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జీవో 1 లాంటివి ఉాంటే శ్రీ జగన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేసేవారా?
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతిపక్ష పార్టీల గొంతు వినిపొంచకూడదు... ఆ పార్టీలు కారయూక్రమాలు 
నిర్వహొంచకూడదు అనే ఉద్దేశొంతోనే జీవో 1ని తీసుకువచ్చారని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో విమర్శొంచ్రు. ఇటువొంటి జీవో గతొంలో ఉొండి ఉొంటే శ్రీ 
జగన్ రెడిడి గారు నాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పాదయాత్ర చేయగలిగేవారా? ప్రజా వయూతిరేక 
విధానాలను పాలకులు అమలు చేసు్తొంటే ప్రజా పక్షొం వహొంచడొం ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా మా 
బాధయూత. ఇలొంటి చీకటి ఉత్త్వరులు ఇవ్వకుొండానే అొందులోని దురుద్దేశాలను విశాఖ నగరొంలో 
అక్టీబరులోనే వెల్లడిొంచ్రు. వాహనొంలో నుొంచి కనిపొంచకూడదు, ప్రజలకు అభివాదొం 
చేయకూడదు అని, హోటల్ నుొంచి బయటకు రాకూడదు అని నిర్ొంధాలు విధొంచ్రు. 
ఇప్పటొం వెళ్లరాదని అటకాయొంచ్రు. ఆ పెడ పోకడలనే అక్షరాలో్ల ఉొంచి జీవో ఇచ్చారు. ఈ 
ఉత్తరు్వల బూచి చూప తెలుగుద్శొం పార్టీ అధనేత శ్రీ చొంద్రబాబు నాయుడు గారని కుప్పొం 
పరయూటన చేయకుొండా అడుడికునానిరు. ప్రభుత్వ వైఖరని ఖొండిసు్తనానిను. ఈ విధమైన చరయూలు 
ప్రజాస్్వమాయూనిని పరహాసొం చేస్్తయ. శ్రీ చొంద్రబాబు గారు ఎమ్మెల్యూగా తన నియోజక వర్ొంలో 
పరయూటిొంచి ప్రజలను కలవడొం ఆయన విధ. ఆయన విధులను జీవో 1 ద్్వరా అడుడికొంటునానిరా? ఈ ఉత్తరు్వలు శ్రీ జగన్ రెడిడి గారకి వర్తస్్తయా? ల్వా? నిననిటి రోజున 
రాజమహొంద్రవరొంలో జనానిని రోడుడికు ఇరువైపుల నిలబెటిటీ ఆయన చేసిన షో ఈ ఉత్తరు్వల ఉల్లొంఘన పరధలోకి వస్్తయో రావో పోలీసు ఉననితాధకారులు వివరణ 
ఇవా్వలి. చీకటి జీవోలతో రాష్టొంలో క్రమొంగా నియొంతృత్వొం తీసుకువసు్తనని పాలకుల విధానాలను ప్రజాస్్వమయూవాదులు ప్రశనిొంచ్లి అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ క్రారు.

‘యువశక్తి’లో మీ గళం వినిపంచండి
• పేర్ల నమోదుకు ప్రత్యూక ఫోన్ నొంబరు, ఈ-మ్యల్ ఐడీ కేటాయొంపు
• జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదొండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: యువ గళ్నిని వినిపొంచడమే లక్షష్ొంగా జనసేన పార్టీ జనవర 12వ త్దీన శ్రీకాకుళొం 
జిల్ల, రణస్థలొంలో తలపెటిటీన ‘యువ శకి్త’ కారయూక్రమొంలో స్మానయూ యువతీ, యువకులు వేదిక 
నుొంచి మాటా్లడొందుకు అవకాశొం ఇవా్వలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్ణయొంచ్రని జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదొండ్ల మనోహర్ గారు చెపా్పరు. పార్టీ కేొంద్ర కారాయూలయొంలో శ్రీ మనోహర్ 
గారు వీడియో సొంద్శొంలో మాటా్లడుతూ ‘‘ఉత్తరాొంధ్ర ప్రజల బతుకు వేదన, వలసల నిరోధొం, 
మత్సష్కారుల రోదన, ఉద్దేనొంలో ఆరోగయూ క్షీణత, ఉత్తరాొంధ్ర అభివృదిధికి భవిషయూతు్త ఆలోచనలు, 
ఇతర సమసయూలతో పాటు స్ఫూర్తవొంతమైన విజయగాధలు అొందరకీ తెలిపేల యువశకి్త వేదిక 
ఓ గళొం కానుొంది. ఈ వేదిక నుొంచి యువతరొం తమ ఆలోచనలు పొంచుక్వచుచా. జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార సమక్షొంలో తమ గుొండె గొంతుకను వినిపొంచవచుచా. దీనిలో 
పాల్్నేొందుకు జనవర 5వ త్దీ నుొంచి 8వ త్దీలోపు యువతీయువకులు తమ పేర్లను నమోదు 
చేసుక్వచుచా. దీనికి పార్టీ తరఫున ప్రత్యూకమైన ఫోన్ నొంబరు, ఈ - మ్యల్ ఐడీ కేటాయొంచ్ొం. 
వాయస్ రకారడిర్ ద్్వరా పని చేసే ఈ ఫోన్ నొంబరులో యువతీయువకులు ఏ అొంశొం మీద 
మాటా్లడాలి అనుకుొంటునానిరో కు్లప్తొంగా వాయస్ రకారుడి చేసి చెప్పవచుచా... ల్ద్ ఈ - మ్యల్ 
కు తగిన వివరాలను పొంపవచుచా. ఆ వివరాలను పరశీలిొంచి పార్టీ కారాయూలయొం నుొంచి మీకు 
తగిన సమాచ్రొం వసు్తొంది. మీరు పేరు, వివరాలు నమోదు చేయాలి్సన ఫోన్ నొంబరు 080 
69932222, ఈ–మ్యల్vrwithjspk@ janasenaparty.org కు వివరాలను పొంపాలి’’ 
అని క్రారు. ఇొందుకు సొంబొంధొంచిన పోసటీర్ ను శ్రీ మనోహర్ గారు విడుదల చేశారు.

మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వంకయయూ నాయుడుని 
సత్కరంచిన యూఏఈ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: దుబాయ్, మాజీ ఉపరాష్టపతి వెొంకయయూ నాయుడుని 
కలవడొం ఒక అదృషటీొంగా భావిసు్తనానిమని. ఆయనతో కనిని విషయాలు 
చరచాొంచడొం జరగిొందని యూఏఈ జనసేన నాయకులు పాపోలు 
అపా్పరావు, మొయడ అపా్పజి అనానిరు. ప్రసు్తతొం జరుగుతునని 
రాజకీయాల గురొంచి ఆయనిని అడిగినపు్పడు ఆయన ఇచిచాన 
సమాధానొం చ్ల చక్కగా అనిపొంచిొంది. ఆొంధ్ర పరసి్థతిలో రాష్ట్రానిని 
ఎల కాపాడాలని అనని ఒక ప్రశనికి ఆయన చెప్పన సమాధానొం 
“మీరు నేను ప్రసు్తతొం ఆొంధ్రప్రద్శ్ యొక్క పరసి్థతికి ఏమి చేయల్ము” 
ప్రజలొందరూ కలిసి ఎనునికునానిరు, ప్రజల్ మారు్ప తీసుకురావాలి. 
ప్రజలో్ల రాజకీయ చేతనయూొం రానొంత వరకు మారు్ప రావడొం జరగదని 
చ్ల స్పషటీొంగా చెపా్పరు. విద్యూర్థ దశలో జై ఆొంధ్ర ఉదయూమొంలో ఆయన 
చేసిన పోరాటాలు, జైలుకు వెళ్్లన విషయాలు కూడా చ్ల చక్కగా 
వివరొంచ్రు. ఆయన కేొంద్ర మొంత్రిగా ఉననిపు్పడు బీజేపీ యొక్క 
అధయూక్షుడిగా ఉననిపు్పడు ఆొంధ్రప్రద్శ్ కి ఏ కాల్జీలు శాొంక్షన్ చేశారు 
అనిని వివరొంచ్రు. ఇపు్పడు ఆొంధ్రలో జరుగుతునని రాజకీయాలను 
చూసి చ్ల ఆవేదన వయూక్తొం చేశారు. ప్రసు్తత రాజకీయాలన్ని డబు్తో 
ముడిపడి ఉనానియని చక్కగా చెపా్పరు. ఆొంధ్రప్రద్శ్ నుొండి చక్కని 
రాజకీయాలతో ఒక అతుయూత్తమైన స్్థనమైన ఉపరాష్టపతి వరకు వెళ్లడొం 
అనేది చ్ల గప్ప విషయొంగా మేము చెప్పడొం జరగిొంది. తెలుగు భాష 

యొక్క గప్పతనానిని చ్ల చక్కగా చెపా్పరు. మాతృభాష అని ఎొందుకు వచిచాొందో చ్ల స్పషటీొంగా చెపా్పరు. ఇనిని భాషలు నేరుచాకునని మొంచిద్ కాన్ మాతృభాషను మరచాపోవడొం అనేది 
క్షమిొంచడానికి నేరొంగా చెపా్పరు. ఆయనిని మరాయూదపూర్వకొంగా శాలువతో సత్కరొంచడొం చ్ల ఆనొందొం కలిగిొంచిొంది. ఈ సొందర్ొంగా మమమెలిని కలిసినొందుకు ఆయన ఆనొందొం 
వయూక్తొం చేస్్త న్తన సొంవత్సర శుభాకాొంక్షలు తెలియజేశారు అలగే సొంక్ొంతి శుభాకాొంక్షలు కూడా తెలియజేయడొం జరగిొంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పూర్ణచంద్ర కుటంబానికి షేక్ రియాజ్ చేతుల మీదుగా వరికూటి ఆరిధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశొం జిల్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ రయాజ్ ని కలిసి న్తన సొంవత్సర శుభాకాొంక్షలు తెలియజేసిన ప్రకాశొం జిల్ల జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ కారయూదర్శ, దర్శ 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు వరకూటి నాగరాజు. అనొంతరొం ఇటీవల న్తన సొంవత్సరొం రోజున కొండప గ్రామొం ఎసీ్స కాలన్కి చెొందిన మటిటీపలి్ల పూర్ణచొంద్ర అనే జనసైనికుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్్లక్్స కడుతూ ప్రమాదవశాతు్త కరెొంట్ ష్టకు్క గురై ఒొంగోలులోని వెొంకట రమణ నర్సొంగ్ హోమ్ లో చికిత్స పొందుతునని విషయొం తెలుసుకునని ప్రకాశొం జిల్ల లీగల్ 
సెల్ కారయూదర్శ, దర్శ నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు వరకూటి నాగరాజు బుధవారొం పూర్ణచొంద్రకి ప్రకాశొం జిల్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ రయాజ్ చేతుల మీదుగా 15,000/- 
రూపాయలను అొందజేయడొం జరగినది. జనసైనికులకు ఎపు్పడు అొండగా ఉొండ వరకూటి నాగరాజుకి పూర్ణచొంద్ర కుటుొంబొం ధనయూవాద్లు తెలియజేశారు.

