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వసైీపీ ఎక్కువ రోజులు అధికారంలో ఉండదు
* వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ప్రతి ఒక్కరు పోరాటం చేయాలి
* ఇప్పటం బాధితులకు ఈ నెల 27న రూ. లక్ష చొప్్పన ఆర్థిక సాయం అందచేయనున్న 
పవన్ కళ్యాణ్
* విజయనగరంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండలా 
మనోహర్
శతఘ్్న న్యాస్: గంటూరు జిల్లా మంగళగిర్ నియోజకవర్ం ఇప్పటం గ్రామంలో 
వైసీపీ దాష్టీకం వలలా ఇళ్లా కూలిచివేతకు గరైన బాధితులకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ 
నెల 27న రూ. లక్ష చొప్్పన ఆర్థిక సాయం అందంచనునా్నరని జనసేన రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు వెలలాడించారు. ప్రజా వయాతిరేకత 
కూడగట్టీకున్న ఈ ప్రభుత్ం ఎకు్కవ రోజులు అధికారంలో ఉండదని, వైసీపీ విముక్త 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పోరాటం చేయాలని పిలుప్నిచాచిరు. ఈ పోరాటంలో 
జనసేన పార్టీ ముందంట్ందని అనా్నరు. మంగళవారం సాయంత్ం విజయనగరంలో 
మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ 
“విజయనగరం జిల్లాలో చాల్ సమసయాలు ఉనా్నయి. జూట్ మిలులాలు మూతపడటంతో 
వేల్ద మంద కార్్మకులు రోడుడున పడాడురు. జిల్లాలో ఏకైక సహకార చక్్కర పర్శ్రమ 
భీమసంగి సుగర్ ఫ్యాకటీర్ ఆధునికీకరణ పేరుతో ప్రభుత్ం గత రండేళ్లాగా మూసేసంద. 
ఏళ్లా గడుసు్తనా్న తోటపలిలా నిరా్సతుల సమసయాలు పర్ష్్కరానికి నోచుకోవడం లేద. 
యువతకు ఉద్యాగ, ఉపాధి అవకాశాలు లేక వలసలు పోతునా్నరు. ప్రకృతి వనరులను 
కొని్న కుట్ంబాలు ద్చుకొని రాష్ట్ర ఖజానాకు నషటీం కలిగిసు్తనా్నయి. వీటని్నంటిపై ఈ 
ఐద రోజులుపాట్ చర్చిసా్తం. క్షేత్సాథియిలో పార్టీ బలోపేతం కోసం జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళల నుంచి అభిప్రాయ సేకరణ చేసా్తం. అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గార్ ఆదేశాల మేరకు నియోజకవరా్ల వార్గా ఈ సమీక్ష నిర్హించి ప్రజా 
సమసయాలపై పోరాడే విధంగా కారయాచరణ సద్ం చేసా్తం. పార్టీ కోసం నిసా్రథింగా పనిచేసే 
జనసైనికులు, వీరమహిళలకు సమీక్షలో పెద్దపీట వేసా్తం.

* 7 లక్షల ఇళ్లా ఏమయాయాయి?
విజయనగరం జిల్లా గంకల్ంలో- రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద జగనన్న కాలనీ నిర్్మసు్తనా్నమని 

వైసీపీ నాయకులు ఊదరగొట్టీరు. ఒకే చోట 12,500 మందకి ఇళలా సథిల్లు ఇసు్తనా్నమని గొప్పలు చెప్్పకొనా్నరు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గత వారం ఇక్కడ పరయాటిసే్త 
కానీ ప్రజలకు అసలు నిజం తెలిస రాలేద. వేల సంఖయాలో ఇళ్లా అని చెపా్పరు. వందల సంఖయాలో కూడా ఇక్కడ కనిపించలేద. భూ సేకరణలో అవినీతి, ఇళలా నిరా్మణంలో 
అవినీతి మాత్ం కనిపిసు్తనా్నయి. లబ్్దారులను బెదర్ంచి కాంట్రాకుటీలు కూడా వైసీపీ నాయకులే తీసుకునా్నరు. రాష్ట్రవాయాప్తంగా 17వేల జగనన్న కాలనీలోలా రూ.లక్ష కోటలాతో 
నిరా్మణం చేసు్తనా్నమని అసంబ్లా సాక్షిగా చెపా్పరు. భూసేకరణ కోసం రూ. 22,500 కోట్లా వెచిచించామని వెలలాడించారు. మొదట్లా 28.10 లక్షల ఇళ్లా నిర్్మసు్తనా్నమని 
ఊదరగొటిటీన పెద్ద మనషులు... తరువాత దానిని సవర్ంచి 21 లక్షల కు తగి్ంచారు. మిగిలిన 7 లక్షల ఇళ్లా ఏమయాయాయో ప్రజలకు సమాధానం చెపా్పలి.

*  జగన్ రడిడు చర్త్ ప్రతి ఒక్కర్కీ తెలుసు
ప్రజాసమసయాలపై జనసేన పార్టీ చేసు్తన్న పోరాట్లు 
చూస తట్టీకోలేక ముఖయామంత్రి జనసేన కాద 
రౌడీసేన అని ఇషటీమొచిచినట్లా మాట్లాడారు. 
వైసీపీ గెలిచాక శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీడియా 
సమావేశం ఏరా్పట్ చేస ప్రజా తీరు్పను గౌరవించి 
ఒక ఏడాద పాట్ వైసీపీని విమర్్శంచమని 
చెపా్పరు. నిరా్మణాత్మక సలహాలు మాత్ం 
ఇసా్తమని వెలలాడించారు. అల్ంటి ఉన్నతమైన 
ఆలోచనలు ఉన్న వయాకి్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. 
అల్ంటి వయాకి్త పెటిటీన పార్టీ జనసేన పార్టీ. జగన్ 
చర్త్ ప్రజలందర్కీ తెలుసు. అల్ంటి వయాకి్త 
జనసేన పార్టీని విమర్్శంచడం హాసాయాస్పదం. 
శ్రీ జగన్ రడిడు అసమర్ పాలనతో రాష్ట్రంలో 
ప్రతి రంగాని్న నాశనం చేశారు. ఆర్థిక రంగం 
కుదేలంద. మహిళలకు భద్రత లేద. యువతకు 
ఉపాధి అవకాశాలు లేవు. పార్శ్రామిక రంగం 
కుంట్పడింద. ముఖయామంత్రి సంత నియోజకవర్మైన ప్లివెందలలో 46 మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలకు పాల్పడాడురు. ఇసుక మాఫియా ఆగడాలతో అన్నమయయా 
డాయాం ప్రమాదం జర్గి 44 మంద మృతుయావాతపడాడురు. మూడు నెలలోలా బాధితులకు ఇళ్లా నిర్్మంచి ఇసా్తమని హామీ ఇచిచిన ముఖయామంత్రి.. ఏడాద అయినా పటిటీంచుకున్న 
పాపాన పోలేద. విజయనగరం జిల్లాలో చాల్ మంద సీనియర్ నాయకులు ఉనా్నరు. రాష్ట్రం సర్నాశనం అవుతుంటే వాళలా అనుభవం ఏమైంద? మన ప్రాంతానికి మనం 
ఏం చేసుకోలేమా అని ప్రశ్నంచుకోకుంటే... జనసేన పార్టీ తప్పక ప్రశ్నసు్తంద. సామానుయాడి గొంతును వినిపించే బాధయాత జనసేన పార్టీ తీసుకుంట్ంద. విజయనగరం 
జిల్లాలో పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి అంచెలంచెలుగా కారయాచరణ సద్ం చేసు్తనా్నం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఆదేశాల మేరకు మండల, జిల్లా కమిటీలు వేసా్తం. నియోజకవర్ 
ఇంఛార్జిలు త్రలోనే నియమిసా్తమని” అనా్నరు. శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గార్కి పార్టీ నేతలు, వీర మహిళలు, కారయాకర్తలు ఘన సా్గతం పలికారు. ఈ కారయాక్రమంలో పార్టీ 
నేతలు శ్రీమతి పాలవలస యశస్, శ్రీ గిరడా అప్పలసా్మి, శ్రీమతి తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్, శ్రీ బాబు పాలూర్, శ్రీ మర్రాప్ సురేష్, శ్రీ వబ్బిన సతయానారాయణ, శ్రీమతి లోకం 
మాధవి, శ్రీ ఆదాడ మోహనరావు, శ్రీ రౌతు సతీష్, శ్రీ మిడతాన రవి, శ్రీ యోగేష్ తదతరులు పాల్్నా్నరు.
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ముఖ్యమంత్రి గత చరిత్ర ఏమిటో తెలుసు... ఆయన కండక్ట్ సరిట్ఫికెట్ జనసేనకు అవసరం లేదు!
* ప్రజలకు మేలు చేయడమే జనసేన పార్టీకి తెలుసు
* సీఎం సభకు వచిచిన మహిళల చునీ్నలు తీయించడం అతయాంత దరదృషటీం
* మహిళలకు ముఖయామంత్రి బేషరతుగా క్షమాపణ చెపా్పలి
* ఈ ప్రభుత్ పాలన మీద ప్రజలంతా విసగిపోయి ఉనా్నరు
* విశాఖ విమానాశ్రయం వద్ద విలేకరులతో మాట్లాడిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్
శతఘ్్న న్యాస్: ‘రాష్ట్ర ముఖయామంత్రి నేపథయాం ఏమిట్.. గత చర్త్ ఏమిట్ 
అందర్కీ తెలుసు. ముఖయామంత్రి పదవి ఆయనకు ముసుగల్ ఉంద. ఈ 
ముఖయామంత్రి చేసన ఘనకారాయాలూ ప్రజలకు తెలుసు. ప్రజల పక్షాన నితయాం 
పోరాడుతున్న వార్కి అవసరం అయ్యా పనులు చేసు్తన్న జనసేన పార్టీకి సీఎం 
కాండక్టీ సర్టీఫిక్ట్ ఏమి అక్కరేలాద’ని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు అనా్నరు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా 
నియోజకవర్ సమీక్షల కోసం మంగళవారం విశాఖపట్నం విమానాశ్రయానికి 
విచేచిసన ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలా 
మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “జనసేన పార్టీ మీద నోటికి వచిచినట్లా ఈ 
ముఖయామంత్రి మాట్లాడటం విడ్డురంగా ఉంద. సంత నియోజకవర్ం 
ప్లివెందలలోన్ పరదాలు కట్టీకోకుండా పరయాటించలేని ఈ సీఎం కూడా 
మా పార్టీ గర్ంచి మాట్లాడుతునా్నరు. ప్రభుత్ చరయాల వలలా కషటీంలో ఉన్న భవన 
నిరా్మణ కార్్మకులకు అండగా నిలబడి వార్ కోసం పోరాటం చేశాం.. డొకా్క 

