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సొంత బాబాయికే న్యాయొం చేయలేని బిడ్డ  
మనకేొం న్యాయొం చేస్తా డు?

• ఈ బిడ్డ మనందరి బిడ్డ ఎలా అవుతాడు?
• అమరావతి నిరిమిస్తే అభివృద్ధి జరిగేద్.. కొనిని వరాగాలకు నష్ం 
కలిగంచందుకు దానిని నిర్వీర్ం చశారు
• లక్షల కోట్లు అప్పులు చసి జీతాలు కూడా ఇవవీలేకపోతున్నిరు
• మారుపు కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరు జనస్నకు మద్దతు తెలపాలి
• శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ న్యకతావీనిని బలపరాచాలి
• నంద్వెలుగులో క్రియాశీలక సభ్తవీ నమోదు కార్క్రమంలో శ్రీ 
న్దండలు మనోహర్
శతఘ్ని న్్స్: సంత బాబాయికే న్్యం చయలేని ఈ బిడ్డ 
మనందరికీ ఎలా న్్యం చస్తేడు.. మన బిడ్డ ఎలా అవుతాడని జనస్న 
పార్్ రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్దండలు మనోహర్ గారు 
ప్రశనించారు. సంత కుట్ంబంలోని వ్క్తే హత్ జరిగతే న్్యం 
చయలేని ఈ బిడ్డ మనలిని ఏం ఆదుకుంటాడన్నిరు. తెన్లి వచ్చా బటన్ నొక్్క డబ్బులు వచాచాయని ముఖ్మంత్రి మోసం చశారు.. ఆ డబ్బు ప్రధాని శ్రీ నరంద్ర మోదీ గారు బటన్ 
నొక్్కతే వచాచాయని తెలిపారు. పరిపాలన దక్షత లేని ఈ ముఖ్మంత్రి ప్ంతాల మధ్, వరాగాల మధ్ చ్చ్చా పెట్్ నష్ం కలిగంచాలనని భావనతో ముందుకు వెళ్తేన్నిరని ఆరోపంచారు. 
ఇలాంట్ చర్లను ప్రతి ఒక్కరు ఖండంచాలన్నిరు. ఓట్ వేసి బాధ్త తీరిపోయింద్ అనుకోకుండా ఆ ఓట్ ఎవరిక్ వేస్తేన్నిమనేద్ తెలుస్కుని వేయాలని పలుప్నిచాచారు. గురువారం 
స్యంత్ం తెన్లి నియోజకవరగాం నంద్వెలుగు గ్రామంలో ఏరాపుట్ చసిన క్రియాశీలక సభ్తవీ నమోదు కార్క్రమంలో పాల్గాన్నిరు. ఈ సందర్ంగా గ్రామంలో ఇంట్ంట్కీ వెళ్లు 
సమస్లు అడగ తెలుస్కున్నిరు. అనంతరం ఏరాపుట్ చసిన గ్రామ సభలో శ్రీ మనోహర్ గారు మాటాలుడుతూ “శ్రీ జగన్ రెడ్డ ఏన్డూ ప్రజలకు మంచ్ జరగాలనని లక్షష్ంతో పరిపాలన 
చయడం లేదు. ప్ంతాల మధ్ చ్చ్చా పెట్డం, కొనిని వరాగాలకు నష్ం కలిగంచాలనని భావనతో ముందుకు వెళ్తేన్నిరు. అమరావతి నిరామిణం జరిగ ఉంటే మన ప్ంతం కచ్చాతంగా 
అభివృద్ధి జరిగ ఉండేద్. ఎకరం ధర రూ. 50 లక్షలు పలుకుతుందనని భరోస్ ఉండేద్. కంకణం కట్్కుని మర్ దానిని న్శనం చశారు. ఇప్పుడు రూ. 15 లక్షలకు కూడా కొనేవారు 
లేరు. తెన్లి వచ్చాన ముఖ్మంత్రి మీ బిడ్డ.. మీ బిడ్డ అని వీర ఆవేశంతో ప్రసంగంచారు. ఆయన మన బిడ్డ ఎలా అవుతారు. శ్రీ వివేకానందరెడ్డని చ్త్ హంసలు పెట్్ చంపారు. ఆ కేస్ను 
కూడా రాజకీయలబి్ద కోసం, పదవుల కోసం వాడుకున్నిరు. వివేకానందరెడ్డ గారి బిడ్డ కాగతాలు పట్్కుని న్్యం కోసం ఢిల్లు చ్ట్్, కోరు్ల చ్ట్్ తిరుగుతుంటే వారికే న్్యం 
చయలేని బిడ్డ మనలిని ఏం ఆదుకుంటారు. బటన్ నొకే్కసి డబ్బులు వచచాశాయన్నిరు. ఎంత మంద్ రైతులకు వచాచాయి. ప్రధాని బటన్ నొక్్కతే వచ్చాన డబ్బు తానిస్తేననిట్్ చెపపు మోసం 
చశారు. తాడేపలిలు నుంచ్ తెన్లిక్ 24 క్లోమీటరులు హెల్కాప్రోలు వచాచారు. మీరు రోడు్డ వెంట వస్తే నంద్వెలుగు సంటరోలు ప్రజలు స్వీగతం పలికే వారు. సమస్లు చెప్పుకునే వారు. 
ఎవర్ని కలవకుండా ముఖ్మంత్రి ఈ హెల్కాప్ర్ పర్టనలు ఎందుకు చస్తేననిట్్. అనిని గ్రామాల నుంచ్ మహళలిని బలవంతంగా సభకు తీస్కువెళ్లురు. ఆయన ప్రసంగం వినలేక 
మహళలు గోడ దూక్ బయటకు వచచాశారు. తెన్లి ప్రభుతవీ ఆస్పత్రి ఘటన అందరికీ తెలిసిందే. గతంలో ఇక్కడ 1300 ఓపీ ఉండేద్. ప్రతి విభాగానిక్ డాక్ర్ ఉండే వారు. ఇప్పుడు 
డాక్రలు కొరత, సీటీ స్్కన్ యంత్ం పని చయదు. ప్రజల మీద మాత్ం పనునిలు బాదుతారు. చెతతే మీద పనుని వేస్తేన్నిరు. రోడులు వేయమంటే వేయరు. పనునిలు కట్్ంచ్కుంట్న్నిరు 
సమయానిక్ జీతాలు ఇవవీడం లేదు. లక్షల కోట్లు అప్పు చసి 12వ తేదీన జీతాలు వేయడం దుసిథితిక్ అద్దం పడుతోంద్.
• అనిని ఫ్్క్ర్లునని సీఎం ప్రజల కోసం ఏం చశారు?
ఇలాంట్ పరిసిథితుల నుంచ్ రాష్టం బయటపడాలి. శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారి లాంట్ న్యకతవీంలో ఓ మారుపు కోసం పని చయాలి. ప్రజల కోసం నిలబడే వ్క్తే. రైతులు ఆతమిహత్లు 

