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అత్యాచారం ఆలోచనే రానివ్వని శిక్షలు అవసరం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆడబిడ్డలపై అత్యూచారాలను నిరోధించడానికి ప్రస్తుతిం అమలు 
చేస్తునని శిక్షలే కాకిండా అటువింటి ఆలోచనలే మృగాళ్లక రాకిండా సింస్కరణలు 
తీస్కరావలసిన బాధయూత చట్టసభ సభ్యూలు, మేధావులు, సింఘ సింస్కరతులపై 
ఎింతగానో ఉిందని కొద్దిరోజులుగా చోటుచేస్కింటునని అమానుష సింఘటనలు 
మరోసారి హెచ్చరిస్తున్నియని జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటనలో విశ్్లషించారు. ఈ మధయూకాలింలో ఆింధ్రప్రదేశ్ లో తరచూ అత్యూచార 
ఘోరాలు జరుగుతూనే ఉన్నియి. ఇటీవల శింషాబాద్ పరిసరాలో్ల జరిగిన ‘ద్శ’ 
హత్యూచార ఘటన మరువక మిందే, ఈ వారింలో హైదరాబాద్ లో ఓ మైనర్ 
బాలిక పై జరిగిన అత్యూచారిం తీవ్ింగా మనస్ను కలచివేసిింద్. కొిందరు మైనర్ 
బాలురు వారు ప్రయాణిస్తునని కారులోనే అత్యూచారానికి పాల్పడడిం మాటలక 
అిందని దురామార్ిం. అల్్లరుమదుదిగా పించుకనే బిడ్డలపై పరులెవ్వరైన్ ఒక దెబ్బ 
వేసేతునే తలి్లదిండ్రులు అల్్లడిపోత్రు. ఆవేదనక గురవుత్రు. అటువింటిద్ ఒక 
సమూహమే ఆ బాలికను చెరపడితే ఆ బాలికతోపాటు ఆమె తలి్లదిండ్రులు ఎింత 
కమిలిపోయివుింటారో, ఎింత క్షోభక గురైఉింటారో నేను ఊహించగలను. 
అటువింటి దారుణ పరిసిథితి పగవారికి సైతిం రాకూడదని కోరుకనే భారతీయ 

సమాజిం మనద్. అటువింటి సమాజిం నుించి వచి్చన మన బిడ్డలు రాక్షస్లుగా మారి ఇటువింటి నీచాలక పాల్పడడిం ఉపేక్ించడానికి వీలు లేని ఘోరిం. ఈ కేస్లో 
పోలీస్ల పరిశోధన చురుగా్ సాగుతుననిప్పటికీ దోషులలో ఏ ఒక్కరు తప్పించుకోకిండా ఈ పరిశోధనను మిందుక తీస్కెళ్్లలి. మదాదియిలు చిననివారైన్, పదదివారైన్, 
పలుకబడి ఉననివారైన్ పటి్ట చట్టిం మిందు నిలబెటా్టలి. దోషులక శిక్ష పడినింత మాత్రాన అత్యూచారానికి బలైన ఆ బాలికకగాని, ఆమె కటుింబానికిగాని న్యూయిం 
జరిగిిందని భావిించకూడదు. ఆమెక, ఆమె కటుింబ సభ్యూలక ప్రభ్త్విం చేయూతనివా్వలి. దోషుల కటుింబాల నుించి భార్గా నష్టపరిహారిం రాబటి్ట బాధతురాలికి 
అిందచేయాలి. ఆమె నిలదొక్కకని సామానయూ జీవితిం కొనసాగిించడానికి తెలింగాణ మింత్రివరుయూలు, నవతరిం న్యకలు శ్రీ కె.టి.రామారావు (కె.టి.ఆర్.) గారు చొరవ 
చూపాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ విజ్ఞపతు చేశారు.

జనసేన భారీ రాయాలీ మరియు బహిరంగసభ

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకళిం జిల్్ల, ఎచె్చర్ల నియోజకవర్ింలో ల్వేరు మిండలిం వింకటాపురిం హెడ్ కా్వర్టరో్ల జనసేన 
పార్్ట భార్ బహరింగ సభ మరియు రాయూలీ ని ఎచె్చర్ల నియోజకవర్ న్యకరాలు శ్రీమతి కాింతిశ్రీ మరియు రాష్ట్ర 
కారయూ నిర్వహణ జాయిింట్ కోఆరి్డనేటర్ డా.విశ్వక్షేణ్ ఆధ్వరయూింలో ఆద్వారిం స్భద్రాపురిం నుిండి వీరమహళలు, 

