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స్వాతంత్ర్య అమృతోత్సవ శుభాకంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్:  మన దేశానికి స్వాతంత్ం సిద్ధంచి 75 
వసంతాలు పూర్తయ్యూయి. దేశమంతా అమృతోత్సవ వేడుకలు 
జరుపుకంటునని ఈ శుభవేళ ప్రతి ఒక్కరికీ నా తరఫున, జనసేన 
పక్షాన శుభాకంక్షలు తెలియచేస్్తనానినంటూ జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 
దేశానిని పరాయి పాలన నంచి విముకి్త చేయడానికి తాయూగాలు 
నెరిపిన పోరాటయోధులన మనస్ఫూరి్తగా స్మరించుకోవాలి. భగత్ 
సింగ్, రాజగురు, స్ఖదేవ్, అల్లూరి సీతారామరాజు, చంద్రశేఖర్ 
ఆజాద్, ఉయ్యూలవాడ నరసింహారెడ్డి, సరావాయి పాపనని గౌడ్, 
ద్వారబంధాల రామచంద్రయయూ నాయుడు, స్స్మాన వీరగుననిమ్మ 
వంటి వీరుల ప్రాణ తాయూగాలు... నేతాజీ స్భాష్ చంద్రబోస్ 
ధీరతవాం... మహాతా్మ గాంధీజీ అహంస్ మారాగాన స్గంచిన 
పోరాటాలన సద్ మననం చేస్కోడం భారతీయులుగా మన 
కర్తవయూం. స్వాతంత్యూ సమరయోధుల తాయూగాలన భావి తరాలకు 
తెలియ చెప్పవలసిన బాధయూత మనందరిపై ఉంద. స్వాతంత్ం 
కోసం పోరాడ్నా వెలుగులోకి రాని అజాఞాత వీరులకు, గురి్తంపు 
కోరుకోని తాయూగధనలకు, వారి కుటుంబాలకు మనస్ఫూరి్తగా 
వందనాలు అరి్పస్్తనానిన. జనసేన నాయకులు, వీర మహళలు, 
జనసైనికులకు పేరు పేరునా విజఞాపి్త చేస్్తనాని... ఆజాదీ క అమృత్ 

మహోత్సవానిని ఆనందోతా్సహాలతో ఊరూరా వాడవాడలా ఘనంగా నిరవాహంచండ్. మీమీ ప్రాంతాలోలూ ఉనని సవాతంత్ 
సమర యోధులు, వారి కుటుంబాలన గౌరవించండ్.. సత్కరించండ్. త్రివర్ణ పతాకనిని సగరవాంగా ఎగురవేసి 
అమరులకు నివాళులు అరి్పంచండ్ అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కోరారు.

