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ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవ శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన జనసేనాని

*ప్రజలంతా నిత్య చైతన్యమూర్తులై పోరాడాలి
శతఘ్ని న్్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం అనగానే మన మదిలో స్ఫురణకు 
వచ్చే మహానుభావుడు అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గార్. తెలుగు జాతి ఉనికి కోసం, 
సర్వతోముఖాభివృదిధి కోసం ఆ పుణ్యమూర్తు ప్రాణార్పణతో ఏర్పడిన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ‘రాష్ట్ర 
అవతరణ దినోత్సవం’ సందర్ంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వాస్లందర్కీ నా తరపున, జనసేన 
పార్టి తరపున హృదయపూర్వక శుభాకంక్షలు అంటూ జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చ్శార్. ఆనాట్ కలమాన పర్స్థితులలో తెలుగువార్ని 
ది్వతీయ శ్రేణి పౌర్లుగానే మద్రాస్ ప్రెస్డెన్్సలో పర్గణించ్వార్. ఈ వివక్షను భర్ంచలేక 
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గార్ ఆమరణ దీక్ష చ్పట్టి, ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి, తెలుగువార్లో 
చైతన్యం తెచ్చే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానిని సాధంచ్ పెట్టిర్. ఆంధ్రులలో ఎటువంట్ చైతన్యం 
కోసం అమరజీవి తపంచారో ఆ చైతన్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ వాస్లలో ఈనాడు ఏమంది? 

రాష్ట్రం అతలాకుతలం అయిపోతునాని ఎందుకు స్పందన కరవంది. విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ చ్జార్పోతునాని, రాష్ట్రానికి రావలస్న ప్రాజెకుటిలు ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిపోతునాని, 
ప్రజలకు పాలకులు కన్స వసతులు కలి్పంచలేకపోతునాని ఎందుకు ప్రశనించర్? ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ లక్షష్ం కోసం ఏర్పడిందో ఒక్కసార్ మననం చ్స్కోవలస్ందిగా ప్రజలకు 
మనవి చ్స్తునానిను. అక్రమార్్కలు పాలన చ్స్తుంటే చ్షటిలుడిగి ఎనానిళ్ళు కర్మ స్దధింతానిని నము్మకుందం. ఈ పర్వదినాన బాధ్యతాయుతమన పౌర్లందరూ ఆలోచన 
జరపాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాంతిసౌభాగా్యలతో విరాజిలే్లలా కరా్యచరణతో ముందుకు సాగాలి. గళమెతాతులి. ఓటును ఆయుధంగా మలచాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ను మనదేశంలో 
అగ్రగామి రాష్ట్రంగా నిలపాలి. ఆనాడే తా్యగధనుల తా్యగాలకు సారధికత. ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణకు కరణభూతులైన అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గార్కీ, ఈ యజ్ం 
కోసం కృషి చ్స్న మహానుభావులందర్కీ ఈ పర్వదినాన ప్రణామాలు అర్్పస్తునానినని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ తెలిపార్.

ఇది...'జగనన్న ఇళ్లు  గులలు పథకం'
* ఇంట్ నిరా్మణంలో పేదలను వస్పీ ప్రభుత్వం మోసం చ్స్ంది
* ఇస్కను వస్పీ నాయకులు బా్లక్ లో అము్మకుంటునానిర్
* ట్డ్్క ఇళ్ల ర్జిసే్రాషన్ జరగలేదు
* నవంబర్ 12, 13, 14 తేదీలో్ల జనసేన ఆధ్వర్యంలో పక్కగా సోషల్ ఆడిట్
* తెనాలి నియోజకవర్గ పర్యటనలో భాగంగా కొలి్లపరలో మీడియాతో మాట్్లడిన శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్:  ‘పేదలకు ఇళ్ల నిరా్మణంపై వస్పీ ప్రభుతా్వనిది దోబూచులాట. గ్రామీణ ప్రాంతాలో్ల జగననని కలన్లు, 
పటటిణ ప్రాంతాలో్ల ట్డ్్క గృహాలు అర్హులైన పేదలకు చందడం లేదు. దీని వెనుక ఉనని అసలు కరణాలను ప్రజలకు 
తెలిపేందుకు జనసేన పార్టి నడుం బిగించ్ంద’ని జనసేన పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గార్ అనానిర్. తెనాలి నియోజకవర్గం పర్యటనలో భాగంగా కొలి్లపర గ్రామంలో మంగళవారం సాయంత్ం 
ఆయన మీడియాతో మాట్్లడార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గార్ మాట్్లడుతూ “జనసేన పార్టి ఆధ్వర్యంలో 
నవంబర్ 12, 13, 14వ తేదీలో్ల జరగబోయే జగననని ఇళ్ల పథకం సోషల్ ఆడిట్ పక్కగా నిర్వహిసాతుం. మహాతా్మ 
గాంధీ జాతీయ ఉపాధ హామీ పథకంలో ప్రతి పైసా లెక్క తేలే విధంగా సోషల్ ఆడిట్ ఎలా చ్సాతురో అదే విధంగా ఇళ్ల 
పథకంపై సోషల్ ఆడిట్ చ్సాతుం. వాసతువ పర్స్థితిని ప్రభుత్వం దృషిటికి తీస్కు వెళ్లందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. 
క్షేత్సాథియిలో ఇలు్ల కటుటికునేందుకు పేదలు ఎంత ఇబ్ంది పడుతునానిరో, జగననని కలన్ల పర్స్థితి ఎలా ఉందో 
బయట పెడతాం. దీనిని ప్రభుత్వం సానుకూలంగా తీస్కొని పేదలకు ఇళ్ల నిరా్మణం విషయంలో సహాయపడాలి. 
జనసేన పార్టి చ్పటటిబోయే సోషల్ ఆడిట్ కొతతు తరహాలో వాసతువాలను తెలియజేసేదిగా ఉంటుంది. నియోజకవరా్గల 
వార్గా జర్గే ఈ కర్యక్రమంలో ఆయా నియోజకవరా్గలో్లని పర్స్థితిని ప్రభుతా్వనికి తెలియజేసేలా సమగ్రంగా నివేదికలు 
తయార్ చ్సాతుం.
* ఇళ్ల విషయంలోన్ మాట తపా్పర్
రాష్ట్రం మొతతుం మీద రైతుల నుంచ్, ఇతర పదధితుల ద్వరా భార్గా భూమిని సేకర్ంచ్ వాట్ని అసంబదధి ర్తిలో పట్టిలు ఇచ్చే వస్పీ ప్రభుత్వం చ్తులు దులుపుకుంది. పేదలకు 
ఇలు్ల స్వయంగా నిర్్మసాతుమనని హామీ పూర్తుగా విస్మర్ంచార్. జూన్ 2022 నాట్కి రాష్ట్రంలో ఇళ్్ల పూర్తు చ్సాతుమనని లక్షష్ంతో మొదట్ విడతలో 18.63 లక్షల ఇళ్ల నిరా్మణం 
మొదలుపెట్టిర్. వాట్లో కేవలం 1,32,563 ఇళ్్ల మాత్మే పూర్తు అయా్యయి. అంటే కేవలం 8 శాతం మాత్మే పూర్తుచ్స్, ఇళ్ల నిరా్మణం విషయంలోన్ వస్పీ ప్రభుత్వం 
మాట తప్పంది. చాలా ప్రాంతాలో్ల భూమిని సేకర్ంచ్ అలాగే వదిలేసార్ తప్పతే, అక్కడ ఎలాంట్ నిరా్మణాలు జరగలేదు. ప్రభుత్వం ఇసాతుమని చబుతునని రూ.లక్ష 80 వేలతో 
కన్సం పునాదులు కూడా లేవలేని పర్స్థితి నెలకొంది. దీంతో పేదలు ఎవర్ ఇలు్ల కటుటికునేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. వార్కి తగిన విధంగా సహాయం చ్సాతుమని మాట 
ఇచ్చేన ప్రభుత్వం ఏమాత్ం స్పందించడం లేదు. కవాలని ఇస్క కొరతను సృషిటించ్, బా్లక్ మార్్కట్ంగ్ ద్వరా వస్పీ నాయకులు ఇస్కను అము్మకుంటునానిర్. దీంతో పేదలకు 
ఇస్క దొరకడమే కషటిమపోయింది. ఇస్క సమస్య వచ్చేనపు్పడు ప్రతిసార్ ఏదో ఒక కరణం చప్పడం ప్రభుత్వం అలవాటు చ్స్కుంది. తాజాగా ఇస్క కంట్రాక్టి విషయంలోన్ 
మార్్పలు, చ్ర్్పలకు దిగింది. ఉనని సమస్యను పర్ష్కర్ంచాలి్సంది పోయి కొతతు సమస్యలు సృషిటించడం ఈ ప్రభుతా్వనికి అలవాటుగా మార్ంది. అదే పదధితిని నిరా్మణరంగం 
విషయంలోన్ అమలు చ్సోతుంది. ఇక పటటిణ ప్రాంతాలో్ల ట్డ్్క ఇళ్లను లబిధిదర్లకు ర్జిసటిర్ చ్యించడం లేదు. ఇళ్ల కోసం చ్స్న అపు్పలకు వడ్డీలు కటటిలేక పేదలు చ్తికి 
పోతునాని, ఇళ్లను మాత్ం కేట్యించడం లేదు. ఇది జగననని ఇళ్ల పథకంలా లేదు.. ఇలు్ల గుల్ల పథకంలా ఉంది. అధకరంలోకి వచ్చేన వెంటనే ట్డ్్క ఇళ్లను రూపాయికే 
ర్జిసే్రాషన్ చ్సాతుమని చప్పన మాట ఈ ముఖ్యమంత్రికి గుర్తుంద? లేక ప్రజలే గుర్తు చ్యాలా చప్పండి.
* మీకు వినే తీర్క లేదు... ఇంకందుకు ఈ కర్యక్రమాలు?
ప్రతి జిలా్లలో ప్రతి వారం నిర్వహించ్ స్పందన కర్యక్రమంగాన్, గడపగడపకు కర్యక్రమాలు గాని ప్రజల సమస్యల వినడానికి ఉదేదేశంచ్నవే. వాట్లోనే ప్రజల సమస్యలు తీర్తే 
కొతతుగా “ముఖ్యమంత్రికి చబుదం” కర్యక్రమం ఎందుకు..? గతంలోన్ స్ఎం క్యంప్ కరా్యలయంలో ప్రజల సమస్యలు నేర్గా వినేందుకు ప్రతే్యక కర్యక్రమం నిర్వహిసాతుమని 
చపా్పర్. అది అమలు కలేదు. ఇపు్పడు కొతతుగా ముఖ్యమంత్రికి చబుదం అంటూ కొతతు కర్యక్రమం తీస్కువచాచేర్. అసలు వినే తీర్క, ఓపక లేనపు్పడు.. ప్రజలు సమస్యలు మీకు 
చప్పడం దేనికి? ప్రజలో్లకి రావడానికి భయపడే ముఖ్యమంత్రి ఫోనో్ల ప్రజల సమస్యలు వింట్ను అంటే ప్రజలు నము్మతారా..? వార్ని మరోసార్ మోసం చ్యకండి” అనానిర్. ఈ 
సమావేశంలో జనసేన పార్టి నేతలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, శ్రీ గాద వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ ఇసా్మయిల్ బేగ్, శ్రీ బండార్ రవికంత్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్. కొలి్లపరకు 
చందిన జనసేన నాయకుడు శ్రీ వి.ఎస్.రామిర్డిడీ ఇటీవల కనునిమూశార్. ఆయన కుటుంబానిని పరామర్్శంచార్. శ్రీ రామిర్డిడీ చ్త్ పట్నికి పుష్ట్పంజలి ఘట్ంచార్.
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జనసేన పార్టీది జగమంత కుటంబం
* కషటింలో ఉనని కర్యకరతులకు అండగా నిలవాలననిది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దృక్పథం
* తెనాలి లో పార్టి తరఫున సాయం, బీమా చకు్కలు అందజేస్న పీఏస్ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టి అంటే ఓ వస్ధైక కుటుంబం... 
ఇక్కడ కులం, మతం, ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా కషటింలో 
ఉనని ప్రతి కర్యకరతుకు ఒకర్కొకర్ అండగా నిలబడే గొప్ప 
మానవత్వం ఉనని పార్టి అని జనసేన పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ అనానిర్. ప్రతి కర్యకరతు 
సంక్షేమానిని దృషిటిలో పెటుటికుని ముందుకు వెళ్లలా అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గార్ కరా్యచరణ రూపొందించారని శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గార్ చపా్పర్. తెనాలిలో ఆయన మంగళవారం- 
పార్టిలో చుర్గా్గ పని చ్స్ అనారోగ్యంతో మృతి చందిన కర్యకరతు 
కుటుంబానికి పార్టి తరఫున ఆర్థిక సహాయం చ్శార్. కృష్టణా జిలా్ల, 
కంచ్కచర్ల మండలం కీసర గ్రామానికి చందిన జన సైనికుడు శ్రీ 
షేక్ బాజీ మూడు నెలల క్రితం గుండెపోటుతో మరణించడంతో 
ఆయన కుటుంబానికి ఆసరా లేకపోయింది. ఈ విషయానిని 
ఇటీవల స్వయంగా తెలుస్కునని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ ఆ కుటుంబానిని ఆదుకునే విషయానిని పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ దృషిటికి తీస్కువెళ్్లర్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
స్పందించ్ ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలబడాలని, రూ. లక్ష ఆర్థిక సహాయం చ్యాలని సూచ్ంచార్. దీంతో రూ. లక్ష చకు్కను శ్రీ షేక్ బాజీ భార్య శ్రీమతి షేక్ బీబీకి అందజేశార్. 
ఇదదేర్ కుమార్లు స్భాని, నషీర్ చదువు గుర్ంచ్ ఆరా తీశార్. బాగా చదివించాలని, పార్టి అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచాచేర్.
* గాయపడిన క్రియాశీలక సభు్యడికి సాయం
రేపలె్ల నియోజకవర్గం, చర్కుపలి్లకి చందిన శ్రీ యాజిలి నాగేశ్వరరావు జనసేన పార్టిలో క్రియాశీలకంగా పని చ్సేవార్. కొడుకు యాజిలి మణికుమార్ ను జనసేన పార్టిలో చ్ర్చే 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం ఇప్పంచార్. ఇంజిన్ర్ంగ్ చదువుతునని మణికుమార్ ఇటీవల ప్రమాదనికి గురయా్యడు. 15 రోజులుపాటు ఆస్పత్రిలోనే చ్కిత్స పొందర్. బిడడీ ఆస్పత్రిలో 
ఉననిపు్పడే తండ్రి శ్రీ నాగేశ్వర రావు గుండె పోటుతో మృతి చందర్. క్రియాశీలక కర్యకరతులకు బీమా పథకంలో భాగంగా మణికుమార్ కు మెడి క్లయిమ్ బీమా చకు్కను మంగళవారం 
తెనాలిలో శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ అందజేశార్. బాగా చదువుకొని కుటుంబానికి అండగా నిలబడాలని, తలి్లని బాగా చూస్కోవాలని సూచ్ంచార్. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టి కృష్టణా జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడీ రామకృషణా, గుంటూర్ జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశ్వరరావు, పార్టి కర్యక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ కళ్్యణం శవ శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర 
సంయుకతు కర్యదర్్శ శ్రీ బండార్ రవికంత్, గుంటూర్ జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ఇసా్మయిల్ బేగ్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