జనసైనికలు రాయూలీగా కవాతు చేస్కొని ల్వేరు మిండలిం వింకటాపురిం జింక్షన్ లో బహరింగ సభ నిర్వహించారు. ఈ వేద్కలో మిండల న్యకలు, జనసేన శ్రేణులు, వీరమహళలు 
మరియు జనసైనికలు భార్గా పాల్్నడిం జరిగిింద్. ఈ కారయూక్రమింలో వైసాసార్సాపీ చేస్తునని ప్రజా వయూతిరేకిం విధాన్లపై జనసేన న్యకలు డా.విశ్వఖ్సాణ్ తీవ్ ఆగ్రహిం వయూకతుిం 
చేసారు. ఈ కారయూక్రమలో జి సిగడిం, నిదాదిిం పించాయతీ జనసేన సర్పించ్ నిదాదిిం రవి, పాతకింకిం జనసేన ఎింపటిసి అభయూరిథి బారనిల్ దురా్రావు, ల్వేరు మిండలిం, ఎింపటిసి అభయూరిథి 
రాజారమేష్, లోపింట పించాయతీ సర్పించ్ అభయూరిథి దురా్రెడి్డ, ఎచె్చర్ల మిండలిం, డి మతసాలేసిం సర్పించ్ 
అభయూరిథి ఆనింద్, రణసథిలిం మిండలిం కృషాణాపురిం పించాయతీ సర్పించ్ అభయూరిథి నడుపూరు శింకరరావు, 
ల్వేరు సర్పించ్ అభయూరిథి నవీరి రాజు, చీపురపలి్ల జడి్పటిసి అభయూరిథి లక్షష్మన్యుడు, జనసేన న్యకలు 
మధుబాబు, బలరాిం, రాజేష్, బాబాజీ, రవి, న్ని, పవన్ కళ్యూణ్, సూరయూ, పవన్, స్రేష్, సాయి, మొదలు 
జనసేన పార్్ట న్యకలు, కారయూకరతులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికలు ఈ కారయూక్రమింలో భార్గా 
పాల్్న్నిరు.
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బాసూరు గ్రామంలో కవాతు.. భారీ బహిరంగ సభ
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొిండ నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట న్యకలు గరాభాన సతితుబాబు అధ్వరయూింలో.. 
బాసూరు గ్రామింలో జనసేన జిండా ఆవిష్కరణ.. కవాతు.. భార్ బహరింగ సభ నిర్వహించడిం జరిగిింద్. 
ఈ సిందరభాింగా సభను ఉదేదిశిించి నియోజకవర్ న్యకలు సతితుబాబు మాటా్లడుతూ…ఈ సభక విచే్చసిన 
జనసేన పార్్ట న్యకలక జనసైనికలక మరియు నియోజకవర్ ప్రజలక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్కింటూ.. 
రైత్ింగానికి అిండగా జనసేన పార్్ట ఉింటుిందని ఆతమాహతయూ చేస్కనని కౌలు రైతుల యొక్క కటుింబాలక 
లక్ష రూపాయల చొపు్పన 3000 మింద్ కౌలు రైతుల కటుింబాలక 30 కోట్ల రూపాయలు సింత డబు్బను 
ప్రకటిించిన ఘనత పవన్ కళ్యూణ్ ద్ అని.. 2024లో జనసేన ప్రభ్త్్వనికి అవకాశిం ఇవా్వలని కోరారు. 
జనసైనికలను ఉదేదిశిించి మీ తలి్లదిండ్రులతో ఓటు్ల వేయిించి పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎిం చెసే బాధయూత తీస్కోవాలని 
తెలియచేసారు. ఈ కారయూక్రమింలో రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి పాలవలస యశసి్వ, రాష్ట్ర కారయూదరిశి శివదత్ 
బోడపాటి, ప్రచార కారయూదరిశి పాలూరు బాబు, ఎింపీటీసీ అింపలి విక్రమ్, ఎచె్చర్ల నియోజకవర్ న్యకలు 
భూపతి అరుజున్, రాజాిం నియోజకవర్ిం న్యకలు ఎనిని రాజు, యూపీ రాజు. ఉతతురాింధ్ర కోఆరి్డనేట్ పైల్ 
లక్ష్మి, గాజువాక వీర మహళ శాలిని పాల్్న్నిరు.

జగన్ రెడ్డి మీరు ధర్ం వైపా – ధరా్రెడ్డి వైపా?
మాయల పకీర్ ప్రాణాలు చిలకలో ఉననిట్టు.. జగన్ రెడ్డి గుట్టు ధర్మారెడ్డి దగ్గర ఉందా?
ధర్మారెడ్డి కి 10 లోపు గడువు.
10న అలిపిరిని ముటటుడ్స్తం.
జనసేనానిని, జనం సీఎంగా కోరుకంట్నానిరు.
ర్ష్ట్ర అభివృద్ధి కోసమే బీజేపీతో పొత్్త.
భాజపాలో 90% పవన్ అభిమానులే.

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, ప్రపించింలోనే ప్రసిద్ధిగాించిన 
తిరుమల వింకటేశ్వర సా్వమి సనినిధలో అధరమాింగా 
పాతుకపోయి టీటీడీ శాసిస్తునని ధరామారెడి్డ ఆయన 
కమారుని నిశి్చత్రథిిం.. 10వ తేదీ లోపు ధరమాింగా 
పదవి నుిండి తొలగి పోవాలని లేనిపక్షింలో ఈనెల 
10వ తేదీ అలిపరి వదది భార్ ఎతుతున రాసాతురోకో 
మట్టడి కారయూక్రమానిని తల పటా్టమని తమతో పాటు 
టిడిప కాింగ్రెస్ ఇతర రాజకీయ పార్్టలు కలిసి వచి్చన 
కలుపుకని పోరాడుత్మని జనసేన పార్్ట నేతలు జిల్్ల అధయూక్షులు డాక్టర్ పస్పులేటి హరిప్రసాద్, 
తిరుపతి ఇించార్జు కిరణ్ రాయల్, పట్టణ అధయూక్షులు రాజారెడి్డ మరియు బాబ్జు, రాజేష్ యాదవ్, హేమ 
కమార్, స్మన్ బాబు, మనసా్వమి, పారు్డ, బలరామ్, మనోజ్, కిషోర్, స్మన్ లోకేష్ తద్తరులతో 
కలిసి ఓ ప్రైవేట్ హోటల్ లో వారు మాటా్లడుతూ… ధరమానని నీకిద్ న్యూయమా ? చటా్టనిని అతిక్రమిించి 
కొనసాగుతునని నీ పదవీకాలిం వనక రహసయూిం వైసిపన్ లేక కనబడని శకతులు ఏమైన్ ఉన్నియా 
అని ప్రశినిించారు. ఇస్క మాఫియా, అవినీతి చక్రవరితు శ్ఖర్ రెడి్డ కమారెతుని కమారునితో తిరుమల 
శ్రీవారి సనినిధలో ఈనెల 9వ తేదీ జరగనునని నిశి్చత్రథిిం సమయిం వరక గడువు ఇస్తున్నిమని 10వ 
తేదీ నీ భరతిం పడత్మని హెచ్చరిించారు. బ్జేపీతో పొతుతుపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశనిలక వీరు 
భార్గా స్పింద్ించారు త్మ గలీ్ల న్యకలై ఉిండొచు్చ కానీ మా జనసేన్ని జన్భిమానిం కలిగిన 
నేతని అభివరిణాించారు, బిజపలో సీఎిం సాథియి అభయూరిథి ఉింటే పేరు ప్రకటిించాలని కోరారు, రాజకీయ 
పరిసిథితులను బటి్ట మా న్యకడు తెలిపన మూడు ఆప్షన్సా లే చివరి నిరణాయిం అని అన్నిరు. ఏద్ ఏమైన్ 
2024లో ఏపీ సీఎిం పవన్ కళ్యూణ్ నే అని ఆశాభావిం వయూకతుిం చేశారు.

