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యువతలో 
రాజకీయ చతైన్యం 
నయంపడానకే జనసేన 

'యువ శక్తి '
* యువత సత్తా చాటేలా... ఉతతారాంధ్ర కళా వైభవాం ఉట్టి పడేలా కార్యక్రమాలు
* యువ శక్తా విజయవాంత్నిక్ ప్రత్్యక కమిటీలు
* ఉతతారాంధ్ర నాయకులతో కలిసి యువశక్తా పోసటిర్ ఆవిష్కరణ
* గృహ సారధుల నియామకాం అప్రజాసావామికాం
* గృహ సారధులు, వాలాంటీర్లు  ఇాంట్ాంట్కీ తిరిగి డేటా ఎాందుకు సేకరిస్తానానారో 
నిలదీయాండి
* శ్రీకాకుళాం మీడియా సమావేశాంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదాండలు  మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఉత్తరాంధ్ర కళా వైభవాం ఉట్టిపడేలా... సాంస్కృతి, సాంప్రదాయలు ప్రతిబాంబాంచేలా, యువత సత్్త చాటేలా జనసేన పార్టి “యువ శక్్త” కారయూక్రమాన్ని 
అద్భుతాంగా న్ర్వహిస్్తమన్ జనసేన పార్టి రజకీయ వయూవహారల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు తెలిపారు. కారయూక్రమాం ఏరపాట్్ల పరయూవేక్ాంచేాంద్కు ఉమ్మడి 
శ్రీకాకుళాం, విజయనగరాం, విశాఖపటనిాం జిలా్లలకు చాందిన పార్టి నాయకులతో కమిటీలు ఏరపాట్ చేస్్తననిట్్ల వెల్లడిాంచారు. స్దూర ప్ాంత్ల నాంచి వచేచే యువతకు 
ఎట్వాంట్ ఇబ్ాంద్లు తలెత్తకుాండా చరయూలు తీస్కుాంటామన్ చపాపారు. ఆదివారాం ఉదయాం శ్రీకాకుళాంలో జనసేన పార్టి యువ శక్్త కారయూక్రమ పోసటిర్ న ఉత్తరాంధ్ర 
నాయకులతో కలిసి ఆవిష్రాంచారు. ఈ సాందరభుాంగా శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “ఉత్తరాంధ్ర పాాంత్ాంపై జనసేన పార్టి ప్రత్యూకాంగా దకృష్టి స్రాంచిాంది. 
క్షేత్స్థాయిలో పార్టి బలోపేత్న్క్ చరయూలు తీస్కుాంట్నానిాం. ఈ ప్ాంతాంలో మాంచి నాయకత్్వన్ని పాంచే విధాంగా కారయూక్రమాలు రూపాందిస్్తనానిాం. అాంద్లో భాగాంగా 
జనవర 12వ త్దీన యువ శక్్త కారయూక్రమాం న్ర్వహిస్్తనానిాం. ఉత్తరాంధ్ర సాంస్కృతిన్ ప్రతిబాంబాంచేలా కారయూక్రమాం ఉాంట్ాంది. ఉత్తరాంధ్ర కళా వైభవాం రష్ట్రవాయూప్తాంగా 
తెలిసేలా కళాకారుల ప్రదర్శనలతో పాట్ యువతలో రజకీయ చైతనయూాం కలిగాంచేలా కారయూక్రమాలన రూపాందిస్్తనానిాం.
* పోలీస్ ఉద్యూగారుథాల వయో పరమితి పాంచాలి
ఉత్తరాంధ్ర ప్ాంతాం నాంచి ఉపాధి కోసమే కాకుాండా చద్వుకోవడాం కోసాం వలసలు వెళా్లలిసి వస్తాందన్ యువత ఆవేదన వయూక్తాం చేస్్తనానిరు. శ్రీకాకుళాం జిలా్లలో ఉనని 
డాకటిర్ బ.ఆర్.అాంబేద్ర్ యూన్వరసిటీలో బోధకుల కొరత తీవ్ాంగా వేధిస్తాందన్, హాసటిల్సి లో కనీస సద్పాయాలు లేవన్ విదాయూరుథాలు ఆగ్రహాం వయూక్తాం చేస్్తనానిరు. వైసీపీ 
ప్రభుత్వాం అధికారాంలోక్ వచిచే మూడుననిరేళ్్ల అవుతునాని ఇపపాట్ వరకు ఒక్టాంటే ఒక్ ఉద్యూగాం యువతకు కలిపాాంచలేద్. కొత్తగా పేరు రజిసటిర్ చేస్కునని యువతకు 
జాబ్ కారుడులు ఇవ్్వద్దన్ జిలా్ల ఎాంపా్లయిమాంట్ అధికారులకు ప్రభుత్వ పద్దలు ఆదేశాలు ఇవ్వడాం ద్ర్మర్గమైన చరయూ. ప్రతి ఏడాది జనవరలో జాబ్ కాయూలెాండర్ అన్ హామీ 
ఇచిచే మాట తప్పాన ప్రభుత్వాం... ఇప్పాడు ఎన్నికలు దగ్గర పడటాంతో పోలీస్ శాఖలో ఉద్యూగాలు అాంటూ హడావుడి చేస్తాంది. ఈ మూడేళ్్ల ఉద్యూగ ప్రకటనలు ఇవ్వకుాండా 
యువతన మానసికాంగా వేధిాంచారు. కొాంతమాంది యువత ఏజ్ బార్ అయియూాందనే ఆాంద్ళనలో ఉనానిరు. వారక్ మూడేళ్ల వయోnపరమితి పాంచాలన్ డిమాాండ్ 
చేస్్తనానిరు. వాళ్ల నాయూయమైన డిమాాండ్ కు జనసేన పార్టి అాండగా ఉాంట్ాంది. ప్రభుత్వ న్ర్లక్ష్ాం వల్ల ఏజ్ బార్ అయిపోయిన అభయూరుధులకు పోలీస్ శాఖ ఉద్యూగాల భర్్తలో 
వయోపరమితిన్ మూడేళ్్ల పాంచాలన్ డిమాాండ్ చేస్్తనానిాం.
* గ్రామ స్రథుల న్యామకాం అప్రజాస్్వమికాం
వైసీపీ అధికారాంలోక్ వచాచేక వాలాంటీర్ల వయూవసథాన తీస్కొచిచేాంది. 2.5 లక్ల మాంది యువతకు ఉద్యూగాలు కలిపాాంచామన్ గొపపాలు చప్పాకుాంది. నెలకు రూ.5 వేలు గౌరవ 
వేతనాం అాందిాంచిాంది. పాదయాత్ సమయాంలో, ప్రభుత్వాంలోక్ వచాచేక ముఖయూమాంత్రి చేసిన ప్రకటనలు చూసి తమ ఉద్యూగాలు రెగ్యూలర్ అవుత్యనే ఆశతో చాలీచాలన్ 
జీత్న్క్ వాలాంటీరు్ల సేవలు అాందిాంచారు. ఇప్పాడు వీళ్లపై పత్తనాం వహిాంచడాన్క్ రష్ట్ర వాయూప్తాంగా 5 లక్లకు పైగా గ్రామ స్రథులన న్యమిాంచాలనకోవడాం ద్ర్మర్గాం. 
ఇది కచిచేతాంగా అప్రజాస్్వమికాం. దేన్కోసాం మీరు ఇాంట్ాంట్క్ వెళ్్ల సమాచారాం సేకరస్్తనానిరో ప్రజలకు వివరణ ఇవా్వలి.
* కలసికట్టిగా కారయూక్రమాన్ని విజయవాంతాం చేదా్దాం
జనసేన పార్టి భవిషయూతు్తలో అధికారాంలోక్ వసే్త ఉత్తరాంధ్ర వెనకబాట్తనాం తొలగాంచడాన్క్ ఎట్వాంట్ చరయూలు తీస్కోబోతోాంది. ఉపాధి కోసాం వలస న్రోధాన్క్ 
ఎట్వాంట్ పాలసీలు అమలు చేయబోతునానిరు. సాంత ప్ాంతాంలోనే యువత ఉద్యూగాలు చేస్కునేలా పరశ్రమల స్థాపనకు, పట్టిబడుల ఆహా్వనాన్క్ ఎట్వాంట్ చరయూలు 
తీస్కోబోతునానిరో అననిది శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు యువశక్్త కారయూక్రమాంలో వెల్లడిస్్తరు. ఈ కారయూక్రమాన్క్ ప్రతి ఒక్రు హాజరై కారయూక్రమాన్ని విజయవాంతాం చేయాలి. 
అాందరాం కలిసి కట్టిగా పన్ చేసి వైసీపీ విముక్త ఆాంధ్రప్రదేశ్ కోసాం కకృష్ చేయాలి” అన్ కోరరు. పార్టి రజకీయ వయూవహారల కమిటీ సభుయూలు, రష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరు్శలు, 
రష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధులు, అసాంబ్్ల ఇాంచారుజులు, కారయూదరు్శలు, నాయకులు పాల్్గనానిరు.
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ఉత్తరంధ్ర తీర ప్ంత 
సమసయూలపై 

