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జనసేనానిని విమర్శిసేతే ఖబర్దార్!
-అనంతపురము జనసేన

*రైతాంగాన్ని నట్టేట మాంచిన వైసిపి ప్రభుత్ాం..

*బాధిత రైతు కుటాంబాలకు రూ. 7 లక్షలు ఇపి్పాంచిన ఘనత పవన్ కళ్యాణ్ గారిదే..

*మరోసారి అవాకులు పేలితే ప్రతిఘటిసా్తాం..

*అనాంతపురాం జిల్లా అధయాక్షులు టి.సి.వరుణ్, మరియు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి చిలకాం 

మధుసూదన్ రెడ్డి హెచ్చరిక..

శతఘ్ని న్యాస్: బలవన్మరణాలకు పాల్పడ్న కౌలు రైతు కుటాంబాలను ఆదుకునాందుకు 

జనసేన అధినత పవన్ కళ్యాణ్ చేపటిటేన రైతు భరోసా యాత్ర విజయవాంతాం కావడాం 

వైసీపీ నతలకు మాంగుడు పడడాం లేదన్. అాందుకే వైసీపీ నతలు పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై 

విమరశిలు గుపి్పస్్తన్నిరన్. వైసిపి నతలు చేస్్తనని వాయాఖయాలు హేయమన్ బుధవారాం 

సప్తగిరి సరికిల్ లోన్ జనసేన కారాయాలయాంలో న్ర్హాంచిన విలేకరుల సమావేశాంలో 

జనసేన జిల్లా అధయాక్షులు టీ.సి.వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి చిలకాం మధుసూదన్ 

రెడ్డి, జిల్లా అధికార ప్రతిన్ధి సాకే మరళీకృష్ణ, రాపా్తడు న్యోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ 

సాకే పవన్ కుమార్ ఖాండ్ాంచారు. ఈ సమావేశాన్కి రాష్ట్ర కారయాక్రమాల న్ర్హణ 

కారయాదరిశి భవాన్రవికుమార్, నగర అధయాక్షులు పొదిలి బాబురావు, జిల్లా ఉపాధయాక్షులు 

జయరామరెడ్డి, ఈశ్రయయా హాజరయాయారు.

తోపుదుర్తే ప్రకాష్ రెడ్డి విమరశిలు అర్థరహితం: పండ్యాల శ్రీలత
శతఘ్ని న్యాస్: అనాంతపురాం, మీడ్యా సమావేశాంలో రాయలసీమ ప్ాంతీయ 
కమటీ సభుయారాలు పాండ్యాల శ్రీలత మాట్లాడుతూ… మాంగళవారాం రైతు భరోసా 
యాత్రలో భాగాంగా జనసేన పార్టే అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ అనాంతపురాం జిల్లాలో 
పరయాటిాంచి ఆత్మహతయా చేస్కునని రైతు కుటాంబ సభుయాలను పరామరిశిాంచి వారికి 
ఒక లక్ష రూపాయల ఆరిథిక సహాయాం అాందిాంచి వారి కుటాంబాన్కి అాండగా 
ఉాంట్మన్ తెలియజేశారు.ఇది ఓర్లేక రాపా్తడు శాసనసభుయాలు తోపుదురి్త ప్రకాష్ 
రెడ్డి మా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పై అరథిరహతమైన విమరశిలు చేస్్తన్నిరు. ప్రకాశ్ 
రెడ్డి మీడ్యాతో మాట్లాడుతూ మా వైసీపీ ప్రభుత్ాం ఆత్మహతయా చేస్కునని రైతుల 
కుటాంబాలకు 7లక్షల రూపాయలు ఇస్్తన్నిమన్ చెపు్తన్నిరు. పవన్ కళ్యాణ్ 
పరయాటన ఉాంది అన్ తెలియగాన ఆత్మహతయా చేస్కునని రైతుల కుటాంబాల దగ్గరకు 
వెళ్లా మేమ మీ అకౌాంట్ లోకి 7 లక్షల రూపాయలు వేయిసా్తాం మీరు పవన్ కళ్యాణ్ 
సభకు వెళలావద్దన్ ఆత్మహతయా చేస్కునని రైతు కుటాంబాలను హెచ్చరిాంచారన్ పలు 
మీడ్యా కథన్లలో కూడ్ ఈ విషయాం వెలలాడయిాంది అయినప్పటికీ రైతు కుటాంబ 
సభుయాలు మాకు పవన్ కళ్యాణ్ అాండగా ఉాంట్రన్ ధైరయాాంగా సభకు వచా్చరు. పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు ప్రజా సమసయాల మీద జిల్లా పరయాటనలకు వచి్చనపు్పడు పవన్ కళ్యాణ్ 
గారికి భయపడ్ మాత్రమే వైసీపీ ప్రభుత్ాం పన్ చేస్్తాందే తప్ప న్జాంగా ప్రజలమీద 
ప్రేమతో పన్చేయడాం లేదు. తోపుదురి్త ప్రకాష్ రెడ్డి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ యువతను 
తపు్పదోవ పటిటేస్్తన్నిరన్ విమరిశిాంచారు న్జాంగా యువతకు రాష్ట్రాంలో ఉపాధి, 
ఉదోయాగ అవకాశాలు లేక మీ ప్రభుత్ాం అన్లోచిత న్ర్ణయాల వలలా ఉజ్ల భవిషయాతు్త 
ఉనని యువత తపు్పదోవ పడుతుాందన్ మేమ తెలియజేస్్తన్నిమ.ప్రస్్తతాం రాష్ట్రాంలో 
విపర్తమైన కరెాంట కోతలవలలా ఇట రైతాంగాం గాన్ అట పరిశ్రమలు గాన్ పూరి్తగా 
చతికల పడే పరిసిథితి రాష్ట్రాంలో ఏర్పడ్ాంది మాందు మీ ప్రభుత్ాం ప్రజలకు కోతలు 
లేన్ కరెాంటఅాందిాంచి రాష్ట్రాంలో ఉనని అనక సమసయాలపై మీ ప్రభుత్ాం దృష్టే పట్టేలన్ 
పవన్ కళ్యాణ్ న్ విమరిశిాంచే సాథియి మది కాదన్ పాండ్యాల శ్రీలత మీడ్యా మఖాంగా 
తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమాంలో జిల్లా లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు గుాండ్ల మరళ్, 
జిల్లా కారయాదరిశి కాశెటిటే సాంజీవ రాయుడు, నగర ప్రధాన కారయాదరిశి పాండ్యాల చక్రపాణి 
పాల్్గన్నిరు.

