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• మ్యూగ్జిమమ్ కరప్షన్.. మినిమమ్ సీఎం
• వైసీపీ పాలనలో అనిని వర్గాలు ఇబ్ంది పడుతున్నియి
• రైతుల ఆత్మహతయూలోలో మూడో స్థానం.. కౌలు రైతుల ఆత్మహతయూలోలో రండో స్థానంలో ఉన్నిం
• ప్రతి గ్ంజ కొనుగోలు చేస్తామనని ముఖయూమంత్రి ఏమయ్యూరు?
• పంట నష్టపోయిన రైతులపై పగ స్ధిస్తార్?
• పార్్ట రంగులు పులమడానికే రైతు భరోస్ కేంద్రాలు
• కరోన్ కష్్టలోలో ఉనని ప్రజల్ని వన్ టైమ్ సెటిల్మంట్ అని వేధిస్తాన్నిరు
• వన్ టైమ్ సెటిల్మంట్ గురంచి మ్ట్లోడితే అరస్్ట చేస్తారంట... ఇక్కడ ఆ విషయమే మ్ట్లోడుతున్నిం
• చెరుకుపల్లో జనసేన ప్రజా సభలో శ్రీ న్దండలో మనోహర్
 
వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలన చూస్తే దెయ్యానికే పిచ్చి పట్టేలా ఉందని జనస్న పార్టే రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటేం చేశారు. ఈ పరిపాలన మ్యాగ్జిమమ్ కరప్షన్.. మినిమమ్ సీఎం అనే విధంగా 
ఉందనానారు. పైశాచ్కత్వంతో కూడిన పాలన.. జమిందార్ వయావస్థ లాంటి నాయకత్వం.. ఎక్కడికి పోయినా లంచాలు.. 
ఈ దురా్మర్గపు పాలన తీరుతో అనినా వరా్గల ప్రజలను నానా ఇబ్ందులు పెడుతునానారని తెలిపారు. అకాల వరా్షలతో 
నషటేపోయిన రైతుల కోసం ఈ సభ ఏరా్పటు చేశామని, రైతులు పండించ్న ప్రతి గ్ంజ కొనుగోలు చేస్ వరకు జనస్న 
పార్టే తరఫున పోరాటం చేస్తేమనానారు. గంటూరు జిలా్ల రేపల్్ల నియోజకవర్గంలోని చెరుకుపలి్లలో ఏరా్పటు చేసిన 
జనస్న ప్రజా సభలో పాల్్గనానారు. పార్టే గంటూరు జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ గాదె వంకట్శ్వరరావు అధయాక్షతన జరిగ్న ఈ 
సభను ఉద్దేశంచ్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మ్ట్్లడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో అనినా వరా్గల ప్రజలు ఇబ్ంది 
పడుతునానారు. మత్స్యకారులను ఈ పాలకులు ఏ విధంగా వేధిస్తేనానారో అందరికీ తెలుస్. 217 జీవోతో మత్స్యకారుల 
జీవనానినా దెబ్ తీస్ నిర్ణయం తీస్కునానారు. వాన్ పిక్ పేరు చెపి్ప ఈ ప్ంతంలో 15 వేల ఎకరాలు దోచేశారు. 
ఒక్క ఉదోయాగం ఇచ్చింది లేదు. రాష్టంలో మత్స్యకారులు తీవ్ర ఇబ్ందులో్ల ఉనానారు. బీటెక్ చదువుకుననా మత్స్యకార 
యువకులు మ్ర్్కట్్ల చేపలు అమ్్మకుంటుననా పరిసి్థతి. మత్స్యకారుల ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడాలి్సన గంగవరం 
పోరుటేలో వాట్లను ఈ ప్రభుత్వం స్్వర్థం కోసం అమ్్మస్కునానారు. రూ. 600 కోట్లకు 10 శాతం వాట్ అమ్్మశారు. 
మత్స్య కారుల అభివృదిధికి వినియోగ్ంచాలి్సన ఆ నిధులను దురి్వనియోగం చేసి ఇతర పథకాలకు మళ్లంచుకునానారు. 
మత్స్యకారుల సంక్షేమం కోసం జనస్న పార్టే పక్షాన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మత్స్యకార వికాస విభాగానినా ఏరా్పటు 
చేశారు. చేనేతల కోసం ప్రత్యాక విభాగానినా ఏరా్పటు చేశారు. జాతి కోసం కషటేపడిన వరా్గలు ఇవి. క్షేత్ర స్్థయి నుంచ్ 
బయటకు వస్తేననా ఆ వరా్గల కోసం మనమంతా నిజాయతీగా పని చేయ్లి.
 
• ఎనినా లక్షల కోటు్ల దోచుకొంట్ వైసీపీ ధన దాహం తీరుతుంది?
రాష్టంలో ఈ ప్రభుత్వం ఉద్దేశయాపూర్వకంగా కృత్రిమ ఇస్క కొరత సృషటేంచ్ ప్రజలను అడ్ంగా దోచుకునే కారయాక్రమ్నికి అధికారంలోకి రాగానే తెరతీసింది. ఆనాడు ప్రభుత్వ విధానాల 
కారణంగా ఉపాధి కోలో్పయిన భవన నిరా్మణ కారి్మకులకు అండగా నిలబడింది శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారే. విశాఖలో వారి కోసం భార్ కవాతు నిర్వహంచ్ పోరాటం చేశారు. గతంలో 
రూ.2 వేలకు వచ్చిన ట్రకు్క ఇస్క ఇఫు్పడు రూ.50 వేలు దాటి పోయింది. తమకు నచ్చిన ప్రవేటు సంస్థకు ఇస్క తవ్వకాలు అప్పగ్ంచ్ ఇష్టేరాజయాంగా అమ్్మకుంటుంట్ స్మ్నుయాలు 
ఇళ్్ల ఎలా కటుటేకోగలరు. మొననా కోనసీమ ప్ంతంలో పరయాటిస్తే ట్రకు్క ఇస్క రూ.70 వేలకు అమ్్మతుననాటుటే ప్రజలు చెబుతునానారు. ఈ పరిపాలనను తిపి్పకొడదాం. ప్రభుత్వం ఉచ్త 
ఇస్క ఇవా్వలని జనస్న పార్టే తరఫున డిమ్ండ్ చేదాదేం. పేద ప్రజల గృహ నిరా్మణానికి ఇస్క ఉచ్తంగా ఇవా్వలని ఈ వేదిక మీద నుంచ్ డిమ్ండ్ చేస్తేనానాం. జనస్న పార్టే ప్రభుత్వం 
ఏరా్పటు చేసిన తరా్వత ప్రతి పేద కుటుంబానికి, ప్రతి పంచాయతీ కారాయాలయ్నికి, ప్రభుత్వ నిరా్మణాలకు ఇస్క ఉచ్తంగా ఇస్తేంది. గతంలో ఉననా వనరులన్నా దోచుకునానారు. ఇంకా 
ఎనినా లక్షల కోటు్ల దోచుకుంట్ వైసీపీ వాళ్ళ ధనదాహం తీరుతుంది?
 
• ఎసీ్స, ఎసీటే సబ్ పా్లన్ నిధులు ఏమైపోయ్యి
ఈ మ్ఖయామంత్రి గారికి సమ్జం కోసం స్పందించే హృదయం లేదు. ఎనినాకల మ్ందు దళత, గ్రిజనులకు అండగా నిలబడుతామని చెబుతూ గ్రామ్లో్ల మ్దుదేలు పెటుటేకుంటూ 
తిరిగారు. గెలిచ్న తరా్వత సబ్ పా్లన్ గరించ్ మ్ట్్లడరు.. సబ్ పా్లన్ నిధుల గరించ్ మ్ట్్లడరు. వారి అభివృదిధి కోసం ఆ నిధులు ఎందుకు ఖరుచి చేయడం లేదు. మ్ఖయామంత్రి గారికి 
చ్తతేశుదిధి లేదు. దళత, బహుజనుల కోసం మొదటి నుంచ్ నిలబడిన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మ్త్రమ్. మ్జీ మ్ఖయామంత్రి శ్రీ దామోదరం సంజీవయయా గారు చేసిన తాయాగాలు 
ఈ రాష్ట ప్రజలు గరితేంచే విధంగా ఒక చక్కటి నిరా్మణం చేపట్టేలని ఆయన భావించారు. అందుకోసం రూ.కోటి విరాళం ఇచాచిరు.

• కళ్ల మ్ందు పంట నషటేం కనిపిస్తేనానా పరిహారం ఇవ్వరు
రైతుల కోసం ఈ సభ ఏరా్పటు చేశాం. అకాల వరా్షల వల్ల రాష్టవాయాపతేంగా రైతులు ఇబ్ందులు పడుతునానారు. నోటి దాక వచ్చిన పంట నషటేపోయ్రు. ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు వారికి 
సహకరించదు. మీరు ఏరా్పటు చేసిన రైతు భరోస్ కేంద్రాలు ద్ని కోసం. రాష్టవాయాపతేంగా 10 వేల రైతు భరోస్ కేంద్రాలు ఏరా్పటు చేశారు. అవి ఎవరికి ఉపయోగపడుతునానాయి. 
మూడు రంగలు పులమడానికి, మీ కాంట్రాకటేర్ల కోసమ్ వాటిని కట్టేరు. రైతుల గరించ్ ఏ మ్త్రం పటిటేంచుకోవడం లేదు. అధికారులు క్షేత్ర స్్థయిలో పరయాటించడం లేదు. పంట 
నషటేంపై సరే్వలు చేయడం లేదు. ప్రతి గ్ంజ కొంట్మననా మ్ఖయామంత్రి ఏమయ్యాడు. ద్శంలో 70 శాతం ప్రజలకు వయావస్యమ్ జీవనాధారం. మన రాష్టంలో రైతు వయాతిరేక ప్రభుత్వం 
రాజయామ్లుతోంది. ద్శంలో రైతులు ఆత్మహతయాలు చేస్కుననా రాష్్రాలో్ల ఆంధ్రప్రద్శ్ మూడో స్్థనంలో ఉండమ్ అందుకు నిదర్శనం. కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలో్ల ర్ండో స్్థనంలో ఉనానాం. 
దీని కోసమ్నా మీ పరిపాలన? దీని కోసమ్నా ఇనినా లక్షల కోటు్ల అపు్పలు చేస్తేంది?

