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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

మీ కేశ సంపదను ప్రజలే ఖాళీ చేస్తారు జాగ్రతతా!
•రాష్ట్రంలో త్వరలో శ్రీల్రంక పరిస్థితి ఉత్పన్్రం
•రాష్ట్రంలో సమస్యలు లేక్రంటే ర్రండో విడతలోనూ ఇన్్ సమస్యలు ఎలా వస్తాయి?
• వైసీపీ ప్రభుత్్వన్కి బాధ్యత నేరి్పస్తా్రం
•కోనసీమలో శ్రంతి కోస్రం మొదట మాట్లాడ్రంది మేమే
•మ్రంత్రి శ్రీ విశ్వరూప్ కట్రంబాన్్ ముఖ్యమ్రంత్రి కనీస్రం పరామరి్శ్రంచారా?
•ఆయన ఇ్రంటిపై దాడన్ ఖ్రండ్రంచలేదు
•ఆ్రంధ్రుల కల భావన కొతతా ప్రంతలు తొకకుత్రంది
•కలిస్ పోరాడకపోతే ఈ దాష్టికాలక అ్రంతు ఉ్రండదు
•విజయవాడలో ర్రండో విడత జనవాణి - జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రం ముగ్రంప
•ముగ్రంప స్రందర్్రంగా విలేకరుల సమావేశ్రంలో మాట్లాడన జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్్ నూ్యస్:  ‘కేశ స్రంపద చాలా విలువై్రంది. దాన్్ ప్రతిస్రి పీకోకుక్రండ. రాష్ట 
అభివృదిధి గురి్రంచి, ప్రజల సమస్యల గురి్రంచి ప్రజా వేదికలోలా మాట్లాడాలి్స్రందిపోయి, 
ప్రతిస్రి మీరు మీ కేశలక పన్ చెబితే ప్రజలే త్వరలో అవి పూరితా స్థియిలో పీకే 
పన్లో ఉ్రంట్ర’న్ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వైసీపీ నాయకత్్వన్్ 
ఉద్దేశ్రంచి వా్యఖ్్యన్్రంచారు. ‘ప్రముఖ హ్రందీ కవి రా్రంధారీ స్్రంగ్ దినకర్ చెప్్పన 
‘స్్రంహాసన్రం ఖ్ళీ చేయ్రండ.. ప్రజలు వస్తానా్రు’ అనే మాటలను లోక్ నాయక్ శ్రీ 
జయప్రకాష్ నారాయణ ఎమరజెనీ్స కాల్రంలో పాట్్లో ఉట్రంకి్రంచారు.. వాటిన్ ఇప్పడు ఓస్రి మన్రం గురుతా చేస్కోవాల’నా్రు. త్వరలోనే మన రాష్ట్రంలో ఆ పరిస్థితులు 
రాబోతునా్యన్, వైసీపీ నాయకల దాష్టికాలు, దౌరజెనా్యలు చూస్ ప్రజలే వారిన్ స్్రంహాసన్రం ది్రంచే సమయ్రం దగ్గరవుత్రందన్ చెపా్పరు. విజయవాడలోన్ శ్రీ మాకినేన్ 
బసవ పన్య్య ఆడటోరియ్రంలో జనసేన పారీటి ఆధ్వర్య్రంలో జనవాణి - జనసేన భరోస్ ర్రండో విడత కార్యక్రమ్రం ముగ్రంప స్రందర్్రంగా విలేకరులత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు మాట్లాడారు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లాడుతూ “శ్రీ మాకినేన్ బసవపన్య్య గారి పేరు మీద ఉన్ భవన్రంలో కార్యక్రమ్రం న్ర్వహ్రంచడ్రం 
స్రంతష్రంగా ఉ్రంది. రాజ్యసభ సభు్యడగా ఆయన చేస్న సేవలు గొప్పవి. పేదల పక్షపాతి. మాకినేన్ బసవపన్య్య వ్రంటి వారు ఆస్తాలు అమ్మి ప్రజలక సేవ చేశరు. 
ఇప్పటి  వైస్ప్ నేతలాలా వారు దోచుకోలేదు.. దాచుకోలేదు. ప్రస్తాత్రం రాష్ట్రంలో పరిస్థితి- గొ్రంతెతితాతే కేస్... ప్రశ్సేతా ఎఫ్ఐఆర్.. పోరాడతే దాడులు అన్టలా తయారయి్రంది. 
తమక వ్యతిరేక్రంగా పన్చేస్తాన్ ప్రతిపక్ష పారీటి వాళ్లా కాదు.. స్రంత పారీటి వాళ్ళను సైత్రం వైసీపీ నేతలు వదలడ్రం లేదు. బాధ్యతలు మరిచిపోయిన వైసీపీ ప్రభుత్్వన్కి బాధ్యత 
నేరి్పస్తా్రం. ఈ ప్రభుత్్వన్కి తగన విలువలు నేరి్పస్తా్రం.
•మీ పాలన అ్రంత బాగు్రంటే ఇన్్ అరీజెలు ఎ్రందుకొచిచినటలా?
గ్రండాయిజ్రం, రౌడీయిజ్రం, దోప్డీలక కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారిన ఆ్రంధ్రప్రద్శ్ ను కచిచిత్రంగా రక్్రంచే్రందుక బాధ్యత తీస్క్రంట్్రం. రాష్ట్రంలో హ్రంస చాలా కామన్ 
అయిపోయి్రంది. ఈ ప్్రంత్రం ఆ ప్్రంత్రం అన్ కాదు ప్రతి చోటలా వైసీపీ నాయకలు ప్రజలపై గ్రండాయిజ్రం చేస్తానా్రు. సమాజ్రంలో అరాచకాలు చేసేవారు 25 మ్రంది ఉ్రంటే 
వారిన్ చూస్ భయపడేవారు వేలలోలా ఉ్రంట్రు. అలా భయపడే వారిలో ధైర్య్రం న్్రంపడాన్కి నేను ము్రందుక వచాచిను. ఈ ప్రయాణ్రంలో నేను పూరితాగా దహ్రంచుకపోవడాన్కి 
స్దధి్రంగా ఉనా్ను. కానీ ఆ ప్రయత్్రంలో ప్రతి ఒకకురి గు్రండెలోలా బలమైన ధైర్య్రం మాత్్రం న్్రంపత్ను. ఇప్పడు నా వదదేక వచిచిన సమస్యలనీ్ ప్రభుత్వ్రం నెరవేరాచిలి్సనవే. 
వారు దాన్కి చొరవ తీస్కోకపోవడ్రంతనే ప్రజలు ఎవరికి చెప్పకోవాలో తెలియక ఇకకుడక వచాచిరు. మీ ప్రభుత్వ్రం అ్రంత బాగు్రంటే వరుసగా ర్రండో ఆదివార్రం కూడా 
400 పైగా ప్టిషనులా మా వదదేక ఎ్రందుక వస్తాయి?
•వాల్రంటీర్ వ్యవసథిను వైసీపీ వాళ్్ళ మాఫియాలా మారేచి ప్రమాద్రం
వాల్రంటీర్ వ్యవసథిను, సచివాలయ వ్యవసథిను వైసీపీకి వ్రంతపడే ఒక మాఫియా వ్యవసథి తరహాలో తయారు చేయాలన్ చూస్తానా్రు. ఆ ప్రమాద్రం ప్రంచి ఉ్రంది. ప్రంచాయితీలక 
న్ధులు రాక్రండా చేస్ గా్రంధీజీ చెప్్పన గ్రామ స్వరాజ్య్రం ఆశయాన్్ పూరితాగా చ్రంపేశరు. ప్రభుత్్వన్కి వ్యతిరేక్రంగా సోషల్ మీడయాలో పోస్టిలు పెటిటినా, అభివృదిధి మీద 
ప్రశ్్రంచినా, సమాచార హకకు చటటి్రం ఉపయోగ్రంచినా బెదిరి్రంపలక పాల్పడుతునా్రు. ఎ్రందుక మీకీ అభద్రత భావన.. ఎ్రందుక మీక ఈ అహ్రంకార్రం.? దివా్య్రంగుడు 
అయిన మణిక్రంఠ అనే యువకడు కేవల్రం నా ఫోటోను సోషల్ మీడయాలో పెటటిక్రంటే ప్్రంఛను ఆపేయడ్రం ఎ్రంతవరక సమ్రంజసమో ఆలోచి్రంచ్రండ.
•మమమిలి్ కౌరవులత పోలచిడ్రం ఎ్రందుక?
మాక అధికార్రం లేదు. మాక లక్ష కోటలా స్రంపద లేదు. కోకొలలాలుగా కేస్లు లేవు. స్మ్రంట్ ఫ్్యకటిరీలు లేవు. ఒకకుస్రి కూడా గెలిచి చటటి సభలోలా అడుగుపెటటిలేదు. 
మరి ఎ్రందుక మీరు మమమిలి్ కౌరవులత పోలుస్తారు.? కౌరవులే అధికార్రంలో ఉ్రండ అధికార్రంలో లేన్ పా్రండవులత పోరాడారు. దౌరజెనా్యలు దోప్డీలు చేసేది మీరు. 
ప్రజలి్ వేధి్రంచేది, హ్రంస్్రంచేది మీరు. కౌరవుల లక్షణాలు ఉన్ మీరు మమమిలి్ అనడ్రం ఏమ్టి? జనసేన పారీటిన్ అస్రంబ్లా గేట కూడా త్కన్వ్వమన్ బి్రంకాలు పలకొదుదే. 
వైసీపేవాళ్లా ఏమైనా దిగవచాచిరా? ఇది మారిన కాల్రం. జనసేన కోస్రం ఎదురు చూస్తాన్ కాల్రం. మీరు ఎవరూ మమమిలి్ ఆపలేరు.
•దివా్య్రంగులు పెన్షన్ అడగతే హేళన చేస్తారా?
దివా్య్రంగులు ప్్రంఛను అడగతే వారిన్ అవహేళన చేస్తానా్రు. కావాలన్ నాటకాలు ఆడుతునా్ర్రంటూ వాల్రంటీరులా అవమాన్స్తానా్రు. కారిమికలక బ్మా అ్రందడ్రం లేదన్ 
ఎకకువ ఫిరా్యదులు వచాచియి. ప్రభుత్వ బ్మా స్రంసథిక ప్రత్యక్ష్రంగా ప్రీమ్య్రం కట్టిలి్స్రంది పోయి మధ్యలో ఒక ప్రైవేట దళ్రీ స్రంసథిను ఏరా్పట చేస్, ఆ సముమిను ఏ్రం 
చేస్తానా్రో కూడా అరథి్రం కావడ్రం లేదు. 2015-19 కాల్రంలో 25 లక్షల లబిధిదారులక రూ.3 వేల కోటలా బ్మా పరిహార్రం అ్రంది్రంది. 2019-22 స్రంవత్సరాల కాల్రంలో 
కేవల్రం రూ.65 కోటలా మాత్మే అ్రందినటలా తెలుసోతా్రంది. ఎ్రందుకో కావాలన్ పథకాన్్ న్రీ్వర్య్రం చేస్తానా్రు. లబిధిదారులక కట్రంబ యజమాన్ చన్పోతే కనీస స్్రంత్వన 
కలిగ్రంచడ్రం లేదు. ఒక రాజకీయ పారీటిగా మేమే కార్యకరతాలక రూ.5 లక్షల వ్యకితాగత ప్రమాద బ్మా చేయిసేతా ప్రభుత్వ్రం ఎ్రందుక ప్రజలను ఆదుకోలేకపోత్రంది?
•అన్్ శఖల మ్రంత్రి శ్రీ సజజెల మాట్లాడాలి
భవన న్రామిణ కారిమికల స్రంక్షేమ న్ధి పరిస్థితి అలాగే ఉ్రంది. స్రంక్షేమ న్ధిలో రూ. 918 కోటలా ఉ్రంటే, దాన్న్ వారికి ఖరుచి పెటటిడ్రంలో మాత్్రం ప్రభుత్్వన్కి మనస్ 
రావడ్రం లేదు. గత ప్రభుత్వ హయా్రంలో ఇస్క రూ.6 వేలు ఉ్రంటే, ఈ ప్రభుత్వ్రం వచాచిక అది 6 రటలా పెరిగ్రంది. భవన న్రామిణ కారిమికల ఉపాధి పోయి్రంది. మూడేళ్లాగా 
ప్రభుత్వ్రం తరఫున మేడే న్ర్వహ్రంచడ్రం లేదు. కారిమిక శఖ మ్రంత్రి ఏ విషయ్రం మాట్లాడరు. అన్్ శఖలక ఒకరే మ్రంత్రి సజజెల గారే. ఆయన దీన్న్ అసలు పటిటి్రంచుకోరు. 
ఎయిడెడ్ పాఠశలలక సహాయ్రం చేయాలి్స్రంది పోయి, వాటిన్ పూరితాగా న్రీ్వర్య్రం చేయాలన్ చూస్తానా్రు. తెల్రంగాణ ముఖ్యమ్రంత్రి త ఏపీ ముఖ్యమ్రంత్రికి మ్రంచి సే్హ్రం 
ఉ్రంది. అలయి బలయి చేస్క్రంట్రు. ఆ్రంధ్రప్రద్శ్ విభజన తరా్వత తెల్రంగాణలో ఉతతారా్రంధ్రక చె్రందిన 16 కలాలను బ్సీ జాబిత్ ను్రంచి తొలగ్రంచారు. దీన్ మీద 
తెల్రంగాణ ముఖ్యమ్రంత్రిత మాట్లాడే ధైర్య్రం కూడా లేదు. అలాగే ఏపీలో బేడ బుడగ జ్రంగాల కల్రం గురితా్రంప రదుదే చేశరు. కాలుష్య్రం మీద, న్రా్వస్తుల సమస్యల మీద, 
గరి్ణీ స్త్రీలు అ్రంగనా్వడకి వచిచి భోజనాలు చేయడ్రం పైనా, చేనేత కారిమికలక కర్రంట్ బిలులాలు ఎకకువ వచాచియన్ స్రంక్షేమ్రం తొలగ్రంచడ్రం 
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కేంద్రాన్ని చూస్తా అధికార పార్టీ నేతలకు గుర్తాచేచేది స్షటీంగమే
*విశఖ ఉకకు సమస్యపై కచిఛిత్రంగా మాట్లాడత్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్్ నూ్యస్: అధికార పారీటి నాయకలు విశఖ సీటిల్ పాలా్రంట్ ప్రైవేటీకరణ 
ఆపేస్తా్రం.. కే్రంద్ర్రం మీద ఒతితాడ తెస్తా్రం.. ప్రతే్యక హోదా స్ధిస్తా్రం లా్రంటి 
మాటలు చెబుత్రు. ఈ మాటలు చెప్పడాన్కి బాగానే ఉ్రంట్యి. కానీ 
న్జ్రంగా ఆ స్థియి వ్యకతాలి్ చూడగానే వైసీపీ నాయకలక స్షటి్రంగ్రం 
ఒకకుటే గురుతాక వస్తా్రంది. విశఖ సీటిల్ పాలా్రంట్ దివా్య్రంగ ఉదో్యగుల సమస్యలు 
జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రం దృష్టికి వచిచిన స్రందర్్రంగా శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లాడారు. విశఖ సీటిల్ పాలా్రంట్ ప్రైవేటీకరణ సమస్య 
ప్రతే్యక భావోద్్వగాలత కూడుకన్ అ్రంశ్రం మాత్మే కాదన్, చాలా మ్రంది 
జీవిత్లత ముడపడ ఉన్ అ్రంశమన్ అనా్రు. కచిచిత్రంగా ఈ సమస్య 
మీద మాట్లాడత్నన్ హామీ ఇచాచిరు.
బెదిరి్రంపలు వైసీపీ నైజ్రం
*దివా్య్రంగులను న్రలాక్షష్్రం చేయడ్రం తగదు
బెదిరి్రంచడ్రం వైసీపీ నైజ్రం అన్.. దాన్కి చినా్ పెదాదే తేడా ఏమీ ఉ్రండదన్ 
జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అనా్రు. ప్రతే్యక 
పరిస్థితులోలా ఉన్ దివా్య్రంగులను న్రలాక్షష్్రం చేయవదదేన్, వారి సమస్యలక 
బాధ్యతగా పరిషకుర్రం చూపాలన్ సూచి్రంచారు. శ్రీ కోకి రాజశేఖరరడడి 

అనే దివా్య్రంగుడు తనక రేషన్ కారుడి న్లిప్వేస్న విషయాన్్ జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రంలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టికి తీస్క వచాచిరు. వైసీపీ వసేతా దివా్య్రంగులక 
నా్యయ్రం జరుగుతు్రందన్ భావి్రంచి తన ఓటత పాట 300 మ్రందిత ఓట వేయి్రంచి చేస్న పాపాన్కి ఫలిత్రం అనుభవిస్తానా్నన్ వాపోయారు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
మాట్లాడుతూ.. దివా్య్రంగుల కోస్రం జనసేన పారీటి పాలసీ రూపకల్పన సమయ్రంలో శ్రీ కోకి రాజశేఖర్ రడడి సలహాలు, సూచనలు సీ్వకరిస్తామన్ తెలిపారు. 300 మ్రందిత వైసీపీకి ఓట 
వేయిసేతా.. అలా్రంటి వ్యకితాకి రేషన్ కారుడి తీస్వేయడ్రం.. సమస్య పద్ పద్ విన్వి్రంచుకనా్ స్ప్రంది్రంచకపోవడ్రం అనా్యయమనా్రు.

