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సంక్ంతిలోపు ప్రభుత్ం ధానయూం కొనుగోలు చేయాలి.
• ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రతి గింజా కొనుగోలు చేయాలి
• రాష్టింలో మిర్చి రైతులకు అపార నష్ిం
• రైతులకు న్యాయిం జర్గే వరకు జనసేన పార్్ అిండగా నిలబడుతుింది
• సింక్ింతి తరావాత ప్రతి జిల్లా కలెక్రేట్ వద్ద ధరానాలు
• గింటూరు జిల్లా కలెక్రేట్ వద్ధ ధరానాలో పాల్గొననుననా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
• నరసరావుపేటలో మీడియా సమావేశింలో జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దిండలా 
మనోహర్
 
ధానయాిం కొనుగోళలా ప్రక్రియలో సింక్ింతిలోపు ప్రభుతవాిం నుించ్ సరైన స్ిందన రాని 
పక్ింలో జనసేన పార్్ తరఫున రాష్టవ్యాప్ింగా ఉదయామిించనుననాట్్ జనసేన పార్్ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దిండలా మనోహర్ గారు స్ష్ిం చేశారు. అనినా జిల్లా 
కింద్రాలోలా కలెక్రలా కారాయాలయాల దగగొర రైతుల పక్షాన ధరానాలు చేపట్నుననాట్్, గింటూరు జిల్లా కలెక్రేట్ వద్ద జర్గే ధరానా కారయాక్రమింలో పార్్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు సవాయింగా పాల్గొింటారని తెలిపారు. సింక్ింతి తరావాత ఈ ఆిందోళన కారయాక్రమిం నిరవాహించనుననాట్్ చెపా్రు. ఆదివ్రిం సాయింత్ిం నరసరావుపేటలో మీడియా 
సమావేశిం నిరవాహించారు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ న్దిండలా మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ.. “ధానయాిం కొనుగోళలా విషయింలో రాష్ట ప్రభుతవాిం రైతులకు భరోసా కలి్ించలేదు. 
ముఖయాింగా గింటూరు జిల్లా మిర్చి రైతుల పర్స్్తి దారుణింగా ఉింది. ప్రభుతవాిం నుించ్ ఎవరూ పట్ించుకోవడిం లేదు. సాథానిక ప్రజా ప్రతినిధుల నుించ్ సరైన స్ిందన 
లేకపోవడింతో రైతులు ఆిందోళనలో ఉన్నారు. ఇక్కడ మిర్చి రైతులకు అపార నష్ిం వ్టలిలాింది. అయినప్టకీ ప్రభుతవాిం నుించ్ ఏవిధమైన స్ిందన లేకపోవడిం బాధాకరిం. 
జిల్లావ్యాప్ింగా దాదాపు న్లుగననార లక్ల ఎకరాలలో మిర్చి పింట వేసే్ 3.5 లక్ల ఎకరాలోలా నష్ిం వ్టలిలాింది. ఎకరాకు రూ. 70 వేలు ఖరుచి పెట్్కుననా రైతులు పూర్్గా 
నష్పోయారు. కౌలు రైతుల పర్స్థాతి అధావాననాింగా ఉింది. ఏిం చేయాలో అర్ధిం కాని పర్స్థాతులోలా ప్రభుతవాిం నుించ్ సమాచారిం వస్ింది. బీమా పథకిం దావారా ఎింతో కొింత 
వస్ింది. రైతు భరోసా కింద్రాలకు వెళ్్ స్ిందిసా్రని ఆశ పడ్డారు. అయితే ఈ ప్రభుతవాిం రైతుల ఆశలను వము్మ చేస్ింది. ముఖయామింత్రిగారు తన ఉపన్యాసాలోలా పదే పదే ప్రతి 
గింజా కొింటామని చెపు్కొింటూ వచాచిరు. ఆ మాట నెరవేరుచికుింటారని వరాషాల వలలా పింటలు నష్పోయిన రైతులు ఎదురు చూశారు. వయావసాయ అధికారులో, రెవెన్యా 
స్బ్ిందో వచ్చి ఏదో విధింగా ప్రభుతవాిం నుించ్ కొింత వరకైన్ వెసలుబాట్ దొరుకుతుిందని భావిించారు. ఆ నమ్మకానినా ముఖయామింత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడా గారు వము్మ చేశారు. 86 
శాతిం మెజార్టీ శాసనసభుయాలినా ఒక పార్్కి ఈ రాష్ట ప్రజలు కటాయిించారు. పూర్్ మెజార్టీ ఇసే్ పర్పాలన బాగింట్ిందని నమా్మరు..కానీ నమి్మన ప్రజలినా పూర్్గా మోసిం 
చేశారు. రైతింగానికి ఏ మాత్ిం భరోసా లేదు. గతింలో చెరుకుపలిలా బహరింగ సభలో ఇదే అింశానినా ప్రసా్విించాిం. అపు్డే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్ిందిించారు. పాలకులు 

ఇచ్చిన వ్గా్దనిం మేరకు పూర్్ సాథాయిలో భరోసా కలి్ించనపు్డు మనిం క్షేత్ సాథాయిలో పరయాటించ్ రైతులకు భరోసా 
కలి్దా్దమని చెపా్రు. ఇచ్చిన గడువు మేరకు సింక్ింతిలోపు ప్రభుతవాిం నుించ్ స్ిందన రాకుింటే జనసేన పార్్ 
ఆిందోళన చేపడుతుింది. రైతింగిం కూడ్ ఈ ఆిందోళనలకు సింఘీభావిం తెలపడింతోపాట్ ప్రభుతవానినా డిమాిండ్ 
చేయాలి.
 
* ముఖయామింత్రి గారూ.. రైతుల కష్్లు తెలుసకోిండి
ముఖయామింత్రి గారు క్షేత్ సాథాయిలో పరయాటించ్ రైతుల కష్్ల మీద అవగాహన తెచుచికోవ్లి. మీడియాకు, ప్రజలకు 
దూరింగా ఉిండి వయావసథాను ఉపయోగించుకుని ఒక గదికి పర్మితిం అయియా పర్పాలన చేస్ింటే ఎల్? క్షేత్ సాథాయిలో 
ఏిం జరుగతుిందో తెలుసకోవ్లిసిన బాధయాత ముఖయామింత్రిపై ఉింది. దానినా ఆయన పూర్్గా విస్మర్ించారు.
 
* మిర్చి రైతుకి న్యాయిం చేయని బీమా పథకిం

ప్రస్తిం ఉననా బీమా పథకిం ఏిం బీమా పథకమో అర్ధిం కావడిం లేదు. ముఖయాింగా మిర్చి రైతులకు జర్గన అన్యాయానినా ప్రభుతవాిం పట్ించుకోకపోవడిం, వ్తవరణిం మీదకు 
నెపిం తోసేస్ బీమా వర్్ించలేదు అనడిం అర్ధిం కావడిం లేదు. రెిండు, మూడేళ్లాగా రైతులు చ్తికిపోయారు. ఇబ్ిందులు పడుతున్నారు. ముఖయామింత్రి గారు బయటకు వచ్చి 
స్ిందిించాలి. లేకుింటే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు బయటకురావ్లిసి ఉింట్ింది. రైతింగానికి పూర్్ సాథాయిలో న్యాయిం జర్గే వరకు జనసేన పార్్ అిండగా ఉింట్ిందని అన్నారు.

* ప్రెస్ మీట్ కి నమాజ్ బ్రేక్
గింటూరు జిల్లా, నరసరావుపేట ప్ింతనికి చెిందిన పార్్ క్రియాశీలక సభుయాలు ప్రమాద వశాతు్ మృతి చెిందడింతో వ్ర్ కుట్ింబాలకు పార్్ తరఫున భరోసా నిింపే క్రమింలో 
రూ. 5 లక్ల రూపాయిల చెకు్కలు ఇచేచిిందుకు వచ్చినట్్ శ్రీ న్దిండలా మనోహర్ గారు తెలిపారు. మీడియా సమావేశిం మధయాలో మసీదు నుించ్ నమాజ్ వినబడడింతో పార్్ 
స్దా్ధింతనికి కట్్బడి నమాజ్ ముగసేింత వరకు ప్రెస్ మీట్ ఆపేశారు. నమాజ్ పూర్యాయాక తిర్గ ప్రింభించారు. ఈ మీడియా సమావేశింలో పార్్ జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ 
గాద వెింకటేశవారరావు, రాష్ట కారయాదరుశులు శ్రీ సయయాద్ జిల్ని, శ్రీ నయూబ్ కమాల్, పార్్ కారయాక్రమాల నిరవాహణ విభాగిం కనీవానర్ శ్రీ కళ్యాణిం శివశ్రీనివ్స్ తదితరులు 
పాల్గొన్నారు.
 
* మృతి చెిందిన క్రియాశీలక కారయాకర్ల కుట్ింబాలకి రూ.5 లక్ల బీమా
ప్రమాదింలో మరణించ్న జనసేన కారయాకర్ల కుట్ింబాలను ఆదుకోవ్లనే ఉదే్దశింతో బీమా 
పథకిం అమలు చేస్న్నామని శ్రీ మనోహర్ గారు చెపా్రు. నరసరావుపేట నియోజకవరగొింలోని 
సింతగడిపాడు గ్రామానికి చెిందిన శ్రీ జలపాట సబ్యయా, లిింగింగింట గ్రామానికి చెిందిన 
శ్రీ మహీపతి శ్రీనివ్సరావు వేరేవారు ప్రమాదాలోలా మరణించారు. కుట్ింబాలను శ్రీ మనోహర్ 
గారు ఆదివ్రిం పరామర్శుించ్ ఒకో్క కుట్ింబానికి ఐదు లక్ల రూపాయలు బీమా చెకు్కలను 
అిందజేశారు.
 
* వింతెనపై శ్రమదానిం
గింటూరు - పేరేచరలా వింతెనపై గింతలను శ్రమదానిం దావారా జనసేన పార్్ రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దిండలా మనోహర్ గారు పూడ్చిరు. ఈ కారయాక్రమింలో గింటూరు 
జిల్లా పార్్ అధయాక్షుడు శ్రీ గాద వెింకటేశవారరావు పాల్గొన్నారు.

ప్రభుత్వం స్వందవంచకవంటే జనసేన 
ఆధ్ర్వంలో రాష్ట్రవ్్ప్త ఉద్మవం

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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మాడుగుల నియోజకవర్వంలో 4వ రోజు “పల్లె పల్లెకి జనసేన”
శతఘ్నా న్యాస్:  “పలెలా పలెలాకి జనసేన” కారయాక్రమింలో భాగింగా 4వ రోజు మాడుగల నియోజకవరగొిం, 
దేవరపలిలా మిండలింలో వ్కపలెలా, న్గయయాపేట గ్రామాలలో జనసేన పార్్ న్యకులు శ్రీ గమ్మడి శ్రీరాిం 
గారు పరయాటించారు. గ్రామింలోని ప్రజలిందర్కి జనసేన పార్్ స్దా్ధింతలను వివర్ించడిం జర్గింది. 
ప్రజలు గ్రామాలలో వుననా అనేక సమసయాలను గమ్మడి శ్రీరాిం దృష్్కి తీసకొని వచాచిరు. జనసేన పార్్ 
దృష్్కి వచ్చిన ప్రతి సమసయాను ప్రభుతవాిం దృష్్కి తీసకొని వెళ్్మని హామీ ఇచాచిరు. అల్గే జనసేన 
పార్్ అధికారింలోకి వచ్చిన వెింటనే ప్రతి సమసయాను పర్సా్కరిం చేసా్మని స్ష్ిం చేశారు. జనసేన 
పార్్కి ఏ ఇతర ప్ింతీయ పార్్లతో ఎట్వింట పొతు్ లేదని స్ష్ిం చేసారు. వైసాసిర్సిపీ, తెలుగదేశిం 
పార్్లు చేస్ననా డ్రామా రాజకీయాలను నమ్మవద్దని ప్రజలకు సూచ్ించారు. మూడవ ప్రతయామానాయిం 
రాకుిండ్ చెయయాడమే వ్ళ్ళ ప్రధాన అజిండ్ అని, అయినప్టకీ వచేచి ఎనినాకలోలా అధికార వైసాసిర్సిపీ 
పార్్కి ప్రతయామానాయిం కవలిం జనసేన పార్్నే అని శ్రీరామ్ స్ష్ిం చేసారు. వచేచి ఎనినాకలలో మాడుగల 
నియోజకవరగొింలో జనసేన పార్్ని గెలిపించడ్నికి ప్రతి ఒక్క జనసైనకుడు కష్పడ్లి అని జనసైనికులకు 
పలుపునిచాచిరు. జనసేన పార్్ అధికారింలోకి వసే్ ప్రభుతవాిం దగగొర్కి ప్రజలు కాదు, ప్రజల దగగొర్కి 
ప్రభుతవాిం అని స్ష్ిం చేసారు. కారయాక్రమింలో భాగింగా న్తన సింవతసిర కాయాలెిండర్సి ని విడుదల 
చేసారు.

