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ఈరోజు (12-01-2023) శ్రీకాకుళం జిల్లా  రణస్థ లంలో జరగబోయే 
జనసేన యువశక్ తి 'వివేకానంద వికాస వేదికకు' చేరుకోవడానిక్ రూట్ మ్యాప్.

Google Maps Link: https://maps.app.goo.gl/EkLaY6E32VsqtGFK7

కోలాహలంగా యువశక్తి సభాస్థలి
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూయంలో జనవరి 12వ తేదీన 
శ్రీకాకుళయం జిల్లా రణస్థలయంలో 
జరగనునని యువశక్తి సభాస్థలి 
కోల్హలయంగా మారియంది. పార్టీ 
నేతలు, వీర మహిళలు, జన 
సైనికులతో సయందడిగా ఉయంది. సభకు 
తరలివచ్చే యువత, పార్టీ శ్రేణుల 

కోసయం ఏర్పాటలాను, భోజన వసతిని పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదయండలా మనోహర్ 
గారు పరిశీలియంచారు. స్వయయంగా వయంటశాల వద్దకు వెళ్లా మెన్ అడిగి తెలుసుకునానిరు. అనయంతరయం 
నాయకులు, కారయూకరతిలు, సభా ప్యంగణానిక్ తుది మెరుగులు అద్్దతునని కారి్మకులతో కలిసి భోజనయం 
చ్శారు. లక్షల్ది మయందిగా తరలివచ్చే యువతకు ఎల్యంటి ఇబ్యంద్లు లేకుయండా ఆహారయం, తాగునీరు 

అయందే విధయంగా చూడాలని నిర్్వహకులకు సూచయంచారు.
విరాళాలతో చేయూత
యువ శక్తి కారయూక్రమ నిర్వహణకు జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి పశ్చేమ గోదావరి జిల్లా నాయకులు రూ.10 లక్షలు, విజయనగరయం జిల్లా నాయకుడు శ్రీ మర్రాపు సురేష్ రూ.5 లక్షలు విర్ళయం 
అయందచ్శారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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ఆర్.ఆర్.ఆర్. చిత్ర గీతానికి 
గోల్డెన్ గోలో బ్ పురస్కారం సంతోషదాయకం

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆర్.ఆర్.ఆర్. చత్యంలోని ‘నాటు నాటు...’ గీతానిక్ ప్రతిష్టీత్మక గోల్డెన్ గోలాబ్ పురస్కారయం దకకాడయం 
భారతీయులయందరూ ఎయంతో సయంతోషయంచదగ్గ పరిణామమని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
తెలిపారు. ప్రపయంచవ్యూపతియంగా ప్రశయంసలు అయంద్కొనని ఈ గీతానిక్ స్వరకలపాన చ్సిన శ్రీ ఎయం.ఎయం.కీరవ్ణి గారిక్ 
అభినయందనలు. తెలుగు గీతానిక్ ఉనని కీరితి ప్రతిషటీలను గోల్డెన్ గోలాబ్ పురస్కారయం మరియంత ఇనుమడియంప చ్సుతియంది. 
‘నాటు నాటు’ గీతానిని రచయంచన శ్రీ చయంద్రబోస్, ఆలపయంచన గాయకులు శ్రీ ర్హుల్ సిపలాగయంజ్, శ్రీ కాలభైరవలకు 
ప్రతేయూక అభినయందనలు. ఆస్కార్ పురస్కారయం కోసయం పోటీ పడుతునని ఈ చత్యం ఆ వేదికపైనా పురస్కార్లు పయందాలని 
ఆకాయంక్షిసుతినానిను. ఈ చత్రానిని ప్రపయంచ స్్థయి ప్రశయంసలు పయందేల్ రూపుదిది్దన దర్శకుడు శ్రీ ర్జమౌళ్, చత్ 
కథానాయకులు శ్రీ ర్యంచరణ్, శ్రీ ఎనీటీఆర్, నిర్్మత శ్రీ డి.వి.వి.దానయయూ అభినయందనీయులని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
కొనియాడారు.

యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరంచిన
 వరకూటి సోదరులు

శతఘ్ని న్యూస్: దరి్శ, జనవరి 12వ 
తార్ఖున రణస్థలయం వేదికగా శ్రీకాకుళయం 
జిల్లాలో జనసేన పార్టీ నిర్వహియంచనునని 
భార్ బహిరయంగ సభ “యువశక్తి” 
కారయూక్రమయం పోసటీరుని దరి్శ నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు మరియు ప్రకాశయం 
జిల్లా జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ కారయూదరి్శ 

వరికూటి నాగర్జు మరియు జె.ఎస్.ప గోలాబల్ టీమ్ వయూవస్్థపకులు సురేష్ వరికూటి 
వ్రి కార్యూలయయం నయంద్ ఆవిషకారియంచారు. ఈ సయందర్యంగా నాగర్జు మాట్లాడుతూ 
ప్రజల సమసయూలపై వ్రి గళయం వినిపయంచనునని యువతీ యువకులకు ఈ సభా ప్యంగణయం 
ఒక మయంచ వేదికగా తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమయంలో ప్రకాశయం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
సయంయుకతి కారయూదరి్శ ఆకుల జగదీష్ నాయుడు, గనపా శ్రీనివ్సులు, వేమ శ్వ, పవన్, 
నీలిశెటిటీ సురేష్, పాశయం శ్రీనివ్సులు పాల్్గనడయం జరిగినది.

