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రణస్థ లంలో "యువశక్తి" 
తో తడాఖా చూపుదం

• ‘యువశక్తి’ కారయూక్రమం పోస్టర్ ఆవిష్కరంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్: స్వామి వివేకానంద జయంతి రోజున, ఆయన నంపిన స్ఫూర్తితో ఈ నెల 12వ తేదీన రణస్థలంలో 
యువశక్తి తడాఖా చూపించబోతోందన జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అన్నిరు. అచంచలమైన 

ఉతతిరంధ్ర యువతరంగాలను ఒకేచోటకు తీసుకొచ్చేలా, ఉతతిరంధ్ర సమసయూలపై గళమెతేతిలా, సంస్కృతి, 
సంప్రదాయం, స్హితయూం ప్రపంచానక్ చాటిచెప్పేలా జనసేన పార్టీ జనవర్ 12వ తేదీన శ్రీకాకుళం జిలాలా, 

రణస్థలంలో నరవాహించబోయే ‘‘యువశక్తి’’ కారయూక్రమం పోసటీరలాను సోమవారం హైదరబాద్ లోన కేంద్ర 
కారయూలయంలో జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆవిష్ర్ంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు మాట్లాడుతూ ‘‘జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో నరవాహించ్ యువశక్తి కారయూక్రమానక్ యువతీ యువకులను 
స్దరంగా ఆహ్వానసుతిన్నిం. యువతరనని అతయూధికంగా కలిగిన దేశంగా భారతదేశానక్ ప్రు. దేశానక్ 
వెనెనిముక వారు. ఉతతిరంధ్ర యువతరం వలసల బాట పడుతోంది. చదువులకు సైతం వేరే ప్ంతాలకు 

వారు వలస వెళ్లాలిసిన పర్స్్థతి ఉంది. ఉపాధి దొరక్ పొటటీ చ్తపట్టీకొన వేరే ప్ంతాలకు వెళ్లాపోతున్నిరు. 
ఉతతిరంధ్ర ప్ంతంలోన వలసలు, ఉపాధి లేమి, విదాయూవకాశాలు, వాయూపార అవకాశాలు, ఇతర సమసయూలపై 
అన్ని అంశాలపై సమగ్ంగా యువత అభిప్యాలు తెలియజేసేందుకు యువశక్తి కారయూక్రమం వేదిక 
అవుతుంది. ఎలాంటి ప్రభుతవాం ఉంటే బాగంట్ంది.. ప్రభుతవా పాలసీలు ఎలా ఉంటే ఉతతిరంధ్ర అభివకృదిధి 
స్ధయూమవుతుందనే విషయాలు యువత తెలియజేసేందుకు యువశక్తి వేదిక గళమవుతుంది. న్తోపాట్ 
వేదికపై 100 మంది యువతీయువకులు కూర్చేన, ఉతతిరంధ్ర పర్స్్థతులు, సమసయూలతోపాట్ కష్టీల నుంచి 
విజయాలు స్ధించిన గొపపే స్ఫూర్తిన ప్రపంచానక్ చాటిచెప్పేలా కారయూక్రమం ఉంట్ంది. ఉతతిరంధ్ర యువత 
కలలుగనే రేపటి భవిషయూతుతి ఎలా ఉండబోతుంది అననిది వారే ఆవిష్ర్స్తిరు. వార్ ఆలోచనలను, ఆవేదనలను 
వార్ గొంతు నుంచ్ విందాం. ఈ కారయూక్రమంలో అందరూ భాగస్వాములు కావాలి.. ఈ కారయూక్రమం ఉదేదేశం 
ఒక్టే ‘మన యువత... మన భవిత’ అనేదే ప్రధాన నన్దంగా యువశక్తిన విజయవంతం చ్దాదేం’’ అన్నిరు. 
పోసటీర్ ఆవిష్రణలో పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు, పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ న్గబాబు గారు, 
పొలిట్ బ్యూరో సభుయూలు శ్రీ అర్ం ఖాన్, ఉపాధయూక్షులు శ్రీ బి.మహందర్ రెడ్డి, తెలంగాణ ఇంఛార్జి శ్రీ నేమూర్ 

శంకర్ గౌడ్, కారయూక్రమాల కమిటీ కన్వానర్ శ్రీ కళ్యూణం శివ శ్రీనవాస్ పాల్గొన్నిరు.

గుంటూరులో తొక్కిసలాట 
దిగ్భ్రుంతికరుం

శతఘ్ని న్యూస్: గంటూరు నగరంలో తెలుగదేశం పార్టీ, ఉయ్యూరు ఫండేషన్ నరవాహించిన ఎన్టీఆర్ జనతా వస్్రాలు, 
చంద్రనని కానుకల పంపిణీ కారయూక్రమంలో చోట్ చ్సుకునని తొక్్సలాట దురదకృషటీకరమన జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో ప్ర్్న్నిరు. జనతా వస్్రాలు, కానుకల కోసం వచిచేన ముగగొరు ప్ద మహిళలు మకృతుయూవాతపడటం 
దిగ్్రంతి కలిగించింది. మకృతుల ఆత్మకు శాంతి కలగాలన దైవానని ప్ర్్థసుతిన్నిను. వార్ కుట్ంబాలకు ప్రగాఢ స్నుభూతి 
తెలియచ్సుతిన్నిను. కందుకూరులో టీడీపీ సభలో తొక్్సలాట మూలంగా ఎనమిది మంది మకృతి చెందిన ఘటన మరవక 
ముందే ఇప్పేడు గంటూరులో తొక్్సలాట చోట్ చ్సుకోవడం ఆందోళనకు లోను చ్స్ంది. ఇట్వంటి కారయూక్రమాల 

విషయంలో నరవాహకులు పటిషటీమైన చరయూలు చ్పటటీడంతోపాట్ పోలీసు యంత్ంగం తగిన భద్రత ఏరపేట్లా చ్యాలన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్చించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శ్రీ హరిరామ జోగయ్య అనుకున్నది సాధిసాతారు
•ఫోనోలా శ్రీ చ్గొండ్ హర్రమ జోగయయూతో మాట్లాడ్న జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
•వయసుర్తాయూ దీక్ష విరమించాలన స్చన... స్నుకూల సపేందన
శతఘ్ని న్యూస్: బలమైన పోరట్లు చ్యగల సమరు్థలు, అనుకుననిది స్ధించ్ పట్టీదల.. రజన్తిజ్ఞత 
కలిగిన న్యకుడు శ్రీ చ్గొండ్ హర్రమ జోగయయూ గారు అన జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు అన్నిరు. ఆర్్థకంగా వెనుకబడ్న వరగొల (ఈబీసీ) ర్జరేవాషనులా కాప్లకు వర్తింపచ్యాలన కోరుతూ 
ఆమరణ నరహ్రదీక్షకు సయామతతిం అవుతునని శ్రీ హర్రమ జోగయయూ గార్న ముందుగానే ప్రభుతవాం 
ఏలూరు ప్రభుతావాసుపత్రిక్ తరలించిందనే వారతిను తెలుసుకునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సోమవారం 
హైదరబాద్ లోన పార్టీ కేంద్ర కారయూలయం నుంచి ఫోనోలా శ్రీ హర్రమ జోగయయూ గార్న పరమర్్శంచారు. 
ఏలూరు ప్రభుతావాసుపత్రిలో వైదయూం నరకర్స్తి దీక్షను కొనస్గిసుతినని ఆయనని, వయసుర్తాయూ వెంటనే 
దీక్షను విరమించాలన, మందులు వేసుకోవాలన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కోరరు. ఆహ్రం తీసుకోవాలన 
స్చించారు. ప్రజాస్వామయూయుతంగా కలిస్కట్టీగా ఈ ప్రభుతవాంపై పోరడుదామన చెపాపేరు. దయచ్స్ దీక్ష 

