
బుధవారం, 03 నవంబర్ 2021

వైసీపీ పాలనలో గంజాయి సాగు వృద్ధి చందుతంద్
• గంజాయి సాగు గురంచి నేను టీడీపీ హయంలోనే మాట్లాడాను• గంజాయి సాగు గురంచి నేను టీడీపీ హయంలోనే మాట్లాడాను
• మద్ం అమ్మకాలోలా మమ్్మ డాడీ వైన్స్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నిరు• మద్ం అమ్మకాలోలా మమ్్మ డాడీ వైన్స్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నిరు
• మేనమామ పాత్ర అన్ ఎయిడెడ్ కాలేజీలు లాక్కున్నిరు• మేనమామ పాత్ర అన్ ఎయిడెడ్ కాలేజీలు లాక్కున్నిరు
• మళ్లా అవకాశం ఇస్తు ఇళ్లా కూడా లాక్కుంట్రు• మళ్లా అవకాశం ఇస్తు ఇళ్లా కూడా లాక్కుంట్రు
• జగననని ఇళలా పథకం పేరు చెప్పి మోసం చేశారు• జగననని ఇళలా పథకం పేరు చెప్పి మోసం చేశారు
• పోస్టులు ఇసాతుమన్ పోలీస్ల్ని మోసం చేశారు• పోస్టులు ఇసాతుమన్ పోలీస్ల్ని మోసం చేశారు
• అన్ని శాఖలక్ ఒకకురే మంత్రిలా వైసీపీ పాలన తయరయి్ంది• అన్ని శాఖలక్ ఒకకురే మంత్రిలా వైసీపీ పాలన తయరయి్ంది
• ముఖ్మంత్రి పదవికి చేరువైన శ్రీ బొతస్ ఇప్పిడు సహాయ మంత్రిలా అయిపోయరు• ముఖ్మంత్రి పదవికి చేరువైన శ్రీ బొతస్ ఇప్పిడు సహాయ మంత్రిలా అయిపోయరు
• జనస్న పార్టు విజయనగరం జిలాలా కార్కరతుల సమావేశంలో శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్• జనస్న పార్టు విజయనగరం జిలాలా కార్కరతుల సమావేశంలో శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్
ప్రతి రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చ్రందుత్రంటే.. వైసీపీ పాలనలో ఆ్రంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్్రం ప్రతి రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చ్రందుత్రంటే.. వైసీపీ పాలనలో ఆ్రంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్్రం 
గ్రంజాయి సాగు అభివృద్ధి చ్రందుత్రందని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్పషటీ్రం గ్రంజాయి సాగు అభివృద్ధి చ్రందుత్రందని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్పషటీ్రం 
చేశారు. అద్ ఎనిని రెట్లు వృద్ధి చ్రంద్్రంద్ అనేద్ పోలీసులే చపా్పలన్నిరు. మ్రంబై క్రూజ్ షిప్ లో 15 చేశారు. అద్ ఎనిని రెట్లు వృద్ధి చ్రంద్్రంద్ అనేద్ పోలీసులే చపా్పలన్నిరు. మ్రంబై క్రూజ్ షిప్ లో 15 
గ్రామల గ్రంజాయి పక్కన ఉనని వ్యక్తి దగ్గర దొరిక్్రందని షారూక్ ఖాన్ గారి అబ్బాయిని 23 రోజులు గ్రామల గ్రంజాయి పక్కన ఉనని వ్యక్తి దగ్గర దొరిక్్రందని షారూక్ ఖాన్ గారి అబ్బాయిని 23 రోజులు 
జైలోలు పెట్టీరు. అల్రంటిద్ ఒక్్క సీజన్ కు 4 వేల టన్నిల గ్రంజాయి సాగు చేసుతి్రంటే ఎ్రంత మ్రంద్ని జైలోలు పెట్టీరు. అల్రంటిద్ ఒక్్క సీజన్ కు 4 వేల టన్నిల గ్రంజాయి సాగు చేసుతి్రంటే ఎ్రంత మ్రంద్ని 
జైలోలు పెట్టీలని ప్రశని్రంచారు. విశాఖపటని్రంలో మ్రంగళవార్రం విజయనగర్రం జిలలు న్యకులు, జైలోలు పెట్టీలని ప్రశని్రంచారు. విశాఖపటని్రంలో మ్రంగళవార్రం విజయనగర్రం జిలలు న్యకులు, 
కార్యకరతిలత సమావేశ్రం అయ్్యరు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ “ప్రసుతిత్రం కార్యకరతిలత సమావేశ్రం అయ్్యరు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ “ప్రసుతిత్రం 
ఏఓబీలో గ్రంజాయి భార్గా సాగవుత్రంద్. దశాబ్దాల న్్రంచే గ్రంజాయి సాగు ఉ్రంద్. ఇప్్పడు అద్ ఏఓబీలో గ్రంజాయి భార్గా సాగవుత్రంద్. దశాబ్దాల న్్రంచే గ్రంజాయి సాగు ఉ్రంద్. ఇప్్పడు అద్ 
కొనిని రెట్లు పెరిగిపోయి్రంద్. వైసీపీ న్యకులు మాట్లుడితే మేమే చేశామా.. తెలుగుదేశ్రం హయ్్రంలో కొనిని రెట్లు పెరిగిపోయి్రంద్. వైసీపీ న్యకులు మాట్లుడితే మేమే చేశామా.. తెలుగుదేశ్రం హయ్్రంలో 
కూడా సాగయి్య్రందని చబుతన్నిరు. నేన్ గ్రంజాయి సాగు గురి్రంచి మొదట మాట్లుడి్రంద్ అప్్పడే. కూడా సాగయి్య్రందని చబుతన్నిరు. నేన్ గ్రంజాయి సాగు గురి్రంచి మొదట మాట్లుడి్రంద్ అప్్పడే. 
నిష్పక్షపాత్రంగా సమస్యన్ చూపడానిక్ ప్రయతని్రం చేసాతిన్. ప్రతి దానికీ మీరే కారణ్రం అని మాత్్రం నిష్పక్షపాత్రంగా సమస్యన్ చూపడానిక్ ప్రయతని్రం చేసాతిన్. ప్రతి దానికీ మీరే కారణ్రం అని మాత్్రం 
అనన్. నవతరానిలు హామీ ఇచిచి వ్రందలో 15 మ్రంద్క్చిచి అదే అభివృద్ధి అని చబితే దానిక్ కచిచిత్రంగా అనన్. నవతరానిలు హామీ ఇచిచి వ్రందలో 15 మ్రంద్క్చిచి అదే అభివృద్ధి అని చబితే దానిక్ కచిచిత్రంగా 
వైసీపీనే తప్్పబడతాన్.వైసీపీనే తప్్పబడతాన్.
• చెన్ని వైన్ షాప్ స్ఫూరతుతో...• చెన్ని వైన్ షాప్ స్ఫూరతుతో...
తమ ప్రభుత్్రం తీసుకువసుతినని విధాన్లకు మాత్్రం వైసీపీయే బ్ధ్యత తీసుక్వాలి.చన్నిలో ఒకప్్పడు మమీమీ డాడీ అనే వైన్ షాప్ ఉ్రండేద్. అదే స్ఫూరితిని కొనసాగిస్తి వైసీపీ ప్రభుత్్రం తమ ప్రభుత్్రం తీసుకువసుతినని విధాన్లకు మాత్్రం వైసీపీయే బ్ధ్యత తీసుక్వాలి.చన్నిలో ఒకప్్పడు మమీమీ డాడీ అనే వైన్ షాప్ ఉ్రండేద్. అదే స్ఫూరితిని కొనసాగిస్తి వైసీపీ ప్రభుత్్రం 
మమీమీ డాడీ వైన్స్ ప్రోగ్రా్రం పెటిటీ్రంద్. స్రంపూర్ణ మద్యనిషేద్రం అ్రంటే మదా్యనిని పూరితిగా నిషేధ్రంచడ్రం అని అరధి్రం. వైసీపీ న్యకుల మాటలకు అరాథాలే వేరు. వైసీపీ న్యకుల పరిభాషలో మమీమీ డాడీ వైన్స్ ప్రోగ్రా్రం పెటిటీ్రంద్. స్రంపూర్ణ మద్యనిషేద్రం అ్రంటే మదా్యనిని పూరితిగా నిషేధ్రంచడ్రం అని అరధి్రం. వైసీపీ న్యకుల మాటలకు అరాథాలే వేరు. వైసీపీ న్యకుల పరిభాషలో 
స్రంపూర్ణ మద్య నిషేధ్రం అ్రంటే మద్య్రం మేమే అమమీతామ అని చప్పడ్రం అననిమాట. ఈ పాలకులు జన్నిని కూరోచిబెటిటీ... తలిలుద్రండ్రుల మాద్రి ఏ్రం తాగుతారు అని అడిగి మర్ స్రంపూర్ణ మద్య నిషేధ్రం అ్రంటే మద్య్రం మేమే అమమీతామ అని చప్పడ్రం అననిమాట. ఈ పాలకులు జన్నిని కూరోచిబెటిటీ... తలిలుద్రండ్రుల మాద్రి ఏ్రం తాగుతారు అని అడిగి మర్ 
ప్రోతస్హిసుతిన్నిరు. మద్య్రం అమమీకాల మీద రూ. 23, 400 క్టలు ఆదాయ్రం వసుతి్రంద్. రోజుక్ రూ. 70 క్ట్లు. ఖరుచిలు పోగా 85 శాత్రం వారి జేబులోలుక్ చేరుత్రంద్.ప్రోతస్హిసుతిన్నిరు. మద్య్రం అమమీకాల మీద రూ. 23, 400 క్టలు ఆదాయ్రం వసుతి్రంద్. రోజుక్ రూ. 70 క్ట్లు. ఖరుచిలు పోగా 85 శాత్రం వారి జేబులోలుక్ చేరుత్రంద్.
