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కార్పొరేషన్ల  పేరిట వసైీపీ ప్రభుత్వం 
అన్ని కులాలను వవంచవంచవంది

• గీత కార్మికుల సమస్యల పర్ష్కారానికి చిత్తశుద్ధిగా జనసేన కృషి చేస్తుంద్
• కల్లు గీత కార్మిక సుంక్షేమ సుంఘుం నాయకులతో జనసేన పీఏసీ ఛైరమిన్ శ్రీ నాదుండలు మనోహర్
కార్పొరేషనలు పేర్ట కులాలను విడదీసి వైసీపీ ప్రభుత్ుం అనిని వరాగాలను వుంచిుంచిుందని జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ ఛైరమిన్ శ్రీ నాదుండలు మనోహర్ గారు సపొషటీుం చేశారు. కల్లు గీత కార్పొరేషనులు రద్దు చేసి కల్లు 
గీత కార్మికుల సుంక్షేమానికి తూట్లు పొడిచిుందనానిరు. కల్లుగీత కార్మికుల సమస్యల పర్ష్కారానికి 
చిత్తశుద్ధిగా జనసేన పార్టీ కృషి చేస్తుందనానిరు. శుక్రవారుం ఆుంధ్రప్రదేశ్ కల్లు గీత వృత్్తదారుల 
సుంక్షేమ సుంఘుం నాయకుల్ తెనాలిలో శ్రీ మనోహర్ గార్ని కలిశారు. వైసీపీ ప్రభుత్ుంలో తమ 
వృత్్తదారుల్ పడుతునని ఇబ్ుంద్ల్ ఆయనకు వివర్ుంచారు. కల్లు గీత వృత్్తదారుల సుంక్షేముం కోసుం 
ఏరాపొట్ చేసిన గీత కార్పొరేషనలు రద్దు, రూ. 500 కోటలు నిధుల కేటాయుంపు లేకపోవడుం, ప్ుంతాల 
వార్గా మూడు నీరా ప్జెకుటీల్ ఏరాపొట్ చేయకపోవడుం, చెట్లు పుంచుకునుంద్కు ముండలాల 
వార్గా స్థలాల కేటాయుంపు, చెటలు మీద నుుంచి పడిపోయన వార్కి పర్హారుం చెలిలుుంచకపోవడుం లాుంటి 
సమస్యలను శ్రీ మనోహర్ గార్ దృషిటీకి తీసకువెళ్లురు. గీత కార్మికుల సమస్యలపై చర్్చుంచేుంద్కు 
త్రలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుల్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్తో ప్రత్్యక సమావేశుం ఏరాపొట్ చేస్్తమని 
ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ మనోహర్ గారు హామీ ఇచా్చరు. ఈ సమావేశుంలో కల్లు గీత వృత్్తదారుల 
సుంక్షేమ సుంఘుం రాష్ట్ర అధ్యక్షుల్ శ్రీ చిలలుపలిలు నరసిుంహారావు ఆధ్ర్యుంలో సుంఘుం నాయకుల్ శ్రీ 
కుంచరలు వెుంకటేశ్రరావు, శ్రీ పర్శే శ్రీనివాసరావు, శ్రీ ముందా రామకృష్ణ, శ్రీ మురాల త్రుపత్రావు 
తద్తరుల్ పాల్గానానిరు.

శ్రీమతి జమున ఆత్మకు 
శాంతి చేకూరాలి

శతఘ్ని న్్యస్:  ప్రముఖ నటి, లోక్ సభ మాజీ సభు్యరాల్ శ్రీమత్ జమున గారు ద్వుంగతుల్ కావడుం బాధాకరమని 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుల్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో విచారుం వ్యక్తుం చేశారు. వార్ ఆతమికు శాుంత్ చేకూరాలని 
భగవుంతుణ్్ణ ప్ర్్థస్తనానిను. తెల్గు చలనచిత్ర పర్శ్రమలో అలనాటి తరానికి ప్రత్నిధిగా ఉనానిరు. వెుండి తెరపై 
విభినని పాత్రల్ పోషిుంచిన శ్రీమత్ జమున గారు తెల్గు ప్రేక్షకులకు సత్యభామగాన గురు్తుండిపోయారు. ఆ పౌరాణ్క 
పాత్రకు జీవుం పోశారు. ఠీవీగాను, గడుసగాను కనిపుంచే పాత్రలోలున కాకుుండా అమాయకత్ుం ఉటిటీపడే పాత్రలోలున్ 
ప్రేక్షకుల మెపుపొ పొుందారు. ప్రజా జీవితుంలో లోక్ సభ సభు్యరాలిగా సేవలుంద్ుంచారు. శ్రీమత్ జమున గార్ మృత్కి 
చిుంత్స్్త వార్ కుట్ుంబ సభు్యలకు నా ప్రగాఢ స్నుభూత్ తెలియచేస్తనానినని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పేర్కానానిరు.

నాందమూరి తారకరత్న త్వరగా కోలుకోవాలి
శతఘ్ని న్్యస్: నట్డు శ్రీ నుందమూర్ తారకరతని కుపపొుంలో తీవ్ర అస్స్థతకు లోను కావడుం బాధాకరమని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుల్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కానానిరు. 
మెరుగైన చికిత్స కోసుం బుంగళూరు తరలిస్తనానిరని సమాచారుం అుంద్ుంద్. శ్రీ తారకరతని త్రగా కోల్కోవాలని భగవుంతుణ్్ణ ప్ర్్థస్తనానిను. సుంపూర్ణ ఆరోగ్యవుంతులై త్ర్గి తన 
రోజువార్ కార్యక్రమాలోలు నిమగనిుం కావాలని ఆకాుంక్షిస్తనానినని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ అనానిరు.

కౌలు రైతు భరోసా యాత్రకు నరసరావుపేట జనసేన 
తరఫున విరాళాం

శతఘ్ని న్్యస్:  ముంగళగిర్: జనసేన కౌల్ రైతు భరోస్ 
యాత్రలో భాగుంగా, ఆతమిహత్య చేసకునని కౌల్ రైతులకు 
జనసేన అధ్యక్షుల్ పవన్ కళ్్యణ్ చనిపోయన ప్రత్ రైతుకు లక్ష 
రూపాయల ఆర్్థక సహాయుం అుందజేయడుం అుందర్కీ తెలిసిన 
విషయమే.. దాని నిమిత్తము నరసరావుపేట జనసేన ఇుంచార్జ్ 
సయ్యద్ జిలాని ఆధ్ర్యుంలో నరసరావుపేట జనసేన కార్యకర్తల 
నుుండి సేకర్ుంచిన 7,20,000 అక్షరాల ఏడు లక్షల ఇరవై వేల 
రూపాయల చెకుకాను జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుల్ కొణ్దల పవన్ 
కళ్్యణ్ కు నరసరావుపేట జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జ్ సయ్యద్ 
జిలాని ఆధ్ర్యుంలో జనసేన పార్టీ కార్యకర్తల్ సమారు 30 
ముంద్ ముంగళగిర్ పార్టీ కారా్యలయుంలో పవన్ కళ్్యణ్ ను కలిసి 
చెకుకాను అుందజేయడుం జర్గినద్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఫిలిాంనగర్ వాసులకు తక్షణమే త్రాగునీరు అాందాంచాలి.. 
ప్రభుతా్వనికి బతుతుల డిమాండ్

అతయూంత దయనీయ పరిస్థితిలో దుర్భర జీవితాలు గడుపుతునని కాలనీవాసులు..
నిమ్మకు నీరెతితినట్టు వయూవహరిసుతినని అధికారులు, అధికార పార్టు నేతలు..
బూటకపు హామీలు ఇచ్చి, ఓట్లు వేయంచుకొని ఇపుపుడు తమను గాలికి వదిలేసారని వాపోతునని కాలనీవాసులు..
జనం కోసం జనసేన.. మహాపాదయాత్ర 62వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్:  రాజానగరుం: కోరుకొుండ ముండలుం, కోరుకొుండ గ్రాముం ఫిలిుంనగర్ లో జర్గిన జనుం 
కోసుం జనసేన మహాపాదయాత్రలో భాగుంగా శుక్రవారుం జనసేన నాయకురాల్ శ్రీమత్ బతు్తల వెుంకటలక్ష్మి 
ఆ ప్ుంతుంలో పర్యటిస్్త వార్ కష్టీల్, సమస్యల్ అడిగి తెల్సకునానిరు.. అనుంతరుం మీడియాతో బతు్తల 
వెుంకటలక్ష్మి మాటాలుడుతూ.. ఇకకాడ ముంచినీరు మూడు రోజులకు ఒకస్ర్ వస్తుందని, అద్ కూడా పురుగులతో, 
నాచుపటిటీ వస్తుందని.. ఇుంటికి కేవలుం ఒక బుంద నీరు మాత్రమే వస్తుందని.. ఈ సమస్యపై వైసీపీ ప్రభుత్ుం 
తక్షణమే సపొుంద్ుంచి వీర్కి సరైన ముంచినీరు అుంద్ుంచాలని.. లేనిపక్షుంలో జనసేన పార్టీ పక్షాన తీవ్రుంగా 
ఉద్యమిస్్తమని.. అలాన కాలనీ మొత్తుం డ్రైనజీ శుభ్ుం చేయక చెడువాసనతో రకరకాల క్రిమి కీటకాలతో రక 

రకాల వా్యధులకు వీళ్ళు గురవుతునానిరని, ఇకకాడ వీధిలైట్లు లేవని కనీస సద్పాయాల్ లేక తీవ్ర ఇబ్ుంద్ల్ పడుతునానిరని.. ఇుంకుడు గుుంటల్ పేరుతో కాుంట్రాకటీరులు బల్లుల్ చేసకుని 
ముంచినీటి సమస్యను మాత్రుం గాలికి వద్లేస్రని.. ఇళలు స్థలాల్ ఇస్్తమని అధికార వైసిప ఓట్లు వేయుంచుకుని అధికారుంలోకి రాగాన పూర్్తగా వీళలును గాలి వద్లేస్రని.. ఇపపొటికైనా 
ప్రభుత్ుం కళ్ళు తెర్చి వెుంటన వీళలును ఆద్కోవాలని, లేనిపక్షుంలో వీర్తో కలిసి ప్రజాపోరాటానికి సిదధిమవుతామని హెచ్చర్ుంచారు.. ఇుంటిుంటికి త్రుగుతూ, జనసేన కరపత్రాల్ 
పుంచుతూ. ఈస్ర్ జనసేన పార్టీకి ఒక అవకాశుం ఇసే్తన ఇలాుంటి ద్ర్ర పర్సి్థతుల నుుండి బయటపడి, పవన్ కళ్్యణ్ గార్ నాయకత్ుంలో సరైన పాలన వచి్చ మీ జీవితాలోలు వెల్గుల్ 
వస్్తయని వార్ని వివర్ుంచడుం జర్గిుంద్. ఈ కార్యక్రముంలో బద్దురెడిడి దొర, యర్ుంశెటిటీ పోలారావు, దేవన ద్రాగాప్రస్ద్, బతు్తల గోపాలకృష్ణ, జె. శ్రీను, రాయపాటి హర్, మిర్యాల 
స్య, అడబాల రవి తద్తర జనశ్రేణుల్ పాల్గానానిరు.

