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రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్్రం గ్రంతు 
వినిపిస్తే ఉలికిపాటు ఎ్రందుకు?

శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభుత్వానికి ప్రజాస్వామయూయం, వాక్ స్వాతయంత్యూయం, భావ ప్రకటన 
లయంటి మాటలకు అర్యం తెలియదు. ఈ పాలకులకు రాజాయూయంగ విలువలపై ఏ 
మాత్యం గౌరవయం కనిపయంచడయం లేదు. ప్రజా పక్యం వహిస్తూ మాట్లాడే ప్రతిపక్షాలను 
నిలువరయంచడమే పరపాలన అని వైసీపీ ముఖయూమయంత్రి భావిస్తూన్నిరని జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో విమర్శయంచారు. ఈ రోజు స్యయంత్యం 
తూరుపుగోదావర జిలలా అనపరతూ నియోజకవర్యంలో మాజీ ముఖయూమయంత్రి శ్రీ చయంద్రబాబు 
న్యుడు గార పరయూటనను అడుడుకునని విధానయం ప్రభుతవా నిరయంకుశ పోకడలను 
తెలియచేసతూయంది. ప్రజా జీవితయంలో ఉనని న్యకుడిగా పరయూటనకు వెళ్ళిన శ్రీ చయంద్రబాబు 
గారని అడుడుకొనయందుకు పోలీస్లను రోడుడుకు అడడుయంగా కూరోచోబెటటీడయం ఏమిటి? 
ప్రజలు తమ నిరసనలు తెలిపయందుకు రోడుడుపై బైఠాయయంచడయం చూస్తూయంగానీ... విధి 
నిరవాహణలోని పోలీస్లు రోడుడు మీద కూరోచోవడయం వైసీపీ పాలనలోన చూస్తూన్నియం. 
సభకు అనుమతి ఇచ్చోన పోలీస్లే ఈ విధయంగా చేయాలిసి వచ్చోయందయంటే వారపై పాలకుల 
ఒతితూడి ఏ స్్యలో ఉయందో అర్మవుతయంది. అనపరతూలో పోలీస్ల దావారా చేయస్తూనని 
చరయూలు అప్రజాస్వామికయంగా ఉన్నియ. జనవాణి కారయూక్రమయం కోసయం నను విశాఖపటనియం 
వెళ్తూ వీధి దీపాలు ఆరపు వేసి, హోటల్ గదిలో ఏ విధయంగా బయంధియంచారో ప్రజలు చూశారు. 
ఇపపుటయంలో అక్రమ కూలిచోవేతలను పరశీలియంచ్, బాధితులను పలకరయంచేయందుకు వెళతూయంటే 
అడుడుకున్నిరు. నడుస్తూయంటే నడవకూడదని ఆయంక్లుపెట్టీరు. రాష్టయంలో ప్రతిపక్యం గయంతు 
వినిపస్తూయంటే ప్రభుతవాయం ఎయందుకు ఉలికికిపడుతయంది? ప్రభుత్వానిని ప్రశనియంచేవాళళిను 
సహియంచలేని సి్తికి వైసీపీ పాలకులు చేరారని అర్మవుతయంది. ప్రభుతవా ప్రజా వయూతిరేక 
విధాన్లు, ప్రజల కష్టీల గురయంచ్ మాట్లాడుతుయంటే ఈ పాలకులకు జీర్యం కావడయం లేదు. ప్రజాస్వామయూయంలో వాక్ స్వాతయంత్యూయం, భావ ప్రకటన సేవాచ్ఛ ఉయంట్యని ఈ పాలకులు 
తెలుస్కోవాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ హెచచోరయంచారు.

