
శనివారం, 23 అక్టో బర్ 2021

పవన్ కళ్యాణ్.. సినిమాల్లో ఉన్నప్పుడు పవర్ స్టార్, రాజకీయాల్లో జనసేనాని. పవన్ కళ్యాణ్.. సినిమాల్లో ఉన్నప్పుడు పవర్ స్టార్, రాజకీయాల్లో జనసేనాని. 
సినిమాల నుంచి రాజకీయ రుంగానికి ఆయన ప్రస్థానుం మారినా.. సినిమాల నుంచి రాజకీయ రుంగానికి ఆయన ప్రస్థానుం మారినా.. 
అభిమానల్లో పవన్ పటలో క్రేజ్ మాత్ుం తగ్గలేదు.అభిమానల్లో పవన్ పటలో క్రేజ్ మాత్ుం తగ్గలేదు.
2014 మారిచి 14న జనసేన పార్టాని స్థాపిస్తున్నట్టాగా వయావస్థాపకుడు, 2014 మారిచి 14న జనసేన పార్టాని స్థాపిస్తున్నట్టాగా వయావస్థాపకుడు, 

సినీనట్డు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటుంచారు. హైదరాబాదు నగరుం సినీనట్డు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటుంచారు. హైదరాబాదు నగరుం 
మాదాపూర్ ప్ుంతుంల్ని హైటెక్ సిటీ సమీపుంల్ నోవాటెల్ భవనుంల్ ఆవిరాభావ సభ నిర్వహుంచాడు. ఆవిరాభావ సభల్ కుంగ్రెస్ పార్టాకి వయాతిరేకుంగా జనసేన మాదాపూర్ ప్ుంతుంల్ని హైటెక్ సిటీ సమీపుంల్ నోవాటెల్ భవనుంల్ ఆవిరాభావ సభ నిర్వహుంచాడు. ఆవిరాభావ సభల్ కుంగ్రెస్ పార్టాకి వయాతిరేకుంగా జనసేన 

పార్టాని స్థాపిస్తునా్ననని ప్రకటుంచాడు. రుండు గుంటలకు పైగా చేసిన ప్రసుంగుంల్ ఆయన తన రాజకీయ చైతనయాుం గురిుంచి, పార్టాని స్థాపిస్తునా్ననని ప్రకటుంచాడు. రుండు గుంటలకు పైగా చేసిన ప్రసుంగుంల్ ఆయన తన రాజకీయ చైతనయాుం గురిుంచి, 
తనపై వచిచిన విమర్శలకు సమాధానాలు, విభజన జరిగిన తీరుపై ఆవేదన, పార్టా విధానాలు వుంటవి సపుషటాుంగా వయాకతుపరిచారు. తనపై వచిచిన విమర్శలకు సమాధానాలు, విభజన జరిగిన తీరుపై ఆవేదన, పార్టా విధానాలు వుంటవి సపుషటాుంగా వయాకతుపరిచారు. 

పవన్ కళ్యాణ్ 2014 మారిచి 10 న ఎని్నకల సుంఘాని్న కలసి పార్టా పేరు నమోదు కోసుం దరఖాస్తు చేశారు. 2014 డిసుంబరు 11 న పవన్ కళ్యాణ్ 2014 మారిచి 10 న ఎని్నకల సుంఘాని్న కలసి పార్టా పేరు నమోదు కోసుం దరఖాస్తు చేశారు. 2014 డిసుంబరు 11 న 
ఎని్నకల సుంఘుం దీనిని ఆమోదుంచినద[2]. 2019 ఎని్నకలల్ పార్టా పోటీ చేయటుం దీనితో ఖారారు అయుంద.ఎని్నకల సుంఘుం దీనిని ఆమోదుంచినద[2]. 2019 ఎని్నకలల్ పార్టా పోటీ చేయటుం దీనితో ఖారారు అయుంద.
పార్టా చిహ్నుం మరియు జుండాపార్టా చిహ్నుం మరియు జుండా
ఈ పార్టా చిహ్నుం మన దేశుం యొక్క చరిత్న, పోరాటాలన నిర్వచిుంచే ఒక దళముల కలయక.ఈ పార్టా చిహ్నుం మన దేశుం యొక్క చరిత్న, పోరాటాలన నిర్వచిుంచే ఒక దళముల కలయక.
తెలలో రుంగుతెలలో రుంగు
దీనిల్ని తెలుప్ నేపథయాుం భారత నాగరికత, సుంస్కకృతిని, అనేక వేల సుంవత్సరాల నిలకడైన శాుంతి, సిథారత్వమున సూచిస్తుుంద.దీనిల్ని తెలుప్ నేపథయాుం భారత నాగరికత, సుంస్కకృతిని, అనేక వేల సుంవత్సరాల నిలకడైన శాుంతి, సిథారత్వమున సూచిస్తుుంద.
ఎరుప్ రుంగుఎరుప్ రుంగు

విపలోవ చిహ్నుం. ల్తైన, నిజమైన మారుపున సూచిస్తుుంద.విపలోవ చిహ్నుం. ల్తైన, నిజమైన మారుపున సూచిస్తుుంద.
ఆరు మూలల నక్షత్ుంఆరు మూలల నక్షత్ుం

పార్టా ఆదరా్శలకు ప్రతిరూపుం నక్షత్ుంల్ని తెలుప్ భాగుం సరైన మార్గుం చూపిుంచే స్వయుంప్రకశిత గుణాని్న పార్టా ఆదరా్శలకు ప్రతిరూపుం నక్షత్ుంల్ని తెలుప్ భాగుం సరైన మార్గుం చూపిుంచే స్వయుంప్రకశిత గుణాని్న 
సూచిస్తుుంద.సూచిస్తుుంద.

కుంద్ర బుందువుకుంద్ర బుందువు
మధయాల్ ఉన్న బుందువు ప్రతి జీవిల్నన్న ఆత్మ. ఇదే అఖుండ సతయాుం. వయాకుతులుగా, దేశుంగా మనుం మధయాల్ ఉన్న బుందువు ప్రతి జీవిల్నన్న ఆత్మ. ఇదే అఖుండ సతయాుం. వయాకుతులుగా, దేశుంగా మనుం 

చేసే ప్రతి పనినీ మూర్తుభవిస్తుుంద.చేసే ప్రతి పనినీ మూర్తుభవిస్తుుంద.
నలలోని చారలునలలోని చారలు
విపలోవ వాుంఛకు, దాని వయాతిరేక శకుతులకు సమతూకుంగా వయావహరిుంచి పక్షపాతధోరణిని విపలోవ వాుంఛకు, దాని వయాతిరేక శకుతులకు సమతూకుంగా వయావహరిుంచి పక్షపాతధోరణిని 
అసమ్మతిని దూరుం చేస్తుుంద.అసమ్మతిని దూరుం చేస్తుుంద.
జనసేన పార్టా రాజకీయ ప్రస్థానుం 2014 మారిచి 14న ప్రుంభమైుంద. కనీ అుంతకు ఐదేళలో జనసేన పార్టా రాజకీయ ప్రస్థానుం 2014 మారిచి 14న ప్రుంభమైుంద. కనీ అుంతకు ఐదేళలో 
ముుందే పవన్ పొలిటకల్ ఎుంట్రీ ఇచాచిరు. 2008 ఆగష్టా 26న చిరుంజీవి ప్రజారాజయాుం ముుందే పవన్ పొలిటకల్ ఎుంట్రీ ఇచాచిరు. 2008 ఆగష్టా 26న చిరుంజీవి ప్రజారాజయాుం 

