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జనసేన పార్టీ స్థాపించి ఏడు సింవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నిం. వేల కోట్లతో జనసేన పార్టీ స్థాపించి ఏడు సింవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నిం. వేల కోట్లతో 
కూడిన రకరకాల రాజకీయ సమూహాల మధ్య ఏడేళ్్ల నడపగలిగాను అింటే కూడిన రకరకాల రాజకీయ సమూహాల మధ్య ఏడేళ్్ల నడపగలిగాను అింటే 
మీ అిందర్ అిండదిండలే కారణిం. మీ కోసిం ఏదైన చేయాలన్న ఆలోచనతో మీ అిందర్ అిండదిండలే కారణిం. మీ కోసిం ఏదైన చేయాలన్న ఆలోచనతో 
నయకులతో మాట్్లడి ఈ ప్రయాణింలో రోడుడు ప్రమాదాలకు గురయితే నయకులతో మాట్్లడి ఈ ప్రయాణింలో రోడుడు ప్రమాదాలకు గురయితే 
మెడికల్ ఇన్్సరెను్స, దురదృషటీవశాత్తి ప్రాణాలు కోలోపోయిన వార్కి రూ. 5 మెడికల్ ఇన్్సరెను్స, దురదృషటీవశాత్తి ప్రాణాలు కోలోపోయిన వార్కి రూ. 5 
లక్షల మెడికల్ ఇన్్సరెన్్స తీసుకువచ్చిం. న దృష్టీలో అది కూడా తకుకువే. లక్షల మెడికల్ ఇన్్సరెన్్స తీసుకువచ్చిం. న దృష్టీలో అది కూడా తకుకువే. 
ఒక రోజున రూ. 25 లక్షల రూపాయిల ఇన్్సరెన్్స ఇవావాలన్నది న కోర్క. ఒక రోజున రూ. 25 లక్షల రూపాయిల ఇన్్సరెన్్స ఇవావాలన్నది న కోర్క. 
పార్టీ కోసిం మిందుకు వచి్చ నిలబడిన వార్ని కాపాడుకోవాలి్సన బాధ్యత పార్టీ కోసిం మిందుకు వచి్చ నిలబడిన వార్ని కాపాడుకోవాలి్సన బాధ్యత 
నపై ఉింది. అింతా నిరుపేద కుటింబాల వారే. భవిష్యత్తిలో కషటీిం వసేతి నపై ఉింది. అింతా నిరుపేద కుటింబాల వారే. భవిష్యత్తిలో కషటీిం వసేతి 
వార్కి ఇచే్చ భరోస్ ఎకుకువ చేయాలన్న ఆలోచన ఉింది. చివర్గా సికోకులు వార్కి ఇచే్చ భరోస్ ఎకుకువ చేయాలన్న ఆలోచన ఉింది. చివర్గా సికోకులు 
జిల్్ల యువత చైతన్య స్ఫూర్తి రగిలిసేతి ఏ సమస్యకైన పర్ష్కురిం లభిసుతిింది. జిల్్ల యువత చైతన్య స్ఫూర్తి రగిలిసేతి ఏ సమస్యకైన పర్ష్కురిం లభిసుతిింది. 
ఆ పోరాట స్ఫూర్తితో మనిం చేసే యుద్ింలో మారుపో రావాలని కోరుకుింటూ.. ఆ పోరాట స్ఫూర్తితో మనిం చేసే యుద్ింలో మారుపో రావాలని కోరుకుింటూ.. 
జై ఆింధ్ర.. జై జనసేన.. జై హింద్ అన్నరు.జై ఆింధ్ర.. జై జనసేన.. జై హింద్ అన్నరు.

జనిం కోసిం, మీ కోసిం, మీ తోనే నేను అింటూ, జనిం కోసిం, మీ కోసిం, మీ తోనే నేను అింటూ, 
తన  మన పర బేధిం లేకుిండా,  తన  మన పర బేధిం లేకుిండా,  
కుల మత బేధాలు ఎరుగక,కుల మత బేధాలు ఎరుగక,
అలుపెరగని కెరటింల్,అలుపెరగని కెరటింల్,
గర్్జించే సిింహింల్,గర్్జించే సిింహింల్,
ఎదుర్ించే సైన్యింల్,ఎదుర్ించే సైన్యింల్,
ప్రశ్నించే హకుకుల్,ప్రశ్నించే హకుకుల్,
తోడోచే్చ బింధింల్,తోడోచే్చ బింధింల్,
మీ తోడై, నీడై, మీ కోసిం, మీ సేన నై, మీ తోటే నేను అింటన్న మన మీ తోడై, నీడై, మీ కోసిం, మీ సేన నై, మీ తోటే నేను అింటన్న మన 
జనసేన.జనసేన.