రాజానగరాం నియోజకవర్ాంలో బతుతుల వాంకటలక్ష్మి సుడిగాలి పర్యటన
శతఘ్ని న్్యస్:  రాజానగరుం నియోజకవరగాుంలో ఎవర్కి ఏ కషటీమొచి్చనా.. అద్ తెలియగాన ముుంద్ నిలబడి 
సహాయుం చేయడానికి సుంసిదధిుం వ్యక్తుం చేస్్త… అహర్నిశల్ క్షేత్రస్్థయలో జనసేన పార్టీ అభివృద్ధికి ఎనలేని 
కృషి చేస్తనని “నా సేన కోసుం నా వుంతు “కమిటీ కో’ఆర్డినటర్ శ్రీమత్ బతు్తల వెుంకటలక్ష్మి నియోజకవరగాుంలో 
సడిగాలి పర్యటన చేస్్త… పల్వుర్ బాధితులను పరామర్్శుంచి, కొుందర్కి ఆర్్థక సహాయుం అుంద్ుంచిన 
వివరాల్.. సీతానగరుం ముండలుం, ఇనుగుంటివార్పేట గ్రాముంలో బట్టీ మేసియ్య అనారోగ్య సమస్యలతో 
ఇబ్ుంద్ పడుతునానిరని విషయుం తెలియగాన.. వార్ని పరామర్్శుంచి, వార్ ఆరోగ్య సమాచారుం తెల్సకుని, 
వైద్య ఖరు్చల్ నిమిత్తుం 5,000/- వేల రూపాయల్ ఆర్్థక సహాయుం అుంద్ుంచడుం జర్గిుంద్.. సీతానగరుం 
ముండలుం, ఇనుగుంటివార్పేట గ్రామానికి చెుంద్న బట్టీ ఏసబాబు యాకి్సడుంట్ గుర్కాగా.. వార్ని పరామర్్శుంచి 
కోరుకుుంట్నని తీరు తెల్సకుని, వైద్యఖరు్చల నిమిత్తుం 5,000/- రూపాయల ఆర్్థక సహాయుం అుంద్ుంచడుం 
జర్గిుంద్. కోరుకొుండ ముండలుం, కణుపూరు గ్రామానికి చెుంద్న నాయకుల్ గలాలు ఖేదర ఈశ్రుడు గారు 
కరెుంట్ ష్కుకా గుర్కాగ, వార్ని పరామర్్శుంచి ప్రస్తత పర్సి్థత్ని తెల్సకొని 5,000/- రూపాయల్ ఆర్్థక 

సహాయుం అుంద్ుంచడుం జర్గిుంద్. కోరుకొుండ ముండలుం, దోసకాయలపలిలు గళళు వెుంకనని అనుకోని పర్సి్థతులోలు కోడికత్్త గుచు్చకోవడుంతో వార్ని పరామర్్శుంచి, కోరుకుుంట్నని విధానుం 
గురుుంచి తెల్సకుని 5,000/- రూపాయల్ ఆర్్థక సహాయుం అుంద్ుంచడుం జర్గిుంద్. కోరుకొుండ ముండలుం, దోసకాయలపలిలు గ్రామానికి చెుంద్న బత్్తన ముఖేష్ రోడుడి ప్రమాదుంలో 
గాయాల్ కాగ, వార్ని పరామర్్శుంచి యోగక్షేమల్ తెల్సకొని, కుట్ుంబ ఖరు్చల నిమిత్తము 5,000/- ఐద్వేల రూపాయల్ ఆర్్థక సహాయుం అుంద్ుంచడుం జర్గిుంద్. కోరుకొుండ 
ముండలుం శ్రీరుంగపటనిుం గ్రామవాసి ఆడార్ శీను పాము కాట్కు గురై రాజముండ్రి గవరనిమెుంట్ హాసిపొటలోలు ట్రీటమిుంట్ తీసకుుంట్ుండగా వార్ని పరామర్్శుంచి వార్కి మెరుగైన వైద్యుం 
అుంద్ుంచాలని డాకటీరులు స్చిుంచడుం జర్గిుంద్, ఈ కార్యక్రమాలోలు ఆయా గ్రామాలకు చెుంద్న స్్థనిక జనసేన నాయకుల్, జనసైనికుల్శ్రీమత్ బతు్తల వెుంకటలక్ష్మి వెుంట పాల్గానానిరు.

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


శనివారం, 28 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దళిత గిరిజనుల సమస్యలను జనసేనాని దృష్టికి తెచ్చిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్: ముంగళగిర్: ఎసీ్స ఎసీటీ సబ్ పాలున్ నిధులపై జనసేన పార్టీ నిర్హుంచిన రాష్ట్ర స్్థయ 
విస్తృస్్తయ సమావేశుంలో భాగుంగా జనసేన అధినత పవన్ కళ్్యణ్ ను కలిసి ఉత్తరాుంధ్ర స్టీయలో దళిత 
గిర్జనుల్ ఎద్ర్కాుంట్నని సమస్యలను ఆయన దృషిటీకి తీసకెళలుడుం జర్గిుంద్. సమస్యలను పూర్్తగా 
వివర్ుంచడుం జర్గిుంద్. ఐటిడిఏ నిధులపై ప్రత్్యక దృషిటీ పటాటీలని, గిర్జనులకు తాగునీరు, స్గునీరు, 
మౌలిక సద్పాయాలకూడా లేకుుండా కొుండకోనలోలు, గిర్ శిఖరాలోలు గిర్జనుల అవస్థల్ పడుతునానిరని, 
అత్యవసర ఆసపత్రి అవసరుం కలిగిత్ డోలియే మారగామని తెలియజేయడుం జర్గిుంద్. రాష్ట్రుంలో దళితుల్ 
భూముల్ అధికార పార్టీ కబాజ్ల్ చేస్తుందని, చివర్కి సమిశానాల్ కూడా ఆకు్యపై చేసకున స్్థయకి 
వచా్చరని. ఉత్తరాుంధ్రలో ఎసీ్స, ఎసీటీల్ ఎద్ర్కాుంట్నని ప్రధాన సమస్యల్ వివర్ుంచడుం జర్గిుంద్. ఈ 
విషయుంపై పవన్ కళ్్యణ్ సపొుంద్స్్త వచే్చద్ జనసేన ప్రభుత్మే అని, మీ అుందర్ సహకారుంతో రదదుయన 
27 సబ్ పాలున్ పథకాల్, సప్లు నిధుల్ సక్రముంగా చటటీ పరుంగా ఖరు్చ చేస్్తమని ఆయన తెలిపారు. 
దళిత గిర్జన వాడలోలు ప్రజా సమస్యలపై ప్రజా పోరాటుం చేస్్త యువకులోలు చైతన్యుం తీసకురావాలని 
ఈ సుందర్ుంగా పవన్ కళ్్యణ్ పల్పునిచా్చరు. ఈ కార్యక్రముంలో దళిత సతా్త రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రేగిడి 
లక్షష్మణరావు మర్యు జనసేన పార్టీ విజయనగరుం జిలాలు నాయకుల్, పాల్గానానిరు.

రోజాను తరిమి తరిమి కొడతాాం!.. జనసేన వీరమహిళల హెచచిరిక..!
శతఘ్ని న్్యస్: త్రుపత్: అద్పు లేని నోటితో తమ జనసేనానినిపై ఇషటీుం వచి్చనట్లు 
విమర్్శస్తనని, ముంత్రి రోజా ఈ వారుంలో త్రుపత్లో ఓ ఓపనిుంగ్ కు విచే్చయనునని 
రోజాను అడుడికొని తర్మి తర్మి కొడతామని, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్్శ ఆకేపాటీ 
సభాషిణీ, వీరమహళల్ కర్ణుం లక్ష్మి, నవ్య రెడిడి, చుందన, విజయ రెడిడిలతో కలిసి వారు 
హెచ్చర్ుంచారు.. శుక్రవారుం ప్రెస్ కలుబ్లు మీడియా ముుంద్ ఆకేపాటీ మాటాలుడుతూ, తమ 
అధినత పవన్ కళ్్యణ్ వారాహ వాహన ప్రుంభ పూజ కార్యక్రముం ను విమర్్శస్్త, 
టిడిపతో సీట్లు, బజెప మా్యపులను తమ జనసేనాని ఫాలో అవుతునానిరని, ముంత్రి రోజా 
మాటాలుడడుం పటలు ఆగ్రహుం వ్యక్తుం చేశారు.. దముమిుంటే తమ పవన్ పా్యకేజీ తీసకునానిడని 
నిరూపుంచాలని రోజాతో సహా పవన్ ను విమర్్శుంచే వార్కి సవాల్ విసిరారు, ఎుంగిలాకుల 

రోజా ఎగిరెగిర్ పడుతుననిదని, అలాగే రోజా తో పాట్ ముంత్రుల్ సజజ్ల, బొత్సల్ నోరు అద్పులో పట్టీకోవాలని ఆగ్రహుం వ్యక్తుం చేశారు. ఊళ్ళు త్ర్గే రోజాకు సీఎుం జగన్ 
పరా్యటకశాఖని ఇవ్డుంలో ఒళ్ళు అముమికున శ్రీరెడిడికి, నోరు అముమికున రోజాకు పదదు త్డా లేదని వ్యుంగా్యస్్రాల్ విసిరారు, 2014లో రోజాకు వైకాపాలో సీట్ ఇవ్రని, చివర్కి 
త్రుపత్కి వారాహ వసే్త తమ పవనిని రోజా జనసేన పార్టీలో సీట్ అడిగే ద్సి్థత్కి ద్గజారుతుుందని, గతుంలో రోజా బతుకు టిడిపలో ఉుండి వైసిపని త్టటీడుం, నడు వైకాపాలో ఉుంటూ 
ప్రత్పక్షాలను త్టటీడుం పటలు రోజా భవిష్యతు్తను ఏకీపారేశారు.. ఇక సహుంచేద్ లేదని రోజా ఎకకాడ కనిపసే్త అకకాడ తర్మి కొడతామని వారు హెచ్చర్ుంచారు.

జనసేనానిని సనా్మనిాంచ్న విక్రమ్
శతఘ్ని న్్యస్: ముంగళగిర్: గణతుంత్ర 
ద్నోత్సవ సుందర్ుంగా ముంగళగిర్ పార్టీ 
ఆఫీసలో సికోకాల్ జిలాలు ఏకైక ఎుంపీటీసీ 
విక్రమ్ పవన్ కళ్్యణ్ ను మరా్యద 
పూర్కుంగా కలిసి నాకు పునరజ్నమి ఇచా్చరు 
అని శాల్వాతో సనామినుం చేశారు. 
అుంత్కాక భవిష్యత్ లో ఆముదాలవలస 
నియోజకవరగాుం నుుంచి జనసేన తరుపున 
ఒక ఎమెమిలే్యని కూడా మీకు బహుమత్గా 
ఇస్్తుం అని కళ్్యణ్ కు తెలియచేశారు. 
మన గెల్పుకి కారణుం అయన మన 
జనసేన నాయకుల్ మీ రాక కోసుం ఎద్రు 
చూస్తనానిరు అని అధినత కి తెలిపారు. ఈ 
సుందర్ుంగా పవన్ కళ్్యణ్ విక్రుంతో మీరు 
గెలిచనుంద్కు సుంతోషగా ఉుంద్, ఇద్ 

వరకు కూడ మీకు చెపాపొను. రాబ్యే రోజులోలు మన నియోజకవరగాుం వస్్త కలిసి పని 
చేదాదుుం అని, మీకు నను అుండగా ఉుంటా అని కొుండుంత భరోస్ విక్రమ్ కు ఇచా్చరు.