పార్టాని ఏరాపుట్ చేసిన సుంగతి తెలిసిుందే. ఆ పార్టా తరఫున పవన్ కళ్యాణ్ ఉమ్మడి ఆుంధ్రప్రదేశ్ ల్ ఎని్నకల ప్రచారుం నిర్వహుంచారు. ప్రజారాజయాుం యువ విభాగమైన ‘యువ రాజయాుం’ అధయాక్ష పార్టాని ఏరాపుట్ చేసిన సుంగతి తెలిసిుందే. ఆ పార్టా తరఫున పవన్ కళ్యాణ్ ఉమ్మడి ఆుంధ్రప్రదేశ్ ల్ ఎని్నకల ప్రచారుం నిర్వహుంచారు. ప్రజారాజయాుం యువ విభాగమైన ‘యువ రాజయాుం’ అధయాక్ష 
బాధయాతలన ఆయన నిర్వరితుుంచారు. పీఆర్పు ఎుంట్రీతో 2009 ఎని్నకల్లో త్రిముఖ పోరు నెలకుంద. ఆ ఎని్నకల్లో చిరుంజీవి పార్టా ఆశిుంచిన స్థాయల్ సీట్లో రాబటటాలేకపోయుంద. కనీ ప్రభుత్వ బాధయాతలన ఆయన నిర్వరితుుంచారు. పీఆర్పు ఎుంట్రీతో 2009 ఎని్నకల్లో త్రిముఖ పోరు నెలకుంద. ఆ ఎని్నకల్లో చిరుంజీవి పార్టా ఆశిుంచిన స్థాయల్ సీట్లో రాబటటాలేకపోయుంద. కనీ ప్రభుత్వ 
వయాతిరేక ఓట్ బాయాుంక్ చీలడుంతో కుంగ్రెస్ మళ్లో అధికరుంల్కి వచిచిుంద. అనుంతర పరిణామాలతో పీఆర్పు కుంగ్రెస్ ల్ విలీనమైుంద.వయాతిరేక ఓట్ బాయాుంక్ చీలడుంతో కుంగ్రెస్ మళ్లో అధికరుంల్కి వచిచిుంద. అనుంతర పరిణామాలతో పీఆర్పు కుంగ్రెస్ ల్ విలీనమైుంద.
రాజకీయాల్లోకి రావడుం కోసమే సినిమాల్లోకి వచాచినని చెపేపు పవన్.. పీఆర్పు ప్రస్థానుం అరా్ధుంతరుంగా ముగిసిపోవడాని్న జీరి్ణుంచకోలేకపోయారు. సినిమాల్లో స్టార్ గా వెలుగుందుతుండగానే.. రాజకీయాల్లోకి రావడుం కోసమే సినిమాల్లోకి వచాచినని చెపేపు పవన్.. పీఆర్పు ప్రస్థానుం అరా్ధుంతరుంగా ముగిసిపోవడాని్న జీరి్ణుంచకోలేకపోయారు. సినిమాల్లో స్టార్ గా వెలుగుందుతుండగానే.. 
పొలిటకల్ ఎుంట్రీ ఇచాచిరు. రాష్ట్ర విభజన ఖాయమయాయాక.. 2014 ఎని్నకలు మరుంతో దూరుంల్ లేవనగా.. 2014 మారిచి 14న జనసేన పార్టాని పవన్ స్థాపిుంచారు. ప్రశి్నస్తునుంటూ.. ఆయన పొలిటకల్ ఎుంట్రీ ఇచాచిరు. రాష్ట్ర విభజన ఖాయమయాయాక.. 2014 ఎని్నకలు మరుంతో దూరుంల్ లేవనగా.. 2014 మారిచి 14న జనసేన పార్టాని పవన్ స్థాపిుంచారు. ప్రశి్నస్తునుంటూ.. ఆయన 
రాజకీయాల్లో అడుపెటాటారు. పవర్ స్టార్ కస్తు.. జనసేనానిగా మారారు. ఆ ఎని్నకల్లో పోటీకి దూరుంగా ఉుండి.. తెలుగుదేశుం పార్టా కి మద్దత ఇచాచిరు.రాజకీయాల్లో అడుపెటాటారు. పవర్ స్టార్ కస్తు.. జనసేనానిగా మారారు. ఆ ఎని్నకల్లో పోటీకి దూరుంగా ఉుండి.. తెలుగుదేశుం పార్టా కి మద్దత ఇచాచిరు.
ఉదా్దనుం కిడ్్న బాధితల తరఫున పోరాటుం, రాజధాని కోసుం భూములు ఇచిచిన రైతల పక్షాన పోరాడటుం.. ఇలా అడపాదడపా ప్రజాసమసయాలపై గళుం వినిపిుంచిన పవన్.. 2018 మారిచిల్ ఉదా్దనుం కిడ్్న బాధితల తరఫున పోరాటుం, రాజధాని కోసుం భూములు ఇచిచిన రైతల పక్షాన పోరాడటుం.. ఇలా అడపాదడపా ప్రజాసమసయాలపై గళుం వినిపిుంచిన పవన్.. 2018 మారిచిల్ 
నిర్వహుంచిన జనసేన ఆవిరాభావ దనోత్సవుం సుందరభాుంగా.. తొలిస్రి టీడ్పీకి, చుంద్రబాబుకు వయాతిరేకుంగా మాటాలోడారు. ప్రత్యాక హోదాపై పదే పదే మాట మారిచిన బాబు వైఖరిని తప్పుబటాటారు.నిర్వహుంచిన జనసేన ఆవిరాభావ దనోత్సవుం సుందరభాుంగా.. తొలిస్రి టీడ్పీకి, చుంద్రబాబుకు వయాతిరేకుంగా మాటాలోడారు. ప్రత్యాక హోదాపై పదే పదే మాట మారిచిన బాబు వైఖరిని తప్పుబటాటారు.
ప్రత్యాక హోదా అడిగిత్.. పాయాకజీ పేరిట పాచిపోయన లడుడులూ ఇచాచిరుంటూ జనసేనాని కుంద్రుం తీరున విమరి్శుంచారు. మొదట నుంచి ఏపీకి హోదా ప్రత్యాక హోదా అడిగిత్.. పాయాకజీ పేరిట పాచిపోయన లడుడులూ ఇచాచిరుంటూ జనసేనాని కుంద్రుం తీరున విమరి్శుంచారు. మొదట నుంచి ఏపీకి హోదా 
కవాలనే వైఖరిక ఆయన కట్టాబడాడురు. కుంద్రుంపై అవిశా్వస తీరా్మనుం పెటటాుండి.. అవసరమైత్ ఎుంపీల మద్దత నేన కూడగతానుంటూ ముుందుకచాచిరు. కవాలనే వైఖరిక ఆయన కట్టాబడాడురు. కుంద్రుంపై అవిశా్వస తీరా్మనుం పెటటాుండి.. అవసరమైత్ ఎుంపీల మద్దత నేన కూడగతానుంటూ ముుందుకచాచిరు. 
2019 ఎని్నకల్లో లెఫ్టా పార్టాలు, బీఎసీపుతో పొతతు పెట్టాకుని జనసేనాని ఎని్నకల బరిల్ దగారు. ఎని్నకల ముుందు అనూహయాుంగా బీఎసీపుతో పొతతు పెట్టాకోవడుం పటలో వైఎస్ఆర్్సపీ అనమానాలు 2019 ఎని్నకల్లో లెఫ్టా పార్టాలు, బీఎసీపుతో పొతతు పెట్టాకుని జనసేనాని ఎని్నకల బరిల్ దగారు. ఎని్నకల ముుందు అనూహయాుంగా బీఎసీపుతో పొతతు పెట్టాకోవడుం పటలో వైఎస్ఆర్్సపీ అనమానాలు 
వయాకతుుం చేసిుంద. టీడ్పీ, జనసేన మధయా రహసయా పొతతు ఉుందని విపక్షుం ఆరోపిుంచిుంద. కనీ జనసేనాని వాటని తిపిపుకటాటారు. వచేచి ఎని్నకల తరా్వత కనిసేటాబుల్ కడుకు సీఎుం అవుతాడుంటూ.. వయాకతుుం చేసిుంద. టీడ్పీ, జనసేన మధయా రహసయా పొతతు ఉుందని విపక్షుం ఆరోపిుంచిుంద. కనీ జనసేనాని వాటని తిపిపుకటాటారు. వచేచి ఎని్నకల తరా్వత కనిసేటాబుల్ కడుకు సీఎుం అవుతాడుంటూ.. 
జనసైనికులన ఉతా్సహపరుసూతు ముుందుకెళ్తునా్నరు. పార్టాకి కయాడర్ లేకునా్న.. అనీ్న తానే అయన పవన్.. ఎని్నకల్లో పార్టాని ముుందుకు తీస్కెళ్తునా్నరు. ప్రజారాజయాుం అనభవాలతో వేరే పార్టాల జనసైనికులన ఉతా్సహపరుసూతు ముుందుకెళ్తునా్నరు. పార్టాకి కయాడర్ లేకునా్న.. అనీ్న తానే అయన పవన్.. ఎని్నకల్లో పార్టాని ముుందుకు తీస్కెళ్తునా్నరు. ప్రజారాజయాుం అనభవాలతో వేరే పార్టాల 
నేతలన పార్టాల్ చేరుచికోవడుం పటలో పవన్ పెద్దగా ఆసకితు చూపకపోవడుంతో పేరున్న నేతలవెరూ జనసేనల్ చేరలేదు.నేతలన పార్టాల్ చేరుచికోవడుం పటలో పవన్ పెద్దగా ఆసకితు చూపకపోవడుంతో పేరున్న నేతలవెరూ జనసేనల్ చేరలేదు.
నా తదశా్వస విడిచే వరకు పార్టాని నడప్తానుంటూ.. ఎని్నకల తరా్వత జనసేన ఉుండదని విమరి్శుంచే వాళలోకు జనసేనాని గటటాగా బదులిచాచిరు. గత రుండు ఎని్నకల్లో రుండు వేరే్వరు పార్టాల నా తదశా్వస విడిచే వరకు పార్టాని నడప్తానుంటూ.. ఎని్నకల తరా్వత జనసేన ఉుండదని విమరి్శుంచే వాళలోకు జనసేనాని గటటాగా బదులిచాచిరు. గత రుండు ఎని్నకల్లో రుండు వేరే్వరు పార్టాల 
తరఫున ప్రచారుం నిర్వహుంచి మిశ్రమ ఫలితాని్న పొుందన పవన్.. ఈస్రి తన సుంత పార్టా తరఫున ఎలాుంట ఫలితాని్న అుందుకోననా్నరో మరి కద్ద రోజుల్లో త్లనుంద. ఈ ఎని్నకల్లో అదుభాతుం తరఫున ప్రచారుం నిర్వహుంచి మిశ్రమ ఫలితాని్న పొుందన పవన్.. ఈస్రి తన సుంత పార్టా తరఫున ఎలాుంట ఫలితాని్న అుందుకోననా్నరో మరి కద్ద రోజుల్లో త్లనుంద. ఈ ఎని్నకల్లో అదుభాతుం 
జరుగుతుందని ఆశిుంచడుం లేదు.. ప్రతికూల ఫలితుం వచిచినా.. ప్రజాసేవ చేస్తు, పాతికళలోపాట్ రాజకీయాల్లో ఉుంటానని పవన్ ఘుంటాపథుంగా చెబుతనా్నరు.జరుగుతుందని ఆశిుంచడుం లేదు.. ప్రతికూల ఫలితుం వచిచినా.. ప్రజాసేవ చేస్తు, పాతికళలోపాట్ రాజకీయాల్లో ఉుంటానని పవన్ ఘుంటాపథుంగా చెబుతనా్నరు.

