
శనివారం, 18 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కులాల మధ్య చిచ్చుపెట్టే 
కుతంత్రాలను నిలువరంచాలి
కులాల మధ్య అంతరాలు తగ్గంచి... అందరి మధ్య సఖ్యత పంచందుకు జనసేన పార్టీ తపిస్తందని 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో స్పషటీం చశారు. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తంది. 
ఇందుకు భిన్ంగా అధికార పక్ం కుయుకు్తలు పన్్తంది. ఇందుకు సంబంధించి ఎప్పటికప్్పడు 
క్షేత్ర స్థాయి సమాచారం అందుతంది. ఈ కుతంత్రాలు తిరుపతి నగరంలో మొదలయ్్యయి. బలిజలు, 
య్దవుల మధ్య సఖ్యతన్ విచిఛిన్ం చసేలా కందరు అధికార పార్టీ వ్యకు్తలు చస్్తన్ రెచ్చగొట్టీ 
చర్యలన్ ప్రతి ఒక్కరూ ఖండంచాలి. ఈ ఉచ్్చలో ఎవరూ పడకుండా... ఆ విధమైన కుతంత్రాలకు 
పాల్పడుతున్వారిని ఆదిలోనే నిలువరించాలిసిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉంది. కులాల మధ్య చిచ్్చలు 
రేపి తమ రాజకీయ పబ్ం గడుప్కోవాలని చూస్్తనా్రు. అందులో భాగంగానే బలిజలకీ, య్దవులకీ 
మధ్య దూరం పరిగేలా కుట్రలకు తెర తీశారు. ఆ కులాలోలోనూ వరా్గలు ఏరా్పటు చసి ఐకమత్్యని్ దెబ్ 
తీసి త్ము ఆధిపత్యం చలాయించాలని చూస్్తనా్రు. ఈ రోజు తిరుపతి కావచ్్చ... రేప్ మరొక 

ప్ంతం కావచ్్చ. ప్రజల మధ్య సఖ్యత లేకుండా.. భేదభావాలత ఉండేలా చయడమే కుట్రదారుల పనా్గం. ఈ తరుణంలో అని్ కులాలవారూ... ముఖ్యంగా యువతరం అప్రమత్తంగా 
ఉండాలి. ఇలాంటివారికి ప్రజాస్వామ్య పంథాలోనే సమాధానం ఇవావాలి. అందరూ ఒక త్టిపైకి వచి్చ ప్రజల మధ్య దూరం పంచ కుట్రదారుల చర్యలన్ నిరసించాలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
కోరారు.

పాతికేళ్లు  నిండకిండానే పారా ణాలు కోల్పోవడిం దురదృష్ట కరిం
సికింద్రాబాద్ లోని సవాప్ లోక్ కాంపలోక్సి లో నిన్ రాత్రి జరిగన అగ్ ప్రమాదంలో పాతికేళ్లో కూడా నిండని నలుగురు యువతులు, ఇద్దరు యువకులు మృతి చందటం చాలా 
దురదృషటీకరమని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యక్తం చశారు. ఉద్్యగం కోసం పొటటీ చత్త పటుటీకని రాజధానికి వచి్చన తెలంగాణ బిడ్డలు ఈ 
ప్రమాదంలో అశువులు బాయడం చాలా బాధించింది. కాల్ సంటర్ లో పనిచస్్తన్ వీరంత్ దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారని తెలిసింది. అగ్ ప్రమాదంలో చికు్కకని ఎలా 
బయటపడాలో తెలియక పొగత ఉకి్కరిబికి్కరి అయి చివరకు ఆస్పత్రిలో వీరంత్ ప్ణాలు విడచారని తెలిసి ఆవేదనకు లోనయ్్యన్. అనేక కారా్యలయ్లు, వాణిజ్య దుకాణాలు ఉన్ 

సవాప్ లోక్ కాంపలోక్సి లో ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగంద్ కూలంకషంగా, శాస్త్రీయంగా దరా్యప్్త చపట్టీలి. ఎందుకంట్ సికింద్రాబాద్ ప్ంతంలో 
ఒక కాంపలోక్సి లో ఇటీవలే ప్రమాదం జరిగ ముగు్గరు మరణించారు. ఇప్్పడు ఈ ప్రమాదం.. ఈ ఘటన మానవ తపి్పదమా? అజాగ్రత్త వలాలో? 
భవన నిరామాణ సమయంలో సరైన ప్రమాణాలు పాటించకపోవడమా అనేది తెలియవలసి ఉంది. భవిష్యతు్తలో ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా 
నివారించడానికి దీనివలలో అవకాశం కలుగుతుందని భావిస్్తనా్న్. తరచూ అగ్ ప్రమాదాలు చోటు చస్కంటునా్యి. వీటి నివారణపై ప్రత్్యక 
దృష్టీ పట్టీలి. కారా్యలయ సముదాయ్లు, షాపింగ్ మాల్సి న్ తనిఖీ చయడంతపాటు అక్కడ విదు్యత్ లైనలో నిరవాహణన్ పరిశీలించాలి. సవాప్ 
లోక్ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ వారికి మెరుగైన చికితసి అందించాలి. అదే విధంగా కడుప్ కోతకు గురైన కుటుంబాల వారికి తగనంత నషటీపరిహారం 
ఇవావాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాని్ కోరుతునా్న్. ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన వారి ఆతమాకు శాంతి కలగాలని ప్రిథాస్్తనా్న్ . వారి కుటుంబాలకు 

నా ప్రగాఢ స్న్భూతి తెలియజేస్్తనా్నని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పేరొ్కనా్రు.

