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అధికారంలోకి వచ్చాక సీపీఎస్ రద్దు చేస్తం
* ఇది జనసేన పార్టీ షణ్ముఖ వ్యూహంలో ఓ విధానం
* వైసీపీ ప్రభుత్ంలో పీఆర్సీ మోసం, సీపీఎస్ ద్రోహంతో ప్రభుత్ ఉద్యూగులు అల్లాడుతున్నారు
* నెలనెల్ జీతం ఇవ్్లంటే ప్రభుత్్నికి అప్పులే మార్ం
* సమయానికి జీతం పడక ఉద్యూగులకు అగచాట్లా
* పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అయాయూక ఈ కష్టీలన్నా తీరుత్యి
* పవనననా ప్రజాబాటలో కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి

శతఘ్నా న్యూస్: నెల్లారు సిటీ నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ నేత కేతంరెడ్డి వినోద్ 
రెడ్డి ఆధ్రయూంలో జరుగుతుననా పవనననా ప్రజాబాట 29వ రోజున మైపాడు రోడుడి 
ప్ంతంలోని శ్రీనివ్సనగర్ 5, 6 వీధులలో జరిగంది. ఈ ప్ంతంలోని ప్రతి 
ఇంటికి తిరిగన కేతంరెడ్డి ప్రజల సమసయూలను విని అండగా ఉంటూ పరిష్కారం 
దిశగా పోరాడత్మని భరోసా కలపుంచారు. ఈ సందర్ంగా కేతంరెడ్డి వినోద్ 
రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎనినాకల ముందు పాదయాత్రలో దారి పొడుగున్ ప్రతి ఊరిలో 
సీపీఎస్ రదుదు చేసాతామంటూ ప్రభుత్ ఉద్యూగులకు హామీ ఇచ్చిన న్టి ప్రతిపక్ష నేత, 
నేటి ముఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆ హామీని తుంగలో తొకికా ఉద్యూగులకు 
తీరని అన్యూయం చేశారన్నారు. ఎనినాకల ముందు గురుతారాని సాంకేతిక అంశాలు, అధికారంలోకి రాగానే గురుతాకు వచాచియా అని ప్రశనాంచారు. ప్రభుత్ ఉద్యూగులకు 
పీఆర్సీ అంశంలో కూడా తీరని అన్యూయం చేశారని కేతంరెడ్డి విమరి్శంచారు. ప్రభుత్ ఉద్యూగులకు జీత్లు ఇవ్్లంటే ప్రతినెల్ అప్పులే మార్ంగా మారాయని ఎద్దువ్ 
చేశారు. సమయానికి జీత్లు పడక ప్రభుత్ ఉద్యూగులు అనేక ఇబ్ందులు పడుతున్నారని, పరసీనల్ లోన్, గృహ లోన్ వంటి వ్టికి ఈఎంఐలు కూడా క్రమం తపపుడంతో 
ఉద్యూగులు వేదన అనుభవిస్తాన్నారని అన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్ంలో ఉద్యూగులు బోనస్, ఇంక్రిమంట్లా వంటి వ్టిని మరిచ్పోయారని, కన్సం జీతమైన్ నెలకు సక్రమంగా 
పడ్తే చాలు అనే సిథితికి ఉద్యూగులు వచేచిల్ ఈ ప్రభుత్ం తయారు చేసిందని విమరి్శంచారు. రానుననాది జనసేన పార్టీ ప్రభుత్మేనని, పవన్ కళ్యూణ్ గారు అందరిన్ 
కలుప్కొని ఖచ్చితంగా ముఖయూమంత్రి కాబోతున్నారని, పవనననా ప్రభుత్ంలో ప్రభుత్ ఉద్యూగులకు ఇల్ంటి కష్టీలు ఉండవని కేతంరెడ్డి తెలపారు. సీపీఎస్ రదుదు గురించ్ 
అనినా పార్టీలు కూడా మీనమేష్లు లెకికాస్తాన్నా కూడా ధైరయూంగా తమ షణ్ముఖ వ్యూహంలో ప్రకటించ్న పార్టీ ఒకకా జనసేన పార్టీ మాత్రమే అని కేతంరెడ్డి గురుతా చేశారు. 
ఎనినాకలు ఎప్పుడు వచ్చిన్ ప్రభుత్ ఉద్యూగులు అందరూ పవన్ కళ్యూణ్ కి అండగా నిలవ్లని కేతంరెడ్డి వినోద్ రెడ్డి కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో సాథినిక జనసేన పార్టీ 
న్యకులు, కారయూకరతాలు పాల్్న్నారు.

నిడమానూరులో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్నా న్యూస్: విజయవ్డ రూరల్, గననావరం నియోజవర్ం జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు, రాజకీయ వయూవహారల 
కమిటీ చైరెమున్ న్దెండలా మనోహర్ సూచనల మేరకు జనసేన పార్టీ క్రియశీలక 
సభయూత్ కిట్లా పంపిణీ మరియు నమోదు చేయించ్న వ్లంటీరలాను సతకారించే 
కారయూక్రమానినా విజయవ్డ రూరల్, గననావరం నియోజవర్ం, నిడమాన్రు 
గ్రామం లో మండల అధయూక్షుడు పొదిల దురా్రావు ఆధయూరయూంలో జనసేన పార్టీ క్రియశలక వ్లంటీరలాను శాలువ్తో సన్మునించ్ పార్టీ తరఫున అభినందిసూతా పవన్ కళ్యూణ్ 
పంపిన ప్రశంసా పత్రమును పార్టీ జండాతో సతకారించడం జరిగంది. అల్గే ప్రతి క్రియాశీలక సభుయూలకు కిట్లా పంపిణీ చేయటం జరిగంది. పార్టీకి చందిన కారయూకరతాలకు 
పార్టీ బలోపేతం దిశగా పని చేసి గ్రామసాథియిలో జనసేన పార్టీ యొకకా సిదా్ధంత్లు తెలయజేసి పార్టీ బలోపేత్నికి కృషి చేయాలన్నారు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి రాయపాటి అరుణ మరియు చలమలశెటిటీ రమేష్, జనసేన పార్టీ కృష్ణా జిల్లా విజయవ్డ రూరల్ మండల అధయూక్షులు పొదిల 
దురా్రావు జిల్లా, కారయూవర్ సభుయూలు గ్ంధం గోవర్ధన్ రావు, చ్మట రవివరము, నియోజకవర్ న్యకులు కళ్యూణ్ హర్ష, లంకె స్రేష్, సతీష్, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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సుగర్ ఫ్్యక్టరీ తెరిపించ్లని నినాదాలు చేసిన రైతులు, ప్రతిపక్షాలు
శతఘ్నా న్యూస్: ఆమదాలవలస, స్గర్ ఫ్యూకటీర్ దగ్ర షేర్ 
హోలడిర్సీ, రైతులుతో కలసి ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ పేడాడ రామోముహన్ రావు మాట్లాడుతూ 
గెలసేతా స్గర్ ఫ్యూకటీర్ తెరిపిసాతాను అని ఆమదాలవలస 
నడ్బొడుడిన వ్గాదునం చేసిన జగన్ మోహన్ రెడ్డి గెలచ్న 
తరువ్త ఆ సమసయూనే పటిటీంచుకోవడం మానేశారు అల్నే 
నియోజకవర్ంలో ననునా గెలపిసేతా రెండేళలాలో ఫ్యూకటీర్ 
తెలపిసాతాను లేదంటే రాజకీయ సన్యూసం తీస్కుంట్ అని 

