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వచ్చే ఎన్నికల్లో సరికొత్త ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిస్్తాం - శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
నేను కులాల ఐక్యతను కోరుకునేవాడిని, కులాల విభజన కాదు. కుల ప్రాధాన్యతలు 

పెరిగిపోతున్న తరుణంలో ఏ ఇతర కులాని్న అగౌరపరచకుండా, తమ కులాని్న 

అభిమానించుకోవడం ఒక సామాజిక అవసరంగా భావిస్తున్్నను అని వైవీ స్బ్బారెడిడి 

గారు ఒక వాఖ్యం రాశారు. ఇంత ఉన్నతంగా రాసిన మీరు, ఒక కులాని్న వర్గ శత్రువుగా 

ఎలా ప్రకటంచుకున్్నరు? తూరుపు గోదావరి జిలాలాలో కాపులకు, శెటటి బలిజలకు పడదు 

అంటారు..పితాని బ్లకృష్ణ గారు జనసేన లో చేరినపుపుడు ఏ కులంలో మనం పుటాటిలో 

అన్నది మన చేతులోలా ఉండదని చెప్పును. శెటటిబలిజలు, కాపులు కలిసి ఉండండి..

న్కు ఓట్లా వేసాతురని నేను ఈ మాట అనట్లాదు, సమాజం విచ్ఛిన్నం అవ్వకూడదు అని 

అంట్న్్న..చంద్రశేఖర్ రెడిడి అకారణంగా నను్న పచ్చి బూతులు తిటాటిడు, అయిన్ నేను 

ఊరుకున్్న..

వైసీపీ ఓలులాలు బలిసి, అధికార మదంతో కొట్టికుంట్న్న వైసీపీ కు కొమ్ములు ఇరగొటటి, 

కంద కూర్చిపెటటి వచేచి ఎని్నకలోలా సరికొతతు ప్రజా ప్రభుతా్వని్న సాథాపిసాతుం. ఇదే ఈ జనసేన 

9వ ఆవిరాభావ సభ యొక్క మ్ఖ్య ఉదేదేశం. బీజేపీ వారు ర్డ్ మా్యప్ ఇసాతు అన్్నరు, 

దాని కోసం నేను వేచ్ చూస్తున్్న..ఆ ర్డ్ మా్యప్ వచ్చిన ర్జున వైసీపీ వ్యతిరేఖ ఓట్ 

బ్్యంక్ ను మొదలుపెడతాం. ప్ర్టిలు, వ్యకతుగత ప్రయోజన్లు వదిలి రాష్ట్ర ప్రయోజన్ల 

కోసం వచ్చినపుపుడు పొతుతులు గురించ్ ఆలోచ్సాతు..నేను నలుగురిక ఇచేచివాడిని, 10 

మందిక పెట్టివాడిని, అందరూ బ్గుండాలి అనుకునేవాడిని, వచేచి భవిష్యతుతు గురించ్ 

ఆలోచ్ంచేవాడిని..

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బ్ధ్యతను పవన్ కళ్్యణ్, జనసేన తీస్కుంట్ంది.. భవిష్యతుతు 

జండాను మొయ్యడం కంట్ బ్ధ్యత ఏమ్ంటాది, ఒక తరం కోసం యుద్ం చేయడం కంట్ సాహసం ఏమ్ంటాది? కూల్చివాడు ఉంట్ కట్టి వాడు ఉంటాడు, విడదీసే 

వాడు ఉంట్ కలిపే వాడు ఉంటాడు, చీకట్లాక తోసే వాడు ఉంట్ వెలుగులోక లాగే వాడు ఉంటాడు, తల ఎగరేసే ప్లకుడు ఉంట్ ఆ తలను తనే్న పరాశరామ్డు 

ఉంటాడు, దోపిడీ చేసే వైసీపీ ఉంట్ దోపిడీని అడుడికునే జనసేన ఉంటాది . వైసీపీది ఆధిపత్యం, మనది ఆతముగౌరవం..వైసీపీది అహంకారానిక అడాడి..ఇది జనసైనికుల గడడి...

జై జనసేన జై జనసేన జై జనసేన...జై హంద్..సరే్వజన్ స్ఖినోభవంతు అంటూ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తన ప్రసంగాని్న మ్గించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనాం జనాం ప్రభాంజనాం...
శతఘ్్న న్్యస్: ఇపపుటంలో జరిగిన జనసేన ప్ర్టి ఆవిరాభావ సభ మ్గిసింది. జనసేన సంసా్కరమైన నమసా్కరాలతో మొదలైన జనసేన్ని సీపుచ్..వైసీపీ న్యకుల వికృత చేషటిల మీదుగా 
భవిష్యతుతు కారా్యచరను వివరిస్తు వైసీపీ ప్రభుత్వంకు హెచచిరికలు జార్ చేయడం దా్వరా మ్గిసింది.
లక్షల మంది హాజరయి్యన ఈ సభ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో మిగలడం ఖాయం. అందరి అనుమాన్లకు జవాబు చెప్తునే వైసీపీ ను పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎండగటాటిరు. తెలుగు 
రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన జనసైనికులతో ఇపపుటం గ్రామం కక్కరిసింది. సమ్ద్రపు అలల తాకడిక విలవిలాలాడిన గట్టి మాదిరిగా సభా ప్రాంగణం అంతా జనసేన నిన్దాల తాకడితో 
పులకరించ్ంది. వీరమహళలు, జనసైనికులు, న్యకుల కేకలతో ఇపపుటం గ్రామంలో జాతర వాతావరణం నెలకొంది.