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


మంగళవారం, 07 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పారీటీ ఉరవకండ డొక్కా సీతమ్ 
ఉచిత అన్నదాన శిబిరం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉరవకొిండ సాథినిక గవి మఠిం నిందు జనసేన పార్్ట సే్టట్ ప్రోగ్రామిింగ్ జనరల్ 
సెక్రెటర్ ప.భవానీ రవికమార్ సహకారింతో జనసైనికలు మలి్లకారుజున మరియు విశ్వన్ధ్ 
ఆధ్వరయూింలో డొకా్క సీతమమా ఉచిత అననిదాన శిబిరిం 12 వ వారిం ద్గి్వజయింగా జరిగిింద్. ఈ 
కారయూక్రమింలో వజ్రకరుర్ మిండల అధయూక్షులు కేశవ, సూరయూ న్యక్, తిలక్, విజయ్, హరి, కార్తుక్ 
తద్తరులు పాల్్నడిం జరిగిింద్.

వికలంగుల నిరసనకి రాయపాటి అరుణ దంపతుల 
సహక్రం

శతఘ్ని న్యూస్:ఒింగోలు, 
ప్రభ్త్విం వికల్ింగులకి చేసిన 
అన్యూయానిని ప్రశినిసూతు వారికి 
రావలసిన హక్కల కోసిం 
పోరాటిం చేసూతు రాష్ట్ర వాయూపతుింగా 

వికల్ింగుల పోరాట సమితి మరియు ఎమామారి్పఎస్ ఆధ్వరయూింలో విజయవాడ ధరాని చౌక్ వదది 
వికల్ింగులు చేపటి్టన నిరసన కారయూక్రమానికి జనసేన పార్్ట తరుపున మదదితుతు తెలుపుతూ ఒింగోలు 
నుిండి బయలుదేరుతునని వికల్ింగులకి తన సింత నిధులతో బస్ ఏరా్పటు చేసిన జనసేన పార్్ట 
రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ రాయపాటి అరుణ. ఈ కారయూక్రమింలో అరుణ భరతు చిరింజీవి రెిండో డివిజన్ 
జనసేన ఎసిసా యూత్, మరియు ఎమామారి్పఎస్ న్యకలు ఆనింద్ మాద్గ మరియు వికల్ింగుల 
కమిటీ సభ్యూలు పాల్్న్నిరు.

ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వంలో 
బెల్ం అమ్టం కూడా నేరమేనా

శతఘ్ని న్యూస్: పడన నియోజకవర్ిం కృతితువనుని మిండలిం లక్ష్మీపురిం గ్రామింలో 
సాథినిక వాయూపారి 
ఉపు్పటేరులో దూకి 
ఆతమాహతయూ చేస్కనని 
సింఘటన సించలనిం 
సృష్టించిింద్. సింకా 
రమణ అనే పచారి 
వాయూపారిం బెల్లిం 
అమమాడు అని, ఆ 

బెల్లింతో కాపుసారా కాసారని అభియోగింతో ఆ వాయూపారిని పోలీస్లు విచారణ 
చేశారు. దానితో కలత చెింద్న వాయూపారి ఉపు్పటేరులో దూకి ఆతమాహతయూక పాల్పడా్డడు. 
సింకా రమణ కటుింబానిని జనసేన పార్్ట నుిండి పరామరిశిించడిం జరిగిింద్. వారి 
కటుింబ సభ్యూలక ధైరయూిం చెప్ప, ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేయడమైనద్. ఇద్ 
మమామాటికీ ప్రభ్త్వ హతయూనె. రెిండు కిలోల బెల్్లనికి ఇింత రాదాధిింతిం అవసరమా? 
పడన నియోజకవర్ింలో కోటా్లద్ రూపాయల అక్రమ ఇస్క దిందా జరుగుతున్ని 
పటి్టించుకోని అధకారులు, రెిండు కిలోల బెల్లిం విషయింలో ఇింత సీరియస్ విచారణ 
చేయడిం హాసాయూస్పదింగా ఉింద్. కాపుసారా కాయటిం నేరిం, అల్ింటి కాపుసారాను 
కచి్చతింగా అడు్డకట్ట వేయవలసిిందే. ఇప్పటివరక కాపు సారాపై ఎనిని కేస్లు 
పటా్టరు ఎింత మింద్ని శిక్ించారో కూడా వల్లడిించాలిసాన అవసరిం ఉింద్. సాథినిక 
ఎమెమాలేయూ మరియు మింత్రు జోగి రమేష్ నియోజకవర్ింలో ఇల్ింటి ఘోర సింఘటన 
జరిగినప్పటికీ కనీసిం నోరు విప్పక పోవడిం దురదృష్టకరిం. బెల్లిం అనేద్ నిత్యూవసర 
వస్తువు అల్ింటి బెల్లిం పై ఆింక్షలు విధించడిం ప్రభ్త్విం చేతకానితనిం. బెల్లిం ఆకా్వ 
రైతులక అవసరిం. బెల్లిం దొరక్క ఆకా్వ రైతులు అనేక ఇబ్బిందులక గురవుతున్నిరు. 
ప్రభ్త్వ యొక్క తుగ్లక్ విధానిం వల్ల ఒక నిిండు ప్రాణిం బలైపోయిింద్. ఇల్ింటి 
విధాన్లక స్వసితు పలకాలి అని జనసేన పార్్ట డిమాిండ్ చేస్తుింద్. ఈ కారయూక్రమింలో ఎస్ 
వి బాబు, ఒడుగు ప్రభాస్ రాజు, కూనసాని న్గబాబు, తిరుమణి రామాింజనేయులు, 
పులగిం శ్రీను, ఎలుబింటి విజయ్ కృషణా, ఇింటి కిరణ్, పత్ని స్రేష్, కాజా మణికింఠ, 
పద్ది సతీష్, పాశిం న్గమలే్లశ్వరరావు, పుపా్పల సూరయూన్రాయణ, కొపనేటి శివమణి, 
పనిశెటి్ట రాజు మరియు జనసైనికలు పాల్్న్నిరు.