ఉతతుమ సేవా పురసాకార్ అాందుకొన్న ఆర్.కె
శతఘ్ని న్్యస్: గుడివాడ: 
గణతుంత్ర ద్నోత్సవుం 
సుందర్ుంగా గుడివాడ 
పటటీణుంలో జనసేన కార్యకర్త 
ఆర్.కె చేస్తనని సేవా 
కార్యక్రమాల్, సేవలను 
గుర్్తుంచి కృష్్ణజిలాలు కలెకటీర్ 
రుంజిత్ భాష మర్యు 
జిలాలు ఎసీపొ జాషువా చేతుల 
మీద్గా ఉత్తమ సేవా 
పురస్కార్ ప్రశుంస్ పత్రుం 
అుందజేసి అభినుందనల్ 

తెలపడుం జర్గిుంద్. ఈ సుందర్ుంగా ఆర్.కె మాటాలుడుతూ ఈ సేవా స్ఫూర్్త నర్పొన పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్కి నను ఒక కార్యకర్తను అవ్డుం చాలా గర్ుంగా ఉుందని ఆనుందానిని వ్యక్తుం 
చేస్రు.

రాండ్ టేబుల్ సమవేశాంలో పాల్్న్న గాదె
శతఘ్ని న్్యస్: గుుంటూరు: ఏపీ ప్రత్్యక హోదా విభజన హామీల అమల స్ధన సమిత్ 
వార్ ఆధ్ర్యుంలో ఆుంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్్యక హోదా స్ధనకై, ఉత్తరాుంధ్ర, రాయలసీమలకు 
ప్రత్్యక పా్యకేజీ యువజన సుందర్ుంగా ఇచి్చన హామీల అమల్కై రుండ్ టేబుల్ 
సమావేశుంలో జనసేన పార్టీ జిలాలు అధ్యక్షుల్ గాద వెుంకటేశ్రరావు పాల్గానానిరు.

జీవో నాంబర్ 1పై రాజకీయలకు అతీతాంగా 
కలసి పోరాడాలి: లోకాం మధవి

శతఘ్ని న్్యస్: నెలిలుమరలు నియోజకవరగా నాయకురాల్ శ్రీమత్ లోకుం మాధవి గణతుంత్ర 
ద్నోత్సవ సుందర్ుంగా గురువారుం భోగాపురుం నుంద్ జాతీయ జెుండాని ఆవిషకార్ుంచారు. 
ఈ సుందర్ుంగా ఆమె మాటాలుడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్ుం జీవో నెుంబర్ 1 ని తీసకొని వచి్చ 
రాష్్రానిని బ్రషుటీ పటిటీస్తనానిరని విమర్్శుంచారు, ఇద్ హకుకాల ఉలలుుంఘన అని పేర్కానానిరు. 
ఈ సమస్యపై రాజకీయలకు అతీతుంగా కలసి పోరాడాలని పల్పునిచా్చరు.

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

అనుశ్రీ సమక్షాంలో జనసేనలో భారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: రాజముండ్రి సిటీ: స్్థనిక 39వ వార్డి నుుంచి కృష్్ణనగర్ ఫ్ుండ్ సర్కాల్ 
ద్రాగాప్రస్ద్, కోళలు పరదేశ్, సుంకర సతీష్, అయనా ద్రాగాప్రస్ద్ ఆధ్ర్యుంలో 
సమారు 70 ముంద్ జనసేన పార్టీలో చేరారు. పార్టీలో చేర్న 70 ముంద్ సభు్యను 
జనసేన రాజముండ్రి సిటీ ఇనా్చర్జ్ అను శ్రీ సత్యనారాయణ చేతుల మీదగా పార్టీ 
కుండువాల్ కపపొ పార్టీలోకి ఆహా్నిుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా అనుశ్రీ మాటాలుడుతూ 
జనసేన పార్టీ ఎపుపొడు మీకు అుండగా ఉుంట్ుందని, ప్రత్ ఒకకారూ పార్టీని ఎపపొటికపుపొడు 
బలోపేతుం చేసకుుంటూ ముుంద్కు వెళ్లులని పేర్కానానిరు. అధికారుంతో సుంబుంధుం 
లేకుుండా ప్రభుత్ుం కనాని ఎకుకావగా ప్రజల కోసుం పనిచేస్తనని పార్టీ జనసేన అని 
ఘుంటాపదుంగా తెలియజేశారు. చద్వుకునని యువత, విజుఞుల్ రాష్ట్ర శ్రేయస్స 
కోసుం మదదుతుగా నిలవాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో ఉపాధ్యక్షుల్ గుతు్తల 
సత్యనారాయణ, ప్రధాన కార్యదరు్శల్ పైడ్రాజు, వీరబాబు పాల్గానానిరు.

ఫ్లెకీసీల నిషేధాంపై జనసేన చ్లలెపలిలె విజయాం
శతఘ్ని న్్యస్: ముంగళగిర్: ఇటీవల కాలుంలో ఆుంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యముంత్రి 
వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడిడి పాలుసిటీక్ ఫ్లుకీ్సల్ నిషేధుం అుంటూ ఒక సభాముఖుంగా 
ప్రసుంగిుంచడుం తెలిసిుందే. ఈ విషయుంపై ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్ుంటర్్స అసోసియేషన్ 
సభు్యల్ జనసేన పార్టీ ముంగళగిర్ నియోజకవరగాుం ఇుంచార్జ్ చిలలుపలిలు 

శ్రీనివాసరావు ను కలిసి వార్ సమస్యను జనసేన అధినత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దృషిటీకి 
తీసకెళళుమని, ఎట్వుంటి ముుందస్త సమాచారుం లేకుుండా పాలుసిటీక్ ఫ్లుకీ్సల్ 
నిషేధుం అని ప్రకటిుంచడుం మాకు చాలా బాధాకరుంగా ఉుందని, దాదాపు 10 
లక్షల కుట్ుంబాల్ ఈ రుంగుం పైన ఆధారపడి జీవిస్తనానిమని కనీసుం మాకు 
కొుంత సమయుం ఇసే్త బాగుుంట్ుందని, ఇపుపొడు అరాదుుంతరుంగా వా్యపార ఆపేసే్త 
మా బతుకుల్ రోడుడి పాలవుతాయని ఎలాగైనా ఈ సమస్యను పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ దృషిటీకి తీసకెళిలు జనసేనపార్టీ తరఫున మాకు, మా కుట్ుంబాలకు అుండగా 
నిలవాలని బాధితుల్ కోరడుం జర్గిుంద్. ఈ సమస్యపై సపొుంద్ుంచిన చిలలుపలిలు 
శ్రీనివాసరావు మీ సమస్యను పవన్ కళ్్యణ్ గార్ దృషిటీకి తీసకెళ్్తనని వాళలుకి 

భరోస్ ఇవ్టమే కాకుుండా నా వుంతు స్యుంగా నను మీకు అుండగా ఉుంటానని హైకోరుటీ లాయర్ తో మాటాలుడి అసోసియేషన్ సభు్యల్ చేత హైకోరుటీలో పటిషన్ దాఖల్ చేయటుం 
జర్గిుంద్. హైకోరుటీలో పటిషన్ ను పర్శీలిుంచి నా్యయస్్థనుం అసోసియేషన్ సభు్యలకు కొుంత ఉపశమనుం ఇచే్చ విధుంగా తీరుపొ ఇవ్టుం జర్గిుంద్. నిషేధుం పాలుసిటీక్ ఫ్లుకీ్సల్ మాత్రమే 
పర్మితుం చేస్్త పవిసి ఫ్లుకీ్సల్ జోలికి వెళ్లుదదుని ప్రభుతా్నికి మధ్యుంతర ఉత్తరు్ల్ జార్ చేసిుంద్. ఫ్లుకీ్స ప్ుంటరలును రోడుడిన పడవేస్తనని జీవో నెుంబర్ 65 పవిసి ఫ్లుకీ్స లకి వర్్తుంచదని 
హైకోరుటీ తెలిపుంద్. తద్పర్ విచారణ ఫిబ్రవర్ 22 కి వాయదా వేసిుంద్. దీుంతో ఫ్లుకీ్స ప్ుంటరలుకు ఊరట లభిుంచిుంద్. మా సమస్యకి మా వెుంట ఉుండి పోరాడినుంద్కు జనసేన అధినత 
పవన్ కళ్్యణ్ కు మర్యు ముంగళగిర్ ఇుంచార్జ్ చిలలుపలిలు శ్రీనివాసరావు కు అసోసియేషన్ సభు్యల్ హృదయపూర్క కృతజఞుతల్ తెలియజేసి హర్ుం వ్యక్తుం చేశారు.
పలుకీ్సల నిషేధుంపై ఏపీ హైకోరుటీ కీలక వా్యఖ్యల్..
భాగస్్ములకు నోటీసలివ్కుుండా ఎలా నిర్ణయుం తీసకుుంటారు..?. పర్శ్రమపై వేలాద్ ముంద్ వా్యపారుల్, కార్మికుల్ ఆధారపడి ఉనానిరు, నిషేధుం విషయుంలో చటటీ నిబుంధనలకు 
లోబడి వ్యవహర్ుంచలేద్. ద్ుంద్డుకుగా నిర్ణయాల్ తీసకుుంట్నానిరు. నా్యయ సమీక్షకు వసే్త విధానపరమైన నిర్ణయాలోలు కోరుటీల్ జోక్యుం చేసకుుంట్నానియని ఆరోపస్తనానిరు. 
పలుకీ్సల్ నిషేధిుంచే క్రముంలో చటటీ నిబుంధనలకు లోబడి ప్రభుత్ుం వ్యవహర్ుంచలేద్. ఓవెన్, పీవీసీ పలుకీ్సలకు ప్రభుత్ుం ఇచి్చన ఉత్తరు్ల్ వర్్తుంచవని ఏపీ హైకోరుటీ సపొషటీుం చేసిుంద్.

గురితుాంపు ఎని్నకలు జరిపాంచాలి.. జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్్యస్: గడివిడి ఫేకర్ 
కార్మికులకు గుర్్తుంపు సుంఘుం 
ఎనినికల్ జర్పుంచాలని జనసేన 
పార్టీ తరఫున విశాఖపటనిుం 
లేబర్ కమీషనర్ ఆఫీసకు వెళిలు 
డిమాుండ్ చేయడుం జర్గిుంద్. 
ఈ సుందర్ుంగా జనసేన 

నాయకుల్ మాటాలుడుతూ.. గుర్్తుంపు సుంఘుం ఎనినికల్ జరగనుంద్ వలన కార్మికుల్ 
పల్ సమస్యలతో చాలా ఇబ్ుంద్ పడుతునానిరు. కార్మికులకు అుందాలి్సన సౌకరా్యల్ 
అుందడుం లేదని, కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్ వార్కి జనసేన పార్టీ తరుపున డిమాుండ్ చేయటుం 
జర్గిుంద్. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన నాయకుల్ తుమమిగుంటి స్ర్నాయుడు, అడాడిల 
రామచుంద్ర రాజు, యూనియన్ నాయకుల్ రాజాన రమణ, ఆద్నారాయణ తద్తరుల్ 
పాల్గానడుం జర్గిుంద్.

