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హోరు వానలోను జనంకోసం జనసేన మహా పాదయాత్రకు జనం నీరాజనం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, సీతానగరం మండలం, వెలమపేట గ్రామంలో రాజానగరం, 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ మరియు వారి సతీమణి, ‘నా సేన కోసం నా వంత్’ 
కో ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బత్తుల వెంకటలక్ష్మిల ఆధ్వరయూంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తునని “జనంకోసం జనసేన 
మహా పాదయాత్ర” 21వ రోజులో భాగంగా గురువారం వెలమపేట గ్రామంలో జరిగంది. జనసేన నాయకులు 
శ్రీమతి బత్తుల వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వరయూంలో జరిగన ఈ పాదయాత్రలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలను, సిద్ధంతాలను గ్రామంలోని ప్రజలకు వివరిస్తు… త్గ్లక్ పాలనతో రాష్ట్ర ప్రగతిని అధోగతి 
పాలు చేసిన ఈ వైసీపీ సరాకాన్ ని రాష్ట్రం నుండి తరిమికొట్టాలని, దనికి ప్రజలందరూ సహకరించి ఈసారి 
జనసేన పార్టాని ఆశీర్వదించాలని, పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒక అవకాశం ఇచిచి జనసేన ప్రభుతా్వనిని సాథాపంచాలని, 
గ్రామంలో ప్రతి ఒకకారిని అభయూరిథాస్తు జనసేన విధానాలు ముద్ంచిన కరపత్రం పంచడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో మట్టా వంకటేశ్వరరావు, బైలపూడి శ్రీను, సిరిపరపు రాంబాబు, శివ, చవితిన కిరణ్, చొకాకాకుల 
నారాయణ, పొదలపు రవంద్ర, గడి దురా్ ప్రసాద్, గడి అప్పనని, గడి వినోద్, బోల్లం శివ, ముతాయూల హర్ష్, 
పండి వివక్ మరియు వర మహిళలు, నాయకులు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఆడబిడ్డ ల మాన ప్రాణాలకు వైసీపీ రేటు కడుతోంది
• వైసీపీ హయాంలో మహిళలకు భద్రత లేదు
• నెల్్లరులో జనసేన వర మహిళల ప్రెస్ మీట్
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ పాలనలో ఆడబిడడిల మాన ప్రాణాలకు రక్షణ 
లేకుండా పోయందని.. తపు్ప చేసిన వారిని ఆ పార్టా నాయకులు 
వెనకేస్కురావడంతో పాటు ఆడబిడడి మానానికి లెకకాలు కటటాడం 
దరుణమని జనసేన పార్టా కృష్్ణ-పెనాని ప్రాంతీయ కమిటీ 
సభుయూరాలు శ్రీమతి కోలా విజయలక్ష్మి మండిపడాడిరు. మొననిటికి 
మొనని వెంకట్చలంలో వైసీపీ కారయూకరతు కననిబిడడి లాంటి 
మేనకోడలి పీక కోసి యాసిడ్ దడి చేశాడని, ఆ ఘటన మరువక 
ముందే వెంకటగరి నియోజకవర్ానికి చందిన ఓ రియలటార్ మైనర్ 
బాలికను గర్భవతిని చేసేతు అతనికి వైసీపీ నాయకులు వతాతుస్ 
పలుకుత్నానిరని ఆరోపంచారు. ఓ ప్రముఖ వైసీపీ నాయకుడు 

సదరు రియలటార్ ను కేస్ నుంచి తప్పంచేందుకు రూ.15 లక్షలు లెకకా కటటాడం అమానుషం అనానిరు. బాలిక కుటుంబ సభుయూలను భయబ్ంత్లకు గురి చేసి కేస్ నమోదు కాకుండా 
చేశారనానిరు. ఈ కేస్ను సమోటోగా సీ్వకరించి పోలీస్ ఉననితాధికారులు దోషులను కఠినంగా శిక్ంచాలని, బాధిత్లకు నాయూయం చేయాలని కోరారు. మీడియా సమావశంలో పార్టా 
నెల్్లరు జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ గునుకుల కిషోర్, జిలా్ల కారయూదరిశి శ్రీమతి షేక్ ఆలియా, నగర కమిటీ సభుయూలు శ్రీమతి మాధురి, శ్రీమతి ఉమాదేవి, శ్రీమతి రహనా, శ్రీమతి ఉమా, 
వెంకటగరి నియోజకవర్ నాయకురాలు శ్రీమతి కస్తురి తదితరులు పాల్్నానిరు.

మాడుగుల జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
ఉచిత కయంటి వదై్ శిబిరయం

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల నియోజకవర్ం, మాడుగుల 
కోడూరు జనసేన యూత్ మరియు జనసేన యువ నాయకులు 
రాయపరెడిడి కృష్ణ ఆధ్వరయూంలో జరిగన ఉచిత కంటి వైదయూ 
శిబిరం జరుపబడినది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా 
విచేచిసినటువంటి ఉతతురాంధ్ర జనసేన నాయకులు ఆంధ్ర గోల్డి 
మాయూన్ ముకకా శ్రీనివాస్ రావు మరియు జనసేన పార్టా లీగల్ 
సెల్ సభుయూలు కరణం న్కరతనిం కళ్వతి, కాపు సంక్షేమ 
సేన అనకాపలి్ల జిలా్ల రైత్ విభాగం అధయూక్షులు అంజి, మహిళ్ 
ప్రధాన కారయూదరిశి దూడల సీతారామ పద్మలక్ష్మి, గొల్లవెలి్ల 
కోటేశ్వర్ కాపు సంక్షేమ సేన చోడవరం అసెంబ్్ల నియోజకవర్ం 
ఇంచారిజి తాస్బిలి్ల స్నీల్ కుమార్ మాడుగుల నియోజకవర్ం 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.
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“నా సేన నాకోసోం నా వోంతు” కార్యక్రమోం విజయవోంతోం చేయాలి: ప్రత్తిపాడు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితుపాడు, ఏలేశ్వరం మండలం లింగంపరితు 
గ్రామంలో “నా సేన నాకోసం నా వంత్” కారయూక్రమం 
విజయవంతం చేయాలని మీడియా సమావశం నిర్వహించడం 
జరిగంది. ఈ సందర్భంగా ప్రతితుపాడు నియోజకవర్ ఇనాచిరిజి 
వరుపుల తమ్మయయూబాబు మాట్్లడుతూ… ప్రతితుపాడు 
నియోజవర్ జనసేన పార్టా శ్రేణులు అందరకి జనసేన పార్టా 
రాష్ట్ర వాయూపతుంగా ప్రజాధనంతో ముందుకెళ్తునని జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటాన “నా సేన నాకోసం నా 
వంత్” కారయూక్రమం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల యొకకా అభిమానానిని 
చూస్తుననిటువంటి ఏకైక వయూకితు రాష్ట్రంలో పవన్ కళ్యూణ్ ఒకకారే. 
రాజకీయ చదరంగంలో ఇపు్పడు ఉననిటువంటి ముఖయూమంత్రి 
కానివ్వండి ప్రతిపక్ష నాయకుడు కానివ్వండి ప్రజలకు 
అభివృది్ధ చేసే కారయూక్రమంలో కూడా కానివ్వండి వాళ్ందరూ 
కూడా ఫెయల్ అవ్వడం జరిగంది. జనసేన పార్టా ఈరోజున 
ఈ రాష్ట్రంలో దూస్కుపోత్ంది అదేవిధంగా రకరకాల 
పవన్ కళ్యూణ్ తన సంత డబుబులతోటి అనేక కారయూక్రమాలు 
చేస్తుననిటువంటి సంఘటన ఈ రాష్ట్రంలో అందరికీ తెలుస్. 
ఈ రాష్ట్రంలో కౌలు రైత్లు చనిపోతే దదపు 3,000 మందికి 