విరమించాలన, ఆశయ స్ధన కోసం కలిస్ కూర్చేన ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో చర్చేదాదేమన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెపాపేరు. శ్రీ హర్రమ జోగయయూ గారు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
స్చనలకు స్నుకూలంగా సపేందించారు. దమనన్తిన అనుసర్సుతినని ఈ ప్రభుతవాంపై బలంగా పోరడాలన పిలుప్నచాచేరు.
•వైఎస్సిర్ పాలనలో శ్రీ జోగయయూ ఇంటిపై దాడ్
ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్లాడుతూ ‘‘2008లోనే అపపేటి కాంగ్రెస్ ప్రభుతవాం శ్రీ హర్రమ జోగయయూ గార్ కుట్ంబం మీద దాడ్ చ్యంచింది. వై.ఎస్. రజశేఖరరెడ్డి 
గారు ముఖయూమంత్రిగా ఉనని సమయంలో ప్రభుతావానని విమర్్శంచారనే కారణంతో శ్రీ జోగయయూ గార్ సతీమణి ఇంట్లా ఉనని సమయంలోనే దాడ్ జర్గింది. అవన్ని తట్టీకొన నలబడ్న 
గొపపే పోరట యోధుడు ఆయన. వార్తో న్కునని అనుబంధం చాలా విలువైంది. పదవులపై ఎలాంటి ఆప్క్ష లేకుండా, నస్వార్థంగా రజకీయాలు చ్యగల సమర్థత ఆయన సంతం. 
ఆయన విలువైన స్చనలు, సలహ్లు మాకు ఎంతో అవసరం. ఈ ప్రభుతవాం అనుసర్సుతినని ప్రజా వయూతిరేక విధాన్లపై కచిచేతంగా అలుపెరుగన పోరటం చ్స్తిం. ఓ బకృహతతిర 
కారయూం స్ధించాలన మళ్లా ఈ వయసులో పోరటబర్లోక్ దిగిన శ్రీ హర్రమ జోగయయూ గార్ స్ఫూర్తి సదా అనుసరణీయం” అన్నిరు. ఆశయానని స్ధించి చూపించ్ందుకు సంపూర్ణ 
ఆరోగయూంతో ఉండాలన్, తాతా్లికంగా అయన్ ఆమరణ దీక్షను విరమించి, తరవాత అందర్తో చర్చేంచి, ఉదయూమ కారయూచరణ స్దధిం చ్యాలన్ శ్రీ హర్రమ జోగయయూ గార్న కోరరు.

శ్రీ మహాసేన రాజేష్ పై దాడి అప్రజాస్వామికం
•ఫోనోలా శ్రీ రజేష్ ను పరమర్్శంచిన జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజాపక్షం వహిస్తి గళం వినపిసుతినని శ్రీ మహ్సేన రజేష్ పై రజమహంద్రవరంలో చోట్ చ్సుకునని దాడ్ 
అప్రజాస్వామికమన జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సపేషటీం చ్శారు. భావ ప్రకటన సేవాచ్ఛను హర్ంచ్లా స్గతునని 
దాడులను రజాయూంగ విలువల పటలా, ప్రజాస్వామయూ విధాన్లపైన్ విశావాసం ఉననివారంతా ఖండ్ంచాలి అన్నిరు. సోమవారం 
మధాయూహనిం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు శ్రీ మహ్సేన రజేష్ క్ ఫోన్ చ్స్ పరమర్్శంచారు. దాడ్ పూరవాపరలను తెలుసుకున్నిరు. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్లాడుతూ “ప్రజా సమసయూలపైన్, పాలన వయూవస్థలోన లోపాల గర్ంచి శ్రీ రజేష్ 
సపేందిస్తిరు. అదే విధంగా అధికార పార్టీ న్యకుల దోపిడీలు, దాష్టీకాలను ప్రశినిసుతిన్నిరు. ఇట్వంటి గొంతును నలువర్ంచ్ 
ప్రయతనింలోనే ఆదివారం అధికార పార్టీక్ సంబంధించిన వయూకుతిలు శ్రీ రజేష్ పై దాడ్ చ్శారు. ప్రశాంతంగా ఉండే గోదావర్ 
జిలాలాలోలా దాడులు, హింస్పూర్త వాతావరణానని పాలకులు సకృష్టీసుతిన్నిరు. ఈ తరహ్ దుశచేరయూలపై ప్రతి ఒక్రూ అప్రమతతింగా 
ఉండాలి. ఈ పెడ పోకడలను ఆదిలోనే ప్రజాస్వామయూబదధింగా అడుడికోవాలిసిన బాధయూత ప్రతి ఒక్ర్పై ఉంది” అన్నిరు.

శ్రీ పి.వి.చలపతిరావు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి
శతఘ్ని న్యూస్: శాసన మండలి సభుయూలు శ్రీ పి.వి.ఎన్.మాధవ్ తండ్రి, భారతీయ జనతా పార్టీ సీనయర్ న్యకులు శ్రీ పి.వి. చలపతిరవు 
గారు కనునిమూయడం విచారకరమన జనసేన పార్టీ రజకీయ వయూవహ్రల కమిటీ ఛైర్మన్  శ్రీ న్దండలా మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో 
ప్ర్్న్నిరు. చినని వయసులోనే ఆర్.ఎస్.ఎస్.లో చ్ర్న శ్రీ చలపతి రవు గారు ఎమరెజిన్సిక్ వయూతిరేకంగా పోరడారు. ఆ బాటలోనే 
ఆయన కుమారుడు శ్రీ మాధవ్ నడ్చి ఎమె్మలీసిగా ప్రజా జీవితంలో ఉన్నిరు. శ్రీ చలపతి రవు గార్ ఆత్మకు శాంతి చ్కూరలన 
భగవంతుణి్ణ ప్ర్్థసుతిన్నిను. ఆయన కుట్ంబ సభుయూలకు న్ తరఫున, జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచ్సుతిన్నినన శ్రీ 
న్దండలా మనోహర్ అన్నిరు.

పల్లె పల్లె ఎగరాలి పవనన్న జాండా 6వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: న్గర్ కరూనిల్ నయోజకవరగొం, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, జనసేన పార్టీ స్దాధింతాలను ప్రజలోలాక్ 
తీసుకెళ్ళే కారయూక్రమంలో భాగంగా న్గర్ కరూనిల్ నయోజకవరగొ 
జనసేన న్యకులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పల్లా పల్లా ఎగరలి పవననని 
జండా అనే కారయూక్రమం దావార ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు 
జనసేన పార్టీ స్దాధింతాలను వివర్ంచడం జరుగతుంది. మొదటి 
విడత కారయూక్రమంలో భాగంగా సోమవారం న్గర్ కరూనిల్ 
నయోజకవరగొం, తెలకపలిలా మండలం, పెదుదేరూ గమంలో పల్లా 
పల్లా ఎగరలి పవననని జండా 6వ రోజు నరవాహించడం జర్గింది. 
పెదుదేరూ గమంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలను, జనసేన పార్టీ స్దాధింతాలను ప్రజలోలాక్ తీసుకెళళేడం 
జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో న్గర్ కరూనిల్ నయోజకవరగొ 
ముఖయూ న్యకులు గోపాస్ కుర్మనని, గోపాస్ రమేష్, న్రముళళే 
రవందర్, దేశమోనేన రజేష్, ఎస్.పి.స్రయూ న్యక్, జర్రిపాటి 
చంద్రశేఖర్, స్రయూ, లింగం న్యక్, రము, వంశీ, శ్రీధర్, రవి 

యాదవ్, చందు, బాలు, ఆదితయూ మర్యు జనసైనకులు పాల్గొన కారయూక్రమానని విజయవంతం చ్శారు.

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


మంగళవారం, 03 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ముఖ్యమంత్రికి చిత్తశుద్ది ఉంటే 
పంఛన్ ఇచ్చందుకు ఆంక్షలందుకు?

•ఇబ్ంది పడుతునని పింఛన్ లబిధిదారులు జనసేన న్యకులిని కలవండ్
•మీ సమసయూలు కల్కటీర్ దకృష్టీక్ తీసుకువెళ్తిం
•ప్రకటనలో లబిదేదారులు పెర్గారు.. క్షేత్ర స్్థయలో తొలగించారు
•రూ. 250 పెంచి 4 లక్షల మందిన తొలగిస్తిర?
•లబిధిదారుల పక్షాన మాట్లాడ్తే తిటటీమన కల్కటీరలాకు చెపపేడం ఏమిటి?
•జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: అర్త ఉనని ప్రతి లబిదేదారుడ్కీ ఫంచన్ అందే వరకు జనసేన పార్టీ అండగా నలబడ్ 
పోరడుతుందన జనసేన పార్టీ రజకీయ వయూవహ్రల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు 
వెలలాడ్ంచారు. ప్రభుతవాం నుంచి ఫంచన్ దారులకు అందాలిసిన స్యం కోలోపేతునని పర్స్్థతులోలా జనసేన 
తోడుగా ఉంట్ందన తెలిపారు. క్షేత్ర స్్థయలో ఇబ్ంది ఉనని లబిదేదారులు జనసేన న్యకులిని కలిసేతి 
జిలాలా కల్కటీర్ దకృష్టీక్ తీసుకువెళ్లా సమసయూ పర్ష్్రనక్ కకృష్ చ్స్తిరన భరోస్ ఇచాచేరు. ముఖయూమంత్రిక్ 
చితతిశుదిదే ఉంటే పలు ఆంక్షలు ఎందుకు విధిసుతిన్నిరో, లబిధిదారులను తొలగిసుతిన్నిరో చెపాపేలన 
డ్మాండ్ చ్శారు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రస్న ఉతతిరనని పూర్తిగా చదివి 
అర్త ఉనని ప్రతి ఫంచన్ లబిధిదారుడ్కీ న్యూయం జర్గేలా చరయూలు తీసుకోవాలన కోరరు. స్మాజిక 
ఫంచనలా తొలగింప్ నోటీసులు, తొలగింప్ పటలా లబిదేదారులోలా ఆందోళన నెలకొనని క్రమంలో శ్రీ న్దండలా 
మనోహర్ గారు వడ్యో విడుదల చ్శారు. ఆయన మాట్లాడుతూ “ఏడాది మొదటి రోజు ప్రజలంతా 

