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ప్రభుత్ంపై జనసేనాని ఫైర్*నాలుగు జిల్లాలు అతల్కుతలం
*ఆస్తి, ప్రాణ నష్ం అపారం
*8 లక్షల ఎకరాల్లా పంట నష్ం
*ఏరియల్ సర్్, సమీక్షలతో సరి... బాధితులను పరామరి్శంచని సీఎం
భారీ వర్షాలు, వరదలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నాలుగు జిల్లాలు అతల్కుతలమయ్యాయి. ప్రాణ, 
ఆస్తి నష్ంతోపాటు లక్షల్ది ఎకర్లోలా పంటలు దెబ్బతినానాయి. దాదాపు 6 లక్షల మంది వరద 
బారిన పడ్డారు. చిత్తిరు, కడప, అనంతపురం, నెల్లారు జిల్లాలోలాని 1600 గ్రామాలతోపాటు, 
తిరుపతి, కడప పట్ణాలు వరదతో వణికిపోయ్యి. కొనినా ప్రాంతాలోలా వరద విరుచుకు 
పడటంతో జనం ప్రాణాలు అరచేత పటు్కొని పరుగులు తీశారు. మరికొందరు పునర్వాస 
కంద్రాలోలా తలదాచుకుంటునానారు. వరదలు తీవ్ర నష్ం మిగిల్చినా ప్రభుత్ం తగిన విధంగా 
స్ందించలేదనే విమర్శలు వెలులావెత్తిత్నానాయి. నాలుగు జిల్లాలోలా వరదలకు అపార నష్ం 
జరిగినా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డా వరద బాధిత్లను పర్మరి్శంచ లేదు. కవలం హెల్కాఫ్ర్ 
దా్ర్ ఏరియల్ సర్్ నిర్హంచి తాడేపల్లా వెళ్లాపోయ్రు. వరదలోలా పదుల సంఖయాలో ప్రజలు 
మరణించారు. లక్షల ఎకర్లోలా పంట నష్ం వాటిల్లాంది. సీఎం ఏరియల్ సర్్ చేస్, అనంతరం 
అధికారులతో సమీక్ంచి వదిలేశారని బాధిత్లు విమరి్శస్తినానారు. తమను ఆదుకోవడంలో 
ప్రభుత్ం విఫలమందని వరద బాధిత్లు వాపోత్నానారు. పునర్వాస కంద్రాలోలా తలదాచుకుననా 
వారికి వెయియా రూపాయల సాయం ప్రకటించి ప్రభుత్ం చేత్లు దుల్పేస్కుందనే విమర్శలు 
వస్తినానాయి. మందస్తి త్పాను హెచచిరికలను ప్రభుత్ం పెడచెవిన పెట్డం వలేలా తీవ్ర నష్ం 
వాటిల్లాందని తెలుసతింది. వాయుగుండం సమాచారం మందే వచిచినా, ప్రభుత్ం తగిన మందు 
జాగ్రతతి చరయాలు తీస్కుననా దాఖల్లు కనిపంచడం లేదని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపస్తినానాయి. వరదలు, 
భారీ వర్షాలకు నాలుగు జిల్లాలోలా తీవ్ర నష్ం వాటిల్లానా ప్రభుత్ం నుంచి కనీస స్ందన కరవందని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విమరి్శంచారు. వరద బాధిత్లను ఆదుకోవడంలో 
ప్రభుత్ం పూరితిగా విఫలమందని ఆయన దుయయాబట్్రు. జన సైనికులు వరద బాధిత్లకు భరోసా ఇవా్లని పలుపునిచాచిరు. తాను త్రలో వరద ప్రాంతాలోలా పరయాటించి, బాధిత్లను 
పర్మరి్శంచనుననాటు్ పవన్ కళ్యాణ్ తెల్పారు.
వణికిన జనం
వాయుగుండం ప్రభావంతో నాలుగు జిల్లాలను వరదలు మంచెతాతియి. వరదలోలా 24 మంది ప్రాణాలు కోలో్య్రు. 17 మంది గలలాంతయ్యారు. నాలుగు జిల్లాలోలాని 1600 గ్రామాలు 
వరద బారిన పడ్డాయి. ప్రాధమిక అంచనాల ప్రకారం వరదలకు 2007 ఇళ్లా దెబ్బతినగా, 11 వేలకుపైగా ఇళలాలో వరదనీరు చేరింది. ఇందులో 1,100 పైగా ఇళ్లా పూరితిగా నీట 
మనిగాయి. నాలుగు జిల్లాలోలా 3,736 కి.మీ రహదారులు దెబ్బతినానాయి. కడప – కమల్పురం రహదారిలో పాపాగినా నదిపై వంతెన వరదలకు కొటు్కు పోయింది. నెల్లారు జిల్లాను 
వరదలు మంచెతాతియి. నెల్లారు సమీపంలోని దామరమడుగు వద్ద చెనె్నా – కలకతాతి 16వ నంబరు జాతీయ రహదారి వరదలకు కొటు్కుపోయింది. కిలోమీటరలా మేర వాహనాలు 
నిల్చిపోయ్యి. ఒక్క నెల్లారు జిల్లాలోనే 44,275 మంది పునర్వాస కంద్రాలోలా తలదాచుకుంటునానారు. వందల సంఖయాలో విదుయాత్ స్ంభాలు నేలకొరగడంలో అనేక గ్రామాలోలా 
అంధకారం అలుమకుంది. పెనానానదికి ఎననాడూ లేని విధంగా 5 లక్షల క్యాసెకు్కల వరద ర్వడంతో కరకట్లు తెగిపోయ్యి. బుచిచిరెడ్డాపాలం, కోవూరు, విడవల్రు మండల్లు 
జలదిగ్ంధంలో చికు్కకునానాయి. చిత్తిరు జిల్లాను వరదలు మంచెతాతియి. మఖయాంగా తిరుపతి, తిరుమలలో వరదలకు తీవ్ర నష్ం వాటిల్లాంది. 150 సంవత్సర్లోలా ఎననాడూ లేని 
విధంగా తిరుపతి, తిరుమలలో వరదలు మంచెతాతియి. వరదలకు కొండచరియలు విరిగిపడ్ తిరుమల కాల్బాట మార్ం మూస్కు పోయింది. కపలతీర్ం ఆలయ మండపం అపార 
వర్షాలకు పాక్కంగా క్ల్పోయింది. తిరుపతిలో వందల్ది కాలనీలు నీట మనిగాయి. కొనినా కాలనీలు వారం రోజులుగా మంపులోనే ఉనానాయి. వేల్ది మంది పునర్వాస కంద్రాలోలా 
తలదాచుకుంటునానారు. అక్కడ కనీస వసత్లు లేకపోవడంతో దాతలు పంపంచే ఆహారం కోసం బాధిత్లు ఎదురుచూడ్ల్్స వసతింది.
పునరావాస కంద్రాల్లా హాహాకారాలు
కడప, నెల్లారు జిల్లాలోలా వరద మంచెతతిడంతో వేల్ది మంది పునర్వాస కంద్రాలోలా తలదాచుకుంటునానారు. కడప జిల్లాలో పలు గ్రామాలు జలదిగ్ంధంలో చికు్కకునానాయి. ఆహారం, 
మంచినీరు దొరక్క బాధిత్లు అల్లాడ్పోత్నానారు. కడప జిల్లా ర్జంపేట, నందల్రు మండల్లోలాని గ్రామాలను వరద మంచెతితింది. అనేక గ్రామాలు బురద, ర్ళలాతో నిండ్పోయ్యి. 
పది అడుగుల మేర వరద మంచెతతిడంతో వేల్ది మంది కటు్బట్లతో మిగిల్రు. పునర్వాస కంద్రాలోలా, మంపు గ్రామాలోలా తినడ్నికి సరిగా తిండ్లేక, తాగడ్నికి మంచినీరు లేక 
అల్లాడుత్నానా ప్రభుత్ం తగిన చరయాలు తీస్కోలేదనే విమర్శలు వస్తినానాయి.
రైతులకు కోలుకోలేని దెబ్బ
నాలుగు జిల్లాలపై వరదలు విరుచుకుపడ్డాయి. దంతో లక్షల్ది ఎకర్లోలా పంటలు దెబ్బతినానాయి. చిత్తిరు, కడప, అనంతపురం, నెల్లారు జిల్లాలోలా దాదాపు 8 లక్షల ఎకర్లోలా పంటలు 
దెబ్బతినానాయని ప్రాధమిక అంచనా. కోట్లాది రూపాయల విలువన పశు సంపదకు నష్ం వాటిల్లాంది. మఖయాంగా వరి, వేరుశనగ, పపు్ శనగ, మొక్కజొననా, ఉల్లా, ఉధ్యాన పంటలకు 
తీవ్ర నష్ం వాటిల్లాంది. అపార వర్షాలు, వరదలకు క్రగాయల పంటలు దెబ్బతినడంతో రైత్లకు తీవ్ర నష్ం వాటిల్లాంది. మారె్కట్లా క్రగాయల ధరలు అమాంతం పెరగడంతో 
వినియోగదారులు బంబేలతితిపోత్నానారు. కాయారెట్, బండకాయ, దొండకాయ, బీరకాయలు ఇల్ వేటిని కదిల్ంచినా కిలో 40 నుంచి 70 రూపాయలపైనే పలుకుత్నానాయి. నాలుగు 
జిల్లాలోలా దాదాపు రూ.3,500 కోటలా పంటనష్ం వాటిల్లాందని ప్రాథమిక అంచనాల దా్ర్ తెలుసతింది. అయితే ఈ అంచనాలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అననిమయయూ ప్రాజెకు్ నిర్హణల్ నిరలాక్షష్ం
కడప జిల్లాలో అననామయయా, పంఛ ప్రాజెకు్లకు వరద పోటెతితింది. అననామయయా ప్రాజెకు్ తెగిపోయింది. దంతో నందల్రు, ర్జంపేట మండల్లోలా పలు గ్రామాలు జలదిగ్ంధంలో 
చికు్కకునానాయి. అననామయయా ప్రాజెకు్ సమీపంలోని పులపుత్తిరు గ్రామంలో వందకుపైగా ఇళ్లా ఆనవాళ్లా లేకుండ్ పోయ్యి. చెయ్యారు నది వరదలతో మందపలలా గ్రామం బురద 
కుప్ల్ మారింది. ఈ ఒక్క గ్రామంలోనే రూ.25 కోటలా ఆస్తి నష్ం వాటిల్లాందని తెలుసతింది. అనేక గ్రామాలు జలదిగ్ంధంలో చికు్కకునానాయి. అననామయయా, పంఛ ప్రాజెకు్లోలా కొనినా 
మారు్లు చేయ్లని జలవనరుల నిపుణులు సూచించినా ప్రభుత్ం పటి్ంచుకోకపోవడం వలేలా పెను ప్రమాదం చోటుకుందనే విమర్శలు వస్తినానాయి. అననామయయా ప్రాజెకు్కు ప్రస్తితం 
ఉననా ఐదు గేటులా సరిపోవని గత ఏడ్ది అధికారులు ప్రభుతా్నికి విననావించారు. అయినా ప్రభుత్ం స్ందించలేదు. అదనపు గేటులా ఏర్్టు చేస్ వంటే అననామయయా ప్రాజెకు్ తెగిపోయి 
ఉండేది కాదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుత్నానారు. కవలం ప్రభుత్ నిరలాక్షష్ం వలేలా అననామయయా ప్రాజెకు్ తెగిపోయిందనే విమర్శలు వెలులావెత్తిత్నానాయి. తాజా వరదలకు పంఛ ప్రాజెకు్ 

రింగుబండ్ కొటు్కుపోయింది. పంఛ ప్రాజెకు్కు అదనపు స్్ల్ వే ఏర్్టు చేయ్లని గతంలోనే నిపుణులు సూచించారు. అయినా 
ప్రభుత్ం స్ందించలేదు. పంఛ ప్రాజెకు్ వలలా ప్రమాదం పంచి ఉందని గతంలోనే జనసైనికులు క్డ్ అధికారులకు తెల్పారు. అయినా 
పటి్ంచుకుననా పాపాన పోలేదు. ఈ ప్రాజెకు్కు అంచనాల కంటే ఎకు్కవ వరద వసతిందని సరైన హైడ్రాలజీ అధయాయనం జరపకుండ్ 
నిరిమోంచారని నిపుణులు అభిప్రాయపడుత్నానారు. పంఛ ప్రాజెకు్ స్్ల్ వే పెంచకుంటే ఎపు్డైనా ప్రమాదం తప్దని నిపుణులు 
హెచచిరిస్తినానారు. అననామయయా, పంఛ ప్రాజెకు్ల విషయంలో ప్రభుత్ం సకాలంలో స్ందించి ఉంటే ఇంతటి తీవ్ర నష్ం వాటిలేలాది కాదనే 
విమర్శలు వస్తినానాయి.
కబాజా కోరల్లా చెరువులు….తిరుపతి కాలనీలు జలమయం
చిత్తిరు జిల్లాను వరదలు మంచెతాతియి. మఖయాంగా, తిరుపతి, చిత్తిరు, పుంగనూరు ప్రాంతాలోలా వరద నష్ం తీవ్రంగా ఉంది. 
ర్మచంద్రాపురం మండలంలోని ర్యల చెరువ ప్రమాదకరంగా మారింది. కరకట్ నుంచి నీరు లీకవతోంది. 1000 ఎకర్లోలా 
విసతిరించి ఉననా ఈ చెరువ సామర్ష్ం 0.580 టీఎంసీలు కాగా ఒక్కసారిగా 0.920 టీఎంసీల వరద వచిచింది. దంతో చెరువ కట్కు 
ప్రమాదం ఏర్డ్ంది. ర్యల చెరువకు ప్రమాదం ఏర్డటంతో 19 గ్రామాలోలాని 15 వేల మందిని స్రక్త ప్రాంతాలకు తరల్ంచారు. 
తిరుపతి నగర్నినా వరదలు మంచెతాతియి. చెరువలు కబాజాకు గురికావడంతో వరద నీరు తిరుపతి పట్ణానినా మంచెతితింది. తిరుపతిలో 
చాల్ కాలనీలోలాకి వరద నీరు చేరింది. రుయ్, ఈ.ఎస్.ఐ ఆస్పత్రిలో క్డ్ వరద నీరు చేరడంతో వదయా సేవలకు తీవ్ర ఆటంకం 
ఏర్డ్ంది. ప్రకృతి విపత్తిలను ఎవరూ అడుడాకోలేరు, కానీ మందు జాగ్రతతిలు తీస్కోవడం దా్ర్ ప్రాణ, ఆస్తినష్ం తగి్ంచుకునే 
అవకాశం ఉంటుంది. వాతావరణ శాఖ హెచచిరికలు జారీ చేస్నా ప్రభుత్ం సరైన రీతిలో స్ందించక పోవడం, నిపుణుల సూచనల 
మేరకు ప్రాజెకు్లను నిర్హంచక పోవడం వలేలా వరదలకు తీవ్ర ప్రాణ, ఆస్తి నష్ం సంభవించిందనడంలో ఎల్ంటి సందేహం లేదు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