సీతమ్మ ఆహార కేంద్రాల పేరుతో భోజనం అందంచాం.. ప్రపంచంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధంగా ఆత్మహతయా చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు అండగా నిలబడాడుం.. 
అల్ంటి మా పార్టీ పటలా ముఖయామంత్రి దగజారుడు వాయాఖయాలు ఆయన వయాకి్తతా్ని్న తెలియ చేసు్తనా్నయి. ప్రజలతో, ప్రజల కోసం ఎను్నకోబడిన ముఖయామంత్రి ప్రజలకు కనిపించకుండా, 
పరదాలు కట్టీకొని, బార్కేడులా పెట్టీకొని, దకాణాలు మూయించి వేస మర్ పరయాటనలకు రావడం ఎక్కడా చూడని వింత చరయా. స్్కళ్ళు, కాలేజీలు మూయిసు్తనా్నరు. ప్రజలను దగ్ర్కి 
రానివ్కుండా పర్పాలించడం ఈ ముఖయామంత్రికే చెలులాబాట్. అల్ంటి వయాకి్త జనసేన పార్టీకి సర్టీఫిక్ట్లా ఇవా్లిసిన అవసరం లేద.
* మహిళలను అవమానించడానికి కారకుడు సీఎం
వయావసథిలను నిర్్రయాం చేస్్త బహిరంగ సభలు పెట్టీకొని అదే ప్రభుత్ గొప్పతనంగా ఈ ముఖయామంత్రి భ్రమపడుతునా్నరు. సభకు తీసుకువచిచిన మహిళలను చునీ్నలను సైతం బయటపెటిటీ 
రమ్మనడం అతయాంత దరదృషటీం. ఈ చరయాలు కచిచితంగా వార్ని అవమానించడమే. సభకు మహిళలను బలవంతంగా తీసుకువచిచి, బహిరంగంగా అవమానపర్చిన ఈ ముఖయామంత్రి 
మహిళలకు భేషరతుగా క్షమాపణ చెపా్పలి. చునీ్నలు తీసేయాలి, పెను్నలు పడేయాలి అంటూ నిబంధనలు చెబుతున్న పోలీసులను ఏమి అనగలం. వార్తో ఆ విధంగా వయావహర్ంప 
చేసు్తన్నద ఈ ముఖయామంత్రే. వయావసథిలను వాడుకుంటూ ప్రజలను మభయాపడుతూ పాలన చేసు్తన్న ఈ ముఖయామంత్రి పాలన మీద ప్రజలు తిరగబడేందకు సద్ంగా ఉనా్నరు. గతంలో సీఎం 
సభలో పెను్నలు నిషేధించిన ఈ ముఖయామంత్రి ఇప్్పడు మహిళలను కించపరుస్్త చునీ్నలు కూడా వద్దని చెప్పడం దారుణం.
* ప్రజలంటే భయం
ప్రభుత్ కారయాక్రమాలోలా విపక్షాలపై ఇష్టీనుసారం విమర్శలు చేయకూడదని, నోరు పారేసుకోకూడదనే ఇంగిత జాఞానం ఈ ముఖయామంత్రి కి లేద. ప్రజాధనంతో బహిరంగ సభలు పెటిటీ 
రాజకీయ విమర్శలు చేయడం ఈయనకే చెలిలాంద. దీనిలో పోలీసుల తప్్ప ఉందని మేము భావించడం లేద. పైనుంచి వచిచిన ఆదేశాలి్న వారు పాటిసా్తరు. కచిచితంగా దీనిపై ప్రభుత్ 
పెద్దలు మహిళలకు క్షమాపణలు చెపా్పలి. ఈ ముఖయామంత్రికి ప్రజలంటే భయం.
* వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం వేచి చూసు్తనా్నరు
విజయనగరం జిల్లాలోని సమసయాలపై, క్షేత్సాథియి పర్సథితులపై, అధికార పార్టీ నేతల అవినీతిపై పూర్్తసాథియిలో చర్చించేందకు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ స్చనల 
మేరకు వారం రోజుల పాట్ సమావేశాలు ఉంట్యి. విజయనగరం జిల్లాలోని అని్న నియోజకవరా్ల పర్సథితులను ఈ సందరబింగా సవివరంగా చర్చిసా్తం. ఈ ప్రభుత్ పాలన మీద 
ప్రజలు విసగిపోయి ఉనా్నరు. అసమరథిత, అవినీతితో కూరుకుపోయిన ఈ ప్రభుతా్ని్న ఇంటికి పంపేందకు ప్రజలు ఎదరుచూసు్తనా్నరు. ఉత్తరాంధ్రలో జనసేన పార్టీని బలోపేతం 
చేసేల్, ప్రజా సమసయాలపై పోరాడేల్ పటిషటీమైన ప్రణాళికను సద్ం చేసా్తం. అధికార పార్టీ అరాచకాలకు అనాయాయాలకు ప్రజలు భయపడుతునా్నరు. కచిచితంగా ఎని్నకలోలా మాత్ం ఈ 
ప్రభుతా్నికి తగిన బుద్ చెబుతారు” అనా్నరు.
* మనోహర్ కి ఘన సా్గతం పలికిన విశాఖ నేతలు
ఉత్తరాంధ్ర పరయాటనకు విచేచిసన జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గార్కి విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాల నేతలు ఘన సా్గతం 
పలికారు. ఆయనకు పూలమాలలు, బొకేలతో సా్గతం పలికి, శాలువాలతో సత్కర్ంచారు. సా్గతం పలికిన వార్లో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు శ్రీ కోన తాతారావు, పార్టీ రాష్ట్ర 
ప్రధాన కారయాదర్్శ శ్రీమతి పాలవలస యశస్ని, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ సుందరప్ విజయ్ కుమార్, శ్రీ పరుచూర్ భాస్కరరావు, పార్టీ నాయకులు శ్రీ సందీప్ పంచకరలా, 
శ్రీమతి పసుప్లేటి ఉష్ కిరణ్, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ రాజు, శ్రీ గడసాల అపా్పరావు, శ్రీమతి ఎ.దరా్ ప్రశాంతి, డా.రఘు, డా. మూగి శ్రీనివాస్, శ్రీ పీతల మూర్్త యాదవ్, శ్రీ గంగలయయా, శ్రీ 
దలిలా గోవింద్, శ్రీమతి రేవతి, శ్రీ జి.అప్పలసా్మి తదతరులు ఉనా్నరు.

ఇంటంటకీ వెళ్తూ.. ప్రతి ఒక్కరి 
సమస్యలు తెలుసుకుంటూ..

• ఉండ్రాజవరంలో పవనన్న ప్రజాబాట
శతఘ్్న న్యాస్: 
ఇంటింటికీ వెళ్్త.. 
ప్రజలను పలుకర్స్్త.. 
ప్రజా సమసయాలు 
తె లు సు కు ం టూ . . 
రాష్్రానికి జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ నాయకత్ం 

ఆవశయాకతను చాట్తూ నిడదవోలు నియోజకవర్ంలో పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయాదర్్శ శ్రీమతి ప్రియా సౌజనయా పవనన్న ప్రజాబాట కారయాక్రమాని్న 
నిర్హించారు. ఉండ్రాజవరం మండలం, వెలగదరు గ్రామంలో 
మండల్ధయాక్షులు శ్రీ వీరమలలా బాల్జీ ఆధ్రయాంలో జర్గింద. ఈ 
కారయాక్రమంలో మండల ఉపాధయాక్షులు శ్రీ కాకరలా కరుణ, శ్రీ కొండ 
రావు, శ్రీ నార్్న తాతలు, శ్రీ జవా్ద వినయ్, శ్రీ కైకాల ప్రసాద్, 
శ్రీ కాల్్దర్ మాణికయాం మర్యు నిడదవోలు మండల జనసేన 
నాయకులు, పెరవలి మండలం జనసేన నాయకులు, వెలగదరు 
జనసైనికులు, వీర మహిళల పెద్ద ఎతు్తన పాల్్నా్నరు.

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

పవన్ కళ్యాణ్ ని సీఎం చేయడమే లక్ష్ం: శ్రీమతి కంతిశ్రీ
శతఘ్్న న్యాస్: ఎచెచిరలాలో జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ ఆధ్రయాంలో ఆతీ్మయ 
కలయిక రణసథిలం మండలం బెజిజిప్రం జంక్షన్ లో కార్్తక అన్నసమారాధన కారయాక్రమం 
అటటీహాసంగా జర్గింద. ఈ కారయాక్రమంలో కాంతిశ్రీ మాట్లాడుతూ ఎచెచిరలా నియోజకవర్ంలో 
నాలుగ మండల్ల నాయకులు, కారయాకర్తలు, వీర మహిళలు ఒక్క చోట కలుసుకోవడం 
చాల్ ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. ఇల్గే మనం అంతా కలిస పార్టీ కోసం బాగా కషటీపడి 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ని 2024కి సీఎం చేయడమే లక్షష్ంగా పెట్టీకోవాలని 
జనసైనికులకి పిలుప్నిచాచిరు. ఈ కారయాక్రమం అనంతరం సుభద్రప్రం నుండి చిలకపాలం 
మీదగా ఎచెచిరలా వరకు సుమారు 2000 మంద బైక్ రాయాలీ చేసారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైనికులు భార్ సంఖయాలో పాల్్నా్నరు.

