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మూడు ముక్కలాట ముఖ్యమంత్రి 
రాష్ట్రా న్ని మూడు ముక్కలు చేయాలన్ చూస్తున్నిడు

• పొద్దున పథకమని డబ్బిస్తాడు.. స్యంత్ం స్రాయితో పట్టుకు పోతాడు
• ఉపాధి లేనప్పుడు నిలదీయకపోతే ఎలా?
• డబ్బి అవసరం లేని రోజు వస్తా సినిమాలు వదిలేస్తా
• కడశ్వాస వరకు రాజకీయాలు వదలను.. ప్రజల్నీ వదలను
* గౌరవం తగ్గకుండా పొత్తా కుదిరితే ఓకే.. లేదంటే ఒంటిరిగానే
• సరైన రాజు లేకపోతే సగం రాజ్ం నాశనం అవుత్ంది
• జనస్న మెరుగైన పాలన అందిసతాంది
• వలసల రాజధానిని ఆరిధిక రాజధాని చేస్తాం
• గిరిజన యువతకు గంజాయి స్గు కష్టునినీ తప్పుస్తాం
• రణస్థలం యువశక్తా సభలో జనస్న పార్టు అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్
శతఘ్నీ న్్స్: మూడు ముక్కల ముఖ్మంత్రిక్ ఆటీన్ రాజులు.. డైమండ్ 
రాణీలు బాగా తెలుస.. అదే స్ఫూరితాతో రాష్్రానినీ మూడు ముక్కలు చేయాలని కుట్ర 
చేసతానానీరు.. మూడు ముక్కలాట.. గాంబ్్లంగ్ మీద మంచి పట్టుననీ ఈ ముఖ్మంత్రిక్ 
ఆ ముక్కల పదదుతి వదలడం లేదని జనస్న పార్టు అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు 
విమరి్శంచారు. పొద్దునేనీ పథకం క్ంద డబ్బిలు ఇచిచి స్యంత్ం స్రాయి క్ంద 
పట్టుకుపోతాననే ఈ మూడు ముక్కల ముఖ్మంత్రిని నమ్మొదదునానీరు. జనస్న 
పార్టు ప్రభుతవాం వస్తా ఈ మూడు ముక్కల ముఖ్మంత్రి కంటే గొపపుగా పథకాలు 
అందచేస్తాం. ఒక్క పథకం కూడా తీస్యం అని అనానీరు. ఉతతారాంధ్రను వలసల 
రాజధాని కాద్.. ఆరిధిక రాజధానిగా చేస్తామని తెలిపారు. గురువారం శ్రీకాకుళం 
జిలా్ల రణస్థలం వేదికగా జరిగిన యువశక్తా సభలో పాల్్గనానీరు. వివేకానంద వికాస 
వేదిక నుంచి సభకు లక్షలాదిగా హాజరైన యువతను ఉదేదుశంచి సధీర్ఘ ఉపనా్సం 
చేశ్రు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు మాట్్లడుతూ..
• మీ బంగారు భవిష్త్తా నా బాధ్త
మనలినీ ఎవడ్రా ఆపేది.. యువతరానిక్ ఏం సంపద వదిలిపెట్టుం.. యుదధిం, రకతాం, 
కన్నీరు తపపు.. గాయాలు, బాధలు, వేధనలు తపపు.. కలలు తపపు.. ప్రిక్తనం మోసం 
తపపు.. ఒక దేశప్ సంపద నద్లు కాద్.. అరణ్్లు కాద్. ఖనిజాలు కాద్. కలల 
ఖనిజాలతో చేసిన యువత. అలాంటి యువతకు స్వామి వివేకానంద జయంతి రోజున హృదయ పూరవాక నమస్్కరాలు. మీ బంగారు భవిష్త్తా కోసం బాధ్తగా పని చేస్తామని 
తెలియచేసకుంటూ సభను ప్రారంభిసతానానీ..
• నాకు ఓనమాలు నేరిపున నేల ఉతతారాంధ్ర
చేతిక్ చేతి కర్ర కావాలిసిన రోజు వచిచినప్పుడే మనవడి విలువ తెలుసతాంది. ఒక తరం పెరుగుతూ వయస వచేచిసతాంటే భావితరం తాలూకు విలువ తెలుసతాంది. ఇప్పుడుననీ నాయకులు 
వారి బ్డ్డల కోసం ఆలోచిసతానానీరు. మీ తరం కోసం మీ బ్డ్డల కోసం ఆలోచించడం లేద్. నేను ఇనినీ కోట్ల మందిక్ తెలిసి ఉండొచ్చి. అయినా నేను సగట్ మధ్ తరగతి వ్క్తానే. 
స్మాను్డినే. నాకు, ఉతతారాంధ్రకు సంబంధం ఉంది. నాకు నటనలో ఓనమాలు నేరిపుంది ఉతతారాంధ్రే. ఉతతారాంధ్ర ఆట, పాట, కవిత, కళ, నాకు నటన నేరిపున గురువు ఉతతారాంధ్రే. ఏం 
ప్ల్లడో ఎలదు మ్సతావా అననీ వంగపండు స్ఫూరితాతో నటన నేరుచికుంట్ననీ సందర్ంలో నాకు రాజకీయ స్మాజిక చైతన్ం నేరిపున నేల ఇది. ఆ చైతన్ం ఉతతారాంధ్రలో వచిచింది. విశ్ఖ 
ఉకు్క ఆంధ్రుల హకు్క అననీ స్టుల్ పా్లంట్ లో పని చేస్ ఉద్్గులు చాలా మంది నటన నేరుచికునే సమయంలో నాకు అండగా ఉండే వారు.
• నాకుననీది సగట్ మనిషి ఆలోచనే
నేను తిటటుడానిక్ మీటింట్ పెటటు లేద్. నాకుననీది సగట్ మనిషి ఆలోచన. కంత మంది ఎంద్కో ప్రతే్క పరిసి్థత్లో్ల ప్డతారు. విద్, వైద్ం, ఉపాధి కంత మందికే ఎంద్కు 
దొరుకుతాయి? కషటుం వస్తా ఈ శ్ఖలు స్యం ఎంద్కు చేయవు. దేశం ఎంద్కు స్యం చేయద్. అననీ కోపం ప్రతి సగట్ మనిషిలో ఉంట్ంది. నేన్ అలాంటి సగట్ మనిషినే. మన 
దేశం.. మహన్యుల తా్గాలు నాలో బాధ్త పెంచాయి. దేశ భక్తాని పెంచాయి. కషటుజీవులకు అండగా ఉండమని చెపాపుయి. సినిమాలో్లక్ వెళ్్లనా అనుక్షణం నా మనస కష్టులో్ల ఉననీ 
ప్రజల గురించి, ఉద్్గం ఉపాధి లేని యువత గురించే ఆలోచించింది. నా గురించి నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించను. నా గురించి నేను తొలిప్రేమ నుంచి ఖషీ వరకు మాత్మే ఆలోచించాను. 
నాకు కోరికలు లేవు. ఖుషీ తరావాత ఇంకా పెదదు స్టుర్ అవ్వాచేచిమో. జాతీయ స్్థయి, అంతరాజాతీయ స్్థయిక్ వెళ్్లచేచిమో అనుకునానీను. నా మనస మాత్ం ఎప్పుడూ బాధలో్ల ఉననీ వాళ్ల 
గురించే ఆలోచించేది. అది ననునీ ఆనందంగా ఉండనివవాలేద్. నేను ఈ రోజున ప్రతి ఎదవ చేత, సనానీసి చేత, మాటలు అనిప్ంచ్కుంట్నానీ నాకు బాధ లేద్. నేను ఇట్వంటి ఎదవలు, 
సనానీసల చేత మాటలు అనిప్ంచ్కోకుండా గడిపేయగలను. ఇట్వంటి సనానీసలు రాజకీయాలో్లక్ రాకముంద్ నా పక్కన నిలుచిని ఫోటోలు కూడా తీయించ్కునానీరు. మీకోసం 
పోరాటం చేసి అలాంటి ఎదవలతో తిటిటుంచ్కోవడానినీ విజయంగానే భావిస్తాను. నేను నా కోసం కంటే స్టి మనిషి కోసం జీవించడానికే ఇషటుపడతా. కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

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

• అధికారం రాగానే బానిసలా్ల చూస్తారు
దేశభక్తా.. రాజా్ంగం.. దేశ్నిక్ సంబంధించిన విధులు.. స్మాజిక బాధ్తలు అంటూ ప్సతాకాలో్ల 
చెప్పున రాజకీయ నాయకులు బయటిక్ వచిచి బాధ్త లేకుండా మాట్్లడతారు. అధికారంలో 
కూరోచిగానే మనం వారి బానిసలా్లగా చూస్ వ్క్తాతావాలు నాకు చిరాకు కలిగించాయి. సినిమాలో్ల 
రండుననీర గంటలో్ల సమస్లు తీర్చియొచ్చి. నిజ జీవితంలో ఉద్దునం సమస్ ఇపపుటికీ 
తీరచిలేద్. రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తీరు చూసి రాజకీయ పార్టు పెటిటునప్పుడు నాదగ్గర ఎవరూ 
లేద్. ఇంత సమూహం నా వెంట ఉంట్రని తెలియద్. ప్రజలకు అనా్యం జరిగినప్పుడు 
అందరిలాగా మెటికలు విరుస్తా కూరోచివాలా.. నా దేశం కోసం సమాజం కోసం ముంద్కు 
రావాలా.. అని ఆలోచించినప్పుడు మహా అయితే నా ప్రాణం పోత్ంది. కాన్ ఒక సతా్నినీ 
బలంగా మాట్్లడిన వాడినవుతాను అనిప్ంచింది. నాకు ప్రిక్తనం చిరాకు. న్లో స్హసం 
ఉంటే దేశం అంధకారంలో ఉంట్ంద్? అననీ సిద్ధింతానినీ పాటించే వాడిని. మ్ననీ టిడో్క ఇళ్ల 
గురించి విజయనగరం వస్తా యువత మాట్్లడేంద్కు భపడుత్నానీరు. కోపం ఉంది కాన్ భయం 
ఉంది. ఈ రాజకీయ నాయకులు ఏమైనా దిగి వచాచిరా? మనలా వారిక్ రకతామాంస్లే ఉనానీయి. 
మనం ఒక దెబబి కడితే వారిక్ తగులుత్ంది.
• ఇది కళ్ంగాంధ్ర కాద్ కలియబడే ఆంధ్ర
ఈ దేశంలో మనలినీ నిందించే రాజకీయ నాయకుడిక్ ఎంత హకు్క ఉంద్ వారిని మించిన హకు్క 
మనకీ ఉంది. ఇది ఉతతారాంధ్ర పోరాట గడ్డ. ఇది కళ్ంగాంధ్రకాద్ కలియబడే ఆంధ్ర. తిరగబడే 
ఆంధ్రకు చెందిన మీర్ కామ్ గా ఉంటే ఎలా? ఉపాధి అవకాశ్లు లేనప్పుడు నాయకులినీ 
నిలదీయకపోతే ఎలా? వలసలు వెళ్్లపోయే మీరు నాయకులినీ అడగకపోతే ఎలా? నాకు శ్రీ గిడుగు 
రామూమొరితా గారి జీవితం ధైర్ం నేరిపుంది. జీవితానినీ ఎలా ఎద్రో్కవాలో శ్రీ శ్రీ గారి మహాప్రస్తానం 

