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*జగనన్నగృహహక్కు...పేదలసొమ్ముబోక్కు
*బలవంతపురిజిష్ట్రేషన్లక్యత్నం
*పథకాలుఆపేస్తామనేబెదిరింపులు
‘వన్టైమ్సెటిల్మంట్‘...ఆంధ్రప్రదేశ్లోజగన్ప్రభుత్ంప్రకటించినఈకొతతాపథకంఇపుపుడుపేదలగండెలో్లరైళ్్లపరిగెత్తాసతాంది.‘జగనన్నసంపూర్ణగృహహక్కుపథకం’అనే
అందమైనపేరుతోప్రభుత్ంతలపెటిటినఆలోచనఇపుపుడుపేదప్రజలనుగందరగోళంలోపడేసతాంది.నిజానికిపేదలసంక్షేమంకోసంఏప్రభుత్మైనాఓపథకాని్నప్రకటిస్తానిరుపేదలు
ఆనందంతోఆశీర్దించాలి.కానీజగన్ప్రభుత్ంప్రవేశపెటిటినఈపథకంపేరువంటేనేపేదలంతాఆందోళనతోశాపనార్ధాలుపెడుతునా్నరు.ఇపుపుడుఆంధ్రప్రదేశ్లోనిఏక్గ్రామంలోకి
వెళ్్లచూసినా,ప్రభుత్ంతరఫునుంచివచిచినవాలంటీర్లతోవాగ్్వాదాలక్దిగతూవాపోతున్నపేదలేకనిపిస్తారనడంలోసందేహంలేదు.దీనికికారణంఈపథకంఅమలుక్
ఒపుపుకోకపోతేడిసెంబర్నెలనుంచిపింఛన్ఆగ్పోతుందనేబెదిరింపులుచోటుచేసుక్ంటుండమే!
అస లిదంతా ఏమిటి?
ప్ర భుత్ం ప్ర క టించిన ప థ కం పేద ల్లో క ల వ రం క లిగంచ డం ఏమిటి?
ఆ ప థ కం పేరుతో బెదిరంపులు ఏమిటి?
బెదిరంచి మ రీ అమ లు చేయాలి్సన అవ స రం ఏమిటి?
-ఈ ప్ర శని ల ననింటికీ స మాధానాలు వెత కాలంటే ఆ ప థ కం గురంచి పూర్్ప ర్లు తెలుసుకోవాలి.
ప త్రిక ల్లో పూరతి పేజీ ప్ర క ట న ల తో, అసంబ్లోల్ చ ట్టాలకు సైతం చేసే స వ రంపుల తో, ఎంతో 
గొప్ప గా చేసుకుంటునని ప్ర చారంతో ఊద ర గొడుతునని ప థ కం అమ లు వెనుక వాసతివికంగా 
జ రుగుతునని దంటో అర్ం చేసుకోవాలి.

*పూర్్పర్లుఇవీ...
స్థూలంగాచెప్పులంటేఉండడానికిగూడైనాలేనినిరుపేదలసంక్షేమంకోసంప్రభుతా్లు
రకరకాల పథకాలుప్రకటిస్తా ఉంటాయి. ఇళ్ల సథూలాలుమంజూరు చేయడం, రుణాలు
ఇపిపుంచి ఆ సథూలాలో్ల ఇళ్్ల నిరిముంచుక్నేలాప్రోత్సహంచడం, ప్రభుత్మే ఇళ్్ల కటిటించి
ఇవ్డంలాంటిపథకాలుఈకోవలోకేవస్తాయి.ఇలాఉమముడిఆంధ్రప్రదేశ్లోఎన్.
టి. ర్మార్వుహయంమొదలైన 1983 నుంచి ఇపపుటి వరక్ వచిచిన ప్రభుతా్లు
రకరకాలపదధాతులో్లపేదలకోసంసథూలాలుకేటాయించాయి.ఆయసథూలాలనుఅందుక్న్న
పేదలు,ఓభరోస్తో,ఓధైర్ంతోనిశచింతగాఉంటునా్నరు.మధ్లోఉమముడిర్ష్ట్రవభజన
జరిగ్నా,ప్రసుతాతంఆంధ్రప్రదేశ్గాఏరపుడినకొతతార్ష్ట్రంలోప్రభుత్సథూలాలుపందినపేదలులక్షలో్లఉంటారు.ఈనేపథ్ంలోమ్ఖ్మంత్రిగారండున్నరఏళ్లక్రితంకొలువుదీరిన
జగన్,పేదలుకొని్నదశాబ్దాలుగాసొంతంచేసుక్న్నఆయసథూలాలనుఇపుపుడుకొతతాగారిజిషటిర్చేయించుకోవాలనేప్రత్ప్దనచేసుతానా్నరు.కారణంఏమిటంటే1983నుంచిప్రభుత్
సథూలాలుపందినపేదలో్లలక్షలాదిమందిర్ష్ట్రగృహనిర్ముణసంసథూనుంచిఇళ్్లకటటిక్నేందుక్రుణాలుపందారు.వారిలోకొందరురుణాలుచెలి్లంచలేకపోయరు.రకాకుడితేకానీ
డొకాకుడనిపేదరికంవల్లరుణాలుచెలి్లంచలేనిపేదలపట్లజాలితోవడ్డీలనుమాఫీచేయడమో,లేకమొతాతానికిరుణాలేమాఫీచేయడమోప్రభుతా్లుచేసుతాంటాయి.ఇలాచేయడంప్రజా
సంక్షేమంలోకేవసుతాంది.అయితేఇపుపుడుజగన్ప్రభుత్ంఆయఇళ్లనుకొతతాగారిజిషటిర్చేయించుకోవాలని,తదా్ర్ఆయఇళ్లపైపూరితాహక్కులులభిస్తాయనీచెబుతోంది.అలా
ప్రకటించినకొతతాపథకమే‘జగనన్నసంపూర్ణగృహహక్కుపథకం’.ఇదంతాపేదలపట్లజాలితో,బ్ధ్తగాఉచితంగాచేస్తాసంతోషమే.కానీఇందుకోసంప్రభుత్ంరుసుమ్లు
నిర్ణయించడంతోనేవచిచిందిచికకుంతా.గ్రామీణప్ంతాలో్లపదివేలు,పటటిణప్ంతాలో్ల15వేలు,నగర్లో్లఅయితే20వేలువంతునచెలి్లంచిరిజిషటిర్చేయించుకోవాలనేనిబంధన
వధంచింది.రుణవాయిదాలుకూడాకటటిలేనిపేదలక్మేలుచేస్తామంటూనే,ఇపుపుడుఉన్నటుటిండివేలక్వేలుడబుబుకటాటిలనడంతోగందరగోళంఏరపుడింది.ఇదేపేదలనుతీవ్ంగా
ఆందోళనక్గరిచేసతాంది.
*స్చ్ందమా?బలవంతమా?
ఈపథకంకిందఇళ్లసథూలాలనురిజిషటిర్చేయించుకోవడంఅనేదిస్చ్ందమేఅనిప్రభుత్ంపైకిచెబుతున్నపపుటికీ,వాసతావానికిజరుగతున్నదివేరు.ర్ష్ట్రంలో1983నుంచిప్రభుతా్ల
దా్ర్ఇళ్్లపందినలబ్ధాదారులదగ్గరక్గ్రామసచివాలయలనుంచిప్రభుత్వాలంటీరు్లవెళ్్ల‘వన్టైమ్సెటిల్మంట్‘దా్ర్రిజిషటిర్చేయించుకోవాలనిఒత్తాడిచేసుతానా్నరు.అంతేకాదు
అలాచేయకపోతేప్రభుత్ంఇచేచిపింఛను్లఆపేస్తారని,ఇతరపథకాలువారికిఅమలుకాక్ండాచేస్తారనేబెదిరింపులక్కూడాదిగతున్నటు్లఆరోపణలుఉనా్నయి.మరోపకకుగ్రామలో్ల
రేషన్కారుడీలుఎవరవరిపేర్లతోఉనా్నయి,ఇతరపథకాలపరిథిలోకిఎవరవరువస్తారనేజాబ్తాలనుకూడాసిదధాంచేసుతాండటంతో,ఇళ్లసథూలాలనురిజిషటిర్చేయించుకోకపోతేఆఖరికి
రేషన్కారుడీలుకూడారదుదాచేస్తారనేభయందోళనలునిరుపేదలో్లవ్కతామవుతునా్నయి.కూలీలుగానో,ఏవేవోపనులుచేస్తానోపటటిపోసుక్ంటున్నపేదలనుఇపపుటికిపుపుడువేలాది
రూప్యలుచెలి్లంచిరిజిషటిర్చేయించుకోమనడంఅమానుషమనేవమర్శలుసర్త్రావనిపిసుతానా్నయి.ఇదిపేదలక్హక్కుకలిగ్ంచేపథకంకాదు,పేదలసొమ్ముబొకేకుపథకమంటూ
ప్రత్పక్షాలువమర్శసుతానా్నప్రభుత్ంలెకకుచేయక్ండామ్ందుక్స్గడంఅనేకఅనుమానాలక్దారితీసతాంది.
*ఇవీప్రభుత్లెకకులు...
నిరుపేదలభయందోళనలుకానీ,ఆరోపణలుకానీ,వమర్శలుకానీపటిటించుకోక్ండాజగన్ప్రభుత్ంమాత్ంకోట్లక్కోటు్లవెచిచించిప్రత్కలో్లఫుల్పేజీప్రకటనలుగపిపుస్తా
ఇదంతోగొపపుపథకంగాప్రచారంచేసుక్ంటూమ్ందుక్స్గతోంది.నిజంగాఅంతగొపపుపథకమేఅయితేఇంతపెదదాఎతుతానప్రచారంఅవసరమేమిటనేప్రశ్నలుతలెతుతాతునా్నయి.
ఈపథకందా్ర్మేలుజరుగతుందనుక్ంటేపేదలంతాతమంతటతామేమ్ందుక్వస్తారుకానీ,ఇలాఇంటింటికీవాలంటీర్లనుపంపించాలి్సనఅవసరంఏమిటనేసందేహాలు
వ్కతామవుతునా్నయి.వాలంటీరు్ల బెదింపులక్కూడాప్లపుడుతునా్నరంటేనేఈ పథకం పట్ల పేదల వమ్ఖతప్రసుఫుటంగా కనిపిసతాందనేవా్ఖ్్నాలుసర్త్రావనిపిసుతానా్నయి.
ప్రభుత్ంచేసుతాన్నప్రకటనలప్రకారంచూస్తా...2011ఆగసుటి15వరక్గృహనిర్ముణసంసథూక్40లక్షలమందినిరుపేదగృహలబ్ధాదారులుఅసలువడ్డీకలిపి14,400కోట్ల
రూప్యలుబకాయిపడాడీరు.ఈలెకకులనుబటిటిచూస్తాసగటునఒకోలబ్దాదారుడుబకాయిపడినసొమ్ముకేవలం36వేలరూప్యలు.నిజానికిఇదేఆయపేదలక్కోట్లతో
సమానం.అసలుప్రభుతా్నికిపేదలపట్లకనికరమేఉంటేఈరుణాని్నమాఫీచేయడంపెదదావషయమేమీకాదనిపరిశీలక్లువశ్్లషిసుతానా్నరు.అలాచేయకపోగాగ్రామాలో్ల10వేలు,
పటటిణాలో్ల15వేలు,నగర్లో్ల20వేలుకటాటిలనిరుసుమ్లునిర్ణయించడం,క్షేత్స్థూయిలోఇంటింటికివెళ్్లబెదిరింపులక్ప్లపుడడంఏమిటనేవమర్శలువనిపిసుతానా్నయి.పైగా
1983నుంచిచూస్తాచాలామందిపేదలుతమఇళ్లనుఏవేవోఅవసర్లకోసంవేరేవారికిఅనధకారికంగాఅమ్ముక్నిఉంటారనేదివసపుషటిం.ఒకవేళఇలాఇళ్్లచేతులుమారితే
ప్రభుత్ంనిర్ణయించినరుసుమ్రటిటింపుఅవుతుంది.అంటేపేదలక్చేకూరేలబ్ధాకనా్న,ఈపథకందా్ర్ప్రభుతా్నికిచేకూరేఆదాయమేఅధకంగాఉంటుందనిఏమాత్ంఆలోచన