30 కోట్ల రూపాయలు ఇచిచినటువంటి ఏకైక నాయకుడు ఒక పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే. అలాగే రకరకాలు కారయూక్రమాలు ఎవరికి ఏ ఆపద వచిచినా సరే స్పందించి మంచి కారయూక్రమాలు 
చేసి సహాయం చేశారు. సినీ పరిశ్రమ నుంచి వచిచినటువంటి ఆదయానిని ఈ విధంగా ఉపయోగంచడం చూసి పార్టాలో ఉననిటువంటి నాయకులందరూ ఆలోచించి పుటిటానరోజు 
చేస్కుననిటువంటి పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రజల యొకకా సమసయూలు తీరేచి విధంగా చేయూత రోడ్స్ అని చపే్పసి ఈ విధంగా రోడ్లనీని కూడా బాగు చేయాలని అదే నా 
పుటిటానరోజు నాడు మీరు చేసే మంచి కారయూక్రమం అని చప్ప పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు ఈ పార్టా పెద్దలు స్చించిన మేరకు పార్టా బలోపేతం అవా్వలి ఆరిథాక పరిసిథాతి బాగుండాలి ఎనోని 
కారయూక్రమాలు చేయాలంటే రేపు రానునని ఎనినికల ముందుకి వెళ్్లంటే పార్టా వద్ద డబుబు ఉండాలి. ఈ పార్టా మెయంటినెన్స్ గురించి ఆలోచించి “నా సేన కోసం నా వంత్” అని 
చపే్పసి ఈ కారయూక్రమం జరిపంచడం జరిగందని అనానిరు. నల్లల రామకృష్ణ జనసేన ఉమ్మడి తూరు్పగోదవరి జిలా్ల కారయూదరిశి మాట్్లడుతూ… ప్రతితుపాడు ఇనాచిరిజి వరుపుల తమ్మయయూ 
బాబు ద్వరా కళ్యూణ్ అంటే జనసేన పార్టాలో ఉండేటువంటి “నా సేన కోసం నా వంత్” అనే కారయూక్రమం మొదలుపెట్టాం అని నెంబర్ 7288040505 పేటీఎం ద్వరా గాని ఫోన్ 
పే ద్వరా గాని గూగుల్ పే ద్వరా గాని ఇతర ఎలకా్రానిక్ సౌకరాయూల ద్వరా గాని ఇది ప్రతి ఒకకారికి కూడా ఇంటింటికి వెళ్్ల ప్రతి జనసేన నాయకుడు ప్రతి జనసేన కారయూకరతు శ్రేణులు 
అందరూ కూడా ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్్ల ఈ సౌకరాయూల గురించి చప్ప జనసేన సిద్ధంతాల గురించి గానీ మేనిఫెస్టా గురించి గానీ కి్లయర్ గా వివరించి వారిని మోటివట్ చేసి ఇందులో 
భాగయూసా్వమయూం చేసేటటువంటి బాధయూత జనసేనలో ఉండేటటువంటి ప్రతి ఒకకారి పైన అనేటటువంటి విషయానిని మరిచిపోవదు్ద. రోజు ఉండేటటువంటి పార్టాలనీని కూడా ధనవంత్ల 
యొకకా బా్లక్ మెయల్ తోనో ఇవాళ వాళ్ యొకకా కబంధహసాతులో్ల ఉండి మనీ అంతా పెటుటాబడిగా ప్రజల భాగయూసా్వమయూంగా గాని లేద ఈ రాజకీయ పార్టాల పైన ప్రజల యొకకా 
సాధికారత గాని కనబడనివ్వకుండా మాకు ఓటు్ల వశారు మేము పరిపాలిస్తునానిమని మిగతా పార్టాలు చప్పడానికి ట్రై చేశాయ. కానీ పవన్ కళ్యూణ్ ట్రానెస్పెరెనీస్(పారదరశికత) గురించి 
ఎకౌంటుబులీటా(జవాబుదర్తనం) ఈ రెండు కూడా ప్రజాసా్వమయూంలో పెంచుతాం. దసం సేసారవు ఉమ్మడి తూరు్పగోదవరి జిలా్లల సముయూకతు కారయూదరిశి మాట్్లడుతూ… పార్టాకి అండగా 
జనసేన పార్టా కోసం బాధయూతగా జనసేన కోసం నా వంత్ రాజాయూధికారంలో మారు్ప కోసం వివక్షతలేని సమాజం కోసం నవ సమాజ నిరా్మణం కోసం బంగారు భవిషయూత్తు కోసం జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పార్టాకి అండగా ఆరిథాక చేయూత చేయాలని నా సేవ కోసం నా వంత్ మనందరం కూడా బాగా సా్వములు అవి్వ ఈ పార్టాకి ఆరిథాక చేయూతను ఇచిచినటువంటి 
సమయం మనందరికీ కూడా ఆసననిమైంది. మనందరం కూడా ఈ విరాళం ఇచేచి కారయూక్రమం మనమందరం చేయాలి అలాగే ఈ పార్టాకి మనందరం కూడా అండగా ఉంటూ మనం 
ఎంత ఇచాచిమననిది కాకుండా పార్టా నిరా్మణంలో మనం ఎంతవరకు బాగా సా్వములు అయాయూం అననిది ముఖయూం అందుకే మన పార్టాకి అండగా ఉంటూ ఆరిథాక చేయూతను చేద్దం. ఈ 
కారయూక్రమానికి హాజరైన పెంటకోట మోహన్ ఏలేశ్వరం మండలం జనసేన పార్టా అధయూక్షుడు శరణం జయబాబు శంఖవరం మండలం జనసేన ఉపాధయూక్షుడు నాని, దురా్ప్రసాద్, ప్రభు 
తదితరులు జనసేన కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

చిలకలూరిపేటలో “నా సేన కోసం… నా వంతు”
శతఘ్ని న్యూస్: చిలకల్రిపేట నియోజకవర్ం జిలా్ల కమిటీ సభుయూలు తోట రాజా రమేష్ ఆధ్వరయూంలో 
జనసేన పార్టా తలపెటిటాన “నా సేన కోసం… నా వంత్” కారయూక్రమం ఏరా్పటు చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి 
ముఖయూఅతిదులుగా జిలా్ల అధయూక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరరావు, మరియు ఎస్.కె.జిలాని పాల్్నడం జరిగంది. 
ఈ సందర్భంగా గాదె మాట్్లడుతూ… ఈరోజు జిలా్ల కమిటీ సభుయూల ఆధ్వరయూంలో ఇలాంటి కారయూక్రమం 
జరగటం చాలా సంతోషకరమని తెలియజేస్తు వారికి ధనయూవాదలు తెలియజేశారు. మన పార్టా తలపెటిటాన 
“నా సేన కోసం..నా వంత్” కారయూక్రమం ప్రజలో్లకి బలంగా తీస్కువెళ్్లలని మండల, గ్రామ అధయూక్షులదే 
ముఖయూపాత్ర అని తెలిపారు. మన పార్టా అధయూక్షుల వారు ఏ కారయూక్రమం తలపెటిటానా మనమందరం కలిసి ఆ 