ప్రశనిాంచడాం అాంటే ఒక సరికొత్త రాజయా స్థాపన చెయయాడాం 
తద్వారా సుపరిపాలన అాందాంచడాం..

శతఘ్్న న్్యస్: విజయం వచ్చినపుపుడు ఎలా ఉన్్నమో కాదు, అపజయం వచ్చినపుపుడు ఎలా నిలబడాడిం అన్నదే న్యకత్వం. సర్వస్వం పోగొట్టికున్్న నమ్ముకున్న వారిక అండగా 
నిలబడడమే న్యకత్వం, ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడడమే న్యకత్వం, దే్వషంచే శత్రువులను కూడా క్షమించ్ వదిలెయ్యడమే న్యకత్వం. ఎదుట్వారిని చూసి కుళ్ళుకోకుండా 
ఉండటమే న్యకత్వం, చేసే ప్రతి పనీ దేశ ప్రగతిక ఉపయోగపడుతుందో ల్దో మనం ఆలోచ్ంచాలి.

రాష్ట్ర భవిష్యతుతు 5 లక్షల క్రియా జనసైనికుల మీద ఉంది. జనసైనికులు, వీరమహళలు ల్కపొతే పవన్ కళ్్యణ్, జనసేన ల్దు. ప్రశ్నంచాడాని్న తేలిగా్గ తీస్కోకండి, ప్రశ్నంచడం 
అంట్ గుండె సతుతువను పెంచుకోవడం, పోరాటానిక సంసిద్మ్గా  ఉండడం, మారుపుకు శ్రీకారం చుటటిడం, ఒక సరికొతతు రాజ్య సాథాపన చెయ్యడం తదా్వరా స్పరిప్లన అందించడం. 
ప్రశ్నంచడం చాలా బలమైన ఆయుధం. వ్యకతుగత ప్రయోజన్లకు మిమములి్న నేను వాడుకోను. మీకోసం నేను ప్రాణతా్యగమైన్ చేసాతు. 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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IMFL అాంటే ఇాండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ కాదు, ఇడుపులపాయ మేడ్ 
ఫారెన్ లిక్కర్ - శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్్న న్్యస్: ర్డ్ ఆకసిడెంట్సి 10 శాతం పెరిగిపోయాయి. వైసీపీ ఎందుకు 
ఉదో్యగాలు ఇవ్వల్కపోయింది, అమము వడి ఎందుకు ఇవ్వట్లాదు, జీతాలు ఎందుకు 
పెరగట్లాదు అని అందరూ ఆలోచ్ంచాలి. ఈర్జు పెట్టిబడి పెట్టి వ్యవసథాను వైసీపీ 
చంపేసింది. అమర్ రాజా బ్్యటర్స్, కయా పరిశ్రమలు వైసీపీ పెడుతున్న ఒతితుడి 
తట్టికోల్క వెళ్లాపోయాయి.

అభివృది్ ల్కపోగా 300 యూనిట్ లు దాట కరెంట్ వాడుతుంట్ రేషన్ కట్ 
చేసేస్తున్్నరు, పంచాయతీలకు నిధులు ల్కుండా చేశారు. మధ్య నిషేధం అన్్నరు..
దాని మీదే ఆదాయం పొందుతున్్నరు. వ్యసన్ని్న నియంత్ంచగలం గాని, 
నిరూములించల్ం...రేట్లా పెంచ్తే తాగడం మానేసాతురు అని నికృషటి మాటలు వైసీపీ వాళ్ళు 
మాటాలాడారు. IMFL అంట్ ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ కాదు, ఇడుపులప్య 
మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్..25 వేల’ కోటలా మధ్య ఆదాయం వైసీపీ జేబులోలాక వెళ్ళుంది. 
ప్ఠశాలలు నడప్లిసిన ప్రభుత్వం మద్యం ష్టపులను నడుపుతుంది.

