
ఆదివారం, 19 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు 
విశాఖ ఉకుకు ప్రయివేటీకరణ వద్దు అంటూ ట్విటర్లో అన్ని వర్గాల 
వారు, జనసేన నాయకులు, జన సైన్కులు, వీర మహిళలు విశేషంగా 
స్ందంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు శన్వారం ఉదయం 10 గంటలకు 
#Raise_Placards_ANDHRA_MP, #SaveVizag-
SteelPlant హ్్యష్ ట్్యగ్ లతో కూడిన పలోకారుడు, విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల 
హకుకు అనే న్నాదంతో కూడిన పలోకారుడున్ ట్విటర్ లో పోస్టీ చేసి డిజిటల్ 
ఉద్యమాన్కి శ్రీకారం చుట్టీరు. అన్ని జిల్లోల నంచ్ పార్టీ శ్రేణులు 
ఉత్సాహంగా పాల్గానానియి. స్టీల్ పాలోంట్ పరిరక్షణ కోసం మన ర్ష్ట్ర 
లోక్ సభ సభ్్యలు, ర్జ్యసభ సభ్్యలకు బాధ్యత గురుతు చేస్తు ఉకుకు 
పరిశ్రమన కాపాడంద్కు పారలోమంట్లో పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచాలన్ 
కోరుతూ టీవిట్సా చేశారు. ఎంపీలకు ట్్యగ్ చేస్తు ఈ డిజిటల్ కా్యంపైన్ 
దగ్విజయంగా నడుసతుంద. #Raise_Placards_ANDHRA_
MP, #SaveVizagSteelPlant హ్్యష్ ట్్యగ్ ల ద్విర్ మొదలైన 

ఈ డిజిటల్ కా్యంపైన్ 600 మిలియనలోకు ర్చ్ అయింద. జాతీయ స్థాయిలో ట్విటటీర్ ట్ండింగ్ లో న్లిచ్ంద. పార్టీ పి.ఏ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ 
గారితోపాటు ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరు్శలు, పి.ఏ.సి. సభ్్యలు, జిల్లో అధ్యక్షులు, ర్ష్ట్ర కార్యవరగా సభ్్యలు, అధికార ప్రతిన్ధులు, న్యోజక వర్గాల 
ఇంచారుజులు, నాయకులు - విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణకు ఎంపీలు స్ందంచాలన్ ట్విటర్ ద్విర్ కోర్రు. విశాఖపటనిం స్టీల్ పాలోంట్ ఉద్్యగులు, పాలోంట్ 
దగగార ఉద్యమం చేస్తునని కారి్మక సంఘాల ప్రతిన్ధులు ర్ష్ట్ర ఎంపీలు ప్రస్తుత పారలోమంట్ సమావేశాలోలోనే ఉకుకు పరిశ్రమ పరిరక్షణ కోసం పలోకారుడులు 
ప్రదరి్శంచాలన్ కోరుతూ ట్విటర్ లో పోస్టీ చేశారు. అదే విధంగా ర్ష్ట్రంలో పలు ప్ంత్లోలో విద్్యరుథాలు ఈ ఉద్యమంలో పాలుపంచుకునానిరు.

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ డిజిటల్ ఉద్యమానికి విశేష స్పందన

ఆంధ్రుల ఓట్లతో గెలిచిన పార్లమంటు సభ్యూలారా విశాఖ ఉక్కు కోసం గళం విప్ండిఆంధ్రుల ఓట్లతో గెలిచిన పార్లమంటు సభ్యూలారా విశాఖ ఉక్కు కోసం గళం విప్ండి
• ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడండి• ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడండి
• ఓటులో వేసిన ప్రజల రుణం తీరుచికోండి• ఓటులో వేసిన ప్రజల రుణం తీరుచికోండి
• విశాఖ ఉకుకు – ఆంధ్రుల హకుకు• విశాఖ ఉకుకు – ఆంధ్రుల హకుకు
• ప్రైవేటీకణ ఆపంద్కు వైస్పీ కలసి ర్వాలి• ప్రైవేటీకణ ఆపంద్కు వైస్పీ కలసి ర్వాలి
• అఖిలపక్షాన్ని ప్రధాన్ వదదుకు తీస్కువెళ్లోలి• అఖిలపక్షాన్ని ప్రధాన్ వదదుకు తీస్కువెళ్లోలి
• ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎవరితో కలసేంద్కైనా జనసేన సిద్ం• ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎవరితో కలసేంద్కైనా జనసేన సిద్ం
• తమిళనాడు థియర్న్ అమలు చేయండి• తమిళనాడు థియర్న్ అమలు చేయండి
• జనసేన అమర్వతి అధికార ప్రతిన్ధి శ్రీ మండలి ర్జేష్ డిమాండ్• జనసేన అమర్వతి అధికార ప్రతిన్ధి శ్రీ మండలి ర్జేష్ డిమాండ్
శతఘ్ని న్్యస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ నంచ్ లోక్ సభ, ర్జ్యసభలకు శతఘ్ని న్్యస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ నంచ్ లోక్ సభ, ర్జ్యసభలకు 
ఎన్నికయిన పారలోమంటు సభ్్యలు విశాఖ ఉకుకు కర్్మగారం కోసం ఎన్నికయిన పారలోమంటు సభ్్యలు విశాఖ ఉకుకు కర్్మగారం కోసం 
పార్టీలకు అతీతంగా గంతెత్తులన్ జనసేన పార్టీ అమర్వతి అధికార పార్టీలకు అతీతంగా గంతెత్తులన్ జనసేన పార్టీ అమర్వతి అధికార 
ప్రతిన్ధి శ్రీ మండలి ర్జేష్ స్షటీం చేశారు. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవాన్కి ప్రతిన్ధి శ్రీ మండలి ర్జేష్ స్షటీం చేశారు. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవాన్కి 
ప్రతీక అయిన ఉకుకు కర్్మగార్న్ని కాపాడుకోవాలిసాన బాధ్యత ప్రతి ప్రతీక అయిన ఉకుకు కర్్మగార్న్ని కాపాడుకోవాలిసాన బాధ్యత ప్రతి 
ఆంధ్రుడితో పాటు వైస్పీ, టీడీపీ ఎంపీల మీద కూడా ఉందనానిరు. ఆంధ్రుడితో పాటు వైస్పీ, టీడీపీ ఎంపీల మీద కూడా ఉందనానిరు. 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు పార్టీ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు పార్టీ 
శ్రేణులతో కలసి విశాఖ ఉకుకు – ఆంధ్రుల హకుకు న్నాదంతో శన్వారం శ్రేణులతో కలసి విశాఖ ఉకుకు – ఆంధ్రుల హకుకు న్నాదంతో శన్వారం 
డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ న్రవిహించారు. పారలోమంటు సభ్్యలన ట్్యగ్ డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ న్రవిహించారు. పారలోమంటు సభ్్యలన ట్్యగ్ 
చేస్తు న్నదంచారు. అనంతరం శ్రీ ర్జేష్ మాట్లోడుతూ..చేస్తు న్నదంచారు. అనంతరం శ్రీ ర్జేష్ మాట్లోడుతూ..
మా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చెపి్న విధంగా ర్జకీయ పార్టీలుగా వైరుధా్యలు ఉననిప్ట్కీ ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయాన్కి వచేచిసరికి అంత్ ఏకమవావిలి. పొరుగు ర్ష్ట్రం మా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చెపి్న విధంగా ర్జకీయ పార్టీలుగా వైరుధా్యలు ఉననిప్ట్కీ ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయాన్కి వచేచిసరికి అంత్ ఏకమవావిలి. పొరుగు ర్ష్ట్రం 
తమిళనాడులోన్ ర్జకీయ పార్టీల స్ఫూరితుతో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడు గారు ముంద్కు ర్వాలి. సేలం స్టీల్ పాలోంట్ ప్రైవేటీకరణ అంశాన్ని కంద్ం తెరమీదకి తెచ్చినపు్డు నాట్ తమిళనాడులోన్ ర్జకీయ పార్టీల స్ఫూరితుతో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడు గారు ముంద్కు ర్వాలి. సేలం స్టీల్ పాలోంట్ ప్రైవేటీకరణ అంశాన్ని కంద్ం తెరమీదకి తెచ్చినపు్డు నాట్ 
ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పళనీస్విమి, అప్ట్ ప్రతిపక్ష నేత అయిన నేట్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ స్టీలిన్ గారితో కలసి కంద్ం మీద ఒతితుడి తెచాచిరు. అదే థియర్న్ విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ వ్యవహ్రంలో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పళనీస్విమి, అప్ట్ ప్రతిపక్ష నేత అయిన నేట్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ స్టీలిన్ గారితో కలసి కంద్ం మీద ఒతితుడి తెచాచిరు. అదే థియర్న్ విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ వ్యవహ్రంలో 
అమలుపర్చిలి. ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాలు, ర్ష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం జనసేన పార్టీ ఎవరితోనైనా కలిసేంద్కు సిద్ంగా ఉంద. ఆ విషయాన్ని సవియానా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పలు అమలుపర్చిలి. ర్ష్ట్ర ప్రయోజనాలు, ర్ష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం జనసేన పార్టీ ఎవరితోనైనా కలిసేంద్కు సిద్ంగా ఉంద. ఆ విషయాన్ని సవియానా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పలు 
సందర్భాలోలో చెపా్రు కూడా. విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణన ఆపంద్కు వైస్పీ కలసి ర్వాలి.సందర్భాలోలో చెపా్రు కూడా. విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణన ఆపంద్కు వైస్పీ కలసి ర్వాలి.
డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ లో భాగంగా మొదట శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి డిమాండ్ మేరకు ర్ష్ట్ర ఎంపీలు పారలోమంటులో పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచాలి. పారలోమంటులో గళం విపా్లి. ఓటులో వేసిన డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ లో భాగంగా మొదట శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి డిమాండ్ మేరకు ర్ష్ట్ర ఎంపీలు పారలోమంటులో పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచాలి. పారలోమంటులో గళం విపా్లి. ఓటులో వేసిన 
ప్రజల రుణం తీరుచికునే అవకాశం మీకు వచ్చింద. జనసేన పార్టీ డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ ఆరంభం మాత్రమే. పారలోమంటులో మీరు పోర్టం చేయకుంటే మీ మీద జనసేన పోర్టం ప్రజల రుణం తీరుచికునే అవకాశం మీకు వచ్చింద. జనసేన పార్టీ డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ ఆరంభం మాత్రమే. పారలోమంటులో మీరు పోర్టం చేయకుంటే మీ మీద జనసేన పోర్టం 
చేస్తుంద. ర్బోయే ర్జులోలో న్యోజకవర్గాలోలో మీరు తిరిగే పరిసిథాతి ఉండద్. ప్రజలే మిమ్మలిని తరిమికొడత్రు.చేస్తుంద. ర్బోయే ర్జులోలో న్యోజకవర్గాలోలో మీరు తిరిగే పరిసిథాతి ఉండద్. ప్రజలే మిమ్మలిని తరిమికొడత్రు.
విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ పరిరక్షణ కోసం అఖిలపక్షం ఏర్్టు చేయండి. బాధ్యత గల ప్రభ్తవింగా ఢిల్లో తీస్కువెళ్లో కంద్ం మీద ఒతితుడి తీస్కురండి. జనసేన పార్టీ మీతో కలసి పోర్టం విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ పరిరక్షణ కోసం అఖిలపక్షం ఏర్్టు చేయండి. బాధ్యత గల ప్రభ్తవింగా ఢిల్లో తీస్కువెళ్లో కంద్ం మీద ఒతితుడి తీస్కురండి. జనసేన పార్టీ మీతో కలసి పోర్టం 
చేస్తుంద. అల్ చేయన్ పక్షంలో మిగ్లిన రెండుననిరేళ్లో వైస్పీ ప్రభ్త్విన్కి కంట్ మీద కునకులేకుండా చేస్తుం. జై ఆంధ్రా.. జై జనసేన.. జై హింద్..చేస్తుంద. అల్ చేయన్ పక్షంలో మిగ్లిన రెండుననిరేళ్లో వైస్పీ ప్రభ్త్విన్కి కంట్ మీద కునకులేకుండా చేస్తుం. జై ఆంధ్రా.. జై జనసేన.. జై హింద్..

విపత్తు సమయాల్్ల ఆదుకొనే ఏకైక పార్టీ జనసేనవిపత్తు సమయాల్్ల ఆదుకొనే ఏకైక పార్టీ జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ర్ష్ట్రంలో ఎకకుడ విపత్తు వచ్చినా సహ్యం చేయడంలో జనసేన పార్టీ ముంద్ ఉంటుంద అన్ జనసేన నాయకులు ర్మచంద్నాయక్ శతఘ్ని న్్యస్: ర్ష్ట్రంలో ఎకకుడ విపత్తు వచ్చినా సహ్యం చేయడంలో జనసేన పార్టీ ముంద్ ఉంటుంద అన్ జనసేన నాయకులు ర్మచంద్నాయక్ 
మాద్స్ నరసింహ అనానిరు.గత నెల నవంబర్ 19న ర్జంపట న్యోజకవరగాంలో పద గ్రామాలోలో వరదలు వచ్చి భార్గా ప్ణ నషటీం ఆసితు నషటీం జరిగ్ంద. మాద్స్ నరసింహ అనానిరు.గత నెల నవంబర్ 19న ర్జంపట న్యోజకవరగాంలో పద గ్రామాలోలో వరదలు వచ్చి భార్గా ప్ణ నషటీం ఆసితు నషటీం జరిగ్ంద. 
వరద బాధిత్ల సహ్యారథాంగా తో గురు పటలో శన్వారం జనసేన ఎనానిరై సేవాసమితి కువైట్ వారి ఆధవిర్యంలో వరద బాధిత్లకు 1,05,000 వరద బాధిత్ల సహ్యారథాంగా తో గురు పటలో శన్వారం జనసేన ఎనానిరై సేవాసమితి కువైట్ వారి ఆధవిర్యంలో వరద బాధిత్లకు 1,05,000 
రూపాయలు విలువచేసే మంచాలు ద్ప్టులో పంపిణీ చేయడం జరిగ్ంద. ఈ సందభాంగా ర్ంచందర్ నాయక్ గారు మాట్లోడుతూ వరదలోలో సరవిం రూపాయలు విలువచేసే మంచాలు ద్ప్టులో పంపిణీ చేయడం జరిగ్ంద. ఈ సందభాంగా ర్ంచందర్ నాయక్ గారు మాట్లోడుతూ వరదలోలో సరవిం 
కోలో్యి సహ్యం కోసం ఎద్రుచూస్తునని అందర్ని ఆద్కోవడం మనందరి బాధ్యత అనానిరు అల్గే జనసేన ఎనానిరై సేవాసమితి కమిటీ సభ్్యలందరికీ కోలో్యి సహ్యం కోసం ఎద్రుచూస్తునని అందర్ని ఆద్కోవడం మనందరి బాధ్యత అనానిరు అల్గే జనసేన ఎనానిరై సేవాసమితి కమిటీ సభ్్యలందరికీ 
ధన్యవాద్లు తెలిపారు. మా ద్స్ నరసింహ మాట్లోడుతూ రూపాయి రూపాయి పోగు చేస్కున్ కొనకుకునని వస్తువులనీని కళ్ళముందే నీట్పాలు అయా్యయన్ ధన్యవాద్లు తెలిపారు. మా ద్స్ నరసింహ మాట్లోడుతూ రూపాయి రూపాయి పోగు చేస్కున్ కొనకుకునని వస్తువులనీని కళ్ళముందే నీట్పాలు అయా్యయన్ 
వరద బాధిత్ల ఈ మాటలు వింటుంటే గుండె తరుకుకుపోత్ంద అన్ బాధిత్లతో కలిసి మాట్లోడి వారిన్ ఓద్ర్చిరు. అల్గే జనసేన ఎనానిరై సేవాసమితి వరద బాధిత్ల ఈ మాటలు వింటుంటే గుండె తరుకుకుపోత్ంద అన్ బాధిత్లతో కలిసి మాట్లోడి వారిన్ ఓద్ర్చిరు. అల్గే జనసేన ఎనానిరై సేవాసమితి 

టీం సభ్్యలందరికీ ఇంత మంచ్ సహ్యాన్ని వరద బాధిత్లకు అందంచ్నంద్కు పరుపరునా ధన్యవాద్లు తెలిపారు. ర్జంపట న్యోజకవరగా జనసేన నాయకులు ఆకుల నరసాయ్య మాట్లోడుతూ వేల కోటలో ఆసితు టీం సభ్్యలందరికీ ఇంత మంచ్ సహ్యాన్ని వరద బాధిత్లకు అందంచ్నంద్కు పరుపరునా ధన్యవాద్లు తెలిపారు. ర్జంపట న్యోజకవరగా జనసేన నాయకులు ఆకుల నరసాయ్య మాట్లోడుతూ వేల కోటలో ఆసితు 
నషటీం జరిగ్తే ఈ ప్రభ్త్విన్కి న్మ్మకునీరెతితునటులో లేదన్ ప్రభ్తవింలో లో ఉనని నాయకులు అందరూ వచ్చి తూతూమంత్రంగా వెళ్లోపోయారన్ బాధిత్లన కనీసం పర్మర్శ కూడా చేయకుండా పోయారన్ అనానిరు. నషటీం జరిగ్తే ఈ ప్రభ్త్విన్కి న్మ్మకునీరెతితునటులో లేదన్ ప్రభ్తవింలో లో ఉనని నాయకులు అందరూ వచ్చి తూతూమంత్రంగా వెళ్లోపోయారన్ బాధిత్లన కనీసం పర్మర్శ కూడా చేయకుండా పోయారన్ అనానిరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో పులలోంపట జనసేన నాయకులు వరద అనని గారి ప్రస్ద్, నందలూరు జనసేన నాయకులు కొటేటీ శ్రీహరి, గురువి గారి వాస్, శెట్టీపలిలో వెంకట ప్రస్ద్, ర్జంపట చ్రంజీవి యువత అధ్యక్షుడు గుగ్గాళ్ళ ఈ కార్యక్రమంలో పులలోంపట జనసేన నాయకులు వరద అనని గారి ప్రస్ద్, నందలూరు జనసేన నాయకులు కొటేటీ శ్రీహరి, గురువి గారి వాస్, శెట్టీపలిలో వెంకట ప్రస్ద్, ర్జంపట చ్రంజీవి యువత అధ్యక్షుడు గుగ్గాళ్ళ 
నాగారుజున, గంట్ రమేష్, మాద్స్ శివ, చ్ంతల వెంకటేష్, శివ బంగారం, పీలేరు గౌస్, శివ కృష్ణ, టంగుటూరు ఈశవిర్, స్బ్బు, ప్రశాంత్ జనసేన కార్యకరతులు పాల్గానానిరు.నాగారుజున, గంట్ రమేష్, మాద్స్ శివ, చ్ంతల వెంకటేష్, శివ బంగారం, పీలేరు గౌస్, శివ కృష్ణ, టంగుటూరు ఈశవిర్, స్బ్బు, ప్రశాంత్ జనసేన కార్యకరతులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణ 
వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్ లో గళమతేతుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర 
ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచింద్కు జనసేన పార్టీ చేపడుత్నని 
డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ ద్విర్ 18,19,20 తేదీలలో ర్ష్ట్ర 
ఎంపీలన ట్్యగ్ చేసి వారిపై ఒతితుడి తీస్కుర్వాలిసాందగా 
చ్తూతురు జిల్లో ప్రధాన కార్యదరి్శ అన్త ద్రం తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన డిజిటల్ కయూంపెయిన్
 విజయవంతం చేయండి: అనిత దారం

డిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ వీర మహిళ డిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ వీర మహిళ 
శ్రీమతి ఆకెపాటి సుభాషిణిశ్రీమతి ఆకెపాటి సుభాషిణి

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తు శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తు 
పారలోమంట్ లో తమ గళ్న్ని బలంగా విన్పించాలన్ స్థాన్క పారలోమంట్ పారలోమంట్ లో తమ గళ్న్ని బలంగా విన్పించాలన్ స్థాన్క పారలోమంట్ 
సభ్్యలు శ్రీ గురు మూరితు , శ్రీ రెడడుప్  కోరుత్నని జనసేన ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ సభ్్యలు శ్రీ గురు మూరితు , శ్రీ రెడడుప్  కోరుత్నని జనసేన ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ 
శ్రీమతి ఆకెపాట్ స్భాషిణి.శ్రీమతి ఆకెపాట్ స్భాషిణి.

డిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ వీర మహిళ ప్రభావతిడిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ వీర మహిళ ప్రభావతి
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు  శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు  
“విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు”  అనే డిజిటల్ కా్యంపెయింగ్ లో భాగంగా “విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు”  అనే డిజిటల్ కా్యంపెయింగ్ లో భాగంగా 
విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణ ఉద్యమంలో పార్టీలకతీతంగా విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణ ఉద్యమంలో పార్టీలకతీతంగా 
పోర్డాలన్ పారలోమంట్ సమావేశాలోలో MP లందరు పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచ్ పోర్డాలన్ పారలోమంట్ సమావేశాలోలో MP లందరు పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచ్ 
కంద్ ప్రభ్తవిం మీద ఒతితుడి తేవాలన్ వీర మహిళ ప్రభావతి పిలుపున్చాచిరు.కంద్ ప్రభ్తవిం మీద ఒతితుడి తేవాలన్ వీర మహిళ ప్రభావతి పిలుపున్చాచిరు.

విదుయూదాఘాతానికి కలిపోయిన ఇళ్ళ విదుయూదాఘాతానికి కలిపోయిన ఇళ్ళ 
పునర్నిరామాణానికి సాయమందంచిన శ్రీకక్ళం పునర్నిరామాణానికి సాయమందంచిన శ్రీకక్ళం 

జనసేన నాయక్లు సర్వేశవేర రావుజనసేన నాయక్లు సర్వేశవేర రావు
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళం శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళం 
న్యోజకవరగాం శ్రీకూర్మం పంచాయితీ న్యోజకవరగాం శ్రీకూర్మం పంచాయితీ 
నగర్లపట గ్రామాన్కి చెందన నండ నగర్లపట గ్రామాన్కి చెందన నండ 
అచచిమ్మ , నండ గణేష్ మరియు అచచిమ్మ , నండ గణేష్ మరియు 
నండ త్త్ర్వుకు సంభందంచ్న నండ త్త్ర్వుకు సంభందంచ్న 

3 పూరిలులో విద్్యత్ తీగల త్కిడి వలలో దగ్ం కావడం జరిగ్ంద. విషయం 3 పూరిలులో విద్్యత్ తీగల త్కిడి వలలో దగ్ం కావడం జరిగ్ంద. విషయం 
తెలుస్కునని జనసేన పార్టీ శ్రీకాకుళం న్యోజకవరగా ఇంచార్జు కోర్డ సరేవిశవిర తెలుస్కునని జనసేన పార్టీ శ్రీకాకుళం న్యోజకవరగా ఇంచార్జు కోర్డ సరేవిశవిర 
ర్వు గారు న్తన గృహ న్ర్్మణల కోసం తన వంత్గా 100 సిమంట్ బస్తులు ర్వు గారు న్తన గృహ న్ర్్మణల కోసం తన వంత్గా 100 సిమంట్ బస్తులు 
సహ్యం చేసి తన ద్తృత్విన్ని చాటుకునానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన సహ్యం చేసి తన ద్తృత్విన్ని చాటుకునానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు గురు ప్రస్ద్, ఉదయ్ శంకర్, గంట్శ్రీన మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు గురు ప్రస్ద్, ఉదయ్ శంకర్, గంట్శ్రీన మరియు జనసేన పార్టీ 
కార్యకరతులు పాల్గానానిరు..కార్యకరతులు పాల్గానానిరు..

“విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు”: శ్రీమతి సుంకర కృష్ణవేణి శ్రీనివాస్“విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు”: శ్రీమతి సుంకర కృష్ణవేణి శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణన వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్లో శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణన వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్లో 
తమగళ్న్ని బలంగా విన్పించాలన్ స్థాన్క పారలోమంట్ సభ్్యర్లు గౌ.శ్రీమతి వంగా తమగళ్న్ని బలంగా విన్పించాలన్ స్థాన్క పారలోమంట్ సభ్్యర్లు గౌ.శ్రీమతి వంగా 
గీత గారిన్ జనసేన తరపున తూరు్ గోద్వరి జిల్లో ఉపాద్యక్షుర్లు శ్రీమతి కృష్ణవేణి గీత గారిన్ జనసేన తరపున తూరు్ గోద్వరి జిల్లో ఉపాద్యక్షుర్లు శ్రీమతి కృష్ణవేణి 
శ్రీన్వాస్ స్ంకర గారు డిజిటల్ కాంపైన్ంగ్ ద్విర్ కోరడం జరిగ్ంద.శ్రీన్వాస్ స్ంకర గారు డిజిటల్ కాంపైన్ంగ్ ద్విర్ కోరడం జరిగ్ంద.

“విశాఖ ఉక్కు పర్రక్షణ మనందర్ బాధయూత: మునిపలి్ల గ్రామ జనసేన“విశాఖ ఉక్కు పర్రక్షణ మనందర్ బాధయూత: మునిపలి్ల గ్రామ జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు మున్పలిలో గ్రామం లో  శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు మున్పలిలో గ్రామం లో  
విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అనే న్నాదంతో విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణవ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్లో విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అనే న్నాదంతో విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణవ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్లో 
గళమతేతుల్  ర్ష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచింద్కు మున్పలిలో జనసేన నాయకులు యాళ్ళ బాబ్జు , గళమతేతుల్  ర్ష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచింద్కు మున్పలిలో జనసేన నాయకులు యాళ్ళ బాబ్జు , 
న్మ్మకాయల వెంటేశవిర్వు ,యర్ంశెట్టీ మలిలోబాబ్, ద్న్పాట్ అశోక్ ,చక్రవరితు న్మ్మకాయల న్మ్మకాయల వెంటేశవిర్వు ,యర్ంశెట్టీ మలిలోబాబ్, ద్న్పాట్ అశోక్ ,చక్రవరితు న్మ్మకాయల 
స్యి, యర్ంశెట్టీ స్భాష్ ,న్మ్మకాయల చ్నని ,న్మ్మకాయల ద్రగాబాబ్ ,కోట్పలిలో స్రేష్ పలోకార్డుస్ స్యి, యర్ంశెట్టీ స్భాష్ ,న్మ్మకాయల చ్నని ,న్మ్మకాయల ద్రగాబాబ్ ,కోట్పలిలో స్రేష్ పలోకార్డుస్ 
తో కూడిన డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ చేయటం జరిగ్ంద.తో కూడిన డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ చేయటం జరిగ్ంద.

