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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆవిర్భావ సభకు 12 కమిటీలు ప్రకటించిన జనసేన
అమరావతిలోని మంగళగిరి నియోజకవర్ం ఇప్పటం గ్రామంలో, ఈ నెల 14న జరగనున్న జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ సభ నిర్వహణ కోసం అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 12 కమిటీల నియామకానికి ఆమోదం 

తెలిపారు. ఆవిరాభావ సభ ఆద్యంతం ఏరా్పట్లను ఈ కమిటీలు పర్యవేక్షిస్తాయి. మంచి సుహృద్భావ వాతావరణంలో ఈ సభను విజయవంతం చేసి విధంగా ఈ కమిటీలు కృషి చేస్తాయి. సభ నిర్వహణకు 

ఏరా్పట్్ల ప్రారంభమయా్యయి. స్థానికంగానూ, దూరప్రాంతాల నుంచి వచేచే జనసేన శ్రేణులు, నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసేన అభిమానులకు ఎట్వంటి ఇబ్ందులు ఎదురవ్వకుండా కమిటీలు 

జాగ్రతతా వహించాలని పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్. కమిటీ సభ్్యలకు తెలిపారు.

1. జిల్్లల సమన్వయ కమిటీ

పంతం నానాజీ

ముతాతా శశిధర్

నేమూరి శంకర్ గౌడ్

పెదపూడి విజయ్ కుమార్

జి. ఉదయ్ శ్రీనివాస్ (బని్న వాసు)

సుందరపు విజయ్ కుమార్

వడ్రాణం మార్ండేయ బాబు

2. ఆహ్్వనం కమిటీ

టి.శివశంకర్

చేగండి సూర్యప్రకాశ్

సయ్యద్ జిల్నీ

బేతపూడిపూడి విజయ్ శేఖర్

డా.ఎర్ంకి సూరా్యరావు

పసుపులేటి శ్రీనివాస్

3. లైజన్ కమిటీ

బొలిశెటిటీ సత్యనారాయణ

ఈవన స్ంబశివ ప్రతాప్

శ్రీమతి గంటా స్వరూప

గెడ్ం మహలక్ష్మి ప్రస్ద్

4. ట్రాన్స్ పోర్టీ కమిటీ

చిలకం మధుసూదన్ రెడి్

నయబ్ కమాల్

బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్

బండారు రవికాంత్

ఎం. వంకటేశ్వరరావు

ఇసుకపట్ల రఘుబాబు

5. పబ్్లసిటీ కమిటీ

చిల్లపలి్ల శ్రీనివాస్

శ్రీమతి ఘంటస్ల వంకటలక్ష్మి

మండలి రాజేష్

వై. రామ్ సుధీర్

తోటకూర వంకట రమణ రావు

రాకూర్ అజయ్ వర్మ

6. మీడియా కో ఆరి్నేషన్ కమిటీ

పోతిన వంకట మహేష్

బోడపాటి శివదత్

నేరెళ్ల సురేష్

7. సభా ప్రాంగణ నిర్వహణ కమిటీ

బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్

కళ్్యణం శివ శ్రీనివాస్

అమి్మశెటిటీ వాసు

తిరుమలశెటిటీ నరసింహరావు

ద్సరి శివ నాగంద్ర

8. వాలంటీరు్ల కమిటీ

సందీప్ పంచకర్ల

శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాషిణి

ఆళ్ల అనీల్

రమణా రెడి్

సంపత్ నాయక్

9. కా్యటరింగ్ కమిటీ

కోన తాతారావు

బండి రామకృష్ణ

శ్రీమతి ముతా్యల ప్రియా సౌజన్య

భవానీ రవి కుమార్

మధు వీరేష్

కతితాపూడి బాబీ

ముతా్యల నాని

రామారావు

రావాడ నాగు

బడే స్ంబశివరావు

10. మెడికల్ అసిస్టీన్స్ కమిటీ

డా.బొడే్పలి్ల రఘు

డా. పి. గౌతమ్

11. స్ంస్ృతిక కమిటీ

నేమూరి శంకర్ గౌడ్

వంపూరి గంగులయ్య

దుంపటి శ్రీనివాస్

12. భద్రత నిర్వహణ కమిటీ

బ్.మహేందర్ రెడి్

యాతం నగష్

కందుకూరి వంకటేశ్వరరావు (బాబు)

జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర లీగల్ సెల్ సమావేశిం
శతఘ్్న నూ్యస్: తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల, జనసేన పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నా్యయ విభాగ రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం రాజమహేంద్రవరంలో రాష్ట్ర లీగల్ స్ల్ వైస్ చైర్మన్ ఏ వి ఎన్ 
ఎస్ రామచంద్ర రావు ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర లీగల్ స్ల్ చైర్మన్ ఈవని స్ంబ శివ ప్రతాప్ అధ్యక్షతన జరిగినది. ఈ సమావేశంలో పార్టీ నా్యయ మరియు పొలిటికల్ విభాగం యొక్ 
సమన్వయం మరియు ఎలక్షన్ ప్రక్రియలో లీగల్ స్ల్ యొక్ పాత్ర పై చరిచేంచడం జరిగింది. తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల అధ్యక్షులు కందుల దురే్ష్ మరియు రాష్ట్ర, జిల్్ల సభ్్యలకు గురితాంపు 
కారు్లు ఇవ్వడం జరిగినది మరియు రాజమండ్రి డిక్లరేషన్ ఆమోదించడమైనది. ఈ సమావేశంలో గౌరవ అతిధి రాజమహేద్రవరం నగర పాలక జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు వై.శ్రీనివాస్ 
కి గౌరవ సనా్మనం చేయడమైనది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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తాడిపత్రి నియోజవర్ింలో జనసేన ఆత్మీయ సమావేశిం
శతఘ్్న నూ్యస్: తాడిపత్రి నియోజవర్ంలో నియోజవర్ స్థాయి మీటింగ్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య 
అతిథిగా జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్్యలు చీలకం మధుసూదన రెడి్, జిల్్ల అధ్యక్షులు టిసి వరుణ్ లు పాల్్నా్నరు, 
వారు మాటా్లడుతూ మారిచే 14న జనసేన పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతస్వం సందరభాంగా ఈ రాష్ట్రప్రభ్త్వం కక్షపూరితంగా 
వ్యవహరిసతాందని, అనుమతులు ఇవ్వకుండా తాతాస్రం చేసతాందని ,అల్గ అమలు కానీ హ్మీలను ఇచిచే 
ప్రభ్త్వం ఈరోజు ప్రజలను తపు్పదోవ పటిటీంచే పాలన స్గిసతాందని విమర్శలు చేశారు. అదే విధంగా అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ప్రవేశపెటిటీన క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు కార్యక్రమం గురించి ద్ని యొక్ అవసరాని్న 
కార్యకరతాలందరికీ తెలియచేసి ప్రతి ఒక్రు క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేసుకోవాలిస్ందిగా తెలియజేయడం 
జరిగింది .అదేవిధంగా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారికి రాయలసీమ లో ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్్ల తాడిపత్రి 
నియోజకవర్ం అంటే జనసేనాని కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ కి ప్రత్్యకమైన అభిమానం కలిగి ఉనా్నరు. కార్యకరతాలు 
నాయకులు అందరూ కలసి తాడిపత్రి నియోజకవర్ంలో జనసేన జండా ఎగురవేయాలని ఈ సభాముఖంగా 
తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పీఏసీ సభ్్యలు మధుసూదన్ రెడి్, జిల్్ల నాయకులు పెండా్యల హరి, 
ఉపాధ్యక్షులు ఈశ్వరయ్య జిల్్ల కమిటీ సభ్్యలు నాగంద్ర, తాడిపత్రి నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ కదిరి శ్రీకాంత్ రెడి్, 
నాలుగు మండల్ల మండల అధ్యక్షులు, ఏర్గంగల్ల శ్రీనివాసులు, దూదేకుల దసతాగిరి, జనసైనికులు నరసింహ్ 
చారి, ఆయుబ్, గోపాల్, స్దక్, రసూల్, శ్రీహరి, రమణ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