 
• పెన్షన్ ఇస్తే రూ.200 కమిషన్ + చెతతే పనునా
పంట చేతికి వస్తేందననా సమయంలో నషటేం జరిగ్త్ రైతులినా 
పటిటేంచుకోకుండా పగ స్ధిస్తేనానారు. ధానాయానినా రైతు భరోస్ కేంద్రానికి 
తెస్తేనే కొంట్మని అధికారులు చెబుతునానారు. అషటేకష్టేలు పడి అక్కడికి 
తీస్కువళ్తే ఈ క్రాఫ్ లో నమోదు కాలేదని చెపి్ప వనకి్క పంపుతునానారు. 
గంటూరు జిలా్లవాయాపతేంగా అకాల వరా్షలకు పంటలు తడిసిపోత్ ఆరు 
రోజుల తరా్వత అధికారులు చీకట్్ల వచ్చి ఫోట్లు తీస్కువళ్్లరు. 
పరిహారం విషయంలోనూ పక్షపాతం. కొంతమందికే ఇస్తేనానారు. 
మిగ్లిన రైతులినా అసలు ల్క్కలోకి తీస్కోవడం లేదు. జొననాల 
కొనుగోళ్లలో ఏ స్్థయిలో అవిన్తి జరిగ్ందో జిలా్ల మొతతేం తెలుస్. ప్రతి 
గ్ంజా కొనుగోలు చేస్ విధంగా కల్కటేరేట్ కి వళ్ల పోరాటం చేదాదేం. రైతు 
భరోస్ కేంద్ంలో పేరు నమోదుకు రైతుల నుంచ్ రూ. 3 వేల లంచం 

కొనస్గ్ంపు 2వ పేజీలో...

దెయ్యలకే పిచ్చి పట్టేలా వైసీపీ పాలన
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దయయూలకే పిచిచి పట్్టలా వైసీపీ పాలన
అడుగతునానారు. ఫంచను్ల ఇచేచి సమయంలో రూ.200 కమిషన్ మ్ంద్ తీస్స్కుంటునానారు. 
దానికి తోడు చెతతేపనునా రూ. 60 మ్ందు వస్లు చేస్తేనానారు. అసలు మీలో మ్నవత్వం 
ఉందా? కరోనా వచ్చి రాష్ట వాయాపతేంగా ప్రజలు ఉపాధి కోలో్పయి, అయిన వారిని కోలో్పయి 
కష్టేలో్ల ఉంట్ ఈ మ్ఖయామంత్రిగారు వాలంటీర్లను ఇంటికి పంపి వన్ టైమ్ సెటిల్్మంట్ 
అంటూ పైశాచ్కానందం పందుతునానారు. వన్ టైమ్ సెటిల్్మంట్ గరించ్ మ్ట్్లడిత్ అర్స్టేలు 
చేస్తేరంట. చెరుకుపలి్ల నుంచ్ మ్ట్్లడుతునానాం... వచ్చి అర్స్టే చేయండి. మ్ఖయామంత్రి గారికే 
ధైరయాంగా బయటకు వచేచి పరిసి్థతి లేదు. ఇంట్్ల నుంచ్ కదలరు. ప్రతి విషయంలో ప్రకటనలకే 
పరిమితం అవుతారు. ఈ రోజు వన్ టైమ్ సెటిల్్మంట్ గరించ్ పెదదే ప్రకటన చేశారు. ఎపు్పడో 
30 ఏళ్ల క్రితం కటుటేకుననా ఇళ్లకు ఇపు్పడు పట్టేలు ఇవ్వమని ఎవరు అడిగారు. అధికారులకు 
ట్ర్్గటు్ల పెటిటే మర్ ప్రజల నుంచ్ వస్లు చేయిస్తేనానారు. గంటూరు జిలా్ల కల్కటేర్ గారు 
ఏదో ఘనకారయాం చేసినటుటే రూ.14 కోటు్ల వస్లు చేశామని ప్రకటనలు చేస్తేనానారు. రైతులు 
ఇబ్ందులు పడుతుంట్ ఈ దోపిడి ద్ని కోసం. ఖజానాలో డబు్ లేదు. సంక్షేమ పథకాలు 
కొనస్గ్ంచలేని పరిసి్థతి. నెల నెలా ఉదోయాగలకు జీతాలు ఇవ్వలేని పరిసి్థతి. దాని కోసమ్ 
ఈ దోపిడి. సభకు వస్తేంట్ జనసైనికులు దారి పడుగనా ఆపి ప్రతి గంత చూపించారు. 

ర్ండడుగల లోతు గోతులు పడా్యి. అధికారంలోకి వచ్చిన ర్ండుననార సంవత్సరాల కాలంలో రోడు్ మీద ఒక్క గంప మటిటే వేయలేదు. రూ. 13,708 కోటు్ల రోడ్ల కోసం బడ్జిట్ లో 
ప్రవేశ పెట్టేరు. నిధులు ఎక్కడికి పోయ్యో తెలియదు.
 
• సినిమ్ టిక్్కట్ల కోసమ్ శాసన సభ సమ్వేశాలు
శాసనసభను ద్ని కోసం ఉపయోగ్ంచుకుంటునానారు. మీరు మ్ట్్లడే భాష సమ్జానికి ఉపయోగపడుతుందా? సభలో ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజా సమసయాలపై చరిచించ్ సభ సజావుగా 
జరిగ్త్ క్షేత్ర స్్థయిలో యంత్ంగం కూడా సజావుగా పని చేస్తేంది. మీరు బూతులు తిటుటేకుంటుంట్ వాళ్్ల మ్త్రం ఏం చేస్తేరు. ఈ సమ్వేశాలో్ల శ్రీ జగన్ ర్డి్ గారి ప్రభుత్వం అతయాధిక 
సమయం చరచికు కేట్యించ్న అంశం సినిమ్ టిక్్కటు్ల. రాజధాని కోసం భూమ్లు ఇచ్చిన రైతులను అవమ్న పరిచారు. వారిని రాష్ట వాయాపతేంగా నడిపించే సి్థతికి తెచాచిరు. రైతులు, 
మహళలు రాజధాని కోసం తాయాగాలు చేసి భూమ్లు ఇచాచిరు. అమరావతికి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇలు్ల కటుటేకుని ఇక్కడే ఉంట్నని చెపి్పన మ్ఖయామంత్రి గారు, వారిని పిలిపించ్ 
పది నిమిష్లు మ్ట్్లడలేరా?
 
• డా్వక్రా మహళల నుంచ్ రూ.2వేల కోటు్ల లాగేశారు
తడిచ్న ధానాయానినా ఎంతకు కొంట్రో చెప్పమని అడుగతునానారు. ఇప్పటి వరకు నషటేపోయిన పంటపై సరే్వలు లేవు. గంటూరు జిలా్ల రైతాంగం కోసం జనస్న పార్టే తరఫున పోరాటం 
చేస్తేం. ప్రతి గ్ంజా కొనే వరకు అండగా ఉంట్ం. వితుతే వితితేన దగ్గర నుంచ్ మ్ర్్కట్ కి చేరే వరకు రైతుకి తోడుంట్మనానారు. వేల కోటు్ల ఖరుచి చేశారు. రైతులకు నాయాయం 
చేయలేకపోతునానారు. రోడు్ల వేయకుండా దురా్మర్గంగా హంసిస్తేనానారు. జనస్న పార్టేని గెలిపించ్న పాపానికి పెసర్లంక గ్రామ్నికి రక్షిత మంచ్న్టి పథకం కూడా నిలిపివేశారు. గ్రామ 
పంచాయితీల నిధులు దోచేశారు. 15వ ఆరిధిక సంఘం నిధులు సర్పంచ్ లకు అందలేదు. గెలిచ్న తరా్వత లైటు్ల వేయ్లంట్ సంత డబు్లతో కారయాక్రమ్లు చేయ్లి్సన పరిసి్థతి. డా్వక్రా 
మహళ్ సంఘాల నుంచ్ రూ.2 వేల కోటు్ల లాగేస్కునానారు. గ్రామ్లో్ల రక్షిత మంచ్న్టి పథకాలకు కూడా న్రివ్వడం లేదు. చెరుకుపలి్ల ప్రజలకు రక్షిత మంచ్న్టి పథకాలు లేవు. 
కేంద్ం నుంచ్ తెచుచికోవాలి్సన నిధులు తెచుచికోలేకపోతునానారు. ఏ మ్త్రం పాలన చేయలేని, ఆలోచన లేని మ్ఖయామంత్రి. సమ్జం కోసం స్పందించలేని వయాకితే. మీకు ఆ పదవి ద్నికి. 
ఇంటి నుంచ్ బయటకు వచేచి ఆలోచన లేదు. వర్్క ఫ్రమ్ హోమ్ అని అందుకే అనానాం. సంత జిలా్లలో వరదలు వచ్చి 72 మంది చనిపోత్ 16 రోజులకుగాని వళ్ల పరామరి్శంచే తీరిక 
దొరకలేదు.
 
• వైసీపీది ఆధునిక జమిందార్ పాలన
ప్రభుత్వ ఉదోయాగలను పీఆర్్స ఇవ్వకుండా రోడు్ మీదకు తెచాచిరు. పోలీస్లకు టీఏలు, డీఏలు ఇవ్వలేని పరిసి్థతి. ఉదోయాగల మనోధైరాయానినా దెబ్ తీస్తేనానారు.  అధికారంలోకి వచ్చిన 
వారం రోజులో్ల సీపీఎస్ రదుదే చేస్తేమనానారు. ఇపు్పడు ఏమైపోయ్రు. మన ఎమ్్మలేయాతో కలిపి 152 మందిని పెటుటేకుని ఏం పరిపాలన అందిస్తేనానారు. ఇస్క దోపిడి, లిక్కర్ అమ్మకాలు, 
డబుల్ రిజిస్్రాషను్ల, కబాజిలు, ఎసీ్సలపై ఎసీ్స, ఎసీటే అట్రాసిటీ కేస్లు. ప్రస్తేతం ఓ కొతతే తరహా రాజకీయ వయావస్థలో ఆధునిక జమిందార్ల తరహాలో పాలన స్గతోంది. నాయకులు గీత 
గీస్కుని ఇది నా రాజయాం అననా చందంగా పని చేస్తేనానారు. ప్రజస్్వమయాం ఏమైపోయింది రాష్టంలో చెరుకుపలి్ల వేదిక మీద నుంచ్ చెబుతునానా వచేచి ఎనినాకలో్ల ప్రజలు ఖచ్చితంగా వైసీపీని 
తరిమికొడతారు. ఈ ప్రభుత్వ పాలన ఎక్కడ చూసినా అవిన్తితో నిండిపోయింది. మీరు తపు్పకోవాలి్సన సమయం వచ్చింది. ఈ పరిపాలన మ్రాలి్సంద్.. జనస్న పార్టే అధికారంలోకి 
రావాలి్సంద్.. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మ్ఖయామంత్రి కావాలి్సంద్. నిజాయతీతో కూడిన రాజకీయం కోసం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మనందరిన్ మ్ందుకు తీస్కువళ్తేనానారు. పోసటేరు్ల, 
సోషల్ మీడియ్లో కాదు మనం పని చేయ్లి్సంది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం పని చేదాదేం. జనస్న పార్టే కోసం పని చేదాదేం. నాయకత్వం కోరుకుంట్ రాదు. ప్రజల దగ్గర నుంచ్ 
రావాలి. మ్రు్ప కోసం ధైరయాంగా మ్ందుకు వళ్దేం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిలుపు మ్రకు పెదదేననా పాత్ర పోషంచండి. అనినా వరా్గలను కలుపుకొని మ్ందుకు వళ్్ళలి. రైతులకు భరోస్ 
కలి్పంచేందుకు ఈ రోజు చెరుకుపలి్లలో సభ పెట్టేం. శ్రీ జగన్ ర్డి్ గారికి చెబుతునానాం భరోస్ అంట్ ప్రకటనలు కాదు బాధయాత. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నివర్ తఫాను వచ్చినపు్పడు 
వర్షంలోనూ రైతుల కోసం నిలబడా్రు” అనానారు.
 