జనసేన ప్రస్థానం

పార్టీ నిర్మాణం గురంచి పవన్ కళ్యాణ్ మాటల్లో...
ఆుంధ్రప్రదేశ్ ల్ మారుపు మొదలుందని, అద అసుంబీలోల్ కనబడుతుంద మారుపు ఎుంత ఏుంట అనే సుంగతి పక్కనబెడిత్.. జనసేప పార్టా బలాని్న ఆుంధ్రప్రదేశ్ ల్ మారుపు మొదలుందని, అద అసుంబీలోల్ కనబడుతుంద మారుపు ఎుంత ఏుంట అనే సుంగతి పక్కనబెడిత్.. జనసేప పార్టా బలాని్న 
మాత్ుం తకు్కవగా అుంచనా వేయొద్దని అభయారుథాలకు పవన్ కళ్యాణ్ సూచిస్తుుంటారు... జనసేన బలుం తెలియదు అన్న పదుం ఎవరూ మాత్ుం తకు్కవగా అుంచనా వేయొద్దని అభయారుథాలకు పవన్ కళ్యాణ్ సూచిస్తుుంటారు... జనసేన బలుం తెలియదు అన్న పదుం ఎవరూ 
మాటాలోడవద్దని, కని్న లక్షల ముంద యువత వెుంట ఉనా్నరని...మీడియా, ముందీ మార్బలుం లేకుుండా ఇుంతముంద ఎని్న కోట్లో ఇసేతు వస్తురని మాటాలోడవద్దని, కని్న లక్షల ముంద యువత వెుంట ఉనా్నరని...మీడియా, ముందీ మార్బలుం లేకుుండా ఇుంతముంద ఎని్న కోట్లో ఇసేతు వస్తురని 
జనసైనికులన ఉదే్దశిుంచారు.జనసైనికులన ఉదే్దశిుంచారు.
అభయారుథాలు గురిుంచి పవన్ కళ్యాణ్ మాటల్లోఅభయారుథాలు గురిుంచి పవన్ కళ్యాణ్ మాటల్లో
అభయారుథాలన ఉదే్దశిుంచి పవన్  కళ్యాణ్  మాటాలోడుతూ.. ‘పీఆర్పు సమయుంల్ అుంతా ఆశతో వచాచిరు, ఆశయుంతో ఎవరూ రాలేదు. జనసేన పార్టా అభయారుథాలన ఉదే్దశిుంచి పవన్  కళ్యాణ్  మాటాలోడుతూ.. ‘పీఆర్పు సమయుంల్ అుంతా ఆశతో వచాచిరు, ఆశయుంతో ఎవరూ రాలేదు. జనసేన పార్టా 
మాత్ుం ఆశయాలతో ముుందుకు వెళ్తుుంద. నాకు ఓటమి భయుం లేదు, ఫలితుం ఎలా ఉుంట్ుందనే భయుం లేదు. ఎని్న సీట్లో వస్తుయ అన్న మాత్ుం ఆశయాలతో ముుందుకు వెళ్తుుంద. నాకు ఓటమి భయుం లేదు, ఫలితుం ఎలా ఉుంట్ుందనే భయుం లేదు. ఎని్న సీట్లో వస్తుయ అన్న 
అుంశుం మీద దకృష్టా పెటటాలేదు. ఎుంత పోరాటుం చేశామన్న అుంశుం మీదే నా ఆల్చన. మారుపు కోసుం మహళలు చాలా బలుంగా నిలబడాడురు. అుంశుం మీద దకృష్టా పెటటాలేదు. ఎుంత పోరాటుం చేశామన్న అుంశుం మీదే నా ఆల్చన. మారుపు కోసుం మహళలు చాలా బలుంగా నిలబడాడురు. 
గెలుస్తురా..? లేదా..? అన్న అుంశుం పక్కనపెటటా భయపడకుుండా వచిచి ఓట్లో వేశారు’ అని అనా్నరు.గెలుస్తురా..? లేదా..? అన్న అుంశుం పక్కనపెటటా భయపడకుుండా వచిచి ఓట్లో వేశారు’ అని అనా్నరు.
రాజకీయ ప్రయాణుంల్ సహనుం, ఓపిక అవసరమని, గుుండె ధైరయాుం కవాలని అభయారుథాలకు పవన్ సూచిుంచారు. ‘అుంతా కనె్వన్షనల్ పాలిటక్్స  రాజకీయ ప్రయాణుంల్ సహనుం, ఓపిక అవసరమని, గుుండె ధైరయాుం కవాలని అభయారుథాలకు పవన్ సూచిుంచారు. ‘అుంతా కనె్వన్షనల్ పాలిటక్్స  
చేస్తునా్నరు. నేన మాత్ుం అలాుంట రాజకీయాలు చేయన. డబు్బ ఇచిచి ఓట్లో కనాలి అుంటే ఇుంత దూరుం ప్రయాణుం చేయాలి్సన అవసరుం చేస్తునా్నరు. నేన మాత్ుం అలాుంట రాజకీయాలు చేయన. డబు్బ ఇచిచి ఓట్లో కనాలి అుంటే ఇుంత దూరుం ప్రయాణుం చేయాలి్సన అవసరుం 
లేదు. నేన ఓటమి ల్తల నుంచి బయటకు వచాచిన. నాకు నిగ్రహుం-నియముం ఉనా్నయ. ఎనో్న అవమానాలు, వెటకరాలు భరిుంచాన. లేదు. నేన ఓటమి ల్తల నుంచి బయటకు వచాచిన. నాకు నిగ్రహుం-నియముం ఉనా్నయ. ఎనో్న అవమానాలు, వెటకరాలు భరిుంచాన. 
2014ల్ జనసేన పార్టా స్థాపిుంచే సమయుంల్ ఎని్న సీట్లో వస్తుయ అన్న ఆల్చన చేయలేదు. ఎక్కడో ఒక చోట మారుపు రావాలి అని 2014ల్ జనసేన పార్టా స్థాపిుంచే సమయుంల్ ఎని్న సీట్లో వస్తుయ అన్న ఆల్చన చేయలేదు. ఎక్కడో ఒక చోట మారుపు రావాలి అని 
మాత్మే ఆల్చిుంచాన. చాలా ముంద సీట్ గెలిచి మీకు గిఫుటాగా ఇస్తుముంట్నా్నరు. ప్రజాస్్వమయాుంల్ అలాుంట పదాలకు తావులేదు’ అని మాత్మే ఆల్చిుంచాన. చాలా ముంద సీట్ గెలిచి మీకు గిఫుటాగా ఇస్తుముంట్నా్నరు. ప్రజాస్్వమయాుంల్ అలాుంట పదాలకు తావులేదు’ అని 
అభయారుథాలనదే్దశిుంచి పవన్ అనా్నరు. అుంతా పార్టా నిరా్మణుం జరగాలి అని సలహాలు ఇస్తునా్నరని, కనీ అద అుంత త్లిక ప్రక్రియ కదని పవన్ అభయారుథాలనదే్దశిుంచి పవన్ అనా్నరు. అుంతా పార్టా నిరా్మణుం జరగాలి అని సలహాలు ఇస్తునా్నరని, కనీ అద అుంత త్లిక ప్రక్రియ కదని పవన్ 
సపుషటాుం చేశారు. ‘అని్న పార్టాలాలో కూరుచిని వీరికి సక్రటర్, వారికి అద అని పదవులు ఇవ్వడుం కదు పార్టా నిరా్మణుం అుంటే. కతతుతరాని్న తయారు సపుషటాుం చేశారు. ‘అని్న పార్టాలాలో కూరుచిని వీరికి సక్రటర్, వారికి అద అని పదవులు ఇవ్వడుం కదు పార్టా నిరా్మణుం అుంటే. కతతుతరాని్న తయారు 
చేస్తునా్నుం. అుంతా ఓ భావజాలనికి అలవాట్ పడాలి. నన్న అరథాుం చేస్కునే వారు కవాలి. దీర్ఘకలిక ప్రణాళికలతో ముుందుకు వెళ్తునా్నుం. చేస్తునా్నుం. అుంతా ఓ భావజాలనికి అలవాట్ పడాలి. నన్న అరథాుం చేస్కునే వారు కవాలి. దీర్ఘకలిక ప్రణాళికలతో ముుందుకు వెళ్తునా్నుం. 
జనసేన పార్టా స్టాపిుంచినప్పుడు లీడర్్స  లేరు. జనసైనికులు మాత్మే ఉనా్నరు. అదే జనసైనికులు కని్న లక్షల ముంద యువత రూపుంల్ మీ జనసేన పార్టా స్టాపిుంచినప్పుడు లీడర్్స  లేరు. జనసైనికులు మాత్మే ఉనా్నరు. అదే జనసైనికులు కని్న లక్షల ముంద యువత రూపుంల్ మీ 
వెుంట ఉనా్నరు. అుంతా కతతు ఆల్చనలతో ముుందుకు వచేచి యువత. వారికి పవన్  కళ్యాణ్  తపపు ఎవరూ తెలియదు. ఎవరి మాట వినరు. ఇదుంతా ముడి సరుకు. దాని్న శుద్ధ చేయాలి, స్నబటాటాలి. అుందుకు నిబద్దత వెుంట ఉనా్నరు. అుంతా కతతు ఆల్చనలతో ముుందుకు వచేచి యువత. వారికి పవన్  కళ్యాణ్  తపపు ఎవరూ తెలియదు. ఎవరి మాట వినరు. ఇదుంతా ముడి సరుకు. దాని్న శుద్ధ చేయాలి, స్నబటాటాలి. అుందుకు నిబద్దత 
అవసరుం’ అని పవన్ దశానిరే్దశుం చేశారు. పారలోముంటర్ కమిటీలు కూరుచిని వేసేతు రుండు రోజుల్లో ముగిుంచేయొచచిని.. కనీ, రుండు వారాలు రాత్రి, పగలు కషటాపడిత్ గాని పూరితు కలేదు.... ‘పోరాటుం చేస్తురు అన్న అవసరుం’ అని పవన్ దశానిరే్దశుం చేశారు. పారలోముంటర్ కమిటీలు కూరుచిని వేసేతు రుండు రోజుల్లో ముగిుంచేయొచచిని.. కనీ, రుండు వారాలు రాత్రి, పగలు కషటాపడిత్ గాని పూరితు కలేదు.... ‘పోరాటుం చేస్తురు అన్న 
నమ్మకుంతోనే సీట్ ఇచాచిుం. ఇబ్బుందులు ఎదురైనప్పుడు డిఫెన్్స  చేస్కుుంటూ ముుందుకు వెళ్లోలి. ప్రతికూల పరిసిథాతల్లోనే వయాకితుత్వుం బయటకు వస్తుుంద. ఎవరి మనస్ల్ అయనా మోసుం చేయాలన్న భావన వసేతు నమ్మకుంతోనే సీట్ ఇచాచిుం. ఇబ్బుందులు ఎదురైనప్పుడు డిఫెన్్స  చేస్కుుంటూ ముుందుకు వెళ్లోలి. ప్రతికూల పరిసిథాతల్లోనే వయాకితుత్వుం బయటకు వస్తుుంద. ఎవరి మనస్ల్ అయనా మోసుం చేయాలన్న భావన వసేతు 
అద నన్న మోసుం చేసినట్టా కదు. మీకు మీరే చేస్కున్నట్టా. ఎని్న సీట్లో గెలిదామన్న దానికుంటే, ఎుంత శాతుం ఓటుంగ్  వచిచిుంద అన్నద, ఎుంత ముందని మారుపు దశగా కదలిుంచామన్నదే ముఖయాుం. ముుందుగా ఓట్లో అద నన్న మోసుం చేసినట్టా కదు. మీకు మీరే చేస్కున్నట్టా. ఎని్న సీట్లో గెలిదామన్న దానికుంటే, ఎుంత శాతుం ఓటుంగ్  వచిచిుంద అన్నద, ఎుంత ముందని మారుపు దశగా కదలిుంచామన్నదే ముఖయాుం. ముుందుగా ఓట్లో 
వేసిన వేలాద ముందని గౌరవిుంచుండి. ఎుంత బాగా పోరాడాుం అన్న అుంశుం మీద ఆల్చన చేయుండి. స్థానిక సమసయాల మీద, స్థానిక ఎని్నకల మీద దకృష్టా పెటటాుండి. మారుపు మొదలుంద. అద మన గెలుప్. మారుపు వేసిన వేలాద ముందని గౌరవిుంచుండి. ఎుంత బాగా పోరాడాుం అన్న అుంశుం మీద ఆల్చన చేయుండి. స్థానిక సమసయాల మీద, స్థానిక ఎని్నకల మీద దకృష్టా పెటటాుండి. మారుపు మొదలుంద. అద మన గెలుప్. మారుపు 
అన్నద గపపు అుంశుం, ఎమ్మలేయా అన్నద చిన్న అుంశుం అని గురుతుపెట్టాకోుండి’ అని సూఫూరితునిచేచి విధుంగా పవన్ చెపాపురు.అన్నద గపపు అుంశుం, ఎమ్మలేయా అన్నద చిన్న అుంశుం అని గురుతుపెట్టాకోుండి’ అని సూఫూరితునిచేచి విధుంగా పవన్ చెపాపురు.
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నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్
పవన్ కళ్యాణ్ గారి వయాక్తిత్వం గురివంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పర్సనల్ లైఫ్ గురివంచి మాట్లాడి చాలా మవందిక్ ఇది సమాధానవం అవ్్చ్చు... పవన్ కళ్యాణ్ గారి వయాక్తిత్వం గురివంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పర్సనల్ లైఫ్ గురివంచి మాట్లాడి చాలా మవందిక్ ఇది సమాధానవం అవ్్చ్చు... 
ఒక ఎమ్మెల్యా ల్కవండా పార్టీ నడుపుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలును బవంబేలెతితిస్తిన్న నాడు అనడవంలో ఏమాత్వం సవందేహవం ల్దు.  ఒక ఎమ్మెల్యా ల్కవండా పార్టీ నడుపుతున్న పవన్ కళ్యాణ్ అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలును బవంబేలెతితిస్తిన్న నాడు అనడవంలో ఏమాత్వం సవందేహవం ల్దు.  
ఎన్్నకలోలానే గెలవల్కపోయవంది పవన్ కళ్యాణ్ పారలామ్వంటులో దర్జాగా అడుగుపెట్టీడు.ఎన్్నకలోలానే గెలవల్కపోయవంది పవన్ కళ్యాణ్ పారలామ్వంటులో దర్జాగా అడుగుపెట్టీడు.
ఉద్దానవం అనే ఒక ఊరు ఒకటి ఉవందన్ కూడా ఎవ్రికీ తెలీదు అటువవంటిది ఉద్దాన సమసయాను ప్రపవంచవ్యాపతివంగా తెలిసేలా చేసి ద్న్కవంటూ ఒక పరిష్కారవం ఉద్దానవం అనే ఒక ఊరు ఒకటి ఉవందన్ కూడా ఎవ్రికీ తెలీదు అటువవంటిది ఉద్దాన సమసయాను ప్రపవంచవ్యాపతివంగా తెలిసేలా చేసి ద్న్కవంటూ ఒక పరిష్కారవం 
చూపవంచే వయాక్తి పవన్ కళ్యాణ్.చూపవంచే వయాక్తి పవన్ కళ్యాణ్.
ఫాతిమా కాల్జ్ విద్యారుథులు క అవండగా న్లిచి మాకవంటూ ఒక భవిషయాతుతిను చూపవంచి, విద్యారుథుల గువండెలోలా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక దేవుడుగా న్లిచాడు... ఫాతిమా కాల్జ్ విద్యారుథులు క అవండగా న్లిచి మాకవంటూ ఒక భవిషయాతుతిను చూపవంచి, విద్యారుథుల గువండెలోలా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక దేవుడుగా న్లిచాడు... 
మొదటగా పవన్ కళ్యాణ్ ఏ సమసయా గురివంచి మాట్లాడిన మొటటీమొదటి ఆయన క సమాధానవం చెప్పల్క, ఆయనను విమరి్శవంచే ఒకే ఒకకా విషయవం మొదటగా పవన్ కళ్యాణ్ ఏ సమసయా గురివంచి మాట్లాడిన మొటటీమొదటి ఆయన క సమాధానవం చెప్పల్క, ఆయనను విమరి్శవంచే ఒకే ఒకకా విషయవం 
పవన్ కళ్యాణ్ మూడు పెళ్లాళ్లా చేస్కనా్నడు.. పవన్ కళ్యాణ్ భారయాలు ఏ ఒకకారైనా పవన్ కళ్యాణ్ మోసవం చేశారన్ గానీ, పవన్ కళ్యాణ్ గురివంచి తపు్పడు పవన్ కళ్యాణ్ మూడు పెళ్లాళ్లా చేస్కనా్నడు.. పవన్ కళ్యాణ్ భారయాలు ఏ ఒకకారైనా పవన్ కళ్యాణ్ మోసవం చేశారన్ గానీ, పవన్ కళ్యాణ్ గురివంచి తపు్పడు 
గా మాట్లాడటవం గానీ చేయల్దు. ఇప్పటికీ తన పలలాలను తన బాధయాతగా తీస్కొన్ చూస్కవంటునా్నరు, దైవ విడాకలు తీస్కనా్నను కద్ అన్ వ్ళ్ళన్ గా మాట్లాడటవం గానీ చేయల్దు. ఇప్పటికీ తన పలలాలను తన బాధయాతగా తీస్కొన్ చూస్కవంటునా్నరు, దైవ విడాకలు తీస్కనా్నను కద్ అన్ వ్ళ్ళన్ 
వదిల్యల్దు. పవన్ కళ్యాణ్ భారయాలు ను వ్డిల్యోచ్ కానీ ఎపు్పడు బాధయాతను వదల్లాదు. నాయకడు అనేది నాయకత్వం నువంచి బాధయాతల నువంచి వదిల్యల్దు. పవన్ కళ్యాణ్ భారయాలు ను వ్డిల్యోచ్ కానీ ఎపు్పడు బాధయాతను వదల్లాదు. నాయకడు అనేది నాయకత్వం నువంచి బాధయాతల నువంచి 
పుటుటీకొస్తివంది గాన్ పెళ్లాళ్లా నువంచి కాదు. పవన్ కళ్యాణ్ తన దగ్గర పన్చేసే వ్రి పలలాల చదువులు, బాధయాతలు వ్రి ఫావంహౌస్ లో పన్చేసే పలలాలు బాధయాతలనీ్న పుటుటీకొస్తివంది గాన్ పెళ్లాళ్లా నువంచి కాదు. పవన్ కళ్యాణ్ తన దగ్గర పన్చేసే వ్రి పలలాల చదువులు, బాధయాతలు వ్రి ఫావంహౌస్ లో పన్చేసే పలలాలు బాధయాతలనీ్న 
పవన్ కళ్యాణ్ స్యవంగా చూస్కవంట్రు. ఆ పలలాలు చదువుక అయ్యా ఖరుచు అవంతా పవన్ కళ్యాణ్ నే భరిస్తిరు. ప్రతిపక్షాలు గాన్ , అధికారపక్షవం వ్ళ్్ళ పవన్ కళ్యాణ్ స్యవంగా చూస్కవంట్రు. ఆ పలలాలు చదువుక అయ్యా ఖరుచు అవంతా పవన్ కళ్యాణ్ నే భరిస్తిరు. ప్రతిపక్షాలు గాన్ , అధికారపక్షవం వ్ళ్్ళ 
ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ గురివంచి ఎన్్న విమర్శలు చేసినా వ్ళ్ళ ఆడవ్ళ్ళ గురివంచి గానీ,  వ్రి ఫాయామిలీ గురివంచి కానీ ఎపు్పడు పవన్ కళ్యాణ్ విమరి్శవంచ ల్దు. ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ గురివంచి ఎన్్న విమర్శలు చేసినా వ్ళ్ళ ఆడవ్ళ్ళ గురివంచి గానీ,  వ్రి ఫాయామిలీ గురివంచి కానీ ఎపు్పడు పవన్ కళ్యాణ్ విమరి్శవంచ ల్దు. 

