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కార్యకర్త లను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకంటం
* గుంటూరు జిల్లా , నగర అధ్యక్షులు గాదె వుంకటేశ్వరరావు, నేరేళ్ళ సురేష్
*22వ డివిజన్ లో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యకరిమాన్ని 
ల్ుంఛనుంగా ప్రారుంభుంచిన రాష్ట్ర నాయకులు నాయబ్ కమాల్, వడ్రాణుం 
మార్ుండేయ బాబు  
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ సిద్దాంతాలను, పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలాన్ని 
ప్రజల్లోకి తీసుకువెళలోాందుకు తమ శకితికి మాంచి శ్రమసుతినని కారయూకరతిలను 
కాంటికి రెప్పలా కాపాడుకుాంటామన్, వారికి ఎలాాంటి కషటీాం వచిచినా పార్టీ 
ఎలలోవేళలా అాండగా ఉాంటాందన్ జనసేన పార్టీ జిలాలో, నగర అధయూక్షులు గాదె 
వెాంకటేశ్వరరావు, నేరేళ్ళ సురేష్ అనానిరు. జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టీత్మకాంగా 
చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాన్ని జిలాలో అధికార 
ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హరి ఆధ్వరయూాంల్ శన్వారాం 22వ డివిజన్ పరిధిల్న్ 
శ్రీన్వాసరావుతోటల్ లాాంఛనాంగా ప్రారాంభాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా గాదె, 
నేరేళ్ళ మాటాలోడుతూ ఇాంతకాలాం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కారయూకరతిల్ని రాజకీయ 
అవసరాలకు ఉపయోగాంచుకొన్ వదిలేసేవారన్, జనసేన మాత్ాం కారయూకరతిలకి 
ఎలాాంటి ఆపద వచిచినా ఆదుకుాంటాందనానిరు. ఏ పార్టీకైనా కారయూకరతిలే 
పునాది అన్ అలాాంటిది జనసేన పార్టీకి క్రియాశీలక కారయూకరతిలే ఐదు లక్షలు 
వరకు ఉనానిరాంటే పార్టీ ఎాంత బల్పేతాంగా ఉాందొ అర్ాం చేసుకోవచచినానిరు. 
క్రియాశీలక సభయూతా్వల్లో జిలాలోను ప్రధమ స్థానాంల్ ఉాంచేలా జనసైన్కులు కృషి చేయాలన్ గాదె, నేరేళ్ళ కోరారు. రాష్ట్ర కారయూదరిశి, మైనారిటీ నాయకులు నాయబ్ కమాల్ మాటాలోడుతూ 
జనసేన పార్టీల్ క్రియాశీలక కారయూకరతిలుగా సభయూత్వాం తీసుకునేాందుకు ప్రజలు ఎాంతో ఉతాసాహాం చూపిసుతినానిరనానిరు. మరో రాష్ట్ర కారయూదరిశి వడ్రాణాం మార్ాండేయ బాబు మాటాలోడుతూ 
గత సాంవతసారాం కనాని ఇపు్పడు జనసేన గ్రాఫ్ ఎాంతో పెరిగాందన్, ఈ నేపధయూాంల్ క్రియాశీలక సభయూతా్వలు రికార్డ్ స్థాయిల్ నమోదు అయ్యూ అవకాశాం ఉాందన్ ఆశాభావాన్ని వయూకతిాం 
చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ చేసుతినని ప్రజా పోరాటాలకు, ఉదయూమాలకు ప్రజల నుాంచి పెద్దఎత్తిన మద్దత్ లభాంచటాం ఎాంతో ముదవహాం అనానిరు. అనాంతరాం రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి 
మైనారిటీ నాయకులు షేక్ నాయబ్ కమాల్, దళిత నాయకులు కొర్రపాటి నాగేశ్వరరావులు తమ క్రియాశీలక సభయూతా్వలను రెన్యూవల్ చేయిాంచుకునానిరు. ఈ కారయూక్రమాంల్ జిలాలో 
ఉపాధయూక్షుడు అడపా మాణికాయూలరావు, నగర పార్టీ కారయూదరిశిలు బాండారు రవాంద్ర, బాష్, డివిజన్ అధయూక్షులు సయయూద్ షరుఫుద్్దన్, బాలకృష్ణ, శానాం రమేష్, నాయకులు రామశెటిటీ 
శ్రీన్వాస్, చెనాని పోత్రాజు, కోనేటి ప్రస్ద్, సయయూద్ రఫీ, వడ్డ్ సుబాబారావు, సాంట్ాంగ్ వెాంకటేశ్వరరావు, పులలోాంసటిటీ ఉదయ్, రాష్ట్ర రెల్లో యువత నాయకులు సోమ ఉదయ్, పుల్గడడ్ 
గోపి, కోలా అాంజి, నాండూరి స్్వమ, శేషు, బాషి, బాలయయూ, శెటిటీ శ్రీను, గోపిశెటిటీ రాజశేఖర్, సురేష్, కోటేశ్వరరావు చిరాంజీవి, తిరుపతిరావు తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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గాయపడిన
 స్టీల్ ప్లాంట్ 
ఉద్యోగులకు
 మెరుగైన