ప్రతి జనసేన కార్యకర్త సైనికుడిలా ఎదగాలి
శతఘ్్న నూ్యస్: శింగనమల, మండల కేంద్రంలోని వాసవి కళ్్యణ మండపంలో ఆదివారం జనసేన పార్టీకార్యకరతాల 
సమావేశం జనసేన పార్టీ జిల్్ల సంయుకతా కార్యదరి్శ బొమ్మన పురుషోతతాం రెడి్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ఈ 
కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ చిలకం మధుసూదన్ రెడి్ జిల్్ల అధ్యక్షులు 
టిసి వరుణ్ జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు పెండా్యల హరి జిల్్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ నాగంద్ర జిల్్ల కార్యదరు్శలు సంజీవ 
రాయుడు చొపా్ప చంద్ర జిల్్ల సంయుకతా కార్యదరి్శ కిరణ్ కుమార్ లు హ్జరయా్యరు. ఈ సందరభాంగా రాష్ట్ర 
ప్రధాన కార్యదరి్శ చిలకం మధుసూదన్ రెడి్ జిల్్ల అధ్యక్షులు టిసి వరుణ్ లు మాటా్లడుతూ మారిచే 14న జనసేన 
పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతస్వం సందరభాంగా ఈ రాష్ట్రప్రభ్త్వం కక్షపూరితంగా వ్యవహరిసతాందని, అనుమతులు 
ఇవ్వకుండా తాతాస్రం చేసతాందని ,అల్గ అమలు కానీ హ్మీలను ఇచిచే ప్రభ్త్వం ఈ రోజు ప్రజలను తపు్పదోవ 
పటిటీంచే పాలన స్గిసతాందని విమర్శలు చేశారు. అదే విధంగా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్రవేశపెటిటీన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం నమోదు కార్యక్రమం గురించి ద్ని యొక్ అవసరాని్న కార్యకరతాలందరికీ తెలియచేసి ప్రతి ఒక్రు 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం నమోదు చేసుకోవాలిస్ందిగా తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
కి రాయలసీమ లో ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్్ల సింగనమల నియోజకవర్ం అంటే ఎంతో ప్రేమ అని ద్నికి 
సూచికగా రాయలసీమ మహిళ ప్రాంతీయ కమిటీ లో మన నియోజకవరా్నికి సంబంధించిన వీర మహిళలు 
శ్రీమతి పెండా్యల శ్రీలత, పసుపులేటి పద్్మవతి గార్లను సభ్్యరాలుగా తీసుకోవడం జరిగిందని తెలియజేశారు. 
కార్యకరతాలు నాయకులు అందరూ కలసి సింగనమల నియోజకవర్ంలో జనసేన జండా ఎగురవేయాలని ఈ 
సభాముఖంగా తెలియజేయడం జరిగింది. శింగనమల నియోజకవర్ం ఎసీస్ రిజరు్వడు అయినప్పటికీ అభివృదిధికి 
ఆమడ దూరంగా ఉందనా్నరు. గార్లదినె్న నుండి నియోజకవర్ కేంద్రానికి రావాలంటే రోడు్ దుసిథాతి అధా్వనంగా 
ఉందని ఇంకా గ్రామాలకు వళ్ళే రోడు్ల ఏవిధంగా ఉంటాయో అరథాం అవుతుందనా్నరు. మండల స్థాయి అధికారుల 
చేతులో్ల అధికారం లేకుండా చేసి వ్యవసథాను నిర్్వర్యం చేసుతానా్నరనా్నరు వైసిపి నాయకులు అధికార ద్హంతో 
సొము్మను కూడగట్టీకునే యతా్నలు చేసుతానా్నరని ఎని్నకల ముందు రైతులకు అనేక హ్మీలు గుపితాంచి అధికారం 
వచిచేన తరా్వత రైతులకు స్ప్రంక్లరు్ల డ్రిపు్పలు పైపులు ఇవ్వకుండా రైతులను దగా చేసుతానా్నరనా్నరు ప్రతిజన 
సైనికుడు క్రియాశీలక సభ్్యడు గా నమోదు చేసుకోవాలని ప్రతి కార్యకరతాకు భరోస్ ఉండాలని 2024 ఎని్నకలో్ల 
పవన్ కళ్్యణ్ ను సీఎంగా చేయాలన్నదే దే్యయంగాప్రతి కార్యకరతా పనిచేయాలనా్నరు పవన్ కళ్్యణ్ రాష్ట్రంలో 
భూకబాజ్లు దోపిడిలు దౌరజ్నా్యలు అరాచకాలు ఎక్డా చేయలేదని కషటీపడిసినిమాలు తీసూతా సంపాదించి పార్టీ 
కోసం కార్యకరతాల కోసం ఖరుచే చేసుతానా్నరనా్నరు దీని్న చూసి అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఓర్వ లేక పోతునా్నయని 
జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వసేతా రాష్ట్రాని్న అభివృదిధి పథంలో నడిపించి చూపిస్తామనా్నరు అనంతరం 
నియోజకవర్ంలోని వివిధ గ్రామాల నుండి యువకులకు కండువా కపి్ప జనసేన పార్టీలోకి ఆహ్్వనించారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో తాడిపత్రి నియోజకవర్ ఇనాచేరిజ్ శ్రీకాంత్ రెడి్ నియోజకవర్ కార్యదరి్శ మురళీకృష్ణ నియోజకవర్ 
మండల అధ్యక్ష కార్యదరు్శలు శింగనమల మండల అధ్యక్షులుతోట ఓబులేసు నాయకులు దండు హరి మధు 
స్యి కుమార్ సంతోష్ ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

పిఏసి సభ్్యలు పితాని సమక్ింలో జనసేనలో చేరికలు

*దళిత బంధు జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ అంటూ.. జనసేన పార్టీ 
సిద్్దంతాలు, నిరా్మణాత్మక ఆలోచనలకు ఆకరిషితులైన తానేలంక పెడపేట 
దళిత యువకులు

