
ఆదివారం, 08 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువశక్ తి కార్యక్రమానిక్ 

10 లక్షల 
విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం, జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఈ నెల 12 వతేది 
అతయూంత ప్రతిష్టీత్మకంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచ్చెరలా నియోజకవర్ం, రణస్థలంలో 
యువశక్తి కారయూక్రమం నిర్వహిస్తినని తరుణంలో తమ సంత నియోజకవర్ంలో 
జనసేన పార్టీ చేపట్టీన యువశక్తి కారయూక్రమం కోసం జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ క్ శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచ్చెరలా 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ మరియు జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర కారయూనిర్వహణ వైస్ ప్రెసిడంట్ డా.విశ్వక్షేణ్ యువశక్తి నిర్వహణ 
కోసం 10 లక్షల రూపాయలు విరాళంగా అందజేయడం జరిగంది.

ఘనంగా సీతానగరం మండల జనసేన పార్టీ 
కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం

జనసేన శ్రేణుల్లో ఉప్పంగిన న్తన ఉత్్సహం
జనసేనాని ఆశయం కోసం రెట్టంచిన ఉత్్సహంతో సమిష్్టగా కృష్ చేయాలంటునని “బత్తుల”
పూర్తుస్థాయి హంగులతో, మర్కొద్ది రోజుల్లోనే జనసేన శ్రేణులకు అందుబాటుల్ రానునని మండల పార్్ట కారాయూలయం.
శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరం నియోజకవర్ం, సీతానగరం మండలం, సీతానగరం గ్రామంలో “నా సేన కోసం నా వంతు” కమిటీ 
కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతుతిల వంకటలక్ష్మి చేతుల మీదుగా సీతానగరం మండల జనసేన పార్టీ కారాయూలయం ప్రారంభోత్సవం 
అతయూంత వైభవంగా జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానిక్ నియోజకవర్ంలోని సీనియర్ నేతలు, జనసైనికులు పెద్ద ఎతుతిన తరలివచ్చె 
ఉతా్సహంగా ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేశారు.

ఈ సందర్ంగా శ్రీమతి బతుతిల వంకటలక్ష్మి మాట్లాడుతూ… అధినేత జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయం కోసం 
జనసేన శ్రేణులందరూ క్షేత్రస్్థయిలో సమిష్టీగా కృష్ చేయాలని, ఎవరిక్ ఏ కషటీం వచ్చెనా జనసేన పార్టీ పక్షాన మీ మందు 
ఉంట్మని, ఇక నంచ్ మండల కారయూక్రమాలన్ని ఈ మండల పార్టీ కారాయూలయం నంచే జరుగుతాయని, పది రోజులోలా 

పూరితిస్్థయి హంగులతో, అతాయూధునిక వసతులతో తీరిచెదిది్ద జనసేన పార్టీక్ సంబంధించ్న అనిని కారయూక్రమాలు జరుగుటకు అనవుగా తీరిచెదిద్దడం జరుగుతుందని అనానిరు. ఈ పార్టీ 
కారాయూలయ ప్రారంభోత్సవానిక్ మటటీ వంకటేశ్వరరావు, మద్్దల యేస్పాదం, ప్రశాంత్ చౌదరి, చ్కటలా వీర్రాజు, కండ్రేగుల పోసి రతానిజీరావు, మద్్దల జీవన్, కరాటపు బంగారం, 
నాగవరపు సతితిబాబు, వరద్ ప్రభాకర్ రావు, రుద్ం నాగు, పాక రామకృష్ణ, కృష్ణ, వరద్ వంశీ, పెంటపాట్ శివ, వీరమహిళ సూరయూవతి, బ్రహ్మం, అభిరాం నాయుడు, మాధవరపు 
ఏడుకండలు, తన్నిరు స్రేష్, గండి శ్రీన, కండేట్ సతయూనారాయణ, పెరుగు బాబి, బండి సతయూ ప్రస్ద్, రాజానగరం మండలం నండిక్మిడి శ్రీరామ్, గులిలాంకల లోవరాజు, బోయిడి 
వంకటేష్, గంగశెట్టీ రాజేంద్, చ్ట్టీప్రోలు సతితిబాబు, నాతిపాం దొర, మక్కపాట్ గోపాలం, సూల సతీష్ పంతం శ్రీనివాస్, నడిపిళ్లా రామకృష్ణ కోరుకండ మండలం నండి చ్క్్కరెడిడి 
దొరబాబు, శీరలా సతితిబాబు, దేవన దురా్ ప్రస్ద్ డిడి, దొడిడి అప్పలరాజు, కతతిపలిలా బుజిజి, బుద్్దల అరుజిన్ రావు తదితరు నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ ‘యువశక్తి’ కారయాక్రమానికి 
రూపాయలు 1,01,116/- విర్ళం

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటటీణం, జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీమ్ ఆధ్వరయూంలో ప్రపంచ వాయూపతింగా 
ఉనని ఎనానిరై జనసైనికులు అందరూ సంఘట్తమై ఒక్క టీమ్ గా వళ్ళాలి అనే మఖయూ 
లక్షష్ంతో ఏర్పడినటువంట్ “జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఈ నెల 12 వ తేది అతయూంత ప్రతిష్టీత్మకంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచ్చెరలా 
నియోజకవర్ం, రణస్థలంలో యువశక్తి కారయూక్రమం నిర్వహిస్తినని తరుణంలో జె.ఎస్.
పి గోలాబల్ టీమ్ తరపున జనసేన పార్టీ చేపట్టీన యువశక్తి కారయూక్రమ నిర్వహణ కోసం 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ క్ జె.ఎస్.పి గోలాబల్ 
టీమ్ వయూవస్్థపకులు స్రేష్ వరికూట్ రూపాయలు 1,01,116/- విరాళ్నిని శనివారం 
అందజేయడం జరిగంది. “జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీమ్ – ప్రపంచ ఎనానిరై కలయిక” జనసేన 
నాయకులతో జూమ్ సమావేశాలు నిర్వహించడం మరియు జనసేన పార్టీ సింబల్ గాజు 
గాలాస్న మరియు జనసేన అధినేత చేస్తిననిటువంట్ కారయూక్రమాలన ప్రజలలోనిక్ బలంగా 
తీస్కెళళాందుకు రూపందించ్ జనంలోక్ జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా పైలట్ 
ప్రాజెక్టీ గా జనసేన సింబల్ గాజు గాలాస్తో కూడిన 15000 పోసటీరలాన ప్రచురించ్ కనిని 
నియోజకవరా్లకు పంపిణీ చేసి క్షేత్ర స్్థయిలో జనసేనన బలోపేతం చేస్తినని సంగతి 
తెలిసిందే. కారాయూచరణ సిద్ం చేయడం జరిగంది.

ఛలో రణస్థలం విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన 
అనుశ్రీ సతయానార్యణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి సిటీ, శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలంలో ఈనెల 12వ తార్కున జరగబోవు 
యువశక్తి సభకు భార్ ఎతుతిన తరలిరావాలని జనసేన పార్టీ రాజమండ్రి సిటీ ఇంచార్జి అనశ్రీ 
పిలుపునిచాచెరు. శనివారం స్్థనిక రాజమండ్రి జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో యువశక్తి భార్ 
బహిరంగ సభ పోసటీరుని అనశ్రీ ఆవిష్కరించారు. ప్రస్తిత ఆంధ్రప్రదేశ్లా యువతకు ఉద్యూగ 
అవకాశాలు లేక ఇబ్ందులు పడుతునని తరుణంలో యువత ఆవేదనన బలంగా వినిపించే శక్తిగా 
ఈ సభ ఉండబోతుందని అనశ్రీ తెలిపారు. ఈ సభలో యువకులు తమ గళం వినిపించేల్ 
యువకులకు ప్రాధానయూత ఇవ్వబడుతుందని యువతకు భవిషయూతుతి కలి్పంచే బాధయూత జనసేనాని పవన్ 
కళ్యూణ్ యువతకు అండగా ఉంట్రని అనశ్రీ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో తూరు్ప గోద్వరి జిల్లా 
సంయుకతి కారయూదరిశి గెడడిం నాగరాజు, రాజమండ్రి ఉపాధయూక్షులు గుతుతిల సతయూనారాయణ, ప్రధాన 