దేశాన్కి మూల సథాాంభమైన న్యాయ వయావసథా ను 
తపుపు పటేటే స్థాయికి వైసీపీ వెళ్ళిపోయిాంద

శతఘ్్న న్్యస్: రేంబో రాంబ్బు గారు వాళళు అమాముయి పెళ్ళుక నను్న పిలిచారు, అలాంట 
సమయంలో రాజధాని గురించ్ న్తో మాటాలాడల్దు. మదదేతిచ్చిన నేనే తెలుగుదేశం మీద 
తిరగబడాడి, ఆర్జున మీరెందుకు మాటాలాడల్దు..ఈర్జు మీ ఇష్టటినుసారం రాజధాని 
మారుసాతు అంట్ జనసేన ఊరుకోదు. రాజధాని అమరావతి నుండి కదలదు. శాసన్లు 
చేసే వారు ప్టంచకపోతే చ్న్న పిలలాలు కూడా తిరగబడతారు.
దేశానిక మూల సథాంభాలైన న్్యయ వ్యవసథా ను వైసీపీ తపుపు పట్టి సాథాయిక వెళ్ళుపోయింది. 
వ్యవసథాను తిట్టి హకు్క న్కు ల్దు, వ్యకుతులను తిట్టి హకు్క ఉందని వైసీపీ వాళ్ళు 
తెలుస్కోవాలి. హైకోరుటి బ్ంచ్ ఆఫీస్ గా మారింది అని దిగజారే మాటలు వైసీపీ 
వాళ్ళు మాటాలాడుతున్్నరు. క్రిమినల్సి ను రాజకీయాలు ఎల్లా చేశాం మనం. గుంటూరు 
కారం తిన్న న్కు పౌరుషం ఉంటాది. పోలీస్ వ్యవసథా ను వైసీపీ నలిపేసింది, వాళళుని 
ఇబబాందులు పెడుతుంది. పోలీస్లకు జీతాలు తగి్గంచేశారు, వారాంతపు సెలవు ఇసాతు 
అని చెపిపు 12 గంటల పని 24 గంటలు చేయిస్తుంది. సీఐ ల కాలర్ ను కూడా వైసీపీ 

న్యకులు పట్టికుంట్న్్నరు, పోలీస్లను చొకా్క విపిపు కొడతాం అని బెదిరిస్తున్్నరు. ఇదే దెబబా పోలీస్ అయిన మా తండ్రిక తగిలితే ఎలా కోపం వసాతుదో న్కు ఇపుపుడు అలానే 
వస్తుంది.

అణగారిన వరాగాల న్యకుడైన ద్మోదరాం సాంజీవయయా గారిన్ నేనెపుపుడూ మరిచేపోను 
శతఘ్్న న్్యస్: మనక ఒక వ్యకతు మీద ఉన్న ప్రేమ ఇతరులకు ఇబబాంది కలిగించకూడదు. ఆ ప్రేమ దేశానిక ఉపయోగపడాలి. ఆదిశకుతులైన వీరమహళలకు హృదయప్ర్వక నమసా్కరాలు.
అణగారిన వరా్గల న్యకుడైన దామోదరం సంజీవయ్య గారిని మిగతావారు మరిచిపోతారేమో, నేనెపుపుడూ మరిచిపోను. అందుకే ఈ సభకు ఆయన పేరు పెటాటిం. నేను అణగారిన 
వరా్గలకు అండగా ఉంటా..వైసీపీ అంట్ బూతులు తిట్టి న్యకుల్ కాదు, చనిపోయిన మేకప్ట గౌతమ్ రెడిడి గారి లాంట మంచ్ న్యకులు కూడా ఉన్్నరు. బీజేపీ వారిక, తెరాస, 
సిపిఐ, సిపిఎం, తెలుగుదేశం, వైసీపీ వారిక హృదయప్ర్వక నమసా్కరాలు. నమసా్కరం జనసేన సంసా్కరం అని పవన్ కళ్్యణ్ గారు అన్్నరు.

