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ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎమర్జెన్సీ...!
•ప్రతిపక్షాలన్నీ కలిసి పోరాడాలిసిన సమయమిది
•చీకటి జీవోలపై సంయుక్త పోరాటం
•ప్రతిపక్ష నేతలినీ ప్రజల వద్దకు వెళ్లకుండా చేసే ప్రయత్నీలివి
•ఓటమి భయంతోనే వైసీపీ దందడుకు చర్యలు
•వైసీపీ అరాచకాలకు ఇది ఆరంభం మాత్రమే

•మంద మంద మరిన్నీ కుట్రలు, కుతంత్రాలతో రెచ్చిపోత్రు
•ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు ఐక్యగళం విన్పిస్్తం
•కుప్ం ఘటనపై శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడుకు సంఘీభావం తెలిపందకు వచ్చిను
•రాష్టంలో ప్రజలెదర్కంటుననీ అన్నీ సమస్యలపై చరిచించ్ం
•టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుతో భేటీ అనంతరం జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్నీ న్్యస్: ప్రజల వద్దకు ప్రతిపక్ష నేతలినీ వెళ్లకుండా అడుడుకునేందకు బ్రిటీష్ కాలం 
నాటి చీకటి జీవోన్ వైసీపీ ప్రభుతవాం అమలో్లకి తెచ్చిందన్ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు స్షటీం చేశారు. ఓటమి భయంతోనే వైసీపీ దందడుకు చర్యలకు దిగుతూ 
ఇలంటి చెత్త జీవోలు తీసుకువస్తందనానీరు. ఇలంటి అరాచక విధానాలపై ఏ విధంగా 

సంయుక్త పోరాటాలు చేయాలనే అంశం మీద శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చరిచించ్నటుటీ 
తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు ఐక్య గళం విన్పించ్లన్ న్ర్ణయంచుకునటుటీ చెపా్రు. 
ఆదివారం మధా్యహనీం తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయాధ్యక్షులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో 
ఆయన ఇంటి వద్ద సమావేశం అయా్యరు. కుప్ం ఘటనల నేపధ్యంలో ఆయనకు సంఘీభావం 
తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా ఇరువురు నేతలు సుమారు రెండుననీర గంటలపాటు చరిచించ్రు. 
అనంతరం న్రవాహంచ్న సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాటా్లడుతూ 
“ఈ రోజు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిన్ కలవడాన్కి మఖ్య కారణం కుప్ంలో చోటు చేసుకుననీ 
ఘటనలు. వైసీపీ ప్రభుతవాం శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిన్ సంత న్యోజకవర్ం కుప్ంలో 

తిరగన్వవాకపోవడం, ప్రతిపక్ష నేతగా ఆయన హకు్కలినీ కాలరాయడం, ప్రజల వద్దకు వెళ్లన్యకపోవడం చూసి అప్్డే ఓ ప్రకటన ద్వారా సంఘీభావం తెలియచేశాను. ఇప్్డు నేరుగా 
సంఘీభావం తెలిపందకు వచ్చిను. రాష్టంలో స్గుతుననీ అరాచక పాలనకు ఎల ఎదరు న్లబడాలి.. ఈ ప్రభుత్వాన్కి జవాబుద్ర్తనం ఎల తీసుకురావాలి అనే అంశాలతో పాటు 
ఫీజు ర్ఎంబరెసి్మంటు, పింఛను్ల, శాంతిభద్రతలు, రైతులకు గిటుటీబాటు ధర తదితర అంశాలపై చరిచించ్ం. ప్రజా సమస్యల మీద ప్రజల దగ్రకు వెళ్లన్యకుండా న్యంత్ంచేందకు 
జీవో నంబర్ 1 తీసుకువచ్చిరు. ఇల ప్రతిపక్షాలను అడుడుకోవడం అననీది విశాఖపటనీంలోనే ప్రారంభం అయ్యంది. వాహనం నుంచ్ బయటకు రాకూడద. ప్రజలకు కనబడకూడద. 
హోటల్ నుంచ్ బయటకు రాకూడద అంటూ నానా హడావిడి చేశారు. ఇప్టం వెళ్్దం అంటే పార్టీ కారా్యలయం నుంచ్ బయటకు రాకుండా అడుడుకునానీరు. ఇది నా ఒక్కడి సమస్య 
కాద. సీన్యర్ నాయకులు ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్కి మఖ్యమంత్గా చేసిన వ్యకి్త.. విభజన తరావాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మొటటీ మొదటి మఖ్యమంత్గా చేసిన వ్యకి్తకి కూడా ఇలంటి ఇబ్ందలు 
వచ్చియ. ఈ చెత్త జీవోన్ వెనకి్క తీసుకునేందకు ఏం చేయాలి అనే అంశం మీద కూలంకుషంగా మాటా్లడుకునానీం.
•న్బంధనలు వారికి అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు
రాష్టంలో పాలనలో ఉననీ వారు ఎప్టికప్్డు వారికి అనుకూలంగా కన్వాన్యంట్ విధానాలు అమలు చేస్్త వసు్తనానీరు. అప్ట్్ల పా్లసిటీక్ న్షేధం.. పా్లసిటీక్ వాడకూడదన్ చెపా్రు. 
మఖ్యమంత్ ప్టిటీన రోజున ఆంధ్రా యూన్వరిశిటీ సహా రాష్టమంతటా ఫ్్లక్సిలు వేసేశారు. చెప్టప్్డు రూల్సి అందరిక్ వరి్తస్్తయన్ చెబుత్రు. యంత్రాంగాన్నీ వారి చేతులో్ల 
పెటుటీకున్ రూల్సి మాకు వరి్తంచవననీటుటీ చేస్్తరు. కోవిడ్ సమయంలో కూడా ఇలంటి ఎన్నీ ద్రుణాలు చేశారు. ప్రజలెవరూ ఇళ్ల నుంచ్ బయటకు రాకూడద అనానీరు. వారి ప్టిటీన 
రోజు ఫంక్షను్ల మాత్రం తిరుణాళ్ల మాదిరి చేసుకునానీరు.
•ప్రధాన ప్రతిపక్షాలు బయటకు రాకూడద.. ప్రజా సమస్యలు వినకూడద
ప్రధాన ప్రతిపక్షాలు బయటకు రాకూడద. ఏదీ మాటా్లడకూడద. ప్రజల దగ్రకు వెళ్ల కూడద. వారి గోడు వినకూడద. ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునేందకు జనవాణి న్రవాహసు్తంటే 
ద్న్నీ అడుడుకునానీరు. ప్రజలు మాకు సమస్యలు చెప్్కోకూడద. కందకూరు, గుంటూరు ఘటనలో్ల బాధ్యత ఎవరిది. ఇన్నీ వేల మంది సభకు వసు్తననీప్్డు బాధ్యతగా పోలీసుల 
అనుమతి తీసుకుంటాం. పోలీసులు భద్రత కలి్ంచకపోతే మేమ ఏం చేస్్తం. శాంతిభద్రతల పర్యవేక్షణ పోలీసుల బాధ్యతేగా? రాజక్య పార్టీలుగా మేమ కేవలం ప్రజలో్ల అవేర్ 
నెస్ తీసుకురావడాన్కి ప్రయతనీం చేస్్తం. మా మీటింగులకు మేమే లఠీలు పటుటీకోవాలంటే పోలీసులు దేన్కి.. ప్రభుతవాం దేన్కి? గుంటూరు సంఘటన కచ్చితంగా భద్రత్ వైఫల్యమే. 
కోనసీమ వ్యవహారం, వివేకానందరెడిడు గారి హత్య, కోడికతి్త కేసు లంటి వాటిలో వాళ్ల మీద వాళ్్ల ద్డులు చేయంచుకున్, వాళ్ల మంత్రుల ఇళ్్ల కూడా వాళ్ల వాళ్ల చేతే తగులబెటిటీంచుకుననీ 
సంస్కకృతి వైసీపీది. వరుస ఘటనలో్ల కుట్ర ఉంది. తప్్ జరుగుతుననీప్్డు పోలీసులు కూడా పటిటీపటటీనటుటీ వ్యవహరిసే్త సంఘవిద్రోహ శకు్తలు రంగప్రవేశం చేస్్తయ. విశాఖలో గొడవలు 
జరుగుత్యన్ చెబుతూనే ఉనానీమ. జరిగాయ. పోలీసులు వారికే మద్దతు ఇచ్చిరు.

•వైసీపీ ఆరాచకాలపై మా మిత్రపక్షం బీజేపీతో కూడా మాటా్లడుత్ం
అసలు వైసీపీ సంక్షేమ పథకాలు అల్ద్య వరా్లకు సంపూర్ణంగా అందతుంటే 
రేషన్ కిట్ల కోసం అంత మంది ఎందకు వచ్చిరు? కూ్యలో్ల న్లబడి అన్నీ వేల మంది 
ఎగబడాడురు అంటే వైసీపీ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు చేరుతునానీయా? వైసీపీ సంక్షేమ 
పథకాలు అమలైతే అంత మంది రేషన్ కిట్ల కోసం ఎందకు వస్్తరు? వైసీపీకి వచేచి 
స్రవాత్క ఎన్నీకలో్ల ఓడిపోత్మన్ తెలుసు. అందకే ఇన్నీ కుట్రలు, కుతంత్రాలు 
చేసు్తనానీరు. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. మంద మంద వైసీపీ పూరి్త విశవారూపం 
చూప్తుంది. ఎన్నీ రకాల కేసులు పెటాటీలి. ఎన్నీ రకాల అరాచకాలు చేయాలనే 
అంశాలపై వాళ్్ల సిద్ధమైపోయారు. అందకే మా మిత్రపక్షం బీజేపీతో కూడా కూరుచిన్ 
వీటిన్ ఎల ఎదరో్కవాలనే అంశంపై మాటా్లడుత్ం. ఎమరెజెన్సి సమయంలో 
కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా అన్నీ పార్టీలు ఒకే వేదిక మీదకు వచ్చియ. నాకు ఎవరూ 
ఎదరు తిరగకూడద అంటూ దేశం విడిచ్ వెళ్్లపోయన బ్రిటీష్ వారి జీవోలు అమలు 
చేస్్తమంటే అంతకంటే దిగజారుడుతనం ఏమంది. దీన్నీ కచ్చితంగా సంయుక్తంగా 
బలంగా ఎదర్కంటాం.
•వారు ప్రభుతవా సమ్మతో వాహనాలు కొనుకు్కంటారు
వైసీపీ నేతల పాచ్పోయన న్ళ్ల విమరశిలు పటిటీంచుకోను. వారికి పాలసీల మీద 

మాటా్లడడం తెలియద. న్టిపారుదల శాఖ మంత్కి పోలవరం ప్రాజెకుటీ గురించ్ తెలియద. అందరి విమరశిలకు యువశకి్త సభలో సమాధానం చెబుత్. ప్రచ్రం చేసుకోవడాన్కి 
అన్నీ రాజక్య పార్టీలు వాహనాలు కొనుకు్కంటాయ. నేను అడుగు తీసి అడుగు వేసే్త వైసీపీ వారికి ఇబ్ందిగా ఉంది. నేను బయటకి రాకూడద. వాహనం, జీప్ కొనుకో్కకూడద. 
వాళ్్లమో ప్రభుతవా సమ్మ రూ. 100 కోటు్ల వెచ్చించ్ వాహనాలు కొనుకు్కంటారు. మేమ సంత సమ్మతో లోను్ల పెటిటీ వాహనాలు తీసుకుంటే పిచ్చి మాటలు మాటా్లడుత్రు. వారాహ 
వాహనాన్నీ ప్రచ్రాన్కి తీసుకుంటే అది రిజిసే్రాషన్ అవవాద అంటారు. వారి అసలు ఉదే్దశంలో వారికి ఎదరు మాటా్లడే వారు ఎవరూ ఉండకూడద. బీఆర్ఎస్ ఏపీలోకి రావడంలో తప్్ 
లేద. వైసీపీలో ఉననీ తోట త్మూరు్తలు లంటి నాయకులు చ్ల మంది గతంలో మాతో కలసి పన్ చేశారు. నాయకులు ఒక పార్టీ నుంచ్ ఇంకో పార్టీకి మారడం సహజం. తెలంగాణ 
వాద్న్నీ పక్కనపెటిటీ భారతదేశం మొత్తం పోటీ చేస్్తమననీ వాదం తీసుకుననీ తరావాత బీఆర్ఎస్ కు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగు పెటేటీ హకు్క ఉంది” అనానీరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శత దళం.. సమర గళం!
* రణస్థలంలో జరిగే యువశకి్తలో మాటా్లడేందకు భార్ స్ందన
* రాష్టవా్యప్తంగా వేలది ఫోన్ కాల్సి, ఈ - మెయల్సి
* ఎంపిక తీరును పర్యవేక్ంచ్న జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మన్హర్
శతఘ్నీ న్్యస్: పదలు కాద... వందలు కాద... ఏకంగా వేలది యువ గళ్లు 
గొంతు విప్ందకు సిద్ధమవుతునానీయ... ఆ గళ్లు మండే న్ప్్ కణికల్లంటి 
ప్రశనీలను సంధించనునానీయ. ఆవేదన అశ్రుధారలతో గుండెను కదిలించనునానీయ.. 
పాలకుల చేతగాన్తనాన్నీ కళ్ళ మంద ఉంచనునానీయ. ఈ నెల 12వ తేదీన 
శ్రీకాకుళం జిల్ల రణస్థలంలో జరగబోయే జనసేన యువశకి్త వేదిక నుంచ్ 
మాటా్లడేందకు 100 మంది యువతకు అవకాశం ఇవావాలన్ జనసేన అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు న్ర్ణయంచ్న సంగతి తెలిసిందే. దీన్లో భాగంగా విభిననీమైన 
అంశాలను మాటా్లడేందకు యువతకు జనసేన పార్టీ ఆధవార్యంలో ప్రతే్యక 
ఫోన్ నెంబర్, ఈ-మెయల్ కేటాయంచడం జరిగింది. మందగా ఏ సమస్య 
మీద మాటా్లడాలనుకుంటుననీది యువత వాయస్ రికారడుర్, మెయల్ రూపంలో 
తెలియజేయాలన్ పార్టీ పిలుప్న్చ్చింది. దీన్కి రాష్టంలోన్ అన్నీ ప్రాంత్ల నుంచ్ 
యువతరం భార్గా స్ందించ్ంది. వేలది వాయస్ రికారుడులు, మెయల్సి వచ్చియ. 
వచ్చిన ఫోన్ కాల్సి, ఈ-మెయల్ నుంచ్ 100 మంది యువతను వేదిక నుంచ్ 