జనసేన ఐ.టి. విభాగం కరర్యవర్గ సభ్ర్యలకు 
నియామక పత్రాలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ ఐ.టి. విభాగం రాష్ట్ర, జిలాలూ కరయూవరగా సభ్యూలకు 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నియ్మక పత్రాలు అందచేశారు. 
ఆదవారం మంగళగరి పార్టీ కరాయూలయంలో నిరవాహంచిన ఐ.టి. విభాగం 
సమావేశం అనంతరం సభ్యూలన ప్రత్యూకంగా కలిశారు. పార్టీ బలోపేతానికి 
ఐ.టి. విభాగం తనవంతు తోడా్పటు అందంచాలని ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు స్చించారు. ఈ విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ మిరియ్ల శ్రీనివాస్ ఆధవారయూంలో 
16 మంద సభ్యూలతో ఐ.టి. విభాగం రాష్ట్ర కరయూవరాగానిని, పద జిలాలూలకు కో 
ఆరిడినేటరలూన నియమించిన విషయం తెలిసిందే. 16 మందలో ఎన్.ఆర్.ఐ. విభాగం 
సభ్యూలు మినహా మిగలిన రాష్ట్ర కరయూవరాగానికి, జిలాలూ కో ఆరిడినేటరలూకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు నియ్మకపత్రాలు అందచేశారు. శ్రీ పస్పులేటి సంజీవ్ కుమార్, శ్రీ ఉయ్యూల 
శ్రీనివాస్, శ్రీ చవావాకుల కోటేష్ బాబు, శ్రీ ఊరబండ్ ప్రస్ద్, శ్రీ గేదెల సతీష్, శ్రీ 
అడపా వాస్, శ్రీ రావూరి తులసి తదతరులు నియ్మకపత్రాలు అందుకునని 
వారిలో ఉనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వైసీపీ హామీలన్నీ పంజీ సీకీములే
• ప్రజల ఆశలతో ఆడుకుంటునానిరు
• సంక్షేమం పేరుతో అభివృద్ధని విస్మరిస్్తనానిరు
• రాష్ట్రంలో శ్రీలంక పరిసిథితులు రావొచుచు?
• మళ్ళీ వైసీపీకి ఓటు వేసే్త ప్రమాదం
• యువ శకి్తకి తోడా్పటు అందంచే ప్రభ్తవా ఏరా్పటే జనసేన లక్షష్ం
• రాష్ట్రంలో ఐటీ సంబంధిత రంగాల అభివృద్ధ.... యువత ఉపాధికీ జనసేన కటుటీబడ్ ఉంద
• మంగళగరిలో నిరవాహంచిన జనసేన ఐ.టి. సదస్్సలో జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్: అపు్పలు తెచిచు అభివృద్ధ అనడం... సంక్షేమ పథకలతో ప్రజలన మభయూపెటటీడం 
అంటే ఆరిథిక వయూవసథిన చినానిభిననిం చేయడమేనని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
స్పషటీం చేశారు. సంక్షేమ పథకలకు జనసేన పార్టీ వయూతిరేకం కదని, సంక్షేమ పేరుతో అభివృద్ధని 
విస్మరించడానిని మాత్ం వయూతిరేకిస్్తందని అనానిరు. అతి తవారలో రాష్ట్రంలో శ్రీలంక పరిసిథితులు 
రావొచచుని, అలా రాకూడదనే కోరుకుంటునానినని తెలిపారు. ప్రజలు ఆగ్రహంతో రోడలూ మీదకు వసే్త 
ఎంతటి బలమైన నాయకుడైనా నేలకరగాలి్సందేనని హెచచురించారు. జనసేన పార్టీ ఐ.టి. విభాగం 
రాష్ట్ర స్థియి సదస్్స ఆదవారం మంగళగరి పార్టీ కరాయూలయంలో జరిగంద. ఈ సందర్ంగా శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాటాలూడుతూ “ఒక తరానికి బాధయూత గురు్త చేయడానికి, మరో తరానిని మేల్్కలపడానికి జనసేన పార్టీ స్థిపించాన. జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవవాడానికి వచేచు 
నాయకులకు ఓ విషయం స్పషటీంగా చెబుతాన.. ఒక ఎలక్షన్ కోసమైత్ పార్టీలోకి రావొద్దని చెబుతాన. విలువలు లేని వయూకు్తలతో పార్టీ నడ్పిత్ అద విచిఛినానినికి ద్రి తీస్్తంద. మనం 
సమాజానికి మంచి చేయకపోయినా ఫరావా లేదుగానీ చెడు మాత్ం చేయకూడదు.
• ఆ పుస్తకం నాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింద
జనసేన పార్టీ పెటటీడానికి కరణం కేవలం సమాజం నంచి తీస్కోవడం కదు.. ఎంతో కంత ఇవావాలి అననిటువంటి ఆలోచనలు. 18 సంవత్సరాల వయస్ ఉననిపు్పడు ఫ్ంచ్ రచయిత 
డొమినిక్ లాపెర్, అమెరికన్ రచయిత లార్ కలిన్్స రాసిన ‘ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్’ పుస్తకం చదవాన. చినని వయస్లో చదవడం వలలూ ఆ పుస్తకం ననని చాలా కుదపేసింద. స్వాతంత్యూ 
దనోత్సవం అనగానే స్్కలోలూ చాక్లూటులూ పంచుతారు.. జండా ఆవిష్కరణ చేస్్తం.. మన నాయకుల గురించి మాటాలూడుకుని వెళ్లూపోతాం. అయిత్ ఆ పుస్తకంలో స్వాతంత్యూం కోసం కలసి 
ఉమ్మడ్ పోరాటం చేసి.. అద సిద్ధంచినపు్పడు మత ప్రాతిపదకన విడ్పోయిన విషయ్నిని రాసిన విధానం ననని కదలించింద. మన స్వాతంత్యూ దనోత్సవానిని గ్ండ్ గా సెలబ్రేట్ 
చేస్కుంటాం. అద ఎప్పటి నంచో వస్్తంద కబటిటీ. అయిత్ ఫ్రీడం ఎట్ మిడ్ నైట్ పుస్తకలు చదవడం వలలూ బాధయూత కలిగంద. మనం ఎపు్పడూ తీస్కోవడం కదు ఇవవాడానికి కూడా 
ఉనానిమనిపించింద. భారత దేశంలో ఈ రోజు మనమంతా ఇలా కూరుచుని మాటాలూడుకుంటునానిమంటే అందు కోసం ఎంత రక్తపాతం జరిగంద.. ఎంత మంద ప్రాణాలు కోలో్పయ్రు... 
ఎంతో మంద తరాలుగా ఉనని ఊళులూ వదలి దేశాలు ద్టి తరలిపోవాలి్స వచిచుంద... ఇవనీని చదువుతుననిపు్పడు ప్రతి తరం బాధయూతతో ముందుకు వెళ్లూలనని విషయం తెలుస్్తంద. 
1980లోలూ ఖలిస్థిన్ ఉదయూమాలు, ఉగ్రవాద ఉదయూమాలు, 1990లోలూ జిహదీ ఉదయూమాలు, కులపోరాటాలు చూసే్త భయం వేస్్తంద. ఎలాంటి స్వార్ధం లేకుండా తమ జీవితాలు పణంగా పెటిటీన 
వయూకు్తల తాయూగం ఏం చేస్్తనానిమనని బాధ కలిగంద.
• బెలుచిస్థిన్ లో శివరాత్రి... కరాచీలో దసరా చేసేవాళులూ
భారతదేశం నంచి పాకిస్థిన్ విడ్పోయినపు్పడు జరిగన వలసలు ప్రపంచంలో ఎపు్పడు జరగలేదు. కోటి 80 లక్షల నంచి రెండుననిర కోటలూ మంద ప్రజలు ఈ ప్రాంతం నంచి ఆ 
ప్రాంతానికి... ఆ ప్రాంతం నంచి ఈ ప్రాంతానికి వలస పోయ్రు. సంత ఇళులూ, భూమి, బంధుతావాలు, బంధాలు వదులుకని వచేచుశారు. 15 లక్షల మందకిపైగా ద్రుణంగా హతయూకు 
గురయ్యూరు. 75 వేల మంద మహళలు మానభంగానికి గురయ్యూరు. చంపేయబడడివారిలో 3 నంచి 4 లక్షల మంద వరకు ముసిలూంలు కగా... మిగతా వారు హందువులు, సికు్కలు. 
భారతదేశం నంచి పాకిస్థిన్ వెళ్లూ ట్రైన్ లో ... అటు నంచి ఇటు వచేచు ట్రైన్ లో శవాల గుటటీలు. ఇంత ద్రుణంగా, రక్తపాతంతో జరిగంద దేశ విభజన. అంతకుముందు బెలుచిస్థిన్ 
లో శివరాత్రి ఘనంగా చేస్కునే వాళలూం. కరాచీలో దసరా ఉత్సవాలు చేసేవాళలూం. సింధు ప్రాంతమంతా మెజార్టీ హందువులే ఉండేవారు. ఇప్పడా పరిసిథితులు లేవు. జోగేంద్రనాథ్ మండల్ 
పాకిస్థిన్ న నమి్మ భారతదేశం నంచి విడ్పోయ్రు. ఆయన కళలూ ముందే ఆయన నియోజకవరగాంలోని ప్రజలన 10 వేల మందకి పైగా చంపేశారు. ద్ద్పు 3 లక్షల మంద అణగారిన 
వరాగాలన ఇస్లూంలోకి మారేచుశారు. ఇదే విషయ్నిని ఇటీవల పాక్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా చెపా్పరు.
• భారతదేశం డీఎన్ఏలోనే సంస్్కరం ఉంద
మనం మాటాలూడే ముందు నమాజ్ వినిపిసే్త కసేపు మాటాలూడకుండా ఆగపోతాం. మంగళగరి కరాయూలయ ప్రాంగణంలో ఓస్రి ప్రసంగస్్తండగా నమాజ్ వినిపించింద. ఆ నమాజ్ 
అయ్యూవరకూ మాటాలూడటం ఆపేశాం. అదీ మనం ఇతర మతాలకు ఇచేచు గౌరవం. ఈ మటిటీపై జీవించే మనషుల మంచితనం, గుణమే చూస్్తం తప్ప మతం చూడం. ఇతర మతాలన 
గౌరవించడం మన దేశ డీఎన్ఏలోనే ఉంద. ఈ దేశం తాలుకు మూల సిద్్ధంతమే అందరినీ సమానంగా చూడటం. పాకిస్థిన్ లో ఒక హందూ క్రిక్ట్ పేలూయర్ అయిత్ పెద్ద న్యూస్. 
ఈ మధయూ ఒక హందూ మహళ పోలీస్ అధికరి అయిత్ పెద్ద న్యూస్ అయింద. అదే మనదేశం ఒక ముసిలూంన రాష్ట్రపతిని చేసింద. శ్రీకృష్ణదేవరాయలవారి కలంలో ముసీలూంల కోసం 
ప్రత్యూకంగా మసీదులు కటాటీరు. అలాగే చత్పతి శివాజీ బీజపూర్ న ఆక్రమించుకుననిపు్పడు అక్కడునని మహళలన గౌరవంగా స్గనంపాడు. జాతీయ సమగ్రతన కోలో్పయి మతానికి 
ప్రాధానయూత ఇసే్త దేశం విచిఛిననిం అయిపోతుంద.
• వైసీపీవి అనీని పంజీ సీ్కములే
పద రూపాయలు పెటుటీబడ్ పెడ్త్ 48 గంటలోలూ రూ.40 అయిపోతాయి... ఐదు రోజులోలూ రూ.100 అయిపోతాయని మనషులిని అతాయూశకు గురి చేసి ముంచడం చేసే్త వాటిని పంజీ సీ్కమ్ 
లు అంటారు. ఉద్హరణకు అగ్రి గోల్డి లాంటివి. ఇలాంటివి వయూకు్తలు చేస్్తంటారు. రాష్ట్ర ప్రభ్తవాం కూడా ఇపు్పడు అదే పని చేస్తంద. ఈ రోజు వైసీపీ ప్రభ్తవాంలోకి వచేచుందుకు ఇచిచున 
హామీలు పంజీ సీ్కమ్్స తరహాలోనివే. అధికరంలోకి రాగానే మదయూపాన నిషేధం చేస్్తమని, వారం రోజులోలూ సీపీఎస్ విధానం రదు్ద చేస్్తమని, యువతకు లక్షల ఉదోయూగాలు కలి్పస్్తమని, 
ఉచితంగా ఇస్క అందస్్తమని హామీలు గుపి్పంచి ప్రజల ఆశలతో ఆటలాడుకునానిరు. ఏదో అదు్తాలు జరిగపోతాయని పార్టీ పెటటీలేదు. దెబ్బలు తినాని ప్రజల కోసం నిలబడాలని 
రాజకీయ్లోలూకి వచాచున. కిందమీద పడ్త్ అధికరం ఎలాగోలా వచేచుస్్తంద. కనీ అనభవం లేకుండా అధికరం వచేచుసే్త అద వైసీపీ పాలనలా ఉంటుంద. మనలిని వెతుకు్కంటూ పదవి 
రావాలి తప్ప... ద్ని వెంట మనం పడకూడదు. స్వాతంత్యూ ఉదయూమం స్ఫూరి్తతో పంజీ సీ్కమ్ నడ్పిస్తనని వైసీపీ ప్రభ్తవాంపై పోరాటం చేయ్లి.
• సంక్షేమ పథకలకు జనసేన వయూతిరేకం కదు
సంక్షేమ పథకలకు జనసేన పార్టీ వయూతిరేకం కదు. కనీ సంక్షేమ పథకల మీదే వయూవసథిన నడుపుతామంటే ఎలా? లక్షల కోటులూ అపు్పలు తెచిచు అదే అభివృద్ధ అంటే ఎలా? సంపాదంచిన 
ద్నికంటే ఎకు్కవ ఖరుచు చేయలేం. అలాగే పండ్ంచిన పంట కంటే ఎకు్కవ పంచలేం. అపు్పలు తీస్కచిచు సంక్షేమ పథకలకు ఖరుచు చేసే్త ఆరిథిక వయూవసథి చినానిభిననిం అయిపోతుంద. ఒక 
వైపు స్ప్ం కోరుటీ, ఇంకోవైపు కగ్ చెబుతునాని పటిటీంచుకోవడం లేదు. అతి తవారలో ఏపీలో శ్రీలంక పరిసిథితులు రావొచుచు. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