చపిపున తమిమునేని సీత్రాం ఇప్పుడు ఏమీ పటటీనట్టీగా ప్రవరితాస్తాన్నారు నియోజకవర్ ప్రజలను 
నమిముంచ్ మోసం చేశారు. రాజకీయ సన్యూసం ఎప్పుడు తీస్కుంట్రని మండ్పడాడిరు. సిపిఎం పార్టీ 
న్యకులు బొడేడిపలలా మోహన్ రావు మాటలు ఆడుతూ హైకోరుటీ రైతులకు అనుకూలంగా తీరుపు 
ఇచ్చిన సరే ప్రభుత్ం ఏపిఐఐసి కి అపపుచపపుడం ఎంటని ప్రశనాంచారు. రైతులు మాటలు ఆడుతూ 
ఈ స్గర్ ఫ్యూకటీర్ ఆధారపడ్ కొనినా వందల కుట్ంబాలు ఉన్నాయి గతంతో పోలసేతా ఇప్పుడు 
చరుకు పంటకు సాగు న్రు అనుకూలంగా ఉంది అని ప్రభుత్ం తొందరగా మేలుకొని ఫ్యూకటీర్ 
తినిపించాలని డ్మాండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో రైతులు దన్నాన లచచియయూ, సాదు రామారావు, 

పైడ్ వ్స్ద్వ రావు, మురళీ మోహన్, ధనుంజయ రావు, గణేష్, సింహాచలం, కోటేశ్రరావు, స్రేష్, రాంబాబు తదితరులు పాల్్న్నారు.

రైతులకు ఎరువుల బస్తల పంపిణీ చేసిన రెడ్డి అప్పల నాయుడు
శతఘ్నా న్యూస్: ఏల్రు, ఏరువ్క పౌరణామి 
సందర్ంగా సాథినిక చొదిమళ్ళ గ్రామ రైతులకు 
ఎరువుల బసాతాల పంపిణీ చేసిన జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి, ఏల్రు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జీ రెడ్డి అపపుల న్యుడు ఈ సందర్ంగా 
రెడ్డి అపపుల న్యుడు మాట్లాడుతూ… రాష్ట్రంలో 
జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్ం ఏరపుడ్న తరువ్త 
నుండ్ రైతులకు సరైన గట్టీబాట్ ధరలు లేక 
ఆతముహతయూలకు పాలపుడుతు ఉంటే మరో పకకా రైతు 
వదదునుండ్ కొనుగోలు చేసిన ధానయూం డబు్లు జమ 

చేయకుండా కాలయాపన చేయడం వలన అధిక వడ్డిలు కట్టీకోలేక రైతులు అప్పుల పాలై రోడుడిన పడే పరిసిథితికి వచాచిరు. ఎననాడూ లేని విధంగా నేడు కోనసీమలో రైతులందరూ క్రాప్ 
హాలీడే ప్రకటించడం ఒకకా జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్్నికి చందింది. ఇపపుటికైన్ ప్రభుత్ం కళ్్ళ తెరిచ్ బాకీ పడడి రైతులకు వంటనే నగదు జమ చేయాలని జనసేన పార్టీ నుండ్ డ్మాండ్ 
చేస్తాన్నామని అన్నారు. అనంతరం యడలాపలలా శవ కొండ, రాపోలు సతయూన్రాయణ, అంకెం వంకట రతనాం, నరహరిశెటిటీ వంకటేశ్రరావు, నరహరిశెటిటీ న్గేంద్ర, యడలాపలలా రమేష్ అనే 
రైతులకు ఎరువుల బసాతాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షుడు నగరెడ్డి కాశీ నరేష్, మండల అధయూక్షుడు వీరంకి పండు, మండల ఉపాధయూక్షులు స్ందరన్డ్ ప్రసాద్, 
అధికార ప్రతినిధి అలులా సాయి చరణ్, సోషల్ మీడ్యా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, వల్లారి రమేష్, నిమముల శ్రీనివ్స్, కృషణా మరియు సాథినిక న్యకులు యడలాపలలా రామాంజనేయులు, 
వ్డవలలా శ్రీనివ్స్ రావు, పలలాగాని జానకి రామ్, బండ్ రామకృషణా, మధాయూహనాప్ పెదిదురాజు తదితరులు పాల్్న్నారు.

