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శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి సాయుం అుందుకొన్నవారు 
కౌలు రైతులు కాదని చెప్పగలరా?

• కౌలుకి వ్యవసాయం చేసి అప్పుల పాలై ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు
• పోలీసు రికారుడుల్లో వివరాలు చూపిసా్తం... సి.బి.ఐ. దత్తప్త్రుడు ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకంటాడు?
• రైతులను కులాలవారీగా విభజంచిన ప్రభుత్వమిదే

రైతులను మోసం చేయడంల్ సి.బి.ఐ. దత్తప్త్రుడు శ్రీ జగన్ రెడ్డుని మించినవాళ్లో 
ఉండరని జనసేన పారీటు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలో మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనల్ విమరి్శంచారు. వాస్తవంగా వైసీపీ చెపిపున ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ 
నిధులకు కంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు కలుప్కంటే ప్రతి రైతుకు రూ.19,500 
రావాలి. కానీ ఇసు్తననాది రూ.13,500 మాత్రమే. అంటే ఒక్్క రైతు మీదా రూ.6 
వేలు జగన్ ప్రభుత్వం మిగులుచుకంటంది. దీనికి ఏం సమాధానం చెబుతారు. 
రాష్ట్రంల్ కౌలు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకంట్ంటే నిమ్మకు నీరెతి్తనట్లో ఉననా 
శ్రీ జగన్ రెడ్డు తాను రైతు బిడడును అని చెప్పుకంట్న్నారు. అందుకు సిగుగుపడాలి. 
ఆయన చంచల్ గూడ బిడడు అని అందరికీ తెలుసు. ఈ రోజు గణపవరంల్ 
ముఖ్యమంత్రి హోదాల్ సి.బి.ఐ. దత్తప్త్రుడు చేసిన ప్రసంగం మా పారీటు అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేపట్టున కౌలు రైతు భరోసా యాత్రపై అక్కసు వెళలోగక్కడానిక 
సరిపోయంది. పరిహారం అందని ఒక్క రైతు కుట్ంబానీనా చూపలేకపోయారు 
అనడం ముఖ్యమంత్రి అవగాహనరాహితా్యనినా వెలలోడ్స్తంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
అనంతప్రం, పశ్చుమగోదావరి, కరూనాలు జలాలోల్లో పర్యట్ంచి 200 కౌలు రైతు 
కుట్ంబాలను పరామరి్శంచారు. వారికి రూ.లక్ష చొప్పున ఆరిథిక సాయం చేశారు. ఈ 200 మంది కౌలు రైతులు కాదు అని శ్రీ జగన్ రెడ్డు చెపపుగలరా? పోలీసు రికారుడుల్లో 
సపుషటుంగా రాశారు... కౌలుకి భూమి తీసుకని అప్పుల పాలై ఆత్మహత్య చేసుకన్నారు అని. జీవో 102, 43లను అనుసరించి ఎందుకు రూ.7 లక్షలు ఇవ్వడం లేదు. 
మెజారిటీ కసుల్లో త్రిసభ్య కమిటీ సభు్యలు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుననావారి కుట్ంబాల దగగురకు వెళ్ళడం లేదు. కనినా కుట్ంబాలను త్రిసభ్య కమిటీ కూడా విచారించింది. 
వారికి కవలం రూ.లక్ష పరిహారం ఇచిచు సరిపెటాటురు. కౌలు రైతు కాని పక్షంల్ అధికారులు వెళ్ళడం, కంట్ తుడుప్గా పరిహారం ఇవ్వడం చేయరు కదా. మేము ఆరిథిక 
సాయం చేసినవారికి సంబంధించిన వివరాలు, పోలీసు రికారుడుల్లో ఏం రాశారో చూపిసా్తం.... అప్పుడు సిబిఐ దత్తప్త్రుడు ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకంటారు?
వైసీపీ ప్రభుత్వం గత మూడేళ్లోగా ఎలాంట్ ప్రణాళిక లేకుండా, రైతు శ్రేయసుసు పట్టుంచుక్కుండా చేసు్తననా పరిపాలన వలలో రైతులు అనినా విధాలా నషటుపోతున్నారు. ఈ 
ప్రభుత్వం తెచిచున కౌలు రైతు చటటుం- కౌలుకి వ్యవసాయం చేసుకనే పేదలకు రుణాలు కూడా రాకుండా చేస్తంది. కౌలు రైతులకు ఇచేచు అర్హత కారుడులు కూడా రాకుండా 
చేసు్తన్నారు. ఫలితంగా వారికి బా్యంకులు రుణాలు, పంట నషటు పరిహారం, బీమా ఏవీ వరి్తంచడం లేదు. రైతులను కులాలవారీగా విభజంచి లబిధి అందించాలనే ఆల్చన 
చేసిన ప్రభుత్వం ఏదైన్ ఉంది అంటే – అది వైసీపీ ప్రభుత్వమే. ఆత్మహత్య చేసుకుననా రైతుల కుట్ంబాలకు ప్రభుత్వ నిధుల నుంచి రూ.7 లక్షలు ఇచేచుందుకు ముఖ్యమంత్రి 
బాధపడ్పోతున్నారు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తన కష్టురిజితం నుంచి ప్రతి కుట్ంబానికి రూ.లక్ష ఇసు్తన్నారు. శ్రీ జగన్ రెడ్డుకి రైతులపటలో చిత్తశుదిధి ఉంటే కుతిసుత ఆల్చనతో 
రైతులను కులాలవారీగా విభజస్్త తీసుకువచిచున నిబంధనను తొలగంచాలి. ప్రతి కౌలు రైతుకీ రైతు భరోసా వరి్తంపచేయాలి. అలాగే ఆత్మహత్య చేసుకుననా ప్రతి కౌలు 
రైతు కుట్ంబానికీ రూ.7 లక్షల ఆరిథిక సాయం అందించాలి. వ్యవసాయ మోటారలోకు మీటరులో పెటాటులనే నిర్ణయానినా వెనకి్క తీసుకనే ధైర్యం ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఉందా? 
చిత్తశుదిధి లేకుండా ఇష్టునుసారం మాటాలోడ్, గొపపులు చెప్పుకన్నా రైతులు విశ్వసించరు. వాస్తవాలు ఏమిట రైతాంగానికి తెలుసని శ్రీ న్దండలో మనోహర్ సపుషటుం చేశారు.
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కొుండేపి నియోజకవర్ుంలో జనసేన విజయుం సాధిస్తుంది: షేక్ రియాజ్
శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశం జలాలో జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ ని కండేపి నియోజకవరగుంల్ ఆరు మండలాల అధ్యక్షులు సమవారం కలవడం జరిగంది. షేక్ 
రియాజ్ మాటాలోడుతూ, అతి తొందరల్ కండేపి నియోజకవరాగునికి ఇన్చురిజిని ప్రకట్ంచడం జరుగుతుంది. 2024 ల్ కండేపి నియోజకవరగుంల్ జనసేన పారీటు ఖచిచుతంగా 
విజయం సాధించడం జరుగుతుంది. 6 మండలాల్లో “జనంల్కి జనసేన” కార్యక్రమంకి మంచి సపుందన వసు్తంది, కండేపి నియోజకవరగుంల్ ప్రజలకు సమస్య వసే్త, 
జనసేన పారీటు ముందు ఉండ్ ప్రజల పక్షాన పోరాడ్ సమస్యలకు పరిష్్కర మారాగునినా చూపిసు్తంది, చాపకింద నీరులాగా జనసేన పారీటుకి కండేపి నియోజకవరగుంల్ 
అన్హ్యమైన సపుందన లభిసు్తంది, ప్రజలకు ఏ సమస్య వచిచున్ జనసేన పారీటు అండగా ఉంట్ంది, మరియు మండల అధ్యక్షులు కూడా ప్రజలకు నిత్యం అందుబాట్ల్ 
ఉంట్న్నారు, వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు చేసు్తననా మోసానినా మేము ఎండగడతాం, ప్రజలకు అండగా ఉంటాం, కండేపి నియోజకవరగుంల్ ప్రజలకు సమస్య వసే్త జనసేన 
పారీటు దృష్టుకి తీసుకురండ్, ప్రజల పక్షాన నిలబడ్ న్్యయబదధిమైన పోరాటం చేసి ప్రజలకు అండగా ఉంటాం. కనపరి్త మనోజ్ కుమార్, అయన్బతి్తన రాజేష్, చంద్రశేఖర్, 
శశ్భూషణ్, రాంబాబు మరియు శ్రీకాంత్ లు మొదలైనవారు జలాలో అధ్యక్షుని కలవడం జరిగంది.
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క్రీడాకారులకి కనీస సౌకరాయాలు కల్పుంచలేని స్థితిలో ప్రభుత్ుం ఉుంది: గాదె
శతఘ్నా న్్యస్:  గుంటూరు జలాలో, దోచుక్వడం దాచుక్వడం అనే లక్షష్ంతో పనిచేసు్తననా ముఖ్యమంత్రి చివరకు క్రీడాకారులను కూడా వదిలిపెటటుడం లేదని జనసేన పారీటు 
గుంటూరు జలాలో అధ్యక్షుడు గాద వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు. బ్రహా్మనందరెడ్డు సేటుడ్యంల్ క్రీడలు నేరుచుకునే క్రీడాకారులకు నెలవారీ చారీజిలు పెంచారు. క్రీడాకారులకు 
ఇవా్వలిసున ప్రోతాసుహకాలు ఇవ్వడంలేదని క్రీడాకారుల తలిలోదండ్రులు చేసు్తననా నిరసనకు మదుదుతు తెలిపామని అధికారులు అధిక ఫీజులు వస్లు చేసు్తంటే ఎస్.ఏ.ఏ.పి 
అధ్యక్షుడు బైరెడ్డు సిదాదుర్థి ఏం చేసు్తన్నారని ప్రశ్నాంచారు. ఎవ్వరు కూడా అధిక ఫీజులు చెలిలోంచాలిసున అవసరం లేదని అన్నారు. తలిలోదండ్రులకు క్రీడాకారులకు అండగా 
ఉంటానని భరోసా కలిపుంచారు. జగన్ రెడ్డు గదదునెకా్కకా అనినా రంగాలు కుదేలైనవని ముఖ్యంగా క్రీడాకారుల పరిసిథితి అగమ్యగోచరంగా తయారైందని అన్నారు. ఈ 
కార్యక్రమంల్ జలాలో ఉపాధ్యక్షుడు అడపా మాణికా్యలరావు, నగర అధ్యక్షులు నెరేళలో సురేష్ న్యకులు, వీర మహిళలు, క్రీడాకారుల, పేరెంట్సు అససియేషన్ ప్రజలు 
పాళొన్నారు.
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ధరామారెడ్డిని ధరమాుంగా బదిలీ చేయాల.. జనసేన హెచ్చరిక..!
*ధరా్మరెడ్డు గారు న్ పేరు కిరణ్ రాయల్.. మీరు బెదిరిసే్త భయపడం మా ముందు పవన్ కళ్్యణ్ గారి కట్అవుట్ ఉంది.. జాగ్రత్త..!
*ధరా్మరెడ్డునే ఎందుకు కనసాగంప్..?
*ఏపిల్ ఇంకెవరు ఐఏఎస్ లు లేరా…?
*రాష్ట్రంల్ జగన్ రాజా్యంగం ఇకపై చెలలోదు..
*న్్యయసాథిన్ల్లో వై.సి.పి. ప్రభుతా్వనికి అనేక సారులో అపజయాలే …
*రాష్ట్రంల్ ఐ ఏ ఎస్ లు లేరా… వారికి శ్రీవారి సేవ చేసుకునే భాగ్యం రాధా….
*వైకాపా ఫండ్ంగ్ క్సమే.. ఇన్చుర్జి ఇవో గా ధరా్మరెడ్డు కనసాగంపా….
*ధరా్మరెడ్డు దేవసాథినంగా నడ్చే.. టీటీడీని కాపాడుకునేందుకు.. భకు్తలతో కలిసి అలిపిరి వదదు ముటటుడ్సా్తం….
*అ-ధరా్మరెడ్డుని క్రుటుకులాగడానికైన్ సిదధిం.. న్్యయవాదితో కలసి జనసేన పారీటు హెచచురిక….