చస్కుంట్ంటే వారి కుట్ంబాలకు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఏ విధంగా అండగా నిలబడా్డరో 
అందరికీ తెలుస్. శ్రీ జగన్ రెడ్డ ముఖ్మంత్రి అయా్క 3 వేల మంద్ రైతులు ఆతమిహత్లు 
చస్కున్నిరు. ప్రతి ఒక్క కుట్ంబానిని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆదుకుంట్న్నిరు. 
గుంట్రు జిలాలు నుంచ్ సతెతేనపలిలులో సభ నిరవీహంచ్ 208 కుట్ంబాలకు రూ. లక్ష 
చొప్పున ఆరిధిక స్యం అందచశారు. అందులో తెన్లి నియోజకవరగాం నుంచ్ కూడా 
ఆరు కుట్ంబాలు ఉన్నియి. దేశంలో ఏ రాజకీయ న్యకుడు సంత డబ్బు ఈ మాద్రి 
స్యం చసింద్ లేదు. మన ముఖ్మంత్రిక్ అనిని ఫ్్క్ర్లు, ఆస్తేలు ఉన్నియి. ఎప్పుడైన్ 
అలాంట్ ఆలోచన చశారా? సపుంద్ంచ మనసతేతవీం లేని వ్కుతేలు మన ప్ంతానిక్ 
న్్యం చయలేరు. వారు నిలబడేద్ వారి కుట్ంబాల కోసమే. శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు 
రాష్ట భవిష్తుతే గురించ్, ప్రజల గురించ్ ఆలోచ్ంచ వ్క్తే. అట్వంట్ వ్క్తే న్యకతవీంలో 
ముందుకు వెళ్్దం. మూడో విడత క్రియాశీలక సభ్తావీలు రాష్ట వా్పతేంగా అదు్తంగా 
చశారు. నంద్వెలుగు గ్రామంలోనే వెయి్ సభ్తావీలు చశాం. ప్రతి గ్రామంలో ఇదే స్ఫూరితేని 
ముందుకు తీస్కు వెళ్లులి. ఇద్ వ్కుతేల కోసం చస్ కార్క్రమం కాదు. ఆపదలో ఉనని 
కుట్ంబాలను ఆదుకునే విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ముందుకు తీస్కువెళ్తేన్నిరు. 
ప్రతి సంవత్సరం అంచెలంచెలుగా కార్క్రమానిని ముందుకు తీస్కువెళ్తేన్నిం. రానునని 
రెండు రోజులోలు సభ్తవీం తీస్కోని వారంతా సభ్తవీం తీస్కోండ. నిజాయితీ కూడన ఈ 
ప్రయాణంలో భాగస్వీములు కావాలి.
• ఈ రోజు నుంచ్ పార్్ని మనం మోదా్దం
మారిచా 14వ తేదీ జనస్న పార్్ ఆవిరా్వ ద్నోత్సవం. గత 9 ఏళ్లు ఎంతో కష్పడ శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు పార్్ని మోశారు. ఈ రోజు నుంచ్ పార్్ని మనం మోదా్దం. జనస్న పార్్ 
ఎదగకుండా చాలా మంద్ ప్రయతానిలు చశారు. కొంత మంద్ ఆయన పేరుని వాడుకుని 
బయటకు వెళ్లుపోయారు. క్షేత్ స్థియిలో జన సైనికులే పార్్క్ నిలబడా్డరు. నిజాయతీ, 
మారుపు కోరుకునే వాళలుంతా జనస్న వైప్ చూస్తేన్నిరు. మచ్ల్పటనిం వేద్కగా 10వ 
ఆవిరా్వ సభ జరగనుంద్. సభకు తెన్లి నియోజకవరగాం తరఫున పెద్ద ఎతుతేన తరలివచ్చా 
విజయవంతం చదా్దం. మన ప్ంతానిక్ న్్యం చస్ న్యకతావీనిని ప్రోత్సహదా్దం. 
తెన్లి సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళ్కను ముందుకు తీస్కువెళ్్దం. గతంలో నంద్వెలుగు –
హనుమాన్ పాలం మధ్ 40 అడుగుల రోడు్డ వేశాం. ఈ ఎనినికల తరావీత నంద్వెలుగు 
జంక్షన్ లో బస్్ండ్ నిరామిణం చపడతాం. గెలుప్ ఓటములు కాదు ప్రజల మనస్లోలు 
ఎంత స్థినం ఉందనేద్ గురుతేపెట్్కుని ముందుకు వెళ్్దం” అన్నిరు. ఈ కార్క్రమంలో 
పార్్ గుంట్రు జిలాలు అధ్క్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశవీరరావు, రాష్ట సంయుకతే కార్దరిశి శ్రీ 
బండారు రవికాంత్, పార్్ నేతలు శ్రీ ఇస్మియిల్ బేగ్, శ్రీ తోటకూర వెంకటరమణారావు, 
శ్రీ ద్వెవీల మధుబాబ్, శ్రీ వెంకయ్ న్యుడు, శ్రీ జాక్ర్ హుస్్సన్, శ్రీ కట్క్ శ్రీకాంత్, శ్రీ 
ఎగోగాలు స్ంబశవరావు, శ్రీ కళ్్ణం శవయ్, శ్రీమతి తిననిలూరి విజయలక్ష్మి తద్తరులు 
పాల్గాన్నిరు.

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

175 కాకపోతే 500 స్థానాల్లో పోటీ చేసుకండి
• ఓపక ఉంటే పక్క రాష్ట్రాలోలున్ పోటీ చస్కోండ
• ప్రతిపక్షాల అజండా ముఖ్మంత్రిక్ ఎందుకు?
• ముఖ్మంత్రిక్ దముమిలేకే ఐ పా్క్ మీద ఆధారపడుతున్నిరు
• రాష్టంలో ఏ రోడు్డ వేయాలో కూడా ఐ పా్క్ నిర్ణయిసతేంద్
• శ్రీ జగన్ రెడ్డ హెలికాప్ర్ వద్లి దముమింటే రోడలు మీద పర్ట్ంచాలి
• తెన్లిలో మీడయా సమావేశంలో జనస్న పార్్ పీఏసీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్దండలు మనోహర్
శతఘ్ని న్్స్: ప్రతిపక్షాల జండా.. అజండా గురించ్ అతిగా ఆలోచ్ంచడం మానేసి ముఖ్మంత్రి దముమి 
చూప్కోవాలని జనస్న పార్్ రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్దండలు మనోహర్ గారు స్చ్ంచారు. 
175 కాకపోతే 500 స్థిన్లోలు పోటీ చస్కోవాలనీ, ఓపక ఉంటే పక్క రాష్ట్రాలోలున్ పోటీ చస్కోవాలన్నిరు. 
ముఖ్మంత్రిక్ దముమి లేదు కాబటే్ వ్వసథిలిని నిర్వీర్ం చస్సి ప్రభుతవీ కార్క్రమాలోలు రాజకీయ కక్షలు రెచచాగొటే్ 
ప్రయతనిం చస్తేన్నిరని సపుష్ం చశారు. ప్రతి అంశంలోకీ ఐ పా్క్ వాళ్ళని తీస్కువచ్చా ప్రభుతావీనిక్ సమాంతర 
వ్వసథిను నిరిమిస్తేన్నిరని తెలిపారు. ముఖ్మంత్రిక్ దముమింటే స్మాన్ ప్రజల దగగారకు వచ్చా సమస్లు 
తెలుస్కోవాలని సవాలు చశారు. గురువారం తెన్లిలో మీడయా సమావేశం నిరవీహంచారు. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ న్దండలు మనోహర్ గారు మాటాలుడుతూ “ముఖ్మంత్రి తెన్లి పర్టన గురించ్ రాష్టం మొతతేం ఎంతో ఆసక్తేగా 
ఎందుకు చూసింద్. ముఖ్మంత్రి ఖచ్చాతంగా నియోజకవరాగానిక్ పనిక్ వచచా విధంగా అభివృద్ధి కార్క్రమాలు 
ప్రకట్స్తేరని ప్రజలు భావించారు. చ్రు వా్పారులు, స్మాను్లు పర్ట్ంచ రహదారిపై సీఎం పర్ట్స్తే మారుపు 
వస్తేందని తెన్లి ప్రజలు ఎదురు చూశారు. ముఖ్మంత్రి హడావిడగా హెలికాప్రోలు వచ్చా వెళ్లుపోయారు. గతంలో 