పరిహారంలో వాటా ఇవ్వలేదని సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కు వెనక్కు పంపిస్తారా?
* శ్రీ అయంబటి రాయంబాబు కక్పూరతయంగా శ్రీమతి గయంగమ్మ కుటయంబానిని ట్ర్్ట్ చేశారు
* సీఎయం సపుయందియంచ్ రాయంబాబుత రాజీన్మా చేయయంచాలి
* వైసీపీ న్యకులోలా అహయంకారయం పెరగిపోయయంది
* ప్రశనియంచే వాళలాపై అక్రమ కేస్లు బన్యయంచ్ వేధిస్తూన్నిరు
* మయంగళగిర పార్టీ ఆఫీస్లో జరగిన మీడియా సమావేశయంలో శ్రీ న్దయండలా మనోహర్
* జనసేన పార్టీ తరఫున శ్రీమతి గయంగమ్మ కుటయంబానికి రూ. 4 లక్ల ఆర్క స్యయం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రభుత్వానిని ఎవరూ ప్రశనియంచకూడదనని అహయంకార ధోరణి వైసీపీ 
న్యకులోలా విపర్తయంగా పెరగిపోయయందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహరాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దయండలా మనోహర్ గారు ఆగ్రహయం వయూకతూయం చేశారు. కమీషన్ ఇవవాలేదనని ఒకే ఒకకి 
కారణయంత ముఖయూమయంత్రి సహాయనిధి నుయంచ్ పద మహిళకు వచ్చోన పరహారయం చెకుకిను వెనకికి పయంప మయంత్రి శ్రీ అయంబటి రాయంబాబు గారు తనలోని రాక్సత్వానిని బయటపెట్టీరని 
అన్నిరు. పరహారయం సొము్మలో వాట్ తీస్కున దౌరాభాగయూయం తనకు పటటీలేదని మాయమాటలు చెపపున శ్రీ రాయంబాబు చెకుకి వెనకికి ఎయందుకు వెళ్ళియందో చెపాపులన్నిరు. మయంత్రి దౌర్జన్యూలకు 
గురై భయయంత బికుకిబికుకిమయంటూ బతుకుతునని శ్రీమతి గయంగమ్మ కుటయంబానికి జనసేన అయండగా ఉయంటయందని హామీ ఇచాచోరు. పార్టీ తరఫున రూ. 4 లక్ల ఆర్క స్యయం అయందియంచారు. 
శుక్రవారయం ఉదయయం మయంగళగిర పార్టీ కారాయూలయయంలో మీడియా సమావేశయం నిరవాహియంచారు. ఈ సయందరభాయంగా శ్రీ న్దయండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “పలనిడు ప్యంతయంలో వైసీపీ 
న్యకుల దౌర్జన్యూలు పెరగిపోయాయ. ప్రశనియంచేవారని భయబ్యంతులకు గుర చేయడానికి పోలీస్ వయూవస్ను ఉపయోగియంచుకొని అక్రమ కేస్లు బన్యస్తూన్నిరు. ముఖయూయంగా జన 
సైనికులపై ఇష్టీనుస్రయం అక్రమ కేస్లు పెడుతున్నిరు. పెలాకీసిలు కటిటీన్, పూజలు నిరవాహియంచ్న్, చ్వరకు గణపతి నిమజ్జనయం సమయయంలో కూడా కేస్లు పెట్టీరు. ఎవరూ ప్రభుత్వానిని 
ప్రశనియంచకూడదనని ధోరణిలో న్యకులు వయూవహరస్తూన్నిరు.
* చెక్ వచ్చోన దగ్ర నుయంచ్ వేధియంచడయం మొదలుపెట్టీరు
గత ఏడాది ఆగస్టీ 20వ తేదీన సతెతూనపలిలాలో ఒక ర్స్టీర్యంటలో సెపటీక్ ట్యూయంక్ శుభ్యం చేయడానికి వెళ్లా శ్రీమతి గయంగమ్మ కుమారుడిత పాట మరొకరు మృతి చెయందారు. కేస్ 
సదుదుమణిగియంచడానికి స్్నిక ఎమ్్మలేయూ, మయంత్రి శ్రీ రాయంబాబు బాధిత కుటయంబాలత మాట్లాడి ముఖయూమయంత్రి సహాయ నిధి నుయంచ్ నిధులు అయందిస్తూమని హామీ ఇచాచోరు. నవయంబర్ 
4వ వారయంలో ముఖయూమయంత్రి సహాయనిధి నుయంచ్ గయంగమ్మ పరు మీద రూ. 5 లక్ల చెక్ విడుదలయంది. అపపుటి నుయంచ్ రూ. ర్యండుననిర లక్లు వాట్ ఇవావాలని ఆమ్ను వేధియంచడయం 
మొదలుపెట్టీరు. అధికారులు, స్్నిక న్యకులు, చ్వరకు రాయంబాబు గార దగ్రకు వెళ్లాన్ బాధితురాలికి న్యూయయం జరగలేదు. డిసెయంబర్ 15వ తేదీన ఆమ్ న్ దగ్రకు వచ్చో జరగిన 
వాసతూవాలను వివరయంచ్యంది. మరుసటి రోజు సతెతూనపలిలాలో జరగిన కౌలు రైతు భరోస్ సభలో మా పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు దీని గురయంచ్ ప్రస్తూవియంచగాన శ్రీ రాయంబాబు 
ఆగ్రహయంత ఊగిపోయారు. మీడియా ముయందుకు వచ్చో లయంచయం అడిగానని నిరూపసేతూ మయంత్రి పదవికి, ఎమ్్మలేయూ పదవికి రాజీన్మా చేస్తూనని సవాల్ చేశారు. జనసేన పార్టీ బాధితులత 
పాట మీడియా ముయందుకు వచేచో సరగా తనను అవినీతిపరుడిగా చ్త్రీకరయంచే కుట్ర జరుగుతుయందని పలాట్ ఫిరాయయంచారు.
* పద కుటయంబయంపై కక్ ఎయందుకు రాయంబాబు గారు?
రూ. 5 లక్ల పరహారయం చెక్ నవయంబర్ లోన గయంగమ్మ పరుత విడుదలన్ ఇపపుటి వరకు ఆమ్కు చేరలేదు. ఆర్డువో ఆఫీస్లో ఉయందని కొనిని రోజులు, కమిషనర్ దగ్ర ఉయందని మరకొనిని 
రోజులు తిపపుయంచారు. బాధితురాలికి న్యూయయం చేయాలని స్్నిక జనసేన న్యకులు కూడా ఆర్డువో కారాయూలయయం ముయందు ఆయందోళన చేశారు. పోలీస్ సేటీషనోలా దీనిపై ఫిరాయూదు చేశారు. 
అయన్ ఆమ్కు న్యూయయం జరగలేదు. మయంత్రి రాయంబాబు కుట్ర పూరతయంగా ఫిబ్రవర మూడో తేదీన బాధితులు అయందుబాటలో లేరని చెపపు చెక్ ను వెనకికి పయంపయంచారు. కమీషన్ 
ఇచుచోకోలేను అని నిజాయతీగా చెపపునయందుకు ఆమ్కు రావాలిసిన రూ. 5 లక్ల చెక్ ఇవవాకుయండా రాయంబాబు గారు అడుడుపడాడురు. దీనికి ఆయన నైతిక బాధయూత వహియంచ్ మయంత్రి పదవికి 
రాజీన్మా చేయాలి. అలగే ఈ కుట్రలో భాగస్వాములన అధికార యయంత్యంగయంపై కూడా ప్రభుతవాయం మారన తరువాత చరయూలు తపపువు.
* ముఖయూమయంత్రి సపుయందియంచ్ బాధితులకు న్యూయయం చేయాలి
బాధితురాలని ఆదుకోవడయం కోసయం జనసేన పార్టీ తనవయంతు ప్రయతనియం చేసియంది. బాధితురాలి తరఫున చ్వర వరకు పోరాటయం చేసియంది. ప్రభుతవాయం నుయంచ్ రూ. 5 లక్ల చెక్ వచేచో వరకు 
పోరాటయం చేస్తూన ఉయంటయంది. బాధితురాలికి జరగిన అన్యూయయంపై ముఖయూమయంత్రి తక్ణమే సపుయందియంచాలి. బాధిత మహిళను పలుపయంచుకొని ముఖయూమయంత్రి సహాయ నిధి నుయంచ్ విడుదలన 
నిధులను ఆమ్కు అయందేల చూడాలి. కక్పూరతయంగా వయూవహరయంచ్న మయంత్రి రాయంబాబుత పదవికి రాజీన్మా చేయయంచాలి” అని డిమాయండ్ చేశారు. బాధితురాలి కుటయంబానికి పార్టీ 
తరఫున రూ. 4 లక్ల ఆర్క స్యయం అయందియంచారు. ఈ కారయూక్రమయంలో పార్టీ గుయంటూరు జిలలా అధయూక్షులు శ్రీ గాద వెయంకటేశవారరావు, చేనత వికాస విభాగయం ఛైర్మన్ శ్రీ చ్లలాపలిలా శ్రీనివాస 
రావు, పార్టీ నతలు శ్రీ సయయూద్ జిలనీ, శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్, శ్రీ బయండారు రవికాయంత్, శ్రీ బొర్రా వెయంకట అపాపురావు, శ్రీ కొమి్మశెటిటీ స్యంబశవరావు తదితరులు పాల్్న్నిరు.
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రాష్టంలో వైసీపీ నాయకుల కుటంబాలకే అభివృద్ధి
• ప్రజలకు చేసిన మేలు ఏమీ లేదు
• ఏజెనీసిలో గయంజాయ.. గ్రామగ్రామానికి చేరాచోరు
• అప్పులు తెచ్చోన సొము్మత సీఎయం సిటీకకిరులా వేయయంచుకుయంటన్నిరు
• రేపల్లాని పకాట రాజధానిగా మారాచోరు
• అరాచక పాలకులిని స్గనయంపాలి
• రేపల్లా నియోజకవర్ జన సైనికుల ఆతీ్మయ సమావేశయంలో శ్రీ న్దయండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: మారుపు కోసయం ప్రజలు ఓట వేసేతూ.. ఆ మారుపు వైసీపీ న్యకుల 
కుటయంబాలకే పరమితయం అయయూయంది.. వైసీపీ న్యకుల కుటయంబాలు మాత్మే 
అభివృదిధి చెయందాయని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దయండలా 
మనోహర్ గారు సపుషటీయం చేశారు. వైసీపీ న్యకులకు తమ కాయంట్రాకుటీలు, మైనియంగులు 
మినహా ప్రజలకు మేలు చేయాలనని ఆలోచన లేదన్నిరు. రైతు భరోస్ కేయంద్రాలోలా 
రైతులకు భరోస్ లేదు.. యువతకు ఉపాధి లేదని తెలిపారు. ఇప్పుడు దిష్టీ బొమ్మలలా 
ఇయంటియంటికీ ముఖయూమయంత్రి సిటీకకిరులా వేస్తూన్నిరనీ, ఈ అరాచక పాలకులను స్గనయంపాలని 
పలుప్నిచాచోరు. గురువారయం రేపల్లా పటటీణయంలో ఏరాపుట చేసిన నియోజకవర్ స్్య 
జనసేన కారయూకరతూల ఆతీ్మయ సమావేశయంలో ముఖయూ అతిధిగా పాల్్న్నిరు. గుయంటూరు 
జిలలా అధయూక్షులు శ్రీ గాద వెయంకటేశవారరావు అధయూక్తన జరగిన ఈ సమావేశయంలో 
రేపల్లా నియోజకవర్యంలో న్తనయంగా నియమియంచ్న పటటీణ, మయండలధయూక్షులత 
ప్రమాణసీవాకారయం చేయయంచారు. అనయంతరయం శ్రీ న్దయండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “రేపల్లా చరత్ కలిగిన ప్యంతయం. మహాతు్మడు నడయాడిన ప్యంతయం. అటవయంటి రేపల్లా రాజకీయాలు 
మారపోయాయ. పరాయూవరణానికి హాని కలిగియంచ్ ప్రకృతిని దోచేస్తూన్నిరు. వాన్ పక్ భూ కేట్యయంప్లోలా రైతులిని మోసయం చేశారు. ఇప్పుడు రేపల్లా ప్యంతయం నియండా పకాట కలాబుబులు ఏరాపుట 
చేసి పకాట రాజధానిగా మారేచోశారు. ఇకకిడ మాఫియా రాజయూమేలుతయంది. మీ మీద నమ్మకయంత ఓటలా వేసేతూ ఈ ప్యంత్నికి ఉపాధి లేకుయండా చేశారు. రహదారులు లేవు. వయూకితూగత లబిదు 
కోసయం తపపు ప్రజా సయంక్షేమయం దిశగా పరపాలన చేయడయం లేదు. మడ అడవులిని ధవాయంసయం చేసేశారు. పకకిన ఉనని కృష్్ తీరయంలో ఉనని అటవీ ప్యంత్నిని ధవాయంసయం చేసి ఇకకిడి ఇస్కను విశాఖ 
తీస్కువెళ్లా అము్మకుయంటన్నిరు. ప్రశనియంచే పాత్రికేయుల మీద అట్రాసిటీ కేస్లు పెడుతున్నిరు. ఆడబిడడుల మీద అఘాయత్యూలు. ఇకకిడ కాయంట్రాకుటీలు కొయంత మయందికే దొరుకుత్య. 
లికకిర్ ష్ప్లు కొయంత మయంది చేతులోలాన ఉయంట్య.. ఇకకిడ మదయూయం ప్రభుతవాయం అమ్మడయం లేదు. ప్రతి గ్రామయంలో బెలుటీ ష్ప్లు ఉన్నియ. న్ట స్రా విచచోలవిడిగా దొరుకుతయంది. 
ఎకకిడో ఏజెనీసి ప్యంత్లోలా దొరకే గయంజాయ ఇప్పుడు ఎకకిడ కావాలయంటే అకకిడ దొరుకుతుయంది. యువత జీవిత్నినిసరవా న్శనయం చేస్తూన్నిరు. మొననిటికి మొనని ముఖయూమయంత్రి ఇయంటికి అతి 