అగ్నిప్రమాద బాధితురాలికి 
ఆర్ధి కసాయం చేసిన అనపర్తి జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: అనపర్్త నియోజకవర్ం: పెదపూడి మండలం మామిడాడ గ్రామంలో అంబేద్కర్ 
కాలనీ ఎసీసిపేటలో మంగళవారం అరథిరాత్రి జర్గిన అగి్నప్రమాదంలో 7నెలల గర్్ణి స్త్రీ మర్యు 

70సంవతసిరాల వృద్రాలి కుట్ంబం ఒక 
చిన్న గడిసలో అగి్నప్రమాదంలో చికు్కకోగా 
దరదృషటీవశాతు్త వృద్రాలు మరణించి పూర్్తగా 
మంటలోలా కాలిపోవడం జర్గింద. పూర్్తగా దగ్ం 
అయిన ఇలులా, కట్టీబటటీలు మాత్మే మిగిలి ఉన్న 
ఆ కుట్ంబానికి విషయం తెలుసుకున్న జనసేన 
పార్టీ అనపర్్త నియోజకవర్ ఇంచార్జి మర్రెడిడు 
శ్రీనివాసరావు ఆదేశాల మేరకు వార్ని పరామర్్శంచి 
అనపర్్త నియోజకవర్ం సమన్యకర్త రావడ 
నాగ రూపాయలు 10,000/- ఆర్థికసాయం 
చేయడం జర్గింద. ఈ కారయాక్రమంలో మామిడాడ 
గ్రామ జనసేన అధయాక్షులు కళ్యాణ్, అశోక్, సుంకర 
బుజిజి వడలామూర్ గోవిందరాజులు, కొండబాబు 
మర్యు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

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


బుధవారం, 23 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ సాధకులు జన సైనికులే
* ఉత్తరాంధ్రలో పార్టీ బలోపేతంపై పూర్్త సాథియి దృష్టీ
* ప్రజా సమసయాల మీద పోరాటమే ఆయుధంగా ముందకు వెళ్్దం
* ఐకయామతయాంగా పార్టీ కోసం కషటీపడదాం
* ప్రభుత్ వైఫల్యాలను ప్రజలకు అరథిమయ్యాల్ వివర్ంచడం మన బాధయాత
* విజయనగరం నియోజకవర్ జనసేన కారయాకర్తల సమీక్ష సమావేశంలో శ్రీ నాదండలా మనోహర్

శతఘ్్న న్యాస్: నీతిగా, నిజాయితీగా, నిబద్తతో పని చేసే 
జనసైనికులే జనసేన పార్టీకి బలం.. వారే మన బలగం. అంతా 
సమష్టీగా ముందకు వెళిలా ప్రజా పోరాట్లతో ప్రజల మద్దతు 
గెలుచుకుందాం. ఈ పోరాటంలో కిందసాథియి కారయాకర్త నుంచి 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ వరకు అందర్కీ అని్న సాథియిలోలా మద్దతు 
ఉంట్ందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు అనా్నరు. ఉమ్మడి విజయనగరం 
జిల్లా నియోజకవరా్ల సమీక్షలో భాగంగా మొదటిగా 
మంగళవారం సాయంత్ం విజయనగరం నియోజకవర్ 
సమీక్ష సమావేశం నిర్హించారు. ఈ సమావేశాని్న జనసేన 
పార్టీ న్తన పంథాలో, జనసేన పార్టీ కోసం కషటీపడిన 
కారయాకర్తలకు, క్రియాశీలక సభయాత్ం చేయించిన వాలంటీరులా, 
వీర మహిళలకు ప్రాధానయామిచేచిల్ నిర్హించింద. పార్టీలో 
క్రియాశీలకంగా ఉన్న సభుయాలను, వాలంటీరలాను, వీర 
మహిళలను ల్టర్ పద్తిలో వేదకపైకి పిలిచి వార్ చేతనే శ్రీ 
మనోహర్ గారు మాట్లాడించారు. నియోజకవర్ంలోని పర్సథితిని 
అడిగి తెలుసుకునా్నరు. సమావేశం ప్రారంభం సందర్ంగా శ్రీ 

మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “ఒకో్క మెట్టీ ఎకు్కతూ బలమైన ఆశయ సాధన ఉన్న వయాకు్తల సమూహంతో జనసేన పార్టీని నిర్్మసు్తనా్నం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఆశయాల దార్లో 
బలంగా పోరాడే యువతను ఇప్పటికే ఒకే దగ్రకు తీసుకువచాచిం. పార్టీ కోసం సీర్యస్ గా కషటీపడండి. కచిచితంగా మీకు పార్టీ గర్్తంప్ ఇసు్తంద. మీ గర్్తంప్ను అడుడుకోవడం 
ఎవర్ తరం కాద. విజయనగరం జిల్లాలో జూట్ మిల్ సమసయాతో పాట్ మైనింగ్, షుగర్ మిల్సి, సహకార సంసథిల మూసవేత వంటి ప్రధానమైన సమసయాలు ఎనో్న ఉనా్నయి. ప్రజలకు 
ఉపయోగపడే సమసయాల మీద నితయాం పోరాడండి. పార్టీ కోసం కచిచితమైన సమయాని్న కేట్యించి ప్రజా సమసయాలను భుజానికి ఎతు్తకొని ముందకు వెళళుండి. పార్టీని క్షేత్సాథియిలో 
బలోపేతం చేయాలి అంటే కచిచితంగా ప్రజల మద్దతు అవసరం. వార్ సమసయాల మీద నితయాం జనసేన పార్టీ గళం ఎతి్తతే ప్రజల మద్దతును కూడగట్టీకోవడం పెద్ద విషయం కాద. 
మనమంతా ఐకయాంగా పోరాడితే కచిచితంగా విజయం సాధయాం. అధికార పార్టీ తీసుకునే ఏ చరయానైనా సమష్టీగా ఎదర్కందాం. మన ఐకయాతను చూస పాలకులు బెదర్పోయ్ల్ పని చేదా్దం. 
చిన్న చిన్న సమసయాలు, వయాకి్తగత అంశాల జోలికి వెళ్లాద్ద. మన లక్షష్ం ఒక్కటే కావాలి... అద శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నాయకత్ంలో పనిచేయడం కావాలి.
 * ఉత్తరాంధ్రపై ప్రధాన దృష్టీ
ఉత్తరాంధ్ర పై జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి ప్రతేయాక దృష్టీ ఉంద. ఈ మూడు జిల్లాలోలా పార్టీకి బలమైన అభిమాన గణం ఉంద. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారంటే ప్రాణం పెటేటీ 
ప్రేమ ఉంద. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలోలా జనసేన పార్టీని పూర్్తసాథియిలో బలోపేతం చేసేందకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పటి నుంచో ఆలోచన చేసు్తనా్నరు. కచిచితంగా ఈసార్ జనసేన పార్టీని 
ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ముఖయాంగా ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో పూర్్త సాథియిలో బలోపేతం చేయాలి. దీనికి నాయకుల చిత్తశుద్, నిబద్త ఎంతో అవసరం. ఉమ్మడి విజయనగరం 
జిల్లాలో ఉన్న ప్రధాన సమసయాలను ముంద గర్్తదా్దం. వాటిని ఎల్ పర్ష్్కరం చేయాలో ఒక ప్రణాళికాబద్ంగా ముందకు వెళ్్దం. కుట్ంబ పాలనలో ఉన్న ఉత్తరాంధ్రను ప్రజా 
పాలనలోకి తీసుకొని వదా్దం. దీనికోసం ప్రతి జన సైనికుడు తన పర్ధిలో బలంగా కషటీపడాలిసిన అవసరం ఉంద. కావాలని రచచిగొటిటీ, జనసైనికులను ఉద్రేకపర్చే చరయాలు అధికార 
పార్టీ నాయకులు చేసా్తరు. అల్ంటి వాటికి ఊర్కి ఆవేశపడకుండా ఆలోచనతో ప్రజాసా్మయా పంథాలో ముందకు వెళ్్దం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని నమి్మ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో జనసేన 
పార్టీ కారయాకర్తలే ఆయన వెంట నిలబడాడురు. ఏ నాయకుడు అయినా కారయాకర్తలను అవమానపర్చేల్ అవహేళన చేసేల్ ప్రవర్్తసే్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు క్షమించరు. ప్రతి కారయాకర్త 
పార్టీ బలోపేతానికి ఎల్ ముందకు వెళితే బాగంట్ంద ఎల్ పోరాడితే మర్ంత ప్రజలకు చేరువవుతాం అన్న విషయాలను కచిచితంగా గర్్తంచండి. పార్టీ ఉన్నతి కోసం మీ విలువైన 
సమయాని్న ఆలోచనలను పంచుకోండి.
* కావాలనే దష్ప్రచారం
జనసేన పార్టీకి రోజురోజుకు ప్రజలోలా పెరుగతున్న ఆదరణ చూస అధికార పార్టీకి వణుకు మొదలంద. ఎల్గైనా జనసేన పార్టీని అణిచివేయాలనే కుట్రలో భాగంగా మరోపక్షంతో 
మనలి్న జత చేస దష్ప్రచారం చేసు్తనా్నరు. వీటిని ఐకయామతయాంగా జనసైనికులు తిపి్పకొట్టీలి. సంక్షేమం సంక్షేమం అంటూ అని్న రంగాలను దబబితీసు్తన్న ప్రభుత్ వైఖర్ని ప్రజలకు 
తెలియజేయాలి” అని అనా్నరు. అనంతరం విజయనగరం నియోజకవర్ పర్సథితులపై వేదకపై ఉన్న వీర మహిళలు, వాలంటీరులా, సాథినిక నేతలతో మాట్లాడించారు. క్షేత్సాథియిలో పార్టీ 
బలోపేతం మీద ఎల్ంటి చరయాలు తీసుకుంటే బాగంట్ంద అన్న విషయాలను తెలుసుకునా్నరు. వాటని్నటిని కారయాకర్తలతో కలస కూరచిని  మనోహర్ నోట్ చేసుకునా్నరు. కచిచితంగా 
ప్రతి కారయాకర్తకు పార్టీలో ప్రాధానయాం ఉంట్ందని ఈ సందర్ంగా  మనోహర్ చెపా్పరు. ఈ సమీక్షలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదర్్శ శ్రీమతి పాలవలస యశస్తోపాట్ శ్రీమతి బ్.రేణుక, 
శ్రీమతి మాతా గాయత్రి,  చంద్రు నాయుడు,  అనిల్,  పిడుగ సతీష్,  రౌతు సతీష్ కుమార్, డా.మురళీ మోహన్,  హుసేసిన్ ఖాన్,  ఆదాడ మోహన్,  వై.చక్రవర్్త,  యోగేష్ తదతరులు 
మాట్లాడారు.