తిరుపతి జిల్లా ఎస్పీ, కమిషనర్ లకు శుభాకాంక్షలు 
తెలిపిన జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: తిరుపతి, కొత్తగా ఏర్పడ్న తిరుపతి జిల్లాకు విచే్చసిన ఎసీ్ప, కమషనర్ 
లను కలిసి తిరుపతి శాాంతిభద్రతలకు భాంగాం కలగకుాండ్, మతు్తపదారాథిలను అరికట్టే 
విధాంగా, తిరుపతి పటటేణాం నాందు పారిశుధయాాం, తగునీరు సమసయాల పైన ప్రతేయాక శ్రద్ధ 
పటిటే ప్రజలకు ఇబ్ాందులు కలగకుాండ్ చరయాలు తీస్కోవాలన్ వారిన్ జనసేన పార్టే 
తరపున కోరడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా ఎసీ్ప, కమషనర్ లకు శుభాకాాంక్షలు 
తెలియజేయడాం జరిగిాంది.

డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గానని 
రెడ్డి అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు జిల్లా, ఏలూరు న్యోజకవర్గాంలో బుధవారాం ఎసీసీ, ఎసీటే, జెఏసి 
సమక్షాంలో జరిగిన డ్.బి.ఆర్.అాంబేదకిర్ గారి 131 వ జయాంతి వేడుకలోలా పశ్్చమ గోదావరి 
జిల్లా అధికార ప్రతిన్ధి, ఏలూరు న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టే ఇాంచార్జ్ రెడ్డి అప్పల న్యుడు 
పాల్్గన్నిరు.

వర్ంతి కారయూక్రమంల్ పాల్గానని పాటంశెట్టీ
శతఘ్ని న్యాస్: జగ్గాంపేట ఇాంచార్జ్ పాటాంశెటిటే సూరయాచాంద్ర బుధవారాం జగ్గాంపేట గ్రామాంలో 
ఒమ్మ రఘురాాం తాండ్రి గారైన ఒమ్మ న్కరాజు ప్రథమ వర్ధాంతి సాందర్ాంగా.. ఈ కారయాక్రమాంలో 
పాల్్గన్ న్వాళులు అరి్పాంచారు.
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నాయకులు మదర్ వలీకి సానుభూతిని తెలియ జేసిన 
కందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని న్యాస్: రాజమాండ్రి రూరల్, 
కొాంతమూరు గ్రామాన్కి చెాందిన మసిలాాం 
న్యకులు మదర్ వలీ.. సతీమణి 
స్ర్గస్్తలైన్రు. ఈ సాందర్ాంగా.. జనసేన 

పార్టే తూరు్పగోదావరి జిల్లా అధయాక్షులు కాందుల దుర్్గష్.. మదర్ వలీ కుటాంబ సభుయాలను 
కలిసి వారికి ప్రగాఢ సానుభూతిన్ తెలియ జేశారు.

జనసేనానికి పాల్భిషేకం చేసిన ఆలమూరు జనసైనయాం
*కౌలు రైతు కనీనిళులా తుడ్చే న్యకుడు ఒక జనసేన్న్ మాత్రమే!

శతఘ్ని న్యాస్: కోనసీమ జిల్లా, 
కొత్తపేట న్యోజక వర్గాం, ఆలమూరు 
మాండలాంలోన్, ఆలమూరు టౌన్ 
నాందు జనసేన్న్ చిత్రపట్న్కి పూలతో 
అలాంకరిాంచి, భార్ ఎతు్తన జనసైన్కులు, 
కారయాకర్తలు, వీర మహళలు పాల్భిషేకాం 
ఘనాంగా న్ర్హాంచి యున్నిరు. కొత్తపేట 
న్యోజక వర్గాం జనసేన పార్టే ఇన్్చరిజ్ 
బాండ్రు శ్రీన్వాస్ న్యకత్ాంలో వారి 
పిలుపు మేరకు బుధవారాం ఆలమూరు 

బసాటేాండ్ సెాంటర్ నాందు జనసేన్న్ కౌలురైతులకు చేసే సాయాన్కి సాంతోషాం, 
ఆనాందాం వయాక్తాం చేసూ్త పలువురు జనసైన్కులు పాల్భిషేకాం ఎాంతో ఘనాంగా 
జరిపిాంచారు. జనసేన్న్లో ఉనని మానవత్ాం ఎాంతో విలువైనదన్, ఆరిథిక ఇబ్ాందులతో 
చన్పోయిన కౌలు రైతు కుటాంబాలను వారి బిడడిలను, ఎాంతో ప్రేమతో ఆదుకోవాలన 
మాంచి తలాంపుతో, ఉననిత విదయాలను చదివిాంచాలన్, ఒక ప్రతేయాకమైన సాంక్షేమ న్ధిన్ 
తక్షణాం ఏరా్పట చేయడాం ఎాంతో హరి్షాంచదగ్గ విషయమన్, ఇల్ాంటి గొప్ప న్ర్ణయాలు 
తీస్కున న్యకుడ్న్, ఇాంతవరకూ చూడలేదన్, ప్రజలను గుాండెలోలా పటటేకున్ చూసే 
న్యకుడాంట్ ఒక జనసేన్న్ మాత్రమేనన్, ఇల్ాంటి న్యకుడ్న్ ప్రతి ఒకకిరూ.. 
రానునని రోజులోలా కాపాడుకున్ రాష్ట్ర భవిషయాతు్తను న్లబెటటేకోవాలన్, ప్రజలోలా మారు్ప 
ఎాంతో వచి్చాందన్, ఈ రాష్ట్రాన్కి దశ దిశ చూపిాంచగల సత్త ఉనని న్యకుడు పవన్ 
కళ్యాణ్ మాత్రమేనన్, ఎాంతమాంది ఎన్ని రకాలుగా అధికారాంలోకి వచి్చన్, ప్రజలను, 
ప్రజా సమసయాలను గాలికొదిలేసిన న్యకులను ఇక నమ్మకూడదన్, తను సాంపాదిాంచిన 
కష్టటేరిజ్తన్ని అనక సేవా కారయాక్రమాలతో న్రాంతరాం ప్రజల కోసాం, ప్రజా శ్రేయస్సీ 
కోసాం ఖరు్చ పడుతూ.. ప్రజల హృదయాలలో ఒక స్సిథిర సాథినాం సాంపాదిాంచుకునని 
న్యకుడున్ ఒకకిసారైన్ మఖయామాంత్రి చేయాలన్ కోరారు. పలువురు జనసేన్న్ 
తలపటిటేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర పూరి్తసాథియిలో దిగి్జయాం గా మాందుకు 
సాగాలన్, జనసేన్న్న్ దీవిసూ్త.. ఆశీర్దిసూ్త పలువురు మాట్లాడుతూ.. జనసేన్న్కి 
పాల్భిషేకాం చేశారు. ఈ కారయాక్రమాంలో పాల్్గనని ప్రమఖ సీన్యర్ న్యకులు జిల్లా 
ప్రధాన కారయాదరిశి, తళలా డేవిడ్ రాజు మరియు బైరి శెటిటే రాాంబాబు ఆధ్రయాాంలో, కట్టే 
రాజు ఆలమూరు గ్రామ అధయాక్షులు, చల్లా వెాంకట్శ్రరావు, శ్రిగినీడ్ పట్టేబి, దాసి 
మోహన్, కొాండేపూడ్ వరప్రసాద్, పస్పులేటి సాయి బాబా, లాంకే దాన కృష్ణ, కొపా్పడ్ 
జైరాజ్, షేక్ బాబిజ్, కోట్ వరలక్ష్మి, కొాండేటి హేమాదేవి, కొాండేపూడ్ స్ర్ణలత, పలువురు 
జనసైన్కులు, కారయాకర్తలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్్గన్నిరు.

