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*ముంపునకు గురయ్యేది 373 గ్రామాలు ....ఖాళీ చేయుంచినవి 25
*నిర్వాసితులయ్యేది 106006 కుటుంబాలు....పునర్వాసుం కల్పుంచిుంది 6351 కుటుంబాలకే
*కట్టాలసిన పునర్వాస కాలనీలు 213....పూర్తయనవి 28
*పరిహారుం చెల్లుంచాలసిుంది రూ.8112 కోట్ల....చెల్లుంచిుంది 580 కోట్్ల
*అడుగడుగునా ప్రభుతవా నిర్లక్ష్ుం – బాధితుల నిర్వాదుం
 
వాళ్లుంతా సామానయే ప్ర జ లు...
తర త ర్లుగా సుంక్ర ముంచిన పొలాలని వ దులుకునని వారు...
ఉనని ఊరిని, ఇుంటినీ విడిచి వ ల స పోయన వారు...
ఆదాయుం లేక  అల మ టిస్్తనని వారు...
అషటా క ష్టాలు ప డుతునాని ఆస ర్ లేనివారు...
మ రి వాళ్్ల చేసిన నేరుం ఏమటో తెలుసా?
ప్ర భుతవాుం మాట లు న మ్మ డుం!
అధికారుల హామీల పై ఆశ లు పుంచుకోవ డుం!
ఇుంత కీ వాళ్లుంతా ఎవ రు?
ప్ర తిష్ఠాత్మ క మైన పోల వ రుం ప్రాజెకుటా కార ణుంగా నిర్వాసితులైన గ్రామాల వారు...
నిజానికి వాళ్్ల చేసిుంది అపూరవా మైన తాయేగుం!
ల క్ లాది ఎక ర్ల ను స సయే శ్యేమ లు చేయ డానికి ఉనని ప ళుంగా ఆస్్తలని 
వ దులుకోడానికి సిద్ధ ప డిన ఆద ర్ుం.
అలాుంటి వారి తాయేగానికి, ఆదర్్నికి ఓ అర్ుం లేకుుండా చేస్తుంది ప్ర భుతవాుం!
ఆ సామానుయేలు చేసిన తాయేగుం ఏమటో, వాళ్లుంద రూ ఇపు్పడు నానా క ష్టాలు 
ప డ డానికి కార ణుం ఏమటో తెలుస్కోవాలుంట్, దేశుంలోనే అతి పద్దదిగా పేరు 
ప డిన పోల వ రుం బ హుళార్ సాధ క ప్రాజెకుటా గురిుంచి తెలుస్కోవాల.
 
వివ రాలు ఘ నం...వాస్త వాలు ఘోరం!
పోల వ రుం ప్రాజెకుటా ఒక్క ఆుంధ్ర ప్ర దేశ్ కే కాదు, మొత్తుం దేశ్నికే ప్ర తిష్టాత్మక మైన ది. ఉభ య గోదావ రి జిలా్లలో్ల ల క్ లాది ఎక ర్ల కు సాగునీరు, ల క్ లాది ముంది ప్ర జ ల కు తాగునీరు 
అుందిుంచ డుంతో పాట విదుయేదుత్ప తి్తకి కూడా దోహ ద ప డే బ హుళ ప్ర యోజ న క ర మైన ప్రాజెకుటా ఇది. ద క్షిణ గుంగ గా పేరుందిన గోదావ రి న దిపై నిరి్ముంచే ఈ ప్రాజెకుటా వివ ర్ల నీని 
ఘ నుంగానే ఉుంట్య. అయతే ఈ ప్రాజెకుటా కిుంద క ట్టా భారీ ఆన క టటా , దానికి ఇరు ప క్క లా నిరి్ముంచే కాలువ ల వ ల్ల అనేక ప ల్ల పు ప్రాుంతాలు నీటితో నిుండిపోతాయ. అలా మనిగిపోయ్ 
ప్రాుంతాలో్ల వుంద లాది గ్రామాలు కూడా ఉనానియ. వాటిలో అనేక గిరిజ న గ్రామాలు, సామానయే గ్రామాలు కూడా ఉనానియ. అలా మొత్తుం 222 రెవెన్యే గ్రామాల కు చెుందిన 373 
గ్రామాలు ముంపున కు గుర వుతాయ ని అుంచ నా వేశ్రు. ఆయా గ్రామాలో్ల ఉుండే ల క్ కు పైగా కుటుంబాల వారిని వేర్ చోటకు త ర లుంచాల ని ప్ర తిపాదిుంచారు. క చిచితుంగా చెపా్పలుంట్ 
1,06,006 కుటుంబాల వారు తర త ర్లుగా ఉుంటనని త మ ఊరిని, సుంత ఇళ్ల ని, చెటటా చేమ లని వ దులుకుని వ ల స పోవాల. ఇుంత ముంది నిర్వాసితులుగా మార్ ఒక ప్రాజెకుటాను 
నిరి్ముంచాల ని త ల పటటా డుం దేశుంలోనే ఇదే ప్ర థ ముం. ప్రాజెకుటా ప రుంగా నిర్వాసితులుగా మార్ వారి కోసుం వేర్ ప్రాుంతాలో్ల కాల నీలు క టిటాుంచాల ని, వారికి ప రిహార్లు అుందిుంచి వాటిలోకి 
త ర లుంచాల ని ప్ర భుతవాుం సుంక ల్పుంచిుంది. ఆ మేర కు అధికారులు ఆయా ప్రాుంతాల  వారుంద రినీ క లసి గ్రామాలు ఖాళీ చేస్్త ల క్ లాది రూపాయ ల ప రిహారుంతో పాట, స క ల సౌక ర్యేల తో 
కూడిన ప కా్క కాల నీల లో నివాసుం అుందిసా్తమ ని హామీలు ఇచాచిరు. వాళ్ల ఇళ్్ల, పొలాల ప రిధిలో ఉుండే చెట్ల కు కూడా ప రిహారుం ఇప్్పసా్తమ ని చెప్్ప ఒప్్పుంచారు. ఫ లతుంగా ఆయా 
గ్రామాలో్ల ఉనని గిరిజ నులు, సామానుయేలు త మ ఆస్్తలని ఉనని ప ళుంగా తాయేగుం చేయ డానికి సిద్ధ ప డాడారు. అుంతేకాదు, త మ పొలాల ని, ఇళ్ల ని కూడా ప్రభుతావానికి అప్ప గిుంచారు. ఇుంత వ ర కు 
బాగానే ఉుంది. కానీ ప్ర భుతవాుం చెప్్పన టటా వారికి కాల నీలు నిరి్ముంచ డుంలోను, ప రిహారుం అుందిుంచ డుంలోను జ రుగుతునని తీవ్ర మైన ఆల సయేుం, వాళ్ల తాయేగానిని ప రిహాసుం చేస్తుంది. పొలాలని 
అప్ప గిుంచ డుం వ ల్ల వీరిలో చాలా ముందికి ఉపాధి లేకుుండా పోయుంది. ఊళ్ల కి ఊళ్ల లో ఇదే ప రిసి్తి కాబ టిటా వాళ్లకి కూల ప ని కూడా దొర క ని దుసి్తి చాలా చోట్ల క నిప్స్తుంది. అయతే 
ఏళ్్ల గ డిచిపోతునాని వాళ్ల కి క టిటా ఇసా్తమ నని కాల నీల ప ని పూరి్తకాక పోవ డుంతో ఈ ప్రాజెకుటా నిర్వాసితులో్ల అతయే ధికుల పరిసి్తి రెుంటికీ చెడడా ర్వ డిలా త యారుంది.
 
