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ప్రజాపోరాటమే జనసేన ప్రస్థానం
*ఇబ్బందులు ఎన్ని ఎదురైనా ప్రజలకు అబండగా న్లబడ్డబం
*నీతి, న్జాయితీలకు న్లువుటద్బం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
*ఓడిపోయినా... న్లబడ్డబం అబంటే అధినేత న్జాయితీయే కారణబం
*ముఖయామబంత్రి పబ్లిసిటీ పిచ్చితో ఇబంటబంటకీ సిటిక్కర్లి
*సీఎబంకు పాలన దక్షితలేకే ఏపీకి రాజధాన్ లేకుబండ పోయిబంది
*జనసేన అధికారబంలోకి వసేతే అన్ని వరాగాల అభ్యాననితికి కృషి
*మలిచీపటనిబంలో జరిగిన 10వ ఆవిరాభావ సభలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదబండలి మనోహర్
ముఖయామబంత్రికి ఓటమి భయబం పట్టికుబందన్, అబందుకే అభద్రతా భావబంతో గడప గడపకు 
కారయాక్రమబంలో సిటిక్కర్లి అబంటస్తేనానిరన్ జనసేన పార్టి రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదబండలి మనోహర్ గార్ పేర్్కనానిర్. డబ్్ సబంపాదనకే తప్ప... రాష్ట్ర ప్రజల 
భవిషయాత్తే గురిబంచ్ ఆలోచ్బంచే తీరిక వైసీపీ నాయకులకు లేదన్ అనానిర్. చెడ్డవాడి చేతిలో 
చటటిబం ఉబంటే... చటటిబం కూడ చెడిపోత్బందన్, అదే మబంచ్వాడి చేతిలో ఉబంటే ప్రజల 
జీవితాలోలి మార్్ప తథయామన్ అనానిర్. అధావాననిబంగా ఉనని రోడలిను మరమ్మత్లు చేయలేన్ 
ఈ ముఖయామబంత్రి... మూడు రాజధానులు గురిబంచ్ మాట్లిడటబం హాస్యాస్పబందగా ఉబందన్ 
అనానిర్. పాలన దక్షత లేన్ ముఖయామబంత్రి వలలి రాష్ట్రబం అప్్పల ఊబ్లో కూర్కుపోయి.. 
రాజధాన్ లేన్ రాష్ట్రబంగా మిగిలిపోయిబందన్ అనానిర్. మబంగళవారబం మచ్లీపటనిబంలో 
జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభ వేదిక నుబంచ్ ప్రసబంగిబంచార్. అబంతకుముబందు కృష్ణా 
జిల్లిలో ఆత్మహతయాలు చేస్కునని కౌలు రైత్ల కుట్బంబాలకు అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 

గారి చేత్ల మీదుగా రూ.లక్ష చొప్్పన ఆరిథిక స్యబం అబందిబంచార్. అనబంతరబం శ్రీ నాదబండలి మనోహర్ గార్ మాట్లిడుతూ... “ ఈ రోజు మనబందరికి ఎబంతో పవిత్రమైన రోజు. తొమి్మదేళలి 
స్దీర్ఘమైన ప్రస్థినబం. ఎనోని అవమానాలు, ఇబ్బందులకు ఎదుర్డి్డ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ పార్టిన్ 10వ ఆవిరాభావబం దినోత్సవబం వరకు తీస్కొచాచిర్. ఈ ప్రస్థినబంలో ఆయనుని 
వయాకితేగతబంగా ట్ర్గాట్ చేశార్. సబంస్థిగతబంగా పార్టి న్రా్మణబం చేపడుత్బంటే అడు్డకోవాలన్ చూశార్. ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా వెనుతిరగలేదు. 2014లో పార్టి స్థిపిబంచ్నప్్పడు వచేచి 
25 ఏళలి నా జీవితబం ప్రజలకు అబంకితమన్ చెపా్పర్. ఈ రోజుకూ అదే మాటమీద న్లబడి పోరాటబం చేస్తేనానిర్.
*ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెనుదిరగలేదు
గత స్రవాత్రిక ఎన్నికల ముబందు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ పోరాటయాత్ర శ్రీకాకుళబం జిల్లి ఇచాఛాప్రబం నుబంచ్ 
మొదలు పెట్టిర్. అప్్పడు ఆయన అకౌబంట్లి కేవలబం రూ. 7 లక్షలు మాత్రమే ఉనానియి. ఎలక్షనలిలో ఓడిపోయిన 
ఆర్ నెలలకే విశాఖలో భవన న్రా్మణ కారి్మకుల కోసబం ల్బంగ్ మార్చి చేపట్టిర్. డొకా్క సీతమ్మ గారి స్ఫూరితేతో 
భవన న్రా్మణ కారి్మకుల కుట్బంబాల ఆకలి తీరచిడన్కి ఐదు రోజుల పాట్ ఆహార శిబ్రాలు న్రవాహబంచార్. 
అర్స్టి చేస్తేమన్ బెదిరిబంచ్నా కబంచెలు తబంచుకుబంటూ అమరావతి రైత్లకు అబండగా న్లబడ్డర్. విశాఖ సీటిల్ 
పాలిబంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపడన్కి ఢిలీలి వెళ్లి బీజేపీ పెద్లతో మాట్లిడిన మొటటి మొదట నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గార్. సీటిల్ పాలిబంట్ కారి్మకుల పోరాట్లకు సబంఘీభావబంగా దీక్షకు కూర్చినానిర్. మానసికబంగా, శార్రకబంగా, 
ఆరిథికబంగా ఇబ్బందులకు గురవుత్నాని ఏనాడూ వెనుదిరిగి చూడలేదు.
*వబందల్ది కౌలు రైత్ల కుట్బంబాలకు అబండగా ఉనానిబం
భారతదేశబంలో ఏ రాజకీయ పార్టి చేయన్ విధబంగా ఆత్మహతయాలకు పాల్పడిన కౌలు రైత్ల కుట్బంబాలకు అబండగా 
ఉనని ఏకైక పార్టి జనసేన పార్టి. పార్టి తరఫున ఇప్పట వరకు ఏడు జిల్లిలోలి స్యబం అబందిబంచాబం. ఇప్్పడు ఎన్మిదో 
జిల్లిగా కృష్ణా జిల్లిలో స్యబం అబందిబంచాబం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఇచ్చిన రూ. 5 కోటలి విరాళబంతో ఇబంత మహోననిత కారయాక్రమాన్ని చేయగలుగుత్నానిబం. ప్రభ్తవాబం ఇస్తేనని రూ. 7 
లక్షల పరిహారబం సొము్మలో రూ. 2 లక్షల లబంచబం స్థిన్క నాయకులు తీస్కుబంట్నానిర్. సతతేనపలిలిలో లబంచబం ఇవవాలేదన్ సీఎబం రిలీఫ్ ఫబండ్ నుబంచ్ వచ్చిన రూ. 5 లక్షల చెక్ ను స్థిన్క 
నాయకుడు వెనకి్క పబంపిబంచేశాడు. ఆ కుట్బంబాన్కి జనసేన పార్టి రూ. 4 లక్షలు ఇచ్చి అబండగా న్లబడిబంది. అల్గే గత ఆవిరాభావ సభకు సథిల్లు ఇచాచిరనే కక్షతో ఇప్పటబం గ్రామబంలో 
46 ఇళలిను కూలేచియడన్కి ప్రభ్తవాబం ప్రయతానిలు చేసతేబంది. గ్రామస్థిలలో ధైరయాబం న్బంపడన్కి రూ. 50 లక్షలు విరాళబం ఇచాచిర్. ఈ రోజు సభ జర్ప్కోవడన్కి మచ్లీపటనిబంకు 
చెబందిన రైత్లు 34 ఎకరాలు ఇచాచిర్. సభను అడు్డకోవాలన్ చాల్ మబంది ఎన్ని ప్రయతానిలు చేసినా రైత్లు జనసేనకు అబండగా న్లబడ్డర్. వాళలికు ఈ సభా వేదిక నుబంచ్ పార్టి 
తరఫున కృతజ్ఞతలు తలుప్త్నానిబం.