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

వైసీపీ ప్రభుత్ం కూల్చివేతలతో, అశుభంగా పాలనను మొదలుపెట్టంది - శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్వైసీపీ ప్రభుత్ం కూల్చివేతలతో, అశుభంగా పాలనను మొదలుపెట్టంది - శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్్న న్్యస్: బంతి చామంతి అవంతి...వెలులాలిలాప్య వెలలాంపలిలా గురించ్ మాటాలాడదాం..వైసీపీ శతఘ్్న న్్యస్: బంతి చామంతి అవంతి...వెలులాలిలాప్య వెలలాంపలిలా గురించ్ మాటాలాడదాం..వైసీపీ 
న్యకుల మీద న్కు వ్యకతుగత విభేదాలు ఉండవు. ప్లసీల మీద మనక గొడవలు ఉండొచుచి, న్యకుల మీద న్కు వ్యకతుగత విభేదాలు ఉండవు. ప్లసీల మీద మనక గొడవలు ఉండొచుచి, 
వ్యకతుగతంగా కాదు. వైసీపీ ప్లనలో రాష్ట్రం స్ఖంగా ఉంట్ నేను బయటకు వచేచివాడిని కాదు. వ్యకతుగతంగా కాదు. వైసీపీ ప్లనలో రాష్ట్రం స్ఖంగా ఉంట్ నేను బయటకు వచేచివాడిని కాదు. 
వైసీపీ ప్రభుత్వం కూలిచివేతలతో, అశుభంగా వారి ప్లన మొదలుపెటటింది. 32 మంది భవన వైసీపీ ప్రభుత్వం కూలిచివేతలతో, అశుభంగా వారి ప్లన మొదలుపెటటింది. 32 మంది భవన 
నిరాముణ కారిముకులకు కారణం ఎవర్ వైసీపీ చెప్పులి. నిరాముణ కారిముకులకు కారణం ఎవర్ వైసీపీ చెప్పులి. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మా సంత భూమి, ఆంధ్రులందరూ మా బ్నిసలు, పోలీస్లను ప్రైవేట్ ఆర్ము గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా సంత భూమి, ఆంధ్రులందరూ మా బ్నిసలు, పోలీస్లను ప్రైవేట్ ఆర్ము గా 
వాడేసాతుం, ఉదో్యగులను మ్పుపు తిపపులు పెడతాం, మూడు చెరువుల నీళ్లా తాగిసాతుం, నిర్దు్యగులకు వాడేసాతుం, ఉదో్యగులను మ్పుపు తిపపులు పెడతాం, మూడు చెరువుల నీళ్లా తాగిసాతుం, నిర్దు్యగులకు 
మొండి చెయి్య చూపిసాతుం, ప్రజల వెనె్నమ్కలను విరగొ్గడతాం..అన్నం పెట్టి రైతులను అపుపుల్లాక మొండి చెయి్య చూపిసాతుం, ప్రజల వెనె్నమ్కలను విరగొ్గడతాం..అన్నం పెట్టి రైతులను అపుపుల్లాక 
నెట్టిసాతుం, ఇస్కను..సహజ వనరులను వాడేసాతుం. స్్కళలాను తాక్కట్టి పెడతాం, మద్యప్న నిషేధం నెట్టిసాతుం, ఇస్కను..సహజ వనరులను వాడేసాతుం. స్్కళలాను తాక్కట్టి పెడతాం, మద్యప్న నిషేధం 
దా్వరా ప్రజల చేత పిచచిగా తాగిసాతుం, లాఠీలతో చ్తకొ్కటసాతుం వైసీపీ ఎంపీ అయిన్ సరే..ఒక్క దా్వరా ప్రజల చేత పిచచిగా తాగిసాతుం, లాఠీలతో చ్తకొ్కటసాతుం వైసీపీ ఎంపీ అయిన్ సరే..ఒక్క 
ఛాన్సి ఇసేతు ఆంధ్రను 25 సంవతసిరాలు వెనక్క తీస్కెళతాం, ఇంకో ఛాన్సి ఇసేతు స్్కల్ కు వెళ్లా ఛాన్సి ఇసేతు ఆంధ్రను 25 సంవతసిరాలు వెనక్క తీస్కెళతాం, ఇంకో ఛాన్సి ఇసేతు స్్కల్ కు వెళ్లా 
పిలలాల దగ్గర చాకెలాట్సి తీసేస్కుంటాం.. ఇది వైసీపీ ప్రతిజ్ఞ..  అంటూ వైసీపీ పై వ్యంగంగా పవన్ పిలలాల దగ్గర చాకెలాట్సి తీసేస్కుంటాం.. ఇది వైసీపీ ప్రతిజ్ఞ..  అంటూ వైసీపీ పై వ్యంగంగా పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు చమత్కరించారు.కళ్్యణ్ గారు చమత్కరించారు.

ఇపపుటాం గ్రామ పాంచాయితీకి 50 లక్షలు రూపాయలు 

విరాళాంగా ఇస్్తను - శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
శతఘ్్న న్్యస్: ఈ సభను జరుపుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చిన ఇపపుటం పంచాయితీ రైతు సోదరులకు 
కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్్నను. వ్యకతుగతంగా ఇమముటం గ్రామ పంచాయితీకీ 50 లక్షల రూప్యలు ఇసాతును. 
త్వరలో గ్రామ పెదదేలకు ఆ డబుబాను అందజేసాతును. భీమాలా న్యక్ లు అయిన పోలీస్ అధికారులకు 
హృదయప్ర్వక నమసా్కరాలు. 

ఇపపుటాం గ్రామ ప్రజలకు... పోలీసులకు... 

మీడియాకు కృతజ్ఞతలు 
శతఘ్్న న్్యస్: ఈ సభను జరుపుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చిన ఇపపుటం పంచాయితీ రైతు సోదరులకు 
కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్్నను. వ్యకతుగతంగా ఇమముటం గ్రామ పంచాయితీకీ 50 లక్షల రూప్యలు ఇసాతును. త్వరలో 
గ్రామ పెదదేలకు ఆ డబుబాను అందజేసాతును. భీమాలా న్యక్ లు అయిన పోలీస్ అధికారులకు హృదయప్ర్వక 
నమసా్కరాలు. 