కెనడా ఎన్నారై బృందానికి 
అభినందనలు

శతఘ్్ నూ్యస్: 
జనసేన పదవ 
ఆ వి రా భా వ 
ది నో త సి వా ని ్ 
ప్రస్కరించ్కుని 
కెనడాలోని జన 
సైనికులు విరాళంగా 
రూ.14 లక్లన్ 
అందజేశారు. ఈ మొత్్తని్ మన దేశంలోని 
బా్యంకుల దావారా జనసేన ఖాత్కు బదిలీ చశారు. 
ఈ విరాళ్లన్ అందించిన జన సైనికులన్ పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అభినందించారు. 
ఉద్్యగ, వా్యపార బాధ్యతలు నిరవారి్తస్్తనే పార్టీకి 
ఎన్. అర్. ఐ. లు చస్్తన్ సేవ తనకు ఎంత 
సంతషాని్ కలుగ చస్తందని పేరొ్కనా్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసైనికులు త్వరగా కోలుకోవాలి: బత్తుల
శతఘ్్ నూ్యస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, ముకి్కనాడ గ్రామానికి చందిన మిత్తన శ్రీన్ కుమారుడు, 
జనసైనికుడు బాలాజీ మరికంతమంది జనసైనికులత కలిసి జొనా్డ గ్రామం న్ండ కారులో మంగళవారం 
మచిలీ పట్ంలో జరిగన జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరాభావ దినోతసివ సభకి వెళ్్త ఉండగా.. దురదృషటీవశాతు్త 
రోడు్డపై గేదె అడు్డ వచి్చ, కార్ అదుప్ తపి్ప పక్క పొలాల లోకి వెళ్లో కార్ పడపోయింది. దీని కారణంగా 
బాలాజీకి తలకి గటిటీగా, మరో జొనా్డ జనసైనికుడకి సవాల్పంగా దెబ్లు తగలాయి. ఆ రోజు న్ండ వారు 
విజయవాడలో కామినేని హాసి్పటల్ లో చికితసి పొందారు. శుక్రవారం రాజనగరం జి.ఎస్.ఎల్ హాసి్పటల్ 
లో ఇరువురిని జాయిన్ చయడం జరిగంది. విషయం ముకి్కనాడ సీనియర్ నేత కవల శ్రీరామ్ దావారా 
తెలుస్కున్ “నా సేన కోసం నా వంతు” కమిటీ కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి హుట్హుటిన 
జిఎస్ఎల్ హాసి్పటల్ కి వెళ్లో.. ప్రమాద బాధితులన్ పరామరి్శంచి, కుటుంబ సభు్యలకు ధైర్యం చపి్ప, హాస్పటల్ 
ఉన్త్ధికారులన్, వైదు్యలన్ సంప్రదించి, తక్ణమే మెరుగైన వైద్యం అందించాలని స్చిస్్త.. తీవ్ంగా 
గాయపడన బాలాజీ కుటుంబానికి తక్ణ వైద్య ఖరు్చల నిమిత్తం 10,000/- రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం 

ఇవవాడమే కాకుండా, పూరి్తగా వైద్యం పూర్తయిన తరావాత మరికంత సహాయం చస్్తనని భరోస్ ఇచా్చరు. జనసేన నేతలు, జనసైనికులు ఈమె వెంట ఉనా్రు.

పవన్ కళ్యాణ్ పై వైసీపీ ఎమ్మెల్యాల అనుచిత 
వాయాఖయాలను ఖండంచిన పంతం న్న్జీ

శతఘ్్ నూ్యస్: కాకినాడ: జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పై వైసీపీ 
మంత్రులు, ఎమెమాలే్య లు చసిన అన్చిత 
వా్యఖ్యలన్, నిరాధార ఆరోపణలున్ 
తనదైన శైలిలో కాకినాడ గొడరిగుంటలో 
జరిగన మీడయ్ సమావేశంలో జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు పంతం నానాజీ, ముత్్త 
శశిధర్ ఖండంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో 

రాష్ట్ర నాయకులు, జిలాలో నాయకులు, సిటీ నాయకులు, మండల నాయకులు పాల్్గనా్రు.

జోరు వానలోనూ చిరుపవన్ సేవాసమితి 
ఆధ్వరయాంలో ఉచిత మంచి నీటి సరఫరా

శతఘ్్ నూ్యస్: రాజోలు, జనసేన పార్టీ, 
చిరు పవన్ సేవా సమితి ఆధవార్యంలో 
ఏరా్పటుచసిన వాటర్ ట్్యంకర్ దావారా 
శుక్రవారం గంది రామాలయం ప్ంతంలో 
నీరు అందక ఇబ్ంది పడుతున్ ప్రజలకు 
వరాషాని్ సైతం లెకి్కంచక రాజోలు 
నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు డా. 
రాపాకరమేష్ బాబు డీజల్ మరియు డ్రైవర్ 

జీతం ధన సహయంత 7వ రోజు ఉచిత త్రాగునీరు సరఫరా చయడం జరిగందని నామన 
నాగభూషణం తెలిపారు.

బడ్జెట్ కేటాయంపులోలో ప్రభుత్వ తీరుని 
విమర్శంచిన డా. వంపూరు గంగులయయా

శతఘ్్ నూ్యస్:అల్లోరిసీత్రామరాజు జిలాలో, పాడేరు: జనసేన పార్టీ అరకు పారలోమెంట్ ర్జియన్ 
ఇనా్చర్జ్ డా. వంపూరు గంగులయ్య రాష్ట్ర బడ్జ్ట్ కేట్యింప్లోలో భాగంగా అల్లోరిసీత్రామరాజు 
జిలాలో బడ్జ్ట్ విషయమై ప్రభుతవా తీరుని తీవ్ంగా విమరి్శంచారు. ఈ సందర్ంగా గంగులయ్య 
మాట్లోడుతూ గరిజన ప్ంత్ని్ అల్లోరిసీత్రామరాజు జిలాలోగా నామకరణమైత్ చశారు కానీ 
గరిజనాభివృది్ద విషయం మాత్రం మరిచారు. గరిజన ప్రజానీకానికి పూరి్తగా ద్రోహం చశారు. 
ఉపాధి లేక వలసలు పోతున్ గరిజనయువతకు ఉపాధి చూపే మార్గం ఈ బడ్జ్ట్ లో ఎక్కడైనా 
చూపారా?. గటుటీబాటు ధర లేక అలాలోడడపోతున్ పస్ప్ ఇతర పంటల రైతులకోసం ఈ బడ్జ్ట్ 
లో కేట్యింప్లు చయ్లని గరిజన ఎమెమాలే్యలు ఏమైనా అడగారా?. కనీసం కాఫీ కోసమైనా 
బడ్జ్ట్ కేట్యింప్లు సీఎం జననోమాహన్ రెడ్డ గారిత ఇక్కడ ఎమెమాలే్యలు మాట్లోడే కనీస 
ప్రయత్ం చస్రా ?.. లేదంట్ ఆ విషయం మాట్లోడత్ మాకేమి ప్రయోజనమని వదిలేస్రా?. 
పాడేరు ఐటీడీఏ పరిధిలో ఉన్ 1200 గ్రామాలన్ ఇప్పటికే రహదారులు లేవని అధికారంలో 
ఉన్వాళ్లో చపి్పనప్్పడు వాటికోసమైన ఈ ప్రజాప్రతినిధులు అడగలేదా?.. 1800 మందిపైగా 
చినా్రులు ప్ణాలు కోలో్పయిన ఆ తలులోల ఆవేదన అయినా ఈ బడ్జ్ట్ లో వినిపించలేదా?. 
గత ఎడాదికంట్ ఈ ఏడాది రూ1800కోటులో అధికంగా మద్యం న్ంచి రాబటటీడానికి మాత్రం 
లెక్కలేస్కున్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎసీటీ, ఎసిసి ఉప ప్రణాళ్క నిధులోలో కాంపోనంట్ నిధులకు 
ఎందుకు ప్ధాన్యత ఇవవాలేద్ చప్పగలరా? ఈ విషయ్లపై గరిజన ప్రజానీకానికి గరిజన 
ప్రజాప్రతినిధులు సమాధానం చపా్పలిసిందే..? లేదంట్ గరిజన ప్రజలు బానిసతవాం కనస్గంప్కి 
మా ప్రజాప్రతినిధులు మహాగొప్పగా కృష్ చస్్తన్టుటీగా భావించాలిసి ఉంటుందని తెలిపారు.

