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విశ్వ విద్యాలయాలను 
అధికార పార్టీ  కార్యాలయాలుగా మార్చవద్దు

•ఫ్లెక్సీలతో యూనివర్సీటీని నిింపేయడిం ఏిం సూచిస్తింది?
శతఘ్ని న్యూస్: విశ్వ విద్యూలయాలు విద్యూర్థులను సామాజిక, రాజక్య, ప్రాపించిక 
విషయాలపై చైతనయూవింతులను చేయాలి. అయితే ఆింధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రఖ్యూత విశ్వ 
విద్యూలయాలు ఆ బాధయూతను విస్మర్ించి అధికార పార్టీ కారయూకర్తలను తయార్చేసే పనిలో 
ఉన్నియా అనే సిందేహిం కలుగుతోిందని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటనలో పేర్కొన్నిర్. విశ్వ విద్యూలయాలను అధికార పార్టీ కారాయూలయాలుగా మార్చి వేసి, 
ఆ పార్టీ ముఖయూమింత్రి ఫ్లెక్సీలతో ప్రాింగణాలు నిింపేసిన తీర్ విద్యూర్థు లోకానికి, సమాజానికి 
ఏిం సూచన ఇస్తింది. ఫ్లెక్సీల వలలె పరాయూవరణానికి ఎనలేని హాని కలుగుతుిందని సిందేశిం 
ఇచిచిన వైసీపీ ముఖయూమింత్రికి శుభాకాింక్షలు చెప్పడానికి ఫ్లెక్సీలు కటటీడిం విచిత్ింగా ఉింది. 
తొమ్్మది దశాబాదాలపైబడిన చర్త్ కలిగిన ఆింధ్ర విశ్వవిద్యూలయింలో చోటు చేసుకునని 
పర్ణామాలు ఏ మేరకు ఆమోదయోగయూమైనవి? డా.సర్్వపలిలె రాధాకృష్ణన్, సర్ సి.ఆర్.రెడిడి 
లింటి గొప్పవార్ ఉప కులపతులుగా బాధయూతలు నిర్వర్్తించిన సరస్వతి ప్రాింగణిం ఆింధ్ర 
విశ్వవిద్యూలయిం. ఆ విద్యూవనిం నుించి ఎిందరో మేధావులు వచ్చిర్. అలింటి చోట చిలలెర 
రాజక్యాలు చేసూ్త, పార్టీ ఫ్లెక్సీలు కటిటీించేవాళ్ళు క్లక బాధయూతలోలె ఉింటే ఎలింటి ఫలితాలు 
వసా్తయో అిందరూ ఆలోచిించ్లి. ఆచ్రయూ న్గార్జున విశ్వ విద్యూలయింలోన్ ఇదే పోకడ 
కనిపిస్తింది. విశ్వవిద్యూలయ ఉప కులపతులకు ఆ పార్టీ పటలె ప్రతేయూక ప్రేమ, ముఖయూమింత్రిపై 
అనురాగిం ఉింటే వాటిని ఇింటికి పర్మ్తిం చేసుకొని బాధయూతలు నిర్వర్్తించ్లని మనవి 
చేసు్తన్నిిం. విద్యూర్థులను, చిర్ద్యూగులను ఒతి్తడి చేసి వేడుకలు చేయిించడిం.. బలవింతపు పార్టీ 

మార్్పళళుకు పాల్పడటిం విడిచిపెట్టీలి. విద్యూర్థుల సర్వతోముఖ్భివృదిధికి కృషి చేయాలి. విశ్వవిద్యూలయాల ఖ్తాలోలెని నిధులను ప్రభుత్విం మళలెించుకోవడానినినిలువర్ించి, 
విశ్వ విద్యూలయ అభివృదిధి కోసిం ఉప కులపతులు బాధయూతగా పని చేయాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ హితవు పలికార్.

వైసీపి ప్రభుత్వ నిరంకుశ ధోరణిని నిరసిస్తూ రాజమండ్రి జనసేన ధరానా
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమిండ్రి: పనునిల పేర్తో సామానుయూల 
సధిలలు కబాజులు చేసు్తనని వైసీపి ప్రభుత్వ నిరింకుశ ధోరణిని 
జనసేన పార్టీ తీవ్ింగా నిరసిసూ్త, సామానుయూలకు అిండగా 
రాజమిండ్రి ముసిసీపల్ కార్్పర్షన్ ఆఫీస్ ఎదుర్గా ధరాని 
కారయూక్రమిం నిర్వహిించటిం జర్గిింది. రాష్ట్ర వాయూప్తింగా 
ఖ్ళీ సథులలోలె పనునిలు పేర్తో ఈ ప్రభుత్విం పాల్పడుతునని 
కబాజులకు మర్యు సామానుయూలను బెదిర్సూ్త వార్డి 
సచివాలయాలు కడతాిం అింటూ నోటీసులు జార్ చేసిన 
మునిసీపల్ అధికార్లకు నిరసన తెలియజేసూ్త గుర్వారిం 
జనసేన పార్టీ తూర్్పగోద్వర్ జిలలె అధయూక్షులు కిందుల 

దుర్గేష్, రాజమిండ్రి అర్బన్ నియోజకవరగేిం ఇించ్ర్జు అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ, రాజమిండ్రి కార్్పర్షన్ అధయూక్షులు వై శ్రీను, జిలలె కారయూవరగేిం, జనసేన న్యకులు ఆధ్వరయూింలో రాజమిండ్రి 
మునిసీపల్ కార్్పర్షన్ కారాయూలయిం చేర్కొని నిరసన వయూక్తిం చేయడిం జర్గిింది. అనింతరిం ఈ సమసయూని అకకొడ ఉననిత అధికార్కి వినతిపత్ిం అిందజేయడిం జర్గిింది. ఈ 
కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ తూర్్పగోద్వర్ జిలలె అధయూక్షులు కిందుల దుర్గేష్, రాజమిండ్రి అర్బన్ ఇించ్ర్జు అతి్త సతయూన్రాయణ, నగర అధయూక్షులు వై శ్రీనివాస్, ఇతర జనసేనన్యకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు పెదదా సింఖయూలో పాల్గేన్నిర్. ఈ కారయూక్రమింలో జిలలె కమ్టీ సభుయూలు, న్రాయణ గౌడ్ బోడపాటి రాజేశ్వర్, జామ్ సతయూన్రాయణ, తేజోమూర్్తలు, 
గెడడిింన్గరాజు, రాజమిండ్రి నగర కమ్టీ సభుయూలు, ద్సర్ గుర్న్ధిం, రాజేష్ ఖన్ని గుతు్తల సతయూన్రాయణ, వింకట పైడిరాజు, అలలెింకి న్గేశ్వరావు, షేక్ భాషా, నలలెింశెటిటీ వీరబాబు, 
కప్పల ప్రకాష్, అలలెటి రాజు, సుర్ష్ న్యుడు, ముమ్్మడి భాగయూలక్ష్మి, యింధిం ఇిందిరా, అసూర్ సుధాకర్, వినని వాసు, చలపతి, గుణ్ణిం శాయూింసుిందర్, చక్రాఫణి, చైతనయూ, భాషీర్, కెలలె.
జయలక్ష్మి, పాలిక సతీష్, ఠాగూర్, పివివి సతయూన్రాయణ మర్యు నగర జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు భార్ ఎతు్తన పాల్గేని నిరసన తెలియజేయడిం జర్గిింది.
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రాష్ట్రానికి జనసేనాని నాయకత్వమే శరణ్యం
ఆత్మకూరులో పవననని ప్రజాబాట 40వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూర్: పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమింత్రి చేయాలనని దృఢ సింకల్పింతో, 
ప్రజల ఆశీరా్వదింతో కొనసాగుతునని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమిం, 40వ రోజుకు 
చేర్కుింది. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమింలో భాగింగా గుర్వారిం ఆత్మకూర్ మునిసీపల్ 
పర్ధిలోని యాదవ వీధి, మేదర వీధి, బసాటీిండ్ సింటర్ ప్రాింతాలలో పరయూటిించి ప్రతి ఇింటికి 
జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పించుతూ, జనసేన పార్టీ సిద్ధిింతాలను తెలియజేసూ్త పవననని 
ప్రజాబాట సాగిింది. ఈ ప్రాింత ప్రజల ఇబ్బిందులను తెలుసుకొని జనసేన పార్టీ తరఫున 
తన వింతు కృషి చేసా్తనని ఈ సిందర్ింగా ఆత్మకూర్ నియోజకవరగే ఇన్చిర్జు నలిశెటిటీ శ్రీధర్ 
భరోసా ఇవ్వడిం జర్గిింది. మునిసీపల్ పర్ధిలో అనేక సమసయూలు ఉన్నియని, ముఖయూింగా 
డ్రైనేజీ సౌకరయూిం, వీధి దీపాల వింటి కనీస సౌకరాయూలకు కూడా నోచుకోలేక ప్రజలు తీవ్ 
ఇబ్బిందులకు గురవుతున్నిరని ఈ సిందర్ింగా శ్రీధర్ తెలిపార్. సకల సౌకరాయూలతో, 
ఆత్మకూర్ మునిసీపాలిటీని ఆదర్శ మునిసీపాలిటీగా తీర్చిదిద్దాలింటే ప్రజలిందరూ జనసేన 
పార్టీకి ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని ముఖయూమింత్రి చేయాలని ఈ సిందర్ింగా కోరార్. 
ఈ కారయూక్రమింలో ఆత్మకూర్ జనసేన పార్టీ న్యకులు వింశీ, చింద్ర, సుర్ింద్ర, న్గరాజు, 
భాను, తిర్మల, మదన్, వింకటేష్, హజరత్, తదితర్లు పాల్గేన్నిర్.