జర్నలిస్టులకు మంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ 
క్షమాపణలు చెపాపీలి: జవాజీ ర్ఖ

• తక్షణమే జరనిలిస్టేలకు మాంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ క్షమాపణలు చెపా్పలి
• ప్రజాసా్మయాాంలో న్లుగో స్తాంభమైన మీడ్యాను అవమాన్ాంచడాం భాదకరాం

• జరనిలిస్టేలకు ఇళ్ళ సథిల్లు ఇసా్తమనని వైసీపీ 
హామీ న్లబెటటేకోవాలి
• జనసేన పార్టే ఎమ్మగన్రు అసెాంబ్లా ఇాంఛార్జ్, 
రాష్ట్ర మహళ్ చైర్మన్ జవాజీ ర్ఖ
శతఘ్ని న్యాస్: మఖయామాంత్రిన్ ఆరాధిసే్త తప్పక 
ఇళలా సథిల్లు వసా్తయాంటూ సమాచార శాఖ మాంత్రి 
వేణుగోపాలకృష్ణ చేసిన వాయాఖయాలను జనసేన పార్టే 
ఎమ్మగన్రు అసెాంబ్లా ఇాంఛార్జ్, రాష్ట్ర మహళ్ 
చైర్మన్ జవాజీ ర్ఖ తపు్పపట్టేరు. రాజాయాాంగ 
బద్ధమైన పదవిలో ఉాండ్ ప్రజాసా్మయాాంలో 

న్లుగో స్తాంభమైన మీడ్యాను అమాన్ాంచడాం బాధాకరమాంటూ.. బుధవారాం 
జనసేన పార్టే కారాయాలయాం ప్రకటన విడుదల చేసిాంది. తక్షణమే జరనిలిస్టేలకు మాంత్రి 
వేణుగోపాలకృష్ణ క్షమాపణలు చెపా్పలన్ జావాజీ ర్ఖ డ్మాాండ్ చేశారు. పాత్రికేయుల 
సమసయాను సీఎాం దృష్టేకి తీస్కెళ్్ళ పరిషకిరిాంచాలిసీన మాంత్రి ఇల్ బాధయాతరాహతయాాంగా 
మాటలాడడాం తగదన్నిరు. జరనిలిస్టేలకు ఇళలా సథిల్లు ఇసా్తమనని వైసీపీ ఎన్నికల హామీ 
న్లబెటటే కోవాలన్ గురు్త చేసారు. ప్రతి జరనిలిస్టేకు హెల్్త కారుడి, అక్రిడేషన్ కారుడిలు 
మాంజూరు చేయాలన్ విజ్ఞపి్త చేశారు. పాత్రికేయులు కూడ్ సీఎాంను మనసూఫూరి్తగా 
ఆరాధిాంచాలన్, సీఎాంను ఆరాధిసే్త పాత్రికేయులకు తప్పన్సరిగా ఇళలా సథిల్లు 
వసా్తయనని వాయాఖయాలను చూసే్త జరనిలిస్టేల సమసయాల పటలా ప్రభుత్న్కి ఎాంత చిత్తశుది్ధ 
ఉాందో తెలుస్్తాందన్ వాయాఖ్యాన్ాంచారు. జగన్ ను ఆరాధిాంచకుాండ్, ఆయన గురిాంచి 
ఆరా తీస్్తన్నిరన్, అది మానుకొన్ ఆరాధిాంచాలన్, సీఎాంను ఆరాధిసే్త పాత్రికేయులకు 
తప్పన్సరిగా ఇళలా సథిల్లు వసా్తయన్ అనడాం వారిన్ అవమాన్ాంచడమేనన్.. తక్షణమే 
జరనిలిస్టేలకు మాంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ క్షమాపణలు చెపా్పలన్ డ్మాాండ్ చేశారు.

నీలూరు గ్రామ కౌలు రైతు కుటంబానికి లక్ష ఆర్్థక సహాయం

శతఘ్ని న్యాస్: ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వాయాప్తాంగా ఆత్మహతయా చేస్కునని కౌలు రైతు కుటాంబాలకు 
ఆరిథిక భరోసా ఇచి్చ అాండగా న్లవాలన ఉదే్దశాంతో జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
అనాంతపురాం జిల్లాలో మాంగళవారాం ప్రాంభిాంచిన రైతు భరోసా యాత్ర లో భాగాంగా పామడ్ 
మాండలాం, గజరాాంపలిలా గ్రామ పాంచాయితీ న్లురు గ్రామ వాస్తవుయాలు రావుల రతనిమ్మ కి లక్ష 
రూపాయల చెకుకిను పవన్ కళ్యాణ్ అాందజేశారు. రతనిమ్మ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తో మాట్లాడుతూ.. 
తన భర్త కౌలుకు భూమన్ తీస్కొన్ పతి్త వేశాడన్, పాంటలు సరిగా పాండక వరా్షలు లేక అపు్పలు 
చేస్కోవాలిసీ వచి్చాందన్, అపు్పల బాధ తళలేక ఆత్మహతయా చేస్కున్నిడన్, అప్పటి నుాంచి 
ప్రభుత్ాం ఎటవాంటి సహాయాం చేయలేదన్.. కానీ ఇపు్పడు మీరు మా బాధను అరథిాం చేస్కున్ 
ఆత్మహతయాలు చేస్కునని ప్రతి కౌలు రైతు కుటాంబాన్కి లక్ష రూపాయలు ఇచి్చ మాకు దేవుడ్ల్ 
ఆత్మసె్థిరాయాన్ని ఇస్్తన్నిరన్ పవన్ కళ్యాణ్ కు కాంటతడ్ పటటేకుాంటూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు 
చేశారు.
ఈ సాందర్ాంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. మీకు ప్రభుత్ాం నుాంచి 7 లక్షల ఆరిథిక సహాయాం 
అాందే వరకూ జనసేన పోరాడుతుాందన్ మా జనసేన న్యకులు మీకు అాండగా ఉాంట్రన్ 
ఆమెకు ధైరాయాన్ని చెపా్పరు.
కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కారయాక్రమాంలో నీలూరు రైతు కుటాంబాం పాల్్గనల్ చేసి.. అధయాక్షులు 
వారి నుాండ్ లక్ష రూపాయల చెకుకి అాందజేసేల్ ఏరా్పట చేయడాంలో జనసేన జిల్లా కారయాదరిశి 
వాసగిరి మణికాంఠ, పామడ్ మాండల అధయాక్షుడు ధనుాంజయ, గుాంతకల్ మాండల అధయాక్షుడు 
పురుషోత్తాం ఎాంతో బాధయాతగా తోడ్్పటను అాందిాంచారు. అల్గే వారి కుటాంబాన్కి ప్రభుత్ాం 
నుాండ్ రావాలిసీన ఏడు లక్షల రూపాయల ఎక్సీ గ్రేష్యా పరిహారాం వచే్చ వరకూ.. కూడ్ జనసేన 
పోరాటాం చేస్్తాందన్ రైతు కుటాంబాన్కి అాండగా భరోసాన్చా్చరు.
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గురువారం, 14 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కౌలు రైతు కుటంబాలకు ఎలలాపుపీడూ అండగా ఉంటం: 
జీవన్ కుమార్

