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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

వరద బాధితులకు చేయూతనివ్వండి
* జనసేన నాయకులకు, జన సైనికులకు, వీర మహిళలకు శ్రీ నాగబాబు పిలుపు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ గారి సూచనలకు అనుగుణంగా జనసేన నాయకులు, జన సైనికులు, వీర 
మహిళలు, మెగా అభిమానులు అవకాశం ఉననింత మేరకు వరద బాధితులకు సహాయం చెయ్యూలని జనసేన పార్టీ పి.ఎ.సి. 

సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు పిలుపునిచ్చారు. ఉమ్మడి తూరుపు గోదావరి, ఉమ్మడి పశ్చామ గోదావరి జిల్లాలకు 
చెందిన పార్టీ బాధ్యూలు, నాయకులు తమకు అవకాశం ఉననింత మేరకు వరద బాధితులకు సహాయం అందించ్లని 
కోరారు. గోదావరి తీర ప్ంతాల్లా గ్రామాలు నీట మునిగిన నేపథయూంల్ అక్కడ నుంచి ఇతర ప్ంతాలకు, పునరావాస 
కంద్రాలకు వెళ్ళిన ప్రజలు ఆహారం, మంచి నీరు, దుస్తులు ఇతర కనీస అవసరాలు లభించక ఇబ్ందులకు 
గురవుతునానిరు. అందుబాటుల్ ఉనని జనసేన శ్రేణులు వరద బాధితులకు అవసరమైనవి సమకూరాచాలని సూచించ్రు.

వరదలు సృష్టవంచిన విలయవం వర్ణనాతీతవం
* క్షణమొక యుగంగా లంక, విలీన గ్రామాల జనం
* ఇలులా వాకిలి వదిలి స్రక్షిత ప్ంతాలకు
* అననిం, పాలు, నీళలాకు కూడా కటకట
* సరా్కరు సహాయ చరయూలు అరకొరే

శతఘ్ని న్యూస్: గోదావరి వరదల కారణంగా కోనసీమ సహా పూర్వపు గోదావరి జిల్లాల ప్రజలు 
అల్లాడిపోతునానిరు. నితాయూవసరాలు ముఖయూంగా ఆహార పొట్లాలు, పాలు, నీళ్లా అందకపోవడంతో 
ఈ ప్ంతంల్ని 81 లంక గ్రామాల ప్రజల బాధలు వర్ణనాతీతం. వైఎస్  జగన్ మోహన్  రెడిడి 
ప్రభ్త్వం ముందస్తుగాగాని, వరదలొచ్చాకగాని సహాయ, పునరావాస చరయూలు సక్రమంగా 
తీస్కోకవడం ఈ ప్ంత ప్రజల పాలిటి శాపంగా మారింది. చేస్తునని అరకొర సాయం బాధిత 
ప్రజలకు ఏమాత్ం సరిపోవడం లేదు. గోదావరి లంక గ్రామాల ప్రజలు ఇళ్లా వదిలి తల్ ఒక 
దికు్కకు పయనమయ్యూరు. కొందరు ప్రభ్త్వ పునరావాస కంద్రాల్లా తలదాచుకుంటునానిరు. ఇక్కడ చ్లిననిని సౌకరాయూలు లేవు. వరదలు మొదలై ఆరు రోజులు దాటుతునాని ఆహారం, 
పాలు సరఫరాకు ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్రభ్త్వం సరైన చరయూలు తీస్కోకపోవడం దిగ్రా్భ్రంతి కలిగిసతుంది.

* కంటి మీద కునుకు లేని 81 లంక గ్రామాలు
గోదావరి భార్ వరదల నేపథయూంల్ అందరి దృష్టీ ఇపుపుడు లంక గ్రామాల పరిసిథితిపై నిలిచింది. నీట మునిగిన ఈ గ్రామాల ప్రజలను కాపాడాలని, వరద సమయంల్ కనీస సౌకరాయూలతో 
పునరావాసం కలిపుంచ్లనని ధ్యూస రాష్ట్ర సరా్కరుకు లేకపోవడం వింతగా ఉంది. కొతతుగా ఏరపుడిన బీఆర్  అంబేడ్కర్  కోనసీమ జిల్లాల్ 51, తూరుపు గోదావరిల్ ఆరు, పశ్చామ గోదావరిల్ 
24 ఇల్ంటి లంక గ్రామాలు ఉనానియి. ఈ గ్రామాలు గౌతమి, వశ్ష్ఠ, వైనతేయ పాయల మధయూ విసతురించి ఉనానియి. మరో ఆరు గ్రామాలు రాజమహంద్రవరం సమీపంల్ని అఖండ 
గోదావరి వద్ద ఉనానియి. 1986 నాటి భయ్నక, ఉధృత వరదలు ఇపుపుడు 34 సంవత్సరాల తరా్వత రావడంతో గోదావరిని ఆనుకుని ఉనని ఈ గ్రామాల ప్రజలు ముందుచూపు లేని 
ప్రభ్త్వం వలలా నానా కష్టీలు పడుతునానిరు.
* మంత్రి జోకయూం చేస్కుంటే గాని అందని నితాయూవసరాలు
కోనసీమ జిల్లా పీ గననివరంల్ని ప్రజలు తమకు ఐదు రోజులుగా తిండీతిపపులు లేవనీ, చంటి పిలలాలకు పాలు కూడా ప్రభ్త్వ సిబ్ంది సరఫరా చేయడం లేదని అక్కడకు వచిచాన జిల్లా 
మంత్రి పినిపె విశ్వరూప్  ముందు తమ గోడు వెళలాబోస్కునానిరు. దంతో మంత్రి అధికారులను గటిటీగా మందలించ్క బాధితులకు నితాయూవసరాలు అందించే పని మొదలైందంటే రాష్ట్ర 
సరా్కరు వరదలు వంటి అతయూవసర పరిసిథితిల్ ఎంత కుంటి నడక నడుసతుందో అర్ధమౌతోంది. పశ్చామ గోదావరి జిల్లా పెదలంకల్ అయితే పరిసిథితి మర్ దయనీయంగా కనిపిసతుంది. 
అక్కడ ప్రజలను తరలించడానికి ప్రభ్త్వ సిబ్ంది తగిన చరయూలు తీస్కోకపోవడంతో జనం అనేకచోటలా తమ ఇళలాపైనే ఐదు రోజులు ఉండాలి్స వచిచాంది. తమ ఇళలాల్కి మొల ల్తు 
నీరు వచిచాన అనేక గ్రామాల జనం తమకు భోజన ఏరాపుటులా చేయ్లని అధికారులను అభయూరిథించగా వారి నుంచి వచిచాన జవాబు అనేక మందిని కంటతడి పెటిటీంచింది. ఇళ్లా పూరితుగా 
మునిగిపోలేదు కాబటిటీ ప్రజలకు తాము ఆహారపొట్లాలు సరఫరా చేయలేకపోతునానిమని, సాయపడడానికి తమకు తగిన ఆదేశాలు రాలేదని అధికారులు చెపిపు తపిపుంచుకు తిరుగుతునానిరు.
* పాత బకాయిలు అందక అందుబాటుల్కి రాని పడవలు
గతంల్ మాదిరిగా మునక గ్రామాల నుంచి ప్రజలను మెరక, స్రక్షిత ప్ంతాలకు తరలించడానికి ప్రభ్తా్వనికి ఈసారి పడవలు అందుబాటుల్కి రావడం లేదు. గతంల్ వరదలు 
వచిచానపుపుడు పునరావాస కారయూక్రమాల్లా పాలొగొనని పడవల యజమానులకు ప్రభ్త్వం నుంచి కిరాయి డబు్లు ఇపపుటికీ రాకపోవడం దనికి కారణం. వరదలు వంటి అతయూవసర 
సమయ్ల్లా సాయపడిన ప్రైవేటు బోటు యజమానులకు సకాలంల్ డబు్ చెలిలాంచకపోవడం ప్రభ్త్వ అసమర్ధతకు గీటురాయిగా నిలిచింది. ఐదు రోజుల భార్ వరాషాలు, వరదల 
తరా్వత మాత్మే ప్రభ్త్వ సహాయ చరయూలు ఓ మోసతురు ప్రంభమయ్యూయంటే జగన్  సరా్కరు ఎంతటి ఉదాసీన వైఖరి అవలంబిసతుందో తెలుసతుంది. మునక గ్రామాలునని ప్ంతాల్లాని 
దాదాపు తొమి్మది వేల మందిని పునరావాస కంద్రాలకు తరలించ్మని అధికారులు చెబుతునానిరు. అయితే వారిల్ చ్ల్ మందికి ఆహారపు పొట్లాలు అందనే లేదు. రెండు వేల పాల 
పాయూకెటులా పంపిణీ చేశామని ప్రకటించినా అవి బాధితులకు సరిపోలేదని చెబుతునానిరు. వరదలతో అతల్కుతలమైన ఐదు జిల్లాల్లా 191 పునరావాస కంద్రాలు ఏరాపుటు చేశామని బీసీ 
సంక్షేమ, పౌరసంబంధ్ల మంత్రి చెలులాబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ సమవారం విలేఖరుల సమావేశంల్ వెలలాడించ్రు. అయితే అవి ఏమాత్ం సరిపోవడం లేదు. వాటిల్ సౌకరాయూలూ 
సంతృపితుకరంగా లేవు.
*అనుభవ లేమీ అడుడిగా నిలిచింది
గోదావరి ఉగ్రరూపం దాలచాడంతో కోనసీమ జిల్లాల్ని 67 లంక గ్రామాల ప్రజలు ఎకు్కవ కష్టీలపాలయ్యూరు. 20 మండల్లల్ని 67 లంక గ్రామాల ప్రజలకు తినడానికి తిండి, 
తలదాచుకోవడానికి ఏరాపుటులా లేవు. తమ ఇళ్లా నీట మునగడంతో సామానులా తీస్కునే వీలు కూడా లేకుండా పోయింది. జనం అనీని వదిలి స్రక్షిత ప్ంతాలకు తరలిపోతునానిరు. 
వరదలు మొదలైన ఐదు రోజులకు కూడా ఈ ముంపు లంక గ్రామాలకు అధికారులు రాలేదు. అంతటి ఇబ్ందులు లేని లంక గ్రామాల్లా మాత్మే ప్రభ్త్వ సిబ్ంది సహాయ చరయూలకు 
ఉపక్రమించ్రు. ఇల్ సరా్కరు సిబ్ంది నుంచి సాయం అందకపోవడంతో ప్రజలే తమకు అందుబాటుల్ ఉనని పడవల్లా వెళ్లా నీరు, ఇతర నితాయూవసరాలు తెచుచాకుంటునని గ్రామాలు 
అనేకం ఉనానియి. గోదావరి ఉధృతంగా ఉననిపుపుడు 67 లంక గ్రామాల్లాని లక్ష మందికి పైగా జనం కూడు, నీడ లేక అశాంతి అనుభవించ్రు. ఇటీవల రెండు గోదావరి జిల్లాలను 
విడగొటిటీ ఆరు చేయడంతో కలెకటీరులా మొదలు రెవెన్యూ ఇన్ స్పుకటీరలా వరకూ కొతతువారే కావడం కూడా వరద సహాయ, పునరావాస కారయూక్రమాలకు విఘాతం కలిగించింది.
* విలీన మండల గ్రామాల్లా విలవిల్లాడిన ప్రజలు
పోలవరం ఆనకటటీ నిరా్మణం దృష్టీల్ ఉంచుకుని పూర్వపు ఖమ్మం జిల్లా భద్రాచలం డివిజన్  నుంచి 2014 రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ విలీనం చేసిన మండల్ల 
గ్రామాలు ఎపపుటిల్గానే ఈసారి గోదావరి వరదల్లా చికు్కకుపోయ్యి. పూర్వపు ఖమ్మం జిల్లా నుంచి వచిచా చేరిన గ్రామాలను ఇటీవల కొతతుగా ఏరాపుటు చేసిన అలూలారి సీతారామ 
రాజు జిల్లాల్ చేరాచారు. ఈ జిల్లాల్ని కూనవరం గ్రామం వరదల ప్రభావంతో అతల్కుతలమౌతోంది. కొండమొదలు ప్ంతంల్ని మూడు గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు తగినంత సాయం 
అందక అల్లాడుతునానిరు. అలూలారి జిల్లాల్ని అనేక గ్రామాలు గోదావరి వరదనీట మునిగాయి. 