• నారా కోడూరులో ఘనస్్వగతం.. చెరుకుపలి్ల వరకు భార్ రాయాలీ
చెరుకుపలి్ల జనస్న ప్రజా సభ కోసం తెనాలి నుంచ్ బయలుద్రిన శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారికి నారా కోడూరులో రాష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ య్దవ్, పార్టే జిలా్ల 
అధయాక్షులు శ్రీ గాదె వంకట్శ్వరరావుల ఆధ్వరయాంలో పార్టే నాయకులు, కారయాకరతేలు ఘనస్్వగతం పలికారు. భార్ గజ మ్లలు, పూల వర్షంతో మ్ంచెతాతేరు. నారా కోడూరు ప్రధాన 
కూడలి జనసైనికులతో నిండిపోయింది. అక్కడి నుంచ్ వందలాది బైకులు, కార్లతో రాయాలీగా చెరుకుపలి్ల బయలుద్రారు. కటెటేంపూడి మీదుగా పనూనారు చేరుకునానారు. పనూనారులో 
స్్వగతం పలికారు. పనూనారు నుంచ్ చేబ్రోలు, చందోలు మీదుగా రాయాలీగా చెరుకుపలి్ల చేరుకునానారు. చెరుకుపలి్ల సభలో జనస్న పార్టే ప్రధాన కారయాదరు్శలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ 
య్దవ్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమ్ర్, చేనేత వికాస విభాగం చైర్మన్ శ్రీ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాస్, కారయాక్రమ్ల విభాగం కన్్వనర్ శ్రీ కళ్యాణం శవశ్రీనివాస్, రాష్ట కారయాదరు్శలు శ్రీ నయూబ్ 
కమ్ల్, శ్రీ వడ్రాణమ్ మ్ర్కండేయబాబు, శ్రీ బేతపూడి విజయ శేఖర్, శ్రీ అమి్మశెటిటే వాస్, పార్టే నాయకులు శ్రీ మండలి దయ్కర్, శ్రీమతి పార్వతీనాయుడు, శ్రీ మతితే భాస్కరరావు, 
రాష్ట, జిలా్ల కారయావర్గం సభుయాలు పాల్్గనానారు.

కార్తాకమ్సం భకుతాల కోసం నీళ్లో ఏర్పాటుచేసిన కార్తాకమ్సం భకుతాల కోసం నీళ్లో ఏర్పాటుచేసిన 
ల్ంగోలు పండుల్ంగోలు పండు

శతఘ్నా నూయాస్: అమలాపురం, దీపావళ మరునాటి నుండి స్త్రీలు నెల రోజుల పాటు భకితే శతఘ్నా నూయాస్: అమలాపురం, దీపావళ మరునాటి నుండి స్త్రీలు నెల రోజుల పాటు భకితే 
శ్రదధిలతో జరుపుకునే కార్తేకమ్సం చ్వరి రోజు తెల్లవారు జామ్న కాలువలో చన్నాటి స్నానం శ్రదధిలతో జరుపుకునే కార్తేకమ్సం చ్వరి రోజు తెల్లవారు జామ్న కాలువలో చన్నాటి స్నానం 
చేసి భకితేతో పూజలు నిర్వహంచ్ న్టిలో(కాలువలో) దీపాలు వదులుతారు, స్్థనిక నల్ల వంతెన చేసి భకితేతో పూజలు నిర్వహంచ్ న్టిలో(కాలువలో) దీపాలు వదులుతారు, స్్థనిక నల్ల వంతెన 
స్బ్రహ్మణ్యాశ్వర ఆలయం వదదే గల పంట కాలువలో న్రు లేకపోవడంతో తెల్లవారు జామ్న స్బ్రహ్మణ్యాశ్వర ఆలయం వదదే గల పంట కాలువలో న్రు లేకపోవడంతో తెల్లవారు జామ్న 
వచేచి భకుతేలకు ఇబ్ంది కలుగకుండ ఉండటం కోసం అమలాపురం రూరల్ మండల జనస్న వచేచి భకుతేలకు ఇబ్ంది కలుగకుండ ఉండటం కోసం అమలాపురం రూరల్ మండల జనస్న 
పార్టే అదయాక్షులు శ్రీ లింగోలు పండు అధ్వరయాంలో 20 డ్రమ్్మలు వాటర్ ను ఏరా్పటు చేయడం పార్టే అదయాక్షులు శ్రీ లింగోలు పండు అధ్వరయాంలో 20 డ్రమ్్మలు వాటర్ ను ఏరా్పటు చేయడం 
జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో నలా్ల రామూ్మరితే, RDS ప్రస్ద్, గంగాబతుతేల కిషోర్, DNS జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో నలా్ల రామూ్మరితే, RDS ప్రస్ద్, గంగాబతుతేల కిషోర్, DNS 
కుమ్ర్, యర్ంశెటిటే సతీష్, డ్క్కల రాజేష్ తదితరులు పాల్్గనానారు.కుమ్ర్, యర్ంశెటిటే సతీష్, డ్క్కల రాజేష్ తదితరులు పాల్్గనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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

సూళ్ళూరుపేటలో జనసేన క్రియ్శీలక 
కారయూకరతాలతో ఆత్్మయ సమ్వేశం

శతఘ్నా నూయాస్: స్ళ్్ళరుపేట నియోజకవర్గం, జనస్న పార్టే 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మ్రకు నాయుడుపేటలో 
మూడు మండలాల క్రియ్శీలక కారయాకరతేలతో ఆతీ్మయసమ్వేశం 
జరిగ్ంది. క్రియ్శీలక కారయాకరతేలకు జనస్న 5 లక్షల రూపాయల 
ఇనూ్సర్న్్స కిటు్ల పంపిణీ చేయడం జరిగ్ంది. అధికార పార్టే 
వైఫలాయాల గరించ్ మరియు, పార్టే బలోపేతానికి చేపట్టేలి్సన 
కారయాక్రమ్ల గరించ్ ఈ సమ్వేశంలో చరిచించటం జరిగ్ంది. ఈ 
కారయాక్రమంలో కిరణ్, బాలు, మ్రళ, శ్రీను, స్బ్రాజు, మహేష్, 
కళ్యాణ్ పాల్్గనానారు.

జనసేన తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇంఛారజి శ్రీ శంకర్ గౌడ్ జనసేన తెలంగాణ ర్ష్ట్ర ఇంఛారజి శ్రీ శంకర్ గౌడ్ 
సూపారతాతో గుంతలు పూడిచివేతసూపారతాతో గుంతలు పూడిచివేత

శతఘ్నా నూయాస్: 4 డిసెంబర్ 2021 నాడు బైక్ కొనుకో్కవడనికి వరధినపేట్ మండలంకి శతఘ్నా నూయాస్: 4 డిసెంబర్ 2021 నాడు బైక్ కొనుకో్కవడనికి వరధినపేట్ మండలంకి 
వళ్తుననా క్రమంలో, రోడు్ల అసతేవయాసతేంగా ఉండటం చూసి తన హృదయం చలించ్పోయి వళ్తుననా క్రమంలో, రోడు్ల అసతేవయాసతేంగా ఉండటం చూసి తన హృదయం చలించ్పోయి 
నందనం గ్రామ యువకుడు బర్ల శవ(జనస్న పార్టే మండల అధయాక్షుడు) జాతీయ రహదారిపై నందనం గ్రామ యువకుడు బర్ల శవ(జనస్న పార్టే మండల అధయాక్షుడు) జాతీయ రహదారిపై 
ఉననా గంతలను పూడిచివేత కారయాక్రమం చేపటిటే, రోడు్ వేయటం జరిగ్ంది. ఈ క్రమంలో ఉననా గంతలను పూడిచివేత కారయాక్రమం చేపటిటే, రోడు్ వేయటం జరిగ్ంది. ఈ క్రమంలో 
బర్ల శవ మ్ట్్లడుతూ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్్పరితేతో జనస్న పార్టే తెలంగాణ రాష్ట ఇంఛారిజి బర్ల శవ మ్ట్్లడుతూ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్్పరితేతో జనస్న పార్టే తెలంగాణ రాష్ట ఇంఛారిజి 
నేమ్రి శంకర్ గౌడ్ మరియు ఉప అధయాక్షుడు మహేందర్ ర్డి్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిలా్ల నేమ్రి శంకర్ గౌడ్ మరియు ఉప అధయాక్షుడు మహేందర్ ర్డి్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిలా్ల 
ఇంచారిజి శ్రీ ఆకుల స్మన్ ల ప్రోతా్సహంతో ఈ కారయాక్రమన్నా చేపటిటేనటుటే తను తెలిపారు. ఇంచారిజి శ్రీ ఆకుల స్మన్ ల ప్రోతా్సహంతో ఈ కారయాక్రమన్నా చేపటిటేనటుటే తను తెలిపారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జన సైనికులు జె.సందీప్, బి.రాజ్ కుమ్ర్, ఐ.దయ్కర్, ఎస్.క్ అజర్, ఈ కారయాక్రమంలో జన సైనికులు జె.సందీప్, బి.రాజ్ కుమ్ర్, ఐ.దయ్కర్, ఎస్.క్ అజర్, 
వై.శ్రీకాంత్, సతీష్, రాజ్ కుమ్ర్, ఈ కారయాక్రమంలో పాల్్గని విజయవంతం చేయటం వై.శ్రీకాంత్, సతీష్, రాజ్ కుమ్ర్, ఈ కారయాక్రమంలో పాల్్గని విజయవంతం చేయటం 
జరిగ్ంది.జరిగ్ంది.