హైకోర్టు  నుంచి తప్పుంచుకోవడానికి 
హడావిడి నిర్ణయుం

శతఘ్నా నూయాస్:  మూడు ర్జధ్నుల ఏర్్టు, స్.ఆర్.డ్.ఎ. రదు్ద శతఘ్నా నూయాస్:  మూడు ర్జధ్నుల ఏర్్టు, స్.ఆర్.డ్.ఎ. రదు్ద 
బిలులాలను ఉపసంహరించుకుంటుననాటులా ప్రకటించిన మఖయామంత్రి శ్రీ బిలులాలను ఉపసంహరించుకుంటుననాటులా ప్రకటించిన మఖయామంత్రి శ్రీ 
జగన్ రెడ్డా మరింత స్ష్తతో కొతతి బిలులాను సభలో ప్రవేశపెడతామని చెప్ జగన్ రెడ్డా మరింత స్ష్తతో కొతతి బిలులాను సభలో ప్రవేశపెడతామని చెప్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను మరింత గందరగోళంలోకి నెటే్శారని జనసేన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను మరింత గందరగోళంలోకి నెటే్శారని జనసేన 
పారీ్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో విమరి్శంచారు. ర్జధ్ని పారీ్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో విమరి్శంచారు. ర్జధ్ని 
అమర్వతికి సంబంధించి 54 కస్లలో చురుకుగా హైకోరు్లో విచారణ అమర్వతికి సంబంధించి 54 కస్లలో చురుకుగా హైకోరు్లో విచారణ 
జరుగుత్ననా నేపథయాంలో ఓటమి తప్దని భావించిన శ్రీ జగన్ రెడ్డా జరుగుత్ననా నేపథయాంలో ఓటమి తప్దని భావించిన శ్రీ జగన్ రెడ్డా 
ప్రభుత్ం తాతా్కల్కంగా కోరు్ నుంచి తప్ంచుకోడ్నికి బిలులాల రదు్దకు ప్రభుత్ం తాతా్కల్కంగా కోరు్ నుంచి తప్ంచుకోడ్నికి బిలులాల రదు్దకు 
ఉపక్రమించిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలంతా భావిస్తినానారు. కోరు్ తీరు్తో ఉపక్రమించిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలంతా భావిస్తినానారు. కోరు్ తీరు్తో 
ఈ గందరగోళ్నికి తెరపడుత్ందని భావిస్తిననా తరుణంలో శ్రీ జగన్ ఈ గందరగోళ్నికి తెరపడుత్ందని భావిస్తిననా తరుణంలో శ్రీ జగన్ 
రెడ్డా ప్రభుత్ం మరో కొతతి నాటకానికి తెర తీస్ంది. ఉమమోడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెడ్డా ప్రభుత్ం మరో కొతతి నాటకానికి తెర తీస్ంది. ఉమమోడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
విడ్పోయి ఏడుననార ఏళ్ళు అవత్నానా ర్జధ్ని ఎక్కడుంటుందో విడ్పోయి ఏడుననార ఏళ్ళు అవత్నానా ర్జధ్ని ఎక్కడుంటుందో 
తెల్యని స్్తికి ఈ పాలకులు తీస్కు వచాచిరు. వికంద్రీకరణతోనే తెల్యని స్్తికి ఈ పాలకులు తీస్కు వచాచిరు. వికంద్రీకరణతోనే 
సమగ్ర అభివృదిధి సాధయామని వివిధ ర్ష్ట్రాలను ఉదాహరణగా చూపుత్ సమగ్ర అభివృదిధి సాధయామని వివిధ ర్ష్ట్రాలను ఉదాహరణగా చూపుత్ 
చిలకపలుకు పలుకుత్ననా పాలకులు ఏ ర్ష్టంలోనూ రెండు మూడు చిలకపలుకు పలుకుత్ననా పాలకులు ఏ ర్ష్టంలోనూ రెండు మూడు 
ర్జధ్నులు లేవననా సంగతిని విసమోరించారు. మూడు ర్జధ్నుల ర్జధ్నులు లేవననా సంగతిని విసమోరించారు. మూడు ర్జధ్నుల 
ఏర్్టుతోనే అభివృది్ద వికంద్రీకరణ జరుగుత్ందననా భ్రమలోనే వ.స్.ఏర్్టుతోనే అభివృది్ద వికంద్రీకరణ జరుగుత్ందననా భ్రమలోనే వ.స్.
ప. పెద్దలు మనిగి తేలుత్నానారు. ర్జధ్నిగా అమర్వతి ఏర్్టుపై ప. పెద్దలు మనిగి తేలుత్నానారు. ర్జధ్నిగా అమర్వతి ఏర్్టుపై 
శాసనసభలో నాడు జరిగిన చరచిలో నాటి ప్రతిపక్ష నేతగా పాల్్ని శాసనసభలో నాడు జరిగిన చరచిలో నాటి ప్రతిపక్ష నేతగా పాల్్ని 
ప్రసంగించిన శ్రీ జగన్ రెడ్డా గారు తాను ఆనాడు ఏమి చెపా్రో ప్రసంగించిన శ్రీ జగన్ రెడ్డా గారు తాను ఆనాడు ఏమి చెపా్రో 
అందుకు భిననాంగా మాట్లాడుత్నానారు. 33 వేల ఎకర్లలో ర్జధ్ని అందుకు భిననాంగా మాట్లాడుత్నానారు. 33 వేల ఎకర్లలో ర్జధ్ని 
నిరిమోంచాలంటే మౌల్క వసత్లకు తకు్కవలో తకు్కవ లక్ష కోటులా నిరిమోంచాలంటే మౌల్క వసత్లకు తకు్కవలో తకు్కవ లక్ష కోటులా 
అవసరమవతాయని, అది వయాయప్రయ్సలతో క్డ్న వయావహారమని, అవసరమవతాయని, అది వయాయప్రయ్సలతో క్డ్న వయావహారమని, 
మహార్ష్ట ర్జధ్ని మంబై క్డ్ ఇంత విసీతిర్ంలో లేదని ఇపు్డు మహార్ష్ట ర్జధ్ని మంబై క్డ్ ఇంత విసీతిర్ంలో లేదని ఇపు్డు 
చెబుత్ననా శ్రీ జగన్ రెడ్డా గారు కనీసం 30 వేల ఎకర్లలో కనానా చెబుత్ననా శ్రీ జగన్ రెడ్డా గారు కనీసం 30 వేల ఎకర్లలో కనానా 
తకు్కవలో ర్జధ్ని ఏర్్టు చేయర్దని నాడు అసెంబీలాలో చెప్న తకు్కవలో ర్జధ్ని ఏర్్టు చేయర్దని నాడు అసెంబీలాలో చెప్న 
మాటలు అధికారంలోకి ర్గానే మరచిపోయ్రు. ర్జధ్ని కోసం మాటలు అధికారంలోకి ర్గానే మరచిపోయ్రు. ర్జధ్ని కోసం 
రోడ్డాకి్కన రైత్లపై మందడం, ర్యపూడ్, చదలవాడ ల్ంటి చోటలా రోడ్డాకి్కన రైత్లపై మందడం, ర్యపూడ్, చదలవాడ ల్ంటి చోటలా 

ల్ఠీ ఛారీజాలు చేస్ భయోతా్తానికి గురి చేశారు. ర్జధ్ని కోసం ల్ఠీ ఛారీజాలు చేస్ భయోతా్తానికి గురి చేశారు. ర్జధ్ని కోసం 
భూమల్చిచిన రైత్లపై 3 వేలకు పైగా కస్లు పెట్్రు. మహళలపై భూమల్చిచిన రైత్లపై 3 వేలకు పైగా కస్లు పెట్్రు. మహళలపై 
క్డ్ కస్లు పెటి్ పోలీస్ సే్షనలా చుట్్ తిపా్రు. ఉదయామంలో ఉననా క్డ్ కస్లు పెటి్ పోలీస్ సే్షనలా చుట్్ తిపా్రు. ఉదయామంలో ఉననా 
ఎస్.స్.లపై ఎస్.స్.లతోనే ఫిర్యాదులు చేయించి అట్రాస్టీ కస్లు ఎస్.స్.లపై ఎస్.స్.లతోనే ఫిర్యాదులు చేయించి అట్రాస్టీ కస్లు 
బనాయించి వికృత చరయాలకు పాల్డ్డారు. అమర్వతిపై ర్ష్టంలో ఉననా బనాయించి వికృత చరయాలకు పాల్డ్డారు. అమర్వతిపై ర్ష్టంలో ఉననా 
ర్జకీయ పక్షాలనీనా ఒక ర్జధ్ని చాలని ఒక మాటపై నిలవగా ఒక్క ర్జకీయ పక్షాలనీనా ఒక ర్జధ్ని చాలని ఒక మాటపై నిలవగా ఒక్క 
వ.స్.ప. మాత్రమే మూడు ర్జధ్నుల పాట పాడుతోంది. ర్జధ్ని వ.స్.ప. మాత్రమే మూడు ర్జధ్నుల పాట పాడుతోంది. ర్జధ్ని 
నిర్మోణానికి 33 వేల ఎకర్లను ఇచిచి తాయాగనిరతిని చాటిన అమర్వతి నిర్మోణానికి 33 వేల ఎకర్లను ఇచిచి తాయాగనిరతిని చాటిన అమర్వతి 
రైత్లకు జనసేన బాసటగా ఉంటుందని ఈ సందర్ంగా మరోసారి రైత్లకు జనసేన బాసటగా ఉంటుందని ఈ సందర్ంగా మరోసారి 
స్ష్ం చేస్తినానాను. ప్రభుత్ సంస్లు, పరిశ్రమలు ర్ష్టమంతటికీ స్ష్ం చేస్తినానాను. ప్రభుత్ సంస్లు, పరిశ్రమలు ర్ష్టమంతటికీ 
విసతిరించాలని, ర్జధ్ని మాత్రం అమర్వతి ఒక్కటే ఉండ్లని జనసేన విసతిరించాలని, ర్జధ్ని మాత్రం అమర్వతి ఒక్కటే ఉండ్లని జనసేన 
కోరుకుంట్ంది. తాతా్కల్క ప్రయోజనంతో కాకుండ్ దూరదృష్్తో కోరుకుంట్ంది. తాతా్కల్క ప్రయోజనంతో కాకుండ్ దూరదృష్్తో 
ర్ష్ట ప్రజలు కోరుకుంటుననా సంపూర్ ర్జధ్ని ఆవిర్్వానికి శ్రీ జగన్ ర్ష్ట ప్రజలు కోరుకుంటుననా సంపూర్ ర్జధ్ని ఆవిర్్వానికి శ్రీ జగన్ 
రెడ్డా ప్రభుత్ం నిర్యం తీస్కోవాలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ డ్మాండ్ రెడ్డా ప్రభుత్ం నిర్యం తీస్కోవాలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ డ్మాండ్ 
చేశారు.చేశారు.

జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల 
మనోహర్ చిత్తూరు పర్యటన వివరాలు
శతఘ్నా నూయాస్: గత వారం నుండ్ కురుస్తిననా భారీ శతఘ్నా నూయాస్: గత వారం నుండ్ కురుస్తిననా భారీ 
వర్షాలతో తిరుపతి చుటు్పక్కల గ్రామాలు అల్గే వర్షాలతో తిరుపతి చుటు్పక్కల గ్రామాలు అల్గే 
శ్రీకాళహస్తి, కడప, ర్జంపేటలో జరిగిన పంట నష్ం శ్రీకాళహస్తి, కడప, ర్జంపేటలో జరిగిన పంట నష్ం 
ప్రాణ నష్ం వలన చాల్ కుటుంబాలు వీధిన పడ్డాయి ప్రాణ నష్ం వలన చాల్ కుటుంబాలు వీధిన పడ్డాయి 
బాధిత కుటుంబాలను పర్మరి్శంచడ్నికి జనసేన బాధిత కుటుంబాలను పర్మరి్శంచడ్నికి జనసేన 
పారీ్ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన ఉననాందున పారీ్ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన ఉననాందున 
దానికి మందు సంబంధిత ప్రాంతాలను పరిశీల్ంచి దానికి మందు సంబంధిత ప్రాంతాలను పరిశీల్ంచి 
ప్రజల కష్ట్లను జరిగిన నష్ట్లను తెలుస్కునేందుకు శ్రీ ప్రజల కష్ట్లను జరిగిన నష్ట్లను తెలుస్కునేందుకు శ్రీ 
నాదెండలా మన్హర్ పరయాటించనునానారు.నాదెండలా మన్హర్ పరయాటించనునానారు.
కావన 23/11/2021 మధ్యాహనాం 1:30లకు తిరుపతి కావన 23/11/2021 మధ్యాహనాం 1:30లకు తిరుపతి 
ఎయిర్ పోరు్కు చేరుకుంట్రు, అక్కడనుంచి ర్ణిగుంట రోడుడా ఎయిర్ పోరు్కు చేరుకుంట్రు, అక్కడనుంచి ర్ణిగుంట రోడుడా 
ఖళుం హాస్్టల్ పరిసర ప్రాంతాలలో నివాసం ఉంటుననా బాధిత కొనినా ఖళుం హాస్్టల్ పరిసర ప్రాంతాలలో నివాసం ఉంటుననా బాధిత కొనినా 
కుటుంబాలకు నితాయావసర సరుకులు పంపణీ చేయడం జరుగుత్ంది.కుటుంబాలకు నితాయావసర సరుకులు పంపణీ చేయడం జరుగుత్ంది.
తదుపరి 2:30లకు తిరుపతి బాబు జగ్జావన్ ర్వ పార్్క వద్దగల కశవాయనగుంట తదుపరి 2:30లకు తిరుపతి బాబు జగ్జావన్ ర్వ పార్్క వద్దగల కశవాయనగుంట 
వరద బాధిత ప్రజలను పర్మరి్శంచి వారికి నితాయావసర సరుకులను పంపణీ చేస్,అక్కడ వరద బాధిత ప్రజలను పర్మరి్శంచి వారికి నితాయావసర సరుకులను పంపణీ చేస్,అక్కడ 
నుండ్ కట్కిందపల్లా కొరలాగుంట చివ్రకు చేరుకొని అక్కడ్ బాధిత ప్రజలతో మాట్లాడ్ నుండ్ కట్కిందపల్లా కొరలాగుంట చివ్రకు చేరుకొని అక్కడ్ బాధిత ప్రజలతో మాట్లాడ్ 
వారి సమసయాలను తెలుస్కుని వారికి మెడ్కల్ కాయాంపు నిర్హంచి వదయా నిపుణుల చేత వారి సమసయాలను తెలుస్కుని వారికి మెడ్కల్ కాయాంపు నిర్హంచి వదయా నిపుణుల చేత 
వదయాం క్డ్ జనసేన పారీ్ తరపున అందించడం జరుగుత్ంది.వదయాం క్డ్ జనసేన పారీ్ తరపున అందించడం జరుగుత్ంది.
అక్కడ నుండ్ తిరిగి 3, 4 గంటల మధయాలో తిరుపతి శ్రీ కృష్ట్ నగర్ నందు రెండు అక్కడ నుండ్ తిరిగి 3, 4 గంటల మధయాలో తిరుపతి శ్రీ కృష్ట్ నగర్ నందు రెండు 
రోజులుగా సా్నిక ప్రజలు వరదల కారణంగా చాల్ ఇబ్బందులకు గురఅవత్ననా రోజులుగా సా్నిక ప్రజలు వరదల కారణంగా చాల్ ఇబ్బందులకు గురఅవత్ననా 
పరిస్్త్లలో వారికి క్డ్ నితాయావసర సరుకులు పంపణీ కారయాక్రమం చేస్, అక్కడ్ పరిస్్త్లలో వారికి క్డ్ నితాయావసర సరుకులు పంపణీ కారయాక్రమం చేస్, అక్కడ్ 
నుంచి తిరుపతి చుటు్పక్కల ఈ వరద మంపుకు కారణం అయిన కబాజాలకు గురైనా నుంచి తిరుపతి చుటు్పక్కల ఈ వరద మంపుకు కారణం అయిన కబాజాలకు గురైనా 
చెరువలను సందరి్శంచి త్మమోలగుంట అవిల్ల చెరువలను చూస్కొని తిరుపతికి చెరువలను సందరి్శంచి త్మమోలగుంట అవిల్ల చెరువలను చూస్కొని తిరుపతికి 
చేరుకుంట్రు.చేరుకుంట్రు.

ఈ నెల 27న త్రుపుగోదావరి జిల్్లకు 
రానున్న శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్…!
శతఘ్నా నూయాస్: పఏస్ ఛైరమోన్ మానయాశ్రీ నాదెండలా మన్హర్ శతఘ్నా నూయాస్: పఏస్ ఛైరమోన్ మానయాశ్రీ నాదెండలా మన్హర్ 
27 నుంచి 30 వరకు జిల్లాలో పరయాటిసాతిరు. 27 27 నుంచి 30 వరకు జిల్లాలో పరయాటిసాతిరు. 27 
సాయంత్రం ర్జమండ్రి ర్క హోటల్ షెల్్న్ లో బస. సాయంత్రం ర్జమండ్రి ర్క హోటల్ షెల్్న్ లో బస. 
నాయకులను కారయాకరతిలను కలుసాతిరు. 28 ఉదయం నాయకులను కారయాకరతిలను కలుసాతిరు. 28 ఉదయం 
బయలు దేరి జగ్ంపేటలో ఇనూ్సరెన్్స చెక్ అందజేత. బయలు దేరి జగ్ంపేటలో ఇనూ్సరెన్్స చెక్ అందజేత. 
అనంతరం కాకినాడ గ్రామీణ నియోజకవర్ంలో అనంతరం కాకినాడ గ్రామీణ నియోజకవర్ంలో 
పంతం నానాజి గారి ఆధ్రయాంలో జరిగే కారయాక్రమంలో పంతం నానాజి గారి ఆధ్రయాంలో జరిగే కారయాక్రమంలో 

పాల్్ని, భోజనానంతరం మండపేట బయలు దేరి అక్కడ పాల్్ని, భోజనానంతరం మండపేట బయలు దేరి అక్కడ 
శ్రీ వేగుళలా లీల్కృష్ ఆధ్రయాంలో జరిగే కారయాక్రమంలో శ్రీ వేగుళలా లీల్కృష్ ఆధ్రయాంలో జరిగే కారయాక్రమంలో 

పాల్్ని ర్త్రికి అమల్పురంలో బస. 29, 30 తేదలలో పాల్్ని ర్త్రికి అమల్పురంలో బస. 29, 30 తేదలలో 
అమల్పురం, ప. గననావరం, ర్జోలు నియోజకవర్్ల నాయకులు అమల్పురం, ప. గననావరం, ర్జోలు నియోజకవర్్ల నాయకులు 

జనసైనికులు, వీరమహళలతో సమీక్ష మరియు శ్రీ శెటి్బత్తిల ర్జబాబు జనసైనికులు, వీరమహళలతో సమీక్ష మరియు శ్రీ శెటి్బత్తిల ర్జబాబు 
ఆధ్రయాంలో పారీ్లో చేరికలు. 30 మదాయాహనాం నుండ్ తిరుగు ప్రయ్ణం.ఆధ్రయాంలో పారీ్లో చేరికలు. 30 మదాయాహనాం నుండ్ తిరుగు ప్రయ్ణం.

