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విశాఖ పెట్టు బడుల సదస్సు అంకెల గారడీ... 
అభూత కల్పన...

• ప్రారంభమైన కంపెనీలనే మళ్లీ ప్రారంభిస్తున్నట్టు చూపారు
• సదస్సుకి వచ్చిన రిలయన్సు అధినేత శ్రీ ముకేష్ అంబానీ ఏం హామీ ఇచ్చిరు?
• ఈ అభూత కల్పనల్్న జనసేన పార్టు తప్్పబడుతంది
• రూ.13 లక్షల కోటలీ పెట్టుబడులంటూ అబద్దాలు చెబుతున్్నరు
• రాజధాని లేని రాష్టం.. న్యకత్ం లేని ముఖ్యమంత్రి పెట్టుబడిద్రుల్లీ నమ్మకం ఎలా కల్గిస్తురు
• సీ ఫుడ్ జాబితాల్ ఏకంగా గుడులీ కూడా కల్పేసి భార్గా ఎగుమతులు చేశామంటూ లెక్కలు చెబుతున్్నరు
• ఐటీ శాఖ మంత్రి కోడి గుడుడు కథలకు ఇది కొనస్గింప్
• రాజమండ్రి మీడియా సమావేశంల్ జనసేన పార్టు పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలీ మనోహర్
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖల్ జరిగిన పెట్టుబడుల సదస్సు అంతా అంకెల గారడీ.. ప్రజల్్న మోసం చేసే అభూత కల్పనల 
కార్యక్రమం అని జనసేన పార్టు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలీ మనోహర్ గారు స్పషటుం చేశారు. రూ. 
13 లక్షల కోటలీ పెట్టుబడులు వస్తున్్నయని చేసిన హడావిడి మొతతుం మోసపూరితమన్్నరు. ప్రజల్్న మభ్యపెటటుడం, 
అంకెల గారడీత యువతల్ ఆశలు రేకెత్తులా చేస్తున్న తప్్పడు ప్రచ్రాలను జనసేన పార్టు పక్షాన తప్్పబడుతున్్నమని 
తెల్పారు. ఎని్నకల ముందు జగన్ వసేతునే జాబ్సు వస్తుయని నమి్మంచ్ యువతను మోసం చేశారు. రాజధాని లేని రాష్టం.. 
న్యకత్ం లేని ముఖ్యమంత్రి.. ఎవ్రిల్ నమ్మకం కల్గిస్తురని ప్రశ్నంచ్రు. అమరావతి కలను చంపేశారని, 
ఈ ప్రభుత్ం మీద పెట్టుబడిద్రులకు ఏ విధంగా నమ్మకం కలుగుతుందో చెపా్పలని డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం 
రాజమండ్రిల్ మీడియా సమావేశం నిర్హంచ్రు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ న్దండలీ మనోహర్ గారు మాట్లీడుతూ “రాష్ట 
ప్రభుత్ం విశాఖల్ పెట్టుబడుల సదస్సు.. రాష్టంల్కి లక్షల కోటలీ పెట్టుబడులు వస్తుయని చెబిత్ రాష్టంల్ ఒక మంచ్ 

