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సామాన్యుడి గళం వినిపంచేలా 
‘జన వాణి’

* ప్రజల సమస్యలను ఆసాంతాం విని... ప్రభుత్వానికి బలాంగా తెలిపేలా వినూత్న కార్యక్రమాం
* బాధిత పక్షాల నుాంచి సవాయాంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అర్జీలు స్వాకరిసతారు
* కష్టాల్లో ఉన్న జన సమాన్్యనికి జనసేన భరోస
* 3వ తేదీన విజయవాడల్ ‘జన వాణి’కి శ్రీకారాం
శతఘ్్న నూ్యస్:  రాష్ట్ర ప్రభుత్వాని్న నిలదీసే విధాంగా... సమాను్యడి గళాం వినబడేలా జనసేన 
పార్టా వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారాం చుటటాాందని జనసేన పార్టా రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ న్దాండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ వెలలోడిాంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి పార్టా అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ‘జనవాణి’ అనే పేరుని ఖరారు చేశారు. కష్టాల్లో ఉన్న జన సమాన్్యనికి 
జనసేన భరోసగా నిలుసతాాంది. ఈ కార్యక్రమాంల్ భాగాంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వరుసగా 
వచేచే ఐదు ఆదివారాలు ప్రజలకు ప్రత్యక్ాంగా అాందుబాటుల్ ఉాండి... సమస్యలతో సతమతాం 
అవుతున్న బాధిత పక్షాల నుాంచి సవాయాంగా అర్జీలు స్వాకరిసతారు. ఈ కార్యక్రమాని్న జులై 3 
తేదీన విజయవాడల్ని మాకినేని బసవపున్నయ్య ఆడిటోరియాంల్ ప్రారాంభిసతారు. గతాంల్ 
ప్రభుత్వాలు ప్రజల పక్షాన నిలబడి, ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారమయ్్య విధాంగా కార్యక్రమాలు 
చేపట్టావి. ముఖ్యమాంత్రులు ప్రజల బాధలు విని అర్జీలు తీసకొనేవారు. వైస్పీ అధికారాంల్కి 
వచిచేన ఈ మూడేళలోల్ ముఖ్యమాంత్రికి అర్జీ ఇచేచే అవకాశాం సమాను్యడికి లేకుాండా పోయాంది. 
జిలాలోల్లో కలెకటారులో నిరవాహిసతాన్న స్ాందన కార్యక్రమాం కూడా తూతూ మాంత్ాంగా సగుతోాంది. 

కనీసాం ప్రజాప్రతినిధులు నిరవాహిసతాన్న గడప గడపకు కార్యక్రమాంల్నైన్ ప్రజా సమస్యలు విని, వాటని పరిష్కారిసతారాంట్ ఆ పరిస్థితి ఎకకాడ కూడా కనిపాంచడాం లేదు. 
గడప గడపకు కార్యక్రమాంల్ ఎవరైతే ప్రజాప్రతినిధులను సమస్యలపై నిలదీసతాన్్నరో వాళలోపై కేసలు పెటటా వేధిసతాన్్నరు. ఇటీవల ప్రకాశాం జిలాలో నుాంచి ఒక వికలాాంగ 
దళిత మహిళ... తన సథిలాని్న ఆక్రమిాంచి వైస్పీ న్యకులు భవనాం నిరి్మాంచారని ముఖ్యమాంత్రిని కలిస్ వినతిపత్ాం ఇద్దామని ప్రయతి్నాంచి విఫలమయ్యాంది. ఆమె వసతాాంట్ 
కలవనీయకుాండా ఆటాంకాలు కలిగాంచారు. ఇది తెలిస్ చలిాంచిపోయన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ‘జనవాణి - జనసేన భరోస’ కార్యక్రమాని్న రూపాందిాంచారు.

