేన

ఆరిథిక సహాయం చేస్న బొర్రమాంబ ఉప్ర కాలనీ జనసైన్కులు ఆరిథిక సహాయం చేస్న బొర్రమాంబ ఉప్ర కాలనీ జనసైన్కులు 

మరియు జీవీఎంసీ 85 వార్డ్ ఇంచార్జ్ శ్రీ గవర సోమశేఖరరావుమరియు జీవీఎంసీ 85 వార్డ్ ఇంచార్జ్ శ్రీ గవర సోమశేఖరరావు
శతఘ్నా న్్యస్: తేదీ 21 నవంబర్ 2021 న గత కంతకాలంగా వంత వా్యధి వలన బరువు శతఘ్నా న్్యస్: తేదీ 21 నవంబర్ 2021 న గత కంతకాలంగా వంత వా్యధి వలన బరువు 
తగుగొత్ 56 కేజీలు నుంచి 36 కేజీలకు వచి్చ నీరసించి పోయి ఆరిథాక ఇబ్ందులు పడుత్ననా తగుగొత్ 56 కేజీలు నుంచి 36 కేజీలకు వచి్చ నీరసించి పోయి ఆరిథాక ఇబ్ందులు పడుత్ననా 
నిరుపేద అయిన చటిటావాని పాలెం వాసతూవు్యలు ప్రసుతూతం మంగళ పాలెం జే ఎన్ యు ఆర్ ఎం నిరుపేద అయిన చటిటావాని పాలెం వాసతూవు్యలు ప్రసుతూతం మంగళ పాలెం జే ఎన్ యు ఆర్ ఎం 
కాలనీల్ అద్దకు నివసిసుతూననా శ్రీ న్గేష్ కుటంబానికి బొర్రమాంబ ఉపపార కాలనీ జనసైనికులు కాలనీల్ అద్దకు నివసిసుతూననా శ్రీ న్గేష్ కుటంబానికి బొర్రమాంబ ఉపపార కాలనీ జనసైనికులు 
తరఫున జనసేన పారీటా జీవీఎంసీ 85వ వార్డు ఇంచార్జా శ్రీ గవర సమశేఖరర్వు చేత్ల మీదుగా తరఫున జనసేన పారీటా జీవీఎంసీ 85వ వార్డు ఇంచార్జా శ్రీ గవర సమశేఖరర్వు చేత్ల మీదుగా 
ఋస్.15000/- రూపాయలు నగదును మరియు ఒక నెలకు సరిపడా ర్షన్ ఇవ్డం జరిగింద. ఋస్.15000/- రూపాయలు నగదును మరియు ఒక నెలకు సరిపడా ర్షన్ ఇవ్డం జరిగింద. 
ప్రతి నెల ఆ కుటంబానికి ర్షన్ ఇచి్చ ఆదుకుంట్మని హామీ ఇచా్చరు. ఈ కార్యక్రమంల్ ప్రతి నెల ఆ కుటంబానికి ర్షన్ ఇచి్చ ఆదుకుంట్మని హామీ ఇచా్చరు. ఈ కార్యక్రమంల్ 
బొర్రమాంబ ఉపపార కాలనీ జనసేన న్యకులు బొర్రమాంబ ఉపపార కాలనీ జనసేన న్యకులు 
శ్రీ మాధవ్, శ్రీ రమణ, హరి, వజయ, లక్షష్మణ, శ్రీ మాధవ్, శ్రీ రమణ, హరి, వజయ, లక్షష్మణ, 
వంశీ, ర్ము, బాల్జీ, దషేత్, దేముడు, వంశీ, ర్ము, బాల్జీ, దషేత్, దేముడు, 
న్యుడు, చరణ్, హరి కృష్ణ, కిషోర్, న్యుడు, చరణ్, హరి కృష్ణ, కిషోర్, 
శివ, రమేష్ మరియు ఇతర జనసైనికులు శివ, రమేష్ మరియు ఇతర జనసైనికులు 
పాల్గొన్నారు.పాల్గొన్నారు.