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

ఈ విలీన మండల్ల్లాని అనేక గ్రామాలు పోలవరం ఆనకటటీ నిరా్మణంల్ జరిగిన ల్పాల వలలా ప్రస్తుత వరదల్లా బాగా నషటీపోయ్యి. విలీన మండల్ల గ్రామాలు కొనిని ఏలూరు 
జిల్లాల్ కూడా చేరాచారు. మొతాతునికి ఈ రెండు కొతతు జిల్లాలల్ని విలీన మండల్ల గ్రామాలు వరద నీటితో చెపపునలవి కానంతగా నషటీపోయ్యి. పోలవరం ప్జెకుటీ ప్రభావం వలలా 
అలూలారి జిల్లాల్ని ఏటపాక, చింతూరు, వీఆర్  పురం, కూనవరం, దేవీపటనిం గ్రామాలు, ఏలూరు జిల్లాల్ని వేలేరుపాడు, కుకు్కన్రు, పోలవరం పలలాపు ప్ంతాల ప్రజలు గోదావరి 
ఉగ్రరూపంతో నానా పాటులా పడుతునానిరు. తగిన జాగ్రతతులు తీస్కోకపోతే పోలవరం సాగునీటి ఆనకటటీ వలలా పరిసర గ్రామాలు బాగా నషటీపోతాయని నిపుణులు చెపిపున మాటలు 
నిజమయ్యూయి. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వ అలసత్వం, నిరలాక్షష్య వైఖరి గోదావరి వరద బాధిత గ్రామాల ప్రజలను అన్హయూమైన ర్తిల్ ఇబ్ందుల పాలుచేశాయి.
*ఉదాయూన పంటలు నీటిపాలు
వరదొలొచిచానపుపుడు కష్టీలు తెచేచా లంక గ్రామాల భూములు వాసతువానికి అతయూంత సారవంతమైనవి. ఉదాయూన పంటలు అంటే కూరగాయల పెంపకానికి, పళలా తోటలకు ఇవి పేరెనినికగననివి. 
మంచి దిగుబడి కోసం ఈ గోదావరి గ్రామాల రైతులు పెటటీబడులు కూడా బాగానే పెటిటీ ఉదాయూన పంటలు సాగు చేసాతురు. ప్రస్తుత వరదల కారణంగా పళలా తోటలు, కూరగాయలు 
సాగవుతునని పొల్లు నీటి పాలయ్యూయి. ఉదాయూన పంటల సాగుకు రైతులు అపూపుసపూపు చేసి లక్షల్ది రూపాయలు ఖరుచాచేశారు. వరదల పుణయూమా అని రైతుల సొము్మ నీట 
మునిగినటటీయింది. ప్రభ్త్వం ఆదుకుంటే తపపు లంక గ్రామాల ఉదాయూన పంటల రైతులు మళ్లా సాగు చేయడం కషటీం. ఈ గ్రామాల్లా రైతులు అరటి, బొపాపుయి, ఇంకా ఇతర పంటలు 
ఎకరాకు 50 వేల నుంచి 70 వేల రూపాయల వరకూ పెటుటీబడితో సాగు చేసాతురు. సొంత భూములు లేని రైతులు ఎకరాకు రూ.40 నుంచి రూ.50 వేలకు కౌలు తీస్కుని అంత కనాని 
ఎకు్కవ మొతతుం పెటుటీబడితో పంటలు వేశారు. ఇంతకు ముందు రెండేళ్లా అంటే 2020, 2021ల్ కరోనా ప్రభావం వలలా రైతులు, కౌలు రైతులు పళలా తోటలు వేసి భార్గా నషటీపోయ్రు. 
ఆ నష్టీనిని భర్తు చేస్కోవడానికి పోరాడుతునని రైతులను గోదావరి వరదలు చ్వుదెబ్ దశాయి. భార్ వరాషాలు, వరదల కారణంగా పకా్వనికి రాని దిగుబడిని అమ్మడానికి వెళ్లాన రైతులను 
వాయూపారులు తకు్కవ ధరతో నషటీపెట్టీరు. అనుకోని వరదల వలలా ఉదాయూన పంటల రైతులు ఎకరాకు సగటున రూ.50 నుంచి రూ.75 వేల వరకూ నషటీపోయ్రని అంచనా. తకు్కవ 
పెటుటీబడి అనుకునే మొక్కజొననికు కూడా ఎకరాకు రూ.50 వేల చొపుపున పెటుటీబడి పెటిటీన రైతులు వరదల వలలా తీవ్ంగా నషటీపోయ్రు. మొతతుంమీద వరాషాకాలంల్ గోదావరి వరదలకు 
తగినంత సననిద్ధతతో లేని రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం ప్రజలకు, రైతులకు గుండెకోత మిగిలిచాంది.

మీడియా సమావేశవంలో పాల్గొన్న 
జనసేన నాయకులు

తూరుపుగోదావరి జిల్లా: రాజమండ్రిల్ సమవారం నిర్వహించిన జనసేన పార్టీ ప్స్ మీట్ 
ల్ తూరుపుగోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దురేగొష్, రాజమండ్రి సిటీ ఇంచ్ర్జ్ అనుశ్రీ 
సతయూనారాయణ, రాజమండ్రి సిటీ అధయూక్షులువై శ్రీనివాస్, రాజానగరం ఇంచ్ర్జ్ మేడ 
గురుదతుతు, అనపరితు నియోజకవరగొం ఇంచ్ర్జ్ మారెడిడి శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర మహిళా కారయూదరిశి 
ప్రియ్ సౌజనయూ, చెరుకూరి రామారావు, తూరుపుగోదావరిజిల్లా కారయూవరగొ సభ్యూలు తేజ 
మూరుతుల నరసింహమూరితు, గెడడిం నాగరాజు, ఇతర నాయకులు పాలొగొనానిరు.

మీ కళ్ళకు గవంతలు తీసేతే… రోడ్లపై గవంతలు కనిపిస్తేయి
* ప్రజా క్షేత్ంల్ తిరిగితే అసలు విషయం తెలుస్తుంది
* గంజాయి రవాణా చేస్తుననివాళ్ళి కూడా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారిని విమరిశిస్తునానిరు
* ఎవరో రాసిచిచాన స్్క్రప్టీ చదివితే ప్రజలే తగిన బుది్ధ చెబుతారు
* కాకినాడల్ మీడియ్ సమావేశంల్ మాట్లాడిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు 
పంతం నానాజీ, ముతాతు శశ్ధర్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ పై మంత్రి 
దాడిశెటిటీ రాజా చేసిన అనుచిత వాయూఖయూలను పత్రిక సమావేశంల్ ఖండించిన 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు పంతం నానాజీ , ముతాతు శశ్దర్ … మీడియ్ తో 
మాట్లాడుతూ.. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళాయూణ్ పై వైసిపి సకల కళ మంత్రులు 
మతిభ్రమించి తపుపుడు ఆరోపణలు చేస్తునానిరని తీవ్ సాథియిల్ ధ్వజమెతాతురు..
కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన మంత్రి దాడిశెటిటీ రాజా తపుపుడు ఆరోపణలు చేస్తునానిరని 
అధిష్టీనం రాసిచిచాన స్్క్రప్టీ లను చదువుతూ ప్రజలను య్మారుస్తునానిరని, 
మండపేటల్ నిర్వహించిన జనసేనాని రైతు భరోసా య్త్ విజయవంతం 
కావడంతో వైసిపి నాయకులు జీరి్ణంచుకోలేకపోతునానిరని దానితో ఏం చేయ్ల్ 
తెలియక ఇటువంటి ఆరోపణలకు పాలపుడుతునానిరని ఆరోపించ్రు. గత 
3రోజులుగా ఈ రాష్ట్రంల్ ఉనని రోడలా పరిసిథితి పై పవన్ కళాయూణ్ గారు చేపటిటీన గుడ్ 
మారినింగ్ సీఎం సార్ అనే డిజిటల్ కాంపెయిన్ 3గంటల పాటు ప్రధమసాథినంల్ 
నిలిచిందని తెలిపారు.. మీరు 2205 కోటులా స్మారు ఖరుచా చేశామని 
చెబుతునానిరు, దేనికి ఎంత ఖరుచా చేసారో చెపపుగలరా?.. రోడ్్స కి ఇనిని నిధ్లు 
ఖరుచా చేసిఉంటే ఇనిని వేల కిల్మీటరులా రోడుడి ఇంత దారుణంగా ఉనానియి… 
కళాయూణ్ గారు వస్తునానిరు అని తెలిసేతు చ్లు గభ గభ కాంట్రాకటీరలాను పిలిచి వారికీ 
అడిగినంత ఇచేచాసి రోడులా రిపేర్ చేస్తునానిరు.. మీకు మిగిలిన శాఖ ల విషయం 
తెలియకపోవచుచా. కాని మీ శాఖ రోడుడిలు భవనాల శాఖ పై ద్రుష్టీ పెటటీండి. మీ 
సకల శాఖమంత్రి ఇచిచాన స్్క్రప్టీ లు చదువుతూ ఉంటే మీ మాజీ మంత్రులు, 
పేరిని నాని గారు, కననిల్బాబు గారు తదితరులకు పటిటీన గతే మీకు పడుతుంది. 
ఆ పరిసిథితి తెచుచాకోకండి… కామనికి పరాకాషటీ ఎవరో మీకు మీ ఎమె్మలేయూలకు 
తెలుస్, మనం ఎన్ని సారులా మాట్లాడు కునానిం, తండ్రి చనిపోయే సమయ్నికి 
ఎక్కడ యే సిథితిల్ ఉనానిడో అందరికి తెలిసిందే, అయన పదవిల్ ఉనానిడు కాబటిటీ 
మేము అనలేకపోతునానిము.. మా పార్టీ జోకర్ పార్టీ ఐతే, మీది బ్రోకర్ పార్టీ, జైలు 

పార్టీ.. కోనసిమకి అంబేద్కర్ కొనసీమ జిల్లా పేరు పెట్టీలని మొటటీమొదట తీరా్మనము చేసినది జనసేన పార్టీనే.. నిద్ర పోతునని మీ ముఖయూమంత్రిని లేపాలి అనే #GoodMorning CM 
sir అనే డిజిటల్ కాయూపెయిన్ నిర్వహించ్ము. దానికి ప్రజలనుండి అపూర్వ సపుందన రావడం చూసి కారు కూతలు కూస్తునానిరు.. మేము మాటలు అనగలం కాని సభయూత, సంసా్కరం 
అడుడివస్తునానియి.. ఈ జిల్లా గంజాయి స్మగలింగ్ కి అడాడిగా మారింది.. దనివలలా యువత భవిషయూతుతు పాడైపోతోంది అని తెలిపారు… తెలుగు దేశానిని కూడా ఆనాడు రోడలా కోసం నిలదసిన 
సంగతి మీకు తెలియదా..? అంబేద్కర్ స్మృతి వనం కడతాము అని చెపాపురు.. ఏమైంది… పవన్ కళాయూణ్ గారి పై దాడులు చేయడానికి ప్రయతానిలు చేస్తునానిరని.. వాటిని మానుకోవాలని 
హితవుపలికారు.. ఈ కారయూక్రమంల్ కరెడలా గోవింద్, తాటికాయల వీరబాబు, బండారు మురళ్, పులలా శ్రీరాములు, బండారు మణికంఠ, తల్టం దురగొ బాబు, కరిని శ్రీనివాస్, కిషోర్, 
శరత్, గణేష్ నాయుడు తదితరులు పాలొగొనానిరు.