నేరిపుంది. ఒక రావి శ్స్త్రి, ఒక చాసో ఇలాంటి ఎందరో మహానుభవులినీ చదివాను. శ్రీకాకుళం నేల ఎంత గొపపుద్ గిడుగు రామూమొరితా గారి జీవితమే ఉద్హరణ. శ్రీ గిడుగు రామూమొరితా గారు 
గిరిజనుల కోసం, సవరల కోసం చేసిన తా్గం అంతా ఇంతా కాద్. వినలేనితనంతో తెలుగు భాష ఉద్మం కోసం పాట్పడిన మహానుభావుడు. చివరి దశలో ఒక రచయిత అయి 
ఉండి పలాస రాజు గారితో గొడవ పెట్టుకుని వీధి పోరాట్లు చేశ్రు. అలాంటి ఆయనకు మోకరిలి్ల నమస్కరిసతానానీ. రాజకీయాలో్లక్ రావడానిక్ ఇలాంటి మహానుభావులే కారణం.
• పోరాటయాత్ నాకు ఉతతారాంధ్ర కష్టులు చూప్ంది
స్వామి వివేకానంద గారు 30 ఏళ్ల వయసలో చనిపోయారు. శ్రీ భగత్ సింగ్ 23 ఏళ్ల వయసలో ప్రాణతా్గం చేశ్రు, శ్రీ ఆజాద్ 25 సంవంతసిరాలకు చనిపోయారు. వీరు మన కోసం 
రకతాం చిందిస్తా మనం ఏం చేసతానానీం? నేను డబ్బిలు, పేరు సంపాదించి అందరిలాగే ఉంటే ఎలా అననీ ఆలోచనే నాతో పార్టు పెటిటుంచింది. నాకు తెలిసిందలా్ల పోరాటం చేయడమే. ఎదవలినీ 
బాగా ఎద్రో్కవడం తెలుస. గుండా గాళ్లని ఎలా తనానీలో తెలుస. భాష, యాస, కులం, గోత్ం, మతం, ప్రాంతం ఇవన్నీ మనం కోరుకుంటే దక్్కనవి కాద్. శ్రీ జాషువా విశవానరుడి 
వైప్ పయనించే వ్క్తాని నేను. పార్టు స్్థప్ంచినప్పుడు గాని, ఉతతారాంధ్రలో పోరాటయాత్ చేసినప్పుడు గాని డబ్బిలు లేవు. నా అకంట్ లో రూ. 13 లక్షలే ఉనానీయి. పోరాటయాత్కు 
బయలుదేరినప్పుడు అకంట్ లో అదే రూ. 13 లక్షలే ఉనానీయి. కళ్్ణ మండపాలో్ల పడుకుంద్ం. లేదంటే రోడ్ల మీద పడుకుంద్మనానీను. నేను సిదధింగా ఉనానీ మా నాయకులు కంత 
మంది అపపుటిక్ సిదధింగా లేరు. నేను ఎకు్కవ సఖాలు చూసినా ఈ క్షణ్న వదిలేయగలను. రోడ్ల మీద పడుకుననీ వ్కుతాలినీ, ఉద్దునంలో క్డ్నీలు కోలోపుయిన వారిని చూశ్ను. వారి కోసం 
ముంద్ ప్రయాణం చేద్దుం. నాతో నిలబడిన వాళ్్ల నిలబడతారు. లేదంటే నడుచ్కుంటూ వెళ్దుమని మ్దలుపెటిటున పోరాట యాత్ నాకు ఉతతారాంధ్ర కష్టులు చూప్ంది. అరకు గిరిజనుల 
సమస్లు చూప్ంచింది. ఉపాధి అవకాశ్లు లేక గంజాయి స్గులో యువత ఎలా నలిగిపోత్నానీరో చూప్ంది. వీరందరికీ ఏదైనా చేద్దుమంటే.... సభలకు ఇసక వేస్తా రాలనంత జనం 
వచాచిరు, మారుపు వసతాందని కలలు కనానీను, ఓట్్ల వేస్ప్పుడు ననునీ వదిలేశ్రు. నేను బాధపడలేద్. నాకు అవమానాలు, పరువులు లేవు. ఆశయం ఉననీ వాడిక్ ముందడుగే ఉంట్ంది.
• వా్పారాలు చేస్తా పూరితా స్్థయి రాజకీయ నాయకులెలా అవుతారు
ఎంత కాలం శ్రీకాకుళం, ఉతతారాంధ్ర వెనుకబడ్డ ప్రాంతం అనిప్ంచ్కుంట్ం.. ఎంత కాలం 50 శ్తం వలసలు వెళ్్లపోతారు. రాజకీయ నాయకులెవరూ దీని గురించి మాట్్లడరు. 
నేను నిలబడద్ం అంటే నాకు తోడుగా ఎవరూ నిలబడలేద్. బలంగా ఒక శ్తం మాత్మే నిలబడా్డరు. కాన్ అది చటటు సభలో్ల ఎదిరించి నిలబడేంత సతాతా ఇవవాలేద్. అయినా 
నేను న్రసపడిపోలేద్. అవమానపడలేద్. రండు చోట్ల ఓడావని క్ంచపరుసతాంటే యుదధిం తాలూకు గాయాలుగా తీసకునానీను. రణస్థలంలో మాటిసతానానీ నా కడశ్వాస వరకు నేను 
రాజకీయాలినీ వదలను. మిమమొలినీ వదలను.. దేశంలో పూరితా స్్థయి రాజకీయ నాయకుడు ఎవరునానీరు. పూరితా స్్థయి రాజకీయ నాయకుడు అంటే అతనినీ పార్టు బాగా చూసకోవాలి. లేద్ 
వారసతవాంగా వచిచిన ఆసతాలనానీ ఉండాలి. వా్పారాలు చేసకుంటూ రాజకీయాలు చేస్తా మేము పూరితా స్్థయి రాజకీయ నాయకులంటే ఎలా? శ్రీ కప్ల్ సిబల్, శ్రీ చిదంబరం లాంటి 
వాళ్్ల లాయరు్లగా ప్రాకీటుస్ చేస్తా రాజకీయం చేస్తారు. నేను సినిమాలు చేయాలి. నాకు వేర్ ద్రిలేద్. ఇప్పుడు అరజాంట్గా వెళ్్ల కాంట్రాకుటులు చేయలేను. కాంట్రాకుటులు చేస్తా పర్్లద్ గాని... 
సినిమాలు చేస్తా రాజకీయాలు చేస్తా కుదరద్ అంటే ఎలా? నా పని నేను చేసకుంటూ నావంత్ సమాజానిక్ నేనిచేచి సమయం ఇది. డబ్బి అవసరం లేని రోజు వస్తా సినిమాలు వదిలేస్తా.
• మీ నాననీ శ్రీ రాజశేఖరరడి్డనే ఎద్ర్్కననీవాడిని..
ఉతతారాంధ్రలో సమస్లు ఏమునానీయి? ఉతతారాంధ్ర వెనుకబాట్తనం ఏంటి? మన భవిష్త్తాని ఎలా చూడాలి? మన భవిష్త్తాని కాలరాసతాననీ శత్రువులు ఎవరు? మన కరతావ్ం 
ఏంటి? ఒక పార్టుగా నేను చేయాలిసినవి ఏంటి? మా నాయకులు ఏం చేయాలి? అని చూస్తా.. రాష్ట్ర విభజన నుంచి ఈ రోజు వరకు జరిగిన సంఘటనలు అందరికీ తెలుస. 2014 
నుంచి సమీక్ష చేసకుంటే.. విడిపోయిన రాష్ట్రం.. కూలిపోయిన ఆశలు... పూరితా చేయని పోలవరం.. నిరుద్్గులకు దక్కని ఉద్్గాలు.. ఉద్్గులక్ రాని జీతాలు.. రైత్లకు అందని 
గిట్టుబాట్.. వృద్దులకు అందని ప్ంఛను్ల.. విద్్రుధిలకు చెలి్లంచని ఫీజు బకాయిలు.. ప్రసతాతం ప్రభుతవాంలో ఉంది ఇది. వీళ్్ల చేసిన అభివృదిధి గుంతల మధ్లో రోడు్ల.. వైస్పీ రంగులు 
వేసకుననీ ప్రభుతవా కారా్లయాలు.. బూత్లు తిటేటు మంత్రులు.. బెదిరించే గండాలు.. మన ఆసతాలు, పొలాల ఆక్రమణలు.. రండు ముక్కలైన రాష్్రానినీ మూడు ముక్కలుగా చేద్దుమననీ 
కుతంత్రాలు.. ఈ మూడు ముక్కల ఆలోచనలు వైస్పీక్ చాలా ఎకు్కవ. ఇద్ మూడు ముక్కల ప్రభుతవాం.. ఈయనో మూడు ముక్కల ముఖ్మంత్రి. ఏదైనా మాట్్లడితే దతతాప్త్రుడంట్డు. 
నోటిద్కా నాకు చాలా మాటలు వస్తాయి. తిట్టులనిప్సతాంది. మూడు ముక్కల ముఖ్మంత్రిక్ రణస్థలం నుంచి చెబ్త్నానీ.. మీ నాననీ శ్రీ రాజశేఖరరడి్డనే ఎద్ర్్కననీవాడిని గురుతా 
పెట్టుకో.. ఉమమొడి రాష్ట్రంలో ఉననీప్పుడు పంచెలూడేలా తరిమికటటుండని ప్లుప్నిచాచి. అది సరద్గా చెపపులేద్. ఆ తరావాత నా మీద ద్డులు. భయపెటటుడాలు. స్టుజీలు కూలేచియడాలు. 
ననునీ నా కుట్ంబానినీ చంపేస్తామని బెదిరింప్లు. అవన్నీ పడి వచాచి. నేను వీటిక్ భయపడను.

• నేను యుదధిం చేస్తానంటే చేస్తా..
మాట్్లడితే మూడు పెళ్్లళ్లంట్వు. ఓ మూడు ముక్కల 
ముఖ్మంత్రి నేను మూడుస్రు్ల విడకాలు ఇచిచి మళ్్ల 
పెళ్్ల చేసకునానీ. ఆ కాయ్ రాజా కాయ్ బా్చ్ ఉంట్ంది. 
ఆటీన్ రాజాలు డైమండ్ రాణీలు ఉంట్రు. ఈ మూడు 
ముక్కల ముఖ్మంత్రిక్ ఓ ఢంకా పలాస సలహాద్రు. 
ఇలాంటి సనానీసి చేతకాని మూడుముక్కల ప్రభుతవాం. 
వారి ప్రతినిధులు నననీంట్ంటే నేను అనినీంటికీ తెగించిన 
వాడిని. నేను నా దేశం.. నా సమాజం అనుకునానీ. నేను 
సనినీతమైన వ్క్తాననుకుంట్నానీర్మో. నాకలాంటి 
భయాలు లేవు. చాలా చిననీ వయసలో తీవ్రవాద 
ఉద్మాల వైప్ వెళ్తానే నా్యం జరుగుదదుని మదనం చేసి 
వెళ్లకుండా ఆగిపోయా. నా తెగింప్ ఇప్పుడూ అలాగే 

ఉంది. అనా్యం జరిగితే చిరాకు. మాట్్లడితే పా్కేజీ అంట్రు. మీరు మరా్దగా మాట్్లడితే నేను మరా్దగా మాట్్లడుతా.. లేదంటే చెప్పులు తీసి కడతానని చెపాపు ఒక్కస్రి. 
రణస్థలం నుంచి మళ్్ల చెబ్త్నానీ.. నా చేతిక్ అంద్బాట్లో వచిచి నువువా పా్కేజీ అను నేను ఏం చేస్తానో చెబ్తా. మా జనసైనికుడి చెప్పు... మా వీర మహిళ చెప్పు తీసకుని కడతా. 
నాకు పోల్స కేసలు, జైళ్్ల పని చేయవు. సంబరాల రాంబాబ్ ఉంట్డు. చాలా తెలివిగా సరవాసవాం తెలిసినట్టు మాట్్లడుతాడు. ఈ ప్చిచి కూతలు ఆపేసి పని చూడండి. నేను యదదుం 
చేస్తానంటే చేస్తా. సరద్గా చెపపును. నేను రడ్.. నేను పారిపోను.. బతికుననీంత వరకు యుదధిం చేస్తాను. మాట్్లడే ఎవర్నీ నేను మరిచిపోను. మీరు సంస్్కరవంతంగా మాట్్లడితే నా అంత 
సంస్్కరవంత్డు ఉండడు. మీరిలాంటి వెధవ వేష్లేస్తా ఎలా అడు్డకటటువేయాలో కూడా నాకు తెలుస.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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• కులాల మధ్ చిచ్చిపెటిటు గెలవను
మటిటుపాత్లో అననీం పెడితే తింట్.. అననీం లేకపోతే పసతాలుంట్.. సినిమాలు లేకపోతే మూసకు కూరుచింట్.. విజయాలు వస్తా పొంగిపోయి అపజయాలు వస్తా కుంగిపోను. నేను నా 
నేల కోసం వచాచి.. మాట్్లడితే కాప్లు ననునీ నమమొకూడదంట్నానీరు. నేను కులనాయుకుడినీ కాద్. నేను ఒక కులం కోసం వచిచిన వాడిని కాద్. నా అంధ్రప్రదేశ్.. నా తెలంగాణ.. 
నా దేశం.. నా తెలుగు ప్రజల బాగు కోసం వచాచి. నా కాప్ కులం మాత్మే బాగుండాలని కోరుకోలేద్. అందరూ బాగుండాలని కోరుకునానీ. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలుగు ప్రజల గురించి 
మాట్్లడతాను తపపు ఏ రోజు కుల ప్రయోజనాల గురించి మాట్్లడలేద్. కులాల ఐక్త అనానీనంటే ఒక కులానినీ పెంచడానిక్ కాద్. వైస్పీ వాళ్్ల ఒక్క కులానికే చేసకుంట్నానీరు. ఒక్క 
కులంతో పదవులన్నీ నింపేసకుంట్నానీరు. నా వరకు నేను నా కులం నా పక్కన నిలబడకపోతే ఓటమిక్ సిదధిం తపపు కులాల మధ్ చిచ్చిపెటిటు గెలవను.
• ఆయనకు ఆన్ లైన్ గా్ంబ్్లంగ్ అంటే ఇషటుం
పొద్దునేనీ పథకం క్ంద డబ్బిలు ఇస్తా.. స్యంత్ం స్రాయి క్ంద పట్టుకుపోతా.. అలాంటి ప్రభుతవాం కావాలా. నవరత్రాలనానీడు ఈ మూడు ముక్కల ముఖ్మంత్రి. ఆయన గారిక్ 
ఆన్ లైన్ గా్ంబ్్లంగ్ ఇషటుమంట. శ్రీ లాబ్ బహదూర్ శ్స్త్రి, లోక్ నాయక్ శ్రీ జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి వ్కుతాలు, శ్రీ నేతాజీ లాంటి వ్కుతాలు నేను చేసింది తప్పు అంటే భరిస్తా.. 
జైలుక్ వెళ్్ల వచిచిన ఖైదీ నంబర్ 6093 కూడా నా గురించి మాట్్లడితే ఎలా? డ్జీపీ గారు మీరు శ్ల్ట్ కడుత్ంది ఖైదీ నంబర్ 6093క్, ముఖ్మంత్రిక్ కాద్. నా మీద ఇంటిలిజెన్సి 
పెటటుకండి డబ్బిలు వృధా. మీ గురించి ఏమనుకుంట్నానీనో సభలోనే చెబ్తా. మీ ఇంటిలిజెన్సి ఐజీ గారిక్ వ్క్తాగతంగా తెలుస. ఆయనినీ అడగండి. నేను అనినీంటికీ తెగించిన వాడిని 
గురుతాపెట్టుకోండి. మేము ఉతతారాంధ్ర వెనుకబాట్తనానినీ తీస్స్తాం.. వలసలు ఆప్తాం.. అభివృదిధి చేస్తాం.. ఉపాధి అవకాశ్లు కలిపుస్తాం.. పరిశ్రమలు వచేచిలా చేస్తాం.. మతసి్యకారులు 
గుజరాత్, చెన్నీ తీరాలకు వెళ్లకుండా ఇక్కడే జెటీటులు నిరిమొస్తాం.. పాక్స్్థన్ జైళ్లలో మగ్గకుండా అక్కడిక్ వెళ్్లలిసిన అవసరం లేకుండా చూస్తాం.
• సలహాలు ఇచేచివాడు సజజాల అయితే సరవాం నాశనమే
నేను మీ కోసం తిట్్ల తింట్నానీ.. మీ బ్డ్డల భవిష్త్తా కోసం తిట్్ల తింట్నానీ. కోట్్లది రూపాయిల ట్కుసిలు కడుత్ననీ ననునీ డబ్బిలు తీసకునానీనని ఈ వెధవలు మాట్్లడితే ఈ స్రి 
మీ చెప్పులతో కటటుండి. ఉతతారాంధ్రలో సగట్ జీవన ప్రమాణం 60 సంవతసిరాలు. 95 శ్తం మందిక్ రకతాహీనత ఉంట్ంది. ఉద్దునం ప్రాంతంలో మంచిన్టి కాలుష్ం.. పారిశ్రామిక 
కాలుష్ం ఉంది. ద్ని గురించి మాట్్లడేవారు లేరు. మీరు జనస్నను నమిమొ మీ తలి్లదండ్రులతో మాట్్లడండి. అధికారం కంటే మీ జీవితాలు బాగుండాలని నిలబడే వాడిని నేను. 
అధికారం లేకపోయినా ఉద్దునం కోసం నిలబడా్డం. బోసటున్ నుంచి డాకటుర్ జోని తీసకువచాచిం. 396 క్లోమీటర్ల తీర ప్రాంతం ఉననీ నేల ఇక్కడ ఎనినీ జెటీటులు నిరిమొంచొచ్చి. ఎంద్కు 
చేయరో ఆలోచించండి. రణస్థలంలో 18 ఏళ్ల ఇంజిన్రింగ్ విద్్రిధిని చంపేశ్రు. 2021లో జనవరి 7న అనుమానాసపుద ర్తిలో చనిపోతే ఇపపుటి వరకు పోసటుమారటుం రిపోరుటు ఇవవాలేద్. 
రాజీ కోసం బేరాలు మాట్్లడుత్నానీరు. ఆ విద్్రిధి తలి్లక్ ద్షులకు శక్షపడేలా చేస్తానని మాటిసతానానీ. మా ప్రభుతావానినీ తీసకురండి. ఈ కేస విషయమై మంత్రి దగ్గరకు వెళ్తా మూడు 
బస్తాలు బ్య్ం ఇస్తా తీసకెళ్లమనానీడు. ఇది కడుప్ మండే విషయం కాద్? ఇలాంటి వాళ్లని ఇంకోస్రి గెలిప్స్తారా? సరైన రాజు లేకపోతే సగం రాజ్ం నాశనం అవుత్ంది. 
సలహాలు ఇచేచివాడు సజజాల అయితే సంపూరితాగా నాశనం అయిపోత్ంది.
• ఉతతారాంధ్ర ఆసతాలు తాకట్టు పెడుత్ంటే ఎంద్కు మాట్్లడరు
వైస్పీ నాయకులు ప్రజాస్వామ్ కంటకులు. మేమే ఉండాలని ఆలోచన చేస్వాళ్్ల. ఇది ఒక కులం సంతం కాద్. వైస్పీ సంతం అంతకంటే కాద్. మూడు ముక్కల ముఖ్మంత్రి 
సంతం కాద్. మనం మేలో్కకపోతే.. మన హకు్కలినీ పరిరక్ంచ్కోకపోతే మీ జీవితాలు ఇలాగే ఉంట్యి. మీకు ఉపాధి అవకాశ్లు రావు. మీ కోసమే చెబ్త్నానీ. మీకోసం నేను 
ప్రాణతా్గానిక్ సిదధిం.. ప్రతే్క రాష్ట్రం ఉతతారాంధ్ర మా డిమాండ్ అని వైస్పీ నాయకులు అంట్నానీరు. ప్రతి నాయకుడు మీ ఊరిని ఒక ప్రతే్క రాష్ట్రంగా ప్రకటించేసకోండి. ఎవరూ 
అడగరు. 25 జిలా్లలను 25 రాష్్రాలుగా ప్రకటించేసకోండి. మీరు మీ కుట్ంబ సభు్లు పాలించేసకోండి. ప్రజలంతా మీకు బానిసలుగా బత్కుతారు. విభజన సమయంలో స్టుల్ 
పా్లంట్ కోసం గనులు ఎంద్కు అడగలేద్. మీకు పదవులు లేకపోతే రాష్్రానినీ దేశ్నినీ ముక్కలు చేస్స్తారా? మీరు చేసతాంటే మేము చూస్తా ఊరుకుంట్మా? రాష్్రాలను, దేశ్లను 
ముక్కలు చేస్తామంటే మిమమొలినీ ముక్కలుగా కడతాం. ఉతతారాంధ్ర మీద ప్రేమ ఉంటే 1280. 70 ఎకరాలు విస్తార్ం ఉననీ ఆసతాలినీ తాకట్టు పెటేటుస్తా ఆ రోజు మీ ప్రేమ ఏమైంది శ్రీ ధరామొన 
ప్రస్ద్ గారు. రూ. 2954 కోట్ల విలువైన ఆసితాని తాకట్టు పెటిటు వేల కోట్్ల అప్పు చేసినప్పుడు ఏమైంది ఉతతారాంధ్ర మీద ప్రేమ. ఉతతారాంధ్ర నుంచి ఎకు్కవ మంది సరిహద్దులో్ల యుద్ధిలు 
చేస్తారు. వారిక్ ప్రభుతవా స్థలం ఇస్తా ఆ స్థలాలను కాజేసిన మహానుభావులు. మీరు ఉతతారాంధ్ర గురించి మాట్్లడుతారు. ఉతతారాంధ్ర రాష్ట్రం ఇస్తా అపపుడంలా మింగేయరూ.
• హైదరాబాద్ పబ్్లక్ స్్కల్ నుంచి మీ చరిత్ంతా తెలుస
ఆంధ్రప్రదేశ్, విశ్ఖ పేరు ఈ మధ్ అరకు గంజాయిక్ ఫేమస్ అయి్ంది. శీలావతి అనే కావాలిటీ గంజాయి దొరుకుత్ంది. చాలా మత్తాగా ఉంట్ంది నోటిక్ వచిచింది మాట్్లడ 
వచ్చి మన సంబరాల రాంబాబ్ లాగా అని చెప్పుకుంట్నానీరు. మాట్్లడుత్ంటే వ్క్తాగతంగా విమరి్శస్తారు. నేను వ్క్తాగతంగా విమరి్శంచాలంటే హైదరాబాద్ పబ్్లక్ స్్కల్ లో 
చద్వుత్ననీపపుటి నుంచి మీ చరిత్ నాకు తెలుస. ఆయన సనినీహత్లు కూడా నాకు తెలుస.. ఈ మహానుభావుడి వ్వహారాలు మ్తతాం వినేవాడిని. వ్క్తాగత జీవితాలు మాట్్లడాలంటే 
నేను మీకంటే మహానుభావుడినీ. మీరంతా నా గురించి మాటి్లడితే రణస్థలం నుంచి చెబ్త్నానీ మీకు యుదధిమే. ఉంటే ఉంట్ం పోతే పోతాం. గెలిస్తా గెలుస్తాం.. ఓడిపోతే ఇంకోస్రి 
ఓడిపోతాం. ఉద్్గం కోసం మీరు జీవితాంతం ఉద్మం చేయాలిసిన అవసరం ఉంద్? మీక్వవాని ఉద్్గాల కోసం వాళ్్ల జీతాలు తీసకుంట్నానీరు. సంబరాల రాంబాబ్, ఐటీ మంత్రి 
పేరు గురుతా లేద్. పర్క్షల పేరిట నిరుద్్గులినీ నిలువుద్ప్డి చేయడం మానాలని ఉతతారాంధ్ర యువత కోరారు. నిరుద్్గుల ద్ప్డ్ని కుంభకోణంగా భావించాలని మెమ్రాండం 
ఇచాచిరు. వెనుకబడిన విద్్రుధిల భవిష్త్తాపై భయానినీ తొలగించాలి. గ్రామాలో్ల ఉననీ మటిటులో మాణికా్లినీ భారతరతానీలుగా మార్చి ప్రణ్ళ్క రూపొందించాలి. ఉతతారాంధ్ర నుంచి 
ముగు్గరు బె్్లండ్ క్రికెట్ ఆడారు. మీరు కదమ సింహాలు.. గ్రామ సింహాలు మిమమొలినీ పాలిసతానానీయి. ఊరకుక్కలు మాట్్లడుత్ంటే మౌనంగా ఉంటే ఎలా? మీరు ధైర్ంగా నిలబడితే 
బంధించి ఉంచిన జైలు గోడలు కూలిపోవడానిక్ సిదధింగా ఉనానీయి. విశ్ఖ ఉకు్క ఆంధ్రుల హకు్క అంటే చాలద్....మీరు రోడ్ల మీదకు వచిచి కారిమొకులకు అండగా నిలబడండి. మీ 