మారుమూల గ్రామాల్లా ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను 
సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని 
వినిపంచడానికి మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ 
అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ 
మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతుంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

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


మంగళవారం, 23 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ప్రకృతి వైపర్త్యెం కాదు... ప్రభుత్వ 
వైఫల్యమే- పోతిన మహేష్

• • పడుగు ఎక్కడపడుతుందో మందే చెపేపే టెకానిలజీ ఉంది… వరదలను పడుగు ఎక్కడపడుతుందో మందే చెపేపే టెకానిలజీ ఉంది… వరదలను 
పస్గట్లేకపోయారా?పస్గట్లేకపోయారా?

• • ఇసుక మాఫియా కోసమే కడప జిల్లాల్ సకాలంల్ డాయూమ్ గేట్లా ఎతతిలేదు… ప్రజలను ఇసుక మాఫియా కోసమే కడప జిల్లాల్ సకాలంల్ డాయూమ్ గేట్లా ఎతతిలేదు… ప్రజలను 
వరద పాలేజాశారువరద పాలేజాశారు

• • బాధిత ప్రజలను ఆదుకోవడంల్ ప్రభుత్ం విఫలమందిబాధిత ప్రజలను ఆదుకోవడంల్ ప్రభుత్ం విఫలమంది
• • రాష్టంల్ డిజాస్ర్ మేనేజె్మంట్ శాఖ ఉందా? ఉంటే మంత్రి ఎవరు?రాష్టంల్ డిజాస్ర్ మేనేజె్మంట్ శాఖ ఉందా? ఉంటే మంత్రి ఎవరు?
• • సకల శాఖల మంత్రి శ్రీ సజజాల గారు ప్రకృతి విపతుతిలపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదుసకల శాఖల మంత్రి శ్రీ సజజాల గారు ప్రకృతి విపతుతిలపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు
• • హెలికాప్ర్ ల్ వెళ్ళి బాధితులకు బిస్్కట్ పాయూకెట్లా ఇవ్డమే ప్రభుత్ం చేసుతినని సాయంహెలికాప్ర్ ల్ వెళ్ళి బాధితులకు బిస్్కట్ పాయూకెట్లా ఇవ్డమే ప్రభుత్ం చేసుతినని సాయం
• • సీఎం గారికి పక్క రాష్టంల్ పెళ్ళికి వెళళిడం మీద ఉనని శ్రద్ధ సంత జిల్లాల్ వరద సీఎం గారికి పక్క రాష్టంల్ పెళ్ళికి వెళళిడం మీద ఉనని శ్రద్ధ సంత జిల్లాల్ వరద 

బాధితులను స్యంగా కలవడం మీద లేదుబాధితులను స్యంగా కలవడం మీద లేదు
• • జనసేన రాష్ట అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్జనసేన రాష్ట అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్
శతఘ్నా నూయాస్:  కడప, చిత్తిరు, అనంతపురం, నెల్లారు జిల్లాలోలా కురిస్న భారీ వర్షాలు, శతఘ్నా నూయాస్:  కడప, చిత్తిరు, అనంతపురం, నెల్లారు జిల్లాలోలా కురిస్న భారీ వర్షాలు, 
మంచెతితిన వరదల కారణంగా ప్రజల జీవనం పూరితిగా చినానాభిననామంది.. ప్రకృతి మంచెతితిన వరదల కారణంగా ప్రజల జీవనం పూరితిగా చినానాభిననామంది.. ప్రకృతి 
ప్రకోపంచడం వలలా ఈ విద్ంసం జరిగిందని అందరూ అనుకుంటునానారు. కానీ ఇది ప్రకోపంచడం వలలా ఈ విద్ంసం జరిగిందని అందరూ అనుకుంటునానారు. కానీ ఇది 
అవాసతివం. ఇందులో పూరితిగా ప్రభుత్ వఫలయామే అనానారు జనసేన పారీ్ ర్ష్ట అధికార అవాసతివం. ఇందులో పూరితిగా ప్రభుత్ వఫలయామే అనానారు జనసేన పారీ్ ర్ష్ట అధికార 
ప్రతినిధి, విజయవాడ నగర పారీ్ అధయాక్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్. వివాహాలు, ప్రతినిధి, విజయవాడ నగర పారీ్ అధయాక్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్. వివాహాలు, 
విందులకు హాజరయ్యాందుకు సీఎంగారికి తీరిక ఉంటుందిగానీ, త్పాను బాధిత్లను విందులకు హాజరయ్యాందుకు సీఎంగారికి తీరిక ఉంటుందిగానీ, త్పాను బాధిత్లను 
ఆదుకోవడంలో… వారిని పర్మరి్శంచడంలో తీరిక లేదనానారు. పక్క ర్ష్ట్రాలోలా ఆదుకోవడంలో… వారిని పర్మరి్శంచడంలో తీరిక లేదనానారు. పక్క ర్ష్ట్రాలోలా 
జరిగే వివాహాలకు వెళ్లా ఆశీర్దించే తీరిక చేస్కొంటుననా సీఎం గారు వారి సంత జరిగే వివాహాలకు వెళ్లా ఆశీర్దించే తీరిక చేస్కొంటుననా సీఎం గారు వారి సంత 
జిల్లాలో బాధిత్లను పర్మరి్శంచేందుకు ఎందుకు వెళళుడం లేదు అని ప్రశనాంచారు. జిల్లాలో బాధిత్లను పర్మరి్శంచేందుకు ఎందుకు వెళళుడం లేదు అని ప్రశనాంచారు. 
విజయవాడలో సమవారం నిర్హంచిన ప్రెస్ మీట్లా శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ విజయవాడలో సమవారం నిర్హంచిన ప్రెస్ మీట్లా శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ 
మాట్లాడుత్ “నేడు టెకానాలజీ ఎంతో అభివృదిధి చెందింది. చిననాపాటి పడుగు పడ్నా మాట్లాడుత్ “నేడు టెకానాలజీ ఎంతో అభివృదిధి చెందింది. చిననాపాటి పడుగు పడ్నా 
నలభై నిమిష్టల మందుగానే తెలుస్తింది. అల్ంటిది ఇంతటి భారీ త్పాను వస్తిందంటే నలభై నిమిష్టల మందుగానే తెలుస్తింది. అల్ంటిది ఇంతటి భారీ త్పాను వస్తిందంటే 
కనీసం నాలుగైదు రోజుల మందుగానే టెకానాలజీ సహాయంతో తెలుస్కోవచుచి. ప్రకృతి కనీసం నాలుగైదు రోజుల మందుగానే టెకానాలజీ సహాయంతో తెలుస్కోవచుచి. ప్రకృతి 
విపత్తిల నివారణ శాఖ ఇందుకోసమే ప్రతేయాకంగా పని చేస్తింది. అయినప్టికి శ్రీ జగన్ విపత్తిల నివారణ శాఖ ఇందుకోసమే ప్రతేయాకంగా పని చేస్తింది. అయినప్టికి శ్రీ జగన్ 
రెడ్డా ప్రభుత్ం దనినా తెలుస్కోవడంలో అలసత్ం ప్రదరి్శంచింది. దనిని మందస్తిగా రెడ్డా ప్రభుత్ం దనినా తెలుస్కోవడంలో అలసత్ం ప్రదరి్శంచింది. దనిని మందస్తిగా 
గురితించి, ప్రభుత్ం కనీసం కంట్రోల్ రూంను ఎందుకు ఏర్్టు చేయలేదు ? పునర్వాస గురితించి, ప్రభుత్ం కనీసం కంట్రోల్ రూంను ఎందుకు ఏర్్టు చేయలేదు ? పునర్వాస 
కంద్రాలు నిర్హణ క్డ్ సక్రమంగా లేదు. జిల్లా కలక్రలాను అప్రమతతిం చేస్ వారితో కంద్రాలు నిర్హణ క్డ్ సక్రమంగా లేదు. జిల్లా కలక్రలాను అప్రమతతిం చేస్ వారితో 
ఎందుకు సమీక్షా సమావేశాలు నిర్హంచలేదని మేమ ప్రభుతా్నినా ప్రశనాస్తినానామ.ఎందుకు సమీక్షా సమావేశాలు నిర్హంచలేదని మేమ ప్రభుతా్నినా ప్రశనాస్తినానామ.
• వాలంటీరులా ఏమపోయ్రు?• వాలంటీరులా ఏమపోయ్రు?
ప్రభుత్ం కనుక మందుగా అప్రమతతిమయి ఉంటే పరిణామాలు ఇంత తీవ్రంగా ఉండేవి ప్రభుత్ం కనుక మందుగా అప్రమతతిమయి ఉంటే పరిణామాలు ఇంత తీవ్రంగా ఉండేవి 
కావ. వేల్ది గ్రామాలు మంపుకు గురై ఉండేవి కాదు. ఇది పూరితిగా ప్రభుత్ వఫలయామే. కావ. వేల్ది గ్రామాలు మంపుకు గురై ఉండేవి కాదు. ఇది పూరితిగా ప్రభుత్ వఫలయామే. 
ప్రతీ య్భైమందికి ఒక వారుడా వాలంటీరు వయావస్ను ఏర్్టు చేస్నటు్ ప్రభుత్ం ప్రతీ య్భైమందికి ఒక వారుడా వాలంటీరు వయావస్ను ఏర్్టు చేస్నటు్ ప్రభుత్ం 
గొప్లు చెపు్కుంటుంది. మరి ఆ వారుడా వాలంటీరులా సహాయపునర్వాస కారయాక్రమాలోలా గొప్లు చెపు్కుంటుంది. మరి ఆ వారుడా వాలంటీరులా సహాయపునర్వాస కారయాక్రమాలోలా 
ఎందుకు పాలుపంచుకోలేదు? ఈ నాలుగు జిల్లాలోలా పెద్ద ఎత్తిన త్ఫాను బాధిత్లు ఎందుకు పాలుపంచుకోలేదు? ఈ నాలుగు జిల్లాలోలా పెద్ద ఎత్తిన త్ఫాను బాధిత్లు 
ఉననాప్టికి వారికి అండగా ఒక్క వారుడా వాలంటీరు నిలబడలేదు. వీటనినాంటికి జగన్ రెడ్డా ఉననాప్టికి వారికి అండగా ఒక్క వారుడా వాలంటీరు నిలబడలేదు. వీటనినాంటికి జగన్ రెడ్డా 
గారు సమాధ్నం చెపా్లని మేమ డ్మాండ్ చేస్తినానాం. వసీపీ ప్రభుత్ంలో విపత్తిల గారు సమాధ్నం చెపా్లని మేమ డ్మాండ్ చేస్తినానాం. వసీపీ ప్రభుత్ంలో విపత్తిల 
నివారణ శాఖ అనేది ఉందా.. లేదా ? ఉంటే ఆ శాఖ మంత్రి ఎవరు? అనినా శాఖలను నివారణ శాఖ అనేది ఉందా.. లేదా ? ఉంటే ఆ శాఖ మంత్రి ఎవరు? అనినా శాఖలను 
సజజాల ర్మకృష్్టరెడ్డా గార్ పరయావేక్స్తినానార్? దనినా క్డ్ ఆయనే చూస్కుంట్రని సజజాల ర్మకృష్్టరెడ్డా గార్ పరయావేక్స్తినానార్? దనినా క్డ్ ఆయనే చూస్కుంట్రని 
వదిలేశార్? ఎందుకని ఆ శాఖ నిరీ్రయామందో మఖయామంత్రి గారు సమాధ్నం చెపా్ల్. వదిలేశార్? ఎందుకని ఆ శాఖ నిరీ్రయామందో మఖయామంత్రి గారు సమాధ్నం చెపా్ల్. 
నాలుగు జిల్లాలకు చెందిన ప్రజలు తీవ్ర అవస్ల పాలవత్ంటే, సకల శాఖల మంత్రి సజజాల నాలుగు జిల్లాలకు చెందిన ప్రజలు తీవ్ర అవస్ల పాలవత్ంటే, సకల శాఖల మంత్రి సజజాల 
ర్మకృష్ట్రెడ్డా గారు నాలుగు రోజులుగా మీడ్య్ మందుకు ఎందుకు ర్వడం లేదు? ర్మకృష్ట్రెడ్డా గారు నాలుగు రోజులుగా మీడ్య్ మందుకు ఎందుకు ర్వడం లేదు? 
అధికారులు తమ విధులను నిర్హంచడంలో అలసత్ం చూపుత్ంటే మీరు ఎందుకు అధికారులు తమ విధులను నిర్హంచడంలో అలసత్ం చూపుత్ంటే మీరు ఎందుకు 
సమీక్ష సమావేశం నిర్హంచలేకపోయ్రు. ఈ నాలుగు జిల్లాలోలానే లక్షల ఎకర్ల పంట సమీక్ష సమావేశం నిర్హంచలేకపోయ్రు. ఈ నాలుగు జిల్లాలోలానే లక్షల ఎకర్ల పంట 
నష్ట్ల పాలంది. రైత్లు తలలాడ్ల్లాపోత్నానారు. ప్రభుత్ పెద్దలవరు స్ందించలేదు. కనీసం నష్ట్ల పాలంది. రైత్లు తలలాడ్ల్లాపోత్నానారు. ప్రభుత్ పెద్దలవరు స్ందించలేదు. కనీసం 
ప్రజలకు అండగా నిలబడతామనే భరోసా కల్్ంచలేదు. జగన్ రెడ్డా గారి పాలనలో చేతికి ప్రజలకు అండగా నిలబడతామనే భరోసా కల్్ంచలేదు. జగన్ రెడ్డా గారి పాలనలో చేతికి 
వచిచిన పంట న్టి వరకు ర్వడంలేదు. సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తినానాయి పంటలు వచిచిన పంట న్టి వరకు ర్వడంలేదు. సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తినానాయి పంటలు 
పండుత్నానాయని ప్రభుత్ం ప్రకటనలు ఇస్తింది. వీటివలలా రైత్లకు ఏ మాత్రం మేలు పండుత్నానాయని ప్రభుత్ం ప్రకటనలు ఇస్తింది. వీటివలలా రైత్లకు ఏ మాత్రం మేలు 
జరగడం లేదు. వాళలా జీవితాలు శాపాలమయంగా మార్యి. ఈ పాలన వలలా రైత్లు జరగడం లేదు. వాళలా జీవితాలు శాపాలమయంగా మార్యి. ఈ పాలన వలలా రైత్లు 
ఎంతగా నష్పోత్నానారో ప్రజలు గ్రహంచాల్. ఇది ప్రకృతి వపరీతయాం కాదు పూరితిగా ఎంతగా నష్పోత్నానారో ప్రజలు గ్రహంచాల్. ఇది ప్రకృతి వపరీతయాం కాదు పూరితిగా 
ప్రభుత్ వఫలయాం కనుక నష్పోయిన వారందరికి ప్రభుత్ం నష్పరిహారం చెల్లాంచాల్.ప్రభుత్ వఫలయాం కనుక నష్పోయిన వారందరికి ప్రభుత్ం నష్పరిహారం చెల్లాంచాల్.