శతఘ్నా న్్యస్:  తిరుమల తిరుపతి దేవసాథినం ఖజాన్ను వైకాపా ప్రభుతా్వనికి తరలించడానిక టీటీడీల్ ఇన్ఛారిజి ఈవోగా ధరా్మరెడ్డు గడువు తీరినపపుట్కీ బలంగా 
పాతుకుపోయ.. జగన్ రాజకీయ రాజా్యంగానినా అమలు చేసు్తన్నారని.. జనసేన పారీటు న్్యయవాది ముకు్క సత్యవంతుడుతో కలిసి తిరుపతి అసంబీలో ఇన్చురిజి కిరణ్ రాయల్ 
విమరి్శంచారు.
సమవారం మీడ్యా ముందు జనసేన న్యకులు రాజారెడ్డు, ముకు్క సత్యవంతుడు, ఆకపాట్ సుభాష్ని, కీర్తన, లక్ష్మి, క్కిల, సుమన్ తదితరులతో కలిసి వీరు 
మాటాలోడుతూ.. గతవారం తాము ధరా్మరెడ్డుని గడువు ప్రకారం బదిలీ చేయాలని, మీడ్యా దా్వరా డ్మాండ్ చేసిన్ సపుందించకపోవడం ల్నే వారి అధర్మ పాలన దాగ 
ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ధరా్మరెడ్డు ల్ ధర్మం ఉండ్ ఉంటే ఆయనే ట్రానసు్ఫర్ చేయంచుకునే వెళిలో ఉండేవాడని సపుషటుం చేశారు. రాష్ట్రంల్ ఐఏఎస్ లేరా వారికి శ్రీవారి సేవ చేసుకునే భాగ్యం రాదా..? 
అని ఈ సందర్ంగాప్రశ్నాంచారు.
ఇలా ట్డ్పి పై ప్రశనాలు వేసి నందుకు తనపై కసులు కూడా పెటాటురని కిరణ్ తెలియజేశారు.. తన ముందు తమ “జనసేన్ని” వెనక వీర మహిళలు, చుటూటు జనసైనికులు 
ఉననాంతవరకూ.. భయపడే ప్రసక్త లేదని.. అధరా్మనినా ప్రశ్నాసా్తమని హెచచురించారు.. సీఎం జగన్ అవినీతి కసుల్ 16 నెలలు జైల్లో ఉండ్ రాష్ట్రంల్ని అనినా వ్యవసథిలను 
న్శనం చేయడం నేరుచుకున్నాడని గతానినా గురు్త చేశారు.

ఏరియా ఆసపత్రిలో వైదుయాలన నియముంచాల: జనసేన వీరమహిళలు డ్ముండ్
శతఘ్నా న్్యస్:  క్నసీమ జలాలో, జనసేన పారీటు 
అమలాప్రం నియోజకవరగుం వీరమహిళల ఆధ్వర్యంల్ 
సాథినిక ఏరియా ఆసపుత్రిల్ వైదు్యలను నియమించాలని 
ముఖ్యంగా ప్రస్తి వైద్యనిప్ణులను గైనకాలజసుటును 
నియమించాలని డ్మాండ్ చేసారు. పీహెచ్సులకు 
యాంటీ రాబిస్ ఇంజెక్షనులో అందుబాట్ల్ ఉంచాలని 
క్రుతూ సమవారం క్నసీమ జలాలో కలెకటురేట్ 
ఎదుట, ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి ఎదుట ధరానా 
నిర్వహించారు. అనంతరం క్నసీమ జలాలో జాయంట్ 
కలెకటుర్ కు విజాఞాపనపత్రం అందజేశారు. నియోజకవరగు 
ఇంచార్జి శెట్టుబతు్తల రాజబాబు స్చనల మేరకు 
జరిగన ఈ ధరానా కార్యక్రమంల్ వీరమహిళలు చిక్కం 
సుధారాణి, పటటుణ కౌనిసులరులో పిండ్ అమరావతి, గండ్ 
హారికదేవి, ఎంపిట్సిలు న్గులాపలిలో శేషువేణి, తాళ్ళ 
లక్ష్మీనరసాయమ్మ, దోనిపాట్ బాలమ్మ, సరపుంచ్ చిటీనాడ్ 
శ్రీదేవి, వీరమహిళలు ముతా్యల మణి, గోళ్ళ కమల, 

నలాలో వరలక్ష్మి, మోసుగంట్ మలిలోక, న్రినా అమా్మజీ, చవటపలిలో ప్షపుంజలి, కామాడ్ గంగాభవాని, కర్రీ లక్ష్మిదురగు, పలువురు మహిళలు పాల్గున్నారు.
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ఘనుంగా ఎచె్చర్ల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారాయాలయ ప్రారుంభుం
శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళం జలాలో, ఎచెచురలో నియోజకవరగుం, లావేరు మండలం ఎచెచురలో నియోజకవరగు 
జనసైనుకుల అవసరం మేరకు 4 మండలాలకు అందుబాట్ల్ ఉండే విధంగా సమవారం 
అంగరంగ వైభవంగా భారీ ఎతు్త జనసైనికుల సమక్షంల్ జనసేన ఎచెచురలో నియోజకవరగుంల్ 
లావేరు మండలం, సుభద్రాప్రం జంక్షన్ వదదు జనసేన పారీటు ప్రధాన కారా్యలయం శ్రీమతి 
సయ్యద్ కాంతిశ్రీ ఆధ్వర్యంల్ రాష్ట్ర కార్యక్రమ నిర్వహణ జాయంట్ క్ ఆరిడునేటర్ సయ్యద్ 
విశ్వక్షేణ్ పర్యవేక్షణల్ ప్రారంభించటం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ 
శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ ముఖ్య అతిధిగా విచేచుసి ఆమెచేతుల మీదుగా ప్రారంభించి, అనంతరం 
కారా్యలయం ఎదురుగా జండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేనపారీటు 
న్యకులు సొసైటీ బా్యంక్ మాజీ చైర్మన్ కరిమజజి మలేలోశ్వరావు. రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ ప్రధాన 
కార్యదరి్శ బలరాం, ఎచెచురలో మండలం న్యకులు మధుబాబు, రాజాం నియోజకవరగు న్యకులు 
ఎనినా రాజు, ప్రశాంత్ మరియు 4 మండలాల ప్రధాన న్యకులు జనసైనికులు ప్రజలు భారీ 
ఎతు్తన పాల్గున్నారు.

