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వైసీపీ వల్ల కోనసీమ ప్రాంతాంలో రైతులు 
వ్యవసాయానికి దూరమవుతున్నారు

• ఉద్యూగులు సమ్మెకు సిద్ధమయ్యూ పరిసిథితులు నెలకొన్నియి
• పాలన బాగుంటే రైతుల కంట నీరందుకు వస్తంది?
• కోనసీమ ప్ంతంలో రైతంగం వయూవసాయానికి దూరమవుతంది
• పంట నష్ం జరిగితే యంత్ంగం పొలాలోలో కనబడడం లేదు
• ప్రభుత్ం నంచి రైతులకు భరోసా లేదు
• సర్ంచుల నిధులు లాగేసకున్నిరు
• ప్రజలు కష్్లోలో ఉంటే వన్ టైమ్ సెటిలమెంట్ అంటూ వేధిస్తన్నిరు
• ప్రజలకు జనసైనికులు అండగా నిలుస్తన్నిరు
• అమలాపురం కారయూకర్తల సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ చైరమెన్ శ్రీ న్దండలో మనోహర్

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా సమ్మె చేసే పరిస్థితులను ఈ పాలకులు తీసుకువచ్చారని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయోవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు 
తెలిపారు. ఉద్యోగుల సమసయోలనే ప్రభుత్వెం పటటీెంచుకొనే స్థితిలో లేదని... వారి సమసయోల మీద ప్రభుత్వ స్ెందన లేదు కాబట్టీ పోరాటానికి స్ద్ధమవుతునానారు అనానారు. 
జనసేన పార్టీ, శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారు ఉద్యోగులకు ఎప్్డూ అెండగా ఉెంటాయని స్షటీెం చేశారు. పరిపాలన సరిగా ఉెంట్ పచచాట కోనసీమ ప్ెంత రైతుల కెంట 
కన్నారు ఎెందుకు వచచాెంద్ ప్రభుత్వెంలో ఉననా పెద్దలు చెపా్లని ప్రశనాెంచ్రు. ఈ ప్ెంత రైతెంగెం సాగుకి దూరెం కావలిసిన కరమె ఎెందుకు వచచాెంద్ చెపా్లనానారు. 
ముఖయోమెంత్రి, ప్రభుత్వ వైఫల్యోలే అనినా వరాగాల ప్రజల కష్టీలకు కారణమనానారు. సోమవారెం మధ్యోహనాెం అమల్ప్రెం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ కారయోకర్తల సమావేశెంలో 
పాల్గానానారు. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “పెంట నషటీపోయిన రైతులను పొల్లో్లకి వెళ్్ల పలకరిసే్త- తమ్ెంత ఇబ్ెందికర పరిస్థితులను 
ఎదుర్కెంటునానామో వివరిెంచ్రు. ఈ ప్రభుత్వెం కన్సెం క్రాప్ ఇనుసిరెన్సి కూడా చేయిెంచలేదననా బాధ రైతులో్ల ఉెంది. పెంట నషటీెం జరిగితే అధికార యెంత్ెంగెం ఎక్కడా 
కనబడడెం లేదు. ప్రజా ప్రతినిధులెవరూ రైతులకు భరోసా ఇవ్వడెంలేదు. వారిని పలుకరిెంచడానికి మేము వెళ్్త అెంత కషటీెంలోనూ రైతులు జనసేనకు జై కొడుతునానారెంట్ 
ఈ ప్రభుత్వ పని తీరు ఎల్ ఉెంద్ అర్ధెం అవుతుెంది. ప్రజలు జనసేన కావాలని ఎెంత బలెంగా కోరుకుెంటునానారో తెలుసో్తెంది.
 
• ఇలులో కదలని సీఎం ఏం మేలు చేసా్తడు
శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారు అదు్తమైన పాలన అెందిసా్తరని నమిమె ప్రజలు 151 సాథినాలు ఇచ్చారు. వారు ఎెంత నమమెకెంతో ఓటు వేస్ ఉెంటారు. యువకుడు మారు్ 
తీసుకువసా్తడని అవకాశెం ఇసే్త ఆయనగారు ఇెంట నుెంచే బయటకు రావడెం లేదు. సెంత జిల్్లకు వరదలు వసే్తనే హెలీకాపటీర్ లో తిరిగి వెళ్్లపోయాడని ఆ ప్ెంత ప్రజలు 
బాధపడుతునానారు. ఇల్ెంట ముఖయోమెంత్రి రాష్్రానికి ఏ విధెంగా మేలు చేయగలుగుతడు. ఈ ప్రభుత్వెం చవరాఖరికి సర్ెంచుల నిధులు కూడా ల్గేసుకుెంది. 15వ ఆరి్ధక 
సెంఘెం నిధులు మళ్్లెంచేశారు. ఇవి ఎటు పోయాయి. ఒక్క తూరు్ గోదావరి జిల్్లలోనే రూ.230 కోటు్ల ల్గేసుకునానారు. ఫెంచను్ల లేవు. రాష్్రానినా ఆరి్ధక సెంక్షోభెంలో 
నెటటీెంది. ఈ ముఖయోమెంత్రి పరిపాలనలో రాష్ట్రెం అెంధకారెంలోకి పోయిెంది. చీకట రాజయోెం వసో్తెంది. కష్టీలో్ల ఉననా ప్రజలను పలుకరిెంచలేని ముఖయోమెంత్రికి పరిపాలిెంచే 
అర్హత లేదు. ఆదే విషయానినా మనమెంత ప్రజలో్లకి తీసుకువెళ్్లలి.
 
• ప్రజలు బాధలోలో ఉంటే వన్ టైమ్ సెటిలమెంట్ అంటారా?
పరిపాలనా దక్షత లేదు. సమసయోలపై స్ెందిెంచే గుణెం లేదు. కరోనా వల్ల ప్రజలు గత 20 నెలల ఇబ్ెందిపడ్తే… ముఖయోమెంత్రి వాళ్ళను ఇబ్ెందిపెటటీ ఆనెందెం 
పొెందుతునానారు. వాలెంటీర్లను ఇెంటెంటకీ పెంపి వన్ టైమ్ సెటలెమెెంట్ అని ప్రజలను ఏడ్పిసు్తనానారు. ఎప్్డో ఇళ్్ల కటుటీకుననా వారిని ప్రభుత్వెం ఇప్్డు బెదిరిసో్తెంది. 
పాలకులే అల్ ప్రవరి్తసు్తెంట్ పోలీసులు ఏెం చేసా్తరు. యువకుల మీద ఊహెంచని విధెంగా కేసులు పెటటీ వేదిసు్తనానారు. అల్ెంట సమయెంలో జనసైనికులకు భరోసా 
ఇవ్వడెం కోసెం ప్రతి జిల్్లలో శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారు లీగల్ సెల్ ఏరా్టు చేశారు. ప్రజలో్ల మారు్ కనబడుతోెంది. ప్రజల నుెంచ వచేచా స్ెందనలో స్షటీత కనబడుతోెంది. 
ఏ వరాగానినా కదిలిెంచనా సమసయోలు చెబుతునానారు. లబ్్దదారులకు సరిగా ప్రభుత్వ పథకాలు అెందడెం లేదు. ప్రజలెంత శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారి కోసెం ఎదురు చూసు్తనానారు. 
అల్ెంట మారు్ సమాజెంలో కనబడుతోెంది. నాయకత్వెం అనేది ఒక బాధయోత.. దానినా మనెం చత్తశుది్ధతో సీ్వకరిెంచ్లి. నాయకత్వెం ప్రజలో్ల నుెంచ రావాలి. గ్రామాల 
నుెంచ రావాలి. సమసయో గురిెంచ సమాచ్రెం వచచానప్్డు నిలబడాలి. సమసయోలపై మన నాయకుడు ఏ విధెంగా నిలబడతరో వివరిెంచ్లి. సమాచ్రెం ఇచచానప్్డు 
వెెంటనే స్ెందిెంచే గుణెం శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారికి ఉెంది. జనసేన పార్టీ ఒక ఎనినాక కోసెం వచచాెంది కాదు. జనసేన పార్టీ భావితరాల భవిషయోతు్త కోసెం వచచాన పార్టీ. మనతో 
25 సెంవతసిరాల ప్రయాణెం చేయాలననా నినాదెంతో ముెందుకు వచచాన పార్టీ. భావితరాల భవిషయోతు్త కోసెం వచచాన పార్టీ. కొనసాగింపు 2వ పేజీలో...
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వైసీపీ వలలో కోనసీమ ప్ంతంలో రైతులు వయూవసాయానికి దూరమవుతున్నిరు

న్దండలో ఆధ్రయూంలో ద్్రపూడి రోడ్ శ్రమద్నం
శతఘ్నా నూయోస్: నాదెండ్ల పరయోటనను విజయవెంతెం చేయాలి.శతఘ్నా నూయోస్: నాదెండ్ల పరయోటనను విజయవెంతెం చేయాలి.
మెండపేట జనసేన ఇెంచ్ర్జ్ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ పిలుప్.మెండపేట జనసేన ఇెంచ్ర్జ్ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ పిలుప్.
మెండపేట, రాష్ట్రపతి దృష్టీకి వెళ్్ళన మెండపేట దా్వరపూడ్ రోడ్ మెండపేట, రాష్ట్రపతి దృష్టీకి వెళ్్ళన మెండపేట దా్వరపూడ్ రోడ్ 
సమసయో ఎక్కడ వేస్న గెంగళ్ అక్కడే అననా చెందెంగా ఉెంది. కాగా సమసయో ఎక్కడ వేస్న గెంగళ్ అక్కడే అననా చెందెంగా ఉెంది. కాగా 
రాష్ట్ర వాయోప్తెంగా ఇప్్డు ఈ రోడ్ వార్తలో్ల ఎకి్కెంది. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర వాయోప్తెంగా ఇప్్డు ఈ రోడ్ వార్తలో్ల ఎకి్కెంది. జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ ఈ రోడుడిలో శ్రమదానెం పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ ఈ రోడుడిలో శ్రమదానెం 
నిర్వహెంచ్లని నిర్ణయిెంచ్రు. దెంతో ఇప్్డు అెందరి దృష్టీ నిర్వహెంచ్లని నిర్ణయిెంచ్రు. దెంతో ఇప్్డు అెందరి దృష్టీ 
ఈ రోడుడిపై పడ్ెంది. గతెంలో రాష్ట్రపతి కారాయోలయెం స్వయెంగా ఈ రోడుడిపై పడ్ెంది. గతెంలో రాష్ట్రపతి కారాయోలయెం స్వయెంగా 
ఈ రోడ్ అెంశెంలో కలుగచేసుకోగా సమసయో పరిష్్కరెం ఈ రోడ్ అెంశెంలో కలుగచేసుకోగా సమసయో పరిష్్కరెం 
మాట అటుెంచ మరిెంత జటలెంగా మారిెంది. ఇప్్డు చననా మాట అటుెంచ మరిెంత జటలెంగా మారిెంది. ఇప్్డు చననా 
గోతులు కాసా్త పెద్దవిగా అభివృది్ధ చెెందాయి. ఉయాయోల జెంపాల గోతులు కాసా్త పెద్దవిగా అభివృది్ధ చెెందాయి. ఉయాయోల జెంపాల 
మాదిరి ప్రయాణెం నరకెంగా మారిెంది. ఈ క్రమెంలో మెండపేట మాదిరి ప్రయాణెం నరకెంగా మారిెంది. ఈ క్రమెంలో మెండపేట 
నియోజకవరగా జనసేనపార్టీ ఇెంచ్ర్జ్ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ ఈ రోడ్ దుస్థితి నియోజకవరగా జనసేనపార్టీ ఇెంచ్ర్జ్ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ ఈ రోడ్ దుస్థితి 
అధినేత పవన్, నాదెండ్ల దృష్టీకి తెచ్చారు. ప్రభుత్వ అలసత్వెంను ఎతి్త అధినేత పవన్, నాదెండ్ల దృష్టీకి తెచ్చారు. ప్రభుత్వ అలసత్వెంను ఎతి్త 