సమీపయంలో అయంధ యువతిని గయంజాయ మతుతూలో ఓ వయూకితూ చయంపశాడు.
• వైసీపీ పాలన అయంత్ విధవాయంసమే
వైసీపీ పరపాలన గురయంచ్ చెప్పుకుయంటూ పోతే ప్రజలకు ఉపయోగపడే కారయూక్రమాలు ఏమీ కనబడవు. పదల కోసయం చేయాలిసిన అభివృదిధి కారయూక్రమాలు లేవు. రైతు భరోస్ కేయంద్రాల 
వదదు రైతుల కష్టీలు వర్ణాతీతయంగా ఉన్నియ. రైతులు రైతు భరోస్ కేయంద్రానికి పోతే పార్టీలు, కులలు అడుగుతున్నిరు. రూ.6300 కోటలా ఈ రైతు భరోస్ కేయంద్రాలకు ఖరుచో చేశారు. 
ఒక షెడుడుకి మూడు రయంగులు వేసి అదే రైతు భరోస్ కేయంద్రయం అయంటన్నిరు. అవి వైసీపీ కేయంద్రాలు.. దళ్రుల కేయంద్రాలుగా మారపోయాయ. పాద యాత్లో ప్రతి గియంజా కొయంట్ననని 
ముఖయూమయంత్రి ఎకకిడా కనబడడయం లేదు. మతసి్యకారులకు భరోస్ లేదు. వేట విరామయంలో ఇచేచో భరోస్ కేవలయం 40 శాతయం మయందికి మాత్మే ఇచాచోరు. వేటకు వెళ్లా మృతి చెయందితే రూ. 
10 లక్ల పరహారయం ఇస్తూనన్నిరు. ఎయంత మయందికి ఇచాచోరో చెపపు దము్మయందా? ప్రజలకు కషటీయం వసేతూ సొయంత డబుబు ఇస్తూనని ఏకైకన్యకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాత్మే. కౌలు 
రైతులు ఆత్మహతయూలు చేస్కుయంటయంటే రాష్ట వాయూపతూయంగా వార కుటయంబాలకు రూ. లక్ చొప్పున ఆరధిక స్యయం ఇచ్చో ఆదుకుయంటన్నిరు, మొననిటికి మొనని సతెతూనపలిలాలో సభ నిరవాహియంచ్ 
238 మయంది రైతుల కుటయంబాలకు 2 కోటలా 38 లక్ల స్యయం చేశారు. వైసీపీ న్యకులు ఏయం చేస్తూన్నిరు..? కొడుకు చనిపోయ ముఖయూమయంత్రి సహాయ నిధి నుయంచ్ రూ. 5 లక్లు వసేతూ 
అయందులో సగయం మీకు సగయం మాకు అయంటూ దోచుకుయంటన్నిరు. పాలకుల దాష్టీకానికి గురైన సతెతూనపలిలాకి చెయందిన శ్రీమతి గయంగమ్మ కుటయంబానికి రేపటి రోజున జనసేన పార్టీ నుయంచ్ 
ఆర్క స్యయం చేయబోతున్నియం. మా చెకుకి మాకు ఇపపుయంచమనని పాపానికి ఆ చెకుకిన కనబడకుయండా మాయయం చేశారు. ఆ కుటయంబానికి జనసేన పార్టీ అయండగా నిలబడియంది.
• మయంత్రులు, ఎమ్్మలేయూలే ఉయంట్రో పోత్రో తెలియదు
జాబ్ కాయూల్యండర్ అన్నిరు. ఒకకి నోటిఫికేషన్ సక్రమయంగా ఇవవాలేదు. ఎకకిడికి వెళ్లాన్ యువత మా ప్యంతయంలో మేము పని చేస్కున అవకాశయం కలిపుయంచమని కోరుతున్నిరు. ఇనిని 
తప్పులు చేస్తూ ఇప్పుడు ఇయంటియంటికీ వచ్చో సిటీకకిరులా అయంటిస్తూరయంట. దిష్టీబొమ్మల ఎనిని స్రులా చూస్తూయం ఆయన ముఖానిని. రోజుకు రూ. 205 కోటలా అప్పు చేస్తూన్నిరు. ఆ నిధులనీని ఇల 
సిటీకకిరులా కోసయం.. ప్రచారయం కోసయం ఖరుచో చేస్తూన్నిరు. మన త్త ముత్తూతల నుయంచ్ వచ్చోన భూముల పత్ల మీద జగననని శాశవాత భూహకుకి పథకయం అయంటూ ముఖయూమయంత్రి ఫోటో 
వేయయంచుకుయంటన్నిడు. అయందుకే వైసీపీలో ఉయంట్రో పోత్రో తెలియని మీ ఎమ్్మలేయూలు, మయంత్రులకి పచచోబొటలా వేస్కుని ప్రచారయం చేయమని సలహా ఇచాచోయం.
• ఎవరకి ఇబబుయంది కలిగిన్ పార్టీ అయండగా ఉయంటయంది
మాట్లాడితే మన మీద కేస్లు పెడత్రు. ప్రజాస్వామయూయంలో కారయూక్రమాలు చేస్కున హకుకి ప్రతి ఒకకిరకీ ఉయంది. మొననిటి వరకు వారాహిని రాష్టయంలోకి రానివవాయం అన్నిరు. శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు వారాహిత వచ్చో దుర్మ్మకు పూజ చేస్కుని వెళ్లారు. మనయం ఏ కారయూక్రమయం చేసిన్ ధైరయూయంగా ప్రజల కోసయం నిలబడతున్నియం. జనసేన ప్రస్్నయం ఒక ఎనినికల కోసయం కాదు. 
మనయం ప్రభుతవాయం ఏరాపుట చేయాలయంటే ప్రణాళ్కాబదదుయంగా మయందుకు వెళ్లాలి. జనసేన జెయండా ప్రతి ఒకకిర గుయండెలోలా ధైరయూయం నియంప్తుయంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయ స్ధన కోసయం 
మనమయంత్ పని చేదాదుయం. ధైరయూయంగా ముయందుకు వెళ్దుయం, రాజకీయ వ్యూహాలు మన న్యకుడికి వదిలేయయండి. ఎవరకి ఎలయంటి ఇబబుయంది ఉన్ని ఒకకి ఫోన్ చేయయండి. మీ బాధయూత మేము 
తీస్కుయంట్యం. క్రియాశీలక సభయూతవాయం అదుబుతయంగా స్గుతయంది. పార్టీ బలోపతయం కోసయం ప్రతి జనసైనికుడు క్రియాశీలక సభయూతవాయం తీస్కోవాలి. క్రియాశీలక సభయూతవాయం బీమా కోసయం 
కాదు పార్టీ బలయం ఎకకిడ ఉయందో తెలియచెపపుయందుకు చేయాలి. ఇయంఛార్్జ లేకున్ని ప. గననివరయం నియోజకవర్యం ర్యండో విడతలో నయంబర్ వన్ స్్నయంలో నిలిచ్యంది. రేపల్లా నియోజకవర్యం 
కూడా అయంతే స్్యకి చేరాలి. మయండలధయూక్షులు, పటటీణ అధయూక్షుల నియామకయం పూరతూయయూయంది, కమిటీలోలా అధయూక్షుల వార స్చన మేరకు మహిళలు, యువతకు ప్ధానయూత ఇదాదుయం. పార్టీ 
కోసయం ప్రతి వారయం కొయంత సమయయం వెచ్చోయంచయండి. జనసేన పార్టీ రానునని ఎనినికలోలా షణ్్మఖ వ్యూహయంత ముయందుకు వెళలాబోతున్నియం. పార్టీని బలయంగా ముయందుకు తీస్కువెళలాయండి. ఎవర 
మీద అన్యూయయంగా కేస్లు పెటిటీన్ మీ కోసయం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సేటీషన్ కి ఒక లయర్ ని ఏరాపుట చేశారు. మీకు అయండగా ఉయండే బాధయూత పార్టీ తీస్కుయంటయంది. ఈ ప్రభుతవాయం 
ఎనోని రోజులు ఉయండదు. రాష్టయంలో అధికార మారుపు తధయూయం. ఈ ప్రభుత్వానిని ఇయంటికి పయంపాలిసిన బాధయూత మీ అయందర మీద ఉయంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార సయందేశానిని ఆయన మీద 
ఉనని విశావాస్నిని ప్రజలోలాకి తీస్కువెళలాయండి” అన్నిరు. అయంతకు ముయందు ఆతీ్మయ సమావేశానికి విచేచోసిన శ్రీ మనోహర్ గారకి రేపల్లా నియోజకవర్ కారయూకరతూలు, ప్రజలు ఘనస్వాగతయం 
పలికారు. చెరుకుపలిలా నుయంచ్ నగరయం మీదుగా బైకులత భార్ రాయూలీ నిరవాహియంచారు. దార పొడవున్ హారతులు పటిటీ పూల వర్యం కురపయంచారు. సమావేశయంలో పార్టీ ప్రధాన కారయూదర్శ శ్రీ 
బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, పార్టీ న్యకులు శ్రీ చ్లలాపలిలా శ్రీనివాసరావు, శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్, శ్రీ సయయూద్ జిలని, శ్రీ వడ్రాణయం మారకియండేయబాబు, శ్రీ విజయ్ శేఖర్, శ్రీ బయండారు 
రవికాయంత్, శ్రీమతి పారవాతి న్యుడు, శ్రీ ఇస్్మయల్ బేగ్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.
• పొన్నిరులో జనసైనికుడి కుటయంబానికి రూ. 5 లక్ల చెకుకి అయందచేత
కషటీయంలో ఉనని జన సైనికుడి కుటయంబానికి పార్టీ అయండగా ఉయంటయందనని ధైరయూయం నియంపడమే క్రియాశీలక సభయూతవాయం లక్్యమని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దయండలా మనోహర్ గారు సపుషటీయం చేశారు. అనుకోని పరసి్తులోలా జనసేన కుటయంబ సభుయూడిని కోలోపుయనప్పుడు పార్టీ నుయంచ్ ఒక భరోస్ ఆ కుటయంబాలకు అయందచేయడయం గరవాయంచదగిన 
అయంశమన్నిరు. గుయంటూరు జిలలా, పొన్నిరుకు చెయందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూడు శ్రీ వలలాయంశెటిటీ స్య భరత్ ఇటీవల జరగిన రోడుడు ప్రమాదయంత ప్ణాలు కోలోపుయారు. 
గుయంటూరు జిలలా పరయూటనలో భాగయంగా గురువారయం పొన్నిరులోని శ్రీ స్యభరత్ కుటయంబ సభుయూలను శ్రీ మనోహర్ గారు పరామర్శయంచారు. అతని తలిలాదయండ్రులు శ్రీమతి స్రయూకుమార, 
శ్రీ వలలాయంశెటిటీ శ్రీధర్ లను ఓదారాచోరు. రూ.5 లక్ల బీమా చెకుకి అయందచేశారు. జనసేన పార్టీ తరఫున ఆ కుటయంబానికి అనిని రకాలుగా అయండగా ఉయంట్మని భరోస్ ఇచాచోరు. అనయంతరయం 
శ్రీ న్దయండలా మనోహర్ గారు మీడియాత మాట్లాడుతూ “పార్టీ కోసయం తపయంచ్న జనసైనికుడి ప్ణాలు కోలోపువడయం ఎయంత బాధియంచే అయంశయం. ఆ కుటయంబానికి అయండగా ఉయంట్మనని 
భరోస్ ఇవావాలనని ఉదేదుశయంత ఈ రోజు జిలలా న్యకతవాయం మొతతూయం కదిలి వచాచోయం. కుటయంబ సభుయూడిని కోలోపుయనప్పుడు వారకి మేమున్నిమనని ధైరయూయం ఇవవాడమే మా ఉదేదుశయం. మూడో 
విడత క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమానిని రాష్ట వాయూపతూయంగా ఒక ఉదయూమయంగా చేపడుతున్నియం. ఈ నెల 28వ తేదీ వరకు చేపటటీనునని ఈ కారయూక్రమయంలో జనసైనికులయంత్ 
భాగస్వాములు కావాలి” అన్నిరు. కారయూక్రమయంలో పార్టీ ప్రధాన కారయూదర్శ శ్రీ బోనబోయన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జిలలా అధయూక్షులు శ్రీ గాద వెయంకటేశవారరావు, పార్టీ న్యకులు శ్రీ చ్లలాపలిలా 
శ్రీనివాసరావు, శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్, శ్రీ సయయూద్ జిలనీ, శ్రీ విజయ్ శేఖర్, శ్రీ బయండారు రవికాయంత్, శ్రీమతి పారవాతిన్యుడు తదితరులు పాల్్న్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కె.సి.ఆర్. కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్:  భారతీయ రాష్ట సమితి అధయూక్షులు, తెలయంగాణ ముఖయూమయంత్రి శ్రీ కలవాకుయంటలా చయంద్రశేఖర్ రావు (కె.సి.ఆర్.) గారకి 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో హృదయపూరవాక జన్మదిన శుభాకాయంక్లు తెలియచేశారు. ప్రజా జీవితయంలో 
తనదైన పయంథాను కలిగిన శ్రీ కె.సి.ఆర్. గారకి సయంతషకరమైన జీవితయం, ఆరోగయూకరమైన దీరాఘాయుష్్ను ఆ భగవయంతుడు ప్రస్దియంచాలని 
మనస్పురతూగా కోరుకుయంటన్నినని ఆయన అన్నిరు.

