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ప్రశ్నపత్రాలలీక్…విద్యావయావస్థవీక్!
* ఆందోళ న లో 6.22 ల క్ష ల మంది ప దో త ర గ తి విద్యార్ధులు
* త ల్ల డిలు్లతున్న త ల్్లదండ్రులు
* వేళ్్లనిన నిర్ల క్షష్ం….కొర వ డిన నిఘా, నియంత్ర ణ 
* చోదయాం చూస్తున్న జ గ న్ ప్రభుత్ం
* అడ్డ గోలుగా బుకాయిస్తున్న నేత లు, అధికార్లు
“దేశంలోని ఎక్క డి వారైనా ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ వ చ్చి డిగ్రీ చేయాల న్నంత బాగా విద్యావయా వ స్థ ను 
న డిపంచాల్…”
-ఇది ముఖయా మంత్రి జ గ న్ అధికార్ల కు చెబుతున్న స్ద్దులు.
కానీ వాసతు వంలో జ ర్గుతున్న ది వేర్…
ఉన్న త విదయా సంగ త లా ఉంచ్తే, ప్రాథ మికోన్న త విద్యా వయా వ స్థ లోనే స రిదిద్దుకోలేనంత 
నిర్ల క్షష్ం, ఉద్సీనత వేళ్్లనుకుని పోయాయి!
అంద్కు తాజా ఉద్హ ర ణే ప దో త ర గ తి ప రీక్ష లో్ల వ ర స గా ప్ర శ్న ప త్రాలు లీక్ 
అవుతున్న ప్ర హ స నం!
రండేళ్ల త ర్వాత ప దో త ర గ తి ప రీక్ష లు జ ర్గుతునా్నయంటే పాల నా యంత్రాంగం, 
అధికార గ ణం ఎంత అప్ర మ తతుంగా ఉండాల్?
కానీ ఆ అప్ర మ తతు త కానీ, నియంత్ర ణా విధానాలు కానీ జ గ న్ ప్ర భుత్ంలో ఎక్క డా 
మ చ్చికైనా లేవ న డానికి, ప దో త ర గ తి ప రీక్ష లు మొద లైన ప ది నిముషాలో్లనే ప్ర శ్న 
ప త్రాలు వాట్స ప్ మెసేజ్ ల ద్్రా వ ర స గా స్్ర విహారం చేయ డ మే ప్ర తయా క్ష సాక్షష్ం.
ముఖయా మంత్రి చెప్పే మాట లు కేవ లం నీటి మూట ల న డానికి ఇంత కు మించ్న తారా్కణం ఏదీ ఉండ ద్.
మొన్న టికి మొన్న హందీ ప్ర శ్న ప త్రం…
నిన్న టికి నిన్న తెలుగు ప్ర శ్న ప త్రం…
ఆ త రా్త వ ర స గా మూడో రోజు ఇంగ్్లషు ప్రశ్న ప త్రం…
ప రీక్ష మొద లైన ప ది నిముషాలో్లనే వీటి ఫొటోలు సల్ ఫోన్ల లో వాట్స ప్ సందేశాల ద్్రా లీక్ అవుతుండ డం రాష్ట్ర వాయాపతుంగా ల క్ష లాది మంది త ల్్లదండ్రుల కు ఆందోళ న క ల్గ్సతుంది.
రాష్ట్ర వాయాపతుంగా 6 ల క్ష ల 22 వేల మంది విద్యార్్థలు ప దో త ర గ తి ప రీక్ష లు రాస్తునా్నర్. హైస్్కలు గ డ ప ద్టి కాలేజీ మెట్్ల ఎకే్క ద శ లో అతయాంత కీల క మైన ఈ ప రీక్ష ల ప ట్ల త ల్్లదండ్రులు ఎంత 
బాధయా త తో, ఎంత శ్ర ద్ధుస కుతుల తో పల్ల ల చేత చ దివిసాతురో ఎవ రికీ చెపపే న వ స రం లేద్. కానీ ఇంత ముఖయా మైన ప రీక్ష ల నిర్ హ ణ ప ట్ల అతయాంత నిర్ల క్షష్ం పాల క , అధికార వ రాగాలో్ల ప్ర్కుపోవ డ మే ఇప్పేడు 
ఎవ రికీ మింగుడు ప డ డం లేద్.
ఓ ప క్క ప్ర శ్న ప త్రాలు కొంద ర్ వైకాపా నేత ల సల్ ఫోన్ ల లో సైతం స్్ర విహారం చేస్తుంటే… “ఇదంతా కొంద రి కుట్ర, కుతంత్రాల వ లే్ల జ ర్గుతోంది. ప్ర శ్న ప త్రాలు ఎక్క డా లీక్ కాలేద్” అంటూ 
బాధయా తాయుత మైన ప ద విలో ఉన్న మంత్రి బొత్స స తయా నారాయ ణ అడ్డ గోలుగా బుకాయించ డం రాష్ట్రంలో విద్యార్్థల ను, త ల్్లదండ్రులనే కాద్… విద్యావేతతు ల ను సైతం విస్మ య ప ర్సతుంది. మంత్రిని 
అనుస రిస్తున్నట్టుగా అధికార యంత్రాంగం కూడా అదే పాట పాడుతూ ప్ర క ట ల ను చేయ డం రోత ప్టిటుసతుంది.
*క నీ వినీ ఎర్గ ని దృశాయాలు…
ఎక్క డైనా ప రీక్ష లు చాలా స జావుగా, స క్ర మంగా జ ర్గుతాయి. అలా జ రిగేలా చూడ డం ప్ర భుత్ం బాధయా త కూడా. కానీ కొని్న రోజులుగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మాత్రం క నీ వినీ ఎర్గ ని దృశాయాలు 
క నిపస్తునా్నయి. అంద్కు ఇవిగో ఉద్హ ర ణ లు…
* ఓ ప రీక్ష కేంద్ంలో ప రీక్ష లు అయిపోయిన త రా్త కూడా పల్ల ల ను బ య ట కు వ ద ల లేద్. బ య టకు లీక్ అయిన ప్ర శ్న ప త్రం ఫొటోలో ఉన్న చేతి మీద ఆషిక అనే ప్ర్ ఉండ డంతో ఆ కేంద్ంలో 
ప రీక్ష రాసిన 274 మంది విద్యార్్థల ను వ ర స లో నిల బెటిటు అంద రి చేతులూ ప రిశీల్ంచార్. ఇదంతా పూరతు వ డానికి కొని్న గంట ల స మ యం ప టిటుంది. అలా ఎంద్కు త నిఖీ చేస్తునా్నరో పల్ల ల కు తెల్య ద్. 
ప రీక్ష స మ యం అయిపోయినా పల్ల లు బ య ట కు ఎంద్కు రాలేదో బ య ట వేచ్ ఉన్న త ల్్లదండ్రుల కు తెల్య ద్. ఆఖ రికి త ల్్లదండ్రులు నినాద్లు చేస్తు ఆందోళ న కూడా చేయాల్్స వ చ్చింది. హేయ మైన 
ఈ సంఘ ట న  నంద్యాల జిలా్ల నందికొటూ్కర్లో జ రిగ్ంది.
* ఓ విద్యారి్థ చ్ట్టులు పెటిటు రాస్తుండ డంతో ఇని్జిలేట ర్ ప ట్టుకునా్నర్. ప రిశీల్ంచ్ చూసేతు ఆ చ్ట్టుల నీ్న ఆ ప్ర శ్న ప త్రంలో ఉన్న ప్ర శ్న ల కు సంబంధించ్న వే. ‘ఇవే ప్ర శ్న లకు ఎలా చ్ట్టులు పెట్టువ ని 
ప్ర శ్్నసేతు’… ‘యూటూయాబ్ లో ఒక రోజు ముందే కొశచి న్ ప్ప ర్్ల వ చేచిస్తునా్నయి క ద్ సార్ ?’ అని ఆ విద్యారి్థ చెపాపేడు. ఆశచి రాయానికి గురిచేసే ఈ సంఘ ట న  క డ ప జిలా్లలోని ఓ ప రీక్ష కేంద్ంలో జ రిగ్ంది.
* ప రీక్ష కేంద్ంలో ప రీక్ష మొదల వ గానే బ య ట నుంచ్ ఓ యువ కుడు ప్ర హారీ గోడ దూకి లోప ల్కి వెళ్్ల కిటికీ ద్్రా ప్ర శ్న ప త్రం బ య ట కు ర పపేంచ్, ద్ని్న సల్ ఫోన్ తో ఫొటో తీసి ద రాజాగా బ య ట కు 
వెళ్్లపోయాడు. ఆ త రా్త నిమిషాలో్లనే ఆ ఫొటో వంద లాది మందికి బట్్డా అయిపోయింది. చ్తూతుర్ జిలా్ల తిర్మ ల ప ల్్లలోని ఓ ప రీక్ష కేంద్ంలో జ రిగ్ందిది.
* ఓ ప రీక్ష కేంద్ంలో గుమాసాతు ఒక విద్యారి్థ చేతిలోని ప్ర శ్న ప త్రం తీస్కుని ద్ని్న సల్ ఫోన్ తో ఫొటో తీసి ఒక ట్చ ర్ కి పంపంచాడు. ఆ ట్చ ర్ తొమి్మది మంది ట్చ ర్ల కు పంపంచాడు. వాళ్లంతా 
ఆ ప్ర శ్న ప త్రంలోని ప్ర శ్నల కు జ వాబులు రాసి వాటిని గ ద్లో్ల రాస్తున్న విద్యార్్థల కు అందించే ప్ర య త్నం చేశార్. అంటే మాస్ కాపీయింగ్ అన్న మాట . నివె్ర ప రిచే ఈ సంఘ ట న నంద్యాల జిలా్ల 
కొల్మిగుండ్ల ప రీక్ష కేంద్ంలో జ రిగ్ంది.