శతఘ్్న నూ్యస్: తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల, ముమి్మడివరం నియోజకవర్ంలో 
ముమి్మడివరం తానేలంక పెడపేట గ్రామంలో జనసేన పార్టీ 
సిద్ధింతాలకు అభ్యదయ భావాలు నచిచే వైసీపీ పార్టీని వీడి జనసేన 
పార్టీ చేరారు. ముమి్మడివరం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ రాష్ట్ర 
పిఏసి సభ్్యలు పితాని బాలకృష్ణ నేతృత్వంలో దళిత సదరుల ఆతీ్మయ 
చేరికలు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జనసేన పార్టీలో చేరుతున్న నాతి 
నాగశ్వరావు, పెటాటీ విష్్ణ ప్రస్ద్ద, జనిపలి్ల ప్రశాంత్ కుమార్, శివ, జాంగా 
శ్రీనివాసరావు, రాధా, సుందరమ్మ, గంగా భవాని, మటాటీ వంకటేశ్వరావు 
వారితో సుమారు 50 మంది యువకులను, రాష్ట్ర పిఏసి సభ్్యలు పితాని 
బాలకృష్ణ పార్టీ కండువాలు వేసి స్దరంగా ఆహ్్వనించారు. దళితులకు 
జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ందని భరోస్ ఇచాచేరు. అంత్కాకుండా 
2024లో జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్్య దిశగా అందరూ 
ముందుకు స్గాలని, రాబోయ్ రోజులో్ల జనసేన పార్టీ ద్్వరానే దళితులకు 
రాజా్యధికారం స్ధ్యం అవుతుందని ఆయన పిలుపునిచాచేరు.

వైసిపి పాలనకు చరమగీతిం పాడే సమయిం 
ఆసన్నమింది: అనింత జనసేనాని ట.సి వరుణ్

శతఘ్్న నూ్యస్:  గుంతకల్, జనసేన పార్టీ జిల్్ల కార్యదరి్శ వాసగిరి మణికంఠ 
ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గుంతకల్ నియోజకవర్ం కార్యకరతాల ఆతీ్మయ 
సమావేశానికి ముఖ్యఅతిథిగా హ్జరైన జిల్్ల అధ్యక్షుడు టి.సి వరుణ్ కి 
వీరమహిళలు విజయ , సంధ్య లు హ్రతినిచిచే, నిస్్వరథా జనసైనికులు 
బాణాసంచా పేలుసూతా ఘనస్్వగతం పలికారు. ఈ సందరభాంగా అధ్యక్షులు 
టి.సి.వరుణ్ మాటా్లడుతూ గుంతకల్ నియోజకవర్ంలో క్షేత్రస్థాయిలో 
జనసేన పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిరా్మణం, ప్రతిష్టటీత్మకంగా చేపడుతున్న 
క్రియాశీలక సభ్యత్వం, మారిచే 14న పార్టీ ఆవిరాభావ దినోతస్వ ఏరా్పట్లకు 
గురించి కార్యకరతాలకు పలు సూచనలు చేసూతా 2024 ఎలక్షన్స్ లో పవన్ 
కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుని అంధకారంలో ఉన్నట్వంటి ఆంధ్ర 
రాష్ట్రాని్న అభివృదిధి పథంలోకి తీసుకెళళేడానికి ప్రతి ఒక్ కార్యకరతా శకితావంచన 
లేకుండా కృషి చేయాలని, అల్గ ఈ అసమరథా వైసిపి ప్రభ్త్వపు ప్రజా వ్యతిరేక 
నిర్ణయాలను ఎండగడుతూ ప్రజలను చైతన్య పరుసూతా, ప్రజా పోరాటాలు చేసూతా 
గుంతకల్ నియోజకవర్ంలోని జనసేన నాయకులు ప్రజలకు చేరువవా్వలని 
పిలుపునిచాచేరు. మర్ ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్ జనసైనికుడు, జనసేన నాయకులు 
భద్రతా భవితవ్యం గురించి ఆలోచన చేసి క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమాని్న 
పవన్ కళ్్యణ్ చేపటాటీరు, కావున జనసేన శ్రేణులు అందరూ అరుదైన అవకాశాని్న 
అందిపుచ్చేకుని సమాజానికి, కుట్ంబానికి భద్రత కలి్పంచాలని పేర్్నా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమానికి ఉపాధ్యక్షులు అంకె ఈశ్వరయ్య, ప్రధాన కార్యదరి్శ కుమ్మర 
నాగంద్ర, కార్యదరి్శ కిరణ్, సంయుకతా కార్యదరి్శ జీవన్ కుమార్, గుతితా మండల 
అధ్యక్షుడు చిన్న వంకటేశులు, పామిడి మండల అధ్యక్షుడు ధనుంజయ, 
గుంతకల్ మండల అధ్యక్షుడు కురువ పురుషోతతాం, చిరంజీవి యువత జిల్్ల 
అధ్యక్షులు పాటిల్ సురేష్ మరియు పెద్ద ఎతుతాన నియోజకవర్ం జనసేన 
నాయకులు, నిస్్వరథా జనసైనికులు పాల్్ని విజయవంతం చేశారు.

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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దిందులూరు నియోజకవర్ింలో జోరుగా జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమిం

శతఘ్్న నూ్యస్: దెందులూరు నియోజకవర్ంలో 
జోరుగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు 
కార్యక్రమం జిల్్ల కార్యదరి్శ వడ్లపట్ల స్యి శరత్ 
ఆధ్వర్యంలో జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగా 
ఆదివారం కొలే్లరు గ్రామాలు అయిన గుడివాకలంక, 
ప్రతితాకోళళేంక, అల్గ పెదపాడు మండలం వడి్గూడం, 
సత్యవోలు గ్రామాలలో సభ్యత్వ నమోదు చేపటాటీరు. 
సభ్యత్వం తీసుకున్న వారికి జనసేన పార్టీ తరపున 
ప్రమాద భీమా కలి్పసుతానా్నరని ప్రమాదవశాతుతా 
ఎవరైనా కార్యకరతాలు మరణిసేతా 5 లక్షలు రూపాయలు 
అల్గ ఆస్పత్రిపాలైత్ మెడికల్ అలవనుస్గా 50000 
రుపాయలు అందచేస్తారని స్యి శరత్ తెలిపారు.