*క్రియాశీలక సభ్యాలు ర్టటిబంప్ అయాయార్
జనసేన పార్టి క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమబం గ్రాబండ్ సక్్సస్ అయియాబంది. గత 
ఏడదితో పోలిసేతే దాదాప్ ర్టటిబంప్ సభయాతావాలు నమోదయాయాయి. గత ఏడది 3,19,576 
సభయాతావాలు నమోదైతే ఈ ఏడది 6,69,355 సభయాతావాలు నమోదయాయాయి. క్షేత్రస్థియిలో 
7,144 మబంది వాలబంటీర్లి కషటిపడ్డర్. వాళలిబందరిన్ మనస్ఫూరితేగా అభినబందిస్తేనానిబం. 19 
మబంది వెయియాకి పైగా నమోదు చేశార్. 60 మబందికిపైగా 500 సభయాతావాలు చేయిబంచార్. 
ఒక స్మానయా ట్యాకీ్స డ్రైవర్ 800 సభయాతావాలు చేశాడు. ఒక రైత్, కాలేజీ స్టిడబంట్, టైలర్ 
ఇల్ ప్రతి ఒక్కర్ పార్టి కోసబం అబంకితభావబంతో పన్ చేసి సభయాతావాలు ర్టటిబంప్ అయేయాల్ కృషి 
చేశార్.
*జగననని కాలనీలు భారతదేశబంలోనే అతి పెద్ కుబంభకోణబం
అధికారబంలోకి వసేతే ప్రతి పేదవాడి సొబంతిబంట కలను నెరవేర్స్తేమన్ చెపా్పర్. అధికారబంలోకి 
వచ్చిన తొలినాళలిలో 29 లక్షల మబందికి ఇళ్లి న్రి్మస్తేమనానిర్. అధికారబంలోకి వచ్చిన 
నాలుగేళలిలోలి న్రి్మబంచ్నవి కేవలబం 1.42 లక్షలు మాత్రమే. కేబంద్ర ప్రభ్తవాబం కేట్యిబంచ్న 
టడ్్క ఇళ్లి కూడ లబ్ధిదార్లకు ఇవవాకుబండ ప్రభ్తవాబం వేధిసతేబంది. దసరా, దీపావళ్, ఉగాది 

అబంటూ కాలబం గడుప్తోబంది తప్ప .. లబ్ధిదార్లకు మాత్రబం ఇళ్లి ఇవవాడబం లేదు. భారతదేశబంలోనే అతి పెద్ కుబంభకోణబం జగననని కాలనీలు. పేదలకు ఇళ్లి పేరిట భూముల కొనుగోళలిలో 
స్థిన్క నాయకులు కోట్లి నొకే్కశార్. ఎకరాకు రూ. 5 లక్షలు పెబంచ్ అము్మకునానిర్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ సషల్ అడిట్ కోసబం విజయనగరబం జిల్లి గుబంకలబం గ్రామబంలో ఇళలిను 
పరిశీలిబంచడన్కి వెళ్లినప్్పడు 10 శాతబం ఇళ్లి కూడ పూరితే కాలేదు. లబ్ధిదార్లకు ఇస్తేనని 1.80 లక్షలు సరిపోకపోవడబం, కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడబంతో చాల్ మబంది 
లబ్ధిదార్లు ఇళ్లి న్రి్మబంచుకోవడన్కి ఆసకితే చూపిబంచడబం లేదు.
*ముఖయామబంత్రిది పబ్లిసిటీ పిచ్చి
ముఖయామబంత్రికి పబ్లిసిట పిచ్చి పట్టికుబంది. మన పాస్ బ్క్ లపై ఆయన ఫోట్లు వేయిబంచుకుబంట్నానిడు. మన ఇబంట గోడలు, సెల్ ఫోనలిపై సిటిక్కర్లి వేయిస్తేనానిడు. వైసీపీ నాయకులకు 
పబ్లిసిట పిచ్చి ఉబంటే వాళలి ఒబంట మీద పచచిబొట్లి వేయిబంచుకోవాలి కానీ.. మన ఇళ్లి, సర్వా రాళలికు సిటిక్కర్లి వేయడబం ఏబంట? బీసీల సబంక్షేమబం కోసబం 56 కార్్పర్షనులి ఏరా్పట్ చేసి 
వాటన్ కారలి సిటిక్కరలికే పరిమితబం చేశార్. మదయాపాన న్షేధబం పేరిట లిక్కర్ పై వేల కోటలి ఆదాయబం సబంపాదిస్తేనానిర్. అది చాలదు అననిట్లి లిక్కర్ అమ్మకాలను గాయార్బంటీగా చూపిబంచ్ 
రూ. 11 వేల కోట్లి ర్ణాలు తీస్కొచాచిర్. రాష్ట్రబంలో ఏ మూలన చూసినా ఈ రోజు గబంజాయి గుప్్పమబంట్బంది. గబంజాయి మత్తేలో యువత చ్త్తే అవుతోబంది. న్వర్ త్పాన్ 
సమయబంలో రైత్లకు తక్షణ స్యబంగా రూ. 15 వేలు ఇవావాలన్ డిమాబండ్ చేసేతే దాన్న్ పటటిబంచుకోలేదు. రైత్ భరోస్ పేరిట రైత్ల మధయా కుల్ల చ్చుచి పెట్టిర్. మత్స్యకార భరోస్, 
చేనేత భరోస్ పథకాలోలి చాల్ మబంది అర్హులకు కోతలు పెట్టిర్. భవిషయాత్తేలో జనసేన పార్టి అధికారబంలోకి వస్తేబంది. అన్ని వరాగాల అభ్యాననితికి పాడుత్బంది” అన్ అనానిర్.

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...

రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో జనసేన బలమైన సంతకం చేస్తంది
* వైసీపీకి ఏది వద్నుకుబంట్బందో అదే జర్గుత్బంది
* ఇప్పటవరకు టీడీపీతో పొత్తేలు, సీటలి గురిబంచ్ చరిచిబంచలేదు
* బీజేపీ జాతీయ నాయకులతో మబంచ్ సబంబబంధాలు
* సీటిల్ పాలిబంట్ విషయబంలో రాజకీయ ప్రయోజనబం కోసమే వైసీపీ ప్రయతనిబం
* గబంజాయి రహత ఆబంధ్రప్రదేశ్ జనసేన లక్ష్యబం
* మదయాబం దుకాణబం వదు్ అబంటే రదు్ చేస్తేబం
* ముసిలిబంలకు ఏమాత్రబం ఇబ్బంది కలిగినా అబండగా ఉబంట్
* మదబం ఎకి్క వైసీపీ నాయకులు మాట్లిడుత్నానిర్
* కాప్లు పెద్నని పాత్ర పోషిబంచాలి
* యువతలో కులరహతబంగా అలోచ్బంచే పరివరతేన రావాలి
* అన్ని స్థినాలోలి బలబంగా ఉబంటే ఒబంటరిగానే పోటీ
* భవిషయాత్తే తరాల కోసబం జనసేనకు వచేచి ఎన్నికలోలి అబండగా న్లబడబండి
* జనసేన పార్టి పదో ఆవిరాభావ సభలో జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
రాష్ట్ర రాజకీయాలోలి వైసీపీ ఏది జరగకూడదన్ కోర్కుబంట్బందో వచేచి ఎన్నికలోలి కచ్చితబంగా అదే జర్గుత్బంది.. 
మనమబంతా ఏది జరిగితే బాగుబంట్బందన్ అనుకుబంట్నానిమో అదే అవుత్బంది. వచేచి ఎన్నికలోలి జనసేన 
పార్టి రాష్ట్ర రాజకీయ యవన్కపై బలమైన సబంతకబం కాబోతోబంది. వచేచి ఎన్నికలోలి మా ప్రణాళ్కలనీని 
అసెబంబీలిలో బలమైన పక్షబంగా అడుగు పెటేటిల్ ఉబంట్యి. నాతో పాట్ మా నేతలబంతా గెలిచేల్ ముబందుకు 
వెళ్తేబం తప్ప రాజకీయ ప్రయోగాల జోలికి వెళ్లిది లేదు. ఎటటి పరిసిథిత్లోలినూ రాజకీయపరబంగా ఈస్రి 
జనసేన బలి పశువు కాదు.. కాబోదు అన్ జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఉదా్ఘటబంచార్. 
జనసేన పార్టి పదో ఆవిరాభావ సభ నభూతో అనని ర్తిలో మచ్లీపటనిబం వేదికగా మబంగళవారబం స్గిబంది. 
లక్షల్దిమబంది జనసైన్కులు, వీర మహళల సమక్షబంలో జరిగిన ఈ ఆవిరాభావ సభ రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో 
ఒక మైలురాయిగా న్లిచ్పోయిబంది. సభలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మాట్లిడుతూ “ రాజకీయాలోలి ఓటమి 
చెబందినా ప్రజలకు అబండగా న్లబడ్డబం. మరి ఎన్నికలోలి గెలిసేతే ఇబంక్బంత చేయగలమో ప్రజలు ఆలోచ్బంచాలి. 
నేను ఏ న్రణాయబం తీస్కునాని రాష్ట్ర హతబం కోసమే ఉబంట్బందన్ నమ్మబండి. తలుగుదేశబం పార్టి అబంటే నాకేమీ 
కొతతేగా ప్రేమ లేదు. రాష్ట్ర మాజీ ముఖయామబంత్రివర్యాలుగా శ్రీ చబంద్రబాబ్ గార్ అబంటే గౌరవబం మాత్రబం 
ఉబంది. అదే గౌరవబం ఇప్పట ముఖయామబంత్రి మీదా ఉబంట్బంది. నేను ఇప్పట వరకు టీడీపీ అధినేతతో పొత్తేల 
గురిబంచ్, సీట్లి గురిబంచ్ చరిచిబంచ్బంది లేదు. ప్రతి వాట్్సప్ మెసేజ్ కు ననుని సమాధానబం చెప్పమబంటే ఎల్..? 
నేను ఏది చేసినా పారదర్శకబంగా, బహరబంగబంగా మాత్రమే ప్రజల మధయాలో చేస్తేను. రహసయా ఒప్పబందాలు 
చేస్కునే వాడిన్ కాదు. నాకు భారతీయ జనతా పార్టి జాతీయ నాయకులతో మబంచ్ సబంబబంధాలు ఉనానియి. 