కారయూదరిశి వంకట పైడిరాజు, కారయూదరుశిలు అల్లాట్ రాజు, వినని వాస్, నగర సంయుకతి కారయూదరుశిలు దేవికవాడ చక్రాఫణి, కురం అపా్పరావు, నగర నాయకులు మంచాల్ స్న్లు, 
పోతుల స్రేష్, జనసైనికులు సెశెట్టీ ప్రస్ద్, వికటీర్ వాస్, బాసరమణి దురా్ప్రస్ద్, కుంది రామ, సియాద్రి రాజు, పళళా శ్రీన తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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ఉప్పల్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ప్రణాళికా సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్, ఉప్పల్ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ప్రణాళ్కా సమావేశం శనివారం ఉప్పల్ లో గల 
కె.కె.ఆర్ ఫంక్షన్ హాలునందు ఉప్పల్ నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ కారయూ నిరా్వహకురాలు శ్రీమతి న్హారిక నాయుడు 
ఆధ్వరయూంలో జనసేనపార్టీ తెలంగాణా ఇంచార్జి నేమూరి శంకర్ గౌడ్ మఖయూ అతిధిగా అతయూంత వైభవంగా నిర్వహించడం 
జరిగంది. జనసేన నాయకులకు ఉప్పల్ నియోజకవర్ జనసేన శ్రేణులు భార్ బైక్ రాయూలీతో స్్వగతం పలికారు. అధిక 
మొతతింలో జనసేన క్రియాశీలక సభయూతా్వలు చేసిన వాలంటీరలాన సత్కరించడంతో కారయూక్రమానిని ప్రారంభించడం 
జరిగంది. తెలంగాణాలోనే తకు్కవ సమయంలో అతయూధిక క్రియాశీలక సభయూతా్వలు 1004 ఉప్పల్ నియోజకవర్ం నండే 
నమోదు అయాయూయని తెలిపారు. అనంతరం న్తన సంవత్సర కాయూలండర్ ఆవిష్కరించడం జరిగంది. నియోజకవర్ంలో 
రాననని ఎనినికలలో ఏ విధంగ మందుకు వళ్ళాలి ఎల్ంట్ ప్రణాళ్కలు రూపందించాలి అనే అంశాలపై పలువురు 
జనసేన నాయకులు సలహాలు సూచనలు తెలియజేయడం జరిగంది. అదేవిధంగా బూత్ కమిటీల నియామకం చేయాలని 
త్వరలోనే పార్టీ తరపున అనిని డివిజనలాకు ఇంచారుజిలన ప్రకట్ంచడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ట్కెట్ ఎవరిక్చ్చెనా 
అందరు కలసికటుటీగా పనిచేసి అధినేతకు ఉప్పల్ నియోజకవర్ విజయానిని గఫ్టీ గా ఇవా్వలని తెలిపారు. తెలంగాణాలో 
జనసేన అనేక సమసయూలపై చేసిన పోరాట్లన పలువురు నాయకులు గురుతిచేస్రు. రాననని ఎనినికలలో తెలంగాణలో 
జనసేన 32 నియోజకవరా్లలో పోటీ చేస్తినని సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పట్కే కారాయూచరణ ప్రారంభమయిందని తెలిపారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా 32 నియోజక వరా్లకు జనసేన పార్టీ కారయూ నిరా్వహకురాలు నియమించటమే కాకుండా 
జనసేనపార్టీ తెలంగాణా ఇంచార్జి నేమూరి శంకర్ గౌడ్ 7మందితో కూడిన తెలంగాణ జనసేన పరయూవేక్షణ కమిటీని కూడా 
నియమించడం జరిగంది. చ్వరిగా సమావేశానిని జనసేనపార్టీ తెలంగాణా ఇంచార్జి నేమూరి శంకర్ గౌడ్ మాటలాడుతూ 
అందరు తమ తమ ఓటలాన చ్క్ చేస్కోవాలని, కతతి ఓటలాన నమోదు చేయించాలని, జనసేన పార్టీ సమసయూలపి పోరాటం 
చేస్తిందని, అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేసిన కారయూక్రమాలన మరియు ద్నాలన ప్రజలలోక్ బలంగా తీస్కెళ్ళాలని మరియు 
ప్రజలకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలియజేయాలిని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ తెలంగాణా రాష్ట్ర 
స్్థయి, జిల్లా స్్థయి నాయకులు, పరయూవేక్షణ కమిటీ సభ్యూలు, వివిధ నియోజకవరా్ల కారయూనిరా్వహకులు, వివిధ డివిజనలా 
నాయకులు, జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడం జరిగంది.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజావయాతిరేక ప్రభుత్ంపై యువత తిరుగుబాటుకు సిద్ంగా ఉనానారు
* యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ పోలీస్ అనమతులు
* మత్సష్కారుల సమసయూలు వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిక్ పటటీవు
* రణస్థలం మీడియా సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్ర భవిషయూతుతి గాలిక్ వదిలేసి, అభివృది్ని పూరితిగా పక్కనపెట్టీన ఈ 
ప్రభ్త్వం మీద రాష్ట్ర యువత తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉనానిరు.. ఈ ప్రజా వయూతిరేక వైసీపీ 
ప్రభ్త్వంపై తిరగబడి, ఇంట్క్ పంపేందుకు సిద్ంగా ఉనానిరని జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు అనానిరు. జనవరి 12వ తేదీన జరగననని ‘యువ 
శక్తి’ కారయూక్రమం సభాస్థలిని శనివారం స్యంత్రం ఆయన పరిశీలించారు. సభా వేదిక, 
సౌకరాయూలు, ఇతర ఏరా్పటలాపై పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ కన్్వనర్ శ్రీ కళ్యూణం 
శివ శ్రీనివాస్ తో చరిచెంచారు. ఈ సందర్ంగా సభాస్థలి వద్ద శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు 
మీడియాతో మాట్లాడుతూ “మన యువతరం కోసం వారి భవిషయూతుతి కోసం నిర్వహించే 
కారయూక్రమం ఇది. రాష్ట్రవాయూపతింగా వచేచె యువతరానిక్ తగన ఏరా్పటులా చేస్తినానిం. 
ఉతతిరాంధ్ర స్హితయూం, సంప్రద్యం, సంస్కృతితో పాటు ఉతతిరాంధ్ర సమసయూల 
మీద యువతరం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సమక్షంలో మాట్లాడతారు. ఉతతిరాంధ్రలోని 
వనకబాటుతనం, వలసలు, మత్సష్కారుల సమసయూలు ఇతర అంశాల మీద 100 మంది 
యువతీయువకులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి సమక్షంలో వారి అభిప్రాయాలన వేదిక నంచ్ 
పంచుకుంట్రు. ఈ అవకాశం కోసం పార్టీ కేట్యించ్న 20 ఫోన్ లైనలాలో రెండు రోజులోలానే స్మారు 6 వేల ఫోన్ కాల్్స, 2 వేలకు పైగా ఈమెయిల్్స ఇప్పట్ వరకు మాకు అంద్యి. 
8వ తేదీ తరా్వత ఈ ఫోన్ కాల్్స, ఈ మెయిల్్స ఎనిని వచాచెయి.. ఏమిటీ అనేది పూరితిగా వలలాడిస్తిం. రాష్ట్ర యువత పూరితిస్్థయిలో ఆవేదనతో నిండి ఉనానిరు. చదువుకునని చదువుకు 
సరైన ఉపాధి లేక, బతికేందుకు ద్రి లేక వారు యాతన అనభవిస్తినానిరు. కషటీపడి పని చేయాలని ఆలోచన ఉనాని, వారిక్ ప్రభ్త్వం నంచ్ ఎల్ంట్ సహకారం అందడం లేదు. ఏద్ 
చేస్తినని అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించ్ అధికారంలోక్ వచ్చెన ఈ ప్రభ్త్వం ప్రజలన నిండా మంచ్ంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిషయూతుతికు ఏం కావాలి... యువతలో ఎల్ భరోస్ నింపాలి 
అనే విషయాలన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు యువశక్తి సభ ద్్వరా వలలాడిస్తిరు. ఉతతిరాంధ్ర వలసల నిరోధానిక్, మత్సష్కారుల సమసయూలు పూరితిగా తీరచెడానిక్ ఎల్ంట్ చరయూలు తీస్కోవాలి 
అననిది వివరిస్తిరు. రణస్థలంలో 12వ తేదీన జరగబోయే సభ కోసం 30 ఎకరాల స్థలంలో ఏరా్పటులా పూరితిస్్థయిలో జరుగుతునానియి. పారి్కంగ్ సదుపాయం, మరుగుదొడులా, భోజన 
ఏరా్పటులా, లైట్ంగ్ ఇతరత్రా అనిని ఏరా్పటులా పూరితి స్్థయిలో ఉండేల్ జాగ్రతతిలు తీస్కుంటునానిం. శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలీస్ల నంచ్ కూడా పూరితిస్్థయి అనమతులు వచాచెయి. జనసేన 
పార్టీ ఎలలాపు్పడు చట్టీనిని గౌరవిస్తింది. పోలీస్లకు పూరితిస్్థయిలో సహకారం అందిస్తిం. వారు చ్పి్పన అనిని నిబంధనలు పాట్ంచ్ సభన విజయవంతం చేస్తిం. అనిని అంశాలన 
పరిశీలించ్ సభకు అనమతి ఇచ్చెన పోలీస్లకు ఈ సందర్ంగా అభినందనలు తెలియజేస్తినానిం. కచ్చెతంగా ఉతతిరాంధ్రలో కన్విన్ ఎరుగని ర్తిలో ఈ సభ ఉంటుంది. కేవలం 
ఉతతిరాంధ్ర యువత కాకుండా రాష్ట్రంలోని అనిని ప్రాంతాల నంచ్ యువత ఈ సభకు తరలి వచేచెందుకు ఆసక్తి చూపిస్తినానిరు. వారిక్ తగన విధంగా ఏరా్పటులా చేస్తిం. ప్రతి ఒక్కరూ 
సభన పూరితిస్్థయిలో విజయవంతం చేయాలని కోరుతునానిన.
* మత్సష్కార శాఖ మంత్రిక్ సవాల్
మత్సష్కారుల కోసం వైసీపీ ప్రభ్త్వం ఏం చేసింద్ బహిరంగంగా చ్పా్పలి. వైసీపీ అందిస్తినని మత్సష్కార భరోస్ సైతం అరుహులకు అందడం లేదు. రకరకాల కారణాలు చ్పి్ప అరుహుల 
పేరలాన తొలగస్తినానిరు. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చ్ందిన మత్సష్కార మంత్రిక్ బహిరంగ సవాల్ చేస్తినానిం. మత్సష్కారుల కోసం, వారి వలసల నిరోధం కోసం వైసీపీ ప్రభ్త్వం వచాచెక ఏం 
చేసింద్ చ్ప్పండి. మీరు దీనిపై ఎక్కడ చరచెక్ రమ్మనాని సిద్ంగా ఉనానిం. రూ.10 వేల జీతానిక్ ఎక్కడో గుజరాత్ రాష్ట్రం వళ్లా మత్సష్కారులు పటటీ చేత పటుటీకుని బతకాలి్సన ఆగతయూం 
ఎందుకు వచ్చెంది. వైసీపీ ప్రభ్త్వం మత్సష్కారుల పటలా ఏ మాత్రం దయలేకుండా పాలన చేసతింది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు గత ఎనినికలోలా పోరాట యాత్ర మొదలుపెటేటీ సమయంలోన్ 
గంగమ్మ తలిలాక్ పూజలు చేసి మత్సష్కారుల దీవనలు అందుకని యాత్రన ప్రారంభించారు. మత్సష్కారుల సమసయూలపై ఆయనకు ఉనని చ్తతిశుది్ అది.. కచ్చెతంగా జనసేన పార్టీ 
మత్సష్కారుల అభ్యూననితిక్ కటుటీబడి ఉంటుంది” అనానిరు. సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కోన తాతారావు, శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరుశిలు శ్రీ 
ట్.శివశంకర్, శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ, శ్రీ పేడాడ రామో్మహన్, శ్రీ గేదల చైతనయూ, శ్రీ సందీప్ పంచకరలా, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ రాజు, శ్రీ 
అమి్మశెట్టీ వాస్, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, శ్రీ మూగ శ్రీనివాస్, శ్రీ ఎనిని రాజు, శ్రీ పాత్రుని పాపారావు తదితరులు పాల్్నానిరు.

యువశకితి రేపటి తర్నికి ఆశాజ్యాతి
శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరం: జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో జనవరి 12వ తేదిన శ్రీకాకుళం 
జిల్లా రణస్థలంలో అతయూంత ప్రతిష్టీత్మకంగా జరుపుతునని యువశక్తి కారయూక్రమ సమాయాతతి 
సమావేశం గజపతినగరం నియోజకవర్ం, బండపలిలా మండలంలో నాయుడు ఫంక్షన్ 
హాలోలా అటటీహాసంగా జరిగనది. ఈ కారయూక్రమమనకు గజపతినగరం నియోజకవర్ం 
సీనియర్ నాయకులు మర్రాపు స్రేష్ అధయూక్షత వహించగా, మఖయూ అతిథిగా యువశక్తి 
ప్రచార కరతి బలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ పాల్్ని అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ గారు యువకుల 
పటలా ఎంత బాధయూతగా ఉనానిడో వివరిసూతి జనవరి 12వ తేదీ వివేకానందుని జన్మదినం 
రోజు జరుగు కారయూక్రమానిక్ ఆహా్వనిసూతి దిశా నిరే్దశం చేశారు.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిని అభినవ వివేకానందుడిగా అభివరి్ణంచారు, మర్రాపు స్రేష్ మాట్లాడుతూ 
యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ సంబంధించ్ గజపతినగరం నియోజకవర్ంలో ప్రతి పలిలా 
పలలాకు యువశక్తి ఆవశయూతన వివరిసూతి ఆటో ద్్వరా ప్రచారం చేస్తినానిమని, అల్గే 
ఐదు మండల్లోలా ప్రధాన కూడినలో వాల్ పోసటీరులా, ఫ్లాకీ్సలు, హోరిడింగులు, కర్ర పత్రాలు 
ద్్వరా యువకులిని చైతనయూ పరుస్తినానిమని, యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ గజపతినగరం 
నంచ్ అధిక సంఖయూలో నాయకులు యువకులు, వీరమహిళలు పాల్్ంటునానిరని 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీమతి పాలవలససి్వని రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి, బాబు 
పాలూరి రాష్ట్ర కారయూనిరా్వన కారయూదరిశి, వీరమహిళ దురా్, జిల్లా సీనియర్ నాయకులు 
డా.రవికుమార్ మిడతాన, మండల అధయూక్షులు అప్పలరాజు, జగన్, అపా్పరావు, మఖయూ 
నాయకులు హర్ష్, పండు, శ్రీన, ఆదినారాయణ, మహేష్, చంట్, వీర మహిళలు, 
నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ఆమదాలవలస జనసేన ఆధ్రయాంలో 
యువశకితి పోసటీర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: 
ఆమద్లవలస, జనవరి 12 
వ తేది రణస్థలం ప్రాంతంలో 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ మఖయూ అతిధులుగా 
పాల్్నబోయే యువశక్తి 
సభన విజయవంతం 
చేయాలనే కారయూక్రమంలో 
భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా 

ఆమద్లవలస నియోజకవర్ం ఇంచార్జి పేడాడ రామో్మహన్ ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయంలో నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులతో సమావేశం అయియూ 
యువశక్తి కారయూక్రమ ప్రచారం ఏవిధంగా, ఎనినివిధాలుగా చేయాలో జనసైనికులక్ 
వివరిసూతి దిశానిరే్దశం చేసి యువశక్తి ప్రచారక కమిటీ సభ్యూలు, పిఏసి సభ్యూలు మరియు 
కాక్నాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ పోసటీర్్స ని ఆవిష్కరించడం జరిగంది.