ఓటు హకుకును ప్రతి ఒకకురూ వినియోగంచుకోవాలి: అనుశ్రీ సత్యనారాయణ
అనుశ్రీ సతయూనారాయణ ముఖయూ అతిథిగా ఓటు అవగాహనా సదస్్స
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమిండ్రి సిటి, సాథునిక వీటి కాలేజ్ వదదా జనసేన ఆధ్వరయూింలో ఓటు అవగాహన మర్యు నమోదు 
సదసుసీ కారయూక్రమిం నిర్వహిించడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ యువ న్యకులు బయయూపు 
నీడి సూరయూ ఆహా్వనిం మేరకు జనసేన పార్టీ రాజమిండ్రి సిటీ ఇన్చిర్జు అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ ముఖయూ అతిథిగా 
పాల్గేన్నిర్. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లెడుతూ ఓటు హకుకొ అనేది చ్ల విలువైనది ఓటు హకుకొ ప్రతి ఒకకొరూ 
వినియోగిించుకోవాలని, విద్యూర్థులకి సూచిించ్ర్. ఈ కారయూక్రమింలో ప్రధాన కారయూదర్్శలు పైడిరాజు, నలలెింశెటిటీ 
వీరబాబు కారయూదర్్శ వినని వాసు, జాయిింట్ సక్రెటర్ దేవకివాడి చక్రపాణి, జనసేన వీరమహిళ కళ్యూణి సాయి, వికటీర్ 
వాసు, సూరయూ మ్త్ బృిందిం, జనసైనికులు ఈ కారయూక్రమింలో పాల్గేని విజయవింతిం చేశార్.

రావూరి చెన్నకేశవ కుటుంబాన్్న పరామరి్శుంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలిలెగూడిం: పెింటపాడు మిండలిం జనసేన పార్టీ ప్రచ్ర కారయూదర్్శ కె.పెింటపాడు 
గ్రామిం రావూర్ చెననికేశవ ఇటీవల అన్రోగయూింతో మరణిించడిం జర్గిింది. గుర్వారిం వార్ యొకకొ పెదదా 
కారయూిం కారయూక్రమానికి పాల్గేని వార్కి నివాళ్లర్్పించి ఆ కుటుింబానికి తాడేపలిలెగూడిం నియోజకవరగేిం 
జనసేన పార్టీ ఇించ్ర్జు బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 100000(లక్ష రూపాయలు) ఆర్థుక సాయిం చేశార్. మర్యు 
నరసాపురిం జనసేన న్యకులు చ్గింటిమురళీకృష్ణ(చినని) 20000 రూపాయలు ఆ కుటుింబానికి 
అిందిించ్ర్. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లెడుతూ చెననికేశవ మృతి పార్టీకి తీరని లోటుని అలగే ఆ 
కుటుింబానికి జనసేన పార్టీ ఎపు్పడు అిండదిండగా ఉింటుిందని ఆయన తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్రమానికి 
నియోజకవరగే జనసేన న్యకులు అడబాల న్రాయణమూర్్త, పులలె బాబి, కసిరెడిడి మధులత, గుిండుమోగుల 
సుర్ష్ మద్దాల మణికుమార్, అడడిగరలె సూర్, అడబాల మురళ, పెనుబోతుల సమలమ్మ మర్యు జన 
సైనికులు పాల్గేన్నిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజలే స్వచ్ందంగా పవన్ కళ్్యణ్ నాయకత్్వనినా కోరుకుంటునానారు: బత్తూల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరిం: కోర్కొిండ మిండలిం, నిడిగటలె గ్రామింలో ‘జనిం కోసిం జనసేన మహా పాదయాత్’ 42 వ రోజు భాగింగా ప్రజలతో ఈరోజు ప్రజలతో మమేకమవుతూ 
జనసేన విధివిధాన్లను వివర్సూ్త ముిందుకు సాగుతూ ఈసార్ జనసేన పార్టీకి అవకాశిం ఇవా్వలని అభయూర్థుించిన రాజానగరిం నియోజకవరగేిం జనసేన పార్టీ న్యకురాలు శ్రీమతి 
బతు్తల వింకటలక్ష్మి ఈ కారయూక్రమింలో ప్రజల స్వచ్ిందింగా ఈసార్ పవన్ కళ్యూణ్ కి అవకాశిం ఇసా్తమని, వింకటలక్ష్మి కి హారతులు పటటీడిం విశేషిం. ఈ కారయూక్రమింలో ఉమ్మడి 
తూర్్పగోద్వర్ జిలలె జాయిింట్ సక్రెటర్ మెడిశెటిటీ శివరాిం, అడబాల అదివిష్్ణ, భూపాలపటనిిం సర్పించ్ గులిలెింకల లోవరాజు, మదిదారెడిడి బాబులు, నలలె దురాగేప్రసాద్ ఇతర న్యకులు, 
జనసైనికులు పాల్గేన్నిర్.

యజ్ుంలా సాగుతున్న జనసేన శ్రమదానుం..
అనంతపురం అర్బన్ ఇంచార్జ్ టీసీ వరుణ్ ఆధ్వరయూంలో జనసేన శ్రమదానం 7వ రోజు కారయూక్రమంలో 
భాగంగా ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో ప్రధాన రోడ్ల మరమ్మత్తులు …
జనసేన శ్రమదానంలో భాగంగా నారాయణపురం పంచాయతీ, ఏ.ఎస్.ఆర్ నగర్ లో రోడ్ల మరమ్మత్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫూర్తుతో…7వ రోజు నారాయణపురం పంచాయతీలోని పలు వారుడులలో 
గంతల రోడ్లకు జనసేన శ్రమదానం
నారాయణపురం పంచాయతీ, ప్ంతాలో్ల డ్రైనేజీ, విద్యూత్, మంచినీటి సమసయూలపై ప్రశనించిన నాయకులు
అంగనా్వడి భవనంలో చినానిరులకు, గర్భిణీ స్త్రీలకు మంచి పౌష్టిక ఆహారం అందంచాలి.. జనసేన డిమండ్
ప్రజా సమసయూలు గాలికి వదలేసేస్తురా… మీకు చేతకాకపోతే గద్దె దగండి
అనంతపురం అర్బన్ ఇంచార్జ్ & జిల్్ల అధయూక్షులు టి.సి.వరుణ్
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురిం, న్రాయణపురిం పించ్యతీలో గుర్వారిం అర్బన్ ఇించ్ర్జు , జిలలె అధయూక్షులు 