క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్ పంపిణీ క్రయాక్రమం 
వేడుకల జరగాలి

*10, 11, 12 తేదీలలో్ల క్రియాశీలక సభయూత్వ కిట్ల పింపణీ కారయూక్రమిం.
ప్రతి మండలంలో వేడుకలాగా జరగాలి.
కృష్ణా జిలాలా జనసేన పార్టు అధయూక్షులు బండ్రెడ్డి ర్మకృషణా
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట కృషాణా జిల్్ల అధయూక్షులు బిండ్రెడి్డ రామకృషణాని 
జగ్యయూపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్్ట న్యకలు, జనసైనికలు ఆద్వారిం 
రాత్రి విజయవాడలోని వారి కారయూలయింలో మరాయూదపూర్వకింగా కలుస్కోవటిం 
జరిగిింద్. అిందులో భాగింగా నియోజకవర్ సమసయూలపై మరియు పార్్ట బలోపేతిం 
కోసిం అనుసరిించాలిసినటువింటి కారాయూచరణ గురిించి ప్రసాతువిించటిం 
జరిగిిందని, అదే విధింగా వచే్చ 2, 3 వారాలో్ల నియోజకవర్ింలో పార్్ట తరుపున 
నిర్వహించబోయే కొనిని కారయూక్రమాలక వారిని ఆహా్వనచిించటిం జరిగిిందని 
జిల్్ల సింయుకతు కారయూదరిశి ఈమని కిషోర్ కమార్, మిండల అధయూక్షులు తులసి 
బ్రహమాిం, తునికపాటి శివ, రేగిండ్ల వింకటరామయాయూ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమింలో 
రామకృషణా మాటా్లడుతూ గ్రామాలో్ల జనసేన పార్్టని బలోపేతిం చేయాలిసాన 
అవసరిం ఉిందని, గ్రామాలో్ల యువ వేద్కలు, జనసేన జిండా కారయూక్రమాలు 
నిర్వహించాలని, స్దీర్ఘ రాజకీయ ప్రయాణిం ద్శగా ప్రయాణిం చేస్తునని జనసేన 
పార్్ట బలమైన యువకలను న్యకలుగా తయారుచేయాలని, ప్రతి ఒక్కరు కలిసి 
పని చేసి పార్్ట బలోపేతిం కోసిం కృష చేయాలని, పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమింత్రిని 
చేస్కోటమే మన లక్షష్ిం అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమింలో ఐటీ విభాగిం మెింబెర్ 
హరికృషణా, ప్రవీణ్, వై ఎన్ అర్ మాస్టర్, రామకోటి, షౌకత్ అలీ, గోప, బాజి, 
అజయ్ తద్తరులు జనసైనికలు పాల్్న్నిరు.

రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సభుయారాలికి వినతిపత్రమిచిచిన 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ 
సిటిలో ఇటీవల ఒక అభిం 
శుభిం తెలియని పాఠశాల 
విధాయూరిధినిపై నిింద్తుడు పలుమారు్ల 
అత్యూచారిం జరిప గరభావతిని 
చేయడింపై జనసేన పార్్ట తీవ్ింగా 
నిరసనను తెలియచేసతుింద్. 
అసలు ఇటీవల బాలికలపై, 
మహళలపై రాష్ట్రింలో జరుగుతునని 
హత్యూచారాలు అింతేలేకిండా 
పోతున్నియి. నేరగాళ్ళక 
ప్రభ్త్వమన్ని, పోలీస్ వయూవసథి 
అన్ని కనీసిం భయింలేకిండా 
పోతొిందని ఈ సింఘటనలు 
నిరూపస్తున్నియి. ఈ విషయమై 
విచారిించడానికి కాకిన్డ 
సిటికి వచి్చన రాష్ట్ర మహళ్ 

కమిషన్ సభ్యూరాలికి మా తీవ్నిరసనని తెలియచేసామ. ఈ విషయింపై తక్షణమే చరయూలు తీస్కనేల్ 
ఉపక్రమిించమని తెలియచేసూతు వినతిపత్ిం అిందచేయడిం జరిగిింద్, లేనిపక్షింలో జనసేన పార్్ట తరపున 
ఆిందోళనలను తీవ్ిం చేసాతుమని స్పష్టిం చేసామ. ద్శ యాప్ అని ఊదరగొటి్టన అధకార వయూవసథి మరి 
దాని ప్రయోజన్లు మహళలక తెలియచేయడింలో విఫలమైిందా లెక అద్ కేవలిం కనీనిళ్్ళ తుడిచే 
ప్రయతనిమా అని ప్రశినిస్తున్నిమ. ప్రకాశిం జిల్్లలో నిింద్తుద్కి ఉరి శిక్ష వేయిించామ అని చెపుతునని 
మీరు తక్షణమే ఇక్కడ ఇల్ింటి దారుణిం వడిగటి్టన దురామారు్డిని ఉరి శిక్ష వేసి శిక్ించి ప్రభ్త్విం 
మహళలను రక్ించుతుిందని నిరూపించుకోిండి. బాధతురాలికి న్యూయిం జరిగేవరక ఆసరాగా 
చదువుకనేల్ ఏరా్పటు చేసి, అనింతరిం ఉదోయూగిం ఇచే్చల్ గవరెనిష్మింట్ అధకారికింగా ప్రకటిించాలని 
డిమాిండ్ చేస్తున్నిమ. అింతే కాకిండా తక్షణమే న్యూయ పరిహారిం అిందచేయాలని ఇిందులో ఏమాత్ిం 
ప్రభ్త్విం విఫలమైన్ లేక నిర్లక్షిం వహించిన్ జనసేన పార్్ట పోరాటిం చేసి బాధతురాలికి న్యూయిం 
జరిగేవరక విశ్రమిించదని మీక తెలియచేస్తున్నిమ. ఈ కారయూక్రమింలో ఈ కారయూక్రమింలో జనసేనపార్్ట 
జిల్్ల ఉపాధయూక్షురాలు స్ింకర కృషణావేణి, జనసేన పార్్ట కాకిన్డ సిటి వీరమహళలు భవాని, మాలతి, 
మరియా, శిర్ష, లీల, ఓలేటి భారతి మరియు, రాష్ట్ర సింయుకతు కారయూదరిశి వాసిరెడి్డ శివ, జిల్్ల కారయూదరిశి 
అట్ల సతయూన్నిరాయణ, మనోహర్ ల్ల్ గుపాతు, శ్రీమన్నిరాయణ, దురా్, ఆకల శ్రీనివాస్, గౌతిం, న్ని, 
కోటేశ్వర రావు, రామారావు, వీరబాబు, స్ింకర స్రేష్ తద్తరులు పాల్్న్నిరు.

