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పవన్ కళ్యాణ్ - చంద్రబాబు భేటీప ై
భయం ఎందుకు?

* జగన్ పాలన విముక్తి కోసం విపక్షాల సంప్రదంపులు జరుగుతూనే ఉంటాయి
* రెవెన్యూ మంత్రి వ్యూఖయూలకు ముఖయూమంత్రి ఏం చెబుతారు?
* పాలన వదలేసి చవకబారు మాటలు మానండి
* రాష్టంలో నిరుద్యూగిత రేటు పెరిగిపోయింద
* రాజంలో మీడియాతో మాటాలాడిన జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ జగనో్మహన్ రెడిడి ముఖయూమంత్రిగా ఉంటే ఈ రాష్ట్రానిక్ నషటీం.. రాష్ట ప్రజలకు తీవ్ర నషటీం. 
ఆ నష్టటీనిని నివ్రించందుకు విపక్షాల సంప్రదంపులు సాగుతూనే ఉంటాయి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు శ్రీ 
చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసేతినే వైసీపీ నాయకులు ఇంత భయపడటం ఎందుకు? మీకు 151 మంద 
ఎమ్్మలేయూల బలం ఇచ్చారు. పాలన చసి, ప్రజల మననినలు అందుకోవ్లిసిన మీరు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
గురించి ఇష్టటీనుసారం సమావేశాలు పెట్టీ వైసీపీ నాయకులు భయపడడం మానండని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు అనానిరు. పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ ముతాతి శశిధర్ 
కుటుంబ సభ్యూలను, అలాగే శ్రీ గ్ంధి సనాయూసి రాజు గారిని మంగళవ్రం రాజంలోని వ్రి నివ్సంలో 
శ్రీ మనోహర్ గారు ఆతీ్మయంగా కలిశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు మీడియాతో 
మాటాలాడుతూ “వైసీపీ నాయకులు మొదట పాలన చయడం నేరుచాకోవ్లి. చవకబారు మాటలు, విమర్శలు 
మాని సుపరిపాలన అందంచండి. మీ నాయకుడు 175 సీటలాను గెలుచుకోవ్లని చెపుతినానిడు. దానిక్ 
తగినటులాగా పరిపాలించండి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని తిటటీడమే లక్ష్ంగా మీ చషటీలు మానుకోండి. శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు మారిచా 14వ తేదీన జరిగిన ఇప్పటం సభలోనే విపక్షాల ఓటలాను చీలనివ్వము అని బహిరంగంగా 
చెపా్పరు. ఈ వైసీపీ పాలన నుంచి రాష్ట్రానిని విముకతిం చయడానిక్ మరినిని సంప్రదంపులు ఉంటాయి. శ్రీ పవన్ 

కళ్యూణ్ గారు శ్రీ చంద్రబాబు గారు భేటీపై భయం ఎందుకు? కచిచాతంగా వైసీపీ పాలన 
నుంచి రాష్ట్రానిని విముకతిం చయడం కోసం పని చసాతిం.
* రాష్ట మంత్రి మాటలకు ముఖయూమంత్రిదే బాధయూత
రాష్టంలోని మంత్రులు ఏం మాటాలాడుతునానిరో వ్రికే అర్ం కావడం లేదు. ఒక మంత్రి 
విశాఖ ఎగిజిక్యూట్వ్ కాయూపిటల్ అంటే మరొక మంత్రి ఇక్కడి నుంచ పాలన అంటారు. 
రెవెన్యూ మంత్రి ఏకంగా ఉతతిరాంధ్రను ప్రతేయూక రాష్టం చయాలి అని చెపుతినానిరు. 
కాయూబినెట్లా ఒక మంత్రి అనని మాటలకు ముఖయూమంత్రి బాధయూత తీసుకోవ్లి. మంత్రి 
మాటలకు ముఖయూమంత్రి సమాధానం చెపా్పలి. ఉతతిరాంధ్ర మీద కపట ప్రేమ చూపిసుతినని 
వైసీపీ నాయకుల ప్రవరతినను ప్రజలు గమనిసుతినానిరు. కచిచాతంగా వ్రు ప్రభ్తా్వనిక్ 
తగిన గుణపాఠం చెబుతారు. మేం ప్రజల పక్షాన మాటాలాడుతాం. రాష్ట ప్రజలకు ఏద 
మేలు జరుగుతుంద్ దాని వైపు మాత్రమే జనసేన పార్టీ ఉంటుంద.
* నిరుద్యూగిత రేటు బాగా పెరిగింద
రాష్టంలో నిరుద్యూగిత రేటు దారుణంగా పెరిగింద. దేశవ్యూపతింగా సగటున 6 శాతం 
ఉంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్లా మాత్రం 9.4 శాతం ఉంద. పక్కనే ఉనని తెలంగాణలో నాలుగు 
శాతం మాత్రమే ఉంద. దీనిపైన పాలకులు సమాధానం చెపా్పలి. ఉతతిరాంధ్ర నుంచి 
వలసలు భార్గా పెరిగిపోతునానియి. పొటటీ చత పటుటీకుని దేశం నలుమూలలకు 
ఉతతిరాంధ్ర ప్రజలు వెళ్లాపోతునానిరు. గతంలో వచిచాన పరిశ్రమలకు కొతతి పరిశ్రమలకు 

ఈ ప్రభ్త్వం ఏమాత్రం సహకరించడం లేదు. రాష్టంలో పెటుటీబడులు పెటేటీందుకు ఎవరు ముందుకు రావడం లేదు. మతసిష్కారులు సైతం కుటుంబాలను వదలి, కేవలం రూ. 12 వేల 
జీతం కోసం వలసలు వెళ్లాపోతునానిరు. రాష్ట విభజన చటటీంలో రాష్టంలోని ఏడు జిలాలాలకు ప్రతేయూక పాయూకేజీ ప్రకారం ప్రతి ఏటా రూ.50 కోటులా ఇసాతిమని అప్పట్లా చెపా్పరు. రాయలసీమ, 
ఉతతిరాంధ్ర జిలాలాలకు కచిచాతంగా ఏటా ప్రతేయూక పాయూకేజీ ఇవ్్వలి. ఈ ప్ంతాలకు కచిచాతంగా స్్పషల్ గ్ంట్ అవసరం.
* విశాఖపటనిం సీటీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణపై ముందుగా మాటాలాడింద మేమే
బయట్క్ ఒకట్.. లోపల మరో మాట చెప్్ప తత్వం జనసేన పార్టీద కాదు. విశాఖ సీటీల్ పాలాంట్ ప్రైవేటీకరణ అంశం తెర మీదకు వచిచానపు్పడు నాలుగు రోజులోలానే దానిమీద స్పందంచింద 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. నాలుగు రోజులోలానే ఢిల్లా వెళ్లా కేంద్ర పెద్దలను కలిసాం. శ్రీ అమిత్ ష్ట గారితో సమావేశం అయాయూం. ఆ సమయంలోను రాష్ట ప్రయోజనాల దృష్టటీష్ అలాగే ఎనోని 
తాయూగాలతో ముడిపడిన విశాఖ సీటీల్ పాలాంట్ ను ఎట్టీ పరిసి్తిలోన్ ప్రైవేటీకరించవద్దని బలంగా కోరాం. దీనిపై మొటటీమొదట స్పందంచింద జనసేన పార్టీ మాత్రమే. బీజేపీ పెద్దలను 
ఎపు్పడు కలిసినా రాష్ట ప్రయోజనాల కోసం, రాష్ట్రానిక్ ఏం చసేతి బాగుంటుంద అనని విషయాలను చరిచాసాతిం. మాకు ఎలాంట్ వయూక్తిగత అజండాలు ఉండవు. ఐటీ స్కటీర్ బలోప్తం, 
పరిశ్రమలు తీసుకురావడం, వలసలు నిరోధించడంపై జనసేన పార్టీ ప్రతేయూక ప్రణాళ్కతో ముందుకు వెళుతుంద. కచిచాతంగా ఒక వ్యూహం ప్రకారం ఈ ప్ంత అభివృదధిక్ జనసేన పార్టీ 
కటుటీబడి ఉంద. పూరితి నిబంధనలు పాట్ంచి పోల్సులు చెపి్పన సూచనలు తీసుకొని యువశక్తి సభ విజయవంతం చసాతిం. ఈ సభ దా్వరా జనసేన భవిషయూతుతి ప్రణాళ్కలను శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ప్రకట్సాతిరు” అని చెపా్పరు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ ముతాతి శశిధర్, శ్రీ కోన తాతారావు, జనసేన నాయకులు శ్రీ సుందరపు విజయ్ కుమార్, శ్రీ పి.వి.
ఎస్.ఎన్.రాజు, శ్రీ రెడిడి అప్పలనాయుడు, శ్రీ ఎనిని రాజు తదతరులు పాల్గొనానిరు.

తుది దశకు యువశక్తి సభ ఏర్పాట్లు
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో జనవరి 12వ తేదీన శ్రీకాకుళం జిలాలా రణస్లంలో జరగనునని 
యువశక్తి సభకు ప్ంగణం సిదధిమంద. సేటీజ్ నిరా్మణం, బారికేడింగ్, భద్రత ఏరా్పటులా పూరతియాయూయి. అనిని 
రకాల భద్రత పరమన ఏరా్పటులా పూరితి చశారు. గత నాలుగు రోజులుగా పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు స్వయంగా దగగొరుండి ఏరా్పటలాను పరయూవేక్ంచ్రు. మంగళవ్రం ఏరా్పటులా 
తుదదశకు చరుకునని నేపథయూంలో మరోసారి ప్రధాన వేదక, ప్ంగణం మొతతిం తిరిగి ఏరా్పటలాను పరిశీలించ్రు. 
సభా ప్ంగణానిక్ తుద మ్రుగులు దదే్దందుకు వీలుగా కారయూక్రమాల నిర్వహణ విభాగానిక్ పలు సూచనలు 
చశారు. రణస్లం యువశక్తి సభ ఏరా్పటలాను మంగళవ్రం శ్రీకాకుళం జిలాలా సూపరింటండంట్ ఆఫ్ పోల్స్ 
శ్రీమతి జి.ఆర్.రాధిక పరిశీలించ్రు. సభాస్లి వద్ద శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారితో మాటాలాడారు. ఏరా్పటలాపై 
సంతృపితి వయూకతిం చశారు. సభా నిర్వహణ కమిటీక్ కొనిని సూచనలు చశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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యువశక్తి పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించిన శ్రీమతి 
వినుత కోటా

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగొంలో జనసేన ఇంఛారిజి శ్రీమతి వినుత కోటా 
మంగళవ్రం రేణిగుంట పటటీణంలో విదాయూరు్లు, నియోజకవరగొ పార్టీ నాయకులు, 
వీరమహిళలతో కలిసి జనవరి 12న జనసేన పార్టీ నిర్వహిసుతినని యువశక్తి 
కారయూక్రమం పోసటీర్ ను విడుదల చసి రాష్టంలో ఉనని యువత ఈ కారయూక్రమంలో 
తప్పక పాల్గొనాలి, యువత సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృష్టీక్ తీసుకుని వెళ్లా 
యువత భవిషయూతుతి కోసం తొలి అడుగు వెయాయూలని కోరడం జరిగింద. అనంతరం 
యువశక్తి పోసటీర్ ను ఆట్లకు అతిక్ంచి, ప్రయాణిసుతినని యువతక్ అందంచి 
కారయూక్రమం గురించి ప్రచ్రం చెయయూడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీకాళహసితి 
మండల అధయూక్షులు దండి రాఘవయయూ, నియోజకవరగొ కారయూదరి్శ పాలురు ముని 
కుమార్, నాయకులు భాగయూ లక్ష్మి, తాయూగరాజులు, జ్యూతికుమార్, గంగా, గిర్ష్, 
ముకేష్, సుధాకర్, అబుబులు రెడిడి , గాంధీ, తదతరులు పాల్గొనానిరు.

