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అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు 
స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందిసతిం
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆవిరాభావంతోపాటుగా భాషాప్రయుక్త రాషా్రాల ఏరాపాటుకు బీజం పడటానికి పొట్టి శ్రీరాములు 
గారి ప్రాణత్యాగమే కారణమని జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో కొనియాడారు. ఆ 
మహనీయుని జయంతి సందరభాంగా ఆయనకు సభకి్తకంగా అంజలి ఘట్స్్తన్నాను. ప్రముఖ చరిత్రకారులు శ్రీ 
రామచంద్ర గుహ ఒక వ్యాసంలో రాసిన మాటలు మరచిపోలేను. ‘పొట్టి శ్రీరాములు గారి దీక్ష, దాని తదనంతర 
పరిణామాలు.. భారతదేశ చిత్రపటానినా భాషాప్రయుక్త రేఖలోలో పున:చిత్రీకరించాయి. పొట్టి శ్రీరాములును 
భారతదేశ మెరాకాటర్ (1569లో ప్రపంచ పటానినా తయారు చేసిన జర్మన్-ఫ్లోమిష్ భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త)గా 
అభివరి్ణంచవచ్చు’ అని రాశారు. పొట్టి శ్రీరాములు గారి త్యాగం ఎంత విలువైనదో ఈ మాటలే చెబుతున్నాయి. ప్రతి 
సందరభాంలోను పొట్టి శ్రీరాములు గారిని మా పార్టి స్మరించ్కొంటుంది. 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవ సభా వేదికకు 
పొట్టి శ్రీరాములుగారి పేరును నిర్ణయించడం అందులో భాగమే. ఆ అమరజీవి స్ఫూరి్తని భావి తరాలకు అందించే 
బాధయాతను జనసేన పార్టి తీస్కొంటుందని జనసేన్ని సపాషటిం చేశారు.

జనసేన వై పే అందరూ చూస్తు న్నారు
* కాన్బెర్రా “మీట్ అండ్ గ్రీట్”లో శ్రీ కొణిదెల న్గబాబు
ప్రపంచంలోని అనినా ప్రాంత్లోలో సిథిరపడిన తెలుగు వ్రు, అనినా వరాగాల ప్రజలు జనసేన 
అధికారంలోకి వసే్తనే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృదిధి సాధయామవుతుందనే బలమైన 
ఆలోచనలో ఉన్నారని జనసేన రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ కొణిదెల 
న్గబాబు గారు సపాషటిం చేశారు. ఆసే్రాలియాలో జరుగుతుననా జనసేన 10వ ఆవిరాభావ 
దినోత్సవం వేడుకలోలో భాగంగా కాన్బెర్రా నగరంలో గురువ్రం “మీట్ అండ్ గ్రీట్” 
అనే పేరుతో నిర్వహంచిన కారయాక్రమంలో శ్రీ న్గబాబు గారు ముఖయా అతిథిగా హాజరై 
మాటాలోడారు. ఆసే్రాలియాలో సిథిరపడిన జన సైనికులు, వీర మహళలు జనసేన పార్టి 
పటలో కనబరుస్్తననా ఆదరణ చూస్్తంటే జనసేన అధికారంలోకి వస్్తందనే నమ్మకం 
పెరుగుతోందని పేర్కాన్నారు. భార్ సంఖయాలో హాజరైన జన సైనికులు, వీర మహళల 
అంకితభావం చూసి ఆశచురయాం కలిగందని అన్నారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృదిధి 
జనసేన పార్టి పరిపాలనలోనే సాధయాం అవుతుందనే అభిప్రాయం అనినా ప్రాంత్ల, 
అనినా వరాగాల ప్రజలోలో బలంగా న్టుకుందని పునరుదాఘాట్ంచారు. ఆసే్రాలియాలో 
సిథిరపడిన జన సైనికులు, వీర మహళలు సమిష్టిగా వ్రం రోజుల పాటు సిడ్నా, మెల్ 
బోర్నా, పెర్్త, కాన్బెర్రా తదితర ప్రధాన నగరాలోలో నిర్వహంచిన సభలు, సమావేశాలు, 

చరాచువేదికలోలో శ్రీ న్గబాబు గారు ప్రసంగంచారు. ఆసే్రాలియా నుండి న్యాజిలండ్ జనసైనికులు, వీర మహళలతో వీడియో కానఫూరెన్్స దా్వరా మాటాలోడారు. జనసేన న్యకులు శ్రీ 
తంగెళలో ఉదయ్ శ్రీనివ్స్ గారు, శ్రీ హైపర్ ఆది గారు శ్రీ న్గబాబు గారితో పాటుగా ఆసే్రాలియా పరయాటనలో ఆయా వేదికలపై అతిథులుగా హాజరయాయారు.