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

శ్రీరంగ రాయలచెరువు నీరు కలుషితం పై ఎమ్్ర్్వకి 
వినతిపత్రం

శతఘ్ని న్యూస్:  సిింగనమల 
నియోజవర్ిం జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూింలో 
సిింగనమల మిండల కేింద్ింలోని శ్రీరింగ 
రాయలచెరువు నీరు కలుషతమై చేపలు 
చనిపోతునని అిందువలన అల్గే పింట 
పొల్లక ఇబ్బింద్ కలుగుతుిందేమో 

అని సిింగనమల త్సిల్దిర్ కి వినతిపత్ిం ఇవ్వడానికి వల్లగా ఆయన ఆధారాలు 
కోరారు, మేమ కూడా కచి్చతింగా కలుషత నీరు ఎక్కడి నుించి వస్తుిందో వీడియోలు 
ఫోటోలు రూపింలో ఆయనక ఒక వారిం రోజుల లోపల సమరి్పసాతుమ దానికి ఆయన 
ఏమి చరయూలు తీస్కింటారో చూడాలి మరి అల్గే ఎమామారో్వ ఒక పార్్ట ప్రతినిధులమైన 
మమమాలిని బెద్రిింపు ధోరణితో మాటా్లడుతున్నిడు అింటే ఆయన సామానయూ ప్రజలక ఏమి 
న్యూయిం చేసాతుడని జనసేన పార్్ట తరఫున తెలియజేస్తున్నిమ. ఆయనక వినతిపత్ిం 
ఇవా్వలింటే ప్రజా ప్రతినిధులు మాత్మే ఇవా్వలింట తెల్ల కాగితింలో మెమోరాిండిం ఇసేతు 
దానికి సాక్షయూధారాలు కూడా జతచేసి ఇవా్వలింట. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్్ట జిల్్ల 
సింయుకతు కారయూదరిశి బొమమాన పురుషోతతుమ రెడి్డ. జనసేన పార్్ట సిింగనమల న్యకలు 
బి.సాయి శింకర్, మోహన్ రాయల్, రవి కలు్లమడి, రామింజి న్యక్ తద్తరులు 
పాల్్న్నిరు.

వంకటాపురంలో రైతు సదస్సు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకళిం జిల్్ల ఎచె్చర్ల నియోజకవర్ిం ల్వేరు మిండలిం వింకటాపురిం 
గ్రామింలో సమవారిం రైతులు కోసిం రైతుల పక్షన అన్యూయిం జరుగుతుిందని రైతులు 
కోసిం సదస్సా కారయూక్రమానిని వింకటాపురిం గ్రామింలో రైతులు పక్షన నిలబడలనే 
తపనతో రైతు సదస్సా నిర్వహించడిం జరిగిింద్. ఈ రైతు సదస్సా నిరా్వహకలు వడి్డపలి్ల 
శ్రీనువాసరావు, అదపాక అప్పలరాజు, బోింతు విజయకృషణా దీనికి మఖయూ అతిథులు 
అరుజున్ భూపతి, కొింతమింద్ బిజేప న్యకలు దేవిరెడి్డ వీరబాబు, అల్గే ప్రధానింగా 
మీసాల రవిబాబు, దన్నిన చిరింజీవి, తమిమానేని శ్రీను, ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనికలు, 
ల్వేరు మిండలిం రైతులు పాల్్న్నిరు.

శరత్ చంద్ర కు శుభాక్ంక్షలు తెలిపిన ఐనా బతితిన 
రాజేష్

శతఘ్ని న్యూస్:  సిింగరాయకొిండ 
పించాయతీ సెక్రటర్గా న్తనింగా 
బాధయూతలు సీ్వకరిించిన శరత్ చింద్ని 
జనసేన పార్్ట సిింగరాయకొిండ 
మిండల అధయూక్షులు ఐన్ బతితున 

రాజేష్ మరాయూదపూర్వకింగా కలిసి శుభాకాింక్షలు తెలియజేయడిం జరిగిింద్. ఈ 
కారయూక్రమింలో భాగింగా బద్లీ అయిన పించాయతి సెక్రటర్ రామోమాహన్ రావుకి కూడా 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడిం జరిగిింద్. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన న్యకలు దిండే 
ఆింజనేయులు, దేవినేని బాల్జీ, కాస్ల శ్రీనివాస్, గుింటుపలి్ల శ్రీనివాస్, అనుమల శెటి్ట 
కిరణ్ కమార్, సయయూద్ చాన్ బాషా పాల్్న్నిరు.