ఆకట్టేకుాంట్నని స్ాంస్కృతిక కారయాక్రమాలు..
శతఘ్్న న్్యస్: సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయ నృతా్యలు మరియు కళలు ఆకట్టికుంట్న్్నయి. ప్రతే్యకంగా మహళలు చేసిన సాంస్కృతిక నృత్యం అందరిని ఆకరి్షంచ్ంది. 
చేతిలో డపుపులతో,  కాళలాకు గజజెలు కటటి చేసిన నృత్యం ప్రతే్యకమైనది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వైసీపీ ప్రభుతవాాం తపుపు మీద తపుపు చ్స్తాంద
• విలువలు ల్ని సంక్షేమం విన్శన్నిక దారి తీస్తుంది
• రాష్ట్రాని్న అపుపుల ఊబిలోక నెట్టిశారు
• ప్రతి ఒక్కరి తలపై రూ.లక్ష అపుపు ఉంది
• జనసేన ప్ర్టి ఆవిరాభావ సభలో పీఏసీ ఛైరమున్ శ్రీ న్దెండలా మనోహర్
శతఘ్్న న్్యస్: ఒక్క ఛాన్సి అని అధికారంలోక వచ్చిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ 
ప్ర్టి రాష్ట్రాని్న అంధకారంలోక నెట్టిసిందని జనసేన ప్ర్టి రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమున్ శ్రీ న్దెండలా మనోహర్ గారు పేర్్కన్్నరు. 
సంక్షేమం పేరుతో విలువల్లాని ప్లన జరుగుతోంది, విలువలు ల్ని 
సంక్షేమం విన్శన్నిక దారి తీస్తుందని అన్్నరు. వైసీపీ ప్రభుత్వం తపుపు 
మీద తపుపు చేస్తు ప్రజలి్న కోలుకోల్ని దెబబా కొడుతుందని అన్్నరు. 
జనసేన ప్ర్టి 9వ ఆవిరాభావ సభ మంళగిరి నియోజకవర్గం ఇపపుటం 
గ్రామంలో జరిగింది. ఈ సందరభాంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటాలాడుతూ 
“మొదట నుంచ్ జనసేన ప్ర్టి ఉన్నత ఆశయాలతో మ్ందుకు వెళ్తుంది. 
ప్రతి అడుగులోన్ అది కనిపిస్తుంది. ఉన్నత ఆశయాలతోనే ప్ర్టి 
ఆవిరాభావ సభకు దామోదరం సంజీవయ్య చైతన్య వేదిక అని న్మకరణం 
చేశాం. అతి తకు్కవ వయస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్ఖ్యమంత్ అయా్యరు. 
అదుభాతమైన ఆలోచనపరుడు శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య గారు. మనకు 
తాగు, సాగు, కరెంట్ ను పుష్కలంగా ఇస్తున్న శ్రీశైలం ప్రాజక్టి ఆయన హయాంలోనే మొదలైంది. ఇలా ఎనో్న ప్రజా అభు్యన్నతి ఆలోచనలు చేశారు. నీతిగా, 
నిజాయతీతో ఎలా ప్లించవచ్చి శ్రీ దామోదరం సంజీవయ్య గారిని చూసి నేట ప్లకులు నేరుచికోవాలి.
* సమషటిగా కృష చేసేతు అధికారం మనదే
జనసైనికులు ప్ర్టి ఉన్నతి కోసం ఇపుపుడు ఎంత కషటిపడాడిర్ దానిక మూడింతలు భవిష్యత్ లో కషటిపడాలిసింది ఉంది. దీని కోసం ప్ర్టి ప్రతే్యక ప్రణాళ్క 
రూపొందించ్ంది. 2024 లో కచ్చితంగా జనసేన ప్ర్టి ప్రజా ప్రభుత్వం ఏరాపుట్ చేయడానిక అంతా సమిషటిగా కృష చేయాలి. సంక్షేమం పేరుతో విలువల్లాని 
ప్లన ఎలా జరుగుతోందో యువత గురితుంచాలి. వచేచి విన్శన్ని్న అర్ం చేస్కోవాలి. రాష్ట్రాని్న అపుపులమయం చేశారు. దాదాపు రూ.7 లక్షల కోటలా రుణాలు 
తీస్కొచాచిరు. ప్రతి ఒక్కరిపై లక్షల రూప్యల అపుపు ఉందని గ్రహంచండి. నీతి, నిజాయతీ కలిగిన జనసేన ప్ర్టిక అండగా నిలబడండి.
* జనసైనికులకు సాంకేతిక “అస్తం”
చ్రు ప్రయాణంగా మొదలైన జనసేన ప్ర్టి ప్రయాణం 2 లక్షలకు పైగా క్రీయాశీల సభు్యలతో పెదదే వ్యవసథాగా మారింది. క్రియాశీలక సభు్యలంతా వచేచి ఎని్నకలోలా 
