
• డ్వాక్రా మహిళల ఖాతాలు ఖాళీ చేశారు• డ్వాక్రా మహిళల ఖాతాలు ఖాళీ చేశారు
• ఎయిడెడ్ కాలేజీలు మూతవేసి విద్యారుధుల్ని కొడుతున్నిరు• ఎయిడెడ్ కాలేజీలు మూతవేసి విద్యారుధుల్ని కొడుతున్నిరు
• • రెండుననిరేళ్లుగా ఇసుక, మదయాెం ముసుగులో దోచుకెంటున్నిరురెండుననిరేళ్లుగా ఇసుక, మదయాెం ముసుగులో దోచుకెంటున్నిరు
• ఇసుకను పెద్ద ఇెండస్ట్రీలా చూసుతున్నిరు• ఇసుకను పెద్ద ఇెండస్ట్రీలా చూసుతున్నిరు
• • పాదయాత్రలు చేసి ముద్్దలు పెట్టి ఎవరికి న్యాయెం చేశాడు?పాదయాత్రలు చేసి ముద్్దలు పెట్టి ఎవరికి న్యాయెం చేశాడు?
• 151 మెంది ఎమ్మెలేయాలతో మూర్ెంగా పాల్సుతున్నిరు• 151 మెంది ఎమ్మెలేయాలతో మూర్ెంగా పాల్సుతున్నిరు
• ప్రభుతవా వైఫలాయాలను ప్రజలోలుకి తీసుకవెళ్దెం• ప్రభుతవా వైఫలాయాలను ప్రజలోలుకి తీసుకవెళ్దెం
• సోషల్ మీడియాను ఆయుధెంగా వాడుద్ెం• సోషల్ మీడియాను ఆయుధెంగా వాడుద్ెం
••  అన్ని కలాలక రాజ్యాధికారెం కల్్పెంచే దిశగా జనసేన న్రామెణెంఅన్ని కలాలక రాజ్యాధికారెం కల్్పెంచే దిశగా జనసేన న్రామెణెం
• అనెంతపురెం జనసేన పార్టి కారయాకరతుల ఆతీమెయ • అనెంతపురెం జనసేన పార్టి కారయాకరతుల ఆతీమెయ 
సమావేశెంలో పార్టి పీఏస్ట చైరమెన్ శ్రీ న్దెండలు మనోహర్సమావేశెంలో పార్టి పీఏస్ట చైరమెన్ శ్రీ న్దెండలు మనోహర్

వైస్టపీ ప్రభుతవా విధాన్లు ఎవవారికీ ఉపయోగపడన్ విధెంగా ఉన్నియనీ, శ్రీ జగన్ రడిడి గారు ఏ వరాగాన్ని ఆద్కన్నిరో ప్రజలకూ తెల్యడెం లేదన్ జనసేన పార్టి రాజకీయ వైస్టపీ ప్రభుతవా విధాన్లు ఎవవారికీ ఉపయోగపడన్ విధెంగా ఉన్నియనీ, శ్రీ జగన్ రడిడి గారు ఏ వరాగాన్ని ఆద్కన్నిరో ప్రజలకూ తెల్యడెం లేదన్ జనసేన పార్టి రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ చైరమెన్ శ్రీ న్దెండలు మనోహర్ స్పషటిెం చేశారు. మహిళల్ని వెంచెంచ రూ. 2 వేల కోటలు డ్వాక్రా డబ్బులు దోచేశారు.. ఎయిడెడ్ కాలేజీలు మూసేసి అడిగిన వయావహారాల కమిటీ చైరమెన్ శ్రీ న్దెండలు మనోహర్ స్పషటిెం చేశారు. మహిళల్ని వెంచెంచ రూ. 2 వేల కోటలు డ్వాక్రా డబ్బులు దోచేశారు.. ఎయిడెడ్ కాలేజీలు మూసేసి అడిగిన 
విద్యారుధులపై లాఠీఛార్జ్ లు చేయిెంచారు.. రెండుననిరేళ్లుగా ఇసుక, మదయాెం దోచుకెంటూనే ఉన్నిరు అన్ తెల్పారు. పాదయాత్రలో ముద్్దలు పెటుటికెంటూ తిరిగిెంది విద్యారుధులపై లాఠీఛార్జ్ లు చేయిెంచారు.. రెండుననిరేళ్లుగా ఇసుక, మదయాెం దోచుకెంటూనే ఉన్నిరు అన్ తెల్పారు. పాదయాత్రలో ముద్్దలు పెటుటికెంటూ తిరిగిెంది 
దోచుకోవడ్న్కేన్ అెంటూ న్లదీశారు. అనెంతపురెంలో జిలాలు అధయాక్షులు శ్రీ టీస్ట వరుణ్ అధయాక్షతన జరిగిన పార్టి ఆతీమెయ సమావేశెంలో పాల్గాన్నిరు. ఈ సెందర్ెంగా దోచుకోవడ్న్కేన్ అెంటూ న్లదీశారు. అనెంతపురెంలో జిలాలు అధయాక్షులు శ్రీ టీస్ట వరుణ్ అధయాక్షతన జరిగిన పార్టి ఆతీమెయ సమావేశెంలో పాల్గాన్నిరు. ఈ సెందర్ెంగా 
శ్రీ న్దెండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడుతూ “రెండుననిరేళ్లుగా ఎవరూ వినన్ మదయాెం బ్ెండులు తెచచి విచచిలవిడిగా ధరలు పెెంచ దోచుకన్నిరు. ఇపు్పడు ఏదో డిస్కెంట్ సేల్ శ్రీ న్దెండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడుతూ “రెండుననిరేళ్లుగా ఎవరూ వినన్ మదయాెం బ్ెండులు తెచచి విచచిలవిడిగా ధరలు పెెంచ దోచుకన్నిరు. ఇపు్పడు ఏదో డిస్కెంట్ సేల్ 
లా ధరలు తగిగాెంచామన్ చెబ్తున్నిరు. విచచిలవిడిగా మదయాెం అముమెకన్ పక్క రాష్ట్రీలక లార్లోలు డబ్బు తరల్ెంచుకపోయారు. ప్రజలక ఎెంత నషటిెం కల్గిెంచారో వారికే లా ధరలు తగిగాెంచామన్ చెబ్తున్నిరు. విచచిలవిడిగా మదయాెం అముమెకన్ పక్క రాష్ట్రీలక లార్లోలు డబ్బు తరల్ెంచుకపోయారు. ప్రజలక ఎెంత నషటిెం కల్గిెంచారో వారికే 
తెల్యాల్. గతెంలో ఎననిడూ లేన్ విధెంగా ఇసుక తవేవాసుతున్నిరు. ఎక్కడ చూసిన్ ఇన్ని ట్రాకటిరులు, లార్లు ఇసుక తరల్ెంచన పరిసిథితులు మొటటిమొదట్ సారి చూసుతున్నిెం. తెల్యాల్. గతెంలో ఎననిడూ లేన్ విధెంగా ఇసుక తవేవాసుతున్నిరు. ఎక్కడ చూసిన్ ఇన్ని ట్రాకటిరులు, లార్లు ఇసుక తరల్ెంచన పరిసిథితులు మొటటిమొదట్ సారి చూసుతున్నిెం. 
అదే పెద్ద ఇెండస్ట్రీలా దోచేసుతున్నిరు. జగననని కాలనీలు అన్నిరు ఏ కాలనీలోనూ ఒక్క ఇలులు కట్టిెంది లేద్. ఆ కాలనీలనీని మున్గిపోయి కనబడుతున్నియి. పాదయాత్ర అదే పెద్ద ఇెండస్ట్రీలా దోచేసుతున్నిరు. జగననని కాలనీలు అన్నిరు ఏ కాలనీలోనూ ఒక్క ఇలులు కట్టిెంది లేద్. ఆ కాలనీలనీని మున్గిపోయి కనబడుతున్నియి. పాదయాత్ర 
చేస్తు ముద్్దలు పెట్టిడు. ఆద్కెంట్నన్నిడు. ఏ వరాగానీని ఆద్కెంది లేద్.చేస్తు ముద్్దలు పెట్టిడు. ఆద్కెంట్నన్నిడు. ఏ వరాగానీని ఆద్కెంది లేద్.
• • పెెంచన మొతతుెం లాగేసుతున్నిరుపెెంచన మొతతుెం లాగేసుతున్నిరు
ఫెంచనులు రూ. 250 పెెంచామన్ వాళ్ళకి వాళ్లు చప్పటులు కొటుటికన్నిరు. జనెం మాత్రెం చప్పటులు కొటటిలేద్. ఎెంద్కెంటే.. ఫెంచన్ ఇచచినెంద్క రూ. 200 కమిషన్, ఫెంచనులు రూ. 250 పెెంచామన్ వాళ్ళకి వాళ్లు చప్పటులు కొటుటికన్నిరు. జనెం మాత్రెం చప్పటులు కొటటిలేద్. ఎెంద్కెంటే.. ఫెంచన్ ఇచచినెంద్క రూ. 200 కమిషన్, 
చెతతుపనుని పేరుతో రూ.50 లాగేసుతున్నిరు. వాలెంటీర్ వయావసథిను అడుడిపెటుటికన్ న్స్సహాయులను కూడ్ వదలకెండ్ ఎప్పట్కపు్పడు దోచేసుతున్నిరు. వారు తీసుకపోయిన చెతతుపనుని పేరుతో రూ.50 లాగేసుతున్నిరు. వాలెంటీర్ వయావసథిను అడుడిపెటుటికన్ న్స్సహాయులను కూడ్ వదలకెండ్ ఎప్పట్కపు్పడు దోచేసుతున్నిరు. వారు తీసుకపోయిన 
జనసేన ఎమ్మెలేయాతో కల్పి 152 మెంది ఎమ్మెలేయాలను పెటుటికన్ మూర్ెంగా పాలన చేసుతుెండడెం వలేలు ఇెంత మెందికి నషటిెం జరుగుతోెంది. గ్రామాలోలు కలాల మధయా చచుచి జనసేన ఎమ్మెలేయాతో కల్పి 152 మెంది ఎమ్మెలేయాలను పెటుటికన్ మూర్ెంగా పాలన చేసుతుెండడెం వలేలు ఇెంత మెందికి నషటిెం జరుగుతోెంది. గ్రామాలోలు కలాల మధయా చచుచి 
పెడుతున్నిరు. ప్రజలు ఇచచిన ఓటలును బలుపుగా భావిెంచ ఇష్టటిరాజయాెంగా ప్రవరితుసుతున్నిరు. ఈ రోజు ముఖయామెంత్రి గారి జనమెదినెం సెందర్ెంగా చూసిన పేపర్ ప్రకటన పెడుతున్నిరు. ప్రజలు ఇచచిన ఓటలును బలుపుగా భావిెంచ ఇష్టటిరాజయాెంగా ప్రవరితుసుతున్నిరు. ఈ రోజు ముఖయామెంత్రి గారి జనమెదినెం సెందర్ెంగా చూసిన పేపర్ ప్రకటన 
ఆశచిరాయాన్ని కల్గిెంచెంది. అపు్ప రూ. 6 లక్షల కోటులు కాదెంట, రూ. 6 లక్షల 70 వేల కోటులు ఉన్నియెంట. అెంత అపు్ప తెచచి ఏెం చేశారు. రెండుననిరేళలులో ఒక్క రోడుడి ఆశచిరాయాన్ని కల్గిెంచెంది. అపు్ప రూ. 6 లక్షల కోటులు కాదెంట, రూ. 6 లక్షల 70 వేల కోటులు ఉన్నియెంట. అెంత అపు్ప తెచచి ఏెం చేశారు. రెండుననిరేళలులో ఒక్క రోడుడి 
వేయలేద్. ఒక్క గుెంత పూడచిలేద్. కొతతు చెరువులో జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళయాణ్ గారు శ్రమద్న్న్కి వసుతున్నిరన్ తెల్సి మూడేళ్లుగా వదిలేసిన రోడుడిను రాత్రికి వేయలేద్. ఒక్క గుెంత పూడచిలేద్. కొతతు చెరువులో జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళయాణ్ గారు శ్రమద్న్న్కి వసుతున్నిరన్ తెల్సి మూడేళ్లుగా వదిలేసిన రోడుడిను రాత్రికి 
రాత్రి బాగు చేశారు. ప్రజలు కూడ్ రోడుడి బాగుపడినెంద్క సెంతోషెంచారు.రాత్రి బాగు చేశారు. ప్రజలు కూడ్ రోడుడి బాగుపడినెంద్క సెంతోషెంచారు.
• • ఈ పాలనలో మైన్రిటీలక అన్యాయెంఈ పాలనలో మైన్రిటీలక అన్యాయెం
ముఖయామెంత్రి పాలనలో మైన్రిటీ సోదరులక న్యాయెం జరగలేద్. గతెంలో మైన్రిటీ సోదరుల అభివృదిధు కోసెం ఎనోని కారయాక్రమాలు ఉెండేవి. ఆ స్ట్కములనీని ఇపు్పడు ముఖయామెంత్రి పాలనలో మైన్రిటీ సోదరులక న్యాయెం జరగలేద్. గతెంలో మైన్రిటీ సోదరుల అభివృదిధు కోసెం ఎనోని కారయాక్రమాలు ఉెండేవి. ఆ స్ట్కములనీని ఇపు్పడు 
ఏమయాయాయి. ఎస్ట్స, ఎస్టటిల కోసెం సబ్ పాలున్ ఏరా్పటు చేసిన ఏకైక రాష్టెం ఆెంధ్రప్రదేశ్. సబ్ పాలున్ మేరక 14 శాతెం న్ధులు వారి అభివృదిధు కోసెం ఎట్టిపరిసిథితులోలు ఏమయాయాయి. ఎస్ట్స, ఎస్టటిల కోసెం సబ్ పాలున్ ఏరా్పటు చేసిన ఏకైక రాష్టెం ఆెంధ్రప్రదేశ్. సబ్ పాలున్ మేరక 14 శాతెం న్ధులు వారి అభివృదిధు కోసెం ఎట్టిపరిసిథితులోలు 
ఖరుచిపెట్టిలనని విధానెం తీసుకవసేతు ద్న్ని తుెంగలో తొకా్కరు.ఖరుచిపెట్టిలనని విధానెం తీసుకవసేతు ద్న్ని తుెంగలో తొకా్కరు.
• • న్డు నేడు రెంగులక రూ. కోటులు కొలలుగొట్టిరున్డు నేడు రెంగులక రూ. కోటులు కొలలుగొట్టిరు
న్డు నేడు అన్ మొదలుపెట్టిరు. పాఠశాలల అభివృదిధు అన్నిరు. వాళలుక నచచిన న్లుగు పాఠశాలలక రెంగులు, ఫోటోలు వేసి మమ అన్పిసుతున్నిరు. రెంగుల న్డు నేడు అన్ మొదలుపెట్టిరు. పాఠశాలల అభివృదిధు అన్నిరు. వాళలుక నచచిన న్లుగు పాఠశాలలక రెంగులు, ఫోటోలు వేసి మమ అన్పిసుతున్నిరు. రెంగుల 
మారు్ప పేరుతో ఒక్క అనెంతపురెం జిలాలులో రూ. 300 కోటులు కొటేటిశారు. ఇప్పట్కీ మ్జ్రిటీ శాతెం గ్రామాలోలు పాఠశాల ల ద్సిధుతి ఎలా ఉెందో అెందరికీ తెలుసు. మారు్ప పేరుతో ఒక్క అనెంతపురెం జిలాలులో రూ. 300 కోటులు కొటేటిశారు. ఇప్పట్కీ మ్జ్రిటీ శాతెం గ్రామాలోలు పాఠశాల ల ద్సిధుతి ఎలా ఉెందో అెందరికీ తెలుసు. 
మనోమెహన్ సిెంగ్ గారి హయాెంలో ఇదే జిలాలులో ప్రారెంభమైన జ్తీయ ఉపాధి హామీ పథకెం ఇపు్పడు ఎెంత మెందికి ఉపయోగపడుతుెంది? ఈ ప్రభుతవాెం చేసే మనోమెహన్ సిెంగ్ గారి హయాెంలో ఇదే జిలాలులో ప్రారెంభమైన జ్తీయ ఉపాధి హామీ పథకెం ఇపు్పడు ఎెంత మెందికి ఉపయోగపడుతుెంది? ఈ ప్రభుతవాెం చేసే 
పనులనీని ద్రామెరగామైన పనులు. ఇసాతుననని జ్బ్ కాయాలెండర్ ఎక్కడ? పాదయాత్రలో ఏెం చెపా్పరు. అనెంత నుెంచ ఎవవారూ వలసలు వెళలునవసరెం లేద్.. ఇక్కడే ఐటీ పనులనీని ద్రామెరగామైన పనులు. ఇసాతుననని జ్బ్ కాయాలెండర్ ఎక్కడ? పాదయాత్రలో ఏెం చెపా్పరు. అనెంత నుెంచ ఎవవారూ వలసలు వెళలునవసరెం లేద్.. ఇక్కడే ఐటీ 
కారిడ్ర్ ఏరా్పటు చేసాతునన్నిరు. అది ఎటుపోయిెందో తెల్యద్. ఈ రెండుననిరేళలులో ఒక్క పరిశ్రమ తెచాచిరా. ఎపు్పడో వచచిన కియానే మూత వేయిెంచే ప్రయతనిెం కారిడ్ర్ ఏరా్పటు చేసాతునన్నిరు. అది ఎటుపోయిెందో తెల్యద్. ఈ రెండుననిరేళలులో ఒక్క పరిశ్రమ తెచాచిరా. ఎపు్పడో వచచిన కియానే మూత వేయిెంచే ప్రయతనిెం 
చేశారు. కేెంద్ెంలోన్ పెద్దలు కల్్పెంచుకోకెంటే ఆ పరిశ్రమ వెళ్లుపోవడ్న్కి సిదధుమైపోయిెంది. ఇలాెంట్ పనులు చేసేతు రాష్టెంలో పెటుటిబడులు పెటటిడ్న్కి ఎవరు ముెంద్క చేశారు. కేెంద్ెంలోన్ పెద్దలు కల్్పెంచుకోకెంటే ఆ పరిశ్రమ వెళ్లుపోవడ్న్కి సిదధుమైపోయిెంది. ఇలాెంట్ పనులు చేసేతు రాష్టెంలో పెటుటిబడులు పెటటిడ్న్కి ఎవరు ముెంద్క 