గడప గడపకు స్టిక్కర్ల కోసం రూ.వందల కోట్్ల  కేటాయిస్తా రా?
• సీఎం సిటికకారలో కోసం బడ్జెట్ పెట్టినటులోన్నారు
• ప్రతిపాదనలు భార్గా... ఆపైన సవరించిన అంచన్ల పేరుతో కోతలు
• వైసీపీ ప్రభ్త్వ అపుపాల చిటాటి చూసే్త రూ.5,05,975 కోటలో రుణ భారం తేలింది
• ప్రభ్త్వ ఆరిథిక డొలలోతనం చూపంచిన బడ్జెట్ ఇది
బడ్జెట్లో కేటాయింపుల ఘనమే తపపా ఆచరణలో మంజూరు అరకొర అని వైసీపీ పాలన దా్వరా వెలలోడవుతోంది. 2023-24లో కూడా 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఆరిథికశాఖ మంత్రి ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అంకెల హంగామా తపపా మరేమీ లేదని జనసేన పార్టి రాజకీయ వయావహారాల 
కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో పెదవి విరిచారు. ప్రజలకు కావలసిన మౌలిక వసతుల కలపాన, అభివృదిధి 
ప్రాజెకుటిలకు నిధుల కేటాయింపు గురించి కాకుండా ఇళలోకు సికకారులో, సెల్ ఫోనలోకు సిటికకారులో అతికించడానికి కూడా నిధులు ఇవ్వడానినా 
ఏమన్లి? గడప గడపకు అని ఇళలోకు వైసీపీ న్యకులు తిరిగారు. ఇపుపాడు ఇళలోకు, సెల్ ఫోనలోకు సిటికకారులో వేసేందుకు గడప గడపకు 
ప్రభ్త్వం అనే సీకామ్ పెట్టి రూ.532 కోటులో ప్రతిపాదించడం విడ్డూరం. ఆ కారయాక్రమంలో వచిచున ప్రజా సమసయాల కోసం అని 
చెపపాడం ఎవరినా మోసం చేయడానికి? ప్రజలు లేవన్తి్తన సమసయాలు పరిషకారించడానికి రూ.లక్ష కోటులో పైగా కేటాయించాలి. వీళ్ళు 
ఇవ్వబోయే నిధులు ముఖయామంత్రి సిటికకారలోకే అని ప్రజలు గ్రహంచాలి.
భార్ లెకకాలు, అంచన్లు చూపంచి ఆ తరవ్త సవరించిన అంచన్ల పేరుతో కేటాయింపులోలో కోతలు వేస్తంది వైసీపీ కోతల 
ప్రభ్త్వం. వైదయా, విదాయా శాఖలోలోనే కాదు సామాజిక భద్రతకు సంబంధించిన వ్ట్లోన్ సవరించిన అంచన్లోలో కోతలు ఎకుకావగా 
ఉన్నాయి. వైదయా ఆరోగయా శాఖకు గత ఆరిథిక సంవత్సరం కేటాయింపులను కూడా సక్రమంగా ఇవ్వలేదు. సవరించి రూ.2 వేల కోటులో 
తగగాంచారు. 2023-24 బడ్జెట్లో మాత్రం కేటాయింపులు ఎకుకావగానే చూపంచారు. ప్రజలను మభయాపెటేటిందుకే ఇలంట్ అంకెల గారడ్ చేస్్తన్నారు. రాష్ట్రంలో ఆరోగయాశ్రీ పథకానినా ఎల 
అటకెకికాంచారో అందరికీ తెలుస్. ఆరోగయాశ్రీలో ఇపపాట్కే రూ.వెయియా కోటలో వరకూ బకాయిలు ఉండటంతో పేదలకు వైదయా సేవలు సక్రమంగా అందటం లేదనేది వ్స్తవం. మన బడి 
న్డు-నేడు విషయంలోన్ ప్రభ్త్వ ఆరిథిక దివ్ళ్కోరుతనం కనిపస్తంది. ఈ పనులకు సంబంధించి రెండు దశలోలో రూ.8 వేల కోటులో ప్రతిపాదించి రూ.2 వేల కోటులో కేటాయించారు. 
ఇందులో ఇపపాట్కీ రూ.1500 కోటులో బకాయిలే ఉండటంలో పనులు ఆగపోయిన విషయం వ్స్తవం. త్జా బడ్జెట్లో న్డు నేడు కోసం రూ.3500 కోటులో ప్రతిపాదించాం అని చెపపా ప్రజల 
కళళుకు గంతలు కటేటి ప్రయతనాం చేశారు.
• ఆరిథిక డొలలోతనం
రాష్ట్ర బడ్జెట్ ను రూ.2.79 లక్షల కోటులో అని చూపస్్తన్నారు. ఇందులో అపుపాలు, కేంద్ర సాయం, కేంద్రం నుంచి వచేచు పనునాల వ్టాలే రూ.1.61 లక్షల కోటులో ఉందని గురి్తంచాలి. 
రాష్ట్ర సంత రాబడులు పెంచ్కొనే ప్రయత్నాలు ఏమీ లేవు. బడ్జెట్ పరిధిలోకి వచేచు అపుపాలకే ఏటా రూ.41 వేల కోటులో కటాటిలి్సన పరిసిథితి ఉంది. ఇక కార్పారేషనలో అపుపాలకు ఇంకెంత 
కటాటిలో ప్రభ్త్వం ఏన్డ్ చెపపాడం లేదు. కేంద్ర సాయంగా వచేచు నిధులను కూడా వినియోగంచడం లేదు. కాబటేటి గ్ంట్ ఇన్ ఎయిడ్ మొత్్తలు ఏటేటా తగుగాతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం 
చేసిన అపుపాలు, రాష్ట్ర ప్రభ్త్వ గాయారెంటీతో కార్పారేషనులో తెచిచున అపుపాలు, త్జా అపుపా ప్రతిపాదనలు కలిపతే ఋణ భారం రూ.5,05,975 కోటులో అయింది. ప్రభ్త్వ ఆరిథిక డొలలోతన్నినా 
కపపాపుచేచు ప్రయతనాం చేశారు. ప్రజలకు ఏ మాత్రం ప్రయోజనం కలిగంచని బడ్జెట్ ఇది. ఇందులో ఆత్మస్్తతి కోసం రాస్కుననా కొటేషనులో తపపా రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసం కేటాయింపు 
ప్రతిపాదనలు లేవని శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ దుయయాబటాటిరు.
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శివకుమార్ రాయల్ కు నివాళులర్పించిన 
చిలకిం మధుసూధన్ రెడ్డి

శతఘ్నా న్యాస్: ధర్మవరం నియోజకవరగాం, 
ముదిగుబబె మండలం, పోడరాళలోపలిలో 
గ్మంలో జనసేన పార్టి కారయాకర్త కస్్తరి 
శివకుమార్ రాయల్ (32) బుధవ్రం 
అరధిరాత్రి ప్రమాదవశాతు్త మిదిదిపై నుంచి పడి 
మరణించడం జరిగంది. విషయం తెలుస్కుననా 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశి చిలకం మధుస్ధన్ 
రెడిడూ శివ కుమార్ భౌతిక కాయానినా సందరిశించి 
నివ్ళ్లరిపాంచి, కుటుంబ సభ్యాలను 
పరామరిశించి ధైరయాం చెపపా జనసేన పార్టి 

తరపున10 వేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయంగా అందజేయడం జరిగంది.

చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆధ్వర్ింలో ఉచిత 
మించి నీటి సరఫరా

శతఘ్నా న్యాస్: రాజోలు, జనసేన పార్టి, చిరు 
పవన్ సేవ్ సమితి ఆధ్వరయాంలో ఏరాపాటుచేసిన 
వ్టర్ టాయాంకర్ దా్వరా గురువ్రం మూలగోంది, 
గోందిఏట్గటుటి, గోందిపంచాయితీ ప్రాంత్లలో 
ప్రాంత్లలో నీరు అందక ఇబబెంది పడుతుననా 
ప్రజలకు రాజోలు నియోజకవరగా జనసేన న్యకులు 
డా. రాపాకరమేష్ బాబు డ్జల్ మరియు డ్రైవర్ 
జీతం ధన సహయంతో 6వ రోజు ఉచిత త్రాగునీరు 
సరఫరా చేయడం జరిగందని న్మన న్గభూషణం 
తెలిపారు.

పొటిటి శ్రీరాములు పోరాటపటిమే 
జనసేనకు సూఫూరతి.. నేరేళ్ళ సురేష్

శతఘ్నా న్యాస్: గుంటూరు: 
లక్షష్య సాధనకై తన ప్రాణానినా 
ఫణంగా పెట్టి ఉదయామించిన 
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 
పోరాట పట్మా స్ఫూరి్తతోనే 
జనసేన పార్టి ముందుకు 
సాగుతుందని జనసేన పార్టి 
గుంటూరు అరబెన్ అధయాక్షుడు 
నేరేళళు స్రేష్ అన్నారు. 
గురువ్రం పొట్టిశ్రీరాములు 

జయంతి సందరభాంగా హందూ కాలేజీ సెంటరోలోని ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేసి జయంతి నివ్ళ్లు అరిపాంచారు. ఈ సందరభాంగా నేరేళళు స్రేష్ మాటాలోడుతూ 
సా్వతంత్రయా పోరాటంలో పొట్టిశ్రీరాములు చూపన తెగువ మహాత్్మగాంధీని సైతం 
ప్రభావితం చేసిందని పేర్కాన్నారు. పొట్టిశ్రీరాములు లంట్ వయాకు్తలు పదిమంది ఉంటే 
చాలు బ్రిటీష్ పాలకుల నుంచి దేశానికి విముకి్త కలిగసా్తను అని అన్నారు అంటే 
పొట్టిశ్రీరాముల శకి్తసామరాధిష్యలు ఏ పాట్వో అరధిం చేస్కోవచ్చు అంటూ కొనియాడారు. 
ప్రతేయాక రాష్ట్రం కోసం, తొలి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం కోసం 59 రోజులు కఠిన ఆమరణ 
నిరాహారదీక్ష చేసి ప్రాణాలినా త్యాగం చేసిన పొట్టిశ్రీరాములు త్యాగానినా తెలుగు ప్రజలు 
ఎపపాట్కీ మరచిపోరన్నారు. పొట్టిశ్రీరాములు లంట్ మహానుభావుల త్యాగనిరతిని 
జనసేన పార్టి ఎపపాట్కీ భావితరాలకు అందిస్్తనే ఉందని జిలలో జనసేన పార్టి అధికార 
ప్రతినిధి ఆళళు హరి అన్నారు. ఆ క్రమంలోనే జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ సభకు అమరజీవి 
పొట్టిశ్రీరాములు పుణయా వేదిక పేరును పెటాటిరన్నారు. తొలుత నగర పార్టి కారాయాలయంలో 
పొట్టిశ్రీరాములు చిత్ర పటానికి పూలమాలలు వేసి జయంతి నివ్ళ్లు అరిపాంచారు. 
కారయాక్రమంలో నగర ఉపాధయాక్షుడు చింత్ రేణుకారాజు, ప్రధాన కారయాదరిశి ఆనంద్ 
సాగర్, రాష్ట్ర కారి్మక సంఘ నేత సమి శంకరరావు నగర కారయాదరిశిలు, కమిటీ సభ్యాలు, 
డివిజన్ అధయాక్షులు, వీరమహళలు తదితరులు పాల్గాన్నారు.
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అమరజీవి పొటిటి శ్రీరాములు విగ్రహానికి ఘన నివాళులర్పించిన 
డాకటిర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్నా న్యాస్:  పఠాపురం నియోజకవరగా జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపాటల్ అధినేత డాకటిర్ పలలో 
శ్రీధర్ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి సందరబెంగా పఠాపురం నందు కోటగుమ్మం సెంటరోలో 
ఉననా అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివ్ళ్లు అరిపాంచడం జరిగంది. 
అనంతరం డాకటిర్ పలలో శ్రీధర్ మీడియాతో మాటాలోడుతూ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు త్యాగాలను నేట్ 
యువత ఆదరశింగా తీస్కోవ్లి ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేసిన పొట్టి శ్రీరాములు 
ఆశయాలను నేట్ యువత న్రవేరాచులి. తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసి ఆంధ్ర రాషా్రానినా 
సాధించ్కుననా మహా పురుష్డు పొట్టి శ్రీరాములు, తెలుగువ్రికి ఒక ప్రతేయాక రాష్ట్రంకోసం ప్రాణత్యాగం 
చేసిన త్యాగధనుడు.. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములుగారి జయంతి సందరభాంగా ఆ మహనీయుని చరిత్రను మనం 
గురు్తంచ్కోవ్లని జనసేన న్యకులు డాకటిర్ పలలో శ్రీధర్ అన్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు చూస్్తంటే 
ఉంటే ప్రతి రాజకీయ న్యకుడు కూడా ఏ పథకం పెట్టిన ఏ ప్రాజెక్టి కట్టిన వ్రి తండ్రి పేరు, అననా 
పేరు, తము్మడు పేరు, తలిలో పేరు అంటూ వ్రి యొకకా బంధువుల పేరులో పెటుటికున్నారు తపపా దేశం కోసం 