వాతావరణం కల్్పంచ్లన్న ఉద్దాశంత పెట్టుబడిద్రులను ఆకరి్షంచ్లన్న ఉద్దాశంత రండు రోజులపాట్ ఆ సదస్సుపై రాజకీయపరమైన విమర్శలు చేయరాదని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నిర్ణయం 
తీస్కున్్నరు. జనసేన పార్టు మొదటి నుంచ్ రాష్టంల్ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరేచిందుకు ఇన్్సటుర్ ఫ్ండీలీ వాతావరణం ఉండాలని కోరుకుంటంది. ఎని్నకల ముందు ఇతర ద్శాలకు వెళ్లీన 
సమయంల్ కూడా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రాష్టంల్కి ఎంత మంది పారిశ్రామికవేతతులను ఆహా్నించ్రు. యువతకు ఉపాధి కల్్పంచే విధంగా ముందుకు వెళ్లీలన్నద్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆల్చన. 
అలాంటి సమయంల్ పారిశ్రామికవేతతులను గౌరవించ్ వారు రాష్టంల్ పెట్టుబడులు పెట్టులని జనసేన పార్టు ఆకాంక్ంచ్ంది. అయిత్ ప్రభుత్ం రండు రోజుల పాట్ రూ.175 కోటలీ ప్రజాధన్ని్న వృథా 
చేసి అంకెల గారడీ చేసి రాష్ట ప్రజల్్న మోసం చేసింది. ఎని్నకల ముందు జగన్ వసేతు ఉదో్యగాలు వస్తుయని.. పారిశ్రామికవేతతుగా ఆయనకున్న అనుభవంత ఇతర ద్శాల నుంచ్ పెట్టుబడులు తెస్తురని 
ప్రజలు నమా్మరు. న్లుగేళలీ పాలనల్ అలాంటి ప్రయతా్నలు ఏమీ జరగలేదు. ఇప్్పడు చ్వరోలీ ప్రజాధనం వృధా చేసి స్ధించ్ంది ఏంటి?
• ముఖ్యమంత్రి అవగానే రిలయన్సు మీద కక్ష తీరుచికున్్నరు
శ్రీ జగన్ రడిడు ముఖ్యమంత్రి అవగానే ద్శంల్నే అతిపెదదా కారో్పరేట్ కంపెనీ రిలయన్సు మీద కక్ష కట్టురు. తిరుపతిల్ రూ.15 వేల కోటలీ పెట్టుబడులు పెడతామని వారు చేస్కున్న ఒప్పంద్ని్న రదుదా 
చేశారు. వారికి కేట్యించ్న భూమి కూడా వెనకి్క తీసేస్కున్్నరు. అద్ రియలయన్సు కి సంబంధించ్న వారికి రాజ్యసభ సీట్ ఇచ్చిరు. మొన్న శ్రీ ముకేష్ అంబానీ విశాఖ వచ్చిరు. ఆయన రాష్టంల్ 
పెట్టుబడులు పెడతామని ఎక్కడైన్ తన ప్రసంగంల్ చెపా్పరా? పెట్టుబడి ప్రణాళ్కలు ఏమైన్ చూపారా? అలాంటిద్మీ లేదు. ఈ విషయాని్న ప్రజలు గురితుస్తున్్నరు. కీలీన్ ఎనర్జీ, హైడ్రో ఎనర్జీ, రను్యవబుల్ 
ఎనర్జీ గురించ్ అదు్తంగా భారత ద్శంల్నే ఏ రాష్టం చేయని విధంగా ముందుకు దూస్కువెళ్తున్్నమని ముఖ్యమంత్రి చెపా్పరు. హైకోరుటు ఈ విషయంల్నే కద్ అక్ంతలు వేసింది. రాయలసీమల్ 
సోలార్ ఎనర్జీ సంస్థలకు డబుబులు చెల్లీంచకుండా రండున్నరేళ్లీ ఇబబుందిపెడిత్.. వారు హైకోరుటును ఆశ్రయిసేతు.. హైకోరుటు వారికి బిలులీలు కిలీయర్ చేయమని చెప్పంది. అట్వంటిది ఈ రోజున కొతతు 
ఒప్పంద్లు చూపంచుకుంట్న్్నరు. ఇందుల్ వేటికీ పరా్యవరణ కిలీయరనుసులు లేవు. ఎగువ సీలేరు, దిగువ సీలేరుల్లీనే కేట్యింప్లు చేశారు. ఏజెనీసు ప్రాంతాల్లీ పరా్యవరణ అనుమతులు వస్తుయా? 
ఎవరి్న మభ్యపెడుతున్్నరు? అద్నీకి అక్కడ ఇచేచిశాం.. త్రల్నే రూ. 70 వేల కోటలీ పెట్టుబడులు వస్తున్్నయని ప్రకటనలు చేస్కుంట్ంటే వాటి గురించ్ ప్రస్తువించ్ల్సు వసోతుంది.
• ఐటీ మంత్రి కోడి గుడుడును మరిచిపోలేకపోతున్్నరు
ఐటీ శాఖ మంత్రి కోడి గుడుడును మరిచిపోలేకపోతున్్నరు. వారి శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటనల్ సీ ఫుడ్ ల్ కోడి గుడలీను కూడా కల్పేశారు. సీ ఫుడ్ అంటే చేపలు, రొయ్యలు అని మనకు తెలుస్. మరి 
కోడి గుడుడు ఆ జాబితాల్కి ఎలా చేరింది? భారతద్శంల్నే సీ ఫుడ్ ఎక్సు పోరుటుల్ రాష్టం నంబర్ వన్ స్్థనంల్ ఉందని చెబుతున్్నరు. ఇట్వంటి మంత్రులు, శాఖల్్న ముందుకు తీస్కువెళ్తున్్నరు.
* ఉత్పతితు ప్రారంభించ్న కంపెనీలను కొతతుగా చూపస్తున్్నరు
విశాఖ సదస్సుని మరింత ల్తుగా చూసేతు ఫిబ్రవరిల్ జరిగిన సేటుట్ ఇన్్స్టు మెంట్ ప్రమోషన్ బోరుడు మీట్ ల్ ఎనీటుపీసీ రూ. లక్షా 17 వేల కోట్లీ 2027 న్టికి రాష్టంల్ పెట్టుబడులు పెడతామని 
ప్రకటన చేశారు. ద్ని్న పెట్టుబడుల సదస్సుల్ రూ.2 లక్షల 37 వేల కోట్లీగా చూపారు. టూరిజం సెకాటురోలీ సెవెన్ స్టుర్ హోటళలీ నిమితతుం తిరుపతి, విశాఖల్లీ ఒబెరాయ్ సంస్థకు ఇప్పటికే భూములు 
కేట్యించ్రు. గోడలు కూడా కటేటుశారు. విశాఖల్ ఎంఓయూ చేశారనీ.. రూ. 30 వేల కోటలీ పెట్టుబడులు అని ప్రకటనలు చేస్తున్్నరు. బ్లీస్టుర్ సంస్థకు సంబంధించ్న యూనిట్ శ్రీ సిటీ ఎస్ఈజెడ్ 
ల్ ఇప్పటికే నడుసోతుంది. వీటినీ ప్రారంభోతసువ, ఒప్పంద జాబితాల్ చూపంచ్రు. శ్రీ సిటీ తెచ్చిన పెట్టుబడులు ప్రభుతా్నికి సంబంధం లేదు. రాష్ట ప్రభుత్ం నిన్న చేసిన 14 ప్రారంభోతసువాల్లీ 8 
శ్రీ సిటీల్వి. ఇది కేవలం ప్రజల్్న మభ్యపెటిటు మోసం చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం. జంద్ల్ సీటుల్ పాలీంట్ కడప సీటుల్ పాలీంట్ కోసం న్లుగో కృష్్ణని్న తీస్కువచ్చిరు. ఆ జంద్ల్ వేరు. కృష్ణపట్నం 
జంద్ల్ వేరు. వీళ్ళు రూ. 7,300 కోటలీత కృష్ణపట్నం దగ్గర సీటుల్ పాలీంట్ నిరి్మస్తున్్నమని చెప్ప రండున్నరేళలీ క్రితమే ఒక ఎంఓయూ చేశారు. అద్ సీటుల్ పాలీంట్ని మరోస్రి చూపంచ్రు.
* షిర్డు స్యి ఎలకి్రికల్సు సంస్థకు ముందు వెనక ఎవరున్్నరు?
షిర్డు స్యి ఎలకి్రికల్సు అనే సంస్థ సెపెటుంబర్ 5 2022ల్ రూ.8 వేల కోటలీ పెట్టుబడులు పెటిటు 1600 మందికి అవకాశాలు కల్్పస్తుమని ప్రకటించ్రు. ద్ని్న మళ్లీ మారిచి డిసెంబర్ ల్ అద్ పెట్టుబడిత 
2100 మందికి ఉపాధి అన్్నరు. ఈ సంస్థకి ముందు, వెనక ఎవరున్్నరు? చెపా్పల్. నిన్నటి సమి్మటలీ మరొక్కస్రి 8,850 కోటలీ పెట్టుబడిత 5050 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్్పస్తున్్నమని 
ప్రకటన చేశారు. వాసతువాలు ఏంటి? ఎందుకు ఇలాంటి ప్రకటనలు చేస్తున్్నరు.
• మొదటి నుంచ్ ప్రయతి్నసేతు 10 వేల మందికి అయిన్ ఉపాధి దకే్కది
ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించ్న జాబితాల్ విజయవాడ అవేరా ఎలకి్రికల్ స్్కటర్సు అని ఉంది. ఇది నున్నల్ ఉంట్ంది. 2016ల్ శంకుస్్థపన చేసి 2018ల్ ప్రొడక్షన్ మొదలు పెట్టురు. ద్ని్న 
నిన్న మరోస్రి ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించ్రు. రాష్ట ప్రభుత్ం పని చేస్తు ఇన్్స్టు మెంట్ ఫ్ండీలీగా ఉంటే ఖచ్చితంగా మన ప్రాంతంల్ మనకి, మన బిడడులకు అవకాశాలు దొరుకుతాయి. ప్రభుత్ంల్ 
చ్తతుశుదిదా లేనప్్పడు. న్లుగున్నరేళలీ నుంచ్ శ్రీ జగన్ రడిడు నిద్రపోయారు. ద్వోస్ ల్ ఇద్ అద్నీత ఇంకొని్న సంస్థలత సంతకాలు పెట్టురు. అద్దో ఇక్కడే చేస్కునే వారు కద్. ఎందుకు ప్రజల్్న ఈ 
విధంగా మోసం చేస్తున్్నరు. జంద్ల్ సీటుల్ పాలీంట్ కడపల్ సీటుల్ పాలీంట్ పెటిటు 24 న్లల్లీ ప్రొడక్షన్ ప్రారంభిస్తుమన్్నరు. గతంల్ ఎందుకు ఈ విధంగా అవకాశాలు కల్్పంచలేకపోయారు. మీరు 
ముఖ్యమంత్రి అయిన న్టి నుంచ్ ప్రయత్నం చేసేతు కనీసం 10 వేల మందికి అయిన్ ఉదో్యగాలు వచేచివి. యువత ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఎందుకు పక్క రాష్ట్రిలకు వెళ్లీపోతున్్నరు. వీరి ప్రయతా్నని్న 
కచ్చితంగా అంతా ప్రశ్నంచ్ల్.
• చ్తతుశుదిదాత ప్రయతి్నసేతు సహకరిస్తుం
ఒక్క రోజు సమి్మట్ ల్ హేమీ హేమీలను తీస్కువచ్చి రాష్టంల్కి పెట్టుబడులు వచేచిస్తున్్నయని చూపంచే ప్రయతా్నని్న ప్రజలు అర్ం చేస్కోవాల్. ముందుగా పెట్టుడిద్రుల్లీ నమ్మకం కల్గిసేతు 
ఖచ్చితంగా మెరుగైన అవకాశాలు ఉంట్యి. అందుకు తగ్గ వనరులు మనకి ఉన్్నయి. ఆకా్ ఉత్పతుతుల గురించ్ మాట్లీడరు. ఐటీ ఎగుమతుల గురించ్ ఎవరూ మాట్లీడరు. ఐటీ ఎగుమతుల్లీ రాష్టం 
చ్వరి స్్థనంల్ ఉంది. మీ ప్రభుత్ం పరిపాలన మీద పెట్టుబడిద్రులకు నమ్మకం ఎలా కలుగుతుంది. మీరు చ్తతుశుదిదాత ప్రయత్నం చేసేతు జనసేన పార్టు మీకు సహకరిస్తుంది” అన్్నరు. ఈ సమావేశంల్ 
పార్టు ఉమ్మడి తూరు్ప గోద్వరి జలాలీ అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురే్గష్, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పంతం న్న్జీ, పార్టు న్యకులు శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీ అతితు సత్యన్రాయణ, శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, శ్రీ వేగుళలీ 
లీలాకృష్ణ శ్రీ తుమ్మల రామస్్మి, శ్రీమతి ప్రియా సౌజన్య, శ్రీ చెరుకూరి రామారావు, శ్రీ త్జోమూరుతుల మూరితు, శ్రీ జామి సత్యన్రాయణ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

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


సోమవారం, 06 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


సోమవారం, 06 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పైశాచికత్వంతో పిచిచి పట్టి ప్రజలతో కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్నీరు
* విధ్ంసమే వైసీపీ అసలు నైజం
* రూ.150 కూల్ చేస్కునే పేదల ఇళలీను కక్షగటిటు కూలేచిస్తున్్నరు
* ఇప్పటం ప్రజలను ఈ ప్రభుత్ం వేధిసోతుంది
* రోజుకో మారి్కంగ్ వేసి ఇళలీనీ్న కూలేచిశారు
* ఇప్పటం ఇళలీ కూల్చివేతల బాధితులను పరామరి్శంచ్, మీడియాత మాట్లీడిన శ్రీ 
న్దండలీ మనోహర్
శతఘ్్న న్్యస్: ‘విధ్ంసం మాత్రమే తెల్సిన వైసీపీ ప్రభుత్ం ఇది.. పేదవాడు ఏడిసేతు 
ఆనందించే వికృత మనసతుత్ం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఉండడం ఈ రాష్ట ప్రజలు చేస్కున్న 
దౌరా్గ్యం. కక్షపూరితంగా, కేవలం జనసేన పార్టు ఆవిరా్వ దినోతసువానికి భూములు 
ఇచ్చిరనే కారణంత ఇప్పటం గ్రామంపై కక్షగట్టురు. ఈ ముఖ్యమంత్రి త్రల్నే ప్రజలకు 
సమాధానం చెపే్ప రోజు వస్తుంద’ని జనసేన పార్టు రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ 
న్దండలీ మనోహర్ గారు అన్్నరు. ఇప్పటం గ్రామంల్ ఇళలీ కూల్చివేతల వలలీ బాధితులైన 
వారిని మనోహర్ గారు ఆదివారం స్యంత్రం స్యంగా వెళ్లీ పరామరి్శంచ్రు. పాలకులు 
చేసిన విధ్ంసకాండ గురించ్ అడిగి తెలుస్కున్్నరు. అనంతరం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్లీ 