* తొలి రాండు ఆదివారాలు విజయవాడల్...
జులై 3వ తేదీ ఉదయాం 10 గాంటలకు 
విజయవాడల్ని మాకినేని బసవపున్నయ్య 
ఆడిటోరియాంల్ ఈ కార్యక్రమాం 
ప్రారాంభమవుతుాంది. మధ్్యహ్నాం 3 గాంటల వరకు 
ప్రజలకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అాందుబాటుల్ 
ఉాండి వచిచేన ప్రతి అర్జీని స్వాకరిసతారు. పార్టా 
ప్రతినిధులు అకకాడే రస్దు అాందచేసతారు. 
సయాంత్రానికలాలో సాంబాంధిత అధికారులకు 
సమస్యలు చేరేటటులో ప్రయత్నాం చేసతారు. మరుసట 
రోజు నుాంచి సమస్య పరిష్కారమయ్్య విధాంగా 
పార్టా కారా్యలయాం నుాంచి ఫాల్ అప్ చేసతారు. 
రాజకీయాలకు అతీతాంగా, సమాను్యడికి 
న్్యయాం జరిగే విధాంగా ఈ కార్యక్రమాని్న 
రూపాందిాంచాాం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి సమస్య 
విన్నవిాంచుకుాంట్ న్్యయాం జరుగుతుాందనే 
నమ్మకాం ప్రజల్లో ఉాంది. ద్ని్న బలపరిచే 
విధాంగా ఈ కార్యక్రమాం నిరవాహిసతాన్్నాం. కాబటటా 
సమస్యను చెపు్కోవాలనుకునే ఎవరైన్ ఈ 
కార్యక్రమాంల్ భాగాంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని 
కలిస్ తమ సమస్యను విన్నవిాంచుకోవచుచే. తొలి 
రాండు ఆదివారాలు విజయవాడల్ని మాకినేని 
బసవపున్నయ్య ఆడిటోరియాంల్ ఈ కార్యక్రమాం 
జరుగుతుాంది. తరువాత ఉతతారాాంధ్ర, రాయలస్మ, 
ఉభయగోద్వరి ప్రాాంత్ల్లో కార్యక్రమాలు 
ఉాంటాయ. సమస్యలతో సతమతమవుతున్న 
సమాను్యడి ఆవేదనను, అతని గాంతును ఈ 
కార్యక్రమాల ద్వారా కచిచేతాంగా బలాంగా వినిపసతాాం 
అని శ్రీ న్దాండలో మనోహర్ స్షటాాం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఆదర్శ పాలనాదక్షుడు శ్రీ ప.వి.నరసంహ రావు
శతఘ్్న నూ్యస్: కులాలను విడదీయలేదు.. వర్గవైషమా్యలను రచచేగటటాలేదు.. ప్రాాంతీయ 
విద్వాష్లకు ఆజ్యాం పోయలేదు.. గదదానెకాకాక లక్ల కోటులో సాంపాదిాంచనూ లేదు... ఇదీ 
కద్ ఆదర్శన్యకుడాంట్. అాందుకే ఆయనాంట్ న్కు అమితమైన గౌరవాం. మాటల్లో 
చెప్లేనాంత అభిమానాం. ఆయనే మన ప్రియతమ నేత సవార్్గయ శ్రీ పాములపరితా వెాంకట 
నరస్ాంహ రావు (ప.వి) గారు. ఆ మహా నేత జయాంతి సాందరాభాన ఆయనకు వినమ్ాంగా 
అాంజలి ఘటసతాన్్ననాంటూ జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన 
విడుదల చేశారు. ఈ ద్శాని్న అభివృదిధిపథాన నడిపాంచాలని తపాంచే ప్రతీ న్యకునికీ శ్రీ 
ప.వి. ఆదర్శనీయులు. ఆయన ఎాంత ఒదిగ వున్్న.. ఆయనల్ని రాజనీతిజ్ఞత ఆయనను 
విజయునిగా ఎాంతో ఎతుతాకు తీసకెళిలోాంది. సవాతాంత్ ఉద్యమకారునిగా.. న్్యయవాదిగా.. 
పాత్రికేయునిగా.. శాసనసభు్యనిగా.. మాంత్రిగా.. ముఖ్యమాంత్రిగా.. ప్రధ్న మాంత్రిగా 
ఉమ్మడి ఆాంధ్రప్రద్శ్ రాష్్రానికి, మన ద్శానికీ ఆయన చేస్న సేవలు ఎాంత కొనియాడిన్ 
తకుకావే. ద్శాం ఆరిథికాంగా తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులకు గురవుతున్న తరుణాంల్ ద్శ ప్రధ్నిగా 
బాధ్యతలు చేపటటా, లైసెన్స్ రాజ్ ను నిరూ్మలిాంచి, ఆరిథిక సాంసకారణలను ప్రవేశపెటటా ఈ 
ద్శాని్న సాంక్షోభాం నుాంచి సభిక్ాం వైపు నడిపన ఆయన పరిపాలన దక్త, రాజకీయ 
చతురత అసమాన్యాం. ముాందసతా కారా్యచరణ లేకుాండా ఆయన ఎన్నడూ చటటా సభలకు 
హాజరుకాలేదు. కవి, పాండితుడే గాకుాండా పదిహేడు భాషలల్ శ్రీ ప.వి. ప్రావీణ్్యడాంట్ 

ఆయన మేధో సాంపతితా ఏపాటదో మనకు అవగతమవుతుాంది. ఇలా చెపు్కొాంటూపోతే ఆయన ప్రజా్ఞపాటవాలు తరగనివి.. చెరగనివి. అని్నటకన్్న మిన్న ఆయన మన తెలుగువానిగా 
తెలాంగాణ గడ్డపై జని్మాంచడాం తెలుగు ప్రజలు చేసకున్న సకృతాం. ఆ పుాంభావ సరసవాతికి, పరిపాలన్ దిగ్గజానికి న్ పక్షాన, జనసేన పార్టా పక్షాన ఘనాంగా జేజేలు పలుకుతున్్ననని 
జనసేన్ని పేర్కాన్్నరు.

ధర్మవరంలో బీజేపీ నేతలపై వైసీపీ దాడి గర్హనీయం
శతఘ్్న నూ్యస్: ధర్మవరాంల్ భారతీయ జనత్ పార్టా నేతలపై వైస్పీ వాళ్ళు ద్డి చేయడాం అధికార పక్ాం దౌరజీన్్యలను వెలలోడిసతాాందని జనసేన 
పార్టా రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దాండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ వా్యఖ్్యనిాంచారు. ప్రెస్ కలోబ్ ల్ అాందరూ చూసతాాండగా ద్డికి 
తెగబడా్డరాంట్ ద్ష్టాకాలు ఏ సథియకి చేరాయో అరథిాం అవుతోాంది. ప్రజాసవామ్య విలువలను పాటాంచే ప్రతి ఒకకారూ ఈ ద్డిని గరి్హాంచాలి. పోలీస 
ఉన్నత్ధికారులు కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమిాంచకపోతే నేర ప్రవృతి కలిగన న్యకులు పేట్రేగపోత్రని శ్రీ న్దాండలో మనోహర్ హెచచేరిాంచారు.

నో మై కానిస్టిట్యుఎనీస్ 28 వ రోజు
శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాళహస్తా నియోజకవర్గాం ల్ ప్రజా సమస్యల పరిష్కార దిశగా, పార్టా 
బల్పేతాం దిశగా నియోజకవర్గ ఇన్చేరిజీ శ్రీమతి వినుత కోటా గారు ప్రారాంభిాంచిన నో 
మై కానిస్టిటూ్యఎనీస్ కార్యక్రమాం ల్ భాగాంగా శ్రీకాళహస్తా  మాండలాంల్ని జిాంగలిపాలెాం 
గ్రామాంల్ పర్యటాంచి ఇాంటటకి వెళిలో ప్రజలతో మాటాలోడి, సమస్యలను తెలుసకోవడాం 
జరిగాంది.  
జిాంగలిపాలెాం గ్రామాంల్ సమస్యలు: త్రాగు నీరు సమస్య, స్్రాట్ లైటులో లేవు, డ్రైనేజీ కాలువలు 
లేవు, స్స్ రోడులో లేవు,
సమస్యలను గ్రామసథిలు వినుత గారికి తెలియజేశారు.
సమస్యలను మాండల అధికారుల, జిలాలో కలెకటార్ గారి దృష్టాకి తీసకుని వెళిలో పరిష్కారాం 
కొరకు జనసేన పార్టా   కృష్ చేసతాాందని వినుత గారు ప్రజలకు హామీ ఇవవాడాం జరిగాంది. 
ఈ కార్యక్రమాంల్  శ్రీకాళహస్తా మాండల అధ్యక్షులు దాండి రాఘవయ్య, న్యకులు నితీష్ 
కుమార్, రవి కుమార్ రడి్డ, చాందు చౌదరి,వెాంకటరమణ, గర్ష్, జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.

