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సంత జిల్లాకు ఏమీ చెయయూని ముఖయూమంత్రి...

రాష్ట్రానికి ఎం చేస్తారు...?
సంత జిల్లాను పట్టంచుకోని సీఎం రాష్ట్రానికి ఏం చేస్తారు?
• ఎనినికలు వస్తా మండల్నికో మంత్రి… గ్రామానికో ఎమ్మెల్యూను పంపిస్తారు
• విపత్తాలు సంభవిస్తా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యూలు ఏమైపోయారు?
• ఇసుక వాయూపారం కోసం రాష్ట్రానిని అమ్మెశారు
• ఇసుక మాఫియా వల్లా కడప జిల్లాలో విపత్తా
• కడప జిల్లాలోని వరద బాధిత గ్రామాలోలా జనస్న పి.ఎ.సి. ఛైరమెన్ శ్రీ 
నాదండలా మనోహర్ పరయూటన
వరదలు, భారీ వర్షాలతో సర్వం కోల్పోయిన నిర్్సితులు చెట్ల కవంద 
బతుకుతువంటే ముఖ్యమవంత్రి తూతూ మవంత్వంగా ఏరియల్ సర్్ నిర్హవంచి 
వెళ్్లపోవడవం చాలా దురదృష్టకరమన్నారు జనసేన పారీ్ట ర్జకీయ 
వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దవండ్ల మనోహర్. సవంత జిలా్లక కష్టవం వసేతే 
స్యవంగా పర్యటవంచలేని ముఖ్యమవంత్రి ఎవందుకని నిలదీశారు. హెలీకాప్టర్ 
వేసుకువచిచి తిరిగి వెళ్్లపోయి ఎక్కడో కూరుచిని కబురు్ల చెబితే ఎలా అన్నారు. 
ముఖ్యమవంత్రి స్యవంగా దబ్బ తిననా గ్రామాల్్ల పర్యటవంచి భరోసా కలపోవంచి 
ప్రభుత్వం నవంచి తక్షణవం సహాయవం అవందవంచాలని డిమావండ్ చేశారు. కడప 
జిలా్లల్ భారీ వర్షాలు, వరదలకు నష్టపోయిన ప్వంతాల్్ల బుధవారవం శ్రీ 
మనోహర్ పర్యటవంచారు. అననామయ్య డామ్ కట్ట దగువ ప్వంతవంల్ వరద 
మువంపుకు గురైన నవందలూరు మవండలవం తొగురుపేటల్ బాధితులన 
పర్మరి్శవంచారు. కూలపోయిన ఇళ్లన పరిశీలవంచి వారిక ధైర్యవం 
చెపాపోరు. వరద తీవ్రత, ప్రభుత్ సాయవంపై ఆర్ తీశారు. బాధితులకు 
నితా్యవసర్లు, దుపపోట్్ల, పాత్లు అవందవంచారు. అనవంతరవం శ్రీ న్దవండ్ల మనోహర్ మీడియాతో మాట్్లడుతూ “ఎనినాకలు వసేతే మవండలానికో మవంత్రిని, 
గ్రామానికో శాసనసభు్యడిని పవంపే పాలకులు ప్రజలు కష్్టల్్ల ఉవంటే సాయవం అవందవంచేవందుకు మాత్వం మువందుకు ర్వడవం లేదని సపోష్టవం చేశారు. గ్రామాలకు 
గ్రామాలు కొట్్టకుపోతే ప్రజలకు సాయవం అవందవంచడానిక మవండలానికో మవంత్రిని ఎవందుకు పవంపడవం లేదని ప్రశనావంచారు. ఇవంత విపతుతే వసేతే సహాయవం కోసవం 
జిలా్లకు రవండు కోట్ల రూపాయలా ఇచేచిద? ఇవంతకన్నా దారుణవం ఉవంట్వందా? ఇనినా కుట్వంబాలు రోడుడున పడితే సాథానికవంగా ఉననా న్యకులు ఏమయా్యరు? 
ఇవంతకవంటే దారుణవం ఉవంట్వందా? ఇతర గ్రామాల నవంచి ప్రజలు వచిచి సాట వారిక సాయవం అవందసుతేవంటే ప్రభుత్వం నవంచి ఎవందుకు సహాయ కార్యక్రమాలు 
లేవో తెలయడవం లేదు.

