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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బీసీలంటే బ్యాక్ వర్డ్ క్లాస్ క్దు... బ్యాక్ బోన్ క్లాస్
* ఆశించే స్థాయి నించి శాసించే స్థాయికి ఎదగాలి
* జనసేన గెలుపు... బీసీల గెలుపు
* ఆర్థాక పర్పుష్ఠితోనే రాజకీయ స్ధికార్త సద్ధిస్తింద్
* బీసీలు, దళితులు, కాపులు కలిసే్త రాజ్యాధికారిం తథయాిం
* తెలింగాణలో 26 కులాలకు బీసీ సేటేటస్ తొలగిసే్త ఒక్క నాయకుడూ మాట్లాడలేదు
* దీనిపై బీఆర్ఎస్ వివరణ ఇవ్వాలి
* బీసీ కార్పొరేషనలా పదవులు సటేక్కరలాకే పర్మితమయ్యాయి
* మింగళగిర్లో బీసీ సింక్షేమ సమావేశింలో జనసేన పార్టే అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
బీసీలింటే బ్యాక్ వర్డ్ కాలాస్ కాదు... బ్యాక్ బోన్ కాలాస్ అని జనసేన పార్టే అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనానారు. 
బీసీలు ఆశించే స్థాయి నించి శాసించే స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాింక్ించారు. బీసీలు తమ హకు్కల కనానా మిందు 
ఐకయాత స్ధిించాలని, ఆర్థాక పర్పుష్ఠి స్ధిించిన రోజున రాజ్యాధికారిం తపపొక సద్ధిస్తిందని అనానారు. బీసీలకు 
ఆర్థాక పర్పుష్ఠి, రాజ్యాధికార స్ధన కోసిం జనసేన కృష్ చేస్తిందని హామీ ఇచాచారు. శనివ్రిం మింగళగిర్ 
పార్టే కారాయాలయింలో బీసీ సింక్షేమింపై రిండ్ టేబుల్ సమావేశిం నిరవాహించారు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ “ బీసీ కులాలు అింటే ఉతపొత్్త కులాలు. భారతదేశ సింస్కృత్కి వెన్నామక. అతయాధిక 
సింఖ్యా బలిం ఉిండి కూడా నేటికీ దేహీ అనే సథాత్లో ఉిండటిం బ్ధాకరిం. అతయాధిక బీసీలు ఉననా చోట మిగతా 
కులాలకు చింద్న వయాకు్తలు గెలుస్తనానారు. బీసీల అనైకయాతే మిగతా వ్ర్కి బలిం. బీసీలు హకు్కల కింటే మిందు 
ఐకయాత స్ధిించాలి. బీసీలకు స్ధికారత రావ్లింటూ ఇింత వరకు మాటలు చప్పొ నాయకులనే మీరు చూశారు. 
చేతలన చూపించే నాయకతావానినా నేన చూపస్్తన.
* 50 ఏళ్లా అయినా ఆ కాింబినేషన్ కుదరలేదు
రామ్ మనోహర్ లోహయ్ ‘కాయాస్టే ఇన్ ఇిండియ్’ అనే పుస్తకింలో ఆింధ్రప్రదేశ్ కుల రాజకీయ్ల గుర్ించి 
ప్రస్తవిించారు. బీసీలు, దళితులు, కాపులు కలిసే్త రాజ్యాధికారిం ఇింక ఎవర్కీ దక్కదని రాశారు. ఆ 

పుస్తకిం1964లో రాశారు. ఇపపొటికి దాదాపు 50 ఏళ్లా పూర్తయియాింద్. అయినా ఆ కాింబినేషన్ నేటికీ కుదరలేదు. నిజింగా ఆ కాింబినేషన్ కుద్ర్తే మాత్ిం బీసీలు, ఎసీసీలు, ఎసీటేలు.. 
దేహీ అనే స్థాయి నించి శాసించే స్థాయికి ఎదుగుతారు. పోరాటిం చేసనపుపొడు కలిస వచేచా 146 బీసీ కులాలు... బీసీ వయాకి్తని గెలుపించుకోవడానికి ఎిందుకు నిలబడలేకపోతునానాయి? 
గత స్రవాత్రిక ఎనినాకలోలా విజయవ్డ పశచామ సీటు పొతు్తలోలా భాగింగా వేరే పార్టే అడిగితే ... పటుటేబటిటే మర్ మన బీసీ సోదరుడు అయిన పోత్న మహేష్ కు ఇచాచాన. ఆ సీటు కోసిం 
అవసరమైతే పొతు్తన కూడా వదులుకుిందాిం అనకునానాన. అద్ నేన బీసీలకు ఇచేచా విలువ.
* 26 బీసీ కులాలన తొలగిసే్త ఎిందుకు మాట్లాడలేదు?
నననా రాజకీయింగా విమర్్శించాలింటే బీసీలు, దళితులతో త్టిటేస్్తరు. ఎిందుకింటే క్షేత్స్థాయిలో బీసీలు, కాపులు, దళితులు కొటుటేకోవ్లని అలా చేస్్తరు. ఈ పనానాగిం పనినాన 
నాయకులు మాత్ిం ఏ పార్టేలో ఉనానా త్టుటేకోరు. విమర్్శించుకోవడిం కూడా చాలా చక్కగా విమర్్శించుకుింట్రు. తెలింగాణలో 26 బీసీ కులాలన బీసీ సేటేటస్ నించి తొలగిించారు. 
అపుపొడు ఎిందుకు బీసీలు ఉదయామిించలేదు? ఒక్క బీసీ నాయకుడైనా దీనిపై మాట్లాడారా? ఆ రోజు బలింగా మాట్లాడిింద్ కేవలిం జనసేన పార్టే మాత్మే. పోలినాటి వెలమ, తూరుపొకాపు, 
కాళిింగులన బీసీ సేటేటస్ నించి తొలగిించారు. పోలినాటి వెలమ స్మాజికవరాగానికి చింద్న మింత్రి ధరామాన ప్రస్దరావు కానీ, తూరుపొ కాపు వరాగానికి చింద్న బొతసీ సతయానారాయణ 
కానీ, కాళిింగ కమ్యానిటికీ చింద్న సీపొకర్ గానీ ఎిందుకు మాట్లాడలేదు. దీనిపై ప్రత్ పార్టే సపొింద్ించాలి. ఏపీ రాజకీయ్లోలాకి వస్తననా బీఆర్ఎస్ పార్టే దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలిసీన అవసరిం 
ఉింద్.
* ఏడాద్కి రూ. 10 వేలు ఇచిచా కడుపు కొడుతునానారు
బీసీల సింక్షేమానికి ఉపయోగిించాలిసీన సబ్ పాలాన్ నిధులన దార్మళిలాించారు. దాదాపు రూ. 34 వేల కోటలా సబ్ పాలాన్ నిధులు దార్మళ్లాయి. 56 బీసీ కార్పొరేషనలా పదవులు సటేక్కరలాకే 
పర్మితమయ్యాయి. 36 మింద్ టీటీడీ సభ్యాలు ఉింటే అిందులో మగుగారు బీసీలకు మాత్మే చోటు కలిపొించారు. జనసేన పార్టే అధికారింలోకి వసే్త టీటీడీ సభ్యాలోలా సగిం మింద్ని 
బీసీలతో నిింపుతాిం. బీసీ సబ్ పాలాన్ నిధులన ఒక్క రూపాయి కూడా దార్ మళిలాించకుిండా అటటేడుగు వయాకి్తకి చేరేలా కృష్ చేస్్తిం. బీసీలు రిండు కోటలా మింద్ ఉింటే 4.37 లక్షల మింద్కి 
ఏడాద్కి రూ. 10 వేలు ఇచిచా వ్ళలా భవిషయాత్తన కొనేస్తనానారు. జీవో న్ిం 217 తీసకొచిచా మతసీ్యకారుల కడుపుకొట్టేరు. మనకు నాయాయిం చేయని జీవో చితు్తకాగితింతో సమానమని 
ఆ రోజు ఆ జీవోన చిింప్శాన. రూ. 20 కోటులా పెటిటే మతసీ్యకారులకు జెటీటేలు ఏరాపొటు చేసే్త వలసలన నిరోద్ించవచుచా. దీనిపై ఎవరూ ఆలోచన చేయరు. దాదాపు 400 బ్యాక్ లాగ్ 
పోసటేలు ఖ్ళీగా ఉిండిపోయ్యి. బీసీలు గనక ఉదయామిస్్తన అింటే నేన అిండగా ఉింట్న.ఎక్కడికి రమమానానా అక్కడికి వచిచా ఒక రోజు దీక్షకు కూరుచాింట్న.
* తూరుపొగోదావర్ జిలాలాలో సక్సీస్ అయియాింద్
నేన ఏ ఒక్క కులానికి చింద్న నాయకుడిని కాదు. అనినా కులాలకు చింద్న నాయకుడిని. తూరుపొగోదావర్ జిలాలాలో కాపులకు, శెటిటేబలిజలకు పడదనానారు. 2 వ్రాలు అక్కడ కూర్చాని 
సయోధయా చేశాన. దాని ఫలితింగా శెటిటేబలిజల పిండగకు కాపులు శుభాకాింక్షలు చప్పొ పర్సథాత్కి మార్ింద్. చాలా దూరదృష్టేతో సోషల్ ఇింజనీర్ింగ్ చేశాన. నననా అనినా కులాలకు 
చింద్న నాయకుడిగా చూస్్తరు. నిజింగా నననా కాపులు ఓన్ చేసకొని ఉింటే ఓడిపోయేవ్డిని కాదు. గోదావర్ జిలాలాలోలా జనసేన పార్టేకి వచిచాన ఓటలాలో సగానికి పైగా బీసీలు వేసనవే. 
మఖయాింగా మతసీ్యకారులు అిండగా నిలబడాడ్రు. ఎపుపొడైతే బీసీలకు ఆర్థాక పర్పుష్ఠి వస్తిందో అపుపొడు రాజకీయ స్ధికార్త వచిచా తీరుతుింద్. వైసీపీ, టీడీపీ నాయకులు ఆర్థాకింగా 
పర్పుష్ఠిగా ఉింట్రు కనకే వ్ళ్లా బలింగా ఆటలాడుతారు. మనిం మిందు ఆర్థాక పర్పుష్టే స్ధిించాలి. బీసీలకు రాజకీయ స్ధికార్త ఎలా ఇవ్వాలి? ఆర్థాక పర్పుష్టేకి ఎలాింటి చరయాలు 
తీసకోవ్లి? విదయా పరింగా ఎలాింటి మారుపొలు తీసకురావ్లని జనసేన మస్యిదా రూపొింద్సో్తింద్. బీసీల గెలుపు జనసేన గెలుపు. వ్ళలాన అధికారింలోకి తీసకురావ్లని 
తపస్తనానాన” అనానారు.
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ఆదివారం, 12 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనాభా నిష్పత్తిన నాయాయం చేస్తినే సామాజిక నాయాయం సిద్ధిసతింద్
• బీసీలన వైసీపీ ఓటులా వేసే యింత్రాలుగా మారేచాసింద్
• హకు్కలు అడుగుతామనే కుల గణన చేపటటేడిం లేదు
• స్థానిక సింసథాలోలా 16 వేల పదవులు బీసీలకు దూరిం చేశారు
• కార్పొరేషనలా ప్ర్ట పనికిమాలిన పదవులిచిచా చేతులు దులుపుకునానారు
• సబ్ పాలాన్ నిధులు అడిగితే ఫించనలా.. అమమా ఒడి లెక్కలు చూపుతునానారు
• వైసీపీ మోస్నినా ప్రశనాించకుింటే బీసీల జీవితాలు మారవు
• అరధి రూపాయికి ఓటు అమమాకోవడిం మానేలా అవగాహన కలిపొించాలి
• జనసేన పార్టే బీసీ రిండ్ టేబుల్ సమావేశింలో వక్తలు
• ఆవిరా్వ సభలో బీసీ డికలారేషన్ ప్రకటిస్్తమననా పార్టే పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదిండలా మనోహర్