యువశక్తి భారీ బహిరంగ సభ కార్యక్రమ ప్రచార 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: బుధవ్రయం 
పాలకొయండ నియోజకవర్గయం, 
పాలకొయండ, వీరఘటటీయం మయండల్లోలా 
పరయూటియంచన జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర 
చ్నేత విభాగ అధయూక్షులు చలలాపలిలా 
శ్రీనివ్సర్వు మరియు పాలకొయండ 
నియోజకవర్గయం జనసేన నాయకులు 
గర్్న సతితిబాబు పాలకొయండ 

నియోజకవర్గయం జనసేన పార్టీ కయంద్ర కార్యూలయయంలో మీడియా సమావేశయం నిర్వహియంచారు. 
ఈ సయందర్యంగా యువశక్తి కరపత్యం, పాసులు, జెయండాలను అయందియంచడయం జరిగియంది. 
తదనయంతరయం పాలకొయండ నియోజకవర్గయంలోని గ్రామాలో పరయూటిసుతియండగా జయంప్రకోట 
జల్శయయం, తోటపలిలా ఎడయంకాలువ సమసయూలను పార్టీ అధిష్టీనయం దృషటీక్ తీసుకువెళ్తినని 
ఆయన అనానిరు. ఈ సమసయూను పవన్ కళ్యూణ్ దృషటీక్ తీసుకెళ్తినని ఆ ప్యంత ప్రజలకు, 
నేతలు హామీ ఇవ్వడయం జరిగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో పాలకొయండ వీరఘటటీయం మయండల్ల 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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విశాఖ ప్రత్్యక రాష్టం కావాలని మంత్రి శ్రీ 
ధరామానతో శ్రీ జగన్ రెడ్డి మాట్లాడ్స్తిన్నారా?

* వైసీపీ విధానయం ర్ష్్రానిని మూడు ముకకాలు చ్యడమా?
* మయంత్రి శ్రీ ధర్్మన ప్రస్దర్వు వ్యూఖయూలకు ముఖయూమయంత్రి సమాధానయం చెపాపాలి
* ప్రజలను అయోమయయంలోక్ నెట్టీ కుట్ర చ్సుతినానిరు
* ఉతతిర్యంధ్ర మీద శ్రీ జగన్ రెడిడెక్ ఏ మాత్యం చతతిశుదిధి లేద్
* ఉదా్దనయం ప్యంతయంలోని ప్రజలు యాతన అనుభవిసుతినానిరు
* యువశక్తి సభ దా్వర్ జనసేన భవిషయూతుతి గళయం వినిపస్తియం
* యువశక్తి వేదికకు ‘వివేకానయంద వికాస వేదిక’గా నామకరణయం
* సభా వేదిక నుయంచ జనసేన భవిషయూతుతి ప్రయాణానిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వివరిస్తిరు
* రణస్థలయం మీడియా సమావేశయంలో శ్రీ నాదయండలా మనోహర్, శ్రీ కొణిదల నాగబాబు
‘అసలు వైసీపీ విధానయం ఏయంటీ..?మూడు ర్జధానుల్ లేక మూడు ర్ష్్రాలుగా 
విడదీయడమా..? కాయూబినెట్లా సీనియర్ మయంత్రి శ్రీ ధర్్మన ప్రస్దర్వు విశాఖ 
కయంద్రయంగా ప్రతేయూక ర్ష్ట్రయం చ్యాలని ప్రతి రోజు చెబుతుయంట్ దానిక్ ముఖయూమయంత్రి 
ఎయంద్కు బాధయూత వహియంచరు..? మయంత్రి ధర్్మన మాట్లాడుతునని మాటలకు 
ముఖయూమయంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడె ఎయంద్కు మౌనయంగా ఉనానిరు..?మయంత్రి శ్రీ ధర్్మన వెనుక ముఖయూమయంత్రి ఉయండి ఈ వ్యూఖయూలు చ్యిసుతినానిర్ లేక ఇయంకమైనా కుట్ర ఉయందా అనేది చెపాపాలి. 
ప్రతిరోజు తన సహచర మయంత్రి మీడియా ముయంద్కు వచచే ప్రతేయూక ర్ష్ట్రయంగా విశాఖ కావ్లని కోరుతుయంట్ వైసీపీ ప్రభుత్వ అధినేత మాత్యం ప్రజలను అయోమయపరిచ్ల్ ప్రవరితిసుతినానిర’ని 
జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదయండలా మనోహర్ గారు అనానిరు. రణస్థలయంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూయంలో గురువ్రయం నిర్వహియంచబోయే యువశక్తి సభ వేదిక వద్ద 
బుధవ్రయం ఆయన మీడియా సమావేశయంలో మాట్లాడారు. ఈ సయందర్యంగా శ్రీ నాదయండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్వయం ప్రజలను ఎయంత మభయూ పెడుతుయందో చెపపాడానిక్ శ్రీ 
ధర్్మన ప్రస్దర్వు వ్యూఖయూలే నిదర్శనయం. ప్రజలను పూరితిగా అయోమయయంలోక్ నెటిటీ ఒకస్రి విశాఖ ర్జధాని కావ్లని, మరోస్రి ఎగిజికూయూటివ్ కాయూపటల్ అయంటూ రకరకాల మాటలు 
చెపపాన వైసీపీ పాలకులు ఇపుపాడు ఏకయంగా విశాఖను ర్ష్ట్రయం చ్యాలని కోరడయం వెనుక వ్రి కుట్రలు దాగి ఉనానియి. దీనిక్ కచచేతయంగా ముఖయూమయంత్రి జగన్ రెడిడె సమాధానయం చెపాపాలి. 
జగన్ రెడిడె నొకకా బటనులా క్షేత్స్్థయిలో ఏమాత్యం ఉపయోగపడడయం లేద్. ర్ష్ట్ర ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వ విధానాల మీద పూరితి అసహనయంతో ఉనానిరు.
* ఉతతిర్యంధ్ర వైభవయం తెలిపేల్ దా్వర్లు
యువతకు సూఫూరితి ప్రదాత వివేకానయంద్డి జయయంతి సయందర్యంగా నిర్వహిసుతినని యువశక్తి సభ వేదికకు వివేకానయంద వికాస వేదికగా నామకరణయం చ్శాయం. అల్గే సభాస్థలిక్ వచ్చే నాలుగు 
దా్వర్లకు ఉతతిర్యంధ్రకు చెయందిన మహనీయులు శ్రీ గిడుగు ర్మూ్మరితి, వీరనారి గుననిమ్మ, శ్రీ అల్లారి సీతార్మర్జు, శ్రీ కోడి ర్మూ్మరితి నాయుడు దా్వర్లుగా నామకరణయం చ్శాయం. 
35 ఎకర్లోలా నిర్వహియంచబోతునని సభకు ఇపపాటిక అనిని ఏర్పాటులా అయాయూయి. సభకు వచ్చే యువతులకు ప్రతేయూకయంగా ఏర్పాటులా ఉయంట్యి. ట్రాఫిక్ కు ఎల్యంటి అయంతర్యయం కలగకుయండా 
పారికాయంగ్ జోనలాను ఏర్పాటు చ్శాయం. భోజనాలు, మరుగుదొడులా సౌకర్యూలు కలిపాయంచాయం. 15 రోజుల నుయంచ జనసేన పార్టీ నాయకులు విశ్యంతి లేకుయండా సభ వేదిక ఏర్పాటులా చూసుతినానిరు. 
సమషటీగా సభాస్థలిని అయందయంగా తీరిచేదిదా్దయం. పోలీసుల సహకారయం కూడా తీసుకుయంటునానియం. అల్గే యువశక్తి కారయూక్రమయం మీద ఉతతిర్యంధ్రలోని అనిని నియోజకవర్్గలోలాన్ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు చైతనయూ కారయూక్రమాలు నిర్వహియంచారు. 12వ తేదీన మధాయూహనియం 12 గయంటలకు మొదలయేయూ యువశక్తి సభలో మొదటగా జనసేన పార్టీ తరఫున స్్థనిక సయంస్థల ఎనినికలోలా 
ఉతతిర్యంధ్ర నుయంచ పోటీ చ్సిన వ్రిని సభకు పరిచయయం చ్సూతి కారయూక్రమయం మొదలవుతుయంది. అనయంతరయం స్యంసకాృతిక కారయూక్రమాలతో పాటు, ప్రతేయూకయంగా ఎయంపక చ్సిన 100 మయంది 
యువత వివిధ అయంశాల మీద మాట్లాడుతారు. అనయంతరయం పార్టీ పీఏసీ ఆధ్వరయూయంలో రెయండూ ర్జకీయ తీర్్మనాలు ఉయంట్యి. ఉతతిర్యంధ్ర అభివృదిధిపై, యువతకు భరోస్ నియంపడయంపై 
రెయండు తీర్్మనాలు ఉయంట్యి. అనయంతరయం జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్రసయంగయం ఉయంటుయంది. ఉతతిర్యంధ్ర సమసయూలతోపాటు యువ నాయకతా్వనిని తొక్కాపెడుతునని ఉతతిర్యంధ్ర 
కుటుయంబ పాలకుల వైఖరి మీద, ఈ ప్యంత వనరుల దోపడీ మీద, ఉతతిర్యంధ్రకు జరిగిన అనాయూయయం మీద యువత ప్రసయంగయం ఉయంటుయంది. ఉతతిర్యంధ్ర ప్యంతయంలోని అనేక చీకటి అయంశాలను 
యువతరయం వేదిక స్క్షిగా బయట పెటటీడానిక్ సిదధిమవుతునానిరు.