చేష్ట లుడిగిన జ గ న్ ప్ర భుత్ం
పోల వరుం ప్రాజెకుటా నిర్వాసితుల కు ఇచేచి ప రిహార్నిని ప ది ల క్ ల వుంతున పుంచుతాన ని వైకాపా అధినేత జ గ న్ పాద యాత్ర సుంద ర్ుంగా హామీ ఇచాచిరు. వాళ్ల కి స క ల సౌక ర్యేల తో కూడిన 
కాల నీలను తవా రితుంగా అుంద జేసా్తన ని న మ్మ బ లకారు. “ఆ మాట లని న మ్మ మేముంద రుం ఓట్సి గెలప్ుంచాుం. కానీ మూడేళ్ల వుతునాని మా ప రిసి్తి మార లేదు” అుంటూ ఇపు్పడు పోల వ రుం 
నిర్వాసితులు బాహాటుంగానే విమ రి్స్్తనానిరు. విమ రి్ుంచ డ మే కాదు నిర స న లు, నిర్హార దీక్ లు సైతుం చేశ్రు. అయన ప్ప టికీ వాళ్ల దుసి్తికి ఇప్ప టికీ అతీగ తీ లేదు. నిర్వాసితులో్ల 
అతయే ధికులు కుండ ల పైకి వెళ్్ల తాతా్కలక గుడిసెలు వేస్కుని కాల క్షేపుం చేస్్తనానిరు. కార ణుం వీరికోసుం నిరి్మసా్తమ నని కాల నీల లో ప నులు న త్త న డ కన సాగుతుుండ డ మే. ఈ కాల నీల 
నిర్్మణ ప నులు కేవలుం ఇర వై శ్తుం మాత్ర మే జ ర గ డుం ప్ర భుతవా ప ర మైన నిర్ల క్షయేనికి నిద ర్ నుంగా నిలుస్తుంది. మొత్తుం 373 గ్రామాలకు కేవ లుం 25 గ్రామాల వారినే ఇప్ప టిదాకా 
త ర లుంచారు. ఇుంకా 348 గ్రామాల వారిని త ర లుంచాలసి ఉుంది. చాలా ముంది అసుంపూరి్తగా నిరి్ముంచిన కాల నీల కే వెళ్్ల అర కర వ స తుల మ ధయే అషటా క ష్టాలు ప డుతునానిరు. చాలా కాల నీల లో 
ఇళ్ల కు త లుపులు లేవు. సానినాల గ దుల కు సైతుం గుమా్మలు పటటా కపోవ డుంతో త డిక లో, చీర లో అడడాుం పటటాకుని అవస్ లు ప డుతునని కుటుంబాలు వేల లో్ల ఉనానియ. పోనీ ప రిహార మైనా 
అుందిుందా అుంట్, అదీ అుంతుంత మాత్ర మే. నిర్వాసితుల కు మొత్తుం 8,112 కోట్ల రూపాయ లను అుందిుంచాలసి ఉుండ గా ఇుంత వ ర కు కేవలుం 580 కోట్ల రూపాయ ల నే ఇచాచిరు. ఇది 
జాతీయ ప్రాజెకుటా కాబ టిటా ఇట ర్ష్ట్ర ప్ర భుతవాుం, అట కేుంద్ర ప్ర భుతవాుం కూడా నిధుల ను స మ కూర్చిలసి ఉుంది. కానీ కాల నీల నిర్్మణుంలో, ప రిహారుం అుంద జేత లో ప్ర గ తిని చూప్ుంచి 
పోల వ రుం ప్రాజెకుటా అథారిటీకి నివేదిస్్తనే, కేుంద్రుం ఆ మేర కు నిధుల ను విడుద ల చేస్్తుంది. అయతే జ గ న్ ప్ర భుతవాుం చేయాలసిన పనుల లోనే తీవ్ర మైన జాపయేుం, నిర్ల క్ష్ుం, బాధయే తార్హితయేుం 

ఎదురవుతుుండ డుంతో నిర్వాసితుల బాధ లు తీర డుం లేదు. ఇుంత పద్ద ప్రాజెకుటా ప నుల నీని యుద్ధ ప్రాతిప దిక 
మీద పూరి్త కావ ల సి ఉుంటుంది. అలా జ రిగిన పు్పడే నిధుల విడుద ల స క్ర ముంగా జ రిగి ప్రాజెకుటా ప్ర యోజ నుం 
నెర వేర డుంతో పాట, నిర్వాసితుల బాధ లు కూడా తీరుతాయ. అయతే తీవ్ర ఆరి్క సుంక్షోభుంలో ప డిపోయన 
జ గ న్ ప్ర భుతవాుం, త న ప రిధిలో జ ర గాలసిన ప నుల సుంగ తి చూస్కోకుుండా, కేుంద్రుం నుుంచి ర్వాలసిన నిధుల 
మీదే త ప్పుంతా నెట్టా ప్ర య తనిుం చేస్తుంది. ఫ లతుంగా ప్రాజెకుటా ప నులో్ల దాదాపు ప్ర తిషటాుంభ న ఏర్ప డుతోుంద ని 
ప్ర తిప క్షలు ఆరోప్స్్తనానియ. జ గ న్ ప్ర భుతవాుం ఈ ప్రాజెకుటాను 2021 మే క లా్ల పూరి్త చేసా్తమ ని మొద టో్ల 
చెపు్పకచిచిుంది. త ర్వాత ఆ గ డువును 2022 ఏప్రిల్ కి మారిచిుంది. ప్ర స్్తత ప రిసి్తిని గ మ నిస్్త ఆ గ డువుకు 
పూరి్త కావ డుం అసాధయేమ నే చెప్ప వ చుచి. ఎుందుకుంట్ ఇుంత వ ర కు నిర్వాసితుల సామాజిక , ఆరి్క సర్వా సైతుం 
పూరి్త కాలేదు. కాల నీల కోసుం, నిర్వాసితుల కు అుందిుంచ డుం కోసుం త ల పటిటాన ప్ర తాయేమానియ భూస్క ర ణ 
కూడా అతీగ తీ లేకుుండా ఉుంది. నిర్వాసితుల కోసుం నిరి్ముంచాలసిన కాల నీలు మొత్తుం 213 ఉుండ గా, ఇప్ప టి 
వ ర కు కేవ లుం 28 మాత్ర మే అయాయేయుంట్ ప రిసి్తి ఎుంత ద య నీయుంగా ఉుందో అర్ుం అవుతుుంది. ఇలా 
పూర్త యన కాల నీలో్ల కూడా అనేక స మ సయే లు తాుండ విస్్తనని య దార్ుం క నిప్స్తుంది. ప్రాజెకుటా నిర్వాసితుల 
కోసుం పోల వ రుం, గోపాల పురుం, కయయే ల గూడుం, బుట్టాయగూడుం, జీలుగుమల్ల, జుంగారెడిడాగూడుం, 
దేవీప టనిుం త దిత ర ప్రాుంతాలో్ల కాల నీల నిర్్మణానిని చేప టిటానా ఒక్క కాల నీలో కూడా స దుపాయాలు స రిగా 
లేక పోవ డుం జ గ న్ ప్ర భుతవా నిష్్కరియాప ర తావానికి, ఉదాసీన త కి నిలువెతు్త సాక్ష్ుంగా కనిప్స్తుంది.

పోలవరం...వారికోశాపం

కొనసాగింపు 2వ పేజీలో...కొనసాగింపు 2వ పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పంజాబ్ సంఘటన దురదృష్టకరం: జనసేనాని
శతఘ్ని న్యేస్:  పుంజాబ్ ర్ష్ట్రుంలో ప్రధానముంత్రి శ్రీ నర్ుంద్ర మోదీకి ఎదురన సుంఘటనను 
దురదృష్ణకరుంగా భావిస్్తనానినని జనస్న పారీటా అధయేక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ ఒక ప్రకటనలో 
తెలపారు. దేశ ప్రధాని ప్రయాణుంలో 20 నిమష్లపాట ముందుకు వెళ్లలేక రోడుడాపైనే ఆయన 
కారు నిలచిపోయ్ పరిసి్తి అవాుంఛనీయుం. ప్రజాసావామయేుంలో నిరసన వయేక్తుం చేయడుం ప్రజల 
హకే్క అయనప్పటికీ ప్రధాని భద్రతకు ఇబ్ుంది కలగేలా ఆ నిరసన ఉుండర్దని భావిస్్తనానిను. 
ఎటవుంటి పరిసి్తులలోన్ ప్రధానముంత్రి గౌరవానికి భుంగకరుంగా ఏ పారీటా ప్రభుతవామైనా, 
ఎటవుంటి వయేకు్తలైనా ప్రవరి్తుంచర్దు. ప్రధానముంత్రిని గౌరవిుంచడుం అుంట్ మన జాతిని, మన 
దేశ్నిని గౌరవిుంచడమే. ఈ దుససిుంఘటన కావాలని చేసినట్ల నేను భావిుంచడుం లేదు. అయతే 
ప్రధానముంత్రి ఇతర ర్ష్్రాలలో పరయేటనకు వచిచినపు్పడు ప్రోటోకాల్సి ను తు.చ. తప్పకుుండా 
పాటిుంచవలసిన బాధయేత ఆయా ర్ష్్రాలపైనే ఉుంటుంది. ఇది సరవావిదితమే. మరోసారి 
ప్రధానముంత్రికిగానీ, అతయేుంత బాధయేతాయుతమైన ర్జాయేుంగ పదవులో్ల ఉననివారెవరికీ ఇటవుంటి 
పరిసి్తి ఎదురుకాకూడదని కోరుకుుంటనానిను. కి్లషటా పరిసి్తులో్ల సుంయమనుం పాటిుంచిన శ్రీ 
నర్ుంద్ర మోదీకి గౌరవపూరవాక అభినుందనలు తెలయచేస్్తనానినని జనస్నాని అనానిరు.