* ఓ ప్ర భుత్ ఉపాధాయాయుడు ఓ ప రీక్షా కేంద్ంలోకి వెళ్్ల అక్క డ ఇని్జిలేట ర్ గా ఉన్న మ రో ఉపాధాయాయుడి స హ కారంతో ప్ర శ్న ప త్రాని్న ఫొటో తీసి బ య ట కు వ చాచిడు. ఆ ఫోటోను ఓ ప్రైవేట్ స్్కలు 
య జ మానికి పంపాడు. ఆయ న మ రో ప్రైవేట్ స్్కలు డీన్ కు పంపాడు. ఆయ న నుంచ్ మ రో స్్కలు వైస్ ప్రిని్సపాల్ కు, ఇంకో స్్కలు ప్రిని్సపాల్ కు చేరిపోయింది. విద్యావంతుల ను ఆవేద న కు గురి చేసే 
ఈ సంఘ ట న చ్తూతుర్ జిలా్ల నెలే్లప ల్్ల ప రీక్ష కేంద్ంలో జ రిగ్ంది. ఈ కేస్లో ఇదదు ర్ ప్ర భుత్ ఉపాధాయాయుల తో పాట్ ఏడుగురిని అరస్టు చేశార్.
-ఇలా ఒక టి కాద్, రండు కాద్… ఎన్్న సంఘ ట న లు రాష్ట్రంలో విద్యావయా వ స్థ పూరితుగా గాడి తపపేంద న డానికి నిద ర్శ నాలుగా నిలుస్తునా్నయి. ఇవ నీ్న క షటు ప డి చ దివే ల క్ష లాది విద్యార్్థలు, వాళ్ల 
భ విషయా తుతుపై ఆశ ల పెంచ్కునే ల క్ష లాది మంది త ల్్లదండ్రుల కు మాన సిక క్షోభ ను క ల్గ్ంచేవేన న డంలో ఎలాంటి సందేహం అక్క ర్్లద్.
*అడుగ డుగునా నిర్ల క్షష్ మే…
ల క్ష లాది మంది విద్యార్్థలు, త ల్్లదండ్రుల తో ముడి ప డిన ప రీక్ష ల నిర్ హ ణ ప ట్ల ప్రభుత్ నేత లో్ల కానీ, అధికార యంత్రాంగంలో కానీ ఎక్క డా బాధయా తాయుత మైన నియంత్ర ణ లేద ని ప్ర శ్న ప త్రాల లీకేజి 
వయా వ హారం నిరూపసతుంది. ఎంద్కంటే… ప రీక్ష ప త్రాల ను పోలీస్ సేటుష న్ల లో భ ద్ ప ర్సాతుర్. ప రీక్ష ఉదయం 9.30 గంట ల కు ప్రారంభ మ వుతుందంటే కేవ లం ప దిహేను నిమిషాల ముంద్ కేంద్రానికి 
చేర్లా వాహ నాల ను ఏరాపేట్ చేస్కుంట్ర్. పోలీస్ సేటుష న్ నుంచ్ కేంద్రాల కు త ర ల్ంచ డానికి ఓ సిటిటుంగ్ సా్కవాడ్ ను నియ మిసాతుర్. కేంద్రానికి చేర్కున్న వెంట నే క టటు ల ను తెరిచ్ నేర్గా గ ద్లో్ల 
విద్యార్్థల కు స ర ఫ రా చేసాతుర్. ప్ర తి ప రీక్ష కేంద్ంలో ఓ చీఫ్ స్ప రింటండంట్ , డిపారటు్ంట్ అధికార్లు, ఇని్జిలేట ర్్ల ఉంట్ర్. అయితే ఈ ప్ర క్రియ అంతా తూతూ మంత్రంగా సాగుతోంద న డానికి 
ఎన్్న ఉద్హ ర ణ లు అడుగ డుగునా క నిపస్తునా్నయి. చాలా కేంద్రాల కు ఉద యం 9 గంట ల కే ప్ప ర్్ల వ చేచిస్తునా్నయ నే ఆరోప ణ లు ఉనా్నయి. ప రీక్ష కేంద్రాలో్లకి విద్యార్్థలు సల్ ఫోన్ల తో వెళ్్ల ప్ర స కేతు 
ఉండ ద్. కానీ ఇని్జిలేట ర్్ల, అధికార్ల ద గగా ర సల్ ఫోను్ల ఉంట్నా్నయి. నిజానికి ఎవ్ రి ద గగా రా సల్ ఫోన్ లు ఉండ కుండా చూడ వ చ్చి. ఒక రిదదు ర్ పోలీస్ల స మ క్షంలో ఉన్న తాధికారి ఎద్ర్గా 
ప్ర శ్న ప త్రాలు తెర చ్ ఇని్జిలేటర్ల ద్్రా గద్లో్లకి వెళ్్లలా చేసేతు ఎలాంటి స మ సయా ఉతపే న్నం కాద్. కానీ ఇలాంటి ప క డ్ందీ నియంత్ర ణ కానీ, నిర్ హణ ప ద్ధుతులు కానీ చాలా కేంద్రాలో్ల మ చ్చికైనా 
క నిపంచ డం లేద నే ఆరోప ణ లు స ర్ త్రా వినిపస్తునా్నయి. పై నుంచ్ కింది వ ర కు ఇలా నిర్ల క్షష్ం వేళ్్లనుకుని పోవ డ మే ప్ర శ్న ప త్రాల లీకేజికి ద్రి తీసింది. పైగా మొద టి రోజు లీకేజి జ రిగ్ంద న గానే 
వెంట నే అధికార నేత లు, యంత్రాంగం అప్ర మ తతు మైతే ఇలా వ ర స లీకేజిలు జ రిగే అవ కాశ మే ఉండ ద్. కానీ ఆ దిశ గా ప్రయ తా్నలేవీ చేయ కుండా అడ్డ గోలుగా బుకాయించ డం, ఎలాంటి లీకేజీ లేద ని 
ప్ర క ట న లు జారీ చేయ డం… ప్ర తయా ర్్థల కుట్ర గా అభివ రి్ణంచ డం ఇదంతా బాధయా తా రాహతాయానికి నిలువెతుతు నిద ర్శ నమనే విమ ర్శ లు సామానుయాల నుండి కూడా వెలు్లవెతుతుతునా్నయి.
*అస లు కార ణాల్వేనా?
రాష్ట్రంలో ద్ద్ప్ 30 వేల మంది విద్యార్్థలు సీబీఎస్ఈ సిల బ స్ తో రండో సమిసటు ర్ ప దో త ర గ తి ప రీక్ష లు రాస్తునా్నర్. ఈ ప రీక్ష లు అనీ్న ప్రైవేట్ పాఠ శాల ల య జ మానుల అజ మాయిషీలోనే 
జ ర్గుతునా్నయి. అవ నీ్న స క్ర మంగానే జ ర్గుతునా్నయి. అలాంటిది ఎంతో మందీ మార్ లం, అధికార యంత్రాంగం ఉన్న ప్ర భుత్ అజ మాయిషీలో సేటుట్ సిల బ స్ తో జ రిగే ప దో త ర గ తి ప రీక్ష ల 
విష యంలోనే ఇని్న అవ క త వ క లు, లోపాలు ఎంద్కు చోట్ చేస్కుంట్నా్నయి? అంద్కు కార ణం ఒక్క టే… ప్ర భుత్ ప ర మైన బాధయా తా రాహతయాం!
మాట లు త పపే చేత లు కాన రాని జ గ న్ ప్ర భుత్ంలో వయా వ స్థ ల నీ్న నిరీ్రయా మై పోయాయ న డానికి ఇదొక తాజా తారా్కణం. ప్ర భుత్ పాఠశాల లో్ల ఉతీతుర్ణ త శాతాని్న పెంచ డానికి క ల్కటు ర్్ల ట్రగాట్్ల నిర్ణ యించార్. 
నిజానికి ఇది మంచ్ విష య మే కానీ, అంద్కు త గ్న స్చ న లు చేస్తు మౌల్క వ స తులు క ల్పేంచ క పోవ డంతో పాట్, స క్ర మ మైన అజ మాయిషీ లోపంచ డంతో ప్ర భుత్ పాఠ శాల ల ఉపాధాయాయులు 
త మ జిలా్ల ముందంజ లో ఉండాల నే అతుయాతా్సహంతో మాస్ కాపీయింగ్ కి, ప్ర శ్న ప త్రాల లీకేజికి కార కుల వుతునా్నర నే ఆరోప ణ లు కూడా వినిపస్తునా్నయి. ఒక వేళ వెన క బ డితే త మ పైన చ రయా లు 
ఉంట్యేమోన నే భ యం కూడా చాలా మంది ఉపాధాయాయులో్ల క ల గ డం కూడా ఇంద్కు దోహ దం చేసింద నే వాద న లు ఉనా్నయి. మొతాతునికి ఏది ఏమైనా ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ లో ల క్ష లాది మంది విద్యార్్థలు, 
త ల్్లదండ్రులు తీవ్ర ఆవేద న తో ఉనా్నర న డంలో సందేహం ఏదీ లేద్.
ఈ నేప థయాంలో… “దేశంలో ఎక్క డి వారైనా చ ద్వుకోడానికి ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ కి రావ డం కాద్…
రాష్ట్రంలోని విద్యార్్థలు ఇక్క డ త పపే దేశంలో ఎక్క డ చ ద్వుకునా్న న య మే అనే సి్థతికి రాకుండా చూస్కోవ ల సిన బాధయా త” ఇప్పేడు జ గ న్ ప్ర భుత్ం మీద ఉంది. కానీ మాట లు కోట లు ద్టినా, చేత లు 
గ డ ప ద్ట వ న్న ట్్ల వయా వ హ రిస్తున్న జ గ న్ ప్ర భుత్ం ఈ బాధయా త ను గురితుస్తుందో లేదోన నేది అనుమాన మే!