నెట్ట్కలులులో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్యాస్: రాయలసీమలో ఊరూరా జనసేన జండా కారయాక్రమాలు జోరందకునా్నయి. ఆద్ని 
నియోజకవర్ం పర్ధిలో నియోజకవర్ ఇంఛార్జి శ్రీ మలలాప్ప చేతుల మీదగా జనసేన జండా ఆవిష్కర్ంచారు. 
నెటేటీకలులా గ్రామ జనసేన శ్రేణులు ఈ జండా దమె్మను ఏరా్పట్ చేశారు. ప్రజా సమసయాల పర్ష్్కరం కోసం 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పడుతున్న తపన.. ఈ ప్రభుత్ంపై చేసు్తన్న పోరాట్నికి గ్రామ సాథియిలో కూడా ప్రజలు 
ఆకర్షితులవుతునా్నరనడానికి నెటేటీకలులా గ్రామమే నిదర్శనమని ఈ సందర్ంగా శ్రీ మలలాప్ప స్పషటీం చేశారు. 
అంతకు ముంద జండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమానికి విచేచిసన శ్రీ మలలాప్పతో పాట్ పార్టీ నాయకులకు గ్రామం 
మొత్తం ఎదరళిలా మర్ ఘనసా్గతం పలికారు.

గిరిజనుని లాడ్జిని కూలాచాలని నోటీసు జారీ చేయడం సరికదు: సాయిబాబా దురియా
శతఘ్్న న్యాస్: అరకు నియోజకవర్ం: అరకు నియోజకవర్ కేంద్రంలో సోమవారము ఉద్యాగ, వివిధ గిర్జన ప్రజాసంఘాల ఆధ్రయాంలో జర్గిన 
రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ మాజీ ఎంపిటిస సాయిబాబా దర్యా (ఆదవాస సేన సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు) పాల్్నా్నరు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చేతకాని ప్రభుత్ం రాజకీయ నాయకులు గిర్జన చట్టీలు హకు్కలను కాపాడవలసపోయి ప్రభుతా్నికి 
కొము్మకాస్్త గిర్జనులపై కక్ష పూర్తంగా వయావహర్స్్త గిర్జనుడు నిర్్మంచుకున్న ల్డిజిని కూలేచియాలని ప్రభుత్ సంబంధిత అధికారుల దా్రా 
నోటీసు ఇపి్పంచడం ఇద ఎంతవరకు సబబు అని ప్రభుత్ రాజకీయ నాయకులు మీద ధ్జమెతా్తరు. షెడ్యాల్ ప్రాంతంలో గిర్జనులకు పూర్్తగా 
అధికారం ఉంట్ందని చట్టీనికి వయాతిరేకంగా షెడ్యాల్ ప్రాంతంలో మేడలు, మిద్దలు, ర్సార్టీస్ లు మైదాన ప్రాంత వాసులు కడుతుంటే చూస 
చూడనట్లా వయావహర్సు్తన్న ప్రభుత్, రాజకీయ సంబంధిత అధికారులు షెడ్యాల్ ప్రాంతంలో సంబంధం లేని వయాకు్తలను కొము్మ కాసు్తనా్నరే ఇద 

సమంజసం కాదని తెలిపారు. ఎని్నకల ముంద ప్రజలు శ్రేయసుసి కోసమే పనిచేసా్తమని చెపే్ప నాయకులు అధికారం వచాచిక గిర్జనులను మోసపూర్తమైన రాజకీయం వయావహర్సు్తనా్నరని తెలిపారు. ప్రభుత్ం తక్షణమే 
ల్డిజిని కూల్చిలని జార్ చేసన నోటీసును వెనకి్క తీసుకోవాలని ఈ సందర్ంగా డిమాండ్ చేశారు.

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

కరీతూకమాస వనసమారాధన కర్యక్రమంలో 
పాల్గొన్న బత్తూల వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్్న న్యాస్: రాజానగరం: భద్రకాళిసమేత విశ్్శ్రసా్మి ఆలయం 
కోరుకొండ మండలం, బూరుగపూడి గ్రామం నంద జర్గిన కార్్తకమాస 
వనసమారాధన కారయాక్రమంలో పాల్్న్న రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి అక్కడకు విచేచిసన భకు్తలతో 
కరచాలనం చేస్్త మాట్మంతి కలుప్తూ ఆహాలాదంగా జర్గిన ఈ 
కారయాక్రమంలో నాగిరడిడు విషుణు, బదరడిడు దొర, అడాడుల శ్రీను , కట్టీ వీర స్ర్, 

చికి్కరడిడు ముని, ప్రసాద్, అడపా రామకృషణు, తోట అనిల్ వాసు, తేజ, జనసేన నాయకులు, బూరుగపూడి జనసైనికులు పెద్దఎతు్తన పాల్్నా్నరు.

డాకట్ర్ శశికళని మరా్యదపూర్వకంగా కలిసిన 
బత్తూల వెంకటలక్ష్మి

శతఘ్్న న్యాస్: రాజానగరం: సీతానగరం మండలం, రమా నర్సింగ్ హం అధినేత్రి డాకటీర్ శశకళ ని మరాయాద పూర్కంగా 
కలిసన బతు్తల వెంకటలక్ష్మి. ఈ సందర్ంగా బలరామ కృషణు ఏరా్పట్ చేసన అంబులన్సి సేవలు గర్ంచి మాట్లాడుతూ చాల్ 
గొప్ప కారయాక్రమం చేసు్తనా్నరు అంటూ ప్రశంసంచారు.

మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ కు విగ్రహ ప్రతిషట్కు ఆహ్్వనం
శతఘ్్న న్యాస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, రాజానగరం మండలం, కొండగంటూరు గ్రామం నంద 
29-11-2022 మంగళవారం నాడు డా.బాబు జగజీజివన్ రామ్ విగ్రహ ప్రతిషటీకు ముఖయా అతిథిగా 
రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి మర్యు ఐకయారాజయాసమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ 

గరుదత్ ప్రసాద్ ని ఆహా్నించిన గ్రామసు్తలు.

ఉంగుటూరు ఎమ్మార్వోకి జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్్న న్యాస్: ఉంగటూరు, 
రాష్ట్రంలో రైతులు ఆరుగలం 
కషటీపడి పండించిన పంటను 
అము్మకోవాలంటే అధికారుల చుట్టీ 
ప్రదక్షిణ చేయవలస వసు్తందని 

జనసేన పార్టీ ఉంగటూరు నియోజకవర్ ఇనాచిర్జి పతసిమటలా ధర్మరాజు పేరో్కనా్నరు. రైతు 
భరోసా కేంద్రాల చుటూటీ విఆరో్ల చుటూటీ సంచుల కోసం తిరగవలస వసు్తందని. మరో 
పక్క వాతావరణం అనుకులంగా లేకుండా వరషిప్ జలులాలు పడుతూ రైతులను మర్ంత 
ఆంధోళనకు గర్చేసు్తనా్నయి పండిన పంటను వరషిప్ భార్నుండి కాపాడుకోవడం 
కోసం చేల గటలాపైన బరకాలు వేస నిల్ ఉంచుకుంట్నా్నరు. సారా్ ధానయాం అమి్మన 
వెంటనే రైతులకు డబుబిలు రాకపోగా
• వరషి ప్రభావం వలలా తేమశాతం (మాయిశచిర్) నిబంధన లేకుండా ధానయాం సేకర్ంచాలి.
• ధానాయానికి సంచులు మర్యు రవాణా సౌకరయాం వెంటనే కలి్పంచాలి.
• ఆనె్లాన్ పనిచేయకపోయినా రైతుల దగ్ర విజఞాపి్త సీ్కర్ంచి ధానాయాని్న కొనుగోలు 
చేయాలి
• రైతులకి దగ్రలో ఉన్న మిలులాలకే ధానయాం కేట్యించాలి.
• రైతుల దగ్ర ధానయాం తెసుకొన్న వెంటనే కొంత నగధు రైతులకు అంధచేయాలి
• మిలులాల వద్ద ధానయాం త్రగా దగమతి అయ్యాల్గా చరయాలు తీసుకోవాలి.
• ధానయాం సేకరణలో యుద్ద ప్రాతిపదకన చరయాలు చేపట్టీలి
రైతు కనీ్నళ్లా రాష్్రానికి మంచిద కాదని నియోజకవర్ కేంద్రమైన ఉంగటూరులోని 
ఎమా్మరో్కి వినతిపత్ం అందజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో ఉంగటూరు నియోజకవర్ 
రైతులు, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదతరులు పాల్్నా్నరు.

సోమశిల పంచ లింగాల కోన ను 
సందర్్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్యాస్: నెలూలారు జిల్లా జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీపతి రాముతో శ్రీనివాస్ భరత్ 
ఆద్రయాంలో జనసేన నాయకులు పంచలింగాల కోన ను సందర్్శంచడం జర్గింద.ఈ 
సందర్ంగా శ్రీపతి మాట్లాడుతూ సోమశల ని సందర్్శంచడం గొప్ప అనుభూతి 
నిచిచిందని ఈ కోన చాల్ ఆహాలాదకరమైన వాతావరణం పరాయాటకుల ని మంత్ ముగ్దలను 
చేసు్తందని తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రవి ఉదయగిర్, 
కలువాయి మండల జనసేన నాయకులు మను, పార్టీ ప్రధాన కారయాదర్్శ వేణు గడిపాటి, 
తిర్పాలు సతాయాల, శవరాయల్ తోట, నరసంహ రాయల్ తదతరులు పాల్్నా్నరు.