బండారు శ్రీనివాస్ న్యకత్ంలో జనసేన పార్్ట అంచలంచలుగా బండారు శ్రీనివాస్ న్యకత్ంలో జనసేన పార్్ట అంచలంచలుగా 
ప్రజలందర మననినలు పందుతుందిప్రజలందర మననినలు పందుతుంది

జనస్న పార్టే జిలా్ల రథస్రథి కందుల దురే్గష్ అధయాక్షతన మ్రేడుమిలి్ల వుడ్ పార్్క రిస్ర్టే లో ఐదవ జిలా్ల జనస్న పార్టే జిలా్ల రథస్రథి కందుల దురే్గష్ అధయాక్షతన మ్రేడుమిలి్ల వుడ్ పార్్క రిస్ర్టే లో ఐదవ జిలా్ల 
కారయావర్గ సమ్వేశం బండారు శ్రీనివాస్ జనస్న ఇనాఛార్జి కొతతేపేట నియోజకవర్గం!కారయావర్గ సమ్వేశం బండారు శ్రీనివాస్ జనస్న ఇనాఛార్జి కొతతేపేట నియోజకవర్గం!
ఐకమతయామ్ మహాబలం! అద్ జనస్నాని ఆశయం! జనస్న పార్టేని ఒక గొప్ప ఆశయంతో, ఒక లక్ష్యంతో ఐకమతయామ్ మహాబలం! అద్ జనస్నాని ఆశయం! జనస్న పార్టేని ఒక గొప్ప ఆశయంతో, ఒక లక్ష్యంతో 
మ్ందుకు తీస్కు వళ్తుననా జనస్నాని పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో, జిలా్ల రథస్రథి కందుల దురే్గష్ కు మ్ందుకు తీస్కు వళ్తుననా జనస్నాని పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో, జిలా్ల రథస్రథి కందుల దురే్గష్ కు 
అండగా మ్మ్ సైతం అంటుననా నియోజకవర్గం ఇనాచిరుజిలు, జిలా్ల కారయాదరు్శలుతో మ్రేడిమిలి్ల వుడ్ పార్్క అండగా మ్మ్ సైతం అంటుననా నియోజకవర్గం ఇనాచిరుజిలు, జిలా్ల కారయాదరు్శలుతో మ్రేడిమిలి్ల వుడ్ పార్్క 
రిస్ర్టే యందు ఆదివారం స్యంత్రం జిలా్ల నాయకులు, కారయావర్గంతో ప్రత్యాక సమ్వేశం జరిగ్ంది.రిస్ర్టే యందు ఆదివారం స్యంత్రం జిలా్ల నాయకులు, కారయావర్గంతో ప్రత్యాక సమ్వేశం జరిగ్ంది.
శతఘ్నా నూయాస్: తూరు్ప గోదావరి జిలా్ల, జనస్న పార్టే జిలా్ల ఐదవ కారయావర్గ సమ్వేశం ఆదివారం మ్రేడుమిలి్ల శతఘ్నా నూయాస్: తూరు్ప గోదావరి జిలా్ల, జనస్న పార్టే జిలా్ల ఐదవ కారయావర్గ సమ్వేశం ఆదివారం మ్రేడుమిలి్ల 
వుడ్ పార్్క లోని సమ్వేశపు హాలునందు తూరు్పగోదావరి జిలా్ల జనస్న పార్టే రథస్రథి కందుల దురే్గష్ వుడ్ పార్్క లోని సమ్వేశపు హాలునందు తూరు్పగోదావరి జిలా్ల జనస్న పార్టే రథస్రథి కందుల దురే్గష్ 
అధయాక్షతన ప్రత్యాక సమ్వేశం జరిగ్ంది. ఈ సమ్వేశానికి జిలా్ల నలుమూలల నుంచ్ నియోజవర్గ ఇనాచిరిజిలు, అధయాక్షతన ప్రత్యాక సమ్వేశం జరిగ్ంది. ఈ సమ్వేశానికి జిలా్ల నలుమూలల నుంచ్ నియోజవర్గ ఇనాచిరిజిలు, 
రాష్ట మరియు జిలా్ల కారయావర్గం సభుయాలు పాల్్గనడం జరిగ్ంది. అద్విధంగా సమ్వేశంలో ప్రత్యాక ఆకర్షణగా రాష్ట మరియు జిలా్ల కారయావర్గం సభుయాలు పాల్్గనడం జరిగ్ంది. అద్విధంగా సమ్వేశంలో ప్రత్యాక ఆకర్షణగా 
కొతతేపేట నియోజకవర్గం జనస్న పార్టే ఇంచార్జి బండారు శ్రీనివాస్ తన నియోజకవర్గంలో పలు సమసయాలు కొతతేపేట నియోజకవర్గం జనస్న పార్టే ఇంచార్జి బండారు శ్రీనివాస్ తన నియోజకవర్గంలో పలు సమసయాలు 
ఇస్క, మటిటే అక్రమ సమసయాలు, అక్రమ తవ్వకాలుమీద, ఇతర సమసయాల మీద స్పందించ్ మ్ట్్లడారు. ఈ ఇస్క, మటిటే అక్రమ సమసయాలు, అక్రమ తవ్వకాలుమీద, ఇతర సమసయాల మీద స్పందించ్ మ్ట్్లడారు. ఈ 
సమ్వేశానికి కొతతేపేట నియోజకవర్గం నుండి, జిలా్ల కారయావర్గం జనరల్ సెక్రెటర్ తాళ్ల డేవిడ్, మరియు సెక్రెటర్ సమ్వేశానికి కొతతేపేట నియోజకవర్గం నుండి, జిలా్ల కారయావర్గం జనరల్ సెక్రెటర్ తాళ్ల డేవిడ్, మరియు సెక్రెటర్ 
సంగీత స్భాష్, దొంగ స్బా్రావు సెక్రెటర్, బొక్క ఆదినారాయణ జాయింట్ సెక్రెటర్ పాల్్గని పలు అంశాలపై, సంగీత స్భాష్, దొంగ స్బా్రావు సెక్రెటర్, బొక్క ఆదినారాయణ జాయింట్ సెక్రెటర్ పాల్్గని పలు అంశాలపై, 
జనస్న పార్టే యొక్క ఉననాతి, పటిషటేత కొరకు మ్ట్్లడారు. వీరంతా జనస్నాని పవన్ కళ్యాణ్ ఉననాతమైన జనస్న పార్టే యొక్క ఉననాతి, పటిషటేత కొరకు మ్ట్్లడారు. వీరంతా జనస్నాని పవన్ కళ్యాణ్ ఉననాతమైన 
ఆశయ్లకోసం, మ్మ్ సైతం మ్ందుకు జనస్న పార్టే నడిపిస్తేమని, అనినా వరా్గలను, అనినా కులాలను ఆశయ్లకోసం, మ్మ్ సైతం మ్ందుకు జనస్న పార్టే నడిపిస్తేమని, అనినా వరా్గలను, అనినా కులాలను 
కలుపుకుంటూ, కుల మత బేధం లేకుండా, జనసైనికులు, కారయాకరతేలు, వీర మహళలను, ఎంతో ఆతీ్మయతతో కలుపుకుంటూ, కుల మత బేధం లేకుండా, జనసైనికులు, కారయాకరతేలు, వీర మహళలను, ఎంతో ఆతీ్మయతతో 
ఐకమతయాంతో కాపాడుకుంటూ మ్ందుకు స్గతామని, కొతతేపేట నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజి బండారు శ్రీనివాస్ ఐకమతయాంతో కాపాడుకుంటూ మ్ందుకు స్గతామని, కొతతేపేట నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజి బండారు శ్రీనివాస్ 
నాయకత్వంలో జనస్న పార్టే అంచలంచలుగా నియోజకవర్గమ్లో ప్రజల అందరి మననానలు పందుతుందని, నాయకత్వంలో జనస్న పార్టే అంచలంచలుగా నియోజకవర్గమ్లో ప్రజల అందరి మననానలు పందుతుందని, 
ఎంతో బలోపేతమైన స్్థయికి చేరుకుందని, ఈ సందర్ంగా కారయాదరు్శలు తెలియజేస్రు.ఎంతో బలోపేతమైన స్్థయికి చేరుకుందని, ఈ సందర్ంగా కారయాదరు్శలు తెలియజేస్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నా నూయాస్: స్ఫీమహాతా్మ హాజరత్ అతావులా్ల షర్ఫ్ ష్ ఖాదర్ బాబా(చీమల 
పాడు బాబా) దైవైకయాం అనంతరం వారి కుమ్రులు డా. ఖలీలులా్ల షర్ఫ్ మరియు 
వారి కుటుంబ సభుయాలను ఆదివారం ఉదయం బాబామ్టటే ఖాదర్ వలి దరా్గ మరియు 
ధరా్ర్ షర్ఫ్ లో జనస్న పార్టే రాష్ట ప్రధాన కారయాదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ 
పరామరి్శంచారు. ఈసందర్ంగా ఆమ్ ఖాలీల్ వారిని ఓదారుస్తే… నితయా అననాదాత, 
స్ఫీ మహానుభావులు హాజరత్ అతావులా్ల బాబా కారణ జను్మలని, వారి స్వలను, 
ఆశయ్లను కొనస్గ్ంచడానికి భగవంతుడు ఖలీల్ బాబుకు శకితేస్మరాధి్యలన ఇవా్వలని 
కోరుకుంటూ గత మూడు రోజులగా హాజరత్ అతావులా్ల బాబా వారి పేరుమీద రోజుకు 
స్మ్రు ర్ండు వేల మందికి అననాదానం చేస్తేననా ఖలీల్ బాబాను అభినందించారు. 
జనస్న ప్రధాన కారయాదరి్శ యశసి్వతో పాటు జనస్న పార్టే సీనియర్ నాయకులు తాయాడ 
రామకృష్్ణరావు(బాలు), కిలారి ప్రస్ద్, నాయుడు, చందు పాల్్గనానారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఖాదర్ బాబా వార దర్గాను సందర్శంచిన జనసేన 
పార్్ట ర్ష్ట్ర కారయూదర్శ పాలవలస యశసి్