పైన అనేక ఫిరా్యదులు వచాచియి. టిడోకు ఇళ్లా ఇవ్వడాన్కి ఈ ప్రభుత్వ్రం ఎ్రందుక ము్రందుక రావడ్రం లేదో కూడా తెలియన్ పరిస్థితి ఉ్రంది. ఫీజు రియి్రంబర్స్మ్రంట్, రోడలా 
సమస్య, సమిశనాల ఆక్రమణలు, త్గునీటి సౌకర్య్రం, ఇళ్లా ఇలా అన్్ సమస్యలు మా దృష్టికి వచాచియి. వాటిన్ ఆయా శఖలక వ్రంటనే ప్రంప్్రంచి పరిషకుర్రం అయ్్యలా 
కృష్ చేస్తా్రం.
•శ్రీ వ్రంగవీటి ర్రంగా పేదల మన్ష్
పేదల గు్రండెలోలా కలకాల్రం న్లిచిపోవాల్రంటే ఒక కల్రం ను్రంచో మత్రం ను్రంచో రావాలి్సన పన్ లేదు. మనసూఫూరితాగా వారికి సహాయ్రం చేయాలి. శ్రీ వ్రంగవీటి మోహన్ ర్రంగా 
గారి పేరు ఇప్పటికీ మారు మోగుత్రంది అ్రంటే ఆయన పేదలక చేస్న సహాయ్రం గొప్పది. ప్రతిక్షణ్రం పేదల కోస్రం ఆయన తప్్రంచిన తీరు వారి గు్రండెలోలా ఉ్రండపోయి్రంది. 
అ్రందుకే ఆయన కలానీ్,మత్నీ్ దాటి సహాయపడడ్రం అ్రందరికీ గురుతా్రండపోయి్రంది.
•బాబాస్హెబ్ అ్రంబేదకుర్ పేరును గౌరవ్రంగా స్్వగతిస్తా్రం
కోనసీమ జిలాలాక రాజా్య్రంగ న్రామిత, ప్రప్రంచ మేధావి డాకటిర్ బాబాస్హెబ్ అ్రంబేదకుర్ పేరును పెటటిడాన్్ జనసేన పారీటి గౌరవపూర్వక్రంగా, మనసూ్పరితాగా స్్వగతిసోతా్రంది. 
దీన్న్ మేము మొదటే ప్రకటి్రంచా్రం. కావాలన్ గొడవలు సృష్టి్రంచి, అశ్రంతి నెలకొలి్ప రాజకీయ లబిధి ప్రందాలన్ వైసీపీ భావి్రంచి్రంది. దాన్న్ ఇతరుల మీద నెట్టిలన్ 
విశ్వ ప్రయత్్రం చేస్్రంది. ఆయన కా్యబినెటోలా ఉన్ ఎసీ్స మ్రంత్రి శ్రీ ప్న్పే విశ్వరూప్ గారి ఇలులా దహనమైతే కనీస్రం ఈ ముఖ్యమ్రంత్రి ఖ్రండన ప్రకటన చేయలేదు. వారి 
కట్రంబాన్్ పరామరి్శ్రంచి, ధైర్య్రం చెప్్పన దాఖలాలు లేవు. ఇలా్రంటి వారా దళితుల స్రంక్షేమ్రం గురి్రంచి మాట్లాడేది? అ్రంబేదకుర్ విద్శీ విదా్య విధానాన్్ తీసేశరు. ఈ 
రోజు ఓ ఎసీ్స యువకడు తనక ల్రండన్ యూన్వరి్సటీలో సీట వచిచి్రందన్ అయితే అ్రంబేదకుర్ విద్శీ విదా్య విధాన్రం పథక్రం లేకపోవడ్రంత తనక స్య్రం అ్రందడ్రం 
లేదన్ చెప్్ప ఆవేదన వ్యకతా్రం చేశడు. ఎసీ్సలక స్రంబ్రంధి్రంచి 27 పథకాలను న్లిప్వేశరు. వారికి రూ.15 వేలు డబుబులు ఇవ్వడ్రం కాదు.. వారు పదిమ్రందికి రూ. 15 
వేలు వేతన్రం ఇచేచి స్థియికి తీస్కరావాలి. జాతి నాయకలైన శ్రీ పటిటి శ్రీరాములు, నేత్జీ స్భాష్ చ్రంద్రబోస్ డాకటిర్ బి.ఆర్ అ్రంబేదకుర్ లా్రంటి వారిన్ ఒక కలాన్కి 
ఆపాది్రంచలే్రం. వారు జాతి ముదుదేబిడడిలు. ఏ పథకాన్కైనా, ఏ ప్్రంత్న్కి అయినా డాకటిర్ బి.ఆర్ అ్రంబేదకుర్ గారి పేరు పెడతే మొదట ఆన్రంది్రంచే వ్యకితాన్ నేనే. అలాగే 
మాదిగ సోదరులక అ్రండగా ఉ్రండే లిడాకుప్ ను ఈ ప్రభుత్వ్రం న్రీ్వర్య్రం చేస్్రంది. వారికి లిడ్ కా్యప్ దా్వరా ఎలా్రంటి ప్రోత్్సహ్రం అ్రందక్రండా చేసోతా్రంది. ఇది ఈ ప్రభుత్వ 
తీరుక న్దర్శన్రం.
•కల భావన తప్ప ఏమీ లేదు
ఉమమిడ ఆ్రంధ్రప్రద్శ్ గా ఉన్ సమయ్రంలో దశబదే్రంన్ర పాట ఆ్రంధ్రులను దోప్డీదారులు అ్రంటూ రకరకాలుగా తిట్టిరు. వారికి బలమైన ప్్రంతీయ భావన అకకుడ 
బాగా పన్చేస్్రంది. ఆ్రంధ్రాలో అసలు మే్రం ఆ్రంధ్రుల్రం అన్ భావన లేదు. ఇకకుడ కల భావన తప్ప, ఆ్రంధ్ర భావన పూరితాగా లేదు. పోనీ కల భావన అయినా పూరితాస్థియిలో 
పాటిస్తానా్రా అ్రంటే అదీ లేదు. స్రంత కల్రంలోన్ వారిన్ తిటటిక్రంటూ, తమ ప్రభువుల ప్పక్రం కోస్రం ప్రయతి్స్తానా్రు. అద్ గొప్ప విషయ్రంగా భావిస్తానా్రు. ఏ 
కల్రం నాయకలను వారిత తిటిటి్రంచడ్రం గొప్ప విషయ్రంగా మారిపోయి్రంది. వైసీపీ నాయకల దాష్టికాలను తటటికోవడాన్కి స్దధి్రంగా ఉనా్ను. ఏ పారీటి అధికార్రంలో ఉనా్ 
రాజకీయ స్థిరత్వ్రం ఉ్రంటే పాలనాస్థిరత్వ్రం వస్తా్రంది. పాలన స్థిరత్వ్రం ఒకకుస్రి వసేతా ప్రజలే ప్రభువులుగా మారుత్రు. అద్ ప్రజాస్్వమ్య సూఫూరితా. వారు చెప్్ప్రంద్ వేద్రం 
కావాలి. తిరగబడే మై్రండ్ సట్ లేకపోతే ఈ దోప్డీ దౌరజెన్యకా్రండ ఇలాగే స్గుతు్రంది. పవన్ కళ్్యణ్ ఒకకుడే తెగసేతా సరిపోదు. ప్రతి విషయాన్కి ప్రతి కార్యక్రమాన్కి పవన్ 
కళ్్యణ్ రాలేడు. మీలో నాయకలు, నాయకరాళ్లా పట్టిలి. కామన్ మ్న్మ్రం ప్రోగ్రా్రం కి్రంద ప్రభుత్వ పాలనను ఎలా ఎదిరి్రంచాలి అనే బాధ్యతను అ్రంత్ తీస్కో్రండ. 
ఎలాగైనా ఆ్రంధ్రప్రద్న్ పూరితాస్థియిలో అభివృదిధిలో న్లపాలి అన్ద్ నా అ్రంతిమ లక్షష్్రం. పోరాట్రంలో కాసతా పోగొటటికనే విషయ్రంలోనూ మానస్క్రంగా స్దధి్రం అవ్వ్రండ. 
నేను కూడా నా స్న్మాలతనే బతుకతునా్ను. నాక బోలెడు వేధి్రంపలు, వ్యకితాగత నషటిలు జరిగాయి. వాటిన్ తటటికనే శకితా స్రంతరి్రంచుకొన్ పోరాడ్రండ. మగ, ఆడ అనే 
తేడా లేదు. ఒక కొతతా మారు్ప కోస్రం, మన జీవిత్లను ఏడప్స్తాన్ ఈ పాలకలను తరిమ్కొటేటి్రందుక కటటిగా పోరాడుదా్రం” అన్ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్లుపన్చాచిరు.
•వైసీపీ నాయకల అరాచకాలపై అరీజెలు వస్తానా్యి: శ్రీ నాద్రండలా మనోహర్
జనసేన పారీటి రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ ఛైరమిన్ శ్రీ నాద్రండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ... “ర్రండో విడత జనవాణి కార్యక్రమాన్కి విశేష స్ప్రందన వచిచి్రంది. 
మొదటి విడతలో బాధితుల ను్రంచి 427 అరీజెలు సీ్వకరిసేతా... ర్రండో విడతలో 539 అరీజెలు వచాచియి. వీటిన్ మా పారీటి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఉదయ్రం ను్రంచి 
సీ్వకరి్రంచారు. రోడులా, భవనాల శఖ క స్రంభ్రంది్రంచి 52, గృహ న్రామిణ శఖ క స్రంభ్రంది్రంచి 41, వ్యవస్య, ప్రంచాయతీరాజ్ శఖ క స్రంభ్రంది్రంచి 40, ఆరోగ్య 
శఖ క స్రంభ్రంది్రంచి 40, రవనూ్య శఖ క స్రంభ్రంది్రంచి 32, విదా్యశఖ క స్రంభ్రంది్రంచి 26 అరీజెలు వచాచియి. సీ్వకరి్రంచిన అరీజెల పరిషకుర ప్రక్రియ రేపటి ను్రంచి పారీటి 
కారా్యలయ్రంలో మొదలవుతు్రంది. అలాగే క్షేత్స్థియిలో వైసీపీ నాయకల అరాచకాలు, స్మాను్యలను పెడుతున్ ఇబబు్రందులపై చాలా మ్రంది ప్టీషనులా ఇచాచిర”నా్రు. 
రిటైర్డి ఐఏఎస్ అధికారి, జనసేన నేత శ్రీ డ.వరప్రస్ద్ ఈ సమావేశ్రంలో పాల్్గనా్రు.
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పేదోడికి భరోస్ కల్పిస్తాం
* సమస్యలు వేగ్రంగా పరిషకురి్రంచే్రందుక చర్యలు చేపట్టి్రం
* 17 వ తేదీన భీమవర్రంలో జనవాణి
* విజయవాడలో ర్రండో విడత జనవాణి - జనసేన భరోస్ ప్ర్రంభ 
కార్యక్రమ్రంలో శ్రీ నాద్రండలా మనోహర్
శతఘ్్ నూ్యస్: శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి తమ బాధ చెప్పక్రంటే తీరుతు్రంది అనే 
భరోస్ స్ధారణ ప్రజలక ఉ్రందన్, దీన్న్ కచిచిత్రంగా న్లబెటటికనేలా పారీటి 
శ్రేణులు పన్ చేస్తాయన్ జనసేన పారీటి రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ ఛైరమిన్ శ్రీ 
నాద్రండలా మనోహర్ గారు అనా్రు. గత వార్రం వచిచిన అన్్ ఫిరా్యదులు ఆయా 
శఖలక ప్రంప్, అవి పరిషకుర్రం అయ్్యలా ఇప్పటికే పన్ మొదలు పెట్టిమన్ 
చెపా్పరు. ఈ కార్యక్రమ్రం దా్వరా సమస్యలోలా ఉన్ వాడలో పోరాడాలనే ధైర్య్రం, 
భరోస్ న్్రంపామనా్రు. ర్రండో విడత జనవాణి - జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రం 
విజయవాడ లోన్ మాకినేన్ బసవ పన్య్య ఆడటోరియ్రంలో ఆదివార్రం 
మొదలయి్రంది. కార్యక్రమ ప్ర్రంభ్రం స్రందరబు్రంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “గత వార్రం స్మారు 150 ఫిరా్యదులు మ్గలిపోయాయి. వాటిత పాట ఈ ఆదివార్రం ఉదయ్రం 
ను్రంచే భారీగా బాధితులు తమ సమస్యలు చెప్పకనే్రందుక వచాచిరు. పేరులా నమోదు చేస్కనా్రు. ఇప్పటికే గత వార్రం వచిచిన సమస్యలపై ఆయా శఖలక ఉతతారాలు రాస్, సమస్యలు 
పరిషకుర్రం అయ్్యలా చర్యలు తీస్కనా్్రం. దీన్కి స్రంబ్రంధి్రంచిన అకా్లెడజెమ్రంటలాను బుధవార్రం అ్రందిస్తా్రం. వాటిన్ బాధితులక వాట్్సప్ దా్వరా ప్రంపత్్రం. గత వార్రం 213 అరీజెలు 
విజయవాడ నగర్రం ను్రంచి వచాచియి. మ్గలిన ప్్రంత్ల ను్రంచి సైత్రం వచిచిన ఫిరా్యదులను ఆయా జిలాలాలోలాన్ శఖల అధికారులక ప్రంప్్రంచా్రం. అవి పూరితాస్థియిలో పరిషకురి్రంచేలా 
గటిటి కృష్ జరుగుతు్రంది. గత వార్రం కొన్్ సమస్యలు సహాయ్రం అరిధిసూతా వచాచియి. ప్రభుత్వ్రం ఏ మాత్్రం పటిటి్రంచుకోక్రండా, కనీస్రం సీఎ్రం సహాయ న్ధి సముమిలు సైత్రం రాక్రండా తిరిగ 
తిరిగ విస్గపోయిన వారు వచాచిరు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తనకన్ పరిమ్త వనరులోలా సహాయ్రం కోస్రం వచిచిన కొ్రందరికి అయినా చేతనైన సహాయ్రం చేయాలన్ తలచారు. జనవాణి 
అన్రంతర్రం ఈ కార్యక్రమ్రం ఉ్రంట్రంది.
*17న భీమవర్రంలో జనవాణి - జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రం
ఉభయ గోదావరి జిలాలాలోలా జనవాణి కార్యక్రమ్రం న్ర్వహణలో భాగ్రంగా వచేచి 17 వ తేదీ ఆదివార్రం భీమవర్రంలో ప్రజా ఫిరా్యదుల సేకరణ కార్యక్రమ్రం ఉ్రంట్రంది. దీన్న్ ఉమమిడ ఉభయ 
గోదావరి జిలాలాల ప్రజలు విన్యోగ్రంచుకోవాలి. సమస్యలు ఎప్పటికప్పడు పరిషకుర్రం అయ్్యలా ప్రతే్యక య్రంత్్రంగ్రం గటిటిగా కృష్ చేస్తా్రందన్ శ్రీ నాద్రండలా మనోహర్ హామీ ఇచాచిరు.