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


ఆదివారం, 08 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఉతతురాంధ్ర అభివృద్ధి శంకుస్థాపనలకే పర్మితమంద్
*ఒక్కటంటే ఒక్క ప్రాజెకుటీ కూడా పూరితి కాలేదు
*ఏజెన్్స ప్రాంతం మైనింగ్ మాఫియాకు కేరాఫ్ గా మారింది
*ఉతతిరాంధ్ర అభివృది్ బోరుడి ఏరా్పటు చేయాలి
*ఉతతిరాంధ్ర అభివృది్క్ జనసేన కటుటీబడి ఉంది
*స్జల స్రవంతి, ఉతతిరాంధ్ర అభివృది్ బోరుడి, అరకు డికలారేషన్ పై ప్రధానంగా దృష్టీ 
పెడతాం
*మేధావుల సలహాలు, సూచనలు సీ్వకరిస్తిం
*విశాఖపటనింలో జరిగన ఉతతిరాంధ్ర చరాచె వేదికలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఉతతిరాంధ్ర అభివృది్ శంకుస్్థపనలకు మాత్రమే పరిమితమైందని, 
ఒక్కటంటే ఒక్క ప్రాజెకుటీ పూరతియిన ద్ఖల్లు లేవని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. విదయూ, వైదయూం, వయూవస్యం 
ఇల్ ఏ రంగం తీస్కునాని అభివృది్క్ ఆమడ దూరంలో నిలిచ్పోయిందనానిరు. మఖయూంగా 
ఏజెన్్స ప్రాంతం అక్రమ మైనింగ్ తవ్వకాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారిపోయిందనానిరు. 
ప్రకృతి వనరులన కంతమంది స్్వర్థపరులు తమ స్వల్భం కోసం ద్చుకుంటునానిరని 
అనానిరు. శనివారం ఉదయం విశాఖపటనిం దసపల్లా హోటలోలా ఉతతిరాంధ్ర చరాచె వేదిక 
కారయూక్రమంలో ఆయన పాల్్నానిరు. మాజీ పారలామెంట్ సభ్యూలు శ్రీ కణతాల రామకృష్ణ 
అధయూక్షతన జరిగన ఈ సమావేశంలో డా.జయప్రకాష్ నారాయణ, శ్రీ చ్ంతకాయల 
అయయూనని పాత్రుడు, శ్రీ గడుగు రుద్రాజు, శ్రీ వి.శ్రీనివాసరావు, శ్రీ కె.రామకృష్ణ, ప్రొ. 
కె.ఎస్.చలం, శ్రీ పాకలపాట్ రఘు వర్మ, శ్రీ సతయూనారాయణ మూరితి, శ్రీ భీశెట్టీ బాబ్జి, శ్రీ 
గోవింద రాజు పాల్్నానిరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ 
“ఉతతిరాంధ్ర యువత నిరాశ, నిస్పృహలోలా కూరుకుపోయింది. ఉద్యూగ, ఉపాధి అవకాశాల 
కోసమే కాదు.. చదువుల కోసం, కోచ్ంగ్ ల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలు వళలా 
దౌరా్గయూ సి్థతిలో ఉనానిరు. శాసనసభ్యూడిగా ఉనని సమయంలో విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, 
విశాఖపటనిం ఏజెన్్సలో విసతిృతంగా పరయూట్ంచాన. ఏజెన్్సలో గరిజనలు పడుతునని 
కష్టీలన స్వయంగా తెలుస్కునానిన. సభాపతి అయిన తరువాత గరిజనల అభివృది్ 
కోసం రూ. 5 వేల కోటలాతో అరకు డికలారేషన్ తీస్కచాచెమ.
* రాజకీయాలన పక్కన పెట్టీ మందుకు వళ్్దం
ఉతతిరాంధ్రలో 8 లక్షల ఎకరాలకు స్గున్రు అందించే ‘బాబు జగ్జివన్ రామ్ ఉతతిరాంధ్ర 
స్జల స్రవంతి’ ప్రాజెకుటీ పూరతివా్వలి. ఈ ప్రాంత మత్సష్కారులకు ఫిష్ంగ్  హార్రులా కాన్, 
జెటీటీలు కాన్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో చ్నె్ని, గుజరాత్ , మంబాయి, కోల్ కతా, 
పారాదీప్  వంట్ స్దూర ప్రాంతాలకు లక్షల్ది మంది వలస వళ్లాపోతునానిరు. వాట్ని 
నిరోధించాలి. మఖయూంగా యువత ఈ ప్రాంతంలోనే పనిచేయాలని కోరుకుంటునానిరు. 

పెటుటీబడులు ఆకరి్షంచే విధంగా, పరిశ్రమలు స్్థపించే విధంగా పెద్దలు చరిచెంచ్ యాక్షన్ 
పాలాన్ రూపందిసేతి జనసేన పార్టీ వాట్ని అమలయేయూల్ ప్రయతనిం చేస్తింది. ఉతతిరాంధ్ర 
అభివృది్ కోసం అనిని రాజకీయ పక్షాలు రాజకీయాలన పక్కన పెట్టీ నిజాయితీగా, 
పటుటీదలతో, యువత భవిషయూతుతి కోసం ప్రయతనిం చేద్్దం. ఈ ప్రాంతానిని అభివృది్ 
చేయగలిగతేనే రాష్ట్రం అభివృది్ చ్ందుతుంది. ఉతతిరాంధ్ర అభివృది్ బోరుడి అవసరం 
ఉంది. ఈ ప్రాంతానిని అదు్తమైన ప్రాంతంగా తీరిచెదిది్దన రోజే రాష్ట్ర ప్రతిషటీ మరింత 
పెరుగుతుంది. ఉతతిరాంధ్రతోపాటు వనకబడిన రాయలసీమ ప్రాంతానిక్ డవలప్ మెంట్ 
బోరుడి ఏరా్పటు చేసి ద్నిక్ సరిపడ నిధులన పారదరశికంగా కేట్యించాలని జనసేన 
కోరుకుంటోంది. వచేచె స్ర్వత్రిక ఎనినికలోలా ప్రభ్త్వం కచ్చెతంగా మారుతుంది. ఉతతిరాంధ్ర 
అభివృది్ బోరుడి విషయంలో గాన్, అరకు డికలారేషన్ అమలు చేసే విషయంలో మందుకు 
వళతాం. ఉతతిరాంధ్ర ప్రజలకు ఏం కావాలి అనని ద్నిపై ప్రజలు, మేధావులు సలహాలు, 
సూచనలు ఇసేతి సీ్వకరించ్ తగు ప్రణాళ్కలు రూపందించుకుంట్ం.
* విశాఖ సీటీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ వద్దని చ్పా్పం
విశాఖ సీటీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ ప్రకటన రాగానే మొటటీమొదట స్పందించ్ంది జనసేన 
పార్టీయే. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితో పాటు నేన ఢిలీలా వళ్లా కేంద్ పెద్దలన కలిశాం. విశాఖ 
సీటీల్ పాలాంట్ కోసం 32 మంది ప్రాణ తాయూగాలు, ఎందరో రైతుల భూమి తాయూగాలు చేశారని 
వివరించాం. ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయం విరమించుకోవాలని చాల్ స్ట్ంగ్ గా చ్పా్పం. 
కంతమంది సీటీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయానిని సీరియస్ గా తీస్కోవడం లేదు. పరిసి్థతి 
చేయి ద్ట్పోయాక చేసేది ఏమీ ఉండదు. ఏ సందర్ంలో అయినా పోరాటం చేయడానిక్ 
సిద్ంగా ఉండాలి. ఐటీ ఉత్పతుతిలోలా రాష్ట్రం తలతుతికోలేని పరిసి్థతి నెలకంది. విశాఖలోని 
మధురవాడలోన్, మిలీనియం టవర్్స ఎ బాలాక్ లో రెండు లక్షల చదరపు అడుగుల ఖాళీ 
ఉంటే, కేవలం 1 లక్ష చదరపు అడుగులు మాత్రమే ఇప్పట్ వరకు వినియోగంచగలిగారు. 
అల్గే మిలీనియం టవర్్స బి బాలాక్ లో 1.53 లక్షల చదరపు అడుగుల ఖాళీ ప్రదేశం 
అల్గే ఉండిపోయింద”ని అనానిరు.

‘యువశకితి’ని విజయవంతం చేయాలి: పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: స్భద్రాపురం జంక్షన్  సమీపంలో జనవరి 12న జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించననని యువశక్తి సభన విజయవంతం చేయాలని జనసేన 
పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు పితాని బాలకృష్ణ పిలుపునిచాచెరు. శనివారం గురాన అయయూలు 
ఆధ్వరయూంలో స్్నిక గాయిత్రి డిగ్రీ కళ్శాలలో విద్యూరి్థని విద్యూరు్థలతో సమావేశం 
నిర్వహించ్, యువ శక్తి సభ గురించ్ వివరించారు. అనంతరం మీడియా సమావేశం 
నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా పితాని బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ ఉతతిరాంధ్ర యువత విదయూ, 
ఉద్యూగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస పోతుందని ఆవేదన వయూకతిం 
చేశారు. ఉతతిరాంధ్ర వనకుబాటుతనం పోగొటటీడానిక్, యువ తలో చైతనయూం తెచేచెందుకు 
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యూణ్  యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ శ్రీకారం చుట్టీరని తెలిపారు. 
సీఎం జగన్  పరిపాలనా వైఫలయూంతో యువత నిరుద్యూగ సమసయూన ఎదుర్కంటుననిదని, 
కందరు యువకులు గంజాయిక్ బానిసలవుతునానిరని ఆవేదన వయూకతించేశారు. రాష్ట్ర 
ప్రభ్త్వం జాబ్  కాయూలండర్ న విడుదల చేయడం లేదనానిరు. మూడు రాజధానల పేరుతో 
విశాఖలోని భూమలన వైసీపీ నేతలు ద్చుకుంటునానిరని ఆరోపించారు. వైసీపీ ప్రభ్త్వం 
ప్రజలన పూరితిగా మోసంచేసిందనానిరు. రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాల సభలన అడుడికునేందుకే 
ఆంక్షలు విధిసూతి జీఓ విడుదల చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. యువశక్తి కారయూక్రమం 
అడుడికోవడానిక్ ప్రభ్త్వం ఎనిని కుట్రలు పనినినా ఫలితం ఉండదని , వైయస్ జగనో్మహన్ 