జనసేన అభివృద్ధికి కృషి చేసిన బరామె ఫణి 
బాబుని సత్కరంచిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్్ నూ్యస్:  నూజివీడు: మారి్చ 
14వ త్దీ జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరాభావ 
దినోతసివం సందరభాంగా అధినేత 
పవన్ కలా్యణ్ పిలుప్నిచి్చన నాటి 
న్ండ నూజివీడు నియోజకవర్గంలో 
ఛలో మచిలీపట్ం కార్యక్రమం కోసం 
ఏరా్పటు చసిన కమిటీ కో ఆరి్డనేటర్ 
పాణ్యం నియోజకవర్గ ఇంచారిజ్ చింత 
స్రేష్ పర్యవేక్ణలో మారి్చ 14న 
నియోజకవర్గ పరిధిలో నాలుగు 

మండలాల న్ండ వందలాది బైక్, కారలో రాలీ కి, వేలాది మంది కార్యకర్తలకు పూరి్తగా ఆహార 
వసతులు, వాహన ఏరా్పటులో చసిన నూజివీడు నియోజకవర్గ నాయకులు బరామా ఫణి స్రథ్యంలో 
భార్ ఎతు్తన కార్యకర్తలు, అభిమాన్లు పాల్్గని సభని విజయవంతం చయడంత శుక్రవారం 
బరామా ఫణి బాబుని వారి సవాగృహంలో నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు కలిసి సత్కరించి, 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో తట వెంకట్రావు, పాశం నాగబాబు, స్రిశెటిటీ శివ, 
య్దల వెంకట్శవారరావు, ముకు్క మహేష్, వలసపలిలో రామకృష్ణ, పాదం శివకృష్ణ, చింత శ్రీన్, 
గొలలోపలిలో వంశీ తదితరులు పాల్్గనా్రు.

అక్రమంగా బన్యంచిన కేసులో వాయదాకు 
హాజరైన జనసేన న్యకులు

శతఘ్్ నూ్యస్:  కాకినాడ: కాకినాడలో 
ఎమెమాలే్య చంద్రశేఖర్ రెడ్డ జనసేన 
నాయకులపై 2021 లో అక్రమంగా పటిటీన 
కేస్ల నిమిత్తం శుక్రవారం కోరుటీ వాయిదాకు 
హాజరైన పీఏసీ సభు్యలు పంతం నానాజీ, 
పిఠాప్రం నియోజవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడ శేషుకుమారి, 

రాష్ట్ర కార్యదరి్శలు పోలసపలిలో సరోజ, త్టికాయల వీరబాబు, కాకినాడ సిటీ అధ్యక్షులు సంగశెటిటీ 
అశోక్, జిలాలో ఉపాధ్యక్షురాలు స్ంకర కృష్ణవేణి, కర్రెడలో గవింద్, న్న్ గణేష్ నాయుడు, పంకే 
జగదీష్, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు తదితరులు హాజరయ్్యరు.

జనసేన సభ సకెసెస్ తో తాడేపలిలో ప్యాలెస్ కు 
వెనునాలో వణుకు మొదలంద్: తాతంశెటిటి న్గంద్ర
శతఘ్్ నూ్యస్: రైలేవాకోడూరు: జనసేన 10వ ఆవిరాభావ దినోతసివం అత్యంత దిగవాజయం జరిగన 
సందరభాంగా శుక్రవారం ఉమమాడ కడపజిలాలో రైలేవా కోడూరు జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో 
రాష్ట్ర కార్యదరి్శ త్తంశెటిటీ నాగేంద్ర మరియు జిలాలో, నియోజక వర్గ నాయకులు కేకు కట్ చసి 
అనంతరం పత్రికా సమావేశం ఏరా్పటు చసి తమ సంతషాని్ వ్యక్తం చస్రు. అధ్యక్షుడు పవన్ 
కళ్్యణ్ గారికి, పీఏసీ ఛైరెమాన్ నాదెండలో మనోహర్ గారికి స్థానిక నాయకులకు ధన్యవాదాలు 
తెలియపరుస్్త జనసేనపార్టీని గ్రామ గ్రామాన విస్తరించ కార్యక్రమం తవారలో అత్యంత 
వైభవంగా ప్రంభిస్్తమని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కారుమంచి సంయుక్త 
పగడాల వెంకట్ష్, గంధంశెటిటీ దినకర్ బాబు, ముద్దపోలు రామస్బ్య్య, కన్పరి్త శంకరయ్య, 
నగరిపాటి మహేష్, మాదాస్ నరసింహ, వరికూటి నాగరాజ, పగడాల చంద్రశేఖర్, దాసరి 
వీరేంద్ర, శ్రీకారంప్రకాష్, కండేటి మనోజ్ కుమార్,ఉత్తరాది శివకుమార్, తుపాకుల 
పంచలయ్య, నీలంనాగేష్, స్దు స్బ్రమణ్యం, హరి తదితరులు పాల్్గనా్రు.