తెన్లి – మంగళగరి మధ్ ప్రయాణానిక్ 30 నిమిష్టలు సమయం పటే్ద్. ఇప్పుడు గుంతల వలలు నిత్ం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నియి. ఎంతో మంద్ ప్ణాలు కోలోపుతున్నిరు. 
ప్రయాణ సమయం కూడా గంటకు పైగానే పడుతోంద్. రోడు్డకు కనీసం మరమమితు చయించ ద్కు్కలేదు. మరమమితులు చస్ందుకు ముందుకు వచ్చాన కాంట్రాక్రలును చ్నని చ్నని బిలులులకు 
కూడా ఇబబుందులు పెడుతున్నిరు.
• ముఖ్మంత్రి చసిన ప్రకటనలోలు ఎనిని నెరవేరాచారో చెపాపులి
ప్రజలోలు ముఖ్మంత్రిక్ నిజంగా ఆదరణ ఉంటే 151 స్థిన్లోలు గెలిపంచారుగా.. ఆయనిని చూస్ందుకు, ఏం చెబ్తారో వినేందుకు సహజంగానే జనం రావాలి. ఆయన దుముమి 
లేప్కుంట్ హెలికాప్రోలు వచ్చా.. భద్రతా కారణాల పేరుతో ప్రతి ఒక్కరినీ ఇబబుంద్ పెటే్ విధంగా వచ్చా వెళ్లురు. వాలంటీరలును పెట్్ జన్నిని బెద్రించ్ మర్ తరలించారు. ప్రైవేట్ స్్కళలు 
యాజమాన్్లను బెద్రించ్ స్్కళ్లు మూసివేయించ్ మర్ బస్్సలు పెట్్ తీస్కువచాచారు. చ్వరిక్ సీఎం ఏం చెబ్తారో వినకుండానే వృదుధిలతో సహా అంతా గోడదూక్ వెళ్లుపోయిన 
పరిసిథితి. ఆయనేమో దముమింటే రండ.. దముమింటే రండ అంటారు. ముఖ్మంత్రిక్ నిజంగా దముమింటే స్మాన్ ప్రజల దగగారిక్ వచ్చా వారితో మాటాలుడాలి. సమస్ల మీద వినతులు 
తీస్కోవాలి. ఎందుకు ఎవరికీ కనబడకుండా హడావిడగా వచ్చా వెళ్లుపోతారు. ముఖ్మంత్రి పర్టన ఉంద్ అంటే ఒక కసరతుతే జరగాలి. జిలాలు కలక్ర్, జాయింట్ కలక్ర్, ఆర్్డవోలు 
స్థినిక ప్రజా ప్రతినిధులతో మాటాలుడ ముఖ్మంత్రి స్థినికంగా ఎలాంట్ వరాలు ప్రజల మీద చలాలులి అనేద్ కార్క్రమం రూపంద్ంచాలి. ఆ పరిసిథితులు ఎక్కడా కనబడడం లేదు. మన 
బిడ్డలకు మంచ్ భవిష్తుతే ఇచచా విధంగా పార్్లకు అతీతంగా తెన్లిలో అభివృద్ధి కార్క్రమాలు ఉండాలి. సీపుచ్ అయిపోయాక ఏదో కాగతం తీస్కుని ప్రకటనలు చసి ముఖ్మంత్రి 
వెళ్లుపోయారు. గతంలో ముఖ్మంత్రి చసిన ప్రకటనలోలు ఏ నియోజకవరాగాలోలు ఎనిని పూరితే చశారో చెపాపులని జనస్న పార్్ తరఫున డమాండ్ చస్తేన్నిం.
• తెలంగాణలో కూడా వైసీపీ ఆఫీస్ ఉంద్ కదా...
ఓటమి భయంలో సహనం కోలోపుయి ఆలోచన్ విధానం మారచాస్కుని ప్రజలకు ఇబబుంద్ కలిగేలా ప్రవరితేస్తే ఈ ముఖ్మంత్రి ఎందుకు? జనస్న న్యకులు స్థినిక సమస్ల మీద 
శాంతియుతంగా మెమోరాండం ఇదా్దమనుకుంటే ఉదయం ఆరు గంటలకే ఇళలుకు వచ్చా అరెస్్లు చశారు. అక్రమంగా నిర్ంధంచారు. ముఖ్మంత్రి ఉపన్్సం వాసతేవానిక్ విరుద్దంగా 
ఉంద్. మాటాలుడతే 175క్ 175 పోటీ చసి గెలుస్తేమంటారు? 175 కాకపోతే 500 పోటీ చస్కోండ. తెలంగాణలో మీ పార్్క్ కారా్లయం ఉంద్గా గతంలో అక్కడ ఎమెమిలే్, ఎంపీ 
గెలిచారు. అక్కడ నుంచ్ పోటీ చయండ. ప్రతిపక్షాల అజండా మీకందుకు? మా జండా, అజండా మాకున్నియి. అభివృద్ధి చస్తేరని ఇంత భార్ మెజారిటీ ఇస్తే మీరు చస్ద్ ఇదా? ప్రతి 
దానిక్ ఐ పా్క్, ఐ పా్క్ అని ఓ సంసథిను తీస్కువచ్చా వాళ్లు చెపపునట్్గా పని చయాలననిట్్ వ్వసథిలిని తయారు చశారు. చ్వరిక్ ఎక్కడ రోడు్డ వేయాలో కూడా వాళ్లు నిర్ణయిస్తేరంట. 
ముఖ్మంత్రి ఏ ప్ంతంలో పర్ట్ంచాలో కూడా వాళ్లు నిర్ణయిస్తేరు. ఇక ప్రజాస్వీమా్నిక్ విలువ ఏముంద్. ముఖ్మంత్రి కార్క్రమాలోలు ప్రజలిని రెచచాగొడుతూ, ప్ంతాల మధ్ 
చ్చ్చాపెట్్, కులాల మధ్ తగాదాలు పెటే్ందుకు వినియోగంచ్కుంట్న్నిరు. ఇలాంట్ చర్లను జనస్న పార్్ తీవ్ంగా ఖండసతేంద్” అన్నిరు. మీడయా సమావేశంలో పార్్ రాష్ట 
సంయుకతే కార్దరిశి శ్రీ బండారు రవికాంత్, పార్్ నేతలు శ్రీ ఇస్మియిల్ బేగ్, శ్రీ పస్ప్లేట్ మురళీకృష్ణ, శ్రీ తోటకూర వెంకటరమణారావు, శ్రీ మధుబాబ్, శ్రీ వెంకయ్ న్యుడు, శ్రీ 
కృష్ణమోహన్ తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

నాదెండ్ల మనోహర్ ని కలిసిన 
జగ్ెంపేట జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్స్:  జగగాంపేట, జగగాంపేట 
నియోజకవరగా జనస్న న్యకులు 
ఇటీవల హైదరాబాద్ జూబ్లుహల్్స లో 
జనస్న పార్్ రాజకీయ వ్వహారాల 
కమిటీ చైరమిన్ న్దండలు మనోహర్ ని వారి 
సవీగృహంలో కలవడం జరిగందని ఉమమిడ 
తూరుపుగోదావరి జిలాలు జనస్న పార్్ 
కార్దరిశి బ్ద్రెడ్డ శ్రీనివాస్ అన్నిరు. ఈ 