నాగర్ కర్నూల్ జనసేన కార్యాలయింలో విలేకరుల సమావేశిం
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కరూనిల్: 2022 డిస్ంబర్ 26వ 
తేదీన మొదలుపెట్టీన పల్లా పల్లా ఎగరాలి పవననని జండా 
పాదయాత్ర మొదట్ విడత కారయూక్రమం తెలకపలిలా మండలంలో 
సోమవ్రంతో పూరితి చసుకునని సందర్ంగా నాగర్ కరూనిల్ 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో వంగ లక్ష్మణ్ 
గౌడ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించ్రు.. ఈ సందర్ంగా లక్ష్మణ్ 
గౌడ్ మాటాలాడుతూ… నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొంలో 
పల్లా పల్లా ఎగరాలి పవననని జండా అనే కారయూక్రమం 
పాదయాత్ర చపట్టీ, జనసేన పార్టీని ప్రజలకు పరిచయం 
చసూతి.. ప్రజల సమసయూలను తెలుసుకోవడం జరిగింద.. 
12 రోజుల పాటు తెలకపలిలా మండంలోని అనిని గ్మాలోలా 
నిరంతరాయంగ జరిగిన ఈ కారయూక్రమంలో ప్రజలు జనసేన 
పార్టీని సా్వగతిసుతినానిరు. గ్మాలోలాని ప్రజలు పాలన మారాలి 
రాజకీయాలోలా యువకులు మరింత ముందుకు రావ్లి అని 
కోరుకుంటునానిరు అని అనానిరు. ప్రతి గ్మంలోన్ 10 

నుంచి 15 బెల్టీ ష్టప్సి ఉనానియి యువతను కేవలం మాధయూమానిక్ బానిసలను చసుతినానిరు అని మండిపడాడిరు. వృదుధిలకు సరైన ర్తిలో పింఛనులా అందటం లేదు, వచచా వ్ట్లో 
కమిషనులా తీసుకుంటూ.. సమయానిక్ వ్రిక్ పించన్ అందంచడం లేదని నిలదీశారు. జమిసాతిపుర్ లో పిలలాలు బడిక్ వెళ్ళడానిక్ బస్ సౌకరయూం లేదు, రోడులా ఎక్కడికక్కడే చెలాలా చెదురు 
అయాయూయి.. ఆ గ్మంలో ఉండి క్డా అధికార పార్టీనే ఇలాంట్ అరాచక పరిపాలనను తరిమికొటాటీలని ప్రజలు కోరుకుంటునానిరు అని అనానిరు. నియోజకవరగొంలో మదయూం ఏరులై 
పారుతునని పట్టీంచుకోని అధికారపార్టీ.. ఇలా చెపు్పకుంటూ పోతే ప్రతి గ్మంలో చ్లా సమసయూలు ఉనానియ్.. జనవరి 18వ తేద నుంచి ఫిబ్రవరి 1 వరకు రెండో విడతగా బిజినపలిలా 
మండలంలోని అనిని గ్మాలోలా పల్లా పల్లా ఎగరాలి పవననని జండా కారయూక్రమం మొదలు కానుంద అని తెలియజేసారు..ఈ సమావేశంలో నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొం నాయకులు 
గోపాస్ కుర్మనని, గోపాస్ రమేష్, దేశమోని రాజేష్, నారాముల రవీందర్, కోడిగంట్ సాయి, వంశీ, సూరయూ, శివ, తదతరులు పాల్గొనానిరు.

ర్జేష్ పై దాడినీ నిరసిస్తి బుర్రా స్రయా ప్రకాశర్వు మద్దతు
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం: రాజమండ్రిలో మహాసేన అధినేత సరిప్లలా రాజేష్ పై జరిగిన దాడిక్ 
జనసేన పార్టీ పిఠాపురం నియోజకవరగొ ఇంచ్రిజి శ్రీమతి మాక్నీడి శేషుకుమారి నిరసిసూతి వ్రిక్ మద్దతు 
తెలియజేశారు. పిఠాపురం నియోజవరగొం నాయకులను సరిపెలలా రాజేష్ ను పరామరి్శంచి వ్రిక్ ధైరయూం 
నింపాలని ఆదేశించ్రు. శేషు కుమారి ఆదేశానుసారం రాజేష్ ఇంట్క్ వెళ్లా దాడిక్ సంబంధించిన 
విషయాలు అడిగి తెలుసుకుని వ్రిక్ మద్దతుగా నిలిచి ధైరయూం నింపడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా 
రాజేష్ కు డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపటం అందంచడం జరిగింద. 
ఈ కారయూక్రమంలో పిఠాపురం పటటీణం నాయకులు బుర్రా సూరయూప్రకాశరావు, కసిరెడిడి నాగేశ్వరరావు, 
మనాబతుతిల చినని, నామ శ్రీకాంత్, చినని, దాకే బుజిజి, కాకర నాగు, కాశి వీరబాబు, తిరగట్టీ సతీష్, పినిని 
పలిలా పవన్, జన సైనికులు నాయకులు తదతరులు పాల్గొనానిరు.
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విజయనగరిం జిల్లు కోరు్ట ల్యరలు అసోసియేషన్ బార్ కౌనిసిలోలు యువశక్తిక్ ఆహ్వానిం
శతఘ్ని న్యూస్:  నెలిలామరలా నియోజవరగొం, డంకాడ మండల 
జనసేన పార్టీ సమావేశంలో శ్రీకాకుళం జిలాలా రణస్లంలో ఈనెల 
12 న నిర్వహించ తలపెట్టీన యువశక్తి సభను విజయవంతం 
చెయాయూలి అని జనసేన పార్టీ నాయకులు, క్రియాశీలక సభ్యూలు 
సమన్వయంతో పనిచయాలని రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు, ముమి్మడివరం నియోజకవరగొం 
ఇంచ్రజి యువశక్తి మహాసభ ప్రచ్ర కమిటీ సభ్యూలు పితాని 
బాలకృష్ణ, జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ పాలవలస యశసి్వని 
విజయనగరం జిలాలా కోరుటీ లాయరలా అసోసియేషన్ బార్ కౌనిసిలోలా 
యువశక్తి మహాసభ గురించి పాంపెలాటులా ఇచిచా ఆహా్వనించి సభ 
యొక్క ఉదే్దశం గురించి మాటాలాడడం జరిగింద.

యువశక్తి సభను విజయవింతిం 
చేయాలని పత్రికా సమావేశిం

శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలామరలా నియోజవరగొం, డంకాడ మండల జనసేన పార్టీ 
సమావేశంలో శ్రీకాకుళం జిలాలా రణస్లంలో ఈనెల 12 న నిర్వహించ 
తలపెట్టీన యువశక్తి సభను విజయవంతం చెయాయూలి అని జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, క్రియాశీలక సభ్యూలు సమన్వయంతో పనిచయాలని రాష్ట జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు, ముమి్మడివరం నియోజకవరగొం 
ఇంచ్రజి యువశక్తి మహాసభ ప్రచ్ర కమిటీ సభ్యూలు పితాని బాలకృష్ణ 
మంగళవ్రం నెలిలామరలా నియోజకవరగొం మిరాక్ల్ సాఫ్టీవేర్ సిసటీమ్సి కాయూంపస్ లో ఏరా్పటు చసిన పత్రిక విలేకరుల సమావేశంలో రణస్లం యువశక్తి మీట్ంగు విజయవంతం చయాలని 
మాటాలాడడం జరిగింద. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకురాలు లోకం మాధవి, తుమి్మ లక్ష్మి మరియు మతసిష్కార వికాస విభాగం కమిటీ సభ్యూడు కారేపలిలా రాజు మండల 
అధయూక్షులు, నాయకులు కారయూకరతిలు అభిమానులు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తి ప్రచారింలో పిఠాపురిం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం 
ఇనాచార్జి మాక్నీడి శేషుకుమారి 
సూచనల మేరకు జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గోపు సురేష్ 
పిఠాపురం నియోజవరగొంలో 
శ్రీకాకుళం జిలాలా, రణస్లంలో 
జరుగనునని యువశక్తి 
కారయూక్రమానిని ప్రజలోలాక్ తీసుకొని 
వెళ్ళందుకై ప్రచ్రం ముమ్మరం 
చయడంలో భాగంగా ఆట్లక్ 

సిటీక్కర్సి అంట్ంచడం జరిగింద.. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు గోపు 
సురేష్, వీరంరెడిడి అమర్, కంద సోమరాజు, కీరితి చంట్బాబు, వీరాంరెడిడి గంగాధర్, 
ప్రసాద్, వెదురుపాక, తాతజీ, ముమి్మడివరం మధు, వీరాంరెడిడి అమరేశ్వర రావు, 
జనసైనికులు నాయకులు తదతరులు పాల్గొనానిరు.

