
సోమవారం, 01 నవంబర్ 2021

ఉక్కు సభ విజయవంతం-ప్రభుత్వానికి వారం గడువిచ్చిన జనసేనాని
నేను సైతం                        నేను సైతం                        
సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను!సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను!
నేను సైతంనేను సైతం
విశ్వవృష్టికివిశ్వవృష్టికి
అశ్రువొక్కటి ధారపోశాను!అశ్రువొక్కటి ధారపోశాను!
నేను సైతంనేను సైతం
భువనఘోషకుభువనఘోషకు
వెర్రిగంతుక విచ్చా మ్రోశాను!వెర్రిగంతుక విచ్చా మ్రోశాను!

నేను సైతంనేను సైతం
ప్రపంచ్బ్జపుప్రపంచ్బ్జపు
తెల్లరేకై పల్లవిస్తాను!తెల్లరేకై పల్లవిస్తాను!
నేను సైతంనేను సైతం
విశ్వవీణకువిశ్వవీణకు
తంత్రినై మూర్ఛనలు పోతాను!తంత్రినై మూర్ఛనలు పోతాను!
నేను సైతంనేను సైతం
భువన భవనపుభువన భవనపు
బావుటానై పైకి లేస్తాను!!!బావుటానై పైకి లేస్తాను!!!