గొంత్ను నేను ప్రధాన మంత్రి గారి దగ్గరకు, శ్రీ అమిత్ ష్ గారి దగ్గరకు 
తీసకువెళ్తా. రాష్్రానినీ బాగు చేయమని కోరతా. మీరు పట్టుమని పది మందిని 
గెలిప్ంచి ఉంటే మీకోసం బలంగా సభలో్ల పోరాడే వాడిని. ఇవవాలేద్ కాబటిటు 
ప్రజాక్షేత్ంలో పోరాటం చేసతానానీను. రండు చోట్ల ఓడిపోయినోడని డైమండ్ 
రాణి రోజా కూడా మాట్్లడుత్ంది. యువత కోసం డైమండ్ రాణీతో కూడా 
తిటిటుంచ్కోవడానిక్ సిదధిం. ఉతతారాంధ్ర నేతలు మటిటు, ఇసక కూడా తినేశ్రు. 
మీరు మీ నాయకులకు భయపడకండి. కేసలుకు భయపడవద్దు. భరించండి. 
తిడుత్నానీ నేను మీ కోసమే భరిసతానానీ.. బీమా్లనాయక్ సినిమా ఆప్తే 
రూ. 30 కోట్్ల నషటుం వస్తా నేను భరించలా? స్వాతంత్ం నా జనమొహకు్క. 
ప్రజాస్వామ్ం నాది. నేను ఈ దేశంలో పౌరుడినీ .. నువువా ముఖ్మంత్రివైతే 
నేను స్మాను్డిని.. నోటిక్ వచిచిందలా్ల వాగకు బాధ్తగా మాట్్లడు. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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