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


శనివారం, 18 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన సభ సక్సెస్ తో తాడేపల్లి  ప్యాలెస్ కు వెన్నులో వణుకు
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకత్ం కోసం ప్రజలు ఎదురు చూస్తునానిరు
రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖయూమంత్రిగా ప్రజామోదం లభంచంది
పెడన నియోజకవర్ం మొతతుం సభలోనే ఉంది
జనసేన సభతో మంత్రులు, మాజీ మంత్రులకు ముచ్చెమటలు పడుతునానియి
ఓటమి కళ్ల ముందు కనబడుతోంది
ఆవిరాభావ సభకు ఇంతటి విజయం చేకూరిచెన ప్రతి ఒక్కరికీ ధనయూవాదాలు
పెడన నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు యడ్లపల్్ల రామ్ స్ధీర్
శతఘ్్ నూ్యస్: పడన: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి నాయకతవాం కోసం ప్రజలు 
ఎంతగా ఎదురు చూస్్తనా్రనే విషయం మచిలీపట్ం వేదికగా జరిగన జనసేన పార్టీ 10వ 
ఆవిరాభావ సభన్ చూసే్త అర్ంమైపోతుందని పార్టీ పడన నియోజకవర్గ నాయకులు స్పషటీం 
చశారు. విజయవాడ న్ంచి వారాహి వాహనాని్ అధిరోహించి ముందుకు కదిలినప్పటి 
న్ంచి ప్రతి అడుగులో లక్లాది మంది నీరాజనాలు పలికిన తీరు దేశ రాజకీయ చరిత్రలోనే 
నభూత నభవిష్యత్ లా నిలిచిపోతుందనా్రు. వారాహి య్త్ర, ఆవిరాభావ సభల విజయంలో 

పాలుపంచ్కున్ ప్రతి ఒక్కరికీ హృదయ పూరవాక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. శుక్రవారం పడన నియోజకవర్గం గూడూరు లో నిరవాహించిన మీడయ్ సమావేశంలో రామ్ స్ధీర్ 
మాట్లోడుతూ.. మచిలీపట్ం ఆవిరాభావ సభత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ప్రజల ఆమోదం లభించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీకి ఎని్ కోటులో ఖరు్చ పటిటీనా 
అంత మంది జనం రారు. మద్యం సీస్కో, బిరా్యని పొట్లోనికో ఆశపడ వచి్చనా 12 గంటల పాటు ఓ నాయకుడ ప్రసంగం కోసం ఎదురు చూసిన దాఖలాలు లేవు. ఈ మధ్య కాలంలో 
ముఖ్యమంత్రి సభల న్ంచి ఆయన ప్రసంగం పూర్తవకుండానే ప్రజలు ఎలా పారిపోతునా్రో చూస్్తనా్ం. అలాంటిది మహిళలు, వృదు్లు సైతం 12 గంటల పాటు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారి సందేశం కోసం వేచిచూడడం జనసేన పార్టీ పటలో ప్రజలోలో పరిగన నమమాకాని్ తెలియచస్తంది. ఇంతటి ప్రజాబలం కలిగన మా నాయకుడకి ఖచి్చతంగా ఈ రాషా్రాని్ పాలించ 
అర్హత ఉంది. పడన, మచిలీపట్ం, అవనిగడ్డ, పామర్రు నియోజకవరా్గల న్ంచి సభకు తరలివచి్చన ప్రజల లెక్క చూసి త్డేపలిలో పా్యలెస్ కి వెన్్లో వణుకు ప్డుతంది. పడన 
నియోజకవర్గం మొత్తం జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ సభలోనే ఉంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు లక్ష్ంగా అవాకులు చవాకులు పేలే మంత్రులు, మాజీ మంత్రులకు గొంతులో పచి్చవెలగకాయ 
పడంది. ఓటమి కళలో ముందు కనపడుతుండడంత నోరు పగలడం లేదు. ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. మీ ముఖ్యమంత్రి కోసం, మీ పదవులు కాపాడుకోవడం కోసం చిలలోర పన్లు 
మాని వైసీపీ ప్రజాప్రతినిధులు కోసం పని చయ్లని జనసేన పార్టీ తరఫున సలహా ఇస్్తనా్ం. హితబోధలు వైసీపీ నాయకులకు సహించకునా్ నిజాలు గ్రహించాలి. సభ విజయ్నికి 
సహకరించిన కృషా్ణ జిలాలో ఎసీ్ప గారికి, పోలీస్ శాఖలోని ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియచస్్తనా్ం. సభలో పాల్్గని విజయంలో పాలు పంచ్కున్ పడన నియోజకవర్గ ప్రజలకు 
జనసేన పార్టీ రుణపడ ఉంటుంది. మీరిచి్చన ఉత్సిహంత జనసేన పార్టీ పడన నియోజకవర్గ సమస్యలపై మరింత పోరాటం చస్్తందని మాటిస్్తనా్ం. అలాగే ఈ సందరభాంగా పడన 
లాంటి నియోజకవర్గంలో పని చసే అవకాశం కలి్పంచిన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి, పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదెండలో మనోహర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియచస్్తనా్ం. రాబోయే 
ఎని్కలోలో ఖచి్చతంగా పడన నియోజకవర్గంలో జనసేన జండా ఎగురవేస్్తమని అనా్రు. ఈ మీడయ్ సమావేశంలో బంటుమిలిలో మండలం ఉపాధ్యక్షులు గట్రు రవి కిరణ్, జనసేన 
నాయకులు పోలగాని లక్ష్మీ నారాయణ, దివి శ్రీనివాస్, యర్రపోతు అయ్యప్ప, బాకీ హర్ష్, నందం శివ స్వామి, సింగంసటిటీ అనిల్ కుమార్, కటకం మహేష్, సింగంసటిటీ అశోక్ కుమార్, 
నరహరిసటిటీ ప్రస్ద్, వన్ంరెడ్డ స్యి కిరణ్, యదంరెడ్డ అంజిబాబు, షేక్ మునా్, షబ్్ర్ దూలిపూడ అఖిల్, స్యి, ప్రకాష్, మధు, మదా్దల పవన్ మరియు పడన నియోజకవర్గం 
జనసైనికులు పాల్్గనా్రు.