మాటా్లడేందకు ఎంపిక చేసే ప్రక్రియ పార్టీ సిబ్ంది ఆధవార్యంలో పారదరశికంగా స్గుతోంది. వచ్చిన ప్రతి కాల్ విన్, ఈ-మెయల్ ను పూరి్తస్్థయలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించ్ ఈ ఎంపిక 
ప్రక్రియ స్గుతోంది. జనవరి 5వ తేదీ నుంచ్ 8వ తేదీ స్యంత్రం ఐద గంటల వరకు రాష్టవా్యప్తంగా 6,458 ఫోన్ కాల్సి, 1235 ఈ - మెయల్సి అంద్య. వీటిన్ పూరి్తస్్థయలో 
పరిశీలించ్ ఎంపిక చేసే ప్రక్రియను ఆదివారం శ్రీకాకుళంలో పార్టీ రాజక్య వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మన్హర్ గారు పర్యవేక్ంచ్రు. ఎంపిక తీరును, పార్టీ కారా్యలయ 
సిబ్ందిన్ అడిగి తెలుసుకునానీరు. ఆయన సవాయంగా కొన్నీ ఫోన్ కాల్సి విన్, ఈ - మెయల్సి చూసి తగు స్చనలు అందించ్రు. భార్గా ఫోన్ కాల్సి, ఈ-మెయల్సి వచ్చినప్టిక్ ప్రతి 
ఒక్కటీ కచ్చితంగా పరిశీలించ్లన్ ఆయన స్చ్ంచ్రు. ఎంపిక చేసిన వారికి తవారలోనే కేంద్ర కారా్యలయం నుంచ్ సమాచ్రం వసు్తందన్ తెలియజేయాలన్ చెపా్రు. ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ మన్హర్ గారు మాటా్లడుతూ “యువత గళ్లను వేదనను, వారి మన్భావాలను జనసేన పార్టీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. యువత గళం మొత్తం రాష్టం విన్పించేల చేస్్తం. 
వచ్చిన ఫోన్ కాల్సి, ఈ మెయల్సి నుంచ్ పారదరశికంగా పరిశీలన చేసు్తనానీం” అనానీరు.

యువశక్తి వేదిక సాక్షిగా 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్నీ న్్యస్: జనసేన యువశకి్త వేదిక స్క్గా అధికార వైసీపీ, ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం 
పార్టీల నుంచ్ పలువురు ప్రజా ప్రతిన్ధులు, నాయకులు ఆదివారం స్యంత్రం జనసేన 
పార్టీ రాజక్య వ్యవహారాలు కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మన్హర్ గారి సమక్షంలో 
పార్టీలో చేరారు. రణస్థలం మండల జనసేన పార్టీ నాయకుడు శ్రీ గోవిందరెడిడు ఆధవార్యంలో 
వైసీపీ ఎంపీటీసీలు శ్రీ మూగి శేఖర్, శ్రీ ఎం. పోతురాజు, టీడీపీ ఎంపీటీసీ శ్రీ సీహెచ్ శ్రీను, 
వైసీపీ మండల నాయకులు శ్రీ మూరి్త, శ్రీ సీహెచ్ రాజు, శ్రీ ఎం.ఎల్లయ్య, శ్రీ ఎర్రయ్య, శ్రీ 
అమో్మరు, శ్రీ కె.ఎర్రయ్య, శ్రీ ఠాగూర్, శ్రీ స్రడ ఎర్రయ్య, శ్రీ ప్రస్ద్, శ్రీ సత్యతోపాటు 
సుమారు 50 మంది వరకు పార్టీలో చేరారు. వారికి పార్టీ కండువాలను కపి్ శ్రీ 
మన్హర్ గారు పార్టీలోకి స్దరంగా ఆహావాన్ంచ్రు. పార్టీ సిద్్ధంత్ల కోసం, జనసేన 
పార్టీ బలోపతం కోసం కలిసికటుటీగా పన్ చేయాలన్ శ్రీ మన్హర్ గారు స్చ్ంచ్రు. 
ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నేతలు శ్రీ బొమి్మడి నాయకర్, శ్రీ విశవాక్షేన్, శ్రీ గేదల చైతన్య 
తదితరులు పాల్్నానీరు. అనంతరం రణస్థలం యువశకి్త ప్రాంగణంలో ఏరా్ట్లను శ్రీ 
నాదండ్ల మన్హర్ గారు పరిశీలించ్రు. పార్టీ కార్యక్రమాల న్రవాహణ కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
కళ్్యణం శివ శ్రీన్వాస్, పార్టీ నేతలు శ్రీ సుందరప్ విజయ్ కుమార్, శ్రీమతి పాలవలస 
యశసివా, శ్రీ గరా్న సతి్తబాబు తదితరులు పాల్్నానీరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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నాదెండ్ల మనోహర్ తో యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరిెంచిన రేగిడి లక్ష్మణరావు
శతఘ్నీ న్్యస్:  శ్రీకాకుళం జిల్ల, ఆదివారం 
రణస్థలంలో యువశకి్త సభ ప్రాంగణం నంద 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మన్హర్ 
న్ రేగిడి లక్ష్మణరావు మరా్యదపూరవాకంగా 
కలివడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా నాదండ్ల, 
రేగిడి లక్ష్మణరావును చీప్రుపలి్ల న్యోజకవర్ం 
నుండి యువశకి్త ప్రోగ్ంకి చేసు్తననీ ఏరా్ట్లను 
అడిగి తెలుసుకునానీరు. అనంతరం నాదండ్ల 
మన్హర్ చేతుల మీదగా యువశకి్త పోసటీర్ 
రిలీజ్ చేయంచడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
చీప్రుపలి్ల మండల అధ్యక్షులు విసిన్గిరి 
శ్రీన్వాసరావు, రాష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి పాలవలస 
యశసివా దంతులూరి రామచంద్రరాజు, బంటుపలి్ల 
గవరనీమెంట్ గుడివాడ ఉమామహేశవారరావు, 
భవాన్ శంకర్, జిల్ల నాయకులు, జనసైన్కులు 
అభిమానులు తదితరులు పాల్్నానీరు.

సీతానగరెం మెండలెం గడ్డ… 
జనసేన అడ్్డ…!

పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీసుసిలు ప్ష్కలంగా ఉననీ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ కి ఘనస్వాగతం 
పలికిన సీత్నగరం మండల జనసైన్కులు.
జనసేన పార్టీలోకి నాయకులు వస్్త ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు కాన్ జనసేన పార్టీ 
బలం జనసైన్కులే “మేడ”
శతఘ్నీ న్్యస్: రాజానగరం న్యోజకవర్ం, సీత్నగరం మండలం, సీత్నగరం 
గ్మంలో జనసేన పార్టీ బలోపతం కొరకు జనసైన్కులకు న్త్యం అందబాటులో 
ఉండే విధంగా ప్రజానాయకుడు కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నెరవేరేచి విధంగా 
రాజానగరం న్యోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జె మరియు ఐక్యరాజ్యసమితి అవారుడు 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆధవార్యంలో జనసేన పార్టీ న్తన కారా్యలయాన్నీ ఉమ్మడి 
తూరు్గోద్వరి జిల్ల అధ్యక్షులు కందల దరే్ష్ చేతుల మీదగా ప్రారంభించడం 
జరిగినది. అనంతరం జెండా ఆవిష్కరణ, భార్ బహరంగ సభ వందలదిగా జనసైన్కులు 

ఈ సభలో పాల్్నానీరు. 2024లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ న్ చూడడమే మన ప్రధాన లక్షష్ం, ఈ లక్షష్స్ధనలో జనసేన పార్టీ కోసం పన్చేద్్దమన్ అనానీరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో అనపరి్త న్యోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జె మర్రేడి శీను, జనసేన పార్టీ రాష్ట కార్యదరిశి శ్రీమతి గంటా సవారూప దేవి, ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి జిల్ల ప్రధాన కార్యదరిశి 
మైరెడిడు గంగాధర్, కొవ్వారు జనసేన పార్టీ నాయకులు సీత్లు, సీత్నగరం మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కరిచర్ల విజయశంకర్, రాజానగరం మండల అధ్యక్షులు బతి్తన వెంకననీ 
దొర, కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు మండపాక శ్రీను, రాజానగరం న్యోజకవర్ జనసేన పార్టీ వీర మహళలు కందికట్ల అరుణ, సీత్నగరం మండల కో-కన్వానర్ కాత 
సత్యనారాయణ, తణుకు రమేష్ బాబు, బెల్లప్ విజయ, కామిశెటిటీ హమశ్రీ, రాజానగరం న్యోజకవర్ం ప్రోగ్మింగ్ కమిటీ మెంబర్ జమాల్ హాలీ (సను), రాజానగరం న్యోజకవర్ం 
ఐటీ కోఆరిడునేటర్ వెంటపాటి రామకకృష్ణ, చ్డిపి రమేష్, దబాయ్ శ్రీను, అప్యమ్మ (ప్రస్ద్), డిబాయ్ శ్రీను, రాజు, గేదల సతి్తబాబు, రాజానగరం మండల కో- కన్వానర్ నగవరుప్ 
భాను శంకర్, రాజానగరం ప్రధాన కార్యదరిశి నల్లమిలి్ల విష్్ణచక్రరావు, కోరుకొండ మండల సీన్యర్ నాయకులు చదవు మకే్తశవారరావు, చదవు నాగు, తెలగంశెటిటీ శివ, భార్ ఎతు్తన 
జనసైన్కులు, వీరామహళలు, జనసేన పార్టీ స్నుభూతిపరులు పెద్ద ఎతు్తలో పాల్్నానీరు.

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

విజయనగరంలో జనసేన యువశక్తి 
పోస్టర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్నీ న్్యస్: విజయనగరం, జనసేన పార్టీ ఈ నెల 12న తల పెటిటీన యువశకి్త 
కార్యక్రమాన్కి విజయనగరం, నెలి్లమర్ల న్యోజకవరా్లకు యువశకి్త ప్రచ్రకర్తగా 
రాష్ట పిఏసి సభు్యలు పిత్న్ బాలకకృష్ణ, విజయనగరం ఇంచ్రిజె రాష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి 
పాలవలస యశశివాన్తో ఆదివారం విజయనగరం పటటీణంలో రింగ్ రోడుడు సంటర్ 
లో ఫారా్మ కారి్మకులతో ఈ నెల 12న జరిగే యువశకి్త భార్ బహరంగ సభ యొక్క 
మఖ్య ఉదే్దశ్యం గురించ్ వారితో మాటా్లడి వారికి ఉత్తరాంద్ర వెనుక బాటు వలసలపైన 
ఆయన వారితో మాటా్లడి వారికి యువశకి్త బహరంగ సభన్ విజయవంతం చేయాలన్ 
పిలుప్న్చ్చి వారితో జనసేన తలపెటిటీన యువశకి్త పోసటీర్ ఆవిష్కరణ చేస్రు. అదే విధమగా మరిచర్ల పంచ్యతీ స్్కల్ లో విద్్యరు్థల నుండి ఉత్తరాంద్ర వెనుకబాటు ఇక్కడ 
పరిశ్రమలో ఉపాధిపైన విద్్యరు్థలతో మాటా్లడి వారికి దిశాన్రే్దశం చేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్నానీరు.

భవిష్యత్తి రాజకీయెం జనసేన పార్్టదే: గాద
శతఘ్నీ న్్యస్: త్డికొండ న్యోజకవర్ం, త్డికొండ మండలం పొనెనీకలు్ల గ్మంలో 
జనసేన పార్టీ న్తన కారా్యలయం జిల్ల అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశవారరావు ప్రారంభించడం 
జరిగింది. త్డికొండ మండలం అధ్యక్షులు గులకవరప్ నరేష్ ఆధవార్యంలో ఆదివారం 
న్తన పార్టీ కారా్యలయాన్నీ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్కి 
న్యోజకవర్ నాయకులు మరియు పెద్దలు సహకారాలతో జిల్ల అధ్యక్షులు గాద 
వెంకటేశవార్ రావున్ జిల్ల నాయకులను భార్గా బాణాసంచ్ పలుచికుంటూ అలగే దివాచక్ర 
వాహనాలతో ఊరేగిస్్త స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్ంగా గాద మాటా్లడుతూ… 
మందగా త్డికొండలో ఉననీ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్కి పూలమాలవేసి అనంతరం జనసేన 
పార్టీ న్తన కారా్యలయాన్నీ ప్రారంభించడం చ్ల సంతోషంచ్లిసిన విషయమన్ అలగే 

భవిష్యతు్తలో ఈ న్యోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ కైవసం చేసుకునే విధంగా నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కలసి కటుటీగా పార్టీన్ మందకు తీసుకు వెళ్్ళలన్ కోరారు. రేప్ 
శ్రీకాకుళంలో జరుగుతుననీ “యువశకి్త” సభకు ఈ న్యోజకవర్ం నుంచ్ భార్గా తరలి వెళ్్లలన్ మన అధ్యక్షులు ఏ కార్యక్రమం తలపెటిటీన జనసైన్కులుగా మనమ అందరమ ఆ 
కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేసే విధంగా పయన్ంచ్లన్ ప్రతి ఒక్కరిన్ కోరడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్ల నాయకులు అడపా మాణికా్యలరావు, నారద్సు రామచంద్ర 
ప్రస్ద్, తడవరి్త కేశవ, త్నాధ్, మండల అధ్యక్షులు ఏపూరి పూర్ణచంద్రరావు, రాచర్ల నాగబాబు, మదలల్, భాష, సులేమాన్ న్యోజకవర్ నాయకులు, వీర మహళలు మరియు 
జనసైన్కులు పాల్్నానీరు.