జర్నలిస్టుల కాలనీలో ఆక్రమణలు 
తొలగంచాలి: గురాన అయ్యలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరయం: కేఎల్  
ప్రయంలో జరనిలిస్టీలకు కేట్యయంచ్న 
స్లయంలో ఆక్రమణలు తొలగియంచాలని, అరుహులన 
జరనిలిస్టీలకు ఇలులా స్లలు ఇవావాలని 
డిమాయండ్  చేస్తూ గురువారయం జిలలా కల్కటీర్  
కారాయూలయయం ఎదుట జరనిలిస్టీలు నిరసన 
దీక్ చేపట్టీరు. ఈ దీక్కు సయంఘీభావయంగా 
జనసేన పార్టీ న్యకులు గురాన అయయూలు, త్యూడ రామకృష్్రావు(బాలు) దీక్షా 
శబిరానిని సయందర్శయంచ్ సయంఘీభావయం తెలిపారు. జనసేన న్యకులు గురాన అయయూలు 
మాట్లాడుతూ.. కెఎల్  ప్రయంలో ఉనని జరనిలిస్టీలకు కేట్యయంచ్న స్లయంలో బయట వారు 
వచ్చో ఆక్రమియంచుకొని నిరా్మణాలు చేపట్టీరని ఆవేదన వయూకతూయం చేశారు. జరనిలిస్టీలకు 
న్యూయయం చేయకపోగా వారకి కేట్యయంచ్న స్లనిని ఆక్రమియంచు కోవడానికి ర్వెన్యూ 
అధికారులు సహాయ పడటయం అన్యూయమన్నిరు. అనక ఏళలాగా వృతితూని నము్మకొని 
ఉనని జరనిలిస్టీలకు ఇలులా స్లలు కేట్యయంచాలని, ఎవరైతే ఆక్రమణలు చేశారో వాటిని 
తొలగియంచ్, అరుహులన జరనిలిస్టీలకి ఇళలా స్లలు ఇవావాలని డిమయండ్ చేశారు. జరనిలిస్టీ 
లు చేసే ఈ పోరాట్నికి జనసేన పార్టీ తరుప్న ఏటవయంటి పోరాట్నికైన్ సిదదుమని 
తెలిపారు.

