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ఏపీ, తెలంగాణ ప్రజలకు 
వసైీపీ నాయకులు 
క్షమాపణ చెప్పాలి

* తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెట్టాలనే సమైక్యయం అయంటూ ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారు వ్్యఖ్యలు
* 2012 ప్లీనరీలో తెలయంగాణ ప్రజల సయంటిమయంట్ గౌరవిస్తామని చేసిన తీరామానానికి సమాధానయం ఇవ్్వలి
* పాలన చేతకాకే వైసీప్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్
* ఉద్్యగులకు జీతాలు, వృద్ధులకు పయంఛన్లీ ఇవ్వలేని సిథితిలో ఏప్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వయం ఉయంది
* వైసీప్ నాయకుల అకృతా్యలు బయటపడతాయనే ఉతతారాయంధ్రలో జనవ్ణిని అడ్డుకునానారు
* జనవరి న్యంచి ప్రతి జిల్లీ కేయంద్యంలో జనవ్ణి నిర్వహిస్తాయం
* విశాఖపటనాయం మీడియా సమావేశయంలో జనసేన ప్ఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: ‘వైసీప్ వ్ళ్ళు తమ విధానయం సమైక్య రాష్ట్రయం... కుదిరితే ఏప్ ఉమమాడిగా ఉయండాలనేది తమ కోరిక... 
ఏప్ ఉమమాడి రాష్ట్రయం కాగలిగితే మొదట స్్వగతియంచేది వైసీప్నే అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారుడ్ సజ్జల రామకృష్టణా రెడిడు, ఇతర ముఖ్య నాయకులు మాట్లీడటయం 
ఆయంధ్రప్రదేశ్, తెలయంగాణ ప్రజలన్ అవమానియంచడమేన’ని జనసేన పారీటా రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ గారు పేర్కొనానారు. తెలయంగాణ 
సయంటిమయంట్ న్ గౌరవిస్తాయం, దానికి అన్గుణయంగా పనిచేస్తామని వైసీప్ 2012 ప్లీనరీలో తీరామానయం చేసి... ఇప్పుడ్ ఇరు రాష్ట్రాలు కలిసిపోతే స్్వగతిస్తామని చెపపుడయం 
సిగుగుచేటని అనానారు. పాలన చేతకాక ప్రజలన్ పకకొదారి పటిటాయంచేల్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తా వ్్యఖ్యలు చేసిన వైసీప్ నాయకులు ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలకు క్షమాపణ చెపాపులని 
డిమాయండ్ చేశారు. శుక్రవ్రయం ఉదయయం విశాఖపటనాయం పబ్లీక్ లైబ్రరీలో మీడియా సమావేశయం నిర్వహియంచారు. ఈ సయందర్యంగా శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ గారు మాట్లీడ్తూ 
“పరిపాలన చేతకాక వైసీప్ నాయకులు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తానానారు. మూడ్ రాజధాన్ల పేరు చెపపు రాష్ట్రయంలోని మూడ్ ప్యంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టారు. ఇప్పుడ్ రెయండ్ 
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల మధ్య చిచ్చుపెటిటా రాజకీయ లబ్ధు పయందాలని చూస్తానానారు.
* సజ్జల ఏ హోదాలో చెపాపురు?
ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారు శ్రీ సజ్జల రామకృష్టణారెడిడు చేసిన వ్్యఖ్యలకు ప్రభుత్వయం సమాధానయం చెపాపులి. శ్రీ సజ్జల ముఖ్య సలహాదారు హోదాలో ప్రభుత్వ నిరణాయయంగా ఆ 
మాటలు చెపాపురు అన్కోవ్ల్? ఏ హోదాలో ఆ విషయయం వెలలీడియంచారో తెలియాలి. ఉద్్యగులకు జీతాలు, వృద్ధులకు పెన్షన్లీ ఇపపుటి వరకు ఇవ్వలేద్. దీని న్యంచి ప్రజల 
దృష్టాని మళలీయంచడానికి ఇల్యంటి చీప్ ట్రిక్స్ పేలీ చేస్తానానారు.
* మొదటి మూడ్ నెలలోలీనే ఆస్తాలు ఇచేచుశారు
నిజయంగా ముఖ్యమయంత్రి జగన్ రెడిడుకి రాష్ట్రయం మీద ప్రేమే ఉయంటే.. ముఖ్యమయంత్రి అయిన మూడ్ నెలలోలీనే మన రాష్ట్రయం ఆధీనయంలో ఉననా ఉమమాడి ఆస్తాలన్ తెలయంగాణ ప్రభుతా్వనికి 
ఎయంద్కు బదల్యియంచారు? తెలయంగాణ రాష్ట్రయంలో వ్ళ్లీ కొతతాగా ఏరపుడిన జిల్లీకో కలకటారేట్ కట్టాకుయంట్యంటే... ఇకకొడ ఎయంద్కు కటటాలేకపోతునానారు? రాష్ట్ర విభజన 
సమయయంలో ఇచిచున హామీలన్ నెరవేరచుకపోతే ఎయంప్లతో రాజీనామా చేయిస్తామని చెపపున ముఖ్యమయంత్రి... ఇప్పుడ్ ఆ పని ఎయంద్కు చేయలేకపోతునానారు? ప్రజల మధ్య 
చిచ్చు పెటిటా వ్రి చేతకానితనానినా కపపుప్చ్చుకోవ్లని చూస్తానానారు. ఇల్యంటి రాజకీయాలు చేయడానికేనా ప్రజలు 151 మయంది ఎమమాలే్యలన్ గెలిపయంచియంది.
* వ్రాహి గురియంచి మాట్లీడే అర్హత వైసీప్కి లేద్
ప్రభుత్వ కారా్యలయాలకు పారీటా రయంగులు ప్లిమి హైకోరుటాతో లెకకొకు మియంచి మొటిటాకాయలు వేయియంచ్కుననా వైసీప్ నాయకులకు వ్రాహి వ్హనయం రయంగు గురియంచి 
మాట్లీడటయం విడ్డురయంగా ఉయంది. వ్రాహి వ్హనయం నిబయంధనలకు అన్గుణయంగా రూప్దిద్దుకొయంటయంది. చట్టాలన్ ఉలలీయంఘ్యంచే పన్లు జనసేన పారీటా ఎపపుటికీ చేయద్. 
జనసేన పారీటా సమస్యలు పరిషకొరియంచడానికే కృష్ చేస్తాయంది తపపు... సమస్యలన్ సృష్టాయంచద్. ప్రజల సొముమాన్ పారీటా రయంగులకు ఖరుచు చేసిన వైసీప్ నాయకులకు వ్రాహి 
గురియంచి మాట్లీడే అర్హత లేద్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పర్యటన రాజకీయాలోలీ పెన్ ప్రకయంపనలు సృష్టాస్తాయందనే అభద్తాభావయంతో వ్రాహి వ్హనయం రయంగు గురియంచి 
విమర్శలు చేస్తానానారు.
* భూ సేకరణే రాష్ట్రయంలో అతి పెదదు స్కొయం
రాష్ట్రయంలో పేదవ్డి సొయంతియంటి కల నెరవేరుస్తామని ప్రగల్్లు పలికారు. అసయంబ్లీ స్క్షిగా 28 లక్షల 12 వేల మయంది లబ్ధుదారులన్ గురితాయంచామని ప్రకటియంచారు. జగనననా 
కాలనీలపై జనసేన పారీటా కార్యక్రమయం చేపటటాగానే ఈ లెకకొన్ 21 లక్షలకు తగిగుయంచారు. లబ్ధుదారులకు కేయంద్యం ఇస్తాననా రూ.1.8 లక్షలు తపపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వయం న్యంచి ఒకకొ 
పైస్ కూడా అదనయంగా ఇవ్వడయం లేద్. రాష్ట్ర వ్్యపతాయంగా 17 వేల జగనననా కాలనీల కోసయం 68వేల ఎకరాలన్ సేకరియంచారు. ఇయంద్కోసయం రూ. 23,500 కోట్లీ ఖరుచు 

చేశారు. రూ. 10 లక్షలు విలువ చేసే భూములన్ రూ. 25 లక్షల న్యంచి రూ. 
30 లక్షలు పెటిటా కొన్గోలు చేశారు. ఒకకొ భూ సేకరణలోనే వయందల కోటలీ 
అవినీతి జరిగియంది. రాష్ట్రయంలో జరిగిన అతిపెదదు స్కొయం ఇదే. విజయనగరయం 
జిల్లీ గుయంకలయంలో అతిపెదదు లే ఔట్ వేస్తానానామని, 12వేల మయందికి ఇళ్లీ 
కటిటాయంచి ఇస్తామని ప్రకటియంచారు. అకకొడికి వెళలీ పరిశీలిసేతా కనీసయం 10 శాతయం 
పన్లు కూడా పూరితాకాలేద్. జగనననా కాలనీల సయందర్శనకు వెళలీన వ్ళలీపై 
కేస్లు పెటిటా వేధిస్తానానారు. అల్గే లబ్ధుదారులు బాధలు చెప్పుకుయందాయం అని శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి దగగురకు వెళ్తా పట్టాలు కా్యనిస్ల్ చేస్తామని బెదిరిస్తానానారు. 
పరిపాలన చేతకాక ప్రతి కుట్యంబానినా వేధిస్తానానారు.

* ఏప్ఎస్ ఆరీటాసీ కాద్ వైఎస్ఆర్ ఆరీటాసీ
విజయవ్డలో జరిగిన బ్సీ గర్జన కోసయం ఉతతారాయంధ్ర ప్రజలన్ హియంసియంచారు. శ్రీకాకుళయం, విజయనగరయం, విశాఖపటనాయం న్యంచి వయందల్ది బస్స్లోలీ మహిళలు, యువతన్ 
తరలియంచారు. ఒకకొ విజయనగరయం న్యంచే 140 బస్స్లోలీ మహిళలన్ తరలియంచారు. స్థినికయంగా బస్స్లు అయంద్బాట్లో లేక స్మాన్్యలు, విదా్యరుథిలు, వృద్ధులు తీవ్ర 
ఇబ్యంద్లు పడాడురు. ఏప్ఎస్ ఆరీటాసీని వైఎస్ఆర్ ఆరీటాసీగా మారేచుశారు. ఇయంతచేసి ఒకకొ బ్సీ కుట్యంబానికి నా్యయయం చేయలేకపోయారు. హకుకొల కోసయం పోరాటయం చేస్తాననా 
వ్రిపై కేస్లు పెడ్తునానారు. సరపుయంచ్లకు చెక్ పవర్ తొలగిస్తానానారు. కోరుకొలులీ గ్రామ సరపుయంచ్ చెక్ పవర్ రద్దు చేశారు. జనసేన పారీటాకి చెయందిన ఆమకు పారీటా అయండగా 
నిలిచి నా్యయ పోరాట్నికి ధైర్యయం ఇచిచుయంది. హైకోరుటా చెక్ పవర్ ఆదేశాలన్ కొటిటా వేసియంది. వైసీప్ నాయకుల అకృతా్యలు ఎకకొడ బయటపడతాయనే భయయంతో ఉతతారాయంధ్రలో 
జనవ్ణి కార్యక్రమయం జరగకుయండా కుట్ర చేశారు. మాకు వచిచున ఫిరా్యద్లోలీ ఎకుకొవ శాతయం వైసీప్ నాయకుల భూకబా్జల మీదే వచాచుయి. సరే్వ నెయంబరలీతో సహా ఫిరా్యలు 
చేశారు. జనవ్ణి కార్యక్రమయం జనవరి న్యంచి మళ్లీ మొదలవుతుయంది. కొతతాగా ఏరపుడిన ప్రతి జిల్లీ కేయంద్యంలో కార్యక్రమయం నిర్వహియంచేల్ ప్రణాళకలు రూపయందిస్తానానాయం” 
అని చెపాపురు.