ఆనందంగా ఉనని సమయంలో శ్రీ జగన్ రెడ్డి గారు పత్రికలోలా ఆర్టంగా ఇచిచేన ప్రకటన చూస్ ప్రభుతవాం నుంచి ఇదేదో గొపపే కానుక అన అంతా మరోస్ర్ మోసపోయారు. ఎననికల 
సమయంలో అర్త ఉనని ప్రతి ఒక్ర్కీ రూ. 3 వేల ఫంచన్ ఇస్తినన వాగాదేనం చ్శారు. న్లుగేళలా తరవాత రూ. 2,750 ఇసుతిననిట్టీ ప్రకటన చ్శారు. లబిదేదారుల ల్క్ చూసేతి శ్రీ జగన్ రెడ్డి 
సీఎంగా ప్రమాణ సీవాకారం చ్సేన్టికే రష్టంలో 53.52 లక్షల లబిదేదారులిని గర్తించారు. ఇప్పేడు 64 లక్షల మందిక్ ఫంచన్ ఇసుతిననిట్టీ ప్ర్్న్నిరు. క్షేత్ర స్్థయలో చూసేతి లబిదేదారులోలా 
తీవ్ర స్్థయలో ఆందోళన ఉంది.
* వైసీపీ నేతల స్ఫారుసి ఉండాలా?
వకృదుధిలు, వితంతువులు చాలా ఆందోళనతో ఉన్నిరు. ఫంచనులా తొలగిస్తిమన నోటీసులు ఇచాచేరు. రెండు రోజులు మాత్రమే గడువు ఇచాచేరు. ఆ రెండు రోజులోలా ఎవరో ఒక వైసీపీ 
న్యకుడ్తో ఫోన్ చ్యంచుకుంటేనే పన జరుగతుందన వాలంటీరులా ఇంటింటికీ తిరుగతూ ఇబ్ంది పెడుతున్నిరు. రష్ట వాయూపతింగా ఇలాంటి నోటీసులు 4 లక్షల మందిక్ ఇచాచేరు.
•10-15 ఏళలా నుంచి తీసుకుంట్నని ఫంచనులా తొలగిసుతిన్నిరు
లబిదేదారులోలా కోత ఎందుకు పెడుతుననిట్టీ. కేవలం పత్రికా ప్రకటనల కోసం ఫంచనులా పెంచామన చెబుతున్నిరు. ప్రభుతవా ఖజాన్లో నధులు లేక లబిదేదారుల సంఖయూలో కోత పెడుతున్నిర? 
రూ. 2, 500 నుంచి రూ. 2,750 ఫంచన్ మొతతిం పెంచామన చెప్పేకోవడానక్ 4 లక్షల మందిన తొలగించాలన చూసుతిన్నిర? పెంచింది రూ.250.. తొలగించబోయేది 4 లక్షలు. గత 
నెల, ఈ నెల దాదాప్ లక్ష మందిన తొలగించారన రష్టవాయూపతింగా వచిచేన సమాచారం ఆధారంగా తెలుసోతింది. తెన్లిలోనే ఎంతో మంది వచిచే తమ ఆవేదన చెప్పేకున్నిరు. అంతా 
భయపడుతున్నిరు. 10-15 ఏళలా నుంచి తీసుకునని ఫంచనులా తొలగించాలనుకోవడం బాధాకరం.
* ముఖయూమంత్రిక్ చితతిశుదిధి ఉంటే మాట మీద నలబడాలి
ముఖయూమంత్రి గార్క్ నజంగా చితతిశుదిధి ఉంటే ఈ ఆంక్షలు ఎందుకు? కరెంట్ బిలులా ఎకు్వ వచిచేందంట్రు. టీవ ఉందా? ఏసీ ఉందా? కారుందా? ఉమ్మడ్ కుట్ంబమా? ఇలాంటి 
ప్రశనిలన్ని ఎందుకు? రేషన్ కారుడి మారుపే చ్సుకోలేన మధయూతరగతి కుట్ంబాలను రెవెన్యూ వయూవస్థ ఇబ్ంది పెడుతోంది. న్లుగ రోజుల క్రితం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఫంచనులా 
తొలగించ వదదేన ముఖయూమంత్రిక్ రస్న లేఖలో సపేషటీంగా చెపాపేరు. ఫంచన్ దారులకు అన్యూయం చ్యవదుదే. మాట మీద నలబడండ్. అర్త ఉనని ప్రతి ఒక్ర్కీ ఫంచన్ అందేలా చరయూలు 
తీసుకోవాలి. వాసతివాలు చూసేతి నోటీసుల ప్ర్ట కొతతి తతంగం మొదలుపెటిటీ అందర్ని ఇబ్ంది పెడుతున్నిరు.
•యర్రగొండపాల్ం ఫంచనలా పంపిణీలో దొంగ నోట్లా ఎలా వచాచేయ?
యర్రగొండపాల్ంలో ఫంచనలా పంపిణీలో నక్లీ నోట్లా కూడా చలామణి అవుతున్నియన వారతి ప్రస్ర మాధయూమాలోలా చూశాం. ముఖయూమంత్రి చ్సుతినని ప్రకటనలు ఒక విధంగా ఉంటే.. 
క్షేత్ర స్్థయలో యంత్ంగం పన తీరు ప్రతి ఒక్ర్కీ ఇబ్ంది కలిగేలా ఉంది. ఇలాంటి పర్స్్థతులు తల్తతికుండా చూసుకోవాలిసిన బాధయూత ప్రభుతవాం మీద ఉంది. ముఖయూమంత్రి గారు 
సవాయంగా కల్కటీరలాకు ప్రెస్ మీట్లా పెటిటీ ప్రతిపక్షాలను తిటటీమన చెపపేడం ఏంటి? మీలో ఏ మాత్రం నైతిక విలువలు ఉన్ని.. మీరు ఇచిచేన మాటకు కట్టీబడ్ ఉండే వయూక్తి అయతే న్లుగేళలా 
క్రితమే ఫంచన్ మొతతిం రూ. 3 వేలకు ఎందుకు పెంచలేదో చెపాపేలి. ఈ రోజు సహనం కోలోపేయ యంత్ంగానని విపక్షాల మీద దాడ్ చ్యమన ఎందుకు చెబుతున్నిరో సమాధానం 
చెపాపేలి. 64 లక్షల మందిక్ ఫంచనులా ఇవవాబోతున్నిమంటూ మీర్చిచేన పత్రికా ప్రకటన వాసతివానక్ దూరంగా ఉంది. 4 లక్షల మందిక్ నోటీసులు ఇచిచే, లక్ష మందిక్ ఫంచనులా తొలగించి 
లబిదేదారులు ఆ ఆందోళనలో ఉంటే... మీరు మాత్రం పెంచిన రూ. 250 పూడుచేకునేందుకు ప్రయతినిసుతిన్నిరు. నోటీసులు అందుకునని 4 లక్షల మందిలో ఆందోళన ఉంది. బడ్జిట్ లో 
నధులు లేక మీరు ఈ ప్రయతనిం చ్సుతిన్నిరు. డ్సంబర్ లో ఫంచన్ ఇచ్చేందుకు ఎంత ఖరుచే చ్శారు? జనవర్లో ఎంత ఖరుచే చ్శారో వాసతివాలు బయటకు రవాలి. ఫంచన్ దారులిని 
తగిగొంచుకునేందుకు ప్రభుతవాం చ్సుతినని ప్రయతానినని జనసేన పార్టీ తరఫున ఖండ్సుతిన్నిం” అన్నిరు.