వైసీపీ ప్రభ్తవాం యువత భవితను నాశనం చేసంది
•సంక్షేమం.. సంక్షేమం అంటూ అభివృద్ధని మరచింద
•రాష్ట్రానికి పెటుటీబడులు రాకుండా చేసింద
•జనసేన మేనిఫెసటీలో ఐటీ రంగం అభివృద్ధకి ప్రత్యూక స్థినం
•జనసేన పార్టీ ఓ సరికత్త ఐటీ పాలసీతో ముందుకు వస్్తంద
•ద్వోస్ వెళ్లూ ఫోటోలకు ఫోజిలిసే్త పెటుటీబడులు రావు
•హైదరాబాద్ ఐటీలో దూస్కుపోతుంటే.. ఏపీలో రోజు రోజుకీ దగజారుతోంద
•శ్రీ జగన్ రెడ్డి అధికరంలోకి వచాచుక ఎంత మందకి ఉపాధి కలి్పంచారు?
•శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచనా విధానంతోనే పెటుటీబడులు స్ధయూం
•జనసేన పార్టీ ఐటీ విభాగం సమావేశంలో పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలూ మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభ్తవాం సంక్షేమం.. సంక్షేమం అంటూ అభివృద్ధని మరచిందని, 
రాష్ట్రానికి పెటుటీబడులు రాకుండా చేసి యువత భవిషయూతు్తన నాశనం చేసిందని జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండలూ మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. జనసేన పార్టీ 
ఒక సరికత్త ఐటీ పాలసీతో ముందుకు వస్్తందనీ, అద రాష్ట్ర అభివృద్ధకీ, ఐటీ రంగ విస్తరణకీ 
ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకతవాంలో 
రాష్ట్రానికి పెటుటీబడులు తీస్కువస్్తమని, పారిశ్రామికవేత్తలన ఆకరి్షంచే విధంగా జనసేన పార్టీ 
ఐటీ పాలసీ ఉంటుందని చెపా్పరు. జనసేన మేనిఫెసటీలో ఐటీ రంగ అభివృద్ధకి ప్రత్యూక స్థినం 
ఉంటుందనానిరు. ఐటీలో హైదరాబాద్ అభివృద్ధ చూస్్తంటే- మన పాలకులు అలా ఎందుకు 

పని చేయలేకపోతునానిరని బాధ కలుగుతుందనానిరు. ఆదవారం మంగళగరిలోని జనసేన పార్టీ కరాయూలయంలో పార్టీ ఐటీ విభాగం ఆతీ్మయ సమావేశంలో పాల్గాని దశానిరే్దశం చేశారు. 
పార్టీ ఐటీ విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ మిరియ్ల శ్రీనివాస్ ఆధవారయూంలో జరిగన ఈ కరయూక్రమంలో ఐటీ విభాగం సమనవాయకర్తలు, ఐటీ వాలంటీరులూ హాజరయ్యూరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదెండలూ 
మనోహర్ గారు మాటాలూడుతూ “ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వయూవస్యం తరావాత అతయూధిక మందకి ఉపాధి కలి్పస్్తననిద ఐటీ రంగం. దేశం గరివాంచే స్థియిలో మన తెలుగు వారు దేశ 
విదేశాలోలూ పని చేస్్తనానిరు. మనకు యువ శకి్తతో కూడ్న వయూవసథి ఉంద. రాబోయ్ రోజులోలూ దేశంలో ఐటీ రంగంలో 250 బిలియన్ డాలరలూ పెటుటీబడులు రాననానియననిద ఒక అంచనా. 
మన రాష్ట్రంలో పరిసిథితులు చూసే్త రోజు రోజుకీ దగజారుతునానియి. హైదరాబాద్ ఐటీ రంగానికి కేంద్రంగా మారింద. రాష్ట్రంలో పరిసిథితులు చూసే్త తిరుపతి, విజయవాడ, విశాఖపటనిం 
నగరాలు అలాంటి అవకశాలన అందపుచుచుకోలేకపోయ్యి. అమరావతి సహా ఏ నగరంలోన్ పెటుటీబడులు పెటటీడానికి తగన సౌకరాయూలు కలి్పంచలేకపోయింద వైసీపీ ప్రభ్తవాం. 
ఐటీ పాలసీ అంటే ఎనినికల సమయంలో ఓటలూ కోసం ప్రలోభాలు పెటటీడం కదు. ద్వోస్ వెళ్లూ ఫోటోలు దగ వచిచునంత మాత్రాన పెటుటీబడులు రావు. పెటుటీబడులు రావడానికి తగన 
సౌకరాయూలు, అవకశాలు కలి్పంచాలి. ఐటీ పాలసీ అంటే రాష్ట్రానికి స్దీర్ఘ ప్రయోజనాలు చేకూరే విధంగా ఒక విధానానికి రూపకల్పన చేయ్లి.
•ఫోటోలకే పరిమితం అయిత్ పెటుటీబడులు రావు
ఈ ముఖయూమంత్రికి జనసేన పార్టీ తరఫున ఛాలంజ్ చేస్్తనానిం. శ్రీ జగన్ రెడ్డి ముఖయూమంత్రి అయిన తరావాత రాష్ట్రానికి ఎంత పెటుటీబడులు వచాచుయి. ఎంత మందకి ఉపాధి అవకశాలు 
కలి్పంచారు. ఉదోయూగాలోలూ 75 శాతం స్థినికులకు రిజరేవాషన్ ఇస్్తమనానిరు. ఇలాంటి పరిసిథితులోలూ పెటుటీబడ్ద్రులు రాష్ట్రంలో ఎలా పెటుటీబడులు పెడతారు. ప్రతిభ ఆధారిత పెటుటీబడులు 
అవి. కేవలం ఫోటోలకి పరిమితమై.. ఒక పరయూటనకు వెళ్లూ వచిచు అదు్తంగా పెటుటీబడులు వస్్తయనకుంటే అద పరబాటే అవుతుంద. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిలా ఆలోచిసే్త తప్పకుండా 
రాష్ట్రానికి పెటుటీబడులు వస్్తయి. ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలు వెళ్లూ పెటుటీబడ్ద్రులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇనెవాసటీర్ ఫ్ండీలూ వాతావరణం కలి్పంచాలి. ద్నికి జనసేన పార్టీ కటుటీబడ్ 
ఉంద. మూడేళలూ క్రితమే ఈ అంశం మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆలోచన చేశారు. ఎంఎస్ఎంఈ, ఐటీ పాలసీలపై విధానాలు రూపందంచాం. రాష్ట్రంలో వనరులు ఉనాని ద్నిని 
సదవానియోగం చేస్కోలేకపోతునానిం. జనసేన పార్టీ ప్రతి ఒక్కరికీ ఉపాధి అవకశాలు కలి్పంచే విధంగా కృషి చేస్్తంద.
•శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ య్త్ లోపు మండల స్థియి ఐటీ కో ఆరిడినేటరులూ
ప్రస్్తత పరిసిథితులోలూ రాష్ట్రానికి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకతవాం అవసరం. ప్రతికూల పరిసిథితులోలూ జనసేన పార్టీ ప్రారంభించినపు్పడు పార్టీని ఈ స్థియికి తీస్కురావడానికి ఆయన పడ్న 
కష్టటీనిని అంతా గురు్తంచుకోవాలి. ఈ రోజు 130 నియోజకవరాగాలోలూ ఐటీ కో ఆరిడినేటరలూన నియమించుకోగలిగాం.