జనసేన పోరటం
* భావనపాడు పోర్టి ఏమైాంద్ తెలీద్
* ఇాంజనీరాంగ్ విదాయూరథా మువ్వల నగేష్ మకృతిపై అనేక అనమానాలు ఉనానియి
* నాయూయాం చేస్్తమన్ చప్పాన నాయకులకు ఈ విషయాం గ్రు్త లేద్
* నగేష్ కుట్ాంబాన్క్ పార్టి తరఫున స్యాం
* టెక్లి, పలాస న్యోజక వర్గల సమీక్ సమావేశాలో్ల జనసేన పార్టి పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల 
మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: “మా అమా్మనాననిన జీవితాంలో ఒక్స్ర అయినా విమానాం ఎక్్ాంచాలనేది నా 
జీవిత కల. మా నానని నా 15వ ఏట మమ్మలిని పోష్ాంచేాంద్కు కుట్ాంబాన్ని విడిచి అసాం రష్ట్రాం 
వలస వెళ్్లపోయారు. అక్డ కూలి పనలు చేస్కుాంటూ వచిచేన దాాంట్్ల తిన్ ఇతర డబ్్లు 
మాకు పాంపేవారు. అయిత్ ఆయన వలస జీవితాంలోనే చివర శా్వస విడిచారు. అసాంలో ఆరోగయూాం 
పాడవడాంతో మరణాంచాక కారో్గలో తీస్కు రవాలిసి వచిచేాంది... నా కలన వలస బాధ న్ర్జువాం చేసిాంది.. నా కనీనిట్క్.. మా ప్ాంత వలస బతుకులకు అాంతు లేద్” అననిది పలాస 
ప్ాంత్న్క్ చాందిన శ్రీ మజిజు భాస్రరవు ఆవేదన.. అాంతు చిక్న్ ప్రశని. ఉత్తరాంధ్ర పరయూటనలో భాగాంగా ఆదివారాం శ్రీకాకుళాం జిలా్ల పార్టి ఐటీ సమావేశాంలో జనసేన పార్టి పీఏసీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గార ఎద్ట కనీనిళ్్ల ఉబక్ వస్్తాండగా ఆవేదనతో కూడిన స్వరాంతో ఆ యువకుడు చప్పాన మాటలు శ్రీ మనోహర్ గారతో పాట్ అాందరనీ కదిలిాంచాయి. 
స్ాంకేతిక విషయాలతో పాట్ ఈ ప్ాంతాంలోన్ సమసయూల మీద మాటా్లడమన్ శ్రీ మనోహర్ గారు ఐటీ విభాగ కారయూకర్తలన కోరరు. క్షేత్స్థాయిలో వారకీ ఎద్రైన అనభవాలు, ప్రస్్తత 
పరసిథాతి గ్రాంచి ఐటీ విభాగ కారయూకర్తలు శ్రీ మనోహర్ గార దకృష్టిక్ తీస్కొచాచేరు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “వచేచే ఏడాది కాలాం చాలా కీలకాం అయియూాంది. 
అన్ని మార్గలో్లన రజకీయ శత్రువులన ఎద్ర్్నేాంద్కు ఐటీ విభాగాం కీలకాం. పనలు చేస్కుాంటూనే పార్టి కోసాం, శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార ఆశయాలు కోసాం పన్ చేస్్తనని ఐటీ 
కారయూకర్తలాంత్ మాకు పద్ద సైనయూాం. కేవలాం ప్రభుత్వాం మీద విమర్శలు కాకుాండా, ప్రజల కోసాం జనసేన చేస్్తనని కారయూక్రమాలు ప్రజలో్లక్ తీస్కు వెళాళాలి. ఇతర పార్టిలకు స్ాంకేతికాంగా 
పద్ద సైనయూాం ఉనాని, మనకు అాంక్తభావాంతో ఒక గొపపా లక్ష్ాం స్ధిాంచే స్యుధ స్ాంకేతిక సైనయూాం ఉాంది. కచిచేతాంగా పార్టిక్ సాంబాంధిాంచిన అన్ని విషయాలు, అలాగే రజకీయ 
అాంశాలు పట్ల పూర్త అవగాహనతో ముాంద్కు వెళాళాలి. ప్రజలకు న్జమైన సమాచారాం అాందిాంచేలా, శత్రువు చేసే కుట్రలన తిప్పా కొటేటిలా బలాంగా పన్ చేయాలి” అనానిరు.
* ఉప్పా రైతుల సమసయూపై పోరడుదాాం
ఐటీ సమావేశాం అనాంతరాం శ్రీకాకుళాం జిలా్ల న్యోజకవర్గ సమీక్షా సమావేశాలో్ల భాగాంగా టెక్లి, పలాస న్యోజకవర్గ సమావేశాలు న్ర్వహిాంచారు. సమావేశాలో్ల శ్రీ మనోహర్ గారు 
మాటా్లడుతూ “తీర ప్ాంతాంలో ఉప్పా రైతుల సమసయూ చాలా తీవ్ాంగా ఉాంది. రైతులకు మద్దతుగా జనసేన పోరడుతుాంది. ఈస్టి కోస్టి థర్మల్ విద్యూత్ కేాంద్ాం గ్రాంచి పోరడిన నేల ఇది. 
భావనపాడు పోర్టి ఏమైాంద్ కూడా తెలీద్. ఏ ప్రభుత్వాం వచిచేనా కేవలాం పోర్టి న్ర్మణ వయూయాం అాంచనాలు పాంచి చోదయూాం చూస్తాంది తప్పాత్, కదలిక లేద్. పేదలకు ఇళ్్ల ఇస్్తాం అన్ 
చప్పాన వైసీపీ ప్రభుత్వాం పేదలకు వివరలు కూడా లేన్ పటాటిలు ఇచిచే చేతులు ద్లుప్కుాంది. ఇాంట్ సథాలాలు విషయాంలో అాంతు లేన్ అవినీతి జరగాంది. వాట్పై జనసేన నాయకుల చేసిన 
పోరటాం వల్లనే న్జాలు తెలిశాయి. ఇక్డి ప్రజానీకాం ముాంద్ చూప్ గొపపాది. పదిమాందిక్ మేలు చేయాలనే వార మనస్ అద్భుతాం. వయూవసథాలన న్ర్్వరయూాం చేస్్తనని ఈ ప్రభుత్వాం మీద 
పోరడాలిసిన అవసరాం ఎాంత అయినా ఉాంది. నేన ఇప్పాడు జనసేన కోసాం పన్ చేసే్త నా బడడుల భవిషయూతు్త బాగ్ాంట్ాంది అన్ ఆలోచిాంచే గొపపా మనషులు ఇక్డ ఉనానిరు.
* ప్రతి పోలీస్ సేటిషన్ పరధిలో ఒక నాయూయవాది
ఈ ప్రభుత్వాం చేస్్తనని దాష్టికాలు గ్రాంచి తెగాంచి పోరడాండి. ప్రజా సమసయూలపై ప్రజా క్షేత్ాం లోనే పోరడాలి. ఎాంత మాంది పై కేస్లు పడత్రో పట్టికోమన్ చపపాాండి. కచిచేతాంగా ప్రతి 
పోలీస్ సేటిషనో్ల జనసేన పార్టి నాంచి ఒక నాయూయవాది ఉాండేలా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు చూస్్తరు. మీ వెనక పార్టి నాయూయ విభాగాం బాసటగా న్లుస్్తాంది. ఎక్డ భయపడాలిసిన అవసరాం 
లేద్. అక్రమ కేస్లకు ఎవరూ భయపడాలిసిన అవసరాం లేద్.
* మానవత్వాం లేన్ మనషులకు పదవులు ఎాంద్కు?
మానవత్వాం లేన్ మనషులకు పదవులు అవసరాం లేద్. సపాాందిాంచే హకృదయాం లేన్ వయూకు్తలకు ప్రజా అాందలాలు అక్రే్లద్. 2021, జనవర 26వ అనమానాసపాద సిథాతిలో మకృతి 
చాందిన పలాస న్యోజకవర్గాం వజ్రప్కొతూ్తరు మాండలాం నవు్వల రేవు గ్రామాన్క్ చాందిన ఇాంజనీరాంగ్ విదాయూరథా శ్రీ మువ్వల నగేష్ పోస్టిమారటిాం రపోరుటి ఇపపాట్వరకు ఇవ్వకపోవడాం 
దారుణాం. అన్ని విధాలా సహాయాం చేస్్తనన్ చప్పాన నాయకుడు కనీసాం బాధిత కుట్ాంబాన్ని పట్టిాంచుకోకపోవడాం దారుణాం. నగేష్ మకృతి మీద అనేక రకాల ఆరోపణలు ఉనానియన్ 
కుట్ాంబ సభుయూలు చబ్తునాని పోలీస్లు కనీస దరయూప్్త చేయకపోవడాం మరన్ని అనమానాలకు త్విస్తాంది. విదాయూరథా మకృతిపై ఇపపాట్కైనా న్జాన్జాలు వెలిక్ తీయాలి. తన కొడుకు 
ఎలా చన్పోయాడో చపాపాలన్ వేడుకుాంట్నని నగేష్ తలి్ల శ్రీమతి స్ాందరమ్మ ఆవేదనకు సమాధానాం చపాపాలి. జనసేన పార్టి బాధితులకు అాండగా న్లుస్్తాంది. బాధిత కుట్ాంబాన్క్ పార్టి 
తరఫున రూ. లక్ ఆరథాక సహాయాం అాందిస్్తాం. బాధిత కుట్ాంబాం తరఫున చివర వరకు పోరడుత్ాం.
* నాయకత్వ మారుపా శ్రీకాకుళాం నాంచి మొదలు కావాలి
రజకీయమాంటే కొన్ని కుట్ాంబాలు.. పరపాలన అాంటే కొాంతమాంది వయూకు్తలు చేతులో్లనే ఉాండకూడద్. శ్రీకాకుళాం నాంచి రజకీయ వయూవసథాలో మారుపా మొదలు కావాలి. దాన్క్ జనసేన 
పార్టి వేదిక అవుతుాంది. యువతరాం అాంత్ జనసేన పార్టిక్ అాండగా న్లబడుతునానిరు. వార ఆవేదనన శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు కచిచేతాంగా అరథాాం చేస్కుాంటారు. శ్రీకాకుళాంలో 
మతసిష్కారుల సమసయూ, వలసల సమసయూ చాలా ఎకు్వగా ఉాంది. వీట్న్ న్వారాంచడాన్క్ ఏాం చేయాలి అనని దాన్ మీద జనసేన పార్టి ప్రత్యూక ప్రణాళ్కతో ముాంద్కు వస్్తాంది. ఇపపాట్కీ 
పలాస న్యోజకవర్గాంలో రోడు్ల వేయాలన్ వాంతెనలు కటాటిలన్ కోరుతునానిరు అాంటే మనాం ఎాంత వెనకబడాడుమో అరథాాం అవుతుాంది. స్వలాభాం కోసాం స్్వరథాాం కోసాం పదవులు ఉపయోగాంచే 
నాయకులు మారలి. వయూవసథాలన తమ కోసాం ఉపయోగాంచుకునే మనస్తత్వాం మారలి. కోకోనట్ బోరుడున ఈ ప్ాంతాంలోన్ ఏరపాట్ చేసేలా చూడాలనేది శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార 
అభిలాష. ఈ ప్ాంతలో ఆరోగయూ భరోస్కు కనీసాం ఆస్పత్రిక్ తీస్కువెళ్లాంద్కు అాంబ్లెనసిలు లేన్ పరసిథాతి ఉాంది. అలాాంట్ సమసయూలన ఏ రజకీయ నాయకుడు మాటా్లడకపోవడాం 
విచారకరాం. కచిచేతాంగా ఇక్డ సమసయూల మీద జన సైన్కులు ఉమ్మడిగా పోరడాలి. పార్టి నాంచి అన్ని రకాల సహాయాం అాందిస్్తాం. సమావేశాంలో పార్టి పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ ముత్్త 
శశిధర్, శ్రీ కోన త్త్రవు, ప్రధాన కారయూదరు్శలు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, శ్రీ పదపూడి విజయ్ కుమార్, కారయూక్రమాల న్ర్వహణ కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ కళాయూణాం శివ శ్రీన్వాస్ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.
* మువ్వల నగేష్ తలి్లక్ రూ.లక్ ఆరథాక స్యాం
శ్రీకాకుళాం జిలా్ల నవు్వలరేవుక్ చాందిన శ్రీమతి స్ాందరమ్మ తన కుమారుడు మువ్వల నగేష్ బ్టెక్ చద్వుతూ హతయూకు గ్రై రెాండేళ్్ల అవుతునాని ప్రభుత్వాం పట్టిాంచుకోలేదనీ, పోస్టిమారటిాం 
రపోర్టి కూడా ఇవ్వలేదన్ ఆవేదన చాంద్తూ రోధిాంచారు. నాయూయాం కోసాం పోరడుతునని ఆ తలి్లన్ జనసేన పార్టి రజకీయ వయూవహారల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు 
ఓదారచేరు. అనారోగయూాంతో బాధపడుతునని ఆ తలి్లక్ జనసేన తరఫున రూ.లక్ ఆరథాక స్యాం చేస్్తమన్ శ్రీ మనోహర్ గారు ప్రకట్ాంచారు. నగేష్ తలి్ల ఆవేదనన, ఆ కుట్ాంబాన్క్ 
జరగన అనాయూయాన్ని శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార దకృష్టిక్ తీస్కు వెళా్తమన్ చపాపారు.
* యువశక్్త కోసాం సననిదధుాం కావాలి
జనవర 12 వ త్దీన రణసథాలాంలో జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూాంలో న్ర్వహిాంచబోయే యువశక్్త కారయూక్రమాంపై ఉత్తరాంధ్ర నాయకులతో శ్రీమనోహర్ గారు సననిదధు సమావేశాం శ్రీకాకుళాం 
లోన్ ఆనాంద్ కన్వక్న్ హాల్ లో న్ర్వహిాంచారు. యువత కోసాం చేసే ఈ కారయూక్రమాం విజయవాంతాం చేసేాంద్కు ఒక ప్రణాళ్క ప్రకారాం పన్ చేయాలన్ నాయకులకు సూచిాంచారు. 
కమిటీలు వేస్కున్, పన్ విభజిాంచి పన్ చేయాలనానిరు. 34 న్యోజకవర్గలో్ల ప్రత్యూక కమిటీలు వేసి, ఆయా జిలా్లలో్లన్ ప్రత్యూక విషయాలు మీద శ్రదధు పటాటిలనానిరు. దీన్క్ నాయకులు 
సమష్టిగా కషటిపడాలన్ శ్రీ మనోహర్ గారు సూచిాంచారు. ఎక్డ లోపాలు లేకుాండా కారయూక్రమాన్ని పూర్తగా విజయవాంతాం చేసేలా ప్రణాళ్కతో ముాంద్కు వెళా్లలన్ ఉత్తరాంధ్ర జనసేన 
పార్టి నాయకులకు చపాపారు.
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జగనన్న కాదు.. మోసమన్న అయిపోయాడు
* ఓట్ల కోసాం ఇచిచేన హామీలు ఏవీ నెరవేరచేలేద్
* ఈయన బటన్ నొక్్త్ ఎన్ని జీవిత్లు బాగ్పడాడుయో చపాపాలి
* ఐటీడీఏ లన పూర్తగా ప్రభుత్వాం గాలిక్ వదిలేసిాంది
* 56 కార్పారేషన్ల వల్ల ఒరగాంది ఏమీ లేద్
* పాలన వదిలేసి వాహనాం రాంగ్లు గ్రాంచి మాటా్లడడాం సిగ్్గచేట్
* పాలకొాండ, నరసననిపేట న్యోజకవర్గల సమీక్ సమావేశాంలో శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్:  నాట్ జగననని నేట్ మోసమనని అయిపోయాడు.. ఓట్ల కోసాం ముద్్దలు పట్టి, 
ఎన్నికల కోసాం రకరకాల హామీలు ఇచిచే ఇప్పాడు కనీసాం వాట్న్ పట్టిాంచుకోన్ పరసిథాతిలో 
ఈ ప్రభుత్వాం ఉాందన్ జనసేన పార్టి రజకీయ వయూవహారల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల 
మనోహర్ గారు అనానిరు. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళాం జిలా్ల న్యోజకవర్గల సమీక్లో భాగాంగా 
ఆదివారాం స్యాంత్ాం పాలకొాండ, నరసననిపేట న్యోజకవర్గల సమీక్ సమావేశాలు 
న్ర్వహిాంచారు. ఈ సాందరభుాంగా శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “బటన్ నొక్్త్ 
అాంత్ బాగ్పడిపోతుాందన్ ఈ ముఖయూమాంత్రి భావిస్్తనానిరు. ఈయన బటన్ల నొక్్త్ 
ఎన్ని జీవిత్లు బాగ్పడాడుయో.. ఏ ప్ాంతాం బాగ్పడిాంద్ సీఎాం సమాధానాం చపాపాలి. 
సకాలాంలో జీత్లు కూడా ఇవ్వలేన్ పరసిథాతిక్ రష్ట్రాన్ని తీస్కొచాచేరు. గరజన ప్ాంత్లో్ల 
అభివకృదిధు కోసాం ఏరపాట్ చేసిన ఐటీడీఏలన పూర్తగా విస్మరాంచారు. వాట్క్ కనీస న్ధులు 
రవడాం లేద్. 56 కార్పారేషన్ల పటాటిమన్ గొపపాలు చప్పాకుాంట్నని ఈ ముఖయూమాంత్రి 
వాట్క్ న్ధులు ఎాంత మేర కేటాయిాంచారో సమాధానాం చపాపాలి. ఈ ప్ాంత యువతలో 
అాంతులేన్ వేదన దాగ్ాంది. త్జాగా యువత ఉపాధి కారయూలయాంలో తమ సరటిఫికెట్్ల రజిసటిర్ చేస్కుాంటే ఇచేచే జాబ్ కారుడు సైతాం ఆపేయాలన్ ఈ ప్రభుత్వాం ఉత్తరు్వలు ఇచిచేాంది. అాంటే 
రష్ట్రాంలోన్ యువత న్రుద్యూగాంలోనే మగ్గపోవాలి అన్ ఈ ప్రభుత్వాం భావిస్్తాందా..?
* వారహి రాంగ్తో అసలు మీకేాం సాంబాంధాం?
151 సీట్్ల భార్ మజారటీ ఇచిచే వైసీపీన్ గెలిప్ాంచిాంది వాహనాలు రాంగ్లు గ్రాంచి మాంత్రులు, ముఖయూమాంత్రి మాటా్లడడాన్కా..?పాలన విషయాలు పూర్తగా పక్న పట్టి వారహి 
వాహనాం రాంగ్ గ్రాంచి వాళ్లకెాంద్కు..? దాన్న్ అతిగా చూప్ాంచి పాలనన పక్నపట్టి ఇప్పాడు ఎాంద్కు ఇాంత చరచే..? శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార వాహనాం రాంగ్ కన్ప్ాంచినా వీళ్లకు 
భయమే. వయూక్్తగత దూషణలు, బూతులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారన్ అడుడుకోలేకపోయాయి. ఇప్పాడు మీరు చేసే రాంగ్ల రదాధుాంతాం ఆయన దారన్ ఏ మాత్ాం అడుడుకోలేద్. ఇాంట్ మీద 
జాండా పడిత్నే ప్ాంఛన ఆపేసే కుతాంత్మైన పాలన ఆపాండి. జనసేన చేసే ప్రజా పోరటాలు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్్వన్క్ కాంట్మీద కునకు లేకుాండా చేస్్తనానియి.
* గరజన ప్ాంత అభివకృదిధుక్ ప్రణాళ్క
గతాంలో గరజన ప్ాంత్ల అభివకృదిధు కోసాం నేన సీపాకర్ గా ఉనని సమయాంలో అరకు డిక్లరేషన్ తీస్కొచాచేన. 170 మాంది ఎమ్మలేయూలన గరజన ప్ాంత్లకు తీస్కువచిచే మూడు 
రోజులు పాట్ ఉాండి... గరజనల సమసయూలన పరశీలిాంచాాం. దీన్లో భాగాంగానే ఐటీడీఏ ప్జకుటిలో్ల యువ ఐఏఎస్ అధికారులు ఉాండాలన్ అపపాట్్ల న్ర్ణయిాంచాాం. గరజన ప్ాంత్ల 
అభివకృదిధుపై జనసేన పార్టిక్ సపాషటిమైన ప్రణాళ్క ఉాంది. ప్రకకృతిన్ విధ్వాంసాం చేయకుాండా అభివకృదిధు చేయడాం అనేది జనసేన సిదాధుాంతాంలో ఒక భాగాం. కచిచేతాంగా గరజనల పాంటలకు 
కావలసిన మారె్ట్ాంగ్, కోల్డు సటిరేజీలు కట్టిాంచేలా సమగ్ర అభివకృదిధు చేస్్తాం.
* ఇక్డి నాయకులు ఈ ప్ాంత్న్క్ చేసిాంది స్నాని
ఉత్తరాంధ్ర ప్ాంతాం నాంచి సీన్యర్ నాయకులు ఉనానిరు. ప్రస్్తత కాయూబనెట్ లోన కీలకమైన శాఖలు న్ర్వర్తాంచే మాంత్రులు ఉనానిరు. అయినా ఈ ప్ాంతాం అభివకృదిధు కాద్ కదా కనీసాం 
ముాందడుగ్ వేయలేన్ ద్సిథాతిలో ఉాంది. అద్భుతమైన వనరులు, నద్లు ఉనని ప్ాంతాంలో కుట్ల రజకీయ నాయకుల వల్లనే అభివకృదిధు కుాంట్పడిాంది. కేవలాం వయూక్్తగత స్వలాభాలు, 
ఆస్్తలు కోసాం నాయకులు న్లబడాడురు తప్పాత్ ఈ ప్ాంత ప్రజల వలసల న్రోధాం, మతసిష్కారుల సమసయూలు పరష్ట్రాం మీద వారక్ దకృష్టి కూడా లేద్.
* గ్రామసభలో్ల జనసేన జాండా పట్టికున్ కూరోచేాండి
గ్రామాలో్ల ఉనని జనసేన పార్టి కారయూకర్తలు కచిచేతాంగా గ్రామ సభలకు వెళళాాండి. జనసేన జాండా పట్టికున్ గ్రామ సభలో కూరోచేాండి. కచిచేతాంగా గ్రామ అభివకృదిధుక్ ఏాం చేస్్తనానిరో 
ప్రశినిాంచాండి. వారు చబ్తునని లెక్లు జాగ్రత్తగా విన్ దాన్లోన్ లోపాలన గ్ర్తాంచి ప్రశినిాంచాండి. సమాచార హకు్ చటాటిన్ని ఒక ఆయుధాంగా వాడుకోాండి. కచిచేతాంగా పార్టి మీ వెాంట 
ఉాంట్ాంది. ప్రతి గ్రామాన్క్ సమిష్టిగా వెళ్్ల శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గార నాయకత్వాం ఈ రష్ట్రాన్క్ ఎాంత అవసరమో చపపాాండి. కచిచేతాంగా ప్రజలు స్్వగతిస్్తరు. రష్ట్రాంలో ఇాంత అధా్వనమైన 
పరసిథాతి గతాంలో ఎప్పాడు లేద్. వచేచే కాలాంలో దౌరజునాయూలు దాసిటికాలు ఇాంకా పరుగ్త్యి. బలాంగా న్లబడి పోరడాండి. ప్రతి విషయాంలోన్ పార్టి మీకు అాండగా న్లుస్్తాంది. జనసేన 
పార్టి వసే్త కచిచేతాంగా జాతీయ నాయకుల విగ్రహాలు, ప్ాంతాం కోసాం కషటిపడిన వయూకు్తల విగ్రహాలు పడత్ాం. ఇక్డ యువకులు కోరనట్్ల ప్రపాంచ ప్రఖ్యూత వస్్తద్ శ్రీ కోడి రమూ్మర్త 
విగ్రహాన్ని కచిచేతాంగా ఆవిష్రస్్తాం. కషటిపడే మనస్తత్వాం ముాంద్ాండే మనస్తత్వాం ఉనని ఉత్తరాంధ్ర యువతకు కచిచేతాంగా బాసటగా న్లుస్్తాం” అనానిరు. సమావేశాంలో పార్టి పీఏసీ 
సభుయూలు శ్రీ కోన త్త్రవు, శ్రీ ముత్్త శశిధర్, పార్టి రష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరు్శలు శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, శ్రీ పదపూడి విజయ్ కుమార్, పార్టి కారయూక్రమాలు న్ర్వహణ కమిటీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ కళాయూణాం శివ శ్రీన్వాస్, పార్టి రష్ట్ర కారయూదర్శ శ్రీ బోడపాట్ శివదత్ తదితరులు ఉనానిరు.
* బ్మా చకు్లు అాందజేత
జనసేన పార్టి క్రియాశీలక సభయూత్వాం ఉనని ముగ్్గరు కారయూకర్తలు ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదాంలో తీవ్ాంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో చిక్తసి పాందారు. వారక్ పార్టి నాంచి ఆస్పత్రి ఖరుచేల 
న్మిత్తాం బ్మా చకు్లన శ్రీ మనోహర్ గారు అాందజేశారు. కవిడి గ్రామాన్క్ చాందిన బ్ర్ర షణ్్మఖరవు ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదాంలో గాయపడగా ఆయన భారయూ శ్రీమతి శారద చకు్న 
అాంద్కునానిరు. ఇచాచేప్రన్క్ చాందిన శ్రీ తుాంగన భాస్రరవు, శ్రీ తుాంగన స్గర్ రోడుడు ప్రమాదాంలో గాయపడగా వారక్ సాంబాంధిాంచిన చకు్లన ఆదివారాం శ్రీ మనోహర్ గారు 
అాందజేశారు. శ్రీ దాసర రజు, శ్రీ బైపలి్ల ఈశ్వర రవు, శ్రీ ద్రోయూధనరెడిడు తదితరులు పాల్్గనానిరు.పార్వతీప్రాం న్యోజకవర్గాం టీడిప్ నాయకులు శ్రీ అక్్వరప్ మోహన్ రవు, శ్రీ 
మూడడ్ల వేణ్ గోపాలస్్వమి, శ్రీ తెాంట్ శాంకరరవు, శ్రీ చొకా్ప్ వెాంకట రమణ, శ్రీ అదా్దల వెాంకట్రామరజులు పార్టి రజకీయ వయూవహారల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గార 
సమక్ాంలో జనసేన పార్టిలో చేరడాం జరగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో రష్ట్ర కారయూక్రమాల న్ర్వహణ కారయూదర్శ శ్రీ బాబ్ పాలూరు పాల్్గనానిరు.