సందర్ంగా జనస్న పార్్ పఏసి చైరమిన్ న్దండలు మనోహర్ మాతో మాటాలుడుతూ ఉమమిడ 
తూరుపుగోదావరి జిలాలులో జగగాంపేట నియోజకవరగాం ఒక ప్రతే్కమైన నియోజకవరగాం అని 
సంభోద్స్తే మన నియోజకవరగాంలో ఇటీవల చెకు్కల పంపణీ విషయపై ఆయన సందరిశించ్న 
సందరా్నిని గురుతే చస్తే సభ్తావీలు బాగా చయాలని జగగాంపేట నియోజకవరగాంలో పార్్ని 
గ్ండ్ స్థియిలో బలోపేతం చయాలని స్చ్ంచారు. ప్రతీ రాజకీయపార్్లో కార్కరతేలే 
మూల సథింబాలు లాంట్ వారు అని జనస్న పార్్ రపట్ విజయానిక్ కార్కరతేలే బలం అని 
చెపాపురు. మారిచా తరువాత భార్ ఎతుతేన చరికలు ఉంటాయని, జగగాంపేట నియోజకవరగాంలోని 
పలు సమస్లపై స్దీర్ంగా అడగ తెలుస్కున్నిరు. పార్్ కోసం పనిచస్ ప్రతి ఒక్కరిని 
కూడా పార్్ గురితేస్తేంద్ అని మీకు ఎప్పుడు పార్్ అండగా ఉంట్ంద్ అని చెబ్తూ 
నిరంతరం పార్్ అభివృద్ధి మరియు రాష్ట ప్రజలకోసం ఆలోచ్ంచ పవన్ కళ్్ణ్ లాంట్ 
వ్క్తే వెనక మనం పనిచయడం నిజంగా అంత గొపపు న్యకుడు మనకు దొరకడం మన 
అదృష్ంగా భావించాలి అంట్ ఎంతో విలువైన సమయానిని, సమాచారానిని మాకుఇచ్చా 
ఆయన అనుభవానిని మాకు పంచ్ మాలో ఎంతో ఉతా్సహానిని కలిగంచారు. జనస్నపార్్తో 
మా స్ధీర్ ప్రయాణంలో మనోహర్ ని ఎనోనిస్రులు కలిసిన్ ఈ సమయం, సందర్ం చాలా 
ప్రతే్కమైందని జనస్నపార్్ ఉమమిడ తూరుపుగోదావరి జిలాలు కార్దరిశి బ్ద్రెడ్డ శ్రీనివాస్ 
తెలిపారు. జనస్న పార్్ పీఏసీ చైరమిన్ న్దండలు మనోహర్ ని కలిసిన వారిలో క్రలుంపూడ 
మండలాధ్క్షులు ఉలిసి అయిరాజు, పాలిశెట్్ సతీష్, గాద్ రాంబాబ్ తద్తరులు ఉన్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనంకసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర 85వ రోజు
అందరి నోటా ఒకటే మాట ఈస్రి పవన్ కళ్యూణ్ కి కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఇస్్తం.
ప్రజల విశేష ఆదరణతో దూసుకుపోతునని “మహాపాదయాత్ర”
సంపత్ నగరం గ్రామంల్ సుదీర్ంగా కొనస్గిన ఆడపడుచులకు బొట్టుపెట్టు కారయూక్రమం.
వైసిపి అసమరథాత పాలన వల్లో రాష్టంల్ దుర్భర పరిసిథాతులు
మాట తప్పడం మడమ తిప్పడం ఈ అసమరథా ముఖయూమంత్రి నైజం.
దేశానికి వెన్నిముక రైతనని, వయూవస్య రంగంల్ విపలోవాత్మకమైన మార్్పలు తీసుకురావడానికి 
పవన్ కళ్యూణ్ సిద్ంగా ఉనానిర్.
ప్రణాళిక బద్మైన సుసిథార అభివృద్్ జనసేన పార్టుతోనే స్ధయూం…
మచ్లీపటనిం వేద్కగా జరిగే జనసేన పార్టు ఆవిరా్భవ సభన్ విజయవంతం చేద్దం.
శతఘ్ని న్్స్: రాజానగరం “జనంకోసం జనస్న – మహాపాదయాత్” ఆడపడుచ్లు 
బొట్్ పెటే్ కార్క్రమం… రాజానగరం మండలం, సంపత్ నగరం గ్రామంలో రెండవ రోజు 
గ్రామ ప్రజల ఆదరాభిమాన్లతో ఉతా్సహంగా రాత్రిపూట సైతం స్దీర్ంగా కొనస్గంద్. 

రాజానగరం జనస్న న్యకులు బతుతేల బలరామకృష్ణ శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల ఆధవీర్ంలో వీరమహళలు జనసైనికుల నేతృతవీంలో జరిగన ఈ కార్క్రమంలో ప్రతి గడప 
ప్రతి ఇంట్క్ వెళ్లు, ప్రతి ఒక్కరిని ఆపా్యంగా పలకరిస్తే, ఈస్రి జనస్న పార్్క్ ఓట్ వేసి పవన్ కళ్్ణ్ ని ఆశీరవీద్ంచాలని అభ్రిథిస్తే, కరపత్రాలు పంచ్తూ ఉతా్సహంగా ఈ 
కార్క్రమం ముందుకు కొనస్గంద్. ఈ సందర్ంగా బతుతేల బలరామకృష్ణ మాటాలుడుతూ “ఆడపడుచ్లకు బొట్్ బొటే్ కార్క్రమం ఈ స్థియిలో విజయవంతం కావడం సంతోషంగా 
ఉందని, ఈస్రి నియోజకవరగాం ఏ గ్రామంలో చూసిన్ ప్రజలందరూ ముకతేకంఠంతో ఈస్రి జనస్న పార్్క్ అవకాశం ఇచ్చా పవన్ కళ్్ణ్ న్యకతావీనిని బలపరచడానిక్ ముందుకు 
రావడం రాష్ట్రానిక్ శుభస్చకమని, నియోజవరగాంలో పెద్దఎతుతేన రైతులు వ్వస్యం చస్తేన్నిరని, రైతు దేవుళ్ళ రుణం తీరుచాకోలేనిదని, వ్వస్య రంగంలో విపలువాతమికమైన 
మారుపులు తీస్కొచ్చా, రైతు ప్రోభివృద్ధిక్ జనస్న పార్్ సహకరిస్తేందని, ఈ అసమరథిత ముఖ్మంత్రి పాలన ఎంత తందరగా పోతే రాష్ట్రానిక్ అంత మంచ్దని, ఈరోజు రాష్టంలో 
చాలా దారుణమైన దురపుర పరిసిథితులు నెలకొన్నియని, ఇచ్చాన మాట ఒక్కట్ కూడా నిలబెట్్కోకుండా ప్రగలాబులు పలుకుతునని ఈ ముఖ్మంత్రిక్ గుణపాఠం చెపపుడానిక్ ప్రజలు 
సిదధింగా ఉన్నిరని, నియోజవరగాంలో స్థినిక ఎమెమిలే్ ఓటమి భయంతో తనపై అనవసర ఆరోపణలు చస్తేన్నిరని, నియోజకవరగాంలో సహజ వనరుల దోపడీక్ పెద్దపేట వేస్తే అభివృద్ధిని 
అటకక్్కంచారని, దోచ్కునోనిడక్ దోచ్కుననింత మాద్రిగా సహజ వనరులను యదేచ్ఛగా కొలలుగొడుతూ అడ్డదారులోలు కోట్లు దండుకుంట్న్నిరని, నియోజకవరగాంలో వీళ్ళ అరాచకాలు, 
సట్లమింట్్స రోజురోజుకీ పేట్రేగపోతున్నియని, వీళ్ళకు రాజానగరం నియోజకవరగా ప్రజలే బ్ద్ధి చెపాపులని పలుప్నిస్తేన్నినని, రాష్టం క్లుష్ పరిసిథితులోలు ఉనని ఈ సమయంలో ప్రజలందరూ 
జనస్న పార్్క్ అవకాశం ఇచ్చా ప్రజల శ్రేయస్్స కాంక్ంచ ప్రజా న్యకుడు పవన్ కళ్్ణ్ న్యకతావీనిని బలపరిచ్ తదావీరా ప్రజా పరిపాలన తీస్కొదా్దమని, మహా పాదయాత్కు 
సహకరిస్తేనని వీరమహళలకు, జనసైనికులకు, న్యకులకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుప్తున్నినని అన్నిరు. రాత్రి 10:30 వరకు ఉధృతంగా కొనస్గన ఈ మహాపాదయాత్లో 
సంపత్ నగరం జనస్న న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పెద్ద ఎతుతేన పాల్గాన్నిరు.

మద్దా లి గిరి, ముస్తఫా తమ శాసన సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేయాలి
శతఘ్ని న్్స్: గుంట్రు, గంజాయి మతుతేలో మైనర్ యువకులు చసిన హత్లకు నైతిక బాధ్త వహస్తే గుంట్రు పశచామ, 
తూరుపు నియోజకవరగా శాసనసభు్లు మదా్దలి గరి, మహమమిద్ ముసతేఫ్ వెంటనే తమ శాసనసభ్తావీనిక్ రాజీన్మా చయాలని 
జనస్న పార్్ గుంట్రు జిలాలు అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి డమాండ్ చశారు. మద్ం, గంజాయి మతుతేలో దొంగలు చసిన 
హత్లకు, దాడులకు నిరసనగా జనస్న పార్్ గుంట్రు నగర అధ్క్షుడు నేరెళ్ళ స్రష్ ఆదేశాల మేరకు గురువారం హమని 
సంటరోలుని మహాతామిగాంధీ విగ్రహం వద్ద కొవ్వీతుతేలతో నిరసన కార్క్రమం చపటా్రు.
ఈ రాక్షస పాలన – మాకొదు్ద
ఈ అరాచక పాలన – మాకొదు్ద
ఈ అసమరధి పాలన – మాకొదు్ద