రెడిడి తీస్కచ్చెన జీవో ఒకట్ని జనసేన పార్టీ పరిగణలోక్ తీస్కోవడం లేదని ఆయన తెలిపారు. మంత్రి రోజా నోరు అదుపులో పెటుటీకోవాలని సూచ్ంచారు. మంత్రి రోజా చేసిన 
వాయూఖయూలు అభయూంతరకరమని, రోజాన చూసి మహిళ్ లోకం సిగు్తో తలదించుకోవాలి్సన పరిసి్థతులు ద్పురించాయని ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. రోజా నోరు అదుపులో పెటుటీకోకపోతే 
తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురో్కవాలి్స ఉంటుందని హెచచెరించారు. 
పార్్ట నాయకులు గురాన అయయూలు మాట్లోడుతూ.. జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించే యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ యువతీ యువకులన స్దరంగా ఆహా్వనిస్తినానిమనానిరు. 
ఉతతిరాంధ్ర ప్రాంతంలోని వలసలు, ఉపాధి లేమి, విద్యూవకాశాలు, వాయూపార అవకాశాలు వంట్ అన్ని అంశాలపై సమగ్రంగా యువత అభిప్రాయాలు తెలియజేసేందుకు యువశక్తి 
కారయూక్రమం వేదిక అవుతుందని ఆశాభావం వయూకతించేశారు.‘మన యువత… మన భవిత’ అనేదే ప్రధాన నినాదంగా యువశక్తి కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేద్్దమనానిరు. ఈ 
సమావేశంలో పార్టీ నాయకులు ఆద్డ మోహన్ రావు, కాటం అశి్వని, రాజేంద్, తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), రవితేజ, చక్రవరితి, వజ్రపు నవీన్ కుమార్, పవన్ కుమార్, అభిల్ష్, 
పవన్ కుమా, వంశీ, స్యి, మణి, రవీంద్, ఏంట్ రాజేష్, దినేష్, స్యిక్రణ్, కాజా, భరత్, స్రేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

ఏపిలో చీకటి పాలన నడుసతింది అనటానికి జీవో నంబర్ 1 నిదర్శనం: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చీకట్ పాలన నడుస్తింది అనట్నిక్ జీవో 
నెంబర్ 1 నిదరశినమని జనసేన జిల్లా అధయూక్షుడు గాద వంకటేశ్వరరావు అనానిరు. శనివారం 
జీవో నెంబర్ 1ని నిరసిసూతి జిల్లాలో జనసేన శ్రేణులు నిరసన రాయూలీ నిర్వహించారు. ఈ 
సందర్ంగా గాద మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం జార్ చేసిన జీవో నెంబర్ 1 రాజకీయ 
పార్టీలన, ప్రజాసంఘాలన కటటీడచేయాలని ఉదే్దశంతో జార్ చేసినదే కాన్ ప్రజలన 
ఉద్రించడానిక్ చేశాం అని చ్పు్పకోవట్నిక్ ప్రభ్తా్వనిక్ సిగు్ ఉండాలని ఎదే్దవా చేస్రు. 
ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంటే ఎంతో ఉననితమైన చదువు చదివిన వారికే అనిని అరహుతలు కలిగన 
వారే ఆఫీసర్్స గా ఉంట్రు. అల్ంట్ది ఈ జగన్ రెడిడి ప్రభ్త్వంలో ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్్స 
పైన కూడా సలహాద్రులన పెటటీడం అంటే ఎంతట్ సిగు్చేటో అధికారపార్టీ నాయకులు 
తెలుస్కోవాలి. ఇల్ంట్ పనిక్మాలిన సలహాద్రులన పెటటీడం వలనే ఇల్ంట్ పనిక్మాలిన 
జీవోలన తెస్తినానిరు. ఈ జీవోలో 1861 పోలీస్ యాక్టీ ని కోడ్ చేశారు. ఈ యాక్టీ ప్రకారం 
పోలీస్లు విధులన ఎల్ చేయాలో చ్పుతిననిది కాన్ రాజకీయ పార్టీలన ఏ విధంగా మీట్ంగ్్స 
పెటుటీకోవాలో హైవేలపైనా, గ్రామీణ ప్రాంతాల లో సభలు పెటటీకూడదు అని ఎక్కడా లేదు. 
జగన్ రెడిడి ప్రతిపక్షంలో ఉననిపు్పడు అసెంబ్లాక్ చక్కగా వళ్ళానటలాయితే అన్ని తెలిసి ఉండేవి కాన్ 
మా అయయూ చనిపోయాడు అని వంకతో నవు్వ హైవేలపైన, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సభలు 
పెటుటీకుని మఖయూమంత్రి అయాయూవు అని గురుతిపెటుటీకో. ఆనాడు అధికార పార్టీలో ఉనని రాజకీయ 
నాయకులు కూడా నినని ఇల్నే రోడలాపై తిరగనివ్వకుండా చేసి ఉననిటలాయితే ఈరోజు నవు్వ 

ఆంధ్రప్రదేశ్ క్ మఖయూమంత్రివి అయేయూవాడివే కాదు. ఇపు్పడైనా సిగు్ తెచుచెకని ఇల్ంట్ పనిక్మాలిన జీవోలన జార్ చేయకుండా ఉంట్వని చేసిన వాట్ని వంటనే వనకు్క తీస్కోవాలని 
హెచచెరిస్తినానిం. లేని పక్షంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉనని అనిని రాజకీయ పార్టీలన కలుపుకని అసెంబ్లాని మటటీడి చేయట్నిక్ వనకాడమని గాదే హెచచెరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా 
నాయకులు అడపా మాణికాయూలరావు, నారద్స్ రామచంద్ ప్రస్ద్, పార్వతీ నాయుడు, త్రినాద్, నగర అధయూక్షులు నేరెళలా స్రేష్, మండల అధయూక్షులు గంధం స్రేష్, శ్రీరామలు, నరేష్, 
వంకటేశ్వరులా, కార్పరేటరులా యర్రంశెట్టీ పద్మ, ద్సరి లక్ష్మి, నగర కమిటీ సభ్యూలు, నాయకులు, వీర మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

నోటి పొగరు రోజాను జంతువుతో పొలచిడంలో తపు్పలేదు: గునుకుల కిషోర్
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలారు: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. 
మంత్రి రోజా చేసిన వాయూఖయూలు ద్నిక్ ఆజయూం పోసినటులా అయియూంది. తాజాగా 
మంత్రి రోజా మెగాస్టీర్ చ్రంజీవి- పవన్ కల్యూణ్ పై తీవ్ర స్్థయిలో విమరశిలు 
చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పట్కే మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ఆమె వాయూఖయూలన 
ఖండించారు. ఈ వాయూఖయూలన ఖండిసూతి నెలూలారు సిటీ గాంధీ బమ్మ దగ్ర 
శనివారం మధాయూహనిం గం 2 లకు జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి గునకుల 
క్షోర్ ఆధ్వరయూంలో నిరసన చేపటటీడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా గునకుల 
క్షోర్ మాట్లాడుతూ.. మా పార్టీ పిఐసి మెంబర్ నాగబాబు గారు చ్తతి కుప్ప 
తో పోల్చెరు అక్కడ కుక్కలకైనా కూడా దొరుకుతుంది.. మీ చేతోతి ఒక మెతుకు 
పెట్టీన పాపాన మేమ చూడలేదు. నోట్ పగురుతో అసభయూ పదజాలంతో 
నోట్కచ్చెనటులా మాట్లాడుతూ అహంకారపు ద్రణి లో ఎసీ్సలని ఎసీటీలన్ 
అహంకారంతో వయూవహరిసూతి ప్రజలకు మధయూ వేలుని చూపిసూతి సభయూసమాజానిక్ 
ఏం మెసేజ్ ఇస్తినానిరు రోజా.. రకతిద్నం నేత్రద్నం గురించ్ ఆవశయూకతన 
ప్రజలోలాక్ తీస్కెళ్లాన మహోననిత వయూక్తి చ్రంజీవి గారు, ఇప్పట్కీ వారిసూ్పరితితో 
రాష్ట్రవాయూపతింగా రకతిద్న శిబిరాలోలా ఎకు్కవగా వారి అభిమానల నంచ్ జనసేన 
పార్టీ నంచ్ వస్తిందని తెలియ మీకు తెలియద్.. కరోనా సమయంలో ప్రభ్త్వ వైఫలయూం చ్ందితే ఆక్్సజన్ సిలిండరులా ఇపి్పంచ్న వైనం మరిచారా, అదే సమయంలో సినిమా కారి్మకులు 
ఇబ్ంది పడుతుననిపు్పడు కోటలా రూపాయలు వారిక్ ఇంట్క్ సరుకులు అందించ్న గొప్ప వయూక్తి చ్రంజీవి గారు. నోట్క్ వచ్చెనటులా మాట్లాడే రోజా గారు ప్రకృతి వైపర్తాయూలలో ఆరి్దక 
సహయం చేయటం లో జనసేన, మెగా హీరోలు మెగా కుటుంబ సభ్యూలు ఎపు్పడూ మందుంట్రు అనే మాట మరిచెపోయినటులానానిరు. పదవి శాశ్వతం కాదు వయూక్తిగత ప్రవరతిన 
కచ్చెతంగా ఉండాలి రాననని రోజులోలా మీరు ప్రజా క్షేత్రంలో తిరిగే పరిసి్థతి ఉండదు. ప్రజలు తరిమి తరిమి కటటీడం ఖాయం, పరాయూటక సంఘం గతంణలో దేశవాయూపతింగా తొమి్మదవ 
స్్థనంలో ఉంటే 18వ స్్థనానిక్ తీస్కెళ్ళాన మీ ఘనతన ప్రజలందరూ చూస్తినానిరు. జగనో్మహన్ రెడిడి గారు చూసినటలాయితే మా అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారి సినిమాలు వస్తింటే 
ట్కెటులా రేటులా తగ్ంచేస్తిరు, ఏదైనా ఆవిరా్వ సభ జరుపుతామంటే ఫ్లాకీ్సలు నిషేధిస్తిరు, సభలో పెటటీ యువతన సనా్మర్ంలో నడిపిస్తిమంటే సభలు, రాయూలీలు నిషేధం అంట్రు. వై సిపీ 
నాయకులకు జంకు భయం మొదలైంది ఎక్కడ ప్రజలకు దగ్రవుతారో ప్రతిపక్షాల అణిచ్వేద్్దం అనకుంటునటులానానిరు. మీరు మూట కటుటీకునని పాపానిక్ రాననని రోజులోలా ప్రజలు 
సరైన తీరు్పనిస్తిరు. ఖబరా్దర్ రోజా ఇప్పట్కే డిఎసి్ప గారిక్ కంపె్లాంట్ చేసి ఉనానిమ. కచ్చెతంగా న్ మీద స్్థనిక సేటీషన్ లోన ఫిరాయూదు నమోదు చేయిస్తిం.నోరు అదుపులో పెటుటీకుని 
మాట్లాడు. ప్రజలందరికీ గాజు గాలాస్ క్ ఓటు వేసి రాష్ట్ర అభివృది్క్ తోడ్పడాలని తోడాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు గునకుల క్షోర్ తో పాటు ఉమాదేవి, కృష్ణవేణి, 
నిర్మల, స్జాత, తులసి, నాగమణి, కంథర్ బాయ్, చ్ననిరాజా, హేమంత్ యాదవ్, మౌనిష్, ప్రశాంత్ గౌడ్, ప్రతాప్, అమీన్, ఇంతియాజ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