మాడుగుల జనసేన ఆధ్వర్యెంలో 
యువశక్తి గోడ పత్రిక ఆవిష్కరణ

శతఘ్నీ న్్యస్: మాడుగుల 
న్యోజకవర్ం, మాడుగుల 
మండలంలో ఉననీ జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయంలో జనసేన పార్టీ 
రాష్ట నాయకులు యువశకి్త 
కార్యక్రమాన్కి ప్రచ్రకర్త 
అయనటువంటి రెడిడు అప్ల 
నాయుడు, జనసేన పార్టీ రాష్ట 
ప్రధాన కార్యదరిశి పెదపూడి 

విజయ్ మరియు రాష్ట కార్యదరిశి బోడపాటి శివదత్ యువశకి్త కార్యక్రమం గోడపత్కను 
ఆవిష్కరించ్రు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో న్యోజకవర్ నాయకులు రాయప్రెడిడు కకృష్ణ, 
గుమ్మడి శ్రీరామ్ మరియు న్యోజకవర్ వీర మహళ వీరా సురేఖ మఖ్య అతిథులుగా 
పాల్్నానీరు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు జనసేన నాయకులు మాటా్లడుతూ జనవరి 
12న పవన్ కళ్్యణ్ తలపెటిటీన యువశకి్త కార్యక్రమాన్నీ భార్ సంఖ్యలో యువతను 
పాల్్నేల ఏరా్టు్ల చేయమన్ హత బోధ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేఎసీ్ వారియర్సి 
2023 కా్యలెండర్సి ను రెడిడు అప్ల నాయుడు చేతుల మీదగా ఆవిష్కరణ చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో న్యోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన ఎంపీటీసీ 
అభ్యరు్థలు సర్ంచ్ అభ్యరు్థలు మరియు రూరల్ ప్రోగ్ం కమిటీ సభు్యలు మరియు 
యువశకి్త కార్యక్రమ సభు్యలు మరియు నాలుగు మండలల న్యోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు జనసైన్కులు కలిసి పాల్్నానీరు.

నెందికొట్్కర్ జనసేన కారా్యలయెంలో 
యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్నీ న్్యస్: 
నందికొటూ్కరు జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయంలో 
యువశకి్త పోసటీర్ ఆవిష్కరణ 
కార్యక్రమం జరిపిన 
సందర్ంలో జనసేన 
రానుననీ మాటా్లడుతూ 
వైయస్సిర్సిపి ప్రభుతవాం 
ఆంధ్రప్రదేశ్ న్రుద్్యగులకు 

జాబ్ కా్యలెండర్ ఇవవాడం చేతకాక అప్్ల కా్యలెండర్ ఇవవాడం జరిగిందన్ 
వా్యఖ్్యన్ంచ్రు. అలగే ఈ ప్రభుతవాం మాటల ప్రభుతవామే గాన్ చేతల ప్రభుతవాం కాద 
అన్ తెలియజేయడం జరిగింది. అలగే నల్లమల రవికుమార్ మాటా్లడుతూ వైయస్సిర్సిపి 
ప్రభుతవాంలో న్రుద్్యగులు పెరిగారన్, న్రుద్్యగుల కొరకు ప్రభుతవాం పరిశ్రమలు 
తీసుకురావడం విషయంలో విఫలమైందన్ చెపా్రు మరియు జనవరి 12వ త్ర్కు 
శ్రీకాకుళంలో జరిగే యువశకి్త భార్ బహరంగ సభకు యువతీ యువకులు పాల్్న్ 
సభన్ జయప్రదం చేయాలన్ పిలుప్న్వవాడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్న్ 
సభను జయప్రదం చేయాలన్ కోరినటువంటి కాకర్ల కిరణ్ కుమార్, నవీన్ రెడిడు, మొలక 
శేష్, బోరెళ్్ల వెంకటేశు, పెరుమల ప్రవీణ్, పగడం శేషననీ, మది్దలేటి, నల్లమల శేఖర్, 
రాజు, మౌలలి తదితరులు పాల్్నానీరు.

అెంకారెడి్డ రాజా శేషు ఆధ్వర్యెంలో యువశక్తి 
పోస్టర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్నీ న్్యస్: తున్ 
న్యోజకవర్ం, జనసేన 
నాయకులు అంకారెడిడు 
రాజా శేష్ ఆధవార్యంలో 
యువశకి్త పోసటీర్ రిలీజ్ 
చేయడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో తున్ 
మండల ప్రెసిడెంట్ 
ద్రకొండ వెంకటరమణ, 

అదే్దపలి్ల బాలజీ, పంతులు, బొప్న రామ మరియు తున్ న్యోజకవర్ జనసైన్కులు 
పాల్్నానీరు.

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


సోమవారం, 09 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువశక్తి సభను విజయవెంతెం చేయాలని 
జనసేన నేతల పిలుపు

శతఘ్నీ న్్యస్: నెలి్లమర్ల న్యోజవర్ం, పూసపాటి రేఖ మండల సమావేశంలో శ్రీకాకుళం జిల్ల 
రణస్థలంలో ఈనెల 12 న న్రవాహంచ తలపెటిటీన యువశకి్త సభను విజయవంతం చెయా్యలన్ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, క్రియాశీలక సభు్యలు సమనవాయంతో పన్చేయాలన్ రాష్ట జనసేన 
పార్టీ రాజక్య వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు, మమి్మడివరం న్యోజకవర్ం ఇంచ్రిజె యువశకి్త 
మహాసభ ప్రచ్ర కమిటీ సభు్యలు పిత్న్ బాలకకృష్ణ దిశా న్రే్దశం చేయడం జరిగింది. నెలి్లమర్ల 
న్యోజకవర్ సీన్యర్ నాయకురాలు లోకం మాధవి లోకం, ప్రస్ద్ మరియు యువశకి్త 
మహాసభ కమిటీ సభు్యలు తుమి్మ లక్ష్మి, పతివాడ అచచింనాయుడు పాల్్న్ కార్యకర్తలకు 
నాయకులకు మహాసభ గురించ్ మాటా్లడారు. ఈ సమావేశాన్కి మండల అధ్యక్షుడు నాయకులు 
మతసిష్కార వికాస విభాగం మరియు వీర మహళలు నాయకులు పాల్్నానీరు.

యువశక్తిక్ యువత తరలి రండి
మన అధినాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేద్దం
పవనననిను సీఎం చేద్దమని పిలుపునిచ్చిన జనసేన పి.ఏ.సి సభ్యూలు ముత్తి శశిధర్, చీపురుపల్లి 
నియోజకవర్గ జనసేన ఇంచార్జి
శతఘ్నీ న్్యస్: విజయనగరం జిల్ల, చీప్రుపలి్ల న్యోజకవర్ం, గుర్ల మండలం ఎస్ ఎస్ ఆర్ 
పట దత్్త ఎసేటీట్ లో యువశకి్త కార్యక్రమంను విజయవంతం చేయాలన్ విజయనగరం జిల్ల 
జనసేన సీన్యర్ నాయకులు దంతులూరి రామచంద్ర రాజు జనసేన సైనకులతో మాటా్లడుతూ 
అందరు కలిసి కటుటీగా మందకు స్గాలి. మన మధ్య విబేధాలు ఉండకూడద. జనసేన పార్టీ 
బలోపతం కావడాన్కి మనం అందరం కలిసి కటుటీగా కకృష చేయాలి. రాబోయే ఎన్నీకలకు మంద 
ఇదే భార్ బహరంగ సభ కనుక జనసైన్కులు శ్రమించ్లి, కషటీపడాలి. కషేటీ ఫలి అనే న్నాదం 
మనది. మంచ్ ఆశయాలు సిద్్ధంత్లు కలిగిన పార్టీ మన జనసేన పార్టీ ఆదినాయకుడు పవన్ 
కళ్్యణ్ మాటను తుచ్ తప్కుండ ప్రతీ ఒక్కరు పన్ చేయాలి. అప్్డే మన నాయకుడు సీఎం 
అవుత్రు. అన్ అయన జనసైన్కులలో ఆత్మ విశావాసం న్ంపారు మన యువత మన భవిత అనే యువశకి్త. రణస్థలంలో జనవరి 12 వ త్ర్కు 2023. న జరగబోయే కార్యక్రమంను 
విజయవంతం చేయాలన్ అనానీరు. మఖ్య అతిధిగా జనసేన పిఏసి సభు్యలు కాకినాడ సిటీ ఇంచ్రిజె మత్్త శశిధర్ హాజరయా్యరు. ఈ కార్యక్రమంలో విజయనగరం జిల్ల చీప్రుపలి్ల 
మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు విసిన్గిరి శ్రీన్వాసరావు గరివిడి మండలం జనసేన నాయకులు తుమి్మగంటి స్రినాయుడు గుర్ల మండలం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు యడ్ల సంతోష్ 
వివిధ గ్మాల జనసైన్కులు యువకులు పాల్్నానీరు.

అగిని ప్రమాద బాధిత్లకు మనోధైరా్యనినిచిచిన 
నూజివీడు జనసేన

శతఘ్నీ న్్యస్: న్జివీడు న్యోజకవర్ం, 
చ్ట్రాయ మండలం, చీప్రుగూడెం గ్మంలో 
అబ్ ద్సరి కిరణ్ అనే కుటుంబాన్కి 
సంబంధించ్న ఇలు్ల ప్రమాదవశాతూ్త కాలి 
కుటుంబం మొత్తం సరవాసవాం కోలో్వడం 
జరిగింది. విషయం తెలుసుకుననీ జనసేన 
నాయకులు ఉమ్మడి కకృష్ట్ణ జిల్ల అధికార ప్రతిన్ధి 
మర్ద శివరామకకృష్ణ, చ్ట్రాయ మండల 
అధ్యక్షులు ఆరెలి్ల కకృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు తుమ్మల 

జగన్, తుమ్మలపలి్ల పాపారావు, మండల కార్యదరిశి మొలుగుమాటి భాస్కరరావు 
మరియు జనసైన్కులు ఆ కుటుంబాన్నీ పరామరిశించ్ ఆరి్థకస్యం చేయడం జరిగింది. 
ఇలు్ల పూరి్తగా కాలిపోయ చంటి బిడడులతో ఇంటి పక్కన పరద్లు కటుటీకొన్ ఉననీ ఆ 
కుటుంబాన్నీ మరింత ఆదకోవాలనే సదదే్దశంతో వారికి ఇలు్ల న్రి్మంచుకోవడాన్కి 
అవసరమైన రేకులు మరియు స్తంభాలు ఇస్్తమన్ మాట ఇవవాడం జరిగింది. కాబటిటీ 
మంగళవారం స్యంత్రం వారికి ఆ స్మాగ్రి ఇవవాడం జరుగుతుందన్ తెలిపారు.

బాధిత్లకు నా్యయెం చేయాలని జనసేన నిరసన
శతఘ్నీ న్్యస్: ఖమ్మం జిల్ల కేంద్రంలో శ్రీ చైతన్య ఇంటర్్మడియట్ కళ్శాల సిబ్ంది 
వేధింప్లకు తటుటీకోలేక విద్్యరి్థన్ కాలేజీ పైనుండి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్డి 
చ్వుబతుకులతో కొటుటీమిటాటీడుతోంది. బాధితులకు నా్యయం చేయాలన్, న్ందితులపై 
వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలన్, ఖమ్మం న్యోజకవర్ కోఆరిడునేటర్ మిరియాల రామకకృష్ణ 
కళ్శాల మంద భైఠాయంచ్ న్రసన తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా రామకకృష్ణ 
మాటా్లడుతూ శ్రీ చైతన్య, నారాయణ విద్్య సంస్థల సిబ్ంది విద్్యరు్థలపై ఒతి్తడి చేస్్త 
మానసిక ఒతి్తడికి గురి చేసు్తనానీయన్ న్రసన చేసు్తంటే పోలీసులు అరెస్టీ చేసి టూటౌన్ 
పోలీస్ సేటీషన్ కి తరలించ్రు.

యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరిెంచిన విజయవాడ 
జనసేన

శతఘ్నీ న్్యస్: విజయవాడ, 
ఈనెల 12వ త్ర్కున 
రణస్థలంలో జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటీబోయే 
“యువశకి్త బహరంగ సభ” 

సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 7వ డివిజన్ నాయకులు ద్మకొండ అశోక్ ఆధవార్యంలో, 
7వ డివిజన్ లో పెద్ద ఎతు్తన యువశకి్త బహరంగ సభ గురించ్ ప్రజలకు, యువతకు 
అవగాహన కలి్ంచే కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో స్మాన్య 
ప్రజలు, యువత, 7వ డివిజన్ కమిటీ సభు్యలు, వీర మహళలు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎతు్తన 
పాల్్నడం జరిగింది.

జోరుగా యువశక్తి ప్రచారెం
శతఘ్నీ న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్ల ఎచెచిర్ల న్యోజకవర్ంలో ఎచెచిర్ల న్యోజకవర్ 
నాయకులు కరిమజిజె మలీ్లశవారరావు అధవార్యంలో గురువుబిలి్ల, బంటుపాలేం, 
భీమడుపాలెం, అధపాక బుడుమూరు, పటుటీశాలిపట, కామరిసిపట, అలి్లనగరం, 
అరంగిపట, గుంటుకపట, మరపాక, చ్నమరపాక, కేశవరాయణపాలెం గ్మంలో 
ఆదివారం ఉదయం నుండి శరవేగంగా విసకృత ప్రచ్రం జరిగింది. ప్రతి గ్మం ప్రతీ 
వాడ, ప్రతీ వీధి, ప్రతి పలె్ల, ఉరూ ఊరు ప్రచ్రం చేయడం జరిగింది. మన యువతే మన 
భవిత గురించ్ బహరంగ సభ గురించ్ ప్రజలకు వివరించడం జరిగింది. 12వ తేదిన 
పవన్ కళ్్యణ్ రణస్థలం దగ్ర సుభద్రప్రం సంటర్ వద్ద బహరంగ సభకు వసు్తనానీరు 
కనుక యువశకి్త బార్ బహరంగ సభకు ప్రజలు యువకులు యువతీ భార్ఎతు్తన ఈ 
కార్యక్రమంలో పాల్్ంటారన్ సభను విజయవంతం చేయాలన్ కోరుకుంటునానీనన్, ఈ 
కార్యక్రమంలో కకృష్ట్ణప్రం పంచ్యతీ ఎంపీటీసీ అభ్యరి్థ పోటూనీరు లక్షు్మనాయుడు, 
కెల్ల రామ, శనపతి స్రినాయుడు, ఎచెచిర్ల అపా్రావు తదితరులు పాల్్నానీరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పల్్ల పల్్ల ఎగరాలి పవననని జెండ్ 12వ రోజు
శతఘ్నీ న్్యస్: నాగర్ కరూనీల్ న్యోజకవర్ం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆశయాలను, జనసేన పార్టీ సిద్్ధంత్లను ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్ళ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా నాగర్ కరూనీల్ న్యోజకవర్ జనసేన నాయకులు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పలె్ల 
పలె్ల ఎగరాలి పవనననీ జెండా అనే కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు 
జనసేన పార్టీ సిద్్ధంత్లను వివరించడం జరుగుతుంది. మొదటి విడత కార్యక్రమంలో 
భాగంగా ఆదివారం నాగర్ కరూనీల్ న్యోజకవర్ం, తెలకపలి్ల మండలం, జమిస్తప్ర్ 
మరియు చ్ననీమద్ధనురు గ్మాలలో పలె్ల పలె్ల ఎగరాలి పవనననీ జెండా 12వ రోజు 
న్రవాహంచడం జరిగింది. జమిస్తప్ర్ మరియు చ్ననీమద్ధనురు గ్మాలలో వంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, జనసేన పార్టీ సిద్్ధంత్లను 
ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నాగర్ కరూనీల్ న్యోజకవర్ 
మఖ్య నాయకులు గోపాస్ కుర్మననీ, దేశమొన్ రాజేష్, గోపాస్ రమేష్, రాకేష్ రెడిడు, 
కొడిగంటి స్య కుమార్, వంశీ, లక్ష్మి నారాయణ, స్ర్య, లింగం నాయక్, రాజు 
నాయక్ మరియు జనసైన్కులు పాల్్న్ కార్యక్రమాన్నీ విజయవంతం చేశారు.