గంజాయి రహత ఆంద్రప్రదేశ్ కావాలంటే- ఈ జగణాస్రుని పాలన పోవాలి అంట్ పెద్దఎతుతేన నిన్దాలు చశారు. ఈ సందర్ంగా ఆళ్ళ హరి మాటాలుడుతూ రాష్టంలో పరిపాలన బటన్ నొక్కటానికే 
పరిమతమైందని విమరిశించారు. రాత్రి పద్ దాట్తే ప్రజలు బయట తిరగాలి అంటేనే భయపడుతున్నిరని ఆవేదన వ్కతేం చశారు. గంజాయి, హెరాయిన్ వంట్ మాదకద్రవా్ల వా్పారంలో కొందరు 
వైసీపీ నేతలే భాగస్వీము్లుగా ఉండటం హేయమన్నిరు. వక్కపడ దొరిక్నంత స్లువుగా గంజాయి పటాలులు దొరుకుతున్ని పోల్స్లు చోద్ం చూస్తేన్నిరని విమరిశించారు. నగర శవారు 
ప్ంతాలోలు పరిసిథితులు ఇంకా దారుణంగా ఉంట్న్నియని పోల్స్లు ఈ ప్ంతాలపై ప్రతే్క దృష్్ పెటా్లని కోరారు. శాంతిభద్రతలు కాపాడాలి్సన పోల్స్ వ్వసథిలో వైసీపీ నేతల మితిమీరిన జోక్ం 
సరికాదని నగర ఉపాధ్క్షులు కొండూరి క్షోర్, చ్ంతా రాజు అన్నిరు. ఇపపుట్కైన్ గంజాయి, హెరాయిన్ వంట్ మాదకద్రవా్ల పై పోల్స్లు ఉకు్కపాదం మోపాలని కోరారు. పరిపాలన చతకాని 
ఒక అసమరుధిని పాలనలో రాష్టం అతలాకుతలం అవుతుందని నగర ప్రధాన కార్దరిశిలు యడలు న్గమలేలుశవీరరావు, ఆనంద్ స్గర్ ఆవేదన వ్కతేం చశారు. బాధత కుట్ంబాలకు ప్రభుతవీం వెంటనే 
పరిహారం అందచయాలని వారు డమాండ్ చశారు. తలుత వీర మహళలు మల్లుశవీరి, కవిత, ఆష్ట, అరుణలు కొవ్వీతుతేలతో నిరసన కార్క్రమానిని ప్రంభించారు. కార్క్రమంలో నగర కమిటీ 
సభు్లు, డవిజన్ కమిటీ అధ్క్షులు, వీరమహళలు జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

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

పడమటిపాలెంలో జనెంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్్స్:  నరస్ప్రం, జనంలోక్ జనస్న కార్క్రమంలో భాగంగా 15 వ రోజు నరస్ప్రం 
నియోజకవరగాం మొగలూతేరు మండలం మొగలూతేరు పంచాయతీ పడమట్పాలం గ్రామంలో ఇంట్ంట్కీ తిరిగ 
జనస్న పార్్ సిదాధింతాలు తెలియజేసి అక్కడ ప్రజలు ఎదుర్కంట్నని సమస్లు తెలుస్కుని వారిక్ జనస్న 
పార్్ తరప్న భరోస్ ఇచ్చాన నరస్ప్రం నియోజకవరగా జనస్న పార్్ ఇంచార్జ్ పఎసి సభు్లు మరియు రాష్ట 
మత్సష్కార వికాస విభాగ చైరమిన్ శ్రీ బొమిమిడ న్యకర్ గారు. ఈ గ్రామంలో ముఖ్ంగా మంచ్నీట్ సమస్తో 
ఇబబుందులు పడుతున్నిరు అని ఆ గ్రామ ప్రజలు తెలిపారని న్యకర్ గారు తెలియజేస్రు. ఈ కార్క్రమంలో 
కొలాలుట్ గోపకృష్ణ, ఆకన చంద్రశేఖర్, వాతాడ కనకరాజు, దూద్ బాబ్, నిప్పులేట్ తారకరామారావు, గజజ్రప్ 
మురళ్, ఉప్పులూరి రాంబాబ్, లకు్క బాబి, కూనపరెడ్డ రామకృష్ణ, అయితం చ్నిని, దాసరి న్గరాజు, కతుతేల 
యుగంధర్, అందే కొండ, కొతతేపలిలు కోటేశవీరరావు, గురుజు తాతాజీ, ప్లపరితే రాంబాబ్, కొండేట్ తాతాజీ, 
అడబాల సత్న్రాయణ, నలిలు న్గరాజు మరియు నియోజకవరగా న్యకులు, కార్కరతేలు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు మరియు మొగలూతేరు గ్రామ ప్రజలు అధక సంఖ్లో పాల్గాన్నిరు.

గాజువాకలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమెం
శతఘ్ని న్్స్: గాజువాక 
నియోజకవరగాం, పాత గాజువాక 
60 ఫీట్ రోడు్డ వద్ద జనస్న పార్్ 
క్రియాశీలక సభ్తవీ నమోదు 
కార్క్రమం క్రియాశీల సభ్తవీం 
వాలంటీర్ ములకలపలిలు వంశీ 

ఆధవీర్ంలో నిరవీహంచడం జరిగంద్. ఈ సందరబుంగా జనస్న కార్కరతేలకు సభ్తవీం 
చయటం జరిగంద్. మరియు రెండు రోజులు గడువు పెంచడం వలన ఇంకా ఎవరైన్ 
సభ్తవీం చస్కోనివారు ఉంటే తపపునిసరిగా చస్కోవాలని తెలియజేయటం జరిగంద్. 
ఈ కార్క్రమంలో జనస్న వీర మహళలు పతితే రామలక్ష్మి, కసిరెడ్డ స్జాత, స్కుమార్ 
రెడ్డ, స్యి కుమార్ తద్తర జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

సోమిరెడ్డి వీర్రాజు కుటెంబాన్ని 
పరామర్శెంచిన మాకినీడ్ శేషుకుమార

శతఘ్ని న్్స్: పఠాప్రం, యు.కొతతేపలిలు మండలం యండపలిలు గ్రామంలో ఇటీవల 
లార్ యాక్్సడంట్లు దురదృష్వశాతుతే మరణంచ్న క్రియాశీలక కార్కరతే సమిరెడ్డ 
వీర్రాజుక్ సభ్తవీం దావీరా 5 లక్షల రూపాయలు ఈనెల 4, 5 తేదీలలో జనస్న పార్్ 
రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ చైరమిన్ న్దండలు మనోహర్ రాజమండ్రిలో అందజేయడం 
జరుగుతుందని జనసైనికులు న్యకులతో కలిసి పఠాప్రం నియోజవరగా జనస్న పార్్ 
ఇంచారిజ్ శ్రీమతి మాక్నీడ శేషుకుమారి యండపలిలు గ్రామం వెళ్లు కుట్ంబ సభు్లను 
పరామరిశించ్ తెలియజేయడం జరిగంద్. అలాగే గ్రామంలో జనసైనికులకు న్యకులకు 
జనస్న పార్్ అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ప్రవేశపెట్్న క్రియాశీలక సభ్త నమోదు ప్రతి 
ఒక్కరూ చయించ్కోవాలని పార్్ సిదాధింతాలు ప్రజలు అందరికీ తెలియజేయాలని 
స్చ్ంచారు. ఈ కార్క్రమంలో జిలాలు సంయుకతే కార్దరిశి చీకటలు శా్మ్ కుమార్, 
ఎంపీటీసీ అభ్రిథి సమిరెడ్డ స్బ్రమణ్ం, పెనుపోతుల న్నిబాబ్, సమిరెడ్డ అంజి, 
సమిరెడ్డ అయ్పపుస్వీమి, పెంట అపాపురావు, మిరియాల సతితేబాబ్, సమిరెడ్డ సతితేబాబ్, 
ఎస్ స్వీమి, ఎం న్గశక్తే, చదులూరి గణేష్, అడపా చ్నని, ఎం కొండ, అరుజ్న్ రావు, 
వెంకనని, ఆద్న్రాయణ, రలంగ ఏస్బాబ్, ఆంజనేయులు, మారిశెట్్ వెంకటరమణ, 
సతితేబాబ్, సత్న్రాయణ, స్రిబాబ్, సముద్రం, రాజేష్, న్మ దురాగాప్రస్ద్, జనస్న 
న్యకులు, జనసైనికులు తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