నెల్లుమరలులో జోరుగా యువశక్తి ప్రచారిం
శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలామరలా 
నియోజకవరగొం పూసపాట్రేగ 
మండల హెడ్ కా్వరటీరోసిలో 
యువశక్తి మహాసభ గురించి 
అవగాహన కలి్పసూతి సా్నిక 
డిగ్రీ కాలేజీ, జూనియర్ 
కాలేజీలోలా యువశక్తి పోసటీర్ 

ఆవిష్కరణ చయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు 
జలపారి అప్పడుదొర(శివ) తో పాటు సీనియర్ నేతలు బూరెలా విజయశంకర్, బలభద్రుని 
జనకీరామ్, మాదేట్ ఈశ్వర్రావు, దుక్క అప్పలరాజు, పినినింట్ అప్పలనాయుడు, అలాలాడ 
జగదీష్, దేశెట్టీ వంశీ, సతీష్, ల్ంక గణేష్ తదతర జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

నెల్లుమరలులో ఊపిందుకుననూ యువశక్తి ప్రచారిం
శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలామరలా నియోజవరగొం భోగాపురం మండలం కొలిలా ప్ట సమావేశంలో 
శ్రీకాకుళం జిలాలా రణస్లంలో ఈనెల 12 న నిర్వహించ తలపెట్టీన యువశక్తి సభను 
విజయవంతం చెయాయూలి అని జనసేన పార్టీ నాయకులు, క్రియాశీలక సభ్యూలు 
సమన్వయంతో పనిచయాలని రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు, 
ముమి్మడివరం నియోజకవరగొం ఇంచ్రజి యువశక్తి మహాసభ ప్రచ్ర కమిటీ సభ్యూలు 
పితాని బాలకృష్ణ దశా నిరే్దశం చసారు. నెలిలామరలా నియోజకవరగొ సీనియర్ నాయకురాలు 
లోకం మాధవి మరియు ఈ మహాసభ నెలిలామరలా కో ఇంచ్రెజిస్ ఉతతిరాంధ్ర మహిళ 
రిజనల్ కో ఆరిడినేటర్ తుమి్మ లక్ష్మిరాజ్, నెలిలామరలా మండలఅధయూక్షులు అచచాం నాయుడు 
పాల్గొని కారయూకరతిలకు మహా సభ గురించి మాటాలాడారు. ఈ సమావేశం సందర్ంలో 
కొలిలా ప్ట గ్మసుతిలు యాతకులసుతిలు సుమారు మహిళలు యువకులు పెద్దలు 
గ్మసుతిలు ఏక మొతతింలో సుమారు 300 మంద లోకం మాధవి ఆధ్వరయూంలో పితాని 
బాలకృష్ణ సమక్ంలో జనసేన పార్టీలో జయిన్ అవ్వడం జరిగినద వ్రందరికీ పితాని 
బాలకృష్ణ కండువ్లు కపి్ప సాధారణంగా పార్టీలోక్ ఆహా్వనించ్రు జయిన్ అయిన 
సందర్ంగా వ్రి ఉదే్దశించి బాలకృష్ణ మాటాలాడుతూ వ్రందరిక్ జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశానిక్ మండల అధయూక్షులు వందనాలు రమణ 
మరియు భోగాపురం సీనియర్ నాయకుడు పలలా రాంబాబు, పిడుగు జ్గారావు, పలాంటలా 
జగదీష్, సీరిగుడు వెంకటేష్ నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతిలు, వీర 
మహిళలు నాయకులు పాల్గొనానిరు.

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

ఆమదాలవలసలో యువశక్తిని విజయవింతిం చేయాలని సమావేశిం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస, జనవరి 12 వ తేదీన రణస్లంలో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పాల్గొనబోయే యువశక్తి కారయూక్రమంలో పెద్దఎతుతిన యువత, మహిళలు, 
పెద్దలు అందరూ పాల్గొనాలి అనే ఉదే్దశంతో శ్రీకాకుళం జిలాలా ఆమదాలవలస నియోజకవరగొం బురిజి మండలం తోటవ్డ గ్మంలో సా్నిక ఎంపీటీసీ సికో్కలు విక్రమ్ అధయూక్తన జరిగిన 
సమావేశంలో ముఖయూ అతిధులుగా పాల్గొని యువశక్తి పోసటీర్సి ని జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూలు, కాక్నాడ రూరల్ ఇంచ్ర్జి పంతం నానాజీ, ఇంచ్ర్జి ప్డాడ రామో్మహన్ రావు విడుదల 
చయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నాయకులు కొతతికోట నాగేంద్ర, సా్నిక జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదతరులు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తి పోస్టర్ విడుదల చేసిన 
డాక్టర్ పిల్లు శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం, యువశక్తి మన యువత – మన భవిత భార్ బహిరంగ సభ యువత 
సమసయూలపై గళమ్తతినునని జనసేనాని పోసటీరిని పిఠాపురం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విషు్ణ హాస్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిలాలా శ్రీధర్ విడుదల చయడం జరిగింద. అనంతరం డాకటీర్ శ్రీధర్ 
మీడియాతో మాటాలాడుతూ జనవరి 12 తార్ఖున జరగబోవు యువశక్తి భార్ బహిరంగ సభకు 
పిఠాపురం నియోజకవరగొం మూడు మండలాల నుంచి భార్గా యువత బయలుదేరుతుందని దానిక్ 
తగిన ఏరా్పటులా వేగవంతం చసుతిననిటులా డాకటీర్ శ్రీధర్ అనానిరు. అదేవిధంగా పిఠాపురం నియోజకవరగొం 
నుంచి యువత అంతా భార్గా తరలి రావ్లని పిఠాపురం నియోజవరగొ యువతకు డాకటీర్ పిలాలా శ్రీధర్ 
పిలుపునివ్వడం జరిగింద.

సమసయాల చింతకు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఖమ్మం 
నియోజకవరగొం ప్రకాష్ నగర్ 
డివిజన్ లో సమసయూలను 
తెలుసుకోవడానిక్ జనసేన 
పార్టీ ఖమ్మం అస్ంబీలా 
నియోజకవరగొ కో ఆరిడినేటర్ 
రామకృష్ణ మిరియాల, సా్నిక 
నాయకులు గుండబోయిన 
నరేష్, దేవరపలిలా దురగొ ప్రసాద్, 

సంతోష్, శ్రీకాంత్, శ్రవణ్, అజరుదీ్దన్ మరియు జనసేన నాయకులు పరయూట్ంచడం 
జరిగింద. సమసయూల నిలయంగా ప్రకాష్ నగర్ డివిజన్ ఉంద. చ్లా సమసయూలతో 
ప్రకాష్ నగర్ ప్రజలు ఇబబుందులు పడుతునానిరు. ముఖయూంగా నీట్ సమసయూ తీవ్రంగా 
ఉంద. అండర్ గ్ండ్ డ్రైనేజీ నిర్మణం గత 3 సంవతసిరాలుగా కొనసాగుతూనే ఉంద. 
వ్ట్ కోసం తీసిన పెద్ద పెద్ద గోతుల వలన ప్రమాదాలు జరుగుతునానియి. వీధి కుక్కల 
సమసయూ, ద్మల సమసయూ, పారిశుదధిష్ సమసయూలు తీవ్రంగా ఉనానియి. ఈ సమసయూల మీద 
జనసేన పార్టీ అధికారులు దృష్టీక్ తీసుకుని వెళుతింద లేని పక్ంలో ప్రజలు తరుపున 
పోరాడుతుంద అని హామీ ఇవ్వడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో గుండలా పవన్ కళ్యూణ్, 
మహేష్ పెంటల, రాకేష్, చంట్, జస్వంత్ తదతరులు పాల్గొనానిరు.

సేనాని కప్ 2023 టోరనూమింటోలు పాల్గొననూ 
డాక్టర్ పిల్లు శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం, 
మురాలశెట్టీ సునీల్ కుమార్ 
సగర్వంగా నిర్వహిసుతిననిటువంట్ 
పిఠాపురం క్రికెట్ ట్రనిమ్ంట్ సేనాని 
కప్ 2023 ట్రనిమ్ంట్లా మురాలశెట్టీ 
సునీల్ కుమార్ ప్రేమ పూర్వక 
ఆహా్వనం మేరకు మంగళవ్రం 
ముఖయూ అతిథులుగా పాల్గొననిటువంట్ 

పిఠాపురం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ 
పిలాలా శ్రీధర్ టాస్ వేసి ఉపా్పడ టీం మరియు కొతతిప్ట టీం లను పరిచయం చసుకుని 
ట్రనిమ్ంట్ ను ప్రంభించడం జరిగింద.

శ్రీ మల్లుకారుజున స్వామి బ్రహ్మోతసివాలకు నేమూర 
శింకర్ గౌడ్ మరయు ఆకుల సుమన్ లకు ఆహ్వానిం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి 
వరంగల్ జిలాలా, వరధినప్ట 
నియోజకవరగొంలోని, ఐనవోలు 
మండలం శ్రీ మలిలాకారుజిన సా్వమి 
బ్రహ్్మతసివ్లను పురస్కరించుకొని 
జిలాలా నాయకులు బైరి వంశీకృష్ణ, 
ఐనవోలు మండల నాయకులు 
బరలా శివ ఆధ్వరయూంలో జనసేన 
పార్టీ తెలంగాణ ఇంచ్రిజి నేమూరి 
శంకర్ గౌడ్, వరంగల్ జిలాలా 

ఇంచ్రిజి ఆకుల సుమన్ లను ఆహా్వనించడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో పాలకురితి 
నియోజకవరగొ నాయకులు వెళ్తిరి నగేష్, ఐనవోలు మండల నాయకులు ప్రవీణ్ 
పాల్గొనానిరు.