ఉత్తరాంధ్రలో జనసేన 
సంసాథాగత నిరామాణానికి 

త్రిసభయూ కమిటీ
శతఘ్ని న్యేస్:  ఉత్తర్ుంధ్రలోని మూడు జిలా్లలలో 
జనస్నను బలోపేతుం చేయడానికి పారీటా అధయేక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ చరయేలు చేపట్టారు. ముందుగా 
పారీటాలో జిలా్ల సా్య నుుంచి గ్రామసా్య వరకు 
కమటీల నిర్్మణుం పూరి్త చేసి ఆ తరువాత విస్తృతుంగా 
పరయేటిుంచాలని నిర్ణయుంచారు. ఇుందులో భాగుంగా 
పారీటాలోని మగుగురు సీనియర్ నాయకులతో ఒక 
త్రిసభయే కమటీని నియముంచారు. ఈ కమటీలో పారీటా 
పొలట్ బ్యేరో సభుయేలు శ్రీ అర్హన్ ఖాన్, పారీటా ర్జకీయ 
వయేవహార్ల కమటీ సభుయేలు శ్రీ పుంతుం నానాజీ, శ్రీ 
మతా్త శశిధర్ సభుయేలుగా ఉుంట్రు. తొలుత జిలా్ల 
కమటీలు, ఆ తరువాత ముండల, గ్రామ కమటీల 
నిర్్మణుం పూర్తయ్యే విధుంగా ఈ కమటీ చరయేలు 
చేపడుతుుంది. పారీటా అధయేక్షుల సూచనల మేరకు ఈ 
త్రిసభయే కమటీ సుంసా్గత నిర్్మణానిని పూరి్త చేస్్తుంది.

 
అంచ నాలు పెరుగుతునాని ఆచ ర ణ శూనయూం
ప్ర తిష్ఠాత్మ క మైన ఈ ప్రాజెకుటా అుంచ నాలు మాత్రుం అుంత కుంత కు 
పరుగుతునానియ. 2017-18 నాటి ధ ర ల ప్ర కారుం ఈ ప్రాజెకుటా 
అుంచ నా వయే యుం 35,950 కోట్ల రూపాయ లు. తాజాగా స వ రిుంచిన 
ధ రల ప్ర కారుం దీని వయే యుం 55,548.87 కోట్లకు పరిగిుంది. 
అయనా ప్ర భుతవా ప రుంగా చోట చేస్కుుంటనని నిర్ల క్ష్ుం వ ల్ల 
ప నులు అర కర గానే సాగుతునానియ. మొత్తుం ల క్ష ఆరువేల ఏడు 
కుటుంబాల ను త ర లుంచాలసి ఉుండ గా, ఇుంత వ ర కు త ర లుంచిన 
కుటుంబాలు కేవ లుం 6,351 మాత్ర మే అుంట్ ప రిసి్తిని వేర్ 
చెప్ప క్క ర లేదు. ఏకుంగా 2.91 ల క్ ల హెకాటార్ల భూమకి సాగునీటిని, 
540 గ్రామాల ప్ర జ ల కు తాగునీటిని అుందిుంచ డుంతో పాట 960 
మెగావాట్ల విదుయేదుత్ప తి్తని సాధయేుం చేస్ ఈ భారీ ప్రాజెకుటా క థ ఎప్ప టికి 
ఓ కలకి్క వ స్్తుంద నేది అుంతుప టటా ని ప్ర శని గా మగిలుంది. ఇుందుకు 
జ వాబుదారీ మాత్రుం పూరి్తగా జ గ న్ ప్ర భుతావానిదే అన డుంలో ఏమాత్రుం 
సుందేహుం లేదు. అయనా కేుంద్ర ప్రభుతవాుం కూడా పరయేవేక్ణ పుంచాల. 
సకాలుంలో పనులు పూర్తయ్యేుందుకు తగిన చరయేలు తీస్కోవాల. 
నిధుల విడుదలలో జాపాయేనిని నివారిుంచాల.
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శ్రీకందులదుర్గేష్అధ్యక్షతనతూర్పుగోదావరిజిల్లా
కార్యవరగేసమావేశం

శతఘ్ని న్యేస్: తూరు్పగోదావరి జిలా్ల 
జనస్న పారీటా అధయేక్షులు శ్రీ కుందుల దుర్గుష్ 
మరియు ర్మచుంద్రపురుం నియోజకవరగుుం 
జనస్న పారీటా ఇనాచిర్జ్ శ్రీ పోలశెటిటా చుంద్రశేఖర్ 
ఆధవారయేుంలో తూరు్పగోదావరి జిలా్ల కారయేవరగు 
సమావేశుం ఏర్్పట చేయడుం జరిగిుంది. 
ఈ సమావేశుంలో జనస్న పారీటా PAC 
సభుయేలు, ప్తాని బాలకృష్ణ, మతా్త శశిధర్, 

జిలా్ల జనస్న పారీటా ఇుంచార్జ్ లు శెటిటాబతు్తల ర్జబాబు, బుండారు శ్రీనివాసర్వు, పాటుంశెటిటా 
సూరయేచుంద్ర, మాకినీడి శేషుకుమారి, మేడ గురుదత్త ప్రసాద్, తుమ్మల ర్మసావామ, వరుపుల 
తమ్మయయేబాబు, అతి్త సతయేనార్యణ, మర్రెడిడా శ్రీనివాసర్వు, ర్మచుంద్రపురుం నియోజకవరగుుం 
నుుండి జిలా్ల కారయేదరు్లు బుుంగా ర్జు, సుంపతి సతయేనార్యణ మూరి్త, డేగల సతీష్, జిలా్ల 
సుంయుక్త కారయేదరి్ యాళ్ళ వేణుగోపాలర్వు, జనస్న పారీటా వీరమహిళలు గుంట్ సవారూప, 
ప్రియా సౌజనయే, స్ుంకర కృష్ణవేణి, మానస, బోడపాటి ర్జేశవారి తదితర వీరమహిళలు ర్ష్ట్ర 
మరియు జిలా్ల కారయేవరగు సభుయేలు పాల్గునడుం జరిగిుంది.

జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్్టలు
శతఘ్ని న్యేస్:  తెలుంగాణ ర్ష్ట్ర ఇుంచార్జ్ శ్రీ 
శుంకర్ గౌడ్ మరియు ఉమ్మడి ఖమ్ముం జిలా్ల 
ఇుంచార్జ్ శ్రీ ర్మ్ తాళ్్ళరి ఆదేశ్ల మేరకు 
మరియు ర్ష్ట్ర యువజన విభాగ అధయేక్షులు శ్రీ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్, ఉమ్మడి ఖమ్ముం జిలా్ల యువజన 
విభాగ అధయేక్షులు డేగల ర్మల సూచనల 

మేరకు భద్రాద్రి కత్తగూడుం జిలా్ల కత్తగూడుం నియోజకవరగుుంలో పాలవాుంచ పటటాణుంలో నలుగురి 
మృతికి కారణుంగా భావిస్్తనని అనుమానితుడు కత్తగూడుం ఎమె్మలేయే వనమా వెుంకట్శవారర్వు 
కుమారుడు ర్ఘవ్ ను విచారిుంచి కఠినుంగా శిక్షిుంచాలని జనస్న నిరసన తెలపటుం జరిగిుంది. 
శ్ుంతియుతుంగా నిరసన చేస్్తనని జనస్న నాయకులను అక్రముంగా అరెస్టా చేసిన పోలీస్లు. 
ఈ నిరసన కారయేక్రముంలో యువజన విభాగుం ఉమ్మడి ఖమ్ముం జిలా్ల ఉపాధయేక్షుడు బాకీ స్నీల్, 
యువజన విభాగుం ఆరగునైజిుంగ్ సెక్రటరీ మైలవరపు మణికుంఠ, యువజన విభాగుం సెక్రెటరీ గరిక 
ర్ుంబాబు, యువజన విభాగుం ఎగిజ్కూయేటివ్ కమటీ మెుంబర్ గుుండ్ల పవన్ కళాయేణ్, జనసైనికులు 
బానాల శ్రీకాుంత్, బ్రహ్ముం, గొల్లపల్ల ర్ుంబాబు, కుండ దేవా ఉమ్మడి ఖమ్ముం జిలా్ల విదాయేరి్ 
విభాగుం కారయే నిరవాహణ మెుంబర్ కడిమే వుంశీ, గొల్ల వీరభద్రుం, మలకలపల్ల ముండల జనస్న 
నాయకులు తాటికుండ ప్రవీణ్ కుమార్, పొడిచేటి చినానిర్వు చామరి్త స్ధాకర్, కుందుకూరి 
వినీత్, అననిపురెడిడాపల్ల ముండల నాయకులు తలారి ర్జు, నరసిుంహార్వు తదితరులు పాల్గునానిరు.