చీరాల పట్టణ జనసేన యువత ఆధ్వర్యెంలో 
“యువ శక్తి” పోస్టర్ విడుదల

శతఘ్నీ న్్యస్: ఉమ్మడి 
ప్రకాశం జిల్ల, చీరాల 
న్యోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
తరుప్న చీరాల పటటీణ 
యువ నాయకుడు గొర్ల 
రఘురాం ఆధవార్యంలో 
జనవరి 12 వ త్ర్ఖున 
శ్రీకాకుళం జిల్ల రణస్థలంలో 

జరుగుతుననీ “యువశకి్త”( మన యువత మన భవిత) భార్ బహరంగ సభకు 
సంబంధించ్న గోడ పత్కను మరియు బా్యనరునీ చీరాల పటటీణంలో ఆవిష్కరించడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా గొర్ల రఘు మాటా్లడుతూ ఈ సభకు హాజరయ్య యువత 
త్మ ఎదర్కంటుననీ సమస్యల(చదవులు, స్్థన్క ఉపాధి అవకాశాలు, ఉపాధి 
అవకాశాలు కల్న చేయాలంటే స్్థన్కంగా ఏమి చేయాలి) గురించ్ పవన్ కళ్్యణ్ 
దగ్ర న్వేదించే సద్ అవకాశాన్నీ ఉపయోగించుకోవాలన్ కోరడం జరిగింది. ఈ యువ 
శకి్త కార్యక్రమాన్కి యువత భార్ఎతు్తన హాజరై సభను విజయవంతం చేయాలన్ చీరాల 
న్యోజకవర్ యువతను మరియు జనసేన స్నుభూతిపరులను కోరడం జరిగింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో చీరాల పటటీణ జనసేన యువకులు ఇపి్లి నాగరాజు, అక్కలపోతు 
శివాజీ, లంకా నరేంద్ర, లంకా రవి, పైల భార్వ్, కేంబురి వాసు, కడగల శివ శంకర్, 
మీస్ల మరళ్ మరియు వావివాలిపలి్ల రవిలతో పాటు పటటీణ జనసైన్కులు పాల్్నానీరు.

ఊపిరి ఉననిెంతవరకు జనసేనతోనే
శతఘ్నీ న్్యస్: నంద్్యల జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభు్యలు వంకిరి ఫ్రాన్సిస్ కు చ్పిరేవుల మార్ం 
మధ్యలో ఆరు నెలల కిందట బైక్ ప్రమాదంతో గాయాలు 
అవవాడం జరిగింది. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యతవాం 
ద్వారా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ క్రియాశీలక 
సభ్యతవా భీమా ద్వారా 50 వేల రూపాయలను డైరెక్టీ 
గా అకంట్ లో జమ చేయడం జరిగింది. కోలుకుననీ 
వంకిరి ఫ్రాన్సిస్ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
కి హకృదయపూరవాక ధన్యవాద్లు తెలియజేయడం 
జరిగింది. మఖ్యంగా పాణ్యం న్యోజవర్ ఇనాచిర్జె చ్ంత 
సురేష్ బాబుకి మరియు నంద్్యల జనసేన నాయకులు 
చంద, సుందర్ లకు ప్రతే్యక ధన్యవాద్లు తెలిపారు 

జనసైన్కుల పట్ల ఎంతో శ్రద్ధతో అనున్త్యం మమ్మలినీ ఆదకుంటుననీ జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ కి జీవిత్ంతం రుణపడి ఉంటానన్, ఊపిరి ఉననీంతవరకు జనసేనతోనే 
నా ప్రయాణమన్ తెలిపారు.

గుత్తికొెండ రామ యోగెంద్ర సా్వముల వారి 
త్రునాళ్లకు ఆహ్్వనెం

శతఘ్నీ న్్యస్: ప్రకాశం జిల్ల, దరిశి న్యోజకవర్ం, కురిచేడు మండలంలోన్ 
పొట్లపాడు గ్మంలో 9వ త్ర్ఖు సమవారం జరుగు గుతి్తకొండ రామ యోగేంద్ర 
స్వామల వారి తిరునాళ్లకు అక్కడ ఏరా్టు చేయుచుననీ జనసేన విద్యత్ ప్రభ మీదకు 
మఖ్య అతిథిగా రావాలన్ ఆదివారం పొట్లపాడు గ్మసు్తలు ప్రకాశం జిల్ల జనసేన 
పార్టీ లీగల్ సల్ కార్యదరిశి మరియు దరిశి న్యోజకవర్ం జనసేన నాయకులు వరికూటి 
నాగరాజున్ పొదిలిలోన్ వారి సవాగకృహం నంద కలసి శాలువాతో సత్కరించ్ ఆహావాన 
పత్కను అందించడం జరిగినది. ఈ కార్యక్రమంలో కురిచేడు మండలం మాజీ జడి్టిసి 
సభు్యలు వరికూటి వెంకటేశవారు్ల, పాలగిరి వెంకటేశవారు్ల, వేమా రమణయ్య (పొట్లపాడు 
యోగేంద్ర స్వామి గుడి మాజీ ధర్మకర్త) కొత్్త కోటి, పమిడిశెటిటీ రామయ్య, పమిడిశెటిటీ 
సుబా్రావు, యాదగిరి ప్ల్లయ్యలు పాల్్నడం జరిగినది.
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రాబోయే ఎనినికలో్ల కాబోయే ముఖ్యమెంత్రి పవన్ కళ్్యణ్
ఉపముఖయూమంత్రి నారాయణ స్వామిపై గెలవడమే లక్ష్ం
నియోజకవర్గంలో జల్లికట్్ట నిరవాహించాల్
మండల సమసయూలను పర్ష్కర్ంచాల్
ఇనాం కొత్తిరులో జనంకోసం జనసేన కారయూక్రమం
యువశక్తి కారయూక్రమం తరావాత నిరాహార దీక్
ఇనాచిర్జి డాక్టర్ యుగంధర్ పొనని
శతఘ్నీ న్్యస్: గంగాధర నెలూ్లరు, వెదరుకుప్ం మండలం ఇనాం కొతూ్తరు పంచ్యతీలో అయ్యన గారి 
పలి్ల, ఇనాం కొతూ్తరు, ఇనాం కొతూ్తరు హవా, అయ్యన గారి పలి్ల ఏఏడబు్లష్ గ్మాలో్ల జనంకోసం జనసేన 
కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా విలేకరుల సమావేశంలో న్యోజకవర్ం ఇంచ్రిజె డా.యుగంధర్ 
పొననీ మాటా్లడుతూ న్యోజకవర్ంలో జలి్లకటుటీ న్రవాహంచ్లన్ అధికారులు సహకరించ్లన్, ప్రజా 

ప్రతిన్ధులు సహకరించ్లన్ విజ్ఞపి్త చేశారు. పచ్చికాపల్లం నుండి కారేవాటినగరం వరకు, పచ్చికాపల్లం నుండి వయా వెదరుకుప్ం, కొత్తపలి్లమిటటీ వరకు రోడుడు విస్తరణ పనులు యుద్ధ 
ప్రాతిపదికన చేయాలన్ డిమాండ్ చేశారు. పచ్చికాపల్లం, మొరవ దేవలంపటలలో వారప్ సంతలు రోడ్లపైనే న్రవాహసు్తనానీరన్, సురక్త ప్రాంతంలో షెడు్ల మౌళ్క వసతులు ఏరా్టు 
చేయాలన్ డిమాండ్ చేశారు. పచ్చికాపల్లంలో పోలీస్ అవుట్ పోస్టీ ఏరా్టు చేయాలన్ తెలిపారు. వైయస్సిర్ డిగ్రీ కాలేజీ న్రా్మణం తవారితగటిటీన చేపటాటీలన్ తెలియజేశారు. వావిలి 
చేను, యనమల మంద సమీపంలో ప్రాజెకుటీ న్రా్మణం హామీకే పరిమితమైందన్తెలియజేశారు. వెదరుకుప్ంలో మిన్ సేటీడియం హామీ హామీగానే మిగిలిపోయందన్ ఎదే్దవా చేశారు. 
రైతులను నకిలీ పటాటీద్రు పాసుప్స్తకాల నుండి విమకి్త చేయాలన్, భూ కబాజెలను అరికటాటీలన్, చెరువులు కుంటలు స్మశానాలను ఆక్రమణద్రుల నుండి కాపాడాలన్ ఈ విషయంలో 
అధికారులు చొరవ చూపాలన్, నకిలీ పటాటీలు సకృషటీంచే వారిపై క్రిమినల్ కేసు నమోద చేయాలన్ రెవెన్్య అధికారులను డిమాండ్ చేశారు. జీవో నంబర్ ఒకటి విడుదల ప్రతిపక్షాల 
గొంతు నొక్కడాన్కే అన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కులం సరిటీఫికెటు్ల మారుచికొన్ పదవులు పొందిన జడి్టిసి కుమార్ కు నెమలిగుంట లో ఉననీ అంధులైన దంపతులు, దివా్యంగులైన 
దంపతులు కనబడటం లేద్? వారికి ఇంటి పటాటీలు మంజూరు చేయటాన్కి సమర్థత లేద్? అన్ తీవ్రస్్థయలో మండిపడాడురు. దివా్యంగులకు అందలకు నా్యయం చేయలేన్ చేతగాన్ 
వ్యవస్థ ఇక్కడ పన్చేసు్తందన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉప మఖ్యమంత్ నారాయణస్వామి మూట మళ్్ళ సరు్దకోవడం మంచ్దన్, ఈస్రి ఎన్నీకలో్ల జనసేన పార్టీ విజయకేతన్ 
ఎగరవేయటం ఖ్యమన్, ఈ న్యోజకవర్ంలో ఉననీ రెడిడు స్మాజిక వర్మే మిమ్మలినీ ఓడించ్ ఇంటికి పంప్తుందన్, ఇక మీ పాలన చ్లన్ తీవ్ర స్్థయలో దవాజమెత్్తరు. 2023 
జెమిలి ఎన్నీకలైనా, 2024 జనరల్ ఎన్నీకలైనా కాబోయే మఖ్యమంత్ పవన్ కళ్్యణ్ అన్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు ప్రుషోత్తం, ఉపాధ్యక్షులు మన్రతనీం 
శెటిటీ, సీన్యర్ నాయకులు యతీశవార్ రెడిడు, మండల ప్రధాన కార్యదరిశి మహేష్, మండల ఉపాధ్యక్షులు సతీష్, రాష్ట ఫైనాన్సి కమిటీ మెంబర్ మహేష్, జిల్ల లీగల్ సల్ అధ్యక్షులు అమర్ 
నారాయణ, వెదరు కుప్ం మండల ప్రధాన కార్యదరిశి రజిన్, రాజు, కార్యదరుశిలు హమగిరి, దినకర్, కిరణ్, మరియు నాయకులు, జిల్ల సంయుక్త కార్యదరిశి రాఘవ, భాను ప్రస్ద్, 
పాలసమద్రం మండల అధ్యక్షుడు లతీష్, కారేవాటి నగరం మండల ఉపాధ్యక్షురాలు సలివా, ఎస్ఆర్ ప్రం మండల ఉపాధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్, కారేవాటి నగర్ మండల ప్రధాన కార్యదరిశి 
వెంకటేష్,చంద్రమౌళ్, నరేష్, హర్ష్, దేవేంద్ర, ఎస్ఆర్ ప్రం మండల్ ఐటి కోఆరిడునేటర్ మరుగేష్, కారేవాటినగరం మండల బూత్ కన్వానర్ అనానీమలై, ఆరు మండలల జనసైన్కులు 
పాల్్నానీరు.

పెడన నియోజకవర్ెంలో 
యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్నీ న్్యస్: పెడన 
న్యోజకవర్ం, జనసేన 
పార్టీ ఆధవార్యంలో పవన్ 
కళ్్యణ్ న్రవాహసు్తననీ 
యువశకి్త కార్యక్రమాన్కి 
పెద్ద ఎతు్తన 
యువతీ యువకులు 
హాజరుకావాలన్ విజ్ఞపి్త. 
ఈనెల జనవరి 12వ 
తేదీన ఉత్తరాంధ్ర 
వేదికగా శ్రీకాకుళం 

జిల్ల రణస్థలంలో యువశకి్త కార్యక్రమం ద్వారా యువతి యువకులు తమ గొంతు 
ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర సమస్యలను తెలియజేయలన్ ఉదే్దశంతో పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఈ 
కార్యక్రమాన్నీ ఏరా్టు చేశారు. స్వామి వివేకానంద చెపి్నటు్ల “యువత మేలుకో, లే 
లేమ్మ, అలసతవాం వద్ద గమ్యం చేరే ద్కా న్ పరుగును ప్రయత్నీన్నీ ఆపకు”, ఆనాడు 
స్వామి వివేకానంద యువతను మేల్్కలి్ స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్కి సమానతవాం చేశారు. 
నేడు పవన్ కళ్్యణ్ యువశకి్త ద్వారా యువతను జాగకృతి చేస్్త ద్పిడీ, దౌరజెనా్యలతో 
అరాచక శకు్తలు రాజ్యమేలుతుననీ వేళ సమాజ శ్రేయసుసి కై యువత నడుమ కటిటీ 
అవిన్తితో కరుడుగటిటీన అరాచక శకు్తలను అంతమొందించ్, న్తి న్జాయతీతో 
కూడిన సుపరిపాలన అందించే నాయకుడికి మద్దతుగా న్లుద్్దం. ఈ కార్యక్రమంలో 
పెడన జనసేన నాయకులు బతి్తన హరి రామ్, ఎస్ వి బాబు, శ్రీరం సంతోష్, కనపరి్త 
వెంకననీ, గరికపాటి ప్రస్ద్, గల్ల హర్ష్, సమె్మట గణపతి, సమె్మట చ్న్నీ, మదినేన్ 
రామకకృష్ణ, చీర్ల నవీన్ కకృష్ణ, పాశం నాగమలే్లశవారరావు, భూమిరెడిడు భగవాన్, ద్సరి 
నాన్, మారిబోయన సుబు్, మారుబోయన ఆదిత్య, గుడివాడ రాజా, వెంకటేశవారరావు, 
ఘంటా రవి కుమార్, కొల్ల శ్రీన్వాస్, శాంతి గణేష్, తేజ, ధాతు బొర్రా అంకల్, గాద 
నరేష్, ఉడుమల ప్రత్ప్, మనానీ మరియు కంచ కోడూరు గ్మసు్తలు, పెద్ద ఎతు్తన 
జనసైన్కులు పాల్్నానీరు.