యువశక్తి కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచిచిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: అొంబేడ్కర్ క్నసీమ జిల్ల, ముమిమెడివరొం, 
శ్రీకాకుళొం జిల్లలో ఈ నెల 12వ త్దీన పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆధ్వరయూొంలో జరగనునని యువశకి్త కారయూక్రమానిని జయప్రదొం 
చేద్దేమని పతాని బాలకృష్ణ పలుపునిచ్చారు. ముమమెడివరొం 
జనసేనపార్టీ కారాయూలయొంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట పఏసి సభుయూలు 
ముమిమెడివరొం నియోజకవర్ ఇొంచ్ర్జ్ పతాని బాలకృష్ణ 
విల్కరులు సమావేశొం నిరా్వహొంచ్రు. ఈ సమావేశొంలో 
అయన మాటా్లడుతూ ఈనెల 12వ తార్ఖున శ్రీకాకుళొం జిల్ల 
రణస్థలొంలో ఉదయొం నుొండి స్యొంత్రొం వరకు జరగబోయే 
జనసేన పార్టీ యువశకి్త కారయూక్రమానికి ముమిమెడివరొం 
నియోజకవర్ొం నుొండి భార్గా యువత తరలి వచిచా యువశకి్త 
కారయూక్రమానిని విజయవొంతొం చేయాలని అనానిరు. అనొంతరొం 
జనసేనపార్టీ కారాయూలయొంలో యువశకి్త పోసటీర్ ఆవిష్కరొంచ్రు. 
ఈ కారయూక్రమొంలో గుదదేటి జమి, జక్కొంశెటిటీ బాలకృష్ణ, గల్లక్టి 
వెొంకననిబాబు, మదిదేొంశెటిటీ పురుషోత్తొం, మోకా బాలప్రస్ద్, 
అతి్తలి బాబురావు, ఓగూర భాగయూశ్రీ, గిడిడి రతనిశ్రీ, న్కల 
దుర్బాబు, పలి్ల గోప పెనానిడ శవ, పతాని శవ, ఎొంపీటీసీ జమి, 
బీమాల స్రయూ నాయుడు, గేదల స్వరూప్, దూడల స్్వమి, కడలి 

కొండ, వొంగ విజయో్త సీతారాొం, ల్టి గోపీ తదితరులు హాజరయాయూరు.

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

పితాని చేతుల మీదుగా అయినవిల్లి జ్యోతికి ఆర్ధికసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: ముమిమెడివరొం, జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మరయు ముమిమెడివరొం నియోజకవర్ ఇొంచ్ర్జ్ పతాని బాలకృష్ణ అమలపురొం ఆకాశొం 
హాసి్పటలో్ల అనారోగయూొంతో బాధపడుతు చికిత్స పొందుతునని కర్రివారేవు జాొంబవని పేట కాపురసు్తలు అయనవిలి్ల జ్యూతిని పరామర్శొంచి హాసి్పటలో్ల యాజమానయూొం మరయు డాకటీర్లను 
సొంప్రదిొంచి పేషొంట్ ఆరోగయూ వివరాలు అడిగి తెలుసుకునానిరు. మరయు వార కుటుొంబ సభుయూలకు జనసేన పార్టీ శ్రేణులు సేకరొంచిన విరాళొం రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభుయూలు మరయు ముమిమెడివరొం నియోజవర్ొం ఇనాచారజ్ పతాని బాలకృష్ణ చేతుల మీదుగా 60,000 రూపాయలు ఆర్థక సహాయొం అొందజేశారు. ఈ కారయూక్రమొంలో గల్లక్టి 
వెొంకననిబాబు, అయనవిలి్ల రామారావు, దూడల స్్వమి, గేదల స్వరూప్, వొంగ విజయ సీతారాొం, పెనానిడ శవ, జయను లక్షష్మణ్, రాయపు రెడిడి సిదుదే, తొల్టి గోప, యార్లగడడి బాబ్జ్, 
గల్లక్టి స్యబాబు, మరయు జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకర్తలు అధకసొంఖయూలో పాల్్నానిరు.

వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఆధ్వర్ంలో పల్లె  పల్లె  ఎగరాలి పవనన్న జండా 8వ రోజు
• 8 రోజుల నుొంచి పాదయాత్రగా 15 గ్రామాలు పూర్త చేసుక్వడొం జరగిొంది.
• ప్రజల మధయూలో ఉొంటూ… ప్రజల సమసయూలు తెలుసుకుొంటూ… నితయూొం ప్రజలతో మమేకమై వొంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
• పాదయాత్ర విజయవొంతొం కావాలని ఆశీర్వదిొంచినటువొంటి వటిటీపలి్ల తొండా గ్రామ గిరజన సోదరులు
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ొం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, జనసేన పార్టీ సిద్ధిొంతాలను ప్రజలో్లకి 
తీసుకెళ్ళే కారయూక్రమొంలో భాగొంగా నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు వొంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పల్్ల పల్్ల ఎగరాలి పవననని 
జొండా అనే కారయూక్రమొం ద్్వరా ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు జనసేన పార్టీ సిద్ధిొంతాలను వివరొంచడొం జరుగుతుొంది. మొదటి విడత 
కారయూక్రమొంలో భాగొంగా బుధవారొం నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ొం, తెల్కపలి్ల మొండలొం, వటిటీపలి్ల తొండాలో పల్్ల పల్్ల ఎగరాలి పవననని 
జొండా 8వ రోజు నిర్వహొంచడొం జరగిొంది. వటిటీపలి్ల తొండాలో వొంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, జనసేన 
పార్టీ సిద్ధిొంతాలను ప్రజలో్లకి తీసుకెళళేడొం జరగిొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో తెలొంగాణ రాష్ట, ఉమమెడి మహబూబ్ నగర్ జిల్ల నాయకులు 
ఎొం.డి మహబూబ్, నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవర్ ముఖయూ నాయకులు గోపాస్ కురమెనని, ద్శమొని రాజేష్, గోపాస్ రమేష్, కడిగొంటి 
స్య కుమార్, స్రయూ, వొంశీ, శవాజీ, ప్రశాొంత్, శవ, శేఖర్, మరయు జనసైనికులు పాల్్ని కారయూక్రమానిని విజయవొంతొం చేశారు.

చాట్రాయి మండల జనసేన పార్టీ 2023 
క్యాలండర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: 
న్జివీడు, న్తన 
స ొం వ త ్స ర ొం 
వేడుకలో్ల భాగొంగా 

మొంగళవారొం స్యొంత్రొం 5 గొంటలకు న్జివీడు నియోజకవర్ొం చ్ట్రాయ మొండల 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూొంలో చ్ట్రాయ, పోలవరొం, మొంకలు్ల, చీపురుగూడెొం గ్రామాలో్ల 
కాయూల్ొండర్ ఆవిష్కరణ జరగిొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో ఉమమెడి కృష్ట్ణజిల్ల అధకార 
ప్రతినిధ మర్దు రామకృష్ణ, చ్ట్రాయ మొండల అధయూక్షులు ఆరెలి్ల కృష్ణ, ఉపాధయూక్షులు 
తుమమెల జగన్, తుమమెలపలి్ల పాపారావు, ప్రధాన కారయూదరు్శలు తగరొం సురేష్, మొొండ్రు 
సురేష్, కారయూదరు్శలు మిదదే హర్ష్, మొలుగుమాటి భాస్కరరావు, సొంయుక్త కారయూదరు్శలు 
కకు్కల హర్ష్, చనుబొండ నాయకులు విస్సొంపలి్ల రాజా, రజక నాయకులు జమలయయూ, 
చ్ట్రాయ మొండల కాపు సొంఘొం అధయూక్షులు బోనాల లక్షష్మణరావు, కాపు నాయకులు 
శ్రీమనానిరాయణ, జనసైనికులు రాొంబాబు, పరస గోపాలకృష్ణ, పోతిరెడిడిపలి్ల శవ, 
వెొంకనని, స్య, నరేొంద్ర, సొంజయ్, కుటుొంబరావు, శ్రీను తదితరులు పాల్్నానిరు.

కొత్త పంఛన్లు పంపణీ చేసిన కౌనిసిలర్ 
విజయలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: అొంబేద్కర్ క్నసీమ జిల్ల, అమలపురొం పురపాలక సొంఘ పరధలో 
550 స్మాజిక భద్రత కత్త పొంఛను్ల మొంజూరు అయాయూయ.9వ వారుడిలో 9 పొంఛను్ల 
మొంజూరు కాగా వాలొంటీర్ ఆధ్వరయూొంలో లబ్దేద్రులకు ఒక్కరకి రూపాయలు 2750/- 
వొంతున పొంపణీ చేసినటుటీ వార్డి జనసేన కౌని్సలర్ గలక్టి విజయలక్ష్మి వాసు తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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యువశకి తి పోస్టరలిను ఆవిష్కర్ంచిన ఉతతిరంధ్ర జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: జనవర 12న జనసేన పార్టీ, నిరుదోయూగ యువకుల సమసయూపై ఉత్తరాొంధ్ర సిక్్కలు వేదికగా రణస్థలొంలో “యువశకి్త” భార్ బహరొంగ సభగా జనసేనాని తన గళొం 
వినిపొంచనునానిరు. జరగే వేదిక వదదే బుధవారొం యువశకి్త కమిటీ సభుయూలు, ఉత్తరాొంధ్ర ఇొంచ్ర్జ్ లు, ముఖయూ నాయకులు కలిసి మీడియా ప్రతినిధుల వదదే యువశకి్త పోసటీరు్ల (గోడ 
పత్రికలు, కర పత్రికలు) ఆవిష్కరొంచడొం జరగిొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో ఉత్తరాొంధ్ర జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

వైసీపీ అరాచక పాలన న్ంచి విముకి్త పందాలంటే యువత ముందుకు రావాలి: చెన్నారెడ్డి మన్క్ంత్ రెడ్డి
యువత అభివృద్ధి కోసం జనసేన పార్టీ కృషి
జనసేన యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ యువత పాల్గొనాలి
సమాజానిని మారాచిగల సతాతి యువతకు ఉంద్
జనసేన జిల్లా అధయూక్షుడు చెనానిరెడ్డి మనుక్ంత్ రెడ్డి
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు, వైసిప రాష్ట పాలన నుొంచి విముకి్త 
పొంద్లొంటే యువత ముొందుకు రావాలని నెల్్లరు జిల్ల జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు చెనానిరెడిడి మనుక్ొంత్ రెడిడి పేర్్కనానిరు. యువత, 
పవన్ కళ్యూణ్ కలిసే్తనే రాష్టొంలో అభివృదిధి స్ధయూమవుతుొందని 
తెలిపారు. నెల్్లరు జిల్ల కారాయూలయొంలో పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆధ్వరయూొంలో నిర్వహసు్తనని యువశకి్త కారయూక్రమొం పోసటీరుని 
చెనానిరెడిడి మనుక్ొంత్ రెడిడి ఆవిష్కరొంచ్రు. ఈ సొందర్ొంగా 