బాజి కుటుంబానికి అుండగా జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: నందిగామ, జిలా్ల అధ్యక్షులు బండ్రెడిడీ రామకృషణాకి 
ప్రతే్యక ధన్యవాదములు నందిగామ నియోజకవర్గం, కంచ్కచర్ల 
మండలం జనసేనపార్టి నాయకులు ముస్్లం సోదర్లు 
బాజి ఇటీవల గుండెపోటుతో మరణించడం జర్గింది. బాజి 
జనసేనపార్టి కోసం ఎంతో కషటిపడి పని చ్సేవార్. అలాంట్ 
బాజి పార్టికి దూరం అవడం చాలా బాధాకరం. ఈరోజు ఆ 
కుటుంబానికి జనసేనపార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కర్యకరతుకు 
అండగా నిలిచార్. పఏస్ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్, కృష్టణా జిలా్ల 
అధ్యక్షులు బండ్రెడిడీ రామకృషణా చ్తుల మీదగా బాజి కుటుంబానికి 
లక్ష రూపాయలు ఇచ్చే ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలిచార్. 
దీనికి పూర్తు సహకరం అందించ్న జిలా్ల అధ్యక్షులు బండ్రెడిడీ 
రామకృషణాకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలిపార్.
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మహనీయుల త్యాగాలను వైసీపీ ప్రభుత్ుం విస్మరుంచడుం బాధాకరుం
* ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి నివాళ్లర్్పంచ్న శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: తెలుగు వారందర్కీ ఒకే రాష్ట్రం ఉండాలని ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చ్స్ 
ప్రాణాలర్్పంచ్న మహన్యులు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గార్ తా్యగానిని వస్పీ ప్రభుత్వం 
గుర్తుంచకపోవడం అత్యంత శోచన్యమని జనసేన పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ అనానిర్. నవంబర్ 1వ తేదీ.. ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవానిని 
పురస్కర్ంచుకొని తెనాలిలోని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గార్ విగ్రహానికి మంగళవారం శ్రీ మనోహర్ 
గార్ పూలమాలలు వేస్ ఘనంగా నివాళ్లర్్పంచార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గార్ 
మీడియాతో మాట్్లడుతూ “ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం ఈ ప్రభుతా్వనికి గుర్తుండకపోవడం, 
మహన్యుల తా్యగాలు అధకర్కంగా స్మర్ంచుకోకపోవడం చూసేతు బాధేసోతుంది. అధకర్కంగా 
ఈ కర్యక్రమానిని ప్రభుత్వం నిర్వహించ్ ఉంటే బాగుండేది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అనంతరం 
చర్త్ మార్పోదు. చర్త్లో గుర్తుండిపోయే గొప్ప మహన్యుల తా్యగాలు వృథా కవు. వార్ని 
స్మర్ంచుకోవడం, వార్ తా్యగాలను గుర్తు పెటుటికుని ఆదర్శంగా పాలించడం ఈ ప్రభుతా్వనికి 
చ్తకదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు గొప్ప సేవ చ్స్న మహన్యుడు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు. మద్రాస్ ప్రావిన్్స 
నుంచ్ తెలుగువార్ ఆత్మ గౌరవానిని నిలిపేలా రాష్ట్రానిని సాధంచ్న మహా నాయకుడు. అలాంట్ 
మహన్యుల బాటలో జనసేన వెళ్తుంది. కచ్చేతంగా రాబోయే జనసేన ప్రభుత్వంలో జాతీయ 

నాయకులకు, తా్యగధనులకు ప్రతే్యక గుర్తుంపునిచ్చే గౌరవించుకుంట్ం, ఎల్లవేళలా స్మర్ంచుకుంట్మ”ని అనానిర్. ఆ కూడలిలోని వా్యపారస్తులు, సాథినికులతో మాట్్లడార్. వార్ 
సమస్యలు తెలుస్కునానిర్. ఈ కర్యక్రమంలో పార్టి గుంటూర్ జిలా్ల అధ్యక్షుడు శ్రీ గాద వెంకటేశ్వరరావు, రాష్ట్ర కర్యదర్్శ శ్రీ 
జిలాన్, పార్టి కర్యక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ కన్్వనర్ శ్రీ కళ్్యణం శవ శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర సంయుకతు కర్యదర్్శ శ్రీ బండార్ రవికంత్, 
జిలా్ల పార్టి ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ఇసా్మయిల్ బేగ్, తెనాలి నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు పాల్్గనానిర్.
* కళ్కర్ల వేదన పటటిని ప్రభుత్వం ఇది
తెనాలికి చందిన సంగీత కళ్కర్డు శ్రీ షేక్ బాజీ సైదవలీ ఇటీవల గుండెపోటుతో మరణించార్. ఆయన కుటుంబానిని శ్రీ 
మనోహర్ గార్ మంగళవారం ఉదయం పరామర్్శంచార్. శ్రీ సైదవలీ చ్త్ పట్నికి పూలమాల వేస్ నివాళ్లు అర్్పంచార్. 
కుటుంబ సభు్యలు ఈ కి్లషటి సమయంలో మనోధైర్యంతో ఉండాలని చపా్పర్. ఈ సందర్ంగా అక్కడునని కళ్కర్లు వార్ 
సమస్యలను శ్రీ మనోహర్ గార్ దృషిటికి తీస్కువచాచేర్. తెనాలి శాసనసభు్యలుగా శ్రీ మనోహర్ గార్ పనిచ్స్న కలంలో నిర్్మంచ్న 
కళ్క్షేత్ం ఇపు్పడు కళ్కర్లకి అందుబాటులో ఉండటం లేదని వాపోయార్. కళ్క్షేత్ం అదదే భార్గా పెంచ్యడం వల్ల తమ 
ప్రదర్శనలకు ఇబ్ంది ఏర్పడుతోందని చపా్పర్. తమ వేదనను పట్టించుకోవడం లేదనానిర్.

నిఖిల్ కుటుంబానికి న్యాయుం చేయాలుంటూ 
జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్్యస్: సూరా్యపేట జిలా్ల, చ్వే్వంల 
మండలానికి చందిన గిర్జన యువకుడు నా్యయశాస్త్ర 
విద్యర్థి ధరావత్ నిఖిల్ అకోటిబర్ 9వ తేదీ అరధిరాత్రి 
మిస్్సంగ్ అయి 11 వ తేదీ శవమ చ్లుకూర్ 
మండలం, కటటికొము్మగూడెం వదదే నాగార్జునసాగర్ 
కలువలో శవమ తేలాడు. ఇప్పట్ వరకు 
నిందితులను తటుటికోకుండా చర్యలు తీస్కోకుండా 
ఆ కుటుంబానికి నా్యయం చ్యకుండా ఉనానిర్. 
ఆ కుటుంబానికి నా్యయం జరగాలని జనసేన పార్టి 
నాయకులు నిరసనలో పాల్్గనానిర్. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన పార్టి తెలంగాణా విద్యర్ధి నాయకులు సంపత్ 
నాయక్ మాట్్లడుతూ నిఖిల్ కుటుంబానికి నా్యయం 
జర్గేదక పోరాడుతామని హామీ ఇచాచేర్. వెంటనే 
నిందితులని 24 గంటలో్లపు అర్స్టి చ్యాలని చప్ప 

వార్ పోలీస్ అధకర్లను మర్యు ప్రభుతా్వనిని డిమాండ్ చ్శార్. ఈ కర్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టి విద్యర్థి విభాగ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సంపత్ నాయక్, ఉమ్మడి నల్్గండ జిలా్ల 
అధ్యక్షులు సర్కొపు్పల నాగేశ్వరరావు, ఉపాధ్యక్షులు అందే శీను, చ్ంతల నాగార్జున, 
ప్రధాన కర్యదర్్శ కంపలి్ల వెంకట్, తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగ ఎగిజుకూ్యట్వ్ 
నెంబర్ పవన్ ఆలా్వల మర్యు విద్యర్థి విభాగ కోఆర్డీనేటర్ గోపీనాథ్ పటేల్, ఉమ్మడి 
నల్లగొండ జిలా్ల యువజన విభాగ అధ్యక్షులు రామగిర్ శవ సాయి, ఉపాధ్యక్షులు 
పుననిం రాంబాబు, విద్యర్థి విభాగ కోఆర్డీనేటర్ మనోజ్ జిలా్ల నాయకులు చర్కుపలి్ల 
రామలింగం, గుడిసె గౌతమ్, శ్రీకంత్, ఆకష్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

కాపు న్యకుల వ్యాఖయాలను ఖుండుంచిన 
పుంతుం న్న్జీ

శతఘ్ని న్్యస్: కకినాడ రూరల్, వస్పీ కపు నాయకులు కొంతమంది పవన్ కళ్్యణ్ 
పై చ్స్న వా్యఖ్యలను కకినాడ పాత్రికేయ సమావేశంలో జనసేన పార్టి పఏస్ సభు్యలు 
మర్యు కకినాడ రూరల్ ఇంచార్జు పంతం నానాజీ ఖండించడం జర్గింది. ఈ 
కర్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

చిన్నార ముందులకు 
ఆరధికసాయముందుంచిన పుంతుం న్న్జీ

శతఘ్ని న్్యస్:  కకినాడ రూరల్ 3 వ డివిజన్ గొడర్గుంట ప్రాంతం పలె్లపేటలో గల 
మత్సష్కర నిర్పేద కుటుంబానికి చందిన పాప తీవ్రమన అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ, 
నెలకి మందుల ఖర్చే 3500 రూపాయలు అవుతుననిది అనే విషయం తెలుస్కుని 
జనసేన పార్టి పఏస్ సభు్యలు మర్యు కకినాడ రూరల్ ఇంచార్జు పంతం నానాజీ 
మంగళవారం వార్ ఇంట్కి వెళ్ళు 5000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందించడం 
జర్గింది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కేత అప్పననాని పరామర్శుంచిన బత్తుల బలరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం, జియ్యరంపాలెం గ్రామం కేత అప్పననికి యాకి్సడెంట్ అయింది అని తెలుస్కుని ఆర్.ఎస్.న్్యరో హాస్్పటల్ కి రాజానగరం జనసేన నాయకులు బతుతుల 
బలరామకృషణా వార్ని పరామర్్శంచ్ వార్ కుటుంబ సభు్యలకు ధైర్యం చప్పడం జర్గింది. ఈ కర్యక్రమంలో, నాట్పాము దొర, బోయిడి వెంకట్, దేవన దురా్గప్రసాద్(డిడి), తోరాడా శీను, 
అడడీల దొరబాబు, మిర్యాల సాయికుమార్, దొడిడీ అప్పలరాజు, పెమ్మన బోయిన రాజేష్, రాజేష్, జనసేన నాయకులు పాల్్గనానిర్.

అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుకు ఘననివ్ళులర్పుంచిన జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్్యస్: పొట్టి శ్రీరాములు నెల్్లర్ జిలా్ల: తెలుగు వార్కి ప్రతే్యక 
రాష్ట్రం కవాలంటూ 56 రోజులు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చ్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర 
అవతరణకు అస్వులు బాస్న అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుని ఆంధ్ర రాష్ట్ర 
అవతరణ దినోత్సవం సందర్ంగా స్మర్సూతు నెల్్లర్ స్టీ ఆత్మకూర్ 
బసాటిండ్ సర్్కల్ నందు గల ఆయన విగ్రహానికి జనసేన పార్టి శ్రీ పొట్టి 
శ్రీరాములు నెల్్లర్ జిలా్ల అధ్యక్షుడు చనానిర్డిడీ మనుక్ంత్, పటటిణ 
అధ్యక్షుడు స్జయ్ బాబు దుగ్గశెట్టి, ప్రధాన కర్యదర్్శ గునుకుల కిషోర్, 
రాష్ట్ర కర్యదర్్శ కొటేటి వెంకటేశ్వర్్ల తదితర్లు మాలలు వేస్ జనసేన పార్టి 
తరపున నివాళ్లర్్పంచార్.

వైకాపాలో కాపు నేతలు డబాబా మాటలు మానుకోవ్లి..!
కాపుల అభివృద్ధికి ఏం చేశారో చెప్పాలి……?
పవన్ కల్యూణ్ పై అనుచిత వాయూఖయూలు చేస్తే ఊరుకం
మీడియాతో జన స్న నగర అధయూక్షులు మలగా రమేష్ ధ్వజం
శతఘ్ని న్్యస్: వకపాలో కపు నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు డబా్ 
మాటలు ముందు మానుకొని, కపుల అభివృదిధికి ఏం చ్శారో 
చపా్పలని జనసేన నగర అధ్యక్షులు, కర్్పరేటర్ మలగా రమేష్ 
సూట్గా ప్రశనించార్. మంగళవారం జిలా్ల పార్టి కరా్యలయంలో 
ఏరా్పటు చ్స్న విలేకర్ల సమావేశంలో జగన్ ప్రభుత్వం పై 
ధ్వజమెతాతుర్. వకపా ప్రభుత్వంలో ఉనని కపు సామాజిక వర్గ 
మంత్రులు, శాసనసభు్యలు, ఎంపీలు నోర్ అదుపులో పెటుటికొని 
మాట్్లడాలని హెచచేర్ంచార్. పవన్ కలా్యణ్ పై ఆయన కుటుంబంపై 
అనుచ్త వా్యఖ్యలు చ్సేతు ఊర్కోబోమనానిర్. రాజమండ్రిలో విందు 
ఏరా్పటు చ్స్కొని జనసేన పార్టి పైన వా్యఖ్యలు చ్యడం ప్రజలంతా 
చూస్తునానిరనానిర్. జగన్ ప్రభుత్వం కపుల అభివృదిధికి, సంక్షేమానికి 
ఏమి చ్శారో చపా్పలని ప్రశనించార్. కపు కర్్పరేషన్ కూడా 
ఎతితువేశారనానిర్. ఇప్పట్ వరకు కపు అభివృదిధి ఖర్చే పెట్టిన నిధుల 
వివరాలకు సంబంధంచ్ శ్్వత పత్ం విడుదల చ్యగలరా….? అని 
మలగా ప్రశనించార్.
నగర ఉపాధ్యక్షులు పలి్ల రాజేష్ మాట్్లడుతూ సోమవారం వస్పీ ఎమె్మలీ్స తోట త్రిమూర్తులు మాట్్లడిన మాటలకు సమాధానంగా మీ 30 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో పరాయి కులస్తుల 
పంచన చ్ర్ బానిస జీవితం గడిపన విషయం వాసతువం కద అని ప్రశనించార్ మీ స్వప్రయోజనం కోసం కేవలం ఒక పదవి కోసం మిమ్మలిని నము్మకుని ఓటు్ల వేస్న రామచంద్రపురం 
ప్రజలని వదిలేస్ మండపేట ఎందుకు చ్రాలని ప్రశనించార్ గత ప్రభుత్వ హయాంలో మీ ఆధ్వర్యంలో ఎంతోమంది కపు యువకుల మీద నాయకుల మీద బండ్వర్ కేస్లు రౌడ్ 
షీటు్ల తెర్చ్న మాట వాసతువం కద అని ప్రశనించార్ అలాగే రంగా గార్ని చంపన వ్యకుతులిని చ్ర్చేకునని పార్టి వస్ప అని రంగా గార్ని తిట్టిన వ్యకితుని నామినేటెడ్ పదవి అప్పజెప్ప 
అందలం ఎకి్కంచ్న ఘనత వస్ప పార్టిది అని ఎదేదేవా చ్శార్. జనసేన వీర మహిళలు బందిల శ్రీదేవి, పల్ల ప్రమీల, ఆకుపాట్ ఉష మాట్్లడుతూ వకపా పెయిడ్ ఆర్టిస్టిలు మెగా 
కుటుంబానిని తిటేటిటపు్పడు పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వ్యకితుగత జీవితం మీద నిందలు వేసేటపు్పడు ఈ మంత్రులు ఎంపీలు ఏమయా్యర్ అని ప్రశనించార్. ఏదైనా మాట్్లడే ముందు తెలుస్కొని 
మాట్్లడటం నేర్చేకోవాలని సూచ్ంచార్. జనసేన నాయకులు చనపతి రాంబాబు మాట్్లడుతూ నినని రాజమండ్రిలో సమావేశమన వాళ్ళు రంగా గార్ పేర్ ఒక జిలా్లకి పెటటిలేనపు్పడు 
ఈ కపు నాయకులంతా వార్ పౌర్ష్టనిని స్ఎం జగన్ ర్డిడీ దగ్గర తాకటుటి పెట్టిరా అని ప్రశనించార్. కపులకి ఏదైనా అనా్యయం జర్గితే వీళ్లంతా ఎందుకు నోర్ మెదపరని 
ప్రశనించార్. సోమవారం జర్గిన వకపా కపు నాయకుల సమావేశంలో కపులు అని చపు్పకుంటునని నాయకుల ప్రవరతున చాలా అసహ్యకరంగా ఉందని ముకతుకంఠంతో ఖండించార్. 
ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టి నాయకులు పోకల నరేంద్ర స్భాని, ఆలా నారాయణ, బందిల మధు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

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


బుధవారం, 02 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పిఏసి ఛైర్మన్ న్దుండ్ల మనోహర్ ను కలిసిన 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూర్, జనసేన పార్టి పఏస్ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ మర్యు జిలా్ల అధ్యక్షులు 
గాద వెంకటేశ్వరరావు వినుకొండ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి నాయకులు నిశ్శంకర శ్రీనివాస్ పై 
అధకర పార్టి నాయకుల సహకరంతో పోలీస్ సేటిషన్ లో పెట్టిన అక్రమ కేస్లపై వివర్ంచడమనది. 
నియోజకవర్గ పార్టి అభివృదిధి గుర్ంచ్ చరచే మర్యు పార్టి అనిని విధాలుగా ప్రతి విషయంలో 
మీకు తోడుగా ఉంటుంది అని ఛైర్మన్ మర్యు జిలా్ల అధ్యక్షులు తెలియజేయడం జర్గింది. ఈ 
కర్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