జనసేన పార్్ట సిద్ధెంతాలు మా్యనిఫెస్్టతో కూడిన 
కా్యల్ెండర్ల 

పెంపిణీ
శతఘ్నీ న్్యస్: త్డిపత్ 
ఇంచ్ర్జె కదిరి శ్రీకాంత్ రెడిడు 
ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ 
త్డిపత్ పటటీణ ప్రధాన కార్యదరిశి 
సయ్యద్ రస్ల్ ఆధవార్యంలో 

పాతకోటలో కా్యలెండర్లను ఆ పార్టీ నాయకులు అయుబ్, రస్ల్, రాహూల్, అలీ మరియు 
కార్యకర్తలతో కలిసి పంచడం జరిగింది. ఈ సంధర్ంగా జనసేన అద్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ చేసే 
కార్యక్రమాలు, రైతులకు చేసిన సహాయాలు మరియు పార్టీ మా్యన్ఫ్సటీన్ ప్రజలకు వివరించడం 
జరిగింది. కార్యక్రమంలో జనసైన్కులు హజీ, షెక్ష, శీను, ఖ్జా తదితరులు పాల్్నానీరు.

అఖిలపక్ రైత్ సదస్సులో పాల్్నని మర్రిపాడు 
మెండల జనసేన నాయకులు

శతఘ్నీ న్్యస్:  సమశిల హై లెవల్ కెనాల్ పనులు తవారగా పూరి్త చేయాలన్ 
న్రవాహంచ్న అఖిలపక్ష రైతు సదసుసిలో మర్రిపాడు మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు 
ప్రమీల ఒరుగంటి, ఉపాధ్యక్షులు ఈరుపోతు ఉదయ్, కార్యదరిశి రాంరెడిడు ప్రశాంత్ రెడిడు 
మండల నాయకులు పెనుమాది నరసింహా రాయల్, చ్నానీ జనసేన మరియు రైతులు 
పాల్్నడం జరిగింది.

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

యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరిెంచిన మామిడికుదురు జనసేన
శతఘ్నీ న్్యస్:  పి.గననీవరం మరియు రాజోలు న్యోజకవర్ం, ఈ నెల 12 న శ్రీకాకుళం జిల్ల 
రణస్థలం లో జరగబోయే యువశకి్త భార్ బహరంగ సభ సందర్ంగా పి.గననీవరం మరియు 
రాజోలు న్యోజకవర్ం మామిడికుదరు మండలం సంబంధించ్ న్యోజవర్ నాయకులు యువశకి్త 
కార్యక్రమం పోసటీర్ ఆవిష్కరణ చేసి బహరంగ సభ విజయవంతం చేయాలన్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
మామిడికుదరు మండల సర్ంచుల సమాఖ్య అధ్యక్షులు అడబాల త్తకాప్, గ్మ సర్ంచుల అలు్ల 
విజయలక్ష్మి సురేష్, గుబ్ల దర్ పండు, ఎం.పీ.టీ.సీలు కొమ్మల జంగమయ్య, కడలి పద్్మవతి 
భానుజి ప్రకాష్, వాసంశెటిటీ రమణ, చెరుకూరి పారవాతి సతి్తబాబు, జనసేన పార్టీ మండల ఉపాధ్యక్షుడు 
దొడడు జయరాం, ఉపసర్ంచ్ గనస్ల దీపికా బాబీ, వీరమహళ పెనుమాల లక్ష్మీ, మండల ప్రధాన 
కార్యదరుశిలు తోరం యువరాజు, మది్దంశెటిటీ బుజిజె, కార్యదరుశిలు అడబాల చ్న్నీ, కాట్రేన్పాడు నాగేంద్ర, 
కుంపట్ల నాన్, అచ్చిబాబు, గ్మశాఖ అధ్యక్షులు సుధాకర్, ఇంటిమహేంద్ర, తెలగారెడిడు యేసు, వేగి 

అబు్, జవావాది నాన్, బల్ల సతీష్, కండెల వెంకటేశవారరావు, జనసేన నాయకుల పోతు కాశీ, విళ్ళ సుబా్రావు, యరుబండి శివ, రుద్ర శ్రీను, ఉండ్రాజవరప్ శివ నేదరి ఈశవారరావు, 
యనుకొండ త్నాద్ యరుబండి చ్న్నీ, బొంతు గాంధీ, వీధి సతి్తబాబు, మద్్దల రంగా, కొమ్మల రామ, యరుబండి రాజీవ్, స్గర్, కోల సురేష్, కొమ్మల శివస్య, మేడిద బాలజీ, 
ప్చచిల శేఖర్, సుంకర స్వామి, మేడిద స్యరాం, జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, కార్యకర్తలు, జనసైన్కులు అధికసంఖ్యలో పాల్్నానీరు.

పేద ప్రజల అభ్్యననిత్క్ అనునిత్యెం ఆలోచన చేసే వ్యక్తి 
పవన్ కళ్్యణ్: బత్తిల

జనసేన పార్్టక్ రోజురోజుకూ రైతులు, మహిళల 
నుంచ్ పెద్దఎతుతిన పెరుగుతునని ఆదరణ
“జనంకోసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర”లో అల్లిడి 
సింహాచలంకు 5000/- ఆర్థిక సహాయం
“జనంకోసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర” 55వ 
రోజు
శతఘ్నీ న్్యస్:  రాజానగరం న్యోజకవర్ం, 
కోరుకొండ మండలం, శ్రీరంగపటనీం గ్మంలో 
జరిగిన. “జనం కోసం జనసేన” “మహా పాదయాత్ర” 

గ్మంలో ఉదకృతంగా పర్యటించ్రు “నా సేవ కోసం నా వంతు” కమిటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి. 
ఈ సందర్ంగా గ్మసు్తలతో బతు్తల వెంకటలక్ష్మి మాటా్లడుతూ పదప్రజల అభు్యననీతి కోసం, వాళ్ళ జీవిత్లో్ల 
వెలుగులు న్ంపడాన్కి అనున్త్యం శ్రమిసు్తననీ న్జమైన ప్రజానాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ న్, జనసేన పార్టీకి ఒక 
అవకాశం ఇచ్చి, పవన్ కళ్్యణ్ న్ మఖ్యమంత్ చేయాలన్ ఈ సందర్ంగా అభ్యరి్థంచ్రు. అల్లడి సింహాచలం 
అనే వ్యకి్త అనారోగ్యంతో బాధపడుతునానీరన్ తెలిసి వారి ఆరి్థక పరిసి్థతుల దకృష్టటీష్ 5,000/- రూపాయలు ఆరి్థక 
సహాయం చేయడం జరిగింది. అనంతరం పాదయాత్ర జనసైన్కులు, మహళలు సహకారంతో మందకు స్గింది. 
ఈ కార్యక్రమంలో వీరమహళలు, జనసైన్కులు పాల్్నానీరు.

గుమ్మలూరు గ్రామెంలో జనసేన పార్్ట 
కారా్యలయెం ఏరాపాటు

శతఘ్నీ న్్యస్: గుమ్మలూరు 
గ్మంలో జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయం ఏరా్టు చేయడం 
జరిగింది. మరియు వివేకానంద 
జయంతి సందర్ంగా జనవరి 
12న రణస్థలం, శ్రీకాకుళం 
జిల్లలో యువశకి్త బహరంగ 

సభ పోసటీర్ ఆవిష్కరణ రావి హర్ష్ ఆధవార్యంలో మరియు పోడూరు మండల జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు గుడాల రాజేష్ అద్యక్షత వహంచడం జరిగినది. ఈ సందర్ంగా జిల్ల 
సంయుక్త కార్యదరిశి రావి హర్ష్ మాటా్లడుతూ గుమ్మలూరు గ్మంలో ఏ సమస్య ఉననీ 
వాటిపై జనసేన పార్టీ ద్వారా పరిష్కరించే దిశగా పోరాటం చేస్్తనన్ సభామఖంగా 
తెలియచేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆచంట మండలం జనసేన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ జవాది 
బాలజీ శ్రీన్వాస్, పెనుగొండ మండల ప్రెసిడెంట్ కంబాల బాబులు, పెనుమంట్ర 
మండల ప్రెసిడెంట్ కోయ వెంకట కారి్తక్, జిల్ల సక్రెటర్ చ్టూటీరి శ్రీన్వాస్, ఆచంట 
టౌన్ అధ్యక్షులు నంబూరు విజయ్, కోడేరు గ్మ అధ్యక్షులు కుంపట్ల రమేష్, సీన్యర్ 
జనసేన పార్టీ సీన్యర్ నాయకులు తోట త్త్జీ, జనసేన పార్టీ సీన్యర్ నాయకులు 
కడలి శ్రీన్వాసరావు, నాయకులు పిత్న్ లక్ష్మణ్, మకే గోవిందరాజులు, మలో్లజ్ పవన్, 
కొపి్న్డి భాస్కర్, గేదల గోపి, లక్ష్మీ నరసింహ, లరెన్సి తదితర నాయకులు పాల్్నడం 
జరిగింది.

ప్రజల ఆశీరా్వదెంతో పవననని ప్రజాబాట
శతఘ్నీ న్్యస్: రాజంపట, ఒంటిమిటటీ 
పవన్ కళ్్యణ్ న్ మఖ్యమంత్ చేయాలననీ 
దకృఢ సంకల్ంతో ప్రజల ఆశీరావాదంతో 
రాజంపట ఇంచ్ర్జె మలిశెటిటీ వెంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు కొనస్గుతుననీ పవనననీ 
ప్రజాబాట కార్యక్రమం నేడు 46వ 
రోజుకు చేరుకుంది. పవనననీ ప్రజాబాట 
కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం 
ఒంటిమిటటీ మండలంలోన్ మలకాటపలె్ల, 
స్లబాద పంచ్యతీలోన్ పలు 
గ్మాలలో పర్యటించ్ ప్రతి ఇంటికి 

జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిద్్ధంత్లను తెలియజేస్్త, 
పవనననీ ప్రజా బాట కార్యక్రమం స్గుతుంది. ఈ ప్రాంత ప్రజల ఇబ్ందలను 
తెలుసుకొన్ జనసేన పార్టీ తరఫున తన వంతు కకృష చేస్్తనన్ ఈసందర్ంగా జనసేన 
రాష్ట చేనేత వికాస కార్యదరిశి రాటాల రామయ్య భరోస్ ఇవవాడం జరిగింది. మన 
కష్టటీలు తొలగి పోవాలంటే ప్రజలందరూ, జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసి పవన్ కళ్్యణ్ 
న్ మఖ్యమంత్ చేయాలన్ ఈ సందర్ంగా రాటాల రామయ్య తెలియజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు వీర మహళలు తదితరులు పాల్్నానీరు.

యువశక్తితోనే భారతదేశ అభివృది్ధ సాధ్యెం: 
హుసేసున్ ఖాన్

శతఘ్నీ న్్యస్:  విజయనగరం జిల్ల, 
ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబాటుతనం వలసలు 
న్రుద్్యగాన్కి వ్యతిరేకంగా యువతను 
చైతన్య పరులు చేయడాన్కి జనసేన పార్టీ 
న్రవాహసు్తననీ యువశకి్త అనే కార్యక్రమం 
కరపత్రాల ద్వారా యువతకు జనసేన 

పార్టీ యువ నాయకులు హుసేసిన్ ఖ్న్ వివరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసైన్కులు భవాన్, రమణ, అబా్స్, సురేష్ తదితరులు పాల్్నానీరు.

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

నిరుద్్యగ యువత తమ గళ్నిని వినిపిెంచేెందుకు యువశక్తి కార్యక్రమానిక్ రెండి
శతఘ్నీ న్్యస్: నెలూ్లరు, కలలను స్కారం చేసేందకు ప్రయతినీసు్తననీ యువతకుమంద ఉద్్యగ అవకాశాలు కలి్ంచక మొండి చేయ చూపిసు్తననీ రాష్ట ప్రభుత్వాన్కి తమ న్రసనలు 
సైతం తెలిపందకు అనుమతి ఇవవాన్ వైనాన్నీ ఎండ కడుతూ యువత గళ్న్నీ విన్పించేందకు రణస్థలంలో ఈ నెల 12వ తేదీన జరగనుననీ పవన్ కళ్్యణ్ అధ్యక్షతన యువశకి్త 
కార్యక్రమాన్కి హాజరవావాలిసిందిగా పిలుప్న్స్్త జిల్ల నెలూ్లరు జిల్ల ప్రధాన కార్యదరిశి గునుకుల కిషోర్ ఆదివారం మధా్యహనీం స్్థన్క బోసు బొమ్మ సంటర్ వద్ద పోసటీర్ లంచ్ చేశారు 
ఈ సందర్ంగా వారు మాటా్లడుతూ...
• అడడుగోలుగా రాష్ట విభజన అయ పరు్ల కావసు్తనానీ అభివకృది్ధ శూన్యం కొత్తగా వచ్చిన కంపెన్లు లేవు నాలుగు సంవతసిరాలు గడుసు్తనానీ ప్రతే్యక జాబ్ కా్యలెండర్ లో లేవు యువత 

గౌరవంగా బతకాలంటే రాష్ట్రాన్నీ కుటుంబాన్నీ రాష్ట్రాన్నీ వదిలి వెళ్్లలిసిన పరిసి్థతి ఏర్డుతుంది.
• యువతకు స్ఫూరి్తన్చ్చిన చైతన్య మూరి్త స్వామి వివేకానంద జయంతి యువ దిన్తసివ సందర్ంగా ఉత్తరాంధ్రలోన్ రణస్థలం వద్ద యువత గళం వినేందకు పవన్ కళ్్యణ్ సభకు 

విచేచిసు్తనానీరు.
• రాష్టవా్యప్తంగా యువత పాల్్న్ తమ గళ్న్నీ విన్పించ్లిసిందిగా కోరుతూ యువశకి్త పోసటీర్ లంచ్ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదరిశి గునుకుల కిషోర్ తో కంథర భాయ్, ప్రశాంత్ గౌడ్, హేమంత్ యాదవ్, వర్షన్, ప్రత్ప్, పవన్ తదితర యువత పాల్్నానీరు.