  
 సుింకర సుభద్ర, జనసేన. సుింకర సుభద్ర, జనసేన.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

మమ్మీ డాడీ వైన్్స పాలసీని మందుకు తీసుకువెళ్తందిమమ్మీ డాడీ వైన్్స పాలసీని మందుకు తీసుకువెళ్తంది
• గంజాయి కలిపిన సారా అమమీతందా?• గంజాయి కలిపిన సారా అమమీతందా?
• ఏపీలో అమ్మీ లిక్కర్ క్వాలిటీపైనా అనుమానాలు ఉనానియి• ఏపీలో అమ్మీ లిక్కర్ క్వాలిటీపైనా అనుమానాలు ఉనానియి
• టీడీపీ సమయంలోన్ సమసయూల మ్ద మాట్లాడా• టీడీపీ సమయంలోన్ సమసయూల మ్ద మాట్లాడా
• ప్రజల కోసమ్ కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చా• ప్రజల కోసమ్ కూటమి నుంచి బయటకు వచ్చా
• కలసి పని చేస్్త అసంబ్లాలోనే కూర్చానేవాళలాం• కలసి పని చేస్్త అసంబ్లాలోనే కూర్చానేవాళలాం
• మ్ర్ లంచ్లు అడిగితే క్లుషయూ రహిత పరిశ్రమలెలా వసా్తయి?• మ్ర్ లంచ్లు అడిగితే క్లుషయూ రహిత పరిశ్రమలెలా వసా్తయి?
• వైసీపీ అభివృదిధిని పూరి్తగా పక్కన పెట్టేసింది• వైసీపీ అభివృదిధిని పూరి్తగా పక్కన పెట్టేసింది
• సికో్కలు ఉదయూమ స్ఫూరి్తత వైసీపీ కోటలు బద్దలు కొడదాం• సికో్కలు ఉదయూమ స్ఫూరి్తత వైసీపీ కోటలు బద్దలు కొడదాం
• వచేచా ఏడాది నుంచి ఎనినికలకు సనానిహాలు మొదలు పెడతా• వచేచా ఏడాది నుంచి ఎనినికలకు సనానిహాలు మొదలు పెడతా
• ఉత్తరాంధ్ర జిలాలాలపై ప్రతేయూక దృష్టే• ఉత్తరాంధ్ర జిలాలాలపై ప్రతేయూక దృష్టే
• శ్రీక్కుళం జిలాలా నాయకులు, క్రయూకర్తల సమావేశంలో జనస్న అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ • శ్రీక్కుళం జిలాలా నాయకులు, క్రయూకర్తల సమావేశంలో జనస్న అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్కళ్యూణ్
వైసీపీ ప్రభుతవాిం గింజాయి మొకకును వైసీపీ ప్రభుతవాిం గింజాయి మొకకును 
ఆింధ్రప్రదేశ్ చిహ్నింగా మారే్చసిిందని ఆింధ్రప్రదేశ్ చిహ్నింగా మారే్చసిిందని 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు అభిప్రాయపడాడురు. కళ్్యణ్ గారు అభిప్రాయపడాడురు. 
ఎని్నకల మిందు సింపూర్ణ మద్య ఎని్నకల మిందు సింపూర్ణ మద్య 
నిషేధిం అని చెపపో ఇప్పోడు ప్రభుతవామే నిషేధిం అని చెపపో ఇప్పోడు ప్రభుతవామే 
మదా్యని్న అమముతోిందన్నరు. జనసేన మదా్యని్న అమముతోిందన్నరు. జనసేన 
పార్టీ మాత్ిం 70 శాతిం ఆడపడుచులు పార్టీ మాత్ిం 70 శాతిం ఆడపడుచులు 
కోరుకున్న ప్రాింతింలో మద్య నిషేధిం కోరుకున్న ప్రాింతింలో మద్య నిషేధిం 
అమలు చేసుతిిందని ప్నరుదాఘాటించరు. అమలు చేసుతిిందని ప్నరుదాఘాటించరు. 
మింగళవారిం విశాఖపట్నింలో మింగళవారిం విశాఖపట్నింలో 
శ్రీకాకుళిం జిల్్ల నయకులు, శ్రీకాకుళిం జిల్్ల నయకులు, 
కార్యకరతిలతో సమావేశిం అయా్యరు. కార్యకరతిలతో సమావేశిం అయా్యరు. 
ఈ సిందర్ింగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్్లడుతూ “గింజాయి స్గు వైసీపీ ఈ సిందర్ింగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్్లడుతూ “గింజాయి స్గు వైసీపీ 
హయాింలో మొదలు పెట్టీరని నేను అనలేదు. నడు తెలుగు దేశిం పార్టీతో గొడవ హయాింలో మొదలు పెట్టీరని నేను అనలేదు. నడు తెలుగు దేశిం పార్టీతో గొడవ 
పెటటీకునే కదా నేను బయటకు వచి్చింది. మీరు చెపపోనటటీ వాళ్లతో మేమింటే పెటటీకునే కదా నేను బయటకు వచి్చింది. మీరు చెపపోనటటీ వాళ్లతో మేమింటే 
అసింబ్్లలో కూరు్చని మీ తాట తీసేవాళ్లిం. ప్రజా సమస్యలు పర్ష్కురిం కోసిం అసింబ్్లలో కూరు్చని మీ తాట తీసేవాళ్లిం. ప్రజా సమస్యలు పర్ష్కురిం కోసిం 
కూటమి నుించి బయటకు వచ్చను. ప్రతే్యక హోదా కోసిం నేను ఎింతో గౌరవిించే కూటమి నుించి బయటకు వచ్చను. ప్రతే్యక హోదా కోసిం నేను ఎింతో గౌరవిించే 
బ్జేపీ అధిష్టీనింతో గొడవ పెటటీకున్నను. మాట్్లడేప్పోడు కనీసిం ఇింగితిం బ్జేపీ అధిష్టీనింతో గొడవ పెటటీకున్నను. మాట్్లడేప్పోడు కనీసిం ఇింగితిం 
లేకుిండా మాట్్లడుతారు. నేను ఎప్పోడూ ఒకకుటే చెబుతా సమస్యల మీద పోరాటిం లేకుిండా మాట్్లడుతారు. నేను ఎప్పోడూ ఒకకుటే చెబుతా సమస్యల మీద పోరాటిం 
చేసేప్పోడు నేను ప్రజా పక్షమే వహస్తి.. నయకుల పక్షిం మాత్ిం కాదు.చేసేప్పోడు నేను ప్రజా పక్షమే వహస్తి.. నయకుల పక్షిం మాత్ిం కాదు.
• వైసీపీ మదయూంత రండేళలాకే లివర్ పోతంది• వైసీపీ మదయూంత రండేళలాకే లివర్ పోతంది
వైసీపీ సింపూర్ణ మద్య నిషేధిం అని చెపపో ఇప్పోడు చెన్్నలోని మమీము డాడీ వైన్్స స్ఫూర్తిని వైసీపీ సింపూర్ణ మద్య నిషేధిం అని చెపపో ఇప్పోడు చెన్్నలోని మమీము డాడీ వైన్్స స్ఫూర్తిని 
మిందుకు తీసుకువెళతిింది. సింపూర్ణింగా గింజాయి కలిపన స్రా తాగుతావా అన్న మిందుకు తీసుకువెళతిింది. సింపూర్ణింగా గింజాయి కలిపన స్రా తాగుతావా అన్న 
చిందింగా వైసీపీ నయకుల ప్రవరతిన ఉింది. తాగుడు వల్ల పదేళ్లలో పాడయ్్య లివర్ చిందింగా వైసీపీ నయకుల ప్రవరతిన ఉింది. తాగుడు వల్ల పదేళ్లలో పాడయ్్య లివర్ 
వైసీపీ లికకుర్ తాగితే రెిండేళ్లకే పాడవుత్ింది. లికకుర్ కావాలిటీ కింట్రోల్ లేదు. పర్క్షలు వైసీపీ లికకుర్ తాగితే రెిండేళ్లకే పాడవుత్ింది. లికకుర్ కావాలిటీ కింట్రోల్ లేదు. పర్క్షలు 
చేయడిం లేదు. ఆబాకుర్ శాఖలో పని చేసిన కిందరు తెలిసిన వారు మద్యింలో మత్తి చేయడిం లేదు. ఆబాకుర్ శాఖలో పని చేసిన కిందరు తెలిసిన వారు మద్యింలో మత్తి 
పదారాధాలు కలుప్త్న్నరన్న సిందేహాలు ఉన్నయని అన్నరు. సింపూర్ణ మద్య నిషేధిం పదారాధాలు కలుప్త్న్నరన్న సిందేహాలు ఉన్నయని అన్నరు. సింపూర్ణ మద్య నిషేధిం 
అని చెపపో యువకులకు బూమ్ బూమ్ బ్రు.. కాసతి ఎకుకువ కషటీపడిన వార్కి ప్రెసిడింట్ అని చెపపో యువకులకు బూమ్ బూమ్ బ్రు.. కాసతి ఎకుకువ కషటీపడిన వార్కి ప్రెసిడింట్ 
మెడల్ పోసి డబుబు సింపాదిసుతిన్నరు. మద్యిం అమముకాల మీద ప్రభుతవాిం రూ. 23,500 మెడల్ పోసి డబుబు సింపాదిసుతిన్నరు. మద్యిం అమముకాల మీద ప్రభుతవాిం రూ. 23,500 
కోట్ల సింపాదిసతిింది. జనసేన మాత్ిం మద్య నిషేధిం వ్యవహారింలో ఇచి్చన మాటకు కోట్ల సింపాదిసతిింది. జనసేన మాత్ిం మద్య నిషేధిం వ్యవహారింలో ఇచి్చన మాటకు 
కటటీబడి ఉింటింది.కటటీబడి ఉింటింది.
• వనర్లు ఉనాని సికో్కలు యువత వలసలు పోతనానిర్• వనర్లు ఉనాని సికో్కలు యువత వలసలు పోతనానిర్
అభివృదిధా-సింక్షేమిం పకకు పకకున ఉిండాలి. పర్శ్రమలు ప్రైవేటలోన్ ఉిండాలి. అభివృదిధా-సింక్షేమిం పకకు పకకున ఉిండాలి. పర్శ్రమలు ప్రైవేటలోన్ ఉిండాలి. 
ప్రభుతవాింలోన్ ఉిండాలి. వైసీపీ ప్రభుతవాిం అభివృదిధాని పూర్తిగా పకకున పెటటీింది. ప్రభుతవాింలోన్ ఉిండాలి. వైసీపీ ప్రభుతవాిం అభివృదిధాని పూర్తిగా పకకున పెటటీింది. 
శ్రీకాకుళిం జిల్్లలో అని్న వనరులు ఉన్న యువత వలసలు ఎిందుకుపోత్న్నరు. శ్రీకాకుళిం జిల్్లలో అని్న వనరులు ఉన్న యువత వలసలు ఎిందుకుపోత్న్నరు. 
పర్శ్రమలు ఎిందుకు లేవు. కాలుష్యిం స్థాయి తకుకువ ఉన్న పర్శ్రమల ఏరాపోట ఎిందుకు పర్శ్రమలు ఎిందుకు లేవు. కాలుష్యిం స్థాయి తకుకువ ఉన్న పర్శ్రమల ఏరాపోట ఎిందుకు 
స్ధ్యపడదు. అవకతవకలకు పాలపోడకుిండా ఉింటే, మీరు లించలు అడగకపోతే స్ధ్యపడదు. అవకతవకలకు పాలపోడకుిండా ఉింటే, మీరు లించలు అడగకపోతే 
కాలుష్యిం తగి్గించే పర్శ్రమలు వస్తియి. మీరు కాలుష్యింతో ప్రజలి్న చింపేసుకోిండి కాలుష్యిం తగి్గించే పర్శ్రమలు వస్తియి. మీరు కాలుష్యింతో ప్రజలి్న చింపేసుకోిండి 
మాకు మాత్ిం లించలు ఇవవామింటే.. వార్ పని వారు చేసుకుింట్రు. జనసేన మాకు మాత్ిం లించలు ఇవవామింటే.. వార్ పని వారు చేసుకుింట్రు. జనసేన 
ప్రభుతవాిం స్థాపించిన తరావాత అల్ చేయదు. కాలుష్యిం తగి్గించే పర్శ్రమలు రావాలి. ప్రభుతవాిం స్థాపించిన తరావాత అల్ చేయదు. కాలుష్యిం తగి్గించే పర్శ్రమలు రావాలి. 
యువతకు ఉద్్యగాలు రావాలి. శ్రీకాకుళిం నుించి వలసలు ఆగాలి. ఆ దిశగా కృష్ యువతకు ఉద్్యగాలు రావాలి. శ్రీకాకుళిం నుించి వలసలు ఆగాలి. ఆ దిశగా కృష్ 
చేసుతిింది.చేసుతిింది.
• మార్పు సికో్కలు నుంచే మొదలు క్వాలి• మార్పు సికో్కలు నుంచే మొదలు క్వాలి
ప్రతి విషయింలో వైసీపీ మాటలకు అరాధాలే వేరు అన్న చిందింగా మిందుకు వెళతిింది. ప్రతి విషయింలో వైసీపీ మాటలకు అరాధాలే వేరు అన్న చిందింగా మిందుకు వెళతిింది. 
సింపూర్ణ మద్యపాన నిషేధిం అింటే సింపూర్ణింగా మద్యిం మేమే అమముతామని అరధాిం. సింపూర్ణ మద్యపాన నిషేధిం అింటే సింపూర్ణింగా మద్యిం మేమే అమముతామని అరధాిం. 
జాబ్ కా్యలిండర్ అింటే పోసుటీలు ఇస్తిమన్న 450 పోలీస్ పోసుటీలు భర్తి చేయకపోవడిం. జాబ్ కా్యలిండర్ అింటే పోసుటీలు ఇస్తిమన్న 450 పోలీస్ పోసుటీలు భర్తి చేయకపోవడిం. 
ఇళ్్లస్తిమింటే అడవులో్ల... సముశానింలో.. గుింతలో్ల ఇస్తిమని అరధాిం. దీని్న ప్రశ్నించేిందుకు ఇళ్్లస్తిమింటే అడవులో్ల... సముశానింలో.. గుింతలో్ల ఇస్తిమని అరధాిం. దీని్న ప్రశ్నించేిందుకు 
ప్రతి జనసైనికుడు సిదధాింగా ఉిండాలి. గ్రామ స్థాయిలో గత ఎని్నకలో్ల వైసీపీకి ఓట ప్రతి జనసైనికుడు సిదధాింగా ఉిండాలి. గ్రామ స్థాయిలో గత ఎని్నకలో్ల వైసీపీకి ఓట 
వేసిన వార్ని ప్రశ్నించిండి. వార్తో డిబేట్ల పెటటీిండి. ప్రతి నియోజకవర్గింలో మాట్్లడితే వేసిన వార్ని ప్రశ్నించిండి. వార్తో డిబేట్ల పెటటీిండి. ప్రతి నియోజకవర్గింలో మాట్్లడితే 
గాని మారుపో రాదు. ఆ మారుపో సికోకులులో మొదలు పెటటీిండి రాష్టిం మొతతిిం ఎిందుకు గాని మారుపో రాదు. ఆ మారుపో సికోకులులో మొదలు పెటటీిండి రాష్టిం మొతతిిం ఎిందుకు 

రాద్ చూదా్ిం. రాద్ చూదా్ిం. 
• జనసైనికులు కట్టేన పార్్క సీపుకర్ ప్రారంభించడమ్ంట్?• జనసైనికులు కట్టేన పార్్క సీపుకర్ ప్రారంభించడమ్ంట్?
ఆమదాలవలసలో జన సైనికులు పారుకు పెటటీడిం ఏింట.. సీపోకర్ గారు ప్రారింభిించడిం ఆమదాలవలసలో జన సైనికులు పారుకు పెటటీడిం ఏింట.. సీపోకర్ గారు ప్రారింభిించడిం 
ఏింట? ఇింకా నయిం కబా్జ చేయకుిండా వదిలేశారు? మీరు వైసీపీ నయకులకు ఏింట? ఇింకా నయిం కబా్జ చేయకుిండా వదిలేశారు? మీరు వైసీపీ నయకులకు 
భయపడకుిండా పని చేయిండి. భయపడితే మారుపో రాదు. ఎవరైన వేధిసుతిింటే ఒకకు భయపడకుిండా పని చేయిండి. భయపడితే మారుపో రాదు. ఎవరైన వేధిసుతిింటే ఒకకు 
అడుగు వెనకికు వేయిండి. అవకాశిం వచి్చనప్పోడు 100 అడుగులు మిందుకు వెయ్యిండి. అడుగు వెనకికు వేయిండి. అవకాశిం వచి్చనప్పోడు 100 అడుగులు మిందుకు వెయ్యిండి. 
వ్్యహాతముకింగా అడుగులు వేయిండి. వైసీపీ విధానలతో ప్రజలు చల్ ఇబబుిందులు వ్్యహాతముకింగా అడుగులు వేయిండి. వైసీపీ విధానలతో ప్రజలు చల్ ఇబబుిందులు 
పడుత్న్నరు. జీవో 217 తీసుకువచి్చింది. గ్రామాలో్ల చెరువులు, తట్కాలో్ల ఉన్న పడుత్న్నరు. జీవో 217 తీసుకువచి్చింది. గ్రామాలో్ల చెరువులు, తట్కాలో్ల ఉన్న 
మత్స్య సింపదను వైసీపీ నయకులు ద్చుకునే పర్సిథాతి కలిపోించిింది. ఇళ్ల పట్టీల పేరు మత్స్య సింపదను వైసీపీ నయకులు ద్చుకునే పర్సిథాతి కలిపోించిింది. ఇళ్ల పట్టీల పేరు 
చెపపో ఎకకుడకకుడో ఇచి్చ చేత్లు దులిపేసుకున్నరు.చెపపో ఎకకుడకకుడో ఇచి్చ చేత్లు దులిపేసుకున్నరు.
••  బ్లాచింగ్ చలిలాతే అనిని కష్టేలూ తీరిపోతాయి అనుకుంట్ర్బ్లాచింగ్ చలిలాతే అనిని కష్టేలూ తీరిపోతాయి అనుకుంట్ర్
శ్రీకాకుళిం జిల్్లలో గుల్బ్ త్పాను వసేతి ప్రభుతవాిం కదిలిిందా? తితీ్ల త్పాను శ్రీకాకుళిం జిల్్లలో గుల్బ్ త్పాను వసేతి ప్రభుతవాిం కదిలిిందా? తితీ్ల త్పాను 
వచి్చనప్పోడు మనిం జిల్్లలో తిరుగుత్ింటే ఇప్పోడున్న మఖ్యమింత్రి విజయనగరింలో వచి్చనప్పోడు మనిం జిల్్లలో తిరుగుత్ింటే ఇప్పోడున్న మఖ్యమింత్రి విజయనగరింలో 

తిరుగుతూ కన్నతితి చూడలేదు. ఆ రోజే మీకు అరధాిం కావాలి. వైసీపీ నయకులకు తిరుగుతూ కన్నతితి చూడలేదు. ఆ రోజే మీకు అరధాిం కావాలి. వైసీపీ నయకులకు 
కనికరిం లేదని. వార్ దృష్టీలో బ్్లచిింగ్ పౌడర్ చలే్లసేతి అని్న కష్టీలు తీర్పోతాయి. కనికరిం లేదని. వార్ దృష్టీలో బ్్లచిింగ్ పౌడర్ చలే్లసేతి అని్న కష్టీలు తీర్పోతాయి. 
సికోకులు ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రాష్టిం మొతతిిం తీసుకువదా్ిం. వైసీపీ దాష్టీకాల కోటలను సికోకులు ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రాష్టిం మొతతిిం తీసుకువదా్ిం. వైసీపీ దాష్టీకాల కోటలను 
కూలుదా్ిం. ఉకుకు ప్రైవేటపరిం చేస్తిమింటే సింపేట పోరాట స్ఫూర్తిని రాష్టిం కూలుదా్ిం. ఉకుకు ప్రైవేటపరిం చేస్తిమింటే సింపేట పోరాట స్ఫూర్తిని రాష్టిం 
మొతతిిం చూపాలి. నేను మీ రుణిం తీరు్చకోవడానికి ఉన్నను. ఆ క్రమింలో పదవులు మొతతిిం చూపాలి. నేను మీ రుణిం తీరు్చకోవడానికి ఉన్నను. ఆ క్రమింలో పదవులు 
వసేతి రావచు్చ.. రాకపోయిన మిందుకు వెళ్తిిం. నేను ఇకకుడ కూరు్చన్న వార్కి వసేతి రావచు్చ.. రాకపోయిన మిందుకు వెళ్తిిం. నేను ఇకకుడ కూరు్చన్న వార్కి 
సీట్ల ఇచి్చనప్పోడు ఎని్న కోట్ల ఖరు్చ చేస్తివు అని అగడలేదు. శ్రీకాకుళిం చైతన్య సీట్ల ఇచి్చనప్పోడు ఎని్న కోట్ల ఖరు్చ చేస్తివు అని అగడలేదు. శ్రీకాకుళిం చైతన్య 
స్ఫూర్తితో రాజకీయిం చేయిండి అని మాత్మే అడిగాను. కష్టీలు ఉన్న చోట చైతన్యిం స్ఫూర్తితో రాజకీయిం చేయిండి అని మాత్మే అడిగాను. కష్టీలు ఉన్న చోట చైతన్యిం 
ఉింటింది. సింపేట బ్ల భూమల కోసిం జర్గిన ఉద్యమింలో కాలికి బుల్లట్ ఉింటింది. సింపేట బ్ల భూమల కోసిం జర్గిన ఉద్యమింలో కాలికి బుల్లట్ 
గుచు్చకున్న పోరాటిం చేసిన మసల్యన స్ఫూర్తి కావాలి. అన్యయిం, అధరముిం గుచు్చకున్న పోరాటిం చేసిన మసల్యన స్ఫూర్తి కావాలి. అన్యయిం, అధరముిం 
రాజ్యమేలుత్న్నప్పోడు ‘ఏిం పల్లడో ఎలు్మొసతివా’ అింటూ పాడిన శ్రీ వింగపిండు రాజ్యమేలుత్న్నప్పోడు ‘ఏిం పల్లడో ఎలు్మొసతివా’ అింటూ పాడిన శ్రీ వింగపిండు 
ప్రస్దరావు ల్ింట విప్లవ కవులు ప్టటీకస్తిరు.ప్రస్దరావు ల్ింట విప్లవ కవులు ప్టటీకస్తిరు.
• • నాడు పక్క జిలాలాలో పాదయాత్రలో ఉండీ పరామరి్శంచలేదు: శ్రీ నాదండలా మనోహర్నాడు పక్క జిలాలాలో పాదయాత్రలో ఉండీ పరామరి్శంచలేదు: శ్రీ నాదండలా మనోహర్
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమున్ శ్రీ నదిండ్ల మనోహర్ గారు పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమున్ శ్రీ నదిండ్ల మనోహర్ గారు 
మాట్్లడుతూ.. “వైసీపీ పాలనలో ప్రజలు అషటీకష్టీలు పడుత్న్నరు. తితీ్ల త్పాను మాట్్లడుతూ.. “వైసీపీ పాలనలో ప్రజలు అషటీకష్టీలు పడుత్న్నరు. తితీ్ల త్పాను 
పర్హారిం ఇపపోటకీ మత్య్సకార గ్రామాలకు అిందలేదు. ప్రసుతిత మఖ్యమింత్రి పర్హారిం ఇపపోటకీ మత్య్సకార గ్రామాలకు అిందలేదు. ప్రసుతిత మఖ్యమింత్రి 
నడు విజయనగరిం జిల్్లలో పాదయాత్లో ఉిండి కూడా అింత పెద్ ఆపద వసేతి నడు విజయనగరిం జిల్్లలో పాదయాత్లో ఉిండి కూడా అింత పెద్ ఆపద వసేతి 
శ్రీకాకుళిం జిల్్ల ప్రజలి్న పరామర్్శించలేదు. త్పాను వల్ల కరెింట లేని పర్సిథాత్లో్ల శ్రీకాకుళిం జిల్్ల ప్రజలి్న పరామర్్శించలేదు. త్పాను వల్ల కరెింట లేని పర్సిథాత్లో్ల 
గ్రామాలో్ల ప్రభుతవాిం ఇచే్చ బియ్యిం కోసిం ఎదురు చూసుతిన్న కుటింబాలు మమములి్న గ్రామాలో్ల ప్రభుతవాిం ఇచే్చ బియ్యిం కోసిం ఎదురు చూసుతిన్న కుటింబాలు మమములి్న 
కదిలిించయి. అల్ింట సమయింలో కూడా జనసేన పార్టీ అిండగా నిలిచిింది. కదిలిించయి. అల్ింట సమయింలో కూడా జనసేన పార్టీ అిండగా నిలిచిింది. 
వైసీపీ అధికారిం చేపటటీన తరావాత రాష్టిం మర్ింత అింధకారింలోకి వెళ్్లపోయిింది. వైసీపీ అధికారిం చేపటటీన తరావాత రాష్టిం మర్ింత అింధకారింలోకి వెళ్్లపోయిింది. 
యువతకు ఉద్్యగాలు రాలేదు. అభివృదిధా లేదు. ఉదా్నిం ప్రాింతింలో ఇవావాలి్సన యువతకు ఉద్్యగాలు రాలేదు. అభివృదిధా లేదు. ఉదా్నిం ప్రాింతింలో ఇవావాలి్సన 
ఫించను్ల కట్ చేశారు. నడు ఇచి్చన స్పర్ సపోష్లిటీ హాసిపోటల్ హామీ ఏమయి్యింది. ఫించను్ల కట్ చేశారు. నడు ఇచి్చన స్పర్ సపోష్లిటీ హాసిపోటల్ హామీ ఏమయి్యింది. 
శ్రీకాకుళిం జిల్్లలో ఉపాధి అవకాశాలు లేక ప్రభుతావాలు చిన్న చూప్ చూసి యువత శ్రీకాకుళిం జిల్్లలో ఉపాధి అవకాశాలు లేక ప్రభుతావాలు చిన్న చూప్ చూసి యువత 
నలిగిపోతోింది. చల్ వెనుకబాటతనిం కనబడుతోింది. ఉదా్నిం కిడీ్న సమస్య నలిగిపోతోింది. చల్ వెనుకబాటతనిం కనబడుతోింది. ఉదా్నిం కిడీ్న సమస్య 
గుర్ించి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్్లడే వరకు అకకుడ ప్రజలు ఇబబుిందికర సిథాతిలో గుర్ించి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్్లడే వరకు అకకుడ ప్రజలు ఇబబుిందికర సిథాతిలో 
ఉన్నరు. అల్ింట పర్సిథాతి నుించి ప్రపించిం మొతతిిం ఆ ప్రాింతిం వైప్ చూసేల్ ఉన్నరు. అల్ింట పర్సిథాతి నుించి ప్రపించిం మొతతిిం ఆ ప్రాింతిం వైప్ చూసేల్ 
జనసేన అడుగులు వేసిింది. వీటని్నింటనీ జనసైనికులు క్షేత్ స్థాయిలో ప్రజల వద్కు జనసేన అడుగులు వేసిింది. వీటని్నింటనీ జనసైనికులు క్షేత్ స్థాయిలో ప్రజల వద్కు 
తీసుకువెళ్్లలి. రాబోయ్ రెిండేళ్లలో జనసేన పార్టీగా ఎల్ మిందుకు వెళ్్ిం అనే తీసుకువెళ్్లలి. రాబోయ్ రెిండేళ్లలో జనసేన పార్టీగా ఎల్ మిందుకు వెళ్్ిం అనే 
అింశిం మీద ఆలోచన చేయిండి. శ్రీకాకుళిం జిల్్ల నుించి కుటింబ పాలన దూరిం అింశిం మీద ఆలోచన చేయిండి. శ్రీకాకుళిం జిల్్ల నుించి కుటింబ పాలన దూరిం 
చేయిండి.. నిలబడిండి” అన్నరు. ఈ కార్యక్రమింలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదరు్శలు చేయిండి.. నిలబడిండి” అన్నరు. ఈ కార్యక్రమింలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదరు్శలు 
శ్రీ ట.శవశింకర్, శ్రీ బొలిశెటటీ సత్యనరాయణ, శ్రీమతి పాలవలస యశసివా, శ్రీ ట.శవశింకర్, శ్రీ బొలిశెటటీ సత్యనరాయణ, శ్రీమతి పాలవలస యశసివా, 
పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ కోన తాతారావు, రాష్ట కార్యదరు్శలు శ్రీ గడస్ల అపాపోరావు, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ కోన తాతారావు, రాష్ట కార్యదరు్శలు శ్రీ గడస్ల అపాపోరావు, 
శ్రీ బోడపాట శవదత్, శ్రీకాకుళిం జిల్్ల నయకులు శ్రీ గేదల చైతన్య, శ్రీ పెడాడ శ్రీ బోడపాట శవదత్, శ్రీకాకుళిం జిల్్ల నయకులు శ్రీ గేదల చైతన్య, శ్రీ పెడాడ 
రామ్ముహన్, శ్రీ దాసర్ రాజు, శ్రీ కణితి కిరణ్, శ్రీ కోరాడ సరేవాశవారరావు, శ్రీ మెటటీ రామ్ముహన్, శ్రీ దాసర్ రాజు, శ్రీ కణితి కిరణ్, శ్రీ కోరాడ సరేవాశవారరావు, శ్రీ మెటటీ 
వైకుింఠరావు తదితరులు పాల్్గన్నరు.వైకుింఠరావు తదితరులు పాల్్గన్నరు.

అభివృద్ధి అయంటే గయంజాయి అభివృద్ధి ఒక్కటే కాదు

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


బుధవారం, 03 నవంబర్ 2021

మార్మూల గ్రామాలోలా ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేస్ క్రయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచ్నికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్నిని వినిపించడానికి మ్ మందుకు 
వచిచాంది శతఘ్ని న్యూస్. క్వున మ్ అందరూ జనసైనికులు చేస్ క్రయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపించండి. మ్ర్ పంపించే క్రయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురించడం జర్గుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేనలోకి తూర్పు కాపు సయంక్షేమ సయంఘయం ప్రధాన కార్యదర్శి
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖ పర్యటన 
సిందర్ింగా వివిధ సింఘాల నయకులు ఆయని్న కలిశారు. జనసేనపార్టీకి తమ 
మద్త్ ప్రకటించరు. కింత మింది పార్టీ కిండువా కూడా కప్పోకున్నరు. ఎచె్చర్ల 
నియోజకవరా్గనికి చెిందిన సీనియర్ నయకులు, తూరుపో కాప్ సింక్షేమ సింఘిం 
రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్్శ, రణసథాలిం ఆింధ్రాబా్యింకు సహకార సింఘిం అధ్యక్షులు శ్రీ 
కర్మజి్జ మలే్లశవారరావు మరో 50 మిందితో కలసి జనసేనపార్టీలో చేరారు. పార్టీ 
ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసివా ఆధవార్యింలో రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ చైరమున్ శ్రీ నదిండ్ల మనోహర్ సమక్షిం వీరింతా పార్టీలో చేరారు. శ్రీ 
మనోహర్ వీర్కి కిండువా కపపో స్దరింగా పార్టీలోకి ఆహావానిించరు. ఎచె్చర్ల 
నియోజకవర్గింతో పాట శ్రీకాకుళిం జిల్్లలో పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చేయాలని 
ఈ సిందర్ింగా శ్రీ నదిండ్ల మనోహర్ స్చిించరు.

జనసేనపార్టీ ఆధ్వర్యయంలో 
శ్రీ కోడి రామమూర్్త నాయుడు జయయంతి

శతఘ్్న న్్యస్: సవార్్గయ శ్రీ కోడి రామమూర్తి నయుడు జయింతి 
ని జనసేన పార్టీ ఆధవార్యింలో నిరవాహించరు. శ్రీ కోడి రామమూర్తి 
నయుడు మనుమడు శ్రీ కోడి వెింకటరావు నయుడు జనసేన 
పార్టీ నయకుడు మత్స ప్ిండర్కిం ప్వువాల మాలవేసి నివాళ్లు 
అర్పోించరు. ఇ సిందర్ింగా మత్స ప్ిండర్కిం మాట్్లడుతూ 
స్వాతింత్్య వచి్చ 75 ఏళ్ళు గడిచిన ఇపపోటవరకు కేింద్ర , రాష్ట 
ప్రభుతావాలు సరైన గుర్తిింప్ ఇవవాకపోవడిం దూరద్రుష్టీమని, 
నడు తెల్లదొర ల పాలనలో సైతిం భారతదేశిం కి కీర్తి ప్రతిషటీలు 
తీసుకు వచి్చన వకితి శ్రీ కోడి రామమూర్తి నయుడు అని అన్నరు. 
కోడి వెింకటరావు నయుడు మాట్్లడుతూ ప్రపించ చర్త్ ఉన్న 
వకితికి నేడు చర్త్ లేకుిండా ఉింది దీని రాష్ట, కేింద్ర ప్రభుతవాలు 
ఇపపోటకైన కోడి రామమూర్తి నయుడు గుర్తిించలని కోరారు.

మునిసిపాలిటీ ఎనినికలపై సమీక్షా సమావేశయం
శతఘ్్న న్్యస్: అనింతప్రిం జల్్లలోని పెనుగొిండ పటటీణ మని్సపాలిటీ ఎని్నకలపై సమీక్షా సమావేశిం అనింతప్రిం జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ ట.సి.వరుణ్ అధ్యక్షతన జర్గిింది. ఎని్నకల కారా్యచరణ గుర్ించి చర్్చించడిం జర్గిింది. ఈ కార్యక్రమింలో జిల్్ల కార్యవర్గ 
సభు్యలు, పెనుగొిండ నియోజకవర్గిం మఖ్య నయకులు, వీరమహళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్్గన్నరు.

అముముడు పోయినోడికి ప్రశనియంచే హకు్క ఎక్కడిద్?
సింతలో పశువులి్న కన్నట్ల ఓట్ల కనుకుకునో్నడికి ప్రజలకు , సమాజానికి సేవ చేయాలని 
ఎిందుకు ఉింటింది?
నడి బజారో్ల గొర్రెలు అమముడుపోయినట్ల 2000 రూపాయల నోటకి అమముడుపోయినోళళుకి 
ప్రశ్నించే హకుకు ఎకకుడ ఉింటింది?
మారుపో అనేది ఎదుటవార్లో రావాలి అని ప్రతీఒకకురూ అనుకుింట్రు కానీ అది మనతోనే 
మొదలవావాలని అనుకోరు. ఎప్పోడైతే తనతోనే ప్రక్షాళన మొదలవావాలని ప్రతీవారు 
అనుకుింట్రో? అప్పోడే మారుపో స్ద్యిం. ప్రజలో్ల వచే్చ చైతన్యనికి తోడు మాజీ ఎని్నకల 
అధికార్ దివింగత్లు టీ యన్ శేషన్ గార్ ల్ింట అధికారులు కీలక వ్యవసథాలో్ల విధులు 
నిరవాహించినప్పోడే అవినీతి , ఆరాచకతవాిం రాజ్యమేలుత్న్న నేట వ్యవసథాలో సమూల 
మారుపోలు స్ధ్యమవుతాయి. అల్ కాకుిండా ఒక పవన్ కళ్్యణ్ ల్ింట వ్యకితిమీద్ ? మేధావి 
వరా్గల మీద్ బాధ్యతను పెటటీ ప్రజలు చోద్యిం చూస్తి ఉింటే ... త్రిశింఖు సవార్గింగా  మారేవి 
తమ బ్రత్కులు మాత్మే కాదు...  నశనిం అయ్్యది భావితరాల బింగారిం ల్ింట భవిష్యత్ 
కూడా అని ప్రజలు ఆలోచిించలి !
ప్రజలో్ల ఆలోచన శకితి పెరగకుిండా !
ఎపపోటకప్పోడు కులమతాల విభేదాలను, స్మాజిక రుగముతలను, వ్యవసథాలోని లోటపాట్లను 
వాడుకని ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుింటన్న రాజకీయ నయకుల, అవినీతి అధికారుల 
వికృత క్రీడలకు తవారలోనే చరమగీతిం పాడాలి. లేకపోతే నీ కుటింబాని్న , నీ పల్లల భవిష్యత్ 
ని పణింగా పెట్టీలి్స ఉింటింది.

ఓ మనిషీ 
నీ భవిష్యత్ నీ చేత్లో్లనే ఉింది. 

హర్ష్ ఆళళు, 
జై జనసేన జై హింద్

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

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