జనాభా ప్రాత్పద్కన హకు్కలు అడుగుతామనే ఈ ప్రభ్తావాలు 
కులగణన అనే అింశానినా పక్కన పెట్టేయని, బీసీలన కేవలిం ఓటులా 
వేసే యింత్రాలుగానే ఈ మఖయామింత్రి చూస్తనానారని జనసేన పార్టే 
ఆధవారయాింలో జర్గిన బీసీ సింఘాల రిండ్ టేబుల్ సమావేశింలో 
పలువురు బీసీ సింఘాల నాయకులు సపొషటేిం చేశారు. స్థానిక 
సింసథాల ర్జరేవాషనలాలో కోత పెటిటే 16 వేల పదవులినా బీసీలకు దూరిం 
చేశారని, పనికిమాలిన కారోపొరేషనలాతో 600 పదవులు ఇచిచా చేతులు 
దులుపుకునానారని ఆరోపించారు. వైసీపీ ప్రభ్తవాిం చేస్తననా మోస్నినా 
ప్రశనాించకపోతే బీసీల జీవితాలు మారవనానారు. బడుగు, బలహీన 
వరాగాల ఓటలాతో ప్రధానలు, మఖయామింత్రులు అవుతునానా బీసీల 
జీవితాలోలా మారుపొ రావడిం లేదని ఆవేదన వయాక్తిం చేశారు. జనాభా 