చంద్రగ్ర నియోజకవరగాంలో వరదబాధితుల సహాయ్రథాం చంద్రగ్ర నియోజకవరగాంలో వరదబాధితుల సహాయ్రథాం 
నిత్యూవసర సరుకులు పంపిణీ చేసిన జనసేన న్యకులునిత్యూవసర సరుకులు పంపిణీ చేసిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా నూయాస్: చంద్గ్రి నియోజకవర్గం, జనస్న పార్టే అధయాక్షులు శ్రీ శతఘ్నా నూయాస్: చంద్గ్రి నియోజకవర్గం, జనస్న పార్టే అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మ్రకు వరదబాధితుల సహాయ్ర్థం జనస్న పార్టే పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మ్రకు వరదబాధితుల సహాయ్ర్థం జనస్న పార్టే 
పశచిమగోదావరి జిలా్ల నాయకులు పంపిన నితాయావసర సరుకుల కిట్లను చ్తూతేర్ పశచిమగోదావరి జిలా్ల నాయకులు పంపిన నితాయావసర సరుకుల కిట్లను చ్తూతేర్ 
జిలా్ల అధయాక్షులు డా. శ్రీ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ ఆధ్వరయాంలో, ద్వర మనోహర జిలా్ల అధయాక్షులు డా. శ్రీ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్ ఆధ్వరయాంలో, ద్వర మనోహర 
నేతృత్వంలో చంద్గ్రి నియోజకవర్గంలోని రామచంద్రాపురం మండలంలోని నేతృత్వంలో చంద్గ్రి నియోజకవర్గంలోని రామచంద్రాపురం మండలంలోని 
పలు మ్ంపు ప్ంతాల అయిన రాయలచెరువు, కాలేపలి్ల, చ్టటేతూరు మ్దలగ పలు మ్ంపు ప్ంతాల అయిన రాయలచెరువు, కాలేపలి్ల, చ్టటేతూరు మ్దలగ 
గ్రామ్ల వరద బాధితుల సహాయ్ర్థం స్మ్రు 200 పైచ్లుకు కుటుంబాలకు గ్రామ్ల వరద బాధితుల సహాయ్ర్థం స్మ్రు 200 పైచ్లుకు కుటుంబాలకు 
పంపిణీ చేయడం జరిగ్ంది. అలానే నషటేపోయిన రైతులను పరామరి్శంచ్ వారి పంపిణీ చేయడం జరిగ్ంది. అలానే నషటేపోయిన రైతులను పరామరి్శంచ్ వారి 
కష్టేలను తెలుస్కొని అధయాక్షులు వారి దృషటేకి తీస్క్ళ్తేమని హామీ ఇవ్వడం కష్టేలను తెలుస్కొని అధయాక్షులు వారి దృషటేకి తీస్క్ళ్తేమని హామీ ఇవ్వడం 
జరిగ్ంది. ఈ కార్యా్రమ్నికి రాష్ట కారయాదరి్శ ఆకేపాటి స్భాషణి, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ జరిగ్ంది. ఈ కార్యా్రమ్నికి రాష్ట కారయాదరి్శ ఆకేపాటి స్భాషణి, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ 
రాష్ట కారయాదరి్శ పడగాల మ్రళ, జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు బతెతేన మధు వివిధ మండల రాష్ట కారయాదరి్శ పడగాల మ్రళ, జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు బతెతేన మధు వివిధ మండల 
నాయకులు దండు లక్ష్మీపతి, యువకిషోర్, వంకట్, రాయల్ వేణు గారు, సంజీవి నాయకులు దండు లక్ష్మీపతి, యువకిషోర్, వంకట్, రాయల్ వేణు గారు, సంజీవి 
హరి మరియు అమర్, రాకేష్ స్యిరాం లక్షష్మణ్, మంజుల, ర్డ్ప్ప, ప్రతాప్, హరి మరియు అమర్, రాకేష్ స్యిరాం లక్షష్మణ్, మంజుల, ర్డ్ప్ప, ప్రతాప్, 
స్యి, సింగ్రి ధనుష్, కిరణ్, జనారధిన్ పాల్్గనానారు.స్యి, సింగ్రి ధనుష్, కిరణ్, జనారధిన్ పాల్్గనానారు.

రైతు భరోస్ కేంద్రానికి భూమిపూజ చేసిన రైతు భరోస్ కేంద్రానికి భూమిపూజ చేసిన 
జనసేన ఎంపీపీ సతయూవాణి ర్ముజనసేన ఎంపీపీ సతయూవాణి ర్ము

గ్రామ్లను అభివృదిది పదాన నడిపిస్తానని మల్కిపురం మండల జనసేన పార్్ట మహిళా ఎంపీపీ గ్రామ్లను అభివృదిది పదాన నడిపిస్తానని మల్కిపురం మండల జనసేన పార్్ట మహిళా ఎంపీపీ 
శ్రీమతి మేడిచరలో సతయూవాణి ర్ము మరయు బట్్టలంక మహిళా ఎంపీటీసీ శ్రీమతి శివజ్యూతి శ్రీమతి మేడిచరలో సతయూవాణి ర్ము మరయు బట్్టలంక మహిళా ఎంపీటీసీ శ్రీమతి శివజ్యూతి 
స్బ్రమణయూం.స్బ్రమణయూం.

శతఘ్నా నూయాస్: మలికిపురం మండలం, బట్టేలంక గ్రామంలో జనస్న పార్టే చెందిన శతఘ్నా నూయాస్: మలికిపురం మండలం, బట్టేలంక గ్రామంలో జనస్న పార్టే చెందిన 
ఇరువురు వీర మహళలు ఎంపీపీ, ఎంపీటీసీ పలు అభివృదిధి కారయాక్రమ్లలో పాల్్గనడం ఇరువురు వీర మహళలు ఎంపీపీ, ఎంపీటీసీ పలు అభివృదిధి కారయాక్రమ్లలో పాల్్గనడం 
జరిగ్ంది. అందులో భాగంగా రాష్ట ప్రభుత్వం రైతుల కోసం రైతు భరోస్ కేంద్రానికి జరిగ్ంది. అందులో భాగంగా రాష్ట ప్రభుత్వం రైతుల కోసం రైతు భరోస్ కేంద్రానికి 
భూమిపూజ చేయడం జరిగ్ంది, ఈ సందర్ంగా మలికిపురం ఎంపీపీ శ్రీమతి సతయావాణి భూమిపూజ చేయడం జరిగ్ంది, ఈ సందర్ంగా మలికిపురం ఎంపీపీ శ్రీమతి సతయావాణి 
రామ్ మ్ట్్లడుతూ రైతులకు సంబందించ్ వివిధ అంశాల మీద అవగాహన కలించడం రామ్ మ్ట్్లడుతూ రైతులకు సంబందించ్ వివిధ అంశాల మీద అవగాహన కలించడం 
కోసం రైతు భరోస్ కేంద్ం ఉపయోగ్ంచుకోవాలని అనానారు, ప్రజల అవసరాలు తీరేచి కోసం రైతు భరోస్ కేంద్ం ఉపయోగ్ంచుకోవాలని అనానారు, ప్రజల అవసరాలు తీరేచి 
విధంగా ప్రభుత్వంతో పని చేయించడం ప్రజా ప్రతినిధుల కన్స బాధయాత మరియు హకు్క విధంగా ప్రభుత్వంతో పని చేయించడం ప్రజా ప్రతినిధుల కన్స బాధయాత మరియు హకు్క 
అని ఆమ్ ఈ సందర్ంగా గరుతే చేశారు. బట్టేలంక ఎంపీటీసీ శ్రీమతి శవజ్యాతీ స్బ్రమణయాం అని ఆమ్ ఈ సందర్ంగా గరుతే చేశారు. బట్టేలంక ఎంపీటీసీ శ్రీమతి శవజ్యాతీ స్బ్రమణయాం 
మ్ట్్లడుతూ మహళలు కూడా అనినా రంగాలలో అభివృదిధి చెందాలని అనానారు. ఈ మ్ట్్లడుతూ మహళలు కూడా అనినా రంగాలలో అభివృదిధి చెందాలని అనానారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో స్్థనిక ఎమ్్మలేయా మరియు బట్టేలంక సర్పంచ్ బోనం సీతామహాలక్ష్మీ, కారయాక్రమంలో స్్థనిక ఎమ్్మలేయా మరియు బట్టేలంక సర్పంచ్ బోనం సీతామహాలక్ష్మీ, 
కతితేమండ సర్పంచ్ ఆరేటి రంగనాయకులు గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్్గనానారు.కతితేమండ సర్పంచ్ ఆరేటి రంగనాయకులు గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్్గనానారు.

అంధకారంలో ఆంధ్రా ఊటీ అరకులోయ టౌన్ షిప్ – అంధకారంలో ఆంధ్రా ఊటీ అరకులోయ టౌన్ షిప్ – 
మ్దాల శ్రీర్ములుమ్దాల శ్రీర్ములు

నిద్పోతుననా అధికార యంత్ంగంనిద్పోతుననా అధికార యంత్ంగం
శతఘ్నా నూయాస్: అరకు వాయాలి శతఘ్నా నూయాస్: అరకు వాయాలి 
మండలం పెదలబడు పంచాయితీ మండలం పెదలబడు పంచాయితీ 
పరిధిలో అరకు వాయాలి టౌన్ షప్ లో ఏ పరిధిలో అరకు వాయాలి టౌన్ షప్ లో ఏ 
వీధి లో చూసిన వీధి దీపాలు వలగక వీధి లో చూసిన వీధి దీపాలు వలగక 
పోవడం చాలా దారుణమైన పరిసి్థతి పోవడం చాలా దారుణమైన పరిసి్థతి 
ర్ండు సంవత్సరాలుగా వలగని ర్ండు సంవత్సరాలుగా వలగని 
వీధి దీపాలు పటిటేంచుకోని అధికార వీధి దీపాలు పటిటేంచుకోని అధికార 
యంత్ంగం రోడు్ల మీద తిరిగే పెదదే యంత్ంగం రోడు్ల మీద తిరిగే పెదదే 
పెదదే నాయకులు నిద్పోతునానారా…? పెదదే నాయకులు నిద్పోతునానారా…? 
స్్థనికకంగా ఉండే MLA కి స్్థనికకంగా ఉండే MLA కి 
తెలుస్ తెలియదా…? అధికార తెలుస్ తెలియదా…? అధికార 
పార్టే నాయకులకు వీధి దీపాలు పార్టే నాయకులకు వీధి దీపాలు 
లేవని తెలియదా..? అధికార పార్టే లేవని తెలియదా..? అధికార పార్టే 
నాయకులకు అందుబాటులో ఉంటూ నాయకులకు అందుబాటులో ఉంటూ 
ప్రజాసమసయాలు మరిచిపోయిన ప్రజాసమసయాలు మరిచిపోయిన 