టి.సి.వర్ణ్ ఆద్వరయూింలో జనసేన న్యకులు ఏ.ఎస్.ఆర్, గోపాల్ నగర్ పర్ధిలోని గుింతల రహద్ర్లకు మరమ్మతు్తలు చేసి.. అనింతరిం పలు సమసయూలైన విదుయూతు్త, మించి నీర్, 
అింగడివాడి భవనింలో చిన్నిర్ల మర్యు గర్్ణీ స్త్రీలకు పౌషిటీక ఆహారిం యొకకొ వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నిర్. ఈ సిందర్బింగా నగర అధయూక్షులు పొదిలి బాబురావు, జిలలె 
ఉపాధయూక్షులు అింకె ఈశ్వరయయూ మీడియాతో మాట్లెడుతూ.. పార్శుదధి సమసయూలతో, డ్రైనేజీ వయూవసథు అస్తవయూస్తింగా ఉననిదని 2వ వార్డి లోలెని అింగన్్వడి భవనింలో విదుయూతు్త సర్గా 
లేకపోవడింతో పాటుగా ప్రతి వీధిలోన్, డ్రైనేజీలు, కుళ్ళునీర్, చెత్త చెద్రాలతో పేర్కుపోయి ద్మలు బెడదతో ప్రజలు అలలెడిపోతున్నిరని. ప్రజా సమసయూలు మీర్ గాలికి వదిలేసిన్రని. 
ఏన్డైన్ వార్డిలోలె ప్రజా సమసయూలను తెలుసుకోవడానికి తిర్గారా అని వైసిపి ప్రజా ప్రతినిధులను నిలదీశార్. కేవలిం ఓటులె కోసమే వసా్తరని. ప్రజలకు సమసయూ వసే్త, కింటికి కనిపిించని 
న్యకులు మీర్.. పర్పాలన సాగిించేదని ఇలింటి దౌరా్గయూమైన పర్పాలన ఎననిడూ చూడ లేదని, వార్డిలోని సాథునిక ప్రజలు ఇబ్బిందులు పడుతున్నిరని తెలియజేశార్. అనింతరిం 
ఏ.ఎస్.ఆర్ నగర్ ప్రాింతాలలో శిధిలమైన రహద్ర్లకు అనింతపురిం అర్బన్ ఇించ్ర్జు & జిలలె అధయూక్షులు టీ.సీ.వర్ణ్, న్యకులు, జనసైనికులు కలసి ఎర్రమటిటీ వేసి గోతులను 
పూడిచి చదును చేశార్. ఈ కారయూక్రమింలో నగర ఉపాధయూక్షులు జకికొరెడిడి ఆదిన్రాయణ, నగర ప్రధాన కారయూదర్్శలు మేదర వింకటేశులు, ద్రాజ్ భాష, జిలలె సింయుక్త కారయూదర్్శలు 
విజయ్ కుమార్, ముపూ్పర్ కృష్ణ, నగర కారయూదర్్శలు విశ్వన్థ్, మురళ, లల్ సా్వమ్, సింపత్, నగర కారయూదర్్శలు వింకటరమణ, ఆకుల అశోక్, పవన్, కారయూక్రమాల కమ్టీ సభుయూలు 
సింతోష్ కుమార్ మర్యు న్యకులు రామో్మహన్, చిర్, పవనిజిం రాజు, వడేడి వింకటేష్, మళీలె, నౌషాద్, మర్యు రూప మార్శెటిటీ, తదితర్లు పాల్గేనడిం జర్గిింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అంబటి రాంబాబు పై మండిపడ్డ జనసేన నాయకులు డా. పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్:  పిఠాపురిం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై మింత్రి అింబటి రాింబాబు చేసు్తనని వాయూఖయూలను 
తీవ్సాథుయిలో ఖిండిించిన పిఠాపురిం నియోజకవరగేిం జనసేన న్యకులు శ్రీ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిలలె శ్రీధర్. 
మింత్రి అింబటి రాషా్రానికి ఒక కుింపటి అని మింత్రిగా అింబటి రాింబాబు ఇర్గేషన్ శాఖకు చేసిింది ఏమీ లేదు అని 
ముఖయూమింత్రి జగనో్మహన్ రెడిడి మెపు్ప కోసిం మింత్రి అింబటి రాింబాబు పవన్ కళ్యూణ్ పై వాయూఖయూలు చేసు్తన్నిడని ఈ 
సిందర్ింగా డాకటీర్ పిలలె శ్రీధర్ తీవ్సాథుయిలో మిండిపడాడిర్. మొనని కౌలు రైతు భరోసా యాత్లో పవన్ కళ్యూణ్, ఆయన 
సింత డబు్బని చనిపోయిన కౌలు రైతుకి లక్ష రూపాయలు చొపు్పన ఇవ్వడానికి సతె్తనపలిలెలో మీటిింగ్ పెట్టీర్. ఆయన 
అకకొడ ర్పు చూడిండి వైసీపీ గాడిదలు మళీలె కూసా్తయి అనగానే అింబటి రాింబాబు గుమ్మడికాయల దింగ ఎవరింటే 
భుజాలు తడుముకుననిటుటీ అిందర్కింటే ముిందు నేనున్నిను గాడిదల అననిటులె మీడియా ముిందుకు వచిచి కూయడిం 
మొదలుపెట్టీడు. పవన్ కళ్యూణ్ దేని గుర్ించి మాట్లెడిన్ అది మాకే వర్్తసు్తింది అననిటులె తీసుకుింటున్నిర్. మొననిటికి 
మొనని ఊపిర్ తీసుకో పాయూకేజీ తీసుకోకు, మేిం గాడిదలిం కాదు మీర్ గాడిదలు అననిటులె చెపు్పకొచ్చిర్. వారిం రోజులు 
ఆపి బిండి ర్జిసే్రాషన్ నింబర్ వదిలర్ ఈ వారిం రోజులు మీర్ రోడుడి మీదికి వచిచి ప్రజల ముిందుఅబాసుపాలయాయూర్. 
నినని కూడా పవన్ కళ్యూణ్ పూర్్త ఆధారాలు పకకొన పెటుటీకుని మాట్లెడార్. రెిండుననిర లక్షలు మీర్ తీసుకున్నిరని 
ఆయన ఏద్ నోటికి వచిచిింది చెపే్పసారనుకొని రోడుడి ఎకేకొశార్ చేసాను అని నిరూపిసే్త రాజీన్మా చేసా్తనని అన్నిర్. 
బాధితురాలు స్వయింగా వచిచి చెపి్పింది రెిండుననిర లక్షల మీర్ అడిగారని వైస్ చైర్మన్ సాింబశివరావు పేర్తో సహా 
మొత్తిం చెపి్పింది ఎకకొడ మీ రాజీన్మా అని జనసేన పార్టీ నుించి అడుగుతున్నిను అింటూ అింబటి రాింబాబు మీద ఫైర్ 
అయిన డాకటీర్ శ్రీధర్. అదేవిధింగా మీర్ జగన్ మోహన్ రెడిడి ఇచిచిన స్కొరిప్టీ పటుటీకుని వచిచి కావాలనే పవన్ కళ్యూణ్ మీద బురద చలలెడానికి ప్రయతినిసు్తన్నిర్. కాపులోలె పవన్ కళ్యూణ్ కి 
ఎింత పెదదా మదదాతు ఉింద్ అింతకన్ని ఎకుకొవ మదదాతు ఎసీసీ,ఎసీటీ, బీసీ మైన్ర్టీ లో కూడా ఉిందని మీడియా పూర్వకింగా మీకు విననివిించుకుింటున్నిను కావాలింటే సర్్వ చేసుకోిండి 
ఇప్పటికన్ని పిచిచిపిచిచి బురదజలేలె ప్రయతానిలు మానుకుని ఈ ఆర్ నలలైన్ సర్ ప్రజలకు మించి చేసా్తరని కోర్కుింటున్నిిం అింటూ డాకటీర్ పిలలె శ్రీధర్ అన్నిర్.

పళ్ళ సత్తిబాబు కుటుంబాన్్న పరామరి్శుంచిన 
డాక్టర్ పిలాలా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురిం నియోజకవరగేిం జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిలలె 
శ్రీధర్ చేబ్రోలు గ్రామిం నిందు పళళు సతి్తబాబు అకాల మరణానికి చిింతిసూ్త వార్ యొకకొ కుటుింబానిని 
పరామర్్శించడిం జర్గిింది. అనింతరిం వార్ యొకకొ కుటుింబ అవసరాల నిమ్త్తిం 50 కేజీల బియయూిం 
మర్యు ఆర్థుక సహాయిం ఆ కుటుింభానికి అిందిించడిం జర్గిింది. కారయూక్రమింలో భాగింగా పెదిదాింటి శివ, 
ఎలుగుబింటి దరబాబు, చేదులూర్ త్రిమూర్్తలు, కర్నిడి వీరబాబు, సకిన్ల రాజు, కర్రి చినని మర్యు 
జనసైనికులు పాల్గేనడిం జర్గిింది.

పిడుగురాళలా మున్సిపల్ అధికారికి 
జనసేన వినత్పత్ుం

శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల: బడుగు బలహీన వరాగేల అభుయూననితి కొరకు పాటుపడిన 
బలహీన వరాగేల ఆరాధుయూలు మహాత్మ జోయూతిరావు పూలే, వింగవీటి మోహనరింగా 
ఇర్వుర్ని స్మర్ించుకుింటూ వార్ యొకకొ విగ్రహాలను పిడుగురాళలె పటటీణింలోని మెయిన్ 
రోడుడి డివైడర్ మధయూలో మనయూిం పులలెరెడిడి హైసూకొల్ సింటరోలె మహాత్మ జోయూతిరావు పూలే 
విగ్రహానిని, తన చివర్ శా్వస వరకు బడుగు బలహీన వరాగేలు, పేద ప్రజల సమసయూల 
కొరకు పాటుపడిన వింగవీటి మోహన రింగా విగ్రహానిని ఆింధ్ర బాయూింక్ సింటరోలె 
ఏరా్పటు చేసుకోవడానికి సథులనిని కేట్యిించ్లని, పిడుగురాళలె పటనిింలోని రోడుడి 
విస్తరణ పనులకు సింబింధిించిన పూర్్త సమాచ్రానిని సమాచ్ర హకుకొ చటటీిం ద్్వరా 
కోర్తూ పిడుగురాళలె జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో జనసేన పార్టీ న్యకులు పిడుగురాళలె 
మునిసీపల్ అధికార్కి వినతిపత్ిం అిందిించ్ర్. ఈ యొకకొ కారయూక్రమింలో జనసేన 
పార్టీ జిలలె జాయిింట్ సక్రెటర్ దూదేకుల ఖ్సీిం సైద్, పిడుగురాళలె మిండల అధయూక్షులు 
కామ్శెటిటీ రమేష్, జిలలె ప్రోగ్రాిం కమ్టీ సభుయూలు దూదేకుల సలిం, మిండల ఉపాధయూక్షులు 
పెదకొలమ్ కిరణ్, బయయూవరపు రమేష్, మిండల ప్రధాన కారయూదర్్శ చీదెళలె రామకృష్ణ, 
శ్రీను, వింకట్ తదితర్లు పాల్గేన్నిర్.