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


బుధవారం, 29 జూన్ 2022
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ఇసుక, మట్టి దోపడీ రుజువు చేసాతా... 
జనసేన ఇంచార్జ్ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ సవాల్

శతఘ్్న నూ్యస్: అవినీతి సమ్రాట్ లైన స్నియరులో ఎమె్మలీస్ 
తోట త్రిమూరుతాలు, ఎమె్మలే్య వేగుళళు జోగేశవారరావులు కలిస్ 
నియోజకవర్గాంల్ కోటాలోది సొము్మను దోపడీ చేసతాన్్నరని 
మాండపేట నియోజకవర్గ జనసేనపార్టా ఇాంచార్జీ వేగుళళు 
లీలాకృష్ణ  విమరి్శాంచారు. ఆయన మాటాలోడుతూ ఎమె్మలీస్, 
ఎమె్మలే్యలు కుమ్మకె్కా అవినీతి రాజకీయాలు చేస్తా తమపై 
బురద చలులోతూ, నోరు వుాంది కద్ అని ఇషటామొచిచేనటులో 
మాటాలోడితే పడటానికి ఎవరూ స్దధిాంగా లేరని హితవు 
పలికారు. తనపై ఎమె్మలీస్ తోట చేస్న వా్యఖలపై తీవ్ర 

సథియల్ ధవాజమెత్తారు. త్ను జోగేశవారరావు సదరులమని తమ మధ్య మా్యచ్ ఫికిస్ాంగ్ ఉాందని 
తోట ఆరోపాంచారని వాసతావానికి వేగుళళు ఇాంట పేరు తప్తే జోగేశవారరావుకు తనకు ఎలాాంట 
బాంధుతవాాం లేదని స్షటాాం చేసరు. ఏన్డు జోగేశవారరావును అన్నయ్య అని కూడా త్ను పలవలేదని 
ఇాంకా ఆ మాటకొసేతా తోటనే అన్నయ్య అాంటూ ఇప్టకీ సాంభోదిసతానని పేర్కాన్్నరు. అసలు 
కుమ్మకుకా రాజకీయాలు చేసతాాంది ఇరువురు అని ఆరోపాంచారు. 2017 నుాండి రాండేళలో పాటు త్ను 
వైఎసస్ర్స్పీ ఇాంచారిజీగా ఉాండగా అప్ట ఎమె్మలే్య వేగుళళు తనను ఎనో్న వేధిాంపులకు గురిచేసరని, 
తనపై అక్రమాంగా 12 కేసలు ఎమె్మలే్య వేగుళళు బన్యాంచారని పేర్కాన్్నరు. పైగా ప్రజా 
పోరాటాలను చేస్న తనపై రౌడీ ష్టు వేశారని అలాాంట రాజకీయ ప్రధ్న ప్రత్యరిథి జోగేశవారరావుకు 
తనకు లిాంకులు పెటటాడాంపై తీవ్ర సథియల్ ధవాజమెత్తారు. కేవలాం మాండపేట నియోజకవర్గాంల్ 
జనసేనకు ఉన్న ఆదరణ, తనపై ప్రజలు చూపుతున్న అభిమానాం చూస్ ఓరవాలేక తనను ఆరిథికాంగా 
దబ్బ తీయాలని తనపై కుట్ర పన్్నరని ఆరోపాంచారు. వచేచే ఎని్నకల్లో ఓటమి భయాంతో జనసేన 
ఉాంట్ తమకు రాజకీయ భవిష్యత్ ఉాండదని భావిాంచి పథకాం ప్రకారాం ఇదదారు ఒకటయా్యరని 
ఆరోపాంచారు. ఇదదారు కలిస్ కోటాలోది రూపాయల దోచుకుాంటున్్నరని విమరి్శాంచారు. ఇదదారు 
కలిస్ అవినీతి చేస్తా ఊక విమర్శలు చేసకుాంటున్్నరని ఆరోపాంచారు. గాడిద గాడిద అాంటూ 
విమర్శలు చేసకుాంటూ గాడిదకు నెమర లేని విధాంగా వీరిదదారూ నెమరకుాండా ప్రజా సొము్మ 
దిగమిాంగుతున్్నరని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. గతాంల్ రూ 15 కోటులో ఇసకల్ తోట దోచేసరని 
ఆరోపాంచి న్న్ హైడ్రామా చేస్న ఎమె్మలే్య వేగుళళు తనకు వాటా వసతాాండటాంతో మౌనాం 
వహిాంచారని ఆరోపాంచారు. త్తపూడిల్ ఎస్.స్.ల పేరిట ప్రతి రోజు వేలాది ఇసక అక్రమాంగా 
తరలిసతాాండగా ఎమె్మలే్య వేగుళళు నోరు మెదపడాం లేదని దీని వెనుక ఇదదారికీ రోజు రూ 30 లక్లు 
జేబుల్లో వెళ్తున్న మాట వాసతావాం కాద్ అాంటూ ప్రశ్నాంచారు. కేశవరాం చెరువా అక్రమ మటటా 
తవవాకాలు చేపడితే ఎాందుకు ప్రశ్నాంచడాం లేదని పేర్కాన్్నరు. ఇలా నియోజకవర్గ పరిధిల్ పెదదా 
ఎతుతాన ప్రజా ధనాం దోచుకుాంటున్్నరని ఆరోపాంచారు. త్ను చేస్న అని్న ఆరోపణలు రుజువు 
చేసతానని సవాల్ చేశారు. ద్వారపూడి రహద్రి నిరా్మణాంకు సాంబాంధిాంచి తోట కాాంట్రాకుటార్ నుాండి 
కమిషన్ అడిగన ఆరోపణలకు త్ను కటుటాబడి ఉాంటానని స్షటాాం చేశారు. దీని్న సవాయాంగా ఆ 
కాాంట్రాకటార్ తనను చెపా్రని పేర్కాన్్నరు. అని్న అవినీతి ఆరోపణలపై బహిరాంగ చరచే వేదిక 
ఏరా్టు చేసేతా త్ను స్దధిాంగా ఉన్నటుటా పేర్కాన్్నరు. తనను కిాంచ పరేచేలా సథియ కోసాం తోట వెాంపరులో 
పడుతున్్నరని త్ను వారిదదారి కాంట్ ఆరిధికాంగా చాలా చిన్నవాడినని, సమాను్యడినని పేర్కాన్్నరు. 
70 కోటలో రూపాయలతో ఎమె్మలీస్ పదవి కొనే సథియ తనది కాదన్్నరు. ఇదదారి వయసస్ 67 కు 
చేరుతుాందని తనకు 47 ఏళ్ళు మాత్మేనని త్ను వారికన్్న చిన్నవాడనే నని పేర్కాన్్నరు. త్ను, 
తన అనుచరులు ఎవరైన్ తపు్ చేస్నటులో రుజువైతే ఎలాాంట చర్యలకైన్ స్దధిాంగా ఉాంటామని 
సవాల్ విస్రారు. విచారణ, దరా్యపుతా చేపటటా తపు్ చేసేతా దాండిాంచే అధికారాం ప్రభుతవాాంకు ఉాంటుాందని 
చెపా్రు. మాండపేట ప్రజలు అని్న ట్రికుకాలు గమనిసతాన్్నరని ప్రజా క్షేత్ాంల్ రాబోయ్ ఎని్నకల్లో 
తగన జవాబు ఇసతారని పేర్కాన్్నరు. ఇప్టకైన్ లాలూచీ రాజకీయాలు మనుకోవలాని హితవు 
పలికారు.