ఉంగుటూరు, నిడమర్రు 
ఎమామార్వోలకు జనసేన వినతి

శతఘ్్న న్యాస్:  పిఠాప్రం 
నియోజకవర్ం, చేబ్రోలు గ్రామం 
నంద జనసైనికుడు తమ్మనప్డు 
వీరబాబు తలిలా అనారోగయాం కారణంగా 
అకాల మరణానికి చింతిస్్త 
పిఠాప్రం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషుణు హాస్పటల్ 
అధినేత డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్ వార్ 
యొక్క కుట్ంబాని్న పరామర్్శంచి 

మనోధైరాయాని్న నింపడం జర్గింద. కుట్ంబ అవసరాల నిమిత్తం 50 కేజీల బ్యయాం 
మర్యు ఆర్థిక సహాయం అందంచడం జర్గింద. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా భూదా్దల 
చంటిబాబు,ఎ.దొరబాబు, ఉలవల శ్రీను, ఉలవకాయల లవరాజు, కృపానందం, 
ఉలవకాయల రామకృషణు మర్యు జనసైనికులు పాల్్నడం జర్గింద.

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

పాము కటుకు గురైన జనసైనికుని పరామరి్శంచిన 
డాకట్ర్ పిలాలు శ్రీధర్

పాము కాటుకు గురై ప్రాణాపాయస్తితి నంచి కోలుకునని సీనియర్ జనసైనికులు ఓరుగంటి పెద్దకాపు 
న పరామర్శంచిన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్్న న్యాస్: పిఠాప్రం నియోజకవర్ం, చేబ్రోలు గ్రామం నంద మన ఓరుగంటి పెద్ద కాప్ 
ప్రజారాజయాం నుండి పార్టీ కోసం పనిచేసు్త జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వం నుండి పార్టీ బలోపేతం 
కోసం అహర్్నశలు కృష్ చేసు్తన్న ఓరుగంటి పెద్దకాప్ ను పాము కరచి.. హాస్పటల్ లో చికితసి 
పంద.. ప్రాణాపాయ సథితి నుంచి కోలుకుని ఇంటికి వచిచిన పెద్దకాప్ని పిఠాప్రం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు శ్రీ విషుణు హాస్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్ పరామర్్శంచడం జర్గింద. 
అనంతరం తన ఆరోగయా పర్సథితిని అడిగి తెలుసుకుని తగిన స్చనలు సలహాలను అందంచడం 

జర్గింద. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా మతసిష్కార నాయకులు పలలాటి బాపన్న దొర, ఇంటి వీరబాబు, రావుల వీరభద్రరావు, పెద్దంటి శవ, గొలలాపలిలా శవ, బుద్ చంటిబాబు, ఏ దొరబాబు, 
మలలాయయా, ఓరుగంటి రాంబాబు మర్యు జనసైనికులు పాల్్నడం జర్గింద.

తమ్మనపూడ్ వీరబాబు కుటుంబాని్న పరామరి్శంచిన 
డాకట్ర్ పిలాలు శ్రీధర్

శతఘ్్న న్యాస్: పిఠాప్రం నియోజకవర్ం, చేబ్రోలు గ్రామం నంద జనసైనికుడు తమ్మనప్డు 
వీరబాబు తలిలా అనారోగయాం కారణంగా అకాల మరణానికి చింతిస్్త పిఠాప్రం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషుణు హాస్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్ వార్ యొక్క కుట్ంబాని్న పరామర్్శంచి 
మనోధైరాయాని్న నింపడం జర్గింద. కుట్ంబ అవసరాల నిమిత్తం 50 కేజీల బ్యయాం మర్యు ఆర్థిక 
సహాయం అందంచడం జర్గింద. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా భూదా్దల చంటిబాబు,ఎ.దొరబాబు, 
ఉలవల శ్రీను, ఉలవకాయల లవరాజు, కృపానందం, ఉలవకాయల రామకృషణు మర్యు జనసైనికులు 
పాల్్నడం జర్గింద.

కపు కరీతూక వనసమారాధన కర్యక్రమంలో పాల్గొన్న 
విడ్వాడ రామచంద్రరావు

శతఘ్్న న్యాస్: తణుకు నియోజకవర్ం, తణుకు పటటీణంలో గల వెంకటేశ్ర థియ్టర్ ఎదరుగా ససైటీ రోడ్ మునిసిపల్ ష్పింగ్ 
కాంపెలాక్సి వద్ద స్ర్్య వంగవీటి మోహన్ రంగా విగ్రహావిష్కరణ మర్యు కాప్ కార్్తక వనసమారాధన కారయాక్రమంలో పాల్్న్న తణుకు 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి విడివాడ రామచంద్రరావు, తణుకు టౌన్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు కొమి్మరడిడు శ్రీనివాస్, తణుకు 
మండలం పార్టీ అధయాక్షులు చికా్కల వేణు ఇరగవరం మండలం పార్టీ అధయాక్షులు ఆకేటి కాశ, తణుకు టౌన్ యూత్ ప్రెసడంట్ తులసీరామ్, 
తణుకు నియోజకవర్ంలో లీగల్ సభుయాడు విజయ్ పంతం నానాజీ, రలులారాయుడు సతీష్ మర్యు దవ్ గ్రామం జనసేన ప్రెసడంట్ చిని్న 
తణుకు నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయాకర్తలు అభిమానులు పాల్్నా్నరు.

రైలే్వసేట్షన్ సమస్యలపై మారా్కపురం జనసేన 
వినతిపత్రం

జనసేన పార్టీ మారా్కప్రం నియోజకవర్ 
ఇంఛార్జి ఇమ్మడి కాశీనాధ్ ఆదేశాల మేరకు 
మారా్కప్రం రైలే్సేటీషన్ సమసయాల పై దక్షిణ 
మధయా రైలే్ జనరల్ మేనేజర్ కు వినతిపత్ం 
అందజేసన మారా్కప్రం జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: మారా్కప్రం: ప్రకాశం జిల్లా, మారా్కప్రం రైలే్సేటీషన్ ను పర్శీలించిన 
దక్షిణ మధయా రైలే్ జనరల్ మేనేజర్ అరుణ్ కుమార్ జైన్ ను కలిస రైలే్సేటీషన్ యొక్క 
పర్సథితుల దృష్టీష్ వినతిపత్ం అందజేసన జనసేన పార్టీ ప్రకాశం జిల్లా ప్రధాన కారయాదర్్శ 
సయయాద్ సాధిక్, జిల్లా కారయాదర్్శ తిరుమలశెటిటీ వీరయయా, జిల్లా సంయుక్త కారయాదర్్శ ఎన్.
వి.సురేష్, జిల్లా ప్రోగ్రామ్ కమిటి సభుయాలు వీర్శెటిటీ. శ్రీనివాసులు, శర్గిర్ శ్రీనివాసులు, 
పేరూర్ రమేష్, జనసేన కారయాకర్తలు.

మత్స్యకరులకి భరోసాగా జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్:  మైలవరం: గత 
కొంతకాలంగా మతసిష్సంపద 
తగ్ ముఖం పడటం వలలా చేపల 
వేటకు వెళ్లా మతసిష్కారులకు సరైన 
చాపలు అనుకున్నంత సాథియిలో 
లభించకపోవడంతో జీవనాధారం 
కోలో్పతున్న సమయంలో జనసేన పార్టీ 
వార్కి అండగా నిలిచింద. మతసిష్కారుల 
దనోతసివం ప్రస్కర్ంచుకొని జనసేన 
పార్టీ ఇబ్రహీంపట్నం అధయాక్షుడు తుమ్మలపాలం ఎంపీటీసీ పోలిశెటిటీ తేజ ఆధ్రయాంలో 
తమవంతు సహాయంగా సుమారు పాతికవేల చేప పిలలాలను మైలవరం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి 
అక్కల గాంధీ చేతుల మీదగా కృషణు నదలో విడుదల చేయడం జర్గింద.. ఈ కారయాక్రమంలో 
జిల్లా కారయావర్ సభుయాలు శ్రీమతి చింతల లక్ష్మీ, గ్రామ అధయాక్షుడు తిరుమల శెటిటీ పవన్, గ్రామ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు చెలులా పూరణుచంద్రరావు, శీలం నరేష్, చెలులా చంటిబాబు మర్యు 
జనసేన పార్టీ కారయాకర్తలు హాజరవ్డం జర్గింద.