 వైదయోాం అాందాంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ ఉకు్ కరా్మగారాంల్ చోట చేసుకునని ప్రమాదాంల్ 
10 మాంది ఉద్యూగులు తీవ్ాంగా గాయపడిన ఘటన దురదృషటీకరమన్ 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ ఛైర్మన్ నాదెాండలో మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనల్ ఆాంద్ళన వయూకతిాం చేశారు. ఆ ఉద్యూగులకు మెరుగైన 
వైదయూాం అాందిాంచే విధాంగా స్టీల్ పాలోాంట్ ఉననితాధికారులు చరయూలు తీసుకోవాల్. ఉద్యూగుల కుటాంబాలకు ధైరయూాం చెపా్పల్సాన బాధయూత అధికారులకు ఉాంది. గాయపడిన వారిల్ కాాంట్రాక్టీ 
కారి్మకులు ఉననిాందున వారిన్ ఆరిథాకాంగా ఆదుకోవాల్. స్టీల్ పాలోాంట్ ల్ భద్రతా ప్రమాణాలను పకడబాాంద్గా అమలు చేయాలన్ నాదెాండలో మనోహర్ కోరారు.

మా ప్ాంతాం, మన సచివాలయాం 
కారయోక్రమాంలో పల్గొన్న ముత్తా శశిథర్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ సిటి: స్్దన్క 26బి వారుడ్ సచివాలయాం ప్రాాంతాంల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కర్రి ధరా్మరావు ఆధ్వరయూాంల్ మా ప్రాాంతాం మన సచివాలయాం కారయూక్రమాం ల్ జనసేన పార్టీ కాకినాడ 
సిటి ఇాంచార్జ్, పి.ఏ.సి 
సభ్యూలు ముతాతి శశిధర్ 
పాల్గొన్ స్్దన్క ప్రజలు 
ఎదుర్ాంటనని సమసయూల్ని 
అడిగ తెలుసుకునానిరు. 
ప్రజలు మాటాలోడుతూ 
ముఖయూాంగా కరెాంట్ బిలులో, 
చెతతి పనుని చెల్లోాంపులు 
భారాంగా మారాయన్ 
బాధిత్లు పేర్నానిరు. ఇళ్్ళ 
ఇసుతినానిమన్ చెపుత్నానిరు 
కానీ ఏదొ కొాంతమాందికే 
మాంజూరు చేస్రనీ, అవికూడా ఎక్డ ఉనానియో తెల్యడాంలేదనానిరు. ముతాతి శశిథర్ వద్ద మొర 
పెటటీకునని బాధిత్రాల్ ఆవేదన పై ఆయన స్పాందిస్తి జగన్ పాలన మోస్ల పుటటీ అన్ వైకాపా ప్రభ్త్వాం 
ఇాంటిాంటికీ తిరిగ పాంపిణీ చేసిన సాంక్షేమ పథకాల చిటాటీ రుజువు చేసుతిాందన్ తెల్పారు. ఈ సాందర్ాంగా 
ఆయన మాటాలోడుతూ మీ సమసయూలపై నాయకులను ప్రశినిాంచే తతా్వన్ని అలవాట చేసుకోవాలన్ దైరయూాం 
చెపా్పరు. రూ 20 వేలు కటిటీాంచుకున్ ఇళ్ళ పటాటీలు ఇస్తిమన్ ఎవరైనా వసతి ఎాందుకు కటాటీల్ వివరాలు 
ఇమ్మన్ అడగాండి అనానిరు. జగన్ మాట నమ్మ మోసపోయామన్ అాందుకు ఫల్తాం గా ఇన్ని రకాల 
అనరా్లు వెాంటాడుత్నానియి అన్, సనని బియయూాం పేరుతో పేదలను నటేటీట ముాంచారనీ, ఈ వై.సి.
పి ప్రభ్త్వ హయాంల్ మతసా్యకారుల ప్రాణాల ప్రాణాలకు విలువ ఇవ్వడాం లేదన్ అనానిరు. వై.సి.
పి ప్రభ్త్వ అరాచకాలు, ఆగడాలు న్లువరిాంచాలాంటే ప్రజలు పోరాట బాట పటాటీలన్ స్చిాంచారు. 
ప్రజలకు నాయూయాం జరిగే వరకు వారివెాంట జన సేన పార్టీ అాండగా ఉాంటనదన్ బరోస్ ఇచాచిరు. ఈ 
కారయూక్రమాంల్ జిలాలో కారయూదరిశి తలాటాం సతయూ, కాకినాడ సిటీ ఆరగొనైజిాంగ్ సక్రటర్ మడుడ్ విజయ్ కుమార్, 
పద్మరాజు, వెాంకట్రామన్, ఓలేటి రాాంబాబు, పి.రాము, సతీష్, బ్రహ్మయయూ, కర్రి ధరా్మరావు, వరమహిళలు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