కపపాలదొడిడిలో గడపగడపకు తిరగే అర్హత నీకుిందా 
జోగి?: ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యూస్:  పెడన 
నియోజకవరగొం, గూడూరు 
మండలం కప్పలదొడిడి గ్మంలో 
రాత్రిపూట మట్టీ దొంగతనం చసూతి, 
పగట్పూట గడపగడపకు అంటూ 
కప్పలదొడిడి గ్మంలో తిరుగుతూ 
మీరు చసుతినని నాటకాలను ప్రజలు 
గమనిసుతినానిరు. ఆ మట్టీ అక్రమ 
రవ్ణాలో నీ వ్టా ఎంతో 
ప్రజలకు తెలుసు. ప్రతిరోజు పాయూకేజీ 

ముటటీకుండా మీ ఇంట్ గడప తొక్కని నీలాంట్ వయూకుతిలు క్డా పవన్ కళ్యూణ్ గురించి 
విమరి్శంచడం చూసుతింటే దయాయూలు వేదాలు వలిలాంచినటులా ఉంద. ముందు నువు్వ 
చసుతినని పాపాలను ఆపి, నువు్వ పునీతుడవని నిరూపించుకుని తరువ్త పవన్ కళ్యూణ్ ని 
విమరి్శంచు. చెప్్పద శ్రీరంగనీతులు చసేద అక్రమ మట్టీ తవ్వకాలని పెడన నియోజకవరగొ 
జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

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

యువశక్తితో జనసేన సత్తి చాట్త్ిం: యడలుపల్లు ర్మ్ సుధీర్
• వైసీపీ యువతకు ఉపాధి లేకుండా చసింద
• జగన్ రెడిడి తన పాలనతో యువతను పెడద్వ పట్టీంచ్రు
• జ్గి రమేష్ పెడన నియోజకవరాగొనిని ప్కాట కలాబుబుగా మారాచారు
• గంజయిని గ్మ సా్యిక్ తెచిచాన ఘనత వైసీపీ నాయకులదే
• ఉపాధి లేక యువత వలసలు పోతుంటే.. జ్గి రమేష్ సిగుగొ లేకుండా మాటాలాడుతునానిరు
• కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూలు చసుకుంటుంటే సీఎం ఎందుకు పరామరి్శంచలేదు
• ప్రతిపక్ంలో ఉననిపు్పడు ఏ పాయూకేజీ కోసం మీ నాయకుడు కేసీఆర్, పవర్ ల చుటూటీ తిరిగాడు
• జ్గి రమేష్ క్ ఓటమి కళ్లాదుటే కనబడుతోంద
• అందుకే పిచిచా పిచిచా క్తలు క్సుతినానిడు
• యవశక్తి సభతో మీకు బటటీలు తడవడం ఖాయం

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, వైసీపీ ప్రభ్త్వ విధానాలతో రాష్ట యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లేకుండా పోయాయి. ఈ ప్రభ్త్వం చదువుకుందామంటే విదాయూ వయూవస్ను నాశనం చశారు. 
చదువు పూరితి చశాక రాష్టంలో ఉద్యూగాలు లేకుండా చశారు. గంజయి, మాదకద్రవ్యూలు రాష్టం మొతతిం పాక్ంచి యువతను పెడద్వ పట్టీసుతినానిరు. వైసీపీ పాలనలో నిర్్వరయూమ వునని 
యువతకు తిరిగి జవసతా్వలు నింప్ందుకు, న్తనోతేతిజం నింప్ందుకు జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఈ నెల 12వ తేదీన మహనీయులు సా్వమి వివేకానంద జయంతి 
రోజున, యువజన దనోతసివ్న శ్రీకాకుళం జిలాలా రణస్లం వేదకగా యువశక్తి సభ నిర్వహిసుతినానిరు. యువశక్తి సభ యువతకు ఓ సువరా్ణవకాశం. యువశక్తి సభ కథనోతాసిహంతో 
ముందుకు వచచా యువత పాలిట సమరగళం కానుంద. రాష్ట యువత సతాతి ఏంట్ చ్ట్చెప్్పందుకు పవన్ కళ్యూణ్ నిర్వహించ తలపెట్టీన సభతో యువసతాతితో పాటు జనసేన పార్టీ 
శక్తి ఏంట్ అధికార పార్టీక్ తెలిసి వసుతింద. రణస్లం సభ దా్వరా పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీ యువ ప్రణాళ్కను ఆవిష్కరించనునానిరు. రాష్ట యువతకు విదాయూ, ఉపాధి అవకాశాలు 
మ్రుగు పరేచాందుకు జనసేన ప్రభ్త్వం ఎలాంట్ విధానాలు తీసుకురానుంద అనే అంశాలను వివరించనునానిరు. యువత కోసం ఓ ప్రతేయూక మాయూనిఫెసోటీని రూపొందంచనునానిరు. 
తొలిసారి ఓ రాజకీయ పార్టీ వేదకపై నాయకుల ప్రసంగాలు పక్కనపెట్టీ సామానయూ యువతకు గళం విప్్ప అవకాశం కలి్పంచ్రు. తమ సమసయూలు ప్రపంచం దృష్టీక్ తీసుకువెళలా అవకాశం 
కలి్పంచ్రు. రాజకీయాలోలా ఓ న్తనాధాయూయానిక్ నాంద పలిక్న పవన్ కళ్యూణ్ క్ మద్దతు తెలపాలిసిన బాధయూత ప్రతి యువతీయువకులందరి మీద ఉంద. పెడన నియోజకవరగొ యువత 
పెద్ద ఎతుతిన యువశక్తి సభకు తరలివచిచా మద్దతు తెలపాలని ఈ సందర్ంగా కోరుతునానిం.
• జ్గీ నీకు బుదు్దందా..!
ఇక నియోజకవరగొం విషయానిక్ వసేతి.. కనకపు 
సింహాసనం మీద శునకానిని క్రోచాబెట్టీనటుటీ మంత్రి 
పదవి వచిచాంద గానీ జ్గి రమేష్ క్ మునుపుట్ చషటీలు 
మాత్రం పోలేదు. జ్గీ నీకసలు బుదు్దందా..! ఓ వైపు 
వయూవసాయం, మరో వైపు చనేతలు, ఇంకో వైపు ఆకా్వ 
వ్యూపారంతో ప్రశాంతంగా ఉండే పెడన నియోజకవరాగొనిని 
ప్కాట కలాబుబుగా మారుసాతివ్? నియోజకవరగొంలో ఎక్కడ 
పడితే అక్కడ ప్కాట కలాబుబులు నడుపుతునానిరని ప్రజలు 
చెపు్పకుంటునానిరు. పోసటీరులా అంట్ంచ్మని కేసులు 
పెట్టీన పోల్సులకు ఆ ప్కాట కలాబుబులు కనబడడం లేదా? 
నియోజకవరగొంలో గ్మ గ్మానిక్ గంజయి తీసుకువచిచాన ఘనత వైసీపీ నాయకులద కాదా.. జబ్ కాయూల్ండర్ ఇసాతినని మోసం చసిన ఘనత మీద కాదా? పెడన నియోజకవరగొ 
యువత ఉపాధి వెతుకు్కంటూ వలసలు పోతుంటే సిగూగొశరం లేకుండా పవన్ కళ్యూణ్ గురించి అవ్కులు చవ్కులు ప్లుతావ్.. మంత్రి జ్గి రమేష్ క్ ఓటమి కళ్లాదుట కనబడుతోంద. 
తనకు ఇక ఇవే చివరి ఎనినికలు అనని సంగతి అరధిం అయిపోయింద. అందుకే పిచిచా పిచిచా క్తలు క్సుతినానిడు.
• మీ సీఎం ఎంత మందని పరామరి్శంచ్రు?
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తెలుగుదేశం పార్టీ సభలోలా చనిపోయిన వ్రి కుటుంబాలను పరామరి్శంచలేదు అని వ్గుతునని వైసీపీ నేతలు. రాష్టంలో 3 వేల మంద కౌలు రైతులు 
చనిపోతే మీ ముఖయూమంత్రి ఎందుకు వ్రి కుటుంబాలను పరామరి్శంచలేకపోయారో చెపా్పలి. ప్రచ్రారా్టం కోసం ముఖయూమంత్రి సభలకు తరలించ జనం ఉక్్కరిబిక్్కరై, ఊపిరాడక 
ప్ణాలు వదలితే అందులో ఎంత మంద కుటుంబాలను మీ ముఖయూమంత్రి పరామరి్శంచ్డో చెపా్పలి. ఓటేలాసిన ప్రజలు చనిపోతే మీ సీఎం తాడేపలిలా పాయూల్స్ దాట్ రాడు. కనీసం 
సానుభూతి చూపడు.. మీరు పవన్ కళ్యూణ్ గురించి మాటాలాడుతారా? 3 వేల మంద కౌలు రైతుల కుటుంబాలను ప్రు ప్రునా పలుకరించి అధికారం లేకపోయినా సంత సంపాదన 
నుంచి ఆదుకుంటునని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ క్, పిలిలాక్ బిచచాంపెటటీని మీ ముఖయూమంత్రిక్ నక్కకీ నాగలోకానిక్ ఉననింత తేడా ఉంద. విలువలు వదలేసి నోరుసుకుపడినంత 
మాత్రాన జనం నమే్మసాతిరనుకోవదు్ద.
• కృతితివెనుని అక్రమ తవ్్వకాలోలా జ్గి పాయూకేజీ ఎంతో చెపా్పలి
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పరామర్శకు వెళలాలేదని చెబుతునని జ్గి రమేష్ క్ పెడన నియోజకవరాగొనిక్ చెందన బాధయూత గల పౌరుడిగా ఓ రెండు ప్రశనిలు అడుగుతునానిం. నీలో ఏ 
మాత్రం చీము నెతుతిరు ఉనాని సమాధానం చెపు్ప. కృతితివెనుని మండలంలో సాగుతునని అక్రమ చెరువుల తవ్వకాల వెనుక ఎవరునానిరో మంత్రి జ్గి రమేష్ ప్రజలకు చెపా్పలి. అక్రమ 
తవ్వకాలు అని తెలిసినా ఎందుకు మౌనం వహిసుతినానిరో చెపా్పలి. ఎంత పాయూకేజీ తీసుకునానిరో చెపా్పలి. మాటాలాడితే పాయూకేజీ పాయూకేజీ అంటారు. ప్రతిపక్ంలో ఉండగా మీ నాయకుడు 
జగన్ రెడిడి కేసీఆర్, శరద్ పవ్ర్ ల చుటుటీ పదే పదే చక్కరులా కొట్టీనందుకు ఎవరి దగగొర ఎంతెంత పాయూకేజీ తీసుకునానిడో చెపా్పలి. అధికారం కోసం కేసీఆర్ ని కలసిన ఆయన తండ్రి 
వైఎస్ఆర్ ఎంత పాయూకేజీ తీసుకునానిరో చెపా్పలి. పవన్ కళ్యూణ్ మీద కారుక్తలు క్సే ఏ ఒక్కడినీ వదలిపెటేటీద లేదు. ఎనినికలు ఎపు్పడు వసేతి అపు్పడు మీకు బుద్ద చెప్్పందుకు ప్రజలు 
సిదధింగా ఉనానిరు. మీకు పోయేకాలం దగగొర పడింద. అందుకే పిచిచా ప్రేలాపనలతో ప్రచ్రం కోసం ఎగబడుతునానిరు. జనసేన పార్టీ చపటేటీ ప్రతి కారయూక్రమంలోన్ నా మీద నమ్మకంతో 
నాకంటూ ఓ ప్రతేయూక బాధయూతను అప్పగిసుతినని మా ఆరాధయూ దైవం, మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ క్ ఈ సందర్ంగా హృదయపూర్వక ధనయూవ్దాలు తెలియచసూతి.. యువశక్తి సభ విజయానిక్ 
నా వంతు కృష్ చసాతినని పెడన నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు యడలాపలిలా రామ్ సుధీర్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ కృష్ట్ణ జిలాలా ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి వరుదు 
రమాదేవి, మతసిష్కార వికాస విభాగం కారయూదరి్శ వొడుగు ప్రభాస్ రాజు, క్నపరెడిడి రంగయయూ, చెనేత విభాగం కారయూదరి్శ ప్రిస్ట్టీ విఘ్నిశ్వరరావు, సయయూద్ షఫీ, వరుదు రాము, వరుదు 
సాయి, గూడూరు మండలం అధయూక్షులు దాసరి ఉమా సాయి రామ్, కృతితివెనుని మండలం ఉపాధయూక్షులు పాశం నాగమలేలాశ్వర రావు, కొకు్క వ్సు, పోలగాని లక్ష్మీ నారాయణ, పులేలాట్ 
దురాగొ రావు, గోట్రు నాని, కొపి్పనీట్ నరేష్,మారుబోయన సుబుబు, సమ్్మట ప్రసాద్, క్నపరెడిడి గంగ రాజు, జనుయూవుల నాగబాబు, సుంకర అంజి, పెనేనిరు మణికంఠ, దవి శ్రీనివ్స్, 
కొపి్పనేట్ శివమణి, కాజ మణికంఠ, షేక్ మునాని, పుపా్పల జ్గి, బావిశెట్టీ ఫణంద్ర, కొఠారి మలిలాబాబు, అఖిల్, కమ్్మల అరుణ్, నందం శివ సా్వమి, బాకీ నాని, బాదం వినోద్, పవన్ 
మరియు పెడన నియోజకవరగొ జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తి బారీ బహిరింగ సభను విజయవింతిం చేయిండి: కరమజిజు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలా, ఎచెచారలా నియోజకవరగొం, ఎచెచారలా జనసేన నాయకులు కరిమజిజి 
మల్లాశ్వరరావు అధ్వరయూంలో బుడతవలస, బెజిజిపురం గ్మంలో మంగళవ్రం ఉదయం నుండి 
శరవేగంగా విసృత ప్రచ్రం మొదలు పెట్టీ ప్రతి గ్మం, ప్రతివ్డ, ప్రతి వీధి, ప్రతి పల్లా, ఉరూ..
ఊరు ప్రచ్రం చయడం జరిగింద. ఈ ప్రచ్రంలో కరిమజిజి మల్లాశ్వరరావు మాటాలాడుతూ మన 
యువతే మన భవిత.. యువత భవిత గురించి నిర్వహించ బహిరంగ సభ యువశక్తి గురించి 
ప్రజలకు వివరించడం జరిగింద. జనవరి 12తేదన పవన్ కళ్యూణ్ గారు రణస్లం దగగొర సుభద్ర 
పురం స్ంటర్ వద్ద బహిరంగ సభకు వసుతినానిరు కనుక యువశక్తి బార్ బహిరంగ సభకు ప్రజలు, 
యువకులు, యువతీ బారి యెతుతిన ఈ కారయూక్రమంలో పాలోగొని సభను విజయవంతం చయాలని 
కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో కృష్ట్ణపురం పంచ్యతీ యంపీటీసీ అభయూరి్ పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు 