అమిమిశెట్టి ఆధవార్యంలో వీరమహిళలకు ఘన సత్కారం
వీర మహిళలంటే ధైరయూం, తెగువకు నిదర్శనం
అమ్మిశెట్్ట ఆధ్వరయూంలో న్యూఇయర్ సందర్ంగా వీర మహిళలకు సత్్కరం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: జనసేన పార్టీక్ నస్వారధింగా సేవలందించ్ 
వరమహిళలను కొతతి సంవతసిరం న్డు సత్ర్ంచుకోవడం న్ పూరవా జన్మ 
సుకకృతమన జనసేన పార్టీ రష్ట కారయూదర్్శ అమి్మశెటిటీ వాసు ప్ర్్న్నిరు. 
న్తన సంవతసిరనని ప్రస్ర్ంచుకోన సోమవారం మొగల్రాజప్రంలోన 
జనసేన పార్టీ కారయూలయంలో అమి్మశెటిటీ వాసు, సుజాత దంపతుల ఆధవారయూంలో 
జనసేన వర మహిళలలైన 70 మంది ఆడపడుచులక్ సతా్రం చ్స్ సీవాట్ 
బాయూక్సి, న్తన సంవతసిర కాయూల్ండర్ తో పాట్ చీరను బహుకర్ంచారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ స్్థపించిన న్టి నుంచి ఏదీ 
ఆశించకుండా పార్టీ కోసం ఆహర్నిశలు పనచ్సుతినని వర మహిళలకు 2023 
సంవతసిరనని అంక్తమిసుతిన్నినన్నిరు. వరమహిళలంటే ప్రభుతావానక్ జంకు 
వసుతిందంటే, అది వాళలా ధైరయూం, తెగవకు నదర్శనమన్నిరు. న్ రజకీయ 
ప్రస్్థనంలో న్ మనసుసికు ఎంతో ఆనందానని కలిగించిందన్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో పోతిరెడ్డి అనత, చాయదేవి, ఆలియా బేగం, దోమకోండ మేర్, 
ఉమా లక్ష్మీ, అమి్మశెటిటీ అన్ష, గంట్పలిలా సుజాత, జిగడం లక్ష్మీ, చందు 
సుజాత, పాల్ రజన్, మాక్న్డు న్రజ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.
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బత్తిల ఆధ్వర్ుంలో వైఎస్సార్సాపీ 
నుండి జనసేనలోక్ భార్ చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: రజానగరం నయోజకవరగొం, సీతానగరం మండలం, న్గంపలిలా గమంలో 
జనం కోసం జనసేన మహ్పాదయాత్రలో.. వైస్సిర్సిపీక్ చెందిన 50 కుట్ంబాలు.. జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, స్దాధింతాలు మర్యు బతుతిల బలరమకకృష్ణ 
చ్సుతినని పలు సేవా కారయూక్రమాలు, కష్టీలోలా ఉనని ప్రజలను ఆదుకుంట్నని తీరు, జనసేన 
పార్టీ కోసం కషటీపడుతునని తీరు నచిచే.. వైస్పి పాలనపటలా విసుకుచెంది జనసేన పార్టీలో 
జాయన్ అయాయూరు.. వరందర్కీ జనసేన కండువా వేస్ పార్టీలోక్ స్దరంగా ఆహ్వానంచారు.. 
అనంతరం గమంలో పాదయాత్రలో విసతికృతంగా పరయూటించి ప్రజల సమసయూలు 
తెలుసుకుంటూ.. పవన్ కళ్యూణ్ గార్క్ ఈస్ర్ అవకాశం ఇవావాలన అభయూర్్థస్తి జనసేన 
కరపత్లు పంచడం జర్గింది.. ఈ కారయూక్రమంలో న్యకులు, జనసైనకులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేన పార్టీక్ ప్రజలు బ్రహ్మరథుం పటటీ డుం సుంతోషాన్నిసతిుంది: బత్తిల
జనంకోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర 49వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రజానగరం: జనంకోసం జనసేన మహ్పాదయాత్ర 
49వ రోజు భాగంగా కోరుకొండ మండలం, కొతతి మునగాల 
గమంలో రజానగరం నయోజకవరగొ జనసేన న్యకురలు 
శ్రీమతి బతుతిల వెంకటలక్ష్మి విసతికృతంగా పరయూటించారు. ఈ 
సందర్ంగా ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకుంటూ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలు, స్దాధింతాలు వివర్స్తి… జనసేన పార్టీక్ ఈస్ర్ 
అవకాశం ఇవావాలన, గాజు గాలాస్ గరుతిపై ఓట్ వేస్, జనసేన 
పార్టీన గెలిపించాలన అభయూర్్థస్తి.. జనసేన కరపత్లు పంచడం 
జర్గింది. ఈ సందర్ంగా బతుతిల వెంకటలక్ష్మీ మాట్లాడుతూ.. 
ప్రజలు సవాచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తి, పవన్ కళ్యూణ్ 
న్యకతవాంలో జనసేన ప్రభుతవాం కోసం ఎదురుచూసుతిన్నిమన 
చెపపేడం మిక్్లి సంతోషం కలిగించిందన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
మునగాల జనసేన ఎంపీటీసీ అభయూర్్థ మండపాక శ్రీను, జంగ 
తాతారవు, కోళలా కకృష్్ణరుజిన నరల వరవేంకట సతయూన్రయణ, 
మండపాక సతీష్, తోట స్ర్బాబు, తోట సీతారమస్వామి, 
సురేష్, పిండ్ రమోజీ, దాకవరప్ బాబిజి, కోళలా ప్లాలారవు, 

మండపాక రమకకృష్ణ, న్గా గంగాధర్, మండపాక మున్ద్ర, వాసంశెటిటీ శ్రీనవాసు, నక్ మణికంఠ, మునగాల గమప్రజలు, జనసేన య్త్ పాల్గొన్నిరు.
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డొక్కా సీతమ్మ గారి సేవారథాం ప్రారాంభాంచిన 
గుడివాడ పట్టణ జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: కకృష్్ణజిలాలా, గడ్వాడ పటటీణంలో అనేక సేవా కారయూక్రమాలు చ్సుతినని ఆర్.కె వార్యర్సి ఆకలితో 
ఉనని అన్రు్థలకు ఆకలి తీరచేడానక్ మర్యు అన్ధ మకృతదేహ్లు తీసుకెళ్లాందుకు ఆంధ్రుల అననిపూర్ణ శ్రీమతి 
డొకా్ సీతమ్మ గార్ సేవారథం ఏరపేట్ చ్యడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా గడ్వాడ పటటీణ జనసేన న్యకులు 
మాచరలా రమకకృష్ణ (ఆర్.కె) మాట్లాడుతూ మానవసేవే మాధవసేవ అనే నన్దంతో పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫూర్తితో 
సోమవారం గడ్వాడ పటటీణంలో కుల మతాలతీతంగా ఆంధ్రుల ఆననిపూర్ణ శ్రీమతి డొకా్ సీతమ్మ గార్ సేవారథం 
ప్రంభించడం జర్గిందన తెలియజేస్రు. అదేవిధంగా గడ్వాడ పటటీణంలో శుభకారయూలలో మర్యు వివిధ 
ఫంక్షనలాలో ఆహ్రం మిగిలిపోయన ఎడల మా వార్యర్సి క్ సమాచారం అందజేస్నచో ఆ ఆహ్ర పదార్థలను 
ఆకలితో అన్నిరుతిలకు మర్యు ప్ద ప్రజలకు అందజేయడం జరుగతుందన తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 

మాకు సహకర్ంచిన షేక్ మీర షర్ఫ్, సుబ్రహ్మణయూం, అయయూపపే, షేక్ కర్ం, సురేష్, చరణ్, న్గ స్య, మర్యు జనసైనకులు పాల్గొన్నిరు.

కోనూరు గ్రామ జనసైనికుల ఆత్్మయ సమావేశాం
శతఘ్ని న్యూస్: చీప్రుపలిలా నయోజకవరగొం, గర్విడ్ మండలం, కోన్రు గమం జనసైనకులతో ఆతీ్మయ 
సమావేశం నరవాహించడం జర్గింది. ఈ సమావేశంలో జనవర్ 12న జరగబోయే యువశక్తి కారయూక్రమం 
గర్ంచి మర్యు గమంలో ఉనని సమసయూలు గర్ంచి పార్టీ బలోప్తం గర్ంచి చర్చేంచడం జర్గింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో గర్విడ్ మండలం అధయూక్షులు పెదిదే వెంకటేష్, జిలాలా కారయూనరవాహణ కమిటీ సభుయూలు 
దన్నిన యేసు, బోడస్ంగి రమకకృష్ణ, గొలలాబాబు, ములులా జగదీష్, చందక బాలకకృష్ణ, గణేష్, పైడ్తలిలా, 
మీస్ల సోంబాబు, పి.రమున్యుడు, కర్ణం రము న్యుడు, కే.గౌరు న్యుడు, బి.దాలి న్యుడు, 
ఎం.సన్యూస్రవు, వై.రమకకృష్ణ, ఎం.వాసు, ఎన్.ప్రవణ్, బి.క్రణ్, స్హెచ్ అరవింద్, ఎం.ప్రభాసు, స్.హెచ్.
రోహిత్ మర్యు జనసైనకులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

కోరుకాండ మాండల పరిధిలో జనసేన 
క్్యల్ాండరలె పాంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రజానగరం నయోజకవరగొం, కోరుకొండ మండలం పర్ధిలోన 
గమాలలో రజానగరం నయోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి & ఐకయూరజయూ సమితి 
అవారుడి గ్హీత మేడ గరుదత్ ముద్ంచిన జనసేన పార్టీ కాయూల్ండర్సి ను కోరుకొండ 
మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మండపాక శ్రీను, కోచచేరలా బాబీ, పోస్బాబు, ఆకుల 
ఆదితయూ తెలగంశెటిటీ శివ ప్రజలకు అందజేస్రు.