మహిళలకు రక్షణతో కూడిన భవిష్యతుతు జనసేనపార్టా 
ద్్వరా మాత్రమే సాధ్యం…!

శతఘ్నా న్్యస్: జరిగిన ఉపఎనినాకల ప్రచారంల్ పాల్గొని శతఘ్నా న్్యస్: జరిగిన ఉపఎనినాకల ప్రచారంల్ పాల్గొని 
ఎంపీటీసీ అభ్యరిథా గెలుపు కోసం తన వంత్గా శ్రమించిన ఎంపీటీసీ అభ్యరిథా గెలుపు కోసం తన వంత్గా శ్రమించిన 
జనసేన్ని తలిలూ పేరు పెటటాకుననా వీరమహళ శ్రీమతి అంజన్దేవ జనసేన్ని తలిలూ పేరు పెటటాకుననా వీరమహళ శ్రీమతి అంజన్దేవ 
ర్వూరి ర్బోవు కాలంల్ జన్సేన పారీటా మహళల భవష్యత్తూ ర్వూరి ర్బోవు కాలంల్ జన్సేన పారీటా మహళల భవష్యత్తూ 
కోసం పెద్దపీట వేసుతూందని ఆమ అన్నారు. అధినేత ఆశయాలు, కోసం పెద్దపీట వేసుతూందని ఆమ అన్నారు. అధినేత ఆశయాలు, 
సేన్ని మీద నమ్మకంతో దైర్యంగా ప్రజా క్షేత్రంల్కి ప్రత్యక్షంగా సేన్ని మీద నమ్మకంతో దైర్యంగా ప్రజా క్షేత్రంల్కి ప్రత్యక్షంగా 
వచా్చనని మరియు గత టిడపి పాలకులు, ఇపపాటి వైసీపీ ప్రభుత్ం వచా్చనని మరియు గత టిడపి పాలకులు, ఇపపాటి వైసీపీ ప్రభుత్ం 
చేసుతూననా ప్రజా వ్యతిర్క వధాన్ల వలన ప్రజలు ఇబ్ందులకు చేసుతూననా ప్రజా వ్యతిర్క వధాన్ల వలన ప్రజలు ఇబ్ందులకు 
గురి అవుత్న్నారని అన్నారు. ఈ నెల 16న జరిగిన ఎంపీటీసీ గురి అవుత్న్నారని అన్నారు. ఈ నెల 16న జరిగిన ఎంపీటీసీ 
ఎనినాకల్లూ గెలుపు వీర మహళల సమిష్టా గెలుపని అన్నారు.ఎనినాకల్లూ గెలుపు వీర మహళల సమిష్టా గెలుపని అన్నారు.

