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ఉపాధ్యాయులను బోధనకు దూరం చేసి 
వదిలంచుకొనే కుట్ర మొదలంది

•ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగంచడమే వైసీపీ ఆలోచన
•అందులో భాగంగానే వేధంపులు మొదలయ్యాయి
•ఇంటి గడప దాటి సచివాలయ్నికి వెళ్లని సీఎం కూడా హాజరు గురంచి చెబుతున్నాడు
శతఘ్నా న్యాస్:  పాఠశాల విదయాను పేదలకు దూరం చేసే కుట్రకు వైసీపీ ప్రభుత్వం తెర తీసందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ఆరోపంచారు. ఉపాధ్యాయులను వదిలంచుకొని 
ప్రభుత్వ స్కూల్స్ బైజూస్ లంటి ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగంచే ఆలోచన చేస్తంది. దీనికి సంసకూరణలు, సంకేతికత 
వినియోగం లంటి ముసుగు వేస్తంది. శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారు పాలనలోకి వచిచినప్పటి నుంచి పేదలకు ఉచిత విదయా, 
దానిపై చేసే ఖరుచిలను తగ్గంచాలనే విధ్నంతో ముందుకు వెళ్్తన్నారు. అందులో భాగంగానే ఉపాధ్యాయులను 
వేధంచే చరయాలకు పాల్పడుతున్నారు. బోధన విధులకు దూరం చేస్్త అందుకు సంబంధం లేని పనులకు 
బాధుయాలను చేసు్తన్నారు. మరుగు దొడ్ల ఫోటోలు తీయించడం, మదయాం షాపుల దగ్గర డ్యాటీలు వేయడం, కోడ్ 

గుడ్ల లెకకూలు రాయడం లంటివి చేయిస్్త 
పల్లలకు పాఠాలు చెపే్పందుకు సమయం తగ్గసు్తన్నారు. ఇపు్పడు 
ఉపాధ్యాయుల హాజరుకి సంబంధంచి ఫేస్ రకగనాషన్ య్ప్ అని గందరగోళపరుసు్తన్నారు. ఇంటి 
గడప దాటి సచివాలయ్నికి వెళ్లని ముఖయామంత్రి శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారు కూడా ఉపాధ్యాయుల హాజరులో 
నిమిషం ఆలసయామైతే ఆబస్ంట్ అంటూ ఉత్తరు్వలు ఇప్పంచడం హాసయాస్పదంగా ఉంది. ఆయన 
ఎపు్పడ్ సచివాలయ్నికి వెళ్లకపోవడం వల్ల అభివృదిధి పటంలో ఏపీ ఆబస్ంట్ అయిపోయింది. తమకు 
దక్కూలస్న జీతభత్యాల గురంచి, ఎనినాకలో్ల హామీ ఇచిచిన సీపీఎస్ రదుదు గురంచి టీచరు్ల ప్రశ్నాసు్తన్నారు 
క్బట్టీ వారని ప్రభుత్వం వేధస్తంది. బోధనకు దూరం చేస, హాజరు పేరుతో బలవంతంగా సెలవులు 
పెటిటీంచి ప్రజలకు ఉపాధ్యాయులను శత్రువులుగా చూపంచాలని వైసీపీ నిర్ణయించుకొంది. ఇప్పటికే 
ప్రాథమిక పాఠశాలలను మూసవేసే పని మొదలుపెట్టీరు. ఆ క్రమంలో ఉపాధ్యాయులను వేధంచి 
వదిలంచుకొని.. విదాయాలయ్లను బైజూస్ లంటి తమకు దగ్గరైన సంస్థలకు అప్పగంచే కుట్రతో 
వైసీపీ ఉంది. ఈ చరయాలను జనసేన పార్టీ ఖండ్సు్తంది. ఉపాధ్యాయులకు బోధన విధులకు మాత్రమే 
పరమితం చేయ్ల. అర్థం లేని య్ప్స్, ఫోటోలు తీయడం లంటి పనులను పకకూనపెట్టీలని శ్రీ 
న్దండ్ల మనోహర్ డ్మాండ్ చేశారు.

ప్రవాస భారతీయులు జనసేనకు చేస్తున్న సేవలు 
అభినందనీయం

* జనసేన పీఏసీ సభుయాడు శ్రీ కొణిదల న్గబాబు
* జనసేన “కౌలు రైతు భరోస”కు రూ. 3 లక్షల విరాళం అందజేసన సంగపూర్ ప్రవాస భారతీయులు
శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ ఎదుగుదల కోసం ప్రవాస భారతీయులు చేసు్తననా స్వచ్ంద సేవలు అభినందనీయమని జనసేన రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు 
శ్రీ కొణిదల న్గబాబు గారు స్పషటీం చేశారు. సంగపూరో్ల స్థరపడ్న ప్రవాస భారతీయులు కౌలు రైతు భరోస సహాయ్ర్థం సమకూరచిన రూ. 3 లక్షలు విరాళానినా డ్.డ్ 
రూపంలో శ్రీ న్గబాబు గార చేతుల మీదుగా జనసేన పార్టీకి అందజేశారు శ్రీ శ్రీదత్ గారు, శ్రీ సుబాబారావు గారు, కమల గారు. బుధవారం హైదరాబాద్ జనసేన కేంద్ర 
క్రాయాలయంలో జరగన ఈ క్రయాక్రమంలో శ్రీ న్గబాబు గారు మాట్్లడుతూ.. ప్రవాస భారతీయులు సుదూర ప్రాంత్లో్ల ఉంటుననాప్పటికీ మాతృభూమిపై మకుకూవతో 
సేవా క్రయాక్రమాలు చేపటటీడం అభినందననీయమని అన్నారు. జనసేన ఆవిరాభావం నుంచి పార్టీ క్రయాక్రమాలో్ల చురుకుగా పాల్గంటూ, జనసైనికులు, వీర మహిళలు 
చేసు్తననా క్రయాక్రమాలకు వెనునాదనునాగా ఉండ్ ప్రోతస్హిసు్తన్నారని పేర్కూన్నారు. ప్రవాస భారతీయుల సేవలను జనసేన ఎప్పటికీ మరవదని, జనసేన గెలుపులో ప్రవాస 
భారతీయుల పాత్ర కీలకమని పేర్కూన్నారు. ఈ క్రయాక్రమంలో జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కలయాణ్ గారకి రాజకీయ క్రయాదరశి శ్రీ ప. హరప్రసద్ గారు, జనసేన పార్టీ 
కోశాధక్ర శ్రీ ఎ.వి. రతనాం గారు పాల్గన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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18న కడపలో జన సైనికులతో 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ సమావేశం

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారు ఉమ్మడ్ కడప జిల్లలో నిర్వహించే కౌలు రైతు భరోస య్త్రకు సన్నాహాలు 
చురుగా్గ సగుతున్నాయి. ఈ నెల 20వ తేదీన నిర్వహించబోయే కౌలు రైతుల భరోస య్త్రలో భాగంగా సదధివటంలో సభ నిర్వహిస్తరు. పార్టీ 
రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు ఈ నెల 18వ తేదీ మధ్యాహనాం సదధివటంలోని సభా ప్రాంగణానినా పరశీలంచి 
న్యకులతో సమీక్షిస్తరు. సయంత్రం కడపలో జన సైనికులతో సమావేశం నిర్వహిస్తరు. శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారు చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోస 
య్త్ర సదుద్దుశానినా వివరస్తరు. ఉమ్మడ్ కడప జిల్లలో పార్టీ క్రయాకలపాల నిర్వహణపై దిశా నిర్దుశం చేస్తరు.