శ్రీ ధారపైడమ్మ తలిలె మీద రాజకీయాం చేయుద్దు: 
తుమ్్మ అప్పలరాజు దొర

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరం జిలాలా, ఎస్.కోట నయోజవరగొం, కొతతివలస మండలం, 
అపపేననిదొరపాల్ం గమం పంచాయతీ. శ్రీ దారపైడమ్మ తలిలా గడ్పై సంవతసిర కాలంగా 
రజకీయ శకుతిలు గడ్న కైవసం చ్సుకోవాలన కుట్రలు పనునితున్నిరన, గమ ప్రజలు 
అందరూ గడ్న కాపాడుకోవాలన అందరూ చూసుతింటే కొంతమంది వయూకుతిలు పెతతినం 
స్గలేనపపేటక్, గడ్ పై, గమ ప్రజలపై కక్ష కటిటీ గడ్న ఎండోమెంట్ లో కలపామన 
ల్టర్ రస్ ఇచాచేరన, ఆ ల్టర్ పర్దిలో తీసుకొన ఎండోమెంట్ వారు 2022 డ్సంబర్ 
12న నోటీసు పంపించారు. ఆ నోటీసు అందుకొన ఆ గమసు్థలు అందరూ భయపడ్ 
తరతరలగా వసుతినని ఆచారలు, సంప్రదాయాలు కొలోపేతామన బావించి, ఇచిచేన 
నోటీసుకు సోమవారం దేవాదాయ ఇనెసిపెకటీర్ కు గమసు్థలు అందరూ కలిస్ సంతకాలు 
చ్స్ ఎండోమెంట్ లో చ్రచేరదన వయూతిరేక్స్తి వినతిపత్నని ఇవవాడం జర్గింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో గమపెదదేలు, గమ ప్రజల ఉగిగొన రంబాబు ఎంపీటీసీ, ఉగిగొన 
పాప్లమా్మ, ఉగిగొన పైడ్తలిలా, ఉగిగొన నర్సింగావు, ఉర్లా పోతురజు, ఉగిగొన్ స్ంబాబు, ఎస్ 
దేముడు తదర్తులు పాల్గొన్నిరు.

స్మశన వాటిక ఆక్రమణపై జనసేన వినతిపత్ాం
శతఘ్ని న్యూస్:  సతయూవేడు నయోజకవరగొం 
వరదయయూపాల్ం మండలం 
న్గానందాప్రం గమ స్మశాన వాటికను 
స్్థనక వైసీపీ న్యకుడు ఆక్రమిచడం 
జర్గింది. ఈ విషయానని జనసేన 
పార్టీ మండల అధయూక్షుడు చిరంజీవి 
యాదవ్ శోమవారం గమసుతిలతో 
కలస్ తహశీలాదేర్ కారయూలయంలో 
అధికారులన కలస్ స్మశాన వాటికను 
సరేవా చ్స్, కంచెవేయంచి, ఆక్రమను 

తొలగించాలన తెలియజేస్, వినతిపత్రం ఇవవాడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల 
ప్రధాన కారయూదర్్శ తులస్, మండల కారయూదర్్శ ఫజల్ రహుమాన్ కారయూదర్్శ వసంత్, 
గమసుతిలు పాల్గొనడం జర్గింది.

అాందరి ఇాంటా సాంతోషాలు వెదజల్లెలి: ఆకుల 
రామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ 
బిఆర్ అంబేద్ర్ కోనసీమ 
జిలాలా, రవులపాల్ం కొతతి 
సంవతసిరంలో అందర్ 
జీవితాలోలా వెలుగలు నండాలన, 
సంపూర్ణ ఆయురరోగాయూలతో 

జీవించాలన రష్ట కాప్ ఉదయూమ నేత ఆకుల రమకకృష్ణ ఆకాంక్ంచారు. 2023 జనవర్ 
1న న్తన సంవతసిర వేడుక సందర్ంగా ఆదివారం గోపాలప్రంలో ఆయన సవాగకృహం 
వదదే ఆయన అభిమానులు, కారయూకరతిలు ఏరపేట్ చ్స్న భార్ కేక్ కట్ చ్స్, నయోజకవరగొ 
ప్రజలకు న్తన సంవతసిర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు, కొతతి సంవతసిరంలో అందర్కీ 
మంచి జరగాలన కోరరు. ఈ సందర్ంగా వివిధ ప్ంతాలనుండ్ అధికసంఖయూలో, 
ఆకుల రమకకృష్ణ అభిమానులు, కారయూకరతిలు గోపాలప్రం చ్రుకోవడంతో గమంలో 
సందడ్ వాతావరణం నెలకొంది. బిజపి, కాంగ్రెస్, వైయస్సిర్ స్పి, టిడ్పి, జనసేన, 
స్పిఎం, స్పిఐ రజకీయ పార్టీల న్యకులు, కారయూకరతిలు, ఉపాధాయూయ, ఉదోయూగ 
సంఘాల న్యకులు, పలువురు ప్రభుతవా అధికారులు, విదాయూరు్థలు, చిన్నిరులు, 
గమసుతిలు ఆయనను కలిస్ ప్షపేగచాచేలతో, దుస్సిలువలతో సత్ర్ంచి శుభాకాంక్షలు 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో మాజీ వాడపలిలా వేంకటేశవార స్వామి దేవస్్థనం చైర్మన్ 
కారుటూర్ నరస్ంహ్రవు, చిలువూర్ సతీష్ రజు, గతుతిలు పట్టీభిరమారవు, 
పొనుగపాటి శ్రీనవాస్,కొవూవార్ సీతారమిరెడ్డి, గోనెమడతల కనకరజు, అధికార్ 
న్గేశవారరవు, స్ధన్ల శ్రీనవాస్, నందం వర వెంకట సతయూన్రయణ, యర్రంశెటిటీ 
న్గేశవారరవు(బుజిజి), మానే గోవిందు, కర్రి అశోక్ రెడ్డి, పెచెచేటి చిన్నిరవు, గండ్రోతు 
సతితిబాబు, మిర్యాల రము, తోట న్గరజు, జవావాది రవిబాబు, పడాల న్గ 
మహశవార రెడ్డి,మెరలా రము, గోవింద్ కకృష్్ణరెడ్డి,బండారు బాబీ, తోట స్వామి,గర్రాల 
న్గభూషణం, ఒదుర్ శివ, మయగాప్ల గరయయూన్యుడు, ఆకుల శివ, కుంచె శ్రీను, 
బండారు శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

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


మంగళవారం, 03 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ముత్తా శశిథర్ ఆధ్వర్యాంలో మా ప్రాాంతాం – మా సచివాలయాం – మన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కాక్న్డ స్టిలో జనసేన పార్టీ మా ప్ంతం – మా 
సచివాలయం – మన జనసేన అనే నన్దంతో పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆలోచనలకు అనుగణంగా ముతాతి శశిథర్ ఆధవారయూంలో 20 ఏ వ 
వారుడి సచివాలయం పర్ధిలో జనసేన పార్టీ జిలాలా కారయూక్రమాల నరవాహణ 
కమిటీ ఇంచార్జి ముంతా బద్ న్యకతవాంలోను ఆ తరువాత 27 ఏ 
& బి వారుడి సచివాలయం పర్ధిలో స్టీ కారయూదర్్శ కుచచేరలాపాటి అరుజిన్ 
రజు ఆధవారయూంలోను కారయూక్రమాలు నరవాహించారు. ఈ సందర్ంగా 20 
ఏ సచివాలయ ప్ంత ప్రజల సమసయూలు వినని ముతాతి శశిధర్ సపేందిస్తి 
ఎనోని ఏండలా క్రితం ప్ద ప్రజలకు గూడు కలిపేంచాలనని లక్షష్ంతో ఆన్టి 
ముఖయూమంత్రి శ్రీ ఎన్.టి.ఆర్ గార్ ప్రభుతవా హయాములో ప్దలను గర్తించి 
ఒక్క్ర్కీ 110 గజాల స్థలానని వార్క్ కేట్యసుతి పట్టీలు వార్ ప్రుమీద 
అందించడం జర్గిందన్, ఆన్టి పర్స్్థతులను బటీటీ అలా కేట్యంచారన, 
ఇప్పేడు ఆ స్థలం క్రమబదీదేకరణ చ్యడానక్ పది వేల రూపాయలను 
చెలిలాంచమనడం ఎంతవరకు సమంజసమన్నిరు. తమ పార్టీ ప్రభుతవాంలోక్ 
వచిచేన వెంటనే వళళేందర్కీ ఉచితంగా క్రమబదీదేకర్ంచి వార్ ప్రున 