జనసేన మహా సంకల్పయాత్ర 2వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: అమలప్రయం: జనసేన 
మహా సయంకలపుయాత్ ర్యండవ రోజు 
కారయూక్రమయంలో భాగయంగా అమలప్రయం 
నియోజకవర్యంలో ఏ.వేమవరపాపుడు 
గ్రామయంలో ఇయంటియంటికి కరపత్ల పయంపణీ 
జరగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్ న్యకులు లియంగోలు పయండు 

పార్టీ సీనియర్ న్యకులు కయంచ్పలిలా అబుబులు, మాజీ మునిసిపల్ చైర్మన్ యాళళి న్గ 
సతీష్, నలలా శ్రీధర్, ఇస్కపటలా రఘుబాబు, ఏ.వేమవరపాపుడు ఉప సరపుయంచ్ వాకపలిలా 
వెయంకటేశవారావు, ఆకుల స్రయూన్రాయణ మూరతూ, ఆర్.డి.ఎస్ ప్రస్ద్ మునిసిపల్ 
కౌనిసిలర్ పడాల న్న్జీ, రాష్ట కారయూవర్ సభుయూలు బటటీ పయండు, కొప్పుల న్గ మానస, 
వారుడు సభుయూలు తికకి సరసవాతి, కర్రి లక్ష్మి దుర్, వానపలిలా దేవి మరయు న్యకులు, 
కారయూకరతూలు, వీరమహిళలు అధిక సయంఖయూలో పాల్్న్నిరు.

క్రియాశీలక కార్యకర్తకు బీమా చెకుకు 
అందజేసిన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరయం నియోజకవర్యం, కాట్రేనికోన మయండలయం, కొప్పుకుయంట 
గ్రామానికి చెయందిన జనసేన క్రియాశీలక కారయూకరతూ మటటీపరతూ వెయంకటరమణ ఇటీవల 
యాకిసిడెయంట్ గురైన్రు. మటటీపరతూ వెయంకటరమణకు క్రియాశీలక సభయూతవాయం ఉననియందున 
ఇన్సిర్న్సి కెలాయమ్ శాయంక్న్ కాగా, జనసేన అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 35 
వేల రూపాయలు చెకుకిను రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
మరయు ముమి్మడివరయం నియోజకవర్యం ఇయంచార్్జ పత్ని బాలకృష్ కు పయంపయంచ్, 
వెయంకటరమణకు అయందజేవలసినదిగా స్చ్నచారు. ఈ మేరకు పత్ని బాలకృష్ 
బుధవారయం వెయంకటరమణకు 35 వేల రూపాయలు చెకుకిను అయందజేస్రు.

అబ్రహం పేటలో 
బొమ్మిడి నాయకర్ పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: నరస్ప్రయం: జనయంలోకి జనసేన 11వ రోజు కారయూక్రమయంలో భాగయంగా 
నరస్ప్రయం నియోజకవర్యం, మొగల్తూరు మయండలయం, మొగల్తూరు గ్రామ పయంచాయతీ 
అబ్రహయం పటలో పాదయాత్గా నరస్ప్రయం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జ, 
పీఏసీ సభుయూలు మరయు రాష్ట మతసి్యకార వికాస విభాగ ఛైర్్మన్ బొమి్మడి న్యకర్ 
ఇయంటియంటికీ తిరగి, జనసేన పార్టీ సిదాధియంత్లు తెలియజేసి, అకకిడి ప్రజలు ఎదురొకియంటనని 
సమసయూలు తెలుస్కుని, వారకి జనసేన తరప్న అయండగా ఉయంత్మని భరోస్ ఇచాచోరు. 
ఈ సయందరభాయంగా న్యకర్ మాట్లాడుతూ ముఖయూయంగా ఈ గ్రామయంలో త్గునీరు మరయు 
డ్రైనజీ వయూవస్ సరగా లేదని, ప్రజలు ఎదురొకియంటనని సమసయూలకు జనసేన తరప్న 
అయండగా ఉయంత్మని న్యకర్ తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమయంలో కొలలాటి గోపకృష్, 
కోటిపలిలా వెయంకటేశవారరావు, వలవల న్ని, వాత్డి కనకరాజు, బయందల రవీయంద్ర, 
నిప్పులేటి త్రక రామారావు, గుబబుల మర్రాజు, దూది బాబు, బొకకి చయంటి, బయందల 
ఎలేష్, నలిలా న్గరాజు, గూడపాటి శ్రీకాయంత్, మోటూర శ్రీను, మోటూరు జైమోష్, 
ఉప్పుల్రు రాయంబాబు, అయందే దొరబాబు, లకుకి బాబి, వనమాల శ్రీను, ఆయీతయం చ్నిని, 
ముకుకిగిర, ప్లపరతూ రాయంబాబు, అయందే కొయండ మరయు నియోజకవర్ న్యకులు, 
కారయూకరతూలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అధిక సయంఖయూలో పాల్్న్నిరు.