2014లో జనసేన పార్టి పెటటినప్్పడు మోదీ గారి బలమైన నాయకతవాబం దేశాన్కి కావాలన్ కోర్కునని వాడిన్. అబందుకే ఆ సమయబంలో బీజేపీకి మద్త్గా న్లిచాను. 
తరావాత కూడ బీజేపీకి అనేక పరాయాయాలు మద్త్గా న్లబడ్డను. అయితే బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకతవాబం మాత్రబం ఉమ్మడి కారయాక్రమాలకు ముబందుకు రాకపోవడబం వలలి కొన్ని 
ఇబ్బందులు వచాచియి. అమరావతి రాజధాన్ విషయబంలోనూ బీజేపీ జాతీయ నాయకులు ఒక భార్ ల్బంగ్ మార్చి ను జనసేన పార్టి, బీజేపీ సబంయుకతేబంగా న్రవాహబంచేల్ 
పాలిన్ చేశార్. దీన్వలలి రాష్ట్రబంలో ఇర్ పార్టిల బలబం పెరగడబంతో పాట్ ప్రజల ఆకాబంక్షలు రాజధాన్ మీద నెరవేర్తాయన్ భావిబంచాబం. అయితే తరావాత దాన్న్ ముబందుకు 
తీస్కు వెళ్ళలేకపోయాబం. బీజేపీ జాతీయ నాయకులు మాతో చాల్ కిలియర్ గా ఉనానిర్. నాకు వారితో మబంచ్ సబంబబంధాలు ఉనానియి. అయితే స్థిన్క బీజేపీ నాయకులు 
మాత్రబం నేను తలబంగాణలో పోటీ చేస్తేను అబంటే ఆబంధ్ర వయాకితేవి అబంట్నానిర్. వారికి మద్త్ ఇవావాలి్సన సమయబంలో మాత్రబం ఆ మాట అనడబం లేదు. ముబందుగా నేను 
భారతీయుణ్ణా. ఏ సమసయాల గురిబంచ్ అయినా, ప్రజాస్వామయాయుతబంగా ఎక్కడి నుబంచ్ పోటీ చేయడన్కి అయినా నేను సబంసిదధిబంగా ఉబంట్ను. నేను భారతీయుడిన్ అనని 
భావన ఉబంది కాబటేటి బీఆర్ఎస్ పార్టి ఆబంధ్రప్రదేశ్ లోకి వసేతే మనస్ఫూరితేగా స్వాగతిబంచాను.
*సీటిల్ పాలిబంట్ మీద పోరాటబం విషయబంలో మా ప్రణాళ్క పన్ చేయలేదు
రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు ఎప్్పడు భబంగబం కలిగినా గటటిగా మాట్లిడే వయాకితేన్. దాన్కోసబం మిత్రపక్షబం బీజేపీ నాయకులతోనూ మాట్లిడబం. గతబంలో డ్రెడి్జబంగ్ కార్్పర్షన్ 
విషయబంలో సమసయా తలెతితేనప్్పడు మేబం బీజేపీ జాతీయ నాయకులతో మాట్లిడినప్్పడు దాన్కి ఒక పరిష్్కరబం లభిబంచ్బంది. విశాఖ సీటిల్ పాలిబంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయబంలో 
కేబంద్ర ప్రభ్తవాబం ముబందుకు వెళ్్ళనప్్పడు జనసేన పార్టి తరఫున ముబందుగా స్పబందిబంచ్బంది నేనే. దాన్కోసబం కేబంద్ర నాయకులతోనూ మాట్లిడను. విశాఖ సీటిల్ పాలిబంట్ 
అనేది రాష్ట్ర ప్రజల భావోదేవాగ సమసయాగా వారికి వివరిబంచాను. స్నుకూలమైన న్రణాయబం తీస్కోవాలన్ కోరాను. అయితే తరావాత వైసీపీ నాయకులు ఉదయామబంలోకి 
వచాచిక ఉదయామబం సరైన ర్తిలో స్గలేదు. మాకు చటటిసభలోలి కనీసబం ఎల్బంట బలబం లేకపోయినా జాతీయ నాయకులతో మాట్లిడగలిగాబం. 25 సీట్లి ఇసేతే ప్రతేయాక 
హోదా మెడలు వబంచ్ తీస్కువస్తేమన్ చెపి్పన పెద్ మన్షి... ఢిలీలి వెళ్లి కన్పిబంచ్న ప్రతి వారి వద్ తానే మెడలు వబంచుత్నానిర్. అబంతా కలిసి సీటిల్ పాలిబంట్ ప్రైవేటీకరణను 
న్రసిస్తే ఒకరోజు రాష్ట్ర బబంద్ కు పిలుప్న్సేతే ఎబందుకు సమసయా తీరదు? జిబందాల్ కు సొబంత గనులు కేట్యిబంచ్నట్లిగా విశాఖ సీటిల్ పాలిబంట్ కు ఎబందుకు సొబంత గనులు 
కేట్యిబంప్ జరగదు..? కచ్చితబంగా ఐకయాబంగా ఉబంటే సమసయా తీర్త్బంది. అయితే రాజకీయ ప్రయోజనాలు తప్ప ప్రజల ప్రయోజనాలు పటటిన్ వైసీపీ నాయకులు ఈ 
సమసయాను రాజకీయబంగా వాడుకోవాలన్ చూస్తేనానిర్.
*ఒబంటరిగా వెళ్లిబందుకు అయినా సిదధిబం
జనసేన పార్టి బల్బల్లపై కచ్చితబంగా న్యోజకవరాగాలోలి అన్ని పరిసిథిత్లను ఆధారబంగా చేస్కొన్ సర్వాలు చేపడతాను. కచ్చితబంగా క్షేత్రస్థియిలో జనసేన పార్టి బలబంగా 
ఉబంటే ఒబంటరిగా అయినా ఎన్నికలకు వెళ్లిబందుకు సిదధిబంగా ఉనానిబం. క్రిమినల్ పాలిటక్్స నుబంచ్ రాష్్రాన్ని రక్షిబంచాలి. ఈ రాష్్రాన్ని నేరస్థిల నుబంచ్ విముకతేబం చేయకపోతే 
అరాచకబం రాజయామేలుత్బంది. జనసేన పై జర్గుత్నని గోబెల్్స ప్రచారాన్ని నమ్మకబండి. జర్మనీలో అసతయా ప్రచారబం చేసిన గోబెల్్స చ్వరకు దికు్క లేన్ చావు చచాచిడు. 
రాష్ట్రబంలోనూ జనసేన పార్టిపై గోబల్్స ప్రచారబం చేసిన వారికి అదే గతి పడుత్బంది.
*తిన మరిగిన కోడి వైసీపీ
మా మగతనబం గురిబంచ్, దము్మ గురిబంచ్ వైసీపీ నాయకులకు ఎబందుకు..? మీ రాజకీయబం మీర్ చేస్కోబండి. మేబం రాజకీయబంగా ఎల్ బలపడలో ఎక్కడ పోటీ చేయాలో 
మేము చూస్కుబంట్బం. 175 స్థినాలోలి పోటీ చేయాలో లేదో మేబం చూస్కుబంట్బం. బాగా తిన మరిగిన కోడి ఇలులి ఎకి్క కూసిబంది అబంట... అల్గే ఉబంది వైసీపీ నాయకుల 
మానసిక సిథితి. ఇస్క, గబంజాయి, మదయాబం, మైనులి దావారా దోచేసిన సొము్మను, ప్రజల నుబంచ్ ఎల్బంట బ్లులిలు లేకుబండ అనధికారికబంగా సేకరిబంచ్న సొము్మను ఎన్నికలోలి 
మళ్లి ప్రజలకే పబంచేబందుకు వైసీపీ నాయకులు చూస్తేనానిర్. అబంటే మన ఆరోగాయాలు, కాలబం కరిగిబంచ్ ప్రభ్తావాన్కి కటటిన సొము్మ మళ్్ళ మనకే ఇవావాలన్ చూసతేబంది. దీన్న్ 
ప్రతి ఒక్కర్ గురితేబంచాలి. మదబం తలక్కి్క వైసీపీ నాయకులు మాట్లిడుత్నానిర్. దురోయాధనుడు తొడకొడితే భీముడు ఆ తొడలు బద్లు కొట్టిడు. వైసీపీ నాయకులు కొటేటి 
తొడలను జనసేన కచ్చితబంగా బద్లు కొడుత్బంది. మీర్ మాట్లిడే ప్రతి మాటను గుర్తే పెట్టికుబంట్బం.. దాన్కి కచ్చితబంగా మీర్ శిస్తే కట్టిలి్సబందే. రాష్ట్ర భవిషయాత్తే కోసబం 
రాష్ట్ర ప్రజలబందరినీ చేత్లెతితే వేడుకుబంట్నాని. వచేచి ఎన్నికలోలి జనసేన పార్టికి అబండగా న్లబడబండి. మేము దబ్లు తినానిబం న్లబడ్డబం.. ప్రజల గురిబంచ్ పోరాటబం చేశాబం. 
కచ్చితబంగా మేబం మీకు అబండగా ఉబండట్న్కి, రాష్్రాన్ని కాపాడడన్కి జనసేన పార్టికి ప్రజలు అవకాశబం ఇవావాలి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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*గబంజాయి న్రోధాన్కి జనసేన కట్టిబడి ఉబంది
ఆబంధ్రప్రదేశ్ గబంజాయి మత్తేలో తూగుతోబంది. అధికార పక్షమే గబంజాయి 
స్గుకు, రవాణాకు వతాతేస్ పలుకుతోబంది. దేశవాయాపతేబంగా దొర్కుత్నని 
గబంజాయిలో 26% గబంజాయి ఆబంధ్రప్రదేశ్ నుబంచే వెళలిడబం పరిసిథితి తీవ్రతకు 
అడ్డబం పడుతోబంది. ప్రజా ప్రతిన్ధులు గబంజాయి స్గు, రవాణా, అమ్మకాన్ని 
చక్కగా ప్రోత్సహస్తేనానిర్. న్ర్దోయాగ రాష్ట్రబంగా మిగిలిచిన ఆబంధ్రప్రదేశ్లిన్ 
యువత జీవితాలను గబంజాయి దబ్తో నాశనబం చేస్తేనానిర్. గబంజాయిన్ భార్గా 
పట్టికొన్ తగులు పెటటిన రాష్ట్ర డీజీపీ గౌతమ్ సవాబంగ్ ను ఆ పదవి నుబంచ్ పక్కకు 
తపి్పబంచ్న ప్రభ్తవాబం ఇది. అబంటే రాష్ట్రబంలో గబంజాయి ప్రోతా్సహబం అధికార 
పార్టియే చేస్తేననిట్లి అరథిమవుత్బంది. రాష్ట్రబంలో గబంజాయి న్రోధాన్కి జనసేన 
ప్రభ్తవాబంలో ప్రతేయాక ప్రణాళ్కతో పన్చేస్తేబం. గబంజాయి రవాణా చేసేవార్, 
సరఫరా చేసేవార్ ఎబంత పెద్ వారైనా తాట తీసి కూరోచిబెటేటి బాధయాతలు మేము 
తీస్కుబంట్బం. ఆబంధ్రప్రదేశ్ ను పూరితేస్థియిలో గబంజాయి లేన్ రాష్ట్రబంగా చేస్తేబం.
*మదయా న్యబంత్రణకు కొతతే తరహా ప్రణాళ్క
రాష్ట్రబంలో పూరితేస్థియిలో మదయాన్షేధబం చేస్తేమన్ చెపి్ప అధికారబంలోకి వచ్చిన 
తరావాత గాలికి వదిలేసిన వైసీపీ ప్రభ్తవాబంల్ నేను మాయ మాటలు చెప్పను. 
మదయాబం న్షేధబం అనేది దాదాప్ అస్ధయాబం. అయితే మదయా న్యబంత్రణ కోసబం జనసేన ప్రభ్తవాబంలో ప్రతేయాక విధానబం తీస్కువస్తేబం. రాలే గావ్ సిదిధిలో అనాని హజార్ 
తీస్కువచ్చిన పదధితిలో ఆయా ప్బంతాల పరిధిలో ఉనని మదయాబం దుకాణాలు మాకు వదు్ అన్ అక్కడి స్థిన్కులు చెబ్తే వెబంటనే ఆ ప్బంతబంలో మదయాబం దుకాణాలు 
తీసివేసేల్ ప్రతేయాక చరయాలు తీస్కుబంట్బం. మెజారిటీ ప్రజలు వదు్ అననిచోట బ్బందీ ష్ప్లు మూసేస్తేబం. క్రమబంగా మార్్ప వసేతే ఆయా ప్బంతాలోలి పూరితేగా మదయా 
న్యబంత్రణ చేపడతాబం. దీన్కోసబం జనసేన ప్రతేయాక ప్రణాళ్కతో పన్ చేస్తేబంది.
*అప్పట్లి ననుని తప్్పగా అరథిబం చేస్కునానిర్
అమరావతి రాజధాన్ విషయబంలో మొదట్లినే నేను రాజధాన్న్ చ్ననిగా మొదలుపెటటి తరావాత క్రమబంగా విసతేరిబంచాలన్ స్చన చేశాను. చ్ననిగా కటటిమన్ చెపా్పను. అదే 
జరిగితే ఇప్్పడు రాష్ట్రబం రాజధాన్ లేన్ రాష్ట్రబంగా ఉబండిపోయేది కాదు. నాయాయ రాజధాన్ అన్ లోకాయుకతే కరూనిలు తీస్కువెళ్లిర్. అక్కడ పూరితేస్థియిలో లోకాయుకతేలను 
న్యమిబంచలేదు. నాయాయ రాజధాన్ అన్ చెపి్ప ప్రజలను మభయాపెటేటి ప్రయతనిబం జర్గుతోబంది. ఇప్్పడు విశాఖపటనిబం రాజధాన్ చేస్తేమన్ అబంట్నానిర్. అక్కడ ఇప్పటకే 
అభివృదిధి జరిగిబంది. వైసీపీ వెళ్లి ఉననిది దోచుకోవడబం తపి్పతే అక్కడ అభివృదిధి చేసేది ఏమీ లేదు. ప్బంతీయ విదేవాష్లు ర్చచిగొటటి ల్భబం పొబందడన్కి ఇల్బంట నాటకాలు 
ఆడుతోబంది.