ముంద్ పేపరు్ల చూసి చదవడం మానేయండి. మేము ఫ్్క్షన్ ల్డర్లం బాంబ్లేస్తామంటే మేము 
చూస్తా కూరుచింట్మా? పోల్సలినీ పెటిటు తనినీంచేస్తా తనినీంచ్కుంట్మా? కేసలు ఎంత మంది 
మీద పెడతావు. ప్లివెంద్ల నుంచి క్రాయి సైనా్నినీ తెస్తామంటే తీసకురా? మెరిస్ మెరుప్ 
కూడా రండో క్షణంలో ఉండద్. సద్దుం హుస్సిన్ నుంచి గడాఫీ వరకు చరిత్లో ఎంత మందిని 
చూశ్ం. ప్రజాసంకలాపునిక్ వ్తిర్కంగా వెళ్్లన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా పరాజయం 
పాలయా్రు. ఆవిడ జైలుక్ వెళ్్లలిసి వచిచింది. ఐపీఎస్, ఐఏఎస్ అధికారులు ఇలాంటి సైకో పాత్ ల 
మాటలు ఎలా వింట్నానీరో తెలియద్. అసందర్ంగా నవువాతాడు అది సైకో పాత్ లక్షణం.
• శ్రీ చంద్రబాబ్ నాయుడుతో ఏం మాట్్లడానంటే...
గత ఎనినీకలో్ల 175 నియోజకవరా్గలో్ల 6.95 శ్తం ఓట్్ల వచాచియి. అవన్నీ ఒక్క చోటే వచిచి ఉంటే 
ఈ రోజు జనస్న ఎమెమొలే్లు అపెంబీ్లలో ఉండే వారు. ఇచాచిప్రం గెలిప్స్తా జనస్న ఎమెమొలే్ ఉండే 
వారు. వైస్పీ వ్తిర్క ఓట్ చీలనివవాను అంటే.. ఓట్ చీలడం వలే్ల ఆ పార్టు టెక్నీకల్ గా గెలిచింది. శ్రీ 
చంద్రబాబ్ నాయుడు గారితో మాట్్లడితే బేరాలు కుదిరిపోయాయని ప్చిచి కూతలు కూసతానానీరు. 
నేనలాంటి వాడిని కాద్. రూ. 25 కోట్ల ట్కుసి కటేటు సతాతా ఉననీ వాడిని. విశ్ఖలో ఆప్నప్పుడు 
మన కోసం వచాచిరు. స్నుభూతి తెలపడం మా బాధ్త. మాట్్లడితే రండుననీర గంటలు ఏం 
మాట్్లడారు అని అడుగుత్నానీరు. మ్దటి పది నిమిష్లు బాగునానీరా అంటే బాగునానీరా అని 
పలుకరించ్కునానీం. 11వ నిమిషం నుంచి పోలవరానినీ చేస్ ఇరిగేషన్ మంత్రి సంబరాల రాంబాబ్ 
గురించి 23 నిమిష్ల రండు సెకను్ల మాట్్లడుకునానీం. తరావాత సనానీసి ఐటీ మంత్రి రాష్్రానినీ 
15వ స్్థనంలో పెటేటుశ్డు ఏంటని 18 నిమిష్లు మాట్్లడుకునానీం. శ్ంతి భద్రతల గురించి 35 
నిమిష్లు మాట్్లడుకునానీం. మళ్్ల టీ ఇచాచిరు. ఆ తరావాత ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్త్తా ఎలా ఉండాలి 
అనేది మాట్్లడుకునానీం. చివరిగా వైస్పీ వ్తిర్క ఓట్ చీలనివవాం అని చెపాపు. వైస్పీ అద్్తంగా 
పాలిసతాంటే నేను గొంతెతేతావాడిని కాద్. బాగా పాలిసతాంటే చపపుట్్ల కటేటు వాడిని. ప్రజలినీ బాధిసతాంటే 
ఎద్రుతిరుగుతాం.
వేదిక మీద వైస్పీ ఎంపీటీస్ జనస్నలో చేరారు. పంచాయితీల నిధులు రావడం లేద్ అని 
చెపాపురు. మీరు పోరాటం చేయకపోతే ఎలా వస్తాయి? మీరు జనస్న స్టుండ్ తీసకుననీ రోజున 
మీ నిధులు ద్రిమళ్్లంచం. జనస్న ప్రభుతవాం పూరితా స్్థయిలో వచిచినా..మిశ్రమ ప్రభుతవాం వచిచినా 
పంచాయితీలకు అండగా నిలబడతాం. కోసటుల్ కారిడార్ నిధులు ద్రిమళ్్లంచం. నాకు ఆరిధిక 
అవసరాలు లేవు. ఇంతకాలం అవిన్తి పరుల పాలన చూశ్రు. నిజాయితీపరుల పాలన ఒక్కస్రి 
చూడండి. ఇనినీ సంవతసిరాల నుంచి ననునీ చూసతానానీరు. సంత డబ్బినే వదిలేసకునానీ. రైత్ 
భరోస్ కోసం ఎవరైనా డబ్బి ఇస్తా ద్నినీ వేర్ అకంట్ లో వేసతానానీం. ఒక్కస్రి నమమొక తపపుద్. 
నమమొకపోతే మారుపు రాద్. వారాహితో వస్తాం. వాహనం సిదధింగా ఉంది. ఎవడాప్తాడో నేన్ చూస్తా. 151 మంది వచిచినా భయపడం. ఈ దేశంలో మీకు ఎంత హకు్క ఉంద్ 
అంతకు మించి హకు్క మాకుంది.
• ఒంటరిగా వెళ్్ల వీర మరణ్లు అవసరం లేద్
వచేచి ఎనినీకలకు ఓట్ చీలకూడద్. అలా అని నేను స్ట్ల గురించి మాట్్లడలేద్. మాట్్లడను కూడా. వ్్హం ఉండాలి. ఒంటిరిగా వెళ్్ల వీర మరణ్లు అవసరం లేద్. ఒంటరిగా వెళ్తా 
గెలిప్స్తామని గా్రింటీ ఇస్తారా? మీరంతా నా కుట్ంబం అనుకునానీను. నా కుట్ంబమే నిలబడకపోతే నేను మాత్ం ఏం చేయను. నేను చాలా పకడబిందీగా ఆలోచించే చెబ్త్నానీ. 
ఒంటరిగా వెళ్లడానిక్ ఇబబింది లేద్. భయపడే వ్క్తాని కాద్. రాజకీయం నాకు బాధ్త. కనినీ కులాలను వర్గశత్రువులుగా ప్రకటించి, మతాల మధ్ చిచ్చి పెడితే కుదరద్. దేవాలయాలినీ 
అపవిత్ం చేసిన వారిని శక్ంచకుండా వదిలేయడం కుదరద్. ఒంటిరిగా వెళ్్ల స్్థయిలో మీరు నాకు నమమొకం కలిగిస్తా నేను అప్పుడు నిలబడతా. అందర్నీ హింసించే వాడిని ఎద్రో్కవాలి. 
అలా అని గౌరవం తగ్గకుండా ల్ంగిపోకుండా కుదిరితే చేస్తాం. లేద్ ఒంటరిగానే వెళ్తాం. ఎక్కడా తగ్గం. నేను ధామాష్ పదదుతి అని చెపాపును. రాజకీయం అంతా మూడు కులాల 
చ్టూటుతే తిరగడమేంటి? రడి్డ, కమమొ, కాప్ అంట్ర్ంటి? మిగిలిన కులాలు లేవా? ఇది మారాలని నేను కోరుకుంట్నానీ. రూలింగ్ కాస్టు కానసిప్టు క్ నేను వ్తిర్కం. మనమంతా సమానం 
అనినీ కులాలు సమానం. కనినీ కులాలు సమానతావానిక్ పెదదుననీ పాత్ పోషిస్తానంటే మనస్ఫూరితాగా స్వాగతం పలుకుతాం.
• మీరు మారకుంటే మరో ఐదేళ్్ల ఎగిరిపోతాయి
మీరు నిలబడకపోతే మారుపు రాద్. మన కోసం ఒక తరం తా్గం చేస్తా ఆతా్గాల ఫలితాల కారణంగా ఉనానీం. సవాతంత్ం కావాలంటే చిననీపాటి కష్టులు తపపువు. మీరు అది 
కూడా చేయలేమంట నేనేం చేయలేను. ననునీ చంపడానిక్ సపార్ ఇచాచిరు. మేము రాకపోతే చంపేస్తామంటే ఇట్వంటి పనిక్మాలిన వెదవలక్ భయపడను. ఉతతారాంధ్ర వలసలు 
నివారించడానిక్.. మీకు జెటీటులు నిరిమొంచడానిక్ నేను సిద్ధిం ఉననీను. మీరు అలూ్లరి స్ఫూరితాతో బయటకు రావాలి. పొద్దునేనీ పథకం క్ంద డబ్బిలు ఇస్తా.. స్యంత్ం స్రాయి క్ంద 
పట్టుకుపోతా అనే ప్రభుతవాం కావాలా? నవరత్రాలు అనానీడు. పథకాలు ఇసతానానీడు. జనస్న ప్రభుతవాం వస్తా నేను మా ప్రభుతవాం మీకు వచేచి పథకాలు ఇంకా మంచిగా ఇస్తాం తపపు 
తీస్యం. అమమొఒడి పథకానిక్ రూ. 15 వేలు రోజుక్ 35 రూపాయిలు. ఆటో సోదరులకు ఇచేచిది రూ. 10 వేలు రోజుక్ రూ. 27 వైఎస్ఆర్ చేయూత క్ంద రోజుక్ 51 రూపాయిలు, 
నేతననీ నేస్తానిక్ 65 రూపాయిలు రోజుక్. ఆ డబ్బిక్ అముమొడు పోకండి. మీకు మేము భవిష్త్తా ఇస్తాం. అభివృదిదు లేకుండా సంక్షేమ పథకాలు ఎలా అమలు చేస్తాం. పరిశ్రమలు లేకుండా 
సంక్షేమ పథకాలు ఎలా స్ధ్ం? పరిశ్రమలు పెట్టులంటే వాట్లు అడిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ క్ ఎవర్స్తాడు. ఉతతారాంధ్రలో జీడి తోటలు ఉనానీయి కా్షూ బోరు్డ పెట్టురా? పలాసలో కబబిరి 
తోటలు ఉనానీయి. కోకోనట్ బోరు్డ పెట్టురా? మేము పెటిటుస్తాం. జెటీటులు కటిటుస్తాం. జీవో 217ని ఇలా చించేశ్ం. మేము నిలబడతాం. పారిపోము.. మీరు నిలబడాలి. ఈ స్రి కూడా మీరు 
మారకుంటే మరో ఐదేళ్్ల జీవితం ఎగిరిపోత్ంది. ఇంత ఊడిగం చేస్ పోల్సలకు ఒకో్క ఉద్్గిక్ టీఏ, డ్ఏ, సరండర్ ల్వ్ డబ్బి కలిప్ లక్షా 45 వేలు ఇవావాలి. పోల్స ఉద్్లకు వయో 
పరిమితి పెంచాలి. నోటిఫికేషన్ ఇవవాకుండా. మూడేళ్్ల వయోపరిమితి మాత్మే పెంచ్తామంటే కుదరద్. మీరు చేసిన తప్పుక్ తెలంగాణ మాదిరి 5 ఏళ్్ల వయోపరిమితి పెంచాలిసిందే.
• కోటి కంటే నాకు కోట్్లది జీవితాలే ముఖ్ం
జనస్న పాలనలో ఉతతారాంధ్ర వలసలు ఆప్తాం. విశ్ఖ పారిశ్రామికవాడలో్ల స్ఫీటు ఆడిట్ చేయిస్తాం. యుదధి ప్రాతిపదికన రోడు్ల నిరిమొస్తాం. అక్రమ మైనింగ్ చేస్తా శక్స్తాం. రాష్ట్రం నుంచి 
వెళ్్లపోయిన పరిశ్రమలు తిరిగి తీసకు వస్తాం. వలసల రాజధానిని ఆరిధిక 
రాజధానిని చేస్తాం. నాగవళ్, వంశధార మిన్ ప్రాజెకుటుల పనులన్నీ చేయిస్తాం. 
మతసి్యకారులు పాక్స్్థన్ వెళ్్ల పని లేకుండా చేస్తాం. యువతకు ఉద్్గాలు 
ఇప్పుంచే ప్రయతనీం చేస్తాం. గిరిజన యువత ఇషటుం లేకునానీ గంజాయి స్గు 
చేస్తా ఇబబింది పడుత్నానీరు. ఆ పరిసి్థత్ల నుంచి బయటకు తీసకువస్తాం. 
విద్్రుధిలకు ఫీజు ర్ ఎంబర్సి మెంట్ ఆలస్ం కాకుండా చూస్తాం. ఆంధ్రా 
యూనివరి్శటీ ప్రక్షాళన చేస్తాం. శ్రీ కటటుమంచి రామలింగారడి్డ స్్థయిలో చేస్తాం. 
వైస్పీ కారా్లయంగా మారిచిన ప్రతి వ్క్తాని ద్షులుగా పరిగణిసతానానీం. 
మీకు శక్షలు పడతాయి. మీకు విననీపం. ఈ ఎనినీకలు చాలా కీలకమైనవి. 
మీరు మమమొలినీ నమామొలి. మీ కోసం రోడ్ల మీదకు వస్తాను. మీ ఒంటి మీద 
దెబబి పడితే నా ఒంటి మీద పడినటేటు. పవన్ కళ్్ణ్ అనే నేను ముఖ్మంత్రి 
అనేది మీరు చెపాపులి. మీ కోసం పదేళ్్ల నిలబడా్డను. ఏడాదిక్ రూ. 250 
కోట్్ల సంస్దించగల స్మరధి్యం శక్తా ఉండి.. రోజుకు కోటి వద్లుకుని కోటి 
మంది అననీదముమొల కోసం వసతానానీ.. నాకు కోటి కంటే కోట్్లది జీవితాలు 
ముఖ్ం. అడ్డద్రులు తొక్కడం ఇషటుంలేకే సినిమాలు చేసతానానీ. పార్టు కోసం 
ఇచేచి విరాళ్లకు టీ ఖరుచిలు సహా లెక్కలు చెబ్తా. నేను మిమమొలినీ మోసం 
చేయను. ఓ కులానిక్ కముమొ కాయను. నా కులానిక్ ఇచిచిన గౌరవమే అనినీ 
కులాలకీ ఇస్తాను. ఉతతారాంధ్రకీ ఇస్తాను అని అనానీరు.
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రణస్థలంలో యువ శక్తి కార్యక్రమంలో ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాలు
*ఉతతారాంధ్ర ప్రజలకు భరోస్ తీరామొనం
నిజాయతీగా కషిటుంచే మనసతాతవాం... గుండెల నిండా ఆశయ స్ఫూరితా... బత్కు కోసం 
పోరాడే ధైర్ం... ఉతతారాంధ్ర ప్రజల సంతం. వారిక్ అవి ఆయుధాలు. వాటిని ఈ ప్రాంత 
పాలకులు తమ ఉనిక్ కోసం పకడబిందీగా ధవాంసం చేశ్రు.
రక్కల కషటుం మీద బతికే రోజు కూల్ నుంచి విద్్వంత్డైన యువకుడి వరకూ 
ఎవరైనాసర్ తమ కనుసననీలో్లనే ఉండాలనే పాలకుల వైఖరి వల్ల ఉతతారాంధ్ర ప్రాంతం 
అభివృదిధిలో వెనక్్క నటిటు వేయబడింది.
ప్రకృతి ప్రస్దించిన వనరులు ప్ష్కలంగా ఉనానీ అవి ప్రజలకు చేరకుండా చేసతానానీరు. 
ఉతతారాంధ్ర స్ంస్కృతిక వైభవంలో భాగమైన హసతాకళ్ నైప్ణ్్లు, కళ్రూపాలు, 
స్హితా్లను ప్రోతసిహించకపోవడం పాలకుల వ్్హంలో భాగమే.
పేదవాడిక్ ఎకరం భూమి కూడా మిగలకుండా కుట్ంబ పాలన కోసం మాఫియా 
రాజా్నినీ స్్థప్స్తా అభివృదిధి అంతా తమ వాళ్ళకీ... వెనకబాట్తనం మాత్ం ప్రజలకు 
అనే స్త్రానినీ అమలులోక్ తెచాచిరు.
ఓ వైప్ తీరం... మరో వైప్ పచచిటి భూములు ఉననీ ఉతతారాంధ్రలో స్మాన్ కుట్ంబాలకు 
మిగిలింది కన్నీర్. సంత ఊరిని కన్నీటితో విడిచిపెటిటు తమకు ఏ మాత్ం సంబంధం లేని 

పరాయి ప్రాంతంలో వలస జీవితం గడపాలని ఎవరు కోరుకంట్రు?
ఉపాధి కోసమే కాద్ విద్ కోసం, వైద్ం కోసం కూడా పొరుగు ప్రాంతాలకు వెళ్్లపోయేలా చేసతానానీరు. కన్సం రోడు్ల వేయలేని ఈ వ్కుతాలు రాజధానులు, రాష్ట్రవాద్ల గురించి 
మాట్్లడుత్నానీరు. ఉద్ధినం అంటే కబబిరి తోటల ప్రాంతం అని కాకుండా క్డ్నీ వా్ధులకు కేరాఫ్ అనడం ఎవరిక్ గరవాకారణం? ఈ రోజుకీ వైద్ం కోసం రోగులను మంచాలపై 
మోసకని పరుగులు తీస్ దౌరా్గ్ం కళ్ళకు కనిప్సోతాంది.
ఈ కష్టులు, కన్నీళ్లను రూప్మాపలేని పాలకులు మనకెంద్కు?
రండి... కదిలి రండి.. జనస్న అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కలా్ణ్ గారి ఆధవార్ంలో ఈ ప్రాంతానిక్ పూరవా వైభవం తీసకువచిచి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మనందరం భరోస్నిద్ధిం.
ఉతతారాంధ్ర సమగ్ర అభివృదిధి కోసం చితతాశుదిధితో అడుగులు వేస్తాం. 2014 విభజన చటటుం ప్రకారం వెనకబడిన ప్రాంతాలకు కేంద్ర ప్రభుతవాం కేట్యించే నిధులను ఉతతారాంధ్ర, 
రాయలస్మ జిలా్లల కోసం పొంద్లి. సదివానియోగం చేసకోవాలి. ఈ ప్రాంత సమగ్ర అభివృదిధిక్ మన ప్రభుతవాంలో ఉతతారాంధ్ర డెవెలెపెమొంట్ అథారిటీని ఏరాపుట్ చేసతాందని యువశక్తా 
వేదిక నుంచి ‘రణస్థలం డిక్లర్షన్’ ను ప్రకటిసతానానీం.
*యువత భవిత కోసం తీరామొనం
తెలుగు జాతి గరవాపడే విధంగా... ప్రపంచానిక్ ఆదర్శంగా నిలబడి అస్ధా్లను సస్ధా్లు చేసిన ఘనులు మన యువతీయువకులు. కషటుపడి చద్వుకని కననీవారిక్.. ఉననీ ఊరికీ 
అండగా నిలుద్దుం అని తప్ంచే యువతకు దూరదృషిటు లేని పాలకుల వల్ల నిరాశే మిగులుతోంది.
ఉననీత చద్వులు చదివినా ఉద్్గ, ఉపాధి అవకాశ్ల కోసం పొరుగు రాష్్రాల వైప్ చూడాలిసి వసోతాంది. తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడుతూ... మరో నలుగురిక్ అవకాశం ఇవావాలనుకనే 
యువతను ప్రోతసిహించే విధానం ప్రభుతవాంలో లోప్ంచింది.
ఐటీ, సర్వాస్ సెకాటుర్, పారిశ్రామిక రంగం, విద్, వైద్, వ్వస్య, క్రీడా రంగాలో్ల అద్్త నైప్ణ్్లు సంతం చేసకుననీ యువతకు కావాలిసింది వెనునీ తటేటు ప్రోతాసిహం. ఈ కన్స 
బాధ్తను కూడా పాలకులు తీసకోకపోవడంతోనే మెరికలా్లంటి యువత అరకర జీతాలకు దూర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్్లపోతోంది. నిరామొణ రంగం, మతసి్యకార వృత్తాలపై ఆధారపడ్డ 
నేటి తరానికీ నిరాశే మిగులుతోంది.
సరిహద్దులో్ల పహారా కాస్తా దేశ్నినీ కంటిక్ రపపులా కాపాడే జవాన్లలో ఉతతారాంధ్ర యువతది విశషటు స్్థనం. సైనిక దళ్ల స్వల నుంచి వచిచిన వారిక్ గౌరవప్రదమైన జీవితానినీ 
కలిపుంచడం తక్షణ్వసరం.
అనినీ రంగాలో్లన్ నాయకతవాం చేపటిటు.. బాధ్తలను భుజస్కంధాలపై మోస్ంద్కు సిదధింగా ఉననీయువతీయువకులను గురితాంచి, జనస్న పార్టు అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కలా్ణ్ గారు ఇచిచిన 
స్ఫూరితాతో మన యువత భవితకు ఈ వేదిక బాధ్త తీసకంట్ంది. వారిక్ అవసరమైన ధైరా్నినీ, స్ఫూరితాని అందించడంతోపాట్ నవతరం అభివృదిధిక్... తద్వారా సమాజ ప్రోగతిక్ 
బాటలు వేస్తాం.
రాబోయే ఎనినీకలో్ల మన ప్రభుతవాం... మన యువత కోసం వరతామాన సమాజ అవసరాలు, పారిశ్రామిక విధానాలకు అనుగుణంగా, ప్రణ్ళ్కాబదధిమైన కతతా యువజన విధానానినీ 
తీసకువస్తామని రణస్థలం యువశక్తా వేదిక నుంచి తీరామొనానినీ ప్రవేశపెడుత్నానీం.