గొలుగొండ మండలం జనసేన పార్టీలో చేరికలు
శతఘ్నా న్యాస్:  గొలుగొిండ మిండలిం 
జోగింపేట గ్రామిం నుిండి జనసేన పార్్ 
నర్సిపటనాిం నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జ్ రాజననా 
వీర సూరయాచింద్ర సమక్ింలో వ్సిం వెింకటేష్ 
మర్యు మజిజ్ కుమార్ ఆధవారయాింలో 
వైస్ప మర్యు టడిప నుిండి 50 మింది 
జనసేన పార్్లో జాయిన్ అయాయారు అని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమింలో ఇించార్జ్ 
సూరయాచింద్ర మాటాలాడుతూ ప్రస్త ప్రభుతవా 
పాలక పెద్దలు అవలింబిస్ననాట్వింట 
విధాన్lu నచచిక జనసేన పార్్లో 
చేరుతున్నారని ప్రస్త ప్రభుతవాింలో అభవృది్ధ 
ఏ మూలన కనబడటిం లేదని సింక్షేమ 

పథకాల అమలులో వివక్ చూపుతున్నారని అరుహులైన అిందర్కీ సింక్షేమ ఫల్లు అిందడిం లేదని రాజకీయ 
పలుకుబడి ఉననా వ్ర్కి మాత్మే పథకాలు అిందుతున్నాయి సామానుయాడు మనకు అిందాలిసిన అట్వింట సింక్షేమ 
పథకిం కోసిం వ్లింటీర్సి మర్యు సచ్వ్లయ స్బ్ింది చుటూ్ తిర్గాను కానీ సాథానిక న్యకులు కలవిండి 
అని చెబుతుననా పర్స్థాతి ఉిందని అింతేకాకుిండ్ వ్రు ఏ పేరు చెబితే పేరులో మాత్మే సింక్షేమ పథకాలు అిందే 
పర్స్థాతి ఉిందని ఇళలా పటా్ల విషయింలో కూడ్ అన్యాయిం జరుగతుిందని అము్మకుింట్ననా వ్ర్కి సథాల్లు 
అప్జపే్ పనిలో నిమగనామవుతున్నారు ఈ పర్స్థాతి మారాలి అింటే గత ప్రభుతవాింలో కూడ్ జన్మభూమి కమిటీ 
పేరు చెప్ పేదవ్డికి సింక్షేమ పాలన అిందకుిండ్ రాజకీయ న్యకుల చుటూ్ తిర్గే వ్ర్క పథకాలు ఇచేచి 
పర్స్థాతి ఉిండేది ఇపు్డు వ్లింటీర్ వయావసథా వచ్చిన తరావాత కూడ్ సింక్షేమ పథకాల అమలులో వివక్ చూపుతుననా 
పర్స్థాతి ఉిందని ఈ రెిండు పార్్లు దొిందూ దొిందే అని సామానుయాడికి న్యాయిం జరగాలింటే జనసేన ప్రభుతవాిం 
రావ్లిసిన అవసరిం ఎింతైన్ ఉిందని అభప్యపడ్డారు. ఈ కారయాక్రమింలో పాల్గొననా వ్రు నర్సిపటనాిం గ్రామీణ 
అధయాక్షుడు ఉదీ కళ్యాణ్ చక్రవర్్, వ్సిం వెింకటేష్, మజిజ్ కుమార్, గిండిం దొరబాబు, రేగ బలలా శివ, వ్సిం 
సతయాన్రాయణ, సల్ది ల ప్రసాద్, లింక సతయాన్రాయణ, కొరుప్రోలు ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.

వాల్మీకిల సమసయూలపై వినతిపత్ం అందంచిన
 జక్కుల శ్రీనివాసరావు

శతఘ్నా న్యాస్:  హైదరాబాదులో జనసేన పార్్ 
రాయలసీమ కనీవానర్ గౌరవ శ్రీ G.రామదాస చౌదర్ 
రాష్ట వ్ల్్మకి బోయ సింఘిం జనరల్ సెక్రటర్ జకు్కల 
శ్రీనివ్సరావు మర్యు రాష్ట వ్ల్్మకి న్యకులు 
సాింబననా వ్ల్్మకి కలిస్ వ్ల్్మకి బోయలకు సింబింధిించ్న 
ST ర్జరేవాషన్ పై సదీర్ింగా చర్చిించడిం జర్గింది. 
తవారలోనే గౌరవ G.రామదాస చౌదర్ ఆధవారయాింలో 
జనసేన పార్్ రాష్ట కమిటీ రాయలసీమ జిల్లాలోలా పరయాటన 
చేస్ గ్ిండ్ లెవలోలా బోయల స్థాతిగతులపై సమగ్ర ర్పోర్్ 
తయారు చేస్ పార్్కి మర్యు కింద్ర ప్రభుతవాింకు 
పింపించ్ జనసేన పార్్ వ్ల్్మకి బోయలకు పూర్్ 
సహాయ సహకారాలు అిందజేసా్మని తెలియజేశారు. 
అిందుకు ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట వ్ల్్మకి బోయల తరుపున 

జనసేన పార్్ అధిన్యకతవాింకు ప్రతేయాక ధనయావ్దాలు తెలిపన జకు్కల శ్రీనివ్సరావు.

జనసేన పార్టీ దళిత మహిళా గ్రామ సర్వంచిపై 
దాడి అమానుషవం: కవందుల దుర్్ష్

పంఛనులు పంపణీలో రగడపై జనసేన ఫైర్
ఎమ్మీల్్స తోట త్రిమూర్తులుపై ఎస్్స ఎస్టీ కేసు నమోదుక్ డిమండ్

శతఘ్నా న్యాస్: తూరు్గోదావర్ 
జిల్లా కపీలేశవారపురిం మిండలింలోని 
వల్లారులో పింఛనులా పింపణీ 
సమయింలో సర్ించ్ దాస్ మీన్ 
కుమార్ని దళిత మహళ అని 
చూడకుిండ్ దురా్షల్డటింను 
జనసేన న్యకులు ఖిండిించారు. 

తనను అవమానపర్చిన ఎమె్మల్సి తోట త్రిమూరు్లుపై ఫిరాయాదు 
చేసేిందుకు అింగర పోలిస్ సే్షన్ కు వెళితే అర్ధరాత్రి వరకు పోల్సలు 
ఫిరాయాదు తీసకోలేదని విమర్శుించారు. తమపై ఎనినా అక్రమ కసలు 
బన్యిించ్న్ భయపడేది లేదని స్ష్ిం చేశారు. కసలు నమోదులో 
పారదరశుకత చూపిండని హతవు పలికారు. భాదితులు ఫిరాయాదు చేసే్ 
నమోదు చేయలేదని వేరే ఫిరాయాదుపై కస ఎల్ పెడతరని ప్రశినాించారు. 
వల్లారులోని జనసేన నియోజకవరగొ ఇించార్జ్ వేగళ్ళ ల్ల్కృష్ణ 
సవాగృహింలో ఆదివ్రిం ఏరా్ట్ చేస్న మీడియా సమావేశింలో జనసేన 
జిల్లా అధయాక్షులు కిందుల దురేగొష్, ప.ఏ.స్ సభుయాలు ముత్ శశిధర్, వేగళ్ళ 
ల్ల్కృష్ణ, శెట్బతు్ల రాజబాబు లు మాటాలాడుతూ వల్లారు సర్ించ్ గా 
దాస్ మీన్ కుమార్ జనసేన నుిండి అతయాధిక మెజార్టీతో విజయిం 
సాధిించ్ గ్రామింలో చక్కని పాలన అిందిస్ననా క్రమింలో అధికార పార్్ 
సాథానిక న్యకులు ఎస్సి మహళ అనే వివక్ చూపుతూ వేధిస్న్నారని 
ఆరోపించారు. ఈ నేపథయాింలో పించాయతీ వద్ద ఏరా్ట్ చేయాలిసిన 
పింఛనులా పింపణీ కారయాక్రమిం శివ్లయిం వద్ద ఏరా్ట్పై ఆమె 
అభయాింతరిం తెలియజేసే్ అక్కడికి విచేచిస్న ఎమె్మల్సి తోట త్రిమూరు్లు 
పింఛనులా ఇక్కడే పింపణీ చేసా్మని, దము్మింటే ఆపాలని, ఎవరేమి 
చేసా్రో చూసా్మని అవమానిించారని విమర్శుించారు. దళిత మహళపై 
అనుచ్తింగా ప్రవర్్ించారని ఆరోపించారు. దీనిపై న్యాయిం చేయాలని 
ఫిరాయాదు చేసేిందుకు అింగర పోలిస్ సే్షన్ కు సర్ించ్ వెళితే ఆమెను 
అక్కడ కూడ్ తీవ్ింగా అవమాన్నికి గర్చేసారని పేర్్కన్నారు. అపు్డు 
ఆమె సే్షన్ లో నెలపై బైటాయిసే్ ఫిరాయాదు తీసకొని రసీదు ఇచాచిరన్నారు. 
ఈలోగా వేగళ్ళ ల్ల్కృష్ణ, ఆయన తనయుడు రాజాలపై అక్రమింగా 
ఎస్ స్ ఎస్ ట కస బన్యిించారని తపు్బటా్రు. వేరే వయాకు్లు సర్ించ్ 
కు అనుకూలింగా ఫిరాయాదు చేసే్, అగ్రవరా్ణల పేర్ట తూతూ మింత్ిం కస 
నమోదు చేసారని విమర్శుించారు. బాధితురాలు సవాయింగా వెళిలా ఎమె్మల్సి 
పేరుతో ఫిరాయాదు ఇసే్ అది పక్కన పెట్ థర్డా పార్్ ఫిరాయాదుపై ఎల్ కస 
పెడతరని ప్రశినాించారు. తక్ణమే సర్ించ్ ఫిరాయాదుపై స్ిందిించ్ ఎమె్మల్సి 
తోటతో పాట్ రుద్రయయా చౌదర్, సతీష్ ఇతరులపై ఎస్సి, ఎస్్ కస 
నమోదు చేయాలని, నిిందితులను అరెస్్ చేయాలని డిమాిండ్ చేశారు. ఈ 
అింశింలో దళిత సర్ించ్ కు జనసేన అిండగా ఉింట్ిందని పేర్్కన్నారు. 
ఈ ఉదింతనినా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, ప.ఏ.స్ చైర్మన్ న్దిండలా మనోహర్ 
దృష్్కి తీసకొని వెళ్ళమని చెపా్రు. సోమవ్రిం జిల్లా ఎస్్ని కలిస్ 
విజ్ఞప్ చేసా్మని చరయాలు తీసకోకపోతే జిల్లా వ్యాప్ింగా ఆిందోళన 
చేసా్మని హెచచిర్ించారు. ఈ సమావేశింలో మిండపేట రూరల్ జనసేన 
అధయాక్షుడు కుించె దురాగొ ప్రసాద్, కొత్పేట ఇించార్జ్ బిండ్రు శ్రీనివ్స్, 
రామచింద్రపురిం ఇించార్జ్ పోలిశెట్ చింద్రశేఖర్, న్యకులు తళ్ళడేవిడ్, 
సరాకుల అబు్లు, వల్లార్ సతయాప్రసాద్, ఉిండమటలా రామారావు, గొలలాపలిలా 
వెింకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చిత్రాడ వెలమపేట రామాలయవం దగ్ర 
ధనురామాస దీక్షలో పాల్్న్న
 మాకినీడి శేషుకమారి

శతఘ్నా న్యాస్:  తూరు్గోదావర్ జిల్లా పఠాపురిం మిండలిం చ్త్రాడ 
గ్రామింలో గ్రామప్రజల ఆహావానిం మేరకు కదార్శెట్ వెింకననాబాబు 
ఆధవారయాింలో చ్త్రాడ వెలమపేట రామాలయిం దగగొర ధనురా్మస 
పూజకు విచేచిస్న పఠాపురిం నియోజకవరగొిం జనసేన పార్్ ఇించార్జ్ 
శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమార్. ఈ కారయాక్రమింలో తూరు్గోదావర్ 
జిల్లా కారయావరగొ సభుయాలు మొగలి అపా్రావు, గొలలాప్రోలు మిండలిం 
అధయాక్షులు అమరది రామకృష్ణ వలిలా, చ్త్రాడ జనసేన పార్్ 
ఎింపటస్ – దూలపలిలా రతనాిం, 6వ్రుడా మెింబర్ శిగటాపు విజయ 
రామలక్ష్మి(రాజు), శిగటాపు న్రాయణ రావు, బసావా కృష్ణ, 
కోటపలిలా గోప, బావిశెట్ శివ నిందీశవారరావు, పుణయామూరు్ల 
సూరయాన్రాయణమూర్్, మేళిం బాబి, బుర్రా విజయ్ యిండ్రపు 
శ్రీనివ్స్, స్.హెచ్ శిర్ష, స్ హెచ్ నవీన్, కరేనాడి శివ, దేశి రెడిడా సతీష్, 
తేలు దొర, పెింక జగదీష్, నిందాయాల జాన్, బసావా దురగొబాబు, యాగ 
సతీష్, అలులా చిందు, గమ్మళ్ళ యేస, దాసర్ చ్ననా, బావిశెట్ బాబి, 
ఈ కారయాక్రమింలో పవన్ కళ్యాణ్ అభమానులు, జనసేన న్యకులు, 
వీరమహళలు మర్యు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఎలంటి ఎనినికలు వచిచినా ఎదుర్కునందుక్
 స్ద్ంగా ఉండాలి

• గ్రామగ్రామాన జనసేన జిండ్ రెపరెపల్డ్లి
• జనసేన పార్్ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దిండలా మనోహర్

శతఘ్నా న్యాస్: గ్రామ గ్రామాన 
జనసేన జిండ్ రెపరెపల్డ్లనీ, 
భవిషయాతు్లో ఎల్ింట ఎనినాకలు వచ్చిన్ 
ఎదురు్కనేిందుకు స్ద్ధింగా ఉిండ్లని 
పార్్ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దిండలా మనోహర్ 
స్ష్ిం చేశారు. జనసేన ముిందు ఏ పార్్ 
నిలబడదని తెలిపారు. క్షేత్సాథాయి నుించ్ 
ప్రతి ఎనినాకలో గెలిచే విధింగా పార్్ని 
బలోపేతిం చేసేల్ ప్రతి కారయాకర్ కృష్ 
చేయాలి అన్నారు. ప్రతి కారయాకర్కు ధైరయాిం 
ఇసూ్, భరోసా కలిగించేల్ జనసేన పార్్ 
ముిందుకు వెళ్్ిందని చెపా్రు. గింటూరు 
జిల్లా గరజాల నియోజకవరగొిం దాచేపలిలా 
మిండల పర్ధిలోని గామాలపాడులో 
ఏరా్ట్ చేస్న జనసేన జిండ్ సూథాపానినా 
ఆవిష్కర్ించారు. పార్్ తరఫున విజయిం 
సాధిించ్న సభుయాలను అభనిందిించారు. 
అనింతరిం దాచేపలిలాలో కోవిడ్ సమయింలో 
మృతి చెిందిన కారయాకర్లకు నివ్ళ్లు 
అర్్ించారు. పార్్ని బలోపేతిం చేసే 