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 పార్్ట మవండల స్థాయి సమావేశవం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి నయూబ్ కమాల్ పిడుగురాళలా జనసేన పార్టీ 
ఆఫీస్ నందు జనసేన పార్టీ కారయూకరతులతో కలిసి పార్టీ యొక్క సిథితిగతులిని తెలుస్కొని.. 
జనసేన పార్టీ ఈబోయే ఎనినికల్లా అధికారం చేపడుతుందని, పార్టీ విజయ్నికి ప్రతి ఒక్క 
కారయూకరతు కషటీపడి పని చేయ్లని, పనిచేసిన ప్రతి కారయూకరతు కు తగిన గురితుంపు లభిస్తుందని, 
పవన్ కళాయూణ్ గారి ఆశయ్లను ప్రజల్లాకి బలంగా తీస్కెళాలాలని కారయూకరతులకు దిశానిరే్దశం 
చేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతులు పెద్ద ఎతుతున 
పాలొగొనడం జరిగింది.

జనసేనానిపై నోరు జారితే బట్టలు విప్పదీసి – 
బొక్కలో కూరోచోబెడతవం: కిరణ్ రాయల్

•ఆర్&బి మంత్రి కాదు – పి&ఎం మంత్రి..
•దాడిశెటిటీ రాజా కాదు – బోడిశెటిటీ..
•గంజాయి అమే్మవాళ్ళి, దొంగ బంగారం వాయూపారం చేసి వాళలాకి మంత్రి పదవులు..
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర ఆర్ అండ్ బి మంత్రి దాడిశెటిటీ రాజా కు జనసేన పార్టీ 
అధినాయకుడు పవన్ కళాయూణ్ పై వయూకితుగత విమరశిలు చేసే నైతిక హకు్క లేదని 
జనసేన పార్టీ తిరుపతి ఇనాచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ హెచచారించ్రు. తిరుపతి ప్స్క్లబోలా 
సమవారం ఉదయం జరిగిన మీడియ్ సమావేశంల్ ఆయన మాట్లాడుతూ 
ఈ సందర్భంగా ఫలాకారుడిలను ప్రదరిశించి, ఆర్ అండ్ బి మంత్రి తీరును నిరసిసూతు 
ఫలాకారుడిలను ప్రదరిశించ్రు.
రహదారులను బాగుచేయ్లంటూ పవన్ కళాయూణ్ పిలుపుమేరకు మూడు రోజుల 
పాటు.. జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంల్ తిరుపతిల్ నిర్వహించిన ” గుడ్ మారినింగ్ 
సి.ఎం. సార్ కారయూక్రమానిని ” విజయవంతం అయినందుకు ఆయన హరషాం వయూకతుం 
చేశారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ పై విమరశిలు చేసే నైతిక హకు్క ఆర్ 
అండ్ బి మంత్రి దాడిశెటిటీకి లేదనానిరు మంత్రి దాడిశెటిటీ వయూకితు గత ఆరోపణలకు 
దిగితే అదేసాథియిల్ జనసేన నాయకులు కూడా తగిన ర్తిల్ బదులిసాతుమనానిరు 
కాపుకోట్ల్ దాడిశెటిటీకి మంత్రి పదవి రాలేదు.. గంజాయి కోట్ల్ వచిచాందని 
విమరిశించ్రు బంగారం, గంజాయిలను అక్రమంగా తరలించడంతో పాటు, 
దొంగవాయూపారాలు చేసే…మంత్రి రాజా ఈ సాథియికి ఎదిగారనానిరు..
విలేకరి సతయూనారాయణ హతయూ కస్ల్ మంత్రి దాడి శెటిటీ ముదా్దయి కాదా…! ఆ 
కస్ ఫైలెలాక్కడని నీల్దశారు, జనసేన పార్టీ అధికారంల్కి వసేతు మంత్రి దాడిశెటిటీ 
బండారానిని బయటపెడతాం, కమిటీ వేసి విచ్రణ జరిపి జైల్లా పెడతామని 
హెచచారించ్రు..
అదేవిధంగా నగర అధయూక్షుడు రాజారెడిడి మాట్లాడుతూ గుడ్ మారినింగ్ సీఎం సార్ 
కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయడంల్ భాగసా్వములైన జనసేన నాయకులకు, 
కారయూకరతులకు, మరియు ముఖయూంగా మీడియ్ మిత్రులకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 
హృదయపూర్వక ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు. ఇపపుటికైనా రోడలాను బాగు 
చేయ్లని సంబంధిత అధికారులను డిమాండ్ చేశారు.
ఈ విలేకరలా సమావేశంల్ జనసేన నాయకులు రాజేష్ య్దవ్, హమ కుమార్, 
స్మన్ బాబు, మునసా్వమి, రాజేష్ లు పాలొగొనానిరు.

జనసైనికుని పరామరి్శవంచిన నియోజకవరగొ 
ఇవంచార్జ్ శెట్్ట బతుతేల

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్లా: మండపేటల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ పాలొగొనని 
రైతు భరోసా య్త్ సభకు వెళ్ళిన జనసైనికులల్ అమల్పురం నియోజక వరగొం, 
అలలావరం మండలం, కొమరగిరిపటనిం కు చెందిన బండారు సాయి అనే జనసైనికుడికి 
మోట్ర్ సైకిల్ య్కి్సడెంట్లా అరి చేయి విరిగిపోయింది. విషయం తెలుస్కొనని జనసేన 
పార్టీ అమల్పురం నియోజకవరగొ ఇనాచార్జ్ శెటిటీబతుతుల రాజబాబు ఆధ్వరయూంల్ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు పలువురు సాయిని పరామరి్సంచ్రు. ఈ కారయూక్రమంల్ జిల్లా ప్రధ్న 
కారయూదరిశి సందాడి శ్రీనుబాబు జిల్లా కారయూదరిశి చికా్కల సతీష్, జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కంకిపాటీ వీరబాబు, కటికరెడిడి బాబి, నలలా రాము, మదా్దల నాగబాబు, పిండి గణపయయూ 
కంకిపాటి స్బ్నని, చేవల వెంకటేశ్వరరావు, చికిలే చిటిటీబాబు, కొమరగిరిపటనిం జన 
సైనికులు పాలొగొనానిరు.

ఏలూరు జిల్్ల హాసి్పటల్ సమస్యలపై జనసేనానికి అర్జ్
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన జనవాణిల్ ఉమ్మడి పశ్చామ గోదావరి జిల్లా హాసిపుటల్ ల్ ఉనని 
సమసయూలను ఏపీ బిసి చైతనయూ సమితి రాష్ట్ర యువజన ఉపాధయూక్షుడు చందు తాతపూడి 
జనసేన అదినేత పవన్ కళాయూణ్ దృష్టీకి తీస్కెళలాడం జరిగింది.

వరదమవంపు ప్వంతలలో 2వ రోజు పులిహోర 
పొట్్లలు పవంపిణీ చేసిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్లా, పి గననివరం నియోజకవరగొం, పి. గననివరం 
మండలంల్ని యర్ంశెటిటీవారి పాలెం ప్ంత పరిధిల్ లంక గ్రామాలకు వరద 
నేపధయూంల్ చుటుటీముటిటీన వరద నీటితో ఆ ప్ంత వాస్లు బికు్కబికు్కమంటూ 
జీవనం సాగిస్తునానిరు. ప్రజలకు గుపెపుడు మెతుకులు కరువయ్యూయి. బాధిత 
ప్రజలకు సకాలంల్ ఆహార పొట్లాలను పంపిణీ చేయడంల్ అధికారులు 
పూరితుగా విఫలం అయ్యూరనే ఆవేదన ప్రజల నుండి వయూకతుమవుతుంది. ఈ విపతుతును 
చూసి జనసేనాని పవన్ కళాయూణ్ పిలుపు మేరకు యర్ంశెటిటీవారిపాలెం గ్రామ 
ఉపసరపుంచ్ నారిన సతిపండు మరియు స్ంకర కొండ సహాయంతో సరపుంచ్ 
మరియు జనసైనికులు ఆధ్వరయూంల్ రెండోవ రోజు లంకల గననివరం గ్రామంల్ 
ముంపు ప్ంతాల్లా ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

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 ఆధ్ర్యవంలో ప్రజా పోరాట యాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: పతితుకొండ నియోజకవరగొం, వెలు్దరితు మండల నాయకులు, పులలాగుమి్మ 
పరమేష్, ఆగిపోగు నాగరాజు, నాయకల్ బాబిజ్, బడల్లా ఆదెనని, ఆధ్వరయూంల్, బుకా్కపురం, 
కలగొటలా, కృష్్ణపురం, గ్రామాలల్ ప్రజా పోరాట య్త్ కొనసాగించడం జరిగింది.. 
ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ నియోజకవరగొ నాయకులు సి జి రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ 
జనసేన ప్రజా పోరాట య్త్ దా్వరా, సమవారం బుకా్కపురం, కలగొటలా, కృష్్ణపురం, 
గ్రామాలల్ అనేక సమసయూలు కల్లారా చూసాం, ప్రజలు చెపుతుంటే వినానిం.. ముఖయూంగా 
గ్రామాలల్ ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వంల్ అభివృది్ధ శూనయూం, ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వం అధికారంల్కి, 
వచిచాన తరా్వత గ్రామాలల్ త్రాగునీరు చ్ల్ ఇబ్ందికరంగా ఉందని, గ్రామస్తులు 
చెబుతునని ఆవేదన బాధ మాకు అరథిమైంది, కానీ ప్రభ్త్వంల్ ఉనని నాయకులకు 
ఎందుకు అరథిం కావడం లేదు, బుక్కపురం మరియు కలగొటలా గ్రామాలల్ త్రాగునీటి 
సమసయూతో ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతునని దృశాయూలు చూసాం ఈ రెండు గ్రామాల్లా గ్రామానికి 
మొతాతునికి ఒకటే ట్యూంక్ ఉంది, అక్కడిక వచిచా నీరు తీస్కెళాలాలి, ఈ గ్రామాలల్ ఎలక్షన్ 
టైముల్ ఓటులా వేయించుకునే టైంల్ మాత్ం ఇంటింటి నీటి కుళాయిలు వేయిసాతుమని 
చెపిపు హామీ ఇసాతురు కానీ గెలిచిన తరా్వత మా సమసయూలు ఎవరు పటిటీంచుకోవడంలేదని 
గ్రామస్తులు తెలియజేసిన తీరు చ్ల్ బాధ్కరం, వయస్ పైబడిన వారు ముసలివారు 
నీరు తెచుచాకోవడానికి ఎంత ఇబ్ంది పడుతునానిరో, నేను కళాలారా చూసా, ఇపపుటికైనా 
ఎమె్మలేయూ శ్రీదేవి గారు ఇచిచాన హామీ ప్రకారం ఈ గ్రామస్తులు సమసయూలు తీరాచాలని జనసేన 
పార్టీ తరఫున కోరుచునానిం వైఎస్ఆరి్సపి నాయకులకు మాట ఇవ్వడం మాట తపపుడం 
అలవాటైపోయింది, ఇపపుటికైనా ఉచిత పథకాల వలలా ఏమి ల్భం లేదు, జరగాలి్సంది 
గ్రామాల్లా అభివృది్ధ, గ్రామాల్లా ఉనని ప్రజల ఎదుర్కంటునని సమసయూలు తీరాచాలి, ఈ 
గ్రామాలల్ సిసి రోడులా డ్రైనేజీ వయూవసథి చ్ల్ అధ్్వనంగా ఉనానియి, వీటి పైన దృష్టీ 
పెడితే బాగుంటుంది, ఇపపుటికైనా వైఎస్ఆరి్సపి ప్రభ్తా్వనికి ఒకటే తెలియజేస్తునానిం 
మీకు రంగుల పై ఉనని శ్రద్ధ , ప్రజా సమసయూలపై ఎందుకు లేదు, మాట తపపుని మడమ 
తిపపునని చెపుపుకునే జగన్్మహన్ రెడిడి, ప్రజా సమసయూలు మీకు కనిపించడం లేదా, గొపపులు 
చెపుపుకోవడం కాదు, గ్రామాలను గొపపుగా అభివృది్ధ చేయండి అని తెలియజేశారు, ఈ 
కారయూక్రమంల్ పాలొగొనని జనసేన పార్టీ నాయకులు కాల్వ భాస్కర్, గద్దల రాజు, చ్కలి 
నాగేశ్వరరావు, ఈడిగ చిరంజీవి, నరసింహుడు, ఆది, వెంకటేష్, మరియు తదితరులు 
ప్రజా పోరాట య్త్ల్ పాలొగొనానిరు.