యువశకితి ప్రోగ్ం ను జయప్రదం చేయండి
శతఘ్ని న్యూస్: శనివారం చీపురుపలిలా మండల పార్టీ ఆఫీస్లో యువశక్తి 
చీపురుపలిలా నియోజకవర్ ఇనాచెరిజిగా బాధయూతలు వహించ్న మతాతి శశిధర్ 
సమక్షం లో చీపురుపలిలా మండల అధయూక్షులు విసినిగరి శ్రీన ఆధ్వరయూంలో 
జరిగన కారయూక్రమం యువ శక్తి ప్రోగ్రాం న జయప్రదం చేయాలని కోరారు. 
అందుకు కాన చీపురుపలిలా నండి 150 ఆటోలు మరియు 500 బైకులతో 
భార్గా రాయూలీగా రణస్థలం సభకు వళ్లాలని నిర్ణయించారు. స్మారు 50వేల 
మంది చీపురుపలిలా నియోజకవర్ం నండి సభకు వళళాడానిక్ సిద్దంగా తగు 
ఏరా్పటు చేస్తినానిరు. చీపురుపలిలా నండి 10000 మంది హాజరవతారు 
అని విశినిగరి శ్రీనివాసరావు చ్పా్పరు. తుమ్మగంటీ సూరినాయుడు, పెది్ద 
వంకటేష్ గరివిడి మండల అధయూక్షులు తన బాధయూతగా 20 ట్ట్ ఏసీ 
లు గరివిడి మండలం నండి 200వందలు బైకులు పాల్్ంట్యి అని 
చ్పా్పరు. గురలా మండల అధయూక్షులు యడలా సంతోష్ కుమార్, దంతులూరి 
రామ రాజు 150 ఆటోలు 200 బైకులు పాల్్ంట్యి. మెరకమడిద్ం 
మండల అధయూక్షులు రౌతు కృష్ణవేణి, రేగడి లక్షష్మణరావు విజయనగరం జిల్లా 
నాయకులు 150 ఆటోలు 200 బైకులు పాల్్ంట్యి అని చ్పా్పరు.

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

యువత భవిత కోసం ఆలోచన చేసే నిజమైన 
నాయకుడు జనసేనాని: నలిశెటిటీ శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో నిర్వహిస్తినని యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ 
సంబంధించ్న సనానిహక ఏరా్పటలాలో భాగంగా, జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపుమేరకు, ఆత్మకూరు 
నియోజకవర్ం, సంగం మండలంలో నియోజకవర్ నాయకులు ద్డి భాన క్రణ్, సంగం మండల 
అధయూక్షులు రాకేష్ యాదవ్ ల ఆధ్వరయూంలో సమావేశం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
సంగం మండలం, అనసూయ నగర్ కు చ్ందిన పలువురు యువకులు జనసేన పార్టీలో చేరడం 
జరిగంది. వీరిక్ ఆత్మకూరు నియోజకవర్ం ఇంచార్జి నలిశెట్టీ శ్రీధర్ జనసేన పార్టీ కండువా కపి్ప 
పార్టీలోనిక్ స్దరంగా ఆహా్వనించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్ ఇనాచెర్జి 
నలిశెట్టీ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ ఉకు్క నరాలు, ఇనప కండరాలు, వజ్రాయుధం ల్ంట్ మనస్నని 
యువత మన దేశానిక్ కావాలి అని చ్పి్పన స్్వమి వివేకానంద మాటలన సద్ స్మరించుకని, 
యువత భవిత కోసం అననితయూం ఆలోచన చేసే నిజమైన నాయకుడు జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
అని తెలిపారు. యువత భవిత కోసం బంగారు బాటలు వేసేందుకు, నవతరానిని నిరలాక్షష్ం చేస్తినని 
పాలకుల ధోరణి నిలదీసేందుకు సరైనవేదిక ఈ యువశక్తి కారయూక్రమం అని తెలిపారు. మన తరానిక్ 
ఏం కావాలి, మనతోపాటు మన సమాజ అభివృది్క్ ఏం స్ధించుకోవాలి, యువశక్తి వేదికనండే 
గళం వినిపించే మహతతిర అవకాశానిని జనసేన పార్టీ కలి్పంచ్ందని, యువత పవన్ కళ్యూణ్ గారితో 
కలిసి వేదిక పంచుకని రాష్ట్రవాయూపతింగా ఉనని భూకబాజిలు, దంద్లు, భరోస్ లేని రైతాంగం, విదయూ, 
వైదయూం, పరాయూవరణ విధ్వంసం, యువత ఉపాధి, వరతిమానం రాజకీయాలు, మత్సష్కారులు బతుకు 
పోరాటం, మైనింగ్ మాఫియా, పారిశ్రామిక వృది్ ఆవశయూకత తదితర అంశాలపై మన ఆలోచనలన 
ఆవిష్కరించాలని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా, రణస్థలంలో జరిగే యువశక్తి 
కారయూక్రమానిక్ మనమందరం పాల్్నాలని జనసైనికులు అందరికీ పిలుపునివ్వడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో నియోజకవర్ నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

యువశకితి కారయాక్రమానినా విజయవంతం చేయండి: 
ముతాతి శశిధర్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు ఉరాలాపు పోలరాజు (యు.
పి.రాజు) ఆధ్వరయూంలో స్్థనిక నియోజకవర్ కారాయూలయం నందు మీడియా సమావేశం 
నిర్వహించారు అనంతరం మఖయూ నాయకులు సమావేశం ఏరా్పటు చేయడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో మఖయూ అతిధిగా పాల్్నని జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూలు మతాతి 
శశిధర్ మాట్లాడుతూ ఉతతిరాంధ్రలో ఉనని అనేక రకాలుగా నషటీపోయిన యువతకు 
భరోస్ని ఇవ్వడానికే జనవరి 12వ తేదీన యువశక్తి కారయూక్రమం ఏరా్పటు చేయడం 
జరిగందని అనానిరు. స్మానయూ యువతీ యువకులు వేదిక నంచ్ మాట్లాడేందుకు 
పవన్ కళ్యూణ్ అవకాశం కలి్పంచారని యువశక్తిలో మీ గళం వినిపించాలని, యువత 
అందరూ ఈ కారయూక్రమంలో పెద్ద సంఖయూలో పాల్్ని యువత యొక్క సమసయూలన పవన్ 
కళ్యూణ్ దృష్టీక్ తీస్కువళ్లాలని సూచ్ంచారు. రాజాం నియోజకవర్ం నాయకులు 
ఉరాలాపు పోలరాజు (యు.పి.రాజు) మాట్లాడుతూ జనసేన నాయకులు కారయూకరతిలు 
వీరమహిళలు పెద్ద ఎతుతిన యువత ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యువశక్తి కారయూక్రమంలో పాల్్ని 
విజయవంతం చేయాలన్ అనానిరు.ఈ కారయూక్రమంలో మతాతి శశిధర్ తో పాటు రాష్ట్ర 
సెక్రటర్ వాసిరెడిడి శివప్రస్ద్ మరియు రాజాం నియోజకవర్ం నాలుగు మండల్ల 
నాయకులు పాల్్నానిరు.

దివయాంగులకు సైకిళ్ళను పంపిణీ చేసిన 
కందుల దురే్గష్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్: 
జనసేన పార్టీ మరియు తదేకం ఫండేషన్ 
ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ తూరు్ప 
గోద్వరి జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దురే్ష్ 
చేతుల మీదుగా పట్టీలంక గ్రామానిక్ 
చ్ందిన మగు్రు దివాయూంగులకు ట్రై 

సైక్ల్్స పంపిణీ జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతిలు, 
పార్టీ స్నభూతిపరులు మరియు గ్రామ ప్రజలు అధికంగా పాల్్నానిరు.

పూర్ణచంద్రర్వుని పర్మర్శంచ్న 
కనపరతి మనోజ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్:  కండేపి, ఇటీవల 
గాయపడిన జనసైనికుడు మట్టీపలిలా 
పూర్ణచంద్రావుని మరకస్రి 
శనివారం కనపరితి మనోజ్ కుమార్ 
పరామరిశించ్, ఆరోగయూ పరిసి్థతులు 
తెలుస్కని, కుటుంబ సభ్యూలతో 
మాట్లాడి, ఆరి్థక సహాయానిని కూడా 
అందించడం జరిగంది.

ఒంటిమిటటీ సిఐని మర్యాదపూర్కంగా 
కలిసిన ర్టాల ర్మయయా

శతఘ్ని న్యూస్: ఒంట్మిటటీ సరి్కల్ ఇనె్సపెకటీర్ 
ఆర్. పురుషోతతిమ రాజున జనసేన రాష్ట్ర 
చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ 
శనివారం మరాయూదపూర్వకంగా కలిశారు. 
ఒంట్మిటటీ మండల గ్రామాలోలాని పలు 
సమసయూలన ఆయనకు వివరించ్ ప్రజలకు 
నాయూయం జరిగేల్ చూడాలనానిరు. అనంతరం 
ఆయనన శాలువాతో సత్కరించ్ న్తన ఆంగలా 
సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

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

వైసీపీ దుషటీపాలన నుంచ్ విముకితి కలిగంచే పాశుపతాస్త్రమే ఓటు హకు్క
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: వైసీపీ దుషటీపాలన నంచ్ రాష్ట్నిక్ విమక్తి కలిగంచాలనాని, మంచ్ 
ప్రభ్తా్వనిని ఎననికోవలనాని ప్రజల చేతిలో ఉనని ఒకేఒక ఆయుధం ఓటు హకు్క అని, అల్ంట్ 
ఓటు హకు్క నమోదులో అలసత్వం వహించవద్దని జనసేన పార్టీ గుంటూరు అర్న్ అధయూక్షుడు 
నేరేళళా స్రేష్ ప్రజలన కోరారు. శనివారం జనసేన పార్టీ ఐ టీ విభాగం ఆధ్వరయూంలో పార్టీ 

శ్రేణులకు, డివిజన్ అధయూక్షులకు ఓటు హకు్క నమోదుపై అవగాహన సదస్్స నిర్వహించారు. 
ఈ సందర్ంగా నేరేళళా స్రేష్ మాట్లాడుతూ ఎననిడూ లేని విధంగా అధిక సంఖయూలో ఓటలాన 
తొలగంచటం వనక అధికార పార్టీ కుట్ర ఉందని ఆరోపించారు. ఈ నేపథయూంలో మూడో పక్షం 
తో విచారణ జరిపించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఎవరైతే వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిక్ వయూతిరేకంగా 
ఉనానిరో గురితించ్ వారి ఓటలాన తొలగంచే ప్రక్రియ లో ప్రభ్త్వం వాలంటీరలాన పావుగా 
వాడుకుందని దుయయూబట్టీరు. వాలంటీరలాన ఓటు హకు్క నమోదుకై ఉపయోగంచుకోవద్దని 
ఎనినికల కమీషన్ చ్పి్పనా వైసీపీ ప్రభ్త్వం పెడచ్విన పెట్టీందని విమరిశించారు. ఈ నేపధయూంలో 

ప్రతీఒక్కరూ తమ ఓటు ఉంద్ లేద్ ఒకస్రి పరిశీలించు కోవాలని ఓటు లేని పక్షంలో వంటనే మరల్ నమోదు చేస్కోవాలని నేరేళళా స్రేష్ కోరారు. జిల్లా జనసేన పార్టీ అధికార 
ప్రతినిధి ఆళళా హరి మాట్లాడుతూ 18 సంవత్సరాల వయస్నని యువతీయువకులు, విద్యూరు్థలు వంటనే ఓటున నమోదు చేస్కోవాలని కోరారు. ఈ దేశ గతిని మారేచె యువత 
వజ్రాయుధం ల్ంట్ ఓటు హకు్కన పంద్లని, అపు్పడే బాధయూత కలిగన పాలకులన ఎననికునే అవకాశం ఉంటుందనానిరు. ఓటు హకు్క నమోదులో ఎల్ంట్ అశ్రద్ చేయవద్దని, 
ఓటు హకు్క నమోదులో ఎల్ంట్ అనమానాలు ఉనాని ఎపు్పడైనా ఐ టీ విభాగానిని సంప్రదరిశించవచచెని ఆళళా హరి అనానిరు. కారయూక్రమంలో పార్టీ ఐటీ విభాగం ప్రతినిధులు రవితేజ, 
స్మ్రాట్, వంశీ, నోమేష్ తో పాటూ నగర కమిటీ ప్రధాన కారయూదరుశిలు కటకంశెట్టీ విజయలక్ష్మి, యడలా నాగమలేలాశ్వరరావు, సూరిశెట్టీ ఉపేంద్ నగర కమిటీ నాయకులు, డివిజన్ 
అధయూక్షులు, వీరమహిళలు పాల్్నానిరు.