బాధితులత మాట్లీడి వారి వేదన విన్్నరు. జనసేన పార్టు కచ్చితంగా అండగా నిలబడుతుందని, పేదలను ఇలులీ లేని వారిగా 
మిగిల్చిన ఈ ముఖ్యమంత్రి కచ్చితంగా మూల్యం చెల్లీంచుకునే రోజు దగ్గరోలీనే ఉందని బాధితులకు చెపా్పరు. అనంతరం శ్రీ న్దండలీ 
మనోహర్ గారు అక్కడ మీడియాత మాట్లీడుతూ “గత ఏడాది జనసేన పార్టు ఆవిరా్వ సభ కోసం స్మారు న్లుగు గ్రామాలు 
పరిశీల్ంచ్ం. మొదటలీ భూములు ఇస్తుమన్న రైతులు చ్వరిల్ వైసీపీ నేతల బెదిరింప్లకు భయపడి భూములు ఇవ్డానికి 
ముందుకు రాలేదు. అయిత్ ఇప్పటం గ్రామ రైతులు మాత్రం ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి జనసేన సభ నిర్హంచుకోవడానికి 
అనుమతి ఇవ్డమే కాకుండా, సభ దగ్గర ఏరా్పటలీను చూశారు. అప్పటి నుంచ్ స్్థనిక ఎమె్మలే్యత పాట్, వైసీపీ న్యకతా్నికి ఆ 
గ్రామం మీద కక్ష తీరుచికోవాలన్న పగ పెరిగింది. ఇప్పటికే ఒకస్రి మారి్కంగులీ వేసి కేవలం ప్రహర్ల వరకు కూలుచితామన్న పెదదా 
మనుష్లు, ఇప్్పడు ఏకంగా మారి్కంగ్ ను ల్పల్ వరకు వేసి ఇళలీను సైతం పూరితుస్్థయిల్ కూల్చివేయడం అత్యంత ద్రుణం. 
కూల్ పనులు చేస్కునే పేదల ఇళలీను ఏ మాత్రం మానవత్ం లేకుండా పెకిల్స్తున్్నరు.

* శుభకార్యం ఉన్న ఇంటిని కూల్చి వేసేందుకు డ్రిల్లీంగ్ చేయడం రాక్షసత్మే
ఓ ఇంటలీ ఓ ఆడబిడడు పెళ్లీ లగ్న పత్రిక పెట్టుకున్న సమయంల్ ఇంటిపైన డ్రిల్లీంగ్ చేయడం ఎంత పైశాచ్కమో, రాక్షసత్మో అర్థం చేస్కోవాల్. కనీసం నడవలేని ఓ పేషంట్ ఇంటలీ 
ఉండగా ఆ ఇంటిని కొటేటుయడం శోచనీయం. పేదలు కషటుపడి కట్టుకున్న ఇళలీను వారి కళళు ముంద్ కొటేటుస్తుంటే వారి వేదన కదిల్ంచ్ంది. ఇప్పటం గ్రామంల్ గతంల్ ఇళలీను కొటేటుసిన 
మారి్కంగులను చెరిపేసి మళ్ళు కొతతు మారి్కంగులీ వేస్తున్్నరు. కేవలం ప్రతిపక్షాల సభకు భూములు ఇచ్చిరు అన్న కోపంత ఈ తతంగం నడిపస్తున్్నరు. ముఖ్యమంత్రి చెబుతున్నట్లీ 175 
సీట్లీ గెలుచుకోవడం అంటే పూరితుగా ప్రతిపక్షాలు లేకుండా, పోటీ అనేది లేకుండా చేసి సీట్లీ గెలుచికుంట్రా? అందుకే వై న్ట్ 175 అంట్న్్నరా?
* పాలన చేతకాక పచెచికి్కనట్లీ ప్రవరితుస్తున్్నరు
151 సీట్లీ ఇచ్చి ప్రజారంజక పాలన అందించమని ఆంధ్ర ప్రద్శ్ ప్రజలు కోరుకుంటే మీరు మాత్రం ఆ పాలన చేతకాక పచెచికి్కనట్లీ పేదలపై ప్రతాపం చూపస్తున్్నరు. పేదల ఇళలీను 
కూల్చివేసిన ఈ ముఖ్యమంత్రి కచ్చితంగా దీనికి సమాధానం చెపే్ప రోజు దగ్గరోలీనే ఉంది. కూల్చివేతలత మొదలైన ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ పాలనల్ పేదలకు మేలు చేసింది ఏమీ లేదు. 
స్్థనిక ఎమె్మలే్యకు సిగు్గండాల్. ఎవరి పైశాచ్క ఆనందం కోసం ఇది దగ్గరుండి చేపస్తున్్నరో ప్రజలకు చెపా్పల్. తాడేపల్లీ పా్యలస్ నుంచ్ ఇప్పటం గ్రామానికి ఎంత దూరం..? కచ్చితంగా 
ముఖ్యమంత్రి బయటకు వచ్చి ఇప్పటం గ్రామంల్ జరుగుతుంది ఏమిట చూడాల్. వైసీపీ న్యకులంతా ఒకస్రి ఇప్పటం గ్రామాని్న పరిశీల్ంచ్ల్. ఈన్ల 14వ త్దీన జనసేన పార్టు 
ఆవిరా్వ సభ కోసం మచ్లీపట్నంల్ 34 ఎకరాలు ఇచ్చిన రైతులను మరోస్రి భయపెటటుడానికి ఇలాంటి చర్యలు చేస్తున్్నరు. ఈ రాష్టంల్ ఎవరు ఉండకూడదు.. విపక్షాలు అసలు 
ఉండకూడదు అన్నద్ ఈ ముఖ్యమంత్రి సిద్్ంతం. రూ.30 కూల్ పనికి వెళ్లీ రూపాయి రూపాయి ద్చుకొని ఇలులీ కట్టుకున్్నరు. ఇప్్పడు వారి కూలీ రూ. 130 అయింది. నీ బటనులీ 
నొక్కడం వలలీ వాళలీ జీవితాలు ఏ మాత్రం మారలేదు. కషటుం చేసి కట్టుకున్న ఇలులీ మాత్రం పీకేశావు.
* మరోస్రి వసేతు ఊరుకునేది లేదు
మాకు అండగా నిలబడిన ఇప్పటం గ్రామస్్థలకు అండగా నిలబడడం మా కరతువ్యం. మరోస్రి మారి్కంగ్ పేరుత, ఇలులీ కూల్చివేతల పేరుత అధికారులు గ్రామంల్కి వసేతు ఊరుకునేది 
లేదు. ఇప్పటికే జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు గ్రామంల్ పర్యటించ్రు. బాధితులత మాట్లీడి భరోస్ నింపారు. మరోస్రి అధికారులు దృశచిర్యలకు పాల్పడిత్ 
రాష్టంల్ని జన సైనికులంతా ఇప్పటం గ్రామస్్థలకు అండగా నిలబడడానికి సిద్ంగా ఉన్్నం. పచ్చిపచ్చి పనులు మానుకోండి. ప్రజలకు అవసరం అయిన మౌల్క సదుపాయాలు 
సౌకరా్యల కల్పన మీద దృషిటు పెటటుండి” అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంల్ పార్టు నేతలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస యాదవ్, శ్రీ గాద వెంకటేశ్ర రావు, శ్రీ చ్లలీపల్లీ శ్రీనివాస్, శ్రీ పోతిన మహేష్, 
శ్రీ అమి్మసెటిటు వాస్, శ్రీ నేరళలీ స్రేష్, శ్రీ అక్కల గాంధీ, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, శ్రీ బండారు రవికాంత్, శ్రీమతి రావి సౌజన్య, శ్రీమతి పోతిరడిడు అనిత, శ్రీ తిరుమలశెటిటు నరసింహారావు 
తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

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

వై సీపీ శాసనసభ్యుల ఆగడాలు శ్రు తి మించిపోతున్నాయి
• కుళ్యి కలెక్షనలీకు కూడా ఎమె్మలే్య అనుమతి కావాలా?
• ప్రశ్నసేతు గంజాయి కేస్లు పెడుతున్్నరు
• పచచిటి గ్రామాల్లీ కులాల మధ్య చ్చుచి పెడుతున్్నరు
• వైసీపీ అరాచకాలను తిప్పకొట్టుల్
• సోషల్ మీడియాల్ పోస్టులు పెడిత్ ఓట్లీ రాలవు
• మండల స్్థయిల్ సమస్యలపై పోరాటం చేయండి
• జనసేన తూరు్పగోద్వరి జలాలీ స్్థయి సమావేశంల్ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దండలీ మనోహర్
శతఘ్్న న్్యస్: రాష్టంల్ వైసీపీ ఎమె్మలే్యల దౌరజీన్్యలు రానురాను శ్రుతి 
మించ్పోతున్్నయని.. కుళ్యి కన్క్షనలీకు కూడా శాసనసభు్యల వదదాకు వెళ్లీ 
నిలబడాల్సు రావడం పరిసి్థతులకు అదదాంపడుతందని జనసేన పార్టు రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలీ మనోహర్ గారు స్పషటుం చేశారు. 