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

‘వారాహి’ వైసీపీ పాలనను అంతం చేస్తందని భయం
* రయంగుల పచిచు నాయకులు జనసేనన్ అనడయం చూసేతా నవ్్వసతాయంది
* అనినా నిబయంధనలు పాటియంచే వ్హనయం సిదధుయం
* సహజ సయంపదన్ ద్పడీ చేస్తాననా పాలకులు
* ఉతతారాయంధ్ర యువత కోసయం వైసీప్ పాలకులకు ఆలోచన లేద్
* ‘యువ శకితా’ కార్యక్రమయం చిరస్థియిగా నిలిచిపోతుయంది
* శ్రీకాకుళయం మీడియా సమావేశయంలో జనసేన పారీటా ప్ఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: ద్షటా వైసీప్ పాలనన్ నామ రూపాలు లేకుయండా తొకేకొసేల్ కనిపస్తాననా ‘వ్రాహి’ 
వ్హనయం చూసేతా ఈ వైసీప్ నాయకులకు నిద్ పటటాడయం లేదని జనసేన పారీటా ప్ఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదయండలీ 
మనోహర్ గారు అనానారు. ఉతతారాయంధ్ర పర్యటనలో భాగయంగా శ్రీకాకుళయం జిల్లీ పారీటా నియోజకవరగు సమీక్ష 
సమావేశాలు నిర్వహియంచే ముయంద్ శ్రీ మనోహర్ గారు శుక్రవ్రయం స్యయంత్యం మీడియాతో మాట్లీడారు. 
ఈ సయందర్యంగా శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ గారు మాట్లీడ్తూ “ముఖ్యమయంత్రి, మయంత్రులు, సలహాదారులకు 
ఏ పనీ లేకుయండా ఉననాట్లీ కనిపసతాయంది. ప్రజలకు ఉపయోగపడే విషయాల మీద దృష్టా పెటటాకుయండా, శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి వ్హనయం రయంగుల గురియంచి వ్రు మాట్లీడ్తుయంటే ఏయం అనాలో కూడా అరథియం కావడయం 
లేద్. ప్రజా పాలన చేయమని మేము చెబుతుయంటే మా పారీటా ఎనినాకల వ్హనయం రయంగుల గురియంచి వీళ్లీ 
మాట్లీడడయం చూస్తాయంటే ఈ ప్రభుత్వయంలో ఎవరికీ పనిలేదని అరథియం అవుతోయంది. ప్రజా ధనయం వృథా చేసి 
ప్రభుత్వ కారా్యలయాలకు పారీటా రయంగులు వేసిన వ్రు... వ్హనయం రయంగు చూసి భయపడటయం అయంటే వ్ళళుకి 
మామూలు భయయం పట్టాకోలేద్ అని అరధుయం అవుతుయంది. నిబయంధనల ప్రకారమే ఆ వ్హనయం ఉయంట్యంది. 
చట్టాల గురియంచి, వ్యవసథిల గురియంచి పూరితా అవగాహన ఉననా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎప్పుడ్ వ్టిని 
అతిక్రమియంచే పన్లు చేయరు. చట్టానినా జనసేన పారీటా పూరితాస్థియిలో గౌరవిస్తాయంది. రాష్ట్రయంలో గుటటాలుగా 
ప్రజా సమస్యలు ఉనానాయి. పరిషకొరియంచి అభివృదిధు మీద దృష్టా పెట్టాలిస్న ప్రభుత్వ పాలకులు ఏయం చేయాలో 
తెలియక ఇష్టటాన్స్రయం మాట్లీడటయం దారుణయం.

* ఈ ప్యంత యువత ఆలోచనే పారీటా విధానయం అయి్యయంది
శ్రీకాకుళయం జిల్లీ యువత ఆలోచన జనసేన పారీటా విధానయం అయియంది. 25 కేజీల బ్య్యయం కాద్ 25 
సయంవతస్రాల భవిష్యతుతా కావ్లి అననా ఇకకొడి యువకుడి మాట నాకు ఇయంకా గురేతా. దాని కోసమే శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఓ ప్రణాళకతో జనసేన పారీటాని పటిషటాయం చేసి పూరితా స్థియిలో స్మాన్్యడికి 
సైతయం రాజకీయాలు అయందే విధయంగా ముయంద్కు వెళ్తానానారు. సహజ వనరులన్ ద్పడీ చేసిన వైసీప్ 
పాలకులు ఉతతారాయంధ్ర యువతకు ఏమి మిగలచులేకపోయారు. ప్రతి ఏట్ శ్రీకాకుళయం జిల్లీ న్యంచి 
మతస్్యకారులు 15 వేల మయంది గుజరాత్ తోపాట్ ఇతర రాష్ట్రాలకు వలసలు వెళ్తానానారు. ఉననాత 
చద్వులు చదివినా, సరైన ఉద్్యగాలు రావడయం లేద్. ముఖ్యయంగా మతస్్యకార యువతకు ఉద్్యగాలు 
దూరయం అవుతునానాయి. అల్యంటి వ్రి కోసయం జనసేన పారీటా ప్రతే్యక శిక్షణ కేయంద్యం మొదలు పెటిటాయంది. 
ఇది ఉతతారాయంధ్ర యువతకు ఎయంతగానో ఉపయోగపడేల్ చూస్తాయం. ఈ ప్యంతానికి అవకాశాలు, 
ఇతర ప్యంతాలకు వెళ్తాననా యువతకు ఒక దారి చూపే బాధ్యత జనసేన తీస్కుయంట్యంది. వచేచు 
మూడ్ రోజులు జిల్లీలోని అనీనా నియోజకవరాగుల వ్రితో మాట్లీడి, జిల్లీలోని సమస్యలు గురియంచి 
వివరయంగా తెలుస్కుయంట్యం. కచిచుతయంగా బలమైన నాయకత్వయం తయారు చేస్తాయం. ప్రజా పోరాట్లోలీ 
యువత సియంహభాగయం వహియంచేల్ వ్రిని సయంసిద్ధులన్ చేస్తాయం.
* రాష్ట్ర చరిత్లో నిలిచిపోయేల్ యువ శకితా
వివేకానయంద్డ్ జయయంతి సయందర్యంగా శ్రీకాకుళయం జిల్లీ రణసథిలయంలో జనసేన పారీటా నిర్వహియంచబోయే 
యువ శకితా కార్యక్రమయం రాష్ట్ర చరిత్లో చిరస్థియిగా నిలిచిపోతుయంది. ఇకకొడి సయంసకొృతి, సయంప్రదాయయం 
గొపపుది. అల్గే పోరాట నేల. గొపపు పోరాట గుడి. ఇకకొడి పోరాట్ల గురియంచి, సమస్యల గురియంచి 
ప్రపయంచానికి తెలియజెపేపుల్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆధ్వర్యయంలో కార్యక్రమయం ఉయంట్యంది. అనినా 
విషయాల మీద అకకొడ చరిచుస్తాయం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఉతతారాయంధ్ర అభివృదిధుకి భవిష్యతుతా ఆలోచన, 
యువత కోసయం ఏయం చేయాలి అనేది తెలియజేస్తారు. దీనిలో ఉతతారాయంధ్ర ప్యంత యువత అయంతా 
పాల్గుని, ఇకకొడి యువశకితా గురియంచి ప్రపయంచానికి తెలియజేయాలి” అనానారు. సమావేశయంలో పారీటా 
ప్ఏసీ సభు్యలు శ్రీ కోన తాతారావు, పారీటా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరు్శలు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వని, శ్రీ 

పెదపూడి విజయ్ కుమార్, శ్రీకాకుళయం జిల్లీ నాయకులు శ్రీ గేదల చైతన్య, శ్రీ విశ్వక్షేన్, శ్రీ పేడాడ రామ్మాహన్, శ్రీ కోరాడ సరే్వశ్వరరావు, శ్రీ కణితి కిరణ్ పాల్గునానారు.

“నా సేన కోసం..నా వంతు..”కు “ఎన్.ఆర్.ఐ. జనసేన టీమ్” రూ 4,30,079 విరాళం
శతఘ్నా న్్యస్: * జనసేన ప్ఏసీ సభు్యలు కొణిదల నాగబాబు చేతుల మీద్గా చెక్ అయందజేత

నా సేన కోసయం.. నా వయంతు.. కార్యక్రమయంలో 
భాగయంగా “ఎన్.ఆర్.ఐ. జనసేన టీమ్” రూ 
4,30,079 విరాళయం జనసేన పారీటా రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు కొణిదల నాగబాబు 
గారి చేతుల మీద్గా చెకుకొ రూపయంలో జనసేన 
పారీటాకి అయందజేశారు. “ఎన్.ఆర్.ఐ. జనసేన టీమ్” 
వేణు ప్లుగుజు్జ, పృథ్్వ యననాయం ఆధ్వర్యయంలో 
సమష్టాగా ఈ విరాళయం సేకరియంచి జనసేన 
నా సేన కోసయం.. నా వయంతు కార్యక్రమానికి 
విరాళయంగా ఇచాచురు. ఈ సయందర్యంగా నాగబాబు 
మాట్లీడ్తూ.. ప్రజా సయంక్షేమయం కోసయం జనసేన 
పారీటా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గారు చేసతాననా 
పోరాట్నికి “ఎన్.ఆర్.ఐ. జనసేన టీమ్” 
మదదుతుగా నిలబడడయం అభినయందనీయమని, మయంచి 
పరిపాలన ప్రజలకు అయందియంచటమే జనసేన 
లక్ష్యమని అనానారు. చెక్ అయందజేసిన వ్రిలో “ఎన్.

ఆర్.ఐ. జనసేన టీమ్” సభు్యలు గూడపాటి గోపాలకృషణా, తేజ దామరలీ, బాలు ప్లుగుజు్జ, తుకారాయం ప్లుగుజు్జ, నాగారు్జన అల, స్రేష్ బరామా, కయంచెరలీపాటి సిదాదురథి ఉనానారు.