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తిరుపతిపట్టణంలోనిబంధనలఉల్ంఘనపై
జనసేనఫిర్యాదు

• తిర్పతి పవిత్రతను కాపాడాలంటూ నగర కమిషనర్ కు వినతి
శతఘ్్న న్యాస్: తిర్పతి పటటుణంలో నిబంధనలకు విర్దధుంగా ట్ట్డీ ఛైర్మన్ హోరి్డంగులు, 
బాయానర్్ల ఏరాపేట్ చేయడం పట్ల జనసేన నేతలు మండిపడుతునా్నర్. తిర్పతి పవిత్రతను 
నాశనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తునా్నరని ఆరోపంచార్. తిర్పతి పవిత్రతను కాపాడాల్ 
అంటూ నగర కమిషనర్ కు వినతిపత్రం సమరిపేంచార్. బాయానర్ల ఏరాపేట్ విషయంలోన్ 
అధికార పారీటు జులం చూప్తునా్నరని, మా పారీటు హోరి్డంగులు మాత్రమే ఉండాలన్న 
నిబంధనలు తీస్కువచాచిరని ఈ సందర్ంగా ఆరోపంచార్. వైసీపీ నాయకుల ధోరణి 
పట్ల అసంతృపతు వయాకతుం చేశార్. తిర్పతి, తిర్పతి పరిసరాలో్ల ట్ట్డీ ఛైర్మన్ వైవీ స్బా్రడి్డ 
నిబంధనలకు విర్దదుంగా ఏరాపేట్ చేసిన వాటిని తొలగ్ంచాలని డిమాండ్ చేశార్. శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ ప్టిటున రోజు సందర్ంగా ఏరాపేట్ చేసిన హోరి్డంగులో్ల కొని్నంటిని నిబంధనల 
ప్రిట తొలగ్ంచ్న విషయాని్న గుర్తు చేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో పారీటు నగర అధయాక్షులు 
శ్రీ రాజరడి్డ, రాష్ట్ర కారయాదరి్శ శ్రీమతి ఆకేపాటి స్భాషిణి, పారీటు జిలా్ల కారయావరగాం సభుయాలు, 
జనసేన పారీటు వీరమహళలు, రాష్ట్ర సా్థయి నాయకులు, జిలా్ల సా్థయి నాయకులు, ముఖయా 
నాయకులు తదితర్లు పాల్గానా్నర్.

గంటూరుజిల్్జనసేనపార్్టకారయావర్గ
సమావేశం

శతఘ్్న న్యాస్: గుంటూర్ జిలా్ల జనసేన పారీటు కారయావరగా సమావేశ కారయాక్రమం 
శనివారం జిలా్ల అధయాక్షులు గాదె వెంకటేశ్రరావు ఆధ్రయాంలో జరిగ్ంది. ఈ 
మీటింగ్ లో రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ పఏసి సభుయాలు బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, 
చల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు, రాష్ట్ర కారయాదరి్శ నాయబ్ కమాల్, రవి కాంత్, జిలా్ల అధికార 
ప్రతినిధులు, జిలా్ల కారయావరగా సభుయాలు, మండల అధయాక్షులు పాల్గానా్నర్.