• కండలు.. స్మశాన్లే ఇళలా స్థలాలా?• కండలు.. స్మశాన్లే ఇళలా స్థలాలా?
విదా్య విధాన్రం విషయ్నిక్ వసేతి ప్రతి విదా్యరిధికీ మఖ్యమ్రంత్రి మేనమామగా ఉ్రంట్నన్నిరు. తీరా చూసేతి ప్రభుత్ ఎయిడెడ్ కాలేజీలు మూసేసి అమేమీయడానిక్ సిదధిమయ్్యరు. నల్లురు విదా్య విధాన్రం విషయ్నిక్ వసేతి ప్రతి విదా్యరిధికీ మఖ్యమ్రంత్రి మేనమామగా ఉ్రంట్నన్నిరు. తీరా చూసేతి ప్రభుత్ ఎయిడెడ్ కాలేజీలు మూసేసి అమేమీయడానిక్ సిదధిమయ్్యరు. నల్లురు 
వీఆర్ కాలేజీ అమేమీయడానిక్ సిదధిమయ్్యరు. ఇప్్పడు మేనమామ పాత్ పోషిసాతిననని మఖ్యమ్రంత్రి ఎయిడెడ్ కాలేజీలు తీసేసుకు్రంట్న్నిడు. మళ్లు అధకార్రంలోక్ వసేతి మీ ఇలులు కూడా వీఆర్ కాలేజీ అమేమీయడానిక్ సిదధిమయ్్యరు. ఇప్్పడు మేనమామ పాత్ పోషిసాతిననని మఖ్యమ్రంత్రి ఎయిడెడ్ కాలేజీలు తీసేసుకు్రంట్న్నిడు. మళ్లు అధకార్రంలోక్ వసేతి మీ ఇలులు కూడా 
తీసేసుకు్రంట్రు. ఆ విషయ్నిని ప్రజలకు చప్ప్రండి. జగననని ఇళలు పథక్రం అన్నిరు. కొ్రండలు చూప్రంచారు. సమీశాన్లు చూప్రంచారు. బురద గు్రంటలు, మడ అడవులు చూప్రంచారు. తీసేసుకు్రంట్రు. ఆ విషయ్నిని ప్రజలకు చప్ప్రండి. జగననని ఇళలు పథక్రం అన్నిరు. కొ్రండలు చూప్రంచారు. సమీశాన్లు చూప్రంచారు. బురద గు్రంటలు, మడ అడవులు చూప్రంచారు. 
ఇచేచిద్ రె్రండు లక్షలు. పరిసిథాతలు ఎ్రంత అసథావ్యసథా్రంగా ఉన్నియో మీ నియోజకవరా్గలోలు మీరు ప్రజలిని చైతన్యపరచి్రండి.ఇచేచిద్ రె్రండు లక్షలు. పరిసిథాతలు ఎ్రంత అసథావ్యసథా్రంగా ఉన్నియో మీ నియోజకవరా్గలోలు మీరు ప్రజలిని చైతన్యపరచి్రండి.
• ఏ సమస్ వచిచిన్ శ్రీ సజ్జలే మాట్లాడతారు• ఏ సమస్ వచిచిన్ శ్రీ సజ్జలే మాట్లాడతారు
విజయనగర్రం జిలలు గురి్రంచి మాట్లుడుకు్రంటే మ్రందు అక్కడ ఉనని పెదదా మనిషి శ్రీ బొతస్ సత్యన్రాయణ గారి గురి్రంచి మాట్లుడుక్వాలి. మద్యపాన నిషేధానిక్ ఆయన తనవ్రంత విజయనగర్రం జిలలు గురి్రంచి మాట్లుడుకు్రంటే మ్రందు అక్కడ ఉనని పెదదా మనిషి శ్రీ బొతస్ సత్యన్రాయణ గారి గురి్రంచి మాట్లుడుక్వాలి. మద్యపాన నిషేధానిక్ ఆయన తనవ్రంత 
కృషి తాన్ చేస్తి మ్రందుకు తీసుకువెళ్తిన్నిరు. గత్రంలోల బెలుటీ షాప్లు కాకు్రండా ప్రభుత్్రం దా్రానే దానిని అమలు చేసుతిన్నిరు. ఒక బలమైన సామాజిక వర్గ్రం న్్రంచి వచిచిన కృషి తాన్ చేస్తి మ్రందుకు తీసుకువెళ్తిన్నిరు. గత్రంలోల బెలుటీ షాప్లు కాకు్రండా ప్రభుత్్రం దా్రానే దానిని అమలు చేసుతిన్నిరు. ఒక బలమైన సామాజిక వర్గ్రం న్్రంచి వచిచిన 
వ్యక్తి, పీసీసీ ప్రెసిడె్రంట్ గా చేసిన వ్యక్తి ఇప్్పడు వైసీపీలో ఆయన పరిసిథాతి చాల దయనీయ్రంగా ఉ్రంద్. ఆయనిని చూసేతి చాల బ్ధగా ఉ్రంద్. ఒకప్్పడు ఉమమీడి రాషా్రానిక్ మఖ్యమ్రంత్రి వ్యక్తి, పీసీసీ ప్రెసిడె్రంట్ గా చేసిన వ్యక్తి ఇప్్పడు వైసీపీలో ఆయన పరిసిథాతి చాల దయనీయ్రంగా ఉ్రంద్. ఆయనిని చూసేతి చాల బ్ధగా ఉ్రంద్. ఒకప్్పడు ఉమమీడి రాషా్రానిక్ మఖ్యమ్రంత్రి 
అయే్య అవకాశ్రం చేజారిపోయి్రంద్, ఇప్్పడు హ్రం మ్రంత్రో, పరిశ్రమల శాఖ మ్రంత్రో, ఆరిధికశాఖ మ్రంత్రో అవుతారన్కున్నిన్. ప్రపాలక శాఖ పేరు చప్ప సహాయ మ్రంత్రిని చేశారు. అయే్య అవకాశ్రం చేజారిపోయి్రంద్, ఇప్్పడు హ్రం మ్రంత్రో, పరిశ్రమల శాఖ మ్రంత్రో, ఆరిధికశాఖ మ్రంత్రో అవుతారన్కున్నిన్. ప్రపాలక శాఖ పేరు చప్ప సహాయ మ్రంత్రిని చేశారు. 
వైసీపీలో మ్రంత్రులు, ఎమ్మీలే్యలు, ఎ్రంపీల పేరులు గురుతి్రండవు. ఒక్క రఘురామకృష్ణ్రం రాజు గారు మాత్మే గురుతి్రంట్రు. ఎ్రందుక్రంటే ఏ సమస్య వచిచిన్ శ్రీ సజ్జల రామకృషా్ణరెడిడి గారే వైసీపీలో మ్రంత్రులు, ఎమ్మీలే్యలు, ఎ్రంపీల పేరులు గురుతి్రండవు. ఒక్క రఘురామకృష్ణ్రం రాజు గారు మాత్మే గురుతి్రంట్రు. ఎ్రందుక్రంటే ఏ సమస్య వచిచిన్ శ్రీ సజ్జల రామకృషా్ణరెడిడి గారే 
మీడియ్ మ్రందుకు వసాతిరు. రెవెన్్య లోట్ ఉ్రందన్ని, ఎయిడెడ్ స్్కళలు గురి్రంచి మాట్లుడాలన్ని, రోడలు మీద గు్రంతలు ఉన్నియన్ని ప్రతి శాఖకు ఆయనే మాట్లుడుతారు. ప్రతి దానికీ మీడియ్ మ్రందుకు వసాతిరు. రెవెన్్య లోట్ ఉ్రందన్ని, ఎయిడెడ్ స్్కళలు గురి్రంచి మాట్లుడాలన్ని, రోడలు మీద గు్రంతలు ఉన్నియన్ని ప్రతి శాఖకు ఆయనే మాట్లుడుతారు. ప్రతి దానికీ 
ఆయన మ్రందుకు వసుతి్రంటే ప్రజలకు మ్రంత్రుల పేరులు ఎ్రందుకు గురుతికు వసాతియి. వైసీపీ పాలన ఎ్రంత అసతివ్యసతి్రంగా ఉ్రందో చప్పడానిక్ ఇద్ చాలు. ఇల్రంటి పరిసిథాతి మారాలని నేన్ ఆయన మ్రందుకు వసుతి్రంటే ప్రజలకు మ్రంత్రుల పేరులు ఎ్రందుకు గురుతికు వసాతియి. వైసీపీ పాలన ఎ్రంత అసతివ్యసతి్రంగా ఉ్రందో చప్పడానిక్ ఇద్ చాలు. ఇల్రంటి పరిసిథాతి మారాలని నేన్ 
క్రుకు్రంట్న్ని. వైసీపీలో శ్రీ బొతస్ గారు ఎదగాలని మనస్ఫూరితిగా క్రుకు్రంట్న్ని. విజయనగర్రం జిలలులో పార్టీక్ బలమైన కా్యడర్ ఉ్రంద్. పోరాట య్త్లో జోరు వానలో మీరు క్రుకు్రంట్న్ని. వైసీపీలో శ్రీ బొతస్ గారు ఎదగాలని మనస్ఫూరితిగా క్రుకు్రంట్న్ని. విజయనగర్రం జిలలులో పార్టీక్ బలమైన కా్యడర్ ఉ్రంద్. పోరాట య్త్లో జోరు వానలో మీరు 
చూపన తెగువ మారు్పని స్చిసతి్రంద్. జిలలులో బలమైన మారు్పన్ క్రుకునే ప్రజలు ఉన్నిరు. దానిని మ్రందుకు తీసుకువెళ్లు న్యకులే లేరు. అల అని విజయనగర్రం జిలలుకు తెగి్రంప్ చూపన తెగువ మారు్పని స్చిసతి్రంద్. జిలలులో బలమైన మారు్పన్ క్రుకునే ప్రజలు ఉన్నిరు. దానిని మ్రందుకు తీసుకువెళ్లు న్యకులే లేరు. అల అని విజయనగర్రం జిలలుకు తెగి్రంప్ 
లేదా అ్రంటే ఉ్రంద్. ఉమమీడి రాష్ట్రంలో అన్్యయ్రం జరిగితే ఓ బలమైన న్యకుడిని జిలలులో అడుగుపెటటీనివ్లేదు. అల్రంటి పరిసిథాతలు కావాలి. నిలబడే న్యకులు కావాలి. షుగర్ లేదా అ్రంటే ఉ్రంద్. ఉమమీడి రాష్ట్రంలో అన్్యయ్రం జరిగితే ఓ బలమైన న్యకుడిని జిలలులో అడుగుపెటటీనివ్లేదు. అల్రంటి పరిసిథాతలు కావాలి. నిలబడే న్యకులు కావాలి. షుగర్ 
ఫ్్యకటీర్, నలిలుమరలు జూట్ ఫ్్యకటీర్ల గురి్రంచి బల్రంగా మాట్లుడే వారు మనకు కావాలి. నేన్ అదు్తాలు చేసాతినని చప్పన్. నిలబడతానని మాత్మే చబుతా. హెలీకాపటీర్ లో విజయనగర్రం ఫ్్యకటీర్, నలిలుమరలు జూట్ ఫ్్యకటీర్ల గురి్రంచి బల్రంగా మాట్లుడే వారు మనకు కావాలి. నేన్ అదు్తాలు చేసాతినని చప్పన్. నిలబడతానని మాత్మే చబుతా. హెలీకాపటీర్ లో విజయనగర్రం 
పోలీస్ గ్్రండ్ లో ద్గినప్్పడు పోలీస్ సమస్యలు గురుతికు వసాతియి. ఇప్్పడు మఖ్యమ్రంత్రిగా ఉనని వ్యక్తి రోడలు మీదకు వచిచినప్్పడు ఎన్ని హామీలు ఇచాచిరు. ఏట్ 6500 పోసుటీలు భర్తి పోలీస్ గ్్రండ్ లో ద్గినప్్పడు పోలీస్ సమస్యలు గురుతికు వసాతియి. ఇప్్పడు మఖ్యమ్రంత్రిగా ఉనని వ్యక్తి రోడలు మీదకు వచిచినప్్పడు ఎన్ని హామీలు ఇచాచిరు. ఏట్ 6500 పోసుటీలు భర్తి 
చేసాతిమన్నిరు. ప్రతి లక్ష జన్భాకు అత్య్రంత తకు్కవ పోలీసులు ఉనని రాషా్రాలోలు ఏపీ రె్రండో సాథాన్రంలో ఉ్రంద్. ప్రసుతిత్రం రాష్ట్రంలో 25 వేల పోలీస్ పోసుటీలు భర్తి చేయ్లిస్ ఉ్రంద్. ఏట్ చేసాతిమన్నిరు. ప్రతి లక్ష జన్భాకు అత్య్రంత తకు్కవ పోలీసులు ఉనని రాషా్రాలోలు ఏపీ రె్రండో సాథాన్రంలో ఉ్రంద్. ప్రసుతిత్రం రాష్ట్రంలో 25 వేల పోలీస్ పోసుటీలు భర్తి చేయ్లిస్ ఉ్రంద్. ఏట్ 
6500 పోసుటీలు ఇసాతిమని చప్ప, సెపెటీ్రంబర్ జాబ్ కా్యల్రండర్ లో 450 పోసుటీలు విడుదల చేశారు. వాటికీ ఈ రోజుకీ ద్కు్కలేదు. వయసు దాటిపోతే ఏ్రం చేసాతి్రం. ఉదో్యగాలు ఇవ్డ్రం 6500 పోసుటీలు ఇసాతిమని చప్ప, సెపెటీ్రంబర్ జాబ్ కా్యల్రండర్ లో 450 పోసుటీలు విడుదల చేశారు. వాటికీ ఈ రోజుకీ ద్కు్కలేదు. వయసు దాటిపోతే ఏ్రం చేసాతి్రం. ఉదో్యగాలు ఇవ్డ్రం 
అనేద్ ఒక నిర్రంతర ప్రక్రియల చేపట్టీలిస్న అ్రంశ్రం.అనేద్ ఒక నిర్రంతర ప్రక్రియల చేపట్టీలిస్న అ్రంశ్రం.
• సంపద సృష్టు లేక్ండా సంక్షేమం సాధ్మా?• సంపద సృష్టు లేక్ండా సంక్షేమం సాధ్మా?
అభివృద్ధి, స్రంక్షేమ్రం పక్కపక్కన ఉ్రండాలి. వైసీపీ మాత్్రం స్రంక్షేమ్రం ఇసేతి సరిపోత్రంద్ అన్కు్రంట్రంద్. మరి అభివృద్ధి ఎవరు చేసాతిరు. స్రంపద సృషిటీ్రంచకు్రండా స్రంక్షేమ్రం చేయలే్రం. అభివృద్ధి, స్రంక్షేమ్రం పక్కపక్కన ఉ్రండాలి. వైసీపీ మాత్్రం స్రంక్షేమ్రం ఇసేతి సరిపోత్రంద్ అన్కు్రంట్రంద్. మరి అభివృద్ధి ఎవరు చేసాతిరు. స్రంపద సృషిటీ్రంచకు్రండా స్రంక్షేమ్రం చేయలే్రం. 
స్రంపద సృషిటీ్రంచే వారిని విధ్్రంస్రం చేసిన్ స్రంపద సృషిటీ సాధ్యపడదు. వా్యపారసుతిలు, రాజకీయ కుట్్రంబ్ల మధ్యలోనే రాజకీయ్రం నడిసేతి పరిసిథాతలు ఇలగే ఉ్రంట్యి. ఇద్ మారాలి. స్రంపద సృషిటీ్రంచే వారిని విధ్్రంస్రం చేసిన్ స్రంపద సృషిటీ సాధ్యపడదు. వా్యపారసుతిలు, రాజకీయ కుట్్రంబ్ల మధ్యలోనే రాజకీయ్రం నడిసేతి పరిసిథాతలు ఇలగే ఉ్రంట్యి. ఇద్ మారాలి. 
మారాలి అ్రంటే మన్రం సామాజిక మాధా్యమాలోలు పోసుటీలు పెడితే సరిపోదు. రోడలు మీదకు రావాలి. సమస్యలు తెలుసుక్వడ్రం మన బ్ధ్యత.  గిదదాల్రులో శ్రీ వె్రంగయ్య న్యకుడు మారాలి అ్రంటే మన్రం సామాజిక మాధా్యమాలోలు పోసుటీలు పెడితే సరిపోదు. రోడలు మీదకు రావాలి. సమస్యలు తెలుసుక్వడ్రం మన బ్ధ్యత.  గిదదాల్రులో శ్రీ వె్రంగయ్య న్యకుడు 
చనిపోతే మా వాళ్లు చూసుకు్రంట్రులే అని నేన్ అన్క్లేదు. మావాడు చనిపోయ్డు అని భావి్రంచా. వెళ్లు నిలబడడ్రం న్ బ్ధ్యత అని భావి్రంచా. వైసీపీ న్యకులు దాడులు చేసేతి వారిక్ చనిపోతే మా వాళ్లు చూసుకు్రంట్రులే అని నేన్ అన్క్లేదు. మావాడు చనిపోయ్డు అని భావి్రంచా. వెళ్లు నిలబడడ్రం న్ బ్ధ్యత అని భావి్రంచా. వైసీపీ న్యకులు దాడులు చేసేతి వారిక్ 
ఒక్కటే చబుతన్ని 2024 న్్రంచి వచేచి ఐదు సార్త్రిక ఎనినికలోలు మాత పోరాట్నిక్ సిదధిమైతేనే మీరు మా వాళలున్ బెద్రి్రంచ్రండి. క్టలోలుక్ తీసుకువెళ్తిరో, ఎక్కడకు తీసుకువెళ్తిరో మీ ఒక్కటే చబుతన్ని 2024 న్్రంచి వచేచి ఐదు సార్త్రిక ఎనినికలోలు మాత పోరాట్నిక్ సిదధిమైతేనే మీరు మా వాళలున్ బెద్రి్రంచ్రండి. క్టలోలుక్ తీసుకువెళ్తిరో, ఎక్కడకు తీసుకువెళ్తిరో మీ 
ఇషటీ్రం. మేమ ఎ్రంత సామరస్య్రంగా ఉ్రంట్మో. మమమీలిని మేమ రక్్రంచుకునే వ్యవహార్రంలో కూడా శ్రీ అ్రంబేద్కర్ గారు రాజా్య్రంగ్రంలో ఇచిచిన హకు్కన్ వినియోగి్రంచుకు్రంట్్రం. మీరు ఇషటీ్రం. మేమ ఎ్రంత సామరస్య్రంగా ఉ్రంట్మో. మమమీలిని మేమ రక్్రంచుకునే వ్యవహార్రంలో కూడా శ్రీ అ్రంబేద్కర్ గారు రాజా్య్రంగ్రంలో ఇచిచిన హకు్కన్ వినియోగి్రంచుకు్రంట్్రం. మీరు 
వెయి్య మ్రంద్ వసేతి మేమ లక్ష మ్రంద్ వసాతి్రం. జనసేన పార్టీని తిటేటీ వారు ఒక్కటే గురుతి పెట్టీక్వాలి. మీరు మాత 25 స్రంవతస్రాలు పోరాట్నిక్ సిదధి్రం కావాలి. మేమ యుదాధినిక్ సిదధి్రం వెయి్య మ్రంద్ వసేతి మేమ లక్ష మ్రంద్ వసాతి్రం. జనసేన పార్టీని తిటేటీ వారు ఒక్కటే గురుతి పెట్టీక్వాలి. మీరు మాత 25 స్రంవతస్రాలు పోరాట్నిక్ సిదధి్రం కావాలి. మేమ యుదాధినిక్ సిదధి్రం 
అయ్్య్రం. జాగ్రతతిగా మాట్లుడ్రండి. ఉతతిరా్రంధ్ర కమిటీల విషయ్నిక్ వసేతి ప్రతి నియోజకవర్గ క్రియ్శీలక కార్యకరతిలత ప్రతే్యక సమావేశాలు ఏరా్పట్ చేసి అ్రందర్ని కలుప్కుపోయే వారు, అయ్్య్రం. జాగ్రతతిగా మాట్లుడ్రండి. ఉతతిరా్రంధ్ర కమిటీల విషయ్నిక్ వసేతి ప్రతి నియోజకవర్గ క్రియ్శీలక కార్యకరతిలత ప్రతే్యక సమావేశాలు ఏరా్పట్ చేసి అ్రందర్ని కలుప్కుపోయే వారు, 
బ్ధ్యత తీసుకునే వారిని గురితి్రంచి కమిటీలోలు చోట్ ఇసాతిన్” అన్నిరు.బ్ధ్యత తీసుకునే వారిని గురితి్రంచి కమిటీలోలు చోట్ ఇసాతిన్” అన్నిరు.
•• ఉతతురంధ్రను సంత జిలాలాగా చూస్క్ంట్ననని సీఎం ఎకకుడ?: శ్రీ న్దండలా మనోహర్ ఉతతురంధ్రను సంత జిలాలాగా చూస్క్ంట్ననని సీఎం ఎకకుడ?: శ్రీ న్దండలా మనోహర్
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమీన్ శ్రీ న్ద్రండలు మన్హర్ గారు మాట్లుడుతూ “ఉతతిరా్రంధ్రన్ స్రంత జిలలుగా చూసుకు్రంట్నని హామీ ఇచిచిన మఖ్యమ్రంత్రి ఆ హామీని పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమీన్ శ్రీ న్ద్రండలు మన్హర్ గారు మాట్లుడుతూ “ఉతతిరా్రంధ్రన్ స్రంత జిలలుగా చూసుకు్రంట్నని హామీ ఇచిచిన మఖ్యమ్రంత్రి ఆ హామీని 
నిలబెట్టీక్లేకపోయ్రు. ఉతతిరా్రంధ్ర న్్రంచి వలసలు ఆపారా? యువతకు ఉదో్యగాలు ఇచాచిరా? రోడులు బ్గు చేశారా? కాలేజీలు కట్టీరా? గిరిజన్ల క్స్రం ఏమైన్ చేశారా? విభజన నిలబెట్టీక్లేకపోయ్రు. ఉతతిరా్రంధ్ర న్్రంచి వలసలు ఆపారా? యువతకు ఉదో్యగాలు ఇచాచిరా? రోడులు బ్గు చేశారా? కాలేజీలు కట్టీరా? గిరిజన్ల క్స్రం ఏమైన్ చేశారా? విభజన 
హామీగా ఇచిచిన ట్రైబల్ యూనివరిస్టీ ఏమైపోయి్రందో ఎవ్రికీ తెలియదు. మరి ఉతతిరా్రంధ్రకు వైసీపీ ప్రభుత్్రం చేసి్రంద్ ఏ్రంటి? జనసేన కార్యకరతిలుగా వీటనిని్రంటినీ ప్రజల మ్రందు హామీగా ఇచిచిన ట్రైబల్ యూనివరిస్టీ ఏమైపోయి్రందో ఎవ్రికీ తెలియదు. మరి ఉతతిరా్రంధ్రకు వైసీపీ ప్రభుత్్రం చేసి్రంద్ ఏ్రంటి? జనసేన కార్యకరతిలుగా వీటనిని్రంటినీ ప్రజల మ్రందు 
తీసుకువెళ్లులి. కేవల్రం సషల్ మీడియ్క్ పరిమిత్రం అయితే సరిపోదు. ఉతతిరా్రంధ్ర అభివృద్దా క్స్రం మన దగ్గర ప్రణాళ్కలు ఉన్నియి. జనసేన శ్రేణులు ఎక్కడా వెనకడుగు వేయొదుదా. తీసుకువెళ్లులి. కేవల్రం సషల్ మీడియ్క్ పరిమిత్రం అయితే సరిపోదు. ఉతతిరా్రంధ్ర అభివృద్దా క్స్రం మన దగ్గర ప్రణాళ్కలు ఉన్నియి. జనసేన శ్రేణులు ఎక్కడా వెనకడుగు వేయొదుదా. 
ప్రతి గ్రామ్రంలో మన జ్రండా ఎగరాలి. ఉమమీడిగా కృషి చేసేతినే పార్టీ బలపడుత్రంద్” అన్నిరు.ప్రతి గ్రామ్రంలో మన జ్రండా ఎగరాలి. ఉమమీడిగా కృషి చేసేతినే పార్టీ బలపడుత్రంద్” అన్నిరు.