ఇుంకుంత కాలుం వుంతెన నిరా్మణుం?
ప్లకులు నిద్రలేచి పనులు చేయాలి
మీ ఇంటి చుట్టు రోడ్లకు సుమారు 60 లక్షలతో టండరు్ల వేస్తేరు, బ్రిడిజి నిర్మానానికి టండరు్ల వెయయూర్…?
రౌడీయిజం కేసులు పెటటుడమే వచుచు. పనులు చేయడం ర్దు.
కరుకువాడ బేతాపూడి నుంచి జనస్న ప్దయాత్ర
జిల్్ల అధయూక్షులు, భీమవరం నియోజకవర్ం ఇంఛార్జి కొటికలపూడి గోవందర్వు.
శతఘ్ని న్్యస్: భీమవరం, భీమవరం మండలం తాడేర్ వంతెన నిరా్మణం ఇంకంతకలం చ్సాతురని, 
అధకర్ల నిర్లక్షష్ం వలే్ల 15 గ్రామాల ప్రజలు ఇబ్ందులు పడుతునానిరని జనసేన జిలా్ల అధ్యక్షులు 
కొట్కలపూడి గోవిందరావు (చ్నబాబు) అనానిర్. మంగళవారం భీమవరం మండలం కర్కువాడ బేతాపూడి 
నుంచ్ భీమవరం వరకు జనసేన చలో పాదయాత్ నిర్వహించార్. చ్నబాబు మాట్్లడుతూ భీమవరం నుండి 
నరసాపురం వెళళు ప్రధాన రహదర్లో తాడేర్ గ్రామంలో వంతెన శధలావసథికు రావడం వల్ల అధకర్లు 
వాహన రాకపోకలు నిలిపవేస్ ర్ండు సంవత్సరాలు కవొస్తుందని, ఈ వంతెన దిగువభాగాన స్మార్ 15 
గ్రామాలలో 40 వేలకు పైగా జనాభా ఉనానిరని, అత్యవసర పర్స్థితులలో 108 వెళళు సౌకర్యం లేదని, సూ్కలు 
విద్యర్థిలకు బస్్స వెళళు పర్స్థితి లేదనానిర్. 2 ఏళ్ల నుండి ఆర్టిస్ బస్్సలు రాకపోకలు లేవని, దయచ్స్ 
అధకర యంత్ంగం వంతెన నిర్్మంచాలని కోర్తునానిమని అనానిర్. అత్యవసర పర్స్థితులలో అగినిమాపక 
వాహనం వచ్చే పర్స్థితి కూడా లేదని, రైతులు పండించ్న ఉత్పతుతులను ట్రానో్సపోరేటిషన్ చ్స్కునే కన్స 
సౌకర్యం లేదని, ప్రజలు 2 ఏళ్ల నుండి అనేక ఇబ్ందులకు గురవుతునానిరని, స్మార్ 40 కిమీ చుటుటి తిర్గి 
రావలస్ వస్తుందని అనానిర్. అధకర యంత్ంగం నిద్రలేచ్ ఈ గ్రామ ప్రజల గోడును పట్టించుకొని త్వరగా 
వంతెన నిర్్మంచాలని డిమాండ్ చ్శార్. అనంతరం అర్ అండ్ బి అధకర్లకు వినతిపత్నిని అందజేశార్. 
కర్యక్రమంలో రాష్ట్రం మత్సష్కర వికస విభాగ చైర్మన్, నరసాపురం జనసేన పార్టి ఇనాఛార్జు బమి్మడి నాయకర్, రాష్ట్ర పఏస్ సభు్యలు వేగేశని కనకరాజు సూర్, పార్టి జిలా్ల ప్రధాన 
కర్యదర్్శ , పటటిణ అధ్యక్షుడు చనమల్ల చంద్రశ్ఖర్, సేటిట్ సెక్రటర్ శాంతి ప్రియ, జడి్పట్స్ గుండా జయప్రకష్, ఎంపట్స్ ప్రకశం, గులి్లపలి్ల విజయలక్ష్మీ, అరేట్ వాస్, తాతపుడి 
రాంబాబు, రాష్ట్ర నాయకులు మలీ్లనిడి తిర్మల రావు, బండి రమేష్ నాయుడు, జుతితుగా నాగరాజు, భీమవరం మండల అధ్యక్షులు మోక శ్రీనివాస్, సెక్రటర్ న్లేంద్ర, వీరవాసరం 
మండలం అధ్యక్షులు గుండా రామకృషణా, పటటిణ సెక్రటర్ స్ంకర రవి, మాజీ కౌని్సలర్్స వానపలి్ల సూర్బాబు, మాగాపూ ప్రసాద్, అతికల అంజనేయ ప్రసాద్, ఉండవలి్ల శ్రీను, సతితువడ 
నవీన్, కళీ శ్ఖర్, శా్యమల, మీనాక్షి, పద్మ, ప్రతిభ, మర్యు నియోజకవర్గ ఎంపీటీస్లు, ప్రెస్డెంట్ లు, గ్రామ ప్రెస్డెంట్ లు, నాయకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు, కర్యకరతులు 
తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

జీవో నుంబర్ 52 రదుదు చేయాలి
ట్రైబల్ అడ్వంచర్ కమిటీ టిఏసి జీవో నంబర్ 52 రదుదు చేస్తే గవరనిర్ పంప్లి
ఉతతేర్ంధ్ర ఆద్వాసి ఐకయూ కారయూచరణ కమిటీ డిమాండ్

శతఘ్ని న్్యస్: పార్వతీపురం, మన్యం జిలా్ల ఆదివాస్ భవనములో ఉతతురాంధ్ర ఆదివాస్ ఐక్య కరణచమిట్ విలేకర్ల సమావేశంలో ఆదివాస్ సంక్షేమ పర్షత్ రాష్ట్ర 
అధ్యక్షులు కకి మధు, మాట్్లడుతూ రేపు జరగబోయే ట్ఏస్ కమిటీలో ఆదివాస్ ఎమె్మలే్యలు అంతా ఒక తాట్పై వచ్చే జీవో నెంబర్ 52 రదుదే చ్సూతు గవరనిర్ కు పంపాలని 
డిమాండ్ చ్శార్. ఈ కర్యక్రమంలో తుమి్మ అప్పలరాజు దొర మాట్్లడుతూ గత ట్డిప ప్రభుత్వం బోయ వాలీ్మకి మత్సష్కర్లను ఎస్టి జాబితాలో చ్రచేడానికి ప్రయతనిం 
చ్సేతు ఆదివాస్లంతా ట్డిప పార్టిని పాడికట్టి సముద్రంలో పడేస్న విషయం ఈ ప్రభుత్వం గుర్తు చ్స్కోవాలని అనానిర్. ఈ కర్యక్రమంలో ఆదివాస్ సంక్షేమ పర్స్థితి 
రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వాబ.యోగి మాట్్లడుతూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీస్కొచ్చేన జీవో నెంబర్ 52 నిరణాయానికి వెంటనే వెనకి్క తీస్కోవాలని, ఆదివాస్లకు అనా్యయం చ్సూతు 
మీ రాజకీయ లబిధి కోసం కులాలను ఎస్టి జాబితాలో చ్ర్సాతుమని అంటే యావతుతు ఆదివాస్ సంఘాలు ఉద్యమలు చ్పడతాం. ఈ విషయంపై మిగతా రాజకీయ పార్టిలు 
నోర్ విప్పకపోవడం ఆదివాస్ ప్రజలకు గమనిస్తునానిరని రాబోయే 2024 ఎనినికలో్ల రాజకీయ పార్టిలకు తగిన బుదిధి చబుతామని హెచచేర్ంచార్. ఇదే ప్రభుత్వం ఇదే 
విషయంయై నియమించ్ సరే్వ చ్యించ్న జెస్ శర్మ కమిషన్ నివేదికను బహిర్గతం చ్యాలని అనానిర్. ఈ కర్యక్రమంలో దుక్క స్తారామ గిర్జన సమక్య ఉతతురాంధ్ర 
సహాయక కర్యదర్్శ మాట్్లడుతూ ఈ ప్రభుత్వం తీస్కువచ్చేన జీవో నెంబర్ 52 వెనకి్క తీస్కోకపోతే మన్యం బంధు చ్సాతుమని అలాగే గ్రామసాథియిలో ఉద్యమం తీస్కువెళ్్ల 
మర్ంత ఉద్యమం తీవ్రసాథియిలో ఉద్యమం తీస్కువెళ్్ల ఆదివాస్ సమాజానికి అండగా నిలుసాతుమనానిర్. ఈ కర్యక్రమంలో ఆదివాస్ సంక్షేమ పర్స్థిత్ సహాయక కర్యదర్్శ 
బాబిజు మాట్్లడుతూ 75 ఏళ్ల స్వతంత్ భారతదేశంలో ఆదివాస్ల అభివృదిధి అందని ద్రాక్షగా ఉంటే ఈ ప్రభుతా్వలు వార్ రాజకీయ లబిధి కోసం వార్ ఉనికి చాటుకోవడం 
కోసం కులాలను ఎస్టి జాబితాలో చ్ర్సాతుమని ఆమె ఇవ్వడం చాలా దర్ణమని నిజంగా ఈ ప్రభుతా్వనికి ఆదివాస్పట్ల ప్రేమ ఉంటే ఆదివాస్లు కేంద్రం విడుదల చ్స్న 
కోట్ల నిదులపై కమిషన్ వేస్ విచారణకు ఆదేశాలు చయే్యస్ందిగా డిమాండ్ చ్శార్. ఈ కర్యక్రమంలో ఆర్క చంద్రశ్ఖర్, గిర్జన సమక్య సంఘం అధ్యక్షులు, పల్ల స్రేష్ 
గిర్జన విద్యర్థి సంఘం, గణేష్, గౌరమ్మ, బాలమ్మ, ప్రకష్, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.
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https://www.facebook.com/sataghninews
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బొలిశెట్టి శ్రీనివ్స్ సమక్ుంలో జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్ని న్్యస్: తాడేపలి్లగూడెం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి పెంటపాడు మండలం ఉమామహేశ్వరం గ్రామం 
నుండి మర్రిపూడి చ్నని ఆధ్వర్యంలో మర్యు పెంటపాడు మండలం జనసేన అధ్యక్షులు పూళళు బాబీ మర్యు 
మర్రిపూడి స్బా్రావు మర్యు కలపాల స్ధాకర్ సహకరంతో జనసేన పార్టి రాష్ట్ర నాయకులు బలిశెట్టి శ్రీనివాస్ 
సమక్షంలో వస్పీ పార్టి నుంచ్ దళ్తులు స్మార్ 100 మంది జనసేన పార్టిలో జాయిన్ అవ్వడం జర్గింది. 
ఈ జాయినింగ్ లో కొలి్లరవి, మదదే బాబురావు, బాతు కంతారావు, బాతు బద్ర, కొలి్ల పద్మ, కొలి్ల రమేష్, కొలి్ల 
శ్రీను, కొలి్ల క్ంతి, కొలి్ల సంజయ్, బాతు పెదరాజు, ముక్కర యేస్, అంబతి కోటేష్ తదితర్లు పాల్్గనానిర్. ఈ 
కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టి గౌరవ అధ్యక్షులు ఆడబాల నారాయణమూర్తు, జిలా్ల ప్రధాన కర్యదర్్శ యంట్రపాతి 
రాజు, జిలా్ల కర్యదర్్శ మదదేల మణికంఠ, జనసేన పార్టి సోషల్ మీడియా ఇంచార్జు ముఖేష్, జనసేన నాయకులు 
చాపల రమేష్, మాదస్ ఇందు, న్లిపాల దినేష్, ఏపూర్ సాయి, దురా్గరావు మర్యు జన సైనికులు, వీర మహిళలు 
పాల్్గనానిర్.

ఇతర పార్టి సీనియర్ న్యకులను 
మరాయాదపూర్కుంగా కలిసిన గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోర్కొండ మండలం, కోర్కొండ గ్రామం 
వేదికగా రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టి ఇంచార్జు & ఐక్యరాజ్యసమితి అవార్డీ 
గ్రహీత మన మేడ గుర్దత్ ప్రసాద్ గుర్ మార్ంది.. ఇతర పార్టి స్నియర్ నాయకులను, 
ఎంపీటీస్లు మర్యు గ్రామ ప్రెస్డెంట్ లను మరా్యదపూర్వకంగా కలవడం ద్వరా మన 
పార్టి వపు తిర్గే విధంగా నేర్గా నాయకుల ఇంట్ వదదేనే ఆతీ్మయ సమావేశం ఏరా్పటు 
చ్శార్. అందర్తో జనసేన పార్టి గుర్ంచ్ జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
నాయకత్వం గుర్ంచ్ ఉదదేనం నుంచ్ కవులు రైతు సమస్యల వరకు చ్స్న పోరాట్లు, 
ఆర్థిక సహాయాలు, చనిపోయిన కౌలు రైతు కుటుంబాలకు 30 కోట్ల రూపాయలు రైతు 
భరోసా యాత్ ద్వరా 3,000 మందికి ఇవ్వడం వంట్ అంశాలపై వార్కి వివర్ంచడమే 
కకుండా రాజానగరం నియోజకవర్గంలో ఉనని సమస్యల గుర్ంచ్ చర్చేంచార్. 

నాయకులందరూ కూడా జనసేన పార్టి గుర్ంచ్ సానుకూలంగానే అలానే రాజానగరం నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టికి బలమన శకితుగా మారచేడానికి ఇంచార్జు తోడుగా ఉంట్మని 
వాగాదేనం చ్శార్. త్వరలో రాజానగరం నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టిలోకి ఇతర పార్టిల నుంచ్ పెదదే ఎతుతున మేడ గుర్దతతు ప్రసాద్ అధ్యక్షతన బలమన క్యడర్ తో జాయినింగ్్స 
ఉంట్యి. ఈ కర్యక్రమంలో కోర్కొండ మండల జనసేన పార్టి కన్్వనర్ మండపాక శ్రీను, కోర్కొండ మండల కమిటీ సభు్యలు, కోర్కొండ మండల జనసేన పార్టి కర్యవర్గం, పెదదే 
ఎతుతున జనసైనికులు మర్యు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

అమరజీవికి విజయవ్డ జనసేన ఘననివ్ళి
శతఘ్ని న్్యస్: విజయవాడ, 37వ డివిజన్ అధ్యక్షులు 
శగినంశెట్టి రాము గుపతు ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర 
అవతరణ దినోత్సవంను పురస్కర్ంచుకొని సామారంగా 
చౌక్ వదదే ఉనని అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి 
జనసేన పార్టి విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు రాష్ట్ర అధకర 
ప్రతినిధ మర్యు పశచేమ నియోజకవర్గం ఇంచార్జు 
పోతిన వెంకట మహేష్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్్గని 
పూలమాలవేస్ నివాళ్లు అర్్పంచార్. అనంతరం 
మహేష్ మాట్్లడుతూ పొట్టి శ్రీరాములు నాడు ప్రతే్యక 
ఆంధ్ర కోసం నిరాహార దీక్షను పూని ప్రతే్యక ఆంధ్ర 
సాధంచడంలో తన ప్రాణానిని తా్యగం చ్శారాని, భాష్ట 
ప్రయుకతు రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిందని, ఎందరో 
మహానుభావులు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం తమ జీవితాలను 
తా్యగం చ్శారని, సమరయోధులు సూఫుర్తుని మనలో 
నింపుకోవాలని ప్రస్తుతం వయస్ జగనో్మహన్ ర్డిడీ 
ప్రభుత్వం తన రాజకీయ భవిష్యతుతు కోసం ప్రాంతాల 

మధ్య విదే్వష్టలు ర్చచేగొడుతూ, అక్రమాలు అరాచకలు హత్య రాజకీయాలు చ్స్తునానిరని వార్ పై పోరాడాలని, వా్యపారస్తులు లైట్ల ఆపుకొని వా్యపారాలు చ్యాలి్సన దుస్థితి జగనో్మహన్ 
ర్డిడీ ప్రభుత్వంలో ఏర్పడిందని, పవన్ కళ్్యణ్ పలుపు వస్ప ముకతుంధ్రప్రదేశ్ కవాలని, పశచేమ నియోజకవర్గం పొట్టి శ్రీరాములు కంస్య విగ్రహానిని తొలగించారని దనిని తిర్గి 
ప్రతిషటి చ్యాలని చాలా సందరా్లో్ల డిమాండ్ చ్శామని, కంస్య విగ్రహం ఏరా్పటు చ్యలేకపోవడానికి విగ్రహం దొంగతనానికి గురైన మాట నిజమని, దీనికి అధకర్లు వెల్లంపలి్ల 
కరణమని, త్వరలో కంస్య విగ్రహానిని ఏరా్పటు చ్యకపోతే ఉద్యమిసాతుమని అనానిర్. ఈ కర్యక్రమంలో తవ్వ మార్తి, అడడీగిర్ పులా్లరావు చలా్ల ఏస్బాబు, కిలాని రాము, యాదవ్ 
సాటిలిన్ శంకర్, వెనని శవశంకర్, పొటూనిర్ శ్రీనివాసరావు, హనుమాన్, బోటటి సాయి, పులి చ్ర్ రమేష్, శవ మర్యు ఆర్యవశ్య మహిళ నేతలు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.
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బుధవారం, 02 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆుంధ్రరాష్ట్ర అవతరణ దనోత్సవుం సుందర్ుంగా అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుకు ఘననివ్ళులర్పుంచిన 
రెడడి అప్పల న్యుడు