• ప్రశ్నిస్తా ప్రతిపక్షాలను దూషంచేవాళ్లా.. ప్రజల కష్ట్టలకు స్ందంచరా?
సీఎవం లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ అని పెద్దపెద్ద మాటలు చెబుతారుగానీ సవంత జిలా్లల్ మాత్వం పర్యటవంచ లేరు. ఇవంతకవంటే అధ్్ననామైన పరిసిథాతి ఉవంట్వందా. 
గ్రామాలకు గ్రామాలు కొట్్టకుపోయాయి. ఇళ్్ల, గుళ్ళు కొట్్టకు పోయాయి, రహదారులు, చెట్్ల, పశుసవంపద పోయివంద. పొలాలు పోయాయి. న్లుగు 
రోజులుగా కనీసవం వైద్య సదుపాయాలు లేవు. ఇపపోట వరకు గ్రామాలకు కరవంట్ సదుపాయవం కూడా పునరుద్ధరివంచ లేదు. చిననాపిల్లలతో బికు్కబికు్క మవంటూ 
ఆరుబయట ఇసుకల్నే కాలవం వెళ్లదీసే పరిసిథాతి కనిపిసతేవంద. కడప నవంచి ముఖ్యమవంత్రి, ఉప ముఖ్యమవంత్రి, అవందరికవంటే పెద్ద మవంత్రి ప్రభుత్ సలహాదారు 
ఉన్నారు. ఏమైన్ ప్రశనాసేతే ప్రెస్ మీట్్ల పెట్ట ప్రతిపక్షాలన దూషిసాతేరు. ప్రజలకు కష్టవం వసేతే మీరవందుకు ర్వడవం లేదు. మీరు ఎవందుకు మాట్్లడడవం లేదు. 
ప్రజలు కలెక్టర్ క, ఆరీడువోక ఓట్ వేశార్? మవంచి పాలన అవందసాతేరని శ్రీ జగన్ రడిడు గారిని సవంత కుమారుడిగా భావివంచి ఆశీర్దవంచి ప్రజలు ఓట్ వేశారు. 
151 సీట్్ల కట్టబెడితే ఇలా ప్రవరితేవంచడవం చాలా బాధ కలగిసతేవంద. ఇళ్్ల కొట్్టకుపోయి మహళలు చాలా ఇబ్బవందకరమైన పరిసిథాతుల్్ల ఉన్నారు. రవెన్్య 
అధికారులు ఏమైపోయారో తెలయడవం లేదు.
• ఇసుక మాఫియా స్వార్ంతోనే విపత్తా
మానవ తపిపోదవం కారణవంగానే ఈ విపతుతే వచిచివంద. కేవలవం ఇసుక మాఫియా సా్ర్ధవం కారణవంగానే గ్రామాలకు గ్రామాలు మునిగిపోయాయి. ఈ విపతుతే మానవ 
తపిపోదవం. వారి వా్యపార్ల కోసవం, ఇసుకన దోచుకోవడవం కోసవం నీటని ఆపేసి ఇవంతట దారుణ విలయానిక కారకులయా్యరు. ఇసుక వా్యపారవం కోసవం ర్ష్్రానినా 
అమ్్మశారు. మీరు సవంపాదవంచివంద సరిపోక దోచుకోవడవం కోసవం ఇలావంట పనలు చేసుతేవంటే మిమ్మలనా ఏమన్ల. ఎక్కడిక వెళ్తేవంద ఈ ర్ష్టవం. పరిపాలన్ 
దక్షత లేని ముఖ్యమవంత్రి. వర్్క ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తే ఇవంట నవంచి రవండు వీడియో కాల్స్ పెట్్టకుని అదుభుతవంగా అభివృద్ధ జరుగుతోవందని చెబుతున్నారు.
• పాదయాత్ర చూసి మురిసినవాళ్ళు ఓస్రి ఇటు చూడండి
ఈ రోజు ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్ష పారీ్ట జనసేన బాధిత ప్రజల మధ్యకు వచాచివం. గ్రామాల్్ల పర్యటవంచి బాధితులనా మనవవంతు ఆదుకోవాలని శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ఆదేశవంచారు. సర్స్వం కోల్పోయిన వారి కోసవం పారీ్ట తరఫున నితా్యవసర సరుకులు, వసుతే సామాగ్రి, దుపపోట్్ల అవందచేసుతేన్నావం. మెడికల్ 
కా్యవంపులు నిర్హసుతేన్నావం. మొదట విడత జనసేన పారీ్ట పర్యటనల్్ల భాగవంగా వరద నష్్టనినా అవంచన్ వేసిన తర్్త రవండో విడత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ స్యవంగా 
వసాతేరు. ఇక్కడ ఉననా అధ్్ననామైన పరిసిథాతులు ర్ష్ట ప్రజలవందరికీ తెలయాల. శ్రీ జగన్ రడిడు గారి పాదయాత్ చూసి మురిసిపోయిన వారవంతా ఇక్కడిక వచిచి 
ప్రజల దుసిథాతి చూడవండి. ర్జవంపేట, రైలే్ కోడూరు నియోజకవర్గాల్్ల హృదయ విదారక పరిసిథాతులు ఉన్నాయ”న్నారు. తొగురుపేట వెళళువందుకు మువందుగా 
చొపపోవారిపలె్ల వద్ద బసుస్లు వరద ప్రవాహవంల్ కొట్్టకుపోయి ప్రయాణీకులు గల్లవంతైన ప్వంతానినా శ్రీ న్దవండ్ల మనోహర్ పరిశీలవంచారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ 
జనసేన పారీ్ట న్యకులు శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, డా.పసుపులేట హరిప్రసాద్, శ్రీ తాతవంశెట్ట న్గవంద్ర, శ్రీ ముకరవం చావంద్, శ్రీ సువంకర శ్రీనివాస్, 
డా.వెవంకట సుబ్బయ్య, శ్రీ మలశెట్ట వెవంకటరమణ, శ్రీమతి పతితేపాట కుసుమకుమారి, శ్రీ కనకర్జు, శ్రీమతి ఆకెపాట సుభాషిణి, శ్రీ కరణ్ ర్యల్, డా.బొడ్డుపల్ల 
రఘు, డా.పాకన్ట గౌతమ్ ర్జ్, శ్రీ ర్జారడిడు తదతరులు పాల్గాన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అధికార పార్్ట ఇసుక దాహంతోనే గ్రామాలకు గ్రామాలు కొటు్టకుపోయాయి
• ఈ విపత్తా ప్రకృతి వలలా వచ్చందని చెప్్ నైతికత ఏ అధికార పార్్ట నేతకీ • ఈ విపత్తా ప్రకృతి వలలా వచ్చందని చెప్్ నైతికత ఏ అధికార పార్్ట నేతకీ 
ల్దుల్దు
• అధికారులు సకాలంలో ప్రజలను అప్రమతతాం చేయల్దు• అధికారులు సకాలంలో ప్రజలను అప్రమతతాం చేయల్దు
• కడప జిల్లా ఎగువ మందపల్లాలో జనస్న పార్్ట మ్డికల్ కాయూంప్ • కడప జిల్లా ఎగువ మందపల్లాలో జనస్న పార్్ట మ్డికల్ కాయూంప్ 
ప్రారంభంచన శ్రీ నాదండలా మనోహర్ప్రారంభంచన శ్రీ నాదండలా మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: అధికారవంల్ ఉననా వారి ఇసుక దాహవం.. విపరీతమైన శతఘ్నా న్్యస్: అధికారవంల్ ఉననా వారి ఇసుక దాహవం.. విపరీతమైన 
ధన దాహవం కారణవంగానే గ్రామాలకు గ్రామాలు కొట్్టకుపోతున్నాయని ధన దాహవం కారణవంగానే గ్రామాలకు గ్రామాలు కొట్్టకుపోతున్నాయని 
జనసేన పారీ్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దవండ్ల జనసేన పారీ్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దవండ్ల 
మనోహర్ సపోష్టవం చేశారు. కృత్రిమ ఇసుక కొరత తీసుకువచిచి తదా్ర్ మనోహర్ సపోష్టవం చేశారు. కృత్రిమ ఇసుక కొరత తీసుకువచిచి తదా్ర్ 
సృషి్టవంచిన విధ్వంసవం పచచిట కుట్వంబాల్్ల విష్దవం నివంపివందన్నారు. సృషి్టవంచిన విధ్వంసవం పచచిట కుట్వంబాల్్ల విష్దవం నివంపివందన్నారు. 
ఇసుక మాఫియాల్ ర్జకీయ న్యకుల ప్రమ్యవం కారణవంగా ఇసుక మాఫియాల్ ర్జకీయ న్యకుల ప్రమ్యవం కారణవంగా 
దోపిడి పెరిగిపోయివందన్నారు. అధికార పారీ్టక చెవందన ఏ న్యకుడికీ దోపిడి పెరిగిపోయివందన్నారు. అధికార పారీ్టక చెవందన ఏ న్యకుడికీ 
ఈ విపతుతే ప్రకృతి వల్ల వచిచివందని చెపేపో నైతిక ధైర్యవం లేదన్నారు. ఈ విపతుతే ప్రకృతి వల్ల వచిచివందని చెపేపో నైతిక ధైర్యవం లేదన్నారు. 
బుధవారవం అననామయ్య డా్యవం కట్ట తెగి వచిచిన వరదల కారణవంగా బుధవారవం అననామయ్య డా్యవం కట్ట తెగి వచిచిన వరదల కారణవంగా 
భారీగా నష్టపోయిన కడప జిలా్ల, ఎగువమవందపల్ల గ్రామవంల్ జనసేన భారీగా నష్టపోయిన కడప జిలా్ల, ఎగువమవందపల్ల గ్రామవంల్ జనసేన 
పారీ్ట డాక్టర్స్ సెల్ ఏర్పోట్ చేసిన మెడికల్ కా్యవంపున సవందరి్శవంచారు. పారీ్ట డాక్టర్స్ సెల్ ఏర్పోట్ చేసిన మెడికల్ కా్యవంపున సవందరి్శవంచారు. 
మవందపల్ల గ్రామవంల్ వరదలు సృషి్టవంచిన విలయానిక 12 మవంద మవందపల్ల గ్రామవంల్ వరదలు సృషి్టవంచిన విలయానిక 12 మవంద 
ప్ణాలు కోల్పోగా, పదుల సవంఖ్యల్ ఇళ్్ల నేలమట్టవం అయా్యయి. ప్ణాలు కోల్పోగా, పదుల సవంఖ్యల్ ఇళ్్ల నేలమట్టవం అయా్యయి. 
వవందల సవంఖ్యల్ పశువులు కొట్్టకుపోయాయి. ఆ గ్రామవంల్ పర్యటన వవందల సవంఖ్యల్ పశువులు కొట్్టకుపోయాయి. ఆ గ్రామవంల్ పర్యటన 
సవందరభువంగా శ్రీ న్దవండ్ల మనోహర్ మాట్్లడుతూ “అధికారులు సవందరభువంగా శ్రీ న్దవండ్ల మనోహర్ మాట్్లడుతూ “అధికారులు 
ప్రజలకు ఆలస్యవంగా సమాచారవం అవందవంచారు. రవండు మూడు రోజుల ప్రజలకు ఆలస్యవంగా సమాచారవం అవందవంచారు. రవండు మూడు రోజుల 
మువందు అప్రమతతేవం చేసి ఉవంటే ఎవరిక వారు జాగ్రతతే పడ్వారు. మువందు అప్రమతతేవం చేసి ఉవంటే ఎవరిక వారు జాగ్రతతే పడ్వారు. 
ఇవంత మవంద ప్ణాలు కోల్పోయే పరిసిథాతి వచేచిద కాదు. అక్రమారజెన ఇవంత మవంద ప్ణాలు కోల్పోయే పరిసిథాతి వచేచిద కాదు. అక్రమారజెన 
ధ్్యయవంగా ర్జకీయ న్యకులు చేసిన పనల వలే్ల ఇలావంట పరిసిథాతులు ధ్్యయవంగా ర్జకీయ న్యకులు చేసిన పనల వలే్ల ఇలావంట పరిసిథాతులు 
దాపురివంచాయి. ప్రజలవంతా ఆ విషయానినా గమనివంచాల. ముఖ్యమవంత్రి దాపురివంచాయి. ప్రజలవంతా ఆ విషయానినా గమనివంచాల. ముఖ్యమవంత్రి 
చిననా చిననా ఎలక్షన్ కోసవం గ్రామాల్్ల, పట్టణాల్్ల మవంత్రులు, ఎమె్మలే్యలన చిననా చిననా ఎలక్షన్ కోసవం గ్రామాల్్ల, పట్టణాల్్ల మవంత్రులు, ఎమె్మలే్యలన 
ఇవంఛారుజెలుగా పెట్ట, మకావం వేయివంచి ప్రజలనా భయభ్వంతులకు గురి చేసి ఇవంఛారుజెలుగా పెట్ట, మకావం వేయివంచి ప్రజలనా భయభ్వంతులకు గురి చేసి 
మరీ ఓట్్ల వేయివంచుకువంట్న్నారు. మరి ప్రజలకు ఆపద వచిచినపుపోడు మరీ ఓట్్ల వేయివంచుకువంట్న్నారు. మరి ప్రజలకు ఆపద వచిచినపుపోడు 
ఒక్క మవంత్రి కూడా గ్రామాల్్ల ఎవందుకు మకావం వేయడవం లేదు? శాసన ఒక్క మవంత్రి కూడా గ్రామాల్్ల ఎవందుకు మకావం వేయడవం లేదు? శాసన 
సభు్యలు ఎవందుకు ఈ ప్వంతాలకు వచిచి తిరగడవం లేదు. ప్రజలు మవంచి సభు్యలు ఎవందుకు ఈ ప్వంతాలకు వచిచి తిరగడవం లేదు. ప్రజలు మవంచి 
ప్రభుత్వం కోసవం, పరిపాలన అవందసాతేరననా నమ్మకవంతో ఓట్ వేశారు. ప్రభుత్వం కోసవం, పరిపాలన అవందసాతేరననా నమ్మకవంతో ఓట్ వేశారు. 
అధికార యవంత్వంగానినా చూసి ఓట్ వేయలేదు. ప్రసుతేతవం ప్రభుత్వంల్ అధికార యవంత్వంగానినా చూసి ఓట్ వేయలేదు. ప్రసుతేతవం ప్రభుత్వంల్ 
ఉననా వారి వ్యవహార శైల చూసేతే విచిత్వంగా అనిపిసతేవంద. వారి వా్యపారవం ఉననా వారి వ్యవహార శైల చూసేతే విచిత్వంగా అనిపిసతేవంద. వారి వా్యపారవం 
కోసవం వేసిన ఎతుతేగడల వల్ల ఇవంత నష్టవం వాటల్లవంద. సవంత జిలా్లకు కోసవం వేసిన ఎతుతేగడల వల్ల ఇవంత నష్టవం వాటల్లవంద. సవంత జిలా్లకు 