*ఉదోయాగులు మోసపోయార్
సి.పి.ఎస్ రదు్ చేస్తేమన్ అధికారబంలోకి వచ్చిన 
వైసీపీ పాలకుడు తరావాత అస్ధయాబం అన్, అప్పట్లి 
తలియక హామీ ఇచాచిమన్ చ్ననిపిలలిల మాటలు 
చెబ్త్నానిర్. ఇప్్పడు తాజాగా గాయార్బంటీ పిబంఛన్ 
సీ్కబం తీస్కోవచాచిబం అన్ మరో మాట అబంట్నానిర్. 
దాన్కోసబం వేల కోట్లి ఖర్చి చేస్తేమన్ చెబ్త్నని 
పాలకులు అది ప్రజల డబ్్ అన్ గుర్తే పెట్టికోవాలి. 
ఉదోయాగులకు సబంబబంధిబంచ్న జీపీఎఫ్ డబ్్లు 
సకాలబంలో వారికి అబందడబం లేదు. వారి డబ్్లను 
కూడ ప్రభ్తవాబం ఖర్చి పెట్టికుబంది. రూ. 2 వేల 
కోసబం ఈస్రి ఎవర్ ఓట్ను అము్మకోవదు్. 
ఓట్ను అము్మకుబంటే మార్్ప రాదు. విలువలు 
మాట్లిడేవాడు ఎప్పటకీ ఓడిపోతూనే ఉబంట్డు. 
మేబం ప్రభ్తవాబంలోకి వసేతే ప్రభ్తవాబంలో పారదర్శకత 
విధానాన్ని కచ్చితబంగా తీస్కువస్తేబం. ప్రజా 