అంటూ శ్రీ శ్రీ చెప్పిన మాటలు గుర్తా చేసుకుంటూ జనసేనాని తన ప్రసంగం ప్రారంభంచ్ర్.అంటూ శ్రీ శ్రీ చెప్పిన మాటలు గుర్తా చేసుకుంటూ జనసేనాని తన ప్రసంగం ప్రారంభంచ్ర్.
పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రసంగంలో మాటా్లడుతూ...పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రసంగంలో మాటా్లడుతూ...
కవి అయినా, నాయకుడైనా స్మానుయాల పక్షాన నిలబడలేనపుపిడు వారి జన్మ వృధా.ఉకు్క పరిరక్షణ కోసం నడుం బిగంచ్న ప్రతీ ఒక్క కారి్మక కుటంబానికి, నిర్్వసితులకు కవి అయినా, నాయకుడైనా స్మానుయాల పక్షాన నిలబడలేనపుపిడు వారి జన్మ వృధా.ఉకు్క పరిరక్షణ కోసం నడుం బిగంచ్న ప్రతీ ఒక్క కారి్మక కుటంబానికి, నిర్్వసితులకు 
నమస్కరిసుతానానాను.ఉకు్క ఆరిథిక అభవృద్ధి లో చ్లా ముఖయామైనద్. అలాంటి ఉకు్క పరిశ్రమను కాపాడుకోవాల్సిన బాధయాత మనందరిద్.నమస్కరిసుతానానాను.ఉకు్క ఆరిథిక అభవృద్ధి లో చ్లా ముఖయామైనద్. అలాంటి ఉకు్క పరిశ్రమను కాపాడుకోవాల్సిన బాధయాత మనందరిద్.
విశాఖ ఉకు్క - ఆంధ్రుల హకు్క అనే నినాదం ఎంతో భావోద్్వగానికి చెంద్నద్. ఇద్ కుల, మత, ర్జకీయాలకు అతీతంగా 1963లో ప్రజలందరినీ కద్ల్ంచ్ంద్.విశాఖ ఉకు్క - ఆంధ్రుల హకు్క అనే నినాదం ఎంతో భావోద్్వగానికి చెంద్నద్. ఇద్ కుల, మత, ర్జకీయాలకు అతీతంగా 1963లో ప్రజలందరినీ కద్ల్ంచ్ంద్.
• 1963లో విశాఖలో స్టిల్ పా్లంట్ పెడతామని చెప్పి మళ్ళీ వెనకి్క వెళ్తా అపుపిడు నాటి ఎమ్్మలేయా తాటికండ అచ్యాతార్వు గారి నేతృత్వంలో ప్రజలు ధర్నాలు, దీక్షలు, కాలుపిలు, • 1963లో విశాఖలో స్టిల్ పా్లంట్ పెడతామని చెప్పి మళ్ళీ వెనకి్క వెళ్తా అపుపిడు నాటి ఎమ్్మలేయా తాటికండ అచ్యాతార్వు గారి నేతృత్వంలో ప్రజలు ధర్నాలు, దీక్షలు, కాలుపిలు, 
నిరసనలతో ఉదయామం తీవ్రతరం అయింద్.నిరసనలతో ఉదయామం తీవ్రతరం అయింద్.
• దాదాపు 32 మంద్ యువకులు బల్దానాలు చేసేతా, ఎంతో మంద్ వేల ఎకర్లు తాయాగం చేసేతా స్టిల్ పా్లంట్ ఏరపిడంద్.• దాదాపు 32 మంద్ యువకులు బల్దానాలు చేసేతా, ఎంతో మంద్ వేల ఎకర్లు తాయాగం చేసేతా స్టిల్ పా్లంట్ ఏరపిడంద్.
• దాదాపు ప్రతయాక్షంగా, పరోక్షంగా 6 లక్షల మంద్ విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ పై ఆధారపడ బ్రతుకుతునానార్.• దాదాపు ప్రతయాక్షంగా, పరోక్షంగా 6 లక్షల మంద్ విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ పై ఆధారపడ బ్రతుకుతునానార్.
• విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ కోసం భూములు ఇచ్చాన నిర్్వసితులు చ్లా మంద్కి ఇపపిటికీ పరిహారం అందలేదు.• విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ కోసం భూములు ఇచ్చాన నిర్్వసితులు చ్లా మంద్కి ఇపపిటికీ పరిహారం అందలేదు.
• నేను ప్రభుత్వ రంగ సంసథిలతో పాటగా, ప్రయివేట్ సంసథిలు అభవృద్ధి చెందాలని కోర్కునే వయాకితాని, అంతే కాని ప్రభుత్వ సంసథిలు పూరితాగా తీసేస్తాము అంటే సమరిధించే వయాకితాని కాదు.• నేను ప్రభుత్వ రంగ సంసథిలతో పాటగా, ప్రయివేట్ సంసథిలు అభవృద్ధి చెందాలని కోర్కునే వయాకితాని, అంతే కాని ప్రభుత్వ సంసథిలు పూరితాగా తీసేస్తాము అంటే సమరిధించే వయాకితాని కాదు.
• విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ప్రయివేటీకరణ వారతాలు వచ్చాన వెంటనే నేను, PAC చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ కల్సి హం మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారిని కల్సి మాటా్లడం• విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ప్రయివేటీకరణ వారతాలు వచ్చాన వెంటనే నేను, PAC చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గార్ కల్సి హం మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారిని కల్సి మాటా్లడం