నిషపొత్్త ప్రకారిం నాయాయిం జర్గిన నాడే స్మాజిక నాయాయిం సద్ధిస్తిందని తెలిపారు. సబ్ పాలాన్ నిధులు అడిగితే ఫించనలా. అమమా ఒడి లెక్కలు చూపుతునానారనానారు. కులగణన గుర్ించి 
అడిగితే ఈ నాయకులు అధికారింలోకి రాకమిందు ఒకలా.. అధికారిం వచాచాక ఒక రకింగా మాట్లాడుతునానారనానారు. అరధి రూపాయికి ఓటు అమమాకోవడిం మానకుననాపుపొడే ఇలాింటి 
పర్సథాతులోలా మారుపొ వస్తిందని తెలిపారు. గ్రామ స్థాయిలో అవగాహన కలిపొించే బ్ధయాత జనసేన పార్టే తీసకోవ్లని కోరారు. శనివ్రిం జనసేన పార్టే ఆధవారయాింలో మింగళగిర్ పార్టే 
కారాయాలయింలో బీసీ సింఘాల రిండ్ టేబుల్ సమావేశిం జర్గిింద్. ఈ సమావేశింలో పలు బీసీ సింఘాల నాయకులు పాల్గాని సమసయాలపై ప్రసింగిించారు. అనింతరిం శ్రీ నాదిండలా 
మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ... “బీసీల స్ధికారతకు వినియోగిించాలిసీన నిధులోలా ఈ ప్రభ్తవాిం రూ. 10 వేల కోటులా దార్ మళిలాించి తీవ్ర అనాయాయిం చేసింద్. మార్చా 14వ తేదీ జనసేన 
పార్టే ఆవిరా్వ ద్నోతసీవిం రోజున శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు బీసీ డికలారేషన్ ప్రకటిస్్తరని అనానారు.
• కులాల విభజనతో చినానాభిననాిం చేస్తనానారు – శ్రీ కేసన శింకర రావు
బీసీ సింక్షేమ సింఘిం నాయకులు శ్రీ కేసన శింకర రావు మాట్లాడుతూ “పాలకులు బీసీలన కేవలిం ఓటు బ్యాింకుగానే చూస్తనానారు. జనాభా నిషపొత్్త ప్రకారిం అభివృద్ధి జర్గితేనే 
స్మాజిక అభివృద్ధి స్ధయాపడుతుింద్. జనాభా నిషపొత్్తన అభివృద్ధి చేసే ఉదేదేశిం ఏ రాజకీయ పార్టేలో కనబడడిం లేదు. కుల గణింకాలు లేకపోవడిం వలలా అనినా విధాలుగా నషటేపోతునానాిం. 
మిండల్ కమిటీ సఫారుసీల అమలు కోర్తే అధికారింలోకి వచేచా మిందు ఒక రకింగా వచాచాక ఒక రకింగా మాట్లాడుతునానారు. నివేద్కలు పక్కన పెటిటే ఎనినాకల సమయింలో ఊకదింపుడు 
ఉపనాయాస్లతో పబ్ిం గడుపుకుింటునానారు. బలహీన వరాగాలకు రాజయాింగిం ఇచిచాన హకు్కలినా కాలరాస్తనానారు. కారోపొరేషనలా ప్ర్ట కులాలన చినానాభిననాిం చేస్తనానారు” అనానారు.
* వయాకి్తగత కేసల గుర్ించి పద్ నిమిషాలోలా సపొింద్స్్తరు – శ్రీ క్ింత్ కుమార్
బీసీ సింక్షేమ సింఘిం యువజన విభాగిం అధయాక్షులు శ్రీ క్. క్ింత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ “స్థానిక సింసథాల ఎనినాకలోలా ఈ ప్రభ్తవా నిరావాకానికి 16 వేల నాయకతావానినా బీసీలు కోలోపొయ్రు. 
కోరుటే అడిగితే ప్రభ్తవాిం నించి సపొిందన లేదు. వయాకి్తగత కేసల గుర్ించి పద్ నిమిషాలోలా సపొింద్స్్తరు. బీసీలకు నాయాయిం చేసే అింశిం మీద మాత్ిం వైసీపీ ప్రభ్తవాిం సపొింద్ించలేదు. 93 
బీసీ కులాలన 143 కులాలుగా మారాచారు. శ్రీ వై.ఎస్.రాజశేఖర రడిడ్ హయ్ింలోనే బీసీ కులాలు చలాలాచదురయ్యాయి. ఇపుపొడు 56 కారోపొరేషనలా పెటిటే మరోస్ర్ చలాలాచదరు చేశారు. ఏ 
కమిషన్ సఫారుసీల మేరకు విడగొట్టేరో తెలియదు. బీసీలకు ఏ ప్రభ్తవాిం సరైన ప్రాధానయాత ఇవవాదు. ఇపుపొడుననా ప్రభ్తవాిం కూడా సరైన ప్రాధానయాత ఇవవాడిం లేదు. బీసీలు ఉదయామిస్తనానా 
ప్రభ్తావాలోలా చలనిం రావడిం లేదు. జీరో బడ్జెట్ రాజకీయ్లతోనే ఇలాింటి పర్సథాతులు మారుతాయ”ని అనానారు.
• ఓటున నమమాకుింటే సమసయాలు ఉిండవు – శ్రీ మతాయాల నాయుడు
మాజీ వైస్ ఛానసీలర్ శ్రీ మర్రు మతాయాల నాయుడు మాట్లాడుతూ “అనినా సమసయాలకు ఓటున అమమాకోవడమే కారణిం. ఓటున నమమాకుింటే ఇనినా సమసయాలు ఉిండవు. డబు్ తీసకుని 
ఓటు వేయకుిండా ప్రజలోలా చైతనయాిం వచిచాన రోజున మారుపొ స్ధయాపడుతుింద్. అరధి రూపాయికి ఓటు అమమాకోవడిం ఎింత తపోపొ ప్రజలకు వివర్ించిండి” అనానారు.
* కాకి లెక్కలతో బడ్జెట్ లో కోత పెట్టేరు – శ్రీ కోన తాతారావు
పార్టే రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ కోన తాతారావు మాట్లాడుతూ “వైసీపీ అధికారింలోకి వచిచాన తరావాత బీసీలకు దకా్కలిసీన రాజ్యాింగపరమైన పదవులినా దూరిం చేసేసింద్. 
43 శాతిం మాత్మే బీసీలు ఉనానారని మభయాపెడుతునానారు. ఈ ప్రభ్తావానివి కాకి లెక్కలు. జనాభా ప్రాత్పద్కన హకు్కలు అడుగుతామనే కులగణన చేయడిం లేదు. సబ్ పాలాన్ నిధులు 
అడిగితే రింగు రాళలా పథకాల ప్రులా చబుతునానారు. పనికి రాని మఖయామింత్రి కోటలో ఉనానా ప్టలో ఉనానా ఒకటే. శ్రీ జగన్ రడిడ్ అదే కోవకి వస్్తరు” అనానారు.
* ఇక్కడ బీసీలు.. అక్కడ ఓసీలయ్యాిం- శ్రీ పతాని బ్లకృష్ణ
పీఏసీ సభ్యాలు శ్రీ పతాని బ్లకృష్ణ మాట్లాడుతూ “ఆింధ్రప్రదేశ్ లో బీసీలుగా ఉననా శెటిటే బలిజలినా తెలింగాణలో ఓసీలుగా మారాచారు. దీనిపై శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అక్కడి ప్రభ్తవాింతో 
మాట్లాడాలి. ర్యల్ ఎసేటేట్ దాహానికి అింతర్ించిపోతుననా తాటి, ఈత చటలా పెింపకానికి ప్రతేయాకింగా భూమలు కేట్యిించాలి” అనానారు.
* రైతుల ఆతమాహతయాల తరావాత చేనేత కార్మాకుల ఆతమాహతయాలే ఎకు్కవ – శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీనివ్స్
పార్టే చేనేత వికాస విభాగిం ఛైరమాన్ శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీనివ్స్ మాట్లాడుతూ.. రాష్టింలో రైతుల ఆతమాహతయాల తరావాత చేనేతల ఆతమాహతయాలే అధికిం. గత ప్రభ్తావాలు గాని, ప్రస్తత ప్రభ్తవాిం 
గాని చేనేతలినా కేవలిం ఓటు బ్యాింకుగానే చూస్తనానాయి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్మే బీసీల హకు్కలు కాపాడుతారననా నమమాకింతో ఉనానామ”నానారు.
• బీసీల బ్ిండ్ అింబ్సడర్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ – శ్రీ పోత్న మహేష్
విజయవ్డ నగర అధయాక్షులు శ్రీ పోత్న మహేష్ మాట్లాడుతూ.. వైసీపీ ప్రభ్తవాిం దబ్కి స్థానిక సింసథాలోలా బీసీలకు 16, 800 పదవులు దూరమయ్యాయి. బీసీ ద్రోహ శ్రీ జగన్ రడిడ్. 56 
పనికి మాలిన కారోపొరేషనలా పెట్టేరు. ఒక్క స్మాజిక వరాగానికి కూడా రుణిం ఇచిచాన దాఖలాలు లేవు. ఈ ప్రభ్తవాిం అధికారింలోకి వచిచాన తరావాత ఒక్క బీసీ జీవితిం అయినా మార్ిందా? 
నామినేటెడ్ పదవులోలా 5 శాతిం కూడా బీసీలకు కేట్యిించలేదు. ఈ మఖయామింత్రికి రడులా తపపొ బీసీలు గురు్తకు రారు. జగనననా కాలనీల మసగులో బీసీల ఆధీనింలో ఉననా 6 వేల 
ఎకరాల అసైన్డ్ భూమలు లాకు్కనానారు. బీసీలకు బ్ిండ్ అింబ్సడర్ గా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉింటే.. శ్రీ జగన్ రడిడ్ బీసీల ద్రోహగా రాష్ట చర్త్లో నిలిచిపోతార”నానారు.
* మతసీ్యకారుల సింక్షేమిం గాలికి వద్లేశారు - శ్రీ నాయకర్
పార్టే మతసీ్యకార వికాస విభాగిం చైరమాన్ శ్రీ బొమిమాడి నాయకర్ మాట్లాడుతూ “వైసీపీ ప్రభ్తవాిం మతసీ్యకారుల సింక్షేమిం, అభివృద్ధికి ఎలాింటి స్థానిం ఇవవాటిం లేదు. మతసీ్యకారుల కోసిం 
ఆలోచన చేసన పార్టే జనసేన. ఈ వరగా యువత కోసిం స్కల్ డ్వలపెమాింట్ సింటర్ ఏరాపొటు చేశాిం. బీసీలకు వెననాదననాగా నిలిచాిం” అనానారు.
* షేక్ లు, దూదేకులినా విడగొటిటే లెక్కలు చబుతునానారు- శ్రీ నాగుల్
షేక్ లు, దూదేకులు ఒక్కటే అయినా ఉదేదేశ పూరవాకింగా విడగొటిటే లెక్కలోలా చూపుతునానారు. గత ప్రభ్తవాింలో సమావేశిం పెడితే నూర్ బ్షాల అభివృద్ధికి సహకర్స్్తమనానారు. ఇపుపొడుననా 
శ్రీ జగన్ రడిడ్ మాటలు నమిమా ఓటు వేశాిం. ఇచిచాన హామీలు అనీనా గాలికి వద్లేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అిండగా ఉింట్రననా నమమాకింతో మాట్లాడుతునానా స్మాజిక నాయాయిం అింటే 
ఇపపొటి వరకు చటటే సభలోలా అడుగు పెటటేని వ్ర్కి అవకాశిం ఇవ్లని అనానారు.
* 5 శాతిం ఓటు ఉననా మమమాలినా చిననాచూపు చూస్తనానారు – శ్రీ అననావరపు నాగమలేలాశవారరావు
రజక సింఘిం నాయకులు శ్రీ అననావరపు నాగమలేలాశవారరావు మాట్లాడుతూ.. మాద్ సమాజ్నికి సేవ చేసే కులిం. ఎవరు హిందాగా కనిపించినా దాని వెనక రజకుడి కషటేిం ఉింద్. 
ఇటీవల మా కులిం మీద దాడులు పెర్గాయి. కేసలోలా మాకు అనాయాయిం జర్గినా శ్రీ జగన్ రడిడ్ ప్రభ్తవాిం నించి సపొిందన లేదు. రాజకీయలోలా గెలుపు ఓటమల మీద మా జీవితాలు 
ఆధారపడేలా చేయడిం ధరమాిం కాదు. 5 శాతిం ఉననా మా పై చిననా చూపు చూడడిం అనాయాయిం. 34 లక్షల మింద్ రజకులింతా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ వెింట నడుస్్తిం. మాకు నాయాయిం 
చేయిండి అని అనానారు. జనసేన పార్టే ప్రధాన కారయాదర్్శ శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివ్స్ య్దవ్ అధయాక్షతన జర్గిన ఈ కారయాక్రమింలో పార్టే నేతలు శ్రీమత్ పాలవలస యశసవా, శ్రీ బొమిమాడి 
నాయకర్, శ్రీమత్ రాయపాటి అరుణ, శ్రీమత్ పోలాసపలిలా సరోజ, పలు కుల సింఘాల నాయకులు ప్రసింగిించారు.
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150 బస్్సలు, 200 కార్లతో భారీ ర్యూలీగా మచిలీపటనిం
ఛలో మచిలీపటనిం కారయూక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడాన్కి సననిద్ంకండి.
సభను విజయవంతం చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషంచి ర్జానగరం న్యోజకవర్గ జనసేన 
సత్తా మరొకసారి చాటుదం.
అర్చక ప్రభుత్ంపై పోర్టం చేస్తానని పవన్ కళ్యూణ్ కి అండగా ఉందం.
ఛలో మచిలీపటనిం పోస్టర్ విడుదల చేసిన నాయకులు, జనసైన్కులు.
150 బస్్సలు, 200 కార్లతో భారీ ర్యూలీగా వెళ్లడాన్కి ముమ్మర ఏర్పాటు్ల.
శతఘ్నా నూయాస్: రాజ్నగరిం, ఈన్ల 14న మచిలీపటనాిం వేద్కగా జరగనననా జనసేన 
పార్టే పదవ ఆవిరా్వ ద్నోతసీవిం కారయాక్రమానినా పిండుగలా నిరవాహించి. రాజ్నగరిం 
నియోజకవరగా జనసేన సతా్త రాషా్రానికి తెలియపర్చి, మారుపొ కోరుకుింటుననా రాష్ట 
ప్రజలకు మించి సింకేతానినా ఇదాదేమని మిండల కేింద్రమైన కోరుకొిండ గ్రామింలో జర్గిన 
“ఛలో మచిలీపటనాిం” కారయాక్రమానికి సింబింధిించి రాజ్నగరిం నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమత్ వెింకటలక్ష్మి ల ఆధవారయాింలో కారయాక్రమానినా ఎలా 
విజయవింతిం చేయ్లనే దానిపై సదీర్ింగా చర్చాించి 150 బససీలు, 200 కారలాతో భార్ 