వసాతురు. వైస్టపీ పాలన కేవలెం వారి పార్టి న్యకల కటుెంబాల కోసెం వసాతురు. వైస్టపీ పాలన కేవలెం వారి పార్టి న్యకల కటుెంబాల కోసెం 
తప్ప ప్రజల కోసెం చేసోతుెంది శూనయాెం. జనసేన కారయాకరతులుగా ప్రభుతవా తప్ప ప్రజల కోసెం చేసోతుెంది శూనయాెం. జనసేన కారయాకరతులుగా ప్రభుతవా 
వైఫలాయాలను ప్రజలోలుకి తీసుకవెళలుెండి. సమసయాల మీద పోరాటెం చేయెండి. వైఫలాయాలను ప్రజలోలుకి తీసుకవెళలుెండి. సమసయాల మీద పోరాటెం చేయెండి. 
గ్రామాలోలు జెండ్ పటుటికన్ తిరిగినపు్పడే మీక న్లబడే ధైరయాెం వసుతుెంది. గ్రామాలోలు జెండ్ పటుటికన్ తిరిగినపు్పడే మీక న్లబడే ధైరయాెం వసుతుెంది. 
అనెంతపురెం జిలాలులో మనపార్టి మెంచ టీమ్ ఏరా్పటు చేసుకెంది. అన్ని అనెంతపురెం జిలాలులో మనపార్టి మెంచ టీమ్ ఏరా్పటు చేసుకెంది. అన్ని 
కలాలక రాజ్యాధికారెం కల్్పెంచే లక్షష్ెంగా జనసేన పార్టి న్రామెణెం కలాలక రాజ్యాధికారెం కల్్పెంచే లక్షష్ెంగా జనసేన పార్టి న్రామెణెం 
సాగుతుెంది. జిలాలులో పార్టిన్ బలెంగా ముెంద్క తీసుకవెళలుబోతున్నిెం. సాగుతుెంది. జిలాలులో పార్టిన్ బలెంగా ముెంద్క తీసుకవెళలుబోతున్నిెం. 
మెండలాలక నెలాఖరులోపు అధయాక్షుల ఎెంపిక ప్రక్రియ పూరితు చేయెండి. మెండలాలక నెలాఖరులోపు అధయాక్షుల ఎెంపిక ప్రక్రియ పూరితు చేయెండి. 
గ్రామ కమిటీలు వేసుకన్ పార్టి సిద్్దెంతాలను శ్రీ పవన్ కళయాణ్ గారి గ్రామ కమిటీలు వేసుకన్ పార్టి సిద్్దెంతాలను శ్రీ పవన్ కళయాణ్ గారి 
భావజ్లన్ని ఇెంట్ెంట్కీ తీసుకవెళలుెండి. పార్టి పిలుపు మేరక చేయాల్్సన భావజ్లన్ని ఇెంట్ెంట్కీ తీసుకవెళలుెండి. పార్టి పిలుపు మేరక చేయాల్్సన 
కారయాక్రమాలతో పాటు సాథిన్క సమసయాలపై కూడ్ పోరాటెం చేయెండి. కారయాక్రమాలతో పాటు సాథిన్క సమసయాలపై కూడ్ పోరాటెం చేయెండి. 
రహద్రుల మీద చేపట్టిన డిజిటల్ కాయాెంపెయిన్ అెంతరాజ్తీయ సాథియిలో రహద్రుల మీద చేపట్టిన డిజిటల్ కాయాెంపెయిన్ అెంతరాజ్తీయ సాథియిలో 
పార్టికి ప్రతిషటి తెచచి పెట్టిెంది. మొనని మూడు రోజులు విశాఖ ఉక్క పరిశ్రమ పార్టికి ప్రతిషటి తెచచి పెట్టిెంది. మొనని మూడు రోజులు విశాఖ ఉక్క పరిశ్రమ 
కోసెం అద్్తెంగా డిజిటల్ కాయాెంపెయిన్ న్రవాహిెంచాెం. ప్రతి గ్రామెంలో, కోసెం అద్్తెంగా డిజిటల్ కాయాెంపెయిన్ న్రవాహిెంచాెం. ప్రతి గ్రామెంలో, 
పటటిణెంలో అద్్తెంగా కారయాక్రమెం న్రవాహిెంచారు.  పటటిణెంలో అద్్తెంగా కారయాక్రమెం న్రవాహిెంచారు.  
కొనసాసాగిెంపు 2వ పేజీ లోకొనసాసాగిెంపు 2వ పేజీ లో
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శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం కావాలని శబరిమల యాత్ర శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం కావాలని శబరిమల యాత్ర 
పూరితిచేసిన తిరువూరు జనసైనికులుపూరితిచేసిన తిరువూరు జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సీఎం కావాలని శబరిమల యాత్ర పూరితిచేసిన శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సీఎం కావాలని శబరిమల యాత్ర పూరితిచేసిన 
తిరువూరు నియోజకవర్గ జనసైనికులు B ఎసొబ్, రవి పట్రా, S సాయి, B ఆంజి, తిరువూరు నియోజకవర్గ జనసైనికులు B ఎసొబ్, రవి పట్రా, S సాయి, B ఆంజి, 
D గోపి, k కండల్.D గోపి, k కండల్.