పెళ్లకూరు మిండలింలో జనసేన జిండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న నూ్యస్: సూళ్్లరుపేట నియోజకవర్ పరిధిలోని పెళ్లకూరు మండలంలోని చంబేడు గ్రామంలో 
పెళ్లకూరు మండల అధ్యక్షుడు విజయ్ మల్్లం ఆధ్వర్యంలో జనసేన జండా ఆవిష్రించారు. దీనికి 
ముఖ్య అధితులుగా సూళ్్లరుపేట నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ ఉయా్యల ప్రవీణ్, నెలూ్లరు నాయకులు 
కేతంరెడి్ వినోద్ రెడి్, శిర్ష, నలిశెటిటీ శ్రీధర్ విరమహిళలు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు. విజయ్ 
మల్్లం మాటా్లడుతూ జనసేన అధినేత ఆశయాలను గడప గడపకు చేరవేయాలన్న సంకల్పంతో 
పార్టీని పల్్ల పల్్లలో్ల బలోపేతం చేసేల్ కారా్యచరణ చేపటటీడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్న్న 
ప్రతి ఒక్రికి కృతఙ్ఞతలు తెలియచేస్రు.

విశాఖలో అక్రమ గ్రావెల్ తవ్వకాలపై జనసేన నాయకుల నిరసన

*గ్రీన్ ట్రిబు్యనల్ కు ఫిరా్యదు
*వైసీపీ ప్రభ్త్వంలో అక్రమ గ్రావల్ తవ్వకాలు పెందురితా మండలం పెద నరవలో యధేచ్ఛగా 
జరుగుతునా్నయని రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్ పెందురితా నియోజవర్ జనసేన 
సమన్వయకరతా తమి్మరెడి్ శివశంకర్

శతఘ్్న నూ్యస్: పెందురితా 
నియోజకవర్ం, 88 వార్్, నరవ 
గ్రామంలో స్థానిక జనసేన పార్టీ 
నాయకులు వబ్్న జనార్దన్ 
శ్రీకాంత్ వారి ఆధ్వర్యంలో 
అక్రమ కా్వర్ తవ్వకాల పై నిరసన 
కార్యక్రమంలో పాల్్న్న ప్రధాన 
కార్యదరి్శ తమి్మరెడి్ శివశంకర్ 
మీడియాతో మాటా్లడుతూ దశాబా్దల 
కాలం నుంచి అనేక ప్రభ్తా్వలు 

మారినప్పటికీ నరవలో గ్రావల్ స్మగి్లంగ్ జరుగుతుంది అని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెతాతారు. రాజకీయ 
నాయకుల చేతులో్ల అధికారులు కీలుబొమ్మలగా మారారని ఎదే్దవా చేశారు. వీటి వల్ల భూగరభా 
జల్లు తగు్తాయని, భవిష్యతుతాలో ఈ ప్రాంతంలో నీరు దొరకడం కషటీం అవుతుందని, కొండ 
ప్రాంతాల నుంచి నీరు చరువులు చేరకుండా ఈ గుంతలు అడు్పడతాయని, జనసేన పార్టీ ఉంది 
కాబటిటీ ఈరోజు మేము ఈ అక్రమ తవ్వకాలపై గళం వినిపించామని, ఈ అక్రమ గ్రావల్ తవ్వకాలు 
ఆపకపోత్ జనసేన పార్టీ పెద్ద ఎతుతాన ఆందోళనలు చేపడతాం. జనసేన నాయకులు వబ్్న శ్రీకాంత్ 
మాటా్లడుతూ… ఇంటి దొంగలి్న ఈశ్వరుడైన పట్టీకోలేడని మా గ్రామంలో ఉన్న కొంతమంది 
నాయకులు అక్రమ తవ్వకాలకు పాల్పడిన వారి సొంత లేఅవుట్్ల రోడ్లకి, వారి వా్యపారాలు 
చేసుకోవడానికి ఉపయోగించ్కునా్నరని, ఈ విషయంపై ప్రభ్త్వ అధికారులకు తెలిపిన నిమ్మకు 
నీరెతితానట్్లగా వ్యవహరిసుతానా్నరని, దయచేసి మీడియా ప్రతినిధులు ఈ విషయాని్న ప్రభ్త్వం దృషిటీకి 
తీసుకువళి్ల మా భూములి్న, భవిష్యతుతాలో మా ప్రజలు పడబోతున్న సమస్యలపై దృషిటీ స్రించాలని 
కోరడం జరిగింది, ఈ కార్యక్రమంలో బోబ్రి శీను బొడు్ నాయుడు గవర శ్రీను, ఓమీ్మఅప్పలరాజు, 
గోపి, ప్రవీణ్, త్జ, శివ, మరియు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

మూడు రాజధానుల పేరుతో మూడేళ్ళ 
కాలయాపన: కీర్తన

శతఘ్్న నూ్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్వం వయి్య 
రోజుల పాలనపై చితూతారు జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
జాయింట్ స్క్రెటర్ కీరతాన మాటా్లడుతూ… 
అధికారంలోకి రాకముందు వైయస్ జగనో్మహన్ 
రెడి్ ఇచిచేన హ్మీలలో సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం 
చేస్తానని చపి్ప రాష్ట్ర వా్యపతాంగా ఉన్న మహిళల 
ఓట్లను సంపాదించి అధికారంలోకి వచిచేన 
తరా్వత ప్రభ్త్వమే మద్యం అమే్మ సిథాతికి రాష్ట్ర 
ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగనో్మహన్రెడి్ తీసుకొచాచేరు. 

అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయాలు చేయడమే కాకుండా చీప్ లిక్ర్ అము్మతూ 
మద్యం తాగవారి జీవితాలతో చలగాటమాడారు. మద్యం పైన 25 వేల కోట్ల 
అపు్ప చేశారని అమరావతి రాజధానిగా మద్దతు పలికి అధికారంలోకి వచిచేన 
తరా్వత మూడు రాజధానుల పేరుతో మూడేళళే కాలయాపనతో ప్రజాధనం 
దురి్వనియోగం చేశారని అల్గ అధికారంలోకి వచిచేన వంటనే సిపిఎస్ 
రదు్ద చేస్తానని చపి్ప మాట తప్పడం జరిగిందని పిఆరిస్ విషయంలో ప్రభ్త్వ 
ఉదో్యగులను నయవంచన చేసి నా్యయం చేయలేక పోయారని మూడు వేల 
రూపాయల పింఛన్ ఇస్తానని చపి్ప అధికారంలోకి వచిచేన తరా్వత దశలవార్గా 
పెంచ్తాం అని చపి్ప మూడు సంవతస్రాల కాలంలో కేవలం 500 రూపాయలు 
మాత్రమే పెంచాలని, ఓటిఎస్ పథకం పేరుతో పేద ప్రజలను ఇబ్ందులకు గురి 
చేసుతానా్నరని, జాబ్ కా్యల్ండర్ రిలీజ్ చేస్తానని చపి్ప నిరుదో్యగులను మోసం 
చేశారని, అత్యధిక సీట్్ల ఇచిచేన రాయలసీమ ప్రాంత వాసులకు పరిశ్రమలు 
తెస్తామని చపి్ప వారిని కూడా మోసం చేశారని ఇచిచేన హ్మీలను నిలబెటటీకపోగా 
రాష్ట్ర వా్యపతాంగా నితా్యవసర సరుకుల ధరలు ఐత్నేమి సిమెంట్ ధరలు అయిత్ 
నేమి ఎనో్న విషయాలపై స్పందించాలిస్ ఉంది పోయి కేవలం సినిమా టికెట్ ధర 
పై ప్రభ్త్వం స్పందించడం హ్స్్యస్పదంగా ఉందని ఇకనైనా ప్రభ్త్వం కళ్్ల 
తెరిచి ఇచిచేన హ్మీలను నిలబెట్టీకోని పక్షాన జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రజల 
పక్షాన పోరాడుతామని వారు తెలియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీశ్రీశ్రీ వర్ల సత్్తమమీ తలి్ల వారిషికోత్సవ వేడుకలలో పాల్్న్న 
బిండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్్న నూ్యస్: 
తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల, 
కొతతాపేట మండలంలోని, 
పలివల గ్రామ శివారు 
శేరేపాల్ం గ్రామంలో వేంచేసి 
ఉన్న గ్రామ దేవత శ్రీశ్రీశ్రీ 