క్రమింలో జనసైనికులు, వీరమహళల కృష్ని అభనిందిించారు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ మనోహర్ 
మాటాలాడుతూ “గ్రామసాథాయిలో జనసేన పార్్ బలింగా ఉింది. పల్నాడు ప్ింతింలో వీరమహళలు, 
జనసైనికులు ఈ విధింగా ముిందుకు రావడమే అిందుకు నిదరశునిం. భవిషయాతు్లో పార్్ని మర్ింత 
బలోపేతిం చేసే దిశగా కృష్ చేదా్దిం. ప్రతి కారయాకర్ పార్్ కోసిం కొింత సమయిం కటాయిించాలి. 
పార్్ని క్షేత్ సాథాయిలో బలోపేతిం చేసూ్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచనలని ముిందుకు 
తీసకువెళ్లాలి. జనసేన పార్్ సమాజానికి ఏ విధింగా ఉపయోగపడుతుింది? శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
ల్ింట మించ్ న్యకుడి వలలా ఎల్ింట ప్రయోజనిం కలుగతుిందనే విషయాలను ప్రజలకు 
వివర్ించాలి. ఇదే విధింగా ప్రతి గ్రామింలో, మిండలింలో పార్్ని ముిందుకు తీసకువెళ్్ మించ్ 
ఫలితలు వసా్యి. కరోన్ సమయింలో పార్్ ఎింతో మింది ఆతీ్మయులను కోలో్యిింది. 
అల్ింట విపత్కర పర్స్థాతులు వచ్చినపు్డు కారయాకర్లకు అిండగా నిలబడడిం కోసమే శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ క్రియాశీలక సభయాతవా కారయాక్రమిం ఏరా్ట్ చేస్ దేశింలో మరే పార్్ ఇవవాని విధింగా రూ. 
5 లక్ల ఇన్సిరెన్సి సౌకరయాిం కలి్ించ్ వ్ర్ కుట్ింబాలను ఆదుకుింట్న్నారు. కారయాకర్లకు 
ఏ కష్ిం వచ్చిన్ పార్్ అిండగా ఉింట్ింద”న్నారు. ఈ కారయాక్రమింలో పార్్ జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ 
గాద వెింకటేశవారరావు, కారయాక్రమాల నిరవాహణ విభాగిం కనీవానర్ శ్రీ కళ్యాణిం శివశ్రీనివ్స్, పార్్ 
నేతలు శ్రీమతి బోని పారవాతీన్యుడు, శ్రీమతి బిట్రగింట మలిలాక తదితరులు పాల్గొన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

పీలేర్లో టిడిప మరియు వైసీప నుండి 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్నా న్యాస్: చ్తూ్రు జిల్లా, జనసేన 
పార్్ జిల్లా అధయాక్షుడు డ్.పసపులేట 
హర్ప్రసాద్ మర్యు నియోజకవరగొ 
ఇన్చిర్జ్ బెజవ్డ దినేష్, ఎింపీ ముకరిం 
చింద్ మర్యు జిల్లా సెక్రెటర్ కలప రవి, 
ఆర్ కె భాటసార్ వ్ర్ ఆధవారయాింలో టడిప 

మర్యు వైసీప నుిండి భార్సాథాయిలో పీలేరు నుిండి భార్గా 100 ఫ్యామిల్లు జనసేన పార్్లో 
చేరడిం జర్గింది.

ప్రజలవందరు అప్రమత్తవంగా ఉవండాలని ఒమిక్రాన్ 
అవగాహనా కార్క్రమవం నిర్హివంచిన జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖపటనాిం, కరోన్ కొత్ రకిం వేర్యింట్ మన 
రాష్టింలోకి ప్రవేశిించ్న నేపథయాింలో ప్రజలు అిందరిం అప్రమత్ింగా 
ఉిండ్లని ఒమిక్న్ అవేరెనాస్ కారయాక్రమిం విశాఖపటనాిం 22వ వ్ర్డా 
శ్రీ దేవర రఘు ఆధవారయాింలో 22వ వ్ర్డా జనసైనికులు మది్దలపాలెిం 
తెలుగ తలిలా విగ్రహిం స్గనాల్సి దగగొర ప్రజలకు తెలియచేసే కారయాక్రమిం 
చేపట్డిం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమానికి 22 వ వ్ర్డా జనసేన 
కార్్రేటర్ శ్రీ పీతల మూర్్ యాదవ్, జనసేన న్యకులు మర్యు 
జనసైనికులు పాల్గొనడిం జర్గింది.

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


సోమవారం, 03 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బుడ్డయ్ దొడి్డ గ్రామవంలో 
జనసైనికలతో గ్రామస్థాయి సమావేశవం
శతఘ్నా న్యాస్: అనింతపురిం జిల్లా, కళ్యాణదురగొిం 
నియోజకవరగొిం, సెటూ్రు మిండలిం పెరుగపాలెిం 
పించాయితీ బుడడాయయా దొడిడా గ్రామింలో 
జనసైనికులతో కలిస్ గ్రామసాథాయి నుిండి పార్్ ఎల్ 
బలోపేతిం చేయాలో చర్చిించడిం జర్గింది. రమేష్, 
అశోక్, చ్త్, లిింగ నగేష్, శ్రీకాింత్, రఘు, రమేష్, 

రాధాకృష్ణ, నరేింద్ర తిప్నపలిలా నుిండి మిండల అధయాక్షుడు వీరననా, వీరేష్, బిండమీద పలిలా 
లక్ష్మీన్రాయణ హాజరు కావడిం జర్గింది.

తోకవలస గ్రామవంలో బురద గెడ్డలో మట్టీ తవ్్ 
మవంచి నీరు తాగుతున్న గ్రామస్్తలు – 

వ్వరాలు తెలుస్కన్న జనసేన నాయకలు
శతఘ్నా న్యాస్:  అరకు నియోజకవరగొిం స్రాగిం పించాయతీ తోకవలస గ్రామింలో కుళ్యి 
పాడైపోయి తగడ్నికి మించ్నీరు లేక బురద గెడడాలో మట్ తవివా నీరు తీసకెళ్్ననా తోకవలస 
గ్రామ మహళలతో జనసేనపార్్ న్యకులు, గ్రామింలో మించ్ నీట సమసయా ఉిందని తెలిస్ 
వెింటనే గ్రామింలో పరయాటించ్ వివరాలు అడిగ తెలుసకున్నారు. అరకు నియోజకవరగొ 
న్యకులు మాదాస శ్రీ రాములు మాటాలాడుతూ మహళలతో కలిస్ గ్రామింలో బురద మట్ 
తవివా నీరు మోస్ననా మహళలతో మాటాలాడుతూ వ్ర్ సమసయాలు విింటూ గెడడాలో ఆ గ్రామ 
మహళలతో మాటాలాడుతూ… శీతకాలింలో మించ్ నీట సమసయా ఉిందింటే ఎిండ్కాలింలో 
చుక్క మించ్ నీరు కూడ్ ఉిండదు. సచ్వ్లయింలో పరాయాదు చేస్న పట్ించుకునే పర్స్థాతి 
లేదు అధికారులకు న్యకులకు చెప్న ఎవరు స్ిందిించడిం లేదు. మించ్నీరు కోసిం 
రోజు అర కిలోమీటరు దూరిం వచ్చి తిప్లు పడుతున్నారు. ప్రభుతవా అధికారులు మించ్నీట 
కోసిం కోట్లా ఖరుచిపెడుతున్నాిం అింట్న్నారు కానీ నియోజకవరగొింలో మించ్ నీట సమసయా 
ఉననా గ్రామాలు చాల్ ఉన్నాయి పలెలాలో మించ్నీట సదుపాయిం కలి్ించడింలో ప్రభుతవాిం 
విఫలమైింది ప్రభుతవా తీరు మారుచికోకపోతే ఎిండ్కాలింలో తీవ్ ఇబ్ిందులు గర్కాక 
తప్దు గనుక అధికారులు వెింటనే స్ిందిించాలి లేని పక్షాన ఖాళీ బిిందలతో MPDO 
కారాయాలయిం ముట్డిసా్మని తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమింలో అరకు పారలామెింట్ వర్్కింగ్ 
కమిటీ సభుయాడు కొనెడి లక్ష్మణ్ రావు, అరకు వ్యాల్ మిండల న్యకులు అలలాింగ రామకృష్ణ, 
గ్రామస్లు మర్యు మహళలు పాల్గొన్నారు.

కరాణాటకలో జనసేన కా్ల్వండరలె పవంపిణీ
శతఘ్నా న్యాస్: కరానాటక రాష్టింలో జనసేన ఆధవారయాింలో న్తన సింవతసిరిం 
కాయాలిండరలాను ముద్ించ్ ఆవిష్కరణ చేయటిం జర్గింది. అవిష్కర్ించ్న 
కాయాలెిండర్సి ను కరానాటకలో పలు ప్ింతలోలా పింపణీ చేయటిం జర్గింది. ఈ 
కారయాక్రమింలో జనసేన న్యకులు బాల్జి న్యుడు, ఉమేష్, సబు్, ప్రవీణ్ 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

కదరి నియోజకవర్వంలో వృదుధులక 
జనసేన పార్టీ తరఫున పెన్షన్

శతఘ్నా న్యాస్: కదిర్ నియోజకవరగొిం 
బాలసముద్రిం జనసేన పార్్ ఎింపీటీసీ 
అమర్ కార్్కయ సూఫూర్్తో కళ్యాణదురగొిం 
పట్ణిం అింబేద్కర్ కాలనీలో నడవలేని 
స్థాతిలో ఉననా వృదు్ధలకు 310 జనసేన 
పార్్ తరఫున పెనషాన్ రూపింలో ఇవవాడిం 

జర్గింది. ప్రతి నెల్ వ్ర్కి 310 రూపాయలు పెనషాన్ అిందిసా్నని భరోసా 
ఇచాచిను. ఈ కారయాక్రమింలో జిల్లా కారయాదర్శు శ్రీ లక్ష్మీ నరసయయా, సింయుక్ 
కారయాదర్శు బాలయాిం రాజేష్ కళ్యాణదురగొిం మిండల కనీవానర్ షేక్ మొహదీ్దన్ 
కళ్యాణదురగొిం జనసేన న్యకులు జాకీర్ సాయి పాల్గొన్నారు.

కషటీవం వసే్త, దేవుడు కవంటే మవందు, 
అవండగా నిలిచేద మన జనసేనాని సైనికలే 
- బవండారు శ్రీనివ్స్ జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జ్

తీవ్గాయాలతో కష్్లోలా ఉననా పస్బిడడాకు వైదయా ఖరుచిలకు బిండ్రు శ్రీనివ్స్ చేతుల 
మీదుగా అవిడీ గ్రామిం జనసైనికులు, ఐట విభాగిం వ్రు 50 వేల రూపాయలు ఆర్థాక 
సహాయిం, ప్రమాదిం నుించ్  క్షేమింగా బయటపడిన బాబు
శతఘ్నా న్యాస్: తూరు్ గోదావర్ జిల్లా, కొత్పేట నియోజకవరగొింలోని, కొత్పేట 
గ్రామానికి చెిందిన చల్లా నరేష్ తనయుడు సింవతసిరననార బాబు ఒింట పై వేడి నీళ్లా పడి, 
అనుకోని తీవ్గాయాలతోప్ణాపాయిం స్థాతిలో ఆ బాబుని చూస్ ఏిం చేయాలో తోచక 
నలిగపోతుననా కుట్ింబానికి అిండగా నిలిచ్న బిండ్రు శ్రీనివ్స్! అ తలిలాదిండ్రులకు 
ధైరయాిం చెప్ వ్ర్కి మేము అిండగా ఉింటామని భరోసా ఇచాచిరు. అల్గే వ్ర్ కోర్కపై 
జనసైనికులు స్ిందిించ్ పలువురు ఆ బాబుకు ఆర్థాక సహాయిం అిందిించారు, ఈరోజు 
ఆవిడి గ్రామిం జనసేనన్ని  జన సైనయాిం, ఆవిడి ఐట విభాగింనకు చెిందినవ్రు ఆర్థాక 
సహాయిం మొత్ిం 50 వేల రూపాయలు నగదు, ఆ బాబుకి కొత్పేట నియోజకవరగొిం 
జనసేన పార్్ ఇన్చిర్జ్ బిండ్రు శ్రీనివ్స్ చేతులు మీదుగా అవిడి గ్రామిం జన సైనికులు, 
అవిడి గ్రామిం ఐట విభాగిం వ్రు అిందిించారు. ఆ బాబు క్షేమింగా  విజయవ్డ 
ప్రైవేట్ హాస్్టలోలా చ్కితసి పొిందుతున్నారు అ బాబు తలిలాదిండ్రులు, అవిడి గ్రామిం 
జన సైనికులకు, మర్యు బిండ్రు శ్రీనివ్స్ కు, అవిడి ఐట విభాగానికి చెిందిన 
వ్రకు ఎింతో కృతజ్ఞతలని, కష్కాలింలో ఉననా మా ల్ింట వ్ర్ని ఆదుకునేిందుకు 
ముిందుకు వచ్చిన మీ అిందర్కీ మేము, మా కుట్ింబము ఎింతో రుణ పడి ఉింటాము 
అని తెలియజేశారు.  అింతేకాకుిండ్ పలువురు జనసైనికులు, కారయాకర్లు, కొత్పేట 
నియోజక వరగొ ఇన్చిర్జ్ బిండ్రు శ్రీనివ్స్ ఆ బాబు ఆరోగయాిం మెరుగపడ్లని దేవుని 
కోరుకున్నామని, ఆ భగవింతుడు చలలాని ఆశీససిలు ఆ పస్బిడడా పై ఉించ్, కష్్ల నుించ్ 
ఆ  భగవింతుడు ఆ బాబును గట్్కి్కించాడని చాల్ ఆనిందిం  వయాక్ిం చేశారు.