చూప్తూ జనసైనికులు ఈ రోడుడిను శ్రమదానెంతో మరమమెతులు చేయాలని చూప్తూ జనసైనికులు ఈ రోడుడిను శ్రమదానెంతో మరమమెతులు చేయాలని 
నిర్ణయిెంచ్రు. ఈ నేపథయోెంలో నాదెండ్ల పరయోటనను విజయవెంతెం నిర్ణయిెంచ్రు. ఈ నేపథయోెంలో నాదెండ్ల పరయోటనను విజయవెంతెం 

చేయాలని మెండపేట నియోజకవరగా జనసేనపార్టీ ఇెంచ్ర్జ్ వేగుళ్ళ చేయాలని మెండపేట నియోజకవరగా జనసేనపార్టీ ఇెంచ్ర్జ్ వేగుళ్ళ 
లీల్కృష్ణ పిలుప్నిచ్చారు. సోమవారెం సాథినిక మీడ్యాతో లీల్కృష్ణ పిలుప్నిచ్చారు. సోమవారెం సాథినిక మీడ్యాతో 

ఆయన మాటా్లడుతూ జిల్్ల పరయోటనలో భాగెంగా డ్సెెంబర్ ఆయన మాటా్లడుతూ జిల్్ల పరయోటనలో భాగెంగా డ్సెెంబర్ 
1వ తేద బుధవారెం మెండపేటలో నాదెండ్ల మనోహర్ 1వ తేద బుధవారెం మెండపేటలో నాదెండ్ల మనోహర్ 
పరయోటెంచనునానారని తెలిపారు. ఉదయెం 10 గెంటలకు పరయోటెంచనునానారని తెలిపారు. ఉదయెం 10 గెంటలకు 
మెండపేట-దా్వరపూడ్ రోడుడి శ్రమదానెం కారయోక్రమెంలో మెండపేట-దా్వరపూడ్ రోడుడి శ్రమదానెం కారయోక్రమెంలో 
పాల్గాెంటారని పేర్కనానారు. అనెంతరెం పార్టీ శ్రేణులతో భేట పాల్గాెంటారని పేర్కనానారు. అనెంతరెం పార్టీ శ్రేణులతో భేట 
కానునానారని తెలిపారు. కావున నియోజకవరగా నలుమూలల కానునానారని తెలిపారు. కావున నియోజకవరగా నలుమూలల 

నుెండ్ పార్టీ నాయకులు, కారయోకర్తలు మరియు జనసైనికులు నుెండ్ పార్టీ నాయకులు, కారయోకర్తలు మరియు జనసైనికులు 
విచేచాస్ ఘన సా్వగతెం పలికి, ఈ పరయోటనను విజయవెంతెం విచేచాస్ ఘన సా్వగతెం పలికి, ఈ పరయోటనను విజయవెంతెం 

చేయాలని ఆయన విజ్ఞపి్త చేశారు.చేయాలని ఆయన విజ్ఞపి్త చేశారు.

అమలాపురం వరాషాలకు దబ్బతినని పంటలన పరిశీలంచిన న్దండలోఅమలాపురం వరాషాలకు దబ్బతినని పంటలన పరిశీలంచిన న్దండలో
శతఘ్నా నూయోస్: అమల్ప్రెం రూరల్ మెండలెం శతఘ్నా నూయోస్: అమల్ప్రెం రూరల్ మెండలెం 
సమనస గ్రామెంలో భార్ వరాషాల కారణెంగా దబ్ తిననా సమనస గ్రామెంలో భార్ వరాషాల కారణెంగా దబ్ తిననా 
పెంటలను జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయోవహారాల కమిటీ పెంటలను జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయోవహారాల కమిటీ 
చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ పరిశీలిెంచ రైతులతో, చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ పరిశీలిెంచ రైతులతో, 
రైతు సెంఘాల ప్రతినిధులతో మాటా్లడ్ పెంట నషటీెం రైతు సెంఘాల ప్రతినిధులతో మాటా్లడ్ పెంట నషటీెం 
వివరాలు తెలుసుకునానారు. ఈ కారయోక్రమెంలో పార్టీ వివరాలు తెలుసుకునానారు. ఈ కారయోక్రమెంలో పార్టీ 
తూరు్గోదావరి జిల్్ల అధయోక్షులు శ్రీ కెందుల దుర్గాష్, తూరు్గోదావరి జిల్్ల అధయోక్షులు శ్రీ కెందుల దుర్గాష్, 
అమల్ప్రెం ఇెంఛార్జ్ శ్రీ శెటటీబతు్తల రాజబాబు, పీఏసీ అమల్ప్రెం ఇెంఛార్జ్ శ్రీ శెటటీబతు్తల రాజబాబు, పీఏసీ 
సభుయోలు శ్రీ పితని బాలకృష్ణ, శ్రీ పెంతెం నానాజీ, వివిధ సభుయోలు శ్రీ పితని బాలకృష్ణ, శ్రీ పెంతెం నానాజీ, వివిధ 
నియోజకవరాగాల ఇెంఛారుజ్లు పాల్గానానారు.నియోజకవరాగాల ఇెంఛారుజ్లు పాల్గానానారు.

• శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు పెద్దనని పాత్ర పోషంచాల
సాథినిక సెంసథిల ఎనినాకలు వచచానప్్డు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు అెంత 
ఓ పెద్దననా పాత్ర పోష్ెంచ్రు. ఇళ్లలో ఆడపడుచులినా నిలబెటటీ కషటీపడ్ గెలిపిెంచ్రు. 
ఇెంటెంటకీ తిరిగి ప్రచ్రెం చేశారు. ఎక్కడ చూస్నా ప్రజల కోసెం నిలబడుతోెంది 
జనసైనికులే. శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు నవెంబరు 23వ తేదన కడప 
జిల్్లలో వరద ప్రభావిత ప్ెంతలో్ల పరయోటెంచ్ెం. వరదలు ఎెందుకు వచ్చాయి, 
ఇళ్్ల కొటుటీకుపోవడానికి కారణాలు తెలుసుకోమని శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారు పెంపారు. 
ఆ ప్ెంతలో్ల పరయోటెంచనప్్డు అర్ధరాత్రి ఒెంట గెంటకు అెందరికెంట్ ముెందు 
జనసైనికులే స్ెందిెంచ్రు. జనసైనికులే కలెకటీర్ కు ఫోన్ చేశారు. ఎన్డిఆర్ఎఫ్ 
బృెందాలకు సమాచ్రెం ఇచ్చారు. బోటు్ల తెచచా ప్రజలను ఆదుకునానారు. ఆ 
విషయానినా పార్టీ తరఫున ఘనెంగా చెప్్కోగలుగుతునానాెం. జనసైనికుల చత్తశుదే్ద 

మన ఎదుగుదలకు కారణెం.. రాష్ట్రవాయోప్తెంగా ప్రజలు ఎదుర్కెంటుననా కష్టీలపై ఎప్టకప్్డు పోరాటెం చేసు్తనానాెం. రహదారుల దుస్థితిపై శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారి పిలుప్ 
మేరకు మనెం డ్జిటల్ కాయోెంపెయిన్ నిర్వహసే్త.. రాష్ట్ర ప్రజల కష్టీలు చూస్ దేశెం మొత్తెం ఆశచారయోపోయిెంది. రోడు్ల పూరి్తగా దబ్తినానాయి. వేల కోటు్ల అప్్లు చేసు్తనానారు. 
ఆ నిధులు ఎక్కడ్కి పోతునానాయో అర్ధెం కావడెం లేదు. రహదారులకు కన్సెం మ్యిెంటనెన్సి కూడా లేదు. నిననా కాకినాడ ఏడీబీ రోడుడి మీద శ్రమదానెం చేపటాటీెం. 
ఇల్ెంట కారయోక్రమాలు చేపడ్తే ప్రజలు తప్కుెండా ఆశీర్వదిసా్తరు. శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారు ఎప్్డూ ఒకట్ చెబుతరు. పార్టీ తరఫున ఏ కారయోక్రమెం చేస్నా అది 
ప్రజలకు ఉపయోగపడేల్ ఉెండాలని. తూరు్గోదావరి జిల్్లలో ఎెంతోమెంది ఎెంసీటీసీలు, సర్ెంచులు గెలిచ్రు. జిల్్ల నుెంచ 19 మెంది శాసనసభుయోలు వచేచాల్ మెంచ 
ప్రణాళ్కతో ముెందుకు వెళ్్లలి” అనానారు.
 
• అమలాపురంలో భారీ రాయూలీత సా్గతం
అెంతకు ముెందు అమల్ప్రెం పరయోటనకు వచచాన శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారికి అడుగడుగునా ఘనసా్వగతెం పలికారు. ముమమెడ్వరెం నియోజకవరగాెం కొెండాలమమెచెంత 
దగగార జనసైనికులు భార్ పూల మాలలతో ఆహా్వనిెంచ్రు. అక్కడ్ నుెంచ వెందల సెంఖయోలో బైకులు, కార్లతో అనాతవరెం, భీమనపలి్ల, భటుటీపాలెెం, సమనస మీదుగా 
అమల్ప్రెం వరకు దాదాప్ 20 కిలోమీటరు్ల భార్ రాయోలీ నిర్వహెంచ్రు.

• జనసేనలోకి మాజీ ముని్సపల్ ఛైరమెన్ శ్రీ యాళ్ళ న్గ సతీష్
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయోవహారాల కమిటీ చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారి తూరు్గోదావరి జిల్్ల పరయోటనలో పార్టీలోకి చేరికలు కొనసాగుతునానాయి. సోమవారెం 
అమల్ప్రెంలో మాజీ మునిసిపల్ ఛైరమెన్ శ్రీ యాళ్ల నాగ సతీష్ అనుచరులతో కలస్ జనసేనలో చేరారు. శ్రీ మనోహర్ గారు ఆయనకు పార్టీ కెండువా కపి్ సాదరెంగా 
పార్టీలోకి ఆహా్వనిెంచ్రు. వీరితో మాజీ కౌనిసిలరు్ల, ఉప సర్ెంచ్ లు, పలువురు యువకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ కారయోక్రమెంలో భాగెంగా ఇెందుపలి్ల గ్రామ 
ఉప సర్ెంచ్ శ్రీ ఉర్ెంక హనుమాన్ బుజిజ్ తన గ్రామానికి చెెందిన కోవిడ్ మృతుల కుటుెంబాలకు ఆరిథిక సాయెం అెందిెంచ్రు. అమల్ప్రెం నియోజకవరగా ఇెంఛార్జ్ శ్రీ 
శెటటీబతు్తల రాజబాబు ఆధ్వరయోెంలో జరిగిన ఈ కారయోక్రమెంలో పార్టీ జిల్్ల అధయోక్షులు శ్రీ కెందుల దుర్గాష్, పీఏసీ సభుయోలు శ్రీ పెంతెం నానాజీ, శ్రీ ముత్త శశధర్, శ్రీ పితని 
బాలకృష్ణ, పార్టీ కారయోక్రమాల విభాగెం కన్్వనర్ శ్రీ కళ్యోణెం శవశ్రీనివాస్, పార్టీ నేతలు శ్రీమతి గెంటా స్వరూప, శ్రీ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ, శ్రీ మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్, శ్రీ బెండారు 
శ్రీనివాస్, శ్రీ తుమమెల బాబు, శ్రీ చోడ్శెటటీ చెంద్రశేఖర్, శ్రీ డ్.ఎెం.ఆర్.శేఖర్, శ్రీ ఇసుకపట్ల రఘుబాబు, శ్రీమతి నాగమానస, శ్రీ లిెంగోలు పెండు తదితరులు పాల్గానానారు.