నూతనసంవత్సరకా్యలండర్ను
ఆవిష్కరించినకందులదుర్గేష్

శతఘ్ని న్యేస్: తూరు్పగోదావరి జిలా్ల, న్తన సుంవతసిరుం సుందర్ుంగా 
జనస్న పారీటా నాయకులు ఆకులు బుజిజ్, చిక్కుం భీమడు, గుండి 
మణికుంఠ సావామ, తాళ్ల రవి తదితరులు మద్రిుంచిన న్తన సుంవతసిరుం 
కాయేలుండరుని శుక్రవారుం జనస్న పారీటా జిలా్ల అధయేక్షులు గౌ౹౹ శ్రీ కుందుల 
దుర్గుష్, అమలాపురుం నియోజకవరగుుం ఇుంచార్జ్ శెటిటాబతు్తల ర్జబాబు, 
వివిధ ర్ష్ట్ర కారయేవరగు సభుయేలు, జిలా్ల కారయేవరగు సభుయేలు మరియు ఇనాచిరిజ్ల 
సమక్ుంలో ఆవిష్కరిుంచడుం జరిగిుంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనానికిఅండగాజిల్లాకార్యవరగేం,
మండల్ధ్యక్షులతోసమావేశంలోపాల్గేనను

బండార్శ్రీనివాస్
*తూరుపుగోదావరి జిల్లా నలుమూలల నంచి హాజరైన జనసేన జిల్లా 
కారయూదరుశులు.
*జనసేన పార్్ట మండల న్తన అధయూక్షులతో కలిసి భార్ ఎతు్తన 
సమావేశం.
*దిశానిర్దేశం చేసిన జనసేన పార్్ట జిల్లా రథసారథి కందుల దుర్గేష్.
శతఘ్ని న్యేస్: తూరు్పగోదావరి జిలా్ల, జనస్న పారీటా జిలా్ల కారయేదరు్లు, 
ముండల అధయేక్షులతో జిలా్ల రథసారథి కుందుల దుర్గుష్ అధయేక్తన, 
పలువురు జనస్న ప్రమఖ నాయకులు, జనసైనికులు, పలువురు 
న్తనమగా ఎనినికైన ముండలాల అధయేక్షుల సమక్ుంలో జిలా్ల 
కారయేవరగుమ సభుయేలతో, నియోజకవరగు ఇనాచిరిజ్లతో, జిలా్ల అధయేక్షులు 
కుందుల దుర్గుష్ అధయేక్తన ర్మచుంద్రపురుం నియోజకవరగుుంలో 
సమావేశుం జరిగిుంది. ఈ సమావేశుంలో జిలా్ల అధయేక్షులు కుందుల దుర్గుష్ 
తూరు్పగోదావరి జిలా్లలో కత్తగా నియముంచిన పలు ముండలాల జనస్న 
పారీటా అధయేక్షులకు పలు మఖయే సూచనలు సలహాలు ఇసూ్త, ప్రసుంగిుంచారు. 
జిలా్ల కారయేవరగుుం సభుయేలు మరియు నియోజకవరగు ఇనాచిరుజ్లు కత్తగా 
ఎనినికైన ముండల జనస్న అధయేక్షులకు సావాగతుం పలకి శుభాకాుంక్లు 
అుందజేశ్రు. అనుంతరుం కత్తపేట నియోజకవరగుుం ఇనాచిరిజ్ బుండారు 
శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ… జనస్న పారీటాని, జనస్నాని ఉననితమైన 
ఆశయాలతో ముందుకు తీస్కెళ్్తనానిరని, ఎక్కడ ఎలాుంటి మచచి, మరక 
లేని నిజాయతీపరుడైన ఏకైక ర్జకీయనాయకుడిగా పవన్ కళాయేణ్ 
ప్రజల హృదయాలలో ఉనానిరని, ఈ సుందర్ుంగా పలువురు ప్రజలు 
మారు్ప కోరుకుుంటనానిరని, జనస్నాని వారి స్వలను కనియాడుతూ, 
జనస్నాని లాుంటి ఒక గొప్ప నాయకుని నాయకతవాుంలో మనముంతా 
పని చేస్్తననిుందుకు చాలా గరవాపడుతునానిమని, బుండారు శ్రీనివాస్ 
తెలయజేశ్రు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనఆధ్వర్యంలోపేదప్రజలఆకలి
నింపేప్రయతనుంగా“ఆహారనిధి”

శతఘ్ని న్యేస్: ఆుంధ్రుల అననిపూర్ణ శ్రీమతి డొకా్క సీతమ్మ సూ్పరి్తతో 
జనస్నాని శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ ఆశయుంకై పేదప్రజల ఆకల నిుంపే 
ప్రయతనిుంగా “ఆహార నిధి” అనే కారయేక్రమానిని జనస్న దక్షిణ 
నియోజకవరగుుం మఖయే నాయకులు శ్రీ గోప్ కృష్ణ (GK) సుంయుక్త 
జికె ఫుండేషన్ ఆధవారయేుంలో KGH OP గేట్ నుందు 8/1/2022 
శనివారుం ఉ॥ 11:30కు ప్రారుంభుం కానుుంది.

బాలికలపైఅత్్యచారానికిపాలపుడిన
నిందితుడుకికఠినచర్యలకుజనసేనడిమాండ్

శతఘ్ని న్యేస్:  ఆుంధ్రప్రదేశ్ ఉప మఖయేముంత్రి గిరిజన శ్ఖ ముంత్రి 
గౌరవ శ్రీ పుష్ప శ్రీవాణి సుంత నియోజకవరగుమైన కురుపాుంలో 
అమాయకుర్లైన ఇద్దరు గిరిజన బాలకలపై దారుణుంగా 
అతాయేచార్నికి పాల్పడిన నిుందితులఫై శిక్ పడేలా ప్రభుతవాుం 
తక్ణుం స్పుందిుంచాలని, అతాయేచార్నికి పాల్పడిన బాధితుర్లని 
ప్రభుతవాుం ఆదుకోవాలని ఈ సుందర్ుంగా జనస్న పారీటా ఎక్సి 
ఎుంప్టిసి సాయబాబా, దురియా, సనాయేసిర్వు ఆధవారయేుంలో అరకు 
నియోజకవరగుుం అనుంతగిరి ముండలుంలో జనస్న ఆధవారయేుంలో 
నిరసన కారయేక్రమాలు చేపటటాటుం జరిగిుంది.

జనసేననాయకులు
అకి్కరెడిడిశ్రీనుకిజన్మదిన
శుభాకాంక్షలుతెలిపిన
పోలిశెట్టిచంద్రశేఖర్

శతఘ్ని న్యేస్: ర్మచుంద్రపురుం 
నియోజకవరగుుం పటటాణ జనస్న 
నాయకులు అకి్కరెడిడా శ్రీనుకి 
పుటిటానరోజు సుందర్ుంగా 
ర్మచుంద్రపురుం జనస్న పారీటా 
ఇుంచార్జ్ శ్రీ పోలశెటిటా చుంద్రశేఖర్ 
హృదయపూరవాక జన్మదిన 
శుభాకాుంక్లు తెలయజేయడుం 
జరిగిుంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

మత్స్యకారుల నిరసనకు జనసేన నాయకులు 
సంఘీభావం

శతఘ్ని న్యేస్: హెటిరో వేసిన 
పైప్ లైన్ కి వయేతర్కుంగా 
మతసిష్కారులు చేస్్తనని 
నిరసనలకు జనస్న పారీటా 
నాయకులు జనస్న పారీటా 
ర్ష్ట్ర మతసిష్ వికాస్ విభాగుం 