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


మంగళవారం, 17 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రణసథిలుంలో జనసేన భార్ బహిరుంగసభ
శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళం జలాలో, రణసథిలం మండలం, ఎచెచురలో నియోజకవరగుం కంద్రాలయం పారీటు 
ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ తదుపరి తరువాత సుభద్రాప్రం జంక్షన్ నుంచి రా్యలీగా బయలుదేరి తలావలస 
పంచాయతీ దగగుర డాకటుర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస 
యశసి్వని, ఎచెచురలో నియోజకవరగు జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ పూలమాలలు వేసి 
తదనంతరం రణసథిలం హెడ్ కా్వరటుర్ ల్ జనసైనికులతో అందరితో కలిసి సభ ప్రాంగణానికి చేరుకుని 
మీడ్యా మిత్రులతో సమావేశంల్ పాల్గున్నారు. అనంతరం సభను ప్రారంభించడం జరిగంది. 
ఈ సభా ప్రాంగణంల్ లావేరు, రణసథిలం, ఎచెచురలో మండలంల్, సుమారుగా 250 కుట్ంబాలు 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు సిదాధింతాలకు ఆకరిషితులై జనసేనల్ చేరడం జరిగంది. 
వీరందరైని బహిరంగ సభల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ పాలవలస యశసి్వని, ఎచెచురలో నియోజకవరగు 
న్యకులు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ లు కండువాలు కపిపు జనసేనపారీటుల్కి ఆహా్వనించడం జరిగంది. ఈ 

కార్యక్రమంల్ రాష్ట్ర కార్యక్రమ నిర్వహణ జాయంట్ క్ఆరిడునేటర్ డా విశ్వక్షేణ్, ఎనినా రాజు, జనసేన న్యకులు కరిమజజి మలేలోశ్వరావు, రాష్ట్ర బిసి సంఘ కార్పురేషన్ 
అధ్యక్షులు బలరాం, కృష్్ణప్రం ఎంపిట్సి అభ్యరిథి లక్ష్మీ న్యుడు, కృష్్ణప్రం సరపుంచ్ అభ్యరిథి శంకర్, ఎర్రవరం సరపుంచ్ అభ్యరిథి శ్రీమతి ఎరమ్మ, గురజా శ్రీను, క్లా 
రాజేష్, గొరెలో స్ర్య, బరానాల దురాగురావు, రాజా రమేష్, మధు బాబు, కాకరలో బాబాజీ, ఆనంద్, దురాగు రెడ్డు, నగరపాలెం సరపుంచ్ అభ్యరిథి వెంకటరమణ, గోపాల్, నవిరీ రాజు, 
విక్రమ్ సందీప్, మీసాల న్యుడు, ఎర్రయ్య, కాశీ, గణ, లక్షష్మణ్, ప్రసాద్, పపారావు, అపపులకండ, సత్య, రాజు, శ్రీను జనసైనికులు కార్యకర్తలు పాల్గున్నారు.

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


మంగళవారం, 17 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రియల్ ఎసేటీట్ దుందాలపై ఫిరాయాదు చేస్న జవాజీ రేఖగౌడ్
శతఘ్నా న్్యస్: ఎమి్మగన్రు, జలాలో కలెకటుర్ మరియు జలాలో రెవెన్్య అధికారులకు కరూనాల్ నగరం 
నందు ఎట్వంట్ నిబంధనలు పాట్ంచని రియల్ ఎసేటుట్ దందాలపై ఫిరా్యదు చేసిన జనసేన 
న్యకులు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పారీటు రాష్ట్ర మహిళ్ సాధికారత చైర్మన్, రాయలసీమ 
సంయుక్త కమిటీ మెంబర్ రేఖగౌడ్. మాటాలోడుతూ… కరూనాలు నగరంల్ అధికారుల కళ్లో 
కపిపు ప్రజలను మోసం చేసు్తననా రియల్ ఎసేటుట్ వా్యపారుల చేతివాటంపై వెంటనే అధికారులు 
చర్యలు తీసుక్వాలని… కరూనాలు నగరంల్ని అక్రమాలకు పాలపుడ్న రియల్ ఎసేటుట్ దందా 
యాజమాన్్యలపై చర్యలు తీసుక్వాలని జనసేన పారీటు దా్వరా జలాలో కలెకటుర్ మరియు జలాలో 
రెవెన్్య అధికారులను క్రుతున్నామని తెలిపారు. కరూనాలు నగరంల్ హంద్రీ నది ఒడుడున ప్రభుత్వ 
నింబందనలకు విరుదధింగా ప్రజల ప్రాణాలతో చలగాటం ఆడుతూ బఫర్ జోన్ ల్ ఇళ్ళ నిరా్మణం 
చేపడుతుననా అగ్రసేని బిలడుర్సు ఓనర్ బిక సింగ్ అక్రమాలపై చర్యలు తీసుకని, భాదితులు కట్టున 
డబుబులు తిరిగ ఇపిపుంచాలని డ్మాండ్ చేయటం జరిగంది. అలాగే కరూనాలు నగర శ్వారుల్ 
రింగ్ రోడుడు పక్కన కండను తవి్వ, ప్రభుత్వ భూములను కబాజి చేసి వెంచర్ వేసిన స్కంద హిల్సు 
యాజమాన్యం అక్రమాలపై విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుక్వాలని డ్మాండ్ చేసు్తన్నాము. 
రాగమయూరి బిలడుర్సు తమ వెంచర్సు ల్ ప్రభుత్వ భూములను, అసైడ్ భూములను కబాజి చేసి 
వెంచర్ వేయడం జరిందని, వారి అక్రమాలపై కూడా విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుక్వాలని జలాలో 
అధికారులను డ్మాండ్ చేయటం జరిగంది.

ఆడపిల్లల భద్రతకు సెల్ఫ్ డ్ఫెన్స్ కా్లసలు
శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం జలాలో జనసేన పారీటు కారా్యలయంల్ వీరమహిళల 
సమావేశం ఉత్తరాంద్ర రీజనల్ క్ ఆరిడునెటర్ తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్ ఆధ్వర్యంల్ 
ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను పారీటు 
సిదాధింతాలను గౌరవిస్్త ప్రజాదరణ పందాలని అలాగే మహిళ స్వయం ఉపాధి 
చేసుక్వడానికి పారీటు తరుప్న సపోర్టు చేసా్తమని అతిధులుగా వచిచున రీజనల్ క్ 
ఆరిడునేటర్సు అన్నారు. తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్ మాటాలోడుతూ… మహిళలు, బాలికలు 
మారషిల్ ఆర్టుస్ నేరుచుకని తమను తాము కాపాడుకనే విధంగా వాళ్ళని వాళ్లో 
సిదధిపరుచుక్వాలని.. జనసేన పారీటు అధికారంల్కి రాగానే ప్రతి స్్కల్లో కాలేజీల్ 
ఆడపిలలోల భద్రతకు సల్ఫ్ డ్ఫెన్సు కాలోసులు ప్రత్్యకంగా పెట్టుసా్తమని అన్నారు. ఈ 
కార్యక్రమంల్ ముఖ్యఅతిథిగా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ 
పాల్గుని మహిళల్లో బాధ్యత ఉండాలని.. అందరు ఒకతాట్పై పారీటు అభివృదిధికి 
దోహదపడాలని చెపపుడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్తరాంధ్ర వీర మహిళ్ 
విభాగం క్ఆరిడునేటర్ కిరణ్, శ్రావణి, త్రివేణి రాష్ట్ర చేనేత విభాగం వైస్ చైర్మన్ 
ప్రియాంక మరియు జలాలో వీర మహిళలు ఈ కార్యక్రమంల్ పాల్గునడం జరిగంది.