బూత్ సాథాయిలో ప్ర్టి కోసం పని చేయాలి. వారికీ ప్ర్టి విడతల వార్గా శక్షణ ఇస్తుంది. దీని కోసం ప్రతే్యక ప్రణాళ్క సిద్ం చేసి శ్రేణులకు తెలియజేసాతుం. 
ప్ర్టి క్రీయాశీల సభు్యల కోసం “అస్త” అనే యాప్ రూపొందించాం. కమూ్యనికేషన్ మరింత మెరుగు పరిచేందుకు ఈ సాంకేతిక అస్తం ఉపయోగపడుతుంది. 
మీరు ప్ర్టి కోసం చేసే ప్రతి కార్యక్రమం ఈ యాప్ లో నమోదు చేయండి. అలాగే ప్ర్టి చేసే అనీ్న కార్యక్రమాలు, ఇతర సమాచారాలు మీకు యాప్ లో 
అందుతాయి. క్రీయాశీల సభు్యలంతా యాప్ లో సమాచార మారిపుడిక ఇది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సభ కార్యక్రమం కోసం నెల ర్జులుగా ప్ర్టి 
శ్రేణులు తపిస్తున్్నయి. ప్ర్టి కార్యక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ కనీ్వనర్ శ్రీ కళ్్యణం శవ శ్రీనివాస్, ఆయన బృందం.. వారితోప్ట్ 12 కమిటీలోలాని సభు్యలకు 
అభినందనలు.
* విష ప్రచారం మొదలైంది జాగ్రతతు
గత ఎని్నకలోలా జనసేన ప్ర్టిపై ఎంతట విషయాప్రచారం జరిగిందో.. ఎవరు చేసార్ అందరికీ తెలిసిందే. మళ్ళు రకరకాల పేరలాతో విషప్రచారం చేసేందుకు 
బృందాలు రెడీ అయా్యయి.. దీనిని గురితుంచండి. వారు ఈ సారి రకరకాల మారా్గలను అనుసరిసాతురు. అసల్ ప్రజలోలా వచ్చిన వ్యతిరేకత తో కొతతు దారులు 
తొకు్కతారు. జనసైనికులు ఈ విషయంలో జాగ్రతతు గా ఉండండి. దానిని తిపిపుకొట్టిలా మన ప్రణాళ్క ఉండాలి తపుపుతే దానిలో ఇరుకు్కపోయేలా ఉండకూడదు. 
ఇంతట అభిమానం సంప్దించడం చ్న్న విషయం కాదు. అది అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికే సంతం. ఆయన న్యకత్వం లో 2024 లో రాష్ట్రానిక 
సరికొతతు భవిష్యత్ సౌధాలు నిరిముంచాలి. ఈ యజ్ఞం లో ప్రతి జనసైనికుడు ఒక గొపపు పోరాట యోధుడిగా నిలిచ్పోవాలి. ఐక్యత గా ఉందాం. కలిసికట్టిగా 
పోరాడుదామని” అన్్నరు. ప్ర్టి ప్రధాన కార్యదరిశి శ్రీ ట. శవశంకర్ సభా కార్యక్రమాని్న నిర్వహంచారు. ప్ర్టి పి.ఎ.సి. సభు్యలు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరుశిలు, 
జిలాలా అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర కార్యదరుశిలు, వివిధ విభాగాల చైరమునులా, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు, నియోజక వరా్గల ఇంఛారుజెలు, ప్ర్టి తెలంగాణ ప్రతినిధులు ఈ 
వేదికపై వున్్నరు.
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మళ్లీ జగన్ గెల్స్తే సగం మంది వలసలు వెళ్లీపోతారు
• ఇంత దురాముర్గమైన ప్లన ఎపుపుడూ చూడల్దు
• రాజధాని ల్ని రాష్ట్రాని్న ప్లించ్న సీఎంగా జగన్ చరిత్రకెకా్కరు
• ఇపపుటంలో జనసేన ఆవిరాభావ సభ వేదిక నుంచ్ పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ న్గబ్బు
శతఘ్్న న్్యస్: మూడేళలాప్ట్ రాజధాని ల్కుండా ప్లించ్న ఘనత కేవలం మన మ్ఖ్యమంత్ శ్రీ జగన్ రెడిడి గారిది మాత్రమేనని జనసేన పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ న్గబ్బు గారు 
పేర్్కన్్నరు. రైతుల అకుంఠిత దీక్ష, న్్యయసాథాన్ల అదుభాతమైన తీరుపు జనసేన్ని, జనసైనికుల పోరాటం వలలా ఈ ర్జు రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతే అని నిర్ణయించబడిందని 