ఆపద వసేతే ముఖ్యమవంత్రి ఈ రోజు వరకు పర్యటవంచలేదు. భరోసా ఆపద వసేతే ముఖ్యమవంత్రి ఈ రోజు వరకు పర్యటవంచలేదు. భరోసా 
కలపోవంచే న్యకుడి కోసవం ప్రజలు ఎదురుచూసుతేన్నారు. మావవంతుగా కలపోవంచే న్యకుడి కోసవం ప్రజలు ఎదురుచూసుతేన్నారు. మావవంతుగా 
జనసేన పారీ్ట తరఫున శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మ్రకు జనసేన పారీ్ట తరఫున శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మ్రకు 
మవందపల్ల గ్రామవంల్ మెడికల్ కా్యవంపు ఏర్పోట్ చేయడవం జరిగివంద. మవందపల్ల గ్రామవంల్ మెడికల్ కా్యవంపు ఏర్పోట్ చేయడవం జరిగివంద. 
పారీ్ట డాక్టర్స్ సెల్ ఈ కా్యవంపు ఏర్పోట్ చేశారు. వైద్య సేవలతో పాట్ పారీ్ట డాక్టర్స్ సెల్ ఈ కా్యవంపు ఏర్పోట్ చేశారు. వైద్య సేవలతో పాట్ 
మవందులు కూడా అవందవంచే విధవంగా వైదు్యలు మువందుకు వచాచిరు. శ్రీ మవందులు కూడా అవందవంచే విధవంగా వైదు్యలు మువందుకు వచాచిరు. శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి తరఫున నిత్యవసర వసుతేవులు, కొవంత మొతతేవం ఆరి్ధక పవన్ కళ్్యణ్ గారి తరఫున నిత్యవసర వసుతేవులు, కొవంత మొతతేవం ఆరి్ధక 
సాయవం కూడా అవందసుతేన్నావం. ఇక్కడ జరుగుతుననా సేవా కార్యక్రమాలు సాయవం కూడా అవందసుతేన్నావం. ఇక్కడ జరుగుతుననా సేవా కార్యక్రమాలు 
చూసి అనినా జిలా్లల నవంచి మా పారీ్ట న్యకులు భరోసా కలపోవంచేవందుకు చూసి అనినా జిలా్లల నవంచి మా పారీ్ట న్యకులు భరోసా కలపోవంచేవందుకు 
మువందుకు వసుతేన్నారు. ఎవరి వవంతు వారు సాయవం పవంపుతున్నారు. శ్రీ మువందుకు వసుతేన్నారు. ఎవరి వవంతు వారు సాయవం పవంపుతున్నారు. శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ తరఫున దాతలవందరికీ ధన్యవాదాలు. వరదలు మువంచెతితేన పవన్ కళ్్యణ్ తరఫున దాతలవందరికీ ధన్యవాదాలు. వరదలు మువంచెతితేన 
సమయవంల్ అర్ధర్త్రి వేళ కూడా యువకులు, జనసైనికులు చాలా సమయవంల్ అర్ధర్త్రి వేళ కూడా యువకులు, జనసైనికులు చాలా 
మవంద ప్ణాలు కాపాడారు. వారిక అభినవందనలు తెలయచేసుతేన్నావం. మవంద ప్ణాలు కాపాడారు. వారిక అభినవందనలు తెలయచేసుతేన్నావం. 
దేశవంల్ ఏ ర్జకీయ పారీ్ట కూడా ఈ సాథాయిల్ సేవా కార్యక్రమాలు దేశవంల్ ఏ ర్జకీయ పారీ్ట కూడా ఈ సాథాయిల్ సేవా కార్యక్రమాలు 
కార్యక్రమాలు చేపట్టవంద లేదన్నారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ జనసేన పారీ్ట కార్యక్రమాలు చేపట్టవంద లేదన్నారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ జనసేన పారీ్ట 
న్యకులు డాక్టర్ పసుపులేట హరిప్రసాద్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, న్యకులు డాక్టర్ పసుపులేట హరిప్రసాద్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, 
శ్రీ తాతవంశెట్ట న్గవంద్ర, శ్రీ ముకరవం చావంద్, శ్రీ సువంకర శ్రీనివాస్, డాక్టర్ శ్రీ తాతవంశెట్ట న్గవంద్ర, శ్రీ ముకరవం చావంద్, శ్రీ సువంకర శ్రీనివాస్, డాక్టర్ 
బోన్సి వెవంకట సుబ్బయ్య, శ్రీ మలశెట్ట వెవంకటరమణ, శ్రీమతి ఆకెపాట బోన్సి వెవంకట సుబ్బయ్య, శ్రీ మలశెట్ట వెవంకటరమణ, శ్రీమతి ఆకెపాట 
సుభాషిణి, శ్రీ చెవంగారి శవప్రసాద్, జనసేన డాక్టర్స్ సెల్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సుభాషిణి, శ్రీ చెవంగారి శవప్రసాద్, జనసేన డాక్టర్స్ సెల్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ 
బొడ్డుపల్ల రఘు, వైస్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ గౌతమ్ ర్జ్, డాక్టర్ డి.రడిడుప్రసాద్, బొడ్డుపల్ల రఘు, వైస్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ గౌతమ్ ర్జ్, డాక్టర్ డి.రడిడుప్రసాద్, 
డాక్టర్ వి.రడిడు ప్రసాద్, డాక్టర్ సుబా్బరడిడు తదతరులు పాల్గాన్నారు.డాక్టర్ వి.రడిడు ప్రసాద్, డాక్టర్ సుబా్బరడిడు తదతరులు పాల్గాన్నారు.