• సీఎం, డ్పూయాటీ సీఎం, చీఫ్ విప్, విప్.. ఉండ్ ఏం ప్రయోజనం?• సీఎం, డ్పూయాటీ సీఎం, చీఫ్ విప్, విప్.. ఉండ్ ఏం ప్రయోజనం?
కడప జిల్లా నుండ్ మఖయామంత్రి, ఉపమఖయామంత్రితోపాటు ప్రభుత్ చీఫ్ విప్, విప్ కడప జిల్లా నుండ్ మఖయామంత్రి, ఉపమఖయామంత్రితోపాటు ప్రభుత్ చీఫ్ విప్, విప్ 
లు ప్రాతినిధయాం వహస్తినానారు. పదికి పదిమంది ఎంఎల్ఏలు ఉనానారు. ఇంతమంది లు ప్రాతినిధయాం వహస్తినానారు. పదికి పదిమంది ఎంఎల్ఏలు ఉనానారు. ఇంతమంది 
ఉననాప్టికి కడప జిల్లాలోని రైలే్ కోడూరు, ర్జంపేటలో సహాయపునర్వాస కంద్రాలను ఉననాప్టికి కడప జిల్లాలోని రైలే్ కోడూరు, ర్జంపేటలో సహాయపునర్వాస కంద్రాలను 
ఏర్్టు చేయడంలో అందరూ ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ప్రజలు అననాం కావాలని ఏర్్టు చేయడంలో అందరూ ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ప్రజలు అననాం కావాలని 
అడగడం లేదు. మృత కళేబార్లను తొలగించండ్… పేరుకుపోయిన చెతతి చెదార్నినా అడగడం లేదు. మృత కళేబార్లను తొలగించండ్… పేరుకుపోయిన చెతతి చెదార్నినా 
తొలగించండ్ అని కోరుకుంటునానారు. అధికారులు చోదయాం చూస్తినానారు. ఈ పని తమ తొలగించండ్ అని కోరుకుంటునానారు. అధికారులు చోదయాం చూస్తినానారు. ఈ పని తమ 
శాఖ పరిధిలోనిది కాదని చేత్లు దులుపుకుంటునానారు. శాఖల మధయా సమన్య లోపం శాఖ పరిధిలోనిది కాదని చేత్లు దులుపుకుంటునానారు. శాఖల మధయా సమన్య లోపం 
కనిపస్తింది. ప్రజలకు సకాలంలో సేవలు చేయడంలో తీవ్ర అలసత్ం కనిపస్తింది. కనిపస్తింది. ప్రజలకు సకాలంలో సేవలు చేయడంలో తీవ్ర అలసత్ం కనిపస్తింది. 
ఇటువంటి విపత్కర పరిస్్త్లోలా ప్రజలకు అండగా నిలబడ్ అందరికి సేవలు చేస్తిననా పారీ్ ఇటువంటి విపత్కర పరిస్్త్లోలా ప్రజలకు అండగా నిలబడ్ అందరికి సేవలు చేస్తిననా పారీ్ 
కవలం జనసేన మాత్రమే. జనసేన నాయకులు, కారయాకరతిలు వాడవాడల్ తిరిగి ప్రజల కవలం జనసేన మాత్రమే. జనసేన నాయకులు, కారయాకరతిలు వాడవాడల్ తిరిగి ప్రజల 
బాగోగులు చూస్తినానారు. కావల్్సన సహయసహకార్లతో పాటు మంచినీళలా పాకెటులా, బాగోగులు చూస్తినానారు. కావల్్సన సహయసహకార్లతో పాటు మంచినీళలా పాకెటులా, 
ఆహార పోట్లాలు, దుప్టులా అందజేస్తినానారు.ఆహార పోట్లాలు, దుప్టులా అందజేస్తినానారు.
• ఆదుకొనే తీరు ఇదేనా?• ఆదుకొనే తీరు ఇదేనా?
బాధిత ప్రజలు ఉననా దగ్ర హెల్కాప్రలా దా్ర్ ప్రభుత్ం గుడ్ డే బిస్కట్ పాయాకెటలాను బాధిత ప్రజలు ఉననా దగ్ర హెల్కాప్రలా దా్ర్ ప్రభుత్ం గుడ్ డే బిస్కట్ పాయాకెటలాను 
జారవిడ్చింది. ప్రభుత్ హెల్కాప్ర్ దా్ర్ మంచినీళ్లా, బోజన పాయాకెట్లా వసాతియని జారవిడ్చింది. ప్రభుత్ హెల్కాప్ర్ దా్ర్ మంచినీళ్లా, బోజన పాయాకెట్లా వసాతియని 
భావించిన ప్రజలు తీవ్ర నిర్శకు లోనయ్యారు. గుడ్ డే బిస్కట్ పాయాకెటలాను చూస్ భావించిన ప్రజలు తీవ్ర నిర్శకు లోనయ్యారు. గుడ్ డే బిస్కట్ పాయాకెటలాను చూస్ 
హతాశులయ్యారు. ఇంతకంటే దారుణం ఏదైనా ఉంటుందా? సర్ం కోలో్యిన హతాశులయ్యారు. ఇంతకంటే దారుణం ఏదైనా ఉంటుందా? సర్ం కోలో్యిన 
ప్రజలకు 25 కిలోల బియయాం కిలో పపు్, నూనెతోపాటు రెండువేల రూపాయల ప్రజలకు 25 కిలోల బియయాం కిలో పపు్, నూనెతోపాటు రెండువేల రూపాయల 
నష్పరిహరం ప్రకటించింది. ఇంతకంటే దుర్మోర్ం మర్దైనా ఉంటుందా ? కటు్బట్లతో నష్పరిహరం ప్రకటించింది. ఇంతకంటే దుర్మోర్ం మర్దైనా ఉంటుందా ? కటు్బట్లతో 
ఉననా ప్రజలను ఆదుకోవల్్సన తీరు ఇదేనా ? మందుస్తి చరయాలు తీస్కోకపోవడం, ఉననా ప్రజలను ఆదుకోవల్్సన తీరు ఇదేనా ? మందుస్తి చరయాలు తీస్కోకపోవడం, 
త్పాను వచిచిన తర్్త సహాయపునర్వాస కంద్రాలను ఏర్్టు చేయకపోవడం ఇవనీనా త్పాను వచిచిన తర్్త సహాయపునర్వాస కంద్రాలను ఏర్్టు చేయకపోవడం ఇవనీనా 
ప్రభుత్ వఫల్యాలే. విశాఖపటనాంలో గాయాస్ లీకై ప్రాణాలు కోలో్తే ప్రభుత్ వఫలయాంగా ప్రభుత్ వఫల్యాలే. విశాఖపటనాంలో గాయాస్ లీకై ప్రాణాలు కోలో్తే ప్రభుత్ వఫలయాంగా 
భావించి ఒక్కక్కరికి కోటి రూపాయల నష్పరిహారం చెల్లాంచారు. త్పాను కారణంగా భావించి ఒక్కక్కరికి కోటి రూపాయల నష్పరిహారం చెల్లాంచారు. త్పాను కారణంగా 
నేడు కడపలో ప్రాణాలు కోలో్యిన ప్రతీ కుటుంబానికి, గలలాంతయిన వారికి, పశువలు, నేడు కడపలో ప్రాణాలు కోలో్యిన ప్రతీ కుటుంబానికి, గలలాంతయిన వారికి, పశువలు, 
పంట నష్పోయిన వారికి తగినంత పరిహారం చెల్లాంచాలని డ్మాండ్ చేస్తినానాం. కడప పంట నష్పోయిన వారికి తగినంత పరిహారం చెల్లాంచాలని డ్మాండ్ చేస్తినానాం. కడప 
జిల్లాలో ఇంత పెద్ద ఎత్తిన త్పానులు ర్వడ్నికి కారణం ఇస్క మాఫియ్నే. ఇస్క జిల్లాలో ఇంత పెద్ద ఎత్తిన త్పానులు ర్వడ్నికి కారణం ఇస్క మాఫియ్నే. ఇస్క 
అక్రమ రవాణా కారణంగా ఈ ప్రాంతాలనీనా నీట మనిగాయి. సా్నికంగా ఉననా పంఛా అక్రమ రవాణా కారణంగా ఈ ప్రాంతాలనీనా నీట మనిగాయి. సా్నికంగా ఉననా పంఛా 
ఆనకట్ చాల్ బలహీనంగా ఉందని నివర్ త్ఫాన్ సమయంలోనే ప్రభుత్ అధికారులను ఆనకట్ చాల్ బలహీనంగా ఉందని నివర్ త్ఫాన్ సమయంలోనే ప్రభుత్ అధికారులను 
సా్నికులు, జనసేన నాయకులు హెచచిరించారు. పూరితి సా్యిలో నీటి నిల్లు పెరిగితే సా్నికులు, జనసేన నాయకులు హెచచిరించారు. పూరితి సా్యిలో నీటి నిల్లు పెరిగితే 
ప్రమాదకరమని సూచించారు. అయినప్టికి నీటిపారుదల శాఖా మంత్రి అనిల్ కుమార్ ప్రమాదకరమని సూచించారు. అయినప్టికి నీటిపారుదల శాఖా మంత్రి అనిల్ కుమార్ 
గారు దని పటలా శ్రధ్ద చూపలేదు. నీటి నిల్లు అధికమతే ఎందుకు వెంటనే దిగువకు గారు దని పటలా శ్రధ్ద చూపలేదు. నీటి నిల్లు అధికమతే ఎందుకు వెంటనే దిగువకు 
విడుదల చేయలేదు? కారణం చాల్ స్ష్ంగా తెలుస్తింది. ఆ ప్రాజెకు్ దిగువన ఇస్క విడుదల చేయలేదు? కారణం చాల్ స్ష్ంగా తెలుస్తింది. ఆ ప్రాజెకు్ దిగువన ఇస్క 
నిల్లు ఉనానాయి. వాటిని రక్ంచుకునేందుకు ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెట్్రు. పంఛా నిల్లు ఉనానాయి. వాటిని రక్ంచుకునేందుకు ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెట్్రు. పంఛా 
దిగువన ఉననా అననామయయా డ్యామ్ దగ్ర వరద ప్రవాహానినా ఎప్టికపు్డు క్రమపద్దతిలో దిగువన ఉననా అననామయయా డ్యామ్ దగ్ర వరద ప్రవాహానినా ఎప్టికపు్డు క్రమపద్దతిలో 
విడ్చిపెట్కుండ్ ఇస్క మాఫియ్ కోసమే మొతతిం నీటిని నిలబట్్రు. ఫల్తంగానే మటి్ విడ్చిపెట్కుండ్ ఇస్క మాఫియ్ కోసమే మొతతిం నీటిని నిలబట్్రు. ఫల్తంగానే మటి్ 
కట్ కొటు్కుపోయి ఊళలాను మంచేస్ంది. ఇది పూరితిగా ప్రభుత్ వపలయామే. అధికార కట్ కొటు్కుపోయి ఊళలాను మంచేస్ంది. ఇది పూరితిగా ప్రభుత్ వపలయామే. అధికార 
పారీ్ నేతల ఇస్క అక్రమ డంపులను తరల్ంచుకోవడ్నికి, ఇస్కు రవాణాకు దారులు పారీ్ నేతల ఇస్క అక్రమ డంపులను తరల్ంచుకోవడ్నికి, ఇస్కు రవాణాకు దారులు 
స్గమం చేసేందుకు డ్యాం గేటలాను ఎతతిలేదు. ఈ మాఫియ్ ఎవరి చేత్లోలా ఉందో జగన్ స్గమం చేసేందుకు డ్యాం గేటలాను ఎతతిలేదు. ఈ మాఫియ్ ఎవరి చేత్లోలా ఉందో జగన్ 
రెడ్డా గారు సమాధ్నం చెపా్ల్.రెడ్డా గారు సమాధ్నం చెపా్ల్.
• సీటులా… ఓటేలా ఆయనకు మఖయాం• సీటులా… ఓటేలా ఆయనకు మఖయాం
మఖయామంత్రి సంత జిల్లాలో ప్రజలు కష్ట్లోలా ఉంటే చూసేందుకు ఆయనకు తీరిక లేదు. మఖయామంత్రి సంత జిల్లాలో ప్రజలు కష్ట్లోలా ఉంటే చూసేందుకు ఆయనకు తీరిక లేదు. 
జగన్ రెడ్డా గారికి అధికారం ఉంటే చాలు. ఓటులా, సీటులా ఇవే ఆయనకు మఖయాం. ప్రజల పాటులా జగన్ రెడ్డా గారికి అధికారం ఉంటే చాలు. ఓటులా, సీటులా ఇవే ఆయనకు మఖయాం. ప్రజల పాటులా 
అవసరం లేదు. వీటనినాంటిని ప్రజలు గమనించాల్. కష్సమయంలో ఈ మఖయామంత్రి మనతో అవసరం లేదు. వీటనినాంటిని ప్రజలు గమనించాల్. కష్సమయంలో ఈ మఖయామంత్రి మనతో 
పాటు ఉండరననా విషయం తెలుస్కోవాల్. ఇతర పారీ్ నాయకులను బూత్మాటలతో తిటి్ంచి పాటు ఉండరననా విషయం తెలుస్కోవాల్. ఇతర పారీ్ నాయకులను బూత్మాటలతో తిటి్ంచి 
పైశాచికానందం పందడంలో ఉననా శ్రదధి ప్రజలు కష్ట్లోలా ఉంటే ఆదుకోవడంలో చూపడం లేదు. పైశాచికానందం పందడంలో ఉననా శ్రదధి ప్రజలు కష్ట్లోలా ఉంటే ఆదుకోవడంలో చూపడం లేదు. 
నేటి వరకు తిరుపతిలో ఇల్ంటి దారుణ పరిస్్త్లు ఏనాడు ఏర్డలేదు. నాలుగు రోజుల పాటు నేటి వరకు తిరుపతిలో ఇల్ంటి దారుణ పరిస్్త్లు ఏనాడు ఏర్డలేదు. నాలుగు రోజుల పాటు 
ప్రజలు బయటకు ర్లేని పరిస్్తి నెలకొంది. దుకాణాలు తెరుచుకోలేదు. ఇతర ప్రాంతాలతో ప్రజలు బయటకు ర్లేని పరిస్్తి నెలకొంది. దుకాణాలు తెరుచుకోలేదు. ఇతర ప్రాంతాలతో 
సంబంధ్లు పూరితిగా తెగిపోయ్యి. రోడులా, బ్రిడ్జాలు కొటు్కుపోయ్యి. ప్రజలకు సహాయం సంబంధ్లు పూరితిగా తెగిపోయ్యి. రోడులా, బ్రిడ్జాలు కొటు్కుపోయ్యి. ప్రజలకు సహాయం 
చేయడంలో ప్రభుత్ ఉదాసీనత, అధికారుల నిరలాక్షష్ ధోరణి స్ష్ంగా కనిపస్తింది. గతంలో చేయడంలో ప్రభుత్ ఉదాసీనత, అధికారుల నిరలాక్షష్ ధోరణి స్ష్ంగా కనిపస్తింది. గతంలో 
ఏనాడు లేని విధంగా తిరుపతిలో వరదలు వచాచియి. అందుకు ప్రధ్న కారణం తిరుపతిలోని ఏనాడు లేని విధంగా తిరుపతిలో వరదలు వచాచియి. అందుకు ప్రధ్న కారణం తిరుపతిలోని 
చెరువలను వఎసా్సరీ్సపీ నాయకులు కబాజా చేయడమే. ర్బోవ రెండు మూడు రోజులోలా జనసేన చెరువలను వఎసా్సరీ్సపీ నాయకులు కబాజా చేయడమే. ర్బోవ రెండు మూడు రోజులోలా జనసేన 
పారీ్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు, ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ అధయాక్షులు శ్రీ నాదెండలా పారీ్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు, ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ అధయాక్షులు శ్రీ నాదెండలా 
మన్హర్ గారు ఈ వరద ప్రాంతాలోలా పరయాటించనునానారు. అపు్డు ఇంకా అనేక వాసతివాలు మన్హర్ గారు ఈ వరద ప్రాంతాలోలా పరయాటించనునానారు. అపు్డు ఇంకా అనేక వాసతివాలు 
ప్రజలకు తెలుసాతియి. ఈ ఇస్క మాఫియ్ బండ్ర్లు, చెరువల కబాజాదారుల వివర్లు ప్రజలకు తెలుసాతియి. ఈ ఇస్క మాఫియ్ బండ్ర్లు, చెరువల కబాజాదారుల వివర్లు 
తేటతెలలామవతాయి. ఇప్టికైనా ప్రభుత్ం తమ తప్దాలను తెలుస్కొని ప్రజలకు మేలు చేసే తేటతెలలామవతాయి. ఇప్టికైనా ప్రభుత్ం తమ తప్దాలను తెలుస్కొని ప్రజలకు మేలు చేసే 
దిశగా చరయాలు చేపట్్ల్. వాసతివాలను ప్రజలు గ్రహంచాల్. జగన్ రెడ్డా గారికి అక్రమ సంపాదన, దిశగా చరయాలు చేపట్్ల్. వాసతివాలను ప్రజలు గ్రహంచాల్. జగన్ రెడ్డా గారికి అక్రమ సంపాదన, 
అధికారం, కుల్లు, మతాల మధయా చిచుచిపెటి్ంచడం, నాయకులను తిటి్ంచడంపై ఉననా శ్రద్ద అధికారం, కుల్లు, మతాల మధయా చిచుచిపెటి్ంచడం, నాయకులను తిటి్ంచడంపై ఉననా శ్రద్ద 
ప్రజలకు సేవ చేయ్లనే దానిపై లేదు. గతంలో నివర్ త్పాన్ సమయంలో క్డ్ ఆయన అదే ప్రజలకు సేవ చేయ్లనే దానిపై లేదు. గతంలో నివర్ త్పాన్ సమయంలో క్డ్ ఆయన అదే 
నిరలాక్షష్ ధోరణిని ప్రదరి్శంచారు. శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు ర్ష్టమంతా పరయాటించి బాధిత్లకు, నిరలాక్షష్ ధోరణిని ప్రదరి్శంచారు. శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు ర్ష్టమంతా పరయాటించి బాధిత్లకు, 
నష్పోయిన రైత్లకు ఎకర్నికి రూ.35వేల రూపాయలు చెల్లాంచాలని కోరినప్టికి జగన్ రెడ్డా నష్పోయిన రైత్లకు ఎకర్నికి రూ.35వేల రూపాయలు చెల్లాంచాలని కోరినప్టికి జగన్ రెడ్డా 
గారు స్ందించలేదు. ఈ ప్రభుత్ం ఏలుబడ్లో ర్ష్టం పూరితిగా చతికిలపడ్పోయింది. ప్రజలోలా గారు స్ందించలేదు. ఈ ప్రభుత్ం ఏలుబడ్లో ర్ష్టం పూరితిగా చతికిలపడ్పోయింది. ప్రజలోలా 
అభద్రతా భావం నెలకొంది. ఎక్కడ చూస్నా ఆశాంతి, అసంతృపతి కనిపస్తింది. అభివృదిధి అననా అభద్రతా భావం నెలకొంది. ఎక్కడ చూస్నా ఆశాంతి, అసంతృపతి కనిపస్తింది. అభివృదిధి అననా 
మాటే లేదు. ఇటువంటి కష్కాలంలో ప్రజలోలా భరోసా కల్్సూతి వారికి అండగా నిలబడుత్ననా మాటే లేదు. ఇటువంటి కష్కాలంలో ప్రజలోలా భరోసా కల్్సూతి వారికి అండగా నిలబడుత్ననా 
ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు మాత్రమే. నిబదధిత, నిజాయతీ కల్గిన నాయకుడు ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు మాత్రమే. నిబదధిత, నిజాయతీ కల్గిన నాయకుడు 
ఆయన మాత్రమే” అనానారు.ఆయన మాత్రమే” అనానారు.
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రైతులను ఆదుకెండి… జనసేన విజ్ఞప్తూ
శతఘ్నా నూయాస్: జనసేన పారీ్ నరీ్సపటనాం శతఘ్నా నూయాస్: జనసేన పారీ్ నరీ్సపటనాం 
నియోజకవర్ సమన్యకరతి ర్జననా నియోజకవర్ సమన్యకరతి ర్జననా 
వీర సూరయా చంద్ర ఇటీవల కురిస్న వీర సూరయా చంద్ర ఇటీవల కురిస్న 
అకాల వరషాం వలలా దెబ్బతిననాటువంటి అకాల వరషాం వలలా దెబ్బతిననాటువంటి 
పంటపల్ల పరిశీలనకు సమవారం పంటపల్ల పరిశీలనకు సమవారం 
నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ంలో నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ంలో 
ఉననాటువంటి మాకవరపాలం, ఉననాటువంటి మాకవరపాలం, 
నాతవరం, గొలుగొండ, నరీ్సపటనాం నాతవరం, గొలుగొండ, నరీ్సపటనాం 
మండలంలో ఉననాటువంటి వరి పంట మండలంలో ఉననాటువంటి వరి పంట 
నష్పోయిన రైత్ల విజ్ఞపతి మేరకు నష్పోయిన రైత్ల విజ్ఞపతి మేరకు 
పరిశీలనకు వెళలాడం జరిగిందని సూరయా చంద్ర ఈ విధంగా అభిప్రాయపడ్డారు. పంట పరిశీలనకు వెళలాడం జరిగిందని సూరయా చంద్ర ఈ విధంగా అభిప్రాయపడ్డారు. పంట 
చేతికి వచిచిన తర్్త ఇటీవలే తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో కురిస్న వర్షాల వలన చేతికి వచిచిన తర్్త ఇటీవలే తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో కురిస్న వర్షాల వలన 
నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ంలో ఉననాటువంటి అనినా మండల్లోలా క్డ్ వరి పంట సేదయాం నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ంలో ఉననాటువంటి అనినా మండల్లోలా క్డ్ వరి పంట సేదయాం 
చేస్తిననాటువంటి రైత్లు బాగా నష్పోయ్రని ఇప్టిక పెటు్బడులు ఎకు్కవపోయి చాల్ చేస్తిననాటువంటి రైత్లు బాగా నష్పోయ్రని ఇప్టిక పెటు్బడులు ఎకు్కవపోయి చాల్ 
మంది రైత్లు వయావసాయం చేయకుండ్ చిననాచిననా కంపెనీలలో రోజువారి క్లీలుగా మంది రైత్లు వయావసాయం చేయకుండ్ చిననాచిననా కంపెనీలలో రోజువారి క్లీలుగా 
మారిపోయిన తరుణంలో అతి కొది్ద మంది రైత్లు మాత్రమే సేదయాం చేస్తిననా కాలంలో మారిపోయిన తరుణంలో అతి కొది్ద మంది రైత్లు మాత్రమే సేదయాం చేస్తిననా కాలంలో 
రైత్ పెటు్బడ్ పెట్డ్నికి పెటు్బడ్ సాయం కోసం బాయాంకుల చుట్్ తిరిగిన రుణాలు రైత్ పెటు్బడ్ పెట్డ్నికి పెటు్బడ్ సాయం కోసం బాయాంకుల చుట్్ తిరిగిన రుణాలు 
అందక గవరనామెంట్ ఇస్తిననాటువంటి రైత్ భరోసా 13500 ఏ మూలకి సరిపోక చాల్ అందక గవరనామెంట్ ఇస్తిననాటువంటి రైత్ భరోసా 13500 ఏ మూలకి సరిపోక చాల్ 
వరకు రైత్లు పల్లు తనఖా పెటి్ క్లీలుగా మారిన పరిస్్తి, కొంతమంది రైత్లు వరకు రైత్లు పల్లు తనఖా పెటి్ క్లీలుగా మారిన పరిస్్తి, కొంతమంది రైత్లు 
పట్ణాలకు వలస వెళ్లాపోయి పనులు కోసం ఎదురుచూసే పరిస్్తి ఇల్ంటి తరుణంలో పట్ణాలకు వలస వెళ్లాపోయి పనులు కోసం ఎదురుచూసే పరిస్్తి ఇల్ంటి తరుణంలో 
గ్రామాలలో ఉననాటువంటి అతి కొది్దమంది రైత్లే సాగు చేస్తిననాటువంటి వరి పంట గ్రామాలలో ఉననాటువంటి అతి కొది్దమంది రైత్లే సాగు చేస్తిననాటువంటి వరి పంట 
చేతికొచేచి సమయంలో ఆకాల వర్షాల వలలా తీవ్ర నష్ం వాటిల్లాందని రైత్లను పటి్ంచుకునే చేతికొచేచి సమయంలో ఆకాల వర్షాల వలలా తీవ్ర నష్ం వాటిల్లాందని రైత్లను పటి్ంచుకునే 
నాయకుడే కరువయ్యాడని కనీసం క్షేత్రసా్యిలో పరిశీలనకు నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ం నాయకుడే కరువయ్యాడని కనీసం క్షేత్రసా్యిలో పరిశీలనకు నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ం 
సా్నిక శాసనసభుయాలు వారు కానీ వయావసాయశాఖ సంబంధించినటువంటి అధికారులు సా్నిక శాసనసభుయాలు వారు కానీ వయావసాయశాఖ సంబంధించినటువంటి అధికారులు 
గాని పరిశీలన క్డ్ ర్లేదని రైత్లు తమ వద్ద బాధను వెలలాడ్ంచారని ఇప్టికైనా కళ్ళు గాని పరిశీలన క్డ్ ర్లేదని రైత్లు తమ వద్ద బాధను వెలలాడ్ంచారని ఇప్టికైనా కళ్ళు 
తెరిచి నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ంలో ఉననాటువంటి రైత్ భరోసా కంద్రంలో పనిచేస్తినానా తెరిచి నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ంలో ఉననాటువంటి రైత్ భరోసా కంద్రంలో పనిచేస్తినానా 
వయావసాయశాఖ అధికారులు క్షేత్రసా్యి పరిశీలన వెళ్లా పంట నష్ం అంచనావేస్ వయావసాయశాఖ అధికారులు క్షేత్రసా్యి పరిశీలన వెళ్లా పంట నష్ం అంచనావేస్ 
నష్పరిహారం అందే విధంగా ప్రయతనాం చేయ్లని లేనిపక్షంలో నష్పోయిన రైత్లు నష్పరిహారం అందే విధంగా ప్రయతనాం చేయ్లని లేనిపక్షంలో నష్పోయిన రైత్లు 
అందరిని ఏకం చేస్ జనసేన పారీ్ తరఫున ఆందోళనకు దిగుతామని సూరయా చంద్ర అందరిని ఏకం చేస్ జనసేన పారీ్ తరఫున ఆందోళనకు దిగుతామని సూరయా చంద్ర 
డ్మాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్్ననా వారు నరీ్సపటనాం గ్రామీణ అధయాక్షుడు ఊది డ్మాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్్ననా వారు నరీ్సపటనాం గ్రామీణ అధయాక్షుడు ఊది 
చక్రవరితి, మాకిరెడ్డా వెంకటరమణ, ర్జు పంట నష్పోయిన రైత్లు పాల్్నానారు.చక్రవరితి, మాకిరెడ్డా వెంకటరమణ, ర్జు పంట నష్పోయిన రైత్లు పాల్్నానారు.