ఆయన మాటా్లడుతూ… శ్రీకాకుళొంలో నిర్వహసు్తనని మన యువత మన భవిత కారయూక్రమములో తన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పాల్్నడొం జరుగుతుొందని తెలిపారు. మన రాష్టొంలో 
యువకులు అధకొంగా ఉనానిరని వారు తలుచుకుొంటే రాష్ట్రానిని అభివృదిధి పథొంలో నడిపొంచగల సతా్త వారకి ఉొందని తెలిపారు. నేటి యువత పవన్ కళ్యూణ్ ఆధ్వరయూొంలోనే రాష్టొం 
అభివృదిధి చెొందుతుొందని గటిటీగా నముమెతునానిరని తెలిపారు. ఎక్కడ ఏ ఉదయూమొం జరగినా యువకులు ముొందుొండి పోరాడి సమాజ మారు్ప క్సొం క్రుకుొంటారని తెలిపారు. ఎనినికల 
ముొందు జనవరలో జాబ్ కాయూల్ొండర్ ప్రకటిస్్తననని జగన్ మోహన్ రెడిడి యూవతకు అనాయూయొం చేశారని మనిడిపడాడిరు. నేడు తలి్లదొండ్రుల విద్యూరు్థలను కాల్జీలకు పొంపొంచ్లొంటే 
భయపడుతునానిరని రాష్టొంలో గొంజాయ, డ్రగ్్స, విచచాలవిడిగా అమమెడొంతో యువత వాటికి బానిసవుతునానిరని దీొంతో తలి్లదొండ్రులు కూడా భయాొందోళనలో ఉనానిరని ఆవేదన వయూక్తొం 
చేశారు. యువతకు ఉదోయూగ అవకాశాలు ఉపాధ అవకాశాలు రావాలనని జనసేన పార్టీ అధకారొంలోకి రావాలని తెలిపారు. దీనిపై తలి్లదొండ్రులు ఆలోచిొంచ్లి్సన అవసరొం ఉొందనానిరు. 
యువత వార తలి్లదొండ్రులు, పెదదే ఎతు్తన పాల్్ని యువశకి్త కారయూక్రమానిని విజయవొంతొం చేయాలని మను క్ొంత్ రెడిడి తెలిపారు.
నెల్్లరు నగర అధయూక్షులు దుగి్శెటిటీ సుజయ్ బాబు మాటా్లడుతూ… యువత మోసొం చేసు్తనని జగనోమెహన్ రెడిడి పరపాలనలో ఒక భరోస్ ఇచేచాొందుకు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆధ్వరయూొంలో యువశకి్త కారయూక్రమొం ఏరా్పటు చేయడొం జరగిొందని నెల్్లరు నగర అధయూక్షులు సుజయ్ బాబు పేర్్కనానిరు. నెల్్లరు అనిని డివిజనో్లని యువత యువశకి్త కారయూక్రమానికి 
హాజరుకావాలని పలుపునిచ్చారు. శ్రీకాకుళొం రణస్థలొంలో నిర్వహసు్తనని ఈ బహరొంగ సభలో ప్రోత్సహొంచే విధొంగా కారయూక్రమొం ఉొంటుొందని పేర్్కనానిరు.. నెల్్లరు నగరొం నుొంచి 
వేలదిగా యువత. పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు. జనసేన పార్టీ నేతలు భార్గా పాల్్ని బహరొంగ సభను విజయవొంతొం చేయాలని స్చిొంచ్రు.
జనసేన పార్టీ జిల్ల అధకార ప్రతినిధ కారొంపూడి కృష్ట్ణరెడిడి మాటా్లడుతూ… యువతను అనగదొకే్కొందుకు జగనోమెహన్ రెడిడి ప్రయతినిసు్తనానిరని జనసేన పార్టీ నేత కటేటీ వెొంకటేశ్వరు్ల 
మొండిపడాడిరు.. ఈనెల 12న శ్రీకాకుళొంలో నిర్వహసు్తనని బహరొంగ సభకు యువత భార్ ఎతు్తన హాజరు కావాలని పలుపునిచ్చారు.. యువత అభివృదిధి పథొంలో నడవాలొంటే పవన్ 
కళ్యూణ్ సీఎొం అయత్నే స్ధయూమవుతుొందని పేర్్కనానిరు. నేటి యువత యువశకి్త కారయూక్రమానికి హాజరుకావాలని పలుపునిచ్చారు. ఈ కారయూక్రమొంలో జనసేన పార్టీ జిల్ల అధయూక్షులు 
మనుక్ొంత్ రెడిడి. నగర అధయూక్షులు దుగి్శెటిటీ సుజయ్ బాబు, కృష్ణ – పెనాని కమిటీ ర్జినల్ క్- ఆరడినేటర్ క్ల విజయలక్ష్మి, జిల్ల ఉపాధయూక్షులు బదిదేపూడి సుధీర్, జిల్ల అధకార 
ప్రతినిధులు కారొంపూడి కృష్ట్ణరెడిడి, కలువాయ సుధీర్, జిల్ల కారయూదర్శ షేక్ ఆలియా, జనసేన మహళ్ నేతలు శ్రీగౌర్, ఉమాద్వి, వరలక్ష్మి, స్విత్రి, నగర నేతలు, శ్రీధర్, సుల్తన్, కర్మ్, 
ఉదయ్, శ్రీను తదితరులు పాల్్నానిరు.

పవనననా ప్రజాబాట 45వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమెకూరు, ఈనెల 12వ తార్ఖున శ్రీకాకుళొం జిల్ల రణస్థలొంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూొంలో 
తలపెటిటీన యువశకి్త కారయూక్రమానికి యువతీ యువకులు పెదదే ఎతు్తన హాజరుకావాలని. పవన్ కళ్యూణ్ ని 
ముఖయూమొంత్రి చేయాలనని దృఢ సొంకల్పొంతో, ప్రజల ఆశీరా్వదొంతో కనస్గుతునని పవననని ప్రజాబాట 
కారయూక్రమొం, భుధవారొం 45వ రోజుకు చేరుకుొంది. యువగళ్నిని వినిపొంచడమే లక్షష్ొంగా ఈనెల 12వ తార్ఖున 
శ్రీకాకుళొం జిల్ల రణస్థలొంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూొంలో తలపెటిటీన యువశకి్త కారయూక్రమానికి యువతీ యువకులు 
పెదదే ఎతు్తన హాజరు కావాలని ఆతమెకూరు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇొంచ్ర్జ్ శ్రీధర్ పలుపునిచ్చారు. పవననని 
ప్రజాబాట కారయూక్రమొంలో భాగొంగా బుధవారొం ఆతమెకూరు ముని్సపల్ పరధలోని పొంటవీధ, తోట వీధ ప్ొంతాలలో 
పరయూటిొంచి ప్రతి ఇొంటికి జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పొంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిద్ధిొంతాలను తెలియజేస్్త పవననని 
ప్రజాబాట స్గుతుొంది. ఈ ప్ొంత ప్రజల ఇబ్ొందులను తెలుసుకని జనసేన పార్టీ తరఫున తన వొంతు కృషి 
చేస్్తనని ఈ సొందర్ొంగా ఆతమెకూరు నియోజకవర్ ఇనాచార్జ్ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ భరోస్ ఇవ్వడొం జరగిొంది. ముని్సపల్ 
పరధలో అనేక సమసయూలు ఉనానియని, ముఖయూొంగా డ్రైనేజీ సౌకరయూొం, వీధ దీపాల వొంటి కన్స సౌకరాయూలకు కూడా 

నోచుక్ల్క ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ొందులకు గురవుతునానిరని, ఈ సొందర్ొంగా శ్రీధర్ తెలిపారు. సకల సౌకరాయూలతో ఆతమెకూరు ముని్సపాలిటీని ఆదర్శ ముని్సపాలిటీగా తీరచాదిద్దేలొంటే 
ప్రజలొందరూ జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమొంత్రి చేయాలని ఈ సొందర్ొంగా క్రారు. ఈ కారయూక్రమొంలో ఆతమెకూరు జనసేన పార్టీ నాయకులు వొంశీ, చొంద్ర, 
నాగరాజు, ఆనొంద్, భాను, మలి్లకారుజ్న, వెొంకట రమణయయూ,మణి, హజరత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

“జనంకోసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” 51 వ రోజు
అడుగడుగునా జననీరాజనాలు.
హారతులతో ఘనస్వాగతం పలుకుతునని శ్రీరంగపటనిం గ్రామ మహిళలు.
పవన్ రావాలి పాలన మారాలి అంటూ జనసైనికుల కేరంతలు.
జనసేన పార్టీపై, మాపై విశేషమైన ప్రేమాభిమానాలు, ఆదరణ చూపిస్తినని ప్రజానీకానిక్ సరవాదా కృతజ్ఞతలు: బతుతిల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరొం, “జనొంక్సొం జనసేన – మహాపాదయాత్ర”లో భాగొంగా క్రుకొండ మొండలొం, శ్రీరొంగపటనిొం గ్రామొంలో 
రాజానగరొం నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతు్తల వెొంకటలక్ష్మి విస్తృతొంగా గ్రామొంలో పలు ఏరయాలో్ల పరయూటిొంచ్రు. ప్రతీ గడప 
ఎకు్కతూ, స్్థనిక ప్రజలతో మమేకమవుతూ, ప్రతి ఒక్కరన్ ఆపాయూయొంగా పలకరొంచ్రు. ఈ సొందర్ొంగా బతు్తల వెొంకటలక్ష్మి మాటా్లడుతూ… 
ఈస్ర జనసేన పార్టీకి అవకాశొం ఇవా్వలని, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వొంలోనే రాష్టొం సుభిక్షొంగా ఉొంటుొందని, అధకార 
వైసిప చేసు్తనని “గడపగడపకు మన ప్రభుత్వొం” కారయూక్రమానిని నమేమెసి్థతిలో ప్రజలు ల్రని, ఈస్ర ప్రజలు ముక్తకొంఠొంతో జనసేన ప్రభుతా్వనిని 
క్రుకుొంటునానిరని, ఈ రాక్షస ప్రభుతా్వనిని నుొండి విముకి్త పొంద్లొంటే ప్రతి ఒక్కరూ ధైరయూొంగా ముొందుకు రావాలనానిరు. జనసేన పార్టీపై, 
మాపై చూపసు్తనని విశేషమైన అభిమానానికి ఈ ప్ొంత ప్రజల అభివృదిధికి ఎనల్ని కృషి చేసి రుణొం తీరుచాకుొంటామనానిరు బతు్తల వెొంకటలక్ష్మి. 
ఈ “మహా పాదయాత్ర”కు మహళలు పెదదేఎతు్తన హారతులు పడుతూ, ఈస్ర జనసేన పార్టీకే ఓటు వేస్్తమని ముొందుకు వస్్త జనసేన పార్టీకి 
పెదదేఎతు్తన మదదేతు తెలియజేశారు. ఈ “మహాపాదయాత్ర”లో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, శ్రీరొంగొంపటనిొం గ్రామప్రజలు పెదదే ఎతు్తన 
పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ సమక్ంలో 
యువగళ్నినా వినిపంచండ్