రాయాలీగా మచిలీపటనాిం చేరుకుని సభ విజయవింతిం చేయడింలో రాజ్నగరిం నియోజకవరగాిం కీలకపాత్ పోష్ించాలని బత్తల బలరామకృష్ణ పలుపునిచాచారు. మచిలీపటనాిం వెళ్లా 
జనసేన శ్రేణులకు ఉదయిం, మధాయాహనాిం త్ర్గి రాత్రి సమయింలో ఆహార ఏరాపొటులా త్రాగునీరు అిందే విధింగా చక్కటి ఏరాపొటు చేయననానారు. వీర మహళల కోసిం ప్రతేయాకమైన 
బససీలు కేట్యిించారు. నియోజకవరగాింలోని సీనియర్ జనసేన నేతలు, జనసైనికులు ఇచిచాన పలు సూచనలన పర్గణలోకి తీసకుని క్రియ్శీలక సభయాతవా నమోదులో రాష్టింలో 
మొదటి స్థానింలో నిలిచిన మన నియోజకవరగాిం, అదే విధింగా ఈ సభ విజయవింతిం చేయడిం మన రాజ్నగరిం నియోజకవరగాిం కీలకపాత్ పోష్ించాలని పలువురు సీనియర్ నేతలు 
సూచిించగా వ్టికి కావలసన ఏరాపొటలాన బతు్తల బలరామకృష్ణ వెింటనే ఆమోద్ించారు. అనింతరిం “ఛలో మచిలీపటనాిం” పోసటేర్నా నియోజకవరగాింలోని సీనియర్ నేతలు, జనసైనికులు 
ఆవిష్కర్ించి కారయాక్రమానినా కని, విని ఎరుగని ర్త్లో విజయవింతిం చేయ్లని పలుపునిచాచారు. కోరుకొిండ మిండల కేింద్రింలో జర్గిన ఈ సమావేశింలో నియోజవరగాింలోని సీనియర్ 
జనసేన నేతలు, జనసైనికులు వీరమహళలు పెదదే ఎతు్తన పాల్గానానారు.

నభూతో నభవిష్యత్ అన్న రీతిలో జనసేన ఆవిర్భావ సభ: నేరేళ్ళ సురేష్
శతఘ్నా నూయాస్: గుింటూరు, రాష్ట రాజకీయ్లోలా జనసేన ఆవిరా్వ సభతో పెన మారుపొలు రాననానాయని, నభూతో నభవిషయాత్ అననా ర్త్లో జనసేన పార్టే 10వ ఆవిరా్వ సభ జరగనిందని 
జనసేన పార్టే గుింటూరు అర్న్ అధయాక్షులు నేరేళ్ళ సరేష్ అనానారు. ఈ న్ల 14న మచిలీపటనాింలో జరగనననా ఆవిరా్వ సభ పోసటేరలాన శనివ్రిం నగర పార్టే కారాయాలయింలో ఆయన 
విడుదల చేస్రు. ఈ సిందర్ింగా నేరేళ్ళ సరేష్ మాట్లాడుతూ ఆవిరా్వ సభకు అమరజీవి పొటిటే శ్రీరామలు ప్రాింగణిం అని నామకరణిం చేయటిం ఎింతో మదావహిం అనానారు. 
వైసీపీ పాలనలో ఆరయావైశుయాలు ఎనోనా దాడులకు, దౌరజెనాయాలకు గురవుతునానారని ఆవేదన వయాక్తిం చేశారు. ఆరయావైశుయాల రాజకీయ గురువైన మాజీ మఖయామింత్రి సవార్గాయ కొణిజేటి రోశయయా 
మరణిించినపుపొడు కనీసిం స్నభూత్ కూడా తెలియచేయకుిండా అవమానిించారని ఆవేదన వయాక్తిం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ మాత్ిం ఆరయావైశుయాలకు జనసేనలో సమచిత స్థానిం ఇచిచా 
ప్రోతసీహస్తనానారనానారు. రానననా ఎనినాకలోలా రాష్టవ్యాప్తింగా ఉననా ఆరయావైశుయాలు జనసేనకు పూర్్తస్థాయిలో మదదేతు తెలిప్ిందుకు సదధిింగా ఉనానారనానారు. గుింటూరు అర్న్ నించి 
ఇరవైవేల మింద్కి పైగా సభకు తరలివెళలాననానారని నేరేళ్ళ సరేష్ అనానారు. జిలాలా అధికార ప్రత్నిధి ఆళ్ళ హర్ మాట్లాడుతూ అరాచకాలు, దిందాలు, దాష్టేకాలతో స్గుతుననా వైసీపీ రాక్షస 
పాలన అింతిం కావ్లి అింటే అద్ ఒక్క జనసేనకే స్ధయామనానారు. రాష్ట ప్రజలు వైసీపీ పాలనతో విసగిపోయ్రని నీత్వింతమైన పాలనకై ప్రజలు జనసేనకు ఒక అవకాశిం ఇవ్వాలని 
ప్రజలినా కోరారు. మచిలీపటనాింలో జరగనననా సభకు జనసైనికులు, వీరమహళలు భార్గా తరలిరావ్లని ఆళ్ళ హర్ కోరారు. కారయాక్రమింలో నగర కమిటీ నాయకులు ఆనింద్ స్గర్, 
సూర్శెటిటే ఉప్ింద్ర, బిండారు రవీింద్ర, పులలాింశెటిటే ఉదయ్ కుమార్, బుడింపాడు కోటి, అింద వెింకటేశవారరావు, కోలా అింజి, త్రుపత్రావు, శెటిటే శ్రీన, కాశీ తద్తరులు పాల్గానానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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పలు కుటంబాలను పరామర్శంచిన డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్నా నూయాస్: పఠాపురిం నియోజకవరగాిం గోకివ్డ గ్రామానికి చింద్నటువింటి పాలిప కాింతిం అకాల మరణనికి చిింత్సూ్త పఠాపురిం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ 
హాసపొటల్ అధినేత డాకటేర్ పలాలా శ్రీధర్ వ్ర్ యొక్క కుటుింబ్నినా పరామర్్శించి మనోధైరాయానినా అింద్ించడిం జర్గిింద్. గొలలాప్రోలు మిండలిం చేబ్రోలు గ్రామానికి చింద్నటువింటి అడాడ్ల 
సూరుయాడు అకాల మరణనికి చిింత్సూ్త పఠాపురిం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసపొటల్ అధినేత డాకటేర్ పలాలా శ్రీధర్ వ్ర్ యొక్క కుటుింబ్నినా పరామర్్శించి మనోధైరాయానినా 
అింద్ించడిం జర్గిింద్. అనింతరిం వ్ర్ యొక్క కుటుింబ అవసరాల నిమిత్తిం బియయాిం బస్్త మర్యు కొింతమేర ఆర్థాక సహాయిం అింద్ించడిం జర్గిింద్. ఈ కారయాక్రమింలో భాగింగా 
గోకివ్డ ఎక్సీ సరపొించ్ గరగ సతాయానిందిం, ఎక్సీ ఎింపీటీసీ కోరమించలి సతయావత్, కొపపొశెటిటే నాగబ్బు, నామ కృష్ణమ్ర్్త, కోరమించలి సూర్బ్బు, కోరమించిలి రాజు, కోరమించలి 
దింగబ్బు, బిజెప నాయకులు పలాలా మతాయాలరావు, పలాలా వీరబ్బు మర్యు జనసైనికులు పాల్గానడిం జర్గిింద్.

ఆవిరాభావ ద్నోత్సవ సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచిచిన పి గన్నవరం జనస్న
శతఘ్నా నూయాస్: రాజోలు నియోజకవరగాిం, ప గననావరిం, మామిడికుదువు మిండలిం జనసేన పార్టే ఆవిర్విించి 
10 సింవతసీరాలు అయిన సిందర్ింగా ఉమమాడి కృషా్ణజిలాలా మచిలీపటనాింలో మర్చా 14న జరగబోయే 10వ 
ఆవిరా్వ సభకు అతయాధిక సింఖయాలో మిండలమ నిండి బయలుదేర్ వెళిలా సభ విజయవింతమవవడానికి కృష్ 
చేయ్లని తీరామానిించడిం జర్గిింద్. ఈ కారయాక్రమింలో సరపొించులు సమైకయా అధయాక్షులు అడబ్ల తాత కాపు, 
ఎింపీటీసీ సభ్యాలు కొమమాల జింగమయయా, పోతు కాశీ, చిక్కిం ప్రస్ద్, కటకిం శెటిటే కృష్ణ, మటటే సత్్తబ్బు, 
ప్రధాన కారయాదరు్శలు మదయాిం శెటిటే సబ్్రావు, బతు్తల శేఖర్, కాట్ింపాడు నాగింద్ర, నేదుర్ రామారావు, 
కొమమాల రామ తద్తరులు పాల్గానానారు.