శతఘ్ని న్యాస్: అనాంతపురాంజిల్లా, 
గుాంతకలులా న్యోజకవర్గాంలో ఆత్మహతయా 
చేస్కునని కౌలు రైతు కుటాంబాలకు 
అాండగా ఉాంట్మన్ జనసేన అధినత 
పవన్ కళ్యాణ్ తెలియజేశారు. అరికేరి 
జీవన్ కుమార్.. పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 

మేరకు కొాండ్పురాం గుతి్త గ్రామాలలో గల బాధిత కుటాంబాలను కలిసి వారిన్ పవన్ 
కళ్యాణ్ దగ్గరికి తీస్కువెళ్లా, ఆరిథిక సహాయాం అాందిాంచి, వారిన్ తిరిగి క్షేమాంగా వారి 
గ్రామాలకు చేరి్పాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా జీవన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. మాంగళవారాం 
జనసేన అధినత పవన్ కళ్యాణ్ మనీనిల్ గ్రామాంలో కౌలు రైతు కుటాంబాలకు ఆరిథిక 
సహాయాం అాందిాంచి.. వారి కుటాంబాలకు అాండగా ఉాంట్మన్ తెలియజేశారు. పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు మేమ కౌలు రైతు కుటాంబాలకు అన్ని వేళల అాండగా 
ఉాంట్మన్, వారి పిలలాల భవిషయాతు్త కూడ్ జనసేన చూస్కుాంటాందన్ జీవన్ కుమార్ 
తెలియజేశారు.

ఆర్్థక సహాయం అందుకొన్న సింగనమల నియోజకవరగే రైతు 
కుటంబాలు

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టే అధినత కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనాంతపురాం జిల్లా కౌలు 
రైతుల భరోసా యాత్రలో భాగాంగా జిల్లా అధయాక్షులు టి.సి వరుణ్ ఆదేశాలు మేరకు ఇటీవల 
సాగు నషటేాం, ఆరిథిక ఇబ్ాందులు కారణాంగా ఆత్మహతయా కు పాల్పడ్న బుకకిరాయసమద్రాం 
మాండలాం సాంజీవపురాం గ్రామ కౌలు రైతు పస్పుల గాంగాధర్ భారయా సరస్తి కి మరియు 
దయాలకుాంటపలిలా గ్రామ కౌలు రైతు పులలా శ్వకుమార్ భారయా పులలా అాంజలికి జనసేన 
పార్టే తరుపున లక్ష రూపాయలు ఆరిథిక సహాయాం మనీనిల గ్రామాన్కి మా సిాంగనమల 
న్యోజకవర్గాం నుాంచి తీస్కెళలాడాం జరిగిాంది. జనసేన పార్టే తరుపున వారి కుటాంబాన్కి 
అాండగా ఉాంటాంది అన్ ఈ సాందర్ాంగా తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన 
పార్టే సిాంగనమల న్యోజకవర్గ సీన్యర్ న్యకులు మరియు జిల్లా అధికార ప్రతిన్ధి 
సాకే మరళీకృష్ణ, జిల్లా కారయాదరిశి చొప్ప చాంద్ర, సాంయుక్త కారయాదరిశి పురుషోతాం రెడ్డి, 
జిల్లా న్యకులు కృష్ణ మూరి్త, బుకకిరాయసమద్రాం జడ్్పటీసీ అభయారిథి మననిల పది్దరాజు, 
బుకకిరాయసమద్రాం మాండల అధయాక్షులు జి. ఏర్రిసా్మ, సిాంగనమల మాండల అధయాక్షులు 
తోట ఓబులేస్, గారలాదిన్ని మాండల అధయాక్షులు ఎర్రితత, గుమే్మపలిలా తోట ప్రవీణ్, 
తదితరులు హాజరయాయారు.

నిరుపేద కుటంబానికి ఆర్ధిక సహాయం అందంచిన కురుపాం జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: మనయాాం జిల్లా, 
జియయామ్మవలస మాండలాం, 
అప్పననిదొరవలస గ్రామాంలో గత 
కొన్ని రోజుల క్రితాం నుాంచి ఒక 
న్రుపేద కుటాంబాన్కి చెాందిన 
మహళ అన్రోగయాాంతో బాధ 
పడుతుాంది. ఆ విషయాం తెలుస్కునని 
జనసేన కురుపాాం న్యోజకవర్గ 
న్యకులు మరియు జనసైన్కులు 
ఆ మహళకు హాస్పటల్ ఖరు్చల 
న్మత్తాం జనసేన పార్టే తరుపున ఆ 
కుటాంబాన్కి 4000/- రూపాయలు 
ఆరి్ధక సహాయాం చేసి.. జనసైన్కుల 
తరుపున మీ కుటాంబాన్కి జనసేన 

పార్టే అాండగా న్లబడ్ ఉాంటాంది అన్.. ఆ కుటాంబాన్కి జనసేన న్యకులు నరడ బిలిలా 
వాంశీ, వాన ఉపేాంద్ర, గార గౌర్శాంకర్ భరోసా ఇవ్డాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో 
జనసేన న్యకులు అనాంత్, రాజేష్, రజిాంత్, సాంజు, శ్వాజీ, చిరాంజీవి, రాాంబాబు, గణేష్, 
భార్గవ్ మరియు జనసైన్కులు పాల్్గన్నిరు.