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

జగన్ రెడిడి క్ సరైన ప్రత్యరిధి  పవన్ కళా్యణ్: శాంతి ప్రసాద్ సిాంగలూరి
“జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎన్నిరై కలయిక” ఆధ్వరయూంలో 11వ జూమ్ సమావేశం
పలు దేశాల నండి జూమ్ సమావేశంలో పాల్గొనని ఎన్నిరై జనసేన న్యకులు మరియు వీరమహిళలు.

శతఘ్ని న్యూస్: “జ.ఎస్.ప్ గో్లబల్ టీమ్ – ప్రపాంచ ఎనానిరై 
కలయిక” ఆధ్వరయూాంలో ఆ టీమ్ ఫాండర్ స్రేష్ వరకూట్ 
అధయూక్తన అడ్వకేట్ మరయు జనసేన నాయకులు శాాంతి 
ప్రస్ద్ సిాంగలూర ముఖయూ అతిథిగా ఆదివారాం జూమ్ 
సమావేశాం న్ర్వహిాంచడాం జరగాంది. స్రేష్ వరకూట్ టీాంన్ 
పరచయాం చేసూ్త ప్రపాంచ వాయూప్తాంగా దాదాప్ 25 దేశాల 
నాండి ఎనానిరై జనసైన్కులు మరయు వీరమహిళలు అాందరూ 
సాంఘట్తమై ఒక్ టీమ్ గా అాందరూ కూడా కనెక్టి అవుతూ… 
మన ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో ఉనని జనసేన లీడర్సి తో కనెక్టి అవుతూ, 
లోకల్ గా పన్చేస్్తనని కారయూకర్తల నాంచి ఇనపాట్ మరయు, 
ఎనానిరైలు ఇచిచేన సలహాలు తెలుస్కొాంటూ అవి పార్టిక్ 
ఉపయోగపడేలా అనవర్తసూ్త, ఇాంకా మనాం పార్టిన్ ఎాంత 
బాగా ముాంద్కు తీస్కు వెళ్ళాచచేనే దిశగా ముాంద్కు 
వెళ్్తనానిమన్ చపాపారు. వడ్రాణాం నాగరజు, శాాంతిప్రస్ద్ న్ 
టీాంక్ పరచయాం చేసూ్త, 37 సవాంతసిరలుగా అడ్వకేట్ గా 
పన్ చేసూ్త పార్టిక్ వారు చేస్్తనని జనసేన లీగల్ సల్ సేవల 
గ్రాంచి, సషల్ మీడియాలో, టీవీ డిబేట్సి లో ఏ విధాంగా 
సపాాందిస్్తరనే దాన్న్ గ్రాంచి వివరాంచడాం జరగాంది. శాాంతి 
ప్రస్ద్ మాటా్లడుతూ ప్రజారజయూాంలో కకృష్ట్ణజిలా్ల లీగల్ సల్ 
లో పన్చేయడాం జరగాందన్ తెలిపారు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళాయూణ్ గ్రాంచి మాటా్లడుతూ, 2018 లో ఉగాది రోజున ఒక 
మీట్ాంగ్ పట్టి ప్రజారజయూాంలో పన్ చేసిన ముఖయూ కారయూకర్తలన్ 
ప్లవటాం జరగాంది అపపాట్ నాంచి నేన పవన్ కళాయూణ్ తో 1 
టూ 1 మీట్ాంగ్సి లో ఎనోని భావాలన షేర్ చేస్కుననిప్పాడు. 
ఇలాాంట్ ప్రజాహితాం వయూక్్తత్వాం కలిగన వయూక్్తన్ మనాం 
ముఖయూమాంత్రిగా న్లపట్టికోవాలి అన్ దకృఢమైన భావన కలిగ, 
అపపాట్ నాంచి పార్టి కోసాం కకృష్ చేస్కొాంటూ ముాంద్కు వెళ్్త, 
బ్రతిక్నాంత కాలాం ఆయనతోనే కలిసి ఉాండాలి అనే న్ర్ణయాన్క్ 
వచాచేన అన్ చపాపారు. 2019లో పవన్ కళాయూణ్ నామినేషన్ 
దాఖలు చేసేటప్పాడు ఆయనక్ సహకారాం అాందిాంచడాం 
జరగాందన్, జనసేన పార్టి లీగల్ సల్ ఏరపాట్ చేయడాంలో 
కీలక పాత్ పోష్ాంచినట్్ల తెలిపారు. సషల్ మీడియాలో 
ఎనోని అసాంఘట్త పోస్టి లు వస్్తనానియి. వాట్న్ లీగల్ 