ముట్్లరు గ్రామంలో క్రియాశీల సభ్యత్వ కిట్్ల పంపిణీ
4వ రోజు క్రియాశీలక సభయూత్వ కిట్లును పంపిణీ.
క్రియాశీలక కిటలులో పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలం, పార్టీ సిద్ంతాలు, పార్టీ భవిషయూత్ ప్రణాళికను పందుపరచడం జరిగంది.
క్రీయాశీలక సభయూత్వ వాలన్టీరలుకు ఘనసన్మానం.
శతఘ్నా న్యూస్:  గుటూరు జిల్లా, ప్రతితాపాడు నియోజకవర్ం, వటిటీ చరుకురు మండలం, ముట్లారు గ్రామంలో 4వ రోజు క్రియాశీలక సభయూత్ కిట్లాను పంపిణీ చేయడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమానికి అతిధిగా విచేచిసిన గుంటూరు జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వంకటేశ్రరావు రానుననా ఎనినాకలను దృషిటీలో పెట్టీకొని కారయూకరతాలకు దిశా నిరేదుశం చేయడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో కృషణా పెన్నా ర్జినల్ కోఆరిడినేటర్ బోణి పార్తి న్యుడు, జిల్లా ఉపాధయూక్షులు బిట్రగుంట మలలాక, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, జిల్లా సంయుకతా కారయూదరి్శ చట్టీల 
త్రిన్ద్, మండల అధయూక్షులు పతితా భవన్నారాయణ, సతీష్, తోట వంకటేష్, ప్రతితాపాడు చ్రంజీవి యువత అధయూక్షులు చననాం గోపి, మండల న్యకులు గంగశెటిటీ వంకటేశ్రులా, అలలాం 
దశరథ రామయయూ, పతితా పాపారావు, న్మ శ్రీనివ్సరావు, కోట అనిల్, మండల న్యకులు, పెదదులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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అల్లపర్రు గ్రామదేవత తిరునాళ్లలో జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యూస్: రేపలెలా నియోజకవర్ం, నగరం మండలం, అలలాపర్రు గ్రామద్వత అలపరితామము 
తలలా తిరున్ళలా సందర్ంగా మండల న్యకులు గోపరాజు ఉదయకృషణా మరియు గ్రామ 
జనసైనికుల ఆహా్నం మేరకు జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వంకటేశ్రరావు, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 
వడ్రాణం మారకాండేయులు, జిల్లా కారయూదరి్శ మతితా భాసకార్, జిల్లా సంయుకతా కారయూదరి్శ 
చంద్లు ప్రసాద్, ద్శంశెటిటీ సూరయూ, పొన్నారు మండల అధయూక్షుడు న్గశెటిటీ స్బా్రావు, 
చేబ్రోలు మండలం ఉపాధయూక్షులు న్రిశెటిటీ కృషణా పాల్్ని గ్రామద్వతకు ప్రతేయూక పూజలు 
నిర్హించడం జరిగంది. అనంతరం తిరున్ళ్్ళ సందర్ంగా గ్రామ జనసైనికులు మరియు 
వీరమహిళలు ఏరాపుట్ చేసినట్వంటి మజిజీగ మరియు పలహారం సాటీల్ ప్రంభించ్ 
భకుతాలకి పంపిణీ చేశారు.

దోసలుడ్కి గ్రామంలో క్రియాశీల సభ్యత్వ కిట్్ల పంపిణీ

కిట్లు పంపిణీ చేసిన అనంతపురం జిల్లు సంయుక్త కారయూదరిశి అరికేరి జీవన్ కుమార్
శతఘ్నా న్యూస్: అనంతప్రం జిల్లా, గుంతకలులా నియోజకవర్ం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు, జిల్లా అధయూక్షులు టీ సీ వరుణ్ సూచనల మేరకు, 
అనంతప్రం జిల్లా సంయుకతా కారయూదరి్శ అరికేరి జీవన్ కుమార్ గుంతకలులా నియోజకవర్ం, 
గుంతకలులా మండలం, ద్సలుడ్కి గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయూత్ం తీస్కుననా 
కారయూకరతాలకు కిట్లా అందచేసి అల్గే ప్రతి క్రియాశీలక సభుయూలు పార్టీని బలోపేతం దిశగా 
పనిచేసి గ్రామసాథియిలో జనసేన పార్టీ సిదా్ధంత్లు మరియు ఆశయాలు తెలయచేసి పార్టీ 
బలోపేత్నకి కృషిచేయాలని తెలపడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో క్రియాశీల సభుయూడు 
మహేష్, ద్సలుడ్కి గ్రామం క్రియాశీల సభుయూలు వీరేష్, రంగా, రంగన్యకులు, ఇంద్ర, 
రమేష్, తదితరులు పాల్్న్నారు.

370 పైగా క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకున్న కపాసుకుద్దు 
మత్స్యకారులు

శతఘ్నా న్యూస్: ఇచాఛాప్రం నియోజకవర్ం 
కవిటి మండలంలో 2018 లో 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజపోరాట యాత్రను 
కపాస్కుదిదు గ్రామంలో గంగమము పూజ 
చేసి శ్రీకారం చుట్టీరు. అద్ సూపురితాతో 
జనసేన ఎంతో ప్రతష్టీతముకంగా చేపటిటీన 
జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు 

కారయూక్రమంలో భాగంగా కపాస్కుదిదు 
గ్రామానికి చందిన స్మారు 370 మందికి 
పైగా మతసీ్యకారులు జనసేన సభయూత్ం 
చేస్కున్నారు. సభయూత్ం చేస్కుననావ్రికి 
సభయూత్ కిట్లాను ఇచాఛాప్రం నియోజకవర్ 
జనసేన సమన్య కరతా దాసరి రాజు చేతుల 
మీదుగా పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ 

కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్లు తిపపున దురోయూధన రెడ్డి, బైపలలా ఈశ్రరావు, మతసీ్యకార 
వికాస విభాగ కారయూదరి్శ న్గుల హరి బెహరా, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

పాలకండలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిట్ల పంపిణీ చేసిన గర్భాన

శతఘ్నా న్యూస్: పాలకొండ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కారయూకరతాలకు ఆపద 
సమయంలో అండగా ఉండలని శ్రీకారం చుటిటీన కారయూక్రమమే క్రియాశీలక 
సభయూత్ం. క్రియాశీలక సభయూత్ం తీస్కుననా కారయూకరతాలకు ప్రమాద సమయంలో 
భీమా లభించే విధంగా రూపొందించబడ్ంది. దీనికి సంబందించ్ సాథినిక 
పాలకొండ మునిసీపాలటీలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ం కిట్లా పాలకొండ 
జనసేన్ పార్టీ న్యుకాలు పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో చంద్ర 
శేఖర్, లక్షష్మణ్, వ్స్, మణి, ప్రశాంత్, శేఖర్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