పలు సమసయాలపై ఎం.అర్.ఓ కి వినతి పత్ం అందజేసిన 
పనగలూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టే ఆదేశాల మేరకు బుధవారాం రాష్ట్ర కారయాదరిశి తతాంశెటిటే 
న్గేాంద్ర ఆధ్రయాాంలో పనగలూరు మాండలాం లో పలు సమసయాలపై ఎమా్మరో్ గారికి 
వినతి పత్రాం అాందజేయడాం జరిగిాంది. మఖయాాంగా సిదా్ధవరాం వెళ్లా రోడుడి మార్గాంలో 
భూవయావసాయ డ్.కే.టి భూమల కబాజ్కి సహకరిస్్తనని అధికారపక్ష నతలపై కఠిన చరయాలు 
తీస్కోవాలన్.. ఈ సమసయాపై ఎమా్మరో్ మరియు ప్రభుత్ అధికారులు స్పాందిాంచాలన్ 
కోరడాం జరిగిాంది.
ఈ సాందర్ాంగా రాష్ట్ర కారయాదరిశి తతాం శెటిటే న్గేాంద్ర మాట్లాడుతూ.. నవాంబర్ 19న 
వరదలకు కొటటేకుపోయిన సిరివరాం, ఎన్.ఆర్ పురాం ప్రజల వయావసాయ పాంట నషటే 
పరిహారాం ఇప్పటివరకూ పటిటేాంచుకోన్ అధికారులు వెాంటన నషటేపరిహారాం చెలిలాాంచాలన్ 
డ్మాాండ్ చేశారు.
అల్గే కోడూరు న్యకులు అనాంత రాయల్ మాట్లాడుతూ.. చెరువు కటటే తెగి 6 న్లలు 
అయిన్ పటిటేాంచు కోవడాంలేదన్ విమరిశిాంచారు.
చిట్్లు జనసేన న్యకులు మాదాస్ నరసిాంహులు మాట్లాడుతూ అమాాంతాంగా 
పరిగిన విదుయాత్ చార్జ్ల దెబ్ కి సామానుయాడ్ జేబులో పైసా మగలన్ పరిసిథితి ఏర్పడ్ాందన్ 
అన్నిరు.
కోడూరు న్యకులు పగడ్ల చాంద్ర మాట్లాడుతూ.. గ్రామాలలోకి సరైన రోడులా కూడ్ 
లేన్ పరిసిథితి వుాంది అన్ విమరిశిాంచారు.
ఆలాం రమేష్ మాట్లాడుతూ.. మాండలాం పొడవున్ చేయేరు ఇస్క ఉన్ని.. అధికారపక్ష 
ఇస్క మాఫియా వలలా సాంత గ్రామస్్తలకి కూడ్ ఇస్క అాందుబాటలో లేకుాండ్ 
చేశారన్ విమరిశిాంచారు.
రైలే్కోడూరు న్యకులు వరికూటి న్గరాజు మాట్లాడుతూ.. రైతుల దగ్గర నుాంచి 
పాంట కొనుగోలు చేసా్తాం అన్ చెపి్ప.. ప్రభుత్ాం మాట తపి్పాందన్.. రైతు భరోసా దా్రా 
పాంట కొనుగోలు చేయాలన్ డ్మాాండ్ చేశారు.
పనగలూరు జనసేన మాండల న్యకులు పూజారి మనీ మాట్లాడుతూ.. సామానుయాడ్న్ 
న్తయాాం బయపడుతునని న్తయావసర ధరలు తగి్గాంచాలన్ డ్మాాండ్ చేశారు.
పనగలూరు న్యకులు గొబ్్రు హరి మాట్లాడుతూ.. జీవన ఉపాధి లేక.. వునని 
ఊరిన్ వదిలి గల్ఫూ దేశాలకి వలసలు పోతునని యువకులకు.. ఇకకిడే ఉదోయాగావకాశాలు 
ఇవా్లన్ డ్మాాండ్ చేశారు.
పనమలూరు జనసేన పార్టే తరఫున ఎమా్మరో్ ఈ సమసయాలు పరిషకిరిాంచకపోతే రిలే 
ధరాని చేయవలసి వస్్తాందన్ హెచ్చరిాంచారు. ఈ కారయాక్రమాంలో వెాంకట రమణ, ఎర్ర 
జొనని శ్రీన్వాస్లు, కొన్శెటిటే ప్రసాద్, రాయల్ కాంచరలా స్ధీర్ రెడ్డి, పగడ్ల శ్వ, 
ఏనుగుల శ్వ, మోడాం శీను, న్లూలారు రవి, మారాం రెడ్డి పవన్, కోనటి శ్వయయా మరియు 
పనగలూరు జనసేన కారయాకర్తలు భార్గా పాల్్గన్నిరు.

జనసేనానిని మర్యాదపూర్వకంగా కలసిన పారుధి
శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేన పార్టే అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ అనాంతపురాం జిల్లా పరయాటనలో 
భాగాంగా పుటటేపరి్త విమాన్శ్రయాన్కి చేరుకునని సమయాంలో.. జనసేన పార్టే పి.ఏ.సి 
సభుయాలు, చితూ్తరు జిల్లా అధయాక్షులు డ్.పస్పులేటి హరి ప్రసాద్ తో పాటూ.. జనసేన 
అధినత, రాష్ట్ర ప్రజల భవిషయాత్ దిశా దశా మార్చబోయే పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ జనసేన 
తిరుపతి సిటీ వైస్ ప్రెసిడెాంట్ పారు్ధ కలవడాం జరిగిాంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మనయాం రైతుకు అండగా నిలిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: మనయాాం జిల్లా, కురుపాాం 
న్యోజకవర్గాం, జియయామ్మవలస మాండలాం, 
అలమాండ పాంచాయతీ, అప్పననిదొర 
వలస గ్రామాంలో గత పది రోజుల క్రితాం 
పట్లాసిాంగి పాండయాయా అన రైతుకు 
చెాందిన 12 గొర్రెలు వేటకుకకిల దాడ్లో 
మరణిాంచడాం జరిగిాంది.. ఆ కుటాంబాన్ని 
జనసేన న్యకులు నరడ బిలిలా వాంశీ, వాన 
ఉపేాంద్ర, గార గౌర్శాంకర్ ఆ కుటాంబాన్ని 
పరామరిశిాంచి, ఆ కుటాంబాన్కి అాండగా 
ఉాంట్మన్ భరోసా ఇవ్డాం జరిగిాంది. ఆ 
కుటాంబాన్కి ఆరిథిక సహాయాం చేయడాం 

జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన న్యకులు అనాంత్, రాజేష్, రజిాంత్, సాంజు, 
శ్వాజీ, చిరాంజీవి, రాాంబాబు, గణేష్, భార్గవ్ మరియు జనసైన్కులు పాల్్గన్నిరు.