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

స్థానిక సమస్యల పరిష్కురానికై జనసైనిక్లు నిరంతరం పోరాడాలి: నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: మయంగళగిర: ప్రజాసమసయూలపై జనసైనికులు నిరయంతరయం పోరాటయం చేయాలని జనసైనికులకు జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ న్దయండలా మనోహర్ పలుప్నిచాచోరు. శుక్రవారయం మయంగళగిర కారయూలయయంలో న్దయండలా మనోహర్ ను జనసేన పార్టీ 
గుయంటూరు జిలలా అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హర కలిశారు. ఈ సయందరభాయంగా 22వ డివిజన్ పరధిలోని రాఘవయయూపారుకి దుసి్తిపై అదే విధయంగా 
స్్నిక సమసయూలపై జనసేన పార్టీ చేసిన పోరాటయం.. తత్ఫలితయంగా వెయంటన ప్రభుతవాయం సపుయందియంచ్ రాఘవయయూపారుకిని పూరతూస్్యలో ఆధునీకరణ 
చేయట్నికి పనులు ప్రయంభియంచటయం వయంటి విషయాలను ఆళళి హర మనోహర్ కు వివరయంచటయం జరగియంది. ఈ నపధయూయంలో న్దయండలా మనోహర్ 
మాట్లాడుతూ క్షేత్స్్యలో ప్రజలు ఎదురుకుయంటనని స్్నిక సమసయూలపై జనసైనికులు పోరాటయం చేయాలని, సమసయూ పరష్కిరయం అయ్యూవరకు 
ప్రజలకు అయండగా నిలవాలని కోరారు. అదేవిధయంగా క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు ఎల జరుగుతుయందో అడిగి తెలుస్కున్నిరు. జనసేన పార్టీకి 
ప్రజలోలా పెరుగుతునని ఆదరణ నపథయూయంలో ప్రతీ ఒకకిరనీ క్రియాశీలక సభుయూనిగా చేరేచో విధయంగా కృష్ చేయాలని పార్టీ శ్రేణ్లిని కోరారు. ఈ 
సయందరభాయంగా ఆళళి హరని న్దయండలా మనోహర్ ప్రతేయూకయంగా అభినయందియంచారు.

ఆపదలో ఆదుక్న్న జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం
శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపట నియోజకవర్యం, నకకిపలిలా మయండలయం, చ్న దొడిడుగళలా 
గ్రానికి చెయందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకరతూ బదిదు గయంగరాజు ఇటీవల బైక్ ఆకిసిడెయంట్ 
లో తీవ్రముగా గాయపడి వైదయూయం చేయయంచుకుని కోలుకున్నిడు.. క్రియాశీలక సభయూతవాయం 
ఉనని గయంగరాజుకి ఇన్సిర్న్సి కెలాయమ్ శాయంక్న్ కాగా, జనసేన పార్టీ కేయంద్ర కారాయూలయయం 
నుయండి జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 50,000 రూపాయల ఇన్సిర్న్సి చెక్ ను 
పార్టీ సీనియర్ న్యకులు గెడడుయం బుజి్జకి పయంపయంచ్, క్రియాశీలక కారయూకరతూ గయంగరాజుకి 
అయందియంచవలసినదిగా స్చ్యంచారు. ఈ మేరకు గెడడుయం బుజి్జ 50,000 రూపాయలు చెక్ 
ను గెడడుయం బుజి్జ ఆదేశాలమేరకు యువన్యకులు గెడడుయం చైతనయూ, బాధితుడి గృహానికి 
వెళ్లా బదిదు గయంగరాజుకు దొడిడుగళళి గ్రామ న్యకులు మరయు జనసైనికులు సమక్యంలో 
అయందజేయడయం జరగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన న్యకులు నలలాల రత్నిజి, వెలగా 

బుజి్జ, బదిదు గోవియందరావు, బోయన స్రేష్, లోవరాజు, త్త్జి, రాయంబాబు, వెలగా కన్నిరావు, బాబి్జ మరయు జనసైనికులు ఈ కారయూక్రమయంలో పాల్్న్నిరు.

దళితవాడలో్ల జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: గుయంటూరు: గుయంటూరు 
నగర స్్నిక 53,54,55 వార్డు లలో 
జనసేన క్రియాశీలక సభయూతవా నమోదు 
కారయూక్రమానిని నిరవాహియంచడయం జరగియంది. 
ఈ కారయూక్రమానిని గుయంటూరు జిలలా 
అధయూక్షుడు గాద వేయంకటేశవార రావు 
లయంఛనయంగా ప్రయంభియంచారు. అనయంతరయం 

గాద వేయంకటేశవార రావు మాట్లాడుతూ.. జనసైనికుల శ్రేయసేసి జనసేన శ్రేయస్సి, పార్టీ 
జెయండా పటటీకుని పనిచేసిన ప్రతిఒకకి కారయూకరతూకు భద్రమైన భవితవయూయం అయందిస్తూయంది అని 
అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమయంలో గుయంటూరు నగర ఉపాధయూక్షుడు కొయండూరు కిషోర్ కుమార్ 
మాట్లాడుతూ.. ఈ కారయూక్రమానిని ఎయంత ప్రతిష్టీత్మకయంగా తీస్కొని రానునినని 12 
రోజులోలా రోజుకి ఒక ప్యంతయం చొప్పున 3 డివిజన్ లలో విసతూృతయంగా నిరవాహిస్తూము. 
ఈ కారయూక్రమాని ప్రజలోలాకి బలయంగా తీస్కెళలాడానికి కృష్చేస్తూమని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమయంలో నగర కారయూదరు్శలు శ్రీమతి మలీలాశవార, కొడిడిటి కిషోర్, 53వ వార్డు 
అదయూక్షుడు కొయండూరు శాయూమ్ ప్రత్ప్ కుమార్, 54వార్డు అధయూక్షుడు వెజు్జ రాజేష్ మరయు 
బి. చయంద్రా న్యుడు, సజా్జ కాటయాయూ, ఆకుల ప్రస్ద్ మరయు స్్నిక జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు పాల్్ని విజయయంతయం చేశారు.

ఐరాల మండలంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: పూతలపటటీ: 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతవా 
కారయూక్రమయంలో భాగయంగా చ్తూతూరు జిలలా 
అధయూక్షులు డాకటీర్ పస్ప్లేటి హర 
ప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు పూతలపటటీ 
నియోజకవర్యం, ఐరాల మయండలయంలో 
బుధవారయం క్రియాశీలక సభయూతవాయం 
కారయూక్రమయం చేపటటీడయం జరగియంది. 
జనసైనికులత కలిసి జనసేన పార్టీ 
విధివిధాన్లను వివరయంచ్, పార్టీకి 
అయండగా ఉయంటూ, ప్రజల సమసయూలను 
తీరచోడానికి న్యకులుగా ఎదగాలని 

కోరడయం జరగియంది. క్రియాశీలక సభయూతవాయం తీస్కోవడయం తమ బాధయూత అని, పార్టీని 
ప్రజలోలాకి బలయంగా తీస్కెళ్తూమని అకకిడ ఉనని ప్రజలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమయంలో 
జిలలా ప్రధాన కారయూదర్శ తులసి ప్రస్ద్ మయండల అధయూక్షులు ప్రుషోతతూయం కారయూదర్శ 
మహాలక్ష్మి సీనియర్ న్యకులు మోహన్, తిరుమలేష్, స్ధా తదితరులు పాల్్న్నిరు.