అన్్నరు. శ్రీ జగన్ రెడిడి గారు ఇపపుటకైన్ పై కోరుటిలకు వెళలాకుండా హైకోరుటిను తీరుపును శరసావహంచ్ మర్ రెండేళలా ప్ట్ రాజధాని ఉన్న రాష్ట్రానిక సీఎంగా ప్లించాలని 
సలహా ఇచాచిరు. కాదు కూడదని పైకోరుటికు వెళ్తునంట్ మాత్రం రాజధాని ల్ని రాష్ట్రాని్న ఐదేళ్లా ప్లించ్న మ్ఖ్యమంత్గా చరిత్రలో మిగిలిపోతారన్్నరు. జనసేన ప్ర్టి 
9వ ఆవిరాభావ దినోతసివం సందరభాంగా ఇపపుటం గ్రామంలో ఏరాపుట్ చేసిన బహరంగ సభా వేదిక నుంచ్ మాటాలాడారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ న్గబ్బు గారు మాటాలాడుతూ 
“ ప్లన బ్గుంట్ సంతోషంగా ఉంట్ంది. అదే ప్లన ఆదరశివంతంగా ఉంట్ గర్వంగా ఉంట్ంది. ఒకవేళ ప్లన బ్గా ల్కపోతే కోపం వస్తుంది. అదేంట్ కానీ 
మన రాష్ట్ర ప్లన గురించ్ మాటాలాడాలిసి వసేతు మాత్రం సిగే్గసోతుంది. బయట ప్రాంతాలకు వెళ్లా మాది ఆంధ్రా అని చెబితే ఒక వెటకారపు నవు్వ, జాలి చూపులు చూస్తున్్నరు. 
మీకేమైన్ సహాయం కావాలా అని అడుగుతున్్నరు.
* మంత్రులు కూడా సంతోషంగా ల్రు
న్ అనుభవంలో చాలా మంది మ్ఖ్యమంత్రులను చూశాను. ప్రజలతో మంచ్ మ్ఖ్యమంత్రులు అనిపించుకున్నవారిని చూశాను. చెడడి మ్ఖ్యమంత్రులు అనిపించుకున్నవారిని 
చూశాను. కానీ ఇంత దురాముర్గమైన పరిప్లన అందించే మ్ఖ్యమంత్ని చూడడం మాత్రం ఇదే మొదటసారి. వచేచి సార్వత్క ఎని్నకలోలా మళ్లా జగన్ రెడిడి గెలిసేతు మాత్రం 
రాష్ట్రంలో సగానిక సగం మంది ప్రజలు కాందిశీకులాలా పక్క రాష్ట్రాలకు వలసలు పోవడానిక సిద్మై ఉన్్నరు. మ్ఖ్యమంత్ గారిక న్దో ప్రశ్న... మీ ప్లనలో మీరు, 
మీ సలహాదారులు, కొంతమంది మంత్రులు తపపు ఎవరైన్ బ్గున్్నరా? మీ కా్యడర్ తోప్ట్ సగానిక సగం మంత్రులు కూడా మీ ప్లనలో సంతోషంగా ల్రు. ఈ 
మాట వాళ్లా బయటకు చెపపుల్కపోతున్్నరు. అధికారంల్ని పదవులు అనుభవిస్తు అలాలాడిపోతున్్నరు. మీది ఏ శాఖ అని అడిగితే సడన్ గా వారికీ గురుతు రావడం ల్దు. 
కొంతమంది అయితే చెయ్యడానిక పనిల్క, ఖాళ్గా కూర్చిల్క, ఊస్పోక సరదా సంభాషణలతో ఫోనోలా మాటాలాడి దొరికపోతున్్నరు. చేయడానిక పని ల్దు ఎవరిని పని 
చేయనివ్వడం ల్దు.
గ్రామ సచ్వాలయ ఉదో్యగులను స్లబ్ కాంపెలాక్సి దగ్గర వారిక చేతకానీ పనిచేయిస్తు డబుబాలు వస్లు చేయిస్తున్్నరు. ర్డులా పరిసిథాతి అయితే కార్లా వసేతు ప్డే మీద 
మోస్కొస్తున్నట్లా ఉంది. అధికారంలోక వచాచిక ఒక్క ర్డుడి వేశారా? ఒక్క ఇండ్రసీటి తీస్కొచాచిరా?
* రాజకీయ దొంగలు మన భవిష్యతుతు, మన పిలలాల భవిష్యతుతు దోచేసాతురు
సామాన్యంగా దొంగలు రెండు రకాలు. ప్రజలోలా ఉండే దొంగలను సామాన్య దొంగలు అంటాం. రాజకీయాలోలా ఉండే దొంగలను రాజకీయ దొంగలు అంటాం. సామాన్య 
దొంగలు మన డబుబా, వాచీ, గొలుస్ వంటవి దోచేసేతు... రాజకీయ దొంగలు మాత్రం మన భవిష్యతుతు, మన పిలలాల భవిష్యతుతును దోచుకుంటారు. సామాన్య దొంగ ఎవరిని, 
ఎపుపుడు, ఎలా దోచుకోవాలో వాడు ఎను్నకుంటాడు. రాజకీయ దొంగలి్న మాత్రం మమములి్న బ్గా దోచుకోండిరా బ్బు అని మనమే ఎను్నకుంటాం. సామాన్య దొంగలు 