వరాల సతెతామ్మ అమ్మవారి వారిషికోతస్వ వేడుకలో్ల పాల్్న్న కొతతాపేట నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇనాచేరిజ్ బండారు శ్రీనివాస్. ఆదివారం ఆలయంలో అమ్మవారికి జనసేన 
కార్యకరతాల సమక్షంలో అభిషేక పూజలు నిర్వహించారు. వేద పండితులు ఆశీరా్వదం 
బండారు శ్రీనివాస్ తీసుకునా్నరు. అనంతరం అమ్మవారి దీవనలు అందుకుని ఆలయ 
ప్రాంగణంలో ఎంతో ఉతాస్హంతో, ఆలయమునకు వచిచేన గ్రామ ప్రజలను పలువురిని 
పేరుపేరునా పలకరిసూతా ఎంతో మరా్యదపూర్వకంగా అందరికి ధన్యవాద్లు 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందరభాంగా గ్రామ దేవత శ్రీశ్రీశ్రీ వరాల సతెతామ్మ అమ్మవారికి 
పలువురు భకుతాలు అనేక రకాల పిండివంటలతో, బూరెలు గారెలతో నైవేద్యం 
సమరి్పంచారు. అక్డికి వచిచేన భకుతాలందరికీ ఆలయ పండితులు తీరథా ప్రస్ద్లు 
అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బండారు శ్రీనివాస్ వంట కొతతాపేట మండలంలోని 
పలువురు జనసైనికులు, కార్యకరతాలు , పలివల గ్రామ జనసైనికులు, శేరేపాల్ం గ్రామం 
జనసైనికుల పాల్్ని శ్రీశ్రీశ్రీ వరాల సతెతామ్మ తలి్ల దీవనలు అందుకునా్నరు.

కీరి్తశేషులు ప్రసన్న కుమార్ 
మూడవ వర్ింతి సిందరభాింగా 

కదిరి జనసేన నివాళి
శతఘ్్న నూ్యస్: కదిరి, కీరితాశేష్లు ప్రసన్న 
కుమార్ మూడవ వరధింతి సందరభాంగా కదిరి 
నియోజకవర్ంలో వారు పార్టీకి చేసిన సేవలు 
స్మరించ్కుంటూ ఇవే మా కనీ్నటి నివాళి అని 
కదిరి నియోజకవర్ జనసేన రూరల్ కని్వనర్ 
చిల్్ల మహేష్ బాబు తెలిపారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలు కుటింబాలను పర్మరి్శించిన బిండారు
శతఘ్్న నూ్యస్: తూరు్పగోద్వరి జిల్్ల, ఆలమూరు మండలంలోని, ఆలమూరు గ్రామం నందు, మరియు పెద్దపల్ల గ్రామం నందు ఆదివారం కొతతాపేట 
నియోజకవర్ం ఇనాచేరిజ్ బండారు శ్రీనివాస్ పర్యటనలో భాగంగా పలు కుట్ంబాలను కలిసి పరామరి్శంచారు. ఆలమూరు మండలం పెద్దపల్ల గ్రామానికి చందిన 
నామాల అనసూయ ఇటీవల కాలంలో స్వర్సుతాలైన కారణంగా, నామాల రుద్రయ్య చౌదరిని, వీరి కుట్ంబ సభ్్యలను బండారు శ్రీనివాస్ పరామరి్శంచారు. 
వీరిని పరామరి్శంచి, వారితో ఎంతో ఆతీ్మయతతో వారి కష్టటీలను పంచ్కుంటూ, వారికి ధైర్యం చబుతూ ముందుకు స్గారు. అనంతరం ఆలమూరు గ్రామం 
దేవి కాలనీలోని ఇటీవల స్వర్సుతాలైన ఎలుగుబంట్ల రాధమ్మ వారి కుట్ంబ సభ్్యలను పరామరి్శంచి, వారి కుట్ంబ సభ్్యలు వారితో కొది్దసేపు ఎంతో 
ఆతీ్మయతతో కలిసిమెలిసి ధైర్యం చపూతా, వారి కుట్ంబ సభ్్యలకు కుట్ంబ పెద్దలు లేని లోట్ చాల్ బాధాకరమని, ఆందోళన చందవద్దని, కొతతాపేట 
నియోజకవర్ జనసేన నేత బండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. వీరి వంట గ్రామ, మండల జనసేన నాయకులు, కార్యకరతాలు అధిక సంఖ్యలో పాల్్నా్నరు.

కటటీవపలి్ల గ్రామింలో అధ్్వన సిథితిలో ఉన్న 
ప్రాదమిక పాఠశాలను సిందరి్శించిన జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: సూళ్్లరుపేట 
నియోజకవర్ం, దొరవారి సత్రం 
మండలం, కట్టీవపలి్ల గ్రామంలోని 
హరిజనవాడ ప్రాథమిక పాఠశాల 
గురించి అక్డ ఉన్న మండల 
అధ్యక్షులు దువ్్వరు సనత్ కుమార్, 
మరియు జనసైనికులు తెలపడంతో 

అక్డికి పర్యటించి హరిజనవాడ ప్రాథమిక పాఠశాలను సందరి్శంచడం జరిగింది. 
ప్రాథమిక పాఠశాల ఎంత ద్రుణమైన సిథాతిలో ఉంది పిల్లలు పాఠాలు నేరుచేకోవాలిస్న 
గదిలో గదెలు మూత్రము , మందుబాబుల గా్లసులతో తరగతి గదులు నిండి ఉనా్నయి. 
ఇదివరకే సూ్లు సందరి్శంచిన అధికార పార్టీ ఎమె్మలే్య కిలివేటి సంజీవయ్య సూ్ల్ 
బాగు చేస్తామని ఇచిచే మూడు సంవతస్రాలు గడిచిందని, కనీసం అట్ వైపు చూడలేదని 
గ్రామసుతాలు జనసైనికులు తెలిపారు. ఇక్డ పిల్లలు చదువుకోడానికి దొరవారిసత్రం 
హై సూ్ల్ కి వళళేడానికి ఇబ్ంది పడుతునా్నరని అతి త్వరలో సూ్ల్ గురించి 
అధికారులను కలిసి వినతిపత్రం అందజేసి ఈ సూ్ల్ బాగుచేసే వరకు జనసేన పార్టీ 
నిరంతరం కృషి చేసుతాంది. అల్గ మన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం రేపు 
ఒక్రోజు మాత్రమే ఉండటంతో జనసైనికులకు సభ్యత్వం గురించి వివరించి వారిని 
సభ్యత్వం చేసుకునే విధంగా మోటివేట్ చేయడం జరిగింది. అందరూ కచిచేతంగా 
చేసుకుంటామని చప్పడం జరిగింది.

