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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

హెలికాప్టర్ లో వచ్చి వరద నష్టం పై 
కాకి లెక్కలు వేసిన ప్రభుత్ం

• రూ.6 వేల కోట్ల నష్టం జరిగితే జిల్్లకు రూ.2 కోట్్ల ఎల్ ఇస్తారు?
• తమిళనాడు సీఎం బాధితుల మధయూ తిరుగుతుంటే... మన సీఎం ప్యూలెస్ నంచ్ కదలడం లేదు
• ప్రజలు వరద భయంలో ఉంటే వాలంటీరు్ల వన్ టైమ్ సెటిలె్మంట్ల కోసం తిరిగారు
• ప్రజల కోరిక మేరకు దుర్ఘటనపై సీబీఐ ఎంక్యిరీ జరప్లి
• బాధితులకు మొదట అండగా నిలిచ్ంది జనసైనికులే
• తిరుపతి మీడియా సమావేశంలో జనసేన ప్రీ్ట పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
 

వరద నష్టం విషయటంలో వైసీపీ ప్రభుత్టం కటంద్రానికి పటంపిన నివేదిక మొత్టం అసటంపూర్్గా ఉటంది... సీఎటం హెలీకాప్ర్ 
లో తిర్గేసి, హెలీకాప్ర్ లెక్కలు వేశారని జనసేన పార్్ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గారు 
స్పష్టం చేశారు. ఇలటంటి తప్్పడు లెక్కలను కాకి లెక్కలు అటంటారు... వైసీపీ ప్రభుత్ లెక్కల్ని ఇక హెలీకాప్ర్ లెక్కలు 
అనాల్ అనానిరు. క్షేత్ర స్థాయిలో పర్సిథాతికి పూర్్ భిననిటంగా ప్రభుత్ నష్టం గణటంకాలు ఉనానియనానిరు. రూ.6,064 
కోట్ల నష్టం వాటిల్్లతే ఒకో్క జిల్ల కలెక్ర్ కు రూ. 2 కోట్్ల ఇచ్చి ఎల చేతులు దులుప్కుటంటారని ప్రశనిటంచారు. 
వ్యవస్య రటంగానికిగానీ, పాడి పర్శ్రమకుగాని జర్గిన నష్టంపై ఎక్కడా స్పష్త లేదనానిరు. తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ 
లో గురువారటం మధ్్యహనిటం మీడియా సమావేశటం నిర్హటంచారు. వరద ప్రభావిత ప్టంతాలో్ల జనసేన పార్్ 
మొదటి విడత పర్యటన వివరాలు పాత్రికయులతో పటంచుకునానిరు. ఈ సటందర్టంగా శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ 
గారు మాటా్లడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్టం వరద నష్టంపై కటంద్రానికి పటంపిన నివేదిక మొత్టం పూర్్గా అస్పష్టంగా 
ఉటంది. ఆ నివేదికలో మొత్టం 26 మటంది గల్లటంతయా్యరని, 5 లక్షల ఎకరాలో్ల పటంట నష్టం వాటిల్్లటందని, 
తక్షణ స్యటంగా రూ.వెయి్య కోట్ల సహాయటం కావాలని పేర్్కనానిరు. ఆ నివేదిక ఎటంత హాస్్యస్పదటంగా 
ఉటందటంటే క్షేత్ర స్థాయిలో మేము తిర్గినప్్పడు ఇప్పటి వరకు నష్టంపై ఎలటంటి అటంచనాలు వేయలేదని 
ప్రజలు చెపా్పరు. ఎనిని ఇళ్్ల కొట్్కుపోయాయి. ఎనిని పాక్షికటంగా దబ్బతినానియి.  వ్యవస్యటం, పాడి 
పర్శ్రమకు ఎటంత నష్టం వాటిల్్లటంది అనే అటంశటంపై స్పష్త లేకుటండా, క్షేత్ర స్థాయిలో చేయాల్సిన స్యానిని 
ఈ ప్రభుత్టం విస్మర్టంచ్టంది.
 
• రూ.10 వేలు కట్్టలని ఇబ్ంది పెట్్టరు
భార్ వరాషాలు ఉనానియని కటంద్ర ప్రభుత్టం హెచచిర్టంచ్న రోజున ఈ ప్రభుత్టం ప్రజల్ని అప్రమత్టం చేయకుటండా, వాలటంటీర్ వ్యవసథాను వన్ టైమ్ సెటిలె్మటంట్ల కోసటం 
ఇటంటిటంటికీ తిపి్పటంది. రూ. 10 వేలు కటా్లని ప్రజల్ని ఇబ్బటంది పెటి్టంది. కడప జిల్ల మటందపల్్ల గ్రామటంలో పర్యటిటంచ్నప్్పడు శ్రీ రామననిగార్ నాగేశ్ర అనే ఓ పాడి రైతుని 
పరామర్్శటంచడటం జర్గిటంది. అతనివి, అతనికి పొరుగున ఉననివార్వీ కల్పి 60కి పైగా జెర్సి ఆవులు కొట్్కుపోయాయి. ఇద్దరు రైతులవే 60 పాడి పశువులు కొట్్కుపోతే 
ప్రభుత్ లెక్కలో కడప జిల్ల మొత్టం 570 పశువులు మాత్రమే నష్పోయినట్్ చెబుతోటంది. ఇవి కాకిలెక్కలు, హెలీకాప్ర్ లెక్కలు కాక ఏటంటి? నిజటంగా రూ.ఆరు వేల 
కోట్లకు నష్టం జర్గితే చ్తూ్రు జిల్ల కలెక్ర్ కు రూ. 2 కోట్్ల, కడప జిల్ల కలెక్ర్ కు రూ. 2.5 కోట్్ల ఇచ్చి ఎల చేతులు దులుప్కుటంటారు? కవలటం ఇసుక మాఫియా 
కోసటం ప్రజల్ని ఇబ్బటంది పెటా్రు. అటంత ఇసుక వచ్చి పడిపోతే మా పొలల పర్సిథాతి ఏటంటి? కౌలు రైతుల పర్సిథాతి ఏటంటి? ఇప్పటిక రూ. 40 వేలు కౌలు చెల్్లటంచారు. అది మీ 
నివేదికలో ఎక్కడ ఉటంది. పశు సటంపద కోలో్పయిన కుట్టంబాల గుర్టంచ్ మీ నివేదికలో లెక్క ఎక్కడ ఉటంది. నివేదికలు రూపొటందిటంచాల్సిన యటంత్టంగటం ఏమైపోయిటంది. 
వాలటంటీరు్ల ఏమైపోయారు. అట్ ప్రజా ప్రతినిధులు చూసే్ ఎవర్ వా్యపారాలో్ల వారు బిజీగా ఉనానిరు. మటంత్రులు, శాసనసభు్యలు క్షేత్ర స్థాయిలో ఎక్కడా కనబడడటం 
లేదు. ఈ నివేదిక మొత్టం హడావిడిగా ఏర్యల్ సర్్ చేసి హెలీకాప్ర్ నుటంచ్ చూసి తయారు చేసినట్్ ఉటంది. క్షేత్ర స్థాయిలో ఎలటంటి అధ్యయనటం జరగలేదని ప్రజలు 
చెబుతుటంటే నష్ నివేదిక ఎల తయారు చేశారు. ఒక్క అధికార్ కూడా బాధితుల ఇటంట్్ల అడుగు పెటి్టంది లేదు. ఇళ్లలోకి వచ్చి చూడమని బతిమాల్నా అధికారులు ఇటంటిలో 
అడుగుపెట్డటం లేదని మటందపల్్ల గ్రామసు్లు మా ముటందు వాపోయారు. అటంచనా ఎల వచ్చిటంది.
 