గిరిజనుల సమస్యలు పటటీవా?గిరిజనుల సమస్యలు పటటీవా?
• అకాల వర్షాల భారిన పడ్న వారిని ఆదుకోవాల్• అకాల వర్షాల భారిన పడ్న వారిని ఆదుకోవాల్
• సర్్పల్లా జనసేన నాయకుల డ్మాండ్• సర్్పల్లా జనసేన నాయకుల డ్మాండ్
శతఘ్నా నూయాస్: నెల్లారు జిల్లా, సర్్పల్లా శతఘ్నా నూయాస్: నెల్లారు జిల్లా, సర్్పల్లా 
నియోజకవర్ంలో అకాల వర్షాలు నియోజకవర్ంలో అకాల వర్షాలు 
గిరిజనులను రోడుడాన పడేశాయి. ఎపు్డో 20 గిరిజనులను రోడుడాన పడేశాయి. ఎపు్డో 20 
ఏళలా క్రితం కటి్న కాలనీలు సాలాబులు సైతం ఏళలా క్రితం కటి్న కాలనీలు సాలాబులు సైతం 
దెబ్బతిని నీరుగారుత్ ఉనానాయి. వర్షాలు దెబ్బతిని నీరుగారుత్ ఉనానాయి. వర్షాలు 
కురుస్తింటే ఎపు్డు ఊడ్ మీద పడతాయో కురుస్తింటే ఎపు్డు ఊడ్ మీద పడతాయో 
అరధింకాని పరిస్్త్లోలా బికు్కబికు్క మంట్ అరధింకాని పరిస్్త్లోలా బికు్కబికు్క మంట్ 
కాలం వెళలాదస్తినానారు. సమవారం కాలం వెళలాదస్తినానారు. సమవారం 
సా్నిక నాయకులు శ్రీ బొబే్బపల్లా స్ర్ష్ సా్నిక నాయకులు శ్రీ బొబే్బపల్లా స్ర్ష్ 
బాబు గిరిజన కాలనీలోలా పరయాటించి వారి బాబు గిరిజన కాలనీలోలా పరయాటించి వారి 
సమసయాలపై క్షేత్ర సా్యిలో అధయాయనం సమసయాలపై క్షేత్ర సా్యిలో అధయాయనం 
చేశారు. గిరిజనుల సమసయాలు పటి్ంచుకునే నాధుడే కరువయ్యారని ఈ సందర్ంగా చేశారు. గిరిజనుల సమసయాలు పటి్ంచుకునే నాధుడే కరువయ్యారని ఈ సందర్ంగా 
ఆయన స్ష్ం చేశారు. సమసయాలు చెపు్కుంటే పరిష్కరించకపోగా, బదిరిస్తినానారని ఆయన స్ష్ం చేశారు. సమసయాలు చెపు్కుంటే పరిష్కరించకపోగా, బదిరిస్తినానారని 
గిరిజనులు వాపోయినటు్ తెల్పారు. వారిని కవలం ఓటు బాయాంకుగా మాత్రమే పారీ్లు గిరిజనులు వాపోయినటు్ తెల్పారు. వారిని కవలం ఓటు బాయాంకుగా మాత్రమే పారీ్లు 
ఉపయోగించుకుంటునానాయననా ఆయన దెబ్బతిననా ఇళలా సా్నంలో కొతతి ఇళ్లా నిరిమోంచి ఉపయోగించుకుంటునానాయననా ఆయన దెబ్బతిననా ఇళలా సా్నంలో కొతతి ఇళ్లా నిరిమోంచి 
ఇవా్లని డ్మాండ్ చేశారు. వెంకట్చలం మండలం. ల్ంగంగుంటలోని గిరిజనుల ఇవా్లని డ్మాండ్ చేశారు. వెంకట్చలం మండలం. ల్ంగంగుంటలోని గిరిజనుల 
సమసయాల పరిష్ట్కరం కోసం జనసేన పారీ్ పక్షాన పోర్టం చేసాతిమని హామీ ఇచాచిరు. ఈ సమసయాల పరిష్ట్కరం కోసం జనసేన పారీ్ పక్షాన పోర్టం చేసాతిమని హామీ ఇచాచిరు. ఈ 
కారయాక్రమంలో శ్రీ రవి కుమార్, శ్రీ వంశీ, శ్రీ సందప్ తదితరులు పాల్్నానారు.కారయాక్రమంలో శ్రీ రవి కుమార్, శ్రీ వంశీ, శ్రీ సందప్ తదితరులు పాల్్నానారు.

శతఘ్నా నూయాస్:  చిత్తిరు జిల్లా కుప్ం నియోజకవర్ం కుప్ం బల్జ శతఘ్నా నూయాస్:  చిత్తిరు జిల్లా కుప్ం నియోజకవర్ం కుప్ం బల్జ 
సంఘం సభుయాలతో మరియు శాంతిపురం మండలంలోని జనసేన & సంఘం సభుయాలతో మరియు శాంతిపురం మండలంలోని జనసేన & 
బిజెప పారీ్ సభుయాలతో ఆతీమోయ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో బిజెప పారీ్ సభుయాలతో ఆతీమోయ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 
టీ.బీ.క జాయింట్ య్క్షన్ కనీ్నర్ టీ.బీ.క జాయింట్ య్క్షన్ కనీ్నర్ దాసరి రామ మాట్లాడుతూదాసరి రామ మాట్లాడుతూ
ర్ష్టంలో అనేక ప్రాంతాలలో జరిగిన సా్నిక ఎనినాకలలో జనసేన ర్ష్టంలో అనేక ప్రాంతాలలో జరిగిన సా్నిక ఎనినాకలలో జనసేన 
& బిజెప అభయారు్లను బదిరించటం, బలవంతంగా నామినేషనలాను & బిజెప అభయారు్లను బదిరించటం, బలవంతంగా నామినేషనలాను 

ఉపసంహరింప చేయించడం, అభయారు్లను డబు్బలతో ప్రలోభ పెట్డం ఉపసంహరింప చేయించడం, అభయారు్లను డబు్బలతో ప్రలోభ పెట్డం 
జరిగింది. అధికార మరియు ప్రతిపక్ష పారీ్లు ఓటుకు మూడువేల జరిగింది. అధికార మరియు ప్రతిపక్ష పారీ్లు ఓటుకు మూడువేల 
నుండ్ పదివేల వరకు పరిస్్త్లను బటి్, ప్రాంతాలను బటి్ ఇచాచిరని నుండ్ పదివేల వరకు పరిస్్త్లను బటి్, ప్రాంతాలను బటి్ ఇచాచిరని 
తెల్స్ంది. ప్రజాసా్మయాం ఎటు పోత్ననాదో తెల్యడం లేదని, ఇటువంటి తెల్స్ంది. ప్రజాసా్మయాం ఎటు పోత్ననాదో తెల్యడం లేదని, ఇటువంటి 
ప్రలోభాలు మానుకోవాలని ఆయన తెల్పారు. ఈ కారయాక్రమంలో ప్రలోభాలు మానుకోవాలని ఆయన తెల్పారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన & బీజేపీ కారయాకరతిలు పాల్్నానారు.జనసేన & బీజేపీ కారయాకరతిలు పాల్్నానారు.