వైసీపీ నాయకులవి బ్రిటీషర్ల ఆలోచనలు
• విభజించు పాలంచు సదాధింతం అమలు చేసు్తన్నారు
• కులల మధయా చిచుచిపెటిటీ లబ్ధి పందాలననాద్ వైసీపీ లెకకూ
• ఐటీ పాలసీ గురంచి మాట్్లడాలస్న మంత్రికి కులలతో ఏం సంబంధం
• అనినా వరా్గలు వైసీపీని వర్గ శత్రువుగా చూసు్తన్నాయి
• ముఖయామంత్రి కులనికి మంత్రి అమరానాథ్ బంట్రోతు ఉద్యాగం చేసు్తన్నారు
• రాష్టం నుంచి రూ. 10 లక్షల కోట్ల పెటుటీబడులు తరలపోయ్యి
• రాష్టంలో 32 లక్షల మంది నిరుద్యాగులుంట్.. 2 వేల ఉద్యాగాలచాచిమని గొప్పలు పోతున్నారు
• ప్రజల డైరక్షనో్ల ప్రజల కోసం పని చేసే న్యకుడు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్
• మీడ్య్ సమావేశంలో జనసేన రాష్ట అధక్ర ప్రతినిధ శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్
శతఘ్నా న్యాస్: వైసీపీ న్యకులో్ల బ్రిటీష్ రక్తం ప్రవహిస్తందని... వార ఆలోచనలు, పని తీరు మొత్తం కులల మధయా చిచుచి పెటుటీ.. విభజించి పాలంచు అనే ధోరణిలో ఉన్నాయని జనసేన పార్టీ 
రాష్ట అధక్ర ప్రతినిధ శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ ఆరోపంచారు. బ్రిటీష్ డీఎన్ఏ ఎకికూంచుకుననా వైసీపీ పార్టీ కులల మధయా గొడవలు పెటిటీ రాజకీయ లబ్దు పందాలని చూస్తందన్నారు. కమ్మ, క్పుల 
మధయా చిచుచిపెట్టీందుకు మంత్రి గుడ్వాడ అమరానాథ్ ఇషాటీరాజయాంగా మాట్్లడుతున్నారని తెలపారు. పెటుటీబడులు, ఐటీ పాలసీల గురంచి మాట్్లడాలస్న మంత్రి కులల గురంచి మాట్్లడడం ఏంటని 
నిలదీశారు. మంత్రి పదవి చేపటిటీన 150 రోజులో్ల ఆయన 150 మందికైన్ ఉద్యాగాలు ఇచాచిరా? అని ప్రశ్నాంచారు. జనసేన పార్టీ కులలనా కలపాల, మత్లనా గౌరవించాలనే సదాధింతం మీద ముందుకు 
వెళ్్తందన్నారు. రాష్టంలో ఏ సమసయా వచిచిన్ స్పందించే ఏకైక న్యకుడు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గార్నననా సంగతి గురు్త పెటుటీకుని మాట్్లడాలని హితవు పలక్రు. బుధవారం విజయవాడ వన్ టౌన్ లోని 
జనసేన పార్టీ క్రాయాలయంలో మీడ్య్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ పోతిన మహేష్ మాట్్లడుతూ “జనసేన పార్టీ అంట్ ఒక మారు్పకి సంకేతం. శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారు సమాజంలో 
మారు్ప కోసం.. అనినా కులలు, మత్లనా కలప ఉంచాలని నితయాం తపన పడత్రు. అంత్ బాగుండాలని కోరుకుంట్రు. కషాటీలో్ల ఉననా ప్రజల కనీనారు తుడ్చే లక్షష్ంతో పని చేస్తరు. శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ 
గారు కేవలం ప్రజల డైరెక్షన్ లోనే ప్రజల కోసం పని చేస్తరు. మరెవర డైరెక్షన్ లోన్ పని చేయరు. సమాజికవరా్గల మధయా చిచుచి పెటిటీ.. ప్రజల మధయా అడుడిగోడలు కటిటీ.. కొనినా కులలను వర్గ శత్రవులుగా 
మార్చిందుకు ఆయన పార్టీ పెటటీలేదు. ఏ రోజూ కూడా ఆ విధంగా పార్టీని ముందుకు తీసుకువెళ్లలేదు. మాలంటి బలహీన వరా్గలకు అధక ప్రాధ్నయాత ఇచిచిన పార్టీ జనసేన పార్టీ.
• వైసీపీ న్యకులే అమరానాథ్ రెడ్డి అని పలుసు్తన్నారు
ఒక సమాజిక వరా్గనినా వర్గ శత్రువుగా చూప రాష్ట అభివృదిధిని సర్వన్శనం చేసన పార్టీ వైసీపీ. ముఖయామంత్రి శ్రీ జగన్ రెడ్డి, వార దురా్మర్గపు పాలన వల్ల ఆ పార్టీని అనినా సమాజిక వరా్గలు శత్రువుగా 
భావిసు్తన్నాయి. బీసీలకు 10 శాతం రజర్్వషను్ల తీసేసనందుకు, 18 వేల మంది బీసీ సదర సదర్మణులకు స్థనిక సంస్థల ఎనినాకలో్ల ప్రాతినిధయాం లేకుండా చేసనందుకు వైసీపీని బీసీలు శత్రువుగా 
భావిసు్తన్నారు. ఎసీస్ ఎసీటీల రక్షణ కోసం తీసుకువచిచిన చట్టీనినా వార మీద్ ప్రయోగసు్తననాందుకు ఆ రెండు వరా్గలు వైసీపీని శత్రువుగా చూసు్తన్నారు. ముస్లంల దరా్గ మాన్యాలు, వక్ఫ్ బోరుడి మాన్యాలు 
క్జేయడంతోపాటు ఆ వరా్గల మీద అనేక రక్లుగా దాడులు చేసు్తననాందుకు మైన్రటీలు ఆ పార్టీని శత్రువుగా భావిసు్తన్నారు. ప్రజలనా పకకూదార పటిటీంచాల. క్పు, కమ్మ కులల మధయా చిచుచిపెట్టీలనే 
ఉద్దుశంతోనే మంత్రి శ్రీ గుడ్వాడ అమరానాథ్ ఇషాటీరాజయాంగా మాట్్లడుతున్నారు. వైసీపీ న్యకులే అతనినా అమరానాథ్ రెడ్డి అని పలుసు్తన్నారు. రాష్ట ప్రభుత్్వనినా నడ్పసు్తననా వర్గం వదదు బంట్రోతు పని 
చేసు్తననాందునే నినునా ప్రజలు ఆ కులనికి చెందిన వయాకి్తగా భావిసు్తన్నారు. న్ పేరు గుడ్వాడ అమరానాథ్ అని మీటింగులో చెపు్పకుననా మాట వాస్తవం క్దా? రాష్ట ప్రజలకు సమాధ్నం చెపా్పల.
• రక్రడింగు డానుస్లకే పనికొస్తరు
మంత్రిగా శ్రీ అమరానాథ్ రెడ్డి ఐటీ పాలసీ గురంచి మాట్్లడాల.. మంత్రి అయిన తరా్వత 150 రోజులో్ల కనీసం ఒకకూసరైన్ ఐటీ పాలసీ గురంచి మాట్్లడారా? రాషా్రానికి ఎనినా కోట్ల పెటుటీబడులు తెచాచిరు? 
ఎనినా పరశ్రమలు తెచాచిరు? సేవా రంగానినా ఎంత అభివృదిధి చేశారు? ఎంత మందికి ఉద్యాగాలు ఇచాచిరో శ్రీ గుడ్వాడ అమరానాథ్ రెడ్డి చెపా్పల? మీకు పదవి వచిచిన 150 రోజులో్ల 150 ఉద్యాగాలచాచిరా? 
రక్రడింగ్ డానుస్లు, ఎడ్ల బండ్ల మీద సెటీపు్పలు వేయడానికి తప్ప మీరు మంత్రిగా పనికిరారననా సంగతి రాష్ట ప్రజలకు అరధిం అయిపోయింది.
• ముఖయామంత్రి సమీప బంధువుల వీడ్యోలు బయటకు రావు
శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గార మీద విమరశిలు చేసే ముందు శ్రీ జగన్ రెడ్డి మొననాటి ఢిల్్ల పరయాటనలో ఏ సమాజికవర్గం న్యకులతో గదులో్ల కూరుచిని భోజనం చేశారో తెలుసుకోండ్. మిగలన సమాజకవరా్గల 
ఎంపీలు దణా్ణలు పెడుతూ గుమ్మం బయట నిలబడలేదా? దీనికి వైసీపీ నేతలు ఏం సమాధ్నం చెబుత్రో చెప్పండ్. కేవలం ముఖయామంత్రి సమాజికవర్గం న్యకులు మాత్రమే ఆయనతో గదిలో 
కూరుచింట్.. మిగలన ఎంపీలు బయట నిలబడ్ ఆత్మవంచన చేసుకుననా మాట వాస్తవం క్దా? నీల చిత్రాల వీడ్యోలు క్పులవి, కురబలవే బయటకు వసు్తననా మాట వాస్తవం క్దా? అంబటి, అవంతి, 
మాధవ్ లవి మాత్రమే ఎందుకు బయటకు వసు్తన్నాయి. విశాఖలో తిరుగుతుననా నెల్్లరు త్త వీడ్యోలు ఎకకూడైన్ బయటకు వచాచియ్? త్డేపల్లలో ఉండే ముఖయానేత.. మహిళల పట్ల ఆయనకుండే 
బలహీనతలు ఎకకూడైన్ బయటకు వచాచియ్? ముఖయామంత్రి గార సమీప బంధువులవి అయితే బయటకు రావా? దీని మీద ఎవరూ మాట్్లడరా? క్పులు, కురబల మీద బురద చలు్లత్రు. ముఖయామంత్రి 
సమీప బంధువులవి అయితే బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త పడత్రా? ఇదకకూడ్ న్యాయం. దము్మంట్ దీని మీద మాట్్లడండ్. వైసీపీ అనే ఒక దురా్మర్గమైన పార్టీకి కొము్మక్సే్త చివరకి బలయేయాది బీసీ, 
ఎసీస్, ఎసీటీ, మైన్రటీలే.
• శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ ని చూస భయపడుతున్నారు
రాష్టంలో ఏ సమసయా వచిచిన్ స్పందిసు్తననా ఒకే ఒకకూ న్యకుడు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారు. గత న్లుగు నెలలుగా శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గార మీద వైసీపీ విమరశిలు, దాడులు పెరగపోయ్యి. ఆవిరాభావ 
సభ విజయవంతం క్వడం, కౌలు రైతు భరోస య్త్ర, జనవాణి క్రయాక్రమాలకు అపూర్వ ఆదరణ రావడంతో... భయం పుటిటీ వైసీపీలో వణుకు మొదలంది. ప్రజా సమసయాల పరషాకూరం కోసం శ్రీ 
పవన్ కళాయాణ్ గారు నితయాం ప్రజలో్ల మమేకమవుతున్నారు. శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారకి ఆదరణ పెరగందని సర్్వలు చెబుతుంట్ వైసీపీ నేతలు భయపడుతున్నారు. కులల మధయా చిచుచి పెడ్తే ఆ క్షటీంలో 
క్లపోయేది వైసీపీయేనని ఆ పార్టీ నేతలు గురు్త పెటుటీకోవాల.
• అనినాంట్ అగ్రత్ంబూలం ఆయన కులనిద్ క్దా?
నిననా మంత్రి శ్రీ అమరానాథ్ మరో మాట సెలవిచాచిరు. శ్రీ జగన్ రెడ్డి పెటుటీబడులు బాగా తెచాచిరంట.. 2 వేల ఉద్యాగాలు వచాచియంట.. రాష్టంలో 32 లక్షల మంది నిరుద్యాగులు ఉంట్ ఈ ప్రభుత్వం 
వచిచిన తరా్వత ఇచిచిన ఉద్యాగాలు కేవలం 2 వేలు మాత్రమే. మూడేళ్లలో రాష్టం నుంచి పారపోయిన పరశ్రమలు, పెటుటీబడులు ఎంతో తెలుస? సేవారంగం ఎంత నషటీపోయింద్ తెలుస? వీటనినాంటి 
మీదా వైసీపీ ప్రభుత్వం శ్్వతపత్రం విడుదల చేయ్ల. మూడేళ్లలో రూ. 10 లక్షల కోట్ల పెటుటీబడులు రాష్టం నుంచి ఇతర రాషా్రాలకు మరలపోయిన మాట వాస్తవం క్దా? ఉద్యాగాలు లేక చాల మంది 
ఇతర రాషా్రాలకు వలస పోయిన మాట వాస్తవం క్దా? ఈజ్ ఆఫ్ డ్యింగ్, డెవలపె్మంట్ ఇండ్కేటరు్ల పటిటీంచుకోకుండా.. ద్చుకోవడం, రాజకీయ ప్రతయారుధిల మీద కక్ష సధంపుల క్రణంగా ఎనోనా 
పెటుటీబడులు రాష్ట విడ్చి వెళ్్లన మాట వాస్తవం క్దా? ఏషియన్ పల్్ప, అధ్నీ డేట్ సెంటర్, లుల్ గ్రూప్, కియ్ అనుబంధ పరశ్రమలు వెళ్్లపోయిన మాట వాస్తవం క్దా? రాష్టంలో సంగపూర్ 
సటీరటీప్ కంపెనీలు ఎకకూడున్నాయి? 150 రోజులు మంత్రిగా ఉండ్ కనీసం 150 మందికి ఉద్యాగాలవ్వలేని మీరు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గార గురంచి మాట్్లడత్రా? మీకు సగు్గందా? రూ. 10 లక్షల కోట్ల 
పెటుటీబడులు ఇతర రాషా్రాలకు తరలపోతే దాని గురంచి మాట్్లడకుండా జనసేన గురంచి, కులల గురంచి మాట్్లడడం దారుణం. న్మినేటెడ్ పదవులో్ల 80 శాతం ముఖయామంత్రి సమాజికవరా్గనికి 
ఇచిచిన మాట వాస్తవం క్దా? దాని గురంచి మాట్్లడే దము్మ మీకుందా? యూనివరశిటీలో్ల 12 మంది వైస్ ఛానస్లర్ పోసుటీలు ఉంట్ పది సీఎం సమాజికవరా్గనికి ఇచుచికుననా మాట వాస్తవం క్దా? 8 
విప్ పదవులో్ల న్లుగు ఆయన వరా్గనికి ఇచుచికోలేదా? యూనివరశిటీ ఈసీ మంబరు్ల, వయావసయ కమిషనో్ల, ప్రైవేటు వరశిటీలో్ల ఆయన సమాజవరా్గనికి అగ్రత్ంబూలం వాస్తవం క్దా?
• మోసపోయిన రెడ్లకు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ అండగా నిలబడత్రు
మన వాడే కదా అని రాయలసీమ రెడు్ల శ్రీ జగన్ రెడ్డికి మదదుతు ఇచాచిరు. ఈ రోజున నషటీపోయిన వారలో కూడా ఎకుకూవ మంది రెడ్డి సమాజకవర్గం వార్ ఉన్నారు. బయటకు చెపే్త ప్రాణం పోతుంది 
చెప్పకపోతే మానం పోతుందని వారంత్ మధనపడుతున్నారు. వైసీపీ పాలకుల చేతిలో మోసపోయిన రెడ్డి సమాజికవరా్గనికి శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారు అండగా నిలబడత్రు. క్పు సమాజికవర్గంలో 
పుటిటీ క్పులనా అమే్మసు్తననా శ్రీ గుడ్వాడ అమరానాథ్, శ్రీ అంబటి రాంబాబు, శ్రీ దాడ్శెటిటీ రాజా, శ్రీ పేరనా న్నిలు క్పు కుల ద్రోహులు. పద్ పద్ కులల మధయా చిచుచి పెటిటీ మీరు క్పు సమాజిక వరా్గనినా 
ఎవరకి అము్మతున్నారో సమాధ్నం చెపా్పల. శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారతో కలస నడవడానికి అనినా వరా్గల ప్రజలు సదధింగా ఉన్నారు. క్పులో్ల మజారటీ వర్గం శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారకి అండగా ఉన్నారననా 
విషయం వైసీపీకి తెలసే కులల మధయా చిచుచిపెడుతూ ఉన్నారు. ఆ పని మానకుంట్ అనినా వరా్గల ప్రజలు మిమ్మలనా పాతేసే రోజులు దగ్గరో్లనే ఉన్నాయి. రాష్ట రాజకీయ్లో్ల రాబోయే రోజులో్ల జనసేన 
పార్టీయే గేమ్ ఛంజర్.