పవనన్న ప్రజాబాట 59వర్జు
*పవన్ కళ్యూణ్ నే మా మఖయూమింత్రి తేలి్చ చెప్పన ఉపాధ కూలీలు: కరిమజిజు మలీ్లశా్వరావు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకళిం జిల్్ల ఎచె్చర్ల నియోజకవర్ిం రణసథిలిం మిండలిం పవన్ కళ్యూణ్ 
పలుపు మేరక సమవారిం గిరివానిపాలెిం గ్రామ చెరువులో ఉనని ఉపాధ కూలీలతో జనసేన 
పార్్ట న్యకలు *ససైటి బాయూింక మాజీ చైరమాన్ కరిమజిజు మలీ్లశా్వరావు జనసేన పార్్ట యింపీటిసి 
అభయూరిథి పోటూనిరు లక్షుమాన్యుడు సమవారిం మధాయూహనిిం 4:00 గింటలక చెరువులో 
పరయూటిించారు. చెరువులో ఉనని ప్రతి ఒక్కరిని కలవడిం జరిగిింద్. జనసేన పార్్ట మేనిఫెస్ట గురిించి 
ప్రతి మహళక, యువతక, పదదిలక తెలియజేయడిం, పవననని ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానిని 
ప్రారింభిించి 59 రోజులు పూరితు చేస్కనని పవననని ప్రజాబాట స్దీర్ఘింగా ప్రజలు దగ్రక 
వళ్్ళ పలు కటుింబాలను పలకరిసూతు మిందుక సాగడిం జరిగిింద్. ఈ సిందరభాింగా ఉపాధ 
కూలీలతో పవన్ కళ్యూణ్ చేపటి్టన రైతు భరోసా యాత్లో భాగింగా 3000 మింద్ కౌలు రైతులు 
చనిపోయారని, వాళ్ల కటుింబాలను నేరుగా పరామరిశిించి ఒకో్క కటుింబానికి లక్ష రూపాయలు 
విరాళిం ప్రకటిించారు. అల్ింటి న్యకడిని కాపాడు కోవాలిసాన అవసరిం ఉిందని ఆయన 
అన్నిరు. అల్గే గ్రామ ప్రజలక పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమింత్రి కావాలని అన్నిరు. అల్గే జనసేన 
ప్రభ్త్విం వసేతు సింవతసారానికి 5 గాయూస్ సిలిిండరు్ల ఉచితింగా పేదలక ఇవ్వబడుతుింద్. ప్రతి పేద 
ప్రజలక ఇలు్ల కటు్టకోవడానికి తెల్లరేషన్ కారు్డ కలిగినవారికి ఇస్క ఉచితింగా ఇవ్వబడుతుింద్.
అల్గే తెల్లరేషన్ కారు్డదారులక రేషన్ బదులు 2500/-నుిండి3500/-వరక ఎకౌింటులో 
నగదు జమ చేయబడును. పవననని ప్రజాబాట త్మ ప్రారింభిించిన ప్రజలనుిండి అపూర్వ 
స్పిందన లభిసతుిందన్నిరు. గత ఎనినికల సిందరభాింగా ఒక్క ఛాన్సా జగన్ కి ఇదాదిిం అని ఓటేసిన 
వారెవరూ ఈసారి వైసిపకి ఓటు వేసేిందుక సిదధిింగా లేరన్నిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనుకలు 
కెల్్ల పవన్ కళ్యూణ్ రావు, కెల్్ల బాస్కరరావు, కెల్్ల బానుప్రసాద్ గిరివానిపాలెిం గ్రామ, ప్రజలు 
మహళలు తద్తరులు పాల్్న్నిరు.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వరయాంలో వాటర్ టాయాంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్్ల, రాజోలు 
వేసవి కాలింలో నీటి ఎదదిడికి ప్రజలు ఇబ్బింద్ 
పడుతుిండడింతో జనసేనపార్్ట చిరుపవన్ 
సేవాసమితి ఆద్వరయూింలో ప్రతిరోజు ప్రజలక 
మించినీళ్్ళ అిందేవిధింగా వాటర్ టాయూింకర్ 
ఏరా్పటు చేయడిం జరిగిింద్. ఈ వాటర్ 
టాయూింక్ దా్వరా సమవారిం గొింద్ గ్రామిం 
మూలగోింద్లో నీరు అిందక ఇబ్బిందులు 
పడుతుననివారికి బళ్ళ శ్రీను ట్రాక్టర్ డిజల్ కి 
ఆరిధిక సహకారిం అింద్ించగా గొింద్ జనసైనికల 
దా్వరా త్రాగునీరు అింద్ించడిం జరిగిిందని 

జనసేన న్యకలు న్మన న్గభూషణిం అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమింలో గొింద్ జనసైనికలు 
పాల్్నడిం జరిగిింద్.

జనసేన పారీటీపై వైక్పా నేతల అవాకుకాలను 
ఖండ్ంచిన చిర్రి బాలరాజు

శతఘ్ని న్యూస్:  పోలవరిం: 
సింవతసారకాలింగా గోదావరి నీరు అిందక 
మూడు నియోజకవరా్ల ప్రజలు, జీత్లు 
అిందక సతయూసాయి ఉదోయూగులు ఇబ్బిందులు 
పడుతూ ఉదయూమాల బాటపడితే.. జనసేన 
పార్్ట మేమన్నిిం అింటూ భరోసా కలి్పించి 
పోలవరింలో భార్ ఉదయూమిం గతింలోనే 

చేయడిం జరిగిింద్.. అయిన్ అధకార పార్్ట సాథినిక ఎమెమాలేయూ తెల్లిం బాలరాజు కానీ.. సాథినిక 
న్యకలు కానీ.. స్పింద్ించిన దాఖల్లు లేవు. మళ్్ళ నేడు ఇదే సమసయూపై జనసేన పార్్ట 
పోలవరిం కేింద్ింగా భార్ రాయూలీ.. ధరాని నిర్వహించడిం జరిగిింద్.
ఈ కారయూక్రమింలో భాగింగా జనసేన పార్్ట పోలవరిం నియోజకవర్ ఇించారిజు చిర్రి బాలరాజు 
మాటా్లడుతూ.. సమసయూపై సాథినిక ఎమెమాలేయూ పరిసా్కరిం చూపాలని లేని పక్షింలో ఇదే రోడు్డపై 
నిరాహార దీక్షక ద్గుత్నని సాథినిక ఎమెమాలేయూ తెల్లిం బలరాజుక సవాలు విసరడిం జరిగిింద్. 
ఈ సవాలు పై స్పింద్ించిన వైసీపీ పార్్ట మిండల న్యకలు ఈ సమసయూక ప్రభ్త్్వనికి 
సింబింధిం ఏింటి ఇద్ ఎల్&టి సింసథికి కాింట్రాక్్ట ఇచా్చరు అని సమాధానిం చెపుతున్నిరు.. 
ఇింకొకరు మాటా్లడుతూ పోడు భూమలక పటా్టలు ఇప్పించిన ఘనత మా ఎమెమాలేయూద్ అని 
పొింతన లేని సమాధాన్లు చెపుతున్నిరు.
ఇింకొకరు 17 కోటు్ల మింజూరయాయూయి అని చెపుతున్నిరు.. ఒకొ్కక్కరు పొింతన లేని 
సమాదానిం చెపూతు సమసయూని దాటవేసే ప్రయతనిిం చేస్తున్నిరు తప్ప.. సమసయూని పరిష్కరిించే 
ప్రయతనిిం చేయడిం లేదు. లేకపోతే ఎల్&టి వారికి ఇప్పటి వరక చెలి్లింపులు చేస్తుననిద్ 
ప్రభ్త్విం నుించి కాదా అని ప్రశినిించారు..
వైసీపీ ప్రభ్త్విం అధకారింలోకి వచి్చన తరువాతనే ఈ చెలి్లింపులు ఆగిపోయాయి అని 
స్పష్టిం చేశారు. గోదారికి అవతలి వైపు ఇదే పథకింలో భాగింగా పురుషోతతుపట్టణింలో 
గోదావరి నీరు యధావిధగా ప్రజలక అిందుబాటులో సాథినిక ఎమెమాలేయూ ఉించగలి్నపుడు 
ఇద్ ఇక్కడ సాథినిక ఎమెమాలేయూ అసమరథిత కాదా అని జనసేన పార్్ట న్యకలు చిర్రి బాలరాజు 
ప్రశినిించడిం తపా్ప అని అన్నిరు. మేమ ఈ విధింగా సమసయూ దృషా్టష్.. విధాన్ల పరింగా 
మాటా్లడేతుింటే.. సమాధాన్లు చెప్పలేని వైసీపీ న్యకలు పొింతనలేని సమాధాన్లు 
చెపూతు.. మా న్యకలని వయూకితుగతింగా దూషించడానిని పోలవరిం జనసేన పార్్ట తరుపున 
తీవ్ింగా ఖిండిస్తున్నిిం అని మిండిపడా్డరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాబోయేది జనసేన ప్రభుత్వ మే: మదన్ యాదవ్
శతఘ్ని న్యూస్: రాబోయేద్ జనసేన ప్రజా ప్రభ్త్వమే అని జనసేన సింగిం మిండలిం 
న్యకలు మదన్ యాదవ్ అన్నిరు. నియోజకవర్ింలో తద్తర ప్రాింత్లో్ల 
పరయూటిించిన ఆయన సాథినికలతో మాటా మింతిలో ప్రజలే ఈ అభిప్రాయానిని తెలియ 
చేశారు అని ఆయన అన్నిరు. కారిమాకలు, ఆటో డ్రైవర్ లు, కూలి లు, రైతులు, యూత్ 
ఎవరిని అడిగిన్ పవన్ కల్యూణ్ గారు రావాలి పాలన మారాలి అింటున్నిరు అని ఆయన 
తెలియ చేశారు. జనసేన ప్రభ్త్విం అధకారిం లోకి వసేతు ఇింటి ఇింటికి న్యకలమే 
వాలెింటీరు్లగా మారి ప్రజా సమసయూలని పరిష్కరిసాతుిం అని.. ప్రతి మిండలింలో ఓక అన్ధ 
ఆశ్రమింని ఏరా్పటు చేసాతుిం అని ఆయన ఈ సిందరభాింగా తెలియజేశారు.