చివరక తన తలిలా గారిన్ కూడా  విమరి్శవంచినపు్పడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏ ఒకకారిన్ తిరిగి అనటవం జరగల్దు.చివరక తన తలిలా గారిన్ కూడా  విమరి్శవంచినపు్పడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏ ఒకకారిన్ తిరిగి అనటవం జరగల్దు.
పవనకాళ్యాణ్ ఇవంటర్ వరక చదివ్డు అన్ అవందరూ విమరి్శవంచే మరో విషయవం.... పవన్ కళ్యాణ్ క్ పవనకాళ్యాణ్ ఇవంటర్ వరక చదివ్డు అన్ అవందరూ విమరి్శవంచే మరో విషయవం.... పవన్ కళ్యాణ్ క్ 
ఎకకావ చదువుకోక పోవచ్చు కానీ ప్రజల బాధలు చదివ్డు, ప్రజల కష్టీలను చూడగలరు.  ఇవంటర్ ఎకకావ చదువుకోక పోవచ్చు కానీ ప్రజల బాధలు చదివ్డు, ప్రజల కష్టీలను చూడగలరు.  ఇవంటర్ 
ఫెయల్ అయనా లవండన్ లో అవ్రుడు తీస్కన్న వయాక్తి పవన్ కళ్యాణ్... ఇవంకా ఇవంటర్ ఫెయల్ అయన ఫెయల్ అయనా లవండన్ లో అవ్రుడు తీస్కన్న వయాక్తి పవన్ కళ్యాణ్... ఇవంకా ఇవంటర్ ఫెయల్ అయన 
ఇవంగ్లాష్, హవందీ అనర్గళవంగా మాట్లాడగలరు. నాయకడిక్ కావ్లి్సవంది చదువు కాదు పకకా వ్రి కష్టీన్్న ఇవంగ్లాష్, హవందీ అనర్గళవంగా మాట్లాడగలరు. నాయకడిక్ కావ్లి్సవంది చదువు కాదు పకకా వ్రి కష్టీన్్న 
చూసి  స్పవందివంచే గుణవం. చూసి  స్పవందివంచే గుణవం. 
పవన్ కళ్యాణ్ పాయాకేజీ తీస్కనా్నడు అనేది ఆయన మీద వచేచు మరొక విమర్శ,  న్జవంగా పాయాకేజీ తీస్కవంటే పవన్ కళ్యాణ్ పాయాకేజీ తీస్కనా్నడు అనేది ఆయన మీద వచేచు మరొక విమర్శ,  న్జవంగా పాయాకేజీ తీస్కవంటే 
అధికార ప్రతిపక్షాలు లో ఏ నాయకడు కూడా బహరవంగ గా పాయాకేజీ తీస్కనా్నడు అన్ చెప్పవంది ల్దు,  అధికార ప్రతిపక్షాలు లో ఏ నాయకడు కూడా బహరవంగ గా పాయాకేజీ తీస్కనా్నడు అన్ చెప్పవంది ల్దు,  
పాయాకేజీ ఇచిచునటుటీ న్రూపవంచివంది ల్దు. పాయాకేజీ న్జవంగా తీస్కవంటే ,  ప్రధానమవంత్రిన్ పాచిపోయన పాయాకేజీ ఇచిచునటుటీ న్రూపవంచివంది ల్దు. పాయాకేజీ న్జవంగా తీస్కవంటే ,  ప్రధానమవంత్రిన్ పాచిపోయన 
లడ్డులు ఇచాచురు అన్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎవందుక బహరవంగ వేదికమీద విమర్శ చేస్తిరు.లడ్డులు ఇచాచురు అన్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎవందుక బహరవంగ వేదికమీద విమర్శ చేస్తిరు.
పవన్ కళ్యాణ్ మీద విమర్శలు చేసిన వ్ళ్లా పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన పనులు పై బు మన కూడా ఒకస్రి పవన్ కళ్యాణ్ మీద విమర్శలు చేసిన వ్ళ్లా పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన పనులు పై బు మన కూడా ఒకస్రి 
పునర్లోచివంచ్కోవ్లి. పునర్లోచివంచ్కోవ్లి. 
నాయకడు అనేవ్డు మరడుర్ లు, మానభవంగాలు,  కబాజాలు చేసి  అవుతాడేమో కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్వం నాయకడు అనేవ్డు మరడుర్ లు, మానభవంగాలు,  కబాజాలు చేసి  అవుతాడేమో కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్వం 
ప్రజల కష్టీలను చూసి, వ్రి బాధలు చూసి నాయకడయ్యాడు.ప్రజల కష్టీలను చూసి, వ్రి బాధలు చూసి నాయకడయ్యాడు.

ఉదయామ నాయకుడిగా సంపత్ నాయక్
శతఘ్ని న్యూస్: తెలంగాణ ఓయు ఉదయూమ నేతగా మొదలుపెట్టిన డాకటిర్ సంపత నాయక్  ఎన్ని ఓయూ ఉదయూమాల్లో పాల్గొని విద్యూర్థుల 
సమసయూలపై గళమెత్తి జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకత్ం మరియు జనసేన విధి విధానాలు నచ్చి జనసేన పార్టిల్  చేరటం జరిగంది. 
డాకటిర్ సంపత్ నాయక్ ప్రస్తితం తెలంగాణ జనసేన పార్టి విద్యూరిథు విభాగం అధయూక్షుడిగా కొనసాగుతునానిర్.
తెలంగాణ ఉదయూమ నాయకుడిగా ఉండి ఉదయూమంల్ స్ఫూరితిగా ఎన్ని ఉదయూమాల్లో పాల్గొనని సంపత్ నాయక్ తెలంగాణల్ ల్ గడపగడపకు 
జనసేన జండా అనే నినాదంతో మందుకు పోతునానిర్. సమసయూల మీద స్ందిస్తి జనసేన మీద విమర్శలు చేసే వయూకుతిలకు తనదైన శైలిల్ 
సమాధానం చెప్డం సంపత్ నాయక్ కే చెలిలోంది.
సంగరేణి కాలనీల్ అత్యూచారం గురై చనిపోయిన చ్నానిరి కుటంబానికి నాయూయం చేయడంల్ సంపత్ నాయక్ పాత్ర కీలకమైనది.  చ్నానిరి 
చైత్ర కి నాయూయం జరగడం కోసం రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస, పార్టిలకతీతంగా చ్నానిరికి నాయూయం జరపాలని అధికార ప్రత్పక్షం ఎమెమెలేయూలను, 
ఎంపీలను నిలదీస మందుకు వచ్చిన జనసేన నాయకుడు డాకటిర్ సంపత్ నాయక్. 
తెలంగాణల్ మరో స్తంత్ర సంగ్రామానికి సద్ం కావాలని , అందుకోసం విద్యూర్థులను రాజకీయాల్లో భాగం చేయడం కోసం, జనసేన 
విద్యూరిథు విభాగం ఆధ్రయూంల్ జనసేన విద్యూరిథు విభాగం కమిటీలు రూపకల్న చేయడానికి డాకటిర్ సంపత్ నాయక్ కృషి చేస్తినానిర్. ఈ 
విద్యూరిథు విభాగాల వలలో ప్రత్ యూనివరిసిటీ కాలేజీ లల్ ఉండే సమసయూలు తెలుస్కోవడం ద్్రా సమసయూల పోరాటానికి మరియు సమసయూల 
పరిష్కారం దిశగా మందడుగు వేయనునానిర్.
అధికారం అందరికీ రావాలని కోర్కుంటనానిం తప్ ఏ వరాగొనికి వయూత్రేకం కాదు.. సంపత్ నాయక్ లంట్ వాళ్ళు అసంబ్లోకి  వెళితే చూడాలని 
ఉందని స్యంగా జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్  సంపత్ నాయక్ గురించ్ చెప్టం జరిగంది. 
యువతతోనే మార్్ మొదలవుతుంది యువత మందుకు వసేతి హైదరాబాద్ సటీ సలికాన్ సటీ గా మారిచి,  తెలంగాణను బంగార్ తెలంగాణగా 
మారచివచ్చి....Dr సంపత్ నాయక్ 

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


సోమవారం, 18 అక్టో బర్ 2021

దామోదరం సంజీవయ్య ఇంటిని స్మారక చిహ్ంగా 
మార్చటానికి కోటి రూపాయల నిధి ఏర్పాటు చేసిన జనసేనాని

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దామోదరం సంజీవయ్యకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దామోదరం సంజీవయ్యకు 
జనసేన అధినేత పవన్ కల్్యణ్ నివాళి అర్పంచారు. ముఖ్యమంత్రి జనసేన అధినేత పవన్ కల్్యణ్ నివాళి అర్పంచారు. ముఖ్యమంత్రి 
పీఠానిని అధిరోహంచిన తొలి అణగారన నేతగా అభివర్ణంచారు. పీఠానిని అధిరోహంచిన తొలి అణగారన నేతగా అభివర్ణంచారు. 
సమకాలీన కుటిల నీతి కారణంగా రండేళ్లకే దామోదరం సంజీవయ్య సమకాలీన కుటిల నీతి కారణంగా రండేళ్లకే దామోదరం సంజీవయ్య 
తన పదవిని కోల్్పవాలిసి వచి్చందని ఆవేదన వ్యక్ం చేశారు. తన పదవిని కోల్్పవాలిసి వచి్చందని ఆవేదన వ్యక్ం చేశారు. 
ఆ రండేళ్ల కాలంల్ ఆయన సాధించిన విజయాలు, ప్రజలకు ఆ రండేళ్ల కాలంల్ ఆయన సాధించిన విజయాలు, ప్రజలకు 
అందంచిన సేవలు చిరస్మరణీయమైనవని అన్నిరు.అందంచిన సేవలు చిరస్మరణీయమైనవని అన్నిరు.
తెలంగాణ, ఉత్రంధ్ర, రయలసీమ జిల్్లల్్ల వెనుకబాటుతన్నిని తెలంగాణ, ఉత్రంధ్ర, రయలసీమ జిల్్లల్్ల వెనుకబాటుతన్నిని 
రూపుమాపడానికి బీజం వేశారని పవన్ కల్్యణ్ చెప్్పరు. రూపుమాపడానికి బీజం వేశారని పవన్ కల్్యణ్ చెప్్పరు. 
శ్రీకాకుళం జిల్్లల్ వంశధార, రయలసీమల్ గాజులదన్ని, శ్రీకాకుళం జిల్్లల్ వంశధార, రయలసీమల్ గాజులదన్ని, 
వరదరజుల ప్రాజెకుటులు ఆ అపర భగీరథుని సంకల్పంతోనే రూపుదద్దుకున్నియని అన్నిరు. వరదరజుల ప్రాజెకుటులు ఆ అపర భగీరథుని సంకల్పంతోనే రూపుదద్దుకున్నియని అన్నిరు. 
కృష్్ణనదపై పులిచింతల ప్రాజెక్టు  నిర్మణానికి శంకుసాథాపన చేసంద కూడీ దామోదరం కృష్్ణనదపై పులిచింతల ప్రాజెక్టు  నిర్మణానికి శంకుసాథాపన చేసంద కూడీ దామోదరం 
సంజీవయ్్యనని పవన్ కళ్్యణ్ గురు్ చేశారు.సంజీవయ్్యనని పవన్ కళ్్యణ్ గురు్ చేశారు.
హైదరబాద్, చుటుటుపక్కల ప్రాంతాల్్ల నిజం నుంచి ప్రభుత్వపరమైన భూముల్్ల ఆరు లక్షల హైదరబాద్, చుటుటుపక్కల ప్రాంతాల్్ల నిజం నుంచి ప్రభుత్వపరమైన భూముల్్ల ఆరు లక్షల 
ఎకరలను దళితులు, వెనుకబడిన వరగాలకు పంపిణీ చేస, భూబాంధవుడిగా నిలిచారని ఎకరలను దళితులు, వెనుకబడిన వరగాలకు పంపిణీ చేస, భూబాంధవుడిగా నిలిచారని 
చెప్్పరు. భవిష్యత్ అవసరలను గుర్ంచి, దానికి అనుగుణంగా చర్యలను తీసుకోవడంల్ చెప్్పరు. భవిష్యత్ అవసరలను గుర్ంచి, దానికి అనుగుణంగా చర్యలను తీసుకోవడంల్ 
దామోదరం సంజీవయ్యకు సాటి లేరని అన్నిరు. కార్మకులకు బోనస్, చట్టుల సవరణ దామోదరం సంజీవయ్యకు సాటి లేరని అన్నిరు. కార్మకులకు బోనస్, చట్టుల సవరణ 
కోసం న్్యయ కమిషన్, అవినీతి నిరోధక శాఖ, చర్మకార్మకుల కోసం లిడ్ కా్యప్, ఊరూర కోసం న్్యయ కమిషన్, అవినీతి నిరోధక శాఖ, చర్మకార్మకుల కోసం లిడ్ కా్యప్, ఊరూర 