* ఉదా్దనయం మీద ముఖయూమయంత్రిక్ ఏ మాత్యం ప్రేమ లేద్
ముఖయూమయంత్రి కాక ముయంద్ జగన్ రెడిడె ఉతతిర్యంధ్ర ప్యంతయంలో 
పాదయాత్ చ్సినపుపాడు అయందరికీ ముద్్దలు పెటిటీ మర్ ఉదా్దనయం 
ప్యంతానిక్ ఆరోగయూ భరోస్ కలిపాస్తిమని హామీ ఇచాచేరు. ప్రతి 
ప్థమిక కయంద్రయంలోన్ డయాలసిస్ సెయంటర్ లు పెడతామని 
చెపాపారు. ఆయన ముఖయూమయంత్రి అయి నాలుగు సయంవత్సర్లు 
అయినా ఉదా్దనయం ప్యంతయం మీద ఆయన చూపన శ్రదధి లేద్. 
ఉతతిర్యంధ్ర ప్యంత ఆసపాత్రులలో కనీసయం నెఫ్రాలజిసుటీ లేరు. 25 
రోజులకు ఒకస్రి వచ్చే నెఫ్రాలజిసుటీ సేవలే ఇకకాడి ప్యంత 
వ్సులకు గతి. రూ.700 కోటలాతో ఉదా్దనయం ప్యంతయంలో చ్పటటీబోయే 