క్రీడల పటలా ఆసకితిగల యువకులను 
ప్రోతసిహుంచడాన్కి క్రీడాసామాగ్రి పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల: యువత క్రీడలోలె రాణిించ్లని జనసేన పార్టీ మాడుగుల 
నియోజకవరగేిం న్యకులు రాయపురెడిడి కృష్ణ అన్నిర్. మిండల జనసేనపార్టీ 
న్యకులు కుించ్ అింజిబాబు సమాకూర్చిన వాలబాల్ కిట్ ను గుర్వారిం రాత్రి 
సాథునిక బ్రహ్మింగార్ వీధిలో యువతకు కృష్ణ చేతుల మీదుగా అిందజేశార్. ఈ 
సిందర్ింగా కృష్ణ మాట్లెడుతూ క్రీడల పటలె ఆసకి్తగల యువకులను ప్రోతసీహిించడానికి 
ఇప్పటికే పలుగ్రామాలోలె జనసేనపార్టీ తరపున క్రీడాసామాగ్రిని పింపిణీ చేశామన్నిర్. 
ఈ కారయూక్రమింలో జనసైనికులు మజిజు ఈశ్వరరావు, రాజు, గోవిింద, గణేష్, శ్రీను, 
సూరయూ, మూర్్త, గింగూ న్యుడు, వరహాల రాజు, సూరయూ, ముతాయూల న్యుడు, రఫీ, 
గబ్బర్ సిింగ్, ఉమా మహేష్, తాత న్యుడు, గౌతిం, రామాన్యుడు, పాలవలిలె 
న్గూర్, న్యుడు, కోటి, పైడ్రాజు, సమేశు, లోకేష్ ,శివాజీ, తదితర్లు పాల్గేన్నిర్ 
తదితర్లు పాల్గేన్నిర్.

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

అగ్ని ప్రమాద బాధిత కుటయంబానికి మాకినీడి తక్షణ సహాయయం
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురిం: యు. కొత్తపలిలె మిండలిం, కొమ్మర్గిర్ గ్రామిం శివార్, చినని కవల దడిడి గ్రామసు్తలు కొపి్పశెటిటీ సూరయూచింద్ర ప్రకాష్ ఇలులె విదుయూత్ షార్టీ సరూకొయూట్ సింభవిించి 
పూర్్తగా అగినికి ఆహుతయియూింది.. జనసైనికుల ద్్వరా విషయిం తెలుసుకునని పిఠాపురిం నియోజవరగే జనసేన పార్టీ ఇించ్ర్జు శ్రీమతి శేష్ కుమార్ వార్ కుటుింబానిని పరామర్్శించ్ర్. 
ప్రమాద్నికి గల కారణాలు అడిగి తెలుసుకుని వార్కి ధైరయూిం చెపా్పర్. బాధితులకు రైస్ బాగ్ అిందిించి వార్కి ఎలలెవేళల జనసేన పార్టీ తోడు ఉింటుిందని భరోసానిచ్చిర్. ఈ 
కారయూక్రమింలో గొలలెప్రోలు మిండల అధయూక్షుడు అమరది వలిలె రామకృష్ణ, జిలలె కారయూదర్్శ మొగిలి అపా్పరావు, గొపు సుర్ష్, దడిడి దురగే ప్రసాద్, పింతడ దురగే ప్రసాద్, కింద సమరాజు, 
వళ్ళు వింకటరమణ, పిలిలె అర్జున్, పెింకె సిదుదా, పితాని కాశీ విశ్వన్థ్, గెద్దా మలేలెష్, కేత దురాగేప్రసాద్, కేతా మురళ, నరాల శివ, గుబ్బల సిింహాద్రి, పింపన శ్రీను, అనుసుర్ అభి, 
జనసైనికులు, న్యకులు తదితర్లు పాల్గేన్నిర్.

ఏ బి సి మల్టీ  స్పెషాలిటీ హాసిపెటల్ ఆధ్వర్యంలో మెగా ఉచిత వైద్శిబిరయం
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురిం: గొలలెప్రోలు మిండలిం దురాగేడ గ్రామిం ఎసీసీ 
పేట కమూయూనిటీ హాల్ లో అింబేదకొర్ యువజన సేవాసింఘిం వార్ 
సహకారింతో పిఠాపురిం ఏ బి సి మలటీ స్పషాలిటీ హాసి్పటల్ ఆధ్వరయూింలో 
మెగా ఉచిత వైదయూశిబిరిం గైనకాలజి మర్యు జనరల్ మెడిసిన్ ఏరా్పటు 
చేయడిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమానికి డాకటీర్ చినని బాబు, డాకటీర్ కె హర్ష, 
అింబేదకొర్ యువజన సేవా సింఘిం వార్ ఆహా్వనిం మేరకు పిఠాపురిం 
నియోజకవరగేిం జనసేన పార్టీ ఇించ్ర్జు శ్రీమతి మాకినీడి శేష్ కుమార్, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి రాయపాటి అర్ణ, విశాఖపటనిిం 
వీర మహిళ వీరిం సుర్ఖ పాల్గేనడిం జర్గిింది. ముిందుగా శివాలయిం 
దర్్శించుకోవడిం జర్గిింది ఈ సిందర్ింగా పిఠాపురిం శేష్కుమార్ 

మాట్లెడుతూ ఏ బి సి హాసి్పటల్ వార్ ఈ కాయూింపు పెటటీడిం వలలె గ్రామ ప్రజలు కు వైదయూిం మిందులు ఇవ్వడిం వీర్ సేవలు అిందిించడిం ముిందుగా వీర్కి అభినిందనలు తెలియజేశార్. 
అలగే ఒింగోలు నుించి మా సదర్ రాయపాటి అర్ణ కు సా్వగతిం పలుకుతూ ఈ కారయూక్రమానిని సీటీఫ్న్ మర్యు జనసైనికులు దగగేర్ిండి నడిపిసు్తననిిందుకు వార్కి అభినిందనలు. 
ఇటువింటి మించి కారయూక్రమాలు మరెనోని చేయాలని ప్రజలకు మించి వైదయూిం అిందిించ్లని అన్నిర్. అలగే అర్ణ మాట్లెడుతూ శేష్ కుమార్, పిఎస్ఎన్ మూర్్త ననుని ఈ మించి 
కారయూక్రమానికి ఆహా్వనిించినిందుకు ప్రతేయూక అభినిందనలు. పెదదా పెదదా రోగాలు వాయూధులతో బాధపడుతునని వార్ పెదదా పెదదా కార్్పర్ట్ హాసి్పటలోలె వైదయూిం చేయిించుకోలేని పర్సిథుతులోలె 
ఉింట్ర్. కానీ ఇటువింటి తర్ణింలో మీర్ ఈ వైదయూిం అిందిించి ప్రజలకు సేవ చేయటిం చ్ల గొప్ప విషయిం. అలగే జనసేన అధయూక్షులు చెపి్పనటుటీగా ప్రజలకు ఇటువింటి సేవలు 
అిందిించడింలో జనసైనికులు ముిందు ఉిండాలని అిందర్నీ కోరడిం జర్గిింది. అలగే హాసి్పటల్ సిబ్బిందికి ప్రతేయూక అభినిందనలు తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్రమింలో రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధి రాయపాటి అర్ణ, వీరిం సుర్ఖ, గొలలెప్రోలు మిండల ప్రెసిడింట్ వలిలె రామకృష్ణ, జిలలె కారయూదర్్శలు మొగలి అపా్పరావు, చీకటలె శాయూిం కుమార్, జనసేన న్యకులు పి ఎస్ ఎన్ 
మూర్్త, వార్డి నింబర్ గొలలెపలిలె గింగ, వలుగుల లక్షష్మణ్, శాఖ సుర్ష్, బిండి బుజిజు, పెనుగొిండ వింకటేశ్వరరావు, వలుగుల సుర్ష్, వినుకొిండ అమా్మజీ, యిండ్రపు శ్రీనివాస్, పబి్బనిడి 
దురాగేప్రసాద్, ఎల్ న్గేశ్వరరావు, సుర్ష్, వీర పనిింద్ర, కర్రీ హర్బాబు, మాదేపలిలె పద్మరాజు, కటటీ బింగార్రాజు, జన సైనికులు, న్యకులు, వీర మహిళలు తదితర్లు పాల్గేన్నిర్.