అధికారులు నాయకులు అధికారులకు నాయకులకు అనినా అందుబాటులో ఉంట్ అధికారులు నాయకులు అధికారులకు నాయకులకు అనినా అందుబాటులో ఉంట్ 
చాలు పేద ప్రజలు ఎనినా ఇబ్ంధులు పడిన పరా్వలేదు అనుకుంటుననా అధికారులు చాలు పేద ప్రజలు ఎనినా ఇబ్ంధులు పడిన పరా్వలేదు అనుకుంటుననా అధికారులు 
ప్రజా ప్రతినిధులు ర్ండేళ్్ళ గడుస్తేంది రోడు్ వడలు్ప చేస్తే ఇప్పటికి పూరితే కాన్ రోడు్ ప్రజా ప్రతినిధులు ర్ండేళ్్ళ గడుస్తేంది రోడు్ వడలు్ప చేస్తే ఇప్పటికి పూరితే కాన్ రోడు్ 
పనులు ఇంక్నానాళ్్ల పడుతుందో తెలియదు. అరకు పరయాటనకు వచేచి పరాయాటకులు రోడు్ల పనులు ఇంక్నానాళ్్ల పడుతుందో తెలియదు. అరకు పరయాటనకు వచేచి పరాయాటకులు రోడు్ల 
బాగలేదని తిటుటేకుంటునానారు సంవత్సరానికి వేల కోటు్ల రూపాయలు వచేచి టూరిజం బాగలేదని తిటుటేకుంటునానారు సంవత్సరానికి వేల కోటు్ల రూపాయలు వచేచి టూరిజం 
ఆదాయం ఏమౌతుంది అంత అధికార పార్టే కనుసనునాలో్ల జరిగే రోడు్ పనులు నతతేనడక ఆదాయం ఏమౌతుంది అంత అధికార పార్టే కనుసనునాలో్ల జరిగే రోడు్ పనులు నతతేనడక 
స్గతుననా పటిటేంచుకోని నాయకులు అధికారులు గత ప్రభుత్వ హయ్ంలో య్భై స్గతుననా పటిటేంచుకోని నాయకులు అధికారులు గత ప్రభుత్వ హయ్ంలో య్భై 
లక్షలతో వీధి దీపాలు ఏరా్పటు చేస్రు అప్పటినుండి వలిగ్ వలుగాని వీధి దీపాలు లక్షలతో వీధి దీపాలు ఏరా్పటు చేస్రు అప్పటినుండి వలిగ్ వలుగాని వీధి దీపాలు 
ఉననావి తీస్స్రు కొతతేవి ఏరా్పటు చేయడం మరిచిపోయ్రు ఆంధ్ర ఊటీ అరకులోయలో ఉననావి తీస్స్రు కొతతేవి ఏరా్పటు చేయడం మరిచిపోయ్రు ఆంధ్ర ఊటీ అరకులోయలో 
రోడు్ల బాగాలేదని కన్స సదుపాయ్లకు కరువైందని తిటటేని పరయాటకులు లేరు ఇప్పటికైన రోడు్ల బాగాలేదని కన్స సదుపాయ్లకు కరువైందని తిటటేని పరయాటకులు లేరు ఇప్పటికైన 
నాయకులు అధికారులు స్పందించ్ అరకు వాయాలి టౌన్ షప్ లో విధి దీపాలు వలిగేలా నాయకులు అధికారులు స్పందించ్ అరకు వాయాలి టౌన్ షప్ లో విధి దీపాలు వలిగేలా 
చూడాలి నతతేనడకగా రోడు్ వడలు్ప పనులు జరుగతునానాయి. రోడు్ వడలు్ప పనులు చూడాలి నతతేనడకగా రోడు్ వడలు్ప పనులు జరుగతునానాయి. రోడు్ వడలు్ప పనులు 
పూరితే అయ్యాలా చరయాలు తీస్కోవాలని జనస్నపార్టే నాయకుడు మ్దాల శ్రీరామ్లు పూరితే అయ్యాలా చరయాలు తీస్కోవాలని జనస్నపార్టే నాయకుడు మ్దాల శ్రీరామ్లు 
ఈ సందర్మ్గా డిమ్ండ్ చేశారు.ఈ సందర్మ్గా డిమ్ండ్ చేశారు.

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


సోమవారం, 06 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నా నూయాస్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిలా్ల వాయాపతేంగా జనస్న పార్టేని బలోపేతం చేస్ందుకు శతఘ్నా నూయాస్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిలా్ల వాయాపతేంగా జనస్న పార్టేని బలోపేతం చేస్ందుకు 
నాయకులు, కారయాకరతేలు సమిషటేగా పనిచేయ్లని ఉమ్మడి వరంగల్ జిలా్ల ఇంచారిజి ఆకుల నాయకులు, కారయాకరతేలు సమిషటేగా పనిచేయ్లని ఉమ్మడి వరంగల్ జిలా్ల ఇంచారిజి ఆకుల 
స్మన్ అనానారు, ఆదివారం జిలా్ల కారాయాలయంలో నూతనంగా ఏరా్పటు చేసిన జిలా్ల స్మన్ అనానారు, ఆదివారం జిలా్ల కారాయాలయంలో నూతనంగా ఏరా్పటు చేసిన జిలా్ల 
కమిటీ సభుయాలతో సమ్వేశం నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా అయిన మ్ట్్లడుతూ కమిటీ సభుయాలతో సమ్వేశం నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా అయిన మ్ట్్లడుతూ 
జనస్న పార్టే సిదాధింతాలతో పాటు రాష్ట ప్రభుత్వంలో జరుగతుననాటువంటి ప్రజా వయాతిరేక జనస్న పార్టే సిదాధింతాలతో పాటు రాష్ట ప్రభుత్వంలో జరుగతుననాటువంటి ప్రజా వయాతిరేక 
విధానాలను ప్రజలో్లకి తీస్కువళ్్లలని తెలిపారు. నితాయావసర సరుకులు పెంపుదల, పెట్రోల్, విధానాలను ప్రజలో్లకి తీస్కువళ్్లలని తెలిపారు. నితాయావసర సరుకులు పెంపుదల, పెట్రోల్, 
డీజిల్, కర్ంట్ పెంపుదలను ప్రజలో్లకి తీస్క్ళ్ల ప్రభుత్వం అవలంబిస్తేననా ప్రజా వయాతిరేక డీజిల్, కర్ంట్ పెంపుదలను ప్రజలో్లకి తీస్క్ళ్ల ప్రభుత్వం అవలంబిస్తేననా ప్రజా వయాతిరేక 
విధానాలపై పోరాట్లు చేస్ందుకు జనస్న పార్టే నాయకులు కారయాకరతేలు సైనికులా్ల విధానాలపై పోరాట్లు చేస్ందుకు జనస్న పార్టే నాయకులు కారయాకరతేలు సైనికులా్ల 
పనిచేయ్లని కోరారు ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఉననా సమసయాలపై బలంగా పోరాడాలని పనిచేయ్లని కోరారు ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఉననా సమసయాలపై బలంగా పోరాడాలని 
స్చ్ంచారు, ఈ సందర్ంగా గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధిలో ఉననా 46వ డివిజన్ లో నెలకొననా స్చ్ంచారు, ఈ సందర్ంగా గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధిలో ఉననా 46వ డివిజన్ లో నెలకొననా 
అతిపెదదే సమసయా డంపింగ్ య్ర్్ దీని వల్ల కొనినా వందల కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్ంది అతిపెదదే సమసయా డంపింగ్ య్ర్్ దీని వల్ల కొనినా వందల కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్ంది 
ఎదురుకుంటునానారు డంపింగ్ య్ర్్ తరలించే విదంగా జనస్న పార్టే పక్క ప్రణాళకతో ఎదురుకుంటునానారు డంపింగ్ య్ర్్ తరలించే విదంగా జనస్న పార్టే పక్క ప్రణాళకతో 
పోరాటం మొదలుపెడుతేంది అని అనానారు. రాబోయ్ రోజులో్ల ప్రతి జిలా్ల, మండల మరియు పోరాటం మొదలుపెడుతేంది అని అనానారు. రాబోయ్ రోజులో్ల ప్రతి జిలా్ల, మండల మరియు 
గ్రామ్ల కమిటీలు ఏరా్పటు చేస్తేమని తెలియజేస్రు. ఈ సమ్వేశంలో గ్రేటర్ వరంగల్ గ్రామ్ల కమిటీలు ఏరా్పటు చేస్తేమని తెలియజేస్రు. ఈ సమ్వేశంలో గ్రేటర్ వరంగల్ 
కమిటీ సభుయాలు, ఉమ్మడి వరంగల్ యువజన విభాగం సభుయాలు మరియు విదాయారి్థ విభాగం కమిటీ సభుయాలు, ఉమ్మడి వరంగల్ యువజన విభాగం సభుయాలు మరియు విదాయారి్థ విభాగం 
సభుయాలు పాల్్గనానారు.సభుయాలు పాల్్గనానారు.

మంత్రి అనిల్ అసమర్ధత కారణంగా ప్రపంచవాయూపతాంగా మంత్రి అనిల్ అసమర్ధత కారణంగా ప్రపంచవాయూపతాంగా 
భారతదేశం పరువు గంగలో కల్సిందిభారతదేశం పరువు గంగలో కల్సింది

-నీటి ప్రాజెకు్టల వైఫలాయూల గురంచి ఏడాది కాలంగా మొతుతాకుంటున్ని ప్రభుత్ంలో -నీటి ప్రాజెకు్టల వైఫలాయూల గురంచి ఏడాది కాలంగా మొతుతాకుంటున్ని ప్రభుత్ంలో 
చలనం ఏది?చలనం ఏది?
-ర్ష్ట్ర జలగండంగా మ్రన అనిల్ మంత్రి పదవికి ర్జీన్మ్ చేయ్లని డిమ్ండ్ -ర్ష్ట్ర జలగండంగా మ్రన అనిల్ మంత్రి పదవికి ర్జీన్మ్ చేయ్లని డిమ్ండ్ 
చేసిన జనసేన పార్్ట నేత కేతంరడిడి వినోద్ రడిడిచేసిన జనసేన పార్్ట నేత కేతంరడిడి వినోద్ రడిడి

శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న 
పార్టే నెల్్లరు సిటీ పార్టే నెల్్లరు సిటీ 
కారాయాలయంలో ఆ పార్టే కారాయాలయంలో ఆ పార్టే 
నాయకులు కేతంర్డి్ నాయకులు కేతంర్డి్ 
వినోద్ ర్డి్ ప్రెస్ మీట్ వినోద్ ర్డి్ ప్రెస్ మీట్ 
నిర్వహంచారు. ఈ నిర్వహంచారు. ఈ 
సందర్ంగా కేతంర్డి్ సందర్ంగా కేతంర్డి్ 
వినోద్ ర్డి్ మ్ట్్లడుతూ వినోద్ ర్డి్ మ్ట్్లడుతూ 
పార్లమ్ంట్ లో కేంద్ పార్లమ్ంట్ లో కేంద్ 
జలశకితే మంత్రి గజేంద్ జలశకితే మంత్రి గజేంద్ 