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


శుక్రవారం, 13 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనాని ఔదార్యం
* పలువురిక్ చెకు్కలు అందజేసిన శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్
* గిరిజనులతో కలిసి నృత్ం....
శతఘ్నీ న్్స్: యువశక్తా సభలో జనస్న అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు పలువురిక్ సహాయం 
చెకు్కలను అందజేశ్రు. అంధుల క్రికెట్ లో వరల్్డ కప్ గెలిచిన టీమ్ లోని నలుగురు సభు్లకు 
ఒక్కక్కరిక్ రూ. 50 వేలు చొప్పున సహాయం చేశ్రు. క్రీడాకారులకు అభినందనలు తెలిపారు. భారత 
క్రికెట్ జట్టు కెపెటున్ శ్రీ అజయ్ కుమార్ రడి్డ తో పాట్ టీమ్ లోని మరో ముగు్గరు ఉతతారాంధ్ర క్రికెటరు్ల శ్రీ 
ద్రా్గరావు, శ్రీ ఎ. రవి, శ్రీ వెంకటేశవారరావు సహాయం పొందిన వారిలో ఉనానీరు.
*మువవాల నగేష్ కుట్ంబానిక్ చేయూత
2021 జనవరిలో అత్ంత పాశవికంగా హత్కు గురైన ఇంజన్రింగ్ విద్్రి్థ మువవాల నగేష్ 
కుట్ంబానిక్ రూ. లక్ష ఆరి్థక సహాయం శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు అందజేశ్రు. నగేష్ హత్ ఉద్ంతానినీ 
ఆయన తలి్ల శ్రీమతి సందరమమొను అడిగి తెలుసకునానీరు. హత్ వెనుక ఎవరు ఉనానీ కచిచితంగా 
చట్టునిక్ పటిటుంచే బాధ్త జనస్న పార్టు తీసకుంట్ందని చెపాపురు.

*అక్షర రమణకు స్యం
చీప్రుపలి్లక్ చెందిన ఆసియా యూత్ ఫండేషన్ సభు్డు, సంచార గ్రంథాలయం నడుప్తూ వేలాది మందిక్ జాఞానానినీ పంచ్త్ననీ శ్రీ రడి్డ రమణకు జనస్న పార్టు తరఫున రూ.లక్ష 
ఆరి్థక సహాయానినీ జనస్న పార్టు తరఫున శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు అందజేశ్రు. గ్రామాలో్ల గ్రంథాలయాల అభివృదిధిక్ ఆ సముమొ ఖరుచి చేయాలని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు రడి్డ రమణకు 
స్చించారు.
*క్రియాశీలక సభు్ల కుట్ంబాలకు....
ఇటీవల వివిధ ప్రమాద్లో్ల మృతి చెందిన జనస్న పార్టు క్రియాశీల సభు్ల మూడు కుట్ంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు రూ. 5లక్షల చొప్పున ఆరి్థక సహాయం చెకు్కలు అందించారు. 
ఇచాచిప్రానిక్ చెందిన పార్టు క్రియాశీలక సభు్రాలు శ్రీమతి కె. కృష్వేణి ఇటీవల రోడు్డ ప్రమాదంలో మృతి చెందడంతో కుట్ంబ సభు్లకు చెకు్క అందజేశ్రు. ఎలమంచిలిక్ చెందిన 
మరో క్రియాశీలక సభు్డు ఎం. చిటిటుబాబ్ ప్రమాదవశ్త్తా మరణించడంతో ఆయన కుట్ంబ సభు్లకు బీమా చెకు్క అందజేశ్రు. అలాగే టెక్కలిక్ చెందిన శ్రీ స్యి కృష్ ఇటీవల 
ప్రమాదవశ్త్తా మృతి చెందడంతో అతని కుట్ంబ సభు్లకు బీమా చెకు్కను శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు అందజేశ్రు. పార్టు అండగా ఉంట్ందని వారిక్ భరోస్ ఇచాచిరు.
*గిరిజనులతో కలిసి నృత్ం చేసిన శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్
యువశక్తా సభా వేదికపై గిరిజన సంప్రద్య నృత్ం చేసతాననీ కళ్కారులతో కలిసి జనస్న అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు నృత్ం చేశ్రు. యువశక్తా సభ వేదికపై ఆస్నులైన శ్రీ 
పవన్ కళ్్ణ్ గారిని కళ్కారులు నృత్ం చేయాలని కోరడంతో వారితో కలిసి కాస్ప్ సరద్గా ఆడారు. ఆపా్యంగా వారితో ఫోటోలు దిగారు.
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యువత పోర్టంతోనే ర్జకీయ వ్యవస్థలో మార్పు
*కావాలనే ఈ ప్రాంతంలో యువ నాయకతావానినీ తొకే్కశ్రు
*వైస్పీ జెండాలు మోసిన వారికే సంక్షేమ పథకాలు
*కబబిరి రైత్కు ఇస్తామననీ రూ.15 వేల హామీ ఏమైంది?
*తెలంగాణతో పోలిస్తా నిరుద్్గ ర్ట్ మన దగ్గర డబ్ల్
*ఈ ప్రాంత నాయకులు కండలినీ మింగేస్తా... కోట్్ల కల్లగొడుత్నానీరు
*రణస్థలం యువశక్తా సభలో పీఏస్ ఛైరమొన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ 
శతఘ్నీ న్్స్: యువత బలమైన పోరాట్లు చేస్తానే రాజకీయ వ్వస్థలో మారుపు వసతాందని 
జనస్న పార్టు రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ ఛైరమొన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు పేర్్కనానీరు. 
మన భవిష్త్తా కోసం... మన ప్రాంత భవిష్త్తా కోసం పోరాటం చేయాలని ప్లుప్నిచాచిరు. 
నిరాశలో కూరుకుపోయిన ఉతతారాంధ్ర యువతలో భరోస్ నింపడానికే యువశక్తా 
కార్క్రమానినీ జనస్న అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఏరాపుట్ చేశ్రనానీరు. సంక్షేమం 
అంటే కేవలం బటన్ నొక్కడమే అని భావిసోతాననీ నియంత ముఖ్మంత్రిక్ మనమంతా కలిసి 
బ్దిధి చెపాపులని అనానీరు. గురువారం స్యంత్ం శ్రీకాకుళం జిలా్ల రణస్థలంలో యువశక్తా 
సభ వేదికపై నుంచి ఆయన ప్రసంగించారు. శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు తన ప్రసంగానినీ 
కనస్గిస్తా... “ కంతమంది వ్కుతాలు, కనినీ ప్రాంతాల కోసం జనస్న పార్టుని శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు స్్థప్ంచలేద్. భావి తరాలకు మంచి భవిష్త్తా అందించాలనే సంకలపుంతో 
పార్టుని ఏరాపుట్ చేశ్రు. సోషల్ మీడియాలో చిననీ పోసటు షేర్ చేసినంద్కు యువకులపై 
ద్డులు చేసి, కేసలు పెటిటు ఈ ప్రభుతవాం భయభ్ంత్లకు గురి చేసోతాంది. యువత మంచి 
నాయకతావానినీ కోరుకుంట్ంది.
*పాదయాత్లో ఇచిచిన హామీలు ఏమయా్యి ముఖ్మంత్రి గారూ....
జనస్న పార్టు మీద, శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారిపై వ్క్తాగత దూషణలకు మాత్మే మంత్రులు, 
ముఖ్మంత్రి సమయం కేట్యిసతానానీరు తపపు... ప్రజా సమస్లు తీరచిడానిక్ ఇషటుపడటం 
లేద్. తితీ్ల త్పాన్ సమయంలో జగన్ రడి్డ గారు పక్కనే ఉననీ విజయనగరం జిలా్లలోనే 
పాదయాత్ చేసతానానీ... ఇక్కడ బాధిత్లను పరామరి్శంచడానిక్ ఒక్క రోజంటే ఒక్క 
రోజు రాలేద్. వారంలో నాలుగు రోజులు పాదయాత్ చేయడం, కేసల నిమితతాం మూడు 
రోజులు హైదరాబాద్ వెళ్లడం పనిగా పెట్టుకునానీరు తపపు బాధిత్ల పరామర్శకు ఒక్క రోజు 
రాలేకపోయారు. శ్రీకాకుళం జిలా్లలో ప్రతికూల పరిసి్థత్లు నలకనానీ, కన్స మౌలిక సద్పాయాలు లేకునానీ శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఈ ప్రాంతంలోనే 6 రోజుల పాట్ ఉండి తితీ్ల త్పాన్ 
బాధిత్లకు అండగా నిలబడా్డరు. విజయనగరం జిలా్ల పాదయాత్ అనంతరం శ్రీకాకుళం జిలా్లలో పర్టించిన జగన్ రడి్డ గారు తితీ్ల త్పాన్ వల్ల నేలకూలిన ప్రతి కబబిరి చెట్టుకు రూ. 
15 వేలు ఇస్తామని హామీ ఇచాచిరు. ఇపపుటి వరకు ఆ హామీని నరవేరచిలేద్. అలాగే ఉద్ధినం ప్రాంతంలో క్డ్నీ రోగులు ఎకు్కవగా ఉననీ గ్రామాలో్ల పీహెచ్ స్లో్లనే డయాలసిస్ స్వలు 
అంద్బాట్లోక్ తెస్తామని ఇచిచిన హామీ ఇపపుటికీ నరవేర్చిలేద్. మతసి్యకార భరోస్ పథకం పచిచి బూటకం. కేవలం వైస్పీ జెండా మోసిన వారిక్ మాత్మే ఇసతానానీరు. అధికారంలోక్ 
వచిచి మూడుననీర్ళ్్ల గడుసతానానీ ఇపపుటికీ డ్ఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇవవాలేద్.
*నిరుద్్గ ర్ట్ 9 శ్తం ఉంది
భారతదేశంలో నిరుద్్గ ర్ట్ 6 శ్తం ఉంటే... పొరుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణలో 4 శ్తంగా నమోదైతే... మన రాష్ట్రంలో అయితే ఏకంగా 9 శ్తం ఉంది. ఉతతారాంధ్రలో ఉద్్గ, 
ఉపాధి అవకాశ్ల కోసమే కాకుండా చద్వు కోవడం కోసం కూడా వలసలు వెళ్్లపోత్నానీరు. మతసి్యకార సోదరులు కేవలం నలకు రూ. 15 వేల జీతం కోసం సదూర ప్రాంతాలైన 
గుజరాత్, చెన్నీ, పారాదీప్ వంటి ప్రాంతాలకు వలస వెళ్్లపోత్నానీరు. ఒక గదిలో 50 నుంచి 60 మంది గడుప్త్నానీరు. ఈ ప్రాంతంలో 900 క్లోమీటర్లకు పైగా తీర ప్రాంతం ఉంది. 
కేవలం రూ.40 కోట్్ల వెచిచించి జెటీటు నిరిమొస్తా వలసలు నిరోధించవచచిని తెలిసినా ఈ ప్రభుతవాం పటిటుంచ్కోవడం లేద్.
*ఉతతారాంధ్రను మైనింగ్ మాఫియా కమేమొసింది
ఒక మంత్రి విశ్ఖ ఎగిజాకూ్టివ్  కేప్టల్  మాత్మే అంట్డు... మర్కరు విశ్ఖనే ఏకైక రాజధాని అంట్డు. ఇప్పుడు ఈ జిలా్ల మంత్రి రాజధాని కాద్ రాష్్రామే కావాలంట్నానీడు. 30 
ఏళ్్లగా వీళ్్ల మంత్రులుగా చేస్తా ఈ ప్రాంతానినీ అభివృదిధి చేయలేకపోయారు. ఉతతారాంధ్ర వెనుకుబాట్తనం పేరు చెప్పుకని కనినీ కుట్ంబాలు వేలకు వేల కోట్్ల ద్చ్కుంట్నానీయి. 
ప్రకృతి వనరులైన పచచిని కండలినీ ప్ండి చేశ్రు. వేర్ రాష్్రాలు, జిలా్లల నుంచి తరలివచిచిన కందరు వ్కుతాలు మాఫియాగా ఏరపుడి మైనింగ్ లో కోట్్ల కల్లగొడుత్నానీరు. ఈ ప్రాంత 
నాయకులకు నిజంగా చిత్తాశుదిదు ఉంటే పెట్టుబడులు ఆకరి్షంచి, పరిశ్రమలు స్్థప్ంచి యువతకు ఈ ప్రాంతంలోనే ఉద్్గ అవకాశ్లు కలిపుంచాలి. ఉతతారాంధ్ర యువత కోరుకునేది 
ఒక్కటే.... తమ ప్రాంతంలోనే ఉంటూ కుట్ంబ సభు్లతో గడుప్తూ ఉద్్గం చేయాలని ఆశపడుత్నానీరు. ద్నిని నరవేరచిండి చాలు.
*పెట్రోల్, డ్జిల్ ధరలు మన దగ్గర్ ఎకు్కవ
మాది సంక్షేమ ప్రభుతవామని కంతమంది వైస్పీ నాయకులు గొపపులు చెప్పుకుంట్నానీరు. పెట్రోల్, డ్జిల్ లకు మన రాష్ట్రమే దేశంలోకెలా్ల ఎక్కవ ర్ట్ వస్లు చేసోతాంది. వాహనమిత్ 
పథకం ద్వారా డబ్బిలు ఇచిచినటే్ల ఇచిచి ఫైన్ల పేరుతో లాకు్కంట్నానీరు. రాష్ట్రంలోనే అతిపెదదు స్్కం జగనననీ కాలన్లు. ఈ పథకం క్ంద వేల కోట్్ల ద్చేశ్రు. రాష్ట్రంలోనే అతిపెదదు 
కాలన్ అని చెప్పుకుంట్ననీ విజయనగరం జిలా్ల గుంకలాంలో శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారితో పాట్ సవాయంగా పరిశీలించాం. రైత్ల నుంచి 397 ఎకరాలు స్కరించారు. 12 వేల మందిక్ 