మునిసుపల్ అధికారులే ఎమె్మలే్యలత ఫోన్ చేయించమనడం ద్రుణమన్్నరు. రాష్టంల్ ఇంత ద్రుణ పరిసి్థతులు ఏర్పడడానికి వైసీపీ న్యకత్మే కారణమన్్నరు. ప్రశ్నంచే గంతులు 
నొకే్క ఆల్చనత అక్రమ కేస్లు బన్యిస్తున్్నరని ఆరోపంచ్రు. ఎలాంటి పరిసి్థతులు ఎదురైన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి స్ఫూరితుత ముందుకు వెళ్లీలని పలుప్నిచ్చిరు. రాజమండ్రి 
రూరల్ నియోజకవర్గం పరిధిల్ని కడియప్లంకల్ని ఉమ్మడి తూరు్ప గోద్వరి జలాలీ అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురే్గష్ అధ్యక్షతన జరిగిన నియోజక వర్గ ఇంఛారుజీలు, జలాలీ కార్యవర్గ 
సమావేశంల్ ముఖ్య అతిధిగా పాల్్గన్్నరు. ప్రతి న్ల 5వ త్దీ పార్టు జలాలీ విభాగం ఆధ్ర్యంల్ ఏరా్పట్ చేస్కుంట్న్న ఈ కార్యక్రమాని్న అభినందించ్రు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ 
గారు మాట్లీడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్ అరాచకాలపై ఐక్యంగా పోరాడాల్సున సమయం ఆసన్నమైంది. ఆ పార్టు న్యకుల ఆగడాలు రోజు రోజుకీ పెచుచిమీరుతున్్నయి. రాష్టవా్యపతుంగా 
అని్న ప్రాంతాల్లీ గంజాయి దొరుకుతంది. ఎవరైన్ ప్రభుతా్ని్న ప్రశ్నంచ్న్, సమస్యల మీద పోరాటం చేసిన్ అక్రమంగా గంజాయి కేస్లు బన్యిస్తున్్నరు. ఒంగోలుల్ శ్రీ 
స్బాబురావు గుపాతుపై పెటిటున కేస్ అలాంటిద్. ఆయన స్్కటరోలీ కిల్ గంజాయి ఎలా వచ్చింది? అధికార యంత్ంగం పాత్ర లేకపోత్ అంత దూరం ప్రయాణంచ్ ఎలా వస్తుంది? గత 
ఏడాది జనసేన ఆవిరా్వ సభ కోసం భూమి ఇచ్చి నిలబడినందుకు ఇప్పటం గ్రామం మీద కక్ష స్ధిస్తున్్నరు. గ్రామంల్కి వెళలీడానికి 10 అడుగుల రోడుడు లేదు. ఊరు మధ్య మాత్రం 
120 అడుగుల రోడుడు వేస్తుమని ఇబబుంది పెడుతున్్నరు. పచచిటి గ్రామంల్ కులాల మధ్య గడవలు పెడుతున్్నరు. ఆ గ్రామానికి శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గారు ఎలా నిలబడాడురో అంతా 
చూశారు. ఇప్పటం కోసమే కాదు రాష్టంల్ ఎక్కడ ఎవరికి అన్్యయం జరిగిన్ నిలబడింది.. పోరాటం చేసింది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారే. ప్రతి కార్యక్రమానికి సంత నిధులు వెచ్చిస్తు 
ఆదర్శవంతంగా నిలబడాడురు. పార్టుని ఎంత పారదర్శకంగా 9 సంవతసురాలు మోస్కొచ్చిరు. అద్ స్ఫూరితుత మనమంతా ముందుకు వెళ్లీల్. సోషల్ మీడియాల్ పోస్టులు పెడిత్ ఓట్లీ 
వస్తుయనుకోవదుదా. పార్టు పక్షాన చేపటేటు ప్రతి కార్యక్రమం ప్రజల కోసం, రాష్టం కోసం.. ఓ మారు్ప కోసం చేస్కుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. పార్టుకి ఒక ప్రణాళ్క ఉంట్ంది. అది ప్రకటించే 
వరకు అంతా ఓపకగా ఉండండి. ముందుగా మీ మండలాల్లీ సమస్యల మీద దృషి్ణ స్రించండి. క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమంల్ తూరు్ప గోద్వరి జలాలీను రాష్టంల్ నంబర్ 
వన్ స్్థనంల్ నిలబెటిటున ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరున్ అభినందనలు తెల్యచేస్తున్్నం.
• కనీవినీ ఎరుగని ర్తిల్ మచ్లీపట్నం ఆవిరా్వ సభ
మారిచి 14వ త్దీ మచ్లీపట్నం వేదికగా నిర్హంచనున్న పార్టు 10వ ఆవిరా్వ దినోతసువాని్న విజయవంతం చేద్దాం. ద్శంల్నే కనీవినీ ఎరుగని ర్తిల్ నిర్హంచనున్న అదు్త సభ 
ద్్రా జనసేన పార్టు భవిష్యత్ ప్రణాళ్కలు, ప్రజల పక్షాన ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ముందుకు తీస్కువెళలీబోతున్్నం అనే విషయాలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వివరిస్తురు. సభ కోసం 
తరల్వచేచి ఏ ఒక్కరికీ ఇబబుందులు కలగకుండా ఏరా్పట్లీ చేస్తున్్నం. జలాలీ న్యకత్ం అంతా ఒకే మాట మీద ముందుకు వెళ్లీ పార్టు విజయానికి కృషి చేయాల్” అన్్నరు.
• క్రియా వాలంటీరలీకు సతా్కరం
అనంతరం ఉమ్మడి తూరు్ప గోద్వరి జలాలీ నుంచ్ అత్యధిక క్రియాశీలక సభ్యతా్లు నమోదు చేసిన క్రియా వాలంటీరలీను పార్టు పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలీ మనోహర్ గారు శాలువాత 
సత్కరించ్రు. 500కు పైగా సభ్యతా్లు నమోదు చేసిన వాలంటీరలీను నియోజకవరా్గల వార్గా పల్చ్ అభినందించ్రు. వారి సేవలను పార్టు గురుతు పెట్టుకుంట్ందని ఈ సందర్ంగా 
తెల్పారు. కార్యక్రమంల్ పార్టు పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ ముతాతు శశధర్, శ్రీ పతాని బాలకృష్ణ, ఉమ్మడి తూరు్ప గోద్వరి జలాలీకు చెందిన అని్న నియోజకవరా్గల ఇంఛారుజీలు, రాష్ట, జలాలీ 
కమిటీల సభు్యలు, మండలాధ్యక్షులు పాల్్గన్్నరు.

జనసేనలోకి వైసీపీ 
నేతలు

శతఘ్్న న్్యస్: రాజమండ్రి రూరల్, 
అరబున్, పఠాప్రం నియోజకవరా్గలకి 
చెందిన పలువురు వైసీపీ కీలక నేతలు 
జనసేన పార్టుల్ చేరారు. రాజమండ్రిల్ 
జరిగిన ఓ కార్యక్రమంల్ ఉమ్మడి తూరు్ప 
గోద్వరి జలాలీ అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల 

దురే్గష్ ఆధ్ర్యంల్ పార్టుల్కి వచ్చిన అందరికీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలీ మనోహర్ 
గారు కండువా కప్ప స్దరంగా పార్టుల్కి ఆహా్నించ్రు. ధవళేశ్రం గ్రామానికి 
చెందిన కొంతమూరు మాజీ సర్పంచ్ శ్రీ దండమూడి మోహనరావు, ప.ఎ.సి.ఎస్. మాజీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ చెరుకూరి రతా్నజీ, ధవళేశ్రం మాజీ ఎంపీటీసీ శ్రీ మేకా సత్యన్రాయణ, 
వైసీపీ ప్రచ్ర కార్యదరి్శ శ్రీ ఏజఆర్ న్యుడులతపాట్ శ్రీ ఎం. అపా్పరావు, ఈదర 
సత్యన్రాయణ, శ్రీ పలాలీ దురా్గప్రస్ద్, శ్రీ పలాలీ మురళ్ తదితరులు చేరారు. పఠాప్రం 
నియోజకవరా్గనికి చెందిన వైసీపీ ఎంపీటీసీ శ్రీ జో్యతుల శ్రీనివాస్, శ్రీ ద్సిల్ంగ 
భాస్కరరావు, శ్రీ శాఖ న్గేశ్రరావు, శ్రీ గరగ సతా్యనందం, శ్రీ బంతు లచ్చిరావు, 
శ్రీ కంద్ చక్రబాబు తదితరులు చేరారు. ఈ సందర్ంగా కొతతు సభు్యలకు శ్రీ మనోహర్ 
గారు శుభాకాంక్షలు తెల్పారు. క్షేత్ర స్్థయిల్ పార్టు బల్పేతానికి కృషి చేయాలని 
స్చ్ంచ్రు. ఈ కార్యక్రమంల్ పార్టు ఉమ్మడి తూరు్ప గోద్వరి జలాలీ అధ్యక్షులు శ్రీ 
కందుల దురే్గశ్, పార్టు నేతలు శ్రీ అతితు సత్యన్రాయణ, శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, శ్రీమతి మాకినీడు 
శేష్కుమారి, శ్రీ చెరుకూరి రామారావు, డా. పలాలీ శ్రీధర్ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

నేరెళ్ళపల్లు గ్రామవంలో వవంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
శతఘ్్న న్్యస్: న్గర్ కరూ్నల్ 
నియోజకవర్గం, పలెలీ పలెలీ ఎగరాల్ 
పవనన్న జెండా కార్యక్రమం మూడో 
విడత గా తిమా్మజపెట మండలంల్ 
27వ రోజు కార్యక్రమంల్ భాగంగా 
శనివారం ఉదయం నేరళళుపల్లీ 
గ్రామంల్ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర 
చేపట్టురు. ఈ కార్యక్రమంల్ న్గర్ 