శతఘ్ని నూయాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

గ్రామ సమసయూల పరిష్కారం కోసం…గ్రామ సమసయూల పరిష్కారం కోసం…
సోషల్ మీడియాని ఒక ఆయుధంగా వాడుకుందం. పార్టీని పంచడానికి, పార్టీ ప్రణాళికలు, కారయూక్రమాలు ప్రజలకు చేర్చందుకు వాడుకుందం. అదే సమయంలో ఏదో సోషల్ మీడియాని ఒక ఆయుధంగా వాడుకుందం. పార్టీని పంచడానికి, పార్టీ ప్రణాళికలు, కారయూక్రమాలు ప్రజలకు చేర్చందుకు వాడుకుందం. అదే సమయంలో ఏదో 
రండు పోస్టీలు పట్టీశం పని అయిపోయింది అనుకుంట్ ఓట్లు రావు. మనం గ్రామాలోలు తిరిగేప్పుడు దనిని వినియోగంచుకుందం. పార్టీకి ఆదరణ పరగాలంట్ మాత్రం రండు పోస్టీలు పట్టీశం పని అయిపోయింది అనుకుంట్ ఓట్లు రావు. మనం గ్రామాలోలు తిరిగేప్పుడు దనిని వినియోగంచుకుందం. పార్టీకి ఆదరణ పరగాలంట్ మాత్రం 
గ్రామ సమసయూల పరిష్కారం కోసం తిరగాలి. రాబోయే రోజులోలు మంచి కారయూక్రమాలు ఏరాపుట్ చేస్కుందం. జనసేన పార్టీ వద్ద ప్రతి జిల్లుకు ఒక ప్రణాళిక ఉంది. గ్రామ సమసయూల పరిష్కారం కోసం తిరగాలి. రాబోయే రోజులోలు మంచి కారయూక్రమాలు ఏరాపుట్ చేస్కుందం. జనసేన పార్టీ వద్ద ప్రతి జిల్లుకు ఒక ప్రణాళిక ఉంది. 
తాగునీటి సమసయూ ఎల్ పరిషకారించాలి. రైతాంగానిని కాపాడడం ఎల్? మహిళలకు ఉపాధి కలిపుంచడం, అనంతప్రం జిల్లు నుంచి యువత వలసలు పోకుండా ఇకకాడే తాగునీటి సమసయూ ఎల్ పరిషకారించాలి. రైతాంగానిని కాపాడడం ఎల్? మహిళలకు ఉపాధి కలిపుంచడం, అనంతప్రం జిల్లు నుంచి యువత వలసలు పోకుండా ఇకకాడే 
అవకాశలు కలిపుంచాలి. ఆ దిశగా జనసేన పార్టీ అడుగులు వేస్తింది. శ్రీ జగన్ రడిడి గారిల్ సిమంట్ ఫ్యూకటీర్ల కోసం రూ. లక్ష కోట్లు కోసం ఆలోచించదు. ఉదయం అవకాశలు కలిపుంచాలి. ఆ దిశగా జనసేన పార్టీ అడుగులు వేస్తింది. శ్రీ జగన్ రడిడి గారిల్ సిమంట్ ఫ్యూకటీర్ల కోసం రూ. లక్ష కోట్లు కోసం ఆలోచించదు. ఉదయం 
శ్రీ దమోదరం సంజీవయయూ గారి గ్రామానిని సందరి్శంచాం. రండేళ్లుగా ముఖయూమంత్రిగా పని చేసిన వయూకితి చినని గుడిసెలో బతికారు. అల్ంటి నాయకుడి స్ఫూరితిని నిలబెట్టీ శ్రీ దమోదరం సంజీవయయూ గారి గ్రామానిని సందరి్శంచాం. రండేళ్లుగా ముఖయూమంత్రిగా పని చేసిన వయూకితి చినని గుడిసెలో బతికారు. అల్ంటి నాయకుడి స్ఫూరితిని నిలబెట్టీ 
విధంగా, ఆయన స్ఫూరితిని అందరూ గురితించే విధంగా ఓ కారయూక్రమానిని ముందుకు తీస్కువెళ్్దమనని ఆకాంక్షతో ఆయన శతజయంతి ఉత్సవాల సందర్ంగా శ్రీ పవన్ విధంగా, ఆయన స్ఫూరితిని అందరూ గురితించే విధంగా ఓ కారయూక్రమానిని ముందుకు తీస్కువెళ్్దమనని ఆకాంక్షతో ఆయన శతజయంతి ఉత్సవాల సందర్ంగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు రూ. కోటి విరాళం ప్రకటించారు. ఈ రాష్్రానికి ఆయన ఎంతో చేశరు. మొటటీమొదట ఫంచనులు పటిటీన వయూకితి ఆయన. ఎన్ని నీటిపారుదల ప్రాజెకుటీలకు కళ్యూణ్ గారు రూ. కోటి విరాళం ప్రకటించారు. ఈ రాష్్రానికి ఆయన ఎంతో చేశరు. మొటటీమొదట ఫంచనులు పటిటీన వయూకితి ఆయన. ఎన్ని నీటిపారుదల ప్రాజెకుటీలకు 
శంకుసాథాపనలు చేసిన గొపపు ఆలోచనలు ఉనని వయూకితి. ప్టిటీన రోజు కద నేటి ముఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడి గురించి మాట్లుడుదమంట్ ఏం మాట్లుడాలి ఆయన చేస్తినని శంకుసాథాపనలు చేసిన గొపపు ఆలోచనలు ఉనని వయూకితి. ప్టిటీన రోజు కద నేటి ముఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడి గురించి మాట్లుడుదమంట్ ఏం మాట్లుడాలి ఆయన చేస్తినని 
ఆరాచకాల గురించి చెపాపుల్? కంద్ర మంత్రిగా రండుసారులు పని చేసిన వయూకితి ఊరిలో కనీసం ఆయన ఫోటో లేదు. విగ్రహం లేదు. కనీసం ఆ గ్రామంలో రక్షిత మంచినీటి ఆరాచకాల గురించి చెపాపుల్? కంద్ర మంత్రిగా రండుసారులు పని చేసిన వయూకితి ఊరిలో కనీసం ఆయన ఫోటో లేదు. విగ్రహం లేదు. కనీసం ఆ గ్రామంలో రక్షిత మంచినీటి 
పథకం లేదు. జనసేన పార్టీ మాత్రం నిజాయితీగా చెపిపున పని చేస్తింది. మార్్చ 31 లోప్ ఆ గ్రామానికి ఖరు్చ చేసి జనసేన పార్టీ నిలబడుతంది.పథకం లేదు. జనసేన పార్టీ మాత్రం నిజాయితీగా చెపిపున పని చేస్తింది. మార్్చ 31 లోప్ ఆ గ్రామానికి ఖరు్చ చేసి జనసేన పార్టీ నిలబడుతంది.
• నాయకులే బాగుపడుతనానిరు• నాయకులే బాగుపడుతనానిరు
రాజకీయాలోలు ప్రజాప్రతినిధిగా ఎదగాలంట్ కషటీపడాలి. అనంతప్రం జిల్లులో చూసేతి ఇకకాడ ఓట్లు వేయించుకునని నాయకుల కుట్ంబాలు బాగుపడడం తపపు ప్రజలకు రాజకీయాలోలు ప్రజాప్రతినిధిగా ఎదగాలంట్ కషటీపడాలి. అనంతప్రం జిల్లులో చూసేతి ఇకకాడ ఓట్లు వేయించుకునని నాయకుల కుట్ంబాలు బాగుపడడం తపపు ప్రజలకు 
చేసింది లేదు. వారి కుట్ంబాల పట్టీకోసమే ఇకకాడ నాయకులు రాజకీయాలు చేశరు. అనిని కుల్లకు ప్రానిధయూం ఇవావాలనని ప్రయతనిమే జరగలేదు. జనసేన పార్టీ ఒకకా చేసింది లేదు. వారి కుట్ంబాల పట్టీకోసమే ఇకకాడ నాయకులు రాజకీయాలు చేశరు. అనిని కుల్లకు ప్రానిధయూం ఇవావాలనని ప్రయతనిమే జరగలేదు. జనసేన పార్టీ ఒకకా 
ఎనినికల కోసం వచి్చన పార్టీ కాదు. యువత కోసం, వారి భవిషయూతతి కోసం వచి్చన పార్టీ . యువతను రాజకీయాలోలుకి తీస్కురావాలి. డబ్బు కోసం చేసే రాజకీయాలు ఎనినికల కోసం వచి్చన పార్టీ కాదు. యువత కోసం, వారి భవిషయూతతి కోసం వచి్చన పార్టీ . యువతను రాజకీయాలోలుకి తీస్కురావాలి. డబ్బు కోసం చేసే రాజకీయాలు 
మారా్చలనని లక్షష్ంతో ముందుకు వచి్చన పార్టీ. అధికార పార్టీ దురామారా్గలు ఆగడాల మధయూ ఒకకా రూపాయి ఖరు్చ చేయకుండా 196 ఎంపీటీసీలు గెలిచామంట్ అది జనసేన మారా్చలనని లక్షష్ంతో ముందుకు వచి్చన పార్టీ. అధికార పార్టీ దురామారా్గలు ఆగడాల మధయూ ఒకకా రూపాయి ఖరు్చ చేయకుండా 196 ఎంపీటీసీలు గెలిచామంట్ అది జనసేన 
పార్టీకి మాత్రమే సాధయూపడింది. ఎవవారూ ఒకకా ఓట్ కనలేదు. మన భావజాల్నిని చెప్పుకని మాత్రమే గెలిచాం. భవిషయూతతిలో అనంతలో ఉనని 14 నియోజకవరా్గలోలు 6 పార్టీకి మాత్రమే సాధయూపడింది. ఎవవారూ ఒకకా ఓట్ కనలేదు. మన భావజాల్నిని చెప్పుకని మాత్రమే గెలిచాం. భవిషయూతతిలో అనంతలో ఉనని 14 నియోజకవరా్గలోలు 6 
నియోజకవరా్గలు గెలిచే లక్షష్ంతో పని చేయాలి. జిల్లు కమిటీలోలు ఉనని సభ్యూలంతా ఎంపిక చేస్కునని నియోజకవరా్గలోలు ఒకోకా నాయకుడు ఒకోకా మండల్నిని దతతిత నియోజకవరా్గలు గెలిచే లక్షష్ంతో పని చేయాలి. జిల్లు కమిటీలోలు ఉనని సభ్యూలంతా ఎంపిక చేస్కునని నియోజకవరా్గలోలు ఒకోకా నాయకుడు ఒకోకా మండల్నిని దతతిత 
తీస్కుని పని చేయండి.తీస్కుని పని చేయండి.
• అనంతలో ఘన సావాగతం• అనంతలో ఘన సావాగతం
అంతకు ముందు అనంతప్రం జిల్లు పరయూటనకు వచి్చన శ్రీ నాదండలు మన్హర్ గారికి కారయూకరతిలు అడుగడుగునా ఘనసావాగతం పలికారు. గుతితి టోల్ గేట్ వద్ద, అంతకు ముందు అనంతప్రం జిల్లు పరయూటనకు వచి్చన శ్రీ నాదండలు మన్హర్ గారికి కారయూకరతిలు అడుగడుగునా ఘనసావాగతం పలికారు. గుతితి టోల్ గేట్ వద్ద, 
అనంతప్రం శివారు నారాయణప్రం వద్ద జనసేన కారయూకరతిలు పూల వర్ం కురిపించారు. ఆడపడుచులు హారతలు పటటీగా, మేళతాళ్లతో కారయూకరతిలు ఆహావానం అనంతప్రం శివారు నారాయణప్రం వద్ద జనసేన కారయూకరతిలు పూల వర్ం కురిపించారు. ఆడపడుచులు హారతలు పటటీగా, మేళతాళ్లతో కారయూకరతిలు ఆహావానం 
పలికారు. జాతీయ రహదరి నుంచి అనంతప్రం పటటీణంలోని ఆతీమాయ సమావేశ వేదిక వరకు బైకులు, కారలుతో భార్ రాయూలీ నిరవాహించారు. ఈ కారయూక్రమంలో పలికారు. జాతీయ రహదరి నుంచి అనంతప్రం పటటీణంలోని ఆతీమాయ సమావేశ వేదిక వరకు బైకులు, కారలుతో భార్ రాయూలీ నిరవాహించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లు జిల్లు 
ఉపాధయూక్షులు శ్రీ ఈశవారయయూ, శ్రీ జయరామ్ రడిడి, పార్టీ నాయకులు శ్రీ పతితి చంద్రశేఖర్, శ్రీ అబ్్దల్, శ్రీ నాగేంద్ర, శ్రీ ఆకుల ఉమేష్, శ్రీ సాక పవన్, శ్రీ శ్రీకాంత్ రడిడి, ఉపాధయూక్షులు శ్రీ ఈశవారయయూ, శ్రీ జయరామ్ రడిడి, పార్టీ నాయకులు శ్రీ పతితి చంద్రశేఖర్, శ్రీ అబ్్దల్, శ్రీ నాగేంద్ర, శ్రీ ఆకుల ఉమేష్, శ్రీ సాక పవన్, శ్రీ శ్రీకాంత్ రడిడి, 
శ్రీ భైరవప్రసాద్, శ్రీ మురళీకృష్ణ, శ్రీమతి పస్ప్లేటి పదమావతి తదితరులు పాల్్గనానిరు. శ్రీ భైరవప్రసాద్, శ్రీ మురళీకృష్ణ, శ్రీమతి పస్ప్లేటి పదమావతి తదితరులు పాల్్గనానిరు. 