జనసేన హండ్రెడ్ సోల్జర్స్ ద్్వర్ సహాయం అందజేత
శతఘ్ని న్యాస్: డాంకూరు గ్రామాంలో సోమవారాం రాత్రి రెాండు గాంటల 30 న్మష్టల 
ప్ాంతాంలో.. గురు్తతెలియన్ వయాకు్తలు తొగు అపా్పరావు భారయా బుద్దమ్మ ష్టపు పై పట్రోల్ 
పోసి తగల బెట్టేరు. ఈ విషయాం తెలుస్కునని ఇచాఛాపురాం న్యోజకవర్గ ఇన్్చర్జ్ దాసరి 
రాజు చేతుల మీద జనసేన హాండ్రెడ్ సోలజ్ర్సీ తమ వాంతుగా న్లకు సరిపోయేటటలా 
న్తయావసర సరుకులు ఇవ్డాం జరిగినది. బాధిత కుటాంబాన్కి సమాచారాం ప్రకారాం 
స్మారుగా లక్ష రూపాయలు నషటేాం వాటిలిలాాందన్ ష్టపు బాధితురాలు చెప్పడాం జరిగిాంది. 
ఈ కారయాక్రమాంలో రాష్ట్ర జాయిాంట్ సెక్రెటర్ తిప్పన దురోయాధన రెడ్డి, సాథిన్క జనసైన్కులు 
కృష్ణ, జానీ, ఆనాంద్, మన్సీపాలిటీ వారుడి ఇాంచార్జ్ సాంతోష్ మహారణా, ఢిలీలా భాసకిర్ రెడ్డి 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

పరుచూర్ భాస్కరర్వు సమక్షంలో జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్ని న్యాస్: అనకాపలిలా జనసేన పార్టే కారాయాలయాంలో బుధవారాం జనసేన రాష్ట్ర 
అధికార ప్రతిన్ధి, న్యోజకవర్గాం ఇాంఛార్జ్ పరుచూరి భాసకిరరావు సమక్షాంలో పిసిన్కాడ 
పాంచాయతీ వైసీపీ వార్డి మెాంబర్ బాదపు సిాంహాచలాం జనసేన పార్టేలో చేరారు. అనాంతరాం 
రెాండు రోజుల క్రితాం వైసీపీ వేధిాంపులకు ఆత్మహతయా చేస్కునని జనసైన్కుడు స్దరశిన్ 
శ్రీన్వాస్ ఇాంటికి వెళ్లా వారి తలిలాదాండ్రులను పరామరిశిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా స్దరశిన్ 
శ్రీన్వాస్ తాండ్రి అన్రోగయాాంతో బాధపడుతునని విషయాం తెలుస్కున్ అతన్ వైదాయాన్కి 
సహకరిసా్తనన్ భాసకిరరావు హామీ ఇచా్చరు. అనాంతరాం జనసైన్కుడ్ పై దాడ్ జరిగిన 
ప్రదేశాన్ని స్యాంగా పరిశీలిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా జనసైన్కులతో మాట్లాడుతూ.. 
వైసీపీ న్యకులు ఎవరైన్ వేధిసే్త వెాంటన స్యాంగా న్కు తెలియజేయమన్ చెపా్పరు. 
జనసైన్కులను ఇబ్ాంది పడ్తే చూసూ్త ఊరుకునది లేదు అన్ హెచ్చరిాంచారు. ఈ 
కారయాక్రమాంలో న్యోజకవర్గాం జనసైన్కులు అధిక సాంఖయాలో పాల్్గన్నిరు.

అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నోరు అదుపులో 
పటటుకో: ఇమ్మడ్ కాశీనాథ్

*పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ విమరిశిాంచే సాథియినీది కాదు

*అధికారాంలో ఉాండ్ మీరు చేయలేన్ సాయాం మేమ చేస్్తాంట్ ఎాందుకీ ఏడుపు

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేనపార్టే అధినత పవన్ కళ్యాణ్ గారి పై మాజీ మాంత్రి అన్ల్ 

కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడ్న తీరుపై జనసేన మారాకిపురాం న్యోజకవర్గ ఇాంచార్జ్ 

ఇమ్మడ్ కాశీన్థ్ గారు మాండ్పడ్డిరు. ఇప్పటికైన్ పాంథా మారు్చకొన్ నోరు అదుపులో 

పటటేకొన్ మాట్లాడ్లన్ హతవు పలికారు. మాంత్రి పదవి పోయిాందన్ కుమలి పోతూ.. 

ఎల్ అాంట్ అల్ మాట్లాడ్తే సహాంచేది లేదన్ హెచ్చరిాంచారు. అధికారాంలో ఉనని మీ 

పార్టే అపు్పలోలా ఉాండ్ ఆత్మహతయాలు చేస్కునని కౌలు రైతులను ఆదుకోవాలీసీ ఉాండగా.. 

మీరు స్పాందిాంచకపోతే ఆ కుటాంబాలను ఆదుకునాందుకు, ఆత్మసె్థిరయాాం కలి్పాంచేాందుకు 

మాందుకు వసే్త, ఓరు్చకోలేక పిచి్చ పిచి్చగా మాట్లాడ్తే జనసేన కారయాకర్తలు చూసూ్త 

ఊరుకోరన్ అన్నిరు. నీవు ఎమె్మలేయాగా టీడ్పీ, జనసేనలపై పోరాడుతను అాంటన్నివ్.. 

మాంత్రి పదవి పోగాన నీలో పోరాటపటిమ తగి్గాందన్ న్లూలారు ప్రజలు గురి్తాంచారన్ 

ఇకపై న్నుని ప్రజలు ఆదరిాంచరన్ విమరిశిాంచారు.

సంక్షేమ నిధిని ఏర్పీట చేయడం హర్షనీయం!: బండ్రు శ్రీనివాస్

*చన్పోయిన కౌలు రైతుల బిడడిల భవిషయాతు్తకు, ప్రతేయాక సాంక్షేమ న్ధిన్ ఏరా్పట చేయడాం 
ఎాంతో హర్షనీయాం!: బాండ్రు శ్రీన్వాస్

శతఘ్ని న్యాస్: కోనసీమ జిల్లా, కొత్తపేట 
న్యోజకవర్గాంలోన్, జనసేన పార్టే 
న్యోజకవర్గ ఇన్్చరిజ్ బాండ్రు శ్రీన్వాస్ 
మాట్లాడుతూ.. మాంగళవారాం అనాంతపురాం 
జిల్లాలో జనసేన్న్ పరయాటిాంచారన్, ఆత్మహతయా 
చేస్కున్ చన్పోయిన పలువురు కౌలు 
రైతు కుటాంబాలను కలిసి వారి కష్టటేలను 
పాంచుకున్నిరన్, తెలియజేసూ్త.. ఆరిథిక 
ఇబ్ాందులతో తళలేక ఆత్మహతయా చేస్కునని 
కౌలు రైతు కుటాంబాలను ఆదుకున ఉదే్దశాంతో 

కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ప్రాంభిాంచడాం, కొన్ని కుటాంబాలను కలిసి వారి బిడడిలను 
ఓదారుసూ్త, వారి కుటాంబ సభుయాలను జనసేన్న్ పరామరశి చేసి, అాండదాండలు 
అాందిాంచడాం ఎాంతో గొప్ప విషయమన్, అధికారాం లేకపోయిన్ కూడ్ ప్రజలను కాంటికి 
రెప్పల్గా వారి కోసాం పోరాడే న్యకుడు వచా్చడన్, ప్రజల కషటేస్ఖ్లోలా న్రాంతరాం 
కులమతలకు అతీతాంగా, పాలుపాంచుకుాంటనని ఒక గొప్ప న్యకుడ్గా..ర్పటి 
తరాన్కి చరిత్రలో న్లిచి పోయే విధాంగా..ఆ కౌలురైతుల కుటాంబాలోలా.. చదువుకున 
వారి బిడడిలకు భవిషయాతు్తకు.. ఒక ప్రతేయాకమైన సాంక్షేమ న్ధిన్ ఏరా్పట చేయడాం..ఆ 
బిడడిల జీవితలకు వెలుగులు తీరి్చదిదా్దలన.. గొప్ప ఆశయాం ఎాంతో హర్షణీయాం! 
ఒక మానవత్ విలువలతో కూడ్న గొప్ప విషయాం! ఇల్ాంటి మాంచి మనస్ ఎాంత 
మాంది న్యకులోలా ఉాంటాందన్.. పలువురు ఎాంతో అభినాందిసూ్త జనసేన్న్ మాందుకు 
ఉతసీహాంగా వెళ్లాలన్ దీవిసూ్త ఉన్నిరన్.. మా కొత్తపేట న్యోజకవర్గాంలోన్ ప్రతీ చోట 
జనసేన్న్కి పాల్భిషేకాం ఎాంతో గొప్పగా చేశారన్.. కొత్తపేట న్యోజకవర్గాం ఇాంచార్జ్ 
బాండ్రు శ్రీన్వాస్ ఈ సాందర్ాంగా జనసేన్న్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అభినాందనలు, 
కౌలు రైతు కుటాంబాలను ఆదుకునాందుకు జైత్రయాత్ర మొదలుపటిటేన జనసేన్న్కి 
కృతజ్ఞతలు అన్, హర్షాం వయాక్తాం చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ధర్్మరెడ్డి బదలీతోనే టిటిడ్ బాగుపడుతుంద: జనసేన
*జనసేన్న్ న్ విమరిశిాంచిన మాంత్రుల పదవులకు ఎసరు
*జగన్ చెబితే మీరు చేసా్తర్మో.. మా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పకన మేాం చేసా్తాం.
శతఘ్ని న్యాస్: తిరుపతి, వైసిపి సామ్రాజయా పాలనలో వారి విఐపిలకు శ్రీవారి దరశిన్లు 
కలి్పాంచే దాాంట్లా న్మగనిమై ఈన్ల 12వ తేదీ మాంగళవారాం సామానయా భకు్తలకు ట్కెనులా 
కటటేకున సదుపాయాం ప్రకటిాంచి, వారికి సరైన భద్రత లేకుాండ్ తొకికిసల్ట జరగడ్న్కి 
కారకులైన టీటీడ్ ఈవో ధరా్మరెడ్డిన్ వెాంటన బదిలీ చేయాలన్… అల్గే పాలకమాండలి 
సభుయాలు రాజీన్మా చేయాలన్… జనసేన పార్టే తిరుపతి అసెాంబ్లా ఇన్్చరిజ్ కిరణ్ 
రాయల్ డ్మాాండ్ చేశారు. సాథిన్క ప్రెసకి్ల కలాబ్ లో బుధవారాం మీడ్యాతో జనసేన 
నగర అధయాక్షుడు రాజారెడ్డి, ఉపాధయాక్షుడు బాబిజ్, జిల్లా న్యకులు రాజేష్ యాదవ్, హేమ 
కుమార్, ప్రధాన కారయాదరుశిలు స్మన్ బాబు, కోకిల మరియు కిరణ్ తదితరులతో కలిసి 
వారు మాట్లాడుతూ మాంగళవారాం జరిగిన దరశిన ట్కెనలా ఘటనలో జరిగిన బాధాకర 
తొకికిసల్ట తరా్త టీటీడ్ కళు్ళ తెరుచుకున్ సర్దరశినాం ప్రకటిాంచడాం సిగు్గమాలిన 
చరయా అన్నిరు, వైసిపి విఐపిలకు రోజుకు అరథిగాంట కేట్యిాంచి మగత సమయాన్ని 
సామానయా భకు్తలకు పూర్ాం వలె సర్దరశినాం కొనసాగిాంచి ఉాంట్ దేశ నలుమూలల 
నుాండ్ శ్రీవారిన్ దరిశిాంచుకోవడ్న్కి వచే్చ వారు ఇల్ ఇబ్ాంది పడ్ ఉాండరన్ ఆవేదన 
వయాక్తాం చేశారు. మూడు రోజులు భకు్తలు దరశినాం కోసాం వేచి ఉాండ్లిసీ వసే్త వారు 
తెచు్చకునని సమ్మ ఖ్ళీ అయియా కుటాంబ సమేతాంగా రోడలాపై పడుకుాంటూ బాధలు 
పడుతున్నిరన్నిరు ధర్మరెడ్డికి మాందు జాగ్రత్త లేదా అన్ ప్రశ్నిాంచారు. చదువు లేన్ 
వారు కూడ్ రోజుకి 50 వేల మాందికి పైగా గతాంలోల్ ఫ్రీ దరశిన్న్ని ప్రశాాంతాంగా 
చేస్కోవచు్చ అనని జా్ఞనాం కలిగి ఉన్నిరన్ ఐఏఎస్ సాథియి టీటీడ్ ఈవో ధరా్మరెడ్డి ఇల్ 
వయావహరిాంచడాం పటలా ఆగ్రహాం వయాక్తాం చేశారు. జనసేన్న్ న్ న్ాందిసే్త మాంత్రి పదవులిని 
సీఎాం జగన్ ఇసా్తననని ఆశ నడు వారికి అడ్యాస అయిాందన్, వైసిపి వాడుకుాంటాందన్ 
విమరిశిాంచారు, కొత్త, పాత మాంత్రులు ఒకొకికకిరు న్రు మాందితో దరశిన్న్కి వసా్తమన్ 
టిటిడ్ కి హుకుాం జార్ చేయడాం వలన నడు వీఐపీల ఏరా్పటలాలో మన్గిన పాలకమాండలి 
సామానయా భకు్తలను మరచి ఈ తొకికిసల్టకు కారణమైాందన్ ఆగ్రహాం వయాక్తాం చేశారు.

వరధింతి కారయాక్రమంలో పాల్గేన్న పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యాస్: రాష్ట్ర జనసేన పార్టే పీఏసీ సభుయాలు, మమ్మడ్వరాం న్యోజకవర్గ ఇన్్చరిజ్ 
పితన్ బాలకృష్ణ బుధవారాం కాట్రేన్కోన మాండలాం, మొకకిల తిప్ప గ్రామాంలో సల్ధి 
హరి బాబు తలిలా గారి ప్రధమ వర్ధాంతి కారయాక్రమాంలో పాల్్గన్నిరు. ఈ కారయాక్రమాంలో 
జనసేన పార్టే న్యకులు కారయాకర్తలు పాల్్గన్నిరు.

మంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ క్షమాపణ చెపా్పలి: జనసేన డ్మాండ్
శతఘ్ని న్యాస్: కృష్ట్ణ జిల్లా, అవన్గడడి న్యోజకవర్గాం, 
అవన్గడడి రాష్ట్ర సమాచార శాఖ మాంత్రి చెలులాబోయిన 
వేణుగోపాలకృష్ణ జరనిలిస్టేలను ఉదే్దశ్ాంచి చేసిన 
వాయాఖయాలను వెాంటన వెనకికి తీస్కున్, క్షమాపణ 
చెపా్పలన్ జనసేన పార్టే తరుపున జనసేన పార్టే కృష్ట్ణ 
జిల్లా అధికారప్రతిన్ధి రాయపూడ్ వేణుగోపాల్ రావు 
డ్మాాండ్ చేశారు.
మాంత్రి వేణుగోపాల కృష్ణ మాంగళవారాం బాధయాతలు 
తీస్కునని తరువాత మీడ్యాతో మాట్లాడుతూ.. 
జరనిలిస్టేల సమసయాలకోసాం సీఎాం జగన్ నీ ఆరాధిాంచాలే 

కానీ ఆరా తీయకూడదు అాంటూ వాయాఖ్యాన్ాంచటాం ఆయన అవివేకాన్కి న్దరశిమన్నిరు. 
ప్రజలకు ప్రభుత్న్కి మధయా వారధిల్ ఉాండ్, ప్రజల సమసయాలు, ప్రభుత్ాం విధాన్లు 
సమాజాన్కి చేరావేసూ్త.. ఎాండ అనక.. వాన అనక.. పనుని కాగితాం పటటేకొన్ పన్చేసూ్త.. 
సమాజాంలో న్లుగో స్తాంభాంగా ఉాంటూ, సరి అయిన్ జీతలు లేకపోయిన్ ప్రధాన 
పాత్ర పోసిస్్తనని మీడ్యా పై ఇల్ మాట్లాడటాం చాల్ బాధాకరాం. మీరు దేవుళు్ళ కాదు 
కదా మమ్మలిన్ ఆరాధిాంచట్న్కి. రాజాయాాంగ బద్ధమైన పదవిలో ఉాండ్ ఇల్ మాట్లాడాం 
సమాంజసాం కాదు. మాంత్రి వాయాఖయాల పై రాష్ట్ర ప్రభుత్ాం స్పాందిాంచి చరయాలు తీస్కోవాలన్.. 
మాంత్రి పదవి ఉాందికదా అనీ ఇషటేాం వచి్చనటటే మాటల్డటాం దర్మాం కాదు. కొత్తగా 
బాధయాతలు చేపటిటేన మాంత్రి జరనిలిస్టేల సమసయాలను పరిశీలిాంచి, పరిష్టకిర చరయాలు 
తీస్కోకపోగా ఇల్ాంటి వాయాఖయాలు చేయడాం దురదృషటేకరమన్నిరు.
మఖయా మాంత్రి జగనో్మహన్ రెడ్డి జరనిస్టేలకు ఇచి్చన ఇళ్ళ సథిల్ల హామీ నటికీ అమలు 
కాలేదన్, అక్రిడేషనలా జార్లో సమాచార శాఖ అనుసరిాంచిన న్తన విధానాంతో వేల్ది 
మాంది జరనిలిస్టేలు కనీస గురి్తాంపు కారుడికు నోచుకోదన్. ఇాంకా అనక సమసయాలు 
అపరిషకితాం గాన ఉన్నియన్. వాటి పై దృష్టే పటిటే వెాంటన పరిషకిరిాంచాలన్ జనసేన 
పార్టే తరుపున వేణుగోపాల్ రావు డ్మాాండ్ చేశారు. ఆ విషయాన్ని పటిటేాంచుకోకుాండ్ 
జరనిలిస్టేల మనోభావాలు దెబ్తినల్ మాంత్రి వాయాఖ్యాన్ాంచడాం జనసేన పార్టే తరుపున 
ఖాండ్ాంచారు.
తక్షణమే మాంత్రి మాట్లాడ్న మాటలు వెనకికి తీస్కోన్ జరనిలిస్టేలకు క్షమాపణ చెపి్ప, 
వారి సమసయాల పరిష్టకిరాన్కి దృష్టే సారిాంచాలన్ రాయపూడ్ వేణుగోపాల్ రావు డ్మాాండ్ 
చేశారు.

రంపచోడవరంను 27వ జిల్లోగా ప్రకట్ంచాలి

శతఘ్ని న్యాస్: రాష్ట్ర ప్రభుత్ాం పాంచిన 
విదుయాత్ ధరలు, పట్రోల్, డ్జిల్ 
మరియు న్తయావసర వస్్తవుల ధరలు 
తగి్గాంచాలన్ మాండల ప్రజల తరపున 
మరియు రాంపచోడవరాంను 27వ జిల్లాగా 
ప్రకటిాంచాలన్, విలీన మాండల్ల ప్రజల 
తరుపున జనసేన మరియు సీపిఐ పార్టేలు 
ప్రభుత్న్ని డ్మాాండ్ చేసూ్త.. వి ఆర్.

పురాం మాండలాం వడ్డిగూడెాం పాంచాయితీ సెక్రటర్కి మరియు సచివాలయ సిబ్ాందికి 
మెమొరాాండాం ఇవ్డాం జరిగిాంది. ఈ కారయాక్రమాంలో జనసేన పార్టే మాండల అధయాక్షుడు 
మలకాల సాయి కృష్ణ, సీపీఐ మాండల సెక్రెటర్ కరానిటి రాాంబాబు, మాంజపు సాయి 
మరియు ప్రజలు పాల్్గన్నిరు.

శ్రీ సీతా ర్ములను దర్్శంచుకునని జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: అనపరి్త న్యోజకవర్గాం, బికకివోలు మాండలాం, బికకివోలు గ్రామాం.. 
కొత్తపేట లో ఆలయ కమటీ ఆహా్నాం మేరకు శ్రీ సీత రామలను దరిశిాంచుకున్.. 
శ్రీ బోడసిాంగ్ వీరబాబు, శ్రీమతి విజయలక్ష్మి దాంపతులు ఏరా్పట చేసిన అననిదాన 
కారయాక్రమాంలో అనపరి్త న్యోజకవర్గ జనసేన ఇాంచార్జ్ మర్రెడ్డి శ్రీన్వాస్, మాండల 
ఉపాధయాక్షుడు అరుణ్ కుమార్, న్తాంగి శ్రీన్వాస్, వడలామూరి గోవిాందరాజు, తోట పాండు, 
శ్రీన్వాస్, హర్ష్, బికకివోలు గ్రామ జనసైన్కులు, తదితరులు పాల్్గన్నిరు.
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