శతఘ్ని న్్యస్: ఏల్ర్: నవంబర్ 1 ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్ంగా 
మంగళవారం వసంతమహల్ సెంటర్ లో ఉనని పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేస్ ఘనంగా నివాళ్లు అర్్పంచ్న పశచేమగోదవర్ జిలా్ల అధకర 
ప్రతినిధ ఏల్ర్ నియోజకవర్గ ఇంచార్జు ర్డిడీ అప్పల నాయుడు
ఈ సందర్ంగా ర్డిడీ అప్పల నాయుడు మాట్్లడుతూ.. ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ కోసం 
ప్రాణతా్యగానికైన నిరాహార దీక్ష లో కూర్చేని మద్రాస్ నుంచ్ దదపు 50,60 
రోజులు నిరాహార దీక్ష చ్స్ ప్రాణతా్యగం చ్స్న మహానుభావుడు పొట్టి శ్రీరాములు 
ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల ఆత్మగౌరవం కోసం పొట్టి శ్రీరాములు చ్స్న పోరాటం తెలుగు 
వారందర్కీ సూఫుర్తుదయకం అని, ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణతా్యగం చ్స్న 
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గార్ని స్మర్ంచుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రజలందర్కీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర 
అవతరణ దినోత్సవ శుభాకంక్షలు తెలియజేస్తునానినని అనానిర్.. దేశంలో భాష్ట 
ప్రాతిపదికన ఏర్పడిన తొలి రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని అనానిర్. భాష్ట ప్రయుకతు 
రాష్ట్రాలకు బీజం వేస్న వ్యకితు పొట్టి శ్రీరాములు. ఆయనతో పాటు ఇతర సా్వతంత్్య 

సమరయోధుల తా్యగాలు ఎంతగానో మనకు ప్రేరేపంపజేస్తునానియి. పొట్టి శ్రీరాములు తనను తాను సమాజాభివృదిధికి నిరా్మణానికి పాటుపడే కర్యకరతుగా నిర్వచ్ంచుకునేవారని తెలిపార్. 
మహానుభావుల తా్యగాలను మననం చ్స్కుంటూ వార్ని సూఫుర్తుగా తీస్కుని రాష్ట్ర సంక్షేమం అభివృదిధి కోసం మనమంతా అంకితభావం నిబదధితతో ముందుకళ్లవలస్న అవసరం 
ఉందని ఆయన తెలిపార్. ఇపు్పడు ఉనని ప్రభుత్వం బుధధి హీనులైనటువంట్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మూడు ముక్కలాటలాడుతూ పూర్్వకులు చ్స్న తా్యగాలను తుంగలో తొకు్కతూ మూడు 
రాజధానుల డ్రామాలాడుతునానిరని అనానిర్. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు యొక్క తా్యగానిని ఆశయాలను తీస్కుని రాబోయే రోజులో్ల ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను పతిష్ంగా బలంగా బలమన 
నిరణాయాలతో రాబోయే రోజులో్ల మంచ్ పర్పాలన అందించాలని, పవన్ కలా్యణ్ గార్ ఆశయాలను, స్దధింతాలను బలంగా ప్రజలో్లకి తీస్కళ్తుమని తెలియజేశార్. ఒకవపు రాబోయే 
జనరేషన్ కీ మంచ్ కలచేర్ న్ ఏరా్పటు చ్సే జనసేన పార్టి ఆధ్వర్యంలో ఈ రాష్ట్ర అభివృదిధి కీ పునాది వేసే దిశగా ప్రయాణం చ్సాతుమని ఈ సందర్ంగా ప్రాణతా్యగం చ్స్న పొట్టి 
శ్రీరాములు గార్కి నివాళ్లు ఆర్్పసూతు వార్ యొక్క ఆశయాలను ముందుకు తీస్కళ్తుమని ఆయన అనానిర్. ఈ కర్యక్రమంలో జిలా్ల సంయుకతు కర్యదర్్శ ఓబిలిశెట్టి శ్రావణ్ గుపాతు, నగర 
అధ్యక్షుడు నగిర్డిడీ కశీ నరేష్, ఉపాధ్యక్షుడు బత్స మధు, ప్రధాన కర్యదర్్శ సర్ది రాజేష్, అధకర ప్రతినిధ అలు్ల సాయి చరణ్, మండల ఉపాధ్యక్షులు స్ందరన్డి ప్రసాద్, జాయింట్ 
సెక్రటర్ ఎట్ంచ్ ధరే్మంద్ర, కర్యవర్గ సభు్యలు బోండా రాము నాయుడు, సోషల్ మీడియా కో ఆర్డీనేటర్ జనసేన రవి, నాయకులు సోషల్ సర్్వస్ మురళ్, ర్డిడీ గౌర్ శంకర్, నిమ్మల 
శ్రీనివాస్, కందుకూర్ ఈశ్వరరావు, పస్పులేట్ దినేష్, బుధాధి నాగేశ్వరరావు, గోపశెట్టిఅపా్పరావు, జనపర్డిడీ తేజ ప్రవీణ్, పొన్నిర్ రాము, పవన్, ఈనమూర్ సా్వమి, జగదీష్, జి.శ్రీను, 
కకర్ల శ్రీను, గెడడీం చైతన్య, వాసా సాయి, వెంకట రమణ వీర మహిళలు కవూర్ వాణి తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

అవనిగడడి జనసేన పార్టి కారాయాలయుంలో విలేకరుల సమావేశుం
శతఘ్ని న్్యస్: కృష్టణాజిలా్ల, అవనిగడడీ నియోజకవర్గం: మూడు రాజధానులు అంటూ ప్రాంతాల మధ్య చ్చుచే 
పెట్టి కపులు మా పార్టియేనంటు కులం మధ్య చ్చుచే పెటటిడం వస్పకే చలి్లందని జనసేన నేతలు ఎదేదేవా 
చ్శార్. రాజమహేంద్రవరంలో సోమవారం వస్పీ కపు నేతలు నిర్వహించ్న సమావేశానిని అవనిగడడీ 
జనసేన నాయకులు తపు్ప పట్టిర్.
అవనిగడడీ జనసేన పార్టి కరా్యలయంలో జర్గిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆ పార్టి నేతలు మాట్్లడుతూ 
నిరంతరం వంగవీట్ మోహన రంగా హత్యను ప్రసాతువించ్ వస్ప నాయకులు తొలుత రంగా హత్యతో ప్రత్యక్ష 
సంబంధం ఉనని కుటుంబానిని వస్ప నుండి బహిష్కర్ంచాలని పేర్్కనానిర్. దివంగత ముఖ్యమంత్రి వఎస్ 
రాజశ్ఖర్ ర్డిడీ హత్యకు జగనో్మహన్ ర్డిడీకి సంబంధం ఉంది అని ప్రసాతువించ్న బత్స సత్యనారాయణను 
పార్టిలో చ్ర్చేకోవడమే కకుండా ఆయనకి మంత్రి పదవి ఇచ్చే గౌరవించడం ముఖ్యమంత్రి వఎస్ జగనో్మహన్ 
ర్డిడీకే చలి్లందని అనానిర్. రానుననిది జనసేన పార్టి యేఅని మచచేలేని నాయకుడు జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్్యణేనని వెల్లడించార్.
ఈ కర్యక్రమంలో జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు మతితు వెంకటేశ్వరరావు, జిలా్ల అధకర ప్రతినిధ రాయపూడి 
వేణుగోపాలరావు, మండల పార్టి అధ్యక్షులు గుడివాక శ్షుబాబు, సంయుకతు కర్యదర్్శ ఉసా్మన్ షర్ఫ్, చల్లపలి్ల మండల అధ్యక్షులు చోడగం విమల్ కృష్టణా, అవనిగడడీ మండల ఉపాధ్యక్షులు 
తుంగల నరేష్, అవనిగడడీ మండల ప్రధాన కర్యదర్్శ కోసూర్ అవినాష్, ప్రధాన కర్యదర్్శ గౌస్ కటమ, అవనిగడడీ మండల ప్రధాన కర్యదర్్శ బచుచే శ్రీహర్, యంపటీస్ బప్పన భాను, 
బండ్రెడిడీ మలి్లకర్జున్, పంచాయతీ వార్డీ సభు్యలు కమి్మలి సాయి భార్గవ్, భాదర్ల లోకక్షుడు, అరజా కిరణ్ కంత్, పంచాయతీ వార్డీ సభు్యలు మతితు శ్రీనివాసరావు, అప్పకట్ల భాస్కర్, 
రోహిత్ రేపలే్ల, శ్రీహర్, అశా్వరావుపాలెం పంచాయతీ వస్ ప్రెస్డెంట్ యక్కట్ నాగరాజు, బచుచే మురళ్, అవనిగడడీ నియోజకవర్గ ఐటీ కోఆర్డీనేటర్ సూదని నందగోపాల్ తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

వైసీపీ కాపు న్యకులారా మీ వల్ల కాపు జాతికి జరగిన ప్రయోజనుం ఏమిట్?
శతఘ్ని న్్యస్: పెడన, కరవమంటే కప్పకు కోపం, విడవమంటే పాము కోపం అననిటు్లంది 
వస్పలో ఉనని కపు నాయకుల పర్స్థితి. పవన్ కళ్్యణ్ ని విమర్్శంచకపోతే మంత్రి పదవి 
ఉండదు, అకరణంగా విమర్్శస్తుంటే కపు జాతి అసహి్యంచుకుంటుంది. వస్పీలో ఉనని 
ప్రతి కపు నాయకుడికి స్వప్రయోజనాలే తప్ప జాతి ప్రయోజనాలు పటటివు. ఎననిడు కూడా 
వీళ్్ల సంత కులం యొక్క అవసరాలను గాని, సమస్యలను గాని పట్టించుకోలేదు. బడుగు 
బలహీన వరా్గలతో సహా మనార్టీ, కపు కులస్తులు జనసేన పార్టికి పూర్తు మదదేతు పలకడంతో 
కలవరపడుతునని కపు నాయకులు తూతూ మంత్ంగా రాజమండ్రిలో సమావేశమ హడావిడి 
చ్యడం జర్గింది. వస్ప కపు నాయకులకు ఒకటే సూట్ ప్రశని. వస్ప పార్టి అధకరంలోకి 
వచ్చేన తర్వాత మీర్ కపులకు వెలగబెట్టింది ఏమిట్? కపు జాతికి మీ నాయకుడు ఇచ్చేన 
హామీ కపు కర్్పరేషన్ ద్వరా సంవత్సరానికి ₹2,000 కోటు్ల ఇసాతుననానిడు. ఈ మూడుననిర 
సంవత్సరాలలో కపు కర్్పరేషన్ కు ఎనిని కోటు్ల మీర్ నిధులు సమకూరాచేర్ శ్్వత పత్ం 
విడుదల చ్యగలరా? వస్ప ప్రభుత్వం వచ్చేనాక వివిధ రంగాలో్ల నామినేషన్ ద్వరా అనేక 
పదవులను తన సంత సామాజిక వరా్గనికి కటటిబెట్టినపు్పడు జనాభా ప్రాతిపదికన మా కపు 
కులానికి కూడా ప్రాధాన్యత కలి్పంచండి అని ఎందుకు అడగలేకపోయార్? స్వర్్గయ వంగవీట్ 

మోహన్ రంగా మీద కపట ప్రేమను చూపంచ్ మీర్ జిలా్లల పునర్్వభజన సమయంలో కృష్టణాజిలా్లలో ఒక జిలా్లకు రంగా పేర్ పెట్టిలని ఎందుకు డిమాండ్ చ్యలేకపోయార్? మీర్ 
గొప్పగా చపు్పకునే కన్సం కపు నేసతుం పథకనికైనా మన కపు జాతిలో ఉనని ప్రముఖుల పేర్్ల ఎందుకు పెటటిలేకపోయార్? ఇనేనిళ్ల మీ రాజకీయ జీవితంలో ఏ రోజైనా కపు జాతి 
అవసరాలు, సమస్యల మీద చరచే జర్పారా? ఎపుడూ మీ అధనాయకుని ఆదేశాలతో పవన్ కళ్్యణ్ పై వ్యకితుగత దడి, సత్యదూర ఆరోపణలు చ్యడం తప్ప ప్రజా సమస్యలను గాని కపు 
జాతి సమస్యలను గాని పట్టించుకునని పాపాన పోలేదు. రాబోయే రోజులో్ల వస్పీలో ఉనని కపు నాయకులు కపు జాతిని మోసం చ్స్న చర్త్ హీనులుగా మిగిలి పోవడం ఖాయం. కపు 
జాతిపై ఏ మాత్ం ప్రేమాభిమానాలు ఉనని ఇప్పట్కైనా బానిసత్వంలో నుంచ్ బయటకు వచ్చే కపులకు సేవ చ్యండని పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బాబు అనానిర్.

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


బుధవారం, 02 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుకు ఘననివ్ళులు అర్పుంచిన గుుంటూరు జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్ంగా అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుకి ఘననివాళ్లు అర్్పంచ్న గుంటూర్ జనసేన పార్టి నగర అధ్యక్షులు నేరేళళు స్రేష్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్ంగా మంగళవారం గుంటూర్లోని 
హిందుకలేజ్ సెంటరో్ల గల అమరజీవి పొట్టిశ్రీరాములు విగ్రహనికి జనసేన 
పార్టి నగర అధ్యక్షులు పూలమాలలు వేస్ ఘనంగా నివాళ్లు అర్్పంచార్. ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పార్టి నగర అధ్యక్షులు నేరేళళుస్రేష్ మాట్్లడుతూ ఉమ్మఢి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన కోరకు పోట్టిశ్రీరాములు గార్ స్మార్గా 53 రోజులు 
కన్సం పచ్చే మంచ్న్ర్ కూడా ముటుటికోకుండా ప్రతే్యక బాష్ట సంయుకతు రాష్ట్రం 
కోసం ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చ్పట్టిన సంగతి ఉమ్మడి రాష్ట్రం ప్రజలందర్కి 
తేలిస్ందేనని నేరేళళు స్రేష్ అనానిర్…. ఉమ్మడి మద్రాస్ రాష్ట్రం నుండి తెలుగు 
ప్రజలకు సే్వచఛా సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం కొరకు పొట్టి శ్రీరాములు గార్ చ్స్న 
కృషి ఆనిర్వచన్యమని అనానిర్.. ఈ సందర్ంగా ఆయన చ్స్న సేవలను 
గుర్తుంచ్ తెలుగు ప్రజలు మనసూ్పర్తుగా అయనను గుర్తు చ్స్కోవటం చాలా 
సంతోషించదగినదని స్రేష్ అనానిర్. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడు రాజధానులు 
వదుదే ఒకటే రాజధాని ముదుదే . ఇదే ఆయనకి ఘననివాళ్లని అనానిర్… 
ఈకర్యక్రమంలో గుంటూర్ జిలా్ల ప్రధాన కర్యదర్్శ ఉపు్ప వెంకట రతతుయ్య, జిలా్ల 
అధకర ప్రతినిధ ఆళళు హర్, నగర ఉపాధ్యక్షులు చ్ంతా రేణుకరాజు, నగర ప్రధాన 

కర్యదర్్శ సూర్శెట్టి ఉదయ్, బండార్ రవీంద్ర, నాగేంద్ర స్ంగ్, త్రిపుర, పాముల్ర్ కోట్, స్ంకే శ్రీను, బాలకృషణా, కొతతుకోట్ ప్రసాద్, చ్జేర్ల శవ, రోశయ్య, బాష్ట, దొంత నరేష్, నగర 
కర్యదర్్శలు, సంయుకతు కర్యదర్్శలు, జనసేన నాయకులు, కర్యకరతులు, పాల్్గనానిర్..