ఇళ్్ల నిరిమొస్తామని చెపాపురు. కన్సం వందమందిక్ కూడా ఇళ్్ల నిరిమొంచలేద్. యువశక్తా 
సభలో మీ గొంత్ వినప్ంచండి అని పార్టు తరఫున చెపపుగానే 6,400 మంది కాల్ 
చేశ్రు. 1240 మంది ఈ మెయిల్సి పంప్ంచారు. ఆ 8 వేల మందిలో 100 మందిని 
ఈ రోజు స్టుజ్ పై కూర్చిబెట్టుం. ఈ ప్రాంతంలో యువశక్తాని కంతమంది తొక్్కపెట్టురు. 
వారిలో ధైర్ం నింపడానికే ఈ కార్క్రమం ఏరాపుట్ చేశ్ం. ఉతతారాంధ్రలో ఉననీ 34 
నియోజకవరా్గలో్ల ప్రతి పోల్స్ స్టుషన్ పరిధిలో ఒక నా్యవాదిని పార్టు తరఫున శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు నియమించారని శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.
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వైసీపీ పతనం కళ్లా రా చూస్త ం
*నియంత పాలకులు ఎంతో కాలం నిలవరు
*యువత రాజకీయాలో్లక్ రాకపోతే ద్రామొరు్గలు రాజ్మేలతారు
*యువశక్తాని వైస్పీ ప్రభుతవాం నిర్వార్ం చేసోతాంది
*రణస్థలం యువశక్తా సభలో పీఏస్ సభు్లు శ్రీ నాగబాబ్
శతఘ్నీ న్్స్:  యువత రాజకీయాలో్లక్ రాకపోతే ద్రామొరు్గలు, అవిన్తి పరులు 
రాజ్మేలతారని జనస్న పార్టు రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ సభు్లు శ్రీ నాగబాబ్ 
గారు పేర్్కనానీరు. జనస్న పార్టు యువతకే ప్రాధాన్త ఇసోతాందని, యువత ప్రత్క్ష 
రాజకీయాలో్లక్ రావాలని ప్లుప్నిచాచిరు. వైస్పీ ఒక నియంతలా వ్వహరిసోతాందని, 
అతి తవారలోనే ఆ పార్టు పతనానినీ మనందరం కళ్్లరా చూస్తామని అనానీరు. శ్రీకాకుళం 
జిలా్ల రణస్థలంలో వివేకానంద వికాస వేదికపై జరిగిన “యువశక్తా” బహిరంగ సభను 
ఉతతారాంధ్ర నుంచి స్్థనిక సంస్థల ఎనినీకలో్ల పోటీ చేసిన అభ్రు్థల సమక్షంలో శ్రీ నాగబాబ్ 
గారు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాగబాబ్ గారు మాట్్లడుతూ... “ స్వామి 
వివేకానంద్ని జయంతి సందర్ంగా అందరికీ యువజన దినోతసివ శుభాకాంక్షలు. ఇనుప 
కండరాలు, ఉకు్క నరాలు, వజ్ర సంకలపుం మనసలో ఉననీ యువతతోనే ఈ దేశం అభివృదిధి 
స్ధ్మవుత్ందని స్వామి వివేకానంద చెప్పున మాటలు మనకు స్ఫూరితా. యువత ఇటీవల 
ఎకు్కవగా స్మాజిక మాధ్మాలకే పరిమితం అవుతోంది. చాలా తకు్కవ మంది మాత్మే 
రాజకీయాలో్ల పాల్్గంట్నానీరు. ఇది దేశ్నిక్ మంచిది కాద్. యువతీ యువకులు ప్రతీ 
ఒక్కరూ ప్రత్క్షంగా రాజకీయాలో్ల పాలో్గవాలి. రాజకీయాల పట్ల అవగాహన పెంచ్కోవడం 
ప్రజాక్షేత్ంలో చాలా ప్రయోజనకరం. రాజకీయాల గురించి యువత పటిటుంచ్కోక పొతే 
అసమర్థ నాయకుల నియంతృతవాం, ఆధిపత్ం ఆవహిసతాంది. భవిష్త్తా తరాలు భార్ 
మూల్ం చెలి్లంచ్కోవాలిసి వసతాంది.
*అనినీ కులాల కలయిక జనస్న పార్టు
యువత చేత్లో్లనే దేశ భవిష్త్తా ఉంట్ందని చాలా రాజకీయ పార్టులు మాటలో్లనే 
చెపాతాయి. కాన్ యువత కోసం రాజకీయ వేదిక ఏరాపుట్ చేసిన ఘనత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ 
గారిది, జనస్న పార్టుది. జనస్నలో యువతకు అవకాశ్లు ఎకు్కవగా ఉంట్యి. 
జనస్న కుట్ంబ పార్టు కాద్... కుల పార్టు అంతకంటే కాద్. ఎస్సి, ఎస్టు, బీస్, మైనార్టు, 
ఓస్ కులాలకు సమాన ప్రాధాన్త ఇచేచి పార్టు జనస్న మాత్మే. జనస్నలో నేను ఒక 
సైనికుడిని. ఏ విధమైన పదవుల కోసం కాకుండా పార్టు నిరామొణం కోసం, ప్రజా ప్రయోజనాల 
కోసం మాత్మే జనస్నలో పని చేసతానానీను. జనస్నలో స్ధారణ కార్కరతాలు కూడా రాష్ట్ర, 
జాతీయ నాయకులుగా ఎదగడానిక్ అవకాశం ఉంట్ంది. వైస్పీ ప్రభుతవాం నియంతలా 
వ్వహరిస్తా... యువతకు సరైన ఉద్్గ, ఉపాధి అవకాశ్లు కలిపుంచలేకపోతోంది. 
యువతలో ద్గి ఉననీ శక్తాని నిర్వార్ం చేసోతాంది.
*అంతటి పాక్స్్థన్ నియంతను ఓ మహిళ పాట కూలేచిసింది
ఒకప్పుడు పాక్స్్థన్ లో నియంతల కోటను కూలిచిన ప్రఖా్త పాక్స్తాన్ కవి “ఫయాజ్ 
అహమొద్” రాసిన ఒక పాట గురుతాకసోతాంది.
“మేము చూసా్తం.. మేమూ చూసా్తం.. మేము చూడడం తథయూం..
తారా సాథాయికి చేరిన మీ క్రౌరయూం, మీ అణిచివేత
దూది పంజల వలె యెగరి పోవడం
మేము చూసా్తం.. మేమూ చూసా్తం..
“జి-యా-ఉల్ హక్” పాక్స్్థన్ నియంతగా చెలర్గి పోత్ననీ సమయమది. ప్రజలను, 
రాజకీయ పార్టులను క్రూరంగా హింసించి, పౌర హకు్కలను హరించి వేసతాననీ పాలన 
అది. నలుప్ రంగు నిరసనకు గురుతా కాబటిటు దేశంలో ఎక్కడా ఆ రంగు కనిప్ంచకూడదని 
హుకుం జార్ చేశ్డు. నల్ల బ్రఖా, నల్ల రిబబిను, నల్ల చ్న్నీ, నల్ల జెండా వంటివేవి ఎక్కడ 
కనపడినా పోల్సలు హింస పెటేటువారు. ఆ చీకటి రోజులలో ఒక పాక్స్్థన్ గాయని కరాచీ 
స్టుడియానిక్ నల్ల చీర కట్టుకని వచిచి ఈ గేయం ఆలప్ంచడం మ్దలు పెటిటుంది. పోల్స్ 
వ్వస్థ బ్తతార పోయింది. అనంత శక్తా కలిగిన నియంతను ఒక స్ధారణ మహిళ సవాలు 
చేసతాననీ తీరు చూడడానిక్ ప్టటుల నుంచి ఉసళ్్ల పగిలినట్్ల వేలాదిగా జనం స్టుడియంకు 
చేరుకునానీరు. పోల్స్ వ్వస్థ నిససిహాయ సి్థతిక్ చేరింది. ఆ తరావాత పాక్స్్థన్ మ్తతాం ఆ 
పాట ప్రతిధవానించింది. సైనిక నియంతృతావానినీ ప్రతిఘటించడానిక్ ప్రజలకు ఉతాసిహం, 
ధైర్ం కలిగించింది. జనం తిరగబడా్డరు. జియా కాళ్ళ క్రింద నేల కదిలింది. దెబబికు మిలిటర్ 
పాలనకు సవాసితా పలిక్ ప్రజాస్వామిక ఎనినీకలకు పూనుకనానీడు. ఆ తరావాత అనుమానాసపుద 

పరిసి్థత్లలో ద్రుణమైన చావు చచాచిడు. అంత పెదదు కోటను ఒక చిననీ పాట కూలిచి 
వేసింది.” ప్రజల నిరసనకు అంత గొపపు శక్తా ఉంట్ంది. ప్రజల వదదు త్పాకులుండవు, 
కత్తాలుండవు, యుదధిం చేయలేరు. చంపడమో, చావడమో అననీ తెగింపూ ఉండద్. కేవలం 
ఈ పదదుతి మాకు నచచిలేద్ మారచిండని మాత్మే ప్రజాస్వామ్ పదధితిలో అడుగుతారు. 
స్వాతంత్్్ర సమరంలో మహాతమొ గాంధీ ప్రయోగించిన పాశుపతాస్తం ఇదే.. అపారమైన 
సైనిక శక్తా కలిగిన బ్రిటిష్ స్మ్రాజ్ం ప్రజల ముంద్ చీమల ప్టటు లాగా మారిపోయింది. 
అహింస్యుత ప్రజా ఉద్మాలతో నియంతల క్రౌర్ పాలనకు చరమగీతం పాడిన 
సదృశ్్లు ప్రపంచ చరిత్లో చాలానే కనిపుస్తాయి. ఎమరజాన్సి ఆకృతా్లకు ఇందిరా గాంధీ 
చెలి్లంచ్కననీ మూల్ం ఏమిటో మనం ప్రత్క్షంగా చూశ్ం.
*గాడి తప్పుతే ఎవరికైనా ఇదే గతి
అవిన్తి, ఆధిపత్ం, అరాచకాలు, నియంత పాలన, యువతకు ఉద్్గ ఉపాధి అవకాశ్లు 
కలిపుంచలేక పోవడం తదితర కారణ్లతో అరబ్ దేశ్లలో ప్రజలు తమ ప్రభుతావాల మీద 
తిరుగుబాట్ చేశ్రు. లిబ్యా, ఈజిప్టు, సిరియా, యెమెన్ వంటి దేశ్లలో ప్రభుతావాలు 
కూలిపోయాయి. మ్ననీటిక్ మ్ననీ శ్రీలంక దేశంలో నియంతృతవా పాలనకు విసగు 
చెందిన ప్రజలు పాలకులను తరిమి కట్టురు. పోల్స్ వ్వస్థను ఏకపక్షంగా వాడుకని, 
తమ కుర్చియే భద్రం అనుకననీ ప్రతి నియంత అనుభవమూ ఇదే. ప్రజలను హింసించిన 
నియంతలు, తాడు పామై తమనే కరవడానిక్ రావడం చూసి, మతి చలించి, ఏమీ చేయలేక, 
ద్ముమొలో కలిసి పోవడం చరిత్ చెపేపు నిజం.
*చెప్పునా వినరు.. సమాలోచన అననీదే లేని ముఖ్మంత్రి
ముఖ్మంత్రి జగన్ రడి్డ విద్్వంత్డు కాద్ కనుక చరిత్ చదివే అవకాశం అతనిక్ లేద్. 
ఒకరు చెపేతా వినే నైజం కూడా కాద్. ఆయనకు సలహా చెపేపు స్హసం కూడా ఎవరూ 
చేయరు. ఆలోచన తపపు సమాలోచన ఆయన నిఘంట్వులో లేద్. పెరిగిన వాతావరణం 
ముఠా కుముమొలాటల మయం కారణంగా ఫ్్క్షన్ కుట్ంబాలకు ప్రజాస్వామ్ం అనే 
పదం వినోదంగా కనపడుత్ంది. చెప్పున పని, ఎద్రు చెపపుకుండా చేస్ వారు మాత్మే 
ఆ కుట్ంబాలకు దగ్గరగా మసల గలుగుతారు. మార్గం ఏదైనా ఫలితం మాత్ం తమకు 
అనుకూలం కావాలని కోరుకోవడం వారిక్ అలవాటైన విద్. అంద్కే బాబాయి హత్ వారిక్ 
తప్పుగా కనిప్ంచడం లేద్. అడ్డం వచేచి వారిని పక్కకు తప్పుస్తా నేరమెట్్ల అవుత్ందని 
వారు భావించడం సహజం. తమ న్డను చూసి తామే భయపడడం నియంతల సవాభావం. 
అంద్కే మన రాష్ట్రంలో ఉద్్గుల మీద నిఘా, ఉపాధా్యుల మీద ప్రతాపం, స్మాజిక 
మాధ్మాలలో చిననీ పోస్టు పెటిటునా ఉలిక్్క పడడం, ప్రతిపక్షాల సభలకు వచేచి జనానినీ చూస్తా 
జడుప్, ప్రతీ సమస్కు స్బీస్ఐడ్ పోల్సలను ప్రయోగించడం, అరసటులు, కేసలు, ద్డులు, 
ద్రామొరా్గలతో ప్రజలను భయపెటటుడం సరవా స్ధారణం అయిపోయింది. ప్లులమని 
చెప్పుకుని ప్రిక్తనం పాలు తాగే నైజం వైస్పీ నాయకులకు బాగా వంట పటిటుంది. పక్కన 
పోల్స్ లేకుంటే గడప ద్టి కాలు బయట పెటటులేని సి్థతిలో వారిలో అభద్రతా భావం పెరిగి 
పోయింది.
*ప్రజలు ప్రశనీస్తా వీరిక్ కోపం
ప్రజలు తమ హకు్కలను అడిగితే వీరిక్ కోపం. ప్రజలకు బాధ్తలు తపపు హకు్కలుండవని 
వీరి నమమొకం. బాధ్త అంటే తాము విసిరిన బ్స్కట్్ల ఏరుకని తిని, చెప్పున గురుతా మీద ఓట్ 
ముద్ర వేయడం మాత్మేనని వారి భావన. ఇసక అమిమొనా, గనులు కల్లగొటిటునా, ప్రభుతవా 
ద్కాణ్లలో కల్తా మద్ం పోసినా, భూములు కబాజా చేసినా, కేసలు పెటిటునా, అరస్టు చేసినా, 
చంప్ శవానినీ డోర్ డెలివర్ చేసినా, దళ్త్లకు గుండు కటిటు, దళ్త్ల పైనే ఎస్సి, ఎస్టు 
అట్రాసిటీ కేసలు పెటిటునా.... ఇది వైస్పీ పాలకుల నైజం. లాఠీలతో చావబాదినా, తనునీలు 
తిననీవాడి మీదనే కేసలు పెటిటునా భరించాలే తపపు ఇదేమిటని ప్రశనీస్తా వీరిక్ కోపం వసతాంది. 
చిరాకు పడతారు. మరింత రచిచిపోతారు. అకృతా్లను మరింత ఉదృతం చేస్తారు. ప్రభుతవా 
వ్వస్థ రాజు చెప్పునట్్ల నడుచ్కోవాలననీది జగన్ అభిమతం. ప్రత్రు్థలను, ప్రతిపక్షాలను 
చిత్తాగా చితక్కటటుడం రాజన్తిగా భావించే వైస్పీ, గత కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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కోలాహలంగా జనసేన యువశక్తి సభ ఆరంభం
* స్్థనిక ఎనినీకల పోరాట యోధులతో కలిసి ప్రారంభించిన శ్రీ నాగబాబ్
* క్క్్కరిసిన సభా ప్రాంగణం నుంచి యువత కేరింతలు
* అలరించిన ఉతతారాది స్ంస్కృతిక వైభవం
శతఘ్నీ న్్స్: జనస్న యువశక్తా సభ ఆశలు ఆకాంక్షల మధ్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. భవిష్త్తా బంగారంగా మారాలంటే 
యువతను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా శ్రీకాకుళం జిలా్ల రణస్థలంలో నిరవాహిసతాననీ యువశక్తా సభకు చైతన్ కెరట్లా్ల 
యువత తరలి వచిచింది. రాష్ట్రంలోని నలువైప్ల నుంచి వచిచిన యువతతో సభా ప్రాంగణం క్క్్కరిసిపోయింది. యువతీ 
యువకులంతా ఉదయమే సభా వేదిక వదదుకు చేరుకని సందడి చేశ్రు. వివేకానంద్డి జయంతి సందర్ంగా ఆయన 
స్ఫూరితాని కనియాడుతూ వినమ్ర అంజలి ఘటించారు. అనంతరం పీఏస్ సభు్లు శ్రీ నాగబాబ్ గారు ఇటీవల స్్థనిక సంస్థల 
ఎనినీకలో్ల జనస్న పార్టు తరఫున పోటీ చేసిన అభ్రు్థలతో కలిసి యువశక్తా సభను ఎరుప్, తెలుప్ రంగులు కలిగిన బెలూను్ల 
ఎగరవేసి ప్రారంభించారు. జనస్న పార్టుక్ తామెప్పుడూ అండగా ఉంట్ం అంటూ వారు నినాద్లు చేశ్రు. అనంతరం 
స్ంస్కృతిక కార్క్రమాలు మ్దలయా్యి. ఉతతారాంధ్ర కళ అయిన తపెపుటగుళ్్ళ కళ్కారులు వివేకానంద వికాస వేదికపై 
తమ నృత్ ప్రదర్శన చేశ్రు. లయబదధింగా ఆడుతూ, మెడలో ఉననీ డప్పులను కడుతూ జనస్న జెండాను ఎగుర వేయడం 
అబ్బిరపరిచింది. అనంతరం డప్పు కళ్కారులు ఏం ప్ల్లడో ఎలదుమ్సతావా అంటూ ఉతతారాంధ్ర యాసతో పాడిన పాటలు 
అలరించాయి. తరావాత యువశక్తా వేదిక నుంచి 100 మంది యువతీ యువకులు రాష్ట్రంలో నలకననీ ద్రుణ పరిసి్థత్లు, యువతకు అందని ప్రోతాసిహం, అసతావ్సతాంగా మారిన పాలన, 
పాలకుల ద్ర్నీతి తదితర అంశ్ల మీద మాట్్లడారు.