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

వచేచే ఎని్నకలో్ల ప్రత్తుపాడు నియోజకవర్ంలో జనసేన జండా ఎగురవేసతుం
వరుపుల తమ్మయయూబాబు అద్వరయూంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్యాస్: ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గం, రౌతులపూడ్ మండలం, రౌతులపూడ్ గ్రామంలో జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా 
ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ వరుపుల తమ్మయయాబాబు అద్వరయాంలో రౌతులపూడ్ గ్రామ న్యకులు యెదుదు చిన్నా న్యకత్వంలో 
వైసీపీ మరయు టీడీపీ పార్టీలను వీడ్ 50 మంది జనసేన పార్టీ కండువా కపు్పకుని జనసేనలో చేరడం జరగంది. జనసేన అధనేత పవన్ 
కళాయాణ్ ఆశయ్లు నచిచి త్ము పార్టీలో చేరుతున్నామని డా.బ్ ఆర్ అంబేదకూర్ ఆశ్ంచిన సమజిక న్యాయం ఒకకూ పవన్ కళాయాణ్ తోనే 
సధయామనే విశా్వసంతో త్ము పార్టీలో చేరుతున్నామని వచేచి ఎనినాకలో్ల ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గంలో జనసేన జండా ఎగురవేస్తమని వారు 
ఉదాఘాటించారు. ఈ క్రయాక్రమంలో ఉమ్మడ్ తూరు్పగోదావర జిల్ల క్రయాదరశి నల్లల రామకృష్ణ, ఉమ్మడ్ తూరు్పగోదావర జిల్ల సంయుక్త 
క్రయాదరశి దాసం శ్షారావు, యువ న్యకులు వరుపుల సయికిరణ్, రౌతులపూడ్ గ్రామానికి చెందిన ప్రముఖ జనసేన న్యకులు 
యెదుదు చిన్నా, బంగారయయాపేటకు చెందిన నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు వెంకీ, గుమ్మర్గలకు చెందిన జనసేన న్యకులు న్న్జీ, 
బంగారయయాపేట గ్రామ పార్టీ అధయాక్షుడు గణేష్, ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గం ప్రముఖ జనసేన న్యకులు కృషా్ణరుజ్న (మరక చామవరం), 
రమేష్, యర్ంశెటిటీ దురా్గప్రసద్ (బద్రవరం), జనసైనికులు లోకేష్, ప్రసద్, వాసు, ఇతర జనసేన న్యకులు మరయు జనసైనికులు 
పాల్గన్నారు.
ఈ సందరభాంగా ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ 3 వరుపుల తమ్మయయా బాబు మాట్్లడుతూ… ఇవాళ ఎంతోమంది దళ్త 

యువకులనటువంటి సదరులు మన పార్టీ యొకకూ సదాధింత్లను నచిచి పవన్ కళాయాణ్ యొకకూ ఆశయ్ల మీద నమ్మకంతో ఈ రౌతులపూడ్ గ్రామంలో పార్టీలోకి జాయిన్ అవ్వడం జరగంది. నిజంగా 
ఇద్ మన పార్టీ యొకకూ బలం ఇద్ మన పార్టీ యొకకూ భావజాలం రాబోయే రోజులో్ల ఇద్ రౌతులపూడ్ నుంచి ఎంతోమంది మన జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడానికి సదధింగా ఉన్నారు. రౌతులపూడ్ 
మండలం మొత్తం జనసేన పార్టీ జండా రెపరెపలడే విధంగా మనమందరం కూడా పనిచేయ్ల. ఇవాళ రైతే రాజు అని వేదికలెకికూ ఉపన్యాసలు ఇచేచి న్యకులు చాలమంది ఉన్నారు క్నీ నిజంగా 
రైతును పటిటీంచుకుననా న్యకులు ఎవరు లేరు క్నీ ఒకకూ పవన్ కళాయాణ్ గారు మాత్రమే ఇవాళ రైతు గురంచి ప్రతేయాక శ్రదధి వహించారు ఆయన అహరనాశలు కషటీపడ్ కింద పడ్ మీద పడ్ ఎంతో శ్రమించి 
సంపాదించినటువంటి కోట్్లది రూపాయల డబుబాలు ఇవాళ ఆత్మహతయా చేసుకుననా కవులు రైతు కుటుంబాలకు భరోసగా అందించడం జరుగుతుంది. ఈరోజుకి ఆ కుటుంబాలకి సరైన ఆదరణ 
ప్రభుత్వం నుంచి లేకపోవడం శోచనీయం. అలగే ఇవాళ మన అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ ఎంతో సౌకరయావంతమైన జీవనం సగస్్త కోట్్లది రూపాయలను వెనకేసుకునేటువంటి వృతి్తలో ఉండ్ కేవలం 
ప్రజలను ఏద్ ఒక విధంగా మేలు చేయ్ల అనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో తన సుఖాలను తన సౌఖాయాలను వదులుకొని ఈ రోజున ఆయన పని చేయడం జరుగుతుంది. ఎంతవరకు నియోజకవర్గంలో 
పార్టీ ఒక ఎతు్త ఇకపై ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గంలో పార్టీ అతయాంత వేగవంతంగా పుంజుకునే లగా మన కృషి ఫలంచబోతుంది అని జనసైనికులతో తన యొకకూ భావాలను పంచుకోవడం జరగంది.