ఛైర్మన్ బొమ్మడి నాయకర్, జనస్న ర్ష్ట్ర మతసిష్ వికాస్ విభాగుం ప్రధాన కారయేదరి్ ఆకుల 
ప్రవీణ్ కుమార్, జనస్న ర్ష్ట్ర మతసిష్ వికాస్ విభాగుం కారయేదరు్లు k.సతయే నార్యణ, T. 
శేఖర్, జనస్న పారీటా ర్ష్ట్ర కారయేదరి్ బోడపాటి శివధత్ మద్దతు పలకారు. బొమ్మడి నాయకర్ 
మాట్్లడుతూ… సమద్రమ నునమ్మకునని మతసిష్కారులు బ్రతుకులు ప్రభుతావాలకు చులకనై 
పోయుందని మతసిష్కారులు సమసయేలు తీర్చి నాయకులు కరువయాయేరని విమరి్ుంచారు. 
అనుమతులు లేకుుండా వేసిన పైప్ లైను్ల వెుంటనే తొలగిుంచి మతసిష్కారులకు నాయేయుం చేయాలని 
డిమాుండ్ చేశ్రు. ఇప్పటికే 38 రోజుల నుుండి మతసిష్కారులు చేస్్తనని ప్రభుతవా తరుపున సమసయే 
పరిష్్కరుం చేస్ ఎమె్మలేయే కూడా పర్మరి్ుంచి వెళ్్ళ పోవడుం సిగుగు చేటని దుయయే బట్టారు. మీ 
సమసయేను 3 లేదా 4 రోజులలో పవన్ కళాయేణ్ దృష్టాకి తీస్కెళా్తమని ఈ విషయుంపై చరిచిుంచిన 
తరువాత పవన్ కళాయేణ్ కూడా స్పుందిసా్తరని తెలయచేసారు. మతసిష్కార నాయకులు పవన్ కళాయేణ్ 
ని ఈ సమసయే మీద కలుసా్తముంటె అపా్పయుంటె్ముంట్ తీస్కని మీ సమక్ుంలో ఈ విషయుం 
మీద చరిచిుంచే కారయేక్రముం ఏర్్పట చేసా్తమని తెలయ చేసారు. శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ కూడా ఈ 
సమసయే మీద స్పుందిుంచే కారయేక్రముం ఏర్్పట చేసా్తమని తెలయచేసారు. ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాుం మతసిష్ 
కారుల సమసయేలమీద వెుంటనే స్పుందిుంచి పరిష్్కరుం చూప్ుంచాలని తెలయచేసారు. జీవనోపాధి 
లేకుుండా ఎనిని రోజులు మతసిష్ కారులు నిరసనలు చేయాలనీ వారి కుటుంబ సభుయేల పోషణకు 
బాధయేత ఎవరిదని విమరి్ుంచారు. వెుంటనే ప్రభుతవాుం కల్పుంచుకని మతసిష్కారులు 38 రోజుల 
నుుండి చేస్్తనని నిరసనలకు పరిష్్కరుం చూప్ వాళ్్ళ యదావిధిగా వేటకు పోయ కుటుంబాలను 
పోష్ుంచుకునే అవకాశుం కల్పుంచాలనే చిత్తశుది్ద ప్రభుతావానికి ఉుంట్ పైప్ లైను్ల వెుంటనే తొలగిుంచి 
పరిష్్కరుం చూప్ుంచాలని డిమాుండ్ చేశ్రు. ఈ కారయేక్రముంలో ఆుంధ్ర మతసిష్కార జె.ఎ.సి. ర్ష్ట్ర 
అధయేక్షులు కుంబాల అమో్మరియయే, ఆుంధ్ర మతసిష్కార జె.ఎ.సి ఉపాధయేక్షులు మేరిగి కర్లయయే, సీపీఎుం 
కారయే వరగు సభుయేలు ఎమ్.అప్పలర్జు, ఆుంధ్ర మతసిష్కార జె.ఎ.సి ర్ష్ట్ర విదాయేరి్ధ ప్రధాన కారయేదరి్ 
వాసిప్ల్ల న్కరజు పలువురు జనస్న నాయకులు పాల్గునానిరు.

మాడుగుల నియోజకవరగేంలో ప్రజాదరణ పందుతునని పల్లా పల్లా కి జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: మాడుగుల నియోజకవరగు పరిధిలో జనస్న పారీటా నాయకులు గుమ్మడి శ్రీర్మ్ ఆధవారయేుంలో 
మొదలుపటిటాన పల్ల పల్ల కి జనస్న కారయేక్రముం శుక్రవారుం 9వ రోజు కి చేరి ప్రతి పల్లలో అశేష ప్రజాదరణ 
పొుందుతుుంది. 9వ రోజు పల్ల పల్ల కి జనస్న కారయేక్రముం దేవరపల్ల ముండలుం బొడడాపాడు గ్రాముంలో నిరవాహిుంచడుం 
జరిగిుంది. ప్రతి పల్లలో ప్రభుతవా వైఫలాయేలను మరియు జనస్న పారీటా సిదా్ధుంతాలను, అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ 
ఆశయాలను ప్రజలకు తెలయజేయడుంతో పాట అరు్హలు అయయే ఉుండి కూడా ప్రభుతవా పథకాలు అుందని వారి 
అుందరిని కలసి వారి వారి సమసయేలను తెలుస్కుని అతి తవారలో మీ అుందరి పట్ల ప్రభుతవాుం తగిన నిర్ణయుం తీస్కుని 
నాయేయుం చేయకుుంట్ ఉపేక్షిుంచేది లేదని గుమ్మడి శ్రీర్మ్ ప్రభుతానిని హెచచిరిుంచారు. అుంతే కాకుుండా సినిమా 
టికె్కట్ల మీద పటిటాన శ్రద్ధ కాస్త ప్రజల నితాయేవసర్లు పరుగుదల మీద దృష్టా పట్టాలని జనస్న పారీటా నాయకులు 
గుమ్మడి శ్రీర్మ్ తెలపారు. ఈ కారయేక్రముంలో అధిక సుంఖయేలో జనసైనికులు, వీరమహిళలు, కారయేకర్తలు, గ్రామ 
ప్రజలు పాల్గునానిరు.

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


శనివారం, 08 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైసీపీనాయకత్వంస్వల్భంకోసంప్రజలనుసమిదలు
చెయ్్యదుదు:కణితికిరణ్కుమార్

శతఘ్ని న్యేస్: టెక్కల, ప్రజల వినోదుం కోసుం సినిమా టికెట్ల ర్ట్లను తగిగుుంచిన ప్రభుతవాుం, 
పుండుగలకు సుంతూళ్లకు వెళ్్లవారికి భారుం అయ్యేలా ఆరీటాసీ బస్సి చారీజ్లను ఎుందుకు 
పుంచారో ప్రజలకు వివరణ ఇవావాలని జనస్న పారీటా టెక్కల నియోజకవరగు ఇుంచార్జ్ శ్రీ 
కణితి కిరణ్ కుమార్ డిమాుండ్ చేశ్రు, శుక్రవారుం నాడు టెక్కల నియోజకవరగు జనస్న 
పారీటా కార్యేలయుంలో నిరవాహిుంచిన మీడియా సమావేశుంలో కణితి కిరణ్ మాట్్లడుతూ, 
పొటటాకూటి కోసుం తమ సుంత ఊర్లను, తల్లదుండ్రులను మరియు బుందువర్గులను 
వదులుకుని, ఎక్కడో దూర్న ఉనని ప్రాుంతాలకు వలస వెళ్్ల, సరన తిుండి లేక, చాలచాలని 
జీతాలకు పనుకు చేస్కని, రూపాయ రూపాయ దాచుకని ఎపు్పడో సుంవతసిర్నికి 
ఒకసారి ఊర్లకు వెళ్్ల సుంతవారిని చూస్కనే వారిని దోచుకునే ప్రక్రియగా ఇలా ఆరీటాసీ 
బస్సి ఛారీజ్లు పుంచడుంలో ప్రభుతవా వైఖరి ఏుంటో అర్ధుం కావడుం లేదని విమరి్ుంచారు, 
నితాయేవసర సరుకులు ర్ట్ల విషయాలో్ల, ప్రయాణానికి అుందుబాటలో ఉుండవలసిన చారీజ్ల 
విషయుంలో పేదవారికి అుందుబాటలో ఉుండవలసిన ఏ ఒక్కదాని మీద అుందుబాట 
ధరలని నిర్ణయుంచలేని ప్రభుతవాుం, సినిమా టికెట్ల మీద మాత్రుం ఎుందుకు అుంత చొరవ 
తీస్కుుంటుందో అర్ధుం కావడుం లేదని కనీసుం వారికైనా తెలస్్త ప్రజలకు వివరణ ఇవావాలని 
డిమాుండ్ చేశ్రు, మీ సుంత ప్రయోజనాల కోసుం మీ దోప్డీలకు ప్రజలను వారి జీవితాలను 
బల చెయ్యేద్దని హెచచిరిుంచారు, ఈ కారయేక్రముంలో జనస్న పారీటా నాయకులు మడిదాన 
ర్ుంప్రసాద్, కతూ్తరు హరి, వెుంకీ, సావాధీన్ తదితరులు పాల్గునానిరు.

నరవహాసపుటలోలామౌళికసదుపాయాలు
పునర్ద్ధరించాలనినిరసనచేపటటినుననుజనసేన
శతఘ్ని న్యేస్:  పుందురి్త నియోజకవరగుుం, జనస్న పారీటా ఆధవారయేుంలో నరవ 
హాసి్పటలో్ల మౌళ్క వసతులు పునరుద్ధరిుంచాలని 08-01-2022 శనివారుం 
ఉదయుం 8-30 గుంటల నుుండి 10.00 గుంటల వరకు నిరసన కారయేక్రముం 
చేపటటానునని జనస్న. ఈ కారయేక్రముంలో అధిక సుంఖయేలో జనస్న శ్రేణులు 
ప్రభుతవాుంపై మరిుంత ఒతి్తడి తీస్కనివచిచి గ్రామ సమసయే పరిష్్కరుం కోసుం 
నిరసనో్ల పాల్గుని విజయవుంతుం చేయవలసిుందిగా ప్లుపునిచాచిరు.