జనసైనికులకు అభినందనలు
శతఘ్నా న్యూస్:  అనకాపలలా జిల్లా, 
పాయకరావుపేటనియోజకవర్ంలో 
సీనియర్ న్యకులు గడడిం బుజిజీ 
మరియు బోడపాటి శవదత్ 
ఆధ్రయూంలో.. పాయకరావుపేట 
నకకాపలలా ఎస్ రాయవరం కోటవురటలా 
న్లుగు మండల్లోలా క్రియాశీలక 
సభయూత్ నమోదు కిటలా పంపిణీ 

కారయూక్రమం విజయవంతం చేసిన జనసైనికులు అందరికీ కోటవురటలా 
మండలం జనసైనికుడు శ్రీను అభినందనలు తెలయజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పంగనూరులో నాల్గవ రోజు క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల 
పంపిణీ

శతఘ్నా న్యూస్: చ్తూతారు 
జిల్లా, ప్ంగన్రు 
నియోజకవర్ంలో జనసేన 
క్రియాశీలక కిటలా పంపిణీ 
కారయూక్రమం అంగరంగ 
వైభవంగా న్ల్వ రోజు 
రంపిచరలా మండల 

పార్టీ అధయూక్షుడు అంచల రెడ్డి శేఖర్ రాయల్ అధ్రయూంలో సోమల మండల కన్్నర్ 
న్గభూషణం అధయూక్షతన జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా జిల్లా 
కారయూదరి్శ పగడాల రమణ హాజరయాయూరు. క్రియాశీల సభయూత్ం చేస్కుననా వ్రికి 
కిటలాను అందించడం జరిగంది. మరియు సభయూత్ం చేసిన చైతనయూ రాయల్, రెడ్డి శేఖర్, 
న్గభూషణంను సన్మునించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో విరూపాక్ష, గాజుల నరేష్ 
రాయల్, హరి న్యక్, ఎస్ ఎస్ బవజన్, లోకా యుగంధర్, పి గుణశేఖర్, గణేష్, 
రుకేష్ తదితరులు పాల్్న్నారు.

పాతకోట, రేగం రహదారులను త్వరగా తారు 
రోడుడిగా నిరి్మంచ్లి: జనసేన డ్మాండ్

శతఘ్నా న్యూస్: అనంతగరి మండల 
కేంద్రము నుండ్ మాలంగ వలస, పాతకోట, 
రేగం, నందిగుమిము, మదిదు గరువు, వయా 
పెదబయలు గ్రామాలను అనుకొని నిరిముస్తాననా 
రోడుడిను త్రగా పూరితా చేయాలని, న్ణయూతతో 
రోడుడి నిరిముంచాలని అనంతగరి మండల 
జనసేన పార్టీ న్యకులు, మురళి, నవీన్, 
ప్రవీణ్, రమేష్ మంగళవ్రం విలేకరులతో 
మాట్లాడుతూ తెలపారు. గత ప్రభుత్ 
హాయంలో ఈ రింగ్ రోడుడి కొరకు న్లుగు 
కోటలా ఎనభై ఆరు లక్షల రూపాయలు 
మంజూరయాయూయని.. అపపుటి అధికారులు కాంట్రాకటీరులా కలసి రోడుడి మధయూలో వదిలేసి 
నిధులన్నా కాజేశారని.. అల్గే మధయూలో కల్రుటీ కూడా నిరిముంచకుండా వదిలేయడంతో 
ఆయా గ్రామాల గరిజనులు నిత్యూవసర సరుకుల కోసం మండల కేంద్రానికి రావట్నికి 
న్న్ అవసథిలు పడుతున్నారని.. అతయూవసర వైదయూ సేవలు నిమితతాం ప్ణాలు అరచేతిలో 
పట్టీకుని ప్రయతినాస్తాన్నారని న్యకులు విమరి్శంచారు. ఇపపుటికైన్ ఈ రింగ్ రోడుడి పూరితా 
సాథియిలో అందుబాట్లోకి వసేతా మండల కేంద్రానికి రావట్నికి స్మారుగా ఒక వంద 
గ్రామాల గరిజనులకు సమయం ఆదా అవుతుందని.. స్మారుగా ఒక 30 కిలోమీటరులా 
మండల కేంద్రానికి రావట్నికి దగ్రవుతుందని న్యకులు తెలపారు. జగన్ ప్రభుత్ం 
వచ్చి మూడు సంవతసీరాలు గడ్చ్నపపుటికీ రోడుడి పనులు జరగకపోవడంతో.. గరిజనుల 
పై జగన్ సవతి ప్రేమ చూపిస్తాన్నారు అని న్యకులు విమరి్శంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసైనికులు పాల్్న్నారు.

జనసేన వీరమహిళ వ్్యపార్నికి అండగా 
కఠారు ఆద్శేషు
శతఘ్నా న్యూస్:  దెందుల్రు 
నియోజకవర్ం, విజయరాయి 
గ్రామానికి చందిన జనసేన చ్ననామము 
గా పిలవబడే చేపల వ్యూపారి 
చ్ననామము చేపల కొట్టీలో తరుచుగా 
రాత్రి వేళలు చేపలను గురుతాతెలయని 
వయూకుతాలు చంపేస్తాండటంతో.. 
నియోజకవర్ న్యకులు కొఠారు 
ఆదిశేషు సాథినిక జనసైనికుల దా్రా 
సమసయూను తెలుస్కొని చ్ననామము 
కొట్టీ పరిసరాలు పరిశీలంచ్, 
వ్రిని దిగాలు చందవదదుని ధైరయూం 

చపిపు, దుండగులను ఎటిటీ పరిసిథితిలోన్ వదలబోవమని మాట ఇచాచిరు. వ్రి కొట్టీ 
ఆవరణలో నిఘా కెమరాలు మరియు ఇనుప గ్రిలులాలు ఏరాపుట్ చేసాతామని మాటిచ్చి.. 
తక్షణ సహాయంగా వ్రికి 10,000రూ. లు ఆరిథిక సహాయం అందజేసి.. వ్యూపారానికి 
పూరితా భద్రత కలపుంచే బాధయూత త్ను తీస్కుంట్నని.. మిగత్ ఏరాపుటలాకు అయ్యూ ఖరుచి 
కూడా త్ను భరిసాతానని హామీ ఇచాచిరు.