గింటపెదపూడి గ్రామింలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమిం

శతఘ్్న నూ్యస్: పి.గన్నవరం నియోజకవర్ం, 
గన్నవరం మండలం, గంటిపెదపూడి 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వనమోదు కార్యక్రమం ఆదివారం 
ఉదయం నుండి బొరుసు నాని ఆద్వర్యంలో 
విజయవంతంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో వరిగినీడి రాంబాబు, గటటీం 

వాసు, కుపా్పల జమేశ్వరావు, పొలిశెటిటీ తరుణ్, ద్సిరెడి్ బాబ్, చిన్నబాబు, మోహన్ తదితర 
జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

ప్రతి ఒక్కరూ జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్విం 
త్సుకోవాలి పింగనూరు జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: పుంగనూరు, జనసేన పార్టీ 
కార్యకరతాలు శ్రేయోభిల్ష్లు జనసైనికులు 
అందరూ కూడా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం నమోదు చేయాలిస్ందిగా 
కోరుచ్నా్నం ఇంకా రెండు రోజులు 
మాత్రమే గడువు ఉంది కాబటిటీ ప్రతి కార్యకరతా 
జనసేన పార్టీ శ్రేయోభిల్ష్లు అందరూ 
కూడా ఈ యొక్ క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
తీసుకోవాలిస్ందిగా మనవి చేసూతా అదే 

విధంగా మనం 500 రూపాయలు చలి్లంచి క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకుంటే 5 లక్షల వరకు 
బీమా అదేవిధంగా మెడికల్ ఇనూస్రెన్స్ కలి్పసుతాన్న ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ మరో ముఖ్య 
విషయం ఏంటంటే మనం 500 రూపాయలు చలి్లసుతాన్న అమంట్ కు కు మన జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు ఈ ఐదు వందల రూపాయలు రూపాయలు అదనంగా 1500చలి్లసూతా మన 
కార్యకరతాల శ్రేయసేస్ ముఖ్యం మన అధ్యక్షుడు పాట్పడుతునా్నరు కాబటిటీ ప్రతి ఒక్రూ 
ఈ క్రియాశీలక సభ్యత్వం చేసుకొని చేసుకోవలసిందిగా మనవి చేసుతానా్నమని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్్ల కార్యదరి్శ పగడాల రమణ, రూరల్ అధ్యక్షులు విరూపాక్షి, ప్రధాన 
కార్యదరి్శ పి వి రమణ హరి నాయక్ చంద్ర చైతన్య రాయల్, బాల్జీ నాయక్, నరేష్ రాయల్, 
తదితర జనసేన కార్యకరతాలు పాల్్నా్నరు.

ప్రతి ఒక్కరూ క్రియాశీలక సభ్యతా్వని్న త్సుకోవాలి: కాకి 
శివ కుమార్

శతఘ్్న నూ్యస్: సరే్వపలి్ల నియోజకవర్ంలో 
జనసేన అధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 21న 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం 
ప్రారంభం అయింది. జనసేన పార్టీ సరే్వపలి్ల 
నియోజకవర్ం నాయకులు కాకి శివ కుమార్ 
మాటా్లడుతూ… జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ జనసైనికుల పట్ల ఎంతో ప్రేమ భాధ్యత 
తో ఈ మంచి ఆలోచన తో మహోన్నతమైన 

కార్యక్రమాని్న రూపొందించారు. అయిత్ ఈ కార్యక్రమం సమవారంతో ముగియనుండడంతో
తప్పకుండా ప్రతి ఒక్రూ క్రియాశీలక సభ్యతా్వని్న తీసుకోవాలి అని ఆయన కోరారు.
సభ్త్వం కొరకు కావాలిస్నవి :-
మొబైల్ నంబర్, ఆధార్ కారు్, ఫోటో, నామిని ఆధార్, 500 రూపాయలు.
మరిని్న వివరాలకు తనను సంప్రదించవచని కాకి శివ కుమార్(7993500194) తెలిపారు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్విం ఉపయోగించుకోిండి : 
లక్ష్మి కుమార్ గౌడ్

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదెల పవన్ 
కళ్్యణ్ జనసేన పార్టీ కార్యకరతాల శ్రేయసుస్ కోరుతూ 500-
/- రూపాయలకే 5,00,000-/-లక్షల ప్రమాద భీమా 
ప్రమాదవశాతుతా వైద్యశాలలో చేరిత్ 50,000-/-రూపాయలు 
వరకు వచేచేటట్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమం చేపటటీడం 

జరిగింది. ఈ సందరభాంగా అనంతస్గరం మండల జనసేన నాయకులు లక్ష్మి కుమార్ 
గౌడ్ మాటా్లడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్రలో ఏ పార్టీ తమ కార్యకరతాల కోసం ఇల్ంటి 
నిర్ణయం తీసుకోలేదని కాబటిటీ ఈ అవకాశాని్న ప్రతి జనసేన కార్యకరతా ఉపయోగించ్కోవాలి. 
21-02-2022 మొదలైన మలిదశ జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం 07-03-2022 
ముగినంది కావున ముఖ్యంగా యువకులు కచిచేతంగా ఉపయోగించ్కోవాలని కోరారు .

పవన్ కళ్యూణ్ సేవాట్రస్ట్ ఆధ్వరయూంలో నిత్యూవసర వస్్తవులు 
అందజేత

శతఘ్్న నూ్యస్: తూరు్పగోద్వరి, అమల్పురం, 
పవన్ కళ్్యణ్ సేవా ట్రస్టీ ద్్వరా వారం వారం 
కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండు కుట్ంబాలకు 
నితా్యవసర సరుకులు అందచేస్రు. బూల్ వారి 
హరిజన పేటలో దళిత సదరి గల్లకోటి సత్యవతి 
శ్రీనిధి హ్సి్పటల్ లో సరజ్ర్ చేయించ్కుని 
విశ్ంతి తీసుకుంట్న్న కుట్ంబానికి, సదరుడు 
గుబ్ల చందర్రావు కిమ్స్ హ్సి్పటల్ లో కాళళేకు 
సరజ్ర్ చేయించ్కుని విశ్ంతి తీసుకుంట్న్న 
కుట్ంబానికి ఒక బ్య్యం బస్తా, కిరాణా 