సీఎం వాఖ్యలకు దారం అనిత కంటర్
శతఘ్్న న్యాస్: మదనపలిలా: మీరు 
ఎని్నకల సమయంలో ఇచిచిన 
హామీలు నెరవేరచికపోతే మేము 
ప్రశ్నచాము దానికా మేము మీకు రౌడీ 
సేనల్ కనిపించాము మర్ మీరు, మీ 
ఎమె్మలేయాలు మర్యు మీ మంత్రివర్ం 
మీడియా ముందకు వచిచి మాట్లాడిన 
మాటలు, ప్రజలను భయయా భ్రాను్తలకు 
గర్చేస్్త చేసన భౌతిక దాడులను 
ఏమనాలి? అంటూ ముఖయామంత్రి 

వాఖయాలపై జనసేన పార్టీ చితూ్తరు జిల్లా ప్రధాన కారయాదర్్శ దారం అనిత మండిపడాడురు. ఈ 
సందరబింగా అనిత మాట్లాడుతూ మీ ఎమె్మలేయాలు చేసన డ్రైవర్ హతయాను ఏమనాలి?, మీ మంత్రి 
జిప్్ప తీస మహిళకు చూపితే దానికి ఏం పేరు పెట్టీలి..? ఏల పిలవాలి?, మీ ప్రభుత్ం 
హయాంలో ఒక ప్రభుత్ డాకటీరుని బర బర ఈడుచికు పోతే దానిని ఏమనాలి?, మీ సంత 
బాబాయి హతయా వెనుక ఉన్న వార్ని ఇంతవరకు పట్టీకోలేద ఎందకని?, అమల్ప్రంలో 
దాడులు చేసంద ఎవరు?.. వాటిని ప్రోతసిహించింద ఎవరు?, జనసైనికుడిని కొటిటీ చంపింద 
ఎవరు?, ఇప్పటం గ్రామంలో ఇలులా దౌరజినయాంగా కూలగొటిటీ అడుడు వచిచిన వార్ని మీదకు వెళిళు 
దాడులు చేసంద ఎవరు?, ఉత్తరాంధ్రలో మహిళలను బ్రతికి ఉండాగనే మటిటీతో పూడిచిపెటిటీనద 
ఎవరు?, రాజోలులో ప్రజల మీద దాడి చేసంద ఎవరు?, మీ మహిళ మంత్రి మధయావేలు 
వైజాగ్ కుర్రోలలాకి చూపిసే్త దానికి ఏం పేరు పెట్టీలి?, అయాయా మీరు అంద్రప్రదేశ్ లో ఉన్న 
మటిటీని, ఇసుకను యధేచచిగా తవు్కు పోతుంటే.. మీ మంత్రులు, ఎమె్మలేయా, ఇష్టీనుసారంగా 
బూతులుతిడుతుంటే, మీ మహిళ్ ఎమె్మలేయాలు, మంత్రులు వయసులో ఉన్న కుర్రొళళును మధయా 
వేలు చూపించి రచచిగొడుతుంటే, ప్రభుత్ ఉద్యాగలకు అనాయాయం చేసు్తంటే, విదాయారుథిల 
భవిషయాతు్తను అంధకారంలోకి నెటిటీవేసు్తంటే, రైతుల చావులకు మీరు కారణం అయినప్్పడు 
చూస్్త ఉంట్కుంటే, మహిళలపై, పస బ్డడుపై అతాయాచారాలు జర్గిన కూడా వారు ఎవరో 
తెలిసన కూడా మీరు చరయాలు తీసుకోక పోతే ఇంకా ఎనో్న ఎనె్ననో్న అనాయాయాలు, అక్రమాలు 
జరుగతునా్నయని తెలిసకూడా మీరు నోరు మెదపకుండా కూరుచింటే, మేము మీరు వచిచినప్డు 
మీ మీద మేము ఎల్ంటి మాటల దాడులు కూడా చేయలేద. మర్ మేము నిజంగా రౌడీ సేన 
అయి ఉండి ఉంటే మీరు అసలు తిరగగలరా అండి. ఒక్కసార్ ఆలోచించండి గమనించండి 
ప్రజలకి ఏవిధంగా మంచి చేయగలరు అని. గతంలో మీ ఎమె్మలేయాలను ల్కున్నడు కాబటిటీ మాజీ 
ముఖయామంత్రిని మీ ఇషటీం వచిచినట్టీ తిట్టీకొండి. అంతేగానీ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ని 
మర్యు జనసైనికులను మీరు అనడానికి అరుహులు కానే కాదని దారం అనిత మండిపడాడురు.
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జగననని ఒక్కసార్ కళ్ళు తెర్చి చూడనాని ర్డ్లై నా వెయయానని
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ దృష్్టకి పెరమ్ళ్ళపల్లా గ్రామ ప్రజల సమసయూలన తీసుకెళ్తిం
రాష్ట్ర ప్రభుతవోంపై తీవ్ంగా మండిపడిన జనసేన పార్్ట జిల్లా అధయూక్షులు టి.స్.వరుణ్ మరయు రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శ చిలకం మధుసూదన్ రెడిడి
శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీ సతయాసాయి జిల్లా పెనుకొండ నియోజకవర్ం, గోరంటలా మండలం, ప్లేరు పంచాయతీ పెరుమాళళు పలిలా రోడుడు అదా్న్నంగా ఉందని ఇదే రోడుడుపై రోజు 3 కిలోమీటరులా 
విదాయారుథిలు ప్రయాణించాలిసిన పర్సథితి ఉందని కంకరలో 3 కిలోమీటరులా నడవలేం జగన్ మావయయా మాకు రోడుడు వేయండి అంటూ ఇటీవల పేపర్ లో వచిచింద. ఇద చూసన జిల్లా 
అధయాక్షులు టి.స.వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదర్్శ చిలకం మధుస్దన్ రడిడు మంగళవారం గోరంటలాకి విచేచిస విదాయారుథిలతో కలస పాదయాత్గా రోడుడుపై నడచి నిరసన తెలియజేయడం 
జర్గింద. అక్కడ నుండి పెరుమాళళుపలిలా గ్రామ దార్ని సందర్్శంచి గ్రామంలోని ప్రజలు యొక్క కష్టీలను తెలుసుకున్న అనంతరం అనంతరం జిల్లా అధయాక్షులు టి.స.వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయాదరు్శలు చిలకం మధుస్దన్ రడిడు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వాయాప్తంగా కూడా రోడులా అధా్న్నంగా ఉనా్నయని. జగనన్న కళ్ళు తెర్చి చూడనా్న, రోడ్డునా వెయయాన్న జగనన్న ఈ విదాయారుథిలకు 
ఎనా్నళ్లా ఈ కంకర రాళలా చదవులు వెంటనే రోడుడు వేస బసుసి సౌకరయాం కలి్పంచాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతా్నికి డిమాండ్ చేశారు అల్గే జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ందని తెలియజేశారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జిల్లా ఉపాధయాక్షులు అంక్ ఈశ్రయయా, జిల్లా ప్రధాన కారయాదర్్శ పతి్త చంద్రశ్ఖర్, జిల్లా కారయాదర్్శ సురేష్, జిల్లా సంయుక్త కారయాదర్్శ ఆవుకు విజయ్ కుమార్, ముపూ్పర్ 
కృషణు, వెంకటేష్, గోరంటలా మండల అధయాక్షులు సంతోష్, పెనుగొండ టౌన్ అధయాక్షులు లోకేష్, వీరమహిళ్ శ్రీమతి శ్రీదేవి మర్యు నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

రౌడీ పారీట్ మాది కదు…మీదే.. సీఎం వాఖ్యలకు పితాని కంటర్
శతఘ్్న న్యాస్: ముమి్మడివరం: ప్రజా సమసయాలపై నిరంతరం పోరాడుతూ సామానుయాల పక్షాన ఉంట్న్న తమ పార్టీని 
రౌడీ పార్టీ గా ముఖయామంత్రి వాయాఖాయానించడం దొంగే..దొంగ దొంగ..అన్నట్టీ ఉందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల 
కమిటీ సభుయాలు, ముమి్మడివరం నియోజకవర్ ఇంచార్జి పితాని బాలకృషణు విమర్్శంచారు. నరసాప్రం లో జర్గిన 
ప్రపంచ మతయాకార దనోతసివ కారయాక్రమంలో ముఖయామంత్రి జగనో్మహన్ రడిడు జనసేన పార్టీపై చేసన వాయాఖయాలపై ఆయన 
మండిపడాడురు. ముఖయామంత్రి వాయాఖయాలకు గటిటీ కౌంటర్ ఇచాచిరు. మీ పార్టీలోనే దొంగలు, ముఠా కోరులు ఉనా్నరని, మీ 
నాయకులు చేసు్తన్న దాష్టీకాలను ప్రజలంతా గమనిసు్తనా్నరని అనా్నరు. చక్కటి క్రమ శక్షణ తో నడుచు కుంట్న్న తమ 
పార్టీ పై ఇల్ మాట్లాడడానికి నోరు ఎల్ వచిచింద అని ప్రశ్నంచారు. మీ స్ంత బాబాయిని హతయా చేసే్త ద్షులవరో నేటి 
వరకు ఎందకు తేలుచికోలేకపోయారు అనా్నరు. జనసేన పార్టీ అంటే అధికార పార్టీకి భయం పట్టీకుంద అని అనా్నరు. 
ఎవరు ఏమి చేసనా రానున్నద జనసేన ప్రభుత్ం అని, దానిని ఆపడం ఎవర్ వలలా కాద అని బాలకృషణు అనా్నరు.

జనసేన పల్లుబాట పర్యటనలో గర్భన సతితూబాబుకు 
ఎదురైన దృశ్్యలు!!

శతఘ్్న న్యాస్: పాలకొండ 
నియోజకవర్ం: జనసేన పలలాబాట 
పరయాటనలో భాగంగా పాలకొండ 
నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు గర్న. సతి్తబాబు 
మాట్లాడుతూ నాడు నేడు కారయాక్రమాలు 
చేసు్తనా్నమంటూ గొప్పలు చెబుతున్న 

ప్రభుత్ం గొప్పలకే పర్మితమైన 
పార్తీప్రం మనయాం జిల్లా పాలకొండ 
నియోజకవర్ంలో సాథినిక ఎమె్మలేయా 
విశ్సరాయి కళ్వతి స్సథిలమైన 
గ్రామ పంచాయతీలో గల పాపంపేట 
గ్రామంలో ఉన్న మండల పర్షత్ 
ప్రాథమిక పాఠశాల మర్యు అంగన్ 
వాడి కేంద్రం శధిలవసథిలో ఉనా్న 
నేటికీ పటిటీంచుకునే దాఖల్లు లేవు.. 
భయంతో ప్రాణాలు గపె్పట్లా పెట్టీకుని 
స్్కలోలా ఉంట్న్న ఉపాధాయాయులు, 
విదాయారుథిలు. ఎమె్మలేయా సంత గ్రామంలో 
ఇల్ ఉంటే నియోజకవర్ంలో ఇంకా 
ఎంత ఘోరంగా ఉంద్ కనబడుతుంద. 
మేము చేసు్తన్న జనసేన పలలాబాటలో 
ప్రతి గ్రామంలో కనబడుతున్న చాల్ 
దృశాయాలోలా ఇద ఒకటి, తక్షణమే 
ఎమె్మలేయా గారు దీనిపై దృష్టీ పెటిటీ కొత్త 
భవనాని్న నిర్్మంచి విదాయారుథిలకు ఊరట 
కలి్పంచాలని తెలియచేసు్తనా్నం. ఈ 

కారయాక్రమంలో నాయకులు కూరంగి.నాగేశ్రరావు, సతివాడ.వెంకటరమణ, జలులా.
సోముబాబు సాథినిక జన సైనికులు పాల్్నా్నరు.