కోనసీమ జిల్్ల కలెకటీరేట్ వద్ద చలవుంద్రుం
శతఘ్నా న్్యస్: క్నసీమ జలాలో కలెకటురేట్ కు సపుందనకు వచిచున ప్రజలందరికీ 
అమలాప్రం రూరల్ చిందాడగరువు జనసేన ఎంపీటీసీ మోటూరి కనకదురగు, 
మోటూరి వెంకటేశ్వరరావు దంపతుల సహాయ సహకారంతో చలివేంద్రం ఏరాపుట్ 
చేశారు.

కృష్ణవరుంలో జనసేన ముఖాముఖీ
శతఘ్నా న్్యస్: న్జవీడు నియోజకవరగుం, ఆగరిపలిలో మండలంల్ని కృష్ణవరంల్ 
గ్రామ మాజీ సరపుంచ్ లతో, న్యకులతో, అధికారానికి దూరంగా ఉంట్ననా 
వారితో జనసేన పారీటు విధివిధాన్లు, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ విజన్ మరియు 
ఆయన కౌలు రైతులకు చేసు్తననా సాయం గురించి వారికి తెలుప్తూ.. ప్రజా 
నేత పవన్ కళ్్యణ్ కు అవకాశం ఇచేచులా వారి సహాయసహకారాలు క్రడం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ న్జవీడు నియోజకవరగు జనసేన న్యకులు పాశం 
న్గబాబు, కమి్మలి వెంకటేశ్వరరావు, యాదల వెంకటేశ్వరరావు, ఆగరిపలిలో 
మండల న్యకులు విజయ్, జను్యవుల అనిల్, జలస్త్రం గోపాల్, చింతల 
రంగారావు పాల్గున్నారు.

గూడూరు మండలం ముక్కొలు జనసేన పార్టీ గ్రామకమిటీ 
నియామకం

శతఘ్నా న్్యస్: పెడన, గూడూరు మండలంల్ని ముక్కలు గ్రామం జనసేన పారీటుకి మంచి కా్యడర్, 
ఓట్ బా్యంకు ఉననా గ్రామం. జనసేన పారీటుని గ్రామసాథియ నుంచి బల్పేతం చేయడానికి జనసేన పారీటు 
కృష్్ణజలాలో కమిటీ నుండ్ బతి్తన హరిరామ్, కూనసాని న్గబాబు, పండమ్మనేమి శ్రీనివాస్ ముక్్కలు 
గ్రామంల్ జనసైనికులు సమావేశం నిర్వహించి ఆ గ్రామం నుండ్ ముగుగురు ముక్కలులో గ్రామం త్రీమా్యన్ 
కమిటీ వెయ్యటం జరిగంది.
త్రీమా్యన్ కమిటీ సభు్యలుగా
సమె్మట శ్వ
సమె్మట కాశీ
ముదిధినెని రామకృష్ణ నియమితులయా్యరు. ఈ ముగుగురు సభు్యలు ఈ గ్రామంల్ జనసేన పారీటుని, పారీటు 
సిదాధింతాలను జనసైనికుల తో కలిసి ప్రజలకు తెలియజేస్్త పారీటు బల్పేతానికి మా వంతు కృష్ 
చేసా్తమని చెపపుడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి పెడన జనసేన న్యకులు సమె్మట బాబు, ప్పపుల 
పాండురంగారావు, రా్యలీ సత్యన్రాయణ, శీరం సంతోష్, జను్యవులు న్గబాబు, నవీన్ కృష్ణ, బోయన 
భాస్కర్ రావు, బోయన నరేంద్ర, కపిపునేట్ శ్వమణి, పినిశెట్టు రాజు మరియు పెదదు ఎతు్తన ముక్్కలు 
జనసైనికులు పాల్గున్నారు.
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వుంపురు గుంగులయయా ఆధ్రయాుంలో జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్నా న్్యస్: అల్లోరి జలాలో పాడేరు చింతపలిలో మండలం తమింగుల పంచాయతీ వర్తన 
పలిలో గ్రామంల్ వంతల బుజజి బాబు, పాంగ చంట్బాబు ఆధ్వర్యంల్ జరిగన సమావేశంల్ 
జనసేన పారీటు పాడేరు అరకుపారలోమెంట్ ఇన్చుర్జి డా.వంప్రు గంగులయ్య ముఖ్య 
అతిధిగా పాల్గుని గ్రామంల్ యువతనుదేదుశ్స్్త మనరాష్ట్రంల్ ఎట్వంట్ పరిసిథితులు 
నెలకన్నాయో మీకు ప్రత్్యకంగా చెపపునవసరంలేదు యువతకు తెలుసు. ఎంతసేప్ 
పాలకప్రభుత్వం తీరుని విమరి్శంచటం మా అజెండా కాదు కాని ఈ గరిజనప్రాంతంల్ 
నెలకననా అసిథిరపరిసి్తతులు పరిశీలిసే్త ప్రజాపరిపాలన ఎలా సాగసు్తన్నారో అరథిం కావటేలోదు. 
సగట్ గరిజన రైతులు పండ్ంచే పంటలకు గట్టుబాట్ ధరలేదు, యువతకు ఉపాధి 
అవకాశాల సృష్టులేదు, అంతకంతకు పెరుగుతుననా నితా్యవసర ధరలు, విదు్యత్ చారీజిలు, 
రవాణా ఛారీజిల భారం కనీసం అప్పుకూడా ప్టటుని పరిసిథితి. ఇలా ఉంటే మన ప్రాంత 
ప్రజాప్రతినిధులు గరిజన హకు్కలపై ఈ ప్రాంత భౌగోళిక పరిసిథితులపై సమగ్ర గరిజన 
జాతి చటాటులపై కనీస అవగాహన లేదననాది సపుషటుంగా తెలుస్తంది. మనం ఎనునాకుననా మన 
నేతలు ఇట్వంట్ అవగాహన రాహిత్యంతో ఉంటే అసంబీలో ల్ ఏం మాటాలోడగలరో మీరే 
అరథిం చేసుక్వచుచు. గరిజన నిరుదో్యగులకు కలపుతరువు జీవో నెం3 అంశానినా పరిశీలించి 
విచారణ వేగవంతం చేసేందుకు ఎందుకు కృష్ చెయ్యటేలోదు? గరిజనుల అభివృదిధికి 
ఏరాపుటైన ఐట్డ్ఎ ల్ గరిజనులకు ఉపాధి అవకాశాలు కరువు! ప్రజాలచేత ఎనునాక్బడ్ 
ప్రజా సంక్షేమానినా విస్మరిసే్త ఎలా? ప్రజలందరు ముఖ్యంగా యువత ఒక విషయం 
తెలుసుక్వాలి ఒకరు మామగారికి వెనునాపోట్ దారుడుగా వచిచు పాలన చేశారు ఏమి 
ఒరిగందో మనం చూసాం, ఒకరు తండ్రి తదనంతరం సానుభూతితో వచాచురు ఏమి 
చేసు్తన్నారో చూసు్తన్నాం అనుభవిసు్తన్నాం. ప్రశ్నాసే్త గొంతునొక్క కుట్ల ప్రయతానాలు, 
అక్రమ కసుల బన్యంప్, బెదిరింప్లతో బరితెగంప్. జాబ్ కలండర్ ఏమైందో మీకు 
తెలుసు. యువతల్ రాజకీయ చైతన్యం రానంతవరకు సమస్యలపై గొంతెత్తనంతవరకు 
ఈ రాష్్రానినా ఎవరు కాపాడలేరు! అందుక మన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అడుగుజాడల్లో 
నడ్చి మారుపుక్రకు శకి్తవంచన లేకుండా కృష్ చెయా్యలంట్ తెలిపారు. ఈ సమావేశం 
అనంతరం వివిధ పారీటులకు చెందిన యువత పెదదుఎతు్తన జనసేన పారీటు సిదాధింతాలకు 
ఆకరిషితులై జనసేనపారీటు ఇన్చుర్జి గంగులయ్య దా్వరా కండువాలు కప్పుకుని జనసేన 
పారీటుల్ చేరారు. అనంతరం అననావరం పంచాయతీ కతూ్తరుబైలు గ్రామసు్తల ఆహా్వనం 
మేరకు వారితో ప్రసు్తత రాజకీయలపై ఇషటు గోష్ఠి చరచులల్ పాల్గున్నారు. మరల ల్తుగెడడు 
పంచాయతీ మేడూరు గ్రామసు్తల ఆహా్వనం మేరకు అక్కడ ప్రజలతో సమావేశమౌతూ 
పలు రాజకీయాంశలు తెలియజేస్్త కౌలు రైతుల సంక్షేమారథిం క్సం పవన్ కళ్్యణ్ 
3000 వేలమంది కౌలు రైతులకు 30క్ట్లో నిధులు సహాయం అందించిన సందరబుంగా 
పలోకారుడులను ప్రదరి్శంచారు. ఈ సమావేశంల్ జ.మాడుగుల మండల అధ్యక్షులు మసాడ్ 
భీమననా, పాడేరు మండల ఉపాధ్యక్షులు సాలేబు అశోక్, మజజిసత్యన్రాయణ, గసడ్ 
ధరా్మరావు, కారుకల వెంకట నరసిమ్హ, గరిబాబు, చింతపలిలో న్యకులు వంతలా బుజజి 
బాబు, వీరమహిళ లావణ్య, పాంగ చంట్బాబు తదితరులు పాల్గున్నారు.