కోనసీమ ఘటనపై సీబీఐ విచ్రణ 
చేపట్్టలి: దారం అనిత

శతఘ్నా న్యూస్:  చ్తూతారు జిల్లా జనసేన 
ప్రధాన కారాయూదరి్శ దారం అనిత 
మాట్లాడుతూ.. ‘కోనసీమ పేరు మారుపు’ 
అననా విషయంతో అలలారులా ప్రంభమై గత 
నెల పచచిని కోనసీమ తగలబడ్ంది. ఆ రోజు 
మంత్రి విశ్రూప్ ఇలులా, సాథినిక ఎమములేయూ 
ఇలులా కూడా అలలారలాలో తగలబడ్ంది. ఈ 

దుశచిరయూ వనక ఎవరున్నారు అననా విషయంలో అధికార వైసీపీ ఎపపుటిల్నే ప్రతిపక్షాలను 
ముఖయూంగా జనసేనను ముందు ద్షులుగా నిలబెటటీడానికి ప్రయతినాంచ్ంది.
కాన్ ఈ రోజు మంత్రి విశ్రూప్ ముఖయూ అనుచరులు సతయూరుషి, వ్సంశెటిటీ స్భాష్, 
మటటీపరితా మురళీకృషణా, మటటీపరితా రఘులను నిందితులుగా పోలీస్లు ఎఫ్ఐఆర్ లో 
చేరాచిరు. మంత్రి గారి ప్రధాన అనుచరులు గొడవలోలా పాల్్ని ఇళ్్ళ తగలబెటిటీంచుకొని 
అపవ్దు మాత్రం ప్రతిపక్షాల మీద వేస్తాన్నారు. ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్ందులు కలగంచ్న 
ఈ కేస్ను కేంద్ర దరాయూప్తా సంసథితో దరాయూప్తా చేపించ్ ద్షులను కఠినంగా శక్ంచాలని 
ప్రభుత్్నినా జనసేన తరప్న దారం అనిత డ్మాండ్ చేశారు.

మాడుగులలో జనసేన సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్నా న్యూస్: జి.మాడుగుల, 
జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు 
మసాడ్ భీమననా క్రియాశీలక 
సభయూత్ కిట్సీ పంపిణీ సందర్ంగా 
మాట్లాడుతూ ఈ కారయూక్రమం 
విజయవంతంగా జరగడానికి 
కృషి చేసిన ప్రతి జనసైనికులకు, 
న్యకులకు ఇన్ఛార్జీ డా..వంప్రు 
గంగులయయూకి ప్రతేయూకంగా కృతజ్ఞతలు 
తెలయజేస్కుంట్న్నాను. ప్రజలోలా 
జనసేనకు ఆదరణ అంతకంతకు 
పెరుగుతోంది ప్రస్తాతం మోసపోయిన 

నేరమయ రాజకీయ న్యకులతో రాష్ట్ర ప్రజలు విసిగపోయారు అందుకే ప్రత్యూమానాయ 
రాజకీయ శకితాని కోరుకుంట్న్నారు. ఒక వైప్ రైతుల నుంచ్ బడుగు బలహీన వరా్ల 
ప్రజలు నిరుద్యూగుల వరకు వయూతిరేకత ఏ సాథియిలో ఉందననాది జాతీయ మీడ్యా 
ఇండ్యా ట్డేలో వలువడ్న కధనమే గొపపు అయితే జనసైనికులకు న్ మనవి 
ఏమిటంటే జనసేన సిదా్ధంత సైదా్ధంతిక విలువల విషయంలో ప్రస్తాతం ఆంధ్రప్రద్శ్ 
లో ఉన్నా ఏ రాజకీయ పార్టీలు పోటీ పడలేవు అల్గే గొపపు యువశకితా కలగన పార్టీ 
జనసేన. ప్రతి జనసైనికుడు తెలుస్కోవ్లసీన వ్సతావం, ఆచరించాలసీన నిజం ఏమిటంటే 
ఒకప్పుడు సినిమా రంగంలో పవన్ కళ్యూణ్ మనకు ఆరాధయూ దైవం సంద్హమే లేదు 
కాన్ ప్రతి అభిమాని సగట్ అభిమాని నుంచ్ రాజకీయవిలువలు వ్యూహాలు, సామాజిక 
బాధయూత, ప్రజల ఆదరాభిమాన్లు ఎల్ పొందాల అనే విషయాలపై క్షుణణాంగా అధయూయనం 
చేసూతా గొపపు జనసైనికుడుగా రూపాంతరం చందాల. ప్రజలోలాకి వళిలా అధికారంలో ఉంటూ 
పదవులోలా ఉననా న్యకులు చయయూలేనట్వంటి పనులు ఏ పదవి లేని జనసేన్ని పవన్ 
కళ్యూణ్ చేస్తాన్నారు. ఈ విషయం ప్రజలు గమనిసూతానే ఉన్నారు కాన్ ఏ ప్ంట్ ఎల్కా్రాన్ 
మీడ్యాలకి వ్రతాలు కావు, రావు. అందుకే క్షేత్ర సాథియిలో ప్రజలతో మమేకమౌతూ గొపపు 
చైతనయూ తీస్కు రావడమే జనసైనికుల మొటటీ మొదటి బాధయూతని జనసైనికులనుద్దుశంచ్ 
చపాపురు.