కరూ్నల్ నియోజకవర్గ, మండల, న్యకులు జనసైనికులత కల్సి వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ 
గ్రామంల్ పర్యటించ్రు. జనసేన పార్టు పటలీ గ్రామంల్ అపూర్ ఆదరణ పందుతూ, 
ప్రజల సమస్యలు తెలుస్కుంటూ కార్యక్రమాని్న ముందుకు కొనస్గించ్రు.. 
గ్రామంల్ని ప్రజలు లక్షష్మణ్ గౌడ్ కు ప్రధాన సమస్యలు వివరిస్తు వృదు్లకు పంచన్ 
అందటం లేదు.. మాటలకే న్గర్ కరూ్నల్ అభివృది్ పరంగా రండవ స్్థనంల్ ఉంది 
అని మాటలకు మాత్రమే పరిమితమా? ఉండట్నికి ఇలులీ లేవు, పంచన్ లేదు అని ఎని్న 
స్రులీ చెప్పన్ పటిటుంచుకోరు. సంత గ్రామంల్నే ప్రజల సమస్యలు తీరచిలేని వారు 
నియోజకవర్గ అభివృది్ ఎలా చేస్తురు.? రైతులకు రుణమాఫీ లేదు, డబల్ బెడ్ రూమ్ లేదు, 
దళ్త బంధు, రైతు బంధు, రైతు రుణమాఫీ ఇలాంటి పథకాల పేరులీ కేవలం మాటలకే 
వాళళుత పాట్ తిరిగేవాళలీకే మా స్మాను్యలకు ఏది అందటం లేదు, నమి్మ ఓట్ వేసిన 
ప్రజల సమస్యలు తిరచిలేని వీళలీకు పదవులు ఎందుకు…? అంటూ గ్రామస్్థలు లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ త ప్రభుత్ నిరలీక్షష్య పాలనపై వారి సమస్యలు మొరపెట్టుకున్్నరు. ఈ సందర్ంగా 
లక్షష్మణ్ గౌడ్ మాట్లీడుతూ న్గర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గంల్ గత సంవతసురం డిసెంబర్ 
26వ తార్ఖు నుంచ్ మండలాల వారిగా పాదయాత్ర చేస్కుంటూ వస్తున్్నము. 
మేము తిరిగిన అని్న గ్రామాల్లీ సమస్యలు ఇలాగే ఉన్్నయ్, మీ యొక్క సమస్యలు 
తెల్స్కోవడనికే మేము వచ్చిం. మేము ఈ సందర్ంగా ఒక్కటే చెప్తున్్నం, న్గర్ 
కరూ్నల్ నియోజకవర్గంల్ జనసేన పార్టు అధికారంల్కి వసేతు నేరళలీపల్లీ గ్రామాని్న దతతుత 
తీస్కొని అభివృది్ చేస్తుం అని హామీ ఇస్తున్్నం అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంల్ న్గర్ 
కరూ్నల్ నియోజకవర్గ న్యకులు శ్రీనివాస్ న్యక్, వంగ విజయ్ భాస్కర్ గౌడ్, 
స్ర్య, వంశీ రడిడు, బోన్సి లక్షష్మణ్, నవీన్, ప్రస్ద్, ప్స శవ, రాకేష్, బోన్సీ ద్వేందర్, 
బన్సీ రాజు, నరసింహ, మహేష్, ఆంజనేయులు, ఎస్. శవ, తాటికొండ శేఖర్, పేట 
శేఖర్, శవ స్్మి, గేర్క అంజ, భరత్ కుమార్, తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

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

న్దవండలు మనోహర్ ముఖ్య అతిధిగా 
పాత్రికేయ సమావేశవం

శతఘ్్న న్్యస్:  తూరు్పగోద్వరి జలాలీ పర్యటనల్ భాగంగా ఆదివారం రాజమండ్రి వి కన్్న్షన్ హాల్లీ 
ఉమ్మడి తూరు్పగోద్వరి జలాలీ జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ అధ్యక్షతన జనసేన పార్టు 
పఏసి చైర్మన్ న్దండలీ మనోహర్ ముఖ్య అతిధిగా పాత్రికేయ సమావేశం నిర్హనచడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంల్ పఏసి సభు్యలు సభు్యలు, వివిధ నియోజకవరా్గల ఇంచ్రుజీలు, రాష్ట, జలాలీ న్యకులు 
పాల్్గన్్నరు.

మవండలవంలో అత్యధిక సభ్యత్్లు చేసిన 
కవంచా అవంజిబాబుకి సన్మానవం

శతఘ్్న న్్యస్: మాడుగుల 
నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్టు కారా్యలయంల్ 
జ రి గి న ట్ వ ం టి 
ఆతీ్మయ సమావేశంల్ 
మాడుగులనియోజకవర్గం 
కె.కోటపాడు మండలంల్ 

అత్యధిక సభ్యతా్లు చేసినందుకుగాను కుంచ్ అంజబాబుకి సన్్మనం చేయడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా అంజబాబు మాట్లీడుతూ భవిష్యతుతుల్ కూడా పార్టుకి 
ఇద్విధంగా పనిచేస్తునని తెల్యజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంల్ మాడుగుల నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకులు రాయప్రడిడు కృష్ణ, ఇతర జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గన్్నరు.

జనసేన ఆధ్ర్యవంలో రోడలుకి ఇరువైపున 
ఇబ్వందిగా ఉననీ కవంచె చెటలు తొలగవంపు

శతఘ్్న న్్యస్: అన్నమయ్య 
జలాలీ, రాజంపేట నియోజకవర్గ 
పరిధిల్ని టి. స్ండుపల్లీ 
మండల పరిధిల్ తిమ్మసముద్రం 
గ్రామపంచ్యితీల్ ఆదివారం 
చ్ట్టుడు వంక నుంచ్ మడితాడ్ 
గ్రామపంచ్యితీ బైనేని మాలపల్లీ 

వరకు స్మారు 3.1/2 కిల్మీటరలీ పడవు మేర రోడుడు కు ఇరు వైప్లా ఉన్న కంప 
చెటలీను తొలగించ్, వాహన్లు తిరగడానికి అనువుగా జనసేన పార్టు ఆధ్ర్యంల్ తన 
సంత ఖరుచిలత శ్రీనివాసరాజు కంప చెటలీను జేసీబీత తొలగించ్రు. ఈ కార్యక్రమంల్ 
రామ శ్రీనివాస్, యువకులు, అక్కడి స్్థనికులు, మరియు గ్రామస్్థలు పాల్్గన్్నరు.

ఎయిమ్స్ ఇవంచార్జి స్దర్శన్ కటవంబాన్నీ 
పరామర్్శవంచిన విక్రమ్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆముద్లవలస నియోజకవర్గం, 
నీలంపేట గ్రామంల్ హత్య కి గురి అయిన 
స్దర్శన్ కుట్ంబానికి ఆదివారం ప్రగాఢ 
స్నుభూతి తెలపడానికి జనసేన న్యకులు 

ఎంపీటీసీ. విక్రమ్ మరియు కార్యకరతులు వెళ్లీ కుట్ంబానికి అండగా ఉంట్ం అని 
భరోస్ ఇవ్డంత పాట్ కార్యం అయిన తరువాత తన భార్యకు ఏదయిన్ ఉదో్యగ 
అవకాశం కల్్పద్దాం అని చెప్పడం జరిగింది.

ఎమ్మాల్స్ ఎన్నీకలలో కలాల విభజన: గవంధవంశెట్టి
శతఘ్్న న్్యస్: రైలే్ కోడూరు: మారిచి న్ల 13వ త్దీన జరగబోయే పశచిమ రాయలసీమ 
పటటుభద్రుల ఎమె్మలీసు ఎని్నకలల్ భాగంగా వైసిప పార్టుకి చెందిన కొందరు కార్యకరతులు ఓటరలీకు 
కులాల వార్గా విభజంచే పనిల్ ఉన్్నమని మీ యొక్క కులం ఏమిట చెప్పమని ఫోన్ చేసి 
మర్ అడుగుతున్్నరని జనసేన పార్టు రైలే్కోడూరు న్యకులు గంధంశెటిటు దినకర్ బాబు 
ఆరోపంచ్రు. ఈ సందర్ంగా దినకర బాబు మాట్లీడుతూ కులాల విభజన ప్రకారంగా ఓటరలీను 
ప్రల్భాలకు గురిచేసి తద్్రా ఓట్లీ రాబట్టులని వైసిప అభిప్రాయంగా అర్థమవుతుందని దీనిని 
పూరితుగా ఖండిస్తున్్నమని తెల్యజేశారు. ఎని్నకలల్ కులవిభజన, మత విభజన ఆధారంగా 
ఓటరలీను ప్రల్భ పెటటుడం నేరమైన కారణంగా దీనిపైన ఎని్నకల విభాగం చర్యలు తీస్కోవాలని 
జనసేన తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్్నమని తెల్పారు. అలాగే జనసేన పార్టు ఈ గ్రాడు్యయేట్ 
ఎమె్మలీసు ఎని్నకలల్ అఫీషియల్ గా ఎవరికి మదదాతు ఇంతవరకు తెల్యజేయలేదని ఈ 
సందర్ంగా తెల్పారు.