యువశకితి కారయాక్రమానినా విజయవంతం చేయండి
శతఘ్ని న్యూస్: నరిశిపటనిం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆధ్వరయూంలో ఈ నెల 12 న శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలంలో 
జరగననని యువశక్తి కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని 
జనసేన పార్టీ ఏలూరు ఇనాచెర్జి, యువశక్తి ప్రచారకరతి రెడిడి 
అప్పలనాయుడు పిలుపునిచాచెరు. శనివారం నర్్సపటనిం 
ఎన్జిఒ హోమ్ లో జనసేన పార్టీ నర్్సపటనిం నియోజకవర్ 
ఇనాచెర్జి రాజాన వీర సూరయూచంద్ ఆధ్వరయూంలో జరిగన 
సమావేశంలో ఆయన మఖయూ అతిధిగా హాజరై మాట్లాడారు. 
ఈ యువశక్తి సమావేశానిక్ పెద్ద ఎతుతిన యువకులు 
వచేచెటటులా చూడాలనానిరు. ప్రస్తిత పరిసి్థతిలో ప్రజలు జనసేన 
వైపు చూస్తినానిరనానిరు.. ఈ అవకాశానిని జనసైనికులు 
ఉపయోగంచుకని జనసేన పార్టీ సిద్్ంతాలన ప్రజలకు 
వివరించాలనానిరు. యువశక్తి అంటే యువత అని, రేపు 
భవిషయూత్ అంతా వాళలాచేతిలో ఉందనానిరు. ప్రతీ జనసైనికులు 

కన్సం వంద మందిని తీస్కురావాలనానిరు. యువత తమ గళం వినిపించేల్ యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ శ్రీకారం చుట్టీరనానిరు. యువత తమ ఆలోచనల 
గురించ్, వారి కష్టీల గురించ్, వారి భవిషయూత్ గురించ్ గళం వినిపించేల్ యువశక్తి కారయూక్రమం ఉండనందనానిరు. రణస్థలం వేదికగా ఏరా్పటు చేస్తినని యువశక్తి సభన విజయవంతం 
చేయాలని కోరారు. అనంతరం సూరయూచంద్ మాట్లాడుతూ నర్్సపటనిం నియోజకవర్ంలోని నాలుగు మండల్లతో పాటు మని్సపాలిటీ నంచ్ పెద్ద ఎతుతిన యువత యువశక్తి 
కారయూక్రమానిక్ తీస్కువచేచెందుకు ఏరా్పటులా చేస్తినానిమనానిరు. యువశక్తి కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసేందుకు జనసైనికులు కృష్ చేయాలని కోరారు. అనంతరం యువశక్తి పోసటీరలాన 
ఆవిష్కరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో నర్్సపటనిం మని్సపాలిటీ అధయూక్షులు అదే్దపలిలా గణేష్, జనసేన నాయకులు గండం దొరబాబు, శానపతి శేషు, బైన మరళీ, కతతికోట రామశేఖర్, 
పి.నాగు, చ్రంజీవి శ్రీన, కర్రి స్రేష్, చపా్ప నానాజీ, బలలా అశ్క్, సంతోష్, వేగశెట్టీ శ్రీన, జనసైనికులు అధిక సంఖయూలో పాల్్నానిరు.

యువశకితి సభను విజయవంతం చేయండి: 
గాజువక జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక: జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో శ్రీకాకుళం 
జిల్లా, రణస్థలంలో జనవరి 
12వ తేదీన ఏరా్పటు చేసిన 
యువశక్తి భార్ బహిరంగ సభన 

జయప్రదం చేయాలని శనివారం జీవీఎంసీ 86వ వార్డి జనసేన పార్టీ ఇనాచెర్జి కాద శ్రీన 
ఆధ్వరయూంలో దువా్వడ విజాఞాన్ కాలేజీ వద్ద విద్యూరు్థలకు యువశక్తి సభ యొక్క మఖయూ 
ఉదే్దశం తెలియజేసి, వారిని చైతనయూపరిచ్ యువశక్తి సభలో పాల్్ని విజయవంతం 
చేయాలని కోరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో గాజువాక నియోజవర్ం సీనియర్ 
నాయకులు, జనసేన పార్టీ 85వ వారుడి ఇనాచెర్జి మరియు యువశక్తి మహాసభ ప్రచార 
కమిటీ సభ్యూలు గవర సమశేఖర రావు, గాజువాక నియోజవర్ం సీనియర్ నాయకులు 
మరియు జీవీఎంసీ 73వ వారుడి ఇంచార్జి ఆర్్మ గోవింద్, విశాఖ జిల్లా జనసేన పార్టీ 
లీగల్ సెక్రెటర్ శ్రీమతి కర్ణం కళ్వతి, గాజువాక నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు అలులా రామారావు, పి వసంత్, కే గోవింద్ రాజు, బ్రహా్మజీ రావు, జి త్రినాథ్, 
ఎం సంజీవరావు, పైడ్రాజు, బి శ్రీనివాసరావు, ఇతర జనసేన నాయకులు పాల్్నానిరు.

వేలు్పలవీధి గౌర్పరమేశ్రుల ఆలయానినా 
సందర్శంచ్న ముక్క శ్రీనివస్

శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలిలా వేలు్పల వీధి గౌర్ పరమేశ్వర ఆలయ కమిటీ ఆహా్వనం 
మేరకు ఉతతిరాంధ్ర జనసేన సీనియర్ నాయకులు మక్క శ్రీనివాస్ రావు (వైజాగ్ గోల్డి 
మెన్) ఆలయానిని సందరిశించ్, ఆలయ అభివృది్క్ ఒక లక్ష రూపాయలు విరాళం 
ఇవ్వడం జరిగంది. ఆలయం మండపం ఏరా్పటు చేసేటపు్పడు కూడా తనవంతు 
సహాయం అందిస్తినని ఈ సందర్ంగా తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
అనకాపలిలా జనసేన పార్టీ వీరమహిళ దూడల పద్మ సీత రామలక్ష్మి, చవకు్కల చైతనయూ, 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

అమలాపురం: యువశకితి పోసటీర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆధ్వరయూంలో 
యువత యొక్క సమసయూలపై గళమెతుతితూ జనవరి 12న శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలంలో 
యువశక్తి పేరిట బహిరంగ సభ ఏరా్పటు చేసింది. ఈ కారయూక్రమానిక్ సంబందించ్న 
ప్రచార గోడ పత్రికన అమల్పురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
ఆవిష్కరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో నల్లా శ్రీధర్, మాజీ మని్సపల్ చైర్మన్ యాళళా నాగ 
సతీష్, మని్సపల్ ప్రతిపక్ష నేత యేడిద శ్రీన, కంచ్పలిలా అబు్లు, లింగోలు పండు, ఆర్.
డి.యస్.ప్రస్ద్, పడాల నానాజీ, తికా్క ప్రస్ద్, నాగ మానస, పోలిశెట్టీ చ్నిని, వాకపలిలా 
వేంకటేశ్వర రావు, బండారు వంకనని బాబు, పోలిశెట్టీ కనాని, గంగబతుతిల క్షోర్, నల్లా 
వేంకటేశ్వర రావు, లోవరాజు, పవన్ మహేష్, నిమ్మకాయల రాజేష్, పపు్పల నానాజీ, 
కంక్పాట్ గోపి, గుబ్ల శేఖర్, కారటం వాణి, బండారు స్రేష్, పెదమలులా మణికంఠ 
మరియు జనసైనికులు, నాయకులు పాల్్నానిరు.

యువశకితి కారయాక్రమానికి ఆహ్్నం.. కాకినాడ సిటీ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కాక్నాడ సిటీ: జనసేన పార్టీ సిటీ ఇనాఛార్జి మరియు రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యూలు మతాతి శశిధర్ 
ఆదేశానస్రం జనవరి 12వ తార్ఖున శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలంలో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ అధయూక్షతన జరుపతలపెట్టీన యువశక్తి బహిరంగ సభకు హాజరు కావాలి అని కాక్నాడ సిటీ 
అధయూక్షులు సంగశెట్టీ అశ్క్ నాయకత్వంలో కాక్నాడ నగర పుర ప్రమఖులన, మహిళలన మఖయూంగా 
యువతీ యువకులన ఆహా్వనించారు. ఈ కరయూక్రమంలో కాక్నాడ సిటీ జనసేన కారయూదరిశి వానపలిలా 
హరికృష్ణ, యువశక్తి కో ఆరిడినేషన్ టీం, సిటీ కమిటీ నాయకులు, డివిజన్ అధయూక్షులు, డివిజన్ ఇన్ ఛార్జి లు, 
కారయూకరతిలు, వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

యువశకితి కారయాక్రమం.. 5000 పోసటీర్్స తో 
పాలకండ జనసేన ప్రచారం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ: 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆధ్వరయూంలో జనవరి 12వ 
తేదీన రణస్థలంలో జరగబోయే 
యువశక్తి కారయూక్రమం పాలకండ 
నియోకవర్ంలో పలలా పలలాకు, 
ప్రజలందరికీ, మఖయూంగా యువతకు 
చేరువయేయూ విధంగా పాలకండ 
నియోజకవర్ం జనసేన నాయుకులు 
గరా్న సతితిబాబు ఆద్వరయూంలో 
5000 గోడ పోసటీర్్స అతిక్ంచడం 
జరిగంది.