సరుకులు ట్రస్టీ అధ్యక్షులు మోటూరి వంకటేశ్వరావు, ఆయన సతీమణి చింద్డగరువు జనసేన పార్టీ 
ఎంపిటిసి మోటూరి కనకదుర్ ధన సహ్యంతో అందజేయడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఇసుక దోపిడిలో ముఖ్యమింత్రిది ప్రీపెయిడ్ విధ్నిం
*వేల కోట్ల రూపాయలు ఎవరి జేబులో్లకి వళ్తానా్నయో ప్రజలకు చపా్పలి
* రాష్ట్ర అపు్పలు రూ. 7 లక్షల కోట్లకు చేరాయి
*ఒకొ్క్ కుట్ంబంపై రుణ భారం రూ. 3 లక్షలు
*దళ్రులకే ఉపయోగపడుతున్న రైతు భరోస్ కేంద్రాలు
*ఆవిరాభావ సభకు పెద్దఎతుతాన తరలి రావాలి
*గుంటూరు జిల్్ల భటిటీప్రోలు బహిరంగ సభలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదెండ్ల మనోహర్

శతఘ్్న నూ్యస్: పాలనలో వర్్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానాని్న అవలంభిసుతాన్న 
ముఖ్యమంత్రి... ఇసుక దోపిడిలో మాత్రం ప్రీపెయిడ్ విధానాని్న అనుసరిసుతానా్నరని 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు వా్యఖ్్యనించారు. ఒకొక్ ఇసుక ర్చ్ నుంచే రోజుకు కోటి రూపాయలు ఖజానాకు 
వసుతాంటే... ప్రభ్త్వం మాత్రం రోజుకు మొతతాం మీద కోటి రూపాయలు మాత్రమే వసతాందని చప్పడం ద్రుణమని అనా్నరు. ఇసుక దోపిడిలో వసుతాన్న వేల కోట్్ల ఎవరి 
జేబులో్లకి వళి్లపోతునా్నయో ప్రజలకు సమాధానం చపా్పలని డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం స్యంత్రం గుంటూరు జిల్్ల వేమూరు నియోజకవర్ం భటిటీప్రోలు గ్రామంలో 
ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందరభాంగా వైఎస్ఆర్ సీపీ సేటీట్ యూత్ జనరల్ స్క్రటర్ శ్రీ కొరికిపాటి ప్రేమ్ కుమార్ గారు ఆయన అనుచరులతో శ్రీ మనోహర్ 
గారి సమక్షంలో పార్టీలో చేరారు. ఆయనకు శ్రీ మనోహర్ గారు కండువా కపి్ప పార్టీలోకి స్దరంగా ఆహ్్వనించారు. అనంతరం శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ... “ 
అధికారంలోకి వసేతా అవినీతి లేని ఇసుక విధానాని్న తీసుకొస్తామని హ్మీ ఇచిచేన శ్రీ జగన్ రెడి్ గారు... అధికారంలోకి వచిచేన మూడేళ్లలో ఐదు విధానాలు తీసుకొచాచేరు. 
ప్రభ్త్వ అనాలోచిత నిర్ణయాలతో వేల్ది మంది భవన నిరా్మణ కారి్మకులు రోడు్న పడా్రు. కొంతమంది ఆత్మహత్యలకు పాల్పడా్రు. వారికి ఆనాడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు, జనసేన పార్టీ అండగా నిలబడింది. విశాఖలో నిరసన తెలపడంతో పాట్ డొకా్ సీతమ్మ గారి సూఫూరితాతో మూడు రోజుల పాట్ రాష్ట్ర వా్యపతాంగా భోజనాలు 
ఏరా్పట్ చేశాం. ఆన్ లైన్ విధానం తీసుకొచాచేరు.. అదీ ఫెయిల్ అవ్వడంతో చివరకు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి ఇసుక ర్చ్ లను అప్పగించారు. ఏడాదికి రూ. 380 కోట్్ల 
చలి్లసేతా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇసుకను దోచ్కెళ్్లచ్చే అని చపా్పరు. ఇసుక అమ్మకాల ద్్వరా గతంలో వైసీపీ నాయకులకు ఎంతో కొంత మిగిలేది... ఇపు్పడు సీఎంకు మాత్రమే 
మిగులుతోంది. కాంట్రాకటీర్లతో ముందే మాటా్లడుకొని, సంవతస్రానికి సరిపడ డబు్ ముందే తీసుకుంట్నా్నరు.

రాష్ట్రానికి అపు్ప పుటటీడమే గగనమైంది
రాష్ట్రంలోని రోడ్ల దుసిథాతిపై జనసేన పార్టీ డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ నిర్వహిసేతా ద్నికి అనూహ్య స్పందన వచిచేంది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి, ఆయన కేబ్నెట్ మంత్రులు ప్రతి ఏడాది రహద్రుల 
మరమ్మతుల కోసం రూ. 1200 కోట్్ల ఖరుచే చేసుతానా్నమని చబుతునా్నరు. నిజానికి వాళ్్ల ఖరుచే చేసుతాన్నది కేవలం మూడు నుంచి నాలుగు వందల కోట్్ల మాత్రమే. మిగతా సొము్మను 
పెట్రోల్, డీజీల్ పై వసూలు చేసుతాన్న స్స్ నుంచి ఖరుచే చేసుతానా్నరు. ఒకవైపు రాష్ట్ర బడజ్ట్ రూ. 2 లక్షల కోట్లకు చేరిత్ .. అపు్ప మాత్రం రూ. 7 లక్షల కోట్లకు చేరింది. రాష్ట్రానికి అపు్పలు 
ఇవ్వడానికి భయపడుతునా్నరు. పరిపాలన లేదు, పాలించే దక్షిత లేదు ఈ ముఖ్యమంత్రికి.

రాజధాని రైతులకు తీవ్ర నషటీం కలిగించారు
ఈ ప్రాంతానికి నషటీం కలిగించడానికి ముఖ్యమంత్రి కంకణం కట్టీకునా్నరు. 809 రోజుల ఉద్యమం తరువాత హైకోరుటీ అమరావతి రైతులకు అనుకూలంగా తీరు్ప ఇసేతా.. ముఖ్యమంత్రి, 
మంత్రులు మాత్రం విపర్తమైన ధోరణితో మాటా్లడుతునా్నరు. మూడు రాజధానులకే కట్టీబడి ఉనా్నమని మాటా్లడుతునా్నరు. ఈ ప్రాంతాని్న అభివృదిధి చేయకుండా మూడేళ్్ల వృధా 
చేశారు. తీరని నషటీం చేశారు. ఈ రోజు అమరావత్ రాజధానిగా ఉండుంటే వేల కోట్్ల పెట్టీబడులు వచేచేవి. ఈ ప్రాంతం అభివృదిధి చందేది. రైతాంగం సంతోషంగా ఉండేవారు. 
యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగయ్్యవి. కానీ ప్రభ్త్వ తీరుతో రైతులు ఆసుతాలు కోలో్పయారు, విలువలు కోలో్పయి అపు్పల పాలయా్యరు. ప్రభ్త్వం నుంచి రావాలిస్న నిధులు 
కూడా ఇవ్వకుండా ఆపేసి ఇబ్ంది పెడుతుంటే ... ఆ రోజు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అమరావతి ప్రాంతానికి వచిచే రైతులకు అండగా నిలబడా్రు. మీ వంట మేమునా్నమని ఉద్యమం 
కొనస్గించమని భరోస్ ఇచాచేరు.