సయయాద్ రషీద్ ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు జనసేన 
సంఘీభావం

శతఘ్్ నూ్యస్: పాలవాంచలో ఆమరణ నిరాహార దీక్ 
చపటిటీన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమకారుల సంక్షేమ 
సంఘం కనీవానర్ సయ్యద్ రషీద్ కు, తెలంగాణ 
ఉద్యమకారులకి కత్తగూడ్ం నియోజకవర్గం జనసేన 
పార్టీ కోఆరి్డనేటర్ వేముల కార్్తక్ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన తరప్న శుక్రవారం సంఘీభావం తెలియడం 
జరిగంది. ఈ సందరభాంగా పాలవాంచ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు బ్రహమాం, రాంబాబు మాట్లోడుతూ 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రివరు్యలు కేసీఆర్ గారు, 

తెలంగాణ ఉద్యమకారులు అందరికీ తగు గురి్తంప్ ఇచి్చ వారికి ఆరిథాకంగా, మరియు 
వారి డమాండ్సి పరిశీలించి, తవారగా పరిష్కరించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డమాండ్ 
చస్రు. ఈ ఆమరణ దీక్లో భాగంగా జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు ముత్్యల బ్రహమాం, 
రాంబాబు, దేవ గౌడ్, రాము, ప్రస్ద్, పండు, గరి, శ్రీన్, మరియు తదితరులు పాల్్గని 
సంఘీభావం తెలియజేయడం జరిగంది.

జగన్ ని పటటిభద్రులు విశ్వసించల్దు-
 త్మమెగంటి సూరన్యుడు

శతఘ్్ నూ్యస్: చీప్రుపలిలో: వైకాపా ప్రభుత్వానికి 
కన్విప్్ప కలిగంచ విధంగా పటటీభద్రులు తీరు్ప ఇచా్చరని 
జనసేన నాయకులు తుమమాగంటి స్రినాయుడు 
అనా్రు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఒక ప్రకటన విడుదల 
చశారు. మన పొగరబోతు సీఎంని పటటీభద్రుల ఎమెమాలీసి 
ఎని్కలోలో పికి అరేబియ్ సముద్రంలో పడేస్రు. ఈ 
దురామార్గమైన ప్రభుతవాంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఎంత 

వ్యతిరేకం ఉంద్ ఈ ఎని్కల ఫలిత్లే నిదర్శనం. జగన్ మోహన్ రెడ్డ ఎప్పటికైనా 
పొగరబోతు మాటలు మాన్కని ఒళ్ళు దగ్గర పటుటీకని మాట్లోడవలసినదని 
కోరుతునా్న్. ఈ నాలుగు సంవతసిరం పరిపాలనలో అని్ రంగాల ప్రజలన్ మోసం 
చసి మీరు, మీ మంత్రులు, మీ ఎమెమాలే్యలు ప్రజా వ్యతిరేకతిని చవి చూస్రు. కాబటిటీ 
ఎప్పటికైనా బుదు్ద తెచ్్చకని నిజాయితీగా ప్రజలకు అన్కూలంగా పని చయవలిసినదిగా 
కోరుతునా్న్. లేదంట్ 2024 ఎని్కలోలో నీకు తగన బుది్ద చప్పడానికి ఏపీ ప్రజలు 
సిద్దంగా వునా్రని స్రినాయుడు హెచ్చరించారు.

అభివృద్ధి కారయాక్రమాలతో దూసుకెళ్తుననా 
కార్పొరేటర్ దలిలో గోవిందరెడడి

శతఘ్్ నూ్యస్: గాజువాక నియోజకవర్గం, 
64వార్్డ కారొ్పరేటర్ దలిలో గవిందరెడ్డ ఆధవార్యంలో 
సత్యనారాయణప్రం గ్రామంలో జీవీఎంసీ 
నిధులత సీసీ రోడులోన్ దగ్గర ఉండ నాణ్యతన్ 
పర్క్ంచి వేయించడం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా 
64వ వారు్డకారొ్పరేటర్ దలిలో గవిందరెడ్డ 
మాట్లోడుతూ గ్రామాలోలో అభివృది్ నాది బాధ్యత, 
మీకు ఇచి్చన ప్రతి మాట పూరి్త చస్్తన్ అని 
చప్పడం జరిగంది. అక్కడ ఉన్ ప్రజలు 
కారొ్పరేటర్ గవిందరెడ్డగారికి అభినందనలు 
తెలుప్తూ ఆనందంత హరషాం వ్యక్తం చయడం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
సత్యనారాయణప్రం గ్రామ పద్దలు, మహిళలు 

పద్ద సంఖ్యలో పాల్్గనా్రు.

అకాల వరాషాలతో రైత్లకు తీవ్ర నషటిం.. 
నషటిపోయన రైతాంగానినా ఆదుకోవాలి- మైల్ర మలలోయయా

శతఘ్్ నూ్యస్: ఆళలోగడ్డ: 
అకాల వరాషాలత ఆళలోగడ్డ 
నియోజకవర్గంలో వందలాది 
ఎకరాలోలో పంటలు 
దెబ్తినా్యని, దీంత రైతులకు 
తీవ్ నషటీం వాటిలిలోందని, వెంటనే 
నషటీపోయిన రైత్ంగాని్ 

ఆదుకోవాలని జనసేన నాయకుడు మైలేరి మలలోయ్య డమాండ్ చశారు. ఈ సందరభాంగా 
జనసేన నాయకుడు మైలేరి మలలోయ్య మాట్లోడుతూ ఆళలోగడ్డ నియోజకవర్గంలో 
వందలాది ఎకరాలలో మొక్కజొన్, వరి, బొపా్పయి, మామిడ, నిమమా, అరటి పంటలు 
దెబ్తినా్యనా్రు. నషాటీని్ వ్యవస్య అధికారులు, స్థానిక ఎమెమాలే్య అంచనా వేసి 
నషటీపోయిన రైతు కుటుంబాలకు ఎకరాకు రూ.20 వేలు చొప్్పన నషటీ పరిహారాని్ 
చలిలోంచాలని డమాండ్ చశారు. లేని పక్ంలో రైతులత కలిసి పద్ద యెతు్తన ఆంద్ళనలకు 
ప్న్కుంట్మని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు రాచంశెటిటీ 
వెంకటస్బ్య్య, బావికాడ గుర్రప్ప, కుమమారి నాగేంద్ర తదితరులు పాల్్గనా్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