జనసేనపార్టిపిఎసిసభ్్యలుమరియు
ముమి్మడివరంఇనాచారిజిశ్రీపిత్నిబాలకృష్ణ

ఆధ్వర్యంలోచేరికలు
శతఘ్ని న్యేస్: మమ్మడివరుం నియోజకవరగుుం, తాళ్లర్వు ముండలుం, జారిజ్పేట 
పుంచాయతీ, ఎమ్ ఎల్ కె నగర్ లో ర్ష్ట్ర జనస్న పారీటా ప్ఎసి సభుయేలు మరియు 
మమ్మడివరుం నియోజకవరగు ఇనాచిరిజ్ శ్రీ ప్తాని బాలకృష్ణ ఆధవారయేుంలో జనస్న 
పారీటాలో 100 ముందికి పైగా ఎమా్మరీ్పఎస్ యువకులు మరియు ఆటోరిక్ష 
కారి్మకులు మహిళలు అధిక సుంఖయేలో జనస్న పారీటా అధయేక్షులు శ్రీ కణిదెల పవన్ 
కళాయేణ్ ఆశయాలు సిదా్ధుంతాలకు ఆకరిషితులై పారీటా జనస్న తీర్ుం పుచుచికోవటుం 
జరిగిుంది. వీరుందరికీ కుండువాలు కప్్ప ఆహావానిుంచారు. ఈ కారయేక్రముంలో 
నియోజకవరగు నాలుగు ముండలాల అధయేక్షులు, జిలా్ల ఉపాధయేక్షులు, కారయేదరు్లు, 
జనస్న పారీటా నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు తదితరులు అధిక 
సుంఖయేలో పాల్గునానిరు.గుడివాడపురపాలకసంఘఎనినుకలునిర్వహంచాలని

జనసేనడిమాండ్
శతఘ్ని న్యేస్: గుడివాడ జనస్న పారీటా కార్యేలయుం నుందు విలేకరుల సమావేశ్నిని నిరవాహిుంచడుం 
జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా జనస్న గుడివాడ నియోజకవరగు నాయకులు బ్రగడడా శ్రీకాుంత్ 
మాట్్లడుతూ, వైకాపా పారీటా అధికారుంలోకి వచిచి మూడు సుంవతసిర్లు పూరి్త చేస్కునని నేటికీ 
గుడివాడ పురపాలక సుంఘ ఎనినికలు నిరవాహిుంచకపోవడుం దారుణమని ఆయన ముండిపడాడారు. 
వైకాపా పారీటా నాయకులు టిడిప్ నాయకులు ఒకరిపై ఒకరు విమరి్ుంచుకుుంటూ సా్నిక 
సుంస్ల ఎనినికలను వాయదా వేయడుం సరికాదని ఇప్పటికైనా సా్నిక ముంత్రి వరుయేలు కడాల 
నాని స్పుందిుంచి వెుంటనే సా్నిక సుంస్ల ఎనినికలు నిరవాహిుంచాలని ఆయన డిమాుండ్ చేశ్రు. 
గుడివాడ పటటాణుంలో సా్నిక సుంస్ల ఎనినికలు జరిగితే ప్రతి వారుడాలోని జనస్న పారీటా తరఫున 
అభయేరి్ నిలబెట్టాుందుకు తామ సిద్ధుంగా ఉనానిమని, బడుగు బలహీన వర్గులకు అవకాశుం కల్పసూ్త 
మనిసిపల్ ఎనినికలో్ల జనస్న పారీటా పోటీకి సిద్ధుంగా ఉుందని ఆయన తెలయజేశ్రు. మనిసిపల్ 
ఎనినికలు నిరవాహిుంచకపోవడుంతో పటటాణ అభివృది్ధ కుుంటపడిుందని, ప్రజలకు ఎటవుంటి 
సమసయేలు ఉనని ఎవరికి చెపు్పకోవాలో తెలయక సతమతమవుతునానిరు అని వెుంటనే ఈ ర్ష్ట్ర 
ప్రభుతవాుం సా్నిక ముంత్రి స్పుందిుంచి గుడివాడలో మనిసిపల్ ఎనినికలు జరిగే విధుంగా చూడాలని 
ఆయన డిమాుండ్ చేశ్రు. ఈ కారయేక్రముంలో జనస్న పారీటా జిలా్ల కారయేదరి్ కదమల గుంగాధర్, 
మీర్ షరీఫ్, జేమ్సి, ప్రసాద్ మరియు తదితరులు పాల్గునడుం జరిగిుంది.

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

రణసథాలంలో కారిమాకులు చేస్్తననిటువంటి రణసథాలంలో కారిమాకులు చేస్్తననిటువంటి 
రిలే నిరాహార దీక్షకు సంఘీభావంరిలే నిరాహార దీక్షకు సంఘీభావం

శతఘ్ని న్యేస్: శ్రీకాకుళుం జిలా్ల రణస్లుం ముండలుం పైడిభీమవరుం పుంచాయతీలో శతఘ్ని న్యేస్: శ్రీకాకుళుం జిలా్ల రణస్లుం ముండలుం పైడిభీమవరుం పుంచాయతీలో 
గల శ్యేమ్ క్రెగ్ ప్సటాన్సి & రిుంగ్సి పా్లుంట్ 2 పరిశ్రమ కారి్మకులు చేస్్తననిటవుంటి గల శ్యేమ్ క్రెగ్ ప్సటాన్సి & రిుంగ్సి పా్లుంట్ 2 పరిశ్రమ కారి్మకులు చేస్్తననిటవుంటి 
రిలే నిర్హార దీక్కు సుంఘీభావుం తెలయచేయడానికి వచిచిన జనస్న నాయకులు రిలే నిర్హార దీక్కు సుంఘీభావుం తెలయచేయడానికి వచిచిన జనస్న నాయకులు 
పేడాడ ర్మో్మహన్, భూపతి అరుజ్న, ర్మకృష్ణ, శ్రీనివాస్, ర్జు, స్నీల్, చినని పేడాడ ర్మో్మహన్, భూపతి అరుజ్న, ర్మకృష్ణ, శ్రీనివాస్, ర్జు, స్నీల్, చినని 
మరియు జనస్న కారయేకర్తలు సుంఘీభావుం తెలయ చేసిన తర్వాత పేడాడ ర్మో్మహన్ మరియు జనస్న కారయేకర్తలు సుంఘీభావుం తెలయ చేసిన తర్వాత పేడాడ ర్మో్మహన్ 
మాట్్లడుతూ… యాజమానయేుం వారు ఈ సమసయేను ఇప్పటికైనా పరిష్్కరుం చేయాలని మాట్్లడుతూ… యాజమానయేుం వారు ఈ సమసయేను ఇప్పటికైనా పరిష్్కరుం చేయాలని 
కోరుకుుంటనానినని సమసయే పరిష్్కరుం కాని యెడల జనస్న అధయేక్షుడు అయనటవుంటి కోరుకుుంటనానినని సమసయే పరిష్్కరుం కాని యెడల జనస్న అధయేక్షుడు అయనటవుంటి 
శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ దృష్టాకి ఈ సమసయేను తీస్కెళా్తను అని చెప్్ప కారి్మకులు అుందరికీ శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ దృష్టాకి ఈ సమసయేను తీస్కెళా్తను అని చెప్్ప కారి్మకులు అుందరికీ 
తెలయజేశ్రు.తెలయజేశ్రు.