ఉన్నవారికైనాఅరథూమవుతుందనివశ్్లషక్లుచెబుతునా్నరు.ఆలెకకునచూస్తాఈపథకాని్నబలవంతంగానైనా
అమలుచేస్తాప్రభుతా్నికికనీసం10వేలకోట్లఆదాయంలభిసుతాందనిచెబుతునా్నరు.ఒకపకకుఆదాయని్న
పందుతూనే,మరోపకకుదీని్నపేదలక్మేలుచేకూరేచిపథకంగాప్రచారంచేసుకోవడంజగన్ప్రభుత్ంక్టిల
నీత్కినిదర్శనమనిఅనేకవమర్శలువనిపిసుతానా్నయి.
*ఇదీఅసలుసంగత్...
ప్రసుతాతంజగన్ప్రభుత్ంతీవ్మైనఆరిథూకసంక్షోభంలోచిక్కుక్ందనేదిఅందరికీతెలిసినవషయమే.జీతాలు,
పింఛను్ల చెలి్లంచడానికి కూడా ప్రభుత్ం నెలనెలా కటకటలాడుతోంది.  ఈ నేపథ్ంలో ఎకకుడ ఎలాంటి
ఆదాయంపందేఅవకాశమ్నా్నప్రభుత్ంవదులుకోవడంలేదు.ఇపపుటికేతలక్మించినఅపుపులభారం,
ఇంకెకకుడాఅపుపుసైతంపుటటినిపరిసిథూత్,భవష్తుతాఆదాయని్నకూడాతనఖ్పెటిటిరుణాలుచేసినవైపరీతా్లక్
తెగబడినజగన్ప్రభుత్ందృషిటిఇపుపుడుపేదలసొమ్ముమీదపడిందనిప్రత్పక్షాలువరుచుక్పడుతునా్నయి.
అందుక్తగ్నటుటిగానేఈపథకంపట్లప్రభుత్ంఅతు్తా్సహంఅడుగడుగనాకనిపిసతాంది.

కొనసాగంపు 2వ పేజీల్...

‘వన్టైమ్సెటిల్మెంట్‘పేరుతో...బలవెంతపువసూళ్లు

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: +91 9440176789, 9391115789

‘వ న్ టైమ్ సటిల్ మంట్ ‘ పేరుతో...బలవంతపు వసూళ్లో
పేదలఇళ్లనుఇబబుడిమ్బబుడిగారిజిషటిర్చేయించడానికిపంచాయితీకార్దరు్శలనుసబ్రిజిష్ట్రేర్్సగాగరితాస్తారిజిష్ట్రేషన్చటటింలోనేమారుపులుచేయించారు.గ్రామసచివాలయలనే
రిజిషటిర్కార్్లయలుగామారేచిశారు.ఇంటింటికీగ్రామసచివాలయంవాలంటీర్లనుపంపించిలబ్దాదారులపైఒత్తాడితెసుతానా్నరు.ఒకకుస్రిగాఅంతంతడబుబులుఎకకుడినుంచి
తేవాలనిప్రశ్నసుతాన్నపేదలక్పింఛన్రదుదాచేస్తామనిమౌఖికంగాబెదిరింపులక్దిగతునా్నరు.ఒకోవాలంటీర్ఎంతెంతసొమ్మునురిజిష్ట్రేషన్లదా్ర్ర్బటాటిలోటార్గటు్లకూడా
నిర్ణయించడంతోవాళ్లంతాబలవంతంగానైనాపేదలచేతఈపథకాని్నఅమలుచేయించడానికితెగబడుతునా్నరు.అలాఅమలుచేయడానికిడా్క్రాగ్రూపులదా్ర్పేదలక్రుణాలు
సైతంఇపిపుంచడానికిప్రయత్్నంచడం,లేదాప్రయివేటువ్క్తాలదగ్గరఅపుపుతీసుకోమనికూడాస్చిసుతాండడంమరోవచిత్ం.అంటేఒకరుణాని్నతీరచిడానికిమరోఅపుపుచేయమని
ఒత్తాడిచేసతాందన్నమాట.ఆవధంగాచూస్తాపేదలక్రుణమాఫీచేయడానికిబదులువారినిమరింతఅపుపులఊబ్లోదించడానికిప్రయత్్నసతాంది.నిజానికిఇపపుటికిపుపుడుతమ
గృహాలక్హక్కుపందాలి్సనఅవసరమేదీపేదలక్లేదు.ఎందుకంటేవారికిప్రభుతా్లుకేటాయించినసథూలాలనుకానీ,ఇళ్లనుకానీఎవరూఆక్రమించుక్ంటారనేభయమేదీలేదు.
అయినాఏదోవధంగాపేదలనుంచిడబుబుగంజడమేలక్షష్ంగాప్రభుత్ంఉందనేవషయంతేటతెల్లమవుతోంది.వెరశఈతతంగమంతాఆంధ్రప్రదేశ్గ్రామసీమలో్లగందరగోళాని్న,
కలవర్ని్నసృషిటిసతాంది.