సింగ్ షెకావత్ ఆంధ్రప్రద్శ్ లో అధా్వనంగా తయ్రైన ఇరిగేషన్ వయావస్థ గరించ్ సింగ్ షెకావత్ ఆంధ్రప్రద్శ్ లో అధా్వనంగా తయ్రైన ఇరిగేషన్ వయావస్థ గరించ్ 
ప్రస్తేవించ్ ఇటీవల కటటే తెగ్పోయిన కడప జిలా్లలోని అననామయయా డాయామ్ గరించ్ ప్రస్తేవించ్ ఇటీవల కటటే తెగ్పోయిన కడప జిలా్లలోని అననామయయా డాయామ్ గరించ్ 
ప్రస్తేవించడం జరిగ్ందనానారు. ఈ అంశం భారత్ లో న్టి ప్జెకుటేల నిర్వహణపై ప్రస్తేవించడం జరిగ్ందనానారు. ఈ అంశం భారత్ లో న్టి ప్జెకుటేల నిర్వహణపై 
ప్రపంచవాయాపతేంగా చరచిన్య్ంశంగా మ్రిందని, ఒక రాష్ట ప్రభుత్వం తపు్పల ప్రపంచవాయాపతేంగా చరచిన్య్ంశంగా మ్రిందని, ఒక రాష్ట ప్రభుత్వం తపు్పల 
కారణంగా మన ద్శం పరువు పోయిందని వాయాఖాయానించడం జరిగ్ందనానారు. కారణంగా మన ద్శం పరువు పోయిందని వాయాఖాయానించడం జరిగ్ందనానారు. 
పార్లమ్ంట్ స్క్షిగా ఇంతటి ఘోర అవమ్నం మన రాష్్రానికి జరిగ్త్ సిగ్గతో పార్లమ్ంట్ స్క్షిగా ఇంతటి ఘోర అవమ్నం మన రాష్్రానికి జరిగ్త్ సిగ్గతో 
తల్లడిలి్ల తక్షణం రాజీనామ్ చేయ్లి్సన మంత్రి అనిల్ కుమ్ర్ య్దవ్ అసలు తల్లడిలి్ల తక్షణం రాజీనామ్ చేయ్లి్సన మంత్రి అనిల్ కుమ్ర్ య్దవ్ అసలు 
ఏమ్త్రం ఇంగ్తం లేకుండా వయాంగయాంగా ప్రెస్ మీట్ పెటిటే కేంద్ మంత్రి షెకావత్ ఏమ్త్రం ఇంగ్తం లేకుండా వయాంగయాంగా ప్రెస్ మీట్ పెటిటే కేంద్ మంత్రి షెకావత్ 
ని విమరి్శంచడం సిగ్గమ్లిన విషయమనానారు. గత్డాది నవంబర్ 29న కడప ని విమరి్శంచడం సిగ్గమ్లిన విషయమనానారు. గత్డాది నవంబర్ 29న కడప 
జిలా్లలోని అననామయయా డాయామ్ గేటు పడక అందులోని న్రు మొతతేం సోమశలకి జిలా్లలోని అననామయయా డాయామ్ గేటు పడక అందులోని న్రు మొతతేం సోమశలకి 
చేరి ఇక్కడ నాలుగననార లక్షల కూయాసెకు్కల న్రు సోమశల నుండి పెనానాకు చేరి ఇక్కడ నాలుగననార లక్షల కూయాసెకు్కల న్రు సోమశల నుండి పెనానాకు 
వదిలిన పరిసి్థతి ఏర్పడిందనానారు. ఆ సందర్ంలో నెల్్లరు జిలా్ల సోమశల వదిలిన పరిసి్థతి ఏర్పడిందనానారు. ఆ సందర్ంలో నెల్్లరు జిలా్ల సోమశల 
ప్జెక్టే నుండి మ్ందస్తేగా ఎందుకు న్టి విడుదల చేయలేకపోయ్రో, అక్కడ ప్జెక్టే నుండి మ్ందస్తేగా ఎందుకు న్టి విడుదల చేయలేకపోయ్రో, అక్కడ 
రిపేరు్ల జరగకుండా ఉననా పరిసి్థతిని జిలా్ల కల్కటేర్ చక్రధర్ బాబుకి జనస్న పార్టే రిపేరు్ల జరగకుండా ఉననా పరిసి్థతిని జిలా్ల కల్కటేర్ చక్రధర్ బాబుకి జనస్న పార్టే 
తరఫున నివేదిక ఇవ్వడం జరిగ్ందనానారు. అద్ సందర్ంలో నెల్్లరు విచేచిసిన తరఫున నివేదిక ఇవ్వడం జరిగ్ందనానారు. అద్ సందర్ంలో నెల్్లరు విచేచిసిన 
జనస్న పార్టే అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ తన నుండి ఆ నివేదిక అందుకుని జనస్న పార్టే అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ తన నుండి ఆ నివేదిక అందుకుని 
సోమశల జలాశయం, అననామయయా ప్జెక్టే అంశం మరియు ఇతర ప్జెకుటేల సోమశల జలాశయం, అననామయయా ప్జెక్టే అంశం మరియు ఇతర ప్జెకుటేల 
లోపాలను మీడియ్ మ్ఖంగా మ్ట్్లడడం జరిగ్ందనానారు. అంట్ ఏడాది లోపాలను మీడియ్ మ్ఖంగా మ్ట్్లడడం జరిగ్ందనానారు. అంట్ ఏడాది 
కాలంగా ఇక్కడ న్టి ప్జెకుటేలో్ల లోపాలు ఉంట్ వాటికీ నిధులు కేట్యించ్ కాలంగా ఇక్కడ న్టి ప్జెకుటేలో్ల లోపాలు ఉంట్ వాటికీ నిధులు కేట్యించ్ 
సరిచేయకుండా కాలయ్పన చేసి ఈ రోజు వందలాది మంది ప్రజల ప్ణాలు సరిచేయకుండా కాలయ్పన చేసి ఈ రోజు వందలాది మంది ప్రజల ప్ణాలు 
పోవడానికి కారణమయ్యారనానారు. ఇంతటి ఘోరానికి కారణమైన మంత్రి అనిల్ పోవడానికి కారణమయ్యారనానారు. ఇంతటి ఘోరానికి కారణమైన మంత్రి అనిల్ 
ఏమ్త్రం పశాచితాపం అనేద్ లేకుండా 140 ఏళ్ళలో ఇంతటి వరద ఎపు్పడూ ఏమ్త్రం పశాచితాపం అనేద్ లేకుండా 140 ఏళ్ళలో ఇంతటి వరద ఎపు్పడూ 
రాలేదు అంటూ వయాంగంగా మ్ట్్లడడం చూస్తేంట్ బాధాకరంగా ఉందనానారు. రాలేదు అంటూ వయాంగంగా మ్ట్్లడడం చూస్తేంట్ బాధాకరంగా ఉందనానారు. 
గత 10, 15 ఏళ్ళలో ఎపు్పడూ ఇంతకంట్ ఎకు్కవ వర్షపాతం నమోదు కాలేదా, గత 10, 15 ఏళ్ళలో ఎపు్పడూ ఇంతకంట్ ఎకు్కవ వర్షపాతం నమోదు కాలేదా, 
నదులకు వరదలు రాలేదా మీడియ్ మిత్రులు గండ్ల మీద చేయి చేస్కుని నదులకు వరదలు రాలేదా మీడియ్ మిత్రులు గండ్ల మీద చేయి చేస్కుని 
ప్రశనాంచుకోవాలని కోరారు. ఇపు్పడు పెనానా నది కారణంగా ఏర్పడిన వరద ప్రశనాంచుకోవాలని కోరారు. ఇపు్పడు పెనానా నది కారణంగా ఏర్పడిన వరద 
కేవలం మంత్రి అనిల్ బాధయాతారాహతయాం కారణంగానే అని విమరి్శంచారు. కేవలం మంత్రి అనిల్ బాధయాతారాహతయాం కారణంగానే అని విమరి్శంచారు. 
అననామయయా ప్జెకుటే గేట్లను నవంబర్ 17 నాటికే ఎతాతేలని, కాన్ దిగవన మంత్రి అననామయయా ప్జెకుటే గేట్లను నవంబర్ 17 నాటికే ఎతాతేలని, కాన్ దిగవన మంత్రి 
పెదిదేర్డి్, మంత్రి అనిల్ ల బినామీ ఇస్క లార్ల కోసం ఎతతేలేదని, 100 లార్ల పెదిదేర్డి్, మంత్రి అనిల్ ల బినామీ ఇస్క లార్ల కోసం ఎతతేలేదని, 100 లార్ల 
దా్వరా రోజుకి ర్ండుననార కోట్ల బినామీ సంపద కోసం ఎతతేలేదని, వరద పోటు దా్వరా రోజుకి ర్ండుననార కోట్ల బినామీ సంపద కోసం ఎతతేలేదని, వరద పోటు 
ఎకు్కవయ్యా సరికి నవంబర్ 18న గేటు ఎతాతేలని చూస్తే మరమ్మతుతేలు చేయని ఎకు్కవయ్యా సరికి నవంబర్ 18న గేటు ఎతాతేలని చూస్తే మరమ్మతుతేలు చేయని 
కారణంగా తెరుచుకోలేదని దానితో కటటే తెగ్ ఊర్లకు ఊరు్ల మ్నిగ్పోయ్యని, కారణంగా తెరుచుకోలేదని దానితో కటటే తెగ్ ఊర్లకు ఊరు్ల మ్నిగ్పోయ్యని, 
వందలాది మంది ప్రజలు, వేలాది పశువులు మరణించాయని తెలిపారు. ఇంతటి వందలాది మంది ప్రజలు, వేలాది పశువులు మరణించాయని తెలిపారు. ఇంతటి 
ఘోర విపతుతేకి కారణమైన మంత్రి అనిల్ ని రాష్ట జలగండంతో పోలుచితూ ఘోర విపతుతేకి కారణమైన మంత్రి అనిల్ ని రాష్ట జలగండంతో పోలుచితూ 
కేతంర్డి్ వినోద్ ర్డి్ తనదైన శైలిలో మండిపడా్రు. ఏమ్త్రం నైతికత ఉనానా కేతంర్డి్ వినోద్ ర్డి్ తనదైన శైలిలో మండిపడా్రు. ఏమ్త్రం నైతికత ఉనానా 
ఇంతటి ఘోరానికి కారణమైన మంత్రి అనిల్, సీఎం జగన్ లు రాజీనామ్ ఇంతటి ఘోరానికి కారణమైన మంత్రి అనిల్, సీఎం జగన్ లు రాజీనామ్ 
చేయ్లని కేతంర్డి్ డిమ్ండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పార్టే చేయ్లని కేతంర్డి్ డిమ్ండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పార్టే 
నాయకులు పావుజెనినా చంద్శేఖర్ ర్డి్, బొబే్పలి్ల స్రేష్ నాయుడు, కాకు నాయకులు పావుజెనినా చంద్శేఖర్ ర్డి్, బొబే్పలి్ల స్రేష్ నాయుడు, కాకు 
మ్రళ ర్డి్, షేక్ ఆలియ్, శర్ష ర్డి్, జీవన్, హేమంత్ రాయల్, సందీప్, రవి మ్రళ ర్డి్, షేక్ ఆలియ్, శర్ష ర్డి్, జీవన్, హేమంత్ రాయల్, సందీప్, రవి 
తదితరులు పాల్్గనానారు.తదితరులు పాల్్గనానారు.