అధినాయకుడు ఏం చేస్తా కింది స్థాయి వ్యకుతాలు అదే చేస్తారు
• నాయకడ త్లూక లక్షణాలు ప్రతి గ్రామాన్కి పాకితే కషటి్రం
• దౌరజెనా్యలు శృతి మ్్రంచితే తీవ్రవాద ఉద్యమాలు వస్తాయి
• శ్రీల్రంక మాదిరి పరిస్థితులు ఉత్పన్మవుత్యి
• వైసీపీ వసేతా కొ్రండలు మ్్రంగేస్తారన్ విశఖలో చెపా్ప
• ఓ న్రామితన్ అన్య్య గారికి మీ సూటిడయో నచిచి్రంది ఇచేచియమ్రంటనా్రు
• జనవాణి కార్యక్రమ్రం ప్ర్రంభి్రంచడాన్కి కూడా ఇలా్రంటి పరిస్థితులే కారణ్రం
• వైసీపీ నాయకలు కరక్రంబాడ కబాజె సమస్య పరిషకురి్రంచాలి
• వృదాధిప్య్రంలో ఉన్ తలిలాన్ ఇ్రంటి ను్రంచి గె్రంటేసేతా తెలియటేలాదా?
• ముఖ్యమ్రంత్రి ఇ్రందుకేనా తలలు న్మ్రి ముదుదేలు పెటిటి్రంది
• ఇలా్రంటివి మానక్రంటే ప్రజాగ్రహాన్్ ఎదురోకుక తప్పదు
• జనవాణి కార్యక్రమ్రంలో జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్్ నూ్యస్: యథా రాజా.. తథా ప్రజా.. నాయకడు ఏ్రం చేస్తాడో కి్రంది స్థియి 
వ్యకతాలు కూడా అద్ చేస్తారు.. వైసీపీ నాయకలు అ్రంతక మ్్రంచి చేస్తానా్రన్ 
జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వా్యఖ్్యన్్రంచారు. అధికార్రం 
ఉ్రంది కదా అన్ మదమకికు దౌరజెనా్యలక పాల్పడతే తీవ్రవాద ఉద్యమాలే 
వస్తాయనా్రు. శ్రీల్రంక మాదిరి ద్శధినేతను తరిమ్వేసే పరిస్థితులు ఇలా్రంటి 
పరిణామాల వలేలా వస్తాయనా్రు. జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రంలో 
భాగ్రంగా చితూతారు జిలాలా, రేణిగు్రంట మ్రండల్రం, కరక్రంబాడ గ్రామాన్కి చె్రందిన ఎస్. అరుణ అనే మహళ స్థిన్క వైసీపీ ఎ్రంపీటీసీ 20 ఏళ్లాగా న్వాస్రం ఉ్రంటన్ తన ఇ్రంటిన్ కబాజె చేస్, 
దౌరజెనా్యన్కి పాల్పడన విషయాన్్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టికి తీస్కవచాచిరు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లాడుతూ..
• నాయకడు ఏ్రం చేసేతా.. కి్రందున్వారు అద్ చేస్తారు
2004లో అప్పటి ప్రభుత్వ్రం సథిల్రం ఇసేతా.. తరా్వత వచిచిన ప్రభుత్వ్రం ఇలులా కటటికోవడాన్కి లోను ఇచిచి్రంది. దీన్్ ము్రందుక తీస్కవళ్లా ప్రక్రియలో వీరి పకకునే ఉన్ వైసీపీ ఎ్రంపీటీసీ మాక 
ఆ సథిల్రం కావాల్రంటూ దౌరజెనా్యన్కి పాల్పడ ఆడవారు అన్ కూడా చూడక్రండా ఊహ్రంచలేన్రంతగా తిటిటి బెదిరి్రంచారు. ఎవరికి చెప్పక్రంట్రో చెప్పకో పమమినా్రు. కోరుటిక వళిలానా.. 
ఎమామిరో్వ కారా్యలయాన్కి వళిలానా ఫలిత్రం లేదు. వారు కూడా బాధితులి్ తప్పదోవ పటిటి్రంచారు. 20 ఏళ్లాగా న్వాస్రం ఉ్రంటన్ వారిన్ బయటికి తసేశరు. పేదలక ఇలా జరుగుతు్రంటే 
డబుబున్ వాళ్లా కూడా ఆలోచి్రంచాలి. వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం గురి్రంచి ఎన్్కల ము్రంద్ నేను చెపా్పను. నాయకడు ఏ్రం చేసేతా కి్రందున్ వారు అద్ చేస్తారు. వైసీపీ నాయకలు అ్రంతక మ్్రంచి 
చేస్తానా్రు. ర్రండున్ర దశబాదేల పాట ఇలా్రంటి ఎనో్ అ్రంశలు నను్ కదిలి్రంచాయి. సీపీఎఫ్, జనసేన పారీటి పెటటిడాన్కి కూడా కారణ్రం అద్. బలమునో్డు.. బలిస్నో్డు వచిచి ఉన్ 
ఇలులా లాగేస్క్రంటే మన్రం ఎకకుడకి వళ్తా్రం. ప్రభుత్వ్రం, పోలీస్లు, కోరుటిలు సహకరి్రంచకపోతే ప్రజలు మాత్్రం ఏ్రం చేస్తారు.
• అన్క నచిచితే అమామిలి్స్రంద్.... వేరే దారిలేద్రంట
వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం అ్రంటే నాక ఎ్రందుక చిరాక అ్రంటే అధికార మద్రంత వారు కొటటిక్రంటనా్రు. ఎవరో ఒక నాయకడు ఇలా చేసేతా భరి్రంచగల్రం. నాయకడ త్లూక లక్షణాలు 
ప్రతి గ్రామాన్కి పాకేసేతా.. ప్రతిచోట్ మ్నీ వైసీపీ అధినాయకడే ఉ్రంట్డు. 2019 ఎన్్కల సమయ్రంలో విశఖ పర్యటనలో చెపా్పను వైసీపీ అధికార్రంలోకి వసేతా కన్ప్్రంచిన కొ్రండనలాలా 
మ్్రంగేస్తారు అన్. ఈ మధ్య నాక తెలిస్న ఓ పెదదే సూటిడయో ఓనర్ గారిత మాట్లాడతే చెపా్పరు. ఎవరో వచిచి అన్య్య గారికి మీ సూటిడయో నచిచి్రంది తీస్క్రంట్ర్రంట అన్ అడగార్రంట.. 
వేరే దారిలేదు అమామిలి్స్రంద్ అన్ డమా్రండ్ ఒకటి. ఆ స్థియి వ్యకతాల ను్రంచి అటటిడుగు పేదల వరక అనా్యయ్రం జరుగుతు్రంటే మన్రం కలస్ ఎదుర్కునకపోతే ఇలా్రంటి స్రంఘటనలు 
జరుగుతూనే ఉ్రంట్యి.
• ప్రజల సహనాన్్ పరీక్్రంచ వదుదే
జనవాణి కార్యక్రమ్రం ప్ర్రంభి్రంచడాన్కి కూడా ఇలా్రంటి అ్రంశమే కారణ్రం. ప్రభుత్వ్రంలో వాల్రంటీర్ గా పన్ చేస్తాన్ ఓ మహళ తమ ఇలులా కూలేచిశరన్ వచిచి చెప్పక్రంటే.. ఆమ 
అన్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చె్రందితే స్రంబ్రంధిత వ్యకతాల ను్రంచి స్ప్రందన లేదు. అలా్రంటి సమస్యలి్ ప్రతే్యక దృష్టిత చూస్తాను. హో్రంమ్రంత్రికి , ఇతర వైసీపీ మ్రంత్రులక 
తెలియచేస్క్రంటనా్ దయచేస్ కరక్రంబాడ ఇ్రంటి కబాజె సమస్యను పరిషకురి్రంచ్రండ. కబాజె చేస్న మీ ఎ్రంపీటీసీ ను్రంచి ఇ్రంటిన్ తిరిగ ఇప్్ప్రంచ్రండ. లేద్రంటే వైసీపీ నాయకలు ప్రజాగ్రహాన్్ 
తటటికోలేరు. జన్రం మ్మమిలి్ రోడలా వ్రంట ఉరుకలు పరుగులు తీయిస్తారు. మీరు మనుషుల సహనాన్్ పరీక్స్తానా్రు. సరిచేస్క్రంట్రో.. దాన్ పర్యవస్నాలు ఎదుర్కు్రంట్రో మీకే 
వదిలేస్తానా్్రం. మీరు రౌడీలు కావచుచి.. ఫ్్యక్షన్స్టిలు కావచుచి.. ఎర్రచ్రందన సమిగలారులా, గ్రండాలు కావచుచి. మీక జనసేన, జనసైన్కలు, వీరమహళలు భయపడే ప్రసకేతా లేదు.
• ప్రజల మాన ప్ణ, ఆస్తాల జోలికి వసేతా తలుతీస్తా్రం
వృదాధిప్య్రంలో ఉన్ ఓ తలిలా మీద దౌరజెన్య్రం చేసేతా ఈ ముఖ్యమ్రంత్రికి తెలియడ్రం లేదా? చేతులు న్మ్రి ముదుదేలు పెటిటి్రంది ఇలా ఇళలా ను్రంచి గె్రంటివేయడాన్కేనా? ఇలా్రంటి అనా్యయాలి్ 
పది మ్రంది బయటక వచిచి చొకాకు పటటికన్ న్లదీసేతా తప్ప పరిస్థితులోలా మారు్ప రాదు. వైసీపీ నాయకలక ఒకటే చెబుతునా్్రం ప్రజల మాన ప్ణాలు, ఆస్తాల జోలికి వసేతా తలు తీస్తా్రం. 
చితూతారు జిలాలా వైసీపీ నాయకలు వారి జోలికి వచిచి ఏమైనా చేయడాన్కి ప్రయతి్సేతా.. నేనే స్వయ్రంగా వస్తానన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ హెచచిరి్రంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అధికారమే లక్ష్ంగా పాదయాత్రలో అందరికీ హామీల్చ్చేరు
• అధికార్రంలోకి వచాచిక ఇచిచిన హామీలి్ విసమిరి్రంచారు
• నవరత్్లు ఇచేచిశమ్రంటనా్రు.. లక్షలాది మ్రంది సమస్యలి్ న్రలాక్షష్్రం చేస్తానా్రు
• ప్రతి జిలాలాలో విదు్యత్ కా్రంట్రాకటి ఉదో్యగులక హామీలు ఇచాచిరు
• ఉదో్యగాలు పరిమినె్రంట్ చేస్తాననా్రు.. మధ్యవరుతాలి్ తీసేస్తాననా్రు..
• సీపీఎస్ రదుదేలా ఇచిచిన హామీన్ మరిచిపోయారు
• విదు్యత్ కా్రంట్రాకటి ఉదో్యగులక జనసేన అ్రండగా ఉ్రంట్రంది
• ఇచిచిన హామీ న్లబెటటికనేలా ప్రభుత్వ్రం మీద ఒతితాడ తెస్తా్రంది
• హామీ అమలు చేయక్రంటే.. తదుపరి జనసేన ఆ బాధ్యత తీస్క్రంట్రంది
• జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రంలో విదు్యత్ కా్రంట్రాకటి ఉదో్యగులత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్్ నూ్యస్:  పాదయాత్లో ఈ ముఖ్యమ్రంత్రి ఓటలా కోస్రం నోటికి వచిచిన 
హామీలు ఇచేచిస్ అధికార్రంలోకి వచాచిక పటిటి్రంచుకోవడ్రం మానేశరన్ 
జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు విమరి్శ్రంచారు. 
పాదయాత్ సమయ్రంలో అన్్ జిలాలాలోలా విదు్యత్ ఒప్ప్రంద ఉదో్యగులక 
నేనునా్ను.. నేను వినా్ను అ్రంటూ హమీలు ఇచిచి మద్యపాన న్షేధ్రం, 
సీపీఎస్ రదుదేలా ఈ హామీనీ మరిచిపోయారన్ తెలిపారు. నవరత్్లు 
ఇచేచిశమన్ చెబుతున్ మీరు లక్ష మ్రంది ప్రజల సమస్యను ఎ్రందుక 
న్రలాక్షష్్రం చేశరన్ న్లదీశరు. విదు్యత్ ఔట్ సోరి్స్రంగ్ కారిమికల 
సమస్య పరిషకురాన్కి జనసేన పారీటి కృష్ చేస్తా్రందన్ హామీ ఇచాచిరు. 
ఆదివార్రం విజయవాడలోన్ మాకినేన్ బసవపన్య్య ఆడటోరియ్రంలో 
ర్రండో విడత జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా 
ఏపీ విదు్యత్ కా్రంట్రాకటి కారిమికల జాయి్రంట్ యాక్షన్ కమ్టీ సభు్యలు 
వారి సమస్యలపై అరీజె సమరి్ప్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు మాట్లాడుతూ...
• ప్రభుత్్వలు మారినప్పడలాలా మధ్యవరుతాలు మారిపోతునా్రు
మొదటి విడత జనవాణి కార్యక్రమ్రంలో జనసేన పారీటి దృష్టికి 427 
ప్టిషనులా వచాచియి. 427 ప్టిషనులా అ్రంటే 427 మ్రంది సమస్య కాదు.. 
కొన్్ వేల మ్రందికి స్రంబ్రంధి్రంచిన సమస్యలు. ఈ రోజు ఏపీ కర్రంట 
కారిమిక స్రంఘాల జాయి్రంట్ యాక్షన్ కమ్టీ వారు .... ప్రభుత్వ్రం విదు్యత్ ఔట్ సోరి్స్రంగ్ ఉదో్యగుల సమస్యను ఏ విధ్రంగా న్రలాక్షష్్రం చేస్్రందన్ విషయాన్్ మా దృష్టికి తీస్కవచాచిరు. 
దాదాప ర్రండు దశబాదేల క్రిత్రం ఆరిధిక స్రంసకురణలోలా భాగ్రంగా ఈ ఔట్ సోరి్స్రంగ్ విధాన్రం ప్ర్రంభమయి్య్రంది. గత్రంలో ఇళలాలో మీటరులా చూసే వారికి, విదు్యత్ వైరులా వేసే వారికి ప్రభుత్వ్రం 
ను్రంచి జీత్లు వచేచివి. ఇప్పడు వారిన్ కా్రంట్రాకటి పదదేతిన తీస్క్రంటనా్రు. ప్రస్తాత్రం 23 వేల మ్రందికి పైగా ఇలా్రంటి స్బబు్రంది పన్ చేస్తానా్రు. వారికి మధ్యవరితా దా్వరా జీత్లు 
ఇస్తానా్రు. ప్రభుత్్వలు మారినప్పడలాలా ఈ మధ్యవరుతాలు మారిపోతూ ఉ్రంట్రు. వీర్రంత్ రాజకీయ నాయకలక స్రంబ్రంధి్రంచిన వ్యకతాలు కావడమే అ్రందుక కారణ్రం. మధ్యవరుతాలు 
మారిపోతునా్ 20 ఏళ్లాగా కా్రంట్రాకటి స్బబు్రందిగా వారే విధులు న్ర్వహస్తానా్రు. శశ్వత ప్తిపదికన వీరిన్ గురితా్రంచాలన్ డమా్రండ్ చాలా స్రంవత్సరాల ను్రంచి ఉ్రంది.
• తెల్రంగాణలో చేస్నప్పడు అస్రంబదదే కోరిక ఎలా అవుతు్రంది?
ప్రస్తాత ముఖ్యమ్రంత్రి అధికారమే లక్షష్్రంగా పాదయాత్ చేస్నప్పడు ఎవరు ఏది అడగతే వారికి ఆ పన్ చేసేస్తానన్ హామీలు ఇచాచిరు. విదు్యత్ కా్రంట్రాకటి ఉదో్యగులు మా ఉదో్యగాలు 
పరిమినె్రంట్ చేయ్రండ.. మధ్యవరుతాలి్ తీసేయ్రండ అ్రంటే నడక స్రందర్్రంలో మాటిచేచిశరు. అన్ ఉనా్డు.. వినా్డు.. మాట న్లబెటటిక్రంట్డు అన్ చెపా్పరు. ఇప్పడు ఇచిచిన మాట 
మరిచారు. ఇది అస్రంబదదేమైన కోరిక ఏమీ కాదు. తెల్రంగాణలో మధ్యవరుతాలి్ తీసేసేతా అకకుడ కా్వలిఫైడ్ ఉదో్యగులక రూ. 33,858 జీత్రం వసోతా్రంది. ఇకకుడ రూ. 11 వేల చిలలార తకకువ 
వసోతా్రంది. పెరిగన ధరలత పాట జీత్లు పెరగక్రంటే వీర్రంత్ ఎలా బతకాలి. నవరత్్లు ఇచేచిశమన్ చెబుతునా్రు. అధికార్రం లక్షష్్రంగా ఉ్రండే పథకాలు ము్రందుక తీస్కవళ్తా 
సమస్యలు గాలికి వదిలేశరు. విదు్యత్ కా్రంట్రాకటి ఉదో్యగుల సమస్య పరిషకురాన్కి జనసేన పారీటి వైసీపీ ప్రభుత్వ్రం మీద ఒతితాడ తెస్తా్రంది. జనసేన నాయకల్రంత్ ఈ సమస్య మీద 
మాట్లాడుత్రు. ఒక వేళ సమస్య పరిషకుర్రం కాకపోతే తదుపరి వచేచి ప్రభుత్వ్రం దా్వరా సమస్యను పరిషకురి్రంచే బాధ్యత జనసేన పారీటి తీస్క్రంట్రంది అన్ అనా్రు.
• ర్రండో విడత జనవాణి – జనసేన ప్ర్రంభ్రం
అ్రందరికీ ఏకాదశ, బక్రీద్ ప్రండుగ శుభాకా్రంక్షలు.. పలిటికల్ పారీటిగా రాష్ట అభివృదిధికి కృష్ చేస్తానా్్రం.. వ్యకితాగత్రం గా మీరు ఇచేచి అరీజెలు స్రంబ్రంధిత శఖక మా తరఫున తక్షణ 
స్ప్రందన కోస్రం ప్రంపత్్రం. సీఎ్రం ఆర్ ఎఫ్ ను్రంచి ఆరోగ్యశ్రీ అమలు చేయన్ కేస్లు వచాచియి. ఈ కార్యక్రమ్రం ముఖ్యమైన అ్రంశ్రం.. ప్రభుత్వ్రం తీరాచిలి్సన సమస్యలు తీరచికపోవడ్రం 
వలలా ము్రందుక తీస్క వళ్తానా్్రం. మాక అ్రంత న్ధలు ఉ్రంటే అ్రందరికీ సహాయ్రం చేయాలన్ ఉ్రంది. పరిమ్తమైన న్ధుల వలలా చేయలేక పోవచుచి.. స్ధ్యమైన్రంత వరక స్య్రం చేస్తా్రం 
అన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అనా్రు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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జోరు వానలోనూ సమస్యలతో క్్య కట్టీన జనం
•స్మాను్యల ఆవేదనలు వి్రంటూ.. ఆక్ర్రందనలు ఆలకిసూతా.. అరీజెలు సీ్వకరి్రంచిన జనసేనాన్
•అధికార పారీటి దాష్టికాలపై వలులావతితాన ఫిరా్యదులు
•9 గ్రంటల పాట స్గన జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమ్రం.... 539 అరీజెల సీ్వకరణ
శతఘ్్ నూ్యస్: పాదయాత్లో పరిమినె్రంట్ చేస్తామన్ హామీ ఇచాచిరు.. మధ్యవరుతాలి్ 
తొలగస్తామనా్రు.. అధికార్రంలోకి వచిచి మూడేళ్లా గడచి్రంది. ఇచిచిన హామీ ఊసేలేదు.. 23 
వేల మ్రంది విదు్యత్ కా్రంట్రాక్టి ఉదో్యగుల జాయి్రంట్ యాక్షన్ కమ్టీ విన్ప్రం..
దివా్య్రంగులక నా్యయ్రం చేస్తారన్ వైసీపీకి ఓట వేశను.. నాతపాట మరో 300 మ్రందిత 
ఓట వేయి్రంచి తప్ప చేశ్రం.. ఈ ప్రభుత్వ్రం దివా్య్రంగులి్ ఘోర్రంగా మోస్రం చేస్్రంది.. ఓ 
దివా్య్రంగుడ ఆవేదన..
20 ఏళలా క్రిత్రం ప్రభుత్వ్రం ఇచిచిన సథిల్రంలో న్వాస్రం ఉ్రంటనా్్రం.. అధికార పారీటి ఎ్రంపీటీసీ మా 
ఇ్రంటిన్ కబాజె చేస్ మమమిలి్ బలవ్రంత్రంగా ఇ్రంటి ను్రంచి గె్రంటేశడు.. చితూతారు జిలాలాక చె్రందిన 
ఓ వృదుదేరాలి ఆక్ర్రందన..
ఈ ప్రభుత్వ్రం మోస్రం చేస్్రంది.. టిడోకు ఇళ్లా ఇవ్వడ్రం లేదు.. త్గునీటి సమస్య.. స్గునీటి 
సమస్య.. అక్రమ మైన్్రంగ్ సమస్య.. ఆక్రమణల సమస్య.. - జనవాణి – జనసేన భరోస్ 
కార్యక్రమ్రం ర్రండో విడత పారీటి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి చె్రంతక వచిచిన సమస్యల 
అరీజెల చిట్టి ఇది.. ప్రతి స్మాను్యడ సమస్యను స్వధాన్రంగా వి్రంటూ.. వారి ఆక్ర్రందనలను ఆలకిసూతా.. ప్రతి సమస్యక పరిషకుర్రం చూపత్మన్ భరోస్ కలి్పసూతా తొమ్మిది గ్రంటల 
పాట న్లువుకాళలా మీద జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమాన్్ కొనస్గ్రంచారు. వరుసగా ర్రండో వార్రం విజయవాడలోన్ మాకినేన్ బసవపన్య్య ఆడటోరియ్రంలో జరిగన 
జనవాణి కార్యక్రమాన్కి జోరు వానలోనూ సమస్యలు చెప్పకనే్రందుక ప్రజలు పెదదే ఎతుతాన తరలివచాచిరు. 539కి పైగా అరీజెలు నేరుగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి అ్రందచేశరు.