మనలి్న దోచుకోవడానిక వసేతు ప్రతిఘటసాతుం. రాజకీయ దొంగలి్న ఎవరైన్ ఏమైన్ అంట్ ఆ దొంగను మనమే సమరి్సాతుం. మనలో మనమే కొట్టికు చసాతుం. ఇది కొంతమంది 
రాజకీయ దొంగలకు, సామాన్య దొంగలకు ఉన్న తేడా. శ్రీ జగన్ రెడిడి మ్ఖ్యమంత్ అయా్యక రాష్ట్రానిక ఏమీ వచాచియంట్ అపుపులు, తిపపులు, కష్టటిలు, కడగండులా, కనీ్నరు. 
అవి మరిచిపోవడానిక కొంతరకం బ్ండులా. గోల్డి మెడల్ రావాలంట్ ఎంతో సాధించాలి. కానీ మన రాష్ట్రంలో చాలా మంది చేతిలో కూడా మెడల్ ఉంట్ంది. మరికొంత 
మంది అయితే ప్రెసిడెంట్ మెడల్ కూడా సాధిస్తున్్నరు. రాష్ట్రానిక రూ.7 లక్షల కోట్లా అపుపు ఉందని కొని్న వెబ్ సైటలాలో చదివాను. అట్ ప్రతివాడి నెతితుమీద లక్ష అపుపు 
ఉంది. వాటని మళ్లా మనమే టాసికుసిల రూపంలో తీరాచిలి. దురదృషటిం ఎంటంట్ నవరతా్నలతో లాభపడిన వారు కూడా ఈ అపుపు కటాటిలి. కళ్లా పొడిచ్న్ బతకొచుచి. కాళ్లా 
నరికన్ నడవచుచి. కానీ వెను్నమ్క ల్కపోతే ఎందుకు పనికరాం. కలబడాలంట్ మ్ందు నిలబడాలి. నిలబడాలంట్ వెను్నమ్క కావాలి. నిలవల్క, నడవల్క అవసథాలు 
పడుతున్న వ్యవసథాలి్న నిటటినిలువున్ నిలబెటటిడానిక ఒక వెను్నమ్క వచ్చింది. మనందరి కోసం నిలబడిన ఆ వెను్నమ్కే మన అద్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. తోడబుడిటిన 
వాడే కావాచుచి కానీ ఆయన న్కు న్యకుడు. జనసేన ప్ర్టి గుండె పవన్ కళ్్యణ్. జనసైనికుడి చేతిలో జండా పవన్ కళ్్యణ్. తనొచ్చింది ప్రజల కోసం. ఆశయం కోసం. 
ఆయన ప్ర్టి పెటటింది ప్రశ్నంచడానిక మాత్రమే కాదు. సమాధాన్లు సాధించడానిక, తదా్వరా రాజా్యధికారం సాధించ్ ప్రజలకు అదుభాతమైన ప్లన అందించడానిక 
వచాచిడు. అందుకే ఒక జనసైనికుడిగా చెబుతున్్నను. జనం కోసం మా అధ్యక్షుల వారి ప్రయాణంలో నేను ఒక అడుగునవుతాను. ఆయన వెంట్ నడుసాతును. ఈ ప్రజా 
యజ్ఞంలో నేను ఓ సమిధనవుతాను. ఈ పోరాటంలో ఎని్న గాయాలనైన్ పంచుకుంటాను. నిలబడదాం... తలబడదాం... గెలుదాదేం సాదిదాదేమని” అన్్నరు.
* అలరించ్న సాంస్కృతిక ప్రదరశినలు
తెలుగుదనం ఉటటిపడేలా ప్రదరిశించ్న సంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆహుతులను అలరించాయి . మ్ఖ్యంగా శ్రీకాకుళం జిలాలా కళ్కారులు ప్రదరిశించ్న తపెపుటగుళ్ళు, అరకు 
గిరిజనుల దింసా నృత్య రూపకాలు ఆకట్టికున్్నయి. తెలంగాణ కళ్కారుల జానపదాలు, కరూ్నలు డ్రమ్సి, వరంగల్ మహళల డపుపు కళ్కారుల నృతా్యలు అయితే 
దుమ్మురేప్యి. మన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ప్రతిబంబించేలా నృత్యరూపకాలను ప్రదరిశించారు. మ్ఖ్యంగా ప్రభుత్వ వైఫలా్యలు, రాజధాని అమరావతి రైతుల 
ఇక్కట్లా, అధా్వన్నమైన ర్డలా దుసిథాతిపై ప్రదరిశించ్న వీడియోలు, ఆలోచ్ంపజేశాయి. అంతకుమ్ందు ప్ర్టిక క్షేత్రసాథాయిలో అంకతభావంతో పనిచేసి కర్న్ మహమామురి 
కోరలకు చ్క్క బలైపోయిన జనసైనికులు, ప్రమాదాలకు గురై ప్రాణాలు కోలోపుయిన కార్యకరతులకు ఆతముకు శాంతి చేకూరాలని రెండు నిమిష్టలు మౌనం ప్టంచారు. వారి 
కుట్ంబ్లకు ప్ర్టి అండగా ఉంట్ందని హామీ ఇచాచిరు.
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