జనసైనికుడు గోవయందరాజును 
పరామర్శయంచిన మాకినీడి

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురిం నియోజకవరగేిం, నరసిింగపురింనకు చెిందిన జనసైనికుడు గింజి 
గోవిిందరాజు ఇటీవల బైక్ యాకిసీడింట్ గురై కాలికి బలమైన గాయిం అయియూింది. ఈ క్రమింలో 
గోవిిందరాజు కు కాకిన్డ అహోబిల హాసి్పటల్ లో ఆపర్షన్ జర్గిింది. విషయిం తెలుసుకునని 
పిఠాపురిం నియోజకవరగే జనసేన పార్టీ ఇించ్ర్జు మాకినీడి శేష్కుమార్ హాసి్పటల్ కి వళలె 

ఆరోగయూ పర్సిథుతి అడిగి తెలుసుకునీ, ధైరయూిం చెపా్పర్. ఈ కారయూక్రమింలో జిలలె కారయూదర్్శ మొగిలి 
అపా్పరావు, గొలలెప్రోలు మిండల అధయూక్షుడు అమరాది వలిలె రామకృష్ణ, బుర్ర సూరయూ ప్రకాష్, 
కసిరెడిడి న్గేశ్వరరావు, కింద సమరాజు, పెింకే జగదీష్ పాల్గేన్నిర్.

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

పల్లా పల్లా ఎగరాలి పవనన్న జుండా
శతఘ్ని న్యూస్: న్గర్ కరూనిల్: 26వ తేదీన సమవారిం 
రోజు నుించి మొదలు కానుింది. దీింట్లె భాగింగా 
గుర్వారిం న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవరగేిం జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయింలో తెలకొపలిలె మిండల ముఖయూ నేతలతో కలిసి 
తెలకొపలిలె మిండలింలోని గ్రామాల రూట్ మాప్ సిదధిిం చేసిన 
వింగ లక్షష్మణ్ గౌడ్.ఈ కారయూక్రమింలో గోపాస్ కుర్మనని, 
గోపాస్ రమేష్, సూరయూ, బోటకొ రమేష్, రవీిందర్, రాజు 
న్యక్, అింజి, లిింగిం న్యక్, శివ, వింకటేష్ తదితర్లు 
పాల్గేన్నిర్.

కాపులను బీసీలలో చేరిచి 
కాపుల మీదున్న చితతిశుద్ధి న్రూపిుంచుకోవాలి

శతఘ్ని న్యూస్: కొత్తపేట: డాకటీర్ బి.ఆర్ అింబేదకొర్ కోనసీమ జిలలె కొత్తపేట నియోజవరగేిం 
రావులపాలిం మిండలింలో కాపు కళ్యూణ మిండపింలో కాపు జేఏసీ న్యకులు ఆకుల 
రామకృష్ణ మాట్లెడుతూ కులలను బీసీలో చేరాచిల లేద్ అనని అింశిం కేింద్రిం రాష్ట్ర 
ప్రభుతా్వలకి అప్పచెపి్పిందని కాపులను బీసీలలోకి చేర్చి కాపుల మీదునని చిత్త శుదిధి 
నిరూపిించుకోవాలని తెలియజేశార్. కేింద్ర ప్రభుత్విం ఇచిచిన ఈడబ్లెయూసి ర్జర్్వషన్ 10% 
సుప్ింకోర్టీ ధరా్మసనిం కూడా సా్వగతిించిిందని, ఓబీసీ ర్జర్్వషనులె గాని ఈడబ్లెయూసి 
ర్జర్్వషనులె గాని రాషా్రాలకు హకుకొ ఉిందని కేింద్రిం తెలియజేయడిం ఓబీసీ ర్జర్్వషన్ న్ 
పర్ధిలో లేదు అని తపి్పించుకోవడానికి అవకాశిం లేదని కేింద్రిం స్పషటీింగా తెలియజేసిిందని రాషా్రాలకే బీసీలో మార్చి హకుకొ ఉిందని తెలియజేశార్. గత ప్రభుత్విం ఇచిచిన 5% ర్జర్్వషన్ 
ఏ రకమైన కోర్టీ ఆదేశాలు లేకపోయిన్ 5% ర్జర్్వషన్ తొలగిించ్ర్. అటు బీసీ ర్జర్్వషన్ లేకుిండా ఇటు ఈ బి డబులెయూ సి ర్జర్్వషన్ లేకుిండా ఈ కాపు తెలగా బలిజిం ఒింటర్ కులలకు 
అన్యూయిం చేసు్తన్నిరని కాపు తెలగ బలిజ ఒింటర్ కులలోలె ఉనని రాష్ట్ర ప్రభుత్వింలో ఉనని ప్రతినిధులకు, ఎమె్మలేయూలకు, మింత్రులు గత కొనిని రోజుల కిిందట రాజమిండ్రిలో సమావేశిం 
ఏరా్పటు చేసి కాపులకు న్యూయిం చేసా్తిం అని చెపా్పర్. ఇపు్పడు కేింద్రిం స్పషటీింగా చెపి్పింది కాపులను బీసీలలో చేర్చి హకుకొ రాషా్రాలకే ఉిందని మీర్ మీ ప్రభుత్విం పై ఒతి్తడి తెచిచి కాపుల 
ర్జర్్వషన్ ఇవా్వలని కోరార్. ముఖయూమింత్రి జగనో్మహన్ రెడిడి మర్యు రాష్ట్ర ప్రభుత్వింలో కొనసాగుతునని కాపు ఒింటర్ తెలగా బలిజ ఎమె్మలేయూలు గానీ, ప్రతినిధులు గానీ, మింత్రులు 
గానీ, సమాధానిం చెపా్పలని లేకపోతే కాపు ఒింటర్ బలిజ తెలగ సింఘాలు, జేఏసీ న్యకులతో చర్చిించి భవిషయూతు్తలో కారాయూచరణ చేపడతామని హెచచిర్ించ్ర్. ఈ కారయూక్రమింలో 
కాపు సింఘిం అధయూక్షులు నిందిం సతయూన్రాయణ, మాజీ ఆత్మ కమ్టీ చైర్మన్ జకకొింపూడి వింకటసా్వమ్, మిండల కాపు సింఘిం అధయూక్షులు సాధన శ్రీను, మిండల కాపు సింఘిం సక్రెటర్ 
ఆకుల భీమేశ్వర రావు, సీనియర్ న్యకులు సాధన్ల సతయూన్రాయణ, మరలెపాలిం సర్పించ్ మెరలె శ్రీరామచింద్ర మూర్్త, నిందిం కాశీ తదితర కాపు న్యకులు పాల్గేన్నిర్.

పలు కుటుంబాలను పరామరి్శుంచిన పుంతుం 
నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్ 
నియోజకవరగేిం కొింగోడు, సర్పవరిం గ్రామాలోలె 
ఇటీవల ఆకసా్మతు్తగా మరణిించిన వార్కి 
నివాళ్లు అర్్పించి వార్ కుటుింబ సభుయూలను 
పరామర్్శించిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, 
కాకిన్డ రూరల్ ఇించ్ర్జు పింతిం న్న్జీ.

జనసేన ఆధ్వర్ుంలో మెడికవర్ హాస్పిటల్ వారి 
ఉచిత మెడికల్ కా్ుంపు

శతఘ్ని న్యూస్:  కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవరగేిం కరప మిండలిం నడుకుదుర్ 
గ్రామింలోనీ వలమపేట విన్యక గుడి కలయూణమిండపిం లో నడుకుదుర్ గ్రామిం 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింలో మెడికవర్ హాసి్పటల్ వార్ సౌజనయూిం తో ఏరా్పటు చేసిన ఉచిత 
మెడికల్ కాయూింపు కి ముఖయూ అతిధులుగా పాల్గేని ప్రారింభిించిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇించ్ర్జు పింతిం న్న్జీ ఈ కారయూక్రమిం లో సాథునిక జనసేన 
న్యకులు, మిండల న్యకులు, సాథునికులు పాల్గేన్నిర్.