అక్రమ త్రవ్కాలపై కలెకటీర్ కి వినతిపత్రుం
• మలలోయ్య సా్వమి గట్టు అక్రమ తవ్వకాలకి పాలపుడుతుననా తిరువూరు ఎమె్మలే్య, 

కండపర్వ గ్రామ సరపుంచ్ పై చర్య తీసుక్వాలి – జనసేన పారీటు ఉమ్మడ్ కృష్్ణజలాలో 
అధికార ప్రతినిధి మరీదు శ్వరామకృష్ణ

• విజయవాడ సబ్ కలెకటుర్ కారా్యలయంల్ కలెకటుర్ కి సపుందనల్ ఫిరా్యదు చేసిన అఖిల 
పక్ష న్యకులు

శతఘ్నా న్్యస్: విసననాపేట, సమవారం విజయవాడ సపుందన కార్యక్రమంల్ కలెకటుర్ 
కి కండపర్వ గ్రామంల్ మట్టు అక్రమ తవ్వకాలపై అఖిలపక్షం న్యకులు ఫిరా్యదు 
చేసారు. గత సంవతసుర కాలంగా ఎనీటుఆర్ జలాలో తిరువూరు నియోజకవరగుంల్ని 
విససుననాపేట మండలం కండపర్వ గ్రామంల్ మలలోయ్య సా్వమి గట్టును గ్రామ సరపుంచ్ 
సా్వహా చేసారని మైనింగ్ శాఖ అనుమతిలేకుండానే తవ్వకాలు జరిపారని దీనిపై విచారణ 
జరిపి తగు చర్య తీసుక్వాలని సామాజక కార్యకర్త బోటలో శ్వ సత్యన్రాయణ విసననాపేట 
తహసీలాదుర్ కి, విజయవాడల్ మైనింగ్ శాఖవారి కారా్యలయానికి వెళిలో వినతిపత్రం 
సమరిపుంచి పోరాడుతున్నా అధికారులు పట్టుంచుక్వడం లేదన్నారు. సరే్వ నెంబర్ 472 
/1 ప్రభుత్వ గట్టు పోరంబోకుల్ మట్టు తరలించుకు పోతుంటే గ్రామ కార్యదరి్శ, విఆరో్వ, 
మండల రెవెన్్య అధికారులు పట్టుంచుక్లేదనీ తెలిపారు. మైనింగ్ శాఖ, జలాలో కలెకటుర్ 
జాయంట్ కలెకటుర్ కండపర్వ గ్రామానినా పరిశీలించి కండలు పిండేసు్తననా అక్రమ త్రవ్వక 
దారులపై విచారణ జరిపి చర్యలు చేపట్టు సొము్మను రికవరీ చేయాలని డ్మాండ్ చేశారు. 
జలాలో అధికారులు త్వరల్ గ్రామానినా సందరి్శంచి తగుచర్యలు తీసుకుంటామని హామీ 
ఇచాచురని, ఇది జరగకపోత్ మలలోయ్య సా్వమి గట్టు వదదు ప్రత్యక్ష ఆందోళనకు దిగుతామని 
శ్వరామకృష్ణ హెచచురించారు. ఈ కార్యక్రమంల్ కండపర్వ గ్రామ సామాజక కార్యకర్త 
బోటలో శ్వ సత్యన్రాయణ, సి.పి.ఐ.ఎం.ఎల్ రాష్ట్ర న్యకులు డ్.హరిన్థ్, టీడీపీ 
విజయవాడ పారలోమెంటరీ ప్రధాన కార్యదరి్శ, మాజీ ఎం.పి.పి వాసం మునియ్య, సీపీఎం 
మండల కార్యదరి్శ విసంపలిలో న్గరాజు, జనసేన న్యకులు, మాల మహాన్డు, గరిజన 
సంఘం న్యకులు, గ్రామసుథిలు పాల్గున్నారు.

ముఖయాముంత్రిపై ముండ్పడడి కుుంటిమది్ద 
జయరామ్ రెడ్డి

శతఘ్నా న్్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్.జగనో్మహన్ రెడ్డు, 
మతసుష్కార సభల్ జనసేన అధ్యక్షుడు 
పవన్ కళ్్యణ్ గురించి దత్త ప్త్రుడు 
అని సంబోధించి మాటాలోడడం చాలా 
విడూడురంగా ఉంది. జగనో్మహన్ రెడ్డుకి 

ఇంతకుముందే జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ సపుషటుంగా చెపపుడం జరిగంది ఇంకక 
మారు ననునా దత్తప్త్రుడు అంటే మిమ్మలినా సి.బి.ఐ దత్తప్త్రుడు, చంచల్గుడ షట్ల్ టీం 
అని సంబోధిసా్తము, జాగ్రత్తగా మాటాలోడండ్ అని చెపిపున కూడా, పదే పదే మూర్ంగా దత్త 
ప్త్రుడు అని పిలవడానినా తీవ్ంగా ఖండ్సు్తన్నాం, వ్యతిరేకిసు్తన్నాం. 2014 నుంచి 2019 
వరకు పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రమే రాష్ట్రంల్ గత ప్రభుత్వం చేసిన వైఫలా్యనినా ఎండగట్టు ప్రజా 
సమస్యలపై పోరాడారు, కనినా సమస్యలను పరిష్కరించగలిగారు, సి.బి.ఐ దత్తప్త్రుడు 
జగనో్మహన్ రెడ్డు మరియు చంచల్గుడ సంట్రల్ టీం సభు్యలంతా 2017 నుండ్ 2019 
వరకు అసంబీలో కూడా వెళలోకుండా, అధికార దాహం క్సం నిరలోక్షష్ంగా ప్రవరి్తంచి ప్రజలను 
నమి్మంచి మోసం చేసి నేడు అధికారంల్కి వచాచురు. మీరు అధికారంల్కి వచాచుకా 
నేట్వరకూ పాలన చేతకాక పూటక్ అబదధిం చెబుతూ ప్రజలకు భ్రమలు కలిపుస్్త రాష్్రానినా 
అధోగతి పాలు చేశారు. ఈరోజు పవన్ కళ్్యణ్ బాధ్యతాయుతంగా సమస్యలపై సపుందిస్్త 
మరీ ముఖ్యంగా కౌలు రైతులకు తన వంతు సహాయం అందిస్్త ఉంటే, జనసేన పారీటుకి 
రాష్ట్ర వా్యప్తంగా దాక దేశవా్యప్తంగా ప్రజల నుంచి ఆదరణ లభిసు్తననా తరుణంల్ ఇది చూచి 
ఓరుచుక్లేక జగనో్మహన్ రెడ్డు ఇట్వంట్ నీచమైన దురా్మరగుమైన మాటలు మాటాలోడుతూ 
శునకానందం పందుతున్నారు. సి.బి.ఐ దత్తప్త్రుడు, చంచల్గుడా షట్ల్ టీం ముఠా 
న్యకుడు జగనో్మహన్ రెడ్డు ఇంకక మారు మీరు పవన్ కళ్్యణ్ ని దత్తప్త్రుడు అని 
సంబోధిసే్త మేము చూస్్త ఊరుక్మని హెచచురిసు్తన్నాం. నీకు చేతనైత్ అధికారంల్ 
ఉన్నావ్ ప్రజలకు మంచి చేసి, ప్రజల మెప్పు పందు అంత్గాని ఇలాంట్ అవాకులు 
చవాకులు పేలిత్ వచేచు ఎనినాకల్లో బుదిధి చెబుతామని హెచచురిసు్తన్నామని అనంతప్రం 
జలాలో జనసేన ఉపాధ్యక్షుడు లాయర్ కుంట్మదిదు జయరామ్ రెడ్డు అన్నారు.