రాష్టవం నవంచి వైసీపీని నిషేధిసేతేనే మవంచిరోజులు: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: అధికారంల్కి రాగానే మదయూనిషేదం చేసాతునని.. అధికారంల్కి వచ్చాక 
దశలవార్ నిషేధమని మాటమారిచా.. ఇపుపుడు మదయూంతోనే సంక్షేమ పథకాలకు నిధ్లు 
వస్తునానియని.. ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతునని వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిని ప్రజలు 
రాష్ట్రం నుంచి నిషేదించినపుపుడే రాష్్రానికి మంచిరోజులు వసాతుయని.. జిల్లా జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షుడు గాదె వెంకటేశ్వరరావు అనానిరు. సమవారం జిల్లా పార్టీ కారాయూలయంల్ 
జరిగిన విలేకరుల సమావేశంల్ ఆయన మాట్లాడారు. మదయూనిషేదం అంటే ప్రభ్త్వమే 
మదయూం వాయూపారం చేస్తుందనని విషయ్నిని ప్రజలు ఇనానిళ్టీకి గ్రహించ్రనానిరు. ఏ చినని 
వాయూపారినికైనా డిజిటల్ చెలిలాంపులు ఉంటే నగదుతో మాత్మే జరిగే అతిపెద్ద వాయూపారం 
మదయూం వాయూపారమేననానిరు. వీటికి తోడు ప్రభ్త్వ పెద్దలు కొందరు ఈ మదాయూనిని 
సొంతంగా తయ్రుచేస్తునానిరని.. అందుల్ ప్రేగులకు హాని చేసే విషం ఉంటుందని 
విమరశిలు వచిచానా ప్రభ్త్వం పటిటీంచుకోకపోవటం వలేలా రేపలెలాల్ ఇద్దరు వయూకుతులు 
చనిపోయ్రని విమరిశించ్రు. మరోవైపు మేనమామల్ ఉంట్నంటూనే ఎయిడెడ్ 
విదాయూసంసథిలను విలీనం చేసూతు పిలలాలకు విదయూను దూరం చేయటం దురా్మరగొం అనానిరు. 
జగన్ మేనమామ కాదని పిలలాల పాలిట కంసమామ అని దుయయూబట్టీరు. మహిళా 
కో ఆరిడినేటర్ పార్వతి నాయుడు, జిల్లా ఉపాడక్షుయూలు బిట్రగుంట మలిలాక మాట్లాడుతూ 
రాష్ట్రంల్ కలీతు మదయూం ఏరులై పారుతుందని, జగన్ రెడిడిని అననిల్ భావించి గెలిపించిన 
చెలెలామె్మల, అక్కల తాళ్బొటులా తెంచి, పస్పు కుంకుకుమలను చెరిపేసే పనిల్ ఉనానిడని 
ధ్వజమెతాతురు. వైకాపా అధికారంల్కి వచ్చాక 5 వేల మంది కలీతు మదయూం తాగి 
మరణించ్రు అంటే పరిసిథితి ఎంత తీవ్ంగా అర్ధం చేస్కోవచచానానిరు. పవన్ కళాయూణ్ 
చేపటిటీన జనవాణి కారయూక్రమంల్ ప్రజలు పెద్దఎతుతున తమ సమసయూలు చెపుపుకోవట్నికి 
బారులు తీరారని, రాష్్రానిని తమ అసమర్ధ పాలనతో సమసయూల స్డిగుండంగా మారాచారని 
తూరాపురబట్టీరు. పేద పిలలాల చదువుల కోసం దాతలిచిచాన విదాయూసంసథిల సథిల్లను కూడా 
వదలని పరమ రాక్షస్డిల్ జగన్ రెడిడి తయ్యూరయ్యూడని విమరిశించ్రు. కారయూక్రమంల్ 
జిల్లా ఉపాధయూక్షుడు అడపా మాణికాయూలరావు, అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హరి, ప్రధ్న 
కారయూదరిశి నారదాస్ ప్రసాద్, నగర కారయూదరిశి తనీనిరు నాగరాజు, శ్ఖా బాలు, సతీష్, 
పటేళలా మలిలాకారుజ్నరావు తదితరులు పాలొగొనానిరు.

అవంబేద్కర్ విగ్రహాల జోలికి వసేతే సహవంచేది లేదు..
*డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాల జోలికి వసేతు సహించేది లేదు..
*ధ్వంసం చేసిన వయూకుతులను వెంటనే అరెస్టీ చేయ్లి…
*వెనుకునని నేతల పై కస్లు నమోదు చేయ్లి.. జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు 
వీరంకి వెంకటేశ్వర రావు…

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు జిల్లా, 
కైకలూరు నియోజకవరగొం, 
ముదినేపలిలా మండలం 
చిగురుకోట పంచ్యితీ 
నరసననిపాలెం గ్రామంల్ 
భారత దేశ రాజాయూంగ నిరా్మత 
డా. బి.ఆర్ అంబెడ్కర్ గారి 
విగ్రహం ధ్వంసం చేసిన 
నిందితులను శ్క్షించకుండా 

అమాయకులైన వారిని అరెస్టీ చేయటం సరికాదు అని మండల అధయూక్షులు వీరంకి 
వెంకటేశ్వర రావు, కృష్్ణ జిల్లా సంయుకతు కారయూదరిశి వేలూపురి నానాజీ, మండల 
ఉప అధయూక్షులు వర్రే హనుమాన్ ప్రసాద్ ఆగ్రహం వయూకతుం చేశారు.. డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు జోలికొసేతు సహించేది లేదని ఎంత వారె్నినా కఠినంగా 
శ్క్షించ్లని డిమాండ్ చేశారు.. ప్రజాసా్వమయూ వయూవసథిల్ ఇల్ంటివి సరికాదని 
విగ్రహానిని ధ్వంసం చేసిన చేయించిన వయూకుతులను వెంటనే అరెస్టీ చేయ్లనానిరు. 
ఈ ప్రభ్త్వంల్ దళ్తులపై దాడులు పెరిగాయని ఎక్కడ చూసినా అమాయక 
ఎసీ్స ఎసీటీలను నిరా్ధక్షణంగా చంపటం జరుగుతునని ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ 
రెడిడి అరికటటీడంల్ విఫలం అయ్యూరనానిరు.. డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ పేరును 
వాడుకుంటూ… ఆయన విగ్రహాలు ధ్వంసం చేయడం ఎంతవరకు భావయూమనానిరు. 
ప్రపంచ మేధ్వి భారత రాజాయూంగ నిరా్మత విగ్రహాలను పరిరక్షించవలసిన బాధయూత 
ప్రభ్తా్వలపై ఉందనానిరు… వినకుండా ధ్వంసం చేయించిన రాజకీయ వయూకుతులను 
అరెస్టీ చేయ్లని పోలీస్ శాఖ వారిని కోరారు.

వరదమవంపు ప్వంతలలో పర్యట్వంచిన 
శ్రీజయలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: వరదబాధితుల సహాయ్ర్ధం జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ ఇచిచాన 
పిలుపు మేరకు ముమి్మడివరం నియోజకవరగొం, ఎదురలాంక గ్రామం గోదావరి వరద ముంపు 
ప్ంతాలల్ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల మహిళా ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి ముతాయూల 
శ్రీజయలక్ష్మి పరయూటించి వరద బాధితుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుస్కునానిరు.

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

వరద బాధితులన ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి: 
ఎవంపీటీసీ అనరాధ డిమావండ్..

శతఘ్ని న్యూస్: రాయవరం: 
రాయవరం మండలం చెలూలారు 
గ్రామ పరిధిల్ కోరంగి కాలువ 
ఎడమ గటుటీ కొంత మేర కోతకు 
గురై.. పై నుండి నీరు పొరిలా ప్రక్కన 
వునని నాటులా వేసిన పొల్ల్లా చేరి 
పొల్లు మునిగినవి. కాలువ గటుటీ 
అకి్కలేరు దగగొరల్ పై నుండి పొరిలా 

గండి పడే అవకాశం వుంది అని ఈ విషయంపై చెలూలారు గ్రామ జనసైనికులు ఇరిగేషన్ 
ఏ.ఈ ని ఫోన్ దా్వరా సంప్రదించగా వాటర్ ఫోలా తగిగొంచ్ము. వాటర్ లెవెల్ తగిగొన వెంటనే 
ఇస్క బసాతులు వేసి గండి పడకుండా చేసాతుము అని చెపాపురు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీటీసీ 
-1 గొలలాపలిలా అనురాధ గారు మాట్లాడుతూ.. వరదల కారణంగా నషటీపోయిన రైతులకు 
ప్రభ్త్వమే పూరితు సహాయం చేయ్లని డిమాండ్ చేసారు.

పాకాల నవండి దామలచెరువు రోడ్డు పడే వరకు 
పోరాడతవం: జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: దామాలచెరువు నుండి 
పాకాల రోడుడి గత 20 సంవత్సరాలుగా దన 
సిథితిల్ ఉంది ఇందుకు గాను ప్రజల శ్రేయస్్స 
కోసం జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు 
శాంతియుత నిరసన నిర్వహిస్తుంటే.. శ్రీమతి 
ఆకెపతి శుభాష్ని, మన్హర్, నాసీర్, ఆశా, 
నౌమూన్ లను వైసీపీ నాయకులు దూష్సూతు.. 
మీ అంతు చూసాతుం అని బెదిరించడం వైసీపీ 
పాలనకు అద్దం పడుతుంది.. మీకు దము్మ 
దైరయూం ఉంటే ఈ పౌరుషం ప్రజా సమసయూలపైన 
చూపించండి అంటూ.. జనసేన నాయకులు 

సవాల్ విసిరి.. ప్రజాసమసయూల పరిష్్కర దిశల్ ఎవరికి బయపడం, ప్రజల కోసం 
బరించడానికి సంసిద్ధం.. పాకాల నుండి దామలచెరువు రోడుడి పడే వరకు పోరాడుతాం 
అని తెలియజేసారు.