ప్రశ్రామికవాడలు, ప్రభుత్వ రంగంల్ పరశ్రమలను న్లకొల్్పరని కొనియాడారు.ప్రశ్రామికవాడలు, ప్రభుత్వ రంగంల్ పరశ్రమలను న్లకొల్్పరని కొనియాడారు.
భాగ్యనగరం భవిష్యతు్, అవసరలను దృష్టుల్ ఉంచుకుని హైదరబాద్-సకింద్రాబాద్ నగరలను కలిపి మునిసిపల్ కార్్పరేషన్ గా ప్రకటించారని పవన్ భాగ్యనగరం భవిష్యతు్, అవసరలను దృష్టుల్ ఉంచుకుని హైదరబాద్-సకింద్రాబాద్ నగరలను కలిపి మునిసిపల్ కార్్పరేషన్ గా ప్రకటించారని పవన్ 
కల్్యణ్ గురు్ చేశారు. వృద్ధులు, వికల్ంగుల కోసం పింఛన్ల పథకానిని ప్రారంభించింద కూడా దామోదరం సంజీవయ్్యనని అన్నిరు. తెలుగు, హందీ, కల్్యణ్ గురు్ చేశారు. వృద్ధులు, వికల్ంగుల కోసం పింఛన్ల పథకానిని ప్రారంభించింద కూడా దామోదరం సంజీవయ్్యనని అన్నిరు. తెలుగు, హందీ, 
ఇంగీ్లష్ భాషల్్ల అనరగాళంగా ఉపన్యసంచే వారని పవన్ కల్్యణ్ చెప్్పరు. మాతృభాష తెలుగును పరరక్ంచడానికి ప్రభుత్వ కార్యలయాల్్ల ఉత్ర, ఇంగీ్లష్ భాషల్్ల అనరగాళంగా ఉపన్యసంచే వారని పవన్ కల్్యణ్ చెప్్పరు. మాతృభాష తెలుగును పరరక్ంచడానికి ప్రభుత్వ కార్యలయాల్్ల ఉత్ర, 
ప్రతు్యత్రలను తెలుగుల్నే నిర్వహంచేల్ ఆదేశాలను జరీ చేశారని, వాటిని పకడ్ందీగా అమలు చేశారని అన్నిరు.ప్రతు్యత్రలను తెలుగుల్నే నిర్వహంచేల్ ఆదేశాలను జరీ చేశారని, వాటిని పకడ్ందీగా అమలు చేశారని అన్నిరు.
సామాజికంగా వెనుకబడిన బోయలు, కాపులు, తెలగ, బలిజ ఇతర అనుబంధ కాపు కుల్లను బీసీల జబితాల్ చేర్చరని, వార అభు్యననితి కోసం కృష్ సామాజికంగా వెనుకబడిన బోయలు, కాపులు, తెలగ, బలిజ ఇతర అనుబంధ కాపు కుల్లను బీసీల జబితాల్ చేర్చరని, వార అభు్యననితి కోసం కృష్ 
చేశారని పవన్ కల్్యణ్ పేర్్కన్నిరు. ఇవనీని రండేళ్ల కాలంల్నే చేస చూపించారని చెప్్పరు. అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీకి దామోదరం సంజీవయ్య చేశారని పవన్ కల్్యణ్ పేర్్కన్నిరు. ఇవనీని రండేళ్ల కాలంల్నే చేస చూపించారని చెప్్పరు. అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీకి దామోదరం సంజీవయ్య 
అధ్యక్షుడిగా పని చేశారని, తన రజనీతిని చాటుకున్నిరని అన్నిరు. దామోదరం సంజీవయ్య అతి సాధారణ జీవితం గడిప్రని, కనునిమూసే న్టికి అధ్యక్షుడిగా పని చేశారని, తన రజనీతిని చాటుకున్నిరని అన్నిరు. దామోదరం సంజీవయ్య అతి సాధారణ జీవితం గడిప్రని, కనునిమూసే న్టికి 
ఆయనకు ఉనని ఆసు్లు 17 వేల రూప్యల నగద్, ఓ ప్త ఫియట్ కారు మాత్రమేనని చెప్్పరు. అంద్కే ఆయన చిరస్మరణీయుడయా్యరని పవన్ ఆయనకు ఉనని ఆసు్లు 17 వేల రూప్యల నగద్, ఓ ప్త ఫియట్ కారు మాత్రమేనని చెప్్పరు. అంద్కే ఆయన చిరస్మరణీయుడయా్యరని పవన్ 
కళ్్యణ్ అన్నిరు.కళ్్యణ్ అన్నిరు.
దామోదరం సంజీవయ్య చేసన సేవలకు గురు్గా ఆయన నివాసం ఉనని ఇంటిని సా్మరకచిహనింగా మలచాలని నిర్ణయంచుకున్నినని పేర్్కన్నిరు. దామోదరం సంజీవయ్య చేసన సేవలకు గురు్గా ఆయన నివాసం ఉనని ఇంటిని సా్మరకచిహనింగా మలచాలని నిర్ణయంచుకున్నినని పేర్్కన్నిరు. 
దీనికోసం కోటి రూప్యలతో ప్రత్్యకంగా ఓ నిధిని ఏర్పటు చేయాలని సంకలి్పంచినటు్ల పవన్ కళ్్యణ్ తెలిప్రు. ఆయన నివాసానిని సా్మరక చిహనింగా దీనికోసం కోటి రూప్యలతో ప్రత్్యకంగా ఓ నిధిని ఏర్పటు చేయాలని సంకలి్పంచినటు్ల పవన్ కళ్్యణ్ తెలిప్రు. ఆయన నివాసానిని సా్మరక చిహనింగా 
తీర్చదదదుడానికి ఈ నిధిని వినియోగిసా్మని అన్నిరు. ఆ మహనీయుడిని ప్లకులు విస్మరంచారని ధ్వజమెతా్రు. ఆయన జీవితానిని నేటి యువత ఆదర్ంగా తీర్చదదదుడానికి ఈ నిధిని వినియోగిసా్మని అన్నిరు. ఆ మహనీయుడిని ప్లకులు విస్మరంచారని ధ్వజమెతా్రు. ఆయన జీవితానిని నేటి యువత ఆదర్ంగా 
తీసుకోవాలని చెప్్పరు.తీసుకోవాలని చెప్్పరు.

అలయ్ బలయ్ వేడుకలకు హాజరైన జనసేనాని
హైదరాబాద్ లో జరిగిన అలాయ్ బలాయ్ వేడుకలలో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్హైదరాబాద్ లో జరిగిన అలాయ్ బలాయ్ వేడుకలలో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్

శనివారం, 23 అక్టో బర్ 2021



శనివారం, 23 అక్టో బర్ 2021 మంగళవారం, 19 అక్టో బర్ 2021

తెలంగాణలో జనసేన.. పవన్ స్ట్రాటజీ ఇదే!
పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలోని జనసేన తెలవంగాణ పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలోని జనసేన తెలవంగాణ 
రాజకీయాలపై కూడా ఫోకస్ చేసవంది. ఇప్పటివరకు పవన్ రాజకీయాలపై కూడా ఫోకస్ చేసవంది. ఇప్పటివరకు పవన్ 
ఏపీ రాజకీయాలపైనే ఫోకస్ చేస్తూ మవందుకెళుతున్నారు. ఏపీ రాజకీయాలపైనే ఫోకస్ చేస్తూ మవందుకెళుతున్నారు. 
అక్కడ పార్టీకి ఎవంతో కవంత బలవం ఉవంది కాబటిటీ, ఆ అక్కడ పార్టీకి ఎవంతో కవంత బలవం ఉవంది కాబటిటీ, ఆ 
బల్నినా మరవంత రెటిటీవంపు చేసుకోవడమే లక్ష్వంగా పవన్ బల్నినా మరవంత రెటిటీవంపు చేసుకోవడమే లక్ష్వంగా పవన్ 
పనిచేసుతూన్నారు. అయితే పెద్దగా తెలవంగాణ రాజకీయాలపై పనిచేసుతూన్నారు. అయితే పెద్దగా తెలవంగాణ రాజకీయాలపై 
ఫోకస్ చేయలేదు. కానీ తెలవంగాణలో కూడా జనసేనకు ఫోకస్ చేయలేదు. కానీ తెలవంగాణలో కూడా జనసేనకు 
న్యకులు కారయాకరతూలు ఉన్నారు. ఇటీవల వారతో పవన్ న్యకులు కారయాకరతూలు ఉన్నారు. ఇటీవల వారతో పవన్ 
సమావేశవం కూడా జరపారు.సమావేశవం కూడా జరపారు.
ఇదే క్రమవంలో నెక్స్ట్ తెలవంగాణ బరలో దిగాలని ఇక్కడ ఇదే క్రమవంలో నెక్స్ట్ తెలవంగాణ బరలో దిగాలని ఇక్కడ 
నేతలు, కారయాకరతూల నవంచి ఒత్తూడి పెరుగుతువందని నేతలు, కారయాకరతూల నవంచి ఒత్తూడి పెరుగుతువందని 
తెలుసతూవంది. అయితే ఇవంతవరకు జనసేన తెలవంగాణ బరలో తెలుసతూవంది. అయితే ఇవంతవరకు జనసేన తెలవంగాణ బరలో 
పోటీ చేయలేదు. ఏదో కవందరు స్థానిక న్యకులు….పోటీ చేయలేదు. ఏదో కవందరు స్థానిక న్యకులు….
స్థానిక ఎనినాకల పోరులో అక్కడక్కడ మాత్వం పోటీ స్థానిక ఎనినాకల పోరులో అక్కడక్కడ మాత్వం పోటీ 
చేశారు…కానీ పెద్దగా ప్రభావవం చూపలేకపోయారు. చేశారు…కానీ పెద్దగా ప్రభావవం చూపలేకపోయారు. 
అయితే అసవంబ్లీ, పారలీమవంట్ ఎనినాకలోలీ మాత్వం జనసేన అయితే అసవంబ్లీ, పారలీమవంట్ ఎనినాకలోలీ మాత్వం జనసేన 
పోటీ చేయలేదు. రాబోయే 2023 ఎనినాకలోలీ మాత్వం పోటీ చేయలేదు. రాబోయే 2023 ఎనినాకలోలీ మాత్వం 
పోటీకి దిగాలని జనసేన కారయాకరతూలు కోరుతున్నారు.పోటీకి దిగాలని జనసేన కారయాకరతూలు కోరుతున్నారు.
దీనికి పవన్ కూడా అవంగీకరవంచారని తెలుసతూవంది. దీనికి పవన్ కూడా అవంగీకరవంచారని తెలుసతూవంది. 

కాకపోతే బి జే పితో పొతుతూతో బరలో దిగితే కాసతూ ఫలితవం ఉవంటవందని జనసేన నేతలు, కారయాకరతూలు భావిసుతూన్నారు. అయితే ఏపీలో ఏమో జనసేన-బి జే పి కాకపోతే బి జే పితో పొతుతూతో బరలో దిగితే కాసతూ ఫలితవం ఉవంటవందని జనసేన నేతలు, కారయాకరతూలు భావిసుతూన్నారు. అయితే ఏపీలో ఏమో జనసేన-బి జే పి 
పొతుతూ పెటాకులు అయేయాల్ కనిపిసతూవంది. అసలు తెలవంగాణలో బి జే పితో పొతుతూ విషయవంలో ఏ మాత్వం కాలీరటీ లేదు. ఇపు్పడు ఏపీలో ఉననా పొతుతూ కూడా పొతుతూ పెటాకులు అయేయాల్ కనిపిసతూవంది. అసలు తెలవంగాణలో బి జే పితో పొతుతూ విషయవంలో ఏ మాత్వం కాలీరటీ లేదు. ఇపు్పడు ఏపీలో ఉననా పొతుతూ కూడా 
పోయేల్ ఉవంది.పోయేల్ ఉవంది.
ఒకవేళ పొతుతూ కనస్గితే మాత్వం వచేచే ఎనినాకలోలీ బి జే పితో కలిస పోటీ చేసేతూ కనీసవం తెలవంగాణలో న్లుగైదు సీటలీ గెలుచుకోవచచేనేది జనసేన న్యకుల ఒకవేళ పొతుతూ కనస్గితే మాత్వం వచేచే ఎనినాకలోలీ బి జే పితో కలిస పోటీ చేసేతూ కనీసవం తెలవంగాణలో న్లుగైదు సీటలీ గెలుచుకోవచచేనేది జనసేన న్యకుల 
పాలీన్. ఎవందుకవంటే తెలవంగాణలో బి జే పి స్ట్వంగ్ గా ఉవంది కాబటిటీ, జనసేనకి పలీస్ అవుతువంది.పాలీన్. ఎవందుకవంటే తెలవంగాణలో బి జే పి స్ట్వంగ్ గా ఉవంది కాబటిటీ, జనసేనకి పలీస్ అవుతువంది.