మండల అధయాక్షుడుని పరామరి్శంచిన జనసేన 
సీనియర్ నాయకులు ముకకా శ్రీనివాసరావు

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేనపార్్ట సీనియర్ 
న్యకడు తుని మిండలిం అధయూక్షుడు 
ధారకొిండ వింకటరమణ ఆరోగయూిం 
బాగోలేదని తెలుస్కనని ఉతతురాింధ్ర 
జనసేన సీనియర్ న్యకలు మక్క 
శ్రీనివాసరావు వైజాగ్ కేర్ హాసి్పటల్ 
కి వళ్్ల వింకటరమణ ఆరోగాయూ పరిసిథితి 
అడిగి తెలుస్కనని మక్క శ్రీనివాసరావు 
ధైరాయూనిని ఇచా్చరు. అనీని విధాల్ అిండగా 
ఉింటామని హామీ ఇచా్చరు.

వైసీపీకి రాజీనామ్ చేసి జనసేనలో చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట కేింద్ కారాయూలయింలో జనసేన పార్్ట అధనేత పవన్  
కళ్యూణ్  ఆహా్వనిం మేరక జనసేన పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ పీఏసీ చైరెమాన్  
న్దెిండ్ల మనోహర్  చేతుల మీదుగా ఉతతురాింధ్ర జిల్్లల అధకార ప్రతినిధ, ఎలమించిలి 
నియోజకవర్ ఇించార్జు స్ిందరపు విజయ్  ఆధ్వరయూింలో జిల్్ల మతసాష్కార న్యకడు 
చోడిపలి్ల అపా్పరావు జనసేన పార్్టలో చేరారు. అనింతరిం పూడిమడక మతసాష్కారుల 
ప్రధాన సమసయూలను, ఏపఐఐసి పైపు లైన్  పాయూకేజీ, బ్ిండిక్సా  పిండిింగ్  పాయూకేజీ సమసయూలపై, 
పీఏసీ చైరెమాన్  కవినతి పత్ిం సమరి్పించారు. పూడిమడక మతసాష్కారులక జనసేన పార్్ట 
అిండగా ఉిండటింతో పాటుగా త్వరలోనే పూడిమడక గ్రామింలో జనసేన అధనేత పవన్  
కళ్యూణ్  కళ్యూణ్  పరయూటిసాతురని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమింలోగాజువాక ఇించార్జు  కోన 
త్త్రావు, చోడవరిం ఇించార్జు  పవిఎస్  ఎన్  రాజు, భీమిలి ఇించార్జు పించకర్ల సిందీప్ , 
స్ిందరపు సతీష్  కమార్ , మరియు జనసేన వీర మహళ మోటూరి శ్రీవాణి ఎమ్ .జ.పురిం 
సర్పించ్  ప్రసాద్ , బొదదిపు శ్రీను తద్తరులు పాల్్న్నిరు.

మదనపలి్ శుదిధి నీటి నిరా్ణ అనుబంధంగా ఉన్న పనులు పూరితి 
అయేయాదెపుడు…?

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలి్ల, రాష్ట్ర ప్రభ్త్విం 
జల్శయాలు నిరిమాించి త్గేిందుక సిద్ది నీటిని 
అిందజేసాతురని మదనపలి్ల పట్టణ ప్రజలు మొదటో్ల 
సింతోషించారు. వారి కోరిక సాకారిం అయేయూవిధింగా 
హడావిడిగా పనులు వేగవింతిం చేసి సిింహభాగిం 
పనులు పూరితు చేసినప్పటికీ చినని చినని పనులు 
పూరితు చేయడింలో తీవ్ జాపయూిం జరుగుతోింద్. 