*ఏవీఆనాటిహామీలు?
రండున్నరేళ్లక్రితంజగన్ఊరూవాడాప్దయత్లుచేస్తాఇచిచినహామీలో్లఇంటికోసంపేదలుచేసినరుణాలను3లక్షలరూప్యల
వరక్మాఫీచేస్తామనేదిప్రధానమైనది.అధకారంకోసంఇలాంటిహామీలుఇచిచినజగన్ఇపుపుడవనీ్నమరిచిపేదలచేతబలవంతంగా
సొమ్ములు కటిటించడానికి ప్రయత్నంచడం దారుణమని గ్రామాలో్ల బ్హాటంగానే వమర్శలు వనిపిసుతానా్నయి. అపపుట్్ల పేదలందరికీ
ఉచితంగాఇళ్్లకటిటించిఇస్తామన్నజగన్ఇపుపుడురండున్నరేళ్లలోఒకకుఇలు్లకూడాకటటికపోగా,ఎపుపుడోగతప్రభుతా్లుఇచిచినఇళ్ల
నుంచికూడాఆదాయని్నపందడానికిప్రయత్్నంచడంఅమానుషమనిపేదప్రజలుగగో్గలుపెడుతునా్నరు. అరుణ్ తేజ్ సుంకర

పాత్రికేయులు, చీఫ్ ఎగజిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, 
సహ వయూవసా్పకులు శతఘ్ని న్యూస్

వేలకోటలో నషటాం – వేదనతో రైతుల్కం
*12జిలా్లలో్లఅత్వృషిటి…కరూ్నలుజిలా్లలోకరవు
*13లక్షలఎకర్లో్లదబబుత్న్నపంటలు
*కోలోపుయినపంటవలువరూ.3300కోటు్లగాఅంచనా

నవంబరులోక్రిసినభారీవర్షాలు,వరదలురైతులనునిలువునామ్ంచాయి.12జిలా్లలో్లలక్షలాది
ఎకర్లో్లపంటనీటమ్నిగ్ంది.రైతులుతీవ్ంగానషటిపోయరు.ఎకర్క్రూ.30,000నుంచి
రూ.70,000దాకానషటింఉంటుందనిరైతులుఆందోళనచెందుతునా్నరు.వరదలక్లక్షలాది
ఎకర్లో్ల పంట నషటిం వాటిలి్లనా ఇపపుటికీ ప్రభుత్ం పరిహారం చెలి్లంపుపై ఎలాంటి ప్రకటన
చేయలేదు.ప్రభుత్లెకకులప్రకారమే12జిలా్లలో్ల13.24లక్షలఎకర్లో్లపంటలుదబబుత్నా్నయి.
రూ.3,300కోట్లపంటనషటింజరిగ్ందనిఅధకారులుప్రకటించారు.ర్ష్ట్రంమొతతాంమీద12.21
లక్షల ఎకర్లో్ల ఆహార పంటలు దబబుత్నగా, లక్ష ఎకర్లో్ల ఉదా్న పంటలక్ కోలుకోలేని
దబబుతగ్లింది.ఆహారపంటలక్రూ.2,780కోటు్ల,ఉదా్నపంటలక్రూ.510కోట్లనషటిం
వాటిలి్లందనిప్రభుత్ంప్రకటించింది.జిలా్లలవారీగాచూసుక్ంటేకడపజిలా్లలోఅత్ధకంగా
4.44 లక్షల ఎకర్లో్ల ఆహార, ఉదా్న పంటలు దబబుత్నా్నయి. అనంతపురం జిలా్లలో 2.87
లక్షలఎకర్లో్లవేరుసెనగ,ఉదా్నపంటలక్నషటింవాటిలి్లంది.తూరుపుగోదావరిజిలా్లలో1.76
లక్షలఎకర్లు,గంటూరుజిలా్లలో1.44లక్షలఎకర్లు,కరూ్నలుజిలా్లలో75,000ఎకర్లు,
ప్రకాశంజిలా్లలో65,000ఎకర్లో్లపంటప్డైపోయింది.దీంతోదిక్కుతోచనిలక్షలాదిరైతులు
ప్రభుత్ంఅందించేస్యంకోసంఎదురుచూసుతానా్నరు.
*6.10లక్షలఎకర్లవరివరదప్లు
ర్ష్ట్రంలో6.10లక్షలఎకర్లో్లవరిపంటదబబుత్ంది.కొని్నప్ంతాలో్లగ్ంజకూడాచేత్కివచేచిపరిసిథూత్కనిపించడంలేదు.శ్రీకాక్ళం,వజయనగరం,వశాఖ,ఉభయగోదావరిజిలా్లలో్లఅధక
వర్షాలు,గాలులక్వరిపంటనేలవాలింది.వరికంక్లుమొలకలెతతాడంతోరైతులుతీవ్ంగానషటిపోయరు.ఇకనెల్్లరు,చితూతారు,అనంతపురం,కడపజిలా్లలో్లవర్షాలు,వరదలక్వరి,వేరుసెగన,
మొకకుజొన్న,పత్తా,మిరప,మినుమ్,ఉలి్ల,ఉదా్నపంటలక్తీవ్నషటింవాటిలి్లంది.ఒకకుకడపజిలా్లలోనేఅధకవర్షాలు,వరదలక్2లక్షలఎకర్లో్లసెగనపంటక్ళ్్లపోయింది.ఎకర్క్
రూ.10,000నషటింవాటిలి్లంది.ఈపంటలనుఇంకాఈక్రాప్కూడాచేయలేదు.దీంతోపరిహారంఅందుతుందాలేదాఅనిరైతులుఆందోళనచెందుతునా్నరు.

*మిరపపంటక్అధకవర్షాలదబబు
గంటూరు,ప్రకాశం,కృష్ట్ణ,కరూ్నలు,అనంతపురంజిలా్లలో్లదాదాపు1.70లక్షలఎకర్లో్లమిరిచిపంటదబబుత్ంది.అధకవర్షాలక్తామరపురుగ,జెమినీవైరస్తోడుకావడంతోరైతులుమిరిచి
పలాలనుదుని్నవేసుతానా్నరు.అధకవర్షాలవల్లతామరపురుగఅదుపుకావడంలేదనిరైతులుచెబుతునా్నరు.మిరిచిస్గక్ఇపపుటికేరైతులుఎకర్క్రూ.70నుంచిరూ.90వేలుఖరుచిచేశారు.
అనంతపురంజిలా్లలోఅధకవర్షాలక్మిరిచిపంటలుఉరకేసిపోయయి.దీంతోరైతులుతీవ్ంగానషటిపోయరు.ప్రతా్నమా్నయపంటలువేసుక్నేందుక్ర్యితీధరలక్వతతానాలుసరఫర్చేయలని
రైతులుకోరుతునా్నరు.

*ధాన్ంకొనుగోలునిబంధనలుసడలించాలి
ర్ష్ట్రంలో6.10లక్షలఎకర్లో్లవరిపంటక్తీవ్నషటింవాటిలి్లంది.చాలాప్ంతాలో్లకోతక్వచిచినవరిపంటనీటమ్నగడం,బురదలోపడిపోవడంతోధాన్ంమొలకెత్తారంగమారింది.
రంగమారినధాన్ంకొనుగోలుచేస్ందుక్కేంద్రప్రభుత్ంవధంచిననిబంధనలుసడలించాలనిరైతులుడిమాండ్చేసుతానా్నరు.రంగమారినధానా్ని్నమదదాతుధరక్కొనుగోలుచేసిఉదారంగా

ఆదుకోవాలనిరైతులువజ్ఙపితాచేసుతానా్నరు.