ప్రతిన్ధులు ప్రజలకు ప్రతిదాన్కి సమాధానబం చెపే్పల్ మా అకౌబంట్ బ్లిటీ ఉబంట్బంది. అది పవన్ కళ్యాణ్ అయినా ప్రజలకు సమాధానబం చెపా్పలి్సబందే. ప్రజా ధనాన్కి 
ధర్మకరతేలుగా ఉబండలి్సన ప్రజా ప్రతిన్ధులు ప్రతి అబంశాన్కి పారదర్శకబంగా సమాధానబం చెపే్పల్ అవినీతి లేకుబండ మేబం చూస్తేబం. కళ్్ళదుటే ఇన్ని తప్్పలు జర్గుత్నాని 
ప్రజలోలి ఎబందుకు కోపబం రాదు..? మా ర్డి్డ, మా కాప్ అన్ వదిలేసేతే ఎల్..?
*ముసిలిబం సమాజాన్ని కబంటకి ర్ప్పల్ చూస్కుబంట్
నేను బీజేపీతో పొత్తేలో ఉననిప్్పడు చాల్మబంది ముసిలిబంలు ననుని వీడి వెళ్లిర్. జనసేన మూల సిదాధిబంతాలోలినే 
మత ప్రస్తేవనలేన్ రాజకీయబం ఉబంది. ముసిలిబంలకు ఏమాత్రబం ఇబ్బంది కలిగినా, వారి భద్రతకు భబంగబం వాటలిలినా 
నేను ఎబంతట వారినైనా ఎదిరిస్తేను. కచ్చితబంగా గటటిగా మాట్లిడుతాను. భారతదేశమబంటే వస్ధైక కుట్బంబబం. 
నేను సభలోలి మాట్లిడే సమయబంలో నమాజ్ విన్పిసేతే వెబంటనే గౌరవబం ఇచేచిల్, ప్రసబంగబం న్లిపివేస్తేను. ఇది నేను 
ఇస్లిబం కు ఇచేచి గౌరవబం. రాష్ట్రబంలో ముసిలిబంలను, హబందువులను విడదీసేల్ రాజకీయబం జర్గుతోబంది. ఇప్పటకీ 
పిఠాప్రబం, రామతీరథిబం ఆలయాలోలి విగ్రహాలు ధవాబంసబం చేసిన వారిన్ ఈ ప్రభ్తవాబం పట్టికోలేకపోయిబంది. దీన్ 
వెనుక కచ్చితబంగా మతాల మధయా అబంతరబం సృషిటిబంచే ఆలోచన ఉబందన్ బలబంగా నము్మత్నానిను. నేను బీజేపీ 
తో మిత్రపక్షబంగా బహరబంగబంగా మద్త్ ప్రకటబంచాను. అయితే వైసీపీ నాయకులు ఢిలీలికి వెళ్లి ఎవర్వరి కాళ్్ళ 
పట్టికుబంట్రో, ఎవరికి మద్త్ ఇస్తేరో నాకు తలుస్. ముసిలిబం సమాజబం వచేచి ఎన్నికలోలి జనసేన పార్టి వైప్ 
న్లబడలన్ కోర్త్నానిను. వారికి ఏ చ్నని ఇబ్బంది వచ్చినా వెబంటనే స్పబందిస్తేబం.. అబండగా న్లబడతాబం. 
దాన్ని మేబం బాధయాతగా భావిస్తేబం.
*యువత కుల్ల ఉచుచిలో పడకూడదు
వచేచి భావితరాలు కుల్లను చూడకబండి. కుల్ల గురిబంచ్ టనునిల కొది్ ఉపనాయాస్లు చెపే్పవార్ కూడ వారి ఇబంట్లి పిలలిలకు కుల్లకు అతీతబంగా పెళ్లిళ్లి చేస్తేనానిర్... 
బాగుబంట్నానిర్. ఇతర్లకు చెపే్పటప్్పడు మాత్రబం కుల జాడయాబం నూరిపోస్తేనానిర్. ఒకే కులబం, మతబం వలలి సమాజబం నడవదు. కుల్న్ని చూడకుబండ గుణాన్ని చూసి 
యువత వారి పక్షాన న్లబడలి. యువత కుల్ల ఉచుచి నుబంచ్ బయటకు రావాలి. ఉచ్త విదయా, వైదయాబం కోసబం జనసేన పార్టి కట్టిబడి ఉబంది. ఏ పార్టి కోసబం కులబం కోసబం 
జనసేన పన్చేయదు. ననుని తిటటిబంచడన్కి కాప్లను, బీసీలను, దళ్త్లను వాడుకుబంట్నానిర్. అగ్రవరణా కుల నాయకులు మాత్రబం ననుని తిటటిడన్కి ముబందుకు రార్. 
అబంటే జనాభాలో అధిక శాతబం ఉనని మనలో మనబం కొట్టికు చసేతే వారికి పోటీ ఉబండదు. రాష్ట్రబంలో అభివృదిధి ఆలోచన మరిచ్, కుల ఆలోచన చేస్తేనానిబం. ఈ పదధితి న్జబంగా 
మారాలి అన్ బలబంగా భావిస్తేనానిను. యువతరబం కూడ కుల నాయకులిని ప్రశినిబంచబండి. కులబం కోసబం ఏబం చేశార్ అన్ న్లదీయబండి. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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జనసేనకు అధికారబం ఇసేతే కుల నాయకులతో పన్ చేయిబంచే బాధయాత నేను తీస్కుబంట్. 
మీ అబందరికీ ఒక కూలీగా పన్ చేస్తే.
*నాకు డబ్్ ఆశ లేదు.. అవసరబం కాదు
ఒకప్్పడు అననియయా చ్రబంజీవి గారికి బాడీగార్్డగా ఉబంటే ఈ జీవితబం చాలు అన్ 
భావిబంచాను. అక్కడి నుబంచ్ ఇప్్పడు రోజుకు ర్బండు కోటలి రూపాయల మేర సిన్మా 
ర్మూయానర్షన్ తీస్కునే స్థియికి ననుని తీస్కువచ్చిబంది అభిమానులే. కొబందర్ నాకు 
వెయియా కోటలి రూపాయలు బీఆర్ఎస్ ఇచ్చిబంది అబంట్ర్.. పాయాకేజీ అబంట్ర్. ఆ మాటలు 
అననిప్్పడే నేను చెప్్ప చూపిబంచాను. మరోస్రి అల్ అనేవారికి గటటిగా పడుత్బంది. నేను 
చూడన్ స్ఖాలు లేవు.. నాకు మీ గుబండలోలి ఇచేచి స్థినబం కనాని ఏదీ విలువైనది కాదు. 
1964 నుబంచ్ రాష్ట్రబంలో మార్్ప రావాలి, అధికారబం రాన్ కుల్లకు రాజాయాధికారబం 
దకా్కలన్ చాల్మబంది మాట్లిడర్. వారబంతా కేవలబం మాటలకే పరిమితమయాయార్. 
నేను ధైరయాబం చేసి ఒక అడుగు ముబందుకు వేసి దూకేశా. ఎబందుకు రాజాయాధికారబం దక్కదు 
అన్ పోరాటబం మొదలుపెట్టిను. కచ్చితబంగా ప్రజా మద్త్ను కూడగటటి ముబందుకు 
వెళ్తేను. 2014 లో పార్టి పెటటినప్్పడు ఒక్కడిగా మొదలైన ప్రస్థినబం ఈరోజు క్రియాశీలక 
సభ్యాలే 6.50 లక్షలకు చేర్కునానిర్. ఒక పెద్ సమూహాన్ని సిదాధిబంత బలబంతో ముబందుకు 
తీస్కురాగలిగా. కచ్చితబంగా తవారలోనే అధికారబం వైప్ బలబంగా అడుగులు వేస్తేబం.
*కులబం పెతతేనబం ఆగిపోవాలి
ఆబంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలోలి కులబం పెతతేనబం ఆగిపోవాలి. ర్డి్డ స్మాజిక వరాగాన్కి 
అన్ని కీలకమైన పదవులను ఇసేతే, మిగిలిన అణగారిన కుల్లకు రాజాయాధికారబం ఎల్ 
దకు్కత్బంది. జనాభాలో అతయాధికబంగా ఉబండే కాప్లు కచ్చితబంగా పెద్నని పాత్రను 
పోషిబంచాలి. నేను పదే పదే ఇదే మాట చెబ్త్నాని. బీసీలు, దళ్త్లను కలుప్కొన్ వెళ్లి 
రాజాయాధికారబం దిశగా అడుగులు వేయాలి. ఇప్పటవరకు అధికారబం దక్కన్ కుల్లకు కచ్చితబంగా అధికారబం రావాలి. అల్గే అగ్రవరాణాలోలి చాల్మబంది పేదలు ఉనానిర్. 
వారికి అన్ని రబంగాలోలి నాయాయబం చేయాలి అబండగా న్లబడలి. అగ్రవరాణాలోలి పేదల ఆవేదనను జనసేన పార్టి అరథిబం చేస్కుబంది. వారి అభ్యాననితి కోసబం మేము ప్రతేయాకబంగా 
పాలసీ తయార్ చేస్తేబం. సబంఖాయా బలబం ఉనని కుల్లు సైతబం తమ పనుల కోసబం, న్ధుల కోసబం దేహ అనే పరిసిథితి పోవాలి. ఐకయాత స్ధిసేతే సబంఖాయా బలబం ఉనని కుల్లు 

డిమాబండులి స్ధిబంచుకోవడబం చాల్ స్లభబం. అన్ని కుల్లోలినూ మార్్ప రావాలి. ఏ కులబంలో ప్ట్టిలి అననిది మన 
ఛాయిస్ కాదు.. ఏ కులబంలో ప్టటినా అణగారిన కుల్లకు అబండగా న్లబడలి అననిదే నా ఆలోచన. అన్ని కుల్లు 
బాగుబండలి అబందరి ఆరిథిక అభివృదిధి మెర్గాగా ఉబండలి అన్ బలబంగా కోర్కునే వాడిన్. ఏ కుల్న్కి కషటిబం వచ్చినా 
ముబందుబండేవాడిన్. ననుని కులబం పేర్తో దూషిసేతే చాల్ బాధేస్తేబంది. నేను విశవా నర్డిని. కుల్ల కోటలు బద్లు కొటటి 
ప్రతి ఒక్కరూ సబంతోషబంగా జీవిబంచాలన్ బలబంగా కోర్కునే వాడిన్. ప్రతి కుల్న్ని మనస్ఫూరితేగా గౌరవిబంచేవాడిన్. 
మత్స్యకార్లకు సమసయా వచ్చినా, స్గాలి బ్డ్డకు కషటిబం వచ్చినా ముబందుబండి ఆ సమసయాను తీరచిడన్కి ప్రయతనిబం చేసే 
వయాకితేన్. రాష్ట్రబంలో కుల్ల ఐకయాత చాల్ అవసరబం. మనలో మనమే కొట్టికు చచ్చిపోతే కుల్లు విచ్ఛాననిబం అవుతాయి. 
అది సమాజాన్కి చాల్ ప్రమాదకరబం. కుల ఆలోచనల నుబంచ్ మానవతవాబంతో న్లబడడన్కి సమాజబంలో పరివరతేన 
తీస్కురావడన్కి నేను ఎలలివేళల్ ప్రయతినిస్తేను.
*దబ్ పడే కొదీ్ బలపడ్డబం
సమాజబంలో ఒక అదుభాతమైన మార్్ప కోసబం రాజకీయ ప్రయాణబం ప్రబంభిబంచాను. 9 ఏళ్లి ఓటమిన్, బాధలను, 
కష్టిలను దాట్కుబంటూ ప్రయాణబం స్గిస్తేనే ఉనానిబం. ధైరయాబం ఉననిచోటే లక్ష్మీ ఉబంట్బంది అన్ బలబంగా నమే్మ 
వయాకితేన్. ఆరిథిక వనర్లు ఏమీ లేకునాని నా సొబంత శ్రమతో పార్టిన్ ముబందుకు నడిపిస్తేనానిను. దశాబ్ కాలబంలో 
మాటలు పడ్డబం.. మననినలు పొబందాబం. మహా అయితే ప్ణాలు పోతాయి.. జాతీయ నాయకుల స్ఫూరితే పోకూడదు 

అనే లక్ష్యబంతో పార్టిన్ ముబందుకు తీస్కు వెళ్తేనానిబం. ధర్మబం వైప్ న్లబడడమే నాకు తలుస్. దాన్న్ మనస్ఫూరితేగా సీవాకరిబంచడబం కరతేవయాబంగా భావిస్తేను. ఈ ప్రయాణబంలో 
ప్రజా ఆశీస్్సలు తప్పక పొబంది, జనసేన ప్రభ్తవాబం ఏరా్పట్ చేస్తేబం. వచేచి ఏడది ఆవిరాభావ దినోత్సవ వేడుకలు పార్టి విజయ ప్రస్థినబంలో మైలురాయి కావాలన్, విజయ 
గరవాబంతో న్రవాహబంచాలన్ మనస్ఫూరితేగా ఆకాబంక్షిస్తేనానిను” అనానిర్.