టీటీడీ స్్మివ్రి ఆదాయాని్న ఆరిజ్వంచే 
్యాపార సవంసథాగా మారుతోవంద: అవంజూరు చక్రధర్

శతఘ్నా న్యాస్: చ్తూ్రు, టీటీడీ కూడ్ రాను రాను సావామివ్ర్ ఆదాయానినా ఆర్జ్ించే 
వ్యాపార సింసథాగా మార్ విపర్త ధోరణతో ప్రవర్్సో్ింది. రాజకీయ బుజజ్గింపుల కోసిం 
పదుల సింఖయాలో బోరుడా మెింబరలాను నియమిించుకుింటూ, విపర్త ధోరణతో ప్రవర్్స్ననా 

ప్రభుతవాిం ఇపు్డు కొత్గా సావామివ్ర్ కాయాలెిండరలాను, 
డైర్లను అమెజాన్ లో పెట్ ఎకు్కవ ధరలకు అము్మతుింది. 
రాబోయే రోజులోలా ఎింతో ప్శస్్ిం కలిగనట్వింట 
సావామివ్ర్ లడ్డా ప్రసాదానినా కూడ్ ఈ కామర్సి సైటలాలో 
పెట్ అమి్మన్ ఆశచిరయాపోనక్కరలేదు. టీటీడీ నిర్ణయిం 
భకు్ల మనోభావ్లకు వయాతిరేకింగా ఉన్నాయి. వెింటనే 
పునరాలోచ్ించాలని జనసేనపార్్ తరఫున డిమాిండ్ 
చేస్న్నామని జనసేన పార్్ చ్తూ్రు జిల్లా కారయాదర్శు 
అింజూరు చక్రధర్ అన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిసుతునని మన జనసైనిక్లు,వీరమహిళలు,నాయక్లు,టెకినికల్ జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిసుతునని మన జనసైనిక్లు,వీరమహిళలు,నాయక్లు,టెకినికల్ 
టం, NRI టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమజం పటలు వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుక్ టం, NRI టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమజం పటలు వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుక్ 
వారి కృషి, జనసేనకి వారి తోడాపాటు వారి మటలోలు వివరించే చకకుని వేదక!!వారి కృషి, జనసేనకి వారి తోడాపాటు వారి మటలోలు వివరించే చకకుని వేదక!!

మూల హర్ష్ గౌడ్ గార్తో జనసేనతో న్ ప్రయాణిం ...మూల హర్ష్ గౌడ్ గార్తో జనసేనతో న్ ప్రయాణిం ...

జనసేన జిండ్ అింటే తెలుగోడి జిండ్ అని, మొస్ింది తెలుగోడి జిండ్ ఎక్కడో పుట్న ఢిల్లా జిండ్ కాదు ఇది ఇక్కడ తెలింగాణ గడడామీద జనసేన జిండ్ అింటే తెలుగోడి జిండ్ అని, మొస్ింది తెలుగోడి జిండ్ ఎక్కడో పుట్న ఢిల్లా జిండ్ కాదు ఇది ఇక్కడ తెలింగాణ గడడామీద 
తెలింగాణ ఉదయామ సమయింలోనే పురుడుపోసకుననా జిండ్ మా తెలుగోడి జిండ్! భారతీయుడి జిండ్ దీనికి కులిం,మతిం,ప్ింతిం లేదు.తెలింగాణ ఉదయామ సమయింలోనే పురుడుపోసకుననా జిండ్ మా తెలుగోడి జిండ్! భారతీయుడి జిండ్ దీనికి కులిం,మతిం,ప్ింతిం లేదు.
మేము భారతీయులిం!!తెలుగోడికి తము్మళ్ళిం.తెలుగ నేలమీద పుట్న బిడడాకు మేము తెలుగ ప్రజలు ఆయనతో నడుసా్ిం అని మేము భారతీయులిం!!తెలుగోడికి తము్మళ్ళిం.తెలుగ నేలమీద పుట్న బిడడాకు మేము తెలుగ ప్రజలు ఆయనతో నడుసా్ిం అని 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి మరుజన్మని ఇచ్చిన అడ్డా, భారతదేశ ప్రధాన మింత్రి పుట్న గడ్డా. అల్గే ఈ గడడా తెలింగాణకు గిండెకాయల్ింటది.ఏ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి మరుజన్మని ఇచ్చిన అడ్డా, భారతదేశ ప్రధాన మింత్రి పుట్న గడ్డా. అల్గే ఈ గడడా తెలింగాణకు గిండెకాయల్ింటది.ఏ 
ఉదయామిం మొదలైన్.. తెలింగాణా ఉదయామిం మొదలుపెట్్కుని అది ఏ రజాకారుల ఉదయామిం అయిన్ కానీ ఏ ఉదయామిం అయిన్ కానీ కర్ింనగర్ ఉదయామిం మొదలైన్.. తెలింగాణా ఉదయామిం మొదలుపెట్్కుని అది ఏ రజాకారుల ఉదయామిం అయిన్ కానీ ఏ ఉదయామిం అయిన్ కానీ కర్ింనగర్ 
గడ్డా  నుించ్కలేలా మొదలవుతుిందని కర్ింనగర్ గడడాలో గడిడాపూసను ముట్్కున్నా గడిడాపార లెక్క కనపడుతుింది.ఇక్కడ వయాకు్లు కూడ్ అింతే గడ్డా  నుించ్కలేలా మొదలవుతుిందని కర్ింనగర్ గడడాలో గడిడాపూసను ముట్్కున్నా గడిడాపార లెక్క కనపడుతుింది.ఇక్కడ వయాకు్లు కూడ్ అింతే 
ష్ర్్ గా ఉింటారు, మా గిండెలోలా.. మా రక్ింలో, మా హృదయాలోలా పౌరుషిం నిిండుింట్ింది.ఉదయామ సూఫూర్్ నిిండుటాదని..అల్గే రాచపలిలా గ్రామ సర్ించ్ అభయార్థాగా మర్యు పెద్దపలిలా ష్ర్్ గా ఉింటారు, మా గిండెలోలా.. మా రక్ింలో, మా హృదయాలోలా పౌరుషిం నిిండుింట్ింది.ఉదయామ సూఫూర్్ నిిండుటాదని..అల్గే రాచపలిలా గ్రామ సర్ించ్ అభయార్థాగా మర్యు పెద్దపలిలా 
జడీ్టీసీ అభయార్థాగా ఇల్ అవకాశముననా ప్రతీ సమయమున ఎలక్న్ లోనే   కాకుిండ్  పోరాటాలోలాను తను ముిందు నిలుచిింటూ తన వ్ర్ని నిలోచిపెడుతూ తెలింగాణాలో  మొదటనుించ్ జడీ్టీసీ అభయార్థాగా ఇల్ అవకాశముననా ప్రతీ సమయమున ఎలక్న్ లోనే   కాకుిండ్  పోరాటాలోలాను తను ముిందు నిలుచిింటూ తన వ్ర్ని నిలోచిపెడుతూ తెలింగాణాలో  మొదటనుించ్ 

జనసేన జిండ్ను పట్్కుని తను కష్పడుతూ ఉన్నా తన తోట జనసైనికులకు తోడుగా నిలబడుతూ న్డు కర్ింనగర్ బిడడాగా జనసేన జిండ్ను పట్్కుని తను కష్పడుతూ ఉన్నా తన తోట జనసైనికులకు తోడుగా నిలబడుతూ న్డు కర్ింనగర్ బిడడాగా 
ఒక  జనసైనికుడిగా ఉిండి నేడు  తెలింగాణ రాష్ట యువ కారయాదర్శుగా మార్న మన మూల హర్ష్ గౌడ్ గార్తో ఈ వ్రిం మన ఒక  జనసైనికుడిగా ఉిండి నేడు  తెలింగాణ రాష్ట యువ కారయాదర్శుగా మార్న మన మూల హర్ష్ గౌడ్ గార్తో ఈ వ్రిం మన 
శతఘ్నా న్యాస్ జనసేనతో న్ ప్రయాణిం ను తెలుసకుిందాిం!!శతఘ్నా న్యాస్ జనసేనతో న్ ప్రయాణిం ను తెలుసకుిందాిం!!

ప్రశనా[శతఘ్నా న్యాస్ రమయాజోయాతిSNRJ] ప్రశనా[శతఘ్నా న్యాస్ రమయాజోయాతిSNRJ] : హలో హర్ష్ గౌడ్ గారు ఎల్ ఉన్నారు? సర్ించ్ గా మర్యు జడీ్టీసీగా పోటీ : హలో హర్ష్ గౌడ్ గారు ఎల్ ఉన్నారు? సర్ించ్ గా మర్యు జడీ్టీసీగా పోటీ 
చేశారు..పారలామెింటర్ ఎగజ్కూయాటవ్ మెింబెర్ నుించ్ రాష్ట యూత్ సెక్రెటర్గా పార్్ నుించ్ నియమితులయాయారు. ముిందుగా మీకు చేశారు..పారలామెింటర్ ఎగజ్కూయాటవ్ మెింబెర్ నుించ్ రాష్ట యూత్ సెక్రెటర్గా పార్్ నుించ్ నియమితులయాయారు. ముిందుగా మీకు 
శుభాకాింక్లు.ఎల్ ఉింది మీ జర్నా? శుభాకాింక్లు.ఎల్ ఉింది మీ జర్నా? 
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు : బాగన్నా..బాగిందిండీ! ధనయావ్దాలిండీ! కష్పడిన వ్ర్ని మన పార్్ ఎపు్డ్ వదలదుగా. ఆలసయాిం అయిన్ : బాగన్నా..బాగిందిండీ! ధనయావ్దాలిండీ! కష్పడిన వ్ర్ని మన పార్్ ఎపు్డ్ వదలదుగా. ఆలసయాిం అయిన్ 
తప్క గర్్ింపుని అిందిస్ింది దానితోపాట్ తగన బాధయాతను అిందిస్ింటారు. మనము వ్టని క్రమేన్ పాటసూ్ ప్రతీ ఒక్క తప్క గర్్ింపుని అిందిస్ింది దానితోపాట్ తగన బాధయాతను అిందిస్ింటారు. మనము వ్టని క్రమేన్ పాటసూ్ ప్రతీ ఒక్క 
జనసైనికులకు న్యాయిం చేకూరేల్ చూడగల్గొలి.జనసైనికులకు న్యాయిం చేకూరేల్ చూడగల్గొలి.

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : మీ ఫ్యామిల్ గర్ించ్ వివర్ించిండి. ఎల్  సా్ర్్ అయియాింది మీ జర్నా ? మీ ఫ్యామిల్ గర్ించ్ వివర్ించిండి. ఎల్  సా్ర్్ అయియాింది మీ జర్నా ?
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు : న్ననా పెట్రోల్ బింక్ ఇించార్జ్, అమ్మ టైలర్ింగ్. అక్క, అననా, నేను ముగగొరిం.నేను చ్నోనాడిని ఇింటకి.న్కు చ్ననాప్ట : న్ననా పెట్రోల్ బింక్ ఇించార్జ్, అమ్మ టైలర్ింగ్. అక్క, అననా, నేను ముగగొరిం.నేను చ్నోనాడిని ఇింటకి.న్కు చ్ననాప్ట 
నుించ్ అవినీతి అక్రమాలు చేసేటోళలాింటే ఈ సమాజిం మీద విసగొస్ిండే అింటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎట్్లాతే వ్ర్ ఆలోచన విధానిం నుించ్ అవినీతి అక్రమాలు చేసేటోళలాింటే ఈ సమాజిం మీద విసగొస్ిండే అింటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎట్్లాతే వ్ర్ ఆలోచన విధానిం 
ఉిందో ఇింకా అదే ఆలోచనలతో నేను కూడ్ చ్ననాప్ట నుిండి పెర్గన విధానమో ఏమిటో పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని చూస్ింటే ఉిందో ఇింకా అదే ఆలోచనలతో నేను కూడ్ చ్ననాప్ట నుిండి పెర్గన విధానమో ఏమిటో పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని చూస్ింటే 
ననునా నేను చూసకుింట్ననాట్లా ఉిండేది. ప్రజారాజయాిం పార్్ పెట్నపు్డు న్కు ఇింకా ఓట్ హకు్క ఇింకా రాలేదు కానీ చ్రింజీవి ననునా నేను చూసకుింట్ననాట్లా ఉిండేది. ప్రజారాజయాిం పార్్ పెట్నపు్డు న్కు ఇింకా ఓట్ హకు్క ఇింకా రాలేదు కానీ చ్రింజీవి 
గార్ కోసిం, ప్రజారాజయాిం పార్్ కోసిం మస్ పనిచేశాను.ఎటాలా అింటే ఒక నియోజకవరగొ సాథాయిలో తిర్గాను అప్టనుించే..ఆ గార్ కోసిం, ప్రజారాజయాిం పార్్ కోసిం మస్ పనిచేశాను.ఎటాలా అింటే ఒక నియోజకవరగొ సాథాయిలో తిర్గాను అప్టనుించే..ఆ 
తరావాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు 2014 హైదరాబాద్ నోవెటల్ హోటల్ లో మార్చి 14వ తర్ఖున పార్్ అవిర్విించ్నపు్డు ఆయన  తరావాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు 2014 హైదరాబాద్ నోవెటల్ హోటల్ లో మార్చి 14వ తర్ఖున పార్్ అవిర్విించ్నపు్డు ఆయన  
ఆలోచనలకు ఆకర్షాతుడినై జనసేనలో చేరాను. పార్్లోకి మొదటగా నేనొక సాదాసీదా కారయాకర్గా పనిచేశా అప్ట కర్ింనగర్ ఆలోచనలకు ఆకర్షాతుడినై జనసేనలో చేరాను. పార్్లోకి మొదటగా నేనొక సాదాసీదా కారయాకర్గా పనిచేశా అప్ట కర్ింనగర్ 
జిల్లా నుించెలిలా ధర్మవరిం మిండలిం నుించ్ పనిచేస్న్..అపు్డు ఇక్కడ ఫుల్ తెలింగాణ నిన్దిం ఎతు్కుని జనసేన జిండ్ ఎతు్కుని జిల్లా నుించెలిలా ధర్మవరిం మిండలిం నుించ్ పనిచేస్న్..అపు్డు ఇక్కడ ఫుల్ తెలింగాణ నిన్దిం ఎతు్కుని జనసేన జిండ్ ఎతు్కుని 
తిర్గన వయాకి్ని.అపు్డు ఈ ఊరలాలలో ఉననా అభమానులను అిందర్నా పోగచేస్ చ్ననా చ్ననా మీటింగలా ఏరా్ట్ చేస్ వ్ళ్ళిందర్నా తిర్గన వయాకి్ని.అపు్డు ఈ ఊరలాలలో ఉననా అభమానులను అిందర్నా పోగచేస్ చ్ననా చ్ననా మీటింగలా ఏరా్ట్ చేస్ వ్ళ్ళిందర్నా 
ముిందుకు నడిపించుకుింటూ జనసేన జిండ్ను పాతి పార్్ పెట్న తరావాత పెట్న ఫస్్ సభ తిరుపతి సభ అక్కడి  నుించ్ మొదలు ముిందుకు నడిపించుకుింటూ జనసేన జిండ్ను పాతి పార్్ పెట్న తరావాత పెట్న ఫస్్ సభ తిరుపతి సభ అక్కడి  నుించ్ మొదలు 
ఆింధ్రాలో జర్గన సీమాింధ్ర హకు్క గర్ించ్ గానీ, కాకిన్డ, గింటూరు, రాజమిండ్రి, అనింతపురిం ఇల్ ఏ సభలోనైన్ ప్రతీ ఆింధ్రాలో జర్గన సీమాింధ్ర హకు్క గర్ించ్ గానీ, కాకిన్డ, గింటూరు, రాజమిండ్రి, అనింతపురిం ఇల్ ఏ సభలోనైన్ ప్రతీ 
సభలో నేనుింటా.తెలింగాణ నుించ్ ఒక 20 మింది  వస్ిండే  మీరూ చూస్ిండేవ్రుగా.. అల్గే తెలింగాణలో అప్ట నుించ్ సభలో నేనుింటా.తెలింగాణ నుించ్ ఒక 20 మింది  వస్ిండే  మీరూ చూస్ిండేవ్రుగా.. అల్గే తెలింగాణలో అప్ట నుించ్ 
ఇప్టకీ  ఇల్ న్ ప్రయాణిం కొనసాగతుింది.ఇప్టకీ  ఇల్ న్ ప్రయాణిం కొనసాగతుింది.