*కరూ్నలుజిలా్లలోఅనావృషిటి
ర్ష్ట్రంలోని12జిలా్లలనుఅధకవర్షాలుమ్ంచెతతాగాకరూ్నలులోఅనావృషిటి నెలకొంది.కరూ్నలుజిలా్లలో
చాలాప్ంతాలో్లసగటువరషాప్తంకూడానమోదుకాలేదు.దీంతోఖరీఫ్పంటలువేసినరైతులుతీవ్ంగా
నషటిపోయరు. పత్తా, మిరిచి, ఉలి్ల రైతులు ఎకర్క్ రూ.10,000 నుంచి రూ.50,000 దాకా నష్టటిలను
చవచూశారు.కరూ్నలుజిలా్లనుకరవుప్ంతంగాప్రకటించి,పంటనషటిపరిహారంచెలి్లంచాలనిరైతులు,రైతు
సంఘాలనాయక్లుడిమాండ్చేసుతానా్నరు.

*ఎకర్క్రూ.30వేలపరిహార్నికివనత్
అధకవర్షాలు,వరదలక్నషటిపోయిన12జిలా్లలరైతులతోప్టు,కరవుబ్రినపడినకరూ్నలుజిలా్లరైతులక్
పంటనషటిపరిహారంచెలి్లంచాలనిరైతుసంఘాలనాయక్లుడిమాండ్చేశారు.ఆహారపంటలక్ఎకర్క్
రూ.30,000, ఉదా్న,వాణిజ్ పంటలక్ఎకర్క్రూ.50,000చొపుపునపరిహారంచెలి్లంచాలనివారు
కోర్రు.రబీసెనగపంటవేసినరైతులుతీవ్ంగానషటిపోయరని,కనీసంఈక్రాప్కూడాపూరితాచేయలేదని
వారుతెలిప్రు.పంటనషటిపరిహారంపైర్ష్ట్రప్రభుత్ంసపుషటిమైనప్రకటనచేసి,నషటిపోయినరైతులక్భరోస్
కలిపుంచాలి్సనఅవసరంఉంది.

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

వరదల వలన సర్ం కోల్్పయిన బాధితులకు 
అండగా నలిచిన జనసేన

శతఘ్్నన్్స్:వరదలవలనసర్ంకోలోపుయినబ్ధతులక్చిటే్లిమండలం
త్మాముయప్లెంకిచెందినజనస్ననాయక్లుపురంసురేష్&టీంసభు్లు
ప్రవాస్ంధ్రుల సహకారంతో  తొగరుపేట, ప్టురు, పివజి పలి్ల గ్రామాలో్ల
పర్టించి నితా్వసర సరుక్లుమరియుఆరిథూక సహాయం అందించారు,ఈ
కార్క్రమంలోకోడూరుజనస్ననాయక్లుమ్తా్లకిషోర్,చిటే్లిజనస్న
నాయక్లుమాదాసునరసింహ,నందల్రుజనస్ననాయక్లుకొటేటిశ్రీహరి,
ఎలా్లయపలి్లజనస్ననాయక్లురవ,త్మాముయప్లెంజనసైనిక్లుపెదదాఎతుతాన
ప్ల్్గనా్నరు.

నరుపేద కుటుంబానకి ఇళ్ళు నర్మంచి ఇచిచిన NRI నరుపేద కుటుంబానకి ఇళ్ళు నర్మంచి ఇచిచిన NRI 
అనశెటిటా సా్మిఅనశెటిటా సా్మి

జనసేనాన ఆల్చనల్ భాగంగా…జనసేనాన ఆల్చనల్ భాగంగా…
జనసైనకుడిగా చూపిన ఔదారయూం…జనసైనకుడిగా చూపిన ఔదారయూం…
శతఘ్్న న్్స్: ర్మచంద్రపురంశతఘ్్న న్్స్: ర్మచంద్రపురం
నియోజకవర్గం, ఒక వ్కితా తాల్క్నియోజకవర్గం, ఒక వ్కితా తాల్క్
గొపపు(మంచి)ప్రభావంసమాజంలోఎంతగొపపు(మంచి)ప్రభావంసమాజంలోఎంత
బలంగాఉంటుందోచెపపుడానికి జనస్నబలంగాఉంటుందోచెపపుడానికి జనస్న
అధనేతఉదాహరణ.ఆయనఆలోచనలుఅధనేతఉదాహరణ.ఆయనఆలోచనలు
మానవత్ం ప్రజలకి తోడుగా నీడగామానవత్ం ప్రజలకి తోడుగా నీడగా
అండగాఉండలానేగొపపుఆశయంనేటికిఅండగాఉండలానేగొపపుఆశయంనేటికి
కొని్నలక్షలమందిఅభిమానులమనసునికొని్నలక్షలమందిఅభిమానులమనసుని
కదిలించి వజయవంతంగా మ్ందుక్కదిలించి వజయవంతంగా మ్ందుక్
నడిపిస్తానేఉంది.అలానడిపించేవారిలోనడిపిస్తానేఉంది.అలానడిపించేవారిలో
NRI స్్మి ఒకరు. ర్మచంద్రపురంNRI స్్మి ఒకరు. ర్మచంద్రపురం
నియోజకవర్గం కాజుల్రు మండలం,నియోజకవర్గం కాజుల్రు మండలం,
పెనుమళ్ళగ్రామంలో ఒకే క్టుంబ్నికిపెనుమళ్ళగ్రామంలో ఒకే క్టుంబ్నికి
చెందిన తలాటం సత్వేణి, తలాటం త్రిమూరుతాలు, తలాటం నాగ మరియు తలాటం దివ్చెందిన తలాటం సత్వేణి, తలాటం త్రిమూరుతాలు, తలాటం నాగ మరియు తలాటం దివ్
పేదరికంతోకనీసంఉండేందుక్ఒకచిన్నప్టిఇలు్లకూడాలేనిపరిసిథూతులో్లఉనా్నరనితెలుసుక్న్నపేదరికంతోకనీసంఉండేందుక్ఒకచిన్నప్టిఇలు్లకూడాలేనిపరిసిథూతులో్లఉనా్నరనితెలుసుక్న్న
NRIశ్రీఅనిశెటిటిస్్మిమ్ందుక్వచిచితనసొంతంగావారికిఇలు్లనునిరిముంచడంజరిగ్ంది.NRIశ్రీఅనిశెటిటిస్్మిమ్ందుక్వచిచితనసొంతంగావారికిఇలు్లనునిరిముంచడంజరిగ్ంది.
ఇంటినిర్ముణంలోప్రత్క్షంగానుమరియుపరోక్షంగానుప్లుపంచుక్న్నప్రతీఒకకురికీపేరుఇంటినిర్ముణంలోప్రత్క్షంగానుమరియుపరోక్షంగానుప్లుపంచుక్న్నప్రతీఒకకురికీపేరు
పేరునాకృతజ్ఞతలుతెలుపుతూ…మరోస్రిశ్రీఅనిశెటిటిస్్మికిశతఘ్్నన్్స్తరపునహారిధాకపేరునాకృతజ్ఞతలుతెలుపుతూ…మరోస్రిశ్రీఅనిశెటిటిస్్మికిశతఘ్్నన్్స్తరపునహారిధాక
కృతజ్ఞతలుఅభినందనలుతెలియజేసుతానా్నమ్.కృతజ్ఞతలుఅభినందనలుతెలియజేసుతానా్నమ్.