దాతలే నిజమైన దేవుళ్ళు: జనసేన జానీ
శతఘ్నా న్యూస్:  పాలకొండ నియోజకవర్ం, వీరఘటటీం 
మండలం, బొడలాపాడు గ్రామం, చగువేరా ప్టిటీనరోజు 
సందర్ంగా అనినా ద్శాలు ప్రజలు యువత ఎంతో ఆనందం 
పొంద్ రోజు ఎందుకు అంటే చాల్ పెదదు కుట్ంబంలో 
ప్టిటీనట్వంటి చేగువేరా కొనినా ద్శాలు ప్రజలను పాలకలు 
నరకయాతన పెడుతుంటే వ్రికోసం నేనున్నాను అంట్ 
అండగా నిలబడాడిరు. చ్వరకు ప్రజలకోసం చనిపోయారు 
అల్గే ఈరోజు నేషనల్ బలాడ్ బాయూంకు డే ఉమముడ్ ఆంధ్రప్రద్శ్ 
లో మగాసాటీర్ కొణిదల చ్రంజీవి బలాడ్ బాయూంకు పెటిటీ ఎంతో 
మందికి రకాతాదానంచేసి ప్రజలను ఆదుకున్నారు. అల్నే ఎంతో 
మంది ప్రజలు ఎనోనా సందర్ంలో రకతా దానం చేసి వ్రియొకకా 

మంచ్ మనస్ని చాట్కున్నారు. ఈ సృషిటీలో.. న్ దృషిటీలో.. రకతా దాతలు నవజీవన పూరితా 
దాతలు రకతా దాతలే నిజమైన ద్వుళ్్ళ అని జనసేన జాన్ అన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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

పాండ్ర్రపాడు గ్రామంలో క్రియాశీల సభ్యత్వ కిట్ల 
పంపిణీ

శతఘ్నా న్యూస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ కారయూకరతాలకు ఆపద 
సమయంలో అండగా ఉండలని 
శ్రీకారం చుటిటీన కారయూక్రమమే 
క్రియాశీలక సభయూత్ం. క్రియాశీలక 
సభయూత్ం తీస్కుననా కారయూకరతాలకు 
ప్రమాద సమయంలో భీమా లభించే 

విధంగా రూపొందించబడ్ంది. దీనికి సంబందించ్ క్రియాశీలక సభయూత్ కిటలా పంపిణీ 
కాకుమాను మండలం, పాండ్ర్రపాడు గ్రామంలో జనసేన న్గరాజు క్రియాశీలక 
సభయూత్ కిటలా పంపిణీ కారయూక్రమమం ఇంటింటికి వళిలా ఇవ్టం జరిగంది. సహకరించ్న 
గ్రామస్తాలకు జనసేన పార్టీ తరుప్న ధనయూవ్దాలు తెలయజేసారు.

ప్రజల దాహారి్తని తీరిచాన జనసేన వ్టర్ ట్్యంకర్
శతఘ్నా న్యూస్: రాజోలు, జనసేనపార్టీ చ్రుపవన్ 
సేవ్సమితి ఆద్రయూంలో ఏరపుట్చేసిన వ్టర్ 
ట్యూంకర్ దా్రా మంగళవ్రం రెండు గ్రామాలలో 
త్రాగున్రు సరఫరా చేయడం జరిగంది. గొంది 
గ్రామంలో న్రు అందక ఇబ్ందిపడుతుననా వ్రికి 
గొంది వనెనాల సూటీడ్యో శేఖర్ ట్రాకటీర్ డ్జల్ 
ఖరుచిలకు ఆరి్ధకసాయం మరియు మలకిప్రం 
గ్రామంలో న్రు అందక ఇబ్ందిపడుతుననా వ్రికి 

మలకిప్రం ఎంపిటిసి జకకాంపూడ్ శ్రీద్విశ్రీనివ్స్ ట్రాకటీర్ డ్జల్ ఖరుచిలకు ఆరి్ధకసాయం 
అందించగా మలకిప్రం గొంది జనసైనికుల దా్రా త్రాగున్రు అందించడం జరిగందని 
న్మన న్గభూషణం తెలపారు.

చెల్్లరులో జనసేన పారీ్ట క్రియాశీలక సభ్్యలకు 
కిట్లపంపిణీ..

శతఘ్నా న్యూస్: రాయవరం: 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆద్శాల మేరకు 
మండపేట నియోజకవర్ం 
ఇంచార్జీ వేగుళ్ళ లీల్ కృషణా 
నేతృత్ంలో.. రాయవరం 
మండలం, చల్లారు గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ కారయూకరతాల ప్రమాద 

భీమా కిట్లా పంపిణీ కారయూక్రమం ఘనంగా నిర్హించడం జరిగంది. కారయూక్రమంలో 
భాగంగా పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ం నమోదు చేస్కుననా సభుయూలకు, ప్రమాద భీమా 
ధృవీకరణ పత్రంతో కూడ్న, సభయూత్ కిట్సీ ను చల్లారు గ్రామ జనసేన న్యకులు, 
జనసైనికులు ప్రతి ఒకకా క్రియాశీలక సభుయూడు ఇంటి ఇంటికి తీస్కెళిలా సభయూత్ కిటలాను 
అందజేసి.. పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలను జనసేన పార్టీ సిదా్ధంత్లను తెలయజేసి.. 
పార్టీని మండపేట నియోజకవర్ంలో మరింత బలపరచాలని కోరారు. జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్ంలో గెలుపే లక్ష్యంగా ప్రతి ఒకకారూ తమ వంతు కృషి చేయాలన్నారు.

బంగారు ర్మదాసుకు జన్మద్న శుభాకాంక్షలు
శతఘ్నా న్యూస్: అరకు నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ న్యకుడు బంగారు రామదాస్ 
జనముదినం సందర్ంగా వీర మహిళలు, జనసైనికులు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు 
తెలయచేయడం జరిగంది.

శ్రీనివ్స్ భరత్ తో బీజేపీ నాయకుల మర్్యద పూర్వక భేటీ
శతఘ్నా న్యూస్: ఆతముకూర్ 
నియోజకవర్ ఉప ఎనినాకలోలా భాగంగా 
బీజేపీ న్యకులు.. జనసేన సీనియర్ 
న్యకులు శ్రీనివ్స్ భరత్ ఇంటికి 
వచ్చిమరాయూద పూర్కంగా కలసి.. 
జనసేన న్యకుల సపోర్టీ మాకు 
వుంట్ంది అని.. 2024 లో పవన్ 

కల్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రి చేస్కుందాం అని తెలయచేయడం జరిగంది.. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీనివ్స్ భరత్ మాట్లాడుతూ.. వ్రి ప్రచార రధాలు పై పవన్ కల్యూణ్ 
గారి జనసేన అలయన్సీ ని తెలయ చేసేల్ ప్రచారం చేయడము శుభ తరుణం అని 
తెలయజేశారు.