జనస్న పార్్ట ఆవిరాభావ సభ విజయవంతం 
చేయండి: గుడివాడ జనస్న

శతఘ్నా నూయాస్: గుడివ్డ 
నియోజకవరగాిం: జనసేన పార్టే పదవ 
ఆవిరా్వ ద్నోతసీవిం సిందర్ింగా 
శనివ్రిం (11-3-23) ఉదయిం 
11 గింటలకు గుడివ్డ లోని 
బింటుమిలిలా రోడ్ లోని వ్యాపారస్తలన 

కలిస కరపత్రాలు ఇచిచా మార్చా 14 జరుగు ఆవిరా్వ సభ విజయవింతిం చేయ్లని 
కోరారు. ఈ సిందర్ింగా ఆింజనేయ స్వామి గుడిలో పూజలు చేస ఆవిరా్వ సభ 
పోసటేరులా ఆవిరా్వ సభ సమనవాయకర్తలు పెదపూడి విజయ్ కుమార్, రతనాిం అయయాపపొ, 
బూరగడడ్ శ్రీకాింత్ ఆవిష్కర్ించారు. ఈ కారయాక్రమింలో కొదమల గింగాధర్ రావు, మజిజె 
శ్రీనివ్సరావు, ఇింటూర్ గజేింద్ర, వేమ్ర్ త్రినాథ్, స్యిన రాజేష్, బుడమా రాజు, 
శాింత్ నాయుడు, సింకరర వెింకట్, వైయస్సీర్, బ్న, తద్తరులు పాల్గానానారు.

ఛలో మచిలీపట్నం.. జనస్న ఆవిరాభావ సభకు 
తరలిరండి: గునుకుల కిషోర్

శతఘ్నా నూయాస్: న్ల్లారు: వైసీపీ ప్రభ్తవా వైఫలాయాలతో పాటు మీ మాటలు, మీ ప్రవర్తన 
అిందరూ గమనిించారు అింటూ జనసేన న్ల్లారు జిలాలా ప్రధాన కారయాదర్్శ గునకుల 
కిషోర్ ఆధవారయాింలో శనివ్రిం గాింధీ బొమమా వదదే పోసటేర్ లాించ్ చేస్రు. ఈ 
సిందర్ింగా వ్రు మాట్లాడుతూ.. జనసేన 10 వ ఆవిరా్వ సభ అింగరింగ వైభవింగా 
మచిలీపటనాింలో ఈ న్ల 14 న జరగనననాద్. లక్షలాద్ మింద్ కారయా కర్తలతో జ్తరలా 
జరగనననా జనసేన పిండుగకు జిలాలా వ్యాప్తింగా జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, 
జనసైనికులు పార్టే మదదేతుదారులు మెగా అభిమానలు భార్గా పాల్గాని విజయవింతిం 
చేయ్లి. స్థానిక రైతులు సవాచ్ిందింగా ఇచిచాన పొలాలోలా భార్ ఏరాపొటలా తో జరగనననా ఈ 
వేడుకలోలా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ రానననా స్రవాత్రిక ఎనినాకల ద్శా నిరేదేశిం చేస్్తరు. 
అింతింత మాత్ిం ఓటలాతో, స్నభూత్ తో బయటపడి గెలుపొింద్న వైసపీ నాయకులారా 
జ్గ్రత్త.. ఈస్ర్ వైసీపీ ప్రభ్తవా వైఫలాయాలతో పాటు మీ మాటలు, మీ ప్రవర్తన అిందరూ 
గమనిించారు. రానననా స్రవాత్రిక ఎనినాకలోలా సరైన గుణపాఠిం చబుతారు.2014,2019 
ఎనినాకలకు మిందు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజ్ శ్రేయససీ కోసిం ఏవైతే పలుపునిచాచారో వ్టికి 
మదదేతుగా ప్రజలు నిలిచారు. రేపటి సింవతసీరిం స్రవాత్రిక ఎనినాకలు జరగనననా 
నేపథయాింలో పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయమేదైనా మేమింతా కటుటేబడిఉనానాిం. ప్రజ్ ప్రభ్తవాిం 
జనసేన పార్టే ప్రభ్తవాిం ఏరపొర్చేిందుకు ఆయన నిర్ణయిం ఏదైనా కూడా దానిని 
పాటిించేిందుకు మేమింతా సదధిింగా ఉనానామ. ఆలోచిించే ప్రశేనా లేదు ఈ స్ర్ వై స 
పీ వయాత్రేక ఓటలాన చీలనివవాిం అని తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమింలో గునకుల కిషోర్ తో 
ప్రశాింత్ గౌడ్, కింతర్, షాజహాన్, అలేఖ, హేమచింద్ర య్దవ్, శరవణ, మౌనేష్, 
కళ్యి చిననారాజ, ప్రసననా, వెింకీ, పవన్ కళ్యాణ్, స్యి తద్తరులు పాల్గానానారు.
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనస్న అధికార ప్రత్నిధి కీరతినతో జేఎసి్ప గ్లాబల్ టీమ్ జూమ్ సమావేశం
శతఘ్నా నూయాస్: జేఎసపొ గోలాబల్ టీమ్, 2023 సింవతసీరింలో మొదటి జూమ్ సమావేశిం ప్రపించ మహళ్ 
ద్నోతసీవిం పురస్కర్ించుకొని మర్యు వీరమహళలకి శుభాకాింక్షలు తెలియచేసూ్త స్ధారణ వీరమహళగా 
జనసేనలో తన ప్రయ్ణిం మొదలుపెటిటే చితూ్తరు జిలాలా జనసేన పార్టే జ్యిింట్ సక్రెటర్గా పనిచేస వివిధ 
డిబేటలాలో పాల్గాని ప్రతయారుధిలకు తనదైన శైలిలో సమాధానిం చపూ్త జనసేన అధికార ప్రత్నిధిగా ఎద్గిన 
పర్ింగిశెటిటే కీర్తనతో జూమ్ సమావేశాిం నిరవాహించడిం జర్గిింద్. ఈ సమావేశిం జేఎసపొ గోలాబల్ టీమ్ 
ఫిండర్ సరేష్ వర్కూటి అధవారయాింలో పదమాజ రామిశెటిటే అధయాక్షతన నిరవాహించడిం జర్గిింద్. గోలాబల్ గా ఉననా 
25 దేశాల నించి జనసేన కారయాకర్తలు మర్యు లీడర్సీ అయిన వీరమహళలు, జనసైనికులు పాల్గానడిం 
జర్గిింద్. పర్ింగిశెటిటే కీర్తన ఈ సిందర్ింగా వ్రు చేసే కృష్ని గుర్్తించి జనసేన పార్టే అధికార ప్రత్నిధిగా 
నియమిించినిందుకు పవన్ కళ్యాణ్ కి ధనయావ్దాలు తెలియచేస్రు. మనీ లేకుిండా కసటేపడి వర్్క చేసన 
వ్ర్కీ రాజకీయ పదవులు ఇవవాటిం మన జనసేనలోనే స్ధయాిం అని పవన్ కళ్యాణ్ ని అభినింద్ించారు. 
మహళలు రాజకీయ్లలో ఎలా రాణిించాలో ఇింకా కొత్తవ్రు చేరట్నికి సూచనలు ఇచాచారు. గోలాబల్ 
గా ఉననా జనసేన వీరహళలు నించి సూచనలు తీసకొింటూ ప్రజలోలా చైతనయాిం తీసకు రావట్నికి కృష్ 
చేస్్తనని అనానారు. ఆసే్రాలియ్ నించి వీర మహళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్గాని గత కొద్దేరోజులుగా 
ఆసే్రాలియ్లో నిరవాహస్తననా జనసేన ఆవిరా్వ సభలకు విచేచాసనటువింటి నాగబ్బు, జబరదేస్్త అద్, ఉదయ్ 
తింగెళ్ళ జనసైనికులలో ఉతే్తజ్నినా నిింపుతూ ఓపగాగా అిందర్తో ఫొటోస్ తీసకోట్నికి సమయిం ఇస్త అనినా 
ప్రాింతాలలో ఉననా తెలుగు వ్ర్ని కలుస్తనానారు అని తెలియచేస్రు. మన తెలుగు రాషా్రాల మహళలలో 
చైతనయాిం తీసకురావట్నికి వ్ర్కి, ఎనానారై జనసేన టీమ్సీ దావారా మహళ్ సధికారత్ కొరకు మహళలకు 
ఉపాధి అవకాశాలు పెించే సలహాలు సూచనలు పించుకొనానారు. జనసైనికులు మర్యు వీర మహళలు 
వ్ర్ సలహాలన పించుకోవడిం జర్గిింద్. ఈ సమావేశింలో జరమానీ నిండి సరేష్ వర్కూటి, రాజ్ స.హెచ్, 
యూకే నిండి నాగరాజు వ్డ్రాణిం, పదమాజ రామిశెటిటే, అమల చలమలశెటిటే, హర్ పటేళలా, హమవలిలా చలికొిండ, 
సేచలీలాస్ నిండి రమేష్ సేప్న, ఆసే్రాలియ్ నిండి హేమ, సౌజనయా, మరహర్ నాయుడు గాజుల, రామకృష్ణ, 
రాింతేజ్, అమెర్కా నిండి స్యి కృష్ణ తేజ, నూయాజిలాిండ్ నిండీ సతయా తటటేల, రఘు రాగి, డ్నామార్్క నిండి 
చైతనయా స్యి తోట, వేణు వడలామ్డి, క్నడా నిండి కళ్యాణ్, దుబ్య్ నిండి ఇింద్రనీల్ మపపొడి మర్యు 
ఇిండియ్ నిండి ప్రభావత్ వసింతాల పాల్గానానారు.