డాకుయూమెంటలాను అందచ్సే ఏరపేట్ చ్స్తిమన్నిరు. 27 ఏ & బి సచివాలయ ప్ంత సమసయూలు వినని ముతాతి శశిధర్ మాట్లాడుతూ ఈప్ంతంలో మోట్రు ఫీలుడి సంబంధించిన 
శ్రామికులు నవస్సుతింట్రన్, దేశ ప్రగతిక్ అహరహరం శ్రమించ్ నబదధిత వర్ సంతమన అలాంటి వర్పైన గ్రీన్ ట్క్సి ప్రుతో అక్షరలా పనెనిండు వేల రూపాయలు స్లీన వస్లు 
చ్యడం అంటే వార్ రకాతినని జలగలా పీలేచేయడమే అన ఆక్షేయూపించారు. వరు తమ రవాణా సేవలతోనే కాక ప్రమాద సమయలోలా చూపించ్ చొరవ, తెగవ ప్రజలందర్కీ తెలుసన్ దానక్ 
సజీవ స్క్షష్ం ఇటీవల భారత ప్రముఖ క్రికెటర్ ర్షబ్ పంత్ కారు ప్రమాదానక్ గరై మంటలోలా చికు్కుంటే మిగిలినవార్లా చూస్తి ఊరుకోకుండా ధైరయూం చ్స్ ఒక బసుసి డ్రైవరు అతనన 
కారుమంటలనుండీ రక్ంచి ప్ణదానం చ్యడం, దానన మెచుచేకుంటూ ఆ రష్ట ముఖయూమంత్రి అతనతో అలాపేహ్రం చ్యడం దేశ ప్రజలందర్కీ తెలిస్న విషయమే అన అన్నిరు. 
అదే కాక కరోన్లాంటి విపత్ర వేళలో ప్రజల అవసరలకోసం, ప్ణాలు నలపడం కోసం, తమ ప్ణాలు, ఇలులా, భారయూ, పిలలాలు అన చూడకుండా అలుపెరగకుండా వాహన్లను 
నతాయూవసర సరుకులు, మందులతో రవాణా చ్స్తి మర్యు ఆంబుల్నుసిలన నడుప్తూ చ్స్న సేవలను మరువరదన్నిరు. వర్ సమసయూలపై జనసేన పార్టీ తరప్న పోరడతామన సపేషటీం 
చ్స్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 20 ఏ సచివాలయ పర్ధిలో లకో్జు కామాక్షమ్మ, న్కారతనిం, నరవా అరుణ, కందాల శారద, పూడ్ వేణు, అడాడిల శివ శంకర్, బలస్డ్ ప్రస్ద్, కడార్ 
శ్రీను, కొడగాలి కొండబాబు, కర్రి గంగాధర్ పాల్గొనగా, 27 ఏ & బి సచివాలయ పర్ధిలో అబా్య, వాసు, న్గేశవార రవు, రమేష్, వరబాబు, న్గ, సుధీర్, సతితిబాబు మర్యు 
జనసైనకులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ఆగూరు మణి ఆధ్వర్యాంలో యువశక్తా పోస్టర్, 
నూతన సాంవత్సర క్్యలాండర్ ఆవిషకారణ

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీప్రం: యువత భవిషయూతుతిను ఉదేదేశించి గళం వినపించట్నక్ 
జనసేన్న ప్రతిష్టీత్మకంగా జనవర్ 12న శ్రీకాకుళం జిలాలా రణస్థలంలో చ్పటటీబోయే 
యువశక్తి కారయూక్రమం పోసటీర్ ఆవిష్రణను పారవాతీప్రం నయోజకవరగొం & మండల 
అధయూక్షురలు ఆగూరు మణి ఆదవారయూంలో నయోజవరగొ పర్ధిలో పలు గమాలోలా నరవాహించి, 
న్తన సంవతసిరం సందర్ంగా కాయూల్ండరలాను పంచిపెటిటీ యువశక్తి ప్రోగం పటలా, పార్టీ 
స్దాధింతాల పటలా అవగాహన కలిపించారు. ఈ కారయూక్రమంలో న్యకులు గోవిందమ్మ, 
బాలు, విశేవాశవార రవు, గౌర్శంకర్, గణేష్, రజు, ప్రదీప్, అశోక్, మణికంఠ, దురగొ, 
స్య, తిరుపతి మర్యు జనసైనకులు పాల్గొన్నిరు.

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదాండి శ్రీరామచాంద్ర రామానుజ జీయర్ సా్వమ్ 
వారిని దరి్శాంచిన కౌని్సలర్ విజయలక్ష్మి వాసు దాంపతులు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాప్రం శ్రీ వాసవి 
కనయూకా పరమేశవార్ సంఘం ఉతసివ కమిటీ 
ఆధవారయూంలో ధనుర్మస మహోతసివాలు 
భాగంగా అమలాప్రం మెయన్ రోడ్ 
లో గల పచిచేగోళళే జన్రధిన రవు 
కళ్యూణమండపంలో జరుగతునని తిరుపాపేవై 
ప్రవచన్లు శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండ్ శ్రీ రమచంద్ర 

రమానుజ జీయర్ స్వామి భకుతిలకు వివర్సుతిన్నిరు. ముకో్టి ఏకాదశి సందర్ంగా 
జర్గిన ప్రతేయూక పూజకారయూక్రమం లో అమలాప్రం ప్రపాలకసంఘ 9వార్డి జనసేన 
కౌనసిలర్ గొలకొటి విజయ లక్ష్మి-వాసు దంపతులు పాల్గొన్నిరు. శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండ్ 
రమానుజ జీయర్ స్వామి వార్న దర్్శంచుకున తీరదే ప్రస్దాలు సీవాకర్ంచారు. స్వామి 
వారు కౌనసిలర్ విజయలక్ష్మిక్ రవికలముక్-వాసుకు ఖండువా కపిపే దంపతులను ఆశీ 
రవాదించారు. అనంతరంశ్రీ కనయూకా పరమేశవార్ అమ్మవార్న దర్్శంచు కున్నిరు.కమిటీ 
వార్క్ ధనయూవాదములు తెలిపారు.

జనసైనికుడు చాంద్ర మోహన్ కు నివాళులరి్పాంచిన 
ఇమ్మడి క్శీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలా, పొదిలి మండలం, కాట్వార్పాల్ం గమం నందు 
ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదంలో మరణించిన జనసేన పార్టీ గిదదేలూరు నయోజకవరగొ 
జనసైనకుడు చింతలపూటి చంద్ర మోహన్ భౌతిక దేహ్నని సందర్్శంచి, నవాళులు 
అర్పేంచిన జనసేన పార్టీ మార్ప్రం నయోజకవరగొ ఇంఛార్జి ఇమ్మడ్ కాశీన్ధ్. ఈ 
కారయూక్రమంలో జిలాలా ప్రధాన కారయూదర్్శ సయయూద్ స్ధిక్, జిలాలా కారయూదర్్శ తిరుమలశెటిటీ 
వరయయూ, జిలాలా లీగల్ సల్ జాయంట్ సక్రటర్ ఐనగంటి శైలజ, జనసేన ఎన్.ఆర్.ఐ 
సోము వెంకట్రావు, జనసేన న్యకులు ప్రూర్ రమేష్, శిర్గిర్ చలపతి, నరేంద్ర, 
నరహర్, వెంకటేశవారులా గరవయయూ మర్యు కారయూకరతిలు పాల్గొన్నిరు.

మనోవిక్స కాంద్రాంలో అన్నదాన క్ర్యక్రమాం 
నిర్వహాంచిన మోటూరి దాంపతులు

శతఘ్ని న్యూస్: అమలాప్రం: ముకో్టి ఏకాదశి శుభ సందర్ంగా శ్రీ వెంకటేశవార 
స్వామి వార్న దర్్శంచుకున జనసేన పార్టీ స్రథయూంలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సేవా ట్రస్టీ 
అధయూక్షులు మర్యు చిందాడగారువు జనసేన పార్టీ ఎం.పి.టి.స్ మోటూర్ కనకదురగొ 
వెంకటేశవార రవు ధన సహ్యంతో సోమవారం కొంకాపలిలా హర్ మనోవికాస 
కేంద్రంలో మానస్క విదాయూరు్థలకు, అన్ధలకు, అమలాప్రం ఆర్టీసీ బస్టీండ్ ఆవరణలో 
అన్ధలకు, దివాయూంగలకు అననిదాన కారయూక్రమం నరవాహించారు.