రూ. 6 వేల కోట్ల విదు్యతుతా భారం పడనుంది
సుపరిపాలన అదిస్తారని అధికారం ఇసేతా ... వైసీపీ ప్రభ్త్వం ప్రజలను అంధకారంలోకి నెటేటీసింది. రోజుకు ద్ద్పు 6 గంటల పాట్ కరెంట్ కట్ చేసుతానా్నరు. మారిచేలోనే ఇల్ంటి 
పరిసిథాతి ఉంటే ముందు ముందు ఎల్ంటి గడు్ పరిసిథాతులు అనుభవించాలో. ముఖ్యమంత్రి జగన్ పుణ్యమా అని వచేచే నెల నుంచి ప్రజలపై ద్ద్పు రూ. 6 వేల కోట్్ల విదు్యతుతా భారం 
పడనుంది. దీనిపై మనందరం కలిసి పోరాడాలి. రాష్ట్రంలో ఎనో్న సమస్యలు ఉనా్నయి. ముఖ్యంగా మతస్్యకారుల సమస్యల అధ్యయనానికి ఉభయ గోద్వరి జిల్్లలో్ల పాదయాత్ర 
నిర్వహిసేతా... అనేక సమస్యలు మా దృషిటీకి వచాచేయి. మతస్్యకార పల్్లలో్ల కనీస మలిక వసతులు లేవు. అరుహులైన వారికి పెనషిను్ల అందడం లేదు. మతస్్యకార భరోస్ పథకం కేవలం 30 
నుంచి 40 శాతం మందికి మాత్రమే అందుతోంది. కనీసం తాగడానికి మంచినీరు లేని దుసిథాతిలో తీర ప్రాంత గ్రామాలు ఉనా్నయి.

కొందరికే చేరుతున్న సంక్షేమ పథకాలు
తుపాన్ బాధిత రైతులను పరామరి్శంచడానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించారు. వరషింలో కూడా రైతులతో మాటా్లడారు. వారి సమస్యలు తెలుసుకునా్నరు. బాధిత 
రైతులకు రూ. 25 వేల చొపు్పన నషటీపరిహ్రం అందించాలని ప్రభ్తా్వని్న డిమాండ్ చేసేతా స్పందించలేదు. రైతాంగంతో కలిసి ఛలో అస్ంబీ్ల కార్యక్రమాని్న నిర్వహిస్తామని హెచచేరిసేతా... 
కరోనా పరిసిథాతులను స్కుగా చూపి శాసనసభ సమావేశాలను నిలిపివేశారు. రాష్ట్రానికి రూ. 7 లక్షల కోట్ల అపు్ప ఉంది అంటే ఒకొ్క్ కుట్ంబం నెతితాన ద్ద్పు రూ.2 నుంచి 3 లక్షల 
రుణ భారం పడుతున్నట్్ల. అపు్పల భారం అందరిపై పడుతుంటే ప్రభ్త్వం ఇసుతాన్న సంక్షేమ పథకాలు మాత్రం కొందరికే చేరుతునా్నయి. ముఖ్యంగా రైతు భరోస్ కేంద్రాలు దళ్రుల 
కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడుతునా్నయి. రైతులకు ఎరువులు, వితతానాలు ఇవ్వడం లేదు. ప్రకృతి విపతుతాలతో నషటీపోయిన రైతులను ఆదుకోలేదు. కేవలం ప్రచారానికి మాత్రమే ఈ 
ప్రభ్త్వం పరిమితమయి్యంది.

జనసేనానిని దెబ్తీయటం మీ వల్ల కాదు
రాష్ట్రంలో సమస్యలు సృషిటీంచేది, వాటిని పరిష్రించేల్ కలరింగ్ ఇచేచేది ముఖ్యమంత్రే. సినిమా టికెట్్ల, చికెన్ ష్టపులు, మటన్ ష్టపులపై ఉన్న శ్రదధి ఆయనకు పాలనపై లేదు. 
కొలూ్లరులో ప్రభ్త్వ యంత్ంగాని్న ఉపయోగించ్కొని భీమా్ల నాయక్ సినిమాను ఆపించేశారు. రాజకీయాలు వేరు సినిమాలు వేరు. సినిమా ఫలితాని్న నిర్ణయించేది ముఖ్యమంత్రి కాదు 
ప్రజలు. ఇంతమంది వచిచే నను్న కలుస్తారు... ఈయన మాత్రం రాడని, ఆయని్న ఆరిధికంగా దెబ్కొటాటీలని ప్రయతి్నసుతానా్నరు. అది మీ వల్ల కాదు. ముఖ్యమంత్రి ఇంటి పక్నే అమరావతి 
రైతులు ఉంటారు. రాజధాని కోసం ద్ద్పు 34 వేల మంది రైతులు భూములు ఇచాచేరు. అరగంట సేపు వాళ్ల కోసం కేటాయించలేరా? వాళ్లపై కేసులు పెటిటీ, అవమానాలకు గురి 
చేశారు. విచిత్రంగా ఎసీస్లపై ఎసీస్, ఎసీటీ అట్రాసిటీ కేసులు పెటాటీరు.

ఆవిరాభావ సభకు ముమ్మరంగా ఏరా్పట్్ల
గుంటూరు జిల్్ల మంగళగిరి నియోజకవర్ం ఇప్పటం గ్రామంలో ఈ నెల 14వ త్దీన ఆవిరాభావ సభ నిర్వహించడానికి ఏరా్పట్్ల చక చక స్గుతునా్నయి. ద్ద్పు 25 ఎకరాలను సభ 
కోసం సిదధిం చేసుతానా్నము. రాజకీయ ఒతితాళ్లతో నాలుగు సథాల్లు మారిచేన తరువాత ఈ సథాల్ని్న ఎంపిక చేశాం. ఈ సభ వేదిక నుంచి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు జనసైనికులకు 
దిశా నిరే్దశం చేస్తారు. పార్టీ భవిష్యతుతా కారా్యచరణ ఏంటి? ఏ విధంగా ముందుకు వళ్లబోతునా్నం? క్షేత్రస్థాయిలో రాజకీయ శకితాగా ఎల్ ఎదగాలి అనే అంశాలపై మాటా్లడతారు. ఈ 
ఆవిరాభావ సభకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి జనసైనికులు, వీర మహిళలు తరలి రావాలని పార్టీ తరపున అందరినీ ఆహ్్వనిసుతానా్నమని” తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్్ల నాయకులు, 
నియోజకవర్ ఇంఛారుజ్లు, మండల అధ్యక్షులు, వేల్ది మంది జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.
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