శతఘ్ని న్యూస్: గుొంటూరు, ఈ నెల 12 న ఉదయూమాల గడడి శ్రీకాకుళొంలోని రణస్థలొం 
వేదికగా జరగనునని యువశకి్త బహరొంగ సభలో స్మానయూ యువతీయువకులు పవన్ 
కళ్యూణ్ సమక్షొంలో తమ గళ్నిని వినిపొంచేొందుకు అవకాశొం కలి్పొంచ్రని, ఈ బృహత్తర 
అవకాశానిని రాష్ట యువత వినియోగిొంచుక్వాలని జిల్ల జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతినిధ 
ఆళళే హర క్రారు. బుధవారొం స్్థనిక శ్రీనివాసరావుతోటలో జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ చైరమెన్ నాదొండ్ల మనోహర్ పలుపుమేరకు యువగళొం గోడప్రతులను 
ఆవిష్కరొంచ్రు. ఈ సొందర్ొంగా ఆళళే హర మాటా్లడుతూ ప్రభుతా్వలు అనుసరసు్తనని 
అపరష్కృత విధానాలతో ఎనోని ఏళ్్లగా యువశకి్త నిర్్వరయూొం అయయూొందని ఆవేదన వయూక్తొం 
చేశారు. ఈ నేపధయూొంలో యువత తమ సమసయూలిని ఎవరకి చెపు్పక్వాలో తెలియని సి్థతిలో 
ఉనానిరని, అలొంటి యువతకు పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ఆశాదీపొంల కనిపసు్తనానిరనానిరు. 
నాయకులు మాత్రమే కాకుొండా స్మానయూ యువతీయువకులు సైతొం తమ గళ్నిని, తమ 
భావాలిని, ఎనోని ఏళ్్లగా గుొండెలో్ల ద్చుకునని వేదనని ప్రపొంచ్నికి తెలియచేసే గప్ప 
అవకాశానిని జనసేన పార్టీ కలి్పసు్తొందనానిరు. యువత ఎదురుకుొంటునని సమసయూలు, 
వాటి పరష్ట్కరానికి తమ దగ్రునని స్చనలు, భవిషయూత్ ప్రణాళ్కలు, వర్తమాన 
రాజకీయాలపై కూడా యువత తమ గళ్నిని వినిపొంచవచచానానిరు. ఇొందుకు గాన్ ఈ 
నెల ఐదు నుొంచి ఎనిమిదవ తార్ఖు మధయూలో 0806993222 నెొంబర్ కు ఫోన్ చేసి 
తాము ఏ విషయొం మీద మాటా్లడదలుచుకునానిరో రకార్డి చేసి పొంపవచచానానిరు. అద్ 
విధొంగా vrwithjspk@janasenaparty.org అనే ఈ-మ్యల్ ద్్వరా కూడా మీ 
వాయస్ రకార్డి పొంపవచచాని, ఈ బృహత్తర అవకాశానిని రాష్టొంలోని యువతీ యువకులు 
ఉపయోగిొంచుక్వాలని ఆళళే హర క్రారు. ఈ కారయూక్రమొంలో నగర నాయకులు 
బొండారు రవీొంద్ర, మ్హబూబ్ బాష్ట, డివిజన్ అధయూక్షుడు సయయూద్ షరుఫూదీదేన్, రాష్ట రెలి్ల 
యువనేత సోమి ఉదయ్, రాజశేఖర్, నొండూర స్్వమి, బాలజీ, సుబా్రావు, నాగూర్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

పలు కుటంబాలన్ పరామరి్శంచిన రాజోలు 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు, 
కేశవద్సుపాల్ొం గ్రామొంలో 
వెనెనిముక ఆపరేషన్ చేయొంచుకుని 
బెడ్ రెస్టీ తీసుకుొంటునని శరగిన్డి 
నాగేష్ ని వార స్వగృహొంలో 
పరామర్శొంచి ఆరోగయూొం గురొంచి అడిగి 
తెలుసుకుని వారకి అవసరొం అయన 
పజీయో థెరపీ వైదుయూలను ఏరా్పటు 
చేస్్తమని జనసేన నాయకులు డాకటీర్ 
రాపాక రమేష్ బాబు మరయు బొంతు 

రాజేశ్వరరావు భరోస్ ఇవ్వడొం జరగిొంది. అనొంతరొం కేశవద్సుపాల్ొం గ్రామొంలో 
తోట వెర్రియయూ కాశీ యత్రకు వెళ్ళే అక్కడ అకాల మరణొం చెొందడొంతో వార కుటుొంబ 
సభుయూలను పరామర్శొంచి వారకి మనోధైరాయూనినిచచాడొం జరగిొంది. కేశవద్సుపాల్ొం 
గ్రామొంలో జనసేన నాయకులు మొండ లక్షష్మణరావు (బులి్లయయూ) తలి్ల కాలొం చేయడొంతో 
వార కుటుొంబ సభుయూలను పరామర్శొంచడొం జరగిొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో జనసేన పార్టీ 
మొండల అధయూక్షులు గుబ్ల ఫణి కుమార్, సర్పొంచ్ మేడిది సరోజ భరత్, ఎొంపీటీసీ 
ఉొండపలి్ల అొంజి, రావూర నాగు, యెనుముల తాతాజీ, గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు మొండల 
బాబ్ నాయుడు, మొండల కమిటీ సభుయూలు జిల్్లళ్ల నరసిొంహారావు (రక్షక్) చిొంతలమోర 
గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు ఓగుర మనోహర్, తోట సతి్తబాబు, చవా్వకుల వెొంకట్, యెనుముల 
ఏసు, మురాల కనని, జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అగ్నా ప్రమాద బాధితులకు మనోధైరాయానినాచిచిన 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అనపర్త, 
పెదపూడి గ్రామొంలో సోమవారొం 
రాత్రి జరగిన అగిని ప్రమాదొంలో 
ఇళ్్ల కాలిపోయ దికు్క తోచని 
సి్థతిలో ఉనని కుటుొంబాలను 
జనసేన పార్టీ శ్రేణులు 

పరామర్శొంచి వారకి రెొండు బస్్తల బ్యయూొం కూరగాయలు, నగదు మరయు నితాయూవసర 
సరుకులను అొందజేశారు. ఈ కారయూక్రమొంలో అనపర్త జనసేన పార్టీ సమన్వయ కర్త 
రావడ నాగు పెదపూడి మొండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు నాగిరెడిడి వీరాస్్వమి, మొండల 
నాయకులు సుొంకర బుజిజ్, వడ్లమూర గోవిొందరాజు, కర్రి శ్రీను, పెదపూడి గ్రామ కన్్వనర్ 
అమరాది రవి, ఉపాధయూక్షులు సతీష్, సిొంహాచలొం, రాపర్త స్ొంబశవ మరయు పెదపూడి, 
బ్క్కవోలు అధయూక్షులు తోట పొండు మొండల జనసైనికులు కొండా బాబు, గోవిొందు, బ్టుటీ, 
శవ, కర్రి శ్రీను పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అని్న నియోజకవరాగా లోలె  వైసీపీక్ అభ్ర్థు లు దొరకర్: తిర్పతి జనసేన
వైకాపా ఇచేచి 25 కేజీల బియయూం కాదు, మా జనసేనాని యువతకు 25 
సంవత్సరాల భవిషయూతుతి ఇవవానునానిరు.
12న యువశక్తిని విజయ వంతం చేయండ్.
జనసేన వారాహి యాత్రను అడుడికోవాలననే చీకటి జీవోలు.
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, వైకాపా ప్రభుత్వొం పాలనలోకి వచ్చాక యువత 
అొందకారొంలో మగు్తుననిదని, మా జనసేనాని వైసిప ఇచేచా 25 కేజీల బ్యయూొం 
కాదు.. యువతకు 25 ఏళ్ల భవిషయూతు్తని ఇవ్వనునానిరని, దీనిక్సొం శ్రీకాకుళొం 
జిల్ల, రణస్థలొంలో జనవర 12వ త్దీ స్యొంత్రొం 5:30 గొంటలకు తలపెటిటీన 
యువశకి్త భార్ బహరొంగ సభకు రాష్టొంలోని యావత్ యువత తరలిరావాలని 
జనసేన పార్టీ చితూ్తరు జిల్ల ఇనాచార్జ్ డాకటీర్ పసుపుల్టి హరప్రస్ద్, జనసేన 
పార్టీ తిరుపతి అసెొంబీ్ల ఇొంచ్ర్జ్ కిరణ్ రాయల్, జనసేన పార్టీ పటటీణ 
అధయూక్షులు రాజారెడిడి, రాష్ట కారయూదర్శ ఆకేపాటీ సుభాషినిలు పలుపునిచ్చారు. 
స్్థనిక ప్రెస్ క్లబో్ల బుధవారొం మీడియాతో వీరు మాటా్లడుతూ సీఎొం జగన్ 
పాలనలో నిరుదోయూగులు (వాలొంటర్ ఉదోయూగాలు) అలొంటి వాటిని ల్కపోత్ 
బ్ొందీ ష్టపుల ముొందు చికెన్ పక్డీలు అముమెకుొంటూ నాశనమవుతునానిరని 
ఆవేదన వయూక్తొం చేశారు. రాబోవు (2024 ఎలక్షన్్స లో వైకాపాకు అభయూరు్థలు 
దొరకరని) ఎొందుకొంటే గడపగడపకు వైకాపా కారయూక్రమాలలో ఇప్పటికే ఫ్యూన్ 
పార్టీ దురాగతాలకు జనొం రాళ్లతో కటిటీ తరుముతునానిరనానిరు, తమ వారాహ 
వాహన రజిసే్రాషన్ రోజే వైసీపీకి వణుకు పుటిటీొందని ఎద్దేవా చేశారు. యువత 

గళ్నిని వినిపొంచ్లొంటే యువశకి్తకి తరలి రావాలని క్రారు గత ఎనినికలో్ల సొందులో తిరుగుతూ ముదుదేలు పెడుతూ ప్రజలను నమిమెొంచి గదదేనెకా్కక యువత జీవితాలతో ఆడుకుొంటునని 
వైసీపీ ప్రభుతా్వనికి ఘడియలు దగ్రకు వచ్చాయని రానుననిది జనసేన ప్రభుత్వమేనని హెచచారొంచ్రు. ఈ విల్కరుల సమావేశొంలో జనసేన నాయకులు సుమన్ బాబు, ఆనొంద్, 
మనోజ్, బాటస్ర, షర్ఫ్, హమొంత్, గోప స్్వమి, రాొంబాబు, మనోజ్ కుమార్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