దిగ వచిచిన ప్రభుత్ం… దా్రపూడి రోడుడుకు మోక్ం…దిగ వచిచిన ప్రభుత్ం… దా్రపూడి రోడుడుకు మోక్ం…
జనసేన విజయం…జనసేన విజయం…
దా్రపూడి రోడుడుకు మోక్ం…దా్రపూడి రోడుడుకు మోక్ం…
శతఘ్్నన్్స్:కాగలకార్ంగంధరు్లుతీర్చిరనేదినానుడి.సరిగా్గఅదేరీత్లోతూరుపుగోదావరిశతఘ్్నన్్స్:కాగలకార్ంగంధరు్లుతీర్చిరనేదినానుడి.సరిగా్గఅదేరీత్లోతూరుపుగోదావరి
జిలా్లదా్రపూడిమండపేటఆర్అండ్బ్రహదారివషయంలోఅక్షరసత్మైంది.రండున్నరజిలా్లదా్రపూడిమండపేటఆర్అండ్బ్రహదారివషయంలోఅక్షరసత్మైంది.రండున్నర
ఏళ్్ళగానిత్ంనరకంఅనుభవసుతాన్నప్రజలకష్టటిలుతీరనునా్నయి.ఈరోడ్అంశంపైజనస్నఏళ్్ళగానిత్ంనరకంఅనుభవసుతాన్నప్రజలకష్టటిలుతీరనునా్నయి.ఈరోడ్అంశంపైజనస్న
రణభేరిమోగ్ంచింది.శ్రమదానంతోరోడ్తాతాకులికమరమముతులుచేసింది.ర్ష్ట్రస్థూయిలోఈరణభేరిమోగ్ంచింది.శ్రమదానంతోరోడ్తాతాకులికమరమముతులుచేసింది.ర్ష్ట్రస్థూయిలోఈ
అంశంపైచరచిజరిగ్ంది.దీంతోప్రభుత్ందిగొచిచింది.తారురోడ్ఆఘమేఘాలపైనిరిముసతాంది.అంశంపైచరచిజరిగ్ంది.దీంతోప్రభుత్ందిగొచిచింది.తారురోడ్ఆఘమేఘాలపైనిరిముసతాంది.
ఇదిజనస్నవజయంగాసైనిక్లుచెబుతునా్నరు.గతంలోసషల్మీడియలోఈరోడ్పైఇదిజనస్నవజయంగాసైనిక్లుచెబుతునా్నరు.గతంలోసషల్మీడియలోఈరోడ్పై
లెకకులేనని్నపోస్టిలువచాచియి.ఇపపునప్డుప్రేవేటుగౌడన్లవదదాచిన్నగోతులుకాలక్రమేణాలెకకులేనని్నపోస్టిలువచాచియి.ఇపపునప్డుప్రేవేటుగౌడన్లవదదాచిన్నగోతులుకాలక్రమేణా
రోడ్ ఆరు కిలోమీటరు్లపూరితాగా ధ్ంసం అయింది. కా్రీభారీ టిపపుర్ల వల్ల అడుగలోతురోడ్ ఆరు కిలోమీటరు్లపూరితాగా ధ్ంసం అయింది. కా్రీభారీ టిపపుర్ల వల్ల అడుగలోతు
గంతలుఏరపుడాడీయి.వరషాంవస్తాచెరువులమారింది.ఈరోడ్లోఎందరోప్రమాదాలబ్రినపడిగంతలుఏరపుడాడీయి.వరషాంవస్తాచెరువులమారింది.ఈరోడ్లోఎందరోప్రమాదాలబ్రినపడి
ఇంటికిపరిమితంఅయ్రు.కాళ్్ళ,చేతులువరిగ్,నడుమ్వరిగ్మరికొందరుఇబబుందులుఇంటికిపరిమితంఅయ్రు.కాళ్్ళ,చేతులువరిగ్,నడుమ్వరిగ్మరికొందరుఇబబుందులు
పడాడీరు,పడుతూనేవునా్నరు.ఈరోడ్దుసిథూత్పైదా్రపూడికిచెందినకొందరుయువక్లుపడాడీరు,పడుతూనేవునా్నరు.ఈరోడ్దుసిథూత్పైదా్రపూడికిచెందినకొందరుయువక్లు
ఏడాదిక్రితంఓష్టర్టిఫిలింనిరిముస్తాలక్షలవ్్స్వచాచియి.వైరల్గాఆవడియోమారింది.ఏడాదిక్రితంఓష్టర్టిఫిలింనిరిముస్తాలక్షలవ్్స్వచాచియి.వైరల్గాఆవడియోమారింది.
అందులో నటులక్గరితాంపు లభించింది. అయినాప్రభుత్ం సపుందించలేదు. ఇక ప్రత్పక్షఅందులో నటులక్గరితాంపు లభించింది. అయినాప్రభుత్ం సపుందించలేదు. ఇక ప్రత్పక్ష
ప్రీటిటీడ్పీవరినాటు్లనాటినిరసనతెలిపిఆరునెలలుపైనేఅయింది.మండపేటపటటిణానికిప్రీటిటీడ్పీవరినాటు్లనాటినిరసనతెలిపిఆరునెలలుపైనేఅయింది.మండపేటపటటిణానికి
చెందినఓస్మాజికకార్కరతార్ష్ట్రపత్కార్్లయంక్వెబ్సైట్లోఈరోడ్దుసిథూత్వవరిస్తాచెందినఓస్మాజికకార్కరతార్ష్ట్రపత్కార్్లయంక్వెబ్సైట్లోఈరోడ్దుసిథూత్వవరిస్తా
ఫిర్్దుచేశారు.ర్ష్ట్రపత్కార్్లయవర్్గలుదీనిపైనిఘావభాగంనుండివవర్లురపిపుంచిఫిర్్దుచేశారు.ర్ష్ట్రపత్కార్్లయవర్్గలుదీనిపైనిఘావభాగంనుండివవర్లురపిపుంచి
వాసతావంఅనిరూఢిచేసుక్నిసిఎంకార్్లయంక్ఓలేఖదా్ర్రోడ్తక్షణంనిరిముంచాలనివాసతావంఅనిరూఢిచేసుక్నిసిఎంకార్్లయంక్ఓలేఖదా్ర్రోడ్తక్షణంనిరిముంచాలని
ఆదేశంచింది.అయినాఎకకుడాకదలికర్లేదు.ఇకప్రజలుకూడాఅలవాటుపడిపోయరు.ఆదేశంచింది.అయినాఎకకుడాకదలికర్లేదు.ఇకప్రజలుకూడాఅలవాటుపడిపోయరు.
ఆదారిఇంతేఅనిసరిపెటుటిక్నా్నరు.ఈనేపథ్ంలోమండపేటనియోజకవర్గజనస్నఇన్ఆదారిఇంతేఅనిసరిపెటుటిక్నా్నరు.ఈనేపథ్ంలోమండపేటనియోజకవర్గజనస్నఇన్
ఛార్జ్వేగళ్ళలీలాకృష్ణచొరవతోఈనెల1నజనస్నపిఏసిచైరమున్నాదండ్లమనోహర్ఈఛార్జ్వేగళ్ళలీలాకృష్ణచొరవతోఈనెల1నజనస్నపిఏసిచైరమున్నాదండ్లమనోహర్ఈ
రోడ్లోశ్రమదానంనిర్హంచారు.దుసిథూత్కళ్ళక్కటిటినటు్లవవరించారు.జనస్నఅధనేతరోడ్లోశ్రమదానంనిర్హంచారు.దుసిథూత్కళ్ళక్కటిటినటు్లవవరించారు.జనస్నఅధనేత
సైతంఈరోడ్అంశంపైస్మాజికమాధ్మాలవేదికగాగళంవనిపించారు.దీంతోజనస్నసైతంఈరోడ్అంశంపైస్మాజికమాధ్మాలవేదికగాగళంవనిపించారు.దీంతోజనస్న
కార్క్రమంక్జనంలోఅన్హ్సపుందనవచిచింది.ఎటటికేలక్ప్రభుత్ంరహదారినిర్ముణంక్కార్క్రమంక్జనంలోఅన్హ్సపుందనవచిచింది.ఎటటికేలక్ప్రభుత్ంరహదారినిర్ముణంక్
జెండాఊపింది.ఇపుపుడురోడ్నిర్ముణంవేగంగాజరుగతుంది.ఎలాగైతేనేసమస్పరిష్టకురంజెండాఊపింది.ఇపుపుడురోడ్నిర్ముణంవేగంగాజరుగతుంది.ఎలాగైతేనేసమస్పరిష్టకురం
అవుతుందనిప్రజలుహరషాంవ్కతాంచేసుతానా్నరు.అవుతుందనిప్రజలుహరషాంవ్కతాంచేసుతానా్నరు.