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : సవాతహాగానే మీ అింతట మీరు పార్్కి వచాచిరా ? లేక ఎవర్తోనైన్ వచాచిరా ?  సవాతహాగానే మీ అింతట మీరు పార్్కి వచాచిరా ? లేక ఎవర్తోనైన్ వచాచిరా ? 
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు : అపు్డు ఉననా పర్థాపూర్ నరస్ింహ అననా గారు, శింకర్ గౌడ్ అననాగారు, మహిందర్ రెడిడా అననాగారు వీళ్్ళ పర్చయిం : అపు్డు ఉననా పర్థాపూర్ నరస్ింహ అననా గారు, శింకర్ గౌడ్ అననాగారు, మహిందర్ రెడిడా అననాగారు వీళ్్ళ పర్చయిం 
అయాయారు.అపు్డు ఈ ముగగొరు తెలింగాణలో ప్తినిధయాిం వహస్ిండే. నరస్ింహ అననాకు అతి సనినాహతమైన వయాకి్ని అననాట్లా.తన దావారా శింకర్ గౌడ్ గారు వీరు పర్చయిం అయాయారు.అయాయారు.అపు్డు ఈ ముగగొరు తెలింగాణలో ప్తినిధయాిం వహస్ిండే. నరస్ింహ అననాకు అతి సనినాహతమైన వయాకి్ని అననాట్లా.తన దావారా శింకర్ గౌడ్ గారు వీరు పర్చయిం అయాయారు.
నేను గరువుగా భావిించే పర్థాపూర్ నరస్ింహ అననా పార్్ వదిలేస్ వెళిలాపోయినప్టకీ  ఇింక  శింకర్ గౌడ్ గార్తో న్ ప్రయాణిం మొదలుపెటా్ను మళ్్ళ..నేను గరువుగా భావిించే పర్థాపూర్ నరస్ింహ అననా పార్్ వదిలేస్ వెళిలాపోయినప్టకీ  ఇింక  శింకర్ గౌడ్ గార్తో న్ ప్రయాణిం మొదలుపెటా్ను మళ్్ళ..

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : అప్ట నుిండి ఇప్ట వరకు ఎనోనా కారయాక్రమాలోలా , ఎనోనా ఉదయామ సూ్ర్్తో ఎనోనా కారయాక్రమాలోలా పాల్గొని ఉననాట్లా ఉన్నారు  అప్ట నుిండి ఇప్ట వరకు ఎనోనా కారయాక్రమాలోలా , ఎనోనా ఉదయామ సూ్ర్్తో ఎనోనా కారయాక్రమాలోలా పాల్గొని ఉననాట్లా ఉన్నారు 
కదా..అప్ట నుించ్ మీరు ఫేస్ చేస్నట్వింట  కఠినమైన పర్స్్తులు ఉింటే వ్ట గర్ించ్ తెలియపరచిండి.కదా..అప్ట నుించ్ మీరు ఫేస్ చేస్నట్వింట  కఠినమైన పర్స్్తులు ఉింటే వ్ట గర్ించ్ తెలియపరచిండి.
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు : న్కు అింటే ఉదయామ సూఫూర్్ అింటే తెలింగాణ నిన్దిం ఫుల్ గా ఉననా రోజులోలా ఇక్కడ అర్రే మనిం తెలింగాణ కోసిం పోరాడుతుింటే : న్కు అింటే ఉదయామ సూఫూర్్ అింటే తెలింగాణ నిన్దిం ఫుల్ గా ఉననా రోజులోలా ఇక్కడ అర్రే మనిం తెలింగాణ కోసిం పోరాడుతుింటే 
ఒక ఆింధ్రా అయిన్ పార్్ జిండ్ పట్్కుని కొటాలాడుతుిండు వీడేిందిరా భాయ్ అని చాల్ మింది అన్నారు.ననునా చాల్ మింది విమర్శుించారు కూడ్.ఒక ఆింధ్రా అయిన్ పార్్ జిండ్ పట్్కుని కొటాలాడుతుిండు వీడేిందిరా భాయ్ అని చాల్ మింది అన్నారు.ననునా చాల్ మింది విమర్శుించారు కూడ్.
మనోడు కాదు వీడు ఆింధ్రోడు అని ఇింక అపు్డు ఉననా ఉదయామింల్ ..అపు్డు అింత ననునా తిట్న్కూడ్ నేను జనసేన కోసిం రెిండు రాష్్రాలు మనోడు కాదు వీడు ఆింధ్రోడు అని ఇింక అపు్డు ఉననా ఉదయామింల్ ..అపు్డు అింత ననునా తిట్న్కూడ్ నేను జనసేన కోసిం రెిండు రాష్్రాలు 
తిర్గాను.నెలలు నెలలు ఉన్నాను పార్్ కోసిం.అింతే పార్్కోసిం చాల్ కష్పడుకుింటూ ఆర్్ధకింగా కూడ్ చాల్ ఇబ్ిందులు ఎదుర్్కన్నాను తిర్గాను.నెలలు నెలలు ఉన్నాను పార్్ కోసిం.అింతే పార్్కోసిం చాల్ కష్పడుకుింటూ ఆర్్ధకింగా కూడ్ చాల్ ఇబ్ిందులు ఎదుర్్కన్నాను 
అయిన్ కానీ నేను ఎపు్డ్ పార్్ని విడివలే.అయిన్ కానీ నేను ఎపు్డ్ పార్్ని విడివలే.

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : అప్ట నుించ్ మీరు ఒక జనసైనికుడిగా చేస్ననా కృష్ని బట్ 2019 లో జడీ్టీసీగా అవకాశిం డైరెక్్ గా దొర్కిిందా లేదా దానినా  అప్ట నుించ్ మీరు ఒక జనసైనికుడిగా చేస్ననా కృష్ని బట్ 2019 లో జడీ్టీసీగా అవకాశిం డైరెక్్ గా దొర్కిిందా లేదా దానినా 
కూడ్ మీరు పోరాడుతూ తెచుచికున్నారా?కూడ్ మీరు పోరాడుతూ తెచుచికున్నారా?
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు :  జనసేనపార్్ ఒక కారయాక్రమిం చుట్ింది హైదరాబాద్ లో ఇిందిరా పారు్క దగగొర ధరానా చౌక్ దగగొర .కసీఆర్ గారు ప్రజలకు ఇబ్ింది :  జనసేనపార్్ ఒక కారయాక్రమిం చుట్ింది హైదరాబాద్ లో ఇిందిరా పారు్క దగగొర ధరానా చౌక్ దగగొర .కసీఆర్ గారు ప్రజలకు ఇబ్ింది 
కలిగన జీ వో ను ఎతి్వేయాలని అఖిల పక్షాలు సింబింధిించ్న ధరానా జర్గింది అపు్డు ధరానా జర్గే సమయింలో ల్ఠీ ఛార్జ్ జరగడిం జర్గింది కలిగన జీ వో ను ఎతి్వేయాలని అఖిల పక్షాలు సింబింధిించ్న ధరానా జర్గింది అపు్డు ధరానా జర్గే సమయింలో ల్ఠీ ఛార్జ్ జరగడిం జర్గింది 
మాపైన. న్పైన ల్ఠీ ఛార్జ్ జర్గతే మన తెలింగాణ రాష్ట ఇించార్జ్ శ్రీ శింకర్ గౌడ్ గారు న్ పక్కనే ఉన్నారు. న్ మీద ల్ఠీ చార్జ్ జర్గింది, మాపైన. న్పైన ల్ఠీ ఛార్జ్ జర్గతే మన తెలింగాణ రాష్ట ఇించార్జ్ శ్రీ శింకర్ గౌడ్ గారు న్ పక్కనే ఉన్నారు. న్ మీద ల్ఠీ చార్జ్ జర్గింది, 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు అది గమనిించ్ ననునా ఆఫీస్ కు పలిపించ్ న్కు తకిన దబ్లు చూస్ న్కు నీల్ింట వ్రు కావ్లి తెలింగాణాలో..నీల్ింట పవన్ కళ్యాణ్ గారు అది గమనిించ్ ననునా ఆఫీస్ కు పలిపించ్ న్కు తకిన దబ్లు చూస్ న్కు నీల్ింట వ్రు కావ్లి తెలింగాణాలో..నీల్ింట 
యువకులు కోసిం నేను వెదుకుల్డుతున్నా అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్ అపు్డు ననునా గర్్ించ్ ఆ తరావాతనే వెింటనే పెద్దపలిలా పారలామెింటర్ యువకులు కోసిం నేను వెదుకుల్డుతున్నా అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్ అపు్డు ననునా గర్్ించ్ ఆ తరావాతనే వెింటనే పెద్దపలిలా పారలామెింటర్ 
ఎగజ్కూయాటవ్ మెింబెర్ గా సాథానిం కలి్ించ్ ఆ తరావాత పోటీ చేసే అవకాశిం కలగచేయడిం  జడీ్టీసీ గా పోటీ చేయగా 30,000 ఓటింగ్ కు గాను ఎగజ్కూయాటవ్ మెింబెర్ గా సాథానిం కలి్ించ్ ఆ తరావాత పోటీ చేసే అవకాశిం కలగచేయడిం  జడీ్టీసీ గా పోటీ చేయగా 30,000 ఓటింగ్ కు గాను 
24,000 పోల్ అయితే జనసేన జిండ్ను, పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సూఫూర్్ని ప్రజలోలాకి తీసకుపోయి, ఎనోనా వ్టపై కొటాలాడిన్ిం..మనలినా పర్చయిం 24,000 పోల్ అయితే జనసేన జిండ్ను, పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సూఫూర్్ని ప్రజలోలాకి తీసకుపోయి, ఎనోనా వ్టపై కొటాలాడిన్ిం..మనలినా పర్చయిం 
చేస్ింది ఆ జిండ్తోనే మనిం 1,800 ఓటింగ్ ను తీసకురాగలిగాిం.చేస్ింది ఆ జిండ్తోనే మనిం 1,800 ఓటింగ్ ను తీసకురాగలిగాిం.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం...
ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) :  జడీ్టీసీ ఎలక్న్ లో మీరు నోటీస్ చేస్న సమసయాలు ఏమైన్ ఉన్నాయా ?  జడీ్టీసీ ఎలక్న్ లో మీరు నోటీస్ చేస్న సమసయాలు ఏమైన్ ఉన్నాయా ?
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు : మిండల్నికి సింబింధిించ్ ఎనినా సమసయాలు అయితే ఉింటాయో అనినాటని నేను అడ్రస్ చేస్న్..ఆ ఇష్యాస్ ని తీసకునే ప్రజలోలాకి : మిండల్నికి సింబింధిించ్ ఎనినా సమసయాలు అయితే ఉింటాయో అనినాటని నేను అడ్రస్ చేస్న్..ఆ ఇష్యాస్ ని తీసకునే ప్రజలోలాకి 
పోయిన్..నేను మారు్ను తీసకొసా్ను సమసయాలపై పోరాడతను అని వ్ర్కి చెప్..మేజర్ గా కావార్ సమసయాలు అిందులో భాగింగా ఎింపీపీని పోయిన్..నేను మారు్ను తీసకొసా్ను సమసయాలపై పోరాడతను అని వ్ర్కి చెప్..మేజర్ గా కావార్ సమసయాలు అిందులో భాగింగా ఎింపీపీని 
అరెస్్ చేయపించడిం, విఆరోవా వయావసథా గర్ించ్, పొల్లకు సింబింధిించ్ నష్పర్హారాలు గర్ించ్ , కూల్ల సమసయా , రైతు సమసయా, సూ్డెింట్సి కు అరెస్్ చేయపించడిం, విఆరోవా వయావసథా గర్ించ్, పొల్లకు సింబింధిించ్ నష్పర్హారాలు గర్ించ్ , కూల్ల సమసయా , రైతు సమసయా, సూ్డెింట్సి కు 
సింబింధిించ్ బససి సౌకరయాిం ల్ింటవి, సరైన్ రోడుడా మారగొిం ఉిండదు వ్టని వేయపించడిం.ఇల్ చాల్ మట్కు్క సకెసిస్ చేయగలిగాిం. మూల సింబింధిించ్ బససి సౌకరయాిం ల్ింటవి, సరైన్ రోడుడా మారగొిం ఉిండదు వ్టని వేయపించడిం.ఇల్ చాల్ మట్కు్క సకెసిస్ చేయగలిగాిం. మూల 
హర్ష్ గౌడ్ అింటే జనసేన అనే మార్్క వీటతోనే ఏర్డిింది.హర్ష్ గౌడ్ అింటే జనసేన అనే మార్్క వీటతోనే ఏర్డిింది.