ద్వ్్యంగులకు ఇళ్ల పట్్టలు మంజూరు చేయాలంటూ.. 
నిర్హార దీక్షచేపట్్టన డా. యుగంధర్ పొన్న

*14 రోజులోలా ఇంటి పట్టీలసాతామననా తహసీల్దుర్
*డ్పూయూటీ తహసీల్దుర్ కు వినతిపత్రం సమరపుణ
*ఆమరణ దీక్ష విరమించ్న జనసేన ఇన్చిరిజీ డాకటీర్ యుగంధర్ పొననా

శతఘ్నా న్యూస్: వదురుకుపపుం తహసీల్దుర్ ఆఫీస్ ఎదుట నవరత్నాలు పేదలందరికీ 
ఇలులా పథకంలో భాగంగా ఇంటి పట్టీలు మంజూరు చేయాలంటూ మంగళవ్రం 
జనసైనికులతో కలసి గంగాధరనెల్లారు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇన్ చారిజీ డాకటీర్ 
యుగంధర్ పొననా ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగారు. నెమల గుంట గ్రామానికి 
చందిన దివ్యూంగులైన న్గరాజు… తదితరులకు అండగా డాకటీర్ యుగంధర్ పొననా 
ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టీరు. ఈ సందర్ంగా డా. యుగంధర్ మాట్లాడుతూ.. 
దివ్యూంగులైన న్గరాజు తదితర బాధిత కుట్ంబాలకు నవరత్నాలలో ఇంత వరకు 
ఇంటి సథిలం, ఇలులా మంజూరు చేయకపోవడం దురదృషటీకరమన్నారు. ఎసీసీ కుల్నికి 
చందిన నిరుపేదలు, దివ్యూంగులైన వ్రికి నవరత్నాలలో ఇళ్లా ఇవ్కపోవడం ఏమిటని 
ప్రశనాంచారు. పేదలందరికీ ఇళలా పథకంలో ఇంటి పట్టీలు మంజూరు చేయాలన్ 
డ్మాండ్ చేశారు. ఇళలా పట్టీలు మంజూరు అయ్యూంతవరకు ఆమరణ దీక్ష ఆగదని 
సపుషటీం చేశారు. తహసీల్దుర్ 14 రోజులోలా ఇంటి పట్టీలు, ఇళ్లా మంజూరు చేసాతామని 
హామీ ఇవ్డంతో ఆమరణ నిరాహార దీక్షను విరమించారు. ఇంటి పట్టీ మంజూరు 
తో పాట్, ఇంటి నిరాముణ మంజూరు పత్రంకూడా ఇవ్్లని, షెడూయూలుడి కుల్ల అయిన 
దివ్యూంగులకు మనోధైరాయూనినా కలపుంచ్.. జీవన భరోసా కలపుంచ్, నలుగురు దివ్యూంగులకు 
ఇలులా కటిటీంచాలని ఈ సందర్ంగా డాకటీర్ యుగంధర్ పొననా డ్మాండ్ చేశారు. 
పదానాలుగు రోజులోలాప్ సమసయూను పరిషకారించక పోతే మళీలా ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు 
కూరచింట్మని హెచచిరించారు. అద్విధంగా ఈ గ్రామంలో ఎసీసీలకు ఇంతవరకు 
ఇంటి పట్టీలు ఇవ్లేదని ఆవేదన వయూకతాం చేశారు. వ్రికి కూడా పట్టీలు మంజూరు 
చేయాలని డ్మాండ్ చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ చపిపునట్లా గుండె ధైరయూం జిమ్ కి వళితే 
వచేచిది కాదని.. ప్రజల సమసయూలను గురితాంచ్, ఆ సమసయూకు పరిష్కారం చూపితే వచేచిదని 
గురుతా చేశారు. కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు ప్రుషోతతాం, జిల్లా సంయుకతా కారయూదరి్శ 
వంకటేష్, రాఘవ, ప్రధాన కారయూదరు్శలు మోహన్, మధు, సతీష్, కారయూదరు్శలు వినోద్, 
రజిని, మహేష్ న్యకులు వినోద్, కిషోర్, హేమంత్, రాజు, జనసైనికులు, బాధితులు 
న్గరాజ్, విజయ్, కవిత, మీన్ పాల్్న్నారు.

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


బుధవారం, 15 జూన్ 2022

ఉమ్మడ్ కృష్ణాజిల్్ల లో క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్నా న్యూస్: ఉమముడ్ కృష్ణాజిల్లా: అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ అద్శాల మేరకు.. జిల్లా అధయూక్షులు 
బంద్రెడ్డి రామకృషణా సూచనల మేరకు ఉమముడ్ 
కృష్ణాజిల్లా, న్జివీడు టౌన్, రూరల్, ముస్న్రు 
మండల జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో న్జివీడు 
పటటీణము జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ 
మరియు క్రియాశీలక కారయూకరతాల ప్రమాద భీమా 
కిట్లా పంపిణీ కారయూక్రమం ఘనంగా నిర్హించడం 

జరిగంది. న్జివీడు టౌన్, మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు యర్ంశెటిటీ రాము, అబ్్రి రవి 
కిరణ్ ఆధ్రయూంలో సమావేశం నిర్హించారు. ఈ కారయూక్రమనికి ముఖయూ అతిధిగా విచేచిసిన 
కృష్ణాజిల్లా ఉపాధయూక్షులు బొలయశెటిటీ శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. కారయూకరతాలకు కషటీం వసేతా 
అండగా ఉండే పార్టీ జనసేన పార్టీ మాత్రమే అన్నారు. వైయసాసీర్సీపి ప్రభుత్ం అవలంబిస్తాననా 
ప్రజావయూతిరేక విధాన్లు మీద, అక్రమాల మీద పోరాటలు చేయాల అన్నారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
నియోజకవర్ం లో అతయూధికంగా 259 సభయూత్్లు చేసిన న్జివీడు నియోజకవర్ న్యకులు 
పాశం న్గబాబు తో పాట్ వ్లంటీరలాను సన్మునించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా సంయుకతా 
కారయూదరి్శ రెడ్డి మణి, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మార్దు శవరామకృషణా, జిల్లా కారయూక్రమ నిర్హణ 
కమిటీ సభుయూలు ఉమమహేశ్రావు, మండల ఉపాధయూక్షులు, తోమముండ్రు అశోక్, ఇంటూరి చంటి, 
నియోజకవర్ న్యకులు ముమములనేని స్న్ల్ కుమార్ బొబి్ల శ్రీకాంత్, ఏనుగుల చక్రి, ల్యర్ 
రామిశెటిటీ సతయూన్రాయణ, యాదల వంకట్, తోట బలరాం, రాంప్రసాద్, సాయి, జగదీష్, కోటి, 
శవ, మసాతాన్ వలీ, న్గుర్ భాష, సంతోష్, నియోజకవర్ వీర మహిళలు రామిశెటిటీ తేజసి్ని, 
ఉమ మహేశ్రి, లక్ష్మి మరియు మండల న్యకులు భార్ ఎతుతాన జనసేన పార్టీ కారయూకరతాలు 
పాల్్న్నారు.