అక్కడ వరకు రాకూడదనే కోరుకుంటునానిన. లక్షల కోటలూ డబు్బ, వేల కలదీ రౌడీలు 
ఉనానిరు... మేము ఏం చేసినా చెలులూతుంద అనకుంటే పరపాటే... ప్రజలు కోపంతో రోడలూ 
మీదకు వసే్త తటుటీకోలేరు. శ్రీలంకలో అధయూక్షుణ్్ణ దేశం నంచి పంపించేశారు. అతని భవనానిని 
ప్రజలు స్వాధీనం చేస్కునానిరు. గడాఫీ వంటి నియంతలన కటిటీ చంపేశారు. మోసం చేసే 
నాయకులు, మభయూపెటేటీ నాయకులు కవాలి? కషటీం వసే్త భ్జం కసే నాయకులు కవాలా? 
అనేద ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలి.
• ఐటీ రంగం అభివృద్ధ జనసేన సంకల్పం
రాష్ట్ర విభజన అనంతరం రాయలసీమ యువత హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాలకు 

వలసపోతునానిరు. ఈ రోజు మాట ఇస్్తనానిం. వచేచు ఎనినికలోలూ జనసేన పార్టీ అధికరంలోకి వసే్త.. ఏ ఒక్కరు బయటకు వలస వెళ్లూ పరిసిథిత్ ఉండదు. పక్క రాష్ట్రాలతో ఆరోగయూకరమైన 
పోటీ ఉండేలా ఐ.టి పరిశ్రమన ఇక్కడే అభివృద్ధ చేస్్తం. య్ప్ డెవలప్ చేసే సమరథిత, స్థియి ఉనని వయూకు్తలన గురి్తంచి వారికి రూ. 10 లక్షలు ప్రభ్తవాం తరఫున స్యం అందస్్తం. 
సంత ఆఫీస్లు పెటిటీ ఓ పద మందకి ఉపాధి కలి్పంచే స్థియికి తీస్క్ళ్్తం. నా భవిషయూతు్తపై నాకు బెంగలేదు. వచేచు తరాలకు కలుషయూం లేని ప్రకృతి వనరులు అందంచాలనే తపన 
తప్ప. పంచాయతీల నిధులు పంచాయతీలకే ఖరుచు చేయ్లి. చటటీ సభలోలూ మహళలకు 33 శాతం రిజరేవాషన్ కలి్పంచాలి. జనసేన పార్టీకి ఒక్క ఎంపీ సీటు ఉనాని పారలూమెంటులో దీనిపై 
ప్రైవేటు బిలులూ ప్రవేశ పెటేటీవాడ్ని.
• వచేచు ఎనినికలోలూ బిడడిల భవిషయూతు్త గురించి ఆలోచించండ్
2019లో వైసీపీ నాయకుల గురించి ప్రజలు చాలా గొప్పగా ఆలోచించారేమో ఓటులూ వేశారు.. వాళులూ ప్రజలకు మండ్ చెయియూ చూపించారు. వచేచు ఎనినికలోలూ ప్రజలు భిననింగా ఆలోచించి 
ఓటు వేసే ముందు వారి బిడడిల భవిషయూతు్త గురించి ఆలోచించి నిర్ణయం తీస్కోకపోత్ అద ఎటు ద్రి తీస్్తందో చెప్పలేం. ఈస్రి ప్రతి ఓటు జాగ్రత్తగా వేయండ్. జనసేన పార్టీ రాష్ట్రానికి, 
దేశానికి మంచి చేయగలదనని నమ్మకంతో మద్దతివవాండ్, నా మీద పెటిటీన నమ్మకనిని త్రికరణ శుద్దగా ముందుకు తీస్కువెళ్్తన. ఒక రాజకీయ పార్టీని నడపడం చాలా కషటీస్ధయూమైన 
విషయం. ఎదుటివాడ్తో యుద్ధం చేద్్దమంటే మన పక్కవాడు మనలిని పటుటీకుని లాగుతూ ఉంటాడు. ఏదైనా మాటాలూడ్త్ అద జరుగుతుంద్? అంటూ నిరుతా్సహపరుస్్తరు. సినిమాలోలూకి 
రాకపోయి ఉంటే ఏమయ్యూవాడ్ని అంటే ఏం చెబుతాం. ఒకరి స్థియిని మనం ఎపు్పడూ నిర్ణయించలేము. మానవుడు మహనీయుడు. అలాంటి మానవుడ్ని ఇంత్ అని నేనెపు్పడూ చెప్పన. 
నేన కోరుకుంటుంద ఒకటే మన దేశానికి ఒక బలమైన యువశకి్త ఉండాలి. అలాంటి యువశకి్తకి తోడా్పటు అందంచే ప్రభ్తావానిని ఏరా్పటు చేయ్లననిదే జనసేన ముఖయూ ఉదే్దశం. 
దీంతో పాటు ముఖయూంగా దవాయూంగులిని ప్రత్యూకంగా చూడాలి. వారి కళలూ మీద వారు నిలబడే స్థియికి తీస్కురావాలి. వారిలో ఒక సీటీఫెన్ హాకింగ్్స ఉండొచుచు. వీరితో పాటు మహళ్ 
శకి్తకి అవకశం ఇసే్త వారు ఒక స్థియిలో ఉంటారు. అందుకే సమర్ధత, ఇంటిగ్రిటీ ఉనని వయూకు్తలు ఎదగడానికి అనకూలమైన రాజకీయ వాతావరణం కలి్పంచాలననిదే నా ఆలోచన.
• జీరో బడెజెట్ పాలిటిక్్స అంటే ఇద కదు
మాటాలూడ్త్ చాలా మంద నాయకులు జీరో బడెజెట్ పాలిటిక్్స అని చెబుతారు. నేనెపు్పడూ జీరో బడెజెట్ పాలిటిక్్స అని చెప్పలేదు. ఓటులూ కనకూడని రాజకీయం కవాలి అని మాత్మే 
చెపా్పన. నేనసలు రూపాయి కూడా ఖరుచు పెటటీని రాజకీయం అని ఎపు్పడూ చెప్పలేదు. కంతమంద ఎంత కనీవానెంట్ గా అయిపోయ్రంటే గత ఎనినికలోలూ రూపాయి కూడా ఖరుచు 
పెటటీలేదు. రూపాయి పెటిటీ ఓటులూ కనమని నేన చెప్పన. పక్కన తిరిగే వారికి కఫీలు, టీలు కూడా ఇవవాలేదు. జీరో బడెజెట్ పాలిటిక్్స అంటే మిమ్మలిని నాయకులిని చేయడానికి మేమే 
కషటీపడ్, మేమే చమటోడ్సే్త నవేవాం చేస్్తవ్. మీకు జనం ఓటులూ వేస్్తరా? చాలా మంద పెద్ద స్థియి వయూకు్తలు మీరే కద్ సర్ డబు్బ ఖరుచు పెటటీవద్దనానిరు అని అడ్గారు. మీకు అలా అర్ధం 
అయియూంద్ అనిపించింద. కషటీపడకుండా నాయకులుగా ఎదగేద్్దం అనకునే వారికి మీ స్థియిలో మీరు అరథిమయ్యూలా చెప్పండ్” అనానిరు.
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ఆత్మకూరులో జనసేన నాయకులు పై 
వైసీపీ దాష్టీకం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, దేశవాయూప్తంగా స్వాతంత్ వజ్రోత్సవ సంబరాలు 
జరుపుకుంటునానిము. 75 వసంతాల సవాతంత్రానిని అపహాసయూం చేస్్త నెల్లూరు జిలాలూ, 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగాం, పెద్ద అబి్బపురంలో ఒక దురదృషటీకర సంఘటన జరిగంద. 
పంచాయతీకి చెందన నిధులన దురివానియోగం చేశారని ప్రశినించినందుకు ఇమి్మడ్ 
శెటిటీ వెంగయయూ అనే రైతు పలంలో అధికర పార్టీకి చెందన మద్ందులు 98 మామిడ్ 
చెటలూన నరికి వేయడమే కకుండా, రెండు బోరలూన ధవాంసం చేయడం జరిగంద. 
ఈరోజు దురదృషటీకరంగా రాష్ట్రవాయూప్తంగా విష సంస్కృతి వేళూళీనకుంటుంద. యధా 
రాజా తద్ ప్రజా అనని చందంగా నాయకుల బాటలో నడవాలి అనకునానిడో ఏమో, 
సిగుగా ఎగుగా లేకుండా చేసిన పనికిమాలిన పనికి నవరంద్రాలు మూస్కని ఒక మూలన 
కూరోచుకుండా, అచోచుసిన ఆంబోతులా బరితెగంచి చెటలూన నరకడమే కకుండా 
యదేచఛిగా గ్మంలోనే తిరగడం ఎంతో విస్మయ్నికి గురిచేస్్తంద. పోలీస్ శాఖ వారు, 
ఇప్పటికైనా నిందతుని అరెస్టీ చేసి విచారించి బాధితులకు తగన నాయూయం చేయ్లని 
లేని పక్షంలో జనసేన పార్టీ ఈ విషయమై ఉదయూమించవలసి వస్్తందని ఈ సందర్ంగా 
పోలీస్ శాఖకు ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ తరఫున తెలియజేయడం జరిగంద.

