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జనసేన కోసం ఇప్పటం నిలబడంది... 
ఇప్పటం కోసం జనసేన నిలబడుతంది

* ముఖ్యమంత్రి తన బలం మొత్ం ప్రయోగంచి గ్రామాన్ని ఇబ్ంది పెట్టడమంటి?
* సీఎం మెప్పు కోసమ స్థాన్క ఎమెమెల్్య, యంత్ంగం తాపత్రయం
* అంత కక్ష స్ధంచడాన్కి ఇపపుటం గ్రామస్్లు చేసిన తపపుంటి?
* ఇపపుటంలో జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్్టల్ని ఖండిస్్నానిం
* మంచి పాలన చేయమన్ గెల్పిసే్ ముష్్ట పాలన చేస్్నానిరు
* వైసీపీ ప్రభుతావాన్ని పారద్రోల్ందుకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కంకణబదుదులై ఉనానిరు
* రాజమండ్రిలో మీడియాతో జనసేన పార్్ట పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: ముఖ్యమంత్రి తన బలం మొత్ం ఉపయోగంచి ఒక గ్రామ ప్రజల్ని ఇబ్ందిపెట్టడం ఆశ్చర్యం కల్గస్ందన్ జనసేన 
పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు వ్్యఖ్్యన్ంచారు. అంత కక్ష స్ధంచడాన్కి ఇపపుటం గ్రామస్్లు 
చేసిన తపపుమిటో చెపాపులన్ న్లదీశారు. ముఖ్యమంత్రి మెప్పు కోసం స్థాన్క శాసన సభు్యడు, అధకార యంత్ంగం పోలీస్ల స్యంతో 
జనసేన ఆవిరాభావ సభకు భూములు ఇచి్చన ఇపపుటం గ్రామం మీద కక్ష స్ధస్్నానిరన్ ఆరోపించారు. సంఘీభావం తెల్పందుకు వెళ్్లన 
80 మంది జనసేన నాయకుల్ని అక్రమంగా అరెస్్ట చేయడాన్ని తీవ్ంగా ఖండించారు. అరెస్్ట చేసిన జనసేన నాయకులు, కార్యకర్లను 
వెంటనే విడుదల చేయకుంటే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మరకు రాష్ట్రవ్్యప్ న్రసనలు చేపడతామన్ హెచ్చరించారు. శన్వ్రం 
స్యంత్రం రాజమండ్రిలో ఇటీవల ప్రాణాలు కోలోపుయిన ఉమమెడి తూరుపు గోదావరి జిల్్లకు చెందిన జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభు్యల 
కుటంబాలకు రూ.5 లక్షల బీమా చెకుకులు అందచేశారు. అనంతరం శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మీడియాతో మాట్్లడుతూ “ఇపపుటం 

గ్రామంలో ఉదయం నుంచి నడుస్్నని డ్రామా ముఖ్యమంత్రి 
పైశాచికానందం కోసం, ఆయన మెప్పు కోసం అనుచర గణం 
చేస్్నని ప్రయతానిలు అందరికీ అర్ం అవుతునానియి. 4 వేల 
మంది జనాభా ఉనని గ్రామంలో 80 అడుగుల రోడుడు ఉంటే అది 
చాలదన్ 120 అడుగులు చేస్్మంటూ వేధస్్నానిరు. ఇపపుటం 
గ్రామస్్లు జనసేన పార్్ట ఆవిరాభావ సభకు భూమి ఇచా్చరు 
కాబటి్ట వీరంతా జనసేన అభిమానులు.. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
పక్షాన న్లబడాడురు. వీరికి జనసేనకు సంబంధం ఉంది కాబటి్ట 
ఇబ్ంది పెట్్టలనని ఉదేదుశంతో కక్షపూరితంగా చేస్్నని కార్యక్రమం 
ఇది. దీన్ని తీవ్ంగా ఖండిస్్నానిం. ఇపపుటం కూల్్చవేతలతో 
ముఖ్యమంత్రి వైఖరి ఎల్ంటితో రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్ం కావ్ల్. 
ఇపపుటం ఒక చినని గ్రామం. కులమతాలకు అతీతంగా బతికే 
గ్రామంలో చిచ్్చపెట్్టలన్ చూస్్నానిరు. ఇపపుటం సంఘటనల 
నేపథ్యంలో వ్రికి సంఘీబావం తెల్పందుకు జనసేన నాయకులు, 
కార్యకర్లు వెళ్ంటే వ్రిన్ అడుడుకున్ అరెస్్ట చేశారు.

* ఇపపుటంవ్స్లూ.. ధైర్యంగా ఉండండి
ఇపపుటం గ్రామాన్కి, అకకుడ ఉనని ప్రతి కుటంబాన్కి అండగా న్లబడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి జనసేన సభు్యడికి ఉంది. ఇపపుటం గ్రామస్్లు ధైర్యంగా న్లబడండి. ఇపపుటం గ్రామం జనసేన 
కోసం న్లబడింది. మనం ఆ గ్రామ ప్రజల కోసం న్లబడాల్. న్ండు మనస్తో జనసేన ఆవిరాభావ సభ కోసం మీరు భూమి ఇచా్చరు. అదుభాతంగా సభ న్రవాహంచాం. మీకు మాటిస్్నానిం. 
మిమమెల్ని ఇబ్ందిపెడుతునని వైసీపీ ప్రభుతావాన్ని రాష్ట్రం నుంచి పారద్రోల్ందుకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు కంకణం కట్టకున్ న్లబడాడురు. మమంతా మీకు అండగా న్లబడతాం. మీకు 
ఎల్ంటి ఇబ్ంది రాకుండా చూస్కుంట్ం. కొదిదుసేపటి క్రితం గుంటూరు జిల్్ల ఎసీపుతో మాట్్లడాము. పోలీస్లు ఇక మీదట ఇపపుటం గ్రామంలోకి రారు అన్ ఆయన హామీ ఇచా్చరు. 
అధకార యంత్ంగాన్కి మదదుతు ఇవవామన్ చెపాపురు. ఎసీపు గారిన్ మరోస్రి కోరుతునానిం. ముందుగా అరెస్్ట చేసిన జనసేన అభిమానులు, నాయకుల్ని విడిచిపెట్టండి. మా నాయకుల్ని 
విడుదల చేయకుండా ఇబ్ందిపెడితే రేపటి రోజున రాష్ట్ర వ్్యప్ంగా జనసేన శ్రేణులంతా కలసి శాంతియుతంగా న్రసన తెల్యచేస్్ం.
• వైసీపీ శాసనసభు్యల అరాచకాలు గురు్పెట్టకుంట్ం
ప్రభుతవా దౌర్జనా్యలు మితిమీరిపోతునానియి. దేవ్లయంలో ఉననివ్రిన్ తాళ్లు పగులగొటి్ట ఈడు్చకెళ్్లరు. మహళల్ని ఈడు్చకెళ్్లరు. కొన్ని వీడియోలు చూసే్ ఆశ్చర్యం కల్గస్ంది. 
దేన్ కోసం కక్ష స్ధంప్. మంచి పరిపాలన అందించమన్ 151 స్థానాలో్ల గెల్పిసే్ సమయం మొత్ం ఇల్ంటి ముష్్ట కార్యక్రమాల కోసం వృథా చేస్్నానిరు. ఇది దురామెర్ం. ఇటవంటి 
చర్యల్ని ఖండిస్్నానిం. రాబోయే రోజులో్ల కచి్చతంగా జనసేన ప్రభుతవాం ఏరాపుట చేయబోతునానిం. వైసీపీ శాసన సభు్యలు చేస్్నని అరాచకాలు గురు్ పెట్టకోండి. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
నాయకతవాంలో జనసేన పార్్ట ప్రజల పక్షాన బలంగా న్లబడుతుంది. ప్రభుతవా చర్యల్ని ఎండగటి్ట తీరుతుంది.
• ఇచి్చన గౌరవ్న్ని న్లబెట్టకోల్కపోయారు
రాష్ట్రంలో పెట్టబడుల సదస్సి జరుగుతునని నేపథ్యంలో పెట్టబడులు పెట్టడాన్కి వచే్చ వ్రిన్ స్వాగతించాల్, గౌరవంగా వ్యవహరించాలనని ఉదేదుశంతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రాజకీయ 
పరమైన విమర్శలు చేయమన్ ప్రకటిసే్.. ఇప్పుడు కెల్కింది ఎవరు? శ్రీ జగన్ రెడిడు ఆయన ప్రభుతవాం కాదా? మారి్చ 14న మచిలీపటనింలో 10వ ఆవిరాభావ దినోతసివ్న్ని అదుభాతంగా 
న్రవాహంచబోతునానిం. సభ కోసం అకకుడ రైతులు 34 ఎకరాల భూమి ఇచా్చరు. మరోస్రి భూమి ఇచి్చన రైతుల్ని భయబ్ంతులకు గురి చేయడం కోసం కుట్రపూరితంగా చేస్్నని 
కార్యక్రమం ఇది. ప్రభుతవాం మంచి కార్యక్రమాలు చేసే్ జనసేన పార్్ట బలపరుస్్ంది. ఇల్ సైకో పాలన చేస్్నానిరు కాబటే్ట ముక్ కంఠంతో ఖండిస్్నానిం. మచిలీపటనిం ఆవిరాభావసభకు 
అన్ని రకాల అనుమతులు ఇస్్రన్ నముమెతునానిం. మీడియా సమావేశం న్రవాహంచే ముందు డీజీపీ గారికి ల్ఖ రాశాం. స్థాన్క పోలీస్లు వచి్చ ఆ ప్రదేశాన్ని పరిశీల్ంచి వెళ్్లరు. 
అనుమతులు ఇస్్రనే భావిస్్నానిం. అడుడుకోవ్లన్ చూసే్ రాజకీయంగానే బుదిదు చెబుతాం.
• క్రియాశీలక సభ్యతవాం స్మాను్యలకు చేరువైంది
రాజమండ్రిలో ఈ రోజు దురదృష్టవశాతు్ ప్రాణాలు కోలోపుయిన క్రియాశీలక సభు్యల కుటంబాలకు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి తరఫున ఆరి్క స్యం చేసేందుకు వచా్చం. న్నని పశ్్చమ గోదావరి జిల్్లలో ఆరు 
కుటంబాలకు రూ. 30 లక్షలు అందచేశాం. ఈ రోజు ఉమమెడి తూరుపు గోదావరి జిల్్లలో 12 కుటంబాలకు 
రూ. 60 లక్షలు చెకుకుల రూపంలో అందచేశాం. పార్్ట కార్యకర్లను కుటంబ సభు్యలుగా సీవాకరించి 
ఆపతాకులంలో వ్రి కుటంబాలకు భరోస్ న్ంపందుకే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆలోచించి క్రియాశీలక 
సభ్యతవా నమోదు కార్యక్రమాన్ని తీస్కువచా్చరు. రాష్ట్ర వ్్యప్ంగా మూడో విడత కార్యక్రమం అదుభాతంగా 
జరిగంది. పార్్ట కార్యకర్లతో పాట స్మాన్య ప్రజానీకం కూడా అర్ం చేస్కున్ జనసేన క్రియాశీలక 
సభు్యలుగా మారుతునానిరు అన్ అనానిరు. పార్్ట ఉమమెడి తూరుపు గోదావరి జిల్్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురే్ష్ 
అధ్యక్షతన జరిగన ఈ కార్యక్రమంలో పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ పంతం నానాజీ, శ్రీ ముతా్ శశ్ధర్, శ్రీ పితాన్ 
బాలకృష్ణ, ఉమమెడి తూరుపు గోదావరి జిల్్లకు చెందిన వివిధ న్యోజకవరా్ల ఇంఛారు్జలు, రాష్ట్ర, జిల్్ల 
కార్యవర్ం సభు్యలు, రాజమండ్రి, కాకినాడ నగర అధ్యక్షులు, వీర మహళ్ విభాగం సభు్యలు పాల్్నానిరు.
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జనసేన క్రియాశీల సభ్యుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చెకుకులు
• ఒకే వేదికపై 12 కుటంబాలకు రూ.60 లక్షల ఆరిథాక స్యం
• రాజమండ్రిలో బీమా చెకుకులు అందచేసిన పార్్ట పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: ఉమమెడి తూరుపు గోదావరి జిల్్లలో ఇటీవల కాలంలో ప్రమాదవశాతు్ ప్రాణాలు కోలోపుయిన జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభు్యల కుటంబాలకు పార్్ట పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ గారు రూ.5 లక్షల బీమా చెకుకులు అందచేశారు. రాజమండ్రిలో ఏరాపుట చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో 12 కుటంబాలకు పార్్ట తరఫున రూ. 60 లక్షల స్యాన్ని 
అందచేశారు. ప్రతి కుటంబాన్ని పరుపరునా పరామరి్శంచి ఓదారా్చరు. పార్్ట కోసం క్షేత్ర స్థాయిలో పోరాటం చేసిన వ్రి కుటంబాలకు భవిష్యతు్లోన్ జనసేన పార్్ట అన్ని విధాలుగా 
అండగా ఉంటందన్ భరోస్ ఇచా్చరు. పిల్లల చదువుల బాధ్యతను కూడా పార్్ట తరఫున తీస్కుంట్మన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి తరఫున హామీ ఇచా్చరు. శ్రీ మనోహర్ గారి చేతుల 
మీదుగా రూ. 5 లక్షల చెకుకులు అందుకునని వ్రి వివరాలు...
1. శ్రీమతి కూన ఉమా మహేశవారి (కూన గణేష్) - పెదాదుప్రం న్యోజకవర్ం
2. శ్రీమతి ప్పాపుల ఏగులమమె (శ్రీ ప్పాపుల శ్రీను) - పెదాదుప్రం న్యోజకవర్ం
3. శ్రీమతి కొయ్య మంగ (శ్రీ గోపాల కృష్ణ) - తున్ న్యోజకవర్ం
4. శ్రీమతి స్వామిరెడిడు విజయ దుర్ (శ్రీ స్వామిరెడిడు వీర్రాజు) - పిఠాప్రం న్యోజకవర్ం
5. శ్రీమతి గాబు వెంకట నాగలక్ష్మి (శ్రీ గాబు వీరబాబు) - ప్రతి్పాడు న్యోజకవర్ం
6. శ్రీమతి అడపా ప్రసననికుమారి ( శ్రీ అడపా అయ్యపపుస్వామి) - జగ్ంపట న్యోజకవర్ం
7. శ్రీమతి పెదిదురెడిడు వెంకటలక్ష్మి (శ్రీ పెదిదురెడిడు ఆదినారాయణ) - ముమమెడివరం న్యోజకవర్ం
8. శ్రీమతి బొబ్ల్ వరలక్ష్మి (శ్రీ బొబ్్ల్ సూరా్యరావు) - అమల్ప్రం న్యోజకవర్ం
9. శ్రీమతి ఏడిద సత్యవతి ( శ్రీ ఏడిద సత్యనారాయణ) - కొత్పట న్యోజకవర్ం
10. శ్రీమతి కొపిపురెడిడు లక్ష్మి (శ్రీ కొపిపురెడిడు అంజి) - అనపరి్ న్యోజకవర్ం
11. శ్రీమతి గెడడుం భవ్న్ (శ్రీ గెడడుం శ్రీన్వ్సరావు) ముమిమెడివరం న్యోజకవర్ం
12. శ్రీమతి వ్కపల్్ల నాగ సరసవాతి (శ్రీ వ్కపల్్ల నాగసతీష్) – అమల్ప్రం న్యోజకవర్ం