జాతీయ రైతు ద్నోతసివ కార్క్రమాన్్న 
విజయవుంతుం చేయుండి: పితాన్ బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: 
ముమ్్మడివరిం: డిసింబర్ 
23న జాతీయ రైతు 
దినోతసీవిం సిందర్ింగా 
జనసేన పార్టీ ఆదేశాల మేరకు 
రైతు దినోతసీవ వేడుకలను 
ని ర ్వ హి ిం చ ను న ని టు లె 
గుర్వారిం ముమ్్మడివరిం 
జనసేన పార్టీ 

కారాయూలయింలో జర్గిన సమావేశింలో పితాని బాలకృష్ణ తెలిపార్. అనింతరిం 
నియోజకవరగేింలో రైతులతో మమేకమై వయూవసాయ భూములను సిందర్్శసా్తమని, 
రైతులతో చర్చిించి వార్ యొకకొ సమసయూలు అడిగి తెలుసుకుింట్మని తెలిపార్. 
23.12.2022 వ తేది శుక్రవారిం ఉదయిం 7.00 గింటలకు ఐ పోలవరిం మిండలిం 
గుతి్తనదీవి గ్రామింలో, ఉదయిం 9 గింటలకు ముమ్్మడివరిం మిండలిం కర్రి వాని 
ర్వు గ్రామింలో, ఉదయిం 10 గింటలకు ముమ్్మడివరిం మిండలిం అయిన్పురిం 
గ్రామింలో, 11 గింటలకు కాట్రేనికోన మిండలిం పలలెింకుర్రులో, సాయింత్ిం 4.00 
గింటలకు తాళలెర్వు మిండలింలో జర్గే కారయూక్రమాలోలె పాల్గేింట్మని తెలిపార్. 
ఈ కారయూక్రమాలకు జనసేనపార్టీ న్యకులు, కారయూకర్తలు, వీర మహిళలు పాల్గేని 
జయప్రదిం చేయవలసిిందిగా కోరార్. ఈ కారయూక్రమింలో సానబోయిన మలిలెకార్జునరావు, 
గుదదాటి జమ్్మ, గోదశి పుిండర్ష్, జకకొింశెటిటీ పిండు, గొలకోటి వింకనని బాబు, మదిదాింశెటిటీ 
పుర్షోత్తిం, మోకా బాల ప్రసాద్, అతి్తలి బాబురావు, తాళ్లెర్ ప్రసాద్ మర్యు జనసేన 
న్యకులు, కారయూకర్తలు పాల్గేన్నిర్.

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


శుక్రవారం, 23 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

భద్రాద్రి కొతతూగూడం జిల్లా జనసేన 
పార్టీ ఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొత్తగూడిం జిలలె జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సమావేశిం వేముల కార్్తక్ అననికు ఘన 
సా్వగతిం పలికార్. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ కొత్తగూడిం ఇించ్ర్జు వేముల కార్్తక్ మాట్లెడుతూ 
జనసేన పార్టీ కొత్తగూడింలో బలోపేతిం చేద్దామని మర్ింత కృషి చేద్దామని చెపా్పర్. ప్రతీ ఒకకొ జనసేన 
కారయూకర్త, ప్రతీ ఒకకొ పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు ఈ కారయూక్రమింలోపాల్గేన్నిర్. జనసేన కారయూకర్తలు 
దేవా గౌడ్, బ్రహ్మిం, రాింబాబు, ఖ్సీిం, మలిలెకార్జున, సాయి మర్ కొింతమింది కారయూకర్తలు పాల్గేన్నిర్.

జనసైన్కులను కుంటికి రెపపిలా కాపాడుకుుంటుం: నేరేళ్ళ సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూర్: మీకు అనినివిధాల పార్టీ అిండగా ఉింటుింది అధైరయూపడకిండి అని పవన్ కళ్యూణ్ 
పరయూటనలో ప్రమాద్లకు గురైన జనసైనికులకు గుింటూర్ అర్బన్ అధయూక్షుడు నేర్ళళు సుర్ష్ భరోసా ఇచ్చిర్. ఈ 
నల 18 న కౌలు రైతు భరోసా సభకు విచేచిసిన జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనలో ప్రమాద్నికి గురైన 
జనసైనికులను గుర్వారిం ఆయన పరామర్్శించ్ర్. ఏటుకూర్ రోడుడిలో మర్యు అింకిరెడిడి పాలిం వదదా జర్గిన 
ప్రమాదింలో గాయపడి చికితసీ పొిందుతునని జానకిరామయయూ, సానికొము్మ చింద్రశేఖర్ రెడిడి లకు నర్ళలె సుర్ష్ ధైరయూిం 
చెపా్పర్. డాకటీరలెను అడిగి వివరాలు తెలుసుకొని బాధితులకు మెర్గైన వైదయూిం అిందిించ్లని డాకటీరలెను నర్ళలె సుర్ష్ 
కోరార్. కార్్పర్టర్లె యర్రింశెటిటీ పద్్మవతి, ద్సర్ లక్ష్మీ దురగే, జిలలె అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హర్, నగర ఉపాధయూక్షుడు 
యడలె న్గమలేలెశ్వరరావు, డివిజన్ అధయూక్షులు విష్్ణమొలకల ఆింజనేయులు, యాటలె దురగే ప్రసాద్, షేక్ రజాక్, బిందెల నవీన్, పులిగడడి గోపి, ఆకుల న్గార్జున తదితర్లు పాల్గేన్నిర్.

పవనన్న ప్రజా బాట కార్క్రముం 42 వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఒింటిమ్టటీ: గుర్వారిం పవన్ అనని ప్రజా బాట కారయూక్రమిం రాజింపేట అసింబీలె ఇన్చిర్జు మలిశెటిటీ వింకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు 42 వ రోజు ఒింటిమ్టటీ మిండలింలోని, కొనమాచపలిలె పించ్యతీ లో తిర్గి పవన్ కళ్యూణ్ సిద్ధిింతాలను 
ఆశయాలను ప్రజలోలెకి తీసుకెళలెడిం జర్గిింది. అకకొడ ఉిండే ప్రజలు జగన్ చేసే అరాచకాలకు పవన్ కళ్యూణ్ సీఎిం అయితేనే ఈ 
రాష్ట్రిం బాగుపడుతుిందని ప్రజలు తెలియజేయడిం జర్గినది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాసకారయూదర్్శ రాట్ల 
రామయయూ, జనసేన వీర మహిళలు, నరసమ్మ, గౌర్, లక్ష్మీదేవి, సునీత, ప్రియాింక, లోక, మలేలెశ్వర్, జనసేన న్యకులు, 
కారయూకర్తలు, అభిమానులు, వీర మహిళలు పాల్గేనడిం జర్గినది.

మానవత్వుంతో రోడలా మధ్ ఉన్న 
ప్రమాదకర గుుంతలను పూడిచిన 

విశాఖ పశ్చిమ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ పశిచిమ నియోజకవరగేిం, 
పార్శ్రామ్క ప్రాింతిం, మలకొపురిం పి.ఎస్ పర్ధిలో, 
విశాఖ పశిచిమ జనసేన యువ న్యకుడు ధర్్మింద్ర 
ఆధ్వరయూింలో రవాణా రోడలె మధయూ ఉనని ప్రమాదకర 
గుింతలను పూడచిటిం జర్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో విశాఖ 
పశిచిమ నియోజకవరగే శ్రేణులు శ్రీకాింత్, నగేష్, శింకర్, 

ప్రేమ్ , వింశీ, సింతోష్, లక్షష్మణ, గణేష్, సాయిన్థ్, శశిధర్ పాల్గేన్నిర్. ఈ విధింగా 
అయిన నిద్రపోతునని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం మేలుకొని రాష్ట్ర వాయూప్తింగా రోడలె గుింతలని 
పూడాచిలని కోర్కుింటున్నిమని తెలిపార్.

జనసేన పార్్ట ఆధ్వర్ుంలో ఘనుంగా సెమీ క్రిస్మస్ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరిం: 
ఇబ్రహీింపటనిిం మిండలిం 
కేతనకొిండ గ్రామ జనసేన పార్టీ 
కారయూకర్తల ఆధ్వరయూింలో సమీ క్రిస్మస్ 
వేడుకలు ఘనింగా నిర్వహిించ్ర్. 
ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా 
విచేచిసిన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధి మర్యు మైలవరిం 
నియోజవరగే ఇించ్ర్జు అకకొల 
రామో్మహన్ గాింధీ మాట్లెడుతూ 
సమాజింలో చెడును అణిచివేసి 
మించిని ఆదర్ించమని కోరార్. 
క్రైస్తవ సదర్లకు, సదర్మణులకు 

క్రిస్మస్ మర్యు న్తన సింవతసీర శుభాకాింక్షలు తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్రమింలో 
ఇబ్రహీింపటనిిం జనసేన పార్టీ మిండల అధయూక్షుడు పోలిశెటిటీ తేజ, సాథునిక జనసేన పార్టీ 
న్యకులు కొమూ్మర్ వింకటసా్వమ్, అశోక్, హనుమింతరావు, బాల, ఆశీష్, శ్రీను, 
జనసేన కారయూకర్తలు మర్యు సాథునికులు పాల్గేన్నిర్.