నిషేధ ఆంక్షలు, జీవోలతో యువశక్తిని ఆపలేర్: గాదె వంకటేశ్వరరావు
శతఘ్ని న్యూస్: గుొంటూరు, నయవొంచుకుల చేతిలో దగాపడిన ఉత్తరాొంధ్ర 
యువకులు గొంతుకను ప్రపొంచ్నికి వినిపొంచేొందుకే జనసేన “యువశకి్త” 
కారయూక్రమానిని తలపెటాటీమని దీనిని ఆొంక్షలతో ఆపాలని చూసే్త.. స్్థనిక 
యువత బెబు్లిల గరజ్ొంచి విశాఖ సముద్రొంలో కలుపుతారని ప్రభుతా్వనికి 
హెచచారొంచ్రు. ముఖయూమొంత్రి జగనోమెహన్ రెడిడి పాదయాత్రలో యువకులకు 
అలివిగాని హామీలు ఇచిచా ఇపు్పడు చేతుల్త్్తస్రని, అక్కడి యువత 
ఉపాదిల్క ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిపోయ కూలి పనిచేసే దుసి్థతికి ముఖయూమొంత్రి 
తీసుక్చ్చాడని రాష్ట ప్రధాన కారయూదర్శ బోనబోయన విమర్శొంచ్రు. రాష్ట 
వాయూప్తొంగా ఉనని యువతను నిటటీనిలువునా జగనోమెహన్ రెడిడి ముొంచ్రని, 
చదువుకునని యువతకు ఉపాధ కరువై పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్్తనానిరని 
ముఖయూమొంత్రి ఆరాచకత్వొంతో ప్రపొంచ స్్థయ సొంసధిలు ఆొంధ్రప్రద్శ్ నుొండి 
పారపోత్ కనినిొంటిని దగ్రుొండి మర తరమారని జిల్ల అధయూక్షుడు గాద 
ఘాటుగా విమర్శొంచ్రు. సకల శాఖ మొంత్రి మాటా్లడుతూ బహరొంగ 
సమావేశాలు రాయూలీలకు అనుమతి ల్దు అొంటు మాటా్లడుతునానిరని, 

ఆొంక్షలు, జీవోలు ప్రతిపక్షాలకు మాత్రమే అని.. అధకార పార్టీకి ముఖయూమొంత్రి జగన్ రెడిడికి ఎటువొంటి అడడిొంకులు ల్వని మీ సభలకు ముసలి మూతకను తరలిొంచి వాళళే కాళ్ళే విరగిన 
కూడా సభలు నిర్వహస్్తరని, జనసేన సభలలో ఎక్కడ కూడా ఒక్క అపశృతి గాని సొంఘటన జరగకునని అనుమతులు ఇవ్వకుొండా ఆొంక్షలు పెటటీడొం నియొంత పాలనకు నిదర్శనమని 
గాద ధ్వజమ్తా్తరు. రణస్థలొంలో జరగనునని యువశకి్త పోసటీర్ ను రలీజ్ చేశారు. యువశకి్త కారయూక్రమానిని ఎనిని శకు్తలు అడుడికునాని చేసి తీరుతామని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమొంలో రాష్ట 
నాయకులు నాయుబ్ కమాల్, జిల్ల నాయకులు నారద్సు ప్రస్ద్, మేకల రామయయూ యాదవ్, అపా్పరావు శ్రీరాములు, సుబా్రావు కార్్పరేటరు్ల యర్ొంశెటిటీ పదమె, ద్సర లక్ష్మిలు 
పాల్్నానిరు.

ధారావత్ సునీత కుటంబానికి అండగా నిలిచిన 
జనసేన పార్టీ

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, 
జనసేన పార్టీ తెలొంగాణ ఇనాచార్జ్ 
నేమూర శొంకర్ గౌడ్ మరయు 
ఉమమెడి వరొంగల్ జిల్ల ఇనాచార్జ్ 
ఆకుల సుమన్ ఆద్శాల మేరకు 
భూపాలపలి్ల నియోజకవర్ొం సుభాష్ 

కాలన్కి చెొందిన ధారావత్ సున్త చినని వయసులోనే భర్తను క్లో్పయ తీవ్ర ఇబ్ొందులు 
ఎదుర్్కొంటునని విషయొం జనసేన పార్టీ దృషిటీకి రావడొం జరగిొంది. ఈ విషయొం 
తెలుసుకునని ఉమమెడి వరొంగల్ జిల్ల నాయకులు బైర వొంశీకృష్ణ మరయు పాలకుర్త 
నియోజకవర్ొం నాయకులు వెల్్తర నాగేష్, స్వయొంగా భూపాలపలి్లకి వెళ్్ల వారని 
కలిసి సమసయూలు తెలుసుకని వార పల్లల చదువుల గురొంచి చైతనయూ స్్కలో్ల మాటా్లడి 
పల్లల పర్క్షలకి ఎలొంటి ఆటొంకొం కలగకుొండా సొంబొంధత ఫీజులు ఉమమెడి వరొంగల్ 
జనసేన పార్టీ చూసుకుొంటుొందని స్్కల్ ప్రిని్సపాల్ కి తెలియజేయడొం జరగిొంది. 
మరయు సున్తకి జనసేన పార్టీ అొండగా ఉొండి ఉదోయూగొం కూడా కలి్పస్్తమని హామీ 
ఇచ్చారు మరయు వారకి ఉొండడానికి కూడా ఇలు్ల ల్ని పరసి్థతి ఉొంది కాబటిటీ ప్రభుత్వొం 
కేటాయొంచిన డబల్ బెడ్ రూమ్ ఇలు్లను కూడా సున్తకి వచేచా విధొంగా జనసేన పార్టీ 
అనిని విధాలుగా అొండగా ఉొంటుొందని తెలియజేయడొం జరగిొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో 
భూపాలపలి్ల నియోజకవర్ నాయకులు జర్రిపోతుల సనత్ కుమార్ సిదధిము రవి, 
కాటారొం మొండల నాయకులు జనగాొం పవన్, సురేష్ పాల్్నానిరు.

క్మాంధుడ్ని కఠినంగా శిక్ంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూొం జిల్ల, 
పాలకొండ నియోజకవర్ొం, 
వీరఘటటీొం మొండలొం కిమిమె 
గ్రామొంలో చినానిరపై లెొంగిక 
ద్డికి పాల్పడిన కామాొంధుడిని 
కఠినొంగా శక్ొంచ్లని ఈ 
సొందర్ొంగా ప్రభుతా్వనిని 
డిమాొండ్ చేశారు. కిమిమె 
గ్రామొంలో బాధత కుటుొంబానిని 
పాలకొండ నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ నాయుకులు 

బుధవారొం పరామర్శొంచ్రు. బాధతులను ఓద్రచా, వారకి అొండగా ఉొంటామని హామీ 
ఇచ్చారు. ఈ సొందర్ొంగా జనసేన పార్టీ నాయుకులు మాటా్లడుతూ అభొం, శుభొం తెలియని 
చినానిరపై సభయూ సమాజొం తలదిొంచుకునేల ప్రవర్తొంచిన వాడిని కఠినొంగా శక్ొంచ్లని, 
ద్నిని చూసి భవిషయూత్ లోఎవరూ కూడా ఇటువొంటి పాపానికి ఒడిగటాటీలనే ఆలోచన 
కూడా రాకుొండా ఉొండ విధొంగా చటాటీలను రూపొందిొంచ్లనానిరు. ఈ కారయూక్రమొంలో 
పాలకొండ నియోజకవర్ొం నాయుకులు జనసైనికులు రౌతు గోవిొందరావు, గర్ల మనమెధ 
రావు, మత్స పుొండర్కొం, జనసేన జాన్, పోరెడిడి ప్రశాొంత్, పటూనిరు రమేష్, జామి 
అనిల్ , హరకృష్ణ గణేష్, వినోద్, అనిల్ సొందీప్, వావిలపలి్ల నాగభూషణ్, దతి్త గోపాల్, 
కరే్ణన స్యపవన్, దొండల సతీష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


గురువారం, 05 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువశకి్తని నిర్వీరయాం చేసు్తననా వైసిప ప్రభుతవీం
గళం విపుపుదాం… భవితను పందుదాం.
యువతకు అండగా జనసేన.
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సమక్ంలో ఈ నెల 12న రణస్థలం వేద్కగా గుండె గంతుక వినిపిదా్దం.
జనసేన జిల్లా అధయూక్షులు టి.సి.వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరశి చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డి.

శతఘ్ని న్యూస్: అనొంతపురొం, తాము అధకారొంలోకి 
వచిచాన తరా్వత ప్రతి సొంవత్సరొం జనవర ఒకటో త్దీన 
జాబ్ కాయూల్ొండర్ ప్రతి ఏడాది డీఎసీ్స నిర్వహస్్తమని చెప్పన 
వైయస్ జగనోమెహన్ రెడిడి నేతృత్వొంలోని వైసిప ప్రభుత్వొం 
మాట తప్ప యువత భవితను నిర్్వరయూొం చేశారు. నేటికీ 
నాలుగు జనవర ఒకటో త్దీలు పోయన ఇొంతవరకు 
చెపు్పక్దగ్ ఒక జాబ్ కాయూల్ొండర్ కూడా విడుదల కాల్దు. 
ఉపాధ ఉదోయూగ అవకాశాలు ల్క వేలదిమొంది నిరుదోయూగులు 
నిరాశ నిస్పృహ పాలవుతునానిరు. వారొందరకీ అొండగా 
నిలిచేొందుకు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ముొందుకు 
రావడొం శుభపరణామొం జనసేన జిల్ల అధయూక్షులు టి.సి.
వరుణ్, రాష్ట ప్రధాన కారయూదర్శ చిలకొం మధుస్దన్ రెడిడిలు 