సఎస్ఐ చర్చికి విరాళం అందించిన 
పోతిన మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: వించిపేట సిఎస్ఐ చరిచుకి 50000 రూపాయల విరాళం ప్రకటించి 
25000 రూపాయలు నగదు న ఆదవారం జనసేన పార్టీ పశిచుమ నియోజకవరగాం 
ఇంచార్జె విజయవాడ నగర అధయూక్షులు మరియు రాష్ట్ర అధికర ప్రతినిధి పోతిన వెంకట 
మహేష్ అందజేయడం జరిగంద.
వించిపేట సి ఎస్ ఐ చరిచు మదటి అంతస్్త నిరా్మణం జరుగుచుండగా చరిచు నిరా్మణం 
నిమిత్తం జనసేన రాష్ట్ర అధికర ప్రతినిధి విజయవాడ పశిచుమ నియోజక వరగాం ఇంచార్జె, 
నగర అధయూక్షులు పోతిన మహేష్ న విరాళం అడగగా ఆదవారం సిఎస్ఐ చరిచుకి 
రాగా.. చరిచు పాసటీర్ తగరం శాయూమ్ బాబు మరియు కమిటి సభ్యూలు పతిన మహేష్ 
కు స్వాగతం పలికి సతా్కరం చేయడం జరిగంద. అనంతరం చరిచు నిరా్మణం కోసం 
పతిన మహేష్ 50.000 రూపాయలన ప్రకటించి ముందుగా 25000 రూపాయలన 
సంఘం సమక్షంలో చరిచు పాసటీర్ తగరం శాయూమ్ బాబు కి అందచేసినారు.. మిగలిన 
25000 రూపాయలన వచేచు ఆదవారం ఇస్్తనని చెపి్పనారు ఈ సదర్ంగా సంఘ 
యువజన నాయకులు మహేషు్క అభినందనలు తలియజేశారు.

జిలాలూలకు ఐటీ కో ఆరిడినేటరులూ నియ్మకం పూర్తయియూంద. అకోటీబర్ 5వ త్దీ రాష్ట్ర చరిత్లో చరిత్రాత్మకంగా నిలిచే విధంగా ప్రారంభం కననని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి య్త్ నాటికి 
రాష్ట్రవాయూప్తంగా 670 మండలాలకు ఐటీ కో ఆరిడినేటరలూ నియ్మకం పూరి్త చేయ్లి. మనమంతా ప్రజల కోసం స్ధీర్ఘ ప్రయ్ణానికి సిద్ధపడ్ వచాచుం. రాబోయ్ ఎనినికలకు సిద్ధపడే 
విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయ్లి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకతావానిని ప్రజలోలూకి తీస్కువెళ్లూ అంశంపై దృషిటీ స్రించాలి.
•లక్ష మంద ఐటీ వాలంటీర్్స మన లక్షష్ం
ప్రస్్తతం 14 వేల మంద ఐటీ వాలంటీర్్స ఈ మెయిల్్స ద్వారా జనసేన పార్టీకి రిజిసటీర్ అయ్యూరు. విదేశాలోలూ ఉనని వారు రాత్రిళులూ పార్టీకి ఉపయోగపడే విధంగా పని చేస్్తనానిరు. వారు ఏ 
పార్టీ కరయూక్రమానికీ రాకపోవచుచు.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని కలవకపోవచుచు.. అయినప్పటికీ రాజకీయ్లోలూ ఒక మారు్ప రావాలనని తపనతో వారంతా పని చేస్్తనానిరు. రాబోయ్ రోజులోలూ 
ఈ బృందం లక్ష మంద అయ్యూలా చక్కటి ఫ్లూట్ ఫ్మ్ ఏరా్పటు చేయ్లి. పార్టీ మీకు ఎపు్పడూ అండగా ఉంటుంద.
•ఐటీ విభాగం బలమైన శకి్తగా ఎదగాలి
ఐటీ విభాగంగా పార్టీకి మీరు ఏ విధంగా మద్దతు తెలపాలనని అంశాలు తెలుస్కోవాలి. కేంద్ర ఎనినికల సంఘం 17 సంవత్సరాలు నిండ్న ప్రతి ఒక్కరు ఓటు హకు్క నమోదు చేస్కునే 
అవకశం కలి్పంచింద. ద్నిని ఓ నినాదంగా ప్రజలోలూకి తీస్కువెళ్లూలి. 2019 ఎనినికల సందర్ంగా చేసిన మై ఫస్టీ ఓట్ ఫర్ జనసేన కయూంపెయిన్ తరహాలో చక్కటి కయూంపెయిన్ తో 
ముందుకు వెళలూండ్. ఆధార్ కరుడితో ఓటర్ కరుడి అనసంధానం చేయ్లనని విధానానిని ఎనినికల సంఘం తీస్కువచిచుంద. ఐటీ విభాగం దీనిని ఒక డూయూటీలా క్షేత్ స్థియికి తీస్కువెళ్లూలి. 
బూత్ ల వారిగా దీనిపై డ్జిటల్ కయూంపెయిన్ నిరవాహంచాలి. పార్టీపరంగా జరిగే ప్రతి కరయూక్రమంలో ఐటీ విభాగం తరఫున పాల్గానాలి. పార్టీకి మీరంతా ఒక బలమైన శకి్తగా 
ఎదగాలి. అకోటీబర్ 5వ త్దీ నంచి కనీవినీ ఎరుగని ర్తిలో తిరుపతి నంచి య్త్ ప్రారంభించబోతునానిం. ఎనిని అవమానాలు ఎదురైనా రాష్ట్రం కోసం, మన బిడడిల భవిషయూతు్త కోసం 
నిలబడ్న నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. పార్టీకి ఐటీ విభాగం చేస్్తనని కృషిని గ్రహంచి ప్రత్యూక విభాగానిని ఏరా్పటు చేశారు. ప్రస్్తతం ఐటీ విభాగం ఆధవారయూంలో అస్త్ర య్ప్ 
తీస్కురాబోతునానిరు. ఎవరు ఏ కరయూక్రమం చేసినా అద పార్టీ ఆదేశాల మేరకు మాత్మే ఉండాలి. కంత మంద తెలియక సంత య్ప్్స అభివృద్ధ చేస్్తనానిరు. ఇలాంటి వాటి వలలూ 
గందరగోళ పరిసిథితులు ఏర్పడతాయి. మీరు కేవలం పార్టీ ఆలోచనల మీదే దృషిటీ పెటటీండ్ అద పార్టీ బలోపేతానికి ఉపయోగపడుతుంద.దేశంలో మటటీమదటి స్రి ఏ రాజకీయ పార్టీ 
చేయని విధంగా క్రియ్శీలక సభయూతవా కరయూక్రమానిని జనసేన పార్టీ తీస్కువచిచుంద. ప్రస్్తతం రాష్ట్ర వాయూప్తంగా మూడుననిర లక్షల మంద సభయూతవాం తీస్కునానిరు. అనకోని పరిసిథితులోలూ 
ఎవరైనా చనిపోత్ ఆ కుటుంబానిని ఆదుకునేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఇస్్తనని రూ. 5 లక్షల చెకు్క వారి ఇంటికి తీస్కువెళ్లూ ఇస్్తంటే అద చూసి ప్రజలంతా హర్షం వయూక్తం 
చేస్్తనానిరు. రాష్ట్రవాయూప్తంగా రైతు భరోస్ కరయూక్రమం తీస్కువచిచు కౌలు రైతుల కుటుంబాలన ఆదుకునేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రూ. 5 కోటలూ సంత నిధులు ఇచాచురు. ఆయన 
కుటుంబ సభ్యూలంతా కూడా పెద్ద మనస్తో తమవంతు స్యం అందంచారు. ముఖయూమంత్రి గారి సంత జిలాలూలో 167 మంద కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేస్కునని పరిసిథితి. ఆయన 
ప్రాతినిధయూం వహస్్తనని పులివెందులలో ఎంతో మంద ఆత్మహతయూ చేస్కునానిరు. ఈ ముఖయూమంత్రి ఎవరికి భరోస్ ఇస్్తనానిడు. సంత జిలాలూ, నియోజకవరగాంలో అంత మంద ఆత్మహతయూ 
చేస్కుంటుంటే వారిని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలి? ఇలాంటి అనిని విషయ్లు ప్రజలోలూకి తీస్కువెళ్లూలి.
•జనసేన విజయంలో ఐటీ విభాగం ప్రత్యూక పాత్ పోషించాలి
మార్చు 14వ త్దీ పార్టీ ఆవిరా్వ సభలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రకటించిన షణ్్మఖ వూయూహం అదే మన మాయూనిఫెసటీ. ప్రతి ఒక్కరు ద్నిని చదువుకోండ్. యువతకు ఉపాధి, మహళలకు 
భరోస్, వయూవస్య, నీటిపారుదల రంగానిని ఆదుకునే విధంగా అనిని రకల కరయూక్రమాలకు రూపకల్పన చేశాం. రాష్ట్రానిని అపు్పల నంచి బయటపడేసే విధంగా జనసేన పార్టీ ముందుకు 
తీస్కువెళు్తంద. జనసేన పార్టీ జనవాణ్ కరయూక్రమం మదలు పెటిటీన తరావాత్ ముఖయూమంత్రి గారు ఎవరైనా కనబడ్త్ రోడుడి మీద ఆగ వారి గోడు వింటునానిరు. జనవాణ్ ద్వారా వచిచున 
అర్జెలోలూ 2 వేల వరకు ప్రభ్తావానికి పార్టీ తరఫున సమసయూల పరిష్ట్కరం కోసం సమరి్పంచాం. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలోలూ జనవాణ్ కరయూక్రమం నిరవాహంచాలి్స ఉంద. తదుపరి 
అధయూక్షుల వారి రాష్ట్రవాయూప్త య్త్కు సిద్ధం కవాలి. సషల్ మీడ్య్లో య్కిటీవ్ కవాలి. మనలిని రెచచుగొటేటీందుకు కంత మందకి జీతాలు ఇచిచు మర్ పెటుటీకునానిరు. పేటీఎం బాయూచ్ 
మాదరి మనం ఎవవారినీ వయూకి్తగతంగా టారెగాట్ చేయవదు్ద. ఎవరిపై వయూకి్తగత విమర్శలు చేయొదు్ద. మనలిని ఎవరో విమరి్శస్్తనానిరని వారి కోసం మన సమయం వృధా చేస్కోవదు్ద. మన 
ఎనర్జెని ఇతరులిని విమరి్శంచేందుకు వాడవదు్ద. రహద్రుల మీద అదు్తమైన డ్జిటల్ కయూంపెయిన్ చేశాం. అదే విధంగా ముందుకు వెళ్లూలి. పార్టీ విజయంలో ఐటీ విభాగం ప్రత్యూక 
పాత్ పోషించాలి” అనానిరు.
పార్టీ ఐటీ విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ మిరియ్ల శ్రీనివాస్ మాటాలూడుతూ “జనసేన పార్టీ రాజకీయ పురోభివృద్ధలో ఐటీ విభాగం తమ వంతు పాత్ పోషిస్్తంద. పార్టీని అధికరంలోకి 
తీస్కువచేచుందుకు క్రియ్శీలకంగా పనిచేస్్తంద. పార్టీలోని ఇతర విభాగాలన కో ఆరిడినేషన్ చేస్కని ముందుకు వెళు్తంద. పార్టీ కరయూక్రమాలన, భావజాలానిని ప్రజలోలూకి బలంగా 
తీస్క్ళలూడానికి అస్త్ర య్ప్ న రూపందంచామ”ని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ పి.ఏ.సి. సభ్యూలు శ్రీ పంతం నానాజీ, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, రాష్ట్ర ప్రధాన కరయూదరు్శలు శ్రీ తమి్మరెడ్డి 
శివశంకర్, శ్రీ బొలిశెటిటీ సతయూ, శ్రీ చిలకం మధుస్దన్ రెడ్డి, శ్రీమతి పాలవలస యశసివా, కోశాధికరి శ్రీ ఎ.వి.రతనిం, జిలాలూల అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దురేగాష్, శ్రీ షేక్ రియ్జ్, శ్రీ చెనానిరెడ్డి 
మనక్ంత్ రెడ్డి, డాకటీర్ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్, శ్రీ బండ్రెడ్డి రామకృష్ణ, పార్టీ లీగల్ సెల్ ఛైర్మన్ శ్రీ ఇవన స్ంబశివ ప్రతాప్, కరయూక్రమాల విభాగం కనవానర్ శ్రీ కళ్యూణం శివశ్రీనివాస్, 
విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికరి శ్రీ డ్.వరప్రస్ద్, వివిధ నియోజకవరాగాల ఇంఛారుజెలు, రాష్ట్ర, జిలాలూ కరయూవరగా సభ్యూలు పాల్గానానిరు.