26వ తేదీన రాజధాని రైతుల పాదయాత్రలో జనసేన26వ తేదీన రాజధాని రైతుల పాదయాత్రలో జనసేన
• పాల్గొననునని పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్, జనస్న నాయకులు, శ్రేణులు• పాల్గొననునని పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్, జనస్న నాయకులు, శ్రేణులు
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ 
స్చనల మ్రకు పారీ్ట పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ న్దవండ్ల స్చనల మ్రకు పారీ్ట పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ న్దవండ్ల 
మనోహర్ అధ్ర్యవంల్ జిలా్లల అధ్యక్షులు, ర్ష్ట కమిటీ మనోహర్ అధ్ర్యవంల్ జిలా్లల అధ్యక్షులు, ర్ష్ట కమిటీ 
సభు్యలు, జిలా్ల కమిటీ సభు్యలు, జన సైనికులు – సభు్యలు, జిలా్ల కమిటీ సభు్యలు, జన సైనికులు – 
అమర్వతి రైతులు చేపట్టన పాదయాత్ల్ ఈ నెల అమర్వతి రైతులు చేపట్టన పాదయాత్ల్ ఈ నెల 
26వ తేదీన పాల్గావంట్రు. ఆవంధ్రప్రదేశ్ ర్జధ్ని 26వ తేదీన పాల్గావంట్రు. ఆవంధ్రప్రదేశ్ ర్జధ్ని 
అమర్వతి నిర్్మణవం కోసవం 33 వేల ఎకర్ల భూమిని అమర్వతి నిర్్మణవం కోసవం 33 వేల ఎకర్ల భూమిని 
ఇచిచిన రైతులు ర్జధ్ని పరిరక్షణ కోసవం పాదయాత్ ఇచిచిన రైతులు ర్జధ్ని పరిరక్షణ కోసవం పాదయాత్ 
చేపట్్టరు. ప్రసుతేతవం నెలూ్లరు జిలా్లల్ రైతుల పాదయాత్ చేపట్్టరు. ప్రసుతేతవం నెలూ్లరు జిలా్లల్ రైతుల పాదయాత్ 
సాగుతోవంద. 26వ తేదీ ఉదయవం 10 గవంటలకు న్ర్తే సాగుతోవంద. 26వ తేదీ ఉదయవం 10 గవంటలకు న్ర్తే 
ర్జుపాలెవం దగగార జనసేన బృవందవం రైతులన కలసి ర్జుపాలెవం దగగార జనసేన బృవందవం రైతులన కలసి 
సవంఘీభావవం తెలయ చేసాతేరు. బుధవారవం ఉదయవం శ్రీ సవంఘీభావవం తెలయ చేసాతేరు. బుధవారవం ఉదయవం శ్రీ 
న్దవండ్ల మనోహర్ జిలా్లల అధ్యక్షులతో టెలీ కాన్ఫరన్స్ న్దవండ్ల మనోహర్ జిలా్లల అధ్యక్షులతో టెలీ కాన్ఫరన్స్ 
నిర్హవంచారు. ఈ సవందరభువంగా శ్రీ మనోహర్ మాట్్లడుతూ “ర్జధ్ని నిర్్మణవం కోసవం భూములు ఇచిచిన నిర్హవంచారు. ఈ సవందరభువంగా శ్రీ మనోహర్ మాట్్లడుతూ “ర్జధ్ని నిర్్మణవం కోసవం భూములు ఇచిచిన 
రైతులకు తొల నవంచి మన పారీ్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ అవండగా ఉవంట్న్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం పాలన రైతులకు తొల నవంచి మన పారీ్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ అవండగా ఉవంట్న్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం పాలన 
మొదలైన తొల యేడాదే కౌలు మొతతేవం కూడా సకాలవంల్ ఇవ్కపోతే ర్జధ్ని గ్రామాలకు వెళ్ళు రైతుల మొదలైన తొల యేడాదే కౌలు మొతతేవం కూడా సకాలవంల్ ఇవ్కపోతే ర్జధ్ని గ్రామాలకు వెళ్ళు రైతుల 
పక్షాన నిలచారు. ర్జధ్ని వికేవంద్రీకరణ బిలు్ల పెట్్టక ర్జధ్ని ప్వంతానిక వెళతే ప్రభుత్వం ఆటవంకాలు పక్షాన నిలచారు. ర్జధ్ని వికేవంద్రీకరణ బిలు్ల పెట్్టక ర్జధ్ని ప్వంతానిక వెళతే ప్రభుత్వం ఆటవంకాలు 
కలపోవంచిన్ కాల నడకన వెళ్ళు రైతులకు ధైర్యవం చెపాపోరు. రైతులు తిరుపతి వరకూ చేపట్టన న్్యయసాథానవం టూ కలపోవంచిన్ కాల నడకన వెళ్ళు రైతులకు ధైర్యవం చెపాపోరు. రైతులు తిరుపతి వరకూ చేపట్టన న్్యయసాథానవం టూ 
దేవసాథానవం పాదయాత్కు జనసేన మద్దతుగా నిలుసుతేవంద. అవందుల్ భాగవంగా రైతుల పాదయాత్ల్ 26వ దేవసాథానవం పాదయాత్కు జనసేన మద్దతుగా నిలుసుతేవంద. అవందుల్ భాగవంగా రైతుల పాదయాత్ల్ 26వ 
తేదీన పాల్గావందావం” అన్నారు.తేదీన పాల్గావందావం” అన్నారు.

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


వరద బాధిత ప్రాంతాలను సందరి్శంచన 
కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి మంత్రి అనిల్ 
రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్

శతఘ్నా న్్యస్: నెలూ్లరు నగరవంల్ని వరద బాధిత ప్వంతాల్్ల ఒకటైన 
భగత్ సివంగ్ కాలనీని బుధవారవం జనసేన పారీ్ట న్యకులు కేతవంరడిడు వినోద్ 
రడిడు సవందరి్శవంచి వరద బాధితుల కష్్టలన ప్రత్యక్షవంగా తెలుసుకున్నారు. 
ఈ సవందరభువంగా కేతవంరడిడు వినోద్ రడిడు మాట్్లడుతూ వరద బాధితుల 
కష్్టలు వర్ణన్తీతవంగా ఉన్నాయన్నారు. ఒకో్క ఇవంటక 5800 రూపాయల 
సాయానినా ప్రభుత్వం ప్రకటవంచివందని, కానీ 2వేల రూపాయలు కూడా 
అవందలేదన్నారు. కట్్ట బట్టలతో బయటకు వచిచిన బాధితుల ఇళళుల్ 
సామాన్ల, బట్టలు, బవండు్ల అనీనా పాడైపోయాయని, అసలు నెలూ్లరుల్ 
ఈ కృత్రిమ వరదక కారణమైన ప్రభుత్వం బాధ్యత వహవంచి ప్రతి ఇవంటక 
50వేల రూపాయల నష్ట పరిహారవం చెల్లవంచాలని డిమావండ్ చేశారు. 
నెలూ్లరు జిలా్లల్ పెన్నా నద వరద ప్రకృతి వైపరీత్యవం ఎవందుకు కాదవంటే 
ఇద సమశల డా్యమ్ నిర్హణ చేతకాని మవంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ 
ఘోర వైఫల్యమన్నారు. 5 లక్షల పైగా కూ్యసెకు్కల నీరు పెన్నా భరివంచలేదని, 
పెన్నానద దశన కూడా ఎవరూ అవంచన్ వేయలేరని అన్నారు. నవవంబర్ 
4 న్టకే తుఫాన హెచచిరిక ఉవందన్నారు. కానీ సమశల నీట విడుదల 
అవంశవంల్ నిర్లక్షష్వంగా వ్యవహరివంచారని, గతేడాద నేరిపోన పాఠాలన 
గురితేవంచకువండా, సమశలతో సహా పెన్నా పైనననా పివంఛా, అననామయ్య వవంట 
నీట ప్జెకు్టలన మరమ్మతుతేలు చేయివంచకువండా మవంత్రి అనిల్ తుఫాన 
సవందరభువంల్ పరిసిథాతులు సమీక్వంచకువండా, పర్యవేక్వంచకువండా ప్రజలనా 
మువంచేస్తే అసెవంబ్్ల వద్ద సీఎవం జగన్ క భజన చేస్తే తిష్ట వేసాడన్నారు. 
వరద పరిసిథాతులు చేయి దాట్క వచిచి చేతులు ఎతేతేసాడన్నారు. వరద 
పరిసిథాతులన సమీక్వంచకువండా మునిసిపల్ కార్పోర్షన్ మ్యర్ ఎనినాకల్్ల 
ముసిముసి నవు్లు నవు్తూ కాలవం వెళ్లదీసారనన్నారు. ఈ విపతుతేక 
కారణమైన మవంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నైతిక బాధ్యత వహస్తే తన 
మవంత్రి పదవిక ర్జీన్మా చేయాలని కేతవంరడిడు వినోద్ రడిడు డిమావండ్ 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ s.k.ఆలయా, శరీష రడిడు, కుక్క ప్రభాకర్, 
జీవన్, సుర్ష్, సాయి, వవంశీ, యశ్వంత్, మాసి వాల, ష్రుక్, న్ని 
తదతరులు పాల్గాన్నారు.

