
మంగళవారం, 21 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గత మూడు రోజులుగా లక్షల సంఖ్యలో ట్వీట్స్ చేసి విశాఖ ఉక్కు 
ఆంధ్రుల హక్కు అని నినదంచారు. ఈ డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో 
పాల్గొన్న ప్రతి ఒకకురికీ కృతజ్ఞతలు అంటూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. #Raise_Plac-
ards_ANDHRA_MP, #SaveVizagSteelPlant, 
#Raise_Placards_YSRCP_MP హ్్యష్ ట్్యగ్ లతో చేసిన 
ఈ క్యంపెయిన్ 697.4 మిలియన్ల మందకి ర్చ్ అయిందంటే విశాఖ 
స్టీల్ పా్లంట్ కపాడుకోవాలనే ఉక్కు సంకల్ంతో ప్రజలు ఉన్్నరని 
అర్ం అవుతోంద. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నిన్దం 
తెలుగువారందరినీ భావోద్వీగంతో ఏకం చేసి పోరాడేలా చేసింద. 
విశాఖ ఉక్కు కరామాగారం సాధంచేలా చేసింద. ఆ నిన్దాని్న మన 

రాష్ట్ర ఎంపీలు అందరికీ మరోమారు గురుతు చేస్తు వారికి బాధ్యతను తెలియచెప్్లా సామాజిక మాధ్యమాలో్ల అని్న వరాగొల ప్రజలు ఒక ఉద్యమ 
స్ఫూరితుతో పోస్టీలు చేశారు. జనసేన న్యక్లు, వీర మహిళలు, జన సైనిక్లు ఈ కర్యక్రమాని్న మందుక్ తీస్క్వెళ్్లరు. శనివారం నుంచి 
నేటి వరకూ మూడు రోజులపాటు టివీటర్ వేదకగా మన రాష్ట్రం నుంచి పార్లమంట్ క్ వెళ్ళిన ప్రతి లోక్ సభ, రాజ్య సభ సభ్్యడినీ విశాఖ స్టీల్ 
పా్లంట్ ప్రయివేట్కరణ కక్ండా ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచాలని కోరారు. స్టీల్ పా్లంట్ కరిమాక్లు, ఉద్్యగులు, వారి క్టుంబాలు, విశాఖ ఉక్కు 
కోసం పోరాడినవారు టివీటర్ దావీరా మన ఎంపీలక్ బాధ్యతను గురుతు చేశారు. పెళ్్ల పందళళిలో్ల కూడా వధూవరులు, అతిధులు సైతం విశాఖ 
ఉక్కును కపాడుకోవాలని కోరుకంటూ ప్రజా ప్రతినిధులక్ విజ్ఞప్తులు చేయడం చూస్తుంటే ప్రజలో్ల విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసం ఎంతగా 
తపిస్తున్్నరో అర్ం అవుతోంద. జనసేన న్యక్లు, వీర మహిళలు, జన సైనిక్లు, ఇందులో భాగసావీమలైన ప్రతి ఒకకురికీ హృదయపూరవీక 
అభినందనలు. ప్రజలో్ల విశాఖ ఉక్కు ప్రయివేట్కరణ కరాదనే భావన ఎంత బలంగా ఉంద్ అర్మవుతోంద. ఈ స్ఫూరితు మన రాష్ట్ర ఎంపీలో్ల 
కూడా రావాలని అందరం కోరుక్ందాం అని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ప్ర్కున్్నరు.

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసం తపిస్తున్న ప్రతి ఒకకురికీ అభినందనలు

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ నినదంచిన ఆంధ్ర జనంవిశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ నినదంచిన ఆంధ్ర జనం
• అననిదాతల నంచి గొర్రెల కాపర్ల వరక్..• అననిదాతల నంచి గొర్రెల కాపర్ల వరక్..
• కళ్యూణ మండపాల నంచి కాడెద్దుల వరక్• కళ్యూణ మండపాల నంచి కాడెద్దుల వరక్
• ప్రజాకాంక్షన వయూక్తపరిచిన జనసేన డిజిటల్ కాయూంపెయిన్• ప్రజాకాంక్షన వయూక్తపరిచిన జనసేన డిజిటల్ కాయూంపెయిన్

శతఘ్్న న్్యస్: పార్లమంటు సమావేశాలో్ల ఆంధ్రప్రద్శ్ కి శతఘ్్న న్్యస్: పార్లమంటు సమావేశాలో్ల ఆంధ్రప్రద్శ్ కి 
ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఎంపీలక్ వారి బాధ్యతను గురుతు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఎంపీలక్ వారి బాధ్యతను గురుతు 
చేయండి… విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసం పోరాడండి చేయండి… విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసం పోరాడండి 
అంటూ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఇచిచిన అంటూ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఇచిచిన 
పిలుప్ జనసేన శ్రేణులతో పాటు అని్న వరాగొల ప్రజలక్ పిలుప్ జనసేన శ్రేణులతో పాటు అని్న వరాగొల ప్రజలక్ 
చేరింద. జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో నిరవీహిస్తున్న చేరింద. జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో నిరవీహిస్తున్న 
డిజిటల్ క్యంపెయిన్ చివరి రోజు ఆంధ్రుల ఆకంక్షను డిజిటల్ క్యంపెయిన్ చివరి రోజు ఆంధ్రుల ఆకంక్షను 
అధకర పార్టీ ఎంపీలక్ సెగ తగిలే సా్యికి వెళ్్లంద. అధకర పార్టీ ఎంపీలక్ సెగ తగిలే సా్యికి వెళ్్లంద. 
పొలంలో న్టు్ల వేస్తున్న కూలీలు, దమమా చేస్తున్న పొలంలో న్టు్ల వేస్తున్న కూలీలు, దమమా చేస్తున్న 
ట్రాకటీర్ డ్రైవర్.. ఏరువాక సాగందుక్ న్గలితే బయలు ట్రాకటీర్ డ్రైవర్.. ఏరువాక సాగందుక్ న్గలితే బయలు 
ద్రిన అన్నదాత.. కటుటీబడులక్ సిద్మైన పొలం ద్రిన అన్నదాత.. కటుటీబడులక్ సిద్మైన పొలం 
నుంచి సాగరతీరంలో ప్ణ్యసా్నన్లక్ వెళ్్లన భక్తుల నుంచి సాగరతీరంలో ప్ణ్యసా్నన్లక్ వెళ్్లన భక్తుల 
వరక్.. రోజు కూలీల నుంచి రోడ్ సైడ్ వా్యపారుల వరక్.. రోజు కూలీల నుంచి రోడ్ సైడ్ వా్యపారుల 
వరక్.. గొర్రెల కపరు్ల.. పెళ్్ల వేడుకక్ సిద్మైన కళ్్యణ వరక్.. గొర్రెల కపరు్ల.. పెళ్్ల వేడుకక్ సిద్మైన కళ్్యణ 
వేదకలు.. రహదారులు.. జాతీయ న్యక్ల విగ్రహ్లతో కూడిన కూడళ్్ల.. ఎకకుడ చూసిన్ ఒకటే నిన్దం.. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు.. వేదకలు.. రహదారులు.. జాతీయ న్యక్ల విగ్రహ్లతో కూడిన కూడళ్్ల.. ఎకకుడ చూసిన్ ఒకటే నిన్దం.. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు.. 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ స్చించిన హ్్యష్ ట్్యగ్ తో పాటు ప్లకరుడులు ప్రత్యక్షమైపోయాయి. విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ బాధ్యతను, ఆంధ్రుల ఆతమాగౌరవ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ స్చించిన హ్్యష్ ట్్యగ్ తో పాటు ప్లకరుడులు ప్రత్యక్షమైపోయాయి. విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ బాధ్యతను, ఆంధ్రుల ఆతమాగౌరవ 
కంక్షను రాష్ట్ర వా్యపతుంగా ప్రతి ఒకకురిలో నింప్ లక్షష్ంతో జనసేన శ్రేణులు డిజిటల్ క్యంపెయిన్ ను నిరవీహించాయి. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చెపి్న చివరి కంక్షను రాష్ట్ర వా్యపతుంగా ప్రతి ఒకకురిలో నింప్ లక్షష్ంతో జనసేన శ్రేణులు డిజిటల్ క్యంపెయిన్ ను నిరవీహించాయి. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చెపి్న చివరి 
రోజు నిన్దం మీ ప్రాణాలు త్్యగాలు మాకదుదు పార్లమంటులో ప్లకరుడులు చూపితే చాలు అనే నిన్దాని్న జనసేన న్యక్లు, కర్యకరతులు ప్రజల రోజు నిన్దం మీ ప్రాణాలు త్్యగాలు మాకదుదు పార్లమంటులో ప్లకరుడులు చూపితే చాలు అనే నిన్దాని్న జనసేన న్యక్లు, కర్యకరతులు ప్రజల 
మధ్యక్ తీస్క్వెళ్్లయి. ప్రజలో్ల ఉద్యమ కంక్ష రాజేసే ఏ ఒకకు అవకశాని్న వదలక్ండా డిజిటల్ క్యంపెయినింగ్ ను విజయవంతం చేశాయి. మధ్యక్ తీస్క్వెళ్్లయి. ప్రజలో్ల ఉద్యమ కంక్ష రాజేసే ఏ ఒకకు అవకశాని్న వదలక్ండా డిజిటల్ క్యంపెయినింగ్ ను విజయవంతం చేశాయి. 
అందుకోసం నియోజకవరాగొల ఇంఛారుజులు న్ట్లక్ సిద్ంగా ఉన్న బురద చేలలో్ల దగారు. కర్యకరతులు పనుల కోసం పొలం గట్ల మీద సిద్ంగా ఉన్న అందుకోసం నియోజకవరాగొల ఇంఛారుజులు న్ట్లక్ సిద్ంగా ఉన్న బురద చేలలో్ల దగారు. కర్యకరతులు పనుల కోసం పొలం గట్ల మీద సిద్ంగా ఉన్న 
కూలీలను పలుకరించారు. ప్రతి ఒకకురి చేతిలో ప్లకరుడు పెటటీడంతో పాటు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు దాని పరిరక్షణ ప్రతి ఆంధ్రుడి బాధ్యత అని కూలీలను పలుకరించారు. ప్రతి ఒకకురి చేతిలో ప్లకరుడు పెటటీడంతో పాటు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు దాని పరిరక్షణ ప్రతి ఆంధ్రుడి బాధ్యత అని 
వివరించారు. ప్రజల ఓట్లతో పార్లమంటులో కూరుచిని ప్రజల ఆకంక్షలను వ్యకతు పరచిలేని ఎంపీల వైఖరిని దుయ్యబట్టీరు. జనసేన పార్టీ డిజిటల్ వివరించారు. ప్రజల ఓట్లతో పార్లమంటులో కూరుచిని ప్రజల ఆకంక్షలను వ్యకతు పరచిలేని ఎంపీల వైఖరిని దుయ్యబట్టీరు. జనసేన పార్టీ డిజిటల్ 
క్యంపెయిన్ దెబ్బకి సామాజిక మాధ్యమాలు కూడా షేకయా్యయి. జాతీయ సా్యిలో ఆంధ్ర ప్రజల ఆకంక్షను వ్యకతుపరిచేలా చేశాయి. విశాఖ ఉక్కు క్యంపెయిన్ దెబ్బకి సామాజిక మాధ్యమాలు కూడా షేకయా్యయి. జాతీయ సా్యిలో ఆంధ్ర ప్రజల ఆకంక్షను వ్యకతుపరిచేలా చేశాయి. విశాఖ ఉక్కు 
వ్యవహ్రంలో అధకర పార్టీ వైఖరి మారుచికోక్ంటే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్ తదుపరి కర్యచరణక్ సిద్మన్న సంకేత్ని్న జనసేన శ్రేణులతో వ్యవహ్రంలో అధకర పార్టీ వైఖరి మారుచికోక్ంటే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్ తదుపరి కర్యచరణక్ సిద్మన్న సంకేత్ని్న జనసేన శ్రేణులతో 
పాటు ప్రజలు పంపడం గమన్ర్ం.పాటు ప్రజలు పంపడం గమన్ర్ం.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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-అమలాపురం పార్లమంట్ ఇన్చార్జ్ డిఎంఆర్ శేఖర్
-జనసేన కొత్తపేట ఇన్చార్జ్ బండారు శ్రీనివాసు
శతఘ్్న న్్యస్: ఆంధ్రప్రద్శ్  ఎంపీలు అందరు పార్లమంట్ లోను, రాజ్యసభలోను తమ 
బలమైన గళ్ని్న వినిపించి విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ పరిరక్షణక్ పోరాటం చేయాలని జనసేన 
కతతుప్ట ఇన్చిర్జు బండారు శ్రీనివాస్, అమలాప్రం పార్లమంట్ ఇన్చిర్జు డిఎంఆర్ శేఖర్ 
అన్్నరు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నిన్దంతో జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
మూడురోజుల పాటు డిజిటల్ క్యంపైన్ నిరవీహించాలని ఆద్శిన్చిరని అందులో భాగంగా 
మూడోరోజు ప్రసకురించుకని విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను పార్లమంట్్ల వ్యతిరేకించాలని 
అమలాప్రం ఎంపీ చింత్ అనురాధని కోరుతూ ఆలమూరు మండలం జొన్్నడ సెంటర్ 
వదదు జనసేన మండల అధ్యక్షులు స్రప్రెడిడు సత్య ఆధవీర్యంలో జనసేనపార్టీ కతతుప్ట 
ఇన్చిర్జు బండారు శ్రీనివాస్, పార్లమంట్ ఇన్చిర్జు డిఎంఆర్ శేఖర్, జనసేన న్యక్లతో 
కలిసి డాకటీర్ బిఆర్ అంబేదకుర్, బాబుజగజ్జువన్ రావు విగ్రహ్లక్ పూలమావేసి అకకుడి 
నుండి జనసేన కర్యకరతులతో రా్యలీగా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ నిన్దాలు 
చేస్తు ప్లకరుడుల ప్రదర్శన నిరవీహించారు. ఈ సందర్ంగా జరిగిన కర్యక్రమంలో బండారు 
శ్రీనివాస్, డిఎంఆర్ శేఖర్ లు మాట్్లడుతూ మందుగా వైకపా ఎంపీలు విశాఖ స్టీల్ 
పా్లంట్ ప్రైవేట్కరణ చేయక్ండా పోరాటం చేయాలని కోరారు. అందరికన్్న ఎక్కువ 
బాధ్యత వైకపా ఎంపీలపైనే ఉందని, ఆ పార్టీ అధనేత మఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మాహన్ 
రెడిడు ఇచిచిన మాటను నిలబెటుటీకోవాలని అన్్నరు. పార్లమంట్ లో ఫ్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి 
పోరాటం చేయాలని స్చించారు. గతంలో విశాఖ స్టీల్ పా్లంట్ ఏరా్టు కోసం ఎంతో 
మంద చేసిన పోరాట్లను, త్్యగాలను స్ఫూరితుగా తీస్కని మందుక్ వెళ్్లలన్్నరు. 
సాదునిక అమలాప్రం వైసిపి పార్లమంట్ సభ్్యరాలు చింత్ అనురాధ పార్లమంట్ లో 
విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ ప్లకరుడు ప్రదర్శన చేయాలని డిజిటల్ క్యంప్ దావీరా 
వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలా్ల ప్రధాన కర్యదరి్శ త్ళ్ల 
డేవిడ్, కర్యదరి్శ సంగీత స్భాస్, ఎంపీట్సి సభ్్యలు తమమాన భాసకురరావు, త్త్జ్, 
జాంపోలు న్గశవీరరావు, మూలసా్నం సర్ంచ్ లంక వరప్రకష్ రావు, వైస్ సర్ంచ్ 
సాయికిరణ్, జనసేన పార్టీ గ్రామ అధ్యక్షులు చింతలపూడి శ్రీనివాస్, న్మాల స్బా్బరావు, 
పాలూరి అరుజున్, ద్సాబత్తుల సత్యన్రాయణ, కట్టీరాజు, వీరమహిళ కోట వరలక్ష్మి 
జనసేన న్యక్లు సలాద జయప్రకష్ న్రాయణ(జెపి), ఉండమట్ల బాలక్రిష్ణ, పడాల 
అమిమారాజు, వనచర్ల ధనరాజ్, న్గిరెడిడు మహేష్, కనగోళళి ధనరాజ్ న్యుడు, బైరిశెటిటీ 
రాంబాబు, తోరాటి త్త్రావు, ప్రేమ్ క్మార్, భావన శివ, పల్ల శ్రీను, సోమ గంగాధరం, 
వానపలి్ల శ్రీను, మదదురెడిడు బాల, కలిదండి బాలక్రిష్ణ, ఎరుబండి ప్రసాద్, తమమాన ఏస్బాబు, 
కతతుపలి్ల శివ, పల్ల సాయి, మదదు దురాగొప్రసాద్, మదదురెడిడు శివ, చావంకూరి శ్రీను, బాలు, 
మహీ అధక సంఖ్యలో జనసైనిక్లు అభిమానులు పాలోగొన్్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ పరిరక్షణక్ 
ఎంపీలందరూ రాజయూసభలో పోరాటం చేయాలి

“జనసేన వర్కు షాప్్స” & “బొలిశెట్టి హెలి్పంగ్ హండ్్స”“జనసేన వర్కు షాప్్స” & “బొలిశెట్టి హెలి్పంగ్ హండ్్స”
శతఘ్్న న్్యస్: త్డేపలి్లగూడం నియోజకవరగొం, శ్రీ శ్రీనివాస్ బొలిశెటిటీ శతఘ్్న న్్యస్: త్డేపలి్లగూడం నియోజకవరగొం, శ్రీ శ్రీనివాస్ బొలిశెటిటీ 
ఆశీస్స్లతో, ఆయన చేత్ల మీదుగా మరియు గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీ ఆశీస్స్లతో, ఆయన చేత్ల మీదుగా మరియు గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీ 
అడబాల న్రాయణ మూరితు, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ రామిశెటిటీ స్రేష్, అడబాల న్రాయణ మూరితు, జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ రామిశెటిటీ స్రేష్, 
త్డేపలి్లగూడం పటటీణ, రూరల్ మండల అధ్యక్షులు శ్రీ వరతునపలి్ల త్డేపలి్లగూడం పటటీణ, రూరల్ మండల అధ్యక్షులు శ్రీ వరతునపలి్ల 
కశీ, శ్రీ అడపా ప్రసాద్, శ్రీ ప్లా్ల బాబి, శ్రీ గుండమోగుల స్రేష్ ల కశీ, శ్రీ అడపా ప్రసాద్, శ్రీ ప్లా్ల బాబి, శ్రీ గుండమోగుల స్రేష్ ల 
చేత్ల మీదుగా “జనసేన మహిళ శకితు” ని ప్రారంభిన త్డేపలి్లగూడం చేత్ల మీదుగా “జనసేన మహిళ శకితు” ని ప్రారంభిన త్డేపలి్లగూడం 
వీరమహిళ్ చైరమాన్ కసిరెడిడు మధులత. “జనసేన వర్కు షాప్స్” & వీరమహిళ్ చైరమాన్ కసిరెడిడు మధులత. “జనసేన వర్కు షాప్స్” & 
“బొలిశెటిటీ హెలి్ంగ్ హేండ్స్” అనే నిరంతర కర్యక్రమాలు ఈ జనసేన “బొలిశెటిటీ హెలి్ంగ్ హేండ్స్” అనే నిరంతర కర్యక్రమాలు ఈ జనసేన 
మహిళ్శకితులో భాగాలుగా ఉంట్యి. త్డేపలి్లగూడం నియోజకవరగొ మహిళ్శకితులో భాగాలుగా ఉంట్యి. త్డేపలి్లగూడం నియోజకవరగొ 
మండల గ్రామాలో్ల మూల ప్రాంత్లలో కూడా జనసేన పార్టీ బలోప్తం మండల గ్రామాలో్ల మూల ప్రాంత్లలో కూడా జనసేన పార్టీ బలోప్తం 
చేయడానికి అని్న గ్రామాలో్ల ప్రణాళ్క బద్ంగా నెలకి న్లుగు జనసేన చేయడానికి అని్న గ్రామాలో్ల ప్రణాళ్క బద్ంగా నెలకి న్లుగు జనసేన 
వర్కు షాప్ క్లస్లు ఏరా్టు చేయడం జరుగుత్ంద. అభిమానిని వర్కు షాప్ క్లస్లు ఏరా్టు చేయడం జరుగుత్ంద. అభిమానిని 
కర్యకరతులుగా తీరిచి దదదుడం, కర్యకరతులని ప్రజా సమస్యలు ఎలా గురితుంచి కర్యకరతులుగా తీరిచి దదదుడం, కర్యకరతులని ప్రజా సమస్యలు ఎలా గురితుంచి 
పరిషకురించాలి, ఓటు బా్యంకింగ్ ని ఎలా పెంచుకోవాలి అనే మఖ్య పరిషకురించాలి, ఓటు బా్యంకింగ్ ని ఎలా పెంచుకోవాలి అనే మఖ్య 
విషయాలపై మండల అధ్యక్షుల అధ్యక్షతన ఈ క్లస్లు జరుగుత్యి. విషయాలపై మండల అధ్యక్షుల అధ్యక్షతన ఈ క్లస్లు జరుగుత్యి. 
రాష్ట్రంలో జనసేన భావజాలాని్న పరిపూర్ణంగా ప్నికిప్చుక్న్న రాష్ట్రంలో జనసేన భావజాలాని్న పరిపూర్ణంగా ప్నికిప్చుక్న్న 
కంతమంద వకతులతో ఈ క్లస్లు చెపి్ంచడం జరుగుత్ంద. ఈ జనసేన కంతమంద వకతులతో ఈ క్లస్లు చెపి్ంచడం జరుగుత్ంద. ఈ జనసేన 
వర్కు షాప్స్ తో గ్రామ గ్రామంలో తిరిగ క్రమంలో ఆ గ్రామంలో ఎవరికైన్ వర్కు షాప్స్ తో గ్రామ గ్రామంలో తిరిగ క్రమంలో ఆ గ్రామంలో ఎవరికైన్ 
సహ్యం అత్యవసరం అయినప్డు.. బొలిశెటిటీ హెలి్ంగ్ హ్్యండ్ దావీరా సహ్యం అత్యవసరం అయినప్డు.. బొలిశెటిటీ హెలి్ంగ్ హ్్యండ్ దావీరా 
ఆ కషటీంలో ఉన్న వారికి సహ్యం అందసాతుమ. జనసేన వర్కు షాప్స్ & ఆ కషటీంలో ఉన్న వారికి సహ్యం అందసాతుమ. జనసేన వర్కు షాప్స్ & 
బొలిశెటిటీ హెలి్ంగ్ హ్్యండ్స్ రెండు అనుసంధానమై మందుక్ వెళ్లడం బొలిశెటిటీ హెలి్ంగ్ హ్్యండ్స్ రెండు అనుసంధానమై మందుక్ వెళ్లడం 
జరుగుత్ంద. జనసేన 7 సిదా్ంత్లను ఆచరిస్తు జనసేన విజయానికి జరుగుత్ంద. జనసేన 7 సిదా్ంత్లను ఆచరిస్తు జనసేన విజయానికి 
కషటీపడి మందుక్ పోవాలి అనే మహిళ్ విభాగం ఆలోచనకి కర్యరూపం కషటీపడి మందుక్ పోవాలి అనే మహిళ్ విభాగం ఆలోచనకి కర్యరూపం 
దాలిచి విజయం సాధసాతురని కోరుక్ంటున్్నమని త్డేపలి్లగూడం జనసేన దాలిచి విజయం సాధసాతురని కోరుక్ంటున్్నమని త్డేపలి్లగూడం జనసేన 
వీరమహిళ్ విభాగం తెలిపారు.వీరమహిళ్ విభాగం తెలిపారు.

డిజిటల్ కాంపెయిన్ లో అమలాపురం నియోజకవర్ండిజిటల్ కాంపెయిన్ లో అమలాపురం నియోజకవర్ం
శతఘ్్న న్్యస్: అమలాప్రం నియోజకవరగొం విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నిన్దంతో శతఘ్్న న్్యస్: అమలాప్రం నియోజకవరగొం విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నిన్దంతో 
మారోమాగింద. జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో శ్రీ లింగోలు పండు న్యకతవీంలో నల్ల వంతెన మారోమాగింద. జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో శ్రీ లింగోలు పండు న్యకతవీంలో నల్ల వంతెన 
అంబేదకుర్ గారి విగ్రహం దగగొర ఈ కర్యక్రమం చేయడం జరిగింద. ఈ కర్యక్రమంలో అంబేదకుర్ గారి విగ్రహం దగగొర ఈ కర్యక్రమం చేయడం జరిగింద. ఈ కర్యక్రమంలో 
యాళళి సతీష్, ఉమామహేశవీరరావు, రఘు బాబు, ఆర్ డి ఎస్ ప్రసాద్, మానస, జనసేన యాళళి సతీష్, ఉమామహేశవీరరావు, రఘు బాబు, ఆర్ డి ఎస్ ప్రసాద్, మానస, జనసేన 
న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

సమసయూలపై ఎమ్మార్వోకి వినతిపత్ం ఇచిచాన పాటంశెట్టి సమసయూలపై ఎమ్మార్వోకి వినతిపత్ం ఇచిచాన పాటంశెట్టి 
సూరయూచంద్రసూరయూచంద్ర

శతఘ్్న న్్యస్: జనంకోసం జనసేన కర్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజా శతఘ్్న న్్యస్: జనంకోసం జనసేన కర్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజా 
సమస్యలను పరిషకురించాలని కోరుతూ జగగొంప్ట తహస్లాదుర్ ఆఫీస్ నందు సమస్యలను పరిషకురించాలని కోరుతూ జగగొంప్ట తహస్లాదుర్ ఆఫీస్ నందు 
ఎమామారోవీకి వినతి పత్ం ఇచిచిన జగగొంప్ట నియోజకవరగొం జనసేనపార్టీ ఎమామారోవీకి వినతి పత్ం ఇచిచిన జగగొంప్ట నియోజకవరగొం జనసేనపార్టీ 
ఇంచార్జు పాటంశెటిటీ స్ర్యచంద్ర. వినతి పత్రాలక్ సంబందంచి ఎకన్లెడ్జు ఇంచార్జు పాటంశెటిటీ స్ర్యచంద్ర. వినతి పత్రాలక్ సంబందంచి ఎకన్లెడ్జు 
మంట్ లు కూడా ఎమామారోవీ దగగొర నుండి తీస్కోవటం జరిగిందని మంట్ లు కూడా ఎమామారోవీ దగగొర నుండి తీస్కోవటం జరిగిందని 
స్ర్యచంద్ర తెలిపారు.స్ర్యచంద్ర తెలిపారు.

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


మంగళవారం, 21 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సఖినేట్పలి్ల లంకలో జనసేన డిజిటల్ కాయూంపెయిన్సఖినేట్పలి్ల లంకలో జనసేన డిజిటల్ కాయూంపెయిన్
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధనేత గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక్ శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధనేత గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక్ 
విశాఖ స్టీల్ పా్లంట్ పరిరక్షణే లక్షష్ంగా జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ నెల 18, 19, 20 తేదీలో్ల విశాఖ స్టీల్ పా్లంట్ పరిరక్షణే లక్షష్ంగా జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ నెల 18, 19, 20 తేదీలో్ల 
డిజిటల్ క్యంపెయిన్ చేయడం జరిగింద. ఇందులో భాగంగా సోమవారం ఉదయం డిజిటల్ క్యంపెయిన్ చేయడం జరిగింద. ఇందులో భాగంగా సోమవారం ఉదయం 
9.00 గంటలక్ రాజోలు నియోజకవరగొం సఖినేటిపలి్ల మండలం సఖినేటిపలి్ల లంక 9.00 గంటలక్ రాజోలు నియోజకవరగొం సఖినేటిపలి్ల మండలం సఖినేటిపలి్ల లంక 
ప్రధాన కూడలిలో జరిగిన కర్యక్రమంలో రాజోలు నియోజకవరగొ జనసేన న్యక్లు ప్రధాన కూడలిలో జరిగిన కర్యక్రమంలో రాజోలు నియోజకవరగొ జనసేన న్యక్లు 
గెడడుం మహ్లక్ష్మి ప్రసాద్ , గ్రామ సర్ంచ్ రేపూరి యేస్, సఖినేటిపలి్ల లంక గ్రామ గెడడుం మహ్లక్ష్మి ప్రసాద్ , గ్రామ సర్ంచ్ రేపూరి యేస్, సఖినేటిపలి్ల లంక గ్రామ 
అధ్యక్లు మారాగొన ఏడుకండలు, జనసేన న్యక్లు గునిశెటిటీ రాంబాబు(రాంజ్), అధ్యక్లు మారాగొన ఏడుకండలు, జనసేన న్యక్లు గునిశెటిటీ రాంబాబు(రాంజ్), 
రేపూరి వాస్, మత్్యల ఫణి, మచచిర్ల వెంకటేష్, న్యుడు కృష్ణ, కే. కోటి, గునిశెటిటీ రేపూరి వాస్, మత్్యల ఫణి, మచచిర్ల వెంకటేష్, న్యుడు కృష్ణ, కే. కోటి, గునిశెటిటీ 
కృష్ణ, కోనస్మ, జమిశెటిటీ న్గు, యెడ్ల రామలింగశవీరరావు, పడవల సాయి భవాని, కృష్ణ, కోనస్మ, జమిశెటిటీ న్గు, యెడ్ల రామలింగశవీరరావు, పడవల సాయి భవాని, 
మచచిర్ల గోపి మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.మచచిర్ల గోపి మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

ఓంట్మిటటి గ్రామంలో డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ఓంట్మిటటి గ్రామంలో డిజిటల్ కాయూంపెయిన్
శతఘ్్న న్్యస్:  రాజంప్ట నియోజకవరగొంలోని ఓంటిమిటటీ మండలమలో జనసేన్ని, జనసేన శతఘ్్న న్్యస్:  రాజంప్ట నియోజకవరగొంలోని ఓంటిమిటటీ మండలమలో జనసేన్ని, జనసేన 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక్ 3వ రోజు అనగా సోమవారం కోదండ స్వీమి దగగొర విశాఖ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక్ 3వ రోజు అనగా సోమవారం కోదండ స్వీమి దగగొర విశాఖ 
ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను వ్యతిరేకిస్తు నిరసన ప్రదర్శన ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి చేయడం జరిగింద విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను వ్యతిరేకిస్తు నిరసన ప్రదర్శన ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి చేయడం జరిగింద విశాఖ 
ఉక్కును సాధంచడంలో ఎంతోమంద శ్రమకోరిఛి, అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కుని 32 మంద ప్రాణాలు ఉక్కును సాధంచడంలో ఎంతోమంద శ్రమకోరిఛి, అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కుని 32 మంద ప్రాణాలు 
వదలి సాధంచుక్న్న విశాఖ ఉక్కు ఫ్్యకటీర్ ఆంధ్రుల హక్కు ఆతమా గౌరవం ఆంధ్రుల ఆతమా ఈ విశాఖ వదలి సాధంచుక్న్న విశాఖ ఉక్కు ఫ్్యకటీర్ ఆంధ్రుల హక్కు ఆతమా గౌరవం ఆంధ్రుల ఆతమా ఈ విశాఖ 
ప్రైవేట్కరించడం ఆంధ్రులను అవమానపరచడమే, కరిమాక్ల న్రు కటటీడం, నిరాశ్రయులైన వారిని ప్రైవేట్కరించడం ఆంధ్రులను అవమానపరచడమే, కరిమాక్ల న్రు కటటీడం, నిరాశ్రయులైన వారిని 
నటేటీట మంచటమే అవుత్ంద. కేవలం నషాటీల ప్రుతో విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేట్కరణ చేసాతుమంటే, నటేటీట మంచటమే అవుత్ంద. కేవలం నషాటీల ప్రుతో విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేట్కరణ చేసాతుమంటే, 
ఆంధ్రప్రద్శ్ అప్్ల ఊబిలో కూరుక్పోయి సామాను్యడు బతకలేని సి్తి లో ఉంటే ఆంధ్రప్రద్శ్ ని కూడా ఆంధ్రప్రద్శ్ అప్్ల ఊబిలో కూరుక్పోయి సామాను్యడు బతకలేని సి్తి లో ఉంటే ఆంధ్రప్రద్శ్ ని కూడా 
ప్రైవేట్కరిసాతురా? చెప్ండి. విశాఖ ఉక్కుక్ సంత గనులు ఉంటే వేలకోట్ల లాభాలో్ల నడిచేద. కేవలం ఈ ప్రైవేట్కరిసాతురా? చెప్ండి. విశాఖ ఉక్కుక్ సంత గనులు ఉంటే వేలకోట్ల లాభాలో్ల నడిచేద. కేవలం ఈ 
మూడేళ్లలో పెరిగిన ధరల కరణంగా నషాటీలు చవి చూసి ఉండొచుచి కనీ 2021లో 320 కోట్ల లాభాలతో మూడేళ్లలో పెరిగిన ధరల కరణంగా నషాటీలు చవి చూసి ఉండొచుచి కనీ 2021లో 320 కోట్ల లాభాలతో 
ఉంద అంటే విశాఖ ఉక్కు నషాటీల దారిలో నడిచేద కదని జగన్మాహన్ రెడిడు ఆయన ప్రభ్తవీం అద్విధంగా ఉంద అంటే విశాఖ ఉక్కు నషాటీల దారిలో నడిచేద కదని జగన్మాహన్ రెడిడు ఆయన ప్రభ్తవీం అద్విధంగా 
కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభ్తవీం మఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారు తెలుస్కోవాలని కోరుత్న్్నం. విశాఖ కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభ్తవీం మఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారు తెలుస్కోవాలని కోరుత్న్్నం. విశాఖ 
ఉక్కుఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను వెంటనే ఆపాలి బ్రదర్ ఉక్కుఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను వెంటనే ఆపాలి బ్రదర్ 
నమసేతు ప్రెస్ మీట్ కి నిరసన తెలియజేసిన ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ప్రైవేట్కరణ నమసేతు ప్రెస్ మీట్ కి నిరసన తెలియజేసిన ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ప్రైవేట్కరణ 
ఆపాలని ఓంటిమిటటీ జన్సైనిక్లు కోరారు. ఈ కర్యక్రమంలో రాజంప్ట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు మలిశెటిటీ ఆపాలని ఓంటిమిటటీ జన్సైనిక్లు కోరారు. ఈ కర్యక్రమంలో రాజంప్ట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు మలిశెటిటీ 
వెంకటరమణ, రాష్ట్ర కర్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య, కతతు మాధవరమ లక్ష్మి ద్వి మరియు కర్యకరతులు, వెంకటరమణ, రాష్ట్ర కర్యదరి్శ రాట్ల రామయ్య, కతతు మాధవరమ లక్ష్మి ద్వి మరియు కర్యకరతులు, 
నరస్న్నగారి పలె్ల వెంకటేష్ మరియు కర్యకరతులు, త్ళళిపాక శంకరయ్య, పోలిశెటిటీ శ్రీను, స్బ్బరాయుడు నరస్న్నగారి పలె్ల వెంకటేష్ మరియు కర్యకరతులు, త్ళళిపాక శంకరయ్య, పోలిశెటిటీ శ్రీను, స్బ్బరాయుడు 
రాజు మరియు ఇతర కర్యకరతులు పాల్గొన్్నరు.రాజు మరియు ఇతర కర్యకరతులు పాల్గొన్్నరు.

అరక్ నియోజకవర్ంలో డిజిటల్ కాయూంపెయిన్అరక్ నియోజకవర్ంలో డిజిటల్ కాయూంపెయిన్
శతఘ్్న న్్యస్: శతఘ్్న న్్యస్: 
జనసేనపార్టీ అధ్యక్షుడు జనసేనపార్టీ అధ్యక్షుడు 
గౌ. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గౌ. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
పిలుప్ మేరక్ విశాఖ పిలుప్ మేరక్ విశాఖ 
ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
అనే నిన్దంతో వైస్పీ అనే నిన్దంతో వైస్పీ 
ఎంపిలు పార్లమంట్ లో ఎంపిలు పార్లమంట్ లో 
ప్రసాతువించాలని సోషల్ ప్రసాతువించాలని సోషల్ 
మీడియా వేదకగా డిజిటల్ మీడియా వేదకగా డిజిటల్ 
క్యంపెయిన్ మూడు క్యంపెయిన్ మూడు 

రోజులో్ల బాగంగా చివరి రోజు హుక్ంప్ట మండల కేంద్రంలో ఏరా్టు చేయటం జరిగింద. ఈ రోజులో్ల బాగంగా చివరి రోజు హుక్ంప్ట మండల కేంద్రంలో ఏరా్టు చేయటం జరిగింద. ఈ 
సందర్ంగా మాదాల శ్రీరామలు మాట్్లడుతూ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని జనసేనపార్టీ సందర్ంగా మాదాల శ్రీరామలు మాట్్లడుతూ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని జనసేనపార్టీ 
న్యక్లు కర్యకరతులు పెదదు ఎత్తున పాల్గొని, స్టీల్ పా్లంట్ ప్రయివేటికరణ చేసేతు జనసేనపార్టీ న్యక్లు కర్యకరతులు పెదదు ఎత్తున పాల్గొని, స్టీల్ పా్లంట్ ప్రయివేటికరణ చేసేతు జనసేనపార్టీ 
చూస్తు ఊరుకోదు.. స్టీల్ పా్లంట్ కరిమాక్లక్ అండగా ఉంట్మని చెపి్న అధనేత మాట చూస్తు ఊరుకోదు.. స్టీల్ పా్లంట్ కరిమాక్లక్ అండగా ఉంట్మని చెపి్న అధనేత మాట 
ప్రకరం రాష్ట్రవా్యపతుంగా ఉద్యమంలా ఈ కర్యక్రమం జరిగిందని ఇప్టికైన్ ఎంపి లు విశాఖ ప్రకరం రాష్ట్రవా్యపతుంగా ఉద్యమంలా ఈ కర్యక్రమం జరిగిందని ఇప్టికైన్ ఎంపి లు విశాఖ 
స్టీల్ పా్లంట్ కోసం పార్లమంట్ లో ప్రసాతువించి, ప్రయివేటి కరణ ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తున్్నం స్టీల్ పా్లంట్ కోసం పార్లమంట్ లో ప్రసాతువించి, ప్రయివేటి కరణ ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తున్్నం 
అన్్నరు. రాష్ట్ర ప్రభ్తవీం వెంటనే స్ందంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కర్యక్రమంలో మఖ్య అన్్నరు. రాష్ట్ర ప్రభ్తవీం వెంటనే స్ందంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కర్యక్రమంలో మఖ్య 
అతిధగా డా.వంపూరు గంగులయ్య పాల్గొని ప్రసంగించారు. అరక్ పార్లమంట్ అధకర ప్రతినిధ అతిధగా డా.వంపూరు గంగులయ్య పాల్గొని ప్రసంగించారు. అరక్ పార్లమంట్ అధకర ప్రతినిధ 
మాదాల శ్రీరామలు, మండల న్యక్లు కోటేసవీరరావు, పడల్ రాంబాబు, న్గరాజు, కమల్, మాదాల శ్రీరామలు, మండల న్యక్లు కోటేసవీరరావు, పడల్ రాంబాబు, న్గరాజు, కమల్, 
మరళ్ కృష్ణ, అశోక్ తదతరులు కర్యకరతులు పెదదుఎత్తున పాల్గొని నిరసన తెలిపారు.మరళ్ కృష్ణ, అశోక్ తదతరులు కర్యకరతులు పెదదుఎత్తున పాల్గొని నిరసన తెలిపారు.

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ మనందరి బాధయూత: కాకిన్డ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ మనందరి బాధయూత: కాకిన్డ 
జనసైనిక్లుజనసైనిక్లు

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
పిలుప్ మేరక్ “విశాఖ ఉక్కు పిలుప్ మేరక్ “విశాఖ ఉక్కు 
ఆంధ్రుల హక్కు” కర్యక్రమంలో ఆంధ్రుల హక్కు” కర్యక్రమంలో 
కకిన్డ సిట్లో డిజిటల్ కకిన్డ సిట్లో డిజిటల్ 
క్యంపెయిన్ నిరవీహించారు. క్యంపెయిన్ నిరవీహించారు. 
ఈ కర్యక్రమంలో అలూచిరి ఈ కర్యక్రమంలో అలూచిరి 
వరప్రసాద్, కర్తుక్ యాదవ్, వరప్రసాద్, కర్తుక్ యాదవ్, 
కనకల పవన్ క్మార్, సింగం కనకల పవన్ క్మార్, సింగం 
మతేశవీర్ రావు, చైతన్య, శివ, మతేశవీర్ రావు, చైతన్య, శివ, 

రాజు, మణికంఠ, విజయ్ క్మార్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.రాజు, మణికంఠ, విజయ్ క్మార్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి వినతి పత్ం ఇచిచాన పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి వినతి పత్ం ఇచిచాన 
నరసరావుపేట జనసేననరసరావుపేట జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: నరసరావుప్ట జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు శతఘ్్న న్్యస్: నరసరావుప్ట జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో భాగంగా డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకుర్ విగ్రహం వదదు ప్లకర్డుస్ డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో భాగంగా డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకుర్ విగ్రహం వదదు ప్లకర్డుస్ 
పటుటీకని నల్ల రిబ్బన్ తో మౌన ప్రదర్శన చేసి అమరజ్వి పొటిటీ శ్రీరామలు విగ్రహ్నికి పటుటీకని నల్ల రిబ్బన్ తో మౌన ప్రదర్శన చేసి అమరజ్వి పొటిటీ శ్రీరామలు విగ్రహ్నికి 
వినతిపత్ం ఇవవీడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా న్యక్లు మాట్్లడుతూ గత రెండు వినతిపత్ం ఇవవీడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా న్యక్లు మాట్్లడుతూ గత రెండు 
రోజులుగా ఆంధ్రప్రద్శ్ వా్యపతుంగా జరుగుత్న్న నిరసన కర్యక్రమాలు ఎంపీలు రోజులుగా ఆంధ్రప్రద్శ్ వా్యపతుంగా జరుగుత్న్న నిరసన కర్యక్రమాలు ఎంపీలు 
నిమమాక్ నీరెతితునటు్ల వ్యవహరిస్తున్్నరు. ఆంధ్రప్రద్శ్ సమస్యల మీద మాట్్లడే దమమా నిమమాక్ నీరెతితునటు్ల వ్యవహరిస్తున్్నరు. ఆంధ్రప్రద్శ్ సమస్యల మీద మాట్్లడే దమమా 
ధైర్యం లేకపోతే ఎంపీలు రాజ్న్మా చేయాలని ఈ సందర్ంగా డిమాండ్ చేశారు. ధైర్యం లేకపోతే ఎంపీలు రాజ్న్మా చేయాలని ఈ సందర్ంగా డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ కర్యక్రమంలో అద్దుపలి్ల ఆనందబాబు, ఆరేకు యాదవ్, అబుదుల్ రవూఫ్, ఈశవీర్, ఈ కర్యక్రమంలో అద్దుపలి్ల ఆనందబాబు, ఆరేకు యాదవ్, అబుదుల్ రవూఫ్, ఈశవీర్, 
బెల్లంకండ అనిల్ , వంశీ, న్గుల్ మీరా, గుపాతు శ్రీకంత్, కృష్ణం శెటిటీ గోవింద్, బోనం బెల్లంకండ అనిల్ , వంశీ, న్గుల్ మీరా, గుపాతు శ్రీకంత్, కృష్ణం శెటిటీ గోవింద్, బోనం 
జయరామ్, రామారావు, రామకృష్ణ, కండ వెంకటేశవీరు్ల, బొర్రయ్య, చంటి తదతరులు జయరామ్, రామారావు, రామకృష్ణ, కండ వెంకటేశవీరు్ల, బొర్రయ్య, చంటి తదతరులు 
పాల్గొన్్నరు.పాల్గొన్్నరు.

పటటిణ సమసయూలపై ముని్సపల్ కమిషనర్ కి వినతి పటటిణ సమసయూలపై ముని్సపల్ కమిషనర్ కి వినతి 
పత్ం అందంచిన న్జివీడు జనసేనపత్ం అందంచిన న్జివీడు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: న్జివీడు పటటీణంలో తక్షణమే జ్ ప్లస్ త్రీ ఇలు్ల నిరామాణం పూరితు శతఘ్్న న్్యస్: న్జివీడు పటటీణంలో తక్షణమే జ్ ప్లస్ త్రీ ఇలు్ల నిరామాణం పూరితు 
చేసి ప్దలక్ అందంచాలని న్జివీడు పటటీణంలో పబి్లక్ ట్యిలెట్స్ నిరిమాంచి చేసి ప్దలక్ అందంచాలని న్జివీడు పటటీణంలో పబి్లక్ ట్యిలెట్స్ నిరిమాంచి 
ప్రజలక్ అందుబాటులోకి తీస్క్రావాలని, న్జివీడు పట్నంలో మహనీయుల ప్రజలక్ అందుబాటులోకి తీస్క్రావాలని, న్జివీడు పట్నంలో మహనీయుల 
ప్రుమీద ఏరా్టు చేసిన పారుకులను ఆధునీకరించి ప్రజలక్ అందుబాటులోకి ప్రుమీద ఏరా్టు చేసిన పారుకులను ఆధునీకరించి ప్రజలక్ అందుబాటులోకి 
తీస్క్రావాలని కోరుతూ న్జివీడు జనసేన పార్టీ తరప్న న్జివీడు తీస్క్రావాలని కోరుతూ న్జివీడు జనసేన పార్టీ తరప్న న్జివీడు 
మనిస్పల్ కమిషనర్ శ్రీ సయ్యద్ అబుదుల్ రషీద్ కి వినతిపత్ం ఇవవీడం జరిగింద. మనిస్పల్ కమిషనర్ శ్రీ సయ్యద్ అబుదుల్ రషీద్ కి వినతిపత్ం ఇవవీడం జరిగింద. 
ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యక్లు మర్దు శివరామకృష్ణ , తోట ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యక్లు మర్దు శివరామకృష్ణ , తోట 
వెంకట్రావు, మత్్యల కమేష్, ఏనుగుల చక్రి, మమమాలి్ననెేని స్నీల్ క్మార్, వెంకట్రావు, మత్్యల కమేష్, ఏనుగుల చక్రి, మమమాలి్ననెేని స్నీల్ క్మార్, 
యర్రంశెటిటీ రామ, ఇంటూరి చంటి, ఆరేళ్ల కృషా్ణ, వలసపలి్ల రామకృష్ణ , ఉమా యర్రంశెటిటీ రామ, ఇంటూరి చంటి, ఆరేళ్ల కృషా్ణ, వలసపలి్ల రామకృష్ణ , ఉమా 
మహేశవీరి, సిరి పావని, కన్నంగుంట రాంబాబు, యాదల వెంకటేశవీర్రావు, మహేశవీరి, సిరి పావని, కన్నంగుంట రాంబాబు, యాదల వెంకటేశవీర్రావు, 
యూసామార్టీ ఉమా తదతరులు పాల్గొన్్నరు.యూసామార్టీ ఉమా తదతరులు పాల్గొన్్నరు.

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

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ మనందరి బాధ్యత జనసేన నాయక్లు
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్, 
పిలుప్ మేరక్ విశాఖ ఉక్కు 
ఆంధ్రుల హక్కు అనే డిజిటల్ 
క్యంపెన్ క్ శ్రీకరం చుట్టీరు. 
ఇందులో భాగంగా గత మూడు 
రోజులుగా ప్లకరుడుల ప్రదర్శనం 
చేస్తు చివరి రోజున సా్నిక 
గాంధీ విగ్రహం నందు విశాఖ 
ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ స్టీల్ 

పా్లంట్ ప్రైవేట్కరణను ఆపాలంటూ ప్లకరుడుల ప్రదర్శన చేపట్టీరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ మండల 
అధకర ప్రతినిధ రాహుల్ సాగర్, మాట్్లడుతూ 32 మంద ప్రాణాలు త్్యగం చేసి సాధంచిన విశాఖ స్టీల్ 
పా్లంట్ ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభ్తవీం ప్రైవేట్కరణక్ శ్రీకరం చుట్టీరు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం 
వహిస్తున్న ఏ ఒకకు ఎంపీ కనీ అటు అధకర పార్టీ ఎంపీలు గానీ నిమమాక్ నీనెతితునటు్ల వ్యవహరిస్తున్్నరని 
ఇప్టికైన్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల మన్భావాలను గౌరవిస్తు అఖిలపక్షాని్న ఏరా్టు చేసి ఢీలీ్లకి తీస్క్వెళ్్ల 
విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణ ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన న్యక్లు కరణం రవి, 
వెంకటేష్, షబ్్బర్, వినయ్, రమేష్, రషీద్, ఉరుక్ందు, జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్
 క్యంపెయిన్ లో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్మేరక్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో భాగంగా పశిచిమగోదావరి జిలా్ల జనసేన న్యక్లు మాట్్లడుతూ… 
32 మంద బలిదాన్లు కరణంగా ఏర్డి, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా లక్షల మందకి జ్వన్పాదని 
కలి్స్తున్న విశాఖ ఉక్కు ఖరామాగారాని్న ప్రైవేట్కరణ చేయక్ండా అడుడుక్నే పూరితు బాధ్యత ఆంధ్రప్రద్శ్ 
ప్రజలు ఎను్నక్న్న వైఎస్ఆర్ స్పీ ప్రభ్త్వీనిద్…ఆ పార్టీ తరప్న లోక్ సభ కి ఎని్నకైన 22 మంద, 
రాజ్యసభకి ఎని్నకైన 6 గురు సభ్్యలని ఈ విషయమై కేంద్ర ప్రభ్త్వీని్న అభ్యరి్స్తు పార్లమంట్ 
లో ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచమని పశిచిమగోదావరి జిలా్ల జనసేన పార్టీ న్యక్లందరమూ విజ్ఞపితు 
చేస్తున్్నమని పశిచిమగోదావరి జిలా్ల జనసేన న్యక్లు తెలిపారు.

మాడుగుల నియోజకవర్ం అంతటా విశాఖ ఉక్కు సెగ
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్మేరక్ మూడు రోజుల డిజిటల్ క్యంపెయిన్ 
“విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు” అనే నిన్దంతో నిరసన కర్యక్రమాలు మాడుగుల నియోజకవరగొం 
అంతట్ భార్గా ప్లకరుడులు తో నిరసన కర్యక్రమాలు చేపట్టీరు మాడుగుల నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ 
న్యక్లు. మాడుగుల నియోజకవరగొం పరిధలో ఉన్న వి.మాడుగుల, ద్వరాపలి్ల, కే. కోటపాడు, చీడికడ, 
అయినటువంటి అని్న మండలాలో్ల “విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు” అని జనసైనిక్లు భార్గా ప్లకరుడులు 
ప్రదరి్శంచారు. ఒకేరోజులో న్లుగు మండలాలో్ల నిరసన కర్యక్రమాలు చేయడం ప్రజలో్ల అవగాహన 
కలి్ంచడం వంటి పలు రకల నిరసనలు తెలియజేశారు. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యక్లు 
గుమమాడి శ్రీరామ్, రోబా్బ మహేష్, వీరా స్రేఖ, దయా యాదవ్, గండ్రెడిడు శివాజ్, త్రిన్థ్, అంజి, మూరితు, 
యన్నంశెట్టీ స్త్రాం, కలిపిరెడిడు రాజా, దాసరి అచు్యతరావ్, కోళ్ల చిన్న, రామ,అపి్, న్న్జ్ మరియు 
అని్న మండలాల జనసైనిక్లు పెదదు ఎత్తున ఈ నిరసన కర్యక్రమాలలో పాల్గొని నిరసన తెలిపారు.

డిజిటల్ కంపెయిన్ లో పాల్్న్న ఆచంట గ్రామ జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: ఆచంట నియోజకవరగొం, ఆచంట గ్రామంలో జనసేన పార్టీ అధనేత 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ క్యంపెయిన్ 
భాగంలో జనసేన పార్టీ ఆచంట నియోజకవరగొం ఇన్చిరిజు శ్రీ చేగొండి స్ర్య ప్రకష్ 
ఆధవీర్యంలో జనసేన న్యక్లు మరియు కర్యకరతులు అధక సంఖ్యలో పాల్గొని విశాఖ 
ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ ఆంధ్రప్రద్శ్ వైఎసాస్ర్ స్పీ మరియు ట్డీపీ ఎంపీలు 
లను పార్లమంట్్ల విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను ప్రైవేట్కరణ చేయొదదుంటూ పోరాటం 
చేయాలని ఉక్కు పరిశ్రమను కపాడాలని ఆచంట నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ డిమాండ్ 
చేశారు. ఈ కర్యక్రమంలో జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు వెగగళళి దాస్ దానయ్య, జిలా్ల కర్యదరి్శ 
రావి హర్ష్ బాబు, జిలా్ల కర్యదరి్శ అడాడుల దురాగొరావు, ఆచంట టౌన్ ప్రెసిడంట్ 
నంబూరి విజయ్, ఆచంట గ్రామ వైస్ ప్రెసిడంట్ కడలి శీను, పెనుగొండ మండల 
న్యక్లు తోట స్రేంద్ర, పెనుమంట్ర న్యక్లు భయా్య బాలాజ్, మరియు తోట 
ఆదన్రాయణ, సలాద పెదదురాజు, క్ంపట్ల రమేశ్, జడుడు ఫణంద్ర, బండారు శేఖర్, 
గోకరాజు విశవీతేజ, నిమమాల శేఖర్, పీత్ని లక్షష్మణ్, చెలి్ల కల దురాగొ రావు, జెటిటీ విన్ద్, 
లింగోలు వీర రాఘవులు, యంప శ్రీను, దమమా వాస్, నందా్యల స్రేష్, నందా్యల 
ప్రసన్న క్మార్, గోరి కన్్న క్మార్, పొకకుంటి ప్రేమ్ క్మార్, మరియు కర్యకరతులు 
జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

నగరి నియోజకవర్ంలో డిజిటల్ క్యంపెయిన్
శతఘ్్న న్్యస్:  తడుక్ మండలం, నగరి నియోజకవరగొంలో విశాఖ ఉక్కుఆంధ్రుల 
హక్కు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అద్శాలమేరక్ 3వ రోజు జిలా్ల సెక్రటర్ హేమక్మార్ 
ఆధవీర్యంలో డిజిటల్ క్యంపెయిన్ జరిగింద. ఈ కర్యక్రమంలో గుణ, ప్రుషోతతుం, 
మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో హోరెతితున 

హందూపురం

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అద్శాలమేరక్ 
విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు అనే నిన్దాంతో హిందూప్రం ఎంపీ 
శ్రీ గోరంట్ల మాధవ్ పార్లమంట్ లో మీరు గటిటీగా మీ వాణి వినిపించాలని 
హిందూప్రం అంబేదకుర్ సరికుల్ లో హిందూప్రం నియోజకవరగొ ఇంచార్జు 
ఆక్ల ఉమేష్ ఆధవీర్యంలో నిరసన కర్యక్రమాని్న నిరవీహించడం జరిగింద. 
32 మంద బలిదన్లతో ఏర్డిన విశాఖ ఉక్కు ను కపాడుకోవాలిస్న 
భాద్యత ప్రతి ఆంధ్రుడు పై ఉందని, ఆంద్రప్రద్శ్ లోని 25 మంద 
పార్లమంట్ సభ్్యలు పార్లమంట్ లో గటిటీగా పోరాడాలని హిందూప్రం 
జనసేన పార్టీ తరుప్న కరడమైనద. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన 
న్యక్లు జిలా్ల సంయుకతు కర్యదరి్శ కల్లక్ంట శేఖర్, మలె్లపూల మధు, 
నిమమాకయల రామ, చక్రవరితు, M.M మంజు, గాజుల న్గభూషణం, 
ప్రభ్ దాస్, అంబేదకుర్ నగర్ శివ, మన్హర్, హనుమంత్, రామంజి, 
పవన్, విజయ్, లింగరాజు, గోపీన్థ్, శ్రీనిధ, ప్రశాంత్, న్గరాజు, 
వీరమహిళ మణి ప్రియ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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డిజిటల్ కంపెయిన్ లో ఆత్మకూరు నియోజకవర్ం
శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆద్శాల మేరక్, విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణక్ 
వ్యతిరేకంగా, గత మూడు రోజులుగా ఆతమాకూరు 
జనసేన పార్టీ ఆధవీర్యంలో సాగిస్తున్న, విశాఖ 
ఉక్కు పరిరక్షణ డిజిటల్ ఉద్యమం, ఈరోజు 
మూడో రోజుక్ చేరుక్ంద. ఈ సందర్ంగా 
ఆతమాకూరు నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జు నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్, సా్నిక జనసైనిక్లు తో కలిసి, బాబా 
సాహెబ్ అంబేదకుర్ విగ్రహ్నికి పూల మాల 
వేసి, అనంతరం ఆతమాకూరు మయిన్ బజార్ 
లో ప్లకరుడులు చేతపటిటీ ఆంద్ళన కర్యక్రమం 
చేపటటీడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ, విశాఖ ఉక్కు ప్రులోనే ఒక 
శకితు ఉంద. అద ఎంతటి శకితు అంటే, ఆంధ్రుల 
ఆతమాగౌరవాని్న తటిటీలేపి, ఉద్యమ స్ఫూరితుకి 
ఊపిరిలూద, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
అని ద్శవా్యపతుంగా వినిపించేలా, నినదంచిన 
సవీరంలోని శకితు అద. ఇద్ నిన్దమై విశాఖ ఉక్కు 
ఆంధ్రుల హక్కు గా మారింద. 1953 భాషా 
ప్రయుకతు రాష్ట్రంగా ఉమమాడి మద్రాస్ రాష్ట్రం నుండి 
విడిపోయి, అభివృద్కి దూరమైన అనంతరం, 
రాష్ట్ర అభివృద్ని కంక్షిస్తు,ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రం 
ప్రజానీకం అంత్ ఒకకుటై మకతుకంఠంతో పోరాడి 
సాధంచుక్న్న విజయం, ఈ విశాఖ ఉక్కు. 

సావీతంత్ం సిద్ంచిన అనంతరం ద్శ అభివృద్ కరక్ ఏరా్టు చేసిన తొలి మూడు పంచవర్ష ప్రణాళ్కలలో, మన 
ఆంధ్రప్రద్శ్ ఉద్దుశపూరవీకంగా విసమారించబడింద. పారిశ్రామిక అభివృద్ జరిగితేనే మన రాష్ట్ర అభివృద్కి బాట 
ఏర్డుత్ందని యావత్ తెలుగుజాతి భావించింద. ఈ భావమే విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నిన్దమై రాష్ట్ర వా్యపతు 
ఉద్యమానికి దారితీసింద. ఈ ఉద్యమంలో ప్రమఖ గాంధేయవాద తెనే్నటి విశవీన్థం గారి కృషి ఉంద. గుంటూరు 
చెందన అమృత రావు విశాఖపట్నం నుండి సాగించిన ఆమరణ నిరాహ్ర దీక్ష ఉంద. 32 మంద ఉద్యమకరుల 
ప్రాణత్్యగం ఉంద. విశాఖ ఉక్కు కరామాగారానికి,క్రుపాం జమిందారు్ల దానం చేసిన 600 ఎకరాలు భూమితో 
సహ్, 26 వేల ఎకరాల భూసేకరణలో ఎంతో మంద అన్నదాతల త్్యగం ఉంద. నలుగురు ం.ఫ్లతో సహ్, 67 మంద 
ఎమమాలే్యల మూక్మమాడి రాజ్న్మాల నిజాయితీ ఉంద. ఇలా ఏళ్ల తరబడి ఎదురు చూప్లు, ఎన్్న అడడుంక్లు, 
ఎన్్న అవరోధాలు, ఎన్్న పోరాట్లు, ఎనె్నన్్న ప్రాణ త్్యగాల ఫలితంగా, 1971లో శంక్సా్పన జరిగి 1990లో 
ఉత్తితు ప్రారంభించబడింద మన విశాఖ ఉక్కు కరామాగారం. ఆంధ్రుల ఆతమాగౌరవ నిన్దంగా, త్్యగాల ప్రతిరూపంగా 
నిలిచిన ఈ విశాఖ ఉక్కును పరిరక్షించుకోవాలిస్న బాధ్యత మనందరిపై ఉంద. గతంలో,ఈ కరామాగార సా్పన కరక్ 
రాజ్న్మా చేసిన 67 మంద ఎమమాలే్యలు నలుగురు MP ల బాటలోనే మన రాష్ట్ర ఎమమాలే్యలు, ఎంపీలు రాజ్న్మా 
చేయవలసిన నైతిక బాధ్యత ఉంద. ఈ బాధ్యతను మరచిన ఎంపీలక్, జనసేన పార్టీ తరఫున మేమ చేస్తున్న విన్నపం 
ఒకటే. కనీసం పార్లమంట్్ల ప్లకరుడులు పటుటీక్ని నిలబడండి, నిరసన తెలియ చేయండి.విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను 
ఆపండి, అని జనసేన పార్టీ తరఫున అధకర పార్టీ ఎంపీలను జనసేన పార్టీ తరఫున డిజిటల్ ఉద్యమం దావీరా 
డిమాండ్ చేస్తున్్నమ.

శతఘ్్న న్్యస్:  పాడేరు నియోజకవరగొం ప్రధానకూడలి శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేదకుర్ 
సాటీటూ్య దగగొర జనసేన పార్టీ తరుప్న ప్లకర్డుస్ తో డిజిటల్ క్యంపెయిన్ జరిగింద. 
మఖ్య అతిధగా(పాడేరు)జనసేన పార్టీ అరక్ పార్లమంట్ ఇంచార్జు డాకటీర్ శ్రీ వంపూరు 
గంగులయ్య పాల్గొన్్నరు. జనసైనిక్లతో మానవ హ్రంగా ఏర్డి రాసాతురోకో 
చేస్తు ప్రభ్తవీం విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమని ప్రయివేటికరణ చెయ్యడానికి ఎందుక్ 
తొందరపడుత్ందని,పార్లమంట్ లో వైసాస్ర్స్పీ ఎంపీలు ఎందుక్ పార్లమంట్ లో ఈ 
అంశం మీద ఎందుక్ న్రు మదపటే్లదు, ప్రభ్తవీం చేస్తున్న ఈ ప్రయివేటికరణను కేంద్ర 
రాష్ట్ర ప్రభ్త్వీలు క్మమాక్కు ఆంధ్రుల ఆతమా గౌరవాని్న త్కటుటీ పెటిటీ ఏమి సాధంచాలని 
చూస్తుందని ప్రభ్తవీ రంగ పరిశ్రమలు ప్రయివేటికరణ చేస్తు పోతే రానున్న భవిష్యత్ 
తరాలక్ మనం ఏం ఇస్తున్నటు్ల? రాష్టీం విపర్తమైన ద్పిడీ వ్యవస్గా మారేచిసింద 
కేవలం వైసాస్ర్స్పీ అని ఈ పాలనలో ప్రజలు విపర్తమైన కషాటీలక్ గురౌత్న్్నరని 
ప్రజలు ఇప్టికైన్ మేల్కులేక్ంటే ఇంక ప్రభ్తవీరంగా సంస్లనీ్న ఫ్రీవేటికరణ చేస్తు 
పోత్రని డాకటీర్ గంగులయ్య ప్రభ్తవీ తీరుపై విరుచుక్పడాడురు. ఆదవాస్ ప్రజలక్ 
రిజరేవీషన్ ఫలాలు అందాలంటే ప్రభ్తవీరంగ పరిశ్రమలు కీలకమని ఆ విషయం 
ప్రజలు గమనించాలని రానున్నద జనసేన ప్రభ్తవీమని ప్రసంగించారు. ఈ ప్లకర్డుస్ 
కర్యక్రమమలో ప్రభ్తవీం చేస్తున్న ప్రజావ్యతిరేక పాలన వ్యవస్ని దుయ్యబట్టీరు. 
జనసేన అధనేత ఆద్శాల మేరక్ మేమ పోరాట్నికి ఎప్టికి సిద్ంగా ఉంట్మని 
మేమ ఎప్టికి ప్రజల పక్షమేనని అందుకే విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ఇద కేవలం 
ఒక సో్లగన్ కదని కని్న కోట్ల మంద ప్రజలు ఆత్మాభిమనంతో మడిపడి ఉన్న అంశమని 
ఈ విషయంలో ఎంపీలు తగిన ర్తిలో పార్లమంట్ లో పోరాటం చేయకపోవడం 
విడుడురంగా ఉందని ఇందుకేన్ వైసాస్ర్స్పీకి 22 మంద ఎంపీలు ప్రజలు ఇచాచిరని 
వీరంత్ కగితం ప్లులని ఎద్దువా చేసారు. ఈ కర్యక్రమంలో అరక్ పార్లమంట్ 
అధకర ప్రతినిధ మాదాల శ్రీరామ్, పార్లమంట్ కమిట్ సభ్్యలు, కర్ర కమల్ హ్సన్, 
పాడేరు జనసేన మహిళ్ న్యక్రాలు కిట్్లంగి పదమా, పాడేరు మండల అధ్యక్షులు 
నంద్లి మరళీకృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు సాలేబు అశోక్, మజిజు సత్యన్రాయణ, కిలో్ల అశోక్, 
వంపూరు స్రేష్, కోటి, పవన్ తేజ్, పాడేరు మండల అధకర ప్రతినిధ, దవ్యలత, 
దురగొలత, తదతర జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

స్టీల్ పాలాంట్ పరిరక్షణ కోసం పారలామంటులో మీ గళం వినిపించండి: 
త్్యడ రామకృష్ణారావు

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధనేత 
పవన్ కళ్్యణ్ పార్లమంట్ లో 
ఎంపీలు స్టీల్ పా్లంట్ పరిరక్షణ కోసం 
ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచేందుక్,వారిపై 
ఒతితుడి తెచేచిందుక్ రాషటీవ్్యరాపతుంగా 
కర్యకరతులక్ జనసేన డిజిటల్ 
క్యంపెయిన్ ఈనెల 18,1920 
తేదీలో్ల నిరవీహించమని పిలుప్నిచిచిన 
సంగతి విధతమే.. ఇందులో భాగంగా 

చివరిరోజైన సోమవారం ఉదయం చీప్రుపలి్ల లో విజయనగరం ఎంపీ బెలా్లన చంద్రశేఖర్ క్ 
విజయనగరం జిలా్ల చిరంజ్వి యువత అధ్యక్షుడు, జనసేన పార్టీ స్నియర్ న్యక్లు త్్యడ 
రామకృషా్ణరావు(బాలు) పార్లమంట్ లో స్టీల్ పా్లంట్ ప్రైవేట్ కరణను ఆపాలని, విశాఖ ఉక్కు 
పరిరక్షణ కోసం గళమత్తులని వినతిపత్రాని్న సమరి్ంచారు. ఈ సందర్ంగా మందుగా చీప్రుపలి్ల 
గ్రామసచివాలయం ఎదుట జనసేన న్యక్లు కంతసేప్ స్టీల్ పా్లంట్ ప్రైవేట్కరణ ను ఆపాలని 
శాంతియుతంగా ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచారు. అనంతరం ఎం.పీ. బెలా్లనక్ సచివాలయంలో 
వినతిపత్రాని్న ఇచాచిరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన న్యక్లు త్్యడ రామకృషా్ణరావు(బాలు) 
మాట్్లడుతూ కేంద్ర ప్రభ్తవీం ప్రభ్తవీ పరిశ్రమలను అమేమా క్రమంలో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న విశాఖ 
ఉక్కు పరిశ్రమను కూడా ప్రయివేటుపరం చేసే ప్రక్రియ మొదలైందని.. దీని్న పార్లమంటులో ఆప్ 
బాధ్యత పార్లమంట్ సభ్్యలుగా మీక్ ఎంతైన్ ఉందని,ఎంతోమంద ఉద్యమాలు చేసి, ప్రాణ 
త్్యగాలు చేసి సాధంచిన విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను అమమాత్ంటే బాధ్యతగల వ్యక్తులుగా మీరు 
పార్లమంటులో ఎలాంటి నిరసన తెలపకపోవడం విచారకరమని,విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను ప్రాణ 
త్్యగాలు చేసైన్ ఆప్త్మన్న వైసాస్ర్స్పీ న్యక్లు, కనీసం పార్లమంటులో గళం విప్కపోవడం 
శోచనీయమని అన్్నరు. ఇకనైన్ విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను కపాడే ప్రధమ బాధ్యత పార్లమంట్ 
సభ్్యలుగా మీపై ఉందని గమనించి పార్లమంట్ లో కనీసం ప్లకర్డుస్ అయిన్ పటుటీక్ని మీ నిరసన 
ద్శానికి తెలిసేలా చేయాలని కోరామని తెలిపారు. ఈ విషయమై ఎం.పీ. బెలా్లన చంద్రశేఖర్ 
సానుకూలంగా స్ందంచారని, స్టీల్ పా్లంట్ అందరికీ ఉపయోగకరమైన పరిశ్రమ అని, అందుకే 
విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి ఏరా్టు చేసిన సమావేశంలో తమగళం వినిపించానని, తప్క్ండా 
దానికి కటుటీబడి ఉంట్నని తెలిపారు. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యక్లు,దళ్త సత్తు 
రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, రేగిడి లక్షష్మణరావు,న్యక్లు ఎరా్నగుల చక్రవరితు, లోపింటి కళ్్యణ్, దాసరి 
యోగష్, లావుడి నిరంజన్ పాల్గొన్్నరు.

వాగులలో ఇస్క తరలంచే నాటు బండలాక్ 
పరి్మషన్ ఇవ్ండి -జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్్యస్: నర్స్పట్నం 
నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జు 
రాజాన వీర స్ర్యచంద్ర 
అధ్యక్షతన గొలుగొండ 
న్యక్ల సమక్షంలో 
గొలుగొండ ఎమామారోవీ 
ఆఫీస్ ఎదురుగా ధరా్న 
కర్యక్రమం చేపట్టీరు. ఈ 
కర్యక్రమంలో స్ర్యచంద్ర 
మాట్్లడుతూ నర్స్పట్నం 
ని యో జ క వ ర గొ ం లో 
ఉన్నటువంటి మిగత్ 

మండలాలో్ల ఇస్క రవాణా చేస్తున్నటువంటి న్టు బండ్లను అధకరులు 
ఇబ్బంద పెడత్ ఉంటే 8 నెలల క్రితం సా్నిక ఎమమాలే్య విశాఖ కలెకటీర్ ని కలిసి 
న్టు బండ్లతో ఇస్క రవాణా చేసే విధంగా కని్న సచివాలయాలో్ల ట్కన్స్ ఇచేచి 
విధంగా ఏరా్టు చేసి రవాణాక్ ఇబ్బంద లేక్ండా చేశారు. కనీ గొలుగొండ 
మండలంలో న్టు బండ్లతో ఇస్క రవాణా చేసేవారిని ఇబ్బందులక్ గురి 
చేస్తున్్నరు. దీని గురించి తక్షణమే స్ందంచి సమస్యను పరిషకురించాలిస్ఇందగా 
ఒక విజా్ఞపన పత్ం జనసేన తరప్న ఎమామారోవీకి సంబంధత అధకరులక్ 
అందంచడం జరిగిందని ఈ సమస్య 15 రోజులో్లగా పరిషకురించకపోతే 
న్టుబండ్లపై జ్వించే వారితో పెదదు ఎత్తున జనసేన తరప్న ఆంద్ళన చేసాతుమని 
తెలియజేశారు. ఈ కర్యక్రమంలో గొలుగొండ న్యక్లు రేగుపండ్ల శివ, 
గండం దొరబాబు, దుంపలుపూడి శివ, సహద్వుడు మాట్్లడుతూ మండలంలో 
భవన నిరామాణంపై ఆధారపడి ఉండే స్మారు ఎనిమిద వేల మంద అరా్కలితో 
అలమటిస్తున్న పరిసి్తి ఉందని కవున తక్షణమే స్ందంచి తగు చర్యలు 
తీస్కోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కర్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారు నర్స్పట్నం 
గ్రామీణ అధ్యక్షుడు వీద చక్రవరితు, గొలుగొండ మండలం న్యక్లు రేగుపండ్ల 
శివ, గండం దొర బాబు, సహద్వుడు, దుంపలపూడి శివ, వాసం వెంకటేష్, 
మలా్లడి శ్రీను, పాత్ళ శివ, గొర్రెపాటి లోవబాబు, బండారు శ్రీనివాస్, గడడుం 
వెంకటరమణ, గడడుం న్గారుజున, మణికంఠ, దాసరి మణికంఠ, దాసరి మరళ్, 
గుమమాడి న్న్జ్, గడడుం శ్రీనివాస్ తదతరులు పాల్గొన్్నరు.

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


మంగళవారం, 21 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ క్యంపెయిన్లా లంగసముద్ం 
జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: కందుకూరు, లింగసమద్రం 
మండల కేంద్రంలో విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల 
హక్కు అనే నిన్దంతో జనసేన పార్టీ 
ఆధవీర్యంలో విశాఖపట్నం స్టీల్ పా్లంట్ ను 
ప్రైవేటు పరం చేయడాని్న నిరసిస్తున్్నమ. 
ఆంధ్రుల ఆతమాగౌరవాని్న, మరెందరో 
బలిదాన్ల ప్ణ్యఫలమే విశాఖ ఉక్కు 
ఆరోజు నిలబడింద, ప్రస్తుతం నషాటీలతో 

నడుస్తున్నద అనే చిన్న నెపంతో ప్రైవేట్ వ్యక్తులక్ ధరాగ్రతం చేయడం పూరితుగా ఆంధ్రులక్ చేసే 
ద్రోహంగానే మేమ పరిగణిస్తున్్నమ. అధకర వైస్పీ కి 22 మంద ఎంపీలు ఉన్న, ట్డీపీ కి మగుగొరు 
ఎంపీలు ఉన్న పార్లమంట్ ఆవరణంలో విశాఖ ఉక్కు కరక్ కనీసం ఒక ప్లకరుడు కూడా ప్రదరి్శంచలేని 
ఇరుపార్టీల న్యక్లు, “తలి్ల పాలివవీలేదని తలి్లని అమామాలన్నటు్ల – ఆదాయం లేదని ఉక్కు కరామాగారాని్న 
అమమాత్న్నటు్ల” కేంద్రం ప్రభ్తవీ నిర్ణయాని్న నిరసిస్తు మన యొకకు నెలూ్లరు ఎంపీ అయిన ఆదాల 
ప్రభాకర రెడిడుకి లింగసమద్రం జనసేన పార్టీ తరుప్న మీరు లోకసభలో విశాఖ ప్రైవేట్కరణను 
వ్యతిరేకిన్చిలని మేమ డిమాండ్ చేస్తున్్నమ. ఈ కర్యక్రమంలో లింగసమద్రం మండల న్యక్లు 
మారాతుటి బ్రహమాయ్య, గంధం రామ్ తేజ, రవీంద్ర, గణేష్, ప్రసాద్ మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో 
బాపటలా జనసేన పార్టీ

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణ వ్యతిరేకిస్తు 
పార్లమంట్ లో గళమతేతులా ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతితుడి 
తెచేచిందుక్ జనసేన పార్టీ డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో బాగంగా 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక్ బాపట్ల జనసేన పార్టీ 
కరా్యలయంలో 3వ,రోజు జనసేన పార్టీ కర్యకరతులు లో ప్్లకర్డు తో 
నిరసన చేయటం జరిగినద. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలా్ల 
కర్యదరి్శ గుంటుపలి్ల త్లసి క్మారి, ఆరమళళి స్జిత్, గోగన 
ఆదశేషు, కట్రా మణికంఠ,తదతర జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

డిజిటల్ కాంపెయిన్ లో చంద్రగిరి జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్:  విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటికరణ ను వ్యతిరేకిస్తు 
వైసాస్ర్స్పీ ఎంపీ లు పార్లమంటులో పోరాడాలని, ప్రైవేటికరణ వ్యతిరేకంగా తమ గలాని్న వినిపించాలని 
కోరుతూ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్, చితూతురు జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ హరిప్రసాద్ ఆద్శాలతో 
చంద్రగిరి నియోజకవరగొం తరప్న చితూతురు జిలా్ల కర్యదరి్శ ఎం న్స్ర్ ఆధవీర్యంలో కోరడం జరిగింద. 
ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యక్లు దనేష్, న్గూరు బాషా, వాస్ , మసాతున్ గారు, చాంద్ 
బాషా, నౌమూన్, రహంత్ళళి, షాజహ్న్, యువ న్యక్లు ఇమ్రాన్, అలీషా, ఫరూక్, ఆసిఫ్, జయంత్, 
స్భాన్, రాషిక్, షాకీర్, హర్షద్ తదతరులు పాల్గొన్్నరు.

డిజిటల్ కంపెయిన్ లో పాల్్న్న దారం అనిత
శతఘ్్న న్్యస్:  విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణకై పార్లమంట్ లో తమ గళ్ని్న 
బలంగా వినిపించాలని పార్లమంట్ సభ్్యలు గౌ శ్రీ మిథున్ రెడిడుని కోరిన 
జనసేన పార్టీ చితూతురు జిలా్ల ప్రధాన కర్యదరి్శ శ్రీమతి దారం అనిత, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు.

శతఘ్్న న్్యస్: అవనిగడడు నియోజకవరగొం 
నివేదకను పార్టీకి అందంచిన పిదప 
వైస్పీ ఎంపీలు పార్లమంట్ లో ప్లకర్డుస్ 
ప్రదరి్శంచాలి, విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ 
ప్రైవేట్కరణ పై పోరాటం చేసి విశాఖ ఉక్కు 
పరిశ్రమని రక్షించి,మన రాష్ట్ర ఆతమాగౌరవాని్న 
కపాడమని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కర్యదరు్శలు 
కకిన్డ మాజ్ మేయర్ శ్రీమతి పొలాసపలి్ల 
సరోజ , శ్రీ త్తంశెటిటీ న్గంద్ర  మరియు 
కృషా్ణ జిలా్ల అధ్యక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడు రామ్  
మరియు జనసేన న్యక్లు  ..ఆంధ్రా 
వైస్పీ ఎంపీలను ప్లకర్డుస్ పటుటీకోమని 
నిరసన తెలియపరిచారు.

ఆంధ్ర ఎంపి లన పార్లమంట్్ల ప్లకారుడు ప్రదరి్శంచాలని 
డిమ్ండ్ చేసిన జనసేన న్యక్లు

విశాఖ స్టీల్ పాలాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చేయక్ండా 
ఆపండిచిత్తురు జనసేన

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు…
ఎంపీలు గళమతతుక్ంటే.. జన సైనిక్లే పోరాడుత్రు..
జనసేన పార్టీ హెచచిరిక..
శతఘ్్న న్్యస్: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభ్త్వీలు వైజాగ్ స్టీల్ పా్లంటు్న ప్రైవేట్కరణ చేయడానికి క్ట్ర 
పన్్నయని, దానిని మన రాష్ట్ర ఎమమాలే్యలు, ఎంపీలు. అసెంబ్్ల, పార్లమంట్లలో వ్యతిరేకిస్తు 
నిరసన ప్లకరుడులతో డిమాండ్ చేయక్ంటే, మా వల్ల కదని వెను్న చూపితే… తమ జనసైనిక్లు 
రాష్ట్ర వా్యపతు ఉద్యమానికి శ్రీకరం చుడత్మని.. జనసేన పార్టీ తిరుపతి అసెంబ్్ల ఇంచార్జు కిరణ్ 
రాయల్ వెల్లడించారు.. ప్రెస్ క్లబ్ లో సోమవారం మీడియాతో జనసేన న్యక్లు రాజా 
రెడిడు, స్మన్ బాబు అమృత, లత్ద్వి, కీరతున, ఆక్ల వనజ, బాబిజు, మనుసావీమి, సాయి ద్వ్ 
తదతరులతో కలిసి కిరణ్ రాయల్ మాట్్లడుతూ.. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నిన్దంతో 
.. తమ జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్.. త్మ ఈ ఉద్యమాని్న మూడు రోజుల నుంచి 
రాష్ట్రవా్యపతుంగా జనసేన పార్టీ న్యక్లు, వీర మహిళలు, జనసైనిక్లు చేపటటీడం జరిగిందని, 
సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో ఇప్టికే 10 కోట్లక్ పైగా ప్రజలు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల 
హక్కు ప్రైవేట్కరణ ఆపాలని ప్రజలు కోరుక్ంటున్్నరని ప్రజాప్రతినిధులను హెచచిరించారు.
స్ఎం జగన్ ఆయన సావీర్ ప్రయోజన్లక్ విశాఖ ఫ్్యకటీర్ని బలి చేస్తున్్నరని ఆరోపించారు … 
ఈ ఫ్్యకటీర్ లో దాదాప్ 20 వేల మంద కరిమాక్లు పని చేస్తున్్నరని.. వారు రోడుడున పడడుత్రని 
ఆవేదన వ్యకతుం చేశారు… సె్షల్ సేటీటస్ పై పోరాటం పకకున బెటిటీ… ఏపీకి నషటీం చేసినటే్ల… 
ఈ విశాఖ ఉక్కు పా్లంటు్ల కూడా ప్రైవేట్కరణ చేసి ప్రజలక్ అన్్యయం చేయొదదుని డిమాండ్ 
చేశారు.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో శ్రీమతి 
స్ంకర కృషణావేణి

శతఘ్్న న్్యస్:  32మంద బలిదాన్లు లక్షలాద 
మంద ఆంద్ళనల ఫలితం విశాఖ ఉక్కు. విశాఖ 
ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను అడుడుకోవడం ఈ ప్రభ్తవీం 
బాధ్యత వైస్పీ ఎంపి లు ప్లకరుడులతో పార్లమంట్ 
లో నిరసనలు తెలుపాలిస్ందగా జనసేన పార్టీ 
జిలా్ల ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి స్ంకర కృష్ణవేణి 
డిమాండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని వీరఘటటీం 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆంధ్రప్రద్శ్ రాషా్రానికి 
గుండ లాంటిద విశాఖ ఉకకు పరిశ్రమ 
అని, 32 మంద ప్రాణ త్్యగాల తో 
ఏర్డిన విశాఖ ఉక్కు కరామాగారం 
ప్రైవేట్కరణ జరగక్ండా పార్లమంట్ 
లో ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి తెలుగువారి 
ఆతమాగౌరవాని్న కపాడాలని , మిమమాలి్న 
గెలిపించినందుక్ ప్రజల తరఫున 

పోరాడండి అని జనసేన పార్టీ తరుప్న డిమాండ్ చేసిన వీరఘటటీం మండలం 
న్యక్లు మతస్ ప్ండర్కం. జనసేన విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణని 
వ్యతిరేకిస్తు ప్రభ్త్వీలపై ఒతితుడి తెచేచిందుక్ డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో భాగంగా 
శ్రీకక్ళం జిలా్ల పాలకండ నియోజకవరగొఒ, వీరఘటటీం మండలం న్యక్లు 
మతస్ ప్ండర్కం, వజ్రగడడు రవిక్మార్(జాని), రౌత్ కిరణ్, చింత గోవర్న్ 
మరియు తోటి జనసైనుక్లతో కలిసి నడుక్రు, విక్రమప్రం, వీరఘటటీం, 
బొడ్లపాడు, కిమిమా, తదతర గ్రామాలో్ల ప్లకర్డుస్ పటుటీకని నిరసన వ్యకతుం చేయటం 
జరిగింద.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో ఎల్ కోట జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: ఎస్ కోట 
నియోజకవరగొం, జనసేన అధనేత 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్మేరక్ 
విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో 
భాగంగా ఎల్ కోట జనసేన 
వీరమహిళ సగుబిండి వెంకటలక్ష్మి 
ప్లకరుడులను ప్రదరి్శంచి ఆంధ్ర రాష్ట్ర 
ఎంపిలు పార్లమంటులో విశాఖ 
ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను వ్యతిరేకిస్తు 
ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచాలని 
కోరారు.

అంబేదకుర్ కి న్జివీడు జనసేన ఆధవోరయూంలో వినతి పత్ం
రాష్ట్ర మఖ్యమంత్రికి, ఎంపీలక్ మంచి 
బుద్ ప్రసాదంచాలని కోరుతూ అంబేదకుర్ 
కి న్జివీడు జనసేన ఆధవీర్యంలో వినతి 
పత్ం
శతఘ్్న న్్యస్: రాష్ట్ర మఖ్యమంత్రికి, 
ఎంపీలక్ మంచి బుద్ ప్రసాదంచి, రాష్ట్ర 
ప్రయోజన్ల కోసం విశాఖ స్టీల్ పా్లంట్ 
కోసం పోరాడాలని కోరుతూ సోమవారం 
అంబేదకుర్ జనసేన ఆధవీర్యంలో వినతి 
పత్ం ఇవవీడం జరిగింద. జనసేన అధనేత 

పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాలు ప్రకరం జరుగుత్న్న డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో భాగంగా 3 వ రోజు విశాఖ స్టీల్ 
పరిరక్షణ కోసం అధకర నేతలపై ఒతితుడి పెంచేందుక్ జిలా్ల అధ్యక్షుడు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృష్ణ స్చన 
మేరక్ న్జివీడు శ్రీనివాస్ ధయేటర్ నందు గల అంబెదకుర్ విగ్రహం వదదుక్ జనసేన కర్యకరతులు 
నిరసన తెలియచేసి, ఈ అధకర పార్టీ మఖ్యమంత్రి గారికి, వైఎసాస్ర్స్పీ ఎంపీలక్ మంచి బుదదు 
ప్రసాదంచాలని కోరుతూ వినతి పత్ం ఇవవీడం జరిగింద. ఈ కర్యక్రమంలో న్జివీడు నియోజకవరగొం 
జనసేన పార్టీ న్యక్లు మర్దు శివరామకృష్ణ, ఎం స్నీల్ క్మార్, తోట వెంకట్ రావు, ఏనుగుల 
చక్రి, యర్రంశెటిటీ రామ, మత్్యల కమేష్, ఇంటూరి చంటి, యాదాల వెంకటేశవీర రావు, యు సామార్టీ 
ఉమ, చట్రాయి మండల జనసైనిక్లు అరెలి్ల కృష్ణ, వలసపలి్ల రామకృష్ణ, నిసటీ్ల ఉమామహేశవీరి, సిరి 
పావని, వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ లో చిత్్తరు జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు 
పరిరక్షణ కోసం జనసేన పార్టీ 
పోరాటం చేస్తుందని దానిని 
ప్రయివేటు పరం చేయాడాని్న 
జనసేన పార్టీ తీవ్ంగా 
వ్యతిరేకిస్తుందని జనసేన 
పార్టీ రాయలస్మ కనీవీనర్  
గాంగారప్ రామదాస్ చౌదరి, 
చితూతురు జిలా్ల ప్రధాన కర్యదరి్శ 
జంగాల శివరామ్ రాయల్ 
ప్ర్కున్్నరు.  సోమవారం 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 

పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే డిజిటల్ క్యంపెయింగ్ చేపట్టీరు. 
ఈ సందర్ంగా గంగారప్ రామదాస్ చౌదరి మాట్్లడుతూ విశాఖ ఉక్కు ఆంద్రల హక్కు నిన్దంతో 
ఎమమాలే్య, ఎంపిలక్ డిజిటల్ పద్తితో నిరసన తెలియజేయడం జరుగుతోందని వివరించారు. విశాఖ ఉక్కు 
పరిశ్రమ ప్రయివేటికరణ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పార్టీలకతీతంగా పోరాడాలని పార్లమంట్ సమావేశాలో్ల 
ంఫు్ల అందరు ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి కేంద్ర ప్రభ్తవీం మీద ఒతితుడి తేవాలన్్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్తో 
ఇప్టికే టివీటటీర్ దావీరా 10 కోట్ల మంద విశాఖ ఉక్కుపై స్ందంచారని వివరించారు. కేంద్రం ప్రభ్తవీం 
విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ మీద తీస్క్న్న నిర్ణయాని్న వెనకికు తీస్కోవాలి అని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం 
వేంపలి్ల క్రాస్, బిసకుట్ ఫ్్యకటీర్ వదదు వికలాంగులు, రైత్లతో కలిసి విశాఖ ఉక్కు ప్రయివేట్కరణక్ 
వ్యతిరేకంగా నిన్దాలు చేశారు. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ చితూతురు జిలా్ల జాయింట్ సెక్రటర్ 
సన్వులా్ల, లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు అమరన్రాయణ, రెడడుమమా, పదామావతి, చందు, రామ, జగదీష్, నవీన్, 
నౌషద్, అమర పాల్గొన్్నరు.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ 
క్యంపెయిన్లా ఉంగుటూరు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: 
ప శి చి మ గో దా వ రి , 
విశాఖ ఉక్కు! ఆంధ్రుల 
హక్కు! 32మంద 
ప్రాణ త్్యగాలతో 
ఏర్డిన విశాఖ ఉక్కు 
పరిశ్రమను ప్రైవేట్కరణ 
జ ర గ క్ ం డా 

పార్లమంట్్ల ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి తెలుగు వారి ఆతమాగౌరవాని్న 
కపాడాలని ఉంగుటూరు నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ తరుప్న 
డిమాండ్ చేస్తున్్నమని తెలిపారు.

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ  అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్   ఆద్శాల మేరక్ జనసేన పిఎసి సభ్్యలు శ్రీ పంతం న్న్జ్  ఆధవీర్యంలో కకిన్డ బోట్ క్లబ్ ఆవరణలో 
నిరసన కర్యక్రమాని్న చేపటటీటం జరిగింద. విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ పరిరక్షణకై పార్లమంట్ లో తమ గళ్ని్న బలంగా వినిపించాలని డిజిటల్ క్యంపెయిన్ ప్లకర్డు లదావీరా 
నిరసన తెలిపి...అప్్డు విశాఖ ఉక్కు పోరాటంలో అమరులైన్ కకిన్డ వాసతువు్యలు బాబూరావు గారికి ఘన నివాళ్లు అరి్ంచి,32 అమరురైన వారికి కవ్వీత్తులు 
రా్యలీ నిరవీహించి వారి త్్యగం భావితరాలక్ స్్రితుగా కీరితుస్తు జోహ్రు్ల తెలియజేస్తు రా్యలీ నిరవీహించడం జరిగింద. పార్లమంట్  సభ్్యరాలు గౌ. శ్రీమతి వంగా గీత 
విశవీన్థ పార్లమంట్ లో ప్లకరుడు ల దావీరా నిరసన తెలియజేయాలని  జనసేన Pac సభ్్యలు శ్రీ పంతం న్న్జ్ ,తూరు్ గోదావరి జిలా్ల ఉపాధ్యక్షురాలు కృష్ణవేణి 
స్ంకర, రాష్టీ,జిలా్ల కర్యవరగొ సభ్్యలు,వీరమహిళలు,జనసేన న్యక్లు, కకిన్డ రూరల్ జన సైనిక్లు కోరటం జరిగింద.

విశాఖ ఉక్కు పోరాటంలో అమరులైన్ కాకిన్డ వాస్తవుయూలు బాబూరావు కి  ఘన నివాళులు అరి్పంచిన జనసేన

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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డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో ఎల్ కోట జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: స్టీల్ పా్లంట్ ప్రైవేట్కరణక్ వ్యతిరేకంగా జనసేన చేపటిటీన డిజిటల్ క్యపెయిన్ క్ 
జనసైనిక్లు మదదుత్ తెలిపారు. ద్శపాత్రునిపాలెం గ్రామంలో సోమవారం పార్టీ న్యక్లు, కర్యకరతులు 
ప్ల కరుడులతో నిరసన చేపట్టీరు. ఈ సందర్ంగా పార్టీ న్యక్లు గొరపలి్ల రవిక్మార్, గొరపలి్ల 
చినబాబు మాట్్లడుతూ చటటీసభలో్ల పోరాడితేనే ఫలితం దక్కుత్ందన్్నరు. రాష్ట్ర ఎంపీలు పార్లమంట్ 
లో మన గళం వినిపించాలనే ఉద్దుశంతో జనసేన అధనేత పవన్ కలా్యణ్ పిలుప్ మేరక్ ఈ కర్యక్రమం 
చేపటిటీనటుటీ తెలిపారు. పార్టీలక్ అతీతంగా స్టీల్ పా్లంట్ ను కపాడుకోవాలన్్నరు. స్టీల్ పా్లంట్ మన 
సెంటి మంట్ తో కూడిన విషయమని ప్ర్కున్్నరు. ఇప్టికే నియోజకవరగొంలోని జనసైనిక్లంత్ 
టివీటటీర్ దావీరా పార్లమంట్ సభ్్యలక్ ప్రజల వినతి అందంచినటుటీ వివరించారు. కర్యక్రమంలో జనసేన 
పార్లమంట్ ఎగిజుకూ్యటివ్ సభ్్యడు మలు్లవలస శ్రీను, పంచాయతీ వారుడు సభ్్యలు గొరపలి్ల అమామాజ్ 
వెంకటరావు, కతతువలస మండల న్యక్లు బోని రామ గణేష్, మళ్ల రాజు, వీర మహిళ గొరపలి్ల 
వరలక్ష్మి, న్యక్లు కోటి్న గోవింద, గొరె్ల శ్రీనివాస్, ఇల్లప్ సంతోష్ పాల్గొన్్నరు.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ చేసి జనసేన నాయక్లు 
మన్జ్ క్మార్

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్, ప్రకశం జిలా్ల 
అధ్యక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ ఆద్శాల 
మేరక్ ప్రకశం జిలా్ల కండేపి 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ న్యక్లు 
కనపరితు మన్జ్ క్మార్ “విశాఖ ఉక్కు- 
ఆంధ్రుల హక్కు” అనే ప్లకరుడు పటుటీక్ని 
నిరసన చేపట్టీరు. “విశాఖ ఉక్కు” ను 
కేంద్ర ప్రభ్తవీం ప్రైవేట్కరణ చేసేందుక్ 

సిద్మవుత్న్న తరుణంలో కేంద్ర ప్రభ్తవీ వైఖరికి నిరసనగా జనసేన 
పార్టీ మూడు రోజుల పాటు “విశాఖ ఉక్కు- ఆంధ్రుల హక్కు” నిన్దాని్న 
డిజిటల్ క్యంపెయిన్ కర్యక్రమం చేయడం జరుగుత్ంద, ఆంధ్రప్రద్శ్ 
రాష్ట్ర పార్లమంటు సభ్్యలు విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటు పరం కక్ండా 
కపాడాలి, ఆంధ్ర ఎంపీలు ఆంధ్రుల ఆతమా గౌరవాని్న నిలబెట్టీలి, 
ఎంతోమంద ప్రాణ త్్యగాల ఫలితమే ఈ విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ, ఈ 
పరిశ్రమ దావీరా లక్షలాద మంద కరిమాక్లు లబిదు పొందుత్న్్నరు, వైస్పీ 
ప్రభ్తవీం కేంద్ర ప్రభ్తవీంపై ఒతితుడి తేవాలని జనసేన పార్టీ నుండి మేమ 
డిమాండ్ చేస్తున్్నమ అని మన్జ్ క్మార్ తెలిపారు.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో ల్యరులా
శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్మేరక్ స్టీల్ పా్లంట్ 
ప్రైవేట్కరణక్ వ్యతిరేకంగా మూడు రోజుల డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో 
భాగంగా విశాఖ జిలా్ల కోరుటీ ప్రధాన ఆవరణలో మరియు ప్రధాన దావీరం 
దగగొర జనసేన జిలా్ల లీగల్ సేల్ ప్రెసిడంట్ యర్రా రేవతి, జనరల్ సెక్రటర్ 
కరణం న్కరత్న కళ్వతి, సెక్రటర్ చికకుల జగదీశవీరి, ఉమా మహేశవీరి, 
నవత, సనపాల బాలక్రిష్ణ, రెడిడు కమేశ్, బోరా నవీన్ తదతరులు ప్లకర్డుస్ 
ప్రదరి్శంచి నిరసన తెలియజేయడం జరిగింద.

డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ లో మలికుపురం ఎంపిపి సతయూవాణి రాము
శతఘ్్న న్్యస్:  రాజోలు, విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణను వ్యతిరేకిస్తు పార్లమంట్ లో తమ గళ్ని్న 
బలంగా వినిపించాలని సా్నిక పార్లమంట్ సభ్్యరాలు గౌ. శ్రీమతి చింత్ అనురాధని కోరుత్న్నటు్ల జనసేన పార్టీ 
రాజోలు మలికుప్రం ఎంపిపి శ్రీమతి మేడిచర్ల వెంకటసత్యవాణి తెలుపారు.

డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ లో పిఠాపురం జనసేన
జనసేన పార్టీ ఇన్చిరిజు మాకినీడి శేషుక్మారి ఆద్శానుసారం..!!
భార్ ట్వీట్స్ మోత మోగిస్తున్న పిఠాప్రం జనసైనిక్లు…..!!!
శతఘ్్న న్్యస్:  తూరు్గోదావరి జిలా్ల, పిఠాప్రం నియోజకవరగొం, పిఠాప్రం మండల పరిధలో జనసేన అధనేత 
పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖ స్టీల్ పా్లంట్ ను ప్రైవేట్కరణ చేయడాని్న నిరసిస్తు డిజిటల్ క్యంపెయిన్ ను ప్రారంభించిన 
విషయం తెలిసింద్. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నిన్దంతో విశాఖ స్టీల్ పా్లంట్ ప్రైవేట్కరణక్ వ్యతిరేకంగా 
ఎంపీలపై ఒతితుడి తీస్క్రావడానికి జనసేన చేపటిటీన కర్యక్రమం మూడవ రోజుకి చేరింద. ఈ మేరక్ పిఠాప్రం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇన్చిరిజు మాకినీడి శేషుక్మారి ఆద్శానుసారం పిఠాప్రం రూరల్ మండల 
అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి తోలేటి శిర్ష వారి ఆధవీర్యంలో చిత్రాడ, క్మారప్రం, కందరాడ, ఎఫ్.క పాలెం, జలూ్లరు, 
మలా్లం, విరవ, మంగిత్రితు, కోలంక, విరవాడ గ్రామాలో్ల సోమవారం ఈ కర్యక్రమాలు నిరవీహించడం జరిగింద. 
ఈ కర్యక్రమంలో పిఠాప్రం రూరల్ మండలం అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి తోలేటి శిర్ష, జలూ్లరు జనసేన న్యక్లు 
వెన్్న జగదీష్, కందరాడ జనసేన ఎంపిటిసి పిలా్ల స్నీత, చిత్రాడ జనసేన ఎంపిటిసి దూలపలి్ల రత్నం, కోలంక 
ఎంపిటిసి అభ్యరి్ కేతినిడి గౌర్ న్గలక్ష్మి, పిఠాప్రం రూరల్ మండల కమిట్ సభ్్యలు, చిత్రాడ, క్మారప్రం, 
కందరాడ, ఎఫ్ .క పాలెం, జలూ్లరు, మలా్లం, విరవ, మంగిత్రితు, కోలంక, విరవాడ జనసైనిక్లు, జనసేన పార్టీ 
జిలా్ల కర్యదరి్శలు, జనసేన ఎంపిటిసి అభ్యరు్లు, జనసేన న్యక్లు, వీరమహిళలు తదతరులు పాల్గొన్్నరు.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ 
క్యంపెయిన్లా శ్రీకక్ళం జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకక్ళం జిలా్ల పాలకండ నియోజకవరగొం, 32 
మంద ప్రాణ త్్యగాలతో ఏర్డిన విశాఖ ఉక్కు కరామాగారం ప్రైవేట్కరణ 
జరగక్ండా పార్లమంట్ లో ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచి తెలుగువారి 
ఆతమాగౌరవాని్న కపాడండి. మిమమాలి్న గెలిపించినందుక్ ప్రజల తరఫున 
పోరాడండి. విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణని వ్యతిరేకిస్తు 
ప్రభ్త్వీలపై ఒతితుడి తెచేచిందుక్ డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో భాగంగా 
శ్రీకక్ళం జిలా్ల పాలకండ నియోజకవరగొ న్యక్లు శ్రీ గరా్న 
సతితుబాబు మరియు తోటి జనసైనుక్లతో కలిసి కంపె్లక్స్ సెంటర్ లో 
ఫ్లకర్డుస్ పటుటీకని నిరసన వ్యకతుం చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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నష్టీల పేరుతో స్టీల్ పాలాంట్ ను ప్రవేటికరించడం తగదు: 
గూడూరు జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: నషాటీల ప్రుతో 
వైజాగ్ సిటీల్ పా్లంట్ ను ప్రవేటు 
పరం చేయడం తగదని జనసేన 
పార్టీ జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు 
తీగల చంద్రశేఖర్ అన్్నరు. 
జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి ఆద్శాల మేరక్ 

“విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు” డిజిటల్ క్యంపెయింగ్ లో భాగంగా సోమవారం #Raise_Plac-
ards_ANDHRA_MP నిన్దంతో నెలూ్లరు, గూడూరు నియోజవరగొం లో చేపటిటీన కర్యక్రమం 
గురించి ప్రజలక్ తెలియచేయచేయడంతో పలువురు న్్యయవాదులు అలాగ ట్్రాన్స్ జండర్స్ మదదుత్ 
తెలియచేయడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ నషాటీల ప్రుతో విశాఖ ఉక్కు 
ను ప్రైవేట్కరణ ఇసాతుమంటే, ఆంధ్ర ప్రద్శ్ అప్్ల ఊబిలో కూరుక్పోయి ఉంద ఆంధ్రప్రద్శ్ 
ని అమేమాసాతురా?? సామాను్యడు బ్రతకలేని సి్తి లో ఉంటే ఆంధ్రప్రద్శ్ ని కూడా వైస్పీ ప్రభ్తవీం 
ప్రైవేట్కరనక్ ఒప్్క్ంటుందా అని ప్రశి్నంచారు. వైస్పీ న్యక్ల పై ఉన్న కేస్ల మాఫీ గురించి 
తప్ వైస్పీ ఎంపీలు రాష్ట్రం గురించి పటిటీంచుకోవడం లేదన్్నరు. వైస్పీ, ట్డీపీ ఎంపి లు ప్రవేటికరణక్ 
వ్యతిరేకంగా పార్లమంట్ లో ప్ల కరుడులు చూపడంతో పాటుగా ప్రశి్నంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
కర్యక్రమంలో జనసేన న్యక్లు భాసకుర్, ఓంకర్, మణి, ప్రసాద్, వెంకటేష్ తదతరులు పాల్గొన్్నరు.

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ మనందరి బాధ్యత: 
మామిడిక్దురు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణను వ్యతిరేకిస్తు 
పార్లమంట్ లో తమ గళ్ని్న గటిటీగా వినిపించాలంటూ అమలాప్రం 
పార్లమంట్ సభ్్యలు గౌరవనీయులు శ్రీమతి చింత్ అనురాధకి విజ్ఞపితు 
చేస్తున్్నమని మరియు అనుకోక్ండా విశాఖపట్నం వాస్లతోనే ఈ 
డిజిటల్ క్యంపెన్ చేసామని మామిడిక్దురు మండల జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు అడబాల త్తకప్ తెలిపారు.

చెనా్నడం డిజిటల్ క్యంపెయిన్ క్ 
సంఘీభావం తెలపిన ఎంపీపీ సత్యవాణి రాము
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు కరామాగారాని్న ప్రైవేట్కరణక్ వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న 
కర్యక్రమంలో భాగంగా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రులు హక్కు అనే నిన్దంతో రాజోలు 
మండలం చెన్్నడం గ్రామంలో బడుగు శ్రీనివాస్ మరియు గ్రామ జనసైనిక్లు, 
వీరమహిళలు చేస్తున్న నిరసనక్ సంఘీభావం తెలుప్టక్ మలికిప్రం మండల 
ఎంపీపీ శ్రీమతి మేడిచర్ల సత్యవాణి రామ చెన్్నడం గ్రామాని్న సందరి్శంచి 
సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా ఎంపీపీ మాట్లడుతూ వైఎసాస్ర్స్పీ, 
టిడిపి ఎంపిలక్ చితతుశుదదు ఉంటే పార్లమంటులో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
అనే నిన్దంతో ప్లకరుడులతో శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేయాలని ఆమ 
అన్్నరు. జనసేన న్యక్డు బడుగు శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ నమిమా ప్రజలు 
ఓటు్ల వేసి గెలిపించిన అందుక్ ప్రజలను మభ్యపెటిటీ విశాఖ ఉక్కు కరామాగారం 
ప్రైవేట్కరణ చేయటం దురామారగొం అని ఆయన అన్్నరు. ఈ కర్యక్రమంలో 
జనసేన న్యక్లు గులి్లంక గంగాధరం, రేకపలి్ల స్రేష్, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

వైసిపి ఎంపిలు కనీసం ప్లకారుడులు పట్టికండి చాలు: ఉంగుటూరు జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ కరో్రేషన్ ఎని్నకలలో వైస్పీ స్టీల్ పా్లంట్ ప్రైవేట్కరణని ప్రాణ త్్యగాలు చేసైన్ సరే 
అడుడుక్ంట్ం అని చెపా్రు. అంత త్్యగాలు అకకురే్లదు, కనీసం ప్లకరుడులు పటుటీకోండి చాలు అని సోమవారం 
ఉంగుటూరు నియోజకవరగొం గణపవరం మండలంలో వాకపలి్ల, వలూ్లరు గ్రామాలో్ల రైత్లు, వ్యవసాయదారులు 
మరియు జనసైనిక్లు నిరసనలు తెలియజేశారు.

జనసేన డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ లో అమలాపురం 
జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: అమలాప్రం, విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను పార్లమంట్్ల వ్యతిరేకించాలని 
అమలాప్రం ఎంపీ శ్రీమతి చింత్ అనురాధని కోరుతూ పటటీణ అధ్యక్షులు పిండి సాయిబాబా 
ఆధవీర్యంలో జనసేనపార్టీ అమలాప్రం ఇంచార్జు శెటిటీబత్తుల రాజబాబు అంబేదకుర్ విగ్రహ్నికి 
పాలాభిషేకం చేసి అంబేదకుర్ విగ్రహం వదదు మరియు సబ్ కలెకటీర్ కరా్యలయం ఎదుట పటటీణ 
అధ్యక్షులు ప్లకర్డుస్ తో కూడిన డిజిటల్ క్యంపెయిన్ చేయడం జరిగింద. ఈ కర్యక్రమంలో 
కౌనిస్లరు్ల, జనసేన న్యక్లు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో 
అవనిగడ్డ జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక్ వరుసగా మూడవ 
రోజు అవనిగడడు నియోజకవరగొం న్గాయలంక మండల బావద్వరపలి్ల 
జనసైనిక్లు మరియు చల్లపలి్ల మండల జనసైనిక్లు చల్లపలి్ల 
కోట, మాజేరు గ్రామం, రైత్ క్షేత్రాలో్ల విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణ క్ 
వ్యతిరేకంగా జనసేన పార్టీ అభిప్రాయాని్న ప్రజలో్లకి తీస్క్వెళ్తు డిజిటల్ 
కంపెయిన్ క్ మదదుత్గా రాష్ట్ర ప్రభ్తవీ బాధ్యతను గురుతు చేస్తు, సా్నిక 
ఎంపీ శ్రీ వల్లభనేని బాలశౌరిని పార్లమంటులో తమ అభిప్రాయాని్న 
వినిపించగవలసిందగా డిమాండ్ చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మరో బలదానం జరగక ముందే వైస్పీ ఎంపీలు కళ్ళు తెరవండి: దారలా 
క్మారి లక్ష్మి

శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు, జనసేన 
పార్టీ అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఇచిచిన 
పిలుప్తో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
అని నినదస్తు ప్లకరుడులతో రాజోలు గాంధీ 
బొమమా కూడలినందు రాజోలు జనసేన 
మహిళ్ ఎంపీట్స్ శ్రీమతి దార్ల క్మారి 
లక్ష్మి నిరసన తెలియచేశారు. రాజోలు 
మయిన్ రోడుడులో ప్రజలక్ విశాఖ ఉక్కు 
కరామాగారం ప్రైవేట్కరణపై అవగాహన 
కలిగిస్తు డిజిటల్ నిరసన వ్యకతుం చేశారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆమ మాట్్లడుతూ 
విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ కోసం గతంలో 
స్మారు 32 మంద విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ 
కోసం బలిదాన్లు చేశారు అద మళీ్ల 

ప్నరావృతం కక్ండా చూడాలిస్న బాధ్యత ఆంధ్ర ప్రద్శ్ రాష్ట్రమలోని ఎంపీలు అందరిద బాధ్యత అని 
ఆమ అన్్నరు. ప్రజల ఓట్లతో గెలిచి ప్రజల కోసం పార్లమంటులో విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేట్కరణ 
గురించి ప్రసాతువించకపోవడం ఏమిటి అని వైస్పీ, టిడిపి ఎంపీలను ప్రశి్నంచారు. ఈ కర్యక్రమంలో 
శ్రీమతి దార్ల క్మారి లక్ష్మి మరియు తోరం చిని్న పాల్గొన్్నరు.

సరిపల్లా గ్రామంలో డిజిటల్ క్యంపెయిన్
శతఘ్్న న్్యస్: ఉంగుటూరు నియోజకవరగొం గణపవరం మండలం 
సరిపలె్ల గ్రామం డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకుర్ గారి మరియు వైయస్ 
రాజశేఖర్ రెడిడు సాక్షిగా అసెంబ్్లలో 151 మంద ఎమమాలే్యలు 26 
మంద ఎంపీలు తమ గళం గటిటీగా వినిపించాలని పవన్ కళ్్యణ్ 
గారి పిలుప్ మేరక్ డీజిల్ క్యంపెయినింగో్ల భాగంగా మూడవరోజు 
ఫ్్లక్స్ కర్డు చూపిస్తు తమ గళం విపి్న జనసైనిక్లు సరే పలి్ల గ్రామ 
అధ్యక్షులు కకర్ల దురాగొప్రసాద్ , ఉపాధ్యక్షులు ఇనుక్ల రామకృష్ణ, 
జిలా్ల సంయుకతు కర్యదరి్శ మత్్యల వాస్ మరియు జనసైనిక్లు ఈ 
కర్యక్రమంలో పాల్గొన్్నరు.

డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ లో సతయూవేడు జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ గారు జిలా్ల అధ్యక్షులు డా:పస్ప్లేటి హరిప్రసాద్ గారి 

ఆద్శాల మేరక్ సత్యవేడు నియోజకవరగొం, 
సత్యవేడు మరియు KVB ప్రం మండలాలో్ల 
జిలా్ల కర్యదరి్శ కప్ల లావణ్యక్మార్ 
మండల న్యక్డు థామస్ ఆధవీర్యంలో 
విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణ వ్యతిరేకిస్తు 
తిరుపతి ఎంపీ శ్రీ గురుమూరితు పార్లమంట్ 
లో పోరాడాలని ప్లకరుడులతో నిరసన 
తెలియజేసారు. లావణ్యక్మార్ మాట్్లడుతూ 
విశాఖ ఉక్కు కోసం కరిమాక్లు అలుపెరుగని 
పోరాటం చేస్తుంటే, మన ఎంపీలు 
పార్లమంట్ లో కలక్షేపం చేస్తున్్నరని, 
ప్రైవేట్కరణను మొదట వ్యతిరేకించింద శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ అని తక్షణమే ఎంపీలు కేంద్ర 
పెదదులతో మాట్్లడాలని పార్లమంట్ లో 
గళం విపా్లని లేని పక్షంలో ఎంపీలు తగిన 
మూల్యం చెలి్లంచుక్ంట్రని తెలియజేసారు. 
ఈ కర్యక్రమంలో మనివేలు, న్దమని, 
అఖిల్, సాటీలిన్ అజిత్, ప్రదీప్, కిషోర్, 
భూపతి, కిరణ్ మరియు హేమంత్, సాయి, 
స్ధాకర్ పాల్గొన్్నరు.

విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణ చేసేతు 
వేల సంఖ్యలో కరి్మక్ల బతుక్లు రోడు్డన 

పడత్యి: భైరా 
నాగరాజు

శతఘ్్న న్్యస్:  రాజోలు, 
జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్ రాజోలు 
నియోజకవరగొంలో సఖినేటిపలి్ల 
మండలం అంతరేవీద 
ద్వసా్నం చెందన జనసేన 
ఎంపిటిసి భైరా న్గరాజు 
విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
అని ప్లకరుడులతో పార్లమంటు 
సమావేశాలు జరిగ సమయంలో 

ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రజల ఓట్లతో గెలిచిన వైఎసాస్ర్స్పీ & టిడిపి పార్లమంటు 
సబు్యలు తప్నిసరిగా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని శాంతియుతంగా 
నిరసన తెలియజేయాలని కోరారు. లేని పక్షమన మీక్ ఓటే్లసిన ప్రజలక్ 
మీ క్షమాపణలు చెపి్ ఎంపీ పదవులక్ రాజ్న్మా చేయాలని డిమాండ్ 
చేశారు అలాగ ఒకవేళ అలాచేయని పక్షంలో విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ 
ప్రైవేట్కరణక్ చీకటి ఒప్ందం చేస్క్న్్నరు అనే సంకేత్లు ప్రజలో్లకి 
బలంగా వెళత్యని ఆయన అన్్నరు.

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుప్ మేరక్ “విశాఖ ఉక్కు 
– ఆంధ్రుల హక్కు” అనే నిన్దంతో విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేట్కరణను వ్యతిరేకిస్తు 
పార్లమంట్ లో గళమతేతులా ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచిందుక్ 
జనసేన డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో భాగంగా మగటపలి్ల జనసైనిక్లు ప్లకరుడులతో 
నిరసన తెలియజేసారు. ఈ కర్యక్రమంలో నిమమాకయల న్యుడు, దొడడు జైరామ్, 
బొలిశెటిటీ ధరమా, న్మన రాజేష్ మరియు ఆచంట మణికంఠ పాల్గొన్్నరు.

“విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు” డిజిటల్ 
కాయూంపెయిన్ లో మగటపలి్ల జనసేన

విశాఖ ఉక్కు – ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ క్యంపెయిన్లా 
రాజోలు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు, జనసేన పార్టీ పిలుప్ మేరక్ 
రాజోలు గ్రామ జనసైనిక్ల ఆదవీర్యంలో విశాఖ సిటీల్ పా్లంట్ 
ప్రైవేటికరణను వ్యతిరేకంగా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు 
అనే నిన్దంతో ప్లకర్డు ల ప్రదర్శన చెయ్యడం జరిగింద. ఈ 
కర్యక్రమంలో రాజోలు జనసేన న్యక్లు, విఋఅమహిళలు 
మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనడం జరిగింద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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స్టీల్ పాలాంట్ పరిరక్షణ కోసం పారలామంటులో మీ గళం వినిపించండి: 
గాజువాక నియోజకవర్ం

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
పార్లమంట్ లో ఎంపీలు స్టీల్ పా్లంట్ పరిరక్షణ 
కోసం ప్లకరుడులు ప్రదరి్శంచేందుక్,వారిపై ఒతితుడి 
తెచేచిందుక్ రాషటీవ్్యరాపతుంగా కర్యకరతులక్ జనసేన 
డిజిటల్ క్యంపెయిన్ ఈనెల 18,1920 తేదీలో్ల 
నిరవీహించమని పిలుప్నిచిచిన సంగతి విధతమే.. 
ఇందులో భాగంగా గాజువాక నియోజకవరగొంలో 

ప్ల కర్డుస్ తో నిరసన తెలిపారు. ఈ కర్యక్రమంలో గాజువాక నియోజకవరగొం ఇఒఛార్జు కన 
త్త్రావు, రాష్ట్రసెక్రటర్ గడసాల అపారావు, తిప్ల రమన్రెడిడు , మంగా వెంకటరావు , కద 
శ్రీను, అలు్ల రామరావ, మరళ్, పిడుగు బంగార్రాజు, మరిస నరసింగరావు, విశాఖ జిలా్ల జనసేన 
లీగల్ సెల్ జనరల్ సెక్రటర్ కరణం న్కరత్న కళ్వతి, వీరమహిళలు మాక శాలిని , పతీతు 
రామలకిమా , దాసరి జో్యతి రెడిడు, సగుబండి వెంకటలకిమా తదతరులు విజయవంతంగా పాల్గొనటం 
జరిగింద.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో పాడేరు వీరమహళలు
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణ వ్యతిరేకిస్తు 
పార్లమంట్ లో గళమతేతులా ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచిందుక్ 
జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక్ పాడేరులో జనసేన 
వీరమహిళ్ విభాగం కిట్లంగి పదమా ఆధవీర్యంలో డిజిటల్ కంపెయిన్ 
నిరవీహించడం జరిగింద. ఈ కర్యక్రమంలో వీరమహిళలు విజయదురగొ, 
దవ్యలత మరియు జనసైనిక్డు సతితుబాబు పాల్గొన్్నరు.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ అప్పనపలలా జనసైనిక్డు

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు 
పరిశ్రమ ప్రయివేట్కరణ 
వ్యతిరేకిస్తు పార్లమంట్ లో 
గళమతేతులా ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర 
ఎంపీలపై ఒతితుడి తెచేచిందుక్ 
జనసేన పార్టీ డిజిటల్ క్యంపెయిన్ 
లో బాగంగా జనసేన అధనేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాల మేరక్ 
పి.గన్నవరం నియోజకవరగొం, 
అప్నపలి్ల ప్లకర్డు తో నిరసన 
చేయటం జరిగినద. ఈ 
కర్యక్రమంలో వీద సతితుబాబు 
మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

ఉచిత కంట్ ఆపరేషన్ లు చేయించిన ఉంగుటూరు జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: ఉంగుటూరు, జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు సిదా్ంత్లు ప్రజలో్లకి 
తీస్క్వెళళిడమే జనసేన పార్టీ మఖ్య ఉద్దుశం అని అన్్నరు. ఉంగుటూరు నియోజకవరగొం నిడమర్రు 

జనసేన పార్టీ న్యక్లు శ్రీ 
మైలవరప్ స్రేంద్ర కూమార్. 
జనసేన పార్టీ తరప్న కంటి 
వైద్య పర్క్షలు చేసి కళళిజోళ్ళి 
అందంచారు అలాగ ఆపరేషన్ 
అవసరమైనవారికి ఉచితంగా 
ఆపరేషన్ చేయించారు శ్రీ స్రేంద్ర 
క్మార్. ఈ కర్యక్రమంలో తోట 
పవన్, దూసనపూడి ఉమ స్రేష్, 
కటేటీ సాయి కృష్ణ, నిడమర్రు 
జనసైనిక్లు హ్జరు అయా్యరు.

ఏట్కూరు లో పలు అభివృదధి పనలక్ శంక్స్థాపన చేసిన 
జనసేన పార్టి కార్్పరేటర్

శతఘ్్న న్్యస్: గుంటూరు 16వ డివిజన్ లోని ఏటుకూరు గ్రామంలో పలు అభివృద్ పనులక్ శంక్సా్పన 
చేసిన జనసేన పార్టీ 16వ డివిజన్ కర్్రేటర్ దాసరి లక్ష్మీ దురగొ W/0 వాస్ . ఈ కర్యక్రమంలో 
మనిస్పల్ అధకరులు, ఏటుకూరు గ్రామ న్యక్లు మరియు జనసైనిలు పాల్గొనడం జరిగినద.

డిజిటల్ క్యంపెయిన్ లో గోపాలపురం జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్  పిలుప్ మేరక్ విశాఖఉక్కుని కపాడుక్నే 
ప్రక్రియలో డిజిటల్ కేంప్న్ లో భాగంగా గోపాలప్రం నియోజకవరగొంలో 
“విశాఖఉక్కు ఆంద్రులహక్కు”నిన్దంతో ద్వరపలి్ల సెంటరో్ల నిరసన 
తెలియజేయడం జరిగింద. ఈ కర్యక్రమంలో గోపాలప్రం రాజు 
యంట్రపాటి జిలా్ల ప్రధాన కర్యదరి్శ, అచుచిత సత్యన్రాయణ (అవుపాడు 
సర్ంచ్, జిలా్ల కర్యదరి్శ), కళళి వెంకటరత్నం త్యజంప్డి ఎంపీట్స్, 
కట్నం గణేశ్, గంధం శేషు మౌళ్, సి హెచ్ శివ ప్రసాద్, ఉన్మట్ల రమేశ్, 
నియోజకవరగొ జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొన్్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

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