నిరాశ్రయుల ఆశ్రమంలో దుపపుటులా పంపిణీ చేసిన నిరాశ్రయుల ఆశ్రమంలో దుపపుటులా పంపిణీ చేసిన 
నర్్సపటనిం జనసేననర్్సపటనిం జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: నరీసిపటనిుం, పద్ద బొడేడాపల్ల నిర్శ్రయుల ఆశ్రముంలో దాతలు పూడి సావామనాయుడు శతఘ్ని న్యేస్: నరీసిపటనిుం, పద్ద బొడేడాపల్ల నిర్శ్రయుల ఆశ్రముంలో దాతలు పూడి సావామనాయుడు 
కుటుంబుం ఏర్్పట చేసినటవుంటి కారయేక్రముంలో నరీసిపటనిుం నియోజకవరగుుం జనస్న ఇనాచిరిజ్ కుటుంబుం ఏర్్పట చేసినటవుంటి కారయేక్రముంలో నరీసిపటనిుం నియోజకవరగుుం జనస్న ఇనాచిరిజ్ 
ర్జనని వీర సూరయేచుంద్ర చేతులమీదుగా నిర్శ్రయులకు ఆశ్రముంలో దుప్పట్ల పుంప్ణీ పుంప్ణీ ర్జనని వీర సూరయేచుంద్ర చేతులమీదుగా నిర్శ్రయులకు ఆశ్రముంలో దుప్పట్ల పుంప్ణీ పుంప్ణీ 
చేశ్రు. ఈ కారయేక్రముంలో సూరయేచుంద్ర మాట్్లడుతూ ఈ కారయేక్రమమనకు మఖయే అతిథిగా చేశ్రు. ఈ కారయేక్రముంలో సూరయేచుంద్ర మాట్్లడుతూ ఈ కారయేక్రమమనకు మఖయే అతిథిగా 
ప్లచినుందుకు ఈ కారయేక్రముం చేపటిటానటవుంటి వారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలయజేశ్రు. ప్లచినుందుకు ఈ కారయేక్రముం చేపటిటానటవుంటి వారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలయజేశ్రు. 
స్వా కారయేక్రమాలు చేస్్తననిటవుంటి నియోజకవరగుుంలో ఉననిటవుంటి నాలుగు ముండలాలతో స్వా కారయేక్రమాలు చేస్్తననిటవుంటి నియోజకవరగుుంలో ఉననిటవుంటి నాలుగు ముండలాలతో 
పాటగా నరీసిపటనిుం టౌనో్ల కూడా రిటైర్డా ఉదోయేగులు మరియు అతయేుంత స్వాభావుం కలగిన పాటగా నరీసిపటనిుం టౌనో్ల కూడా రిటైర్డా ఉదోయేగులు మరియు అతయేుంత స్వాభావుం కలగిన 
వయేకు్తలు అుందరికీ కూడా జనస్న పారీటా తరఫున మఖయేుంగా అభినుందనలు తెలయజేస్్తనానిమ వయేకు్తలు అుందరికీ కూడా జనస్న పారీటా తరఫున మఖయేుంగా అభినుందనలు తెలయజేస్్తనానిమ 
అని అనానిరు. పేద ప్రజలకు స్వ చేయడుంలో పేదల పక్షన నిలబడి ఉననిటవుంటి సుంఘ అని అనానిరు. పేద ప్రజలకు స్వ చేయడుంలో పేదల పక్షన నిలబడి ఉననిటవుంటి సుంఘ 
స్వకులు ప్రతి గ్రాముంలో ఉననిటవుంటి రిటైర్డా ఉదోయేగులు ప్రజలకు స్వ చేయడుం తో పాటగా స్వకులు ప్రతి గ్రాముంలో ఉననిటవుంటి రిటైర్డా ఉదోయేగులు ప్రజలకు స్వ చేయడుం తో పాటగా 
ప్రజా సమసయేలపై అవగాహన కల్పస్్తనని వారుందరినీ కూడా సవాయుంగా వెళ్్ల వారి ఆలోచనలతో ప్రజా సమసయేలపై అవగాహన కల్పస్్తనని వారుందరినీ కూడా సవాయుంగా వెళ్్ల వారి ఆలోచనలతో 
ముందుకు తీస్కువెళా్తమని అభిప్రాయపడాడారు. ఈ కారయేక్రముంలో తాత బాబు మాట్్లడుతూ ముందుకు తీస్కువెళా్తమని అభిప్రాయపడాడారు. ఈ కారయేక్రముంలో తాత బాబు మాట్్లడుతూ 
గడిచిన రెుండు సుంవతసిర్లుగా నియోజకవరగుుంలో ఉననిటవుంటి దాతలు, స్వాభావుం కలగిన గడిచిన రెుండు సుంవతసిర్లుగా నియోజకవరగుుంలో ఉననిటవుంటి దాతలు, స్వాభావుం కలగిన 
వాయేపారస్్తలు, రిటైర్డా ఉదోయేగులు ఇలాుంటి కారయేక్రమాలు చేపటటాడుం అభినుందనీయుం అనానిరు. వాయేపారస్్తలు, రిటైర్డా ఉదోయేగులు ఇలాుంటి కారయేక్రమాలు చేపటటాడుం అభినుందనీయుం అనానిరు. 
రిటైర్డా టీచర్ సావామ నాయుడు కుటుంబ సభుయేలు మాట్్లడుతూ తన సవాగ్రామమైనటవుంటి రిటైర్డా టీచర్ సావామ నాయుడు కుటుంబ సభుయేలు మాట్్లడుతూ తన సవాగ్రామమైనటవుంటి 
చెటటాపల్ల గ్రాముంలో వయోవృదు్ధలకు దుప్పట్ల పుంప్ణీ చేస్్తనానిమని అుంతేకాకుుండా సమీపుంలో చెటటాపల్ల గ్రాముంలో వయోవృదు్ధలకు దుప్పట్ల పుంప్ణీ చేస్్తనానిమని అుంతేకాకుుండా సమీపుంలో 
ఉననిటవుంటి పద్ద బొడేడాపల్ల నిర్శ్రయులు ఆశ్రముంలో పుంప్ణీ చేయడుం వీటితో పాటగా ఉననిటవుంటి పద్ద బొడేడాపల్ల నిర్శ్రయులు ఆశ్రముంలో పుంప్ణీ చేయడుం వీటితో పాటగా 
గుడి ముందు యాచిుంచే యాచకులకు కూడా పుంప్ణీ చేస్్తనానిమ అని తెలయజేశ్రు. ఈ గుడి ముందు యాచిుంచే యాచకులకు కూడా పుంప్ణీ చేస్్తనానిమ అని తెలయజేశ్రు. ఈ 
కారయేక్రముంలో జనస్న గ్రామీణ అధయేక్షుడు ఊది చక్రవరి్త, మనిసిపాలటీ నాయకులు తాతబాబు, కారయేక్రముంలో జనస్న గ్రామీణ అధయేక్షుడు ఊది చక్రవరి్త, మనిసిపాలటీ నాయకులు తాతబాబు, 
నాతవరుం నాయకులు వెుంకటరమణ, ర్జనని , న్కనని తదితరులు పాల్గునానిరు.నాతవరుం నాయకులు వెుంకటరమణ, ర్జనని , న్కనని తదితరులు పాల్గునానిరు.

వృదాధాశ్రమం నందు పండులా, అల్పుహారం పంపిణీ చేసిన వృదాధాశ్రమం నందు పండులా, అల్పుహారం పంపిణీ చేసిన 
ఎమిమాగన్ర్ జనసేనఎమిమాగన్ర్ జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: జనస్న పారీటా శతఘ్ని న్యేస్: జనస్న పారీటా 
ఎమ్మగన్ర్ నియోజకవరగు ఇుంచార్జ్ ర్ఖ ఎమ్మగన్ర్ నియోజకవరగు ఇుంచార్జ్ ర్ఖ 
గౌడ్, జన్మదిన వారోతసివాలో్ల భాగుంగా గౌడ్, జన్మదిన వారోతసివాలో్ల భాగుంగా 
రెుండవ రోజు సా్నిక వేదాస్ సవాచ్ుంద రెుండవ రోజు సా్నిక వేదాస్ సవాచ్ుంద 
స్వా సుంస్ వృదా్ధశ్రముం నుందు 30 స్వా సుంస్ వృదా్ధశ్రముం నుందు 30 
ముందికి పుండు్ల, అలా్పహారుం, పుంప్ణీ ముందికి పుండు్ల, అలా్పహారుం, పుంప్ణీ 
చేశ్రు. ఈ సుందర్ుంగా ముండల చేశ్రు. ఈ సుందర్ుంగా ముండల 
అధికార ప్రతినిధి ర్హుల్ సాగర్, చేనేత అధికార ప్రతినిధి ర్హుల్ సాగర్, చేనేత 
వికాస్ ర్ష్ట్ర కారయేదరి్ కాసా రవిప్రకాష్ వికాస్ ర్ష్ట్ర కారయేదరి్ కాసా రవిప్రకాష్ 

లు మాట్్లడుతూ స్వచేయడుం ప్రతి ఒక్కరి బాధయేత అని దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ బాధయేతగా తీస్కుుంటూ లు మాట్్లడుతూ స్వచేయడుం ప్రతి ఒక్కరి బాధయేత అని దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ బాధయేతగా తీస్కుుంటూ 
తన శకి్త మేర సమాజానికి ఉపయోగపడే విధుంగా ఎుంతోకుంత స్వలు చేయాలని, ర్బోయ్ రోజులో్ల తన శకి్త మేర సమాజానికి ఉపయోగపడే విధుంగా ఎుంతోకుంత స్వలు చేయాలని, ర్బోయ్ రోజులో్ల 
జనస్న పారీటా తరపున ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధుంగా మరినిని స్వా కారయేక్రమాలు చేసా్తమని అనానిరు. జనస్న పారీటా తరపున ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధుంగా మరినిని స్వా కారయేక్రమాలు చేసా్తమని అనానిరు. 
ఈ కారయేక్రముంలో జనస్న నాయకులు, కర్ణుం రవి, గాజుల వెుంకట్ష్, షబ్్ర్, వినయ్, రషీద్, తదితరులు ఈ కారయేక్రముంలో జనస్న నాయకులు, కర్ణుం రవి, గాజుల వెుంకట్ష్, షబ్్ర్, వినయ్, రషీద్, తదితరులు 
పాల్గునానిరు.పాల్గునానిరు.