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : అవును ఎపు్డ్ చూస్ింటాిం.ఎవర్కో అమా్మయికి పెళిలా కూడ్ జర్పించ్నట్లాన్నారుగా అల్గే కరోన్ టైిం లో కూడ్  అవును ఎపు్డ్ చూస్ింటాిం.ఎవర్కో అమా్మయికి పెళిలా కూడ్ జర్పించ్నట్లాన్నారుగా అల్గే కరోన్ టైిం లో కూడ్ 
కర్ింనగర్ నుించ్ బాగానే సేవ చేస్్నట్లాన్నారుగా?కర్ింనగర్ నుించ్ బాగానే సేవ చేస్్నట్లాన్నారుగా?
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు :    స్ర్స్ల్లాకు సింబింధిించ్న ఒక అమా్మయి వేములవ్డలో అన్ధ పాప. ఆమెకు అమా్మన్ననా లేరింటే మనము ఏమి చేశామింటే :    స్ర్స్ల్లాకు సింబింధిించ్న ఒక అమా్మయి వేములవ్డలో అన్ధ పాప. ఆమెకు అమా్మన్ననా లేరింటే మనము ఏమి చేశామింటే 
జనసేన పార్్ నుించ్ ఉమ్మడి కర్ింనగర్ నుించ్ నేను ఒక 50,000 రూపాయిలు సాయిం చేశాను.దగగొరుిండి పెళిలా చేశాిం. అపు్డు పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్్ నుించ్ ఉమ్మడి కర్ింనగర్ నుించ్ నేను ఒక 50,000 రూపాయిలు సాయిం చేశాను.దగగొరుిండి పెళిలా చేశాిం. అపు్డు పవన్ కళ్యాణ్ 
గార్ దృష్్కి కూడ్ పోయిింది. అల్గే  కరోన్ వలలా ఇబ్ిందులు ఉన్నాయి కదా రోడలామీదకు రాలేకుిండే.ఇింక ఆ కష్కాలింలో మన పవన్ కళ్యాణ్ గార్ దృష్్కి కూడ్ పోయిింది. అల్గే  కరోన్ వలలా ఇబ్ిందులు ఉన్నాయి కదా రోడలామీదకు రాలేకుిండే.ఇింక ఆ కష్కాలింలో మన పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు నేర్్న సేవ్ తత్రయాింతోట  చాల్మింది ప్రజలను అదుకున్నాము.పాపిం నేనొక్కడినే కాదు మన జనసైనికులిందరిం కలిస్ ఇింటఇింటకి గారు నేర్్న సేవ్ తత్రయాింతోట  చాల్మింది ప్రజలను అదుకున్నాము.పాపిం నేనొక్కడినే కాదు మన జనసైనికులిందరిం కలిస్ ఇింటఇింటకి 
వెళిలా కూరగాయలు ఇింకా వ్ళలాకు సింబింధిించ్న నితయావసర వస్వులు కానీ అనీనా మన జనసైనికుల సూఫూర్్తోని చేస్న్ిం. అదైతే చాల్ బాగా వెళిలా కూరగాయలు ఇింకా వ్ళలాకు సింబింధిించ్న నితయావసర వస్వులు కానీ అనీనా మన జనసైనికుల సూఫూర్్తోని చేస్న్ిం. అదైతే చాల్ బాగా 
స్ిందన వచ్చిింది.మించ్గా చేస్న్నారు వీళ్్ళ జనసైనికులు, అరే పవన్ కళ్యాణ్ తెలింగాణలో ఆయన తిరగనప్టకి ఆయన పేరును వీళ్్ళ ఇక్కడ స్ిందన వచ్చిింది.మించ్గా చేస్న్నారు వీళ్్ళ జనసైనికులు, అరే పవన్ కళ్యాణ్ తెలింగాణలో ఆయన తిరగనప్టకి ఆయన పేరును వీళ్్ళ ఇక్కడ 
కాపాడుతున్నారు అని..కాపాడుతున్నారు అని..

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : జనసేనుడితో మీ అనుబింధిం? ఎపు్డు కలిశారు? మీ భావోగేవాదిం ఏమిట ?  జనసేనుడితో మీ అనుబింధిం? ఎపు్డు కలిశారు? మీ భావోగేవాదిం ఏమిట ? 
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు :  పవన్ కళ్యాణ్ !! మేము దాచుకుననా మా సన్మీ ఆయన ! మా ప్ణిం, మా ధైరయాిం, మా దైవిం..ఆయన కోసిం మా ప్ణాలు ఇవవాడ్నికైన్ స్ద్ధిం.న్ చావు :  పవన్ కళ్యాణ్ !! మేము దాచుకుననా మా సన్మీ ఆయన ! మా ప్ణిం, మా ధైరయాిం, మా దైవిం..ఆయన కోసిం మా ప్ణాలు ఇవవాడ్నికైన్ స్ద్ధిం.న్ చావు 
వచేచిింతవరకు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ కోసమే న్ జీవితిం అింకితిం.జనసేన కోసమే న్ ప్ణిం అననాట్లా.ఆయనినా 2015 ల కలిశాను.ఒక సామానయా కారయాకర్ను ల్ఠీ ఛార్జ్ జర్గన వెింటనే వచేచిింతవరకు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ కోసమే న్ జీవితిం అింకితిం.జనసేన కోసమే న్ ప్ణిం అననాట్లా.ఆయనినా 2015 ల కలిశాను.ఒక సామానయా కారయాకర్ను ల్ఠీ ఛార్జ్ జర్గన వెింటనే 
ఆయన పార్్ ఆఫీస్ కు పలిపించుకోవడిం ఇింక న్ అదృష్ింగా నేను భావిస్న్నాను.ఆయన పార్్ ఆఫీస్ కు పలిపించుకోవడిం ఇింక న్ అదృష్ింగా నేను భావిస్న్నాను.
పోలవరానికి సింబింధిించ్న రైతుల మీటింగ్ కు కానీ ఇింకా కర్ింనగర్ కు పవన్ పోలవరానికి సింబింధిించ్న రైతుల మీటింగ్ కు కానీ ఇింకా కర్ింనగర్ కు పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు కొిండగట్్కు రావడిం కానీ..కళ్యాణ్ గారు ప్రజారాజయాిం పార్్లో కళ్యాణ్ గారు కొిండగట్్కు రావడిం కానీ..కళ్యాణ్ గారు ప్రజారాజయాిం పార్్లో 
యువరాజయాిం తరుపున సార్ ప్రచారానికి వెళ్్ిండగా హుజురాబాద్ లోని వైర్ తీగలు యువరాజయాిం తరుపున సార్ ప్రచారానికి వెళ్్ిండగా హుజురాబాద్ లోని వైర్ తీగలు 
తకి స్ృహ కోలో్వడిం జర్గింది.అయితే ఇక్కడ ట్రీట్్మింట్ తీసకుని బాగపడ్డాడు తకి స్ృహ కోలో్వడిం జర్గింది.అయితే ఇక్కడ ట్రీట్్మింట్ తీసకుని బాగపడ్డాడు 
దేవుడి దయవలలా. ప్రజారాజయాిం టైమ్ లో వచాచిరు పెద్దపలిలా అింతే..ఇింక పలుసారులా దేవుడి దయవలలా. ప్రజారాజయాిం టైమ్ లో వచాచిరు పెద్దపలిలా అింతే..ఇింక పలుసారులా 
కలిస్న సిందర్ింలో కర్ింనగర్ లో మీరు తప్క సభ పెటా్లి సార్ అని శింకర్ గౌడ్ కలిస్న సిందర్ింలో కర్ింనగర్ లో మీరు తప్క సభ పెటా్లి సార్ అని శింకర్ గౌడ్ 
గార్తో కోర్న్ిం.ఇపు్డు సభలు పెటే్సమయిం కాదు కదా సరే న్కు జన్మనిచ్చిింది గార్తో కోర్న్ిం.ఇపు్డు సభలు పెటే్సమయిం కాదు కదా సరే న్కు జన్మనిచ్చిింది 
ఆింధ్రప్రదేశ్ అయితే పునరజ్న్మ నిచ్చిింది తెలింగాణ కర్ింనగర్ మాత్మే అది నేను ఆింధ్రప్రదేశ్ అయితే పునరజ్న్మ నిచ్చిింది తెలింగాణ కర్ింనగర్ మాత్మే అది నేను 
న్ ప్రతీ సభలోను గర్్ించుకుింటాను అని అల్గే  ప్రసా్విించడిం మాకు చాల్ న్ ప్రతీ సభలోను గర్్ించుకుింటాను అని అల్గే  ప్రసా్విించడిం మాకు చాల్ 
సింతోష్నినా ఇస్ింట్ింది.సార్ కి రెిండోజీవితిం ఇచ్చిన గడడా మీద మేము పుట్నిందుకు సింతోష్నినా ఇస్ింట్ింది.సార్ కి రెిండోజీవితిం ఇచ్చిన గడడా మీద మేము పుట్నిందుకు 
చాల్ అదృష్ింగా భావిసా్ము.అల్ ఆయనతో విడతీయరాని బింధింగా మార్ింది.చాల్ అదృష్ింగా భావిసా్ము.అల్ ఆయనతో విడతీయరాని బింధింగా మార్ింది.

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) :  శింకర్ గౌడ్ గార్తో మీ ప్రయాణిం.?  శింకర్ గౌడ్ గార్తో మీ ప్రయాణిం.?
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు :  శింకర్ గౌడ్ అననా తెలింగాణకు మరో పవన్ కళ్యాణ్ . ఎింతోమింది యువకులను తెలింగాణలో ముిందుిండి నడిపస్ననా న్యకుడు. ఓపక, నమ్మకిం, ఏమి చెప్న దానినా :  శింకర్ గౌడ్ అననా తెలింగాణకు మరో పవన్ కళ్యాణ్ . ఎింతోమింది యువకులను తెలింగాణలో ముిందుిండి నడిపస్ననా న్యకుడు. ఓపక, నమ్మకిం, ఏమి చెప్న దానినా 
తీసకుని అర్దించేసకుని సమయసూఫూర్్తోట ఏదైన్ కూడ్ చాల్ ఆచుతూచ్ అడుగలు వేస్ింటారు తెలింగాణలో. అిందర్కీ తోడుింటారు ఏ ఆపద వచ్చిన ముిందుటారు. జనసైనికుడికి తీసకుని అర్దించేసకుని సమయసూఫూర్్తోట ఏదైన్ కూడ్ చాల్ ఆచుతూచ్ అడుగలు వేస్ింటారు తెలింగాణలో. అిందర్కీ తోడుింటారు ఏ ఆపద వచ్చిన ముిందుటారు. జనసైనికుడికి 
ఏ బాధ వచ్చిన నేనుింటా, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు అింటారు.ధైరాయానినా  ఇసా్రు.ఇింకొకట జడీ్టీసీగా నేను పోటీ చేస్న టైమ్ కి ఆర్్ధకింగా నేను చాల్ ఇబ్ిందిలో ఉింట్ిండే ఏ బాధ వచ్చిన నేనుింటా, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు అింటారు.ధైరాయానినా  ఇసా్రు.ఇింకొకట జడీ్టీసీగా నేను పోటీ చేస్న టైమ్ కి ఆర్్ధకింగా నేను చాల్ ఇబ్ిందిలో ఉింట్ిండే 
అపు్డు ఈయననే తన సింత డబు్లు పెట్్కుని న్కు పోస్ర్సి పింపడిం జర్గింది. అింటే కష్పడే వయాకి్ జనసేన పార్్ గర్ించ్ చాల సింవతసిరాల నుిండి కష్పడతుిండు  ఇింకా అపు్డు అపు్డు ఈయననే తన సింత డబు్లు పెట్్కుని న్కు పోస్ర్సి పింపడిం జర్గింది. అింటే కష్పడే వయాకి్ జనసేన పార్్ గర్ించ్ చాల సింవతసిరాల నుిండి కష్పడతుిండు  ఇింకా అపు్డు 
హెల్్ కూడ్ బాగోలేకుిండే   కళ్యాణ్ గార్ ఆదేశాలు మేరకై పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సూఫూర్్ని నిలబెట్డ్నికి చాల్ మింది యువకులను చాల్ మింది పవన్ కళ్యాణ్ లను చాప కిింద నీరు హెల్్ కూడ్ బాగోలేకుిండే   కళ్యాణ్ గార్ ఆదేశాలు మేరకై పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సూఫూర్్ని నిలబెట్డ్నికి చాల్ మింది యువకులను చాల్ మింది పవన్ కళ్యాణ్ లను చాప కిింద నీరు 
లెక్క తయారుచేస్ిండు తెలింగాణలో.. ఎక్కడో మారుమూల ప్ింతింలో ఉననా ననునా ఒక రాష్ట సాథాయి న్యకుడిని చేస్న ఘనత శింకర్ గౌడ్ గార్ది.వ్రు లేకపోతే మూల హర్ష్ గౌడ్ లెక్క తయారుచేస్ిండు తెలింగాణలో.. ఎక్కడో మారుమూల ప్ింతింలో ఉననా ననునా ఒక రాష్ట సాథాయి న్యకుడిని చేస్న ఘనత శింకర్ గౌడ్ గార్ది.వ్రు లేకపోతే మూల హర్ష్ గౌడ్ 
ల్ింట వ్రు ఈ రోజు ఇక్కడి వరకు రాలేకపోతుిండే!అింటే ఎక్కడైన్ ఎిందింటే కష్పడిన వ్ర్ని గర్్ించాలి ఫస్్.ఆ గర్్ింపు  ఖచ్చితింగా శింకర్ గౌడ్ గారు ఇసా్రు.ల్ింట వ్రు ఈ రోజు ఇక్కడి వరకు రాలేకపోతుిండే!అింటే ఎక్కడైన్ ఎిందింటే కష్పడిన వ్ర్ని గర్్ించాలి ఫస్్.ఆ గర్్ింపు  ఖచ్చితింగా శింకర్ గౌడ్ గారు ఇసా్రు.