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


మంగళవారం, 30 నవంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

కళ తప్పిన ఖాజీపేట రైల్వే జాంక్షన్
ఈ దేశానికి రైలే్ కారిమెకులు చాలా ముఖయూం: బైరి  వంశీ కృష్ణ గ్రేటర్ వరంగల్ అధయూక్షులు జనసేన పారి్
•ఈ దేశానికి రైతులు, సైనికులు, ఎంత ముఖయూమో  రైలే్ కారిమెకులు అంతే ముఖయూం.
•రైలే్ కారిమెకులు రోడుడు ఎకికి దీక్షలు ధరానిలు చేయడం బాధాకరం.
•రైలే్ కారిమెకులు ప్ణాలకు తెగించి విధులు నిర్హిస్త ప్రజలకు సరక్షితమైన సేవలు అందిస్తన్నిరు.
•ఈ దేశానికి అధిక ఆరి్ధక లాభాలు రైలే్ సంసథి నంచే వస్తన్నియి
•రైలే్ కారిమెకుల డిమాండులో వంటనే నెరవేరాచాల.
•కాజిపేట్ లో కోచ్ ఫ్యూక్రీ ఏరా్టు చేయడం వలలో కొనిని వేల మందికి ఉపాధి దొరుకితుంది..
 
నిజాెం హయెంలో ప్రెంభిెంచబడ్న కాజీపేట రైలే్వ జెంక్షన్ నేడు కళ తపి్పోయి వెలవెలపోవుచుననాది....! కావున 
కాజీపేట జెంక్షను్క పూర్వవైభవెం తీసుకువచేచా పోరాటెంలో భాగమే ఈ నిరాహారదక్ష...ఇెందులో రైలే్వ కారిమెకులతో పాటు 
విదాయోరుథిలు, నిరుద్యోగులు, కులసెంఘాలు, ప్రజా సెంఘాలు, చరువాయోపారులు, వాయోపారులు సకల జనులు పాలోగానారు! ఈ 
పోరాటానికి జనసేన పారిటీ ఉమమెడ్ వరెంగల్ జిల్్ల ఇెంచ్రిజ్ శ్రీ ఆకుల సుమన్ గారి ఆధ్వరయోెంలో సెంఘీభావెం తెలపటెం 
జరిగిెంది.అన్నా హెంగులు అర్హతలు ఉననాటువెంట కాజీపేటకు గత 4 దశాదా్ల కాలెంగా కాజీపేటలో రైలే్వ కోచ్ ఫ్యోకటీర్ని 
ఏరా్టు చేయాలని అదే విధెంగా కాజీపేటను రైలే్వ డ్విజన్ ఏరా్టుచేయాలని దశాబ్ద కాలెంగా తెలెంగాణ రైలే్వ JAC 
ఆధ్వరయోెంలో పోరాటెం చేసు్తనానా కారయోరూపెం దాలచాలేదు. ఇెందుకు ప్రధ్న కారణెం రైలే్వ అధికారుల అలక్షష్ెం, వివక్షతతో 
పాటు తెలెంగాణ ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లప్తత, మౌనెం, చటటీసభలలో కాజీపేట సమసయోలను లేవనెత్తకపోవడెం కావలస్నెంత 
చరచా జరగకపోవడెం వలన ఇటీవల తలెతి్తన మరో సమసయో రైలే్వ కారిమెకుల “ లోకో పైలేట్సి & అస్సెటీెంట్ లోకో పైలేట్సి, 
గారుడిలకు సెంబెంధిెంచన ఎక్సిప్రెస్ రైళ్ళ క్రూ లిెంకులను కాజీపేట నుెండ్ విజయవాడకు తరలిెంచడెం జరిగిెంది. 

లోకో పైలెట్సి విధినిర్వహణలో విజయవాడ నుెండ్ బల్్లరాషా 
- బల్్లరా నుెండ్ విజయవాడకు నేరుగా మారగామధయోెం అయిన  
వరెంగల్ రైలే్వ సేటీషనో్ల రైలే్వ లోకోపైలేట్సి విధినిర్వహణలో 
మారక పోవడెంతో లోకో పైలెటు్ల తీవ్రమైన పని ఒతి్తడ్కి గురై 
అనారోగయో సమసయోలతో ప్ణాలను కోలో్తునానారు. లోకో 
పైలెట్సి ఏకకాలెంలో 7 గెం॥ల పాటు నిలబడ్ ట్రైను నియత్రణలో 
ఉెంచ నడపడెం చ్ల్ శ్రమతో కూడుకుననా పని. 120 కి॥మీల 
వేగెంతో కుదురుగా నిలబడనివ్వని వైబ్రెషన్ స్గనాలునా ఏ మాత్రెం 
ఎమరపాటు లేకుెండా చూడడెం, కాషన్ ఆరడిర్లను గమనిెంచడెం, 
ప్రతి సేటీషనో్ల కాయోబ్ను్క, సేటీషనమెసటీరు్క, ఎదురుగా వచేచా ట్రైన్ డ్రైవర్లకు, 
గేట్మెన్లకు, జెండా చూపిెంచడెం కతి్తమీద సాముల్ెంటది. అదే 
విధెంగా ఈ 7 గెం॥ ల సమయెంలో మలమూత్ర విసరజ్నలను 
ఆప్కోని, భోజనెం మరియు న్రు తగలేని పరిస్థితులు కూడా 

ఉెంటాయి. ఇెంతట ఒతి్తడ్లో లోకో పైలేటు్ల కుప్కూలి పోతే.... వేల్ది మెంది ప్రయాణికుల ప్ణాలు గాలిలో కలిస్పోయే అవకాశెం ఉెంది. ఇెందుకు ఎవరు బాధయోత 
వహసా్తరు?
“అెందుకే...ఈ క్రూలిెంకులను వరెంగలో్ల ఉెంచతే లోకో పైలెట్లకు “వరెంగల్ నుెండ్ విజయవాడ 225 కిమీ ష్ర్టీ ట్రిప్, ఆ తరువాత విజయవాడ నుెండ్ బల్్లరాషా వరకు 
458 కి॥మీ॥ లు ల్ెంగ్ ట్రిప్, మళ్్ళ బల్్లరాషా నుెండ్ వరెంగల్ వరకు 233 కిమీలు ష్ర్టీ ట్రిపో్త ఈవిధ్నెంతో ఎక్సిప్రెస్ రైళ్ళను నడ్పే లోకో పైలెట్సి & గారుడిలకు పని ఒతి్తడ్ 
తగుగాతుెంది. ప్రయాణికులు సురక్షితెంగా తమ గమాయోలకు చేరుతరు. తదా్వరా లోకో పైలెట్సి ఎక్సి ప్రెస్ రైళ్లను తమ నియెంత్రణలో ఉెంచుకోగలుగుతరు. లోకో పైలెట్లకు 
పనిఒతి్తడ్ తగిగాెంచడెం వలన ప్రమాదాలను అరికటటీ వేలకోట్ల రూపాయల ఆరిథికనష్టీలను ఆపగలెం. వెలకటటీలేని ప్రయాణికుల ప్ణాలను రక్షిెంచగలెం. లోకో పైలెట్ల రక్షణే 
- ప్రయాణికుల రక్షణ. మరియు రైలే్వ ఆసు్తల రక్షణ.

ఎెందరో ఉననాత విదయోను అభయోస్ెంచ ఉద్యోగాలు లేక, రాక! కాజీపేట-వరెంగల్ రైలే్వసేటీషన్ ఆరుబయట చననా చననా వాయోపారాలు పాయోస్ెంజర్ రైళ్ళను, ఎక్సి ప్రెస్ రైళ్ళను, రైలే్వ కారిమెకులను 
నముమెకోని చరువాయోపారాలు చేసుకుెంటునానారు. మరియు కాజీపేట జెంక్షన్ రైలే్వ ఉద్యోగుల కుటుెంబాలను నముమెకొని అనేక వాయోపారాలతో జీవనానినా కొనసాగిసు్తనానారు. 
అల్ెంటప్్డు కాజీపేట రైలే్వ పరెంగా ఉద్యోగులను ఇతర ప్ెంతలకు ఇల్గే తరలిస్్త ఉెంట్ వాయోపారసుథిల వాయోపారాలు కొనసాగడెం కషటీతరెం. అెందుకే ఈ రైలే్వ క్రూలిెంక్లను ఇతర 
రైలే్వ విభాగాలను ఇతర ప్ెంతలకు తరలిపోకుెండా నిలుప్కోక పోతే మీ జీవనానినా ఎల్ కొనసాగిసా్తరు. ఇప్టకే 300 లకు పైగా రైలే్వ కుటుెంబాలు విజయవాడకు తరలిపోయారు.  
 జనసేన పారిటీ ఉమమెడ్ వరెంగల్ జిల్్ల ఇెంచ్రిజ్ శ్రీ ఆకుల సుమన్ గారి స్చనలకు అనుగుణెంగా గ్రేటర్ వరెంగల్ అధయోక్షులు బైరి వెంశీ కృష్ణ గారి ఆధ్వరయోెంలో  తెలెంగాణ 
రైలే్వ జేఏసీ తలపెటటీన 30గెంటల దక్షకు సెంపూర్ణ మద్దతు్త తెలపడెం జరిగిెంది, ఈ మేరకు బైరి వెంశీ కృష్ణ మాటా్లడుతూ ఉమమెడ్ రాష్ట్రెంలో ఆెంధ్ర పాలకులు తెలెంగాణాను 
అణిచవేతకి గురిచేసారు, ఉమమెడ్ వరెంగల్ జిల్్లలో భాగెం ఆయన కాజిపేట్ జెంక్షన్ కి అనినా హెంగులు అర్హతలు ఉననా గత 40సెంవతసిరాల పైగా కాజిపేట్ రైలే్వ 
కోచ్ ఫ్యోకటీర్ ఏరా్టు చేయాలని అదే విదెంగా కాజిపేట్ రైలే్వ డ్విజన్ 
ఏరా్టు చేయాలని దశాబ్ద కాలెంగా తెలెంగాణ రైలే్వ జేఏసీ ఆధ్వరయోెంలో 
పోరాటెం చేసు్తననా కారయోరూపెం దాలచాలేదు ఇెందుకు ప్రధ్న కారణెం 
తెలెంగాణ ప్రజాప్రతినిధులు మౌనెం, చటటీసభలలో కాజిపేట్ సమసయోలను 
లేవనెత్తకపోవడెం చరచాలు జర్కపోవడెం వలన కాజిపేటకు తీరనిలోటు 
జరిగిెంది, ఇప్్డు కొత్తగా తలెతి్తన మరో సమసయో రైలే్వ కారిమెకుల “లోకో 
పైలేట్సి &అస్సెటీెంట్ లోకో పైలేట్సి, గారడిలకు సెంబెందిెంచన ఎకసిప్రెస్ 
రైళ్ళ క్రూ లిెంక్లను కాజిపేట్ నుెంచ విజయవాడ తరలిెంచడెం జరిగిెంది, 
విజయవాడకు తరలిెంచన క్రూ లిెంక్ల ఎకసిప్రెస్ ట్రైన్లను వెెంటనే కాజిపేట్ 
క్రూ డ్పోకు తరలిెంచ రైలే్వ జేఏసీ నాయకుల డ్మాెండ్లను నెరవేరాచాలని 
పేర్కనానారు.. ఈ కారయోక్రమెంలో జనసేన నాయకులు శేష్ద్రి సెందప్, 
మహమమెద్ ఇబ్రహెం,కొెండ్రా సాయి ప్రతప్, మ్డ్ద ప్రశాెంత్, లైదేల్్ల 
రాకేష్, సెంతోష్, నవీన్, అనే్వష్, ఉమేష్, కారయోకర్తలు పాల్గానానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గొలలోప్రోలులో జనసేన పారీ్ కారాయూలయం గొలలోప్రోలులో జనసేన పారీ్ కారాయూలయం 
ప్రంభంచిన మాకినీడి శేషుకుమారిప్రంభంచిన మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్నా నూయోస్: గల్లప్రోలు పటటీణెంలలోని సా్ధనిక పాపయయో చ్విడ్ వీధిలో 
సోమవారెం జనసేన పార్టీ ఇెంచ్ర్జ్ మాకిన్డ్ శేషు కుమారి చేతులు మీదుగా 
పార్టీ కారాయోలయ ప్రెంభోతసివ కారయోక్రమెం నిర్వహెంచడెం జరిగిెంది. ఈ 
సెందర్ెంగా ఆమ్ మీడ్యాతో మాటా్లడుతూ… జనసేన పార్టీ ప్రజలలో భార్ 
ఆదరణ పొెందుతుెంని, ప్రజా సమసయోల పట్ల ప్రభుత్వెంతో పోరాడుతుననా తమ 
పార్టీకి ప్రజలు మద్దతు పలుకుతునానారని హరషాెం వయోక్తెం చేశారు. తమ నాయకుడు 
జనసేనాని పవన్ కళ్యోణ్ ఆదేశాలతో పార్టీ పిలుప్ అెందుకుని ప్రజా సమసయోల 
పోరాటెం కోసెం తము నిరెంతరెం కృష్ చేసా్తమనానారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం ప్రజా 
సెంక్షేమెం మరిచ ధరలు భార్గా పెరిగాయని ప్రజల కన్స అవసరాల కనానా 
పార్టీ నేతల ప్రయోజనాలకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వెం పని చేసు్తెందని ఎదే్దవా చేశారు. 
అల్గే కారయోకర్తలెంత ఎప్్డు అెందుబాటులో ఉెండ్ సేవాకారయోక్రమాలు 
కొనసాగిెంచ్లని స్చెంచ్రు. ఈ కారయోక్రమెంలో పిఠాప్రెం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కీరి్త, చెంట, అమరాది రామకృష్ణ, పిఠాప్రెం రూరల్ అధయోక్షురాలు 
తోలేట శర్ష, పటాటీ శవ, వినుకొెండ అమామెజీ, వి.శర్ష,స్హెచ్.శర్ష, నవీన్, 
అరిపి సోదరులు, అధిక సెంఖయోలో జనసైనికులు పాల్గానానారు.