కారయూక్రమానిని జనాలో్లకి చొచుచికుపోయే విధంగా తీస్కువెళ్్ల బాధయూత మనందరిదీ అని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రతి ఒకకారిని భాగసా్వములు చేయాలని, రాష్ట్రంలోనే మన 
జిలా్ల ఒక ప్రతేయూకత సాథానం, ముందు వరుసలో ఉంచాలని ఆశించారు. ఈ కారయూక్రమంలో బెల్లంకొండ ఈశ్వర్, జిలా్ల నాయకులు అడపా మాణికాయూలరావు, ఇసా్మయల్ బేగ్, బిట్రగుంట 
మలికాక, నారదస్ రామచంద్ర ప్రసాద్, ఉపు్ప రతయయూ, కొర్రపాటి నాగేశ్వరరావు, ఎల్.బి నాయుడు, పఠాన్ భాష్, మునిర్ హసన్, గళ్ వెంకట్రావు మరియు నియోజకవర్, సిటీ, 
మండల, గ్రామ నాయకులు కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

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

పట్టణ సి.కి పిర్యాదు చేసిన వీరమహిళలు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొలు్ల, పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటానరోజు పురసకారించుకొని పటటాణ నడిబొడుడిలో వర మహిళ్ 
విభాగం ఏరా్పటు చేసిన ఫె్లకీస్ని ఎవరో దుండగులు చింపవయడం జరిగంది. దీనిపై సమగ్ర విచారణ 
జరిపంచాలని మరోసారి ఇలాంటి చరయూలు జరుగకుండా చరయూలు తీస్కోవాలని సి.ఐ అఖిల్ జామాని 
కలసి వర మహిళ్ విభాగం తరపున రియా, షేక్ వలియా బేగం మరియు దేవరపు ఝనీస్తో కలసి వెళ్్ల 
ఫిరాయూదు చేయడం జరిగంది. మాకు సపోర్టా గా జిలా్ల సెక్రటర్ బోనం చినబాబు, జిలా్ల జాయంట్ సెక్రటర్ 
ఉననిమట్ల ప్రేమ్ కుమార్ పెనుమదం ఎంపీటీసీ మానేపలి్ల శ్రీధర్, పోడూరు మండల అధయూక్షులు పీతాని 
వెంకటేష్, జనసేన నాయకులు అంబటి విజయ్ కుమార్, బిట్టా లక్ష్మి నారాయణ, గంట ముతాయూలరావు 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

మారేపల్లి గ్రామంలో నా సేన కోసం నా వంతు
రాజకీయాల్లో  క్రౌడ్ ఫోండోంగ్ రాజ్యమేలాలి
జన భాగస్వామ్యోం పెరిగితేనే జవసత్వాలు
అదే రాజకీయ అవినీత్కి విరుగుడు, ప్రక్షాళనకూ ఇదే నాోంది
జనసేన ఇోంచారిజి  డా. యుగోంధర్ పొన్న
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్్లరు, వెదురుకుప్పం మండలం, మారేపలి్ల గ్రామంలో జనసేన 
ఇంచారిజి డా. యుగంధర్ పొనని పరయూటించారు. ఒక సిద్దంతం కోసం భావజాలానిని నమి్మ ఒక 
సమూహం మొతతుం ముందుకు వెళ్తు అది పెను మారు్పనకు నాంది పలుకుత్ందని జనసేన 
ఇంచారిజి డా. యుగంధర్ పొనని తెలిపారు. రాజకీయాలో్ల ఇలాంటి గొప్ప లక్షష్ం సాధించడం 

కోసం ముందుకు వెళ్్ల క్రమంలో క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనేది అందరినీ కలిప ఉంచే ఒక ఆరిథాక మంత్రం అని అనానిరు. క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వరా పార్టాలో బలమైన భావజాలానిని, బాధయూతన్ 
ప్రతి ఒకకారూ పంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని, పార్టాకి ఆరిథాకంగా వెనునిదనునిగా నిలుస్తు, జవసతా్వలను అందిస్తు, స్దీర్ఘ ప్రయాణంలో తోడునానిమని చాటి చపే్ప ప్రక్రియ క్రౌడ్ 
ఫండింగ్ అని తెలియజేసారు. రాజకీయ పార్టాలో క్రౌడ్ ఫండింగ్ అంటే కేవలం కారయూకరతులు, పార్టాకి సంబంధించిన వయూకుతుల నుంచి విరాళ్లను తీస్కోవడం కాదని, కార్్పరేట్ కంపెనీలు, 
సంసథాలు, పారిశ్రామికవతతులు, సామాజిక వర్ పెద్దల నుంచి భార్ ఎత్తున విరాళ్లు సేకరించడం అసలే కాదని, ఒక పార్టా నమి్మన సిద్ధంతానిని తమ ఉమ్మడి సిద్ధంతంగా సాధారణ 
ప్రజలు భావించి, ఆ పార్టా మనుగడ కోసం వారు కూడా భాగసా్వములు కావడమే క్రౌడ్ ఫండింగ్ అని ఉద్ఘటించారు. క్రౌడ్ ఫండింగ్ వల్ల రాజకీయ పార్టా నిర్వహణ భారం తగు్త్ందని, 
కచిచితంగా స్దీర్ఘ ప్రయాణం కోసం వచిచిన పార్టాకి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరమని, ఒక సమూహం తాల్కా వయూకితుగత సము్మ పోగు చేయడం స్లువైన పనని, దీంతో పాటు 
ఒకకారి పైనే పడే ప్రతేయూకమైన ఆరి్ధక భారం కూడా తగు్త్ందని, ఇది పార్టాలో క్రమశిక్షణకు కూడా ఉపయోగ పడుత్ందని తెలియజేసారు. ఒక రాజకీయ పార్టాకి వచేచి క్రౌడ్ ఫండింగ్ 
వల్ల ఆ పార్టా బలం, భావజాలం ఎంతగా ప్రజలో్ల ఉనానియో అర్ధం అవుత్ందని, ఖరుచి చేసే ప్రతి రూపాయకి పారదరశికమైన లెకకాలు చూపంచడం వల్ల మరింత బలం చేకూరుత్ందని 
తెలిపారు. మనకోసం పనిచేసే నాయకుడికి క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఆరిథాకంగా ఎంతో ఉపయోగపడుత్ందని, అధికారంలోకి వచిచినపు్పడు సిద్ధంతానిని బలంగా ఆచరణలో పెటటాడానికి కూడా 
క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనేది చాలా అవసరమని తెలిపారు. జన విరాళ్లు కచిచితంగా అందర్ని ఐకయూమతయూంగా ఉంచేవని, ఎవరి పరిధిలో వారు పార్టా నిర్వహణ కోసం ఇచేచి విరాళ్లు ఒక 
రకమైన భావోదే్వగం తో ముడిపడి ఉంట్యని, కొతతు వయూకుతులు సైతం పార్టాకి అస్సియేట్ అయేయూ అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. కనీసం 10 రూపాయలు దగ్ర నుంచి విరాళ్లు 
ఇచేచి వెస్లుబాటు కలి్పంచడం ద్వరా పేదలు, దిగువ మధయూతరగతి వారు సైతం పార్టాకి ఆనందంతో తమకు తోచిన సహాయం చేసాతురని, దీని వల్ల పార్టా మరింత ప్రజా బాహుళయూంలోకి 
వెళ్తుందని తెలిపారు. క్రౌడ్ ఫండింగ్ విధానం వల్ల పార్టాని పూరితుసాథాయలో భుజాన వస్కొని ముందుకు నడిపస్తునని వారికి ఆరిథాక భారం నుంచి కాసతు ఉపశమనం లభిస్తుందని అనానిరు. 
అపు్పడు కచిచితంగా పూరితు సాథాయలో పార్టా మీద అధినేతకు ఫోకస్ ఉంటుందని తెలిపారు. దేశంలోని ప్రాంతీయ పార్టాలకు ఇది ఎంతో ఉపయోగమని . పార్టా కారయూకలాపాల మీద పూరితు 
సాథాయలో అధయూక్షులు దృష్టా నిలిపేందుకు ఇది పనికొస్తుందని అనానిరు. ప్రస్తుత పరిసిథాత్లో్ల రాజకీయ పార్టా నిర్వహణ భారంగా మారిందని, ఏదైనా కారయూక్రమం జరిగే సమయంలో వదిక 
ఏరా్పటు దగ్ర నుంచి కారయూక్రమం పూరతుయేయూ వరకు ఆరిథాక భారం అనుకునని దనికంటే రెండు, మూడు రెటు్ల పెరుగుతోంది. దీని వల్ల ఒక కారయూక్రమం తరా్వత మరో కారయూక్రమం కోసం 
ఆరిథాక వనరులు సమీకరించుకునే వరకు వచి ఉండాలిస్న పరిసిథాత్లు నెలకొంటునానియని తెలిపారు. రాజకీయ పార్టాలకు క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వరా విరాళం ఇసేతు దనికి సంబంధించి 
ఆదయపనుని మినహాయంపు ఉంటుంది. అంటే ఇచేచి విరాళ్లకు సంబంధించి రిటర్నిస్ లో దీనిని చూపంచుకోవచుచి. ఇది మధయూ తరగతి వారికి ఎంతో ప్రయోజనం అని తెలిపారు. 
వెదురు కుప్పం మండలంలోని ప్రజలందరూ పవన్ కళ్యూణ్ సేవలకు తమ వంత్గా 7288040505, 7288040505@ఉప జనసేన పార్టా నెంబర్ కి ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పే టియం 
ద్వరా తోడా్పటు నందించాలని ఈ సందరబుంగా కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు పురుషోతతుం, జిలా్ల సంయుకతు కారయూదరిశి వెంకటేష్, ప్రధాన కారయూదరుశిలు ముని, సతీష్, 
కారే్వటి నగరం మండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, జనసేన నాయకులు, వరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అనంతపురంలో ఇంటంటా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిలా్ల జనసేన ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కుంటిమది్ద 
జయరాం రెడిడి ఆధ్వరయూంలో “ఇంటింట్ జనసేన” కారయూక్రమం ద్వరా అనంతపురం 
నియోజకవర్ంలో ఆదరశినగర్, అశోక్ నగర్, హౌసింగ్ బోర్డి, రామకృష్ణ నగర్, భవాని 
నగర్ నందు క్రియాశీలక సభుయూలను కలిసి “నా సేన కోసం – నా వంత్” కారయూక్రమ 
ఆవశయూకతను తెలియజేసి, వారి ఇంటికి వెళ్్ల క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటు్ల అందజేస్తు, 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఏ ఆశయ సాధన కోసమైతే జనసేన పార్టాని సాథాపంచారో 
ఆ ఆశయాలను వివరిస్తు, సాథానిక ప్రజలతో మమేకమై సమసయూలు తెలుస్కొని జనసేన 
పార్టా ఆవశయూకతను తెలియజేయడమైనది. ఈ కారయూక్రమంలో అనంతపురం జిలా్ల జనసేన 
ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కుంటిమది్ద జయరాం రెడిడి, అనంతపురం జిలా్ల లీగలేస్ల్ అధయూక్షుడు 
లాయర్ మురళీకృష్ణ, మెరుగు శ్రీనివాస్లు, అశోక్ నగర్ రవికుమార్, సాయ నగర్ 
రామకృష్ణ, భవాని నగర్ మంజునాథ్, మధుస్దన్, హర్ష్ నాయక్, ప్రవణ్ కుమార్, 
వెంకట్ద్ నాయక్ మరియు జనసేన నాయకులు కారయూకరతులు పెద్ద ఎత్తున పాల్్నానిరు.