పోలవరం నియోజకవర్గ  జనసేన ప్రచార రధానిని ప్రారంభంచిన నాదండ్ల
శతఘ్ని న్్యస్:  భీమవరం: పోలవరం న్యోజకవర్ జనసేన పార్్ట ప్రచార రధాన్ని శన్వ్రం భీమవరంలో జనసేన పచ్ ఛైరమెన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ చేతుల మీదుగా కొబ్రికాయ కొటి్ట ప్రారంభించడం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా చిర్రి బాలరాజు మాట్్లడుతూ ఇకనుండి 
న్త్యం ప్రజలో్ల ఉంట్నన్ తపపుకుండా పోలవరం గడడుపై జనసేన జండా రెపరెప ల్డించేల్ కృష్ చేస్్నన్ హామీ ఇవవాడం జరిగంది. 
జిల్్ల, అద్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావుతో పాట, రాష్ట్ర నాయకులు పాట ఉమమెడి పశ్్చమగోదావరిజిల్్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ కరాటం 
స్యి, కార్యధరి్శ గడడుమణుగు రవికుమార్ , పోలవరం న్యోజకవర్ ఏడు మండల్ల అధ్యక్షులు, నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో 
పాల్్నడం జరిగంది.
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ఇప్పటంలో ఇళ్లు కూల్చి 
వైసీపీ పైశాచికానందం పందుతంది

• శ్రీ జగన్ రెడిడు కళ్లలో ఆనందం చూసేందుకే ఈ కూల్్చవేతలు
• మచిలీపటనింలో సభకు భూముల్చి్చన రైతుల్ని భయపెటే్ట కుట్ర ఇది
• శ్రీ జగన్ రెడిడు న్జంగా సైకోనే
• 4 వేల జనాభా ఉనని గ్రామంలో 120 అడుగుల రోడుడు అవసరమా?
• వ్రాంతాలో్ల కూల్్చవేతలు కచి్చతంగా కక్ష స్ధంప్ చరే్య
• ఇపపుటం ఇళ్ల కూల్్చవేతల్ని జనసేన తీవ్ంగా ఖండిస్ంది
• ఇపపుటం గ్రామ ప్రజలకు అండగా జనసేన న్లుస్్ంది
• భీమవరంలో మీడియాతో జనసేన పార్్ట పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: ఇపపుటం గ్రామంలో ఇళ్ల కూల్్చవేసూ్ వైసీపీ ప్రభుతవాం పైశాన్క ఆనందం 
పందుతోందన్ జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు 