డిజిటల్ కంపెయిన్ నరసరావుపేట జనసేనడిజిటల్ కంపెయిన్ నరసరావుపేట జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: నరసర్వుపట శతఘ్ని న్్యస్: నరసర్వుపట 
జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో విశాఖ జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో విశాఖ 
ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు. పవన్ కళ్్యణ్ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు. పవన్ కళ్్యణ్ 
గారి పిలుపు మేరకు. ఉకుకు పరిశ్రమ గారి పిలుపు మేరకు. ఉకుకు పరిశ్రమ 
పరిరక్షణకై. డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ పరిరక్షణకై. డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ 
లో భాగంగా నరసర్వుపట ఇనాచిర్జు లో భాగంగా నరసర్వుపట ఇనాచిర్జు 
సయ్యద్ జిల్న్ గారు పారలోమంట్ ఎంపీ సయ్యద్ జిల్న్ గారు పారలోమంట్ ఎంపీ 
ల్వు కృష్ణదేవర్యలు గారికి విజ్ఞపితు ల్వు కృష్ణదేవర్యలు గారికి విజ్ఞపితు 

చేయడం జరిగ్ందచేయడం జరిగ్ంద

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


ఆదివారం, 19 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సాగర తీరాన గంగమమా తలి్ల సాక్షిగా...సాగర తీరాన గంగమమా తలి్ల సాక్షిగా...
శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు, శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు, 
విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకుకై, మత్యకార వికాస విభాగం ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీ కంబాల విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకుకై, మత్యకార వికాస విభాగం ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీ కంబాల 
ద్స్బాబ్ గారి అధ్యక్షతన  పిఠాపురం న్యోజకవరగాం,కొతతుపలిలో మండలం, కోనపాపట ద్స్బాబ్ గారి అధ్యక్షతన  పిఠాపురం న్యోజకవరగాం,కొతతుపలిలో మండలం, కోనపాపట 
స్గరతీరం నంద్ విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకుకై పారలోమంట్ లో పలోకారుడులతో న్రసన స్గరతీరం నంద్ విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకుకై పారలోమంట్ లో పలోకారుడులతో న్రసన 
గళ్న్ని విన్పించ్,ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవాన్ని-హకుకు కై మరియు ప్రైవేటీకరణ న్లుపుదలకు గళ్న్ని విన్పించ్,ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవాన్ని-హకుకు కై మరియు ప్రైవేటీకరణ న్లుపుదలకు 
న్రంతర పోర్టం చేయాలన్ పిఠాపురం న్యోజకవరగా జనసేన పార్టీ తరుపున గంగమ్మ న్రంతర పోర్టం చేయాలన్ పిఠాపురం న్యోజకవరగా జనసేన పార్టీ తరుపున గంగమ్మ 
తలిలో స్క్షిగా  ఆంధ్రప్రదేశ్ పారలోమంట్ సభ్్యలకు విననివించుకుంటునానిము.మత్సాయాకార తలిలో స్క్షిగా  ఆంధ్రప్రదేశ్ పారలోమంట్ సభ్్యలకు విననివించుకుంటునానిము.మత్సాయాకార 
నాయకుల ఆహ్వినం మేరకు ఈ కార్యక్రమంలో వీర మహిళలు పిల్లో రమ్యజ్్యతి, నాయకుల ఆహ్వినం మేరకు ఈ కార్యక్రమంలో వీర మహిళలు పిల్లో రమ్యజ్్యతి, 
గంటస్ల ద్రగా కైకులూరు, విజయ కొయ్య, న్యోజకవరగా నాయకులు మత్సా అపా్జీ, గంటస్ల ద్రగా కైకులూరు, విజయ కొయ్య, న్యోజకవరగా నాయకులు మత్సా అపా్జీ, 
దేశినీడి సత్యప్రస్ద్, మతసాయాకార నాయకులు పలేలోట్ బాపనని దొర,పలేలోట్ నాగేష్, గుండ్ర దేశినీడి సత్యప్రస్ద్, మతసాయాకార నాయకులు పలేలోట్ బాపనని దొర,పలేలోట్ నాగేష్, గుండ్ర 
ద్ర్గా ప్రస్ద్,స్ర్డ గణేష్,అజిలిలో ద్స్,పుకకుళ్ళ కుమార్,U.శ్రీన,తేజ కొయ్య,తదతర ద్ర్గా ప్రస్ద్,స్ర్డ గణేష్,అజిలిలో ద్స్,పుకకుళ్ళ కుమార్,U.శ్రీన,తేజ కొయ్య,తదతర 
జనసైన్కులు డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ న చేపట్టీరు.జనసైన్కులు డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ న చేపట్టీరు.

వైజాగ్ కూరమాననిపాలం గేట్ దగ్గర విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల వైజాగ్ కూరమాననిపాలం గేట్ దగ్గర విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల 
హక్కు అని ప్లకర్డులు ప్రదర్్శంచిన జనసేన నాయక్లుహక్కు అని ప్లకర్డులు ప్రదర్్శంచిన జనసేన నాయక్లు

విశాఖ ఉక్కు కరామాగారం ప్రైవేటీకరణ చేయొదుదు సీఎం సారూ....!! విశాఖ ఉక్కు కరామాగారం ప్రైవేటీకరణ చేయొదుదు సీఎం సారూ....!! 
మా బిడడుల బత్క్లు బుగ్్గ పాలు చేయకండిమా బిడడుల బత్క్లు బుగ్్గ పాలు చేయకండి

శతఘ్ని న్్యస్: ర్జ్లు న్యోజక వరగాంలో చ్ంతలపలిలో గ్రామంలో  ర్జ్లు వైస్ ఎంపీపీ  శతఘ్ని న్్యస్: ర్జ్లు న్యోజక వరగాంలో చ్ంతలపలిలో గ్రామంలో  ర్జ్లు వైస్ ఎంపీపీ  
ఇంట్పలిలో ఆనంద ర్జు ఆధవిర్యంలో జరిగ్న విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణ కోసం చేసిన ర్ష్ట్రంలో ఉనని ఇంట్పలిలో ఆనంద ర్జు ఆధవిర్యంలో జరిగ్న విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణ కోసం చేసిన ర్ష్ట్రంలో ఉనని 
24 మంద ఎంపీ లకు జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు స్మరస్యంగా   24 మంద ఎంపీ లకు జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు స్మరస్యంగా   
డిజిటల్ విధానంలో విన్నితని మైన ర్తిలో మహిళ రైత్ కూల్లు న్రసన తెలియ చేశారు , కులి డిజిటల్ విధానంలో విన్నితని మైన ర్తిలో మహిళ రైత్ కూల్లు న్రసన తెలియ చేశారు , కులి 
పనలు చేస్కున్ బ్డడులన మంచ్ ప్రయోజకులన చేయాలన్ దేశాన్క తలమాన్కమైన విశాఖ పనలు చేస్కున్ బ్డడులన మంచ్ ప్రయోజకులన చేయాలన్ దేశాన్క తలమాన్కమైన విశాఖ 
ఉకుకు కర్్మగారంల్ంట్ వాట్లో ఉద్్యగాలు వస్తు మా మట్టీ బత్కులు బాగుపడత్యి ఎంతో ఉకుకు కర్్మగారంల్ంట్ వాట్లో ఉద్్యగాలు వస్తు మా మట్టీ బత్కులు బాగుపడత్యి ఎంతో 
ఆశతో ఉనానిము అన్ ఇపు్డు ప్రైవేటీకరణ పరుతో మా అశాల మీద ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవిం నీళ్్ళ ఆశతో ఉనానిము అన్ ఇపు్డు ప్రైవేటీకరణ పరుతో మా అశాల మీద ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవిం నీళ్్ళ 
చలులోతందన్ ఉద్్యగ న్యామకాలకు కృత్రిమ కొరత ఏర్రుస్తుంద అన్ మహిళ రైత్ కూల్లు చలులోతందన్ ఉద్్యగ న్యామకాలకు కృత్రిమ కొరత ఏర్రుస్తుంద అన్ మహిళ రైత్ కూల్లు 
న్రసన తెలియ చేశారు. మేము ఓటులో వేసి గెలిపించ్న ఎంపీలు మరియు #అమల్పురం ఎంపీ న్రసన తెలియ చేశారు. మేము ఓటులో వేసి గెలిపించ్న ఎంపీలు మరియు #అమల్పురం ఎంపీ 
శ్రీమతి చ్ంత్ అనర్ధ గారికి పారెలోంటులో పలోకారుడులతో మా తరుపున న్రసన తెలియ జేయలన్ శ్రీమతి చ్ంత్ అనర్ధ గారికి పారెలోంటులో పలోకారుడులతో మా తరుపున న్రసన తెలియ జేయలన్ 
అనానిరు మరియు ర్బోవు ర్జులోలో జనసేన పార్టీ చేసే ప్రజా పోర్ట్లోలో మేము బలంగా సేనాన్ అనానిరు మరియు ర్బోవు ర్జులోలో జనసేన పార్టీ చేసే ప్రజా పోర్ట్లోలో మేము బలంగా సేనాన్ 
వెంట నడుస్తుము అన్ తెలియ చేశారు.వెంట నడుస్తుము అన్ తెలియ చేశారు.

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదం గల్ఫ్ దేశాలను సైతం తాకిందవిశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదం గల్ఫ్ దేశాలను సైతం తాకింద
శతఘ్ని న్్యస్: సేనాన్ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు కు మదదుత్గా గల్ఫూ శతఘ్ని న్్యస్: సేనాన్ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు కు మదదుత్గా గల్ఫూ 
దేశంలో ర్జ్లు న్యోజక వర్గాన్కి చెందన  గ్డుగు ర్ంబాబ్ అనే దేశంలో ర్జ్లు న్యోజక వర్గాన్కి చెందన  గ్డుగు ర్ంబాబ్ అనే 
జనసైన్కుడు గల్ఫూ దేశంలో నడి ర్డుడు మీద విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల జనసైన్కుడు గల్ఫూ దేశంలో నడి ర్డుడు మీద విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల 
హకుకు అన్ న్రసన తెలియజేశారు సవిదేశంలో సరి అయిన ఉపాధి హకుకు అన్ న్రసన తెలియజేశారు సవిదేశంలో సరి అయిన ఉపాధి 
లేక బార్య బ్డడులకు దూరంగా పొటటీ చేత పటుటీకున్ విదేశాలకు వలస లేక బార్య బ్డడులకు దూరంగా పొటటీ చేత పటుటీకున్ విదేశాలకు వలస 
వచ్చిన మా బత్కులు ఎల్గూ మారవు కనీసం మా బ్డడుల బత్కులు వచ్చిన మా బత్కులు ఎల్గూ మారవు కనీసం మా బ్డడుల బత్కులు 
ర్డుడున పడకుండా చూడండి అన్ ఆయన ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవిం న్కి మరియు ర్డుడున పడకుండా చూడండి అన్ ఆయన ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవిం న్కి మరియు 
అమల్పురం # ఎంపీ శ్రీమతి చ్ంత్ అనర్ధ గారికి శాంతి అమల్పురం # ఎంపీ శ్రీమతి చ్ంత్ అనర్ధ గారికి శాంతి 
యుతంగా దేశం గాన్ దేశంలో నండి తన న్రసన గళం విన్పించారు. యుతంగా దేశం గాన్ దేశంలో నండి తన న్రసన గళం విన్పించారు. 
భారత దేశంలోనే పరెన్నిక గల విశాఖ ఉకుకు కర్్మగారం ప్రైవేటీకరణ భారత దేశంలోనే పరెన్నిక గల విశాఖ ఉకుకు కర్్మగారం ప్రైవేటీకరణ 
పరుతో చేస్తునని ద్పిడీన్ తక్షణమే ఆపాలి అన్ వైస్పీ ప్రభ్తవిం పరుతో చేస్తునని ద్పిడీన్ తక్షణమే ఆపాలి అన్ వైస్పీ ప్రభ్తవిం 
తక్షణమే చటటీ సభలో బ్లులో ప్రవేశ పెట్టీలి అన్  ఈ సందరభాంగా ఆంధ్ర తక్షణమే చటటీ సభలో బ్లులో ప్రవేశ పెట్టీలి అన్  ఈ సందరభాంగా ఆంధ్ర 

ప్రదేశ్ లో ఉనని ఎంపీ లు అందరకి శతఘ్ని డిజిటల్ న్్యస్ ద్విర్ విననివించారు.ప్రదేశ్ లో ఉనని ఎంపీ లు అందరకి శతఘ్ని డిజిటల్ న్్యస్ ద్విర్ విననివించారు.

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ 
కోడూర్ మండల జనసేనకోడూర్ మండల జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు అవన్గడడు న్యోజకవరగాం కోడూరు శతఘ్ని న్్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు అవన్గడడు న్యోజకవరగాం కోడూరు 
మండల జనసైన్కులు ఉలిలోపాలం తెలుగుతలిలో విగ్రహం, కోడూరు స్ంటర్, పంట మండల జనసైన్కులు ఉలిలోపాలం తెలుగుతలిలో విగ్రహం, కోడూరు స్ంటర్, పంట 
పొల్ల మధ్య రైత్లతో, అన్ని తరగత్ల, వృత్తుల ప్రజలతో వివిధ ప్రదేశాలోలో, మన పొల్ల మధ్య రైత్లతో, అన్ని తరగత్ల, వృత్తుల ప్రజలతో వివిధ ప్రదేశాలోలో, మన 
ప్ంత ప్తిన్ధ్యం కలి్స్తు విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణ కు వ్యతిరేకంగా జనసేన పార్టీ ప్ంత ప్తిన్ధ్యం కలి్స్తు విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణ కు వ్యతిరేకంగా జనసేన పార్టీ 
అభిప్యాన్ని చెపూతు డిజిటల్ కంపెయిన్ కు మదదుత్గా ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవి బాధ్యతన గురుతు అభిప్యాన్ని చెపూతు డిజిటల్ కంపెయిన్ కు మదదుత్గా ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవి బాధ్యతన గురుతు 
చేస్తు, స్థాన్క ఎంపీ ఐన వలలోభనేన్ బాలశౌరి గారిన్ పారలోమంటులో తమ అభిప్యాన్ని చేస్తు, స్థాన్క ఎంపీ ఐన వలలోభనేన్ బాలశౌరి గారిన్ పారలోమంటులో తమ అభిప్యాన్ని 
విన్పించగవలసిందగా డిమాండ్ చేశారు.విన్పించగవలసిందగా డిమాండ్ చేశారు.

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ 
అవనిగడడు మండల జనసేనఅవనిగడడు మండల జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు అవన్గడడు న్యోజకవరగాం అవన్గడడు శతఘ్ని న్్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు అవన్గడడు న్యోజకవరగాం అవన్గడడు 
మండల జనసైన్కులు అవన్గడడు మూడు బొమ్మల స్ంటర్, పులిగడడు వంతెన, స్త్లంక, మండల జనసైన్కులు అవన్గడడు మూడు బొమ్మల స్ంటర్, పులిగడడు వంతెన, స్త్లంక, 
పెనమూడి వారథి వదదు, పులిగాడడు ఆకివిడక్టీ ప్రదేశాలోలో మన ప్ంత ప్తిన్ధ్యం కలి్స్తు పెనమూడి వారథి వదదు, పులిగాడడు ఆకివిడక్టీ ప్రదేశాలోలో మన ప్ంత ప్తిన్ధ్యం కలి్స్తు 
విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణ కు వ్యతిరేకంగా జనసేన పార్టీ అభిప్యాన్ని చెపూతు డిజిటల్ విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణ కు వ్యతిరేకంగా జనసేన పార్టీ అభిప్యాన్ని చెపూతు డిజిటల్ 
కంపెయిన్ కు మదదుత్గా ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవి బాధ్యతన గురుతు చేస్తు, స్థాన్క ఎంపీ ఐన కంపెయిన్ కు మదదుత్గా ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవి బాధ్యతన గురుతు చేస్తు, స్థాన్క ఎంపీ ఐన 
వలలోభనేన్ బాలశౌరి గారిన్ పారలోమంటులో తమ అభిప్యాన్ని విన్పించగవలసిందగా వలలోభనేన్ బాలశౌరి గారిన్ పారలోమంటులో తమ అభిప్యాన్ని విన్పించగవలసిందగా 
డిమాండ్ చేశారు.డిమాండ్ చేశారు.

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


ఆదివారం, 19 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దేశానిని ధృడ పర్చిన ఉక్కు!డిజిటల్ క్యపంపెయిన్ లో గుడివాడ నియోజకవర్పం జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలు మేరకు గుడివాడ 
న్యోజకవరగాంలో జనసేన పార్టీ ఆదవిర్యంలో విశాఖ ఉకుకు- ఆంధ్రుల హకుకు న్నాదంతో బూరగడడు 
శ్రీకాంత్ ఆధవిర్యంలో డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ కార్యక్రమం జరిగ్నద. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లో కార్యదరి్శ 
కొదమల గంగాధర్ గారు వడాడుద లక్ష్మీకాంత్, వేమూరి త్రినాథ్, షర్ఫ్ గారు, గజేంద్ మరియు 
జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్్యస్: నాట్ ప్ణ త్్యగాల 
ఉకుకు!! పరిశ్రమన కాపాడాలన్ కాకినాడ 
పారలోమంటు సభ్్యలు  @VangaV-
ishwanath  గారు పారలోమంట్లో  
మీ గళం విన్పించాలన్ విశాఖ 
ఉకుకున కాపాడాలన్ జనసేన మహిళ్ 
నాయకుర్లు కడలి ఈశవిరి కోర్రు.

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణక్ జనసేన పార్టీ ఎప్్డు పోరాడుతపంది
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేపట్టీన విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణకు జనసేన పార్టీ పోర్డుత్ందన్ 
తెలియజేస్తు కంద్ ప్రభ్తవిం న్ర్ణయం తీస్కునని తర్విత జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు లిఖితపూరవికంగా 
లటర్ ఇవవిడం, అల్గే అకోటీబర్ 31న కుర్మననిపాలంl(గాజువాక) లక్షల మందతో భార్ బహిరంగ సభ ద్విర్, 
అల్గే డిస్ంబర్ 12న విజయవాడ మంగళగ్రిలో పార్టీ కార్్యలయంలో లో ఒక ర్జు న్ర్హ్ర దీక్ష , ఇపు్డు 
18,19,20 తేదీలోలో డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ న్రవిహించాలన్ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పిలుపున్చాచిరు. డిజిటల్ కా్యంపెయినోలో 
భాగంగా MPలు తమ బాధ్యతలు తెలుస్కొన్ ప్రజల పక్షాన పారలోమంట్లో పలో కార్డుస్ పెట్టీ విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణన 
ఆంధ్ర ర్ష్ట్ర ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తునానిరన్ MP లు తెలియజేయాలన్ ఈర్జు జనసేన పార్టీ అన్ని న్యోజకవర్గాలోలో 
న్రసన తెలియజేస్తునానిరు.. న్రసనలో భాగంగా గాజువాక కూర్మననిపాలం ఉకుకు పరిరక్షణ సమితి న్ర్విసిత్ల దీక్షలో 
పాల్గాన్ న్రసన తెలియజేయడం జరిగ్ంద. ఈ కార్యక్రమంలో ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ గడస్ల అపా్ర్వు, పిల్ ర్మకృష్ణ, 
కార్్రేటర్ దలిలో గోవిందరెడిడు, జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసైన్కులు పెదదు సంఖ్యలో పాల్గానానిరు.

విశాఖ ఉక్కు ఆపంధ్రుల హక్కు: గెడ్పం మహాలక్ష్మీ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధినేత గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు, విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ 
పరిరక్షణే లక్షయాంగా జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ నెల 18, 19, 20 తేదీలోలో డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ చేయడం జరుగుత్ంద. 
ఇంద్లో భాగంగా శన్వారం(18-12-2021)ఉదయం 11.00 గంటలకు టేకిశెట్టీపాలం, అప్నర్మున్లంక 
ప్రధాన కూడలిలో  జనసేన పార్టీ నాయకులు గెడడుం మహ్లక్ష్మీ ప్రస్ద్ గారి ఆధవిర్యంలో స్టీల్ పాలోంట్ ప్రైవేటీకరణకు 
వ్యతిరేకంగా పలో కారడుస్ ప్రదర్శన కార్యక్రమం న్రవిహించబడింద. ఈ కార్యక్రమంలో, ex ఎంపీపీ లింగోలు చ్ననిబ్బులు 
గారు , గ్రామ సర్ంచ్ విస్సా దేవి ద్రగా ,వైస్ ప్రెసిడెంట్ కట్కిరెడిడు మహేష్, మాజీ సర్ంచ్ గెడడుం పర్రాజు, ర్వూరి 
స్ర్యనార్యణ (పెదదుబ్బులు) ,విస్సా త్తయ్య నాయుడు, కంద్ల పాట్ ఆంజనేయులు, నలిలో జయర్జు,పెదదుపాట్ 
నరేంద్, గ్డుగు ర్ంబాబ్ మరియు టేకిశెట్టీపాలం, అప్నర్మున్లంక జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు, 
కార్యకరతులు పాల్గానానిరు.

పెళ్లి వేడుకలో డిజిటల్ క్యపంపెయిన్ కర్యక్రమపం
శతఘ్ని న్్యస్: పశిచిమగోద్వరి జిల్లో తణుకు న్యోజకవరగాం అయితంపూడి గ్రామంలో 
జనసేనాన్ పిలుపు మేరకు మేము సైతం అంటు పెళ్లో వేదకపై వరుడు యూసఫ్, వధువు 
చాంద్ బ్ విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అనే న్నాదం త పలోకార్డుస్ పటుటీకొన్ న్రసన 
తెలపటం జరిగ్ంద.

ప్రభుత్వ కరామాగారాలు ప్రైవేటీకణ చేస్తుపోతే మా లపంటి 

యువత ప్రజా ఉద్యమ బాట పడతారు
శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
పిలుపు మేరకు ర్జ్లు న్యోజక వరగాం మామిడికుద్రు 
మండలం ఇద్రడ గ్రామాన్కి చెందన గలిలోంక బ్రహ్్మనందం 
అనే జనసైన్కుడు విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అనే న్నాదంతో 
పలోకారుదు పటుటీకున్ అమల్పురం ఎంపీ శ్రీమతి చ్ంత అనర్ధ కి 
ఉకుకు కర్్మగారం ప్రైవేటీకరణ చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తు న్రసన 
వ్యకతుం చేశారు, పారలోమంటు సమావేశాలలో ఉకుకు కర్్మగారం 

ప్రైవేటీకరణ చేయడాన్ని ఆపయాలన్ ఆంధ్రా ప్రజల తరుపున పలోకారుడు ప్రదర్శన ఎంపీలు 
అందరూ కలిసి న్రవిహించాలి అన్ ఆయన డిమాండు చేశారు లేన్ పక్షమున జనసేన పార్టీ 
తరపున యువత ఉద్యమాలు చేస్తుము అన్ అనానిరు.

విశాఖ ఉక్కు ఆపంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ క్యపంపెయిన్ లో 

పలికరు్లతో నిరసన తెలిపిన రాజపంపేట జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ర్జంపట న్యోజకవరగాం, జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
శన్వారం ర్జంపట పటటీణంలోన్ బంగాలో దగగార ఉనని అంబేదకుర్ విగ్రహం దగగార విశాఖ ఉకుకు 
ప్రైవేటీకరణన వ్యతిరేకిస్తు న్రసన ప్రదర్శన పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచ్ చేయడం జరిగ్ంద విశాఖ 
ఉకుకు న స్ధించడంలో ఎంతోమంద శ్రమకోరచి, అనేక ఇబబుంద్లు ఎద్ర్కున్ 32 మంద 
ప్ణాలు వదలి స్ధించుకునని విశాఖ ఉకుకు ఫ్్యకటీర్ ఆంధ్రుల హకుకు ఆత్మ గౌరవం ఆంధ్రుల 
ఆత్మ ఈ విశాఖ ప్రైవేటీకరించడం ఆంధ్రులన అవమానపరచడమే, కారి్మకుల నోరు కొటటీడం, 
న్ర్శ్రయులైన వారిన్ నటేటీట ముంచటమే అవుత్ంద. కవలం నష్టీల పరుతో విశాఖ ఉకుకు న 
ప్రైవేటీకరణ ఇస్తుమంటే, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అపు్ల ఊబ్లో కూరుకుపోయి స్మాన్యడు బతకలేన్ 
సిథాతి లో ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ న్ కూడా ప్రైవేటీకరిస్తుర్? చెప్ండి. విశాఖ ఉకుకు కు సంత గనలు 
ఉంటే వేలకోటలో ల్భాలోలో నడిచేద. కవలం ఈ మూడళలోలో పెరిగ్న ధరల కారణంగా నష్టీలు 
చవి చూసి ఉండొచుచి కానీ 2021లో 320 కోటలో ల్భాలతో ఉంద అంటే విశాఖ ఉకుకు నష్టీల 
ద్రిలో నడిచే ద కాదన్ శ్రీ జగనో్మహన్ రెడిడు ఆయన ప్రభ్తవిం అదేవిధంగా కంద్ంలోన్ బ్జెపి 
ప్రభ్తవిం ముఖ్యంగా శ్రీ నరేంద్ మోడీ తెలుస్కోవాలన్ కోరుత్నానిం. విశాఖ ఆంధ్రుల హకుకు 
విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణన వెంటనే ఆపాలి బ్రదర్ నమసేతు ప్రెస్ 
మీట్ కి న్రసన తెలియజేసిన పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచ్ విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు ప్రైవేటీకరణ 
ఆపాలన్కోరుకుంటూ… ఈ కార్యక్రమంలో ర్జంపట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు మలిశెట్టీ 
వెంకటరమణ, ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ రటల ర్మయ్య, ల్గల్ స్ల్ కతితు స్బాబుర్యుడు, ఆకుల 
నరసాయ్య, బండలో ర్జేష్, నంద్్యల హరి గురువు గారి వాస్, మేకల గోపి తలపాక శంకరయ్య, 
పోలిశెట్టీ శ్రీన, మలిశెట్టీ మనోజ్ మరియి ఇతర కార్యకరతులు పాల్గానానిరు.