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

మత్స్యకార యువతకు జనసేన నైపుణ్య భరోసా
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పారీటా తరఫున ఉతతారాయంధ్రలో ఉపాధి నైప్ణ్య శిక్షణ కేయంద్యం 
మొదలు కాన్యంది. ఉతతారాయంధ్ర ప్యంతయం న్యంచి భారీగా మతస్్యకారులు ఇతర 
ప్యంతాలకు వలస వెళలీపోతునానారని తెలుస్కుననా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మతస్్యకార 
యువతలో ఉపాధి నైప్ణ్యయం పెయంచేల్, వ్రి ఉపాధికి భరోస్ చూపేల్ ప్రతే్యక 
శిక్షణ కేయంద్యం, అల్గే పోటీ పరీక్షలకు సననాదధుయం అయే్య వ్రికి అవసరయం అయిన 
సహాయయం చేసేయంద్కు దీనిని ఉతతారాయంధ్రలో మొదలుపెట్టాలని భావియంచారు. దీనిలో 
భాగయంగా పారీటా మతస్్యకార వికాస విభాగయం ఆధ్వర్యయంలో ప్రతే్యక ఉపాధి నైప్ణ్య 
శిక్షణ కేయంద్యం పోసటార్ న్ శుక్రవ్రయం పారీటా ప్ఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ 
గారు విశాఖలో విడ్దల చేశారు. వివిధ అయంశాల వ్రీగా మతస్్యకార యువతకు 
దీనిలో నైప్ణ్య శిక్షణ ఇవ్వన్నానారు. ఆసకితా గల మతస్్యకార యువత పారీటా టల్ ఫ్రీ 
నెయంబరులీ సయంప్రదిసేతా వ్రి పేరలీన్ ఎన్ రోల్ చేస్కునేయంద్కు అవకాశయం ఉయంట్యంది. 
ఇయంద్కు సయంబయంధియంచిన టల్ ఫ్రీ నెయంబర్ : 83318 38383 గా ఉయంట్యంది. 
ఈ కార్యక్రమయంలో పారీటా మతస్్యకార వికాస విభాగయం నేత డా.మూగి శ్రీనివ్స్ 
పాల్గునానారు.
* క్రియాశీలక కార్యకరతాల కుట్యంబాలకు చెకుకొలు అయందజేత

ఇటీవల వేరు వేరు రోడ్డు ప్రమాదాలోలీ మృతి చెయందిన జనసేన పారీటా క్రియాశీల సభు్యలకు ఇదదురి కుట్యంబాలకి పారీటా తరఫున రూ.5 లక్షల బ్మా చెకుకొలన్ శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ గారు 
శుక్రవ్రయం అయందజేశారు. పాయకరావుపేట నియోజకవరాగునికి చెయందిన శ్రీ గారలీయంక వెయంకటేశ్వరరావు, యలమయంచిలి నియోజకవరాగునికి చెయందిన శ్రీ గొనానాబతుతాల మహేశ్వరరావు ఇటీవల 
జరిగిన వేరే్వరు రోడ్డు ప్రమాదాలోలీ మృతి చెయందారు. పారీటా కోసయం ఎయంతో కషటాపడిన ఇదదురు క్రీయాశీలక కార్యకరతాల కుట్యంబ సభు్యలైన శ్రీ గారలీయంక జమిమారాజు, శ్రీమతి గొనానాబతుతాల 
భవ్నీలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున చెకుకొలు అయందజేశారు. వ్రి కుట్యంబ పరిసిథితిని అడిగి తెలుస్కునానారు. పారీటా అయండగా నిలబడ్తుయందని వ్రికి హామీ ఇచాచురు.

సమైక్యాంధ్ర చేస్తే రాజధాని ఎక్కడో శ్రీ సజ్జ ల చెప్పాలి..?
* వైసీప్ ప్రభుత్వ చేతకాని పాలన, ప్రజా సమస్యలపై పోరాడయండి
* బా్యక్ గ్యండ్ కాద్... బా్యటిల్ గ్యండ్ చూసి పదవులు ఇచేచు పారీటా జనసేన
* ఉతతారాయంధ్రలో కుట్యంబ పాలన పోయి కొతతా తరయం పాలన రావ్లి
* ప్రజా పోరాట్లోలీ పారీటా అయండగా నిలబడ్తుయంది
* ఉమమాడి విజయనగరయంజిల్లీ మయండల అధ్యక్షులకు నియామక పత్రాలు అయందజేసిన శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: ‘విజయనగరయం ప్యంతానికి చెయందిన వైసీప్ సీనియర్ నాయకుడ్ విశాఖన్ పాలన రాజధాని చేసేతా తప్పు 
ఏయంటి అని అడ్గుతారు..?మరోపకకొ వైసీప్ ష్టడో ముఖ్యమయంత్రి సజ్జల రామకృష్టణా రెడిడు గారు తెలయంగాణ, ఆయంధ్ర ప్రదేశ్ 
రాష్ట్రాలన్ కలిపతే స్్వగతిస్తామయంట్రు.. అల్ కలిపతే రాజధానిని ఎకకొడ పెడతారు..? ముయంద్ దీనికి సమాధానయం 
చెపాపులి. వైసీప్ వ్ళలీ మాటలు వైసీప్ వ్ళలీకే అరధుయం కాని విధయంగా ఉనానాయి. సమస్యల న్యంచి దృష్టా మరలచుడానికి 
ఇల్యంటి మాటలు మాట్లీడడయం వైసీప్కి కొతతా కాద్. కుట్యంబ పాలన స్గియంచే వ్యకుతాలు ప్రజాస్్వమ్యయం గురియంచి 
మాట్లీడడయం హాస్్యసపుదయంగా ఉయంద’ని జనసేన పారీటా రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ గారు 