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

నో మై కని్సటిట్ర్యఎన్్స- కరకంబాడి కలన్లో 
వినుత కోటా పరర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకళహసి్త నియోజకవరగాంలో ప్రజా సమసయూల పరిష్ట్కర దశగా, పార్టీ బలోపేతం 
దశగా నియోజకవరగా ఇనాచురిజె శ్రీమతి వినత కోటా ప్రారంభించిన నో మై కని్సటిటూయూఎనీ్స 
కరయూక్రమంలో భాగంగా ఆదవారం రేణ్గుంట మండలం, కరకంబాడ్ పంచాయతీలోని 
కరకంబాడీ కలనీలో పరయూటించి ఇంటిటికి వెళ్లూ ప్రజలతో మాటాలూడ్, సమసయూలన తెలుస్కోవడం 
జరిగంద. ప్రధానంగా డ్రైనేజీ కలువలు, పారిశుధయూం సమసయూ, సీసీ రోడులూ లేవు, సీ్రాట్ లైటులూ తదతర 
సమసయూలన కలనీ వాస్లు శ్రీమతి వినతకు తెలియజేశారు. సమసయూలన జిలాలూ కలకటీర్ దృషిటీకి 
తీస్కుని వెళ్లూ పరిష్ట్కరం కరకు జనసేన పార్టీ కృషి చేస్్తందని వినత ప్రజలకు హామీ ఇవవాడం 
జరిగంద. ఈ కరయూక్రమంలో నాయకులు భాగయూ లక్ష్మి, తాయూగరాజులు, పారథిస్రధి, బాలాజీ, 
మోహన్, జనసైనికులు తిలక్, స్యి చందు, రూపేష్, గోపి, కిరణ్, మురుగ, రాజు, లోకేష్, శీన, 
శివ, బాబు, శంకర్,అనిల్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

జండా ఆవిషకీరణ కరర్యక్రమానికి డా.పసుపులేటికి 
ఆహావానం

శతఘ్ని న్యూస్: నగరి 
నియోజకవరగాం, విజయపురం 
మండలంలో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ్లన పార్టీ 
బలోపేతం చేయడానికి జండా 
ఆవిష్కరణ కరయూక్రమానికి ముఖయూ 
అతిథిగా జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభ్యూలు, చితూ్తరు జిలాలూ అధయూక్షులు 

డా.పస్పులేటి హరి ప్రస్ద్ న నగరి మండల అధయూక్షుడు దేవ మరియు కరయూకర్తలందరూ 
ఆహావానించడం జరిగంద.

డ్రైనేజీ సమసర్యను పర్షకీర్ంచిన అడపా ఏసుబాబు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉండ్ నియోజకవరగాం, ఆకివీడు మండలం చినకపవరం గ్మంలో 1వ 
వారుడిలో 15రోజుల నంచి డ్రైనేజీ బాలూక్ అయియూ ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులకు గురి అవుతునానిరు.. 
సమసయూన పంచాయితీలో చెపి్పనా స్పందంచక పోవటంతో ప్రజల ఇబ్బందులన చూసి జనసేన 
పార్టీ 1వ వారు్ద సభ్యూడు అడపా ఏస్బాబు మరియు గ్మస్్తలు సవాచఛిందంగా ఈ డ్రైనేజీ 
సమసయూన పరిష్కరించడం జరిగంద.

ఏలూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
కరార్యలయం ప్రారంభోత్సవం

శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు నియోజకవరగా 
న్తన జనసేన పార్టీ కరాయూలయం 
ప్రారంభోత్సవం సందర్బంగా జిలాలూ 
అధయూక్షులు కటికలపూడ్ గోవిందరావు 
చేతుల మీదుగా రిబ్బన్ కటింగ్ చేసి 
కరాయూలయ్నిని ప్రారంభించారు.. 
అనంతరం జనసేన పార్టీలోకి వైసీపీ 
టిడ్పి ఇతర పార్టీల నండ్ జనసేన 
పార్టీ సిద్్ధంతాలు నచిచు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారితో కలిసి నడవడానికి జనసేన 
పార్టీ లో 1,2,25 మరియు 44 వ 

డ్విజన్ నండ్ స్మారు 150 మంద జిలాలూ అధయూక్షులు కటికలపూడ్ గోవిందరావు 
సమక్షంలో కండువా కపు్పకునానిరు.. అధికర పక్షం, ప్రతిపక్షం ఇద్దరు కుమ్మక్్్క 
రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ఉపాధి లేకుండా చేస్్తనానిరు.. వారి పక్షాన నిలబడే ఏకైక పార్టీ 
జనసేన పార్టీ అని గోవిందరావు విమరి్శంచారు.. రాబోయ్ రోజులోలూ జనసేన 
పార్టీ కీ అధికరం ఇవవాడానికి అలాగే ఏల్రు నియోజకవరగాంలో జనసేన జండా 
ఖచిచుతంగా ఎగురవేస్్తమని ప్రజలు తమ పక్షాన ఉనానిరని తెలియజేశారు.. 
ఏల్రు నియోజకవరగాం లో జనసేన పార్టీ బలోపేతం చేయడానికి ఎంతో కృషి 
చేస్్తనని రెడ్డి అప్పల నాయుడు న జిలాలూ కరయూవరగాం ఘనంగా సత్కరించారు.. 
పార్టీ కరాయూలయం నిరా్మణం కోసం తమ వంతు కృషి చేసిన ఏల్రు నగర 
కరయూవరాగానికి మరియు కరయూకర్తలన సనా్మనించారు..ఈ సందర్ంగా రెడ్డి 
అప్పల నాయుడు మాటాలూడుతూ ప్రజల పక్షాన ప్రతి సమసయూపై పోరాటం చేస్్తమని 
సమసయూ పరిష్కరించేంత వరకు వారికి అండగా నిలబడతామని రెడ్డి అప్పల 
నాయుడు ప్రభ్తావానిని హెచచురించారు. అనంతరం ఈ కరయూక్రమానికి విచేచుసిన 
అతిరథమహారధులకు, మెగా అభిమానలకు, బిజేపి నాయకులకు, మిత్రులకు, 
శ్రేయోభిలాషులకు మరియు జనసేన పార్టీ కరయూకర్తలకు రెడ్డి అప్పల నాయుడు 
కృతజఞాతలు తెలియజేశారు.. రాననని రోజులోలూ మీ అందరికీ విధేయుడునై అంకిత 
భావంతో పనిచేస్్తనని రెడ్డి అప్పల నాయుడు భరోస్న ఇచాచురు..
ఈ కరయూక్రమంలో రాష్ట్ర మత్సష్కర చైర్మన్ మరియు నరస్పురం ఇంచార్జె బొమ్మడ్ 
నాయకర్, రాష్ట్ర అధికర ప్రతినిధి రాయపాటి అరుణ, రాష్ట్ర కరయూదరి్శ ఘంటస్ల 
వెంకటలక్ష్మి, జిలాలూ ప్రధాన కరయూదరి్శ కరాటం స్యి, జిలాలూ కరయూదరి్శ ముతాయూల 
రాజేష్, చింతలపూడ్ నియోజకవరగా ఇంచారిజె మేక ఈశవారయయూ, కైకల్రు ఇంచార్జె 
బి.వి.రావు, ఉంగుటూరు నియోజకవరగా ఇంచారిజె పత్సమటలూ ధర్మరాజు, తణ్కు 
ఇంచార్జె విడ్వాడ రామచంద్రరావు, ప్రముఖ వాయూపారవేత్త రాఘవయయూ చౌదరి, 
మరియు జిలాలూ ముఖయూ నాయకులు, నియోజకవరగా నాయకులు, కరయూకర్తలు, వీర 
మహళలు, జనసైనికులు తదతరులు పాల్గానానిరు..

సపిఐ, జనసేన కలిస చేసన రాస్తారోకో 
విజయవంతం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకశం జిలాలూలో 
కండేపి నియోజకవరగాంలో 
పననిల్రు మండలంలో ఉనని 
ప్రధాన రహద్రి ఇటీవల 
కురిసిన వరా్షనికి గుంతలుగా 
ఏర్పడ్ ప్రజలకు ఇబ్బందకరంగా 
మారింద, సిపిఐ నాయకులు క్. 
వీరారెడ్డి గారు మరియు జనసేన 
నాయకులు కనపరి్త మనోజ్ 
కుమార్ గారు కలిసి ఈనెల 8వ 
తార్ఖున రాస్్తరోకో కరయూక్రమం 

నిరవాహంచడం జరిగంద, 15వ తార్కు లోపు ప్రధాన రహద్రిలో ఏర్పడ్న 
గుంతలిని పూడేచు విధంగా చేయ్లి అని అధికరులకు తెలియజేయడం జరిగంద.. 
అధికరులు వెంటనే స్పందంచి గుంతలన పూడచుడం జరిగంద, ఈ సందర్బంగా 
గుంతలన పూడ్చు ప్రజల ప్రాణాలన కపాడ్న అధికరులకు ధనయూవాద్లు 
తెలుయజేడం జరిగంద.

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

పదలకూరులో పరర్యటించిన 
బొబ్బేపలిలి సురేష్ నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: సరేవాపలిలూ నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబ్్బపలిలూ స్రేష్ 
నాయుడు పదలకూరులో పరయూటించడం జరిగంద. అక్కడ విలేకరులతో మాటాలూడుతూ 
పదలకూరు మండలంలో చుటుటీపక్కల ఉనని గ్మస్్తలందరూ కూడా వాయూపార 
లావాదేవీల కోసం వేల సంఖయూలో వస్్తంటారు అయిత్ ఇక్కడ మురుగునీరు పోయ్ ప్రధాన 
కలువ పాలూసిటీక్ కవరలూతో నిండ్పోయి, పందులు సె్వార విహారం చేస్్త ఉంటే ప్రభ్తవా 
యంత్రాంగం పటిటీంచుకోకపోవడం శోచనీయం.. వీటివలలూ అంటురోగాలు ప్రబలి ప్రజలు 
అనారోగయూ లకీ్క గురి అయ్యూటువంటి పరిసిథితి కనీ ప్రభ్తవాం మాత్ం నిమ్మకు నీరెతి్తనటులూ 
ఉండడం చాలా బాధాకరమైన విషయం అదే విధంగా నాయకులు చూసే్త పలలూటూరులూ 
పటుటీకమ్మలు అని ప్రగలా్బలు పలుకుతూ ఉంటారు మరి ఆ పటుటీ క మ్మలని పటిషటీపరిచే 
విధానాలన తీస్కువచేచుటువంటి అవకశాలు ఉనానియ్ లేవా అనేటువంటిద కవాశచున్ 
మార్్క గానే మిగలిపోయింద. అదే విధంగా సరేవాపలిలూ నియోజకవరగాం లో అధికర పార్టీ 
నాయకులు మేము ఏకగ్రీవాలు గా గెలుచుకుననిమ్ అని డపు్ప కటుటీకుంటారు.. మరి 
ఏకగ్రీవాలైనటువంటి పంచాయతీలకి వచేచు నిధులు ఎటు పోతునానియి.. పలలూలోలూ చూసే్త 
అభివృద్ధ పనలు గుండు స్నని.. ప్రభ్తావానిని ప్రభ్తవాం యంత్రాంగానిని మేము ఒకటే 
అడుగుతునానిం దయచేసి ఈ మురుగు కలవలని శుభ్రపరచండ్.. బీలూచింగ్ కటిటీంచండ్. 
పందుల నంచి ప్రజలన కపాడండ్.. పందుల సె్వార విహారం వలలూ ఎనోని అనరాథిలకు 
అంటురోగాలకు గురి అయ్యూ పరిసిథితి దయచేసి ఇకనైనా చరయూలు తీస్కోవాలని 
ప్రభ్తావానిని డ్మాండ్ చేస్్తనానిం అని స్రేష్ నాయుడు కోరారు.
ఈ కరయూక్రమంలో శ్రీహరి, సంజు రాకేష్, పవన్ కర్్తక్, సతీష్, దనేష్, వంశీ, శశి, బాలు, 
శాయూమాయూల్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

జనంలోకి జనసేన సదా్దంతాలు
శతఘ్ని న్యూస్: చుటుటీగుంట ప్రాంతము, శాంతి నగర్ లో 26 వ వార్డి లో ఆదవారం కనిని 
కుటుంబాలని కలసి పవన్ కళ్యూణ్ గారి మనోగతం అనే పుస్తకంలో ఉనని అమూలయూమైన 
విషయ్లన కనిని కుటుంబాలకి తెలియజేసి వారుమరో పద మందనీ ఉత్్తజ పరిచే 
విధంగా వివరించడం జరిగంద. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక కరయూకర్తలు 
లక్ష్మీ శెటిటీ స్యి చంద్(నానీ), చందు శ్రీనివాస రావు, భారగావ్ రామ్, ఎం.డ్.రఫీ, బొలాలూ 
కిరణ్, స్ంబశివరావు, స్భాష్, శర్మ బోలలూ పవన్ కళ్యూణ్, ఆద, ప్రేమ్ చంద్, మరియు 
తదతర జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