రాష్్రానికి ఆశాదీపం, తిరుగులేని న్యకుడు జనసేన్నే రాష్్రానికి ఆశాదీపం, తిరుగులేని న్యకుడు జనసేన్నే 
శతఘ్నా న్్యస్: జన సైనికుల్ర్!శతఘ్నా న్్యస్: జన సైనికుల్ర్!
మీరంతా ఐకమత్య బలంతో అనినా వర్గొలను మరింత మీరంతా ఐకమత్య బలంతో అనినా వర్గొలను మరింత 
ఆదరించండ!ఆదరించండ!
అందరితో కలిసి మలిసి ప్రయాణం చేయండ!అందరితో కలిసి మలిసి ప్రయాణం చేయండ!
సమయం లేదు మిత్రమా!సమయం లేదు మిత్రమా!
జనసేన్నికి అండగా నిలబడదం.. తిరుగులేని న్యకుడుగా జనసేన్నికి అండగా నిలబడదం.. తిరుగులేని న్యకుడుగా 
గెలిపిద్దం!గెలిపిద్దం!
ర్బోయే భవష్యత్ భావతర్లకు, ఒక అననాగా, ఒక అండగా, ర్బోయే భవష్యత్ భావతర్లకు, ఒక అననాగా, ఒక అండగా, 
ర్ష్ట్ర ప్రజలకు పెద్దననాగా జనసేన్ని మాత్రమే ఈ ర్ష్్రానినా ర్ష్ట్ర ప్రజలకు పెద్దననాగా జనసేన్ని మాత్రమే ఈ ర్ష్్రానినా 
రక్ంచగలడు!రక్ంచగలడు!
త్రుపా గోదవరి జిల్లూ, కతతూపేట నియోజకవరగొంల్ని, త్రుపా గోదవరి జిల్లూ, కతతూపేట నియోజకవరగొంల్ని, 
జనసేన పారీటా న్యకత్ం చాల్ పటిషటామైన సిథాతిల్ జనసేన పారీటా న్యకత్ం చాల్ పటిషటామైన సిథాతిల్ 
రోజురోజుకు అందరి అంచన్లను దటి, అనినా వర్గొలవారిని ఆదరిస్తూ, అనినా కుల్లు, మతాల రోజురోజుకు అందరి అంచన్లను దటి, అనినా వర్గొలవారిని ఆదరిస్తూ, అనినా కుల్లు, మతాల 
వారితో కలిసి ప్రయాణం చేసుతూననా కతతూపేట నియోజకవరగొం జనసేన పారీటా ఇన్్చరిజా బండారు వారితో కలిసి ప్రయాణం చేసుతూననా కతతూపేట నియోజకవరగొం జనసేన పారీటా ఇన్్చరిజా బండారు 
శ్రీనివాస్ న్యకత్ం చాల్ గొపపాగా, ఎంతో బలంగా ఉననాదని, కతతూపేట నియోజకవరగొంల్ శ్రీనివాస్ న్యకత్ం చాల్ గొపపాగా, ఎంతో బలంగా ఉననాదని, కతతూపేట నియోజకవరగొంల్ 
న్లుగు మండల్ల్లూ పలు గ్రామాలల్ ప్రజలు ఇపపాటికే ఒక ఆల్చనల్, జనసేన్నికి మద్దత్గా న్లుగు మండల్ల్లూ పలు గ్రామాలల్ ప్రజలు ఇపపాటికే ఒక ఆల్చనల్, జనసేన్నికి మద్దత్గా 
పలువురు ప్రజలు చరి్చంచుకుంటన్నారని, ఏ కషటాం వచి్చన్ నియోజకవరగొ ప్రజలకు అందుబాటల్ పలువురు ప్రజలు చరి్చంచుకుంటన్నారని, ఏ కషటాం వచి్చన్ నియోజకవరగొ ప్రజలకు అందుబాటల్ 
ఉండ మొటటామొదట వ్యకితూగా బండారు శ్రీనివాస్ న్యకతా్నినా ప్రజలు ఆదరిసుతూన్నారని, ఉండ మొటటామొదట వ్యకితూగా బండారు శ్రీనివాస్ న్యకతా్నినా ప్రజలు ఆదరిసుతూన్నారని, 