• పంట నష్ం వివరాల సేకరణలోన్ అలక్షష్యమే
• తడిసిన ప్రతి గింజనీ ప్రభుత్ం కొనగోలు చేయాల
• నిబంధనల పేరుత రైతులన ఇబ్బందుల పాలేజేస్తన్నిరు
• రైతు భరోసా కంద్రాలోలో రైతులకు దకకిని భరోసా
• రూ.6 లక్షల కోటులో అపు్ చేసి ఏం సాధించారు?
• తూరు్గోద్వరి జిలాలో సమనస గ్రామంలో నీట మునిగిన పొలాలన పరిశీలంచిన శ్రీ న్దండలో 
మనోహర్
శతఘ్నా నూయోస్: రాష్ట్రెంలో 70శాతెం మెంది వయోవసాయ రెంగెం మీద ఆధ్రపడ్ బతుకుతుెంట్ 
పాలకులు మాత్రెం రైతుల ను ఏ మాత్రెం పటటీెంచుకోవడెం లేదని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయోవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు స్షటీెం చేశారు. భార్ వరాషాలతో పెంటలు 
దబ్ తిెంట్ కన్సెం నషటీెం వివరాలను కూడా సక్రమెంగా సేకరిెంచడెం లేదనానారు. తూరు్గోదావరి 
జిల్్లలో పరయోటసు్తననా శ్రీ మనోహర్ గారు సోమవారెం ఉదయెం అమల్ప్రెం సమీపెంలోని 
సమనస గ్రామెంలో పెంట పొల్లకు వెళ్్ళ మొలకలు వచచాన ధ్నాయోనినా పరిశీలిెంచ రైతులతో, రైతు 
సెంఘాల ప్రతినిధులతో మాటా్లడారు. అప్్ చేస్ సాగు చేస్న కౌలు రైతు శ్రీ మధుర సాయిబాబు 
భార్ వరాషాలతో పెంట న్ట మునగటెంతో గుెండె పోటు వచచా మరణిెంచ్రు. ఆయన కుటుెంబానినా 
పరామరి్శెంచ పార్టీ తరఫున రూ.50 వేలు ఆరిథిక సాయెం చేశారు. అనెంతరెం శ్రీ నాదెండ్ల 
మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “రైతుల పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్షష్ వైఖరి ఏ విధెంగా ఉెంద్ పచచాట 
కోనసీమను చూసే్త అరథిెం అవుతోెంది. ఇక్కడ్ రైతెంగెంలో తీవ్ర ఆవేదన ఉెంది. మన వయోవసాయానినా 
నిలబెటటీన గప్ రైతులు కోనసీమలో ఉనానారు. ఇప్్డు వార్ ఆవేదనకు లోనైతే వయోవసాయ రెంగెం 
సెంక్షోభెంలోకి వెళ్్తెంది. పెంట నషటీెం జరిగినప్్డు ప్రభుత్వెం సక్రమెంగా వివరాలు సేకరిెంచ ప్రతి 
రైతున్ ఆదుకోవాలి. వైసీపీ ప్రభుత్వెం గత రెెండు సెంవతసిరాల నుెంచ తగిన సమాచ్రెం కూడా 
రైతులకు ఇవ్వడెం లేదు. క్షేత్ర సాథియిలో అధికార యెంత్ెంగెం ప్రతి రైతున్ కలస్ పూరి్త సాథియిలో 
అెంచనాలు రూపొెందిెంచ్లి. ఈ విషయెంలోనూ అలక్షష్మే. గతెంలో వయోవసథిలు ఏ విధ్నానినా 
తెచచానా అెందరికీ ఉపయోగపడే విధెంగా ఉెండేవి. ఇప్్డు అది కాస్త 30 శాతెం మెందికి మాత్రమే 
ఉపయోగపడేల్ ముెందుగానే నిర్ణయిెంచ.. మెండల్నికి ఇెంతే పరిహారెం ఇవ్వెండని అధికార 
యెంత్ెంగానినా ఆదేశసు్తనానారు. ఇది అనాయోయమైన విధ్నెం. ఇది కచచాతెంగా రైతు వయోతిర్క పాలనే.

• ఇన్ ప్ట్ సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వడెం లేదు
ఇటీవల కురిస్న భార్ వరాషాల వల్ల, తుపాన్ల మూలెంగా తడ్స్న ధ్నాయోనినా కొనుగోలు చేయడానికి 
ఎవ్వరూ ముెందుకు రావడెం లేదు. ఇల్గైతే రైతులు, కౌలుకు సాగు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిట? 
విపతు్తల మూలెంగా కలిగిన నషటీెం అెంచనాలు ఇప్ట వరకు రూపొెందిెంచలేదు. రైతు భరోసా 
కేెంద్రాలో్ల రైతులకు భరోసా లేదు. ఎెందుకు పెటాటీరో తెలియడెం లేదు. ప్రభుత్వెం నుెంచ ఆరి్ధక 
సాయెం వసు్తెందని ఎదురు చూసు్తననా రైతులకు నిరాశ ఎదురవుతోెంది. ఈ ప్రభుత్వెం రైతులినా అనినా 
విధ్లుగా ఇబ్ెంది పెడుతోెంది. కన్సెం ఇన్ ప్ట్ సబ్సిడీ కూడా అెందకుెండా నిబెంధనలు పెటటీెంది. 
ఆరుగాలెం కషటీపడ్ పెండ్ెంచన పెంటకు ఇల్ నషటీెం వాటలి్లనప్్డు ప్రభుత్వెం నుెంచ పరిహారెం 
వసు్తెందని ఆశెంచన రైతులు ఇబ్ెంది పడుతుననా పరిస్థితి. ఇన్ ప్ట్ సబ్సిడీ సరిగా రాలేదు. గత 
సెంవతసిరెం పెంట తలూకు డబు్ ఈ రోజుకీ రైతుల ఖాతలో్ల జమ కాలేదు. వైసీపీ ప్రభుత్వ 
పరిపాలన రైతుకి వయోతిర్కెంగా జరుగుతుెంది. ఎక్కడా రైతుకి అనుకూలెంగా జరగడెం లేదు. ప్రతి 
ప్ెంతెంలో నషటీెం జరుగుతుననాప్్డు ప్రభుత్వెం ఆదుకోవాలి. రూ.ఆరు లక్షల కోటు్ల రుణాలు 
తీసుకువచ్చారు. ఏెం సాధిెంచ్రు. 70 శాతెం వయోవసాయెం మీద ఆధ్రపడ్ ఉననా రాష్ట్రెం కాబటటీ 
రైతెంగానినా ఆదుకునే విధెంగా ముఖయోమెంత్రి స్ెందిెంచ్లని జనసేన పార్టీ తరఫున కోరుతునానాెం.

• నషటీెం ఏ విధెంగా లెకి్కెంచ్రు?
బాతులు తినేెందుకు కూడా పనికిరాకుెండా పోయాయి ఈ వడు్ల. కన్స మద్దతు ధర దక్కడెం లేదు. 
పెంటను ఎవరూ కొనుగోలు చేయడానికి ముెందుకు రావడెం లేదు. ఇెంత పెంట నషటీెం జరిగితే 
నషటీెం తలూకు అెంచనాలు ఏ ప్తిపదికన రూపొెందిెంచ్రో రైతులకు అర్ధెం కావడెం లేదు. ఎనినా 
ఎకరాలు పోయినటుటీ రాశారో తెలియని పరిస్థితి. తడ్స్న ప్రతి గిెంజనూ ప్రభుత్వెం కొనుగోలు చేస్ 
రైతులను ఆదుకోవాలి. సర్్వ నెంబర్ లెక్కన అెంచనాలు వేసు్తనానారు. గతెంలో మెండలెం, గ్రామెం 
యూనిట్ గా అెంచనాలు రూపొెందిెంచ పరిహారెం అెందిెంచేవారు. దానినా పూరి్తగా మార్చాశారు. 
అెందరికీ పనికొచేచా విధ్నాలు అమలు చేయాలి తప్ తమకు నచచాన విధెంగా చేసే్త కషటీ జీవులు 
నషటీపోతరు. వయోవసాయ రెంగెంలో ప్రభుత్వెం అనుసరిసు్తననా విధ్నాలను ఖెండ్సు్తనానాెం. ప్రభుత్వెం 
ముెందుకు వచచా వయోవసాయ రెంగానినా ఆదుకోవాలి” అనానారు. ఈ కారయోక్రమెంలో పార్టీ జిల్్ల 
అధయోక్షులు శ్రీ కెందుల దుర్గాష్, అమల్ప్రెం ఇెంఛార్జ్ శ్రీ శెటటీబతు్తల రాజబాబు, పీఏసీ సభుయోలు శ్రీ 
పితని బాలకృష్ణ, శ్రీ పెంతెం నానాజీ, వివిధ నియోజకవరాగాల ఇెంఛారుజ్లు పాల్గానానారు.