త్తపన్్నకట్టకపొతేక్రిమినల్కేసుల్..?రెడ్డి
అప్పలనాయుడు

శతఘ్్న న్యాస్:  ఏలూర్ 
నియోజకవరగాంలోని శనివారం 
32 డివిజన్ శానిటైజర్ సక్రటరీ 
ప్రతుయాష చెతతు పను్న కటటులేదని 
సా్థనిక 32 డివిజన్ కు చెందిన 
లక్ష్మి అనే మహళ పై పోలీస్ 

సేటుషన్ లో కేస్ నమోద్ చేయడం జరిగ్ంది. ఈ ఘటన పై పశ్చిమ గోద్వరి 
జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి జనసేన పారీటు ఏలూర్ నియోజకవరగా ఇంచారిజా రడి్డ 
అపపేలనాయుడు సపేందిస్తు.. ప్రభుత్ పను్న కటటుక పొతే న్ట్స్లు ఇవా్ల్, 
లేకుంటే వడీ్డ విధించాల్.. ఈ విధంగా క్రిమినల్ కేస్లు పెటేటు తీర్ వైసీపీ పాలనలోనే 
చూస్తునా్నం అని ఈ ఘటనను రడి్డ అపపేలనాయుడు తీవ్రంగా ఖండించార్.

గుడివాడ నియోజకవర్ం నంచి జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్యాస్: గుడివాడ నియోజకవరగాం, గుడ్లవలే్లర్ గ్రామంలో శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు 
దళ్తులు జనసేన పారీటు పట్ల ఆకరిషితులై, అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ నాయకతా్ని్న బలపర్స్తు.. కృషా్ణ 
జిలా్ల జనసేన అధయాక్షులు బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ అధయాక్షతన, ఇన్ ఛార్జా బూరగడ్డ శ్రీకాంత్ ఆధ్రయాంలో 
స్మార్ 50 మంది దళ్తులు జనసేన పారీటులో జాయిన్ అవ్టం జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల 
కారయాదరి్శ కొదమల గంగాధర రావు, జిలా్ల కారయాదరి్శప్రి్న జగన్, వెనుతుర్మిల్్ల గ్రామం జనసేన సరపేంచ్ 
కొపపేనేని శేషావేణి, గుడివాడ రూరల్ మండలం అధయాక్షుడు ఇంటూరి గజంద్, నందివాడ మండలం 
అధయాక్షుడు స్వ్రి తారక రామారావు, గుడివాడ పటటుణ నాయకులు షేక్ మీరా షరీఫ్, వేమూరి త్రినాధ్, 
ఆకుల మోహన్, జమ్్స, సాయి పవన్, రాజష్, జనారధున రావు, తదితర్లు పాల్గానా్నర్.
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విదుయాత్ఛార్జీలపంపు,కరెంటుకోతలపై
అటు్టడ్కినగాజువాక

• జనసేన ఆధ్రయాంలో భారీ నిరసన ప్రదర్శన
శతఘ్్న న్యాస్: ఓ పక్క పదో తరగతి పరీక్షలు జర్గుతుంటే.. మరో పక్క లోడ్ 
సర్ధుబాట్ ప్ర్ చెపపే విచచిలవిడిగా విద్యాత్ కోతలు విధిస్తునా్నరని జనసేన 
పారీటు పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ కోన తాతారావు ఆరోపంచార్. మితిమీరిన కరంట్ 
కోతల నేపధయాంలో చీకట్లలో విద్యార్ధులకు ఎలా చద్వు కోవాలో అరధుం కావడం 
లేదనా్నర్. విద్యాత్ ఛారీజాల పెంప్, అప్రకటిత విద్యాత్ కోతలకు నిరసనగా జనసేన 
పారీటు ఆధ్రయాంలో గాజువాకలో భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టుర్. కాగడాలతో 
నిర్హంచ్న ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీ తాతారావు మాట్్లడుతూ.. పెంచ్న విద్యాత్ 
ఛారీజాలు తగ్గాంచే వరకు జనసేన పారీటు ప్రజల పక్షాన రోడ్డకి్క పోరాటం చేస్తునే 
ఉంట్ందనా్నర్. విద్యాత్ కోతలతో విద్యార్ధులు అలా్లడుతుంటే వైసీపీ నేతలు 
మాత్రం పరీక్ష ప్పర్ల లీకేజీలతో జబులు నింప్కుంట్నా్నరని ఆరోపంచార్. 
ఈ కారయాక్రమంలో పెదదు సంఖయాలో జనసేన నాయకులు, వీర మహళలు, కారయాకరతులు 
పాల్గానా్నర్.

మంత్రివేణుపైజనసేననేతబాలకృష్ణఫైర్..
శతఘ్్న న్యాస్: రాష్ట్ర మంత్రి చెల్్లబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ టిడిప చైర్మన్ వై.వి.స్బా్రడి్డ 
ముంద్ మోకరిల్లడం శెటిటుబల్జీలు సిగుగా పడేలా ఉందని జనసేన రాష్ట్ర రాజకీయ 
వయావహరాల కమిట్ సభుయాలు, ముమి్మడివరం నియోజకవరగా జనసేన పారీటు ఇన్ చారిజా 
పతాని బాలకృష్ణ విమరి్శంచార్.
ఓ దొంగల ముట్ నాయకుడు ముంద్ మోకరిల్్ల శెటిటుబల్జ జాతి తలవంచ్కునేలా 
చేశార్..
బి.సి.లకు గాని శెటిటుబల్జీలకు గానీ ఈ ప్రభుత్ం వచ్చిన తరా్త ఏ లబీధు చేకూరలేద్.. 
బి.సి.కారోపేర్షను్ల నిరీ్రయాం చేసి.. గతంలో వలే పలువుర్ స్యం సమృదిదు సాదించేంద్కు 
అందేసాయం అందకుండా చేసిన ఘనత జగన్ ప్రభుతా్నిదే..
బి.సి.లకు ఎంచేశారని మంత్రి వేణు దొంగల ముట్ నాయకుడు ముందర మోకరిలా్లరో 
వెల్లడించాల్..
ఒక్క వేణుకు మంత్రి పదవి రావడం వలన శెటిటుబల్జీలు కు ఏం ఉపయోగం జరగలేద్.. 
తక్షణం వేణు శెటిటుబల్జీ జాతికి క్షమాపణ చెపాపేలని బాలకృష్ణ డిమాండ్ చేశార్.. ఈ 
సమావేశంలో పలువుర్ జనసేన పారీటు శెటిటుబల్జీసంఘం నాయకులు పాల్గానా్నర్.