కెలాలా.రాము, రౌతు.పోతినాయుడు రామసా్వమి, వడిడిపిలిలా లలిత, కాంతారావు, మహేష్ తదతరులు పాల్గొనానిరు.

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 కోసమే జనసేన పోరాటం
యువశక్తి కారయూక్రమాన్ని విజయవంతం చేయండి
జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదర్శి, శృంగవరపుకోట న్యోజకవర్గ పర్శీలకులు చిలకం మధుసూదనరెడిడి
శతఘ్ని న్యూస్: శృంగవరపుకోట ఉతతిరాంధ్రలోని యువత భవిత కోసమే జనసేన పార్టీ వయూవసా్పక అధయూక్షుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఈ నెల 12న శ్రీకాకుళం జిలాలా రణస్లంలో మన యువత – మన భవిత ‘యువశక్తి’ కారయూక్రమం 
తలపెటాటీరని, ఈ కారయూక్రమంలో వేలాదమంద యువకులు, ప్రజలు పాల్గొని విజయవంతం చయాలని జనసేన 
పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ, శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొ పరిశీలకులు చిలకం మధుసూదనరెడిడి పిలుపునిచ్చారు. 
మంగళవ్రం పటటీణంలోని జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో విలేకరుల సమావేశానిని నిర్వహించ్రు. ఈ 

సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ ఉతతిరాంధ్ర ప్ంతం అభివృదధిక్ ఆమడ దూరంలో ఉందని, పారిశ్రామిక వృదధి లేక కుటుంబాల వలసలు పెరిగిపోయాయని ఆంద్ళన వయూకతిం చశారు. 
ఉతతిరాంధ్ర వెనుకబాటుపై జనసేన యువశక్తి ప్రుతో పోరాటం మొదలు పెట్టీందని, ఇద ఆరంభం మాత్రమేనని స్పషటీం చశారు. ఇటీవల రాష్ట ప్రతిపక్ నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు 
తన నియోజకవరగొమన కుప్పంలో పరయూటన చయకుండా పోల్సులు, ప్రభ్త్వం వయూవహరించిన తీరుపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ హైదరాబాదులో చంద్రబాబును పరామర్శ చసేతి 
ఈ ప్రభ్తా్వనిక్, మంత్రులకు వచిచాన నషటీం ఏమిటని ప్రశినించ్రు. ప్రజదరణ మ్ండుగా ఉనని పవన్ కళ్యూణ్ ని చూసేతి ప్రభ్త్వం జడుసుకుంట్ందని దుయయూబటాటీరు. ప్రభ్త్వంలోని 
కాపు మంత్రులతో పవన్ కళ్యూణ్ ను తిట్టీంచడానిని ఖండించ్రు. పవన్ కళ్యూణ్ పై నోరుపారేసుకోవటానిని మానుకోక పోతే తగిన బుదధి చెబుతామని హెచచారించ్రు. మంత్రి గుడివ్డ 
అమర్ నాధ్ పారిశ్రామిక అభివృదధిక్, ఉతతిరాంధ్ర వెనుకబాటుని రూపుమాప్ందుకు ఎటువంట్ చరయూలు తీసుకోకుండా చోదయూం చూసుతి పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరి్శంచడానిని తపు్పబటాటీరు. 
రానునని ఎనినికలోలా జనసేన అతయూధిక సీటలా ను కైవసం చసుకుంటుందని, ముఖయూమంత్రిగా పవన్ కళ్యూణ్ బాధయూతలు చపడతారని జ్సయూం చెపా్పరు. యువశక్తి కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
చసేందుకు పార్టీ శ్రేణులు మరింతగా కషటీపడాలని హితవు చెపా్పరు. పార్టీ జిలాలా నాయుకుడు వబిబున సతయూనారాయణ మాటాలాడుతూ. నియోజకవరగొంలో జనసేన పార్టీీ బలంగా ఉందని, 
అతయూధిక సంఖయూలో హాజరయేయూ యువకులు, ప్రజలు కోసం విసతిృత ఏరా్పటులా చసుతినానిమని వెలలాడించ్రు. ఈ సమావేశంలో నియోజకవరగొ నాయకులు వబిబున సనాయూసినాయుడు, పెడిరెడలా 
రాజశేఖర్, జనసేన ఎస్.కోట మండల పార్టీ అధయూక్షుడు కొటాయూడ రామకోట్, కొతతివలస మండల అధయూక్షుడు ఎన్.సతీష్, వేపాడ మండల అధయూక్షుడు సుంకరి అపా్పరావు, ఎల్.కోట నుండి 
ఫిరాజ్, జమి వర్మరాజు, రుద్ర నాయుడు నాయకులు మోపాడ చినిని, పి.చంట్, సతీషు, శివ్జీ, మలులా వలస శ్రీను, శ్రీను రామదాసు కాళీ, అలమండ రాంబాబు, చినిని, పిలలాల రామదురగొ 
తదతరులు పాల్గొనానిరు.

ఛలో రణస్థలిం ప్రచార జోరు
శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరం 
బాలాజీ ఎడుయూకేషనల్ ససైటీ 
నందు సా్నిక జనసేన పార్టీ 
నాయకత్వంతో పాటు కలిసి 
యువశక్తి యూత్ కోఆరిడినేషన్ 
కమిటీ తరుపున సుమారు 600 
మంద యువతీ యువకుల మధయూ 
ఛలో రణస్లం ప్రచ్రం జ్రుగా 
నిర్వహించడం జరిగింద. 
ఈ సందర్ంగా పాలవలస 
యశసి్వని, ముర్రాపు సురేష్, 
మిడతాన రవి మరియు కనీ్వనర్ 
పెదపూడి విజయ్ కుమార్, 
శివదత్ బోడపాట్ జనసేన 
పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ, యూత్ 

కోఆరిడినేషన్ కమిటీ జయింట్ కనీ్వనర్ కాలేజ్ యాజమానాయూనిక్ కమిటీ తరుపున 
ధనయూవ్దములు తెలియజేయడం జరిగింద.