వ్్యఖ్్యన్ంచారు. మచిలీపటనింలో జరిగే ఆవిరాభావ సభకు భూములు ఇచి్చన రైతుల్ని భయపెటే్టందుకే ప్రభుతవాం మరోస్రి ఇపపుటంలో కుట్రపూరితంగా కూల్్చవేతలు మొదలుపెటి్టందనానిరు. 
ఇపపుటంలో ఇళ్ల కూల్్చ కార్యక్రమాన్ని తక్షణం ఆపాలన్ డిమాండ్ చేశారు. వ్రాంతాలో్ల కూల్్చవేతలు కచి్చతంగా కక్ష స్ధంప్ చరే్యననానిరు. బాధతులు కోరు్టను ఆశ్రయించే అవకాశం 
ల్కుండా ఈ విధంగా పాలకులు వ్యవహరిస్్నానిరు. పెట్టబడుల సదస్సి నేపధ్యంలో రెండు రోజుల పాట రాజకీయ విమర్శలు చేయబోమనని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్ర్ణయాన్ని ఆసరాగా 
చేస్కున్ ఉదయం ఆరు గంటల నుంచే ఇపపుటం గ్రామం మీద పడాడురన్ మండిపడాడురు. శ్రీ జగన్ రెడిడు న్జంగా సైకో సీఎమమె అనానిరు. మచిలీపటనింలో జరిగే 10వ ఆవిరాభావ సభ 
విజయం వైసీపీ ప్రభుతావాన్కి చెంపపెట్ట కావ్లన్ పిలుప్న్చా్చరు. శన్వ్రం ఉదయం భీమవరంలో పార్్ట నాయకులతో కలసి మీడియా సమావేశం న్రవాహంచారు. ఈ సందరభాంగా 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ప్రజా సమస్యలపై శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పోరాటం చేస్్రనని నమమెకంతో జనసేన పార్్ట ఆవిరాభావ సభ కోసం ప్రభుతావాన్ని వ్యతిరేకించి, 
శాసనసభు్యడికి ఎదురు న్లచి ధైర్యంగా భూములు ఇచి్చనందుకు కక్ష స్ధంప్ చర్యలకు ఈ ప్రభుతవాం ఉపక్రమించింది. శ్రీ జగన్ రెడిడు పైశాచికానందం కోసం, అతన్ కళ్ళలో ఆనందం 
చూసేందుకు ఇపపుటం గ్రామంలో మరోస్రి ఇళ్ల కూల్్చ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెటి్టంది. మాట్్లడితే ముఖ్యమంత్రి దముమెందా.. దముమెందా అన్ ప్రశ్నిస్్రు. దముమెంటే ఈ కూల్్చవేతలు 
సమవ్రం నుంచి శుక్రవ్రం మధ్య ఎందుకు మొదలు పెట్టల్దు. శన్, ఆదివ్రాలో్ల ఎందుకు చేస్్నానిరు. ఇల్ంటి మూర్ఖ న్ర్ణయం ఆ గ్రామస్థాల్ని వేధంచేందుకు కాదా? కనీసం 
పరిపాలనా దక్షత ల్దు. ఇంగత జాఞానం ల్దు కాబటే్ట 4 వేల జనాభా ఉనని చినని రైతావార్ గ్రామంలో... ఇపపుటికే 80 అడుగుల రోడుడు ఉంది. దాన్ని 120 అడుగులకు విస్రిస్్మంటనానిరు. 
అసలు ఆ ఊరు వెళ్లందుకు సరైన రోడుడు కూడా ల్దు. రాత్రింబవళ్ల వ్రిన్ భయబ్ంతులకు గురి చేసి ఉదయం 200 మంది పోలీస్ల సహకారంతో ఎవర్ని ఇంటి నుంచి బయటకు 
రాకుండా భయపెటి్ట, సంఘీభావం తెల్పందుకు జనసేన నాయకులు ఎవరూ రాకుండా రోడు్ల మూసివేసి ప్రభుతావాన్కి ఎందుకీ కరమె పటి్టంది.
• శాసనసభు్యడి ఇంటి ముందు 140 అడుగుల రోడుడు ఉందా?
న్ననిటి రోజున శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎంతో ఆదర్శవంతంగా పెట్టబడుల సదస్సి నేపధ్యంలో ప్రభుతవాం మంచి కార్యక్రమం చేస్్ంటే మదదుతు ఇవ్వాలనని ఉదేదుశంతో న్ర్ణయం 
తీస్కునానిరు. రాష్ట్రాన్కి పెట్టబడులు అవసరం.. మన బ్డడులకు ఉపాధ అవసరం కాబటి్ట రాజకీయంగా ఎల్ంటి విమర్శలు చేయొదదునని న్ర్ణయం తీస్కుంటే మీరు పన్గట్టకున్ 
మహళల్ని, రైతుల్ని వేధంచే విధంగా ముందుకు వెళ్నానిరు. మీరు గురు్ పెట్టకోండి. యుద్ం మీరు మొదలుపెట్్టరు. రాబోయేది జనసేన పార్్ట ప్రభుతవామ. వైసీపీ శాసనసభు్యలు మీరు 
చేసిన అనా్యయమైన కార్యక్రమాలు, ఎల్ంటి అక్రమాలు చేశారో గురు్పెట్టకోండి. శాసనసభు్యడి ఇంటి ముందు 40 అడుగుల రోడుడు ఉందా? 140 అడుగుల రోడుడు ఉందా? మీరు 
ఇపపుటం మీద దేన్కోసం కక్ష కట్్టరు. మీ ముఖ్యమంత్రి కళ్లలో ఆనందం న్ంపందుకా? పరిపాలనా దక్షత ల్క ఇల్ంటి అనవసరమైన కార్యక్రమాలకు సమయం వృథా చేస్్నానిరు. 
పచ్చటి గ్రామాలో్ల మంటలు పెడుతునానిరు. ఇపపుటం గ్రామాన్కి వెళ్లడాన్కే రోడుడు ల్దు. గ్రామం మధ్యలో 140 అడుగుల రోడుడు వేస్్మంటే ఎల్ అర్ం చేస్కోవ్ల్. ఎల్ంటి వ్యకి్న్ 
ముఖ్యమంత్రి చేశారో ప్రజలు అర్ం చేస్కోవ్ల్. ఇపపుటంలో ఇళ్ల కూల్్చవేతలను జనసేన పార్్ట తీవ్ంగా ఖండిస్ంది. కార్యక్రమాన్ని తక్షణం ఆపాల్.
• మచిలీపటనిం సభ వైసీపీకి చెంపపెట్ట కావ్ల్
స్థాన్క శాసనసభు్యడు ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు ఎన్నికయా్యరో.. ప్రజల మీద కక్ష స్ధంచేందుకు గెల్చారో అర్ం కావడం ల్దు. మారి్చ 14న జనసేన 10వ ఆవిరాభావ సభను 
మచిలీపటనిం వేదికగా న్రవాహస్్నానిం. అకకుడ రైతులు 34 ఎకరాల సథాల్న్ని సభ కోసం ఇచి్చ న్లబడాడురు. వ్రిన్ భయపెటే్టందుకు చేసిన కక్ష పూరిత చర్య ఇది. శ్రీ జగన్ రెడిడు.... యుద్ం 
మీరు మొదలు పెట్్టరు. ఇది చాల్ అనా్యయం, దురామెర్మైన చర్య. జనసేన పార్్ట ఎటి్ట పరిసిథాతులో్ల ఇపపుటం గ్రామస్్ల పక్షాన న్లబడుతుంది. ప్రతి జనసైన్కుడు మీ పక్షాన న్లబడి 
పోరాటం చేస్్ం. ఈ దురామెర్ ప్రభుతావాన్ని ఇంటికి పంప్దాం. అవసరం అయితే ఇకకుడి నుంచి అంతా కలసి ఇపపుటం గ్రామస్్ల కోసం వస్్ం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి నాయకతవాంలో 
అండగా న్లబడతాం” అనానిరు.

ఇప్పటం కూల్చివేతలకు నిరసనగా 
జనసేన నేతల నిరాహార దీక్ష

శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు 
జిల్్ల తాడేపల్్ల మండలం 
ఇపపుటం గ్రామంలో 
ప్రభుతవాం మరోస్రి 
అక్రమంగా ఇళ్ల 
కూల్్చవేతలకు దిగడంతో 
గ్రామంలో ఉద్రిక్ 

పరిసిథాతులు నెలకొనానియి. గ్రామం చ్టూ్ట 200 మందికి పైగా పోలీస్లను మోహరించి 
ఇళ్లలో్ల ఉనని ప్రజలను బయటకు రానీయకుండా న్ర్ంధంచి కూల్్చవేతలు మొదలు 
పెట్్టరు. ఇపపుటం గ్రామస్థాలకు సంఘీభావం తెల్పందుకు వెళ్్లన జనసేన నేతలను 
కూడా పోలీస్లు అడుడుకునానిరు. జనసేన పార్్ట స్థాన్క న్యోజకవర్ ఇంఛారి్జ శ్రీ చిల్లపల్్ల 
శ్రీన్వ్స్, జిల్్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశవారరావు, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ బోనబోయిన 
శ్రీన్వ్స్ యాదవ్ ఇతర ముఖ్యనేతలంతా కల్సి పల్ల మధ్య నుంచి ఇపపుటం గ్రామాన్కి 
చేరుకొన్ కూల్్చవేతలు న్ల్పివేయాలన్ అధకారులకు విజఞాపి్ చేశారు. అధకారులు 
వెనకికు తగ్కపోవడంతో ప్రభుతవా కక్ష స్ధంప్ చర్యలకు న్రసనగా ఇపపుటం గ్రామంలో 
న్రాహార దీక్షకు దిగారు. ప్రభుతవాం శాశవాతంగా కూల్్చవేతలు న్ల్పివేస్్మన్ చెపపు 
వరకు న్రాహార దీక్ష కొనస్గుతుందన్ వెల్లడించారు. న్రాహార దీక్ష చేస్్నని జనసేన 
నాయకులకు జిల్్ల పోలీస్ ఉననితాధకారులు ఫోన్ చేసి దీక్ష విరమించాలన్ కోరినా... 
కూల్్చవేతలు న్ల్పివేస్్మన్ సపుష్టమైన హామీ ఇసే్నే దీక్ష విరమిస్్మన్ నాయకులు తేల్్చ 
చెపాపురు. న్రాహార దీక్షలో ఉమమెడి గుంటూరు జిల్్ల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశవారావు, 
పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ బోనబోయిన శ్రీన్వ్స్ యాదవ్, పార్్ట రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
అధ్యక్షులు శ్రీ చిల్లపల్్ల శ్రీన్వ్సరావు, పార్్ట గుంటూరు జిల్్ల ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ ఇస్మెయిల్ 
బేగ్, తాడేపల్్ల మండల ప్రెసిడంట్ శ్రీ నాగేశవారరావు, జిల్్ల కమిటీ సభు్యలు శ్రీమతి 
కోమల్, కృష్ణమోహన్ పాల్్నానిరు.

మదిదిరావమ్మ సంబరాలోలు పాల్గొన్న 
వడలుపటలు సాయి శరత్

శతఘ్ని న్్యస్: దందులూరు న్యోజకవర్ం, 
మల్కుప్రం (పాలగూడం) గ్రామంలో మదిదురావమమె 
ఆలయ కమిటీ ఆహావానం మరకు సంబరాలో్ల జనసేన 
ఉమమెడి పశ్్చమ గోదావరి జిల్్ల కార్యదరి్శ డా. వడ్లపట్ల 
స్యి శరత్ పాల్్న్ గ్రామ ప్రజలు స్ఖ సంతోష్టలతో 
వరి్ల్్లలన్ కోరుకున్ అమమెవ్రి ఆశీస్సిలు తీస్కునానిరు.

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


ఆదివారం, 05 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నాదండలు మనోహర్ ను మరాయాదపూర్వకంగా కలసిన బత్తుల
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం: ఇటీవల వివిధ ప్రమాదాలలో మరణంచిన జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభు్యల 
కుటంబాలకు ఆరిథాక భద్రతను కల్పుసూ్.. 5 లక్షల రూపాయల బీమా చెకుకులను అందజేసే న్మిత్ం.. ఉమమెడి 
తూరుపుగోదావరి జిల్్ల పర్యటన విచే్చసిన జనసేన పార్్ట పల్టికల్ అఫైర్సి కమిటీ చైరమెన్ గౌరవనీయులు 
నాదండ్ల మనోహర్ ను రాజానగరం న్యోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకృష్ణ రాజమండ్రి షెల్టన్ 
హోటల్ వదదు నాయకులతో కల్సి మరా్యదపూరవాకంగా కల్సి, ప్షపుగుచ్చం ఇచి్చ పార్్ట అభివృది్కి వ్రు చేస్్నని 
విశేషమైన సేవలకు ప్రతే్యక అభినందనలు, కృతజఞాతలు తెల్పారు, న్యోజకవర్ నాయకులు జనసైన్కులు.