మరోస్ర తన సేవా గుణానిని చాటుకునని మరోస్ర తన సేవా గుణానిని చాటుకునని 
భవానీ రవికుమ్ర్భవానీ రవికుమ్ర్

శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న పార్టే రాష్ట కారయాదరి్శ పి. భవాన్ రవికుమ్ర్ మరోస్రి తన స్వా శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న పార్టే రాష్ట కారయాదరి్శ పి. భవాన్ రవికుమ్ర్ మరోస్రి తన స్వా 
గణానినా చాటుకునానారు.గణానినా చాటుకునానారు.
య్కి్సడ్ంటులో కాలు కోలో్పయిన వయాకితేకి రాష్ట చ్రంజీవి యువత అధయాక్షుడు, జనస్న య్కి్సడ్ంటులో కాలు కోలో్పయిన వయాకితేకి రాష్ట చ్రంజీవి యువత అధయాక్షుడు, జనస్న 
పార్టే రాష్ట కారయానిరా్వహక కారయాదరి్శ శ్రీ పరుచూరి భవాన్ రవికుమ్ర్ ఆరి్థకస్యం.పార్టే రాష్ట కారయానిరా్వహక కారయాదరి్శ శ్రీ పరుచూరి భవాన్ రవికుమ్ర్ ఆరి్థకస్యం.
ఉరవకొండ మండలం ఆమిదాయాల గ్రామ్నికి చెందిన దాసరి అన్ల్ అనే వయాకితే 5 నెలల ఉరవకొండ మండలం ఆమిదాయాల గ్రామ్నికి చెందిన దాసరి అన్ల్ అనే వయాకితే 5 నెలల 
క్రితం జరిగ్న రోడు్ ప్రమ్దంలో ఒక కాలును కోలో్పయ్డు.క్రితం జరిగ్న రోడు్ ప్రమ్దంలో ఒక కాలును కోలో్పయ్డు.
కన్సం సంత ఇలు్ల కూడా లేక ఇబ్ందులు పడుతుననా ఆ కుటుంబ వివరాలు స్్థనిక కన్సం సంత ఇలు్ల కూడా లేక ఇబ్ందులు పడుతుననా ఆ కుటుంబ వివరాలు స్్థనిక 
జనస్న పార్టే కారయాకరతే అజయ్, సతయాల దా్వరా విషయ్నినా తెలుస్కుననా భవాన్ జనస్న పార్టే కారయాకరతే అజయ్, సతయాల దా్వరా విషయ్నినా తెలుస్కుననా భవాన్ 
రవికుమ్ర్ ఆమిదయాలా గ్రామంలో ఉరవకొండ జనసైనికులతో కలసి బాధితునినా రవికుమ్ర్ ఆమిదయాలా గ్రామంలో ఉరవకొండ జనసైనికులతో కలసి బాధితునినా 
పరామరి్శంచ్ తక్షణ ఖరుచిల నిమితతేం 10 వేల రూపాయలను వారికి ఇచ్చి, ప్రతి నెలా పరామరి్శంచ్ తక్షణ ఖరుచిల నిమితతేం 10 వేల రూపాయలను వారికి ఇచ్చి, ప్రతి నెలా 
10 వేల రూపాయలు అలా సంవత్సరం పాటూ అందిస్తేమని హామి ఇచాచిరు. అలాగే 10 వేల రూపాయలు అలా సంవత్సరం పాటూ అందిస్తేమని హామి ఇచాచిరు. అలాగే 
ఉరవకొండ నియోజకవరా్గనికి చెందిన జనస్న పార్టే నాయకులు, కారయాకరతేలు బాధిత ఉరవకొండ నియోజకవరా్గనికి చెందిన జనస్న పార్టే నాయకులు, కారయాకరతేలు బాధిత 
కుటుంబానికి చాలా రోజులుగా నితాయావసర సరుకులను అందిస్తేనానారు. జనస్న పార్టేకి, కుటుంబానికి చాలా రోజులుగా నితాయావసర సరుకులను అందిస్తేనానారు. జనస్న పార్టేకి, 
జనసైనికులకు అండగా ఉంట్మని వారి కుటుంబ సభుయాలు కన్నాటి పరయాంతమయ్యారు. జనసైనికులకు అండగా ఉంట్మని వారి కుటుంబ సభుయాలు కన్నాటి పరయాంతమయ్యారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పార్టే జిలా్ల కారయాదరి్శ శ్రీ రాపా ధనుంజయ్, హుస్్సన్, కాలేష్ ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పార్టే జిలా్ల కారయాదరి్శ శ్రీ రాపా ధనుంజయ్, హుస్్సన్, కాలేష్ 
మర్యూ ఉరవకొండ జనసైనికులు పాల్్గనానారు.మర్యూ ఉరవకొండ జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

జనసేన పార్ట బలోపేత్నికి సైనికులాలో పనిచేయ్లని 
పిలుపునిచిచిన ఆకుల స్మన్

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


గుంటూరు జిలాలో న్ర్ కోడూరు నుంచి చెరుకుపల్లో 
వరకూ జనసేన శ్రేణులు చేపటి్టన భార్ ర్యూలీ

సోమవారం, 06 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

BT కాలేజ్ విద్్యర్థులకు మద్దతుగా జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: మదనపలి్ల, AISF ఆధ్వరయాంలో 24 రోజులుగా జరుగతుననా రిలే నిరాహార దీక్షకు మదనపలి్ల 
నియోజకవర్గం BT కాలేజ్ విదాయారు్థలకు మదదేతు తెలిపిన జనస్న. ఈ కారయాక్రమంలో చ్తూతేరు జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ 
దారం అనిత మరియు మదనపలి్ల జనస్న నాయకులు శ్రీనివాస్, రమణార్డి్, దారం హరి, ఆకుల శంకర, భాగయారాజా, 
ర్డి్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

పాడేర్లో జనసేన పార్టే కార్్యలయ నిర్మాణం: వంపూర్ గంగులయ్య
శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ జిలా్ల డివిజన్ కేంద్మైన పాడేరులో 
జనస్న పార్టే కారాయాలయ నిరా్మణానికి అరకు పార్లమ్ంట్ 
ఇంచార్జి డా.వంపూరు గంగలయయా ప్రంభించారు. అరకు 
పాడేరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రజలకు జనసైనికులకు 
అందుబాటులో ఉండే విధంగా పార్టే కారాయాలయ్నినా 
నిరి్మస్తేనానారు.

శ్రీ రోశయ్యకు శ్రద్్ధంజలి ఘటంచ్న తాడేపలిలిగూడం జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: తాడేపలి్లగూడ్ం నియోజకవర్గ 
సమన్వయకరతే శ్రీ బొలిశెటిటే శ్రీనివాస్ ఆద్శాల మ్రకు 
శ్రీ కోణిజేటి రోశయయా ఆకాల మరణం చ్ంతిస్తే పటటేణ 
అధయాక్షులు వరతేనపలి్ల కాశీ అధయారయాంలో తాడేపలి్లగూడ్ం 
జనస్న పార్టే కారాయాలయంలో ఆయనకు శ్రదాధింజలి 
ఘటించారు. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్్గననా మ్ఖయా 

అతిథిగా జనస్న పటటేణ గౌరవ అధయాక్షులు ఆడబాల నారాయణమూరితే, పెంటపాడు మండల అధయాక్షుడు 
పులా్ల బాబి, నలమంచ్ రాంబాబు, రాకురితే కిరణ్, బి.సి సంక్షేమ సంఘం యువజన అధయాక్షుడు అతితేలి 
ర్డ్మ్మ, యవరనా సోమశంకర్ లోకేష్, రాజేష్.

భర్త చేతిలో హంసకు గురవుతున్న బాధిత మహళకు జనసేన అండ
శతఘ్నా నూయాస్: భరతే చేతిలో చ్త్ర హంసకు 
గరవుతుననా మహళకు అండగా జన సైనికులు 
నిలబడా్రు.
పాడేరు నియోజకవర్గం కోట్లగరువు ప్ంతానికి 
చెందిన జనస్న పార్టే వీరమహళ భారతిని 
భరతే చ్త్రహంసలు గరి చేయడమ్ కాక మరొక 
మహళతో లైంగ్క సంబంధం పెటుటేకునానాడు 
సనాయాసపాల్ం గ్రామ్నికికి చెందిన దిలీప్ 
అనే వయాకితే. భారతికి ఇదదేరు పిల్లలు ఉండడంతో 

నాయాయం కోసం జనస్న పార్టేని ఆశ్రయించడం జరిగ్ంది. దీనికి పై బాధిత మహళ జన 
సైనికులతో కలిసి హుకుంపేట మండలం పోలీస్ స్టేషన్ లో కంపె్్లంట్ ఇవ్వడం జరిగ్ంది. 
నాయాయం జరిగే వరకు జనస్న పార్టే తోడు ఉంటుందని కు ధైరయాం చెప్పడం జరిగ్ంది. 
జనసైనికులు పాడేరు మండల ప్రెసిడ్ంట్ నందోలి మ్రళ క్రిష్ణ, ఘ్. మ్డుగల మండల 
జనస్న నాయకులు మస్డి సింహచలం, ఏక్ష్ ఎంపీటీసీ పాడేరు నాయకులు అనిల్ కుమ్ర్ 
లు భారతికి దైరయాం చెపి్ప, నాయాయం జరిగేవరకు అండగా ఉంట్మని భరోస్ ఇచాచిరు.

నాణ్యమైన భోజనం అందంచట్లిదని వార్డెన్ ను ప్రశ్నంచ్న ఉరవకండ 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా నూయాస్:  అనంతపురం జిలా్ల ఉరవకొండ 
నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ వసతి గృహాలలో 
నాణయామైన భోజనం అందడం లేదని విదాయారు్థలు 
ఇచ్చిన సమ్చారంతో ఉరవకొండ జనస్న పార్టే 
ఆధ్వరయాంలో వసతి గృహలను తనిఖీ చేయడం 
జరిగ్ంది. విదాయారు్థలు చెపి్పనటుటేగానే భోజనంలో 

పురుగలు ఉనానాయి. ఇలా కన్సం వారంలో మూడు నాలుగ రోజులపాటు భోజనంలో 
వస్తేనానాయని, వీటిని ఎలా తినాలి అని విదాయారు్థలు వాపోయ్రు. దీనిపై జనస్న పార్టే నాయకులు 
వసతి గృహ నిరా్వహకులపై మండిపడుతూ నాణయామైన భోజనం అందించాలి్సన బాధయాత అందరిపై 
ఉందని, ఇటువంటి తపు్ప మరొకస్రి పునరావృతం కాకూడదని, ఒకవేళ అలా జరిగ్న పక్షంలో 
ఉననాతాధికారులకు కల్కటేర్ గారికి ఫరాయాదు చేసి మీ పై చరయాలు తీస్కుంట్మని హెచచిరించడం 
జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న నాయకులు చంద్శేఖర్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానారు.

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