నియోజకవరగొంల్ జనసైనికులు, కార్యకరతూలు, వీరమహళలు ఎంతో ఐకమత్యంతో నియోజకవరగొ నియోజకవరగొంల్ జనసైనికులు, కార్యకరతూలు, వీరమహళలు ఎంతో ఐకమత్యంతో నియోజకవరగొ 
ఇన్్చరిజా బండారు శ్రీనివాస్ న్యకత్ంల్ ఏకతాటిపై నడుసుతూన్నారని, ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ ఇన్్చరిజా బండారు శ్రీనివాస్ న్యకత్ంల్ ఏకతాటిపై నడుసుతూన్నారని, ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ 
శెటిటాబలిజ బిసి న్యకులు, జనసేన పారీటా సేవాదళ్ వ్యవసాథాపక న్యకులు ర్యుడు లక్షష్మణర్వు శెటిటాబలిజ బిసి న్యకులు, జనసేన పారీటా సేవాదళ్ వ్యవసాథాపక న్యకులు ర్యుడు లక్షష్మణర్వు 
తెలియజేస్తూ, ప్రతి గ్రామంల్న్ శెటిటా బలిజ, బ్సీ సదరులతో ప్రతే్యక సమావేశాలు ఏర్పాట తెలియజేస్తూ, ప్రతి గ్రామంల్న్ శెటిటా బలిజ, బ్సీ సదరులతో ప్రతే్యక సమావేశాలు ఏర్పాట 
చేసి జనసేన్నికి అండగా మేము సైతమని ఖచి్చతంగా నిరూపిసాతూనని, కుల, మతాలు లేని చేసి జనసేన్నికి అండగా మేము సైతమని ఖచి్చతంగా నిరూపిసాతూనని, కుల, మతాలు లేని 
న్యకుడు, పేదల పెనినాధి, నీతిమంత్డు, నిజాయితీపరుడు, అవనీతి మచ్చలేని న్యకుడు, న్యకుడు, పేదల పెనినాధి, నీతిమంత్డు, నిజాయితీపరుడు, అవనీతి మచ్చలేని న్యకుడు, 
మానవతావాద సేవాతతపారుడు, కష్టాల్లూ ఉననావారికి కనీనాళ్లూ త్డవ గలిగే ఏకైక న్యకుడు పవన్ మానవతావాద సేవాతతపారుడు, కష్టాల్లూ ఉననావారికి కనీనాళ్లూ త్డవ గలిగే ఏకైక న్యకుడు పవన్ 
కళ్్యణ్ వారిని గెలిపించాలిసిన అవసరం, కాపాడవలసిన అవసరం ఎంతైన్ ఉందని, కుళ్్ళ, కళ్్యణ్ వారిని గెలిపించాలిసిన అవసరం, కాపాడవలసిన అవసరం ఎంతైన్ ఉందని, కుళ్్ళ, 
కుట్రలు, కుతంత్రాలు, కుల ర్జకీయాలు పోవాలంటే జనసేన్నిని ఖచి్చతంగా ప్రతి ఒక్కరూ కుట్రలు, కుతంత్రాలు, కుల ర్జకీయాలు పోవాలంటే జనసేన్నిని ఖచి్చతంగా ప్రతి ఒక్కరూ 
గెలిపించాలని, గెలిపించి తీర్లని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుతూన్నామన్నారు.గెలిపించాలని, గెలిపించి తీర్లని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుతూన్నామన్నారు.