భయం గుప్పొట్లో ప్డుగురాళలో అర్బన్ కిలోనిక్
శతఘ్్ నూ్యస్: గురజాల మండల జనసేన అధ్యక్షులు కామిశెటిటీ రమేష్ మాట్లోడుతూ.. ప్రజా సంక్షేమమే ప్రధాన దే్యయం అంటూ 
గొప్పలు చపే్ప ఈ ప్రభుతవాం కోటలో రూపాయల ప్రజాధనాని్ వృధా చస్్తందని అనా్రు, పిడుగురాళలో పటటీణం..జానపాడు రోడు్డ లో 
అటటీహాసంగా ప్రంభించిన వైయస్సిర్ అర్న్ కిలోనిక్ న్ 90 లక్ల వ్యయంత నూతనంగా నిరిమాంచి, ఆరాభాటంగా ప్రంభించిన కిలోనిక్ 
అనేక చోటలో నర్రలిచి్చ, పగుళ్లో ఏర్పడ పచ్్చల్డుతునా్యని ఇది చాలా దారుణమని అనా్రు. జిలాలో జాయింట్ సక్రటర్ దూదేకుల 
ఖాసీం సైదా మాట్లోడుతూ రోగులు, డాకటీరులో, భయం గుపి్పట్లో ఉంటునా్రని అనా్రు. ఆస్పత్రికి రోగాల నయం చస్కోవడానికి వసే్త.. 
ఇంటికి పోయే దాకా ప్ణాలు అరచతిలో పటుటీకుని ఉంటునా్రని అనా్రు. భవన నిరామాణ కాంట్రాకటీర్ ఎవరైత్ ఉనా్రో వారిపై చర్యలు 
తీస్కోవాలని అనా్రు. ఆరు సచివాలయ్ల పరిధిలో ప్రజలకు సేవాలందించాలిసిన ఆస్పత్రి, కటిటీన 5 నలలోలోనే మరమమాతు్తలు చసే 
పరిసి్తతి రావటం అదావానమనిన అనా్రు. పటటీణ ప్ంత ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందిస్్తనా్మని, ముఖ్యమంత్రి గొప్పలు చప్్తనా్రని, 
తీరా కిలోనిక్ లో పరిసిథాతి చూసే్త దారుణంగా ఉందని అనా్రు. ప్రజా సొముమా న్ దురివానియోగం చస్్తనా్రని దుయ్యబట్టీరు. దెగ్గర దెగ్గర 
కోటి రూపాయల వ్యయంత నిరిమాసే్త. కనీస నిరామాణ విలువలు కూడా గుత్్త దారు పాటించలేదని మూడు రంగులు వేస్కోవడంలో ఉన్ 

శ్రద్ నిరామాణంలో చూపించలేకపోయ్రని వదే్దవా చశారు. మండల ఉపాధ్యక్షులు పద్ద కలిమి కిరణ్ మాట్లోడుతూ ప్రభుతవా ఇంజినీరులో కావాలిటీ చక్ చయకుండా మొదు్ద నిద్ర పోతునా్రని అనా్రు. పేరుకే 
అర్న్ కిలోనిక్ అనీ, కనీస సిబ్ంది కూడా అందుబాటులో లేరని, అవినీతికి త్వే లేదని చపే్ప స్థానిక ఎమెమాలే్య ఈ వైద్యశాల ఒకస్రి సందరి్శంచాలని అనా్రు. చ్టూటీ ప్రహర్ గడ కూడా లేదని. వాడ 
పడేసిన సరిజ్కల్ వ్యరా్దలు కిలోనిక్ ఆవరణలో బహిరంగంగా పడేస్్తనా్రని, ఇది కత్త రోగాలకు దారితీస్్తందని అనా్రు. ఇప్పటికైనా అధికారులు దీనిపై దృష్టీ స్రించాలని కోరారు. జానపాడు గ్రామ 
ప్రధాన కార్యదరి్శ అంబటి స్యి మాట్లోడుతూ.. చ్టూటీ ప్రహర్ లేకపోవడం ఒక ఎతు్త అయిత్ కిలోనిక్ ఆవరణలో భార్ ట్రానాసిఫారమార్సి ఉండడం భయ్ంద్ళనకు గురిచస్తందని అనా్రు. పొరపాటున 
చిన్ పిలలోలు అటు వైప్కు వెళ్్త ప్ణాలు పోవడమేనని అనా్రు. కనీస భద్రత చర్యలు లేవని దుయ్యబట్టీరు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ప్రధాన కార్యదరి్శ ఆవుల రమేష్, మండల కార్యదరి్శ షేక్ వలి, 
జానపాడు గ్రామ అధ్యక్షుడు పస్ప్లేటి నరసింహారావు, ముక్కంటి, మలెలోల రామాంజి, నాగమలిలో, స్బా్రావు, శేషు, మనోహర్ మొదలగువారు పాల్్గనా్రు.

నిమమెలప్డు గిరజనులకు నషటిపరహారం 
చెలిలోంచల్దు.. జనసేన మురళికి గ్రామసుతుల ఫిరాయాదు

శతఘ్్ నూ్యస్: నిమమాలపాడు గరిజన్లకు ఏపీఎండీసీ 
ఎటువంటి నషటీపరిహారం చలిలోంచలేదని జనసేన మురళ్ 
కి నిమమాలపాడు గ్రామస్్తలు లిఖితపూరవాకంగా ఫిరా్యదు 
చస్రు. ఈ విషయంపై గ్రామస్్తలు మాట్లోడుతూ దీనికి 
ప్రజా ప్రతినిధిలు ఎందుకు నోరు మెదపటం లేదు.. 
5వ షెడూ్యల్ ప్ంతంలో ఏపీఎండీసీ కూడా ప్రైవేట్ 
సంసేథా. దీని మీద ప్రజా ప్రతినిధులు నోరు మెదపడం 
లేదు, గరిజన జాతికి చాలా అవమానం. ఇంత మంది 