భామిని మిండలింలో 
యువశక్తి కారయాక్రమ విసతితృత ప్రచారిం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగొం, భామిని మండలంలో మంగళవ్రం 
ఉతతిరాంధ్ర, శ్రీకాకుళం, రణస్లంలో జనవరి 12వ తార్ఖున యువశక్తి భార్ బహిరంగ 
సభ కారయూక్రమ ప్రచ్రం నిమితతిం జనసేన పార్టీ పాలకొండ నియోజకవరగొం ప్రచ్ర 
కారయూదరి్శ చిలలాపలిలా శ్రీనివ్సరావు, పాలకొండ నియోజకవరగొం జనసేన నాయకులు గరా్న 
సతితిబాబు పరయూట్ంచ్రు. ఈ సందర్ంగా యువశక్తి కరపత్రం, పాసులు, జండాలను 
అందంచడం జరిగింద. తదనంతరం పాలకొండ నియోజకవరగొంలోని గిరిజన గ్మాలో 
పరయూట్సుతిండగా గ్మ ప్రజలు వంశీధార నద సమసయూను తీసుకురావడం జరిగినద. 
వెంటనే ప్జకుటీను సందరి్శంచి ఈ సమసయూను పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టీ క్ తీసుకెళ్తినని గ్మ 
ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింద. “ఆింధ్రా అభివతృదిధి – జనసేనతోనే స్ధయాిం” 

కారయాక్రమిం 17 వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు జిలాలా, 
సరే్వపలిలా నియోజకవరగొం, ముతుతిక్రు 
మండలం, కోడల మిటటీ గ్మంలో 
జనసేన పార్టీ నెల్లారు జిలాలా కారయూదరి్శ, 
ముతుతిక్రు మండల అధయూక్షులు 
మనుబోలు గణపతి ఆధ్వరయూంలో 
“ఆంధ్రా అభివృదధి – జనసేనతోనే 
సాధయూం” నిర్వహించడం జరిగింద. ఈ 
కారయూక్రమంలో తాండ్ర శ్రీను, గంగాల 
తిరుమల తదతరులు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తి గోడపత్రికను ఆవిష్కరించిన 
ర్యపాటి అరుణ

శతఘ్ని న్యూస్: కందుక్రు: జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో జనవరి 12వ తేద నిర్వహించ 
భార్ బహిరంగ సభను మనమందరం విజయవంతం చదా్దమని ఉమ్మడి ప్రకాశం 
జిలాలా జనసేన పార్టీ జిలాలా అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్, రాష్ట అధికార ప్రతినిధి రాయపాట్ 
అరుణ మరియు కందుక్రు నియోజకవరగొం ఇంచ్ర్జి మలిలాకారుజిన పిలుపునిచ్చారు. 
సా్నిక ఉలవపాడు మండలం చ్గలులా గ్మంలో యువశక్తి భార్ బహిరంగ సభ గోడ 
పత్రికను జనసేన పార్టీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి రాయపాట్ అరుణ ఆవిష్కరించ్రు. 
ఈ సందర్ంగా అరుణ మాటాలాడుతూ జనవరి 12వ తేద గురువ్రం శ్రీకాకుళం జిలాలా 
రణస్లంలో జనసేన పార్టీ భార్ బహిరంగ సభ నిర్వహిసుతిననిటులా తెలిపారు. యువతను 
మేలు కొలే్పందుకు యువశక్తి ప్రుతో నిర్వహించ భార్ బహిరంగ సభలో పార్టీ 
అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రసంగిసాతిరని అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారిక్ యువత 
తమ సమసయూలను తెలుపుకునే అవకాశం రణస్లం సభలో ఉంటుందని రాయపాట్ 
అరుణ తెలిపారు. అందరం కలిసి యువశక్తి భార్ బహిరంగ సభను విజయవంతం 
చదా్దమని ఆహా్వనించ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉలవపాడు మండల పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్యూన్సి 
అధయూక్షుడు బాలచందర్ నాయుడు, జనసైనికులు కటటీ రాంబాబు, ఓరుగంట్ చంద్రశేఖర్, 
ఖాదర్ బాష్ట, రాయపాట్ సురేంద్ర, అజయ్, వీరమలులా రోహిత్, సందీప్, అలాతిఫ్, చక్రి, 
వికీ్క, కుమార్ మొదలైన వ్రు పాల్గొనానిరు.

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

కాళ్ళ లోవర్జుని పర్మర్శించిన డాక్టర్ పిల్లు శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పిలాలా 
శ్రీధర్ బి కొతూతిరు గ్మం నందు షుగర్ కారణంగా కాలిక్ గాయమ కొంత కాలంగా అనారోగయూంతో 
బాధపడుతూ ఇంట్కే పరిమితమ కుటుంబ పోషణకై పెన్షన్ మీదే ఆధారపడుతూ ఇబబుందులు 
పడుతుననిటువంట్ కాళ్ళ లోవరాజు ఇటీవల హాసి్పటల్ లో కాలిక్ ఆపరేషన్ చయించుకుని ఇంట్క్ 
వచిచానటువంట్ లోవరాజు పరిస్ితిని జనసైనికులు కారయూకరతి అయినటువంట్ దుడుడి రాంబాబు వ్రి 
యొక్క పరిసి్తిని పిఠాపురం జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పిలాలా శ్రీధర్ క్ తెలపడం జరిగింద సేవే మారగొంగా 
జనసేన సిదాధింతాలతో ముందుకు వెళుతిననిటువంట్ మన జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పిలాలా శ్రీధర్ 
మానవత దృక్పథంతో చెలిలాంచి కాళ్ళ లోవరాజుని పరామరి్శంచి వ్రి యొక్క అనారోగయూ పరిసి్తులను 
క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుని తగిన సూచనలను సలహాలను అందంచడం జరిగింద. అనంతరం కుటుంబ 
అవసరాల నిమితతిం బియయూం మరియు నితయూవసర సరుకులు అందంచడం జరిగింద ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా దుడుడి రాంబాబు, దుడుడి గంగాధర్, దొడిడి బాబిజి, క్రాకుల సతితిబాబు,కురడ దొంగబాబు, 
మొండి వీర రాఘవులు, అనుసూరి కృష్ణ, సీనియర్ బిజపి నాయకులు పిలాలా ముతాయూలరావు, బంతు 
నాగు, వెంకటేష్, పిలాలా వీరబాబు, కర్నిడి దొరబాబు, మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింద.

పాయకర్వుపేటలో యువశక్తి పిండగ వాత్వరణిం
శతఘ్ని న్యూస్: పాయక్రావుప్ట, అదు్తంగా యువతను ఉతేతిజపరిచ సుదీర్ఘ ప్రసంగాలతో కోటవురటలా మరియు ఎస్ 
రాయవరం మండల జనసైనికులకు యువశక్తి కారయూక్రమము కోసం విలువైన సూచనలతో పాటు, డలిగేట్ పాస్ మరియు 
కరపత్రాల పంపిణ, మీడియా సమావేశాలతో పండగ వ్తావరణానిని తీసుకొచిచాన అక్కల గాంధీక్, బాబూరావు మాసటీర్ క్ 
మరియు రెండు మండలాల జనసైనికులకు పాయకరావుప్ట నియోజకవరగొం తరుపున హృదయపూర్వక ధనయూవ్దములు 
తెలుపుతునానిమని జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ, మరియు యూత్ కోఆరిడినేషన్ కమిటీ జయింట్ కనీ్వనర్ శివదత్ బోడపాట్ 
అనానిరు.

దాచేపల్లు జనసేన కార్యాలయింపై పోలీసుల 
ముట్టడి అప్రజాస్వామయాిం

శతఘ్ని న్యూస్: గురజల: 
దాచపలిలా జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయం పై పోల్సులు 
ముటటీడించడం అప్రజసా్వమయూం 
అని జనసేన నేతలు 
మండిపడాడిరు. పలానిడు 
జిలాలా, దాచపలిలా జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయంలో గురజల 
నియోజకవరగొ జనసేన నేతలు 

విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించ్రు. ఈ సందర్ంగా జనసేన నేతలు మీడియాతో 
మాటాలాడుతూ.. విశాఖ యువశక్తి ప్రోగ్ం గురించి చరిచాంచుకుంటునని జనసేన నేతలను 
పోల్సులు కారాయూలయంలోపలిక్ వచిచా ముటటీ డించడంపై తీవ్ర అభయూంతరం వయూకతిం 
చశారు. మంత్రి అంబట్ రాంబాబు జనసేన నేతలు అంటే ఎందుకు భయపడుతునానిరు 
అని అనానిరు. జనసేన నేత పవన్ కళ్యూణ్ ను దతతిపుత్రుడు, పాయూకేజీ సాటీర్ అని అంబట్ 
రాంబాబు మాటాలాడుతునానిరు. ఇంకొక్కసారి పవన్ కళ్యూణ్ ని దతతిపుత్రుడు, పాయూకేజీ 
సాటీర్ అని మాటాలాడితే వైసీపీ నేతల అంతు చూసాతిమని హెచచారించ్రు. కుప్పంలో 
జరిగిన సంఘటనపై చంద్రబాబు ను పరామరి్శంచడానిక్ పవన్ కళ్యూణ్ వెళతి పాయూకేజీ 
అని మాటాలాడుతునానిరు. ఆ పాయూకేజీక్ నువు్వ బ్రోకరేజ్ చసావ్ అంబట్ రాంబాబు అని 
విమరి్శంచ్రు. సతెతినపలిలాలో స్పిటీక్ టాయూంకు ఘటణలో చనిపోయిన మృతుని కుటుంబం 
దగగొర కమీషన్ అడిగిన నువు్వ పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరి్శంచ సా్యి కాదు అని అనానిరు.

ప్రజల సేవ కోసిం పవన్.. ర్టాల ర్మయయా
శతఘ్ని న్యూస్:  ఒంట్మిటటీ: రాష్ట ప్రజలకు సేవ 
చయడానిక్, వసుతినానిడు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ అని జనసేన రాష్ట చనేత వికాస కారయూదరి్శ 
రాటాల రామయయూ ప్రొ్కనానిరు. రాజంప్ట జనసేన 
పార్టీ అస్ంబీలా ఇంచ్ర్జి మలిశెట్టీ వెంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు మంగళవ్రం పవననని ప్రజబాట 
కారయూక్రమానిని నిర్వహించ్రు. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన రాష్ట చనేత వికాస కారయూదరి్శ రాటాల 
రామయయూ మాటాలాడుతూ.. పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి 
చయాలనని దృఢ సంకల్పంతో ప్రజల ఆశీరా్వదంతో 
కొనసాగుతునని పవననని ప్రజబాట కారయూక్రమం 

నేడు 48వ రోజుకు చరుకుందనానిరు. పవననని ప్రజబాట కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ఒంట్మిటటీ మండలం సాలబాదు పంచ్యతీలోని రామకృష్ణ నగర్ లో పరయూట్ంచి 
ప్రతి ఇంట్క్ జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పంచుతూ.. జనసేన పార్టీ సిదాధింతాలను 
తెలియజేసూతి, పవననని ప్రజబాట సాగిందని పిలుపునిచ్చారు. బడుగు బలహీన వరాగొల 
ప్రజల సమసయూలు తీరాలంటే ప్రజలందరూ, జనసేన పార్టీక్ ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ ని 
రాబోయే 2024 ఎనినికలోలా ముఖయూమంత్రిని చయాలని ఈ సందర్ంగా ఆయన కోరారు. 