పశ్చిమగోదావర జిల్లో జనసైనకుల సహాయంతో 
రైల్్ కోడూరుల్ నతాయూవసర సరుకుల పంపిణీ
శతఘ్్నన్్స్:కడపజిలా్లరైలే్కోడూరుపటటిణంలోఇటీవలక్రిసినభారీవర్షాల
కారణంగావరదలో్లఇలు్ల,సర్ంకొటుటిక్పోయినస్మాన్ప్రజానీకానికిజనస్న
ప్రీటిరైలే్కోడూరుజనసైనిక్లుపశచిమగోదావరిజిలా్లజనసైనిక్లుసరఫర్
చేసిననితా్వసరసరుక్లను30పేదక్టుంబప్రజలక్పంపిణీచేశారు.ఈ
సందర్ంగాస్థూనికజనస్నప్రీటినాయక్లునాగంద్రమరియుదినకర్బ్బు
మాటా్లడుతూబడుగబలహీనవర్్గలఆశాజ్్త్,భారతర్జా్ంగనిర్ముత,దేశ
తొలినా్యశాఖమంత్రిడాకటిర్బ్.ఆర్అంబేదకుర్65వవరధాంత్సందర్ంగా
పేద ప్రజలక్ జనస్న ప్రీటి అండగా నిలబడటం సంతోషకరమనా్నరు. ఈ
కార్క్రమంలోభాగంగానితా్వసర్లుసరఫర్చేసినతర్్తజనసైనిక్లుబైక్
ర్్లీగావెళ్్లఅంబేదకుర్వగ్రహానికిపూలమాలలువేసిఘననివాళ్లుఅరిపుంచారు.
ఈకార్క్రమంలోర్ష్ట్రకార్దరి్శతాతంశెటిటినాగంద్ర,రైలే్కోడూరుజనసైనిక్లు
గంధంశెటిటిదినకర్బ్బు,మ్తా్లకిషోర్,ఎదదాలఅనంతర్యలు,పటంరవ,
కటికఒమణి,పగడాలవెంకటేష్,ప్రస్ద్,సుబబుర్మయ్,మాదంసుబ్రహముణ్ం,
శంకరయ్,మహేష్,ఉతతార్దిశవ,శవ,నల్లఒశెటిటికిషోర్,చవాక్లరడిడీమణి
స్థూనికజనస్నకార్కరతాలుప్ల్్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్్నన్్స్:నెల్్లరుజిలా్ల,జలప్రళయంతోదబబుత్నికష్టటిలో్లఉన్నప్రజలక్జనస్నాని
శ్రీపవన్కళా్ణ్స్పురితాతోమరియుజనస్నప్రీటిపిఏసిచైరమున్శ్రీనాదండ్లమనోహర్,
జనస్న ప్రీటి ర్ష్ట్ర కార్క్రమాల కో ఆరిడీనేటర్ శ్రీ కళా్ణం శవ శ్రీనివాసర్వు(క్కు)
ఆదేశానుస్రంఇందుకూరుపేటమండలం,గంగపట్నంగ్రామమ్లోనందా్లజనస్న
ప్రీటి ఆధ్ర్ంలో 100 క్టుంబ్లక్ సరిపడ 500క్గ్ల బ్య్ం,న్నె, కందిపపుపు,
కారంపడి,ఉపుపు,సబుబులుజనస్నప్రీటిర్ష్ట్రకార్నిర్హణకార్దరి్శవై.వశ్నాథ్,
నందా్లజనస్నప్రీటిజనసైనిక్లసహాయసహకార్లతోపంపిణిచేయడంజరిగ్ంది.
ఈకార్క్రమంలోజనస్నప్రీటిర్ష్ట్రకార్నిర్హణకార్దరు్శలుకొటేటివెంకటేశ్రు్ల,
కేతుబోయినసురేష్బ్బుమరియునెల్్లరుజిలా్లజనస్ననాయక్లుజి.కిషోర్,హరి
రడిడీ,అజయ్క్మార్శ్రీనివాస్రడిడీ,సుధీర్ప్రవీణ్క్మార్శ్రీకాంత్ప్రశాంత్బ్లాజీ
రమేశ్కేశవ్,చినా్నజనస్నప్ల్్గనికార్క్రమంవజయవంతంచేయటంజరిగ్ంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నందాయూల జనసేన పారీటా ఆధ్రయూంల్ వరద 
బాధిత కుటుంబాలకు బియయూం పంపిణీ

నేషనల్ గేమ్్స కి సలెక్టా అయిన సంతోష్ కి జనసేన ప్రోతా్సహంనేషనల్ గేమ్్స కి సలెక్టా అయిన సంతోష్ కి జనసేన ప్రోతా్సహం
శతఘ్్నన్్స్:మాడుగల నియోజకవర్గం చీడికాడగ్రామానికి చెందిన వకలాంగడుశతఘ్్నన్్స్:మాడుగల నియోజకవర్గం చీడికాడగ్రామానికి చెందిన వకలాంగడు
అయినటువంటికింతాడసంతోష్గమ్్సలోఎనో్నమడల్్ససంప్దించుకొనినేషనల్గమ్్సఅయినటువంటికింతాడసంతోష్గమ్్సలోఎనో్నమడల్్ససంప్దించుకొనినేషనల్గమ్్స
కిసెలక్టిఅవటంజరిగ్ంది.టాలెంట్నిప్రోత్సహంచేభాగంగాజనస్నప్రీటితరుపునకిసెలక్టిఅవటంజరిగ్ంది.టాలెంట్నిప్రోత్సహంచేభాగంగాజనస్నప్రీటితరుపున
గమముడిశ్రీర్మ్5000ఇవ్డంజరిగ్ంది.గమముడిశ్రీర్మ్5000ఇవ్డంజరిగ్ంది.

విద్యూత్ ఘాతం వలలో ఇలులో కోల్్పయిన విద్యూత్ ఘాతం వలలో ఇలులో కోల్్పయిన 
వృద్ధుర్లికి జనసేన తరఫున ఆర్క సహాయంవృద్ధుర్లికి జనసేన తరఫున ఆర్క సహాయం
శతఘ్్న న్్స్: మచిలీపట్నం అరిస్పలి్ల గ్రామంలోని వృదుధార్లైన స్క్షిశతఘ్్న న్్స్: మచిలీపట్నం అరిస్పలి్ల గ్రామంలోని వృదుధార్లైన స్క్షి
స్వత్మము ఇలు్ల శుక్రవారం తెల్లవారుజామ్న వదు్త్ ష్టర్టి సరూకుష్ట్ వల్లస్వత్మము ఇలు్ల శుక్రవారం తెల్లవారుజామ్న వదు్త్ ష్టర్టి సరూకుష్ట్ వల్ల
అగ్్నకి ఆహుత్ అవ్డం జరిగ్ంది.ఈ వషయం తెలుసుక్న్నమచిలీపట్నంఅగ్్నకి ఆహుత్ అవ్డం జరిగ్ంది.ఈ వషయం తెలుసుక్న్నమచిలీపట్నం
జనస్న ప్రీటి ఇంచార్జ్ శ్రీ బండి ర్మకృష్ణ వెంటనే సపుందించి స్వత్మముజనస్న ప్రీటి ఇంచార్జ్ శ్రీ బండి ర్మకృష్ణ వెంటనే సపుందించి స్వత్మము
వదదాక్వెళ్్లమనోధైర్్ని్ననింపిమచిలీపట్నంజనస్నతరఫున10,000వేలవదదాక్వెళ్్లమనోధైర్్ని్ననింపిమచిలీపట్నంజనస్నతరఫున10,000వేల
రూప్యల ఆరిథూక సహాయని్న అందజేశారు అనంతరం బండి ర్మకృష్ణరూప్యల ఆరిథూక సహాయని్న అందజేశారు అనంతరం బండి ర్మకృష్ణ
మాటా్లడుతూఘటనజరిగ్ఇని్నరోజులైనాప్రభుత్ంనుంచిఎటువంటిసపుందనమాటా్లడుతూఘటనజరిగ్ఇని్నరోజులైనాప్రభుత్ంనుంచిఎటువంటిసపుందన
లేకపోవడంచాలాబ్ధాకరంఅనిప్రభుత్ంవెంటనేసపుందించిఆక్టుంబ్ని్నలేకపోవడంచాలాబ్ధాకరంఅనిప్రభుత్ంవెంటనేసపుందించిఆక్టుంబ్ని్న
ఆదుకోవాలి్సందిగాకోర్రు.అలాగస్చ్ందసంసథూలు,అని్నర్జకీయప్రీటిలుఆదుకోవాలి్సందిగాకోర్రు.అలాగస్చ్ందసంసథూలు,అని్నర్జకీయప్రీటిలు
క్లమతప్రీటిలక్అతీతంగావచిచిఆక్టుంబ్ని్నఆదుకోవాలనికోర్రు.క్లమతప్రీటిలక్అతీతంగావచిచిఆక్టుంబ్ని్నఆదుకోవాలనికోర్రు.
జిలా్ల ఉప్ధ్క్షులు శ్రీ చౌదరి మాటా్లడుతూ ప్రభుత్ం నుంచి ఎటువంటిజిలా్ల ఉప్ధ్క్షులు శ్రీ చౌదరి మాటా్లడుతూ ప్రభుత్ం నుంచి ఎటువంటి
సహాయం అందక పోవడం చాలా బ్ధాకరమని ప్రభుత్ం వెంటనే వారికిసహాయం అందక పోవడం చాలా బ్ధాకరమని ప్రభుత్ం వెంటనే వారికి
న్తనగృహంఏర్పుటుచేయలనిజనస్నప్రీటితరఫునడిమాండ్చేశారు.న్తనగృహంఏర్పుటుచేయలనిజనస్నప్రీటితరఫునడిమాండ్చేశారు.
ఈ కార్క్రమంలో మచిలీపట్నం ఉప్ధ్క్షులు ఎండి సమీర్, కర్రి మహేష్,ఈ కార్క్రమంలో మచిలీపట్నం ఉప్ధ్క్షులు ఎండి సమీర్, కర్రి మహేష్,
కార్దరి్శ వడిడీ చిరంజీవ, ర్మ్ పంచకర్ల, బొపూపుడి చంటి మరియు ఇతరకార్దరి్శ వడిడీ చిరంజీవ, ర్మ్ పంచకర్ల, బొపూపుడి చంటి మరియు ఇతర
జనసైనిక్లుప్ల్్గనా్నరు.జనసైనిక్లుప్ల్్గనా్నరు.