ఎగువ భద్ర ప్రాజెక్టు నిరామిణ పనులు తక్షణం 
ఆపాలి: రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: 
అననిమయయూ జిలలా కేయంద్రయం, 
రాయచోటి తహసీలదుర్ 
కారాయూలయ ఆవరణలో 
భారతకమూయూనిస్టీ వారు 
ఏరాపుట చేసిన రయండ్ టేబుల్ 
సమావేశయంలో జనసేన నత 
రామ శ్రీనివాస్ పాల్్న్నిరు. 

ఈ సమావేశయంలో భాగయంగ రామ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. ఎగువ భద్ర ప్జెకుటీ నిరా్మణ 
పనులు తక్ణయం ఆపాలని లేనిచో రాయలసీమ వాయూపతూయంగా రైతులు మరయు ప్రజా 
తిరుగుబాటను ఎదురోకివాలిసి ఉయంటయందని అన్నిరు. రైతు సయంఘయం నతలు, అఖిలపక్ 
పార్టీ న్యకులు అయందరూ కలిసి ఎగువ భద్ర ప్జెక్టీ నిరా్మణ పనులు వెయంటన నిలిప 
వేయాలని సపుషటీయం చేశారు. అపపుర్ భద్ర ప్జెక్టీ త రాయలసీమ-ఎడారే అన అయంశయంపై 
అయంబేదకిర్ ఫ్లాకీసి వదదు జరగిన అఖిలపక్ రయండ్ టేబుల్ సమావేశయంకు పలువురు నతలు 
కేయంద్రయం వైఖరని, రాష్ట ప్రభుతవా అలసత్వానిని దుయయూబట్టీరు. రాయలసీమ ప్జెకుటీల 
పటలా మొదటి నుయండి కేయంద్ర, రాష్ట ప్రభుత్వాలకు చ్నని చూపనని పరొకిన్నిరు. బచావత్ 
ట్రిబుయూనల్ ప్రకారయం ప్జెకుటీ పూరతూ చేసి ఉయంటే నడు ఈ దుసి్తి తల్తేతూ పరసి్తి లేదని 
అన్నిరు. రాష్ట విభజన చటటీయంలో పొయందుపరచ్న పోలవరయం జాతీయ ప్జెకుటీకు ప్రతి 
సయంవతసిరయం అర కొరా నిధులు విదిలిస్తూ మరోవైప్ ప్రకకిన ఉనని కరా్టక రాష్్రానికి 
కేయంద్ర బడె్జటోలా 5300 కోటలా రూపాయలు కేట్యయంచ్ జాతీయ ప్జెకుటీగా పరొకినడయం 
దురా్మర్మన్నిరు. కేయంద్ర జలవనరుల సయంఘయం, న్యూయపరమైన అనుమతులు లేకున్ని, 
కేయంద్రయం ఏకపక్యంగా జాతీయ ప్జెకుటీగా పరొకినడయం కరా్టకలో బిజెప గెలుపొయందాలని 
కుట్రలో భాగమేనని ధవాజమ్త్తూరు. అపపుర్ భద్ర ప్జెకుటీ పూరతూ అయతే రాయలసీమత 
సహా నెల్లారు, ప్రకాశయం, జిలలాలకు నీటి ఎదదుడి ఏరపుడుతుయందని, రాయలసీమ పూరతూ 
ఎడారగా మారుతుయందని అన్నిరు. రాష్టయంలో ఇరగేషన్ ప్జెకుటీలకు కేట్యయంచ్న 
నిధులు సైతయం 75% పకకిదార పడుతున్నియని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమయంలో అఖిలపక్ 
పార్టీల నతలు, రైతుసయంగాలు, రైతులు, ప్రజాసయంఘాలు న్యకులు, మహిళ్ సయంగయం 
న్యకులు, యువకులు తదితరులు పాల్్న్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

టి. వెంకటాపురంలో హోరేత్తాన జనసేన గ్రామబాట..
శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవర్యం, టి వెయంకట్ప్రయం గ్రామయంలో మయండల అధయూక్షులు వెయంకటరమణ, గ్రామ 
వీరమహిళ పోతిన సతయూవతి, గుర్యం శ్రీను ఆధవారయూయంలో బుధవారయం గ్రామబాట కారయూక్రమయం నిరవాహియంచడయం జరగియంది. 
ఈ కారయూక్రమయంలో ఆ గ్రామయంలో ఉనని అనక సమసయూలు అడిగి తెలుస్కోవటయం జరగియంది. గ్రామయంలో ఉనని ప్రధాన 
సమసయూ డ్రైనజి సమసయూ. డ్రైనజి కాలువలు సరగా లేక ఇళళిముయందు మురకి పరుకుపోయ అకకిడ ప్రజలు అనక 
ఇబబుయందులు పడుతున్నిరు. ఈ సమసయూను అధికారుల దృష్టీకి తీస్కెళ్లా కచ్చోతయంగా పరషకిరస్తూమని జనసేన 
న్యకులు బరోస్ ఇచాచోరు. గ్రామ మహిళలు రాబోయ్ ఎనినికలలో మేమయందరయం జనసేన పార్టీకి ఓట వేసి, 
జనసేనకు మదదుతిస్తూమని తెలియజేస్రు. వార నుయండి వచ్చోన విశేష సపుయందన లభియంచ్యంది. ఈ కారయూక్రయంలో రాష్ట 
మతసికార సభుయూలు చొకాకి కాశీ, ఉమ్మడి తూరుపు గోదావర జిలలా జాయయంట్ సెక్రటర్ పలివెల లోవరాజు, మయండల 
వైస్ ప్రెసిడెయంట్ నిమ్మల లోవస్రబాబు, లట్టీల న్గేశవారావు, మర్రి వీరబాబు, బొపపున రాము, అదేదుపలిలా బాలజీ, 
ఉపపులపాటి సీత్రామరాజు, ముకాకిరప్ శవ కర్రి ప్రస్ద్, గెడడుమూర స్రేష్, నలలాల దురా్ప్రస్ద్, బద్రి శవ, నకాకి 
శ్రీనుబాబు మరయు నియోజకవర్యం జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్నటయం జరగియంది.

మామ్డిక్దురు మండలంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: గననివరయం 
నియోజకవర్యం, మామిడికుదురు 
మయండలయంలో జనసేన క్రియాశీలక 
సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమయం 
మరయు సభయూతవా ర్నుయూవల్ 
కారయూక్రమానిని ప్రయంభియంచడయం 

జరగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన పార్టీ మయండల అధయూక్షులు జాలయం శ్రీనివాస రాజా, 
సరపుయంచ్ అధయూక్షులు అడబాల త్తకాప్, మయండల న్యకులు పోతు కాశ, తరయం 
యువరాజు, కొము్మలు భద్రయం, రుద్ర శ్రీను, కాట్రేనిపాడు న్గేయంద్ర, గ్రామ శాఖలు బలలా 
సతీష్, ఇయంటి మహయంద్ర, నైన్ల శ్రీరామ్, అడబాల రాజేష్, కోల స్రేష్ తదితరులు 
పాల్్న్నిరు.