అనానారు. ఉమమాడి విజయనగరయం జిల్లీకు సయంబయంధియంచి ఇటీవల ప్రకటియంచిన 25 మయండల్ల పారీటా అధ్యక్షులకు శుక్రవ్రయం శ్రీ మనోహర్ గారు విజయనగరయంలో నియామక పత్రాలన్ అయందజేశారు. ఈ 
సయందర్యంగా శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ గారు మాట్లీడ్తూ “ ఉతతారాయంధ్ర న్యంచి పదవులు అన్భవియంచిన నాయకులు.. ఇతరులు వచిచు అభివృదిధు చేయాలని చెపపుడయం చూసేతా జాలి వేస్తాయంది. పదవులు పయందేది 
మీరు.. అభివృదిధు చేయాలిస్యంది మాత్యం వేరే వ్ళ్లీ...? ఇదేయం నా్యయయం. వీళలీకు పరిపాలన చేతకాద్. ఒక సమస్య న్యంచి తపపుయంచ్కోవడానికి రకరకాలుగా మాట్లీడటయం మాత్మే తెలిసిన విద్య. రాష్ట్రయం 
ఆరిథిక పరిసిథితి దిగజారియంది. ఉద్్యగుల జీతాల సమస్య న్యంచి దృష్టా మళలీయంచడానికి ఇప్పుడ్ సమైక్యయం అనే మాటలు మాట్లీడ్తునానారు.
* పారీటా కోసయం కషటాపడే వ్రికి తగిన గురితాయంప్
పారీటా కోసయం మొదటి న్యంచి నిలబడిన నాయకులు... ప్రజా సమస్యల పటలీ పోరాడే నైజయం... నిస్్వరధుయంగా పారీటా జెయండాన్ పట్టాకుని నిలబడగలిగే ధైర్యయం ఉననా నాయకులనే జనసేన పారీటా సయంస్థిగత 
నిరామాణయంలో భాగస్్వములన్ చేస్తానానాయం. పారీటా ఇచిచున బాధ్యతలన్ చకకొగా నిర్వరితాయంచి అయందరీనా కలుప్కొని వెళలీ, ఒకరు వేలెతితా చూపయంచకుయండా స్ఫూరితావయంతయంగా పనిచేయాలి. ఉతతారాయంధ్రలో, ముఖ్యయంగా 
విజయనగరయంలో కుట్యంబ పాలన పోవ్లి. కొతతా తరయం పాలన మొదలు కావ్లి అనే నినాదయంతో జనసేన పారీటా ముయంద్కు వెళ్తుయంది. రాజకీయాలు అయంటే ఒక కుట్యంబయం చేతిలో ఉయండడయం కాద్. 
కొతతా వ్యకుతాలు రావ్లి. పాలనలో కొతతాదనయం ఉయండాలి. ఒక ఎలక్షన్ కోసయం పనిచేసి వెళలీపోయే వ్ళ్ళు కాకుయండా, పారీటా నిరామాణయం కోసయం జనసేనకు అయండగా నిలబడే వ్రి కోసయం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
వేచి చూస్తానానారు. జనసేన పారీటా నిరామాణయం ఇతర పారీటాలకు విభిననాయంగా ఉయంట్యంది. క్షేత్స్థియిలో అనినా పరిశీలియంచి మాట్లీడే శకితా స్మరాథి్యలు అయంచనా వేసి, క్షేత్స్థియిలో ఇటీవల పర్యటనలో 186 
మయంది ప్రసయంగాలు విననా తరా్వత మాత్మే 25 మయండల్లకు అధ్యక్షులన్ నియమియంచాయం. మహిళలకు, యువతకు పెదదుప్ట వేయాలి అననాది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆలోచన. అదే స్ఫూరితాతో ఉమమాడి 
విజయనగరయం జిల్లీలో మయండల అధ్యక్షుల నియామకయం జరిగియంది. కొనినా చోటలీ కొనినా అసయంతృప్తాలు ఉయండొచ్చు. కచిచుతయంగా పారీటా జెయండా మొదటి న్యంచి మ్సిన సీనియరలీకు తగిన గౌరవయం ఇస్తాయం. జిల్లీ 
కమిటీలో, ఇతర అన్బయంధ కమిటీలోలీ వ్రికి తగిన బాధ్యతలు అపపుగియంచి గౌరవియంచ్కుయంట్యం. ఎల్యంటి అరమరికలు లేకుయండా సమష్టాగా పారీటా సిదాధుయంతాల కోసయం, ప్రజా పోరాట్లోలీ ముయంద్కు వెళ్లీలి. 
పారీటా నిరామాణయం ఒకకొ రోజులో పూరితా కాద్.. అనినా ఆలోచియంచి పారీటా నిరామాణయం ముయంద్కు స్గుతుయంది.
* రాజకీయాలోలీ నిజాయతీ అవసరయం
రాజకీయాలోలీ ఉననా నాయకులకు నిజాయతీ అవసరయం. ప్రజలకు ఒక మాట చెబుతునానామయంటే పూరితాగా వినే పరిసిథితి ఉయండాలి. అయంతేగాని అవసరాల కోసయం, ఓటలీ కోసయం ప్రజలకు ఇష్టటాన్స్రయం మాటలు 
ఇవ్వడయం పదధుతి కాద్. తరా్వత ఆ మాటలన్ పకకొనపెటేటా నాయకులు అవసరయం లేద్. స్థినిక సమస్యలపై పూరితాస్థియిలో అవగాహన పెయంచ్కోయండి.
* సమస్యలు సృష్టాయంచడమే ఈ ముఖ్యమయంత్రికి తెలుస్
ఈ ముఖ్యమయంత్రి సమస్యలు సృష్టాస్తాడ్ తపపు తీరేచువ్డ్ కాద్. పారీటా కార్యక్రమాలకు బస్స్లన్ పెటిటా ఏప్ఎస్ఆరీటాసీని వైసీప్ ఆరీటాసీగా మారేచుశారు. వైసీప్ సమావేశయం ఉయంటే ఆ పారీటా కార్యక్రమానికి బస్స్లు 
పెడితే, అదే బస్స్న్ నముమాకుని కూలి పనికి వెళ్లీ సగట్ కూలి ఆ రోజు పస్తాలు ఉయండాల్..? అయంటే వీళలీకు కావ్లిస్యంది ప్రజా క్షేమయం కాద్... వ్ళళు న్యంచి ఓట్లీ మాత్మే. పారీటా పదవులు పయందిన వ్రు 
అయందరీనా కలుప్కొని వెళ్లీలి. ప్రజా సమస్యల మీద అవగాహన పెయంచ్కోయండి. రాష్ట్ర సమస్యల మీద ఎపపుటికప్పుడ్ అపేడుట్ కావ్లి. క్షేత్స్థియిలోని సమస్యల పటలీ బలయంగా పోరాడయండి. నాయకులు ఎకకొడో 
తయారు కారు. ఎనోనా అవ్యంతరాలు ఎద్రవుతాయి. వ్టిని ఎద్ర్కొని రాట్దేలయండి... పోరాడయండి... చివరకు నిలబడితేనే నాయకులు అవుతారు. ప్రజా సమస్యలోలీ ఎయంతవరకు అయినా పోరాడయండి.. 
మిమమాలినా ఇబ్యంది పెడితే పారీటా తరఫున నా్యయపోరాటయం చేస్తాయం. చివరి వరకు అయండగా నిలబడతాయం. క్షేత్స్థియిలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి కోసయం తా్యగాలు చేసి పోరాటయం చేసిన వ్యకుతాలు జనసేన 
సమూహయంలో ఉనానారు. వ్రయందరినీ తగిన విధయంగా కలుప్కు వెళలీ ఈ ద్రామారగుప్ ప్రభుత్వయంపై పోరాడే బాధ్యత తీస్కుయందాయం. పారీటా జెయండా మ్సి పారీటా కోసయం కషటాపడిన ప్రతి ఒకకొరిని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు గురితాస్తారు అనే విషయయం గురుతాపెట్టాకోయండి. అయందరితో చరిచుయంచి గ్రామ కమిటీలన్ వేసే ఏరాపుట్ చేయయండి. ఎకకొడ విలువలు కోలోపుకుయండా జాగ్రతతాగా పని చేదాదుయం.
* యువశకితా బలయం చూప్దాయం
ఉతతారాయంధ్ర యువతలో అపారమైన శకితా, యుకితా ఉనానాయి. ఇకకొడి ప్యంతయం కళలు, పోరాట్లు కలగలిసిన నేల. యువతలో అపారమైన నైప్ణ్యయం ఉయంది. సరైన అవకాశాలు లేక వ్రు వలసలు 
వెళళుపోతునానారు. మతస్్యకారుల సమస్యలు చాల్ ఉనానాయి. జెటిటాలు, ఫిష్యంగ్ హర్ర్ లు ఉయంటే వలసలు ఉయండవు. ఇకకొడి ఆటపాట, సయంసకొృతి, సయంప్రదాయాలు అమ్ఘయం. వ్టనినాయంటినీ ప్రపయంచానికి 
మరోస్రి తెలియజెపేపుల్ జనసేన పారీటా తరఫున “యువశకితా” కార్యక్రమానినా స్్వమి వివేకానయంద జయయంతి అయిన జనవరి 12వ తేదీన రణసథిలయం లో నిర్వహిస్తానానాయం. ఆరోజు ఉదయయం న్యంచి శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇకకొడి యువతతో మమేకయం అవుతారు. ఎయందరో గొపపు వ్యకుతాలు ప్టిటాన నేల ఇది. యువశకితా కార్యక్రమయంలో వ్రయందరితో మాట్లీడియంచి, ఇకకొడ సయంసకొృతులు గురియంచి తెలుస్కునే 
ప్రయతనాయం చేదాదుయం. ఏ సహాయయం కావ్లనానా స్చనలు కావ్లనానా పారీటా పెదదులన్ అడగయండి.. వ్రు చెపపున దానినా సీ్వకరియంచయండి. త్వరలోనే పారీటా క్రియాశీలక సభ్యత్వయం కార్యక్రమయం మొదలు కాబోతోయంది. 
దానిని వినియోగియంచ్కునేల్ యువతన్ ప్రోతస్హియంచాలి. భారతదేశయంలో ఏ రాజకీయ పారీటా తన కార్యకరతాల కోసయం ఇవ్వని బ్మా పథకానినా జనసేన పారీటా అయందిసతాయంది. ద్ుఃఖయంలో ఉననా కార్యకరతాల 
కుట్యంబానికి అయండగా నిలబడ్తుయంది. పారీటా తరఫున అస్త్ర యాప్ కూడా కీలకయం. అల్గే మయండల్ల వ్రీగా వ్ట్స్ప్ గ్రూప్లన్ ఏరాపుట్ చేస్కొని వ్టిని జాగ్రతతాగా నిర్వహియంచయండి. ప్రజా సమస్యల 
మీద ఐకమత్యయంగా పోరాడ్దాయం. ప్రజాస్్వమ్య పదధుతిలో చేసే పోరాటయంలో మనలినా ఎవరు ఆప్తారో చూదాదుయం” అని అనానారు. ఈ కార్యక్రమయంలో ప్ఏసీ సభు్యలు శ్రీ కోన తాతారావు, పారీటా రాష్ట్ర ప్రధాన 
కార్యదరు్శలు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వని, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పారీటా కార్యక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ కళ్్యణయం శివ శ్రీనివ్స్ తదితరులు పాల్గునానారు.
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యువతలో భరోసా నిాంపేలా జనస్న ‘యువశక్తే’
* జనవరి 12వ తేదీన శ్రీకాకుళయం జిల్లీ రణసథిలయంలో యువశకితా కార్యక్రమయం
* భవిష్యతుతాలో యువత కోసయం చేపటటాబోయే కార్యక్రమాలపై శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దిశానిరేదుశయం
* ఉతతారాయంధ్ర పోరాట స్ఫూరితాకి, నైప్ణా్యలకి ప్రతీకలైన యువతకు వేదికపై సముచిత స్థినయం
* విశాఖపటనాయం మీడియా సమావేశయంలో జనసేన ప్ఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ వెలలీడి
శతఘ్నా న్్యస్: యువతరానికి భవిష్యతుతా మీద భరోస్ కలిపుయంచేల్ జనసేన పారీటా ‘యువశకితా’ కార్యక్రమయం 
నిర్వహిస్తాయందని పారీటా రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ గారు వెలలీడియంచారు. 
స్్వమి వివేకానయంద జయయంతి సయందర్యంగా జనవరి 12వ తేదీన శ్రీకాకుళయం జిల్లీ రణసథిలయంలో ఈ 
కార్యక్రమయం నిర్వహియంచబోతునానామని తెలిపారు. ఉపాధి కోసయం వలస పోతుననా ఉతతారాయంధ్ర యువతకు 
దిశానిరేదుశయం చేసేల్... వ్రిలో ఉననా శకితా, నైప్ణా్యనినా వెలికి తీసేల్ యువశకితా ఉయంట్యంది అనానారు. ఈ 

కార్యక్రమయంలో జనసేన పారీటా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ముఖ్య అతిధిగా హాజరై... యువత కోసయం భవిష్యతుతాలో చేపటటాబోయే కార్యక్రమాలు, వలసల నిరోధియంచడానికి తీస్కోన్ననా 
చర్యలపై ప్రసయంగిస్తారని వెలలీడియంచారు. ఉదయయం 11 గయంటల న్యంచి స్యయంత్యం 6 గయంటల వరకు కార్యక్రమయం జరుగుతుయందని, ఈ ప్యంత అభివృదిధు కోసయం కషటాపడిన ప్రతి ఒకకొరిని 
ఈ వేదిక మీదకు తీస్కొస్తామని తెలిపారు. శుక్రవ్రయం ఉదయయం విశాఖపటనాయం పబ్లీక్ లైబ్రరీలో మీడియా సమావేశయం నిర్వహియంచారు. ఈ సయందర్యంగా శ్రీ నాదయండలీ మనోహర్ గారు 
మాట్లీడ్తూ “జనసేన పారీటా యువతకు పెదదుప్ట వేస్తాయంది. నిజాయతీ, నా్యయయం కోసయం పోరాటయం చేసే స్ఫూరితా ఉతతారాయంధ్ర యువత సొయంతయం. ఇకకొడ యువతలో చాల్ ఆవేదన ఉయంది. 
ఉపాధి అవకాశాల కోసయం తలిలీదయండ్రులు, ప్టిటాన గ్రామాలన్ వదిలి పకకొ రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లీలిస్ వసతాయందని ఆవేదన వ్యకతాయం చేస్తానానారు. పకకొ రాష్ట్రాలకు వెళలీ అకకొడి యువత అవకాశాలన్ 
దబ్ తీయడయం తమకీ ఇషటాయం లేదని, తమకు మా ప్యంతాలోలీనే అవకాశాలు కలిపుయంచాలని వేడ్కుయంట్నానారు. విజయనగరయం, విశాఖపటనాయం జిల్లీలోలీ విసతాృతయంగా పర్యటియంచినప్పుడ్ అనేక 
సమస్యలన్ గురితాయంచాయం. ముఖ్యయంగా యువత అన్భవిస్తాననా వేదనన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి దృష్టాకి తీస్కెళలీనప్పుడ్ ఆయన ఒకటే చెపాపురు. ఉతతారాయంధ్ర యువతలో ఉననా స్మరథి్యయం, 
నైప్ణ్యయం వెలికితీసే విధయంగా అద్్తమైన కార్యక్రమయం చేపట్టాలని ఆదేశియంచారు. ఇకకొడి యువతకు మయంచి భవిత ఉయండాలని ఆకాయంక్షియంచారు. అయంద్లో భాగయంగానే జనవరి 12వ తేదీన 
“యువశకితా” కార్యక్రమానినా జనసేన పారీటా నిర్వహిసతాయంది. నిసస్హాయత, నిరిలీపతాత నియండిన ఇకకొడ యువతలో భరోస్ నియంపే విధయంగా కార్యక్రమయం ఉయంట్యంది.
* షణుమాఖ వ్్యహయంలో చాల్ సపుషటాయంగా చెపాపుయం
జనసేన పారీటా అధికారయంలోకి వసేతా చేపటటాబోయే కార్యక్రమాలపై షణుమాఖ వ్్యహాయంలో చాల్ సపుషటాయంగా చెపాపుయం. ప్రతి ఏడాది లక్ష మయంది యువతకు రూ.10 లక్షల చొప్పున ఆరిథిక స్యయం 
అయందియంచి వ్రిని పారిశ్రామికవేతతాలుగా మారుస్తాయం. చిననా, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు ఏరాపుట్ చేసి పదిమయందికి ఉపాధి కలిపుయంచేల్ వ్రికి ఆరిథిక చేయూత అయందిస్తామని హామీ ఇచాచుయం. 
మతస్్యకారులకు సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఈ ప్యంతయం న్యంచి ప్రతి ఏడాది 15 వేల న్యంచి 20 వేల మయంది గుజరాత్, చెనె్నా వయంటి రాష్ట్రాలకు వలస పోతునానారు. యువత ఉపాధి 
అవకాశాల కోసయం వేల్ది మయంది పకకొ రాష్ట్రాలకు వలస పోతునానారు. ఈ వలసలు నిరోధియంచేల్ జనసేన పారీటా చర్యలు తీస్కుయంట్యంది” అనానారు. ఈ సమావేశయంలో పారీటా ప్ఏసీ సభు్యలు 
శ్రీ కోన తాతారావు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరు్శలు శ్రీ టి.శివశయంకర్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పారీటా నేతలు శ్రీ పరుచూరి భాసకొరరావు, శ్రీ సయందీప్ పయంచకరలీ, శ్రీ ప.వి.ఎస్.ఎన్.రాజు, 
శ్రీమతి పస్ప్లేటి ఉష్ట కిరణ్, శ్రీ వయంపూరు గయంగులయ్య, శ్రీ కళ్్యణయం శివ శ్రీనివ్స్, శ్రీ గడస్ల అపాపురావు, శ్రీమతి ఎ.ద్రాగు ప్రశాయంతి, డా.మూగి శ్రీనివ్స్, శ్రీ ప్తల మూరితా యాదవ్, 
శ్రీమతి నాగలక్ష్మి, శ్రీమతి శరణి పాల్గునానారు.