రుంబాల సురేష్ కుటుంబ సభ్్లను 
పరామరి్శుంచిన పితాన్

శతఘ్ని న్యూస్: గుర్వారిం: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజక్య వయూవహారాల కమ్టీ సభుయూలు 
ముమ్్మడివరిం నియోజవరగేిం ఇన్చిర్జు పితాని బాలకృష్ణ కాట్రేనికోన మిండలిం ఉపూ్పడి 
గ్రామింలో జనసేన కారయూకర్త రింబాల సుర్ష్ బాబు ట్రాకటీర్ తిరగబడి ప్రమాదింలో 
మరణిించ్ర్ వార్ కుటుింబ సభుయూలను పరామర్్శించ్ర్. వీర్ వింట మిండల 
అధయూక్షులు మోకా బాల ప్రసాద్, రింబాల రమేష్, రింబాల చౌదర్, గుదదాట జమ్్మ, గోద్శి 
పుిండరష్, పిలిలె గోపి, దూడల సా్వమ్, కడలి సతయూన్రాయణ, కడలి వింకటేశ్వరరావు, 
కాలడి రాజు, న్యకులు, కారయూకర్తలు పాల్గేన్నిర్.

వివాదుంలో ఉన్న స్థలుంపై పను్నవేస్న సెక్రెటర్ పై 
చర్లు తీసుకోవాలి: రాజు

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలెర్ సీతారామరాజు జిలలె చటటీవిర్దధిింగా 
భూ వివాదిం ఉనని సథులింపై ఇింటి పనుని మింజూర్ చేసిన 
సక్రెటర్ పై చరయూలు తీసుకోవాలి. హుకుింపేట మిండలిం గూడ 
పించ్యతీ మర్రిపుటుటీ గ్రామానికి చెిందిన భూ వివాద్లు 
ఉనని సథులముపై చటటీ విర్దధిింగా వింపుూర్ అప్పలరాజు అనే 
వయూకి్తకి చటటీవిర్దధిింగా ఇింటి పనుని గుడ సచివాలయిం సక్రటర్ 
తలుపులమ్మ మింజూర్ చేశార్. భూ వివాద్లు ఉనని సథులింపై 

ఇింటి పనునిను మింజూర్ చేసిన సక్రెటర్ పై చరయూలు తీసుకోవాలని హుకుింపేట మిండల 
జనసేన న్యకులు రాజు డిమాిండ్ చేసు్తన్నిర్.

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

మోజు పడ్డ భూములపై వైసీపీ లీజు వల.. సయ్ద్ నాగుర్ వలి

పార్టి కారాయూలయాల కోసం విలువైన భూములకు వైసీపీ ఎసరు
లీజు పద్ధతిలో నామమత్రపు ధరకు కేటాయంపులు
వేగంగా శంకుస్థాపనలు, తదనంతర చరయూలు
ఎనినికలు రాకమునుపే నిరా్మణాలు ప్రంభంచాలని ఆదేశాలు
రాష్ట్రమంతటా భూ దోపిడీకి పచ్చజండా

శతఘ్ని న్యూస్:  సతె్తనపలిలె నియోజకవరగేిం: మిండల కేింద్ర కారాయూలయింలో మీడియా సమావేశింలో పాల్గేనని 
జనసేన పార్టీ నకర్కలులె మిండలిం వైస్ ప్రెసిడింట్ సయయూద్ న్గుర్ వలి మాట్లెడుతూ .. అధికారానిని విచచిలవిడిగా 
దుర్్వనియోగిం చేసు్తనని వైసీపీ ప్రభుత్విం తాజాగా రాష్ట్రవాయూప్తింగా పార్టీ కారాయూలయాల ఏరా్పటు నిమ్త్తిం 
భూములను కొలలెగొటటీడానికి సిదధిమయిింది. వచేచి ఎనినికల న్టికి అనిని జిలలెలోలెన్ పార్టీ కారాయూలయాల ఏరా్పటు 
లక్షయూింతో శరవేగింగా అడుగులు వేస్తింది. అిందుబాటులో ఉనని, విలువ ఎకుకొవగా ఉిండే ప్రాింతాల భూములపై 
కనేనిసిింది. ముిందుగా భూములను గుర్్తించడిం… రాత్రికి రాత్రి పార్టీ కారాయూలయాల కోసిం శింకుసాథుపనలకు సిదధిిం చేసేల సాథునిక న్యకతా్వనికి బాధయూతలు అప్పగిించిింది. ఒకటి 
రెిండు అని కాదు.. అిందుబాటులో ఉనని జిలలెలోలె సథులలను సా్వధీనిం చేసుకుని, సుదీర్ఘకాలిం లజు పదధితిలో వైకాపాకు ప్రభుత్విం కటటీబెడుతోింది. న్మమాత్పు లజు సము్మతో విలువైన 
సథులలను పార్టీకి ద్ద్పు రాసిచేచి ప్రక్రియ ఇపు్పడు ఆింద్ళన కలిగిస్తింది. ఆర్టీసీ సథులలు, వివాద్స్పద భూములు అయిన్ పటిటీించుకోకుిండా దుిందుడుకుగా ముిందుకు సాగుతోింది.
*విశాఖపటనిిం జిలలెలోని ఎిండాడ పనోరమ హిల్సీ లో అతయూింత విలువైన రూ.58 కోటలె సథులిం వైఎసాసీర్సీపీ వశమైింది. ఇకకొడ విలసవింతమైన పార్టీ భవనిం నిర్్మించ్లనే తలింపుతో 2 
ఎకరాల సథులనిని అప్పనింగా ఆరగిించేల కుట్ర జర్గిింది. వాణిజయూ అవసరాలకు, ఇతర అవసరాలకు ఉించ్లిసీన భూమ్ని వైసీపీ కారాయూలయానికి కటటీబెట్టీర్. సర్్వ నింబర్ 175/4లో 
ఉనని రెిండు ఎకరాల భూమ్లో భవిషయూతు్తలో సా్మర్టీ ప్రాజెకుటీలు రూపకల్పన చేసే అవకాశిం ఉన్ని ద్నిని పటిటీించుకోలేదు. కేవలిం న్మమాత్పు లజు ధర ఏడాదికి 3 వేల రూ.లు చొపు్పన 
33 ఏళలెకు కటటీబెట్టీర్.

*అనకాపలిలె జిలలెలో పార్టీ కారాయూలయ నిరా్మణిం కోసిం వైకాపా ఏకింగా గ్రామ అవసరాల కోసిం ఉించిన భూమ్పై కనేనిసిింది. అనకాపలిలె మిండలిం కొత్త నర్సీింగిపేటలో జాతీయ 
రహద్ర్కి అనుకొని ఉనని 1.75 ఎకరాల అతయూింత విలువైన భూమ్ని పార్టీ కారాయూలయిం కోసిం కొటేటీయాలని పన్నిగిం పనినిింది. రూ.15 కోటలె విలువైన భూమ్ని 33 ఏళలె లజు 
ప్రాతిపదికన తీసుకునేిందుకు రింగిం సిదధిిం చేసిింది. కేవలిం ఎకరాకు రూ.1000 లజు సము్మ చెలిలెించేల మొత్తిం సథులనికి రూ.1750లు చెలిలెించేల భూమ్ని కటటీబెటేటీిందుకు, నిరా్మణిం 
కోసిం శింకుసాథుపనలు జర్గాయి. పార్టీ జిలలె అధయూక్షుడు కరణిం ధర్మశ్రీ అడిగిిందే తడవుగా పార్టీ కారాయూలయిం నిమ్త్తిం సథులిం చూపార్. ప్రభుత్వ లకకొల ప్రకారమే సథులిం విలువ 5.20 
రూ.ల కోటులె ఉింటే, కేవలిం న్మమాత్పు లజుకు కటటీబెటేటీిందుకు చరయూలు తీసుకోవడిం విశేషిం.

*కాకిన్డ రూరల్ మిండలిం తిమా్మపురింలో సర్్వ నింబర్ 110లో ఉనని రెిండు ఎకరాల సథులనిని వైసీపీ కారాయూలయిం నిమ్త్తిం అప్పగిించ్ర్. వైసీపీ న్యకులు ఎించుకునని సథులిం 
ఆదికవి నననియ యూనివరసీటీ మలలెడి సతయూలిింగ న్యకర్ పీజీ సింటర్ గ్రీన్ బెల్టీ అభివృదిధి నిమ్త్తిం ఉించ్ర్. అయితే ఆ సథులిం విషయింలో వివాదిం ర్గడింతో అధికార్లు 
వనకుకొ తగిగే, రమణయయూపేటలోని 115/2 లోని రెిండు ఎకరాలు ఇవా్వలని కోర్న వింటనే మింజూర్ చేశార్. రోడులె, భవన్ల శాఖకు చెిందిన ఆ సథులనిని 33 ఏళలె లజు ప్రాతిపదికన 
కటటీబెట్టీర్. ఇకకొడ గజిం విలువ రూ.80 వేలు ఉింటుింది. అింటే రూ.77 కోటలె సథులిం వైసీపీ వశిం అయిింది.