• నషాటిలు ర్ని కంపెనీలు ఏవి ఉనానాయి? ఒక్క వైస్పీ ర్జకీయ కంపెనీ తపపి. అలాంటిద్ లాభాలు లేవని అమ్్మసేతా ఎలా? లాభాలో్లకి తీసుకచేచాలా ప్రభుత్వం చరయాలు చేపటాటిల్.• నషాటిలు ర్ని కంపెనీలు ఏవి ఉనానాయి? ఒక్క వైస్పీ ర్జకీయ కంపెనీ తపపి. అలాంటిద్ లాభాలు లేవని అమ్్మసేతా ఎలా? లాభాలో్లకి తీసుకచేచాలా ప్రభుత్వం చరయాలు చేపటాటిల్.
నాడు డ్రెడ్జంగ్ కార్పిరేషన్ ఆఫ్ ఇండయా ప్రయివేటీకరణ ఆదుకోవడనికి జనసేన పార్టి తరపున పోర్టం చేసేతా అద్ ఆగంద్, ఈరోజు లాభాల బాటలో కనస్గుతుంద్.నాడు డ్రెడ్జంగ్ కార్పిరేషన్ ఆఫ్ ఇండయా ప్రయివేటీకరణ ఆదుకోవడనికి జనసేన పార్టి తరపున పోర్టం చేసేతా అద్ ఆగంద్, ఈరోజు లాభాల బాటలో కనస్గుతుంద్.
• ఢిల్్లలో మాటా్లడల్సిన ఎంపీలు ఏం చేసుతానానార్? విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ కు మైన్సి కావాల్ కేటాయించండ అని ఎందుకు కోరడం లేదు? ప్రశనాంచకుండ, గనులు లేవు అని చెప్తా ఎలా.• ఢిల్్లలో మాటా్లడల్సిన ఎంపీలు ఏం చేసుతానానార్? విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ కు మైన్సి కావాల్ కేటాయించండ అని ఎందుకు కోరడం లేదు? ప్రశనాంచకుండ, గనులు లేవు అని చెప్తా ఎలా.
• ఆంధ్రా లో కుల ప్చ్చా మనల్నా నాశనం చేసుతాంద్. అందరూ కల్సి ర్వాల్ అని అంటే వాడు మా కులపొడు కాదు కాబటిటి మ్ము కల్సిర్ం అని అనడం దురదృషటికరం.• ఆంధ్రా లో కుల ప్చ్చా మనల్నా నాశనం చేసుతాంద్. అందరూ కల్సి ర్వాల్ అని అంటే వాడు మా కులపొడు కాదు కాబటిటి మ్ము కల్సిర్ం అని అనడం దురదృషటికరం.
• కరోనా సమయంలో కూడ దాదాపు 167 కోట్ల లాభానినా విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ఆరి్జంచ్ంద్. అదంతా స్టిల్ పా్లంట్ కారి్మకుల కషటిం.• కరోనా సమయంలో కూడ దాదాపు 167 కోట్ల లాభానినా విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ఆరి్జంచ్ంద్. అదంతా స్టిల్ పా్లంట్ కారి్మకుల కషటిం.
• కేంద్ర ప్రభుతా్వనినా అడగాల్ అంటే ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్వనినా భాదుయాలను చేయాల్. లేదంటే కేంద్రం దగ్గర మాటా్లడేద్ ఎవర్? నేను కేంద్రానినా అడగతే వార్ మీ ఎంపీలు కేవలం కాంట్రాకుటిలు • కేంద్ర ప్రభుతా్వనినా అడగాల్ అంటే ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్వనినా భాదుయాలను చేయాల్. లేదంటే కేంద్రం దగ్గర మాటా్లడేద్ ఎవర్? నేను కేంద్రానినా అడగతే వార్ మీ ఎంపీలు కేవలం కాంట్రాకుటిలు 
గురించ్ అడుగుతునానార్ అని చెపాపిర్.గురించ్ అడుగుతునానార్ అని చెపాపిర్.
• మీర్ గెల్ప్ంచ్న ఎంపీలు విశాఖ స్టిల్ గురించ్ పార్లమ్ంట్ లో మాటా్లడతే కదా మాకు సమసయాలు తెల్సేద్ , కనీసం ప్రతేయాక గనులు కేటాయించమని కూడ ఒక్క ఎంప్ డమాండ్ • మీర్ గెల్ప్ంచ్న ఎంపీలు విశాఖ స్టిల్ గురించ్ పార్లమ్ంట్ లో మాటా్లడతే కదా మాకు సమసయాలు తెల్సేద్ , కనీసం ప్రతేయాక గనులు కేటాయించమని కూడ ఒక్క ఎంప్ డమాండ్ 
చేయటే్లదు అని కేంద్ర పెద్దలు చెపాపిర్.చేయటే్లదు అని కేంద్ర పెద్దలు చెపాపిర్.
• విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ఊరికే పడేసేతా ర్లేదు. 32 మంద్ యువకులు ప్రాణతాయాగాలతో వచ్చాంద్. ఆత్మగౌరవంతో స్ద్ంచ్కుంద్. ఇద్ ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం.• విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ఊరికే పడేసేతా ర్లేదు. 32 మంద్ యువకులు ప్రాణతాయాగాలతో వచ్చాంద్. ఆత్మగౌరవంతో స్ద్ంచ్కుంద్. ఇద్ ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం.