ారయూక్రమంలో జనసేన వీరమహిళలు తదతరులు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తి విజయవింతిం కావాల్.. స్రయాభగవానుడిక్ 
జనసేన నాయకుల ప్రత్యాక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: అరసవిలిలా: జనవరి 12న రణస్లంలో జరగబోయే యువశక్తి కారయూక్రమం 
ఎటువంట్ ఆటంకాలు జరగకుండా ఉండాలని, కారయూక్రమం విజయవంతం కావ్లని 
శ్రీకాకుళం జిలాలా, అరసవలిలా నందు ప్రసిద్ద గాంచిన సూరయూభగవ్నుడి ఆలయం నందు 
ప్రతేయూక పూజలు నిర్వహించిన రాష్ట కారయూ నిర్వహణ ప్రధాన కారయూదరి్శ భవ్నీ రవికుమార్. 
ఈ సందర్ంగా పూజ కారయూక్రమానంతరం సా్వమి వ్రి దర్శనానిక్ విచచాసిన రాష్ట 
నాయకులు తాతం శెట్టీ నాగేంద్ర, కొటేటీ వెంకటేష్ లను అరచాకులు సనా్మనించి సా్వమి 
వ్రి ప్రసాదాలను అందజేశారు.

అనాథ వతృదధి యాచకుడిక్ 
అింతయాక్రియలు

శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతిలో సాటీనిక కపిలతీర్ం 
రోడుడిలోని వెంకటరమణ ఘాట్ వద్ద ఓ వృదధి యాచకుడు 
మృతి చెంద ఉండగా.. విషయం తెలుసుకునని జనసేన 
పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ శ్రీమతి ఆకేపాట్ సుభాష్ని, 
సాధినిక జనసైనికులు అక్కడిక్ చరుకొని, పోల్స్ వ్రిక్ 
సమాచ్రానిని అందంచి, హిందూ సంప్రదాయం 
ప్రకారం సాటీనిక గోవిందదామము వద్ద వునని హిందూ 
శ్మశానవ్ట్కలో అంతయూ క్రియలు నిర్వహించడం 
జరిగింద.

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

ఛలో రణస్థలిం.. ‘యువశక్తి’ని విజయవింతిం చేయాల్: డా.రవికుమార్ మిడత్న
శతఘ్ని న్యూస్:  గజపతినగరం: మీడియా కోఆరిడినేషన్ సభ్యూలు, జిలాలా సీనియర్ 
నాయకులు, చలో రణస్లం, సుభద్రాపురం జంక్న్  సమీపంలో జనవరి 12న 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించనునని యువశక్తి సభను విజయవంతం 
చయాలని పిలుపునిచ్చారు, గజపతినగరం నియోజకవరగొం నాయకులు. 
మర్రాపు సురేష్ ఆదేశాల మేరకు మంగళవ్రం గంటాయూడ మండలం అధయూక్షులు 
నరవ్ గ్మంలో యువశక్తి సమావేశానిని సారధి అప్పలరాజు ఏరా్పటు చశారు. 
ఈ సమావేసంలో డా.రవికుమార్ మిడతాన మాటాలాడుతూ ఉతతిరాంధ్ర యువత 
విదయూ, ఉద్యూగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఇతర ప్ంతాలకు వలస పోతునానిరు 
అని ఆవేదన వయూకతిం చశారు. ఉతతిరాంధ్ర వెనుకుబాటుతనం పోగొటటీడానిక్, 
యువతలో చైతనయూం తెచచాందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కలాయూణ్  యువశక్తి 
కారయూక్రమానిక్ శ్రీకారం చుటాటీరని తెలిపారు, సీఎం జగన్  పరిపాలనా వైఫలయూంతో 

యువత నిరుద్యూగ సమసయూను ఎదురొ్కంటుననిదని, కొందరు యువకులు గంజయిక్ బానిసలవుతునానిరని ఆవేదన వయూకతించశారు. రాష్ట ప్రభ్త్వం జబ్  కాయూల్ండర్ ను విడుదల చయడం 
లేదనానిరు. మూడు రాజధానుల ప్రుతో విశాఖలోని భూములను వైసీపీ నేతలు ద్చుకుంటునానిరని ఆరోపించ్రు, వైసీపీ ప్రభ్త్వం ప్రజలను పూరితిగా మోసంచసిందనానిరు. రాష్టంలో 
ప్రతిపక్షాల సభలను అడుడికునేందుకే ఆంక్లు విధిసూతి జీఓ విడుదల చశారని ఆరోపించ్రు. యువశక్తి కారయూక్రమం అడుడికోవడానిక్ ప్రభ్త్వం ఎనిని కుట్రలు పనినినా ఫలితం ఉండదని 
తెలిపారు. మండల అధయూక్షులు అప్పలరాజు మాటాలాడుతూ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించ యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ యువతీ యువకులను సాదరంగా ఆహా్వనిసుతినానిమనానిరు.
ఉతతిరాంధ్ర ప్ంతంలోని వలసలు, ఉపాధి లేమి, విదాయూవకాశాలు, వ్యూపార అవకాశాలు వంట్ అనీని అంశాలపై సమగ్ంగా యువత అభిప్యాలు తెలియజేసేందుకు యువశక్తి 
కారయూక్రమం వేదక అవుతుందని ఆశాభావం వయూకతించశారు. ఈ కారయూక్రమంలో గంటాయూడ మండలం నాయకులు అడపా రాంబాబు, ఈశ్వరరావు, నాయుడు, కోట్, చంట్, రాంబాబు, 
చినిని కృష్ణ, ప్రశాంత్, జమి మండలం నాయకులు బాలకృష్ణ కారయూకరతిలు నాయకులు పాల్గొనానిరు.

జి. మాడుగుల: యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: జి.మాడుగుల మండలం జనసేన పార్టీ కారాయూలయం నందు అరకు పారలామ్ంట్ ఇంచ్ర్జి 
డాకటీర్ వంపూరు గంగులయయూ ఆదేశాలను అనుసరించి, మండల అధయూక్షుడు మసాడి భీమనని అధయూక్తన 
మండల పార్టీ నాయకులతో కలసి యువశక్తి పోసటీర్ ను ఆవిష్కరించడం జరిగినద. ఈ కారయూక్రమంలో 
భీమనని మాటాలాడుతూ జనవరి 12వ తార్ఖున శ్రీకాకుళం జిలాలా, రణస్లంలో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి అధయూక్తన యువశక్తి మన యువత మన భవిత అనే కారయూక్రమం జరుగుతుంద. కావున 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిక్ యువత అంతా అండగా ఉండి ఈ కారయూక్రమం విజయవంతం చయవలసిందగా 
పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునివ్వడం జరిగింద. అలాగే గ్మాలోలాన్ మండల ప్రధాన క్డలి లో జనసేన పార్టీ 
యువశక్తి సభక్ సంబంధించి కరపత్రాలు ప్రజలకు పంచడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ నాయకులు 
తెరవ్డ వెంకటరమణ, మసాడి సింహాచలం, కొర్ర భానుప్రసాద్, తల్లా త్రిమూరుతిలు, నాగేశ్వరరావు, గసాడి 
ధరా్మరావు, సంద్ర సోమనని, పండు తదతర జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగినద.

యువశక్తి విసతితృత ప్రచారింలో ఎచచెరలు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచారలా: యువశక్తి కారయూక్రమంలో భాగంగా మంగళవ్రం జి సిగడం 
మండలంలో ఎచెచారలా జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతి శ్రీ ఆధ్వరయూంలో మండల 
నాయకులు విక్రమ్ సందీప్ నేతృత్వంలో విసతిృత ప్రచ్రం చయటం జరిగింద. 
ఈ సందర్ంగా విక్రమ్ సందీప్ మాటాలాడుతూ వచచా మూడు రోజులు క్డా జి 
సిగడం మండలంలో ప్రతి గ్మంక్ వెళ్ళటం జరుగుతుంద అని తెలియజేసారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో పైలా శివ, వేణు, పెదధి శివ, ఉమా మహేష్, ఎరుకునాయుడు తదతరులు 
పాల్గొనానిరు.

యువశక్తి ప్రచారింలో శ్రీమతి పరమి భువనేశవార
శతఘ్ని న్యూస్: తగరపువలస: జనవరి 
12న జనసేన పార్టీ నిర్వహిసుతినని యువశక్తి 
కారయూక్రమం ప్రచ్రంలో భాగంగా 
మంగళవ్రం తగరపువలస క్డలి వద్ద, 
1వ్రుడి పరిధిలో మరియు బాసర కాలేజ్ 
వద్ద జనసేన పార్టీ నాయకురాలు శ్రీమతి 
పరిమి భ్వనేశ్వరి ఆట్లక్ యువశక్తి సభ 
సిటీకర్సి అంట్ంచ్రు, వ్రుడిలో ప్రచ్రం 
నిర్వహించ్రు.. ఈ సందర్ంగా ఆమ్ 
మాటాలాడుతూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ మన యువత మన భవిత 
ప్రున యువత కోసం, యువత భవిషయూతుతి 

కోసం జనవరి 12వ తేదీన రణస్లంలో నిర్వహించబోయే యువశక్తి సభ యువతక్ 
ఎంత ముఖయూం అనే విషయం తెలియజేసుతి బహిరంగ సభకు అందరినీ ఆహా్వనించ్రు.