ఘనంగా మల్కిపురం 
జనసేన ఎంపిపి జన్మదిన వేడుక

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, జనసేన పార్టా నుండి గెలిచిన మొటటామొదటి మహిళ్ మండల 
ప్రజా పరిషత్ అధయూక్షురాలు మేడిచర్ల వెంకట సతయూవాణి పుటిటానరోజు వడుక రాజోలు వర 
మహిళల ఆద్వరయూంలో ఘనంగా జరిగంది. ఈ సందర్భంగా ఎంపప వెంకట సతయూవాణి కేక్ 
కట్ చేసి, ఆమె మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టాలో నా మీద చూపస్తునని ఆదరాభిమానాలకు 
ఎల్లవళలా నేను కృతజుఞురాలినై ఉంట్నని, జనసేన పార్టాని ప్రజలలోకి తీస్కువెళ్డానికి 
ఎల్లపు్పడూ కృష్చేసాతునని తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో వర మహిళలు ఉలిశెటిటా 
అననిపూర్ణ, చింతా వరమణి, అశం ఆదిలక్ష్మి, ఉలి్లశెటిటా వణు, స్రయూవతి, కృష్ణకుమరి, 
ఆశం స్రయూకూమారి, ధనలక్ష్మి, శాంతి మరియు వర మహిళలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అమలాపురం 20వార్డులో నా సేన కోసం నావంతు
శతఘ్ని న్యూస్: అంబేదకార్ కోనసీమ జిలా్ల, అమలాపురం జనసేన పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాలతో, వారుడి ప్రముఖులు, పెద్దలు స్చనల మేరకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు 
మేరకు పురపాలక సంఘ 20వారుడిలో నా సేన కోసం నావంత్ కారయూక్రమం వార్డి కౌనిస్లర్ తికాకా 
సతయూలక్ష్మి ప్రసాద్ ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించారు. వారుడిలో ప్రజలు జనసేన పార్టా కోసం విరాళ్లు 
అందచేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో అడపా మంజుల, తూము రజనీ, పెంట్ వాణి, మంచిగంటి 
దుర్, మంచిగంటి భూలక్ష్మి, గురుజు నాగేశ్వరి, మంచిగంటి రమయూ, చదళ్ల దురా్ లక్ష్మి, స్ంకర 
తేజసి్వని, తూము దురా్ లక్ష్మి, మంచిగంటి రాఘవమ్మ, మంచిగంటి గణపతమ్మ, స్ంకర అనంత 
లక్ష్మి, యర్రంశెటిటా రోజా,తూము అననిపూర్ణ, దేవగుపతుపు సంతోష్, అడపా రాంబాబు, మంచిగంటి 
రాంబాబు, మంచిగంటి పండు, తూము చినని, జనసైనికులు, వర మహిళలు పాల్్నానిరు.

షేక్షావల్కి నివాళులర్పంచిన అనంత జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం 
నియోజకవర్పు జనసేన 
క్రియాశీలక సభుయూలు బాస్ టైలర్ 
షేక్షావలి స్వర్స్తులైనారు. వరి 
పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని 
దేవుడిని ప్రారిథాస్తు… వరి కుటుంబ 
సభుయూలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని 

తెలియజేస్తునానిమని జనసేన నాయకులు తెలిపారు. కీరితుశేషులు షేక్షావలి కుటుంబ సభుయూలను 
కలిసి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసి పరామరిశించిన అనంతపురం జిలా్ల జనసేన ఉపాధయూక్షులు 
లాయర్ కుంటిమది్ద జయరాం రెడిడి, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల కారయూనిరా్వహక ప్రధాన కారయూదరిశి భవాని 
రవికుమార్, వాసగరి మణికంఠ, పాలగరి చరణ్ తేజ్, ఎస్.కే.యు రమణ, గవాసకార్, విజయ్ 
మరియు జనసేన నాయకులు కారయూకరతులు.