శ్రీకాకుళం జనసేన పార్టి కారాయులయంలో 
పత్రికా సమావేశం

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాకుళాం జిలాలో, జనసేన పార్టా కారా్యలయాంల్ నిరవాహిాంచిన 
పత్రికా సమావేశాంల్ ఆమద్లవలస జనసేన పార్టా నియోజకవర్గ ఇాంచారిజీ 
పేడాడ రామ్్మహన్ రావు మాటాలోడుతూ అయా్య జగనో్మహన్ రడి్డ మీకు జనసేన 
న్యకులు అాంట్ ఎాందుకు అాంత భయాం మీరు చేసే ఇసక దాంద్లు మరియు 
మీరు ఇచిచేన హామీలు మరి ముఖ్యాంగా మీరు ఆమద్లవలస నడిబొడు్డన మీరు 
షుగర్ ఫా్యకటార్ని తెరిపసతానని ఇచిచేన హామీని ఎకకాడ నిలదిసతారని హుటాహుటన 
తెలలోవారు జామున 5 గాంటలకి పోలీస్ లని పాంప అరస్టా చేశారు. జగనో్మహన్ అరస్టా 
లతో మీరు మమ్మలి్న అపగలరేమ్ గాని ప్రజల పవన్ రావాలి పాలన మారాలి అనే 
బలమైన సవారాని్న మీరు మారచేలేరని పేర్కాన్్నరు.
పాతపట్నాం ఇాంచారిజీ గేదల చైతన్య మాటాలోడుతూ వాంశధ్ర నిరావాస్తుల 2013 
భూ పరిహార చటటాాం ప్రకారాం ఎాందుకు న్్యయాం చేయలేదని ప్రశ్నాంచారు.
అలాగే ఎచెచేరలో నియోజకవర్గ న్యకుడు, రాష్ట్ర కార్యనిరవాహణ వైస్ ప్రెస్డాంట్ డా 
విశవాక్షేణ్ మాటాలోడుతూ శ్రీకాకుళాం జిలాలో కోడి రామూ్మరితా సేటాడియాంల్ నిరవాహిాంచిన 
అమ్మఒడి మూడవ విడత నిధుల విడుదల కార్యక్రమాంల్ ధరా్మన ప్రసదరావు 
మరియు ముఖ్యమాంత్రి జగన్ మ్హన్ రడి్డ పలలోల కోసాం నిరవాహిాంచిన సభల్ 
రాజకీయాలు ఏాంటని విశవాకేస్న్ మాండిపడా్డరు. ఉద్దానాం సమస్య బయటకి 
రావడానికి కారణాం జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ ని మర్కకాసరి గురుతా 
చేశారు. అలాగే పాదయాత్ సమయాంల్ ఎచెచేరలో నియోజకవరా్గనికి చేస్న 
హామీలల్ బుడగుటలో పాలెాం ఫిష్ాంగ్ హార్బర్, సథినికులకు ఉదో్యగాలు నెరవేరచేమని 
మర్కసరి గురుతా చేశారు.
అనాంతరాం టెకకాలి నియోజకవర్గ ఇాంచారిజీ కణితి కిరణ్ మాటాలోడుతూ గతాంల్ 
టెకకాలి నియోజకవర్గ పాదయాత్ల్ భాగాంగా జగన్ హామీ ఇచిచేనటుటా 1108 జీ.ఓ 
ఎాందుకు రదుదా చేయలేదు మరియు రైతులు, గ్రామసథిలు, ఉద్యమ కారులు మీద 
పెటటాన కేస్ లు ఎాందుకు ఎతితావేయలేదు, ఉతతార ఆాంధ్ర సృజల స్రవాంతి కోసాం వచేచే 
బడజీట్ ల్ ఎని్న నిధులు కేటాయసతాన్్నరో ఎాందుకు చెప్లేక పోయారని డిమాాండ్ 
చేశారు.
ఎచచేరలో నియోజకవర్గ న్యకులు అరుజీన్ భూపతి మాటాలోడుతూ నియోజకవర్గాంల్ 
ఉన్న 29 ఫా్యకటార్ల్లో సథినికులకే 75 శాతాం ఉదో్యగాలు ఇసతామని జగన్ మ్హన్ 
రడి్డ ఇచిచేన హామీ ఏమైాందని నిలదీశారు. అలాగే తోటపలిలో రిజరావాయర్ నీరు 
న్లుగు మాండలాలకి అాందక పోవడాం వలలో రైతులు పడుతున్న ఇబ్బాందులు మీకు 
పటటావా అని నిలదీయడాం జరిగాంది. మడు్డవలస రిజరావాయర్ ద్వారా వసతాన్న 
నీరు జి.స్గడాాం లావేరు మాండలాల్లో ఉన్న రైతులకు ఏమాత్ాం కూడా అాందడాం 
లేదు సమారు 4800 మాంది రైతులు ఈ కాలువ ప్రకకానే పలాలు ఉాండి కూడా 
వరాషాధ్రాం మీద ఆధ్రపడే పరిస్థితి ఉాంది ఇది మీకు కనబడుట లేద్? అని 
నిలదీయడాం జరిగాంది.