జనసేన ఆధ్ర్యవంలో వరద బాధితులకు ఆహార 
పొట్్లలు పవంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: మామిడికుదురు మండలం, 
పెదపటనిం గ్రామంల్ జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూంల్ వరద బాధితులకు ఆహార 
పొట్లాలను మామిడికుదురు మండల జనసేన 
పార్టీ నాయకులు మరియు కారయూకరతులు 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
మండల పార్టీ అధయూక్షులు జాలెం శ్రీనివాస 
రాజా, సరపుంచ్ సమైకయూ ఆదయూక్షుడు అడబాల 
తాతకాపు, మామిడికుదురుగ్రామ శాఖ ఇంటి 
మహంద్ర, ఏరుబండి శ్వ, మదా్దల రంగ 
ప్రసాద్, రుద్ర శ్రీనివాస్, ఈలి రాంబాబు, 
ముస్్కడి మురళ్, కాట్రేనిపాడు నాగేంద్ర, 
మరియు మండల జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కారయూకరతులు జనసైనికులు పాలొగొనానిరు.

రోడ్ల దుసిథాతిపై మామిడికుదురు జనసేన డిజిటల్ 
కా్యవంపెయిన్

శతఘ్ని న్యూస్: మామిడికుదురు: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ పిలుపు మేరకు 
జనసేన పార్టీ డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ ల్ భాగంగా శోమవారం మామిడికుదురు మండలం 
మాకనపాలెం, కొమరాడ వెళ్ళి ప్రదాన రోడుడి దుసిథితిపై గ్రామశాఖ ఇంటి మహంద్ర 
ఆధ్వరయూంల్ #GoodMorningCMSir అనే డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ కారయూక్రమం 
నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ మండల పార్టీ అధయూక్షులు జాలెం శ్రీనివాస 
రాజ, మామిడికుదురు మండల సరపుంచుల సమాఖయూ అధయూక్షులు అడబాల తాతకాపు, మట్టీ 
సతితుబాబు, ఇలిలా రాంబాబు, పోతు కాశీ, మదింశేటిటీ బుజిజ్, కటటీకంశెటిటీ ప్రసాద్, కాట్రేనిపాడు 
నాగేంద్ర, కోల స్రేష్, మదా్దల మోహన్, ముస్్కడి మురళ్, మరియు మామిడికుదురు 
మండల జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతులు జనసైనికులు పాలొగొనానిరు.

వరదమవంపు ప్వంతలలో జనసేన సహాయక పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం రూరల్ 
మండలం, బండారులంక గ్రామ 
పరిధిల్ వరద నీటిల్ 150 పైగా 
కుటుంబాలు నిస్సహాయ సిథితిల్ 
ఉనానియని తెలిసి జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళాయూణ్ పిలుపు మేరకు 
అమల్పురం జనసేన పార్టీ తరఫున 
సమవారం ఆ ప్ంతాల్లా పరయూటించి, 
వారికి కొనిని నితాయూవసరాలు 
అందజేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర చేనేత 

ప్రధ్న కారయూదరిశి బటుటీ పండు మరియు సాథినిక జనసైనికుల నేతృత్వంల్ ఈ సహాయక 
పరయూటన జరిగింది. ఇందుల్ మాజీ ముని్సపల్ ఛైర్మన్ య్ళలా సతీష్, కంచిపలిలా అబు్లు, 
రూరల్ మండల అధయూక్షులు బటుటీ పండు, పడాల నానాజీ, డాకటీర్్స స్ల్ కారయూదరిశి నాగ 
మానస, వీర మహిళలు తికా్క సరస్వతి, వాణి, నాయకులు గంగాబతుతుల కిషోర్, పోలిశెటిటీ 
కనాని, నల్లా వెంకటేశ్వరరావు, బండి మణికంఠ, కొలిస్టిటీ తాతాజీ, నిమ్మకాయల రాజేష్ 
& దురాగొ ప్రసాద్, మహష్, సతీష్, గననివరపు ఉదయ్ భాస్కర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
కారయూకరతులు పాలొగొనానిరు.

ప్రమాదవంలో గాయపడిన కార్యకరతేకు అవండగా బొలియశెట్్ట శ్రీకావంత్

శతఘ్ని న్యూస్: కవులూరు 
గ్రామానికి చెందిన న్తకి్క రాణి 
కి ఇద్దరు అబా్యిలు ప్రమాదంల్ 
గాయపడాడిరు. వారి కుటుంబానికి 
జనసేన పార్టీ రెండు నెలలకు సరిపడే 
నితాయూవసర సరుకులు అందజేశారు. 
ఈ సందర్ంగా బొలియశెటిటీ 
శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ మైలవరం 
నియోజకవరగొం కొండూరు మండలం 
కవులూరు గ్రామానికి చెందిన న్తకి్క 

రాణి కొండపలిలాల్ ఇందిరమ్మ కాలనీ ల్ అదె్దకు వుంటునానిరు. భరతు ఎనిమిది నెలల 
క్రితమే చనిపోయ్రు. ఆమెకు ఇద్దరు పిలలాలు ఒక అబా్యి. పెయింటింగ్ పనికి వెళాతురు. 
రెండో అబా్యి ఊరిల్ చినని చినని పనులు చేసూతు జీవనం సాగిస్తునానిరు. వారం రోజులు 
క్రితం సొంత గ్రామం కవులూరు వెళ్లా ఇంటికి వస్తుండగా రోడులా సరిగా లేక గుంటల్ 
పడి పెద్ద అబా్యి న్తకి్క జాన్ కి చెయియూ విరిగింది. రెండో అబా్యి లక్షష్మణరావు 
కాళళి దగగొర నరం తెగి హాసిపుటల్ ల్ వునానిరు. ఆపరేషన్ చెయ్యూలి అని డాకటీర్ 
చెపాపురు. సమవారం ఆపరేషన్ చేసాతుమని అనానిరు. రోజు కూలి పనిచేసే బ్రతికవాళ్ళి 
ఈ కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా నిలిచాంది. రెండు నెలలు సరిపడే సరుకులు 
బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్ కొండూరు మండల అధయూక్షుడు యర్బోలు నరసింహారావు చేతులు 
మీదగా ఆ కుటుంబానికి అందజేయడం జరిగింది. ఆ కుటుంబానికి వైదయూ ఖరుచాలకు మా 
వంతు సహకారం అందిసాతుమని శ్రీకాంత్ అనానిరు.
కొండపలిలా నుండి కవులూరు వెళ్లా రహదారి త్వరగా మరమ్మతులు చేపట్టీలని రోజు ఏదో 
ఒక గుంటల్ పడి దెబ్లు తగులుతునానియి కాళ్ళి చేతులు విరగొటుటీకుంటునానిరు. 
ఆ రోడుడిల్ ప్రయ్ణం చెయ్యూలంటే కవులూరు గ్రామ ప్రజలు భయపడుతునానిరు. 
త్వరగా రోడులా మరమ్మతులు చేపట్టీలని మైలవరం నియోజకవరగొ శాసనసభ్యూలు వసంత 
కృష్ణప్రసాద్ కి జనసేన పార్టీ తరుపున కోరుతునానిం. లేనియెడల పెద్ద ఎతుతున జనసేన 
పార్టీ తరుపున ధరాని చేసాతుమని జనసేన పార్టీ జిల్లా ఉపాధయూక్షుడు బొలియశెటిటీ శ్రీకాంత్ 
హెచచారించ్రు ఈ కారయూక్రమంల్ కొండూరు మండల అధయూక్షులు యర్బోలు నరసింహ 
రావు, బతెతున శ్రీనివాసరావు, యర్ంశెటిటీ నాని, వై అనిల్ కుమార్, శ్రీనివాసరావు, తోట 
శ్వాజీ, జె కిశోర్, పారథిసారథి, జగదష్, జనసేనపార్టీ కారయూకరతులు పాలొగొనానిరు..

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పోరాటవంతో బస్సు సర్్స్ పునరుద్దరణ
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళంనుండి వయ్ 
పొందూరు, దేవరావలస, వెలగాఢ, జి. 
సిగడాం, మీదుగా రాజాం ప్రయ్ణించే 
బస్్స గత 3సంత్సరాలు గా ఆగిపోయింది. 
ఈ విషయంపై ఆ య్ గ్రామాల 
ప్రజలు, విదాయూరుథిలు చ్ల్ ఇబ్ందులు 
ఎదురుకుంటుననిందున శ్రీకాకుళం ఆర్టీసీ 
మేనేజర్ కి జనసేన ఎచెచారలా నియోజకవరగొం 

టీం తరుపున ల్వేరు మండల నాయకులు వడిడిపలిలా శ్రీనివాస్ విషయ్నిని తెలియచేసి వినతి పత్ము 
అందచేయటం జరిగింది. ఈ విషయంల్ ఆర్టీసీ అధికారులు సపుందించి, 18.7.2022 సమవారం 
నుండి బస్్స సర్్వస్ ను పునరుద్దరించటం జరిగింది. ఆ గ్రామాలల్ బస్్స సర్్వస్ నడిచినందున ఆయ్ 
గ్రామాల ప్రజలు, విదాయూరుథిలు హరషాం వయూకతుం చేసూతు జనసేన టీం ను అభినందించ్రు. ఈ కారయూక్రమం 
ముందుండి నడిపించి విజయం సాధించిన వడిడిపలిలా శ్రీనివాస్ ను ఎచెచారలా జనసేన టీం తరుపున అరుజ్న్ 
భూపతి అభినందించ్రు. అల్గే ఆర్టీసీ అధికారులకు ప్రతేయూక ధనయూవాదములు తెలియచేసారు.

రోడ్ల దుసిథాతి పై కలెక్టర్ కి జనసేన వినతిపత్రవం
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచారలా నియోజకవరగొం, ల్వేరు 
మండలం గతంల్ అదపాక జంక్షన్ నుండి 
పైడావలస వరకు వెళ్ళి ప్రధ్న రహదారి సగం 
రోడుడివేసి వదిలేయడం వలన అవి పూరితుగా గుంతలు 
పడి, గుర్రాలపాలెం, పాతకుంకాం, కొతతుకుంకాం 
గ్రామ మధయూ.. వాహన దారులు, ప్రజలు రాకపోకలకు 
తీవ్ంగా అంతరాయం కలుగుతుందని, ఈ సమసయూను 
వీలైనంత వేగంగా పరిష్్కరం చెయయూగలరని కోరుతూ 

సమవారం శ్రీకాకుళం జిల్లాల్ సపుందన కారయూక్రమంల్ గౌరవ కలెకటీర్ కి ఆర్&బి యస్ సి కి జనసేన 
పార్టీ నాయకులు బారానిల దురాగొరావు, దొర రాజారమేష్, సూరయూ, గ్రామ ప్రజలు వినతిపత్ం అందజేశారు.

డిజిటల్ కా్యవంపెయిన్ లో చీపురుపలి్ల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడలా దుసిథితి పై 
అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ #GoodMorn-
ingCMSir హాయూష్ ట్యూగ్ తో చేపటిటీన డిజిటల్ 
కాయూంపెయిన్ ను చీపురుపలిలా నియోజకవరగొంల్ 
చీపురుపలిలా అగ్రహారం, కుమారాం పాలవలస, 
కొతూతురు, బైరాపురం ప్ంతాలుల్ 
జనసైనికులు, నాయకులు నిర్వహించ్రు. 
ఈ కారయూక్రమంల్ పెది్ద వెంకటేష్, బోడసింగి 
రామకృష్ణ, అగురు విన్ద్ కుమార్, ఎచరలా లక్ష్మీ 
నాయుడు, గొరెలా చిననింనాయుడు, యడలా సంతోష్, 
ములులా జగదష్, బాలకృష్ణ, గొలలా బాబు, జగదష్, 

రామ కృష్ణ, తవీటినాయుడు తదితర జనసైనికులు పాలొగొనానిరు.