ఉమ్మడ్ తూరు్ప గోదావర జిల్లలో క్రయాదరశి అయినటువంటి నల్లల రామకృష్ణ మాట్్లడుతూ… ఈ రోజున పార్టీలోకి కొత్తగా 
వచేచిటువంటి జనసైనికులు అందరూ కూడా మన పార్టీ భావజాలనినా తెలుసుకోవలసన అవసరం ఉంది అలగే జనసేన 
పార్టీ సదాధింత్లు ఆశయ్లు మేనిఫెసటీ తదితర అంశాలను తెలుసుకోవాలస్ ఉంది వీటనినాటిని మనం ఇంటింటికి ప్రచారం 
చేయగలగతే జనసేనలో ఉననాది యువకులే క్నీ సమాజం మీద ఎంతో పరణితి చెందిన వయాకు్తలు అని ప్రజలు మనలనా 
అందరనీ కీర్తస్తరు తదా్వరా మన పార్టీని ఆదరస్తరు. ఆయన మాట్్లడుతూ ఇంతకీ మన పార్టీ సదాధింత్లు అయినటువంటి 
కులలను కలపే ఆలోచన విధ్నం మత్లను ప్రమేయం లేని రాజకీయం భాషలను గౌరవించే సంప్రదాయం సంసకూృతలను 
క్పాడే సమాజం అవినీతిపై రాజీలేని పోరాటం పరాయావరణ అనుకూల అభివృదిధి ప్రస్థనం ఇలంటి సదాధింత్లు కేవలం 
రాష్టంలో మన పార్టీకి మాత్రమే ఉన్నాయని గర్వంగా చెప్పచుచి ఇవనీనా సమాజంలో తరతరాలుగా అపరసకూృతంగా ఉననా 
సమసయాలకు పరషాకూర మారా్గలే ఈ యొకకూ సదాధింత్లని మనమందరం అర్థం చేసుకోవాల. అలగే మన జనసేన పార్టీ 
మేనిఫెసటీలో మనకి కొత్తగా షణు్మఖవ్యాహం అని పేరుతో మన అధయాక్షుడు పవన్ కళాయాణ్ విడుదల చేయడం జరగంది. 
అందులో భాగంగా అమరావతి అనినా కులలకు అనినా వరా్గలకు సంబంధంచిన రాజధ్నిగా కొనసగుతుంది అలగే మనం 
అధక్రంలోకి వచేచిటప్పటికి ఖాళీగా ఉననా ప్రభుత్వ ఉద్యాగాలు ప్రతి ఒకకూదానినా భర్్త చేస్తము అని నిరుద్యాగులకు భరోస ఇవ్వడం జరగంది అంతేక్దు ఇంక్ ఎంపక క్బడ్న నిరుద్యాగులకు 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థక 
సహాయం పెటుటీబడ్ సహాయంగా చేస వారని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక పారశ్రామికవేత్తలుగా పెటుటీబడ్దారులుగా తీరచిదిదదుడం జరుగుతుంది తదా్వరా ఆ నిరుద్యాగులే కొంతమందికి ఉపాధ కల్పంచే విధంగా మనం అభివృదిధి 
చేస్తము అంతేక్దు గతంలో ఉండేటువంటి రెండు ప్రభుత్్వలు రదుదు చేస్తమని చెప్ప రదుదు చేయకుండా మోసం చేసనటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యాగులకు మనం అధక్రంలోకి రాగానే సపఎస్ విధ్న్నినా రదుదు చేస్తము దాని 
స్థనంలో పాత పెన్షన్ విధ్న్నినా ప్రవేశపెడత్ము అని మన మేనిఫెసటీలో హామీ ఇవ్వడం జరగంది ఇది మనమందరం ప్రతి ప్రభుత్వం ఉద్యాగకి తెలసేలగా ప్రచారం చేస చైతనయాం చేయ్ల అంతేక్దు ఆత్మహతయా చేసుకుననా 
కౌలు రైతులకు తన సంత డబుబాలు శ్రమించి కషటీపడ్న డబుబాలను కోట్్లది రూపాయలను భరోసగా అందించారు మనం అధక్రంలోకి రాగానే ఎకరాకి ఎనిమిది వేలు సగు సయం అందిస్తమని మరో అంశం అని 
తెలయజేశారు అంతేక్కుండా వయావసయ్నికి సంబంధంచి ఏవైతే నీటి వనరులకు సంబంధంచి క్లువలు చెరువులు నదీ పరవాహక ప్రాంత్లు ఇంక్ చిననా చిననా ఇతరులను ఆధునికరంచి వయావసయ్నికి ససయా సేవలు 
అయేయా విధంగా తగన చరయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంతేక్కుండా వయావసయ రైతుకి గటుటీబాటు ధర ఎపు్పడ్ తగ్గకుండా ఉండేలగా నిరంతర చరయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంక్ చెపా్పలంట్ వయావసయ్నికి 
సంబంధంచిన ఫుడ్ ప్రాసెసంగ్ యూనిట్లను నెలకొల్ప వయావసయ ఉత్పతు్తలకు తగన డ్మాండ్ కలగేలగా తగన చరయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సఫేటీవేర్ ఉద్యాగులకు సంబంధంచి ఎకకూడ్కో వెళ్్ల ఉద్యాగాలు గురంచి 
ఆలోచించనవసరం లేకుండా ఎకకూడ ఉండేటువంటి విజయవాడ తదితర నగరాలను సఫేటీవేర్ నగరాలుగా తీరచిదిదదుడం జరుగుతుంది విశాఖ నగరానినా విశ్వ నగరంగా తీరచిదిదదుడం జరుగుతుంది అంతేక్కుండా ఆంధ్ర 
రాష్టం ఏర్పడ్నపు్పడు రాయలసీమలో ఉననా రాజధ్ని కరూనాలు ఆంధ్ర ప్రద్శ్ ఏర్పడ్నపు్పడు త్యాగం చేయడం దా్వరా ఏర్పడ్నటువంటి పరస్థతిని రాయలసీమ వాసులకు ఇవాళ కరూనాలు జిల్లకు దామోదరం సంజీవయయా 
కరూనాలు జిల్ల అని పేరు పెటిటీ రాయలసీమకు తగన సౌకరాయాలను కల్పంచడం జరుగుతుంది అనే అంశం కూడా మన షణు్మఖ్యాగంలో భాగమని తెలయజేశారు. ఇంక్ గాయాస్ ను ఉచితంగా మహిళలకు అందజేయడం మన 
మేనిఫెసటీలో భాగమని తెలయజేయడం జరగంది అంతేక్దు తెల్ల ర్షన్ క్రుడి ఉననా ప్రతి ఒకకూరకి వాళ్ల నిరా్మణాలను నిమిత్తం ఉచితంగా ఇసుకను అందించడం జరుగుతుంది ఇంక్ దివాయాంగులను సైతం వాళ్లలో ఉననా 
నైపుణాయాలను వెలకి తీస వాళ్లని ఇతరులకు ఆదరశిప్రాయంగా ఉండేలగా పదిమందికి ఉపాధ కల్పంచేలగా పెటుటీబడుదారులుగా పారశ్రామికవేత్తలుగా తీరచిదిదదుడం జరుగుతుంది. అంతేక్దు మహిళలకు సరైనటువంటి 
భద్రత ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేకపోతోంది క్బటిటీ జనసేన అధక్రంలోకి వసే్త మహిళలకు అతయాంత సమాజిక భద్రతలతో కూడ్న వాత్వరణానినా సృషిటీస్తము అని మన మేనిఫెసటీలో తెలయజేయడం జరగంది అంతేక్కుండా 
ఇనె్వసటీర్ ఫ్ండీ్ల పారశ్రామిక విధ్న్నినా రూపందించి పారశ్రామికంగా ముందుకు తీసుకెళ్్ల మన యొకకూ ఆర్థక వయావస్థను పురోగతిలో నడ్పంచి తదా్వరా మనం మన రాష్టం స్వయం సమృదిధి సధంచే దిశగా పనిచేయడం 
జరుగుతుంది జనసేనకు ఒకకూసర అవక్శం ఇసే్త వయావస్థలను దాడ్లో పెటిటీ దృణతరం చేయడం జరుగుతుంది అని అనేక అంశాలు మన మేనిఫెసటీలో షణు్మఖవ్యాహం రూపంలోని తదితర అంశాల రూపంలోని ఉండడం 
జరగంది. ఇందులో ఉననా ప్రతి అంశానినా మన ప్రతి జనసైనికుడు ఆకలంపు చేసుకుని ఇంటింటికీ, వీధ వీధకి, గడప గడపకు, మనిషి మనిషికి, గుండె గుండెకు చేరాచిలస్న బాధయాత మన అందర పైన ఉననాదని తెలయజేశారు 
అంతేక్కుండా ఈ రకంగా మనం ప్రజలో్లకి వెళ్తే ప్రజలందరూ మన పార్టీని విజయపధంలో నడ్పంచి మన అభయార్థని ఇకకూడ ఎమ్మలేయాగా గెలపంచి తదా్వరా పవన్ కళాయాణ్ సీఎం అవ్వడానికి మన బాధయాత నిర్వర్తంచడం 
అవుతుందని తెలపారు.