పవనన్నతనే సామానుయాలకు నాయాయం: బత్తుల
ప్రతి జనసైనికుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిద్ధంతాలను బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లోలి…..
ఒక్కో జనసైనికుడు 10 మంది ఓటరలోను ప్రభావితం చేయాలి..
రాష్ట్ర సుభిక్ం క్సం వైసిపి విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధిద్దం..
ఎనినికలు ఎప్పుడు వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి పక్కో ప్రణాళికతో సిద్ధంగా ఉనానిం..
ప్రజలకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్ంపై భర్సా,నమ్మకం లేదు..
పార్టీని విస్తతృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళుతునని శ్రీమతి బతు్తల వంకటలక్ష్మి గారిని అభినందించ్న ‘అనపరి్త 
(వీరంపాలం) నియోజకవర్గ’ జనసైనికులు..
రానునని ఎనినికల్లో రాజానగరం నియోజవర్గంల్ జనసేన పార్టీదే గెలుప్….
మహిళలు స్శకి్త మీద ఆధారపడేలా పవన్ కళ్యూణ్ గారి పాలన ఉండబోతుంది…
జనం క్సం జనసేన మహాపాదయాత్ర 86వ ర్జు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం: జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర.. ఆడపడుచ్లకు బొట్ట పెటే్ట కార్యక్రమం…. రాజానగరం మండలం, మల్లంపూడి గ్రామంలో.. జనసేన 
నాయకురాలు శ్రీమతి బతు్ల వెంకటలక్ష్మి గారు, వీరమహళల స్రధ్యంలో.. గ్రామ ప్రజల విశేష ఆదరణతో విస్ృతంగా, ఉతాసిహంగా కొనస్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజల నుంచి 
అన్హ్య సపుందన లభించింది, మహళలు హారతులు పడుతూ… జనసైన్కుల కేరింతలతో, గ్రామపెదదుల ఆశీస్సిలతో ఈ కార్యక్రమం న్ండుగా కొనస్గంది.. ఈ సందరభాంగా శ్రీమతి 
బతు్ల వెంకటలక్ష్మి స్థాన్క మీడియాతో మాట్్లడుతూ.. రాష్ట్ర ప్రజలకు ఈ ప్రభుతవాంపై భరోస్, నమమెకం ల్దన్, ప్రజలు మారుపు కోరుకుంటనానిరన్, పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఈస్రి 
అవకాశం ఇవవాడాన్కి సిద్ంగా ఉనానిరన్, సమిష్్టగా పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలు, సిదా్ంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్లడాన్కి జనసైన్కులు కష్టపడాలన్, ఒకోకు జనసైన్కుడు పదిమంది 
ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేల్ ట్రె్ట్ పెట్టకోవ్లన్, వైసిపి విముక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్ధంచినప్పుడే ఈ రాష్ట్రాన్కి రాక్షస పాలన నుండి విముకి్ లభిస్్ందన్, న్యోజకవర్ంలో స్థాన్క 
ఎమెమెల్్య చెరువులు, కొండలు, గుట్టలు, ఇస్క దోపిడీ మీద ఉనని శ్రద్ ప్రజల కష్ట్టల మీద, న్యోజకవర్ అభివృది్ మీద ల్దన్.. రానునని ఎన్నికలో్ల ఆయనకు రాజానగరం న్యోజకవర్ం 
ప్రజలు బుది్ చెపపుడాన్కి సిద్ంగా ఉనానిరన్, ఎన్నికలు ఎప్పుడొచి్చనా రాజానగరం న్యోజకవర్ంలో జనసేన పార్్ట అత్యధక మెజార్్టతో గెలుస్్ందన్, దీన్కి ప్రజలందరూ సిద్ంగా 
ఉనానిరన్.. ఈ “మహాపాదయాత్ర”ను విజయవంతం చేస్్నని వీరమహళలకు, జనసైన్కులకు, మల్లంపూడి గ్రామ ప్రజలకు కృతజఞాతలు తెలుప్తునానిను” అనానిరు.. రాత్రి 10 గంటల 
వరకు ఉదృతంగా, ఉతాసిహంగా కొనస్గనఈ “మహాపాదయాత్ర”లో మల్లంపూడి గ్రామ ప్రజలు, జనసైన్కులు, వీరమహళలు, పెదదుఎతు్న పాల్్నానిరు.

అంబరాన్నంటిన బత్తుల జన్మదిన సంబరాలు
శతఘ్ని న్్యస్:  రాజానగరం: పదల పెన్నిధ, బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్్యతి, జనసేన జననేత బతు్ల బలరామకృష్ణ జనమెదిన మహోతసివం సందరభాంగా శుక్రవ్రం రాజానగరం 
మండలం, తోకాడ గ్రామంలో బలరామకృష్ణ జనమెదిన వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసైన్కులు ఉతాసిహ భరితమైన కేరింతలతో, బాణసంచా 
కాలు్చతూ, భార్ కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమంతో తోకాడ జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు, గ్రామపెదదులు తమ ప్రియతమ నాయకుడికి జనమెదిన శుభాకాంక్షలు తెలుప్తూ తమ అభిమానాన్ని 
ఘనంగా చాటకునానిరు.

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

రాష్ట్ర రాజకీయాలోలు మార్్పనకు మచిలీపట్నం సభ నాంది
* వైసీపీన్ ఇంటికి పంపించే విధంగా పోరాటం చేదాదుం
* రాష్ట్రాన్ని అంధకారం నుంచి అభివృది్పథంలో నడిపిదాదుం
* శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ నాయకతావాన్ని ప్రజలు కోరుకుంటనానిరు
* ఎన్ని అటపోట్ల ఎదురైనా నీతిగా, న్జాయతీగా న్లబడాడురు
* ఇపపుటంలో ఇళ్ల కూలగొటి్ట సీఎం పైశాచిక ఆనందం పందుతునానిరు
* వైసీపీ అరాచకపాలన అంతమయే్య రోజులు దగ్రపడాడుయి
* భీమవరం జనసేన సమావేశంలో పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్:  రాష్ట్ర రాజకీయాలో్ల మారుపు తీస్కొచే్చ విధంగా మచిలీపటనింలో జరగనునని జనసేన పార్్ట 10వ 
ఆవిరాభావ సభ ఉండబోతుందన్, స్రవాత్రిక ఎన్నికలు ఎప్పుడొచి్చనా వైసీపీన్ ఇంటికి పంపించే విధంగా మనందరం 
కల్సికట్టగా పోరాటం చేయాలన్ జనసేన పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు 
పిలుప్న్చా్చరు. సంక్షేమం అంటే బటన్ నొకకుడం కాదన్, సపుందించే మనస్తవాం ఉండటమన్ అనానిరు. రానునని 
ఎన్నికలో్ల రాష్ట్రాన్ని అంధకారం నుంచి బయటపడేసి అభివృది్పథంలో నడిపించే నాయకతావాన్ని ఎనునికుందామన్ 