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

ఏమయ్్య జగన్ రెడిడి!.. అధిక్రాం ఇచిచిన పాపానిక్ ప్రజలి్న చాంపేసాతారా..?: గునుకుల క్షోర్
శతఘ్ని న్యూస్: కాప్ సేన నెలూలారు జిలాలా అధయూక్షులు పూసల 
మలేలాశవారరవు , జే.ఏ.స్ తరఫున స్యరం కాప్లక్ 
ఇవావాలిసిన ఐదు పరెసింట్ ఈడబ్లాష్ఎస్ ఇవావాలన, హర్న్మ 
జోగయయూ అరెసుటీను నరస్స్తి సోమవారం కల్కటీరేట్ వదదే 
ర్లే నరహ్ర దీక్షకు ప్రంభించారు, దానక్ మదదేతుగా 
జనసేన పార్టీ తరఫున గనుకుల క్షోర్ హ్జరయాయూరు. 
ఈ సందర్ంగా క్షోర్ మాట్లాడుతూ.. తపపేం తిపపేం అన 
టపపేం మాటలు ఏమైపోయాయ..? ఈరోజు ఈ స్మాజిక 
వరగొనక్ జర్గిన ఈ అన్యూయం మరే వరగొనకైన్ జరగొచుచే. 
స్మూహిక ప్రయోజన్ల కోసం శాంతియుతంగా నరసనలు 
చ్సుతినని న్యకులపై విరుచుకుపడుతునని మీ విధానం 
చూసుతింటే స్వాతంత్యూనక్ పూరవాం మీ లాంటి వారు అధికారం 
లో ఉండ్ ఉంటే భారతావన లో మహ్తు్మలుగా ప్రుగాంచిన 
న్యకులే కనబడే ఉండేవారు కాదు. ఇట్వంటి చరయూలు చ్సేతి 
చర్త్ర హీనులుగా మిగలుతారు ఎనమిది పదులు వయసులో 

స్మాజిక న్యూయం కోసం శాంతియుతంగా పోరటం చ్సుతినని జోగయయూ గార్న అరెసుటీ చ్యడం పాపం అనపించలేదా…..?, విచక్షణ మర్చిపోయ ఆ వయసు వార్పై మీరు వార్న 
అరెస్టీ చ్యడం అమానుషం..!. దీనన్ మేము తీవ్రంగా ఖండ్సుతిన్నిం మీరు అధికారంలోక్ వచిచేనపపేటి నుంచి అనని వరగొలక్ అన్యూయం జరుగతూనే ఉంది. రవాలిసిన ర్జరేవాషనులా 
అందక బీసీ బిడడిలు పాలిటెక్నిక్ ఎగాజిమ్ క్ హ్ల్ టికెట్ తెచుచేకోలేక పోయారు.మైన్ర్టీ సోదరులు చూసేతి వార్ బిడడిలకు ఇస్తిననని స్్లర్షిప్లా ఎక్డ్క్ పోయాయ మీ అంటూ వధిన 
పడాడిరు. జనసేనకు మదదేతు ఇసేతి వికకృతంగా పైన పడతారు జనసేనకు మదదేతు ఇచిచేన దళ్త న్యకుడు మహ్సేన రజేష్ పై దాడ్ చ్స్తిరు. విన్శకాలే విపర్త బుదిధి అనే స్మెత 
మీ విధవాంశాలు మీ పార్టీ విన్శానక్ కారణం అవుతాయ. ఐదు పరెసింట్ ఈడబ్లాష్ఎస్ ఇవవాలేనన కచిచేతంగా ప్రకటించారు. కాప్ల పిలలాలకు విదేశీ యాన్న క్ అవసరమైన రుణాలు 
ఏరపేట్ చ్యలేకపోయారు. కాప్ల నధులను వేరే వాళలాకు మళ్ళేంచి మెండ్ చ్య చూపించారు. సమూహ ప్రయోజన్ల కొరకు దీక్ష చ్సుతినని ఆ వయసు వార్న వలైతే బుజజిగించాలి 
లేకపోతే హ్మీలు ఇవావాలి కాన్ ఇలా అరెసుటీ చ్యడానక్ తీవ్రంగా ఖండ్సుతిన్నిం. మొదటి నుంచి కూడా వైసీపీ పార్టీ కక్ష స్ధింప్ దోరణి, ప్రజలను ఇబ్ంది పెటిటీ సంతోష పడే పర్స్్థతిలో 
జగన్ ఉన్నిరు. ప్రజలందరూ దీనన గమనంచి రనునని ఎననికలోలా వైసీపీ ప్రభుతావానక్ సరైన గణపాఠం చెపాపేలన కోరుకుంట్న్నినన క్షోర్ అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
తరఫున న్యకులు గనుకుల క్షోర్, ప్రశాంత్ గౌడ్, కంథర్ వరషిన్, అమీన్, మౌనష్్ప్ సంక్షేమ సమితి సేన తరప్న హజరత్, అన్ల్, బండ్ అన్ల్, మహష్, శ్రీనవాసులు, అజయ్, 
సుమంత్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

కవిటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ని సాందరి్శాంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచేప్రం నయోజకవరగొం జనసేన ఇంచార్జి దాసర్ రజు ఆదేశాల 
మేరకు సోమవారం కవిటి హెడ్ కావారటీర్సి లోన ప్రభుతవా ఆసుపత్రి న రష్ట మతసిష్కార 
వికాస బాగా కారయూదర్్శ న్గల హర్ బెహర ఆధవారయూంలో సందర్్శంచి ఆసుపత్రిల్ 
ఉనని సమసయూలను అడ్గి తెలుసుకోవడం జర్గింది. ఆసుపత్రిలో ప్రధాన సమసయూలు 
డయాలస్స్ చ్స్న తరవాత ముర్క్ న్రు వెళళేడానక్ డ్రైనేజీ లేక ఆ ముర్క్ న్రు హ్స్పేటల్ 
పర్సర ప్ంతాలోలాక్ వచిచే నలవా ఉండ్పోతున్నియ, ఏడుగరు డాకటీర్సి అందుబాట్లో 
ఉండవలస్న ఈ ఆసుపత్రిలో ప్రసుతితం ఇదదేరు మాత్రమే అందుబాట్లో ఉంట్న్నిరు, 
గర్్ణీ స్త్రీలు అవసరల దకృష్టీష్ ఉననిట్వంటి గైనకాలజిస్టీ వచిచే 4 రోజులు సేవలు 
అందించి సలవులో ఉన్నిరు. స్టీఫ్ ఉననిపపేటికీ సర్పడా లేరు, స్టీఫ్ నర్సి కొరత వలలా 
సమయానక్ ఇంజక్షన్ చ్సే వారు లేరు, ఇంజక్షన్ చ్యవలస్ వసేతి స్పరె్వాజర్ దావార 
కాలం నెట్టీకున వసుతిన్నిరు, ఆసుపత్రిక్ వచ్చే రోగలు కూరోచేవడానక్ కుర్చేలు లేక 
డాకటీర్ వదదేకు వెళ్లాంత వరకు క్ంద కూరుచేంట్న్నిరు, డయాలస్స్ విభాగానక్ వసేతి 
బెడులా కొరత ఉంది. ప్రసుతితం 15 బెడులా ఉన్నియ, డయాలస్స్ క్ వచ్చే ప్షంట్లా 100 
మంది వరకూ ఉంతున్నిరు ఇది వరకు ఈ సమసయూలపై ఇచాచేప్రం ఇంచార్జి దాసర్ 
రజు జనసైనకులతో కలిస్ ఆసుపత్రిలో సమసయూలపై గళమెతతిగా జిలాలా కల్కటీరు, స్్థనక 
ఎమె్మలేయూ వచిచే సందర్్శంచి వెళ్లానపపేటిక్ ఇంకా సమసయూలు పర్ష్ర్ంచబడలేదు. రబోయే 
రోజులోలా దీనపై జనసేనపార్టీ తరప్న బలమైన పోరటం చ్యడం జరుగతుంది. 
తదనంతరం కవిటి ప్రభుతవా జూనయర్ కళ్శాలను సందర్్శంచి అక్డ సమసయూలను 
అడ్గి తెలుసుకోవడం జర్గింది. అలాగే కవిటి పర్సర ప్ంతాల విదాయూరుధిలు డ్గ్రీ 
చదువు కొరకు ఇచాచేప్రం లేదా బారువ వెళళేవలస్ వసుతింది రెండు కళ్శాలలు 15 
క్మి, 25 క్మి దూరంలో ఉననిందున విదాయూరు్థలు తీవ్ర ఇబ్ందులు పడుతున్నిరన 
తవారలో జనసేన పార్టీ ఆధవారయూంలో డ్గ్రీ కళ్శాల కొరకు కవిటి హెడ్ కావారటీర్సి లో 
పోరటం చ్యడం జరుగతుంది అన తెలియజేస్రు ఈ కారయూక్రమంలో కుసుంప్రం 
జనసేన సరపేంచ్ అభయూర్్థ అంగ సురేష్ కుమార్, జనసేన న్యకులు దుగాన దివాకర్ 
బడగల రమకకృష్ణ, గమ్మడ్ శాయూమ్, రజశేఖర్, దశరథ, నేతాజీ, జయకకృష్ణ, లోళళే 
ధనుంజయం, హమా చలపతి, మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