గురువారం, 25 నవంబర్ 2021

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాళహసితే నియోజకవరగావంల్ వరదల వల్ల జరిగిన పవంట నష్టవం గురివంచి 
జనసేన పారీ్ట ఫాఛ్ చైర్మన్ శ్రీ న్దవండ్ల మనోహర్ క వివరిసుతేననా శ్రీకాళహసితే నియోజకవరగా 
జనసేన పారీ్ట ఇన్చిర్జె శ్రీమతి. వినత కోట.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

పంట నష్టం గురించ వివరిసుతానని వినుత కోట

వరాషాలకు నష్టపోయిన వృద్ద కుటుంబాలకు 
బాసటగా శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్నా న్్యస్: కాట్రేనికోన మవండలవం తిమా్మపురవం గ్రామవంల్ తుఫాన్ వల్ల ఇటీవల శతఘ్నా న్్యస్: కాట్రేనికోన మవండలవం తిమా్మపురవం గ్రామవంల్ తుఫాన్ వల్ల ఇటీవల 
కురిసిన భారీ వర్షాలకు వృదు్దర్లు సవంసాని స్ర్యకావంతవం నివసివంచే గృహవం కూలపోవటవం కురిసిన భారీ వర్షాలకు వృదు్దర్లు సవంసాని స్ర్యకావంతవం నివసివంచే గృహవం కూలపోవటవం 
జరిగివంద. ఈ విషయవం తెలుసుకుననా ర్ష్ట జనసేనపారీ్ట పిఏసి సభు్యలు ముమి్మడివరవం జరిగివంద. ఈ విషయవం తెలుసుకుననా ర్ష్ట జనసేనపారీ్ట పిఏసి సభు్యలు ముమి్మడివరవం 
నియోజకవరగా ఇవంచారిజె శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ ఆ కుట్వంబానినా పర్మరి్శవంచి వారిక 25 నియోజకవరగా ఇవంచారిజె శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ ఆ కుట్వంబానినా పర్మరి్శవంచి వారిక 25 
కేజీల బియ్యవం, కర్ణా సామాన్ల, కట్్టకోవడానిక బట్టలు, దుపపోట్్ల, అదే విధవంగా 3000 కేజీల బియ్యవం, కర్ణా సామాన్ల, కట్్టకోవడానిక బట్టలు, దుపపోట్్ల, అదే విధవంగా 3000 
రూపాయల నగదు బాధిత కుట్వంబసభు్యలకు అవందచేశారు. అదేవిధవం భారీ వర్షాలకు తడిసి రూపాయల నగదు బాధిత కుట్వంబసభు్యలకు అవందచేశారు. అదేవిధవం భారీ వర్షాలకు తడిసి 
పాడైపోయిన ర్మసా్మితోట చెవందన జనసేనపారీ్ట సభు్యడు మట్్ట ల్వర్జు గృహవం పాడైపోయిన ర్మసా్మితోట చెవందన జనసేనపారీ్ట సభు్యడు మట్్ట ల్వర్జు గృహవం 
పరిశీలవంచి ఆ కుట్వంబానిక 25 కేజీల బియ్యవం, 1000 నగదు అవందచేశారు. అదేవిధవంగా పరిశీలవంచి ఆ కుట్వంబానిక 25 కేజీల బియ్యవం, 1000 నగదు అవందచేశారు. అదేవిధవంగా 
ర్మసా్మి తోట శవారు నివాసవం ఉవండ్ వృదు్దర్లు పెయా్యల ముకువందవం అనే ఆమె ర్మసా్మి తోట శవారు నివాసవం ఉవండ్ వృదు్దర్లు పెయా్యల ముకువందవం అనే ఆమె 
గృహవం వర్షాలకు పూరితేగా మునిగిపోయి ఉవంటే ఆమెన పలకరివంచి ఓదారిచి ఆమెకు 25 గృహవం వర్షాలకు పూరితేగా మునిగిపోయి ఉవంటే ఆమెన పలకరివంచి ఓదారిచి ఆమెకు 25 
కేజీల బియ్యవం, 1000 రూపాయలు నగదు అవందచేశారు. అదేవిధవంగా వెవంకమ్మ చెరువు కేజీల బియ్యవం, 1000 రూపాయలు నగదు అవందచేశారు. అదేవిధవంగా వెవంకమ్మ చెరువు 
జనసేన కార్యవరగా సభు్యడు గుతాతేల దుర్గాప్రసాద్ తాతయ్య గారు ఇటీవల మరణిసేతే ఆ జనసేన కార్యవరగా సభు్యడు గుతాతేల దుర్గాప్రసాద్ తాతయ్య గారు ఇటీవల మరణిసేతే ఆ 
కుట్వంబానినా పర్మరి్శవంచి 50 కేజీల బియ్యవం, కొవంత నగదు ఇవ్టవం జరిగివంద. ఈ కుట్వంబానినా పర్మరి్శవంచి 50 కేజీల బియ్యవం, కొవంత నగదు ఇవ్టవం జరిగివంద. ఈ 
సవందరభువంగా ఆయన మాట్్లడుతూ భారీ వర్షాలు వల్ల పాడైపోయిన ఇళ్ళు, అలాగ వరి సవందరభువంగా ఆయన మాట్్లడుతూ భారీ వర్షాలు వల్ల పాడైపోయిన ఇళ్ళు, అలాగ వరి 
పవంట పొలాలకు అధికారులన పవంపి సర్్ చేయివంచి ర్ష్ట ప్రభుత్వం తక్షణవం బాధితులకు పవంట పొలాలకు అధికారులన పవంపి సర్్ చేయివంచి ర్ష్ట ప్రభుత్వం తక్షణవం బాధితులకు 
పరిహారవం అవందచెయా్యలని అదేవిధవంగా మువంపు గ్రామాలల్ అవంట్రోగాలు ర్కువండా పరిహారవం అవందచెయా్యలని అదేవిధవంగా మువంపు గ్రామాలల్ అవంట్రోగాలు ర్కువండా 
పవంచాయతీ వారు బ్్లచివంగ్ పౌడర్ చలా్లలని ఆయన డిమావండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ పవంచాయతీ వారు బ్్లచివంగ్ పౌడర్ చలా్లలని ఆయన డిమావండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ 
జిలా్ల జనసేనపారీ్ట కార్యదరి్శ జక్కవంశెట్ట బాలకృష్ణ, మవండల జనసేనపారీ్ట కనీ్నర్ మోకా జిలా్ల జనసేనపారీ్ట కార్యదరి్శ జక్కవంశెట్ట బాలకృష్ణ, మవండల జనసేనపారీ్ట కనీ్నర్ మోకా 
బాలప్రసాద్, మవండల ఉపాధ్యక్షులు కాయల బలర్వం, మవండల కార్యదరి్శ సవంసాని పావండు బాలప్రసాద్, మవండల ఉపాధ్యక్షులు కాయల బలర్వం, మవండల కార్యదరి్శ సవంసాని పావండు 
రవంగార్వు, మవండల ప్రచార కార్యదరి్శ అడపా సాయి, మవండల కోశాధికారి గిడిడు రతనాశ్రీ, రవంగార్వు, మవండల ప్రచార కార్యదరి్శ అడపా సాయి, మవండల కోశాధికారి గిడిడు రతనాశ్రీ, 
మవండల కార్య నిర్్హక కార్యదరి్శ భీమాల స్ర్యన్యుడు, పిల్ల గోపి, కార్యనిర్్హక మవండల కార్య నిర్్హక కార్యదరి్శ భీమాల స్ర్యన్యుడు, పిల్ల గోపి, కార్యనిర్్హక 
సభు్యలు బద్రి న్యుడు, మచచి శ్రీన,గుర్రాల బాలర్జు, అదేవిధవంగా జనసేన న్యకులు సభు్యలు బద్రి న్యుడు, మచచి శ్రీన,గుర్రాల బాలర్జు, అదేవిధవంగా జనసేన న్యకులు 
గోదాసి పువండరీష్, దూడల సా్మి, న్కలు దురగాబాబు, అవంగాని నరసివంహమూరితే, బళ్ల గోదాసి పువండరీష్, దూడల సా్మి, న్కలు దురగాబాబు, అవంగాని నరసివంహమూరితే, బళ్ల 
కుమార్, పాలెపు దనవంజయ, ఓగురి భాగ్యశ్రీ, న్తనబాబు, కడల వెవంకటేశ్రర్వు, కుమార్, పాలెపు దనవంజయ, ఓగురి భాగ్యశ్రీ, న్తనబాబు, కడల వెవంకటేశ్రర్వు, 
పొలశెట్ట శ్రీనివాసర్వు, జనసేనపారీ్ట న్యకులు,జనసైనికులు అదేవిధవంగా గ్రామసుతేలు పొలశెట్ట శ్రీనివాసర్వు, జనసేనపారీ్ట న్యకులు,జనసైనికులు అదేవిధవంగా గ్రామసుతేలు 
సవంసాని సత్యన్ర్యణ, సవంసాని శ్రీనివాసర్వు, సవంసాని వెవంకటేశ్రర్వు, సవంసాని సవంసాని సత్యన్ర్యణ, సవంసాని శ్రీనివాసర్వు, సవంసాని వెవంకటేశ్రర్వు, సవంసాని 
స్రిబాబు, సవంసాని సత్యవతి పాల్గాన్నారు.స్రిబాబు, సవంసాని సత్యవతి పాల్గాన్నారు.