క్రాపచివంతలపూడి గ్రామవంలో జనసేన పార్టీ జవండా ఆవిష్కరణ గ్రామ జనసైనికుల ఆధ్రయావంలో ఘనవంగా జరగివంది
పవన్ కల్యాణ్ నేతృత్వంలోని జనసేన తెలవంగాణ రాజకీయాలపై కూడా ఫోకస్ చేసవంది. ఇప్పటివరకు పవన్ ఏపీ రాజకీయాలపైనే ఫోకస్ 
చేస్తూ మవందుకెళుతున్నారు. అక్కడ పార్టీకి ఎవంతో కవంత బలవం ఉవంది కాబటిటీ, ఆ బల్నినా మరవంత రెటిటీవంపు చేసుకోవడమే లక్ష్వంగా 
పవన్ పనిచేసుతూన్నారు. అయితే పెద్దగా తెలవంగాణ రాజకీయాలపై ఫోకస్ చేయలేదు. కానీ తెలవంగాణలో కూడా జనసేనకు న్యకులు 
కారయాకరతూలు ఉన్నారు. ఇటీవల వారతో పవన్ సమావేశవం కూడా జరపారు. ఇదే క్రమవంలో నెక్స్ట్ తెలవంగాణ బరలో దిగాలని ఇక్కడ 
నేతలు, కారయాకరతూల నవంచి ఒత్తూడి పెరుగుతువందని తెలుసతూవంది. అయితే ఇవంతవరకు జనసేన తెలవంగాణ బరలో పోటీ చేయలేదు. ఏదో 
కవందరు స్థానిక న్యకులు….స్థానిక ఎనినాకల పోరులో అక్కడక్కడ మాత్వం పోటీ చేశారు…కానీ పెద్దగా ప్రభావవం చూపలేకపోయారు. 
అయితే అసవంబ్లీ, పారలీమవంట్ ఎనినాకలోలీ మాత్వం జనసేన పోటీ చేయలేదు. రాబోయే 2023 ఎనినాకలోలీ మాత్వం పోటీకి దిగాలని జనసేన 
కారయాకరతూలు కోరుతున్నారు. దీనికి పవన్ కూడా అవంగీకరవంచారని తెలుసతూవంది. కాకపోతే బి జే పితో పొతుతూతో బరలో దిగితే కాసతూ ఫలితవం 
ఉవంటవందని జనసేన నేతలు, కారయాకరతూలు భావిసుతూన్నారు. అయితే ఏపీలో ఏమో జనసేన-బి జే పి పొతుతూ పెటాకులు అయేయాల్ కనిపిసతూవంది. 
అసలు తెలవంగాణలో బి జే పితో పొతుతూ విషయవంలో ఏ మాత్వం కాలీరటీ లేదు. ఇపు్పడు ఏపీలో ఉననా పొతుతూ కూడా పోయేల్ ఉవంది. ఒకవేళ 

పొతుతూ కనస్గితే మాత్వం వచేచే ఎనినాకలోలీ బి జే పితో కలిస పోటీ చేసేతూ కనీసవం తెలవంగాణలో న్లుగైదు సీటలీ గెలుచుకోవచచేనేది జనసేన న్యకుల పాలీన్. ఎవందుకవంటే తెలవంగాణలో బి జే పి 
స్ట్వంగ్ గా ఉవంది కాబటిటీ, జనసేనకి పలీస్ అవుతువంది.

గురువారం, 21 అక్టో బర్ 2021

జనసేన తో మా పయణం అంటున్న అఖిల భారత చిరంజీవి 
యువత అద్యక్షుడు రవణం స్వామి నాయుడు

అభిమాన హీరోకి బ్యానర్లు కట్టడం, చప్పట్లు కొట్టడం అన్న స్థాయి నండి అభిమాన హీరోకి బ్యానర్లు కట్టడం, చప్పట్లు కొట్టడం అన్న స్థాయి నండి 
అదే అభిమాన హీరోకి వెన్నంటి ఉండే వయాకితిగా  ఒక శకితిగా ఎదిగిన అఖిల అదే అభిమాన హీరోకి వెన్నంటి ఉండే వయాకితిగా  ఒక శకితిగా ఎదిగిన అఖిల 
భారత చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు శ్రీ రవణం స్వామినాయుడు.  భారత చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు శ్రీ రవణం స్వామినాయుడు.  
మెగాస్్టర్ జోలికి వస్తి తనదైన శైలిలో సమధానం చెప్పటమే  కాక తన మెగాస్్టర్ జోలికి వస్తి తనదైన శైలిలో సమధానం చెప్పటమే  కాక తన 
తోటి అభిమానలందరికీ వెన్నదన్నగా ఉండే మహోన్నత వయాకితి. రకతిదానం తోటి అభిమానలందరికీ వెన్నదన్నగా ఉండే మహోన్నత వయాకితి. రకతిదానం 
మరియు నేత్రదానంలో భాగం కలి్పంచి అభిమానలందరినీ స్వారంగం వైపు  మరియు నేత్రదానంలో భాగం కలి్పంచి అభిమానలందరినీ స్వారంగం వైపు  
మళ్ళంచిన  మెగాస్్టర్ కి అతిపెద్ద భక్తిడు అఖిల భారత చిరంజీవి యువత మళ్ళంచిన  మెగాస్్టర్ కి అతిపెద్ద భక్తిడు అఖిల భారత చిరంజీవి యువత 
అధయాక్షులు స్వామినాయుడు. కరోనా సెకండ్ వేవ్ సమయంలో ఆకిసిజన్ అధయాక్షులు స్వామినాయుడు. కరోనా సెకండ్ వేవ్ సమయంలో ఆకిసిజన్ 
బ్యాంక్లి్న స్థాపంచి మెగాస్్టర్ చిరంజీవి తెలుగు రాష్ట్రాలోలు ఎంతోమందికి బ్యాంక్లి్న స్థాపంచి మెగాస్్టర్ చిరంజీవి తెలుగు రాష్ట్రాలోలు ఎంతోమందికి 
స్వలందించార్. అయితే ఈ స్వలన్్నటిలోన మెగా అభిమానలన ఒక స్వలందించార్. అయితే ఈ స్వలన్్నటిలోన మెగా అభిమానలన ఒక 
తాటిమీదక్ తెచిచి స్వలందించటంలో రవణం స్వామినాయుడు కీలకపాత్ర తాటిమీదక్ తెచిచి స్వలందించటంలో రవణం స్వామినాయుడు కీలకపాత్ర 
పోషంచార్.పోషంచార్.

అఖిల భారత చిరంజీవి అదయాక్షులుగానే కాక్ండా జనస్న పార్్టలో క్రియాశీలక రాజకీయాలోలు ప్రముఖపాత్ర పోషస్తినా్నర్. క్షేత్రస్థాయిలో జనస్నన  అఖిల భారత చిరంజీవి అదయాక్షులుగానే కాక్ండా జనస్న పార్్టలో క్రియాశీలక రాజకీయాలోలు ప్రముఖపాత్ర పోషస్తినా్నర్. క్షేత్రస్థాయిలో జనస్నన  
బలపరచడం కోసం ఎట్వంటి పదవులు ఆశంచక్ండా, ఎట్వంటి స్వారథాం లేక్ండా చిరంజీవి అభిమానలు అందరినీ ఒక తాటిపైకి  తీస్కొచిచి జనస్న బలపరచడం కోసం ఎట్వంటి పదవులు ఆశంచక్ండా, ఎట్వంటి స్వారథాం లేక్ండా చిరంజీవి అభిమానలు అందరినీ ఒక తాటిపైకి  తీస్కొచిచి జనస్న 
విజయం కోసం ఎంతో కృష చేస్తినా్నర్. ధవళేశవారం కవాతులో ప్రముఖ పాత్ర పోషంచిన రవణం స్వామినాయుడు ప్రతి కారయాక్రమంలో ముందు ఉంటూ విజయం కోసం ఎంతో కృష చేస్తినా్నర్. ధవళేశవారం కవాతులో ప్రముఖ పాత్ర పోషంచిన రవణం స్వామినాయుడు ప్రతి కారయాక్రమంలో ముందు ఉంటూ 
జనస్నపార్్టన్ ప్రజలోలుకి తీస్కెళ్ళడాన్కి తన వంతు బ్ధయాత న్రవాహిస్తినా్నర్. గత ఎన్్నకలోలు జనస్న తరపున  పోటీ చేస్ అవకాశం ఉనా్న కూడా కేవలం జనస్నపార్్టన్ ప్రజలోలుకి తీస్కెళ్ళడాన్కి తన వంతు బ్ధయాత న్రవాహిస్తినా్నర్. గత ఎన్్నకలోలు జనస్న తరపున  పోటీ చేస్ అవకాశం ఉనా్న కూడా కేవలం 
పార్్టకి స్వ చేయడమే లక్ష్ంగా స్వామినాయుడు ముందుక్ వెళ్్ళర్.పార్్టకి స్వ చేయడమే లక్ష్ంగా స్వామినాయుడు ముందుక్ వెళ్్ళర్.
1996 కోనసీమ వరదలు వచిచిన సమయంలో కూడా అక్కడ వారికి కావలసిన సదుపాయాలు చిరంజీవి దావారా ఏరా్పట్ చేయడంలో స్వామినాయుడు కృష 1996 కోనసీమ వరదలు వచిచిన సమయంలో కూడా అక్కడ వారికి కావలసిన సదుపాయాలు చిరంజీవి దావారా ఏరా్పట్ చేయడంలో స్వామినాయుడు కృష 
ఎనలేన్ది. ఎవర్ చేయలేన్ ఆలోచన, క్లమతాలక్ అతీతంగా వెళ్ళటం, ఇంతవరక్ చూడన్ ఒక సరికొతతి రాజకీయం చేస్  జనస్న పార్్టకి తమవంతు స్యం ఎనలేన్ది. ఎవర్ చేయలేన్ ఆలోచన, క్లమతాలక్ అతీతంగా వెళ్ళటం, ఇంతవరక్ చూడన్ ఒక సరికొతతి రాజకీయం చేస్  జనస్న పార్్టకి తమవంతు స్యం 
చేయాలనే ఆశయంతో స్వామినాయుడు జనస్న పార్్ట తీరథాం పుచ్చికోవడం జరిగింది.  ఎన్్న స్వాకారయాక్రమాలు ముందుండి నడిప,  కరోనా కష్టకాలంలో చిరంజీవి చేయాలనే ఆశయంతో స్వామినాయుడు జనస్న పార్్ట తీరథాం పుచ్చికోవడం జరిగింది.  ఎన్్న స్వాకారయాక్రమాలు ముందుండి నడిప,  కరోనా కష్టకాలంలో చిరంజీవి 
ఏరా్పట్ చేసిన ఆకిసిజన్ బ్యాంక్ నండి ఆకిసిజన్ సిలిండరలున ఆకిసిజన్ అవసరం ఉన్నవారికి అభిమానల దావారా అందించడంలో ఆయన చేసిన కృష  ఎనలేన్ది  ఏరా్పట్ చేసిన ఆకిసిజన్ బ్యాంక్ నండి ఆకిసిజన్ సిలిండరలున ఆకిసిజన్ అవసరం ఉన్నవారికి అభిమానల దావారా అందించడంలో ఆయన చేసిన కృష  ఎనలేన్ది  
మధయాతరగతి క్ట్ంబం నండి వచిచి చిరంజీవి ఐ అండ్ బలుడ్ బ్యాంక్ నడవడమే కాక్ండా మెగాస్్టర్ చేస్ ఎన్్న స్వా కారయాక్రమాలలో ముందుండి నడిపంచే మధయాతరగతి క్ట్ంబం నండి వచిచి చిరంజీవి ఐ అండ్ బలుడ్ బ్యాంక్ నడవడమే కాక్ండా మెగాస్్టర్ చేస్ ఎన్్న స్వా కారయాక్రమాలలో ముందుండి నడిపంచే 
స్వామినాయుడు జనసైన్క్లక్ స్వా కారయాక్రమం చేయటంలో సూచనలు ఇసూతి ముందుక్ నడిపస్తింటార్.స్వామినాయుడు జనసైన్క్లక్ స్వా కారయాక్రమం చేయటంలో సూచనలు ఇసూతి ముందుక్ నడిపస్తింటార్.