వేమవరం గ్రామంలో ఆత్్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: త్ని నియోజకవర్ం, వమవరం గ్రామంలో తండంగ మండల అధయూక్షుడు 
నాయుడు, మండల ప్రధాన కారయూదరిశి పస్పులేటి రాంప్రసాద్ మరియు కొంత మంది పార్టా 
సభుయూలు కలిసి గ్రామ కమిటీ నియమకాల కోసం చరిచించడం జరిగంది. గ్రామాలో్ల పార్టాని ఏ 
విధంగా ముందుకు నడిపంచాలనే అంశాలపై చరిచించడం జరిగంది.

విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారని దర్శంచుకున్న 
తగరపు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ అకోటాబర్ నుంచి రాష్ట్ర వాయూపతుంగా పరయూటిస్తునని 
సంధర్భంగా, ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలా్ల హుసానిబాద్ 
నియోజకవర్ నాయకులు తగరపు శ్రీనివాస్ మరియు 
నాయకులు వంశీకృష్ణ కనకదుర్ అమ్మవారిని 
దరిశించుకునానిరు. పరయూటన విజయవంతం కావాలని, 
జనసేన అధికారంలోకి రావాలని మరియు అధినేతకి 
ఆయురారోగాయూలు ప్రసాదించాలని దుర్మ్మను 
వడుకునానిరు. అనంతరం జనసేన పార్టా విజయవాడ 
నగర అధయూక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్ ని మరాయూద 
పూర్వకంగా కలుస్కునానిరు.

వినాయకుని అన్నసంతర్పణలో 
మైలవరం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం, కొండపలి్ల ఇలప్రోలు రోడుడి ముదిరాజ్ బజారులో 
వినాయక నవరాత్రులు సందరబుంగా అనని సంతర్పణ ప్రారంభించిన అకకాల రామ 
మోహనరావు (గాంధి) ఇన్ ఛార్జి మైలవరం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టా రాష్ట్ర 
అధికార ప్రతినిఢి మరియు కమిటీ సభుయూలు.

ఆమదాలవలసలో జనంతో 
జనసేన 18వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదలవలస 
నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టా 
నాయకులు కొతతుకోట నాగేంద్ర, 
కోరుకొండ మలే్లశ్వరరావు, 
అంపలి విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) 
నాయకులు మరియు కారయూకరతులు 
ఆధ్వరయూంలో జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీస్స్లతో 
జనంతో జనసేన కారయూక్రమంలో 

భాగంగా 18వ రోజు, కోనము పేట గ్రామంలో నిర్వహించడం జరిగంది. ప్రతి 
ఇంటికి వెళ్్ల జనసేన సిద్ధంతాలను మరియు రాష్ట్రములో గతంలో మరియు 
ఇపు్పడు అధికారంలో ఉనని పార్టాలు ప్రజలను ఏ విధంగా, మభయూపెటిటా మోసం 
చేస్తునానియో, ప్రజలకి అరథామయేయూ విధంగా చప్పడం జరిగంది. ప్రతి ఒకకారి 
జీవితాలు బాగుండాలి, యువత అందరికి కూడా జాబులు రావాలి, మన రాష్ట్రం 
అభివృది్ధ చందలి అంటే భవిషయూత్తులో వచేచి ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టాని ఆదరించి, 
గాజు గా్లస్ గురుతుకి ఓటు వసి, జనసేన పార్టాని గెలిపంచవలసిందిగా ప్రతి ఒకకారిని 
పేరుపేరునా మనవి చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టా 
నాయకులు కొతతుకోట శ్రీను, సైరుగాపు సంతోష నాయుడు, వినోద్, ప ప్రసాద్, 
మోహన్, కిరణ్, ప్రదీప్ మరియు జనసేన కారయూకరతులు కోనం పేట గ్రామ ప్రజలు 
పాల్్ని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒకకారికి పేరు పేరునా ధనయూవాదములు 
తెలియజేస్కుంటునానిమని తెలిపారు.

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

వినాయక అన్నసమార్ధనలో పాల్్గన్న పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, రాష్ట్ర జనసేన పార్టా రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
సభుయూలు ముమి్మడివరం నియోజకవర్ ఇనాచిర్జి పతాని బాలకృష్ణ ముమి్మడివరం టౌన్ 
మారెకాట్ 4 వార్డి లో గల విచేచిసిన వినాయకుని పందిటో్ల అనని సమారాధన కారయూక్రమంలో 
పాల్్నడం జరిగంది. మరియు కాట్రేనికోన మండలం చయేయూరు గ్రామంలో ఉనని 
వినాయకుని పందిటో్ల అనని సమారాధన కారయూక్రమంలో పాల్్నానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పెడన బస్టండా? లేక వైసీపీ కార్యాలయమా?: 
ఎస్ వి బాబు

వైసీపీ నాయకుల బరితెగంపు ఇది ఒక నిదర్శనం.
అధికారుల నిర్లక్షయూనికి ఇదో మచ్చుతునక
నిద్ర వయూవస్థలో ఆర్టీసీ అధికారులు

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజవరా్నికి 
గత నెలలో ముఖయూమంత్రి పరయూటన 
చేయడం జరిగంది. ఆ సందర్భంగా 
మంత్రి జోగ రమేష్, మరియు వారి 
అనుచరులు ఫె్లకీస్ బాయూనర్లను ఓ పద్ధతి 
పాడు లేకుండా ఎకకాడపడితే అకకాడ 
కటటాడం జరిగంది. పనిలో పనిగా పెడన 

ఆర్టాసీ బసాటాండ్ కూడా ఫె్లకీస్లు కట్టారు. మునిస్పల్ కారాయూలయాం అయతే చప్పకకారే్లదు. 
మునిస్పల్ ఆఫీస్ కనపడనంతగా వైసీపీ బాయూనరు్ల కటేటాశారు. జోగ రమేష్ కి బాయూనరు్ల పచిచి 
ఎకుకావ. అయతే పచిచి పరాకాషటాకు చేరి ప్రభుత్వ ఆస్తులు పైన కూడా పార్టా బాయూనరు్ల కటేటా 
సాథాయకి పెరిగంది. జనసేన బాయూనర్ కనబడితే చాలు, జోగ రమేష్ కు వణుకు పుడుత్ంది. 
వెంటనే అధికారులకు తెలియజేయడం ఆ బాయూనరు్ల తీయంచడం జరుగుత్ంది. జనసేన 
బాయూనరు్ల తీపంచడంలో అత్యూతాస్హం చూపంచే అధికారులకు పెడన బసాటాండ్ కి, 
మునిస్పల్ ఆఫీస్లకు కటిటాన వైసీపీ బాయూనరు్ల కనపడటం లేద? కేవలం ఐదు సంవతస్రాలు 
పదవిలో ఉండే రాజకీయ నాయకులకు అడుగులకు మడుగులు ఎత్తుతూ 60 సంవతస్రాల 
ప్రభుత్వ సర్్వస్లో ఉండే అధికారులు తమ ఆతా్మభిమానానిని చంపుకుంటుననిటుటా కాద? 
ప్రజలకు జవాబుదర్గా ఉండవలసిన అధికారులు, అధికార పార్టా నాయకులకు వారు 
చేసే ప్రజావయూతిరేక కారయూక్రమాలకు వతాతుస్ పలకటం ప్రజాసా్వమయూక స్ఫూరితుకి విరుద్ధం 
కాద? ఇప్పటికైనా వెంటనే ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి బసాటాండ్ పై పెటిటాన వైసీపీ 
బాయూనర్లను, మునిస్పల్ ఆఫీస్ కటిటాన వైసీపీ బాయూనర్లను వెంటనే తలగంచవలసిందిగా 
విజఞుపతు. లేని ఎడల ప్రజా కోరుటాలో మీరు దోషులుగా నిలబడవలసివస్తుందని పెడన జనసేన 
నాయకులు ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