అనానిరు. బుధవారొం స్్థనిక సప్తగిర సర్కలో్లని పార్టీ కారాయూలయొంలో ఏరా్పటు చేసిన మీడియా సమావేశొంలో ఆయన మాటా్లడారు. ఈ నెల 12వ త్దీన రణస్థలొం వేదికగా మన యువత 
మన భవిత కరకు నిర్వహసు్తనని యువశకి్త కారయూక్రమానికి పెదదే ఎతు్తన యువత తరలివచిచా జయప్రదొం చేయాలని ఆయన క్రారు. ఆసకి్తగల యువత పాల్్నొందుకు ప్రత్యూకమైన 
ఏరా్పటు్ల చేయడొం జరగిొందని.. ప్రత్యూకమైన ఫోన్ నెొంబర్, ఈమ్యల్ ఐడి కేటాయొంచ్మనానిరు. వాయస్ రకారడిర్ ద్్వరా పనిచేసే ఈ ఫోన్ నెొంబరు్ల యువతీ యువకులు ఏ అొంశొం 
మీద మాటా్లడాలి అనుకుొంటునానిరో కు్లప్తొంగా వాయస్ రకార్డి చేసి చెప్పవచుచా. ల్ద్ ఈ మ్యల్ కు రకార్డి చేసి పొంపవచుచా. ఆ వివరాలను పరశీలిొంచి పార్టీ కారాయూలయొం నుొంచి 
మీకు తగిన సమాచ్రొం వసు్తొందనానిరు. పేరు వివరాలు నమోదు చేయాలి్సన ఫోన్ నెొంబర్ 080 69932222, ఈ-మ్యల్ వ్ర్వథజ్స్ప్క్@ జనసెనపర్్తష్.ఒర్్ కు వివరాలను పొంపాలని 
క్రారు. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ సమక్షొంలో ఈ నెల 12న రణస్థలొం వేదికగా గుొండె గొంతుక వినిపద్దేమని టీ.సి.వరుణ్, రాష్ట ప్రధాన కారయూదర్శ చిలకొం మధుస్దన్ రెడిడిలు 
పలుపునిచ్చారు. జనసేన నాయకులను, వీరమహళలు మరయు కారయూకర్తలు సమన్వయొం చేసుకని ఉమమెడి అనొంత జిల్ల నుొండి పెదదే సొంఖయూలో రణస్థలనికి తరలివెళ్్ల ఈ కారయూక్రమానిని 
విజయవొంతొం చేస్్తమనానిరు. కారయూక్రమొంలో రాష్ట కారయూక్రమాల ప్రధాన కారయూదర్శ భవాని రవికుమార్, నగర అధయూక్షులు పదిలి బాబురావు, ప్ొంతీయ మహళ్ కమిటీ సభుయూలు శ్రీమతి 
పెొండాయూల శ్రీలత, జిల్ల ఉపాధయూక్షులు అొంకె ఈశ్వరయయూ, జిల్ల ప్రధాన కారయూదరు్శలు పతి్త చొంద్రశేఖర్, ఐటి జిల్ల అధయూక్షులు శాయూొంసుొందర్, నగర ఉపాధయూక్షులు జకి్కరెడిడి ఆదినారాయణ, 
జిల్ల కారయూదరు్శలు సొంజీవ రాయుడు, కిరణ్ కుమార్, ముపూ్పర కృష్ణ, విజయ్ కుమార్ నగర ప్రధాన కారయూదరు్శలు రోళళే భాస్కర్, మేదర వెొంకటేష్, చక్రపాణి, వెొంకటనారాయణ, 
హుసే్సన్, దరాజ్ భాష్ట, విశ్వనాథ, సొంపత్, అొంజి, లల్ స్్వమి, నగర సొంయుక్త కారయూదర్శలు నెటిటీగొంటి హర్ష్, ఆకుల అశోక్, మరయు నాయకులు చిరు, పవనిజొం రాజు, చరణ్, 
శ్రీనివాస్, హదూదే, విజిజ్, చినని, మళ్్ల తదితరులు పాల్్నానిరు.

2024 ఎనినాకలోలు మళ్లు అనక్పలిలు 
నియోజకవర్ం న్ండ్ పోటీ చేసా్తనని ప్రకటించే 

దముము మంత్రి అమర్ కి ఉందా?
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలి్ల జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయొంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట 
అధకార ప్రతినిధ అనకాపలి్ల నియోజకవర్ 
ఇనాచార్జ్ పరుచూర భాస్కరరావు 
మీడియా సమావేశొం ఏరా్పటు చేశారు. 
ఈ సొందర్ొంగా ఆయన మాటా్లడుతూ 
అనకాపలి్ల మొండలొంలో మొంత్రి అమర్ 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై చేసిన 

విమర్శలకు స్పొందిొంచ్రు. వచేచా ఎనినికలో్ల అనకాపలి్ల నియోజకవర్ొంలో జనసేన పార్టీ 
ఒొంటరగా పోటీ చేసే దముమెొంద్ అని అడిగిన అమర్ కు వచేచా ఎనినికలో్ల తిరగి అనకాపలి్ల 
నుొండ తాను పోటీ చేస్్తనని చెపే్ప ధైరయూొం ఉొంద్ అని ప్రశనిొంచ్రు. 2019 ఎనినికలకు 
ముొందు తాను ఆర్థకొంగా చితికిపోయామని, ఎనినికలో్ల గెలవకపోత్ రాజకీయ సనాయూసొం 
తీసుక్వాలి్స వసు్తొందని తన కుటుొంబ సభుయూలొంతా ప్రతి ఇొంటికి తిరగి వేడుకుని ఓటు్ల 
వేయొంచుకని గెలిచిన అమర్ కు తెలొంగాణలో వొందల క్టు్ల పెటుటీబడి పెటిటీ ఖర్దైన 
భూములు కనడానికి డబు్ ఎక్కడి నుొండి వచిచాొందో చెపా్పలని డిమాొండ్ చేశారు. పవన్ 
కళ్యూణ్ తో సినిమా చేస్్తను అని అొంటునానిరొంటే ఎనిని క్టు్ల వెనకేశారో చెపా్పలని 
అనానిరు. ఇప్పటివరకు అనకాపలి్ల లో చేసిన అభివృదిధిపై, నియోజకవర్ొంలో యువతకి 
కలి్పొంచిన ఉదోయూగొం అవకాశాలపై, రాష్టొంలో నెలకలి్పన పరశ్రమలపై బహరొంగ చరచాకు 
రావాలని సవాల్ చేశారు. మొంత్రి అమర్ ప్రెస్ మీటు్ల పెటిటీ పవన్ కళ్యూణ్ పై విమర్శలు 
చేసే్త ఫ్రీ పబ్్లసిటీ వసు్తొందని అనుకుొంటునానిరు అనానిరు. అనొంతరొం జనవర 12 న 
శ్రీకాకుళొం జిల్ల రణస్థలొంలో జరగబోయే యువశకి్త బహరొంగ సభ పోసటీర్ ఆవిష్కరణ 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమొంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

రాజేష్ మహాసేనని మరాయాదపూరవీకంగా కలిసిన 
మామిడ్కుదురు జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉత్తర కొంచి 
గ్రామొంలో ఆయన స్వగృహొంలో 
రాజేష్ మహాసేనని కలిసిన 
మామిడికుదురు మొండల జనసేన 
పార్టీ నాయకులు మామిడికుదురు 
మొండలొం జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు జాల్ొం శ్రీనివాస రాజు, 
మామిడికుదురు మొండల సర్పొంచ్ల 
సమాఖయూ అధయూక్షులు ఆడబాల 

తాతకాపు, జనసేన నాయకులు కొంకిపాటి నరసిొంహారావు, కముమెల కొండలరావు, 
ఎొంపీటీసీ కముమెల జొంగమయయూ, జనసేన నాయకులు మరయు కారయూకర్తలు పాల్్నానిరు.

అంబేద్కర్ ప్రభుతవీ బాలుర కళ్శాల 
వసతిగృహము తెరవాలని డ్మాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడలో ఉనని అొంబేద్కర్ ప్రభుత్వ బాలుర కళ్శాల వసతిగృహము 
మూసి వేయబడిొంది ద్నేని వెొంటనే మరమమెతులు చేయొంచి మళ్్ల తెరవాలని క్రారు. 
ఈ కారయూక్రమొంలో రాష్ట జనరల్ సెక్రెటర్ పెదపూడి విజయ్ కుమార్ మరయు రాష్ట 
కారయూదర్శ బోడపాటి శవదత్, కాకినాడ సిటీ జనసైనికులు నాయకులు పాల్్నానిరు.

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

తెలంగాణ జనసేన పర్వేక్షణ కమిటీ 
నియమించిన నేమూరి శంకర్ గౌడ్

తెలంగాణ ఎనినికల కసరతుతిలో భాగంగా కారయూనిరావాహకులను పరయూవేక్ంచేందుకు 7 మంద్ సభ్యూల కమిటీ నియామకం
శతఘ్ని న్యూస్: తెలొంగాణ రాష్టొంలో జరగనునని స్ధారణ ఎనినికలలో పోటీ చేసేొందుకు సిదధిొంగా ఉననిటు్ల జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్రకటిొంచిన సొంగతి తెలిసినద్. పవన్ కళ్యూణ్ ఆద్శాల ప్రకారొం ఇటీవల 32 నియోజకవరా్లలో 
కారయూనిరా్వహకులను నియమిొంచడొం జరగిొంది. వీరొంతా తమకు కేటాయొంచిన నియోజకవరా్లలో పరయూటిస్్త పార్టీ 
బలోపేతొం క్సొం పనిచేసు్తనానిరు. కారయూనిరా్వహకులకు సహకారొం అొందిస్్త కారయూకలపాలను పరయూవేక్ొంచేొందుకుగాన్ 
7 మొంది ముఖయూ సభుయూల బృొంద్నిని నియమిసు్తనానిమని, కారయూనిరా్వహకులు ముఖయూ సభుయూలు సముయూక్తొంగా నివేదిక తయారు 
చేసి పార్టీ పెదదేలకు అొందజేస్్తరని జనసేన పార్టీ తెలొంగాణ ఇొంచ్ర్జ్ నేమూర శొంకర్ గౌడ్ తెలిపారు.
పరశీలన బృొంద ముఖయూ సభుయూలు

యువశకి్త పోసటీర్ ఆవిష్కరించిన ముత్్త శశిధర్
శతఘ్ని న్యూస్: యువత భవిషయూత్ మారేచావిధొంగా జనసేన 
అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆధ్వరయూొంలో ఈ నెల 12న శ్రీకాకుళొం 
జిల్ల రణస్థలొంలో యువశకి్త భార్ బహరొంగ సభ విజయవొంతొం 
చేయాలని జనసేన పార్టీ పఎసి సభుయూలు, కాకినాడ సిటీ 
నియోజకవర్ ఇనాఛార్జ్ ముతా్త శశధర్ పేర్్కనానిరు. స్ధినిక 31వ 
డివిజన్ స్రయూనారాయణపురొంలో అమరజీవి పటిటీ శ్రీరాములు 
విగ్రహాకనికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు అర్పొంచ్రు. ఈ 
సొందర్ొంగా ఏరా్పటు చేసిన కారయూకర్తల సమావేశొం లో ఆయన 
యువశకి్త పోసటీర్ ను ఆయన ఆవిష్కరొంచ్రు. ఈ కారయూక్రమొంలో 
ఆయన మాటా్లడుతూ జగన్ మోహన్ రెడిడి ప్రభుత్వొం హయాొంలో 

యువత భవిషయూత్ ఉదోయూగాలు ల్క, ఉపాధ అవకాశాలు ల్క నిర్్వరయూొం చేశారని రాష్టొంలో నిరుదోయూగొం పెరగి దికు్క తోచనిసి్థతిలో కటిటీమిటాటీడుతుొందనానిరు. ఆదుక్వాలి్సన ప్రభుత్వొం 
యువత బతుకులు బుగి్పాలు చేసు్తొందని తెలిపారు. నిర్్వరయూొం అయన యువత బతుకులో్ల వెలుగులు నిొంపేొందుకు జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఈ నెల 12న శ్రీకాకళొం 
జిల్ల రణస్థలొంలో యువశకి్త కారయూక్రమానికి శ్రీకారొం చుటాటీరన్ ఈ కారయూక్రమొంలో యువత ఎదుర్్కొంటునని స్ధక బాధకాలు, అనుభవాలు క్రోడీకరొంచి తగిన పరష్ట్కర మారా్లను 
అొందిొంచేొందుకు చరయూలు తీసుక్వడొం జరుగుతుొందని, యువశకి్త సభకి కాకినాడ సిటి క్-ఆరడినేటరా్ చిటూటీర మౌనిక్ వయూవహరస్్తరని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమొంలో జనసేన పార్టీ 
కాకినాడ సిటి అధయూక్షుయూలు సొంగిశెటిటీ అశోక్, రాష్ట సముయూక్త కారయూదర్శ వాసిరెడిడి శవ, జిల్ల ప్రధాన కారయూదర్శ తలటొం సతయూ, కాకినాడ సిటి జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు ఓల్టి రాము, 
అడబాల సతయూనానిరాయణ, ప్రధాన కారయూదరు్శలు భాస్కర్, రమణా రెడిడి, వలీ బాష్ట, కారయూదరు్శలు సుమొంత్, సమీర్, దురా్ ప్రస్ద్, సహాయ కారయూదరు్శలు ద్రపు శర్ష, పెసొంగి రాజేష్, 
హయూష్మవతి, కటార శ్రీను, ధోన్, చీకట్ల వాసు, సురేష్, రామక్రిష్ణ, యువశకి్త సభ కాకినాడ సిటి క్-ఆరడినేటర్ చిటూటీర మౌనిక్, పెదిదేరెడిడి రాజేష్, వొంశీ తదితర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