కాకినాడ సిటిలో చలో మచిలీపట్నం పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్నా నూయాస్: కాకినాడ సటి: జనసేన పార్టే ఆవిరా్విం సిందర్ింగా ఈన్ల 14వ తేదీన 
మచిలీపటనాింలో తలపెటిటేన జనసేన పార్టే 10వ ఆవిరా్వ సభ నిరావాహణ నిమిత్తిం పామర్రు 
నియోజకవరాగానికి మతా్త శశధర్, పాకింటి గౌతిం కుమార్ మర్యు తాడిసటిటే నరేష్ 
లన ఇించార్జె గా నియమిించిన దర్మిలా శనివ్రిం పామర్రులో మతా్త శశధర్ తనతోటి 
ఇించార్జె లతో కలిస పామర్రు జనసేన పార్టే నియోజకవరగా, మిండల నాయకులతో సమీక్షా 
సమావేశానినా నిరవాహించి ఆవిరా్వసభ పోసటేర్ ని ఆవిష్కర్ించారు. ఈ సిందర్ింగా శశధర్ 
మాట్లాడుతూ తమ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజల సింక్షేమిం కోసిం పాటుపడాలని జనసేన 
పార్టే స్థాపించి అనత్కాలింలోనే పార్టే సదాధిింతాల దావారాప్రజలలోకి తీసక్ళ్ళడిం జర్గిిందనీ, 
తదావారా ప్రజల మననాన పొిందుతునానారనానారు. ప్రజలకోసిం తమ పార్టే చేపడుతుననా మర్యు 
చేపటటేబోయే విధానాలన ప్రజలకు తెలియచేసూ్త ఆవిరా్వ సభ ఏరాపొటు చేయడిం జర్గిిందనీ, 
ఈ సభలో పాల్గానే నాయకులు, కారయాకర్తలు, శ్రేయోభిలాష్లు చేపడుతుననా ఏరాపొటలాపై 

తీసకోవ్లిసన జ్గ్రత్తలన సమీక్ించుకోడిం జర్గిిందనానారు. మఖయామగా సభలో పాల్గానబోయే మహళలకు ప్రతేయాకమైన ఏరాపొటలాన విశదీకర్ించారు. పామర్రు నియోజకవరగాింలోని 
100 గ్రామాలనిండీ ఈ సభలో పాల్గానేిందుకు ఉతాసీహింగా ఎదురు చూస్తనానారనానారు. జనసైనికులు, వీరమహళలు అిందరూ క్రమశక్షణతో ఈ సభలో పాల్గాని విజయవింతిం 
చేయవలిసనద్గా ఆహావానిించారు.

కోనేటి హర వంకటరమణ కు మద్దతుగా 
జనస్న నాయకుల ప్రచారం

శతఘ్నా నూయాస్: పశచామ రాయలసీమ పటటేభద్రుల నియోజకవరగాిం 
ఎమెమాలీసీ అభయార్థాగా పోటీ చేస్తననా కోనేటి హర్ వెింకటరమణ 
కు మదదేతుగా జనసేన నాయకులు ప్రచారిం నిరవాహించారు. 
సదధివటిం గ్రామింలో నిరవాహించిన ఈ కారయాక్రమింలో ప్రభ్తవా 
కారాయాలయ్లు, ప్రభ్తవా పాఠశాలలో ఉదోయాగులకి మర్యు 
పటటేభద్రుల ఇళలాకు వెళిలా వ్ర్ని కోనేటి హర్ వెింకటరమణ 
మేనిఫెసోటే మర్యు ఆయన చేసన పోరాట్లన వివర్సూ్త.. 
తమ అభయార్థాకి మొదటి ప్రాధానయాత ఓటు వేయమని మర్యు 
వ్ర్కి తెలిసన వ్రిందర్ చేత వేయిించమని విజ్ఞప్త చేశారు. 
ఈ కారయాక్రమింలో సదధివటిం మిండలిం జనసేన ఇనాచార్జె కొటేటే 
వెింకట రాజేష్ పసపులేటి కళ్యాణ్ మర్యు బ్బు పాల్గానానారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గుంతకల్ జనస్న ఆధ్వరయాంలో అల్్పహార పంపిణీ
శతఘ్నా నూయాస్: గుింతకల్, జనసేనాని కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ సేవ సూఫూర్్తతో అనింత జనసేనాని టి.స వరుణ్ జనమాద్నిం 
సిందర్ింగా అనింతపురిం జిలాలా జనసేన పార్టే కారయాదర్్శ వ్సగిర్ మణికింఠ చేతుల మీద శనివ్రిం ఉదయిం గుింతకల్ 
పటటేణిం రైలేవా సేటేషన్, మేర్ మాత చర్చా రోడుడ్ నిందు య్చకులకు అలాపొహార పింపణీ చేయడిం జర్గిింద్. ఈ సిందర్ింగా 
వ్సగిర్ మణికింఠ మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టే అధినేత కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజలకు చేసన సేవలన సూఫూర్్తగా 
తీసకొని వేసవికాలిం సిందర్ింగా అనాధ య్చకులకు అలాపొహారిం మర్యు మించినీరు పాయాక్టులా అిందజేశామనానారు. 
ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టే గుింతకల్ పటటేణ అధయాక్షుడు బిండి శేఖర్, జిలాలా కారయాక్రమాల నిరామాణ కమిటీ సభ్యాలు 
పవన్ శేఖర్, ఎస్. కృష్ణ, గుింతకల్ చిరింజీవి యువత అధయాక్షుడు పాిండు కుమార్, ఆటో రామకృష్ణ, శ్రీనివ్సలు, అమర్, 
మింజునాథ్, సూరయానారాయణ తద్తరులు పాల్గానానారు.

జనస్న 10వ ఆవిరాభావ సభను విజయవంతం చేయండి – రెడిడి అప్పల నాయుడు పిలుపు
శతఘ్నా నూయాస్: మార్చా 14వ తేదీన మచిలీపటనాింలో నిరవాహించే జనసేన పార్టే 10వ ఆవిరా్వ ద్నోతసీవ 
కారయాక్రమిం విజయవింతిం చేసే ప్రణళికలో భాగింగా నూజివీడు నియోజకవరగా మఖయా నాయకులు, 
మిండల కమిటీ సభ్యాలతో శనివ్రిం నూజివీడులో సమావేశమైన నియోజకవరగా సమనవాయకర్తలు 
ఏల్రు నియోజకవరగా ఇించార్జె రడిడ్ అపపొలనాయుడు, పాణయాిం నియోజకవరగా ఇించార్జె చిింతా సరేష్ 
బ్బు, మర్దు శవ రామకృష్ణ తద్తరులు పాల్గానానారు. ఈ సిందర్ింగా రడిడ్ అపపొల నాయుడు 
మాట్లాడుతూ ఈ ఆవిరా్వ సభలో జనసైనికులు అధిక సింఖయాలో రావ్లని పలుపునిచాచారు. రాష్ట 
సింక్షేమిం కోసిం పోరాడే పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నాయకతావానినా బలపరాచాలని కోరారు.. అనింతరిం 
మఖయా నాయకులతో కలిస ఆవిరా్వ సభ గోడ పత్రికలన ఆవిష్కర్ించారు.

ఛలో మచిలీపట్నం పోస్టర్ ఆవిష్కరంచిన 
వేమూరు జనస్న

శతఘ్నా నూయాస్: వేమ్రు: జనసేన పార్టే పదవ 
ఆవిరా్వ ద్నోతసీవిం సిందర్ింగా కేక్ కటిింగ్ 
మర్యు చలో మచిలీపటనాిం పోసటేర్ ఆవిష్కరణ 
కారయాక్రమిం మిండూరు గ్రామిం, చుిండూరు మిండలిం, 
వేమ్రు నియోజకవరగాింలో చుిండూరు మిండల 
ఉపాధయాక్షులు దేవిరడిడ్ మహేష్ ఆధవారయాింలో జర్గిింద్. 
ఈ కారయాక్రమింలో మఖయా అత్ధులుగా గుింటూరు జిలాలా 
కారయాదర్్శ సోమరతు అనరాధ, వేమ్రు జనసేన 

నాయకులు తాటికొిండ శవరామకృష్ణ, బ్రహమాిం, పోకల శ్రీనివ్సరావు పాల్గానానారు. 
చుిండూరు మిండలిం జనసేన నాయకులు భాస్కర్, విష్్ణ వరధిన్, గోప, రడిడ్ రామ, 
దేవిరడిడ్ సరేష్, గోళ్ళ స్యి బ్లాజీ, అనిల్ కుమార్, శ్రీన, రడిడ్ గోప పాల్గానానారు. 
చుిండూరు మిండలిం జనసైనికులు, వీరమహళలు ఈ కారయాక్రమింలో ఉతాసీహింగా 
పాల్గానానారు. ఈ సిందర్ింగా మార్చా 14 మచిలీపటనాిం సభ విజయవింతిం చయ్యాలని 
మర్యు 2024 లో పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని సీఎిం చయ్యాలి అని సోమరతు అనరాధ, 
దేవిరడిడ్ మహేష్, శవరామకృష్ణ, పోకల శ్రీనివ్సరావు జనసైనికులకు విజ్ఞప్త చేశారు. 
అవినీత్, అసమరధి పాలన పోవ్లి అని జనసేన ప్రభ్తవాిం రావ్లి అని తాటికొిండ 
శవరామకృష్ణ ఆకాింక్ించారు.