నిర్హారదీక్షభగ్నంచేయడానికిప్రయతి్నసే్త..
సామూహికఆత్మహతయాలకుసిద్ం:పాటంశెట్్ట

శతఘ్్న న్యాస్:  గోకవరం 
మండలం, అచ్యాతాప్రం గ్రామం 
మధయా నుండి ఐఓసిఎల్ కేంద్రానికి 
విద్యాత్ సరఫరా కోసం చేపటిటున 
విద్యాత్ టవర్ లైన్ నిరా్మణాని్న 
వయాతిర్కిస్తు.. జగగాంప్ట 
నియోజకవరగాం జనసేన పారీటు 

ఇంచార్జా పాటంశెటిటు స్రయాచంద్, శ్రీదేవి దంపతులు గ్రామస్్థలతో కల్సి గుర్వారం 
చేపటిటున దీక్ష నేటికీ 3వ రోజుకు చేర్కుంది. ఈ సందర్ంగా.. శ్బిరాని్న సా్థనిక డి.ఎస్.
ప కదల్ వెంకటేశ్రరావు, కోర్కొండ పోలీస్ సరి్కల్ ఇనె్సపెకటుర్ పవన్ కుమార్ రడి్డ, 
గోపవరం తాసిలాదుర్ పోసిబాబు, గోకవరం ఎస్్స నాగబాబు తదితర్లు సందరి్శంచ్ 
దీక్ష విరమించాలని.. స్చ్స్తు చరచిలు జరపగా.. బలవంతంగా ఎవరైనా నిరాహార 
దీక్ష భగ్నం చేయడానికి ప్రయతి్నసేతు.. గ్రామ ప్రజలంతా కలసి సామూహక ఆత్మహతయాలు 
చేస్కుంట్మని.. గ్రామం మధయా నుండి విద్యాత్ లైన్ ఏరాపేట్ చేయవదదుని అధికార్లకు 
వినతిపత్రం ఇదివరకే ఇవ్డం జరిగ్ందని. ప్రతాయామా్నయ మారగాంలో దగగారి ద్రిలో ఈ 
లైన్ నిరా్మణం చేయడం వల్ల గ్రామానికి ఇబ్ంది ఉండదని అయినపపేటికీ నిరా్మణ పనులు 
చేపట్టురని తక్షణమే ఉన్నతాధికార్లు జోకయాం చేస్కుని ఈ పనులు నిల్పవేయాలని 
పాటంశెటిటు డిమాండ్ చేశార్.
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మితిమీరినముఖయామంత్రి..భజనబృందంమంత్రులు
శతఘ్్న న్యాస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం ఇట్వల 
మంత్రులుగా ప్రమాణము చేసిన నాటి నుండి 
ముఖయామంత్రి భజన.. లేకపోతే జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ పై వయాకితు గత విమర్శలు చేయడం 
ఇదే పనిగా వునా్నర్ కానీ వారి వారి శాఖలకు 
సంబంధించ్న విషయాలు మాత్రం ఎక్కడా 
మాట్్లడం గాని, వాటి ఆలోచన గాని చేయడం 
లేద్. జోగ్ రమేష్ అనే మంత్రి గార్ శుక్రవారం 
జగన్్మహన్ రడి్డ భజన చేయడం, వారి చద్వు 
సంసా్కరం మరిచిపోయి జగన్్మహన్ రడి్డ గార్ 

రాజాయాంగాని్న రాస్తునా్నర్ అని మాట్్లడం ప్రజలలో వారి సా్థయిని తెల్యజస్తుంది. 
కనీసం రాజాయాంగ పదదుతి తెలుస్కోకుండా.. మాట్్లడం రాజాయాంగం రాయడం అనే 
మాట.. రాసిన వయాకుతుల సా్థయిని తగ్గాస్తుంది అని వారిని అవమాన పరిస్తునా్నమని 
అనిపంచ లేద్ అని జనసేన పారీటు జిలా్ల సంయుకతు కారయాదరి్శ డేగల దొరసా్మి నాయుడు 
పత్రికా ముఖంగా ప్రశ్్నంచార్. మీర్ దయచేసి ప్రజల సమసయాలు తెలుస్కొని వాటిని 
పరిషా్కరిసేతు అందరూ సంతోషిసాతురని.. ముఖయాంగా పత్రికా ముఖంగా ఒక విషయం 
తెల్యజయాల్ అది ఈ మధయా కాలంలో ప్రైమ్ 9, 99 ట్వీలలో విశాఖ పట్నంకి చెందిన 
రాజీవ్ అనే వైసీపీ నాయకుడు డిబేట్ లలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి వయాకితుగత విషయాలపై 
.. మితి మీరి ఎకు్కవగా మాట్్లడటం జరిగ్ంది. చూడు రాజీవ్ నువు్ న్ర్ అద్ప్లో 
పెట్టుకొని మాట్్లడం నేర్చికో.. నీ ఇషటుం వచ్చినట్్ల మాట్్లడుతునా్నవు, ఇంకొకసారి ఇలా 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి గుర్ంచ్ మాట్్లడితే.. మాటలతో కాద్.. చెప్పేలతో సమాధానం 
చెప్పే పరిసి్థతి వస్తుంది. అంద్చే కొంచెము మరాయాద పూర్కంగా మాట్్లడడం 
నేర్చికోండి. ఎవరైనా సర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని రాజకీయంగా విమర్శలతో ఎద్ర్కండి. 
అంతే కాని.. చేతకాని తనంతో ఆయనపై వయాకితుగత విమర్శలు చేసేతు ఇకనుంచ్ మాటకు 
రండు మాటలు చెప్తాము అని ఈ పత్రిక ముఖంగా డేగల దొరసా్మి నాయుడు 
తెల్యజశార్.

రైతువేధికలేవేదికగాజరుగతున్నఅసాంఘికకారయాకల్పాలన్
అరికట్్టలి:మొగళ్రఘుమోహన్

శతఘ్్న న్యాస్:  వరధున్నప్ట, ఉపపేరపెళ్్ల క్రాస్ రోడ్ వదదు ఉన్న 
కట్రయాల క్లసటుర్ రైతువేదిక మంద్ బాబులకు అడా్డగా మారింది. 
సాయంత్రం సమయం 07 అయితే చాలు అనేక రకాల 
అసాంఘ్క కారయాకలాపాలకు నిలయంగా మార్తుంది. దీనికి 
కారణం ముమా్మటికీ పరయావేక్షణ లోపమే.. రైతు వేదికలకు సీసీ 
కెమెరాలు లేకపోవటo వల్లనే బాటసార్లు వారి ఇషాటునుసారంగా 
వయావహరిస్తునా్నర్. వెంటనే రైతువేదికలకు సీసీ కెమెరాలు అమరిచి 
అసాంఘ్క కారయాకలాపాలకు, మంద్ బాబుల ఆగడాలకు అడు్డకటటు 
వేసేలా చరయాలను తీస్కోవాలని పర్తగ్రి మండల జనసేన 
నాయకులు మొగుళ్ల రఘుమోహన్ కోరార్. ఈ సందర్ంగా 

రఘుమోహన్ మాట్్లడుతూ.. రాష్ట్ర వాయాపతుంగా ఉన్న రైతువేదికల వల్ల రైతులకు ఎలాంటి లాభం 
లేకుండా పోయింది. రైతులకు సంబంధించ్ ఇపపేటివరకూ ఎలాంటి సమావేశాలు కూడా 
రైతువేదికలో జరగకపోవడం విడు్డరం. కేవలం టి.ఆర్.ఎస్ పారీటు నాయకులకు, గుతేతుద్ర్లకు 
లాభం చేకూరచిడానికి ఈ రైతువేదికలు నిరి్మంచార్. రైతువేధికలే వేదికగా జర్గుతున్న 
అసాంఘ్క కారయాకలాపాలను అధికార్లు ఇపపేటికైనా అరికట్టుల్.