•వైసీపీకి ఓటేస్న పాప్రం అనుభవిస్తానా్్రం
కృషణా, గు్రంటూరు, ప్రకాశ్రం జిలాలాలత పాట నెలూలారు, చితూతారు, విశఖ తదితర జిలాలాల ను్రంచి కూడా 
సమస్యలు విన్వి్రంచుకనే్రందుక పెదదే ఎతుతాన బాధితులు తరలివచాచిరు. ర్రండు దశబాదేలుగా ఆ్రంధ్రప్రద్శ్ 
విదు్యత్ శఖలో ఔట్ సోరి్స్రంగ్ ఉదో్యగులుగా సేవలు అ్రందిస్తాన్ తమను ఈ ప్రభుత్వ్రం ఎలా మోసగ్రంచి్రందో 
వివరి్రంచే్రందుక జనవాణి – జనసేన భరోస్ కార్యక్రమాన్కి వచాచిరు. మధ్యవరుతాల మాయత నషటిపోతున్ 
విషయాన్్, సమాన పన్కి సమాన వేతన్రం దకకుడ్రం లేదన్ విషయాలను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి కి అరీజె దా్వరా 
తెలియపరిచారు. తమక అ్రండగా ఉ్రండాలన్ కోరారు. ఉన్త విదా్యభా్యస్రం చేస్న శ్రీ కోకి రాజశేఖరరడడి అనే 
దివా్య్రంగుడకి రేషన్ తీస్వేస్న విషయాన్్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టికి తీస్కవచాచిరు. రాష్టవా్యపతా్రంగా 
తనలా్రంటి వారు ఎ్రంత మ్రంది ఉన్ విషయాన్్ విరి్రంచిన అతను దివా్య్రంగుల స్రంక్షేమ్రం కోస్రం తీస్కోవాలి్సన 
చర్యలపై పలు సూచనలత కూడన అరీజెన్ అ్రందచేశడు.
•కబాజెలు.. రైతుల కడగ్రండలాపై విన్పాలు
అన్రంతర్రం చితూతారు జిలాలా, రేణిగు్రంట మ్రండల్రం, కరక్రంబాడ, త్రకరామనగర్ క చె్రందిన శ్రీమతి ఎస్.అన్త 
అనే మహళ స్థిన్క వైసీపీ ఎ్రంపీటీసీ తమ ఇ్రంటిన్ కబాజె చేస్ ఇ్రంటి ను్రంచి వృదుదేరాలైన తలిలాన్ తరిమ్వేస్న 

విషయాన్్ జనవాణి కార్యక్రమ్రంలో చెప్పకనా్రు. అధికార పారీటి నాయకల దౌరజెనా్యలు, కబాజెలక స్రంబ్రంధి్రంచిన వినతులు పెదదే స్రంఖ్యలో వచాచియి. కరోనా కషటికాల్రంలో ఫీజు 
రీఎ్రంబర్్స మ్రంట న్లిప్వేయడ్రం వలలా పడుతున్ విషయాన్్ పలువురు విదా్యరుధిలు చెప్పకనా్రు. వైసీపీ నేతల అ్రండత ప్రకాశ్రం జిలాలాలో శనగ రైతులి్ కోట్లాది రూపాయిలు ము్రంచిన 
వా్యపారి ను్రంచి తమక రావాలి్సన మొతతా్రం ఇప్్ప్రంచి నా్యయ్రం చేయాల్రంటూ మహళ్ కౌలు రైతులు కనీ్టిత విన్వి్రంచుకనా్రు.
•పెన్షన్ అడగతే నాటకాలాడుతునా్ర్రంటనా్రు
ప్రభుత్వ న్రలాక్షష్్రంత పెన్షనులా రాక ఇబబు్రంది పడుతున్ దివా్య్రంగులు, వృదుదేలు పెదదే స్రంఖ్యలో జనవాణి కే్రంద్రాన్కి తరలివచాచిరు. దివా్య్రంగులను నాటకాలు ఆడుతునా్రన్ సచివాలయ్రం 
స్బబు్రంది అవహేళన చేస్తాన్ పరిస్థితులను, బెదిరి్రంపలక దిగుతున్ పరిస్థితులను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి చెప్పకనా్రు. రాజధాన్ ప్్రంత కౌలు రైతులు, ప్రంటల బ్మా అ్రందడ్రం 
లేదన్ పెదదే స్రంఖ్యలో వచాచియి అప్లాకేషనులా. సమిశనాలు లేక పడుతున్ ఇబబు్రందులు, సమిశనాల కబాజెలత పడుతున్ ఇబబు్రందులు, త్గునీటి సమస్యలు, స్గునీటి సమస్యలు, గ్రామాలోలా 
దయనీయ స్థితిలో ఉన్ రహదారుల సమస్యలు, మాదిగల లిడ్ కా్యప్ సమస్యలు, భవన న్రామిణ కారిమికల సమస్యలు, ఇస్క దోప్డ, పారిశ్రామ్క కాలుష్య్రంత పడుతున్ ఇబబు్రందులు, 
టిడోకు గృహాలక స్రంబ్రంధి్రంచిన సమస్యలు ఇలా రాష్ట్రం నలుమూలల ను్రంచి పెదదే స్రంఖ్యలో అరీజెలు వచాచియి. బుడగ బేడ జ్రంగాలు అనే తెల్రంగాణలో అధిక్రంగా ఉ్రండే కలాన్కి 
ఆ్రంధ్రప్రద్శ్ లో గురితా్రంప రదుదే చేస్న విషయాన్్ ఆ వర్గ్రం ప్రజలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి చెప్పకనా్రు. భూ న్రా్వస్తులు పరిహార్రం అ్రందడ్రం లేద్రంటూ అన్్ జిలాలాల ను్రంచి జనవాణి 
– జనసేన భరోస్ కార్యక్రమాన్కి తరలివచిచి ఫిరా్యదు చేశరు. గరి్ణులు కూడా తమ సమస్యలను జనసేన అధ్యక్షులక వివరి్రంచారు.
•బాధితులక జనసేనాన్ భరోస్
చేనేత కారిమికల సమస్యలు, పవర్ లూమ్్స వాడక్రం తరా్వత కర్రంట బిలులా నెప్రంత ప్రభుత్వ పథకాలు ఎతితావేస్తాన్ అ్రంశలను శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారికి వివరి్రంచారు. ఆకా్వ రైతుల విదు్యత్ 
సబి్సడీ ఎగవేతల మీద అరీజెలు వచాచియి. కొన్్ వ్యకితాగత సహాయాలు కోరుతూ కూడా వినతులు వచాచియి. ప్రతి సమస్యను స్వధాన్రంగా విన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు జనసేన పారీటి 
తరఫున ప్రతి ఒకకురికీ అ్రండగా ఉ్రంట్మన్, సమస్యల పరిషకురాన్కి కృష్ చేస్తామన్ హామీ ఇచాచిరు. జనవాణి కార్యక్రమాన్కి వచిచిన ప్రతి సమస్యపైనా తక్షణ స్ప్రందన కోస్రం స్రంబ్రంధిత 
శఖలక పారీటి తరఫున వినతిపత్లు సమరి్పస్తామన్ హామీ ఇచాచిరు. షెడ్్యల్ ప్రకార్రం మధా్యహ్్రం 3 గ్రంటలక కార్యక్రమాన్్ ముగ్రంచాలి్స ఉ్రండగా సమస్యలత వచిచిన ప్రజలు పెదదే 
స్రంఖ్యలో వేచి ఉ్రండడ్రంత మీడయా సమావేశ్రం తరా్వత కూడా కార్యక్రమాన్్ కొనస్గ్రంచారు. మరో నాలుగు గ్రంటల పాట అరీజెలు సీ్వకరి్రంచారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో పారీటి ప్రధాన 
కార్యదరు్శలు శ్రీ చిలక్రం మధుసూదన్ రడడి, శ్రీ పెదపూడ విజయ్ కమార్, శ్రీ బోనబోయిన శ్రీన్వాస యాదవ్, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు శ్రీ పోతిన వ్రంకట మహేష్, గు్రంటూరు 
జిలాలా అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వ్రంకటేశ్వరరావు, పారీటి కార్యక్రమాల న్ర్వహణ విభాగ్రం ఛైరమిన్ శ్రీ కళ్్యణ్రం శవశ్రీన్వాస్, పారీటి లీగల్ సల్ ఛైరమిన్ శ్రీ ఇవన స్్రంబశవ ప్రత్ప్, మాజీ ఐఏఎస్ 
అధికారి, పారీటి నేత శ్రీ డ. వరప్రస్ద్, చేనేత వికాస విభాగ్రం ఛైరమిన్ శ్రీ చిలలాపలిలా శ్రీన్వాస్, పారీటి నాయకలు శ్రీ అమ్మిశెటిటి వాస్, శ్రీ బేతపూడ విజయశేఖర్, శ్రీ కపె్పర కొటేశ్వరరావు, శ్రీ 
స్్రంకర స్యిబాబు, శ్రీమతి రావి సౌజన్య, శ్రీమతి పోతిరడడి అన్త, శ్రీ బ్రండారు రవికా్రంత్, శ్రీ అకకుల గా్రంధీ తదితరులు పాల్్గనా్రు.

జనవాణి కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్్యణ్ న్ ఆశ్రయించిన 
రేణిగుంట మండల వాసులు

శతఘ్్ నూ్యస్: రేణిగు్రంట మ్రండల్రం కరక్రంబాడ ప్రంచాయితీ త్రకరామ నగర్, వైస్ప్ ఎ్రంపీటీసీ 
భూకబాజె.. ఎ్రం.ఆర్.ఓ పటిటి్రంచుకోన్ కారణ్రంగా రేణిగు్రంట మ్రండల వాస్లు ఆదివార్రం విజయవాడలో 
జనసేన ఆధ్వర్య్రంలో జరిగనటవ్రంటి జనవాణి కార్యక్రమ్రంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ను కలిస్ 
వారి సమస్యను విన్ప్్రంచగా పవన్ కళ్్యణ్ స్ప్రంది్రంచి చాలా అవేదనక గురి చేస్్రందన్, ఇక మీద మీరు వాళలా 
జోలికి వసేతా నేనే స్వయ్రంగా వస్తానన్ బరోస్ ఇవ్వడ్రం జరిగ్రంది.

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

జనస్న పార్టీలోకి భార్ చేరికలు! దద్దరిల్లిన పేరవరం! 
అతిరథ మహారధులతో జనస్న  సభ! 