సరపాెంచుల సెంఘెం అఖిలపక్ రెండ్ టేబుల్ 
సమావేశానిక్ ఆహ్్వనెం

శతఘ్నీ న్్యస్: విజయవాడ ఈనెల 23వ త్ర్కు జరిగే సర్ంచుల సంఘం అఖిలపక్ష 
రండ్ టేబుల్ సమావేశాన్కి రాష్టంలోన్ వివిధ పార్టీలలో పెద్దలను కలిసి అఖిలపక్షాన్కి 
రావలసిందిగా విజా్ఞపన చేస్్త వారి మద్దతును కోరుతూ పంచ్యతీ రాజ్ కమిషనర్, 
త్డేపలి్లలోన్ వైఎస్ఆరిసిపి పార్టీ కారా్యలయాన్కి, బిజెపి ప్రధాన కారా్యలయాన్కి 
మరియు జనసేన పార్టీ కారా్యలయాన్కి పెద్దలు వైవిబి రాజేంద్రప్రస్ద్ మరియు 
సర్ంచుల సంఘం ప్రతిన్ధులతో వెళ్్ల ప్రతే్యకంగా ఆహావాన్స్్త సర్ంచులకు రాష్టంలో 
జరిగే అనా్యయాలను వివరిస్్త వారికి ఆహావాన పత్కను ఇవవాడం జరిగింది. అలగే 
రాష్టంలోన్ సర్ంచులకు కావలసిన మిన్మం హకు్కలు మరియు వారి విధులు న్ధులు 
గురించ్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ తయారుచేసి ఇవవాడం జరిగింది. వివిధ పార్టీల నాయకులు 
వారి వారి పరిధిలో స్ందించ్ తప్కుండా వస్్తమన్ చెప్డం జరిగింది.

జనసేన జానీ ఆటోని సెందరి్శెంచిన 
నాదెండ్ల మనోహర్
శతఘ్నీ న్్యస్:  శ్రీకాకుళం 
జిల్ల, జనసేన పార్టీ యువశకి్త 
కార్యక్రమం జనవరి 12న 
రణస్థలంలో జరుగుతుననీ 
సందర్ంగా స్థల ప్రాంగణాన్నీ 
జనసేన పార్టీ రాష్ట పి.ఏ.సి 
చైర్మన్ నాదండ్ల మన్హర్ 
సమీక్ంచడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంలో పాలకొండ 

న్యోజకవర్ం జనసేన జాన్ వారాహన్ ప్రతే్యకంగా సందరిశించ్ చ్ననీ వారహగా 
తీరిచిదిది్దన జనసేన జాన్న్ ప్రతే్యకంగా అభినందించ్రు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, జనసైన్కులు మరియు వీరమహళలు పాల్్నానీరు.

ఆమదలవలస నియోజకవర్ సాథాయి సమావేశెం
శతఘ్నీ న్్యస్: ఆమద్లవలస న్యోజకవర్ం యువశకి్త ప్రచ్రకర్త, జనసేన పార్టీ 
పిఏసి సభు్యలు మరియు ఆమద్లవలస న్యోజకవర్ ఇంచ్ర్జె పడాడ రామో్మహన్ 
రావు ఆధవార్యంలో న్యోజకవర్ స్్థయ సమావేశం న్రవాహంచడం జరిగింది. 
శ్రీకాకుళం జిల్ల రణస్థలంలో ఈ నెల 12 న జనసేన పార్టీ న్రవాహసు్తననీ యువశకి్త 
కార్యక్రమాన్నీ విజయవంతం చేయాలన్ జనసేన శ్రేణులకు పిలుప్న్వవాడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో భాగంగా యువశకి్త పోసటీర్ ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్నడం జరిగింది.

ఆెంధ్రా అభివృది్ధ – జనసేనతోనే సాధ్యెం
శతఘ్నీ న్్యస్:  నెలూ్లరు జిల్ల, సరేవాపలి్ల న్యోజకవర్ం, మతు్తకూరు మండలం, 
నేలటూరు హరిజన వాడ. ఈ కార్యక్రమాన్నీ జనసేన పార్టీ నెలూ్లరు జిల్ల కార్యదరిశి, 

మతు్తకూరు మండల అధ్యక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి ఆధవార్యంలో 
న్రవాహంచడం జరిగింది. ఈ 
కార్యక్రమంలో స్్థన్కులు మాటా్లడుతూ 
నేలటూరు ఏపి గంకో ప్రయవేటీకరణను 
ఆపాలన్, ఆ సంస్థ న్రా్మణాన్కి మా 
భూమలు ఇచ్చిమన్, మాకు హామీగా ఆ 

సంస్థలో శాశవాతమైన జాబ్ లన్ 
నమి్మంచ్ స్్థన్కులకు ఇచ్చిరు. 
ఇప్్డు ప్రయవేటీకరణ చేసే్త 
మా జాబ్ లకు భద్రత ఏది? 
అంటూ జనసేన నాయకులతో 
వారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు సి.హెచ్.కసుమూరు, 
త్ండ్ర శ్రీను, ఏపూరు నాగేంద్ర, 
ఊటుకూరు కిషోర్ తదితరులు 
పాల్్నానీరు.

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

పవననని ప్రజాబాట 48వ రోజు
శతఘ్నీ న్్యస్: ఆత్మకూరు, పవన్ కళ్్యణ్ న్ మఖ్యమంత్ చేయాలననీ దకృఢ సంకల్ంతో, ప్రజల ఆశీరావాదంతో 

కొనస్గుతుననీ పవనననీ ప్రజాబాట కార్యక్రమం, ఆదివారం 48వ రోజుకు చేరకుంది. ఈ సందర్ంగా నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్ మాటా్లడుతూ వైసీపీ ప్రభుతవాం ఇటీవల చేయంచుకుననీ ప్రశాంత్ కిశోర్ సరేవాతో పాటు సీఎం జగన్ 
ప్రతే్యకంగా చేయంచుకుననీ మరో ప్రైవేట్ సరేవాలోన్ వైసీపీకి వచేచి ఎన్నీకలో్ల వచేచిది 60 సీటే్ల అన్ తేలిందన్, 
ఇవే పరిసి్థతులు కొనస్గితే ఆ సంఖ్య మరింత తగే్ అవకాశం ఉననీటు్ల వెల్లడైందన్, దీంతో అసహనంలో 
ఉననీ సీఎం జగన్ ప్రసు్తత మంత్రులు, ఎమె్మలే్యల సీట్లకు ఎసరు పెడుతుననీటు్ల సమాచ్రం ఉందన్ అనానీరు. 
మంత్ రోజా ఎమె్మలే్య సీటున్ సీఎం జగన్ చ్ంచేశారన్ దీంతో అభద్రత్భావాన్కి లోనవుతుననీ రోజా 
ఇప్్డు పవన్ కళ్్యణ్ పై తప్్డు ప్రచ్రాన్కి పూనుకుంటునానీరన్, ఇలగైనా సీఎం జగన్ న్ ప్రసననీం 
చేసుకోవాలనుకుంటునానీరన్ ఎదే్దవా చేశారు. ఈ మంత్రులు, ఎమె్మలే్యలు తెలుసుకోవాలిసింది ఏంటంటే 
తమకు ఉననీ అవకాశాలను ఉపయోగించుకున్ రాష్ట్రాభివకృది్ధపై దకృషటీ పెటాటీలి కాన్ ఇల పవన్ కళ్్యణ్ 

పై న్రు పారేసుకుంటే ఇప్్డు వస్్తయనుకుంటుననీ 60 సీటు్ల కాస్త 30 కంటే తకు్కవకు పడిపోత్యన్ 
దయ్యబటాటీరు. సీఎం జగన్ రెడిడు త్ను బటన్ నొకా్కను ప్రజలు ఓటే్లసి గలిపించేస్్తరు అనే భ్రమలో్ల ఉనానీరన్, 

కాన్ క్షేత్రస్్థయలో ఒక మఠాగా తయారై ప్రజాభివకృది్ధన్ గాలికి వదిలేసి ఎప్్డు తమ గబు్ న్రు పారేసుకునే ఇటువంటి మంత్రులను, మాజీమంత్రులను, ఎమె్మలే్యలను పెటుటీకున్ ఎల 
గలుస్్తరన్ ప్రశినీంచ్రు. ప్రజలకు త్మేమి చేశామో చెప్్కోలేక వచేచి ఎన్నీకలో్ల ఎమె్మలే్య సీటు వసు్తంద్ రాద్ననే అభద్రత్భావంతో పిచ్చిపటిటీనటుటీ వాగుతుననీ మంత్ రోజా లంటి 
వారిన్ చూసు్తంటే తమకు జాలి కలుగుతోందన్ అనానీరు. పవనననీ ప్రజాబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం ఆత్మకూరు మన్సిపల్ పరిధిలోన్ అరుంధతీయ పాలెం, మెయన్ 
బజార్, ప్రాంత్లలో పర్యటించ్ ప్రతి ఇంటికి జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిద్్ధంత్లను తెలియజేస్్త పవనననీ ప్రజాబాట స్గుతుంది. ఈ ప్రాంత ప్రజల 
ఇబ్ందలను తెలుసుకొన్ జనసేన పార్టీ తరఫున తన వంతు కకృష చేస్్తనన్ ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు న్యోజకవర్ ఇనాచిర్జె నలిశెటిటీ శ్రీధర్ భరోస్ ఇవవాడం జరిగింది. మన్సిపల్ 
పరిధిలో అనేక సమస్యలు ఉనానీయన్, మఖ్యంగా డ్రైనేజీ సౌకర్యం, వీధి దీపాల వంటి కన్స సౌకరా్యలకు కూడా న్చుకోలేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందలకు గురవుతునానీరన్ ఈ సందర్ంగా 
శ్రీధర్ తెలిపారు. సకల సౌకరా్యలతో, ఆత్మకూరు మన్సిపాలిటీన్ ఆదరశి మన్సిపాలిటీగా తీరిచిదిద్్దలంటే ప్రజలందరూ జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసి పవన్ కళ్్యణ్ న్ మఖ్యమంత్ 
చేయాలన్ ఈ సందర్ంగా కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ నాయకులు వంశీ, సురేంద్ర, చంద్ర, నాగరాజు, శ్రీకాంత్, గణేష్, హర్ష్, పవన్, చంద, భాను, స్య 
చంద్, హజరత్ తదితరులు పాల్్నానీరు.

తవణెంపలి్లలో జనసేన పల్్లబాట
శతఘ్నీ న్్యస్: పూతలపటుటీ, 
తవణంపలి్ల మండలంలో జిల్ల 
అధ్యక్షులు హరిప్రస్ద్ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన పలె్లబాట కార్యక్రమం మండల 
అధ్యక్షులు రాజశేఖర్ శివ ఈచనేరి 
గ్మంలో న్రవాహంచ్రు. ఇందలో 

భాగంగా గ్మంలోన్ ప్రతి ఇంటికి వెళ్్ల న్తన సంవతసిర కా్యలెండర్లను పంపిణీ చేసి జనసేన 
మేన్ఫ్సటీలో ప్రతి ఒక్కరికి వివరించడం జరిగింది. ద్ద్ప్ 50 కుటుంబాలతో కలసి పాల్్నడం 
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో గోపి, ఉదయ్, కిరణ్, యువరాజు, సందీప్, జో్యతిష్, నవీన్, మన్, 
ధనశేఖర్, దినకర్, వివేక్, శేఖర్, హేమంత్, వెంకట్ పాల్్నడం జరిగింది.

యర్రగెండపాల్ెం ఆత్్మయ సమావేశెం
శతఘ్నీ న్్యస్: ప్రకాశం జిల్ల, యర్రగొండపాలెం న్యోజకవర్ం ఇంచ్రిజె డా.పాకనాటి 
గౌతమ్ రాజు ఆదేశాల మేరకు న్యోజకవర్ం కేంద్రంలోన్ శ్రీ మంజునాథ పంక్షన్ 
హాలు నంద జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సమావేసం చేయటం జరిగింది. రాబోయే్య ఎన్నీకలో్ల 
పవన్ కళ్్యణ్ న్ సీఎం చేయటం కొరకు ప్రతి యొక్క జనసైన్కుడు కకృషచేయాలన్ 
కోరటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రకాశం జిల్ల అధికార ప్రతిన్ధి భిమిసటీటీ 
వెంకటేశవారు్ల, ప్రకాశం జిల్ల కార్యదరిశి పాతకోటి వెంకట సుబా్రావు, ప్ల్లలచెరువు 
మండల అధ్యక్షుడు కోటారు అచయ్య, మరియు జనసైన్కులు, కార్యకర్తలు, పవన్ 
కళ్్యణ్ అభిమానులు పాల్్న్ విజయవంతం చేయటం జరిగింది.