యువక్రీడాకారున్ ప్రోత్సహించిన ఉమమాడి ఖమమాం జిల్్ల జనసేనయువక్రీడాకారున్ ప్రోత్సహించిన ఉమమాడి ఖమమాం జిల్్ల జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: భద్రాద్రి కతతూగూడం జిల్లూ, పినపాక నియోజకవరగొం, అశా్పురం మండలం, శతఘ్నా న్్యస్: భద్రాద్రి కతతూగూడం జిల్లూ, పినపాక నియోజకవరగొం, అశా్పురం మండలం, 
మిటటాగూడం గ్రామానికి చెందన “బానోత్ అజయ్” అనే గిరిజన యువ క్రీడాకారుడు స్యం మిటటాగూడం గ్రామానికి చెందన “బానోత్ అజయ్” అనే గిరిజన యువ క్రీడాకారుడు స్యం 
కృష్తో ష్ర్టా పుట్ గేమ్ ల్ నేషనల్ లెవల్లూ గతంల్ మంచి ప్రతిభను కనబరిచాడు. ద 25-కృష్తో ష్ర్టా పుట్ గేమ్ ల్ నేషనల్ లెవల్లూ గతంల్ మంచి ప్రతిభను కనబరిచాడు. ద 25-
11-2021 నుండ ద 29-11-2021వరకు గోవాల్ నిర్హసుతూననా ష్ర్టా పుట్ జాతీయ 11-2021 నుండ ద 29-11-2021వరకు గోవాల్ నిర్హసుతూననా ష్ర్టా పుట్ జాతీయ 
సాథాయిల్ పాల్గొనట్నికి ఆరిథాక సతూమత లేని కారణం వలన పాల్గొనలేక పోత్న్నానని ఉమ్మడ సాథాయిల్ పాల్గొనట్నికి ఆరిథాక సతూమత లేని కారణం వలన పాల్గొనలేక పోత్న్నానని ఉమ్మడ 
ఖమ్మం జిల్లూ జనసేన పారీటా యువజన వభాగానికి తెలియజేయడం జరిగింద. సహృదయంతో ఖమ్మం జిల్లూ జనసేన పారీటా యువజన వభాగానికి తెలియజేయడం జరిగింద. సహృదయంతో 
సపాందంచిన జనసేన పారీటా తెలంగాణ యువజన వభాగం ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ వంగా లక్షష్మణ్ సపాందంచిన జనసేన పారీటా తెలంగాణ యువజన వభాగం ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ వంగా లక్షష్మణ్ 
ఆదేశాలనుసారం ఉమ్మడ ఖమ్మం జిల్లూ యువజన వభాగం జిల్లూ అధ్యక్షులు శ్రీ డగల ఆదేశాలనుసారం ఉమ్మడ ఖమ్మం జిల్లూ యువజన వభాగం జిల్లూ అధ్యక్షులు శ్రీ డగల 
ర్మచంద్రర్వు ఆదేశాలతో ఉమ్మడ ఖమ్మం జిల్లూ జనసేన పారీటా యువజన వభాగం కమిటీ ర్మచంద్రర్వు ఆదేశాలతో ఉమ్మడ ఖమ్మం జిల్లూ జనసేన పారీటా యువజన వభాగం కమిటీ 
ఆధ్ర్యంల్ శ్రీ భానోత్ ర్ంబాబు ప్రయాణ ఖరు్చలు గాను 15 వేల రూపాయలు ఆరిథాకంగా ఆధ్ర్యంల్ శ్రీ భానోత్ ర్ంబాబు ప్రయాణ ఖరు్చలు గాను 15 వేల రూపాయలు ఆరిథాకంగా 
సహాయం చేయడం జరిగింద. ఈ యొక్క కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటా ఉమ్మడ ఖమ్మం జిల్లూ సహాయం చేయడం జరిగింద. ఈ యొక్క కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటా ఉమ్మడ ఖమ్మం జిల్లూ 
యువజన అధ్యక్షులు శ్రీ డగల ర్మచంద్రర్వు మరియు ప్రధాన కార్యదరిశు మడ బోయిన కారీతూక్ యువజన అధ్యక్షులు శ్రీ డగల ర్మచంద్రర్వు మరియు ప్రధాన కార్యదరిశు మడ బోయిన కారీతూక్ 
యువజన వభాగం వైస్ ప్రెసిడంట యాసంనేని అజయ్ కృష్ణ, మిరియాల శివాజీ, బాకీ సునీల్ యువజన వభాగం వైస్ ప్రెసిడంట యాసంనేని అజయ్ కృష్ణ, మిరియాల శివాజీ, బాకీ సునీల్ 
మరియు ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటరీ కోటలూ ర్మకృష్ణ, మైలవరపు మణికంఠ, సెక్రటరీ మారగొం సందీప్, మరియు ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటరీ కోటలూ ర్మకృష్ణ, మైలవరపు మణికంఠ, సెక్రటరీ మారగొం సందీప్, 
గరిక ర్ంబాబు, ఎగిజాకూ్యటివ్ మంబర్సి గుండలూ పవన్ కళ్్యణ్, కంభంపాటి న్గసాయి, సారధి గరిక ర్ంబాబు, ఎగిజాకూ్యటివ్ మంబర్సి గుండలూ పవన్ కళ్్యణ్, కంభంపాటి న్గసాయి, సారధి 
ప్రదీప్, ర్కేష్, తెన్లి దనేష్, పసుపులేటి కిషోర్ న్యుడు, గుంత సత్యన్ర్యణ, లింగాల ప్రదీప్, ర్కేష్, తెన్లి దనేష్, పసుపులేటి కిషోర్ న్యుడు, గుంత సత్యన్ర్యణ, లింగాల 
పుల్లూర్వు, బానోత్ జగాగొర్వు, గోవంద అనే్ష్, లకావత్ రమేష్ ఉమ్మడ ఖమ్మం జిల్లూ జనసేన పుల్లూర్వు, బానోత్ జగాగొర్వు, గోవంద అనే్ష్, లకావత్ రమేష్ ఉమ్మడ ఖమ్మం జిల్లూ జనసేన 
కార్యకరతూలు వీరమహళలు పాల్గొనడం జరిగింద.కార్యకరతూలు వీరమహళలు పాల్గొనడం జరిగింద.