క్రియాశీలక సభ్యుడు వెంకటేష్ కుటెంబానికి 
5లక్షల చెకుకు అెందజేసిన నాదెండ్ల

శతఘ్నా న్్యస్: పాయకరావుపేట: పాయకరావుపేట మయండలయంలోని అరటలీకోట గ్రామ 
జనసైనికుడ్ వెయంకటేష్ రోడ్డు ప్రమాదయంలో మరణియంచాడ్. పారీటాలో క్రియాశీలకయంగా 
పని చేసిన వెయంకటేష్ కుట్యంబానికి అనినా విధాల జనసేన పారీటా అయండగా ఉయంట్యందని 
భరోస్ ఇస్తా.. జనసేన పారీటా క్రియాశీలక సభు్యలకు ఇచేచు రూ. 5 లక్షల ప్రమాద బ్మా 
చెకుకొన్ వెయంకటేష్ కుట్యంబ సభు్యలకు ప్ఏసీ సభు్యలు నాదయండలీ మనోహర్ అయందచేశారు. 
అనయంతత్యం అధికార ప్రభుత్వయం పెడ్తుననా ఇబ్యంద్లు గురియంచి రాష్ట్ర కార్యదరి్శ 
శివదత్ సమక్షయంలో అరటలీకోట పయంచాయితీ ప్రెసిడయంట్ ప్లగప్రి అపపులనర్శన్ అడిగి 
తెలుస్కునానారు.

నర్సెంగరావు మాస్టర్ ని ఓదారచి మనోధైరాయునిని 
నిెంపిన నాదెండ్ల మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్:  పాయకరావుపేట: చిననా వయస్లో జనసేన పారీటా తరుప్న ప్రెసిడయంట్ 
గా పోటీ చేసిన కుమారెతా కావ్యన్ పోగొట్టాకుననా బాధలో వుననా సేనాపతి నరిస్యంగరావు 
మాసటార్ ని ఓదారిచు మనోధైరా్యనినా నియంపన నాదయండలీ మనోహర్. పారీటా కోసయం మాసటార్ కి 
వుననా అయంకిత భావ్నినా మనస్ఫూరితాగా అభినయందియంచారు.

ఆత్మకూరు జనసేన ఆద్వరయుెంలో పవననని 
ప్రజాబాట 36వ రోజు

శతఘ్నా న్్యస్: ఆతమాకూరు: పవన్ కళ్్యణ్ న్ 
ముఖ్యమయంత్రి చేయాలననా దృఢ సయంకలపుయంతో, 
ప్రజల ఆశీరా్వదయంతో , ఆతమాకూరు జనసేన 
ఆద్వర్యయంలో కొనస్గుతుననా పవనననా 
ప్రజాబాట కార్యక్రమయం 36వ రోజుకు 
చేరుకుయంది. ఈ కార్యక్రమయంలో భాగయంగా 
శుక్రవ్రయం ఆతమాకూరు మునిస్పల్ పరిధిలోని 
జమమాలపాలెయం, వయందూరుగుయంట ప్యంతాలలో 
పర్యటియంచి ప్రతి ఇయంటికి జనసేన పారీటా 
కరపత్రాలన్ పయంచ్తూ, జనసేన పారీటా 
సిదాధుయంతాలన్ తెలియజేస్తా స్గియంది. 

దశాబాదులుగా దగాకు గురికాబడడు ఆతమాకూరు నియోజకవరగుయం అనినా రయంగాలోలీ అభివృదిధు 
చెయందాలయంటే, ప్రజలయందరూ జనసేన పారీటాకి ఓట్ వేసి పవన్ కళ్్యణ్ గారిని ముఖ్యమయంత్రి 
చేయాలని ఈ సయందర్యంగా కోరారు. చ్కకొల భూముల సమస్యన్ స్మ్టగా 
పరిషకొరియంచాలనానా, నడికుడి – శ్రీకాళహసితా రైలే్వ మారాగునినా పూరితా చేయాలనానా, ఆనయం 
సయంజీవరెడిడు ఎతితాపోతల పథకానినా సత్వరమే పూరితా చేయాలనానా, సమగ్ర సమశిల పథకయం 
దా్వరా నియోజకవరగుయంలోని అనినా చెరువులకు సమశిల జల్లన్ అయందియంచాలనానా, 
నియోజకవరగుయంలో పరిశ్రమలన్ స్థిపయంచి పారిశ్రామికయంగా నియోజకవరాగునినా అభివృదిధు 
బాటలో నడపాలనానా, యువతకు ఉద్్యగ ఉపాధి అవకాశాలు కలిపుయంచాలనానా జనసేన 
పారీటాకి ఓట్ వేయాలని ఈ సయందర్యంగా ఆతమాకూరు నియోజకవరగు ఇనాచుర్్జ నలిశెటిటా 
శ్రీధర్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమయంలో ఆతమాకూరు జనసేన పారీటా నాయకులు వయంశీ, చయంద్, 
స్రేయంద్, భాన్, పవన్, అనిల్, హరిబాబు, హజరత్, తదితరులు పాల్గునానారు.

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

అరుహులెందరూ ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలి: అనుశ్రీ సతయునారాయణ
జనసేన యువ నాయకులు బయయూపునీడి సూరయూ మిత్ర బృందం ఆధ్వరయూంలో ఓటరు నమోదుపై అవగాహన కారయూక్రమం
కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా విచేఛేసిన రాజమహంద్రవరం అర్బన్ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ సతయూనారాయణ
శతఘ్నా న్్యస్: రాజమయండ్రి సిటీ: అరు్హలైన ప్రతి ఒకకొరూ తపపుకుయండా ఓటరుగా నమ్ద్ చేస్కోవ్లని రాజమహేయంద్వరయం జనసేన అర్న్ ఇయంచార్్జ అన్శ్రీ సత్యనారాయణ అనానారు. 
ఓట్ నమ్ద్పై అవగాహన కలిపుయంచేయంద్కు రాజమయండ్రిలోని ఆర్టాస్ కళ్శాల వదదు శుక్రవ్రయం జనసేన యువ నాయకులు బయ్యప్నీడి స్ర్య మిత్ బృయందయం ఆధ్వర్యయంలో న్తన ఓట్ 
నమ్ద్ అవగాహన కార్యక్రమయం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా అన్శ్రీ సత్యనారాయణ పాల్గునానారు. అనయంతరయం అన్శ్రీ మాట్లీడ్తూ.. 17 సయంవతస్రాల వయస్ నియండిన 
ప్రతి ఒకకొరు న్తన ఓట్న్ నమ్ద్ చేయియంచ్కొవ్లి అని అల్గే రాబోయే రోజులోలీ పారదర్శకమైన పాలన కొరకు ప్రతి ఒకకొరూ ఓట్న్ కలిగి ఉయండాలని దేశ రాష్ట్ర చరిత్లన్ 
తిరగరాసే బాధ్యత యువతపై ఉయందని 2024 స్ర్వత్రిక ఎనినాకలోలీ నిస్్వరథి ప్రజా సేవకుడ్ జనసేన ని పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఒకకొ అవకాశయం కలిపుయంచాలని ఆయంధ్రప్రదేశ్ అభివృదిధు కొరకు 
నిరయంతరయం శ్రమియంచే ప్రజా నాయకుడ్ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని సి.ఎయం న్ చేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమయంలో తూ.గో.జిల్లీ సయంయుకతా కార్యదరి్శ గెడడుయం నాగరాజు, రాష్ట్ర చిరయంజీవి 
యువత ప్రధాన కార్యదరి్శ ఏడిద బాబ్, రాజమయండ్రి నగర ప్రధాన కార్యదరి్శ పైడిరాజు, నలలీయంశెటిటా వీరబాబు కార్యదరు్శలు అల్లీటి రాజు, విననావ్స్, సయంయుకతా కార్యదరు్శలు దేవికవ్డ 
చక్ర ఫణి, కురయం అపాపురావు, జనసేన నాయకులు మొయండేటి ప్రస్ద్, మయంచాల స్నీల్, అడపా మణికయంఠ, వికటారీ వ్స్, కుయంది రాము, తుటటా హేమ ద్రగు, అశోక్ తదితరులు పాల్గునానారు.