ప్రాణత్యాగం చేసినటువంట్ ఎంతోమంది త్యాగమూరు్తలు ఉన్నా మన దేశంలో ఏ ఒకకారి పేరు పెటటికపోవడం బాధాకరమైన విషయం అని, కానీ మన జనసేన పార్టి అధినేత శ్రీ కొణిదల 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు మారిచు 14వ త్ర్కున జరిగన జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభకు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు సభ ప్రాంగణంగా పేరు పెటటిడం అనేది దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం 
చేసినటువంట్ అమర వీరుల పూరి్తతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రోజు జనసేన పార్టిని ముందు తీస్కెళ్్తన్నారు అంటూ డాకటిర్ పలలో శ్రీధర్ అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా మచచు 
శ్రీనివ్స్, బండి వ్స్బాబు, కంద చక్రబాబు, మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగంది.

అలలాిం ఏడుకిండలు కుటింబానిని పరామర్శించిన డాకటిర్ పిల్లా శ్రీధర్
శతఘ్నా న్యాస్: పఠాపురం: సామరలోకోట పటటిణానికి చెందిన నిసా్వరధి జనసైనికుడు పార్టి బలోపేతం కోసం అహరినాశలు కృష్ 
చేస్్త అలుపెరగని జనసైనికులు కారయాకర్త అలలోం అయయాపపా తండ్రి అలలోం ఏడుకొండలు అకాల మరణానికి చింతిస్్త, పఠాపురం 
నియోజకవరగా జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపాటల్ అధినేత డాకటిర్ పలలో శ్రీధర్ వ్రి కుటుంబానినా పరామరిశించి మనోధరాయానినా 
అందించడం జరిగంది.

ఓటమి భయింతోనే జనసేనానిపై విమర్శలు
శతఘ్నా న్యాస్:  అనంతపురం: జనసేన పార్టి అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పై విమరశిలు గుపపాసే్త తోలు తీసా్తమని జనసేన జిలలో కారయాదరిశి 

కాశెట్టి సంజీవరాయుడు, నియోజకవరగా న్యకులు కొండిశెట్టి ప్రవీణ్ కుమార్ వైకాపా న్యకులను హెచచురించారు. మారిచు 14వ 
తేదీన జరిగన జనసేనపార్టి ఆవిరాభావదినోత్సవ సభను ఉదేదిశించి, పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరిశిస్్త వైకాపా ప్రజాప్రతినిధులు గుడివ్డ 
అమరానాథ్, పేరినా న్నీ చేసిన వ్యాఖయాలపై ఘాటుగా సపాందిస్్త గురువ్రం అనంతపురం నగరంలో జనసేనపార్టి జిలలో కారయాదరిశి 
కాశెట్టి సంజీవరాయుడు, శింగనమల నియోజకవరగా న్యకులు కొండిశెట్టి ప్రవీణ్ కుమార్ ఆధ్వరయాంలో పాత్రికేయుల సమావేశం 
నిర్వహంచారు. ఈ సందరబెంగా వ్రు మాటాలోడుతూ రాషా్రానినా అభివృదిధి చేయమని ప్రజలు జగన్ మోహన్ రెడిడూని ముఖయామంత్రిని 
చేసే్త ఆయన మాత్రం రాష్ట్ర అభివృదిధిపై దృష్టి పెటటికుండా కేవలం జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ నినా మాత్రమే టారెగాట్ చేస్్త కాపు 
మంత్రులు, న్యకులతో ఆయనినా తిట్టిస్్త కుల రాజకీయాలు చేస్్త ముఖయామంత్రి శునకానందం పొందుతున్నారని అన్నారు. పవన్ 

కళ్యాణ్ తను కషటిపడి సంపాదించిన సము్మను ప్రజా సంక్షేమనికి ఖరుచు చేస్్తంటే ఓరుచుకోలేక కొందరు మంత్రులు ట్డిప, బిఆర్ఎస్ పార్టిల దగగార పవన్ కళ్యాణ్ పాయాకేజ్ తీస్కున్నాడు 
అంటూ దుషపా్రచారం చేస్్తన్నారన్నారు. ప్రస్్తతం ప్రభ్త్వం వ్రిదే ఉందని ఎలంట్ విచారణ చేపడత్రో చేపట్టి నిరూపంచాలని లేని పక్షంలో పవన్ కళ్యాణ్ కాళ్ళు పటుటికుని క్షమాపణ 
కోరాలని సవ్ల్ విసిరారు. ఈ న్ల 14న మచిలీపటనాం వేదికగా జరిగన 10వ ఆవిరాభావదినోత్సవ సభకు జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ వ్రహ వ్హనంపై కదిలితే ఇస్కేసే్త 
రాలనంతగా జనం నీరాజన్లు పలుకుతూ సా్వగతం పలికారని, సభా ప్రాంగణానికి జనసేన్నిని ఆలసయాంగా చేరుకున్నా మొకకావోని పటుటిదలతో లక్షలది మంది ప్రజలు, కారయాకర్తలు 
ఉత్్సహంగా ఉరకలేసిన తీరుని చూసి ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడూ కి ఓటమి భయం పుట్టిందని ఎదేదివ్ చేశారు. ఇపపాట్కైన్ జనసేనపార్టిని విమరిశించడం మాని రాష్ట్ర అభివృదిధి, 
సంక్షేమంపై ప్రభ్త్వం దృష్టి పెటాటిలని హతువు పలికారు.