గా జనసైన్కులు ఎలా ఎద్రో్వాలన్ అడిగన ప్రశనికు నా సూచనలు సలహాలు ఏమిట్ అాంటే, పన్క్ మాలిన పోస్టి 
లు పట్టి, వేరే పార్టి వాళ్ళా మన ట్రాక్ తప్పాాంచి, వేరే విధాంగ ఫోకస్ వెళ్లలా చేస్్తనానిరు అనేది గ్రహిాంచాలి, వాళ్ళా 
మనలిని రెచచేకొడత్న్క్ పడుతునానిరన్ గ్రహిాంచాండి. మనాం రెచిచేపోయి అస్ాంఘ్కమైన భాషలో రప్్ల ఇచేచేలాగా 
రెచచేకొడత్రు. కావున మొదట్దిగా ఆ పోస్టి లన సేవ్ చేసి మీకు కుదిరత్ వాట్మీద పోలీస్ కేస్ పటటిాండి. వాళ్ళా 
కేస్ రజిసటిర్ చేసిన చయయూక పోయిన మీరు అయిత్ లీగల్ గానే రప్్ల ఇవ్వాండి అన్ అనానిరు. కావాలి అాంటే మీకు భాష 
మీద పట్టి ఉాంటే వయూాంగాంగా రప్్ల అయిత్ ఇవ్వవచుచే. ఆలా చేయటాం వల్ల మన మీద తిరగ ఏ విధమైన కేస్లు పటేటి 
అవకాశాం లేదన్ తెలిపారు. మరయు వేరే పార్టి వారు మన మీద అసీ్లల పోస్టి లు పడిత్ దాన్క్ రప్్లగా మీరు కూడా 
రెచిచే పోయి అలాాంట్ పోస్టి లు పటటివద్్ద అది జనసేన సిదాధుాంత్లకు వయూతిరేకాం అన్ అనానిరు. మనాం పార్టిక్ వర్్ 
చేస్్తననిప్పాడు ఒక తప్పాడు కేస్ పడిత్ ఎలా ఎద్రో్వాలి అనే ప్రశనికు తప్పాడు కేస్ అనేది ఒక అడ్వకేట్ అయిన 
నా మీద కూడా పటటివచుచే కాబట్టి, వాట్న్ నేరుగా ఎద్రుకోవటమే. ఒక ఉదాహరణ తీస్కొన్ చపాపాలి అాంటే పాము 
ఇాంట్్ల దూరత్ పామే కదా అన్ మనాం వదిలేయాం కదా అది బయట్క్ పోయేదాకా మనాం జాగ్రత్తగా వయూవహరస్్తాం కదా 
అలాగే ఈ కేస్లు కూడా అాంటే మనాం పోరడి వాట్న్ తప్పాడు కేస్లు అన్ న్రూప్ాంచుకోవచుచే అన్ అనానిరు. ఒక 
ఉదాహరణ సాంఘటన తీస్కొన్ చపాపాలి అాంటే ఏలూరు జిలా్ల కొరుకుళ్్ల గ్రామాం జనసేన సరపాాంచ్ మీద కొాంతమాంది 
వయూతిరేక పార్టి వాళ్ళా కేస్ పడిత్, నా కటెటి కాలే అాంతవరకు పవన్ కళాయూణ్ తోనే ఉాంటానన్ ఆమ పోరడి గెలిచిాందన్ 
అనానిరు. ఈ పరసిథాతులన్ దకృష్టిలో పట్టికొన్ మాండలాం వార్గా లీగల్ టీాం న్ జనసేన పరాంగా జనసేన కారయూకర్తలకు 
అాంద్బాట్లో ఉాండేలా చూస్్తనానిమన్ అనానిరు. లోకేష్ పది్దరెడిడు మాటా్లడుతూ స్గాలి ప్రీతి కేస్న్ శాాంతి ప్రస్ద్ డీల్ 

చేస్్తననిట్్ల తెలిపారు. మరయు ఎనానిరైగా మేము మన రష్ట్రాన్క్, మన పార్టిక్ ఏమి చేయగలము అన్ అడిగన ప్రశనికు శాాంతి ప్రస్ద్ మాటా్లడుతూ ఒక ఉదాహరణగా చపాపాలి అాంటే 
ఎనముల వెాంకటపతి రజు అనే వయూక్్త లాండన్ లో ఉాంటూ రజోలు న్యోగకవర్గాం నాంచి ఆాంధ్రప్రదేశ్ పరాంగా ఎన్్వరనె్మాంట్ డిస్రాక్న్ మీద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యూనల్ లో ఒక కేస్న్ వేసి 
వారు గెలిచారు. అలానే మీరు కూడా మన రష్ట్రములో ఉనని ఎద్ ఒక ఇష్యూ పరాంగా టేక్ అప్ చయయూవచుచే అన్ అనానిరు. కాకపోత్ ఆ ఇష్యూలో న్జాన్జాలున్ అాంచనా చేస్కోవాలి 
ఆలా ప్రతి అాంశాంలో సమసయూలు ఉాంటాయి. చయాయూలి అనకొాంటేమర అలానే పార్టి పరాంగా సమయాం వచిచేనప్పాడు పార్టినే ప్లుస్్తాంది. అది కాకుాండా పార్టి పరాంగా మీరు డైరెక్టి గా 
చయాయూలి అాంటే ప్రచార పరాంగా ఆక్టివా్గ తిరగే కారయూకర్తలకు పాాంప్లేట్సి, జాండాలు పాంచవచుచే, ఇాంకో ప్రోపగాండా చేయయూవచుచే మీ ఏరయాలో ఎవరక్ అయిత్ 18 ఇయర్సి వచాచేయో 
ఆ యువకులతో ఓట్ రజిసే్రాషన్ కాయూాంపయిన్సి చయయూవచుచే, లేదా వీడియోస్ రూపాన పార్టి కోసాం సేవ చయయూవచుచే. అలా జనసేన సిదాధుాంత్లన ప్రజలలోక్ తీస్కెళళా విధాంగా 
ప్రయతినిాంచాలి అన్ తెలిపారు. వైసిప్ వాళ్ళా గాజు గా్లస్ గ్రు్త తీసేసినట్్ల అసతయూ ప్రచారాం చేస్్తనానిరన్ వాట్న్ నమొ్మద్దన్ తెలిపారు. స్రేష్ వరకూట్ మాటా్లడుతూ “జ.ఎస్.ప్ గో్లబల్ 
టీమ్ – ప్రపాంచ ఎనానిరై కలయిక” తరప్న జనసేన పార్టి గ్రు్త గాజు గా్లస్న మరయు జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ చేసిన కారయూక్రమాలన ప్రజలలోక్ తీస్కెళళాడాన్క్ 12000 
పోసటిర్లన 20 నాండి 25 న్యోజకవర్గలలో క్రియాశీలక కారయూకర్తలకు ఇచిచే పాంప్ణీ చేసేవిధాంగా కారయూచరణ రూపాందిాంచడాం జరగాందన్ తెలిపారు. ఇాంద్నీల్ ముప్పాడి గ్ాండ్ లో 
మన పార్టి ఎలా ఉాంది అనే ప్రశనికు సమాధానాంగా. ముఖయూాం గ ఒక ట్ాండ్ గ్రు్తపట్టికోాండి ఉభయ గోదావర జిలా్లలో ఏ పార్టి అయిత్ సీ్వప్ చేస్్తాంద్ ఆ పార్టి గెలుస్్తది .. మారుపా అనేది 
ఉభయ గోదావర జిలా్ల నాంచి స్టిర్టి అవుత్ది మన పార్టి ఆ జిలా్లల నాంచి చుసే్త చాల బగ్ాంది . జగన్ రెడిడు సల్ఫ్ గోల్సి బాగా వేస్్తాంటారన్ దాన్క్ ఉదాహరణగా వారహి వాహనాన్క్ 
ప్రచారాం వైసిప్ వాళ్ళా బాగా మాంచి ప్రచారాం చేస్రన్ తెలిపారు. జగన్ రెడిడుక్ సరైన ప్రతయూరధు పవన్ కళాయూణ్ అన్ తెలిపారు. ఈ సమావేశాంలో జర్మనీ నాండి స్రేష్ వరకూట్, స్ధాకర్ 
వరకూట్, లోకేష్ పది్దరెడిడు,యూకే నాండి నాగరజు వడ్రాణాం, పద్మజ రమిశెట్టి, వికాస్ దేశాది, యూఏఈ నాండి ఇాంద్నీల్ రజ్ ముప్పాడి, బెలిజుయాం నాండి ప్రవీణ్ జరుగ్మలి్ల, కకృష్ణ 
చైతనయూ, ఆసే్రాలియా నాండి హేమలత గాదిరెడిడు, ఫణరజ్ సరోజిన్, సౌత్ కొరయా నాండి నాగ వాంశీ కకృష్ణ తిరుమలశెట్టి, సేచిలి్లస్ నాండి రమేష్ సేపేన, సిాంగపూర్ నాండి ఏప్గాంట్ 
సతయూస్యిరాం, న్యూజిలాాండ్ నాండి స్యిరాం తోట రజ్, తోట, మలేష్యా నాండి ప్లా్లరవు, ఐర్లాండ్ నాండి రజేాంద్ గాద, ఇాండియా నాండి కాంద్కూర రాంబాబ్, పరుచూర 
అవినాష్, చాంద్శేఖర్ మారశెట్టి, రజ్ తోట, సూరబాబ్ మరయు సతయూ తటటిల తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనానికి చేయూతగా కెనడా జనసేన
ఇప్పటం బాధితులకు బాసటగా రూపాయలు 3,33,333/- ఆర్ధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: కెనడా, ఇపపాటాం గ్రామాంలో ఇళళా కూలిచేవేతకు గ్రైన కుట్ాంబాలకు ఒకొ్క్రక్ రూపాయలు 1లక్ చొప్పాన ఆరధుక సహాయాం అాందజేస్్తనని జనసేన పార్టి అధయూక్షులు 
పవన్ కళాయూణ్ క్ చేయూతగా మేము సైతాం అాంటూ కెనడా జనసేన టీాం శన్వారాం రూపాయలు 3,33,333/- జనసేన పార్టిక్ విరళాంగా అాందజేయడాం జరగాంది.

జికె ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్ౌంలో 
ఉచిత బి.పి మరియు షుగర్ పరీక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్ సౌత్: జనసేన దక్ణ న్యోజకవర్గ నాయకులు గోప్కకృష్ణ 
జికె ఫాండేషన్ ఆధ్వరయూాంలో ఆదివారాం విశాఖపటనిాం, దక్ణ న్యోజకవర్గాం, 33వ 
వారుడు, కొత్త అమ్మవార గ్డి, అమ్మవార వీధిలో ఉచిత బ.ప్ మరయు షుగర్ పర్క్లు 
న్ర్వహిాంచడాం జరగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు 
మరయు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

రాజుపాలౌం మౌండలౌం 
జనసేన ఆత్మీయ సమావేశౌం

శతఘ్ని న్యూస్: సతె్తనపలి్ల: రజుపాలెాం మాండలాం జనసేన అధయూక్షులు తోట నరసయయూ 
ఆధ్వరయూాంలో ఆదివారాం మాండల కేాంద్ాంలోన్ మాండల జనసేన పార్టి కారయూలయాం 
నాంద్ రజుపాలెాం మాండల జనసేన ఆతీ్మయ సమావేశాం జరగాంది. ఈ సమావేశాంలో 
రజుపాలెాం మాండలాంలో జనసేన పార్టి తరుప్న జరగవలసిన, జరగాలిసిన కారయూక్రమాల 
గ్రాంచి చరచేాంటాం జరగాంది. 2023 సాంవతసిరాం సాంక్ాంతి సాంబరలలో బాగాంగా 
– సాంబాంధిాంచిన రజుపాలెాం మాండల స్థాయి ముగ్్గల పోటీల గ్రాంచి చరచేాంటాం 
జరగాంది, మాండలాంలోన్ అన్ని గ్రామాలలో జనసేన మాయూన్ఫెసటిన ప్రతి ఇాంట్క్ 
చేరవేసే విధాంగా పార్టి కారయూక్రమాం జరుప్కుాందాాం అన్ తీర్మనాలు చేయడాం జరగాంది. 
ఈ కారయూక్రమాంలో రజుపాలెాం మాండల కమిటీ సభుయూలు, గ్రామ పార్టి అదయూక్షులు, 
ముఖయూనాయకులు, కారయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసైనికులకు 
ప్రమాద భీమా చెకుకులు అౌందజేత

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచచేర్ల: జనసేన పార్టి పీఏసి చైర్మన్ నాదాండ్ల మనోహర్ క్రియాశీలక 
సభుయూలకు ప్రమాద భీమా చకు్లన అాందజేస్రు. కవిట్ మాండలాంలోన్ తుాంగాన 
స్గర్, తుాంగాన భాస్ర్, బొర్రా షణ్్మఖ రవు ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదాన్క్ గ్రై వారక్ 
తీవ్ గాయాలయాయూయి. వీరక్ జనసేన పార్టిలో క్రియాశీలక సభయూత్వాం ఉాండటాంతో వార 
కుట్ాంబాలకు గాన ఇచాఛాప్రాం జనసేన ఇాంచార్జు దాసర రజు సమక్ాంలో భీమా చకు్లు 
నాదాండ్ల అాందిాంచారు. ఈ సాందరభుాంగా నాదాండ్ల మాటా్లడుతూ.. ప్రతి కుట్ాంబాన్కీ జనసేన 
పార్టి, పవన్ కళాయూణ్ అాండగా ఉాంటారన్ పేర్్నానిరు. రననని ఎన్నికలో్ల జనసేన పార్టిన్ 
అధికారాంలోక్ తీస్కురవడాన్క్ కకృష్ చేయాలన్ కోరరు. అనాంతరాం భీమా చకు్లు 
అాంద్కొనని క్రియాశీలక సభుయూలు మాటా్లడుతూ కష్టటిలో్ల ఉనని సమయాలో్ల పార్టి అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ గారు ఈ సహాయాన్ని అాందిాంచారన్ ఆయన్క్ జీవిత్ాంతాం రుణపడి 
ఉాంటామన్ చకు్లు అాంద్కునని వారు తెలిపారు. అలాగే మనోహర్ గారక్, ఇాంచార్జు 
దాసర రజు గారక్ ధనయూవాదాలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన రష్ట్ర జాయిాంట్ 

సక్రటర్లు తిపపాన ద్రోయూధన రెడిడు, బైపలి్ల ఈశ్వరరవు, జనసేన రష్ట్ర మతసిష్కార వికాస విభాగ కారయూదర్శ నాగ్ల హర బెహర, ద్ాంగ్ భాస్ర్ రెడిడు, అాంగ స్రేష్, తిపపాన స్రేష్, 
బడగల రమకకృష్ణ, ద్గాన దివాకర్, జయకకృష్ణ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఏలూరు నియోజకవర్గ జనసేన ముఖ్నాయకుల సమావేశౌం
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు: ఉమ్మడి ప.గో.జిలా్ల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు కొట్కలపూడి గోవిాందరవు మరయు 
ఉమ్మడి కకృష్ట్ణ జిలా్ల పార్టి అధయూక్షులు బాండ్రెడిడు రమకకృష్ణ అధయూక్తన ఏలూరు పార్లమాంట్ న్యోజకవర్గాం 
ముఖయూనాయకులతో సమావేశాం మరయు జనసేన పార్టి ఏలూరు న్యోజకవర్గాం ఇాంచారజు రెడిడు అపపాలనాయుడు 
అధయూక్తన ఏలూరు నగర న్తన కమిటీ ప్రకటన కారయూక్రమాం ఆదివారాం ఏలూరు న్యోజకవర్గ పార్టి ఆఫీస్ 
లో న్ర్వహిాంచడాం జరగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టి రష్ట్ర కారయూదర్శ డా.ఘాంటస్ల వెాంకటలక్ష్మి, 
చిాంతలపూడి న్యోజకవర్గ ఇాంచారజు మేకా ఈశ్వరయయూ, పోలవరాం న్యోజకవర్గ ఇాంచారజు చిర్రి బాలరజు, 
ఉాంగ్టూరు న్యోజకవర్గ ఇాంచారజు పతసిమట్ల ధర్మరజు, జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరు్శలు కరటాం స్యి, చనమళళా 
చాంద్శేఖర్ మరయు జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు పాల్్గనానిరు.