రక్షిత మయంచనీటి పథకయం పనులు ఎయంతవరకు వచాచేయో కూడా అతిగతీ లేద్. ఉదా్దనయం ప్యంతయంలో ప్రజలు కళలా ఎద్ట్ మృతుయూవ్త పడుతునాని కనీస కనికరయం లేని ప్రభుత్వయం ఇది. 
జనసేన పార్టీ కచచేతయంగా ఉదా్దన ప్యంతానిక్ ఆరోగయూ భరోస్నిచ్చేల్ ప్రతేయూక ప్రణాళ్కతో ముయంద్కు వెళతియంది. ఉదా్దనయం ప్యంతయంలో మళ్లా చరునవు్వలు చయందియంచ్ పరిసి్థతిని తీసుకువస్తియం.
* శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ర్జకీయ పోర్టయం గయంగమ్మ దీవెనలతోనే..
క్రియాశీలక ర్జకీయాలోలాక్ వచచేన తరువ్త శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చ్పటిటీన కీలకమైన పోర్ట యాత్ మత్స్యకారుల ఆర్ధయూ దైవయం అయిన శ్రీ గయంగమ్మ తలిలా ఆశీసు్సలతోనే 
మొదలుపెట్టీరు. మత్స్యకారుల వలస వెతలను పటిటీయంచుకునని ప్రభుతా్వలు లేవు. కుటుయంబాలను వదిలి గుజర్త్, మహార్ష్ట్ర, కరళ వయంటి ర్ష్్రాలకు నామమాత్పు వేతనాల కోసయం 
వలస వెళతినానిరు. ఈ ప్యంతయంలో కనీసయం ఫిషయంగ్ హార్ర్, జెటిటీల నిర్్మణయం లేక మత్స్యకారులు యాతన అనుభవిసుతినానిరు. మత్స్యకారులకు భరోస్ నియంపేల్, వ్రి వలసల నిరోధానిక్ 
జనసేన పార్టీ ఏయం చ్సుతియంది అననిది శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వివరిస్తిరు. జనసేన పార్టీ భవిషయూతుతి ప్రణాళ్క, ప్రయాణయం మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్లాడుతారు. జగన్ రెడిడె ప్రభుతా్వనిని 
ఎయంద్కు ఇయంటిక్ పయంపయంచాలి అనని అయంశయం మీద యువతకు అర్థమయేయూల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వివరిస్తిరు.
* యువతకు అద్్త అవకాశయం: శ్రీ నాగబాబు
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ నాగబాబు గారు మాట్లాడుతూ “వివేకానయంద్డు జయయంతి సయందర్యంగా యువతకు అతయూయంత ప్ధానయూయం ఇచచే, ఇపపాటివరకు ఏ ర్జకీయ పార్టీ కూడా 
బహిరయంగ వేదికల మీద యువతకు ఇవ్వని అవకాశయం జనసేన పార్టీ ఇసుతియంది. యువతలో ఉనని అయంతులేని ఆవేదనను ప్రపయంచానిక్ తెలియజెపేపా గొపపా ప్రయతనియం ఇది. ర్ష్ట్రయంలోని 
యువతకు నియండా సమసయూలు కనిపసుతినానియి. చద్వుకునని దగ్గరనుయంచ, ఉపాధి పయందే వరకు వ్రిక్ నితయూయం ఇబ్యంద్లే. వ్రి గుయండె ఘోషను వేదిక నుయంచ అయందరికీ తెలియజేపెపాల్ 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వయంద మయంది యువతకు తన సమక్షయంలో మాట్లాడే అవకాశయం ఇవ్వడయం నిజయంగా గొపపా విషయయం. దీనిని ప్రతి ఒకకారు వినియోగియంచుకోవ్లి్సన 
అవసరయం ఉయంది. నేటి యువతరమే రేపటి భవిషయూతుతికు పునాద్లు. వ్రి ఆలోచనలే భవిషయూతుతిలో దేశానిని నడిపయంచబోతునానియి. అల్యంటి యువతరయం ఆలోచనలను అయందరూ వినాలి్సన 
అవసరయం పయంచుకోవ్లి్సన అవసరయం ఎయంతైనా ఉయంది. యువతరయం భవిషయూతుతి బయంగారయంల్ ఉయండాలని కయంకణయం కటుటీకునని పార్టీ జనసేన. రణస్థలయం పేరులోనే ఒక సమర నినాదయం ఉయంది. 
యువతను కచచేతయంగా గౌరవియంచాలి్సన అవసరయం ఉయంది. పని లేని వైసీపీ నాయకుల మాటలకు సమాధానయం చెపాపాలి్సన అవసరయం లేద్” అనానిరు. సమావేశయంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభుయూలు, పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరు్శలు, నియోజకవర్్గల ఇనాచేరుజిలు, పార్టీ నాయకులు పాల్్గనానిరు.
* సభ ఏర్పాటలా పరిశీలన
అనయంతరయం శ్రీ మనోహర్ గారితో కలిసి శ్రీ నాగబాబు గారు సభా వేదిక ఏర్పాటులా పరిశీలియంచారు. ఏర్పాటలా విషయయంలో ఎకకాడా ఇబ్యంద్లు ర్కుయండా చూసుకోవ్లని కారయూక్రమాల 
నిర్వహణ కమిటీ సభుయూలకు సూచయంచారు. సభా వేదిక ఏర్పాటులా దాదాపు పూరతియిన తరుణయంలో వచ్చే యువతను స్దరయంగా ఆహా్వనియంచుకొని, సభా వేదిక వద్దకు తీసుకుర్వ్లని 
చెపాపారు.

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


గురువారం, 12 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువశక్తిక్ 2 లక్షల విరాళమిచిచిన రెడ్డి అప్పల న్యుడు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళయం, జనసేన పార్టీ చ్పటిటీన యువశక్తి కారయూక్రమయం కోసయం రూపాయలు 2 లక్షల 

విర్ళ్నిని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదయండలా మనోహర్ క్ బుధవ్రయం జనసేన 
పార్టీ ఉమ్మడి పశ్చేమగోదావరి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి, ఏల్రు నియోజకవర్గ ఇయంచారిజి, యువశక్తి 
ప్రచారకరతి రెడిడె అపపాల నాయుడు అయందచ్యడయం జరిగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన నాయకులు 
పాల్్గనడయం జరిగియంది.

రణస్థలంలో రణభేరని మోగంచబోయే 
యువశక్తిక్ కదిలి వెళ్లాన సత్తినపలిలా జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: సతెతినపలిలా: 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూయంలో 
12వ తేదీ, గురువ్రయం 
శ్రీకాకుళయం జిల్లా రణస్థలయంలో 
జరగనునని యువశక్తి 
కారయూక్రమానిక్ సతెతినపలిలా 
నియోజకవర్గయం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు బొర్రా వెయంకట 
అపాపార్వు ఆధ్వరయూయంలో 

సతెతినపలిలా నియోజకవర్గ నాలుగు మయండల్ల నుయండి జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు, జనశ్రేణులు కోల్హలయంగా సతెతినపలిలా నియోజకవర్గయం 
నుయండి రణస్థలయం సభక్ బయలుదేరి వెళ్ళడయం జరిగినదని జనసేన పార్టీ నకరికలులా 
మయండలయం వైస్ ప్రెసిడెయంట్ సయయూద్ నాగుర్ వలి తెలిపారు.