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

వారాహి తొలి యాత్ర విజయవంతం
• అడుగడుగునా హారత్లతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కి మహళల ఘన 
స్వాగతబం
• దారిపొడుగునా గజమాలలతో ముబంచెతితేన పార్టి శ్రేణులు
• విజయవాడ – మచ్లీపటనిబం రహదారిలో ఎట్చూసినా జనప్రవాహబం
• వేల్ది బైకులు.. వబందల్ది కారలితో భార్ రాయాలీ
• వారాహ తొలి పర్గులో 38 కిలోమీటరలి ప్రయాణబం
శతఘ్ని నూయాస్: జనసేన పార్టి ఎన్నికల ప్రచార రథబం వారాహ తొలి 
అడుగును ఘనబంగా ప్రబంభిబంచ్.. విజయవబంతబంగా పూరితే చేసిబంది. 
ఆశేష జనవాహన్ జయజయధావానాల మధయా విజయవాడ ఆట్నగర్ 
నుబంచ్ మచ్లీపటనిబంలో తలపెటటిన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభా 
ప్బంగణాన్కి వారాహ విజయ యాత్రను ప్రబంభిబంచ్బంది. జనసైన్కులు, 
వీర మహళలు పెద్ఎత్తేన వెబంట తరలిరాగా మధాయాహనిబం 3 గబంటల 
ప్బంతబంలో వారాహదార్డై పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
ఆవిరాభావ సభకు బయలుదేరార్. వారాహ యాత్ర నేపధయాబంలో పోలీస్లు 
ఆబంక్షలు విధిబంచ్నప్పటకీ మద్త్గా రాష్ట్రబం నలు మూలల నుబంచ్ పార్టి 
శ్రేణులు, ప్రజలు భార్గా తరలివచాచిర్. వారాహ యాత్రకు తరలివచ్చిన 
జనఉపె్పన బెబంజి సరి్కల్ – పెనమలూర్ మధయా జాతీయ రహదారిన్ 
ముబంచెతితేబంది. స్మార్ 8 కిలోమీటరలి మేర ఇస్క వేసేతే రాలనబంతగా 
రహదారి న్బండిపోయిబంది. వీర మహళలు హారత్లు పటటి ఆహావానబం 

పలుకగా విజయవాడ ఆట్నగర్ గేట్ వద్ నుబంచ్ వారాహ యాత్ర ప్రబంభమయియాబంది. వేల్ది బైకులు, వబందల్ది కారలితో పాట్ పెద్ సబంఖయాలో ప్రజలు రహదారిన్ ముబంచెతతేడబంతో 
వారాహ విజయవాడ శివారలికు చేర్కోవడన్కే 3 గబంటల సమయబం పటటిబంది. ఆట్నగర్, కానూర్, తాడిగడప, పోరబంకి, పెనమలూర్ సెబంటరలిలో జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారికి పార్టి శ్రేణులు భార్ గజమాలలతో స్వాగతబం పలికార్. 65వ నబంబర్ జాతీయ రహదారితో పాట్ చుట్టి పక్కల ఉనని అపార్టి మెబంట్లి, భవనాలు, ఎత్తేన ప్రదేశాలనీని శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారిన్ చూసేబందుకు వచ్చిన జనసబందోహబంతో న్బండిపోయాయి.
వేడిగాలులను సైతబం లెక్క చేయకుబండ తనకోసబం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ అభివాదబం చేస్కుబంటూ ముబందుకు స్గార్. కొబంత మబంది జనసైన్కులు సథిబంభాల మీదకు 
ఎకి్క వారాహపై ఉనని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెయియా ఇచేచిబందుకు ప్రయతినిబంచగా, తన చేతితో తాకి ఉతా్సహ పరిచార్. ప్రతి సభలో ముబందు దేశబం తరావాతే పార్టి అన్ చెపే్ప శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గార్ అభిమానులు ఇచ్చిన జాతీయ జబండన్ పలు మార్లి చేతబూన్ తన దేశభకితేన్ చాట్కునానిర్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి వారాహ యాత్రకు మద్త్గా తరలివచ్చిన దళ్త 
సదర్ల కోరిక మేరకు నీలి జబండ ర్పర్పల్డిబంచ్ జై భీమ్ అబంటూ న్నదిబంచార్. జాతీయ పతాకబం, నీలి జబండ తరావాత పార్టి జబండ చేతబూన్ అభిమానులిని ఉతా్సహ పరిచార్. ఆట్ 
నగర్ నుబంచ్ దారి పొడుగునా అభిమానులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద పూల వర్బం కురిపిబంచగా ఆ అభిమాన సబంద్రబంలో తడిసి ముద్యాయార్.
జనసేన పార్టి ఎన్నికల ప్రచార రథాన్కి పవిత్ర వారాహ మాత నామకరణబం చేసిన నేపధయాబంలో దారి పొడుగునా వీర మహళలు వారాహకి హారత్లు పటటిగా, పార్టి శ్రేణులు వారాహ 
స్పృశిస్తే తరిబంచార్. చాల్ మబంది వారాహన్ ముట్టికున్ నమస్కరిబంచడబం కనబడిబంది. వారాహ యాత్ర స్గినబంత దూరబం రహదారికి ఇర్ వైప్ల్ మహళలు హారత్లు చేతబూన్ 
న్లబడ్డర్. పలువుర్ మేళతాళ్లు, బాణసబంచ పేలుళలితో వారాహ దార్డైన 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆహావానబం పలికార్. ఆట్ నగర్ నుబంచ్ కొబంత దూరబం 
గబ్ర్ సిబంగ్ బాయాచ్ వారాహ ముబందు నడుస్తే పార్టి శ్రేణులిని ఉతా్సహపరిచ్బంది.
• వారాహ దిగి కార్ ఎకి్క...
మధాయాహనిబం 3 గబంటల ప్బంతబంలో వారాహ మీద సభా సథిలికి బయలుదేరిన 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ తన కోసబం వచ్చిన జనప్రవాహబం మధయా స్మార్ 
38 కిలోమీటర్లి 5 గబంటల పాట్ ప్రయాణ్బంచార్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ 
అనుసరిస్తేనని వేల్ది వాహనాలను న్యబంత్రిబంచడబం పోలీస్ల వలలి కాకపోవడబం, 
సభకు ఆలసయాబం కావడబంతో జాతీయ రహదారి 65పై ఉనని దావులూర్ ట్ల్ 
పాలిజా దాటన తరావాత వారాహ నుబంచ్ దిగి కార్ ఎకా్కర్. అదే కార్లో సభా 
సథిలికి చేర్కునానిర్. మారగామధయాబంలో పామర్రు, గూడూర్లోలి భార్ సబంఖయాలో పార్టి 
శ్రేణులు, ప్రజలు రోడు్డపై వేచ్ ఉబండడబంతో కార్ పై నుబంచ్ వారబందరికీ అభివాదబం 
చేస్తే ముబందుకు కదిల్ర్. వారాహ యాత్ర ఆదయాబంతబం పార్టి శ్రేణులోలి కొతతే 
ఉతా్సహబం న్బంపిబంది. జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ సభ, వారాహ యాత్ర నేపధయాబంలో 
విజయవాడ - మచ్లీపటనిబం మధయా 65వ నబంబర్ జాతీయ రహదారి మొతతేబం 
జనసేన జబండలు, ఆహావానబం పలుకుతూ వెలసిన భార్ హోరి్డబంగులు, స్వాగత 
తోరణాలతో న్బండిపోయిబంది.
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అంబులెన్స్ కి దారిచ్చిన వారాహి
• మానవతవాబం చాట్కునని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
ఇస్కేసేతే రాలనబంత మబంది జనసేన శ్రేణులు, ప్రజలు వెబంట తరలిరాగా వారాహ యాత్ర దిగివాజయబంగా 
ముబందుకు స్గుతోబంది. మారగామధయాబంలో పెనమలూర్ న్యోజకవరగాబం, ఈడు్పగలులి వద్ అతయావసర సర్వాస్ 
అయిన అబంబ్లెన్్స వాహనాల మధయా ఇర్కు్కపోవడబంతో... వారాహన్ పది న్మిష్లు న్లిపివేసి ఆబంబ్లెన్్స 
కి జనసేన పార్టి అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ దారిచాచిర్. అబంబ్లెన్్స ముబందుకు వెళ్లిపోయిన తరావాత 
వారాహ యాత్ర కొనస్గిబంది. మానవతావాదిగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మరోస్రి ర్జువు చేస్కునానిర్.

జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు: బత్తుల
శతఘ్ని నూయాస్: జనసేన ఆవిరాభావ దినోత్సవబం సబందరభాబంగా రాజానగరబం జనసేన నాయకులు బత్తేల బలరామకృషణా దబంపత్లు ఆవిరాభావ దినోత్సవ శుభాకాబంక్షలుతలిపార్. ఈ 
సబందరభాబంగా బలరామకృషణా మాట్లిడుతూ ప్రజాసమసయాలపై న్రబంతరబం పోరాటబం చేస్తే అనున్తయాబం ప్రజాసేవలో ఉబంటూ ఆబంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల గుబండలోలి వెలుగులు న్బంప్త్నని మన 
అభిమాన నాయకుడు శ్రీ కొణ్దల పవన్ కళ్యాణ్ గార్ స్థిపిబంచ్న జనసేన పార్టి దిగివాజయబంగా 9 వసబంతాలు పూరితేచేస్కొన్ 10వ వసబంతబంలోకి అడుగుపెడుత్నని శుభ సబందరభాబంగా 
వయావస్థిపకులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి్క రాజానగరబం న్యోజకవరగా జనసేన పార్టి నాయకులు, కారయాకరతేలు, జనసైన్కులకు, వీరమహళలబందరికీ, ప్రజలబందరికీ పేర్ పేర్నా నా 
హృదయపూరవాక శుభాభినబందనలు అన్ తలిపార్.