రైతులుచెలి్ంచేసాగనీళ్పన్్నపైవడ్డి
ఎతి్తవేయ్యాలి:జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: కృషా్ణ జిలా్ల, అవనిగడ్డ 
నియోజకవరగాం, అవనిగడ్డ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం 
రైతులు నెతితుమీద మరో పడుగు వేసింది, 
2018 నుండి ఉన్న సాగునీళ్ల పను్న 
పెండింగ్ ఉంటే ద్నిపైన 6% వడీ్డ కల్ప 
చెల్్లంచాలనీ, ఒకవేళ చెల్్లంచకపోతే రైతు 
భరోసా ఆపవేసాతుమని, పంటలు నషటు 

పరిహారం ఆపవేసాతుమని రైతులను బెదిరించటం మొదలు పెటిటుంది. చాలా సిగుగాచేటయిన 
ఈ విషయాని్న.. ఈ ప్రభుత్ విధానాని్న జనసేన పారీటు ఖండిస్తుందని కృషా్ణ జిలా్ల 
అధికారప్రతినిధి రాయపూడి వేణుగోపాల్ రావు తెల్య జశార్. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ.. రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్ం, రైతులకు అండగావుండే ప్రభుత్ం అని చెప్పేకొనే 
మీర్ రైతులు వదదు నుండి 6% వడీ్డ వస్లు చేయేటం బాధాకరం. మీ ప్రభుత్ం వడీ్డ 
వాయాపారం చేస్తుంద్..? పాలనా చేస్తుంద్..? పరిపాలన చేతకాక, పరిపాలన చెయయాలేక 
జనసేన పారీటు అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని దతతుప్త్రుడు అని విమర్శలు చేస్తు కాలం 
గడుప్చ్నా్నర్. ఇపపేటికే ప్రజలు మిము్మలను సిబిఐ దతతుప్త్రులు, ప్రశాంత్ కిశోర్ 
దతతుప్త్రులు అంట్నా్నర్. ఇక పొతే అవనిగడ్డ నియోజకవరగాంలో కాలవలు పరిసి్థతి 
అందరికి తెల్సిందే, డలాటు ఆధునీకరణ ప్ర్తో అవనితీపనులు చేసి, కాలవ ల్విల్ంగు 
లేకుండా పనులు చేసి రైతులు పొలాలో్లకి సాగునీర్ రాకుండా చేసినార్ గత ప్రభుత్ం. 
ఇపపేటి ప్రభుత్ం కాలవలు బాగుచేయించాల్ అనే ఆలోచన కూడా లేద్. అవనిగడ్డ 
నియోజకవరగాంలో కాలవల ద్్రా నీళ్్ల వస్తునా్న చముర్ యంత్రాలుతో నీళ్్ల పెట్టుకుని 
సాగుచేస్కొనే పరిసి్థతి. ప్రస్తుతం డీజీల్ ర్ట్్ల పెరిగ్, పండించ్న పంటకు సరిఅయిన 
గ్ట్టుబాట్ దరలేక రైతులు అప్పేల ఊబిలో చ్కు్కకొని వయావసాయం చెయయాలేని పరిసి్థతిలో 
రైతుఅన్నలు ఉనా్నర్. పండించ్న పంట రైతు భరోసా కేంద్రాలకు వేసతు 3,4 నెలలకు 
కూడా డబు్లు చెల్్లంచటం లేద్. ప్రభుత్ం రైతులకు చెల్్లంచ వలసిన డబు్ మీద 
6% వడీ్డ కల్ప చెల్్లసాతురా అనీ అడుగుతునా్నము? అలాగే అవనిగడ్డ నియోజకవరగాంలో 
ఇపపేటివరకు ఈ ప్రభుత్ం చ్క్కలు భూములు సమసయా పరిసా్కరం చెయయాలేద్. ప్రభుత్ం 
ఇపపేటి వరకూ స్యాజ్ గేట్్ల (ఆటోమెటిక్ )బాగుచేయించ లేద్. ప్రస్తుత ఎమె్మలేయా 
ప్రతిపక్షములో ఉండి పోరాటం చేసినార్, అధికారంలోకి వచ్చి జనసేన పారీటు అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ను దతతుప్త్రుడు అనటం, ప్రతిపక్షాలను హేళనగా మాటలాడటం తపపే 
రైతులు కోసం ఏమి చేస్తునా్నర్..? నియోజకవరగా ఎమె్మలేయా గారికి చెప్తునా్నము సిబిఐ 
దతతుప్త్రుడుకి చెపపే రైతులు చెల్్లంచే నీళ్ళ పను్నపై 6% కల్ప కటిటుంచ్కొనే విషయం 
విరమించ్కోవాల్ అని చెపపేగలర్. నియోజకవరగాంలో ప్రతి ఎకరం చముర్ యంత్రాలు 
లేకుండా కాలవ నీళ్్లతో రైతులు సాగుచేస్కొనే విధంగా అవకాశం కల్పేంచండి. నీటి 
పను్నపై వడీ్డ వస్లు నిర్ణయం ప్రభుత్ం వెనకు్క తీస్కోక పొతే రైతులతో కల్సి ప్రజా 
ఉదయామం చేసాతుం అని ప్రభుతా్ని్న జనసేన పారీటు తర్ప్న రాయపూడి వేణుగోపాల్ రావు 
హెచచిరించార్.

కూనపరెడ్డిర్జార్వున్పర్మరి్శంచినబండ్రెడ్డిర్మ్
*కైకలూర్ నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు కూనపరడి్డ రాజారావు ను పరామరి్శంచ్న 
బండ్రెడి్డ రామ్ మరియు ముదినేపల్్ల మండల జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్యాస్: కైకలూర్ నియోజకవరగాం, ముదినేపల్్ల మండలం, కొమ్మర్ గ్రామ వాసతువుయాలు 
ముదినేపల్్ల మండల జనసేన నాయకులు కూనపరడి్డ రాజా రావు తండ్రి కూనపరడి్డ హరి 
ద్స్ ఈ నెల 27వ తారీఖున స్రీగాయులయాయార్. కూనపరడి్డ హరి ద్స్ కుట్ంబాని్న కృషా్ణ 
జిలా్ల అధయాక్షులు బండ్రెడి్డ రామకృష్ణ(రామ్) ముదినేపల్్ల మండలం విచేచిసి వారి కుట్ంబాని్న 
పరామరి్శంచార్. ఈ సందర్ంగా బండ్రెడి్డ రామ్.. కూనపరడి్డ హరిద్స్ చ్త్రపట్నికి ఘన 
నివాళ్లరిపేంచ్.. అనంతరం రామ్ మాట్లడుతూ.. గ్రామ పెదదులుగా ఎన్్న సేవకారయాక్రమాలు 
చేస్తు తనదైన శైల్లో ప్ర్ పొందిన వయాకితు మన నుండి దూరం కావటం చాలా బాధాకరం అని, 
అయన ఆత్మకు శాంతిచేకూరాల్ అని రామ్ ప్రారిధుంచార్. బండ్రెడి్డ రామ్ వెంట ముదినేపల్్ల 
మండల అధయాక్షులు వీరంకి వెంకయయా, కృషా్ణ జిలా్ల సంయుకతు కారయాదరి్శ వేలూపేరి నానాజీ, 
కృషా్ణ జిలా్ల ప్రోగ్రామ్్స కమిట్ సభుయాలు చెన్నంశెటిటు చక్రపాణి, ముదినేపల్్ల మండల జనసేన 
నాయకులు మోటేపల్్ల హనుమా, పోకల కృష్ణ, కృషా్ణ జిలా్ల బీజపీ యువ మోరాచి నాయకులు 
కోటప్రోలు కృషా్ణ, అంబుల భరత్, కొతతుపల్్ల జనసైనికులు పాశం శ్రీను, స్ద్బతుతుల సాయిష్, 
బోయిన శ్రీనివాస్ తదితర్లు పాల్గాని హరిద్స్ గారి చ్త్రపట్నికి ఘన నివాళ్లరిపేంచార్.