కూతలేరు వంక వంతెన సమసయాపై జనసేన పోరాటం

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


తిరువూరు నియోజకవర్ంలో క్షేత్రస్థాయిలో 
పరయాటంచిన జనసేన అధయాక్షుడు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: తిరువూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని గంపలగూడం 
మండలంలో ప్రజా సమసయూలపై క్షేత్ర సాథాయిలో విసతిృతంగా పరయూటించి 
వివరాలు సేకరించిన కృష్్ణజిల్లు జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ. 
ముందుగా పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి వినగడప కటటీలేరు వంతెనను క్షేత్రసాథాయిలో 
పరిశీలించి, వాహనచోదకులతో ముఖా ముఖి కారయూక్రమం నిరవాహించారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లుడుతూ రోజు వేల సంఖయూలో ప్రయాణికులు 
ప్రయాణించే ఈ కటటీలేరు వంతెనను గత, ప్రస్తిత పాలకుల నిరలుక్షష్ం ఫలితంగా 
ప్రజలు ఇబబుంది పడుతనానిరని, దీనిని తక్షణమే నిరిమాంచాలని ఆయన 
ప్రభ్తావానికి విజ్ఞపితి చేశరు. సాథానిక ఎమమాలేయూ రక్షణనిధి డిసెంబర్ నాటికి 40 
కోటలు రూపాయలతో వంతెన నిరామాణ పనులు మొదలు పడతామని ఇటీవల 
చెపాపురని… కానీ ఇంతవరకూ దని ఊసే ఎతతిడం లేదని ఎంతకాలం ఇల్ 
ప్రజలను మోసంచేసాతిరని సాథానిక ఎమమాలేయూని ప్రశినించారు.అనంతరం ఆయన 
జిల్లు సహచర కారయూవర్గ సభ్యూలతో కలిసి నలలు తామర వలలు వేల ఎకరాలోలు పంట 
నషటీపోయిన మిరి్చ రైతలను కలిసారు .ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లుడుతూ 
నేటి వరకు ప్రభ్తవా అధికారులు గాని ప్రజా ప్రతినిధులు కానీ మిరి్చ రైతల 
విషయంలో సపుందించకపోవడం సిగు్గచేటని ఆయన అనానిరు. గంపలగూడం 
మండలంలోని మేడూరు, పనుగొలను, ఊట్కూరు, జింకలపాలం, గాదవారి 
గూడం,ఆరలుపాడు తదితర గ్రామాలలో వేల ఎకరాలోలు మిరి్చ పంట వేసి నషటీపోయిన 
రైతలకు ఎకరానికి లక్ష రూపాయల ఆరిథాక సహకారం అందించాలని ఆయన 
ప్రభ్తావానిని డిమాండ్ చేశరు. తవారితగతిన ఈ మిరి్చ పంట సాగును “ఈ 
క్రాప్” లో నమేదు చేసి మిరి్చ రైతలకు ఇన్్సరన్్స పరిహారం అందేవిధంగా 
ప్రభ్తవా యంత్ంగం పనిచేయాలనానిరు. జిల్లు జనసేన కారయూవర్గ సభ్యూలు 
క్షేత్రసాథాయిలో పరయూటించి మిరి్చపంట నషటీం, మరియు రైతల సమసయూల గురించి 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి సమగ్ర నివేదిక అందజేయనుననిట్లు 
ఆయన తెలిపారు. ఇటీవల మేడూరు గ్రామంలో ఆకసిమాక మృతి చెందిన జనసేన 
క్రియాశీల కారయూకరతి కోల్కోట్శవారరావు కుట్ంబ సభ్యూలను ఇంటికి వెళిలు 
ఓదరి్చ వారి కుట్ంబానికి తక్షణ అవసరాల నిమతతిం 15 వేల రూపాయలను 
అందజేసి మరణించిన కారయూకరతి పిలలులకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉండే విధంగా 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి తెలియజేయనునట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జిల్లు జనసేన కారయూదరి్శ శ్రీనివాసరావు సహాయ కారయూదరు్శలు 
ఉసామాన్ షర్ఫ్, శ్రీమతి రడిడి మణి, గాద వారి గూడం సరపుంచ్ చెనాని శ్రీనివాసరావు, 
తిరువూరు నియోజకవర్గం నాయకులు చింతలపాటి వెంకట కృష్ణ ఉయ్యూరు 
జయప్రకాష్ వటిటీ కుంట కృష్ణ, ఉరివా సరపుంచ్ స్రష్, పస్ప్లేటి మాధవరావు 
సాయిబాబా, పట్రారవి, రామకృష్ణ మాధవ మరియు రైతలు పాల్్గనానిరు.

గురువారం, 23 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్: ఆడపిలలులు సాంకతిక విదయూను అభయూసించేల్ 1961 లో శతఘ్ని న్యూస్: ఆడపిలలులు సాంకతిక విదయూను అభయూసించేల్ 1961 లో 
ప్రారంభంచిన కమల్ నెహ్రూ పాలిటెకినిక్ మహిళ్ కళ్శల నుండి ప్రారంభంచిన కమల్ నెహ్రూ పాలిటెకినిక్ మహిళ్ కళ్శల నుండి 
అనిని కోరు్సలకు అనుమతి మంజూరు చేయాలని నిరవాహించిన అఖిల అనిని కోరు్సలకు అనుమతి మంజూరు చేయాలని నిరవాహించిన అఖిల 
పక్ష రండ్ ట్బ్ల్ కానఫూరను్స లో జనసేన వీరమహిళ తెలంగాణ పక్ష రండ్ ట్బ్ల్ కానఫూరను్స లో జనసేన వీరమహిళ తెలంగాణ 
విభాగం రాష్ట్ర కమిటీ పాల్్గని తమ గళం వినిపించారు. #శవెఖ్ణఫ్వ్ విభాగం రాష్ట్ర కమిటీ పాల్్గని తమ గళం వినిపించారు. #శవెఖ్ణఫ్వ్ 
అంటూ విదయూరిథానిలు చేస్తినని పోరాట్నికి మద్దత పలికిన జనసేన అంటూ విదయూరిథానిలు చేస్తినని పోరాట్నికి మద్దత పలికిన జనసేన 
తెలంగాణ వీరమహిళ్ విభాగం. ఈ కారయూక్రమంలో విభాగ వైస్ తెలంగాణ వీరమహిళ్ విభాగం. ఈ కారయూక్రమంలో విభాగ వైస్ 
చైరమానులు శ్రీమతి నీహారిక, శ్రీమతి రతని, ఎకిజికూయూటివ్ మంబెర్్స శ్రీమతి చైరమానులు శ్రీమతి నీహారిక, శ్రీమతి రతని, ఎకిజికూయూటివ్ మంబెర్్స శ్రీమతి 
పదమాజ, శ్రీమతి వెంకట లక్ష్మి, పార్టీ అడిమానిసే్రాషన్ విభాగం శ్రీమతి పదమాజ, శ్రీమతి వెంకట లక్ష్మి, పార్టీ అడిమానిసే్రాషన్ విభాగం శ్రీమతి 
జయ కళ్యూణి పాల్్గనానిరు.జయ కళ్యూణి పాల్్గనానిరు.