కైకలూరులో దూసుకుపోతున్న జనసేన
శతఘ్్న నూ్యస్: కైకలూరు, జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ చెప్న విధాంగా పాండగలాగ మొదలైన 
10వ రోజు జనసేన పార్టా క్రియాశీలక సభ్యత కిటలో పాంపణీల్ భాగాంగా కలిదిాండి మాండలాం 
ఎస్.ఆర్.ప అగ్రహారాం నలలోగపుల చలపతికి కిటుటా అాందచేయడాం జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాంల్ 
జనసేనపార్టా రాష్ట్ర న్యకులు, కృష్్ణ జిలాలో కార్యవర్గాం, కైకలూరు నియోజకవర్గ న్యకులు, 
కలిదిాండి మాండల కార్యవర్గాం తదితర జనసైనికులు, జనసేన అభిమానులు పాల్్గనడాం జరిగాంది. 
ఈ సాందరభాాంగా జనసేన న్యకులు మాటాలోడుతూ 2024 సరవాత్రిక ఎని్నకల్లో పవన్ కళ్్యణ్ ని 
ముఖ్యమాంత్రిని చేయడమే లక్ష్ాంగా అాందరాం కలిస్ పని చేద్దామని అన్్నరు.

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

రైతుల రిలే నిరాహార దీక్షకు మద్దతుగా దందులూరు జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: దాందులూరు నియోజకవర్గాం, కొవవాలి గ్రామాంల్ రైతులకు ధ్న్యాం 
బకాయలు తక్ణమే చెలిలోాంచాలని కోరుతూ రైతులు చేపటటాన రిలే నిరాహార దీక్కు 
మదదాతుగా దాందులూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టా తరుపున మాంగళవారాం నియోజకవర్గ 
న్యకులు కొఠారు ఆదిశేషు సాంఘీభావాం తెలపడాం జరిగాంది. ఆయన మాటాలోడుతూ 
ఒకకా కొవవాలి గ్రామాంల్నే 19 కోటలో రూపాయల బకాయలు చెలిలోాంచవలస్ ఉాండగా, 8 
కోటులో మాత్మే చెలిలోాంచారు 2 నెలలు ద్టన్ ఎటువాంట కదలిక లేపోవడాంతో రైతన్నలు 
రిలే దీక్లు చేపటాటారని అన్్నరు. దాందులూరు జనసేన పార్టా నుాండి రైతుల తరుపున 
పోరాటాం చేసతామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాంల్ దాందులూరు నియోజకవర్గ ఐ.ట 
విభాగ కో ఆరి్డనేటర్ ఏనుగు రామకృష్ణ, నియోజకవర్గ న్యకులు రాాంకీ, పూజారి 
స్త్రాాం, ఇాంటూరి కృష్ణ, నేతి రామకృష్ణ పాల్్గన్్నరు.

జనసైనికుని కుటంబానికి ఆరిధికసాయం
బాధిత కుటంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందని మనోధైర్యూనినిచ్చిన బొలియసెట్టీ

శతఘ్్న నూ్యస్: తిరువూరు, 
జనసేనపార్టా అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ స్చనమేరకు 
మేరకు ఉమ్మడి కృష్్ణజిలాలో 
తిరువూరు నియోజకవర్గాంల్ 
తిరువూరు మాండలాం ఎర్రమాడు 
గ్రామముల్ జనసేనపార్టా 
కార్యకరతా మరియు ఎాంపీటీస్ 
అభ్యరిథి కోటపాట బోజా 

అకాల మరణాం చెాందడాం జరిగాంది. ఈ విషయాం తెలుసకున్న జిలాలో ఉపాధ్యక్షులు 
బొలియసెటటా శ్రీకాాంత్ స్ాందిాంచి జిలాలో అధ్యక్షులు బాండ్రెడి్డ రామకృష్ణకి తెలియజేస్ 
అధ్యక్షులు రామకృష్ణ స్చన మేరకు మాంగళవారాం జనసేనపార్టా తరుపున ఉమ్మడి 
కృష్్ణజిలాలో ఉపాధ్యక్షులు బొలియశెటటా శ్రీకాాంత్ చేతుల మీదగా మరణిాంచిన కోటపాట 
బోజా తలిలోకి 22000 వేలు ఆరిథిక సహాయాం అాందిాంచి నివాళ్లు అరి్ాంచడాం జరిగాంది. 
బొలియశెటటా శ్రీకాాంత్ మాటాలోడు కోటపాట బోజా జనసేనపార్టాల్ కీలకమైన పాత్ 
పోష్ాంచారు. అతని మరణాం వారతా పార్టాకి తీరని ల్టు కోటపాట బోజా మరణవారతా పార్టా 
న్యకులకు దిగ్రాభా్రాంతికి గురి చేస్ాంది. బోజాకి భార్య, ఇదదారు అబా్బయలు ఒక బాబుకి 
8 సాంవతస్రాలు రాండో అబా్బయ 6 సాంవతస్రాలు, కోటపాట బోజా కుటుాంబానికి 
జనసేనపార్టా అాండగా ఉాంటుాందని భరోస ఇవవాడాం జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాంల్ జిలాలో 
కార్యదరి్శ మానుబోలు శ్రీనివాసరావు, తిరువూరు మాండల అధ్యక్షులు పరస పులాలోరావు, 
గాంపాలగూడాం మాండల అధ్యక్షులు చిాంతలపాట వెాంకట కృష్ణ, ఏ. కొాండూరు మాండల 
అధ్యక్షులు లాకవతుతా విజయ్, నియోజకవర్గ న్యకులు ఉయు్యరు జయప్రకాష్, పగడాల 
లక్ష్మణరావు, వటటా కుాంట కృష్ణ, గనిపశెటటా ప్రసద్, పసపులేట రవీాంద్ర, పసపులేట 
సతీష్, య్సయ్య చిలక వినోద్, ముదుగుాండలో సయ, తోట హర్ష్, జరపాల రామకృష్ణ, 
నియోజకవర్గ న్యకులు మరియు గ్రామ న్యకులు పాల్్గన్్నరు.