పదవీ విరమణ పందిన ఆరీమా జవానుక్ జనసేన 
ఘనస్వాగతం

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురయం, 
సైతన శ్రీను మయంగళవ్రయం 
ర్త్రి మన ఇయండియా ఆరి్మలో 
జవ్న్ గా 17 సయంవత్సర్లు 
దేశానిక్ సేవ చ్సి రిటైరె్మయంట్ 
తీసుకుని కయందరడా 
తీరిగివచచేన సమయయంలో 
గౌరవప్రదయంగా పఠాపురయం 
జనసేన నాయకులు పల్లా 
వెయంకట దినేష్, కయందరడా 
ఎయంపీటీసీ పల్లా సునీత 
సూరయూనార్యణ వ్రి 

యొకకా కుటుయంబసభుయూలు అయందరూ వ్రిని ఇయంటి వద్ద సనా్మనియంచ ఆర్్మ వ్రు జవ్నులు, 
రైతులు ఇద్దరు లేనిది దేశయం లేద్ అని, జవ్నులు ప్ణలను పణయంగా పెటిటీ వ్రి 
సరిహద్్దలోలా కాపల్ కాసేతినే మనయం ఇకకాడ ప్రశాయంతయంగా ప్రజలు శాయంతి భద్రతల నడుమ 
ఆహాలాదకరమైన జీవితానిని జీవియంచడయం స్ధయూమని గురుతిచ్శారు. ఈ కారయూక్రమయంలో 
బీజేపీ నాయకులు పల్లా ముతాయూలర్వు, సైతన సతయూకుమారి, జనసేన పల్లా వీరబాబు 
లతా, పల్లా వీరబాబు, ప ర్మకుమార్, గుర్యం వేయంకట్శ్వర ర్వు, పల్లా వెయంకననిబాబు, 
కుమారి, మహేష్ మరియు కయందరడా గ్రామ ప్రజలు, బయంధువులు, పలలాలు కూడా పెద్ద 
ఎతుతిన పాల్్గని స్్వగతయం పలికారు. 

హుసేసేన్ ఖాన్ ఆధవార్యంలో యువశక్తి ప్రచారం
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరయం: 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూయంలో 
శ్రీకాకుళయం, రణస్థలయంలో 
అతయూయంత ప్రతిష్టీత్మకయంగా 
నిర్వహిసుతినని యువశక్తి 
కారయూక్రమ చవరి రోజు ప్రచారయం 
జనసేన యువ నాయకుడు 
హుసే్సన్ ఖాన్ ఆధ్వరయూయంలో, 
విజయనగరయంలోని పలు 
ప్యంతాలలో నిర్వహియంచడయం 

జరిగియంది. కారయూక్రమయంలో భాగయంగా హుసే్సన్ ఖాన్ యువశక్తి కారయూక్రమ కరపత్రాలను 
యువతకు అయందియంచ వివరియంచడయం జరిగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు చక్రవరితి, జనసైనికులు అబా్స్, భవ్ని, నవీన్, ర్జేష్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

విద్్యరుధుల సమస్యను పరష్కరంచాలని జనసేన వినతి
శతఘ్ని న్యూస్: ఖమ్మయం అసెయంబీలా 
నియోజకవర్గయంలో ఉనని ప్రభుత్వ 
సూకాళలాలో ఉనని మరుగుదొడలా 
సమసయూను పరిషకారియంచాలని 
అడిషనల్ కల్కటీర్ మధుసూదన్ 
మరియు డిఏఓ ఆఫీస్ 
సూపరియంటయండెయంట్ లకు 
జనసేనపార్టీ ఖమ్మయం అసెయంబీలా కో 
ఆరిడెనేటర్ ర్మకృష్ణ మిరియాల 
వినతిపత్యం ఇవ్వడయం జరిగియంది. 

ఒకవేళ సపాయందియంచని పక్షయంలో 20 వ తేదీ తర్్వత జనసేన పార్టీ తరుపున పోర్టయం 
చ్స్తియం అని తెలియజేయడయం జరిగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో బయండారు ర్మకృష్ణ, 
దేవేయందర్, గుయండలా పవన్ కళ్యూణ్, ఉస్్మనియా విదాయూరి్థ నాయకుడు మహేష్ పెయంటల 
మరియు పుల్లార్వు, ర్కష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

యువశక్తి పోస్టర్ ను ఆవిష్కరంచిన మనోజ్ 
కుమార్ రాయల్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూయంలో శ్రీకాకుళయం జిల్లా 
రణస్థలయంలో గురువ్రయం 
జరగనునని యువశక్తి కారయూక్రమ 
పోసటీర్ ఆవిషకారియంచ, జనసేన 
పార్టీ ఈ కారయూక్రమయం ఎయంత 

బాధయూతగా తీసుకుయందో వివరియంచ ర్యలసీమ సమసయూల మీద, కడప జిల్లా సమసయూల మీద 
మాట్లాడే యువకులను ఆహా్వనియంచారు. మన యువత – మన భవిత అనే నినాదానిని 
తీసుకునని అధయూక్షుడి పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆలోచనలకు అనుగుణయంగా ఈ కారయూక్రమానిని 
నిర్వహియంచడయం జరిగియంది. ఈ కారయూక్రమయం రైలే్వ కోడూరు నియోజకవర్గ ఐటీ కోఆరిడెనేటర్ 
కొయండేటి మనోజ్ కుమార్ ర్యల్ ఆధ్వరయూయంలో జరిగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో కొయండేటి 
భాసకార్, బాలు, రూతేష్, సురేష్, గణేష్, అరవియంద్, సుమయంత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

యువశక్తిక్ లక్ష రూపాయల విరాళమిచిచిన 
విడ్వాడ

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళయం, రణస్థలయంలో 
జరుగనునని యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ 
తన వయంతుగా 1,00,000/- (లక్ష 
రూపాయలు) చెకుకాను పఎసి చైర్మన్ 

నాదయండలా మనోహర్ క్ తణుకు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జి విడివ్డ 
ర్మచయంద్రర్వు అయందజేయడయం జరిగియంది.