రైతు భరోసా యాత్ర పోసటీర్లన ఆవిష్కరిుంచిన 
హిుందూపురుం జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: హిందూప్రం 
జనసేన పారీటు ఇంచార్జి ఆకుల 
ఉమేష్ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన పారీటు టీం పిడ్కిలికి 
సంభందించిన ఆట మరియు 
గోడ పోసటురలోను హిందూప్రం 
జనసేన పారీటు కారా్యలయంల్ 
జలాలో సంయుక్త కార్యదరి్శ 
కలలోకుంట శేఖర్ ఆధ్వర్యంల్ 
ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం 
నిర్వహించారు. పవన్ కళ్్యణ్ 
చేపట్టున జనసేన రైతు భరోసా 

యాత్రల్ రాష్ట్ర వా్యప్తంగా ఆత్మహత్య చేసుకుననా 3 వేల మంది కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు 
తన కష్టురిజితం 30 క్టలో రూపాయలు పారీటు తరుప్న ఇవ్వడం దేశ రాజకీయాల్లో మొటటుమొదట్ 
సారి చూసు్తన్నాం. ఇలాంట్ న్యకుడు మన దేశానికి ఆదర్శం అని వక్తలు పేర్్కన్నారు.ఈ 
కార్యక్రమంల్ జలాలో అధికార ప్రతినిధి నిమ్మకాయల రాము, హిందూప్రం మండల అధ్యక్షుడు 
చక్రవరి్త, జలాలో ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభు్యడు న్గరాజు, న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
బంచేరువు భాస్కర్, లింగరాజు, మనోహర్, హనుమంతు, పవన్ కుమార్, చిరంజీవి, రామంజ, 
మహేష్, మారుతీ, నరేష్, ప్రశాంత్, దివాకర్ తదితరులు పాల్గున్నారు.

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

జనసేన పార్టీ కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్ర – పోసటీర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా న్్యస్: 
జగగుయ్యపేట, జనసేన 
పారీటు కౌలు రైతు భరోసా 
యాత్ర సందరబుంగా 
జగగుయ్యపేట జనసేన 
ఆధ్వర్యంల్ పటటుణంల్ 
సాథినిక బసాటుండ్ సంటర్ 

నందు కౌలు రైతు భరోసా పోసటుర్ ను ఆవిష్కరించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ 
కృష్్ణ జలాలో ప్రధాన కార్యదరి్శ బాడీసా మురళీకృష్ణ, జలాలో సంయుక్త కార్యదరి్శ 
ఈమని కిషోర్ కుమార్ పాల్గుని మాటాలోడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతాంగానికి పవన్ 
కళ్్యణ్ ముపై క్టలో రూపాయలతో మూడు వేల మంది రైతులకు ఆరిథిక సహాయం 
అందించబోతున్నారని కౌలు రైతులను ఆదుక్వాలనే ఉదేదుశంతో తెలుగువారి న్తన 
సంవతసురం ఉగాది రోజున పవన్ కళ్్యణ్ చనిపోయన కౌలు రైతు కుట్ంబానికి లక్ష 
రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం ప్రకట్ంచారని రాష్ట్ర రైతుల పటలో, వ్యవసాయం పటలో పవన్ 
కళ్్యణ్ కి ఉననా చిత్తశుదిధిని తెలియజేస్తందని ఇపపుట్వరకు రైత్ రాజు, రైత్ దేశానికి 
వెనునాముక అంటూ ఊకదంప్డు ఉపన్్యసాలు ఇచేచు న్యకులనె చూసాం కానీ తన 
కష్టురిజితంతో చనిపోయన రైతుల కుట్ంబాలను ఆదుక్వడం అనే ఉదేదుశంతో ఎంతో 
ఉదార స్వభావంతో ముందుకు వచిచున మా న్యకుడు పవన్ కళ్్యణ్ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ 
వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టున తరువాత వ్యవసాయ రంగం కుదేలైందని వ్యవసాయ 
రంగానికి సరైన ప్రోతాసుహం లేక రైతులు ఇబబుంది పడుతున్నారని వ్యవసాయరంగం తీవ్ 
సంక్షోభంల్కి నెట్టు వేయబడ్ందని తెలిపారు ఇపపుట్కైన్ ప్రభుత్వం సపుందించి కౌలు 
రైతుల కుట్ంబాలకు ఏడు లక్షల రూపాయల నషటు పరిహారం అందించాలని మురళీకృష్ణ 
ప్రభుతా్వనినా డ్మాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ జగగుయ్యపేట మండల అధ్యక్షులు 
తులసి బ్రహ్మం, పెనుగంచిప్రోలు మండల అధ్యక్షులు తునికపాట్ శ్వ, జనసైనికులు 
గోపి, న్గయ్య, దేవా తదితరులు పాల్గున్నారు.

ముకు్తుంపురుం గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి 
మలీ్లశ్్రావు భేటీ

శతఘ్నా న్్యస్: ఎచెచురలో నియోజకవరగుం, జనసేనపారీటు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ 
మేరకు ఎచెచురలో నియోజకవరగుం రణసథిలం మండలం పవన్ అననా బాట ప్రజలబాట 
కార్యక్రమంల్ 45 రోజులు పాట్ విస్తృత ప్రచారంల్ ముకు్తంప్రం గ్రామ చేరువుల్ 
ఉననా ప్రతి ఒక్కరిని కలిసి మావంతు ప్రజల్లో మారుపు తీసుకురావడం క్సం ఎచెచురలో 
నియోజకవరగుం న్యకులు సొసైట్ బా్యంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజజి మలీలోశా్వరావు 
మరియు జనసేనపారీటు న్యకులు పోటూనారు లక్షు్మన్యుడు సమవారం న్డు 
ప్రజలను కలిసి ఇప్పుడు జరుగుతుననా ప్రభుత్వం తపిపుదాలు ప్రజలకు తెలియజేస్్త అలాగే 
ఇంతవరకు ఉపాధి కూలీ నగదు ఎకౌంట్ల్ జమ కాలేదు మేము ఎలా బ్రతకగలము 
ప్రజలు వాపోయారు. గ్రామ ప్రజలకు ఈసారి జనసేనకు అవకాశం ఇవా్వలని అలాగే 
జనసేనపారీటు సిదాదుంతాలను మరియు మేనిఫెసటు గురించి చెబుతూ ఈసారి జనసేన పారీటు 
వచిచునట్లో అయత్ గృహిణులకు ఉచితంగా గా్యస్ సిలిండరులో, తెలలోరేషన్ కారుడుకు ఇసుక 
ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రేషన్ బదులుగా మహిళల ఖాతాల్లో రూ”2500-3500/-
వరకు నగదు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెపపుడం జరిగంది. పవన్ కళ్్యణ్ ఆదరా్శలను 
మరియు ఆచరించే విధాన్లను ప్రజలకు కరిమజజి మలీలోశా్వరావు వివరించడం జరిగంది. 
ట్డ్పి, వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలన చూశారు. ఒక్కసారి అవకాశం ఇచిచు జనసేన పారీటు పాలన 
కూడ ప్రజలు చూడాలని ఆయన క్రారు. రాష్ట్రంల్ అనినా సామాజక వరాగుల వారికి మేలు 
చేయాలనే ఆల్చనతో ఉననాట్టు వంట్ పవన్ కళ్్యణ్ కి వచేచు ఎనినాకల్లో జనసేనపారీటుకి 
మదదుతు ఇచిచు పవన్ కళ్్యణ్ ని గెలిపించుక్వాలని కరిమజజి మలీలోశా్వరావు మరియు 
పోటూనారు లక్షు్మన్యుడు క్రడమైనది. ఈ కార్యక్రమంల్ ముకు్తంప్రం గ్రామ పెదదులు, 
మహిళలు తదితరులు పాల్గున్నారు.

జనసేన ఆధ్రయాుంలో పారథిసారధి సుంతాప సభ
శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జలాలో జనసేన పారీటు అధికార ప్రతినిధి న్రపరెడ్డు పారథిసారథి 
పెదదు కార్యక్రమం సందర్ంగా రామచంద్రప్రం నియోజకవరగుం జనసేన పారీటు ఆధ్వర్యంల్ 
పారథిసారధి ఇంట్ దగగురల్ సంతాప సభ ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. తూరుపుగోదావరి జలాలో 
జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు కందుల దురేగుష్ రామచంద్రప్రం నియోజకవరగుం జనసేన పారీటు 
ఇంచార్జి పోలిశెట్టు చంద్రశేఖర్, ఉభయగోదావరి జలాలో జనసేన పారీటు కనీ్వనర్ మేడ గురుదత్త 
ప్రసాద్, అనపరి్త జనసేన పారీటు ఇంచార్జి మర్రెడ్డు శ్రీనివాసరావు, తూరుపుగోదావరి జలాలో 
జనసేన పారీటు కార్యవరగు సభు్యలు జనసేన పారీటు మండల అధ్యక్షులు, ఎంపీటీసీలు, కౌనిసులరులో, 
సరపుంచులు, వార్డు మెంబరులో తదితర నియోజకవరగు జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు 
మరియు బిజెపి న్యకులు తదితరులు సంతాప సభల్ పాల్గుని సంతాపం తెలియజేయడం 
జరిగంది.

అుంకన్నగూడుం పుంచాయితీలో జనుంకోసుం జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: పోలవరం నియోజకవరగుం జీలుగుమిలిలో మండలం అంకననాగూడం 
పంచాయతీల్ జనంక్సం జనసేన కార్యక్రమానినా చేపటటుడం జరిగంది. ఈ 
కార్యక్రమంల్ పంచాయతీల్ గల సమస్యలను అడ్గ తెలుసుకుని త్వరల్నే ఆ 
సమస్యను జనసేన పారీటు తరప్న పరిష్్కరం చేసా్తమని హామీ ఇవ్వడం జరిగంది. 
ముఖ్యంగా నీట్ సమస్య ఇలులోసమస్య రోడలో సమస్య ఈ పంచాయతీలల్ ఎకు్కవగా ఉంది 
వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంల్కి వచిచు మూడు సంవతసురాలు అయన్ ఇంకా ఎట్వంట్ 
అభివృదిధి లేదు ఏ సమస్య వచిచున్ జనసేన పారీటు అండగా ఉంట్ందని ఈ కార్యక్రమం 
దా్వరా ప్రజలకు తెలియ పరచడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనిఉకులు పాల్గునడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పోడూరు ముండలుం జనసేన పార్టీ కారాయాలయ ప్రారుంభుం
శతఘ్నా న్్యస్: పాలకలులో, జనసేన పారీటు పోడూరు 
మండల కారా్యలయం జలాలో అధ్యక్షులు కట్కలపూడ్ 
గోవిందరావు ఆదివారం ప్రారంభించారు. జలాలో 
అధ్యక్షులు మాటాలోడుతూ పాలకలులో జనసేన 
పారీటు విజయం పోడూరు మండలం నుండే 
మొదలవుతుంది, గెలుపే లక్షష్ంగా అందరం 
పనిచేదాదుం అని తెలియచేసారు. ఈ కార్యక్రమనికి 
ముఖ్య అతిధులుగా రాష్ట్ర పిఏసి సభు్యలు చేగొండ్ 
స్ర్య ప్రకాష్, బోణం చినబాబు, అలులో రాధాకృష్ణ, 
సిదిదురెడ్డు అపాపురావు హాజరు అయా్యరు. ఈ 
కార్యక్రమంల్ జలాలో జాయంట్ సక్రెటరీ ఉననామాటలో 
ప్రేమకుమార్, జలాలో న్యకులు బండారు రాజేష్, 
బలిశెట్టు రమేష్ మరియు యలమంచిలి మండల 

అధ్యక్షులు కరవట్ వరబాబు, పాలకలులో మండల అధ్యక్షులు జానీ, వీరమహిళలు జతు్తక రియా, 
మైగాప్ల పద్మజ, మరియు పాలకలులో జనసేన న్యకులు నలలోమోతు ప్రసాద్, డేగల సతి్తకండ, తులా 
రామలింగం, కము్మల దినేష్, పితాని వెంకటేష్, ఎంపిట్సి లు మనేపలిలో శ్రీధర్, యర్రంశెట్టు నరసింహారావు, 
సరపుంచ్ ఇదా సువర్ణరాజు, మరియు జనసైనికులు ఇనుకండ రమేష్, లంక చంద్రబోస్ పాల్గున్నారు.

జనసేనపార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమతి ఆద్రయాుంలో త్రాగునీరు
శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జలాలో, 
రాజోలు వేసవి కాలంల్ నీట్ ఎదదుడ్కి ప్రజలు 
ఇబబుందిపడుతుండడంతో జనసేనపారీటు 
చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వర్యంల్ ప్రతిరోజు 
ప్రజలకు మంచి నీళ్్ళ అందేవిధంగా వాటర్ 
టా్యంకర్ ఏరాపుట్ చేయడం జరిగంది. ఈ 
వాటర్ టా్యంక్ దా్వరా సమవారం గొంది 
గ్రామంల్ నీరు అందక ఇబబుందులు పడుతుననా 
వారికి జనసేన న్యకులు రావూరి న్గు ట్రాకటుర్ 

డ్జల్ కి ఆరిధిక సహకారం అందించగా ఖరుచులతో గత న్లుగు రోజులుగా గొంది జనసైనికుల దా్వరా 
త్రాగునీరు అందించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసైనికులు పాల్గునడం జరిగంది.

జనసేన పార్టీ ఉరవకొుండ డొకా్క సీతమమా 
ఉచిత అన్నదాన శిబిరుం

శతఘ్నా న్్యస్: ఉరవకండ సాథినిక గవి మఠం నందు జనసేన 
పారీటు సేటుట్ ప్రోగ్రామింగ్ జనరల్ సక్రెటరీ పి.భవానీ రవికుమార్ 
సహకారంతో జనసైనికులు మలిలోకారుజిన & విశ్వన్ధ్ ఆధ్వర్యంల్ 
డొకా్క సీతమ్మ ఉచిత అననాదాన శ్బిరం 9 వారం దిగ్వజయంగా 
చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసైనికులు హరి, పవన్, 
న్గేంద్ర తదితరులు పాల్గునడం జరిగంది.

ధరమావరుం 28వ వారుడిలో రైతు భరోసా యాత్ర పోసటీర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా న్్యస్:  అనంతప్రం 
జలాలో, ధర్మవరం, రాష్ట్ర 
వా్యప్తంగా జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
త ల పె ట్ టు న ట్ వ ం ట్ 
రైతు భరోసా యాత్ర 
గురించి టీం పిడ్కిలి 
రూ ప ం ది ం చి న ట్ వ ం ట్ 
3000 మంది కౌలు రైతులకు 

30 క్టలో రూపాయల పోసటుర్సు ను ఆదివారం ఉమ్మడ్ అనంతప్రం జలాలో ధర్మవరంల్ని 28 వార్డు ల్ 
ఆవిష్కరించి అక్కడ్ ప్రజలకు రాష్ట్రంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చేసు్తననాట్వంట్ సహాయలు వార్డు 
ప్రజలకు వివరించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ రాజ్ ప్రకాష్, వన్నా శ్రీరాములు, ఆది తదితరులు 
పాల్గున్నారు.

ముఖయాముంత్రి పై ధ్జమెతి్తన రెడ్డి 
అప్పలనాయుడు

శతఘ్నా న్్యస్: ఏల్రు, 
పశ్చుమగోదావరి జలాలోల్ రైతు 
భరోసా యాత్రల్ పాల్గుననా 
ముఖ్యమంత్రి జగనో్మహన్ రెడ్డు 
చేసిన వా్యఖ్యలకు ఖండ్స్్త 
పవన్ కళ్్యణ్ ని పదేపదే 
దత్తప్త్రుడ్ని ప్రసా్తవిసు్తననా 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సి.బి.ఐ దత్తప్త్రుడు అయనట్వంట్ 
జగనో్మహన్ రెడ్డు తమ వైఖరి మారుచుక్వాలని లేకుంటే రానుననా 
రోజుల్లో ప్రజలు మీకు కచిచుతంగా బుదిధి చెపేపు విధంగా ఉంట్ందని రెడ్డు 
అపపులన్యుడు హెచచురించారు. ప్రజల తరఫున ప్రజల క్సం నడ్పే 
పారీటు ఏదన్నా ఉననాదంటే అది ఒక జనసేన పారీటు అని గురు్త చేశారు. రాష్ట్ర 
రైతుల బాగోగుల క్సం తన కష్టురిజితానినా కౌలు రైతులకు అందిసు్తంటే 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళ్లో మూసుకుని ఉంట్ంది తపపు రైతులను ఆదుక్వాలని 
ఆల్చనలేకుండా పరిపాలన చేసు్తందని జలాలో అధికార ప్రతినిధి రెడ్డు 
అపపుల న్యుడు ధ్వజమెతా్తరు. ఒక పక్కరాష్ట్రంల్ తుఫాను దబబుకు 
నషటుపోయన రైతులకు నషటుపరిహారం అందించకుండా ప్రజల తరఫున 
మాటాలోడే పవన్ కళ్్యణ్ మీద అసత్యప్ ఆరోపణలు చేసా్తరా. మీ అసత్యప్ 
మాటలు నమే్మ వారు ఎవరూ లేరని స్చించారు. అలాగే ప్రజాసమస్యల 
మీద సపుందించకుండా ఎలలోప్పుడూ పవన్ కళ్్యణ్ మీద పడ్ అబదధిప్ 
ప్రచారం చేసి ప్రజలను మోసం చేసు్తన్నారు అని జలాలో అధికార ప్రతినిధి 
రెడ్డు అపపులన్యుడు మండ్పడాడురు.

టీుం పిడ్కిల ప్రచార పోసటీర్స్ న 
ప్రారుంభుంచిన నరసన్నపేట

శతఘ్నా న్్యస్: నరసననాపేట, టీం పిడ్కిలి వారు మన జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ చేసు్తననా రైతు భరోసా యాత్ర కౌలు రైతులకు సహాయం 
అందించే కార్యక్రమం గురించి ప్రచార పోసటుర్సు ఆదివారం రాత్రి 7 
గంటలకు రామకృష్్ణప్రం గ్రామంల్ మన నరసననాపేట నియోజకవరగు 
జనసేన పారీటు న్యకులు నడుపూరి. తిరుపతి రావు ఆవిష్కరించారు. 
ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన న్యకులు ఆర్ ఢిలీలోశ్వర్, సింహాచలం, 
చిన్నారావు రమణ, దవి న్రాయణ తదితరులు పాల్గున్నారు.

పేదలకు నితాయావసర సరుకుల పుంపిణీ
శతఘ్నా న్్యస్: రామచంద్రప్రం పటటుణం వైయస్ఆర్ నగరోలో జనసేన 
పారీటు తూరుపుగోదావరి జలాలో కార్యదరి్శ బుంగ రాజు ఆధ్వర్యంల్ 
రామచంద్రప్రం నియోజకవరగుం జనసేన పారీటు ఇంచార్జి పోలిశెట్టు చంద్ర 
శేఖర్ మరియు మండల న్యకుల చేతుల మీదుగా పేదలకు నితా్యవసర 
సరుకులు పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ 
జలాలో న్యకులు, అధ్యక్షులు, జనసేన న్యకులు జనసైనికులు 
పాల్గునడం జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పలు కుటుంబాలన పరామరి్శుంచిన పితాని
శతఘ్నా న్్యస్: ముమి్మడ్వరం, రాష్ట్ర జనసేన 
పారీటు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్యలు 
మరియు ముమి్మడ్వరం నియోజకవరగుం ఇంచార్జి 
పితాని బాలకృష్ణ ఐ.పోలవరం మండలం 
పెదదుమడ్ గ్రామంల్ ప్రమాదవశాతు్త మరణించిన 
పాట్ వెంకననా చిత్రపటానికి నివాళ్లు అరిపుంచి 
వారి కుట్ంబ సభు్యలను పరామరి్శంచారు 
మరియు కశనకుర్రు కత్త కాలనీ గ్రామంల్ 

పాము కాట్కు గురై చనిపోయన పోనుగుమటలో ఏడుకండలు చిత్రపటానికి నివాళ్లరిపుంచి వారి 
కుట్ంబ సభు్యలను పరామరి్శంచి వారికి 2000, వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందించారు. 
ముమి్మడ్వరం నియోజకవరగుంల్ మునిసుపాలిటీ 19 వార్డు ల్ అకాల మరణం చెందిన దొమే్మట్ 
కుమార్ సా్వమి కుట్ంబ సభు్యలను పరామరి్శంచారు మరియు అదే వారుడుకు చెందిన గుండపోట్తో 
మరణించిన చలలోపలిలో శ్రీనివాస్ కుట్ంబ సభు్యలను పరామరి్శంచారు. వారి వెంట మండల అధ్యక్షులు 
మదదుంశెట్టు ప్రుషోత్తం, జక్కంశెట్టు పండు, రాయపరెడ్డు బాబీ, దూడల సా్వమి, కడలి కండ, సవరప్ 
వెంకటేష్, విత్తన్ల రవి, గాంజా ఏసు, మలిలోపూడ్ రాజా, క్న సము, తాళ్లోరి ప్రసద్ తదితరులు 
పాల్గున్నారు.

చికితస్ పుందుతున్న శీలుం వుంకటలక్ష్మిని పరామరి్శుంచిన 
పితాని

శతఘ్నా న్్యస్: ముమి్మడ్వరం, రాష్ట్ర 
జనసేన పారీటు రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ సభు్యలు ముమి్మడ్వరం 
నియోజకవరగుం ఇంచార్జి పితాని 
బాలకృష్ణ ప్రమాదవశాతు్త గాయాలపాలై 
అమలాప్రం కిమ్సు హాసిపుటల్ ల్ చికితసు 

పందుతుననా ఐ.పోలవరం మండలం టీ కత్తపలిలో గ్రామం గాంజా వారి మెరక గ్రామసు్తలు శీలం 
వెంకటేశ్వరరావు భార్య వెంకటలక్ష్మిని పరామరి్శంచడం జరిగంది.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో మజ్జిగ పంపిణి
శతఘ్నా న్్యస్: 
ప్రతి్తపాడు, తీవ్మైన 
ఎండలు దృష్టుల్ 
పెట్టుకుని గత నెలల్ 14 
వ తారీఖున అంబేద్కర్ 
జయంతి సందర్ంగా 
గ్రామంల్ చలివేంద్రంను 
జనసేన పారీటు తరఫున 
ఏరాపుట్ చేయడం 

జరిగంది. దానికి సంబంధించి డైలీ రెండు కూలింగ్ వాటర్ ట్న్సు పెటటుడం 
జరుగుతుంది. మే నెలల్ వారానికి ఒకసారి మజజిగ పంపిణీల్ భాగంగా 
సమవారం 3వ సారి మజజిగ పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గున్నారు.

రాయలసీమలో తీరని దాహం
శతఘ్నా న్్యస్: మదనపలెలో, రాయలసీమ 
కరువు ప్రాంతం. వేసవికాలంల్ మంచినీట్ 
పథకాల నుండ్ తాగునీట్ సరఫరా అవుతుననా 
వీట్ నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా ఉంది ఫలితంగా 
దాహం తీరుచుకునేందుకు పటటుణ జనం నీట్ని 
కనుగోలు చేసు్తన్నారు. ఈ పథకాలకు ప్రభుత్వం 
అరకరగా వ్యయం చేసింది. అయన్ ప్రయోజనం 
లేకపోయంది. చాలా ప్రాంతాల్లో పైప్లైనులో బాగా 
దబబుతిన్నాయ. మరికనినా ప్రాంతాల్లో మురుగు 
కాలువల్నే పైప్లైనులో ఉన్నాయ. దీంతో తాగునీరు 

కలుష్తం అవుతోందని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాగునీట్ అవసరాలకు 
నీట్ని కనుగోలు చేసు్తన్నారు. 14, 15 ఆరిథిక సంఘం నిధులు ఉననాపపుట్కి 
తాగునీట్ పైప్లైనలో విస్తరణ నీట్శుదిధి కంద్రాలు ఏరాపుట్ చేయడంల్ అధికారులు 
అశ్రదధి వహిసు్తన్నారుననా విమర్శలున్నాయ. రాయచోట్ ప్రాంతంల్ రోజుకు 
అవసరమైన నీరు 1.50 క్ట్లో లీటరులో. రోజుకి సరఫరా అవుతుననా నీరు 80 లక్షల 
లీటరులో మాత్రమే అదేవిధంగా మదనపలిలోల్ సరఫరా చేయాలిసున నీరు 2.25 క్ట్లో 
లీటరులో రోజుకు 75 లక్షల లీటరులో మాత్రమే సరఫరా అవుతున్నాయ. ప్రపాలక 
సంఘాలు తాగునీట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా పైప్ లైనలోను విస్తరించడం లేదు. 
మొదటలో వేసిన గొటాటుల దా్వరా మంచి నీట్ని సరఫరా చేసు్తన్నారు. కారణంగా 
డ్మాండ్ మేరకు చేయలేకపోతున్నారు. బోరు బావులు, టా్యంకరలో నీట్ పైన 
మీదనే ప్రజలు ఆదారపడుతున్నారు. మదనపలెలో పటటుణంల్ అమ్మ చెరువు మిటటు, 
శ్రీవారి నగర్ కాలనీ, కనకదాసు కాలని, మంజున్థ కాలనీ, వాలీ్మకి నగర్, 
క్లలో ఫైలు, వైయసాసుర్ కాలనీ, చిలకలగుటటు తదితర ప్రాంతాల వారికి టా్యంకరలో 
దా్వరా రోజుకి కంత నీరు ట్రిప్పులు సరఫరా చేసు్తన్నారు. టా్యంకు రెండు మూడు 
రోజులకు ఒకసారి వీధిల్కి వస్తంది. అవసరాలకు మీరు నీట్ సదుపాయాలు 
ఏమాత్రం చేయడం లేదని సాథినికులు అంట్న్నారు. ఈ ప్రాంతాలకు పైప్లైనులో 
వేయాలిసు ఉంది. ఈ ప్రాంతంల్ తాగునీట్ ఇబబుందులు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు 
తీసుక్వాలిసున బాధ్యత ప్రపపాలక సంఘం వారిది. పైప్లైనులో విస్తరించండ్, ఈ 
ప్రాంతాలకు టా్యంకులతో మంచినీట్ని సరఫరా చేయాలిసున బాధ్యత ప్రపాలక 
సంఘం మీద ఉంది. సంఘంల్ ఉననా నిధులతో అవసరమైన ప్రాంతాలకు నీట్ 
సరఫరా చేసే చర్యలు చేపటాటులని చితూ్తరు జలాలో జనసేన కార్యదరి్శ దారం అనిత 
అన్నారు.
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