వైసీపీ రైతు వయూతిరేకి

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నా నూయోస్: కాప్ జె.ఏ.స్. నాయకులు, అమల్ప్రెం ఛాెంబర్ ఆఫ్ కామర్సి అధయోక్షులు 
శ్రీ కల్వకొలను తతజీ గారిని మరాయోదపూర్వకెంగా కలిస్న జనసేన PAC ఛైరమెన్ శ్రీ 
నాదెండ్ల మనోహర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కాపు జె.ఏ.సి. న్యకులు త న్దండలో భేటీ

ప్రజల బాధలన పటి్ంచుకొనే సిథితిలో ముఖయూమంత్రి లేరుప్రజల బాధలన పటి్ంచుకొనే సిథితిలో ముఖయూమంత్రి లేరు
* సెంత జిల్్ల న్ట మునిగితే గెంటసేప్ హెలీకాపటీర్ లో తిరిగి వెళ్్ళపోయారు * సెంత జిల్్ల న్ట మునిగితే గెంటసేప్ హెలీకాపటీర్ లో తిరిగి వెళ్్ళపోయారు 
* జాబ్ కాయోలెెండర్... లక్ష ఉద్యోగాలెంటూ యువతను వెంచెంచ్రు.* జాబ్ కాయోలెెండర్... లక్ష ఉద్యోగాలెంటూ యువతను వెంచెంచ్రు.
* రాష్ట్రెంలో నాయకత్వ లేమి స్షటీెంగా కనిపిసో్తెంది.* రాష్ట్రెంలో నాయకత్వ లేమి స్షటీెంగా కనిపిసో్తెంది.
* ప్రజల కోసెం నిలబడే నాయకుడు శ్రీ పవన్ కల్యోణ్ గారు* ప్రజల కోసెం నిలబడే నాయకుడు శ్రీ పవన్ కల్యోణ్ గారు
* పి.గననావరెం నియోజకవరగా కారయోకర్తల సమావేశెంలో జనసేవ పి.ఏ.స్. ఛైరమెన్* పి.గననావరెం నియోజకవరగా కారయోకర్తల సమావేశెంలో జనసేవ పి.ఏ.స్. ఛైరమెన్
శతఘ్నా నూయోస్: శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు రాష్ట్ర పాలనలో నాయకత్వ లేమి స్షటీెంగా శతఘ్నా నూయోస్: శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు రాష్ట్ర పాలనలో నాయకత్వ లేమి స్షటీెంగా 
కనిపిసో్తెంది... ప్రజల కోసెం నిలబడే తత్వెం లేకుెండా పోయిెందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ కనిపిసో్తెంది... ప్రజల కోసెం నిలబడే తత్వెం లేకుెండా పోయిెందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయోవహారాల కమిటీ చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు స్షటీెం చేశారు. ప్రజా సెంక్షేమెం కోసెం వయోవహారాల కమిటీ చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు స్షటీెం చేశారు. ప్రజా సెంక్షేమెం కోసెం 
పని చేసు్తననా పార్టీ జనసేన... జనెం కోసెం నిలబడే నాయకుడు శ్రీ పవన్ కల్యోణ్ గార్ అని పని చేసు్తననా పార్టీ జనసేన... జనెం కోసెం నిలబడే నాయకుడు శ్రీ పవన్ కల్యోణ్ గార్ అని 
తెలిపారు. సోమవారెం రాత్రి తూరు్గోదావరి జిల్్ల పి.గననావరెం నియోజకవరగాెం కారయోకర్తల తెలిపారు. సోమవారెం రాత్రి తూరు్గోదావరి జిల్్ల పి.గననావరెం నియోజకవరగాెం కారయోకర్తల 
విస్తృత సాథియి సమావేశెం నిర్వహెంచ్రు. కారయోకర్తలను ఉదే్దశెంచ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ విస్తృత సాథియి సమావేశెం నిర్వహెంచ్రు. కారయోకర్తలను ఉదే్దశెంచ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ 
గారు మాటా్లడుతూ “కడప, చతూ్తరు, నెలూ్లరు, అనెంతప్రెం జిల్్లలను వరదలు, భార్ గారు మాటా్లడుతూ “కడప, చతూ్తరు, నెలూ్లరు, అనెంతప్రెం జిల్్లలను వరదలు, భార్ 
వరాషాలు అతల్కుతలెం చేశాయి. ఈ జల ప్రళయెంతో ప్రజలు ఇబ్ెందుల పాలైతే ప్రభుత్వ వరాషాలు అతల్కుతలెం చేశాయి. ఈ జల ప్రళయెంతో ప్రజలు ఇబ్ెందుల పాలైతే ప్రభుత్వ 
అధికారులు చేరుకోలేని చోటకు జనసైనికులు వెళ్్ల బాధితులను ఆదుకునానారు. సెంత జిల్్ల న్ట అధికారులు చేరుకోలేని చోటకు జనసైనికులు వెళ్్ల బాధితులను ఆదుకునానారు. సెంత జిల్్ల న్ట 
మునిగిపోతే బాధయోత కలిగిన ముఖయోమెంత్రి హెలీకాపటీర్ లో ఒక గెంట తిరిగేస్ వెళ్్లపోయారు. మునిగిపోతే బాధయోత కలిగిన ముఖయోమెంత్రి హెలీకాపటీర్ లో ఒక గెంట తిరిగేస్ వెళ్్లపోయారు. 
జనెం మాత్రెం నిరాశ్రయులైపోయారు. ప్రభుత్వెం వైప్ నుెండ్ ఎల్ెంట స్ెందన లేదు. ఇెంట జనెం మాత్రెం నిరాశ్రయులైపోయారు. ప్రభుత్వెం వైప్ నుెండ్ ఎల్ెంట స్ెందన లేదు. ఇెంట 
నుెంచ కదలని ముఖయోమెంత్రి ప్రజలను పటటీెంచుకునే స్థితిలో ఎనినాకలకు ముెందు ఎనోనా నుెంచ కదలని ముఖయోమెంత్రి ప్రజలను పటటీెంచుకునే స్థితిలో ఎనినాకలకు ముెందు ఎనోనా 
హామీలు ఇచ్చారు. పాదయాత్రలో ముదు్దలుపెటాటీరు. తీరా పదవిలోకి వచ్చాక వారి మాటలకు హామీలు ఇచ్చారు. పాదయాత్రలో ముదు్దలుపెటాటీరు. తీరా పదవిలోకి వచ్చాక వారి మాటలకు 
చేతలకు పొెంతన లేకుెండాపోయిెంది. రైతు భరోసా కేెంద్రాల పేరుతో రైతులను మోసెం చేతలకు పొెంతన లేకుెండాపోయిెంది. రైతు భరోసా కేెంద్రాల పేరుతో రైతులను మోసెం 
చేశారు. అక్కడ రైతులకు ఏ మాత్రెం లబ్్ధ చేకూరడెం లేదు. యువకులకు జాబ్ కాలెెండర్ చేశారు. అక్కడ రైతులకు ఏ మాత్రెం లబ్్ధ చేకూరడెం లేదు. యువకులకు జాబ్ కాలెెండర్ 
ప్రకటెంచ సెంవతసిరానికి లక్ష ఉద్యోగాలు ఇసా్తనని మధయోపెటాటీరు. రెెండేళ్ల తరువాత ఇచచాన ప్రకటెంచ సెంవతసిరానికి లక్ష ఉద్యోగాలు ఇసా్తనని మధయోపెటాటీరు. రెెండేళ్ల తరువాత ఇచచాన 
జాబ్ కాలెెండర్ లో ప్రకటెంచన ఉద్యోగాలతో యువత నిరాశానిస్ృహలకు లోనయాయోరు. జాబ్ కాలెెండర్ లో ప్రకటెంచన ఉద్యోగాలతో యువత నిరాశానిస్ృహలకు లోనయాయోరు. 
ప్రభుత్వెం చేస్న వెంచన, పాలనలో వైఫల్యోలను జనసైనికులు ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ల ఎెండగటాటీలి. ప్రభుత్వెం చేస్న వెంచన, పాలనలో వైఫల్యోలను జనసైనికులు ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ల ఎెండగటాటీలి. 
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా పాలకులు పటటీెంచుకోవడెం లేదు. ఉద్యోగులు తమ సమసయోలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా పాలకులు పటటీెంచుకోవడెం లేదు. ఉద్యోగులు తమ సమసయోలను 
చెబ్తే కన్సెం స్ెందిెంచడెం లేదు. ప్రభుత్వెంపై ఉద్యోగులు తిరగబడే రోజులు వచ్చాయి. చెబ్తే కన్సెం స్ెందిెంచడెం లేదు. ప్రభుత్వెంపై ఉద్యోగులు తిరగబడే రోజులు వచ్చాయి. 
స్దా్ధెంతనికి కటుటీబడ్ కషటీనష్టీలను భరిస్్త సామాజిక మారు్కై జనసైనికులు ఎెంతో కృష్ స్దా్ధెంతనికి కటుటీబడ్ కషటీనష్టీలను భరిస్్త సామాజిక మారు్కై జనసైనికులు ఎెంతో కృష్ 
చేసు్తనానారు. సాధ్రణ వయోకి్త కషటీపడ్ శ్రమిసే్త అధికారెంలోకి రావచచాని నిరూపిెంచనవారు మన చేసు్తనానారు. సాధ్రణ వయోకి్త కషటీపడ్ శ్రమిసే్త అధికారెంలోకి రావచచాని నిరూపిెంచనవారు మన 
దేశెంలో ఉనానారు. జనసైనికులు వారిని స్ఫూరి్తగా సీ్వకరిెంచ చత్తశుది్ధతో పటుటీదలగా పనిచేస్ దేశెంలో ఉనానారు. జనసైనికులు వారిని స్ఫూరి్తగా సీ్వకరిెంచ చత్తశుది్ధతో పటుటీదలగా పనిచేస్ 
డబు్కు ల్ెంగకుెండా గత ఎనినాకలో్ల పని చేశారు. ప్రలోభాలకు ల్ెంగకుెండా, డబు్లకు డబు్కు ల్ెంగకుెండా గత ఎనినాకలో్ల పని చేశారు. ప్రలోభాలకు ల్ెంగకుెండా, డబు్లకు 
దాసోహెం అనకుెండా, అధికార యెంత్ెంగానికి భయపడకుెండా జనసైనికులు చేస్న దాసోహెం అనకుెండా, అధికార యెంత్ెంగానికి భయపడకుెండా జనసైనికులు చేస్న 
కృష్ ప్రశెంస్ెంచదగగాది. ఎెంపీటీస్, కౌనిసిలరు్లగా పోటీచేస్న జనసైనికులను అధికార పార్టీ కృష్ ప్రశెంస్ెంచదగగాది. ఎెంపీటీస్, కౌనిసిలరు్లగా పోటీచేస్న జనసైనికులను అధికార పార్టీ 
నాయకులు అనేక రకాలుగా భయభ్ెంతులకు గురి చేస్నా వెనకడుగు వేయలేదు. బలెంగా నాయకులు అనేక రకాలుగా భయభ్ెంతులకు గురి చేస్నా వెనకడుగు వేయలేదు. బలెంగా 
పోటీలో నిలబడ్ గెలిచ్రు. పి.గననావరెం నియోజకవరగాెంలో చక్కట ఫలితలు సాధిెంచ్రు. పోటీలో నిలబడ్ గెలిచ్రు. పి.గననావరెం నియోజకవరగాెంలో చక్కట ఫలితలు సాధిెంచ్రు. 
రాబోవు తరాల భవిషయోతు్త కోసెం, పాతిక సెంవతసిరాల ప్రణాళ్కతో ముెందుకెళ్్తననా జనసేన రాబోవు తరాల భవిషయోతు్త కోసెం, పాతిక సెంవతసిరాల ప్రణాళ్కతో ముెందుకెళ్్తననా జనసేన 
పార్టీని అధికారెంలోకి తీసుకొచేచాెందుకు ప్రతీ కారయోకర్త కృష్ చేయాలి. అెందరిని గౌరవిెంచే పార్టీని అధికారెంలోకి తీసుకొచేచాెందుకు ప్రతీ కారయోకర్త కృష్ చేయాలి. అెందరిని గౌరవిెంచే 
తత్వెం, అనినా వరాగాలను ఆదరిెంచే మనస్తత్వెం జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కల్యోణ్ గారిది. తత్వెం, అనినా వరాగాలను ఆదరిెంచే మనస్తత్వెం జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కల్యోణ్ గారిది. 
ఆయనను ఆదర్శెంగా తీసుకుని జనసైనికులు అనేక సేవా కారయోక్రమాలు నిర్వహసు్తనానారు. ఆయనను ఆదర్శెంగా తీసుకుని జనసైనికులు అనేక సేవా కారయోక్రమాలు నిర్వహసు్తనానారు. 
సమర్ధవెంతమైన నాయకుడు జనెం మేలు కోరుకునే నేత కోసెం ప్రజలు ఎదురు చూసు్తనానారు. సమర్ధవెంతమైన నాయకుడు జనెం మేలు కోరుకునే నేత కోసెం ప్రజలు ఎదురు చూసు్తనానారు. 
అల్ెంట నాయకుడు మన శ్రీ పవన్ కల్యోణ్ గారు మాత్రమే. జనసేనను అనినా సాథియిలో్ల అల్ెంట నాయకుడు మన శ్రీ పవన్ కల్యోణ్ గారు మాత్రమే. జనసేనను అనినా సాథియిలో్ల 
పటషటీపరిచ రాష్్రాభివృది్ధకి కృష్ చేదా్దమనానారు. శ్రీ శరిగిన్డ్ వెెంకట్శ్వరరావు, శ్రీ వాసెంశెటటీ పటషటీపరిచ రాష్్రాభివృది్ధకి కృష్ చేదా్దమనానారు. శ్రీ శరిగిన్డ్ వెెంకట్శ్వరరావు, శ్రీ వాసెంశెటటీ 
కుమార్ ఆధ్వరయోెంలో ఈ కారయోక్రమెం నిర్వహెంచ్రు. పార్టీ జిల్్ల అధయోక్షులు శ్రీ కదుల దుర్గాష్, కుమార్ ఆధ్వరయోెంలో ఈ కారయోక్రమెం నిర్వహెంచ్రు. పార్టీ జిల్్ల అధయోక్షులు శ్రీ కదుల దుర్గాష్, 
పి.ఏ.స్. సభుయోలు శ్రీ ముత్త శశధర్, శ్రీ పెంతెం నానాజీ, శ్రీ పితని బాలకృష్ణ తదితర నాయకులు పి.ఏ.స్. సభుయోలు శ్రీ ముత్త శశధర్, శ్రీ పెంతెం నానాజీ, శ్రీ పితని బాలకృష్ణ తదితర నాయకులు 
ఈ కారయోక్రమెంలో పాల్గానానారు.ఈ కారయోక్రమెంలో పాల్గానానారు.
* జనసేనలో చేరికలు* జనసేనలో చేరికలు
పి.గననావరెం నియోజకవరాగానికి చెెందిన శ్రీమతి పెనుమాల లక్ష్మి, శ్రీ విప్రి్త వెెంకట్శ్వరరావు, పి.గననావరెం నియోజకవరాగానికి చెెందిన శ్రీమతి పెనుమాల లక్ష్మి, శ్రీ విప్రి్త వెెంకట్శ్వరరావు, 
శ్రీ గోసెంగి ఆనెందరావు, శ్రీ గెంట వెెంకటరమణ, శ్రీ చెంతపలి్ల లక్షష్మణరావు, శ్రీ ప్లిదిెండ్ శ్రీ గోసెంగి ఆనెందరావు, శ్రీ గెంట వెెంకటరమణ, శ్రీ చెంతపలి్ల లక్షష్మణరావు, శ్రీ ప్లిదిెండ్ 
వెెంకటరమణలతోపాటు పలువురు యువకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు.వెెంకటరమణలతోపాటు పలువురు యువకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు.