వీరమహిళలకు చీరలు అాందజేసిన రాటాల 
రామయ్య

శతఘ్ని న్్యస్:  ఒుంటిమిటటీ: 
పవననని ప్రజా బాట 
పురసకార్ుంచుకుని రాజుంపేట 
జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జ్ మలిశెటిటీ 
వెుంకటరమణ సహకారుంతో 
జనసేన రాష్ట్ర చేనత వికాస 
కార్యదర్్శ రాటాల రామయ్య 
ఆధ్ర్యుంలో ఒుంటిమిటటీ 

ముండల పర్ధిలోని కొత్త మాధవరుం గ్రాముంలో శుక్రవారుం పవననని ప్రజాబాట కార్యక్రముం 
నిర్హుంచారు. పవననని ప్రజా బాట కార్యక్రముం 54వ రోజు పూర్్త చేసకునని సుందర్ుంగా 
జనసేన వీరమహళలకు చీరల్ అుందజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన నాయకురాల్ బుండి 
లక్ష్మీదేవి, వీరమహళల్ వనజ, పావని, సబ్మమి, సిర్మలిలు, జయమమి తద్తరుల్ పాల్గానానిరు.

చ్టటివరాం గ్రామాంలో జనాంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: నరస్పురుం నియోజకవరగాుం చిటటీవరుం గ్రాముంలో జనుంలోకి జనసేన 
కార్యక్రముంలో భాగుంగా నరస్పురుం నియోజకవరగా ఇుంచార్జ్, పీఏసీ సభు్యల్ మర్యు 
రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగ ఛైరెమిన్ బొమిమిడి నాయకర్ ప్రతీ ఇుంటికీ వెళిలు అకకాడ ప్రజల్ 
పడుతునని సమస్యల్ ఇబ్ుంద్ల్ అడిగి తెల్సకునానిరు. ముఖ్యుంగా చిటటీవరుం గ్రామ 
ప్రజల్ ఎదర్కాుంట్నని సమస్య మూడు తూముల్, ఐద్ తూముల గేట్లు తాతాకాలికుంగా 
మరమమితు్తల్ చేసిన కారణుంగా కొద్దు పాటి వర్ుం కురవగాన ఆ తూములోలు నీరు పుంట 
పొలాలోలుకి వెళిలు పొలాల్ పాడయే్య పర్సి్థత్ ఉుంట్ుంద్. అలాగే త్రాగు నీటి సమస్య బాగా 
ఎకుకావగా ఉుంద్, ఆ గ్రామ ప్రజల్ త్రాగునీటి కోసుం పకకా గ్రామాలకు వెళిలు తెచు్చకోవాలి్సన 
పర్సి్థత్ కనిపస్తుంద్. అలాగే సరైన డ్రైనజీ వ్యవస్థ లేద్. ముఖ్యుంగా ఈ సమస్యల మీద 
అకకాడ ప్రజల్ ఇబ్ుంద్ల్ పడుతునానిరని నాయకర్ కు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రముంలో 
జకకాుం బాబజ్, ఆకన చుంద్రశేఖర్, కోటిపలిలు వెుంకటేశ్రరావు, వలవలనాని, వాతడి 
కనకరాజు, బుందల రవీుంద్ర, గుబ్ల మారాజు, కోపలిలు శ్రీను, తోట నాని, పైడికొుండల 
కృష్ణ, చలాలు హేమ, పోలిశెటిటీ బాబ, జిడుడి పులాలురావు, బొకకా నాగరాజు, కోళలు బాలాజీ, 
విుంజముర్ రవి మర్యు నియోజకవరగా నాయకుల్, కార్యకర్తల్, జనసైనికుల్, 
వీరమహళల్, చిటటీవరుం గ్రామ ప్రజల్ అధిక సుంఖ్యలో పాల్గానానిరు.

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

పల్లె పల్లె ఎగరాలి పవనన్న జాండా.. 
లక్షష్మణ్ గౌడ్ రాండవ విడత పాదయాత్ర

బిజినపలిలు మండలం సల్కర్ పెట గ్రామం నుంచ్ మొదలైన రెండవ విడత వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్ర
సల్కర్ పెట్ గ్రామంలో మారుపు కోరుకుంట్నని ప్రజలు
శతఘ్ని న్్యస్: నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగాుం, జనసేన అధినత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, 
జనసేన పార్టీ సిదాధిుంతాలను ప్రజలోలుకి తీసకెళళుుంద్కు నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకుల్ వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ చేపటిటీన పలెలు పలెలు ఎగరాలి పవననని జెుండా రెుండవ విడత 
కార్యక్రముం బజినపలిలు ముండలుం, సలకార్ పట్ గ్రాముంలో ప్రుంభమైుంద్. కార్యక్రముంలో 
భాగుంగా గ్రామ నాయకులతో కలిసి వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్రగా గ్రాముంలో పర్యటిుంచి.. 
గ్రాముంలోని ప్రజల సమస్యల్ తెల్సకుుంటూ.. ప్రజలకు జనసేన పార్టీ సిదాధిుంతాలను వివర్స్్త 
కార్యక్రమానిని కొనస్గిుంచారు. కార్యక్రముంలో వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ కు ప్రజల్ వార్ సమస్యల్ 
తెలియజేయస్్త.. డబల్ బడ్ రూముల్ అనానిరు.. ఇపపొటికీ ఏదీ లేద్. 3ఎకరాల భూమి 
అనానిరు.. కనీసుం కుుంట భూమి కుడా లేని పర్సి్తత్ ఈ రోజు మాద్. దళిత బుంధు, ఆ బుంధు, 
ఈ బుంధు అని చెపపొ ఆకర్కి ఏ బుంధు రావటేలుద్. కొత్త ఇల్లు కటిటీస్్తుం అని చెపాపొరు, ఇల్లు కాద్ 

కనీసుం బాత్ుంల్ కూడా గత్ లేద్. ఇపుపొడు కొత్తగా కుంటి వెల్గు అుంట్నానిరు. ఆ వెల్గు కేవలుం హోర్డిుంగ్్స, ఫ్లుకీ్సలోలు మాత్రమే కానీ మా జీవితాలోలు వెల్గు ఎమ్ లేద్ అయా్య.. 
ఓటలు కోసుం మాత్రుం వస్్తరు, ఆ మాటల్, ఈ మాటల్ అనీని మయా మాటల్ చెపపొ ఓట్లు వేయుంచుకుుంటారు, గిపుపొడు ఎవ్డు పటిటీుంచుకోడు అుంటూ సలకార్ పేట గ్రామ ప్రజల్ వార్ 
సమస్యలను వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ కు విననివిుంచుకునానిరు. జనసేన పార్టీ పటలు, పవన్ కళ్్యణ్ పటలు మకుకావ చూపుతూ.. వుంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ను ఆశీర్ద్స్్త కార్యక్రమానిని ముుంద్కు 
స్గిుంచారు. ఈ కార్యక్రముంలో నియోజకవరగా నాయకుల్ గోపాస్ కురమినని, జసిటీన్ బాబా, భోటకా రమేష్, గోపాస్ రమేష్, రాజు నాయక్, స్ర్య, మూర్్త నాయక్, రవి, వుంశీ రెడిడి, లిుంగుం 
నాయక్, సతీష్ గౌడ్, తద్తరుల్ పాల్గాని కార్యక్రమానిని విజయవుంతుం చేశారు.

బొతసీ వా్యక్యలను ఖాండిాంచ్న తుమి్మ లక్ష్మీరాజ్
శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరుం: 
జనసేన అధినత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పై 
బొత్స సత్యనారాయణ చేసిన వా్యక్యల్ 
వెనకుకా తీసకోవాలని ఉత్తరాుంధ్ర 
జనసేన మహళ్ ర్జనల్ కోఆర్డినటర్ 
తుమిమి లక్ష్మీరాజ్ డిమాుండ్ చేస్రు. ఈ 
సుందర్ుంగా ఆమె మాటాలుడుతూ మా 
జనసేన అధినత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
ర్పబలుక్ డే సుందర్ుంగా ప్రజలను ఉదేదుశిస్్త 

మాటాలుడిన వాకా్యలోలు తపుపొల్ వెతుకుతూ గుమమిడి కాయల్ దొుంగ ఎవరా అుంటే నన నన 
అనుకుని ముుంద్కొచే్చ మన జిలాలు పదదు నాయకుల్ శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారు.. 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎకకాడ ఎవర్ కోసుం మాటాలుడినా అద్ మమమిలిని అననిట్టీ భుజాల్ 
తడుముకుుంట్నానిరు. రాష్్రానిని విడగొటేటీ హకుకా మీకు ఎకకాడ ఉుంద్ నిజుంగా రాష్ట్ర 
మీద ప్రేమ ఉుంటే ఉత్తరాుంధ్రని అభివృద్ధి చేయుండి, రాయలసీమని అభివృద్ధి చేయుండి 
అని ఆయన ఆుందోళన వ్యక్తుం చేసే్త.. ఆయన మాత్రుం మమమిలిని సనానిసల్ అనానిరని 
రాలిపోయన పసపు రాసకుుంట్నానిరు ఇపపొటికైనా మీ వా్యఖ్యల పైన మీ ఆచరణల పైన 
ఒక రకమైన ఆలోచన తెచు్చకొని విజయనగరుం అభివృద్ధి కోసమే మీకునని రాజకీయ 
అనుభవానిని ఉపయోగిస్్తరని మనస్ఫూర్్తగా కోరుకుుంట్నానినని లక్ష్మీరాజ్ తెలిపారు.

వారాహిని వాహనాని్నసాందరి్శాంచ్న పతాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్్యస్: ముంగళగిర్: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యల్ మర్యు 
ముమిమిడివరుం నియోజకవరగా ఇుంచార్జ్ పతాని 
బాలకృష్ణ జనసేన పార్టీ ముంగళగిర్ కారా్యలయుం 
వదదు వారాహ వాహనానిని సనదుర్్శుంచి జనసేన 
అధ్యక్షుల్ పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటీబ్యే యాత్ర 
ఎట్వుంటి ఆటుంకాల్ కలగకుుండా ద్గి్జయుంగా 
పూర్్త కావాలని భగవుంతుని కోరుకుుంట్ననిట్లు 
తెలిపారు. వారాహ మాత సప్తమాతృకలోలు ఒకరని, 
ద్షుటీలను శిక్షిుంచడానికి అవతర్ుంచారని రాష్ట్రుంలో 
రాక్షస పాలన అుంతమొుంద్ుంచడానికి జనసేన 
అధినత పవన్ కళ్్యణ్ గారు వారాహ వాహనుంతో 

సమరశుంఖుం పూర్స్్తరని తెలిపారు.