• మృతి చ్రంద్న జనసైనికుడి కుట్్రంబ్నిక్ ఆరిథాక సాయ్రం• మృతి చ్రంద్న జనసైనికుడి కుట్్రంబ్నిక్ ఆరిథాక సాయ్రం
ప్రమాదవశాతతి రోడుడి ప్రమాద్రంలో మృతి చ్రంద్న జనసేన క్రియ్శీలక కార్యకరతి శ్రీ సి్రంకా ప్రశా్రంత్ కుట్్రంబ్నిక్ రూ. 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చకు్క అ్రందచేశారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో ప్రమాదవశాతతి రోడుడి ప్రమాద్రంలో మృతి చ్రంద్న జనసేన క్రియ్శీలక కార్యకరతి శ్రీ సి్రంకా ప్రశా్రంత్ కుట్్రంబ్నిక్ రూ. 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చకు్క అ్రందచేశారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో 
ప్రధాన కార్యదరుశులు శ్రీ తమిమీరెడిడి శవశ్రంకర్, శ్రీ బొలిశెటిటీ సత్యన్రాయణ, శ్రీమతి పాలవలస యశసి్, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ క్న తాతారావు, పార్టీ న్యకులు శ్రీ గిరడా అప్పలసా్మి, ప్రధాన కార్యదరుశులు శ్రీ తమిమీరెడిడి శవశ్రంకర్, శ్రీ బొలిశెటిటీ సత్యన్రాయణ, శ్రీమతి పాలవలస యశసి్, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ క్న తాతారావు, పార్టీ న్యకులు శ్రీ గిరడా అప్పలసా్మి, 
శ్రీ వ్రంపూరు గ్రంగులయ్య, శ్రీ గడసాల అపా్పరావు తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.శ్రీ వ్రంపూరు గ్రంగులయ్య, శ్రీ గడసాల అపా్పరావు తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్్స్ వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789
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బుధవారం, 03 నవంబర్ 2021

కంసుడిత పోరాటం చేసుతున్న జనసేన
నవంబర్-డిసంబర్ మాసాలోలా రూ. 4 వేల కోటలా గంజాయి పంట బయటక్ రబోతంది
• ఏపీ పోలీస్ క్ పవర్ ఇస్తు 48 గంటలోలా గంజాయి ముఠాలను కటటుడి చేసి చూప్తారు
• వైసీపీ దగ్గర రషా్రాన్ని అప్పిల నుంచి బయటక్ తెచేచి ప్రణాళికలు లేవు
• ఏఓబీలో గంజాయి సాగు మ్ద మాత్రం పటటుంది
• రహదార ఉద్మం మాదిర గంజాయి రవాణాపై ఉద్మిదా్దం
• అప్పిలోలా ఉందన్ సీటుల్ పాలాంట్ అమే్మసాతుమంటన్నిరు.. అప్పిలోలా ఉనని రషా్రాన్ని ఏం చేసాతురు
• విశాఖ అర్బన్ న్యోజకవర్గ కార్కరతుల సమావేశంలో జనస్న అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్
ఆ్రంధ్రా ఒడిశా బోరడిర్ లో అక్రమ్రంగా సాగవుతనని గ్రంజాయి తటలు ధ్్రంస్రం చేసే్రందుకు వైసీపీ 
ప్రభుత్్రం మ్రందుకు రావాలనీ, అ్రందుకు అవసర్రం అయితే అఖిపక్ష్రం సాయ్రం తీసుక్వాలని జనసేన 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్పషటీ్రం చేశారు. నవ్రంబర్ – డిసె్రంబర్ మాసాలోలు రూ. 4 వేల క్టలు 
గ్రంజాయి ఎగుమతి అవబోత్రంద్. 
వైసీపీ వాళ్లు ర్రండి.. జనసేనన్ పలవ్రండి.. మీ బెసెటీస్టీ ఫ్్రండ్ టీడీపీనీ, సీపీఐ, సీపీఎ్రంలన్ పలవ్రండి... అ్రంతా 
కలసికట్టీగా రూ. 4 వేల క్టలు గ్రంజాయి తటలు న్శన్రం చేదాదా్రం అని పలుప్నిచాచిరు. అఖిలపక్షానిని 
తీసుకువెళలుమ అని పాలక పక్ష్రం అ్రంటే... ఎ్రందుకు తీసుకువెళలురో వైసీపీ న్యకులు ప్రజలకు చపా్పలని 
అన్నిరు. సమవార్రం సాయ్రంత్్రం విశాఖ అరబాన్ నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు, కార్యకరతిలత సమావేశ్రం అయ్్యరు. జీవీఎ్రంసీ పరిధలో ఉనని సమస్యలన్ తెలుసుకున్నిరు. అన్రంతర్రం కార్యరతిలన్ 
ఉదేదాశ్రంచి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ “ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రానిని అప్్పల న్్రంచి బయటకు తీసుకువచేచి ప్రణాళ్కలు అయితే వైసీపీ ప్రభుత్్రం వదదా లేవు. 
గ్రంజాయి సాగు మీద మాత్్రం పట్టీ ఉ్రంద్. మాట్లుడితే మొనని వైసీపీ బ్బుల్రంతా న్ మీద పడిపోయ్రు. ఉమమీడి రాష్ట్రం ఉననిప్పటి న్్రంచి గ్రంజాయి అక్రమ రవాణా జరుగుత్రంద్. అయితే గ్రంజాయిని 
అరికటేటీ్రందుకు వైసీపీ సరా్కరు ల అ్రండ్ ఆరడిర్ న్ ఉపయోగి్రంచడ్రం లేదు. జనసైనికులిని చావగొటటీడానిక్ ఉపయోగి్రంచే ల అ్రండ్ ఆరడిర్ ఏఓబీలో గ్రంజాయి సాగున్ అరికటటీడ్రం మీద ఉపయోగి్రంచడ్రం 
లేదు. రోడుడికు గు్రంత ఉ్రందని మాట్లుడితే కేసులు పెడతారు. ఆ్రంధ్రా ఒడిశా బోరడిర్ లో గ్రంజాయి ఎవరు సాగు చేసుతిన్నిరు. రిమోట్ సెనిస్్రంగ్ విధాన్రం వాడ్రండి. శాటిలైట్లు వాడ్రండి. ఫోటలు తీయ్రండి. 
సాగు చేసే వారి మఖాలు కూడా తెలుసాతియి. ప్రభుత్్రంలో ఉనని వారు చయ్యలేక కాదు వారిక్ చయ్్యలనని మనసు లేదు. అ్రందుకే ఆ సాగులో మీకు వాట్లున్నియనని స్రందేహాలు కలుగుతన్నియి.
దేశానిని కుద్పేసతి్రంద.
నవ్రంబర్- డిసె్రంబర్ మాసాలోలు రూ. 4 వేల క్టలు గ్రంజాయి రవాణా జరగబోత్రంద్. దానిని ఎల ధ్్రంస్రం చేయ్లో మీకు చేతకాకపోతే మా జనసైనికులిని తీసుకువెళలు్రండి చేసి చూప్తారు. గ్రంజాయి 
అక్రమ రవాణా అ్రంశ్రం దేశ్రం మొతాతినిని కుద్పేసతి్రంద్. రహదారుల ఉద్యమానిని ఎల అయితే జాతీయ సాథాయిక్ తీసుకువెళ్లుమో, గ్రంజాయి వ్యతిరేక ఉద్యమానిని కూడా అలగే మ్రందుకు తీసుకువెళ్దా్రం. 
గ్రంజాయి సాగు ఫోటలు తీయ్రండి. రవాణా చేసుతినని వారి ఫోటలు తీయ్రండి. తెల్రంగాణ, ఆ్రంధ్ర, మహారాష్ట, మధ్యప్రదేశ్ న్్రంచి ఢిలీలు పోలీసుల వరకు వాటిని ఎల ప్రంపాలో ఆలోచన చేదాదా్రం. 48 
గ్రంటలు ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులకు అవకాశ్రం ఇసేతి గ్రంజాయి సాగున్ కట్టీద్టటీ్రం చేయకపోతే అడగ్రండి. బూతలు తిటిటీన వారి మీద పెటేటీ దృషిటీ గ్రంజాయి సాగు మీద పెడితే బ్గు్రంట్్రంద్. వైసీపీ 
న్యకులకు ఒకటే చబుతన్ని్రం మీరు మాకు శత్రువులు కాదు ప్రత్యరుధిలు మాత్మే. సమస్యలపై మాత్మే మా పోరాట్రం.
* ఎ్రంపీలు కా్రంట్రాకుటీలు అడుకు్క్రంట్న్నిరు
విశాఖ సీటీల్ పాలు్రంట్ న్ రూ. 20 వేల క్టలు అప్్ప ఉ్రంద్ నడపలేమ్రంట్న్నిరు.. మరి ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ క్ రూ. 6 లక్షల క్టలు అప్్ప ఉ్రంద్ దానిని అమేమీసాతిరా? వైసీపీ ప్రభుత్ ఆరిధిక విధాన్రం అప్్ప చేసి 
పప్్ప కూడుల ఉ్రంద్. రాష్ట్రంలో స్రంక్షేమ పథకాలు ఉ్రండాలి. అభివృద్ధి ఉ్రండాలి. అలగే ప్రభుత్ ర్రంగ పరిశ్రమలు నడవాలి. అభివృద్ధిని చ్రంపేసి ప్రజలిని సమరులిని చేసాతిరా? చేతిక్ నవరతని 
ఉ్రంగరాలు తొడిగి అభివృద్ధిని వద్లేశారు. యువతకు ఉదో్యగాలు ఎక్కడి న్్రంచి వసాతియి. విశాఖ సీటీల్ పాలు్రంట్ వ్యవహార్రంలో మీరు తప్ప్రంచుక్వడ్రం కుదరదు. తప్ప్రంచుక్కు్రండా చూసే బ్ధ్యత 
జనసేన పార్టీ తీసుకు్రంట్్రంద్. రె్రండేళలు సమయ్రం ఉ్రంద్ మీరెల తప్ప్రంచుకు్రంట్రో చూసాతి్రం. జీవీఎ్రంసీ పరిధలోని వైసీపీ కారో్పరేటరలున్ జనసేన కారో్పరేటరులు నిలదీయ్రండి. సీటీల్ పాలు్రంట్ ఆపకు్రండా 
కారో్పరేషన్లు మాట్లుడే హకు్క లేదని చప్ప్రండి. అసలు సీటీల్ పాలు్రంట్ తీసేయడానిక్ కారణ్రం మీరు కాదా? పోస్కన్ రాషా్రానిక్ పలిచి్రంద్ మీరు కాదా? ప్రధాన మ్రంత్రి గారిక్ మన సమస్యన్ స్పషటీ్రంగా 
చపా్పలి. వివరి్రంచాలిస్న ఎ్రంపీలు కూరుచిని కా్రంట్రాకుటీలు అడుకు్క్రంట్్రంటే ఏ్రం చేయ్లి. రాష్ట శ్రేయసుస్ క్రుకునే ఎ్రంపీలు రావాలి. మీరే దా్రాలు తెరిచారు. డ్రెడి్జ్రంగ్ కారో్పరేషన్ అ్రంశ్రంలో అ్రంతా 
కలసికట్టీగా గొ్రంతెతితితేనే కదా న్టి రాష్ట ప్రభుత్్రం కే్రంద్్రం దృషిటీక్ తీసుకువెళ్లు సమస్య పరిష్కరి్రంచగలిగి్రంద్. మాట్లుడితే నన్ని తిడితే సరిపోదు. నన్ని బ్ధ్యత తీసుక్మ్రంటే మీరే్రం చేసాతిరు. పదవులు 
మీకు బ్ధ్యతలు మాకా? మీరనీని మానేసి ఏఓబీలో గ్రంజాయి సాగు చేసుకు్రంట్రా? ప్రజలకు సుఖవ్రంతమైన జీవిత్రం ఇసాతి్రం చతతిన్ ఊడుసాతి్రం అని చతతి మీద పన్నిలు వేసాతిరా?
పీడితల పక్షాన మాట్లుడతా్రం
మన మ్రందు రె్రండు స్రంవతస్రాల మూడు నలల కాల్రం ఉ్రంద్. మత్యకారులకు అ్రండగా నిలబడాలి. వారి నతితిన 217 జీవో తీసుకువచాచిరు. జీవో ఎ్రందుకు పెట్టీరో వైసీపీ న్యకులకు తెలియదు. 
కారణ్రం చప్పమ్రంటే ఏ్రం మాట్లుడుతన్నివ్ అ్రంట్రు. ఇ్రంకా మాట్లుడితే బూతలు తిటిటీపోసాతిరు. మన్రం మాత్్రం సమస్య మీదే మాట్లుడుదా్రం. జీవో 217 గురి్రంచి తెలుసుక్్రండి. మతస్్యకారులు 
పాడుకునే చేపలు బయటవారిని తీసుకు వచిచి పాడి్రంచి వారి జీవితాలు బదదాలు కొడుతన్నిరు. ఆన్డు భవన నిరామీణ కారిమీకుల క్స్రం విశాఖ రావాలిస్ వచిచి్రంద్. ప్రభుత్్రం వచాచిక ఇసుక కా్ర్లు 
దోచేశారు. టీడీపీ హయ్్రంలోన్ తప్్పలు జరిగాయి. మీరు వచిచి పాలసీలు మారాచిలి. మీరు ఇచేచి వరకు భవన నిరామీణ కారిమీకులు ఎల బతకుతారు. ఒక్క పాలసీ ఆలశ్య్రం చేయడ్రం వలలు 30 మ్రంద్క్ 
పైగా చనిపోయ్రు. అ్రందుకే న్డు భవన నిరామీణ కారిమీకులకు అ్రండగా నిలబడాడి్రం. జనసేన గొ్రంత ఎప్్పడూ పీడితల పక్షాన నిలబడుత్రంద్. ఎలీ్జ పాలిమర్స్ గా్యస్ లీక్ బ్ధాకరమైన స్రంఘటన. 
ఆన్డు విషవాయువులు ఉన్ని జనసేన న్యకులు, ఆడపడుచులు బ్ధతలకు అ్రండగా నిలబడాడిరు. విశాఖలో విపర్తమైన కాలుష్య్రం ఉ్రంద్. అభివృద్ధి ప్రకృతి న్శన్రంతనే ఉ్రంట్్రంద్. కూరుచినని 
కూర్చిలు కావాలన్ని పచచిని చట్టీని కూలేచియ్లి. దానిని ఆపలేకపోయిన్ కూలిచిన చట్టీ సాథాన్రంలో పద్ చట్లు న్ట్లి. పరిశ్రమలు ఉ్రండాలి. అల అని భావితరాలకు డబుబాలు ఆసుతిలత పాట్ కాలుష్య 
రహిత వాతావరణ్రం కూడా ఇవా్లిగా? అ్రందుకే జనసేన పార్టీ పరా్యవరణానిని పరిరక్్రంచే అభివృద్ధి ప్రసాథాన్నిని సిదాధి్రంత్రంగా చేసుకు్రంద్. దాని క్సమే పోరాట్రం చేదాదా్రం. అ్రందులో ఎకు్కవ మ్రంద్ని 
భాగసా్మలిని చేదాదా్రం. జనసేన ఎప్్పడు గొ్రంతెతితిన్ పీడితల పక్షాన గొ్రంతెతతిత్రంద్. అన్్యయ్రం జరగుతనని వారి పక్షాన గొ్రంతెతతిత్రంద్. ఆడపడుచుల యోగక్షేమాల క్స్రం గొ్రంతెతతిత్రంద్.
జనసేన క్రంసుడిని ఎదుర్క్రంట్రంద్
ఎమ్మీలే్యలు, ఎ్రంపీలన్ సాధ్రంచుక్కున్ని మనకు ప్రజా బల్రం ఉ్రంద్. ఎనిని వేల మైళలు ప్రయ్ణ్రం అయిన్ ఒక్క అడుగుత ప్రార్రంభ్రం అవుత్రంద్. జనసేన పార్టీ మూడడుగులత మొదలు పెటిటీ్రంద్. ఏడు 
స్రంవతస్రాల క్రిత్రం పార్టీ పెటిటీనప్్పడు డబుబా లేకు్రండా రాజకీయ్రం ఎల చేసాతిరు? వేల క్ట్లు కావాలి. ఇల్రంటి స్రందేహాల మధ్య ఏడేళ్లు నడపగలిగామ్రంటే ఆడపడుచులు, జనసైనికుల కృషే. నేన్ వేల 
క్ట్లు నమమీకుని రాలేదు. మీరున్నిరనని ధైర్య్రంతనే వచాచిన్. నేన్ మీకు ధైర్య్రం అయితే మీరు న్కు ధైర్య్రం. జరమీనీ విడిపోయినప్్పడు కొ్రందరు యువకులు గోడబదదాలవా్లని క్రుకున్నిరు. వారి 
మాటలకే అద్ బదదాలయి్య్రంద్. మనక్ బల్రం లేదన్కు్రంట్్రం. మన్రం అన్కుననిద్ జరుగుత్రంద్. తితీలు తపాన్ సమయ్రంలో యువకులు 25 కేజీల బియ్య్రం కాదు భవిష్యతతి కావాలి అని అడిగారు. నేన్ 
మిమమీలిని వాడుకుని ఎదగడానిక్ రాలేదు.. నన్ని వాడుకుని మీరు ఎదగ్రండి. వీర మహిళలు లేకపోతే జనసేన లేదు. మ్రంత్రి గారి కూతరు నిలబడిన నియోజకవర్గ్రంలో బల్రంగా నిలబడిన మా చలేలు 
మాకు ఆదరశు్రం. జనసేన ఏ్రం చేసుతి్రంద్ అనని వారిక్ 1209 సర్ప్రంచులు, 4456 వారుడి మ్్రంబరులు, 180 ఎ్రంపీటీసీలు, 2 జడీ్పటీసీలు, విశాఖలో మగు్గరు కారో్పరేటరులు సాధ్రంచా్రం అని చబుదా్రం. ఇద్ 
చినని ప్రయ్ణమే కానీ చాల బలమైన ప్రయ్ణ్రం. దశాబ్దాల చరిత్ ఉనని తెలుగుదేశ్రం పార్టీ వైసీపీ దబబాకు విలవిలలుడిపోత్రంద్. ఏడు స్రంవతస్రాల వయసునని జనసేన క్రంసుడిని ఎదుర్క్రంట్రంద్. 
దాడులు చేసాతి్రం.. నలిపేసాతి్రం అ్రంటే చూస్తి ఊరుక్్రం తిప్ప కొడతా్రం. విశాఖపటని్రంలో 98 డివిజన్లు ఉ్రంటే 54 సాథాన్లోలు జనసేన పోటీ చేసి్రంద్. అ్రందులో 11 సాథాన్లోలు రె్రండో సాథాన్రంలో ఉన్ని్రం అద్ 
మరిచిపోవదుదా. మీరు అధకార య్రంత్్రంగానిని విచచిలవిడిగా వాడుకున్ని బల్రంగా నిలబడి మగు్గరు గెలిచా్రం. ఆ మగు్గరు మూడు వ్రందల మ్రంద్త సమాస్రం. ఏదో ఒక రోజు వైసీపీ అవినీతి గోడన్ 
జనసేనే బదదాలు కొడుత్రంద్. అయితే సమస్య వచిచినప్్పడు ఎవ్రూ పారిపోవదుదా.
ఉతతిరా్రంధ్ర జిలలులు కీలక్రం
ఒక్క వాటస్ప్ మ్సేజ్ త రె్రండు లక్షల మ్రంద్ రోడలు మీదకు వచేచి్రంత అభిమాన్రం ఉ్రంద్. విశాఖలో 54 సాథాన్లోలు పోటీ చేసేతి 11 సాథాన్లోలు రె్రండో సాథాన్రంలో ఉన్నిరు. మీకు ఓట్ వేసిన ప్రతి ఒక్కర్కీ మీరు 
కారో్పరేటరే. గెలిచిన వారిత కలసి పోరాట్రం చేయ్రండి. గాజువాకలో ఓట్ వేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ నేన్ ఎమ్మీలే్యనే మనకు ఓట్ వేసిన వారి క్స్రం మన్రం నిలబడుదా్రం. వైసీపీక్ 151 సీట్లు వచాచియ్రంటే 
అ్రందులో చివరి ఒకటి తీసేసేతి 15. ఒకప్్పడు రె్రండు సీట్లు ఉనని బీజీపీక్ 318 పైచిలుకు వచిచినట్టీ భవిష్యతతిలో మీ సాథాన్రంలో మేమ్రంట్్రం. ఆ సమయ్రం ఎ్రంత అనేద్ కాలమే నిర్ణయిసుతి్రంద్. విశాఖ 
కారో్పరేటరలు్రంతా కూరుచిని 98 వారుడిలకు బలమైన కమిటీ వేయ్రండి. వారిని ఇక్కడునని న్యకులత కలప్రండి. ఒక గ్రూప్ పెటిటీ గెలిచిన అభ్యరుధిలన్ అన్స్రంధాని్రంచ్రండి. మన వాళలుకు కలుప్కుని 
సమస్యల మీద పోరాట్రం చేయ్రండి. ఎనినికల సమయ్రంలో ఆయ్రామ్ గయ్రామ్ లు చాల మ్రంద్ వసాతిరు.. అయితే కమిట్ మ్్రంట్ ఉనని న్యకులు అవసర్రం” అన్నిరు.
• జనసేన జాతీయ సాథాయి పార్టీగా ఎద్గేల కృషి చేయ్లి: శ్రీ న్ద్రండలు మన్హర్
ీఏసీ చైరమీన్ శ్రీ న్ద్రండలు మన్హర్ గారు మాట్లుడుతూ.. “యువరకాతినిని భావితరాలకు ఉపయోగపడేల చేయ్లనని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆకా్రంక్షకు రూప్రం విశాఖలో కారో్పరేటరలు విజయ్రం. అదే స్ఫూరితి 
మీ అ్రందరిలో కనబడాలి. జనసేన పార్టీ ప్రసాథాన్రంలో ఏ ఒక్క జనసైనికుడికీ అన్్యయ్రం జరగదు. రాన్నని రోజులోలు మన్రం పోరాట్రం చేయ్లిస్న అ్రంశాలు చాల ఉన్నియి. పెరిగిన విదు్యత్ చార్్జలు 
గురి్రంచి త్రలో పోరాడబోతన్ని్రం. చతతిపన్ని తద్తర సమస్యలపైన్ పోరాట్రం చేదాదా్రం. ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పార్టీ ఏ విధ్రంగా నిలబడుత్రంద్ అనేద్ ప్రతి ఒక్కరు అరధి్రం చేసుక్వాలి. మన్రం 
ప్రజలోలు ఉ్రండాలి. ప్రజల దగ్గరకు వెళ్లు సమస్యలపై పోరాడాలి.. ఆర్టీఐ దా్రా ప్రభుతా్నిని నిలదీయ్రండి. డివిజన్ సాథాయిలో ఉద్యమి్రంచ్రండి. 151 మ్రంద్ ఎమ్మీలే్యలు గెలిచారు మ్రంచిగా పాలి్రంచమ్రంటే 
ఆరు నలలకే రకరకాల ఇబబా్రందులు తెచాచిరు. ఇసుక కొరత తెచిచినప్్పడు మీర్రంతా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిత నడిచారు. నిననిటి సభత చరిత్ సృషిటీ్రంచా్రం. సామాజిక మాధ్యమాలన్ సాథానిక సమస్యల 
పరిషా్కరానిక్, పార్టీ కార్యక్రమాలు వివరి్రంచడానికే వినియోగి్రంచ్రండి. రహదారులపై డిజిటల్ కా్య్రంపెయిన్ అదు్త్రంగా నిర్హి్రంచా్రం. మీరు ధైర్య్రంగా నిలబడ్రండి. మీకు ఇవా్లిస్న న్యకత్్రం శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇసాతిరు. రాబోయే రోజులోలు మన్రం జాతీయ సాథాయి పార్టీగా ఎద్గే్రందుకు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయ్ల”న్నిరు. పార్టీ పొలిట్ బూ్యరో సభు్యలు శ్రీ అర్్రం ఖాన్, ప్రధాన కార్యదరుశులు శ్రీ 
తమిమీరెడిడి శవశ్రంకర్, శ్రీ బొలిశెటిటీ సత్యన్రాయణ, శ్రీమతి పాలవలస యశసి్ని, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ క్న తాతారావు, రాష్ట కార్యదరుశులు శ్రీ గడసాల అపా్పరావు, శ్రీ బోడపాటి శవదత్, శ్రీమతి అ్రంగా 
దురా్గప్రశా్రంతి, పార్టీ న్యకులు శ్రీ స్రందీప్ ప్రంచకరలు, శ్రీమతి పసుప్లేటి ఉషాక్రణ్, శ్రీ దలిలు గోవి్రందరెడిడి, శ్రీ పీతల మూరితి య్దవ్, శ్రీమతి బీశెటిటీ వస్రంత లక్ష్మి తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్్స్ వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాలోలా ఉండే సామాన్ జనసైనుక్డు చేస్ కార్క్రమాలను సైతం 
బాహ్ప్రపంచాన్కి తెల్యజేయడాన్కి మరయు వార గళ్న్ని విన్ప్ంచడాన్కి మ్ ముందుక్ 
వచిచింది శతఘ్ని న్్స్. కావున మ్ అందరూ జనసైన్క్లు చేస్ కార్క్రమాలను మా వాటస్ప్ 
నంబర్ క్ పంప్ంచండి. మ్రు పంప్ంచే కార్క్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరయు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురంచడం జరుగుతంది.

మా వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

పిచచెక్కి మాట్లాడుతున్న మంత్రులును 
ఎర్రగడ్డలో చేర్పంచాలి

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకు్కన్ ప్రైవేట్పర్రం చయొ్యదదాని నిర్హి్రంచిన 
సభలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ క్ వచిచిన లక్షలద్ మ్రంద్ ప్రజా మదదాత 
చూసి వైఎస్ఆరిస్ప న్యకులకు మై్రండ్ బ్లుక్ అయి వెన్నిలో వణుకు 
ప్టిటీ ఇషాటీన్సార్రం మాట్లుడుతన్నిరు. విశాఖ ఉకు్కన్ ప్రైవేట్పర్రం 
చేయొదదాని అఖిలపక్ష్రం ఏరా్పట్ చేయకపోతే సీఎ్రం శ్రీ జగన్మీహన్ 
రెడిడి ప్రైవేటీకరణకు మదదాత ఇచిచినటేలు. మ్రంత్రి కొడాలి న్ని గత్రంలో 
ఉతతిరకుమారుడి లగా ప్రగల్లు పలికారు, విశాఖ ఉకు్క ఉద్యమానిని 
మ్రందు్రండి నడిపసాతి్రం అన్నిరు నేడు మాట తపా్పరు. వైఎస్ఆరిస్పక్ 
ప్రజలోలు ఆదరణ తగి్గపోయి్రంద్ ఈ పార్టీ వె్రంటిలేటర్ మీదక్ 
వెళ్ళిపోయి్రంద్ రాబోయే ఎనినికలోలు ఘోర పరాభవ్రం తధ్య్రం. పచచిక్్క 
మాట్లుడుతనని మ్రంత్రులున్ ఎర్రగడడి పచాచిసుపత్రి లో చేరి్ప్రంచాలి అని 
అన్నిరు. కృషా్ణ జిలలు, విజయవాడ, జనసేన రాష్ట అధకార ప్రతినిధ 
పోతిన మహేష్ ప్రెస్ న్ట్.

దగ్గరండి పొలం దున్నంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్: న్జీవీడు నియోజకవర్గ్రం చాట్రాయి మ్రండల్రం భూరగగుడె్రం రైత శ్రీమన్నిరాయణ 
పొల్రంలోక్ 3 స్రంవతస్రాలుగా రహదారి న్్రండి వెళలునీయని వైఎసాస్ర్స్పీ మ్రండల న్యకుల దౌర్జన్్యనిని 
అరాచకాలన్ నిరసిస్తి గత కొద్దా రోజులుగా జనసేన పోరాడుతనని విషయ్రం అ్రందరికీ తెలిసి్రందే… 
అయితే ఈరోజు మ్రంగళవార్రం చాట్రాయి మ్రండల్రం తాసిలదార్ CH. విశ్న్థరావు, సబ్ ఇనస్పెకటీర్ 
ప్రతాప్ రెడిడి ఆదేశాల మేరకు 
VRO సునీత, ఋఈ అమీన్, RI 
స్రూప, కానిసేటీబుల్ గిరిబ్బు 
పర్యవేక్షణలో రహదారి న్్రండి తీసుకెళ్లు 
పొల్రం దునిని్రంచడ్రం జరిగి్రంద్. ఈ 
కార్యక్రమ్రంలో జనసేనపార్టీ న్జివీడు 
నియోజకవర్గ్రం న్యకులు మర్దు, 
శవరామకృష్ణ, చాట్రాయి మ్రండల్రం 
న్యకులు తమమీల జగన్, ఆరెలిలు 
కృష్ణ, రైత వెలలు్రంక్ శ్రీమన్నిరాయణ, 
వెలలు్రంక్ రవి, వెలలు్రంక్ వె్రంకట 
సుబ్బారావు, వెలలు్రంక్ రామకృష్ణ 
తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

భూ కబ్జాదారలకు అమ్ముడు పోయిన తహసీల్దార్ ను వంటనే సస్పండ్ చేయాలి : 

జనసేన నాయకులు ధరా్న
శతఘ్ని న్్యస్: కారే్టినగర్రం మ్రండల్రంలో 
ప్రభుత్ భూమలు రోజురోజుకీ 
అన్్యక్్రంత్రం అవుతన్నియని జనసేన 
పార్టీ గ్రంగాధర నల్లురు నియోజకవర్గ్రం 
ఇ్రంచార్్జ డాకటీర్ యుగ్రంధర్ తీవ్రసాథాయిలో 
ధ్జమ్తాతిరు. కలిక్రి ఇ్రండులు సమీపాన 
ఏరా్పట్ చేసిన నిరసన దీక్షలో పాల్్గన్నిరు. 
ఈ స్రందర్్రంగా మాట్లుడుతూ R.K.V.B 

పేట గ్రామ ప్రంచాయతీలో దుష్య్రంత్ రెడిడి అనే వైసీపీ నేత సమీశాన్రం భూమిలో బోరు వేసుకుని అన్భవిసుతిన్నిరు, ఆయన సాథానిక సర్ప్రంచ్ 
భరతి మరియు ససైటీలో మఖ్య కార్యనిర్హణ అధకారి. వీరిక్ కూడా రేషన్ కారుడి సాథానిక తాసిలదార్ అమరే్రంద్ బ్బు 15/02/2020 
వ తేద్ మ్రంజూరు చేశారు. వీరిక్ ఓసీ క్ బదులు బీసీ సరిటీఫికెట్ మ్రంజూరు చేశారు. కుల మారి్పడి సరిటీఫికెట్ ఇవ్డానిక్ వారి వదదా ఎ్రంత 
తీసుకు్రంట్న్నిరని తీవ్రసాథాయిలో ధ్జమ్తాతిరు. సమీశాన భూమిని ఆక్రమి్రంచి అన్భవిసుతినని మరక నేత, రమేష్ రాజు అనే వైసిప నేత 
ప్రభుత్ సథాలనిని ఆక్రమి్రంచుకుని, ప్రభుత్ భూమిని ఆక్రమి్రంచుకొని అన్భవిసుతిన్నిడు ఎనినిమారులు ఎనిని మారులు అర్్జలు ఇచిచిన న్రు 
మ్దపకు్రండా సమస్యన్ పరిష్కరి్రంచకు్రండా కాలయ్పన చేస్తి వసుతినని అమరే్రంద్ బ్బున్ ససె్ప్రండ్ చేయ్లని జిలలు కలకటీర్ వారిని 
విజ్ఞపతి చేసుతిన్నిమని తెలిపారు. అన్భవజు్ఞడైన అధకారి అ్రంధకార్రంలో ఉ్రండట్రం ఈ మ్రండలనిక్ సిగు్గచేటని ఆవేదన వ్యకతి్రం చేశారు. 
మ్రండల అధ్యక్షులు శోభన్ బ్బు మాట్లుడుతూ న్ స్రంత గ్రామ్రం పాద్రి కుప్ప్రం అని చప్్పకునే ఉప మఖ్యమ్రంత్రి గ్రామ్రంలోని 20 
మ్రంద్ రైతలకు రైత భరోసా రాలేదని, జగన్మీహన్ రెడిడిక్ తన చరమీ్రం ఒలిచి చప్్పలు కుటేటీ ఇసాతిమని ఉతతిర ప్రగల్లు పలిక్న మ్రంత్రి, 
12 స్రంవతస్రాలు అహరినిశలు నీక్స్రం సర్స్్రం ధారబోసిన కార్యకరతిల చరమీ్రం ఒలిచి నీ కాళళి క్్రంద తొక్్క ఎద్గిన మీరు కార్యకరతిలకు 
ఉపయోగపడలేదు ప్రజలక్ ఏమి ఉపయోగపడతారని, కుట్్రంబ్నిక్ మాత్మే ఉపయోగ పడాడిరని ఎదేదావా చేశారు. రెవెన్్య పాలన 
గాడి తప్ప్రందని తెలియజేశారు. ప్రభుత్ సథాలల ఆక్రమిత సథాలల కు క్రంచ వెయ్యకపోతే తొ్రందరలో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసాతిమని 
హెచచిరి్రంచారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో మ్రండల గౌరవ అధ్యక్షులు భాన్ చ్రంద్ రెడిడి నియోజకవర్గ సమన్యకరతి రాఘవే్రంద్, జిలలు స్రంయుకతి 
కార్యదరిశు వె్రంకటేష్, మ్రండల కార్యదరిశు రాజేష్, అధకార ప్రతినిధ వె్రంకటేష్, పాలసమద్్రం మ్రండల అధ్యక్షులు లతీష్, మ్రండల న్యకులు 
సతీష్,రాకేష్ హేమాద్రి రెడిడి, వె్రంకటేష్, గోవి్రందు, గిరి, యువరాజ్ హర్ష్, అన్నిమలై, రాకేష్, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

విశాఖలో ద్వ్ంగురాలైన ఆరటిస్టి స్వప్న ను కలిసి, 
తనక్చిచెన మాటను నలబెట్టికున్న జనసేనాన

మ్నసిపాలిటీ ఎన్నకల నేపధ్ంలో జనసైనకుల ఆత్ముయ సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: జగ్గయ్యపేట మనిస్పాలిటీ ఎనినికలకు స్రంబ్రంధ్రంచి జగ్గయ్యపేట పటటీణ జనసైనికుల 
మరియు కార్యకరతిల ఆతీమీయ సమావేశ్రం నేడు ఏరా్పట్ చేయట్రం జరిగి్రంద్. ఈ కార్యక్రమ్రంలో ఎనినికల 
ప్రక్రియకు స్రంబ్రంధ్రంచి కార్యచరణ గురి్రంచి మరియు వారుడి వారిగా పోటీ చేసుతినని అభ్యరుథాల వివరాలన్ 
సేకరి్రంచడ్రం జరిగి్రంద్. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేనపార్టీ కృషా్ణ జిలలు స్రంయుకతి కార్యదరిశు ఈమని క్షోర్ 
కుమార్, సీనియర్ న్యకులు మతా్యల వె్రంకటశ్రీనివాసరావు, జగ్గయ్యపేట పటటీణ జనసేన న్యకులు, 
కార్యకరతిలు, బీజేపీ న్యకులు తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.
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