షుగర్ ఫ్యూక్టర్ రైత్లకు జనస్న మద్దత్
శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరవం జిలా్ల N.C.S సుగర్ ఫా్యక్టరీ రైతులకు 
చెల్లవంచవలసిన పాత బకాయిల కోసవం రైతుల తరపున నిర్హార దీక్షల్ పాల్గాననా 
రైతు సవంఘవం న్యకులన కలసి రైతులకు మద్దతు తెలుపుతూ చెరకు రైతుల 
బకాయిలు త్రితగతిల్ చెల్లవంచాలని కోరుతూ జనసేన ర్ష్ట ప్రచార కార్యదరి్శ 
బాబు పాలురి వీరిని కలసి పార్తీపురవం కురుపావం సీతానగరవం బొబి్బల బలజ 
పేట జనసేన న్యకులు సవంఘీభావవం తెలపడవం జరిగివంద.

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


గురువారం, 25 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

వ్యరాధాలు కలిసిపోయి నీరు కలుషితమవుతుుంది పట్టుంచుకోరా??
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పారీ్ట నరీస్పటనావం నియోజకవరగా ఇన్చిరిజె ర్జాన వీర స్ర్య చవంద్ర ఆధ్ర్యవంల్ నరీస్పటనావం శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పారీ్ట నరీస్పటనావం నియోజకవరగా ఇన్చిరిజె ర్జాన వీర స్ర్య చవంద్ర ఆధ్ర్యవంల్ నరీస్పటనావం 
ధరి బలఘట్టవం ఉతతేర వాహని ప్రవహవంచే నద పక్కనే ఉననాట్వవంట డవంపివంగ్ యార్డు పరిసర్లు సాథానికవంగా ధరి బలఘట్టవం ఉతతేర వాహని ప్రవహవంచే నద పక్కనే ఉననాట్వవంట డవంపివంగ్ యార్డు పరిసర్లు సాథానికవంగా 
ఉననాట్వవంట లవంగాపురవం మరియు బలఘట్టవం సాథానిక ప్రజలు విజ్ఞపితే మ్రకు సమస్యన క్షేత్సాథాయిల్ పరిశీలనకు ఉననాట్వవంట లవంగాపురవం మరియు బలఘట్టవం సాథానిక ప్రజలు విజ్ఞపితే మ్రకు సమస్యన క్షేత్సాథాయిల్ పరిశీలనకు 
వెళ్్ల సమస్యన గురితేవంచగా నరీస్పటనావం టౌన్ ల్ ఉననాట్వవంట వ్యర్్ధలు మొతతేవం ఉతతేర వాహని వద్ద ఉననాట్వవంట వెళ్్ల సమస్యన గురితేవంచగా నరీస్పటనావం టౌన్ ల్ ఉననాట్వవంట వ్యర్్ధలు మొతతేవం ఉతతేర వాహని వద్ద ఉననాట్వవంట 
డవంపివంగ్ యారుడుకు తరలసుతేన్నారు కానీ బలఘట్టవం ఉతతేర వాహని ప్రవహవంచే నద పక్కనే డవంపివంగ్ యార్డు డవంపివంగ్ యారుడుకు తరలసుతేన్నారు కానీ బలఘట్టవం ఉతతేర వాహని ప్రవహవంచే నద పక్కనే డవంపివంగ్ యార్డు 
ఉవండడవం వల్ల వర్షాకాలవంల్ మరియు ఇతర రోజుల్్ల కూడా చెతతే కుపపోలు కుపపోలుగా పోయడవం వలన వ్యర్్ధలు ఉవండడవం వల్ల వర్షాకాలవంల్ మరియు ఇతర రోజుల్్ల కూడా చెతతే కుపపోలు కుపపోలుగా పోయడవం వలన వ్యర్్ధలు 
తాలూకా కలుషితమైన నీరు పూరితేగా ఉతతేర వాహనిల్ కలుసుతేవంద ఈ సమస్య వలన ఉతతేర వాహనిల్ సానాన్లు తాలూకా కలుషితమైన నీరు పూరితేగా ఉతతేర వాహనిల్ కలుసుతేవంద ఈ సమస్య వలన ఉతతేర వాహనిల్ సానాన్లు 
ఆచరివంచేట్వవంట భకుతేలకు చర్మ వా్యధులు వసుతేన్నాయని అవంతేకాకువండా చుట్్టపక్కల ఉవండ్ రైతులు పశువులు ఆచరివంచేట్వవంట భకుతేలకు చర్మ వా్యధులు వసుతేన్నాయని అవంతేకాకువండా చుట్్టపక్కల ఉవండ్ రైతులు పశువులు 
ఉతతేర వాహనిల్ ఉవండ్ట్వవంట నీరు తాగడవం వలన పశువులు కూడా తీవ్ర అన్రోగ్యవం పాలవుతున్నారని ఉతతేర వాహనిల్ ఉవండ్ట్వవంట నీరు తాగడవం వలన పశువులు కూడా తీవ్ర అన్రోగ్యవం పాలవుతున్నారని 
అవంతేకాకువండా డవంపివంగ్ యార్డు ఎదురుగా ఉననాట్వవంట రోడుడు పక్కనే చెతతే వేయడవం వలన లవంగాపురవం వెళ్ల అవంతేకాకువండా డవంపివంగ్ యార్డు ఎదురుగా ఉననాట్వవంట రోడుడు పక్కనే చెతతే వేయడవం వలన లవంగాపురవం వెళ్ల 
గ్రామసుతేలు తీవ్ర దురగావంధవంతో వెళ్లలేని పరిసిథాతి ఉవందని ఈ సమస్యన సాథానిక ఎమె్మలే్య మరియు మునిస్పాలటీ గ్రామసుతేలు తీవ్ర దురగావంధవంతో వెళ్లలేని పరిసిథాతి ఉవందని ఈ సమస్యన సాథానిక ఎమె్మలే్య మరియు మునిస్పాలటీ 
కమిషనర్ సవంబవంధిత అధికారులు వచిచి క్షేత్సాథాయి పరిశీలన చేసి డవంపివంగ్ యార్డు వద్ద కలుషితమవుతుననా నీళ్్ల కమిషనర్ సవంబవంధిత అధికారులు వచిచి క్షేత్సాథాయి పరిశీలన చేసి డవంపివంగ్ యార్డు వద్ద కలుషితమవుతుననా నీళ్్ల 
పరిశీలవంచి సమస్యన పరిష్కరివంచే దశగా ప్రయతనావం చేయాల. అవంతేకాకువండా డవంపివంగ్ యార్డు నదీ పరివాహక పరిశీలవంచి సమస్యన పరిష్కరివంచే దశగా ప్రయతనావం చేయాల. అవంతేకాకువండా డవంపివంగ్ యార్డు నదీ పరివాహక 
ప్వంతవంల్ కాకువండా వేర్ చోటక మార్చి వలసివందగా జనసేన తరపున డిమావండ్ చేసుతేన్నావం. ఈ సమస్యన గూరిచి ప్వంతవంల్ కాకువండా వేర్ చోటక మార్చి వలసివందగా జనసేన తరపున డిమావండ్ చేసుతేన్నావం. ఈ సమస్యన గూరిచి 
జిలా్ల కలెక్టర్ దృషి్టక జనసేన తరపున తీసుకువెళ్తున్నావం. ఈ కార్యక్రమవంల్ పాల్గాననా వారు నరీస్పటనావం గ్రామీణ జిలా్ల కలెక్టర్ దృషి్టక జనసేన తరపున తీసుకువెళ్తున్నావం. ఈ కార్యక్రమవంల్ పాల్గాననా వారు నరీస్పటనావం గ్రామీణ 
అధ్యక్షుడు వూద చక్రవరితే, నరీస్పటనావం టౌన్ అధ్యక్షులు అదే్దపల్ల గణేష్, గూడ్పు తాతబాబు, న్గు, కొతతేకోట ర్మ అధ్యక్షుడు వూద చక్రవరితే, నరీస్పటనావం టౌన్ అధ్యక్షులు అదే్దపల్ల గణేష్, గూడ్పు తాతబాబు, న్గు, కొతతేకోట ర్మ 
శేఖర్, మలా్లడి శ్రీన, గవండవం దొరబాబు, వేగిశెట్ట శ్రీన, వెవంకటరమణ పాల్గాన్నారు.శేఖర్, మలా్లడి శ్రీన, గవండవం దొరబాబు, వేగిశెట్ట శ్రీన, వెవంకటరమణ పాల్గాన్నారు.

పుంచాయితీ డబ్బును ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్ుం ఏ రకుంగా దారి పుంచాయితీ డబ్బును ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్ుం ఏ రకుంగా దారి 
మళ్ళిస్తుంది..? – గల్లా తిమోతిమళ్ళిస్తుంది..? – గల్లా తిమోతి

శతఘ్నా న్్యస్: కృష్్ణజిలా్ల మచిలీపటనావం 15వ ఆరిథాక సవంఘవం నిధులు శతఘ్నా న్్యస్: కృష్్ణజిలా్ల మచిలీపటనావం 15వ ఆరిథాక సవంఘవం నిధులు 
దారి మళ్్లవంపుపై పెద యాదర సరపోవంచ్, మచిలీపటనావం జనసేన పారీ్ట దారి మళ్్లవంపుపై పెద యాదర సరపోవంచ్, మచిలీపటనావం జనసేన పారీ్ట 
మవండల అధ్యక్షులు శ్రీ గలా్ల తిమోతి సపోవందవంచారు. ఈ సవందరభువంగా మవండల అధ్యక్షులు శ్రీ గలా్ల తిమోతి సపోవందవంచారు. ఈ సవందరభువంగా 
గ్రామాల్్ల త్గునీరు మరియు పారిశుద్ధష్వం ఇతర అవసర్లకు కేవంద్ర గ్రామాల్్ల త్గునీరు మరియు పారిశుద్ధష్వం ఇతర అవసర్లకు కేవంద్ర 
ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్క పౌరుడిక ఇచేచి కనీస సహాయానినా ఈ ర్ష్ట ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్క పౌరుడిక ఇచేచి కనీస సహాయానినా ఈ ర్ష్ట 
ప్రభుత్వం సరపోవంచులకు ఏమాత్వం సవంబవంధవం లేకువండా ర్జా్యవంగవం ప్రభుత్వం సరపోవంచులకు ఏమాత్వం సవంబవంధవం లేకువండా ర్జా్యవంగవం 
దా్ర్ వారిక సవంక్రమివంచిన కనీస హకు్క, చెక్ పవర్ కాలర్స్తే దా్ర్ వారిక సవంక్రమివంచిన కనీస హకు్క, చెక్ పవర్ కాలర్స్తే 
పవంచాయితీ అకౌవంట్ ల్ ఉననా డబు్బన ఈ ర్ష్ట ప్రభుత్వం ఏరకవంగా పవంచాయితీ అకౌవంట్ ల్ ఉననా డబు్బన ఈ ర్ష్ట ప్రభుత్వం ఏరకవంగా 

దారి మళ్ళుసుతేవందని ఎదే్దవా చేసాతేరు. ఈ దుశచిర్యపై కడప జిలా్లల్ 13 మవంద సరపోవంచులు మీ వైసీపీ పారీ్ట నవండి దారి మళ్ళుసుతేవందని ఎదే్దవా చేసాతేరు. ఈ దుశచిర్యపై కడప జిలా్లల్ 13 మవంద సరపోవంచులు మీ వైసీపీ పారీ్ట నవండి 
ర్జీన్మా చేశారు. అలాగ మిగిలన సరపోవంచు్ల కూడా ర్జీన్మా చేయడానిక సిద్ధవంగా ఉన్నారు. ఈ చర్యన ర్ష్ట ర్జీన్మా చేశారు. అలాగ మిగిలన సరపోవంచు్ల కూడా ర్జీన్మా చేయడానిక సిద్ధవంగా ఉన్నారు. ఈ చర్యన ర్ష్ట 
జనసేన పారీ్ట సరపోవంచుల ఫోరవం పూరితేగా ఖవండివంచివంద అని అన్నారు.జనసేన పారీ్ట సరపోవంచుల ఫోరవం పూరితేగా ఖవండివంచివంద అని అన్నారు.

రైత్లను ఆదుకోవాలని, ప్రభుతవా విధానాలపై రైత్లను ఆదుకోవాలని, ప్రభుతవా విధానాలపై 
బోడపాట రాజేశవారి తీవ్ర ఆగ్రహం!బోడపాట రాజేశవారి తీవ్ర ఆగ్రహం!

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపోగోదావరి జిలా్ల, శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపోగోదావరి జిలా్ల, 
కడియవం మవండలవంల్ని, కడియపులవంక, కడియవం మవండలవంల్ని, కడియపులవంక, 
పొట్టలవంక పలు ప్వంతాల్్ల ఇటీవల కురిసిన పొట్టలవంక పలు ప్వంతాల్్ల ఇటీవల కురిసిన 
భారీ వర్షాలకు, తీవ్రత తుఫానలకు, వరి భారీ వర్షాలకు, తీవ్రత తుఫానలకు, వరి 
పవంటచేలు కోతకు వచిచిన దశల్ తీవ్ర గాలులు పవంటచేలు కోతకు వచిచిన దశల్ తీవ్ర గాలులు 
వర్షాలు కారణవంగా పవంట చేలు నేలకొరిగి వర్షాలు కారణవంగా పవంట చేలు నేలకొరిగి 
మట్టల్ కలసిపోయిన ధ్న్యపు కవంకులతో మట్టల్ కలసిపోయిన ధ్న్యపు కవంకులతో 
కూడిన వరి పవంటచేలని చూసుతేవంటే, ఎవరికైన్ కూడిన వరి పవంటచేలని చూసుతేవంటే, ఎవరికైన్ 
కనీనాళ్్ల వసుతేన్నాయనీ, ఇలావంట సవంఘటనకు కనీనాళ్్ల వసుతేన్నాయనీ, ఇలావంట సవంఘటనకు 
ప్ణము దహవంచుకుపోతువంద, ఇలావంట ప్ణము దహవంచుకుపోతువంద, ఇలావంట 
కష్్టల్్ల ఉననా రైతులన, ముఖ్యమవంత్రి జగన్ కష్్టల్్ల ఉననా రైతులన, ముఖ్యమవంత్రి జగన్ 

మోహన్ రడిడు హెలకాప్టర్ దా్ర్ గాలల్ తిరుగుతూ ఉవంటే పవంట నష్్టనినా ఎలాగ మోహన్ రడిడు హెలకాప్టర్ దా్ర్ గాలల్ తిరుగుతూ ఉవంటే పవంట నష్్టనినా ఎలాగ 
అవంచన్ వేసాతేరనీ, వారి కవంటక, కుళ్ళు పోయిన వరిపవంట చేన పైనవంచి పూరితేగా అవంచన్ వేసాతేరనీ, వారి కవంటక, కుళ్ళు పోయిన వరిపవంట చేన పైనవంచి పూరితేగా 
ఎలా కనబడుతువందని, అధికారవం లేనపుపోడు పవంట చేలు తుఫానలతో కుళ్ళు పోయి ఎలా కనబడుతువందని, అధికారవం లేనపుపోడు పవంట చేలు తుఫానలతో కుళ్ళు పోయి 
ఉననాపుపోడు వరషావంల్ వరి పవంటచేలల్ ప్రతిపక్ష న్యకుడిగా దగిన జగనో్మహన్ ఉననాపుపోడు వరషావంల్ వరి పవంటచేలల్ ప్రతిపక్ష న్యకుడిగా దగిన జగనో్మహన్ 
రడిడుక, ఆన్డు రైతులన పలకరివంచిన జగన్ మోహన్ రడిడుక, ఈరోజు అధికారవం రడిడుక, ఆన్డు రైతులన పలకరివంచిన జగన్ మోహన్ రడిడుక, ఈరోజు అధికారవం 
ర్గానే గాలల్ తిరిగ హెలకాప్టరో్ల తిరుగుతూ చెకె్కర్లకొడుతూ పవంట నష్టపోయిన ర్గానే గాలల్ తిరిగ హెలకాప్టరో్ల తిరుగుతూ చెకె్కర్లకొడుతూ పవంట నష్టపోయిన 
రైతులన ఏమి ఉద్దరిసాతేరని, నేలపై తిరిగి, కుళ్ళున పవంటచేలల్ కాలు పెట్ట పవంటచేల్క రైతులన ఏమి ఉద్దరిసాతేరని, నేలపై తిరిగి, కుళ్ళున పవంటచేలల్ కాలు పెట్ట పవంటచేల్క 
దగి, రైతులు పడుతుననా కష్్టలన, దారుణ పరిసిథాతులన చూసేతే, రైతు పడ్ బాధలు, దగి, రైతులు పడుతుననా కష్్టలన, దారుణ పరిసిథాతులన చూసేతే, రైతు పడ్ బాధలు, 
కష్్టలు నష్్టలు, కనీనాళ్్ల అరథావం అవుతాయని, అధికారవంల్క ర్కమువందు ఒక మాట కష్్టలు నష్్టలు, కనీనాళ్్ల అరథావం అవుతాయని, అధికారవంల్క ర్కమువందు ఒక మాట 
మాట్్లడిన ముఖ్యమవంత్రి జగనో్మహన్ రడిడు, అధికారవంల్క వచిచిన తర్్త మర్క మాట్్లడిన ముఖ్యమవంత్రి జగనో్మహన్ రడిడు, అధికారవంల్క వచిచిన తర్్త మర్క 
విధవంగా ఒవంటెదు్ద పోకడతో పరిపాలన చేయడవం చాలా దారుణవంమని, ముఖ్యమవంత్రిగా విధవంగా ఒవంటెదు్ద పోకడతో పరిపాలన చేయడవం చాలా దారుణవంమని, ముఖ్యమవంత్రిగా 
ప్రజల్్లక వచిచి నేలపై నడిచి రైతు కష్్టలన కనీనాళ్లన తుడవాలని, ప్రభుత్ విధ్న్లు ప్రజల్్లక వచిచి నేలపై నడిచి రైతు కష్్టలన కనీనాళ్లన తుడవాలని, ప్రభుత్ విధ్న్లు 
చూసుతేవంటే పేదలు, పేద రైతులు బతికే పరిసిథాతి కనబడటవం లేదని, జనసేన వీర మహళ చూసుతేవంటే పేదలు, పేద రైతులు బతికే పరిసిథాతి కనబడటవం లేదని, జనసేన వీర మహళ 
బోడపాట ర్జేశ్రి కడియపులవంక గ్రామవం పరిసర ప్వంతాల్్ల వరి పవంట పొలాలన బోడపాట ర్జేశ్రి కడియపులవంక గ్రామవం పరిసర ప్వంతాల్్ల వరి పవంట పొలాలన 
చూసి తీవ్ర ఆవేదనతో ఉన్నారు. వెవంటనే పవంటలు నష్టపోయిన రైతులకు సరైన న్్యయవం చూసి తీవ్ర ఆవేదనతో ఉన్నారు. వెవంటనే పవంటలు నష్టపోయిన రైతులకు సరైన న్్యయవం 
చేసి ఎకర్కు 30 వేల రూపాయలు పైగా నష్టపరిహారవం ఇపిపోవంచాలని సవందరభువంగా చేసి ఎకర్కు 30 వేల రూపాయలు పైగా నష్టపరిహారవం ఇపిపోవంచాలని సవందరభువంగా 
ర్జేశ్రి డిమావండ్ చేసుతేన్నారు.ర్జేశ్రి డిమావండ్ చేసుతేన్నారు.