శతఘ్్ నూ్యస్: పేరవర్రం జనసేన సభ విజయవ్రంత్రం, 300 కట్రంబాలక చె్రందిన వారు భారీగా 
చేరికలు!కొతతాపేట న్యోజకవర్గo గడడిపై జనసేన జ్రండా, విజయఢoకా మోగ్రంచడ్రం ఖ్య్రం! 
బ్రండారు శ్రీన్వాస్ జనసేన ఇనాచిర్జె హర్ష్రం!.  ఆత్రేయపర్రం మ్రండల్రం జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు 
చేకూరి కృషణా్రంరాజు ఆధ్వర్య్రంలో పేరవర్రం ప్రముఖ నాయకలు బెజవాడ సతీష్, గారపాటి శవరా్రం 
నాయకత్వ్రంలో భారీగా చేరికలు! అతిథులక, కార్యకరతాలక భారీగా భోజన ఏరా్పటలా!
అ్రంబేదకుర్ కోనసీమ జిలాలా, కొతతాపేట న్యోజకవర్గ్రం, ఆత్రేయపర్రం మ్రండల్రంలోన్, పేరవర్రం గ్రామ్రం 
న్రందు ఈరోజు స్య్రంత్్రం జనసేన పారీటి మ్రండల అధ్యక్షులు చేకూరి కృషణా్రంరాజు ఆధ్వర్య్రంలో, 
బెజవాడ సతీష్, గారపాటి శవరా్రం, నాయకత్వ్రంలో స్మారు 300 కట్రంబాలక పైగా భారీగా 
చేరికలు జరిగాయి. ఉమమిడ జిలాలా జనసేన పారీటి రథస్రథి క్రందులు దురే్గష్ సమక్ష్రంలో కొతతాపేట 
న్యోజక వర్గ్రం జనసేన పారీటి ఇ్రంచార్జె బ్రండారు శ్రీన్వాస్ నాయకత్్వన్కి పలువురు మదదేతుగా 
జేజేలు పలుకతూ, ఈ కార్యక్రమ్రం కనీ విన్ ఎరుగన్ రీతిలో జరగడ్రం, కొతతాపేట న్యోజకవర్గ్రంలో 
జనసేన పారీటికి ఈ భారీ చేరికలు ఎ్రంత బల్రం చేకూరిచి్రందన్, కొతతాపేట న్యోజకవర్గ్రంలో ఎప్పడు 
ఎన్డ్ ఊహ్రంచన్ రీతిలో ఇలా భారీగా చేరికలు జరిగాయన్, జనసేనాన్ నాయకత్్వన్కి, ప్రజలు 
నీరాజనాలు పలుకతునా్రన్, పలువురు వకతాలు సభలో ఎ్రంత అదు్త్రంగా ప్రస్రంగ్రంచారు. ఈ 
కార్యక్రమ్రంలో జిలాలాస్థియి ప్రముఖ నాయకల అ్రందరి సమక్ష్రంలో, కొతతాపేట న్యోజకవర్గ్రం 
జనసేన పారీటి రథస్రథి బ్రండారు శ్రీన్వాస్ నాయకత్వ్రంలో, ఆత్రేయపర్రం మ్రండల్రం జనసేన 
పారీటి అధ్యక్షులు చేకూరి కృషణా్రంరాజు ఆధ్వర్య్రంలో ఈరోజు జనసేన పారీటి లోకి పలువురు స్మారు 
300 కట్రంబాల సభు్యలు చేరడ్రం, మాటలు కాదన్, ఇది జనసేనాన్ నాయకత్వ్రంనక, న్జాయితీ 
గల నాయకన్ సేవలక, వారి యొకకు గొప్పదనమన్,ఈ భారీ చేరికలుత ఈ కార్యక్రమ్రం ఎ్రంత 
అదు్తమైన రీతిలో ఎ్రంత హటటిహాస్రంగా జరిగనది. ఈ కార్యక్రమమునక వచిచిన అతిథులక, 
కార్యకరతాలక స్మారు 2500 మ్రందికి పైగా పలు రకాల వ్రంటకాలత చికెన్ మటన్ వ్రంటకాలత 
అ్రందరికీ రుచికరమైన భోజన ఏరా్పటలాను ఎ్రంత ఘన్రంగా చేశరు. ఈ కార్యక్రమ్రంనక వచిచిన 
కార్యకరతాలను, గ్రామస్తాలను, వీర మహళలను ఎ్రంత ఆదరణత, ఆతీమియతత ఎదురేగ స్్వగత్రం 
పలికి, తమ ఆతీమియతను చాటకనా్రు. ఈ కార్యక్రమమునక ముఖ్య అతిథులుగా జిలాలా 
నలుమూలల ను్రంచి పలువురు ఇనాచిరుజెలు, జిలాలా కార్యదరు్శలు, నాయకలు, మహళ్ నాయకలు, 
వీర మహళలు పాల్్గనా్రు. ఈ స్రందర్్రంగా పలువురు అతిథులుగా విచేచిస్న వారిలో ఇనాచిరుజెలు 
శెటిటి భతుతాల రాజబాబు, ప్త్న్ బాలకృషణా, మాకినేనీ శేషు కమారి, వేగుళలా లీలా కృషణా, పాఠ్రం శెటిటి 
సూర్యచ్రంద్ర, జిలాలా కార్యదరి్శ త్ళలా డేవిడ్ రాజ్, ద్రంగ స్బాబురావు, బొకకు ఆదినారాయణ, స్రంగీత 
స్భాష్, మ్రండల నాయకలు, మహాదశబాబులు, తులా రాజు, చి్రంతపలిలా సతితాప్రండు,సలాది 
జయప్రకాష్ నారాయణ, కొతతాపెళిలా నగేష్, రావులపాలె్రం మ్రండల జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు తట 
స్్వమ్, అతితాలి సత్యనారాయణ ఆలమూరు మ్రండల పారీటి అధ్యక్షులు సూరపరడడి సత్య, నలలా వ్రంకన్, 
ధనరాజు నాయుడు చలాలా వ్రంకటేశ్వరరావు, గారపాటి త్రిమూరుతాలు, నాగరడడి మహేష్, మీడయా 
ప్రతిన్ధి బైరి శెటిటి, రా్రంబాబు, కట్టి రాజు ఆలమూరు గ్రామ అధ్యక్షులు, పలువురు ప్రముఖులు 
అతిరథ మహారదలు అ్రందరు ఈ కార్యక్రమ్రంలో పాల్్గన్, ఈ సభను జయప్రద్రం చేస్ ఉనా్రు.

పితాన్ సమక్ంలో జనస్నలో చేరిన మటటీపరితా 
శ్రీమనానిరాయణ

శతఘ్్ నూ్యస్: ముమ్మిడవర్రం, రాష్ట 
జనసేన పారీటి రాజకీయ వ్యవహారాల 
సభు్యలు మరియు ముమ్మిడవర్రం 
న్యోజకవర్గ ఇనాచిర్జె ప్త్న్ బాలకృషణా 
కాట్రేన్కోన మ్రండల్రం చెయ్యరు గ్రామ్రం 
మటటిపరితా వారి పాలె్రం కాపరస్తాలు మటటిపరితా 
శ్రీమనా్రాయణ అలియాస్ శవ వైఎస్ఆర్ 
పారీటికి రాజీనామా చేస్ జనసేన పారీటి 
తీరథి్రం పచుచికనా్రు. వారిన్ స్ధార్రంగా 
ఆహా్వన్్రంచి జనసేన పారీటి క్రండువా కప్్పన 
ప్త్న్ బాలకృషణా. ఈ కార్యక్రమ్రంలో 
చెయ్యరు గ్రామ కాపరస్తాలు జనసేన పారీటి 
నాయకలు గ్రామ ఉపసర్ప్రంచ్ సీఎ్రం 

జనసేన పారీటి మ్రండల ఉపాధ్యక్షులు కాయల బలరా్రం పాల్్గనా్రు.

బాధితులకు నా్యయం చేయకపోతే ఆమరణ 
న్రాహారదీక్ చేస్తా

శతఘ్్ నూ్యస్:  జయలక్ష్మి బా్య్రంక బాధితుల కోస్రం స్ప్రంది్రంచిన మాజీ మేయర్, 
జనసేన రాష్ట కార్యదరి్శ పోలసపలిలా సరోజ హెచచిరిక .

కాకినాడ, జయలక్ష్మి కో ఆపరేటివ్ బా్య్రంక బాధితులక నా్యయ్రం చేయకపోతే 
ఆమరణ న్రాహారదీక్షక కూడా వనకాడననీ, కాకినాడ కార్్పరేషన్ మాజీ మేయర్ 
జనసేన పారీటి రాష్ట కార్యదరి్శ శ్రీమతి పోలసపలిలా సరోజ పేర్కునా్రు. దాదప వయి్య 
కోటలా రూపాయలు డపాజిటలా సేకరి్రంచి బోరుడి తిపే్పస్న జయలక్ష్మి బా్య్రంక బాధితులు 
స్ధిన్క సర్పవర్రం జ్రంక్షన్ మయిన్ బ్్రంచ్ ఆవరణలో బాధితుల స్రంఘ అధ్యక్షులు 
గ్రంజా బధిరినారాయణ అధ్యక్షతన సమావేశ్రం న్ర్వహ్రంచారు. ఈ సమావేశన్కి 
ముఖ్య అతిథిగా నగర కార్్పరేషన్ మాజీ మేయర్ పోలసపలిలా సరోజ విచేచిస్ 
బాధితులక దైర్య్రం చెపా్పరు. ఈ స్రందర్్రంగా ఆమ మాట్లాడుతూ దాదప మూడు 
నెలల క్రిత్రం బా్య్రంక బోరుడి తిపే్పస్నా, రాష్ట వా్యపతా్రంగా దాదాప 20 వేల మ్రంది 
డపాజిట్ దారులు బాధితులుగా ఉనా్రనీ, ప్రభుత్వ్రం ఇప్పటి వరక మీన మేషలు 
లెకికు్రంచట్రం పై ఆగ్రహ్రం వ్యకతా్రం చేస్రు. స్ధిన్క ప్రజా ప్రతిన్ధులైన కరస్ల 
కన్బాబు, దా్వర్రంపూడ చ్రంద్రశేఖర్ రడడి, బాధితులక సమాధాన్రం చెపా్పలన్ 
డమా్రండ్ చేస్రు. ప్రభుత్వ, పోలీస్ వైఖరి అనుమాన స్పద్రంగా ఉ్రందన్, స్బిస్ఐడ 
వారికు కేస్ అప్పగ్రంచామనీ స్ధిన్క పోలీస్లు తెలపట్రం కాసతా ఆశజనకమైనా, 
కేస్క స్రంబ్రంధి్రంచిన న్్రందితులను ఇప్పటివరక అరస్టి చేయకపోవడ్రం 
విడ్డిర్రంగా ఉ్రందన్ తెలిపారు. దాదాప వయి్య కోటలా రూపాయల స్కు్రం జరిగతే 
ప్రభుత్వ స్ప్రందన సరిగా లేదన్ న్్రందితులను కాపాడుతునా్రా అనే అనుమానాలు 
కలుగు తునా్యనా్రు. జనసేన పారీటి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టికి ఈ సమస్య 
తీస్కవళత్నన్, మొదటి ను్రంచి ప్రజల పక్షాన పవన్ కళ్్యణ్ న్లబడత్రనీ, 
ఈ సమస్యను సైత్రం పవన్ కళ్్యణ్ స్ప్రంది్రంచి ప్రభుత్వ్రం నా్యయ్రం చేసేలా కృష్ 
చేస్తారనీ అనా్రు. ఈ సమావేశ్రంలో వైస్ ప్రెస్డె్రంట్ ఎనీ్వఎస్ కృషణారావు, సక్రటరీ 
ప్లిలాగణేష్, జాయి్రంట్ సక్రటరీలు చి.పలలా్రం రాజు, చి్రంత్ స్బాబురావు, కోశధికారి 

వీఎసీ్వ స్బాబురావు, సభు్యలు అ్రంగార 
నరస్్రంహారావు, కసూతారి రవి కమార్, 
కె.గౌరీ శ్రంకర్, ప్.వ్రంకటరమణ మూరితా, 
కప్్పలి రామకృషణా, బా్య్రంక బాధితులు 
తదితరులు పాల్్గనా్రు.

ఇచ్చేపురం జనస్న ఆధ్వర్యంలో మూడు చక్రాల 
సైకిళ్ళ పంపిణి

శతఘ్్ నూ్యస్: ఇచాచిపర్రం, జనసేన 
పారీటి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్లుప 
మేరక ఆదివార్రం తిప్్పన దుర్యధన 
రడడి నాయత్వ్రంలో ఇచాచిపర్రం 
న్యోజకవర్గ్రంలో చేపడుతున్ సేవా 
కార్యక్రమాలు చూస్ శ్రీకాకళ్రం ఎచరలాకి 
చె్రందిన జనసేన నాయకలు మధు 
బాబుర్రండు సైకిళ్్ళ ఇవ్వడ్రం జరిగ్రంది. 

ఇచాచిపర్రం మ్రండల్రం ఈనస్పేట గ్రామ్రంలో ఈస్రు విశ్వనాధ్రం సన్ ఆఫ్ కరయ్య మరియు 
కేదరిపూర్రం గ్రామాన్కి చె్రందిన కాకినాటి నేలమమి కూతురు కాకినాటి జమున లక జనసేన 
పారీటి ఇచాచిపర్రం ఇ్రంచార్జె దాసరి రాజు రాష్ట జయ్రంట్ సక్రటరి తిప్పన దురో్యధన రడడి చేతుల 
మీదుగా అ్రందిచడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో గ్రామస్థిలు మరియు అధిక స్రంఖ్యలో 
నాయకలు జనసైన్కలు వీర మహళలు పాల్్గనా్రు.

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


సోమవారం, 11 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలు ఇబ్ందులకు ఎదుర్్కంటుననిఆడబిడ్డ సమస్యన్ 
జనస్నాన్ దృష్టీకి తెచిచేన అశోక్

శతఘ్్ నూ్యస్: విజయవాడ: 
జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
చేపటిటిన జనవాణి జనసేన భరోస్ 
కార్యక్రమాన్కి ఆదివార్రం 7వ_
డవిజన్ లో భరతా చన్పోయిన 
విత్రంతు పెన్షన్ రాక, ఆడప్లలాలకి 
అమమిఒడ అ్రందక, ప్రభుత్వ్రం 
ఇచేచి రేషన్ సరుకలు రాక, ఆరిథిక 
ఇబబు్రందులక గురి అవుతున్ ఒక 

ఆడబిడడి సమస్యన్ 7వ డవిజన్ నాయకలు దోమకొ్రండ అశోక్ జనవాణి జనసేన భరోస్ 
కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టికి తీస్కెళలాడ్రం జరిగ్రంది.

గారలిపాడు గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
కిటులి పంపిణీ

శతఘ్్ నూ్యస్: మధిర 
న్యోజకవర్గ్రం, బోనకల్ 
మ్రండల్రం, గారలాపాడు గ్రామ్రంలో 
తెల్రంగాణ రాష్ట జనసేన పారీటి 
ఉపాధ్యక్షులు మహే్రందర్ రడడి, 
తెల్రంగాణా జనసేన పారీటి 
ఇ్రంచార్జె నేమూరి శ్రంకర్ గౌడ్, 
ఉమమిడ ఖమమి్రం జిలాలా అద్యక్షులు 

రామ్ త్ళ్లారి ల ఆద్శల మేరక ఉమమిడ ఖమమి్రం జిలాలా విదా్యరిథి విభాగ కార్యన్ర్వహక 
సభు్యడు గ్రంధ్రం ఆన్రంద్ ఆధ్వర్య్రంలో ఆదివార్రం జరిగనటవ్రంటి జనసేన పారీటి మధిర 
న్యోజకవర్గ్రం బోనకల్ మ్రండల్రం గారలాపాడు గ్రామ్రంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ్రం 
నమోదు చేస్కన్ సభు్యలక క్రియాశీలక సభ్యత్వ్రం కిటలాను మధిర న్యోజకవర్గ 
జనసేన పారీటి నాయకలు త్ళ్లారి డేవిడ్ చేతుల మీదగా ప్రంప్ణీ చేయడ్రం జరిగ్రంది. 
ఈ కార్యక్రమాన్కి మధిర న్యోజకవర్గ నాయకలు త్ళ్లారి డేవిడ్ మాట్లాడుతూ మధిర 
న్యోజకవర్గ్రం బోనకల్ మ్రండల్రం గారలాపాడు గ్రామాన్కి వళిలా ఇ్రంటి్రంటికి జనసేన 
స్దాధి్రంత్లు జనసేన భావజాల్రం. జనసేన పారీటి స్దాధి్రంత్లు మరియు పవన్ కళ్్యణ్ 
భావజాల్రం తెలియజేయాలనే ఉద్దేశ్రంత ఇ్రంటికి జనసేన పారీటి స్దాధి్రంత్లు మరియు 
పవన్ కళ్్యణ్ భావజాల్రం తెలిసే తెలియజేయాలనే ఉద్దేశ్రంత మధిర న్యోజకవర్గ్రం 
జనసేన పారీటి నాయకలు త్ళ్లారి డేవిడ్ సహకార్రంత ఆదివార్రం జరిగన ఉమమిడ 
ఖమమి్రం జిలాలా బోనకల్ మ్రండల్రం గారలాపాడులో క్రియాశీలక సభ్యత్వ్రం తీస్కన్ 
వారికి కిటలా అ్రందజేయడ్రం జరిగ్రంది పవన్ కళ్్యణ్ మనోగత పసతాక్రంలోన్ ఉన్ కొన్్ 
అమూల్యమైన విషయాలను కట్రంబాలక తెలియజేస్ వారు మరో పది మ్రందిన్ ఉతేతాజ 
పరిచే విధ్రంగా వివరి్రంచడ్రం జరిగ్రంది. క్రియాశీలక సభ్యత్వ్రం తీస్కన్ వారికి కిటలా 
అ్రందజేయడ్రం జరిగ్రంది పవన్ కళ్్యణ్ మనోగత పసతాక్రంలోన్ ఉన్ కొన్్ అమూల్యమైన 
విషయాలను కట్రంబాలక తెలియజేసే వారు మరో పది మ్రందిన్ ఉతేతాజ పరిచే విధ్రంగా 
వివరి్రంచడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేన పారీటి సోషల్ మీడయా ఇ్రంచారీజె 
సజజెనప భరత్, బోనకల్ మ్రండల నాయకలు షేక్ జానీ పాష, షేక్ బాజీ బాబా, కోసూరి 
అశోక్, వ్రంకటరమణ తదితరుల పాల్్గనా్రు.

ఇంట్ంట్కి జనస్న సిద్ధంతాలు
శతఘ్్ నూ్యస్:  గు్రంటూరు, ఇ్రంటి్రంటికి జనసేన పారీటి స్దాధి్రంత్లు మరియు పవన్ కళ్్యణ్ 
భావజాల్రం తెలియచేయాలి అనే ఉద్దేశ్రంత జనసేన పారీటి నాయకల సహకార్రంత 
ఆదివార్రం గు్రంటూరు ఫ్తిమా నగరోలా కొన్్ కట్రంబాలన్ కలస్ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ మనోగత్రం అనే పసతాక్రంలో ఉన్ అమూల్యమైన విషయాలను కొన్్ కట్రంబాలకి 
తెలియజేస్ వారుమరో పది మ్రందిన్ ఉతేతాజ పరిచే విధ్రంగా వివరి్రంచడ్రం జరిగ్రంది. ఈ 
కార్యక్రమ్రంలో జనసేన పారీటి క్రియా క్రియాశీల కార్యకరతాలు దలవై రాము, రాయి నరేశ్ స్ 
హెచ్ స్్రంబశవరావు, ఎ్రండ రఫీ, మ్రంత్రి లోకేష్, కాల్రంగ రాకేష్, బోలలా పవన్, మారస్ 
నానీ, ప్రేమ్ చ్రంద్, దినేష్ తదితర జనసైన్కలు పాల్్గనా్రు.