అనకాపల్లు క్రియాశీలక వాలవంటీరలును సత్కర్వంచిన 
పరుచూర్ భాస్కరరావు

శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపల్లీ, ఈ న్ల 14న మచ్లీపట్నంల్ జరగనున్న జనసేన పార్టు 
10వ ఆవిరా్వ సభకు అనకాపల్లీ నియోజకవర్గం నుండి అధిక సంఖ్యల్ పాల్్గన్లని 
నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జీ, జనసేన రాష్ట అధికార ప్రతినిధి పరుచూరి భాస్కరరావు 
పలుప్నిచ్చిరు. అనకాపల్లీ జనసేన పార్టు కారా్యలయంల్ ఆవిరా్వ సభ సన్్నహక 
సమావేశం నిర్హంచ్రు. నియోజకవర్గంల్ ప్రతి గ్రామం నుండి జనసైనికులు 
ఆవిరా్వ సభల్ పెదదా ఎతుతున పాల్్గన్లని అన్్నరు. ఈ సందరబుంగా మూడవ విడత 
క్రియాశీలక సభ్యత్ం నమోదుల్ రికారుడు స్్థయిల్ 6500 లకు పైగా సభ్యతా్లు 
నమోదు చేసిన నియోజకవర్గ వాలంటీరలీకు అభినందన కార్యక్రమం నిరా్హంచ్రు. ఈ 
సందర్ంగా 100 పైన సభ్యతా్లు చేసిన వాలంటీరలీకు శాలువాలు మరియు షీలుడులత 
సత్కరించ్రు. కశంకోట మండలం నుండి 150 కి పైగా సభ్యతా్లను మజజీ బాబిజీ, 
గూడెప్ మణకంఠ, తరం గణేష్ లు నమోదు చేయగా, గంతిన ఈశ్రరావు, ఊడి 
న్కరాజు, అఖిల్ శ్రీను, బల్జ వినయ్, సతీష్ లు 100 పైగా నమోదు చేశారు. ఇక 
100ల్ప్ సభ్యతా్లు నమోదు చేసిన వారిల్ గంతిన ల్వగిరి, కల్గెటలీ వీరబాబు, 
గనిరడిడు దినేష్, గూడుప్ విశే్శ్రరావు, చ్ని్న జన్రదాన్, స్ంకర మహేష్, మండపాక 
రామ త్రిన్ధ్, కలగ గణేష్, స్యి (గబ్బురు) లు ఉన్నట్లీ మండల న్యకులు 
తెల్పారు. ఈ సంవతసురమే వాలంటీర్సు గా చేస్తు, గ్రామ స్్థయిల్ మంచ్ సంఖ్యల్ 
సభ్యతా్లు చేయించ్న వీరందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెల్యజేస్తు, షీలుడులు 
అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు, గ్రామ కమిటీల 
అధ్యక్షులు, కమిటీ సభు్యలు జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.

జనసేనలో చేర్న జ్్యతుల శ్రీన్వాస్
శతఘ్్న న్్యస్:  గలలీప్రోలు మండలం, దురా్గడ గ్రామానికి చెందిన వైస్సుర్సుపీ పార్టు 
ఎంపీటీసీ పదవికి రాజీన్మా చేసిన జో్యతుల శ్రీనివాస్ వారి అనుచరులు జనసేన 
పార్టు సిద్్ంతాలు, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచ్చి ఆదివారం నియోజకవర్గ 
ఇంచ్రిజీ మాకినీడి శేష్కుమారి ఆధ్ర్యంల్ రాజమండ్రి వి. కన్్న్షన్ హాల్ ల్ రాష్ట 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ న్దండలీ మనోహర్, ఉమ్మడి తూరు్పగోద్వరి 
జలాలీ అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ సమక్షంల్ జనసేన పార్టుల్ చేరడం జరిగింది. వీరికి 
పార్టు కండువా కప్ప పార్టుల్నికి స్ధరంగా ఆహా్నించ్రు. ఈ సందరబుంగా మనోహర్ 
మాట్లీడుతూ మీ అందరికీ పార్టు అని్నవిధాలుగా అండగా ఉంట్ందని, జనసేన పార్టు 
నిజాయితీగా పోరాడుతుందని, దైర్యంగా పార్టు బల్పేతానికి కృషిచేసి అధినేత గౌ౹౹శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేద్దాం అని పలుప్ ఇవ్డం జరిగింది. పార్టు 
ల్ న్యకులు ద్శాలంక భాస్కరరావు, శేఖ న్గేశ్రావు, స్కున్లా రాంబాబు, 
జో్యతుల గోప, జో్యతుల సీత రాంబాబు, మెడిబోయిన సతితుబాబు జాయిన్ అయా్యరు. 
ఈ కార్యక్రమంల్ గలలీప్రోలు మండల ప్రెసిడెంట్ అమరాది వల్లీ రామకృష్ణ, వెలుగుల 
లక్షష్మణ్, గలలీపల్లీ గంగ, గలలీపల్లీ శ్రీను జో్యతుల వాస్, మొగల్ శ్రీను, కోలా న్ని, శాఖ 
స్రేష్ బాబు, గోప్ స్రేష్, బుర్ర స్ర్య ప్రకాష్ రావు, మాద్పెళ్లీ పద్మరాజు, సిరిప్రడిడు 
గణేష్, కసిరడిడు న్గేశ్ర్రావు, కంద సోమరాజు, జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పిఠాపురం నియోజకవర్ంలో జనసేనలో చేరికలు
జనసేన నాయకులు డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్ ఆధ్వరయూంలో జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దుర్్ష్ మరియు పీఏసీ సభ్యూలు పంతం నానాజీ సమక్ంలో జనసేన పార్్ట పీఏసీ చైర్మన్ నాదండలా 
మనోహర్ చేతుల మీదుగా పిఠాపురం నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్్టలో చేరిన ఎక్్స సర్ంచులు, ఎక్్స ఎంపీటీసీలు
శతఘ్్న న్్యస్: పఠాప్రం నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టు న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటుర్ పలాలీ శ్రీధర్ ఆధ్ర్యంల్ ఆదివారం రాజమండ్రి వి. కన్్న్షన్ హాల్ ల్ జనసేన 
పార్టు పఎసి సభు్యలు జలాలీ అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ మరియు పీఏసీ సభు్యలు పంతం న్న్జీ సమక్షంల్ జనసేన పార్టు పీఏసీ చైర్మన్ న్దండలీ మనోహర్ సమక్షంల్ ఆయన చేతుల 
మీదుగా పఠాప్రం నియోజకవర్గం నుంచ్ మొటటుమొదటిస్రిగా ఎక్సు సర్పంచులు, ఎక్సు ఎంపీటీసీలు పలు గ్రామాల నుండి బలమైన న్యకులు జనసేన పార్టుల్కి చేరిడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంల్ భాగంగా పఠాప్రం నియోజకవర్గం సీనియర్ న్యకులు గోకివాడ ఎక్సు సర్పంచ్ గరగా సత్య నందం, కొండెవరం బిజెప కొతతుపల్లీ మండలం పార్టు ప్రెసిడెంట్ జీలకర్ర 
సతితుబాబు, కందరడ ఎక్సు సర్పంచ్ బంతు లచచి రావు, కందరడ ఎంపటిసి కుస్మ స్బాబురావు, లార్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ కంద చక్ర బాబు, బి కొతూతురు ఎక్సు విద్య కమిటీ చైర్మన్ 
దుడుడు రాంబాబు డాకటుర్ పలాలీ శ్రీధర్ ఆధ్ర్యంల్ న్దండలీ మనోహర్ చేతుల మీదగా జనసేన పార్టుల్ చేరారు. ఈ కార్యక్రమంల్ భాగంగా రాష్ట మతసుష్యకార న్యకులు కంబాల ద్స్, 
బోజజీ గోపకృష్ణ, పలా్నటి మధుబాబు, మోటూరి మహేశ్రరావు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యాచరణ 
సమావేశం

శతఘ్్న న్్యస్: కుప్పం: చ్తూతురు జలాలీ జనసేన అధ్యక్షులు ప హరిప్రస్ద్ పలుప్ మేరకు ఆదివారం 
కుప్పం నియోజకవరా్గనికి చెందిన రాష్ట, జలాలీ న్యకులు, మండల అధ్యక్షులు తిరుపతిల్ని 
జలాలీఅధ్యక్షులవారి కారా్యలయంల్ గత 20 రోజుల నుండి చేపటిటున క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు 
కార్యక్రమం మరియు ఆవిరా్వ దినోతసువ కార్యక్రమం గురించ్ చరిచించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంల్ 
రాష్ట మతసుష్యకార కమిటీ కార్యదరి్శ వామనమూరితు, జలాలీ కార్యదరి్శ రామమూరితు, సంయుకతు కార్యదరు్శలు 
వేణు, మున్ప్ప, నవీన్ మరియు మండల అధ్యక్షులు కిషోర్, అమీర్, ప్రవీణ్, భాస్కర్ మరియు ఐటి వింగ్ 
మధు పాల్్గనడం జరిగింది.