గొర్ల మన్మధరావు షాపు ప్రారెంభోత్సవెంలో 
పాల్గొనని జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్స్: పాలకొండ నియోజకవరగా జనస్న పార్్ న్యకులు గొరలు మనమిధరావు 
మొబైల్ ష్టప్ ప్రంభించడం జరిగంద్. ఈ కార్క్రమానిక్ పాలకొండ నియోజకవరగా 
జనస్న పార్్ న్యకులు, జనసైనికులు, కుట్ంబ సభు్లు ఇతర బంధువులు 
హాజరవడం జరిగంద్. ఈ సందర్ంగా జనస్న జానీ మాటాలుడుతూ మనమిధరావు గత 
2014 నుంచ్ జనస్న పార్్లో చ్రుగాగా పాల్గాంట్ ఈరోజు తన వృతితేని విడచ్పెట్్ 
పార్్ అభివృద్ధి కొరకు నియోజకవరగాంలో జనస్న పార్్ ఎదుగుదలకోసం ఎలలుప్పుడు 
అందుబాట్లో ఉండటం కోసం తన సవీగ్రామం అయినట్వంట్ పాలకొండ పట్ణంలో 
మొబైల్ ష్టప్ పెట్డం జరిగంద్. 2024లో పాలకొండ నియోజకవరగాంలో జనస్న పార్్ 
ఎమెమిలే్ని గెలిపంచ్కోవడం కోసం తనవంతుగా తన మొబైల్ ష్టప్ నే పార్్ ఆఫీస్లా 
తను నమేమి దైవం పవన్ కళ్్ణ్ అని తన ష్టప్లో పవన్ కళ్్ణ్ చ్త్పటం వేయించడం 
జరిగంద్. జనస్న ప్రభుతవీం స్థిపంచాలి అనే ప్రయతనింతో ఈ సందరబుంగా పవన్ 
కళ్్ణ్ చ్త్పటానిక్ పూలమాలతో అంగరంగ వైభవంగా ష్టప్ ప్రంభం జరిగంద్.

ఒక్క అవకాశెం మహా సెంకల్ప యాత్ర 9వ రోజు
శతఘ్ని న్్స్: అమలాప్రం, 
జనస్న పార్్ “ఒక్క అవకాశం” 
మహా సంకలపు యాత్ 9వ రోజు 
అమలాప్రం రూరల్ మండలం 
నడపూడ గ్రామం మెటలుకాలనిలో 
ఒక్క అవకాశం మహా సంకలపు 
యాత్ను ప్రంభించారు. ప్రతీ 
ఇంట్క్ అధ్క్షుల వారి సిదాధింతాలను 
మనోగతాలను వివరిస్తే ఇంట్ంట్క్ 
తిరిగ పవన్ కళ్్ణ్ సిదాధింతాలు 
కౌలు రైతుల కుట్ంబాలక్ లక్ష 
రూపాయల ఆరిథిక సహాయం వంట్ 
కార్క్రమాలను ప్రతీఇంట్క్ వివరిస్తే 

2024 ఎనినికలలో పవన్ కళ్్ణ్ క్ ఒక్క అవకాశం ఇవావీలని కోరడం జరిగంద్. డ్రైనేజీ లైను 
పూరితే కాలేదని గ్రామస్తేలు ఆవేదన వ్కతేం చశారు. మీ గ్రామ సమస్ను అధకారుల దృష్్క్ 
తీస్కుని వెళ్లు మీకు న్్యం జరిగేవరకు జనస్న పార్్ అండగా ఉంట్ందని తెలియజేయడం 
జరిగంద్. ఈ కార్క్రమంలో జనస్న పార్్ నియోజకవరగా న్యకులు లింగోలు పండు కంచ్పలిలు 
అబ్బులు వాకపలిలు వెంకటేశవీరావు ఆకుల స్ర్న్రాయణ మూరితే, రాష్ట కార్వరగా సభు్లు 
శ్రీమతి కొప్పుల న్గ మానస, బట్్ పండు, వీర మహళ తిక్క సరసవీతి, నలాలు వెంకటేశవీరావు, 
నిమమికాయల రాజేష్, డ.ఎస్.ఎన్ కుమార్, గంధం శ్రీనివాస్, పాలురి న్రాయణ స్వీమి, యాళ్ళ 
స్రష్, నలాలు దురాగారావు, రాజా, జనసైనికులు తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.
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వైశ్్యలను గౌరవెంచిన జనసేనన్ ఆదరెంచి బలపరచవలసినదిగా వైశ్య 
వరాగొలను కోరుతునాని: ముత్తా శశిధర్

శతఘ్ని న్్స్: కాక్న్డ సిట్ జనస్న పార్్ కారా్లయంలో పత్రికా విలేఖరుల సమావేశం నిరవీహంచడం 
జరిగనద్. ఈ సమావేశంలో జనస్న పార్్ పదవ ఆవిరా్వ ద్నోత్సవ వేడుకలు మచ్ల్పటనింలో నిరవీహంచడానిక్ 
నిర్ణయించ్ దానిక్ అమరజీవి పట్్ శ్రీరాములు సభావేద్కగా న్మకరణం చయడంపై జనస్న పార్్ ప.ఎ.సి 
సభు్లు, కాక్న్డ సిటీ నియోజకవరగా ఇన్్ఛర్జ్ ముతాతే శశధర్ పవన్ కళ్్ణ్ క్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముతాతే 
శశధర్ మాటాలుడుతూ జనస్న పార్్ ఆద్ నుండ జాతీయ న్యకుల మరియు దేశం కోసం ప్ణాలు పణంగా 
పెట్్ మహనీయులు చసిన తా్గాలను యువతరానిక్ చాట్చెపాపులనని స్ఫూరితేతో జనస్న పార్్ సభలకు వారి పేరు 
పెట్్ వారిని గౌరవించడం ఆనవాయితీగా వసతేంద్ అని అన్నిరు. ఒకవైప్ ఈ వై.సి.ప ప్రభుతవీం ఎనీ్ఆర్ వైద్ 

విశవీ విదా్లయం పేరు నుండీ ఎనీ్ఆర్ పేరుని తలగస్తే దానిక్ భిననింగా మచ్ల్పటనింలో జరగనునని జనస్న పార్్ పదవ ఆవిరా్వ ద్నోత్సవ వేద్కకు అమరజీవి పట్్ శ్రీరాములు 
పేరు పెట్్ వైశు్లను గౌరవిస్తే వారి ఆతమిగౌరవం నిలబెట్్న ఘనత పవన్ కళ్్ణ్ ద్ అన్నిరు. ఇంతే కాకుండా సమాజంలో వైశు్ల స్వలను, వారి ఉనిక్ని గురితేస్తే జనస్న పార్్ రాష్ట 
కార్వరగాంలో ప.ఏ.సి సభు్డగా నియమించ్న ఏకైక రాజకీయ పార్్ జనస్న అని, ఇంతట్ గురితేంప్ని ఇచ్చా వైశు్లను గౌరవించ్న జనస్న పార్్ని ఆదరించ్ బలపరచవలసినద్గా వైశ్ 
వరాగాలను కోరుతున్నినని అన్నిరు. ఈ సందర్ంగా శశధర్ మాటాలుడుతూ జగననని ఇళ్్ళ పథకంలో ఈయేడు ఉగాద్ న్ట్క్ 4 వేల ఇళ్్ళ నిరామిణం చసి ఇస్తేమని చెపపున న్యకులు 
ప్రస్తేతానిక్ ఎనిని ఇళ్్ళ సిదధిం చశారో సమాధానం చెపాపులని డమాండ్ చశారు. ఈ సమావేశంలో కాక్న్డ సిట్ అధ్క్షులు సంగసట్్ అశోక్, ఉపాధ్క్షులు అడబాల సత్న్నిరాయణ, 
జనరల్ శెక్రటర్ వల్ భాష్ట, 21వ డవిజన్ అధ్క్షులు దురాగాప్రస్ద్, స్ధాకర్ న్యుడు తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వెం అవగాహనా కార్యక్రమెం
శతఘ్ని న్్స్: పూతలపట్్, ఉమమిడ చ్తూతేరు జిలాలు అధ్క్షులు డాక్ర్ పస్ప్లేట్ హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు పూతలపట్్ నియోజకవరగాంలోని 
తవణంపలిలు మండలం నలలుశెట్్పలిలు పంచాయతీ పరిధలోని కర్ణంవాండలువూరు గ్రామంలోని దళ్తవాడలో జనస్న క్రియాశీలక సభ్తవీం అవగాహన్ 
కార్క్రమం తవణంపలిలు మండలాధ్క్షుడు శవ ఆధవీర్ంలో నిరవీహంచడం జరిగంద్. ఈ కార్క్రమానిక్ ముఖ్అతిథిగా సీనియర్ జనస్న 
న్యకురాలు శ్రీమతి తంబళలుపలిలు రమాదేవి పాల్గానడం జరిగంద్. అక్కడ వారిక్ క్రియాశీలక సభ్తవీం యొక్క ప్రయోజన్లను తెలియజేసి, 
వారు ఎదుర్కంట్నని సమస్లను విని, బడుగు బలహీనవరాగాల అభివృద్ధిక్ జనస్న పార్్ ఎలలుప్పుడు కృష్ చస్తేందని, అండగా ఉంట్ందని 