ఇంటర్్మడియట్ ఫలితాలలో ఉత్తార్ణత 
సాధంచిన విదాయురుథులకు శుభాకాంక్షలు

శతఘ్్న నూ్యస్:  ఉమ్మడి ఖమ్మాం జిలాలో, 
ఇాంటర్్మడియట్ ఫలిత్లల్ ఉతీతార్ణత సధిాంచిన 
విద్్యరుథిలకు ఉమ్మడి ఖమ్మాం జిలాలో విద్్యరిథి విభాగాం 
కార్యనిరావాహక సభు్యడు గాంధాం ఆనాంద్ ప్రతి 
ఒకకా విద్్యరిథికీ శుభాకాాంక్లు తెలియజేసతాన్్నను. 
జనసేన విద్్యరిథి విభాగాం మీకు తోడుగా మీ తరఫున 
హకుకాల కోసాం మరియు విద్్యరిథి సమస్యల కోసాం 
పోరాడుతుాందని తెలియజేసతాన్్నను. జనసేన 
విద్్యరిథి విభాగాంతో పని చేయాండి సమాజ హితాం 
కోసాం మరిాంత బలాంగా కలిస్ పోరాడుద్ాం. 
అాంతేకాకుాండా ముాందు ముాందు చదువుల్లో 

మాంచిగా చదువుకొని మీ లక్షా్యలను చేరుకొని ప్రతి ఒకకా విద్్యరిథి ఉన్నత శఖరాలుగా 
ఎదగాలని జనసేన పార్టా విద్్యరిథి విభాగాం తరుపున తెలియజేసతాన్్నను. మీ లక్షా్యలను 
చేరుకునే విధాంగా కషటాపడి చదవాలి అపు్డు మీరు అనుకున్న సథియల్ ఉాంటారని 
తెలియజేసతాన్్ననని తెలిపారు.

నేరెళ్ళ సురేష్ జన్మదిన వారోతస్వాలలో 
భాగంగా రోగులకు పండులు పంపణీ

శతఘ్్న నూ్యస్:  గుాంటూరు, 
జనసేన పార్టా గుాంటూరు నగర 
అధ్యక్షులు నేరళళు సరేష్ జన్మదిన 
వారోతస్వాలల్ భాగాంగా 
గుాంటూరు నగర కమిటీ 
కార్యదరు్శలు, కార్యనిరావాహక 
కార్యదరు్శలు అయన గుాండాల 
శ్రీనివాసరావు, బొడు్డపలిలో 
రాధ్కృష్ణ, కొర్రాశ్రీను న్యక్ 
ల ఆధవార్యాంల్ మాంగళవారాం 

మధ్్యహ్నాం అమరావతి రోడ్ ల్ని ఫీవర్(ఐడియా) హాస్్టల్ నాందు రోగులకు పాండులో 
పాంపణీ చెయ్యటాం జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాంల్ అన్నద్స వెాంకట సబా్బరావు, స్ద్ 
న్గరాజు, సమి ఉదయ్, పులలోాంశెటటా ఉదయ్, పావులూరి కోట్శవారరావు, బాండారు 
రవీాంద్ర, కారుమాంచి చాంద్రబాబు న్యుడు, తోట కారితాక్, తిరుమలశెటటా కిటుటా, అబు్బ 
న్గరాజు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

బోర్డ్ మీట్ంగ్ న్ నిర్వహంచిన “అంజనీపుత్ర 
చిరంజీవి వాకర్స్ కలుబ్”

శతఘ్్న నూ్యస్: విజయనగరాం, అాంజనీపుత్ చిరాంజీవి వాకర్స్ కలోబ్ ఆధవార్యాంల్ మాంగళవారాం 
ఉదయాం, బాలాజీ జాంక్న్ వదదానున్న అాంబేదకార్ సమాజిక భవనాంల్ కార్యవర్గ సమావేశాని్న 
నిరవాహిాంచారు. ఈ సమావేశాం గూరిచే వాకర్స్ కలోబ్ అధ్యక్షులు త్్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) 
మాటాలోడుతూ జులై నెలల్ చేయబోయ్ కార్యక్రమాలపై కొని్న తీరా్మన్లు చేసమని, ముఖ్యాంగా 
జులై ఒకటవ తేదీన వైదు్యల దినోతస్వాని్న, జులై పదమూడవ తేదీన వాకర్స్ ఉద్యమకారులు 
తోష్నివాలా వారి జయాంతి సాందర్బాంగా మరియు ఇాంటరే్నషనల్ ప్రెస్డాంట్ ఎన్.వి సబా్బరడి్డ 
విజయనగరాం సాందర్శన ఉన్న సాందర్బాంగా, డిస్్రాక్టా-102 గవర్నర్ ప. జి గుపాతా పలుపు మేరకు 
నడకపోటీలను నిరవాహిసతాన్్నమని, ఇవియ్ కాక వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి బోరు్డ 
సభు్యలాంత్ నిర్ణయాంచారని తెలిపారు. కలోబ్ అధ్యక్షులు త్్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) అధ్యక్తన 
జరిగన ఈ సమావేశాంల్ బోర్్డ ఆఫ్ డైరకటార్స్ డాకటార్ ఎస్. మురళి మ్హన్, ల్పాంట కళ్్యణ్, 
చెలూలోరి ముత్్యల న్యుడు, కలోబ్ సభు్యలు ముకికా కుమార్, చాందక రాజారాయ్, పటూ్నరు 
ఆనాంద్ పాల్్గన్్నరు.