వైఎస్ఆర్సపి పార్టి కాపు న్యకుల వ్యాఖయాలను తీవ్ుంగా ఖుండుంచిన వబ్బాన శ్రీకాుంత్
శతఘ్ని న్్యస్:  పెందుర్తు, నరవ గ్రామం, 88 వార్డీ, నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు వబి్న 
జనారదేన శ్రీకంత్ మాట్్లడుతూ వఎస్ఆర్్సప పార్టి కపు నాయకులు అందరూ కలిస్ కకినాడలో 
మీట్ంగ్ ఏరా్పటు చ్యడానిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తునానిం. ఈ ప్రజాప్రతినిధులు కపు కులస్తులకు 
ఏమి చ్శాము వఎసా్సర్్సపీ ప్రభుత్వం వచ్చేన తరా్వత వార్ జీవన సరళ్ లో ఏమనా మార్్ప వచ్చేంద 
అని వాట్పై చర్చేంచకుండా జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ నాయకత్వ అభివృదిధి ఏ విధంగా 
అణచ్వేయాలి, ప్రజల నుండి జనసేన పార్టిని ఏ విధంగా దూరం చ్యాలి అనే విషయాలపై 
చర్చేంచడానిని జనసేన పార్టి తీవ్రంగా ఖండిస్తునానిమని, వఎస్ఆర్్సప పార్టి పెట్టి 11 సంవత్సరాలు, 
అధకరం వచ్చే స్మార్ మూడుననిర సంవత్సరాలు అవుతునని ఎపు్పడు కపు నాయకులు ఇటువంట్ 
మీట్ంగ్ పెటటిలేదని, ఇపు్పడు పవన్ కళ్్యణ్ కి ప్రజా ఆదరణ చూస్ ఓర్వలేక ఇటువంట్ మీట్ంగ్ 
పెటటిడం అతిశయోకితుగా ఉందని, సంవత్సరానికి 10,000 కోటు్ల కపు కర్్పరేషన్ ద్వరా కపు 
ప్రజలకు అందిసాతుమని చప్పన ఈ ప్రభుత్వం గడిచ్న మూడుననిర సంవత్సరం కలంలో ఎంతమందికి 
నిధులు మంజూర్ చ్సాం, కపు నేసతుం ద్వరా ఎంతమంది కపు మహిళల జీవనసరళ్లో మార్్ప 
వచ్చేందో, ఎంతమంది కపు బిడడీలకు ఉదో్యగాలు వచాచేయో ఈ ప్రభుత్వం శ్్వతపత్ం విడుదల 
చ్యాలని, వంగవీట్ మోహన్ రంగాని ప్రజలు కోలో్పయారని, రంగాని ప్రజల నుండి ఎవర్ దూరం 
చ్శారో ప్రజలకు తెలుసని, కపులకు 10 శాతం ర్జరే్వషన్ కవాలని అప్పట్ ముద్రగడ పద్మనాభం 
ఇపు్పడు ఎందుకు మాట్్లడడం లేదని, ఈరోజు మన పక్కన ఉనని తెలంగాణ అందరూ కలిస్, అనిని 

పార్టిలు సంఘాలు కలిస్ ఉద్యమంలో పాల్్గని తెలంగాణ సాధంచారని, కన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వసేతు ప్రజలకు మన ప్రాంతం, మన సమాజం, మన ప్రజలు అనే భావన లోపసూతు 
సా్వరథింగా నా కుటుంబం, నాకు అనే భావన ఎకు్కవగా ఉంటుందని, దీనిని ప్రజలు వీడనాడలని పవన్ కళ్్యణ్ ప్రజలకు పలుపునివ్వడం జర్గిందని, ఈ వఎస్ఆర్్సప ప్రభుత్వం 
ముఖ్యమంత్రిని స్టిల్ పా్లంట్ కోసం పెదదేనని పాత్ వహించ్ ఒక అఖిలపక్షం ఏరా్పటు చ్యండి. బీజేపీ ప్రభుత్వంపై ఒతితుడి తీస్కొని వదదేమని అడిగితే ఇప్పట్వరకు ఎటువంట్ కర్యచరణ 
చ్యకుండా మూడు రాజధానులు అని చప్ప ప్రాంతాల మధ్య చ్చుచే పెటటిడానికి ప్రయతినిస్తుంటే ప్రజలు అవగాహనతో ప్రభుత్వ చర్యలను తిప్ప కోడుతునానిరని, ఈ ప్రభుత్వం ఎంత 
దిగజార్డుగా ఆలోచ్స్తుందంటే పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖపటనిం పర్యటనలో ప్రభుత్వం వ్యవహర్ంచ్న తీర్ ఉదహరణ అని, అతి సామాన్య ప్రజలు నాలాంట్ చదువుకునని వ్యకుతులపై 
స్మార్ 170 ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చ్యడానిని ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా సమర్ధించుకుంటుందని దీనికి సాథినిక వఎసా్సర్్సప నాయకులు సమాధానం చపా్పలని, పవన్ కళ్్యణ్ ని ఒక 
రూమ్ లో నిర్ంధన చ్యవచుచే కన్ ప్రజల నుండి జనసేన ను ఈ వఎస్ఆర్్సప పార్టి దూరం చ్యలేదని, విశాఖపటనింలో జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ వ్యవహర్ంచ్న తీర్ 
ప్రజాసా్వమా్యనిని ఏ విధంగా కపాడాలి అని నిదర్శనం, ప్రభుత్వ చర్యలును తిప్ప కొటటిడంలో జనసేన పార్టి విజయం సాధంచ్ంది, తప్పకుండా 2024లో ప్రజలందరూ జనసేన పార్టిన్ 
ఆదర్ంచడానికి సననిదుధిలుగా ఉనానిరని, జనసేన పార్టిని సాథిపంచ్ పేద ప్రజలకు, సామాన్య ప్రజలకు, దనికులుకు ఒకే చటటిం అమలయే్యలాగా పర్పాలన చ్సాతుమని, ప్రజాసా్వమా్యనిని ఏ 
విధంగా అమలు చ్యాలో చూపసాతుమని, జనసేన పార్టిని ఆదర్స్తునని ప్రతి ఒక్కర్కి ధన్యవాదలు తెలియజేయడం జర్గింది.

భావ ప్రకటన సే్చ్ఛకు భుంగుం కలిగిస్తుననా ఉప ముఖయాముంత్రి
ఇనాచుర్జిని అక్రమంగా అరెసుటు చేయాలనుకవడం ప్రజాస్్వమీకం
తగ్్దేలే అంట్నని జనసైనికులు
శతఘ్ని న్్యస్: గంగాధర నెల్్లర్, కరే్వట్ నగరం మండలం జనసేన పార్టి మండల అధ్యక్షులు 
శోభన్ బాబు నియోజకవర్గ నాయకులతో కలిస్ విలేకర్ల సమావేశంలో నియోజకవర్గ ఇనాచేర్జు 
యుగంధర్ పై ఉపముఖ్యమంత్రి నారాయణసా్వమి అక్రమ కేస్లు పెటటిడానిని తపు్ప పట్టిర్. 
డాకటిర్ యుగంధర్ పొనని ఎనోని ప్రజా సమస్యల మీద ఈ మూడుననిర సంవత్సర కలంలో ఎనోని 
ప్రజా పోరాట్లు చ్శారని, నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ ప్రజా సమస్యలు ఉంటే, ఎక్కడ ప్రజల 
ఆరతునాదలు వినిపసాతుయో, ఎక్కడ ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతుంట్రో అక్కడికి వెళ్్ల తన పర్ధలో 
సహాయ సహకరాలు అందించార్. అలాంట్ మా నాయకుడి మీద కేస్లు పెటటిడం అక్రమంగా 
అర్స్టి చ్యాలనుకోవడం ప్రజాసా్వమా్యనిని కూన్ చ్యడమేనని దీనిని పూర్తుగా ఖండిస్తునానిమని 
తెలిపార్. అదేవిధంగా జనసేన పార్టి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి, మా ఇంచార్జు యుగంధర్ 
పొననికి, నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులకు పోలీస్లు అంటే చాలా గౌరవమని తెలిపార్. 
పోలీస్లకు కూడా మేము చప్పటం ఏమిటంటే ప్రజాసా్వమా్యనిని పర్రక్షించడంలో ఉననిత భాగం పోలీస్లది. మీకు ఏదైనా అధకర పార్టి నుంచ్ ఒతితుడి ఉంటే మీర్ వార్కి సర్దే చపా్పలి. 
ఇలాంట్ అప్రజాసా్వమికమన వాట్కి సహకర్ంచడం ప్రజాసా్వమా్యనికి మంచ్ది కదు అని తెలియజేశార్. ఇలాంట్ అప్రజాసా్వమికమన వాట్ని జనసేన పార్టి ఎపు్పడు వ్యతిరేకిస్తుంది 
మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ అడుగుజాడలో్ల ప్రజాసా్వమ్యబదధింగా నడిచ్ జనసైనికులమన మేము ఇలాంట్ అక్రమ కేస్లను పెటటిడానిని ఖండిస్తునానిము. ఈ కర్యక్రమంలో 
వెదుర్కుప్ప మండల అధ్యక్షులు పుర్షోతతుం, పాలసముద్రం మండల అధ్యక్షులు లతీష్, కరే్వట్నగరం టౌన్ ప్రెస్డెంట్ రాజేష్, ప్రధాన కర్యదర్్శలు కవలి సతీష్, చంద్రమౌళ్, 
కర్యదర్్శలు సూర్య నరస్ంహులు, మణికంఠ, చ్రంజీవి, జిలా్ల సంయుకతు కర్యదర్్శ కోలార్ వెంకటేష్, స్నియర్ నాయకులు యతీశ్వర్ ర్డిడీ, శ్ఖర్ మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బానిస బత్కులు మానుకోుండ
జగన్ రెడిడి వేస్ బిస్కెట్్ల కసం ఆశపడితే ర్నునని రోజుల్్ల చర్త్ర హీనులవుతారు
కాపు జాతి అంటేనే పౌరుషం, అల్ంటి జాతిల్ పుటిటు ఊడిగం చేయటం ఇపపాటికైనా 
మానుకండి
జనస్న ప్ర్టు ప్రకాశం జిల్్ల కారయూదర్శి కళ్యూణ్ ముతాయూల ధ్వజం
శతఘ్ని న్్యస్: వసా్సర్్సపీ కపు నాయకులు జగన్ పాదయాత్ సందర్ంగా కపులకు 
ఇచ్చేన హామీలు అమలు చ్సేలా ఒతితుడి తేవాలని జనసేన జిలా్ల కర్యదర్్శ కళ్్యణ్ ముతా్యల 
ఒక ప్రకటనలో డిమాండ్ చ్శార్. కపు జాతి అభివృదిధి మరచ్ జగన్ వదదే బానిసలుగా 
మార్ జనసెన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ మీద ఆరోపణలు చ్యటమే లక్షష్ంగా పనిచ్యటం 
వస్పీ కపు నేతలు స్గు్గ పడాలి్సన విషయమని ధ్వజమెతాతుర్. అధకరంలోకి రాగానే 
కపులకు నాయ్యం చ్సాతునని చప్ప దగా చ్స్ంది వాళళు నాయకుడు జగన్ ర్డిడీ కద అని 
ప్రశనించార్. దేశంలో ఆర్ధికంగా వెనుబడిన అగ్రకులాలకు కేంద్ర ఇచ్చేన 10శాతం 
ర్జరే్వషన్ లో ఏపీలో అత్యధకంగా ఉనని కపులకు 5శాతం ర్జరే్వషన్ ఇవా్వలని గత 
టీడ్పీ ప్రభుత్వంలో శాసనసభలో తీరా్మనం చ్సేతు ఆవిషయానిని తుంగలో తొకి్కంది మీ 
నాయకుడే కద అనానిర్ అలానే మీ నాయకుడు అధకరంలోకి రాగానే కపు కర్్పరేషన్ 
కి సంవత్సరానికి రూ.2వేల కోటు్ల ఇసాతును అని చప్ప, ప్రభుత్వం ఏర్పడి 3ఏళ్ళు గడుస్తుంది 
మీర్ కపు కర్్పరేషన్ కి ఎంత విడుదల చ్సారో శ్్వతపత్ం విడుదల చ్యాలని డిమాండ్ 
చ్శార్. అలాగే బీస్లకు అనా్యయం జరగకుండా కపులను బీస్ చ్రేచే ప్రయతనిం చ్సాతు 
అనానిర్. అది ఎంతవరకు వచ్చేందో తెలిప మీ నాయకుడిని అడిగి కపులకు నా్యయం 
చ్యవలస్నదిగా కోర్కుంటునానిమనానిర్.ఆలానే విదేశీ విద్యదీవెన రాక ఎంత మంది 

కపు విద్యర్థిలు ఇబ్ందులు పడుతునానిరో వస్పీ కపు నాయకులకు తెలుసా అని 
ప్రశనించార్. ముందు కపులకు ఇచ్చేన హామీలు నెరవేరచేమని మీ నాయకుడికి చప్పండి, 
అంతే కన్ దేవుడు నోర్ ఇచాచేడు కద అని వాగుతూ ఉంటే రానునని రోజులో్ల కపులు 
అందరూ కలిస్ మీకు రాజకీయ చరమ గీతం పాడుతారని హెచచేర్ంచార్. పవన్ కళ్్యణ్ 
చప్పంది ఒకటే బానిసత్వం వదిలి కపుల అభివృదిధికి పాటుపడండి అని అనానిర్. ఇప్పట్కైనా 
మీ నాయకుడి మీద ఒతితుడి తెచ్చే కపులకు ఇచ్చేన హామీలను నెరవేరాచేలనానిర్. అలా 
కకుండా కపు జాతికి అనా్యయం చ్సేతు, రానునని రోజులో్ల ప్రభుత్వం తీవ్రపర్ణామాలు 
ఎదుర్కోవాలిస్ వస్తుంది హెచచేర్ంచార్.

భావ ప్రకటన సే్చ్ఛకు భుంగుం కలిగిస్తుననా 
ఉప ముఖయాముంత్రి

ఇనాచుర్జిని అక్రమంగా అరెసుటు చేయాలనుకవడం ప్రజాస్్వమీకం
తగ్్దేలే అంట్నని జనసైనికులు
శతఘ్ని న్్యస్: గంగాధర నెల్్లర్, కరే్వట్ నగరం మండలం జనసేన పార్టి మండల 
అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు నియోజకవర్గ నాయకులతో కలిస్ విలేకర్ల సమావేశంలో 
నియోజకవర్గ ఇనాచేర్జు యుగంధర్ పై ఉపముఖ్యమంత్రి నారాయణసా్వమి అక్రమ 
కేస్లు పెటటిడానిని తపు్ప పట్టిర్. డాకటిర్ యుగంధర్ పొనని ఎనోని ప్రజా సమస్యల మీద ఈ 
మూడుననిర సంవత్సర కలంలో ఎనోని ప్రజా పోరాట్లు చ్శారని, నియోజకవర్గంలో 
ఎక్కడ ప్రజా సమస్యలు ఉంటే, ఎక్కడ ప్రజల ఆరతునాదలు వినిపసాతుయో, ఎక్కడ 

ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతుంట్రో అక్కడికి వెళ్్ల తన పర్ధలో సహాయ సహకరాలు అందించార్. అలాంట్ మా నాయకుడి మీద కేస్లు పెటటిడం అక్రమంగా అర్స్టి చ్యాలనుకోవడం 
ప్రజాసా్వమా్యనిని కూన్ చ్యడమేనని దీనిని పూర్తుగా ఖండిస్తునానిమని తెలిపార్. అదేవిధంగా జనసేన పార్టి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి, మా ఇంచార్జు యుగంధర్ పొననికి, 
నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులకు పోలీస్లు అంటే చాలా గౌరవమని తెలిపార్. పోలీస్లకు కూడా మేము చప్పటం ఏమిటంటే ప్రజాసా్వమా్యనిని పర్రక్షించడంలో ఉననిత భాగం 
పోలీస్లది. మీకు ఏదైనా అధకర పార్టి నుంచ్ ఒతితుడి ఉంటే మీర్ వార్కి సర్దే చపా్పలి. ఇలాంట్ అప్రజాసా్వమికమన వాట్కి సహకర్ంచడం ప్రజాసా్వమా్యనికి మంచ్ది కదు 
అని తెలియజేశార్. ఇలాంట్ అప్రజాసా్వమికమన వాట్ని జనసేన పార్టి ఎపు్పడు వ్యతిరేకిస్తుంది మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ అడుగుజాడలో్ల ప్రజాసా్వమ్యబదధింగా నడిచ్ 
జనసైనికులమన మేము ఇలాంట్ అక్రమ కేస్లను పెటటిడానిని ఖండిస్తునానిము. ఈ కర్యక్రమంలో వెదుర్కుప్ప మండల అధ్యక్షులు పుర్షోతతుం, పాలసముద్రం మండల అధ్యక్షులు 
లతీష్, కరే్వట్నగరం టౌన్ ప్రెస్డెంట్ రాజేష్, ప్రధాన కర్యదర్్శలు కవలి సతీష్, చంద్రమౌళ్, కర్యదర్్శలు సూర్య నరస్ంహులు, మణికంఠ, చ్రంజీవి, జిలా్ల సంయుకతు కర్యదర్్శ 
కోలార్ వెంకటేష్, స్నియర్ నాయకులు యతీశ్వర్ ర్డిడీ, శ్ఖర్ మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

గృహ సముదాయానినా పరశీలిుంచిన నలి్లమర్ల 
జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్:  నెలి్లమర్ల, 2014లో ఉతతురాంధ్రను అతలాకుతలం చ్స్న హూద్ హుద్ 
తుఫాను భాదితులకు గత ప్రభుత్వం 2019 లో కొవా్వడ సమీపంలో గృహ నిరా్మణం 
చ్పట్టింది. ఈ గృహ సముదయానిని నెలి్లమర్ల జనసేన నాయకులు మంగళవారం 
పర్శీలించార్. స్మార్ 2.5 కోటు్ల ప్రజాధనం ఖర్చే చ్స్నప్పట్కీ నేట్కీ పూర్తు చ్యలేదని 
మర్యు ఈ నిరా్మణాలను త్వర్తగతిన పూర్తు చ్స్ అర్హులకు అందించవలస్నదిగా 
జనసేన పార్టి నాయకులు కోరార్. ఈ కర్యక్రమంలో పూసపాట్రేగ మండల ఇంచార్జు 
బూర్్ల విజయశంకర్, జలపార్ శవ, మాదేట్ ఈశ్వర్రావు(బుజిజు), జానకీరామ్, పనినింట్ 
అప్పలనాయుడు, పనినింట్ స్రేష్ కుమార్, దుక్క అప్పలరాజు, లెంక స్రేష్, వసాది 
రమణ, డూండురామ్, వికస్, బాలు, కర్తుకేయ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

ప్రాథమిక, ఉననాత ప్రాథమిక పాఠశాలలో్ల ఉుండే సమసయాలు పరష్కరుంచాలని కలెకటిర్ కు 
జనసేన వినతి పత్ుం

శతఘ్ని న్్యస్:   అననిమయ్య జిలా్ల కలెకటిర్ గౌరవ ప.స్.గిర్ష కు జిలా్లలో 
ప్రాథమిక, ఉననిత ప్రాథమిక పాఠశాలలో్ల ఉండే సమస్యలు పర్ష్కర్ంచాలని 
జనసేన పార్టి నాయకులు వినతిపత్ం అందజేశార్. ఈ కర్యక్రమంలో 
రాయచోట్ జనసేన పార్టి అసంబీ్ల ఇంఛార్జు షైక్ హసన్ భాష జనసేన పార్టి 
నాయకులు రామ శ్రీనివాస్, జనసేన పార్టి జిలా్ల కర్యక్రమాల కర్యదర్్శ 
షైక్ ర్యాజ్, చ్రంజీవి యువత రాయచోట్ ఇంఛార్జు చ్నానిర్ జయరామ్ 
తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

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

జనసేన పార్టి మడకశిర నియోజకవర్ుం 
మీడయా సమావేశుం

శతఘ్ని న్్యస్: మడకశర నియోజకవర్గ జనసేన పార్టి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కర్యదర్్శ 
పీఏస్ సభు్యలు చ్లకం మధుసూదన్ ర్డిడీ, జిలా్ల అధ్యక్షులు వర్ణ్, హిందూపూర్ ఇంచార్జు 
ఉమేష్ ఆదేశాలు మేరకు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జర్గింది.