జనసేన క్రియాశీల సభ్యాల కుటంబాలకు 
రూ.5 లక్షల చెకుకుల పంపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్: ముమి్మడివరం నియోజకవర్గం, ముమి్మడివరం మండలం, అన్తవరం 
గ్రామానికి చెందిన జనసేన పార్టు క్రియాశీలక సభు్యలు గెడడుం శ్రీనివాసరావు, మరియు 
కొమానపల్లీ గ్రామానికి చెందిన పెదిదారడిడు ఆదిన్రాయణ ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతు 
మరణంచడం జరిగింది. వారిరువురూ జనసేన పార్టు క్రియాశీలక సబ్యత్ం 
కల్గిఉన్నందున వారి కుట్ంబ సభు్యలకు జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పంపన 
5లక్షలు రూపాయల ప్రమాద భీమా చెకు్కలను ఆదివారం ఉమ్మడి తూరు్పగోద్వరి 
జలాలీ పర్యటనకు విచేచిసిన పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దండలీ మనోహర్ రాజమండ్రిల్ జనసేన పార్టు 
పీఏసీ సభు్యలు, ముమి్మడివరం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జీ పతాని బాలకృష్ణ సమక్షంల్ వారి 
కుట్ంబ సభు్యలకు అందించడం 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

జనసేన్న్ స్ఫూర్తుతో అన్రోగ్యవంతో బాధపడుతుననీ యువకడికి ఆర్థిక సహాయవం
శతఘ్్న న్్యస్: రైలే్కోడూరు: ఆపదల్ ఉన్న వారిని ఆదుకోవడంల్ ముందుకు పోతున్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆదరా్శలను తీస్కొని అన్రోగ్యంత ఉండే యువకుడికి ఆరి్థక స్యం చేయడం అభినందనీయమని జనసేన పార్టు రాష్ట 
కార్యదరి్శ తాతంశెటిటు న్గేంద్ర అన్్నరు. ఆదివారం అన్నమయ్య జలాలీ తిమా్మయపాలెంల్ అన్రోగ్యంత ఉన్న అరిసె 
వేణు గోపాల్ అనే యువకుడికి అద్ గ్రామానికి చెందిన ఎన్్నరైలు స్యంగా అందించ్న 35 వేల రూపాయలను బాధిత 
కుట్ంబానికి అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా న్గేంద్ర మాట్లీడుతూ జనసేన పార్టుల్ తిమా్మయపాలెంల్ జనసైనికులు 
నిర్హంచ్న కార్యక్రమాలు ఎక్కడా నిర్హంచలేదన్్నరు. అందుకే ఆ గ్రామాని్న తిమా్మయపాలెం కాకుండా జనసేన 
తిమా్మయపాలెం అని పలవాల్ అన్్నరు. పదివేల రూపాయలు స్యం చేసి పది లక్షల రూపాయల ప్రచ్రం చేస్కునేవారు 

ఉన్న ఈ రోజుల్లీ చేసిన స్యాని్న అక్కడే మరిచ్పోయే జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఎందరికో ఆదర్శం అవుతున్్నరన్్నరు. ఆపదల్ ఉన్న వారికి స్యం చేసిన వారే నిజమైన జనసైనికులు 
అని కొనియాడారు. ఈ సందర్ంగా గల్ఫూ ద్శమైన కువైట్ నుంచ్ అరిసె వేణుగోపాల్ ఆరోగ్యం కోసం ఆరి్థక స్యం చేయడానికి కృషి చేసిన తిమా్మయపాలెం వాస్లైన ప్రం స్రేష్, మోడం 
చ్రంజీవి, స్ంబయ్య గారి నరసింహులు, గుంటిపల్లీ గురేష్, శవకుమార్, స్ంకర నవీన్, మోపూరు ప్రకాష్, ముతా్యల మహేష్, సింగర నరేష్, సింగర శశకరణ్, మోడెం మోహన్, ప్రం అంజ, స్ంకర 
మహేష్ లను ఆయన అభినందించ్రు. ఇద్ సందర్ంగా జనసేన పార్టు ఆవిరా్వ దినోతసువానికి సంబంధించ్న చల్ మచ్లీపట్నంపోసటుర్ ను జనసేన న్యకులత కల్సి న్గేంద్ర ఆవిష్కరించ్రు. 
నియోజకవర్గం నుంచ్ జన సైనికులకు ప్రత్్యకంగా బస్సులు ఏరా్పట్ చేసి సభకు తీస్కెళ్లీ క్షేమంగా ఇంటికి తీస్కువచ్చి వదులుతామని ఆయన ధీమా వ్యకతుం చేశారు. కార్యక్రమంల్ జనసేన జలాలీ 
న్యకులు జోగినేని మణ, మాద్స్ నరసింహ, ముతా్యల కిషోర్, నగిరిపాటి మహేష్, మాద్స్ శవ, అంకిశెటిటు శవ, తుపాకుల పెంచలయ్య, పగడాల శవ, సింగర నరసరామయ్య, ప్రం రమణయ్య, 
ప్రం గిరి, ప్రం గోపాల్, ప్రం స్బబుయ్య, ముతా్యల మహేష్, పగడాల శవ, ఆనందలత్జ, ఉమ్మడిసెటీటు హర్ష, స్వా్రప్ హరిప్రస్ద్, నలలీంశెటిటు యాన్దయ్య, పసల శవ, స్యం శ్రీధర్, కడుమురి 
స్బ్రమణ్యం, రడిడుమణ,రాజ్ కుమార్ బమ్మనబోయిన, మని ఎమిక, ఉతతురాది శవ, పగడాల మని, శ్రీకరప్ ప్రకాష్, సవరం స్యి, పడుగు స్రేష్, సింగర విశ్న్థ్, హర్ష్, నలలీంశెటిటు కిషోర్, 
స్ంబయ్యగరి స్బబునరసయ్య, తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

దక్షిణవంలో కొనసాగుతుననీ డాకటిర్ కవందుల సేవలు
శతఘ్్న న్్యస్: దక్ణ నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు, 32వ వారుడు కారొ్పరేటర్ డాకటుర్ కందుల న్గరాజు సేవలు 
కొనస్గుతున్్నయి. నియోజకవర్గంల్ని పలు ప్రాంతాలల్ పర్యటిస్తు అరుహులైన ప్రతి ఒక్కరికి తన స్యాని్న అందజేస్తున్్నరు. 
ఈ క్రమంల్ ఆదివారం నియోజకవర్గంల్ 37వ వారుడు రల్లీ వీధి అంబెడ్కర్ బమ్మ వదదా నవ వధువు ప్రమీలకు తాళ్బట్టు, 
పట్టు చీరను అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లీడుతూ.. ప్రజలకు తాను ఎప్్పడు అందుబాట్ల్ ఉంట్నని 
చెపా్పరు. ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చిన్ వారికి సహాయం చేసేందుకు తను ఎప్్పడు ముందు ఉంట్నని పేరొ్కన్్నరు. 
రాజకీయాలకు అతీతంగా తను చేపడుతున్న సేవా కార్యక్రమాలకు ప్రజల నుంచ్ అన్హ్య స్పందన వస్తుందని చెపా్పరు. 
తన జీవితం ప్రజాసేవకే అంకితం అని వెలలీడించ్రు. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన సీనియర్ న్యకులు గరికిన రవి, కేసం 
చ్న్్నరావు, గరికిన హరికృష్ణ, గరికిన స్రిబాబు, బడే సతాతురావు, రాయతీ తాతరావు, వడాడుది ఆనంద్, మహేందర్, గరికిన 
రాజు, స్ర్యన్రాయణ, న్గేంద్ర, శవ, అపా్పరావు, వెంకటేష్, బద్రీన్థ్, కేద్రా్నధ్ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్ వాలవంటీర్స్ క అభినవందన 
సత్్కరవం

శతఘ్్న న్్యస్: గురజాల 
నియోజకవర్గం: జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ప్రవేశపెటిటున మూడో విడత 
జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత 
నమోదు కార్యక్రమంల్ 
భాగంగా గురజాల 

నియోజవర్గ క్రియాశీలక వాలంటీర్సు గా పనిచేసిన జనసైనికులకు పడుగురాళలీ మండల పార్టు 
ఆఫీస్ నందు సన్్మన కార్యక్రమం నిర్హంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా 
ఉమ్మడి గుంటూరు జలాలీ అధ్యక్షుడు గాద వెంకటేశ్రరావు పాల్్గన్్నరు.. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్లీడుతూ.. నియోజవర్గంల్ అత్యధికంగా సభ్యత నమోదు కార్యక్రమం జరగడం 
చ్లా శుభ పరిణామం అని, కార్యకరతుల క్షేమం కోసం.. పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రవేశపెటిటున ఈ 
కార్యక్రమాని్న నిస్్ర్ంగా ప్రజల్లీకి తీస్కెళ్లీ, ఎంత కృషిచేసి సభ్యత్ నమోదు చేయించ్న 
క్రియా వాలంటీరలీకు పేరుపేరున్ అభినందనలు తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ గుంటూరు 
జలాలీ న్యకులు న్రద్స్ రామచంద్ర ప్రస్ద్, బడిదల శ్రీనివాసరావు, జలాలీ కార్యదరి్శ 
అంబటి మల్లీ, జలాలీ సంయుకతు కార్యదరి్శ దూద్కుల కాశీం సైద్, పడుగురాళలీ మండల అధ్యక్షుడు 
కామిశెటిటు రమేష్, ద్చేపల్లీ మండల అధ్యక్షుడు మందపాటి దురా్గరావు, మాచవరం మండల 
అధ్యక్షుడు బమ్మ శ్రీనివాసరావు, జలాలీ ప్రోగ్రాం కమిటీ సభు్యడు దూద్కుల సలీం, మండల 
ఉపాధ్యక్షులు పెడకొల్మి కిరణ్ కుమార్, బయ్యవరప్ రమేష్, మండల ప్రధాన కార్యదరి్శ గుర్రం 
కోటేశ్రరావు, షేక్ మదీన్, కార్యదరి్శ గదదా బోయిన సతీష్, వాలంటీర్సు అంబటి స్్మి, కోట 
మధు, అభి శెటిటు అభిలాష్, భీమా వెంకటేష్, మిరియాల అజయ్, అలలీంశెటిటు చందు, గురజాల 
గంగాధర్, మొదలగువారు పాల్్గన్్నరు.