రా… కదలి రా.. ఛలో రణస్థలం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ యువశక్తి కారయూక్రమానిని 
జనవరి 12 శ్రీకాకుళయం జిల్లా, 
రణస్థలయంలో ప్రతిష్టీత్మకయంగా సభను 
నిర్వహియంచబోతునానిరు. ఉతతిర్యంధ్ర నుయండి 
వలసలు, యువత ఉపాధి, మత్స్యకారుల 
బతుకు పోర్టయం, మైనియంగ్ మాఫియా, 
పర్యూవరణ విధ్వయంసయం, భూకబాజిలు – 

దయందాలు, మొదలగు రయంగాలోలా వెనుకబాటు తనానిక్ కారణాలు తెలియజేయుటకు 
ర్.. తరలి ర్.. జనసేనాని సమక్షయంలో యువత గళ్నిని వినిపయంచుటకు యువశక్తి 
కారయూక్రమమని, ఈ కారయూక్రమయంలో భాగస్్వమయూయం అవ్్వలని నెల్లారు జిల్లా, సరే్వపలిలా 
నియోజకవర్గయం నుయండి ఈ ప్రయాణమని మనుబోలు గణపతి తెలియజేస్రు. ఈ 
కారయూక్రమయం నెల్లారు జిల్లా కారయూదరి్శ మనుబోలు గణపతి ఆధ్వరయూయంలో జరిగియంది. ఈ 
కారయూక్రమయంలో పోల్రు పెయంచల నరసియంహా, నాగవేటి రమేష్, తాయండ్ర శ్రీను, ఖమ్మయం 
నుయండి కొపుపాల నిఖిల్, కొపుపాల సయంపత్, పడకయంటి అరవియంద్, ఎస్.కె.ఇయంతియాజ్ 
పాల్్గనానిరు.

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


గురువారం, 12 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువశక్తి కార్యక్రమానినా జయప్రదం చేయండ్: 
ఆరెలిలా కృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు: జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూయంలో శ్రీకాకుళయం జిల్లా రణస్థలయంలో 
జరుగుతునని కారయూక్రమయంలో యువత పాల్్గని జయప్రదయం చ్యాలని చాట్రాయి మయండలయం 
కృష్్ణర్వు పాల్యం గ్రామయంలో యువశక్తి పోసటీరిని రిలీజ్ చ్సి నియోజకవర్గ యువతను 
కారయూక్రమానిక్ ఆహా్వనియంచడయం జరిగియంది. ఈ కారయూక్రమయంలో ఉమ్మడి కృష్్ణజిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి మర్ద్ శ్వర్మకృష్ణ, ఉమ్మడి కృష్్ణజిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి మటటీ 
ఉమామహేశ్వరి, చాట్రాయి మయండల అధయూక్షులు ఆరెలిలా కృష్ణ, చాట్రాయి మయండల ప్రధాన 
కారయూదరి్శ మొయండ్రు సురేష్, కారయూదరి్శ మిద్ద హర్ష్, చనుబయండ గ్రామ నాయకులు 
గొలలామయందల వెయంకట్శ్వరర్వు, విషయంపలిలా ప్రస్ద్ ర్వు, కారుమయంచ బిక్షాలు, మొయండ్రు 
తేజ, మోద్గు రవీయంద్ర, డిజె సతీష్, గొలలామయందల రవి, సతీష్, కృష్్ణర్వు పాల్యం గ్రామ 
నాయకులు ఆనయంద్, చారెలాస్, లక్షష్మణర్వు(లకీకా) మరియు జన సైనికులు పాల్్గనానిరు.

మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై తక్షణమే చర్యలు 
తీస్కోవాలి: ఆళ్ళ హర

రాష్ట్రాన్ని జూదంధ్రప్రదేశ్ గా మారాచారు
రాష్టంలోనే అతిపెద్ద జూదగాడు అంబటి రాంబాబు
అంబటి రాంబాబు లాటరీ వయూవహారంపై కోరుటు 
ఉత్తరువుల పట్ల హర్ం వయూక్తం చేసిన జనసేన పారీటు
పేద ప్రజల రక్్తన్ని జలగలా తాగుతునని వైసీపీ నేతల 
తీరుపై ఆగ్రహం వయూక్తం చేసిన గుంటూరు జిలా్ల 
అధిక్ర ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హరి