రండవ రోజు సభ్యతవా నమోదు కిట్లను అందజేసిన రాజోలు వైస్ ఎంపిపి ఇంటిపల్్ల ఆనందరాజు
శతఘ్ని న్యూస్:  పార్టీ కారయూకర్తలకు అండగా ఉండాలనే సంకల్ంతో క్రియాశీలక సభయూత్ం నమోదు కారయూక్రమాన్ని 
పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీరు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా తూరు్గోదావరి జిల్లా రాజోలు న్యోజకవర్ం గూడపల్లా, 
గుబ్బల పాలం గ్రామంలో రాజోలు మండలం పరిషత్ ఉపాధయూక్షుడు ( వైస్ ఎంపిపి) ఇంటిపల్లా ఆనందరాజు 
ఆధ్రయూంలో జనసేన MPTC సందర శ్రీనుబాబు చేతుల మీదుగా సభయూత్ నమోదు కిటలాను ఇంటింటికి వెళ్లా 

పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ యొక్క కిట్ లో సభయూత్ 
నమోదు కారుడుతో పాటు, 5 లక్షల ప్రమాద భీమా పత్ం, 
పార్టీ యొక్క 7 సిదా్ధంతాలతో కూడిన పవన్ కళ్యూణ్ ఫొటో, 
అధయూక్షుల వారి మనోగతం యొక్క వివరాలు, ఒక నోట్ బుక్ 
అందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన వార్డు మంబరులా 
పుననిం నాగేశ్రరావు, విజ్జన రాజంద్ర ప్రసాద్, కొణిదెల శ్రీను, విజ్జన నరసింహారావు, విజ్జన శ్రీను, మేడిబోయిన 
సూరయూ మురళీకృష్ణ, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్నానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


శనివారం, 23 అక్టో బర్ 2021

జనసేన పై దందు పార్టీల కుట్ర
టడిపి రాష్ట్ర కరాయాలయుం మీద వైసిపి  కరయాకరతులు చేసిన దాడిని ఒక టడిపి రాష్ట్ర కరాయాలయుం మీద వైసిపి  కరయాకరతులు చేసిన దాడిని ఒక 
నాయకుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ ఖుండిుంచటుం ముంచి పనే. ఇదే అదునగా నాయకుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ ఖుండిుంచటుం ముంచి పనే. ఇదే అదునగా 
చేస్కని వైసీపీ ముంత్రులు  పవన్ కళ్యాణ్, చుంద్రబాబు మధయా రహసయా ఒపపుుందుం చేస్కని వైసీపీ ముంత్రులు  పవన్ కళ్యాణ్, చుంద్రబాబు మధయా రహసయా ఒపపుుందుం 
ఉుందని  ఘుంకరాలు మొదలుపెటాటారు. జనసేన వైసిపి దాడిని ఖుండిుంచడుం ఉుందని  ఘుంకరాలు మొదలుపెటాటారు. జనసేన వైసిపి దాడిని ఖుండిుంచడుం 
సహజుంగా వైసిపి కి నచచిలేదు. టీడ్పీ రాష్ట్ర కరాయాలయుంపై వైసీపీ గుండాల సహజుంగా వైసిపి కి నచచిలేదు. టీడ్పీ రాష్ట్ర కరాయాలయుంపై వైసీపీ గుండాల 
దాడిని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఖుండిుంచడుం, సహజుంగానే వైసీపీకి దాడిని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఖుండిుంచడుం, సహజుంగానే వైసీపీకి 
రుచిుంచలేదు. ముంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్, మరో ముంత్రి కడాలి నాని సహా రుచిుంచలేదు. ముంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్, మరో ముంత్రి కడాలి నాని సహా 
పలువురు వైసీపీ నేతలు, జనసేనాని మీద విరుచుకుపడిపోయారు. పలువురు వైసీపీ నేతలు, జనసేనాని మీద విరుచుకుపడిపోయారు. 
చుంద్రబాబుకీ, పవన్ కళ్యాణ్ కీ మధయా రహసయా బుంధుం కనస్గుతోుందనీ, చుంద్రబాబుకీ, పవన్ కళ్యాణ్ కీ మధయా రహసయా బుంధుం కనస్గుతోుందనీ, 
చుంద్రబాబు మానసప్త్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ అనీ, టీడ్పీ మీద ఈగ చుంద్రబాబు మానసప్త్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ అనీ, టీడ్పీ మీద ఈగ 
వాలనివ్వడుంలేదనీ వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న హుంగామా అుంతా ఇుంతా కదు. వాలనివ్వడుంలేదనీ వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న హుంగామా అుంతా ఇుంతా కదు. 
గతుంల్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రడిడు మీద చుంద్రబాబు హయాుంల్ కోడికతితు గతుంల్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రడిడు మీద చుంద్రబాబు హయాుంల్ కోడికతితు 
దాడి జరిగిత్, దాని్న కూడా అపపుట్లో జనసేన అధినేత ఖుండిుంచారు.దాడి జరిగిత్, దాని్న కూడా అపపుట్లో జనసేన అధినేత ఖుండిుంచారు.
రాజకీయ పార్టాల కరాయాలయాల మీద దాడులకు తెగబడటమే ‘నిఖార్సయన రాజకీయ పార్టాల కరాయాలయాల మీద దాడులకు తెగబడటమే ‘నిఖార్సయన 
రాజకీయుం’గా భావిుంచే వైఎస్్సర్ కుంగ్రెస్ పార్టా నుంచి, రాజకీయాల్లో ముంచి రాజకీయుం’గా భావిుంచే వైఎస్్సర్ కుంగ్రెస్ పార్టా నుంచి, రాజకీయాల్లో ముంచి 
మారుపు కోసుం పనిచేస్తున్న జనసేన మీద ఇుంతకనా్న గపపు భావన వుుంట్ుందని మారుపు కోసుం పనిచేస్తున్న జనసేన మీద ఇుంతకనా్న గపపు భావన వుుంట్ుందని 
ఎలా అనకోగలుం.? అసలు ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శుంచాలి్సన అవసరుం ఎలా అనకోగలుం.? అసలు ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శుంచాలి్సన అవసరుం 
ముంత్రులకు ఏమొచిచిుంద.? చూసతుుంటే, వైసీపీ – టీడ్పీ మధయా నడుస్తున్న ముంత్రులకు ఏమొచిచిుంద.? చూసతుుంటే, వైసీపీ – టీడ్పీ మధయా నడుస్తున్న 
డ్రామాల్ భాగుంగానే జనసేనన టార్గట్ చేసినట్లో కనిపిసతుుంద. ‘నేన తిటటానట్లో నటస్తు.. నవు్వ కటటానట్లో నటుంచు..’ అన్నట్టాగా వైసీపీ, టీడ్పీ కలిసి డ్రామా డ్రామాల్ భాగుంగానే జనసేనన టార్గట్ చేసినట్లో కనిపిసతుుంద. ‘నేన తిటటానట్లో నటస్తు.. నవు్వ కటటానట్లో నటుంచు..’ అన్నట్టాగా వైసీపీ, టీడ్పీ కలిసి డ్రామా 
ఆడుతనా్నయన్న అనమానాలు మరిుంత బలపడుతనా్నయ.  రుండో విడతగా మరలా, రుండు కర్పురేషన్ 11 ముని్సపాలిటీ స్థానిక సుంసథాల ఎని్నకలు రాబోతనా్నయ. ఆడుతనా్నయన్న అనమానాలు మరిుంత బలపడుతనా్నయ.  రుండో విడతగా మరలా, రుండు కర్పురేషన్ 11 ముని్సపాలిటీ స్థానిక సుంసథాల ఎని్నకలు రాబోతనా్నయ. 
వైసిపి తెలుగుదేశుం కలిసి చేస్తున్న రాజకీయ హడావిడి. రాష్ట్రుం ల్ ప్రస్తుతుం మతతు ముందులు, పోలవరుం నిరా్మణుం, ధరల పెరుగుదల, రాష్ట్ర  రోడలో పరిసిథాతి,  హెటెరో వైసిపి తెలుగుదేశుం కలిసి చేస్తున్న రాజకీయ హడావిడి. రాష్ట్రుం ల్ ప్రస్తుతుం మతతు ముందులు, పోలవరుం నిరా్మణుం, ధరల పెరుగుదల, రాష్ట్ర  రోడలో పరిసిథాతి,  హెటెరో 
సుంసథాల్ దొరికిన నలలో డబు్బ, కరుంట్ బలులో సమసయాలు, మధయాతరగతి ప్రజలు ఎదుర్్కుంట్న్న సమసయాలు.... ఇలాుంట సమసయాలన పక్కన పెటటాడుం కోసమే చేస్తున్న ఈ  సుంసథాల్ దొరికిన నలలో డబు్బ, కరుంట్ బలులో సమసయాలు, మధయాతరగతి ప్రజలు ఎదుర్్కుంట్న్న సమసయాలు.... ఇలాుంట సమసయాలన పక్కన పెటటాడుం కోసమే చేస్తున్న ఈ  
బూతరాజకీయ  హడావిడి.  మీరు ప్రజల దకృష్టాని మరలిచి ఉుంటే నవు్వ లేకపోత్ నేన అనే చుందాన ఈ తోడుదొుంగ పార్టాలు రాజకీయమ్ చేస్తునా్నరు. వచిచి స్థానిక బూతరాజకీయ  హడావిడి.  మీరు ప్రజల దకృష్టాని మరలిచి ఉుంటే నవు్వ లేకపోత్ నేన అనే చుందాన ఈ తోడుదొుంగ పార్టాలు రాజకీయమ్ చేస్తునా్నరు. వచిచి స్థానిక 
సుంసథాల ఎని్నకల్లో జనసేన పార్టా దాదాప్ అని్న స్థానాలల్ న పోటీ చేసిుంద అదే కనక జరిగిత్ తెలుగుదేశుం పార్టా ఈ దెబ్బతో అుంతరిుంచి పోవడుం ఖాయుం. పవన్ సుంసథాల ఎని్నకల్లో జనసేన పార్టా దాదాప్ అని్న స్థానాలల్ న పోటీ చేసిుంద అదే కనక జరిగిత్ తెలుగుదేశుం పార్టా ఈ దెబ్బతో అుంతరిుంచి పోవడుం ఖాయుం. పవన్ 
కళ్యాణ్ రాజముండ్రి ల్ చేసిన సభ తరా్వత ప్రజల్లోకి బలమైన సుంకతాలు వెళలోడుం జరిగిుంద. కళ్యాణ్ రాజముండ్రి ల్ చేసిన సభ తరా్వత ప్రజల్లోకి బలమైన సుంకతాలు వెళలోడుం జరిగిుంద. 
ప్రజలు అనీ్న గమనిస్తునా్నరు.. ప్రజలు అనీ్న గమనిస్తునా్నరు.. 
2019 ఎని్నకల్లో జనసేన పార్టా ఎుంతవరకు సమసయాలపై నిలబడుతుంద అన్న దాని మీద సరైన నమ్మకుం కలగనివ్వలేదు.2019 ఎని్నకల్లో టీడ్పీ – వైసీపీ కలిసి ఆడిన 2019 ఎని్నకల్లో జనసేన పార్టా ఎుంతవరకు సమసయాలపై నిలబడుతుంద అన్న దాని మీద సరైన నమ్మకుం కలగనివ్వలేదు.2019 ఎని్నకల్లో టీడ్పీ – వైసీపీ కలిసి ఆడిన 
రాజకీయ నాటకుంల్, జనసేన ఇబ్బుందులు పడిుంద. టీడ్పీ – వైసీపీ మధయా నడుస్తున్న 60 – 40 బుంధుం మరోమారు ముంత్రులు, జనసేనని టార్గట్ చేయడుం దా్వరా రాజకీయ నాటకుంల్, జనసేన ఇబ్బుందులు పడిుంద. టీడ్పీ – వైసీపీ మధయా నడుస్తున్న 60 – 40 బుంధుం మరోమారు ముంత్రులు, జనసేనని టార్గట్ చేయడుం దా్వరా 
ఇుంకోస్రి సపుషటాుంగా బయటపడిుందుంత్.ఇుంకోస్రి సపుషటాుంగా బయటపడిుందుంత్.

వ్యాక్సినేషన్ 100 కోటలో మార్కు గర్వకారణం: జనసేనాని
శతఘ్ని న్యూస్:  ఇంత్ంతై వటడింతై అననిటటిగా కరోనాపై పోరాటంల్ దేశం మైలురాయిని అధిగమించ్ంది... 100 కోటలో డోస్లిని 
దేశం ద్టేసంది. ఎన్ని అవాంతరాలను ద్టకుని వాకిసినేషన్ ప్రక్రియల్ ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలిచ్ంది. ఈ ఘనతకు 
కారకులైన ప్రధాన మంత్రి మోడీకి ధనయూవాద్లు అనానిర్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్. ఈ మేరకు పవన్ వీడియో విడుదల 
చేశార్. కోవిడ్ వాకిసినేషన్ ప్రక్రియ 100 కోటలో డోస్ల మార్కా ద్టడం ప్రత్ ఒకకారం హరి్షంచాలిసిన మైలు రాయి.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్ంల్ ఈ విజయం సాధించడం గర్కారణం. గడచ్న ఏడాదిననిర కాలంగా కరోనా 
మహమామెరి యావత్ ప్రపంచానేని కాకుండా భారతదేశానిని కూడా ఓ కుదుపు కుదిపేసంది.లక్షలది మంది ప్రాణాలు కోల్్యార్. 
ఒక దశల్ డబ్లోయూహెచ్ఓ దగగొర నుంచ్ వైదయూ నిపుణులు ప్రత్ ఒకకారూ భారతదేశంల్ కోటాలోది మంది చనిపోత్రనీ, ఆరి్కవయూవసథు 
చ్నానిభిననిం అవుతుందని రకరకాల ఊహాగానాలు చేశార్. వీటనినింట్నీ ద్టకుని వాకిసినేషన్ ప్రక్రియ 100 కోటలో మార్కా 

ద్ట్ంది. ప్రత్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ ఆరోగయూ శాఖల్ని హెల్తి వరకార్సి, వైదుయూలు, వైరాలజిస్టిలు, ప్రత్ ఒకకారికీ నా శుభాకాంక్షలు అనానిర్ పవన్.