జయహో బీసీ సభ అట్టర్ ప్్లప్: పొలసపలి్ల సరోజ
కాపా బీసీ సభ అట్టర్ ఫ్లాప్
మరో మారు బీసీలు మోసపోరు
వైకాపా వారి ఉపాధి కోసమే కార్పొరేషనలా ఏరాపొటు
జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి సరోజ విమరశి
శతఘ్నా న్్యస్: వైకాకినాడ: బ్సీలకు ఎయంతో చేస్తానానామని 
వ్రే తమ పారీటాకి వెన్నాముక అయంటూ వైకాపా ఆధ్వర్యయంలో 
నిర్వహియంచిన జయహో బ్సీ సభ అటటార్ పాలీప్ అయియందని 
జనసేన రాష్ట్ర కార్యదరి్శ సరోజ ఎదేదువ్ చేస్రు. ఈ సయందర్యంగా 
ఆమ మాట్లీడ్తూ.. ఈ సభలో సీఎయం వైఎస్ చేసిన ప్రసయంగయం 
పటలీ బ్సీ ప్రజలు ఎయంతో నిరాశకు గురయా్యరు. ఎట్వయంటి 
భరోస్, భద్త ఉపాధి వయంటి అయంశాలు లేకుయండా సీఎయం ప్రసయంగియంచడయం పటలీ వ్రు ఆవేదన 
వ్యకతాయం చేస్రని జనసేన పారీటా రాష్ట్ర కార్యదరి్శ, కాకినాడ మాజీ మేయర్ పోలసపలిలీ సరోజ 
గురువ్రయం ఓ ప్రకటనలో ప్రభుత్వ తీరున్ ఎయండగట్టారు. బ్సీలకు ఎయంతో చేస్తానానామని చెపపు 56 
కార్పురేషనలీకు చైరమానలీన్, డైరెకటారలీన్ నియమియంచారని వ్రి పదవీకాలయం ముగిసినా ఇయంతవరకు 
ఏ ఒకకొ బ్సీ కుల్నికి నిధులు గాని, వ్యకితాగత రుణాలు గాని ఇవ్వలేదనానారు. సీఎయం జగన్ బ్సీ 
కార్పురేషనలీ ఏరాపుట్ కేవలయం వ్రి పారీటా సభు్యల ఉపాధి కోసమే గాని బ్సీలకు అభివృదిధుకి 
మాత్యం కాదనానారు. బ్సీలకు ఎట్వయంటి ఉపాధి, భద్త కలిగియంచకుయండా సీఎయంతో పాట్ 
అకకొడ హాజరైన వ్రు చేసిన ప్రసయంగయం పటలీ బ్సీలు అసహనయం వ్యకతాయం చేశారని చెపాపురు. పేరుకే 
బ్సీలకు మయంత్రి పదవులు ఇస్తానానారని వ్రిపై పెతతానానికి సీఎయం స్మాజిక వరాగునికి చెయందిన 
వ్రిని నియమియంచ్కుయంట్నానారని సరోజ తెలిపారు. 56 కార్పురేషనలీకు ఒకకొ రూపాయి నిధులు 
విడ్దల చేయకుయండా బ్సీల కార్పురేషన్ ఏరాపుట్ చేసిన సీఎయం జగన్ నిజస్వరూపానినా బ్సీ 
స్మాజిక వరీగుయులు గ్రహియంచాలని స్చియంచారు. జయహో బ్సీ సభన్ సీఎయం జగన్ బ్సీలన్ 
పనికి వచేచు యయంత్రాలుగా వినియోగియంచ్కుయంట్నానారని చెపాపురు. తమ జనసేన పారీటా వచేచు 
ఎనినాకలోలీ అధికారయంలోకి రాన్యందని అప్పుడ్ బ్సీలకు అధిక స్థినాలు, సముచిత గౌరవయం 
కలిపుస్తామనానారు. కార్పురేషనలీకు నిధులు ఇవ్వని సీఎయం జగన్ విధానాలపై బ్సీలు తిరగబడాలని 
సరోజ పలుప్నిచాచురు.

నరవ కళ్యుణ మెండప్నిని అెందుబాటలోకి 
తీసుకొని రావడానికి 24 గెంటలు నిరాహార దీక్ష

శతఘ్నా న్్యస్: పెయంద్రితా: నరవ గ్రామయం, 
88 వ్ర్డు, పెయంద్రితా నియోజకవరగుయం లో గల 
కళ్్యణ మయండపయం సచివ్లయయంగా మారిచు 3 
సయంవతస్రాలు అవుతుయంది. సచివ్లయానినా 
అదదు బ్లిడుయంగ్ లో పెడతాము 6 నెలలోలీ కళ్్యణ 
మయండపయంన్ ప్రజలకి అయంద్బాట్లో తీస్కొని 
వస్తామని చెపపుడయం జరిగియంది. 6 నెలల తరా్వత 
ప్రభుత్వ ప్రతినిధులకు, అధికారులకు ఎనినాస్రులీ 
విననాపయం చేసిన ఇపపుటివరకు ఎట్వయంటి 
చర్య తీస్కోలేద్. చాల్స్రులీ జనసేన 

పారీటా తరఫున నిరసన కార్యక్రమాలు కూడా ఏరాపుట్ చేయడయం జరిగియంది దానికి మీడియా 
ప్రతినిధులు కూడా సహకరియంచారు దానికి కృతజ్ఞతలు. ఈ ప్రభుత్వ మొయండి వైఖరికి నిరసనగా 
24 గయంటలు నిరాహార దీక్ష చేసి సచివ్లయానినా ప్రజలకు అయంద్బాట్లో తీస్కొని రావ్లని 
ఏరాపుట్ చేయడయం జరిగియంది. రేప్ అనగా 10/12/2022 శనివ్రయం స్యయంత్యం 5 గయంటల 
న్యండి 11/12/2022 ఆదివ్రయం స్యయంత్యం 5 గయంటల వరకు నిరాహార దీక్ష చేయుటకు 
నిరణాయియంచాయం. మీరయందరూ కూడా మా యొకకొ కార్యక్రమానికి సహకరియంచవలసియందిగా మనవి.

పీపుల్్స వాయిస్ ఆఫ్ జనసేన తరపున ఆరథిక సహాయెం
శతఘ్నా న్్యస్:  రయంపచోడవరయం: 
కూనవరయం మయండల జనసేన 
కార్యదరి్శ కొటేటా దీపక్ ఆద్వర్యయంలో 
ప్ప్ల్స్ వ్యిస్ జనసేన టీమ్ 
దా్వరా ఆరిథిక ఇబ్యంద్లోలీ ఉననా 
నోముల భద్యం, సత్యనారాయణమమా 
వృదధు దయంపతులకు నెలకు సరిపడా 
నిత్యవసర సరుకులన్ అయందియంచడయం 
జరిగియంది.

పరాయువరణ పరరక్షణకై నాయుయ పోరాటెంలో 
వైసిపిపై జనసేన విజయెం

శతఘ్నా న్్యస్: కాకినాడ: పరా్యవరణ పరిరక్షణ 
విషయయంలో జనసేన మర్క ఘన విజయయం 
స్ధియంచడయం జరిగియందని జనసేన పారీటా 
నాయకురాలు మాజీ మేయర్, జనసేన పారీటా రాష్ట్ర 
కార్యదరి్శ శ్రీమతి పోలసపలిలీ సరోజ అనానారు. వైసీప్ 
ప్రభుత్వయం మడ అడవులు, అటవీ భూములు, ఆవ 
భూములు అనేది లేకుయండా ఎకకొడపడితే అకకొడ 

సథిల్లు తీస్కొని అభివృదిధు పేరుతో పరా్యవరణ విధ్వయంస్నికి పాలపుడ్తుయందని, దీనిపై జనసేన 
పారీటా తరఫున పారీటా రాష్ట్ర జనరల్ సక్రటరీ బొలిశెటిటా సత్యనారాయణ చేసిన నా్యయ పోరాటయంలో 
నా్యయ స్థినయంలో మడ అడవులకు సయంబయంధియంచి కేస్ విజయయం స్ధియంచడయంతో దానికైన ఖరుచులు 
ఇపపుయంచవలసియందిగా జనసేన నాయకులు జిల్లీ కలెకటార్ ని కలిసి వినతి పత్యం అయందజేశారు. ఈ 
సయందర్యంగా ఆమ మాట్లీడ్తూ.. కాకినాడ మడ అడవులన్ నాశనయం చేసి అకకొడ పేదలకు ఇలులీ 
కటిటాస్తామని మాయ ప్రకటన చేయడయంతో జరుగుతుననా పరా్యవరణ విధ్వయంసయంపై జనసేన పారీటా 
స్క్షాలతో సహా చెనె్నా జాతీయ హరిత ట్రిబు్యనల్ శాఖలో కేస్ నయంబర్ 65/2020 దాఖలు 
చేయడయం జరిగియందనానారు. దీనిపైన సపుయందియంచిన ట్రిబునల్ పరా్యవరణ విధ్వయంసయంపై సదరు కమిటీ 
రిపోర్టా ప్రకారయం తాతాకొలిక పరిరక్షణ ఉతతారు్వలు జారీ చేయడయం జరిగియందని, కోరుటా ఖరుచులుకోసయం 
ఖరుచుపెటిటాన డబు్లన్ ప్రభుత్వయం న్యండి ఇపపుయంచాలని కలెకటార్ న్ కోరామని తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమయంలో జనసేన పారీటా నాయకులు, కార్యకరతాలు పాల్గునానారు.

లిెంగపుట్ట గ్రామెంలో పరయుటెంచిన నెందోలి మురళీకృష్ణ
శతఘ్నా న్్యస్: పాడేరు: 
అల్లీరి సీతారామరాజు 
జిల్లీ పాడేరు మయండలయం 
పయంచాయతీ లియంగప్ట్టా 
గ్రామయంలో జనసేన 
పారీటా పాడేరు మయండల 
శాఖ అధ్యక్షులు నయంద్లి 

మురళ్కృషణా పర్యటియంచారు. ఈ పర్యటనలో భాగయంగా గ్రామస్తాల న్యంచి పలు సమస్యలన్ 
తెలుస్కోవడయం జరిగియంది. ముఖ్యయంగా డ్రైనేజ్ సమస్య ఉయందని మరియు సిసి రేయంప్ 
కావ్లని మరియు కొయంతమయంది గ్రామస్తాలకు పయంఛన్ నిలిపవేశారని వ్పోయారు. ఈ 
కార్యక్రమయంలో జనసేన నాయకులు సమేలి సమరాజు, రాజు, కొయండబాబు తదితరులు 
వీర మహిళలు పాల్గునడయం జరిగియంది.