జిల్ల సంయుక్త క్రయాదరశి దాసం శ్షారావు మాట్్లడుతూ… జనసైనికులు అందరూ మనమంత్ ప్రజా సమసయాలను మరంత బలంగా ఎలుగెతి్త పోరాడాల 
వాటి పరషాకూరానికి మనమంత్ కృషి చేయ్ల దాని దా్వరా మనమందరం స్థనికంగా బలమైన న్యకులుగా అంతేక్దు అధక్ర పార్టీలో ఉననా న్యకులు 
కంట్ అధక్రులు మనకే పనులు బాగా చేస్తరు దానితో ఎనోనా ప్రజా సమసయాలను పరషకూరంచగలుగుత్ం ఆ రకంగా మనం ప్రజాదరణను కూడగటుటీకోగలం 
అంతేక్దు ఈరోజుకి నేను మా స్వగ్రామంలో ఏ చిననా సమసయా వచిచిన్ నేనే స్పందించి వాళ్ళ పరషాకూరానికి కృషి చేయడం జరుగుతుంది అధక్ర పార్టీని 
మానేస ననునా మాత్రమే ఆశ్రయిస్తరు క్రణమేంటంట్ ప్రజా సమసయాల మీద మనం చూపన అంకితభావం ఈ క్రమంలో మనం ఎనోనా కేసులను ఎదురోకూవాలస్ 
రావచుచి క్నీ తిరగ వాళ్ళ మీద్ మనం కేసులు పెటిటీ వాళ్ళ చేసన తపు్పలను అక్రమ కేసులను వాళ్ల దృషిటీకి తీసుకొచిచి తిరగ దారలో మనం పెట్టీచుచి అల 
నేను పెటిటీ మా గ్రామంలో ఇవాళ జనసేన పార్టీని విజయ పదంలో నడ్పంచే దిశగా పైన సగసు్తన్నాను క్బటిటీ జనసేన శ్రేణులు న్యకులు అందరూ కూడా 
ప్రతి ఒకకూరూ ఈ విధ్న్నినా అవలంబ్ంచి తగన ప్రజాదరణను పార్టీకి కూడగటటీవలసందిగా కోరుచున్నాను అని తన యొకకూ భావాలను జనసైనికులకు 
పంచుకోవడమే క్కుండా నిజానికి ద్శం కూడా చేయడం జరగంది.
జనసేనకు చెందిన ప్రముఖ దళ్త న్యకుడు ఎదుదు చినబాబు మాట్్లడుతూ… నేను జనసేన 
అధనేత పవన్ కళాయాణ్ సదాధింత్లు, ఆశయ్లు నచేచి వెంకీ మరయు క్రయాదరశి రామకృష్ణ 

ని సంప్రదించి వార దా్వరా ఇన్చిరజ్ నేతృత్వంలో పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జరగంది. అంతేక్కుండా న్తోపాటుగా అనేకమంది ఈ రోజుని పార్టీలో జాయిన్ 
అవ్వడం జరగంది. మా అందరకీ ఒకట్ ఆదరశిం అది పవన్ కళాయాణ్ గార భావజాలం అందువల్లనే ఈ రోజున ఈ సమావేశం జరుగుతుంది. ఇది ప్రారంభం 
మాత్రమే రాబోయే రోజులో్ల న్ ఆధ్వరయాంలో మరంత మంది దళ్తులు పార్టీలో చేరడానికి సంసదుధిల ఉన్నారు. మరో మంచి సందరభాంలో భార్ స్థయిలో 

మా దళ్త సదరులు ఈ నియోజకవర్గము 
నుండ్ జనసేన పార్టీలో చేరడానికి సదధింగా 
ఉన్నారని తెలయజేసుకుంటున్నాను. ఈ 
సమావేశానికి ఎంతలగా ప్రాధ్నయాతనిస్్త 
గౌరవించినటువంటి ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ శ్రీ వరుపుల తమ్మయయా బాబు, క్రయాదరశి 
నల్లల రామకృష్ణ, సంయుక్త క్రయాదరశి శ్షారావు, మండల అధయాక్షుడు శ్ఖర్ తదితరులు అందరకీ న్ 
హృదయపూర్వక ధనయావాదాలు తెలయజేసుకుంటున్నానని తెలపారు.
కొత్తగా జాయిన్ అయిన సభుయాలు మాట్్లడుతూ… అంబేదకూర్ భావజాలనినా ఈ రాష్టంలో సధంచేటువంటి 
ఏకైక పార్టీ పవన్ కళాయాణ్ న్యకత్వంలోని జనసేన పార్టీ అని బలంగా నమి్మ ఈ రోజున జాయిన్ అవ్వడం 
జరగంది రాబోయే రోజులో్ల దళ్తుల అభుయాననాతికై జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో మేమంత్ కృషి చేస్తమని 
తెలయజేయడం. ఈ రకంగా సగనటువంటి ఈ సమావేశంలో జై జనసేన జై జనసేన భారత్ మాత్కీ జై 
జై హింద్ వంటి నిన్దాలతో సభ మొత్తం కోరెతి్తంది అంతేక్దు ఎంతో సందడ్గా జరగన ఈ సమావేశం 
ప్రారంభం మాత్రమే అని సభికులందరూ కూడా అభిప్రాయపడటం జరగంది.

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


గురువారం, 18 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసైనికుని కుటంబానికి మనోధైర్యాని్నచ్చేన శ్రీమత్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్నా న్యాస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, రాజానగరం మండలం, కొత్త 
వెలుగుబంద గ్రామానికి చెందిన జనసైనికుడు చెవ్్వర దురా్గ ప్రసద్ తల్ల ఇటీవల 
క్లంలో స్వర్గసు్తలు క్వడంతో వారకి శ్రదాధింజల ఘటించి, వార కుటుంబ సభుయాలను 
పరామరశించి, కుటుంబ సభుయాలకు మనోధైరయాం చెప్ప, వార ఆర్థక పరస్థతులు దృషాటీష్ 
జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి 5,000/- రూపాయలు ఆర్థక 
సయం చేస, రాబోవు రోజులో్ల జనసేన పార్టీ పక్షాన, కుటుంబానికి అనినా విధ్ల 
అండగా ఉంట్మని భరోస ఇవ్వడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమంలో ముకకూపాటి 
గోపాలం, చాట్ల వెంకట్ష్, చాట్ల చిటిటీబాబు, న్తిపాం వీరబాబు, తోట అనిల్ వాసు 
తదితరులు పాల్గన్నారు.

పలు జనసైనికుల కుటంబాలను పర్మర్శంచ్న కంత్శ్రీ
శతఘ్నా న్యాస్: ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గం, లవేరు మండలంలో బుధవారం రోడుడి 
ప్రమాదంలో గాయపడ్న కొత్తకోట పంచాయతీ జనసేన పార్టీ కుటుంబ సభుయాలు 
ర్సు లక్షి, మురళ్.. అద్విదంగా అపా్పరావు, ఆదిన్రాయణ, గురువమ్మ కుటుంబ 
సభుయాలు అన్రోగయాంతో బాధపడుతుననా విషయం తెలస ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకురాలు శ్రీమతి క్ంతిశ్రీ వార కుటుంబాలకు పరామరశించి, ధైరయాం చెప్ప, వారు 
పడుతుననా ఇబబాందులు తెలుసుకొని, వారకి జనసేన పార్టీ ఎపు్పడు అండగా ఉంటుంది 
అని తెలయజేశారు.ఈ క్రయాక్రమంలో లవేరు మండల జనసైనికులు బారానాల 
దురా్గరావు, క్కర్ల బాబాజీ, పవన్ కళాయాణ్ గ్రామ ప్రజలు పాల్గన్నారు.

విజయనగరం జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరం జిల్ల, విజయనగరం నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధ్న క్రయాదరశి శ్రీమతి పాలవలస యశస్వని 
అధయాక్షతన జనసేన పార్టీ యువ న్యకులు హుసేన్ ఖాన్ ఆధ్వరయాంలో 
మైన్ర్టీ న్యకులు సయయాద్, బుఖార్, అబాబాస్, విసుస్, అజయ్, అన్వర్, 
జానీ, నవీన్, జహంగీర్, ఆబ్ద్, రాజు, ఫర్ద్, మైన్ర్టీ వీరమహిళలు 
రోషిని, హసీన్, హబీబా తదితరులు 50 మంది జనసేన పార్టీలో 
చేరడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ వీరమహిళ మాత్ 
గాయత్రి, జనసైనికులు చందు, రామకృష్ణ, భవాని, పండు, రమణ 
తదితరులు పాల్గన్నారు.

రైత్ భరోస యాత్ర సభ ఏర్పాట్లను పరయావేక్షిస్తున్న 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: కడప జిల్ల సదదువటంలో ఈ నెల 20 వ తేదీన జరగే రైతు భరోస 
య్త్ర సభ ఏరా్పట్లను పరయావేక్షిసు్తననా జనసేన న్యకులు. ఈ క్రయాక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ పఏస సభుయాలు మరయు జనసేన పార్టీ క్కిన్డ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ, 
జనసేన పార్టీ మండపేట ఇంచార్జ్ వేగుళ్ల ల్లకృష్ణ, జనసేన పార్టీ అమలపురం ఇంచార్జ్ 
శెటిటీబతు్తల రాజబాబు తదితర న్యకులు పాల్గన్నారు.