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


సోమవారం, 09 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

3 సారు్ల శాసనసభ్్యడిగా ఏలూరులో గెలిచిన ఆళ్ళనాని చేసిన అభివృది్ధ శూన్యెం: రెడి్డ అపపాల నాయుడు
శతఘ్నీ న్్యస్: ఏలూరు, ఈ సందర్ంగా ఏరా్టు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాటా్లడుతూ ఏలూరు న్యోజకవర్ంలో 
మూడుననీర సంవతసిరాలు వైయస్సిర్ ప్రభుతవాం ద్టుతుననీప్టిక్ కూడా ఏ విధమైన అభివకృది్ధ లేదన్, ఇదే శాసనసభు్యడు, వైద్య 
ఆరోగ్యశాఖమంత్గా, డిపూ్యటీ సీఎంగా ఉండి ఏలూరులో 10 శాతం అభివకృది్ధ న్చుకోలేన్ పరిసి్థతులో్ల ఉందన్ అనానీరు. ఒక వైప్న 
అండర్ గ్ండ్ డ్రైనేజీ ఎప్టినుండో చెబుతుననీప్టిక్ కూడా ఆ డ్రైనేజీన్ శుభ్రపరిచ్న ద్ఖలలు లేవు. జిల్ల హెడ్ కావారటీర్ జిల్ల కేంద్రంలో 
ఉననీ గవరనీమెంట్ హాస్టల్ లో సరైన రిక్రూట్మంట్ లేద అది ఉంటే టక్నీషయన్ లేరు పషెంట్లకు కడుప్నొపి్ వసే్త విజయవాడ పంపించే 
పరిసి్థతులో్ల ఉందన్ అద్వాననీంగా తయారయంది. ఏలూరు హాస్టల్ పరిసి్థతి మెడికల్ కాలేజీలు కడుతునానీమన్ శంకుస్్థపన చేశారు. 
మెడికల్ కాలేజ్ కటటీ పరిసి్థతి లేదంటునానీరు. ఒకవైప్న టిడో్క ఇళ్లకు మూడుననీర సంవతసిరాలు అయంది. 80 శాతం ఇళ్్ళ కూడా 
పూరి్తకాలేద శిధిలవస్థకు చేరుకునానీయ. అదే విధంగా ఏలూరు న్యోజకవర్ంలో ఆళ్ల నాన్కి ఓటు వేసిన పదవాళ్ళన్ వేదివేసినటు్లగా 
ఊరికి ఎన్మిది తొమి్మది కిలోమీటరు్ల దూరంలో అది కూడా లోతటుటీ ప్రాంత్లో్ల ఇళ్ల స్థలలు ఇసు్తనానీరు. పదవాళ్లందరూ ఊరికి దూరంగా 
ఉండాలన్ ఆలోచనతోనే ఈ శాసనసభు్యడు పరిపాలన ఉంది. ఏలూరులో ఉననీ ఒకే ఒక్క ఇండసీ్రా జూట్ మిల్ 2500 మంది కారి్మకులు 

పన్చేసు్తనానీరు. ఉననీ ఆ ఒక్క జూ్యట్ మిలు్ల మూత పడిపోతే కన్సం న్రు విప్న్ ఎమె్మలే్యగా ఉండి ఎందకు లేకపోతే ఎందకు అన్ ప్రశినీసు్తనానీం. ఒక్క ఇండసీ్రా తీసుకొచ్చిన 
ద్ఖలలు లేవు. మూడుస్రు్ల ఎమె్మలే్యగా గలిచ్నటువంటి ఏలూరు న్యోజకవర్ ప్రజలకు నువువా ఏమి చేస్వు అన్ అడుగుతునానీమ. ఎందకంటే ఈరోజున శవాల మీద డబు్లు 
ఏరుకునే ప్రక్రియను కూడా ఈ ప్రభుతవాం తీసుకొచ్చింది. తీరా్మనం నంబర్ 53వ జీవో ఏదైతే మన్సిపల్ కార్రేషన్ లో డిసంబర్ 13వ తేదీన చేసినటువంటి దరా్మర్ప్ చర్యలు కూడా 
చూసు్తనానీమన్ అనానీరు. అంటే ఏలూరులో ఇక ఏ మన్ష జీవించే పరిసి్థతి లేదన్ తీవ్రస్్థయలో మండిపడాడురు. ఈ సందర్ంగా ఏలూరున్ అన్నీ రకాలుగా నాశనం చేసిన చరిత్ర ఒక్క 
ఆళ్ళనాన్కి దకు్కతుందన్ మేమ ఘాటుగా చెబుతునానీమన్ రెడిడు అప్ల నాయుడు అనానీరు. ఏలూరులో మీకు మూడుస్రు్ల అవకాశం ఇచ్చిరు. మీరు మూడు స్రు్ల శాసనసభు్యడిగా 
గలుపొంద్రు.. డిపూ్యటీ సీఎంగా, వైద్య ఆరోగ్య మంత్గా పన్చేశారు. మీరు ప్రజలకు ఎక్కడా కూడా అందబాటులో లేరు. ప్రజలే కద్ మీకు ఓటు్ల వేసింది. కాన్ వాళ్లను త్కితే 
పాపం అననీటు్లగా ప్రజలను వెలివేసి ప్రజలను దూరంగా తిప్్కొన్ తిరిగే పరిసి్థతిలో మీరు ఉనానీరన్ అనానీరు. మీ ప్రభుతవాంలో అన్నీ రకాల అఘాయత్్యలు జరుగుతునానీయన్ రెడిడు 
అప్లనాయుడు ఆరోపించ్రు.  స్్థన్క సంస్థలను పూరి్తగా న్ర్వార్యం చేసేశారు. ఒక కార్రేటర్, ఒక సర్ంచ్, ఒక ఎంపీటీసీ పన్చేయడాన్కి లేద. వ్యవస్థలు అన్నీటిన్ న్ర్వార్యం చేసి 
మొత్తం నాశనం చేసిన ఘనత ఏదైనా ఉందంటే అది వైయస్సిర్ ప్రభుత్వాన్కి ఏలూరులో ఆళ్ల నాన్కి దకు్కతుందన్ రెడిడు అప్ల నాయుడు తీవ్రస్్థయలో మండిపడాడురు. ఇందిరమ్మ 
కాలన్లో ఈరోజుకి కూడా రోడు్ల లేవు, డ్రైనేజీ లేద, మంచ్న్టి సౌకర్యం లేద, ఇన్నీ సమస్యలు ఉండి కూడా దననీపోతు మీద వర్షం పడినటు్లగా ఆళ్ల నాన్ వ్యవహరిసు్తనానీరు. 
కొతూ్తరులోన్ ఇందిరమ్మ కాలన్, వైయస్సిర్ కాలన్, మాదేపలి్ల ఇందిరమ్మ కాలన్, పాలగూడెంలో ఉననీ ఇందిరమ్మ కాలన్ ఈ ప్రాంతంలో రోడు్ల వేయంచ్ రక్షణ కలి్ంచ్లన్ ఏలూరు 
జనసేన పార్టీ నుండి డిమాండ్ చేసు్తనానీమనానీరు. అదేవిధంగా 2500 ఇలు్లను ఇచ్చిమన్ అటటీహాసంగా చెబుతుననీటువంటి లక్ష్మీప్రంలో 8,9 కిలోమీటర్ల దూరంలో గాన్ పోణంగిలో 
గాన్ ఒక ఇలు్ల కూడా న్రా్మణం జరగలేదన్ అనానీరు. ఇప్టికైనా న్నునీ గలిపించ్న ఏలూరు ప్రజలకు రక్షణగా న్లవాలిసిన బాధ్యత న్పైన ఉందన్ ఆళ్ళనాన్కి గురు్త చేశారు. అలగే 
ప్రభుతవా ఆసుపత్లో కావలసిన కన్స వసతులు, సిబ్ందలు, డాకటీరు్ల, నరుసిలు, వాళ్లను ప్రమోట్ చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్ జనసేన పార్టీ నుండి తెలియజేసు్తనానీమన్, 
ఇప్టికైనా ప్రజలకు పన్చేయాలన్ వైయస్సిర్ పార్టీ, వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వాన్కి ఏలూరు జనసేన పార్టీ నుండి తీవ్రంగా హెచచిరిసు్తనానీమన్ డిమాండ్ చేసు్తనానీమన్ తెలిపారు.

కెంచ కోడూరులో జనసేన జనబాట
శతఘ్నీ న్్యస్: పెడన న్యోజకవర్ం, గూడూరు మండలం కంచ కోడూరు 
గ్మంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైన్కులు గ్మసు్తలతో కలిసి జనబాట 
న్రవాహంచ్రు. జనసేన పార్టీ సిద్్ధంత్లను, పవన్ కళ్్యణ్ విధివిధానాలను 
ప్రతి వ్యకి్తకి తెలియజేయాలనె ఉదే్దశంతో గడపగడపకు తిరుగుతూ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, జనసైన్కులు ఘనంగా జనబాట కార్యక్రమాన్నీ న్రవాహంచ్రు. 
కంచ కోడూరు జనసైన్కులు ప్రతి ఇంటికి జనసేన పార్టీ 2023 న్తన సంవతసిర 
కా్యలెండర్ అందజేశారు. జనసేన పార్టీ నాయకులు కంచ కోడూరు గ్మంలో ఉననీ 
ప్రజా సమస్యలను ప్రజలను అడిగి తెలుసుకునానీరు. ప్రధానంగా డ్రైనేజీ సమస్య, రైతు 
సమస్యలను గ్మ ప్రజలు జనసేన పార్టీ నాయకుల దకృషటీకి తీసుకువచ్చిరు. గ్మాలో్ల 
ఉననీ పాఠశాల లో వర్షం వచ్చినప్్డు న్రు న్లవడం వల్ల విద్్యరు్థలు అసౌకరా్యన్కి 
గురవుతునానీరన్ తెలియజేయడం జరిగింది. కంచ కోడూరు దళ్త గూడెంలో పాఠశాల 

ప్నరినీరా్మణం కోసం, ఉననీ పాఠశాలను కూలిచివేయడం జరిగింది. కాన్ సంవతసిర కాలం గడిచ్న ఇప్టివరకు పాఠశాల న్రా్మణ పనులను చేపటటీలేద. పక్కనే ఉననీ ఓ ఇంటిలో 
ప్రసు్తతం పాఠశాల న్రవాహసు్తనానీరు. ఒకే చోట ఎకు్కవమంది విద్్యరు్థలను కూరోచిబెటటీడం వల్ల విద్్యరు్థలు అసౌకరా్యన్కి గురవుతునానీరు. ఉననీత్ధికారులు జోక్యం చేసుకున్ పాఠశాల 
భవనాన్నీ తవారగా న్రి్మంచవలసిందిగా జనసేన పార్టీ నుండి విజ్ఞపి్త. ఈ కార్యక్రమంలో పెడన జనసేన నాయకులు బతి్తన హరి రామ్, ఎస్ వి బాబు, శ్రీరం సంతోష్, కనపరి్త వెంకననీ, 
గరికపాటి ప్రస్ద్, గల్ల హర్ష్, సమె్మట గణపతి, సమె్మట చ్న్నీ, మదినేన్ రామకకృష్ణ,చీర్ల నవీన్ కకృష్ణ, పాశం నాగమలే్లశవారరావు, భూమిరెడిడు భగవాన్, ద్సరి నాన్, మారిబోయన 
సుబు్, మారుబోయన ఆదిత్య, గుడివాడ రాజా, వెంకటేశవారరావు, ఘంటా రవి కుమార్, కొల్ల శ్రీన్వాస్, శాంతి గణేష్, తేజ, ధాతు, బొర్రా అంకల్, గాద నరేష్, ఉడుమల ప్రత్ప్, 
మనానీ మరియు కంచ కోడూరు గ్మసు్తలు, పెద్ద ఎతు్తన జనసైన్కులు పాల్్నానీరు.

జగనన్న లేఔట్లను పరిశీలించిన సర్వేపల్ల
శతఘ్నీ న్్యస్: సరేవాపలి్ల న్యోజకవర్ం, పొదలకూరు మండలంలో జగనననీ లేఔట్లను సరేవాపలి్ల 
న్యోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పలి్ల సురేష్ నాయుడు ఆధవార్యంలో పరిశీలించడం 
జరిగింది. బొబే్పలి్ల సురేష్ నాయుడు మాటా్లడుతూ రాష్ట వ్యవస్య శాఖ మంత్ కాకాన్ 
గోవర్ధన్ రెడిడు సంత మండలమైన పొదలకూరు టౌన్ కి కూత వేటు దూరంలో ఉననీ చ్టేటీపలి్ల 
తిప్ మీద జగనననీ లేఔట్ వేసి అందలో పదలకి స్థలలలు ఇచ్చి ఇలు్ల న్రి్మంచ్ ఇచ్చిరు. 
వాటిలో కోట్ల రూపాయల అవిన్తి జరుగుతుంటే ఇప్టివరకు కూడా రాష్ట వ్యవస్య శాఖ 
మంత్ పటిటీంచుకుననీ ద్ఖలు లేవు. సంత మండలంలో తన అనుచరులు ఇంత అవిన్తి 
చేసు్తంటే వారిపైన పూరి్తస్్థయలో చర్యలు తీసుకుననీటువంటి పరిసి్థతి లేద. సరేవానెంబర్ 707లో 
మొత్తం 1650 పా్లటు్ల వేసి ఉనానీరు. అవి మనం చూసినట్లయతే మొత్తం కూడా పిచ్చి చెట్లతో 
కమకోపోయ ఉనానీయ. అయతే ఈ లేఅఔట్ లో రోడు్ల అంటే మటిటీ రోడు్ల వేయడం కోసం అన్ 
చెపి్ రూ.ఐద కోట్ల రూపాయల బిలు్ల పెటాటీరు. అందలో మూడు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు 
అయ్యంది. ఇక్కడ చూసే్త ఇది పదలకు ఇచేచిది అన్పించే విధంగా ఉండడం, మరి కన్సం మటిటీ 
రోడు్ల కాద కద్ అనువైన రోడు్ల వేయడం గాన్, ఈ లేఔట్ న్ పూరి్తస్్థయలో పదలకు అందించే 
విధంగా జరగలేద. కాన్ మూడు కోట్ల రూపాయలు బిలు్లలు ఎల చేస్్తరు. మరి ఈ మూడు కోటు్ల ఎవరి ఖత్కి చేరింది. పదలకు ఇచేచిటువంటి ఇళ్ల స్థలలో్ల పరుకు మాత్రం 
పదలకు తెరవెనక చూసే్త కోట్ల రూపాయల అవిన్తి ఇదేనా ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రభుత్వాన్కి, ప్రభుతవా అధికారులకు తెలియజేయాలన్ చూసే్త మరి మా మీద అక్రమ కేసులు పెటిటీన 
పరిసి్థతి. మంత్ పదలకు ఇచేచి ఇళ్లలో కోట్ల రూపాయల అవిన్తి జరుగుతుంటే ఎందకు పటిటీంచుకోవడం లేద. అదేవిధంగా తిప్ మీద ఉననీటువంటి ఆ మటిటీన్ లోడి ఆ మటిటీ రోడు్ల 
పోసు్తనానీరు. మరి ఐద కోట్ల రూపాయలతో రోడు్ల న్రా్మణం అంటే ఏంది మరి ఇంత అవిన్తి ప్రజల సమ్మన్ ఈ విధంగా ద్చుకుంటునానీరా. పదల పరుతో ద్చుకోవడం కాద. 
అభివకృది్ధ చేసి చూపించండి. మేమ ఒకటే కోరుత్ ఉనానీం పదలకు ఇచేచి ఇళ్ల స్థలలు కోట్ల రూపాయల అవిన్తి. ఈ అవిన్తికి పాల్డే వారిపై ప్రభుతవాం ప్రభుతవా అధికారులు కఠిన 
చర్యలు తీసుకోవాలన్ జనసేన డిమాండ్.