జనసేన కార్యకరతుల ఆతీ్మయ కలయిక
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన కార్యకర్తల కుట్ుంబ సభు్యల మదదుతు కోరే విధుంగా మేుం 
వినానిుం మేమునానిుం.. జనసేన నెల్లురు కార్యక్రమానిని శుక్రవారుం జనసేన పార్టీ జిలాలు 
ప్రధాన కార్యదర్్శ గునుకుల కిషోర్ 33వ డివిజన్ నుుండి కార్యకర్త చినని రాజా ఇుంటి 
వదదు నుుంచి ప్రుంభిుంచారు.. ఈ సుందర్ుంగా ప్రధాన కార్యదర్్శ గునుకుల కిషోర్ 
మాటాలుడుతూ జనసేన పార్టీకి పనిచేస్తనని కార్యకర్తల్ వార్ కుట్ుంబ సభు్యల మదదుతుతో 
వార్ ఇరువు పొరుగు వార్ని కూడా ప్రభావితుం చేసే విధుంగా జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ 
కార్యక్రమానిని ప్రుంభిుంచామని, స్్థనిక సమస్యలపై పార్టీ తరపున నిలబడేుంద్కు సిదధిుం 
కావాలని భరోస్ ఇస్్త తమ కుట్ుంబ సభు్యల్ ఓట్లు వేయడమే కాక చుట్టీపకకాల 
వార్ని బుంద్ మిత్రులను కలసి జనసేన పార్టీ కి మదదుతు కోరే విధుంగా ఈ కార్యక్రముం 
కొనస్గుతుుందని తెలిపారు. కులమతాలకతీతుంగా అుందర్కీ సమాన హోదా కలిపొుంచే 
విధుంగా మన బడదుల భవిత కోసుం పోరాడేుంద్కు వచి్చన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్కి ఈ స్ర్ అవకాశుం ఇచి్చ గెలిపుంచాలి్సన బాధ్యత మనకుందర్కీ ఉుందని 
తెలిపారు. స్్థనిక సమస్యలపై పోరాటానికి సిదధిుంగా ఉుండాలని ఏ ఇబ్ుంద్ల్ ఎద్రైనా 
అుండగా జిలాలు కమిటీ సభు్యల్ తోడుగా ఉుంటారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రముంలో ప్రధాన 
కార్యదర్్శ గునుకుల కిషోర్ తో పాట్ 33 వ డివిజన్ జనసేన నాయకుడు చినని రాజా, 
42వ డివిజన్ నాయకుడు కుంతర్ భాయ్, ప్రసనని, అమీన్, ప్రశాుంత్ గౌడ్, ఇుంత్యాజ్ 
తద్తరుల్ పాల్గానానిరు.

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

టీఆర్ ఎస్  పా్యకేజీ తీసుకున్న ఆాంధ్రుల ద్రోహి జగన్ : గురాన అయ్యలు
శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరుం: గత ఎనినికలోలు టీఆర్ ఎస్  పార్టీ దగగార పా్యకేజీ తీసకుని, అధికారుంలోకి వచి్చన తరువాత 
ఆస్తలను తెలుంగాణాకు దారాదత్తుం చేసిన ఆుంధ్రుల ద్రోహ జగనోమిహన్ రెడిడి అని జనసేన నాయకుడు గురాన అయ్యల్ 
ఆరోపుంచారు. ఈమేరకు శుక్రవారుం పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. కేసీఆర్  దత్త పుత్రుడు సీఎుం జగన్  అని రాష్ట్ర 
ప్రజల్ మాటాలుడుకుుంట్నానిరనానిరు. తెలుంగాణ ముంత్రుల్ నోటికి వచి్చనట్లు ఆుంధ్రప్రదేశ్  రాష్ట్రుం గుర్ుంచి, పాలన గుర్ుంచి 
మాటాలుడుతుుంటే వైసీపీ నాయకుల్ ఎుంద్కు సపొుంద్ుంచడుంలేదని ప్రశినిుంచారు. సీఎుం జగన్  కేసీఆర్  చేత్లో కీల్బొమమి 
అనానిరు. అతు్యననిత భావాల్ కలిగి నిరుంతరుం ప్రజా సమస్యల పర్ష్కారుం గుర్ుంచి అలోచిుంచే తమ నాయకుడు 
పవన్  కలా్యణ్  గుర్ుంచి వైకాపా నాయకుల్ విమర్శల్ చేయడుం విచారకరమనానిరు. సజజ్ల రామకృష్్ణరెడిడి ప్రభుతా్ 
సలహాదారో? వైసీపీ పార్టీ సలహాదారో? అరధిుం కావడుం లేదనానిరు. ప్రభుత్ సలహాదారుగా ఉనని సజజ్ల ఆుంధ్రప్రదేశ్  రాష్ట్ర 
రాజధాని ఏదో చెపపొగలరా అని నిలదీశారు. జనసేన పొతు్తల గుర్ుంచి వైసీపీ నాయకులకు అనవసరమనానిరు. పొతు్త 
ఉుంట్ుందో లేదో తెలియకుుండాన ఎుంద్కు వైకాపా నాయకుల్ వణ్కిపోతునానిరో అరధిుం కావడుం లేదనానిరు. పొతు్తనాని.. 
లేకపోయనా.. వైకాపా పార్టీని అధికారుం నుుంచి ద్ుంచడుం ఖాయమనానిరు. సజజ్ల రామకృష్్ణరెడిడి లాుంటి సలహాదారుల 
కారణుంగా రాష్ట్రుం ఇలా తగలబడిరదని ఎదేదువా చేశారు. కేుంద్రుంలో బీజేపీ నాయకుల కాళ్లు ఒతు్తతూ రాష్ట్రుంలో పర్పాలన 
చేస్తనానిరని ఆరోపుంచారు. గతుంలో జగనోమిహన్ రెడిడిపై అనక ఆరోపణల్ చేసి, రాజకీయబ లబధికోసుం ఆ పార్టీలో చేర్ 
పదవుల్ అనుభవిస్తనని నతల్ నైత్కత గుర్ుంచి మాటాలుడడుం దయా్యల్ వేదాల్ వలిలుుంచినట్లు ఉుందనానిరు.తుండ్రి శవానిని 

అడడిుం పట్టీకుని సీఎుం కావాలని సుంతకాల్ చేయుంచుకునని జగనోమిహన్ రెడిడికి, పేద ప్రజల కోసుం తన కష్టీర్జ్తానిని దారపోస్తనని తమ నాయకుడు పవన్  కలా్యణ్ కు అసల్ పోలికే 
లేదనానిరు. ఆుంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలను దొుంగల్గా, దోపడీ దారుల్గా అభివర్్ణుంచిన టీఆర్ ఎస్  పార్టీకి లబధిచేకూర్చడానికి తెలుంగాణాలో షర్మిలాతో పార్టీ పటిటీుంచిన ఘనత జగనోమిహన్ రెడిడికే 
దకుకాతుుందనానిరు. గత ఎనినికలోలు ఎనినికల ఫుండ్  రూపుంలో వేల కోట్లు తీసకునని జగనోమిహన్ రెడిడి తొతు్తల్ పా్యకేజీల గుర్ుంచి మాటాలుడడుం హాస్్యసపొదుంగా ఉుందనానిరు. వారాహ 
వాహనుంతో ప్రజా సమస్యల్ తెల్సకోవడానికి రాష్ట్ర వా్యప్తుంగా పర్యటిుంచడానికి తమ నాయకుడు సిదధిమైత్, వైఎస్ ఆర్  కాుంగ్రెస్  పార్టీ ముంత్రుల్ జగనోమిహన్ రెడిడి మెపుపొ పొుందడుం 
కోసుం పవన్  కలా్యణ్ పై విమర్శల్ చేస్తనానిరని ముండిపడాడిరు. తమ జనసేనాని నిస్్రధిుంగా ప్రజా సేవ చేయడానికి అడుగుల్ వేస్తనానిరని, ఆయనకు వస్తనని సపొుందన చూసి వైసీపీ 
నాయకుల్ ఓరు్చకోలేకపోతునానిరని ఎదేదువా చేశారు. 175 సీటలులో పోటీ చేసే దముమిుందా అుంటూ పదే పదే ఎుంద్కు పా్యుంట్ ల్ తడుపుకుుంట్నానిరని ప్రశినిుంచారు. ఒక పవన్  కలా్యణ్ ను 
విమర్్శుంచేుంద్కు వైకాపా ముఖ్య కా్యడర్  మొత్తుం రుంగుంలోకి ద్గిుందుంటే పవన్  ఎుంత పవర్ ఫుల్  నాయకుడో అరధిుం చేసకోవచు్చననానిరు. పవన్  కలా్యణ్ పై అనవసరపు వా్యఖ్యల్ చేసే్త 
తపపొక తగిన ర్త్లో సమాధానుం చెబుతామని హెచ్చర్ుంచారు. 

క్యాన్సర్ బాధితునికి పిఠాపురం జనసేన ఆర్ధి కసాయం
శతఘ్ని న్్యస్: పఠాపురుం నియోజకవరగాుం యు కొత్తపలిలు ముండలుం కొుండవరుం గ్రామానికి చెుంద్న జనసైనికుడు కేధుంశెటిటీ మణ్కుంఠ గొుంతు కా్యన్సర్ తో బాధపడుతునానిడు. విషయానిని 
తెల్సకునని కొుండవరుం జనసైనికుల్ అుందరూ 21,600/- రూపాయలను పఠాపురుం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జ్ మాకినీడి శేషుకుమార్ చేతుల మీద్గా ఆ కుట్ుంబానికి 
అుందజేసి మణ్కుంఠను పరామర్్శుంచారు. జనసేన అనిని విధాల ఆద్కుుంట్ుందని, మెరుగైన వైద్యుం కోసుం ఆమె భర్త డా. మాకినీడి వీరప్రస్ద్ గార్ దా్రా అుంద్స్్తమని తెలియజేశారు. 
ఈ ఆర్్థక స్యుం చేసిన ప్రత్ ఒకకా జనసైనికునికి ఆమె కృతజఞుతల్ పేరుపేరునా తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రముంలో కొత్తపలిలు ముండల ప్రెసిడుంట్ పటాటీ శివ, మేడిశెటిటీ కామేష్, తోట 
ప్రస్ద్, గాద్ శ్రీనివాసరావు , మేడిశెటిటీ సతీష్, సుంఘఒ మణ్కుంఠ, వాకాడ సధాకర్, గాద్ ద్రగా శుంకర్, గాద్ రాకేష్, మేడిశెటిటీ కిషోర్, బుండి వుంశీ, పపుపొసెటిటీ చినని, బుండి దొర, బుండి 
రాజు, పతాని సతీష్, పతాని లోవ రాజు, సేనాపతుల శివ, సేనాపతుల ద్రగా, బుండి నాగేుంద్ర, సిుంహాద్రి నాగు, అదదుుంకి గణేష్, బొడుడి సర్ బాబు, దొడిడి ద్రాగాప్రస్ద్, మెరుగు ఇజ్రాయల్, 
పుంతాడ ద్రాగాప్రస్ద్, కొుండవరుం జనసైనికుల్, నాయకుల్, స్్థనిక ప్రజల్ పాల్గానానిరు.

ఆాంధ్రా అభివృదధి – జనసేనతోనే సాధ్యాం 22వ రోజు

శతఘ్ని న్్యస్: సరే్పలిలు నియోజకవరగాుం, ముతు్తకూరు ముండలుం, పైనాపురుం 
గ్రాముంలో ఆుంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేన తోన స్ధ్యుం 22వ రోజు కార్యక్రమానిని 
జనసేన పార్టీ నెల్లురు జిలాలు కార్యదర్్శ, ముతు్తకూరు ముండల అధ్యక్షుడు మనుబ్ల్ 
గణపత్ ఆధ్ర్యుంలో నిర్హుంచడుం జర్గిుంద్. కార్యక్రముంలో భాగుంగా ముతు్తకూరు 
ముండలుంలోని పైనాపురుం గ్రాముంలో జనసేన పార్టీ నాయకుల్ కరపత్రాల్ పుంచుతూ 
పార్టీ సిదాధిుంతాలను, జనసేన పార్టీ అధికారుంలోకి వసే్త చేపటటీబ్యే అభివృద్ధి 
కార్యక్రమాల్ వివర్ుంచి రాబ్వు ఎనినికలలో జనసేన పార్టీకి ఓట్ వేయమని కోరుతూ 
ఈ కార్యక్రముం కొనస్గిుంద్. ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన నాయకుల్ పోల్రు పుంచల 
నరసిుంహా, తాుండ్ర శ్రీను, పటటీపు నాగరాజు, పటటీపు మహేష్, పటటీపు నవీన్, శశివరధిన్ 
తద్తరుల్ పాల్గానానిరు.