రోడ్ల దుసిథాతిపై జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యవంలో వినతి పత్రవం అవందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లా: కొండేపి 
నియోజకవరగొం, సింగరాయకొండ 
నుండి పాకల వెళ్ళి రహదారి గత కొనిని 
సంవత్సర కాలం నుండి రోడులా దెబ్తిని 
ది్వచక్ర వాహనదారులకు, ఆట్లు, సూ్కల్ 
బస్్సలు, ఆర్టీసీ బస్్సలు, నితయూం ఇబ్ందులు 
గురి అవుతునానిరు. సింగరాయకొండ 
పాకాల రోడుడి అదా్వనంగా ఉనని రోడుడిల్ 
ప్రయ్ణించలేక సామానుయూలు తీవ్ 
ఇబ్ందులు పడుతునానిరు. అధికారులకు 
విననివించుకునని మరమ్మతులు 

చేపడతామని తెలుపుతునానిరే తపపు మరమ్మతుతులను ప్రంభించడం ల్ మీనమేష్లు లెక్క పెడుతునానిరు. 
పాకాల రోడుడి నితయూం రద్దగా ఉండే రోడుడి ఈ రోడుడి నుంచి విదాయూరుథిలు పాఠశాలకు, ఉదోయూగస్తులు 
విధ్లకు, నితయూవసరాలు కొనుగోలు చేసేందుకు సామానుయూలు, ఈ రోడుడి గుండా నే ప్రయ్ణం చేయ్లి్స 
ఉంటుంది. రోడుడి దుసిథితి అధ్్వనంగా ఉండటంతో ఈ రోడుడి గుండా ప్రయ్ణించేవారు ప్రమాదాలకు గురి 
ఆస్పత్రి పాలు అవుతునానిరు. ఈ విషయ్నిని అధికార పార్టీ నేతలకు ఉననితలు దా్వరా విననివించుకునని 
ఫలితం లేకుండా పోయింది. మరమ్మతులు చేపడతామని తెలుపుతునానిరు తపపు ఆచరణలు మాత్ం 
శ్రద్ద వహించడం లేదు. ఈ సమసయూను సమవారం నాడు పంచ్యతీరాజ్ జేఈ శ్రీహరి దృష్టీకి 
తీస్కొని పోగా.. జేఈ సింగరాయకొండ నుండి పాకాల రోడుడి సాంక్షన్ అయియూంది త్వరల్నే రోడుడిను 
నిరి్మసాతుము అని తెలిపారు. జనసేన పార్టీ నాయకుల ఆధ్వరయూంల్ వినతి పత్ం అందజేయడం జరిగినది. 
ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ సింగరాయకొండ మండల అధయూక్షులు ఐనా బతితున రాజేష్, మండల 
నాయకులు కాస్ల శ్రీనివాస్ అనుముల శెటిటీ కిరణ్ బాబు గుంటుపలిలా శ్రీనివాస్ సంక నాగరాజు వాయిల 
చినని మరియు జన సైనికులు పాలొగొనానిరు.

బాలికల వసతి గృహవంలో పురుగల 
ఆహారవం.. వ్యతిరేకివంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గిరిజన బాలికల 
వసతి గృహంల్ పురుగుల 
ఆహారం పెటటీడానిని తీవ్ంగా 
వయూతిరేకించిన జనసేన. 
ఈ సందర్భంగా గిరిజన బాలికల 
వసతి గృహం సందరిశించిన 
జనసేన పార్టీ బిసి వెలేఫేర్ 

అససియేషన్, ఎస్.ఎఫ్.ఐ విదాయూరిథి సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ.. 
విదాయూరుథిలకు సరైన వసతి, ఆహారం, మెడికల్ కిట్్స, యూనిఫం, బుక్్స 
తదితర సౌకరాయూలు లేకపోవడం చ్ల్ దురదృషటీకరం. ఈ సందర్భంగా 
అక్కడే వునని ఆర్.సి.ఓ మరియు ప్రిన్్స పాల్ ని ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఈ 
క్రమంల్ విదాయూరుథిలు తమ ఆహారంల్ పురుగులు వచ్చాయని ఎల్ తినాలి అని 
అడుగుతునానిరు. వెంటనే పక్కనే ఉనని గంగ సమేశ్వరి టీచర్ విధ్యూరుల పై 
కోపగించుకోవడం, వారిని బెదిరించడం జరిగింది. విదాయూరుథిలను బెదిరించడం 
ఏంటి అని అడిగిన నాయకులపై విరుచుకుపడిన టీచర్ ను వెంటనే సస్పుండ్ 
చేయ్లని.. ఇల్ంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు చరయూలు 
తీస్కోవాలని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. నియోజకవరగొంల్ ఉనని వసతి 
గృహాల పై భాధయూత వహించ్లి్సన అధికారులు. చితతు శుది్ద కనబరచాక పోవడం 
వలలానే ఇల్ంటి ఘటనలు జరుతుననియి. ప్రభ్త్వం మాత్ం నిమ్మకు నీరెతితునటులా 
వయూవహరించడానిని తీవ్ంగా వయూతిరేకించడం జరిగింది. విదాయూరుథిల జీవితాలతో 
చెలగాటం ఆడుతునని రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వనికి బుది్ద చెపేపు విధంగా పోరాట్లు 
కొనసాగిసాతుం. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ జిల్లా 
ఉపాధయూక్షులు స్ంకెట మహష్ బాబు, బిసి వెలేఫేర్ అససియేషన్ నియోజక వరగొ 
అధయూక్షులు శ్రీనివాస్, ఎస్.ఎఫ్.ఐ విదాయూరిథి సంఘం నాయకులు విశాల్, నవీన్, 
తదితరులు పాలొగొనానిరు.

ప్రజల సమస్యల పరిష్్కరమే జనసేన లక్ష్వం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లా: కొండేపి నియోజకవరగొం, సింగరాయకొండ 
మండలం పాత సింగరాయకొండ గ్రామపంచ్యతీ పరిధిల్ గల ఎసీ్స 
కాలనీ ల్ పలు సమసయూలు గురించి జనసేన పార్టీ దృష్టీకి రాగా జనసేన 
నాయకులు పాత సింగరాయకొండ ఎసీ్స కాలనీ నీ సందరిశించి కాలనీ 
ప్రజలతో మాట్లాడి పలు సమసయూలు ఉనానియని కాలనీ ప్రజలు తెలియజేశారు. 
ముఖయూంగా ఎసీ్స కాలనీల్ మంచినీటి ఆరో్వ పాలాంట్ రిపేర్ అయి రెండు 
సంవత్సరాల అయినపపుటికీ కూడా పటిటీంచుకునే నాధ్డు కరువయ్యూడని 
కాలనీ ప్రజలు వాపోతునానిరు. అంతేగాక బోరింగ్ లు ఉనానియి కానీ 
ఒకటి కూడా పనిచేయని పరిసిథితి వాటిని మరమ్మతులు న్చుకోని పరిసిథితి 
కూడా నెలకొననిది అని ఎసీ్స కాలనీ ప్రజలు తెలిపారు. అంతేగాక డ్రైనేజీ 
లేక ఇంటిముందు మురికి నీరు నిలువ ఉండి దోమలు క్రిమి కీటకాలు 
ఎకు్కవగా నీటిల్ నివసించి దళ్త కాలనీ ప్రజలపై దాడి చేయడానికి 
సిద్ధంగా ఉనానియని కాలనీ ప్రజలు తెలియజేశారు. ఎసీ్స కాలనీ ప్రజలు 
ఎదుర్కంటునని సమసయూలపై జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంల్ ఆరో్వ పాలాంట్ 
విషయంపై ఆరడిబ్లాష్యఎస్ డీఈ కి వినతి పత్ం అందజేయడానికి పోగా 
ఆయన లేనందువలన ఏ ఈ కిషోర్ కి జనసేన నాయకుల ఆధ్వరయూంల్ 
వినతి పత్ం అందజేయడం జరిగినది. పాత సింగరాయకొండ ఎసీ్స 
కాలనీ ప్రజల సమసయూల విషయంపై పాత సింగరాయకొండ పంచ్యితీ 
కారయూదరిశి కి కూడా వినతి పత్ం అందజేయడానికి వెళళిగా కారయూదరిశి 
కుర్చా కాళ్గా కనిపించడం ఆశచారయూదాయకంగా కనిపించింది. అనంతరం 
సచివాల సిబ్ంది అయినటువంటి కంపూయూటర్ ఆపరేటరు్క వినతిపత్ం 
అందజేసి పంచ్యతీ స్క్రెటర్ కి తెలియజేయమని కోరడమైనది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు ఐనా బతితున రాజేష్, 
మండల నాయకులు కాస్ల శ్రీనివాస్, అనుముల శెటిటీ కిరణ్ బాబు, 
గుంటుపలిలా శ్రీనివాస్, సంక నాగరాజు, సయయూద్ చ్న్ భాష్, పోలిశెటిటీ 
విజయ్ కుమార్, షేక్ మా బాష్, నామ వెంకటేష్, పొనుగోటి అశోక్, 
షేక్ స్భాని, చలంచరలా కరుణ్ కుమార్, తగరం రాజు, పాలకురితు శ్రీనాథ్ 
మరియు జనసైనికులు పాలొగొనానిరు.

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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దళిత కుటవంబానికి జనసేన నాయకుల ఆరిథాక సహాయవం
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు జిల్లా, ప్రతితుపాడు 
నియోజకవరగొం, వంగిపురం ఎసీ్స నాయకుడు విజయ్ 
మేనలులాడు కొపుపురావూరు గ్రామ దళ్త బిడడి 8 సంవత్సరాల 
వయస్్స గల పాలెపోగు స్ధీర్ అనారోగయూం పాలై లివర్ 
మారచావలసి వచిచాంది, లివర్ మారాచాలంటే భార్గా ఖరుచా 
అవుతుందని ధ్తలు ఎవరైనా ఉంటే సహాయం చేయ్లని 
డేగల లక్షష్మణ్ ని కోరగా.. వారి వంతు సహాయం నిమితతుం 
10,000/- రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం చేయగలమని 
ఈ సహాయ్నిని జనసేన నాయకుడు వీరిశెటిటీ స్బా్రావు 
చేతులమీదగా అందించడం జరిగినది.

ఈసందర్భంగా జిల్లా కారయూదరిశి డేగల లక్షష్మణ్ మాట్లాడుతూ ఈ దళ్త కుటుంబానికి అనినిరకాలుగా 
అండగా జనసేన పార్టీ ఉంటుంది అని తెలియచేశారు.
మంగళగిరి నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు కంకణాల శంకర్ మాట్లాడుతూ వీలు ఉననింతవరకు 
జనసేన పార్టీ అధినాయకతా్వనికి ఈ స్ధీర్ పడుతునని భాదను తెలియచేసాతుమని చెపాపురు.
ఈ కారయూక్రమంల్ తాడికొండ నియోజకవరగొ సీనియర్ నాయకులు గుగిగొళళి స్రేష్, తిరుమల 
సాంబశ్వరావు, కొపుపురావూరు జనసేన నాయకులు శేషయయూ, విననికోట స్బు్ తదితర జనసైనికులు 
పాలొగొనానిరు.

జనసేన ఆధ్ర్యవంలో వరద భాదితులకు నిత్యవసర 
వస్తేవులు పవంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్లా: అమల్పురం 
రూరల్ బండారులంక గ్రామ ప్రజలు 
వరద ముంపు ప్ంతాల్లా ఇబ్ందులు 
పడుతునానిరని జనసేన నాయకుడు బటుటీ 
పండు పార్టీ నాయకులు దృష్టీకి తీస్కురాగా. 

నాయకులు సపుందించి వరద ముంపు కాలనీలను సందరిశించి బాధితులకు నితాయూవసర వస్తువుల 
(కూరగాయలు, బ్రెడ్, బిస్కట్్స పెకెట్్స) అందజేసారు. ఈ కారయూక్రమంల్ లింగోలు పండు, య్ళళి 
నాగ సతీష్, ఆర్ డీఎస్ ప్రసాద్, కంచి పలిలా అబు్లు, కొపుపుల నాగ మానస, తికా్క సరస్వతి, 
కరాటం వాణి, నల్లా వెంకటేశ్వరావు, గంగాబతుతుల కిషోర్, పోలిశెటిటీ కనని, కొలిస్టిటీ తాతాజీ, 
పోలిశెటిటీ మహష్, బండి మణికంఠ, నిమ్మకాయల రాజేష్, నిమ్మకాయల దురాగొ ప్రసాద్ తదితరులు 
పాలొగొనానిరు.

రోడ్ల దుసిథాతి పై ఆర్.డి.ఓ కి వినతపత్రవం ఇచిచోన పాలకవండ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజక వరగొం: జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు కొణిదెల పవన్ కళాయూణ్ ఆదేశాలతో 
పాలకొండ నియోజకవరగొం #Good morning cm 
sir కారయూక్రమంల్ పరిశీలించిన రోడులాల్ భాగంగా, 
పాలకొండ గారమ్మ కాలనీల్ రోడలా కారణంగా.. 
కాలనీ వాస్లు పడుతునని అవసథిలను పాలకొండ 

రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారికి పాలకొండ జనసేన పార్టీ తరుపున పోరెడీడి ప్రశాంత్ పొటునిరు రమేష్, 
ఏనినిఅఖిల్, కలిసి పాలకొండ రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారికి వినతపత్ం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆర్ డి 
ఓ సపుందిసూతు పాలకొండ ముని్సపల్ కమిషనర్ కి ఆ సమసయూను పూరితు చేయ్లని ఆదేశాలు జార్ 
చేయడం జరిగింది.

రాజమవండ్రి జనసేన ఆధ్ర్యవంలో డిజిటల్ కా్యవంపెయిన్
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంల్ గత 
3 రోజులనుండి జరుగుచునని #GoodMorn-
ingCMsir డిజిటల్ కాయూంపైన్ కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా రాజమండ్రి రూరల్ కాతేరు 
గ్రామముల్ రోదలా దుసిథితి పై నిరసన తెలపడం 
జరిగింది, ఈ కారయూక్రమంల్ రూరల్ మండల 
ప్రధ్న కారయూదరిశి ఎం. శ్రీనివాస్, కారయూదరిశి జి. 
రాజేశ్వరి, ఎస్. ఎన్. రాజు, కె. ప్రసాద్, జి. 
సాయిరాం, జి. తేజ పాలొగొనానిరు.

నిర్మాణ దశలోనే కూలిపోతునని జగనననిగృహాలు
శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరం 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు మర్రాపు స్రేష్ 
ఆధ్వరయూంల్ విజయనగరం 
జిల్లా కలెకటీర్ సూరయూకుమారి 
కి “జగననని ఇలులా” ముచచారలా 
గ్రామం నిరా్మణంల్ 
నాణయూత ల్పం కారణంగా 
గృహాలు నిరా్మణ దశల్నే 
కూలిపోతునానియి, నిమ్మకు 

నీరెతితునటుటీ అధికారులు, లబి్ధదారులు అధికార పార్టీ నాయకులకు భయపడి 
ముందుకు రావడం లేదు, ఈ విషయంపై సమవారం కలెకటీర్ కి వినతి పత్ం 
ఇవ్వడం జరిగింది, ఈ విషయంపై జనసేన పార్టీ తగు నాయూయం చేయ్లని 
లబి్ధదారులకు కటిటీన ఇలులా కూలగొటిటీ నాణయూమైన ఇలులాని పునరినిరి్మంచ్లని 
కోరడం జరిగింది. ఈ విషయంపై కలెకటీర్ సానుకూలంగా సపుందించ్రు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టీ జిల్లా సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహన్ రావు, 
టి. రామకృష్ణ ( బాలు) మిడతాన రవికుమార్, మురళ్ మోహన్, సాయి, రాజు, 
స్రేష్ పాలొగొనానిరు.

పేదలకు ఉచిత రేషన్ బియయూం .. ఆక్వా రైతులకు సబి్సడీ 
మీద విద్యూత్ కొనసాగంచాలని.. బిజెపి, జనసేనల ధర్ని

శతఘ్ని న్యూస్: ముదినేపలిలా ఎం.ఆర్.ఓ ఆఫీస్వద్ద కంద్ర ప్రభ్త్వం ఇస్తునని 
ఉచిత రేషన్ బియ్యూనిని రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం 4 నెలలుగా పేదలకు ఇవ్వకుండా 
నిలుపుదల చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వ తీరుకు నిరసనగా మరియు ఆకా్వ రైతులకు 
సబి్సడీ మీద విదుయూత్ బిలులాను గతంల్ ల్గానే కొనసాగించ్లని.. సొమవారం 
ఎం.ఆర్.ఓ ఆఫీస్ వద్ద మరియు విదుయూత్ ఏఈ కారాయూలయం వద్ద బీజేపీ, జనసేన 
నాయకులు ఆధ్వరయూంల్ ధరాని కారయూక్రమం జరిగింది. అనంతరం ఎం.ఆర్.ఓ 
ఆఫీస్ ల్, విదుయూత్ ఏఈ కారాయూలయంల్ వినతి పత్ం ఇవ్వడంజరిగింది. ఉచిత 
రేషన్ బియ్యూనిని జగన్ ప్రభ్త్వం వెంటనే పేదలకు ఇవా్వలని, ఆకా్వ రైతులకు 
సబి్సడీ మీద విదుయూత్ గతంల్ ల్గానే కొనసాగించ్లని, బిజెపి, జనసేన పార్టీ 
డిమాండ్ చేసింది.. ఈ కారయూక్రమంల్ బిజెపి జిల్లా ప్రధ్న కారయూదరిశి కోటప్రోలు 
కృష్ణ, జనసేన మండల అధయూక్షులు వీరంకి వెంకయయూ, జిల్లా సంయుకతు కారయూదరిశి 
వెలుపురి నానాజీ, జనసేన నియోజకవరగొ అధికార ప్రతినిధి వర్రే హనుమా, 
బీజేపీ మండల ఉపాధయూక్షులు జొననిలగడడి రవి, జనసేన నియోజకవరగొ కోర్ 
కమిటీ సభ్యూలు మోటేపలిలా హనుమ ప్రసాద్, బీజేపీ మండల ప్రధ్న కారయూదరిశి 
వెంకటేశ్వర రావు,బీజేపీ మహిళా జిల్లా ఉపాధయూక్షురాలు సతయూవోలు నాగలక్ష్మి, 
బాసిన స్టిటీ కిషోర్, అంబుల భరత్, బీజేపీ మండల మహిళా అధయూక్షురాలు రెడిడి 
నాగలక్ష్మి, మండల కారయూదరిశి బుజంగ రావు, జనసైనికులు మొహమ్మద్ నజీర్, 
పటటీపు కొండ పాలొగొనానిరు.

బ్రిడ్జి నిర్మాణ క్రయూక్రమం తక్షణమే మొదలు పెట్టాలి 
గర్భాన సత్తిబాబు!

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగొం 
పొటిలా, నవగాం మధయూ ఉనని వంతెన 
శ్థిల సిథితిల్ ఉనని సాథినిక నాయకులు 
పటిటీంచుకోలేదంటూ చుటుటీపక్కల 
గ్రామాల ప్రజలు నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గర్భన సతితుబాబు దృష్టీకి 
తీస్కురావడం తో తక్షణమే సపుందించి 
చుటుటీపక్క గ్రామ జనసైనికుల తో వెళ్లా 
పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 
ఆయన మాట్లాడుతూ శ్ధిల్వసథిల్ ఉనని 
బ్రిడిజ్ పునరినిరా్మణం కోసం ప్రభ్త్వం 
తక్షణమే సపుందించ్లని ఇటు నుండి వెళ్లా 
ప్రయ్ణికులకు నషటీం జరిగే పరిసిథితి ఉంది 

అని వెంటనే నిరా్మణ కారయూక్రమం చేపట్టీలని ప్రభ్తా్వనిని డిమాండ్ చేసూతు 
చేయని యెడల జనసేన పార్టీ తరపున ఉదయూమం చేపడతామని తెలియ చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


గవంగారపు రామదాస్చౌదరి ఆధ్ర్యవంలో డిజిటల్ కా్యవంపెయిన్
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలా నియోజకవరగొం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళాయూణ్ పిలుపు మేరకు మరియు నాదెండలా మన్హర్ సూచనల మేరకు.. 
మొదు్దనిద్ర పోతునని వైఎస్ జగన్ ప్రభ్తా్వనిని తటిటీ లేపేందుకు చేపటిటీన 
కారయూక్రమం #GoodMorningCMsir ఈ కారయూక్రమంల్ భాగంగా 
3వ రోజు ఆదివారం మదనపలెలా నియోజకవరగొం, రామసముధ్రం మండలం 
చెంబకూరు పంచ్యతీల్ జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కని్వనిర్ 
గంగారపు రామదాస్చౌదరి ఆధ్వరయూంల్.. రామసముధ్రం మండల 
ఆధయూక్షలు హోసూరు చంద్రశేఖర్ అధయూక్షతన రడలా దుసిథితి పై నిరసన 
తెలియజేడం జరిగింది.
అదేవిదంగా 3వ రోజు #GoodMorningCMsir కారయూక్రమంల్ 

భాగంగా మదనపలెలా ముని్సపాలిటీ 17వ వార్డి శ్థిల్వసథికు చేరుకునని బుగగొకాలువ బ్రిడిజ్ గురితుంచిన జనసేన 
పార్టీ రాయలసీమ కో కని్వనిర్ గంగారపు రామదాస్చౌదరి .. బ్రిడిజ్ వద్ద నిరసన తెలియజేడం జరిగింది.
అదేవిదంగా 3వ రోజు #GoodMorningCMsir కారయూక్రమంల్ భాగంగా మదనపలెలా మండలం 
బొమ్మనచెరువు మందబండ రహదారి మొలకవన రోడ్ దుసిథితి కారణంగా ఈ సంవత్సరంల్ 8 
పైగా య్కి్సడెంట్్స జరిగిన ప్రదేశానిని గురితుంచి జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కని్వనిర్ గంగారపు 
రామదాస్చౌదరి ఆధ్వరయూంల్.. నిరసన తెలియజేడం జరిగింది.
ఈ కారయూక్రమంల్ రామసముధ్రం మండల ఆధయూక్షలు హోసూరు చంద్రశేఖర్, ఉమ్మడి చితూతుర్ జిల్లా 
ప్రధ్న కారయూదరిశి శ్వరాం, రాష్ట్ర చేనేత ప్రధ్న కారయూదరిశి అడపా స్రేంద్ర, మదనపలెలా మండల ఆధయూక్షలు 
గ్రానైట్ బాబు, చెంబకూరు విశ్వనాథ్, లక్ష్మీపతి క్ంతి బంగారం, పదా్మవతీ కొలనగవేని, సాయి కొండేటి, 
దేవేంద్ర పాలొగొనానిరు.