వర్ం కారణంగా రోడు్డపై అడ్డంగా విరిగి పడిన 
చెటలిను తొలగించిన జనసైన్కులు

శతఘ్్ నూ్యస్:  అయినవోలు మ్రండల్: 
వర్ష్రం కారణ్రంగా అయినవోలు మ్రండల్, 
న్రమిల గడె్రం క్రాస్ వదదే ఆదివార్రం కొన్్ 
చెటలా విరిగ రోడలామీద పడడ్రం జరిగ్రంది. 
ట్రాఫిక్ అ్రంతరాయ్రం కలిగ్రంచక్రండా.. 
జనసేన పారీటి జనసైన్కలు రోడుడిక 
అడడి్రంగా ఉన్ ఆ చెటలాను అకకుడ ను్రంచి 

పకకుక తొలగ్రంచడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేన పారీటి అయినవోలు మ్రండల 
అధ్యక్షుడు బరలా శవ, బరలా ప్రవీణ్, బరలా మహే్రందర్, ఆకలపలిలా వినయ్ కమార్, ఆకలపలిలా 
శ్రీకా్రంత్, బరలా జానీ, శేఖర్, బరలా అజయ్ ఇతరులు పాల్్గనా్రు.

జనవాణి కార్యక్రమంలో జనస్నాన్కి అరిజి ఇచిచేన 
కైకలూరు జనస్న

శతఘ్్ నూ్యస్: కైకలూరు న్యజకవర్గ్రం, 
కలిది్రండ మ్రండల్రంలోన్ కలిది్రండ-
కైకలూరు మధ్య ఉన్ రోడ్ అలాగే 
గురా్వయి పాలె్రం-మూలల్రంక మధ్య ఉన్ 
రోడుడి ఇ్రంకా పలు రోడులా అసతావ్యసథి్రంగా 
తయారయా్యయి. అలాగే కోరుకోలు-
పెదల్రంక డ్రైన్ మీద వ్రంతెన 2009లో 

శథిలావసథిక చేరగా అప్పటోలా ఉన్ గవర్మ్రంట్ దాన్ పకకునే మరో వ్రంతెన న్రామిణ్రం 
ప్ర్రంభ్రం చేస్ మధ్యలో వదిలేస్రు. ఇలా పలు సమస్యలను జనవాణి కార్యక్రమ్రం దా్వరా 
గౌరవన్యులైన జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టికి తీస్కవళిలా అరిజె ఇవ్వడ్రం 
జరిగ్రంది. ఈ సమస్యలను పవన్ కళ్్యణ్ ము్రందుక తీస్కవళ్తానన్ హామీ ఇచాచిరు. ఈ 
కార్యక్రమ్రంలో కైకలూరు న్యోజకవర్గ నాయకలు వలవల రవితేజ, కలిది్రండ మ్రండల 
జనసేన పారీటి ప్రధాన కార్యదరి్శ చినా్పరప నాగారుజెన, కలిది్రండ మ్రండల జనసేన పారీటి 
స్రంయుకతా కార్యదరి్శ విన్కోట స్ధాకర్ మరియు కేస్రడడి స్యి పాల్్గనడ్రం జరిగ్రంది.

మత్సష్కారుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు 
జనస్న కృష్ చేసుతాంది: తీగల చంద్రశేఖర్

శతఘ్్ నూ్యస్:  మత్సష్కారులు సమస్యలను పరిషకురి్రంచే్రందుక జనసేన పారీటి కృష్ 
చేస్తా్రందన్ ఉమమిడ నెలూలారు జిలాలా జనసేన పారీటి ఉపాధ్యక్షుడు తీగల చ్రంద్రశేఖర్ తెలిపారు. 
వాకాడు మ్రండల్రం తూప్లి పాలె్రం గ్రామ్రంలో ఆయన పర్యటి్రంచి స్థిన్క సమస్యలను అడగ 
తెలుస్కనా్రు. 50 మ్రంది మత్సష్కారులు జనసేన పారీటిలో చేరారు. జనసేన పారీటిలో 
చేరిన వారికి చ్రంద్రశేఖర్ పారీటి క్రండువాలు కప్్ప స్దర్రంగా ఆహా్వన్్రంచారు. తిరుపతి 
జిలాలా, వాకాడు మ్రండల్రం తూప్లి పాలె్రం పరిసర ప్్రంత్లోలా జనసేన పారీటి నాయకలు 
పర్యటి్రంచి స్థిన్కల ను్రండ సమస్యలను అడగ తెలుస్కనా్రు. ఈ స్రందర్్రంగా పారీటిలో 
చేరిన మత్సష్కారులు ఏరా్పటచేస్న సమావేశ్రంలో చ్రంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ.. సముద్ర 
ముఖదా్వరాలు పూడపోయి ఉ్రండడ్రంత స్మారు 14 గ్రామాలోలా ఉన్ మత్సష్కారులు 
తీవ్ర ఇబబు్రందులు పడుతునా్రన్ పేర్కునా్రు. పరుగు రాష్ట్రం ను్రండ పెదదే పెదదే పడవలోలా 
వచిచి సముద్ర్రంలో చేపల వేట చేస్తా్రండడ్రంత స్థిన్క్రంగా ఉన్ మత్సష్కారులు ఇబబు్రందులు 
పడుతున్టలా తమ దృష్టికి వచిచి్రందన్ తెలిపారు. ఇకకుడ స్థిన్కలు తెలిప్న సమస్యలను 
పారీటి అధిషటిన్రం దృష్టికి తీస్కవళిలా తదా్వరా ప్రభుత్వ్రంపై ఒతితాడ తెచిచి సమస్యల 
పరిషకురాన్కి పన్ చేస్తామన్ హామీ ఇచాచిరు. మా పారీటి అధినేత మత్సష్కారులక అ్రండగా 
న్లుసూతా ప్రభుత్వ్రం ఇటీవల విడుదల చేస్న జీవోను రదుదే చేయాలన్ పోరాట్రం కూడా 
చేశరన్ తెలియజేశరు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో కాప నాయకలు మహే్రంద్ర, వ్రంకటేశ్వరులా, 
జయరా్రం, లక్ష్మి మలీలాశ్వర్ రావు, కాప నాయకలు మహే్రంద్ర, వ్రంకటేశ్వరులా, జయరా్రం, 
వ్రంకటేశ్వరులా, మోహన్, కోటి, చిటిటి, స్బ్రహమిణ్య్రం, రాజేష్, నరేష్, స్కమార్, నవీన్, 
హేమ్రంత్, కిరణ్, మోహన్, కోటి, శ్రంకర్ గ్రామస్తాలు పాల్్గనా్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
http://sritvtelugu.com/distribution-of-active-membership-kits-in-garlapadu-village/
http://sritvtelugu.com/distribution-of-active-membership-kits-in-garlapadu-village/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గూడు చెదిరిన అవ్వకు జన సైన్కులు చేదోడు
శతఘ్్ నూ్యస్: రాజోలు: 
ఎడతెరిప్ లేక్రండా కరుస్తాన్ 
వరా్షల కారణ్రంగా మ్రండల 
పరిధిలో గల చి్రంతలపలిలా 
గ్రామ్రంలో పూరి గుడస 
కూలిపోయి న్స్సహాయ్రంగా 
ఎదురు చూస్తాన్ వేమన 
సరస్వతి ఇ్రంటి పై కప్పను 
గణస్ల రామరాజు ఆరిథిక 

సహాయ్రంత.. బరక్రంత కప్్ప ఆ అవ్వక అ్రండగా న్లిచారు. రాజోలు వైస్ ఎ్రంపీపీ 
ఇ్రంటిపలిలా ఆన్రంద్ రాజు ఆధ్వర్య్రంలో త్త్కులిక ఆవాశ్రం ఏరా్పట చేస్న చి్రంతలపలిలా 
గ్రామ జనసైన్కలు గానశల బాలాజీ, కోళలా సతితాబాబు, ప్ప్పల లక్ష్మణరావు, బలలా శ్రీను, 
ఇ్రంటిపలిలా నాన్, గానశల పెదిదేరాజు, గనశల రాజారావు మరియు జన సైన్కలను 
పలువురు అభిన్రంది్రంచారు. ఆపను్లను ఆదుకోవటమే జనసేన పారీటి ధ్్యయమన్ వైస్ 
ఎ్రంపీపీ ఆన్రందరాజు జనసైన్కల సేవల పటలా హర్ష్రం వ్యకతా్రం చేశరు.

పేద వ్యకితా అంబట్ స్్వమికి బిల్లింగ్ స్లిపుకు 
సహకారం అందించిన జనస్న

శతఘ్్ నూ్యస్:  అనపరితా 
న్యోజకవర్గ్రం, పెదపూడ 
మ్రండల్రం, పైన గ్రామ్రంలో దళిత 
వాడలో కొతతాపలిలా అ్రంబటి స్్వమ్ 
స్మారుగా 12 స్రంవత్సరాల 
ను్రంచి బిలిలా్రంగ్ స్లాప వేసే సోమత 
లేక ఎప్పటిను్రంచో ఇ్రంటి ము్రందు 
బరకాలు, త్ట్కలు కటటికొన్ 
ఎ్రండకి వానకి అనేక ఇబబు్రందులు 
పడుతూ న్వస్స్తానా్డు.. 
ప్రభుత్్వలు కానీ కట్రంబ సభు్యలు 
కానీ ఎవరూ ఆయనక సహకార్రం 
అ్రంది్రంచలేదు.. ఎ్రంత ఇబబు్రందులు 

పడుతున్ ముసలి త్తను చూస్.. ఆ గ్రామ జన సైన్కలు బద్రి, నవీన్, నాన్ గురితా్రంచి 
జనసేన నాయకలక తెలియజేయగా.. దీన్కి అనపరితా న్యోజకవర్గ్రం ఇ్రంచార్జె మర్రెడడి 
శ్రీన్వాస్, మ్రండల అధ్యక్షులు వీరాస్్వమ్, రావాడ నాగు, ఉపాధ్యక్షుడు గోవి్రందు, మ్రండల 
నాయకలు వ్రంకటరమణ, స్్రంకర బుజిజె, వ్రంకటేష్, సీత్రా్రం, అశోక్, కర్రి శ్రీను ఇ్రంకా 
మరి కొ్రంతమ్రంది జనసైన్కలు సహకార్రం అ్రంది్రంచి స్లాప వేసే కార్యక్రమ్రం పూరితా 
చేశరు. ఈ కార్యక్రమాన్కి సహకార్రం అ్రంది్రంచిన త్పీ మేస్్రులుగా చేస్తాన్ పెదపూడ 
గ్రామ జనసేన నాయకలు రవి, సతీష్.. వారికి సహకార్రం అ్రందిస్తాన్ జనసైన్కలు బద్రి, 
నవీన్, శ్రీను అన్ల్ కమార్, శ్యమ్ తదితరులు అ్రందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదములు 
తెలియచేయడ్రం జరిగ్రంది.

రైతు భరోస్ యాత్ర సభ ఏరాపిటుకు ఏవిదమైన సహాయ 
సహకారాలైనా అందిస్తాం: మాకినీడి

శతఘ్్ నూ్యస్: జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ తూరు్పగోదావరి జిలాలా 
రైతు భరోస్ యాత్ మ్రండపేట 
న్యోజకవర్గ్రం పర్యటనలో భాగ్రంగా 
ఈ నెల 16 వ తేదీన మ్రండపేటలో 
బహర్రంగ సభ ఏరా్పట చేయడ్రం 

న్మ్తతాము మ్రండపేట శ్రీ శుభమస్తా ఫ్రంక్షన్ హాల్ లో జిలాలా నాయకల సమావేశ్రం 
ఏరా్పట చేయడ్రం జరిగ్రంది.. ఈ సమావేశ్రంలో ప్ఠాపర్రం న్యోజకవర్గ్రం జనసేన 
పారీటి ఇ్రంచార్జె శ్రీమతి మాకినీడ శేషుకమారి మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పాల్్గనే 
బహర్రంగ సభక మా న్యోజకవర్గ్రం తరపన ఏవిదమైన సహాయ సహకారాలైనా 
అ్రందిస్తా్రం అన్ తూరు్ప గోదావరి జిలాలా అధ్యక్షులు క్రందుల దురే్గష్ మరియు మ్రండపేట 
ఇ్రంచార్జె వేగుళ్ళ లీలా క తెలియజేయడ్రం జరిగ్రంది.

యూఏఈ లో గల్ఫ్ స్న జన స్న ఔదర్యం..
*ఏజ్రంట్్స మాయలో పడ దుబాయ్ లో చికకుకన్ పదిహేను మ్రందిన్ కాపాడన వైన్రం 
శతఘ్్ నూ్యస్: తూరు్పగోదావరి జిలాలా, రావులపాలె్రం తదితర ప్్రంత్న్కి చె్రందిన 
పదిహేను మ్రంది యువకలు ఉదో్యగ మాయలో పడ దుబాయ్ లో వసతి లేక, 
ఆహార్రం లేక బికకుమనా్రు. .. పూరితా వివరాలు ఇలా ఉనా్యి. తూరు్పగోదావరి జిలాలా, 
ఇరగవర్రం మ్రండల, అరుజెనుడు పాలే్రం చె్రందిన వ్యకితా దుబాయ్ లో ఉదో్యగ్రం చేస్తానా్డు. 
న్రుదో్యగుల ఉనా్రన్ తెలిస్ వారికి మ్రంచి ఉదో్యగ్రం ఉ్రంది అన్ ఒకకుకకురిదగ్గర దాదాప 
లక్ష ఏభైవేల రూపాయిలు (దాదాప ఇరవై ఐదు లక్షలు రూపాయలు) వస్లు చేస్డు 
! వార్రందరికీ దుబాయ్ రావడాన్కి విస్ట్ విస్ తీస్డు. న్రుదో్యగులు అ్రందరు కోటి 
ఆశలత విమానాలు ఎకికు దుబాయ్ లో దిగారు, ఇకకుడక వచిచిన తరా్వత ఆ వ్యకితా కొన్్ 
రోజులు వయిట్ చేయ్రండ అన్ న్రుదో్యగులను సముదాయి్రంచాడు, నెల రోజలు అయినా 
ఉదో్యగ సమాచార్రం లేదు డౌట్ వచిచి న్రుదో్యగులు ఆ వ్యకితాన్ న్లదీయడ్రం త అస్సలు 
ర్రంగు బైటపడ్రంది .. నాక ఏమ్ స్రంబ్రంధ్రం లేదు మీ ఇషటి్రం వచిచినటలా చేస్కో్రండ అన్ 
యువకలను తిటిటి మొబైల్ ఆఫ్ చేస్కనా్డు, యువకలక ఏమ్ చేయాలో తెలియక 
తెలుగు వ్యకతాలదా్వరా యూఏఈ లోన్ గల్ఫూ సేన జన సేన ప్రతి న్ధులక సమాచార్రం 
అ్రంది్రంచారు.. సమాచార్రం అ్రందుకన్ జనసైన్కలు హుట్హుటిన రాత్రి పది 
గ్రంటల ప్్రంత్రం లో న్రాశ్రయుల దగ్గరకి వళిలా కలిసేతా వారి పరిస్తాతి వసతి లేక రోడ్ 
మీద ఉ్రండ , ఆహార్రం లేక దీనస్థితిలో చూస్న తెలుగు వారు చెలి్రంచి పోయారు. రాత్రి 
పనె్్రండు గ్రంటలకి దుబాయ్ పోలీస్ వారికి సమాచార్రం అ్రంది్రంచారు వారు వచిచి 
వివరాలు సేకరి్రంచుకనా్రు. రాత్రి ఒ్రంటిగ్రంట ప్్రంత్రంలో న్రాశ్రయులక భోజన్రం, 
వసతి ఏరా్పటలా చేశరు.. బాధితులు అ్రందరు ఏజ్రంట్ కి ప్రంప్న బా్య్రంక రసీదులు 
అన్్ తమదగ్గర ఉనా్య్ అన్ అతన్్ వ్రంటనే అరస్టి చేస్ కఠిన్రంగా శక్్రంచి తమన్ 
కాపాడాలన్ అధికారులను, మాలాగ మరవరు మోసపోకూడదు అన్ వాపోయారు..