గరిజన ప్రజా ప్రతినిధులు ఉండ గరిజన జాతికి జరుగుతున్ అనా్యయంపై ప్రశి్ంచ లేకపోవడం వెన్క 
ఉన్ కారణం ఏమిటి? ఇంత మంది ప్రజాప్రతినిధులు గరిజన్లు కోసమా..?, గరిజనేతరుల మెప్్ప 
కోసమా..?. ఇప్్పడున్ చటటీప్రకారం ఆ ప్ంత్ని్ ప్నర్ వ్యవసథా కలి్పంచాలి. ఆ ప్ంత్ని్ మైనింగ్ 
తీయ్లంట్ బాలోసిటీంగ్ జరగాలంట్ కనీసం గ్రామ పరిధిలో రెండు కిలోమీటరలో దూరం గ్రామాలు ఉండాలి 
లేని ఎడల బాలోసిటీంగ్ చయరాదు. అలాగే ఏపీఎండీసీ వారు యువతకు ఉపాధి గాని ఎటువంటి సదుపాయం 
గాని కలి్పంచలేదు. ప్రజా ప్రతినిధులు ఎందుకు అడగడం లేదు..?, దీనిపై జనసేన పార్టీత కలసి తగన 
సమయంలో ప్రశి్ంచ ఉద్యమాలు మరియు పోరాట్లు చస్్తమని గ్రామస్్తలు మరియు జనసేన పార్టీ 
మండల అధ్యక్షుడు సిహెచ్ మురళ్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్్తలు జని్ పండన్, కే ధరమాన్, 
ఎక్సి సర్పంచ్ ఎస్ లచ్చన్, వార్్డ నంబర్ అప్పన్ వెంకటస్వామి, వెంకట్రావు, రామన్, సమన్, లచ్చన్, 
పండన్ తదితరులు పాల్్గనా్రు.

న్గారుజెన యూనివరసెటీ వీ.సీని తక్షణమే ససపొండ్ 
చేయాలి: ఆళ్ళహర

శతఘ్్ నూ్యస్:  కాకినాడ: ఆచార్య నాగారుజ్న యూనివరిసిటీలో 
జరిగన అకడమిక్ ఎగజ్బిషన్ కు రాంగపాల్ వరమాలాంటి ఉనామాదిని 
అతిధిగా పిలవటమే కాకుండా అతన్ విదా్యరుథాలకు ఇచి్చన 
అసభ్యకరమైన సందేశాని్ సైతం సమరి్ంచిన యూనివరిసిటీ వైస్ 
ఛానిసిలర్ రాజశేఖర్ న్ వెంటనే సస్పండ్ చయ్లని జనసేన పార్టీ 
జిలాలో అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి డమాండ్ చశారు. తినండ, 
త్గండ, ఏంజాయ్ చయండ అంటూ విదా్యరుథాలన్దే్దశించి 

మాట్లోడన రాంగపాల్ వరమా వా్యఖ్యలపై ఆయన తీవ్స్థాయిలో మండపడా్డరు. ఏదైనా విదా్యసంసథా 
అకడమిక్ ప్రదర్శనకు విదా్యరుథాలకు స్ఫూరి్తనిచ్చ వారినో, వివిధ రంగాలోలో నిషా్ణతులైన వారినో ఆహావానిస్్తరు 
కానీ రాంగపాల్ వరమా లాంటి సైకోలన్ పిలవటం యూనివరిసిటీకే మాయనిమచ్చగా మిగలిపోతుందని 
ఆవేదన వ్యక్తం చశారు. విచ్చలవిడగా బ్రతకమని, ఉపాధా్యయులు చపే్పది వినాలిసిన అవసరం లేదని, 
కషటీపడ చదివిన వారు పైకిరారు అంటూ రాంగపాల్ వరమా వా్యఖ్యలు చయడం అత్యంత హేయమనా్రు. 
స్త్రీ అంట్ ఏమాత్రం గౌరవం లేని, మహిళని ఒక ఆటబొమమాలా చూసే రాంగపాల్ వరమాలాంటి వ్యకి్తని 
తీస్కచి్చ విదా్యరుథాలకు ఎలాంటి సందేశాని్ ఇవవాదలిచారో నిరావాహకులు చపా్పలనా్రు. ప్రపంచంలో 
మగవాళళుందరూ చనిపోయి త్న్ మాత్రమే బ్రతకాలని అప్్పడు ఆడవాళళుందరికీ నేనే దికు్క అవుత్న్ 
అంటూ మాట్లోడన మానసిక రోగ రాంగపాల్ వరమాకు పిచి్చకుక్కకు పద్ద త్డాలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం 
చశారు. విదా్యరుథాల మనస్లు విషపూరితంగా మారేలా ప్రసంగంచిన రాంగపాల్ వరమాన్ ఖండంచాలిసిన 
యూనివరిసిటీ వీ సీ రాజశేఖర్ అతనికి పీ హెచ్ డీ, డాకటీరేట్ ఇవావాలని అందుకు అతన్ అరు్హడు అంటూ 
వా్యఖా్యనించటం ప్రొఫెసరలోన్ విదా్యరుథాలన్, మేధావులన్ విసమాయపరిచిందని ఆవేదన వ్యక్తం చశారు. 
రాంగపాల్ వరమా సభ్యత్ సంస్్కరాలు మరచి చసిన వా్యఖ్యలన్ అక్కడున్ మేధావివర్గం ఖండంచక 
పోవటం అత్యంత శోచనీయమనా్రు. ఎంత ఖా్యతి గడంచిన ఆచార్య నాగారుజ్న యూనివరిసిటీలో 
జరిగన ఇలాంటి సంఘటనలకు పూరి్త బాద్యత వహించి వీ.సీ రాజశేఖర్ రాజీనామా చయ్లని అలలోహరి 
అనా్రు. లేనిపక్ంలో మొత్తం సంఘటనపై గవర్ర్ కు లిఖితపూరవాకంగా ఫిరా్యదు చస్్తమని ఆళళు హరి 
వా్యఖా్యనించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ వారషాక బడ్జెట్ వలలో పేద వరాగాలకు 
ఒరగదేమీ ల్దు: బుద్రెడడి శ్రీనివాస్

శతఘ్్ నూ్యస్: జగ్గంపేట 
జనసేనపార్టీ కారా్యలయంలో 
నిరవాహించిన మీడయ్ సమావేశంలో 
జనసేన పార్టీ ఉమమాడ తూరు్పగదావరి 
జిలాలో కార్యదరి్శ బుదిరెడ్డ శ్రీనివాస్ 
మీడయ్త మాట్లోడుతూ 
గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరిథాక 
మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్ర నాథ్ 
శాసనసభలో ప్రవేశపటిటీన బడ్జ్ట్ 
పై నిప్్పలు చరిగారు. వై.యస్.
ఆర్.సి.పి ప్రభుతవాం అధికారంలోకి 
వచి్చన తరావాత గడచిన నాలుగు 