తెలియజేయడం జరిగంద్. ఈ కార్క్రమంలో మండల ఉపాధ్క్షుడు వి.పూర్ణచంద్రరావు మరియు జనసైనికులు, వీర మహళలు పాల్గానడం జరిగంద్.

శివస్్వమికి మనోధైరా్యన్నిచిచిన మాకినీడ్ శేషుకుమార
శతఘ్ని న్్స్:  పఠాప్రం, 24 వ తార్ఖున ఉదయం పఠాప్రం ట్ స్మరలుకోట రోడు్డలో గొలలుప్రోలు మండలం ఏపీ మలలువరం చెంద్న 
జనసైనికుడు ములిక్ శవస్వీమిక్ యాక్్సడంట్ జరిగ తలక్, కాలుక్, పట్ భాగంలో బలమైన గాయాలు అవవీటం వలలు ఆపరషన్ జరిగంద్. 
ఈ విషయం తెలుస్కునని పఠాప్రం నియోజవరగా జనస్న పార్్ ఇన్చారిజ్ శ్రీమతి మాక్నీడ శేషుకుమారి గురువారం కాక్న్డ గవరనిమెంట్ 
హాసిపుటల్ కు వెళ్లు స్వీమి ఆరోగ్ పరిసిథితి తెలుస్కొని ధైర్ం చెపపు అక్కడ ఉనని డాక్ర్ తో మాటాలుడ మెరుగైన వైద్ం అంద్ంచాలని 
తెలియజేయడం జరిగంద్. ఈ కార్క్రమంలో జిలాలు కార్దరిశి మొగలి అపాపురావు, మేళం రామకృష్ణ, న్యకులు తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

ఎన్నికల ముెందు వాగాదానెం చేసిన కార్యక్రమాలు 
పూరతా చేయెండ్: తులసి ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్్స్: చ్తూతేరు, జనస్న పార్్ ఎనిని నియోజకవరాగాలోలు పోటీ 
చయాలి అనే విషయానిని జనస్న పార్్ అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ 
నిర్ణయం తీస్కుంటారు, ఈ విషయం మా పార్్ నిర్ణయం. వైఎస్ఆరి్సప 
న్యకుల ఉచ్త సలహాలు ఇచచాముందు వారు గత ఎనినికల ముందు 
వాగా్దనం చసిన కార్క్రమాలు ప్రతి నియోజకవరగాంలో రహదారుల 
గుంతలను పూడచాగలగాడం, సంపూర్ణ మద్పాన నిషేధంచడం, 
సిపఎస్ రదు్ద చయడం, పోలవరం పూరితే చయడం, నిరుదో్గులకు 
జాబ్ కా్లండర్ ప్రకట్ంచడం, ఎసీ్స ఎసీ్ బ్సీ కారపురషన్ నిధులను 

వేర పథకాలకు మళ్్ళంచకుండా వారికే ఖరుచా పెట్డం, ఇస్లుమిక్ బా్ంకులు పెట్్ మైన్రిటీ 
యువతకు ఐదు లక్షలు లోన్ ఇవవీడం, రాష్టంలో పరిశ్రమలను నిరిమించ్ ఆదాయానిని పెంచడం, 
నితా్వసర వస్తేవుల ధరలను ప్రజలకు అందుబాట్లో తీస్కు రావడం వంట్ కార్క్రమాలు 
చపట్్న తరావీత వచచా ఎనినికలోలు పోటీ చయగల దముమి ఉందా అని జనస్న పార్్ ప్రధాన 
కార్దరిశి తులసి ప్రస్ద్ ప్రశనించారు. ప్రజలకు ఏ విధంగా మేలు చయాలో, వారి భవిష్తుతేకు 
ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలో అనే ప్రణాళ్కలు జనస్న పార్్ దగగార సిదధింగా ఉన్నియి, 
ప్రస్తేతం నడుస్తేనని రాజకీయ విధానంలో మారుపు తీస్కురావడనిక్ పార్్ అధ్క్షులు పవన్ 
కళ్్ణ్ యువతకు ద్శానిర్దశం చస్తే, భావితరాలకు సగరవీంగా జీవించలాగా ఒక సమాజానిని 
నిరిమించడానిక్ ప్న్ద్ వేస్తేన్నిరని తెలియజేశారు.
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కొయ్యన లక్ష్మమ్మకి దామోదరెం సెంజీవయ్య వృదాధాప్య పెంఛన్ భరోస్
శతఘ్ని న్్స్: చీప్రుపలిలు నియోజకవరగాం జనస్న పార్్ మండల అధ్క్షులు విసినిగరి శ్రీనివాసరావు కరాలుం గ్రామంలో దామోదరం సంజీవయ్ వృదాధిప్ 
పంఛన్ భరోస్ క్ంద కొయ్న లక్షష్మమమిక్ మూడో నెల పెన్షన్ రూపాయలు 2000/- జనస్న పార్్ ఆధవీర్ంలో అందజేయడం జరిగంద్. ఈ కార్క్రమంలో 
జనస్న శంకర్, ఎచెచారలు లక్షుమి న్యుడు కృష్ణ, బింగ శ్రీను, గొలివి ఆద్న్రాయణ, గొరలు రమణ, జన్రధిన్ ఈశవీరరావు మరియు జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

నాదెండ్ల మనోహర్ సెంధెంచిన ప్రశనిలకు సమాధానాలు చెప్పలేకే వ్యకితాగత వమర్శలు
నాదండలోన్ విమరి్శంచే నైతిక అర్హత అడపా శేషుకి ల్దు
రాజకీయాల కసం కుట్ంబ సభ్యూల్ని చంపుకునని చరిత్ర ఎవరిదో ప్రజలకి తెలుసు.
తెనాల్ అభివృద్్పై నాదండలోద్ చెరగని ముద్ర.
సందు కెకుకువ వీధికి తకుకువ నాయకుడు అడపా శేషు.
గంటూర్ జిల్లో జనసేన పార్టు అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి

శతఘ్ని న్్స్: గుంట్రు, రాష్టంలో జరుగుతునని జగణాస్ర పాలనపై, దురివీనియోగం అవుతునని కోటాలుద్ రూపాయల ప్రజాధనంపై జనస్న పార్్ రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ 
చైరమిన్ న్దండలు మనోహర్ సంధంచ్న ప్రశనిలకు సమాధానం చెపపులేకే ఆయనపై వ్క్తేగత విమరశిలకు ద్గుతున్నిరని గుంట్రు జిలాలు జనస్న పార్్ అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి ఆగ్రహం 
వ్కతేం చశారు. న్దండలు మనోహర్ పై కాప్ కారోపురషన్ చైరమిన్ అడపా శేషు చసిన వా్ఖ్లపై ఆయన తీవ్స్థియిలో మండపడా్డరు. గురువారం ఆళ్ళ హరి విలేకరులతో మాటాలుడారు. 
జనస్న పార్్ సిదా్దంతాలను, పవన్ కళ్్ణ్ భావజాలానిని ప్రజలోలుక్ తీస్కువెళ్లు పార్్ని క్షేత్స్థియిలో బలోపేతం చస్ందుకు న్దండలు శక్తేక్ మించ్ కృష్ చస్తేన్నిరని కొనియాడారు. 
రాజకీయ లబి్ద కోసం సంత కుట్ంబ సభు్లిని చంప్కునని చరిత్ కానీ అధకారానిని అడ్డం పెట్్కొని కోటలు ప్రజాధన్నిని దోచ్కునని చరిత్ కానీ న్దండలు మనోహర్ క్ లేవన్నిరు. ఉమమిడ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ సభాపతిగా విశేష స్వలు అంధంచటమే కాకుండా తెన్లి శాసనసభు్డగా నియోజకవరగా అభివృద్ధిపై న్దండలు తనదైన ముద్రని వేస్కున్నిరన్నిరు. కూరోచాటానిక్ కుర్చా, 
రాస్కోవటానిక్ బలలు కూడా లేని కారోపురషన్ కు చైరమిన్ అయిన అడపా శేషు న్దండలును విమరిశించటం సిగుగాచటన్నిరు. కాప్ కారోపురషన్ దావీరా ఇపపుట్వరకు కాప్లకు ఎనిని కోట్లు 
ఖరుచా చస్వో, కాప్ జాతిక్ వైసీపీ ప్రభుతవీం వలలు కలిగన లబి్ద ఏమిట్ అడపా శేషు చెపపుగలడా అని దుయ్బటా్రు. కాప్జాతిని నిలువెలాలు మోసం చసిన వైసీపీ పార్్లో ఆతమివంచన 
చస్కుంట్ ఉండటం అడపా శేషులాంట్ కులద్రోహులకే చెలిలుందని ధవీజమెతాతేరు. అడపా శేషులాంట్ స్వీరధిపరులను కులం నుంచ్ కాప్ జాతి ఎప్పుడో బహష్కరించ్ందన్నిరు. ఒక్క 
చాన్్స ఒక్క చాన్్స అంట్ ప్రజలిని నమిమించ్ అలవికాని ఎనోని హామీలిచ్చా అధకారంలోక్ వచ్చాన వైసీపీ ప్రభుతవీం ఇచ్చాన హామీలను నెరవేరచాకుండా ప్రజలిని మోసం చస్తేనని విధాన్నిని 
న్దండలు ఎండగడతే వైసీపీ నేతలకు ఎక్కడలేని కోపం వస్తేందని విమరిశించారు. రోడలు దుసిథితి తెలిస్ 28 క్లోమీటరలు దూరాన ఉనని తెన్లిక్ కూడా సీఎం జగన్ రెడ్డ హెలికాప్రోలు వచ్చాంద్ 
నిజం కాదా అని ప్రశనించారు. సంత తలిలు, తోడబ్ట్్న చెలలు వద్లేసిన జగన్ రెడ్డ ప్రజలక్ ఎలా బిడ్డ అవుతాడంట్ న్దండలు మనోహర్ చసిన వా్ఖ్లోలు అవాసతేవం ఏమీ లేదన్నిరు. 
ప్రతిపక్షాలు అడగన ప్రశనిలకు జవాబ్ చెపపులేకే వైసీపీ నేతలు భూతులను ఎనునికున్నిరని విమరిశించారు. న్లుగేళ్లుగా దోచ్కుననిద్ చాలని ఇపపుట్కైన్ ప్రజలక్ జవాబ్దార్గా ఉంట్ 
పరిపాలన చయాలని వైసీపీ నేతలకు ఆళ్ళ హరి హతవు పలికారు.

పాల్వెంచ పట్టణెంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
అవగాహనా కార్యక్రమెం

శతఘ్ని న్్స్: భద్రాద్రి కొతతేగూడం జిలాలు, 
పాలవీంచ మండలం ఇంద్రా నగర్ కాలనీలో 
క్రియాశీలక సభ్తవీం గురించ్ జన్లోలుక్ వెళ్లు 
పవన్ కళ్్ణ్ చపట్్న గొపపు కార్క్రమం 5 
లక్షల భీమా గురించ్ జన్లోలుక్ తీస్కళ్తే 
జనస్న ఆశయాలు సిదాధింతాలు ప్రజలోలుక్ 
ముందుండాలని ప్రతి కుట్ంబానిక్ క్రియాశీలక 
మెంబరి్షప్ ఎంతో అవసరమని తెలియజేయడం 
జరిగంద్. ఈ కార్క్రమంలో జనస్న కార్కరతే 
దేవా గౌడ్, పాలవీంచ మరియు జనస్న కార్కరతేలు 

పాల్గాన్నిరు. పాలవీంచ పట్ణంలో ప్రతి ఒక్కరు జనస్న క్రియాశీలక సభ్తవీం 
ఇన్్సరెన్్స చయించ్కోవాలని దేవా గౌడ్ కోరడం జరిగంద్.

పోతులూర వీరబ్రహ్మెంద్ర స్్వమిన్ దర్శెంచుకునని గాద
శతఘ్ని న్్స్: మాచరలు నియోజకవరగాం దురిగా మండలం ముట్కురు గ్రామంలోని 
పోతులూరి వీరబ్రహేమింద్ర స్వీమి వారి తిరున్ళ్ళ సందర్ంగా ముట్కురు గ్రామ 
జనస్న పార్్ న్యకులు ఆహావీనం మేరకు స్వీమి వారిని దరిశించ్కొని ఆయన 
ఆశీస్్సలు తీస్కోవడం జరిగంద్. అనంతరం గ్రామంలో ఏరాపుట్ చసిన భార్ కరెంట్ 
ప్రభను సందరిశించడం జరిగంద్. ఈ కార్క్రమంలో మాచరలు, గురజాల నియోజకవరగా 
జిలాలు న్యకులు, మండల అద్క్షులు, గ్రామకమిటీ సభు్లు, వీర మహళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గాన్నిరు.

జనెంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్్స్:నరస్ప్రం, 
జనంలోక్ జనస్న కార్క్రమంలో 
భాగంగా 14వ రోజు నరస్ప్రం 
నియోజకవరగాం మొగలూతేరు 
మండలం, మొగలూతేరు పంచాయతీ 
కోట దగగార ఇంట్ంట్కీ తిరిగ జనస్న 
పార్్ సిదాధింతాలు తెలియజేసి 
అక్కడ ప్రజలు ఎదుర్కంట్నని 

సమస్లు తెలుస్కుని వారిక్ జనస్న పార్్ తరప్న భరోస్ ఇచ్చాన నరస్ప్రం 
నియోజకవరగా జనస్న పార్్ ఇంచార్జ్ పఎసి సభు్లు మరియు రాష్ట మత్సష్కార వికాస 
విభాగ చైరమిన్ బొమిమిడ న్యకర్. ఈ గ్రామంలో ముఖ్ంగా మంచ్నీట్ సమస్తో 
ఇబబుందులు పడుతున్నిరు అని ఆ గ్రామ ప్రజలు తెలిపారని న్యకర్ తెలియజేస్రు. 
ఈ కార్క్రమంలో కొలాలుట్ గోపకృష్ణ, దూద్ బాబ్, ఉప్పులూరి రాంబాబ్, మాద్రెడ్డ 
బాలాజీ, లకు్క బాబి, అయితం చ్నిని, దాసరి కృష్ట్ణజి, నలిలు న్గరాజు, అందే దొరబాబ్, 
అందే కొండ, వాసరలు ఆంజనేయులు, జంపా వాస్, ప్లపరితే వీరబాబ్, కొలాలుబతుతేల 
మహేష్, కొండేట్ తాతాజీ, కటకంశెట్్ స్యి, కడలి త్రిమూరుతేలు, గజజ్రప్ ఫణ, 
వాటాల రామారావు మరియు నియోజకవరగా న్యకులు, కార్కరతేలు, జనసైనికులు, 
వీర మహళలు అధక సంఖ్లో పాల్గాన్నిరు.
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