బలమైన జనసేనే లక్షయం: సయంకర అప్పారావు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎస్.కోట న్యోజకవర్గాం: శకృాంగవరప్కోట మాండలాంలో 
బలమైన శక్్తగా జనసేన పార్టిన్ తీరచేదిద్దడమే తన ముాంద్నని లక్ష్మన్ ఎస్.కోట 
న్యోజకవర్గాం వేపాడ మాండలాధయూక్షుడు స్ాంకర అపాపారవు పేర్్నానిరు. మాండలాంలోన్ 
ఆకుల సీతాంపేట గ్రామాంలో ఆదివారాం జనసైన్కుల ఆతీ్మయ సమావేశాం న్ర్వహిాంచారు. 
ముాంద్గా మాండల కేాంద్ాంలోన్ అాంబేద్ర్ విగ్రహాన్క్ పూలమాలలు వేసి రయూలీగా 
ఆకుల సీతాంపేట చేరుకునానిరు. పార్టి పార్లమాంట్ న్యోజకవర్గాం ఎగజుకూయూట్వ్ సభుయూడు 
జొననిపలి్ల సతి్తబాబ్ అధయూక్తన ఆతీ్మయ సమావేశాం న్ర్వహిాంచారు. ఈ సాందరభుాంగా 
స్ాంకర అపాపారవు మాటా్లడుతూ పార్టి అపపాగాంచిన బాధయూతన శక్్తవాంచన లేకుాండా 
న్ర్వహిస్్తనన్ అనానిరు. స్మానయూలకు అాండగా, సమసయూల పరష్ట్రాంపై జనసేన 
అలుపరగన్ పోరటాం చేస్్తాందన్ సపాషటిాం చేశారు. మాండల రైతులన స్గ్నీట్ సమసయూ 
చిరకాలాం వేదిస్్తనాని ఎవరకీ పటటిడాంలేదనానిరు. స్గ్నీట్ వనరుల కలపాన కోసాం 
యాంత్ాంగాంపై ఒతి్తడి తీస్కొస్్తమనానిరు. పార్టి బలోపేత్న్క్ జనసైన్కులాంత్ 
సాంఘట్తాంగా తోడాపాట్ అాందిాంచాలన్ కోరరు. జనసేన పార్టితోనే స్మాజిక నాయూయాం 
స్ధయూమవుతుాందనానిరు. అాంద్కే స్మానయూలకూ పదవులు వరాంచాయన్ తెలిపారు. 
పన్చేసేవారక్ కచిచేతాంగా గ్ర్తాంప్ ఉాంట్ాందన్ సపాషటిాం చేశారు. కారయూక్రమాంలో 
కొత్తవలస మాండలాధయూక్షుడు నక్రజు సతీష్, ఎస్.కోట మాండలాధయూక్షుడు కొటాయూడ 
రమకోట్, వీరమహిళలు అడపా కళాయూణ, సగ్్గబాండి వెాంకటలక్ష్మి, యిర్ర వెాంకటలక్ష్మి, 

నాయకులు రమళ్ల శివాజీ, కోల మధు, రుద్ నాయుడు, అలమాండ రాంబాబ్, రవాడ నాయుడు, మలు్లవలస శ్రీన ప్రోజ్, రెహా్మన్, త్ాండ్ాంగ చాంట్, చిన్ని, సతీష్, గాలి అపాపారవు, 
రమద్ర్గ, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఎమ్మీల్్ కోటౌంరెడ్డి నెలూలూరుకు సాధౌంచిన అభివృద్ది శూన్ౌం: గునుగుల కిషోర్
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు రూరల్ లో తిరుగ్లేన్ నాయకుడిన్ అన్ చప్పాకుాంట్నని ఎమ్మలేయూ 
కోటాంరెడిడు శ్రీధర్ రూరల్ క్ స్దిాంచిన అభివకృది్ద శూనయూాం
తాండ్రి పేరు చప్పాకున్ ఒక్ అవకాశాం అాంటూ గెలిచిన జగన్ తాండ్రి పరువు తీస్్తనానిరు
ఈ ఏరయాలో మౌలిక వసతులు కలిపాాంచక ప్రజలన నానా అవసథాలకు గ్ర చేస్్తనానిరు
నెలూ్లరు రూరల్: ఎడతెరప్లేన్ వరషాల కారణాంగా ఇబ్ాంది పడుతునని వైయస్సిర్ నగర్ 
స్థాన్కుల అభయూరథాన మేరకు జనసేన పార్టి జిలా్ల ప్రధాన కారయూదర్శ గ్నకుల క్షోర్ ఆ 
ఏరయాలో సాందర్శాంచారు. స్థాన్కాంగా ప్రజలు పడుతునని ఇబ్ాంద్లన వైయస్సిర్సిపీ 
నాయకులన తీరున ప్రజలే ఎాండగటాటిరు. వారు చప్పాన ముఖ్యూాంశాలు..
* పది సాంవతసిరలు గడుస్్తనాని మాంచినీట్ సౌకరయూాం ఏరపాడుచరటాంలో విఫలాం 
అయాయూరనానిరు.
*రూరల్ ఎమ్మలేయూ పై రోడుడు దాకా వస్్తరు…ఇళ్ల దాక వసే్త కదా మేము ఎాంత ఇబ్ాంది 
పడుతునానిము తెలుస్్తాంది అనానిరు.
*ఇాంట్ాంట్క్ తిరగన వైసిప్ కార్పారేటర్ గెలిచిన తర్వత కనబడే ఊసే లేద్.
వైఎస్సిర్ నగర్ స్థాన్కులు ఇబ్ాంది పడుతునని సమసయూలో్ల ముఖయూమైనవి ప్రధానమైనవి:
*ప్ాంతాం ఏరపాడి పది సాంవతసిరలు గడుస్్తనాని రోడు్ల ఏరపాట్లో విఫలమైన వైసీపీ 
ప్రభుత్వాం.
*మాంచినీట్ వసతి కలిపాాంచక నీరు కావాలాంటే టాయూాంకర్ తో తోలే పరసిథాతి ఇాంకా 
జరుగ్తూనే ఉాంది.
*టాయూాంకరు్ల కూడా వీధి చివర ఉనని డ్ము్మలో్ల పోసి పోవాలిసిాందే కానీ ఇాంట్క్ చేరే పరసిథాతి 
లేద్.
*ఈ రోడ్ల అడడుాం పట్టికొన్ ఇాంట్క్ వచిచే ఇవా్వలిసిన రేషన్ బయయూాం సి్లప్పా తీస్కొన్ 

క్లోమీటర్ నడిచి వెళ్్ల తీస్కోవాలిసి వస్్తాంది.
*డ్రైనేజీ కాలవల లేక ఉనని ద్ర్గాంధాం అాంత్ విధులో్లక్ వచిచే భయాంకరమైన పరసిథాతి.

*అక్డ ఉనని చినని ప్ల్లల కాంటే స్థాన్కాంగా తిరుగ్తునని పాంద్ల సాంఖయూ ఎకు్వగా 
ఉాండటాం కార్పారేషన్ దాన్ న్ర్లక్ష్ాం చేయడాం అమానషాం.
*చట్్ల, ప్టాటి నగర ఉదాయూనవనాం లో విరవిగా ఉనని పాములు ఇళళాలోక్ దూర 
భయాాంద్ళనకు గ్ర అవుతునానిరు.
*ప్ాంతాంలో ఒకస్ర కరెాంట్ పోత్ 24 గాంటల తర్వత కూడా వచేచే పరసిథాతి లేదన్ 
వాళ్ళా వాపోయారు.
ఈ సాందరభుాంగా గ్నకుల క్షోర్ మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టి తరఫున ప్రధాన కారయూదర్శ 
స్థాన్క జనసేన నాయకులు మీ మద్దతుగా ఉాంటారన్ రననని రోజులో్ల కార్పారేషన్ క్ 
మరయు కలెకటిర్ గారక్ మీ సమసయూలన మేము తెలియజేస్్తమన్ హమీ ఇచిచే, మీరాంత్ 
తోడు వసే్త సమసయూల పరష్ట్రన్క్ జనసేన పార్టి తరఫున పోరడుత్మన్ తెలియజేశారు. 
స్థాన్కుల ఓట్లతో గెలిచిన వైసిప్ నాయకులు వారన్ పట్టిాంచుకోకవడాం అనమానషాం అన్ 
తెలిపారు నెలూ్లరు రూరల్ 30 డివిజన్ కార్పారేషన్ పరధిలో ఇలాాంట్ అడవిన్ తలప్ాంచే 
ప్ాంతాం ఉాండడాం ఘోరాం అన్ తెలిపారు. నెలూ్లరు రూరల్ లో తిరుగ్లేన్ నాయకుడిన్ 
అన్ చప్పాకుాంట్నని ఎమ్మలేయూ రూరల్ క్ స్దిాంచిన అభివకృది్ద శూనయూాం. రననని రోజులో్ల 
ప్రణాళ్క బదధుాంగా ఈ ప్ాంత అభివకృదిధుక్ పోరడుత్మన్ చేస్్తమన్ తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమాంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయూదర్శ గ్నకుల క్షోర్ తో పాట్ శీన, కర్మ్, కాంథర్, 
అమీన్, ప్రశాాంత్ గౌడ్, రజా తదితరులు పాల్్గనానిరు.

చీరాల జనసేన యువత ఆత్మీయ సమావేశౌం
శతఘ్ని న్యూస్: చీరల న్యోజకవర్గాంలో జనసేన పార్టి స్నభూతి పరులన పార్టి 
కారయూక్రమలలో ఏవిధాంగా భాగస్్వములన చయాయూలి అనే విధానాంలో భాగాంగా 
ఆదివారాం చీరల పటటిణాంలోన్ వైకుాంఠ ప్రాం-దాండుబాట్ కాలనీలలో ఉనని జనసేన 
కారయూకర్తలన స్థాన్క జనసేన నాయకుడు గొర్ల రఘు ఆధ్వరయూాంలో పస్ప్లేట్ స్యి 
మరయు వరాం బూడిద కలవడాం జరగాంది. ఈ సాందరభుాంగా పస్ప్లేట్ స్యి మరయు 
వరాం బూడిద మాటా్లడుతూ గత 160 రోజులుగా జనసేన పార్టి చీరల న్యోజకవర్గ 
యువత ఆధ్వరయూాంలో పార్టిన్ బలోపతాం చేసే విధాంగా చేస్్తనని కారయూక్రమాలన వివరసూ్త 
అాంద్లో మీరు ఖచిచేతాంగా భాగస్్వములు కావాలన్ కోరడాం జరగాంది. ఈ సాందరభుాంగా 
స్థాన్క యువత సపాాందిసూ్త సమవారాం నాంచి శన్వారాం వరకు వయూక్్తగత వకృతు్తలో్ల 
బజీగా ఉాంటాము అన్ చపపాడాం జరగనది. ఈ సాందరభుాంగా పస్ప్లేట్ స్యి మరయు 
వరాం బూడిద మాటా్లడుతూ చీరల న్యోజకవర్గాంలో జరగే పార్టి కారయూక్రమాలన 
ప్రణాళ్క బదధుకాంగా రెాండు భాగాలుగా (వారలలో, వారాంతాం లలో) విభజిాంచడాం 
జరగాంది. వారక్ ఉనని అాంద్బాట్ ప్రకారాం ప్రతీ ఆదివారాం రోజు జరగే గ్రామ 
గ్రామాన్క్ జనసేన మేన్ఫెసటి సిదాధుాంత్ల పరచయ కారయూక్రమాంలో ఈ ప్ాంతాంలోన్ 
యువత అాంత్ భాగస్్వములు కావాలన్ చపపాడాం జరగాంది. దీన్క్ సపాాందనగా స్థాన్క 
యువత ప్రతీ ఆదివారాం రోజు జరగే గ్రామ గ్రామాన్క్ జనసేన మేన్ఫెసటి మరయు 
సిదాధుాంత్ల పరచయ కారయూక్రమాంలో ఖచిచేతాంగా పాల్్గాంటామన్ చపపాడాం జరగాంది. ఈ 
కారయూక్రమాంలో పాందిళళాపలి్ల జనసైన్కుడు భార్గవ్ మరయు స్థాన్క జనసేన కారయూకర్తలు 
వి. రవి, కె.వాస్, ఎాం. రమేష్, ఎల్. రవి, ఎల్. మణ, ఏ. శివాజీ, ప్. విజయ్ పాల్్గనానిరు.