విదాయార్ధులకి పాఠయా పుస్తకాలు పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, 
అంతరాజితీయ అక్షరాసయూత దినోతస్వం 
సందర్భంగా మనయూం జిలా్ల పాలకొండ 
నియోజకవర్ం జనసేన పార్టా 
తరుపునుంచి బాస్రు గ్రామ హైస్కాల్ 
లో ఉననిటువంటి మూడవ తరగతి 
నుంచి పదివ తరగతి విదయూరుథాలుకి 
న్తనంగా జనసేన పార్టాలోకి 
వచిచినటువంటి షేక్ అజార్ 170 మంది 
విదయూరుథాలు కు నోట్ బుక్స్, పెనునిలు, 
పెనిస్ల్స్ మరియు రైటింగ్ బుక్స్ ఇవ్వడం 
జరిగంది. ఈ యొకకా కారయూక్రమం నీ 

ఉదే్దశిస్తు జనసేన జానీ మాట్్లడుతూ ఒక మంచి జనసైనికుడిని జనసేన పార్టాలోకి తీస్వచేచి 
విధంగా ప్రయతనిం చేసిన జామి అనిల్ కి ధనయూవాదలు తెలిపారు, జనసేన పార్టాలోకి వచిచి రాగానే 
ఇలాంటి మంచి కారయూక్రమం చేసినటువంటి షేక్ అజార్ కి కృతజఞుతలు చప్పడం జరిగంది. ఆలాగే 
విదయూరుథాలు ఉదే్దశిస్తు చకకాగా చదువుకోని ఉననితమైన సాథానంలో ఉండాలని ఏ తలి్లదండ్రులు 
అయతే వలిముద్రలుగా ఇంకా ఉనానిరో ఆలాంటి వారికి విదయూరుథాలునే వారికి సంతకం పెటటాడం 
వచేచిలా నేరా్పలని తెలియచేయడం జరిగంది. జనసేన పార్టా అంటే ప్రజలుకు మంచి జరగాలి 
అనే ఉదేశయూంతో ఇలాంటి కారయూక్రమంలు చయయూడం జరుగుత్ంది. ఇంతటి మంచి కారయూక్రమానికి 
సహకరించినటువంటి స్కాల్ ఉపాధాయూయులకు మరియు బాస్రు గ్రామ జనసైనికులకు పేరు 
పేరు నా అభినందనలు చప్పడం జరిగంది.

సలాది ఉదయ్ కుమార్ కుటంబాని్న 
పర్మర్శంచిన సయి శరత్

శతఘ్ని న్యూస్: దెందుల్రు 
నియోజకవర్ం, దెందుల్రు 
మండలం గాలాయగూడం 
గ్రామంలో జరిగన 
హతోయూదంతంలో మృతి 
చందిన సలాది ఉదయ్ కుమార్ 
కుటుంబానిని పరామరిశించి 
కారయూక్రమాలకు కావలిస్న 
ఆరి్ధక మొతాతునిని అందించిన 
ఉమ్మడి పశిచిమగోదవరి 

జిలా్ల కారయూదరిశి డా. వడ్లపట్ల సాయ శరత్. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్్లడుతూ చినని 
వయస్లో మృత్యూవాతపడడం చాలా బాధాకరమైన విషయమని చినని చినని విషయాలకు 
ఇంత దూరం తెచుచికోవడం సరికాదనానిరు. అలాగే యువత ఆవశంలో ఏదైనా 
గొడవలకు పాల్పడినా ఇంటో్ల మహిళలు సంయమనం పాటించి వారికి సరి్దచపా్పలి కాని 
ఉద్రేకపడకూడదని ఆయన అభిప్రాయపడాడిరు.

వినాయక చవితి అన్నదాన కారయాక్రమంలో 
మార్ండేయ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, ప్రతితుపాడు, 
బాలాజి నగర్ 10వలైన్ లోని ఏకదంత 
ఫ్ండ్స్ సరికాల్ వారి ఆధ్వరయూంలో 
గురువారం వినాయక చవితి ఉతస్వాలలో 

భాగంగా అననిదనం చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టా రాష్ట్ర 
కారయూదరిశి వడ్రాణం మారకాండేయ బాబు, జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరిశి ఉపు్ప వెంకట రతతుయయూ, 
గుంటూరు పటటాణ కారయూదరిశి తోటి కారితుక్, పట్వణ సంయుకతు కారయూదరిశి ప.ఫణి కుమార్, 
కారుమంచి కోటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్్నానిరు. గత తమి్మది రోజులుగా అనేక 
సాంసకాృతిక కారయూక్రమాలు అందరినీ అలరించాయ. ఈ సందర్భంగా మారకాండేయ బాబు 
మాట్్లడుతూ ఈ కారయూక్రమానిని తోట కారితుక్ మిత్రబృందం అనేక వయూయప్రయాసలతో 
చాలా చకకాగా నిర్వహించటం అభినందించదగ్ విషయం అని అనానిరు.