రైతులకు భరోసా ఇచిచిన ల్యర్ కుెంటిమద్ది రైతులకు భరోసా ఇచిచిన ల్యర్ కుెంటిమద్ది 
జయరాెం రెడిడిజయరాెం రెడిడి

శతఘ్నా నూయాస్: అనంతపురం జిల్లా శతఘ్నా నూయాస్: అనంతపురం జిల్లా 
జనసేన ఉపాధయాక్షులు ల్యర్ జనసేన ఉపాధయాక్షులు ల్యర్ 
కుంటిమది్ద జయర్ం రెడ్డా విసతిృత కుంటిమది్ద జయర్ం రెడ్డా విసతిృత 
పరయాటన చేస్ ఇటీవల కురిస్న పరయాటన చేస్ ఇటీవల కురిస్న 
అకాల వర్షాలతో అనంతపురం అకాల వర్షాలతో అనంతపురం 
జిల్లాలో దెబ్బతిననా ప్రధ్న పంటలు జిల్లాలో దెబ్బతిననా ప్రధ్న పంటలు 

వరి, మొక్కజొననా, వేరుశనగ, కంది, ఆమదం, ఉలవ, టమోట్, వంకాయ, మిరప, వరి, మొక్కజొననా, వేరుశనగ, కంది, ఆమదం, ఉలవ, టమోట్, వంకాయ, మిరప, 
అరటి, మరియు పూల తోటలను పరిశీల్ంచి… నష్పోయిన రైత్లకు భరోసా అరటి, మరియు పూల తోటలను పరిశీల్ంచి… నష్పోయిన రైత్లకు భరోసా 
ఇచిచి మీ సమసయాలనినాంటినీ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ దృష్్కి తీస్కెళ్తిను, ఇచిచి మీ సమసయాలనినాంటినీ జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ దృష్్కి తీస్కెళ్తిను, 
వీలనంత తొందరలో ప్రభుత్ం నుంచి మీకు నష్పరిహారం ఇప్సాతినని ఓదార్చిరు. వీలనంత తొందరలో ప్రభుత్ం నుంచి మీకు నష్పరిహారం ఇప్సాతినని ఓదార్చిరు. 

ఈ కారయాక్రమంలో సంయుకతి ఈ కారయాక్రమంలో సంయుకతి 
కారయాదరి్శ పురుషోతతిం రెడ్డా, కారయాదరి్శ పురుషోతతిం రెడ్డా, 
జనసేన నాయకుల ంవ్.జనసేన నాయకుల ంవ్.
శ్రీనివాస్, కె. విశ్నాధ్ శ్రీనివాస్, కె. విశ్నాధ్ 
జనసేన, సంతోష, ఆకుల జనసేన, సంతోష, ఆకుల 
అశోక్, వినయ్ కుమార్, దండు అశోక్, వినయ్ కుమార్, దండు 
హరిర్యల్, ర్జు మరియు హరిర్యల్, ర్జు మరియు 
జనసేన నాయకులు కారయాకరతిలు జనసేన నాయకులు కారయాకరతిలు 
పాల్్నానారు.పాల్్నానారు.

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


వన భోజనాలు కారయూక్రమంల్ పాల్గొనని 
మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్నా నూయాస్: ఘన సా్గతం పల్కిన జన సైనికులు..!

త్రు్గోదావరి జిల్లా పఠాపురం నియోజవర్ం గొలలాప్రోలు మండలం 
తాటిపరితి గ్రామంలో శ్రీ అపర్్గాండలా తెనుకుల సదరులు ఆహా్నం మేరకు 
తాటిపరితి జనసేన కారయాకరతిలు అమర్ది వలీలా ర్మకృష్, దాసం కొండబాబు, 
అడబాల వీర్రాజు ల నేతృత్ంలో పఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన పారీ్ 
ఇంచార్జా శ్రీమతి మాకినీడ్ శేషుకుమారి తాటిపరితి జనసైనికులతో వెళ్లా ఈ 
వన భోజనాల కారయాక్రమంలో పాల్్నడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
తెనుకుల సమాజ సంఘ పెద్దలతో కల్స్ మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన పారీ్ త్రు్గోదావరి జిల్లా కారయాదరి్శలు మొగిల్ 
అపా్ర్వ, చీకటలా శాయామ్ కుమార్, పఠాపురం రూరల్ అధయాక్షుర్లు 
తోలేటి శరీష, ప్రధ్న కారయాదరి్శ అడపా శవర్మకృష్, కారయాదరి్శ 
య్ండ్రపు శ్రీనివాస్, కారయావర్ సభుయాలు గంజి గోవిందర్జు, కొండపల్లా 
శవ, బుర్రా విజయ్, ర్మిశెటి్ సూరిబాబు, ర్సంశెటి్ కనాయాకరర్వ 
మరియు తాటిపరితి జనసైనికులన మాదేపల్లా కృష్, గోకరకొండ బుజిజా, 
అడపా నూకర్జు, ఓంసా్మి, మహాలక్ష్మి, సా్మీజీ, పంతం విషు్, పుణయా 
మంత్ల సూరయా మూరితి, వినుకొండ అమామోజీ, వినుకొండ శరీష, నవీన్, 
స్నీటి శ్రీను, చెపు్ల నాని, గులలా చందర్రావ మరియు తెనికుల సంఘ 
పెద్దలు జనసైనికులు వీరమహళలు తదితరులు పాల్్నానారు.

మంగళవారం, 23 నవంబర్ 2021

శతఘ్నా నూయాస్: మూడు ర్జధ్నుల బిలులాల ఉపసంహరణ 
అంశం పై ప్రకాశం జిల్లా కందుక్రు నియోజకవర్ం జనసేన 
పారీ్ ఇంఛారిజా శ్రీ.పుల్ మల్లాఖారుజాన ర్వ గారు (PMR) మరియు 
వికీ్కర్లపేట జనసేన నాయుకులు మెడబల్మి మన్జ్ (MMK 
) స్ందిసూతి..రైతే ర్జు – రైత్ లేనిదే ర్జయాం లేదు. మొననా 
కంద్రం ప్రభుత్ం – నేడు ర్ష్ట ప్రభుత్ం…. మా మిత్రపక్షం 
అయిన కంద్ర ప్రభుత్ం రైత్ల ఉదయామానికి అనుగుణంగా 
మూడు వయావసాయ బిలులాలపై కంద్రం ప్రభుత్ం ఉపసంహరణ…
నేడు మూడు ర్జధ్నుల బిలులాలపై ర్ష్ట ప్రభుత్ం 
ఉపసంహరణ…
రైత్ కంటతడ్ ర్జాయానికి స్భిక్షం కాదు…రైత్ అనుకుంటే 
ర్జయాలనే క్కిటివ్రెళళుతే ప్రేకిల్సాతిడు..అమర్వతి రైత్ల మహా 
పాదయ్త్ర తో దిగివచిచిన త్గలాక్ (జగన్) ప్రభుత్ం…మొదటి 
నుండ్ అమర్వతి రైత్లకు అండగా నిల్చిన..
శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారికి ధనయావాదమలు.ర్జధ్ని అమర్వతి 
కి భూమలు ఇచిచిన రైత్లకు జనసేన పారీ్ ఎపు్డు అండగా 
ఉంటుంది.అమర్వతి ర్జధ్ని గా మరియు అనినా ప్రాంతాలు 

అభివృదిధి జరగాలని దృడ సంకల్ంతో రైత్లకు అండగా ఉంట్ ప్రభుత్ం పై ఒతితిడ్ చేసూతినే 
ఉంది, అల్గే జగన్ ప్రభుత్ వఖరి చూస్తింటే ఉదా: శాసనమండల్ రదు్ద అనానాడు… ఇపు్డు 
మండల్లో తన అనుచరలను నింపుకొని బలం పెంచుకునానాడు.. అసెంబీలా లో ప్రతిపక్షానినా బయటికి 
పంపాడు… అకాల వర్షాలతో రైత్లు మరియు వరద ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజల ఆకల్ కకల 
మధయా… సడన్ గా మూడు ర్జధ్ని బిలులాల ఉపసంహరణ…ఈ గుంటనక్క జగన్ ప్రభుతా్నినా 
నమమోక్డదు… ఏదో ఊహంచని ప్రళయం ర్ష్ట్రానికి పంచి ఉంది,జగన్ ప్రభుత్ం ఎనినా కుట్రలు 
పనినానా జనసేన పారీ్ వాటిని బలంగా తిప్కొడుత్ అమర్వతి ర్జధ్ని కోసం భూమలు ఇచిచిన 
రైత్లకి అండగా ఉంట్ ఒకటే ర్ష్టం – ఒక ర్జధ్నికి కటు్బడ్ జనసేన పారీ్ పనిచేస్తింది 
అని తెల్యజేసూతి మూడు ర్జధ్నుల బిలులాల ఉపసంహరణ అనేది మమామోటికీ రైత్ల విజయమే 
భూమలు ఇచిచిన రైత్లకు జనసేన పారీ్ ఎలలాపుడూ అండగా ఉంటుంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

రైతులకు అండగా ఉండేది జనసేన పార్్ మాత్రమే

తిరుపతి వరద బాధితులకు అెండగా జనసైన్యెం
శతఘ్నా నూయాస్: తిరుపతి, జవాద్ త్ఫాన్ భారీ వరషాం, శతఘ్నా నూయాస్: తిరుపతి, జవాద్ త్ఫాన్ భారీ వరషాం, 
వరదల రూపంలో తిరుపతి నగర్నినా చుటు్మటి్ంది. వరదల రూపంలో తిరుపతి నగర్నినా చుటు్మటి్ంది. 
వరదలతో మంచెతితింది. బయటకు కాలు పెట్డ్నికి వీలు వరదలతో మంచెతితింది. బయటకు కాలు పెట్డ్నికి వీలు 
కుదరని పరిస్్తి. తినడ్నికి తిండ్ దొరకని దుస్్తి. అల్ంటి కుదరని పరిస్్తి. తినడ్నికి తిండ్ దొరకని దుస్్తి. అల్ంటి 
పరిస్్త్లోలా ప్రభుత్ం పాలకులు పటి్ంచుకోలేదు. ఎల్ంటి పరిస్్త్లోలా ప్రభుత్ం పాలకులు పటి్ంచుకోలేదు. ఎల్ంటి 
పదవలు లేని జనసైనికులు మరోసారి జనం కోసం పదవలు లేని జనసైనికులు మరోసారి జనం కోసం 
నిలబడ్డారు. వరద మంపు ప్రాంతాలోలా బాధిత కుటుంబాలకు నిలబడ్డారు. వరద మంపు ప్రాంతాలోలా బాధిత కుటుంబాలకు 
ఆహార పట్లాలు, నితయావసర సరుకులు పంపణీ చేశారు. ఆహార పట్లాలు, నితయావసర సరుకులు పంపణీ చేశారు. 
చాల్ ఇళ్లా ఇంకా మంపులోనే ఉండగా, నీళలాలో తోపుడు చాల్ ఇళ్లా ఇంకా మంపులోనే ఉండగా, నీళలాలో తోపుడు 
బండలా మీద ఆహారం తీస్కువెళ్లా మరీ బాధిత్ల కడుపు బండలా మీద ఆహారం తీస్కువెళ్లా మరీ బాధిత్ల కడుపు 
నింపారు.నింపారు.

వాయిగెండాలతో నషటీపోయిన రైతులను ప్రభుత్వెం ఆదుకవాలివాయిగెండాలతో నషటీపోయిన రైతులను ప్రభుత్వెం ఆదుకవాలి
శతఘ్నా నూయాస్: ర్పలలా నియోజకవర్ం వరస వాయుగుండ్లతో శతఘ్నా నూయాస్: ర్పలలా నియోజకవర్ం వరస వాయుగుండ్లతో 
అధిక వర్షాల వలన విపరీతమన గాలులు వేయడం వలన అధిక వర్షాల వలన విపరీతమన గాలులు వేయడం వలన 
పంటకు వచిచిన వరి నేలకొరిగిందనీ, రైతాంగం ఎంతో పంటకు వచిచిన వరి నేలకొరిగిందనీ, రైతాంగం ఎంతో 
నష్పోయ్రని, త్ఫానలా వలన నీటిలో పడ్పోయి వరిగింజలు నష్పోయ్రని, త్ఫానలా వలన నీటిలో పడ్పోయి వరిగింజలు 
మొలకెత్తిత్నానాయని ఈ పరిస్్తిని రైత్లు తటు్కోలేకుండ్ మొలకెత్తిత్నానాయని ఈ పరిస్్తిని రైత్లు తటు్కోలేకుండ్ 
ఉనానారని జనసేనపారీ్ ర్పలలా నియోజకవర్ ఇనాఛార్జా కమతం ఉనానారని జనసేనపారీ్ ర్పలలా నియోజకవర్ ఇనాఛార్జా కమతం 
సాంబశవర్వ, జనసేనపారీ్ గుంట్రు జిల్లా ప్రధ్నకారయాదరి్శ సాంబశవర్వ, జనసేనపారీ్ గుంట్రు జిల్లా ప్రధ్నకారయాదరి్శ 
కమతం విజయకుమారి అనానారు. ఆదివారం ర్పలలా, పేటేరు, కమతం విజయకుమారి అనానారు. ఆదివారం ర్పలలా, పేటేరు, 
పెనుమూడ్ ప్రాంతాల రైత్లతో కల్స్ దెబ్బతిననా వరి పంటలను పెనుమూడ్ ప్రాంతాల రైత్లతో కల్స్ దెబ్బతిననా వరి పంటలను 
పరిశీల్ంచారు. ఆరుగాలం కష్పడ్ పండ్ంచిన పంటలు పరిశీల్ంచారు. ఆరుగాలం కష్పడ్ పండ్ంచిన పంటలు 
న్టిదాకా వచేచి సమయ్న రైత్లు ప్రతి సంవత్సరం ఇల్గే న్టిదాకా వచేచి సమయ్న రైత్లు ప్రతి సంవత్సరం ఇల్గే 
నష్పోత్నానారని అనానారు. సంతంగా సాగుచేస్తిననా రైత్లు, నష్పోత్నానారని అనానారు. సంతంగా సాగుచేస్తిననా రైత్లు, 