చీపురుపల్లూ జనసేన ఆధ్వర్ౌంలో 
టీమ్ పిడ్కిల్ పోస్టర్ విడుదల

శతఘ్ని న్యూస్: చీప్రపలి్ల న్యోజకవర్గాంలో నాలుగ్ మాండలాల అధయూక్షుల ఆద్వరయూాంలో 
టీాం ప్డిక్లి వార ఇక తగే్గదలే.. యుదధుాం మీరు మొదలు పటాటిరు మేము ముగస్్తాం.. అనే 
గోడ పత్రికన విడుదలచేయడాం జరగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో విసిన్గర శ్రీన్వాసరవు, పది్ద 
వెాంకటేష్, కకృష్ణవేణ, సాంతోష్ మరయు జనసైన్కుల పాల్్గనడాం జరగాంది. అనాంతరాం విసిన్గర 
శ్రీన్వాసరవు మాటా్లడుతూ వైఎస్సిర్సిపీ నాట్కులనదే్దసిాంచి యుదధుాం మీరు మొదలుపటాటిరు 
దాన్ని మేము ముగస్్తాం, రష్ట్ర అభివకృదిధు కోసాం ఇకపై మేము తగే్గదే లేద్ రబోయే ఎన్నికలో్ల జనసేన 
పార్టి తపపాక విజయాం స్ధిస్్తాందన్, రష్ట్ర ప్రజలు జనసేన ప్రభుత్్వన్ని కోరుకుాంట్నానిరన్ 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసైన్కులు లక్షుాం నాయుడు, గొర్ల రమణ, రమకకృష్ణ, 
క్రణ్, శాంకర్, వినోద్, చిననినాయుడు, బాల, భాస్ర్ జగదీష్, శ్రీన, రమకకృష్ణ, స్్వమి భవాన్ 
తదితరులుపాల్్గనానిరు.

శ్రీ దురా్గ దేవి ఆలయ పునర్ నిరామీణ కార్క్రమౌంలో 
పాల్్గన్న ఆర్.నాగు

శతఘ్ని న్యూస్:  అనపర్త న్యోజకవర్గాం, 
పదపూడి మాండలాం, ద్మాడ గ్రామాంలో 
శ్రీ ద్ర్గ దేవి ఆలయాం ప్నరనిర్మణాం 
మరయు భార్ అననిదాన కారయూక్రమాంలో 
ఆలయ కమిటీ ఆహా్వనాం మేరకు 

జనసేన సమన్వయకర్త ఆర్.నాగ్, మాండల నాయకులు కళాయూణ్, అశోక్, రవి, సతీష్, 
సిాంహాచలాం, ఈశ్వర్ గ్రామ నాయకులు స్యి, నాయుడు, ద్ర్గప్రస్ద్, సతీష్ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

న్్జిలౌండ్ జనసేన ఆత్మీయ సమావేశౌం
శతఘ్ని న్యూస్: న్యూజిలాాండ్, డిసాంబర్ 4వ త్దీన న్యూజిలాాండ్ జనసేన ఆధ్వరయూాంలో 
ఆతీ్మయ సమావేశాం జనసైన్కులు సతయూ రెస్టిరెాంట్్ల న్ర్వహిాంచడాం జరగాంది. 
సమావేశాంలో పాల్్గనని ప్రతి ఒక్రూ పార్టిన్ బలోపేతాం చేసేాంద్కు సభుయూలనదే్దశిాంచి 
ప్రసాంగాంచడాం జరగాంది. ఈ సమావేశాంలో జనసేనాన్క్ న్యూజిలాాండ్ జనసేన 
తరప్న ఏ విధమైన సహకారాం అాందిాంచాలి మరయు పార్టి సిదాధుాంత్లన ప్రజలలోక్ 
ఏవిధాంగా తీస్కెళాళాలి అనే అాంశాలపై చరచేాంచడాం జరగాంది. ఇపపాటాం గ్రామాంలో 
ఇళళా కూలిచేవేతకు గ్రైన కుట్ాంబాలకు ఒకొ్క్రక్ రూపాయలు 1లక్ చొప్పాన 
ఆరధుక సహాయాం అాందజేస్్తనని జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ క్ చేయూతగా 
న్యూజిలాాండ్ జనసేన తరప్న రూపాయలు 2.83 లక్లు సమకూరచేడాం జరగాందన్ 
తెలిపారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ న్ర్ణయాలన గౌరవిాంచి వాట్న్ ప్రజలలోన్క్ 
తీస్కెళాళాలన్ చరచేాంచడాం జరగాంది. ప్రతి నెలా న్యూజిలాాండ్ జనసేన తరప్న పార్టిక్ 
విరళాలన అాందిాంచి పార్టిక్ సహకరాంచాలన్, వచేచే ఎన్నికలలో నాయకులకు అాండగా 
న్లబడుతూ న్యూజిలాాండ్ జనసేన తరప్న తమవాంతు సహకారాం అాందిాంచాలన్ 
చరచేాంచడాం జరగాంది. “అాందరూ పాల్్గనాలి – అాందరూ పాంచుకోవాలి”, “మన మైాండ్ 
నే ఒక ఆయుధాంగా వాడాలి” మరయు “ఒక్ చాన్సి” అనే న్నాదాలతో సమావేశాన్ని 
ముగాంచడాం జరగాంది. ఈ సమావేశాంలో కులీ్దప్ గాంగశెట్టి, స్యిరాం తోట, స్యి 
తోట, సతయూ తటటిల, న్తిన్, శాంతన్ కె, కె వాస్, దాడి రమేష్, అపపాల నాయుడు, నాగేష్ 

కె, అపాపారవు కరణాం, గోపాల్ శిాంగవరప్, మణ దూలాం, రవి రజ్ తోట, నాగభూషణాం గోరాంట్ల తదితరులు పాల్్గనడాం జరగాంది.

అౌంబేదకుర్ విగ్రహౌం ఏరాపాటు చేయకుౌంటే రాష్ట్ర 
సాథాయిలో ఉద్మానికి జనసేన సిద్ౌం: రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: రయచోట్: 
అననిమయయూ జిలా్ల కేాంద్ాం 
రయచోట్లో తహసిలా్దర్ 
కారయూలయాం ఆవరణలో 4వ 
రోజు చేపట్టిన రలే న్రహారదీక్ 
కు మద్దతుగా శిబరన్ని ఉదే్దశిాంచి 
జనసేనపార్టి నాయకులు రమ 
శ్రీన్వాస్ మాటా్లడుతూ అాంబేద్ర్ 

విగ్రహాం ఏరపాట్ చేసిన స్థానాం అన్ని ప్రభుత్వ కారయూలయాలకు సాంటర్ గా మరయు 
చుటూటి న్తయూాం రదీ్దగా ప్రజా అవసరలకు అనగ్ణాంగా ఉాండే ప్రదేశాం అన్ అాంబేద్ర్ 
విగ్రహాన్ని ఏరపాట్ చేసేాంత వరకు బడుగ్ బలహీన వర్గలతో పాట్ అగ్రవర్ణల పేద 
ప్రజలాందర మద్దతు కూడగట్టికొన్ రష్ట్ర మరయు జిలా్ల వాయూప్తాంగా మాండలాల వారగా 
ఉదయూమాలన ముాంద్కు తీస్కెళా్తమన్ అలానే స్థాన్క శాసనసభుయూడు శ్రీకాాంత్ రెడిడు 
చొరవతోనే అాంబేద్ర్ విగ్రహాన్ని తొలగాంచినట్్లగా ప్రజలాందరూ అనకుాంట్నానిరన్ 
ఇపపాట్కైనా భారత రజాయూాంగ పరాంగా అతయూధిక శాతాం మాంది ప్రజలు ఓట్ హకు్ దా్వర 
అపపాచప్పాన బాధయూతన గ్రె్తరగ ఇపపాట్కైనా రయచోట్ శాసనసభుయూలు చొరవ తీస్కున్ 
బాధయూత వహిాంచి అాంబేద్ర్ విగ్రహాన్ని తొలగాంచిన స్థానాంలోనే స్థాప్ాంచాలన్ డిమాాండ్ 
చేశారు. అలా స్థాప్ాంచన్ పక్ాంలో ఈ ఉదయూమాన్ని రష్ట్ర స్థాయిలో ఉదకృతాం చేస్్తమన్ 
జనసేన పార్టి తరప్న హెచచేరాంచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జ ఏ సి నాయకులు, జనసేన 
నాయకులు, జనసైన్కులు, ప్రజాసాంఘాలు, పలు రజకీయ పార్టిలు, వివిధ మాధయూమాల 
నేతలు పాల్్గనానిరు.

అక్రమౌంగా చేపట్్టన గ్రావెల్ తవ్వకాలను 
పరిశీల్ౌంచిన బొబేబేపల్లూ సురేష

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలి్ల: బొబే్పలి్ల 
స్రేష్ నాయుడు మాటా్లడుతూ 
సరే్వపలి్ల ఎమ్మలేయూగా న్యోజకవర్గ 
ప్రజలు రెాండు స్రు్ల ప్రస్్తత 
వయూవస్య శాఖ మాంత్రి కాకాన్ 
గోవరధున్ రెడిడున్ గెలిప్సే్త ఆయన 
సాంత మాండలాం పదలకూరు 

మాండలాన్ని పదలకూరు టౌన్ క్ కూత వేట్ దూరాంలో ఉనని కొాండన్ తవే్వసి రూ.కోట్ల 
రూపాయల గ్రావెల్ న అము్మకునానిరు. మాంత్రి అనచరుడు ఇాంత అవినీతి, ఆక్రమాలు 
చేస్్తనని రష్ట్ర ప్రభుత్వాం గానీ, జిలా్ల యాంత్ాంగాం గాన్, ప్రభుత్వ అధికారులు గాన్ ఎవరు 
కూడా పట్టిాంచుకోనట్వాంట్ పరసిథాతులు. ఒక అవకాశాం ఇసే్త కొాండన దొబే్శారు. 
ప్రజలాందరూ కూడా ఆలోచిాంచి గ్రు్తపట్టికోవాలి. ఇాంత అవినీతి జరుగ్తుాంటే మర 
మాంత్రిక్ తెలుస లేద్ మేము మీడియా పూర్వకాంగా తెలియజేస్్తనానిాం. ఇాంత అవినీతిక్ 
పాలపాడిన వారపైన మీరు కఠిన చరయూలు తీస్కుాంటార లేదా. ఈ కొాండలన మిాంగేసిన 
వాళళాపై చరయూలు తీస్కునేాంతవరకు జనసేన తరుప్న మా పోరటాం ఆగద్. ప్రకకృతి 
వనరులన మీ ఇష్టటినస్రాంగా ద్చుకుపోతుాంటే రష్ట్ర వయూవస్య శాఖ మాంత్రి 
అయుయూాండి న్మ్మకు నీరెతి్తనట్్ల వునానిరాంటే దీన్క్ కారణాం ఇాంద్లో మీకు కూడా 
ఏమైనా భాగస్్వమయూాం ఉననిదేమో అనని అనమానాలు మాకు వస్్తనానియి. మీరు 
చరయూలు తీస్కుాంటార లేదా చరయూలు తీస్కునేాంతవరకు జనసేన పార్టి మాత్ాం పోరటాం 
చేస్్తాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో స్ధాకర్, గాంటా పవన్, వెాంకయయూ, శ్రీహర, శ్రీకాాంత్, 
జగదీష్, వాంశీ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

2023 కా్లౌండర్ ను ఆవిషకురిౌంచిన 
ఇమమీడ్ కాశీనాథ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశాం జిలా్ల మార్ప్రాం పటటిణాం జనసేన పార్టి న్యోజకవర్గ 
కారయూలయాం నాంద్ తరు్లపాడు మాండల సూరేపలి్ల గ్రామ జనసైన్కులు 2023 న్తన 
సాంవతసిరాం సాందరభుాంగా జనసేన పార్టి మార్ప్రాం న్యోజకవర్గ ఇాంఛార్జు కాశీనాధ్ 
పేరు మీద కాయూలెాండరు్ల వేయిాంచడాం జరగాంది. ఈ కారయూక్రమాన్క్ ముఖయూ అతిథిగా 
విచేచేసి కాయూలెాండర్ ఆవిష్రాంచిన జనసేన పార్టి మార్ప్రాం న్యోజకవర్గ ఇాంఛార్జు 
ఇమ్మడి కాశీనాథ్. ఈ కారయూక్రమాంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయూదర్శ సయయూద్ స్ధిక్, జిలా్ల 
కారయూదర్శ తిరుమలశెట్టి వీరయయూ, మార్ప్రాం పటటిణ అధయూక్షులు డాకటిర్ ఇమామ్ 
స్హెబ్, తరు్లపాడు మాండల అధయూక్షులు చేతుల శ్రీన్వాస్లు, జిలా్ల ప్రోగ్రాాం కమిటీ 
సభుయూలు వీరశెట్టి శ్రీన్వాస్లు, జనసేన కారయూకర్తలు గ్ాండెబొము్మ శ్రీన్వాస్లు, 
యాదగర శివ, ప్నెనిబోయిన శ్రీన్వాస్లు, పేరూర రమేష్, కొాండలు ప్రజాపతి, మటటిాం 
శ్రీన, వెాంకటేశ్వరు్ల, షేక్ షర్ఫ్, ద్గ్గ రమిరెడిడు, ఆది నారయణ, బెల్లాంకొాండ రమకకృష్ణ, 
లక్ష్మణ్ మరయు తరు్లపాడు మాండలాం సూరేపలి్ల గ్రామ జన సైన్కులు పాల్్గనానిరు.