• ముఖయూమంత్రికి టైమ్ లేదా?
ఎలక్షన్ అప్్పడు ప్రజల్ని మభ్యపెట్డానికి చేసిన ప్రయతానిలు ఇప్్పడు వార్ని ఆదుకోవడానికి ఎటందుకు చేయలేకపోతునానిరు. ప్రజలు అధికారుల కోసటం ఎదురుచూడడటం 
లేదు. వారు కలెక్రుకో, ఆర్డీవోకో ఓట్ వేయలేదు. ఓట్ వేసిటంది ముఖ్యమటంత్రికి. కడప జిల్లకు ఇటంత నష్టం జర్గితే పరామర్్శటంచడానికి శ్రీ జగన్ రెడిడీ గార్కి సమయటం 
దొరకలేదు. జర్గిన నష్్నికి పర్హారటం ఎటంత వసు్టందో తెల్యక రైతాటంగటం ఆటందోళనలో ఉనానిరు. అధికారుల తీరు చూసే్ ఇటంటిటంటికీ తిర్గి పూర్్గా కూల్న ఇళ్్ల, 
మృతుల లెక్కల మినహా పాక్షికటంగా దబ్బ తినని ఇళ్ల గుర్టంచ్ పటి్టంచుకోవడటం లేదు. ఇళ్లలో తడిసి ముద్దయిన ధ్నా్యనిని చూడడటం లేదు. విపతు్ సటంభవిటంచ్ ఆరు రోజులు 
గడచ్నా చాల ప్టంతాలో్ల ఇప్పటి వరకు వైద్య సదుపాయాలు ఏరా్పట్ చేయలేకపోయారు. ఇది పూర్్గా పాలకుల వైఫల్యమే. ఎక్కడ చూసినా ప్రజలు నిరాశ, నిస్పృహలో్ల 
ఉనానిరు. వార్ ఆవేదన విటంట్టంటే ప్రభుత్టంలో ఉననివారు గానీ, యటంత్టంగటంగానీ ఏ విధటంగానూ ధైర్యటం నిటంపడటం లేదు. తిరుపతి మహానగరమనానిరు, స్్మర్్ సిటీ 
అనానిరు. అది ఎక్కడా కనబడడటం లేదు. పాలకులు అహటంకారపూర్తటంగా ప్రవర్్సు్నానిరు. చెరువులు ఆక్రమణలకు గురయా్యయి, యధేచచిగా భూ కబాజాలకు పాల్పడాడీరు. 
కొత్గా ఒక గటండి తవి్ నీటిని మళ్లటంచ్ ప్రజల్ని మభ్యపెటా్లని చూశారు. దాని వల్ల స్మాన్య ప్రజలు పడిన కష్్లు వర్ణనాతీతటం.
 
• ఆ పదవిలో కొనస్గే అర్హత లేదు
మన ముఖ్యమటంత్రి గార్ వయసు 48 సటంవతసిరాలు. పొరుగు రాష్ట్ర ముఖ్యమటంత్రి శ్రీ స్్ల్న్ గార్ వయసు 68 సటంవతసిరాలు. ఆయన స్యటంగా గొడుగు పట్కుని వీధి 
వీధికీ తిర్గి ప్రజల కష్్నిని తీర్చి ప్రయతనిటం చేసే్ మీరెటందుకు పా్యలెస్ నుటంచ్ కదలరు. ప్రజానీకానికి ఎటందుకు అటందుబాట్లో ఉటండరు. మిమ్మల్ని చూసి... మీ బాటలోనే 
ఎమ్్మలే్యలు, మటంత్రులు కూడా ప్రజల్ని పటి్టంచుకోవడటం మానేశారు. ముఖ్యమటంత్రి వెటంటనే శాసనసభా సమావేశాలు ముగిటంచుకుని క్షేత్ర స్థాయిలో నష్పోయిన వార్కి 
అటండగా నిలబడాల్. ఈ రోజుకీ గల్లటంతైన వార్ సమాచారటం లేదు. ఏడు రోజులు అయిపోయిటంది. గల్లటంతైన వార్ కుట్టంబాల పర్సిథాతి ఏటంటి? మటంచ్ మనస్త్టం, పర్పాలన 
దక్షత, తక్షణటం స్పటందిటంచే గుణటం లేనప్్పడు ముఖ్యమటంత్రికి ఆ పదవిలో కొనస్గే అర్హత కూడా లేదు. ప్రభావిత గ్రామాలకు వెళ్లలేని పర్సిథాతులు ఏమీ లేవు. అక్కడ వచ్చిన 
విపతు్ పూర్్గా మానవ తపి్పదటం. ఉద్్దశపూర్కటంగా చేసిటంది. ఎకు్కవగా నష్పోయిన ప్టంతాలో్ల తిర్గాటం, వరద ప్రభావిత గ్రామాలో్లకి వెళ్లటం. యటంత్టంగటం సహాయక 
కార్యక్రమాలు అటందిసు్నానిరు. కానీ ప్రజలకు భరోస్ కల్్పటంచలేకపోతునానిరు. ఈ రోజుకీ గ్రామాలో్ల కరెటంట్ లేదు. ముఖ్యమటంత్రి దాటవేత ధోరణితో ప్రవర్్సు్నానిరు తప్ప 
ప్రజలకు అటండగా నిలబడాలనని పద్దతి ఎక్కడా కనబడడటం లేదు.

కొనస్గింపు 2వ పేజీలో...

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

హెలికాప్టర్ లో వచ్చి వరద నష్టం పై కాకి లెక్కలు వేసిన ప్రభుత్ం

తిరుపతి లో జల విలయానికి కారణం చెరువులన చెరబటి్ట కబాజా చేయడమే
• పేరూరు, తుమ్మలగుంట, అవిల్ల చెరువులో్ల పకా్క భవనాలు... సే్టడియమ్… ప్రు్కలు• పేరూరు, తుమ్మలగుంట, అవిల్ల చెరువులో్ల పకా్క భవనాలు... సే్టడియమ్… ప్రు్కలు
• చెరువులో్లనే రియల్ ఎసే్టట్ లే అవుట్్ల... చెరువు మధయూ నంచ్ రోడుడు నిర్్మణం• చెరువులో్లనే రియల్ ఎసే్టట్ లే అవుట్్ల... చెరువు మధయూ నంచ్ రోడుడు నిర్్మణం
• పేరూరు, తుమ్మలగుంట, అవిల్ల చెరువుల దుసిథితిని పరిశీలించ్న శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్• పేరూరు, తుమ్మలగుంట, అవిల్ల చెరువుల దుసిథితిని పరిశీలించ్న శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని నూ్యస్: అధికార పార్్ నాయకుల భూ దాహమే తిరుపతి ప్రజల వరద కష్్లకు కారణటం అని జనసేన పార్్ పీఏసీ శతఘ్ని నూ్యస్: అధికార పార్్ నాయకుల భూ దాహమే తిరుపతి ప్రజల వరద కష్్లకు కారణటం అని జనసేన పార్్ పీఏసీ 
చైర్మన్ శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గారు స్పష్టం చేశారు. ఇటంత పెద్ద పెద్ద చెరువుల్ని విచచిలవిడిగా ఆక్రమిటంచేసిన ఘనత వైసీపీ చైర్మన్ శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గారు స్పష్టం చేశారు. ఇటంత పెద్ద పెద్ద చెరువుల్ని విచచిలవిడిగా ఆక్రమిటంచేసిన ఘనత వైసీపీ 
నాయకులక చెల్్లటందనానిరు. తిరుపతి నగరానిని వరదలు చుట్్ముటి్ జనజీవనటం అతలకుతలమైన క్రమటంలో తెరపైకి నాయకులక చెల్్లటందనానిరు. తిరుపతి నగరానిని వరదలు చుట్్ముటి్ జనజీవనటం అతలకుతలమైన క్రమటంలో తెరపైకి 
వచ్చిన ప్రధ్న అటంశటం చెరువుల ఆక్రమణలు. అధికార పార్్ నాయకులు తమ స్్ర్టం కోసటం వటందల ఎకరాల విసీ్ర్ణటంలోని వచ్చిన ప్రధ్న అటంశటం చెరువుల ఆక్రమణలు. అధికార పార్్ నాయకులు తమ స్్ర్టం కోసటం వటందల ఎకరాల విసీ్ర్ణటంలోని 
గొలుసుకట్్లో ఉనని చెరువుల్ని కబాజా చేయడమే కారణటం అనే విషయటం చరచికు వచ్చిటంది. వరద ముటంప్ ప్టంతాల గొలుసుకట్్లో ఉనని చెరువుల్ని కబాజా చేయడమే కారణటం అనే విషయటం చరచికు వచ్చిటంది. వరద ముటంప్ ప్టంతాల 
పర్యటనలో శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గారు దృష్్కి ఈ ఆక్రమణల విషయానిని ప్రజలు తీసుకువెళ్లరు. గురువారటం మధ్్యహనిటం పర్యటనలో శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గారు దృష్్కి ఈ ఆక్రమణల విషయానిని ప్రజలు తీసుకువెళ్లరు. గురువారటం మధ్్యహనిటం 
శ్రీ మనోహర్ గారు పేరూరు, తుమ్మలగుటంట, అవిలల చెరువులను, ఆ పర్సరాలు పర్శీల్టంచారు. స్థానికులతో మాటా్లడి శ్రీ మనోహర్ గారు పేరూరు, తుమ్మలగుటంట, అవిలల చెరువులను, ఆ పర్సరాలు పర్శీల్టంచారు. స్థానికులతో మాటా్లడి 
చెరువుల వివరాలు అడిగి తెలుసుకునానిరు. పేరూరు చెరువు కా్యచె్మటంట్ ఏర్యాని అధికార పార్్ కనుసనలో్ల ర్యల్ ఎసే్ట్ చెరువుల వివరాలు అడిగి తెలుసుకునానిరు. పేరూరు చెరువు కా్యచె్మటంట్ ఏర్యాని అధికార పార్్ కనుసనలో్ల ర్యల్ ఎసే్ట్ 
మాఫియా ఆక్రమిటంచేయడానిని గుర్్టంచారు. అక్రమ లే అవుట్్ల వేసి ఉటండడానిని చూసి ఆశచిర్యటం వ్యక్టం చేశారు. తిరుపతిని మాఫియా ఆక్రమిటంచేయడానిని గుర్్టంచారు. అక్రమ లే అవుట్్ల వేసి ఉటండడానిని చూసి ఆశచిర్యటం వ్యక్టం చేశారు. తిరుపతిని 
శాసిసు్నని అధికార పార్్కి చెటందిన కీలక నాయకుడి ఆధ్ర్యటంలో ఈ దటందా మొత్టం స్గుతునని విషయానిని స్థానిక జనసేన శాసిసు్నని అధికార పార్్కి చెటందిన కీలక నాయకుడి ఆధ్ర్యటంలో ఈ దటందా మొత్టం స్గుతునని విషయానిని స్థానిక జనసేన 