ఛాలె్రంజ్ గా తీస్కన్ గల్ఫూ సేన జన సేన ప్రతిన్ధులు
ద్శ్రం కానీ ద్శ్రం లో ఇబబు్రందులు పడుతున్ వ్యకతాలను చలి్రంచిన జనసైన్కలు 
వ్రంటనే సమాచారాన్్ స్థిన్క పోలీస్లక సమాచార్రంత పాట భారతీయ కౌన్్సల్ 
అధికారులక తెలియచేశరు.. ద్శ్రం కాన్ ద్శ్రంలో భాదిత 15 మ్రందికి 45 రోజులు, 
ఆశ్రమ్రం, భోజన కలిప్్రంచి.. వార్రందరినీ స్వద్శన్కి క్షేమ్రంగా ప్రంప్్రంచారు. అ్రంతటిత 
ఆగక.. ఇ్రండయన్ కౌన్్స లేట్, ఏ.ప్.ఎన్.ఆర్.టి, ఆ్రంధ్ర ప్రద్శ్ స్ఐడ, గ్రామ పెదదేల 
సహకార్రంత నషటిపోయిన పదిహేనుమ్రందిన్ మోస్రం చేస్న ఏజ్రంట్ ను్రండ రావాలి్సన 
మొత్తాన్్ మోసపోయిన బాధితులక ఇప్్ప్రంచగలిగారు.. బాధితులకి కొ్రంతమ్రందికి 
దుబాయ్ లోన్ ఉదో్యగ అవకాశన్్ ఇప్్ప్రంచారు.. ఇ్రంతమ్రందికి న్స్్వరథిముగా 
సేవచేస్న గల్ఫూ సేన జనసేన ప్రతి న్ధులక గల్ఫూ లోన్ తెలుగు ప్రజలు బ్రహమిరథ్రం పటిటి 
అభిన్రంది్రంచారు..
ఇలాగే మరనో్ సేవా కార్యక్రమాలత గల్ఫూ సేన జనసేన ము్రందుక వళ్్ళలి అన్ 
సూచి్రంచారు.. ఇద్రంత్ జనసేన అధినేత ససైటీ మీద ఉన్ సేవా దృక్పద్రం మరియు 
ఆయన భావ జాల్రం మీద అభిమాన్రంత చేయగలు్గతునా్ము అన్ గల్ఫూ సేన జనసేన 
ప్రతి న్ధులు తెలియచేస్రు.

యు.డి.ఎఫ్ ఎగాజిమ్ టైముకి కండక్టీ చేయాలన్ జనస్న జానీ డిమాండ్
శతఘ్్ నూ్యస్: శ్రీకాకళ్రం జిలాలా బి.ఆర్.ఏ.యు పరిధిలోన్ 
గత విదా్య స్రంవత్సర్రం డగ్రీ 2వ సమ్సటిర్ పరీక్షలు రాస్న 
విదా్యరుథిలు నేటికీ 6 నెలలు గడచినా పరీక్ష ఫలిత్లు 
ప్రకటి్రంచపోవడాన్కి గల కారణాలేమ్టో తెలపాలన్ 
విదా్యరుథిలు డమా్రండ్ చేస్తానా్రు. ఎన్్స్రులా యూన్వరి్సటీ 
అధికారుల దృష్టికి తీస్కవళిలానా ఈ సమస్య పరిషకుర్రం 
అవ్వకపోవడ్రంత విదా్యరుథిలోలా తీవ్ర అసహన్రం వ్యకతా్రం 
అవుతు్రంది. యు.డ.ఎఫ్ ఫీజు టై్రంకి కటిటి్రంచుక్రంటనా్రు కానీ 
ఎగాజెమ్ మాత్్రం టై్రంకి 6 నెలలు అవుతునా్ క్రండక్టి చేయడ్రం 
లేదన్, అలాగే వాలు్యయ్షన్ కూడా కరక్టి గా చేయడ్రం లేదన్ 
విదా్యరుథిలు వాపోతునా్రు. దీన్్ త్వరలో పరిషకురి్రంచకపోతే 
ఉతతారా్రంధ్ర జనసేన అధినాయకలు పర్యటనలో విదా్యరుథిలత 
పాట జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టికి తీస్క వళలాడ్రం 
జరుగుతు్రంది. విదా్యరుథిలు దీన్పై రోడలాపైకి వసేతా దీన్ ఫలిత్రం 

ప్రభుత్వమే భరి్రంచాలన్ జనసేన జానీ డమా్రండ్ చేస్తానా్రు. విదా్యరుథిలు భవిష్యతుతాను దృష్టిలో పెటటికన్ 
తొ్రందరలోనే ఈ సమస్య పరిషకురి్రంచవలస్్రందిగా విదా్యరుథిలత పాట జనసేన పారీటి తరప ను్రంచి 
జనసేన జానీ కోరడమైనది. లేద్రంటే విదా్యరుథిలు యూన్వరి్సటీపై ఉన్ నమమికాన్్ కోలో్పత్రు. ఎ్రంతలా 
కషటిపడ మ్రంచిగా ఎగాజెమ్ రాస్న ఫెయిల్ చేస్తానా్రన్ విదా్యరుథిలు నా దృష్టికి తీస్కరావడ్రం జరిగ్రంది. 
యూన్వరి్సటీ కేవల్రం ఫీజులు కటిటి్రంచుకోవడాన్కి మాత్మే ఉపయోగ్రంచుక్రంటనా్రన్ విదా్యరుథిలోలా 
మొదలైన ఆలోచన ఇలాగే కొనస్గతే విదా్యరుథిలు పకకు జిలాలాలకి వళిలా చదువుకోవాలి్సన పరిస్థితి 
ఏర్పడుతు్రందన్ జనసేన జానీ హెచచిరి్రంచడ్రం జరిగ్రంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://twitter.com/sataghninews
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“మన సీతానగరం-మన జనస్న” ప్రారంభంచిన 
సీతానగరం జనస్న

శతఘ్్ నూ్యస్: పార్వతీపర్రం, జనసేన 
పారీటిన్ స్రంస్థిగత్రంగా బలోపేత్రం 
చేసే దిశగా సీత్నగర్రం జనసేన టీ్రం 
ఆధ్వర్య్రంలో “మన సీత్నగర్రం-మన 
జనసేన ” కార్యక్రమాన్్ ఆదివార్రం నాడు 
పార్వతీపర్రం న్యోజకవర్గ్రం, సీత్నగర్రం 
మ్రండల్రం పెదభోగల గ్రామ్రంలో న్ర్వహ్రంచి 
ప్రతి ఇ్రంటికి వళిలా ప్రభుత్వ వైఫలా్యలి్ 
తెలియచేసూతా జనసేన స్దాధి్రంత్లి్, 

ఆశయాలి్ వివరి్రంచట్రం జరిగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో పార్వతీపర్రం న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకలు 
అలులా రమేష్, ఖ్త్ విశే్వశ్వరరావు, చిటలా గణేష్, రాజాన బాలు మరియు సీత్నగర్రం నాయకలు స్రంతష్, 
జై శ్రంకర్ , జై ప్రకాష్, జగదీష్, నాయుడు, శ్రావణ్, భాసకుర్, ప్రకాష్ మరియు జనసైన్కలు పాల్్గనా్రు. 
ఈ కార్యక్రమ్రం తరువాత సీత్నగర్రం మ్రండల నాయకలు అలులా రమేష్ మాటలాడుతూ ప్రజలోలా జనసేన 
పారీటి మీద స్నుకూల స్ప్రందన ఉ్రందన్,ప్రజా సమస్యలి్ అడగ తెలుస్కనా్మన్ మరియు కొ్రంతమ్రంది 
స్వతహాగా వారి సమస్యలి్ పారీటి కారా్యలయ దృష్టికి తీస్కవచాచిరన్, ఈ గ్రామ సమస్యలి్ తొ్రందరోలా 
ఎలా పరిషకురి్రంచాలో మా ప్రణాళిక రూపకరతాలు అయిన పార్వతీపర్రం న్యోజకవర్గ నాయకలు పైల 
సత్యనారాయణ, రడడి మణిక్రంఠలత చరిచి్రంచి పరిస్కుర్రం అ్రందిస్తామన్ హామీ ఇవ్వట్రం జరిగ్రంది. ఇద్ 
మాదిరిగా ఈ కార్యక్రమ్రం న్యోజకవర్గ్రం మొతతా్రం చేస్ పారీటిన్ బలోపేత్రం చేసే విధ్రంగా కార్యక్రమ్రం 
ఉ్రంట్రంది అన్ తెలియచేసూతా ఈ కార్యక్రమాన్కి సహకరి్రంచిన పెదబోగీల గ్రామ జనసైన్కలక, ప్రజలకి 
ధన్యవాదాలు తెలియజేయడ్రం జరిగ్రంది.

సమస్యలతో సతమతమవుతునని రైతులు మరియు ప్రజలు
18వ రోజు పలెలాపలెలాక జనసేన కార్యక్రమాన్్
గజపతి నగర్రం మ్రండల్రం, గ్రంగచోళ్ళ పె్రంట గ్రామ్రంలో పలెలా పలెలాక జనసేన
జనసేన పారీటి సీన్యర్ నాయకలు మర్రాప స్రేష్
శతఘ్్ నూ్యస్: విజయనగర్రం జిలాలా, 
గజపతినగర్రం న్యోజకవర్గ్రం, గ్రంగచోళ్ళ 
పె్రంట, జనసేన పారీటి సీన్యర్ నాయకలు 
మర్రాప స్రేష్ గజపతినగర్రం న్యోజకవర్గ్రంలో 
చేబడుతున్ పలెలాపలెలాక జనసేన కార్యక్రమ్రంలో 
భాగ్రంగా పదదేన్మ్దో రోజైన ఆదివార్రం 
గ్రంగచోళ్ళ పె్రంట గ్రామ్రంలో న్ర్వహ్రంచారు. 
ఈ స్రందర్్రంగా మీడయాత నాయకలు స్రేష్ 
మాట్లాడుతూ గజపతినగర్రం న్యోజకవర్గ్రంలో 
పలెలా పలెలాక జనసేన కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా మా 
జనసైన్కలు, నాయకలత ప్రతీ ఇ్రంటికి వళిలా 
పారీటి స్దాధి్రంత్లతను, జనసేన పారీటి చేబడుతున్ కార్యక్రమాల వివరాలత కూడయున్ కరపత్లను 
ప్రజలక వివరిసూతా ప్రంచిపెట్టిమన్, ప్రజల్రంత్ ఎనో్ సమస్యలను అడగకము్రంద్ చెప్్ప వాపోతునా్రన్, 
అరుహులమైనా పెన్షనులా గాన్, ఇలులాలు, డా్వక్రా రుణ సదుపాయాలు కలి్ప్రంచటేలాదన్, అద్ రైతుల గోడు అయితే 
వరణాణాతీతమన్ ప్రంటలక సరైన గటటిబాట ధర ఇవ్వటేలాదన్, వితతానాలకైతే డబుబులు ము్రందు కడతేగాన్ 
తేవడ్రంలేదన్, రైతుభరోస్ కే్రంద్రాలు ఎ్రందుక పెట్టిరో, ఎప్పడ్ మూస్వేసే ఉ్రంట్యన్ ప్రజల్రంత్ 
ఇటవ్రంటి ఎనో్ సమస్యలత కొటిటిమ్ట్టిడుతునా్రన్ అనా్రు. రైతులక భాది్రంచిన ఏ ప్రభుత్వ్రం 
బటటికటటిలేదన్, జనసేన ప్రజల పక్షాన న్లబడ జిలాలా కలెకటిర్ క, అధికారులక వినతిపత్లు ఇచిచి 
ప్రజలక నా్యయ్రం జరిగే వరక మావ్రంతు కృష్చేస్ పోరాడత్మన్ అనా్రు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేన 
పారీటి సీన్యర్ నాయకలు అదాడ మోహనరావు, మ్డత్న రవికమార్,ఆదినారాయణ, ప్రండు, హరీష్ 
నాన్,శ్రీను కడమల, వ్రంకటరమణ, స్యి, సూర్యప్రకాష్, వినోద్, ఆదిత్య, హరి తదితరులు పాల్్గనా్రు.

ఇంద్రానగర్ కాలనీలో జనస్న క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలి పంపిణీ
శతఘ్్ నూ్యస్: భద్రాద్రి కొతతాగడె్రం 
జిలాలా, పాల్వ్రంచ మ్రండల్రం, ఇ్రంద్రానగర్ 
కాలనీలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ్రం 
తీస్కన్ కార్యకరతాలక క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిటలా అ్రందజేయడ్రం జరిగ్రంది. 
కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా.. ప్రతి ఇ్రంటికి 
జనసేన ఆశయాలు ఆలోచనలు 
తీస్కెళ్తా.. జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ చేపటిటిన క్రియాశీలక సభ్యత్వ్రం 
కిటలా గురి్రంచి వివరి్రంచడ్రం జరిగ్రంది. 
త్వరలోనే పాల్వ్రంచలో జనసేన జ్రండా 
ఎగరవేయడ్రం ఖ్యమ్రంటన్ 

కార్యకరతాలు మరియు మహళలు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో రాయపూడ వేణుకి జనసేన క్రియాశీలక కిటలా 
అ్రందజేయడ్రం జరిగ్రంది. ఈ కార్యక్రమ్రంలో పాల్్గన్ కార్యకరతాలు కొ్రండా ద్వా గౌడ్, స్యి కమార్ 
గౌడ్, స్యి గౌడ్, మ్దిదే ప్రస్ద్ గౌడ్, మడడి ప్రస్ద్ గౌడ్ మరియు స్యి వ్రంశీ కార్యకరతాలు పాల్్గనా్రు.

జనంలోకి జనస్న సిద్ధంతాలు.. గ్రామ 
గ్రామాన ఇంట్ంట్కి జనస్న

శతఘ్్ నూ్యస్: *కరపత్లను అ్రందజేస్తాన్ జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస 
కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య

జనసేన పారీటి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 2024 లో ముఖ్యమ్రంత్రి 
కావాలన్ జనసేన స్దాధి్రంత్లను ప్రజలోలాకి తీస్క వళ్లాలనే ఉద్దేశ్రంత 
ఇ్రంటి్రంటి తిరిగ ప్రచార్రం చేస్తానా్రు. రాజ్రంపేట జనసేన పారీటి 
ఇ్రంచార్జె మలిశెటిటి వ్రంకటరమణ ఆద్శల మేరక జనసేన రాష్ట చేనేత 
వికాస కార్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య ఆధ్వర్య్రంలో ఇ్రంటి్రంటికి జనసేన 
కార్యక్రమ్రంలోభాగ్రంగా17వరోజు మాధవర్రం-1గ్రామ ప్రంచాయతీలోన్ 
పలు గ్రామాలలో పర్యటి్రంచి ప్రతి ఇ్రంటికి వళిలా సమస్యలను అడగ 
తెలుస్కనా్రు. అన్రంతర్రం జనసేన పారీటి విధివిధానాలు పారీటి 
స్దాధి్రంత్లు మేన్ఫెసోటి రూప్రంది్రంచిన అ్రంశలను స్మాన్య ప్రజలక 
వివరి్రంచారు. ఈ స్రందర్్రంగా రామయ్య మాట్లాడుతూ.. ప్రజా వ్యతిరేక 
విధానాలను అవల్రంబిస్తాన్ వైయస్్సర్ ప్రభుత్్వన్కి రానున్ రోజులోలా 
ప్రజలు బుదిధి చెపా్పలనా్రు. సమస్యలు శశ్వత్రంగా తొలగపోవాల్రంటే 
ముఖ్యమ్రంత్రిగా పవన్ కళ్్యణ్ రావాలన్ చెపా్పరు. వచేచిఎన్్కలోలా 
ప్రజల్రంత్ జనసేన పారీటికి మదదేతుగా న్లవాలన్ ఆయన విజ్ఞప్తా చేశరు. 
ఈ కార్యక్రమ్రంలో రాజ్రంపేట జనసేన యువ నాయకలు తదితరులు 
పాల్్గనా్రు.