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


మహిళ సాధికారత జన్సేన్నితోనే సాధ్యం
శతఘ్నా న్్యస్: ర్జోలు నియోజకవరగొంల్ 
జనసేన ఆవర్్భవం నుండ పారీటా సిద్ధంతాలు 
మరియు జనసేన్ని సిద్దంతాలు నచి్చ 
జనబాట కార్యక్రమంల్ చూరుకుగా పాల్గొని 
తన మాటలతో మహళలను, వద్యరిథానులను 
ప్రభావతం చేసిన వీర మహళ ఉలిశెటిటా 
అననాపూర్ణ ఇటీవలే జరిగిన ఎంపీటీసీ ఎనినాకల 
ఫలితాలను వీరమహళల వజయంగా 
అభివరి్ణంచారు. హోరున వర్షానినా సైతం 
లెక్క చేయక వీర మహళలు సమిష్టాగా చేసిన 
ఎనినాకల ప్రచార్నినా ఆమ కనియాడారు 
నియోజకవరగొంల్ మహళలు, యువత్లు, 
వృదు్దలు జనసేన పారీటా వైపు చూసుతూన్నారని 
అన్నారు.

ఉపసర్పంచ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సర్పంచ్ 
మరియు ఎంపిటసి

శతఘ్నా న్్యస్: ర్జోలు నియోజకవరగొం, కాట్రేనిపాడు ఉపసరపాంచ్ గా ఎనినాకైన 
శ్రీ పోత్ల న్గారుజానకి సరపాంచ్ అడబాల శ్రీనివాస్ మరియు కాట్రేనిపాడు 
ఎంపిటిసి అడబాల శ్రీను హృదయ పూర్క శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

వరద ముంపు గ్రామాలల్ నిత్్యవసర సరుకులు పంపిణీ 
చేసిన చంద్రగిరి నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా న్్యస్: చిత్తూరు జిల్లూ  చంద్రగిరి 
నియోజకవరగొంల్ని రడడువారిపలెలూ 
ఎస్ టి కాలనీ యందు, చంద్రగిరి 
నియోజకవరగొం నివాసి, కంచరలూ శ్రీకాంత్ 
గారి పుటిటానరోజు సందర్భముగా, 
అతను కువైట్లూ ఉదో్యగరీతా్య అక్కడ 
ఉననాందున, వరదల వలన చాల్ 
కుటంబాలు దబ్తిని, ఆహార వసత్లు 
సరిగా లేక, ఉండడానికి ఇలులూ లేక చాల్ 