మూడుననీర్ళ్లలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజలకు భయంకరమైన అనుభవాలను ఇచిచింది. శ్రీ 
పవన్ కళ్్ణ్ గారి వారాహి యాత్ను అడు్డకోవడమే ఒకటో నంబర్ జీవో కుట్ర. ప్రభుతవా 
వైఫలా్లు ప్రత్రి్థ మాటలతో బహిర్గతం కాకూడదనే ద్రుదేదుశంతోనే ఈ జీవో జార్ 
చేశ్రు. దేశ్నిక్ స్వాతంత్్్రం వచాచిక గత రాష్ట్ర ప్రభుతావాలు ఒక్క మంచి చటటుం కూడా 
చేయలేద్. ఈ ప్రభుతవాం మంచి చటటుం చేయక పోవడం మాట అట్ంచి ప్రజాస్వామా్నినీ 
నిలువునా పాతర వేయడానిక్ ఎక్కడో అటటుడుగున ఉననీ బ్రిటీష్ కాలం నాటి 1861 పోల్స్ 
చట్టునినీ బయటకు తీసి, వైస్పీ ప్రభుతవా వైఫలా్లను ప్రత్రి్థ రాజకీయ పార్టులు ప్రజలకు 
తెలియజేస్ హకు్కలను కాలరాసోతాంది. బ్రిటీష్ దొరలు, విదేశీ పాలకులు భారతీయులను 
బానిసలుగా కాళ్ళ క్ందే పడి ఉండాలని, జనం ఉద్మాలు, ఊర్గింప్లు అంటూ 

వీధులకెక్కకుండా ఉండాలని ఇలాంటి చట్టులు చేశ్రు. సవాతంత్ సమరంలో పాల్్గననీ 
ఏ వీరుడూ వీటిని లెక్క చేయకుండా ధిక్కరించి జైళ్లకు వెళ్్ల తెల్ల దొరల ద్రంతాలకు 
చరమ గీతం పాడారు. అలాంటి ద్రామొర్గమైన చట్టులతో మనలినీ ఆపలేరు. మనమిప్పుడు 
బానిసలం కాద్.. రాజా్ంగ రక్షణ ఉననీ పౌరులం, పౌర హకు్కలను హరించి వేస్ ఏ ద్షటు 
ప్రయతానీనినీ కూడా సహించకూడద్. ఒకటో నంబర్ జీవోను చెతతా బ్టటులో విసిర్యడానిక్ 
స్వాతంత్్్ర పోరాటం అవసరం లేద్. ప్రజలందరూ వీధులలోక్ వచిచి గటిటుగా ఒక్క కేక పెడితే 
చాలు. నియంతల పాలనను దహించేస్ దృశ్ం మూడు నలల క్రితమే మన రాష్ట్రంలో 
ఆవిష్కృతమయే్ పరిసి్థతి ఏరపుడింది. సమాజ శ్రేయససి తపపు స్వార్థం తెలియని రాజకీయ 
నేత కాబటిటు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు పోల్స్ విననీపానినీ అర్థం చేసకని గత అకోటుబర్ 17వ 
తేదీన విశ్ఖ హోటల్ గదిలో తనకు తాను బందీగా గడిపారు. ఆ రాత్రి ఆయన హోటల్ 
గది ద్టి, వీధిలోక్ వచిచి, ఆవేశంతో ఊగిపోత్ననీ జనం ముంద్ చేత్లు కట్టుకని 
నిలబడి ఉంటే, ఆంధ్ర రాష్్రానినీ పటిటు పీడిసతాననీ అరాచకీయ విష సరాపులు ప్రజాగ్రహం 
అనే మంటలో్ల ఆ రోజే మాడి మసి అయే్వి. శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారిక్ యువతరంలో 
ఉననీ అభిమానం భగ భగ మండే నిప్పుకణికతో సమానమని, ఓరుపుతో, నిగ్రహంతో, 
సంయమనంతో ఆ నిప్పుకణికకు నివురు కప్పు పెడుత్నానీరు. ఆయనలో ఆ నిగ్రహం 
సడలిన నాడు ఆంధ్ర రాష్్రానిక్ పటిటున నియంతృతవా పాలనకు శ్ప విమోచనం జరిగి 
పోత్ంది. ప్రజల ధన, మాన, ప్రాణ్లకు హానికరంగా తయారైన వైస్పీ పాలన తీరును 
మారచిడానిక్ నిజాయితి, నిబదధిత, సిద్ధింతలతో కూడిన రాజకీయ వ్వస్థ అవసరం. అది 
జనస్న తోనే స్ధ్ం....అని శ్రీ నాగబాబ్ సపుషటుం చేశ్రు.
హమ్ దేఖంగే..
హమ్ దేఖంగే..
మీ పతనం తథ్ం..
మేము చూస్తాం.. మనమూ చూస్తాం...
మీ పతనానినీ మా కళ్్ళరా చూస్తాం..
వైస్పీ పతనానినీ మనందరి కళ్్ళరా చూస్తాం....అంటూ ముగించారు.
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గండె జబ్బతో బాధపడుతున్న యువకునిక్ అండగా నిలచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నీ న్్స్: సర్వాపలి్ల నియోజకవర్గం, వెంకట్చలం మండలం, కసమూరి పంచాయితి కండక్ందపలి్ల 
హరిజనవాడలో అజయ్ అనే 23సంవతసిరాల యువకుడు గతకదిదుకాలంగా గుండె జబబితో బాధపడుతూ, 
జీవనాధారంలేక ఇబబింది పడుత్నానీడు. విషయం తెలుసకననీ జనస్న ర్జినల్ కో ఆరి్డనేటర్ కోలా 
విజయలక్ష్మి ఆధవార్ంలో కాప్ సంక్షేమ జిలా్ల అధ్క్షులు లక్ష్మీ మలే్లశవారావు, గౌర్ సన్త సహకారంతో 
క్రాణ్ష్ప్ పెటిటుంచడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో మండలకమిటి సభు్లు వెంకటేష్ చలపతి పాల్్గనానీరు.

యువశక్తి భారీ బహిరంగ సభకు తరలి వెళ్లిన 
పిఠాపురం యువత

శతఘ్నీ న్్స్: ప్ఠాప్రం: వైస్పీ ప్రభుతవాం పాలనలో రాష్ట్రంలో యువతక్ ఉపాధి లేక 
ఉద్్గాలు లేక అనేక ఇబబిందిక్ గురవుత్నానీరని, రాష్ట్రంలో ఉననీ యువతక్ నా్యం 
జరగాలంటే పవన్ కళ్్ణ్ లాంటి మంచి వ్కుతాలు ముఖ్మంత్రి అవావాలని ప్ఠాప్రం 
నియోజకవర్గం జనస్న నాయకులు డాకటుర్ ప్లా్ల దీప్కా శ్రీధర్ అనానీరు. శ్రీకాకుళం 
జిలా్ల రణస్థలంలో జనస్న పార్టు అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నిరవాహిసతాననీ యువశక్తా భార్ 
బహిరంగ సభకు ప్ఠాప్రం నియోజకవర్గం నుండి ప్ఠాప్రం నియోజకవర్గం జనస్న 
నాయకులు డాకటుర్ ప్లా్ల శ్రీధర్ ఆధవార్ంలో భార్ ఎత్తాన జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
యువకులు బససిలో్ల బయలుదేరి వెళ్్ళరు. ఈ సందర్ంగా డాకటుర్ ప్లా్లదీప్క శ్రీధర్ జెండా ఊప్ బససిల రా్ల్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్ంగా డాకటుర్ దీప్క శ్రీధర్ మీడియాతో 
మాట్్లడుతూ.. మన రాష్ట్రంలో యువతకు జరుగుత్ననీ అనా్యాలను ప్రజలకు తెలియపరుస్తా జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారి ద్వారా ఈ అధికార ప్రభుతావానినీ ప్రశనీంచే విధంగా 
యువత సమస్లపై గల మెతతానుననీ జనస్ననిక్ మదదుత్గా ప్ఠాప్రం నియోజకవర్గం నుంచి భార్ ఎత్తాన యువతతో శ్రీకాకుళం జిలా్ల రణస్థలంలో ఏరాపుట్ చేసినట్వంటి భార్ 
బహిరంగ సభకు బయలుదేరినట్్ల డాకటుర్ ప్లా్ల దీప్క శ్రీధర్ అనానీరు.

స్వామి వివేకానంద మాటలు తూటాల కంటే వేగం: 
దేశంశెట్టి సూర్య

శతఘ్నీ న్్స్: పొన్నీరు: 
స్వామి వివేకానంద జయంతి 
సందర్ంగా పొన్నీరు 
జనస్న కారా్లయంలో 
జనస్న ఆధవార్ంలోస్వామి 
వి వే కా న ం ద కు 
నివాళ్లరిపుంచారు. అనంతరం 

జిలా్ల జాయింట్ సెక్రటర్ స్ర్ మాట్్లడుతూ భారతదేశం ఆణిముత్ం, యువతకు 
స్ఫూరితా వివేకానంద. ఆయన మాటలు తూట్ల కంటే వేగంగా ప్రయాణిస్తాయి, 
ఆ మాటలు ఏద్ తెలియని ధైరా్నినీ, స్ఫూరితాని నింప్.. విజయం దిశగా అడుగులు 
వేయిస్తాయి. వివేకానంద్డు కేవలం 39 సంవతసిరాలు జీవించినపపుటికీ భారతదేశ 
ఖా్తిని, సంప్రద్యాలను ప్రపంచవా్పతాంగా చాటి చెప్పున గొపపు వ్క్తా స్వామి 
వివేకానంద అని కనియాడారు. ఈ కార్క్రమంలో జిలా్ల కార్వర్గ సభు్లు తాళ్్లరి 
అపాపురావు, పొన్నీరు మండల అధ్క్షుడు నాగిశెటిటు సబాబిరావు, మండల ఉపాధ్క్షుడు 
పెరవలి్ల అరుణ్ ప్రస్ద్, చంద్ శవ కోటేశవారరావు, పటటుణ ఉపాధ్క్షుడు ఎర్రస్ని 
నాగభూషణం తదితరులు పాల్్గనానీరు.

యువశక్తిక్ తరలివెళ్లిన జనసైనికులు
శతఘ్నీ న్్స్: 88 వ వారు్డ, పెంద్రితా నియోజకవర్గం, నరవ గ్రామం నుండి జనస్న 
పార్టు అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ఆధవార్ంలో యూత్ ఐకాన్ స్వామి వివేకానంద 
జనమొదిన సందర్ంగా ఉతతారాంధ్ర వెనుకబాట్తనానినీ, యువతను నిర్వార్ం చేసిన 
ప్రభుతవా వైఫలా్లపై, రాష్ట్ర వనరులు ద్చ్కుంట్ననీ ప్రభుతవా పాలక నాయకుల పైన, 
యువతలో ఉననీ శక్తాని తటిటు లేపడానిక్ శ్రీకాకుళం రణస్థలంలో ఏరాపుట్ చేసిన యువశక్తా 
కార్క్రమానిక్ నరవ మరియు పరిసర గ్రామాల నుంచి జనసైనికులు యువశక్తా 
నినాద్లు చేసకుంటూ తరలి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో గళ్ళ శ్రీనివాస్, 
వబ్బిన జనార్థన శ్రీకాంత్, స్లప్ కనకరాజు, స్లప్ అపాపురావు, బొడు్డ నాయుడు, 
గవర శ్రీను, సరవా సిదిదురాజు, చిననీ, చలం, ప్రవీణ్ మరియు జన సైనికులు పాల్్గనానీరు.

ఏ.ఆర్.ఎం రైస్ మిలులి యాజమాన్యంపై చర్యలు 
తీసుకోవాలి: తగరపు శ్రీనివాస్

శతఘ్నీ న్్స్: హుస్నీబాద్ పటటుణంలోని 
స్్థనిక ఆరపలె్లలోని అనంద్స రాంమోహన్ 
ఏ.ఆర్.ఎం రైస్ మిలు్లపై చర్లు తీసకోవాలని 
హుస్నీబాద్ నియోజకవర్గ జనస్న పార్టు 
తరప్న ఎం.ఆర్.ఓ అధికారులకు వినతి పత్ం 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
నియోజకవర్గ కో ఆరి్డనేటర్ తగరప్ శ్రీనివాస్ 
మాట్్లడుతూ రైస్ మిలు్ల నుండి వెలువడుత్ననీ 
కాలిన బూడిద వల్ల వాహనద్రులు, చ్ట్టు ప్రక్కల ఉననీ రైత్ల పొలాలపై బూడిద పడి, 
పంటలకు నషటుం వాటిలు్లతోంది. ఆరపలె్లవాసలు రైస్ మిలు్ల యాజమాన్ంతో పలుమారు్ల 
మాట్్లడినా పటిటుంచ్కోవడం లేద్, కావున మీరు తక్షణమే మిలు్ల యాజమాన్ంపై 
చర్లు తీసకోవాలని జనస్న పార్టు తరప్న కోరడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో 
మండల నాయకులు మలె్లల సంతోష్, లక్్కరడి్డ హిమవంత్, రాస్రి వంశీకృష్, రఘు, 
జగదీష్ తదితరులు పాల్్గనానీరు.