పదోన్నతి పాందిన పి.వి. సునీల్ కుమార్ కు 
అభనాందనలు

డీజీగా పదోననితి పందిన పి.వి.సునీల్ కుమార్
ఆ హోదాలో సిఐడి చీఫ్ గా కొనసాగంపు
ఉతతిర్్వలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
పోలీస్ శాఖలో అయన ఓ రోల్ మోడల్
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ: పనచ్సే ప్రతి చోట తనదైన్ మార్్, ధైరయూం ఉనని అధికార్గా 
గర్తింప్, న్తి నజాయతీలక్ నలువెతుతి రూపం, సంస్రణలక్ ఆదుయూడు, స్మాజిక 
సేవకుడు, అంబేద్ర్ ఆశయ స్ధకుడు ఐపిఎస్ అధికార్ పి.వి. సున్ల్ కుమార్ డీజీగా 
పదోననితి పొందిన సందర్ంగా వరఘటటీం మండలం ఏఐమ్ సైనక్ విభాగం తరఫున 
మర్యు ఇంచార్జి వజ్రగడ తరఫున హరషిం వయూకతిం చ్స్ సున్ల్ కుమార్ కు శుభాకాంక్షలు, 
అభినందనలు తెలియజేయడం జర్గింది.

హరిరామ జోగయ్య అక్రమ అరెసు్టను ఖాండిాంచిన 
దళిత సత్తా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరం జిలాలా, దళ్త సతాతి రష్ట 
అధయూక్షులు రేగిడ్ లక్షష్మణరవు మర్యు జనసేన విజయనగరం 
జిలాలా కారయూనరవాహణ కారయూదర్్శ పత్రికా ముఖంగా మాట్లాడుతూ 
హర్రమ జోగయయూ అక్రమ అరెసుటీను తీవ్రంగా ఖండ్సుతిన్నిమన 
తెలిపారు. ఈబీసీ ర్జరేవాషన్ అమలు చ్యడానక్ రష్ట 
ప్రభుతావానక్ ఉనని ఇబ్ంది ఏమిటి. 80 ఏళలా వయసులో 
జోగయయూ చ్సుతినని పోరటం చూస్ 50 ఏళలా వయసునని యువ 
ముఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రెడ్డి పాయూంట్లా తడుప్కుంట్న్నిరన, 

ఈ బీసీ ర్జరేవాషనలాలో ఐదు శాతం కాప్లకు ర్జరేవాషనులా కేట్యంచాలన గత 
ప్రభుతవాంలోనే తీర్మనంచి కేంద్ర ప్రభుతావానక్ పంపినప్పేడు ప్రతిపక్ష నేతగా జగనో్మహన్ 
రెడ్డి కూడా ఆమోదించారన కాప్ స్మాజిక వరగొంపై జగనో్మహన్ రెడ్డి పదేపదే విషం 
చిము్మతున్నిరు. వైయస్ఆర్సిపీ పార్టీలో ఉనని కాప్ స్మాజిక వరగొనక్ చెందిన 
ఎమె్మలేయూలు ఎంపీలు మంత్రులు, ఎమె్మలీసిలు జోగయయూ ఉదయూమానక్ మదదేతు ఇవవాకపోతే 
మీరు కాప్ ద్రోహులే.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మాచరలె రామకృష్ణ (ఆర్.కె)ను సనా్మనిాంచిన 
విజయవాడ హెలి్పాంగ్ హాండ్్స

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ హెలిపేంగ్ హ్ండ్సి వార్షికోతసివ సందర్ంగా మానవసేవే మాధవ సేవ అనే 
నన్దంతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫూర్తితో గడ్వాడ పటటీణంలో అనేక సేవా కారయూక్రమాలు 
చ్సుతినని జనసైనకులన సత్ర్ంచి ఉతతిమ సేవా ప్రస్్రం అవారుడి అందజేయడం జర్గింది. ఈ 
సందర్ంగా గడ్వాడ పటటీణ జనసేన న్యకులు మాచరలా రమకకృష్ణ (ఆర్.కె) మాట్లాడుతూ నేను నువువా 
మనం కలిసేతినే సమాజం సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే న్ దేవుళుళే అనే మహన్యుల స్ఫూర్తితో సమాజ 
హితమే న్ అభిమతంగా మారుచేకున గడ్వాడ పటటీణంలో మానవసేవే మాధవసేవ అన నన్దంతో పవన్ 
కళ్యూణ్ స్ఫూర్తితో అనేక సేవా కారయూక్రమాలు చ్సుతినని మా టీమ్ న ప్రోతసిహించి ఉతతిమ సేవా ప్రస్్ర్ 

అవారుడి అందజేస్న హెలిపేంగ్ హ్ండ్సి వార్క్ మర్యు పోలీసు వార్క్ న్ కకృతజ్ఞతలు తెలియజేసుతిన్నినన 
తెలియజేశారు. మనష్ జన్మ పర్పూర్ణత అవావాలంటే సమాజానక్ దేశానక్ పనచ్యడమే నజమైన మనష్ 

జన్మన దయచ్స్ మానవతావానని బతిక్ంచండ్ అన తెలియజేశారు.

జనసేన క్్యల్ాండరులె పాంపిణీ చేసిన పామూరు 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలా, పామూరు మండలంలో ప్రకాశం జిలాలా జనసేన పార్టీ ప్రోగమింగ్ కమిటీ సభుయూలు రమిశెటిటీ సున్ల్ 
మర్యు జనసైనకులు జనసేన పార్టీ కాయూల్ండరును పంచిపెటటీడం జర్గింది.

హరిరామ జోగయ్య దీక్షకు సాంఘీభావాం తెలిపిన 
రాజాంపేట జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలా, రజంప్ట పటటీణంలో కాప్ సంక్షేమ సేన వయూవస్్థపక అధయూక్షులు 
చ్గొండ్ హర్రమ జోగయయూ చ్సుతినని దీక్షకు మదదేతుగా కాప్ సంక్షేమ సేన, యువసేన, మహిళ్ 
విభాగం అననిమయయూ జిలాలా తరప్న అందరూ కలిస్ సంఘ్భావం తెలుప్తూ రజంప్ట ఆర్&బి 
బంగాళ్ ఎదుట ఏరపేట్ చ్స్ దీక్ష శిబిరనక్ అధయూక్షత వహించిన అబి్గార్ గోపాల్ నేతకృతవాంలో 
చ్పటిటీన కారయూక్రమానక్ జనసేన తరప్న న్యకులు, జనసైనకులతో కలిస్ సంఘ్భావంగా రమ 
శ్రీనవాస్ మాట్లాడుతూ కాప్, బలిజ, తెలగ, ఒంటర్ ఇలా ఉపకులాలకు జర్గిన అన్యూయం గర్ంచి 

87 సంవతసిరల వయయూసు గొపపే వయూక్తి చ్పటిటీన కారయూక్రమానక్ వైసీపీ పాలకులు, ప్రభుతవాం చ్సుతినని కుట్రలను తీవ్రంగా ఖడ్స్తి గతంలో కేంద్ర రష్ట ప్రభుతావాలు అనని రకాలుగా 
పర్శీలించి 5% అవలంబించిన ర్జరేవాషన్ అరదేంతరంగా ఆప్స్న వైన్నని తప్పేపడుతూ వైసీపీ ప్రభుతవా పాలకులోలా చితతిశుదిధి లేకనే ఇవాళ రష్ట వాయూపతింగా దీక్షలు చ్పట్టీరు వార్ 
పర్పాలన సక్రమంగా ఉంటే ఇట్వంటి దీక్ష కారయూక్రమాలు చెయాయూలిసిన అవసరం లేదన సపేషటీం వెలలాడ్స్తి కాప్ జాతి హకు్గా ఏరపేడ్న ర్జరేవాషన్ వెంటనే ప్నరుదిదేంచాలన డ్మాండ్ 
చ్శారు అదేవిధంగా కాప్ల డ్మాండలాకు వైసీపీ ప్రభుతవాం సపేందించకపోతే ఈ ఉదయూమాలను రష్ట వాయూపతింగా ఉదకృతం చ్స్తిమన జనసేన తరప్న హెచచేర్ంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
మహిళలు, యువకులు అననిమయయూ జిలాలాలోన అనని ప్ంతాల వారు మర్యు వివిధ రకాల రంగాలోలాన సంఘం పెదదేలు, న్యకులు, న్యూయవాదులు మదదేతుగా సంఘ్భావం 
తెలపడం జర్గింది.
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