జనసేన సిద్ధంతాలతో జనసైనికుడి వివాహ 
ఆహ్వాన పత్రిక

శతఘ్నా న్యాస్:  ఉమ్మడ్ ప్రక్శం జిల్ల, పరూచిరు నియోజకవర్గం, ఇంకొలు్ల మండలంకి 
చెందిన జనసైనికుడు దావుల్ర పవన్, కళాయాణ్ పై ఉననా ప్రేమతో తన వివాహ ఆహా్వన 
పత్రికపై జనసేన సదాధింత్లను ముద్ంచి, మంగలవారం ముందుగా త్డేపల్లగూడెం 
బోలశెటిటీ శ్రీనివాస్ కు జన్మదిన శుభాక్ంక్షలు తెలప.. వివాహానికి ఆహా్వనించడం 
జరగంది. క్రుడి చుసన శ్రీనివాస్ చాల సంతోషం వయాక్తం చేస అభినందనలు తెలపారు, 
ఇలగే జన్లో్లకి ఇంక్ బలంగా మన సదాధింత్లు తీసుకోని వెళా్లలని కోరారు. ఈ 
క్రయాక్రమంలో ఇంకొలు్ల మండలం జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు న్రశెటిటీ ప్రవీణ్, ప్రధ్న 
క్రయాదరశి కుపా్పల మహేష్, య్దదునపూడ్ మండలం అధయాక్షులు అయయాప్ప, పెళ్్ల 
కుమారుడు, పవన్ పాలగొన్నారు.
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ధవళేశవారం గ్రామపంచాయతీని ముట్టడించ్న జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవర్గంలో ధవళేశ్వరం గ్రామపంచాయతీని 
ముటటీడ్ంచిన జనసేన పార్టీ తూరు్పగోదావర జిల్ల అధయాక్షులు కందుల దుర్్గష్, జేఏసీ సభుయాలు, 
జనసేన న్యకులు వీర మహిళలు మరయు జనసైనికులు. డ్.ప.ఓ రావాలని, గ్రామ సమసయాలు 
వెంటనే పరషకూరంచాలని ధరానా నిర్వహించడం జరగంది.

అనాయాయం జరగందని ప్రశ్్నసేతు.. అక్రమ కేస్లు
గడప గడపకూ ఆగని నిరసన సెగ..
శతఘ్నా న్యాస్: పతి్తపాడు నియోజకవర్గం 
గుంటూరు రూరల్ మండలం చిననా 
పలకల్రు గ్రామంలో బుధవారం వైసీపీ 
గడప గడప క్రయాక్రమంలో ఎమ్మలేయా 
సుచిరత పాల్గనడం జరగంది. ఈ గడప 
గడప క్రయాక్రమంలో చిన పలకల్రు 
గ్రామానికి అన్యాయం జరగందని చెప్ప 
జనసేన పార్టీ న్యకుడు బందలపాటి 

సంబశ్వరావు వారని ప్రశ్నాంచడం జరగంది. వారని ప్రశ్నాంచినందుకు సంబశ్వరావుని 
అరెసుటీ చేస నల్లపాడు పోల్స్ సేటీషనో్ల ఉంచడం జరగంది. వారతో పాటు వార తల్లదండ్రులను 
కూడా సేటీషనుకూ తీసుకురావడం జరగంది. ఈ విషయం తెలుసుకొని జిల్ల అధయాక్షులు గాద 
వెంకట్శ్వరరావు నల్లపాడు పోల్స్ సేటీషన్ కి వెళ్్ళ ఆ విషయం గురంచి పూర్త వివరాలు 
తెలుసుకోవడం జరగంది.

మహ్సేన 5 వ వారషికోత్సవంలో పాల్్న్న జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్:  ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవర్గం, ప్రతి్తపాడు 
మండలం, ఉత్తరకంచి గ్రామంలో 
మహాసేన వయావస్థపకులు 
సరపెళ్ళ రాజేష్ (మహాసేన 
రాజేష్) ఆహా్వనం మేరకు 
మహాసేన 5 వ వార్షకోతస్వంలో 
పాల్గననా ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గ 
జనసేన న్యకులు మేడ్శెటిటీ 
స్రయాకిరణ్(బాబ్) మరయు 
జనసేన పార్టీ జిల్ల ప్రోగ్రామింగ్ 
కమిటీ సభయాలు కరణం 
సుబ్రహ్మణయాం.

పెనషిన్ ర్ని వితంత్ మహిళకు గుంతకల్ 
జనసేన నాయకుల ఆరథిక సహ్యం

పెన్షన్లు ఇవా్వలంటే పాతవి కోయాల్సందేనా..? అంతపురం జిల్లు జనసేన పార్టీ 
కారయూదరిశి వాసగిరి మణికంఠ

శతఘ్నా న్యాస్: గుంతకల్ (అరబాన్) ధోని ముకకూల రోడుడి కస్్తరబాయి స్కూల్ 
వెనక్ల నివససు్తననా వితంతువు న్గలక్ష్మి పెన్షన్ ఈనెల కోత విధంచారు స్థనిక 
జనసైనికుల దా్వరా విషయం తెలుసుకుననా గుంతకల్ జనసేన న్యకులు 
బాధతురాలని పరామరశించి క్రణం తెలుసుకోగా ర్షన్ క్రుడిలో భర్త పేరు 
నమోదుగా ఉండటం వల్ల పెన్షన్ తొలగంచారని ఆమ ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. 
వాలంటీర్, సచివాలయ సబబాంది డోర్ టు డోర్ తనిఖీ చేస వార భర్త పేరును వార్ 
తొలగంచాలస్ ఉండగా ఆ పని చేయకుండా అశ్రదధి వహించి బాధతురాలకి పెన్షన్ 
రాకుండా క్రణమయ్యారని అర్థమయింది.
ఈ సందరభాంగా అనంతపురం జిల్ల జనసేన పార్టీ క్రయాదరశి వాసగర మణికంఠ 
మాట్్లడుతూ వైసీపీ అధక్రంలోకి వచిచినప్పటి నుంచి ఒకకూ అదనపు పెన్షన్ కూడా 
పెంచకుండా పెదదు మొత్తంలో పెన్షను్ల ఇసు్తననాటు్ల ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని, 
అడడిగోలు నిబంధనలుతో ఉననా పెన్షను్ల తీసవేశారు ఎనినా దరఖాసు్తలు వసే్త అనినా పాత 
పెన్షన్ లు తొలగసు్తన్నారని ఏది ఏమైన్ ప్రజల ఇబబాందులను దృషిటీలో ఉంచుకుని 
రాబోయే రోజులో్ల అరుహులన అందరకీ పెన్షన్ ఇవా్వల లేనిపక్షంలో జనసేన పార్టీ 
పెదదు ఎతు్తన పోరాట్నికి దిగుతుందని ప్రభుత్వ అధక్రులను, ప్రజాప్రతినిధులను 
హెచచిరంచారు.
పెన్షన్ రాని బాధతురాలు న్గలక్ష్మి కుటుంబానికి సహాయంగా జనసేన పార్టీ 
అండగా 5 వేల రూపాయలు ఆర్థక సహాయ్నినా అందించి మీ పాత పెన్షన్ వచేచి 
వరకు అధక్రులపై ఒతి్తడ్ చేస్తమని భరోస ఇచాచిరు.ఈ క్రయాక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ పటటీణ అధయాక్షుడు బండ్ శ్ఖర్, జిల్ల క్రయానిరా్వహక కమిటీ సభుయాలు పవర్ 
శ్ఖర్, శ్. కృష్ణ, పటటీణ చిరంజీవి యువత అధయాక్షుడు పాండు కుమార్ నిస్వర్థ 
జనసైనికులు వెంకట్ష్, దాదు, ముతు్త, ఆటో రామకృష్ణ, మంజు, ఎం. సతి్త, రంగా 
తదితరులు పాల్గన్నారు.

భైరపురంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవా 
కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్నా న్యాస్: చీపురుపల్ల, జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక సభయాత్వ కిట్లను చీపురుపల్ల 
నియోజకవర్గం మరకముడ్దాం మండలం భైరపురం గ్రామంలో క్రియ్శీలక 
జనసైనికులకు పంపణీ చేయడం జరగంది. ఈ సందరభాంగా గ్రామ జనసైనికులతో

వాళ్ళ గ్రామంలో సమసయాలు,
పార్టీని బలోపేతం ఎల చేయ్ల?
పార్టీ యొకకూ సదాధింత్లు, ఆశయ్లు, ప్రజలకి చెప్పడం వంటి అంశాలపై 
చరచించడంతో పాటు చనిపోయిన కౌలు రైతులకు 30 కోటు్ల సహాయం చేసన 
టీమ్ పడ్కిల పోసటీరు్ల కూడా ఇవ్వడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమానికి సహకరంచిన 
గ్రామ ప్రజలకు ధనయావాదాలు తెలయజేసరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చ్రంజీవి యువత ఆదవారయాంలో డాన్్స పోటీలు
శతఘ్నా న్యాస్: మగాసటీర్ చిరంజీవి పుటిటీనరోజు వారోతస్వాలో్ల భాగంగా డాన్స్ పోటీలు
విజయనగరం జిల్ల చిరంజీవి యువత &అంజనీపుత్ర చిరంజీవి ప్రజాసేవాసంఘం 
ఆధ్వరయాంలో డాన్స్ పోటీలు
డాన్స్ మాసటీర్ రతిక్ జడ్జ్గా నిర్వహణ
మాజీ రాజయాసభ సభుయాలు, పద్మభూషణ్ డాకటీర్ మగాసటీర్ చిరంజీవి పుటిటీనరోజు 
వారోతస్వాలో్ల భాగంగా జిల్ల చిరంజీవి యువత మరయు అంజనీపుత్ర చిరంజీవి 
ప్రజాసేవాసంఘం సంయుక్త ఆధ్వరయాంలో బుధవారం ఉదయం కనపాక, సయి 
క్ంపె్లక్స్ లో ఉననా రతిక్ డాన్స్ స్టీడ్యో లో మగా డాన్స్ పోటీలను జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ న్యకులు, జిల్ల చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు త్యాడ రామకృషా్ణరావు 
(బాలు) నిర్వహించడం జరగంది.
కేవలం చిరంజీవి నటించిన సనిమా పాటలకు డాన్స్ పోటీలు నిర్వహించిన ఈ 
క్రయాక్రమానికి సనీ ప్రముఖలచే ప్రశంసలు, అవార్డిస్ పందిన ప్రముఖ డాన్స్ మాసటీర్ రతిక్ 
జడ్జ్ గా వయావహారంచారు. పోటీలో్ల సలో, గ్రూప్ డాన్స్ విభాగలో్ల విదాయార్థనీవిదాయారు్థలు 
పాల్గన్నారు.