ఎమ్్మల్్య శిల్పా రవి, బైరడిడి రాజశేఖర్ రడిడి పై 
జనసేన నేత సుధాకర్ ఫైర్

శతఘ్ని న్్యస్: నుందా్యల: 
ఎమెమిలే్య శిలాపొ రవి, బైరెడిడి 
రాజశేఖర్ రెడిడిల పై నుందా్యల 

జనసేన నాయకుల్ సధాకర్ 
ముండిపడాడిరు. సధాకర్ 
మాటాలుడుతూ పవన్ కళ్్యనిని 
విమర్్శుంచే స్్థయ, అర్హత 
శిలాపొరవికి లేదని, 2014 
ఎనినికల సమయుంలో శిలపొ 

కుట్ుంభుం టిడిప పార్టీలో ఉననిపుపొడు పవన్ కళ్్యణ్ సభ నిర్హుంచడానికి ఎవరు ఎవర్ 
దగగార్కి వెళ్లురో ఒకస్ర్ గురు్త చేసకోవాలని స్చిఒచారు. శిలపొ కుట్ుంభుం ఏ పార్టీలో 
ఉుంటే ఆ పార్టీ నాయకులకు భజన చేస్త, రాజకీయాలలో జుంపుంగ్ జపాుంగ్ కుట్ుంబుం 
ఏదైనా ఉుంద్ అుంటే అద్ శిలపొ కుట్ుంబమేనని, శిలాపొ రవి పవన్ కళ్్యణ్ విమర్్శుంచడుం 
మానుకొని నుందా్యల అభివృద్ధిపై దృషిటీ పటాటీలని ఆగ్రహుం వ్యక్తుం చేశారు. అలాగే బైరెడిడి 
రాయలసీమలో పవనిని త్రగనియ్యను అనడుం సరైుంద్ కాదని, బైరెడిడి సుంత కుట్ుంబుంలో 
ఎవరెవరు ఏ పార్టీలో ఉుంటారో ముుంద్ తెల్సకోనీ మాటాలుడాలని పవన్ కళ్్యణ్ నోటి 
నుుంచి బైరెడిడి అన పేరు వచి్చనుంద్కు బైరెడిడి ఆనుందపడి పుండగ చేసకోవాలే కానీ పవన్ 
కళ్్యణ్ ని విమర్్శుంచడుం సరైన పదధిత్ కాదని తెలియజేశారు.

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


శనివారం, 28 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బస్వ బులిలె తమ్మయ్య కుటాంబాని్న పరామరి్శాంచ్న
డాకటిర్ పల్లె శ్రీధర్

శతఘ్ని న్్యస్: పఠాపురుం నియోజకవరగాుం, గొలలుప్రోల్ గ్రామానికి చెుంద్న బస్ బులిలు తమమియ్య 
అకాల మరణానికి చిుంత్స్్త పఠాపురుం నియోజవరగా జనసేన నాయకుల్ శ్రీ విషు్ణ హాసిపొటల్ 

అధినత డాకటీర్ పలాలు శ్రీధర్, వీర్రాజు కుట్ుంబానిని పరామర్్శుంచి ఆ కుట్ుంబానికి మనోధారా్యనిని 
అుంద్ుంచడుం జర్గిుంద్. ఈ కార్యక్రముంలో భాగుంగా బొజజ్ బులిలు రాజు, కర్రేడలు సత్్తబాబు, నారా 
ఏసబాబు, జనసేన వీరమహళ వినకొుండ అమామిజీ, పలానిటి మధు, పలాలు ముతా్యలరావు మర్యు 
జనసైనికుల్ పాల్గానడుం జర్గిుంద్.

సోరపు రడిడి వీర్రాజు కుటాంబాని్న పరామరి్శాంచ్న 
డాకటిర్ పల్లె శ్రీధర్

శతఘ్ని న్్యస్: పఠాపురుం నియోజకవరగాుం, బ ప్రత్పాడు గ్రామానికి చెుంద్న సరపు రెడిడి 
వీర్రాజు అకాల మరణానికి చిుంత్స్్త పఠాపురుం నియోజవరగా జనసేన నాయకుల్ శ్రీ విషు్ణ 
హాసిపొటల్ అధినత డాకటీర్ పలాలు శ్రీధర్ వీర్రాజు కుట్ుంబానిని పరామర్్శుంచి, ఆ కుట్ుంబానికి 
మనోధారా్యనిని అుంద్ుంచడుం జర్గిుంద్. ఈ కార్యక్రముంలో భాగుంగా ఎక్్స. ఉప సరపొుంచ్ బొజజ్ 
బులిలు రాజు, చోడిశెటిటీ లచ్చనని, బొజజ్ ఐరాజు, బొజజ్ గోప, చక్ర నారాయణ, పలానిటి మధు, పలాలు 
ముతా్యలరావు మర్యు జనసైనికుల్ పాల్గానడుం జర్గిుంద్.

అగి్న ప్రమద బాధితులను ఆదుకోవాలి.. జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్్యస్: పనుగుంచిప్రోల్ ముండలుం, పనుగుంచిప్రోల్ గ్రాముంలో కొల్వై ఉనని శ్రీ లక్ష్మీ త్రుపతమమి 
అమమివార్ దేవస్్థనుం ప్ుంగణుంలో ఉనని బొమమిల ద్కాణాల్ మర్యు గాజుల ష్పుల్ మర్యు పూజ 
స్మాగ్రి ద్కాణాలలో అరధిరాత్రి సమయుంలో ముంటల్ చెలరేగి పూర్్తస్్థయలో దాదాపు 20 ద్కాణాలోలు 
ముంటల్ చెలరేగి ద్కాణాల్ పూర్్త స్్థయలో దగధిుం అయ్యపోవడుం జర్గిుంద్. ఈ సుంఘటన సుంబుంద్ుంచిన 
బాధితులను పనుగుంచిప్రోల్ జనసేన నాయకుల్ పరామర్్శుంచి తక్షణ స్యుంగా లక్ష రూపాయల్ 
ప్రకటిుంచాలని ప్రభుత్ుం నుుంచి 4 లక్షల రూపాయల్ ప్రకటిుంచాలని జనసేన పార్టీ తరపున దేవాలయ 
కార్యనిరా్హణ అధికార్తో మర్యు చైరమిన్ తో మాటాలుడి వార్ని తక్షణమే ఆర్్థకుంగా ఆద్కోవాలని 
డిమాుండ్ చేస్తనానిము ఈ కార్యక్రముంలో జనసేన జిలాలు ప్రధాన కార్యదర్్శ బాడిస మురళీకృష్ణ, ముండల 

అధ్యక్షుల్ తునికి శివ, ఉపాధ్యక్షుల్ తనీనిరు గోపీనాథ్, ఉదయ్, గోప, చుంద్, నవీను, గదదు గోప, వినయ్ తద్తరుల్ పాల్గానానిరు.

బొబ్బేపలిలె సురేష్ ఆధ్వర్యాంలో ముగు్ల పోటీలు.. 
విజేతలకు బహుమతుల ప్రధానాం

శతఘ్ని న్్యస్: సరే్పలిలు 
నియోజకవరగాుంలోని వెుంకటాచలుం 
ముండలుం, త్రుమలమమిపాలెుం 
గ్రాముంలో 74వ గణతుంత్ర 
ద్నోత్సవానిని పురసకార్ుంచుకొని 
సరే్పలిలు నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ నాయకుల్ బొబ్్పలిలు సరేష్ 
నాయుడు ఆధ్ర్యుంలో ముగుగాల 
పోటీల్ నిర్హుంచి గెల్పొుంద్న 

విజేతలకు శుక్రవారుం బహుమతులను ప్రధానుం చేశారు. మొదటి బహుమత్గా 
గుంగాళుం, రెుండో బహుమత్గా సీటీల్ బుంద, మూడవ బహుమత్గా సీటీల్ టిఫిన్ తోపాట్ 
ముగుగాల పోటీలలో పాల్గాననివారుందర్కీ హృదయపూర్క ధన్యవాదాల్ తెలిపారు. 
ఈ సుందర్ుంగా బొబ్్పలిలు సరేష్ నాయుడు మాటాలుడుతూ భారతీయ సుంసకాృత్ 
స్ుంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలి్సన బాధ్యత మనుందర్పై ఉుంద్. అదే విధుంగా 
త్రుమలమమిపాలెుం గ్రామానికి ఎపపొటినుుంచో కలగా ఉననిట్వుంటి బ్రిడిజ్ వరదల్ 
వచి్చనపుపొడు రాకపోకల్ నిలిచిపోయన పర్సి్థత్. రాబ్యే ఎనినికలోలు మా అధినత 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు గెల్పొుంద్ రాష్్రానికి ముఖ్యముంత్రి కావడుం తథ్యుం. ఆ తక్షణమే 
త్రుమలమమిపాలెుం బ్రిడిజ్ నిరామిణానిని పూర్్తస్్థయలో కొనస్గిుంచడానికి అడుగుల్ 
ముుంద్కు వేస్్తమని చెపపొ హామీ ఇవ్డుం జర్గిుంద్. ఈ కార్యక్రముంలో శ్రీహర్, పనిశెటిటీ 
మలిలుకారుజ్న్, షేక్ రహుం, ఆసో్తటి రవి, షేక్ రహమాన్ తద్తరుల్ పాల్గానానిరు.

బూర్జ గ్రామాంలో ఇాంటాంటకి జనసేన కా్యల్ాండర్ 
ల పాంపణీ

శతఘ్ని న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగాుం, 
బూరజ్ ముండలుం, బూరజ్ గ్రాముంలో నియోజకవరగా 
ఇనా్చర్జ్ పేడాడ రామోమిహన్ రావు పల్పుతో 
బూరజ్ ముండల నాయకుల్ మజిజ్ రాుంబాబు, 

తోట అపపొలరాజు ఆధ్ర్యుంలో శుక్రవారుం జనసేన కా్యలెుండర్ లను ప్రత్ ఇుంటిుంటికి 
ఇవ్డుం జర్గిుంద్. ఈ కార్యక్రముంలో కేత స్యకుమార్, అనుస్ర్ మనమిధరావు, 
బూరజ్ గ్రాముం నాయకుల్, గ్రామస్తలుందరూ చాలా హుష్రుగా పాల్గానడుం జర్గిుంద్.