అమర్వతి రైతులకు సంఘీభావం తెలిపిన అమర్వతి రైతులకు సంఘీభావం తెలిపిన 
అంజూరు చక్రధర్అంజూరు చక్రధర్

శతఘ్్న న్్స్: నా్యస్థూనంశతఘ్్న న్్స్: నా్యస్థూనం
నుంచిదేవస్థూనంవరక్అమర్వత్నుంచిదేవస్థూనంవరక్అమర్వత్
రైతులుచేసుతాన్నమహాప్దయత్రైతులుచేసుతాన్నమహాప్దయత్
చితూతారు జిలా్లలో ప్రవేశంచినచితూతారు జిలా్లలో ప్రవేశంచిన
సందర్ంగా,జనస్నప్రీటిచితూతారుసందర్ంగా,జనస్నప్రీటిచితూతారు
జిలా్లకార్దరి్శఅంజూరుచక్రధర్జిలా్లకార్దరి్శఅంజూరుచక్రధర్
అమర్వత్ రైతులను శ్రీకాళహసితాఅమర్వత్ రైతులను శ్రీకాళహసితా
మండలంఆంజనేయపురంగ్రామంమండలంఆంజనేయపురంగ్రామం

దగ్గరకలుసుకొనిసంఘీభావంతెలియచేయడంజరిగ్ంది.దగ్గరకలుసుకొనిసంఘీభావంతెలియచేయడంజరిగ్ంది.

ప్రమాదవశాతుతి మరణంచిన 
జనసైనకుడికి ఆర్క సహాయం అందజేత
శతఘ్్నన్్స్:జనస్నశ్రీపవన్కళా్ణ్ఆశయలనుమ్ందుక్తీసుకెళ్తా,
జనస్నప్రీటికార్క్రమాలో్లఎపుపుడుమ్ందుండేక్రిషటిపలి్లగ్రామానికిచెందిన
దుర్్గ ప్రస్ద్ ప్రమాదస్తుతా మరణించటంతో ఆ క్టుంబ్ని్న ఆరిదాకంగా
ఆదుకోవాలనిజనస్నప్రీటిర్ష్ట్రప్రచారకార్దరి్శబ్బుప్ల్రు,ప్ర్తీపురం
జనసైనిక్లుమరియునాయక్లతోకలసి,క్టుంబ్ని్నపర్మరి్శంచివారికి
10,000రూప్యిలుసహాయంఅందించడంజరిగ్ంది.ప్రస్ద్తలి్లదండ్రులక్
జనస్నప్రీటిఎపుపుడుఅండగాఉంటుందనిభరోస్ఇవ్డంజరిగ్ంది.

సంతాపం తెలియజేసి మనోధైర్యూననిచిచిన జనసేన నాయకులుసంతాపం తెలియజేసి మనోధైర్యూననిచిచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్్స్: ర్జ్లుశతఘ్్న న్్స్: ర్జ్లు
నియోజకవర్గం, పదలాడ జనస్ననియోజకవర్గం, పదలాడ జనస్న
నాయక్లు శ్రీ పంచదార చినబ్బునాయక్లు శ్రీ పంచదార చినబ్బు
తండ్రి శ్రీ పంచదార వీరభద్రర్వుతండ్రి శ్రీ పంచదార వీరభద్రర్వు
ఇటీవల కాలం చేశారు. వీరినిఇటీవల కాలం చేశారు. వీరిని
పర్మరి్శంచడానికి జనస్నపర్మరి్శంచడానికి జనస్న
నాయక్లుపడమటిప్లెంసరపుంచ్నాయక్లుపడమటిప్లెంసరపుంచ్
ఆక్ల చిన్న వెంకట నాయుడు,ఆక్ల చిన్న వెంకట నాయుడు,
ఆక్లసుబ్బుర్వుఅడబ్లర్మ్,ఆక్లసుబ్బుర్వుఅడబ్లర్మ్,
అడబ్ల నరసింహమూరితా, బోనంఅడబ్ల నరసింహమూరితా, బోనం
శ్రీనివాసర్వు, ప్మరితా వరప్రస్ద్,శ్రీనివాసర్వు, ప్మరితా వరప్రస్ద్,
పెదిదారడిడీ మణికంఠ్ శంకరగపతాంపెదిదారడిడీ మణికంఠ్ శంకరగపతాం
మేస్త్రిప్రస్ద్,తలారిశవనాయుడుమేస్త్రిప్రస్ద్,తలారిశవనాయుడు

తదితరులుసంతాపంతెలియజేసిమనోధైర్్ని్నచాచిరు.తదితరులుసంతాపంతెలియజేసిమనోధైర్్ని్నచాచిరు.

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


బుధవారం, 08 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకునేంద్కే ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకునేంద్కే 
“జనంకోసం జనసేన”: పాటంశెటిటా“జనంకోసం జనసేన”: పాటంశెటిటా