నిరుద్యాగులన్ మోసం చేసిన ప్రభుతవీం ఈ 
వైక్పా ప్రభుతవీం

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు జిల్ల, సరే్వపలి్ల 
నియోజకవర్ొం, ముతు్తకూరు మొండల జనసేన 
పార్టీ ప్రధాన కారయూదర్శ తాొండ్ర శ్రీనివాసులు 
మాటా్లడుతూ.. జాబ్ కాయూల్ొండర్ హామీ పేరుతో 
నిరుదోయూగులను మోసొం చేసిన ప్రభుత్వొం ఈ 
వైకాపా ప్రభుత్వొం. అధకారొంలోకి రాకముొందు 
ముఖయూమొంత్రి జగన్ పాదయాత్ర ద్్వరా వైకాపా 

అధకారొంలోకి వసే్త మొటటీమొదటగా 230,000 ఉదోయూగాలు విడుదల చేస్్త అనానిరు. 
అొంత్ కాకుొండా ప్రతి ఏటా జనవర 1 తార్కున ప్రభుత్వ ఉదోయూగాల భర్్తకి జాబ్ కాయూల్ొండర్ 
విడుదల చేస్్త అనానిరు. ఈ 2023 జనవర 1 తార్కుకు వైకాపా అధకారొంలోకి వచిచా 
4వ జనవర కూడా వచిచాొంది, కాన్ జాబ్ కాయూల్ొండర్ మాత్రొం రాల్దు. మీరచిచాన హామీలు 
నమిమె మీకు అధకారొం ఇసే్త, చిత్తశుదిధి ల్క ఇచిచాన హామీలను మరచాపోయ నిరుదోయూగుల 
నమమెకానిని, ఆశలను నటేటీట ముొంచేసిొంది ఈ వైకాపా ప్రభుత్వొం. ఉననిత చదువుల క్సొం 
మీరు ఇస్్తననని ఫీజ్ ర్యొంబరె్సష్మొంట్ ఇవ్వకునాని స్మానయూ, మధయూతరగతి విద్యూరు్థలు 
ఉననిత చదువుల క్సొం వేలకు వేలు ఖరుచా పెటిటీ కషటీ పడి చదివి డిగ్రీ పటాటీలు వైకాపా 
ప్రభుతొం హామీ ఇచిచాన జాబ్ కాయూల్ొండర్ క్సొం ఎదురు చూసి చూసి మోసపోయ జాబ్ లు 
ల్క పరశ్రమలు రాక నిరుదోయూగుల భవిషయూతు్త అగమయూగోచరొం అయపోయొంది. మీ ప్రభుత్వ 
మోస్నికి గురైన ఈ నిరుదోయూగుల్ రాబోవు ఎనినికలలో మీ ఓటమికి ప్రధాన భూమిక 
పోషిొంచి మీ వైకాపా ప్రభుతా్వనిని అధకారొంకి దూరొం చేయబోతునానిరు. జనసేన పార్టీ, 
ముతు్తకూరు మొండల అధయూక్షులు మనుబోలు గణపతి మాటా్లడుతూ.. నిరుదోయూగ యువత 
విషయొంలో మీ వైకాపా ప్రభుత్వ వైఫలయూనికి మా జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఈ 
జనవర 12న స్్వమి వివేకానొంద స్్పర్తతో యువశకి్త కారయూక్రమొం ద్్వరా యువత గళ్నిని 
వినిపొంచే విధొంగా వార భవిషయూతు్త క్సొం ప్రభుత్వొం అవలొంబ్ొంచ్లి్సన మార్దర్శకాలు, 
విద్యూ ఉపాధ హామీలు, వాయూపార స్త్రాలు మొదలగు అొంశాలను యువత ద్్వరా జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ తెలుసుకని ఆ అొంశాల స్ధనే లక్షష్ొంగా జనసేన పార్టీ ప్రణాళ్కలు 
సిదధిొం చేయడమే జనసేన పార్టీ యువశకి్త కారయూక్రమ ముఖయూ ఉద్దేశొం అని మనుబోలు 
గణపతి తెలియజేశారు.

జనసేన పార్టీ ఫ్లుక్సిలపై గురు్తతెలియని వయాకు్తల దాడ్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరొం 
నియోజకవర్ొం, క్రుకొండ 
మొండలొం, మునగాల గ్రామొంలో 
ఈ ఘటన చోటు చేసుకుొంది. 
రాజానగరొం నియోజకవర్ొం 
జనసేన పార్టీ ఇొంచ్ర్జ్ & 
ఐకయూరాజయూ సమితి అవారుడి 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ 
ఆధ్వరయూొంలో పల్్ల పల్్లకు పవన్ 

కళ్యూణ్ ని జనసేన పార్టీని ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్లలి అనే గప్ప ఆలోచనతో వెయయూొంచిన 
ఫ్్లకీ్సని గురు్తతెలియని వయూకు్తలు చిొంపేయయూడొం జరగిొంది. ఈ ఘటన కేవలొం వచేచా 
ఎనినికలో్ల పవన్ కళ్యూణ్ ఆొంధ్రప్రద్శ్ సీఎొం అవుతారు. అనే భయొంతో రాజానగరొం 
నియోజకవర్ొం జనసేన పార్టీ ఇొంచ్ర్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ జనసేన పార్టీ క్సమే 
నిరొంతరొం పని చేసు్త పార్టీ బలోపేతొం చేసు్తనని 2024 రాజానగరొం నియోజకవర్ొం 
జనసేన జొండా ఎగరడొం ఖాయొం అనే భయొంతో వీరని అడుడిక్ల్క ఇలొంటి పనులు 
చేసు్తనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాయాలీలు సభలపై విధించిన నిషేధానినా ఎతి్తవేయాలి
శతఘ్ని న్యూస్: రాయచోటి ఇటీవల జరగిన రెొండు మూడు సొంఘటనల దృషిటీలో పెటుటీకని 
సభలు రాయూలీలపై నిషేధానిని విధస్్త జార్ చేసిన జీవో నెొంబర్ ఒకటిని రదుదే చేయాలని సిపఐ 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూొంలో బుధవారొం స్్థనిక తాసిలదేర్ కారాయూలయొం సమీపొంలో అొంబేద్కర్ 
బమమె వదదే జీవో కాపీలను దగధిొం చేశారు ఈ సొందర్ొంగా సిపఐ నియోజకవర్ కారయూదర్శ 
సిదిదేగాళ్ల శ్రీనివాసులు జనసేన జిల్ల నాయకులు రామ శ్రీనివాసులు మాటా్లడుతూ బ్రిటిష్ 
కాలము నాటి జీవోను తీసుకని వివిధ పటటీణ కార్్పరేషన్ ముని్సపల్ ప్ొంతాలో్ల ఎలొంటి 
రాయూలీలు సభలు నిర్వహొంచకూడదని 1861 పోలీస్ యాక్టీ ను ఉపయోగిొంచి, అలనే దళ్త 
స్మాజిక వరా్నికి చెొందిన మహాసేన రాజేష్ మీద వైసీపీ నేతలు పాల్పడిన ద్డులను తీవ్రొంగా 
ఖనిడిస్్త నితయూొం ప్రజా సమసయూల క్సొం పోరాడుతునని సిపఐ ప్రతిపక్ష పార్టీల గొంతు నొకే్కొందుకై 
ఇలొంటి చీకటి జీవోలు తీసుకురావడొం బాధాకరమనానిరు ఇప్పటికే ప్రసు్తత ప్రభుత్వొం ప్రజా 
సమసయూల పరష్కరొంచడొంలో పూర్తగా విఫలొం చెొందిొందని అనానిరు. ఇప్పటికే పోలీస్ 30 
యాక్టీ ఉొండడొంతో రాయూలీలకు ధరానిలకు ప్రజా నిరసనలు తెలియజేయడానికి అరుదుగా 

అనుమతిసు్తనానిరు ఇలొంటి తరుణొంలో ప్రజల వైపున నిలబడి పోరాడుతునని వారని నియొంత్రిొంచడానికి ఇలొంటి చీకటి చటాటీలను ఉపయోగిొంచడొం మానుకని ప్రజా సమసయూల స్ధన క్సొం దృషిటీ 
స్రొంచ్లని అనానిరు రాజాయూొంగ హకు్కలకు భొంగొం కలిగిొంచే చీకటి జీవోను తక్షణొం రదుదే చేయాలని, ల్ని పక్షొంలో పెదదే ఎతు్తన ఉదయూమాలకు సిదధిమవుతామని హెచచారొంచ్రు. ఈ కారయూక్రమొంలో సిపఐ 
పటటీణ నాయకులు యాప రాల్ల పుల్లయయూ జనసేన రాయచోటి ఇొంచ్ర్జ్ అస్న్ భాష షేక్ సయయూద్ షేక్ ఎమామెర్్పఎస్ నాయకులు రామాొంజనేయులు రయాజ్ జై భీమ్ నాయకులు చెొంచర్ల ఆొంజనేయులు 
దూద్కుల సొంఘొం అధయూక్షులు మస్్తన్, జనసైనికులు, ప్రజాసొంఘాల నాయకులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