మైలవరం జనసేన ఆధ్రయాంలో ఉచ్త మెడికల్ 
కాయాంప్

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం : 
పులూలారు గ్రామపంచాయతీ, 
భాడవ గ్రామంలో ఇటీవల 
కాలంలో వేగంగా జ్వరాలు 
వాయూపిస్తినానియి.. విషయం 
గ్రహించ్న జనసైనికులు 
గ్రామ సచ్వాలయం దృష్టీక్ 
తీస్కువళలాగా అధికారులు, 
గ్రామ సర్పంచ్ స్పందించ్ 
శనివారం ఉదయం 
గ్రామంలో మెడికల్ కాయూంప్ 
ఏరా్పటుచేసి, బ్లాచ్ంగ్ చలలాడం 
జరిగంది. కారయూక్రమంలో 

భాగంగా మైలవరం మండల జనసేన అధయూక్షులు శీలం బ్రహ్మయయూ ఉదయం గ్రామంలో 
పరయూట్ంచ్.. ఇటీవల కాలంలో స్మారు 100మంది వరకు టైఫాయిడ్ బారిన పడాడిరని, 
కది్దమందిక్ డంగ్యూ లక్షణాలు కూడా ఉనానియని మెడికల్ కాయూంపులోని అధికారులతో 
చరిచెంచగా తగన చరయూలు తీస్కుంట్మని అధికారులు హామీ ఇవ్వడం జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా శీలం బ్రహ్మయయూ మాట్లాడుతూ గతంలో కది్దపాట్ వరా్షనిక్ సైతం 
గ్రామంలో ఉనని మరుగున్రు, వర్షపు న్రు పలలాపు ప్రాంతంలో ఉనని మంచ్ న్ట్ ట్యూంకున 
సగానిక్ పైగా మంచ్ వేస్తినానియని, పైపు లీకేజీలు గ్రామంలో ఎకు్కవగా ఉనానియని, 
వీట్పై చరయూలు తీస్కోవాలని కోరగా నామమాత్రపు చరయూలు తీస్కుంటునానిరని, ఇది 
శ్చన్యమని అభిప్రాయపడాడిరు. వంటనే బాడవ గ్రామంలో మంచ్న్ట్ న్తన 
ట్యూంకున ఏరా్పటు చేసి, పైపులైన, డ్రైనేజీలన ఏరా్పటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల నాయకులు ఆనం విజయకుమార్, ఈతకటుటీ 
నాని మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

యువశకితి యువత భవిషయాతుతి కోసం: ఎం హనుమాన్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలంలో జనవరి 12వ తార్ఖున జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ అధయూక్షతన జరుపతలపెట్టీన యువశక్తి బహిరంగ సభ ప్రచారంలో భాగంగా జనసేన రాష్ట్ర 
బ్సీ నాయకుడు మరియు నాయూయవాది ఎం హనమన్ యువశక్తి యొక్క మఖయూ ఉదే్దశాయూనిని వివరించారు. 
ఈ సందర్వ్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మన యువత భవిషయూతుతి కోసం, చదువుకునని యువతక్ సరైన 
ఉపాధి లేకపోవడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు రాకపోవడంతో యువత పడే కష్టీలు కోసం 
ఈ యువశక్తి కారయూక్రమం ఏరా్పటు చేయడం జరిగంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆరి్సపి ప్రభ్త్వం 
అధికారంలోక్ వచాచెక యువతకు చేసింది ఏమీ లేదు, కన్సం ఒక పరిశ్రమ కూడా తీస్కురాని పరిసి్థతి 
రోజు చూస్తినానిం, యువత ఉద్యూగాలు లేక కూలి పనలు చేస్కునే పరిసి్థతి కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
చోటుచేస్కుంది, కంత మంది యువత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విడిచ్ పక్క రాష్ట్లక్ ఉద్యూగం కోసం వలస 
వళ్లాపోతునానిరు. ఇల్ంట్ పరిసి్థతి మన రాష్ట్రంలో రాకూడదు అని, యువశక్తి కారయూక్రమం ద్్వరా ప్రజల, 
మందుక్ తీస్కచ్చెన ప్రజా వేదికే మా యొక్క జనసేన యువశక్తి కారయూక్రమం. యువత తలుచుకుంటే 
ఏదైనా చేయొచుచె అనే మన భారతదేశంలో.. కాన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ మఖయూమంత్రి గారి 
హయాంలో యువతకు సరైన అవకాశాలు లేక ఉద్యూగాలు లేక కష్టీలు పడుతునని పరిసి్థతి చూస్తినానిం. 
ఈ జగనో్మహన్ రెడిడి గారు అధికారంలోక్ వచాచెక ఒక్క పరిశ్రమ కూడా రాని పరిసి్థతి మనం చూస్తినానిం. 
వైఎస్ఆరి్సపి పార్టీ ప్రజలిని నమి్మంచ్ గొంతు కోసే పార్టీ అని ఇంకోస్రి రుజువు చేస్కుంది, మనం 
రాష్ట్రం అభివృది్ చ్ంద్లనాని, రాష్ట్రంలో విద్యూరు్థలకు, యువతీ, యువకులకు ఉపాధి కలగాలనాని మంచ్ 
ప్రభ్త్వం మనక్ కావాలి. ప్రజల సమసయూ కోసం పోరాడే పార్టీ జనసేన పార్టీ నేడు కౌలు రైతులకు గాన్, 
యువత గురించ్ గాన్ ప్రతి సమసయూక్ నేననానిన అని చ్పి్ప మందుకు వచేఛా పార్టీ జనసేన పార్టీ, నేన 
ఉనానిన ప్రజలక్ అండగా అని చ్పే్ప వయూక్తి పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ఇల్ంట్ పార్టీక్ మనం మద్దతు తెలుపుతూ 
2024లో జనసేన పార్టీక్ ఒక అవకాశం ఇవా్వలి్సందిగా కోరుతునానిం. వైఎస్ఆరి్సపి అధికారంలోక్ 
వచ్చెన వంటనే నెరవేరుస్తిననని హామీలన నెరవేరచెక ప్రజలన మోసం చేయడంతో వంటనే నాకు ఉనని 
బ్సీ జిల్లా అధయూక్షుడు పదవిక్ రాజీనామా చేసి నేన జనసేనక్ రావడం జరిగంది. నేన జనసేనలోనిక్ 
రావడానిక్ బలమైన కారణం ఉంది. అది వైఎస్ఆరి్సపి పార్టీ ఎంతోమంది నిరుద్యూగులిని మోసం 
చేసిన పార్టీ, అల్ంట్ పార్టీలో నేన ఉనానిన ఏంట్.. అల్ంట్ పార్టీ కోసం నేన పనిచేయడం ఏంట్ 
అని ననని నేన ప్రశినించుకని, నేన చాల్ పేద కుటుంబం నండి వచ్చెన యువకుడిని, నాల్గా ఏ 
యువకుడు మోసపోకూడదని, యువతకు నిజమైన నాయూయం చేసే పార్టీ జనసేన పార్టీ అని తెలుస్కుని, 
ఇంత చదువుకని బయట 40, 50 వేలు ఉద్యూగం చేస్కోవాలి్సన యువకుడిని ఎందుకు రాజకీయాలకు 
వచాచెన అంటే నాల్గా చదువుకునని ఏ యువకుడు తపు్పద్రి పటటీకూడదని, ఏ యువకుడు ఎల్ంట్ 
వైఎస్ఆరి్స ప్రభ్తా్వనిని నమ్మకుని మోసపోకూడదని ఉదే్దశించ్, మంచ్ పార్టీ ప్రజలకు నాయూయం చేసే పార్టీ 
జనసేన పార్టీ అని తెలుస్కని రావడం జరిగంది. తలిలాతండ్రులు అందరూ రాజకీయాలకు వదు్ద నవు్వ 
చదువుకునని చదువుకు ఉద్యూగం చేస్కోమని చ్పాతిరు, కాన్ నా తలిలాతండ్రులు ఏ రోజు ననని ఆ ప్రశని 
అడగలేదు. నేన రాజకీయాలోలాక్ వచ్చెంది రాజకీయ భవిషయూతుతిలో ప్రతి రాజకీయవేతతి చదువుకననివాడైతే 
సమాజం మెరుగుపడుతుందని తెలుస్కని పవన్ కళ్యూణ్ గారు నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తిరు అని 
ప్రజల మందుక్ నేన రావడం జరిగంది. ఈ రోజున విజయవాడ పశిచెమ నియోజకవర్ం నంచ్ ఒక 
జనసేన బ్సీ కారయూకరతిగా పనిచేస్తినానిన. మా వృతితి చేనేత వృతితి అయినా, మా చాల్ పేద కుటుంబం 
అయినా సరే మా తలిలాదండ్రుల ప్రోతా్సహంతో నాకునని కృష్, పటుటీదలతో ఉననిత చదువు చదువుకని, 
మార్షల్టీస్ లో బాలాక్ బెల్టీ సంపాదించ్, ఈ రోజున నా వంతు సహాయంగా ఎంతో మంది ఆడపిలలాలకు 
ఉచ్త ఆత్మరక్షణ కాలాస్ఉ నిర్వహిస్తినానిరు. నేన చాల్ పేద కుటుంబంలో పుట్టీన ఇప్పట్కీ నేన పేద 
కుటుంబంలో ఉనానిన అయినా సరే నా వంతు సహాయంగా నా ప్రజలక్ సేవ చేస్కుంటూ ఉనానిన. 
అల్గే నా అననిదమ్మల అందరి బతుకులు మారాలి అంటే జనసేన పార్టీక్ ఒక అవకాశం ఇవా్వలి. 
ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకోవాలి. పేదరికం వారిక్ భారం కాకూడదని భావించ్ జనసేన పార్టీలో నాకు 
అవకాశం ఇచ్చెన ప్రతి ఒక్కరిక్ ధనయూవాద్లు తెలియజేసూతి.. యువతీ యువకులందరూ ఉననిత స్్థయి 
ఎదగాలి, ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకనని చదువుక్ తగన ఉద్యూగం చేయాలి. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 
అభివృది్ జరగాలి అని కోరుకుంటూ, ఒక యువకుడి ల్గా చదువుకునని ఎంతో ఉననిత చదువు చదివి 

26 సంవత్సరాలు యువకుడు ఇంత చదవు చదివి, మీ 
మందు రాజకీయాలకు వచ్చె, మీ భవిషయూతుతి గురించ్ 
ఆలోచ్స్తినానినంటే ఒక్కస్రి జనసేన వైపు నేన ఎంత 
నమ్మకం పెట్టీనో మీరే ఆలోచన చేయండని హనమన్ 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో రామ గుపాతి 37 డివిజన్ 
అధయూక్షులు, పండు జనసేన పార్టీ ప్రోగ్రాం కోఆరిడినేటర్, 
దురా్రావు జనసేన నాయకులు 51 డివిజన్, నాగరాజు 
48వ డివిజన్ జనసేన నాయకులు పాల్్నానిరు.