వై కోట లో జరుగుతునని క్రికెట్ టోరనిమంటోలా వై కోట లో జరుగుతునని క్రికెట్ టోరనిమంటోలా 
ప్రతి మాయూన్ ఆఫ్ ద మాయూచ్ కి ‘516’ ప్రకటించిన జనసేనప్రతి మాయూన్ ఆఫ్ ద మాయూచ్ కి ‘516’ ప్రకటించిన జనసేన

శతఘ్ని న్యేస్: టీుం జనస్న వై కోట వారి ఆధవారయేుంలో శతఘ్ని న్యేస్: టీుం జనస్న వై కోట వారి ఆధవారయేుంలో 
వై కోట లో జరుగుతునని YCA “వై కోట క్రికెట్ వై కోట లో జరుగుతునని YCA “వై కోట క్రికెట్ 
అససియ్షన్”, జరుపుతునని టోరనిమెుంటో్ల దాదాపుగా అససియ్షన్”, జరుపుతునని టోరనిమెుంటో్ల దాదాపుగా 
35 టీమలు ఉనానియ మొత్తుం 90 మాయేచ్ కి గాను 35 టీమలు ఉనానియ మొత్తుం 90 మాయేచ్ కి గాను 
రూపాయలు 46,440 కు పైగా ప్రతి మాయేన్ ఆఫ్ ద మాయేచ్ రూపాయలు 46,440 కు పైగా ప్రతి మాయేన్ ఆఫ్ ద మాయేచ్ 
కి రూపాయలు 516 లు ప్రకటిుంచిన జనస్న నాయకులు కి రూపాయలు 516 లు ప్రకటిుంచిన జనస్న నాయకులు 
శ్రీ మలశెటిటా వెుంకటరమణ కి “టీుం జనస్న వై కోట” శ్రీ మలశెటిటా వెుంకటరమణ కి “టీుం జనస్న వై కోట” 
ప్రతేయేకమైన ధనయేవాదమలు తెలపారు. శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ ప్రతేయేకమైన ధనయేవాదమలు తెలపారు. శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ 
సిదా్ధుంతాల మేరకు “టీుం జనస్న వై కోట” వారు చేస్్తనని సిదా్ధుంతాల మేరకు “టీుం జనస్న వై కోట” వారు చేస్్తనని 
కృష్ని నలుమూలలా తెలయజేయడానికి టోరనిమెుంటో్ల కృష్ని నలుమూలలా తెలయజేయడానికి టోరనిమెుంటో్ల 

ప్రతి మాయేచో్ల జనస్న పేరు వినబడేటట్ల చేస్్తనని టీుం జనస్న వై కోట యువ నాయకులకు ప్రతేయేకమైన ప్రతి మాయేచో్ల జనస్న పేరు వినబడేటట్ల చేస్్తనని టీుం జనస్న వై కోట యువ నాయకులకు ప్రతేయేకమైన 
ధనయేవాదాలు తెలపారు.ధనయేవాదాలు తెలపారు.

కొల్లారు మండలం జనసేన పార్్ట ఆఫీస్ నందు కొల్లారు మండలం జనసేన పార్్ట ఆఫీస్ నందు 
మండల కమిటీ నియామక సమావేశంమండల కమిటీ నియామక సమావేశం

శతఘ్ని న్యేస్: వేమూరు నియోజకవరగుుం, కల్్లరు ముండలుం జనస్న పారీటా ఆఫీస్ శతఘ్ని న్యేస్: వేమూరు నియోజకవరగుుం, కల్్లరు ముండలుం జనస్న పారీటా ఆఫీస్ 
నుందు శుక్రవారుం ముండల కమటీ నియామక సమావేశుం జరిగిుంది. ముండలుంలోని నుందు శుక్రవారుం ముండల కమటీ నియామక సమావేశుం జరిగిుంది. ముండలుంలోని 
అనిని గ్రామాల జనస్న నాయకులు కారయేకర్తలు హాజరవడుం జరిగిుంది. ఈ అనిని గ్రామాల జనస్న నాయకులు కారయేకర్తలు హాజరవడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయేక్రమానికి హజరన అనిని గ్రామాల జనస్న నాయకులు, కారయేకర్తల సూచనలు కారయేక్రమానికి హజరన అనిని గ్రామాల జనస్న నాయకులు, కారయేకర్తల సూచనలు 
మరియు సలహాలు తీస్కోవడుం జరిగిుంది. ఈ సమావేశుంలో న్తన సుంవతసిర మరియు సలహాలు తీస్కోవడుం జరిగిుంది. ఈ సమావేశుంలో న్తన సుంవతసిర 
కాయేలుండరును ఆవిష్కరిుంచడుం కుడా జరిగిుంది.కాయేలుండరును ఆవిష్కరిుంచడుం కుడా జరిగిుంది.

బి.కొత్తకోట జనసేన పార్్ట మండల్ధయూక్షుడుగా బి.కొత్తకోట జనసేన పార్్ట మండల్ధయూక్షుడుగా 
ఎస్ రామానజులుఎస్ రామానజులు

శతఘ్ని న్యేస్: చితూ్తరు జిలా్ల శతఘ్ని న్యేస్: చితూ్తరు జిలా్ల 
తుంబళ్లపల్ల నియోజవరగుుం, తుంబళ్లపల్ల నియోజవరగుుం, 
బి.కత్తకోట ముండల జనస్న బి.కత్తకోట ముండల జనస్న 
పారీటా అధయేక్షుడు నియముంచబడడా పారీటా అధయేక్షుడు నియముంచబడడా 
ఎస్ ర్మానుజులు ఎనునికోవటుం ఎస్ ర్మానుజులు ఎనునికోవటుం 
జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
ముండల అధయేక్షుడు ర్మాుంజి, ముండల అధయేక్షుడు ర్మాుంజి, 
జిలా్ల జాయుంట్ సెక్రెటరీ జిలా్ల జాయుంట్ సెక్రెటరీ 
బుండి వెుంకట్శవారు్ల మరియు బుండి వెుంకట్శవారు్ల మరియు 
జనసైనికుల ఆధవారయేుంలో జనసైనికుల ఆధవారయేుంలో 
సనా్మనిుంచడుం జరిగినది. ఈ సనా్మనిుంచడుం జరిగినది. ఈ 
సుందర్ుంగా వారు మాట్్లడుతూ సుందర్ుంగా వారు మాట్్లడుతూ 
నాపై నమ్మకుం ఉుంచి నాకు ఈ నాపై నమ్మకుం ఉుంచి నాకు ఈ 
పదవి అప్పగిుంచిన పారీటా అధయేక్షులు పదవి అప్పగిుంచిన పారీటా అధయేక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ కి, అలాగే శ్రీ పవన్ కళాయేణ్ కి, అలాగే 
జిలా్ల అధయేక్షులు శ్రీ పస్పులేటి జిలా్ల అధయేక్షులు శ్రీ పస్పులేటి 

హరిప్రసాద్ జిలా్ల జాయుంట్ సెక్రెటరీలు బుండి వెుంకట్శవారు్ల, ష్కీర్ భాష, హరిప్రసాద్ జిలా్ల జాయుంట్ సెక్రెటరీలు బుండి వెుంకట్శవారు్ల, ష్కీర్ భాష, 
గజజ్ల రెడడాప్ప లకు కృతజ్ఞతలు తెలయజేసూ్త పారీటా నాపై ఉుంచిన నమ్మకానిని గజజ్ల రెడడాప్ప లకు కృతజ్ఞతలు తెలయజేసూ్త పారీటా నాపై ఉుంచిన నమ్మకానిని 
వమ్మ చేయకుుండా ప్రతి పల్లకు జనస్న పారీటా సిదా్ధుంతాలు అలాగే ప్రభుతవా వమ్మ చేయకుుండా ప్రతి పల్లకు జనస్న పారీటా సిదా్ధుంతాలు అలాగే ప్రభుతవా 
వయేతిర్క విధానాలు ప్రజలో్లకి తీస్కు వెళ్్ల జనస్న పారీటా బలోపేతానికి కృష్ వయేతిర్క విధానాలు ప్రజలో్లకి తీస్కు వెళ్్ల జనస్న పారీటా బలోపేతానికి కృష్ 
చేసి తుంబళ్లపల్ల నియోజకవరగుుంలో ర్బోవు ఎనినికలలో జనస్న పారీటా జెుండా చేసి తుంబళ్లపల్ల నియోజకవరగుుంలో ర్బోవు ఎనినికలలో జనస్న పారీటా జెుండా 
ఎగురవేయడానికి శకి్తవుంచన లేకుుండా కృష్ చేసా్తమని తెలపారు. ఈ ఎగురవేయడానికి శకి్తవుంచన లేకుుండా కృష్ చేసా్తమని తెలపారు. ఈ 
కారయేక్రముంలో పారీటా నాయకులు సయయేద్, చుందు, చిరుంజీవి, చినని, అమర, కారయేక్రముంలో పారీటా నాయకులు సయయేద్, చుందు, చిరుంజీవి, చినని, అమర, 
మనిర్జ్, నాగ రమణ, ఖలీల్ మరియు జనసైనికులు పాల్గునానిరు.మనిర్జ్, నాగ రమణ, ఖలీల్ మరియు జనసైనికులు పాల్గునానిరు.
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