పద్మశ్రీ పురసాకారానికి ఎాంపకైన డాకటిర్ 
చాంద్రశేఖర్ ను సతకారిాంచ్న జనసేన నేతలు

శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ రూరల్ వాస్తవు్యల్ శుంకురాత్రి ఫుండేషన్ అధినత, కిరణ్ 
కుంటి ఆసపత్రి వ్యవస్్థపకుల్ డాకటీర్ చుంద్రశేఖర్ చేస్తనని సేవలకు మెచి్చ ఎుంతో 
ప్రత్షటీతమికమైన అతు్యననిత మైన పదమిశ్రీ బరుద్ను డాకటీర్ చుంద్రశేఖర్ కు భారత 
ప్రభుత్ుం ఇవ్డుం ఈ ప్ుంత వాసిగా ఎుంతో గర్పడుతునానిమని, జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షుల్ పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు ఆయనిని స్యుంగా కలిసి పవన్ కళ్్యణ్ 
తరపున వార్కీ శుభాకాుంక్షల్ తెలిపన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభు్యల్ కాకినాడ రూరల్, 
సిటీ ఇుంచార్జ్ ల్ పుంతుం నానాజీ, ముతా్త శశిధర్.. ఈ సుందర్ుంగా కాకినాడ రూరల్ 
జనసేన నాయకుల్, జనసైనికులతో కలిసి డాకటీర్ చుంద్రశేఖర్ కు గజమాల వేసి 
ద్స్్సల్వాలతో సనామినుం చేయడుం జర్గిుంద్.. ఈ కార్యక్రముంలో కాకినాడ రూరల్ కి 
సుంబుంద్ుంచిన జనసేన రాష్ట్ర, జిలాలు, ముండల, గ్రామ స్్థయ నాయకుల్, జనసైనికుల్ 
పదదుఎతు్తన పాల్గానానిరు.

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

కొలువులపై ఆశలు ఆవిరి!
*నిరాశ నిసపొృహ లోలు నిరుదో్యగుల్
* ప్ర భుత్ శాఖ లోలు ల క్ష లాద్ ఖాళీల్
* భ ర్్త ప టిటీుంచుకోని జ గ న్ ప్ర భుత్ుం
* ఆుందోళ న ల్ చేస్తనాని బ్ఖాత రు
* ర గిలిపోతునని యువ త 
‘’ఉదో్యగాల విపలువుం తీసకురాబ్తునానిుం...’’
-ఇద్ పాదయాత్రల సమయుంలో జగన్  మోహన్  రెడిడి ఇచి్చన 
వాగాదునుం!
‘’ఉదో్యగాల భర్్తకి ప్రత్ ఏటా జాబ్  కా్యలెుండర్  ప్రకటిస్్తుం...’’
-ఇద్ ముఖ్యముంత్రి హోదాలో జగన్  మోహన్  రెడిడి చెపపొన 
విధానుం!
ఆ వాగాదునుం మీద, ఆ విధానుం మీద ఆశల్ పట్టీకునని 
నిరుదో్యగులకు ఇపుపొడు నిటూటీరుపొలే మిగిలాయ!
ఏళలుకేళ్లు గడిచిపోతునాని ప్రభుత్ కొల్వుల కోసుం కనిపట్టీకుని 
ఉనని ఉదో్యగారు్థల ఆశల్ ఆవిర్ అవుతునానియ!
అరకొర ప్రకటనల్, కుంటితుడుపు చర్యలే తపపొ ఉదో్యగాల భర్్త 
విషయుంలో సపొషటీత లోపుంచిన వైకాపా ప్రభుత్ వైఖర్ వలలు 
ఇపుపొడు నిరుదో్యగుల్ నిటటీనిల్వునా నైరాశ్యుంలో మునిగారు. 
ఉదో్యగాల భ ర్్త కోసుం ఎద్రు చూసి చూసి ఆుందోళ న ల కు ద్గినా 
నిమమి కు నీరెత్్తన ట్టీ ప్ర భుత్ుం వ్య వ హ ర్సో్తుంద్.
ఓ ప కకా ల క్ష లాద్ ఉదో్యగాల్ ఖాళీగా ఉనానియ...
మ రో పకకా అరు్హలైన యువ తీయువ కుల్ ల క్ష లోలు ఉనానిరు...
కానీ ఖాళీల భ ర్్త గుర్ుంచి తీసకుుంట్నని చ ర్య ల్ మాత్రుం 
అుంతుంతమాత్రుంగాన ఉనానియ.
“రాష్ట్రుంలో 2,30,000 ఉదో్యగ ఖాళీల్ ఉనానియ. ప్రత్ 
ఏటా జనవర్ 1న ప్రభుత్ ఉదో్యగాల భర్్తకి కా్యలెుండర్ ను 
విడుదల చేస్్తుం...’’ అుంటూ వైకాపా ఎనినికల మేనిఫ్సోటీలో 
ఊదరగొటిటీుంద్. కానీ అధికారుంలోకి వచా్చక ఈ మూడుననిరేళలులో 
కేవలుం ఒకస్ర్ మాత్రమే 2021 జూన్  లో కా్యలెుండర్  ను 
ప్రకటిుంచారు. పోనీ ఆ కా్యలెుండర్  ప్రకారమైనా సక్రమమైన 
విధానాల్ చేపటాటీరా అుంటే అదీ లేద్. ఆ జాబతాలో పేర్కానని 
వాటిలో ముఖ్యమైన మూడు నోటిఫికేషనులు ఇపపొటికి కూడా 
వెల్వడని వాస్తవుం రాష్ట్రుంలోని లక్షలాద్ ముంద్ నిరుదో్యగులను, 
వార్ కుట్ుంబీకులను తలలుడిలేలులా చేసో్తుంద్.
స్క్షాతూ్త ముంత్రి బుగగా న అసెుంబీలులో చేసిన ప్ర క ట న ను బటిటీ 
చూసినా... రాష్ట్రుంలోని 33 ప్ర భుత్ శాఖ ల ప ర్ధిలో ముంజూరైన 
పోసటీల్ మొత్తుం 7,71,177 ఉనానియ. వీటిలో 5,29,868 

రెగు్యల ర్ ఉదో్యగుల్ ఉనానిరు. ఇుంకా 2,41,309 పోసటీల్ 
ఖాళీగా ఉనానియ.
అయనా ప్ర భుత్ ప రుంగా తీవ్ర ఉదాసీన త ఎద్ర వుతోుంద్. ఓ 
ప కకా పొరుగు రాష్ట్ర మైన తెలుంగాణ లో శాఖ ల వార్గా ప్ర క ట నల్ 
వెల్వ డుతూ, ఉదో్యగాల భ ర్్త ప్ర య తానిల్ జ రుగుతుుంటే, 
ఆుంధ్రాలో మాత్రుం ఏ శాఖ లో ఎనిని ఖాళీల్నానియ న విష యుంలో 
కూడా సపొ షటీ త లేక పోవ డుం శోచ నీయ మ ని నిరుద్య గోల్ 
గ గోగాల్ పడుతునానిరు. ఈ నప థ్యుంలో నిరుదో్యగుల పోరాట 
స మిత్ ఆధ్ ర్యుంలో రాష్ట్ర వా్యప్తుంగా ఆుందోళ న ల్ జ ర్గాయ. 
యువ తీయువ కుల్ మూకుమమి డిగా క లెకటీ రేట్లు ముటటీ డిుంచడుం, 
నిరస న ప్ర ద ర్శ న ల్ చేయడుం దా్రా త మ ఆగ్ర హానిని, ఆవేద నను 
వెలలు డిుంచినా ప్ర భుత్ుం పదదు గా సపొుంద్ుంచ లేద్ స ర్క దా, త్ర్గి 
వార్ని మ భ్య పటటీ డానికి ప్ర య త్నిుంచిుంద్.
ముఖ్య ముంత్రి జ గ న్ 2021 జూన్ 18న నిరుదో్యగుల కు 
భ రోస్నిస్్త రాబ్యే 9 నెల లోలు అుంటే 2021 జులై నుుంచి 2022 
మార్్చ వ ర కు వ ర స నోటిఫికేష నులు వ స్్తయుంటూ ఊర్ుంచారు. 
అయత్ ఇుంద్కు అనుగుణుంగా స రైన ప్ర య తని ముంటూ 
జ ర గ న లేద ని నిరుదో్యగుల్ ముండిప డుతునానిరు. కొనిని 
పోసటీల కు సుంబుంధిుంచి అర కొర గా ప్ర క ట న ల్ జ ర్గినా, 
ప ర్క్ష ల్ నిర్ హుంచ డుం, ముఖాముఖీల్ జ ర ప డుం, భ ర్్త 
చేయ డుం లాుంటి చ ర్య లేమీ లేక పోవ డుంతో యువ తీయువ తుల్ 
హ తాశుల వుతునానిరు. కొనిని పోసటీలకు సుంబుంధిుంచి ధ ర కాస్తల్ 
ఆహా్నిుంచినా ఆపై ఎలాుంటి ప ర్క్ష జ ర గ లేద్. ఈ నప థ్యుంలో 
ఉదో్యగాల నోటిఫికేష నులు ఎపుపొడు విడుద ల అవుతాయోన న 
ఆశ తో ల క్ష లాద్ ముంద్ అభ్య రు్థల్ నిత్యుం కోచిుంగ్ సెుంట రలు లో 
చ ద్వుకుుంటూ ఆశ గా ఎద్రుచూస్్తన ఉనానిరు. ఉదో్యగాల 
భ ర్్తలో ఏళలు త ర బ డి నెల కొనని ఆలస్యుం వ లలు వ యోప ర్మిత్ 
దాటిపోతునని యువ త ఆవేద న కు అుంత్లేకుుండా పోతోుంద్.
* కుంటితుడుపు చ ర్య ల్...
ఓ ప కకా లక్ష లాద్ ఖాళీల్ ఉనని పపొ టికీ ప్ర భుత్ుం మాత్రుం 
ఏదో మొకుకాబ డిగా కొనిని పోసటీల కు మాత్ర మే నోటిఫికేష నులు 