పిలుప్న్చా్చరు. జనసేన నాయకులో్ల దముమె, ధైర్యం, పట్టదల ఉంది కాబటే్ట ప్రభుతవాం మనల్ని చూసి భయపడుతోందన్, జనసేన పార్్ట ప్రభుతావాన్ని ఏరాపుట చేయాలంటే ఉమమెడి 
ఉభయ గోదావరి జిల్్లలో్ల మరింత బలంగా ముందుకెళ్్లలన్ ఆకాంక్ంచారు. శన్వ్రం ఉదయం భీమవరంలో జనసేన ఉమమెడి పశ్్చమ గోదావరి జిల్్ల నాయకుల సమావేశం జరిగంది. 
ఈ సందరభాంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 2014లో పార్్ట స్థాపించినప్పుడు ఎనోని అవమానాలను ఎదుర్కునానిరు. 
రాష్ట్రవ్్యప్ంగా ప్రజలో్ల చైతన్యం తీస్కొదాదుమన్ శ్రీకాకుళం జిల్్ల నుంచి పోరాట యాత్ర ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన దగ్ర కేవలం రూ.7 లక్షల మాత్రమ ఉనానియి. జనసేన పార్్ట ఈ 
రోజుకీ న్లకడగా, న్జాయతీగా ప్రజల కోసం పన్చేస్ంది అంటే... శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మనందరిలో న్ంపిన సూఫూరే్ కారణం. ఎన్ని అటపోట్ల ఎదురైనా తొమిమెదేళ్లగా పార్్టన్ తన 
భుజసకుందాలపై మోశారు. ఇప్పుడు ఆ బాధ్యత మనందరం తీస్కునే సమయం ఆసననిమైంది. అందరం కల్సికట్టగా పార్్టన్ ముందుకు తీస్కెళ్దుం.
* ఏ కార్యక్రమమైనా ప్రజల కోసమ చేపట్్టరు
2019 స్రవాత్రిక ఎన్నికలో్ల ఓటమి తరువ్త భీమవరం వస్్నని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి కారును భవన న్రామెణ కారిమెకులు ఆపి తమ కష్ట్టలను చెపాపురు. ఇస్క కొరత వల్ల రోజుల తరబడి 
తమ కుటంబాలు పస్్లు ఉంటనానియన్ కనీనిరు పెట్టకునానిరు. భవన న్రామెణ కారిమెకుల కష్ట్టలు తెలుస్కొన్ చల్ంచిపోయిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు... వెంటనే విశాఖపటనింలో 
భవన న్రామెణ కారిమెకుల కోసం ల్ంగ్ మార్్చ చేపట్్టరు. ఏ కారిమెకుడూ పస్్లు ఉండకూడదన్ డొకాకు సీతమమె గారి సూఫూరి్తో ఆహార శ్బ్రాలు ఏరాపుట చేసి కారిమెకుల కుటంబాల 
కడుప్లు న్ంపారు. ఆ తరువ్త ప్రకృతి విపతు్ల వల్ల నష్టపోయిన రైతులను పరామరి్శంచడాన్కి కృష్ట్ణ, గుంటూరు, నెలూ్లరు జిల్్లలో్ల పర్యటించారు. ఆతమెహత్యలు చేస్కునని కౌలు 
రైతు కుటంబాలకు ఆరిథాకంగా అండగా న్లబడాడురు. జనవ్ణ కార్యక్రమం చేపటి్ట ప్రజల కష్ట్టలను దగ్రుండి తెలుస్కునానిరు. ఇల్ ఏ కార్యక్రమం చేపటి్టన ప్రజల కోసమ చేశారు. 
75 ఏళ్ల సవాతంత్ర భారతంలో ఏ పార్్ట చేపట్టన్ విధంగా కార్యకర్ల కోసం క్రియాశీలక సభ్యతవా నమోదు కార్యక్రమం తీస్కొచా్చరు. జన సైన్కుడి కుటంబం ఆపదలో ఉంటే ఆదుకునే 
విధంగా పార్్ట నుంచి రూ.5 లక్షలు అందిస్్నానిరు. ఈ రోజు ఇన్ని లక్షల మంది పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యతవాం తీస్కునానిరు అంటే దాన్ కారణం బీమా వస్్ందన్ కాదు... శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు, పార్్టపై ఉనని నమమెకంతో సభ్యతవాం తీస్కునానిరు.
* ముఖ్యమంత్రిన్ సైకో అన్ ఎందుకు పిలుస్్రో ఇప్పుడు అర్మైంది
విశాఖలో ఇనెవాస్టర్ల సమిమెట్ జరుగుతోంది. దేశ, విదేశాల నుంచి పెట్టబడిదారులు తరల్వస్్రు. పెట్టబడులు వసే్ మన పిల్లలకు ఉదో్యగ అవకాశాలు మెరుగవుతాయన్ సదుదేదుశంతో 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రెండు రోజులు ప్రభుతవాంపై విమర్శలు చేయం అన్ చెబ్తే... జనసేన సభకు సథాలం ఇచి్చన రైతుల ఇళ్లను కూల్్చసి ఈ ముఖ్యమంత్రి పైశాచిక ఆనందం 
పందుతునానిరు. ప్రభుతవా అరాచకాన్ని అడుడుకోవడాన్కి వెళ్నని జనసేన నాయకులను పోలీస్ వ్యవసథాను ఉపయోగంచి అడుడుకుంటనానిరు. ఇపపుటం గ్రామస్థాలపై జరుగుతునని దాడిన్ 
జనసేన పార్్టపై జరుగుతునని దాడిగా పరిగణస్్ం. ముఖ్యమంత్రి ఇంత దురామెర్ంగా వ్యవహరిస్్రు కాబటే్ట ఆయన్ని అందరూ సైకో ... సైకో అన్ పిలుస్్రు.
* కుళ్యి కనెక్షన్ కు ఎమెమెల్్య పరిమెషన్ కావ్ల్?
భీమవరం ప్రాంతాన్కి న్జంగా నా్యయం చేయాల్ అనుకుంటే 108 ఎకరాల సమమెర్ స్టరేజ్ ట్్యంకు సథాల్న్ని జగననని కాలనీల కోసం ఎందుకు కేట్యించారు? ఇంటికి మంచినీటి 
కుళ్యి కనెక్షన్ కోసం ఎమెమెల్్య పరిమెషన్ ఉండాల్? ఇదేం పాలనా? వైసీపీ అరాచకపాలన తరిమికొట్టడాన్కి అందరం కల్సి కట్టగా పోరాడుదాం. సషల్ మీడియాలో పోస్్ట పెటి్టనంత 
మాత్రనా అది ఓటగా మారదు. ప్రతి ఒకకు జనసైన్కుడు, వీరమహళ ఇంటింటికి వెళ్్ల పార్్ట సిదా్ంతాలు, విధానాలు వివరించి వ్రిన్ ఆకరి్షంచగల్గతే అవి ఓట్లగా మారుతాయి. శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుప్ మరకు స్థాన్క ఎన్నికలో్ల ఎంతో మంది జనసైన్కులు, వీరమహళలు పోటీ చేశారు. ఎన్ని ఒతి్ళ్ల ఉనాని నామినేషను్ల వెనకికు తీస్కోల్దు. అల్ంటి సూఫూరి్తోనే 
కొత్ తరాన్కి ఉపయోగపడే విధంగా పార్్టన్ బలోపతం చేదాదుం” అన్ అనానిరు.
* ఓటకు నోట ఇవవాకుండా పోటీ చేసే దముమెందా?: శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు
ఉమమెడి పశ్్చమగోదావరి జిల్్ల అధ్యక్షుడు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు మాట్్లడుతూ “వైసీపీ ప్రభుతవాం జేబులు న్ంప్కోవడాన్కి పన్ చేస్్ంటే... జనసేన పార్్ట మాత్రం ప్రజల కష్ట్టలను 
తీర్చడాన్కి పన్చేస్ంది. జనసేన నాయకులకు దముమె, ధైర్యం ఉంది కాబటే్ట ఎన్ని అక్రమ కేస్లు పెటి్టనా ప్రజల తరఫున పోరాటం చేస్్నానిం. వైసీపీకి ఓటకు నోట ఇవవాకుండా 
పోటీ చేసే దముమెందా? రోడు్ల వేయమంటే డబు్లు ల్వంట్రు, జీతాలు ఇవవామంటే డబు్లు ల్వంట్రు. దోచ్కోవడం, దాచ్కోవడం తపపు ఈ ప్రభుతావాన్కి ఇంకేం తెల్యదు. వచే్చ 
స్రవాత్రిక ఎన్నికలో్ల వైసీపీ ప్రభుతావాన్కి ప్రజలు కచి్చతంగా బుది్ చెబుతారు”అనానిరు.
* జనసేన క్రియాశీలక సభు్యల కుటంబాలకు రూ. 5 లక్షల చొప్పున ఆరిథాక స్యం
ఇటీవల భీమవరం న్యోజకవర్ంలో ప్రమాదవశాతు్ మరణంచిన జనసేన క్రియాశీలక సభు్యలు శ్రీ కటిక స్రేష్, ఉంగుటూరు న్యోజక వరా్న్కి చెందిన శ్రీ గొట్టప్ వ్స్దేవరావు 
కుటంబాలను శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు పరామరి్శంచారు. వ్రికి పార్్ట తరఫున రూ.5 లక్షల బీమా చెక్ లను అందించారు. కుటంబ సభు్యల యోగక్షేమాలు అడిగ తెలుస్కొన్, పార్్ట 
తరఫున అండగా ఉంట్మన్ ధైర్యం చెపాపురు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్్ట ఉమమెడి పశ్్చమ గోదావరి జిల్్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ చేగొండి సూర్యప్రకాష్, 
శ్రీ కనకరాజు సూరి, మతసి్యకార వికాస విభాగం ఛైరమెన్ శ్రీ బొమిమెడి నాయకర్, పార్్ట నాయకులు శ్రీ బొల్శెటి్ట శ్రీన్వ్స్, శ్రీ విడివ్డ రామచంద్రరావు, శ్రీ రెడిడు అపపులనాయుడు, శ్రీ 
పతసిమట్ల ధరమెరాజు, శ్రీమతి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, శ్రీమతి కాటనిం విశాల్, శ్రీమతి మధులత, శ్రీ గుండా జయప్రకాష్, శ్రీ చెననిమల్ల చంద్ర శేఖర్, శ్రీ చాగంటి మురళీకృష్ణ, శ్రీ జుతు్గ 
నాగరాజు, పార్్ట ఎంపీటీసీ సభు్యలు, సరపుంచ్ లు, జన సైన్కులు, వీర మహళలు పెదదు సంఖ్యలో పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మునిసిపాలీటీలో అవినీతిపై ఆరాతీసిన మాకీనీడి..!!
శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ జిల్్ల పిఠాప్రం, కళ్లముందే ఆవినీతి లక్షలు రూపాయలు ప్రజాధనం దురివాన్యోగం న్త్యం పత్రికలో 
న్లుస్్నాని పిఠాప్రం మున్సిపాలీటీ కి ఏమైంది?. తరుచ్ న్్యస్ లో న్్యసెన్సి కింద వ్ర్లు వస్్నాని ప్రభుతవాం ఎందుకు 
సంబందిత అధకారులపై చర్యలు చేబట్టడంల్దు అంటే ప్రభుతవామ అధకారుల అవినీతిన్ ప్రొతహస్్ందా..?. దొరికినంత 
దోచ్కోవడమనా..? అంటూ ఇటీవల మున్సిపల్ కౌసిసిల్ సమావేశంలో అవినీతి ఆరోపణలపై జనసేన పార్్ట పిఠాప్రం ఇంచారి్జ 
మాకినీడి శేషకుమారి గళంవిపాపురు. గౌర కౌసిసిల్ సమావేశంలో వచి్చన లక్ష ల్దిపాత ఇనుపస్మానం అమమెకం వివ్దం మీద 
డి.ఈ చెపిపున సమాదానంపై ఆమె మండిపడాడురు. మున్సిపాల్టీలో స్మారుగా పదిహేనేళ్ల గామూలన పడిఉనాని పాత ఇనుప 
స్మానం స్రకుబ్ ఇటీవల విధులో్ల ఉనని డి.ఈ వేలం పాట బహరంగంగా వేయకుండా సిక్రెట్ గా అముమెకున్ వ్టి వివరాలు 
ఎన్ని టనునిలు అమామెరు..? ఎంత డబు్ వచి్చంది అనే వివరణ సభలో తడబాట సమాదానం రావడంపై ఆమె మీడియాలో 

మాట్్లడుతూ, పాత ఇనుప స్మానండబు్లు వివరణ కోరితే కౌససిలర్సి లంచం ఇచే్చనడం భయం బాద్యతల్న్ అధకారులపై చర్యలు ఎందుకు చేబట్టడం ల్దన్, ఎందుకు లంచం 
ఇచా్చరు? ఇల్ మున్సిపాల్టీలో్ల ఎంత సొముమె దురవాన్యోగం అవుతుందో మాకు సమాదానం చెపాపులన్, ఇల్ంటి వివరాలు జరనిల్జం అడిగతే వేళపాల ల్కుండావచే్చడమనా..? మాకు 
వీలైనప్పుడు పిలస్్ం అప్పుడు రండి అన్ జరనిల్జం మీద అవహేళనగా మాట్్లడం ఎంటన్ అంటే విల్కరు్ల అడిగన పశనిలకు సమాదానంల్క దాటవేసె చర్యకాకపోతే మరేమికాదన్ 
మీడియా అంటే అరదుం తెలుకోవ్లన్ మీరు చేసిన మరా్యదకు మొట్టమొదటి స్రిగా సమావేశంనుండి బయటికి వచే్చసి బాయ్ కట్ చేస్రంటే ఎంత సిగు్ చేటో అధకారులు ఆలోచన 
చేయలనానిరు. సమాజంలో జరిగే అనా్యయాన్ని బట్టబయలు చేసేదే జరనిల్జం అననిసంగతి మరి్చపోకూడదనానిరు గతంలో అంబెడకుర్ సెంటర్ లో డ్రైన్ మా్యను్యవ్ల్ కు అయినఖరు్ఖ 
లక్ష యాబై వేలు బ్లు్ల అయిందన్ కాకి లెకకులు చూపితే ప్రముఖ నా్యయవ్ది ఆరా తీయగా 60వేలు ఖరు్చ చూపించారు మిగల్ సొముమె ఎవరు మింగారో ఏమైందో తెల్యల్దనానిరు 
అగ్రహారంలో ప్రభుతవాం భూములు ఖబ్జదారు కాసేసిన ఘటనలు ఎనోని వెలుగులోకి వచి్చనవ్రిపై చర్యలు ఎందుకు తీస్కోల్దు మున్సిపల్ కమీషనర్ ఏం చేస్్నానిరు అసలు పిఠాప్రం 
లో కమీషనర్ ఉనానిడా ల్రా..?. ఉంటే ఎందుకు సపుందించడంల్దు..?. మున్సిపల్ చైరమెన్ పరసిన్ నోరు విపపుడంల్దు గౌరవ ప్రథమైన పదవిలో ఉండి మహళ్ చైరమెన్ మాట్లడన్వవాకుండా 
కో ఆపసిన్ సభు్యలు గండేపల్్ల రామారావు(బాబ్) చైరమెన్ శ్రీ గండేపల్్ల సూర్యవతిగారిన్ పకకున పటి్ట కో ఆపసిన్ సభు్యలు మాట్లడేయడం అనేది మహళ్ చైరమెన్ పరసిన్ న్ అవమాన్ంచినట్ల 
కాదా?. మున్సిపాల్టీలోను పట్టణం అధకారనాయకుల చేసే అవినీతిపై స్థాన్క శాసనసభు్యలు పెండం దొరబాబుగారు ఎందుకు మాట్్లడంల్దు? మీరు మాట్్లడంల్దంటే మీరు 
అవినీతిన్ ప్రోతాసిహస్్నానిరా?. అవినీతిలో మీ వ్ట్ ఎంత అన్ జనసేన పార్్ట తరప్న అడుగుతునాని?. సమాదానం చెపపుండి అన్ సవ్ల్ విసిరారు. ఈ అవినీతి వ్యవహారం పైజిల్్ల 
కలెక్టర్ గారు ఉననిత అధకారులు దృష్్ట పెటి్ట చర్యలు చేబట్్టలన్ ఆమె మీడియాలో అనానిరు.