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


శనివారం, 10 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనం కోసం జనసేన వనసంరక్షణ 366వ రోజు
శతఘ్నా న్్యస్: జగగుయంపేట నియోజకవరగుయం: జనయం కోసయం జనసేన 366వ రోజులో భాగయంగా 
జనసేన వనరక్షణ దా్వరా జగగుయంపేట నియోజకవరగుయం జనసేన పారీటా ఇయంచార్్జ పాటయంశెటిటా 
శ్రీదేవిస్ర్యచయంద్ ఆద్వర్యయంలో మొకకొల పయంపణీ కార్యక్రమయం మరియు పారీటా ఎనినాకల గురుతా 
అయిన గాజు గాలీస్ల పయంపణీ కార్యక్రమయం గయండేపలిలీ మయండలయం, గయండేపలిలీ గ్రామయంలో జరిగియంది. 
ఈ కార్యక్రమయంలో భాగయంగా 900 మొకకొలు మరియు 900 గాజు గాలీస్లు పయంచడయం జరిగియంది. 
నేటి వరకు నియోజకవరగుయం మొతతాయంగా 111895 మొకకొలు మరియు 13300 గాజు గాలీస్లు 
పయంపణీ చేయడయం జరిగియంది. జనయం కోసయం జనసేన 367వ రోజు శనివ్రయం ఉదయయం 6 గయంటల 
న్యండి మధా్యహనాయం 2 గయంటల వరకు గయండేపలిలీ మయండలయం గయండేపలిలీ గ్రామయంలో కొనస్గియంచడయం 
జరుగుతుయంది. మధా్యహనాయం 2:30 గయంటల న్యండి రాత్రి 7 గయంటల వరకు గయండేపలిలీ మయండలయం 
మలేలీపలిలీ, కె. గోపాలప్రయం, కిరలీయంపూడి మయండలయం, రామచయంద్ప్రయం మరియు తామరాడ 
గ్రామాలలో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహియంచడయం జరుగుతుయంది కావున అయంద్బాట్లో ఉననా 
జనసైనికులు అయంతా పాల్గుని కార్యక్రమయం విజయవయంతయం చేయవలసియందిగా జనసేన తరప్న 
తెలియజేయడయం జరిగియంది. ఈ కార్యక్రమానినా విజయవయంతయం చేసిన గయండేపలిలీ మయండల అధ్యక్షులు 
గోన శివరామకృషణా, జగగుయంపేట మయండల రైతు కమిటీ అధ్యక్షులు సియంగయం వ్స్కి, జగగుయంపేట 
మయండల బ్సీ సల్ అధ్యక్షులు రేచిపూడి వీరబాబు, జగగుయంపేట మయండల యువత అధ్యక్షులు 
మొగిలి గయంగాధర్, రామవరయం ఎయంప్టీసీ దొడడు శ్రీన్, గయండేపలిలీ మయండల ఉపాధ్యక్షులు సడస్ని 
కామరాజు, గయండేపలిలీ మయండల కార్యదరి్శ పలిలీ రాజు, గయండేపలిలీ మయండల కార్యదరి్శ బొటలీ 
రాజబాబు, కిరలీయంపూడి మయండల కార్యదరి్శ ఎరుబయండి పెదదుకాప్, గయండేపలిలీ మయండల సయంయుకతా 

కార్యదరి్శ కారుకొయండ విజయ్ కుమార్, గయండేపలిలీ న్యండి గ్రామ అధ్యక్షులు నాళయం వెయంకటరమణ, కొపాపుక నాగేశ్వరరావు, కర్రి సము, గరిగిపాటి ఉమేష్, బుర్రా వీరేయంద్, పలిలీ లోవరాజు, 
దాసరి గయంగాధర్, ఆళళు మణికయంఠ, కాకర శ్రీధర్, బొర్యంపాలెయం న్యండి గ్రామ అధ్యక్షులు పోకల అనిల్, పలలీప్ శ్రీధర్, గోనేడ న్యండి నలలీయంశెటిటా చిటిటాబాబు, వలలీప్సటిటా నాని, బూరుగుపూడి 
న్యండి కోడి గయంగాధర్ కు పాటయంశెటిటా శ్రీదేవిస్ర్యచయంద్లు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

రెంగుల మీద కాదు పేరని!.. అభివృద్ధి మీద 
దృష్్టపెట్ట!!: ఎస్.వి.బాబు

శతఘ్నా న్్యస్: పెడన: వ్రాహి 
వ్హనానికి పస్ప్ రయంగు వేయయండి 
అయంటూ .. పేరినా నాని చేసిన వ్్యక్యలపై 
సపుయందియంచిన పెడన నియోజకవరగుయం 
జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు 
మాట్లీడ్తూ.
*వ్రాహి వ్హనయం రయంగు, కళ్్యణ్ 
చెప్పులు రయంగులు చూడటయం మానేసి 

అభివృదిధు మీద దృష్టాపెట్టా పేరినా
*ఇపపుటి వరకు పవన్ కళ్్యణ్ గారిని చూసేతానే వైసిప నాయకుల పా్యయంట్లీ తడ్స్తాయని 
తెలుస్, పవన్ కళ్్యణ్ గారి వ్హనానినా చూసిన నీకు తడిసిపోతుయందయంటే, భవిష్యతుతాలో 
మా విజయయం తథ్యయం అని అరథిమవుతుయంది
*మీల్గా కనబడిన ప్రతిదానికి పారీటా రయంగు వేసే సయంసకొృతి, స్యంప్రదాయాలు జనసేన 
పారీటాలో లేవు
*పవన్ కళ్్యణ్ గారి వ్హనయం రయంగు, కళ్్యణ్ గారు చెప్పులు రయంగులు చూడటయం 
మానేసి, మచిలీపటనాయం అభివృదిధు మీద దృష్టాపెట్టా పేరినా
*బయందరున్ ఎల్యంటి అభివృదిధు చేయని మాజీ బయందర్ మయంత్రివి న్వు్వ
*ముయంద్ నీ బయందర్ వేష్టలు మాని, ప్రజలోలీకి వెళ్ళు
*కేవలయం ప్రెస్ మీట్ లకే పరిమితమైన నీకు వ్సతావ పరిసిథితులు అరథియం కావడయం లేద్
*మచిలీపటనాయం ప్రజలు నిన్నా అసహి్యయంచ్కుయంట్నానారు
*తలిలీపాలు తాగి ర్ముమా గుదేదు నీల్యంటి పాలేరు నాయకులకు కాలయం చెలిలీయంది
*పవన్ కళ్్యణ్ గారి మీద, జనసేన పారీటా మీద మీరెయంత విషయం కకికొనా.. 2024 చరిత్ 
సృష్టాయంచే పారీటా జనసేననే అని ఎస్ వి బాబు అనానారు.

జోగి కాదు నీ పేరు రోగి అని పెట్టకో: ఎస్.వి.బాబు
శతఘ్నా న్్యస్: పెడన: సైకోల సయంఘయం 
అధ్యక్షుడ్, ద్రుమాహూరతాయంలో ప్టిటాన 
ద్రామారుగుడ్ జోగి రమేష్ ప్రగల్్లు శృతి 
మియంచాయని పెడన నియోజకవరగుయం జనసేన 
నాయకులు ఎస్.వి.బాబు మయండిపడాడురు. 
ఆయన మాట్లీడ్తూ.
*పవన్ కళ్్యణ్ గారి నామసమారణ చేయకపోతే 
జోగికి పూట గడవని పరిసిథితి
*జోగి!… న్వు్వ గృహ నిరామాణ శాఖ 

మయంత్రివ్.. పవన్ కళ్్యణ్ గారిని విమరి్శయంచే శాఖ మయంత్రి వ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు అరథియం 
కావటేలీద్
*మయంత్రి శాఖ నిర్వహణలో విఫలమై, 2024 లో ఎమమాలే్య సీట్ వస్తాయంద్, రాద్ అనే 
కన్ఫూ్యజ్ లో మతిభ్రమియంచి జోగి పచిచువ్గుడ్ వ్గుతునానాడ్
*ఎసీస్, ఎసీటా, బ్సీ, మైనారీటా వరాగుల తో సహా అనినా వరాగులన్ నయవయంచన చేసిన మీ పారీటాకి 
2024లో చావు ముహూరాతానినా ప్రజలు ఆల్రెడీ నిరణాయియంచారు
*ఎలక్షన్ ఎప్పుడ్ వస్తాయందా, మీ ప్డ ఎప్పుడ్ విరగడవుతుయందని ఆయంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు 
ఎద్రుచూస్తానానారు
*ఆయంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్యతుతాన్ మారేచుది పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాత్మే. అనినా వరాగుల 
ప్రజలు కళ్్యణ్ గారి నాయకతా్వనినా బలయంగా కోరుకుయంట్నానారు
*2024లో జనసేన పారీటా ఆయంధ్ర రాష్ట్రయంలో చరిత్ సృష్టాస్తాయంది
*న్వు్వ, నీ యజమాని, నీ అలలీరి మూకలు చరిత్ హీన్లు కావడయం తథ్యయం అని ఎస్.
వి.బాబు హితవుపలికారు.

మర్రివలస యువతకు వాలీబాల్ కిట్ట అెంద్ెంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: మాడ్గుల: 
కె.కోటపాడ్ మయండలయంలో 
మర్రివలస పయంచాయతీకి చెయందిన 
యువతకు మాడ్గులనియోజకవరగు 
జనసేన నాయకులు రాయప్రెడిడు 
కృషణా ఆరిథిక సహాయయంతో కె.కోటపాడ్ 
మయండల నాయకులు కుయంచా 
అయంజిబాబు ఆధ్వర్యయంలో పయంతపలిలీ 
రాజు నేతృత్యయంలో వ్లీబాల్ కిట్టా 
ఇవ్వడయం జరిగియంది. జనసేన పారీటాకి 
అత్యయంత సనినాహితులు, యువకులు 
క్రీడారయంగయంలో యువకులన్ 
ప్రోతస్హియంచే ఉదేదుశయంతో జనసేన 

పారీటా తరఫున ఈ కార్యక్రమయం చేయడయం జరిగియంది. ఈ కార్యక్రమానికి మయండలయం 
సీనియర్ జనసేన నాయకులు మజి్జ ఈశ్వరరావు (చిననా), గోవియంద(గోల్డు), పైడ్రాజు, 
శ్రీన్ మరియు గయంగ నాయుడ్ తదితరులు పాల్గునానారు.

మాద్గ ఆతీ్మయ మహా సమ్్మళనెంలో ప్ల్గొనని విడివాడ
శతఘ్నా న్్యస్: తణుకు: పశిచుమగోదావరి జిల్లీ, తణుకు పటటాణయంలో ఎమ్ఆర్ పఎస్ 
పశిచుమగోదావరి జిల్లీ కమిటీ వ్రి ఆధ్వర్యయంలో జరిగిన మాదిగ ఆతీమాయ మహా 
సమేమాళనయం కార్యక్రమయంలో తణుకు నియోజకవరగు జనసేన పారీటా ఇయంచార్్జ విడివ్డ 
రామచయంద్రావు మరియు తణుకు జనసేన పారీటా నాయకులు పాల్గునానారు.