జనసైనికునికి ఆరధుకసయం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట నియోజకవర్ం, 
ఆచంట మండలం, పాలమూరు 
గ్రామానికి చందిన జనసైనికుడు 
పంచదర రాజుకి కొనినిరోజుల క్రితం 
జరిగన రోడ్ ప్రమాదంలో తీవ్ంగా 
గాయపడి ఐసీయూలో ప్రాణాపాయ 
పరిసిథాతిలో ఉండడం జరిగంది. నేటికి 
రూపాయలు 4,50,000/- ఖరుచి 
చేశారు కానీ ఇంకా 75 వలు ఆపరేషన్ 
చేయడానికి దతల సహకారం 
కోరుత్ండడంతో వరికి పాలమూరు 
గ్రామానికి చందిన పంచదర రాంబాబు 
సౌదీలో ఉంటూ తాపీ పని చేస్తునని 
తోటి మేస్్రుల ద్వరా కూరిచిన 13 
వల రూపాయలు రాజోలు జనసేన 
నాయకులు పంచదర చినబాబు చేత్లు 
మీదుగా అందించడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జలాజలా పారి.. జారిపోతయంటేనూ...!
* గోదవరి నీరు భార్గా వృథా....కృష్్ణ జలాలదీ అదే దరి
* వరదనీటికి అడుడికటటా వసే వారేర్..?
* కొతతు ప్రాజెకుటాలు, నీటి నిల్వ అంశాలపై దృష్టా పెటటాని సరాకారు
గలగలా గోదరి పరుగులెడుత్ంటేన్.. అని గర్వంగా పాడుకునే తెలుగువారి 
అననిపూర్ణమ్మ గోదవరి. నదిని తలి్లగా భావించే సంసకాృతిలో గోదవరిని 
అమ్మగానే పలుసాతుం. జీవనదిగా తన ప్రయాణంలో ఎపు్పడూ ఆ తలి్ల నిండుకుండ. 
తెలుగువారి కొంగు బంగారం. ఆకలితో ఉనని తన బిడడిలకు పట్టాడననిం పెటిటా 
మురిసిపోతూ.. దహారితు తీరిచి కొంగుతో చమట త్డుస్తుంది గోదరమ్మ. 
అనిని కాలాలో్లన్ జల సవ్వడుల గలగలలు వినిపంచే గోదరమ్మలో కలిసే 
పాయలెనోని.. అమ్మ దగ్రికి వచిచి ఐకయూం అయపోయే వాగులెనోని... అందుకే 
గోదవరి పరివాహక ప్రాంతం దేశంలోనే అత్యూతతుమం అంట్రు నిపుణులు. 
అయతే తలి్ల గోదవరి సేవలను పూరితుసాథాయలో వినియోగంచుకోవడంలోనే 
మనం గతి తపు్పత్నానిం. ఏట్ అదు్భతమైన జల సంపదను వృథాగా 
వదిలేస్తునానిం. సాగరంలోకి కలిసిపోత్నని గోదవరి జల సిరులను ఒడిసి 
పటుటాకోవడంలో ఏట్ లెకకా తపు్పతోంది. ఫలితంగా వల టీఎంసీల నీరు వృథాగా 
మనలిని దటిపోతోంది.
- గోదవరి నదికి ఏట్ జూలై నుంచి డిసెంబరు మధయూ భార్ సాథాయలో వరదలు వస్తుంట్య. అయతే ఈ వరద నీటిని ఎకుకావగా నిల్వ చేస్కోవడం సాధయూం కావడం లేదు. గోదవరి 
నది ఎకుకావ ఏటవాలుగా ఉండటంతో నదీ ప్రవాహం చాలా వగంగా కిందికి వెళ్్లపోత్ంటుంది. దీంతో నీటిని నిలుపుదల చేయడం కషటాం సాధయూంగా మారుతోంది.
- గోదవరి నది పరివాహక ప్రాంతం 3,13,000 చదరపు కిలోమీటరు్ల. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కరా్ణటక, మధయూప్రదేశ్, ఛతీతుస్ ఘడ్, ఒడిష్ రాష్్రాలో్ల పరివాహక ప్రాంతం 
కనిపస్తుంది. ఇనిని రాష్్రాలో్ల పరివాహక ప్రాంతానిని నింపుకునని నదీ గోదవరి మాత్రమే.
- గోదవరిలో కలిసే ఉప నదులు, వాగులు, వంకలు అధికమే. వైన్ గంగా, పెన్ గంగా, వారా్ద, మంజీరా, ఇంద్రావతి, బిందుసార, శబరి, ప్రవర, పూరా్ణ, ప్రాణహిత, సీలేరు, కినెనిరసాని, 
మానేరు నదులు గోదవరి ఉప నదులు. ఇవి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వచేచి నీటిని తమలో కలుపుకొని... చివరికి గోదవరిలో ఐకయూం అయపోతాయ. దీంతో గోదవరి నది ఎపు్పడూ 
జీవకళతో ఉటిటాపడుత్ంటుంది.
- గోదవరి నదికి అనేకసారు్ల రికారుడి సాథాయ వరదలు ఎదురయాయూయ. 1986 వరదలను ప్రామాణికంగా తీస్కుని ఏటిగట్లను పటిష్ం చేశారు. ఆ తదుపరి కూడా రికారుడి సాథాయ 
వరదలు సంభవించాయ. గోదవరి నదికి ఎదురైన వరదల చరిత్రను పరిశీలిసేతు ఏట్ లక్షల కూయూసెకుకాల వరద జలాలు సముద్రం పాలవుత్నానియ. వృథాగా సముద్రంలోకి పోయే 
జలాలను నిలుపుదల చేయడానికి ధవళ్శ్వరం వద్ద బాయూరేజీ మాత్రమే ప్రస్తుతం దికుకా. దీని కెపాసిటీ చాలా తకుకావ. గోదవరికి లక్ష కూయూసెకుకాల మేర వరద ఏకధాటిగా వసేతు ధవళ్శ్వరం 
బాయూరేజీ తకుకావ సమయంలోనే నిండిపోత్ంది.
- ధవళ్శ్వరం వద్ద రెండుగా చీలే గోదవరి తూరు్ప పాయను గౌతమి అంట్రు. ఇది 70 కి.మీ. ప్రవహించి, ప్రధానంగా వృద్ధగౌతమి, కోరింగ, నీలరేవుగా చీలి యానాం వద్ద 
సముద్రంలో కలుస్తుంది. అలాగే దక్ణ పాయను వశిషటా అంట్రు. ఇది దక్ణంగా 40 కి.మీ. ప్రయాణించి వశిషటా, వైనతేయగా చీలి అంతరే్వది, ఓడలరేవు వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది.
- ధవళ్శ్వరం బాయూరేజీ తకుకావ సామరథాష్ం దృష్టాష్ వచిచిన జలాలను వచిచినటుటాగా దిగువకు విడిచి పెట్టాలిస్ందే. వరద సమయంలో కాకుండా మిగలిన సమయాలో్ల గేట్లను ఎప్పటికపు్పడు 
నిర్వహిస్తు ప్రవాహ మట్టానిని క్రమబదీ్ధకరించాలి. డలాటా కాల్వలకు నీటి కేట్యంపులు చూస్కోవాలి. అంతకు మించి జలాలను నిలుపుదల చేయలేం. గేటు్ల వయగా ధవళ్శ్వరం బాయూరేజీ 
వద్ద కేవలం 3.78 టీఎంసీల నిల్వ సామరథాష్ం మాత్రమే ఉంటుంది. బాయూరేజీ నుంచి మూడు డలాటాలకు కలిప 10.13 లక్షల ఎకరాల ఆయకటుటాకు సాగు నీరు అందించవచుచి.
- వృథాగా పోయే జలాలను సది్వనియోగం చేస్కునే సావకాశం వుంటే సాధయూమైనంత ఆయకటుటాను పెంచుకోవచుచి. గోదవరి నది నుంచి వృథాగా సముద్రంలో కలిసే జలాలను 
సది్వనియోగం చేస్కుంటే దక్ణ భారతదేశంలోని ఆయకటుటాకంతా సరిపోత్ందని నిపుణుల అంచనా.
- 11,575 కూయూసెకుకాలు ఒక టీఎంసీ. ఒక టీఎంసీ అంటే వంద కోట్ల ఘనపుటడుగులు. ఒక టీఎంసీ నీటితో దదపు పది వల ఎకరాల ఆయకటుటాను పండించవచుచి.
- గోదవరి నదిపై ధవళ్శ్వరం, దని తరా్వత నిరి్మంచిన శ్రీరాంసాగర్ తప్ప ఇటీవల వరకు పెద్ద ప్రాజెకుటాలు లేవనే చపా్పలి. ఏటికేడాది లక్షల కూయూసెకుకాల వరద జలాలు సముద్రంలో 