మడకశర నియోజకవర్గం అనేది ఒక ఎస్్స కనె్సటెన్్స కన్ ఇక్కడ దళ్తులకు ఎలాంట్ 
అభివృదిధి లేదు. ఇంక రాజర్కపాలని ఈ నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతుంది ఎపు్పడు 
దళ్తులను చ్ననిచూపు చూసేతు రాజకీయ నాయకులే ఉనానిర్ కన్ ఎంతవరకు 
దళ్తవాడలను గాని, దళ్త యువతీ యువకులు గాని ఉననితమన చదువుల కోసం 
గాన్ వార్ జీవన విధానాల గుర్ంచ్ గాన్ ఆలోచ్ంచ్న పాపాన పోలేదు. ఎక్కడ 
ఉనని పాకలు అలాగే ఉనానియి.. ఎలాగునాని అక్క, చలె్లలు.. అవ్వ, తాతలు అలాగే 
జీవనానిని కొనసాగిస్తునానిర్. ఎక్కడ వీర్కి అభివృదిధి జర్గిందని వాళ్లకు ఆలోచన 
ఉండదు. ఎలాంట్ చదువుకోవడం గాన్ మంచ్ వాతావరణంలో ఉండాలని భావన మా 
దళ్తవాడలకు ఉండదు. ఎక్కడకు వెళ్్లనా కించపర్చ్ మాటలు ఈ నియోజకవర్గంలో 
ఇప్పట్కి కొనసాగిస్తునానియంటే ఎంతో దురదృషటికరం. జనసేన పార్టి మడకశర 
నియోజకవర్గంలో ప్రజల సమస్యల పట్ల పోరాట్నికి, నియోజకవర్గ అభివృదిధి కోసం 
ఎపు్పడూ గళం విపు్పతుంది. ఎలాంట్ రాజకీయ బెదిర్ంపులకు గాని.. వ్యకితుగత 
దూషణలు గాని.. అసభ్యకరమన పదజాలం వాడడం మా పార్టి స్దధింతం కదు. ప్రజల 
సంక్షేమమే యావత్ మంది ప్రజాన్కనికి ఒక మంచ్ అభివృదిధి కలిగిన సమాజానిని 
ఇవ్వడమే మా జనసేన పార్టిలక్షష్ం. ఎలాంట్ సమయంలో ఎలాంట్ ప్రజాన్కం వచ్చే 
జనసేన పార్టి అండదండలు కవాలని వచ్చేనా వార్కి అనుక్షణం మీ కోసం ఉంట్మని 
బాధ్యతగల రాజకీయానిని చ్యడానికి ప్రజల కోసమే ఉందని తెలియజేసార్. గతంలో 
30 సంవత్సరాలో్ల రాజకీయ విమర్శలు వ్యకితుగతగా విమర్్శంచ్న దఖలు ఒక వర్గం 
పార్టి నాయకులు అవిన్తి వర్డు అని సంబోధస్తునానిర్. వర్గం అవిన్తికి పెట్టిన పేర్ 
నువే్వ సంబోధసాతువని ఇంకొక వర్గం పార్టి నాయకులు ఎననిడు ఇలాంట్ మడకశర 
నియోజకవర్గంలో ఎననిడూ కన్విన్ ఎర్గని రాజకీయ విమర్శలు చూస్తునానిం. ఎందుకు 
ఈ ఆరాటం ఎవర్కోసం ఈ ఆందోళన. మనలిని గెలిపంచ్న ప్రజాన్కనికి మన ఏ 
విధంగా సహకరం అందిస్తునానిమని అధకర పార్టికి ఊసే లేదు. ఇంకొక ప్రతిపక్ష పార్టి 
తాను ఎంతో బాధ్యతగా వ్యవహార్ంచాలి్సన బాధ్యత ఉండి కూడా.. ఇలా విమర్శలకే 
ఆగిపోవడం ఎంతవరకూ నా్యయం. ఇంతలా ఇర్ పార్టి నాయకులు మాట్్లడుతునానిర్ 
కద వార్ వార్ పంచాయతీలో వార్డీలో్ల ఇంతవరకు ప్రజా సమస్యలను తీరాచేరని ఆత్మ 
పర్శీలన చ్స్కోవాలి. నోట్కొచ్చేనటుటి వాగుతూ ప్రజల హృదయాలు చీకర్ంచ్ స్దిధికి 
జిగదర్ పోతునని మడకశర నియోజకవర్గ రాజకీయాలు ప్రజలు చ్ంతిస్తునానిర్. 
ఇలాంట్ రాజకీయ ప్రకరణలు కులాల మీద దూషణలు లక్ష కోట్లకు అవిన్తిపర్లు ఇర్ 
పార్టిల నాయకులని మడకశరనియోజకవరా్గనికి చ్స్న అభివృదిధి ఏంట్ శూన్యం అని 
ప్రజలే గ్రహించ్ సమయం ఆసననిమంది, ఈ కర్యక్రమంలో ఐట్ విభాగం కోఆర్డీనేటర్. 
ప్రసాద్, మడకశర మండల అధ్యక్షుడు ట్.ఎ శవాజీ, కమిటీ సభు్యలు కుమార్, చంద్ర, 
బలరాం, ప్రవీణ్ కుమార్, నాగార్జున, రాము, దొడడీయ్య, కమిటీ సభు్యలు, నియోజకవర్గ 
జనసైనికులు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

వైసీపీ కాపు ప్రజా ప్రతినిధులు వ్ఖయాలను 
ఖుండుంచిన ఎుంపీటీసీ అనురాధ

శతఘ్ని న్్యస్: వస్పీ ప్రభుత్వంలో ఉనని కపు 
మంత్రులు, పార్లమెంట్ సభు్యలు, శాసన 
సభు్యలు, శాసన మండలి సభు్యలు జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ను విమర్్శంచడానికి 
సమావేశమవడానిని వ్యతిరేకిసూతు ఎంపీటీస్ 
గొల్లపలి్ల అనురాధ మీడియా సమావేశం 
నిర్వహించార్. ముఖ్యమంత్రి జగనో్మహన ర్డిడీ 

కపులకు ఇచ్చేన హామీలను నెరవేరచేలేదని, ప్లకర్డీలు ప్రదర్్శంచ్ నినాదలు చ్సూతు 
నిరసన తెలియచ్సార్ జర్గింది. ఈ కర్యక్రమంలో పలువుర్ నాయకులు మాట్్లడుతూ 
కపు ప్రజా ప్రతినిధులంతా ముందు కపులకు ఇచ్చేన హామీలను అమలు పర్చ్లా మీ 
జగనో్మహనర్డిడీని నిలదీస్ అపు్పడు మాట్లడాలని, ప్రతి సంవత్సరం కపు కరో్పరేషన్ కు 
2000కోట్ల రూపాయిలు జమచ్స్ ఖర్చేపెడతాననని హామీ ఏమందని, అలాగే ఈ డబు్లష్స్ 
కింద కపులకు గత ప్రభుత్వం ఇచ్చేన 5% ర్జరే్వషన్్స ఎందుకు అమలు చ్యడం లేదో 
అడగాలనికోరార్. అదేవిధంగా గత అసెంబీ్ల కపులను బిస్లో్ల చ్రాచేలని ఏకగ్రీవంగా 
తీరా్మనించ్ కేంద్రానికి పంపన తీరా్మనం ఏమదని మీ అధనేతను అడిగి కపు కులానికి 
సమాధానం చపా్పలని డిమాండ్ చ్సార్. అపు్పడు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ప్రశనించండి. అంతే గాని మీ ఇష్టటినుసారం మా నాయకుని పై అవాకులు చవాకులు 
పేలితే చూసూతు ఊర్కోబోమని, రేపు కపుల ఓటు్ల అడగడానికి ఎలా వసాతురో చూసాతుమని 
వార్ని హెచచేర్ంచార్.

కాపులను నిర్లక్ష్య వైఖరలో చూస్తు.. వ్రకి ద్రోహుం 
చేస్తుననా బొత్స తీరును ఖుండుంచిన దారుం అనిత

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టి చ్తూతుర్ 
జిలా్ల ప్రధాన కర్యదర్్శ దరం అనిత 
మాట్్లడుతూ అమరావతి రైతుల పాదయాత్ 
దిగి్వజయంగా కొనసాగుతోంది. ఎక్కడికి 
వెళ్్లనా సా్వగత సతా్కరాలు పూల 
వరాషాలు కుర్పస్తునానిర్. అలుపెర్గని 
వార్ పోరాటంలో ప్రజలంతా కలిస్ 
నడుస్తునానిర్. ముఖ్యంగా ఎస్్స ఎస్టి బీస్ 
మహిళలు పూర్తు మదదేతు తెలుపుతునానిర్. 

ఒక వస్పీ పార్టి తప్ప ఆ పార్టితో పని ఉనని వార్ తప్ప ప్రభుత్వంతో ఏమనా లబిధి 
ఉంటుందని అనుకునేవార్ తప్ప.. మిగతా అందరూ మదదేతిస్తునానిర్. కన్ ఇపు్పడు వస్పీ 
మంత్రులు మాత్ం ఉననిటుటిండి నోర్ పారేస్కుంటునానిర్ ఒకవేళ మూడు రాజధానులు 
కవాలనుకుంటే కోర్టి ఏమి చప్పంది అరథిం చ్స్కోండి. బత్స సత్యనారాయణ గార్ 
ఉతతురాంధ్ర పై దండయాత్ అంట్ర్. కమ్మరావతి అంట్ర్. అసలు ఈయన ఒక మంత్రి 
స్నియర్ మంత్రి గా ఉండి.. ఇంత స్నియర్ నాయకుడిగా ఎలా ఎదిగాడ్ మనందరం 
చూసాం. మర్ ఇపు్పడు కేవలం జగనో్మహన్ ర్డిడీ ఇచ్చే ఈ చ్నని మంత్రి పదవి కోసం 
ఇతని అనుభవానిని మొతతుం ముఖ్యమంత్రి పాదల వదదే తాకటుటి పెటేటిశార్. మీర్ మూడు 
రాజధానులు అంటే ఊర్కోం అంటునానిర్. ఏం చ్సాతుర్ నా్యయమూర్తుల పైన కేస్లు 
వేసాతురా లేద నా్యయమూర్తులు అర్స్టి చ్యమని పోలీస్ కి ముందుగానే చపా్పరా.. ఏం 
చ్సాతుర్..? సార్ ఒకసార్ టచ్ చ్యండి.. టచ్ చ్స్ చూడండి.. ఊర్కే మాట్్లడటం కదు. 
సార్ మీర్ ఒక మంత్రి అందులో స్నియర్ మంత్రి ఉమ్మడి రాష్ట్రాలకు ముఖ్య మంత్రి అరహుత 
ఉనని మంత్రి మీర్.. అదేవిధంగా సోమవారం జర్గిన కపు సమావేశానికి వఎస్ఆర్్సప 
తరఫున హాజరైన మంత్రులో్ల మీర్ ఉనానిర్. ఒక కపు అయి ఉండి కూడా కపులను 
నిర్లక్షష్ వఖర్లో చూసూతు.. ఒక పక్క ద్రోహం చ్సూతు.. కపులకి మరోవపు కపులకి మేము 
ఇది చ్సాతుం, అది చ్సాతుమని చ్లక పలుకులు పలుకుతునానిర్. ఇది మీకు తగదు.. మీర్ 
ఇలా మాట్్లడటం మీకు అవసరమా..? ఇప్పట్కైనా మీర్ ఒక మంత్రి అని గుర్తుపెటుటికొని 
ఒళ్ళు దగ్గర పెటుటికొని మాట్్లడేటపు్పడు మీర్ ఒక కపు అని గుర్తు పెటుటికొని మాట్్లడితే 
బాగుంటుందని జనసేన పార్టి తరపున తెలియజేయడం జర్గింది. వర దానయాుం కొనుగోలు విషయుంలో శుంకర్ గౌడ్ 

కి వినతిపత్ుం అుందుంచిన ఉదయ్ కుమార్ రెడడి
శతఘ్ని న్్యస్: హుసానిబాద్: వర్ దన్యం కొనుగోలు 
విషయంలో గత(2021) సంవత్సరంలో జర్గిన 
అవకతవకలు మళీళు పునరావృతం కకుండా చర్యలు 
తీస్కోవాలని జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
కు సమస్యను తెలియచయ్యడానికి తెలంగాణ, 
హుసానిబాద్ నియోజకవర్గ నాయకులు చ్ట్టి ఉదయ్ 
కుమార్ ర్డిడీ సోమవారం తెలంగాణ జనసేన పార్టి 
ఇంచార్జు నేమూర్ శంకర్ గౌడ్ కి వినతిపత్ం 
మర్యు అందుకు సంబందించ్న వివరములు 
అందచయ్యడం జర్గింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రోడు్ల సమసయాలపై గళమెతితున జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకకుళం జిలా్ల, ఎచచేర్ల నియోజకవర్గం, 
రణసథిలం మండలం జే.ఆర్.పురం గ్రామం నుండి వయా 
రావాడ మార్గం వరకు రోడుడీ వేస్ ఐదు నెలలు అయి్యందో 
లేదో కని రోడు్ల వెంటనే బీటలు వారాయి. ప్రభుత్వం 
సరైన నాణ్యమన మెతల్, తార్ వాడకపోవడం వలన 
ఆతార్రోడుడీ పాడైపోయి.. ఆ రోడుడీ గుంతలమయం 
అయ్యంది. ఈవిషయం తెలిస్ కృష్టణాపురం పంచాయతీ 
జనసేనపార్టి నాయకులు పోటూనిర్. లక్షు్మనాయుడు, గోర్్ల.రామునాయుడు గళమెతాతుర్. 
ఈ సమస్య ప్రభుత్వం పర్గణలోకి తీస్కొని రోడు్ల మరామతుతులు చ్యించ్ వెంటనే 
పర్ష్కర్ంచాలని ప్రభుతా్వనిని కోరార్.

అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుకు ఘన నివ్ళులు
శతఘ్ని న్్యస్: కోనస్మ జిలా్ల, ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం పురస్కర్ంచుకుని 
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహనికి సాథినిక ఆర్య వశ్య కళ్్యణ మండపం నందు 
అమలాపురం జనసేన నాయకులు ఘనంగా నివాళ్లు అర్్పంచార్. ఈ కర్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు స్ధా చ్నాని, గండి సా్వమి, చ్క్కల సతీష్, గొర్తు పవన్ తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

దుగాన పుటటిగ గ్రాముంలో జనసేన ఉచిత మెగా 
వైదయా శిబ్రుం

శతఘ్ని న్్యస్: ఇచాచేపురం, ఉదదేనంలో జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు 
అనుగుణంగా రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రెటర్ తిప్పన దురో్యధన ర్డిడీ ఆధ్వష్ంలో జేమ్్స హాస్పటల్ 
సౌజన్యంతో దుగాన పుటుటిగ జనసేన టీమ్ అధ్యక్షతన దుగాన పుటుటిగ గ్రామంలో ఉచ్త మెగా 
వద్య శబిరం ఏరా్పటు చ్యడం జర్గింది. ఈ కర్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఇచాచేపురం 
జనసేన ఇంఛార్జు దసర్ రాజు మర్యు రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్ బపెలి్ల ఈశ్వర్, రాష్ట్ర 
మత్సష్ కర విభాగ కర్యదర్్శ నాగుల హర్ బెహరా పాల్్గనానిర్. మంగళవారం జర్గిన 
ఈ కర్యక్రమంలో స్మార్ గా 250 పేషంట్ లకి ఉచ్తంగా బీపీ, షుగర్ మర్యు గుండె 
వా్యధ ఈస్జీ పర్క్షలు చ్స్ ఉచ్తంగా మందులు ఇవ్వడం జర్గింది. ఈ కర్యక్రమంలో 
నియోజక వర్గ నాయకులు, వీర మహిళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గనానిర్. పాల్్గనని 

జనసేన తరపున ప్రతీ ఒక్కర్కీ ధన్యవాదములు తెలియజేడం జర్గింది.

న్గమణి కుటుంబానికి మనోధైరాయానినాచిచిన 
ముక్క శ్రీనివ్స్

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖలో పవన్ కళ్్యణ్ వీరాభిమాని ఒక జనసైనికుని చలి్ల ఇ.నాగమణి 
గతంలో ఫైర్ ఆకి్సడెంట్ లో తన శర్రం సగం కలిపోవడం జర్గింది. మంగళవారం 
అనారోగ్యంతో ఫిట్్స ఎకు్కవ అవడంతో మర్యు బాడ్ వీకనిస్ రావడంతో స్ర్యస్ 
కండిషనో్ల హాస్్పటలో్ల జాయిన్ చ్శార్. ప్రాణాలతో కొట్టి మిట్టిడుతునని బాధతురాలికి 
వార్ కుటుంబానిని విజయనగరం జనసేన పార్టి స్నియర్ నాయకులు ముక్క శ్రీనివాస్ 
పరామర్్శంచ్ అనిని రకలుగా ఆదుకుంట్నని హామీ ఇచ్చే ధైర్యం చపా్పర్.

వైసీపీలోని పాలేరు కాపు ఎమె్మలేయా, ఎుంపీ, 
ముంత్రులు కాపులకు రాజాయాధికారుం రానివ్రా?

శతఘ్ని న్్యస్: ఆళ్లగడడీ జనసేన పార్టి కరా్యలయంలో ఆళ్లగడడీ జనసేన నాయకులు మలేర్ 
మల్లయ్య మీడియాతో మాట్్లడుతూ రాజమండ్రిలో పాలేర్ కపు ఎమె్మలే్యలు, ఎంపీలు, 
మంత్రులు ముఖ్యంగా వస్పీ బానిస పాలేర్ కపులైన పేర్ని నాని, అంబట్ రాంబాబు, 
గుడివాడ అమరానిథ్, దడిశెట్టి రాజా, కొటుటి సత్యనారాయణ, బత్స సత్యనారాయణ, 
తోట త్రిమూర్తులు, కపు కర్్పరేషన్ చైర్మన్ అడపా శ్షు సమావేశం ఏరా్పటు చ్స్ 
పవన్ కళ్్యణ్ కపు జాతిని మోసం చ్స్తునానిరని, పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి పదవి 
కోసం కకుండా వేరే ఎవర్నో ముఖ్యమంత్రి చ్యడానికి కపులను వాడుకుంటునానిరని 
నోట్కొచ్చేనటుటి వాగుతుననిటువంట్ వస్పీ పాలేర్ కపులకు సూట్గా ప్రశనించార్.

* కపులను బి స్ లో్ల చ్రాచేలని జగన్ ర్డిడీ ని ఎందుకు డిమాండ్ చ్యడంలేదు?
* కపులకు 5 % ర్జరే్వషన్్స కోసం ప్రభుతా్వనిని ఎందుకు నిలదీయడంలేదు ?
* ప్రతీ సంవత్సరం కపు కర్్పరేషన్ కు 2000 కోటు్ల ఇసాతునని వాగాదేనం చ్స్ ఇంత 
వరకు ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వని ముఖ్యమంత్రిని అడిగే దము్మలేద?
* కపు నేసతుం అర్హులైన కపులందర్కి ఇవా్వలని ముఖ్యమంత్రిని ఎపు్పడైనా అడిగారా?
*కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడ్ అగ్రవరాణాల పేదలకు 10% ర్జరే్వషను్ల కలి్పంచ్న వాట్లో గత 
ప్రభుత్వం కపులకు 5% ఈబీస్ కోట్ కింద ర్జరే్వషను్ల అసెంబీ్లలో బిలు్ల ఆమోదం 
చ్సేతు జగనో్మహన్ ర్డిడీ ప్రభుత్వం వచ్చేన తరా్వత ఆ బిలు్లను రదుదే చ్యడానిని ఈ పాలేర్ 
కపులు జగనో్మహన్ ర్డిడీ గార్ని ఎందుకు ప్రశనించలేదు అపు్పడు మీకు కపు జాతి, కపు 
జాతిలోని నిర్దో్యగ యువత గుర్తుకు రాలేదని ప్రశనించార్?
* కపు కర్్పరేషన్ ఏరా్పటు చ్స్ అనిని కులాలకు ఇచ్చేనటువంట్ సంక్షేమ పథకల 
ర్ణాలను కర్్పరేషన్ కింద చూప కపులు మోసం చ్యడం కద అని కపు 
కర్్పరేషన్ చైర్మన్ అడపా శ్షుని ప్రశనించార్.
* కపు జాతిని ఇలా అనిని విధాలుగా మోసం చ్స్న జగనో్మహన్ ర్డిడీకి వస్పీ ప్రభుతా్వనికి 
వస్పీలోని పాలేర్ కపు ఎమె్మలే్యలు, ఎంపీలు, మంత్రులకు కపులే కకుండా 
అనిని సామాజిక వరా్గలను మోసం చ్స్న వస్ప కి ఓటు్ల అడిగే అరహుత కోలో్పయారని 
ముఖ్యంగా పవన్ కళ్్యణ్ ని వ్యకితుగతంగా దూషిస్తునని పాలేర్ కపు ప్రజాప్రతినిధులకు 
రాబోయే సార్వత్రిక ఎనినికలో్ల డిపాజిటు్ల కూడా రాకుండా చ్సే బాధ్యతను కపు యువత 
తీస్కోవాలని పలుపునిచాచేర్.
* వఎస్ఆర్్సప లో 26 మంది పాలేర్ కపు ఎమె్మలే్యలు, 3 ఎంపీలు, 5 మంది 
శాసనమండలి సభు్యలు ఉండి కూడా కపులను మోసం చ్స్నటువంట్ జగనో్మహన్ ర్డిడీ 
గార్ని ప్రశనించ్ దము్మ లేక, మంత్రి పదవుల కోసం పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వ్యకితుగత జీవితం 
మీద మాట్్లడుతూ బానిస బతుకు బతుకుతునని మీర్ కపు జాతి గుర్ంచ్ మాట్్లడే 
అరహుత కూడా మీకు లేదని వస్పీలో ఉనని పాలేర్ కపులు జగనో్మహన్ ర్డిడీ కి ఊడిగం 
చ్సూతు బానిస బతుకు బతకండి తప్ప కపు జాతిని అంతా తీస్కళ్్ల జగనో్మహన్ ర్డిడీ 
కళళు కింద పెడతామంటే కపు జాతి మిమ్మలను సహించదని హెచచేర్ంచార్.
*పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన పార్టి సాథిపంచ్ంది ఎవర్ పల్లకి మోయడానికి కదని బడుగు 
బలహీన వరా్గలను పల్లకి ఎకి్కంచడానికి వార్ని సామాజికంగా, రాజకీయంగా, 
ఆర్థికంగా ఉననిత సాథినంలో నిలబెటటిడానికన్, పవన్ కళ్్యణ్ వెంట కపులే కకుండా 
ఎస్టి, ఎస్్స, బీస్, మనార్టీ సోదర్లు అండగా ఉనానిరని తెలియజేశార్.
* 2024లో జరగబోయే సార్వత్రిక ఎనినికలో్ల ఆంధ్రప్రదేశో్ల జనసేన జెండా ఎగర 
పోతుందని, పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ముఖ్యమంత్రి కబోతునానిరని తెలియజేశార్.
ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు రాచంశెట్టి వెంకటస్బ్య్య, బావికడి గుర్రప్ప, 
ఆంజనేయులు, చైతన్య, నాగేంద్ర, వెంకటరామయ్య పాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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అధికారుం కోసుం కాపులపై దుంగ ప్రేమ చూపిస్తుననా 
వైసిపి కాపు న్యకులు

శతఘ్ని న్్యస్: ఈరోజు కపులపై ప్రేమ ఉననిటు్ల కపులను 
ఉదదేర్ంచ్నటు్ల కపులను  మభ్యపెట్టి కపుల ఓట్లతో గెలిచ్న 
వస్ప కపు ప్రజాప్రతినిధులు కపు మీట్ంగ్ పెటుటికునానిర్. 
కరణం ఎక్కడ పవన్ కళ్్యణ్ 2024 సార్వత్రిక ఎనినికలో్ల 
ముఖ్యమంత్రి అవుతారో అని బయపడి, ఎలా అయిన పవన్ 

కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి కకుండా ఎలా పవన్ కళ్్యణ్ ని భగనిం చయా్యలని. ఎందుకంటే వీళళుంతా జగన్ 
ర్డిడీ కపాలా కుక్కలు కబట్టి, జగన్ ర్డిడీ కుక్క బిస్కట్లకు వీళ్ళు అలవాటు పడాడీర్ కనుక. ఈరోజు 
వంగవీట్ మోహనరంగాపై దొంగ ప్రేమ చూపస్తునని ఈ కపు జాతి ద్రోహులు ఈ వస్ప పాలేర్ కపు 
నాయకులు. వంగవీట్ మోహనరంగా కుమార్డు వంగవీట్ రాధాని వస్ప అధ్యక్షుడు జగన్ ర్డిడీ 
అవమానపర్చ్నపు్పడు మాట్లడకుండా నోట్లో ఏమి పెటుటికునానిర్ అని అడుగుతునానిను. వంగవీట్ 
రంగాని చంపటం తపు్ప కదు అతను  రౌడి పాము అని పోలిచేన వస్ప నాయకుడు గౌతమ్ ర్డిడీ అననిపు్పడు 
చవులో ఎవర్ది పెటుటికునానిర్. మీ నాయకుడు జగన్ ర్డిడీ గౌతమ్ ర్డిడీ ససె్పనషాన్ చ్స్నటు్ల చ్స్ ససె్పనషాన్ 
ఎతేతుసేతు దనిని  ఖండించకుండా ఎందుకు ఉనానిర్. మీ లాంట్ లుచచేలు వంగవీట్ గార్పై ప్రేమ ఉననిటు్ల  
మాట్లడుతునానిర్ స్గు్గ అనిపంచలేద.కొంతమంది వంగవీట్ రంగాని చంపన పార్టి ట్డిప అనానిర్ . 
మర్ అయితే ఆ పార్టిలో్ల వుననిపు్పడు ఈ విషయం మీకు తెలియద! ఇపు్పడు వస్ప పార్టిలోకి పోయాక 
తెలిస్ంద. నిజంగా చంద్రబాబు రంగాని చంపతే తర్వాత అధకరంలోకి వచ్చేన కంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 
ఎందుకు చంద్రబాబును అర్స్టి చయ్యలేదు, రంగా హత్యలో రాజశ్ఖరర్డిడీ పాత్, కంగ్రెస్ పాత్ ఎంత 
ఉంది. దీని గుర్ంచ్ ఎపు్పడైన ఇప్పట్ వస్ప నాయకులు ప్రశనించారా? ఇది ప్రశనిచకుండా మీ  నంగనాచ్ 
డ్రామాలు అడతారా ఇలాంట్ డ్రామలు ఎవర్ దగ్గర అయిన ఆడండి కపుల దగ్గర కదు అని తెలియజేస్తునని. 
ఇంక కపు ఉద్యమనేత ముద్రగడ పద్మనాభం గుర్ంచ్  మాట్్లడతార్, అస్సలు ముద్రగడ పద్మనాభం 
కపు ఉద్యమానిని పావుగా వస్ప అధకరంలోకి రావడానికి వాడుకుననిది నిజం కద రైలు తగలపెట్టింది 
వస్ప. అనినివేళ్ళు వాళళువపు చూపస్తునానియి. కపు ఉద్యమాని పరోక్షంగా అణిచ్వేస్ ఎంతోమంది 
కపులు జైలు పాలు కవడానికి పరోక్ష కరణం వస్ప అందుకే, ట్డిప అధకరంలో ఉననిపు్పడు కపు 
ర్జరే్వషన్ కు మోగిన గంట జగన్ ర్డిడీ అధకరంలోకి రాగనే నిలచ్పోయింది. కపులపై ఎనలేని ప్రేమ 
ఉననిటు్ల నట్స్తునని వస్ప కపు నాయకులకు నిజంగా కపులపై ప్రేమ ఉంటే కపులకు ర్జరే్వషన్ ఇవ్వను 
అని జగన్ ర్డిడీ అననిపు్పడు ఎందుకు వస్పలో తిర్గుబాటు జెండా ఎగురవెయ్యలేదు తాడేపలి్ల పా్యలెస్ 
పాలేర్ కపు కుక్కలార. మీకు నిజంగా కపులపై ప్రేమ వుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేన సూచన మేరకు 
అగ్రవరణాపేదలకు ఇచ్చేన పది శాతం ర్జరే్వషన్ లో 5 శాతం కపులకు ర్జరే్వషన్ ఇవ్వమను ఈరోజు 
రాషటింలో అగ్ర కులాలో అత్యధకంగా పేదలు వుననిది కపు కులంలోనే ఇవ్వమను మీ నాయకుడు జగన్ 
ర్డిడీని కపులకు ర్జరే్వషన్. కపులకు కర్్పరేషన్ పెట్టి ప్రతి సంవత్సరం కపు కర్్పరేషన్ కు ర్ .2వేల 
కొటు్ల ఇసాతుం అని మాట ఇచ్చే మాట తప్పతే ఇంత వరకు ఆ వస్పలో ఉండే కపు నాయకులు ఎందుకు 
జగన్ ర్డిడీని ఈ విషయంపై ప్రశనించలేదు. మీకు  కపులపై ప్రేమ ఉంద స్గు్గలేని సనానిస్లా్లరా..! మీరా 
కపుల గుర్ంచ్ , పవన్ కళ్్యణ్ గుర్ంచ్, జనసేన గుర్ంచ్ మాట్లడేది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కపులు దదపు 
25శాతం పైగా కపులు ఉంటే 175లో  జగన్ ర్డిడీ కపులకు ఎమె్మలే్య స్టు్ల ఇచ్చేంది కేవలం 28 మందికి 
నా్యయం ప్రకరం కపులకు ఇవ్వలస్న స్టు్ల 40 స్టు్ల పైనే ఇవా్వలి   ఇచాచేరా..? లేదు. రాషటింలో ఉనని 25 
ఎంప స్ట్లలో కపులకు ఇవ్వలస్ంది నా్యయ ప్రకరం 6 స్టు్ల కని  ఇచ్చేంది ముషిటి 3 ఎంప స్టు్ల. వీళ్ళు 
కపులకు  నా్యయం చ్స్తునానిరంటే స్గు్గండాలి ఆ మాట మాట్్లడట్నికి. పవన్ కళ్్యణ్ స్ఎం అయితే 
సంతోషిసాతుం అనానిర్ కద రండి మీకు నిజంగా కపులై ప్రేమ ఉంటే జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ని  
స్ఎం చ్దధిం. మీ నాయకుడు కపుని స్ఎం చయ్యగలడా చయ్యలేడు. రండి తాడేపలి్ల పలి్ల పా్యలేస్ గేటుకు 
కపలా కస్ంది చాలు. కపు కులానిని ఇప్పట్ వరకు జగన్ ర్డిడీకి మీ తాతా్కలిక పదవుల కోసం తాకటుటి 
పెట్టింది చాలని కొటేటి శ్రీహర్ అనానిర్.