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


శనివారం, 10 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గృహప్రవేశ వేడుకకు ముఖ్య అథిదిగా హాజరైన బాండారు శ్రీనివాస్
ఆతీమాయతతో పలిసేతా! ఎవరు పలిచినా మేమునానామని, ఆతీమాయతతో ముయంద్యంటూ… అనినా వరాగుల వ్రు జనసేనాని 
ఆశయాలన్ ఆదరియంచాలని కోరుకుయంనే.. బయండారు శ్రీనివ్స్
శతఘ్నా న్్యస్: కొతతాపేట నియోజకవరగుయం: ఆలమూరు మయండలయం నయంద్ ఆలమూరు టౌన్ లో శుక్రవ్రయం ఆలమూరు 
ఎక్స్ ఎయంప్టీసీ సభు్యలు నామన ద్రాగుప్రస్ద్ (డి.ప రావు) న్తన గృహప్రవేశయం మహోతస్వయం ఆలమూరు గణేష్ 
కాలనీ నయంద్ జరిగినది. ఈ గృహప్రవేశ కార్యక్రమయం ఎయంతో ఘనయంగా, వైభవయంగా పెదదులు, పయండితులు సమక్షయంలో 
పూజాది కార్యక్రమాలతో నిర్వహియంచినారు. ఈ వేడ్కలో బయంధుమిత్రులు, శ్రేయోభిల్షులు, సేనాహితులు అయందరూ 
ఎయంతో ఆతీమాయతతో దగగురుయండి ఆ ద్రాగుప్రస్ద్ రావు దయంపతుల చేత వైభవయంగా జరిపయంచారు. అనయంతరయం శ్రీ 
రమా సత్యనారాయణ స్్వమివ్రి వ్రతయం చేసి పలువురికి తీరథిప్రస్దాలు అయందజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన 
కొతతాపేట నియోజకవరగు ప్రముఖ నేత, ప్రజా సేవకులు, అయందరికీ గొపపు ఆతీమాయులు, మానవతా విలువలతో 
ముయంద్కు స్గే గొపపు జనసేన నాయకుడ్ బయండారు శ్రీనివ్స్ కొతతాపేట నియోజకవరగుయం జనసేన పారీటా నేతగా, 
ఆహా్వనయం మేరకు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైనారు. ఈ కార్యక్రమయంనకు పలిచిన వెయంటనే పారీటాలకు అతీతయంగా బయండారు 

శ్రీనివ్స్ వచిచు, తన చిరకాల మిత్రులు నామన ద్రాగుప్రస్ద్ కొతతాగా నిరిమాయంచ్కుననా ఇయంటికి తన జనసైనికులు, కార్యకరతాలు, వీర మహిళలతో హాజరైనారు. ఆ గృహప్రవేశ వేడ్కన్ 
నిర్వహియంచిన డి ప. రావు దయంపతులకు శుభాకాయంక్షలు అయందజేస్తా, అనేక శుభాలు జరగాలని భగవయంతుని కోరారు. ఈ కార్యక్రమయంలో పాల్గుననా జనసేన పారీటా పలువురు ప్రముఖులు 
తాళలీ డేవిడ్ రాజ్ ఉమమాడి జిల్లీ జనసేన పారీటా ప్రధాన కార్యదరి్శ, సయంగీత స్భాష్ పనపళలీ సరపుయంచ్ ఉమమాడి జిల్లీ జనసేన కార్యదరి్శ, చల్లీ వెయంకటేశ్వరరావు, సిరిగినీడి పట్టాభి, కట్టా రాజు 
ఆలమూరు జనసేన పారీటా గ్రామ అధ్యక్షులు, పరమట గణేష్, భావన శివశయంకర్ జొనానాడ, కొతతాపలిలీ నగేష్ ప్రముఖ జనసేన యువనాయకులు మడికి, ఆలమూరు మయండలయం, జడిపుటిసి 
అభ్యరిథి జనసేన నాయకులు, ఆలమూరు మయండలయం జనసేన అధ్యక్షులు స్రపరెడిడు సత్య,కొయండేపూడి హేమా దేవి, కోట వరలక్ష్మి,పలువురు ప్రముఖ జనసేన నాయకులు, కార్యకరతాలు 
కార్యక్రమయంలో పాల్గునానారు.

నాదెండ్ల పరయుటన విజయవెంతెం చెయయుెండి!: ప్లకొెండ జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: పాలకొయండ నియోజకవరగుయం: జనసేన పారీటా రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమాన్ నాదయండలీ మనోహర్ 
శ్రీకాకుళయం జిల్లీ పర్యటనల సయందర్యంగా.. శ్రీకాకుళయంలో నియోజకవరగుస్థియిలో విసతాృత సమావేశాలు జరగన్నానాయి. 
ఈ సమావేశాల నేపధ్యయంలో పాలకొయండ నియోజకవరగుయంలో షెడ్్యల్ ప్రకారయం డిసయంబర్ 12వ తేదీ ఆదివ్రయం స్యయంత్యం 
3గయంటల సమయానికి శ్రీకాకుళయం జిల్లీ, అరసవిలిలీ రోడ్ జయంక్షన్, హోటల్ సన్ రైజ్ బ్సైడ్ ఇయందిరా విజా్ఞన భవన్ 
నయంద్ ఏరాపుట్ చేసిన సభకు పాలకొయండ నియోజకవరగుయం జనసైనికులు హాజరై, పారీటాలో కొతతాగా చేరాలి అన్కునేవ్రిని 
చేరిపుయంచే విధయంగా ప్రతీ జనసైనికులు, నాయుకులు కృష్ చేసి, నాదయండలీ మనోహర్ పర్యటనన్ విజయవయంతయం చేయాలని 
కోరుకుయంట్నానామని పాలకొయండ జనసేన నాయుకులు వేణు, జనసేన జానీ, కర్రి కళ్్యణి, జరాజప్ రాజు, రఘుమయండల 

గణేష్, అనిల్, జయశయంకర్, సయందీప్, సతీష్, ద్రాగుప్రస్ద్ తెలియజేస్రు.

జగిలి ప్రభాకర్ భౌతికకాయానికి 
నివాళులర్పెంచిన రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్్యస్: 
అ న నా మ య ్య జి ల్ లీ , 
టి.స్యండ్పలిలీ మయండలయం, 
ఎగువ ఈడిగపలెలీ నివ్సి జగిలి 
ప్రభాకర్ (46) భారతదేశ 
రక్షణ వ్యవసథి సి.ఆర్.ప.ఎఫ్ 
లో పని చేస్తా 8నెలలుగా 

అనారోగ్యయంతో ఆరీమా వైద్యశాలతో పాట్ చెనె్నాలోని కావేరి వైద్యశాలలో చికితస్ పయంద్తూ 
మృతి చెయందారు. జగిలి ప్రభాకర్ మృతదేహానినా చెనె్నా లోని సి.ఆర్.ప.ఎఫ్ అధికార, 
సిబ్యంది బృయందయం ఎగువ ఈడిగపలెలీకు ప్రతే్యక వ్హనయంలో తీస్కువచిచు.. ఆరీమా, పోలీస్ 
అధికార ల్యంచనాలతో అయంత్యక్రియలు చేపటటాగా.. స్థినికులు, గ్రామ ప్రజలు మరియు 
మిత్రులతో కలిసి జనసేన పారీటా తరప్న రామ శ్రీనివ్స్ ఘనయంగా నివ్ళ్లరిపుయంచారు.

నిరాహార దీక్షలు మొదలుపెట్టన ప్రజా సెంఘాల 
జేఏసీ ఐకయు వేద్కకు మద్దతు తెలిపిన జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: రాయచోటి: అననామయ్య జిల్లీ కేయంద్యం రాయచోటిలో తాసిల్దుర్ 
కారా్యలయయం ఆవరణయంలో 2వ రోజు చేపటిటాన రిలే నిరాహారదీక్ష కు మదదుతుగా శిబ్రానినా 
ఉదేదుశియంచి జనసేన పారీటా కోఆరిడునేటర్ రామ శ్రీనివ్స్ మాట్లీడ్తూ అయంబేదకొర్ విగ్రహానినా 
ఏరాపుట్ చేసే వరకు ఉద్యమానినా కొనస్గిస్తామని అల్నే స్థినిక శాసనసభు్యడ్ 
భారత రాజా్యయంగ పరయంగా ప్రజల చేత ఎన్నాకోబడి బాధ్యతలు మరచి ప్రతిపక్ష పారీటాల 
వ్రిని ఉదేదుశపూర్వకయంగా మాట్లీడడయం సభ్యసమాజయం సిగుగుపడ్తుయందని ప్రశినాయంచారు. 
అదేవిధయంగా అయంబేదకొర్ విగ్రహానినా తొలగియంచిన చోట తిరిగి ఏరాపుట్ చేసేయంత వరకు 
ఈ ఉద్యమానినా ఉదృతయం చేస్తామని జనసేన పారీటా తరప్న డిమాయండ్ చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమయంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గునానారు.

అనుసూర వీరభద్ర రావు కుటెంబానిని 
పరామర్శెంచిన డాక్టర్ పిల్్ల శ్రీధర్

శతఘ్నా న్్యస్: పఠాప్రయం నియోజకవరగుయం 
జనసేన నాయకులు శ్రీ విషుణా హాసిపుటల్ 
అధినేత డాకటార్ పల్లీ శ్రీధర్ బ్. కొతూతారు 
గ్రామయం నయంద్ అన్స్రి వీరభద్ రావు 
అకాల మరణానికి చియంతిస్తా వ్రి యొకకొ 
కుట్యంబానినా పరామరి్శయంచడయం జరిగియంది. 

అనయంతరయం వ్రి యొకకొ కుట్యంబ అవసరాల నిమితతాయం ఒక నెలకు సరిపడా 50 కేజీలు 
బ్య్యయం మరియు నిత్యవసర సరుకులు అయందియంచడయం జరిగియంది. కార్యక్రమయంలో భాగయంగా 
అన్స్రి అబా్యి, అన్స్రి వెయంకటరమణ, అన్స్రి సతితాబాబు, ద్డ్డు రాయంబాబు 
దమేమాటి రాజేష్, వీరమరెడిడు అమర్, కూరడా సతితాబాబు, అన్స్రి కృషణా, రావడ అర్జననా, 
కాళళు మహేష్, మరియు జన సైనికులు పాల్గునడయం జరిగియంది.

జనసేన ప్ర్్ట లోగో తో ఉనని సైకిల్ ను బద్రీకి 
బహుకరెంచిన గెడ్ెం బుజ్జి

శతఘ్నా న్్యస్: పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగుయం కోటవురటలీ మయండలయంలో 2014 
న్యంచి జనసేన పారీటాకి నిరి్వరామయంగా కషటాపడి 
పనిచేస్తాననా కోటవురటలీ మయండల నాయకుడ్ 
జె. బద్రీకి అభినయందిస్తా జనసేన లోగో పారీటా 
సియంబల్ తో ఉననా సైకిల్ న్ గురుతాగా జనసేన 

పారీటా సీనియర్ నాయకులు గెడడుయం బుజి్జ, బద్రీకి బహుకరియంచారు.
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