సంవతసిరాలుగా వివిధ రంగాలకి ప్రతి సంవతసిరం బడ్జ్ట్ కేట్యించి మరలా వివిధ కారొ్పరేషనలో 
పేరుత అప్్పలు తెచి్చ తిరిగ సంక్షేమ పథకాల పేరలోత దొడ్డదారిన వాళలో పార్టీకి ప్రచారం చస్కోవడం 
కోసం ఆ నిధులన్ మళ్లోంచ్కునా్రని ఆరోపణలు చశారు. అలాగే ఇప్పటివరకు ప్రభుతవాం గత నాలుగు 
సంవతసిరాలుగా వాళ్ళు ప్రవేశపటిటీన బడ్జ్ట్ ని సక్రమంగా ఖరు్చ పట్టీము అని ఏ విధమైన అవకతవకలు 
జరగలేదు అని శేవాత పత్రం రిలీజ్ చసే ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వానికి ఉందా అని ప్రశి్ంచారు. అలాగే గలోబల్ 
ఇనవాసటీ్మంట్ సమీమాట్ అని ఒక పేరుత స్మారు 13 లక్ల కోటులో పటుటీబడులు తీస్కచా్చమని చపే్పసి మన 
రాషా్రాని్ రాష్ట్ర యువతని ప్రజలి్ మోసం చశారనా్రు. నవరత్్ల పేరుత మోసపూరితమైన సంక్షేమాల 
పేరుత ప్రభుతవాఒ ఏరా్పటు చస్కున్ ఈ వై.యస్.ఆర్.సి.పి ప్రభుత్వానికి కాలం చలిలో పోయిందని నిప్్పలు 
చరిగారు. ఈ ప్రభుతవాం వాళలో పార్టీ కార్యక్రమాలన్ ప్రచారం చస్కోవడం కోసం జగన్ రెడ్డ ఫోట్త 
కూడన గడప్రతులు, కరపత్రాలు మొదలగు ప్రచార స్ధనాలకోసం వారు దొడ్డదారిన నిధులు తిరిగ 
మళ్ళుంచ్కోవడం కోసం వివిధ రంగాలకి నిధులు కేట్యించామని వాళ్ళు పేరులో చప్్పకని ఆ నిధులి్ 
దొడ్డదారిలో వాళలో పార్టీ సిటీక్కటులో, పాంపలోటలోన్ కటిటీంచ్కోవడానికి ఉపయోగస్్తనా్రు. రాబోయే ఎని్కలోలో 
వాళళు ప్రభుతవాం మరల ఎని్కలలో ఓటులో కన్కో్కవడానికి ప్రజాధనాని్ వృధా చయడం కోసం వీళ్ళు 
నిధులన్ దారి మళ్ళుంచ్కోవడానికి ఈ బడ్జ్ట్ పేరుత ప్రయత్ం చస్్తన్ట్లో ఉందనా్రు.

నూయా బాలాజీ గిఫ్టి సంటర్ & ఫానీసె స్టిర్ 
ప్రారంభోతసెవంలో ప్ల్గాననా రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్్ నూ్యస్:  అన్మయ్యజిలాలో, రాజంపేట 
నియోజకవర్గ పరిధిలోని, టి.స్ండుపలిలో మండల 
కేంద్రంలో అమమావారిశాలవీధి, పీలేరు రోడు్డ 
మీద స్థానిక గ్రామపంచాయితి కారా్యలయం 
ఎదుట, నూ్య బాలాజీ గఫ్టీ సంటర్ & ఫానీసి 
సటీర్ నూతన ప్రంభోతసివం సందరభాంగా.. 
ఫానీసి సటీర్ య్జమాన్యం రామ వెంకటయ్య 
ఆహావానం మేరకు జనసేన నేత రామ శ్రీనివాస్ 
శుక్రవారం బంధుమిత్రులత కలిసి రిబ్న్ కట్ 
చసి శుభాకాంక్లు తెలుపి, శ్రీ వేంకట్శవార 
స్వామి వారి ఆశీశులత అంచలంచలుగా ఉన్త 
స్థాయి వా్యపారం అవావాలని, సరళమైన ధరలత 
అందుబాటులో ఉన్ వస్్తవులన్ మండల 
ప్రజలందరూ సదివానియోగం చస్కోవాలని 
కోరారు.

అకాల వరషాంతో నషటిపోయన మొక్కజొననా 
రైత్లను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి

శతఘ్్ నూ్యస్: ఏనూ్కరు: వైరా నియోజకవర్గం మరియు జిలాలో వా్యప్తంగా ఆకాల వరషాం తుపాన్లత 
నషటీపోయిన మొక్కజొన్ రైతులు, మిరి్చ, య్సంగ వరి తదితర పంటలు పూరి్తస్థాయిలో దెబ్తినా్యని 
వెంటనే ప్రభుతవాం సరేవా నిరవాహించి నషటీపరిహారం అంచనా వేసి రైతులకు నషటీపరిహారం కేంద్ర రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వాల నషటీపరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టీ ఏనూ్కరు మండల కోఆరి్డనేటర్ బొగా్గరప్ 
శివకృష్ణ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞపి్త చశారు.

పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం కావాలని అలిప్ర మ్ట్లో 
మోకాళ్ళపై ఎకి్కన దేవా గౌడ్

శతఘ్్ నూ్యస్:  కత్తగూడ్ం జిలాలో, పాలవాంచ మండలానికి చందిన జనసేన 
కార్యకర్త దేవా గౌడ్ పవన్ కళ్్యణ్ సీఎం కావాలని కోరుకంటూ వారి ఆరోగ్యం 
బాగుండాలని మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు మంచి రోజులు రావాలని కోరుకుంటూ 
శ్రీ వెంకట్శవార స్వామి పద్ద తిరుపతికి వెళ్లో.. ఆ దేవ దేవుని సని్దిలోని అలిపిరి 
మెటులో మోకాళళుత ఎకి్క పవన్ కళ్్యణ్ న్ సీఎంగా చూడాలనేది నా కోరిక అని 

ఆ దేవుడని మొరపటుటీకని మోకు్క తీరు్చకునా్రు.
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