బైరిపురంలో గడప గడపకు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరొం, మ్రకముడిద్ొం మొండలొం, బైరపురొం గ్రామొంలో రేగిడి లక్షష్మణరావు జనసేన పార్టీ విజయనగరొం జిల్ల 
నాయకులు మ్రకముడిద్ొం మొండల అధయూక్షులు రౌతు కృష్ణవేణి, అగురు వినోద్ కుమార్ ఆధ్వరయూొంలో గడప గడపకు జనసేన కారయూక్రమొం 
నిర్వహొంచడొం జరగిొంది. ఈ సొందర్ొంగా రేగిడి లక్షష్మణరావు మాటా్లడుతూ ఉత్తరాొంధ్ర యువత క్సొం జనవర 12 తార్ఖున శ్రీకాకుళొం 
జిల్ల రణస్థలొంలో భార్ బహరొంగ సభ ఏరా్పటు చేయడానికి పవన్ కళ్యూణ్ నిర్ణయొంచుకునానిరు. ఈ సభకు ఎసీ్స ఎసీటీ బీసీ మైనార్టీ యువత 
అధకొంగా పాల్్ని సభను విజయవొంతొం చేయాలని అలగే యువతకు ఉనని సమసయూల పట్ల యువత ఉదోయూగుల క్సొం ఉత్తరాొంధ్ర నుొంచి 
అధకొంగా వలసలు వెళళేడానికి గల కారణాలు ఉత్తరాొంధ్రలో యువపారశ్రామికులు క్సొం పవన్ కళ్యూణ్ ఉత్తరాొంధ్రలో ఉనని 100 మొంది 
యువ నాయకులిని సెల్క్టీ చేసి వారచేత ఉత్తరాొంధ్ర ఎదుర్్కొంటునని వెనుకబాటుతనానికి గల కారణాల గురొంచి సేటీజిపై మాటా్లడటానికి 
అవకాశొం కలి్పొంచనునానిరు. దీనిని అొందరూ సది్వనియోగొం చేసుకని సభను విజయవొంతొం చేయాలని పవన్ కళ్యూణ్ కి అవకాశొం 

ఇవా్వలని, మనొం చొంద్రబాబు నాయుడు పరపాలన చూస్ొం జగనోమెహన్ రెడిడి పరపాలన చూస్ొం ఇపు్పడు పవన్ కళ్యూణ్ పరపాలన 
చూడాడినికి ఆయనకు ఒక అవకాశొం ఇచిచా మన రాష్ట భవిషయూతు్తను కాపాడాలని యువత భవిషయూతు్తను కాపాడాలని మహళల రక్షణకు పవన్ 
కళ్యూణ్ సీఎొం అవా్వలని ఆకాొంక్ొంచ్రు. ఈ సొందర్ొంగా యువశకి్త పోసటీరు్ల మరయు జనసేన పార్టీ కాయూల్ొండర్్స మరయు ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ 
కాయూల్ొండరు్ల విడుదల చేయడొం జరగిొంది. మొండల అధయూక్షులు రౌతు కృష్ణవేణి మాటా్లడుతూ శవశకి్త ప్రోగ్రాొంని విజయవొంతొం చేయాలని 
క్రారు. ఈ కారయూక్రమొంలో చీపురుపలి్ల నియోజకవర్ొం ఐటీ క్ఆరడినేటర్ అగర్ వినోద్ కుమార్, బొంటుపలి్ల గౌరనాయుడు(శొంకర్), పైల 
ధనుొంజయ్, లొంక జగదీష్ కుమార్, కల్్లపలి్ల కాొంతారావు, సరది ఈశ్వరరావు, కిలర సీతారాొం, న్కరాజు, సీతారాొం వినోద్ కుమార్, 
నారాయణరావు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలు, జనసైనికులు మరయు అభిమానులు పాల్్నానిరు.

షేక్ ఆసియా కుటంబానినా పరామరి్శంచిన గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గుొంటూరు, చొంద్రబాబు నాయుడు 
చేపటిటీన జనతా వస్్రాల పొంపణీ మరయు సొంక్ొంతి 
కానుక కిట్ల పొంపణీ కారయూక్రమొంలో ప్రమాదవశాతు్త 
జరగిన తొకి్కసలటలో మరణిొంచిన 
నగరొంపాల్ొంలో నివసిొంచే షేక్ ఆసియా కుటుొంబ 
సభుయూలను బుధవారొం జనసేన పార్టీ జిల్ల అధయూక్షులు 

గాద వెొంకటేశ్వరావు పరామర్శొంచడొం జరగిొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో జిల్ల ప్రధాన కారయూదర్శ 
నారద్సు ప్రస్ద్, భాష్ట, కరముల, ఏల్రు రాజేష్, మదులల్, సతీష్, కిషోర్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

ప్రధాన సమసయాలపై ఎమామురోవీని కలిసిన సిజి రాజశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్:  పతి్తకొండ, కృష్ణగిర 
మొండలొంలో ప్రధాన సమసయూలు అరుహులెన 
ప్రతి ఒక్క పేదవారకి ఇలు్ల పటాటీలు శాొంక్షన్ 
చేయాలి, శాొంక్షన్ చేసిన ఇళ్ళే పటాటీలు 
కులలకు మతాలకు పార్టీలకు అతీతొంగా 
ఇవా్వలి, అలగే కృష్ణగిర మొండలొంలో 
ఉనని గ్రామాలలో భూమి వయూవహారాలు 
అవుకుతవకలు జరుగుతునానియని, 
వాటనినిటిపై ఎొంక్వయర్ చేసి ఎవరైత్ 
లబ్ధిద్రునానిరో వారకి సక్రమొంగా పని 

చేసి పెటాటీలి అనానిరు, కృష్ణగిర మొండలొంలో కొందరు వీఆరో్వ తప్పదొం వల్ల సమసయూలు 
నెలకొంటునానియని, అలొంటి సమసయూను వెొంటనే పరష్కరొంచ్లని, జనసేన పార్టీ తరఫున 
క్రుచునానిము, మర ముఖయూొంగా ఆగవెళ్్ల గ్రామొంలో వైయస్్సర్ కాలన్లో అరుహులెన వారకి 
పటాటీలు శాొంక్షన్ అయనప్పటికీ, ఇొంతవరకు పటాటీలు ఎొందుకు ఇవ్వల్దని ప్రశనిొంచ్రు. 
శాొంక్షన్ అయన ఇలు్ల పటాటీలు వైఎస్ఆర్సప నాయకుడి దగ్ర ఉనానియని మాకు ఇనఫూరేమెషన్ 
వచిచాొంది వార దగ్ర మీరు ఏ విధొంగా వారకి ఇస్్తరు ప్రజలు అొంటే అొంత చులకన 
అయపోయొంద్ మీకు ఇలు్లకు సొంబొంధొంచిన పటాటీలు రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అయన ఎమామెరో్వ 
దగ్రైన వీఆరో్వ దగ్రైన ఆర్.ఐ దగ్ర ఉొండాలి, మీరు ఆయనకు ఏ విధొంగా ఇచ్చారని 
ప్రశనిొంచ్రు. అలగే సోమవారొం లోపల ప్రతి ఒక్కరకి ఇలు్ల పటాటీలు ఇవా్వలని, ఇవ్వని 
ఎడల జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూొంలో నిరసన కారయూక్రమాలు తెలియజేస్్తమని తెలియజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమొంలో పాల్్నని జనసేన పార్టీ నాయకులు, నాయకల్ బాబ్జ్, కాల్వ భాస్కర్, పులి 
శేఖర్, మదన గోపాల్, శ్రీరాములు, వడడి వీరేష్, శీను, కురువ సుధాకర్, ప్రస్ద్, మోదిన్ 
మరయు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ముగు్ల పోటీలో పాల్్ననా విజేతలకు 
బహుమతుల ప్రధానం చేసిన రెడ్డి అప్పలన్యుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు అగ్రహారొంలో రెయన్ బో వారు నిర్వహొంచిన ముగు్ల పోటీలో 
పాల్్నని విజేతలకు పశచామ గోద్వర జిల్ల అధకార ప్రతినిధ, ఏల్రు నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇొంచ్ర్జ్ రెడిడి అప్పలనాయుడు బహుమతులను అొందజేయడొం జరగిొంది. 
ఈ కారయూక్రమొంలో ముఖయూ అతిథిగా మాజీ డిపూయూటీ మేయర్ జనసేన నాయకులు శరపలి్ల 
శవరామకృష్ణ ప్రస్ద్, స్్థనిక రెయన్ బో కిటిటీ వారు గుడిమ్ట్ల లక్ష్మీ ఐశ్వరయూ, గళ్ళేపూడి 
జయలక్ష్మి, యననిమూర స్్వమి, భద్రొం, సురేొంద్ర గుపా్త. జడీజ్లుగా ఎొం లలిత కుమార, 
గుడిమ్ట్ల అచుయూత, గల్లపూడి అరుణ, గుడిమ్ట్ల పదమె వయూవహరొంచడొం జరగిొంది. ఈ 
కారయూక్రమొంలో పశచామగోద్వర జిల్ల జనసేన పార్టీ సొంయుక్త కారయూదర్శ శ్రావణ్ కుమార్ 
గుపా్త, నగర ఉపాధయూక్షులు పోణొంగి బాబు, ప్రధాన కారయూదర్శ కావూర వాణిశ్రీ, అధకార 
ప్రతినిధ అలు్ల స్య చరణ్ త్జ్, కారయూదర్శ గడవర్త నవీన్, కారయూనిర్వహక కారయూదర్శ పవన్ 
కుమార్, సోషల్ మీడియా క్ఆరడినేటర్్స క్ల శవ, చితి్తర శవ, జనసేన నాయకులు రెడిడి 
గౌర్ శొంకర్, నాని, వీర మహళలు తుమమెపాల ఉమా దుర్, క్ల సుజాత తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

టిడ్ కో ఇళ్ళ డాకూయామంట్సి లబ్ది దారులకు 
అందంచిన కౌనిసిలర్ దేవి హారిక

శతఘ్ని న్యూస్: అొంబేద్కర్ 
క్నసీమ జిల్ల, అమలపురొం 
పురపాలక సొంఘ 7వ వార్డి 
జనసేన కౌని్సలర్ గొండి ద్వి హారక 
టిడ్్క ఇళళే లబ్ధిద్రులకు ఇొంటి 
డాకుయూమ్ొంట్లను అొందచేశారు. 

ఈ కారయూక్రమొంలో ముని్సపల్ చైర్ పర్సన్ రెడిడి సతయూ నాగేొంద్రమణి, వైస్ చైరమెన్ తికి్కరెడిడి 
వెొంకటేష్, రెడిడి సతయూ నారాయణ, గొండి స్్వమి మరయు వార్డి సచివాలయ సెక్రటర్లు 
వీఆరో్వ, లభిద్రులు పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చీకటి జీవోన్ తక్ణమే ఉపసహరించుకోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆల్రు, అరధిరాత్రి పూట తీసుకచిచాన జీవో పైన మేొం నిరసన 
వయూక్తొం చేసు్తనానిమని, సభలు సమావేశాలు నిర్వహొంచుక్వడొం రాజకీయ 
పార్టీల హకు్క బొందోబసు్త ఏరా్పటు చేయాలి్సన బాధయూత ప్రభుతా్వనిదని, 
రాజకీయ పార్టీలు నిర్వహొంచే రాయూలీలు, నిరసన కారయూక్రమాలు నిలిపవేస్్త 
ప్రభుత్వొం జార్చేసిన చీకటి జీవోను తక్షణమే ఉపసహరొంచుక్వాలని ఆల్రు 
నియోజకవర్ొం జనసేన కారయూకర్తగా డిమాొండ్ తెలియజేసు్తనానిము, ల్నిపక్షొంలో 
మా పార్టీ పెదదేలు క్రుటీను ఆశ్రయస్్తరని తెలియజేసు్తనానిమని కరూనిలు జిల్ల 
ఆల్రు నియోజకవర్ొం జనసేన కారయూకర్త హనుమొంతు అనానిరు.
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