అవసథాలు పడుత్ననా 40 కుటంబాలకు నెలకు సరిపడా బియ్యము ఆహార వసుతూవులు, 
కూరగాయలు, నగదుగా ₹100, రూపాయలు చిత్తూరు జిల్లూ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ 
పసుపులేటి హరిప్రసాద్ గారి స్చన మేరకు ఇక్కడకి వచి్చన ర్మచంద్రన్యక్ 
వారి ఆధ్ర్యంల్ పంపిణీ చేయడం జరిగింద. ఈ కార్యక్రమముల్ చిత్తూరు జిల్లూ 
జనసేన న్యకులు సీట చింతకాయల కృష్ణ, జిల్లూ జిల్లూ సెక్రెటరీ శ్రీమతి బ్గాల 
అరుణ, కలప రవ, పో టకూరు ఆనంద్, షేక్ నజీర్, చంద్రగిరి జనసేన న్యకులు, 
చిననాగొటిటాగలులూ యశ్ంత్, మురళి, సుబ్రహ్మణ్యం, పాకాల జనసేన న్యకులు, బాల 
గురపపా, దమలచెరువు చరణ్, అవల్ల బాల, చంద్రగిరి న్గేంద్ర కుమార్, షేక్ 
బాష్, రడడువారిపలెలూ జనసైనికులు, మహళలు పాల్గొన్నారు.

సోమవారం, 22 నవంబర్ 2021

మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవా్వలి
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేనపార్్ట మత్స్యకార వికాస విభాగం రాష్ట కారయూదరిశి -పొకి్కంగారి రాజు
ప్రపంచ మతసిష్కార దనోతసివం సందర్భంగా మతసిష్కార సదరులందరికీ శుభాకాంక్షలు. 
మతసిష్రంగంల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ను దేశంల్నే అగ్రగామిగా నిలిపాలంటే మతసిష్రంగ 
అభివృద్ధతో పాట మతసిష్కారులల్ పేదరిక నిరూ్మలనకు ఎంతో కృష్ చేయాలి. ఏపీల్ 
974 కిల్మీటరలూ తీర ప్ంతం ఉంద, మతసిష్కారుల జీవతాలు దయనీయ సిథాతిల్ ఉన్నాయి. 
సరైన సౌకర్్యలు లేక ఇతర ప్ంతాలకు వలస వెళ్లూలిసివసుతూంద. పెద్ద సముద్రం ఉన్నా 
అవసరమైన ఫష్ంగ్  హార్రులూ లేవు. దేశంల్నే సముద్ర తీర ప్ంతాల్లూ ఆంధప్రదేశ్ ర్ష్ట్రం 
2వ సాథానంల్ ఉంద. ర్ష్ట్రవా్యపతూంగా వేట నిషేధ సమయంల్ ఆదయం కోల్పాయిన ప్రతి 
మతసిష్కార కుటంబానినా ఆదుకోవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్ంపై ఉంద.
పెట్రోలియం కారపార్షన్  కార్యకల్పాల ఫలితంగా జీవనోపాధి కోల్పాయిన మతసిష్కారులను 
ఆదుకోవలిసిన ఆవశ్యకత ప్రభుత్ంపై ఉంద. వేట నిషేధ కాలంల్ పరిహారం పెంచాలి. 
మహళ్ మతసిష్ కారుల అభివృద్ధకై ఆరి్ధక భరోసా కలిపాంచాలి. వేటకెళిలూ తిరిగిర్ని 
మతసిష్కారుల కుటంబాలకు పరిహారం పెంచడంతోపాట వారికి అండగా ప్రభుత్ం 
పరిహారం సత్రమే అందేల్ చూడాలి. మతసిష్కారులకు అండగా ఆదరణ పథకానినా తేవాలి. 
మతసిష్కారుల గృహనిర్్మణానికి ప్ధాన్యం ఇవా్లి. ఆదరణ పథకానినా పునరుద్ధరించాలి. 
మతసిష్కారుల సంక్షేమానికి భారీగా బడజాట్ పెంచాలని కోరుత్న్నాము. ఎసీటాల్లూ చేర్్చలననా 
మతసిష్కారుల డమాండును నెరవేర్్చ కృష్ చేయాలి. ప్రసుతూత ప్రభుత్ం మతసిష్కారులను 
ఎసీటాల్లూ చేర్్చలని జనసేనపారీటా మతసిష్కార వకాస వభాగం తరుపున డమాండ్ చేసుతూన్నానని 
జనసేనపారీటా మతసిష్కార వకాస వభాగం ర్ష్ట్ర కార్యదరిశు పకి్కంగారి ర్జు తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వరదల వలన నషటాపోయిన వరి రైతులను ప్రభుత్వము ఆద్కోవాలి 