గోకవరం ఎంపీడీవో కిషోర్ కుమార్ తో పాటంశెటిటా సూరయూచంద్రగోకవరం ఎంపీడీవో కిషోర్ కుమార్ తో పాటంశెటిటా సూరయూచంద్ర
శతఘ్్నన్్స్:ప్రజాసమస్లుతెలుసుక్నేందుకేజనంకోసంజనస్నశతఘ్్నన్్స్:ప్రజాసమస్లుతెలుసుక్నేందుకేజనంకోసంజనస్న
కార్క్రమాని్నచేపటిటినటు్లజగ్గంపేటనియోజకవర్గజనస్నప్రీటిఇంచార్జ్కార్క్రమాని్నచేపటిటినటు్లజగ్గంపేటనియోజకవర్గజనస్నప్రీటిఇంచార్జ్
ప్టంశెటిటితెలిప్రు.ఆయనగోకవరంమండలంలోపర్టిస్తా..ప్రజలప్టంశెటిటితెలిప్రు.ఆయనగోకవరంమండలంలోపర్టిస్తా..ప్రజల
సమస్లనుతెలుసుకొనివారికితోడుగాఉంటూ,“జనంకోసంజనస్న”సమస్లనుతెలుసుకొనివారికితోడుగాఉంటూ,“జనంకోసంజనస్న”
అనేకార్క్రమందా్ర్గ్రామాలో్లసమస్లపైఎంపీడ్వోకిషోర్క్మార్అనేకార్క్రమందా్ర్గ్రామాలో్లసమస్లపైఎంపీడ్వోకిషోర్క్మార్
క్ ప్రజల సమస్ల తో కూడిన వనత్ పత్రాలను అందజేశారు. ఈక్ ప్రజల సమస్ల తో కూడిన వనత్ పత్రాలను అందజేశారు. ఈ
సందర్ంగాస్ర్చంద్రమాటా్లడుతూ“జనంకోసంజనస్న”కార్క్రమంసందర్ంగాస్ర్చంద్రమాటా్లడుతూ“జనంకోసంజనస్న”కార్క్రమం
నీటితోఎనిమిదిరోజులుపూరతాయిందని,మండలంలోనిప్రత్గ్రామంలోనీటితోఎనిమిదిరోజులుపూరతాయిందని,మండలంలోనిప్రత్గ్రామంలో
పర్టించడం జరుగతుందని అనా్నరు. గ్రామాలో్ల ఉన్న సమస్లనుపర్టించడం జరుగతుందని అనా్నరు. గ్రామాలో్ల ఉన్న సమస్లను
తెలుసుక్నిఆసమస్లపరిష్టకుర్నికికృషిచేయడమేనాతక్షణకరతావ్ంతెలుసుక్నిఆసమస్లపరిష్టకుర్నికికృషిచేయడమేనాతక్షణకరతావ్ం
అనిఅనా్నరు.ప్రజలుఎనో్నసమస్లతోఇబబుందులుపడుతునా్నరనివారిఅనిఅనా్నరు.ప్రజలుఎనో్నసమస్లతోఇబబుందులుపడుతునా్నరనివారి
సమస్లను నా సమస్లుగా భావంచి వాటి పరిష్టకుర్నికి నిరంతరంసమస్లను నా సమస్లుగా భావంచి వాటి పరిష్టకుర్నికి నిరంతరం
కృషిచేస్తాననిమండలప్రజలక్తెలియజేశారు.సమవారంనాడుకొని్నకృషిచేస్తాననిమండలప్రజలక్తెలియజేశారు.సమవారంనాడుకొని్న
సమస్లనుఅధకారులక్తెలియజేశామని,ఆ సమస్లపైఅధకారులుసమస్లనుఅధకారులక్తెలియజేశామని,ఆ సమస్లపైఅధకారులు
స్నుకూలంగాసపుందించిఆసమస్లపరిష్టకుర్నికికృషిచేస్తామనడంస్నుకూలంగాసపుందించిఆసమస్లపరిష్టకుర్నికికృషిచేస్తామనడం
శుభస్చకమని అనా్నరు. ప్రజలక్ ఏ కషటిం వచిచినా జనస్న ప్రీటికిశుభస్చకమని అనా్నరు. ప్రజలక్ ఏ కషటిం వచిచినా జనస్న ప్రీటికి
తెలియపరిస్తా ప్రజలక్ జనస్న ప్రీటి ఎల్లపుపుడూ అండగా ఉంటుందనితెలియపరిస్తా ప్రజలక్ జనస్న ప్రీటి ఎల్లపుపుడూ అండగా ఉంటుందని
అనా్నరు.ఈకార్క్రమంలోగోకవరంమండలంజనస్నప్రీటినాయక్లు,అనా్నరు.ఈకార్క్రమంలోగోకవరంమండలంజనస్నప్రీటినాయక్లు,
కార్కరతాలు,అభిమానులుప్ల్్గనా్నరు.కార్కరతాలు,అభిమానులుప్ల్్గనా్నరు.

అగనిప్రమాదంల్ నర్శ్రయులకు ఆర్క సహాయం, అగనిప్రమాదంల్ నర్శ్రయులకు ఆర్క సహాయం, 
నతాయూవసర వసుతివులు అందజేసిన జనసేననతాయూవసర వసుతివులు అందజేసిన జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: కాట్రేనికోన మండలంలోని తామర చెరువు గ్రామంలో ఇటీవలశతఘ్్న న్్స్: కాట్రేనికోన మండలంలోని తామర చెరువు గ్రామంలో ఇటీవల
జరిగ్న అగ్్నప్రమాదంలో ఇళ్్ళ దగదామై నిర్శ్రయులైన క్టుంబ్లను పర్మరి్శంచినజరిగ్న అగ్్నప్రమాదంలో ఇళ్్ళ దగదామై నిర్శ్రయులైన క్టుంబ్లను పర్మరి్శంచిన
మ్మిముడివరంనియోజకవర్గజనస్నప్రీటిఇంచార్జ్పితానిబ్లకృష్ణమరియుజనస్నమ్మిముడివరంనియోజకవర్గజనస్నప్రీటిఇంచార్జ్పితానిబ్లకృష్ణమరియుజనస్న
నాయుక్లు.అనంతరంవారికివస్్రాలు,4వేలుఆరిథూకసహాయం,50కేజీలబ్య్ం,నాయుక్లు.అనంతరంవారికివస్్రాలు,4వేలుఆరిథూకసహాయం,50కేజీలబ్య్ం,
నితా్వసర్లు అందజేసి వారి పిల్లలక్ నాలుగ జతల యూనిఫార్ముస్, పుసతాకాలునితా్వసర్లు అందజేసి వారి పిల్లలక్ నాలుగ జతల యూనిఫార్ముస్, పుసతాకాలు
సమకూరుస్తానని అలాగ జనస్న ప్రీటి అండగా ఉంటుందని తెలియజేస్రు. అలాగసమకూరుస్తానని అలాగ జనస్న ప్రీటి అండగా ఉంటుందని తెలియజేస్రు. అలాగ
ఇటీవలఅనారోగ్ంతోచికిత్సపందికోలుక్ంటున్నప్రమ్ఖప్త్రికేయులుర్ంబ్లఇటీవలఅనారోగ్ంతోచికిత్సపందికోలుక్ంటున్నప్రమ్ఖప్త్రికేయులుర్ంబ్ల
వష్్ణనువారిస్గృహమ్నందుపలకరించివారిఆరోగ్ంపరిసిథూత్తెలుసుక్నివారికివష్్ణనువారిస్గృహమ్నందుపలకరించివారిఆరోగ్ంపరిసిథూత్తెలుసుక్నివారికి
ధైర్్ని్నచెపపుటంజరిగ్ంది.ధైర్్ని్నచెపపుటంజరిగ్ంది.

అగని ప్రమాదంల్ గాయపడిన వయూకితికి ఆర్క అగని ప్రమాదంల్ గాయపడిన వయూకితికి ఆర్క 
సాయం అందించిన జనసైనకులుసాయం అందించిన జనసైనకులు

శతఘ్్నన్్స్:  శ్రీకాక్ళం జిలా్ల కవటిమండలం జమీందారిపుటుటిగశతఘ్్నన్్స్:  శ్రీకాక్ళం జిలా్ల కవటిమండలం జమీందారిపుటుటిగ
చెందిననాగలహరికృష్ణవారుఉండేచోటఅగ్్నప్రమాదంజరిగ్ంది.చెందిననాగలహరికృష్ణవారుఉండేచోటఅగ్్నప్రమాదంజరిగ్ంది.
ఈప్రమాదమ్లోఅతనిరండుకళ్్ళ,అతనిక్డిచెయి్దబబుత్నా్నయి.ఈప్రమాదమ్లోఅతనిరండుకళ్్ళ,అతనిక్డిచెయి్దబబుత్నా్నయి.
వీరు పేద క్టుంబ్నికి చెందినవారు. వీరి పరిసిథూత్ని  గమనించినవీరు పేద క్టుంబ్నికి చెందినవారు. వీరి పరిసిథూత్ని  గమనించిన
జనసైనిక్లు అందరూ కలిసి 10000/- రూప్యలు మరియుజనసైనిక్లు అందరూ కలిసి 10000/- రూప్యలు మరియు
నితా్వసరసరుక్లనుజనస్ననాయక్లుదాసరిర్జుగారిచేతులనితా్వసరసరుక్లనుజనస్ననాయక్లుదాసరిర్జుగారిచేతుల
మీదగాఇవ్డంజరిగ్ంది.వారుమాటా్లడుతూజనస్నఅధనేతశ్రీపవన్మీదగాఇవ్డంజరిగ్ంది.వారుమాటా్లడుతూజనస్నఅధనేతశ్రీపవన్
కళా్ణ్గారిస్వాస్పురితాతోఆపదలోఉన్నవారినిమానవత్ంతోప్రత్కళా్ణ్గారిస్వాస్పురితాతోఆపదలోఉన్నవారినిమానవత్ంతోప్రత్
ఒకకురూ ఆదుకోవడంమ్ఖ్ కరతావ్మని అనా్నరు. ఈ కార్క్రమంలోఒకకురూ ఆదుకోవడంమ్ఖ్ కరతావ్మని అనా్నరు. ఈ కార్క్రమంలో
జనస్ననాయక్లుమరియుజనసైనిక్లుప్ల్్గనడంజరిగ్ంది.జనస్ననాయక్లుమరియుజనసైనిక్లుప్ల్్గనడంజరిగ్ంది.

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