నష్పోయిన కౌలు రైత్లకు ఒక ఎకర్నికి రూ.10,000/- తక్షణ సాయం అందించాలని, మెట్ ప్రాంతాలలో కంద, నష్పోయిన కౌలు రైత్లకు ఒక ఎకర్నికి రూ.10,000/- తక్షణ సాయం అందించాలని, మెట్ ప్రాంతాలలో కంద, 
పెండలం, పస్పు, అరటి, నిమమో, క్రగాయలు తదితర వాణిజయా పంటలు పాక్కంగా దెబ్బతినానాయని, దెబ్బతిననా ఒక పెండలం, పస్పు, అరటి, నిమమో, క్రగాయలు తదితర వాణిజయా పంటలు పాక్కంగా దెబ్బతినానాయని, దెబ్బతిననా ఒక 
ఎకర్నికి రూ.5000/- తక్షణ సాయం అందించాలని జనసేన పారీ్ నాయకులు కమతం సాంబశవర్వ, కమతం ఎకర్నికి రూ.5000/- తక్షణ సాయం అందించాలని జనసేన పారీ్ నాయకులు కమతం సాంబశవర్వ, కమతం 
విజయకుమారి కోర్రు. ర్ష్ట ప్రభుత్ంతో పాటు కంద్ర ప్రభుత్ం క్డ్ నష్పోయిన రైత్లకు ఆరిధిక సహాయం విజయకుమారి కోర్రు. ర్ష్ట ప్రభుత్ంతో పాటు కంద్ర ప్రభుత్ం క్డ్ నష్పోయిన రైత్లకు ఆరిధిక సహాయం 
అందించాలని కోర్రు. ప్రతి సంవత్సరం రైత్లు నష్పోకుండ్ ప్రతాయామానాయ విధ్నాలను ర్ష్ట, కంద్ర ప్రభుతా్లు అందించాలని కోర్రు. ప్రతి సంవత్సరం రైత్లు నష్పోకుండ్ ప్రతాయామానాయ విధ్నాలను ర్ష్ట, కంద్ర ప్రభుతా్లు 
రూపందించి రైత్లను ఆదుకోవాలనానారు.ఎడతెరిప లేకుండ్ కురుస్తిననా భారీ వర్షాలకు పంటపల్లు నీటమనిగి రూపందించి రైత్లను ఆదుకోవాలనానారు.ఎడతెరిప లేకుండ్ కురుస్తిననా భారీ వర్షాలకు పంటపల్లు నీటమనిగి 
పడ్పోవటం వలన రైత్లు ఎంతో ఇబ్బంది పడుత్నానారని, ఇప్టిక ఒక ఎకర్నికి రూ.25,000/- దాకా పెటు్బడ్ పడ్పోవటం వలన రైత్లు ఎంతో ఇబ్బంది పడుత్నానారని, ఇప్టిక ఒక ఎకర్నికి రూ.25,000/- దాకా పెటు్బడ్ 
పెట్్రని, పడ్పోయి తడ్చిపోయిన వారిని కోస్, కుప్వేస్ నూర్చిలంటే ఇంకోక రూ.25,000/- దాకా ఖరుచి పెట్్రని, పడ్పోయి తడ్చిపోయిన వారిని కోస్, కుప్వేస్ నూర్చిలంటే ఇంకోక రూ.25,000/- దాకా ఖరుచి 
అవత్ందనీ అయినా ధ్నయాం పనికిర్దని రైత్లు గోడు వెలలాబుచాచిరని అనానారు. ఈ బాధతో ర్పలలా ప్రాంత పల్లలో అవత్ందనీ అయినా ధ్నయాం పనికిర్దని రైత్లు గోడు వెలలాబుచాచిరని అనానారు. ఈ బాధతో ర్పలలా ప్రాంత పల్లలో 
కోటపాటి రమేష్, బొల్శెటి్ మోహన్ అనే రైత్లు ట్రాక్రోతి మనిగిపోయిన తమ వరి పంటలను తొకి్కంచేశారని కోటపాటి రమేష్, బొల్శెటి్ మోహన్ అనే రైత్లు ట్రాక్రోతి మనిగిపోయిన తమ వరి పంటలను తొకి్కంచేశారని 
అనానారు. ఈ బాధ వర్్తీతమని ప్రభుత్ం కనికరించి వెంటనే స్ందించాలని కోర్రు.వరస త్ఫానులతో దెబ్బతిననా అనానారు. ఈ బాధ వర్్తీతమని ప్రభుత్ం కనికరించి వెంటనే స్ందించాలని కోర్రు.వరస త్ఫానులతో దెబ్బతిననా 
పల్లను వయావసాయ అధికారులతో అంచనా వేయించి రైత్లకు వివక్షత లేకుండ్ ప్రభుత్ం నష్పరిహారం పల్లను వయావసాయ అధికారులతో అంచనా వేయించి రైత్లకు వివక్షత లేకుండ్ ప్రభుత్ం నష్పరిహారం 
అందించాలని కోర్రు. ర్పలలా నియోజకవర్ంలోని ర్పలలా మండలం, నగరం మండలం, నిజాంపటనాం, చెరుకుపల్లా అందించాలని కోర్రు. ర్పలలా నియోజకవర్ంలోని ర్పలలా మండలం, నగరం మండలం, నిజాంపటనాం, చెరుకుపల్లా 
మండల్లోలా అధిక వర్షాల వలన వేల్ది ఎకర్లలో వరికి నష్ం సంభవించిందని అనానారు. ఇంకా వర్షాలు తగు్మఖం మండల్లోలా అధిక వర్షాల వలన వేల్ది ఎకర్లలో వరికి నష్ం సంభవించిందని అనానారు. ఇంకా వర్షాలు తగు్మఖం 
పట్లేదని వరషాం వలన చల్గాలులు క్డ్ పెరిగి రైత్లు ఇబ్బంది పడుత్నానారని అనానారు. ఈ కారయాక్రమంలో పట్లేదని వరషాం వలన చల్గాలులు క్డ్ పెరిగి రైత్లు ఇబ్బంది పడుత్నానారని అనానారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేనపారీ్ నాయకులు కందుల బ్రహమోచింతర్జు, తోట వెంకట్రావ, కమతం బ్రహామోర్వ, యర్ంశెటి్ పూర్, దండ్ జనసేనపారీ్ నాయకులు కందుల బ్రహమోచింతర్జు, తోట వెంకట్రావ, కమతం బ్రహామోర్వ, యర్ంశెటి్ పూర్, దండ్ 
నాగేశ్రర్వ, దండ్ శవకృష్మూరితి, బర్మో శ్రీనివాసర్వ, రైత్లు గొటి్మక్కల సాంబశవర్వ, కోటపాటి రమేష్, నాగేశ్రర్వ, దండ్ శవకృష్మూరితి, బర్మో శ్రీనివాసర్వ, రైత్లు గొటి్మక్కల సాంబశవర్వ, కోటపాటి రమేష్, 
సజాజా వెంకటస్బా్బర్వ, అలలాపరితి నాగవేణుగోపాల్ తదితరులు పాల్్నానారు.సజాజా వెంకటస్బా్బర్వ, అలలాపరితి నాగవేణుగోపాల్ తదితరులు పాల్్నానారు.

కడప జిల్లా వరద బాధిత ప్రాంతాల్లా జనసేన తక్షణ సాయం
• మంపు గ్రామాలోలా పరయాటించిన పార్ీ నాయకులు
• బాధిత్లకు దుస్తిల పంపణీ

శతఘ్నా నూయాస్: కడప జిల్లాలో 
జవాద్ త్ఫాన్ తీవ్ర ప్రభావం 
చూపంది రెండు ప్రాజెకు్ల 
మటి్కట్లు తెగిపోవడంతో 
గ్రామాలకు గ్రామాలు 
వరదలో కొటు్కుపోయ్యి. 
ఎగువమందపలలా, దిగువమందపలలా, 
తొవూ్రుపేట, పులపత్తిరు 
గ్రామాలోలా 20 అడుగుల 
ఎత్తిన వరద ప్రవహంచింది. 
చాల్ వరకు ఇళ్లా క్ల్పోగా, 

ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్న జలప్రళయం విలయం సృష్్ంచింది. 100 మందికి 
పైగా ప్రవాహంలో గలలాంతయ్యారు. పరిస్్త్లు చక్కబడ్న వెంటనే బాధిత్లను 
పర్మరి్శంచి, వారికి తమ వంత్ తక్షణ సాయం అందించేందుకు జనసేన పారీ్ 
నాయకులు మందుకు వచాచిరు. కడప నియోజకవర్ం ఇంఛార్జా శ్రీ స్ంకర 
శ్రీనివాస్ బాధిత్ల కోసం తనవంత్ 300 దుప్టులా, చీరలు, లుంగ్లు కొని వెంట 
తీస్కువెళ్లారు. ఆయ్ గ్రామాలోలా ర్ష్ట కారయాదరు్శలు శ్రీ తాతంశెటి్ నాగేంద్ర, శ్రీ 
మఖరం చాంద్ లతో కలస్ పంపణీ చేశారు. వరద నష్ంపై క్షేత్ర స్యిలో అంచనా 
వేసే ప్రయతనాం చేశారు. మంచినీరు క్డ్ దొరక్క ఇబ్బంది పడుత్ననా వరద బాధిత 
ప్రాంతాలోలా మంచినీటి పాయాకెటులా పంపణీ చేశారు. ప్రభుత్ం నుంచి పూరితి సా్యి 
సహాయం అందే వరకు జనసేన పారీ్ తరఫున అండగా ఉంట్మని హామీ ఇచాచిరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో కడప నగర అధయాక్షులు శ్రీ మాలే శవ, నగర కమిటీ సభుయాలు శ్రీ 
నాగర్జు, శ్రీ బోరెడ్డా నాగేంద్ర, శ్రీ శేషు, శ్రీ శవప్రసాద్, శ్రీ శెటి్పలలా వెంకట ప్రసాద్, 
శ్రీ కొటే్ శ్రీహరి తదితరులు పాల్్నానారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాల్లా ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతుంది. మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

శతఘ్నా నూయాస్: ఆతమోక్రు నియోజకవర్ ఇంచార్జా నల్శెటి్ శ్రీధర్ సా్నిక జనసైనికులతో 
కల్స్, సమశల జల్శయం సందరి్శంచడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా మాట్లాడుత్ 
ప్రస్తిత ప్రభుత్ం పరిపాలన అంటే, ప్రజల భవిషయాత్తిని తాకటు్ పెటి్, లక్షల కోటలా 
రూపాయల అపు్ చేస్, నవరతానాల పేరుతో వారికి పంచి, తమ ఓటు బాయాంకును స్స్్రం 
చేస్కోవడమే అనుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రజల ఆధునిక దేవాలయ్లు అయిన, నీటి 
పారుదల జల్శయ్ల భద్రతను గాల్కొదిలేస్ంది. ఫల్తంగా గత సంవత్సరం, పుల్చింతల 
ప్రాజెకు్ గేటు కొటు్కొని పోయి అపార నష్ం వాటిల్లాంది. ఈ సంవత్సరం కడప జిల్లాలోని 
పంచప్రాజెకు్, అననామయయా ప్రాజెకు్ కొటు్కొనిపోయి అపారమన ఆస్తి నష్ం, ప్రాణనష్ం 
సంభవించిన సంగతి అందరికీ తెల్స్నదే. గత సంవత్సరం వచిచిన వరదలకు సమశల 
జల్శయం మందు భాగంలో 30 అడుగుల గోత్లు పడ్న విషయం అందరికీ తెల్స్ందే. 
ఈ గోత్లను పరిశీల్ంచిన డ్న్్స సేఫ్్ రివూయా కమిటీ, ఈ గోత్లను వెంటనే పూడచికపోతే 

జల్శయ ప్రధ్న కట్డ్నికి మపు్ వాటిలులాత్ందని ప్రభుతా్నికి నివేదిక ఇవ్డం జరిగింది. ప్రభుత్ం ఈ నివేదికను బుట్దాఖలు చేస్, దెబ్బతిననా జల్శయ భాగాలకు మరమమోత్ 
చేయలేదు. జనసేన పారీ్ చాల్ సందర్్లోలా, ఈ విషయమ ధర్నాలు చేస్, ప్రభుత్ం దృష్్కి తీస్కుర్వడం జరిగింది. అయినప్టికీ ప్రభుత్ం నిమమోకు నీరెతితినటు్ వయావహరించి, ప్రజల 
ధన, మాన, ప్రాణాలను గాల్కి వదిలేయడం జరిగింది. ప్రస్తితం సమశల జల్శయంకి వస్తిననా, భారీ వరద కారణంగా, 5 లక్షల 30 వేల క్యాసెకు్కల వరద నీరు జల్శయం నుండ్ 
విడుదల చేయడం జరిగింది. ఫల్తంగా ఆతమోక్రు నియోజకవర్ంలోని అనంతసాగరం, ఆతమోక్రు, చేజరలా, సంగం మండల్లకు చెందిన అనేక గ్రామాలు నీట మనగడమే, కాకుండ్ 
అపారమన ఆస్తి నష్ం సంభవించడం జరిగింది. వేరుశెనగ, వరి తదితర పంటలు, చేపల చెరువలు, రొయయాల చెరువలు వరదల కారణంగా కొటు్కొని పోవడం జరిగింది. ప్రజలు 
తాగేందుకు నీరు లేక, తినేందుకు తిండ్ లేక, ఉండేందుకు గూడు లేక నానా అవస్లు పడ్డారు. ప్రభుత్ం వాలంటీర్ వయావస్ను కవలం ఎనినాకల సమయంలో ప్రజలను భయభ్ంత్లకు 
గురి చేస్ వారికి అనుక్లంగా ఓటు వేయించుకోవడం మాత్రమే కాకుండ్, విపత్కర పరిస్్త్లోలా ప్రజలకు అండగా ఉండేందుకు క్డ్ ఈ వయావస్ను ఉపయోగించవలస్నదిగా జనసేన 
పారీ్ డ్మాండ్ చేస్తింది. ఇప్టికైనా ప్రభుత్ం దెబ్బతిననా ప్రతి ఇంటికి 10 వేల రూపాయల ఆరి్క సహాయం చేయ్లని, పంట నష్ట్నినా అంచనా వేస్ రైత్లకు నష్పరిహారం ఇవా్లని 
జనసేన పారీ్ ఈ సందర్ంగా డ్మాండ్ చేస్తిందని తెల్పారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

సోమశిల జల్శయానిని సందరి్శంచన జనసేన

వరాషాలకు నషటీపోయిన రైతులకు తక్షణ సహాయెం అెంద్ెంచాలి 
శతఘ్నా నూయాస్: శంగనమల శతఘ్నా నూయాస్: శంగనమల 
నియోజకవర్ం, జనసేన పారీ్ నియోజకవర్ం, జనసేన పారీ్ 
అనంతపురం జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ అనంతపురం జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ 
TC.వరుణ్ ఆదేశాల మేరకు సమవారం TC.వరుణ్ ఆదేశాల మేరకు సమవారం 
అనంతపురం జిల్లాలోని శంగనమల అనంతపురం జిల్లాలోని శంగనమల 
నియోజకవర్ంలో బుక్కర్యసమద్రం నియోజకవర్ంలో బుక్కర్యసమద్రం 
మండలం గోవిందపల్లా, భద్రంపల్లా, మండలం గోవిందపల్లా, భద్రంపల్లా, 
కొట్్లపల్లా గ్రామంలో కుండపోత కొట్్లపల్లా గ్రామంలో కుండపోత 

వర్షానికి నష్పోయిన పంటలను పరిశీల్ంచడం జరిగింది. కొనినా వేల ఎకర్లలో వరిపోలంలోకి వర్షానికి నష్పోయిన పంటలను పరిశీల్ంచడం జరిగింది. కొనినా వేల ఎకర్లలో వరిపోలంలోకి 
వరషాపు నీరు ర్వటంతో తీవ్ర పంట నష్ంతో లబోదిబోమంటుననా రైత్లని పర్మరి్శంచడం వరషాపు నీరు ర్వటంతో తీవ్ర పంట నష్ంతో లబోదిబోమంటుననా రైత్లని పర్మరి్శంచడం 
జరిగింది. మొదు్ద నిద్ర పోత్ననా ఈ ప్రభుత్ం రైత్లకు తక్షణ సహాయం కింద 30,000/- జరిగింది. మొదు్ద నిద్ర పోత్ననా ఈ ప్రభుత్ం రైత్లకు తక్షణ సహాయం కింద 30,000/- 
రూపాయలు జనసేన పారీ్ దా్ర్ డ్మాండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన రూపాయలు జనసేన పారీ్ దా్ర్ డ్మాండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
పారీ్ జిల్లా ఉపాధయాక్షులు అంకె ఈశ్రయయా, జిల్లా కారయాదరి్శ చొప్ చంద్రశేఖర్, సంజీవర్యుడు పారీ్ జిల్లా ఉపాధయాక్షులు అంకె ఈశ్రయయా, జిల్లా కారయాదరి్శ చొప్ చంద్రశేఖర్, సంజీవర్యుడు 
సంయుకతి కారయాదరి్శ పురుషోతతిం రెడ్డా, శంగనమల నియోజకవర్ం నాయకులు సాక మరళీకృష్, సంయుకతి కారయాదరి్శ పురుషోతతిం రెడ్డా, శంగనమల నియోజకవర్ం నాయకులు సాక మరళీకృష్, 
ర్గే శవ, ఎర్రిసా్మి, పెది్దర్జు, కిషోర్, దేవరకొండ హరీష్ పాల్్నానారు.ర్గే శవ, ఎర్రిసా్మి, పెది్దర్జు, కిషోర్, దేవరకొండ హరీష్ పాల్్నానారు.