తిరుమలకు పాదయాత్ చేసుతాననీ జనసైనికులను 
అభినందించిన స్యి శరత్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అవావాలి.. 
ఆంధ్ర రాష్ట్ర భవిషయూతు్త బావుండాలని 
కోరుకుంటూ.. ఉమ్మడ్ తూరు్ప 
గోద్వరి జిలాలూ, పుణయూక్షేత్ం గ్మం 
నండ్ తిరుమలకు పాదయ్త్ చేస్్తనని 
జనసైనికులు వేపకయల స్యి, 
ముతాయూల శాయూమూయూల్ లన ఆదవారం 
దెందుల్రు నియోజకవరగాం, పెదపాడు 
పరిధిలో ఉమ్మడ్ పశిచుమగోద్వరి జిలాలూ 
కరయూదరి్శ డా. వడలూపటలూ స్యి శరత్ 
కలుస్కుని వారి సంకల్పం నెరవేరాలని 
ఆ భగవంతుడ్ని మనస్ఫూరి్తగా 

కోరుకుంటూ వారి ఆరోగయూ విషయ్లు విచారించి వారికి అభినందనలు, శుభాకంక్షలు 
తెలియజేడం జరిగంద.

వరదప్రాంతంలో చిరుపవన్ సేవాసమితి 
మంచి న్టి సరఫరా

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆదవారయూంలో ఏర్పటుచేసిన 
వాటర్ టాయూంకర్ ద్వారా ఆదవారం వరదప్రాంతం సఖీనేటిపలిలూలంక లో నీరు అందక 
ఇబ్బందపడుతునని వారికి సఖీనేటిపలిలూలంకకు చేందన నంబుల దురగా మలేలూష్ లక్ష్మి దంపతుల 
పేళ్ళీరోజు సందర్బంగా వారు అందంచిన (ట్రాకటీర్ డ్జల్) ఖరుచులతో సఖీనేటిపలిలూలంక 
జనసైనికుల ద్వారా వరద బాధితులకు త్రాగునీరు అందంచడం జరిగంద.

లాసెట్  సేటీట్  ఫస్టీ  రార్యంక్ విదార్యర్్దని కీర్తాని 
సనా్మనించిన రాయపూడి

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడిలో 
లాసెట్ లో రాష్ట్ర మదటి 
రాయూంక్ తెచుచుకునని విద్యూరిథిని 
చలలూపలిలూ కి చెందన కీరి్తని 
జనసేన పార్టీ, ఉమ్మడ్ 
కృష్ట్ణ జిలాలూ అధికరప్రతినిధి 
రాయపూడ్ వేణ్గోపాల్ 
రావు శనివారం ఘనంగా 
సనా్మనించడం జరిగంద. ఈ 
సందర్బంగా వేణ్గోపాల్ రావు 

మాటాలూడుతూ.. రాష్ట్ర వాయూప్తంగా అవనిగడడి నియోజకవరగాం కు మంచి పేరు రావటం చాలా 
గొప్ప విషయం. రాష్ట్ర మదటి రాయూంక్ తెచుచుకునని విద్యూరిథిని కీరి్తకి ఆమె తలిలూ తండ్రులకు, 
జనసేన పార్టీ తరుపున పవన్ కళ్యూణ్ గారి తరుపున ధనయూవాదములు తెలుపడం జరిగంద. 
5ఏళళీ లా కోరు్స పూరి్త చేస్కని జడ్జె అయియూ అందరికి నాయూయం చెయ్యూలి అనీ దీవించటం 
జరిగంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సవాతంత్ దినోత్సవ పురసకీర్ంచుకొని... 
మొతతాం లక్ష మొకకీలు పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరం నియోజకవరగాంలో....  రాజనగరం నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల 
ఆధవారయూంలో సవాతంత్ దనోత్సవ పురస్కరించుకని... జనసేన పార్టీ పరాయూవరణ 
పరిరక్షణ సిద్్ధంతానిని అనసరించి.... నియోజకవరగాంలో గ్మ గ్మాన, ప్రతి 
ఇంటికి ఒక జామ మక్క(మత్తం లక్ష మక్కలు) పంపిణీకి ముమ్మర ఏరా్పటులూ 
జరిగాయి.

 శ్రీ విష్ణు హాసపిటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలి సహకరంతో ఉచిత మెగా వైదర్య శిబిరం 
శతఘ్ని న్యూస్:కకినాడ జిలాలూ పిఠాపురం నియోజకవరగాం దురాగాడ గ్మ జనసేన సైనికుల ఆధవారయూంలో జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలూ సహకరంతో  ఏరా్పటు చేసినటువంటి ఉచిత మెగా వైదయూ శిబిరం నందు ద్ద్పు 
ఎనిమిద వందల  మందకి పైగా ఉచిత వైదయూ శిబిరం లోని ఉచిత సేవలన ఉపయోగంచుకునానిరు, దీనిలో డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలాలూ 
జనరల్ మెడ్సిన్ మరియు షుగర్ వాయూధి నిపుణ్లు, డాకటీర్ ఎం. ఉషశ్రీ గారు స్త్రీల ప్రస్తి వైదయూ నిపుణ్లచే స్త్రీల విభాగం,  
డాకటీర్ కే. అనష్ గారు జనరల్ సరజెన్, డాకటీర్ రాజీవ్ కనాని గారు ఆరోథిపెడ్క్ సేవలన ఏరా్పటు చేయడం జరిగంద. జనసేన 
నాయకులు డాకటీర్ శ్రీధర్ గారు మీడ్య్ సమక్షంలో మాటాలూడుతూ  దీనిలో ముఖయూంగా మూడు అంశాలన చెప్పడం జరిగంద 
ద్నిలో ఉచిత విదయూ, ఉచిత వైదయూం, నాయూయం సగటు మానవుడ్కి అందే విధంగా ఉండాలని ఇపు్పడునని పరిసిథితులోలూ నాయూయం 
అనేద దొరకడం చాలా కషటీంగా ఉంద్ని ముందుముందు ఇలానే ఉంటే నాయూయం అననిదే కనిపించకుండా పోతుంద 2024 

లో పవన్ కళ్యూణ్ గారు సీఎం అవావాలి పాలన మారాలి, పవన్ కళ్యూణ్ గారు తన సంత పార్టీలో ఉనని వాళుళీ కూడా 
తపు్ప చేసే్త క్షమించే వయూకి్త కదు నాయూయం కోసం పోరాడే వయూకి్త ప్రశినించే వయూకి్త మన  పవన్ కళ్యూణ్ గారు పిఠాపురం 
నియోజకవరగాం నంచి పోటీ చేసే్త బంపర్ మెజారిటీతో  గెలిపించాలని కోరారు. దీనిలో భాగంగా డాకటీర్ గారి 
సతీమణ్  శ్రీమతి డాకటీర్ పిలాలూ దీపిక గారు, నియోజకవరగా వీరమహళ పిలాలూ రమయూజోయూతి, జనసైనికులు మరియు 
నాయకులు ఆర్. వీరభద్రరావు, ఐ. వీరబాబు, ఎం. శ్రీన, ఎస్. స్రేష్, కే. గంగాధర్, పి. సమేశవారరావు, పి. 
వెంకటేశవారరావు, ఎస్. స్వామి, పి. త్రిమూరు్తలు, బి. 
అపా్పరావు, కే. శివ,ఐ.కండలరావు,టి.నవీన్, యు 
స్ధీర్, యు శ్రీ త్జ, జి శాయూమ్, కే నాని, ఏ వీరబాబు, 
పి కండబాబు, కే వాస్, ఎస్ రాజు, పి శివ, వి 
స్రేష్, ఐ గరి, ఐ శ్రీన, వి శ్రీన, ఊటా నాని బాబు, 
పిలాలూ ముతాయూలరావు బిజపి నాయకులు, పిలాలూ దనేష్, 
వాకపలిలూ స్రయూ ప్రకష్, ఎం దొరబాబు, జి గోవింద్ 
రాజ్ పిలాలూ శివశంకర్,ఆర్ స్రిబాబు, కనాని బతు్తల 
కృష్ణంరాజు తదతరులు పాల్గానానిరు.
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