గ్యాస్ సిలండర్ డెలివరీ ఛారీజీలు రద్దు చేయాలని 
ఎమ్మార్వోకి వినతిపత్రం ఇచిచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: భైంసా పటటీణంలోని పలు ఏజెనీ్సల దవారా ప్రతిరోజు కనిని వందల సిలిండరులు శతఘ్ని న్యూస్: భైంసా పటటీణంలోని పలు ఏజెనీ్సల దవారా ప్రతిరోజు కనిని వందల సిలిండరులు 
డలివర్ చేస్తినానిరు. దని నిరావాహకులు లబ్్ద దరుల నుండి 20 నుండి 30 రూపాయల వరకు డలివర్ చేస్తినానిరు. దని నిరావాహకులు లబ్్ద దరుల నుండి 20 నుండి 30 రూపాయల వరకు 
డబ్బులు తీస్కోవడం జరుగుతంది..ఇది సరైన పద్దతి కాదు ఏజనీ్స నుండి 10 కి.మీ వరకు డబ్బులు తీస్కోవడం జరుగుతంది..ఇది సరైన పద్దతి కాదు ఏజనీ్స నుండి 10 కి.మీ వరకు 
ఉచితంగా సపలుయ్ చేయాలి కాని దనిని అమలు చేయకుండా ప్రతి రోజు వేయిల రూపాయలు ఉచితంగా సపలుయ్ చేయాలి కాని దనిని అమలు చేయకుండా ప్రతి రోజు వేయిల రూపాయలు 
దండుకుంట్నానిరు. కంపనీ దవారా జీతాలు తీస్కుంటూ ఇల్ంటి పనులు చేయడానిని జన దండుకుంట్నానిరు. కంపనీ దవారా జీతాలు తీస్కుంటూ ఇల్ంటి పనులు చేయడానిని జన 
సేన పార్టీ తీవ్ంగా వయూతరకిస్తింది. కాబటిటీ వెంటనే ఆ ఏజెనీ్సల పై చటటీ పరమైన చరయూలు సేన పార్టీ తీవ్ంగా వయూతరకిస్తింది. కాబటిటీ వెంటనే ఆ ఏజెనీ్సల పై చటటీ పరమైన చరయూలు 
తీస్కోవాలని, గాయూస్ సిలండర్ డలివర్ ఛార్జిలు రదు్ద చేయాలని ఎమామారోవాకి జనసేన తరప్న తీస్కోవాలని, గాయూస్ సిలండర్ డలివర్ ఛార్జిలు రదు్ద చేయాలని ఎమామారోవాకి జనసేన తరప్న 
డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో యువజన కమిటీ మంబర్్స గంగా ప్రసాద్, డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో యువజన కమిటీ మంబర్్స గంగా ప్రసాద్, 
అరుజిన్, మయుర్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.అరుజిన్, మయుర్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జమ్మాగడడి సమాశానవాటక ధరానాకు జనసేన మదదుతు: రాష్ట్ర జమ్మాగడడి సమాశానవాటక ధరానాకు జనసేన మదదుతు: రాష్ట్ర 
వీరమహిళ్ విభాగం వైస్ చైర్ పర్సన్ నీహారికవీరమహిళ్ విభాగం వైస్ చైర్ పర్సన్ నీహారిక

శతఘ్ని న్యూస్: ఎంత బ్రతకు బ్రతికిన ఎవవారికైనా చివరి మజిలీ సమాశన వాటిక అని మరిచిపోయి శతఘ్ని న్యూస్: ఎంత బ్రతకు బ్రతికిన ఎవవారికైనా చివరి మజిలీ సమాశన వాటిక అని మరిచిపోయి 
ప్రతి అయిదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి గత 30 సంవత్సరాలుగా జమిమాగడడి ప్రజలను ఓటలు కోసమే ప్రతి అయిదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి గత 30 సంవత్సరాలుగా జమిమాగడడి ప్రజలను ఓటలు కోసమే 
వాడుకుంటూ, కనీసం సమాశన వాటిక కూడా ఏ పాలకులు ఏరాపుట్ చేయలేదు. అకకాడ సమాశన వాడుకుంటూ, కనీసం సమాశన వాటిక కూడా ఏ పాలకులు ఏరాపుట్ చేయలేదు. అకకాడ సమాశన 
వాటిక కోసం బ్ధవారం మేడ్చల్ మల్కాజ్ గరి కలకటీరట్ వద్ద అఖిలపక్ష ధరాని కారయూక్రమం వాటిక కోసం బ్ధవారం మేడ్చల్ మల్కాజ్ గరి కలకటీరట్ వద్ద అఖిలపక్ష ధరాని కారయూక్రమం 
సాథానిక కార్పురటర్ చేపటటీగా జనసేన పార్టీ తరుప్న పాల్్గనడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో సాథానిక కార్పురటర్ చేపటటీగా జనసేన పార్టీ తరుప్న పాల్్గనడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
రాష్ట్ర వీరమహిళ్ విభాగం వైస్ చైర్ పర్సన్ నీహారిక, ఏ ఎస్ రావు నగర్ డివిజన్ కమిటీ సభ్యూలు రాష్ట్ర వీరమహిళ్ విభాగం వైస్ చైర్ పర్సన్ నీహారిక, ఏ ఎస్ రావు నగర్ డివిజన్ కమిటీ సభ్యూలు 
రామంజనేయులు, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటర్ భారత్ & చరలుపలిలు కమిటీ అధయూక్షులు శివ కారితిక్, రామంజనేయులు, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటర్ భారత్ & చరలుపలిలు కమిటీ అధయూక్షులు శివ కారితిక్, 
ఉపాదక్షులు దేవేందర్, ప్రధాన కారయూదరి్శ స్రయూ తోరం, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటర్ రమేష్ మరియు ఉపాదక్షులు దేవేందర్, ప్రధాన కారయూదరి్శ స్రయూ తోరం, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటర్ రమేష్ మరియు 
జనసైనికులు శివ, అచి్చబాబ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.జనసైనికులు శివ, అచి్చబాబ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని నూయాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

ఆడ పిల్లలు-స్ంకేతిక విదయా కొరకు తమ గళ్నినా వినిపించిన తెలంగ్ణ రాష్ట్ర వీరమహిళ్ విభాగం

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


గురువారం, 23 డిసంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాలోలు ఉెండే సామానయా జనసైనుకడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతెం 
బాహయాప్రపెంచాన్కి తెల్యజేయడ్న్కి మరియు వారి గళన్ని విన్పిెంచడ్న్కి మీ ముెంద్క 
వచచిెంది శతఘ్ని నూయాస్. కావున మీ అెందరూ జనసైన్కలు చేసే కారయాక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నెంబర్ క పెంపిెంచెండి. మీరు పెంపిెంచే కారయాక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
లో ప్రచురిెంచడెం జరుగుతుెంది.

మా వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

ఏపీలో దిగజారుతుననా విద్యా ప్రమ్ణాలు
శతఘ్ని న్యూస్: -సేటీట్ ఆఫ్ ఫండేషన్ లిటరసీ అండ్ 
న్యూమరసీ ఇన్ ఇండియా రిపోరుటీ ప్రకారం, దేశంలో 
విదయూప్రమాణాలోలు ఆంధ్రప్రదేశ్ 15వ సాథానం

• ఏపీలో జగన్ రడిడి విధానాలతో రోజురోజుకూ విదయూ 
ప్రమాణాలు దిగుజారుతనానియి.
• న్తన విదయూవిధానం పేరుతో ఉనని బడులను 
మూసేసేల్ ప్రభ్తవా తీరు ఉంది.
• వేల మంది విదయూరుథాలు అభయూసిస్తినని ఎయిడడ్ 
పాఠశలలను భూముల కోసం నిర్వారయూం చేశరు.
• తాజాగా ప్రధాని ఎకనమిక్ అడ్వాజర్ కౌని్సల్ విడుదల 
చేసిన సేటీట్ ఆఫ్ ఫండేషన్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ ఇన్ 
ఇండియా రిపోరుటీతో ఈ విషయం సపుషటీమైంది.
• 5 కటగర్లు, 41 అంశలతో ఎన్.ఏ.ఎస్, ఆసర్ డేట్ 
మరియు ఆయా రాష్్రాల నుండి సమాచారం సేకరించి 
నివేదికను రూపందించారు.
• 5 కటగర్లోలు ఏపీకి కనీసం ఒకకాదనిలో కూడా ట్ప్ 5 

సాథానం దకకాలేదు.
• బాల, బాలికల అక్షరాసయూతలో తేడాను పరిశీలిసేతి ఏపీ 12వ(17.20) సాథానంలో ఉంది.
• దేశంలో సగట్ కంట్ రాష్ట్రంలో ఎకుకావ ఉంది.
• విదయూ మౌళికసదుపాయాలోలు డిలీలు మొదటి సాథానంలో(92.98) ఉంట్ ఏపీ 19వ సాథానం(56.97)లో మాత్రమే 
ఉంది.
• అందుబాట్లో విదయూలో మొదటి సాథానంలో మేఘాలయ(63.44)ఉంట్, ఏపీ 11వ సాథానం(38.50)లో ఉంది.
• కనీస వైదయూ సదుపాయంలో సికికాం మొదటి సాథానం(80.31)లో ఉంట్, ఏపీ11వ సాథానం(56.37)లో ఉంది.
• గవరనిన్్స అంశంలో పశి్చమ బెంగాల్ మొదటిసాథానం(49.99)లో ఉంట్, ఏపీ21వ సాథానం(24.13)లో ఉంది.
• నాడు నేడు అని గొపపులు చెప్తినని జగన్ రడిడి ప్రభ్తవాం విదయూ మౌళిక సదుపాయాలోలు దేశంలో ఏపీ 19 
సాథానంలో ఉంది.
• వాసతివాలు ఈ విధంగా ఉంట్ సాక్షి పత్రికలో మాత్రం దేశంలో మొదటి సాథానం అంటూ చెప్పుకోవడానికి 
సిగ్గనిపించడం లేద..?
విదయూ వయూవసథాను ఈ ప్రభ్తవాం సరవానాశనం చేసోతింది. ఇపపుటికైనా దంగ లకకాలు మానేసి విదయూ ప్రమాణాలపై 
దృష్టీ సారించాలని జనసేన కోరుకుంట్ందని, విదయూరుథాలకు మంచి విదయూను అందించి, భావితరాల భవిషయూత్ 
కాపాడాలని జనసేన చితూతిరు జిల్లు ప్రధాన కారయూదరి్శ తలసి ప్రసాద్ కోరారు.