ఇసో్తుంద ని, వాటి భ ర్్తలో కూడా తీవ్ర జాప్యుం, అల స త్ుం 
చూపసో్తుంద ని నిరుదో్యగుల్ ఆరోపస్తనానిరు. ఉదాహ ర ణ కు 
2021 జూన్ లో మొత్తుం 10,143 పోసటీల భ ర్్తకి ఆమోదుం 
తెల్పుతూ ఉత్త రు్ల్ ఇచా్చరు. ఇుంద్లో వివిధ శాఖ లోలుని 
బా్యక్ లాగ్ వేకెనీ్సల్ 1238, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కు చెుంద్న 
6143 పోసటీల భ ర్్తలో మాత్ర మే పురోగ త్ ఉుంద్. ల క్ష ల 
ముంద్ ఎద్రు చూస్తనని గ్రూప్ 1, గ్రూప్2, పోలీస, అధా్యప క , 
ఆచారు్యల పోసటీల భ ర్్తపై అతీగ తీ లేని ప ర్సి్థత్ నెల కొని ఉుంద్. 
2021 జూన్ లో ఇచి్చన గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 నోటిఫికేష న్ లో కేవ లుం 
36 పోసటీల్ భ ర్్త చేయ నునని ట్టీ ప్ర క టిుంచ డుంతో నిరుదో్యగుల్ 
తీవ్ర నిరాశ కు గురై ఆుందోళ నల్ చేశారు. దాుంతో 2022 మ ర్్చ 
31న ఇచి్చన నోటిఫికేష న్ లో గ్రూప్ 1 పోసటీల ను 110కి, గ్రూప్ 2 
పోసటీల ను 182కి పుంచారు. కానీ వీటి భ ర్్త ప్ర క్రియ మాత్రుం 
ముుంద్కు స్గ డుం లేద్. 2021లో ప్రకటిుంచిన కా్యలెుండర్  లో 
పేర్కానని 10,143 పోసటీలోలు ఎకుకావ భాగుం వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు 
చెుంద్నవే.
* స మ న్ యలోప మే శాపుం...
జ గ న్ ప్ర భుత్ుం కొల్వుదీర్ మూడేళలు వుతునాని ఇపపొ టికి సైతుం 
ఏ ప్ర భుత్ శాఖ లో ఎనిని ఖాళీల్ ఉనానియ న విష య మై సపొ షటీ త 
లేక పోవ డుం శోచ నీయ మైన విష య మ న ఆరోప ణ ల్ స ర్ త్రా 
వినిపస్తనానియ. నిజానికి పోసటీల భ ర్్తకి ఉత్త రు్ల్ ఇచి్చన 
వెుంట న సుంబుంధిత శాఖ ల్ ఖాళీల వివ రాల ను ర్జ రే్ష నలు 
వార్గా ఆుంధ్ర ప్ర దేశ్ ప బలుక్ స ర్్స్ కమిష న్ కి పుంపుంచాలి్స 
ఉుంట్ుంద్. ఆ వివ రాల ఆధారుంగా ఏపీపీఎసీ్స నోటిఫికేష న్ 
జార్ చేయాలి. అయత్ శాఖ ల మ ధ్య స మ న్ యుం లేక పోవ డుం 
ప్ర ధాన స మ స్యగా మార్ుంద్. ప్ర ధాన పోసటీల సుంగ త్లా ఉుంటే 
ఇపపొ టికే నోటిఫికేష న్ వెల్వ డిన వాటి విష యుంలో కూడా 
విప ర్త మైన జాప్యుం ఎద్రవుతోుంద్. ఉదాహ ర ణ కు ప్ర భుత్ 
డిగ్రీ క ళ్శాల లోలు 240 లెక్చ ర ర్ పోసటీల్ నిుంపుతామ ని, 
విశ్ విదా్యల యాలోలు 2000 అసిసెటీుంట్ ప్రొఫ్స రలు పోసటీల్ 
భ ర్్త చేస్్తమ ని చెబుతునాని ఇపపొ టి వ ర కు అతీగ తీ లేద్. 
గ్రూప్ 1 పోసటీల కు నోటిఫికేష న్ వ సే్త ఏకుంగా 2 ల క్ష ల ముంద్, 
గ్రూప్ 2 ఉదో్యగాల కోసుం 5 ల క్ష ల ముంద్ ద ర ఖాస్త చేసకున 
అవ కాశముుందుంటే రాష్ట్రుంలో నిరుదో్యగ స మ స్య ఎుంత తీవ్రుంగా 
నెల కొని ఉుందో అర్థ మ వుతుుంద్.
హామీల్, ప్ర క ట న ల్, ప్ర చారాల తో కాల క్షేపుం చేయ డుం, 
చ ర్య ల విష యుంలో కాల యాప న చేయ డుం త పపొ వాస్త వికుంగా 
ప ర్ష్కారుంలో చిత్తశుద్ధి క ర వైన జ గ న్ ప్ర భుత్ుం తక్షణ చర్యల్ 
చేపడుతుుందన ఆశలేవీ నిరుదో్యగులోలు లేవు.

దాసరి నాగరాజు ఆధ్వర్యాంలో గణతాంత్ర 
దనోతసీవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: విజయవాడ 
సెుంట్రల్: 74వ భారత గణతుంత్ర 
ద్నోత్సవుం సుందర్ుంగా గురువారుం 
విజయవాడ సెుంట్రల్ నియోజకవరగాుం 
27వ డివిజన్ జనసేన నాయకుల్ 
దాసర్ నాగరాజు ఆధ్ర్యుంలో భారత 
రాజా్యుంగ నిరామిత డాకటీర్ బ ఆర్ 

అుంబ్దకార్, జాత్పత మహాతామిగాుంధీ చిత్ర పటాలకు నివాళి అర్పొుంచి, జెుండా ఆవిషకారణ, 
వుందన కార్యక్రముం జర్గిుంద్. తదనుంతరుం పాదచారులకు మర్యు 27వ డివిజన్ 
ప్రజలకు మిఠాయల్ పుంచుతూ దాసర్ నాగరాజు గణతుంత్ర ద్నోత్సవ శుభాకాుంక్షల్ 
తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రముంలో పగిడిపలిలు గిర్ష్, రాజనాల శ్రీనివాస్, ద్బా్ అజయ్, 
ద్ స్టీలిన్, పసపులేటి పచ్చయ్య, మారాస రమణ, జాని, కె.వి.టి.ఆర్ రాజేశ్ర రావు, 
ముండల ద్నష్ తద్తరుల్ పాల్గానానిరు.

గణతాంత్ర దనోతసీవ వేడుకలలో ఎచ్చిరలె జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ఎచె్చరలు: 74వ 
గణతుంత్ర ద్నోత్సవ శుభ ద్నానిని 
పురసకార్ుంచుకొని గురువారుం ఎచె్చరలు 
నియోజకవరగా కేుంద్ర కారా్యలయుం, శ్రీ 
వెుంకటేశ్ర కాలేజ్ ఎద్రుగా ఉనని 
ఎచె్చరలు నియోజకవరగా జనసేన కేుంద్ర 
కారా్యలయుం దగగార జనసేన పార్టీ 
టీుం జెుండా ఆవిషకారణ జర్పారు. ఈ 
కార్యక్రముంలో ఎచె్చరలు నియోజకవరగా 

టీుం బాడన వెుంకట జనారదున్ రావు, భూపత్ అరుజ్న్, తమిమినని శ్రీనివాసరావు, దనానిన 
చిరుంజీవి బొుంతు విజయ్ కృష్ణ, వడేడిపలిలు శ్రీనివాసరావు, కోరాడ రమేష్ ఆరుముడి 
రాము, రెడిడి భాసకార్ సవా్డ రామారావు, శ్రీనివాసరావు, రాుంబాబు, చుంద్రరావు చినని, 
స్య జనసైనికుల్ పాల్గానానిరు.

బొతాసీకు వారి్నాంగ్ ఇచ్చిన రేగిడి
శతఘ్ని న్్యస్: చీపురుపలిలు: పవన్ కళ్్యణ్ 
పై అవాకు చవాకుల్ వాగుతుుంటే చూస్్త 
ఊరుకునద్ లేద్. పవన్ కళ్్యణ్ గార్ని సనానిసి 
అనిన నువు్ నీకనాని ఈ ఉత్తరాుంధ్రలో సనానిసి 
ఎవడు బొతా్స.. ర్పబలుక్ డే అన పదానిని సర్గాగా 
పలకడుం రాని నీకు ఎడు్యకేషన్ మినిసటీర్ ఇవ్డుం 
మా దౌర్య భాగ్యుం అని విజయనగరుం జిలాలు జనసేన 
నాయకుల్ రేగిడి లక్షష్మణరావు ఏదేదువా చేస్రు. 
ఈ సుందర్ుంగా ఆయన మాటాలుడుతూ 30, 40 

సుంవత్సరాల్ రాజకీయ అనుభవుం ఉనని బొత్స ధరామిన గుడివాడ కుట్ుంబాల్ ఉత్తరాుంద్రానిని 
ఎలా ఉదధిర్ుంచారో చెపాపొలి? ఎనిని పర్శ్రమల్ తీసకొచా్చరో చెపాపొలి ఎుంతముంద్ యువతకి 
ఉదో్యగాల్ ఇచా్చరో చెపాపొలి. ఇపుపొడు ఉత్తరాుంధ్ర పై ముసలి కనీనిళ్లు పడుతునానిరు. ఉత్తరాుంధ్ర 
కావాలని ఒకడు ఉద్యముం చేస్్తనుంటాడు, ఇుంకొకడు ప్రత్్యక పార్టీ పడతాననానిడు.. ఇుంకొకడు 
ఐటి మినిసటీర్ గా ఉుంటూ దావోస నుుండి ఐటీ మేనజెమిుంట్ ని ఉత్తరాుంధ్రకే తీసకొస్్తనుంటాడు. 
ఇలా ఉత్తరాుంధ్ర ప్రజలిని రాయలసీమ ప్రజలిని మోసగిస్్త తమ పదాదుల్ గడుపుకుుంట్నని 
కొుందరు స్్ర్థపూర్తమైన రాజకీయ నాయకుల్ అుంద్లో మొదటి వరుసలో బైరెడిడి రాజశేఖర్ 
రెడిడి ఒకరు ఇతను ఎనిని పార్టీల్ మారడో అతనికే తెలియద్ ఛిత్త శుద్ధి లేని నాయకుడు. ప్రజలని 
రాష్్రాలని దేశాలని విభజిుంచి పాలిుంచడుం బ్రిటిష్ వాళళుకే స్ధ్యుం అనుకునానిుం కానీ వాళళుని 
మిుంచిపోయ ఈ రోజున ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయ నాయకుల్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకుల్ 
తయారవడుం జర్గిుంద్. మూడుస్రులుగా మినిసటీర్ అయన బొత్స సత్యనారాయణ తన 
నియోజకవరాగానని ఉదధిర్ుంచలేని నాయకుడు ఉత్తరాుంధ్ర న ఉదదుర్స్్తడట. ఈయన వ్యవహారుం 
ఎలా ఉుందుంటే తనకు ఒకటే లేద్ గాని మెడకు ఒక డోల్ అన స్మెతల్ వ్యవహర్స్తనానిడు. 
చీపురుపలిలు నియోజకవరగాుంలో చీపురుపలిలు నడిబొడుడిలో ఉనని దళితుల ఎసీ్స సమిశానానిని ఐఎుంజి 
జగననని ఇల్లు కాలనీలకి కేటాయుంచడుంలోన బొత్స సత్యనారాయణ గార్ యొకకా రాజకీయుం 
ఈ నియోజకవరగా దళితులకు అర్థమవుతుుందని రేగిడి లక్షష్మణరావు తెలియజేస్రు.
మెరకముడిదాుం ముండలుం మెరక ముడిదాుం గ్రాముంలో దళితులకు ఎసీ్స స్మాజిక వరాగానికి 
చెుంద్న 450 కుట్ుంబాలకు ప్రత్్యక సమిశాన వాటిక స్థలుం కేటాయుంచాలని ఎనోని ధరానిల్, 
ఎనోని ఉద్యమాల్, ఎనోని వినత్ పత్రాల్ ఇచి్చనా సపొుంద్ుంచలేని ముంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ, 
సపొుంద్ుంచలేని మెరకముడుదాుం ముండల జడిపొటిసి విజయనగరుం జిలాలు పర్షత్ చైరమిన్ చినని 
శ్రీను వీళ్ళు ఉత్తరాుంధ్ర ని ఉదధిర్ుంచేదని రేగిడి ఏదేదువా చేస్రు. త్నడానికి త్ుండి లేద్ గాని 
మీస్లకు సుంపుంగి న్నె అననిట్టీుంద్ బొత్స ధరామిన మాటల్. కేుంద్రీకరణ వికేుంద్రీ కరణతో 
ఈ రాష్్రానిని ఎలా అభివృద్ధి చేస్్తరో బొత్స, ధరామిన సమాధానుం చెపాపొలి?. మా అధినాయకుడు 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ని విమర్్శుంచే ముుంద్ మీ వెనక లో ఏముుందో 
చూసకోమని రేగిడి లక్షష్మణరావు కోరారు.
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