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


ఆదివారం, 08 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కందుల దురే్గష్ ను విమర్శంచే అర్హత వైసిపి నాయకులకు లేదు: గెడ్ం నాగర్జు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి సిటీ, జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి తూరు్పగోద్వరి జిల్లా అధయూక్షులు వైఎస్ఆరి్సపి పార్టీ నాయకులకు 
జనసేన పార్టీ కోసం మాట్లాడే అరహుత లేదని అధికార దురి్వనియోగంతో జీవోలన పాస్ చేసూతి సభలన అడుడికోవాలని 
చూడడం ద్రుణమని మొనని రాజమండ్రిలో పెన్షనలా పెంపు సిఎం సభ విషయంలో ప్రజలన ప్రలోభ పెడుతూ వారిక్ వచేచె 
పథకాలన ఆపుతానని బెదిరించ్ సభకు తరలించ్న వైనం ద్రుణమని మదయూం విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మందడుగులో 
ఉందని ఏ విధంగా యువతన బానిసలుగా తయారు చేస్తినానిరని యువతకు ఉపాధి కలి్పంచే ఆలోచనతోనే పవన్ 
కళ్యూణ్ రాజకీయంలోక్ వచాచెరని అందుకోసమే ఈనెల 12వ తార్ఖున శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలంలో యువశక్తి 
సభన నిర్వహించడం జరుగుతుందని, ఈ సభకు భార్ ఎతుతిన యువత కదిలి రావాలని మన భవిషయూతుతి మన బాధయూతని 
ఈ గవరనిమెంట్ మదయూం మీద పెట్టీన దృష్టీని యువత భవిషయూతుతిపై పెట్టీలని రాబోయే 2024 స్ర్వత్రిక ఎనినికలోలా 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజాన్కం పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎంగా చూడాలని ఆకాంక్షిస్తినానిరని జనసేన పార్టీ జిల్లా సంయుకతి 
కారయూదరిశి గెడడిం నాగరాజు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజమండ్రి ఉపాధయూక్షులు గుతుతిల సతయూనారాయణ నగర ప్రధాన 

కారయూదరిశి వంకట పైడ్రాజు, నలలాంశెట్టీ వీరబాబు, జనసైనికులు వికటీర్ వాస్, సెశెట్టీ ప్రస్ద్, హేమ దుర్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఏపీలో మంత్రి రోజా దుకాణం మూత పడే సమయం ఆసననామైంది: దారం అనిత
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలిలా: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పరయూటక శాఖ మంత్రి రోజా దుకాణం మూత పడే సమయం ఆసననిమైందని జనసేన పార్టీ చ్తూతిరు 
జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి ద్రం అనిత ఎదే్దవా చేస్రు. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరాయూటకశాఖ మంత్రిగా ఉనని రోజా మెగా 
ఫాయూమిలీని దూష్ంచడం అనేది యావత్ రాష్ట్రం తిపి్ప కడుతోంది. ఒక మంత్రి స్్థయిలో ఉనని రోజా మాటలు న యావత్ మెగా అభిమానలు 
ఖండిస్తినానిరు. రోజా గారు పరాయూటక శాఖ మంత్రిగా బాధయూతలు చేపట్టీనప్పట్ నండి నేట్ వరకూ పరయూటనలు చేయడం తప్ప పరాయూటక శాఖ 
అభివృది్క్ చేసింది ఏమీ లేదు. అల్ంట్ ఆమె 2012 నండి 2014 వరకు పరాయూటక శాఖ మంత్రిగా ఉనని చ్రంజీవి గారి హయాంలో పరయూటక 
శాఖ అభివృది్క్ ఏ విధంగా కృష్ చేశారు అని ఒక్కస్రి తిరిగ చూస్కోవాలి. అదేవిధంగా కరోనా సమయంలో కరోనా బాధితులకు ఆక్్సజన్ 
అందక ఆక్్సజన్ సిలిండర్ అందుబాటులో లేని సమయంలో ద్ద్పు 30 కోటులా ఖరుచెపెట్టీ రాష్ట్రవాయూపతింగా కరోనా బాధితులకు సరైన సమయానిక్ ఆక్్సజన్ సిలిండరలాన అందించ్న ద్త 
చ్రంజీవి గారు. అదేవిధంగా వైకాపా ప్రభ్త్వం ప్రభ్తా్వనిని స్్థపించాక రాష్ట్ర వాయూపతింగా 3000 మంది కౌలు రైతులు చనిపోతే వారి కుటుంబాలు వీధిన పడి ఆరతినాద్లు చేస్తినని ఈ 
ప్రభ్త్వం పట్టీంచుకునని పాపాన లేదు. ఇల్ంట్ సమయంలో నేననానినంటూ తన సంత సంపాదన నండి ద్ద్పు 30 కోటలా రూపాయలు ప్రతి ఒక్క కౌలు రైతుకు లక్ష రూపాయలు 
అందించ్న జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు. అల్గే ఇప్పటంలో ప్రభ్త్వం ఇళలాన కూలిచెవేసేతి రోడుడిన పడిన బాధితులన ఆదుకని ఒక్కక్కరిక్ లక్ష రూపాయలు చొపు్పన ద్ద్పు 
60 కుటుంబాలకు అందించ్న మహానభావుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు. కేవలం ఇవే కాదు రాష్ట్రంలో కాన్ దేశవాయూపతింగా ఎక్కడైనా సరే బూకంపాలూ, వరదలు సంభవిసేతి మొటటీమొదట 
స్పందించే వయూకుతిలు ఎవరైనా ఉనానిరంటే అది మెగా ఫాయూమిలీ వారే. అదే విధంగా నేత్రద్నంలో గాని రకతిద్నంలో కాన్, సేవా కారయూక్రమంలో కాన్ ఎలలాపు్పడూ మందుండే ఫాయూమిలీ 
మెగా ఫాయూమిలీ. ఇల్ంట్ మెగా ఫాయూమిలీని తాన మంత్రిగా అవ్వగానే చ్రంజీవి గారిని కలిసిన రోజా గారు, తన సినిమా నష్టీలోలా ఉననిపు్పడు ఆదుకునని మెగా ఫాయూమిలీని నేడు పదవి 
కోసం దిగజారుడు మాట మాట్లాడటం అనేది ఎంత న్చత్వమో యావతుతి రాష్ట్రం చూసతింది. ఇప్పట్కైనా ఈ చ్తతి మాటలు తగ్ంచ్, తన పదవిక్ నాయూయం చేయాలని, నగరిలో ఉనని 
ప్రజలకు తనన గెలిపించ్నందుకు వారి వైపు ఒకస్రి చూడాలని, అదేవిధంగా రోజా రాష్ట్రంలో ఉనని మెగా ఫాయూమిలీ చేస్తినని కాన్ పక్క రాష్ట్రంలో ఉనని తమిళనాడు వలన పోవడం 
చూస్తింటే ఇక్కడ దుకాణం మూసివేసి తమిళనాడులో దుకాణం ప్రారంభించే ఆలోచనలో ఉందని స్పషటీంగా అర్థం అవుతుంది.. మా జిల్లాలో ఇల్ంట్ అడుడి అదుపు లేని మని్సపాలిటీ 
చ్తతికుప్పల్ంట్ నోరునని రోజా ల్ంట్ వాళ్ళా ఉండటం మేమ చాల్ దురదృషటీంగా భావిస్తినానిం ఇప్పట్కైనా తన ఒక మంత్రి ఒక ఎమె్మలేయూ అని గురుతిచేస్కని, ఉననితమైన తన పదవిక్ 
నాయూయం ఏం చేయాలని జనసేన పార్టీ తరఫున ద్రం అనిత హెచచెరించారు.

ఖమ్ం పరధిలోని ప్రభుత్ పాఠశాలలను 
సందర్శంచ్న ర్మకృష్ణ మిరయాల

శతఘ్ని న్యూస్: ఖమ్మం 
అసెంబ్లా నియోజకవర్ 
పరిధిలోని ఇందిరా 
నగర్ ప్రభ్త్వ 
పాఠశాల, పాత 
బస్టీండ్ రికా్క బజార్ 
హైసూ్కల్, కతుతిల 
వీరమ్మ మెమోరియల్ 
ట్రస్టీ (కే.వి. ఎం 
హైసూ్కల్ జడ్్పసరి్కల్ 

ఖమ్మం) పాఠశాల్లోలా మౌలిక వసతులన మఖయూంగా మరుగుదొడలా సమసయూ గురించ్ 
తెలుస్కోవడానిక్ ఖమ్మం జనసేన అసెంబ్లా కోఆరిడినేటర్ రామకృష్ణ మిరియాల 
సందరిశించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏ ఒక్క పాఠశాలలో కూడా 
మరుగుదొడులా సరిగా్ లేని పరిసి్థతి, పరిశుభ్ంగా లేక కంపు కడుతునని పరిసి్థతులు, 300 
బాలికలకు మూడు మాత్రమే మరుగుదొడులా ఉనని పరిసి్థతి వాట్క్ కూడా డోరులా సరిగా్ లేని 
పరిసి్థతి, ఒక సూ్కలోలా అయితే బాలురు పబిలాక్ ట్యిలట్ ని వాడుకోవాలి్సన పరిసి్థతి, 
సూ్కళలాలో మరుగుదొడులా కూడా లేని పరిసి్థతిని ఏ విధమైన అభివృది్ద అంట్రో ఒక స్రి 
ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఆలోచ్ంచుకోవాలి. మిగతా సూ్కల్్స ని కూడా 
సందరిశించ్న తరువాత దీని మీద జనసేన పార్టీ తరుపున కలకటీర్ క్ ఒక నివేదికన 
అందజేస్తిం. వారు తగు చరయూలు తీస్కోని పక్షంలో జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ సమసయూ 
మీద పోరాట్నిని ఉదృతం చేస్తిం అని ఆయన తెలిపారు.

చీకటి జీవోతో ప్రతిపక్షాల గంతు నొక్కడం 
అవివేకం: కండిశెటిటీ ప్రవీణ్

శతఘ్ని న్యూస్: నార్పల: ప్రజా సమసయూలు వలుగెతితి 
చాటడానిక్ ప్రదరశినలు, సభలు, సమావేశాలు 
వేదికలుగా నిలుస్తియని వాట్ని నిషేదిసూతి 
ప్రభ్త్వం కక్ష పూరితంగా ప్రవేశపెట్టీన జీవో 1న 
వంటనే రదు్ద చేయాలని జనసేన పార్టీ శింగనమల 

నియోజకవర్ నాయకులు కండిశెట్టీ ప్రవీణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
కండిశెట్టీ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. బ్రిట్ష్ కాలంలోని జీవోలన తిరగతోడి 
రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాల గొంతున నొక్కడానిక్ ప్రభ్త్వం ప్రయతినిసతిందనానిరు. సే్వచఛా, 
స్వతంత్రానిని హరించేల్ జీవో ఉందని ఆంద్ళన వయూకతిం చేశారు. జగన్ మోహన్ రెడిడి 
పాదయాత్ర చేస్తినని సమయంలో ఇల్ంట్ జీవో తీస్కచ్చె ఉంటే ఆయన పాదయాత్ర 
చేసేవారా, అధికారంలోక్ వచేచెవారా?.. అని ప్రశినించారు. జగన్ మోహన్ రెడిడిక్ తన 
మఖయూమంత్రి పీఠం పోతుందనే భయం పుటుటీకచ్చెందని, అందుకే ప్రశినించే గొంతులు 
నొక్కడానిక్ చీకట్ జీవోన తీస్కచాచెరని విమరిశించారు. ఇప్పట్కైనా ప్రభ్త్వం 
తీస్కచ్చెన చీకట్ జీవోన తక్షణమే రదు్ద చేయాలని, లేని పక్షంలో తగన మూలయూం 
చ్లిలాంచుకోడానిక్ సిద్ంగా ఉండాలని హెచచెరించారు.

యువశకితి కారయాక్రమ ప్రచార పత్రికల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:   జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు పాలకండ 
నియోజకవర్ం గరా్న సతితి బాబు ఆధ్వరయూంలో జనవరి 12వ తార్ఖున నిర్వహించే 
యువశక్తి కారయూక్రమం ప్రచార పత్రికలన పంపిణీ చేస్తినని పాలకండ నియోజకవర్ం 
వీరఘటటీం మండల జన సైనికులు శివ గణపతి, వర ప్రస్ద్, శ్రావణ కుమార్, హరికృష్ణ 
తరతరులు పాల్్నానిరు.
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