భంస్ నూతన ఏఎస్్ప, పటటుణ సీఐలను 
సనామినించిన జనసేన నాయక్లు

శతఘ్ని న్యూస్: నిర్మల్ జిలలా, భయంస్ 
పటటీణానికి న్తన ఏఎసీపు గా విచేచోసిన 
కాయంతి లల్ పాటిల్ ను జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడి ఆదిలబాద్ జిలలా న్యకులు 
స్యంకెట మహష్ బాబు కమిటి సభుయూలు 
స్దరయంగా ఆహావానియంచ్ శాలువాత 
సన్్మనయం చేయడయం జరగియంది. ఈ 
సయందరభాయంగా ఆయనను భయంస్ లో ట్రాఫిక్ 
పోలీస్లను నియమియంచాలని, ప్రజల 
సమసయూలకు స్నుకూలయంగా సపుయందియంచ్ 

కౌనిసిలియంగ్ దావారా పరషకిరయంచాలని కోరడయం జరగియంది. అదేవిధయంగా జనసైనికులు భయంస్ 
పోలీస్లకు అనిని స్మాజిక, ఉదయూమ కారయూక్రమాలోలా సహాయ సహకారాలు తీస్కుయంటూ 
ముయందుకు వెళత్మని, వినమ్ర పూరతయంగా నడుచుకుయంట్నని మాట్లాడటయం జరగియంది. కొనిని 
రోజులుగా భయంస్ పటటీణయంలో సి.ఐగా విధులు నిరవాహియంచ్, ప్రజల మననిలను పొయంది బదిలీపై 
వెళతూనని ప్రవీణ్ కుమార్ కు వీడుకోలు పలుకుతూ, భయంస్ పటటీణయం న్తన సిఐ శ్రీనుకు స్వాగతయం 
పలుకుతూ.. ఆయనకు కూడా సన్్మనయం చేయడయం జరగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసైనికులు 
రామోజీ వార్, గయంగప్రసద్, శేకర్ యాదవ్, అకోజి పవన్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

ఆంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే స్ధ్యం కార్యక్రమం 
33వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: సరేవాపలిలా నియోజకవర్యం, 
ముతుతూకూరు మయండలయం, గాదల వాగు 
గ్రామయంలో ఆయంధ్రా అభివృదిధి – జనసేన 
తన స్ధయూయం 33వ రోజు కారయూక్రమానిని 
జనసేన పార్టీ నెల్లారు జిలలా కారయూదర్శ, 
ముతుతూకూరు మయండల అధయూక్షుడు 

మనుబోలు గణపతి ఆధవారయూయంలో నిరవాహియంచడయం జరగియంది. కారయూక్రమయంలో భాగయంగా 
గాదల వాగు గ్రామయంలో జనసేన న్యకులు ఇయంటియంటికీ చేర కరపత్లు పయంచారు. 
ఈ కారయూక్రమయంలో గ్రామస్్లు మాట్లాడుతూ పయంచాయతీ వారు ఏరాపుట చేసిన వీధి 
కుళ్యలలో నీళలా వచ్చోన పాపాన పోలేదు, ఎయందుకు మర పైప్ లనులా వేయడయం, వైసీపీ 
ప్రభుతవాయంలో ప్రచారానికే పరమితయం అయయంది తపపు, ప్రజా అవసరాలమీద చ్తతూశుదిధి 
లేదని వాపోయారు. జనసేన న్యకులు మనుబోలు గణపతి మాట్లాడుతూ ఈ 
పరసి్తులు మారాలన, స్మానుయూడికి న్యూయయం జరగాలన పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన 
పార్టీ పెట్టీరు. వయూవస్లో మారుపు కోసయం, రాబోవు స్ధారణ ఎనినికలలో జనసేన పార్టీ 
గురుతూ “గాజుగాలాస్” కు ఓట వేసి జనసేన పార్టీని గెలిపయంచ్ పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎయం ని 
చేస్కుయందాయం, స్సయంపనని పాలన అయందిస్తూడు అని తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమయంలో 
త్యండ్ర శ్రీను, వెయంకయయూ తదీరులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన స్దధింతాలపై అవగాహన కలి్పంచందుకై 
కండా స్దదార్థా దేశవా్యపతా యాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్టీ సిదాధియంత్లలో భాగయంగా 
పరాయూవరణ పరరక్ణ మరయు 
జయంతు సయంరక్ణ, అవయవ 
దానయంపై ప్రజలోలా అవగాహన 
కలిపుయంచేయందుకు మయంచ్రాయూల 
జిలలాకు చెయందిన జనసైనికుడు 

కొయండా సిదాదుర్్ రాయల్ ఇన్ ఫీల్డు పై దేశవాయూపతూ యాత్కు శ్రీకారయం చుట్టీరు. శుక్రవారయం 
జిలలా కేయంద్రయంలోని రాయల్ ఇన్ ఫీల్డు షోరూయం ఇయండియా టూర్ నుయండి ప్రయంభమైన 
యాత్ దేశవాయూపతూయంగా 45 వేల కిలో మీటరులా జరగనుయంది. ఈ యాత్ను జనసేన 
పార్టీ మయంచ్రాయూల జిలలా న్యకులు నలలాతీగల మహష్ కుమార్ ప్రయంభియంచారు. ఈ 
సయందరభాయంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కొయండా సిదాదుర్్ యాత్ ఎలయంటి ఆటయంకయం లేకుయండా 
తన లక్షాయూనిని విజయవయంతయంగా పూరతూ చేస్కొని మయంచ్రాయూల జిలలా కీరతూని దేశవాయూపతూయంగా 
చాటిచెపాపులని ఆకాయంక్యంచారు. ఈ రైడ్ ను డ్రీమర్_25 అన ఇన్ స్టీగ్రామ్ మరయు 
యుటూయూబ్ ఛానల్ దావారా వీక్యంచ వచుచో అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమయంలో విమలేష్ 
రఘురాయం, శ్రీనివాస్, అనుస్య, తదితరులు పాల్్న్నిరు.

చలివాంద్రి రైతులకు జనసేన తరఫున అాండగా ఉాంటాం.. 
గర్భాన సత్తిబాబు, కోరాంగి నాగేశ్వర్వు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొయండ నియోజకవర్యం, జనసేన పార్టీ న్యకులు గరాభాన 
సతితూబాబు, కోరయంగి న్గేశవారరావు చలివేయంద్ర గ్రామయంలోని రైతులను పరామర్శయంచారు. 
ఈ సయందరహుయంగా రైతులు త్ము పయండియంచ్న ధానయూయం కొనుగోలు జరగలేదని ఆవేదన 
వయూకతూయం చేస్రు. ఈ సయందరభాయంగా గరాభాన సతితూబాబు మీడియాత మాట్లాడుతూ… ధానయూయం 
కొనుగోలు జరగే వరకు రైతులకు జనసేన పార్టీ తరఫున పోరాటయం స్గిస్తూమని వారకి 
అయండగా నిలుస్తూమని అన్నిరు. జనసేన అధినత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి రైతులు అయంటే 
అమితమైన గౌరవయం అని, వార విషయమై అధినత ఎయంత దూరమైన వెళ్తూరని, కోరయంగి 
న్గేశవారరావు అన్నిరు. కారయూక్రమయంలో వీరఘటటీయం మయండలయం న్యకులు సతివాడ 
వెయంకటరమణ, మతసి్య ప్యండర్కయం వజ్రగడ రవి కుమార్ (జానీ), గరాభాప్ నరేయంద్ర, జలులా 
సొయంబాబు, యడలా రమేష్, సయంతష్, జామీ రాయంబాబు, స్మన్ పాల్్న్నిరు.
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