సరే్వ నిం 71 ఇరగేషన్ కాలవగటటి అక్రమణపై మాకినీడ్ ఫైర్
శతఘ్నా న్యాస్: కాకిన్డ రూరల్: కాకిన్డ రూరల్ మండలంలోని వలస పాకల గ్మంలో సరే్వన్ంబర్ 71 
ఇరిగేషన్ కాలువ గటుటిగా చెపుపాకుని సథిలనినా నలలోమిలిలో శేషారెడిడూ ఆక్రమణ చేస్్తన్నారని, సాథినిక శాసనసభ్యాడు 
వత్్తస్ పలుకుతున్నారని జనసేన పఠాపురం ఇన్చుర్జె, కాకిన్డ మాజీ కార్పారేటర్ మాకినీడి శేష్ కుమారి 
పేర్కాన్నారు. బుధవ్రం కాకిన్డ రూరల్ మండలంలోని వలసపాకల గంగరాజు నగర్ రోడ్ 1లో సరే్వ న్ం. 
71 ఇరిగేషన్ కాలవగటుటిను ఆదితయా విదాయాసంసథిల చైర్మన్ నలలోమిలిలో శేషారెడిడూ ఆక్రమించ్కునేందుకు ప్రయత్నాలు 
చేస్్తన్నారన్నారని, ముందుగా స్కాలుకు సంబంధించిన బస్్సలు పెడుతూ కపేపాడుతున్నామని సాథినిక ప్రజలను 
భయభ్ంతులను గురి చేస్్తన్నారని మాకినీడి శేష్ కుమారి రణరంగం చేశారు. రెవెన్యా అధికారులు కబాజెలను 
నిలువురించడం జరిగంది. ప్రభ్త్వ సథిలలను ఎవరూ కబాజె చేయకూడదని అటువంట్ వ్రిపై క్రిమినల్ కేస్లు 
పెటటిడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఈ సందరభాంగా మాకినీడి శేష్ కుమారి మాటాలోడుతూ మా త్తయయా మంచేచుం 

గంగరాజు రిటైర్డూ పోలీస్ అధికారిని 16 ఎకరాల భూసా్వమి కావడంతో ఆన్డు ఇరిగేషన్ డిపారెటి్మంట్ కాలవ నిమిత్తం 8 కిలోమీటరలో మేర భూమిని సేకరించడం జరిగందన్నారు. దీనిలో 
భాగంగా పూరి్వకులు నుండి ఆ భూమి గంగరాజు వ్రస్లుగా మాకు హకుకా కలిగ ఉండటం జరిగందన్నారు. అయినపపాట్కీ నేట్ వరకు ఆ భూమిని కావ్లని గాని పేద ప్రజలను 
ఖాళీ చేయమని గాని ఏన్డు కోరడం లేదని కానీ ఆదితయా విదాయాసంసథిల అధినేత శేషారెడిడూ పేద ప్రజలను భయభ్ంతులకు గురిచేసి కాలువ గటుటి భూములను ఆక్రమణ చేస్్తననా సాథినిక 
ప్రజాప్రతినిధి అధికారులు పట్టించ్కోవడంలేదని ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. ఇరిగేషన్ కాలవ గటుటి న్యాయసాథినంలో పెండింగోలో ఉందని అయినపపాట్కీ కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు 
అందరితో కబాజెలు చేస్్తన్నారన్నారు. గతంలో కూడా కాలువ గటుటి ఆక్రమించి ప్రహర్ నిరి్మంచిన నేట్ వరకు ఎటువంట్ చరయాలు తీస్కోలేదని, మళీలో తిరిగ కాలువ గటుటిపై కనేనాసి పేద 
ప్రజల నివ్సాలను తొలగంచి కబాజెకు యత్తనం చేయడం జరుగుతుందన్నారు. పేద ప్రజలకు అండగా నిలవ్లి్సన కాకిన్డ రూరల్ శాసనసభ్యాడు ఫోన్ చేసి శేషారెడిడూకి అడుడూ తగలకండి 
అంటూ మాటాలోడడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. కబాజెల ప్రభ్త్వం వైయసా్సర్ కాంగ్రెస్ పార్టి అని ఎకకాడ చూసిన్ కబాజెలు చేయడమే పాలనగా చేస్్తన్నారన్నారు. కాలవ గటుటి పేద ప్రజల 
నివ్సాలకు కాలనీ ప్రజల సామాజిక సథిలంగా భావించడం జరుగుతుందన్నారు. దీనిపై పోరాటానికి సిదధింగా ఉన్నామని శేష్ కుమారి పేర్కాన్నారు. ఆక్రమణలపై చరయాలు.. కాకిన్డ 
రూరల్ మండలంలోని వ్కలపూడి రెవెన్యా పరిధిలోని వలసపాకల గంగరాజు నగర్ 1లో సరే్వన్ంబర్ 71 ఆక్రమణలపై చరయాలు తీస్కోవడం జరుగుతుందని మండల తహసిలదిర్ 
వీరవలిలో మురార్జె పేర్కాన్నారు. ఇరిగేషన్ కాలవగటుటి ఆక్రమణ చేస్్తన్నారని ఫిరాయాదులు రావడంతో రెవెన్యా అధికారులు నిలుపుదల చేయడం జరిగందని, ఆక్రమలపై సరే్వ చేసి ఎంత 
మేర జరిగందో చూసి జిలలో అధికారులకు విననావించడం జరుగుతుందన్నారు. ఇరిగేషన్ కాలువల ఆక్రమణలపై క్రమశిక్షణ చరయాలు తీస్కోవడం జరుగుతుందని హెచచురించారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఇది పూర్తిగా అంకెల గారడి బడ్జెట్ 
శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరం: ప్రభ్త్వం త్జాగా ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పూరి్తగా అంకెల గారడి బడ్జెట్  అని జనసేన 
న్యకులు గురాన అయయాలు విమరిశించారు. ఈ బడ్జెట్ లో అంకెలు తపపా ఏమీ కనిపంచడం లేదంటూ ఎదేదివ్ చేశారు. 
రూ.2.79లక్షల కోటలోతో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ లో సంక్షేమానికి, అభివృదిధికి పొంతన లేదన్నారు. కేవలం మదయాం రూపంలోనే 
ఆదాయం పెంచ్కోవడం పదదితి కాదన్నారు. ఆరిధిక క్రమశిక్షణ లేని బడ్జెట్ ను మంత్రి బుగగాన అసెంబీలోలో ప్రవేశపెటాటిరని 
విమరిశించారు. ఆదాయం ఎంతో, ఖరుచు ఎంతో చెపపాలేని పరిసిథితులోలో రాష్ట్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెటాటిరన్నారు. అపుపాలను ఆదాయంగా 
చూపంచడం దారుణమన్నారు. రాష్ట్ర అభివృదిధికి ఉపయోగకరంగా లేదని విమరిశించారు. సాగు, త్గు నీట్ ప్రాజెకుటి లకు 
తగనంత కేటాయింపులు లేవన్నారు. వయావసాయ రంగానినా చిననాచూపు చూడటం భావయాం కాదన్నారు. బడ్జెట్ లో ఎకుకావ భాగం 

నిధులు డైరెక్టి బెనిఫిట్ సీకాంల కోసం కేటాయించారని, జిలలోలోలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృదిధిపై దృష్టి పెటటిలేదని సపాషటిమవుతుmదన్నారు. కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు మాయాచింగ్ 
గ్ంటులో ఇవ్వకపోవడం దురదృషటికరమన్నారు. అసెంబీలోలో ప్రవేశ పెట్టిన బడ్జెట్  “అభివృదిధి నిల్ , అపుపాలు ఫుల్  అననాటులోగా వుంది” అని ఎదేదివ్ చేశారు.

పొటిటి శ్రీరాములు జయింతి, వర్ింతి కార్క్రమాలు అధికారకింగా నిర్వహించాలి – డాకటిర్ కిందుల నాగరాజు
శతఘ్నా న్యాస్: పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి, వరధింతి కారయాక్రమాలను అధికారకంగా నిర్వహంచాలని దక్షిణ 
నియోజకవరగా జనసేన న్యకులు, 32వ వ్రుడూ కార్పారేటర్, వ్సవి ఇంటరేనాషనల్ డిసి్రాక్టి గవరనార్ డాకటిర్ 
కందుల న్గరాజు ప్రభ్త్్వనినా కోరారు. మంగళవ్రం ఉదయం వ్సవి కలోబ్ ఇంటరేనాషనల్ ఆధ్వరయాంలో బీచ్ 
రోడ్ లో పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహంచారు. ఈ సందరభాంగా పొట్టి శ్రీరాములు 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివ్ళ్లరిపాంచారు. అనంతరం డాకటిర్ కందుల న్గరాజు మాటాలోడుతూ 
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు వ్రికి ప్రతేయాక రాష్ట్రం కొరకు తన ప్రాణాలనే త్యాగం చేశారని చెపాపారు. 
వ్రి కృష్ వలన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏరపాడిందని తెలిపారు. భారతదేశంలో భాషా రాషా్రాలు ఏరాపాటుకు ఆ 
మహానీయుని కృష్యే ప్రధాన కారణమని అన్నారు. కాని కొంతమంది రాజకీయ న్యకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాషా్రానినా 2014లో రెండు ముకకాలుగా చేసి వ్రి ఆత్మకి తీరని ద్రోహం చేశారని ఆవేదన వయాక్తం చేశారు. నేడు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రానినా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా మారచుటానికి మన తెలుగు భాషా సంసకాృతులను సర్వన్శనం 
చేయటానికి పూనుకుంటున్నారేమో అని అనుమానం కలుగుతుందని ఆందోళన వయాక్తం చేశారు. 58 రోజులు 
ఆమరణ నిరాహారదీక్షతో ప్రాణత్యాగం చేసి ఆంధ్రరాషా్రానినా వ్ధించి పెట్టిన పెట్టిన పొట్టి శ్రీరాముల 58 అడుగుల 
కాంసయా విగ్రహానినా రాష్ట్ర రాజధాని లేదా మరెకకాడైన సరే వెంటనే ఏరాపాటు చేయాలి్సందిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
ప్రభ్త్్వనినా ఆయన కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో పైడా విదాయా సంసథిల అధినేత పైడా కృష్ణ ప్రసాద్, వ్సవి కలోబ్ 
ఇంటరేనాషనల్ సెక్రటర్ ఎస్. మహేశ్వర రావు, డిసి్రాక్టి కాయాబిన్ట్ ట్రెజరర్ ముకుకా శ్రీనివ్సరావు, డిసి్రాక్టి వైస్ గవరనార్ 

ఏ. వి.గుపా్త , జోన్ చైర్ పర్సన్ పులవరి్త రమేష్, ఆర్.సి. శివరామకృష్ణ, ఫాస్టి గవరనార్్స కామరాజు ప్రభాకర్, సమేశ్వరరావు, మధుస్దన్, వ్సవి కలోబ్ వ్లే్తర్ కపుల్్స ప్రెసిడ్ంట్ రాజ్ 
కుమార్, సెక్రటర్ శంభ్, ట్రెజరర్ వినోద్, పులవరి్త శ్రీనివ్సరావు, గ్రంధి దేవి, భారతి, ఎం. స్రేఖతో పాటు డిసి్రాక్టి మెంబరులో తదితరులు పాల్గాన్నారు.

మైలవరం జనసేన ఆధ్వర్ంలో ఘనంగా పొట్టి  శ్రీరాములు జయంతి
శతఘ్నా న్యాస్: మైలవరం: ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేసి ప్రాణాలరిపాంచిన అమరజీవి శ్రీ పొట్టి 
శ్రీరాములు జయంతి సందరభాంగా జనసేన శ్రేణులు మైలవరంలోని ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా 
నివ్ళ్లు అరిపాంచారు. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టి మైలవరం మండల అధయాక్షులు శీలం బ్రహ్మయయా మాటాలోడుతూ, 
తెలుగువ్రి ఆత్మగౌరవ్నికి ప్రతీక అయిన శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు, మహాత్్మ గాంధీ భావ్ల పటలో ఆకరిషితులై సా్వతంత్రయా్ర 
పోరాటంలో పాల్గాని ఉపుపా సత్యాగ్రహ కాలంలో జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించారని, భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్ర సాధన 
కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన మహనీయుడని కొనియాడారు. జనసేన ప్రభ్త్వం ఏరపాడిన తరువ్త సంక్షేమ పథకాలకు 
సా్వతంత్ర సమరయోధుల పేరులో పెడత్మని, సా్వతంత్ర సమరయోధులు, మహనీయులను గౌరవించే పార్టి జనసేన 
పార్టి అని తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేనపార్టి మైలవరం మండల ఉపాధయాక్షులు పడిగల ఉదయ్, గుమ్మడి 
శ్రీనివ్సరావు, మరియు న్యకులు తోట మాధవరావు, వీరలో పౌల్ రాజ్, చిట్టిమాదా వెంకటకృష్ణ, పస్పులేట్ 
న్గరాజు, కసా్తల రవి, కసా్తల పూర్ణచంద్రరావు, మతి్త వెంకటకృష్ణ తదితరులు పాల్గాన్నారు.

దుగ్గిశెట్టి  సుజయ్ బాబు ఆధ్వర్ంలో పొట్టి  శ్రీరాములుకు 
ఘన నివాళులు

శతఘ్నా న్యాస్: బాషా ప్రయుక్త రాషా్రాల కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన పొట్టి శ్రీరాములు గారిని స్మరించ్కోవడం తెలుగు వ్రి బాధయాత అని. 
అంతట్ మహనీయుడి పేరుని మార్చు 14న మచిలీపటటిణంలో జరిగన జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాబెవదినోత్సవ ప్రాంగణానికి పెటటిటం 
అయన ఆరయావైశయాలుకి ఇస్్తననా ప్రాధానయాం ఎటువంట్ రాజకీయ పార్టిలో లభించదు అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇస్్తననా గౌరవ్నికి ఆయనకి 
చిత్తశుదిధితో ఆరయావైస్యాలు కూడా ఆయనికి అధికారదిశగా అడుగులు వేస్్తననా ఆయనకి తోడపాడత్రని అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో ఆయనతో 
పాటు జనసేన జిలలో నగర న్యకుల మీదూరు వరకుమార్, అకికాశెట్టి శ్రీధర్, దాసరి మాధురి, అజయ్ బాబు, కర్ం, ఉదయ్ తదితరులు 
పాల్గాన్నారు.

రాయచోట్ జనసేన కారా్లయంలో పొట్టి  శ్రీరాములు జయంతి వేడుకలు
శతఘ్నా న్యాస్:రాయచోట్: రాయచోట్నియోజకవరగా జనసేన పార్టి ఇంచార్జె షేక్ హసన్ భాష అధయాక్షతన, షేక్ రియాజ్ నేతృత్వంలో అననామయయా జిలలో 
కేంద్రం రాయచోట్ నియోజకవరగా కారాయాలయంలో అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి సందరభాంగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలవేసి జయంతి 

నివ్ళ్లు అరిపాంచడం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా… జనసేన పార్టి న్యకులు రామ శ్రీనివ్స్ మాటాలోడుతూ ఈ రోజున అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 
గారి 122వ జయంతి సందరభాంగా మా పార్టి న్యకులతో కలిసి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి జనసేన పార్టి తరఫున నివ్ళ్లరిపాంచడం 
జరిగందని, తెలుగు ప్రజల కోసం తెలుగు రాషా్రాల కోసం పొట్టి శ్రీరాములు గారు చేసిన కృష్ మరవలేనిదని, ఆయన త్యాగానికి ప్రతిరూపం మన ఆంధ్ర 
రాష్ట్రమని, అదేవిధంగా మా పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవం సందరభాంగా ఆ సభ ప్రాంగణానికి 

అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గారి పేరు న్మకరణం చేయడం జరిగందని, పొట్టి శ్రీరాములు గారి పోరాట స్ఫూరి్తతో మనం కూడా కలిసికటుటిగా 
కృష్ చేసి రాబోయే ఎనినాకలోలో జనసేన పార్టిని అధికారంలోకి వచేచు దిశగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అయేయావిధంగా కృష్ చేయాలని ఆ ప్రయాణంలో 
కులమత్లకు, ప్రాంత్లకు, వరాగాలకు, బేదాలకు అతీతంగా అందరూ కలిసి రావ్లని పలుపునిచాచురు. ఈ కారయాక్రమంలో జిలలో కారయాక్రమాల సభ్యాడు 

షేక్ రియాజ్, స్దరశిన్, నిజాం, మహబూబ్ భాష, న్యకులు జనసైనికులు పాల్గాన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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కాకినాడ రూరల్ జనసేన ఆధ్వర్ింలో పొటిటి శ్రీరాములు 
విగ్రహానికి ఘన నివాళులు

శతఘ్నా న్యాస్: కాకిన్డ రూరల్: అమరజీవి శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు జయంతి సందరబెంగా కాకిన్డ రూరల్ 
3వ డివిజన్ లో గల శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు విగ్రహానికి పూల మాలలు వేసి జనసేన పార్టి పీఏసీ సభ్యాలు, 
కాకిన్డ రూరల్ సిటీ ఇంచారుజెలు పంతం న్న్జీ, ముత్్త శశిధర్ మరియు సిటీ అధయాక్షులు అశోక్ 
నివ్ళ్లు అరిపాంచారు.. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర న్యకులు, జిలలో న్యకులు, మండల న్యకులు, 
సిటీ న్యకులు, వీరమహళలు, జనసైనికులు, తదితరులు పాల్గాన్నారు.

మామిడ్కుదురు జనసేన ఆధ్వర్ింలో పొటిటి 
శ్రీరాములుకు ఘన నివాళి

శతఘ్నా న్యాస్: మామిడికుదురు: అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి సందరభాంగా 
మామిడికుదురు మండల జనసేన పార్టి తరఫున ఆదుర్రు గ్మంలో ఆయన విగ్రహానికి 
ఘన నివ్ళి అరిపాంచడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో మండల అధయాక్షులు జలేం శ్రీనివ్స్ 
రాజా సరపాంచ్ సమాఖయాల అధయాక్షులు అడబాల త్తకాపు, గ్మ శాఖ అధయాక్షులు పనిశెట్టి 
శేఖర్, న్యకులు పోతు కాశి, మండల కారయావరగా సభ్యాలు కాట్ంపాడు న్గేంద్ర, 
ఆచంట ఫణంద్ర, మేడేపలిలో సతి్తబాబు, తోరం వీరభద్రరావు గోకవరపు శ్రీనివ్స్, 
శంకర్రావు విదయాపు కొండల్ రావు, ఎర్ం శెట్టి స్రయాన్రాయణ, పెదమలులో సతయాకృష్ణ, 
వలవల స్బ్రహ్మణయాం తదితరులు పాల్గాన్నారు.

రాజాల ఆదిరెడ్డిని పరామర్శించిన కనపరతి మనోజ్ 
కుమార్

శతఘ్నా న్యాస్:మామిడికుదురు: 
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి 
సందరభాంగా మామిడికుదురు 
మండల జనసేన పార్టి తరఫున 
ఆదుర్రు గ్మంలో ఆయన విగ్రహానికి 
ఘననివ్ళి అరిపాంచడం జరిగంది. ఈ 

కారయాక్రమంలో మండల అధయాక్షులు జాలెం శ్రీనివ్స్ రాజా సరపాంచ్ సమాఖయాల అధయాక్షులు 
అడబాల త్తకాపు, గ్మశాఖ అధయాక్షులు పనిశెట్టి శేఖర్, న్యకులు పోతు కాశి, 
మండల కారయావరగా సభ్యాలు కాట్నిపాడు న్గేంద్ర, ఆచంట ఫణంద్ర, మేడేపలిలో సతి్తబాబు, 
తోరం వీరభద్రరావు గోకవరపు శ్రీనివ్స్, శంకర్రావు విదయాపు కొండల్ రావు, ఎర్ంశెట్టి 
స్రయాన్రాయణ, పెదమలులో సతయాకృష్ణ, వలవల స్బ్రహ్మణయాం తదితరులు పాల్గాన్నారు.

చలలాపలిలా జనసేన ఆధ్వర్ింలో పొటిటి శ్రీరాములు 
జయింతి వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: చలలోపలిలో: 
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 
122 జయంతిని 
పురసకారించ్కుని చలలోపలిలో 
మండలం, చలలోపలిలోలో 
పెదదికరలోపలిలో రోడుడూ 
నందుగల ఆరయావైశయా కళ్యాణ 
మండపంలో ఏరాపాటు చేసి 
ఉననా పొట్టి శ్రీరాములు గారి 
విగ్రహానికి జనసేన పార్టి 

తరపున పూలమాలవేసి పుషాపాంజలి ఘట్ంచడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో ఆరయావైశయా 
సంఘ కారయాదరిశి హరి గోపాల్, జనసేన పార్టి ఉమ్మడి కృషా్ణ జిలలో సంయుక్త కారయాదరిశి 
ఉసా్మన్ షర్ఫ్, జనసేన పార్టి చలలోపలిలో మండల వైస్ ప్రెసిడ్ంట్ ఉరిమి మణికంఠ, 
కారయాదరుశిలు గొలలో ప్రసాద్, సమిశెట్టి రాఘవ, మోపదేవి మండల కమిటీ సభ్యాలు భోగ 
రెడిడూ సాంబశివరావు, కలపాల ప్రసాద్, జనసైనికులు పనిశెట్టి నిరంజన్, పస్పులేట్ రవి, 
లక్ష్మీన్రాయణ సాథినికులు పాల్గాన్నారు.

కైరిం అదిబాబును పరామర్శించిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: అమలపురం 
రూరల్ మండలం: 
మా త ృ వి యో గ ం తో 
బాధపడుతుననా త్ండవపలిలో 
గ్మ కమిటీ ప్రెసిడ్ంట్ కైరం 
అదిబాబును కలిసి వ్రి కుటుంబ 

సభ్యాలను పరామరిశించిన అమలపురం నియోజకవరగా జనసేన పార్టి న్యకులు 
లింగోలు పండు న్యకులు నలలో వెంకటేశ్వరావు, నిమ్మకాయల రాజేష్, పాలూరి 
న్రాయణ సా్వమి, కొపుపాల న్గ మానస, తికకా సరస్వతి పలలో రవి, రంకిరెడిడూ రామకృష్ణ, 
కైరం శేష్ తదితరులు పాల్గాన్నారు.
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