మంత్రాలయంలో జనసేన ప్రచారం
శతఘ్్న నూ్యస్:  మాంత్రాలయాం 
నియోజకవర్గాం, కౌత్ళాం 
మాండలాం పరిధిల్ని 
కొాంత మాంది రైతులతో 
మాంత్రాలయాం నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకులు పాంత 
నరస్ాంహులు కలిస్ పార్టా 
స్ద్ధిాంత్లను, మేనిఫెసటాను 
వారికి వివరిాంచి ముాందు 
ముాందు జనసేన పార్టా 
చేయబోయ్ అాంశాలను 
వారితో చరిచేాంచడాం 
జరిగాంది. ప్రసతాతాం 
నిత్్యవసర సరుకుల ధరల 
విషయాలను, పెాంచిన డీజిల్ 

పెట్రోల్ రేటులో వివరిస్తా ముాందు ముాందు పార్టా చేయబోయ్ అాంశాలను వారితో చరిచేాంచడాం 
జరిగాంది. అలాగే కార్యక్రమాంల్ మాండల జనసైనికులు కూడా పాల్్గన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మైనార్టి ముసలుంలన్ జగన్ ప్రభుత్వం మోసం 
చేసుతాంది

శతఘ్్న నూ్యస్: ఆత్మకూరు, ఆాంధ్రప్రద్శ్ ముఖ్యమాంత్రి జగన్ 
మ్హన్ రడి్డ మైన్ర్టా ముస్లోాంలకు మ్సాం చేస్ాందని ఆత్మకూరు 
నియోజకవర్గాం జనసేన పార్టా న్యకులు మరియు అనాంతసగరాం 
మాండలాం జనసేన పార్టా అధ్యక్షులు షేక్ మహబూబ్ మసతాన్ పత్రిక 
విలేకరులతో మాటాలోడుతూ దుల్హన్ పథకాం అమలు చేయడానికి 
ప్రభుతవాాం దగ్గర అ నిధులు లేవని ప్రభుతవా అధికారులు హైకోరుటాకు 
చెప్డాం జరిగాంది. జగన్ రడి్డ చేతకాని పరిపాలనకు నిదర్శనమని 
మసతాన్ మాండిపడా్డరు. జగన్ రడి్డ జగన్ రడి్డ ప్రతిపక్ాంల్ ఉన్నపు్డు 
ఇపు్డున్న టడిప ప్రభుతవాాం ముస్లోాంలకు దుల్హన్ పథకాం కిాంద 50 
వేలు ఇసేతా 2019ల్ మేము అధికారాంల్కి వచిచేన వెాంటనే లక్ 
రూపాయలు దుల్హన్ పథకాం కిాంద ముస్లోాం మైన్ర్టాలకు ఇసతాను 
అని చెప్డాం జరిగాంది. అధికారాంల్కి వచిచే మూడు సాంవతస్రాల 

తరావాత ఇపు్డు మా దగ్గర దుల్హన్ డబు్బలు లేవు ఇవవాలేను అని చెప్డాం సరికాదని 
90 శాతాం ముస్లోాం ఓటలోతో ముఖ్యమాంత్రి అయన జగన్ మ్హన్ రడి్డ ఈరోజు మాట 
తప్డాం మడమ తిప్డాం అనడానికి నిదర్శనాం. మూడు సాంవతస్రాలు పూరతాయ పథకాం 
తీసేయడాం ముస్లోాంలకు అవమానిాంచడాం అని తెలియజేశారు. అద్విధాంగా యువత 
ఉపాధి స్థిరపడేాందుకు సవాయాం ఉపాధి కిాంద ఐదు లక్లు ఇసతాను అన్్నరు, ఇాంకా 
ముస్లోాం మస్ద్ మౌసనలోకు ఇమామలోకు గౌరవ వేతనాం కిాంద పదిహేను వేలు ఇసతాను 
అన్్నరు. ముస్లోాం మైన్ర్టాల్ ప్రమాదవశాతుతా చనిపోతే 5 లక్ రూపాయలు ఇసతానన్్నరు. 
హజ్ యాత్కు యాత్కు వెళ్లో ముస్లోాంలకు ఆరిథిక సయాం అాందిసతామని అన్్నరు. ఎని్న 
హామీలు ఇచిచే ఏది కూడా ముస్లోాం మైన్ర్టాలకు ఇవవాకపోవడాం వైస్పీ ప్రభుతవాాం చేతకాని 
అద్విధాంగా రాబోయ్ ఎని్నకల్లో అని్న వరా్గల ప్రజలు బుదిధి చెపాతారని అన్్నరు.

కోడుమూరు జనసైనికుల ఆత్్మయ సమావేశం
శతఘ్్న నూ్యస్:   నియోజకవర్గాంల్ని పసపల గ్రామాంల్ జనసేన పార్టా బల్పేత దిశగా 
కార్యకరతాలకు జనసేన న్యకులు దిశా నిరేదాశాం చేయడాం జరిగాంది. జనసేన న్యకులు 
మాటాలోడుతూ మన జిలాలోల్ జరిగన కౌలు రైతు సభ విజయవాంతాంగా జరిగాందని 
అన్్నరు. ఇలాగే ప్రతి ఒకకారూ పార్టా పటలో నిబదధితో ఉాంటూ పార్టా అభివృదిధి కోసాం పని 
చేయాలన్్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, పార్టా స్ద్దాాంత్లను ప్రజల్లోకి తీసకెళ్లోలని 
అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమాంల్ కోడుమూరు నియోజకవర్గ న్యకులు ఆకెపోగు రాాంబాబు, 
కృష్ణ బాబు, కైసర్, రాజు జనసేన న్యకులు శ్రీనివాస్ రడి్డ, వై బజారి, పసపుల గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్్గనడాం జరిగాంది.

నరసన్నపేటలో క్రియాశీలక సభయుత్వ కిటలు పంపణి
శతఘ్్న నూ్యస్: నరసన్నపేట 
నియోజకవర్గాంల్ నడుపురి 
తిరుపతిరావు ఆదవార్యాంల్ 
క్రియాశీలక సభ్యతవా కిటులో పాంపణి 
చేయడాం జరిగాంది. జనసేన 
న్యకులు మాటాలోడుతూ జనసేనను 

బల్పేతాం చేయాలని చెప్డాం జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాంల్ జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనడాం జరిగాంది.