పవన్ కళ్్యణ్ ప్రతి మాట.. మన భవిష్యతుతాకు 
బాట: కరిమజ్జి మలేలిశ్వర రావు

శతఘ్్ నూ్యస్: *పవనన్ ప్రజాబాట 80వరోజు
శ్రీకాకళ్రం: ఇ్రంటి్రంటికీ జనసేన కార్యక్రమ్రంలో భాగ్రంగా.. శ్రీకాకళ్రం 
జిలాలా, రణసథిల్రం మ్రండల్రం, తిరుపతి పాలె్రం గ్రామ్రంలో 80 వ రోజు 
ససైటీ బా్య్రంక్ మాజీ చైరమిన్, ఎచెచిరలా న్యోజకవర్గ నాయకడు, జిలాలా 
జనసేన నేత, రాజకీయ అనుభవజు్ఞడు.. కరి మజిజె మలేలాశ్వర రావు 
పర్యటి్రంచారు… ఈ స్రందర్్రంగా మలేలాశ్వర రావు మాట్లాడుతూ.. 
జనసేన పారీటి జన స్రంక్షేమ్రం కోస్రం ఆలోచి్రంచే పారీటి అన్, పారీటి లక్షష్్రం 
న్ర్రంతర అభివృదిధి భావితరాల భవిష్యత్ కోస్రం కృష్ చేయడమే లక్షష్్రంగా 
పన్చేస్తా్రందన్ ఈ స్రందర్్రంగా కొన్యాడారు. పవన్ కళ్్యణ్ ప్రతి 
మాట.. మన భవిష్యతుతాక బాట అనడ్రంలో ఎటవ్రంటి స్రంద్హ్రం లేదన్ 
తెలియజేశరు. అనేక ప్రభుత్్వలు స్రంక్షేమ, అభివృదిధి పథకాలు అమలు 
చేయడ్రంలో విఫల్రం అయా్యయన్ గురుతా చేసూతా.. పవన్ అన్ ప్రభుత్వ్రం, 
ప్రజా స్రంక్షేమమే లక్షష్్రంగా పన్చేస్తా్రందనా్రు. కాబటిటి రానున్ రోజులోలా 
“గాజు గాలాస్” గురుతా పై మీ ఓట వేస్, మీర్రంత్ క్రియాశీలక్రంగా 
వ్యవహరి్రంచి.. పవన్ కళ్్యణ్ స్రధ్య్రంలో, మన ప్రజా ప్రభుత్్వన్్ 
ఏరా్పట చేస్క్రందా్రం పవన్, సమరథి నాయకత్్వన్్ స్ధిదాదే్రం.. ఎచెచిరలా 
న్యోజకవరా్గన్్ అభివృదిధి చేదాదే్రం అనా్రు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జనసేన 
పారీటి య్రంప్టీస్ అభ్యరిథి పోటూ్రు లక్షుమినాయుడు, మ్రండల నాయకలు, 
కార్యకరతాలు, ప్రజలు పాల్్గనా్రు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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ఖన్జ సంపదను నాయకులకు, వా్యపారులకు ఎరగా చూపించి 
పదవి పందిన కుంభ రవిబాబు: చిటటీ మురళి

శతఘ్్ నూ్యస్: అలూలారి 
సీత్రామరాజుజిలాలా, పాడేరు డవిజన్, 
ఏజనీ్స ఐదవ షెడ్్యల్ ప్్రంత్రంలో 
యున్ అమాయక ఆదివాసీ గరిజనుల 
అమాయకత్్వన్్ ఆసరాగా తీస్కొన్ 
మైదాన ప్్రంత వాస్ క్రంభ రవిబాబు 
పదవి ప్రంది ఉనా్రన్ ప్రజా స్రంఘాలు, 
గరిజన ప్రజాప్రతిన్ధులు ఆదివార్రం 

పత్రికా ప్రకటనలు తెలిపారు. ఏజనీ్స ప్్రంత్రంలో జీవన్రం స్గస్తాన్ గరి ప్రజలక ఖన్జ స్రంపద మీద 
మరియు మైన్్రంగ్ పై గాన్ ఏజనీ్స గరిజన చట్టిలపై అవగాహన లేకపోవడ్రం క్రంభ రవిబాబుకి బాగా 
కలిస్ వచిచినటలా ఉన్దన్ పలువురి నోట గుసగుసలు విన్ప్స్తానా్యి. న్జాన్కి పదవీ వా్యమోహ్రం 
తనే యూన్వరి్సటీలో ఆధా్యపకన్ ఉదో్యగాన్కి రాజీనామా చేస్ రాజకీయాలోలాకి వచాచిరు. 
గరిజనుల బతుకలు బాగు చేయడాన్కా..? గరి స్రంపద దోచుక పోవడాన్కా అన్ ప్రజా స్రంఘాలు 
ప్రశ్స్తానా్యి. ఐదవ షెడ్్యల్ ప్్రంత్రంలో జీవిస్తాన్ గరిజనులు వారు స్గుచేస్క్రంటన్ స్గు 
భూములు ఎవరైతే స్గులో ఉనా్రో ఆ భూముల మీద సర్వ హకకులు గరిజనులక మాత్మే 
ఉ్రంట్రంది.. కానీ ఇకకుడ వారికి బినామీలను తయారుచేస్ మైన్్రంగ్ మాఫియాత రవిబాబు చేతులు 
కలిప్ ముఖ్యమ్రంత్రి వైయస్ జగనోమిహన్ రడడి బ్రంధువు అయిన మేఘనాథ్ రడడి కి ఏజనీ్స ప్్రంత్రంలో 
ప్రంప్్రంచి గరిజనులక భయబ్్రంతులక గురి చేసూతా.. అక్రమ మైన్్రంగ్ తీస్తానా్రన్ గరిజన ప్రజా 
స్రంఘాలు తీవ్ర్రంగా ఆరోప్స్తానా్రు. అమాయక ఆదివాస్ గరిజనులక కారిమిక చట్టిలపై గాన్.. పీస్ 
చటటి్రం ఒకటి బై 70 చటటి్రం ఉపాధి చట్టిలపై అవగాహన లేకపోవడ్రం.. వారికి ఎ్రంత కొ్రంత డబుబులు 
ఇచిచి ఆశ చూప్్రంచి వారిన్ పావులుగా వాడుక్రంటూ.. రవిబాబు మాత్్రం చీకటి స్రంపాదనత కోట్లాది 
రూపాయలు ఆరిజెస్తానా్రు అన్ ప్రజాస్రంఘాలు తెలుపతునా్యి. విషయ్రం తెలిస్న కొ్రంతమ్రంది 
ఇది అనా్యయ్రం అన్ అడగతే.. వారిపై దౌరజెనా్యలక దిగ బెదిరి్రంచి వారిన్ రాజకీయ బల్రంత అణిచి 
వేస్ నోరు ముయి్యస్తానా్రు. భూమ్ మీద సర్వహకకులు ప్రంది స్గుచేస్తాన్ గరిజనులక మాత్్రం 
అనా్యయ్రం జరుగుతు్రంది అన్ అనా్రు. ఏ.పీ.ఎ్రం.డీ.సీ అధికారులు రాజకీయ నాయకల దగ్గర 
ముడుపలు పచుచికన్ గరిజన చట్టిలను తు్రంగలో తొకకుతూ గరిజనుల జీవిత్లత చెలగాట్రం 
ఆడుక్రంటనా్రన్ ప్రకటనలో తెలిపారు. న్మమిలపాడు కాల్ సైట్ మైన్్రంగ్ కా్వరీ నీ తక్షణమే 
న్లుపదల చేయకపోతే ప్రజా ఉద్యమాలు, న్రాహార దీక్షలు చేస్తామన్ గరిజన ప్రజా స్రంఘాలు, 
గరిజన ప్రజా నాయకలు ఓ ప్రకటనలో హెచచిరిస్తానా్రు.

జనస్నాన్న్ విమరి్శంచడాన్కే వైయస్్సర్ ప్లినర్ జరిపారా: బండి 
వంకటేశ్వరులి

శతఘ్్ నూ్యస్: ఉమమిడ చితూతారు జిలాలా, త్రంబాలపలిలా 
న్యోజకవర్గ్రం, జనసేన పారీటి జాయి్రంట్ సక్రెటరీ బ్రండ 
వ్రంకటేశ్వరులా మాట్లాడుతూ వైయస్్సర్ పారీటి పీలానరీ 
సమావేశ్రంలో రాష్రాన్కి స్రంబ్రంధి్రంచి స్రంక్షేమ పథకాలు 
గాన్.. ప్రజలక వారు ఎటవ్రంటి సేవ చేస్తారు అనే దాన్పై 
గాన్ చరచి లేక్రండా.. ప్రతిపక్షాలను పద్పద్ ప్రస్తావిసూతా.. 

వారి ప్రస్రంగ్రం స్గడ్రం చాలా హాస్్యస్పద్రంగా ఉ్రంది. రోజా గారు మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిన్ మీరు వీల్ హీరో మాత్మే రియల్ హీరో కాదు అన్ చెప్పడ్రం చాలా స్గు్గచేట. రోజా గారిన్ 
అడుగుతునా్ము అమమి రోజా గారు ఏ రోజైనా మీ స్రంత డబుబు ఏ బాధితులు కైనా మీరు సహాయ్రం 
చేశరా. మా పవన్ కళ్్యణ్ గారు తన స్రంత డబుబును ఇప్పడే కాదు తన స్నీ జీవిత్రం మొదలైనప్పటి 
ను్రండ ఎనో్ సహాయ కార్యక్రమాలు చేశరు. ప్రతే్యకి్రంచి వాటిన్ మీక మేము చెప్పనవసర్రం లేదు 
ఇప్పడు కూడా మీ ప్రభుత్వ్రం కవులు రైతులను ఏమాత్్రం పటిటి్రంచుకోకపోగా అలా్రంటి రైతులక మా 
అధ్యక్షులు ఈ రోజు అ్రండగా న్లబడ.. వారి కట్రంబాలక లక్ష రూపాయలు చొప్పన సహాయ్రం 
చేసూతా వారికి అ్రండగా న్లుస్తానా్రు. మీ పారీటి వాళ్లా ఏ కార్యక్రమ్రం చేస్నా ఎకకుడ ప్రెస్ మీట్ లు 
పెటిటినా.. కేవల్రం మా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి గురి్రంచి మాత్మే ప్రతే్యకి్రంచి విమర్శలు చేసూతా 
ఉనా్రు. ఒకకురే ర్రండ ఎన్్కలక అన్ న్రణాయి్రంచడాన్కి నీవవరు.. ఒకకురమే.. వస్తామొ పతుతాలత 
వస్తామొ ఎదురోకువడాన్కి స్దధి్రంగా ఉ్రండ్రండ మీరు. అ్రంతేగాన్ న్రణాయి్రంచడాన్కి నీవవరు.. ఈరోజు 
నీవు చేస్న వా్యఖ్యలత ఆ్రంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట ప్రజలు న్ను్ చీదరి్రంచుక్రంటనా్రు.. ఇప్పటికైనా మీరు 
తీరు మారుచికన్ ప్రజలలో మీపై విశ్వస్న్్ పె్రంచుకో్రండ.. అ్రంతేగాన్ ఎప్పడు ప్రతిపక్షాలపై 
పడ ఏడవక్రండ. ఈ కార్యక్రమ్రంలో జిలాలా జాయి్రంట్ సక్రటరీ షకీర్ భాష మరియు న్యోజకవర్గ 
జనసైన్కలు నాయకలు పాల్్గనా్రు.

యాక్్సడంట్ క్ గురైన వయూక్తిక్ ఆర్ధిక సహాయం 
అందంచిన కాటనిం విశాలి

శతఘ్్ నూ్యస్: ఇటీవల తూరు్ప గోదావరి జిలాలాక 
చె్రందిన వ్యకితా యాకి్సడె్రంట్ కి గురి అయిన స్రందర్్రంలో 
ఆ వ్యకితా కాలు తిసేయాలి్స వచిచి్రంది.. ఈ విషయ్రం 
జనసేన నాయకరాలు.. గోదావరి జిలాలాల రీజనల్ 
ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి కాట్్రం విశలి దృష్టికి తీస్కెళలాగా 
డైరక్టి గా కాకినాడ గవర్మ్రంట్ హాస్్పటల్ కి వళిలా.. 
అకకుడ హాస్్పటల్ సూపర్్రంట్ త మాట్లాడ.. వాళ్ళకి 
ఆరిధిక సహాయ్రం చేయడమే కాక్రండా.. ఆయనక 
సదరన్ సరిటిఫికెట్ చేయి్రంచి నెల నెలా పెన్షన్ వచేచిలాగా 
చూస్తానన్.. ఆమక ఫ్్యచరోలా వారి స్రంత కాళ్ళ 

మీద న్లబడగలకే సహాయ్రం చేస్తాను అన్ మాట ఇచిచి రావడ్రం జరిగ్రంది. 
ఈ స్రందర్్రంగా కాట్్రం విశలి గారికి స్యిరామ్ బడేటి హృదయపూర్వక 
ధన్యవాదములు తెలియచేయడ్రం జరిగ్రంది.

క్డ్ని వాయూధితో బాధపడుతునని వయూక్తిని పరామర్్శంచిన 
బొబ్బేపలిలి సురేష్

శతఘ్్ నూ్యస్: సరే్వపలిలా 
న్యోజకవర్గ్రం జనసేన 
పారీటి నాయకలు 
బొబేబుపలిలా స్రేష్ 
నాయుడు కిడీ్ వా్యధిత 
బాధపడుతున్టవ్రంటి 
పాలిచరలా వ్రంకయ్యను 

పరామరి్శ్రంచడ్రం జరిగ్రంది. మనుబోలు మ్రండల్రం ముదదే ముడ గ్రామ్రం న్రందు 
కిడీ్ వా్యధిత ఎ్రంత ఇబబు్రంది పడుతూ కనీస్రం కళ్్ళ కూడా కన్ప్్రంచనటవ్రంటి 
పరిస్థితి ముగు్గరు బిడడి టీవీలత జీవనాన్్ కషటి స్ధ్య్రంగా కొనస్గస్తాన్టవ్రంటి 
పాలిచరలా వ్రంకయ్య ఆరు నెలల ను్రంచి కిడీ్ వా్యధిత బాధపడుతూ డయాలస్స్ 
చేయి్రంచుక్రంటూ ఎ్రంత ఇబబు్రందులు పడుతు్రంటే ప్రభుత్వ్రం గానీ ప్రభుత్వ 
య్రంత్్రంగ్రం గాన్ ఆ కట్రంబాన్కి ఏ విధ్రంగా కూడా సహాయ సహకారాలు 
అ్రంది్రంచకపోవడ్రం చాలా బాధాకరమైన విషయ్రం. సరే్వపలిలా న్యోజకవర్గ 
జనసేన పారీటి ను్రంచి ఆ కట్రంబాన్కి అ్రండగా ఉ్రంట్మన్ చెప్్ప హామీ ఇవ్వడ్రం 
జరిగ్రంది అద్విధ్రంగా అతన్ ర్రండు కళ్్ళ కూడా ఆపరేషన్ చేయి్రంచడాన్కి మేము 
చేయిస్తామన్ హామీ ఇవ్వడ్రం జరిగ్రంది. ఎవరైన దాతలు ము్రందుక వచిచి ఆ 
కట్రంబాన్కి ఆరిథిక స్య్రం అ్రంది్రంచడాన్కి ఒక అడుగు ము్రందుక వేయాలన్ 
చెప్్ప జనసేన పారీటి ను్రంచి కోరుతునా్నన్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో క్రంటే 
స్ధాకర్, పెనుబాక ప్రస్ద్, శ్రీహరి తదితరులు పాల్్గనా్రు.

అన్నియిపేట మర్యు ఊడిమూడి గ్రామ కమిటీలను 
ప్రకటంచిన 

పోలిశెటటి చంద్రశేఖర్

శతఘ్్ నూ్యస్:  రామచ్రంద్రపర్రం 
న్యోజకవర్గ్రం జనసేన పారీటి ఇ్రంచార్జె 
పోలిశెటిటి చ్రంద్రశేఖర్, రామచ్రంద్రపర్రం 
రూరల్ మ్రండల అధ్యక్షులు పోత్బతుతాల 
విజయ్ కమార్ మరియు గ్రంగవర్రం 
మ్రండల అధ్యక్షులు చిర్రా రాజకమార్ 
కలస్ రామచ్రంద్రపర్రం రూరల్ మ్రండల 
అనా్యిపేట మరియు గ్రంగవర్రం 
మ్రండల ఊడమూడ జనసేన గ్రామ 
కమ్టీలను ఏరా్పట చేయడ్రం జరిగ్రంది.

శ్రీశ్రీశ్రీ అభయాంజనేయ సావామి ఆలయ నిరామాణానిక్ 
విరాళమిచిచిన అర్జిలిలి అప్పలరాజు

శతఘ్్ నూ్యస్: పరవాడ మ్రండల్రం నాయుడుపాలె్రం, 
ముత్్యలమమి పాలె్రం గ్రామ ప్రంచాయతీల పరిధిలో 
సమమి్రంగపాలె్రం జలారిపేట, హనుమాన్ నగర్, 
మ్రంగప్పయ్యగారి ఊరు, కోర్రంగపాలె్రం వదదే 
న్రిమిస్తాన్ శ్రీశ్రీశ్రీ అభయా్రంజనేయ స్్వమ్ ఆలయ 
న్రామిణాన్కి ముత్్యలమమి పాలె్రం జనసేనపారీటి 
నాయకలు అరిజెలిలా అప్పలరాజు తన వ్రంతుగా 

5116/_ ఐదు వేల నూట పదహారు రూపాయలు విరాళ్రం అ్రందజేశరు. వారికి కమ్టీ సభు్యలు 
అ్రందరూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశరు. ఈ కార్యక్రమ్రంలో కమ్టీ సభు్యలు కణితి చినసోమేష్, 
సమమి్రంగ అపా్పరావు, నాన్, సమమి్రంగ లోవరాజు మరియు బొ్రంది ముత్్యలు, బొ్రంది దురా్గరావు, 
చి్రంతకాయల ముత్్యలు జనసేన నాయకలు పాల్్గనా్రు తదుపరి సభు్యలు పాల్్గనా్రు.
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