శ్రీ శ్రీ శ్రీ నేరేడలుమ్మ ఆలయ నిరా్మణానికి విరాళం ప్రకటించిన మాకినీడి
శతఘ్ని న్్యస్: పిఠాప్రం న్యోజకవర్ం, యు కొత్పల్్ల మండలం కొత్ పట్టణం గ్రామంలో జనసేన పార్్ట ఇంచారి్జ శ్రీమతి 
మాకినీడి శేషు కుమారి శ్రీ శ్రీ శ్రీ నేరేడ్లమమె తల్్ల ఆలయం న్తన న్రామెణం కొరకు 50 వేల రూపాయలు ప్రకటించి శన్వ్రం 
ఆలయం కమిటీ పెదదులకు 20వేల రూపాయలు అందజేశారు. ఈ నెల 17,18,19, జాతర మహోతసివం సమయంలో 30 
వేల రూపాయలు అందజేయడం జరుగుతుందన్ తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ప్రెసిడంట్ పట్్ట శ్వ, దొడిడు 
దురా్ప్రస్ద్, పంతాడ దురా్ప్రస్ద్, సూరడా శ్రీను, పంతాడ అపపులరాజు, పట్్ట అపపునని, వనమాడి ఎల్్లరావు, సూరి మల్ల 
ప్రస్ద్, పాత్రి గంగాధర్, పంతాడి ముళ్ళస్వామి, ఆలయ కమిటీ సభు్యలు జనసైన్కులు నాయకులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

నవ వధువుకు డాక్టర్ కందుల బంగార్ తాళిబొట్్ట, పట్్టచీర అందజేత
శతఘ్ని న్్యస్: వైజాగ్ సౌత్: సేవే 
దైవంగా భావిసూ్ న్ర్వారామంగా పలు 
కార్యక్రమాలను చేపడుతునని దక్ణ 
న్యోజకవర్ం జనసేన నాయకులు, 
32వ వ్రుడు కార్పురేటర్ డాక్టర్ కందుల 
నాగరాజు శన్వ్రం ఉదయం 35వ 
వ్రుడులో సపు్రంగ్ రోడ్ ప్రాంతంలో 
నవ వధువు విజయకు బంగారు 
తాళ్బొట్ట, పట్ట చీరను అందజేశారు. 
ఈ సందర్ంగా అయన మాట్్లడుతూ 
దక్ణ న్యోజకవర్ంలో న్ర్వారామంగా 
తాను పలు సేవ్ కార్యక్రమాలను 

చేపడుతుననిట్ల చెపాపురు. తాను చేస్్నని కార్యక్రమాలకు ప్రజల నుంచి విశేష సపుందన వస్్ందనానిరు. రాజకీయాలకు అతీతంగా 
ఈ కార్యక్రమాలు న్రవాహస్్ననిట్ల పర్కునానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో పెళ్్ల కూతురు విజయ, తల్్ల లక్ష్మి, తండ్రి దురా్రావు, 35వ 
వ్రుడు జనసేన నాయకులు రఘు, మోహన్, రాజు, సత్యనారాయణ, కోటి, ఎర్ర కనకరాజు, అరుణ, కోమల్, స్యి, జానకి, 
రాజేశవారి, దుర్, కుమారి, కందుల కేదారానిథ్, కందుల బద్రీనాథ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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నాదండలును కల్సిన మేడ గుర్దత్
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం న్యోజవర్ జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ & 
ఐక్యరాజ్యసమితి అవ్రుడు గ్రహీత మడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆధవార్యంలో జనసేన పార్్ట 
రాష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీమతి గంట్ సవారూప దేవి అధ్యక్షతన ఉమమెడి తూరుపుగోదావరి 
జిల్్ల పరిధలో క్రియాశీలక సభు్యలకు బీమా చెకుకులు అందజేయడాన్కి వచి్చన 
జనసేన పార్్ట పిఏసి చైరమెన్ నాదండ్ల మనోహర్ న్ రాజమహేంద్రవరం షెల్టన్ 
హోటల్ దగ్ర మరా్యదపూరవాకంగా కల్సి న్యోజకవర్ం రాజకీయ సమీకరణాల 
గురించి చరి్చంచడం జరిగంది. ఈ సమావేశంలో ఉమమెడి తూరుపుగోదావరి 
జిల్్ల ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ మెంబర్ జమాల్ సను, రాజానగరం న్యోజకవర్ం 
జనసేన పార్్ట ఐటి కో-ఆరిడునేటర్ వెంటపాటి రామకృష్ణ, రాజానగరం మండలం 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు బతి్న వెంకననిదొర, కోరుకొండ మండలం జనసేన పార్్ట 

అధ్యక్షులు మండపాక శ్రీను, సీతానగరం మండలం జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు కారిచర్ల విజయ్ శంకర్, దళ్త నాయకులు బొబ్రాడ వ్స్, ఫరిజల్్లపట జనసేన పార్్ట ఎంపిటిసి పల్్ల 
నాగు,కోరుకొండ మండలం జనసేన పార్్ట కో-కనీవానర్ ముకకు రాంబాబు, సీతానగరం మండలం జనసేన పార్్ట కో-కనీవానర్ కాత సత్యనారాయణ, కోరుకొండ మండలం జనసేన 
పార్్ట సీన్యర్ నాయకుడు చదువు ముకే్శవారరావు, రాజానగరం న్యోజకవర్ం జనసేన పార్్ట వీర మహళ కందికట్ల అరుణ కుమారి, కోరుకొండ మండల సషల్ మీడియా కనీవానర్ 
రచపోతుల స్రేష్.

ఇప్పటం ప్రజలపై వైసిపి అరాచకాని్న ఖండించిన 
గంధంశెటి్ట

శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు 
జిల్్ల, ఇపపుటం గ్రామ ప్రజలపై 
వైసిపి ప్రభుతవాం చేస్్నని 
అరాచకాన్ని రైల్వా కోడూరు 
జనసేన పార్్ట నాయకులు 

గంధంశెటి్ట దినకర్ బాబు తీవ్ంగా ఖండించారు.. ఈ సందరభాంగా దినకర్ బాబు 
మాట్్లడుతూ 2022 మారి్చ 14వ తేదీన ఇపపుటం గ్రామ ప్రజలు జనసేన పార్్ట ఆవిరాభావ 
దినోతసివ సమావేశాన్కి తమ భూములు ఇచా్చరన్ కక్షపూరిత కారణంతో, ఆ కారణంగా 
మచిలీపటనిం రైతులను కూడా భయబ్ంతులకు గురి చేయాలనే దురుదేదుశంతో అకకుడి 
వైసిపి నాయకులు వైసిపి ప్రభుతవాం ఇల్ంటి దమనకాండ చేపడుతునానియన్ తెల్పారు. 
ప్రస్్తం విశాఖపటనింలో జరుగుతునని గో్లబల్ సమిమెట్ కార్యక్రమాన్కి రాజకీయ 
విమర్శలను చేయబోమన్ సదుదేదుశంతో జనసేన పార్్ట తీరామెన్ంచిందన్, ఆ మాత్రం 
ఇంగత జాఞానం కూడా వైసిపి ప్రభుతావాన్కి ల్కుండా పోయిందన్ ఆక్షేపించారు. రాబోయే 
2024 ఎన్నికలలో ఇల్ంటి దుష్ట నీతికి, రాక్షస ప్రవృతి్కి తగన సమాధానం జనసేన 
పార్్ట తెల్యజేస్్ందన్ ఈ సందరభాంగా తెల్పారు. ఇపపుటికైనా ప్రభుతవాం తప్పులు 
తెలుస్కొన్ రోడుడు విస్రణ, అభివృది్ అనే దొంగ పదాలను వ్డకుండా ఇపటం గ్రామ 
ప్రజలకు ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం వదిల్యాలన్ ఈ సందరభాంగా పర్కునానిరు.