గూడూర్ లో వరద బాధితులన పరామరి్శంచిన 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా నూయోస్: వరద బాధితులకు వెెంటనే ప్రభుత్వెం ఆదుకోవాలి - 
జనసేన జిల్్ల ఉపాధయోక్షులు తీగల చెంద్రశేఖర్ గారు. నెలూ్లరు జిల్్లలో 
వరదల ప్రభావెంతో గూడూరు పటటీణెంలో వరదన్రు చేరడెంతో అనేక 
ప్ెంతలు వరద న్టతో ముెంచెతి్తెంది, వరద న్రు వచచాన లోతటుటీ 
ప్ెంతలను జనసేన నాయకులు లోతటుటీ ప్ెంతలో్ల పరయోటన చేస్ 
బాధితులను పరామరి్శెంచ్రు. వాళ్ల కావలస్న ఆహార పొటా్లలను 
అెందజేశారు, ఈ సెందర్ెంగా జిల్్ల ఉపాధయోక్షులు తీగల చెంద్రశేఖర్ 
గల్ మాటా్లడుతూ వరద బాధితులకు వెెంటనే ప్రభుత్వెం ఆదుకోవాలని 
వాళ్లకు ఆరిథిక సహాయెం మరియు నితయోవసర వసు్తవులను అెంద జేయాలని 
కోరారు. ఆయన వెెంట జనసేన నాయకులు రాజశేఖర్, శవ, సాయి, 
ప్రసననాకుమార్ తదితరులునానారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నా నూయోస్: ష్ట్ ప్ట్ క్రీడలో జాతీయ సాథియిలో ప్రతిభ శతఘ్నా నూయోస్: ష్ట్ ప్ట్ క్రీడలో జాతీయ సాథియిలో ప్రతిభ 
కనబరిచేెందుకు గోవా వెళ్్లెందుకు ఆరిథిక సో్తమత లేకపోవడెంతో కనబరిచేెందుకు గోవా వెళ్్లెందుకు ఆరిథిక సో్తమత లేకపోవడెంతో 
ఉమమెడ్ ఖమమెెం జిల్్ల జనసేన యువజన విభాగెం అధయోక్షులు ఉమమెడ్ ఖమమెెం జిల్్ల జనసేన యువజన విభాగెం అధయోక్షులు 
డేగల రామచెంద్రరావు కు తెలియజేయడెంతో స్ెందిెంచన డేగల రామచెంద్రరావు కు తెలియజేయడెంతో స్ెందిెంచన 
అధయోక్షులు మరియు ఉమమెడ్ ఖమమెెం జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయోక్షులు మరియు ఉమమెడ్ ఖమమెెం జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
యువజన విభాగెం అశా్వప్రెం మెండలెం మిటటీగూడెెం యువజన విభాగెం అశా్వప్రెం మెండలెం మిటటీగూడెెం 
గ్రామానికి చెెందిన బానోతు అజయ్ గోవా వెళ్్లెందుకు గ్రామానికి చెెందిన బానోతు అజయ్ గోవా వెళ్్లెందుకు 
ప్రయాణ ఖరుచాలకు 15 వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయానినా ప్రయాణ ఖరుచాలకు 15 వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయానినా 
అెందజేశారు. దాని ప్రతిఫలెం కారణెంగానే యువకుడు అెందజేశారు. దాని ప్రతిఫలెం కారణెంగానే యువకుడు 
గోవాలో జరిగిన జాతీయ సాథియి ష్ట్ ఫుట్ క్రీడలో్ల రెెండు గోవాలో జరిగిన జాతీయ సాథియి ష్ట్ ఫుట్ క్రీడలో్ల రెెండు 
గోల్డి మ్డల్సి ఒక స్ల్వర్ మ్డల్ సాధిెంచ సత్తను చ్టాడు. గోల్డి మ్డల్సి ఒక స్ల్వర్ మ్డల్ సాధిెంచ సత్తను చ్టాడు. 
అెంతేకాకుెండా మలేష్యా లో జరిగే ఇెంటర్నాషనల్ ష్ర్టీ ప్ట్ అెంతేకాకుెండా మలేష్యా లో జరిగే ఇెంటర్నాషనల్ ష్ర్టీ ప్ట్ 
క్రీడలకు ఎెంపికయాయోడు. గోల్డి మ్డల్ సాధిెంచన వెెంటనే క్రీడలకు ఎెంపికయాయోడు. గోల్డి మ్డల్ సాధిెంచన వెెంటనే 
యువజన విభాగెం అధయోక్షులు శ్రీ డేగల రామచెంద్రరావుకి ఫోన్ యువజన విభాగెం అధయోక్షులు శ్రీ డేగల రామచెంద్రరావుకి ఫోన్ 
దా్వరా తెలియజేసారు. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర దా్వరా తెలియజేసారు. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కోర్ కమిటీ సభుయోలు & ఉమమెడ్ ఖమమెెం జిల్్ల ఇెంచ్ర్జ్ రామ్ కోర్ కమిటీ సభుయోలు & ఉమమెడ్ ఖమమెెం జిల్్ల ఇెంచ్ర్జ్ రామ్ 
తళ్్లరి, జనసేన పార్టీ యువజన విభాగెం రాష్ట్ర అధయోక్షులు తళ్్లరి, జనసేన పార్టీ యువజన విభాగెం రాష్ట్ర అధయోక్షులు 
శ్రీ వెంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్, ఉమమెడ్ ఖమమెెం జిల్్ల జనసేన పార్టీ శ్రీ వెంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్, ఉమమెడ్ ఖమమెెం జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
యువజన విభాగెం అధయోక్షులు డేగల రాెంచెందర్ రావు, వైస్ యువజన విభాగెం అధయోక్షులు డేగల రాెంచెందర్ రావు, వైస్ 
ప్రెస్డెెంట్ యాసెంనేని అజయ్ కృష్ణ మరియు యువజన ప్రెస్డెెంట్ యాసెంనేని అజయ్ కృష్ణ మరియు యువజన 
విభాగెం మ్ెంబెర్సి & ఎగిజ్కూయోటవ్ మ్ెంబెర్సి యువ క్రీడాకారునికి శుభాకాెంక్షలు విభాగెం మ్ెంబెర్సి & ఎగిజ్కూయోటవ్ మ్ెంబెర్సి యువ క్రీడాకారునికి శుభాకాెంక్షలు 
తెలియజేశారు.తెలియజేశారు.

మంత్రి పటి్ంచుకోని పక్షంలో క్షేత్ర సాథియిలో రైతులత కలసి మంత్రి పటి్ంచుకోని పక్షంలో క్షేత్ర సాథియిలో రైతులత కలసి 
పోరాటం చేసా్తంపోరాటం చేసా్తం

శతఘ్నా నూయోస్: కృష్్ణజిల్్ల, శతఘ్నా నూయోస్: కృష్్ణజిల్్ల, 
గుడ్వాడ రూరల్ మెండలెం గుడ్వాడ రూరల్ మెండలెం 
రామననా పూడ్ గ్రామెంలోని రామననా పూడ్ గ్రామెంలోని 
డెంక రోడుడిలో మోకాలి డెంక రోడుడిలో మోకాలి 
లోతులో ఉననా బురదతో లోతులో ఉననా బురదతో 
ఉననాటువెంట 500 ఎకరాల ఉననాటువెంట 500 ఎకరాల 