జనసేన నేత గేద ఎర్రి నాయుడు పారిథివ దేహానికి జనసేన నేత గేద ఎర్రి నాయుడు పారిథివ దేహానికి 
నివాళులరిపుెంచిన రాష్ట్ర నాయకులునివాళులరిపుెంచిన రాష్ట్ర నాయకులు

శతఘ్నా నూయాస్: నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ం శతఘ్నా నూయాస్: నరీ్సపటనాం నియోజకవర్ం 
గొలుగొండ మండలం చీడ్గుమమోల గొలుగొండ మండలం చీడ్గుమమోల 
గ్రామానికి చెందిన జనసేన నేత గేదె ఎర్రి గ్రామానికి చెందిన జనసేన నేత గేదె ఎర్రి 
నాయుడు పారి్వ దేహానినా సందరి్శంచిన నాయుడు పారి్వ దేహానినా సందరి్శంచిన 
జనసేన ర్ష్ట ప్రధ్న కారయాదరి్శ శ్రీ బొల్శెటి్ జనసేన ర్ష్ట ప్రధ్న కారయాదరి్శ శ్రీ బొల్శెటి్ 
సతయానార్యణ మరియు నరీ్సపటనాం సతయానార్యణ మరియు నరీ్సపటనాం 
నియోజకవర్ ఇనాచిరిజా శ్రీ ర్జననా వీర నియోజకవర్ ఇనాచిరిజా శ్రీ ర్జననా వీర 
సూరయా చంద్ర మరియు సేవాదల్ కనీ్నర్ సూరయా చంద్ర మరియు సేవాదల్ కనీ్నర్ 
వనెనాంరెడ్డా సతీష్ కుమార్, శ్రీ స్ంకు వనెనాంరెడ్డా సతీష్ కుమార్, శ్రీ స్ంకు 
వెంకటేశ్రర్వ. ఈ కారయాక్రమంలో ర్ష్ట వెంకటేశ్రర్వ. ఈ కారయాక్రమంలో ర్ష్ట 
సెక్రెటరీ శ్రీ సతయా మాట్లాడుత్ జనసేన సెక్రెటరీ శ్రీ సతయా మాట్లాడుత్ జనసేన 
పారీ్కి తీరని లోటని స్గ్రామంలో పారీ్ పారీ్కి తీరని లోటని స్గ్రామంలో పారీ్ 
కారయాక్రమాల కంటే విశాఖపటనాంలో కారయాక్రమాల కంటే విశాఖపటనాంలో 
భీమిల్ నియోజకవర్ం సంబంధించి అనినా భీమిల్ నియోజకవర్ం సంబంధించి అనినా 
కారయాక్రమాలు చూస్కుంట్ ఉండేవారని కారయాక్రమాలు చూస్కుంట్ ఉండేవారని 

ఇల్ంటి వయాకితి ఈరోజు లేరు అని చెప్డ్నికి మాటలు ర్వడం లేదని ఆ కుటుంబానికి ఇల్ంటి వయాకితి ఈరోజు లేరు అని చెప్డ్నికి మాటలు ర్వడం లేదని ఆ కుటుంబానికి 
జనసేన పారీ్ తరఫున అండగా ఉంట్మని తెల్యజేశారు. వీరి వెంట నరీ్సపటనాం గ్రామీణ జనసేన పారీ్ తరఫున అండగా ఉంట్మని తెల్యజేశారు. వీరి వెంట నరీ్సపటనాం గ్రామీణ 
అధయాక్షుడు వూది చక్రవరితి, నరీ్సపటనాం టౌన్ నాయకులు నాగు, నాతవరం మండలం నాయకులు అధయాక్షుడు వూది చక్రవరితి, నరీ్సపటనాం టౌన్ నాయకులు నాగు, నాతవరం మండలం నాయకులు 
వెంకటరమణ పారి్వదేహం సందరి్శంచడ్నికి వెళ్లారు.వెంకటరమణ పారి్వదేహం సందరి్శంచడ్నికి వెళ్లారు.

దంతుకుర్రు గ్రామంల్ బూల రాజు కుట్ంబానికి దంతుకుర్రు గ్రామంల్ బూల రాజు కుట్ంబానికి 
బాసటగా పతాని బాలకృష్ణబాసటగా పతాని బాలకృష్ణ

శతఘ్నా నూయాస్: మమిమోడ్వరం నియోజకవర్ జనసేనపారీ్ ఇంచారిజా, ర్ష్ట PAC సభుయాలు శతఘ్నా నూయాస్: మమిమోడ్వరం నియోజకవర్ జనసేనపారీ్ ఇంచారిజా, ర్ష్ట PAC సభుయాలు 
శ్రీ పతాని బాలకృష్ త్ఫాన్ వలలా ఇటీవల కురిస్న భారీ వర్షాలకు కాట్రేనికోన మండలం శ్రీ పతాని బాలకృష్ త్ఫాన్ వలలా ఇటీవల కురిస్న భారీ వర్షాలకు కాట్రేనికోన మండలం 
దొంత్కుర్రు గ్రామంలో బూల ర్జు కుటుంబం నివస్ంచే గృహం క్ల్పోవటం దొంత్కుర్రు గ్రామంలో బూల ర్జు కుటుంబం నివస్ంచే గృహం క్ల్పోవటం 
జరిగింది. ఈ విషయం తెలుస్కుననా ర్ష్ట జనసేనపారీ్ PAC సభుయాలు మమిమోడ్వరం జరిగింది. ఈ విషయం తెలుస్కుననా ర్ష్ట జనసేనపారీ్ PAC సభుయాలు మమిమోడ్వరం 
నియోజకవర్ ఇంచారిజా శ్రీ పతాని బాలకృష్ ఆ కుటుంబానినా పర్మరి్శంచి వారికి 25 నియోజకవర్ ఇంచారిజా శ్రీ పతాని బాలకృష్ ఆ కుటుంబానినా పర్మరి్శంచి వారికి 25 
కజీల బియయాం, కిర్ణా సామానులా, కటు్కోవడ్నికి బట్లు, దుప్టులా, అదే విధంగా కజీల బియయాం, కిర్ణా సామానులా, కటు్కోవడ్నికి బట్లు, దుప్టులా, అదే విధంగా 
5000 రూపాయల నగదు బాధిత కుటుంబసభుయాలకు అందచేశారు. ఈ సందర్ంగా 5000 రూపాయల నగదు బాధిత కుటుంబసభుయాలకు అందచేశారు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్లాడుత్ భారీ వర్షాల వలలా పాడైపోయిన ఇళ్ళు, అల్గే వరి పంట ఆయన మాట్లాడుత్ భారీ వర్షాల వలలా పాడైపోయిన ఇళ్ళు, అల్గే వరి పంట 
పల్లకు అధికారులను పంప సర్్ చేయించి ర్ష్ట ప్రభుత్ం తక్షణం బాధిత్లకు పల్లకు అధికారులను పంప సర్్ చేయించి ర్ష్ట ప్రభుత్ం తక్షణం బాధిత్లకు 
పరిహారం అందచెయ్యాలని ఆయన డ్మాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా పరిహారం అందచెయ్యాలని ఆయన డ్మాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా 
జనసేనపారీ్ కారయాదరి్శ జక్కంశెటి్ బాలకృష్, మండల జనసేనపారీ్ కనీ్నర్ మోకా జనసేనపారీ్ కారయాదరి్శ జక్కంశెటి్ బాలకృష్, మండల జనసేనపారీ్ కనీ్నర్ మోకా 
బాలప్రసాద్, మండల ఉపాధయాక్షులు కాయల బలర్ం, మండల కారయాదరి్శ సంసాని బాలప్రసాద్, మండల ఉపాధయాక్షులు కాయల బలర్ం, మండల కారయాదరి్శ సంసాని 
పాండు రంగార్వ, మండల ప్రచార కారయాదరి్శ అడపా సాయి, మండల కోశాధికారి పాండు రంగార్వ, మండల ప్రచార కారయాదరి్శ అడపా సాయి, మండల కోశాధికారి 
గిడ్డా రతనాశ్రీ, మండల కారయా నిర్్హక కారయాదరి్శ భీమాల సూరయానాయుడు, మండల గిడ్డా రతనాశ్రీ, మండల కారయా నిర్్హక కారయాదరి్శ భీమాల సూరయానాయుడు, మండల 
కారయానిర్్హక సభుయాలు లక్ష్మీ నార్యణ, మచచి శ్రీను, గుర్రాల బాలర్జు, అదేవిధంగా కారయానిర్్హక సభుయాలు లక్ష్మీ నార్యణ, మచచి శ్రీను, గుర్రాల బాలర్జు, అదేవిధంగా 
జనసేన నాయకులు గోదాస్ పుండరీష్, దూడల సా్మి, నూకలు దుర్బాబు, చంటి జనసేన నాయకులు గోదాస్ పుండరీష్, దూడల సా్మి, నూకలు దుర్బాబు, చంటి 
బాబు, ఓగురి భాగయాశ్రీ, నూతనబాబు, కడల్ వెంకటేశ్రర్వ, ర్జా జనసేనపారీ్ బాబు, ఓగురి భాగయాశ్రీ, నూతనబాబు, కడల్ వెంకటేశ్రర్వ, ర్జా జనసేనపారీ్ 
నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానారు.నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానారు.

జనసేనాని స్దా్ధంతాలు నచ్చ జనసేనల్ చేరిన ఏలూరు యువతజనసేనాని స్దా్ధంతాలు నచ్చ జనసేనల్ చేరిన ఏలూరు యువత
శతఘ్నా నూయాస్:  పశచిమగోదావరి జిల్లా, ఏల్రు నగరం 14,15వ డ్విజన్ లో జనసేన పారీ్ శతఘ్నా నూయాస్:  పశచిమగోదావరి జిల్లా, ఏల్రు నగరం 14,15వ డ్విజన్ లో జనసేన పారీ్ 
స్దాధింతాలు నచిచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ తో కల్స్ నడవడ్నికి స్దధిపడ్న 150 మంది యువకులను స్దాధింతాలు నచిచి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ తో కల్స్ నడవడ్నికి స్దధిపడ్న 150 మంది యువకులను 
శ్రీ పైడ్ లక్షష్మణర్వ ఆధ్రయాంలో పారీ్ కండువా కప్ పారీ్లోకి సాదరంగా ఆహా్నించిన శ్రీ పైడ్ లక్షష్మణర్వ ఆధ్రయాంలో పారీ్ కండువా కప్ పారీ్లోకి సాదరంగా ఆహా్నించిన 
ఏల్రు జనసేన పారీ్ ఇంఛారిజా శ్రీ రెడ్డా అప్ల నాయుడు.ఏల్రు జనసేన పారీ్ ఇంఛారిజా శ్రీ రెడ్డా అప్ల నాయుడు.

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


100 మెంద్ అనాధలకు భోజనెం పా్యకెట్్ల 
పెంచిన జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పలుపు మేరకు 
నరసర్వపేట జనసేన పారీ్ మండల పారీ్ ప్రెస్డ్ంట్ కృష్ంశెటి్ 
గోవిందా ఆధ్రయాంలో త్ఫాన్ వరషాంతో ఇబ్బంది పడుత్ననా 100 మంది 
అనాధలకు ఆదివారం భోజనం పాయాకెటులా పంపణీ చేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పారీ్ జిల్లా కారయాదరి్శ అదే్దపల్లా ఆనందబాబు, 
మేడ్శెటి్ ర్మార్వ, కృష్ంశెటి్ స్ద్దయయా, గుపతి శ్రీకాంత్, యనమల 
కొండ, ర్మ్ శెటి్ ర్మకృష్, బోనం జయర్ం, జమమోల బొర్యయా, 
దేవయయా, ఏడుకొండలు తదితరులు పాల్్నానారు.

జనసేనని ప్లుపుమేరకు అనెంతపురెం బయలుదేరిన 
కాకినాడ జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: కాకినాడ, ప్రారిధించే పెదవల కనానా సేవించే చేత్లు మిననా, 
జనసేన పారీ్ ర్ష్ట అధయాక్షుడు శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ పలుపుమేరకు కాకినాడ 
స్టీ ఇంచార్జా మతాతి శ్రీ శశధర్ ఆదేశానుసారం ర్యలసీమ ప్రాంతానికి 
బయలుదేరిన కాకినాడ స్టీ జనసైనికులు ర్యలసీమ వరద ప్రాంతంలో 
వరద బాధిత్లకు పంపణీ చేయడ్నికి భారీ ఎత్తిన రగు్లు, త్వాలు మరియు 
సబు్బలు పంపంచడం జరిగింది.

మంగళవారం, 23 నవంబర్ 2021

ఇెండస్ట్రియల్ ఎసేటీట్ లో వీధి దీపాలు ఏరాపుట్ చేయాలని 
జనసేన డిమెండ్

శతఘ్నా నూయాస్: ప్రకాశం జిల్లా, మార్్కపురం నియోజకవర్ంలో ఇండస్్రాయల్ ఎసే్ట్ 2వ 
వార్డా ప్రజలు తరుపున NH565 రోడ్ లో ఉననా వీధి దపాలు ఎసే్ట్ నుండ్ ర్యవరం 
రైలే్ ఫ్లా ఓవర్ వరకు ఉననా NH565 రోడుడాకి మధయాలో ఉననా లట్్స గత సంవత్సరననార 
నుండ్ వెలగడం లేదు. 08/11/2021 న 8 గంటల సమయంలో ఎసే్ట్ భారత్ పెట్రోల్ 
బంక్ నందు ప్రమాదం జరిగింది. భారత్ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద చీకటి ఉండడం వలలా టిప్ర్ 
ల్రీని డ్ కొటి్న ది్చక్ర వాహనమ. అల్గే ST.ANNS సూ్కల్ దగ్ర ఏకి్సడ్ంట్్స 

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

కడప జిల్్లలో వరద బాధిత ప్ెంతాలకు జనసేన అెండ
శతఘ్నా నూయాస్:  కడప జిల్లాలో వరద బీభత్సం వలలా తీవ్రంగా నష్పోయిన ర్జంపేట 
మండలం లోని ఆరు గ్రామాలు. నందల్రు మండలంలోని మూడు గ్రామాలను 
కడప జిల్లా జనసేన పారీ్ నాయకులు 20వ తేదన మందపల్లా సందరి్శంచి 
పర్మరి్శంచి ఉడతా భకితిగా దుప్టులా,చీరలు,పంచలు, పంచి మన్ధైర్యానినా 
కల్్ంచి జనసేన పారీ్ అండగా ఉంటుందని తెలుపడం జరిగింది. దంట్లా 
భాగంగా జనసేన పారీ్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్_కళ్యాణ్ గారు స్ందించి వెంటనే 
కాల్ కాన్ఫరెన్్స లో కడప జిల్లా నాయకులతో విషయ్నినా తెలుస్కుని పీఏసీ చైరమోన్  
శ్రీ నాదెండలా మన్హర్ గారిని క్షేత్రసా్యికి వెళ్లా నష్ట్నినా, వరదల ఉతా్తానినా లోత్గా 
పరిశీల్ంచి బాధిత్లకు సా్ంతన కల్గించమని ఆదేశంచారు. 
PAC చైరమోన్ శ్రీ నాదెండలా_మన్హర్ గారు 24వ తేద బుధవారం మధ్యాహనాం 12 
గంటలకు ర్మాపురం చెకో్స్్ ఆకపాడు క్రాస్ నుండ్ తోగురు పేట, మందపల్లా, 
పులపత్తిరు గ్రామాలు సందరి్శంచి బాధిత్లను పర్మరి్శంచి, మెడ్కల్ కాయాంపు 
ను ప్రారంభించి, అననామయయా ప్రాజెకు్ సందరి్శంచి, ప్రభుత్ నిరలాక్షాయానినా, అజాగ్రతతిను, 
ప్రశనాంచి బాధిత్ల పక్షాన గళం వినిపంచబోత్నానారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా 
వాయాపతింగా జనసేన నాయకులు, ఇనాచిర్జా  లు పాల్్ంట్రు. తదుపరి ర్జంపేట లోని 
పదమోప్రియ కల్యాణ మండపం లో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ప్రెస్ మీట్ కలదని 
కడప ఇంచార్జా శ్రీ స్ంకర శ్రీనివాస్ తెల్పారు.

జరుగుత్నానాయి. ఇండస్్రాయల్ ఏరియ్ కావడం వలలా ర్త్రిపూట రోడ్ సైడ్ లో భారీ కంటైనరులా, టిప్ర్ 
ల్రీలు, పెద్ద పెద్ద వాహనాలు ఆపుత్నానారు. అల్గే NH రోడ్ దాటుటకు ఎటువంటి జెబ్ర క్రాస్ంగ్ గురుతిలు 
లేవ, మరియు వాహనాలు నిదానంగా ర్వట్నికి యెల్లా చొల్ర్ లట్్స క్డ్ లేవ. NH కి సంబంధించి 
ఎటువంటి స్గనాల్్స లేవ. ఎసే్ట్, స్ందరయయా కాలనీ మరియు ర్యవరం ప్రజలు ఈల్ంటి ప్రమాదాలు 
అరికటి్, త్రగా ఈ సమసయాని పరిష్కరించాలని కోరుచునానామ. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేనపారీ్ జిల్లా 
కారయాదరి్శ తిరుమలశెటి్ వీరయయా, సంయుకతి కారయాదరు్శలు యన్. వి. స్ర్ష్ బాబు, చిననా పాల్, జనసైనికులు 
వెంకటర్వ, వీరిశెటి్ శ్రీనివాస్లు, హరీష్ పాల్్నానారు.
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