“రౌడీ సేన” అనడాని్న తీవ్ంగా ఖండ్ంచిన 
గుంటూరు నగర 

జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: గంటూరు, 
జగనో్మహన్ రడిడు నరసాప్రం సభలో 
జనసేన పార్టీని, జనసేన పార్టీ శ్రేణులను 
ఉదే్దశంచి “రౌడీ సేన” అనడం చాల్ 
నీచమైన, హేయమైన చరయాగా తీవ్ంగా 

ఖండించిన గంటూరు నగర జనసేన పార్టీ కారయాదరు్శలు స్ర్శెటిటీ ఉదయ్, పావులూర్ కోటేశ్రరావు, 
బండారు రవీంద్ర, తోట కార్్తక్, సుధా నాగరాజు, తిరుమలశెటిటీ కిట్టీ, మీడియా కో ఆర్డునేటర్ ప్లలాంశెటిటీ 
ఉదయ్. సైకోలకు, గండాలకు, రౌడీలకు జనసేన పార్టీ “రౌడీ సేన” ల్గా కనిపిసు్తంద. భారతదేశ 
చర్త్లోనే నీతి నిజాయితీతో బాధయాతాయుతంగా విలువలతో రాజకీయం చేసు్తన్న ఏకైక పార్టీ జనసేన 
పార్టీ మాత్మే గర్్తంచుకోండి. కౌలు రైతులు నిససిహాయ సథితిలో ఆత్మహతయాలు చేసుకుని చనిపోతే జనసే 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ కషటీపడి సంపాదంచిన సంత నిధులు వెచిచించి ప్రతి కౌలు రైతు కుట్ంబానికి 
లక్ష రూపాయలు ఇచిచి జనసేన పార్టీ ఆదకున్నందకు? రౌడీ సేన అందామా? 30 లక్షల గృహాలు పేద 
ప్రజలకు నిర్్మంచి ఇసా్తము అని గొప్పలు చెప్్పకొని, ఘనమైన పబ్లాసటీ చేసుకొని కనీసం నేటి వరకు 
లక్ష గృహాలు కూడా లబ్్దారులకు ఇవ్లేద. ఈ వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియజేసనందకు రౌడీ సేన 
అందమా? ప్రభుత్ అధికారంలోకి వచిచి నాటి నుంచి నేటి వరకు రాష్ట్రవాయాప్తంగా రోడలానీ్న గంతల మయం 
అయిపోయాయి. గంతలు పడిన రోడలాకు మరమ్మతు్తలు చేయకుండా కనీసం పిడికడు మటిటీ కూడా రోడ్లాకి 
వేయకుండా ప్రజలు ఇబబిందలు పడుతుంటే ఆ వాస్తవాలు ప్రపంచానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేసనందకు 
రౌడీ సేన అందామా? రాష్ట్ర ప్రజలకు తమ సమసయాలు ఎవర్కి చెప్్పకోవాలో తెలియక అయోమయ, దీన, 
హీన పర్సథితిలో ఉంటే వినడానికి నీకు తీర్క లేకుండా ఉనా్నవు. ప్రజావాణి కారయాక్రమం దా్రా జనసేన 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజల సమసయాలు తెలుసుకొని ప్రభుత్ దృష్టీకి తెలియజేసు్తంటే అందకు రౌడీ 
సేన అందామా? రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ప్రజల బాగోగలు వినకుండా వార్ సమసయాలు తీరచికుండా ప్రజలు 
నితాసిహాయిసథితిలో విధి లేక జనసేన పార్టీ వైప్ ఆకర్షితులు అవుతున్నందకు రౌడీ సేన అందామా? 
మీ పార్టీ అధికారంలోకి వచిచినప్్పడు నుంచి రాష్ట్ర ప్రజల సంపదను వనరులు మీరు మీ నాయకులు 
అడుడుగోలుగా ద్చుకుంట్నా్నరు. అందకు జనసేన పార్టీని రౌడీ సేన అందామా? మీ సంత జిల్లాలో 
మీ వయాకి్తగత సా్రథి ల్భ ప్రయోజనాల కోసం అన్నమయయా ప్రాజకుటీ కొట్టీకుపోయి సంవతసిర కాలం 
గడుసు్తంద నిరా్సతులకు ఇంతవరకు మీరు సరైన వసతులు కలి్పంచలేద. మీ సంత నియోజకవర్ం 
ప్లివెందలలో నిససిహాయ సథితిలో రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకుంటే జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
చనిపోయిన ప్రతి కౌలు రైతు కుట్ంబానికి లక్ష రూపాయలు ఇచాచిరు. అందకు రౌడీ సేన అందమా? 
జగనో్మహన్ రడిడు మీరు కనీసం మీ సంత జిల్లాకు నాయాయం చేయలేని నిససిహాయ సథితిలో మీరు ఉన్నందకు 
జనసేన పార్టీ రౌడీ సేన అందామా? వైసపి గండాల ఆగడాలు భర్ంచలేక రాష్ట్ర ప్రజలు బై …బై…. 
బాబాయ్ (వివేక) జగన్ బాబు అంట్నా్నరు. జగనో్మహన్ రడిడు మీరు గాని, మీ వైసీపి నాయకులు గానీ 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గర్ంచి గానీ జనసేన పార్టీ శ్రేణులు గర్ంచి గానీ తప్్పడు మాటలు 
మాట్లాడితే చూస్్త ఊరుకోమని హెచచిర్సు్తనా్నమని అనా్నరు.

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

వీరఘటట్ంలో టీమ్ పిడ్కిలి పోసట్ర్్స తో ప్రచారం

శతఘ్్న న్యాస్: మనయాం జిల్లా, పాలకొండ నియోజకవర్ం, వీరఘటటీం మండలంలో జనసేన పార్టీ టీమ్ 
పిడికిలి పోసటీర్ ఆవిష్కరణ కారయాక్రమం చెయయాడం జర్గింద. ఈ సందరబింగా జనసేన జానీ మాట్లాడుతూ 
పవన్ కళ్యాణ్ పిలుప్ మేరకు వీరఘటటీంలో సాథినిక పోస్టీ ఆఫీస్ ప్రాంతంలో ఆట్లకి టీమ్ పిడికిలి 
పోసటీర్సి కారయాక్రమం నిర్హించడం జర్గింద. యుద్ం మీరు మొదలు పెట్టీరు – మేము ఇక ముగిసా్తం 
ఇక ఎక్కడ తగే్ద లేద అని జనసేన జానీ చెప్పడం జర్గింద. మతసి ప్ండర్కం మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర 
భవిషయాతు్త కోసం ఇంతవరకు తగ్తూ మా అధినేత వచాచిరు కానీ అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిషయాతు్త కోసం 
ఇక అవతలి వాళ్ళు తగా్లి జనసేన పార్టీకి అధికారం ఇవా్లి అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
మండల నాయుకులు కర్నన, సాయి పవన్ వావిలపలిలా భూషణ్ రావు, దతి్త గోపాల్, నీల్ం తిరుపతి రావు 
బ్జేపీ మండల నాయుకులు దేవకీవాడ లక్షష్మణ్ రావు, సరాలాప్ చినా్నరావు పాల్్నా్నరు.

ప్రజా సమస్యలపై పోరాడ్తే రౌడీ ముద్ర వేసాతూరా?: ఆళ్ళ హరి
ప్రజా సమసయూలపై పోరాడినవాళ్్ళ రౌడిలైతే … ప్రజాధనానిని దోచుకుననివాళలాని ఏమంటారు?
ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇనిని ఆరధిక, క్రిమినల్ కేసులునని శాసనసభుయూలు లేరు
ఓటమి కళ్ళముందు కదల్డుతండటంతో వైసీపీ నేతలోలా అలుముకునని నిరాశానిస్ృహలు
వైసీపీ విముకతి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం జనసేన పోరాటం చేసూతినే ఉంటుంది
గుంటూరు జిల్లా జనసేన పార్్ట జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర
శతఘ్్న న్యాస్: గంటూరు: వైసీపీ ప్రభుత్ం చేసు్తన్న అరాచకలతో, దాష్టీకాలతో ప్రజలు పడుతున్న బాధలు వరణునాతీతమని, వైసీపీ దరాగతాలను 
అడుడుకుంటూ ప్రజల పక్షాన పోరాడేవార్ని రౌడీలతో పోలుచితారా అంటూ వైసీపీ నేతలపై గంటూరు జిల్లా జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి 

ఆళళు హర్ మండిపడాడురు. జనసేన పార్టీని రౌడీసేన అంటూ ముఖయామంత్రితో పాటూ వైసీపీ నేతలు వాయాఖాయానించటం వార్లో దాగన్న ఓటమి భయాని్న తెలియయచేసు్తందనా్నరు. 
ఈ మేరకు మంగళవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. దొంగే దొంగా దొంగా అన్నట్లాగా ఫ్యాక్షనిజం, గండాయిజం, ప్రజాధన ద్పిడీ చర్త్ కలిగి జైలు జీవితాలు సైతం 
అనుభవించినవాళ్లా ఇతరులను రౌడీలు అనటంపై ప్రజలు నవు్కుంట్నా్నరనా్నరు. ప్రసు్తత వైసీపీ బడా చోట్ నేతలోలాన్ సాక్షాయాతు్త ముఖయామంత్రితో పాటూ ఎంతోమంద శాసనసభుయాల 
పైనా అవినీతి, క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నద వాస్తవం కాదా అని ప్రశ్నంచారు. నేరాలు తాము చేస వాటిని ఇతరులపై నెటటీడంలో వైసీపీ నేతలు సద్హసు్తలని దయయాబట్టీరు. వైసీపీ పాలనలో 
ఏ ఒక్క వర్ం వారూ ఆనందంగా లేరని, ఉద్యాగలు, వాయాపారులు, సామానుయాలు అందరూ ఈ అరాచక పాలనతో విసగివేసార్ పోతునా్నరనా్నరు. ఇట్వంటి పర్సథితులోలా ప్రజల పక్షాన 
గొంతెతు్తతున్న జనసేన పార్టీ నేతలి్న, జనసైనికులి్న రౌడీలతో పోలచిటం వైసీపీ నేతల నీచతా్నికి నిదర్శనమనా్నరు. ప్రజా సమసయాలపై పోరాడేవాళ్ళు రౌడిలతే ప్రజాధనాని్న ద్చుకుంటూ 
ప్రజల జీవితాలను చినా్నభిన్నం చేసన వాళళుని ఏమంట్రో చెపా్పలనా్నరు. ప్రజాదరణ కోలో్పయి రానున్న ఎని్నకలోలా ఓటమి కళళుముందే కనిపిసు్తండటంతో వైసీపీ నేతలు మతిభ్రమించి 
మాట్లాడుతునా్నరని విమర్్శంచారు. పర్పాలన చేతకాక ఇప్పటికే చర్త్ హీనులుగా మిగిలిపోయారని ప్రజలిచిచిన అధికారాని్న సద్నియోగం చేసుకోవాలని వైసీపీ నేతలకు ఆళళు హర్ 
హితవు పలికారు.