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

పులివెందుల పులి అని చెపుపాకొనే జగన్ రెడి్డక్ ధైర్యెం ఉెంటే జీవో 1 రదుదు చేయాలి: పెెండ్్యల శ్రీలత
శతఘ్నీ న్్యస్: అనంతప్రం, మీడియా సమావేశంలో రాయలసీమ ప్రాంతీయ మహళ్ కమిటీ సభు్యరాలు పెండా్యల 
శ్రీలత మాటా్లడుతూ… ఈరోజు మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ మరా్యదపూరవాకంగా చంద్రబాబు నాయుడున్ కలిసే్త 
వైసీపీ కుక్కలు ఇషటీం వచ్చినటు్ల మొరుగుతునానీయ.
• విశాఖపటనీంలో పవన్ కళ్్యణ్ ను వైసీపీ ప్రభుతవాం అడుడుకొన్ ఇబ్ంది పెటటీడం జరిగింది. ఆ ఘటన తరవాత చంద్రబాబు 

వచ్చి పవన్ కళ్్యణ్ న్ కలిసి మాటా్లడారు.
• ఇప్్డు చంద్రబాబున్ కుప్ంలో వైసీపీ ఇబ్ంది పెటటీడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో పవన్ కళ్్యణ్ కలిసి మాటా్లడారు.
• జీవో నెంబర్ వన్ ద్వారా ప్రతిపక్షాలను ఆపాలన్ కుట్ర చేశారు. పిరికి ప్రభుతవాం ఇది. ఇలంటి చేతగాన్, పిరికివాళ్్ల కూడా 

మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ గురించ్ మాటా్లడుతునానీరు.
• ప్లివెందల ప్లి అన్ చెప్్కొనే జగన్ రెడిడుకి ధైర్యం ఉంటే జీవో 1 రద్ద చేయాలి. పిరికి పిలి్ల కాబటేటీ పా్యలెస్ కదిలి 

రాకుండా గాలో్ల తిరుగుతూ ఉంటాడు. అలంటి వ్యకి్త దగ్ర మంత్రులుగా ఉననీ చెంచ్ బా్యచ్ న్రు పారేసుకొంట్ంది
• మంత్రుల చరిత్రలు అందరిక్ తెలుసు
• శవాల మీద పలలు ఏరుకునే న్చుడు ఒక మంత్. సిగు్ లేకుండా అవసరాలు ఉంటాయ కాబటిటీ డబు్లు తీసుకొంటాను అంటాడు. అలటి వాడు కూడా పవన్ కళ్్యణ్ గురించ్ 

మాటా్లడుతూ ఉనానీడు. పవన్ కళ్్యణ్ కాలి గోటుకి సరిపోన్ వ్యకు్తలు వైసీపీ మంత్రులు
• పవన్ కళ్్యణ్ ఎప్్డూ పద ప్రజలు, రైతుల క్షేమం గురించే ఆలోచ్స్్త ఉంటారు.
• ఆయన ఒక అడుగు వేసినా, ఎవరినైనా మరా్యదపూరవాకంగా కలిసినా వణుకుతూ ఉననీ వైసీపీ వాళ్లకు. వారాహ వాహనం మీద పర్యటన మొదలు పెడితే గుండె ఆగి చస్్తరన్ అనానీరు.

అంబేద్కర్ విగ్ర హాన్ని తొలగంచిన రాయచోటి ఎమ్మెల్యేపై  ఎస్సీ ఎస్టీ  కమిషన్ ఫిరాయేదు
ఎమ్మెల్యూ హామిని నిలబెట్్టకోల్దని ఆరోపించ్న ప్రజా సంఘాలు

శతఘ్నీ న్్యస్: రాయచోటి, రాయచోటి ఎమె్మలే్య శ్రీకాంత్ రెడిడు 
ఆదేశాలతో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్నీ తొలగించ్ అంబేద్కర్ చ్త్రపటాన్నీ 
చ్ంచ్వేసి అవమాన్ంచ్న ద్న్పై అననీమయ్య జిల్ల ప్రజా సంఘాల 
ఐక్యవేదిక ఎసీసి ఎసీటీ కమిషను్క ఫిరా్యద చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
అంబేద్కర్ ఫ్్లక్సి వద్ద ఏరా్టు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో 
ప్రజాసంఘాల నాయకులు మాటా్లడుతూ డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
66వ వర్ధంతి సందర్ంగా గత డిసంబర్ 6న ప్రజా సంఘాలు ఏరా్టు 
చేసుకుననీ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్నీ ఎమె్మలే్య శ్రీకాంత్ రెడిడు ఆదేశాలతో 
అననీమయ్య కలెకటీర్ శిర్ష నేతకృతవాంలో రాయచోటి త్సిల్దర్ 
అంబేద్కర్ విగ్రహ సిమెంటు దిమె్మను కూడా ధవాంసం చేసి చ్త్రపటాన్నీ 
చ్ంచ్వేసి డిసంబర్ 7 అర్ధరాత్ సమయంలో దొంగతనంగా రాత్కి 
రాత్ విగ్రహాన్నీ తొలగించ్ త్సిల్దర్ కారా్యలయంలో ద్చ్ పెటాటీరన్, 
డిసంబర్ 12 వరకు విగ్రహం ఆచూక్ తెలపకుండా చేశారన్ ఎసీసి 
ఎసీటీ కమిషన్ కు చేసిన ఫిరా్యదలు ఫిరా్యదల పర్కననీటుటీ తెలిపారు. 
అంబేద్కర్ విగ్రహాన్నీ తొలగించ్న స్్థనంలోనే మళ్్ల అంబేద్కర్ 
విగ్రహాన్నీ ఏరా్టు చేయాలన్ గత డిసంబర్ 7 నుండి 12వ తేదీ 

వరకు న్రాహార దీక్షలు చేసిన మీదట రాయచోటి ఎమె్మలే్య సవాయంగా న్రాహార దీక్ష శిబిరం వద్దకు వచ్చి విగ్రహం ఏరా్టుకు హామీ ఇచ్చిడన్ ఇప్టివరకు ఎమె్మలే్య ఇచ్చిన హామీ 
నెరవేరచిలేదన్ వారు ఫిరా్యదల పర్కననీటుటీ తెలిపారు. భారత రాజా్యంగ న్రా్మత అయన అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏరా్టు చేయడాన్కి ఎలంటి అనుమతులు అవసరం లేదన్ ప్రభుత్వాలు 
అడుడుకోకూడదన్ రాష్టంలోన్ జిల్ల కలెకటీర్లకు ఎసీ్లకు గతంలోనే ఎసీసి ఎసీటీ కమిషన్ స్చనలు చేసిందన్ దీన్న్ పటిటీంచుకోకుండా రాయచోటి ఎమె్మలే్య కుల వ్యవక్షతోనే అంబేద్కర్ 
విగ్రహాన్నీ రాయచోటి త్సిల్దర్ కారా్యలయ ఆవరణంలో పెటటీడం ఇషటీం లేక తొలగించ్రన్ ప్రజా సంఘాలు ఆరోపించ్య. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాస్వామ్య హకు్కల పరిరక్షణ సంస్థ 
రాష్ట సహాయ కార్యదరిశి ఈశవార్ ఎమా్మర్్ఎస్ జాతీయ నాయకులు రామాంజనేయులు ఏఐఎస్ఎఫ్ జిల్ల ప్రధాన కార్యదరిశి కోటేశవారరావు జనసేన జిల్ల కోరి్దనేటర్ రామా శ్రీన్వాస్, ఏపీ 
ఎమా్మర్్ఎస్ జిల్ల అధ్యక్షుడు సురేష్ ఏపీ వడెడుర విద్్యవంతులు వేదిక జిల్ల ప్రధాన కార్యదరిశి మారుతి శంకర్ ఉపాధ్యక్షులు చల్ల రెడడుయ్య రామకకృష్ణ రైతు సంఘం నాయకులు రంగారెడిడు 
టిడిపి నాయకులు మహబూబ్ బాష్ట బసిరెడిడు పాల్్నానీరు.
గ్రామస్థియి నుండి ఉదయూమం:
గత డిసంబర్ 7 అర్ధరాత్ తొలగించ్న అంబేద్కర్ విగ్రహాన్నీ అదే స్్థనంలో ఏరా్టు చేయన్ పక్షంలో రాయచోటి ఎమె్మలే్య శ్రీకాంత్ రెడిడు అంబేద్కర్ పై చూపిసు్తననీ వివక్షకు వ్యతిరేకంగా 
గ్మస్్థయ నుండి ఉద్యమాన్నీ తీసుకొస్్తమన్ ప్రజాసంఘాల నాయకులు హెచచిరించ్రు.

శిథిలావసథాలో ఉనని దేవాలయాలు, నిధులు సా్వహ్  
పట్టెంచుకోని దేవాదయ శాఖ మెంత్రి మరియు అధికారులు..!

శతఘ్నీ న్్యస్: గుడూ్లరు, మండల కేంద్రమైన గుడూ్లరు ప్రాతన కాలంలో నేత్రప్రిగా పిలువబడింది. అందకు కారణం గుడూ్లరులో 
న్టొక్క బావులు, న్టొక్క గుడులు అంతకంటే ఎకు్కవగా ఉండటం వలన గుడులు ఊరు – గుడూ్లరు గా రూపాంతరం చెందింది. 
అననీంగి చలపతి మాటా్లడుతూ శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయం మరియు శ్రీ న్లకంఠేశవార స్వామి దేవస్్థనం అతి ప్రాతనమైనవి. 
మహాభారతంను రచ్ంచ్న కవులలో ఒకరైన ఎర్ర ప్రగడ శ్రీ న్లకంఠేశవార స్వామి సమక్షంలో త్ను రచ్ంచ్న శేష కావ్యంలో కొంతభాగం 
ఇచచిట రచ్ంచ్రన్ ప్రసిది్ధ. గత మపె్్ ఐద సంవతసిరాలకు పూరవాం ప్రతి ఏటా శివరాత్ నాడు ప్రభలు కటిటీ చుటుటీ ప్రక్కల ప్రజలందరితో 
కలిసి తిరుణాళ్లను అత్యంత వైభవంగా జరిపించేవారు. ఈ దేవాలయాన్కి సంబంధించ్ 50 ఎకరాలు దేవున్ మాన్యం ఉంది. అయనా 
ఇప్టివరకు ఎలంటి అభివకృది్ధకి న్చుకోలేద. శివాలయం శిథిలవస్థకు చేరుకుంది. పూరవా వైభవాన్నీ కోలో్తుననీ దశలో కొంతమంది 
కమిటీలుగా ఏర్డి 33 లక్షల విరాళ్లు 2016 వ సంవతసిరంలో సేకరించ్రు. గత ప్రభుతవా హయాంలో ఎమె్మలే్య పోతుల రామారావుకి 
ఈ విషయం తెలియజేశారు. అప్టి దేవద్య శాఖ మంత్ మాణికా్యలరావు దకృషటీకి కూడా తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ప్రసు్తత ప్రభుతవా 
మాజీ దేవదయ శాఖ మంత్ గారిన్ పిలచ్ గ్మ కమిటీ వస్లు చేసిన 33 లక్షల రూపాయలను దేవాలయాల ప్నరినీరా్మణాల కోసం 
వెల్లంపలి్లకి ఇవవాడం జరిగింది. అయతే వాళ్్ల డబు్లు పటుటీకుపోయారే గాన్ అభివకృది్ధకి న్చుకోలేద. వరా్షకాలంలో ఆలయమంత్ 

వర్షప్ న్టిమడుగులు ఉంటుంది. ఇకనైనా ప్రభుతవాం ప్రతే్యక దకృషటీ పెటిటీ దేవాలయాల ప్నరినీరా్మణాలను చేపటాటీలన్ మా మండల ప్రజలందరి మనవి అన్ మాటా్లడారు అదేవిధంగా 
భీమవరం జనసేన నాయకులు ఆలూరి ప్రత్ప్ మాటా్లడుతూ శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి దేవస్్థనమనకు 30 ఎకరమలు దేవుడి మాన్యం ఉంది. మన్యం అయతే ఉంది కాన్ ఎటువంటి 
అభివకృది్ధకి న్చుకోవటే్లద. ప్రసు్తతం విష్్ణ ఆలయం గుడి శిథిలవస్థకు చేరి వరా్షకాల సమయంలో వర్షప్ న్రు కారుతూ భకు్తలకు ఇబ్ందిగా ఉననీది. ప్నరినీరా్మణం చేయకపోయనా 
కన్సం మరమ్మతులు కూడా చేయలేదన్ చేయటే్లదన్ సంబంధిత అధికారులను ఉదే్దశించ్ మాటా్లడారు. కొలకలూరి ఆమోస్ గారు మాటా్లడుతూ ప్రాతన చరిత్ర కలిగి ఉననీటువంటి 
దేవాలయాల అభివకృది్ధకి న్చుకోన్ ప్రభుతవాం దేవద్య శాఖ మంత్ మరియు అధికారులు ఎందకన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరావాత అభివకృది్ధకి న్చుకోన్ ఈ ప్రభుత్వాన్నీ రాబోవు 
రోజులో్ల రాష్ట ప్రజాన్కం అనగతొకు్కతుందన్ హెచచిరించ్రు. ఇకనైనా దేవద్య మంత్తవా శాఖ సంబంధిత అధికారులు దేవాలయాల ప్నరినీరా్మణాల కోసం కకృష చేయాలన్ గుడూ్లరు 
మండల ప్రజాన్కం కోరుకుంటుందన్ తెలిపారు.
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