జనసేన ఎమ్్మలీసి అభయార్థి విజయానికి కృషి చేయండి
శతఘ్ని న్్యస్: రాజంపట: 
పశ్్చమ రాయలసీమ పట్టభద్రుల 
ఎమెమెలీసి ఎన్నికలో్ల జనసేన పార్్ట 
మదదుతుతో బరిలోకి దిగన కోనేటి 
హరి వెంకటరమణ విజయాన్కి 
జనసేన పార్్ట నాయకులు, 
కార్యకర్లుఅందరూ కల్సి 
కృష్చేయాలన్ రాజంపట 
జనసేన నేత తాళ్లపాక 

శంకరయ్య పర్కునానిరు. శన్వ్రం రాజంపట మండల పరిధలోన్ హత్యరాల గ్రామంలో 
సమావేశం న్రవాహంచారు. ఈ సందరభాంగా తాళ్లపాక శంకరయ్య మాట్్లడుతూ.. 
జనసేన మదదుతుతో హరి వెంకటరమణ ఎమెమెలీసిగా గెల్సే్ పట్టభద్రుల సమస్యలను 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ దృష్్టకి తీస్కెళ్్ల ఆయన తపపుకుండా పరిషకురిస్్రన్ 
తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైన్కులు తాళ్ల పెదదు పెంచలయ్య, చినని పెంచలయ్య, 
జనసేన వీరమహళల రేవతి లక్ష్మీదేవి తదితరులు పాల్్నానిరు.
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జనసేనత నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో 
క్లంగా శ్రమిసు్తనని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెకినికల్ 
టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో 
అనుబంధం, సమాజం పటలో వారి ఆల్చనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు 
వారి కతృషి, జనసేనకి వారి తోడాపుటు వారి మాటల్లో వివరించే చకకోని 
వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు మరియు జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలు 
నచ్చి జనసేనతో ప్రయాణం ప్రారంభించ్, అనునితయూం జనసేన అధినేత 
ఆశయాలను మరియు జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలను ప్రజలల్కి తీసుకెళ్్త పార్టీ 
అభివతృది్ధక్సం అహరినిశలు కతృషి చేస్్త... జనసైనికులకు ఎలాంటి ఇబ్ందులు 
వచ్చినా వారికి అండగా నిలబడుతూ... జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 

ముఖయూమంత్రిని చేయాలనే ధ్యూయంతో ముందుకు సాగుతనని “జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత విక్స విభాగం చైర్మన్” మరియు “మంగళగిరి 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజి” “శ్రీ చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు” గారితో ఈ నాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం 

అనే శీరిషిక ద్రా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎప్పుడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందం..

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కురం శ్రీన్వ్సరావు గారు..! పాఠకులకు మీ గురించి, మీ కుటంబ నేపద్యం గురించి చెపపుండి?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: నా పరు చిల్లపల్్ల శ్రీన్వ్సరావు, నేను మంగళగరిలో న్వసిస్్నానిను, చేనేత కుటంబం 
నుంచి వచా్చను. భారతదేశంలో నలుమూలల నుంచి చేనేత వస్్రాలు తీస్కువచి్చ వ్్యపారం చేస్్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడాన్కి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు సూపురి్ 
ఎవరు?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: నాకు రాజకీయాలో్ల సూఫూరి్ జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గారే, జనసేనపార్్ట 
విలువలతో కూడినది, పవన్ కళ్్యణ్ గారు న్త్యం ప్రజల కోసం పరితపించే వ్యకి్. ఇవి కాకుండా సిన్మా 
ఇండసీ్రాలో అతు్యననిత స్థాయిలో ఉండి కూడా రాజకీయాల వైప్ వచా్చరంటే ఆయనకు ఉనని న్బదదుత, అల్గే 
న్జాయితీకి న్లువెల్్ల న్దర్శనం. ఇవి అన్ని చూసి జనసేనపార్్టతో ప్రయాణం చేస్్నానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయి్యంది?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: 2016 పవన్ కళ్్యణ్ గారితో చేనేత సతా్యగ్రహం అనే కార్యక్రమం పెటి్ట రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉనని 
చేనేత కళ్కారులు, వ్రి సమస్యలు గురించి వివరించడం జరిగంది. అపపుటి నుంచి పవన్ కళ్్యణ్ గారితో ప్రయాణం మొదలైంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మంగళగరి న్యోజకవర్ంలో జనసేనకు ప్రజలలో సపుందన 
ఎల్ ఉంది?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: మంగళగరి న్యోజకవర్ంలో జనసేనకు  ప్రజలలో 
అన్హ్యమైన సపుందన ఉంది. జనసేన పార్్ట తలపెటి్టన అనేక కార్యక్రమాలు, 
అల్గే ప్రభుతవా వైఫల్్యలను ప్రజలకు చూపందుకు న్రసనగా తమంతట 
తాము ముందుకొచి్చ జనసేనపార్్ట చేసే కార్యక్రమాలను ఆదరించి జనసేనతో 
అడుగులు వేస్్నానిరు.  రాజకీయం ఒకరి కుటంబ హస్్లో్ల ఉండి 
ఉనాని కూడా ఎవరూ ముందుకు వచి్చ అవినీతిన్ ప్రశ్నించన్ సమయంలో 
జనసేనపార్్ట నుంచి జనసైన్కులు, వీరమహళలను చూసి ప్రజలు కూడా 
బయటికి వచి్చ ప్రభుతవాం చేసే తప్పుల్ని ప్రశ్నిస్్నానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్్టన్ ప్రజలలోకి బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు జనసేన తరప్న మీరు చేస్్నని సేవ్కార్యక్రమాలను తెల్యచేయగలరు?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: కష్ట్టలలో ఉనని ప్రజలకి కనీనిళ్ల తుడిచే పార్్ట జనసేనపార్్ట. అల్గే మంగళగరి న్యోజకవర్ంలో అనేక సేవ్ కార్యక్రమలు చేస్్నానిను, న్త్యం 
కార్యకర్లకి, ప్రజలకి అందుబాటలో ఉంటనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మంగళగరి న్యోజకవర్ంలో జనసేనను బలోపతం చేయడన్కి ఏ విధంగా ప్రయతినిస్్నానిరు? జనసేనలోకి ఇతర నాయకులను ఆహావాన్ంచే ప్రయతానిలు 
ఏమైనా చేస్్నానిరా? 
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: మంగళగరి న్యోజకవర్ంలో ప్రతి మండలం, గ్రామ కమిటీలు ఏరాపుట చేశాము, అల్గే సషల్ మీడియా కమిటీలు, చేనేత కమిటీలు మరియు 
ఇతర కమిటీలు కూడా ఏరాపుట చేశాం. తవారలో బూత్ కమిటీలు కూడా ఏరాపుట చేయడాన్కి సిద్ంగా ఉనానిం. దాదాప్గా 200 మందికి పైగా కమిటీలో్ల తీస్కోవడం 
జరిగంది. 2000 మంది క్రియాశీలక సభు్యలు ఉనానిరు. 

కొనసాగింప్ తదుపరి పేజీల్...
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అల్గే మంగళగరి న్యోజకవర్ం నుంచి చాల్మందిన్ జనసేన పార్్టలోకి ఆహావాన్స్్నానిం తవారలో జనసేనాన్ 
సమక్షంలో పార్్టలో చేరతారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాన్ తలపెటి్టనటవంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురించి మీ అభిప్రాయం చెపపుండి?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: ఇతర పార్్టలు ఏవైనా సరే రాజకీయ లబ్దు కోసం కార్యక్రమాలు చేస్్రు. అధకారంలో 
ఉనాని ల్కునాని, ప్రజల కోసం న్లబడే వ్యకి్ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర, ఆ యాత్ర గురించి 
చెపాపులంటే ఒక మహోననితమైనటవంటి కార్యక్రమం. ప్రకృతి వైపర్తా్యలకు, అల్గే పంట నష్టం కారణాలకు 
తలవంచి ఆతమెహత్యలు చేస్కునని రైతుల కుటంబాలను ఆదుకునే ఒక మంచి కార్యక్రమం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
రాజకీయాలో్ల ఎవవారి ఊహకందన్ కార్యక్రమం. అంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతట్ ఆతమెహత్య చేస్కునని 3000 మంది 
కౌలు రైతు కుటంబాలకు, ప్రతి కుటంబాన్కి లక్ష రూపాయల చొప్పున 30 కోట్లతో  తాను సంపాదించిన 
కష్ట్టరి్జతాన్ని ఇస్్నానిడు. అల్ంటి పవన్ కళ్్యణ్ గారి వెంట నేను ఉండటం నాకు ఎంతో గరవాకారణం ఈ రాష్ట్రాన్కి  
ముఖ్యమంత్రి అయితే రైతుల మరణాలు జరగకుండా న్టికి 99శాతం న్రుమెల్స్్డు. ఈ కార్యక్రమాన్ని కులం,  
మతం, ప్రాంతం అనే  బేధం ల్కుండా ముందుకు తీస్కువెళ్నానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్్ట కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్యతవా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: ఏ రాజకీయ పార్్టలు అయినా తమ కార్యకర్లను జండాలు మోస్కోవడాన్కి 
వ్డుకుంది తపపు, తమ కార్యకర్ల బాధల్ంటి అన్ కానీ, కుటంబ పరిసిథాతులు ఏంటి అన్ ఏ నాయకులు 
పటి్టంచ్కోల్దు. జనసేనపార్్ట వెనకాల న్స్వార్ంగా తిరిగే కార్యకర్లు, పార్్ట నుంచి ఏమి ఆశ్ంచకుండా 
తమ స్మత డబు్లతో పార్్ట కార్యక్రమాలకు ఖరు్చ పెటి్ట, ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతూ ఉనని 
కార్యకర్లకు ఏమి చేయగలను అన్ ఆలోచించి ఒక గొపపు కార్యక్రమన్ని ముందుకు తీస్కొచా్చరు. అదే 
క్రియాశీల సభ్యతవా కార్యక్రమం కుటంబంలోన్ వ్యకి్న్ కోలోపుతే ఆ కుటంబం పరిసి్తి ఏంటి అన్ ఒకరు 
కూడా ఆలోచించరు. అల్ంటి సమయంలో ఆ కుటంబాన్కి ఆరిథాకంగా 5లక్షలు సహాయం చేసి ఆ 
ఇంటికి పెదదు కొడుకుల్ అండగా ఉంటనని వ్యకి్ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. అల్గే కార్యకర్లు ప్రమాదం 
వల్ల గాయాలపాలయితే 50,000 రూపాయల వరకు వ్రి వైద్య ఖరు్చలకు అందిస్్నానిరు. క్రియాశీల 
కార్యకర్ల కుటంబాలకు ఒక భరోస్ ఇవవాడం అనేది ఒకకు జనసేనపార్్టకే సొంతం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవ్ణ కార్యక్రమం దావారా ప్రజలకు ఎంతవరకు మలు జరుగుతుందన్ అభిప్రాయపడుతునానిరు?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు:ప్రజలకి ఏమికావ్ల్ అన్ తెలుస్కోవ్ల్ అంతే కాన్ వైస్సిర్సిపీ ఇచి్చనవే తీస్కోవ్ల్ అనే ఆలోచనలో ప్రభుతవాం 
ఉంది. అల్ంటి సమయంలో ఒక జనసేన పార్్ట జనవ్ణ కార్యక్రమాన్ని తీస్కువచి్చంది. సవాయంగా పవన్ కళ్్యణ్ గారే జనవ్ణ వేదిక మీద ఉండి బడుగు బలహీన 
వరా్లు, దివ్్యంగులు, దేశ సరిహదుదులో్ల పన్ చేసే సైన్కుల దగ్ర నుండి అనేక సమస్యలు  జనసేనపార్్ట దృష్్టకి తీస్కువస్్నానిరు. ఎంతసేప్ వైఎస్సిర్సిపి ప్రభుతవాంలో 
ప్రజలు స్భిక్షంగా ఉనానిరు. అందరికీ పధకాలు అందుతునానియి అన్ చెప్్నానిరు. అది అబదదుం అన్ తెల్యజేసే ప్రక్రియ జనవ్ణ కార్యక్రమం. అల్గే పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
దగ్రికి వచి్చ ప్రజలు సవాచ్ందంగా సమస్యలు చెప్పుకుంటూ, జనసేనపార్్ట, జనసైన్కులు ఏమైనా జరిగనా అండగా ఉంట్రు అన్ ప్రజలు నముమెతునానిరు. వ్టి పరిష్టకుర 
దిశగా ఆయా సంబంధంచిన శాఖలకు అర్్జలు పంపించి న్ద్రపోతునని వ్యవసథాలను తటి్ట ల్పి ఈ పన్ ఎందుకు చేయల్దు అన్ ప్రశ్నించేతతవాం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్యత్ కారా్యచరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: మంగళగరి న్యోజకవర్ంలో గత 8 సంవతసిరాల 
కాలం నుండి ప్రజల కోసం పన్చేస్్నానిను, జనసేనతో స్దీర్ఘకాలం 
ప్రయాణం చేస్్నన్ నమమెకం నాకుంది. మంగళగరి న్యోజకవర్ంలో 
జనసేన పార్్టన్ గెల్పించ్కునే దిశగా ముందుకు వెళ్నానిము.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారి వ్రాహ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది 
దాన్ ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందన్ మీ అభిప్రాయం?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: ప్రజలో్ల ధైరా్యన్ని న్ంపడాన్కి వస్్నానిడు, 
వ్రాహ వ్హనం బయటకు వచి్చన తరావాత అధకార పార్్టకి గుండలో్ల 
రైళ్ల పరిగెటి్టస్్నని పవన్ కళ్్యణ్ న్, వ్రాహన్ ఆపడం ఎవరి వల్ల కాదు. 
ప్రజలకోసం ప్రజల దగ్రికి వస్్నానిడు. ఖచి్చతంగా రానునని రోజులో్ల ఈ 