చననా సననా కౌలు రైతులు పలు గ్రామాలను కలిపే ఆయకటుటీ గల రహదారి పరిస్థితి చననా సననా కౌలు రైతులు పలు గ్రామాలను కలిపే ఆయకటుటీ గల రహదారి పరిస్థితి 
దయన్యెంగా ఉెంది. ప్రభుత్వలు మారుతునానా నాయకుల తీరు మారక పోవడెంతో దయన్యెంగా ఉెంది. ప్రభుత్వలు మారుతునానా నాయకుల తీరు మారక పోవడెంతో 
ప్రజల కోసెం పోరాడేది ఒక జనసేన మాత్రమే అని నియోజకవరగాెంలో శ్రీ బూరగడడి ప్రజల కోసెం పోరాడేది ఒక జనసేన మాత్రమే అని నియోజకవరగాెంలో శ్రీ బూరగడడి 
శ్రీకాెంత్ దృష్టీకి సమసయోను తీసుకురావడెంతో అక్కడ్కి వెళ్్ల గ్రామాలను పరిశీలిెంచ శ్రీకాెంత్ దృష్టీకి సమసయోను తీసుకురావడెంతో అక్కడ్కి వెళ్్ల గ్రామాలను పరిశీలిెంచ 
సమసయో-పరిష్్కరెం అయేయోెంతవరకు అెండగా ఉెంటామని ప్రభుత్వెం సాథినిక మెంత్రి శ్రీ సమసయో-పరిష్్కరెం అయేయోెంతవరకు అెండగా ఉెంటామని ప్రభుత్వెం సాథినిక మెంత్రి శ్రీ 
కొడాలి నాని పటటీెంచుకోని పక్షెంలో క్షేత్ర సాథియిలో రైతులతో కలిస్ పోరాటెం చేసా్తమని కొడాలి నాని పటటీెంచుకోని పక్షెంలో క్షేత్ర సాథియిలో రైతులతో కలిస్ పోరాటెం చేసా్తమని 
సాథినిక రామననాపూడ్ గ్రామ పెంచ్యితీ వారికి వినతిపత్రెం అెందజేయడెం జరిగిెంది. ఈ సాథినిక రామననాపూడ్ గ్రామ పెంచ్యితీ వారికి వినతిపత్రెం అెందజేయడెం జరిగిెంది. ఈ 
కారయోక్రమెంలో రామనపూడ్ గ్రామ రైతులు మస్ముకు్క నాగభూషణెం, వ్.వీర్రాజు పార్వతి కారయోక్రమెంలో రామనపూడ్ గ్రామ రైతులు మస్ముకు్క నాగభూషణెం, వ్.వీర్రాజు పార్వతి 
లతో పాటు జనసేన నాయకులు గెంగాధర్ రావు(జిల్్ల కారయోదరి్శ), షేక్ మీరాషర్ఫ్, లతో పాటు జనసేన నాయకులు గెంగాధర్ రావు(జిల్్ల కారయోదరి్శ), షేక్ మీరాషర్ఫ్, 
వడాడిది లక్ష్మీకాెంత్, లోయా ప్రసాద్.వడాడిది లక్ష్మీకాెంత్, లోయా ప్రసాద్.

ఎస్ఆర్ పురం మండలం కంద్ంలో జనసేన ఎస్ఆర్ పురం మండలం కంద్ంలో జనసేన 
పారీ్ మండల కారయూవర్గ సమావేశంపారీ్ మండల కారయూవర్గ సమావేశం

శతఘ్నా నూయోస్: గెంగాధర నెలూ్లరు నియోజకవరగాెం, ఎస్ఆర్ ప్రెం మెండలెం శతఘ్నా నూయోస్: గెంగాధర నెలూ్లరు నియోజకవరగాెం, ఎస్ఆర్ ప్రెం మెండలెం 
కేెంద్రెంలో జనసేన పార్టీ మెండల కారయోవరగా సమావేశెం జరిగిెంది. ఈ కేెంద్రెంలో జనసేన పార్టీ మెండల కారయోవరగా సమావేశెం జరిగిెంది. ఈ 
సమావేశెంలో వరాషాభావెం వల్ల దబ్తిననా ప్ెంతలో్ల పరయోటెంచ, వివరాల సమావేశెంలో వరాషాభావెం వల్ల దబ్తిననా ప్ెంతలో్ల పరయోటెంచ, వివరాల 
సేకరణ, గ్రామ సాథియి నుెండ్ మెండల సాథియి వరకు పార్టీ నిరామెణెం, పటషటీత, సేకరణ, గ్రామ సాథియి నుెండ్ మెండల సాథియి వరకు పార్టీ నిరామెణెం, పటషటీత, 
త్వరలో సోషల్ ఇెంజన్రిెంగ్ కారయోక్రమెం మరియు ప్రజల చేతికి అధికారెం త్వరలో సోషల్ ఇెంజన్రిెంగ్ కారయోక్రమెం మరియు ప్రజల చేతికి అధికారెం 
వచేచాెంతవరకు అవిరామ కృష్ చేయాలని పిలుప్నిచ్చారు. క్రియాశీల సభుయోలకు వచేచాెంతవరకు అవిరామ కృష్ చేయాలని పిలుప్నిచ్చారు. క్రియాశీల సభుయోలకు 
త్వరలో రాజకీయ శక్షణా తరగతులు ప్రెంభిెంచ్లని మరియు త్వరలో త్వరలో రాజకీయ శక్షణా తరగతులు ప్రెంభిెంచ్లని మరియు త్వరలో 
జరగబోయే పీఏసీ చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ పరయోటన గూరిచా చరిచాెంచడెం జరగబోయే పీఏసీ చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ పరయోటన గూరిచా చరిచాెంచడెం 
జరిగిెంది.జరిగిెంది.

ముఖయూ కారయూకర్తల సమావేశానిని జయప్రదం ముఖయూ కారయూకర్తల సమావేశానిని జయప్రదం 
చేయాలని పిలుపునిచిచాన న్జివీడు జనసేనచేయాలని పిలుపునిచిచాన న్జివీడు జనసేన

శతఘ్నా నూయోస్:  కృష్్ణజిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయోక్షులు గౌరవన్యులు శ్రీ బెండ్రెడ్డి శతఘ్నా నూయోస్:  కృష్్ణజిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయోక్షులు గౌరవన్యులు శ్రీ బెండ్రెడ్డి 
రామకృష్ణ ఆదేశాల మేరకు 3వ తర్ఖు శుక్రవారెం మధ్యోహనాెం 3 గెంటలకు రామకృష్ణ ఆదేశాల మేరకు 3వ తర్ఖు శుక్రవారెం మధ్యోహనాెం 3 గెంటలకు 
నూజివీడు జనసేన కారయోకర్తలు విస్తృత సాథియి సమావేశెం జరుగును. కావున నూజివీడు నూజివీడు జనసేన కారయోకర్తలు విస్తృత సాథియి సమావేశెం జరుగును. కావున నూజివీడు 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు అెందరూ అధిక సెంఖయోలో నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు అెందరూ అధిక సెంఖయోలో 
సమావేశానికి హాజరు అవా్వలని కోరుతునానామని నూజివీడు జనసేన పిలుప్నిచచాెంది.సమావేశానికి హాజరు అవా్వలని కోరుతునానామని నూజివీడు జనసేన పిలుప్నిచచాెంది.

న్దండలోన ఘనంగా సా్గతించిన జనసేన శ్రేణులున్దండలోన ఘనంగా సా్గతించిన జనసేన శ్రేణులు
శతఘ్నా నూయోస్: తూరు్గోదావరి జిల్్ల శతఘ్నా నూయోస్: తూరు్గోదావరి జిల్్ల 
పరయోటనలో భాగెంగా రాజమెండ్రి పరయోటనలో భాగెంగా రాజమెండ్రి 
విచేచాస్న జనసేన పార్టీ రాజకీయ విచేచాస్న జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయోవహారాల కమిటీ చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల వయోవహారాల కమిటీ చైరమెన్ శ్రీ నాదెండ్ల 
మనోహర్ కు రాష్టీ సీనియర్ నాయకులు మనోహర్ కు రాష్టీ సీనియర్ నాయకులు 
వై.శ్రీన్వాస్ సా్ధనిక షెల్టీన్ హోటలో్ల ఘన వై.శ్రీన్వాస్ సా్ధనిక షెల్టీన్ హోటలో్ల ఘన 
సా్వగతెం పలికారు. ఈ సెందర్ెంగా సా్వగతెం పలికారు. ఈ సెందర్ెంగా 
వై.శ్రీనివాస్, జిల్్ల, మరియు నగర వై.శ్రీనివాస్, జిల్్ల, మరియు నగర 
నాయకులు, కారయోకర్తలతో నాదెండ్ల, నాయకులు, కారయోకర్తలతో నాదెండ్ల, 
జిల్్ల అధయోక్షులు శ్రీ కెందుల దుర్గాష్ జిల్్ల అధయోక్షులు శ్రీ కెందుల దుర్గాష్ 
జిల్్ల బలోపేతెంపై ముఖయో విషయాలు జిల్్ల బలోపేతెంపై ముఖయో విషయాలు 
చరిచాెంచ్రు. నాదెండ్లను కలస్న చరిచాెంచ్రు. నాదెండ్లను కలస్న 
వారిలో రాష్టీ లీగల్ సెల్ ఉపాధయోక్షులు వారిలో రాష్టీ లీగల్ సెల్ ఉపాధయోక్షులు 

రామచెంద్రరావు, జిల్్ల కారయోదరు్శలు తేజోమూరు్తల నరస్ెంహమూరి్త,జామి సతయోనారాయణ, నగర రామచెంద్రరావు, జిల్్ల కారయోదరు్శలు తేజోమూరు్తల నరస్ెంహమూరి్త,జామి సతయోనారాయణ, నగర 
సీనియర్ నాయకులు గురునాధరావు,ప్రకాష్, షేక్ భాష్, చలపతి , ముముమెడ్ నాగరాజు,ఇెందిరా, సీనియర్ నాయకులు గురునాధరావు,ప్రకాష్, షేక్ భాష్, చలపతి , ముముమెడ్ నాగరాజు,ఇెందిరా, 
ముముమెడ్ లక్ష్మీ, తేజస్్వని, సతీష్ తదితరులు ఉనానారు.ముముమెడ్ లక్ష్మీ, తేజస్్వని, సతీష్ తదితరులు ఉనానారు.

పేద క్రీడాకారుడికి ఆరిథిక చేయూత అందిసే్త 
ఎలా రాణిసా్తడో నిరూపించిన యువకుడు

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


ఉత్తర వాహిని లో డంపింగ్ యార్డు పై జనసేన నిరసన

శతఘ్నా నూయోస్: నర్సిపటనాెం నియోజకవరగాెం జనసేన పార్టీ సమన్వయకర్త 
రాజననా వీర స్రయో చెంద్ర ఆధ్వరయోెంలో సోమవారెం ఆరిడిఓ ఆఫీస్ ముెందు 
నిరసన తెలియజేస్ ఆరిడిఓ కి వినతి పత్రెం ఇవ్వడెం జరిగిెంది. ఈ కారయోక్రమెంలో 
స్రయో చెంద్ర మాటా్లడుతూ నర్సిపటనాెం మునిసిపాలిటీ పరిధిలో బలిఘటటీెం ఉత్తర 
వాహని వద్ద డెంపిెంగ్ యార్డి లో వేసు్తననాటువెంట చెత్త రోడ్లపై వేసు్తనానారని 
అెంతేకాకుెండా వేస్ ఇటువెంట చెత్త పైన వరషాప్ న్రు చేరి మొత్తెం వయోరథి జలెం 
ఉత్తర వాహనిలో కలిస్ కలుష్తెం అవుతుెందని దనివలన ప్రవాహానికి వయోరథి 
జల్లు తోడై పరాయోటకులు మరియు భకు్తలు ఇబ్ెంది పడుతునానారని ఈ 
సమసయోపై వెెంటనే స్ెందిెంచ తగు చరయోలు తీసుకోవాలెంటూ ఆరిడిఓ కి వినతి 
పత్రెం అెందిెంచడెం జరిగిెందని అెంతేకాకుెండా నర్సిపటనాెం గ్రామీణ ప్ెంతెంలో 
గ్రామ కెంఠెం మరియు కొెండ పోరెంబోకు గడడి పోరెంబోకు రోడుడికు ఇరువైప్ల్ 
ప్రభుత్వ సథిల్లు కబాజ్కు గురవుతునానాయి, తక్షణమే స్ెందిెంచ ప్రభుత్వ సథిల్లలో 
బోరుడిలు ఏరా్టు చేయవలస్ెందిగా జనసేన తరప్న డ్మాెండ్ చేసు్తనానామని ఈ 
విషయెం గూరిచా కూడా ఆరిడిఓ దృష్టీకి తీసుకురావడెం జరిగిెందని తెలియజేశారు. 
ఆరిడిఓ సమసయోలు పరిష్కరిసా్తమని హామీ ఇచ్చారు.  కారయోక్రమెంలో పాల్గాననావారు 
నర్సిపటనాెం గ్రామీణ అధయోక్షుడు ఊది చక్రవరి్త, కొత్తకోట రామ శేఖర్, ర్గుపెండ్ల 
శవ, ఎర్ర ఈశ్వరరావు, ఉగిగాన రమణ, జెర్పోతుల గోవిెంద్, శెంగెంపలి్ల లోవ 
లక్ష్మి, ఖొన లక్ష్మి, జెర్పోతుల స్వరూప, మాకిరెడ్డి వెెంకటరమణ తదితరులు 
పాల్గానానారు.