జనసేన ఆవిర్భావ సభకు తరలి వెళ్ళిన 
ర్జనగరాం జనసేన శ్రేణులు

శతఘ్ని నూయాస్: రాజనగరబం: జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభ సబందరభాబంగా చలో 
మచ్లీపటనిబం సభా వేదికకు రాజనగరబం న్యోజకవరగాము నుబండి జనసేన నాయకులు 
బత్తేల బలరామకృషణా దబంపత్ల ఆధవారయాబంలో రాజనగరబం మబండలబం నుబండి జనసైన్కులు, 
వీరమహళలు, జనసేన నాయకులు భార్ ఎత్తేన తరలి వెళ్ళడబం జరిగిబంది.

జనసేన ఆవిర్భావ సభకు తరలి వెళ్ళిన కరప 
మాండల జనసేన శ్రేణులు

శతఘ్ని నూయాస్: కాకినాడ రూరల్: జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభ సబందరభాబంగా చలో 
మచ్లీపటనిబం సభా వేదికకు కాకినాడ రూరల్ న్యోజకవరగాము నుబండి జనసేన పార్టి 
రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యాలు పబంతబం నానాజీ ఆధవారయాబంలో కరప మబండలబం సీన్యర్ నాయకులు 
భోగిర్డి్డ కొబండబాబ్ పరయావేక్షణలో కరప మబండలబం నుబండి జనసైన్కులు, వీరమహళలు, 
జనసేన నాయకులు భార్ ఎత్తేన తరలి వెళ్ళడబం జరిగిబంది.

కూకట్పలిలి నియోజకవర్ాంలో అాంబర్న్ాంటిన 
జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: కూకట్పలిలి న్యోజకవరగాబం, క్.పి.హెచ్.బ్ కాలనీ టబంప్ల్ బస్ స్టిప్ 
నబందు జనసేన పార్టి పదవ ఆవిరాభావ దినోత్సవబం సబందర్బంగా కేక్ కటబంగ్ మరియు 
జబండ ఆవిష్కరణ కారయాక్రమబం జరిగిబంది. ఈ కారయాక్రమబంలో త్మ్మల మోహన్ కుమార్, 
భాగయాలక్ష్మి, నాగ చరణ్, సతయానారాయణ, ద్రాకీషీన్, మహాలక్ష్మి, స్బంకర స్యి, అన్ల్, 
మరియు తదితర్లు పాల్గానానిర్.
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జేఎస్్ప ర్యల్ సోల్జర్ ఆధ్వర్ాంలో 
జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: మబంగళగిరి: జనసేన పార్టి పదవ ఆవిరాభావ దినోత్సవబం 
సబందరభాబంగా జేఎసీ్ప రాయల్ సల్జర్ ఆధవారయాబంలో ఆవిరాభావ దినోత్సవ 
వేడుకలు ఘనబంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలలో భాగబంగా మహళలకు 
మరియు వృదుధిలకు చీర్లు పబంపిణీ చేయడబం జరిగిబంది. ఈ 
కారయాక్రమబంలో జేఎసీ్ప రాయల్ సల్జర్ అధయాక్షులు అననిదాస్ వెబంకట 
స్బా్రావు, త్మ్మల రమేష్, చాకలి పవన్ కళ్యాణ్, కము్మల వెబంకటేష్, 
వేముల శ్రీకాబంత్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

గాంధాం శెటిటి ఆధ్వర్ాంలో ఘనాంగా జనసేన ఆవిర్భావ 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: రైలేవాకోడూర్: జనసేన పార్టి పదవ ఆవిరాభావ దినోత్సవ సబందరభాబంగా రైలేవాకోడూర్ జనసేన 
పార్టి నాయకులు గబంధబం శెటటి దినకర్ బాబ్ ఆధవారయాబంలో ఆవిరాభావ దినోత్సవ కేక్ కట్ చేసి తమ ఆనబందాన్ని 
వయాకతేపరిచార్. ఈ సబందరభాబంగా ఆయన మాట్లిడుతూ పరపతి కోసబం, పదవుల కోసబం, స్వారధి చ్బంతనతో 
జనసైన్కులు పన్చేయరనానిర్. జనసేనకి జనాలకు మధయాలో జనసైన్కులు అనుసబంధానకరతేలుగా 
ఉబంట్రన్ పేర్్కనానిర్.. పచచి మరియు నీలి మీడియాలలో వస్తేనని విష ప్రచారాలను ప్రజలు నమ్మవద్న్ 
కోరార్. జనసేన పార్టి ప్ష్పక విమానబం వబంటదన్, కులమత ప్బంత వరగా విభేదాలకు జనసేన పార్టిలో 
స్థినబం లేదనానిర్. రాష్ట్ర అభివృదిధి దృష్టి్య మూడ్ ప్రతాయామానియమే అసలైన ప్రతాయామానియమన్ ప్రజలు 
గురితేబంచాలన్ తలిపార్. సమాజబంలోన్ అన్ని వరాగాలు స్ఖసబంతోష్లతో ఉబండలబంటే జనసేన పార్టిన్ 
రానునని 2024 ఎన్నికలలో గెలిపిబంచాలన్ ప్రజలను కోరార్. తలుగు రాష్్రాలలో మరియు దేశ విదేశాలలో 
జన సైన్కులకు, వీరమహళలకు, జనసేన నాయకులకు, జనసేన శ్రేయోభిల్షులకు, కారయాకరతేలకు 
జనసేన పార్టి పదవ ఆవిరాభావ దినోత్సవ సబందరభాబంగా శుభాకాబంక్షలు తలిపార్. ఈ కారయాక్రమబంలో శశి, 
స్నీత, సబంధయా, ఎద్ల అనబంతరాయలు, కొరలిగుబంట గిరిధర్, స్యి దినేష్, శబంకర్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

ఎమ్మిగనూరు జనసేన ఆధ్వర్ాంలో ఘనాంగా 
జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: ఎమి్మగనూర్ 
న్యోజకవరగాబం నబందు జనసేన 
పార్టి నాయకుల ఆధవారయాబంలో 
పార్టి 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవబం 
సబందరభాబంగా జనసేన నాయకులు 
స్థిన్క ప్రభ్తవా ఆస్పత్రి నబందు 
గరిభాణీ స్త్రీలకు, పేసేబంటలికు, 
పబండులి, బ్రెడ్, పబంపిణీ చేశార్. 
ఈ సబందరభాబంగా జనసేన పార్టి 

నాయకులు రాహుల్ స్గర్, కరణాబం రవి, బజారి లు మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టిన్ 
స్థిపిబంచ్న ఈ పది సబంవత్సరాలోలి ప్రజా సమసయాలపై అలుపెరగన్ పోరాటబం చేస్తే 
ప్రజలకి అబండగా న్లబడిబందన్ అనానిర్. మరోవైప్ వయావస్యబం కలసిరాక ఆత్మహతయా 
చేస్కునని కౌలు రైత్ల కుట్బంబాలకు లక్ష రూపాయల ఆరిథిక సహాయబం చేసిన ఏకైక 
పార్టి జనసేన పార్టి అన్ తలిపార్, రాబోయే రోజులోలి ఆబంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్కస్రి 
జనసేన మరియు పవన్ కళ్యాణ్ గారి వైప్ చూడలన్, ఎబందుకబంటే ఏ అధికారబం 
లేనపటకీ ప్రజలకి అబండగా న్లిచ్ ప్రజల హృదయాలను గెలిచ్న వయాకితే పవన్ కళ్యాణ్ 
గారన్ అల్బంట నాయకుడికి ఒక్కస్రి అధికారబం ఇసేతే ప్రజల జీవితాలిని మార్స్తేరన్ 
అభిప్యపడ్డర్. ఈ కారయాక్రమబంలో రషీద్, వెబంకటేష్, రమేష్, గోపాల్, తదితర్లు 
పాల్గానానిర్.