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) :  గతింలో కతి్ మహేష్ గార్ విషయింలో సతీష్ గారు అతనితో డిబేట్ లో కూరుచిననాపు్డు కూడ్ మీ పేరును   గతింలో కతి్ మహేష్ గార్ విషయింలో సతీష్ గారు అతనితో డిబేట్ లో కూరుచిననాపు్డు కూడ్ మీ పేరును 
ప్రసా్విించారు కదా ఏమి జర్గింది అపు్డు ?ప్రసా్విించారు కదా ఏమి జర్గింది అపు్డు ?
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు : ఒక జాతి సమగ్రతకోసిం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నీతి, నిజాయితీగా వచ్చి పోరాడుతుింటే ఆయనను రాజకీయింగా : ఒక జాతి సమగ్రతకోసిం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నీతి, నిజాయితీగా వచ్చి పోరాడుతుింటే ఆయనను రాజకీయింగా 
ఎదురో్కలేక ఆయన మీద వీళ్ళిందరు కుట్రలు చేస్ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని తిట్డిం జర్గింది అల్ తిడితే ఆయన పడతరేమో కానీ ఎదురో్కలేక ఆయన మీద వీళ్ళిందరు కుట్రలు చేస్ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని తిట్డిం జర్గింది అల్ తిడితే ఆయన పడతరేమో కానీ 
మేము పడము.అభమానిించే మేము పడము. ఎిందుకింటే అల్ింట న్యకుడు తెలుగజాతిలో NT రామారావు గార్ తరువ్త మేము పడము.అభమానిించే మేము పడము. ఎిందుకింటే అల్ింట న్యకుడు తెలుగజాతిలో NT రామారావు గార్ తరువ్త 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఇప్ట వరకు పుట్లేదు మళీ్ళ. అింత పెద్ద న్యకుడిని తిడితే మేము ఎటాలా ఊరుకుింటాము. అిందుకనే కతి్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఇప్ట వరకు పుట్లేదు మళీ్ళ. అింత పెద్ద న్యకుడిని తిడితే మేము ఎటాలా ఊరుకుింటాము. అిందుకనే కతి్ 
మహేష్ ఇింటమీద గానీ, శ్రీ రెడిడా ఇింట మీద గానీ దాడి చేదా్దిం అనుకోవడిం జర్గింది.కతి్ మహేష్ Compromise కి వచ్చిిండు. శ్రీ మహేష్ ఇింటమీద గానీ, శ్రీ రెడిడా ఇింట మీద గానీ దాడి చేదా్దిం అనుకోవడిం జర్గింది.కతి్ మహేష్ Compromise కి వచ్చిిండు. శ్రీ 
రెడిడా చెనె్నా వెళి్ళపోయిింది. కుతుబుల్లాపూర్ సతీష్ న్ ప్ణమిత్రుడు లెక్క మేమిద్దరిం ఒకర్కిఒకరిం నీడలిం అననాట్లా, తను కానీ బిటలా రెడిడా చెనె్నా వెళి్ళపోయిింది. కుతుబుల్లాపూర్ సతీష్ న్ ప్ణమిత్రుడు లెక్క మేమిద్దరిం ఒకర్కిఒకరిం నీడలిం అననాట్లా, తను కానీ బిటలా 
రమేష్ కానీ, ఖమ్మిం వేముల కార్్క్ కానీ మించ్ మిత్రులు అల్గే మించ్ సైనయాిం అననాట్లా.మేమిందరిం కలిస్మెలిస్ ఏ పోరాటమైన్ రమేష్ కానీ, ఖమ్మిం వేముల కార్్క్ కానీ మించ్ మిత్రులు అల్గే మించ్ సైనయాిం అననాట్లా.మేమిందరిం కలిస్మెలిస్ ఏ పోరాటమైన్ 
ముిందుింటాిం.ఆింధ్రప్రదేశ్ నుించ్ మీరు రమయాగారు కానీ, వైజాగ్ సతీష్ గారు కానీ, గింటా సవారూప గారు కానీ, నెల్లారు టోనీబాబు, ముిందుింటాిం.ఆింధ్రప్రదేశ్ నుించ్ మీరు రమయాగారు కానీ, వైజాగ్ సతీష్ గారు కానీ, గింటా సవారూప గారు కానీ, నెల్లారు టోనీబాబు, 
కరూనాల్ చల్లా వరుణ్, కాకిన్డ విజయ్ గోపాల్, దేస్నీడి  సతయా ప్రసాద్, నలలాిం శ్రీనివ్స్ ఇింకా వీళ్ళిందరూ  మొదటనుించ్ మించ్ కరూనాల్ చల్లా వరుణ్, కాకిన్డ విజయ్ గోపాల్, దేస్నీడి  సతయా ప్రసాద్, నలలాిం శ్రీనివ్స్ ఇింకా వీళ్ళిందరూ  మొదటనుించ్ మించ్ 
పర్చయిం ఉననావ్రు.పర్చయిం ఉననావ్రు.

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : కొత్గా మీరు ప్రజా టీవీ అని యూటూయాబ్ ఛానల్ కూడ్ సా్ర్్ చేస్నట్లాన్నారు కదా దానికి మీకు శుభాకాింక్లు.  కొత్గా మీరు ప్రజా టీవీ అని యూటూయాబ్ ఛానల్ కూడ్ సా్ర్్ చేస్నట్లాన్నారు కదా దానికి మీకు శుభాకాింక్లు. 
పార్్  మీకు ఇచ్చిన బాధయాతను గర్ించ్ మీ భావన..పార్్  మీకు ఇచ్చిన బాధయాతను గర్ించ్ మీ భావన..
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు : ధనయావ్దాలిండీ! పవన్ కళ్యాణ్ గార్కోసిం మరో అడుగ.. ఇింక పార్్ ఇచ్చిన బాధయాత గర్ించ్ అింటే మనకు అప్జప్న : ధనయావ్దాలిండీ! పవన్ కళ్యాణ్ గార్కోసిం మరో అడుగ.. ఇింక పార్్ ఇచ్చిన బాధయాత గర్ించ్ అింటే మనకు అప్జప్న 
దానినా 100% నిరవార్్ించాలనే ఉదే్దశింతో కమిటీకి కొనినా పేరలాను ప్రొపోస్ చేస్న్. ఈ రోజులోలా డబు్ లేకపోతే రాజకీయింలో పేరు దానినా 100% నిరవార్్ించాలనే ఉదే్దశింతో కమిటీకి కొనినా పేరలాను ప్రొపోస్ చేస్న్. ఈ రోజులోలా డబు్ లేకపోతే రాజకీయింలో పేరు 
లేదు,రానివవారు.పార్్ కోసిం ప్రతీక్ణిం కష్పడిన పెద్దపలిలా జిల్లా కాటారిం మిండలిం నుించెలిలా మహాదేవపురిం గ్రామిం నుించ్ రాజేష్ లేదు,రానివవారు.పార్్ కోసిం ప్రతీక్ణిం కష్పడిన పెద్దపలిలా జిల్లా కాటారిం మిండలిం నుించెలిలా మహాదేవపురిం గ్రామిం నుించ్ రాజేష్ 
అనే పలలాగాడు ఆటోడ్రైవర్ తను రోజుకు ఒక మూడువిందలు రూపాయలు సింపాదిించే యువకుడు డబు్లేకుిండ్ పార్్ని నము్మకుని అనే పలలాగాడు ఆటోడ్రైవర్ తను రోజుకు ఒక మూడువిందలు రూపాయలు సింపాదిించే యువకుడు డబు్లేకుిండ్ పార్్ని నము్మకుని 
ప్రజలకోసిం పోరాడే నిరుపేద కుట్ింబింలో పుట్న యువకుణ్ణ ఒక సాధారణ ఆటోడ్రైవర్ ను  జిల్లా న్యకుడిని చేస్న ఘనత మన ప్రజలకోసిం పోరాడే నిరుపేద కుట్ింబింలో పుట్న యువకుణ్ణ ఒక సాధారణ ఆటోడ్రైవర్ ను  జిల్లా న్యకుడిని చేస్న ఘనత మన 

పవన్ కళ్యాణ్ గార్దే. అతడు పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి సింబింధిించ్   ప్రోగ్రాిం ఉింది మనము ఇటాలా పోవ్లి ప్రజలోలాకి మనిం ఈ రోజు కింఫర్్మ చేసే్ ఆ 300 రూపాయలు వదిలేసకొని, పవన్ కళ్యాణ్ గార్దే. అతడు పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి సింబింధిించ్   ప్రోగ్రాిం ఉింది మనము ఇటాలా పోవ్లి ప్రజలోలాకి మనిం ఈ రోజు కింఫర్్మ చేసే్ ఆ 300 రూపాయలు వదిలేసకొని, 
కుట్ింబానినా వదిలేసకుని పార్్ జిండ్ పట్్కుననా రోజులు ఉన్నాయి.అల్ింట వ్ర్ కోసిం కష్పడడా వ్ర్ని పార్్ గర్్ించాలి అని ఇల్ింట వ్ర్ పేరులా అిందిించడిం జర్గింది.పవన్ కళ్యాణ్ కుట్ింబానినా వదిలేసకుని పార్్ జిండ్ పట్్కుననా రోజులు ఉన్నాయి.అల్ింట వ్ర్ కోసిం కష్పడడా వ్ర్ని పార్్ గర్్ించాలి అని ఇల్ింట వ్ర్ పేరులా అిందిించడిం జర్గింది.పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు మించ్గా ఆలోచ్ించ్ వీర్ ప్రొఫైల్సి చూస్ ఈ యొక్క కమీటీను తెలింగాణా  రాష్ట ఇించార్జ్ తో నియమిించడిం జర్గింది.గారు మించ్గా ఆలోచ్ించ్ వీర్ ప్రొఫైల్సి చూస్ ఈ యొక్క కమీటీను తెలింగాణా  రాష్ట ఇించార్జ్ తో నియమిించడిం జర్గింది.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం...

 
మీ  

రమయూ జ్యూతి పలలు 
డైరెకటీర్ శతఘ్ని న్యూస్

మర్మూల గ్రామలోలు ఉండే సామనయూ జనసైనుక్డు చేసే కారయూక్రమలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి 
గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుక్ వచిచింద శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనిక్లు చేసే కారయూక్రమలను మ వాట్సప్ నంబర్ క్ 
పంపంచండి. మీర్ పంపంచే కారయూక్రమలను మ వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జర్గుతంద. మ వాట్సప్ నంబర్: 
+91 9440176789,  9391115789