కంతమంద్ డబ్బులు పడేసేతా ఆత్మగౌరవం అమ్్మసుకుంటార్. మనం ఆత్మగౌరవం కోసం పోర్డే మనుషులం .కంతమంద్ డబ్బులు పడేసేతా ఆత్మగౌరవం అమ్్మసుకుంటార్. మనం ఆత్మగౌరవం కోసం పోర్డే మనుషులం .
• నేను సమసయా వసేతా పారిపోను. వచ్చా మాటా్లఫుటాను. నాకు ముందడుగు వేయడం తప్పించ్ వెనుకడుగు వేయడం తెల్యదు.• నేను సమసయా వసేతా పారిపోను. వచ్చా మాటా్లఫుటాను. నాకు ముందడుగు వేయడం తప్పించ్ వెనుకడుగు వేయడం తెల్యదు.
• ప్రతేయాక హదా కోసం నేను పోర్టం చేయడనికి బయటకు వచ్చా అనినా జిలా్లలు తిర్గుతుంటే ఎవరూ వెనుక నిలబడలేదు. అందరూ కల్సి ననునా ఒంటరి వాడని చేయార్. ఒక్క • ప్రతేయాక హదా కోసం నేను పోర్టం చేయడనికి బయటకు వచ్చా అనినా జిలా్లలు తిర్గుతుంటే ఎవరూ వెనుక నిలబడలేదు. అందరూ కల్సి ననునా ఒంటరి వాడని చేయార్. ఒక్క 
ర్జకీయ పార్టి కూడ కల్సి ర్లేదు. కేంద్రానికి శత్రువుని అయాయాను.ర్జకీయ పార్టి కూడ కల్సి ర్లేదు. కేంద్రానికి శత్రువుని అయాయాను.
• నేను స్్వతంత్యా సమరయోధులను ఆదర్ంగా తీసుకుననా వాడని. ఓడపోయిన పరే్లదు కానీ అవినీతి పర్డగా మాత్ం మారను.• నేను స్్వతంత్యా సమరయోధులను ఆదర్ంగా తీసుకుననా వాడని. ఓడపోయిన పరే్లదు కానీ అవినీతి పర్డగా మాత్ం మారను.
• మాటా్లడతే వైస్పీ - టీడీపీ నాయకులు మా మాట కేంద్రం వినడం లేదు అంటార్. మీ కేసుల గురించ్, కాంట్రాకుటిలు గురించ్ వింటార్. ఒక్క ఎంపీ లేని నాకు వార్ అపాయింట్మంట్ • మాటా్లడతే వైస్పీ - టీడీపీ నాయకులు మా మాట కేంద్రం వినడం లేదు అంటార్. మీ కేసుల గురించ్, కాంట్రాకుటిలు గురించ్ వింటార్. ఒక్క ఎంపీ లేని నాకు వార్ అపాయింట్మంట్ 
ఇచ్చా ఎందుకు వింటనానార్.ఇచ్చా ఎందుకు వింటనానార్.
• విభజన సమయంలో చేసిన పాడు ర్జకీయాలు మళ్ళీ ఇపుపిడు వైకాపా ప్రభుత్వం చేసుతాంద్. బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకచ్చాన ప్రతీ బిలు్లకు వైస్పీ మద్దతు ఇచేచా ఇక్కడ బంద్ చేస్తార్. • విభజన సమయంలో చేసిన పాడు ర్జకీయాలు మళ్ళీ ఇపుపిడు వైకాపా ప్రభుత్వం చేసుతాంద్. బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకచ్చాన ప్రతీ బిలు్లకు వైస్పీ మద్దతు ఇచేచా ఇక్కడ బంద్ చేస్తార్. 
ఎవరిని మోసం చేయడనికి.ఎవరిని మోసం చేయడనికి.
• రైతులు, నిర్్వసితులు, ఆత్మగౌరవం పోతే పోనీ, మా వైస్పీ నాయకులకు కాంట్రాకుటిలు ర్నీ ర్నీ అననాట్ల ప్రవరితాసుతానానార్ .• రైతులు, నిర్్వసితులు, ఆత్మగౌరవం పోతే పోనీ, మా వైస్పీ నాయకులకు కాంట్రాకుటిలు ర్నీ ర్నీ అననాట్ల ప్రవరితాసుతానానార్ .
• వైజాగ్ స్టిల్ పా్లంట్ గురించ్ మాటా్లడే ధైరయాం లేదు కానీ, సుప్ం కోర్టి కు కాబోయే ప్రధాన నాయాయమూరితా మీద చరయాలు తీసుకోమని CJI కి ప్ర్యాదు చేచాసే ధైరయాం, ఉపర్ష్ట్రపతి పై • వైజాగ్ స్టిల్ పా్లంట్ గురించ్ మాటా్లడే ధైరయాం లేదు కానీ, సుప్ం కోర్టి కు కాబోయే ప్రధాన నాయాయమూరితా మీద చరయాలు తీసుకోమని CJI కి ప్ర్యాదు చేచాసే ధైరయాం, ఉపర్ష్ట్రపతి పై 
విమర్లు చేసే ధైరయాం మాత్ం ఉంద్.విమర్లు చేసే ధైరయాం మాత్ం ఉంద్.
• మాటా్లడతే లేఖలు ర్శాం అని అంటార్. ఎనినా లేఖలు ర్స్తార్? పోర్టం ఎందుకు చేయటే్లదు ఈ వైస్పీ నాయకులు.• మాటా్లడతే లేఖలు ర్శాం అని అంటార్. ఎనినా లేఖలు ర్స్తార్? పోర్టం ఎందుకు చేయటే్లదు ఈ వైస్పీ నాయకులు.
మదయాపాన నిషేధం అంటార్ మదయాం ఇషాటిర్జయాంగా అము్మతార్. జాబ్ కాయాలండర్ అంటార్ జాబ్సి ఉండవు అలాంటిద్ వైకాపా ప్రభుత్వం స్టిల్ పా్లంట్ కు అండగా ఉంటార్ అంటే మదయాపాన నిషేధం అంటార్ మదయాం ఇషాటిర్జయాంగా అము్మతార్. జాబ్ కాయాలండర్ అంటార్ జాబ్సి ఉండవు అలాంటిద్ వైకాపా ప్రభుత్వం స్టిల్ పా్లంట్ కు అండగా ఉంటార్ అంటే 
మ్ము నమ్మడం లేదు .మ్ము నమ్మడం లేదు .
• లేఖలు ఇవ్వడం కాదు, చటటి సభలో్ల గెల్చ్న అభయార్థిలు మాటా్లడక పోతే నేను ఎంత మాటా్లడన ఉపయోగం లేదు. వైస్పీ మ్ధావులు, అనినా ర్జకీయ పార్టి నేతలను, మీ బెస్టి ఫ్ండ్ • లేఖలు ఇవ్వడం కాదు, చటటి సభలో్ల గెల్చ్న అభయార్థిలు మాటా్లడక పోతే నేను ఎంత మాటా్లడన ఉపయోగం లేదు. వైస్పీ మ్ధావులు, అనినా ర్జకీయ పార్టి నేతలను, మీ బెస్టి ఫ్ండ్ 
టీడీపీ నాయకులను ప్ల్చ్ అఖిలపక్షం పెటటిండ.టీడీపీ నాయకులను ప్ల్చ్ అఖిలపక్షం పెటటిండ.
• స్టిల్ పా్లంట్ కసం వైస్పీ ప్రభుత్వం అనినా ర్జకీయ పార్టిలను, ఇషటిం లేకపోయినా జనసేన పార్టిని, వారి బెస్టి ఫ్ండ్ టీడీపీ వారిని ప్ల్చ్ అఖిలపక్షం పెటిటి తీర్్మనం చేయాల్.• స్టిల్ పా్లంట్ కసం వైస్పీ ప్రభుత్వం అనినా ర్జకీయ పార్టిలను, ఇషటిం లేకపోయినా జనసేన పార్టిని, వారి బెస్టి ఫ్ండ్ టీడీపీ వారిని ప్ల్చ్ అఖిలపక్షం పెటిటి తీర్్మనం చేయాల్.
• స్టిల్ పా్లంట్ పరిరక్షణ కోసం వారం రోజులో్లగా అఖిలపక్షం ఏర్పిటకు ప్లుపునివా్వల్ లేదా ఎలా స్టిల్ పా్లంట్ ను పరిరక్షిస్తారో బయటకు వచ్చా చెపాపిల్, లేదా బయటకు వచ్చా • స్టిల్ పా్లంట్ పరిరక్షణ కోసం వారం రోజులో్లగా అఖిలపక్షం ఏర్పిటకు ప్లుపునివా్వల్ లేదా ఎలా స్టిల్ పా్లంట్ ను పరిరక్షిస్తారో బయటకు వచ్చా చెపాపిల్, లేదా బయటకు వచ్చా 
మాటా్లడతాను, కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం.మాటా్లడతాను, కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం.
• మనం ర్ష్ట్రంలో పోర్టం చేయకుండ కేంద్రంపై ఒతితాడ తీసుకుర్వడం ఉపయోగం లేదు.  ఎంపీలు, ఎమ్్మలేయాలు బయటకు వచ్చా మాటా్లడల్.• మనం ర్ష్ట్రంలో పోర్టం చేయకుండ కేంద్రంపై ఒతితాడ తీసుకుర్వడం ఉపయోగం లేదు.  ఎంపీలు, ఎమ్్మలేయాలు బయటకు వచ్చా మాటా్లడల్.
• 152 ఎమ్్మలేయాలు, మీ బెస్టి ఫ్ండ్ టీడీపీ ఎమ్్మలేయాలు, మొతతాం 175 మంద్తో కల్సి వైస్పీ విశాఖ ఉకు్క పరిశ్రమ కాపాడటం కోసం పోర్టం చేయాల్ లేనిపక్షంలో మీకు గడుడుకాలం 
ఉంటంద్ జాగ్రతతా.
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ఉక్కు సభను విజయవంతం చేసిన ప్రతిఒకకురికీ కృతజ్ఞతలు
విశాఖ ఉక్కు కర్మాగార్న్ని ప్రైవేటుపరం కాక్ండా కాపాడుక్నందుక్ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి న్ర్వాసితులు చేపట్టిన సభను విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒకకురికి జనసేన 
పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సభ ఉద్దేశాన్ని అందరికీ చేరేలా న్రవాహంచిన కారిమాక సంఘాల నతలక్, జనసేన 
పార్టి నాయక్లు శ్రేణులక్ అభినందనలు. ఈ కార్యక్రమాన్కి సహకరించిన పోలీస్ శాఖ వారికి, స్టిల్ పా్లంట్ యాజమానా్యన్కి, మీడియాక్, స్టిల్ పా్లంట్ న్వాసితులు.. వారి 
క్టుంబ సభ్్యలక్ ప్రత్్యక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తునానిను. అన్ని జిలా్లల నుంచి ఈ సభక్ తరలివచిచి స్ఫూరితున్ చాట్న పి.ఎ.సి. సభ్్యలు, ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరుశులు, జిలా్ల 
అధ్యక్షులు, న్యోజక వర్గాల ఇంచారుజులు, ర్ష్ట్ర, జిలా్ల కార్యవర్గాల సభ్్యలు, అనుబంధ విభాగాల చైరమాను్ల, సభ్్యలు, వీర మహళలు, జన సైన్క్లక్ అభినందనలు అన్ అనానిరు. 

శతఘ్నా న్యాస్ వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


Vizag: సభలో పరిణితి చూపిన పవన్

శతఘ్ని న్్యస్: వైజాగ్ సభలో పరిణితి చూపిన పవన్. కంద్రాన్ని గానీ, 
మోడీన్ గానీ టార్గాట్ చెయ్యక్ండా… ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవా భాద్యత ను ప్రశనించిన 
వైనం….. తన వెనుక ఎంతవరక్ న్లబతారన్ ప్రజలక ఒక సంద్హం 
విసరిన వైనం. ఓటు్ల వేసిన కొద్దేమంద్కోసంమైనా వచిచి న్లబడతానన్ 
చెపిపిన వైనం .ఇద్ మనక్ కావాలి. బలంగా వునని కంద్రాన్ని గుడిడిగా ఢీ 
కొటటికూడదు. “మోడీ కాదు, వాడి బాబు వచిచినా….” అంటూ నోరు 
జారిన వారి విషయం లో అప్రమతతుం గా ఉండాలి.

డ్రగ్స్ పై చేసే పోరాటంలో వరంగల్ జనసైనిక్లు 
అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలి – ఆక్ల సుమన్

శతఘ్ని న్్యస్: తెలంగాణ ర్ష్ట్రంలో 
డ్రగ్స్ అరికట్టించేందుక్ ప్రత్్యక చర్యలు 
చేపటాటిలి అన్ కోరుతూ నవంబర్ 1 
ఉదయం 10 గంటలక్ ధర్ని చౌక్ 
వదదే జనసేనపార్టి రిలే న్ర్హార దీక్షక్ 
అధిక సంఖ్యలో ఉమమాడి వరంగల్ 
జిలా్లలో జనసైన్క్లు పాల్గానాలన్ 
జనసేనపార్టి ఉమమాడి వరంగల్ 
జిలా్ల ఇంచార్జు ఆక్ల స్మన్ ఒక 
ప్రకటనలో తెలిపారు.

సోమవారం, 01 నవంబర్ 2021

డ్రగ్స్ పై జనసేన ఉక్కుపాదం – నవంబర్ 1 నుండి డ్రగ్స్ పై జనసేన ఉక్కుపాదం – నవంబర్ 1 నుండి 
రిలే నిరాహారదీక్షరిలే నిరాహారదీక్ష

శతఘ్ని న్్యస్: తెలంగాణలో పెరుగుతునని గంజాయ్ మరియు డ్రగ్ మాఫియా శతఘ్ని న్్యస్: తెలంగాణలో పెరుగుతునని గంజాయ్ మరియు డ్రగ్ మాఫియా 
అర్చకాల మీద జనసేనపార్టి రిలే న్ర్హారదీక్ష చేపటటినుంద్. నవంబర్ 1వ త్దీ న అర్చకాల మీద జనసేనపార్టి రిలే న్ర్హారదీక్ష చేపటటినుంద్. నవంబర్ 1వ త్దీ న 
ఉదయం 10 గంటలక్ జనసేనపార్టి న్రవాహస్తునని రిలే న్ర్హారదీక్షక్ మదదేతుగా ఉదయం 10 గంటలక్ జనసేనపార్టి న్రవాహస్తునని రిలే న్ర్హారదీక్షక్ మదదేతుగా 
ఇంద్ర్ పార్కు వదదే ఉనని ధర్ని చౌక్ క్ గ్రేటర్ కమిటీ సభ్్యలు, గ్రేటర్ డివిజన్ల కమిటీ ఇంద్ర్ పార్కు వదదే ఉనని ధర్ని చౌక్ క్ గ్రేటర్ కమిటీ సభ్్యలు, గ్రేటర్ డివిజన్ల కమిటీ 
సభ్్యలు, గ్రేటర్ పరిధిలోన్ జనసైన్క్లు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్క్లు సభ్్యలు, గ్రేటర్ పరిధిలోన్ జనసైన్క్లు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్క్లు 
అందరూ ర్వాలిస్ంద్గా తెలంగాణ జనసేన నాయక్లు తెలిపారు.అందరూ ర్వాలిస్ంద్గా తెలంగాణ జనసేన నాయక్లు తెలిపారు.

గ్రేస్ క్ చేయూతనిచ్చిన జనసైనిక్లు
శతఘ్ని న్్యస్: వేగివారిపాలం వాసతువు్యలు జనసైన్క్డు యర్ంశెట్టి బాబి క్మార్తు దాన్వాత శతఘ్ని న్్యస్: వేగివారిపాలం వాసతువు్యలు జనసైన్క్డు యర్ంశెట్టి బాబి క్మార్తు దాన్వాత 
పుట్టినరోజు సందర్ంగా నాగుల్లంక గ్రేస్ వృదుధుల అనాధాశ్రమం మరియు ర్జోలు మనోజ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా నాగుల్లంక గ్రేస్ వృదుధుల అనాధాశ్రమం మరియు ర్జోలు మనోజ్ 
మానసిక వికలాంగుల అనాధాశ్రమంలో వారికి అవసరమైన 5,000 రూపాయల విలువ చేసే మానసిక వికలాంగుల అనాధాశ్రమంలో వారికి అవసరమైన 5,000 రూపాయల విలువ చేసే 
న్తా్యవసర వస్తువులు కాయగూరలు అందజేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైన్క్లు ర్వూరి న్తా్యవసర వస్తువులు కాయగూరలు అందజేసారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైన్క్లు ర్వూరి 
నాగబాబు, పంచదార చినబాబు మరియు పిపపిళ్ళ నాగు పాల్గానానిరు.నాగబాబు, పంచదార చినబాబు మరియు పిపపిళ్ళ నాగు పాల్గానానిరు.

సభను విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒకకురికి 
ధన్యవాదములు తెలియచేసిన కోన త్త్రావు 

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వ్యతిరేకంగా న్రవాహంచిన స్టిల్ శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వ్యతిరేకంగా న్రవాహంచిన స్టిల్ 
పా్లంట్ సభ సక్స్స్ కావడం సమిష్టి కృష్కి న్దరశునమన్, అందుక్ కృష్ చేసిన పా్లంట్ సభ సక్స్స్ కావడం సమిష్టి కృష్కి న్దరశునమన్, అందుక్ కృష్ చేసిన 
ప్రతి ఒకకురికీ హృదయపూరవాక అభినందనలన్ గాజువాక ఇంచారిజు మరియు పిఏసి ప్రతి ఒకకురికీ హృదయపూరవాక అభినందనలన్ గాజువాక ఇంచారిజు మరియు పిఏసి 
సభ్్యలు కోన తాతార్వు తెలిపారు.సభ్్యలు కోన తాతార్వు తెలిపారు.

ఉప్పల్ నియోజకవరగొం జనసేనలో భారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: ఉపపిల్ న్యోజికవరగాంలో క్షాయిగూడాలో గల జనసేనపార్టి కార్్యలయంలో శతఘ్ని న్్యస్: ఉపపిల్ న్యోజికవరగాంలో క్షాయిగూడాలో గల జనసేనపార్టి కార్్యలయంలో 
గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అధ్యక్షులు ర్ధార్ం ర్జలింగం ఆధవార్యంలో జనసేనపార్టిలోకి వివిధ గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అధ్యక్షులు ర్ధార్ం ర్జలింగం ఆధవార్యంలో జనసేనపార్టిలోకి వివిధ 
పార్టిల నుంచి జనసేనపార్టి సిదాధుంతాలక్ ఆకరిషితులై పార్టి సభ్యతవాం తీస్క్నానిరు… ఈ పార్టిల నుంచి జనసేనపార్టి సిదాధుంతాలక్ ఆకరిషితులై పార్టి సభ్యతవాం తీస్క్నానిరు… ఈ 
కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు ర్జలింగం మాటా్లడుతూ ఉపపిల్ న్యోజకవరగాంలో జనసేనపార్టి కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు ర్జలింగం మాటా్లడుతూ ఉపపిల్ న్యోజకవరగాంలో జనసేనపార్టి 
రోజురోజుకీ బలపడుతుందన్ ర్నునని రోజులో్ల న్యోజకవరగా ప్రజలక్ మరో ప్రతా్యమానియ రోజురోజుకీ బలపడుతుందన్ ర్నునని రోజులో్ల న్యోజకవరగా ప్రజలక్ మరో ప్రతా్యమానియ 
పార్టిగా మారనుందన్ తెలిపారు.. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రేటర్ కమిటీ సెక్రెటర్ నందగిరి సతీష్ పార్టిగా మారనుందన్ తెలిపారు.. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రేటర్ కమిటీ సెక్రెటర్ నందగిరి సతీష్ 
మరియు ర్ష్ట్ర వీర మహళ్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడంట్ రతాని పిల్ల, నీహారిక మరియు చర్లపలి్ల మరియు ర్ష్ట్ర వీర మహళ్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడంట్ రతాని పిల్ల, నీహారిక మరియు చర్లపలి్ల 
డివిజన్ అధ్యక్షులు శవ కారితుక్, నాచారం డివిజన్ అధ్యక్షులు ర్మకృష్ణ పాల్గానానిరు.డివిజన్ అధ్యక్షులు శవ కారితుక్, నాచారం డివిజన్ అధ్యక్షులు ర్మకృష్ణ పాల్గానానిరు.

శతఘ్నా న్యాస్ వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


 CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NON-COMMERCIAL 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

సోమవారం, 01 నవంబర్ 2021

మార్మూల గ్రామాలో్ల ఉండే స్మానయా జనసైనుకుడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతం బాహయాప్రపంచ్నికి తెల్యజేయడనికి మరియు 
వారి గళ్నినా వినిప్ంచడనికి మీ ముందుకు వచ్చాంద్ శతఘ్నా న్యాస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయాక్రమాలను 
మా వాటసిప్ నంబర్ కు పంప్ంచండ. మీర్ పంప్ంచే కారయాక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-ప్పర్ లో ప్రచ్రించడం 

జర్గుతుంద్.

మా వాటసిప్ నంబర్: 9391115789

ఉక్కుమనిషికి ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్్యస్: సావాతంత్్య భారతంలో దాదాపు 554 సంసాథానాలను 
విలీనం చేసి, ద్శ పునరినిర్మాణం చేసిన మహనీయుడు, ఉక్కుమన్ష్ 
సర్దేర్ వల్లభాయ్ పటేల్. ఆయన జయంతి సందర్ంగా @
JanaSenaParty తరపున ఘనన్వాళులు అరిపిస్తునానిం.

మలికిపురం నుండి భారీగా సభక్ తరలివెళ్ళిన జనసైనిక్లు
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వ్యతిరేకంగా న్రవాహంచిన స్టిల్ పా్లంట్ సభక్ 
ర్జోలు న్యోజకవరగాం మలికిపురం నుండి భార్గా తరలివెళ్్ళన జనసైన్క్లు.

సత్యదేవుని సనినిధిలో రాజమండ్రి జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: అననివరం సత్యనార్యణ సావామి సన్నిధిలో వై. శ్రీన్వాస్ ప్రత్్యక పూజలు. 
అననివరం సత్యనార్యణ సావామి ఆలయంలో దరశునం చేస్క్న్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి సభ 
విజయవంతం కావాలన్ సత్యనార్యణ సావామి ఆలయంలో వై. శ్రీన్వాస్ ప్రత్్యక పూజలు 
న్రవాహంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల కార్యదరిశు జామి సత్యనార్యణ, దాసరి గురునాథ్, 
ర్వాడ నాగు, షేక్ భాషా, ప్రకాష్, నాగార్జు, సోము తద్తర జనసైన్క్లు పాల్గానానిరు.

సభను విజయవంతంగా నిరవాహంచ్నందుక్ 
శ్రీ కోన త్త్రావుకి అభినందనలు 

తెలియజేసిన గల్ఫ్ జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ స్టిల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వ్యతిరేకంగా 
న్రవాహంచిన స్టిల్ పా్లంట్ సభ విజయవంతం కావడాన్కి అన్ని 
ఏర్పిట్లను దగగారుండి పర్యవేక్ంచిన గాజువాక ఇంచారిజు మరియు 
పిఏసి సభ్్యలు శ్రీ కోన తాతార్వుకి అభినందనలు తెలియజేసిన 
యూఏఈ కో-ఆరిడినటర్ నార్యణ మరియు గల్ఫూ జనసేన 
బృందం.

జనసేన జండాలతో విశాఖ కళకళ

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తమ పోర్టాన్కి అండగా ఉండాలన్, 
సభలో పాల్గానవలసింద్గా విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి విజ్ఞపితు చేసింద్. ఆ మేరక్ అకోటిబరు 
31వ త్దీన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖపటనిం చేరుకొన్ అకకుడి నుంచి స్టిల్ పా్లంట్ ప్ంగణాన్కి 
వెళ్్ళ పరిరక్షణ సమితి ప్రతిన్ధులను కలసి వారు న్రవాహంచే సభలో పాల్గాంటారు. అయిత్ ఈ 
సభక్ వెద్క ఇపపితిక సిదధుంగా ఉంద్. పవన్ కళ్్యణ్ క్, జనసేన నాయక్లక్, శ్రేయోభిలాషులక్ 
మరియు జనసైన్క్లక్ సావాగతం పలుక్తూ విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి కూరమాననిపాలం 
సభా వేద్క వరక్ రోడ్లక్ ఇరువైపులా జనసేన జండాలతో కికికురిసిన రోడు్ల కళకళలాడుతునానియి.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews

