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నిరుద్యోగ యువత కు బాసటగా జనసేన
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలోని 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువత 
ఎదుర్కంటున్న పరిస్థితి, నయవంచనకు గురయ్యోమనే వేదన 
అందరినీ కలచి వేస్తంది. వైసీపీకి 151మంది ఎమ్మెల్యోలతో 
అంత మ్జారిటీ చట్టసభలోలో దక్కడంలో ఆ 30 లక్షల మంది 
నిరుద్యోగ యువత ప్రధాన కారణమయ్యోరు. ఎని్నకలకు మందు 
రండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్్తమని వైసీపీ ఇచిచిన హామీని 
విశ్వస్ంచి అని్న సీటులో ఇస్్త అధికారంలోకి వచిచిన రండేళలో తరవాత 
10 వేల ఉద్యోగాలు ఇస్్తమనడంతో యువత తామ వంచనకు 
గురయ్యోమని ఆవేదనతో ఉన్్నరు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇచిచిన 
జాబ్ కాయోలండరుపై ఆంద్ళన చందుతున్న నిరుద్యోగ యువతకు 
బాసటగా  జనస్న పార్్ట నిల్చింది. 
 
ఆంధ్ర రాష్టం లో నిరుద్యోగ సమసయో రోజురోజుకి పెరిగిపోతుంది. 
పెటు్టబడులు పరిశ్రమలు ల్క నిరుద్యోగులు అల్లోడిపోతుంటే 
ప్రభుత్వం మాత్ం దున్నపోతు మీద వర్ం కురిస్నటులో 
వయోవహరిస్తంది. ప్రతి ఏడాది జనవరి 1 తేదీన విడుదల చేస్్తమ 
అన్న జాబ్ కాయోలండర్ ని ఇపపిటిదాకా విడుదల చేయకపోగా 
ప్రస్తత ప్రభుత్వ రంగాలోలో పనిచేస్తన్న ఉద్యోగుల వయోపరిమితిని 
62 సంవత్సరాలకు పెంచి నిరుద్యోగుల ని మళ్లో దెబ్బకొటి్టంది. 
ఏ.పీ లో జాబ్ కాయోలండర్ కోసం ఎదురుచూస్తన్న 30 లక్షల 
మంది నిరుద్యోగుల ఆశలపై నీళ్లో చల్లోంది. డిగ్రీలు, ఎం.బీ.ఏ,లు 
పీ.జీ,లు చేస్న యువత నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురుచూడటంలోనే 
పుణయోకాలం పూర్తయిపోతుంది. స్వతంత్ భారతంలో అతయోధిక 
ఉద్యోగాలు ఇచిచిన ప్రభుత్వం తమదే అని ప్రగల్భాలు పల్కిన వై.స్.
పి ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కొత్త భాషయోం చబుతూ, కాంట్రాక్్ట, ఔట్్సరి్సంగ్ ఉద్యోగాలు కూడా తమ ఖాతాలోనే వేసకునే పరిస్థితి కనిపిస్తంది. ఇది 
ఇల్ ఉండగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్్త అంటూ వై.సీ.పీ ప్రభుత్వం ఎని్నకల సమయంలో భార్గా హామీలు గుపిపించి అధికారంలోకి వచిచిన రండేళలో తరా్వత 
మొదటి జాబ్ కాయోలండరు్న విడుదల చేస్ంది. 6,03,756 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్్త అంటూ భార్గా ప్రకటన చేస్ంది. తీరా వాస్తవంలోకి వస్్త అందులో 
పటు్టమని 10 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా ల్ని పరిస్థితి. ఇక స్వచ్ందస్వా కారయోక్రమం అని ప్రవేశపెటి్టన వాలంటర్ ఉద్యోగులకు నెలకు కేవలం ఐదు 
వేల రూపాయలు వేతనం కూడా చల్లోంచల్కస్వా కారయోక్రమం పేరుతో తమ పార్్ట కారయోక్రమాలకు బానిసలు చేస్ంది. అర్హతకు తగిన ఉద్యోగాల్లోక స్వయం 
ఉపాధి కోసం ఎదురుచూస్తన్్న 50 లక్షల మంది బీసీ, ఎసీ్స, ఎసీ్ట, మైన్ర్్టలకు సబ్్సడీ రుణాలు ల్కుండా చేస్ంది. రాష్టంలో పట్్టలు తపిపిన నిరుద్యోగ సమసయో 
జనస్న్ని పవన్ కళ్యోణ్ గారిదగ్గరకు చేరింది. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అన్్నరు కాబటే్ట జగనోమెహన్ రడిడి కి పట్టం కట్్టం అని వారు అధికారంలోకి వచ్చిక 
నిరుద్యోగులకు కనీసం గోచీ గుడడి కూడా కట్ట ల్దని వాపోయ్రు. నిరుద్యోగుల ని కేవలం ఓటు బాయోంకు ల్గా మాత్మే చూస్ వైసీపీ ప్రభుతా్వని జనస్న 
తందరోలోనే తిపిపికొడుతూ ఉంది అని రాష్టంలో యువత ఆకాంక్షిస్తన్్నరు.
 
“రండున్నర లక్షల ఉద్యోగాల హామీని నిరుద్యోగ యువత నమిమెంది. 30 లక్షల మంది యువతీయువకులు ఉద్యోగాల కోసం ఆశగా చూస్తన్్నరు. పోలీస 
విభాగంలో 74వేల ఉద్యోగాలు ఉన్్నయని గురి్తంచి బడ్జెట్ అంశాలను దృష్్టలో ఉంచుకొని ఏట్ 6 వేల ఉద్యోగాలు భర్్త చేస్్తమన్్నరు. ఇపుపిడు జాబ్ 
కాయోలండరులో 460 పోస్టల్ చూపించ్రు. పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం శిక్షణ తీసకొని స్ద్దమవుతున్న యువతీయువకుల పరిస్థితి ఏమిటి? అని పవన్ కళ్యోణ్ 
ప్రశి్నంచటం జరిగింది.
 
25 వేల ఉపాధాయోయ ఉద్యోగాలు భర్్త చేయ్ల్్స ఉంది. టీచర్ ట్రైనింగ్ పూరి్త చేసకున్న లక్షల మంది ఆ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమయ్యోరు. అసలు ఉపాధాయోయ 
ఉద్యోగాల ఊస్ ల్దు. రండు వేల వరకూ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఉద్యోగాలు ఖాళ్లు ఉన్్నయి. జాబ్ కాయోలండరోలో 34 పోస్టలు మాత్మే ప్రకటించ్రు. 30 లక్షల 
మంది అరు్హలు ఉంటే 34 ఉద్యోగాల్?
 

ఉద్యోగాలు వస్్తయని యువత ఢిలీలోకి వెళ్ళి, హైదరాబాద్ వెళ్ళి, అవనిగడడి వెళ్ళి... వేరే 
నగరాలకు వెళ్ళి కోచింగ్ తీసకొంటున్్నరు. వారందరి పరిస్థితి ఏమిటి?  అని నిరుద్యోగ 
యువత  తమ ఆవేదనను తెల్యచేస్తన్్నరు. కోచింగ్ ల కోసం ఎక్కడ్క్కడో ఉండి 
కష్టపడి చదువుకొంటూ ఉన్్నమనీ, అర్హతలు ఉన్్న ఉద్యోగాలు లభంచని పరిస్థితి ఈ జాబ్ 
కాయోలండర్ వలలో నెలకొందని ఆవేదనకు లోనవుతున్్నరు. ఈ అంశంపై జనస్న రాజకీయ 
వయోవహారాల కమిటీ సమావేశంలో చరిచించి నిరుద్యోగ యువతకు అండగా నిలవాలని 
నిర్ణయం తీసకోవటం కూడా జరిగింది. పటు్ట బట్టలు, బంగారం ఇవ్వక్కరల్దు. చక్కటి 
భవిషయోత్ ఇవ్వండి చ్లు. తమ పార్్టలోని రాజకీయ నిరుద్యోగుల కోసం ల్ని పదవులు, 
కొత్తకొత్త పదవులు సృష్్టంచి ఉపాధి కల్పించిన వైసీపీ ప్రభుత్వం... ఉన్న ఉద్యోగాలను 
ఎందుకు ఇవ్వడం ల్దు... తమ పార్్ట వారిపై ఉన్న శ్రద్ధ, హామీ ఇచిచిన 2.5 లక్షల ఉద్యోగాలపై 
ఎందుకు ల్దని నిరుద్యోగులు ప్రశి్నస్తన్్నరు. 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులకు అండగా 

నిల్చేందుకు జనస్న పార్్ట  అని్న జిల్లో కేంద్రాలోలో జన సైనికులు, న్యకులు నిరుద్యోగ యువతను కలుపుకొని జిల్లో ఎంపాలోయమెంట్ ఎకే్స్ఛంజీల దగ్గరకు వెళ్ళి 
వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇచిచిన 2.5 లక్షల ఉద్యోగాల హామీని గురు్త చేస్్త వినతి పత్రాలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. నిరుద్యోగ యువతకు న్యోయం జరిగే వరకూ 
జనస్న పార్్ట అండగా ఉంటుంది పవన్ కళ్యోణ్ తెలపటం కూడా జరిగింది .
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అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు అండగా జనసేన
శతఘ్్న న్యోస్: తాళలోపేటలో జరిగిన అగి్నప్రమాద బాధితులకు అండగా జనస్న పార్్ట రాష్ట ప్రధాన కారయోదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశశి్వని చేతుల మీదుగా రైస్ పేకేట్్స 
దుపపిటులో పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో పూసపాటి రేగ , మండల కారయోకర్తలు పాల్్గన్్నరు.

గుడివాడను గోవాగా మార్చిన మంత్రి కొడాలి మాట ప్రకారం పెట్రోల్ పోసుకోవాలి: జనసేన పార్టీ డిమాండ్
శతఘ్్న న్యోస్: తిరుపతి, శతాబా్దల కాలంగా దేశవాయోప్తంగా భారతీయులు, తెలుగు 
ప్రజలు సంక్ంతి సంబరాలను అతి పవిత్ంగా జరుపుకొంట్రు. ఈ ఏడాది 
సంక్ంతి పండుగ రోజులోలో గుడివాడలోని కొడాల్ న్ని కళ్యోణమండపంలో ధనమే 
దేయంగా, కేస్నో, పేకాట ఇతరత్రా డాయోన్్స కారయోక్రమాలు గుడివాడలో నిర్వహంచి 
ఆంధ్ర ప్రజల మనోభావాల్్న దెబ్బతీస్ విధంగా మంత్రి స్థియిలో ఉండి ఇల్ హీనంగా 
నడుచుకోవడం బాధాకరమని.. ఈ ఘటనను నిరూపిస్్త తాను పెట్రోల్ పోసకుని 
ఆతమెహతయో చేసకుంట్నన్న కొడాల్ న్ని మాటను నిలబెటు్టకోవాలని… జనస్న 
తిరుపతి అసంబీలో ఇన్చిర్జె కిరణ్ రాయల్.. ప్రెస్క్లబ్లో … పెట్రోల్ కాయోన్ చేత పటు్టకొని 
.. వీడియో ఆధారాలతో పూరి్త స్క్షాలతో న్నిని డిమాండ్ చేశారు… జనస్న నేతలు 
రాజారడిడి, రాజేష్ య్దవ్, సమన్ బాబు, కిషోర్, స్యి య్దవ్ తదితరులతో కల్స్ 
కిరణ్ మాట్లోడుతూ మంత్రి స్థియిలో ఉండి ఈ గాయోంబ్లోంగ్ కారయోక్రమాల్్న నిర్వహంచి, 
ఎంట్రీ టికెట్ ఒకొ్కక్కరి వద్ద 10,000 వస్లు చేస్ చివరికి పేకాటలో గుడడిలు కూడా 
కోలోపియి ఆటగాళ్లో పరిగెతే్త పరిస్థితికి.. న్ని కారకుడని ఆగ్రహం వయోక్తం చేశారు. 
మీడియ్ మందు తాను ఏ పాపం చేయల్దని.. నిరూపిస్్త చస్్తనని ప్రగల్భాలు పల్కిన 
న్ని….. ఏపీ ప్రజలు ఫలోవరులో కాదు ఫైరలోని … గెల్పించిన గుడివాడ జనమే ప్రతయోక్షంగా 
సంక్ంతి సంఘటనను తెల్స్నవారని… వాళలో చేతిలోనే న్ని ఆహుతి అవుతాడని 
జోసయోం చపాపిరు. సలువైన చ్వు ఉరిన్ ల్క పెట్రోల్ నిర్ణయించుకుంటే… ఉరితాడు, 
పెట్రోల్ ని తామ అందిస్్తమని చురకలు విస్రారు. సీఎం జగన్ ఎయిర్ పోరు్టలను 
పెంచుతామన్నమాట స్ధయోం కాదని, తిరుపతి ఎయిరోపిర్్ట కు వెళ్ళి దారిని రిపేరులో చేస్్త 
చ్లని విమరిశించ్రు.

జనసేనపార్టీ శ్రీకాళహస్తి పటటీణ కమిటీ నియామకం
శతఘ్్న న్యోస్: శ్రీకాళహస్్త, జనస్న పార్్ట అధయోక్షులు పవన్ కళ్యోణ్ ఆమోదంతో శ్రీకాళహస్్త పట్టణ అధయోక్షుడిగా భవాని శంకర్ రామాన్యుడుని నియమించడం 
విదితమే. పూరి్త స్థియి శ్రీకాళహస్్త పట్టణ కమిటీ సభుయోలను పార్్ట అధయోక్షులు పవన్ కళ్యోణ్ ఆదేశాల మేరకు, జిల్లో అధయోక్షులు డా. పసపుల్టి హరిప్రస్ద్ స్చనల మేరకు 
నియమించడం జరిగింది. శ్రీకాళహస్్త పట్టణంలోని సమావేశం ఏరాపిటు చేస్ నియ్మక పత్రాలను న్తనంగా నియమింపబడడి న్యకులకు అందించడం జరిగింది అని 
జనస్న పార్్ట శ్రీకాళహస్్త నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జె శ్రీమతి వినుత కోట తెల్పారు. ఈ కారయోక్రమంలో ఉపాధయోక్షులు మణికంఠ, డా.పవన్ బొకి్కశం, ప్రధాన కారయోదరుశిలుగా 
షేక్ కర్మల్లో, రవి కుమార్ రడిడి, నగేష్, సరేష్, ప్రమోద్ లను, కారయోదరుశిలుగా సలీం, మన్్న, తేజా, ఖాదర్ లను, సంయుక్త కారయోదరరుశిలు గిర్ష్, శేఖర్ రడిడి, చందు, 
సబ్రమణయోం తదితరులు పాల్్గనటం జరిగింది.
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కష్టీల్లో ఉనని సహచర మిత్రునకు 
ఆర్థిక సహయం చేస్న జనసైనికులు

శతఘ్్న న్యోస్: అగనంపూడి జిల్లో పరిషత్ హైస్్కల్ 2008-09 సంవత్సరంలో 
ఎస్ఎస్్స బాయోచ్ కు చందిన తమ తోటి సహచర విదాయోరిథి నేపాల్ నుంచి వచిచి 
ఇక్కడ స్థిరపడినటువంటి బాల బహుదూర్ పెద్ద కుటుంబంతో ఆరిథిక ఇబ్బందులు 
పడుతున్న తరుణంలో తన బాయోచ్ కి చందిన జనసైనికులు జీవీఎంసీ 85వ వారుడి 
జనస్నపార్్ట ఇన్చిర్జె గవర సోమశేఖర్ రావు చేతుల మీదుగా రూ. 8000/- 
ఆరిథిక సహాయం అందజేస్ ఆదుకున్్నరు. తమ సహచర మిత్రుడును కష్్టలలో 
ఆరిథికంగా ఆదుకున్న జనసైనికులను మఖయోంగా ఈ గ్రూప్ ని చొరవ తీసకుని 
మందుకు నడిపిస్తన్న పిల్లో శివ కుమారి్న మరియు ఇతర బాయోచ్ సభుయోలను 
అభనందించ్రు. వీరిని ఆదరశింగా తీసకుని మిగతా వారు కూడా ఇతరులకు 
చేతనైన సహాయం చేయవలస్ందిగా గవర సోమశేఖర్ రావు కోరారు. ఈ 
కారయోక్రమంలో జనసైనికులు మరియు ఇతర సహచర మిత్రులు పాల్్గన్్నరు.

పెనికేరుల్ జనసేన ఆధ్వరయోంల్ ద్మల నివారణ చరయోలు

శతఘ్్న న్యోస్: ఆలమూరు మండలంలోని, పెనికేరు గ్రామంలో ద్మలు 
విజృంభనతో గ్రామస్తలకు కంటిమీద కునుకు ల్కుండా పోయింది. ఇది 
గమనించిన జనస్న న్యకులు సమారు 20వేలు వెచిచించి స్వచచిందంగా 
ద్మలు నివారణ చరయోలు చేపట్్టరు. ఈ మేరకు తల్రోజు పలువారుడిలోలో 
ఎం.ఎల్.ఆయిల్ ను పిచికార్ చేశారు. దింతో వారి ఉదారతకు పలువురు 
గ్రామస్తలు అభనందించ్రు. ఈ కారయోక్రమంలో గ్రామ జనస్న న్యకులు, 
కారయోకర్తలు పాల్్గన్్నరు.

సాగు భూములకు నషటీ పర్హారం చెలిలోంచాలని 
హెచచిర్ంచిన శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్న న్యోస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గం రాజయయోపేటలో 2013 వ 
భూస్కరణ ఆక్్ట కింద రైతులకు ఎటువంటి నష్ట పరిహారం స్గు భూమలకు, 
మొక్కలకు వెయయోల్దు. పై వాటికి నష్టపరిహారం ఇవ్వల్దు. కాబటి్ట ఏపీఐఐసీ వారు 
చేపడుతున్న పనులను శనివారం ఆపడం జరిగింది. జనస్న పార్్ట రాష్ట కారయోదరిశి 
బ్డపాటి శివదత్ ఈ కారయోక్రమంలో వారిని హెచచిరించడం జరిగింది. నష్ట 
పరిహారం స్గు భూమలకు పరిహారం చల్లోంచిన తరా్వతే మీరు ఏ విధమైన పనులు 
ఐన్ చేసకోవాల్ అని చపపిడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో చేపల రామకృష్ణ, 
రాంబాబు, కొపిపిచటి్ట వెంకటేష్, పీకి్క స్్వమి, చందనడ గబ్బర్ స్ంగ్, సబు్బ, 
తదితర జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.

పోలవరం మండల కారయోకరతిలతో సమావేశం 

శతఘ్్న న్యోస్: పోలవరం, శనివారం న్డు పోలవరంలో నియోజకవర్గ ఇంచ్రిజె 
చిర్రి బాలరాజు మరియు మండల అదయోక్షులు గుణపరి్త సతయోన్రాయణ (చిని్న), జిల్లో 
సంయుక్త కారయోదరిశి పాదం కృష్ణ అద్వరయోంలో మండల కమిటీ వేయటం కొరకు 
కారయోకర్తలతో సమావేశం నిర్వహంచడం జరిగింది.

విశాఖ పశిచిమ జనసేన ఆధ్వరయోంల్ 
“ఆకలితో ఉనని వార్కి భోజనం”

శతఘ్్న న్యోస్: విశాఖ పశిచిమ నియోజకవర్గం, ఆంధ్రుల 
అన్నపూర్ణ శ్రీమతి డొకా్క సీతమమె స్పిరి్తతో జనస్న్ని పవన్ 
కళ్యోణ్ ఆశయంకై పేద ప్రజల ఆకల్ నింపే ప్రయత్నంగా “ఆకల్తో 
ఉన్న వారికి భోజనం” అనే కారయోక్రమాని్న ప్రతి శనివారంల్గే 
ఈ శనివారం కూడా పిజేఆర్ చ్రిటబుల్ ట్రస్్ట ఆధ్వరయోంలో 
గోపాలపట్నం రైల్్వ స్్టషన్ నందు జరిగిన కారయోక్రమం అల్గే శ్రీ 
శ్రీ శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరస్ంహ స్్వమి వారి భకు్తలకు అన్నదానం 
కారయోకారయోక్రమంలో విశాఖ పశిచిమ జనస్న న్యకులు శ్రీ 
పెతకంశెటి్ట శాయోమ్ సధాకర్ మరియు జనసైనికులు ప్రకాష్, ప్రేమ్, 
చింటు మరియు ట్రస్్ట సభుయోలు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.
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మాస్క్ ధరంచడం మీద అవగాహన కల్పంచిన మాస్క్ ధరంచడం మీద అవగాహన కల్పంచిన 
జనసేన కార్్పరేటర్ మలగా రమేష్జనసేన కార్్పరేటర్ మలగా రమేష్

శతఘ్్న న్యోస్: ఒంగోలులోనీ 38వ డివిజన్ లో శనివారం కరోన్ వాయోపి్త శతఘ్్న న్యోస్: ఒంగోలులోనీ 38వ డివిజన్ లో శనివారం కరోన్ వాయోపి్త 
చందుతున్న కారణంగా ప్రతి ఒక్కరు మాస్్క ధరించడం మీద అవగాహన చందుతున్న కారణంగా ప్రతి ఒక్కరు మాస్్క ధరించడం మీద అవగాహన 
కల్పించడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో 38వ డివిజన్ జనస్న కల్పించడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో 38వ డివిజన్ జనస్న 
కారపిరేటర్ మలగారమేష్, జనస్న పార్్ట జిల్లో కారయోదరిశి రాయని రమేష్ కారపిరేటర్ మలగారమేష్, జనస్న పార్్ట జిల్లో కారయోదరిశి రాయని రమేష్ 
మరియు సచివాలయ స్బ్బంది తదితరులు పాల్్గన్్నరు.మరియు సచివాలయ స్బ్బంది తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

మడకశిర జనసేనలో చేరకలుమడకశిర జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్్న న్యోస్: మడకశిర మండలం కలులోమర్రి పంచ్యితీలో శతఘ్్న న్యోస్: మడకశిర మండలం కలులోమర్రి పంచ్యితీలో 
శనివారం జనస్న పార్్ట స్దా్ధంతాలు నచిచి 40 మందీ పార్్టలో చేరడం శనివారం జనస్న పార్్ట స్దా్ధంతాలు నచిచి 40 మందీ పార్్టలో చేరడం 
జరిగింది. వారికి మడకశిర మండల న్యకులు టి.శివాజి కండువా వేస్ జరిగింది. వారికి మడకశిర మండల న్యకులు టి.శివాజి కండువా వేస్ 
ఆహా్వనించడం జరిగింది. ఇల్గే పార్్టని మరింత మందుకు తీసకుని ఆహా్వనించడం జరిగింది. ఇల్గే పార్్టని మరింత మందుకు తీసకుని 
వెళ్ళిలని తెల్యచేయడం జరిగింది.వెళ్ళిలని తెల్యచేయడం జరిగింది.

ఆంధ్రుల అననిపూర్ణ డొకాక్ సీతమ్మ ఆంధ్రుల అననిపూర్ణ డొకాక్ సీతమ్మ 
‘ఆహార నిధి‘ కారయూక్రమం‘ఆహార నిధి‘ కారయూక్రమం

శతఘ్్న న్యోస్: విశాఖ, శనివారం జరిగిన ఆంధ్రుల అన్నపూర్ణ డొకా్క శతఘ్్న న్యోస్: విశాఖ, శనివారం జరిగిన ఆంధ్రుల అన్నపూర్ణ డొకా్క 
సీతమమె గారి ‘ఆహార నిధి‘ కారయోక్రమం కెజిహెచ్ వద్ద మధాయోహ్నం 12 సీతమమె గారి ‘ఆహార నిధి‘ కారయోక్రమం కెజిహెచ్ వద్ద మధాయోహ్నం 12 
గంటలకు జరిగింది. ఈ యొక్క కారయోక్రమం జనస్న పార్్ట మరియు జి కె గంటలకు జరిగింది. ఈ యొక్క కారయోక్రమం జనస్న పార్్ట మరియు జి కె 
ఫండేషన్ ఆధ్వరయోంలో జనస్న దక్షిణ నియోజకవర్గం మఖయో న్యకులు ఫండేషన్ ఆధ్వరయోంలో జనస్న దక్షిణ నియోజకవర్గం మఖయో న్యకులు 
గోపి కృష్ణ చేతుల మీదుగా జరిగినందున ప్రజలు హర్ం వయోక్తం చేశారు. గోపి కృష్ణ చేతుల మీదుగా జరిగినందున ప్రజలు హర్ం వయోక్తం చేశారు. 
ఈ యొక్క కారయోక్రమంలో వీరమహళలు దుర్గ, సనీత జనసైనికులు మచచి ఈ యొక్క కారయోక్రమంలో వీరమహళలు దుర్గ, సనీత జనసైనికులు మచచి 
రాజు, అరుణ్ మరియు ఫండేషన్ సభుయోలు పాల్్గన్్నరు.రాజు, అరుణ్ మరియు ఫండేషన్ సభుయోలు పాల్్గన్్నరు.

హందూ స్మశాన వాటిక కోసం పోరాడుతునని ముస్లం హందూ స్మశాన వాటిక కోసం పోరాడుతునని ముస్లం 
మైనారటీ జనసేన నాయకులుమైనారటీ జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్యోస్: గత నెల రోజుల నుండి శతఘ్్న న్యోస్: గత నెల రోజుల నుండి 
పుట్టపరి్త పట్టణంలోన హందూ సమెశాన పుట్టపరి్త పట్టణంలోన హందూ సమెశాన 
వాటికలో గోర్లను తలగించి అక్కడ వాటికలో గోర్లను తలగించి అక్కడ 
వైఎస్్సర్ హెల్్త కిలోనిక్ భవనం ఏరాపిటు వైఎస్్సర్ హెల్్త కిలోనిక్ భవనం ఏరాపిటు 
చయ్యోలని నిర్ణయించుకున్న ఎమ్ల్యో చయ్యోలని నిర్ణయించుకున్న ఎమ్ల్యో 
దుద్దకుంట శ్రీధర్ రడిడికి చుకె్కదురయింది. దుద్దకుంట శ్రీధర్ రడిడికి చుకె్కదురయింది. 

హెల్్త కిలోనిక్ సమెశాన వాటికలో కాకుండ వేరే మరక చోట ఏరాపిటు చయ్యోలని పట్టణ హెల్్త కిలోనిక్ సమెశాన వాటికలో కాకుండ వేరే మరక చోట ఏరాపిటు చయ్యోలని పట్టణ 
అఖిలపక్ష న్యకులతో పాటు జనస్న పార్్ట న్యకులు కూడా ఉదయోమాలలో ప్రధాన అఖిలపక్ష న్యకులతో పాటు జనస్న పార్్ట న్యకులు కూడా ఉదయోమాలలో ప్రధాన 
పాత్ పోస్ంచ్రు. ఈ ఉదయోమంలో “హందూ సమెశానవాటిక పరిరక్షణ” కోసం జనస్న పాత్ పోస్ంచ్రు. ఈ ఉదయోమంలో “హందూ సమెశానవాటిక పరిరక్షణ” కోసం జనస్న 
పార్్ట మస్లోం మైన్రిటీ న్యకుడి గళం ప్రతేయోకంగా నిల్చింది. స్థినిక ఎమ్ల్యో పోలీస పార్్ట మస్లోం మైన్రిటీ న్యకుడి గళం ప్రతేయోకంగా నిల్చింది. స్థినిక ఎమ్ల్యో పోలీస 
బలగాలతో పట్టణ ప్రజలను భయబ్ంతులకు గురిచేస్ నిరసనలు చయయోకుండ ఆంక్షలు బలగాలతో పట్టణ ప్రజలను భయబ్ంతులకు గురిచేస్ నిరసనలు చయయోకుండ ఆంక్షలు 
విధిస్త అక్రమంగ భవన నిరామెణం చేపట్్టరు. ఇందుకు ఉదయోమకారులు హైకోరు్టను విధిస్త అక్రమంగ భవన నిరామెణం చేపట్్టరు. ఇందుకు ఉదయోమకారులు హైకోరు్టను 
ఆశ్రయించి “స్టటెసో్క” దా్వరా అక్రమ కట్టడం నిల్చేటటు్ట చేస్రు. అబు్ధల్ అబు ఆశ్రయించి “స్టటెసో్క” దా్వరా అక్రమ కట్టడం నిల్చేటటు్ట చేస్రు. అబు్ధల్ అబు 
మట్లోడుతూ“… మేమ అభవృది్ధకి వయోతిరేకం కాదు.. మీరు తీసకునే అన్లోచిత మట్లోడుతూ“… మేమ అభవృది్ధకి వయోతిరేకం కాదు.. మీరు తీసకునే అన్లోచిత 
నిరామెణాలకు, పనులకు వయోతిరేకం. పుట్టపరి్త అభవృది్ధ కోసం జనస్న పార్్ట నితయోం నిరామెణాలకు, పనులకు వయోతిరేకం. పుట్టపరి్త అభవృది్ధ కోసం జనస్న పార్్ట నితయోం 
పోరాడుతూనే ఉంట్ం.“ అన్్నరు. ఈ ఉదయోమంలో అఖిలపక్ష న్యకులతో పాటు జనస్న పోరాడుతూనే ఉంట్ం.“ అన్్నరు. ఈ ఉదయోమంలో అఖిలపక్ష న్యకులతో పాటు జనస్న 
పార్్ట న్యకులు అనంతపురం జిల్లో ప్రధాన కారయోదరిశి “అబు్ధల్ అబు”, జిల్లో కారయోదరిశి పార్్ట న్యకులు అనంతపురం జిల్లో ప్రధాన కారయోదరిశి “అబు్ధల్ అబు”, జిల్లో కారయోదరిశి 
బొగ్గరం శ్రీనివాసలు, డా.తిరుపతేంద్ర, బ్య వంశీ, తల్రి పెద్దన, పవన్ మరియు స్యి బొగ్గరం శ్రీనివాసలు, డా.తిరుపతేంద్ర, బ్య వంశీ, తల్రి పెద్దన, పవన్ మరియు స్యి 
ప్రభు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.ప్రభు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

పదవి విరమణ వయోపరమితి పంపుదల మీ రాజకీయ పదవి విరమణ వయోపరమితి పంపుదల మీ రాజకీయ 
లబ్ధి కోసమే: పేడాడ రామ్్మహన్లబ్ధి కోసమే: పేడాడ రామ్్మహన్

శతఘ్్న న్యోస్: శ్రీకాకుళం, ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంచడం పై శ్రీకాకుళం జిల్లోలో శతఘ్్న న్యోస్: శ్రీకాకుళం, ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంచడం పై శ్రీకాకుళం జిల్లోలో 
ఏఐవైఫ్ ఆధ్వరయోంలో స్పీఐ కారాయోలయం నందు జిల్లో కారయోదరిశి లోకన్థ్ అధయోక్షతన ఏఐవైఫ్ ఆధ్వరయోంలో స్పీఐ కారాయోలయం నందు జిల్లో కారయోదరిశి లోకన్థ్ అధయోక్షతన 
ఉద్యోగ సంఘాల అఖిలపక్ష సమావేశానికి మఖయోఅతిథిగా ఏఐవైఫ్ రాష్ట అధయోక్షులు ఉద్యోగ సంఘాల అఖిలపక్ష సమావేశానికి మఖయోఅతిథిగా ఏఐవైఫ్ రాష్ట అధయోక్షులు 
పరుచూరి రాజేంద్ర బాబు మరియు జనస్న న్యకులు ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ పరుచూరి రాజేంద్ర బాబు మరియు జనస్న న్యకులు ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ 
ఇంచ్ర్జె పేడాడ రామోమెహన్ రావు హాజరయ్యోరు. ఆయన మాట్లోడుతూ… ప్రభుత్వ ఇంచ్ర్జె పేడాడ రామోమెహన్ రావు హాజరయ్యోరు. ఆయన మాట్లోడుతూ… ప్రభుత్వ 
ఉద్యోగులు పిఆరి్స అడిగితే పదవీ విరమణ వయోపరిమితి 62 సంవత్సరాలకు పెంచుతాం ఉద్యోగులు పిఆరి్స అడిగితే పదవీ విరమణ వయోపరిమితి 62 సంవత్సరాలకు పెంచుతాం 
అనడం సరికాదని ఈ నిర్ణయం వలలో వేల్ది మంది నిరుద్యోగ యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు అనడం సరికాదని ఈ నిర్ణయం వలలో వేల్ది మంది నిరుద్యోగ యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు 
అర్హత కోలోపియే ప్రమాదం ఉందని తెల్యజేశారు. ఎని్నకల సమయంలో జగన్ మోహన్ అర్హత కోలోపియే ప్రమాదం ఉందని తెల్యజేశారు. ఎని్నకల సమయంలో జగన్ మోహన్ 
రడిడి జాబ్ కాయోలండర్ ఇస్్తమని ప్రకటించి అధికారంలోకి వచిచిన తరా్వత జాబ్ కాయోలండర్ రడిడి జాబ్ కాయోలండర్ ఇస్్తమని ప్రకటించి అధికారంలోకి వచిచిన తరా్వత జాబ్ కాయోలండర్ 
ప్రకటించిన కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం అయియోంది తపపి ఆచరణలో ఒక్క ఉద్యోగం ప్రకటించిన కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం అయియోంది తపపి ఆచరణలో ఒక్క ఉద్యోగం 
కూడా ఇవ్వల్దని చపాపిరు, సచివాలయ ఉద్యోగులకు కూడా నమిమెంచి మోసం చేశారని కూడా ఇవ్వల్దని చపాపిరు, సచివాలయ ఉద్యోగులకు కూడా నమిమెంచి మోసం చేశారని 
మాట తపపిను మడమ తిపపిను అంటూనే సచివాలయ ఉద్యోగులకు అన్యోయం చేస్తన్్నరని మాట తపపిను మడమ తిపపిను అంటూనే సచివాలయ ఉద్యోగులకు అన్యోయం చేస్తన్్నరని 
సచివాలయం ఉద్యోగులకు కూడా న్యోయం చేయ్లని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో సచివాలయం ఉద్యోగులకు కూడా న్యోయం చేయ్లని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో 
సమావేశంలో ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట సహాయ కారయోదరిశి యుగంధర్, ఎస్ఎఫ్ఐ న్యకుడు సమావేశంలో ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట సహాయ కారయోదరిశి యుగంధర్, ఎస్ఎఫ్ఐ న్యకుడు 
హర్ష్ కుమార్, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లో అధయోక్ష కారయోదరుశిలు, రవి రాధాకృష్ణలతోపాటు విదాయోరిథి హర్ష్ కుమార్, ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్లో అధయోక్ష కారయోదరుశిలు, రవి రాధాకృష్ణలతోపాటు విదాయోరిథి 
యువజన సంఘాల న్యకులు పాల్్గనడం జరిగింది.యువజన సంఘాల న్యకులు పాల్్గనడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనపార్టీ క్రియాశీల వీరమహిళకు 
ప్రమాదభీమా చెకుకు అందజేస్న మాకినీడి

శతఘ్్న న్యోస్: తూరుపిగోదావరి జిల్లో, పిఠాపురం జనస్న క్రియ్శీలక వీరమహళ కుమారి 
పిల్లో రమయోజోయోతి రోడలో కాంపెయిన్ సమయంలో ప్రమాదవశాతు్త గాయపడాడిరు వారికి 
పార్్ట తరుపున వారికి వరి్తంచే మ్డికల్ ఇన్్సరన్్స చకు్కను(18,798/-) నియోజకవర్గ 
ఇంచ్ర్జె శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి వారి సోదరులు కందరాడ ఎంపీటీసీ సనీత(దినేష్) 
కు అందజేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో పిఠాపురం నియోజకవర్గ మండల్ల అధయోక్షులు పట్్ట 
శివ, అమరాది వలీలో రామకృష్ణ, మరియు సమిమెంగి శివ, పిల్లో శివ,గోపు సరేష్, అడపా 
శివరామకృష్ణ, కొండపల్లో శివ, పుణయోమూరు్తల స్రయోన్రాయణ, య్ండ్రాపు శ్రీనివాస్, దొడిడి 
దురా్గప్రస్ద్, మేళం బాబీ, కందా సోమరాజు తదితర జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.

స్కుల్ పిలలోల జీవితాలతో ఆటలడుతునని ప్రభుత్వం
శతఘ్్న న్యోస్: తిరుపతి, స్్కల్ పిలలోల జీవితాలతో ఆటలడుతున్న రాష్టప్రభుత్వం – 
స్్కల్ వద్ద ధరా్న చేపటి్ట ఆనె్లోన్ కాలోసలు దా్వరా పిలలోలు క్షేమంగా ఉంట్రని స్్కల్్స వద్ద 
నిరసన చేపటి్టన జనస్న. అని్న రాష్్రాలలో విదాయోరుథిలకు ఆనె్లోన్ కాలోసలు దా్వరా విదయోను 
బ్ధిస్తంటే మన రాష్టంలో కనీసం జాగ్రత్తలు ల్కుండా పాఠశాలలు నిర్వహస్తన్్నరు. 
ప్రభుత్వ నిరలోక్షష్య ధోరణిని వయోతిరేకిస్్త జనస్న నిరసన దీక్ష విదాయోరుథిలకు వెంటనే 
ఆనె్లోన్ కాలోసలు దా్వరా విదయోను బ్ధించి తగు జాగ్రత్తలు చేపట్్టలని కోరడం జరిగింది. 
ఈ కారయోక్రమంలో తిరుపతి ఇంచ్ర్జె కిరణ్ రాయల్, పట్టణ అధయోక్షులు రాజారడిడి, 
జిల్లో న్యకులు రాజేష్ య్దవ్, సమన్ బాబు, బలరాం, మనిస్్వమి మరియు 
వీరమహళలు జిల్లో కారయోదరుశిలు కీర్తన, అమృత, అరుణ, జనసైనికులు మనోజ్, 
కిషోర్, స్యి దేవ్, రాజేష్, హేమంత్, రాజేంద్ర, కిరణ్, తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

డి ఎర్రవరం గ్రామం నండి 20 మంది యువకులు 
జనసేనలో చేరక 

శతఘ్్న న్యోస్: నర్్సపట్నం, జనస్న పార్్ట నర్్సపట్నం నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జె 
రాజన్న వీర స్రయో చంద్ర సమక్షంలో న్తవరం మండల అధయోక్షుడు మల్లోడి 
శ్రీను, మండల ప్రధాన కారయోదరిశి బైన మరళ్, సీనియర్ న్యకులు మంగళ 
భాస్కర్ జనస్న పార్్టలోకి చేరికలు జరిగాయి. ఈ కారయోక్రమంలో స్రయో చంద్ర 
మాట్లోడుతూ నర్్సపట్నం నియోజకవర్గంలో రానున్న స్ర్వత్రిక ఎని్నకలలో 
జనస్న జండా ఎగిరే విధంగా గ్రామగ్రామాన ఉన్న యువకులు మరింత 
ఉతా్సహంతో జనస్న పార్్టలో చేరుతున్్నరని ఇది మంచి శుభ పరిణామమని 
కొనియ్డారు. ఈ కారయోక్రమంలో సీనియర్ న్యకులు మంగళ భాస్కర్ 
మరియు రేగుపండలో శివ మాట్లోడుతూ… అతయోంత యువత ఎకు్కవగా 
ఉన్నటువంటి పార్్ట జనస్న పార్్ట యువత ఉతా్సహంతో ఉద్యోగ వాయోపార లతో 
పాటుగా రాజకీయ్లలో కూడా చైతనయోంతో ఉండటం చ్ల్ శుభపరిణామమని 
కొనియ్డారు. ఈ కారయోక్రమంలో మండల న్యకులు మల్లోడి శ్రీను, మరళ్, 
నవీన్ మాట్లోడుతూ రాబ్యే రోజులలో పార్్ట బలోపేతం మరింతమంది 
యువతని జనస్న పార్్టలో చేరే విధంగా గ్రామ గ్రామ పరయోటన చేస్్త పార్్టని 
మరింత బలోపేతం చేస్్తమని, రాబ్యే ఎని్నకలలో జనస్న జండా ఎగిరే 
విధంగా పవన్ కళ్యోణ్ అడుగుజాడలోలో ఆంధ్ర రాష్టంలో రాజాయోధికారమే 
లక్షష్యంగా పనిచేస్్తమని తెల్యజేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో ఎస్ అరుణ్ కుమార్, 
వరహాలు బాబు, రమేష్, చిన్న, లక్ష్మీకాంత్, ప్రస్ద్, అజయ్ ప్రస్ద్, సంతోష్, 
పి స్్వమి పాల్్గన్్నరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలంతా కోవిడ్ నిబంధనలు 
పాటించాలి: అమిమిశెటిటీ వాసు

శతఘ్్న న్యోస్: విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట 
ప్రజలంతా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించ్ల్. 
మాస్్క ల్కుండా దయచేస్ బయటకు రాకండి. 
భౌతిక దూరం పాటించండి. వృదు్ధలు,దీర్ఘకాల్క 
అన్రోగయోంతో ఉన్నవారు, పిలలోల విషయంలో 
అప్రమత్తత పాటించవలస్ందిగా విజ్ఞపి్త 
చేస్తన్్నని జనస్న పార్్ట రాష్ట కారయోదరిశి 
అమిమెశెటి్ట వాస ప్రజలందరినీ కోరారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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ఆదివారం, 23 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహిళ సాధికారత సేనాని తోనే సాధయోం
శతఘ్్న న్యోస్: రాజకీయ అభుయోన్నతి లో న్టి ఝాని్స రాణి నుంచి నేటి స్ధారణ 
గృహణి వరకు తాయోగ నిరతి పాత్ చ్ల్ కీలకం. అయితే ఇది అంతా ఒక యతు్త అయితే 
అతి స్ధారణమహళలను రాజకీయ్లలో చైతనయోవంతులుగా తీరిచిదిది్దన ఘనత జనస్న 
పార్్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ గారిది అని ఘంట పదంగా చపపివచుచి ఎందుకంటే 
ఒకపుపిడు రాజకీయ న్యకుల అండండలతో వారికి చందిన ఆడ బ్డడిలు మాత్మే 
రాజకీయ్లోలోకి వచేచివారు. కానీ జనస్న అదినేత ఇచిచిన పిలుపుతో ఆయన మీద ఉన్న 
నమమెకంతో అతీ స్మానయో మహళలు కూడా ప్రతయోక్ష రాజకీయ్లు వైపు మొగు్గ చూపడమే 
కాకుండా ఎంతో మంది యువతులు ఎని్నకల బరిలో నిల్చి గెల్చ్రు.
ఇది చరిచించ దగిన విషయం, రాజకీయ నేపధయోం ఉన్న కుటుంబాలు రావడం వేరు 
ఏటువంటి రాజకీయ న్యకుల మద్దతు కూడా ల్ని మహళలు ప్రతయోక్ష రాజకీయ్లలో 
పాల్్గనడం వేరు. స్న్ని ఇచిచిన దైరయోం ,నమమెకం తో ఈ రోజు మహళలు ఒడిదుకులను 
ఎదుర్కని తటు్టకుంటూ మందుకు అడుగులు వడివడిగా చేస్తన్్నరు . అమమెగా, అక్కగా, 
చల్లోగా, భారయోగా, కూతురిగా, తనపై ఉన్న కుటుంబ బాధయోతలను సమరథివంతంగా 

నిర్వహస్్త పార్్ట కారయోక్రమాలకి మద్దతుగా 
నిల్చిన , నిలుస్తన్్న వీర  మహళలు ఎందరో 
మరందరో అందరికీ ఈ సందర్బంగా న్ 
హృదయ పూర్వక వందనమలు. 
ఒక అతి స్దారణ మహళలను వీర 
మహళగా తీరిచి దిది్దన పవన్ అన్న కి న్ 
హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు తెల్యచే 
సకొంటూ.. వీర మహళ విభాగం 
న్లుగవ వసంతం పూరి్త చేసకొని ఐదవ 
వంసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న శుభ 
తరుణంలో మహళ విభాగం నుండి ఎనో్న 
విజయ్లు స్ధించ్లని ఆకాంక్షిస్్త ..

 
మీ.. 

వీర మహళ  
మేడిచేరలో .వెంకట సతయోవాణీరామ.  

మల్కిపురం మండల మహళ్ ఎంపీపీ.

శతఘ్్న న్యోస్: జిల్లో అధయోక్షులు చన్్నరడిడి మనుక్ంత్ ఆధ్వరయోంలో ఉదయగిరి 
నియోజకవర్గం న్యకులు ఆల్లోరి రవీంద్ర న్యకత్వంలో గత ఆరు 
సంవత్సరాలుగా వైసీపీలో మఖయో న్యకులు మరియు కారయోకర్తలు జనస్న పార్్ట 
కారాయోలయంలో జనస్న పార్్టలోకి చేరారు. జిల్లో ప్రధాన కారయోదరిశి గునుకుల 
కిషోర్ వారికి పార్్ట కండువాలు కపిపి ఆహా్వనించ్రు. జిల్లో అధయోక్షులు స్చనలతో 
పార్్టలో వారికి గౌరవ స్థిన్ని్న కల్పిస్్తమని, ఉదయగిరి నియోజకవర్గ జనస్న 
పార్్ట బలోపేతానికి తోడపిడాలని వారు స్చించ్రు. ఈ సందర్బంగా ప్రధాన 
కారయోదరిశి గునుకుల కిషోర్ మాట్లోడుతూ

*ఉద్యోగస్తల సరైన వేతన్లుకల్పించటం దగ్గర నుంచి కారయోకర్తలకు గౌరవ స్థినం 
ఇవ్వటం వరకు పనిచేస్ వారిని పూరి్తగా విసమెరించింది ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం…

గ్రామస్థియి నుంచి ప్రజల నమమెకాని్న వైసీపీ ప్రభుత్వం కోలోపితుందని తెల్పేందుకు 
నిదరశినం ఈరోజు మిత్రులకు పార్్టలో చేరడం
మఖయోంగా ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో ఎని్నకల అపుపిడు తపిపితే ఎమ్మెల్యో గారు 
ఎపుపిడు స్మానయో ప్రజలకు కనపడని పరిస్థితి
ఎనో్న హంగులు ఆరాభాట్ల తో అట్టహసంగా ప్రజాధనంతో నిరిమెతమైన ఉదయగిరి 
ప్రభుత్వ ఆసపత్రి అతయోవసర పరిస్థితులోలో స్మానయో ప్రజలకు అందుబాటులో ల్ని 
దుస్థితి.
నియోజకవర్గం పూరి్తగా వెనుక పడిపోవడానికి కుటుంబ రాజకీయ్ల్ కారణం.
గతంలో ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్ లపుపిడు దౌరజెన్యోనికి దిగిన మండలం నుంచి వైసీపీ 
కారయోకర్తలు పార్్టలో చేరడం సంతోషదాయకం అన్్నరు.
ఈ ప్రభుత్వంలో కొని్న కుటుంబాలు తపిపిస్్త స్మానయో ప్రజలు అభవృది్ధ శూనయోం.
ఉచిత పథకాల పేరుతో ప్రభుత్వం విదాయోరుథిలకు ఇపపిటికే మోసం చేస్ంది 
ఉతీ్తరు్ణలై వేరే ఉద్యోగాలు,ఉన్నత విదయోలకు వెళ్లోవారికి స్థినిక కళ్శాలలో ఫీజు 
రియంబర్స్మంట్ రాని కారణంగా ఫీజు కడితే తపపి వారికి సరి్టఫికెటులోటీ ఇవ్వల్ని 
పరిస్థితి నెలకొంది..
పథకాల పేరుతో మాయ చేయడం తపిపితే అభవృది్ధ శూనయోం.
మూడు సంవత్సరాలు పూరి్త అవుతున్న రాష్ట రాజధాని చపపిల్ని దుస్థితి
అని్న వరా్గలలో ఏరపిడిన అసంతృపి్త పూరి్తగా వైస్పి పార్్టని పతనం చేస్తందని 
అన్్నరు.
ఈ కారయోక్రమంలో జిల్లో న్యకులు కిషోర్ గునుకుల, సధీర్ బది్దపూడి, ఉదయగిరి 
నియోజకవర్గం న్యకులు అల్లోరి రవీంద్ర, న్యకులు సరేందర్ రడిడి, కిరణ్ 
కుమార్, తిరుపతయయో, సరేష్, రామయయో తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

ఉదయగిర వైసీపీ నంచి 
జనసేనకు చేరకలు

పెండింగ్ డిఏ లను ర్లీజ్ చేయాలని శింగనమల 
జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్యోస్: అనంతపురం, శింగనమల, 
జనస్న పార్్ట జిల్లో సంయుక్త కారయోదరిశి బొమమెన 
పురుషోత్తమ రడిడి రాష్ట ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 
న్యోయమైన డిమాండలోను వెంటనే పరిష్కరించ్లని 
జనస్న పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేస్తన్్నమని… 
రాష్ట ప్రభుత్వం ఆశుతోష్ మిశ్రా పే రివిజన్ 

కమిషన్ రిపోరు్టను బహర్గతం చేయకుండా చీఫ్ సక్రటర్ నేతృత్వంలోని 
కారయోదరుశిల కమిటీ రిపోరు్ట ఆధారంగా చేస్న పిఆరి్స ప్రకటనను ప్రభుత్వ 
ఉద్యోగులందరూ ఏకతాటిపై వచిచి తిరస్కరించడం తో జనస్న పార్్ట సంపూర్ణ 
మద్దతు ఇస్తంది. అల్గే అయిదు పెండింగ్ డిఏ లను రిలీజ్ చేయ్లని జనస్న 
పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేస్తన్్నం. ఉద్యోగ ఉపాధాయోయ కారిమెక పెన్నరలో దీర్ఘకాల్క 
ప్రయోజన్లను కాపాడే రకంగా చరయోలు తీసకోవాలని జనస్న పార్్ట తరఫున 
డిమాండ్ చేస్తన్్నమని అన్్నరు.

మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామానయూ జనసైనకుడు చేసే 
కారయూక్రమాలన సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలయజేయడానికి 
మరయు వార గళానిని వినిపంచడానికి మీ ముందుకు వచి్చంది 
శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే 
కారయూక్రమాలన మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు 
పంపంచే కారయూక్రమాలన మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరయు 
ఛానల్ లో ప్రచురంచడం జరుగుతుంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

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