కార్వోట నగరం తహసీలాదుర్ కారాయాలయం 
మంద్ నిరసన: శోభన్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రభ్తవా ఆస్తిలను ఆక్రమించువారు దేశ ద్రోహులు.
ప్రభ్తవా ఆస్తిలను కాపాడకపతే ఎంతటి ప్రాణ తాయూగానికైనా సిద్ం.
ఇంత జరుగుతనాని పటిటీంచుకోని తహసీల్్దర్.
ఏది అడిగనా క్రింది సాథాయి ఉదోయూగులకు అంటగడుతనని అమరంద్రబాబ్.
జనసేన మండల అధయూక్షులు: శోభన్ బాబ్
కారవాటి నగరం మండలం అర్ కవిబ్ పేట పంచాయతీలో కలికిరి ఇండులు 
జాతీయ రహదరి ప్రకకానే ఉనని ప్రభ్తవా భూమిలో వైసీపీ నాయకుడు మురళి 
శశవాతంగా ఇళ్ళు నిరిమాంచుకని వాయూపారం చేస్తినానిడు. ఇదే పంచాయతీలో 
వైసీపీ నాయకుడు దుశయూంత్ కుమార్ మరియు ప్రభ్తవా సమాశనం భూమిలో బోరు 
వేస్కని అనుభవిస్తినానిడు. ఒకసొసైటీ బాయూంకులో సిఇఓ సాథాయి అధికారికి 
రషన్ కారుడి మంజూరు చేసిన తహసీల్్దర్ ను వెంటనే ససెపుండ్ చేయాలి. రాజుల 
కండ్రిగలో రమేష్ రాజు అనే వైసీపీ నాయకుడు ప్రభ్తవా బోరును వయూవసానికి 
శశవాతంగా వాడుకుంట్నానిడు. ప్రభ్తవా భూమిని ఆక్రమించుకని ఉనానిడు. 
ఇది వరక అనేక మారులు వినతిపత్రం సమరిపుంచినా కూడా తహసీల్్దర్ పటిటీంచు 
కోలేదు. ఈ విషయంలో తహసీల్్దర్ నిద్ర పోతననిట్లు నటించడం పలు 
అనుమానాలకు తావిసోతింది. ప్రభ్తవా ఆస్తిలను పరిషకారించక పతే ఎంతటి 
ప్రాణ తాయూగానికైనా సిద్మని తెలియజేసారు. అప్పుడే వయూవసథా మీద ప్రజలకు 
నమమాకం ఏరపుడుతంది. ప్రజలకు జవాబ్దర్తనంగా ఉండవలసిన అధికారులే 
ఇల్ చేయడం బాధాకరంగా ఉందని ఆవేదన వయూకతిం చేశరు. ప్రభ్తవా ఆస్తిలను 
కాపాడువారు దేశ ద్రోహులని ఆగ్రహం వయూకతిం చేశరు. ఏది అడిగనా కింది 
సాథాయి ఉదోయూగులకు అంటగటటీడం ఎంత వరకు సబబ్, ఇల్ంటి అధికారిని 
జిల్లు కలకటీర్ వెంటనే ససెపుండ్ చేయాలనీ తెలిపారు. 27/12/2021 వ 
తేది జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో కారవాటి నగరం తహసీల్్దర్ కారాయూలయం 
ముందు నిరసన దీక్ష నిరవాహించడం జరుగుతందని తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్:అనంతప్రం, ఆతీమాయ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పలిటికల్ అఫ్ఫూర్్స చైరమాన్ శ్రీ నాదండలు 
మన్హర్ మాట్లుడుతూ రాయలసీమ ప్రాంతం ప్రేమకు ప్రతిరూపం అని గతంలో కూడా అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
కవాత నిరవాహించినప్పుడు కూడా అశేష జనవాహిని విచే్చశరని గురుతి చేస్కునానిరు.
జనసేన పార్టీని గ్రామసాథాయి నుంచి బలోపేతం చేస్కుంటూ ఇప్పుడునని వైసీపీ ప్రభ్తవా అనాలోచిత నిర్ణయాల వలలు 
ప్రజలు తీవ్మైన ఇబబుందులను ఎదుర్కాంట్నానిరని కాబటిటీ జన సైనికులు ఈ ప్రభ్తవా అసమరథా పాలనను ఇంటింటికీ 
తిరిగ ప్రచారం చేయాలని స్చించారు. రాష్ట్రంలో ఉనని రహదరుల పరిసిథాతి దరుణంగా ఉందని అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ దృష్టీకి రాగానే గాంధీ జయంతి రోజు “రహదరుల శ్రమదనానికి” కతతి చెరువుకు వస్తినానిరని తెలిసి 
ఈ వైసీపీ పార్టీ నాయకులు రాత్రికి రాత్రి కిలోమీటరలు రోడుడి వేసిన విషయం జనసైనికులకు వివరించడం జరిగంది. 
ఇదే విధంగా ప్రతి నియోజక వర్గంలో ఉనని జన సేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతిలు ప్రజా సమసయూలపై పోరాడాలని 
ఈ అసమరథా ప్రభ్తవాం తీస్కనే ప్రతి నిర్ణయం కూడా అనాలోచితంగానే మూర్ంగా వయూవహరిసోతిందని ఇట్వంటి 
నిరంకుశ పాలనకు ప్రజలు బ్ది్ద చెపపుడం కోసం ప్రజలు సిద్ంగా ఉనానిరని ప్రజా సమసయూలపై పోరాటం చేస్తినని 
జనసేన పార్టీ నాయకులపై కారయూకరతిలపై కస్లు పడుతూ రాజకీయ వతితిళలుకు గురిచేస్తినానిరని ఇట్వంటి తాట్కు 
చప్పుళలుకు భయపడే వారు కాదని రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలని రాయలసీమ ప్రాంతం అంట్ ధైరయూ సాహసాలకు ప్టిటీనిలులు అని వివరిస్తి రాబోయే రోజులోలు అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 

గారిని ముఖయూమంత్రిగా చూడటం కోసం ప్రతి ఒకకారూ కృష్ చెయాయూలని కోరారు.రాష్ట్రంలో ఉనని రహదరుల 
పరిసిథాతిని #JSPforAP_Roads, దవారా #SaveVizagSteelPlant, #Raise_Placards_Ys-
rcp_MP కారయూక్రమాల #విశఖఉకుకాఆంధ్రుల_హకుకా అనే కారయూక్రమాల దవారా రాష్ట్రంలో ఉనని సమసయూలను 
సోష్యల్ మీడియా దవారా దేశంలో కోటలు మంది ప్రజలకు తెలిసేల్ చేశమని ఇదే విధంగా పార్టీ పిలుప్ 
మేరకు కారయూకరతిలు అందరూ సిద్దంగా ఉండాలని దిశ నిర్దశం చేశరు. సమావేశం అనంతరం అనంతప్రం 
జిల్లు నాయకులతో, కారయూకరతిలతో, జనసైనికులతో, వీరమహిళలతో, కలిసి యోగక్షేమాలు కనుకుకానానిరు.
ఈ కారయూక్రమంలో అనంతప్రం జిల్లు అధయూక్షులు శ్రీ T.C వరుణ్, ఉపాధయూక్షులు శ్రీ కుంటిమది్ద జయరామ్, 
శ్రీ అంకె ఈశవారయయూ, జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ భవానీ రవికుమార్, జిల్లు 
జనసేన పార్టీ ఇంచారుజిలు శ్రీ భైరవ ప్రసాద్, సాక పవన్ కుమార్, సాక మురళి కృష్ణ, ఆకుల ఉమేష్ 
అనంతప్రం జిల్లు ప్రధాన కారయూదరు్శలు అబ్్దల్, పతితి చలపతి, సంయుకతి కారయూదరు్శలు, అనంతప్రం 
జిల్లు కదిరి నియోజకవర్గం తనకలులు మండలం బాల సముద్రం నుంచి గెలిచిన ఎంపీటీసీ అమర్ 
కారితికయ పాల్్గనడం జరిగంది.

శతఘ్ని నూయాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

అనంతపురం జిలా్ల జనసైనికులతో నాదండ్ల మనోహర్ ఆత్మాయ సమ్వేశం

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


గురువారం, 23 డిసంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాలోలు ఉెండే సామానయా జనసైనుకడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతెం బాహయాప్రపెంచాన్కి తెల్యజేయడ్న్కి మరియు వారి గళన్ని విన్పిెంచడ్న్కి 
మీ ముెంద్క వచచిెంది శతఘ్ని నూయాస్. కావున మీ అెందరూ జనసైన్కలు చేసే కారయాక్రమాలను మా వాట్సప్ నెంబర్ క పెంపిెంచెండి. మీరు పెంపిెంచే కారయాక్రమాలను 
మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ లో ప్రచురిెంచడెం జరుగుతుెంది.

మా వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

శతఘ్ని న్యూస్: • ప్రజల సొముమాతో తీస్కచి్చన పథకాలకు తండ్రులు, 
తాతల పేరులు పడుతనానిరు
• కరూనిలు జిల్లుకు దమోదరం సంజీవయయూ పేరు పట్టీలి
• శ్రీ సంజీవయయూ గారి ల్ంటి వయూకుతిలిని గురితించలేని పరిసిథాతి
• అందుకోసం పోరాడేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ జిల్లుకు వసాతిరు
• రాష్ట్రంలో ఐఏఎస్ ఆఫీసరలు మీద సైతం కస్లు పడుతనానిరు
• ఉదోయూగులను, నిరుదోయూగులను నిండా ముంచారు
• నాయకులు ఓట్లు వేయించుకుని ప్రజలిని మోసం చేస్తినానిరు
• గ్రామాలోలు రక్షిత మంచినీటి పథకాలు కూడా లేని దుసిథాతి
• శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తోనే రాష్్రానికి భవిషయూతతి
• కరూనిలు జిల్లు కారయూకరతిల సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైరమాన్ 
శ్రీ నాదండలు మన్హర్

కరూనిలు జిల్లుకు శ్రీ దమోదరం సంజీవయయూ గారి పేరు పటటీడం కోసం జనసేన పార్టీ పోరాడుతందని పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైరమాన్ 
శ్రీ నాదండలు మన్హర్ గారు సపుషటీం చేశరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆయన స్ఫూరితిని ప్రతి ఒకకారికీ అందించడం కోసం కరూనిలు జిల్లు పరయూటనకు 
వచి్చ పద్దపాడులో పరయూటిసాతిరని చెపాపురు. రాజకీయాలోలు మారుపు కోసం అదే నాంది అనానిరు. ఇప్పుడునని నాయకులు ప్రజల సొముమాతో చేపడుతనని 
పథకాలకు సైతం వారి తండ్రులు, తాతలు, కులం పేరులు పడుతూ దురామార్గంగా వయూవహరిస్తినానిరని తెలిపారు. అణగారిన వరా్గల నుంచి ఉననిత 
సాథాయికి వచి్చన వయూకుతిలిని ఎందుకు గురితించరని ప్రశినించారు. మంగళవారం కరూనిలు జిల్లు జనసేన పార్టీ కారయూకరతిల సమావేశంలో పాల్్గనానిరు. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీ నాదండలు మన్హర్ గారు మాట్లుడుతూ.. “రాష్ట్రంలో సామానయూ ప్రజలను గౌరవించే పరిసిథాతి లేదు. ఐఏఎస్ ఆఫీసరలు మీద సైతం కస్లు 
పడుతనానిరు. రాష్ట్ర ప్రజల కోసం సేవ చేసిన వయూకుతిలను వయూకితిగతంగా ట్ర్గట్ చేసి కస్లు పడుతనానిరు. రండుననిరళలు పాలనలో ఈ ప్రభ్తవాం ప్రతి 
ఒకకారినీ ఇబబుంది పటటీడం మినహా ఎవవారికీ నాయూయం చేయడం లేదు. రాష్ట్రంలో అవినీతి పరిగపోయింది. పాలకుల కుట్ంబాల ఆస్తిలు మాత్రం 
పరిపోయాయి. రాష్ట్ర ఆస్తిలు తగ్గపోయాయి. ఏ ప్రాంతానికి వెళిలునా సమసయూలే కనబడుతనానియి.
ఇస్క డబ్బు ఎవరి జేబ్లోలుకి వెళతింది?
రాష్ట్రంలో పాలన ప్రజలను అవమానపర్చ విధంగా సాగుతోంది. ముఖయూమంత్రి గారు పాదయాత్రలో ఇచి్చన వాగా్దనాలు ఒకకాటీ నిలబెట్టీకోలేదు. 
శ్రీ జగన్ రడిడి గారి పాలన వలలు సామానుయూలు ఇబబుంది పడుతనానిరు. మొనని మదయూం ధరలు పంచారు. ఇప్పుడు తగ్గంచామని చెబ్తూ మోసం 
చేస్తినానిరు. వేల ల్ర్లు, ట్రకుకాల ఇస్క అముమాకుంట్నానిరు. ఆ డబ్బు ఎవరి జేబ్లోలుకి చేరుతందో తెలియదు. ప్రకృతి ఇచి్చన ఆసితిని ఈ ప్రభ్తవాం 
తవువాకుపోతోంది. ఎకకాడ చూసినా అవినీతి. కరూనిలులో గతంలో చాల్ మంది రియల్ ఎసేటీట్ వాయూపారం చేసే వారు. ఊహించని విధంగా 5 శతం 
పేదల ఇళలు సథాల్లకు వదల్లంటూ వారిని దబబు కట్టీరు.
రైతలు నషటీపోయినా పటిటీంచుకోరు
ఈ ప్రభ్తవాంలో రాష్ట్ర భవిషయూతతి గురించి ఆలోచించే వారు లేరు. ఆరిథాక పరిసిథాతి ఆందోళన కలిగస్తింది. ప్రతి నెల 1వ తేదీన ప్రభ్తవా ఉదోయూగులకు 
జీతాలు ఇచే్చ పరిసిథాతి లేదు. ముఖయూమంత్రి గారు పద్ద పద్ద చెకుకాలు ఇస్తి రాష్్రానిని ఆదుకుంట్ననిట్టీ చెబ్తనానిరు. రైతలు నషటీపోతే పటిటీంచుకునే 
వారు లేరు. కౌలు రైతలకు పరిహారం ఇవవాడం లేదు. విదయూరు్లకు సాకాలర్ ష్ప్ వయూవసథా తీసేశరు. అమమా ఒడి పథకం అనానిరు. వాలంటీర్ వయూవసథా 
వైసీపీకి మినహా ఎవవారికీ ఉపయోగపడడం లేదు. రాయలసీమ ఇంత వెనుకబడి ఉందంట్ అందుకు కారణం నాయకులే. ఓట్లు వేయించుకుని ప్రజలిని 
మోసం చేస్తినానిరు. రైతలు పంటలు పండించుకునే పరిసిథాతి లేదు. ఎంతో మంది వలసలు పోతనని పరిసిథాతి. శ్రీ దమోదరం సంజీవయయూ గారు 
ఇకకాడ గాజులదినెని ప్రాజెకుటీ, శ్రీకాకుళం కోసం వంశధార ప్రాజెకుటీ, కృష్్ణ డల్టీ కోసం ప్లిచింతల ప్రాజెకుటీల్ంటివి భవిషయూతతి అవసరాల దృష్టీష్ 
ఆ రోజులోలునే శంకుసాథాపన చేశరు. అల్ంటి దర్శనికత నేటి నాయకులోలు ఏది? నేటి సీఎంని నాటి ముఖయూమంత్రితో పోలిసేతి ఎంత తేడా ఉంట్ంది. 
నాయకుల పరిసిథాతిలో ఎంత తేడా ఉంది. రండేళ్లు ముఖయూమంత్రిగా పని చేసిన వయూకితి, రండుసారులు కంద్ర మంత్రిగా, జాతీయ కాంగ్రెస్ అధయూక్షుడిగా 
సేవలు అందించిన వయూకితి. రాజకీయాలోలు ఒక నిబద్దతతో పని చేశరు. అనిని పదవులు అలంకరించినా జేబ్లో వంద రూపాయిలు లేకుండా తిరిగారు. 
రాజకీయాలోలు పారదర్శకత ఆయన ఇంటిని చూసేతి అరథాం అవుతంది. ఈ ప్రాంతం నుంచి ఎంతో మంది ముఖయూమంత్రులు వచి్చనా అల్ంటి వయూకితిని 
గురితించడం లేదు. ఏడాదికి ఒకకాసారి కలకటీర్ తో తూతూ మంత్రంగా కారయూక్రమం చేసి మరి్చపోతనానిరు. ఆయన స్ఫూరితిని ముందుకు తీస్కువెళలుందుకు 
శతజయంతి ఉత్సవాల సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రూ. కోటి విరాళం ప్రకటించారు. ఆ విరాళం ఒక నిరామాణం కోసం కాదు. శ్రీ సంజీవయయూ 
గారి స్ఫూరితిని ప్రతి అణువులో నిలిపే విధంగా అభవృది్ కారయూక్రమాలు చేపడతాం. బలహీన వరా్గల విదయూరు్లు చదువుకునే ఏరాపుట్ చేయమని 
ఆయన కుట్ంబ సభ్యూలు కోరారు. అదే పద్దపాడులో ఇప్పుడునని రాజకీయ నాయకులు నాలుగంతస్తిల మేడలు కట్టీకుంట్నానిరు. రూ. 20 
కోటలుతో భవనాలు ఏరాపుట్ చేస్కుంట్నానిరు. ప్రజలేమో తాగడానికి గుకెకాడు మంచినీరు ఇవవాండి చాలు అని అడిగే పరిసిథాతి.
అప్పు చేసిన లక్షల కోటలును ఏం చేశరు?
జిల్లులో పరిసిథాతలు చూసేతి వలసలు పరిగపోయాయి. చాల్ గ్రామాలోలు రక్షిత మంచినీటి పథకం కూడా లేని పరిసిథాతి. అప్పులు తెస్తినని లక్షల కోట్లు ఏం 
చేస్తినానిరో తెలియదు.   కొనసాసాగిెంపు 6వ పేజీ లో   కొనసాసాగిెంపు 6వ పేజీ లో

పాలకుల ఆస్తిలు పెరిగ్యి… రాష్ట్ర ఆస్తిలు తరిగ్యి
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మారుమూల గ్రామాలోలు ఉెండే సామానయా జనసైనుకడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతెం 
బాహయాప్రపెంచాన్కి తెల్యజేయడ్న్కి మరియు వారి గళన్ని విన్పిెంచడ్న్కి 
మీ ముెంద్క వచచిెంది శతఘ్ని నూయాస్. కావున మీ అెందరూ జనసైన్కలు చేసే 
కారయాక్రమాలను మా వాట్సప్ నెంబర్ క పెంపిెంచెండి. మీరు పెంపిెంచే కారయాక్రమాలను 
మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ లో ప్రచురిెంచడెం జరుగుతుెంది.

మా వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

బూరయయా కుటంబానికి భర్స్ ఇచిచిన 
బండారు శ్రినివాస్ 

శతఘ్ని న్యూస్: కష్టీలోలు ఉనని వారిని ఆతీమాయతతో ఆదరించే 
గొపపు మనస్నని నాయకుడు! బండారు శ్రీనివాస్ జనసేన నేత 
అని! హర్ం వయూకతిం చేస్తినని నియోజకవర్గ ప్రజలు మరియు 
జనసైనికులు. తూరుపుగోదవరి జిల్లు, కతతిపేట నియోజకవర్గం, 
ఆత్రేయప్రం మండలంలోని, మరలుపాలం పాలం గ్రామంలో 
ఇటీవల అనారోగయూం కారణంగా మరలు బూరయయూ కుమారుడు 
మరలు సతీష్ మరణించారు. వీరి కుట్ంబ సభ్యూలను బ్ధవారం 
కతతిపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇనా్చరిజి బండారు 
శ్రీనివాస్ తన అనుచరులు, జనసైనికులు, నాయకులుతో కలిసి 
సతీష్ తండ్రి బూరయయూను పరామరి్శంచి, వారి కుట్ంబానికి 
ధైరయూం చెపిపు అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇచా్చరు. వీరి వెంట 
పలువురు జనసైనికులు, కారయూకరతిలు, నాయకులు పాల్్గనానిరు. 
కష్టీలోలు ఉననిప్పుడు, కారయూకరతిలకు, ప్రజలకు అండగా ఉండే 
వాడే గొపపు నాయకుడని, అధికారం ఉనాని, లేకపోయినా, 
ప్రజలను కంటికి రపపుల్ కాపాడే మంచి మనస్నని వాడే 
నిజమైన నాయకుడని, అతడే జనసైనికుడని, ఈ సందర్ంగా 
పలువురు బండారు శ్రీనివాస్ ను కనియాడారు.