వైసీపీ నేతలక ప్రజల చేతిలో రాజకీయ సవంహారవం 
తప్పదు: ఆళ్ళ హర్

శతఘ్్న న్్యస్: గుంటూరు: అధికారాని్న చేపటిటున క్షణం నుంచ్ 
వైసీపీ నేతలు చేసిన అరాచకాలు, దురా్మరా్గలు, ద్షీటుకాలు 
చ్త్రగుప్తుడు లెక్కలకు సైతం అందటం లేదని, రానున్న 
ఎని్నకల్లీ వైసీపీ నేతలకు ప్రజల చేతిల్ రాజకీయ సంహారం 
తప్పదని గుంటూరు జలాలీ జనసేన పార్టు అధికార ప్రతినిధి 
ఆళళు హరి అన్్నరు. ఇప్పటం గ్రామంల్ జనసేన పార్టు 
స్నుభూతిపరుల ఇళలీను కూలచిటంపై ఆయన తీవ్రస్్థయిల్ 

ఆగ్రహాని్న వ్యకతుం చేశారు. ఆదివారం విలేకరులత మాట్లీడుతూ జనసేన అన్న న్లుగు 
అక్షరాలు కనిపంచ్న్, ఆ పదం వినిపంచ్న్ వైసీపీ నేతలకు వెను్నల్ వణుకుప్డుతుందని 
విమరి్శంచ్రు. రాష్టం అంతా అభివృది్ చేసేస్ం ఇప్పటం గ్రామం ఒక్కటే మిగిల్ంది అన్నట్లీగా 
వైసీపీ నేతలు మాట్లీడిత్ ఇప్పటం గ్రామానికి పోలీస్ల్్న వెంటబెట్టుకొని ప్రొకెలీయిన్ లు తీస్కొని 
వచేచిస్తున్్నరన్్నరు. వైసీపీ నేతలు పగలకొడుతుంది ఇప్పడం గ్రామస్్థల ఇలులీ కాదని రాష్ట 
ప్రజల గుండెల్్న అని మండిపడాడురు. గుంతలమయమైన రోడలీకు ఇంతవరకు మరమ్మతులు 
చేయటం చేతకాని దదదామ్మ ప్రభుత్ం ద్శంల్ ఇంకోటి ఉండదన్్నరు. ప్రజలు అధికారాని్న 
ఇచ్చింది ప్రజాధన్ని్న దోచుకోవట్నికి , సహజ వనరులను కొలలీగటటుడానికే అన్నట్లీగా వైసీపీ 
పాలన స్గుతందని ధ్జమెతాతురు. వైసీపీ నేతల ధనద్హానికి అంత్ లేకుండా పోతుందన్్నరు. 
కులమతాల మధ్య ప్రాంతాల మధ్య చ్చుచి రాజేసి రాజకీయ చల్ కాచుకోవాల్ అని చూస్తున్న 
వైసీపీ నేతల దురాగతలు ఇక స్గవన్్నరు. రాష్టంల్ న్లుగేళ్లీగా స్గుతున్న రాక్షసపాలన 
పోవాలన్్న, ఈ సైకోల నియంతృతా్నికి చరమగీతం పాడాలన్్న అది ఒక్క పవన్ కళ్్యణ్ కి 
మాత్రమే స్ధ్యమన్్నరు. ప్రజలందరూ ఏకతాటి పైకి రావాల్సున తరుణం ఆసన్నమైందన్్నరు. 
ప్రజలకు ఏ కషటుం వచ్చిన్ ఎలాంటి ఆపద కల్గిన్ జనసేన పార్టు ఎప్్పడూ అండగా ఉంట్ందని, 
ఎవరూ అధైర్యపడవదదాని ఆళళు హరి అన్్నరు.

తిరుమలమమాపాలవం వవంతెనను పర్శీల్వంచిన బొబ్్పల్లు స్రేష్
శతఘ్్న న్్యస్: సరే్పల్లీ: వెంకట్చలం మండలం, తిరుమలమ్మపాలెం గ్రామం వదదా ఉన్న వంతెనను ఆదివారం జనసేన పార్టు న్యకులత 
కల్సి సరే్పల్లీ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టు న్యకులు బబేబుపల్లీ స్రేష్ న్యుడు పరిశీల్ంచ్రు. ఈ సందర్ంగా బబేబుపల్లీ స్రేష్ 

న్యుడు మాట్లీడుతూ తిరుమలమ్మపాలెం గ్రామస్తుల ఎనో్న ఏళలీ కల ఈ వంతెన నిరా్మణం మాత్రం కలలాగే మిగిల్పోయినట్వంటి 
పరిసి్థతి. వరా్షలు, వరదలు వసేతు రాకపోకలకు అంతరాయం 2018ల్ ఆన్టి తెలుగుద్శం ప్రభుత్ం రూ.935 లక్షల రూపాయల అంచన్ 
వ్యయంత వంతెన నిరా్మణానికి శంకుస్్థపన చేయడం జరిగింది. ఆన్డు ప్రతిపక్షంల్ ఎమె్మలే్యగా గెల్చ్ నేడు వ్యవస్య శాఖ మంత్రిగా 
ఉన్నట్వంటి కాకాని గోవర్న్ రడిడు మాత్రం వంతెన నిరా్మణాని్న గాల్కి వదిలేశారు 2018 నుంచ్ నేటి వరకు ఆ యొక్క వంతెన నిరా్మణం 

గురించ్ మాట్లీడటం గాని, ఆ వంతెన నిరా్మణానికి కేట్యించ్న నిధుల గురించ్ గానీ ఎక్కడా కూడా ప్రస్తువించ్న ద్ఖలు లేవు. అయిత్ ఐదు న్లల క్రితం ద్మోదరం సంజీవయ్య గారి థర్మల్ పవర్ 
పాలీంట్ మూడవ గ్రిడ్ ఓపెనింగ్ కి రాష్ట ముఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడు గారు వచ్చినప్్పడు భార్ బహరంగ సభల్ ఇప్్పడు అధికారపక్షంల్ మంత్రి పదవి పందినట్వంటి రాష్ట వ్యవస్య శాఖ మంత్రి 
గారు 12 కోటలీ రూపాయలత ఉప్్పకాలపై వంతెన నిరా్మణం కొనస్గిస్తుమని చెప్ప ముఖ్యమంత్రి గారిని నిధులు కూడా అడిగాం అని చెపే్ప ఆ రోజు ఆయన భార్ బహరంగ సభల్ తెల్యజేయడం 
జరిగింది. ఐదు న్లలు కావస్తున్్న ఇప్పటివరకు ఆ వంతెన నిరా్మణానికి సంబంధించ్నట్వంటి వివరాలు వెలలీడించడం కానీ, ద్నిని ప్రారంభించడానికి అడుగు ముందుకు వేయడం గాని జరిగిన 
ద్ఖలాలు లేవు. మరి ఎని్నకల రాబోతున్్నయి రానున్న ఎని్నకలను చూపంచ్ ఈస్రి మళ్లీ మూడోస్రి ఆయనని గెల్పసేతు అప్్పడు ఏమన్్న ఈ బ్రిడిజీ గురించ్ మాట్లీడుతారా..?. ఈ పచ్చి పనులు 
కొనస్గిస్తుడా లేదంటే తిరుమలముపాలెం గ్రామస్తులకి ఈ వంతెన నిరా్మణం కలలాగే మిగులుస్తురా ఇకనైన్ సరే తిరుమలమ్మపాలెం గ్రామస్తులు కూడా కళ్ళు తెరిచ్ ఈ బ్టకప్ మాటలు చెప్ప 
కాలయాపన చేస్తున్న రాష్ట వ్యవస్య శాఖ మంత్రి గారికి బుది్ చెప్ప ఇంటికి పంపస్తురా లేదంటే నిలదీసి వంతెన నిరా్మణం గురించ్ అడుగుతారా..? అని జనసేన పార్టు నుంచ్ మేము ఒకటే డిమాండ్ 
చేస్తున్్నం. రండుస్రులీ ప్రజలు ఓటేలీసి రాష్ట వ్యవస్య శాఖ మంత్రి గెల్పసేతు మరి అభివృది్ అని అంట్న్్నడు. సరే్పల్లీ నియోజకవర్గం ల్ రండు స్రులీ కూడా ఆయన అభివృది్ చేసింది లేదు. ఆయన 
మాటలు గారడి మాత్రమే చేస్తున్్నడు అనే విషయం స్పషటుంగా అర్థం అవుతుంది. మరి ప్రజలు ఈ బ్టకప్ మాటలు నమే్మ రోజులు పోయిన్యి, రాబోయే రోజుల్లీ వీళళుకి కచ్చితంగా బుది్ చెపాతురు 
అని చెప్ప జనసేన పార్టు నుంచ్ తెల్యజేస్తున్్ననని స్రేష్ న్యుడు అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంల్ స్్థనిక న్యకులు శ్రీహరి, శా్యంస్ందర్, విజయ్ కుమార్, నవీన్, ముతుతుకూరు మండల న్యకులు 
రహం, అకబుర్ బాష్ట, మల్లీ, ఫణబాబు, చ్న్న, శ్రీహరి, రహమాన్, సనీ్న పవన్, త్జ, మోహన్ కార్తుక్ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.
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