ఈసందరభాంగా జిల్ల చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు బాలు మాట్్లడుతూ అఖిలభారత 
చిరంజీవి యువత వయావస్థపకులు, మా గురువుగారు రవణం స్వమి న్యుడు పలుపు 
మేరకు మగాసటీర్ జన్మదిన వారోతస్వాలు నిర్వహిసు్తన్నామని, విదాయారు్థలో్ల నైపుణయాం 
పెంపందించుకొనుటకు డాన్స్ పోటీలు నిర్వహిసు్తన్నామని,మా ఆరాధయా దైవం చిరంజీవి, 
పవన్ కళాయాణ్, న్గబాబు ఆశయ్లను ప్రజలో్లకి తీసుకెళా్లటమే ధ్యాయమని అన్నారు.
పోటీలో్ల పాలు్గననా ప్రతీ ఒకకూరకీ బహుమతులు ఇచిచిన క్రయాక్రమంలో ప్రధమ బహుమతి 
చిరంజీవి. యుమున, ది్వతీయ బహుమతిని చిరంజీవి. రచన, తృతీయ బహుమతిని 
చిరంజీవి. కోమల గెలుచుకోగా, ఈ బహుమతులను డాన్స్ మాసటీర్ రతిక్ మరయు జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ న్యకులు అదాడ మోహనరావు చేతులమీదుగా విదాయార్థనీవిదాయారు్థలకు 
పంచిపెటటీడం జరగంది.
అనంతరం డాన్స్ పోటీలకు జడ్జ్ గా వయావహరంచిన డాన్స్ మాసటీర్ రతిక్ ను 
మగాభిమానులంత్ సతకూరంచారు.
క్రయాక్రమంలో రతిక్ డాన్స్ స్టీడ్యో మాసటీరు్ల రామ్, శ్వ,జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
న్యకులు, చిరంజీవి యువత ప్రతినిధ ఎస్. మురళీమోహన్, అంజనీపుత్ర చిరంజీవి 
ప్రజాసేవాసంఘం అధయాక్షులు కొయ్యాన లక్షష్మణ్ య్దవ్, అడబాల వెంకట్ష్, గౌర 
న్యుడు, సయి, శ్రీను పాల్గన్నారు.

కౌలు రైత్ భరోస యాత్రను విజయవంతం 
చేయండి: దినకర్ బాబు

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మకంగా ప్రారంభించిన న్లుగవ విడత కౌలు 
రైతుల భరోస య్త్రను కడప జిల్లలోని సదధివటం గ్రామంలో ఏరా్పటు చేయనుననా 
సందరభాంగా మీడ్య్ సమావేశం ఏరా్పటు చేయడం జరగంది… ఈ సమావేశంలో 
జనసేన పార్టీ స్థనిక న్యకులు గంధంశెటిటీ దినకర్ బాబు మాట్్లడుతూ ఈరోజు 
ఈ పాత్రికేయ సమావేశానినా ఏరా్పటు ముఖయా ఉద్దుశం, జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళాయాణ్ గారు ప్రజల శ్రేయసుస్ కోసం చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోస య్త్ర ఈనెల 20వ 
త్ర్కున కడప జిల్ల సదధివటం గ్రామం లో జరగనుననాది అన్నారు.. ఎనోనా సందరాభాలలో 
ఇప్పటివరకు పవన్ కళాయాణ్ గారు రైతు పడే కషాటీలను ఎల ఉంట్యో, ఒక సధ్రణ 
మధయాతరగతి కుటుంబం నుంచి వచిచిన వయాకి్తగా ఎనోనాసరు్ల చెపా్పరు .. రైతు లేనిద్ రాష్ట 
భవిషయాతు్త ఉండదు.

చనిపోయిన ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు ఆర్థక సహాయం 
అందజేయ్లననా ఆలోచన రాష్ట ప్రజలందరూ స్వగతిసు్తన్నారని పేర్కూన్నారు.. 
ఇప్పటివరకు, ఉభయగోదావర జిల్లలలో మరయు ప్రక్శం జిల్లలో కౌలు రైతు భరోస 
పూర్త అయిన తరా్వత ప్రసు్తతం న్లుగో విడతగా రాయలసీమలోని సీఎం గార సంత 
జిల్లలో కడపలో దాదాపు 137 మంది కౌలు రైతులకు ఒకోకూ రైతు కుటుంబానికి 
లక్ష రూపాయలు ఆర్థక సహాయం అందజేయబోతున్నామన్నారు.. వైసీపీ ప్రభుత్వము 
చేతక్నితనం వల్లనే ఈ కౌలు రైతు భరోస య్త్రను జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
స్వయంగా చేపట్టీలస్న అవసరం ఏర్పడ్ంది అన్నారు.. జగనో్మహన్ రెడ్డి గార లంటి 
ముఖయామంత్రి మనకు అనగా ఆంధ్ర ప్రజలకు అవసరమా అని ప్రజలు గమనించాల 
అన్నారు. రాయలసీమలో మేము చేపటటీబోయే కౌలు రైతుల భరోస య్త్రను జయప్రదం 
చేయ్లని కోరుతున్నాము…. రైలే్వ కోడ్రు లో పవన్ కళాయాణ్ గార అధక్రక 
క్రయాక్రమాలు లేవు.. దీనిపైన జనసేన పార్టీ ఎటువంటి అధక్రక ప్రకటనలు విడుదల 
చేయలేదన్నారు. ముఖయాంగా ప్రజలకు తెలయజేయడం వైసప పార్టీ పాలన విధ్నం ఎల 
ఉంది అంట్ మొదటి సంవతస్రం కూలచిడం, రెండవ సంవతస్రం కూడబటటీడం, మూడవ 
సంవతస్రం పై రెండు చేస్్త కులచిచుచిను రగలంచడం.. క్బటిటీ ప్రజల ఆలోచన 
విధ్నం మారతే… రాష్టంలో రాజకీయ మారు్ప వసు్తంది.. రాష్టం దారలోకి వచిచి 
అభివృదిధి జరుగుతుందని తెలయజేసరు. రైలే్వ కోడ్రు జనసేన న్యకులు మరయు 
క్రయాకర్తలు, వీర మహిళలు, పార్టీ శ్రేయోభిలషులు పవన్ కళాయాణ్ గారు చేపటిటీన కౌలు 
రైతు భరోస య్త్ర విజయవంతం చేయ్లస్ందిగా రైలే్వ కోడ్రు పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి 
పలుపునివ్వడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమంలో వరకుటి న్గరాజు, చవాకుల రెడ్డి మణి, 
నల్లంశెటిటీ కిషోర్, కంబాలగుంట హర్ష్ కుమార్, కోల హర్ష్, మాదం సుబ్రహ్మణయాం, 
ఆలం న్గభూషణం, న్క బ్రహ్మయయా, రాగపాటి కళాయాణ్ తదితరులు పాల్గన్నారు..

కుమ్మరగుంట జనసైనికులతో జనసేన జానీ
శతఘ్నా న్యాస్: పాలకొండ నియోజకవర్గం, వీరఘటటీం మండలంలో కుమ్మరగుంట 
జనసైనికులతో జనసేన జానీ, కౌలు రైతు తిరుపతితో జనసేన పార్టీ అధనేత కొణిదల పవన్ 
కళాయాణ్ ఆంధ్రప్రద్శ్ లో ఆత్మహతయా చేసుకుననా 3000 మంది కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు 
30 కోట్ల రూపాయిలు తన కషాటీరజ్త్నినా ఒకొకకూ కుటుంబానికి లక్ష రూపాయిలు చొపు్పన 
3000 మందికి 30 కోట్ల రూపాయిలు ఇసు్తననాటువంటి మహానుభావుడని అంతటి గొప్ప 
వయాకి్తని ఈ రాష్టంలో సీఎం చేసుకుంట్ రైతులకు నిజమైన సే్వచ్ స్వతంత్రం వసు్తందని ఏ 
పార్టీ న్యకులు తన సంత డబుబాలు ఇవ్వకపోయిన్ తన త్తల పేరు్ల, తన తండ్రి పేరు 
చెపు్పకొని తిరుగుతున్నారు క్నీ పవన్ కళాయాణ్ ఎలంటి అధక్రం లేకపోయిన్ తను 
సంపాదించిన ప్రతి ఒకకూ రూపాయి ప్రజలకే ఖరుచి పెడుతుననా వయాకి్త అని జనసేన జానీ 
వివరంచి చెప్పడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమంలో కుమ్మరగుంట జనసైనికులు జరాజపు 
రాజు, హనుమంత్ జై శంకర్, దాసర ప్రసద్ పాల్గన్నారు.