కాపు ముంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ ని విమర్శుంచడుం 
మీకే ముంచిద కాదు

శతఘ్ని న్్యస్: పాలకొండ నియోజకవర్గం, 
రాజమండ్రిలో కపు మంత్రుల మీడియా 
సమావేశం ఎందుకు పెట్టిర్? అని పాలకొండ 
నియోజకవర్గ కపు నాయకులు, జనసేన పార్టి 
నాయకులు ప్రశనించార్.? ముఖ్యమంత్రి 
కపులకు అనా్యయం చ్స్తుంటే వస్పీ కపు 
ప్రతినిధులు ఏమి చ్స్తునానిర్? పవన్ కళ్్యణ్ 
మీద అవాకులు చవాకులు పేలుసూతు కపుల 
ఆత్మగౌరవానిని జగన్ ర్డిడీ కళ్ల దగ్గర తాకటుటి 

పెడుతునానిర్. రాజమండ్రిలో వఎస్ఆర్ కంగ్రెస్ పార్టి కపు ప్రతినిధుల సమావేశానిని రాష్ట్ర వా్యపతుంగా 
ఉనని కపులు చీకొడుతునానిర్. కపులను బిస్లో్ల చ్రాచేలని జగన్ ర్డిడీని ఎందుకు డిమాండ్ చ్యడంలేదు? 
కపులకు 5% ర్జరే్వషన్్స కోసం ప్రభుతా్వనిని ఎందుకు నిలదీయడం లేదు. ప్రతీ సంవత్సరం కపు 
కర్్పరేషన్ కు 2000 కోటు్ల ఇసాతునని వాగాదేనం చ్స్ ఇంతవరకు ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వని ముఖ్యమంత్రిని 
అడిగే దము్మలేద? కపు నేసతుం అర్హులైన కపులందర్కి ఇవా్వలని ముఖ్యమంత్రిని ఎపు్పడైనా అడిగారా? 
వస్ప కపు బానిసలా్లరా కపులకు రాజా్యధకరం రానివ్వరా? పాలకొండ నియోజకవర్గం నుండి మేము 
ఒక్కటే చపుతునానిం రాష్ట్రంలో ఉనని యావత్ కపు జాతి పవన్ కళ్్యణ్ వెంటే నడుస్తునానిర్ అనిని చప్పడం 
జర్గింది. ఈ కర్యక్రమంలో పాలకొండ కపు సంక్షేమసేన నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు గొర్్ల మన్మధ రావు, 
మత్స పుండర్కం, పోర్డిడీ ప్రశాంత్, కడగల హర్కృషణా పాల్్గనానిర్.

అనుంత వుంకట్రామిరెడడిపై విరుచుకుపడడి 
బొమ్మన పురుషోతతుమ రెడడి

శతఘ్ని న్్యస్: శంగనమల, 
అనంతపురం జిలా్ల జనసేన పార్టి 
జిలా్ల సంయుకతు కర్యదర్్శ బమ్మన 
పుర్షోతతుమ ర్డిడీ మాట్్లడుతూ 
అనంతపురం అర్న్ ఎమె్మలే్య 
అయినటువంట్ అనంత 
వెంకట్రామిర్డిడీ అనంతపురం 
జిలా్లలో మిమ్మలిని 9 నంబర్ల 
నాయకుడు అంట్ర్. అలాంట్ 
మీర్ పవన్ కళ్్యణ్ ని వీకండ్ 
పొలిటీషియన్ అంటునానిర్. 
ప్రజలతో ఓటు్ల వేయించుకుని 
ఎపు్పడు ఎవ్వర్కి ఇవ్వని 
మెజార్ట్ మీ ముఖ్యమంత్రికి ఇసేతు 
ఎపు్పడు తాడేపలి్ల పా్యలెస్ లో 

పడుకుని నిద్ర లేచ్ ఎపు్పడ్ నెలకొకసార్ బయటకు వచ్చే ముఖ్యమంత్రిని 
ఏమనాలి అది కూడా జనాలో్లకి వచ్చేటపు్పడు పరదలు కట్టి బయటకు 
వచ్చే ముఖ్యమంత్రిని ఏమనాలి జనసేన పార్టి సామాను్యల పార్టి పార్టి 
నడపడానికి ప్రజల కోసం ఆపదలో ఉననివార్కి సాయం చ్యడానికి 
తన సంత కషటింపై బ్రతికే పవన్ కళ్్యణ్ ని విమర్్శంచడం పదదేతి కదు. 
తన సంత డబు్లతో ఆత్మహత్య చ్స్కునని కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు 
సాయం చ్స్తునని మహోననిత వ్యకితు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గార్. 
మీర్ ఎలక్షన్లలో ఇచ్చేన హామీలు అమలు చ్సాము అంటునానిర్ కద 
సంపూరణా మద్య పాన నిషేధం, స్పఎస్ విధానం రదుదే ఇంక చపు్పకుంటూ 
పోతే చాలా ఉనానియి. అధకరం కోసం అడడీ దర్లు తొకే్క మీర్క్కడ 
తన కష్టటిర్జుతం ప్రజలకోసం రైతుల కోసం వెచ్చేంచ్ పవన్ కళ్్యణ్ ఎక్కడ 
అని అనానిర్.

అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుకు 
ఘననివ్ళులర్పుంచిన డాకటిర్ శ్రీధర్ పిలా్ల
శతఘ్ని న్్యస్: పఠాపురం: ఆంధ్ర ప్రజల ఆత్మ గౌరవం కోసం అమరజీవి 
పొట్టి శ్రీరాములు చ్స్న పోరాటం తెలుగు వారందర్కీ సూఫుర్తుదయకం. 
ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణ తా్యగం చ్స్న అమరజీవి పొట్టి 
శ్రీరాములుని స్మర్ంచుకుంటూ, రాష్ట్ర ప్రజల అందర్కీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ సందర్ంగా పఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషుణా హాస్్పటల్ అధనేత డాకటిర్ శ్రీధర్ పలా్ల (ఎండి 
జనరల్ మెడిస్న్) పఠాపురం పటటిణం కోటగుమ్మం సెంటర్ సమీపంలో 
గల శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వర్ కళ్్యణ మండపం వదదేగల అమరజీవి 
పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస్ ఘననివాళ్లర్్పంచడం 
జర్గింది. అనంతరం మీడియాతో మాట్్లడుతూ భాష్టప్రయుకతు 
రాష్రటిలకు బీజం వేస్న వ్యకితు పొట్టి శ్రీరాములు ఆయనతో పాటు ఇతర 
సా్వతంత్్య్ర సమరయోధుల తా్యగాలు ఎంతగానో ప్రేరేపంపజేస్తునానియి. 
దేశంలో భాష్ట ప్రాతిపదికన ఏర్పడిన తొలి రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం. పొట్టి 
శ్రీరాములు తనను తాను సమాజాభివృదిధికి, నిరా్మణానికి పాటుపడే 
కర్యకరతుగా నిర్వచ్ంచుకునేవార్. ఆయనకు రాజకీయాలో్ల చ్రాలనే ఆసకితు 
లేదు. కన్, రాష్ట్ర ఏరా్పటు అనేది రాజకీయ సమస్య. అప్పట్కే అది చాలా 
తీవ్రమన సమస్యగా మార్పోయింది. మహానుభావుల తా్యగాలను మననం 
చ్స్కుంటూ.. వార్ని సూఫుర్తుగా తీస్కుని రాష్ట్ర సంక్షేమం, అభివృదిధి కోసం 
మనమంతా అంకితభావం, నిబదధితతో ముందుకళ్లవలస్న అవసరం 
ఉందని చప్పడం జర్గింది ఈ కర్యక్రమంలో భాగంగా బాలిపలి్ల అనిల్, 
వెలుపల చక్రధర్ రావు, పలానిట్ మధు, బమి్మడి వీరబాబు, బిజెప 
నాయకులు పలా్ల ముతా్యలరావు మర్యు జన సైనికులు పాల్్గనానిర్.

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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అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములుకు ఘన నివ్ళులు
శతఘ్ని న్్యస్: డా. బి ఆర్. ఏ. కోనస్మ జిలా్ల: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం 
పురస్కర్ంచుకుని అవతరణ దినోత్సవ కర్యక్రమం అమలాపురం పురపాలక సంఘ కరా్యలయంలో 
ఘనంగా నిర్వహించడం జర్గింది. కర్యక్రమంలో బాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతే్యక రాషటిం కోసం 
ప్రాణ తా్యగం చ్స్న అమరజీవి పొట్టి శ్రీ రాములు చ్త్ పట్నికి పూల మాలలు వేస్ ఘననివాళ్లు 
అర్్పంచార్. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన కౌని్సలర్్ల గండి దేవి హార్క (7వార్డీ ), గొలకోట్ 
విజయలక్ష్మి (9వార్డీ )పురపాలక కమిషనర్ వి ఐ ప ఐ నాయుడు, డి ఇ క. అప్పలరాజు, తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

కుందరడా గ్రామసమసయాలపై వినతిపత్ుం 
అుందుంచిన పిలా్ల స్నీత

శతఘ్ని న్్యస్: పఠాపురం, గడప గడపకు ప్రభుత్వం కర్యక్రమంలో భాగంగా పఠాపురం మండలం 
కందరడా గ్రామానికి విచ్చేస్న శాసనసభ సభు్యలు ఎమె్మలే్య పెండెం దొరబాబుకు కందరడా 
జనసేన ఎంపీటీస్ పలా్ల స్న్త కందరడా గ్రామసమస్యలపై వినతిపత్నిని ఇచ్చే, గ్రామభివృదిధికి 
సహకర్ంచాలని, ప్రజాసంక్షేమమే ప్రజాప్రతినిధులు లక్షష్ం అని సాథినికంగా ఉననిటువంట్ 
సమస్యలను పర్ష్కర్ంచాలని, కందరడా గ్రామానికి వచ్చేన ఎంపీటీస్ నిధులు, వాట్ విడుదల 
గుర్ంచ్ ఎమె్మలే్య దృషిటికి తీస్కళళుడం జర్గింది.

• గ్రామాభివృదిధికి రావలస్న నిధులు..4,8 వార్డీలో్ల డ్రైన్ వ్యవసథిను మెర్గుపరచ్ చ్నని వరషాం పడిన 
న్ర్ పోయే దర్లేక నిల్వ ఉండి ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతునానిరని దనికి శాశ్వత పర్ష్ట్కరం అయే్య 
విధంగా చూడమని

• 9వ, వార్డీలో స్తరమ చర్వులో 1983నుండి వివిధ ప్రభుత్వలో సథిలాలు ఇలు్ల నిర్్మంచుకుని 
జీవనం సాగిస్తునని వారందర్కీ శాశ్వతంగా వార్కి భూమిహకు్క కలిగేవిధంగా కలెకటిర్, ర్వెన్్య 
అధకర్లతో మాట్్లడి సహకర్ంచాలని,

• 9వ వార్డీ బుడజంగం సోదర్ల వీధలో స్మెంట్ రోడ్ నిరా్మణం,
• 12వ వార్డీ సతెమ్మ తలి్ల గుడి వదదే మెయిన్ రోడ్ రోజు వందల వాహనాలు వెళ్ల మార్గం కవటం 

వల్ల ఆ చ్ననిపాట్ వరాషానికి సముద్రంలాగా మార్న రహదర్ ప్రాంతానిని మరమ్మతులు తక్షణం 
చ్యాలని ఆర్&బి అధకర్లతో మాట్్లడి ప్రమాదలను అడుడీకటటి వేయాలని,

• గ్రామ పార్శుధ్య వ్యవసథిను ప్రతే్యక దృషిటి పెట్టిలని డెంగూ్య, మలేర్యా మహమా్మర్ బార్న 
పడకుండా గ్రామ ప్రజలు కపాడాలని.. వాట్ కోసం చర్యలు తీస్కోవాలని.. అక్కడ యదరధి 
పర్స్థితులను వార్కి ఫోటోలను వార్కి ఇచ్చే సమస్యలను త్వర్తగతిన పర్ష్ట్కరం అయే్యలా 
చూడమని, గ్రామభివృదిధికి సహకర్ంచాలని డిమాండ్ చ్యటం జర్గింది.

ఎక్కడ అయిన్ చరచికు సిదధిుం: 
నిమ్మకాయల రాము

శతఘ్ని న్్యస్: అనంతపురం, 2024 
లో కపులను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా 
ప్రకట్ంచ్ దము్మ ధైర్యం వయసా్సర్ కంగ్రెస్ 
పార్టికి ఉంద. సోమవారం రాజమండ్రిలో 
నిర్వహించ్న వయసా్సర్ కంగ్రెస్ పార్టి కపు 
నాయకుల సమావేశం కపుల అభివృదిధి 
గుర్ంచ్ జర్గింద? కదు ఇది కేవలం పవన్ 
కళ్్యణ్ మీద కపు సామాజికవర్గం అనే ముద్ర 

వేయడానికి ఉదేదేశంచ్న కర్యక్రమం. మీకందర్కీ ఒకటే సవాల్ విస్ర్తునానిం 
ఈ మూడుననిర సంవత్సరాలు కలంలో కపు యువతకి ఉననిత విద్య, ఉదో్యగం, 
వా్యపార అవకశాల, ర్జరే్వషన్్స గుర్ంచ్ మాట్్లడట్నికి నోర్ రాదు ఒక్కడికి 
కూడా. పవన్ కళ్్యణ్ మీద ఏడవమంటే మేము కపులం అని వచ్చేసాతుర్. 
న్తివంతంగా మాట్్లడుకుందం అంటే ఎక్కడ అయినా చరచేకు స్దధిం ఎవరైనా 
కపులకు. కన్సం అన్ని పార్టిల కపు రాజకీయ నాయకులతో చరచేకు ఏరా్పటు్ల 
చ్యండి.
చరచు: ఇచిచున హామీలు – చేసిన పనులు 
స్దధింత పరంగా మాట్్లడమంటే వ్యకితుగత విషయాల జోలికి వచ్చే 
అభ్యంతరకరమనటువంట్ మాటలు మాట్్లడుతూ దూషిస్తుననిది మీ వఎస్ఆర్ 
కంగ్రెస్ పార్టి ఇవాళ ర్ండు చోట్ల ఓడిపోయిన కూడా పవన్ కళ్్యణ్ ఈ రాష్ట్ర 
ప్రజల యొక్క సమస్యల పైన స్పందిస్తునని తీర్ను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ 
గమనిస్తునానిర్. పవన్ కళ్్యణ్ పైన ఈ మధ్యకలంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు 
ఏర్పడిన నమ్మకం తటుటికోలేక ఒక అభద్రత భావంతో వయసా్సర్ కంగ్రెస్ పార్టి 
చ్స్తుననిటువంట్ న్చమన రాజకీయాలకు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కచ్చేతంగా బుదిధి 
చబుతారని ఉమ్మడి అనంతపురం జిలా్ల జనసేన అధకర ప్రతినిధ నిమ్మకయల 
రాము అనానిర్.

సీఐ కిరణ్ కుమార్ రెడడిని సత్కరుంచిన 
పామిడ ముండల జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: పామిడి మండలం: పోలీస్ వ్యవసథి మీద ఉనని అపారమన 
గౌరవంతో ఎందుకంటే జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక కనిసేటిబుల్ 
కుటుంబం నుంచ్ వచాచేర్ కబట్టి ఆ వ్యవసథి అంటే జనసేన నాయకులకు 
అపారమన నమ్మకం మర్యు గౌరవం. అందుకే పోలీస్ వార్ని గౌరవంగా 
ఆహా్వనించటం, గౌరవించుకోవటం వార్ బాధ్యతగా తలంచ్ కొతతుగా బాధ్యతలు 
తీస్కునని స్ఐ కిరణ్ కుమార్ ర్డిడీని పామిడి మండల జనసేన పార్టి తరఫున 
మరా్యదపూర్వకంగా కలిస్ వార్ని శాలువాతో పూలమాలతో సత్కర్ంచ్ 
రాబోవు కలంలో జనసేన పార్టి తరఫున చ్సే ప్రజాపోరాట్లపై సమస్యలపై 
జనసేన చ్పటటిబోయే కర్యక్రమాలకి రాజా్యంగబదధింగా పోలీస్ శాఖ వార్ 
తమ వంతు సహకరానిని అందించ్ రాజా్యంగ విలువలను అలాగే శాంతి 
భద్రతలను కపాడి.. ప్రజలు ఎటువంట్ ఇబ్ందులు లేకుండా ప్రశాంతంగా 
జీవనం కొనసాగించ్లా చర్యలు చ్పట్టిలని గౌరవన్యులైన స్ఐని జనసేన 
పార్టి పామిడి మండల అధ్యక్షుడు ధనుంజయ్ కోరడం జర్గినది. వార్ ఎంతో 
ఆపా్యయంగా రాజా్యంగబదధింగా ప్రజలకు ప్రతిపక్షాలకు మీకు ఉననిటువంట్ 
హకు్కలను కపాడుతూ శాంతిభద్రతలను కపాడుతూ ముందుకు వెళ్ల 
విధంగా మీరందరూ మాకు సహకర్ంచవలస్ందిగా కోరార్. అందుకు 
మా వంతుగా పూర్తుగా రాజా్యంగ విలువలను కపాడడానికి సహకర్సాతుమని 
స్ఐ కు తెలియజేయడమనది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టి పామిడి 
మండల ప్రధాన కర్యదర్్శలు జగదీష్, శ్క్షావలి, ధను క్షత్రియాస్ మర్యు 
కర్యదర్్శలు లాల్ సా్వమి, రాము, ఖాజావళీ ఉరవకొండ, అబుదేల్ మర్యు 
జనసేన పార్టి కర్యకరతులు అభిమానులు పాల్్గనానిర్.
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