యువశక్తి కారయాక్రమానినూ విజయవింతిం 
చేయిండి: కనపరతి మనోజ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: కొండేపి: జనవరి 
12న శ్రీకాకుళం జిలాలాలో రణస్లంలో 
జరుగనునని యువశక్తి కారయూక్రమానిని 
ప్రతి ఒక్కరు విజయవంతం చయాలని 
ప్రకాశం జిలాలా, కొండపి నియోజకవరగొం, 
పొననిల్రు మండలం జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు కనపరితి మనోజ్ కుమార్ 
పిలుపునిచ్చారు, మనోజ్ కుమార్ 
మాటాలాడుతూ యువత యొక్క భవిషయూతుతి, 
అభివృదధి, ఉపాధి, ఉద్యూగం, యువతకు 

దశా నిరే్దశం ఇచచా విధంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్రసంగం ఉంటుంద. అదేవిధంగా 
భారతదేశంలోనే యువతక్ ఎకు్కవ ప్ధానయూత ఇసూతి, యువత గురించి ఆలోచిసుతినని 
ఏకైక రాజకీయ పార్టీ జనసేన పార్టీ మాత్రమే, ఆంధ్ర రాష్ట అభివృదధి కేవలం జనసేన 
దా్వరా మాత్రమే సాధయూమవుతుందని అనానిరు.

ఎమమోలేయా వనామా సపాిందిించి పరష్్కరిం 
చూపిించాల్: వేముల కారతిక్

శతఘ్ని న్యూస్: కొతతిగూడం 
నియోజకవరగొం కరకవ్గు 
ప్ంతంలో 17వ వ్ర్డి లో సైడ్ 
కాల్వలు లేక ప్రజలు ఇబబుంద 
పడుతునాని పట్టీంచుకోని 
మునిసిపాలిటీ వ్ళు్ళ, పక్కనే 
కెట్పిఎస్ క్ సంబంధించిన వ్టర్ 
వెళుతిండటంతో మాకు సంబంధం 

లేదు అని మునిసిపాలిటీ వ్ళు్ళ, కెట్పిఎస్ వ్ళు్ళ వేయించ్లి అని అంటునానిరు. 
కెట్పిఎస్ వ్ళు్ళ మునిసిపాలిటీ వ్ళు్ళ వేయించ్లి అని గత కొనిని ఇయర్సి గా కరకవ్గు 
17 వ వ్ర్డి ప్రజలని ఇబబుంద పెడుతునానిరు. తక్ణమే ఈ సమసయూ మీద ఎమ్్మలేయూ వనామా 
స్పందంచి పరిష్ట్కరం చూపించ్లిసిందగా జనసేన పార్టీ తరుపున కోరుతునానిమని 
జనసేన పార్టీ కొతతిగూడం నియోజకవరగొం కోఆరిడినేటర్ వేముల కారితిక్ తెలిపారు.

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


బుధవారం, 11 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వానిక్ కనువిపుపా కల్గేిందుకే యువశక్తి భారీ బహిరింగ సభ: ఒమిమోదేవి యాదవ్
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తలపెట్టీన మన యువత.. మన 
భవిత రేపట్ తరాల భవిషయూతుతి కోసం జనవరి 12వ తేదీన రణస్లంలో జరుగనునని 
యువశక్తి కారయూక్రమం కోసం భీమిలి నియోజకవరగొ ఇంచ్ర్జి డా సందీప్ పంచకరలా 
సూచనల మేరకు.. ఒమి్మ దేవి యాదవ్ ఆధ్వరయూంలో మంగళవ్రం ఉదయం 
7 గంటల నుండి కొమ్మద రైతు బజరులో మరియు భవన నిరా్మణ కారి్మకులకు, 
విదాయూరు్లకు యువశక్తి కారయూక్రమం కోసం వివరించం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా 
ఒమి్మదేవి యాదవ్ మాటాలాడుతూ ప్రతీ ఏడాద కొనిని లక్ల మంద విదాయూరు్లు 
విదాయూభాయూసం పూరితి చసుకుని బయటకు వసుతినానిరని, ఉద్యూగ అవకాశాలు లేక పక్క 
రాష్ట్రానిక్ తరలిపోతునానిరని, ఎంత ఉననిద చదువులు చదువుకునాని సరే విదాయూరు్లకు 
ఉద్యూగ అవకాశాలు లేకపోవడంతో చ్లా ఇబబుందులకు గురవుతునానిరని జగన్ 
మోహన్ రెడిడి ప్రభ్త్వంలో 5000 రూపాయలకు పని చసే వ్లంటర్లు తప్ప 
మరేమి చసింద లేదు అని విదాయూరు్లకు ఏ ఉపాధి ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని 
చెపి్ప దేవి గారు ఈ విధంగా తెలియజేశారు. యువత కోసం జనసేన అధినేత పవన్ 

కళ్యూణ్ గారు యువశక్తి ప్రోగ్ం ఏరా్పటు చసి మన యువత మన భవిత అని రాష్ట ప్రభ్తా్వనిక్ కనువిపు్ప కలిగేలా రణస్లంలో భార్ ఎతుతిన సభ నిర్వహిసుతినానిమని ఆ యొక్క సభకు 
ప్రతి ఒక్కరూ విచచాసి జయప్రదం చయాలని తెలియజేసారు.. ఈ కారయూక్రమంలో ఆకుల శివ, యడలా గణేష్ యాదవ్, సాగర్ మలలా, చినని, శ్రీను, విజయ్ ప్రసాద్, వెంకట్ సాయి, పంచ్దరలా 
గణేష్ తదతరులు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తి కారయాక్రమానినూ విజయవింతిం చేయిండి: 
బొబ్బేపల్లు సురేష్

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలా నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నాయకులు బబేబుపలిలా సురేష్ 
నాయుడు మంగళవ్రం ముతుతిక్రు మండలంలో యువశక్తి కారయూక్రమ ప్రచ్రంలో 
భాగంగా యువశక్తి పోసటీరుని ఆవిష్కరించి, కారయూక్రమం గురించి యువకులక్ 
వివరించడం జరిగింద. ఈ సందర్ంగా సురేష్ నాయుడు మాటాలాడుతూ జనవరి 12వ 
తార్కు సా్వమి వివేకానంద జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు శ్రీకాకుళం జిలాలాలోని రణస్లంలో చపటటీబోయే యువశక్తి కారయూక్రమం యువత 
యొక్క ఆలోచనలు సా్వమి వివేకానంద గారి సూఫూరితితో రాబోయే రోజులోలా యువత క్ 
కావలసినటువంట్ ఉద్యూగ అవకాశాలు కావచుచా, అదేవిధంగా రాష్ట అభివృదధి, యువత 
యొక్క ఆలోచనలని వయూకతిపరిచ విధంగా జరగబోయే యువశక్తి కారయూక్రమంలో వేలాదగా 
యువత పాల్గొనాలని సరే్వపలిలా నియోజకవరగొం జనసేన ఆధ్వరయూంలో పిలుపునివ్వడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో రహమాన్ శ్రీహరి యువత పాల్గొనానిరు.

యువశక్తి ప్రచార్నిక్ డి.జె ఏర్పాట్చేసిన డి.జె స్యి
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలా, ఏచెచారలా 
నియోజకవరగొం, లావేరు మండలం, 
లావేరు గ్మములో సోమవ్రం జరిగిన 
యువశక్తి ప్రచ్రంలో భాగంగా ఇంట్ 
ఇంట్క్ తిరిగి కరపత్రాలు ఇవ్వటం 
జరిగింద. ఈ ప్రచ్ర కారయూక్రమంలో పవన్ 
కళ్యూణ్ మీద ఉనని అభిమానంతో డి.జ 

సాయి అనే జనసైనికుడు తన సంత డబుబులతో డి.జ ని పెటటీటం జరిగింద. అందుకు మన 
లావేరు పంచ్యితీ జనసేన పార్టీ తరుపున అతనిక్ ధనయూవ్దములు తెలియజేసారు.

యువశక్తి కారయాక్రమానినూ విజయవింతిం చేయిండి: 
దారిం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలిలా: యువశక్తి కారయూక్రమానిని 
విజయవంతం చయాలని జనసేన పార్టీ చితూతిరు 
జిలాలా ప్రధాన కారయూదరి్శ దారం అనిత కోరారు. ఈ 
సందర్ంగా అనిత మాటాలాడుతూ.. జనవరి 12వ 
తేదీన యువశక్తి కారయూక్రమానిని జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
నిర్వహించబోతునానిమని ప్రకట్ంచిన వెంటనే బ్రిటీష్ 
కాలం నాట్ జీవో వన్ విడుదల చసిన రాష్ట ప్రభ్త్వం 
మరియు జగనో్మహన్ రెడిడి తను పాదయాత్ర సమయంలో 
ప్రతి సంవతసిరం జనవరి 1న జబ్ కాయూల్ండర్ విడుదల 
చసాతినని హామీ ఇచిచా అధికారంలోక్ వచిచానప్పట్నుండి 

ఇప్పట్దాకా జబ్ కాయూల్ండరులా విడుదల చయలేదు దీని పరయూవసానంగా నిరుద్యూగ యువత 
తపు్పద్వ పట్టీసుతిననిద ప్రభ్త్వం రాష్టవ్యూపతింగా 2.30 లక్లు ఉద్యూగాలు ఉనాని.. వ్ట్ని 
అరుహులైన యువతకు అవకాశానిని కలి్పంచకపోగా, నియంత పాలన కొనసాగిసుతినని రాష్ట 
ప్రభ్త్వం ప్రతిపక్షాలే ఉండక్డదు, తిరగక్డదు అనని నెపంతో పనిక్మాలిన అక్కరకు 
రాని జీవోలను మరియు అవసరం లేని స్క్నులా రాష్టంలో అమలులోనిక్ తెసూతి ఇటు ప్రజలను, 
ప్రతిపక్షాలను ఇబబుంద పాలు చసోతింద. రాష్ట ప్రభ్త్వం ప్రశినించిన వ్రిని టారెగొట్ చసూతి, వ్రిని 
మానసికంగా, కుటుంబ పరంగా లేదంటే వ్రి మీద లేనిపోని కేసులు పెట్టీ ఇబబుంద పెటేటీ 
ప్రయతనిం రాష్ట వ్యూపతింగా జరుగుతోంద. దీనిని యావత్ రాష్ట ప్రజలు గమనించ్లి శ్రీకాకుళం 
జిలాలా, రణస్లంలో జనవరి 12వ తేదీన జరిగే యువశక్తి కారయూక్రమం రాష్టంలో యావత్ యువతీ 
యువకులు పాల్గొని తమ యొక్క అభిప్యాలను జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఎదుట 
తెలియజేసి ఈ రాష్ట ప్రభ్త్వం చసుతినని అరాచకాలను ఎండగటాటీలని జనసేన పార్టీ తరఫున 
కోరుకుంటూ యువశక్తి సభను విజయవంతం చయాలిసిందగా దారం అనిత ప్రతి ఒక్కరిని 
కోరారు.
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