“రౌడీ సేన” అనడం హేయమైన చర్య: షేక్ 
మహబూబ్ మసాతూన్

శతఘ్్న న్యాస్: భారతదేశ చర్త్లోనే నీతి నిజాయితీతో 
బాధయాతాయుతంగా విలువలతో రాజకీయం చేసు్తన్న 
ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ మాత్మే గర్్తంచుకోండి. 
కౌలు రైతులు నిససిహాయ సథితిలో ఆత్మహతయాలు 
చేసుకుని చనిపోతే జనసే అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
కషటీపడి సంపాదంచిన సంత నిధులు ప్రతి కౌలు రైతు 
కుట్ంబానికి లక్ష రూపాయలు ఇచిచి జనసేన పార్టీ 
ఆదకున్నందకు? రౌడీ సేన అందామా? 30 లక్షల 
గృహాలు పేద ప్రజలకు నిర్్మంచి ఇసా్తమని గొప్పలు 

చెప్్పకొని, ఘనమైన పబ్లాసటీ చేసుకొని కనీసం ఇప్పటికీ లక్ష గృహాలు కూడా లబ్్దారులకు 
ఇవ్లేద. ఈ వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియజేసనందకు రౌడీ సేన అందమా? లేక 
ప్రభుత్ అధికారంలోకి వచిచి నాటి నుంచి నేటి వరకు రాష్ట్రవాయాప్తంగా రోడలానీ్న గంతల 
మయం అయిపోయినాయి. గంతలు పడిన రోడలాకు మరమ్మతు్తలు చేయకుండా కనీసం 
పిటికడు మటిటీ కూడా రోడ్లాకి వేయకుండా ప్రజలు ఇబబిందలు పడుతుంటే ఆ వాస్తవాలు 
ప్రపంచానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేసనందకు రౌడీ సేన అందామా? రాష్ట్ర ప్రజలకు 
తమ సమసయాలు ఎవర్కి చెప్్పకోవాలో తెలియక అయోమయ, దీన, హీన పర్సథితిలో 
ఉంటే వినడానికి నీకు తీర్క లేకుండా ఉనా్నవు. ప్రజావాణి కారయాక్రమంలో జనవాణి 
దా్రా జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజల సమసయాలు తెలుసుకొని ప్రభుత్ దృష్టీకి 
తెలియజేసు్తంటే అందకు రౌడీ సేన అందామా? రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ప్రజల బాగోగలు 
వినకుండా వార్ సమసయాలు తీరచికుండా ప్రజలు నితాసిహాయిసథితిలో విధి లేక జనసేన 
పార్టీ వైప్ ఆకర్షితులు అవుతున్నందకు. రౌడీ సేన అందామా? మీ పార్టీ అధికారంలోకి 
వచిచినప్్పడు నుంచి రాష్ట్ర ప్రజల సంపదను వనరులు మీరు మీ పార్టీలో ఉండే నాయకులు 
అడుడుగోలుగా ద్చుకుంట్నా్నరు. అందకు జనసేన పార్టీని రౌడీ సేన అందామా? మీ 
సంత జిల్లాలో మీ వయాకి్తగత సా్రథి ల్భ ప్రయోజనాల కోసం అన్నమయయా ప్రాజకుటీ 
కొట్టీకుపోయి సంవతసిర కాలం పూర్్తన నిరా్సతులకు ఇంతవరకు మీరు వాళలాకు 
ఇసా్తనని నషటీ పర్హారం సరైన వసతులు కలి్పంచలేద. మీ సంత నియోజకవర్ం 
ప్లివెందలలో నిససిహాయ సథితిలో రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకుంటే జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ చనిపోయిన ప్రతి కౌలు రైతు కుట్ంబానికి లక్ష రూపాయలు ఇచాచిరు. 
అందకు రౌడీ సేన అందమా? జగనో్మహన్ రడిడు మీరు కనీసం మీ సంత జిల్లాకు 
నాయాయం చేయలేని నిససిహాయ సథితిలో మీరు ఉన్నందకు. జనసేన పార్టీ రౌడీ సేన 
అందామా? జగనో్మహన్ రడిడు మీరు గాని మీ వసపి నాయకులు గానీ జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గర్ంచి గానీ జనసేన పార్టీ శ్రేణులు గర్ంచి గానీ తప్్పడు 
మాటలు మాట్లాడితే చూస్్త ఊరుకోమని హెచచిర్సు్తనా్నం, ఖబరా్దర్ అని మహా బూబ్ 
మసా్తన్ అనా్నరు.

సమస్యల పరిష్్కరానికి ముఖ్యమంత్రి చర్యలు 
తీసుకుంట్ బాగుంటుంది: జంగాల శివరాం

శతఘ్్న న్యాస్: మదనపలలా, సీఎం సభ ఒక వారం ముందే రోడుడుడుకి ఇరువైప్ల్ 
ఐరన్ బార్కేడులా వేస 
ప్రజలకి ఇబబింద 
పెటటీడం అవసరమా? 
బటన్ నొక్కడానికి 
మ ద న ప ల లా కు 
ము ఖ యా మ ం త్రి 
రావాల్..? ఈనెల 29 
లేదా 30 వ తేదీలలో 

రాష్ట్ర ముఖయామంత్రి 
జగనో్మహన్ రడిడు 
మదనపలలా పరయాటనకు 
రా బో తు నా ్న ర ని 

అనా్నరు. ఈ పరయాటన ప్రజాసమసయాలు పర్ష్్కరానికి కాదని, కేవలం బటన్ నొకే్క 
కారయాక్రమం మాత్మే అని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి చితూ్తర్ జిల్లా ప్రధాన కారయాదర్్శ జంగాల 
శవరాం అనా్నరు. మదనపలిలా నియోజకవర్ంలో దీర్ఘకాలిక సమసయాలు అనేకం ఉనా్నయని 
ముఖయామంత్రి ఈ సమసయాలు తీర్సే్త బాగంట్ందనా్నరు. పటటీణంలో ఉన్న ప్రజా సమసయాల 
పైన అధికార పార్టీ ఏ రోజు కూడా స్పందంచిన పర్సథితి లేదనా్నరు. ముఖయామంత్రి స్పందంచి 
కోటలా రూపాయలతో నిర్్మంచిన చిపి్పలి సమ్మర్ సోటీరేజ్ ట్యాంక్ మరవ పనులను మర్యు 
ఋఆర్.ఓ పాలాంట్ వెంటనే పూర్్త చేస త్రాగనీరు మదనపలలా వాసులకు అందవా్లి. ఈ 
ప్రాంతంలో టమోట్ ఆధార్త పర్శ్రమలు ఏరా్పట్ చేయాలని ధరలు లేని సమయంలో 
రైతులు, పండించిన టమోట్ ప్రభుత్ం కిలో 10 రూపాయలకు కొనాలని, కోమిటి 
వార్ చెరువు అక్రమాలను తొలగించి ఒక పరాయాటక కేంద్రంగా అభివృద్ చేయాలని, 
బహుదాకాలవ ఆక్రమణలు తొలిగించి వాటిపైన వంతెనలను నిర్్మంచాలని, మదనపలలా 
పటటీణంలో అండర్ డ్రైనేజ్ ససటీం తేవాలని, దేశంలోనే పేరుగాంచిన ఏఎంస ఆసు్తలను 
ఆస్పటల్ కాకుండా జగనన్న కాలనీలకు తీసుకోకుండా ఏఎంసీకే ఇవా్లి మర్యు 
ఆరోగయావరం వెలూలారు సీఎంసీ హాస్పటల్ ల్గా చెయాయాలని, ట్రాఫిక్ సమసయా పర్ష్్కరం 
చెయాయాలని, కదర్ రోడ్ నుండి బెంగళ్రు రోడ్ కి బైపాస్ రోడ్ వెయాయాలి. ఇల్ంటి ఎనో్న 
సమసయాలు మదనపలిలా నియోజకవర్ంలో ఉనా్నయని వీటి పర్ష్్కరానికి ముఖయామంత్రి 
చరయాలు తీసుకుంటే బాగంట్ందని అనా్నరు. ప్రజా సమసయాలను పక్కనపెటిటీ కేవలం 
బటన్ నొకే్క కారయాక్రమమే అయితే ప్రజలకు ఒర్గేదేమీ లేదని, ఈ కారయాక్రమం తాడేపలిలా 
పాయాలస్ లోనే ఏరా్పట్ చేసుకోవచచిని అనా్నరు. దీని కోసం కోటలా రూపాయల ప్రజాధనం 
ఖరుచి చేయడం ఎందకనా్నరు.
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