స్వామి వివేకానందకు నివాళులర్పంచిన 
బొబ్్బపలిలి సురేష్

శతఘ్నీ న్్స్:  సర్వాపలి్ల: 
బొబేబిపలి్ల సర్ష్ 
నాయుడు మాట్్లడుతూ 
ఒక దేశ సంపద అంటే 
నద్లు కాద్, ఖనిజాలు 
కాద్, దటటుమైన అడవులు 
కాద్, కలల ఖనిజాలతో 
కూడిన యువత రాబోయే 
రోజులో్ల యువతే దేశ 
భవిష్త్తా అని గురితాంచిన 

మహా మేధావి ఆయనే స్వామి వివేకానంద. స్వామి వివేకానంద స్ఫూరితాతో యువత 
ఆయనను ఆదర్శంగా తీసకని ముంద్కు నడవాలని మేము కోరుత్నానీం. అదేవిధంగా 
1863లో జనవరి 12న నర్ంద్రనాథ్ దతతా స్ంఘ్క సంస్కరణ తతవాశ్స్తంలో దిటటు. 
విదేశీ పాలనలో మసకబారిన మన దేశ ఖా్తిని, హిందూతవాంను, హిందూ మతం 
యొక్క గొపపుతనానినీ ప్రపంచానిక్ చాటి స్వామి వివేకానందగా వెలుగులోక్ వచిచిన మన 
భారతీయుడు. ఆయనను గౌరవించడానిక్ ఈరోజు జాతీయ యువజన దినోతసివంగా 
జరుప్కుంట్నానీం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనని స్ఫూరితాగా తీసకని ఆయన 
అడుగుజాడలో్ల ఈతరం యువత జనస్న పార్టు తరఫున మేము ఆకాంక్సతానానీం. 
అదేవిధంగా రాబోయే రోజులో్ల యువత భవిష్త్తా బాగుండాలంటే ఒక జనస్నతోనే 
స్ధ్ం. ఈ కార్క్రమంలో రహీం భాయ్, శ్రీహరి, చిననీ, రహమాన్, తదితరులు 
పాల్్గనానీరు.

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

టం జనసేన వై కోట ఆధవార్యంలో నిత్్యవసర 
సరుకుల పంపిణీ

శతఘ్నీ న్్స్: రైలేవా కోడూరు: 
పవన్ కళ్్ణ్ ఆలోచన, 
సిద్ధింతాల మేరకు వై కోటలోని 
హరిజనవాడలో చేపల శవాజీ అనే 
వ్క్తా ప్రమాదవశ్త్తా యాక్సిడెంట్ క్ 
గురి కావడం జరిగింది. ద్ద్ప్గా 

ఏడాది క్రితం నుంచి ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లడానిక్ వీలు లేకుండా మంచానిక్ 
పరిమితమై ఉనానీరు. హరిజనవాడలో ఉననీట్వంటి మన జన సైనికుల సమాచారం 
మేరకు చేపల శవాజీ అనే వ్క్తాక్ ఒక నలకు సరిపడా నిత్వసర సరుకులు పంప్ణీ 
కార్క్రమం చేయాలని టీం జనస్న వై కోట సభు్లు కలిసి శవాజీ కుట్ంబానిక్ 
ఒక నలకు సరిపడా నిత్వసరసరుకులు పంప్ణీ కార్క్రమం చేయడం జరిగింది. 
ఈ కార్క్రమానిక్ సహాయపడిన కండేటి మనోజ్, నల్లంశెటిటు నాగరాజు, అంక్పలి్ల 
హరికృష్, మలె్లం అజయ్, అడపాల మలి్లకారుజాన తో పాట్ ఈ కార్క్రమంలో పాల్్గననీ 
నాగిపోక పెంచలయ్, హరికృష్, రూతేష్, యుగంధర్ తదితరులు పాల్్గనానీరు.

పాలకండ జనసేన ఆధవార్యంలో స్వామి 
వివేకానందకు ఘన నివాళులు

శతఘ్నీ న్్స్: 
ఉమమొడి శ్రీకాకుళం 
జిలా్ల, పాలకండ 
నియోజక వర్గం, 
వీరఘటటుం మండలం 
నడుకురు గ్రామంలో 
జనస్న పార్టు 
ఆధవార్ంలో శ్రీ స్వామి 
వివేకానంద 160వ 

జయంతి మోహోతసివానినీ ఘనంగా నిరవాహించారు. ముంద్గా జనస్న పార్టు క్రియాశీలక 
సభ్తవాం వాలంటీర్ మతసి ప్ండర్కం స్వామి వివేకానంద చిత్పట్నిక్ పూలమాల 
వేసి నివాళ్లరిపుంచారు. అనంతరం ఆయన మాట్్లడుతూ యువకులు అందరూ స్వామి 
వివేకానంద ని స్ఫూరితా గా తీసకోవాలని, ప్రపంచంలో అత్ధిక స్తం యువత వుననీది 
భారతదేశంల్నే. యువతతో నిండివుననీ మనదేశం. నేటి యువతను రాజకీయ లోక్ 
ఆహావానిస్తా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాట్ భారతదేశ్నినీ అభివృదిధి చేసకుంద్ం అంట్ననీ 
ఏకైక రాజకీయ పార్టు జనస్న పార్టు మాత్మే అని అనానీరు. యువత క్ ఉద్్గ, ఉపాధి 
అవకాశ్లు కలపున శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ముఖ్మంత్రి అయితేనే స్ధ్పడుత్ందని మతసి. 
ప్ండర్కం అనానీరు. అనంతరం జనస్న పార్టు యువశక్తా కార్క్రమానిక్ బయలుదేరారు. ఈ 
కార్క్రమంలో దండేల సతీష్, ముదదు సంతోష్, కర్్న స్యి పవన్, వావిలపలి్ల నాగభూషన్, 
మాచర్ల చంద్, స్యి, దండేలా చంద్ తదితరులు పాల్్గనానీరు.

స్వామి వివేకానంద కు
కాక్నాడ జనసేన ఘన నివాళులు

శతఘ్నీ న్్స్: కాక్నాడ సిటీ: స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్ంగా పవన్ కళ్్ణ్ 
ఆదేశ్ల మేరకు ముతాతా శశథర్ ఆశీససిలతో కాక్నాడ సిటీ ఉపాధ్క్షులు అడబాల 
సత్నారాయణ ఆధవార్ంలో కాక్నాడలో ఘనంగా నివాళ్లు అరిపుంచడం జరిగింది.

పవన్ కళ్్యణ్ తోనే యువతకు బంగారు 
భవిష్యతుతి: ఆళ్ళ హర

శతఘ్నీ న్్స్: గుంటూరు: 
దశ్బాదుల కాలంగా 
రాజకీయ నాయకులు తమ 
స్వారధి ప్రయోజనాల కోసం 
యువ శక్తాని నిర్వార్ం 
చేస్తా వచాచిరని, జనస్న 
అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ 

నాయకతవాంలోనే రాష్ట్ర యువతకు బంగారు భవిష్త్తా స్ధ్మవుత్ందని జనస్న 
పార్టు జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అనానీరు. గురువారం స్వామి వివేకానంద 
160 వ జయంతి సందర్ంగా శ్రీనివాసరావు తోటలోని గాజు గా్లస దిమెమొ వదదు ఆయన 
చిత్పట్నిక్ పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళ్లు అరిపుంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళ హరి 
మాట్్లడుతూ ఉకు్క నరాలు, ఇనుప కండరాలు ఉననీ యువత కోసం స్వామి వివేకానంద 
పరితప్ంచారనానీరు. ఏ దేశ్నికైనా వెనునీముక యువతేనని, జాతిక్ తరగని ఆసితా 
యువతరమేనని అలాంటి యువత భవిష్త్ ను నేటి రాజకీయ నేతలు అగమ్గోచరంగా 
మారాచిరని విమరి్శంచారు. యువత ఎకు్కవ శ్తం ఉననీ మన రాష్ట్రంలో యువతకు 
విద్, వైద్ం, ఉపాధి, ఉద్్గ, వా్పార రంగాలో్ల తగినంత ప్రోతాసిహం లభించటం 
లేదని ఆవేదన వ్కతాం చేశ్రు. ఈ నేపధ్ంలోనే యువతకు అండగా నిలుస్తా వారిలో 
ద్గుననీ నిగఢమైన శక్తాని బయటిక్ తీస్ బృహతతార కార్క్రమానిక్ పవన్ కళ్్ణ్ 
యువశక్తా వేదికగా శ్రీకారం చ్ట్టురనానీరు. యువశక్తా వినియోగం ద్వారా యువతకు 
బంగారు భవిష్త్తాను అందించటమే కాకుండా రాష్్రానినీ అనినీ రంగాలో్ల అభివృదిధి 
చేస్ంద్కు పవన్ కళ్్ణ్ ప్రతే్క ప్రణ్ళ్కలు రూపొందిసతానానీరనానీరు. కార్క్రమంలో 
డివిజన్ అధ్క్షుడు సయ్ద్ షరుఫూదీదున్, నగర కార్దరి్శ మెహబూబ్ భాష్, కోనేటి 
ప్రస్ద్, గోప్శెటిటు రాజశేఖర్, వడె్డ సబాబిరావు, బ్లా్లల హేమంత్ కుమార్, ఆళ్ళ స్యి 
తదితరులు పాల్్గనానీరు.

ఘనంగా అనుశ్రీ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్నీ న్్స్: రాజమండ్రి సిటీ: రాజమండ్రి జనస్న పార్టు (అనుశ్రీ ఫ్లోవర్సి) 
ఆధవార్ంలో రాజమండ్రి అరబిన్ ఇంచార్జా అనుశ్రీ సత్నారాయణ జనమొదినోతసివ వేడుకలు 
ఘనంగా నిరవాహించారు. స్్థనిక ఆనంద రసిడెనిసి పందిరి ఫంక్షన్ హాల్ నంద్ రాజమండ్రి 
సిటీ జనస్న పార్టు ఆధవార్ంలో అనుశ్రీ జనమొదిన వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా 
నిరవాహించారు. ఈ కార్క్రమానిక్ ముఖ్ అతిథులుగా ఉమమొడి తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల 
అధ్క్షులు కంద్ల ద్ర్్గష్, రాజానగరం నియోజకవర్గం ఇంచార్జా మేడ గురుదతతా 
ప్రస్ద్, పెద్దుప్రం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జా త్మమొల బాబ్, అనపరితా నియోజకవర్గం 
ఇంచార్జా మర్రెడి్డ శ్రీనివాస్, పతితాపాడు నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జా పరుప్ల తమమొయ్ బాబ్, 
జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి నారాయణ గౌడ్, జిలా్ల ప్రధాన కార్దరి్శ బోడపాటి రాజేశవారి, 
జిలా్ల సంయుకతా కార్దరు్శలు వై.వి.డి ప్రస్ద్, గెడ్డం నాగరాజు, రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత 
ప్రధాన కార్దరి్శ ఏడిద బాబ్ పాల్్గనానీరు. ఈ సందర్ంగా అనుశ్రీ జనమొదినోతసివానినీ 
ఉదేదుశంచి జిలా్ల అధ్క్షులు కంద్ల ద్ర్్గష్, ఇతర నియోజకవర్గ ఇంచార్జా లు అనుశ్రీని 
ప్రశంసించారు. పలువురు సిన్ డిసి్రాబూ్టర్సి వింటేజ్ ప్రస్ద్, కరణ్ సి రాజు. వింటేజ్ 
క్రియేషన్సి శవరాం, సర్ష్ ఫిలిమ్సి మేనేజర్ లక్షష్మణరావు, మూరితా, కుమారి థియేటర్ 
చినినీ, స్ర్ కాంపె్లక్సి పెదదు బాబ్, ఇంటెక్సి క్రియేషన్సి మేనేజర్ ప్రస్ద్, బ్రహామొజీ, 
జగన్, అనుశ్రీ ఫిలిమ్సి మేనేజర్ హరిబాబ్, అమలాప్రం థియేటర్ ప్రొప్రైటర్ సతితాబాబ్ 
విచేచిసి అనుశ్రీ క్ జనమొదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశ్రు. ఈ వేడుకలో్ల అభిమానులు, 
కార్కరతాలు అనుశ్రీ న్ గజమాలలతో, బ్కీలు, కేక్ కటింగ్, ద్వారా అనుశ్రీ కీ 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశ్రు. ఈ కార్క్రమంలో 500 మంది జనస్న వీరమహిళలకు 
చీరల పంప్ణీ కార్క్రమం అనుశ్రీ చేత్ల మీదగా నిరవాహించారు. అనంతరం వింద్ 
ఏరాపుట్్ల చేశ్రు. రాక్ంగ్ బాయ్సి డాన్సి స్్కల్ వార్చి డాన్సి కార్క్రమం జరిగింది. 
పలుచోట్ల రకతాద్న కార్క్రమంలు, అననీద్న కార్క్రమాలు, పలు స్వా కార్క్రమాలు 
నిరవాహించారు.ఈ వేడుకలో్ల రాజమండ్రి నగర ఉపాధ్క్షులు గుత్తాల సత్నారాయణ, 
ప్రధాన కార్దరి్శ లు వెంకట పైడ్రాజు, నల్లంశెటిటు వీరబాబ్, కార్దరి్శలు అలా్లటి రాజు, 
విననీ వాస, అలివేలు మంగతాయారు, శ్లిని, అస్రి సధాకర్, గుననీం శ్్ంసందర్, 
సంయుకతా కార్దరి్శ లు కెలా్ల జయలక్ష్మి, దేవిక్ వాడ చక్రపాణి, కురంఅపాపురావు, చైతన్ 
కుమార్, పొటూనీరి శ్రీనివాస్ ( ఠాగర్), రాజమండ్రి నగర నాయకులు మ్ండేటి 
ప్రస్ద్, మటటుపరితా నాగరాజు, బయ్ప్ న్డి స్ర్ మిత్ బృందం, మంచాల సన్ల్, 
పొననీడా శ్రీను, చినానీరి, సియాద్రిరాజు, ఖనానీ, నరిసిపూడి రాంబాబ్, ఖాను, రాంబాబ్, 
ఏ.డి ప్రస్ద్, వికటుర్ వాస, వెంకటేశు, బసరమణి ప్రస్ద్, ఆటో రాజు, కుంది రాము, 
రాఘవ, కడియం వీరబాబ్, ప్నినీటి విజయ్, సియాద్రి రాజు, హేమద్ర్గ, ప్రవీణ్, 
ప్రస్ద్, ధరమొ రాజు, మణికంఠ, వంశీ, నంగిన శ్రీను, పళ్ళశీను, నాయుడు, సర్ష్, 
స్ర్, పలువురు అభిమానులు కార్కరతాలు అధిక సంఖ్లో పాల్్గనానీరు.
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