• ప్రజలే గొప్పగా స్పందిస్తానానిరు
శాసనసభ సమావేశాలను పూర్్గా రాజకీయ కోణటంలో చూసు్నానిరు. నిననిటి సభ కవలటం సినిమా టిక్్కట్ల బిలు్ల ప్రవేశపెట్డటం కోసటం పొడిగిటంచారు. ప్రభుత్టం ఉననిది దీని కోసమేనా. 
క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటిటంచరా? ప్రజలకు సహకారటం అటందిటంచరా? ప్రభుత్టం కటంటే ప్రజలు గొప్పగా స్పటందిసు్నానిరు. వార్ వటంతు స్యటం అటందిటంచ్ వెళ్్నానిరు. ఎన్ఆర్ఐలు, స్చచిటంద 
సటంసథాలు ముటందుకు వచ్చి తోడా్పట్ అటందిసు్నానిరు. ఎవరైనా క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటిసే్నే వాస్వాలు తెలుస్్యి. కవలటం అధికార యటంత్టంగటం లెక్కల మేరకు పాల్సే్ నష్పోతారు. 
శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ ఆద్శాల మేరకు చ్తూ్రు, కడప జిల్లలో మా నాయకులు ప్రతిక్షణటం సహాయ కార్యక్రమాలో్ల పాల్గటంట్నానిరు. గ్రామాలో్ల ప్రజలు ప్రజాస్్మ్యయుతటంగా 
చెబుతునానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గార్ దృష్్కి సమస్యను తీసుకువెళ్ల జర్గిన దుర్ఘటన మీద సీబీఐ ఎటంక్యిర్, విజిలెన్సి ఎటంక్యిర్ గానీ వేయిటంచమని అడుగుతునానిరు. ఎనినిస్రు్ల 
మొరపెట్్కునాని అధికార యటంత్టంగటం సరైన సమయానికి గేట్్ల ఎత్లేకపోయారు. రాత్రి పూట జర్గి ఉటంటే వటందల సటంఖ్యలో కొట్్కుపోయే వారు. కుట్టంబాలకు కుట్టంబాలు 
కనబడకుటండా పోయేవి. ఇసుక మాఫియాను కాపాడడటం కోసటం ప్రజలను అప్రమత్టం చేయకుటండా, అధికార యటంత్టంగానిని నిద్రలోకి తీసుకువెళ్ల ప్రజల్ని ఫోన్ చేసి బెదిర్టంచ్ గేట్్ల 
ఎత్నీయకుటండా చేశారు. ఇటంత దారుణమైన పర్సిథాతులు ఎక్కడా చూడలేదు.
 
• ఎల్జా ప్లిమర్్స తరహాలో రూ.కోటి పరిహారం ఇవా్లి
చ్తూ్రు జిల్లకు చెటందిన ఓ పెద్ద మటంత్రి గారు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారు ఎటందుకు సహకారటం అటందిటంచలేదని అడుగుతునానిరు. వాస్వాలు తెలుసుకుని మాటా్లడటండి. కలెక్ర్ కు మొదటి ఫోన్ 
కాల్ చేసిటంది మా జనసైనికులే. బోట్ల కోసటం ఎనీడీఆర్ఎఫ్ సిబ్బటంది వెటంటపడిటంది మా జనసైనికులే. క్షేత్రస్థాయిలో నితా్యవసరాలు తీసుకువెళ్ల బాధితులను ఆదుకుటంది మా జనసైనికులే. 
ఇలటంటి సమయటంలో కూడా రాజకీయాలు చేయాల? ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా స్పటందిటంచాల్. 151 మటంది ఎమ్్మలే్యల మ్జార్టీ మీకు ఉటంటే మా జనసైనికులు ఇటంటిటంటికీ తిర్గి 
స్యటం అటందిటంచడటం ఎటందుకు? మృతులకు రూ.5 లక్షల స్యటం ఇసు్నానిమటంట్నానిరు. ఎలీజా పాల్మర్సి ఘటన జర్గినప్్పడు ముఖ్యమటంత్రి హడావిడిగా విశాఖ వెళ్ల ఒకొ్కక్కర్కీ 
కోటి రూపాయిలు ఇచాచిరు. ఇక్కడ ఆ స్యటం ఎటందుకు చేయలేకపోతునానిరు. ఒక రాజకీయ పార్్గా మేము చేయగల్గిటంది చేస్్టం. ప్రభుత్ తీరుని జనసేన పార్్ పక్షాన తీవ్టంగా 
ఖటండిసు్నానిటం. జనసేన పార్్ తరఫున రెటండు విడతలుగా పర్యటన ఉటంట్టంది. మొదటి విడత మా పర్యటన ముగిసిన తరా్త శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారు స్యటంగా వచ్చి బాధితుల 
తరఫున ప్రభుత్టం ీద పోరాటటం చేస్్రు. రాజధ్ని వ్యవహారటంలో హైకోరు్ తీరు్ప ప్రతికూలటంగా వసు్టంద్మో అని భయపడే స్టంకతికటంగా ప్రభుత్టం వెనకడుగు వేసిటంది. రాజధ్ని 
కోసటం భూములు తా్యగటం చేసిన రైతులను కిటంచపరాచిరు. అనాలోచ్త నిర్ణయాలతో హడావిడిగా బిలు్లలు తెచాచిరు. ఇప్్పడు అక్కడా ర్వర్సి టటండర్టంగ్ విధ్నటం తెచాచిరు. రాజధ్నుల 
బిలు్లలు వెనకి్క తీసుకునానిరు. మటండల్ రదు్ద బిలు్ల వెనకి్క తీసుకునానిరు. శాసనసభలో సభాపతి ఒక కస్్డియన్ ల ఉటండాల్. సభ సజావుగా స్గేల, సమాన అవకాశాలు ఇవా్ల్. 
సభాపతిగారు ఆలోచ్టంచాల్. మన రాజా్యటంగటంలో, పార్లమ్టంటర్ ప్రొసీజరో్ల ప్రతిపక్ష నాయకుడికీ సమాన స్థానటం ఇచాచిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ గారు మొదటి నుటంచ్ రాజధ్ని రైతులకు 
అటండగా నిల్చారు. శుక్రవారటం అమరావతి రైతులకు మద్దతుగా వారు చేసు్నని మహాపాదయాత్రలో పార్్ తరఫున పాల్గనబోతునానిటం” అనానిరు. ఈ మీడియా సమావేశటంలో జనసేన 
నాయకులు డాక్ర్ పసుప్లేటి హర్ప్రస్ద్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, శ్రీ కిరణ్ రాయల్, శ్రీ తాతటంశెటి్ నాగేటంద్ర, శ్రీమతి ఆక్పాటి సుభాష్ణి, శ్రీమతి వినూత కోట, శ్రీమతి ఆరణి 
కవిత, శ్రీ పగడాల మురళీ తదితరులు పాల్గనానిరు.

శ్రేణులు శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గార్కి వివర్టంచారు. చెరువు ఆక్రమణతో ప్రధ్న రహదార్పైకి శ్రేణులు శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ గార్కి వివర్టంచారు. చెరువు ఆక్రమణతో ప్రధ్న రహదార్పైకి 
వచ్చిన వరద నీటికి అడుడీకట్ వేసేటందుకు కొటండ రాళ్్ల వేయడానిని చూసి విసు్పోయారు. పేరూరు వచ్చిన వరద నీటికి అడుడీకట్ వేసేటందుకు కొటండ రాళ్్ల వేయడానిని చూసి విసు్పోయారు. పేరూరు 
చెరువు నుటంచ్ ప్రవాహటం సహజసిద్టంగా తుమ్మలగుటంట చెరువుకు, అక్కడి నుటంచ్ అవిలల చెరువుకు చెరువు నుటంచ్ ప్రవాహటం సహజసిద్టంగా తుమ్మలగుటంట చెరువుకు, అక్కడి నుటంచ్ అవిలల చెరువుకు 

వెళ్లల్సి ఉటంది. అయితే తుమ్మలగుటంట చెరువు వెళ్లల్సి ఉటంది. అయితే తుమ్మలగుటంట చెరువు 
మధ్య నుటంచ్ అధికార పార్్ నాయకులు అక్రమటంగా మధ్య నుటంచ్ అధికార పార్్ నాయకులు అక్రమటంగా 
రహదార్ నిరా్మణటం చేపట్డటంతో పాట్ 60 ఎకరాలు రహదార్ నిరా్మణటం చేపట్డటంతో పాట్ 60 ఎకరాలు 
ఆక్రమిటంచ్ సే్డియటం నిరా్మణటం చేపటా్రు. పేరూరు ఆక్రమిటంచ్ సే్డియటం నిరా్మణటం చేపటా్రు. పేరూరు 
చెరువు నుటంచ్ వచేచి ప్రవాహానికి అడుడీకట్ వేశారు. చెరువు నుటంచ్ వచేచి ప్రవాహానికి అడుడీకట్ వేశారు. 
ఈ విషయానిని స్థానికులు శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ ఈ విషయానిని స్థానికులు శ్రీ నాదటండ్ల మనోహర్ 
గార్కి తెల్యపరాచిరు. పూర్్ వివరాలు తెలుసుకునే గార్కి తెల్యపరాచిరు. పూర్్ వివరాలు తెలుసుకునే 
ప్రయతనిటం చేసే్ సదరు నేతకు చెటందిన గటండాలు ప్రయతనిటం చేసే్ సదరు నేతకు చెటందిన గటండాలు 
కొడతారని భయాటందోళనలు వ్యక్టం చేశారు. చ్వర్గా కొడతారని భయాటందోళనలు వ్యక్టం చేశారు. చ్వర్గా 
పూర్్గా మాయటం అయిన అవిలల చెరువులో పూర్్గా మాయటం అయిన అవిలల చెరువులో 
నిర్్మటంచడానికి సిద్టం చేసిన పారు్కను సటందర్్శటంచారు. నిర్్మటంచడానికి సిద్టం చేసిన పారు్కను సటందర్్శటంచారు. 
ఈ కార్యక్రమటంలో జనసేన నాయకులు డాక్ర్ ఈ కార్యక్రమటంలో జనసేన నాయకులు డాక్ర్ 
పసుప్లేటి హర్ప్రస్ద్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ పసుప్లేటి హర్ప్రస్ద్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ 
కుమార్, శ్రీ కళ్యణటం శవశ్రీనివాస్, శ్రీ కిరణ్ రాయల్, కుమార్, శ్రీ కళ్యణటం శవశ్రీనివాస్, శ్రీ కిరణ్ రాయల్, 
శ్రీ తాతటంశెటి్ నాగేటంద్ర, శ్రీమతి ఆక్పాటి సుభాష్ణి, శ్రీ తాతటంశెటి్ నాగేటంద్ర, శ్రీమతి ఆక్పాటి సుభాష్ణి, 
శ్రీమతి ఆరణి కవిత, శ్రీ పగడాల మురళీ, శ్రీ మహేష్, శ్రీమతి ఆరణి కవిత, శ్రీ పగడాల మురళీ, శ్రీ మహేష్, 
శ్రీ రాజారెడిడీ, శ్రీ ద్వర మనోహర్, శ్రీ విశ్నాథ్, శ్రీ శ్రీ రాజారెడిడీ, శ్రీ ద్వర మనోహర్, శ్రీ విశ్నాథ్, శ్రీ 
క్.సుర్ష్, శ్రీ మటంజునాథ్ తదితరులు పాల్గనానిరు.క్.సుర్ష్, శ్రీ మటంజునాథ్ తదితరులు పాల్గనానిరు.
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సీఎం స్్టలిన్ సేవానీతి… 
మన జగనో్లలేదు…

శతఘ్ని నూ్యస్: తుఫాన్ బాధితులకు ఎనానిరైలు, ప్రజాసటంఘాలతో పాట్ 
జనసైనికులు నితా్యవసరాలు అటందిటంచ్ ఆదుకునానిరు. వరదలు ముటంచెతి్న 
జిల్లలలో తిర్గాటం, బాధితుల కష్్లను చూస్టం, వార్కి అటండగా నిల్చ్, 
ప్రభుతా్నిని నా్యయమైన స్యటం చేయమని డిమాటండ్ చేస్్ఒ. మా 
జనసేనాని పవన్… వైసిపి స్పటందిటంచకపోతే, ప్రకృతి విలయతాటండవటంలో 
నష్పోయిన బాధితుల కోసటం పోరాడతారు. కక్షలతో అసెటంబీ్లలో మాజీ 
సీఎటం చటంద్రబాబుకు సమాన స్థానటం కల్్పటంచలేకపోయారు. అమరావతి 
రైతుల పాదయాత్రలో జనసేన సైతటం మద్దతుగా పాల్గటంట్టంది. తమ 
జనసేనాని రాష్ట్రటంలో ప్రతి సమస్యపై స్పటందిసు్నానిరు సటంత ధనానిని 
బాధితులకు అటందిసు్నానిరు. తమిళనాడు సీఎటం ఆయన రాష్ట్రటంలో తుఫాన్ 
దబ్బతినని ప్టంతాలో్ల గొడుగు చేతపటి్, ఇటంటిటంటికి తిర్గి బాధితులను 
ఓదార్చి, వార్కి స్యటం అటందిచ్, భరోస్ కల్్పటంచారని… పక్క తమిళ 
రాష్ట్రటంలో ఇటంత నీతివటంతమైన పాలన కొనస్గిసు్టంటే, మన ఆటంధ్రప్రద్శ్ 
ముఖ్యమటంత్రి జగన్.. సైకో్లన్ తాకిడికి కొనిని జిల్లలు కొట్్కుపోతే, 
అసెటంబీ్ల సమావేశాలను నిర్హటంచ్, ప్రజల కష్్లను.. అధికారుల నెతి్న 
రుదా్దర్గాని; క్షేత్రస్థాయిలో సీఎటం జగన్ స్పటందిటంచకపోవడటం, నమి్మ ఓట్్ల 
వేసిన, ప్రజానీకానికి ఇది నమ్మకద్రోహటం అని జనసేన పార్్ పీఏసీ సభు్యలు 
నాదటండ్ల మనోహర్ ఆగ్రహటం వ్యక్టం చేశారు. ప్రెస్సి క్లబు్బలో గురువారటం 
మీడియాతో జనసేన పార్్ జిల్ల అధ్యక్షులు డాక్ర్ పసుప్లేటి హర్ప్రస్ద్, 
తిరుపతి ఇటంచార్జా కిరణ్ రాయల్, ఆ పార్్ రాష్ట్ర మర్యు జిల్ల నాయకులతో 
కల్సి ఆయన మాటా్లడుతూ… 70 ఏళ్ల వయసు సమీపిసు్నని స్్ల్న్ 
తుఫాన్ బాధితులను ఆదుకునే వేగటం, ఉతాసిహటం 50 లోప్ ఏజ్ ఉనని 
మన సీఎటం జగన్ లో లేక పోయిటందని విమర్్శటంచారు. వర్్క ఫ్టం హటం 
కొటంప ముటంచ్టందని, తుఫాన్ ప్రభావిత ప్టంతాలలో ముటందసు్గా స్్పట్్ల 
పర్యవేక్షిస్్ జాగ్రత్లు తీసుకోకపోవడటం వల్లనే భార్ నష్టం సటంభవిటంచ్, 
వ్యవస్య రైతులు, పాడిపశువులను పటంటలను కోట్లలో్ల నష్పోయారని 
ఆవేదన వ్యక్టం చేశారు.

శుక్రవారం, 26 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని నూ్యస్: అరకు నియోజకవర్గటంలో తుపాను వల్ల నష్పోయిన చోళ్్ల పటంటను 
జనసేన పార్్ మాజీ ఎటంపీటీసీ స్యిబాబా పర్శీల్టంచారు. పలు గ్రామాలలో సుడిగాల్ 
పర్యటన చేసిన ఆయన రైతులకు భరోస్ ఇచాచిరు. ప్రభుత్టం తక్షణటం నష్పర్హారటం ఇచ్చి 
దబ్బతినని రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాటండ్ చేశారు. కాగా అనటంతగిర్ మటండలటంలోని పలు 
గ్రామాలలో కూడా స్యిబాబా పర్యటిటంచారు. అక్కడి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకునానిరు. 
ముఖ్యటంగా నెట్ వర్్క లేక అక్కడి ప్రజలు పడుతునని ఇబ్బటందులను గమనిటంచారు. టవర్ 
ఏరా్పట్ చేసి ఈ సమస్యను పర్ష్కర్టంచాలని ప్రభుతా్నిని కోరారు. జనసైనికులు కృష్ణ, 
రాజు తదితరులు పాల్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

నష్టపోయిన చోళ్్ల రైతులన ఆదుకోవాలి

కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతుననీ జనసైనికునికి కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతుననీ జనసైనికునికి 
అండగా నిలిచిన అమలాపురం జనసేనఅండగా నిలిచిన అమలాపురం జనసేన

శతఘ్ని నూ్యస్: తూరు్పగోదావర్ జిల్ల అమలప్రటం రూరల్, పాలగుమి్మ గ్రామటం శతఘ్ని నూ్యస్: తూరు్పగోదావర్ జిల్ల అమలప్రటం రూరల్, పాలగుమి్మ గ్రామటం 
కటంభటంపాడు జనసైనికుడు కిడ్ని సమస్యతో బాధపడుతునానిడని ఆ గ్రామ జనసేన కటంభటంపాడు జనసైనికుడు కిడ్ని సమస్యతో బాధపడుతునానిడని ఆ గ్రామ జనసేన 
నాయకులు మది్దటంశెటి్ నాగు దా్రా తెలుసుకునని రూరల్ మటండల అధ్యక్షులు శ్రీ ల్టంగోలు నాయకులు మది్దటంశెటి్ నాగు దా్రా తెలుసుకునని రూరల్ మటండల అధ్యక్షులు శ్రీ ల్టంగోలు 
పటండు వెటంటనే స్పటందిటంచ్ అతని కుట్టంబ సభు్యలకు 5000 రూపాయలు ఆర్థాక స్యటం పటండు వెటంటనే స్పటందిటంచ్ అతని కుట్టంబ సభు్యలకు 5000 రూపాయలు ఆర్థాక స్యటం 
అటందజేయడటం జర్గిటంది. ఈ కార్యక్రమటంలో డాక్ర్ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్్శ నాగ మానస, నల్ల అటందజేయడటం జర్గిటంది. ఈ కార్యక్రమటంలో డాక్ర్ సెల్ రాష్ట్ర కార్యదర్్శ నాగ మానస, నల్ల 
వెటంకటేశ్రరావు, మోసుగటంటి మల్్లక మర్యు ఆ గ్రామ ప్రజలు పాల్గనానిరు.వెటంకటేశ్రరావు, మోసుగటంటి మల్్లక మర్యు ఆ గ్రామ ప్రజలు పాల్గనానిరు.

రైతులను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని రైతులను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని 
జనసేన డిమండ్జనసేన డిమండ్

శతఘ్ని నూ్యస్: ఎమి్మగనూరు నియోజకవర్గటం, తీవ్ వరాషాలకు చేతికి వచ్చిన పటంటలు దబ్బతిని శతఘ్ని నూ్యస్: ఎమి్మగనూరు నియోజకవర్గటం, తీవ్ వరాషాలకు చేతికి వచ్చిన పటంటలు దబ్బతిని 
మిర్చి రైతులు తీవ్టంగా నష్పోయారని ప్రభుత్టం గుర్్టంచ్ ఆదుకోవాలని ఎమి్మగనూరు మిర్చి రైతులు తీవ్టంగా నష్పోయారని ప్రభుత్టం గుర్్టంచ్ ఆదుకోవాలని ఎమి్మగనూరు 
జనసేనపార్్ నియోజకవర్గ ఇటంచార్జా ర్ఖగౌడ్ ప్రభుతా్నిని డిమాటండ్ చేశారు, ఎమి్మగనూరు జనసేనపార్్ నియోజకవర్గ ఇటంచార్జా ర్ఖగౌడ్ ప్రభుతా్నిని డిమాటండ్ చేశారు, ఎమి్మగనూరు 
నియోజకవర్గ పర్ధిలోని గోనెగటండ్ల, నటందవరటం, పర్సర గ్రామాలో్ల బుధవారటం రోజు పటంట నియోజకవర్గ పర్ధిలోని గోనెగటండ్ల, నటందవరటం, పర్సర గ్రామాలో్ల బుధవారటం రోజు పటంట 
పొలల దగ్గర రైతులకు నేరుగా కల్సి నష్పోయిన పటంటల గుర్టంచ్ తెలుసుకునానిరు, ఈ పొలల దగ్గర రైతులకు నేరుగా కల్సి నష్పోయిన పటంటల గుర్టంచ్ తెలుసుకునానిరు, ఈ 
కార్యక్రమము నటందు చేనేత విభాగటం కార్యదర్్శ రవి ప్రకాష్, మీడియా ఇటంచార్జా బాష్గనిగా, కార్యక్రమము నటందు చేనేత విభాగటం కార్యదర్్శ రవి ప్రకాష్, మీడియా ఇటంచార్జా బాష్గనిగా, 
నాయకులు షబీర్, రాహుల్, వెటంకటేష్, షఫీ ,కాసిటం, బాష్, భాస్కర్, రామాటంజనేయులు నాయకులు షబీర్, రాహుల్, వెటంకటేష్, షఫీ ,కాసిటం, బాష్, భాస్కర్, రామాటంజనేయులు 
తదితరులు పాల్గనానిరు.తదితరులు పాల్గనానిరు.

భార్గవ్ మృతి పట్ల దిగ్భ్రంతి వయూకతాం చేసిన 
జగ్గయయూపేట జనసేన ప్రీ్ట

భార్గవ్ మృతికి స్నభూతి తెలియజేసిన జగ్గయయూపేట జనసేన ప్రీ్ట
శతఘ్ని నూ్యస్: పసుప్ల భార్గవ్ చ్వర్ కోర్క అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ ని 
కలవడటం, అటందుకు అటందరు కృష్ చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ భార్గవ ఇటంటికి 
వచ్చి పరామర్్శటంచ్ ఎటంతో నైతిక ధైర్యటం కల్్పటంచారు. అయినప్పటికీ భగవటంతుని 
కరుణ భార్గవ పై లేకుటండా పోయిటంది. భార్గవ్ ప్ణ్యలోకాలు ప్పి్టంచాలని 
భగవటంతుని ప్ర్్స్్ వార్ కుట్టంబ సభు్యలకు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ 
తరుప్న జనసేన పార్్ తరఫున మా ప్రగాఢ స్నుభూతి తెల్యజేసు్నానిము అని 
జగ్గయ్యపేట జనసేన పార్్ తెల్పిటంది.

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

భార్గవ్ మృతికి సానుభూతి తెలియజేసిన పోతిన వంకట మహేష్భార్గవ్ మృతికి సానుభూతి తెలియజేసిన పోతిన వంకట మహేష్
శతఘ్ని నూ్యస్: పసుప్ల భార్గవ్ చ్వర్ కోర్క శతఘ్ని నూ్యస్: పసుప్ల భార్గవ్ చ్వర్ కోర్క 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ ని కలవడటం, అటందుకు అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ ని కలవడటం, అటందుకు 
అటందరు కృష్ చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ భార్గవ అటందరు కృష్ చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ భార్గవ 
ఇటంటికి వచ్చి పరామర్్శటంచ్ ఎటంతో నైతిక ఇటంటికి వచ్చి పరామర్్శటంచ్ ఎటంతో నైతిక 
ధైర్యటం కల్్పటంచారు. అయినప్పటికీ భగవటంతుని ధైర్యటం కల్్పటంచారు. అయినప్పటికీ భగవటంతుని 
కరుణ భార్గవ పై లేకుటండా పోయిటంది. భార్గవ్ కరుణ భార్గవ పై లేకుటండా పోయిటంది. భార్గవ్ 
ప్ణ్యలోకాలు ప్పి్టంచాలని భగవటంతుని ప్ర్్స్్ ప్ణ్యలోకాలు ప్పి్టంచాలని భగవటంతుని ప్ర్్స్్ 
వార్ కుట్టంబ సభు్యలకు నా ప్రగాఢ స్నుభూతి వార్ కుట్టంబ సభు్యలకు నా ప్రగాఢ స్నుభూతి 
తెల్యజేసు్నానినని పోతిన వెటంకట మహేష్ తెల్యజేసు్నానినని పోతిన వెటంకట మహేష్ 
విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు జనసేన పార్్ విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు జనసేన పార్్ 
తెల్పారుతెల్పారు

ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలా విద్్యర్థి విభాగానినీ ప్రకటంచిన సంపత్ నాయక్ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలా విద్్యర్థి విభాగానినీ ప్రకటంచిన సంపత్ నాయక్
శతఘ్ని నూ్యస్: తెలటంగాణలో జనసేన పార్్ సటంస్థాగత నిర్మణనిని మర్టంత ముటందుకు తీసుక్ళ్లడానికి ఉస్్మనియా శతఘ్ని నూ్యస్: తెలటంగాణలో జనసేన పార్్ సటంస్థాగత నిర్మణనిని మర్టంత ముటందుకు తీసుక్ళ్లడానికి ఉస్్మనియా 
యూనివర్సిటీ వేదికగా జనసేన విదా్యర్థా విభాగ రాష్ట్ర స్థాయి కార్యవర్గ సమావేశటంలో జనసేన తెలటంగాణ ఇటంఛార్జా శ్రీ యూనివర్సిటీ వేదికగా జనసేన విదా్యర్థా విభాగ రాష్ట్ర స్థాయి కార్యవర్గ సమావేశటంలో జనసేన తెలటంగాణ ఇటంఛార్జా శ్రీ 
నేముర్ శటంకర్ గౌడ్ మర్యు వరటంగల్ జిల్ల ఇటంచార్జా శ్రీ ఆకుల సుమన్ పాల్గని విదా్యర్థా విభాగ కమిటీ పేర్లను శ్రీ నేముర్ శటంకర్ గౌడ్ మర్యు వరటంగల్ జిల్ల ఇటంచార్జా శ్రీ ఆకుల సుమన్ పాల్గని విదా్యర్థా విభాగ కమిటీ పేర్లను శ్రీ 
పవన్ కళ్యణ్ దృష్్కి తీసుకుని వెళ్లన తరా్త కొనిని ఉమ్మడి జిల్లల కమిటీలను వేయడటం జర్గిటంది. త్రలోనే మిగతా పవన్ కళ్యణ్ దృష్్కి తీసుకుని వెళ్లన తరా్త కొనిని ఉమ్మడి జిల్లల కమిటీలను వేయడటం జర్గిటంది. త్రలోనే మిగతా 
జిల్లల కమిటీలను విదా్యర్థా విభాగ రాష్ట్ర అధ్యక్షతన ప్రకటిస్్మని శ్రీ సటంపత్ నాయక్ తెల్యచేస్రు.జిల్లల కమిటీలను విదా్యర్థా విభాగ రాష్ట్ర అధ్యక్షతన ప్రకటిస్్మని శ్రీ సటంపత్ నాయక్ తెల్యచేస్రు.
కో-ఆరిడునేటర్్స
అజయ్ పేశెటి్- వరటంగల్ వెస్్అజయ్ పేశెటి్- వరటంగల్ వెస్్
బానోతు రవీటందర్ – డోరనికల్బానోతు రవీటందర్ – డోరనికల్
పోతుకునూర్ రాజు జటంగోన్పోతుకునూర్ రాజు జటంగోన్
మహమ్మద్ రజాక్ – KDC (Gnp)మహమ్మద్ రజాక్ – KDC (Gnp)
నమిటండ్ల టీనా- వార్ననిపేట్నమిటండ్ల టీనా- వార్ననిపేట్
స్మిడి సుర్ష్- భూపాలపల్్లస్మిడి సుర్ష్- భూపాలపల్్ల
మాచర్ల రాజేష్- వరటంగల్ తూరు్పమాచర్ల రాజేష్- వరటంగల్ తూరు్ప
జనగటం చరణ్- నరసిటంపేటజనగటం చరణ్- నరసిటంపేట
చాగటంటి రాము- K.Uచాగటంటి రాము- K.U
అజీ్మరా పూల్సిటంగ్ -మహబూబాబాద్అజీ్మరా పూల్సిటంగ్ -మహబూబాబాద్
కారయూనిర్్హక సభుయూలు
వసు్కల వేదాటంత్ వరటంగల్ వెస్్వసు్కల వేదాటంత్ వరటంగల్ వెస్్
నవీన్ పరకాలనవీన్ పరకాల
షేక్ అనాసిర్- వరటంగల్ తూరు్పషేక్ అనాసిర్- వరటంగల్ తూరు్ప
చక్రధర్ ముళ్లపాటి- మహబూబాబాద్చక్రధర్ ముళ్లపాటి- మహబూబాబాద్
మహమ్మద్ ఫర్ద్- ఘనూ్పర్మహమ్మద్ ఫర్ద్- ఘనూ్పర్
ఎలుక సటంపత్- పాలకుర్్ఎలుక సటంపత్- పాలకుర్్
కుమార్ – జటంగిన్కుమార్ – జటంగిన్
భూక్య సటందీప్- మహబూబాబాద్భూక్య సటందీప్- మహబూబాబాద్
చుకా్క నవీన్ – ఘనూ్పర్చుకా్క నవీన్ – ఘనూ్పర్
చీరాల రాకష్ -భూపాలపల్్లచీరాల రాకష్ -భూపాలపల్్ల
కనిశెటి్ స్యి పవన్- డోరనికల్కనిశెటి్ స్యి పవన్- డోరనికల్
నర్టంద్ర పవన్- జటంగోవన్నర్టంద్ర పవన్- జటంగోవన్
బానోతు పవన్ కుమార్- ఘనపూర్బానోతు పవన్ కుమార్- ఘనపూర్
యెల్లబోయిన డేవిడ్ -నరసిటంపేటయెల్లబోయిన డేవిడ్ -నరసిటంపేట
వసు్కల నిఖిత్ – వార్ననిపేట్వసు్కల నిఖిత్ – వార్ననిపేట్
లకావత్ సునీల్ భూపాలపల్్లలకావత్ సునీల్ భూపాలపల్్ల
నెలు్లట్ల వినయ్- LB కాలేజ్’నెలు్లట్ల వినయ్- LB కాలేజ్’
మాటేటి శవ కుమార్- ములుగుమాటేటి శవ కుమార్- ములుగు
రాజబోయిన రాజు- జటంగోన్రాజబోయిన రాజు- జటంగోన్
గడడీటం పూజిత వార్ననిపేట్గడడీటం పూజిత వార్ననిపేట్

చెరుకు రైతులో్ల చైతనయూం కోసం జనసేన చెరుకు రైతులో్ల చైతనయూం కోసం జనసేన 
ప్దయాత్రప్దయాత్ర

శతఘ్ని నూ్యస్: విజయనగరటం జిల్ల, సీతానగరటం మటండలటంలో జనసేన ప్రచార శతఘ్ని నూ్యస్: విజయనగరటం జిల్ల, సీతానగరటం మటండలటంలో జనసేన ప్రచార 
కార్యదర్్శ శ్రీ బాబు పాలూరు ఆధ్ర్యటంలో ఎకు్కవ చెరుకు రైతులు ఉనని 6 గ్రామాలో్ల కార్యదర్్శ శ్రీ బాబు పాలూరు ఆధ్ర్యటంలో ఎకు్కవ చెరుకు రైతులు ఉనని 6 గ్రామాలో్ల 
జనసైనికులు అటందరు పర్యటిటంచ్ రైతులతో ముఖాముఖి చర్చిటంచడటం జర్గిటంది. జనసేన జనసైనికులు అటందరు పర్యటిటంచ్ రైతులతో ముఖాముఖి చర్చిటంచడటం జర్గిటంది. జనసేన 
రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదర్్శ శ్రీ బాబు పాలూరు రైతులతో ముచచిటిటంచారు. ఈ సటందర్టంలో రాష్ట్ర ప్రచార కార్యదర్్శ శ్రీ బాబు పాలూరు రైతులతో ముచచిటిటంచారు. ఈ సటందర్టంలో 
ఫా్యక్ర్ యాజమాన్యటం రైతులును ఏ విధటంగా మోసటం చేసు్టందో ఆధ్రాలతో పాట్గా ఫా్యక్ర్ యాజమాన్యటం రైతులును ఏ విధటంగా మోసటం చేసు్టందో ఆధ్రాలతో పాట్గా 
చూపిస్్ వివర్టంచడటం జర్గిటంది. ఫా్యక్ర్ని మూసివేయడానికి ప్రభుత్టం మర్యు చూపిస్్ వివర్టంచడటం జర్గిటంది. ఫా్యక్ర్ని మూసివేయడానికి ప్రభుత్టం మర్యు 
ఫా్యక్ర్ యాజమాన్యటం మధ్య కుదిర్న చీకటి ఒప్పటందానిని కూడా రైతులకు ఆదారాలతో ఫా్యక్ర్ యాజమాన్యటం మధ్య కుదిర్న చీకటి ఒప్పటందానిని కూడా రైతులకు ఆదారాలతో 
పాట్గా చూపిటంచడటం జర్గిటంది. రైతులో్ల చైతన్యటం కల్గిటంచ్ ఈ శనివారటం అనిని పాట్గా చూపిటంచడటం జర్గిటంది. రైతులో్ల చైతన్యటం కల్గిటంచ్ ఈ శనివారటం అనిని 
గ్రామాలో్ల గల రైతులతో పాట్గా జనసేన పాదయాత్ర చేయడానికి సిద్మైటంది. ఈ గ్రామాలో్ల గల రైతులతో పాట్గా జనసేన పాదయాత్ర చేయడానికి సిద్మైటంది. ఈ 
పాదయాత్రలో రైతులు తమ పొలటంలోని పిడిక్డు మటి్ని ముడుప్గా కట్్కొని తలపై పాదయాత్రలో రైతులు తమ పొలటంలోని పిడిక్డు మటి్ని ముడుప్గా కట్్కొని తలపై 
పెట్్కొని వాళ్ల గ్రామాల నుటంచ్ లచచియ్యపేట సుగర్ ఫా్యక్ర్లో గల శ్రీ వెటంకటేశ్ర పెట్్కొని వాళ్ల గ్రామాల నుటంచ్ లచచియ్యపేట సుగర్ ఫా్యక్ర్లో గల శ్రీ వెటంకటేశ్ర 
స్్మివార్ ఆలయటంలో ఆ ముడుప్ని చెల్్లటంచుకుటంటారు. ఈ పాదయాత్రలో రైతు స్్మివార్ ఆలయటంలో ఆ ముడుప్ని చెల్్లటంచుకుటంటారు. ఈ పాదయాత్రలో రైతు 
యొక్క ఎదు్దల బటండు్ల మర్యు చెరకుగడలతో పాట్గా వ్యవస్య పనిముట్లను కూడా యొక్క ఎదు్దల బటండు్ల మర్యు చెరకుగడలతో పాట్గా వ్యవస్య పనిముట్లను కూడా 
పట్్కుని వచ్చి రైతులు తమ నిరసనను భార్గా తెల్యజేస్్రు. కావున విజయనగరటం పట్్కుని వచ్చి రైతులు తమ నిరసనను భార్గా తెల్యజేస్్రు. కావున విజయనగరటం 
జిల్లలో ఉననిట్వటంటి ప్రతి ఒక్క జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు అటందరూ జిల్లలో ఉననిట్వటంటి ప్రతి ఒక్క జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు అటందరూ 
కూడా ఈ కార్యక్రమటంలో పాల్గని విజయవటంతటం చేస్్రని కోరుకుటంట్నానిటం. ఈ కూడా ఈ కార్యక్రమటంలో పాల్గని విజయవటంతటం చేస్్రని కోరుకుటంట్నానిటం. ఈ 
కార్యక్రమటం పార్్ బలోపేతానికి చాల అవసరటం ఈ విషయానిని గుర్్టంచుకొని ప్రతి కార్యక్రమటం పార్్ బలోపేతానికి చాల అవసరటం ఈ విషయానిని గుర్్టంచుకొని ప్రతి 
ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమటంలో భాగస్్ములు అవుతారని ఆశసు్నానిము.ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమటంలో భాగస్్ములు అవుతారని ఆశసు్నానిము.

కారీతాకమాసం వనసమార్ధనలో శ్రీమతి స్ంకర కృష్ణవేణికారీతాకమాసం వనసమార్ధనలో శ్రీమతి స్ంకర కృష్ణవేణి
శతఘ్ని నూ్యస్: అననిదాన కార్యక్రమటంలో పాల్గనని జనసేన పార్్ నాయకులుశతఘ్ని నూ్యస్: అననిదాన కార్యక్రమటంలో పాల్గనని జనసేన పార్్ నాయకులు
కార్్కమాసటం వనసమారాధన సటంధర్బటంగా పెదా్దప్రటం నియొజకవర్గటం స్మర్లకోట పట్ణటంలో కార్్కమాసటం వనసమారాధన సటంధర్బటంగా పెదా్దప్రటం నియొజకవర్గటం స్మర్లకోట పట్ణటంలో 
ఉప్్పవార్వీధి శవాలయటంలో అననిదాన కార్యక్రమటంలో పాల్గనని జనసేన పార్్ తూరు్పగోదావర్ ఉప్్పవార్వీధి శవాలయటంలో అననిదాన కార్యక్రమటంలో పాల్గనని జనసేన పార్్ తూరు్పగోదావర్ 
జిల్ల ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీ సుటంకర కృష్ణవేణి. ఈ కార్యక్రమటంలో నల్లల ఏసుబాబు, మల్్లరెడిడీ జిల్ల ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీ సుటంకర కృష్ణవేణి. ఈ కార్యక్రమటంలో నల్లల ఏసుబాబు, మల్్లరెడిడీ 
బుచ్చిరాజు, సుటంకర శ్రీనివాస్,తుమ్మల ప్రస్ద్, వీరబాబు, జనసైనికులు పాల్గనడటం జర్గిటంది.బుచ్చిరాజు, సుటంకర శ్రీనివాస్,తుమ్మల ప్రస్ద్, వీరబాబు, జనసైనికులు పాల్గనడటం జర్గిటంది.

జనసైనికుడు చక్రర్వుకు పంతం నానాజీ నివాళిజనసైనికుడు చక్రర్వుకు పంతం నానాజీ నివాళి
శతఘ్ని నూ్యస్: కాకినాడ రూరల్ మటండలటం నేమటం గ్రామటంలో ఇటీవల శతఘ్ని నూ్యస్: కాకినాడ రూరల్ మటండలటం నేమటం గ్రామటంలో ఇటీవల 
మరణిటంచ్న జనసైనికుడు పోసిన చక్రరావు కుట్టంబ సభు్యలను జనసేన పార్్ మరణిటంచ్న జనసైనికుడు పోసిన చక్రరావు కుట్టంబ సభు్యలను జనసేన పార్్ 
పీఏసీ సభు్యలు పటంతటం నానాజీ పరామర్్శటంచారు. చక్రరావు చ్త్రపటానికి పీఏసీ సభు్యలు పటంతటం నానాజీ పరామర్్శటంచారు. చక్రరావు చ్త్రపటానికి 
ప్ష్్పలు వేసి అటంజల్ ఘటిటంచారు. ఈ కార్యక్రమటంలో నునని గణేష్ నాయుడు, ప్ష్్పలు వేసి అటంజల్ ఘటిటంచారు. ఈ కార్యక్రమటంలో నునని గణేష్ నాయుడు, 
కర్ని శ్రీనివాస్, శవ, రాము తదితరులు పాల్గనానిరు.కర్ని శ్రీనివాస్, శవ, రాము తదితరులు పాల్గనానిరు.

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


నాదండలా మనోహర్ దివిసీమ పర్యటన 
విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచిచిన జనసేన
శతఘ్ని నూ్యస్: కృష్్ణ జిల్ల అవనిగడడీ నియోజకవర్గటం, అవనిగడడీ 
మటండలటం, అవనిగడడీ జనసేన పార్్ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటి 
అధ్యక్షులు మర్యు ఉమ్మడిరాష్ట్ర మాజీ శాసనసభ సభాపతి శ్రీ నాదటండ్ల 
మనోహర్ ఈ నెల 27 వ తేదీన దివిసీమకు వసు్నానిరని, ఆయన 
పర్యటన విజయవటంతటం చేయాలని గురువారటం అవనిగడడీ ఆర్య వైశ్య 
కల్యణమటండపటంలో జర్గిన విలేకర్ల సమావేశటంలో పిలుప్ ఇవ్టటం 
జర్గిటంది.ఈ నెల 27 అవనిగడడీలోని ఆర్య వైశ్య కల్యణమటండపటం నటందు 
ఉదయటం 11 గటంటలకు నియోజకవర్గ జనసేన క్రియాశీల కార్యకర్లకు 
సభ్యత్ పత్లు మర్యు ఇనూసిరెన్సి బాటండు్ల పటంపిణీ కార్యక్రమటంలో 
ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గటంటారని తెల్పారు, ఈ కార్యక్రమటం జిల్ల 
అధ్యక్షులు శ్రీ రామ్ ఆధ్ర్యటంలో జరుగుతుటంది. అవనిగడడీ మటండలటంలోని 
10 గ్రామ పటంచాయతీలో ఉనని జనసేన కుట్టంబటం, నియోజకవర్గటం 
జనసేన కుట్టంబటం ఈ కార్యక్రమటంలో పాల్గనాలని, అవనిగడడీ సభని 
విజయవటంతటం చేయాలని, జనసేన కుట్టంబటం పెద్దసటంఖ్యలో పాల్గనాలని 
పిలుప్ ఇవ్టటం జరుగుతుటంది. అవనిగడడీ నియోజకవర్గటంలో నేడు అనేక 
సమస్యలు ఉనానియని ఆసమస్యల్ని పటి్టంచుకునే నాదుడే కారువైయా్యరని 
తెల్పారు. ముఖ్యటంగా కోడూరు, నాగాయలటంక మటండలలలోని తీరప్టంత 
రైతులు సర్ అయిన డ్రైనేజీ సదుపాయాలు లేక వరషాలకు నాట్ వేచ్న వర్ 
పొలలు సైతటం కుళళి పోయిన నేటికీ ఆ రైతులు పర్సిథాతి పటి్టంచుకొనే 
నాయకుడు లేదు అనీ, అలగే నియోజకవర్గటంలో అనిని ప్రధ్న రోడుడీలు 
అదా్న పర్సిథాతిలో ఉనాని పటి్టంచుకోకపోవటటం చాల బాధ్కరటం. అద్ 
విదటంగా రాష్ట్రటంలో మాట తప్పటం మడటం తిప్పటం అనే నినాదటంతో ఉటండేవారు 
శాసన మటండల్ రదు్ద చేయడఒ మరల దానిని రదు్ద చేయడటం. అమరావతి 
రాజధ్ని ఏరా్పట్ను రదు్ద చేయడటం మరల దానిని రదు్ద చేయాలని బిలు్ల 
ప్రవేశపెట్డటం ఏమిటని మొత్టం మీద ఈ రాష్ట్రటంలో పర్పాలనే రదు్ద 
అయే్యటటే్ల ప్రసు్త పర్సిథాతులు కనపడుతునానియి. ఈ కార్యక్రమటంలో 
జనసేన పార్్ సీనియర్ నాయకులు రాయపూడి వేణుగోపాల్ రావు, 
రాజనాల వీరబాబు,కృష్్ణ జిల్ల లీగల్ సెల్ ప్రధ్న కార్యదర్్శ బాసు 
నాటంచారయ్య నాయడు, ఎటంపీటీసీలు భాను, వసటంత్ కుమార్, పప్్పశెటి్ 
శ్రీనివాస్, అననిపరెడిడీ ఏసుబాబు, రవి తదితరులు పాల్గనానిరు.

శుక్రవారం, 26 నవంబర్ 2021

గురుకుల పాఠశాలను సందర్్శంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని నూ్యస్: ఉపాధ్్యయుడు విదా్యర్థా 
మీద చేయి చేసుకునానిడని తెలుకునని 
జనసేనపార్్ నాయకులు హుటాహుటిన 
అనటంతగిర్ మటండలటంలో గుమ్మకోట 
పటంచాయితీ గురుకుల పాఠశాలలో 
పర్యటిటంచ్ ప్రినిసిపాల్ తో సమావేశమై 
వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవడటం జర్గిటంది. 
విదా్యరుథాల మీద ఉపాధ్్యయులు చేయి 
చేసుకోవడటం సర్కాదని ప్రశనిటంచడటం 

జర్గిటంది. విదా్యరుథాలతో ప్రేమతో మ్లగాల్ విదా్యరుథాలపై విచక్షణటంగా ప్రవర్్టంచకూడదని 
సుశటంచడటం జర్గిటంది. మ్రుగైన విదా్య అటందిటంచాలని కోరడటం జర్గిటంది. నాడు నేడు 
వెటంటనే పూర్్ అయే్యల చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రిన్సి పాల్ ని కొరడమైనది. విదా్యరుథాలతో 
కల్సి భోజనటం చేయడటం జర్గిటంది. మ్ను ప్రకారటం భోజనటం పెడుతునానిరు అని విదా్యరుథాలు 
చెప్పడటం జర్గిటంది. త్రలో నాడు నేడు పనులు పూర్్ చేస్్మని ప్రినిసిపాల్ చెప్పడటం 
తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమటంలో జనసేనపార్్అరకు పార్లమ్టంట్ అధికారప్రతినిది మాదాల 
శ్రీరాములు, వర్్కటంగ్ కమిటీ ప్రెసిడటంట్ కొనెడి లక్షష్మణ్ రావు, మాజీ MPTC దూర్యా 
స్యిబాబా, అనటంతగిర్ మటండల అధ్యక్షుడు చ్ట్టం మురళ పాల్గనానిరు.

కొతతాపేట నియోజకవర్గ బీసీ సోదరుల్ర్! శెటి్ట బలిజ 
సోదరుల్ర్! దళిత సోదరుల్ర్! కాపు సోదరుల్ర్! అనిని 
వర్్గల సోదరుల్ర్! జనసేనానికి ముఖయూమంత్రిగా ర్బోయే 

రోజులో్ల ఒక్క అవకాశం ఇవ్ండి! అనిని వర్్గలన ఆదరించే గొప్ప 
నాయకుడు ఒక్క జనసేనాని మాత్రమే!బండారు శ్రీనివాస్ పిలుపు!

శతఘ్ని నూ్యస్: తూరు్ప గోదావర్ జిల్ల, జనసేన 
పార్్ కొత్పేట నియోజకవర్గటం ఇనాచిర్జా బటండారు 
శ్రీనివాస్ పిలుప్నిస్్, అనిని వరా్గల వార్ సహకారటం 
జనసేనానికి కావాలని,అనిని వరా్గలను సమానటంగా 
ఆదర్టంచగల గొప్ప మనసునని మహా మనిష్ పవన్ 
కళ్యణ్ మాత్రమేనని, అనిని వరా్గలను గొప్పగా 
ఆదర్టంచగలరని, అటందర్ మననిలను పొటందుతూ, అనిని 
కులలతో మమేకమవుతూ, నీతివటంతమైన,నిజాయితీ 
పరుడైన జనసేనానికి అటండగా, నియోజకవర్గటంలో 
అనినివరా్గలు, అనిని కులలకు చెటందిన వారు 
జనసేనానికి మద్దతుగా ముటందుకు రావాలని ఈ 
సటందర్టంగా కోరుకుటంట్నానిమని, అలగే ప్రతి 
ఒక్కర్ని కలుప్కుటంటూ జనసేన పార్్ని బలోపేతటం 
చేసుకుటంటూ ముటందుకు స్గుతునానిమని, 
నియోజకవర్గటంలో ఎవర్కైనా ఏ కష్టం వచ్చినా, జనసేన 
పార్్, జనసైనికులుగా మేము అటంతా అటందుబాట్లో 
ఉటంటామని,  పలువుర్ కష్సుఖాలను పాలు 
పటంచుకుటంటూ, అటందర్ ఆతీ్మయతను పొటందుతూ 
ముటందుకు స్గుతునాని మనానిరు. జనసేనాని లటంటి  
గొప్ప నాయకుడు, ప్రజా నాయకుడు జనసేనానికి 
అటండగా నీతివటంతమైన రాజకీయాలు చేస్్, ఎవర్కి 

లలూచీ పడకుటండా, ఎవర్కీ బెదర కుటండా అధరకుటండా, కుళ్ళి కుట్ర రాజకీయాలు 
చేయకుటండా, జనసేనాని గెలుపే లక్షష్టంగా ముటందుకు కదులుతునానిమని, గొప్ప నాయకునికి 
మనటం అటందరము మద్దతు పలుకుదాటం. రటండి స్దరులరా! మీ ఆతీ్మయతను జనసేనాని 
పవన్ కళ్యణ్ కు అటందిటంచటండి! కాప్ స్దరులరా మీరటంతా పెద్దనని పాత్ర పోష్టంచ్, 
స్టి కులసు్డు అయిన పవన్ కళ్యణ్ వార్కి బలము చేకూరచిటండి! బడుగు బలహీన 
వరా్గల ఆశాజ్్యతి, కులలు మతాలు చూడని గొప్ప నాయకుడిగా జనసేనాని పవన్కళ్యణ్ 
నాయకతా్నిని బలోపేతటం చేదా్దటం! గెల్పిదా్దటం! సమాజానిని రక్షిటంచగల నీతివటంతమైన 
నాయకుడు జనసేనానిని కాపాడుకుటందాటం!

భార్గవ్ కుటంబానికి సానుభూతి తెలియజేసిన 
శతఘ్నీన్్యస్

శతఘ్ని నూ్యస్: జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గటం, గత కొటంతకాలటంగా 
కా్యనసిర్ తో బాధపడుతూ, ఇప్్పడిప్్పడే కోలుకుటంట్నని ల్టంగాల 
గ్రామానికి చెటందిన జనసైనికుడు పసుప్ల భార్గవ్ మరణవార్ 
బాధ్కరటం. అతని కుట్టంబానికి జనసేన పార్్ తరప్న శతఘ్నినూ్యస్ 
తరప్న స్నుభూతి తెల్యజేస్్, అతని ఆత్మకు శాటంతి చేకూరాలని 
భగవటంతుని ప్ర్్సు్నానిమని శతఘ్నిన్యూస్ సహవయూవస్థిపకులు 
మరియు సి.ఈ.ఓ  శ్రీ స్ంకర అరుణ్ తేజ్ తెలిప్రు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

విద్్యర్ధి నాయకులకు శుభాకంక్షలు 

తెలిపిన ఆకుల సుమన్
శతఘ్ని నూ్యస్:  జనసేన పార్్ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యణ్ 
ఆశయ స్ధనలో భాగటంగా ఉమ్మడి వరటంగల్ జిల్ల విదా్యర్థా 
విభాగటం నుటండి నూతన కమిటీకి ఎనినికైన సభు్యలటందర్కీ 
పేరుపేరునా హృదయ పూర్క శుభాకాటంక్షలు తెల్పిన జనసేన 
పార్్ ఉమ్మడి వరటంగల్ జిల్ల ఇటంఛార్జా ఆకుల సుమన్.
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