జనస్న ఆవిరాభావ సభను విజయవంతం 
చేయాలని పిలుపునిచిచిన ఎం హనుమాన్

శతఘ్నా నూయాస్: విజయవ్డ: జనసేన పార్టే 10 ఆవిరా్వ సభ విజయవింతిం కావ్లని 
పోత్న మహేష్ ఆధవారయాింలో ఆవిరా్వ సభ పోసటేర్ లాించ్ జర్గిింద్. పోత్న మహేష్ 
ఆధవారయాింలో పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని 20వేల మింద్ బైక్ రాయాలీతో విజయవ్డ స్వాగత్సూ్త 
విజయవ్డ నించి మచిలీపటనాిం చేరేవరకు బైక్ రాయాలీ నిరవాహించడిం జరుగుతుింద్. 
మచిలీపటనాిం సభ విజయవింతిం కావ్లని, ఐదు లక్షల పైగా నాయకులు కారయాకర్తలు 
ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రజలిందరూ వస్్తరని ప్రత్ ఒక్కర్ని విజయవింతిం చేయ్లని 
కోరుకుింటూ పోత్న మహేష్ గార్ నాయకతవాిం వర్ధిలాలాలని జనసేన రాష్ట బీసీ నాయకులు 
మర్ నాయాయవ్ద్ ఎిం హనమాన్ కోర్qఆరు. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు 
బిండి శ్రీనివ్స్ జ్గ్ సూర్బ్బు పైలా రోహత్ పాల్గానానారు.

జనస్న ఆవిరాభావ సభను విజయవంతం 
చేయండి -పిడి మలిలాకారుజున రావు..

శతఘ్నా నూయాస్: కిందుకూర్ నియోజకవరగాిం: మార్చా16వ 
తార్ఖున మచిలీపటనాింపటటేణింలో జరుగుతుననా జనసేన 
పార్టే ఆవిరా్వ ద్నోతసీవ సభన విజయవింతిం చేయ్లని 
జనసేనకు జనసేన పార్టేస్నభూత్పరులకు, అభిమానలకు ఆ 
పార్టే కిందుకూర్ నియోజకవరగా ఇనాచార్జె పడి మలిలాకారుజెన రావు 
గారు పలుపునిచాచారు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లాడుతూ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి అనినా వరాగాల ప్రజల నించి 

మదదేతు లభిస్తిందనానారు. జనసేనకు కిందుకూరు నియోజకవరగాింవేలాద్ మింద్గా 
తరలిరావ్లని, జనసేన వీరమహళలు అిందుబ్టులో ఉిండి ఇక సభన విజయవింతిం 
చేయవలసింద్గా కోరుతూ రానననా ఎనినాకలోలా జనసేన అధికారిం రావడిం ఖ్యమని, 
పవన్ కళ్యాణ్ మఖయామింత్రి చేయడిం కోసిం ఆింధ్ర ప్రజలు సదధిింగా ఉనానారని కిందుకూర్ 
నియోజకవరగాఇించార్జె పులి మలిలాకారుజెన చపాపొరు.

మడకశిర జనస్న పట్టణ కమిటీ ఆధ్వరయాంలో 
టిసి వరుణ్ జన్మద్న వేడుకలు

శతఘ్నా నూయాస్:  మడకశర: 
ఉమమాడి అనింతపురిం జిలాలా, 
జనసేన పార్టే అధయాక్షులు 
టిస వరుణ్ జనమాద్నిం 
పురస్కర్ించుకొని మడకశర 
పటటేణ కమిటీ ఆధవారయాింలో 
జనమాద్న వేడుకలు ఘనింగా 
నిరవాహించడిం జర్గిింద్. ఈ 
కారయాక్రమింలో పటటేణ అధయాక్షుడు 

టీ యశవాింత్, పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీనివ్సలు హర్ష్ తరుణ్ జనసైనికులు పాల్గాని జిలాలా 
అధయాక్షులు వ్ర్కి జనమాద్న శుభాకాింక్షలు తెలియజేశారు.

వంకట రమణ వివాహ మహోత్సవంలో పాల్గొన్న 
మాకినీడి

శతఘ్నా నూయాస్: పఠాపురిం నియోజవరగాిం, 
పఠాపురిం మిండలిం చిత్రాడ గ్రామింలో 
కేస్రపు నూకరాజు ఆహావానిం మేరకు 
వివ్హ మహోతసీవింలో పాల్గాని వరుడు 
స్వామి వెింకట రమణన పఠాపురిం 
నియోజవరగా జనసేన పార్టే ఇించార్జె శ్రీమత్ 

మాకినీడి శేష్కుమార్ ఆశీరవాద్ించారు. ఈ కారయాక్రమింలో గోపు సరేష్, 6వ్రుడ్ న్ింబర్ 
శగట్పు విజయ రామలక్ష్మి, బ్విశెటిటే నింద్, దేశరడిడ్ సతీష్, తేలు దరబ్బు,పెింకే 
జగదీష్,నిందాయాల జ్నబ్బు,గొలలా బ్బు,నాగిం శవ, శగట్పు వెింకటరమణ, బస్వా 
నాగబ్బు, వరహాలు, జనసేన పార్టే నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గానానారు.

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


ఆదివారం, 12 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

త్రుపత్ జనస్న ఆద్వరయాంలో చలో మచిలీపట్నం గ్డ పత్రికల ఆవిష్కరణ
శతఘ్నా నూయాస్: త్రుపత్: పాలక వైసప రాషా్రానినా దోచుకునే క్రమింలో 
ఇసక, లిక్కర్, భూ కబ్జెలు, అవినీత్ దోపడీల లెక్కలన బయటపెటేటే 
ద్శగా, ఈన్ల 14వ తేదీ జనసేన పార్టే పదవ ఆవిరా్వ ద్నోతసీవింలో 
మన జనసేనాని బహరింగ సభలో ప్రసింగిస్్తరని, ఈ సభకు జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు, జనసైనికులు, పెదదే ఎతు్తన విచేచాస 
సభన విజయవింతిం చేయ్లింటూ, జనసేన పార్టే త్రుపత్ పటటేణ 
అధయాక్షులు రాజ్రడిడ్ పలుపునిచాచారు.. శనివ్రిం మీడియ్ మిందు 
పటటేణ ఉపాధయాక్షులు బ్బిజె, చితూ్తరు జిలాలా కారయాదర్్శ హేమ కుమార్, 
త్రుపత్ జిలాలా ప్రధాన కారయాదర్్శ సమన్ బ్బు, మనస్వామి, మర్యు 
యువ నాయకులు మనోజ్, సజిత్, కోమల్, అద్కేశవులు, ప్రశాింత్ 
రడిడ్ తద్తరులతో కలిస రాజ్రడిడ్ మాట్లాడుతూ ఈ సభకు 14వ తేదీ 
మింగళవ్రిం ఉదయిం 10:00కు మింగళగిర్ జనసేన పార్టే ఆఫీస్ 

నించి మచిలీపటనాిం సభా ప్రాింగణిం వరకు పద్వేల బైకులతో భార్ రాయాలీ తలపెటిటేనటులా వెలలాడిించారు.. ఈ సభకు చితూ్తరు, త్రుపత్ జిలాలాల నించి జన సైనికులు హాజరుకావ్లని ఈ 
సిందర్ింగా వ్రు పలుపునిచాచారు.. ఇద్ జన సైనికులకు ఓ పిండుగ వ్తావరణమని కొనియ్డారు, రోజురోజుకి రాష్ట ప్రజలోలా పవన్ కళ్యాణ్ పై పెరుగుతుననా ఆదరణ తో 2024లో 
పవన్ సీఎిం కావడిం ఖ్యమని ఆశా భావిం వయాక్తిం చేశారు.

మిరాకిల్ సాఫ్్టవేర్ సొల్యాషన్్స సంస్థ పై ప్రభుత్వ తీరును ఖండించిన లోకం ప్రసాద్
శతఘ్నా నూయాస్: న్లిలామరలా: గత వ్రిం రోజులుగా భోగాపురిం మిండలిం మిరకిల్ స్ఫ్టేవేర్ సొల్యాషన్ 
సింసథాలో ప్రభ్తవా భూమలు ఉనానా యింటూ ప్రభ్తవా అధికారులు మార్్కింగ్ చేయడిం, తొలగిస్్తమని 
పదేపదే చపపొడిం ఏవొ కారణలతో వ్యిదా వేయడిం జరుగుతోింద్. తాజ్గా మింగళవ్రిం 
అధికారులు బలగాలు, జేసీబీ, ట్రాకటేరలాతో, మిరకిల్ సింసథా వదదేకు ఆర్డ్వో సూరయాకళ, తహశీలాదేర్ 
శ్రీనివ్సరావు ఆధవారయాింలో పోలీసల సహకారింతో రవెనూయా, అధికారులు స్ఫ్టేవేర్ కింపెనీ వదదేకు 
చేరుకునానారు. దీింతో మిరాకిల్ సింసథా ఉదోయాగులు, ఇింజనీర్ింగ్ కళ్శాల విదాయారుథాలు పెదదే ఎతు్తన అక్కడికి 
తరలివచాచారు. కింపెనీ ప్రధాన దావారిం వదదేకు చేసకొని రవెనూయా సబ్ింద్, పోలీసలకు వయాత్రేకింగా 
నినాదాలు చేస్రు. సమీప గ్రామమైన మింజేరు గ్రామప్రజలు మర్యు సమీప ప్రాింతవ్సలు ఏకమై 
అడుడ్కోవడానికి ప్రయత్నాించారు. ఈ సిందర్ింగా లోకిం ప్రస్ద్ మాట్లాడుతూ మాకు మా సింసథాకు 
సమారు 14 ఎకరాలు 95 సింటులా ప్రభ్తవాిం నిండి కొనగోలు చేస్మని, అలాగ ఆ సిందర్ింలో 
సదరు భూమల మధయా ఇింకన ఉననా గెడడ్, వ్గు, పోరింబోకు, రస్్తలన ప్రస్్తవిసూ్త, ఇవనీనా మా సింసథా 
ఆధవారయాింలో ఉించడానికి గాన గతింలో ఉత్తరువాలు పొిందామనానారు. ఈ విషయ్నినా జిలాలా కలెకటేర్, 