కలిసిపోయేవి. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో నిరి్మస్తునని కాళ్శ్వరం, ఆంధ్రలో నిరి్మస్తునని పోలవరం పూరతుయతే గోదవరి జలాలకు కాసతు అయనా సారథాకత లభిస్తుంది.
*గోదరమ్మకు భార్ వరదలు ఇలా...
- గోదవరి నదికి ప్రధానంగా మూడుసారు్ల రికారుడి సాథాయ వరదలు సంభవించాయ. 1986లో భార్ వరదలు సంభవించి ధవళ్శ్వరం బాయూరేజీ నుంచి అతయూంత ప్రమాదకర సాథాయలో 
జలాలు వెలు్లవెతాతుయ. అపు్పడే ఏటిగట్లకు గండు్ల పడాడియ. అపార నషటాం ఎదురైంది. ఆ అనుభవానిని ప్రామాణికంగా తీస్కుని గోదవరి ఏటిగట్లను పటిష్ం చేశారు. 1986లో 
ధవళ్శ్వరం బాయూరేజీ నుంచి సెకనుకు 35,06,388 కూయూసెకుకాల వరద జలాలు సముద్రంలోకి ప్రవహించినటు్ల రికారుడిలు చబుత్నానియ. 2006లో మళీ్ల ఇంచుమించు అలాంటి రికారుడి 
సాథాయ వరద వచిచింది. బాయూరేజీ నుంచి అప్పటో్ల 28,50,664 కూయూసెకుకాల జలాలు సముద్రంలోకి వెళ్్లపోయాయ. 1990లో వచిచిన వరదలో్ల 27, 88, 600 కూయూసెకుకాల వరద జలాలు 
సముద్రంలోకి ప్రవహించాయ. 1986లో అయతే ఇటు మహారాష్ట్ర నుంచి, అటు ఒడిశా నుంచి, ఇంకోవైపు మధయూప్రదేశ్ నుంచి వరదలు ముంచతతుడంతో ఒకకాసారిగా వరద బ్భతస్ం 
తలెతితుంది. బాయూరేజీ వద్ద 22 అడుగుల నీటి మటటాంలో వరద ప్రవాహం కొనసాగంది. ఇది కూడా రికారుడి. ధవళ్శ్వరం బాయూరేజీ 32 లక్షల కూయూసెకుకాల నీటిని విడుదల చేసేలా డిజైన్ చేశారు.
- మహారాష్ట్ర వరదలు గోదవరిలో కలిసేతు ఉద్ధృతమైన పరిసిథాతి ఎదురవుత్ంది. ఈశానయూ రుత్ పవనాలు, ఆగేనియ రుత్పవనాలు ఒకకా గోదవరి నది ఆవాసిత ప్రాంతంలోనే వుంట్య. 
అందుకే గోదవరి నదికి వరద సీజన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇరవై మూడేళ్ల వరద చరిత్రను పరిశీలిసేతు లక్షల టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి పోయనటు్ల అంచనా.
- 1994లో 5959.228 టీఎంసీలు, 1995లో 3428.267 టీఎంసీలు, 1997లో 1468.633 టీఎంసీలు, 1998లో 2906.867 టీఎంసీలు, 2001లో 2884.362 టీఎంసీలు, 
2002లో 1733.088 టీఎంసీలు, 2008లో 1897.044 టీఎంసీలు, 2011లో 1551.114 టీఎంసీలు, 2015లో 1629.802 టీఎంసీలు, 2016లో 2896.055, 2020లో 
3481.088 టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి వృథాగా మళ్్లయ.
- ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు గోదవరి, కృష్ణ రెండు నదులో్లన్ భార్గా మిగులు జలాలు సముద్రం పాలయనటు్ల లెకకాలు చబుత్నానియ. రెండు నదులో్ల 5000 టీఎంసీల నీరు వృథాగా 
సముద్రం పాలయంది. దీనిలో కేవలం గోదవరి నుంచే 4,500 టీఎంసీల నీరు ఉండటం విశేషం. సెపెటాంబరు మొదటి వారానికే ఈ లెకకాలు భార్గా ఉనానియంటే మొతతుం ఏడాదికి ఈ 
సారి పాత రికారుడిలు బద్దలు అవుతాయని నిపుణులు అంచనా వస్తునానిరు. జలసంఘం నివదికల ప్రకారం గోదవరి నుంచి అతయూధికంగా నీరు వృథా అయంది 1990-91లోనే... ఆ 
సంవతస్రం ఏకంగా 6,499 టీఎంసీలు వృథా అయతే... ఈ ఏడాది దనికంటే ఎకుకావగానే వృథా కావచచిని భావిస్తునానిరు.
- పోలవరం నుంచి ప్రకాశం బాయూరేజీకి అకకాడి నుంచి బొలా్లపలి్ల రిజరా్వయర్ ద్వరా వెలిగొండ ప్రాజెకుటాలోకి నీటిని మళ్్లంచి.. తద్వరా బనకచర్ల రెగుయూలేటర్ ద్వరా పెనానినదిపై ఉనని 
స్మశిల ప్రాజెకుటాకు నీటిని తరలించాలనే ప్రణాళ్క ఎప్పటి నుంచో ఉంది. దీని ద్వరా రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు గోదవరి జలాలను పంపే ప్రక్రియకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమైనా 
ఆచరణలోకి రాలేదు.
*కృష్ణమ్మ నీరూ సముద్రంపాలు....
- కృష్్ణ బేసిన్ లో 66 : 34 నిష్పతితు ప్రకారం ఆంధ్రా, తెలంగాణకు నీటి కేట్యంపులు జరుగుత్నానియ. కృష్్ణ నదిలో ప్రవాహానికి తగనటు్లగా ప్రాజెకుటాలను రాష్్రాలు దదపు 
నిరి్మంచుకునానియ. కరా్ణటకలోని ఆలమటిటా నుంచి ప్రకాశం బాయూరేజీ వరకు నదిపై ప్రాజెకుటాలకు కొదవ లేదు. నదీ జలాలపైనా గొడవలు ఉనానియ. కేట్యంపులు మాకు తకుకావ అంటే 
మాకు తకుకావ అని ఘర్షణ పడిన రోజులునానియ. అయనా కృష్్ణనది నీరు కొనిని సందరా్భలో్ల సముద్రం పాలవడం విచిత్రం.
- 29 ఉప నదుల కలయకగా ఉనని కృష్్ణ నదికి దేశంలోనే నాలుగో అతి పెద్ద నదిగా పేరుంది. 2009 అకోటాబరులో కృష్్ణనదికి వచిచిన వరదలో్ల 350 గ్రామాలు మునిగపోయ లక్షల 
మంది నిరాశ్రయులయాయూరు. దీనిని వెయేయూళ్ వరదగా భావిసాతురు. కరూనిలు, మహబూబ్ నగర్, గుంటూరు, కృష్్ణ, నల్్ండ జిలా్లలో్ల ఈ వరద బ్భతస్ం సృష్టాంచింది. కరూనిలు నగరం 
మొతతుం దదపు 3 రోజుల పాటు 3 మీటర్ల వరద నీటిలో మునిగపోయ ఉంది. కృష్్ణ నదిపై ఉనని శ్రీశైలం ఆనకటటా నుంచి జలాలు ప్రమాదకర పరిసిథాతిలో ప్రవహించాయ. ప్రకాశం 
బాయూరేజీ వద్ద 11,10,000 కూయూసెకుకాల ప్రవాహం నమోదైంది. 1903 లో నమోదైన 10,80,000 కూయూసెకుకాల ప్రవాహ రికారుడిను మించిపోయంది.
- వాటర్ ఇయర్ లెకకాలను జూన్ 1వ తేదీ నుంచి మే 31వ తేదీ వరకు లెకికాసాతురు. ఈ లెకకాల ప్రకారం కృష్్ణ నదిలో 2020వ సంవతస్రంలో 1278 టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి 
కలిశాయ. 2013-14 నుంచి ఏట్ కృష్్ణ నదికి వరదలు వస్తునానియ. మిగులు జలాలు ఉండిపోత్నానియ. వందల టీఎంసీలు వృథాగా సముద్రంలోకి పోత్నానియ. 2013-14 
సంవతస్రం నుంచి 2020-21 సంవతస్రాల మధయూ కాలంలో 3474 టీఎంసీల కృష్్ణనది నీరు ఇలా వృథా అయంది.
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