: జనసేన పార్టా రాష్ట్ర కార్యదరిశి వడ్రాణం మార్ండేయ బాబు
శతఘ్నా న్్యస్: పన్నారు 
నియోజకవరగొంల్ చేబ్రోలు 
మండలం, పన్నారు మండలంల్ 
వరదల వలన నషటాపోయిన వరి 
రైత్లను జనసేన పారీటా ర్ష్ట్ర 
కార్యదరిశు వడ్రాణం మార్కండయ 
బాబు గారు పర్మరిశుంచారు. 
వారు మాట్లూడుత్  ప్రభుత్ం 
తక్షణమే అధికారులను 
నియమించి నషటాపోయిన రైత్లను  

గురితూంచి ఎకర్నికి కనీసం నలభై వేల రూపాయలు ఇవా్లని డమాండ్ చేశారు. జనసేన 
పారీటా జిల్లూ అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్రర్వు గారు మాట్లూడుత్ వరదలు వలన 
పంటపల్లు తీవ్ంగా నషటాపోయి రైత్లు పరిసిథాతి అగమ్యగోచరంగా తయారు అయి్యంద. 
కాబటిటా ప్రభుత్ం తక్షణమే సపాందంచి రైత్లకు అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇవ్వలసిన 
అవసరం ఎంతైన్ ఉందని అన్నారు. గత సంవతసిరం కూడా పాతిక వేల రూపాయలు 
కౌలు రైత్లు నషటాపోయారు. పంటలకు సరైన గిటటాబాట ధరలు లేక పెటటాబడ అధికంగా 
ఉంటంద కాబటిటా వారి పరిసిథాతి మరింత దరుణంగా ఉంద. అల్ంటి కౌలు రైత్లను 
ఆదుకోవాలని లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిసిథాత్లు దపురిసాతూయని ప్రభుతా్నికి వజఞాపితూ 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ జిల్లూ జనసేన పారీటా ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలర్వు, 
ప్రధాన కార్యదరిశు ఉపుపా వెంకట రతతూయ్య, కార్యదరిశు నక్కల వంశీకృష్ణ, కపుపాల కిరణ్, 
మేకల ర్మయ్య, తాళ్్ళరిఅపాపార్వు, చేబ్రోలు మండల న్యకులు చందు శ్రీర్ములు, 
న్రిశెటిటా కృష్ణయ్య,పెదకాకాని మండలం అధ్యక్షులు వీరళ్ళవెంకటేశ్రర్వు, న్గబాబు, 
శేఖర్, జనసేన న్యకులు కండూరి కిషోర్ కుమార్, శిఖాబాలు, చింతార్ణుకార్జు, 
యడలూ న్గమలేలూశ్రర్వు, మాదసు శేఖర్, దళవాయి భారగొవ్ ర్మ్, న్గిశెటిటా సుబా్ర్వు, 
చేబ్రోలు, పన్నారు, జనసేన సైనికులు, మరియు అధిక సంఖ్యల్ రైత్లు పాల్గొన్నారు.
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