కటారాం మాండలాంలో ఘనాంగా జనసేన 
ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: జయశబంకర్ 
భూపాలపలిలి జిల్లి, కాట్రబం 
మబండలబంలో జనసేన పార్టి 
పదవ ఆవిరాభావ దినోత్సవాన్ని 
ఘనబంగా న్రవాహస్తే జడ్.పి.ఎస్. 
ఎస్ పాఠశాల 10వ తరగతి 
విదాయార్థిలకు కాట్రబం మబండల 
నాయకులు జనగాబం పవన్ 
ఆధవారయాబంలో పాయాడ్్స, పెనునిలు 

పబంపిణీ చేయడబం జరిగిబంది. ఈ కారయాక్రమాన్కి ముఖయాఅతిథిగా జనసేన జిల్లి జిల్లి 
సనత్ కుమార్ పాల్గాన్ విదాయార్థిలకు పాయాడ్్స, పెనునిలు ఇస్తే విదాయార్థిలు భవిషయాత్తేలో 
తమ లక్షాయాలను స్ధిబంచాలన్, మబంచ్ ఉదోయాగాలు చేయాలన్ నేట బాలలే ర్పట 
పౌర్లన్, చదువు ఒక్కటే మబంచ్ మారగామన్ విదాయార్థిలకు స్చ్బంచార్. ప్రజా సమసయాల 
పటలి జనసైన్కులు న్రబంతరబం పోరాటబం చేస్తేమన్ సమసయాల పరిష్్కరమే ధేయాయబంగా 
ఎబంచుకునానిమన్, తలబంగాణలో కూడ జనసేన పార్టిన్ అధికారబంలోకి తీస్కొస్తేమన్ 
సనత్ కుమార్ గార్ ఈ సబందరభాబంగా తలియజేశార్.. ఈ కారయాక్రమబంలో కుమ్మరి 
రమేష్, బబండబం ప్రణయ్ స్ర్ష్ రాకేష్ వబంశీ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

ర్మగాండాం గడ్డ మీద ఎగిరిన జనసేన జాండా.. 
ఘనాంగా జనసేన పార్టి ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్:  రామగుబండబం: జనసేన పార్టి రామగుబండబం కోరి్డనేటర్  మూల 
హర్ష్ గౌడ్, నాయకులు రావుల మధు, రావుల స్యి కృషణా ఆదేశాల మేరకు 
ఆవిరాభావ దినోత్సవాన్ని ప్రస్కరిబంచుకొన్ జనసేన పార్టి 9 సబంవత్సరాలు పూరితే 
చేస్కునని సబందరభాబంగా పార్టి 10 వ ఆవిరభావ దినోత్సవ వేడుకలను రామగుబండబం 
న్యోజకవరగాబం గోదావరిఖన్ ప్రధాన చౌరస్తే లోజిల్లి నాయకులు మబంథన్ 
శ్రవణ్ జబండ ఆవిష్కరిబంచడబం జరిగిబంది. ఈ సబందరభాబంగా మబంథన్ శ్రవణ్ 
మాట్లిడుతూ రామగుబండబం న్యోజకవరగాబంలో రానునని అసెబంబీలి ఎన్నికలోలి జనసేన 
పార్టి పోటీ చేస్తేబంది. జనసైన్కులు అబందర్ పార్టి గెలుప్ కోసబం కషటిపడలి అన్ 
పిలుప్న్చాచిర్. న్యోజకవరగాబంలోన్ ప్రతి సమసయాల మీద జనసేన పోరాటబం 
చేస్తేబందన్ తలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమబంలో జనసేన పార్టి జిల్లి నాయకులు గోపి 
కృషణా,నవీన్, రబంజిత్, తిర్పతి, రాజశేఖర్, కుమార్, రాకేష్, సబంతోష్, మునాని, 
అజయ్, అన్ల్, న్రాజ్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

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

డాక్టర్ పిల్లా  దీపిక శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో 
ఆవిర్భావ సభకు తరలి వెళ్ళిన పిఠాపురయం జనసేన శ్రేణులు
శతఘ్ని నూయాస్: పిఠాప్రబం: జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభ సబందరభాబంగా చలో మచ్లీపటనిబం సభా వేదికకు పిఠాప్రబం న్యోజకవరగాబం నుబంచ్ జనసేన నాయకులు డకటిర్ 
పిల్లి దీపిక శ్రీధర్ ల ఆధవారయాబంలో భార్ ఎత్తేన 15 బస్్సలు, 6 కార్ లు, 800 మబంది జనసైన్కులతో భార్ ఎత్తేన చలో మచ్లీపటనిబం నుబండి జనసైన్కులు, వీరమహళలు, 
జనసేన నాయకులు భార్ ఎత్తేన తరలి వెళ్ళడబం జరిగిబంది. ఈ కారయాక్రమాన్కి బస్్సలను డకటిర్ పిల్లి దీపిక శ్రీధర్ చేత్ల మీదుగా ప్రబంభిబంచడబం జరిగిబంది. అనబంతరబం 
డకటిర్ పిల్లి దీపిక శ్రీధర్ మీడియాతో మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవబం సబందరభాబంగా జనసేన పార్టి అధయాక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మచ్లీపటనిబంలో 
న్రవాహస్తేనని జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ సభకు పిఠాప్రబం న్యోజకవరగాబం నుబండి జనసేన కారయాకరతేలు, వీరమహళలు, భార్ ఎత్తేన బస్్సలోలి బయలుదేరి వెలుత్ననిట్లి 
తలిపార్. పేద ప్రజలకు నాయాయబం జరగాలనని రాష్ట్రబం అభివృదిధి చెబందాలనాని పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ల్బంట మబంచ్ వయాకుతేలు ముఖయామబంత్రి కావాలన్ 2024లో పవన్ కళ్యాణ్ 
గార్ ముఖయామబంత్రి అవవాడబం ఖాయమన్ డకటిర్ పిల్లి దీపిక శ్రీధర్ అనానిర్.

ఓయూలో ఘనాంగా జనసేన ఆవిర్భావ 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: హైదరాబాద్: 
జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ 
దినోత్సవ వేడుకలు జనసేన 
విదాయారిథి విభాగబం గ్రేటర్ 
హైదరాబాద్ అధయాక్షుడు 
మహేష్ పెబంటల ఆధవారయాబంలో 
ఉస్్మన్యా యూన్వరి్సటీ ఆర్టిస్ 
కళ్శాల ఆవరణలో ఘనబంగా 
జరిగాయి. ఈ సబందరభాబంగా 

మహేష్ మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టి ప్టటి దశబ్కాలబం గడిచ్బంది. ఈ దశాబ్ కాలబంలో 
జనసేన తన రాజకీయ పరిణ్తిన్ అబంతకబంతకూ పెబంచుకుబంటూ ఓపికతో ఎనోని 
సమసయాలను ఎగుర్కుబంటూ వేల మబంది యువతను రాజకీయాలోలికి ప్రభావితబం చేస్తే 
స్మాజిక రాజాయాధికారబంకై, బలహీనుల పక్షాన బలబంగా న్లబడుతూ ముబందుకు 
స్గుతోబంది. రాబోయే రోజులోలి జనసేన పార్టి ఆబంధ్రప్రదేశ్ తో పాట్ తలబంగాణలో 
కూడ కీలక పాత్ర పోషిస్తేబంది. ఖచ్చితబంగా వచేచి ఎన్నికలోలి తలబంగాణ అసెబంబీలిలో కు 
అడుగుపెటటిబోత్బంది అన్ తలియశార్. ఈ కారయాక్రమబంలో విదాయారిథి నాయకులు వినోద్ 
నాయక్, పొననిబం పవన్, శ్రీన్వాస్ చెన్గెల, అలువల అజయ్, పృదివా, స్ర్ష్, ఉదయ్, 
దేవేబందర్, సబంపత్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

పాలకాండ జనసేన ఆధ్వర్ాంలో ఘనాంగా 
జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: శ్రీకాకుళబం జిల్లి, పాలకొబండ న్యోజకవరగాబం, వీరఘటటిబం మబండలబం, 
నడుకూర్లో మబంగళవారబం జనసేన పార్టి పదవ ఆవిరాభావ దినోత్సవబం సబందరభాబంగా 
శ్రీ శ్రీ శ్రీ అభయ ఆబంజనేయ స్వామి దేవాలయబంలో ప్రతేయాక పూజలు న్రవాహబంచార్. ఈ 
సబందరభాబంగా క్రియాశీలక సభ్యాలకు సభయాతవా కిట్లి పబంపిణీ చేసి ఆవిరాభావ దినోత్సవబం 
ఘనబంగా న్రవాహబంచార్. ఈ సబందరభాబంగా జనసేన నాయకులు, క్రియాశీలక 
సభయాతవాబం వాలబంటీర్ మత్స ప్బండర్కబం మాట్లిడుతూ తలుగు రాష్్రాలోలి ఉనని జనసేన 
పార్టి నాయకులకు, జనసైన్కులకు, వీరమహళలకు జనసేన పార్టి పదవ ఆవిరాభావ 
శుభాకాబంక్షలు తలియజేశార్. అల్గే రాబోయే కాలబంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
ఆశయాలను, జనసేన పార్టి సిదాధిబంతాలను, మేన్ఫెసటిన్ మరిబంత చుర్గాగా ప్రజలోలికి 
తీస్క్ళ్్ళలన్, అదేవిధబంగా రాష్ట్ర ప్రజలబందరూ న్స్వారధిబంగా పన్చేస్తేనని రాజకీయ 
నాయకుడు ఎలలివేళల్ ప్రజలకోసబం పరితపిబంచే ప్రజనాయకుడు శ్రీ కొణ్దల పవన్ 
కల్యాణ్ గారి నాయకతవాబం బలపరచాలన్, వచేచి ఎన్నికలోలి జనసేన పార్టి గాజుగాలిస్ గుర్తే 
కి మీ అమూలయామైన ఓట్ వేసి గెలిపిబంచాలన్ కోరార్. ప్రతి క్రియాశీలక సభ్యాడు గ్రామ 
స్థియిలో జనసేన పార్టి అభివృదిధి కి కృషిచేయాలన్ తలియజేస్ర్. ఈ కర్ణాన స్యి 
పవన్, ముబంజు స్యి కుమార్, మాచరలి చబందు, వాన మహేష్, కలిపిలిలి సిబంహాచలబం, 
చ్బంత గోవరధిన్, దబండల సతీష్, వావిలపలిలి చ్నని తదితరాలు ఈ కారయాక్రమబంలో 
పాల్గానానిర్.
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