ఎనినికల సమయంలో రకరకాల హామీలు ఇచా్చరు. ఎననిడూలేని విధంగా కరూనిలు జిల్లు ప్రజలు అనిని నియోజకవరా్గలోలు అదు్తమైన మజారిటీతో 
గెలిపించారు. జిల్లు మంత్రులు చూసేతి ఒక మంత్రి కారులు కనుకుకానే పనిలో సంక్షేమం గురించి మరి్చపోయాడు. కారిమాకుల గురించి మరి్చపోయాడు. 
చాల్ మంది సీనియర్ నాయకులు ఉనాని జిల్లుకు ఎందుకు నాయూయం చేయలేకపోతనానిరో తెలియదు. రప్ ముఖయూమంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడి గారు జిల్లు 
పరయూటనకు వస్తినానిరని తెలిసింది. జిల్లు పరయూటనలకు వెళిలు ఆయన చేస్తింది ఏంటి ? ఓ మీటింగ్ పటిటీ వరాలు కురిపించడం. వేల కోట్లు ఇస్తినానిమని చెపిపు 
వెళిలుపోవడం. ఈ రోజు కరూనిలు జిల్లు పరయూటన సందర్ంగా జనసేన పార్టీ సిద్ంతాలకు కట్టీబడి ఒక రోడుడికు శ్రమదనం నిరవాహించాం. రాష్ట్రవాయూపతింగా 
ఏ మూలకు వెళిలునా గోతలు తపపు ఏమీ కనబడడం లేదు. కనీసం ముఖయూమంత్రి గారు పరయూటనకు వచి్చనప్పుడు అయినా గోతలు పూడ్చమని చెపాపులి. 
ఆయన చేసే ప్రతి కారయూక్రమానికి ముందు కారు దిగ రోడుడి వేయమని చెపాపులి. జనసేన పార్టీ అదే సిద్ంతానిని ముందుకు తీస్కువెళతింది. ఏ కారయూక్రమం 
మొదలు పటిటీనా ఓ రోడుడికు శ్రమదనం నిరవాహించి గుంతలు పూడా్చలని నిర్ణయం తీస్కునానిం. పోరాట యాత్రలో భాగంగా మూడు సంవత్సరాల క్రితం 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఇదే కరూనిలులో కండారడిడి బ్రుజు దగ్గర బహిరంగ సభ నిరవాహించినప్పుడు ప్రజలను ఉదే్దశియూంచి ఒక మాట చెపాపురు. ఓట్ 
దవారా మంచి నిర్ణయం తీస్కోకపోతే ఇబబుందులు తపపువనానిరు. పరిపాలన దబబు తింట్ంది. శ్రీ జగన్ రడిడి చెపేపు మాటలు నమిమాతే ప్రయోజనం ఉండదు 
అని చెపాపురు. తప్పు జరిగంది. ఈ సారి ఎకకాడ చూసినా యువత ఉతా్సహంతో ఉనానిరు. మోసపోయామనని కసితో ఉనానిరు. అదే ఉతా్సహంతో శ్రీ జగన్ 
రడిడిని గద్ద దించాలి. ఎనినికల ముందు ఎన్ని మాటలు చెపాపురు ఒకకా మాట నిలబెట్టీకుంది లేదు. ఏట్ జాబ్ కాయూలండర్ అనానిరు. ఏపీపీఎసీ్స న్టిఫకషన్ 
లేదు. డీఎసీ్స లేదు. రదు్ద చేసాతిమనని సీపీఎస్ రదు్ద లేదు. ప్రతి జిల్లులో పద్ద పద్ద వాగా్దనాలు చేశడు. రండుననిరళ్లు పూరతియాయూయి అవనీని ఏమయాయూయో 
తెలియదు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఒకకా ఎనినికల కోసం రాజకీయాలోలుకి రాలేదు. రాష్ట్ర భవిషయూతతి కోసం, యువత కోసం వచా్చరు. కరూనిలు జిల్లులో పార్టీకి 
మంచి భవిషయూతతి ఉంది. రాజకీయాలతో సంబంధం లేని వయూకుతిలు సైతం అదే మాట చెబ్తనానిరు. చినని చినని విషయాల గురించి మనసపుర్లకు వెళలువదు్ద. 
కషటీపడి పని చేసేతి పార్టీ గురితిస్తింది. నిజాయితీగా ముందుకు వచి్చన వారిని అందలం ఎకికాంచిన ఏకైక పార్టీ జనసేన. ఎమమాలేయూ టికెకాట్టీ కోసం రూ. 30 కోట్లు 
అడిగన పార్టీలు ఉనానియి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాత్రం శ్రీ దమోదరం సంజీవయయూ గారి స్ఫూరితితో పని చేసే వారిని గురితించి ముందుకు తీస్కువసాతిరు. 
ప్రతి ఒకకారు పార్టీ కోసం కంత సమయం కట్యించండి. జనసేన భావజాల్నిని అర్ం చేస్కోండి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సిద్ంతాలను ప్రజలోలుకి 
తీస్కువెళలుండి. పార్టీ కారయూకరతిల బాగోగుల గురించి ఆలోచించే ఏకైక పార్టీ జనసేన మాత్రమే. ఈ రోజు వివిధ వరా్గలకు చెందిన నాయకులు జనసేన 
పార్టీలో చేరారు. వారందరికీ పేరు పేరునా సావాగతం పలుకుతనానిం. మత్సష్కార సంఘాల నుంచి వచి్చన నాయకులు వారికి జరుగుతనని అనాయూయంపై 
పోరాడేందుకు జనసేనలో చేరుతననిట్టీ చెబ్తనానిరు. రాయలసీమ నుంచి బోయ సోదరులు వచా్చరు. వారు తమ హకుకాల కోసం పోరాడుతంట్ 200 
కస్లు పట్టీరు. కస్లు పటిటీనంత మాత్న భయపడతామా? ఈ ప్రభ్తవాంలో మనమంతా భాగసావాములమే. మొనని ఈ ప్రభ్తావానిని నిలబెట్టీం. అదే 
ధైరయూంతో ముందుకు వెళ్్దం. 2024లో శ్రీ జగన్ రడిడిని గద్ద దించి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకతావానిని ముందుకు తీస్కువెళ్్దం. భవిషయూతతిలో పార్టీ 
తరఫున మంచి కారయూక్రమాలు చేస్కుందం. జిల్లు కమిటీలు తవారలోనే ఏరాపుట్ చేద్దం. అనంతరం జిల్లులో విసతిృతంగా పరయూటించి పార్టీని బలోపేతం 
చేసే దిశగా కృష్ చేద్దం. శ్రీ దమోదరం సంజీవయయూ గారి స్ఫూరితిని ముందుకు తీస్కువెళలు విధంగా ప్రతి ఒకకారు కషటీపడాలి అనానిరు.
• జనసేనలోకి భార్గా చేరికలు
శ్రీ నాదండలు మన్హర్ గారి పరయూటన సందర్ంగా కరూనిలు జిల్లువాయూపతింగా అనిని నియోజకవరా్గల నుంచి వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, కారయూకరతిలు 
పద్ద ఎతతిన జనసేన పార్టీలో చేరారు. నేషనల్ విమన్్స పార్టీకి చెందిన 400 మంది జనసేన కండువా కప్పుకునానిరు. ఆ పార్టీ ముఖ్యూలు శ్రీమతి హసీనా 
బేగం, మహబూబ్ పాష్; కరూనిలుకు చెందిన గంగప్త్ర నేత శ్రీ టి. సతయూనారాయణ, శ్రీ టి.శ్రీనివాస్, శ్రీ కృష్ణ, శ్రీ బోస్, శ్రీ శ్రీనివాస్, శ్రీ చంటి; 
నందికటూకారు నియోజకవరా్గనికి చెందిన శ్రీ మానపాటి శ్రీనివాస్, శ్రీ వెంకటరమణ, శ్రీ పవన్, శ్రీ శ్రీకాంత్, పాణయూం నియోజకవరా్గనికి చెందిన 200 
మంది వైసీపీ కారయూకరతిలు శ్రీ బాలు, శ్రీ జగదీష్, శ్రీ హుసే్సన్, శ్రీ ఉదయ్, శ్రీ శివకృష్ణ, శ్రీమతి శ్రీదేవి, నందయూల నియోజకవరా్గనికి చెందిన శ్రీ భరత్, శ్రీ 
పవన్, శ్రీ స్నీల్, శ్రీ రమేష్, శ్రీ భరత్ తదితరులు జనసేనలో చేరారు. వీరిని శ్రీ మన్హర్ గారు సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహావానించారు. కరూనిలు జిల్లు 
నాయకుడు శ్రీ నాయకర్ మలలుపపు సభా కారయూ క్రమానిని నిరవాహించారు. 

పాలకుల ఆస్తిలు పెరిగ్యి… రాష్ట్ర ఆస్తిలు తరిగ్యి
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మారుమూల గ్రామాలోలు ఉెండే సామానయా జనసైనుకడు 
చేసే కారయాక్రమాలను సైతెం బాహయాప్రపెంచాన్కి 
తెల్యజేయడ్న్కి మరియు వారి గళన్ని విన్పిెంచడ్న్కి 
మీ ముెంద్క వచచిెంది శతఘ్ని నూయాస్. కావున మీ అెందరూ 
జనసైన్కలు చేసే కారయాక్రమాలను మా వాట్సప్ నెంబర్ క 
పెంపిెంచెండి. మీరు పెంపిెంచే కారయాక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ 
మరియు ఈ-పేపర్ లో ప్రచురిెంచడెం జరుగుతుెంది.

మా వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

శతఘ్ని న్యూస్: ఆనాడు 32 మంది ప్రాణాలు తాయూగాల ఫలితమే 
విశఖకు ఉకుకా కరామాగారం వచి్చందని ఇప్పుడు కంద్రం విశఖ ఉకుకా 
ను ప్రైవేట్ పరం చేస్తింట్ రాష్ట్ర ప్రభ్తవాము చోదయూం చూస్తిందని 
జనసేన తూరుపుగోదవరి జిల్లు ఉపాధయూక్షురాలు స్ంకర కృష్ణవేణి 
ఆవేదన వయూకతిం చేశరు. కాకినాడ రూరల్ మండలం వలసపాకల 
తమ నివాసంలో పాత్రికయులతో మాట్లుడుతూ జనసేన అధయూక్షుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ పిలుప్మేరకు విశఖ ఉకుకా ఆంధ్రుల హకుకా అనే 
నినాదంతో డిజిటల్ కాయూంపింగ్ నిరవాహణ కారయూక్రమంలో భాగంగా 
మూడు రోజులోలు 697.4 మిలియనలు మందికి ర్చ్ అయిందని 
పారలుమంటోలు వైకాపా ఎంపీలు టిడిపి ఎంపీలు విశఖ ఉకుకా కోసం 
తమ గళం విపాపులని ఆమ తెలిపారు. ప్రతేయూక హోద రైలేవాజోన్ 
కనుచూప్ మేరలో కూడా కనబడటం లేదని దీనికి కారణం ఈ 
ప్రభ్తావాల వైఫలయూమేనని ఆమ అనానిరు.
జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పిలుప్ ఇచి్చ రోడులు బాగు చేసే 
ప్రక్రియను మా కారయూకరతిలు సవాయంగా బాగు చేయడం 
జరుగుతందని ఆమ తెలిపారు. ఏది ఏమైనా వచే్చది జనసేన 
పార్టీ ప్రభ్తవాం అని కృష్ణవేణి తెలిపారు.

జనసేన డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ మూడు ర్జులో్ల 697.4 మ్లియన్ల రీచ్: జనసేనపారీటీ జిలా్ల 
ఉపాధయాక్షురాలు స్ంకర కృష్ణవేణి

శతఘ్ని నూయాస్ వాట్సప్ నెంబర్: 9391115789

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