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : పార్్ ఒక బాధయాతను అప్గసే్  వ్రు దానిని ఇల్ 100% నిరవార్్సే్ పార్్కి సరైన న్యాయిం చేస్నట్లా అవుతుింది. ఇింకా పార్్  పార్్ ఒక బాధయాతను అప్గసే్  వ్రు దానిని ఇల్ 100% నిరవార్్సే్ పార్్కి సరైన న్యాయిం చేస్నట్లా అవుతుింది. ఇింకా పార్్ 
శ్రేణులకు కానీ  జనసైనికులకు కానీ ఏమైన్ చెపా్లనుకుింట్న్నారా? శ్రేణులకు కానీ  జనసైనికులకు కానీ ఏమైన్ చెపా్లనుకుింట్న్నారా? 
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు :  పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్నిదే తెలింగాణలో ఏదీ జరగదు.ఎవరూ సింత నిర్ణయాలు తీసకోవడ్నికి లేదు పార్్లో.ఆయన చెబితేనే :  పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్నిదే తెలింగాణలో ఏదీ జరగదు.ఎవరూ సింత నిర్ణయాలు తీసకోవడ్నికి లేదు పార్్లో.ఆయన చెబితేనే 
ఉపాధయాక్షులు శ్రీ మహిందర్ రెడిడా గారు కానీ తెలింగాణ ఇించార్జ్ శింకర్ గౌడ్ గారు కానీ ఇల్ ఎవరైన్ కానీ చేసా్రు.వ్రు ఏమి ఆదేశాలు ఇచ్చిన ఉపాధయాక్షులు శ్రీ మహిందర్ రెడిడా గారు కానీ తెలింగాణ ఇించార్జ్ శింకర్ గౌడ్ గారు కానీ ఇల్ ఎవరైన్ కానీ చేసా్రు.వ్రు ఏమి ఆదేశాలు ఇచ్చిన 
మేము అవి చేయడ్నికి స్ద్ధింగా ఉన్నాిం.ఇపు్డింటే ఇపు్డు యుదా్ధనికి స్ద్ధిం అింటే స్ద్ధిం సేన అననాట్లా ఉన్నాిం. జనసైనికులు అిందరూ ఎవర్కీ మేము అవి చేయడ్నికి స్ద్ధింగా ఉన్నాిం.ఇపు్డింటే ఇపు్డు యుదా్ధనికి స్ద్ధిం అింటే స్ద్ధిం సేన అననాట్లా ఉన్నాిం. జనసైనికులు అిందరూ ఎవర్కీ 
భయపడకిండి.ముిందునుించ్ ఎట్్లాతే పనిచేసారో ఈ ప్రభుతవానికి కానీ ప్రభుతవాింలో ఉననా పెద్దలకు గానీ భయపడొదు్ద. మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు భయపడకిండి.ముిందునుించ్ ఎట్్లాతే పనిచేసారో ఈ ప్రభుతవానికి కానీ ప్రభుతవాింలో ఉననా పెద్దలకు గానీ భయపడొదు్ద. మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
వసా్రు బలింగా అపు్డు  ఢీ కొడదాిం.అప్ట వరకు ఓపగాగొ ఉిండిండి, ఎతి్న జిండ్ దిించొదు్ద.ఇింకా అభమానులుగా ఉననావ్రు కారయాకర్లుగా వసా్రు బలింగా అపు్డు  ఢీ కొడదాిం.అప్ట వరకు ఓపగాగొ ఉిండిండి, ఎతి్న జిండ్ దిించొదు్ద.ఇింకా అభమానులుగా ఉననావ్రు కారయాకర్లుగా 
మారాలిసిన సమయిం ఇది.అల్గే జనసైనికులింగా మా కోర్క ఒక్కటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆింధ్రాకి 6,7 నెలలు పనిచేస్న్ ఒక రెిండు నెలలు మారాలిసిన సమయిం ఇది.అల్గే జనసైనికులింగా మా కోర్క ఒక్కటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆింధ్రాకి 6,7 నెలలు పనిచేస్న్ ఒక రెిండు నెలలు 
ఇక్కడ చేయిండి అక్కడ 10 సభలు పెడితే ఇక్కడ రెిండే పెట్ిండి.మన టారెగొట్ ఆింధ్రప్రదేశ్ అననాపు్డు తెలింగాణలో కూడ్ మిమ్మలినా నము్మకుని ఇక్కడ చేయిండి అక్కడ 10 సభలు పెడితే ఇక్కడ రెిండే పెట్ిండి.మన టారెగొట్ ఆింధ్రప్రదేశ్ అననాపు్డు తెలింగాణలో కూడ్ మిమ్మలినా నము్మకుని 
కొనినా లక్ల్ది జనసైనికులు పనిచేస్న్నారు.వ్ర్ని కూడ్ దృష్్లో పెట్్కుని మీరు అక్కడ 10 శాతింలో 8 శాతిం అక్కడ 2 శాతిం ఇక్కడ కొనినా లక్ల్ది జనసైనికులు పనిచేస్న్నారు.వ్ర్ని కూడ్ దృష్్లో పెట్్కుని మీరు అక్కడ 10 శాతింలో 8 శాతిం అక్కడ 2 శాతిం ఇక్కడ 
చేయిండి సర్పోతుింది మీకు తోడుగా మేముింటాిం.రేపు ఆింధ్రప్రదేశ్ లో ఏమైన్ జర్గనపు్డు తెలింగాణ రాష్టిం కూడ్ వన్ సైడ్ అవుతుింది కదా చేయిండి సర్పోతుింది మీకు తోడుగా మేముింటాిం.రేపు ఆింధ్రప్రదేశ్ లో ఏమైన్ జర్గనపు్డు తెలింగాణ రాష్టిం కూడ్ వన్ సైడ్ అవుతుింది కదా 
ఆింధ్రప్రదేశ్ కు మద్దతు్గా పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి మద్దతు్గా. అల్గే స్ిందిించడిం వేరు ప్రజలకు చేరువ అవవాడిం వేరు. ఏదైన్ విషయిం లెటర్ ఆింధ్రప్రదేశ్ కు మద్దతు్గా పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి మద్దతు్గా. అల్గే స్ిందిించడిం వేరు ప్రజలకు చేరువ అవవాడిం వేరు. ఏదైన్ విషయిం లెటర్ 
పాయాడ్ దావారా ర్ల్జ్ చేసా్ిం అది కొది్దమిందిక చేరువవుతుింది.చాల్మింది పెద్దవ్ళ్్ళ చదువుకోలేనివ్రుింటారు. వ్రు టీవీ ముిందు కూరుచిని చూస్ పాయాడ్ దావారా ర్ల్జ్ చేసా్ిం అది కొది్దమిందిక చేరువవుతుింది.చాల్మింది పెద్దవ్ళ్్ళ చదువుకోలేనివ్రుింటారు. వ్రు టీవీ ముిందు కూరుచిని చూస్ 
జా్ఞనిం సింపాదిించుకునే వ్ర్ సింఖయా అధికిం అనేక గ్రామాలోలా..సభలు పెడితే చూపించారేమో కానీ ప్రెస్ మీట్ లు పెట్డిం వలలా  మీడియా TRP జా్ఞనిం సింపాదిించుకునే వ్ర్ సింఖయా అధికిం అనేక గ్రామాలోలా..సభలు పెడితే చూపించారేమో కానీ ప్రెస్ మీట్ లు పెట్డిం వలలా  మీడియా TRP 
రేటింగ్ కోసిం అయిన్ చూబిస్ింది. కచ్చితింగా ఆయన  వీడియో రూపేన్ డైరెక్్ గా స్ిందిించడిం ప్రజలకు మించ్ చెరువును అిందిస్ింది.ఆ రేటింగ్ కోసిం అయిన్ చూబిస్ింది. కచ్చితింగా ఆయన  వీడియో రూపేన్ డైరెక్్ గా స్ిందిించడిం ప్రజలకు మించ్ చెరువును అిందిస్ింది.ఆ 
అవకాశానినా తీసకోవ్లి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడ్ కలి్ించాలి.అవకాశానినా తీసకోవ్లి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడ్ కలి్ించాలి.

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : ఇింకా ఈ వేదిక దావారా ఏమైన్ చెపా్లనుకుింట్న్నారా ?  ఇింకా ఈ వేదిక దావారా ఏమైన్ చెపా్లనుకుింట్న్నారా ? 
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు :  నేను పాలిటక్సి లో ఇింత ఆకి్వ్ గా  తిరుగతున్నాను అింటే ముిందు దాని వెనుక ఉననా న్ తలిలాతిండ్రులకు, న్ అననాకు, న్ భారయా :  నేను పాలిటక్సి లో ఇింత ఆకి్వ్ గా  తిరుగతున్నాను అింటే ముిందు దాని వెనుక ఉననా న్ తలిలాతిండ్రులకు, న్ అననాకు, న్ భారయా 
భారగొవికి, అల్గే న్ ఈ ప్రయాణింలో మొదటనుించ్ న్కు తోడుగా ఉననా గొట్్ మధుకర్, లిింగిం బాలరాజు, విశవాజ్ఞ చార్, రావుల మధు,సాయి భారగొవికి, అల్గే న్ ఈ ప్రయాణింలో మొదటనుించ్ న్కు తోడుగా ఉననా గొట్్ మధుకర్, లిింగిం బాలరాజు, విశవాజ్ఞ చార్, రావుల మధు,సాయి 
కృష్ణ, శివ్రెడిడా కి న్ కృతజ్ఞతలు.. మర్యు పార్్నుించ్ ఎపు్డ్ న్కు వెనునాదనునాగా నిలిచే మా శింకర్ గౌడ్ అననాగార్కి ప్రతేయాక ధనయావ్దాలు. కృష్ణ, శివ్రెడిడా కి న్ కృతజ్ఞతలు.. మర్యు పార్్నుించ్ ఎపు్డ్ న్కు వెనునాదనునాగా నిలిచే మా శింకర్ గౌడ్ అననాగార్కి ప్రతేయాక ధనయావ్దాలు. 

ప్రశనా (SNRJ) :ప్రశనా (SNRJ) : : చ్వర్గా శతఘ్నా న్యాస్ - జనసేనతో న్ ప్రయాణిం గర్ించ్ మీ మాటలోలా... : చ్వర్గా శతఘ్నా న్యాస్ - జనసేనతో న్ ప్రయాణిం గర్ించ్ మీ మాటలోలా...
హర్ష్ గారు హర్ష్ గారు :  శతఘ్నా న్యాస్ అనేది రాబోవు రోజులోలా జనసేన పార్్కి గిండెకాయల్ింటది.ఇపు్డిపు్డే  ప్రయాణిం మొదలుపెట్ింది తొలి :  శతఘ్నా న్యాస్ అనేది రాబోవు రోజులోలా జనసేన పార్్కి గిండెకాయల్ింటది.ఇపు్డిపు్డే  ప్రయాణిం మొదలుపెట్ింది తొలి 
అడుగలోనే గొప్ విజయిం అిందుకుింది.అల్ింట విజయాలు చాల్ అిందుకోవ్లని.. శతఘ్నా న్యాస్ టీిం అింటే ఆింధ్రప్రదేశ్ ఏ కాదు తెలుగోడి అడుగలోనే గొప్ విజయిం అిందుకుింది.అల్ింట విజయాలు చాల్ అిందుకోవ్లని.. శతఘ్నా న్యాస్ టీిం అింటే ఆింధ్రప్రదేశ్ ఏ కాదు తెలుగోడి 
న్యాస్ అనేింతల్ ఎదగాలని న్ మనసూఫూర్్గా కోరుకుింట్న్నా... పేపర్ యొక్క సభుయాలిందర్కీ న్ హృదయపూరవాక శుభాకాింక్లు.వ్ర్కి న్యాస్ అనేింతల్ ఎదగాలని న్ మనసూఫూర్్గా కోరుకుింట్న్నా... పేపర్ యొక్క సభుయాలిందర్కీ న్ హృదయపూరవాక శుభాకాింక్లు.వ్ర్కి 
తెలింగాణా ప్రతీ యొక్క జనసైనికులు వ్ర్కి సపోర్్ గా ఉింటారు. అది మన పేపర్ జనసేన పేపర్ ..అది మన ఇింటోలాకెళిలా వచ్చినది, మా గడపకెళిలా తెలింగాణా ప్రతీ యొక్క జనసైనికులు వ్ర్కి సపోర్్ గా ఉింటారు. అది మన పేపర్ జనసేన పేపర్ ..అది మన ఇింటోలాకెళిలా వచ్చినది, మా గడపకెళిలా 
వచ్చిింది..తప్కుిండ్ మా సపోర్్ ని అిందిస్ింటాిం.ఇింక మీరు ఇింటరూవా్ చేస్నపు్డు ననునా నేను ఒక 7 ఇయర్సి బాయాక్ కి తీసకువెళ్లారు.న్లోని వచ్చిింది..తప్కుిండ్ మా సపోర్్ ని అిందిస్ింటాిం.ఇింక మీరు ఇింటరూవా్ చేస్నపు్డు ననునా నేను ఒక 7 ఇయర్సి బాయాక్ కి తీసకువెళ్లారు.న్లోని 
ఆవేదనను,న్లోని ఆలోచన విధాన్నినా మీరు న్ది న్కు పర్చయిం చేశారు.Thank You Very Much!!ఆవేదనను,న్లోని ఆలోచన విధాన్నినా మీరు న్ది న్కు పర్చయిం చేశారు.Thank You Very Much!!

శతఘ్నా న్యాస్ రమయాజోయాతి[SNRJ] :శతఘ్నా న్యాస్ రమయాజోయాతి[SNRJ] : ఎక్కడైన్ ఒకవేళ  మనవలలా తపు్లు, ఒపు్లు జర్గన్ వ్టని మరల్ మనిం తిర్గ ఒకసార్ చూసకోవడిం  ఎక్కడైన్ ఒకవేళ  మనవలలా తపు్లు, ఒపు్లు జర్గన్ వ్టని మరల్ మనిం తిర్గ ఒకసార్ చూసకోవడిం 
దావారా భవిషయాతు్లో మనకి ఒక మించ్ దార్ ఇింకా కొించెిం ఏరా్ట్చేసకోవటానికి సహకారింగా ఉింట్ింది కదా అని శతఘ్నా న్యాస్ - జనసేనతో దావారా భవిషయాతు్లో మనకి ఒక మించ్ దార్ ఇింకా కొించెిం ఏరా్ట్చేసకోవటానికి సహకారింగా ఉింట్ింది కదా అని శతఘ్నా న్యాస్ - జనసేనతో 
న్ ప్రయాణిం దావారా  మా ఈ ప్రయతనాిం.. అిందర్ నుించ్ మించ్ స్ిందన వస్ింది. అల్గే న్తన సింవతసిరింలో అడుగపెడుతున్నాము కాబట్ న్ ప్రయాణిం దావారా  మా ఈ ప్రయతనాిం.. అిందర్ నుించ్ మించ్ స్ిందన వస్ింది. అల్గే న్తన సింవతసిరింలో అడుగపెడుతున్నాము కాబట్ 
మా శతఘ్నా న్యాస్  తరుపున జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి, పార్్ శ్రేణులకు, జనసైనికులకు, వీరమహళలకు, న్యకులకు, శతఘ్నా మా శతఘ్నా న్యాస్  తరుపున జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్కి, పార్్ శ్రేణులకు, జనసైనికులకు, వీరమహళలకు, న్యకులకు, శతఘ్నా 
న్యాస్ సభుయాలకు,పాఠకులకు,మిత్రులకు సపోర్్ చేసే ప్రతీ ఒక్కర్కీ న్తన సింవతసిర శుభాకింక్షాలు.Wish You Happy New Year!!న్యాస్ సభుయాలకు,పాఠకులకు,మిత్రులకు సపోర్్ చేసే ప్రతీ ఒక్కర్కీ న్తన సింవతసిర శుభాకింక్షాలు.Wish You Happy New Year!!
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