*రాజమహేింద్రవరింలో అతయూింత విలువైన కేింద్ర కారాగారిం సథులిం మీదనే వైసీపీ నేతల కనుని పడిింది. అతయూింత విలువైన రెిండు ఎకరాల సథులనిని తమకు అప్పగిించ్లని జిలలె 
అధయూక్షుడు జకకొింపూడి రాజా కోర్న వింటనే అనుమతులు మింజూరైన్ చివర్ నిమ్షింలో జైళలె శాఖ నుించి అభయూింతరాలు వచ్చియి. 48 కోటలె రూ.ల విలువునని ఈ సథులిం జైళలెశాఖది 
కావడింతో ప్రసు్తతిం ఈ విషయిం సైలింట్ అయిింది.

*ఏలూర్ జిలలె పర్ధిలో ఏలూర్లో అతయూింత విలువైన 1.90 ఎకరాల సథులనిని వైసీపీ కారాయూలయిం కోసిం 99 ఏళలె లజు ప్రాతిపదికన ఇచ్చిర్. అలూలెర్ సీతారామ రాజు మైద్నిం 
పకకొనే భవిషయూతు్త అవసరాల నిమ్త్తిం ఉించిన సథులిం ఇది. క్రీడా అవసరాల కోసిం ఉించిన ఈ సథులనిని అప్పటికపు్పడు జిలలె న్యకుడు, ఏలూర్ ఎమే్మలేయూ ఆళలె న్ని కోర్క మేరకు 
రాసిచ్చిర్. కేవలిం ఏడాదికి 1500 రూ.ల లజు ప్రాతిపదికన ఈ సథులనిని కటటీబెట్టీర్. ఇప్పటికే ఈ సథులింలో చదును పనులు మొదలు పెట్టీర్. క్రీడా అవసరాల కోసిం ఉించిన సథులిం 
ఇల ఇవ్వడింపై విపక్షాలు ఎనిని ఉదయూమాలు చేసిన్, జిలలె అధికార యింత్రాింగిం పటిటీించుకునని ద్ఖలలు లేవు.

*గుింటూర్ నగరింలో వైసీపీ కారాయూలయానికి అమరావతి రోడుడి పకకొనే, వైదయూ కళ్శాల బాలుర హాసటీల్ ఎదుర్గా ఉనని సథులనిని కేట్యిించ్ర్. ఈ సథులింలో తాగునీటి అవసరాల 
నిమ్త్తిం ర్జరా్వయర్ నిర్్మించ్లని గుింటూర్ కార్్పర్షన్ భావిించిింది. మొత్తిం 97 సింటలె విలువైన సథులిం ఇది. ఈ సథులనిని వైసీపీ కారాయూలయిం కోసిం ఇవా్వలని అడిగిిందే తడవుగా 
కార్్పర్షన్ తీరా్మనిం చేసి, అధికార్లకు పింపడిం అకకొడి నుించి లజు ఉత్తర్్వలు రావడిం జర్గిపోయిింది. భవిషయూతు్తలో ఆస్పత్రి విస్తరణ నిమ్త్తిం లేద్ కార్్పర్షన్ అవసరాల నిమ్త్తిం 
ఉించ్లిసీన భూమ్ని ఇల కటటీబెటటీడిం విమర్శలకు తావిచిచిింది. ఈ సథులిం విలువ 28 రూ.ల కోటలె వరకు ఉింటుిందని అించన్.

*బాపటలె నడిబొడుడిన ఉనని ఆర్టీసీ సథులనిని వైకాపా కారాయూలయిం నిమ్త్తిం శింకుసాథుపన చేశార్. జిలలె న్యకుడు మోపిదేవి వింకటరమణ ఆధ్వరయూింలో తతింగిం నడిించిింది. ఆర్టీసీ 
అధికార్లు దీనిపై అభయూింతరిం చెపి్పన్ అధికార పార్టీ న్యకులు ద్నిని పటిటీించుకోలేదు. ఆర్టీసీ సథులమని ర్కార్డిలు చూపిించిన్ వార్ వినలేదు. 1990లో 10.60 ఎకరాల విలువైన 
సథులనిని ఆర్టీసీ 3.40 రూ.ల లక్షలకు కొనుగోలు చేసిింది. 6.60 ఎకరాలోలె ఆర్టీసీ డిపోను నిర్్మించి, మ్గిలిన సథులిం అవసరాల నిమ్త్తిం ఉించిింది. పకకొనే 216 నింబర్ జాతీయ రహద్ర్ 
రావడింతో సథులిం విలువ బాగా పెర్గిింది. ఎకరా భూమ్ 8 రూ.ల కోటులె ఉింది. అింటే రెిండు ఎకరాలు 16 రూ.ల కోటలె మేర విలువైన సథులనికి సింబింధిించి.. ఆర్టీసీ అధికార్ల 
అభయూింతరాలు పటిటీించుకోకుిండా అధికార్లు లజు ఉత్తర్్వలు ఇచ్చిర్. సథులింలో డ్రైవిింగ్ శిక్షణ యూనిట్ మొదలుపెట్టీలని ఆర్టీసీ భావిించిన్… ఎప్పటి నుించో సథులిం మీద కనేనిసిన 
వైసీపీ నేతలు ఇల వార్ పింతిం నగిగేించుకొని విలువైన సథులిం హాింఫట్ చేశార్.

*పలనిడు జిలలె కేింద్రిం నరసరావుపేటలోన్ విలువైన సథులనిని వైసీపీ కారాయూలయిం నిమ్త్తిం కొటేటీశార్. నరసరావుపేటలో జిలలె కలకటీర్, ఎసీ్ప కారాయూలయానికి కూతవేటు దూరింలో 
రాజీవ్ స్వగృహ అపార్టీ మెింటలె పకకొనే సథులిం ఉింది. ఇకకొడ ఎకరా ధర 12 కోటలె రూ.ల పైమాటే. గతింలో ఈ ఎకరింననిర సథులింలో ఆద్యపుపనుని శాఖ కారాయూలయ నిరా్మణిం 
శింకుసాథుపన జర్గిింది. అయితే ఎప్పటి నుించో సథులిం మీద కనేనిసిన నేతలు అిందివచిచిన అవకాశానిని పార్టీ కారాయూలయిం నిమ్త్తిం చకకొగా వాడుకున్నిర్. ఎకరింననిర సథులిం తమకు 
కటటీబెట్టీలని జిలలె అధికార్లను కోర్న వింటనే అకకొడి నుించి ఆగమేఘాల మీద లజు ఉత్తర్్వలు వచ్చియి. మొత్తిం 33 ఏళలె లజుకు ఏడాదికి 1500 రూ.ల కు వైకాపా కారాయూలయిం 
నిమ్త్తిం సథులిం కటటీబెట్టీర్. దీింతో ఇకకొడ నిరా్మణ పనులను ప్రారింభిించ్ర్.

*శ్రీ సతయూసాయి జిలలె కేింద్రిం పుటటీపర్్తలో ఏకింగా వైసీపీ న్యకుల కనుని ఎయిర్ పోర్టీ ముిందునని సథులిం మీదనే పడిింది. ఎయిర్ పోర్టీ ముిందు సర్్వ నింబర్ 666లో 9.25 ఎకరాల 
భూమ్ ఉింది. గతింలో ఈ సథులింలో కొింత భాగిం పేదల ఇింటి సథులలకు, రైతులకు సాగు పట్టీలు ఇచ్చిర్. మ్గిలిన రెిండు ఎకరాల సథులిం మీద వైసీపీ కనేనిసిింది. కారాయూలయానికి సథులిం 
కావాలని సాథునిక నేతలు అడిగిిందే తడవుగా అనుమతులు వచ్చియి. 33 ఏళలె లజు ప్రాతిపదికన ఎకరాకు ఏడాదికి కేవలిం 1000 రూ.ల లజు సము్మ ఇచేచిల ఉత్తర్్వలు ఇచ్చిర్. 
ఇకకొడ ఎకరా సథులిం రూ.10 కోటులె పలుకుతోింది. 20 రూ.ల కోటలె సథులనిని అడిగిిందే తడవుగా ఇచేచియడిం వివాద్నికి ద్ర్ తీస్తింది.

*అనిని జిలలెలోలెన్ పార్టీ కారాయూలయాల నిమ్త్తిం సథులలను చూసుకోవాలని వైసీపీ అధిన్యకత్విం నుించి జిలలెల న్యకులకు ఆదేశాలు వళ్లెయి. 25 జిలలెలోలెన్ పార్టీ కారాయూలయాలు 
విశాలింగా ఉిండేల, ఎనినికల ముిందే నిరా్మణిం మొదలు పెటేటీయాలని వైసీపీ అధిన్యకత్విం భావిస్తింది. దీనికోసిం నిబింధనలు, వివాద్లు పటిటీించుకోకుిండా ముిందుకు వళ్లెలని, 
లజు ప్రాతిపదిక ప్రకారిం అయితే ఏ చికుకొలూ రావనే కోణింలో ప్రసు్తత పింథాలో ముిందుకు వళ్తోిందని సయయూద్ న్గుర్ వలి తెలిపార్.
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