శెట్్టబల్జ గౌడ వికాస విభాగ అధ్క్షులుగా 
గుబబేల మార్రాజు నియామకౌం

శతఘ్ని న్యూస్:  
నరస్ప్రాం: ఎల్ బ చర్ల 
గ్రామాంలో ఇటీవల వైసీపీ 
నాంచి జనసేన పార్టిలో 
చేరన గ్బ్ల మార్రాజు 
వార అనచరులతో ఆతీ్మయ 
సమావేశాం ఏరపాట్ 
చేశారు. ఆ సమావేశాంలో 
పాల్్గన్ వారన్ సత్రాంచి 
అనాంతరాం మార్రాజు న్ 

నరస్ప్రాం న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టి శెట్టిబలిజ గౌడ వికాస విభాగ అధయూక్షులుగా 
మరయు న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టి సమన్వయ సభుయూలుగా ప్రకట్ాంచిన నరస్ప్రాం 
న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టి ఇాంచారజు, పీఏసీ సభుయూలు మరయు రష్ట్ర మతసిష్కార 
వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నాయకర్. అనాంతరాం ఆయన మాటా్లడుతూ కలు్లగీత 
కార్మకుల వకృతి్త చాలా ప్రమాదకరమైన వకృతి్త, ప్రభుత్వాం తక్ణమే కలు్ల గీత కార్మకుల 
ఎక్సి గ్రేష్యా సాంవతసిరన్క్ 10 వేలు ప్రకట్ాంచాలన్ జనసేన పార్టి తరప్న డిమాాండ్ 
చేస్రు. ఈ కారయూక్రమాంలో జక్ాం బాబజు ఆకన చాంద్శేఖర్, వలవల నాన్, బాందల 
రవీాంద్, కటకాంశెట్టి సాంజీవరవు, గ్తు్తల శ్రీన్వాసరవు, దొాంగ వెాంకటపతి, వట్టిప్రోలు 
సతీష్, పననిమాండ చిాంతరవు, తోట వెాంకటేశ్వరు్ల, తిరుమలశెట్టి రజు, న్యోజకవర్గ 
నాయకులు, జనసైన్కులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

అధకారౌంలోకి రాగానే సమస్లను హుటహుటీన పరిష్కురిసాతా: మాకినీడ్ శేషుకూమారి
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రాం న్యోజకవర్గ ఇనాచేర్జు శ్రీమతి మాక్నీడి శేషుకుమార స్థాన్క ప్ఠాప్రాం పటనిాం 
జగ్గయయూ చరువులో ఆమ పరయూట్ాంచి, స్థాన్కుల సమసయూలు, వార కష్టటిలు అడిగ తెలుస్కునానిరు. స్థాన్కులు 
వారక్ ఉనని రోడుడు, కుళాయి, వీధి దీపాలు సమసయూలు వివరాంచారు. ఈ సాందరభుాంగా ఆమ మాటా్లడుతూ 
జనసేనకు ప్ఠాప్రాం న్యోజకవర్గాం మొత్తాం విశేష సపాాందన లభిస్్తాందన్ ఆనానిరు. రష్ట్రాంలో ప్రస్్తత 
ప్రభుత్వాంతో ప్రజలు చాలా ఇబ్ాంద్లు పడుతునానిరన్ మూడుననిర సాంవతసిరలకు పైగా ఈ ఇబ్ాంద్లు 
అనభవిాంచిన ప్రజలు ప్రత్యూమానియాంగా జనసేన వైప్ చూస్్తనానిరన్ ఇది జనసేన గెలుప్కు శుభ 
సూచకమన్ ఆమ అనానిరు. జగ్గయయూ చరువు ప్రజలు వారకునని మురుగ్ నీట్ మరయు రోడుడు సమసయూ గ్రాంచి 
వివరాంచారు. సమసయూపై ఆమ మీడియాతో మాటా్లడుతూ మున్సిపాలిట్ సిబ్ాందిన్, మున్సిపాలిటీ పాలకవర్గన్ని 
ఆమ ప్రశినిాంచారు. ప్రజల ఓట్లతో గెలిచిాంది కుర్చేలో కూరోచేవడాన్క్ కాద్ అన్, వారక్ ఉనని సమసయూలు 
పరష్రాంచి, వారక్ సేవ చేయడాన్క్ మిమ్మలిని అాందలాం ఎక్్ాంచారు అన్ అనానిరు. ప్రజలు అనభవిస్్తనని 
అదా్వనని పరసిథాతిన్ వివరాంచి, వీరక్ ఉనని సమసయూలు తక్ణమే పరష్ట్రాం అయేయూలా చూస్్తాం అన్ హామీ 
ఇచాచేరు. ఈ కారయూక్రమాన్క్ సహకరాంచిన జనసేన నాయకులకు, ప్రజలకు ఆమ ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు. 

ఈ కారయూక్రమాంలో బ్ర్ర సూరయూ ప్రకాష్, మేళాం బాబ, కసిరెడిడు నాగేశ్వరరవు, నామా స్యి బాబ్, రజు, సూరబాబ్, అపపానని, జన సైన్కులు, నాయకులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పేరి్న నాని, అౌంబట్ కి సాట్ౌంగ్ కౌంటర్ ఇచిచిన డాక్టర్ పిలలూ శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రాం: జనసేన పార్టి అధినేత కొణదల పవన్ కళాయూణ్ ప్రచార రథాంపై పేరని నాన్ అాంబట్ రాంబాబ్ 
చేసిన కామాంట్సి క్ దిమ్మ తిరగపోయే కాంటర్ ఇచిచేన ప్ఠాప్రాం న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసిపాటల్ 
అధినేత డాకటిర్ ప్లా్ల శ్రీధర్. జనసేన ప్రచార రథాం వారహి న్ రలీజ్ చేయగానే ఎక్సి మిన్సటిరు్ల మిన్సటిరు్ల మొదలపటే్తస్రు. 
ఎక్డ ప్రచార రథాంతో పవన్ కళాయూణ్ జనాలో్లక్ వసే్త వైసిప్ పతనాం మొదలవుతుాందేమోననని భయాంతో న్నని పేరని నాన్ 
మిలట్రీ కలరు జనసేన ప్రచార రథాంవారహిన్క్ వేశారు. ఇది ఎలాగో రవాణా శాఖ వాళ్ళా మారేచేస్్తరు ఆ రాంగ్ ఈ 
రాంగ్ వేస్కోవడాం కనాని పస్ప్ రాంగ్ వేస్కోమన్ ఉచిత సలహా ఇచాచేరు. పేరని నాన్ నవు్వ మా వాహనాన్క్ ఏ కలర్ 
ఏస్కోవాలో మీరే చపా్తరు మేమక్డ పోటీ చేయాలో మీరే చపా్తరు మేము ఎన్ని సీట్్ల పోటీ చేయాలో మీరే చపా్తరు ఇది 
ప్రజాస్్వమయూమా లేకపోత్ డికేటిటర్ ష్ప్ నా పేరని నాన్ మీకు రాంగ్ల మీద ఉనని ఇాంట్స్టి ప్రజల జీవిత్లు మారచేడాం మీద 
పట్టిాంటే ప్రజలు మిమ్మలిని గ్ాండెలో్ల పట్టికొన్ చూసి ఉాండేవారు. ఎప్పాడు చూసినా సచివాలయాలకు రాంగ్లు వేయడాం 
కోరుటిలో మొట్టికాయలు తినడాం మళ్ళా రాంగ్లు మారచేడాం అాంటే వేయడాన్క్ ఖరుచే మళ్్ల రాంగ్లు మారచేడాన్క్ ఖరుచే 
ఇలా ఖరుచే పాంచే విధాంగా పరపాలన చేస్్తనానిరు మీరు అసలు మీరు ఏ శాఖకు సాంబాంధిాంచిన వారు మీకు సాంబాంధాం 
లేకుాండా వేలు పట్టి మాటా్లడత్రు. మీరు అసలు ఆ శాఖ ఏాంట్ ఆ శాఖ చేయాలిసిన పన్ ఏాంట్ మీరు రవాణా శాఖ అయిత్ 

దాన్ గ్రాంచి మాటా్లడిత్ బాగ్ాంట్ాంది. అాంత్గాన్ ఏ శాఖలో పడిత్ ఆ శాఖలో వేలు పట్టి వాళ్ళా చేసే పన్ కూడా మీరే చేసేస్్తరు. పవన్ కళాయూణ్ ఊప్ర తీస్కుాంటే కామాంట్ మాటా్లడిత్ 
కామాంట్ పవన్ కళాయూణ్ మీద కామాంట్ చేసే శ్రదధు రైతుల మీద పట్టికుాంటే ఈరోజు తుఫాన్ వచిచే రైతులు విలవిలా్లడిపోతునానిరు కళ్లాం లో ధానయూాం ఉాండి ఆరబెట్టికోవడాన్క్ పే్లస్ లేక 
దేశాన్క్ రైత్ వెననిముక అాంటారు అలాాంట్ రైతున్ ఈరోజు తుఫాన్ లో వదిలేశారు. అాంబట్ రాంబాబ్ మాంచి ప్రశనిలతో మాటా్లడుతునానిరు ముాంద్ మన రష్ట్రాన్క్ కేాంద్ాం నాంచి 
రవలసిన ప్రత్యూక పాయూకేజీ ఏమైాందన్ నేన అడుగ్తునానిన. మీరు అధికారాంలో ఉనానిరు కాబట్టి పవన్ళాయూణ్ మీద సపాషల్ కమిషన్ వేయిాంచాండి మీకు దము్మాంటే మీ శాఖ ఏాంటాండీ 
నీట్పారుదల శాఖ ముాంద్ మీ శాఖ మీద దకృష్టిపటటిాండి. పోలవరాం పనలు ఏమైనాయి ముాంద్ మీ శాఖన మీరు సరచేస్కోాండి. రబోయేది జసనసేన అాందరక్ మాంచిరోజులు 
రబోతునానియి జనసేన ప్రచార రధాం వచిచే కలుప్ మొక్లన పీక్నట్టి పీక్పారేస్్తాంది వైసీప్ ప్లకలన అాంటూ డాకటిర్ ప్లా్ల శ్రీధర్ ఫైర్ అయాయూరు.

బడే సాయి కుటుౌంబాని్న పరామరి్శౌంచిన 
డాక్టర్ పిలలూ శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రాం 
న్యోజకవర్గాం జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసిపాటల్ 
అధినేత డాకటిర్ ప్లా్ల శ్రీధర్ ఉపాపాడ 
అమీనాబాద్ పాంచాయతీ మాయా 
పటనిాం గ్రామాం నాంద్ బడే స్యి 
అకాల మరణాన్క్ చిాంతిసూ్త వార 
యొక్ కుట్ాంబాన్ని మతసిష్కార 

నాయకులు వాంక కొాండబాబ్ సమక్ాంలో పరమర్శాంచడాం జరగాంది. అనాంతరాం వార 
యొక్ కుట్ాంబ అవసరల న్మిత్తాం ఒక నెలకు సరపడా 50 కేజీలు బయయూాం మరయు 
న్తయూవసర సరుకులు అాందిాంచడాం జరగాంది. కారయూక్రమాంలో భాగాంగా వాంక కొాండబాబ్, 
మైలపలి్ల రజు, మైలపలి్ల శివ, వీరబాబ్,బడే స్్వమి, బడే శ్రీన, బడే నాగ్, ఎాం దావీద్, 
ఎాం మలి్ల, ప్క్్ ఆనాంద్, ప్క్్ రాంబాబ్, బడే పాంటయయూ, బడే ప్రస్ద్, కోదా ప్రస్ద్, 
కోదా జాన్, ప్క్్ ఎలీష్ట, మోష నాగ్, మరయు జన సైన్కులు పాల్్గనడాం జరగాంది.

సమీశాన కబాజాని అడుడికొన్న జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: కొాండేప్ 
న్యోజకవర్గాం, సిాంగరయకొాండ 
మాండలాంలో వైసీపీ ప్రభుత్వ 
నాయకులు అధికారుల 
అాండదాండలతో స్మశానాన్ని 
కబాజు చేయడాన్క్ ప్రయతినిస్్తనని 
సమయాంలో తుఫాన్ న్ కూడా లెక్ 
చేయకుాండా జోరున కురుస్్తనని 
వరషాాంలో సిాంగరయకొాండ 
మాందలాధయూక్షుడు ఐనాబతి్తన రజేష్ 

అధ్వరయూాంలో స్మశానాం కబాజున్ ఎద్ర్్న్ రెవెన్యూ డిపారెటిష్మాంట్ క్ కాంప్్లాంట్ ఇవ్వడాం 
జరగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో గ్ాండ్ లెవెల్ ప్రోగ్రామర్ కేశవరవు, జనసైన్కులు కాస్ల 
శ్రీన, నాగరజు, స్యి, స్భాన్, క్రణ్ పాల్్గనానిరు.

జనసేన వైరా నియోజకవర్గ కోఆరిడినేటర్ గా 
సౌంపత్ నాయక్ నియామకౌం

శతఘ్ని న్యూస్: వైర: జనసేన పార్టి అధినేత 
పవన్ కళాయూణ్ ఆదేశాలు మేరకు జనసేన 
పార్టి వైర న్యోజకవర్గ కో ఆరడునేటర్ గా 
సాంపత్ నాయక్ న న్యమిాంచిన తెలాంగాణ 
రష్ట్ర ఇాంచారజు శాంకర్ గౌడ్. సాంపత్ నాయక్ 
కు శుభాకాాంక్లు తెలియజేసిన ఏన్్రు 
మాండలాం నాయకులు బొగా్గరప్ శివకకృష్ణ, 
కొవ్్వర మహేష్, పాశాం భరత్, పస్ప్లేట్ 

కకృష్ణ, కళాయూణ్, రమారవు, అశోక్ తదితరులు శుభాకాాంక్లు తెలియజేశారు.

శౌంఖు సాథాపనలు జరిగి సౌంవత్సరౌం దాట్నా, 
మౌల్క వసతులు కల్పాౌంచల్ని వైసీపీ

శతఘ్ని న్యూస్:  అవన్గడడు: 
ప్రభుత్వాం జగననని కాలనీలు అన్ 
పేరు పట్టికునని వైసీపీ నాయకులు 
రోడు్ల, నీరు, విద్యూత్ లాాంట్ 
కనీస మౌలిక వసతులు ఎాంద్కు 
కలిపాాంచలేక పోతునానిరన్ 
ప్రశినిాంచిన అవన్గడడు మాండల 
జనసేన పార్టి అధయూక్షులు గ్డివాక 

శేషుబాబ్ కరెాంట్, నీరు, రోడు్ల లేకుాండా లబధుదారులు గకృహాలు ఎలా న్ర్మాంచుకుాంటారన్ 
న్లదీసిన జనసేన నేతలు కేాంద్ ప్రభుత్వాం ఇచేచే న్ధులతో గకృహాలు మాంజూరు చేసూ్త, 
స్వాంత పబ్లసిటీ చేస్కుాంట్నని వైసీపీ నేతలు రష్ట్ర ప్రభుత్వాం నాండి ఒకొ్క్ గకృహాన్క్ 
2 లక్లు ఇవా్వలన్ డిమాాండ్ చేసిన జనసేన నాయకులు జగననని కాలనీలు అన్ పేరు 
పట్టికోవడాన్క్ మీకు అర్హత లేదనని స్థాన్క నేతలు. మౌలిక వసతులు కలిపాాంచకుాండా 
గకృహాలు న్ర్మాంచాలన్ లబ్దదారుల పై అధికారులు ఒతి్తడి తీస్కొసే్త ప్రతయూక్ ఆాంద్ళనకు 
దిగ్త్మన్ హెచచేరాంచిన శేషుబాబ్.

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


సోమవారం, 12 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తుఫాను బాధిత రైతులను ఆదుకోవాలి: అవనిగడడి  జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  అవన్గడడు: మాాండూస్ తుఫాన కారణాంగా నషటిపోయిన రైతులకు 
ఉపశమనాం కలిగాంచడాన్క్ తక్ణ సహాయాంగా 25,000 రూపాయలు ప్రభుత్వాం 
అాందిాంచాలన్ అవన్గడడు మాండల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు గ్డివాక శేషుబాబ్ డిమాాండ్ 
చేశారు. ఈ సాందర్ాంగా ఆయన మాటా్లడుతూ.. త్మశాతాంతో సాంబాంధాం లేకుాండా 
ప్రభుత్వాం ప్రకట్ాంచిన మద్దతు ధరకు ధానయూాం మొత్తాం కొనగోలు చేయాలన్, రవాణా 
చార్జులు, హమాలీ చార్జులు రెట్టిాంప్ చేయాలన్ ఆయన ఈ సాందరభుాంగా ప్రభుత్్వన్క్ విజ్ఞప్్త 
చేశారు. తుఫాన ప్రభావాం వల్ల శన్వారాం, ఆదివారాం కురసిన భార్ వరషాల కారణాంగా 
మున్గపోయిన వర పలాలన, తడిసిపోయిన ధానయూమున పరశీలిాంచడాం కోసాం 
ఆదివారాం జనసైన్కులతో కలిసి మాండలాంలోన్ ఆశా్వరవుపాలెాం, మోద్మూడి, దక్ణ 
చిరువోలులాంక, రమకోట్ప్రాం గ్రామాలలో పరయూట్ాంచారు. ఆరుగాలాం కష్టిాంచి రైతు 
పాండిాంచిన వర వాంట, కోత కోసే సమయాన్క్ తుఫాన రవడాంతో పూర్తగా దబ్తిననిదన్, 
స్ధారణాంగా కోత కూలి ఖరుచేలు ఒక ఎకరన్క్ 5000 రూపాయలు అయిత్, వర పాంట 
నేలకొరగ నీట్లో నానడాంతో ఎకరన్క్ 10000 వరకు కూలీలు డిమాాండ్ చేస్్తనానిరన్, 
అలాగే పడిపోయిన వర కాంకులన న్లబెట్టి కటటిలు కటటిడాన్క్ మర్క 4000 రూపాయలు 
అవుతునానియన్, ఒక ఎకరాం స్గ్ చేసే్త రైతుకు మిగలేది పదివేల రూపాయలు అనకుాంటే 

తుఫాన కారణాంగా ఖరుచేలు పరగ రైతు నషటిపోతునానిడు కాబట్టి ప్రభుత్వాం సపాాందిాంచి తక్ణ సహాయాం క్ాంద 25 వేల రూపాయలు ఇచిచే రైతులన ఆద్కోవాలన్ ఆయన కోరరు. 
అలాగే త్మ శాతాం 17 పాయిాంట్్ల ఉాంటే మాత్మే రైతు భరోస్ కేాంద్రాలలో ప్రభుత్వాం ప్రకట్ాంచిన ఒక క్్వాంటా ధానాయూన్క్ 2040 ఇస్్తనానిరన్, వాత్వరణ పరసిథాతులు అనకూలాంగా 
లేకపోవడాంతో త్మశాతాం 20 పైగా ఉాంట్ాందన్ దీన్ కారణాంగా మిల్లరు్ల రేట్ పూర్తగా తగ్గాంచి ప్రభుత్వాం ప్రకట్ాంచిన మద్దతు ధర ఇవ్వకపోవడాంతో రైతులు పూర్తగా నషటిపోతునానిరన్ 
ఈ విషయాంలో ప్రభుత్వాం జోకయూాం చేస్కున్ త్మ శాతాంతో సాంబాంధాం లేకుాండా అాందరకీ మద్దతు ధర ఇవా్వలన్ ఈ విధాంగా రైతులన ఆద్కోవాలన్ జనసేన నాయకులు డిమాాండ్ 
చేశారు. అలాగే రవాణా చార్జులు ఒక టననిక్ 500 రూపాయలు ఇస్్తనానిరన్, హమాలీ చార్జులు ఒక టననిక్ 560 రూపాయలు ఇస్్తనానిరన్ ఇవి ఏమాత్ాం సరపోవటాం లేదన్ స్థాన్క 
ఎమ్మలేయూ గారు వెాంటనే కలగజేస్కున్ ఇవి రెట్టిాంప్ చేయాలన్ జనసేన తరఫున నాయకులు కోరరు. అలాగే ఈ క్ప్ దా్వర పాంట నమోద్ చేయటాం జరగనాంద్న తదా్వర వచేచే 
ఇన్సిరెన్సి కూడా రైతులకు అాందేలా అధికారులు కకృష్ చేయాలన్ జనసేన నేతలు కోరరు. ఈ కారయూక్రమాంలో బచుచే వెాంకటనారయణ, బచుచే మురళ్, నరేష్ కమతాం, బచుచే శ్రీన, 
తుాంగల నరేష్, బచుచే ప్రశాాంత్, బచుచే శ్రీహర, మాండలి శివప్రస్ద్, బొపపాన పకృది్వ, రేపలె్ల రోహిత్, నాగభూషణాం, పప్పా శెట్టి శ్రీన, ఆకుశెట్టి రవి, కమి్మలి స్యి భార్గవ, బాలు, పవన్ 
కళాయూణ్, గణేష్, గోపాలకకృష్ణ, అప్పాకట్ల శ్రీ భాస్ర్ రైతులు పాల్్గనానిరు.

శ్రీకాౌంత్ కి నిమమీరసౌం ఇచిచి దీక్ష విరమౌంపజేసిన గలలూ శ్రీనివాసరావు

శతఘ్ని న్యూస్: పాంద్ర్త: నరవ గ్రామాం లో గల కళాయూణ మాండపాన్ని ప్రజలకు అాంద్బాట్లో తీస్కొన్ రవాలన్ జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూాంలో 24 గాంటల న్రహార దీక్ లో భాగాంగా 
ఆదివారాం స్యాంత్ాం 6 గాంటలకు జనసేన పార్టి నాయకులు సమక్ాంలో స్థాన్క నాయకులు గలా్ల శ్రీన్వాసరవు, శ్రీకాాంత్ క్ పాంద్ర్త న్యోజకవర్గాం నాయకులు న్మ్మరసాం 
ఇచిచే దీక్ విరమిాంపజేయడాం జరగాంది. స్థాన్క నాయకులు వబ్న జనార్దన శ్రీకాాంత్ మీడియాతో మాటా్లడుతూ నరవ గ్రామాంలో కళాయూణ మాండపాం బడుగ్ బలహీన వర్గల ప్రజల 
శుభకారయూలకు, ప్ట్టినరోజులకు వివాహ మహోతసివములకు, దిన కారయూలకు, డా్వక్ మహిళా శిక్ణ తరగతులకు, మీట్ాంగ్ లకు ఎాంతో ఉపయోగాంగా ఉాండేది. 3 సాంవతసిరల 
క్రితాం నరవ సచివాలయాం అద్ద బలిడుాంగ్ లో పటటిడాన్క్ ప్రభుత్వ అధికారులు ఏరపాట్ చేశారు కానీ రత్రిక్ రత్రే కళాయూణమాండపాంలో క్ సచివాలయాన్ని పటాటిరు. ఆనాడు జనసేన 
పార్టి దా్వర తీవ్ాంగా వయూతిరేక్ాంచాాం. అప్పాడు స్థాన్క నాయకులు మేము మీకు 6 నెలలలో కళాయూణమాండపాన్ని ప్రజలకు అాంద్బాట్లో తీస్కోన్ వస్్తాం ఈ సచివాలయాన్ని వేరే 
ప్రదేశాంలో మారుస్్తమన్ బద్లిచాచేరు. 6 నెలలు గడిచిన తర్వత పలుమారు్ల ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వదౄష్టి క్ తీసికొన్ వచిచేనా వార నాంచి ఎట్వాంట్ సపాాందన లేద్. వార మధయూ 
వైఖరకు న్రసనగా శ్రీ పట్టి శ్రీరములు సూఫ్ర్తతో మా అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ నాయకత్వాం లో 24 గాంటల న్రహార దీక్ చేయడాన్క్ మొదలుపటాటిాం ఇపపాట్కైనా ప్రభుత్వ అధికారులు 
ప్రజాప్రతిన్ధులు కళ్ళా తెరచి ఈ కళాయూణ మాండపాన్ని ప్రజలకు అాంద్బాట్లోక్ తీస్కొన్ రవడాన్క్ తగ్ చరయూలు చేయాలన్, ప్రభుత్వ పద్దల దకృష్టిక్ మీడియా వారు కూడా తీస్కొన్ 
వెళ్్ల మాకు సహకరాంచాలన్ కోరడాం జరగాంది. స్థాన్క నాయకులు గళళా శ్రీన్వాసరవు మాటా్లడుతూ ఈ ప్రభుత్వాం ప్రజల నాంచి పననిలు వసూలు చేయడాంలో ఉనని శ్రదధు ప్రజలకు 
మౌలికవసతులు ఏరపాట్ చేయడాంలో చిత్తశుదిధు లేద్ అన్, ఈరోజు రష్ట్రాంలో ఏ సమసయూ ఉనని వార పరష్ట్ర మార్గాం జనసేన పార్టి గెలుప్ మాత్మే అన్, ప్రజలాందరూ జనసేన పార్టి 
వైప్ న్లబడిత్ తపపాకుాండా రబోయే రోజులో్ల ప్రజలకు ఏ సమసయూ లేకుాండా పరపాలన జరుప్త్మన్ ఈ యొక్ కారయూక్రమాంలో పాల్్గనని యువతీ యువకులకు ప్రత్యూక ధనయూవాదాలు 
తెలపడాం జరగాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో నాయకులు మోట్ సాండేస్నియుడు పార్వతి రమాదేవి మధు, వైకుాంఠరవు, సనాయూసిరజు, లకీ్, గోవిాంద్, జుత్తద శీన, తనకాల శీన, స్యి, 
సమశేఖర్, శాలిన్, రమలక్ష్మి బజ ఎస్ టీాం, గాండ్రెడిడు చినానిరవు, గవర నాయనపపా, మోట్రు చైతనయూ, గవర శ్రీన, ప్రవీణ్, నాయుడు, శివ, గవర నానాజీ, నవీన్, రవి బాబ్, గవర 
పరమేశు, రడి త్జ, గర, వీర మహిళలు మీనాక్, జయ మరయు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

కనకదురగొమ్మ అమ్మ వారి 
జాతర మహోత్సవంలో 

అననిదమ్్మలకి 
ఘన స్్వగతం

శతఘ్ని న్యూస్: రజానగరాం: అమ్మ వారన్ 
దర్శాంచుకునని ఉమ్మడి తూరుపాగోదావర జిలా్ల అధయూక్షులు 

కాంద్ల ద్రే్గష్, రజానగరాం న్యోజకవర్గాం జనసేన పార్టి ఇాంచార్జు, ఐకయూరజయూసమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ గ్రుదత్ ప్రస్ద్ అమ్మ వారక్ 5,000₹ రూపాయలు విరళాం ఆలయ 
కమిటీ వారకీ జనసేన పార్టి తరుప్న ఇవ్వడాం జరగాంది. ఆలయ కమిటీ వారు అననిదము్మలు ఇద్దరకీ కలిప్ స్లువతో సత్రాంచారు. ఈ కారయూక్రమాం లో కోరుకొాండ మాండలాం జనసేన 
పార్టి అధయూక్షులు మాండపాక శ్రీన, జనసేన పార్టి కారయూకర్తలు, మధురపూడి గ్రామస్్తలు, జనసైన్కులు తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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