“నేటి ధర్మబాణం” పక్ష పత్రిక ప్రారంభోత్సవంలో 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: సల్రు, మనయాం జిల్ల పార్వతీపురం కేంద్రంగా ఏరా్పటు క్బోతుననా 
“నేటి ధర్మబాణం” పక్ష పత్రిక ప్రారంభోతస్వం క్రయాకమానికి పత్రిక య్జమానయా 
ఆహా్వనం మేరకు జనసేన పార్టీ తరుపున రాష్ట క్రయాక్రమాల నిర్వహణ క్దయాదరశి 
బాబు పాల్రు, మనయాం జిల్ల న్యకులు పైల సతయాన్నారాయణ, అలు్ల రమేష్, ఖత 
విశ్్వశ్వరరావు, గణేష్, మణికంఠ, వంశీ, ఉపేంద్ర మరయు సల్రు నియోజకవర్గ 
న్యకులు చప్ప రమేష్ మరయు జనసైనికులు పాల్గన్నారు. ఈ సందరభాంగా బాబు 
పాల్రు మాట్్లడుతూ… పత్రికలు ప్రజా చైతన్యానికి న్ంది అని, ప్రజల పక్షాన 
గొంతుకలని బాబు పాల్రు చెప్పటం జరగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అమ్్మశెటి్ట వాస్ జన్మదిన వేడుకలకు హ్జరైన ఇమ్మడి 
కశీనాధ్

శతఘ్నా న్యాస్: విజయవాడ, మంగళవారం 
విజయవాడ వెన్యా కనె్వన్షన్ నందు 
జనసేనపార్టీ రాష్ట క్రయాదరశి అమి్మశెటిటీ 
వాసు పుటిటీనరోజు వేడుకలకు హాజరైన 
జనసేనపార్టీ మారాకూపురం నియోజకవర్గ 
ఇంఛార్జ్ ఇమ్మడ్ క్శీన్ధ్. ఈ 

క్రయాక్రమంలో విజయవాడ జనసేన పార్టీ నగర అదయాక్షులు పోతిన మహేష్, పలువురు జనసేన 
న్యకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గనడం జరగంది.

కులాల మధయా చ్చుచే పెట్టడమే వైఎస్సర్సపి 
లక్షష్యమా..? – దోమకొండ అశోక్

శతఘ్నా న్యాస్: విజయవాడ, పాలన చేతక్క, మళీ్ల అధక్రంలోకి 
రాలేము అనే భయంతో వైసప కులల మధయా చిచుచి పెడుతుంది. 
మీరు కులల మధయా చిచుచి పెడ్తే ప్రజలు మీ పార్టీని భూస్థపతం 
చేస్తరు. వైసప మంత్రులకు వార శాఖల మీద పటుటీ లేకపోయిన్ 
కులల మధయా చిచుచిపెటటీడంలో పటుటీ ఉననాటు్లంది. జనసేన పాలసీల 
గురంచి మాట్్లడుతుంట్ వైసప కులల గురంచి మాట్్లడుతుంది. 
జనసేన పార్టీ అనినా కులలను కలుపుకుంటూ వెళ్తుంట్, వైసప 
అనినా కులల మధయా అడుడిగోడ కడుతూ వెళ్తుంది. కులనినా అడడిం పెటుటీకుని ఓటు్ల వేయించుకుననా 
జగన్ రెడ్డి, అనినా కులల వారని విస్మరంచి కుల రాజకీయ్లు చేయడం తీవ్ంగా ఖండ్సు్తన్నానని 
ద్మకొండ అశోక్ అన్నారు.

కడప జిలా్ల కరయాక్రమాల నిరవాహణ విభాగంలో 
గురవిగార వాస్దేవ కుమార్ నియామకం

శతఘ్నా న్యాస్: ఉమ్మడ్ కడప జిల్ల క్రయాక్రమాల నిర్వహణ 
విభాగంలో నియమితులన గురవిగార వాసుద్వ కుమార్ 
మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ కోసం నేను పడడి కషాటీనినా 
గుర్తంచిన జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారకి 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారకి 
జనసేన పార్టీ రాష్ట క్రయాక్రమాల నిర్వహణ విభాగం కమిటీ 
కోఆరడినేటర్ శ్రీ.కళాయాణం శ్వ శ్రీనివాస్ (కె.కె) గారకి 
ననునా కడప జిల్ల క్రయాక్రమాల నిర్వహణ విభాగంలో 

నియమించిన పార్టీ పెదదులందరకీ మరయు రాష్ట క్రయాక్రమల క్రయాదరశి సుర్ష్ బాబు 
గారకి హృదయపూర్వక ధనయావాదాలు తెలయజేడం జరగంది.

మెగా రకతుదన శ్బిరం
శతఘ్నా న్యాస్: కదిర నియోజకవర్గం, అఖిల భారత చిరంజీవి యువత మరయు రాష్ట 
చిరంజీవి యువత ఆద్వరయాంలో పద్మభూషణ్ డాకటీర్ మగాసటీర్ చిరంజీవి, జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళాయాణ్ పుటిటీనరోజు వేడుకలో్ల భాగంగా పటటీణంలోని ఏప ఎన్.జి.ఓ హోమ్ 
నందు “మగా రక్తదాన శ్బ్రం” ఏరా్పటు చెయయాడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమానికి పటటీణ 
సరకూల్ ఇనెస్పెకటీర్ తమి్మశెటిటీ మధు సుదన్, ప్రభుత్వ ఏరయ్ హాస్పటల్ స్పరడెంట్ 
డా.హుసేస్న్ బ్లడ్ ఇన్చిరజ్ వహీదా, జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ భైరవ ప్రసద్ విచేచిస మగా 
ఫ్యామిల్ హీరోలు చేసు్తననా సేవా క్రయాక్రమాల గురంచి, మగాసటీర్ చిరంజీవి రక్తం 
లేకుండా ఎవరూ చనిపోకూడడు అనే ఒక మంచి ఆలోచనతో చిరంజీవి బ్లడ్ బాయాంక్ 
మరయు నేత్రదానంతో మర్కరకి చూపునిదాదుమనే మంచి ఉద్దుశంతో ఐ బాయాంక్ స్థపంచి 
ఈ మంచి క్రయాక్రమాలలో అభిమానులను ప్రోతస్హించి సమాజ సేవకులుగా తీరచి 
దిదాదురు అనడంలో అతిశయోకి్త క్దు. ఆయన సేవా స్ఫ్ర్తని కొనసగస్్త జనసేన 
పార్టీ అధనేత పవన్ కళాయాణ్ కూడా ఎంతో మందికి సహాయం చేసన గొప్ప వయాకు్తలు అని, 
రాష్టంలో కౌలురైతులు ఆత్మహతయా చేసుకుంట్ ప్రతి కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల ఆర్థక 
సహాయం అందిస్్త రాష్టంలో వరదలు వచిచినపుడు, విపతు్తలు సంబంచినపుడు మేము 
ఉన్నాం అంటూ ముందుకు వచేచి మగా ఫ్యామిల్కి, వారని స్ఫ్ర్తగా తీసుకొని ఆయన 
పేరు మీద రక్తదానం, సేవా క్రయాక్రమాలను చేసు్తననా అభిమానులను ప్రశంసంచారు. 
రక్తదానం చేసన రక్త దాతలకు కదిర పటటీణ సరకూల్ ఇనెస్పెకటీర్ మధుస్దన్, బ్లడ్ బాయాంక్ 
ఇంచార్జ్ వహీద, జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ భైరవ ప్రసద్, సీనియర్ మగా అభిమానులు 
జాఞాపకను, ప్రశంస పత్రాలను అందించారు. జూనియర్ మగా అభిమానులు 30 
సంవతస్రాలుగా మగాసటీర్ చిరంజీవిని స్ఫ్ర్తగా తీసుకొని సేవా క్రయాక్రమాలను చేసు్తననా 
సీనియర్ మగా అభిమానులను అభిమానుల సమక్షంలో సతకూరంచి రాబోయే రోజులో్ల 
సీనియర్ జూనియర్ అని తేడా లేకుండా చిరంజీవి కోసం ఆయన చేసు్తననా సేవా స్ఫ్ర్తని 
ముందుకు తీసుకొని వెళదాం అని ఆక్ంక్షించారు. ఈ క్రయాక్రమంలో అఖిల భారత 
చిరంజీవి యువత కదిర నియోజకవర్గం అధయాక్షులు లక్షష్మణ కుట్ల, మగా సీనియర్ 
అభిమానులు అవుల శ్రీనివాసులు, ఇలయ్స్, షానవాజ్, బషీర్, కుట్ల గణేష్, రాజ, 
ప్రసద్, కినెనార మహేష్, చలపతి మరయు సీనియర్ జూనియర్ మగా అభిమానులు 
పెదదు ఎతు్తన పాల్గని అతయావసర పరస్థతులో్ల ఉననా వారకి సయ పడాలనే సదుద్దుశంతో 
రక్తదానం చెయయాడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమానికి సహాయ సహక్రాలు అందించిన బ్లడ్ 
బాయాంక్ సబబాందికి, మీడ్య్ ప్రతినిధులకు పేరు పేరున్ అఖిల భారత చిరంజీవి యువత 
తరపున మగా అభిమానుల తరపున హృదయపూర్వక కృతజఞాతలు తెలయజేసరు.

పౌరసరఫర్లో్ల జాపయాం, అవకతవకలపై సబ్ 
కలెక్టర్ కి వినత్పత్రం

శతఘ్నా న్యాస్: పార్వతీపురం, మనయాం జిల్లలో జరుగుతుననా పౌరసరఫరాలో్ల జాపయాం, 
అవకతవకలపై సబ్ కలెకటీర్ కి జనసేన న్యకులు వినతిపత్రం అందించడం జరగంది. 
లబ్ధిదారులకు డీలరు్ల ప్రజాపంపణీ విషయంలో చేసు్తననా జాపయాంపై జోకయాం చేసుకూని 
సరుకుల పంపణి సక్లంలో జరగేల చూడమని కోరటం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమంలో 
జనసేన రాష్టక్రయాక్రమాల నిర్వహణ క్రయాదరశి బాబు పాల్రు, మనయాం జిల్ల న్యకులు 
పైల సతయాన్రాయణ, వంశీ, ఉపేంద్ర, రమేష్ పాల్గనడం జరగంది.
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