ఎస్.లింగాలవలసలో జనసేనకు జననీరాజనాలు
శతఘ్్న నూ్యస్: పలెలో పలెలోకు జనసేన పార్టా కార్యక్రమాంల్ భాగాంగా ఆరో రోజు మాంగళవారాం 
గజపతి నగరాం మాండలాం, ఎస్.లిాంగాల వలసల్ గజపతినగరాం జనసేన పార్టా స్నియర్ 
న్యకులు మర్రాపు సరేష్ పలెలో పలెలోకు జనసేన కార్యక్రమాంల్ భాగాంగా ఇాంటఇాంటకి 
జనసేన స్ద్దాాంత్లతో కూడియున్న కరపత్రాలను పాంచుతూ, జనసేన స్ద్దాాంత్లను 
ప్రజలకు తెలియజేస్తా చేసరు. ఈ సాందర్బాంగా అయన మాటాలోడుతూ ఏ గ్రామానికి 
వెళిలోన్, ఏఇాంటకి వెళిలోన్ జనసేనకు జననీరాజన్లు పలుకుతున్్నరని, ముఖ్యాంగా 
యువత నుాండి, మహిళలు నుాండి, మరియు వృదుధిలు నుాండి జనసేనకు ఒకకాసరి 
అవకాశాం ఇద్దాాం, అని్న పార్టాలను చూసాం ప్రజలకు చేసేాంద్మి లేదు అని ఇప్ట వరకు 
పాలిాంచిన ప్రభుత్వాలపై దుయ్యబటటాడాం ప్రజల్లో వచేచే మారు్కు సాంకేతమని అన్్నరు. 
ఇద్ ఉత్స్హాంతో ప్రజల్లోకి మరిాంత బలాంగా వెళ్తామన్్నరు. కార్యక్రమాంల్ జనసేన పార్టా 
స్నియర్ న్యకులు ఆద్డ మ్హనరావు, మిడత్న రవికుమార్, పాండు, కుమిలి ద్లి 
న్యుడు, కడమల శ్రీను, హర్ష్ న్ని, చలాం, పెనుమజిజీ ఆదిన్రాయణ, పారాది గణేష్, 
పైల శ్రీను, కునుకు ఈశవారావు, మిరితాపాట సరేష్, సరికి శ్రీను తదితరులు పాల్్గన్్నరు. 

విదాయురుథులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరలుక్షష్య వైఖరి

శతఘ్్న నూ్యస్: మదనపలెలో, ఒక పకకా 10వ 
తరగతి, ఇాంటర్్మడియ్ట్ ఫలిత్లల్ గత 20 
సాంవతస్రాలల్ ఎపు్డూ లేనాంత ద్రుణమైన 
ఫలిత్లు. ఇపు్డు ప్రభుతవాాం 1.62 లక్ల 
ఇాంటర్్మడియట్ విద్్యరుథిల భవిష్యతుతా అయన 
ఉచిత పాఠ్య పుసతాకాల ముద్రణకు కేవలాం రూ.18 
కోటులో లేక నిలిపవేశారు. ఇాంటర్ విద్్యమాండలి 
దగ్గర రూ.80 కోటులో మీ ఆరా్బటమైన ‘న్డు – 
నేడు’ కు ఖరుచే పెటటా, ఇాంకా వేరే అవసరాలకు 
రూ.100 కోటులో మళిలోాంచి ఇపు్డు పలలోల ఉచిత 

పాఠ్య పుసతాకాలకు నిధులు లేక ఆపేసతాన్్నరు. జూలై 1వ తేదీ నుాండి కాలోసలు ప్రారాంభాం 
ఇాంత వరకు ముద్రణ లేదు. రాష్ట్రాంల్ విద్్య వ్యవసథిను జగన్ ప్రభుతవాాం ఏ విధాంగా న్శనాం 
చేసతాాందో అరదాాం అవుతుాంది. వెాంటనే విద్్యరుథిలకు ఉచిత పాఠ్యపుసతాకాలు ముద్ాంచి పాంపణీ 
చేయాలని జనసేన పార్టా తరపున డిమాాండ్ చేసతాన్్నమని జనసేన చితూతారు జిలాలో ప్రధ్న 
కార్యదరి్శ ద్రాం అనిత అన్్నరు.

ప్రజల పటలు సాన్భూతి ఉంటే ప్రజలకు నాయుయం చెయయుండి
శతఘ్్న నూ్యస్: కురుపాాం నియోజకవర్గాం, 
జియ్యమ్మవలస మాండలాం అలమాండ 
పాంచాయతీల్ చిన్నతోలమాండ గ్రామాం 
మాంచి నీట సదుపాయాం లేక అలానే ఆ 
గ్రామాం వెళ్లోటకు రోడు్డ సదుపాయాం 
లేక పలలోలు చదువుకోడానికి స్కాల్ 
బిలి్డాంగ్ లేక ఒక పూరిపాకల్ సమారు 
70 మాంది పలలోలకు చాలా సాంవతస్రాల 
నుాంచి అాందుల్ చదువు చెపుతాన్నటులో ఆ 

గ్రామానికి ఇాంటాంటా రేషన్ సరుకులు వాళళు ఊరిల్కి వెళళుటాం లేదు వాళ్ళు సమారు 
2 కిల్మీటరులో నడిచి వచిచే అకకాడ తీసకొని ఇాంటకి వెళ్లోలిస్న పరిస్థితి అని చిాంతోలు 
మాండ గ్రామసతాలు ఆవేదన వ్యకతాాం చేసతాన్్నరు. వైస్పీ ప్రభుతవాాం వచిచే మూడేళ్లో 
గడిచిన్ సథినిక ఎమె్మలే్య ఆ గ్రామానికి ఎటువాంట అభివృదిధి చెయ్యలేదని జనసేన పార్టా 
న్యకులకు నేరుడుబిలిలో వాంశీ, రాజేష్, రాంజిత్, భార్గవ్ తెలియపరిచారు. దీని మీద ఆ 
గ్రామానికి సాంబాంధిాంచిన పనులని్నటనీ ఇప్టకైన్ శ్రదధివహిాంచి సథినిక ఎమె్మలే్య కళ్ళు 
తెరిచి కురుపాాం నియోజకవర్గాంల్ ప్రతి గ్రామాంల్ ఇద్ పరిస్థి కనిపసతాాంది కాబటటా మీకు 
ప్రజల పటలో సనుభూతి ఉాంట్ మీరు ప్రజలకు న్్యయాం చెయ్యాండి, లేకుాంట్ కురుపాాం 
నియోజకవర్గాం జనసేన పార్టా న్యకులు మీ అసమరథి పాలనని తీవ్రాంగా కాండిసతాన్్నాం 
అని తెలిపారు.
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