శతఘ్ని న్యూస్: గుయంటూరు: సయంక్యంతి సయంబర్ల పేరిట నిషేధిత ల్టర్ వ్యూపారయం చ్సి 
పేద ప్రజలను దోచుకునని మయంత్రి అయంబటి ర్యంబాబుపై తక్షణమే చరయూలు తీసుకోవ్లని 
గుయంటూరు జిల్లా జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అనానిరు. సయంక్యంతి 
లకీకా డ్రా పేరుతో స్వయయంగా మయంత్రే రయంగయంలోక్ దిగి ల్టర్లను కొనాలని హుకుయం 
జార్చ్యటయం పటలా గతవ్రయం జనసేన జిల్లా అధయూక్షుడు గాద వెయంకట్శ్వరర్వు కోరుటీని 
ఆశ్రయియంచారనానిరు. ఈ నేపధయూయంలో అయంబటి ర్యంబాబు ల్టర్ దయందాపై పోలీసులు 
విచారణ జరిప చరయూలు తీసుకోవ్లని బుధవ్రయం కోరుటీ ఇచచేన ఉతతిరు్వల పటలా జనసేన పార్టీ 
హర్యం వయూకతియం చ్సుతియందని ఆళ్ళ హరి తెలిపారు. ఈ సయందర్యంగా ఆళ్ళ హరి మాట్లాడుతూ 
కాదేదీ కవితకు అనర్యం అననిటులాగా దోచుకోవట్నిక్ కాదేదీ అనర్యం అననిటులాగా వైసీపీ 
నేతలు దోపడీలకు, దయందాలకు తెర తీశారని విమరి్శయంచారు. భూకబాజిలు, మైనియంగ్, 
గయంజాయి, ఎర్చయందనయం, అక్రమ మదయూయం ఇల్ ర్ష్్రానిని సమసతియం దోచుకుయంటునాని 
వైసీపీ నేతలకు ఇయంకా ధనదాహయం తీరట్లాదని ధ్వజమెతాతిరు. ఇవి చాలవననిటులా ఇపుపాడు 
ల్టర్ల పేరుతో పేదలిని నిలువుదోపడీ చ్సుతినానిరని విమరి్శయంచారు. వ్లయంటీరలా 
స్యయంతో స్మాజిక పయంఛన్ లబిధిదారులు ఎవరైతే ఉనానిరో వ్రితో బలవయంతయంగా 
ల్టర్లను కొనిపయంచటయం దారుణమనానిరు. ఈ ల్టర్లోలా ముపె్పా లక్షల బహుమతులు 
పెటిటీ దాదాపు రెయండు కోటలా రూపాయల ల్టర్లను అమా్మరనానిరు. ఎవరికైనా సయంక్యంతి 
అనగానే బయంధువులు, పయండివయంటలు, రయంగవలులాలు, డూ డూ బసవననిలు, హరిదాసులు 
గురుతికువస్తిరని, అయంబటిక్ మాత్యం కోడిపయందాలు, మదయూయం, పేకాట, ల్టర్లు 
గురుతికువస్తియని ద్యయూబట్టీరు. అయంబటి ర్యంబాబు ల్యంటి వ్ళ్ళ శాసనసభుయూడిగా 
ఎనినికకావటయం, మయంత్రి కావటయం ర్ష్ట్ర ప్రజలు చ్సుకునని ద్రదృషటీకరమని ఆళ్ళ హరి 
అనానిరు.

యువశక్తి కార్యక్రమానిక్ 
మర్రాపు స్రేష్ 5 లక్షల విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరయం: 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూయంలో 
శ్రీకాకుళయం, రణస్థలయంలో అతయూయంత 
ప్రతిష్టీత్మకయంగా నిర్వహిసుతినని 
యువశక్తి కారయూక్రమ నిర్వహణ 
కోసయం జనసేన పార్టీ ర్జకీయ 
వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదయండలా 
మనోహర్ క్ విజయనగరయం జిల్లా 
నాయకుడు మర్రాపు సురేష్ 5 

లక్షల రూపాయలు విర్ళయంగా అయందజేయడయం జరిగియంది.

న్గబాబుక్ స్వాగతం పలిక్న జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్: గురువ్రయం 
శ్రీకాకుళయం రణసధిలయంలో జరిగే 
యువశక్తి భార్ బహిరయంగ సభకు 
పాల్్గనుటకు విశాఖ విమానశ్రయయంలో 
కొణిదల నాగబాబుక్ స్్వగతయం పలిక్న 
ర్జమహేయంద్రవరయం నగర జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు వై శ్రీనివ్స్, ర్ష్ట్ర నాయకులు 
దేవు మధూ వీరేష్.

ద్డ్ భాను క్రణ్ ఆధవార్యంలో సంగం మండల 
ఎంపీడీవోక్ వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గయం ఇయంచార్జి నలిశెటిటీ శ్రీధర్ 
సూచనల మేరకు జనసేన పార్టీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గయం ఉపాధయూక్షులు దాడి 
భాను క్రణ్ ఆధ్వరయూయంలో సయంగయం మయండలయంలోని మకాతిపురయం అనసూయ నగర్ 
గ్రామపయంచాయతీలో ప్రజలు పడుతునని సమసయూల పటలా జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూయంలో 
బుధవ్రయం సయంగయం మయండలయంలోని ఎయంపీడీవోక్ వినతి పత్యం ఇవ్వడయం జరిగినది. ప్రతి 
సయంవత్సరయం వర్్ల కారణయంగా సోమశ్ల డాయూమ్ కు అధిక మోతాద్లో వర్పునీరు చ్రడయం 
జరుగుతుయంది. సోమశ్ల డాయూయం నుయంచ దిగువకు పెనాని నదిక్ వర్పు నీరు వద్లుతారు. 
పెనాని నదిక్ వర్పు నీరు వదలనపుపాడు సయంగయం మయండలయంలోని పెనాని నదిక్ దగ్గరగా 
ఉననిటువయంటి గ్రామాలు అయినా కోలగటలా, అనుసూయనగర్, మకాతిపురయం గ్రామాల 
నయంద్ పెనాని నది పలులాకటులా సరిగా్గ లేకుయండా ఉయండటయం వలలా వర్పు నీరు గ్రామాలకు 
వచచే గ్రామాలు నీట మునగడయం జరుగుతుననిది. ఎనిని ప్రభుతా్వలు మారినా ఈ పెనాని 
నది పలులా కటటీను మరమ్మతులు చ్సిన పాపానే పోలేద్. సయంగయం మయండలయంలోని అనిని 
గ్రామ పయంచాయతీలలో రోడులా, డ్రైనేజ్ కాలువ లేకుయండా గ్రామ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్యంది 
పడుతునానిరు. ఈ కారయూక్రమయంలో మావిళ్ళ ఆనయందర్వు, కృష్ణమోహన్, గురవర్జు, 
ర్ముతిల్లా, హరినాథ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