తెలుగు ర్ష్ట్రాల్లో జనసేన  వీరమహిళలు చూపే తెగువకు వందనం అభివందనం
శతఘ్ని న్యూస్:   ఆనాడు తెలుగు కననిభూమి కోసం కననిబిడ్డను భుజానిని మోస్తి వీరోచ్తంగా పోరాడిన వీరనారి శ్రీమత్ ఝానీసి లక్ష్మీ భాయ్ పోరాటపట్మను 
చూపిన మణికరిణిక, భూమి కోసం, భుకితి కోసం, వెట్టిచాకిరి విమకితి కోసం పోరాడి తెలంగాణ ప్రజల తెగువను, పోరాట స్ఫూరితిని ప్రపంచానికి చాట్న నిపు్కనిక 
మన తెలంగాణా వీరవనిత చాకలి ఐలమమె గారి స్్రితితో పూజ్యూలు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ నామకరణ చేసన వీరమహిళ్ విభాగానికి తెలుగు 
రాష్్రాల్లో జనసేన  వీరమహిళలు చూపే తెగువకు వందనం అభివందనం!!
భారతీయతన బాధయాతగా ఇచిచిుంద నాట తరుం
భారతీయతన సే్వచ్ఛగా అనభవిస్తునా్నుం నేట తరుం
భారతీయతన ఆదర్శుంగా ఇదా్దుం రేపట తరానికి

~ జనసేన వీరమహళ రత్న పిళ్లో

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శనివారం, 23 అక్టో బర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉుండే స్మానయా జనసైనకుడు చేసే కరయాక్రమాలన సైతుం 
బాహయాప్రపుంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిపిుంచడానికి దసరా 
శుభాకుంక్షలతో  మీ ముుందుకు రాబోతన్నద. కవున మీ అుందరూ జనసైనికులు చేసే 
కరయాక్రమాలన మా వాట్సప్ నుంబర్ కు పుంపిుంచుండి. మీరు పుంపిుంచే కరయాక్రమాలన 
మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ ల్ ప్రచురిుంచడుం జరుగుతుంద. 

మా వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

జనసేన ప్రతిజ్ఞ
నవసమాజ నిరామెణానిని సాథుపిసాతిం 
మేమంత్ సైనికులం  
అవినీత్నిరోదుకులుగా పనిచేసాతిం 
మేమంత్ సైనికులం 
కులమత్లకు అతీతులం 
మేమంత్ సైనికులం 
అచంచల పోరాట పట్మను చూపిసాతిం 
మేమంత్ సైనికులం 
రాజకీయాలకు న్తన నిర్చనానిని అందిసాతిం 
మేమంత్ సైనికులం 
ప్రజాసేవకులుగా పనిచేసాతిం 
మేమంత్ సైనికులం  
ప్రజాసా్మయూపద్దత్ల్ పోరాడత్ం 
మేమంత్ సైనికులం 
కుళ్ళు కుతంత్రాలను ఎండకడత్ం 
మేమంత్ సైనికులం 
విజయానికి సమిధులవుత్ం 
మేమంత్ సైనికులం 
జనసేనకు సేవకులం 
మనసా వాచా కరమెణా అంకితమవుత్మని ఆతమెసాక్షిగా 
ప్రమాణం చేస్తినానిం!! 
జై హింద్ 

భారత్ 100 కోటలో వ్యాక్సిన్ మార్కు సందర్ంగా వైదయా సిబ్ందిని 
సతకురంచిన రైల్్వ కోడూర్ జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కోవిడ్ మహమామెరి ప్రపంచానిని 
కబలించ్న వేళ భారతదేశం 100 కోటలో వాకిసిన్ 
మార్కాను ద్ట్న రికార్్డ అవుతుంది. గత రండు 
సంవతసిరాలుగా ప్రపంచదేశాలను వణికించ్, 
ఎంతోమంది ప్రాణాలను బలిగొనని చొవిద్ 19 
నుండి రక్షణ దిశగా భారతదేశం వందకోటలో కరోనా 
వాయూకిసిన్ పూరితిచేస్కునని సందర్ంగా, అందుకు 
సహకరించ్న డాకటిర్సి, నర్సి లు సంబంధిత సబ్ంది 

ఫ్ంట్లోన్ వారియర్ గా నిలిచ్నందుకు వారికి అభినందనలు తెలుపుతూ రైలే్ కోడూర్ ల్ని ప్రాథమిక 
ఆరోగయూకేంద్రం నందు మెడికల్ ఆఫీసర్ చైతనయూ, డాకటిర్ మారిటిన్ లూథర్ మరియు డాకటిర్ బ్రహమె కుమారిని 
గౌరవ ప్రదంగా శాలువ, పూలమాలతో ఉతతిరాది శివకుమార్, మర్రి రడి్డ ప్రసాద్, మహేష్ నగరిపాట్, 
అంకిశెట్టి మని మరియు గరిధర్ గార్లచే చ్ర్ సత్కారం చేయబడినది. అనత్ కాలంల్ ఉచ్తంగా 
వందకోటలో వాయూకిసిన్ లను వేయించడంల్ చొరవ చూపిన భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీకి ప్రతేయూక 
ధనయూవాద్లు తెలియజేశార్. కారయూక్రమంల్ సాథునిక ప్రభుత్ ఆస్పత్రి నందు పనిచేసే డాకటిర్లో, నర్సిలు, 
ఆశా వరకార్లో మరియు పారిశుద్యూ కారిమెకులు పాల్గొని కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేశార్.

కాలుషయా కోరల్లో మైలవరం నియోజకవర్ం
శతఘ్ని న్యూస్: కాలుషయూం కోరల్లో మైలవరం నియోజకవరగొంల్ని 
ఇబ్రహంపటనిం, కొండపలిలో చ్టటిపకకాల గ్రామాలు కరామెగారాల 
వలన అనేక మందికి ఉపాధి కలుగుతుంది, అదే ప్రాతపదికన 
ప్రజలకు నషటింకూడా అంతకుమించ్ పెద్దఎతుతిన జర్గుతుంది. 
నితయూం థరమెల్ పవర్ సేటిషన్ నుండి వెలువడే వయూరాథుల వలన గాలి, 
నీర్ కాలుషయూంతో అనేక వాయూదులు, త్రాగునీర్ కలుషితం వంట్ 
ఇబ్ందులు ఏర్డుతునానియి. థరమెల్ పవర్ సేటిషన్ పరిధికి చెందే 
గ్రామాలకు స్చచిమైన త్రాగునీట్ని అందించే బాదయూతను యాజమానయూం 
స్్కరించవలసన ఆవశయూకత ఎంతైనా ఉంది. నితయూం బ్డిదతో వెళ్ళు 
వాహనాల వలన బ్డిద గాలుల్లోకి లేవడం వాహనద్ర్ల కళళుల్ పడడం వలన వాహనద్ర్లు 
అనేక ఇబ్ందులకు, ప్రమాద్లకు గురి అవుతునానిర్. నీట్కాలుషయూంతో త్రాగునీట్కి చాల ఇబ్ంది 
పడుతునానిర్. ప్రత్ సమసయూకు పరిష్కారం ఖచ్చితంగా ఉంటంది, యాజమానయూం ప్రజల ఆరోగయూం 
దృషిటిల్కి తీస్కుని కాలుషయూనియంత్రణపై దృషిటి సారించగలరని విజ్ఞపితి చేస్తినానిమ. మీ పరిధిల్ 
గ్రామాలల్ నిర్హించవలసన మెడికల్ కాయూంపుల ద్ఖలలు అయితే ఎకకాడా కనిపించడమే లేదు. 
మైలవరం నియోజకవరగొం ఎమెమెలేయూ వసంత కృషణి ప్రసాద్ ఈ సమసయూలపై దృషిటి సారించ్ ప్రజలకు 
నాయూయం జరిగేల చూసాతిరని ఆశిస్తినానిమ. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టి కృషణిడిస్రాక్టి సక్రటర్ లక్ష్మి 
కుమారి చ్ంతల మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.

“పల్లోపల్లోకు జనసేన” కారయాక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి బల్పేతం లక్షయూంగా మంగళగరి నియోజకవరగొంల్ 
“పల్లోపల్లోకు జనసేన” కారయూక్రమంల్ భాగంగా మంగళగరి మండలం చ్నకాకాని 
గ్రామంల్ జనసేన పార్టి ఆతీమెయ సమావేశం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
జనసేన పార్టి బల్పేత్నికి సంబంధించ్ నాయకులు కారయూకరతిలు నుంచ్ 
అభిప్రాయ సేకరణ మరియు గ్రామ, మండల కమిటీల నిరామెణం పై చరిచించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ పార్టి రాష్ట్ర కారయూదరి్శ బేతపూడి విజయశేఖర్, 
నియోజకవరగొ ఇనాచిర్జ్ శ్రీ చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు, మంగళగరి మండల అధయూక్షులు 

వాసా శ్రీనివాసరావు, 
నియోజకవరగొ నాయకులు 
శెట్టి రామకృషణి, లింగనేని 
శ్రీనివాసరావు, వాసా 
శివనారాయణ, వాసా 
ఫణంద్ర, గోపి జనసేన 
పార్టి నాయకులు, 

వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిర్.

శతఘ్న నూయాస్: జగ్గయయాపేట 
ముని్సపల్ ఎని్నకల 
సుంబుంధిుంచి పటటాణ పరిధిల్ 
గల 31 వారుడుల విషయమై 
సలహాలు సీ్వకరిుంచు 
నిమితతుుం ముని్సపల్ 
కమిషనర్ ఆద్వరయాుంల్ 
గురితుుంప్ పొుందన రాజకీయ 

పార్టాల నేతల సమావేశుంల్ భాగుంగా  జనసేన పార్టా తరుప్న పాల్్గని 
వారుడుల్లో కని్న అభయాుంతరాలన వినతిపత్ుం దా్వరా అుందచేయటుం జరిగిుంద.

కబ్జా భూములు విడిపంచే వరకూ జనసేన పోర్టం ఆగదు : 
జనసేన నియోజకవర్ ఇంఛార్జా గేదెల చైతనయా

శతఘ్న నూయాస్: పాతపట్నుం నియోజకవర్గుంల్ని అధికర పార్టా నాయకుల అుండదుండలతో 
కబాజాకు గురైన గవర్నముంట్  హైసూ్కల్  ఆటసథాలాని్న కబాజాదారుల చెర నుంచి విడిపిుంచాలని 
జనసేన నియోజకవర్గ ఇుంఛార్జా  గేదెల చైతనయా డిమాుండ్  చేశారు. ఆల్  ఆుంధ్ర రోడుడు 
జుంక్షనోలో జనసేన నాయకులు మానవహారుంగా ఏరపుడి నిరసన తెలిపారు. అనుంతరుం 
పాతపట్నుం తహనీలా్దరుకు గేదెల చైతనయా వినతిపత్ుం అుందజేశారు. ఈ సుందరభాుంగా 
ఆయన మాటాలోడుతూ పాతపట్నుంల్ కబాజాకు గురైన భూములు విడిపిుంచే వరకూ జనసేన 
పార్టా పోరాటుం చేస్తుుందని సకృషటాుం చేశారు. ఈ 
కరయాక్రముంల్ పాతపట్నుం ముండల నాయకులు 
నక్క క్ుంతికుమార్ , సిరిప్రుం సుందీప్ , తలగాప్ 
నవీన్ , శిష్టా వినోద్ కుమార్ , భాస్కర్ , స్రేష్  
మాధవరావు, దుక్క బాలరాజు, సవలావురుం చుంట, 
సవర రామమూరితు, పిటటా హరికకృష్ణ, నియోజకవర్గ 
జనసైనికులు మరియు తదతరులు పాల్్గనా్నరు.

నాల్వ రోజు సభయాత్వ నమోదు క్టలోను అందజేసిన ర్జోలు వైస్ ఎంపప 
ఇంటిపల్లో ఆనందర్జు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్టి కారయూకరతిలకు 
అండగా ఉండాలనే సంకల్ంతో 
క్రియాశీలక సభయూత్ం నమోదు 
కారయూక్రమానిని పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపటాటిర్. ఈ కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా తూర్్గోద్వరి 
జిలలో రాజోలు నియోజకవరగొం 
మలికిపలిలో గ్రామంల్ రాజోలు 
మండల పరిషత్ ఉపాధయూక్షుడు ( 

వైస్ ఎంపీపీ) ఇంట్పలిలో ఆనందరాజ్ నుండి జనసేన పార్టిల్ క్రియాశీలక సభుయూలుగా చేరిన కారయూకరతిలకు 
మూడవ సభయూత్ నమోదు కిటలోను పంపిణి చేశార్. ఈ యొకకా కిట్ ల్ సభయూత్ నమోదు కార్్డతో పాట, 
5 లక్షల ప్రమాద భీమా పత్రం, పార్టి యొకకా 7 సద్్ంత్లతో కూడిన పవన్ కళ్యూణ్ ఫొటో, అధయూక్షుల 
వారి మన్గతం యొకకా వివరాలు, ఒక న్ట్ బుక్ అందించార్.రాజోలు నియోజకవరగొం మలికిపలిలో 
గ్రామంల్ రాజోలు మండలం పరిషత్ ఉపాధయూక్షుడు ( వైస్ MPP) 
ఇంట్ పలిలో ఆనందరాజ్ ఆధ్రయూంల్ జనసేన MPTC శ్రీమత్ 
పుననిం నాగ దురగొ చేతులమీదుగా సభయూత్ం కిటలో, ఇంట్ంట్కి వెళిలో 
పంపిణ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసైనికులు పొననిం 
శ్రీనివాసరావు, కొడవట్ శివకుమార్, అడబాల మత్యూలనాయుడు, 
గణేష్, రామకృషణి, పణి, కొడవట్ ప్రశాంత్, అడబాల వెంకనని, 
గడుగు ప్రసాద్, లంకలపలిలో దురాగొరావు, వేర్ బండి విజయ్ కుమార్, 
శంకర్ కర్ణాకర్, స్రేష్, రవిచంద్ర, దొరబాబు పాల్గొనానిర్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews