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


విశాఖఉక్కు ఫ్యూకటీర్ మన హక్కు!జనసేనాని పిలుపుక్ 
మేము సైతం! చైతనయూవంత్లైన యువత, మహిళలు, 

జనసైనిక్లు! బండార్ శ్రీనివాస్ జనసేన నేత

ఆదివారం, 19 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

విశాఖ ఉక్కు ఆపంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ క్యపంపెయిన్ లో దపందులూరు 

జనసేన నాయక్లు పలనాటి సాగర్
శతఘ్ని న్్యస్: దంద్లూరు న్యోజకవరగాం, విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణ 
వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్ లో గళమతేతుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతితుడి 
తెచేచింద్కు జనసేన పార్టీ ఈ నెల 18,19 మరియు 20వ తేదీలలో చేపడుత్నని 
డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ ద్విర్ ర్ష్ట్ర ఎంపీలన ట్్యగ్ చేసి వారిపై ఒతితుడి 
తీస్కుర్వాలిసాందగా శ్రీ పవన్ కల్్యణ్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు న్యోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ పల్నిట్ స్గర్ ఈ డిజిటల్ కా్యంపెయినోలో పాల్గాన్ 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ఎంపీ లందరూ పారలోమంట్ లో గళం విపి్ స్టీల్ పాలోంట్ న్ 
కాపాడాలన్ కోర్రు.స్టీల్ పాలోంట్ కోసం ఎంతో మంద ప్ణత్్యగం చేసేతు ఈ ర్జు 
ద్న్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తుంటే ఒకకు ఎంపీ కూడా మాట్లోడకుండా మౌనంగా ఉండడం 
చాల్ బాధాకరం అన్ ఇపు్డైనా కళ్్ళ తెరచ్ స్టీల్ పాలోంట్ కోసం అందరూ కలిసి 

కంద్ంపై వతితుడి తేవాలన్ ఆయన కోర్రు.

శతఘ్ని న్్యస్: తూరు్ గోద్వరి జిల్లో, కొతతుపట న్యోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజు 
బండారు శ్రీన్వాస్ తన న్యోజకవరగాంలో విశాఖ ఉకుకు పోరుపై, జనసేనాన్ ఇచ్చిన 
పిలుపుకు స్ందంచ్, డిజిటల్ పోరుకు పోర్డాలన్, జన సైన్కులకు, యువతకు 
ఇచ్చిన పిలుపుపై న్యోజకవరగా ఇనాచిరిజు బండారు శ్రీన్వాస్ నాయకతవింలో పలువురు 
జనసేన వీర మహిళలు, జనసైన్కులు, కార్యకరతులు అండగా న్యోజకవరగా జనసేన 
నేతతో కదంతకాకురు. ఈ కార్యక్రమంలో బండారుశ్రీన్వాస్ మాట్లోడుతూ, గతంలో 
విశాఖ ఉకుకు ఫ్్యకటీర్న్ ఆంధ్ర ర్ష్ట్రం ఐకమత్యంతో, కొంత మంద ప్ణాలు త్్యగం 
చేసి స్ధించుకుననిదన్, ఇద భావి తర్ల యువత, చద్వుకునని యువతీ యువకుల 
భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసే, ధనర్శితో కూడిన భాండాగారము ల్ంట్దన్, 
ఇద మన ర్ష్్రాన్కి ఒక గప్ జాతీయ స్థాయి ఉకుకు ఫ్్యకటీర్ అన్, గతంలో ప్రతిపక్ష, 
అధికార పక్ష పార్టీల వలలో ఆంధ్ర ర్ష్ట్రం తీవ్ంగా నషటీపోయిందన్, ప్రతే్యక హోద్న 
స్ధించుకోలేక,మన నాయకులు చతికిల పడాడురు. ఇపు్డు కూడా విశాఖ ఉకుకు ఫ్్యకటీర్ 
కాపాడుకోవడంలో వెనకబడి పోత్నానిరన్, ఈ విషయంలోన్, ప్రజా సమస్యలపై 
జనసేనాన్ మాత్రమే స్ందంచ్ ముందడుగు వేసి ఉనానిరు, మన ర్ష్ట్ర నాయకులకు 
అధికారం కావాలి, పదవులు కావాలి కానీ, ప్రజలు, న్రుద్్యగ యువత బాధలు 
అకకురలేదన్, పూరితుస్థాయిలో ప్రతే్యక పా్యకజీన్ కూడా స్ధించలేకపోయారు అన్, 
ఎంతసేపు ఒకరిపై ఒకరు న్ందలు వేస్కున్ ఈ ర్ష్్రాన్ని అలలోకలోలోలం, అతల్కుతలం 
చేస్తునానిరన్, కచ్చితంగా జనసేన పార్టీ, జనసేనాన్ పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రమే, ఈఆంధ్ర 
ర్ష్ట్ర భవిష్యత్తున కాపాడగలరన్ ఈ సందరభాంగా బండారు శ్రీన్వాస్ తెలియజేశారు.

విశాఖ ఉక్కు ఆపంధ్రుల హక్కు: జనసేన నాయక్లు సాయిబాబా
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ పరిరక్షణకోసం నేట్ నంచ్ మూడు ర్జులపాటు సషల్ మీడియా వేదకగా 
డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ చేపట్టీలన్ కార్యకరతులన జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు 
అరకు న్యోజకవరగాం అనంతగ్రి మండలంలో జనసేన పార్టీ ఎక్సా ఎం పి ట్ సి స్యిబాబా, ద్రియా, సనా్యసిర్వు, 
గెమిలి ఆధవిర్యంలో శన్వారం కార్యక్రమాలు చేశారు. ఈ సందరభాంగా స్యిబాబా మాట్లోడుతూ విశాఖ ఉకుకు 
ఆంధ్రుల హకుకు అన్, ఎంతోమంద త్్యగ ఫలితంగా విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ న్ కాపాడుకో గలిగామన్, దీన్ని కాపాడుకోలేక 
ప్రైవేటీకరణకు వైఎస్ఆర్ ప్రభ్తవిం మదదుత్ తెలపడం ఒక పకకు పారలోమంట్లో విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణ కు వ్యతిరేకంగా 
ర్ష్ట్రంలో ఉననిటువంట్ 22 మంద ఎంపీలు గళం విపి్ మాట్లోడకపోవడం ఆంధ్ర ప్రజలకు మోసం చేసినటేలోనన్ ఈ 
సందరభాంగా వైయస్సార్ ప్రభ్తవి ఎంపీలన ఉదేదుశించ్ మాట్లోడారు. ఇప్ట్కైనా వైఎస్ఆర్ ఎంపీలు తీరు మారుచికోన్ 
విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అనే న్నాదంతో ముంద్కు వెళ్లోలన్ చూపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైన్కులు, 
ఆట్ యూన్యన్ నాయకులు కొండలర్వు, అప్నని, సింహ్ద్రి, ర్జ్ కుమార్, అపా్ర్వు, త్లసి ర్మ్, తదతరులు 
పాల్గానానిరు.

జనసేన డిజిటల్ క్యపంపెయిన్ 
విజయవపంతపం చేయపండి: రామక్రిష్ణ

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణ 
వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్ లో గళమతేతుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర 
ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచింద్కు జనసేన పార్టీ చేపడుత్నని డిజిటల్ 
కా్యంపెయిన్ ద్విర్ 18,19,20 తేదీలలో ర్ష్ట్ర ఎంపీలన ట్్యగ్ 
చేసి వారిపై ఒతితుడి తీస్కుర్వాలిసాందగా జనసేన పార్టీ స్న్యర్ 
నాయకులు త్్యడ ర్మకృష్ణ కోర్రు.

విశాఖ ఉక్కు.. ఆపంధ్రుల హక్కు.. విశాఖ స్టీల్ పాలిపంట్ పరిరక్షణక్ జనసేన 
పార్టీ డిజిటల్ క్యపంపెయిన్.

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ పరిరక్షణకు 
జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
పిలుపు మేరకు జనసేన డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ 
లో కృష్్ణ జిల్లో జనసేన పార్టీ సంయుకతు 
కార్యదరి్శ ఈమన్ కిషోర్ కుమార్ పాల్గానానిరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లోడుతూ విశాఖ 
ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అనేద ఒక న్నాదం 
కాకుండా ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవంగా భావించే 
పరిశ్రమన నేడు ప్రైవేటీకరణ చేస్తునాని మన 
ర్ష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ మన ర్ష్ట్ర ఎంపీలు 
కానీ కంద్రాన్ని వారు తీస్కునని న్ర్ణయాన్ని 

వెనకికు తీస్కోవాలన్ ఎకకుడా కోరడం లేద్ అన్, అంద్క ర్ష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సా కోసం అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ పరిశ్రమ పరిరక్షణ కోసం ఈ ప్రజా ప్రతిన్ధులకు తెలిసేల్, 
డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ ఏర్్టు చేశారు అన్ తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పారలోమంట్ సభ్్యలకు తమ 
సంత ప్రయోజనాల కోసమే కాకుండా విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణన వ్యతిరేకంగా 
మాట్లోడాలన్, విజయవాడ పారలోమంట్ పరిధి నంచ్ ప్తిన్థ్యం వహిస్తునని ఎంపీ కశినేన్ నాన్ 
కూడా బలంగా ఈ పలోకారుడులు చూపించ్ పారలోమంట్ లో పోర్డాలన్ జనసేన పార్టీ తరుపున మా 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి తరుపున కోరుచునానిము అన్ ఆయన తెలిపారు.

డిజిటల్ క్యపంపెయిన్ నిర్వహపంచిన ముమ్మాడివరపం 

జనసేన పార్టీ
శతఘ్ని న్్యస్:  తూరు్గోద్వరి జిల్లో 
ముమి్మడివరం: ముమి్మడివరం జనసేన 
పార్టీ కార్్యలయంలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర 
ర్జకీయ వ్యవహ్ర్ల కమిటీ సభ్్యలు, 
ముమి్మడివరం న్యోజకవరగా ఇంచార్జు 

పిత్న్ బాలకృష్ణ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగ్ంద. ఈ సందరభాంగా ఆయన మాట్లోడుతూ 
విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్ లో గళమతేతుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ర్ష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచింద్కు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలు మేరకు 3ర్జులు పాటు 
డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ న్రవిహిస్తుననిటులో ముమి్మడివరం జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో జరిగ్న 
సమావేశంలో పిత్న్ బాలకృష్ణ తెలిపారు. సమవారం జరిగే పారలోమంట్ సమావేశాలోలో వైజాగ్ 
స్టీల్ పాలోంట్ ప్రైవేటీకరణన న్లుపుదల చెయా్యలన్ కోరుతూ అమల్పురం పారలోమంట్ ఎంపీ 
చ్ంత్ అనర్ధ పారలోమంట్ మాట్లోడాలన్ విజ్ఞపితు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్నబోయిన 
మలిలోకారుజునర్వు, గోదశి పుండర్ష్, జకకుంశెట్టీ పండు, కడలి కొండ, గోలకోట్ వెంకననిబాబ్, 
దూడల స్విమి, న్కల ద్రగా, మాద్ల శ్రీధర్, పెమా్మడి గంగాద్రి, రంబాల రమేష్, గ్డిడు రతనిశ్రీ, 
ముత్్యల జయలక్ష్మి, యలమంచ్లి బాలర్జు, బలలో కుమార్, సల్ద ర్జా, అతితులి బాబ్ర్వు 
తదతరులు పాల్గానానిరు.

వైజాగ్ స్టీల్ పాలిపంట్ పరిరక్షణక్ ముపందుక్ రావాలి: తీగల 

చపంద్రశేఖర్
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రస్తుతం జరుగుత్నని 
పారలోమంట్ సమావేశాలోలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందన ఎంపీలంత్ 
వైజాగ్ సిటీల్ పాలోంట్ పరిరక్షణ 
గురించ్ మాట్లోడాలన్ జనసేన పార్టీ 

జిల్లో ఉపాధ్యక్షులు తీగల చంద్శేఖర్ డిమాండ్ చేశారు. జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
గారి పిలుపు మేరకు “విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు” డిజిటల్ కా్యంపెయింగ్ లో భాగంగా 
శన్వారం గూడూరు జనసేనపార్టీ కార్్యలయంలో #Raise_Placards_ANDHRA_
MP అనే న్నాదంతో కార్యక్రమం ప్రంభించడం జరిగ్ంద. ఈ సందరభాంగా ఆయన 
మాట్లోడుతూ విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణ ఉద్యమంలో పార్టీలకతీతంగా పోర్డాలన్ 
పారలోమంట్ సమావేశాలోలో వైస్పీ, టీడీపీ MPలు, ర్జ్యసభ సభ్్యలు పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచ్ కంద్ 
ప్రభ్తవిం మీద ఒతితుడి తేవాలన్ కోర్రు. వైస్పీ ప్రభ్తవిం అఖిలపక్షం సమావేశం ఏర్్టు 
చేసి అన్ని పార్టీల నేతలతో కలిసి కంద్ం పై ఒతితుడి తేవాలనానిరు. కంద్ం ప్రభ్తవిం కూడా 
విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ మీద తీస్కునని న్ర్ణయాన్ని వెనకికు తీస్కోవాలన్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు సవిరూప్, మోహన్, ర్జశేఖర్, ఇంద్వర్న్, శివ, స్యి 
వసంత్, హరి, శివమణి, కోట్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

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

డిజిటల్ క్యపంపెయిన్ లో మారాకుప్రపం నియోజకవర్పం

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల 
మేరకు విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ 
ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తు 
పారలోమంట్ లో గళమతేతుల్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ఎంపీలపై 
ఒతితుడి తెచేచింద్కు ప్రకాశం 
జిల్లో జనసేన పార్టీమార్కుపురం 
న్యోజకవరగా ఇంచార్జు ఇమ్మడి 
కాశీనాధ్ గారు పెలోకార్డుస్ తో 

కూడిన డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ న్రవిహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇమ్మడి కాశీనాధ్ మాట్లోడుతూ 32 
మంద ఆత్మబలిద్నాలు వలలో ఏర్డిన విశాఖ ప్రైవేటీకరణ చేయడం సరైన న్ర్ణయం కాదన్ , కవలం 
నష్టీల స్కుతో ప్రైవేటీకరణ చేయడం అవివేకమన్ తెలిపారు. ఈ డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ ర్ష్ట్ర ఎంపీలు 
పారలోమంటులో విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచెల ఒతితుడి తీస్కుర్వడం 
జనసేన పార్టీ ముఖ్య ఉదేదుశమన్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్లో కార్యదరి్శ తిరుమలశెట్టీ 
వీరయ్య , సంయుకతు కార్యదరి్శ N.V. స్రేష్ , జనసేన పార్టీ తరులోపాడు మండల అధ్యక్షుడు చేత్ల 
శ్రీన్వాసర్వు , రతని కుమార్ , సిరిగ్రి శ్రీన్వాస్ , పిన్ని బోయిన లక్ష్మీర్జ్యం , పూజ లక్ష్మి , ఇమ్మడి 
వెంకటేశవిరులో , కె.వి గౌడ్ , బెలలోంకొండ ర్మకృష్ణ , త్ట్ రమేష్ , మహబూబ్ బాష్ , పోటు వెంకటేశవిరులో 
, ఖజవలి , ఇమ్మడి ఆంజన పాల్గానానిరు.

O.V రోడు్ కోసపం ప్రజాభిప్రాయ సపంతకల సేకరణ
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశం జిల్లో జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ 
షేక్ రియాజ్ పిలుపు మేరకు మరియు 
కొండపి న్యోజకవరగాం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కనపరితు మనోజ్ కుమార్ 
ఆధవిర్యంలో ప్రజాభిప్య సంతకాల 
సేకరణ కార్యక్రమం పొననిలూరులో 

న్రవిహించడం జరిగ్ంద. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనోజ్ కుమార్ మాట్లోడుతూ కంద్కూరు 
నండి కన్గ్రి వరకు ఉననిటువంట్ ప్రధాన రహద్రిలో ముఖ్యంగా ముతతుర్స్పాలం నండి 
అగ్రహ్రం వరకు ఉనని రహద్రి న్త్యం ప్రమాద్లకు ద్రి తీస్తుంద, ఇపు్డునని నాయకులకు 
గానీ అధికారులకు గానీ పటీటీపటటీనటులో వ్యవహరిస్తునని తీరు ప్రజలందరిన్ ఆశచిర్్యన్కి 
గురిచేస్తుంద. ఈ వైస్పీ నాయకులకు ఎంద్కు ఓటు వేసి గెలిపించామ…? అన్ ప్రజలంత్ 
బాధతో కనీనిరుమునీనిరవుత్నానిరు, న్త్యం ఈ రహద్రిలో యాకిసాడెంటులో జరుగుతూ ఉంటే 
నాయకులు చూసి కూడా న్రలోక్షయాంగా వ్యవహరిస్తునానిరు, జనసేన పార్టీ నాయకులు ఈ 
రహద్రిలో ప్రయాణించే ప్రయాణికుల ఇబబుంద్లు తెలుస్కున్ వారి యొకకు అభిప్యాలు 
సేకరించ్ వారి నండి సంతకాలు స్వికరించాము, పొననిలూరు మండలం RI గారికి వినతి 
పత్రం కూడా ఇవవిడం జరిగ్ంద, అదేవిధంగా ఆర్అండిబు అధికారులకి కూడా సమవారం 
ర్జున వినతి పత్రం ఇవవిడం జరుగుత్ంద, మేము స్వికరించ్న “ప్రజాభిప్య సంతకాల 
సేకరణ” పత్రాలన సమవారం ర్జు “జిల్లో కలకటీర్” గారి దృషిటీకి తీస్కెళ్లో సమస్యన 
వివరించడం జరుగుత్ంద. ఈ రహద్రికి శాశవిత పరిష్కురం చూపించకపోతే జనసేన పార్టీ 
నండి మేము అతి తవిరలో “దీక్ష “చేపడత్ము. ఈ ర్డుడుకి ప్రభ్తవిం నండి పరిష్కుర మారగాం 
జరిగేల్ చేస్తుము. ప్రజల కోసం, ప్రజల పక్షాన, ప్రజలకు అండగా, ప్రజలకు తోడుగా, ప్రజలకు 
ధైర్యంగా, జనసేన పార్టీ ఉంటుందన్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో “కనపరితు మనోజ్ కుమార్” 
తో పాటు డగల దొరస్విమి నాయుడు, తిరుమల్ రెడిడు, నరేంద్, ఐనబతితున ర్జేష్, శ్రీకాంత్, 
నాగారుజున, ర్నా, రమేష్, చంద్ శేఖర్, భాష్, భారగావ్, స్యి, మహమ్మద్ భాష, ఖాజావలి, 
లక్షష్మణ్ మొదలైన జనసేన పార్టీ నాయకులు పాల్గానానిరు.

భంసా పటటీణం ల్ని నడి రోడ్డు మీద రాసాతురోకో
శతఘ్ని న్్యస్: ఇంటర్ బోరుడు విద్్యరుథాలకు చాల్ అనా్యయం 
చేసింద టీ ఆర్ ఎస్ ప్రభ్తవిం పర్క్షలోలో పాస్ చేస్తుమన్ చెపి్ 
ఇపు్డు 51 శాతం మంద విద్్యరుథాలన ఫెయిల్ చేయడం 
వలలో ముగుగారు విద్్యరుథాలు మానసిక ఒతితుడి కి గురై ఆత్మహత్య 
చేస్కునానిరు, విద్్యరి్ల ఆత్మహత్యకు న్రసనగా ర్స్తుర్కో 
చేయడం జరిగ్ంద. ప్రభ్తవిం వెంటనే వాళ్ళన్ ప్రమోట్ 
చేయాలన్, ఆత్మహత్య చేస్కునని విద్్యరిథా కుటుంబాలన్ 
ఆద్కోవాలన్ జన సేన పార్టీ డిమాండ్ డిమాండ్ చేసింద. ఈ 

కార్యక్రమంలో జన సేన పార్టీ ఉమ్మడి జిల్లో ఉపాధ్యక్షులు స్ంకెట మహేష్ బాబ్ పాల్గానానిరు.

పవన్ కలాయూణ్ పిలుపు మేరక్ ప్లకర్డు ప్రదర్శన
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు విశాఖ ఉకుకు 
ఆంధ్రుల హకుకు అనే న్నాదంతో పారలోమంటులో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు అందరూ సేవ్ వైజాగ్ స్టీల్ 
పాలోంట్ అనే పలోకారుడు ప్రదరి్శంచాలన్ కోరుతూ 
సషల్ మీడియా వేదకగా చెయా్యలన్ అన్ జన 
సైన్కులకు పిలుపు ఇవవిగా.. కశవద్స్పాలం 
సర్ంచ్ మేడిద సర్జా, ఎం పి ట్ సి ఉండపలిలో 

స్యి కుమారి అంజి, ఉండపలిలో అంజి, కడలి శ్రీర్మచంద్మూరితు, మండ ర్ంబాబ్, మండల బాబ్ 
నాయుడు, అననింన్డి ర్జేష్, యననిబత్తుల సందీప్, కుంపటలో శివ, జనసేన నాయకులు జనసైన్కులు.

“విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ మనపందరి బాధ్యత”
శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు 
మేరకు “విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు” అనే డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ 
లో భాగంగా ఆళలోగడడు జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో జనసేన 
నాయకులు మైలేరి మలలోయ్య నాయకతవింలో #Raise_Placards_
ANDHRA_MP అనే న్నాదంతో కార్యక్రమం చేయడం జరిగ్ంద. 
ఈ సందరభాంగా మైలేరి మలలోయ్య మాట్లోడుతూ, విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ 
ప్రయివేట్కరణ ఉద్యమంలో పార్టీలకతీతంగా పోర్డాలన్ పారలోమంట్ 
సమావేశాలోలో వైసిపి, ట్డిపి పార్టీల MP లందరు పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచ్ 
కంద్ ప్రభ్తవిం మీద ఒతితుడి తేవాలన్ పిలుపున్చాచిరు, కంద్ం 
ప్రభ్తవిం కూడా విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ మీద తీస్కునని న్ర్ణయాన్ని 
వెనకికు తీస్కోవాలి అన్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు వెంకటస్బబుయ్య, ఆంజనేయులు, నయమత్ ఖాన్, ప్రస్ద్, 
శీన, బడబాస్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు “విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు” అనే డిజిటల్ కా్యంపెయింగ్ లో భాగంగా నెలూలోరు సిటీ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కతం రెడిడు వినోద్ రెడిడు నాయకతవిం లో నెలూలోరు సిటీ లోన్ వి.ఆర్ కూడలిలోన్ డా” బ్.ఆర్ అంబెడకుర్ గారి విగ్రహ్న్ని పూలమాల వేసి ఆయనకి న్వాళ్లు అరి్ంచ్ 
ఆయన స్ఫూరితు తో #Raise_Placards_ANDHRA_MP అనే న్నాదంతో కార్యక్రమం చేయడం జరిగ్ంద. ఈ సందరభాంగా కతంరెడిడు మాట్లోడుతూ, విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ 
ప్రయివేట్కరణ ఉద్యమంలో పార్టీలకతీతంగా పోర్డాలన్ పారలోమంట్ సమావేశాలోలో MP లు అందరూ పలోకారుడులు ప్రదరి్శంచ్ కంద్ ప్రభ్తవిం మీద ఒతితుడి తేవాలన్ పిలుపున్చాచిరు. 
కతంరెడిడు వినోద్ రెడిడు ప్రజలోలో తిరిగ్ విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ యొకకు ప్ముఖ్యత గురించ్ ప్రజలకు వివరించడం జరిగ్ంద. కంద్ం ప్రభ్తవిం కూడా విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ మీద తీస్కునని 
న్ర్ణయాన్ని వెనకికు తీస్కోవాలి అన్ డిమాండ్ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు పావుజెనీని చంద్ శేఖర్ రెడిడు, కాకు మురళ్ రెడిడు,షేక్ ఆలియా, మూడూరి కారితుక్, చెరుకూరి హేమంత్, కుకకు ప్రభాకర్, ర్ము, గణేష్, జీవన్, 
జాఫర్, నాగర్జు, రవి, ఈశవిర్, వెంకట్, అశోక్, కోట్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

డిజిటల్ కయూంపెయింగ్ ల్ నెల్్లర్ సిటీ జనసేన పార్టీ నాయక్లు కేతం రెడిడు
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ఆదివారం, 19 డిసంబర్ 2021

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ మనపందరి బాధ్యత: అపంజూరు చక్రధర్

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆదేశాలు మేరకు విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణ 
వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్ లో గళమతేతుల్ ఆంద్ప్రదేశ్ 
ర్ష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచింద్కు జనసేనపార్టీ చ్తూతురు 
జిల్లో కార్యదరి్శ అంజూరు చక్రధర్ డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ 
న్రవిహించారు.
ఈ సందరభాంగా అంజూరు చక్రధర్ మాట్లోడుతూ విశాఖ 
ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రవేట్కరణన వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్ 

లో తమ గళ్న్ని గట్టీగా విన్పించాలంటూ చ్తూతురు జిల్లో తిరుపతి పారలోమంట్ సభ్్యలు గౌరవనీయులు 
అయిన శ్రీ గురుమూరితు న్ జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేస్తునానిం.

ప్రైవేటీకరణ చేయడపం వలలి యువత ఉపాధి 
కోలో్యే అవకశపం ఉపంది

శతఘ్ని న్్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు 
జగగాననిపట కు చెందన ప్రవీణ్ కుమార్ అనే 
జనసైన్కుడు విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అన్ 
న్నాధిస్తు పలోకారడులతో తన న్రసన వ్యకతుం చేశారు.. 
అల్గే ర్ష్్రా ప్రభ్తవిం కర్్మగార్లు అన్ని ఇల్ 
ప్రవేట్కరణకు అనమత్లు ఇచుచికుంటూ పోతే 

యువతకి ఉద్్యగ భద్త ఏల కలి్స్తురు అన్ ప్రశినించారు.

విశాఖ ఉక్కు కరామాగారపం ప్రైవేటీకరణ చేయడానినా 
వ్యతిరేకిస్తు రాజోలు 
నా్యయవాది డిజిటల్ 

కపంపైన్
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన అదనేత శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు 
ర్జ్లుకు చెందన న్యయవాద 
జాలేం శ్రీన్వాసర్వు (JSR) విశాఖ 
ఉకుకు కర్్మగారం ప్రైవేటీకరణ న 
వ్యతిరేకిస్తు విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల 
హకుకు అన్ న్నాదస్తు అమల్పురం 
ఎంపీ శ్రీమతి చ్ంత అనర్ధ గారికి 
పలోకారుడు చూపిస్తు పారలోమంటులో 
విశాఖ ఉకుకు కర్్మగారం సమస్యల 
పరిష్కురం కోసం ఎంపీ గారు తమ 
పార్టీ వైఖరిన్ స్షటీం చేయాలన్ కోర్రు, 
ఈ సందరబుంగా మాట్లోడుతూ విశాఖ 
ఉకుకు కర్్మగార్న్ని కాపాడుకోవాలిసాన 
బాధ్యత మన అందరిదీ అన్ ఆయన 
అనానిరు.

విశాఖ ఉక్కు.. ఆంధ్రుల హక్కు.. విశాఖ సీటీల్ పా్లంట్ పర్రక్షణక్ 

అరక్ నియోజకవర్గం డిజిటల్ కయూంపెయిన్
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ పరిరక్షణకోసం నేట్ నంచ్ 
మూడు ర్జులపాటు సషల్ మీడియా వేదకగా డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ 
చేపట్టీలన్ కార్యకరతులన జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌ శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు అరకు న్యోజకవరగాం అరకు వా్యల్ మండలంలో 
జనసేన పార్టీ అరకు పారలోమంట్ అధికార ప్రతిన్ధి మాద్ల శ్రీర్ములు 
డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ చేశారు. ఈ సందరభాంగా మాట్లోడుతూ విశాఖ 
ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అన్, ఎంతోమంద త్్యగ ఫలితంగా విశాఖ స్టీల్ 
పాలోంట్ న్ కాపాడుకో గలిగామన్, దీన్ని కాపాడుకోలేక ప్రైవేటీకరణకు 

వైఎస్ఆర్ ప్రభ్తవిం మదదుత్ తెలపడం ఒక పకకు పారలోమంట్లో విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణ కు వ్యతిరేకంగా 
ర్ష్ట్రంలో ఉననిటువంట్ 22 మంద ఎంపీలు గళం విపి్ మాట్లోడకపోవడం ఆంధ్ర ప్రజలకు మోసం చేసినటేలోనన్ 
ఈ సందరభాంగా వైయస్సార్ ప్రభ్తవి ఎంపీలన ఉదేదుశించ్ మాట్లోడారు. ఇప్ట్కైనా వైఎస్ఆర్ ఎంపీలు తీరు 
మారుచికోన్ విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అనే న్నాదంతో ముంద్కు వెళ్లోలన్ చూసించారు. నేట్ నండి మూడు 
ర్జులు వరకు న్యోజకవరగా పరిధిలో ప్రతి మండలం లో సషల్ మీడియా వేదకగా గా డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ 
ద్విర్ విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు న్నాదం ప్రజలకు తెలిజేయలన్ ఈ సందరభాముగా డిమాండ్ చేయడమైనద.

డిజిటల్ కంపెయిన్ ల్ బూసాయివలస గ్రామ జనసైనిక్లు
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణ 
కై జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్్యణ్ 
పిలుపుమేరకు జనసేన పార్టీ డిజిటల్ 
కాంపెయిన్ లో భాగంగా బొబ్బులి 
న్యోజకవరగాం ర్మభద్పురం 
మండలం బూస్యివలస గ్రామంలో 
జనసైన్కులు న్రసన తెలియజేయడం 
జరిగ్ంద. అయితే ఈ కార్యక్రమం 
ఏ అధికారం లేన్ జనసేన చేస్తుంద. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉనని 25మంద MP లు 

ఏమి చేస్తునానిరు అనేద అద మీరు ఒకకుస్రి ఆత్మ విమర్శ చేస్కోండి. ఇపు్ట్కైనా మేలోకున్ విశాఖ ఉకుకు 
కోసం పోర్డుత్రు అన్ కోరుకుంటునానిము. జనసేన పార్టీ బలోపతంలో భాగంగా బూస్యివలస 
గ్రామంలో జనసేన జెండా ఆవిషకురణ, పార్టీ న్ ప్రజల లోకి ఎల్ తీస్కువెళ్లోలి అన్ చరచిలు జరిగాయి. 
ఈ కార్యక్రమంలో బొబ్బులి జనసేన నాయకులు మరియు జనసేన పార్టీ జిల్లో పారలోమంట్ కమిటీ సభ్్యలు 
సంచాన గంగధర్, హరి సంత్గ, పడాల చ్నబాబ్, చీమల సతీష్ మరియు జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

దిన దిన గపండపంగా విశాఖ ఉక్కు కరామాగార 
కరిమాక్లు ఉలుక్ పలుక్ లేని వైస్పీ ప్రభుత్వపం

శతఘ్ని న్్యస్:  జన సేనాన్ న్ర్ణయమే 
శిర్ధార్యం.. విశాఖ ఉకుకు కర్్మగార్న్ని 
ప్రైవేటీకరణ పరుతో చేస్తునని ద్పిడీన్ 
తక్షణమే ఆపాలి అల్గే ప్రభ్తవి పరమైన 
బడా కర్్మగార్లు అన్ని ప్రవేటు వ్యకుతుల 
చేత్లోలోకి వెళ్లోపోత్ంటే ర్ష్ట్ర ప్రభత్విన్కి 
కనీసం స్మాజిక స్ృహ కూడా లేనటుటీ 
ప్రవరితుస్తుంద, వైస్పీ ప్రభ్తవిం తన 
సంత ప్రయోజనాల కోసం విశాఖ 
ఉకుకు కర్్మగారం ప్రైవేటీకరణ కి మదదుత్ 

పలుకుత్ంద అన్ పలు అనమాలు ప్రజలు వ్యకతుం చేస్తునానిరు. వైస్పీ 
ప్రభ్తవిం తక్షణమే తమ తపు్డు విధానాలు ఆపివేయాలన్ అమల్పురం 
ఎంపీ శ్రీమతి చ్ంత అనర్ధ గారికి తమ న్రసన తెలియ చేస్తు పలోకారుడు 
పటుటీకున్ జరిగే పారలోమంటు సమావేశాలలో మీరు కూడా విశాఖ ఉకుకు 
ఆంధ్రుల హకుకు అన్ పలోకారడులతో ఎంపీ లు అందరూ కలిసి ప్రదర్శన 
న్రవిహించాలి.

శతఘ్ని న్్యస్:  మచ్ల్పటనిం జనసేన పార్టీ కార్్యలయం నంద్ ఇంచారిజు బండి ర్మకృష్ణ ఆధవిర్యంలో 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అనే న్నాదంతో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ఎంపీల అందరికీ తెలిసేల్ సషల్ మీడియా కా్యంపెయిన్ లో భాగంగా పలోకారుడులు తో 
న్రసన తెలియజేస్తు వారి యొకకు ట్విటర్ ఖాత్లకు ట్్యగ్ చేస్తు న్రసన తెలియజేయడం జరిగ్ంద.
ఇంచార్జు బండి ర్మకృష్ణ గారు మాట్లోడుతూ విశాఖ ఓపెన్ కవలం ఒక పరిశ్రమగా కాకుండా ఆంధ్రుల ఆత్మ 
గౌరవం గా గురితుంచాలన్ ద్న్ ప్రైవేటీకరణ చేస్తు జార్ చేసిన ఉతతురువిలు కంద్ ప్రభ్తవిం వెనకికు తీస్కునేల్ 
కంద్ ప్రభ్తవింపై ఒతితుడి పెంచాలిసాన బాధ్యత మన ర్ష్ట్ర ఎంపీలకు అందన్ కానీ మన ర్ష్ట్ర పారలోమంట్ 
సభ్్యలు ఎవరు గళం ఎతతుకపోవడం చాల్ బాధాకరమైన అనానిరు ప్రజలు కూడా తెలంగాణ ప్రజల యొకకు 
స్్రితున్ మనలో న్ంపుకొన్ వారు తెలంగాణ ర్ష్ట్రం కోసం పోర్డిన విధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొకకు 
విశాఖ ఉకుకు కొరకు ప్రతి ఒకకురు స్ందంచ్ పోర్ట స్ఫూరితున్ చూపించాలన్ కవలం ర్జకీయ పార్టీల క 
కాక ప్రజల కూడా దీన్లో భాగస్విమ్యం పొంద్లన్ ఏనాడైతే ప్రజలు దీన్లో భాగస్విమ్యం అవుత్రు రైత్ 

వ్యతిరేక చట్టీలన వెనక తీస్కుననిటేలో ప్రభ్త్విల దగ్వచ్చి మనకు నా్యయం చేస్తుయన్ తెలియజేశారు
జిల్లో ఉపాధ్యక్షులు పంపు గడవల చౌదరి గారు మాట్లోడుతూ ర్ష్ట్ర ఎంపీలు ఇప్ట్కైనా కళ్లో తెరిచ్ ర్ష్్రాన్కి జరుగుత్నని అనా్యయాన్ని ప్రశినించాలన్ ఉనని పారలోమంట్ సమావేశాలోలో 
వారి యొకకు గళ్న్ని ఇవావిలన్ కోర్రు ర్ష్ట్ర ఎంపీలు మౌనంగా కూరుచింటే అద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొకకు ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరిచ్నటుటీ అన్ తెలిపారు. మైనార్టీ నాయకులు భాషి 
మాట్లోడుతూ ఎంపీలు ఇప్ట్కైనా న్ద్ లేచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొకకు ప్రయోజనాలు పై గళం విపా్లన్ విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటీకరణ అడుడుకోవాలన్ కోర్రు. ఈ కార్యక్రమంలో మచ్ల్పటనిం 
ఇంచారిజు బండి ర్మకృష్ణ , జిల్లో ఉపాధ్యక్షులు చౌదరి , జిల్లో కార్యదరి్శ లంకిశెట్టీ బాల్జీ , పటటీణ ఉపాధ్యక్షుడు ఎండి సమీర్, కర్రి మహేష్, మణి బాబ్ వాస్ కొండా మేస్త్రి చలమలశెట్టీ 
రమేష్, ఎండి భాషి,నాగర్జు,మోకా రవి,ఆడుస్మిలిలో శ్రీన్వాస్,ర్ంగ్ జ్్యతి యశవింత్ చక్రి వీర మహిళలు గంపల ద్రగా భవాన్, ఉష్ర్ణి కుమారి నాగమణి మరియు ఇతర 
జనసైన్కులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గానడం జరిగ్ంద.

విశాఖ పర్శ్రమ కదు ఆంధ్రుల ఆతమా గౌరవం:బండి రామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆదివారం, 19 డిసంబర్ 2021

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ లో మేము సైతపం: గుడివాడ జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణకు జనసేన పార్టీ ఆధవిర్యంలో పోర్డత్మన్ గుడివాడ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు బూరగడడు శ్రీకాంత్ అనానిరు
గుడివాడ జనసేన పార్టీ కార్్యలయంలో బూరగడడు శ్రీకాంత్ మీడియాతో మాట్లోడుతూ ఎందర్ 
త్్యగమూరుతుల ప్ణార్ణ తో స్ధించుకునని విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమన కంద్ ప్రభ్తవిం ప్రైవేటు పరం 
చేసేంద్కు ప్రయతినిస్తుంటే ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవిం కనీసం ప్రయతినించకపోవడం ద్రుణమనానిరు. విశాఖ 
ఉకుకు ప్రైవేటీకరణన న్లుపుదల చేసే వరకు జనసేన పార్టీ ఆధవిర్యంలో తమ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ తో 
కలిసి పోర్డత్మన్ బూరగడడు శ్రీకాంత్ అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు ఆర్ కె, కొదమ 
గంగాధర్, లక్ష్మీకాంత్, జేమ్సా, గజేంద్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

జనసేన డిజిటల్ క్యపంపెయిన్ లో 
అనపంతసాగరపం మపండలపం

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణన్ వ్యతిరేకిస్తు 
ప్రభ్త్విలపై ఒతితుడి తెచేచింద్కు జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
పిలుపుమేరకు ఆత్మకూరు న్యోజకవరగాం అనంత స్గరం మండలంలో 
ఇంచార్జు నలిశెట్టీ శ్రీధర్ స్చనలు తో డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ జరిగ్ంద. 
ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీన్వాస్ భరత్, రవి ఉదయగ్రి, కృష్ణ మూరితు యాదవ్, 
కానగల శ్రీన్వాస్ పాల్గానానిరు.

డిజిటల్ కపంపెయిన్ లో రాజోలు జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు 
మేరకు  “విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు”  అనే డిజిటల్ కా్యంపెయింగ్ లో 
భాగంగా  న్రసన తెలియజేసిన ర్జ్లు జనసేన నాయకులు పంచద్ర 
చ్నబాబ్.

డిజిటల్ కంపెయిన్ ల్ పామర్రు జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్:  విశాఖ శాఖ ఉకుకు పరిరక్షణకు జనసేన 
పార్టీ ఆధవిర్యంలో పోర్డత్మన్ పామర్రు జనసేన పార్టీ 
ఇనాచిరిజు త్డిశెట్టీ నరేష్ తెలిపారు. పామర్రు జనసేన 
పార్టీ కార్్యలయంలో త్డిశెట్టీ నరేష్ మీడియాతో 
మాట్లోడుతూ ఎందర్ త్్యగమూరుతుల ప్ణార్ణ తో 
స్ధించుకునని విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమన కంద్ ప్రభ్తవిం 
ప్రైవేటు పరం చేసేంద్కు ప్రయతినిస్తుంటే ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవిం 
కనీసం ప్రయతినించకపోవడం ద్రుణమనానిరు. విశాఖ 
ఉకుకు ప్రైవేటీకరణన న్లుపుదల చేసే వరకు జనసేన 
పార్టీ ఆధవిర్యంలో తమ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ తో కలిసి 
పోర్డత్మన్ త్డిశెట్టీ నరేష్ అనానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో 

జనసేన నాయకులు కూనపరెడిడు స్బాబుర్వు, పంచకరలో సందీప్, అడపా నాగేశవిర్వు, వీర మహిళలు, మహిళ్ 
నాయకుర్లు, తదతరులు పాల్గానానిరు.

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్ ల్ పి.గననివరం నియోజకవర్గం

శతఘ్ని న్్యస్:  విశాఖ స్టీల్ పాలోంట్ పరిరక్షణకై జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ప్రకట్ంచ్న సషల్ మీడియా 
కా్యంపెయినకి మదదుత్గా పి. గననివరం న్యోజకవరగాం అంబాజీపట మండలం చెందన జిల్లో ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ 
శిరిగ్నీడి వెంకటేశవిర ఆధవిర్యంలో స్థాన్క బస్టీండ్ వదదు విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు అదే న్నాదంతో జనసేన 
నాయకులు మరియు కార్యకరతులు పాల్గానానిరు. ఈ కార్యక్రమంలో దొమే్మట్ స్యి కృష్ణ, స్ంకర నాయుడు, 
మైపాల త్త్జీ, యర్ంశెట్టీ నాగేంద్, మదంస్ట్టీ విజయ్, కొపి్నీడి స్యి స్ర్య, నల్లో కిషోర్, మడిద శ్రీన 
తదతరులు పాల్గానానిరు.

దేశానిని ధృడ పర్చిన ఉక్కు!
శతఘ్ని న్్యస్:  విశాఖ ఉకుకు పరిరక్షణ మనందరి బాధ్యత!!
విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ ప్రయువేట్కరణన వ్యతిరేకిస్తు పారలోమంట్ సభ్్యర్లిగా 
ఉనని @chintaanuradha గారిన్ పారలోమంట్ లో తమ గళ్న్ని బలంగా 
విన్పించాలన్ ముమి్మడివరం న్యోజకవరగా వీరమహిళ శ్రీమతి ముత్్యల 
జయలక్ష్మి కోర్రు.

విశాఖ ఉక్కు కోసపం భార్ రా్యలీ చేసిన 
ఆముదాలవలస నియోజకవర్పం

శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్లో ఆముద్లవలస న్యోజకవరగాం జనసేన 
తరుపున విశాఖ ఉకుకు కోసం భార్ ర్్యల్ చేసిన జనసేన నాయకులు 
కొతతుకోట నాగేంద్, కోరుకొండా మలేలోశవిర్వు, ఎంపీటీస్ విక్రమ్ మరియు 
జనసేన కార్యకరతులు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్్యయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని మన జనసైన్కులు,వీరమహిళలు,నాయకులు,టెకినికల్ టీం, NRI జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్్యయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని మన జనసైన్కులు,వీరమహిళలు,నాయకులు,టెకినికల్ టీం, NRI 
టీమ్సా, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనడితో అనబంధం, సమాజం పటలో వారి ఆలోచనలు , జనసేనన్ న్లబెటేటీంద్కు వారి కృషి, జనసేనకి టీమ్సా, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనడితో అనబంధం, సమాజం పటలో వారి ఆలోచనలు , జనసేనన్ న్లబెటేటీంద్కు వారి కృషి, జనసేనకి 
వారి తోడా్టు వారి మాటలోలో వివరించే చకకున్ వేదక!!వారి తోడా్టు వారి మాటలోలో వివరించే చకకున్ వేదక!!

యువత డబ్బు తీస్కోకండీ! ప్రశినించండీ!!మనం ప్రతీ ద్న్ని ప్రశినిస్తునే ఉండాలి.ప్రశినించన్దే సమాధానం దొరకద్. వాళ్్ళ మనకు జవాబ్ ఇవవిరు.యువత డబ్బు తీస్కోకండీ! ప్రశినించండీ!!మనం ప్రతీ ద్న్ని ప్రశినిస్తునే ఉండాలి.ప్రశినించన్దే సమాధానం దొరకద్. వాళ్్ళ మనకు జవాబ్ ఇవవిరు.
వాళ్్ళ అధికార అహంతో వాళ్్ళ తపు్ చేస్తునే ఉంట్రు. మనము అడిగ్న ర్జు, మనం ఎపు్డైతే ప్రశినిస్తుమో ఒక ప్రశనితో ఆగ్పోకూడద్. మనలిని వాళ్్ళ అధికార అహంతో వాళ్్ళ తపు్ చేస్తునే ఉంట్రు. మనము అడిగ్న ర్జు, మనం ఎపు్డైతే ప్రశినిస్తుమో ఒక ప్రశనితో ఆగ్పోకూడద్. మనలిని 
చూసి ఇంకొకరు ఇంకొకరు అట్లో కలుస్తురు. ప్రశినించేతతవిం ఎపు్డైతే పెరుగుత్ంద్ అపు్డ మనలో మారు్ వస్తుంద.జనాలోలో మారు్ వస్తుంద.చూసి ఇంకొకరు ఇంకొకరు అట్లో కలుస్తురు. ప్రశినించేతతవిం ఎపు్డైతే పెరుగుత్ంద్ అపు్డ మనలో మారు్ వస్తుంద.జనాలోలో మారు్ వస్తుంద.
సమాజంలో మారు్ వస్తుంద! కొతతుతరం అనేద అపు్డు వస్తుంద!!ఈ ర్జు నేన ప్రశినించడాన్కి ఎంద్కు వచాచినంటే రేపట్ ర్జున నా కూత్రి జీవితం సమాజంలో మారు్ వస్తుంద! కొతతుతరం అనేద అపు్డు వస్తుంద!!ఈ ర్జు నేన ప్రశినించడాన్కి ఎంద్కు వచాచినంటే రేపట్ ర్జున నా కూత్రి జీవితం 
బాగుండాలన్...నాల్నే ప్రతీ ఒకకురు ప్రశినిసేతు ప్రతీ ఒకకురి జీవితం బాగుంటుంద. ప్రశినించే తతవిం పెరగాలన్ ద్న్న్ పొలిట్కల్ సర్విస్ గా కృషి చేసి మీ బాగుండాలన్...నాల్నే ప్రతీ ఒకకురు ప్రశినిసేతు ప్రతీ ఒకకురి జీవితం బాగుంటుంద. ప్రశినించే తతవిం పెరగాలన్ ద్న్న్ పొలిట్కల్ సర్విస్ గా కృషి చేసి మీ 
అందరి కోసం సేవ చేయాలన్ నేన ముంద్గా న్శచియించుకున్ పార్టీలోకి చేర్న.వాటన్నిట్ కోసం మీకు కృషి చేసి మీ అందరి సమస్యలు తీరుస్తునన్ అందరి కోసం సేవ చేయాలన్ నేన ముంద్గా న్శచియించుకున్ పార్టీలోకి చేర్న.వాటన్నిట్ కోసం మీకు కృషి చేసి మీ అందరి సమస్యలు తీరుస్తునన్ 
అల్గే మన మేన్ఫెసటీ లో చూశాము, ఆ సమస్యలన్నింట్న్ తీరుస్తునన్ వాట్న్ మరల్ పునరుత్తితు కాకుండా వాటన్నిట్నీ తీరుస్తునన్ , సేవ చేస్తునన్...అల్గే మన మేన్ఫెసటీ లో చూశాము, ఆ సమస్యలన్నింట్న్ తీరుస్తునన్ వాట్న్ మరల్ పునరుత్తితు కాకుండా వాటన్నిట్నీ తీరుస్తునన్ , సేవ చేస్తునన్...
 రెండు ర్ష్్రాలుగా విడిపోయినా.. మన నాడి తెలుగు నాడిగా, మన బాష తెలుగు భాషగా ఎపు్డూ ఒకట్గా న్లవిడాన్కి ఉద్హరణగా ఎనోని యాసలు,  రెండు ర్ష్్రాలుగా విడిపోయినా.. మన నాడి తెలుగు నాడిగా, మన బాష తెలుగు భాషగా ఎపు్డూ ఒకట్గా న్లవిడాన్కి ఉద్హరణగా ఎనోని యాసలు, 
భాషలు కలయికతో కళలకు తోరణం అయినటువంట్ రెండు ర్ష్్రాల వారధి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో నంద్ జరిగ్న స్థాన్క ఎలక్షన్ లో జనసేన పార్టీ నండి భాషలు కలయికతో కళలకు తోరణం అయినటువంట్ రెండు ర్ష్్రాల వారధి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో నంద్ జరిగ్న స్థాన్క ఎలక్షన్ లో జనసేన పార్టీ నండి 
24 ఏళ్ళ యువతి నెలనానిర ర్జుల  చంట్ బ్డడుతో 28వ డివిజన్ (శ్రీన్వాస్ నగర్, పోల్స్ లైన్, ప్రకాష్ నగర్) తరుపున నామినేషన్ వేసి పోరుగడడు మీద పోరుకు సిద్ం అన్ ముందడుగు వేసి 3200 24 ఏళ్ళ యువతి నెలనానిర ర్జుల  చంట్ బ్డడుతో 28వ డివిజన్ (శ్రీన్వాస్ నగర్, పోల్స్ లైన్, ప్రకాష్ నగర్) తరుపున నామినేషన్ వేసి పోరుగడడు మీద పోరుకు సిద్ం అన్ ముందడుగు వేసి 3200 

ఓటలోకు గాన 327 ఓటలోన స్ధించ్ తెలంగాణలో ఉన్కి లేదననివారికి ఓటలో రూపంలో  జనసేనన చూపించ్న మన తెలంగాణ వీరమహిళ ఓటలోకు గాన 327 ఓటలోన స్ధించ్ తెలంగాణలో ఉన్కి లేదననివారికి ఓటలో రూపంలో  జనసేనన చూపించ్న మన తెలంగాణ వీరమహిళ 
శ్రీమతి భోగ హరిప్రియ గారితో ఈ వారం మన శతఘ్ని న్్యస్-జనసేనతో నా ప్రయాణం న తెలుస్కుంద్ం.శ్రీమతి భోగ హరిప్రియ గారితో ఈ వారం మన శతఘ్ని న్్యస్-జనసేనతో నా ప్రయాణం న తెలుస్కుంద్ం.

ప్రశని[శతఘ్ని న్యూస్ రమయూజ్యూతిSNRJ]ప్రశని[శతఘ్ని న్యూస్ రమయూజ్యూతిSNRJ] : హలో హరిప్రియ గారు! పోర్ట్ల గడడు మీద పోరుకు సిద్ం అన్ చ్నని వయస్సాలో చంట్ బ్డడున  : హలో హరిప్రియ గారు! పోర్ట్ల గడడు మీద పోరుకు సిద్ం అన్ చ్నని వయస్సాలో చంట్ బ్డడున 
చేతపటుటీకున్ జనసేన తరుపున పోటీలోకి దగ్న మీకు శతఘ్ని న్్యస్ తరుపున హృదయపూరవిక అభినందనలు అండీ! మొదట్గా మీ చేతపటుటీకున్ జనసేన తరుపున పోటీలోకి దగ్న మీకు శతఘ్ని న్్యస్ తరుపున హృదయపూరవిక అభినందనలు అండీ! మొదట్గా మీ 
గురించ్ కొన్ని విషయాలు చెప్ండి..గురించ్ కొన్ని విషయాలు చెప్ండి..
హర్ప్రియ గార్ హర్ప్రియ గార్ : థంకూ్య అండి. నేన పుట్టీంద,పెరిగ్ంద చదవింద అంత్ ఖమ్మంలోనే. “ఎం టెక్ “సత్పలిలోలో చేశాన.ఇంకా ఇపు్డు : థంకూ్య అండి. నేన పుట్టీంద,పెరిగ్ంద చదవింద అంత్ ఖమ్మంలోనే. “ఎం టెక్ “సత్పలిలోలో చేశాన.ఇంకా ఇపు్డు 
“ల్” కూడా చేయలనకుంటునానిన. ల్ చ్ననిప్ట్ నండి చేయాలన్ ఉండద కానీ అమ్మకి ఇషటీం ఉండద కాద్ అంద్కన్ చెయ్యలేద్.“ల్” కూడా చేయలనకుంటునానిన. ల్ చ్ననిప్ట్ నండి చేయాలన్ ఉండద కానీ అమ్మకి ఇషటీం ఉండద కాద్ అంద్కన్ చెయ్యలేద్.
ఆడపిలలోలు   ధైర్యంగా ఉండాలి, మనం చ్తతుశుదదున్ ఎపు్డూ మరిచిపోకూడద్, ఏ పన్ చేసిన చ్తతుశుద్తో చెయా్యలన్ నానని ,ఇపు్డు మా ఆడపిలలోలు   ధైర్యంగా ఉండాలి, మనం చ్తతుశుదదున్ ఎపు్డూ మరిచిపోకూడద్, ఏ పన్ చేసిన చ్తతుశుద్తో చెయా్యలన్ నానని ,ఇపు్డు మా 
వారు..తన సహకారంతో నాకు ఆసకితుగా అయిన ప్రతీ విషయంలో ప్రోతసాహిస్తు నా ఇష్టీలన గౌరవిస్తు అన్నింట్లో మంచ్ సహకార్న్ని వారు..తన సహకారంతో నాకు ఆసకితుగా అయిన ప్రతీ విషయంలో ప్రోతసాహిస్తు నా ఇష్టీలన గౌరవిస్తు అన్నింట్లో మంచ్ సహకార్న్ని 
అందస్తుంట్రు.మా నానని నా ప్రధమ టీచర్,మా పెదదునానని గారు ML పార్టీ కి ల్డర్ గా ఉండవారు, కమూ్యన్జం భావాలు కలిగ్న మా అందస్తుంట్రు.మా నానని నా ప్రధమ టీచర్,మా పెదదునానని గారు ML పార్టీ కి ల్డర్ గా ఉండవారు, కమూ్యన్జం భావాలు కలిగ్న మా 
నాననిగారు కూడా PDFC ల్డర్ గా ఉండవారు అప్ట్లో..నాననిగారు కూడా PDFC ల్డర్ గా ఉండవారు అప్ట్లో..

ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : అంటే అప్ట్క మీకు మీ పెదదుల నంచ్ పొలిట్కల్ పై ఆసకితు ఏర్డడాన్కి బీజాలు పడాడుయంట్ర్ ? : అంటే అప్ట్క మీకు మీ పెదదుల నంచ్ పొలిట్కల్ పై ఆసకితు ఏర్డడాన్కి బీజాలు పడాడుయంట్ర్ ?
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : అవున. : అవున.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ)  : చాల్ బాగుంద.ఒక మహిళ అంటే త్న కవలం ఒక విషయం కోసమే అనో లేక కుటుంబాన్ని చూస్కోవడం వరక పరిమితం అవావిలి అన్ అనకోకుండా మీ ఇష్టీలన అర్ంచేస్కున్   : చాల్ బాగుంద.ఒక మహిళ అంటే త్న కవలం ఒక విషయం కోసమే అనో లేక కుటుంబాన్ని చూస్కోవడం వరక పరిమితం అవావిలి అన్ అనకోకుండా మీ ఇష్టీలన అర్ంచేస్కున్ 
మిమ్మలిని మరింత ముంద్కు నడిపించడం మంచ్ పరిణామాలు..మిమ్మలిని మరింత ముంద్కు నడిపించడం మంచ్ పరిణామాలు..
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ :హ్! తన పరు పొనేనికంట్ ప్రేమ్ ఒక చ్రు ఉద్్యగ్.ఎల్ంట్ సమస్యలు, అంతర్యాలు కలగకుండా అయి్యంద మా  పెళ్లో.చాల్ హ్్యపీ ఫ్్యమిలి. :హ్! తన పరు పొనేనికంట్ ప్రేమ్ ఒక చ్రు ఉద్్యగ్.ఎల్ంట్ సమస్యలు, అంతర్యాలు కలగకుండా అయి్యంద మా  పెళ్లో.చాల్ హ్్యపీ ఫ్్యమిలి.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : మరి చ్ననిప్ట్ నండి పొలిట్కల్ మీద ఇంటరెస్టీ ఉంద అంటునానిరుగా మరి ఎంద్కు పార్టీ పెట్టీనపు్డు వెంటనే ఎంద్కు జాయిన్ కాలేకపోయారు? : మరి చ్ననిప్ట్ నండి పొలిట్కల్ మీద ఇంటరెస్టీ ఉంద అంటునానిరుగా మరి ఎంద్కు పార్టీ పెట్టీనపు్డు వెంటనే ఎంద్కు జాయిన్ కాలేకపోయారు?
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్: చద్వు, పరసానల్ లైఫ్ ఇల్ వీట్కోసం ర్లేకపోవడం జరిగ్ంద.కానీ పొలిట్కల్ గా ర్వాలి అననిటులో అయితే డబ్బులు ఉండాలి ప్రథమంగా అన్ చ్ననిపు్డు మా నాననిగారు : చద్వు, పరసానల్ లైఫ్ ఇల్ వీట్కోసం ర్లేకపోవడం జరిగ్ంద.కానీ పొలిట్కల్ గా ర్వాలి అననిటులో అయితే డబ్బులు ఉండాలి ప్రథమంగా అన్ చ్ననిపు్డు మా నాననిగారు 
అంటుండవారు.ఆయన ఒక RMP Doctor అంతే! ఆయన పషంట్సా కి చేసే సర్విస్ చూసి నవువి న్లోచిచుచి కద్ నానని మంచ్ ఆలోచనలు కలిగ్న నీల్ంట్ వారు న్లబడితే మరింతగా సహ్యం అంటుండవారు.ఆయన ఒక RMP Doctor అంతే! ఆయన పషంట్సా కి చేసే సర్విస్ చూసి నవువి న్లోచిచుచి కద్ నానని మంచ్ ఆలోచనలు కలిగ్న నీల్ంట్ వారు న్లబడితే మరింతగా సహ్యం 
చేయడం కుద్రుత్ంద కద్ అంటే ఆయన ఒకకుటే అనానిరు. నా మంచ్తనం నాకు, నీకు ఓ రెండు ర్జులు ఇంట్కి పిలిచ్ భోజనం పెటటీడాన్కి పనకొస్తుదేమో కానీ నేన న్లుచింట్న అంటే మాత్రం చేయడం కుద్రుత్ంద కద్ అంటే ఆయన ఒకకుటే అనానిరు. నా మంచ్తనం నాకు, నీకు ఓ రెండు ర్జులు ఇంట్కి పిలిచ్ భోజనం పెటటీడాన్కి పనకొస్తుదేమో కానీ నేన న్లుచింట్న అంటే మాత్రం 
ఓటులో మనకి పడవు.ప్రజలు అంత ఆలోచ్ంచే ధోరణిలో లేరు.వారికి ఆ పూట గడిసేతు చాలు అననిటులోగా ఉంట్రు అన్..ఆ మాటలు న్జంగానే నేన న్లుచిన్ తిరిగ్నపు్డు అనభవ రూపంలో తెలిసింద. ఓటులో మనకి పడవు.ప్రజలు అంత ఆలోచ్ంచే ధోరణిలో లేరు.వారికి ఆ పూట గడిసేతు చాలు అననిటులోగా ఉంట్రు అన్..ఆ మాటలు న్జంగానే నేన న్లుచిన్ తిరిగ్నపు్డు అనభవ రూపంలో తెలిసింద. 
ఇపు్డు మన జనసేన వాళ్్ళ మనకి ఈ అవకాశం ఇచాచిరంటే మనకి డబ్బులేకపోయినా కానీ పాలిట్క్సా లోకి ర్వచుచి, ఏమైనా చెయొ్యచుచి అననిటుటీ మన జనసేన నంచ్ ఈ అవకాశం వచ్చింద.ఈ ఇపు్డు మన జనసేన వాళ్్ళ మనకి ఈ అవకాశం ఇచాచిరంటే మనకి డబ్బులేకపోయినా కానీ పాలిట్క్సా లోకి ర్వచుచి, ఏమైనా చెయొ్యచుచి అననిటుటీ మన జనసేన నంచ్ ఈ అవకాశం వచ్చింద.ఈ 
టం కి ఇల్ ర్వడం మా్యరేజ్ అయా్యక అంటే మన జనసేన ఇపు్డు ఉంద కాబట్టీ మన చ్ననిపు్డు ఇంటర్ ఆ టమింగ్సా లో అపు్డు టం కి ఇల్ ర్వడం మా్యరేజ్ అయా్యక అంటే మన జనసేన ఇపు్డు ఉంద కాబట్టీ మన చ్ననిపు్డు ఇంటర్ ఆ టమింగ్సా లో అపు్డు 
లేద్గా, అవకాశం లేద్. అపు్డు ఏంట్ అంటే స్టీడెంట్ లవెలోలో ఎన్ని చేయగలమో చేయడం అంతే!ఇపు్డు అవకాశం ఇచ్చింద లేద్గా, అవకాశం లేద్. అపు్డు ఏంట్ అంటే స్టీడెంట్ లవెలోలో ఎన్ని చేయగలమో చేయడం అంతే!ఇపు్డు అవకాశం ఇచ్చింద 
అయితే జనసేననే. నా ఆసకితున్ ఇటువైపుకు టర్ని అవవిడాన్కి కారణం జనసేననే.ఇల్ంట్ పాలోట్ఫూమ్ ఎవరికీ ర్ద్ అల్ంట్ద నాకు అయితే జనసేననే. నా ఆసకితున్ ఇటువైపుకు టర్ని అవవిడాన్కి కారణం జనసేననే.ఇల్ంట్ పాలోట్ఫూమ్ ఎవరికీ ర్ద్ అల్ంట్ద నాకు 
వచ్చింద.స్ధారణంగా ఎల్ ఉంట్మంటే యువత ఏమైనా,ఏదొకట్ చెయా్యలి అననిటులో ఉంటుంద ఒకోకుస్రి  ఇపు్డు మనకి ఏదైనా వచ్చింద.స్ధారణంగా ఎల్ ఉంట్మంటే యువత ఏమైనా,ఏదొకట్ చెయా్యలి అననిటులో ఉంటుంద ఒకోకుస్రి  ఇపు్డు మనకి ఏదైనా 
సంఘటన జరిగ్ందంటే ఏద్ చెయా్యలి చెయా్యలి అననిటులో బాగా ఆలోచ్స్తుంట్ం కానీ అద చేయడాన్కి ద్రి అనేద ఏమి ఉండద్, ఒక సంఘటన జరిగ్ందంటే ఏద్ చెయా్యలి చెయా్యలి అననిటులో బాగా ఆలోచ్స్తుంట్ం కానీ అద చేయడాన్కి ద్రి అనేద ఏమి ఉండద్, ఒక 
సపోర్టీ ఉండద్,ఎవవిరు ర్రు.మేము ఇద చెయ్యలనకుంటునానిం రండీ అనానికానీ సపోర్టీ గా ఎవవిరూ ర్రు.ఆ టంలో అన్పిస్తుద నేన సపోర్టీ ఉండద్,ఎవవిరు ర్రు.మేము ఇద చెయ్యలనకుంటునానిం రండీ అనానికానీ సపోర్టీ గా ఎవవిరూ ర్రు.ఆ టంలో అన్పిస్తుద నేన 
పొలిట్కల్ గా నాకంటూ ఒక బా్యక్ గ్ండ్ ఉంటే ఎవరైనా వసేతు నేన ఇద చేసేద్న్ని కద్ అన్ అన్పిస్తుంటుంద. అల్ంట్ అందరికి మన పొలిట్కల్ గా నాకంటూ ఒక బా్యక్ గ్ండ్ ఉంటే ఎవరైనా వసేతు నేన ఇద చేసేద్న్ని కద్ అన్ అన్పిస్తుంటుంద. అల్ంట్ అందరికి మన 
జనసేన మంచ్ పాలోట్ ఫ్మ్ ఇస్తుద కద్! అంటే మారు్ తీస్కుర్వాలి, ఏదైనా చెయా్యలి అంటే అన్..జనసేన మంచ్ పాలోట్ ఫ్మ్ ఇస్తుద కద్! అంటే మారు్ తీస్కుర్వాలి, ఏదైనా చెయా్యలి అంటే అన్..
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ)  : అవున. మరి ఏదైనా చేద్దుమంటే సషల్ సర్విస్ ద్విర్ కూడా చేయగలుగాత్ం కద్ మరి ఎంద్కు పొలిట్కల్ సర్విస్ నే   : అవున. మరి ఏదైనా చేద్దుమంటే సషల్ సర్విస్ ద్విర్ కూడా చేయగలుగాత్ం కద్ మరి ఎంద్కు పొలిట్కల్ సర్విస్ నే 
ఎంచుకోవాలంట్రు ముఖ్యంగా యువత?ఎంచుకోవాలంట్రు ముఖ్యంగా యువత?
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : హ్ ! సషల్ సర్విస్ ద్విర్గా అంటే మనం ఏం చేయగలము ఫుడ్ లేన్ వారికి ఫుడ్ పెటటీగలము, లేద్ ఏదైనా చ్నని  : హ్ ! సషల్ సర్విస్ ద్విర్గా అంటే మనం ఏం చేయగలము ఫుడ్ లేన్ వారికి ఫుడ్ పెటటీగలము, లేద్ ఏదైనా చ్నని 
చ్ననివి చేయగలం కానీ పొలిట్కల్ గా అంటే మనం మొతతుం ససైటీన్ అభివృద్ చేయడం అంటే మన ఏరియా లో ర్డులో ,పైప్ లైనలో లేవు  చ్ననివి చేయగలం కానీ పొలిట్కల్ గా అంటే మనం మొతతుం ససైటీన్ అభివృద్ చేయడం అంటే మన ఏరియా లో ర్డులో ,పైప్ లైనలో లేవు  
అవి సషల్ సర్విస్ ద్విర్ పూరితుగా అన్నింట్నీ వెయ్యలేముగా..ఇల్ కొన్ని కొన్ని ఉంట్యిగా అల్ంట్ వాట్న్ కూడా మారు్ తీస్కుర్వాలి అల్ంట్వి కూడా అభివృద్ అవావిలి అంటే ఒకరం, మీరు, అవి సషల్ సర్విస్ ద్విర్ పూరితుగా అన్నింట్నీ వెయ్యలేముగా..ఇల్ కొన్ని కొన్ని ఉంట్యిగా అల్ంట్ వాట్న్ కూడా మారు్ తీస్కుర్వాలి అల్ంట్వి కూడా అభివృద్ అవావిలి అంటే ఒకరం, మీరు, 
నేన, ఒకరిదదురు మారుతే సరిపోద్.మొతతుం తెలంగాణ, ఆంధ్రా అంత్ మార్లి.పొలిట్కల్ గానే స్ధ్యం అవుత్ంద.సషల్ సర్విస్ అంటే ఒకట్, రెండు చేసియగలం కానీ చాల్ చేయలేము..నేన, ఒకరిదదురు మారుతే సరిపోద్.మొతతుం తెలంగాణ, ఆంధ్రా అంత్ మార్లి.పొలిట్కల్ గానే స్ధ్యం అవుత్ంద.సషల్ సర్విస్ అంటే ఒకట్, రెండు చేసియగలం కానీ చాల్ చేయలేము..
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ)  : మీరననిటులోగా సషల్ సర్విస్ ద్విర్ చేయలేకపోవచుచి కానీ ప్రయత్నిలు చేసేవారు లేకపోలేద్ కానీ పూరితుగా చెయా్యలంటే పొలిట్కల్ సర్విస్ ద్విర్నే జరుగుత్ంద.దీనీద్విర్ ఒకట్   : మీరననిటులోగా సషల్ సర్విస్ ద్విర్ చేయలేకపోవచుచి కానీ ప్రయత్నిలు చేసేవారు లేకపోలేద్ కానీ పూరితుగా చెయా్యలంటే పొలిట్కల్ సర్విస్ ద్విర్నే జరుగుత్ంద.దీనీద్విర్ ఒకట్ 
అడగాలనకుంటునానిన.ఏ పొలిట్కల్ పార్టీలోనైనా యువభాగం అనేద ఉంటుంద.యువత ఏ విధంగా భాగస్విము్యలు కావాలి? అన్ని పార్టీలలోన్ యువత ఉంటునానిరు కానీ వాళ్్ళ ఏ విధంగా అడగాలనకుంటునానిన.ఏ పొలిట్కల్ పార్టీలోనైనా యువభాగం అనేద ఉంటుంద.యువత ఏ విధంగా భాగస్విము్యలు కావాలి? అన్ని పార్టీలలోన్ యువత ఉంటునానిరు కానీ వాళ్్ళ ఏ విధంగా 
ముంద్కు వెళ్తు, ఇపు్డు మనకి మీరనానిద ఏదైతే మన సమాజం ఉంద్ ఆ సమాజం అభివృద్ అవవిడాన్కి ఎల్ంట్ కార్యకల్పాలన చెయా్యలి?లేకపోతే ఎల్ంట్ ద్రిలో వెళ్్ళలి అంట్రు?ముంద్కు వెళ్తు, ఇపు్డు మనకి మీరనానిద ఏదైతే మన సమాజం ఉంద్ ఆ సమాజం అభివృద్ అవవిడాన్కి ఎల్ంట్ కార్యకల్పాలన చెయా్యలి?లేకపోతే ఎల్ంట్ ద్రిలో వెళ్్ళలి అంట్రు?
హర్ప్రియ గార్ హర్ప్రియ గార్ : అన్ని పార్టీలలో యువత ఉంట్రు కానీ అద ఎకుకువ శాతం అనేద అయితే లేరు ఒకకు జనసేనలో మాత్రమే ఎకుకువ శాతం ఉననిద యువత.వీళ్లో ఎల్ చేయా్యలంటే ఇపు్డు మనకి ఎల్ : అన్ని పార్టీలలో యువత ఉంట్రు కానీ అద ఎకుకువ శాతం అనేద అయితే లేరు ఒకకు జనసేనలో మాత్రమే ఎకుకువ శాతం ఉననిద యువత.వీళ్లో ఎల్ చేయా్యలంటే ఇపు్డు మనకి ఎల్ 
అయిపోయింద అంటే డబ్బులు ఇసేతునే ఓట్ వేస్తు లేదంటే లే ఇల్ంట్ ద్న్ని మారు్ తీస్కుర్వలంటే అద కవలం యువత వలేలో స్ధ్యం అవుత్ంద అండి.ఉద్హరణకు మా ఫ్్యమిలి ఉందనకోండి అయిపోయింద అంటే డబ్బులు ఇసేతునే ఓట్ వేస్తు లేదంటే లే ఇల్ంట్ ద్న్ని మారు్ తీస్కుర్వలంటే అద కవలం యువత వలేలో స్ధ్యం అవుత్ంద అండి.ఉద్హరణకు మా ఫ్్యమిలి ఉందనకోండి 
మా అమ్మగారే ఉనానిరు ఆవిడకు తెలియకపోవచుచి.రెండు వేలు ఇసేతునే నేన ఓట్ వేస్తు లేదంటే ఏదైనా అయు్యండొచుచి.. ఒక కూత్రుగా నేన చెప్గలన ఆమకు నేన ఆమలో మారు్ తీస్కుర్గలన.మా అమ్మగారే ఉనానిరు ఆవిడకు తెలియకపోవచుచి.రెండు వేలు ఇసేతునే నేన ఓట్ వేస్తు లేదంటే ఏదైనా అయు్యండొచుచి.. ఒక కూత్రుగా నేన చెప్గలన ఆమకు నేన ఆమలో మారు్ తీస్కుర్గలన.
చెపా్లి కూడా. మనమే దగగారుండి ఇల్ ఇల్ అన్ ఎట్లోనో మీ భవిష్యత్తు అయిపోత్ంద, తర్విత భవిష్యత్తులు బాగుండాలనాని, మేము బాగుండాలనాని మీరే మార్లి అనేద ఇద తీస్కుర్వొచుచి చెపా్లి కూడా. మనమే దగగారుండి ఇల్ ఇల్ అన్ ఎట్లోనో మీ భవిష్యత్తు అయిపోత్ంద, తర్విత భవిష్యత్తులు బాగుండాలనాని, మేము బాగుండాలనాని మీరే మార్లి అనేద ఇద తీస్కుర్వొచుచి 
ఇద మొదట్ద.ఏ గ్రామాన్కి అయినా ఎకకుడికి అయినా వెళ్లో మోట్వేషనల్ స్్చులో అనేవి ఇవొవిచుచి. ఎవరైనా యువత అకకుడ ఏమి జరుగుత్ంద, పొలిట్క్సా అంటే ఏంద, ఏ నాయకుడు ప్రజలకు ఏమి ఇద మొదట్ద.ఏ గ్రామాన్కి అయినా ఎకకుడికి అయినా వెళ్లో మోట్వేషనల్ స్్చులో అనేవి ఇవొవిచుచి. ఎవరైనా యువత అకకుడ ఏమి జరుగుత్ంద, పొలిట్క్సా అంటే ఏంద, ఏ నాయకుడు ప్రజలకు ఏమి 
చేస్తునానిరు, ఎల్ చేస్తునానిరు వాటన్నిట్నీ ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో చూపి అంటే వీళ్ళకి ఆ జా్ఞనం ఉంటుంద మరియు మరింత పెరుగుత్ంద అన్.అల్గే ఆ వ్యత్్యస్లు అనేద యువత ఎకుకువ చెప్గలిగాతే చేస్తునానిరు, ఎల్ చేస్తునానిరు వాటన్నిట్నీ ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో చూపి అంటే వీళ్ళకి ఆ జా్ఞనం ఉంటుంద మరియు మరింత పెరుగుత్ంద అన్.అల్గే ఆ వ్యత్్యస్లు అనేద యువత ఎకుకువ చెప్గలిగాతే 

ద్న్ని  అర్ం చేస్కున్ ఇంకొంత ఎకుకువ  మకుకువ చూపడాన్కి ఉంటుంద. పొలిట్కల్ సిసటీమ్ అంటే పాతతరం ర్జకీయా వారసత్విన్ని ద్న్ని  అర్ం చేస్కున్ ఇంకొంత ఎకుకువ  మకుకువ చూపడాన్కి ఉంటుంద. పొలిట్కల్ సిసటీమ్ అంటే పాతతరం ర్జకీయా వారసత్విన్ని 
మోయడమే కాద్ కొతతు తరం ఆలోచనలన ఆవిషకురిస్తు ప్రజలన చైతన్యపరిచే దశగా ఒక పద మందన్ ముంద్ండి నడిపించేద అన్ మోయడమే కాద్ కొతతు తరం ఆలోచనలన ఆవిషకురిస్తు ప్రజలన చైతన్యపరిచే దశగా ఒక పద మందన్ ముంద్ండి నడిపించేద అన్ 
మనం తీస్కువెళ్లోలి అన్ అంట్న.మనం తీస్కువెళ్లోలి అన్ అంట్న.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : మీద ఖమ్మం అనానిరుగా..ఖమ్మం అంటే రెండు ర్ష్్రాలకు మధ్యలో ఉననిటువంట్ ప్రదేశం, గుబబుల సతీష్ అనే సదరుడు  : మీద ఖమ్మం అనానిరుగా..ఖమ్మం అంటే రెండు ర్ష్్రాలకు మధ్యలో ఉననిటువంట్ ప్రదేశం, గుబబుల సతీష్ అనే సదరుడు 
అనార్గ్యంతో త్న మానసికంగా మనోధైర్్యన్ని కోలో్త్ంటే తన్కి మన జనసైన్కులు ఆరిథాకసహ్యం మరియు పవన్ కళ్్యణ్ అనార్గ్యంతో త్న మానసికంగా మనోధైర్్యన్ని కోలో్త్ంటే తన్కి మన జనసైన్కులు ఆరిథాకసహ్యం మరియు పవన్ కళ్్యణ్ 
గారే సవియంగా వచ్చి కలిశారుగా ఒకపు్డు.పాపం మొననినే ఆ సదరుడు పరమపదం అయా్యరు.లక్ష్మీ అమ్మగారి అనాధ ఆశ్రమాన్ని గారే సవియంగా వచ్చి కలిశారుగా ఒకపు్డు.పాపం మొననినే ఆ సదరుడు పరమపదం అయా్యరు.లక్ష్మీ అమ్మగారి అనాధ ఆశ్రమాన్ని 
నడపడం కోసం తగ్న తోడా్టు అల్గే ప్రజార్జ్యం టంలో పవన్ కళ్్యణ్ గారు యువర్జ్యం అధ్యక్షుడుగా ఉననిపు్డు తన చెంతకు నడపడం కోసం తగ్న తోడా్టు అల్గే ప్రజార్జ్యం టంలో పవన్ కళ్్యణ్ గారు యువర్జ్యం అధ్యక్షుడుగా ఉననిపు్డు తన చెంతకు 
నీళలో సమస్యన్ ఒక ప్ంత వారు చెపి్ వాపోతే ఆ తర్విత వెంటనే తన సంత డబ్బులతో బోరులో వేయించడం అపు్డు ఒక వారతుగానే నీళలో సమస్యన్ ఒక ప్ంత వారు చెపి్ వాపోతే ఆ తర్విత వెంటనే తన సంత డబ్బులతో బోరులో వేయించడం అపు్డు ఒక వారతుగానే 
న్లిచ్ంద.ఇల్ ఎంతో అనబంధం ఉనని ప్ంతం. ముఖ్యంగా రెండు ర్ష్్రాలకు మధ్యలో ఉననిటువంట్ ప్రదేశం.రెండు ర్ష్్రాలు అన్ న్లిచ్ంద.ఇల్ ఎంతో అనబంధం ఉనని ప్ంతం. ముఖ్యంగా రెండు ర్ష్్రాలకు మధ్యలో ఉననిటువంట్ ప్రదేశం.రెండు ర్ష్్రాలు అన్ 
వచ్చింద కాబట్టీ అడుగుత్నానిన.విడిపోవడం అనేద సమతూల్యమే అంట్ర్?వచ్చింద కాబట్టీ అడుగుత్నానిన.విడిపోవడం అనేద సమతూల్యమే అంట్ర్?

కొనసాగ్ంపు తదుపర్ పేజీల్...