గడ్లవలే్లరు రహదారుల దుసిథాతిపై 
నిరసన గళమెతితేన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర ఆధినాయకులు పవన్ కళాయూణ్ అదేశాల మేరకు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడలాను పటిటీంచుకోండి సీఎం సర్ అంటూ కృష్్ణ జిల్లా 
అధయూక్షులు బండ్రెడిడి రామ కృష్ణ మరియు ముదినేపలిలా మండల అధయూక్షులు 
వీరంకి వెంకటేశ్వర రావు ఆధ్వరయూంల్ కైకలూరు నియోజకవరగొం, 
ముదినేపలిలా మండలం జనసేన నాయకులు #GoodMorning-
CMSir అనే హాయూష్ ట్యూగ్ తో డిజిటల్ కాంపెయిన్లా భాగంగా నిరసన 
చేపట్టీరు. ఈ కారయూక్రమంల్ భాగంగా నిద్ర లేవండి సీఎం సార్.. నిద్ర 
లేవండి ఎమె్మలేయూ సార్ అంటూ ముదినేపలిలా-గుడలావలేలారు ప్రధ్న రహదారి 
తీరును చూసి నిరసన గళం ఘనంగా వినిపించ్రు. ముదినేపలిలా మండల 
అధయూక్షులు వీరంకి వెంకటేశ్వర రావు, కృష్్ణ జిల్లా సంయుకతు కారయూదరిశి 
వేలూపురి నానాజీ, మండల గౌరవ అధయూక్షులు పోకల కృష్ణ, మండల 
నాయకులు, మండల కారయూవరగొ సభ్యూలు భూపాల నాని, మండల 
జనసైనికులు అంబుల భరత్, పటటీపు గణేష్, మహమ్మద్ నజీర్, పటటీపు 
కొండా పాలొగొనానిరు..

సీఎవం స్ర్.. దయచేసి రోడ్డు వేయవండి 
మహాప్రభో: జనసేన బుల్్లకివంగ్

శతఘ్ని న్యూస్: గుడలావలేలారు: 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
కొణిదెల పవన్ కళాయూణ్ 
పిలుపుమేరకు ఆదివారం 
# G o o d M o r n i n g -
CMsir జనసేన పార్టీ 
ప్రధ్న కారయూదరిశి.. గుడివాడ 

నియోజకవరగొం, గుడలావలేలారు మండలంల్ ఉనని 5పంచ్యతీలు 
వెళ్లా గ్రామాలను రోడలా గురించి నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది.. 
కట్టీవనీచెరువు, చింతలగుంట్, తాడిచరలా, పురిటిటీపాడు, చిననిగోన్నిరుల 
మీదుగా ప్రతిరోజు వందల మంది ప్రయ్ణం చేస్తుంట్రు. ఈ రోడుడిపై 
స్మారు 7 కిల్మీటరలా మేర గుంతలు పడి రోడుడి దారునమైన పరిసిథితి 
ల్ ఉంది. సీఎం సార్ సూ్కలుకు వెళ్లా బిడడిల కోసం రోడుడి వేయండి.. ఈ 
రోడుడి మారాగొనిని వెళ్తుండగా ప్రజలు ఎన్ని అవసథిలు పడుతునానిరు. 
దయచేసి సీఎం గారూ, గుడివాడ ఎమె్మలేయూ కొడాలి నాని గారూ ఈ 
ఐదు పంచ్యతీకి ఒకటే రోడుడి మారగొం ఆ రోడుడిను బాగు చేయ్లని 
మనసూపురితుగా మీకు తెలియజేసూతు.. దయచేసి రోడుడి వేయండి మహాప్రభో 
#GoodMorningCMsir అని గుడలావలేలారు మండలం జనసేన పార్టీ 
ప్రధ్న కారయూదరిశి జనసేన బుల్లాకింగ్ (తాయూగరాజు) నిరసన తెలియజేడం 
జరిగింది.

వైసీపీకి మరోస్రి అధికారమిసేతే అనగారిన 
వరాగొల మనగడ ప్రశ్్నరథాకవంగా మారుతువంది

శతఘ్ని న్యూస్: దళ్త ద్రోహి జగన్ రెడిడి గారు డాకటీర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఓవర్్సస్ విదేశీ విదయూ పేరును మారిచా 
జగననని విదేశీ విదయూ పేరు నామకరణం చేయడానిని 
7వ డివిజన్ జనసేన నాయకులు దోమకొండ అశోక్ 
ఖండించ్రు.ఈ సందర్భంగా అశోక్ మాట్లాడుతూ 
ప్రభ్త్వం తీస్కొచిచాన జీవో నెంబర్ 39 వలలా పేద 
విదాయూరుథిలకు ఉపయోగం లేదని.. జగననని విదేశీ 
విదయూ పథకం ప్రచ్రానికి తపపు పేద విదాయూరుథిలకు 

ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని..ఇపపుటిక వైసీపీ అధికారంల్కి వచిచాన తరా్వత 
ఎసీ్స ఎసీటీలకు సంబంధించి 27 పథకాలను ఈ ప్రభ్త్వం రదు్ద చేయడం 
జరిగింది. దళ్తులను నమి్మంచి ఓటులా వేయించుకొని అధికారంల్కి వచిచాన 
తరువాత దళ్తులను విస్మరించడం చ్ల్ బాధ్కరం. మళ్లా వైసీపీ కి అధికారం 
ఇసేతు దళ్తులు అనగారిన వరాగొల వారి మనుగడ ప్రశానిరథికంగా మారుతుందని 
ఆవేదన వయూకతుం చేసారు.

వేపాడ మవండలవంలో జనవంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొం: పవన్ 
కళాయూణ్ ఆదేశాల మేరకు ప్రస్తుత రోడలా దుసిథితిని ఉదే్దశ్ంచి 
వేపాడ మండలంల్ పరయూటించడం జరిగింది. అదే విధంగా 
వేపాడ మండలంల్ గల గ్రామాల్లా జనంల్కి జనసేన అనే 
కారయూక్రమం చేపటటీడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంల్ రాష్ట్ర 
ప్రధ్న కారయూదరిశి & విజయనగరం జిల్లా అధయూక్షురాలు 
శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వని, శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొ 
నాయకులు వబి్న సతితుబాబు, పెదిరెడలా రాజశేఖర్, వేపాడ 
మండల నాయకులు స్ంకరి అపాపురావు, జొననిపలిలా 

సతితుబాబు, కోల్ మధ్. కొతతువలస మండల నాయకులు గొరపలిలా రవి కుమార్ పారలామెంట్ కమిటీ సభ్యూడు 
మలులావలస శ్రీను, ఎల్ కోట నాయకులు అలమండ రాంబాబు, రావడ నాయుడు, ఎస్.కోట మండల 
నాయకులు రామకోటి, చినిని, చంటి, ఏరెటీల్ సతీష్ అల్గే వబి్న సనాయూసి నాయుడు వీర మహిళలు ఇర్ 
వెంకటలక్ష్మి, సగుగొబిండి వెంకటలక్ష్మి, కారయూకరతులు మరియు ప్రజలు పాలొగొని జనసేనాని పవన్ కళాయూణ్ 
ఆశయ సాధనలు ప్రజల్లాకి తీస్కువెళలాడంతో పాటు పార్టీ సిద్ధంతాలను వివరించడం జరిగింది.

చికి్కపోతున్న చెరువులు..
శతఘ్ని న్యూస్:  చితూతురు జిల్లా జనసేన ప్రధ్న కారయూదరిశి దారం అనిత మాట్లాడుతూ.. 
రాష్ట్రంల్ని పలు జిల్లాల్లా చెరువులను చదును చేసి కబాజ్రాయుళ్ళి ఆక్రమిస్తునానిరు. 
భూముల ధరలు పెరిగిపోవడంతో నగర పటటీణ సమీపంల్ని చెరువుల్ గుంటలు.. 
రహదారుల పక్కన ఉనని నీటి వనరులు ఆక్రమణకు గురవుతునానియి. ముఖయూంగా నగర 
పురపాలక సంఘాల్లాని తట్కాల జాడ కనిపించకుండా పోతుంది. ఇటీవల జరిగిన 
టి ఆర్ సి సమావేశంల్ చెరువుల ఆక్రమణ పై చరచా జరిగింది. వెంటనే ఆక్రమణలు 

గురితుంచ్లని ఉననితాధికారులు ఆదేశాలు జార్ చేశారు. వైయసా్సర్ జిల్లాల్ 593 చెరువులు ఉండగా దని కింద 56,282 
ఎకరాల ఆయకటుటీ ఉంది. అననిమయయూ జిల్లాల్ 3328 చెరువుల కింద 1,27,398 ఎకరాల ఆయకటుటీ ఉంది. డిఆరి్సల్ 
తీస్కునని నిర్ణయం మేరకు జల వనరుల శాఖ అధికారులు తొలి విడతలు 124 చెరువులు అక్రమనకు గురైనటులా గురితుంచ్రు. 
ఇల్ గురితుంచిన చెరువులను పరిశీలించి చెరువు చుటూటీ ఉపాధి హామీ పథకం నిధ్లతో ట్ంజులా తగాగొలని నిర్ణయించినపపుటికీ 
ఇంతవరకు ఆ దిశగా ఎల్ంటి చరయూలు తీస్కోకపోవడం గమనార్ం. తొలి విడతల్ యుద్ధ ప్తిపదికన అక్రమతి చెరువులను 
గురితుంచ్ం.. వాటి వివరాలను డ్రామాకు పంపించ్ం. ఉపాధి హామీ పథకం నిధ్లతో వాటి చుటూటీ ట్రేంచులు వేసాతుం అనే 
నీటిపారుదల శాఖ ఎసీ్స చెపిపున ఈ విషయం డ్రామా పిడి వరకు ఆక్రమణకు గురైన చెరువుల జాబితా అందలేదనానిరు. 
జిల్లాల వార్గా ఆక్రమణకు గురైన చెరువులు పీలేరు మండలం తలపుల పంచ్యతీ కొండూరు వాండలా పలిలాల్ కొతతు కుంటల్ 
300 ఎకరాల వరకు వరి సాగు చేస్తునానిరు. ఇపపుటిక ఎకరాకుపైగా కబాజ్కు గురైంది. గాలివీడుల్ని పెద్ద చెరువు మొతతుం 
87 ఎకరాల్లా ఉంటే పది ఎకరాలకు పైగా ఆక్రమణకు గురైంది. అల్గే ప్రొదు్దటూరు మండలంల్ 704 ఎకరాల్లా నాగాయ 
పలెలా చెరువు 55 ఎకరాల్లా పైగా కబాజ్ చేశారు. చ్పల మండలం పలలావోలు చెరువు 50 ఎకరాలు విసీతుర్ణంల్ ఉంటే 250 
ఎకరాలకు పైగా ఆక్రమణకు గురైంది. సిద్ధపటం మండలం మాధవరం ఉమ్మడి గుంటపలిలా పరిధిల్ 13 1/2 ఎకరాలల్ 
చెరువు ఉంటే నాలుగు ఎకరాలు ఆక్రమణకు గురైంది. కడప నగర శ్వారుల్ 80 ఎకరాల్లా మూటకూరు చెరువు ఉండగా 10 
ఎకరాలకు పైగా కబాజ్కు గురైంది. ఈ విధంగా ప్రతి జిల్లాల్న్ రైతులకు ప్రజలకు సాగునీరు తాగునీరుకి జీవనాధ్రణమైన 
చెరువులు ఈ విధంగా అక్రమనలకు గురవుతునని ప్రభ్త్వం నుండి ఎటువంటి సపుందన లేకపోవడం బాధ్కరం. ఇపపుటికైనా 
వరాషాకాలంల్ చెరువులకు నీరు చేరే సమయం కాబటిటీ అక్రములకు గురైన చెరువులకు సంబంధించిన సథిల్లను తొలగించి 
చెరువులకు కలపాలని జనసేన పార్టీ తరఫున దారం అనిత డిమాండ్ చేశారు.
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