లోపంటి కళ్్యణ్ ఆధవార్యంలో యువశక్తి ప్రచారం..
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరయం: యువశక్తి మహాసభ జనవరి 12న ఉనని నేపథయూయంలో 
విజయనగరయం 27 వ డివిజన్, జొననిగుడిడె లో జనసేన యువ నాయకుడు, కార్పారేట్ 
అభయూరిధి లోపయంటి కళ్యూణ్ యవశక్తి కారయూక్రమయంపై విసతిృత ప్రచారయం చ్పట్టీరు. 
కారయూక్రమయంలో భాగయంగా అనిని వీద్లోలా కరపత్రాలను పయంచపెటిటీ, యువశక్తి గోడపత్రికలు 
అయంటియంచ ప్రచారయం చ్శారు. యువశక్తి సభకు యువతీ యువకులు, మెగాభిమానులు, 
కారయూకరతిలు, విచ్చేసి విజయవయంతయం చ్యాలని కోర్రు. ఈ కారయూక్రమయంలో జన సైనికులు 
ముక్కా కుమార్, పటూనిరు ఆనయంద్, గులలాపాటి మోహన్, రెయియూ ర్జు, చయందక తేజ, 
మహేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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యువశక్తిక్ తరలిరండ్: త్్యడ రామకృష్్ణరావు
గుర్న అయయూలు ఆధ్వరయూయంలో విసతిృత ప్రచారయం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరయం: రణస్థలయంలో జనవరి 12, గురువ్రయం,జరగనునని 
యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ తరలి ర్వ్లని, విజయనగరయం జిల్లా చరయంజీవి యువత 
అధయూక్షుడు, జనసేన పార్టీ సీనీయర్ నాయకులు తాయూడ ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు) 
పలుపునిచాచేరు.బుధవ్రయం నాడు కామాక్షి నగర్, కల్కటీరేట్ పరిసర ప్యంతాలోలా జనశక్తి 
గోడ పత్రికలను అయంటియంచ విసతిృతయంగా ప్రచారయం చ్శారు. ఈ సయందర్యంగా బాలు 
మాట్లాడుతూ జనసేన నాయకులు గుర్న అయయూలు ఆధ్వరయూయంలో గత పదిరోజులనుయండి 
యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ విజయనగరయం నియోజక వర్గయంలో విసతిృతయంగా ప్రచారయం 
చ్పట్టీమని,కళ్శాలలో విదాయూరి్థనీ విదాయూరు్థలతో సమావేశాలు,నియోజకవర్గయం అయంతట్ 
కరపత్రాలు,గోడ పత్రికలను అయంటియంచ ప్రచారయం చ్పట్టీమని తెలిపారు. యువతీ 
యువకుల బయంగారు భవిషయూత్ కోసయం పవన్ కళ్యూణ్ తన బయంగారు జీవితానిని తాయూగయం 

చ్సిన మహనీయుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని, యువత జీవితాలోలా వెలుగులు నియంపాలనే ఉదే్దశయూయంతో పెడుతునని యువశక్తి క్ అయందరూ విచ్చేసి సభను విజయవయంతయం చ్యాలని కోర్రు.

ఛలో రణస్థలం: డా. యుగంధర్ పననా
శతఘ్ని న్యూస్: గయంగాధర నెల్లారు: ఛలో 
రణస్థలయం.. యువశక్తి  కారయూక్రమానిక్ 
యువతర్నిక్ జనసేన నాయకులు డా. 
యుగయంధర్ పనని ఆహా్వనయం పలికారు. ఈ 
సయందర్యంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మీ గళ్నిని 
వినిపయంచ్ అవకాశయం ఛలో రణస్థలయం జనవరి 12న 
జాతీయ యువజన దినోత్సవయం రోజున, స్్వమి 
వివేకానయంద వేదికపై జనసేన యువశక్తి దా్వర్ మీ 
ప్యంత సమసయూలపై గళయం వినిపయంచయండి. మీ 25 
ఏళలా భవిషయూతుతి కోసయం పోర్డుతునని జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నేతృత్వయం లో జరుగుతునని 
యువశక్తి కారయూక్రమానిని విజయవయంతయం చ్యయండి 
అని డా. యుగయంధర్ కోర్రు.

చట్టం అందరకీ ఒకేలాగ ఉండాలి: పారవాతి
శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు జిల్లా, ఆల్రు నియోజకవర్గయం 
జనసేన వీరమహిళ పార్వతి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వయం 
ఇటీవల జార్ చ్సిన జీవో నెయంబర్ 1ను అతిక్రమిసూతి 
సోమవ్రయం జగనో్మహన్ రెడిడె చ్పటిటీన ప్రజా 
సయంకలపాయాత్ నాలుగేళలా పూరితి చ్సుకునని సయందర్యంగా 
కొనిని నియోజకవర్్గలోలా రోడలాపై అధికార పార్టీ నాయకులు 
డీజేలు, బాణాసయంచాలతో సయంబర్ల కారయూక్రమాలను 
నిర్వహియంచ, రోడలాపై ర్యూలీలను చ్శారు. అధికార పార్టీ 
కారయూక్రమాలు కాబటిటీ జీవోను ఉలలాయంఘ్సూతినానిరు. చటటీయం 

అయందరికీ ఒకల్ ఉయండాలి,. అధికార పార్టీ నాయకులకు ఒకల్, ఇతరుల పార్టీలకు 
ఇయంకొకల్ ఉయండర్ద్. వైసీపీ గడప గడప కారయూక్రమయం కూడా వీధులోలా నిర్వహియంచాలి్స 
ఉయంటుయంది. గడప గడప కారయూక్రమానిని రద్్ద చ్సి ఆ తర్్వత జీవో నెయంబర్ 1.ను 
తీసుకుర్వ్లని పార్వతి అనానిరు.
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