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: 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం...
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : అవున. మా ఖమ్మం గురించ్ రెండు మాటలోలో బాగా చెపా్రు.ఇగ అభివృద్ కోసం రెండు ప్ంత్లుగా విడతీయడం  : అవున. మా ఖమ్మం గురించ్ రెండు మాటలోలో బాగా చెపా్రు.ఇగ అభివృద్ కోసం రెండు ప్ంత్లుగా విడతీయడం 
మంచ్దే కానీ వారి స్విర్ ప్రయోజనాల కోసం జరిపితే మాత్రం తప్! ఇపు్డు ఒక ప్ంతంలో ఒక వార్డు, డివిజనలోగా విడదీస్తురు మంచ్దే కానీ వారి స్విర్ ప్రయోజనాల కోసం జరిపితే మాత్రం తప్! ఇపు్డు ఒక ప్ంతంలో ఒక వార్డు, డివిజనలోగా విడదీస్తురు 
వారి సంఖ్యన భట్టీ లేక అకకుడ అభివృద్ కోసం.అల్గనే అకకుడి విభేద్లన సృషిటీంచడం కోసం కాకూడద్. అససాలు చెపా్లంటే వారి సంఖ్యన భట్టీ లేక అకకుడ అభివృద్ కోసం.అల్గనే అకకుడి విభేద్లన సృషిటీంచడం కోసం కాకూడద్. అససాలు చెపా్లంటే 
ఇంతకుముంద్ తెలంగాణకు ఇపు్డు తెలంగాణకు చాల్నే విత్్యసం ఉంద , కానీ ఇంకా చాల్నే మార్లిసాంద ఉనానియి.అంద్లో ఇంతకుముంద్ తెలంగాణకు ఇపు్డు తెలంగాణకు చాల్నే విత్్యసం ఉంద , కానీ ఇంకా చాల్నే మార్లిసాంద ఉనానియి.అంద్లో 
మొదట్ద ఉద్్యగభృతి.మన ఓయూ స్టీడెంట్సా వాళ్్ళ ఎంతో ఫైట్ చేసి వాళ్ళ రకతుమాంస్ల మీద న్లబడాడుదే మన తెలంగాణ అల్ంట్ మొదట్ద ఉద్్యగభృతి.మన ఓయూ స్టీడెంట్సా వాళ్్ళ ఎంతో ఫైట్ చేసి వాళ్ళ రకతుమాంస్ల మీద న్లబడాడుదే మన తెలంగాణ అల్ంట్ 
వారికి ఉద్్యగాలు లేవు..వాళ్్ళ దేన్కైతే కొట్లోడార్ ఆ అభివృద్ జరగాలి అందరికీ  కూడా అభివృద్ అయితేనే  బాగుంటుంద. ఏద ఎల్ వారికి ఉద్్యగాలు లేవు..వాళ్్ళ దేన్కైతే కొట్లోడార్ ఆ అభివృద్ జరగాలి అందరికీ  కూడా అభివృద్ అయితేనే  బాగుంటుంద. ఏద ఎల్ 
ఉనాని మనం తెలుగు వారం, భారతీయులం ద్న్న్ ఎవరూ మరువకోడద్.బహుశా అంద్కనెమో మన జనసేనపార్టీ అంటే మనకి అంత ఉనాని మనం తెలుగు వారం, భారతీయులం ద్న్న్ ఎవరూ మరువకోడద్.బహుశా అంద్కనెమో మన జనసేనపార్టీ అంటే మనకి అంత 
ఇషటీం మన పార్టీ సిద్్ంత్లతో ప్రయాణిస్తుంటే మన దేశం కోసం సైన్కులు ఎల్ ముంద్ండి రక్షిస్తునానిర్ అల్ అన్పిస్తుంటుంద. ఇషటీం మన పార్టీ సిద్్ంత్లతో ప్రయాణిస్తుంటే మన దేశం కోసం సైన్కులు ఎల్ ముంద్ండి రక్షిస్తునానిర్ అల్ అన్పిస్తుంటుంద. 
కుల్లన కలిప దశగా నేన నామినేషన్ వేయడం,ప్ంతీయతమే కాకుండా జాతీయవాద్న్ని న్ంపుకోవడం అంత్ నాకు..పార్టీ మనకు కుల్లన కలిప దశగా నేన నామినేషన్ వేయడం,ప్ంతీయతమే కాకుండా జాతీయవాద్న్ని న్ంపుకోవడం అంత్ నాకు..పార్టీ మనకు 
సమాజం పటలో ఎల్ ఉండాలి? అనేవాట్న్ నేరి్స్తుంద అన్పిస్తుంద.సమాజం పటలో ఎల్ ఉండాలి? అనేవాట్న్ నేరి్స్తుంద అన్పిస్తుంద.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ)  : ఈ సందర్భాన అమరవీరులై మన తెలంగాణ కోసం ప్ణత్్యగం చేశార్ ఆ ఓయూ విద్్యరుథాలకు శతఘ్ని న్్యస్ తరుపున   : ఈ సందర్భాన అమరవీరులై మన తెలంగాణ కోసం ప్ణత్్యగం చేశార్ ఆ ఓయూ విద్్యరుథాలకు శతఘ్ని న్్యస్ తరుపున 

మా ఘనమైన న్వాళ్లు అరి్స్తునానిము. మా ఘనమైన న్వాళ్లు అరి్స్తునానిము. 
మీ ఎలక్షన్ వృతతుంతం గురించ్ కొన్ని విషయాలన పంచుకోండి...ఎల్ అవకాశం వచ్చింద, ఎల్ మీరు ఫేస్ చేశారు?మీ ఎలక్షన్ వృతతుంతం గురించ్ కొన్ని విషయాలన పంచుకోండి...ఎల్ అవకాశం వచ్చింద, ఎల్ మీరు ఫేస్ చేశారు?
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : అససాలు ఎలక్షన్ కి ఈ సంవతసారంలో పాల్గాంద్ం అనకోలేద్ ఎంద్కంటే ఆ టం కి నెలనానిర బ్డడు & నేన అకస్్మత్తుగా న్లోచివలిసా వచ్చింద.ఇగ ఎప్ట్ నండో సర్విస్ చేయాలి  : అససాలు ఎలక్షన్ కి ఈ సంవతసారంలో పాల్గాంద్ం అనకోలేద్ ఎంద్కంటే ఆ టం కి నెలనానిర బ్డడు & నేన అకస్్మత్తుగా న్లోచివలిసా వచ్చింద.ఇగ ఎప్ట్ నండో సర్విస్ చేయాలి 
అనకునేట్ద్న్విగా ఛాన్సా వచేచిల్ ఉంటుండ విడవకు బ్డడు గురించ్ నేన చూస్కుంట్లే అన్ మా వారు ధైర్యం చెపి్తే సరే ఒకస్రి చూద్దుంలే అన్ పార్టీ ఆఫీస్ కు బ్డడుతో వెళ్లోనాం..వెళ్లోనా గానీ అనకునేట్ద్న్విగా ఛాన్సా వచేచిల్ ఉంటుండ విడవకు బ్డడు గురించ్ నేన చూస్కుంట్లే అన్ మా వారు ధైర్యం చెపి్తే సరే ఒకస్రి చూద్దుంలే అన్ పార్టీ ఆఫీస్ కు బ్డడుతో వెళ్లోనాం..వెళ్లోనా గానీ 
మనకెంద్కు ఇస్తురులే అనకుంటుండ అన్హ్యంగా నాక ఇచాచిరు ఆ ఛాన్సా. ద్న్ తర్విత అవతలి పార్టీ వారు కాండిడట్ నేనన్ లైట్ తీస్కునానిరు.అససాలు జనసేనపార్టీ ఏం లేద్ వీళ్్ళ న్లోచిడం మనకెంద్కు ఇస్తురులే అనకుంటుండ అన్హ్యంగా నాక ఇచాచిరు ఆ ఛాన్సా. ద్న్ తర్విత అవతలి పార్టీ వారు కాండిడట్ నేనన్ లైట్ తీస్కునానిరు.అససాలు జనసేనపార్టీ ఏం లేద్ వీళ్్ళ న్లోచిడం 
కూడానా.? అంద్లోన్ బ్డడుతో ఉనని మహిళ అన్ హేళన చేస్తు...ఇతర పార్టీ వాళ్ళ అందర్ని ఆపడాన్కి చూశారు. అందర్ని అడిగ్ స్ట్ల్ చేస్కునానిక చ్వరికి నా దగగారకు వచాచిరు.ఆగ్పోవలమ్మ ఏమి కూడానా.? అంద్లోన్ బ్డడుతో ఉనని మహిళ అన్ హేళన చేస్తు...ఇతర పార్టీ వాళ్ళ అందర్ని ఆపడాన్కి చూశారు. అందర్ని అడిగ్ స్ట్ల్ చేస్కునానిక చ్వరికి నా దగగారకు వచాచిరు.ఆగ్పోవలమ్మ ఏమి 
కావాలి అన్ అడిగారు అవి ఇవి ఇస్తుం అనాని మేము ఆగము మాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని మేమంద్కు వదలేయాలి..అన్ నామినేషన్ వేయట్న్కి వెళ్్ళటపు్డు మళ్్ళ ఆపడాన్కి పోల్స్లన ఇళలోకు పంపి కావాలి అన్ అడిగారు అవి ఇవి ఇస్తుం అనాని మేము ఆగము మాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని మేమంద్కు వదలేయాలి..అన్ నామినేషన్ వేయట్న్కి వెళ్్ళటపు్డు మళ్్ళ ఆపడాన్కి పోల్స్లన ఇళలోకు పంపి 
ఎనోని ఇబబుంద్లు పెట్టీరు.అయినా  ఒపు్కోలేద్..ఎల్గో గెలిచేద మీరే అయు్యంట్రుగా ఎంద్కు ఇగ ఇల్ అన్ అంటే ఏకగ్రీవంగా గెలుద్దుమన్ అంటే అససాలు ఇల్ బలవంతపు విత్ డ్రాలు వలలో ఎనోని ఇబబుంద్లు పెట్టీరు.అయినా  ఒపు్కోలేద్..ఎల్గో గెలిచేద మీరే అయు్యంట్రుగా ఎంద్కు ఇగ ఇల్ అన్ అంటే ఏకగ్రీవంగా గెలుద్దుమన్ అంటే అససాలు ఇల్ బలవంతపు విత్ డ్రాలు వలలో 
ఏకగ్రీవ గెలుపు అససాలు గెలుప కాద్ ద్న్ని గెలుపుగా మీరు తీస్కుంట్రేమో కానీ నేన తీస్కోన అససాలు ఏకగ్రీవం అంటే అరథాం తెలుస్ మీకు నా అంతట నేన సవిచ్ందంగా నేన నా ఎద్టవాళ్్ళ ఏకగ్రీవ గెలుపు అససాలు గెలుప కాద్ ద్న్ని గెలుపుగా మీరు తీస్కుంట్రేమో కానీ నేన తీస్కోన అససాలు ఏకగ్రీవం అంటే అరథాం తెలుస్ మీకు నా అంతట నేన సవిచ్ందంగా నేన నా ఎద్టవాళ్్ళ 
మంచ్ చేస్తురన్ నేన భావించ్ నేన విత్ డ్రా తీస్కోవడం.బలవంతం పెడితే నేన ఎల్ చేస్కుంట్ అన్ ఉండసరికి వాళ్ళ పార్టీలో పెదదువారందరితో మిన్సటీర్లో వరకు కూడా కాల్ చేయపించడం చాల్ మంచ్ చేస్తురన్ నేన భావించ్ నేన విత్ డ్రా తీస్కోవడం.బలవంతం పెడితే నేన ఎల్ చేస్కుంట్ అన్ ఉండసరికి వాళ్ళ పార్టీలో పెదదువారందరితో మిన్సటీర్లో వరకు కూడా కాల్ చేయపించడం చాల్ 
ఇబబుంద సృషిటీంచ్నా ఒకకుటే అనానిం మేము మా అధినాయకుడు మీద నమ్మకంతో ఆయన పాలన చూపించడాన్కి మేము ఎలక్షన్ లో ఖచ్చితంగా న్లబడత్ం అన్ న్లబడాడుం. ఆ సమయంలో ఖమ్మం ఇబబుంద సృషిటీంచ్నా ఒకకుటే అనానిం మేము మా అధినాయకుడు మీద నమ్మకంతో ఆయన పాలన చూపించడాన్కి మేము ఎలక్షన్ లో ఖచ్చితంగా న్లబడత్ం అన్ న్లబడాడుం. ఆ సమయంలో ఖమ్మం 
జిల్లో ఇంచార్జు శ్రీ ర్మ్ త్ళ్లోరి గారు చాల్ సపోర్టీ ఇచాచిరు.ఆ అమా్మయికి ఏమైనా అయితే ఊరుకునేద లేద్, ఆ అమా్మయి ఏ టంకి కాల్ చేసిన వెళ్్ళటటుటీ ఉండండి అన్ అందర్ని ఎప్ట్కపు్డు జిల్లో ఇంచార్జు శ్రీ ర్మ్ త్ళ్లోరి గారు చాల్ సపోర్టీ ఇచాచిరు.ఆ అమా్మయికి ఏమైనా అయితే ఊరుకునేద లేద్, ఆ అమా్మయి ఏ టంకి కాల్ చేసిన వెళ్్ళటటుటీ ఉండండి అన్ అందర్ని ఎప్ట్కపు్డు 
అప్రమతతుంగా ఉంచుతూ..నాకు ఆయన ఇన్సాపిరేషన్ అయా్యరు ఎంద్కంటే ఒక మన్షి ఎంత ఎదగ్నా కానీ ఒదగ్ ఉండాలి అననిదైతే ఆ సర్ నంచ్ నేరుచికోవచుచి.ఎంత సైలంట్ గా,ఏదైనా సరే.. అంటే అప్రమతతుంగా ఉంచుతూ..నాకు ఆయన ఇన్సాపిరేషన్ అయా్యరు ఎంద్కంటే ఒక మన్షి ఎంత ఎదగ్నా కానీ ఒదగ్ ఉండాలి అననిదైతే ఆ సర్ నంచ్ నేరుచికోవచుచి.ఎంత సైలంట్ గా,ఏదైనా సరే.. అంటే 
ఎవరైనా ఒక మంచ్ పొజిషన్ లో ఉననిపు్డు మనల్ంట్ వారు చెబ్త్ంటే వినరు.అససాలు రైట్ లేక ర్ంగ్ అనేద వినడాన్కి కూడా ఇషటీపడరు అల్ంట్ద మనం ఏదైనా చెపుతుంటే, చాల్ ఓపిగాగా వింటూ, ఎవరైనా ఒక మంచ్ పొజిషన్ లో ఉననిపు్డు మనల్ంట్ వారు చెబ్త్ంటే వినరు.అససాలు రైట్ లేక ర్ంగ్ అనేద వినడాన్కి కూడా ఇషటీపడరు అల్ంట్ద మనం ఏదైనా చెపుతుంటే, చాల్ ఓపిగాగా వింటూ, 
అససాలు ఈ అమా్మయి ఏమి చెపా్లనకుంటుంద,ఆమ ఆలోచన ఏమిట్ అన్ విన్ ద్న్ తరువాత ఓక చెపి్ నవువి చేయాలననికుననిద చేయి ఏమి ప్బెలోమ్ వచ్చిన డైరెక్టీ గా నాక కాల్ చెయి్య నేన అససాలు ఈ అమా్మయి ఏమి చెపా్లనకుంటుంద,ఆమ ఆలోచన ఏమిట్ అన్ విన్ ద్న్ తరువాత ఓక చెపి్ నవువి చేయాలననికుననిద చేయి ఏమి ప్బెలోమ్ వచ్చిన డైరెక్టీ గా నాక కాల్ చెయి్య నేన 
చూస్కుంట్నన్ భర్స్న అందస్తు కాంపెయిన్ సమయంలో కానీ అనీని నేన ఎపు్డు పిలిచ్న వచాచిరు చాల్ సపోర్టీ చేశారు..ఇప్ట్కీ కూడా ఖమ్మం అంటే హరిప్రియ అననిటులో గురితుంచుకునానిరు చూస్కుంట్నన్ భర్స్న అందస్తు కాంపెయిన్ సమయంలో కానీ అనీని నేన ఎపు్డు పిలిచ్న వచాచిరు చాల్ సపోర్టీ చేశారు..ఇప్ట్కీ కూడా ఖమ్మం అంటే హరిప్రియ అననిటులో గురితుంచుకునానిరు 
స్ర్!!స్ర్!!
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : అవున జనసైన్కుల అభిప్యాలకు ఇబబుంద పడకుండా వారికి నేననాని అన్ భర్స్న్ ఇచ్చి, వారికి తోడుగా ఉండవారు అసలైన నాయకులు.అంద్లో ర్మ్ త్ళ్లోరి గారు  : అవున జనసైన్కుల అభిప్యాలకు ఇబబుంద పడకుండా వారికి నేననాని అన్ భర్స్న్ ఇచ్చి, వారికి తోడుగా ఉండవారు అసలైన నాయకులు.అంద్లో ర్మ్ త్ళ్లోరి గారు 
మీకు ఇల్ంట్ సమయాలోలో అంటే మీరు ఆ బ్డడుతో ప్ముఖ్యంగా గడపాలిసాన సమయాన్ని పార్టీ అధ్యక్షుడికి అండగా మరియు జనసేనకి మీకు ఇల్ంట్ సమయాలోలో అంటే మీరు ఆ బ్డడుతో ప్ముఖ్యంగా గడపాలిసాన సమయాన్ని పార్టీ అధ్యక్షుడికి అండగా మరియు జనసేనకి 
వెచ్చించ్నంద్కు ఆ భర్స్న ఇవవిడం చాల్ ఉతేతుజకరమైన విషయం.ఎలక్షన్ అయా్యక ఈ మధ్య ఏదైనా కార్యక్రమాలోలో పాల్గానానిర్ ?వెచ్చించ్నంద్కు ఆ భర్స్న ఇవవిడం చాల్ ఉతేతుజకరమైన విషయం.ఎలక్షన్ అయా్యక ఈ మధ్య ఏదైనా కార్యక్రమాలోలో పాల్గానానిర్ ?
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : కొతతుగా ర్మ్ గారు “జనంలోకి-జనసేన” అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టీరు ద్న్కి సేటీట్ కమిటీ నంచీ వీరమహిళలు  : కొతతుగా ర్మ్ గారు “జనంలోకి-జనసేన” అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టీరు ద్న్కి సేటీట్ కమిటీ నంచీ వీరమహిళలు 
అందరూ వచాచిరు.ఎలక్షన్ లో ఎవవిరెవరూ అయితే కంటెస్టీ చేశామో వాళ్ళ వార్డుస్ కు వెళ్లో అంటే ఓడిపోయినాం ,ఓడిపోయినా కానీ అందరూ వచాచిరు.ఎలక్షన్ లో ఎవవిరెవరూ అయితే కంటెస్టీ చేశామో వాళ్ళ వార్డుస్ కు వెళ్లో అంటే ఓడిపోయినాం ,ఓడిపోయినా కానీ 
ఇంట్లో ద్కోకుకుండా బయటకు వచ్చి వెళ్లో అందర్ని ఒకస్రి పలకరించ్ “ఓట్ ఆఫ్ థంక్సా” చెపి్ ఏమైనా ప్రోబలోమ్సా ఉనానియా అన్ ర్మ్ ఇంట్లో ద్కోకుకుండా బయటకు వచ్చి వెళ్లో అందర్ని ఒకస్రి పలకరించ్ “ఓట్ ఆఫ్ థంక్సా” చెపి్ ఏమైనా ప్రోబలోమ్సా ఉనానియా అన్ ర్మ్ 
గారు పంపించారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ న్ NRI రుకి్మణీ శేవిత గారు మాన్టరింగ్(పరే్యవేక్షిస్తు) చకకున్ సలహ్లన, స్చనలన మరియు గారు పంపించారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ న్ NRI రుకి్మణీ శేవిత గారు మాన్టరింగ్(పరే్యవేక్షిస్తు) చకకున్ సలహ్లన, స్చనలన మరియు 
విధివిధానాలు అందస్తు కో-ఆరిడునెట్ చేస్తునానిరు.విధివిధానాలు అందస్తు కో-ఆరిడునెట్ చేస్తునానిరు.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : జనంలోకి-జనసేన అనే కార్యక్రమము మొటటీమొదట్గా పైలట్ ప్రోగ్రామ్ గా అనంతపురం నంద్ మొదలయింద. మాకు  : జనంలోకి-జనసేన అనే కార్యక్రమము మొటటీమొదట్గా పైలట్ ప్రోగ్రామ్ గా అనంతపురం నంద్ మొదలయింద. మాకు 
కూడా ఒక చకకున్ మైలుర్యిగా న్లిచ్ ప్రోగ్రామ్ అద..గతంలో ఎలక్షన్సా ముంద్ ఆంధ్రాలో అనంతపురం,ఒంగోలు ఇల్ కొన్ని కూడా ఒక చకకున్ మైలుర్యిగా న్లిచ్ ప్రోగ్రామ్ అద..గతంలో ఎలక్షన్సా ముంద్ ఆంధ్రాలో అనంతపురం,ఒంగోలు ఇల్ కొన్ని 
ప్ంత్లోలో  ఒకోకు ప్ంత్లోన్ పద ర్జుల పాటు అల్ ఆ కార్యక్రమాన్ని న్రవిహించ్ ప్రజల సమస్యలన, వారి స్ందనన, ప్రజలకు ప్ంత్లోలో  ఒకోకు ప్ంత్లోన్ పద ర్జుల పాటు అల్ ఆ కార్యక్రమాన్ని న్రవిహించ్ ప్రజల సమస్యలన, వారి స్ందనన, ప్రజలకు 
జనసేన గురించ్ వివరించడం చాల్ చకకుగా వివరించడం జరిగేద..,అపు్డు కూడా ఇదే విధంగా ఇంకా మరింతగా రుకి్మణీ గారు జనసేన గురించ్ వివరించడం చాల్ చకకుగా వివరించడం జరిగేద..,అపు్డు కూడా ఇదే విధంగా ఇంకా మరింతగా రుకి్మణీ గారు 
సహకరించడం పార్టీకోసం మారగాదర్శకం చేసేవారిలో ప్రధమపాత్రలోలో ఒకరిగా ఉంటుండడం జనసైన్కులతో ఆ ప్రోగ్రామ్ న్ ముంద్కు తీస్కువెళలోడం మరియు అకకుడి జనసైన్కులు, వీరమహిళలు,N-సహకరించడం పార్టీకోసం మారగాదర్శకం చేసేవారిలో ప్రధమపాత్రలోలో ఒకరిగా ఉంటుండడం జనసైన్కులతో ఆ ప్రోగ్రామ్ న్ ముంద్కు తీస్కువెళలోడం మరియు అకకుడి జనసైన్కులు, వీరమహిళలు,N-
RI వారు,నాయకులు మంచ్ సపోర్టీ న్ ఇవవిడం బాగుండద అంత్..! సరే చాల్ ప్ంత్లోలో న్లుచిన్ విత్ డ్రా అయినవారు, మరియు కొన్ని ప్ంత్లోలో న్లోచిలేకపోయిన వారు ఉననిటులోనానిరు కదండీ! RI వారు,నాయకులు మంచ్ సపోర్టీ న్ ఇవవిడం బాగుండద అంత్..! సరే చాల్ ప్ంత్లోలో న్లుచిన్ విత్ డ్రా అయినవారు, మరియు కొన్ని ప్ంత్లోలో న్లోచిలేకపోయిన వారు ఉననిటులోనానిరు కదండీ! 
ఎంద్కు అల్? ఎంద్కు అల్? 
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : భయపడాడురు! అంటే భయపడడం అంటే ఫ్్యమిలి వరకు వచేచిసరికి అపు్డు భయపడాడురు.వాళ్ళ వరకు పరసానల్ గా వసేతు వాళ్్ళ న్లబడవారేమో కానీ ఫ్్యమిల్ మీదకు కూడా వస్తురన్  : భయపడాడురు! అంటే భయపడడం అంటే ఫ్్యమిలి వరకు వచేచిసరికి అపు్డు భయపడాడురు.వాళ్ళ వరకు పరసానల్ గా వసేతు వాళ్్ళ న్లబడవారేమో కానీ ఫ్్యమిల్ మీదకు కూడా వస్తురన్ 
తెలిసి వాళ్్ళ భయపడి బా్యక్ స్టీప్ వేస్ంట్రు...మనమేమి అనలేం ఎంద్కంటే వాళ్్ళ జనసైన్కులే, అధినాయకులు కూడా మనకి బలమునని సమయాన బలంగా న్లబడద్ం! బలం సరిపోనపు్డు ఒక తెలిసి వాళ్్ళ భయపడి బా్యక్ స్టీప్ వేస్ంట్రు...మనమేమి అనలేం ఎంద్కంటే వాళ్్ళ జనసైన్కులే, అధినాయకులు కూడా మనకి బలమునని సమయాన బలంగా న్లబడద్ం! బలం సరిపోనపు్డు ఒక 
అడుగు తగుగాద్ం అన్ అటేలో ఆగ్ ఉంట్రు. అల్గే అవకాశం ఇంకొకరి వలలో ఆగ్పోయింద ఇక ర్లేద్ కద్ అన్ అకకుడితో వాళ్్ళ ఆగ్పోకుండా మరింత ముంద్కు స్గుతూ ఉంటే ఎపు్డో ఒకపు్డూ అడుగు తగుగాద్ం అన్ అటేలో ఆగ్ ఉంట్రు. అల్గే అవకాశం ఇంకొకరి వలలో ఆగ్పోయింద ఇక ర్లేద్ కద్ అన్ అకకుడితో వాళ్్ళ ఆగ్పోకుండా మరింత ముంద్కు స్గుతూ ఉంటే ఎపు్డో ఒకపు్డూ 
వారికి ఇంతకనాని మంచ్స్థానం దొరుకుత్ంద అన్ భావనతో వెళ్తూ ఉంటే పార్టీ మరింత బలపడుత్ంద.వారికి ఇంతకనాని మంచ్స్థానం దొరుకుత్ంద అన్ భావనతో వెళ్తూ ఉంటే పార్టీ మరింత బలపడుత్ంద.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : Well Said! ఇంతకీ ఓడిపోయినాం అననిపు్డు మీరు ఎల్ ఫీల్ అయా్యరు? : Well Said! ఇంతకీ ఓడిపోయినాం అననిపు్డు మీరు ఎల్ ఫీల్ అయా్యరు?
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : మంచ్న్ కూడా మనం ఎంద్కు గురితుంచలేకపోత్నానిం అన్పించ్ంద. మంచ్తనంతో ముంద్కు వసేతు ఎంద్కు గురితుంచలేరు అన్ ఆలోచ్ంచేద్న్ని ఒకపు్డు..నాకు ఛాన్సా వచ్చింద  : మంచ్న్ కూడా మనం ఎంద్కు గురితుంచలేకపోత్నానిం అన్పించ్ంద. మంచ్తనంతో ముంద్కు వసేతు ఎంద్కు గురితుంచలేరు అన్ ఆలోచ్ంచేద్న్ని ఒకపు్డు..నాకు ఛాన్సా వచ్చింద 
నేన పోటీచేసి ఓడిపోయాక అరథామైయింద.అవున న్జమే మా నాననిగారు చెపి్ంద. మీరు కూడా చూడండి పవన్ కళ్్యణ్ గారి విషయంలో కూడా జరిగ్ంద అదేగా..అపు్డు న్జంగా చెబ్త్నాని లిట్రల్లో నేన పోటీచేసి ఓడిపోయాక అరథామైయింద.అవున న్జమే మా నాననిగారు చెపి్ంద. మీరు కూడా చూడండి పవన్ కళ్్యణ్ గారి విషయంలో కూడా జరిగ్ంద అదేగా..అపు్డు న్జంగా చెబ్త్నాని లిట్రల్లో 
నా కళ్ళంట నీళ్లో వచాచియి. ఓడిపోయినంద్కు కాద్ ప్రతి ఇంట్కెళ్లోనానిం ఇంట్కెళ్లోనపు్డల్లో ఓ ఓ మురళ్ డాకటీర్ గారి కూత్రు అన్ అననివారే మాతో కాంపెయిన్ కి వచ్చిన ప్రతీ ఒకకురిన్ అడగండి..నా కళ్ళంట నీళ్లో వచాచియి. ఓడిపోయినంద్కు కాద్ ప్రతి ఇంట్కెళ్లోనానిం ఇంట్కెళ్లోనపు్డల్లో ఓ ఓ మురళ్ డాకటీర్ గారి కూత్రు అన్ అననివారే మాతో కాంపెయిన్ కి వచ్చిన ప్రతీ ఒకకురిన్ అడగండి..
వాళ్్ళ కూడా ర్మ్ గారితో చెపా్రట ఏ ఇంట్కి వెళ్తు ఆ ఇంట్లో ప్రతీ మంబెర్ హరిప్రియ గారిన్ గురుతుపడుత్నానిరండీ వాళ్ళ నాననిగారి గురించ్ చెబ్త్నానిరు అన్ ఎటలో వచ్చింద అంటే హరిప్రియనే విన్ వాళ్్ళ కూడా ర్మ్ గారితో చెపా్రట ఏ ఇంట్కి వెళ్తు ఆ ఇంట్లో ప్రతీ మంబెర్ హరిప్రియ గారిన్ గురుతుపడుత్నానిరండీ వాళ్ళ నాననిగారి గురించ్ చెబ్త్నానిరు అన్ ఎటలో వచ్చింద అంటే హరిప్రియనే విన్ 
అననిటులో  రిజల్టీ వచాచిక అన్పించ్ంద ఇట్లో చేస్తుర్న్.. అపు్డు మా వారు అంటుండ నవ్ ఇంత చ్నని ద్ంట్లో పోటీచేసే బాధపడుతూ ఏడుస్తునానివు మరి పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ ఒకస్రి ఆలోచ్ంచు, అననిటులో  రిజల్టీ వచాచిక అన్పించ్ంద ఇట్లో చేస్తుర్న్.. అపు్డు మా వారు అంటుండ నవ్ ఇంత చ్నని ద్ంట్లో పోటీచేసే బాధపడుతూ ఏడుస్తునానివు మరి పవన్ కళ్్యణ్ గారిన్ ఒకస్రి ఆలోచ్ంచు, 
ఆయన ఎంత బాధపడి ఉండాలి, అవమానపడి ఉండాలి ఆయన ఇల్గా అయితే!ఇల్ ఉంటూ ఉంటేనే తెలుస్తుయి చాల్ ఒడిద్డుకులు వస్తునే వస్తుయి పడుతూనే ఉంట్వు పడుతూనే ఉంట్వు ఆయన ఎంత బాధపడి ఉండాలి, అవమానపడి ఉండాలి ఆయన ఇల్గా అయితే!ఇల్ ఉంటూ ఉంటేనే తెలుస్తుయి చాల్ ఒడిద్డుకులు వస్తునే వస్తుయి పడుతూనే ఉంట్వు పడుతూనే ఉంట్వు 
99th వరకు పడుతూనే ఉండొచుచి లైఫ్ ల్ంగ్ పడుత్ండొచుచి నవువి ఎపు్డూ నేరుచికుండడంలో గెలుస్తు ఉంట్వుగా అన్.99th వరకు పడుతూనే ఉండొచుచి లైఫ్ ల్ంగ్ పడుత్ండొచుచి నవువి ఎపు్డూ నేరుచికుండడంలో గెలుస్తు ఉంట్వుగా అన్.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : కళ్్యణ్ గారు ఓడిపోయిన ర్జు నండి అంటే ఓడిపోవడం అంటే ఓటలో రూపంలో ఓడిపోవడం అంతేకానీ ప్రజలోలో ఆయన ఎపు్డూ ఓడిపోలేద్.కళ్్యణ్ గారు న్లుచినటువంట్ ఆ  : కళ్్యణ్ గారు ఓడిపోయిన ర్జు నండి అంటే ఓడిపోవడం అంటే ఓటలో రూపంలో ఓడిపోవడం అంతేకానీ ప్రజలోలో ఆయన ఎపు్డూ ఓడిపోలేద్.కళ్్యణ్ గారు న్లుచినటువంట్ ఆ 
ఖచ్చితతవిమే ఈ ర్జు ఇప్ట్కీ పార్టీ ఇంతవరకు వెళ్త్ంద అంటే ఆయనకు అంటూ ఉనని స్టీండ్!ఖచ్చితతవిమే ఈ ర్జు ఇప్ట్కీ పార్టీ ఇంతవరకు వెళ్త్ంద అంటే ఆయనకు అంటూ ఉనని స్టీండ్!
ఎలక్షన్ సమయంలో మీకు బాధ అన్పించ్న సందరభాం గురించ్..ఎలక్షన్ సమయంలో మీకు బాధ అన్పించ్న సందరభాం గురించ్..
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : ఎలక్షన్ సమయంలోకి బేబీకి ఫీడింగ్ నాద.కార్ లో పెటుటీకునేద్న్ని తనన్. ఏడచిటపు్డు 10 న్మిష్లకు ఒకస్రి పాలిస్తుండద్న్ని ఒకస్రి బాగా అంటే బాగా ఏడిచింద.ఒకస్రి  : ఎలక్షన్ సమయంలోకి బేబీకి ఫీడింగ్ నాద.కార్ లో పెటుటీకునేద్న్ని తనన్. ఏడచిటపు్డు 10 న్మిష్లకు ఒకస్రి పాలిస్తుండద్న్ని ఒకస్రి బాగా అంటే బాగా ఏడిచింద.ఒకస్రి 
అపు్డు ఇవవిడం కుదరలేద్.తనన్ అల్ ఉంచడం, నేన ఇల్ ఉండడం ఏడాచి..(ఏడుస్తు..)ఇటలోయిపోయింద ఏమిట్ పాపం నా స్విరథాంకోసం ఇట్లో చేస్తునని అననిద బాదేసింద. ఇగ మా వారు ఆ టం అపు్డు ఇవవిడం కుదరలేద్.తనన్ అల్ ఉంచడం, నేన ఇల్ ఉండడం ఏడాచి..(ఏడుస్తు..)ఇటలోయిపోయింద ఏమిట్ పాపం నా స్విరథాంకోసం ఇట్లో చేస్తునని అననిద బాదేసింద. ఇగ మా వారు ఆ టం 
లో కూడా అట్లో ఫీల్ అవవికు నవువి నీ బేబీ విషయంలో ఇట్లో ఆలోచ్స్తునానివు తలిలోతండ్రులు లేన్ పిలలోలు చాల్ మంద ఉనానిరు ఒకస్రి వాళ్ళన్ ఆలోచ్ంచు.నవువి కాంపెయిన్ అయా్యక మళ్్ళ నీ పాప లో కూడా అట్లో ఫీల్ అవవికు నవువి నీ బేబీ విషయంలో ఇట్లో ఆలోచ్స్తునానివు తలిలోతండ్రులు లేన్ పిలలోలు చాల్ మంద ఉనానిరు ఒకస్రి వాళ్ళన్ ఆలోచ్ంచు.నవువి కాంపెయిన్ అయా్యక మళ్్ళ నీ పాప 

దగగారకు వస్తునానివు వెళ్తునానివు.. ఒకవేళ గెలిచామే అనకో పవన్ కళ్్యణ్ గారికి గ్ఫ్టీ ఇచ్చినవాళ్ళం అవుత్ము,చరిత్రనే తిరగర్సేవాళ్ళం దగగారకు వస్తునానివు వెళ్తునానివు.. ఒకవేళ గెలిచామే అనకో పవన్ కళ్్యణ్ గారికి గ్ఫ్టీ ఇచ్చినవాళ్ళం అవుత్ము,చరిత్రనే తిరగర్సేవాళ్ళం 
అవుత్మేమో ఏమీకాద్ ట్ర్య చెయి్య ఏమి కాద్ ఏడిచి ఏడిచి తనే అలవాటు చేస్కుంట్ద.ద్న్కి కూడా ఇండిపెండెంట్ గా పెరగడం అవుత్మేమో ఏమీకాద్ ట్ర్య చెయి్య ఏమి కాద్ ఏడిచి ఏడిచి తనే అలవాటు చేస్కుంట్ద.ద్న్కి కూడా ఇండిపెండెంట్ గా పెరగడం 
నేరి్యాలి కద్ అనానిరు.నేరి్యాలి కద్ అనానిరు.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : చాల్ బాగా సపోర్టీ చేస్తునానిరు. ఈ పరిసిథాతి విన్నపు్డు ఇదదురు మహిళల పరిసిథాత్లు నా మైండ్ లో మద్లుతూ ఉనానియి.. : చాల్ బాగా సపోర్టీ చేస్తునానిరు. ఈ పరిసిథాతి విన్నపు్డు ఇదదురు మహిళల పరిసిథాత్లు నా మైండ్ లో మద్లుతూ ఉనానియి..
ఇంకా ఉండొచేచిమో కానీ తెలిసిన వారిలో మాత్రం వీరు.. ఒకరు పాలిట్క్సా లో స్న్యర్ ల్డర్ కాకినాడ ప్రధమ మేయర్ మరియు ప్రస్తుతం ఇంకా ఉండొచేచిమో కానీ తెలిసిన వారిలో మాత్రం వీరు.. ఒకరు పాలిట్క్సా లో స్న్యర్ ల్డర్ కాకినాడ ప్రధమ మేయర్ మరియు ప్రస్తుతం 
జనసేనపార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీమతి పొల్సపలిలో సర్జ గారు, ఇంకొకరు మన మతసాపురి జనసేన మహిళ్ సర్ంచ్ మరియు ర్ష్ట్ర జనసేనపార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీమతి పొల్సపలిలో సర్జ గారు, ఇంకొకరు మన మతసాపురి జనసేన మహిళ్ సర్ంచ్ మరియు ర్ష్ట్ర 
జాయింట్ స్క్రటర్ శ్రీమతి త్డపలిలో కనకద్రగా గారు. వీరు ఇరువురూ కూడా ఇల్నే చంట్ బ్డడులన చేతోతు పటుటీకున్ కాంపెయిన్ లు జాయింట్ స్క్రటర్ శ్రీమతి త్డపలిలో కనకద్రగా గారు. వీరు ఇరువురూ కూడా ఇల్నే చంట్ బ్డడులన చేతోతు పటుటీకున్ కాంపెయిన్ లు 
చేయడం. ఒకరేమో ఆమ గతంలో జై సమైకా్యంధ్ర పార్టీ నంచ్ నర్సాపురం ఎంపీగా పోటీ చేసిన సమయాన్కి 21 ర్జుల బాబ్..తన చేయడం. ఒకరేమో ఆమ గతంలో జై సమైకా్యంధ్ర పార్టీ నంచ్ నర్సాపురం ఎంపీగా పోటీ చేసిన సమయాన్కి 21 ర్జుల బాబ్..తన 
పారలోమంట్ పరిధిలో న్యోజకవర్గాలన తిరగాలి. అపు్డు త్న చూపిన దృఢమైన మనస్, చ్తతుశుద్ పొలిట్కల్ మారు్ కోసం పడిన పారలోమంట్ పరిధిలో న్యోజకవర్గాలన తిరగాలి. అపు్డు త్న చూపిన దృఢమైన మనస్, చ్తతుశుద్ పొలిట్కల్ మారు్ కోసం పడిన 
కషటీం ఆవిడ మన జనసేనలోకి వచాచిక ఆవిడతో ట్రావెల్ చేసినపు్డు చెబ్త్ండవారు ఒకోకుస్రి కషటీం ఆవిడ మన జనసేనలోకి వచాచిక ఆవిడతో ట్రావెల్ చేసినపు్డు చెబ్త్ండవారు ఒకోకుస్రి 

కొనసాగ్ంపు తదుపర్ పేజీల్...

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


ఆదివారం, 19 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం...

 
మీ  

రమయూ జ్యూతి పిలా్ల 
డైరెకటీర్ శతఘ్ని న్యూస్

మార్మూల గ్రామాల్్ల ఉండే సామానయూ జనసైనుక్డ్ చేసే కరయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మర్యు వార్ గళానిని వినిపించడానికి మీ ముందుక్ వచి్చంద శతఘ్ని న్యూస్. కవున 
మీ అందరూ జనసైనిక్లు చేసే కరయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ క్ పంపించండి. మీర్ పంపించే కరయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మర్యు ఛానల్ ల్ ప్రచుర్ంచడం జర్గుత్ంద. మా వాట్సప్ 
నంబర్: 9391115789

కఠినమైన సందర్భాలన కూడా ఎద్ర్కువాలిసా వస్తుందన్...అల్నే మతసాపురిలో జనసేన మహిళ్ సర్ంచ్ ఎలక్షన్ ర్జు ఆమ 9 నెలల గరభావతిగా చాల్ గప్గా పోర్టం చేసి గెలిచ్న  సందరభాంగా కఠినమైన సందర్భాలన కూడా ఎద్ర్కువాలిసా వస్తుందన్...అల్నే మతసాపురిలో జనసేన మహిళ్ సర్ంచ్ ఎలక్షన్ ర్జు ఆమ 9 నెలల గరభావతిగా చాల్ గప్గా పోర్టం చేసి గెలిచ్న  సందరభాంగా 
చేయబోయే కార్యక్రమాలోలో కూడా అధికారపార్టీ వారు ఇబబుంద్లకు గురి చేయడం ద్న్న్ తటుటీకున్ న్లబడడం... పోర్ట స్ఫూరితు అనేద,తలిలో మమకారం కషటీమైనా చూపిస్తు తలిలో బాధ్యత మరవకుండా చేయబోయే కార్యక్రమాలోలో కూడా అధికారపార్టీ వారు ఇబబుంద్లకు గురి చేయడం ద్న్న్ తటుటీకున్ న్లబడడం... పోర్ట స్ఫూరితు అనేద,తలిలో మమకారం కషటీమైనా చూపిస్తు తలిలో బాధ్యత మరవకుండా 
మరియు  సమాజం కోసం ఇల్ంట్ కఠినమైనలక్షణాలు కలిగ్న వారిన్ కళ్్యణ్ గారు కోరుకుంటుననిటులోగా అన్పిస్తుంటుంద.అచచిం ఝానీసా లక్ష్మీ బాయి గారు ఆనాడు ఎటువంట్ పోర్టపట్మ మరియు  సమాజం కోసం ఇల్ంట్ కఠినమైనలక్షణాలు కలిగ్న వారిన్ కళ్్యణ్ గారు కోరుకుంటుననిటులోగా అన్పిస్తుంటుంద.అచచిం ఝానీసా లక్ష్మీ బాయి గారు ఆనాడు ఎటువంట్ పోర్టపట్మ 
కనపరిచార్ నేడు నేట్ ఝానీసా లక్ష్మీ బాయిలు ల్గా మీరు చంట్ బ్డడులతో సమాజ శ్రేయస్సాకోసం ఎలక్షన్ అనే యుద్ంలో పోర్డుతూ ఉనానిరు.ఇల్ంట్ పోర్టపట్మన, ఆ లక్షణాలన కచ్చితంగా కనపరిచార్ నేడు నేట్ ఝానీసా లక్ష్మీ బాయిలు ల్గా మీరు చంట్ బ్డడులతో సమాజ శ్రేయస్సాకోసం ఎలక్షన్ అనే యుద్ంలో పోర్డుతూ ఉనానిరు.ఇల్ంట్ పోర్టపట్మన, ఆ లక్షణాలన కచ్చితంగా 
ఇన్సాపిరేషన్ గా తీస్కున్ అలవరుచికోవాలి.ఇన్సాపిరేషన్ గా తీస్కున్ అలవరుచికోవాలి.
అల్గే మిమ్మలిని అభిమాన్ంచేవారు, విబేధించేవారి గురించ్...అల్గే మిమ్మలిని అభిమాన్ంచేవారు, విబేధించేవారి గురించ్...
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ :ఎంతో ఇనె్ససాపిరెబ్ల్ గా ఉంద.వాళ్ళన చూస్తుంటే.. తలిలోగా కరతువా్యన్ని మరిచిపోకూడద్ అల్గే సమాజంలో పౌరుర్లుగా పౌర కరతువా్యన్ని మరిచిపోకూడద్ అన్ నా అభిప్యం.  :ఎంతో ఇనె్ససాపిరెబ్ల్ గా ఉంద.వాళ్ళన చూస్తుంటే.. తలిలోగా కరతువా్యన్ని మరిచిపోకూడద్ అల్గే సమాజంలో పౌరుర్లుగా పౌర కరతువా్యన్ని మరిచిపోకూడద్ అన్ నా అభిప్యం. 
ర్మకృష్ణ మిరియాల, లిఖిత త్డికొండ గారులో తెలుసనకుంట్గా కాంపెయిన్ కి వచాచిరు.అప్ట్కీ నాకు సిటీచ్ఎస్ ఉనానియి అప్ట్క డైల్ 11kms నడుస్తునానిం.అంటే పెయిన్ కి పడిపోత్నేమో ర్మకృష్ణ మిరియాల, లిఖిత త్డికొండ గారులో తెలుసనకుంట్గా కాంపెయిన్ కి వచాచిరు.అప్ట్కీ నాకు సిటీచ్ఎస్ ఉనానియి అప్ట్క డైల్ 11kms నడుస్తునానిం.అంటే పెయిన్ కి పడిపోత్నేమో 
అన్ భయమేసేద నాకు.కానీ అట్లో ఆగద్దు అయి్యపోవాలి, వెళ్లోపోవాలి అన్ రన్నింగ్ ల్ చేసేవాళ్ళం.ఇంక తరువాత ఇంట్కి వచాచిక కడుపు పటుటీకున్ ఏడుస్తు అమ్మతో మాట్లోడుతూ ఉండడం తన అన్ భయమేసేద నాకు.కానీ అట్లో ఆగద్దు అయి్యపోవాలి, వెళ్లోపోవాలి అన్ రన్నింగ్ ల్ చేసేవాళ్ళం.ఇంక తరువాత ఇంట్కి వచాచిక కడుపు పటుటీకున్ ఏడుస్తు అమ్మతో మాట్లోడుతూ ఉండడం తన 
చూస్డంట. అపు్డు కాంపెయిన్ కి ఇంట్లోనే  సేటీ ఉనానిరు. చూసి ఇల్ అంటుండంట..అమో్మ ఎద్ అనకునానిన కానీ ఎంత  బాధ అన్పించ్ంద్ తనన్ చూస్తుంటే.కానీ ఏదీ చెపు్కోవడంలేద్.నెక్సాట్ డ చూస్డంట. అపు్డు కాంపెయిన్ కి ఇంట్లోనే  సేటీ ఉనానిరు. చూసి ఇల్ అంటుండంట..అమో్మ ఎద్ అనకునానిన కానీ ఎంత  బాధ అన్పించ్ంద్ తనన్ చూస్తుంటే.కానీ ఏదీ చెపు్కోవడంలేద్.నెక్సాట్ డ 
బయటకు నవువికుంటూ వస్తునే ఉంటుంద.ఇంట్కెళ్లోక బాధగా కూరుచింటుందే కానీ మాతో ఉననింత వరకు ఆమ బాధన బయటపెటటీలేద్ అన్ మొనని ఒక మీట్ంగ్ లో  నేన హరిప్రియ గారిన్ చూసి బయటకు నవువికుంటూ వస్తునే ఉంటుంద.ఇంట్కెళ్లోక బాధగా కూరుచింటుందే కానీ మాతో ఉననింత వరకు ఆమ బాధన బయటపెటటీలేద్ అన్ మొనని ఒక మీట్ంగ్ లో  నేన హరిప్రియ గారిన్ చూసి 
నేరుచికుననిద అయితే ఎల్ంట్ పరిసిథాత్లు ఉనానికానీ మనం చెయా్యలనకుననిద ఆ పరిసిథాత్లకు భయపడి ఆగ్పోవద్దు అననిద ఆమన చూసి నేరుచికునాని అన్ చెపుతుండంట.నాకు అపు్డు అన్పించ్ంద నేరుచికుననిద అయితే ఎల్ంట్ పరిసిథాత్లు ఉనానికానీ మనం చెయా్యలనకుననిద ఆ పరిసిథాత్లకు భయపడి ఆగ్పోవద్దు అననిద ఆమన చూసి నేరుచికునాని అన్ చెపుతుండంట.నాకు అపు్డు అన్పించ్ంద 
ననని చూసి నేరుచికుననివాళ్్ళ ఉనానిర్ అన్...అల్గే విభేదంచేవారు లేకపోలేద్.నేన నామినేషన్ వేయడం ఇషటీంలేద్ అల్గన్ వారు ముంద్కు వచ్చి వెయ్యలేరు.ఆమకు ఎట్లో ఇస్తురన్ మళ్్ళ నా మీద..ననని చూసి నేరుచికుననివాళ్్ళ ఉనానిర్ అన్...అల్గే విభేదంచేవారు లేకపోలేద్.నేన నామినేషన్ వేయడం ఇషటీంలేద్ అల్గన్ వారు ముంద్కు వచ్చి వెయ్యలేరు.ఆమకు ఎట్లో ఇస్తురన్ మళ్్ళ నా మీద..
ర్మ్ స్ర్ సపోర్టీ గా న్లిచ్ అససాలు ఆ అమా్మయి ఇటీవలే డెలివర్ అయి్య హెల్తు బాగోపోయినా ముంద్కొచ్చి చేస్తుంద.తనపై విమర్శలు తగవు.ఊరుకోన అన్ గట్టీగా చెపా్రు అందరికీ.. జనంలోకి ర్మ్ స్ర్ సపోర్టీ గా న్లిచ్ అససాలు ఆ అమా్మయి ఇటీవలే డెలివర్ అయి్య హెల్తు బాగోపోయినా ముంద్కొచ్చి చేస్తుంద.తనపై విమర్శలు తగవు.ఊరుకోన అన్ గట్టీగా చెపా్రు అందరికీ.. జనంలోకి 
జనసేన చేసేటపు్డు సేటీట్ వీరమహిళలు కూడా వాళ్్ళ చేసే ఇబబుందన్ ప్రతే్యక్షంగా చూశారు ర్మ్ స్ర్ తో ఇల్గే వాళ్్ళ మళ్్ళ ఇబబుంద పెడితే ఊరుకోబోమన్ కూడా చెపి్ వెళ్లోరు.జనసేన చేసేటపు్డు సేటీట్ వీరమహిళలు కూడా వాళ్్ళ చేసే ఇబబుందన్ ప్రతే్యక్షంగా చూశారు ర్మ్ స్ర్ తో ఇల్గే వాళ్్ళ మళ్్ళ ఇబబుంద పెడితే ఊరుకోబోమన్ కూడా చెపి్ వెళ్లోరు.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : పై సందర్భాలు, ఈ సందరభాం.. ఇల్ ఒకోకు పరిసిథాతి ఒకోకు అనభవాన్ని ఇస్తుంద.ఆ అనభవం మనలిని అనభవజు్ఞలన చేస్తుంద.అల్గే పార్టీ నంచ్ ఇల్ సపోర్టీ అనేద ఇస్తుంటే రేపట్  : పై సందర్భాలు, ఈ సందరభాం.. ఇల్ ఒకోకు పరిసిథాతి ఒకోకు అనభవాన్ని ఇస్తుంద.ఆ అనభవం మనలిని అనభవజు్ఞలన చేస్తుంద.అల్గే పార్టీ నంచ్ ఇల్ సపోర్టీ అనేద ఇస్తుంటే రేపట్ 
ర్జున పెదదువి కాకుండా ఉండడాన్కి ఆస్కురం ఉంటుంద. విషయం ఏదైనా సపోర్టీ గా న్లుస్తుంట్రు మన తెలంగాణ వీరమహిళలు.వాళ్్ళ ఎపు్డూ ముంద్ంట్రు సమస్యన స్ల్వి చేయడాన్కి. ర్జున పెదదువి కాకుండా ఉండడాన్కి ఆస్కురం ఉంటుంద. విషయం ఏదైనా సపోర్టీ గా న్లుస్తుంట్రు మన తెలంగాణ వీరమహిళలు.వాళ్్ళ ఎపు్డూ ముంద్ంట్రు సమస్యన స్ల్వి చేయడాన్కి. 
కమిటీలు వేస్తునానిరు కద్ వాట్ గురించ్ మీ ఆలోచన ..కమిటీలు వేస్తునానిరు కద్ వాట్ గురించ్ మీ ఆలోచన ..
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : కమిటీలు ఎంద్కు వేస్తునానిరు అనేద గురితుంచలేకపోత్నానిరు అససాలు.మొనని యువత నండి బడుగు వర్గాన్కి చెందన వ్యకితు ఆయనకి స్ర్టీస్ కోట్లో గోవాలో ఒక మా్యచ్ జరిగ్ంద.  : కమిటీలు ఎంద్కు వేస్తునానిరు అనేద గురితుంచలేకపోత్నానిరు అససాలు.మొనని యువత నండి బడుగు వర్గాన్కి చెందన వ్యకితు ఆయనకి స్ర్టీస్ కోట్లో గోవాలో ఒక మా్యచ్ జరిగ్ంద. 
తనకి వెళ్ళట్న్కి మన యువత పరంగా యువతకి సహ్యం చేద్దుం అన్ వంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ స్రథ్యంలో డగల ర్మచంద్, వేముల కారితుక్ ఇంకొంతమంద మన కమిటీ మంబెర్సా 15,000 తనకి వెళ్ళట్న్కి మన యువత పరంగా యువతకి సహ్యం చేద్దుం అన్ వంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ స్రథ్యంలో డగల ర్మచంద్, వేముల కారితుక్ ఇంకొంతమంద మన కమిటీ మంబెర్సా 15,000 
రూపాయిలు ముంద్కు వచ్చి సహ్యం చేశారు. విన్ అయి్య వచాచిడు తన ఈ ర్జు. ఇల్ కమిటీలు ఉండడం వలలో ఎవరి పరిధిలో వాళ్్ళ ఎకుకువ సహ్యం చేయడాన్కి ఈజీ అవుత్ంద.ఇపు్డు రూపాయిలు ముంద్కు వచ్చి సహ్యం చేశారు. విన్ అయి్య వచాచిడు తన ఈ ర్జు. ఇల్ కమిటీలు ఉండడం వలలో ఎవరి పరిధిలో వాళ్్ళ ఎకుకువ సహ్యం చేయడాన్కి ఈజీ అవుత్ంద.ఇపు్డు 
ఏదైనా ఇష్్య జరిగ్ందనకోండి ఉద్హరణకు చైత్ర విషయమే సేటీట్ నంచ్ వీర మహిళ్ విభాగం వాళ్లో అకకుడ, ఇకకుడ మేము తెలుస్కున్ ద్న్పై బలంగా పోర్డట్న్కి తోడ్డిందగా..స్టీడెంట్సా ఏదైనా ఇష్్య జరిగ్ందనకోండి ఉద్హరణకు చైత్ర విషయమే సేటీట్ నంచ్ వీర మహిళ్ విభాగం వాళ్లో అకకుడ, ఇకకుడ మేము తెలుస్కున్ ద్న్పై బలంగా పోర్డట్న్కి తోడ్డిందగా..స్టీడెంట్సా 
నంచ్ సంపత్ నాయక్, ర్మకృష మిరియాల, రవీంద్, గంగాధర్ ఇల్ స్టీడెంట్సా కి ఏ ప్బెలోం ఉనాని ముంద్డి వాళ్ళకి అండగా న్లుస్తునానిరు..కమిటీలు అనేవి కవలం తెలిసిన వారికి ఇస్తునానిరు నంచ్ సంపత్ నాయక్, ర్మకృష మిరియాల, రవీంద్, గంగాధర్ ఇల్ స్టీడెంట్సా కి ఏ ప్బెలోం ఉనాని ముంద్డి వాళ్ళకి అండగా న్లుస్తునానిరు..కమిటీలు అనేవి కవలం తెలిసిన వారికి ఇస్తునానిరు 
అననిటులో గడవలు అవుత్నానియి కానీ అటేలోం కాద్ వర్కు అనేద ఎవరూ ఆకిటీవ్ గా చేస్తునానిరు, ఎల్ రెస్్ండ్ అయా్యరన్ చూసి పొజిషన్సా ఇచాచిరే కానీ పదవలు వలలో ఏమీ ఉండద్.పదవి అంటే బాధ్యత అననిటులో గడవలు అవుత్నానియి కానీ అటేలోం కాద్ వర్కు అనేద ఎవరూ ఆకిటీవ్ గా చేస్తునానిరు, ఎల్ రెస్్ండ్ అయా్యరన్ చూసి పొజిషన్సా ఇచాచిరే కానీ పదవలు వలలో ఏమీ ఉండద్.పదవి అంటే బాధ్యత 
ద్న్కి సరైన నా్యయం చెయా్యలి ప్రతీ ఒకకురు. చెపా్లంటే ప్రతీ ఒకకు జనసైన్కులు ఒకోకు కార్యకరేతు.. ప్రతీ ఒకకురు ఓ పదవిలో ఉననిటేలో అద ఆలోచ్ంచుకుంటే గడవలు ఏమి ఉండవు.ద్న్కి సరైన నా్యయం చెయా్యలి ప్రతీ ఒకకురు. చెపా్లంటే ప్రతీ ఒకకు జనసైన్కులు ఒకోకు కార్యకరేతు.. ప్రతీ ఒకకురు ఓ పదవిలో ఉననిటేలో అద ఆలోచ్ంచుకుంటే గడవలు ఏమి ఉండవు.
ప్రశని(SNRJ) ప్రశని(SNRJ) : పార్టీ శ్రేణులకు కానీ, జనసైన్కులకు కానీ ఏమైనా చెపా్లనకుంటునానిర్ ? : పార్టీ శ్రేణులకు కానీ, జనసైన్కులకు కానీ ఏమైనా చెపా్లనకుంటునానిర్ ? 
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : పార్టీ శ్రేణులకు నా విననిపం పార్టీ  మరింత బలంగా ఉండాలంటే ప్రతీ జనసైన్కులు మోట్వేట్ అవేవిల్ ఉండాలి.అంటే ఒకస్రి హైద్రాబాద్ లో అన్ని  జిల్లోలకు అన్ కాద్ కానీ కొన్ని  : పార్టీ శ్రేణులకు నా విననిపం పార్టీ  మరింత బలంగా ఉండాలంటే ప్రతీ జనసైన్కులు మోట్వేట్ అవేవిల్ ఉండాలి.అంటే ఒకస్రి హైద్రాబాద్ లో అన్ని  జిల్లోలకు అన్ కాద్ కానీ కొన్ని 
కొన్ని జిల్లోలు వారిగా జనసైన్కులకు, నాయకులన అందర్ని పిలిచ్ మాట్లోడి ప్రతి స్ందన గా ఇష్టీగోషిఠిల్ పెట్టీలి.అద బలోపతం దశగా బలంగా చెయా్యలి. నీ మాటకు నేన గౌరవం ఇవావిలి - నా కొన్ని జిల్లోలు వారిగా జనసైన్కులకు, నాయకులన అందర్ని పిలిచ్ మాట్లోడి ప్రతి స్ందన గా ఇష్టీగోషిఠిల్ పెట్టీలి.అద బలోపతం దశగా బలంగా చెయా్యలి. నీ మాటకు నేన గౌరవం ఇవావిలి - నా 
మాటకు నీవు గౌరవం ఇవావిలి అన్ ఉండి చేయాలి.కానీ పదవితో మాటవినకుండా చేయడం అనేద సరైనద కాద్.అవి జరగకుండా ఉండల్ చూస్కోగలగాలి.కొతతుగా వచేచివాళ్ళకి భర్స్ ఇవవిడం మాటకు నీవు గౌరవం ఇవావిలి అన్ ఉండి చేయాలి.కానీ పదవితో మాటవినకుండా చేయడం అనేద సరైనద కాద్.అవి జరగకుండా ఉండల్ చూస్కోగలగాలి.కొతతుగా వచేచివాళ్ళకి భర్స్ ఇవవిడం 
కోసం పదవి ఇచేచిటపు్డు వాళ్ళకి ప్రోట్కాల్ మరియు బైల్లు పెటటీండి ఖచ్చితంగా ఫ్లో అయి ప్రతీ జనసైన్కులు చెప్ద వినమనండి..ఒకోకు మన్షిలో ఒకోకు ఆలోచన ఉంటుంద కద్. మనం కోసం పదవి ఇచేచిటపు్డు వాళ్ళకి ప్రోట్కాల్ మరియు బైల్లు పెటటీండి ఖచ్చితంగా ఫ్లో అయి ప్రతీ జనసైన్కులు చెప్ద వినమనండి..ఒకోకు మన్షిలో ఒకోకు ఆలోచన ఉంటుంద కద్. మనం 
చేసేద ఎపు్డు హెల్తుగా ఉండాలనే నా ఆశ!! జనసైన్కులకు మనం బలంగా ఉండాలి.ప్రశినించేతతవిం ప్రతీ జనసైన్కుడికి ఉండాలి.ఎకకుడైనా అనా్యయం  జరిగ్ందంటే వెళ్్ళలి, పోర్డాలి అనేద చేసేద ఎపు్డు హెల్తుగా ఉండాలనే నా ఆశ!! జనసైన్కులకు మనం బలంగా ఉండాలి.ప్రశినించేతతవిం ప్రతీ జనసైన్కుడికి ఉండాలి.ఎకకుడైనా అనా్యయం  జరిగ్ందంటే వెళ్్ళలి, పోర్డాలి అనేద 
ఉండాలి, వారితో పాటు 10 మంద వెళ్లో అడగగలం అనేద ఉండాలి.ఏ ర్జు కూడా మనం ముంద్ తపు్ చెయొ్యద్దు - మనలిని ఒకరు వేలు ఎత్తు చూపించేద మన జనసైన్కులం ఎవవిరం అల్ంట్ ఉండాలి, వారితో పాటు 10 మంద వెళ్లో అడగగలం అనేద ఉండాలి.ఏ ర్జు కూడా మనం ముంద్ తపు్ చెయొ్యద్దు - మనలిని ఒకరు వేలు ఎత్తు చూపించేద మన జనసైన్కులం ఎవవిరం అల్ంట్ 
ర్జు తీస్కుర్వొద్దు.ద్న్వలలో ఏంటంటే మన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారికి చెడడుపరు వస్తుంద అల్ంట్ ర్జున మనము ఆయనకు తీస్కుర్కోడద్. అభిమానం వేరు ర్జకీయం వేరు..అందరూ ర్జు తీస్కుర్వొద్దు.ద్న్వలలో ఏంటంటే మన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారికి చెడడుపరు వస్తుంద అల్ంట్ ర్జున మనము ఆయనకు తీస్కుర్కోడద్. అభిమానం వేరు ర్జకీయం వేరు..అందరూ 
జనసైన్కులుగా మార్లి.జనసైన్కులుగా మార్లి.
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : ఇంకా ఏమైనా చెపా్లనకుంటునానిర్ ?  : ఇంకా ఏమైనా చెపా్లనకుంటునానిర్ ? 
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : పాలిట్క్సా లోకి వచాచిమంటే 100 అంట్ ఉంట్రు అవి అనీని పట్టీంచుకోకుండా, వినకుండా మనం అనకుననిద అనకుననిటులోగా చేస్కుంటూ వెళ్్ళలి.ముంద్గా అనేకవిధాలుగా  : పాలిట్క్సా లోకి వచాచిమంటే 100 అంట్ ఉంట్రు అవి అనీని పట్టీంచుకోకుండా, వినకుండా మనం అనకుననిద అనకుననిటులోగా చేస్కుంటూ వెళ్్ళలి.ముంద్గా అనేకవిధాలుగా 
ఇబబుంద పెట్టీ పెట్టీ ననని మరింత బలంగా చేసినవారందరికీ నా ధన్యవాద్లు. ఈ సందరభాంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం ఇంచార్జు శ్రీ ర్మ్ త్ళ్లోరి గారికి, నామినేషన్ సమయంలో సహ్యం చేసినవారికి, ఇబబుంద పెట్టీ పెట్టీ ననని మరింత బలంగా చేసినవారందరికీ నా ధన్యవాద్లు. ఈ సందరభాంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం ఇంచార్జు శ్రీ ర్మ్ త్ళ్లోరి గారికి, నామినేషన్ సమయంలో సహ్యం చేసినవారికి, 
కాంపెయిన్ సమయంలో గ్రేటర్ హైదర్బాద్ ప్రెసిడెంట్ ర్ధారం ర్జలింగం గారికి, తెలంగాణ వీరమహిళ్ చైర్మన్ మండపాక కావ్య గారికి, నా కూత్రిని చూస్కునని మా అమ్మగారుకు, ఇల్ తోడుగా కాంపెయిన్ సమయంలో గ్రేటర్ హైదర్బాద్ ప్రెసిడెంట్ ర్ధారం ర్జలింగం గారికి, తెలంగాణ వీరమహిళ్ చైర్మన్ మండపాక కావ్య గారికి, నా కూత్రిని చూస్కునని మా అమ్మగారుకు, ఇల్ తోడుగా 
ఉనని ప్రతీ ఒకకురికీ.. అల్గే జనంలోకి జనసేన లో పాల్గానని వీరమహిళలకు అందరికీ పరుపరునా చాల్ కృతజ్ఞతలు. జనసేనకు ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు చెపా్లి. జీర్ బడెజుట్ పాలిట్క్సా - ఎకకుడుంద,మనకీ ఉనని ప్రతీ ఒకకురికీ.. అల్గే జనంలోకి జనసేన లో పాల్గానని వీరమహిళలకు అందరికీ పరుపరునా చాల్ కృతజ్ఞతలు. జనసేనకు ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు చెపా్లి. జీర్ బడెజుట్ పాలిట్క్సా - ఎకకుడుంద,మనకీ 
ఏ పార్టీలోనైనా ఉంద్? రూపాయి ఇవవిందే మీకు స్టు ఇస్తుర్ నాకు స్టు ఇస్తుర్? పార్టీ ఆఫీస్ మటె్సలోనా ఎకకున్స్తుర్? మనకి అల్ంట్ద పవన్ కళ్్యణ్ గారు జీర్ బడెజుట్ పాలిట్క్సా పెట్టీ ఒక మిడిల్ ఏ పార్టీలోనైనా ఉంద్? రూపాయి ఇవవిందే మీకు స్టు ఇస్తుర్ నాకు స్టు ఇస్తుర్? పార్టీ ఆఫీస్ మటె్సలోనా ఎకకున్స్తుర్? మనకి అల్ంట్ద పవన్ కళ్్యణ్ గారు జీర్ బడెజుట్ పాలిట్క్సా పెట్టీ ఒక మిడిల్ 
కాలోస్ వాళలోకు స్టు ఇచాచిరంటే ఆయన  ర్జకీయాన్ని ర్జకీయంగా చూడలేద్.ర్జకీయం అంటే ఏందీ ఇపు్డు అందరూ ద్చుకోవడాన్కి, సంపాదంచుకోవడాన్కి అననిటులో అయిపోయింద. కానీ కాలోస్ వాళలోకు స్టు ఇచాచిరంటే ఆయన  ర్జకీయాన్ని ర్జకీయంగా చూడలేద్.ర్జకీయం అంటే ఏందీ ఇపు్డు అందరూ ద్చుకోవడాన్కి, సంపాదంచుకోవడాన్కి అననిటులో అయిపోయింద. కానీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు అట్లో కాద్ ఏదైనా మారు్ తీస్కుర్వలి అద ర్వాలి అంటే యువతకు మనం ఛాన్సా ఇవావిలి వాళ్్ళ ఏం చేయాలనకుంటునటుటీ , యువత ఆలోచనలు ఎటులోంట్యి ఈ తరం పవన్ కళ్్యణ్ గారు అట్లో కాద్ ఏదైనా మారు్ తీస్కుర్వలి అద ర్వాలి అంటే యువతకు మనం ఛాన్సా ఇవావిలి వాళ్్ళ ఏం చేయాలనకుంటునటుటీ , యువత ఆలోచనలు ఎటులోంట్యి ఈ తరం 
ఆలోచనలతో ఏ మారు్న తీస్కుర్గలరు.కొతతుగా ఆలోచ్ంచే వారికి ఛాన్సా ఇసేతు మారతయేమో అన్.. నెక్సాట్ కుల్లన కలిప ఆలోచనా విధానం - మనం కూడా కుల ప్రస్తువన తీస్కువస్తునానిం ఆలోచనలతో ఏ మారు్న తీస్కుర్గలరు.కొతతుగా ఆలోచ్ంచే వారికి ఛాన్సా ఇసేతు మారతయేమో అన్.. నెక్సాట్ కుల్లన కలిప ఆలోచనా విధానం - మనం కూడా కుల ప్రస్తువన తీస్కువస్తునానిం 
అద ఎట్లో మనమందరం ఐక్యం అవావిలి, కలిసికటుటీగా ఉండాలి అన్ మాట్లోడుత్నానిం.ఇపు్డు అట్లో కాద్ ఒక ర్జకీయనాయకుడు ఏ కులం అంటే ఆ కులం మీట్ంగ్ పెట్టీ ఓటులో ఎననినానియి ఎల్ అద ఎట్లో మనమందరం ఐక్యం అవావిలి, కలిసికటుటీగా ఉండాలి అన్ మాట్లోడుత్నానిం.ఇపు్డు అట్లో కాద్ ఒక ర్జకీయనాయకుడు ఏ కులం అంటే ఆ కులం మీట్ంగ్ పెట్టీ ఓటులో ఎననినానియి ఎల్ 
మిగతవారిన్ వాడుకోవాలి అననిటులో చేస్తుంట్యి.అద కుల్లన్ కలిప ఆలోచన విధానం కాద్ కద్!ఇపు్డు వాళ్ళ పదవులు చూసిన వాళ్ళ వాళ్లో ఉంట్రు.మంత్రుల నంచ్ వార్డు మంబెర్ వరకు కూడా..మిగతవారిన్ వాడుకోవాలి అననిటులో చేస్తుంట్యి.అద కుల్లన్ కలిప ఆలోచన విధానం కాద్ కద్!ఇపు్డు వాళ్ళ పదవులు చూసిన వాళ్ళ వాళ్లో ఉంట్రు.మంత్రుల నంచ్ వార్డు మంబెర్ వరకు కూడా..
అల్ంట్ద ఇపు్డు నేన ఎవర్ తెలియద్ , కంటెస్టీ చేస్న..మొనని ఆంధ్రాలో ఒక త్పీ మేస్త్రి అనకుంట్ండీ విన్ అయా్యరు, ఇంకో అతన్ని దళ్త బ్డడున ఒక స్మాజిక వరగాం గెలిపించడం మరి అల్ంట్ద ఇపు్డు నేన ఎవర్ తెలియద్ , కంటెస్టీ చేస్న..మొనని ఆంధ్రాలో ఒక త్పీ మేస్త్రి అనకుంట్ండీ విన్ అయా్యరు, ఇంకో అతన్ని దళ్త బ్డడున ఒక స్మాజిక వరగాం గెలిపించడం మరి 
వీళలోందరినీ ఎవరు తీస్కువచాచిరు? పవన్ కళ్్యణ్ గారే కద్ వాళ్ళకి అద బయట ఇస్తుర్ అససాలు..అల్ంట్ ద్ఖల్లు ఉనానియా ఇచ్చినా విన్ అయినటులో....వీళలోందరినీ ఎవరు తీస్కువచాచిరు? పవన్ కళ్్యణ్ గారే కద్ వాళ్ళకి అద బయట ఇస్తుర్ అససాలు..అల్ంట్ ద్ఖల్లు ఉనానియా ఇచ్చినా విన్ అయినటులో....
ప్రశని(SNRJ)ప్రశని(SNRJ) : అంద్క జనసేనకు ఆకరిషిత్ర్లిన్ అయా్యన అంట్రు. చ్వరిగా శతఘ్ని న్్యస్ - జనసేనతో నా ప్రయాణం గురించ్ మీ మాటలోలో... : అంద్క జనసేనకు ఆకరిషిత్ర్లిన్ అయా్యన అంట్రు. చ్వరిగా శతఘ్ని న్్యస్ - జనసేనతో నా ప్రయాణం గురించ్ మీ మాటలోలో...
హర్ప్రియ గార్హర్ప్రియ గార్ : మొదట్గా ననని పరిచయం చేసింద శతఘ్ని. నేనంటే ఏంట్ తెలియపరిచ్ంద శతఘ్ని న్్యస్ నే. నాకైతే చాల్ సంతోష్న్ని ఇచ్చింద.అంటే నేన ఒక స్ధారణ అమా్మయిన్.ఇంటరూవియా  : మొదట్గా ననని పరిచయం చేసింద శతఘ్ని. నేనంటే ఏంట్ తెలియపరిచ్ంద శతఘ్ని న్్యస్ నే. నాకైతే చాల్ సంతోష్న్ని ఇచ్చింద.అంటే నేన ఒక స్ధారణ అమా్మయిన్.ఇంటరూవియా 
అనేద చ్ననిద్,పెదదుద్ అన్ కాకుండా మీరు అంటే  ఒక మన్షి కోసం ఇంకొక మన్షి తెలుస్కోవడం అనేద అద్క సంతోషిచాలిసాన విషయం.ఎవరైనా మీ పరేంట్, మీ ఊరేంట్ అన్ ఆడిగ్తేనే మనలో అనేద చ్ననిద్,పెదదుద్ అన్ కాకుండా మీరు అంటే  ఒక మన్షి కోసం ఇంకొక మన్షి తెలుస్కోవడం అనేద అద్క సంతోషిచాలిసాన విషయం.ఎవరైనా మీ పరేంట్, మీ ఊరేంట్ అన్ ఆడిగ్తేనే మనలో 
ఒక సంతోషం వస్తుంద అల్ంట్ద మీరు నా ప్రయాణాన్ని ఎల్ వచాచిరు, ఎద్రుకునని పరిసిథాత్లు ఇవనీని అడుగుత్ననిపు్డు చాల్ ఇంట్సిటీంగ్ గా ఉనానియి.నేన ఏమి చెపా్లనకుంటునని ద్న్ని నేన ఒక సంతోషం వస్తుంద అల్ంట్ద మీరు నా ప్రయాణాన్ని ఎల్ వచాచిరు, ఎద్రుకునని పరిసిథాత్లు ఇవనీని అడుగుత్ననిపు్డు చాల్ ఇంట్సిటీంగ్ గా ఉనానియి.నేన ఏమి చెపా్లనకుంటునని ద్న్ని నేన 
చెప్లేన్ టంలో మీరు ఇవి చెపా్లనకుంటునానిర్ అన్ ...ప్రోతసాహించడం అంటే మీలో అరడుంచేస్కునే తతవిం బాగుంద.ఇమే చెపా్లనకుంటుంద ఏంట్ అన్ బ్రీఫ్ గా తెలుస్కోగలుగాత్నానిరు.ననె్సనితే చెప్లేన్ టంలో మీరు ఇవి చెపా్లనకుంటునానిర్ అన్ ...ప్రోతసాహించడం అంటే మీలో అరడుంచేస్కునే తతవిం బాగుంద.ఇమే చెపా్లనకుంటుంద ఏంట్ అన్ బ్రీఫ్ గా తెలుస్కోగలుగాత్నానిరు.ననె్సనితే 
చాల్ ఉతేతుజపరిచ్ంద.ఇంకా జనసేనలో చాల్ నేరుచికోవాలి, ఇంకా చేయాలి అనేద పెరిగ్ంద నాలో..Thank You So Much!! మీరు, మీ టీం ఇల్ంట్వి ఎనోని ఎనోని చెయా్యలి అన్ మనస్ఫూరితుగా చాల్ ఉతేతుజపరిచ్ంద.ఇంకా జనసేనలో చాల్ నేరుచికోవాలి, ఇంకా చేయాలి అనేద పెరిగ్ంద నాలో..Thank You So Much!! మీరు, మీ టీం ఇల్ంట్వి ఎనోని ఎనోని చెయా్యలి అన్ మనస్ఫూరితుగా 
కోరుకుంటునాని...నాల్ంట్ వాళ్ళన్ ఇంకా చూపించాలి, చూసి ఇంకో 10 మంద అయినా వస్తురు ఓ ఇల్ ఉంటుంద్ అన్..ఇంకా ఎనోని చేయాలన్ నా ల్ంట్ వాళ్్ళ ఒకరిదదురు కాద్ కొన్ని వేలలోలో కోరుకుంటునాని...నాల్ంట్ వాళ్ళన్ ఇంకా చూపించాలి, చూసి ఇంకో 10 మంద అయినా వస్తురు ఓ ఇల్ ఉంటుంద్ అన్..ఇంకా ఎనోని చేయాలన్ నా ల్ంట్ వాళ్్ళ ఒకరిదదురు కాద్ కొన్ని వేలలోలో 
ర్వాలన్ ఆశిస్తునానిం...ర్వాలన్ ఆశిస్తునానిం...

శతఘ్ని న్యూస్ రమయూజ్యూతి[SNRJ] శతఘ్ని న్యూస్ రమయూజ్యూతి[SNRJ] : తప్కుండా..!! అరడుంచేస్కోవడం అంత్ మన ఆకిటీవిటీస్ ప్రభావం మరియు మన జనసేన పటలో ఉనని అంకితభావం. ఇపు్డు మీకు వచ్చిన ఉతేతుజం అయినా : తప్కుండా..!! అరడుంచేస్కోవడం అంత్ మన ఆకిటీవిటీస్ ప్రభావం మరియు మన జనసేన పటలో ఉనని అంకితభావం. ఇపు్డు మీకు వచ్చిన ఉతేతుజం అయినా 
సంతోషమైన అల్ ర్వడం కోసము మరియు మన జనసైన్కులు జనసైన్కులుగా చేసే కార్యక్రమాలన, లేక వారి భావాలన అందరికి చూపించాలనేదే ఈ కానెసాప్టీ న్ అందంచడాన్కి ప్రథమ కారణం.సంతోషమైన అల్ ర్వడం కోసము మరియు మన జనసైన్కులు జనసైన్కులుగా చేసే కార్యక్రమాలన, లేక వారి భావాలన అందరికి చూపించాలనేదే ఈ కానెసాప్టీ న్ అందంచడాన్కి ప్రథమ కారణం.
అంటే ఇపు్డు చాల్ మంద అనకుననివి జరగలేదన్, ఆగ్పోయే సందర్భాలు లేక వెళ్లోపోయిన పరిసిథాత్లు ఉంట్యిగా అల్ంటపు్డు వాట్న్ పునర్లోచ్ంచుకునే సమయం, సందరభాం ఈ వేదక అంటే ఇపు్డు చాల్ మంద అనకుననివి జరగలేదన్, ఆగ్పోయే సందర్భాలు లేక వెళ్లోపోయిన పరిసిథాత్లు ఉంట్యిగా అల్ంటపు్డు వాట్న్ పునర్లోచ్ంచుకునే సమయం, సందరభాం ఈ వేదక 
ద్విర్ అందంచగలుగాత్మన్ మేము చేసే ప్రయతనిం కూడా..ఆ ప్రయతనిం దశగానే శతఘ్ని న్్యస్ - జనసేనతో నా ప్రయాణం ద్విర్  వెళ్తునానిము.ర్బోయే ర్జులోలో ఏమి జరుగుత్యి ఎల్ ద్విర్ అందంచగలుగాత్మన్ మేము చేసే ప్రయతనిం కూడా..ఆ ప్రయతనిం దశగానే శతఘ్ని న్్యస్ - జనసేనతో నా ప్రయాణం ద్విర్  వెళ్తునానిము.ర్బోయే ర్జులోలో ఏమి జరుగుత్యి ఎల్ 
జరుగుత్యి అనేద Think Positive !!జరుగుత్యి అనేద Think Positive !!
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