మంగళవారం, 30 నవంబర్ 2021

మళ్లించిన నిధులను తిరిగి పించాయతీ 
ఖాతాలకు జమ చేయాలని జనసేన నిరసన

శతఘ్నా నూయోస్: 
ఉ ెం గు టూ రు 
నియోజకవరగాెం, సెంఘ 
సెంస్కర్త జోయోతిరావు పూలే 
వర్ధెంతి సెందర్ెంగా 
ఆ మహానుభావునికి 
నిడమర్రు మెండలెం 
ఛానమిలి్ల గ్రామెంలో 

జనసైనికులు నివాళ్లు అరి్ెంచ్రు. అనెంతరెం కేెంద్ర ప్రభుత్వెం గ్రామ 
పెంచ్యతీలకు విడుదల చేస్న 14, 15 వ ఆరిథిక సెంఘెం నిధులను రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వెం ఇతరత్ మళ్్లెంచడెం పట్ల నిరసన వయోక్తెం చేశారు. మళ్్లెంచన నిధులను 
తిరిగి పెంచ్యతీ ఖాతలకు జమ చేయాలని ఇెంటెంటకి తిరిగి కరపత్లు 
పెంచ్రు. ఈ కారయోక్రమెంలో అడవికొలను జనసేన పార్టీ గ్రామ సర్ెంచ్ పాల 
వెెంకననా, ఛానమిలి్ల గ్రామ ఉప సర్ెంచ్ కొెండపలి్ల శేఖర్, గౌతు వెెంకననా, గ్రామ 
పెద్దలు, జనసైనికులు పాల్గానానారు.

కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తుడికి నూజివీడు జనసేన రూ.10 
వేల సాయిం

శతఘ్నా నూయోస్: నూజివీడు 
నియోజకవరగాెం, గత 
కొెంత కాలెంగా కిడీనా 
వాయోధితో బాధపడుతుననా 
నూజివీడు పటటీణానికి 
చెెందిన జనసైనికుడు 
న్లప్ ప్రసాద్ ను జనసేన 
నాయకులు పాశెం 
నాగబాబు, జెంధ్యోవుల 
అనిల్ పరామరి్శెంచ్రు. 
జిల్్ల అధయోక్షులు బెండ్రెడ్డి 
రామకృష్ణ, సెంయుక్త 

కారయోదరి్శ రెడ్డి మణి స్చన మేరకు వైదయో ఖరుచాల నిమిత్తెం రూ.10 వేలు 
అెందచేశారు. అవసరాల మేరకు ఇెంకా ఆరిథిక సాయెం చేసా్తమని హామీ 
ఇచ్చారు. ప్రసాద్ కు రెెండు కిడీనాలు మారాచాలిసి ఉననాెందున ఇతోధికెంగా 
సాయెం చేయాలని వారు జనసైనికులను కోరారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

అడ్డగోలు ఒప్ిందింతో అదనపు భారిం

*కాలెం పాతికేళ్్ల….వృధ్ వయోయెం రూ.21250 కోటు్ల
*విదుయోతు్త కొనుగోళ్లలో జగన్ సరా్కరు తీరు

శతఘ్నా నూయోస్: ల్భెం- నషటీెం… ఎవరు ఏ పనిచేస్నా, వాట లెక్కవేసా్తరు. ఎకు్కవ ల్భెం 
రావాలని ఆశసా్తరు. తిరుగుడు పడ్తే తకు్కవ నషటీెం వచేచాల్ చూసుకుెంటారు. వయోకి్త, కుటుెంబెం, 
ప్రభుత్వెం ఏ వయోవసథికైనా ఇదే వరి్తసు్తెంది. తెలివిమాలి, గాడ్తపి్, బొక్క బోరా్లపడ్తే? సకల 
కషటీనష్టీల ఊబ్లోకి ఉననాపళెంగా దిగబడ్నట్్ల. అప్్ల పాలై, నవు్వల పాలై, భ్రషుటీపటటీ పాతళెం 
అెంచులో్లకి చేరినట్్ల! ఘనత వహెంచన జగన్  ప్రభుత్వ అతీగతీ సరిగాగా ఇదే విధెంగా ఉెంది. దనినా 
విదుయోత్  (ఇెంధన) శాఖ నిరా్వకమనాల్, పొరపాటని భావిెంచ్ల్, అలవాటని పరిగణిెంచ్ల్, 
ప్రజల గ్రహపాటని తేలేచాయాల్? ఈ అనినా రకాల పాట్లకీ మూలమైన ఆెంధ్రప్రదేశ్  పాలకపక్షానినా 
ఇప్్డు ఏెం చెయాయోలననాదే అెందరిముెందూ ఉననా ఒకే ఒక ప్రశనా!

*యూనిట్ కు 50 పైసలు అధికెం
భారత సౌర విదుయోత్  సెంసథి (సోల్ర్  ఎనర్జ్ కార్ర్షన్  ఆఫ్  ఇెండ్యా) ‘సెకి’ గత సెపెటీెంబరులో 
ఏపీ సరా్కరుకు లేఖ పెంపిెంది. వేర్ చోట్ల సౌర విదుయోత్  పా్లెంట్ల ఏరా్టుకు పలు సెంసథిలతో 
ఒప్ెందాలు చేసుకునానామెంది. ఆ ప్రకారెం అవి యూనిట్  కరెెంట్ ను రూ. 2.49కి ఇచేచాెందుకు 
ముెందుకొచ్చాయెంది. విదుయోత్  సరఫరా మరో మూడేళ్ళలో మొదలవుతుెంది కాబటటీ మీరూ 
(ఏపీ) కలస్ రావాలెంది. పాతికేళ్లకు సరిపడా మాతో ఒప్ెందెం చేసుకోెండని కోరిెంది. ఉత్తరెం 
ఇల్ అెందిెంద్ లేద్, 24 గెంటలైనా గడవకముెందే జగన్  ప్రభుత్వెం తెగ తెందరపడ్పోయిెంది. 
ఎటువెంట ఆలోచనా లేకుెండా, పూరా్వపరాలు తెలుసుకోకుెండా, ఠపీమని ఒపే్సుకుెంది! ఇెంత 
చేసే్త మారె్కట్్ల సౌర విదుయోత్  కనిష్ఠ ధర యూనిట్ కి ఎెంతో తెలుసా? రూ.1.99. అెంట్ ఇది 50 
పైసలు అధికెం. ఆ లెక్కన ఏటా సెకి నుెంచ ఏపీ కొనబోయే కరెెంటు 1700 కోట్ల యూనిటు్ల. 
మొత్తెం 25 ఏళ్ళకు లెకి్కసే్త అది 42,500 కోట్ల యూనిటు్ల. యూనిట్ కు అరథి రూపాయి వెంతున 
భారెం భరిెంచడమెంట్, ఆ ఖరుచా ఏడాదికి రూ. 850 కోటు్ల. 25 సెంవతసిరాలకీ ఆ మేర కలిపి 
లెకి్కసే్త అదెంత రూ.21,250 కోట్ల అతయోధిక భారెం!

*గుజరాత్ ను చూసైనా…
మరోవైప్ యూనిట్  విదుయోత్ ను రూ.1.99కి కొనేల్ సెంబెంధిత సెంసథితో గుజరాత్  ఒప్ెందెం 
చేసుకుెంది. జగన్  ప్రభుత్వెం మాత్రెం ముెందూ వెనకా చూడకుెండా, కన్సెం ట్ెండరు్ల 
పిలవకుెండా, రివర్సి  ట్ెండరిెంగ్  మాట్ వినబడకుెండా, డబు్ వృథాకి పాల్డ్ెంది. ఇతర సెంసథిలు 
ఏ ర్టుకు కొెంటునానాయో పోలిచా చూసుకోకుెండా, ‘అదే సరసమైన ధరకు మాకు ఎెందుకు 
ఇవ్వరు’ అని సెకిని అడగకుెండా మనునా తిననా పాముల్ ఉెండ్పోయిెంది. ర్టు్ల ఇకముెందు 
ఇెంకా తగుగాతయని తెలుసు. అయినా ఎకు్కవ మొత్తలు ఖరుచా చేసేయడానికి ఉబల్టపడటానినా 
తెలివితకు్కవ అనాల్? అతి తెలివిగా గ్రహెంచ ఈసడ్ెంచుకోవాల్? ఎప్్డో రెెండేళ్ల కిెందట 
ట్ెండర్లనుబటటీ నిర్ణయిెంచన ధరలనే మీకూ వరి్తెంపజేసా్తమని సెంసథి సనానాయి నొకు్కలునొకి్కతే 
కళ్లప్గిెంచ, చెవులు రికి్కెంచ తల ఊపడమేనా! అసలు ఈ ప్రభుత్వనికి కాస్తయినా బాధయోత, 
వివేకెం లేవనడానికి ఇదే నిఖారసియిన ఉదాహరణ. వాస్తవానికి సౌరవిదుయోత్  పాయోనెల్సి  నిరామెణ 
వయోయెం తగుగాతూ వసో్తెంది. అెందుకే సౌర విదుయోత్  ధరలు కూడా బాగా తగిగాపోతునానాయి. 
ఇవేమీ పటటీెంచుకోకుెండా, బహరెంగ విపణిలోని పరిస్థితిని చూడకుెండా, నామమాత్రెంగా 
మిగిలిపోయిెంద బధిర అెంధ ప్రభుత్వెం. నిరుడు జనవరిలో సౌర విదుయోత్  కొనుగోలుకు 
ట్ెండరు్ల పిలిచెంది సెకి. తరా్వత ఈ -రివరుసి వేలెం జరిపి, యూనిట్  కరెెంటును రూ. 
2.50కే అెందిసా్తమెంది. మారిచాలో యూనిట్  కనిష్ఠ ధర రూ. 2.36. జులైలోనూ పరిణామాల 
కారణెంగా, ర్టు రెెండు రూపాయలతో ఆగిెంది. అటువెంటప్్డు, ఎకు్కవకు కొనాలని జగన్  
మారు్క పాలన స్ద్ధమైపోవడమే మహా విడూడిరెం. సౌర విదుయోత్  ధర యూనిట్ కి రూపాయిననారకు 
తగగావచచాని అెంచనాలునానా, తోస్రాజనేల్ ప్రభుత్వెం వయోవహరిెంచడెం పరమ దారుణెం. ‘ట్ెండరు్ల 
పిలవరెెందుకు… రివరుసి ట్ెండరిెంగ్ కి వెళ్్ళ ధరను ఇెంకా ఎెందుకు తగిగాెంచుకోరు’ అని ఇెంధన 
శాఖను అడ్గితే ‘నిర్ణయెం రాష్ట్రప్రభుత్వనిది’ అెంటూ కారయోదరి్శ హోదా వయోకి్త గుెంభనెంగా చెపి్ 
తపి్ెంచుకునానారు. ఈ తరహా పరిణామాలన్నా జగన్  ‘పాలనా సరళ్’కి అద్దెం పటటీడెం లేదూ? 
ఇక ఈ రాష్్రానికి మెంచరోజులు ఎప్్డు?
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