దేవర్పిలి్ల ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి 
మలీ్లశ్్వర్వు భేటీ

*పవనననా ప్రజాబాట 65వరోజు

శతఘ్నా న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచచిరలా నియోజకవర్ం ఎచచిరలా మండలం 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి పిలుప్ మేరకు సోమవ్రం జనసేన పార్టీ న్యకులు 
సోసైటి బాయూంకు మాజీ చైరమున్ కరిమజిజీ మలీలాశా్రావు, జనసేన పార్టీ 
యంపీటిసి అభయూరిథి పోటూనారు లక్షుమున్యుడు మంగళవ్రం ఉదయం 
ద్వరాపలలా చరువులో పరయూటించ్.. చరువులో ఉననా ఉపాధి కూలీలను ప్రతి 
ఒకకారిన్ కలవడం జరిగంది.
జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ గురించ్ ప్రతి మహిళకు, యువతకు,పెదదులకు, 
తెలయజేసూతా.. పవనననా ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానినా ప్రంభించ్ 
65 రోజులు పూరితాచేస్కుని.. స్దీర్ంగా ప్రజలు దగ్రకు వళి్ళ పలు 
కుట్ంబాలను పలకరిసూతా.. ముందుకు సాగడం జరిగంది. ఈ 
సందర్ంగా ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజీ మలీలాశా్రావు మాట్లాడుతూ.. 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటీన రైతు భరోసా 
యాత్రలో బాగంగా 3000 మంది చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుట్ంబాలను 
నేరుగా పరామరి్శంచ్.. ఒకోకా కుట్ంబానికి లక్ష రూపాయలు విరాళం 
అందిస్తాననా.. గొపపు మనస్ననా న్యకుడని.. అల్ంటి న్యకుడ్ని 
కాపాడు కోవ్లసీన అవసరం ఉందని ఆయన తెలయజేశారు. అల్గే 
వివిధ విషయాలు గురించ్ వివరించ్ వ్ళలాకు అవగాహన కలపుంచారు. 
కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రి కావ్లని అన్నారు. అల్గే వృదుదులతో 
మాట్లాడుతూ.. సామానయూ ప్రజలకు న్యూయం జరగాలంటే.. పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు ముఖయూమంత్రి కావ్లని అన్నారు. అల్గేరాష్ట్రంలో జనసేన పార్టీ 
అధికారంలోకి వసేతా ప్రజలకు ఏమి చేస్తాంద్ వివరించడం జరిగంది.
ప్రభుత్ ఉద్యూగులకు సిపిఎస్ విధానం రదుదు, గృహిణ్లకు వంటగాయూస్ ఫ్రీ, 
తినడానికి పనికి రాని రేషన్ బియయూం బదులుగా 2500-3500 ఆకౌంట్ 
లో డబు్లు జమ, రైతులకు ఫంచనులా వ్రికి ల్భసాటి వయూవసాయం 
కోసం అనినా విధాల సహాయం, తెలలా రేషన్ కారుడి వ్లలాకి ఇస్క ఫ్రీ, 
నిరుద్యూగులకు సంవతసీరానికి 5 లక్షల ఉద్యూగాలు ప్రవేట్ రంగంలో 
మరియు పారిశ్రామిక వేతతాలుగా ఎదగాడానికి ఆరిథిక సాయం, ఎల్ కె జి 
నుండ్ పీజీ వరకు ఉచ్తంగా విదయూ, 11 సాటీండర్డి నుంచ్ ఉచ్చితంగా ల్యూప్ 
ట్యూప్ లు, ప్రతి కుట్ంబానికి పదిలక్షల ఆరోగయూ భీమా, మండాల్నికో 
30పడకల ఆస్పత్రి, 5గ్రామాలకి ఒక అంబులెన్సీ సదుపాయం, 
వనుకబడ్న కూల్ల వ్రికి కారోపురేషన్ ఏరాపుట్ చేసి వ్రి అభివృది్ధకి 
తోడాపుట్, కాప్లకి రిజరే్షనులా, అప్పులు లేని ఆంధ్రప్రద్శ్ గా మారచిడం 
ప్రజలు ఆలోచ్సేతా ఈ హామిలు చాలు అప్పులు లేకపోతే రాష్్రానికి ప్రజల 
దగ్ర నుండ్ ఇపపుటి ల్ అధిక పనునాలు వసూలు చయయూవలసిన పని 
ఉండదు.. ఆలోచ్ంచండ్ ఇంత కంటే ప్రజలకోసం గొపపుగా ఎవరు 
ఆలోచ్సాతారు. పవనననా ప్రజాబాట త్ము ప్రంభించ్న ప్రజలనుండ్ 
అపూర్ సపుందన లభిసోతాందన్నారు. గత ఎనినాకల సందర్ంగా ఒకకా 
ఛాన్సీ జగన్ కి ఇదాదుం అని ఓటేసిన వ్రెవరూ ఈసారి వైసిపికి ఓట్ 
వేసేందుకు సిద్ధంగా లేరన్నారు. మా పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రి 
గెలపించ్కోవ్లని ఈ సందర్ంగా ప్రజలు చపాపురు. ఈ కారయూక్రమంలో 
ద్వరాపిలలా గ్రామ ప్రజలు మహిళలు తదితరులు పాల్్న్నారు.
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