నీటి యూనిటో్ల నిరామాణ పనులు పూరితు అయినప్పటికీ దీనికి అనుసింధానింగా ఉనని 
పనులు పూరతుయితేనే శుద్ధి నీటిని ప్రజలక సరఫరా చేయడానికి అవకాశిం ఉింటుింద్. 
అయితే ఈ పనులు పూరితు చేయడింలో జాపయూిం జరుగుతుింద్. దీనివల్ల ప్రజలు ప్రైవేట్ 
నీటి వాయూపారుల వదది నుిండి శుద్ది నీటిని కొనుగోలు చేయాలిసా వసతుింద్. పట్టణ ప్రజల 
దాహారితుని తీర్చడానికి 2004 సింవతసారిం ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన అప్పటి రాష్ట్ర మింత్రి బొజజుల 
గోపాలకృషాణారెడి్డ 1074.50 లక్షల అించన్ వయూయింతో సమమార్ స్టరేజ్ టాయూింకలు 
నిరామాణిం చేపట్టడానికి శిల్ఫలకిం వేశారు. 2005లో పురపాలక సాధారణ ఎనినికలో్ల 
అప్పటి మఖయూమింత్రి రాజశ్ఖర్రెడి్డ పట్టణ ప్రజల దాహారితుని తీర్చడానికి రెిండు ససమమార్ 
స్టరేజ్ టాయూింకల నిరామాణానికి అనుమతి ఇచా్చరు టాయూింకల నిరామాణిం, భూసేకరణ, 
పైపులైను్ల నిరామాణిం తద్తర వాటికి 138 వయూయింతో ప్రభ్త్విం నిరామాణానికి అనుమతి 
మింజూరు చేసిింద్. ప్రజారోగయూ శాఖ ఆధ్వరయూింలో 55 కోటు్ల ఖరు్చపటి్ట పైప్ లైన్ల నిరామాణిం 
పనులు పూరితు చేశారు. అయితే వేసవి జల్శయాల నిరామాణిం పనులు అసింపూరితుగా 
ఉన్నియి. జల్శయాల పనులు ప్రజారోగయూ శాఖ ఆధ్వరయూింలో జరగాలిసా ఉిండగా హెచ్ 
ఎన్ఎస్ ఎస్ అధకారులు చేపటా్టరు. పట్టణింలో ఒక లక్ష ఎనభై వేల మింద్ జన్భా 
ఉన్నిరు. పురపాలక సింఘిం రోజుక 12.5 ఎిం.ఎల్.డి నీటిని అిందజేయాలిసా ఉింద్ 
.అయితే 2.0 ఎిం.ఎల్.డి నీటిని మాత్మే అిందజేసతుింద్ ఈ నీరు త్గడానికి ఉపయోగ 
పడకపోవడింతో ప్రజలు ప్రైవేటు వాయూపారుల వదది నుిండి కొనుగోలు చేస్కింటున్నిరు. 
పట్టణ ప్రాింతింలో నివాసిం ఉింటునని అనిని వరా్ల ప్రజలు నేడు తప్పనిసరిగా శుద్ధి 
నీటిని త్గుతున్నిరు. ఈ నేపథయూింలో ప్రైవేట్ నీటి వాయూపారిం ఊపిందుకననిద్. రోజుకి 
పట్టణింలో 10 లక్షల నుిండి 15 లక్షల వరక నీటి వాయూపారిం జరుగుతుననిటు్ల అించన్ 
.పురపాలక సింఘిం నీటి శుద్ధి కేింద్రాల దా్వరా త్గునీరు ను అిందజేసేతు పేద ప్రజలు స్ద్ధి 
నీటిని కొనుగోలు చేసే అవసరిం ఉిండదు. కనుక ప్రజారోగయూ శాఖ వారు వింటనే వేసవి 
జల్శయిం పిండిింగ్ పనులు పూరితు చేయడానికి చరయూలు తీస్కోవాలి.ఇనే్టక్ వల్ నిరామాణ 
పనులతోపాటు జల్శయింలో మూరవ పనులు కొనిని పిండిింగ్ ఉన్నియి. ప్రభ్త్్వనికి 
నివేద్క పింప త్వరితగతిన పూరితు చేయిించి వినియోగింలోకి తీస్కొని రావాలని జనసేన 
పార్్ట తరపున డిమాిండ్ చేసూతున్నిమని చితూతురు జిల్్ల కారయూదరిశి దారిం అనిత అన్నిరు.

జనసేన పారీటీని చూసి వణుకుతున్న వైసీపీ: ఏపీ శివయయా
శతఘ్ని న్యూస్: చితూతురు: రాష్ట్ర వాయూపతుింగా ప్రజలో్ల 
జనసేన పార్్టపై పరుగుతునని ఆదరణ చూసి వైసీపీ 
నేతలు వణికిపోతున్నిరని.. జనసేన పార్్ట చితూతురు 
జిల్్ల కారయూదరిశి ఏపీ శివయయూ వాయూఖ్యూనిించారు. 
ఇటీవల జనసేన పార్్ట కారయూకరతుల కోరిక మేరక 
జనసేన పార్్ట ఆధ్వరయూింలో ప్రభ్త్్వనిని ఏరా్పటు చేసే 
ద్శగా పార్్ట అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని చూసి 
వైసీపీ భయపడుతుననిదని ఆయన అన్నిరు. వైసీపీ 
బడా నేతలు జనసేన పార్్టకి భయపడుతూ అరధిరహత 
వాయూఖయూలు చేస్తున్నిరన్నిరు. జనసేన పార్్ట ఎల్ పోటీ 
చేయాలి.. ఎవరితో పోటీ చేయాలి.. ప్రభ్త్్వనిని 

ఎవరి ఆధ్వరయూింలో ఏరా్పటు చేయాలనేద్ కూడా వైసీపీ నేతలు సెలవిస్తున్నిరని ఎదేదివా 
చేశారు. ప్రభ్త్వ వయూతిరేక ఓటు్ల పరిగిపోయాయని.. వాటిని చీలకిండా సమీకృతిం 
చేయాలని చూస్తునని జనసేన అధనేతను చూసి జడుచుకింటున్నిరని ఆయన అన్నిరు. 
ఓడిపోత్మనని భయింతో కల, మత, ప్రాింత వైవిధాయూలను ప్రజలో్ల వైసీపీ వారు 
రెచ్చగొడుతున్నిరని పోర్్కన్నిరు. మూడేళ్ల పాలన అసతువయూసతుింగా శాింతిభద్తలక 
విఘాతింగా తయారైిందని విమరిశిించారు. మఖయూమింత్రి వైయస్ జగన్ త్ను మించి 
పాలన అింద్స్తున్నినింటూ మింత్రులు, ఎమెమాలేయూలు క్రిింద్ సాథియి న్యకలను గడప 
గడపక పింప ప్రజలో్ల ఉనని వయూతిరేకతను వారి ఖ్త్లో్ల వయాయూలని చూస్తున్నిరని 
విమరిశిించారు.
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