శ్రీశ్రీఎల్్రమ్మజాతరమహోత్సవంలోపాల్్గన్నపోలిశెట్్టచంద్రశేఖర్
శతఘ్్న న్యాస్: రామచంద్ప్రం రూరల్ అనా్నయిప్ట శ్రీ శ్రీ ఎలా్లరమ్మ తల్్ల అమ్మవారి 
జాతర మహోత్సవం సందర్ంగా రామచంద్ప్రం నియోజకవరగాం జనసేన పారీటు 
ఇంచార్జా పోల్శెటిటు చంద్శేఖర్ అమ్మవారిని దరి్శంచ్కోవడం జరిగ్ంది. జిలా్ల కారయాదరి్శ 
బుంగారాజు సంపత్, రూరల్ మండల అధయాక్షులు పోతాబతుతుల విజయ్ కుమార్, సలాది 
శ్రీనివాస రావు, నున్న మురళీకృష్ణ, కౌని్సలర్ అంకం శ్రీనివాస రావు, తోట రామకృష్ణ, 
రాంబాబు నాయుడు, కుపాపేల నాగు, కుపాపేల శ్రీను తదితర జనసైనికులు పాల్గానడం 
జరిగ్ంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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కేటీఆర్ఏపీకొసే్తఏంచూపిసా్తరు..?:ద్రంఅనిత
*కేట్ఆర్ ఏపీకొసేతు అంధకారంలో వున్న హాసిపేటల్్లస్, పడుకుని వున్న పోలవరం చూపసాతురా..?
*బాబాయిని చంపన బాత్ంని చూపసాతురా లేక తాడేపల్్ల చ్టూటు వేసిన పెని్సంగ్ చూపసాతురా..?
*మీకు చేతనైతే రాష్ట్రంలో ఉన్న నిర్దోయాగులకు ఉపాధి చూపండి, మీర్ తెచ్చిన అప్పేలకు ల్క్కలకు 
చూపండి

 శతఘ్్న న్యాస్: ప్రపంచంలోకెలా్ల ద్రా్మర్గాడు ఎవరంటే.. ద్శా్శసనుడు 
అన్నట్టు.. దేశంలోకెలా్ల చేతకాని పాలకుడు ఎవరంటే జగన్ రడి్డ అని 
ప్రజలు చెప్పేకుంట్నా్నర్. జగన్ రడి్డ చేతకాని పాలనతో రాష్ట్రం 
పర్వుపోతోంది. తెలుగు జాతి అపహాసయామవుతోంది. ఏపీలో కరంట్, 
నీళ్్ల, అభివృదిదు లేదని ఒక్క కేట్ఆర్ మాత్రమే కాద్.. దేశంలోని మెజారీటు 
ప్రజలు అదే అభిప్రాయాని్న వయాకతుం చేస్తునా్నర్. కేట్ఆర్ వాసతువాలు 
చెపతే సహంచలేని వైసీపీ మంత్రులు అడ్డగోలుగా మాట్్లడుతునా్నర్. 
కేట్ఆర్ ఏపీకొసేతు అభివృదిదు చూపసాతుమని నేతలు మంత్రి రోజా అనటం 
హాసాయాసపేదంగా ఉందని చ్తూతుర్ జిలా్ల జనసేన ప్రధాన కారయాదరి్శ ద్రం 

అనిత ఎదేదువా చేశార్.
ఈ సందర్ంగా ద్రం అనిత మాట్్లడుతూ.. కేట్ఆర్ ఏపీకొసేతు వైసీపీ నేతలు ఏం చూపసాతురని ఘాట్గా 
ప్రశ్్నంచార్..
రాష్ట్రంలోని ఆసపేత్రులో్ల కరంట్ లేక సల్ ఫోన్ లైట్ వెలుతుర్లో వైదయాం చేయటం చూపసాతురా?.. లేక 3 
ఏళ్ల వైపీపీ పాలనలో ద్రా్మర్గాల చేతిలో అఘాయితాయాలకు బలైన మహళల ఫోటోలు చూపసాతురా?.. లేక 
ఉపాధి, ఉదోయాగావకాశాలు లేక ఆత్మహతయాలకు పాలపేడ్డ నిర్దోయాగ యువత సమాధులు చూపసాతురా?.. 
ప్రభుత్ం నుంచ్ సరైన ప్రోతా్సహం అందక బలవర్మణాలకు పాలపేడ్డ రైతన్నల కుట్ంబాల కనీ్నళ్్ల 
చూపసాతురా?.. లేక అమరావతి ప్రాంతంలో మొల్చ్న పచ్చి మెక్కల్్న చూపసాతురా?.. జగన్ రడి్డ కమీషన్లకు 
తట్టుకోలేక పొర్గు రాషా్రాలకు పారిపోయిన కంపెనీల ల్స్టు చూపసాతురా?.. కూల్చివేసిన ప్రజావేధికను 
చూపసాతురా?.. గత ప్రభుత్ం హయాంలో 70 శాతం పూరతుయి..3 ఏళ్లలో కనీసం 7 శాతం కూడా 
పూరితుకాని పోలవరాని్న చూపసాతురా?.. రాజధాని ప్ర్తో విశాఖలో చేసిన భూ కబాజాలు చూపసాతురా?.. 
ద్ంసం చేసిన దేవాలయాల్్న చూపసాతురా?.. లేక తగులబెటిటున రధాలు చూపసాతురా?.. లేక జగన్ రడి్డ 
కొతతుగా తెచ్చిన నాసిరకం మదయాం బ్ండు్ల చూపసాతురా?.. వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న అక్రమ మైనింగ్, ఇస్క 
మాఫియా, గంజాయి మాఫియాను చూపసాతురా?.. సినిమా ధియేటర్ల దగగార బా్లక్ టికెట్్ల అము్మతున్న 
వైసీపీ నేతల్్న చూపసాతురా?.. కేట్ఆర్ ఏపకొసేతు వీటిలో ఏం చూపసాతురో వైసీపీ నేతలు సమాధానం చెపాపేల్. 
మీకు చేతనైతే రాష్ట్రంలో తెచ్చిన అప్పేలకు ల్క్కలకు చూపండని ద్రం అనిత ప్రశ్్నంచార్..

ముసి్ంసోదరులకుఅల్్పహారవిందుఏర్్పటుచేసినపోలిశెట్్టచంద్రశేఖర్
శతఘ్్న న్యాస్: రామచంద్ప్రం పటటుణం 
ముసి్లం సదర్లందరికీ రామచంద్ప్రం 
నియోజకవరగాం జనసేన పారీటు ఇంచార్జా పోల్శెటిటు 
చంద్శేఖర్ శనివారం అలాపేహార వింద్ 
ఏరాపేట్ చేయడం జరిగ్ంది.. ఈ సందర్ంగా 
చంద్శేఖర్ మాట్్లడుతూ.. పటటుణ ముసి్లం 
సదర్లకు ముందస్తుగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు 
తెల్యజసి.. పవిత్రమైన ముసి్లం ఉపవాస 
దీక్షకు ఆహా్నించ్న ముసి్లం సదర్లందరికీ 

హృదయపూర్క ధనయావాద్లు తెల్యజయడం జరిగ్ంది. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా.. పటటుణ ముసి్లం 
సదర్లు పోల్శెటిటు చంద్శేఖర్ ను శాలువాలతో సనా్మనించడం జరిగ్ంది.. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల 
కారయాదర్్శలు బుంగా రాజు, సంపత్, 3 వ వార్్డ కౌని్సలర్ అంకం శ్రీనివాస రావు, ఏర్పల్్ల ఎంపీట్సీ 
సాక్షి శ్వక్రిష్ణ కుమార్, జిలా్ల కారయాక్రమాల సభుయాలు ఆరంకోటి ఆనంద్, నేల శ్వ, జనసేన నాయకులు 
తోట రామకృష్ణ, రాంబాబు నాయుడు, కొలగాని సతీష్, పోల్శెటిటు సా్మి, కాళ్ళ ప్రసాద్, రహీమ్ తదితర 
ముసి్లం సదర్లు పాల్గానడం జరిగ్ంది.

ఇఫ్్తర్విందులోద్చేపలి్జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: ద్చేపల్్ల పటటుణంలోని మర్కస్ మసీద్ నంద్ ద్చేపల్్ల జనసేన పారీటు నాయకుల ఆధ్రయాంలో 
ఇఫ్తుర్ వింద్ ఏరాపేట్ చేయడం జరిగ్ంది. కొంత మంది కులాలు, మతాల మధయా గొడవలు పెటిటు పబ్ం 
గడుప్తున్న ఈ రోజులో్ల ఇలా హందూ సదర్లు ముసి్లం సదర్లకు ఇసాతుర్ వింద్ ఏరాపేట్ చేయడం 
చాలా ఆనందద్యకం. భారతదేశం యొక్క గొపపేతనాని్న చాటి చెబుతూ.. హందూ, ముసి్లం, క్రిసిటుయన్ 
సదర్లు అంతా ఒకటే అనే నినాదంతో జనసేన ఎప్పేడూ ముంద్ంట్ందని, ఇలాంటి కారయాక్రమం 
ద్్రా చాటి చెపపేవచ్చి. మసీజాద్ లో జనసేన పారీటు మరియు జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గురించ్ 
ద్వా చేయడం జరిగ్ంది. ఇంత మంచ్ కారయాక్రమంను ఏరాపేట్ చేసిన జనసేన పారీటు నాయకులను 
ముసీ్లమ్ పెదదులు అభినందించడం జరిగ్ంది. ఈ యొక్క కారయాక్రమంలో జిలా్ల, నియోజకవరగాం, మండల 
నాయకులు, కారయాకరతులు పాల్గానా్నర్.

పామర్రులోముసి్ంసోదరులకుజనసేన
పార్్టఇఫ్్తర్విందు

• రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెల్పన పారీటు నేతలు
శతఘ్్న న్యాస్: పవిత్ర రంజాన్ మాసం సందర్ంగా ముసి్లం 
సదర్ల దీక్షా సమయం అనంతరం వింద్ ఇవ్డం ఒక మరాయాదగా 
భావిసాతుర్. జనసేన పారీటు ఆధ్రయాంలో నెల మొతతుం రాష్ట్ర వాయాపతుంగా ఈ 
కారయాక్రమాలు సాగాయి. దీక్షలు చ్వరికి చేర్కోవడంతో ఇఫ్తుర్ వింద్లు 
ఊపంద్కునా్నయి. శనివారం కృషా్ణ జిలా్ల, పామర్రు నియోజకవరగాం, 
పమిడిముక్కల మండలం, కపలేశ్రప్రం మసీద్ వదదు జనసేన 
పారీటు ఆధ్రయాంలో ముసి్లం సదర్లకు ఇఫతుర్ వింద్ ఏరాపేట్ చేశార్. 
నియోజకవరగా ఇంఛార్జా శ్రీ తాడిశెటిటు నర్ష్, పారీటు మండలాధయాక్షులు శ్రీ 
సనకా కిరణ్, మహళ్ నాయకురాలు శ్రీమతి ద్వా్రి పవిత్ర, జిలా్ల 
కారయావరగాం సభుయాలు, ఎంపీట్సీ సభుయాలు ఈ వింద్లో పాల్గాని ముసి్లం 
సదర్లకు శుభాకాంక్షలు తెల్పార్. పవిత్ర ఖురాన్ లోని సారాని్న ప్రతి 
ఒక్కర్ ఆచరించాలని ఈ సందర్ంగా పలుప్నిచాచిర్.

నార్యణసావామినమ్మకద్రోహి,రెడ్ద్వాషి..!:
యుగంధర్

శతఘ్్న న్యాస్: ఉప ముఖయా 
మంత్రి కె నారాయణ 
సా్మి నమ్మక ద్రోహ, 
రడ్ల ధ్్షని జి డి నెలూ్లర్ 
నియోజక వరగా జనసేన 
ఇన్ ఛార్జా పొనా్న 

యుగంధర్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశార్. నియోజక వరగాంలో రడ్ల వరగా 
పోర్ వల్ల తాను ఓడిపోవలసి వస్తుందని మొసల్ కనీ్నర్ కార్స్తున్న 
సా్మి అంద్కు కారకులు తానేనని గురితుంచాలనా్నర్. తొల్ నుంచ్ 
ఆయనకు రడ్లంటే పడదని చెపాపేర్. వారి వల్ల లాభం పొంది వారికే 
ద్రోహం చేయడం ఆయనకు అలవాట్ అనా్నర్. తాను రాజకీయంగా 
ఎదగడానికి కారకుడైన రడి్డవారి రాజమనా్నర్ రడి్డ జయంతి, వరధుంతిని 
కూడా మరచ్పోయిన మిత్ర ద్రోహ అనా్నర్. తనను సమితి అధయాక్షుడు, 
ఎమె్మలేయాగా చేసిన మాజీ మంత్రి చెంగా రడి్డని మరాయాద పూర్కంగా 
కూడా కలవడం లేదనా్నర్. పచ్చికాపల్లంలో మహాభారతం ప్ర్తో 
రడు్ల, దళ్తుల మధయా గొడవలు పెట్టురని విమరి్శంచార్. కార్్టినగరం 
మండలానికి చెందిన ప. ధనంజయ రడి్డ, బండి జగదీష్ సా్మి గెలుప్ 
కోసం లక్షలు ఖర్చి చేశారని తెల్పార్. అయితే ఆయన అధికారం 
చేపటిటున తర్వాత వారిని పక్కన బెటిటు.. డబు్ కోసం కొతతువారిని చేరదీసి 
పనులు చేస్తునా్నరని ఆరోపంచార్. వెద్ర్కుపపేంలో పారీటుకి తొల్ నుంచీ 
సేవలు అందించ్న ప్ట ధనంజయ రడి్డని కాదని.. సఫరయాలు చేసిన 
వారికి పదవులు కటటు బెట్టురని ద్యయా పట్టుర్. పెనుమూర్లో ప్రభుత్ 
సలహాద్ర్ ఎం జాఞానేంద్ రడి్డకి పొట్గా టిడిప నుంచ్ వచ్చిన ప.కృషా్ణ 
రడి్డని తయార్ చేస్తునా్నరని తెల్పార్. జి డి నెలూ్లర్లో బాబు రడి్డని, 
ఆయన వరీగాయులను అణచ్వేశారని చెపాపేర్. దీని వల్ల కొందర్ రడు్ల 
తమ అసితుత్ం కాపాడుకోవడానికి వరాగాలు ఏరపేరచ్ కుంట్నా్నరని 
వివరించార్. గతంలో ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్న మాజీ మంత్రులు 
డాకటుర్ గుమ్మడి కుతూహలమ్మ, గాల్ ముద్దుకృష్ణమ నాయుడు రడ్లతో 
పాట్ అని్న వరాగాలను కలుప్కుని పనిచేశారని గుర్తు చేశార్. నారాయణ 
సా్మికి మంత్రి పదవి రాకపోయి వుంటే జగన్ మోహన్ రడి్డపైన కూడా 
విమర్శలు చేసే వారని చెపాపేర్. వచేచి ఎని్నకలో్ల తాను జనసేన టికె్కట్టుపై 
పోట్ చేసి సా్మిపై భారీ మెజారిట్తో విజయం సాధిసాతునని యుగంధర్ 
ధీమా వయాకతుం చేశార్.
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