ఆదశంకర కళాశాలల బసు్సలను సీజ్ చేయాలని జనస్న డిమాండ్ఆదశంకర కళాశాలల బసు్సలను సీజ్ చేయాలని జనస్న డిమాండ్
శతఘ్నా న్్యస్: విదా్యరుథాలతో వెళ్తేననా ఆదశవంకర కళ్శాల బసుస్ అదుపుతపిపోన ఘటనల్ శతఘ్నా న్్యస్: విదా్యరుథాలతో వెళ్తేననా ఆదశవంకర కళ్శాల బసుస్ అదుపుతపిపోన ఘటనల్ 
విదా్యరుథాలకు తీవ్ర గాయాలు అయా్యయి. గాయాలపాలైన విదా్యరుథాలన పర్మరి్శవంచిన జనసేన విదా్యరుథాలకు తీవ్ర గాయాలు అయా్యయి. గాయాలపాలైన విదా్యరుథాలన పర్మరి్శవంచిన జనసేన 
జిలా్ల ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చవంద్రశేఖర్ మరియు జనసేన కార్యకరతేలు. గాయపడిన విదా్యరుథాలన జిలా్ల ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చవంద్రశేఖర్ మరియు జనసేన కార్యకరతేలు. గాయపడిన విదా్యరుథాలన 
పర్మరి్శవంచి, విదా్యరుథాలకు మెరుగైన వైద్యవం అవందవంచాలని వైదు్యలతో మాట్్లడటవం జరిగివంద. పర్మరి్శవంచి, విదా్యరుథాలకు మెరుగైన వైద్యవం అవందవంచాలని వైదు్యలతో మాట్్లడటవం జరిగివంద. 
రవాణా శాఖ అధికారులు వెవంటనే కవండిషనో్ల లేని ఆదశవంకర కళ్శాల బసుస్లన సీజ్ చేయాలని రవాణా శాఖ అధికారులు వెవంటనే కవండిషనో్ల లేని ఆదశవంకర కళ్శాల బసుస్లన సీజ్ చేయాలని 
డిమావండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ మోహన్, సుమన్, మణి మరియు జనసైనికులు ఉన్నారు.డిమావండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమవంల్ మోహన్, సుమన్, మణి మరియు జనసైనికులు ఉన్నారు.

వెల్ఫేర్ అసిస్టంట్ పై దాడి అమానుషంవెల్ఫేర్ అసిస్టంట్ పై దాడి అమానుషం
అధికార పారీ్ట న్యకుల చర్యలన ఖవండిసుతేన్నాన.అధికార పారీ్ట న్యకుల చర్యలన ఖవండిసుతేన్నాన.
చట్్టనినా అతిక్రమివంచి వారిచేత పనలు చేయిసేతే సహవంచబోము. ఉదో్యగసుతేలకు అవండగా జనసేన.చట్్టనినా అతిక్రమివంచి వారిచేత పనలు చేయిసేతే సహవంచబోము. ఉదో్యగసుతేలకు అవండగా జనసేన.
గౌరవ అధ్యక్షులు ల్కన్థవం న్యుడు.గౌరవ అధ్యక్షులు ల్కన్థవం న్యుడు.
శతఘ్నా న్్యస్: పెనమూరు మవండలవం చర్ గాని పల్ల పవంచాయతీ సచివాలయవంల్ వెలే్ఫర్ శతఘ్నా న్్యస్: పెనమూరు మవండలవం చర్ గాని పల్ల పవంచాయతీ సచివాలయవంల్ వెలే్ఫర్ 
అసిసె్టవంట్ గా పని చేసుతేననా సుబ్బర్జున సాథానిక అధికార పారీ్ట న్యకుడు దాడి చేయడానినా అసిసె్టవంట్ గా పని చేసుతేననా సుబ్బర్జున సాథానిక అధికార పారీ్ట న్యకుడు దాడి చేయడానినా 
తీవ్రవంగా ఖవండిసుతేన్నామని జనసేన పారీ్ట జిలా్ల గౌరవ అధ్యక్షులు ల్కన్థవం న్యుడు ఆగ్రహవం తీవ్రవంగా ఖవండిసుతేన్నామని జనసేన పారీ్ట జిలా్ల గౌరవ అధ్యక్షులు ల్కన్థవం న్యుడు ఆగ్రహవం 
వ్యకతేవం చేశారు. చట్్టనినా అతిక్రమివంచి వారి చేత పనలు చేయిసేతే సహవంచబోమని తీవ్రసాథాయిల్ వ్యకతేవం చేశారు. చట్్టనినా అతిక్రమివంచి వారి చేత పనలు చేయిసేతే సహవంచబోమని తీవ్రసాథాయిల్ 
హెచచిరివంచారు. మవండలవంల్ని ఉదో్యగసుతేలకు జనసేన అవండగా ఉవంట్వందని ఈ సవందరభువంగా హెచచిరివంచారు. మవండలవంల్ని ఉదో్యగసుతేలకు జనసేన అవండగా ఉవంట్వందని ఈ సవందరభువంగా 
తెలయజేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ చట్్టనినా గౌరవివంచాల, చట్ట ప్రకారమ్ పనలు చేసుకోవాలని తెలయజేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ చట్్టనినా గౌరవివంచాల, చట్ట ప్రకారమ్ పనలు చేసుకోవాలని 
తెలపారు. ప్రశావంతమైన వాతావరణవంల్ సమస్యలన పరిష్కరివంచుకోవాల గానీ పరిధి తెలపారు. ప్రశావంతమైన వాతావరణవంల్ సమస్యలన పరిష్కరివంచుకోవాల గానీ పరిధి 
దాట ప్రవరితేవంచటవం మవంచిద కాదని ఎదే్దవా చేశారు. ఈ సవందరభువంగా మవండల ప్రజా పరిషత్ దాట ప్రవరితేవంచటవం మవంచిద కాదని ఎదే్దవా చేశారు. ఈ సవందరభువంగా మవండల ప్రజా పరిషత్ 
కార్్యలయవం మువందు నిరసన తెలపిన ఉదో్యగసుతేలకు సవంఘీభావవంగా ల్కన్థవం న్యుడు కార్్యలయవం మువందు నిరసన తెలపిన ఉదో్యగసుతేలకు సవంఘీభావవంగా ల్కన్థవం న్యుడు 
వారిని పర్మరి్శవంచారు. భవిష్యతుతేల్ మీకు అవండగా ఉవంట్మని, ఎవరు ఆ ధైర్యవం చెవందవద్దని, వారిని పర్మరి్శవంచారు. భవిష్యతుతేల్ మీకు అవండగా ఉవంట్మని, ఎవరు ఆ ధైర్యవం చెవందవద్దని, 
చట్టపరిధిల్ నే పని చేసుకువంటూ వెళ్లవండి అని తెలయజేశారు.చట్టపరిధిల్ నే పని చేసుకువంటూ వెళ్లవండి అని తెలయజేశారు.
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