యాత్ర ప్రారంభించడాన్కి సిద్ంగా ఉనానిరు. అధకారమ లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్్ము.

శతఘ్నిన్యూస్:: జనసేనకు మీడియా సపోర్్ట ల్దు? మీడియా సపోర్్ట ల్కపోయినా మీరు గ్రామస్థాయి వరకు 
వెళ్ళగలుగుతునానిరా?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: ఇప్పుడునని ఎలకా్రాన్క్ మీడియా కానీ, ప్రింట్ మీడియా గాన్ వ్ఆళ్ళ ఉన్కిన్, అల్గే చేసే్ తప్పులన్ 
కపిపు ప్చ్్చకుంటనానిరు. జనసేనపార్్ట ప్రజలో్లకి వెళ్ళట్న్కి ఒకకు సషల్ మీడియాలో మాత్రమ బలంగా విన్పిస్్నానియి, 
అల్గే గ్ండ్ లెవెల్ లో వెళ్్ళల్, సషల్ మీడియాలో ప్రతి అంశాన్ని ప్రజల ముందుకు తీస్కువెళ్నానిము, ప్రతి 
కార్యక్రమన్ని గ్రామస్థాయిలో చేరువవడాన్కి సషల్ మీడియా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కొనసాగింప్ తదుపరి పేజీల్...
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శతఘ్నిన్యూస్: పార్్టన్ ఆరిథాకంగా బలోపతం చేసేందుకు అధనేత తలపెటి్టన “నా సేవ కోసం నా వంతు” ను కార్యక్రమన్ని ఏ 
విధంగా ముందుకు తీస్కువెళ్నానిరు?

చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: మంగళగరి న్యోజకవర్ంలో “నా సేన కోసం నా వంతు” మరియు “కౌలు రైతు 
భరోస్ యాత్ర” కార్యక్రమం కోసం 20 నుంచి 25 లక్షల దాకా ఇచా్చము. చాల్ మంది సవాచ్ందంగా 

ఫొన్ ప, గూగుల్ ప దావారా సహాయం చేస్రు. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్్ట తరుప్న చేనేతకారిమెకుల కోసం ఏమైనా కార్యక్రమలు చేస్్నానిరా ?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: చేనేత కారిమెకులన్ గురి్ంచింది పవన్ కళ్్యణ్ గారే మీరు కారిమెకులు కాదు, 
కళ్కారులు అన్ చెపాపురు. రాజకీయ పార్్టలు చేనేతకి ఎలక్షన్ అపపుడు అది చేస్్ం ఇది చేస్్ం 
అన్ చెపిపు ఓట్ల వేయించ్కొన్ వెళ్్ళపోతారు. అల్ంటి సమయంలో పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేనేత 
వికాస విభాగం అన్ జనసేన పార్్ట దావారా ముందుకు తీస్కువచా్చరు. చేనేత వికాస విభాగం 
చైరమెన్ గా ననుని ఉంచారు. చేనేత కళ్కారులు సమాజంలో గరవాముగా జీవించాల్ అనే స్థాయికి 

మనం తీస్కువెళ్్లల్. అల్గే జిల్్ల వ్ర్గా చేనేత కమిటీలు ఏరాపుట చేస్్నానిము.

శతఘ్నిన్యూస్: పలె్ల పలె్లకి 
చిల్లపల్్ల అనే కార్యక్రమం ఎల్ 

స్గుతుంది ?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: “పలె్ల పలె్లకి జనసేనతో చిల్లపల్్ల” అనే కార్యక్రమం పవన్ కళ్్యణ్ 
గారిన్ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిన్ చేస్కోవడం కోసం న్యోజకవర్ంలో పలె్ల పలె్ల కి వెళ్నానిము. 
ప్రజలనుంచి మంచి సపుందన లభిస్్ంది, యువత, మహళలు, అన్ని వరా్ల నుంచి కూడా 
ఈ కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్ంది. జనసేన పార్్ట చేసే ప్రతి కార్యక్రమం ప్రజలో్లకి బలంగా 
ముందుకు తీస్కువెళ్నానిము. భవిష్యత్ లో మరెనోని  ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమలు చేస్్ము.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో జనసేన మరియు టీడీపి పతు్లో ఉంటే మంగళగరి సీట మీకు 
వస్్ందా ?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: పతు్ అనేది పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్ర్ణయం, వ్రు ఏది చేసినా ప్రజల బాగు 
కోసం, వ్రి న్ర్ణయాన్ని మము గౌరవిస్్ము. వ్రు ముఖ్యమంత్రి అవడమ మాకు కావ్ల్, దాన్ 
కోసం నేను ఎల్ంటి తా్యగం చేయడాన్కైనా రెడీ.

శతఘ్నిన్యూస్:2024 లో ప్రజల తీరుపు ఎల్ ఉండబోతోంది?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: ఖచి్చతంగా ప్రజలు మారుపు కోరుకుంటనానిరు. 2024లో జనసేనపార్్ట గెలుప లక్ష్యంతో పన్ పన్చేస్్ంది. జనసేన నాయకులు, కార్యకర్లు, 
అందరు సమిష్్టగా పన్చేయాల్. ఆల్గే ప్రజలో్లకి బలంగా పార్్టన్ తీస్కువెళ్్లల్. కళ్్యణ్ గారు ఎంత కష్టపడుతునానిరో అంతకు మించి జనసైన్కులు, వీరమహళలు 
పన్చేయాల్. 2014, 2019 లలో ఇరుపార్్టలకు అవకాశం ఇచా్చరు, కానీ ఏ పార్్ట కూడా ప్రజల శ్రేయస్సి, వ్రి భవిష్యత్ కోసం పన్చేయల్దు. అన్ని వరా్లవ్రికి 
నా్యయం జరగాలంటే జనసేన పార్్టతోనే స్ధ్యం అన్ ప్రజలు నముమెతునానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్్యస్ గురించి మీ అభిప్రాయం చెపపుండి?       
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: ప్రింట్ మీడియా ఎలకా్రాన్క్ మీడియా ఏ సపోర్్ట ల్నటవంటి పార్్ట, కొంతమంది వ్రి భుజాన 
వేస్కొన్ మోస్్నని పపర్ శతఘ్ని న్్యస్ ఇప్పుడునని టెకానిలజీన్ ఉపయోగంచ్కొన్ ఈ-పపర్ న్ పట్టణాలలో, గ్రామాలో్ల 
ప్రతి యువతకి అందిస్్ంది అంటే గొపపు ధైర్యస్హసలు అనే చెపాపుల్. గ్ండ్ లెవెల్ లో జరుగుతునని ప్రతి అంశాన్ని 
రాష్ట్ర స్థాయిలో జనసేన శ్రేణులకి చూపిస్్ంది అంటే పార్్ట పట్ల, పవన్ కళ్్యణ్ గారి పట్ల ఎంత న్బద్త కల్గ ఉంది. ఖచి్చతంగా నా తరుప్న, జనసేనపార్్ట తరప్న శతఘ్ని 
న్్యస్ హృదయ పూరవాక కృతజఞాతలు తెల్యచేస్్నానిను.

                                                     
శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచే్చ సందేశం ?
చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు: 2024లో వైఎస్సిర్సిపి అధకారంలోకి రాదు. ఆంధ్రరాష్ట్ర పరిసిథాతులు దురభారమైన 
సిథాతికి తీస్కువచి్చంది ఈ ప్రభుతవాం. అల్గే ప్రతిఒకకురు కళ్్యణ్ గారి దగ్ర ఫోటోల కోసం, వీడియోల కోసం 
కాకుండా పార్్ట కోసం మరింత పన్ చేసి గ్ండ్ 
లెవెల్ లో వెళ్్లలన్ కోరుకుంటనానిను. ఖచి్చతంగా 
ప్రజలు జనసేన పార్్టకి ఒకకు అవకాశం ఇదాదుమన్ 
ప్రజలు ఎదురు చూస్్నానిరు. 
శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని 
మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగిన ప్రశనిలకు ఎంతో 

ఓపికగా సమాధానం చెపిపున మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరప్న ధనయూవాదములు చ్లలోపలిలో శ్రీనివాసరావు గారు. 
మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంల్ మళ్ళీ కలుద్దం.
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