ఆర్డ్వో, తహశీలాదేరు ఆధారాలతో రాత పూరవాకింగా తెలియజేస్మనానారు. అయినపపొటికీ రాజకీయ నేతల ఒత్్తళలాకు అధికారులు తల్గిగా ఇలా వయావహర్ించడిం విచారకమని ఆవేదన 
వయాక్తిం చేస్రు. మిరాకిల్ స్ఫ్టేవేర్ ప్రుతో ప్రారింభిించిన కింపెనీని ఈ ప్రాింతిం నిండి తీసవేయడానికి జగన్ ప్రభ్తవాిం ప్రయతనాిం చేస్తిందని సింసథా ఎిండి లోకిం ప్రస్ద్ అనానారు. 
మింగళవ్రిం మిరాకిల్ సింసథాకు ఎటువింటి ఇబ్ింద్ కలకూడదనే కోరుటే నిండి సేటే తెచుచాకుననా దానిని పటిటేించుకోకుిండా దౌరజెనయాింగా పోలీస శాఖ వ్రు, రవెనూయా శాఖ వ్రు వచిచా 
మమమాలినా భయభ్ింతులన చేస్తనానారని అనానారు. ఏద్ఏమైనపపొటికీ ఈ ప్రభ్తవా వయాత్రేక భావన తీవ్రింగా ఖిండిస్తనానామని, దీనికోసిం ఎింతవరకైనా వెళతామని ఆయన అనానారు. 
మింగళవ్రిం రవెనూయా డివిజన్ అధికార్ సూరయా కళ మిరాకిల్ సింసథాల వదదేకు రాగా లోపలకు రానీయకుిండా విదాయారుథాలు య్జమానయామ గటు మ్స వేయగా పోలీసల చొరవతో 
మరలా గటు తీశారు. సమారు 14.22 ఎకరాల ప్రభ్తవా భూమి మిరాకిలోలా ఉిందింటూ రవెనూయా అధికారులు ఇటీవల బోరుడ్లు ఏరాపొటు చేశారు. వీటిని స్వాధీనిం చేసకోవడానికి 
ఎకసీ్కవేటరులా, పోలీసలన తీసకుని తహసీలాదేర్ క్.శ్రీనివ్సరావు ఆధవారయాింలో రవెనూయా సబ్ింద్ మింగళవ్రిం మిరాకిల్ వదదేకు వెళ్లారు. వీర్ని లోపలకు రానివవాకుిండా విదాయారుథాలు, 
ఉదోయాగులు అడుడ్కునానారు. ఆర్డ్వో సూరయాకళ వచిచాన తరావాత లోపలకు వెళ్లారు. మిరాకిల్ సింసథా సీఈవో, జనసేన నాయకుడు ప్రస్దులోకిం మాట్లాడుతూ కోరుటే నించి సేటేఆరడ్ర్ 
తీసకొచాచామింటూ చూపించారు. దీనినా పర్శీలిించిన ఆర్డ్వో తామ నాయాయస్థానానినా గౌరవిస్్తమనానారు. అలాగ ప్రభ్తవా భూమలన కాపాడాలిసీన బ్ధయాత తమపై ఉిందని చపాపొరు. 
అనింతరిం ఆర్డ్వో తహసీలాదేరు సూచనలు ఇవవాడింతో సబ్ింద్ రోడలాన కొనినా నిరామాణలన యింత్రాలతో తొలగిించారు. మిరాకిల్ సీఈవో ఇదింతా రాజకీయ కక్షతోనే చేస్తనానారని 
ఆరోపించారు.

నార్పలలో ఘనంగా టి.సి వరుణ్ జన్మద్న వేడుకలు
శతఘ్నా నూయాస్: సింగనమల: 
నారపొల జనసేన ఆధవారయాింలో 
జనసేనాని కొణిదల పవన్ 
కళ్యాణ్ సేవ్ సూఫూర్్తతో 
జనసేన పార్టే అనింతపురిం 
జిలాలా అధయాక్షుడు టి.స వరుణ్ 
జనమాద్న వేడుకలు నారపొల శ్రీ 
సతయాస్యి అనాధ ఆశ్రమిం 

నిందు ఘనింగా జర్గాయి. కారయాక్రమింలో భాగింగా ఆశ్రమ పలలాలతో కలస కేక్ కట్ చేస 
అిందర్కి పించిపెటటేడిం జర్గిింద్. టీస వరుణ్ ప్రజ్ సమసయాలపై అనేక పోరాట్లు చేసూ్త పార్టే 
భలోప్తానికి ఎింతో కృష్ చేస్తననాిందుకు మిండల నాయకులు ధనయావ్దాలు తెలియచేస్రు. 
ఆయన సింపూర్ణ ఆరోగయాింతో వర్ధిలులాతూ భవిషయాతు్తలో మర్ింత ఉననాత స్థాయికి చేరుకోవ్లని 
ఆశ్రమ పలలాలతో కలస ప్రార్థాించడిం జర్గిింద్. ఈ కారయాక్రమింలో నారపొల మిండల కనీవానర్ 
గింజికుింట రామకృష్ణ, తుపాకుల భాస్కర్, కలువ్యి విశవానాధ్ రడిడ్, నడిమిదడిడ్ శవయయా, 
పొననా తోట రామయయా, కుమమార్ రమణయయా, రామ, అశవారథారడిడ్, చరణ్ కుమార్, బ్బు మిండల 
జనసైనికులు పాల్గానానారు.

జనస్న మద్దతు ఎమ్్మలీ్స అభయార్థని గెలిపించండి..
శతఘ్నా నూయాస్: రాజింప్ట: పశచామ 
రాయలసీమ పటటేభద్రుల ఎమెమాలీసీ అభయార్థాగా 
జనసేన పార్టే బలపర్చిన కోనేటి హర్ 
వెింకటరమణన గెలిపించాలని రాజింప్ట 
జనసేన నేతలు తాళలాపాక శింకరయయా, మలెలాిం 
నరసింహలు కోరారు. శనివ్రిం రాజింప్ట 
మిండల పర్ధిలోని పోలి అపాపొరావుప్ట 
పించాయతీ వినాయక నగర్ తద్తర 

ప్రాింతాలోలా కోనేటి హర్ వెింకటరమణకు మదదేతుగా ఎనినాకల ప్రచారిం నిరవాహించారు. 
ఈసిందర్ింగా వ్రు మాట్లాడుతూ.. నిరింకుశ పాలన పోవ్లని చదువుకుననా 
విదాయావింతులు ఆలోచిించి మీ అమ్లయామైన ఓటు వేస జనసేన పార్టే మదదేతుగా 
పోటీ చేస్తననా కోనేటి హర్ వెింకటరమణకు మొదటి ప్రాధానయాత ఓటు వేస అతయాధిక 
మెజ్ర్టీతో గెలిపించాలని వ్రు కోరారు. ఈకారయాక్రమింలో జనసైనికులు పాల్గానానారు.

బుక్కరాయసముద్ం మండలంలో ఘనంగా టి సి వరుణ్ జన్మద్న వేడుకలు
శతఘ్నా నూయాస్: బుక్కరాయసమద్రిం: శనివ్రిం జనసేన పార్టే అనింతపురిం జిలాలా అధయాక్షులు టి స వరుణ్ జనమాద్నిం సిందర్ింగా బుక్కరాయసమద్రిం 
మిండలింలోని శ్రీ వీరభద్ర స్వామి గుడిలో టి సీ వరుణ్ ప్రు మీద అరచాన చేయిించి, ఆయన నిిండు నూరేళ్లా ఆయురారోగాయాలతో ఉిండాలని పూజ 
చేయిించి, అనింతపూర్ జిలాలాకు టిస వరుణ్ గారు చేసన సేవలు ఎనలేనివని తెలియజేసూ్త.. రాబోయే రోజులోలా రాజకీయింగా అనింతపురిం జిలాలాలో 
మించి స్థాయికి రావ్లని మనసూఫూర్్తగా కోరుకుింటూ ఆయన జనమాద్నిం వేడుకులన చాలా ఆనిందింగా జరుపుకోవడిం జర్గిింద్. ఈ కారయాక్రమింలో 
జిలాలా అధికార ప్రత్నిధి స్కే మరళి కృష్ణ, జిలాలా సింయుక్త కారయాదర్్శ విజయలక్ష్మి, బుక్కరాయసమద్రిం మిండల అధయాక్షులు జి ఎర్రిస్వామి, మిండల 
నాయకులు రాజు, అశోక్, ఏకాింత తద్తరులు పాల్గానడిం జర్గిింద్.
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