శ్రీ శ్రీ శ్రీ సత్తామ్మ తలి్ల 
జాతర ఉత్సవాలలో పల్గొన్న పిత్ని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్మడివరాం: ముమ్మడివరాం మాండలాం, సిహెచ్ 
గునేనిపల్లోల్ శ్రీ శ్రీ శ్రీ సతెతిమ్మ తల్లో జాతర ఉతసావాలు ఘనాంగా 
న్ర్వహిాంచడాం జరిగాంది. ఉతసావ కమటీ మరాయూదపూర్వక ఆహా్వనాం మేరకు 
రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమటీ సభ్యూలు మరియు 
ముమ్మడివరాం న్యోజకవరగొ ఇనాచిర్జ్ పితాన్ బాలకృష్ణ శ్రీ శ్రీ శ్రీ సతెతిమ్మ తల్లో 
ఉతసావముల్పాల్గొన్, అమ్మవారిన్ ప్రారి్ాంచి, తీర్ప్రస్దలు స్్వకరిాంచారు.

ముకుాంద నాయుడును పరామర్శాంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: వనపరితి: జనవరి 
24వ తేద్న వారాహి ప్రతేయూక 
పూజల కోసాం పవన్ కళ్యూణ్ 
కొాండగటటీ యాత్కు వనపరితి జిలాలో 
కో-ఆరిడ్నేటర్ ముకుాంద నాయుడు 
బయలుదేరి వసుతిననిసమయాంల్ 
ప్రమాదవశాత్తి ఆయన వాహనాం 

ఆకిసాడ్ాంట్ కు గురై ముకుాంద నాయుడు కు తీవ్ గాయాలైనాయి. ఈ 
సాందర్ాంగా జనసేన వనపరితి జిలాలో నాయకులు ఏమ రెడిడ్ రాకేష్ రెడిడ్, ఏదుల 
శరత్ గౌడ్, మరియు రవి ముకుాంద నాయుడు న్వాసాంల్ ఆయనను 
పరామరిశిాంచి, వారి ఆరోగయూ వివరాలను అడిగ తెలుసుకునానిరు. జలుమూరు మాండలాంలో ఇాంటాంటకి జనసేన 

కాయోలాండర్ ల పాంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జలుమూరు మాండలాం, 
అాందవరాం పాంచాయతీ, రామకృష్్ణపురాం 
గ్రామాంల్ జనసేన నాయకులు నడుపూరు 
తిరుపతిరావు ఆధ్వరయూాంల్ జనసేన కాయూలాండర్ 
ఆవిష్రణ కారయూక్రమాం ఘనాంగా జరిగాంది. 
అనాంతరాం జలుమూరు మాండలాంల్ ప్రతి 
ఇాంటిాంటికి జనసేన కాయూలాండర్ పాంపిణీ 

చేయడాం జరిగాంది. కారయూక్రమాంల్ భాగాంగా తిరుపతిరావు మాటాలోడుతూ.. పవన్ కళ్యూణ్ గారి సిద్ాంతాల 
మేరకు సమాజాంపటలో, న్రుపేదల పటలో ఆదుకునే విధాంగా అతీతాంగా నడవాలన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమాంల్ 
జనసేన నాయకులు, కారయూకరతిలు, వరమహిళలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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


ఆదివారం, 12 ఫిబ్రవరి 2023
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సోదే రాాంబాబుని పరామర్శాంచిన
 డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురాం న్యోజకవరగొాం 
ఉప్పడ అమీనాబాద్ నాందు కొది్దరోజుల 
క్రితాం బైక్ యాకిసాడ్ాంట్ కారణాంగా 
ఇాంట్లోనే చికితసా పాందుత్ననిటవాంటి 
సోదే రాాంబాబున్ పరామరిశిాంచిన 
పిఠాపురాం న్యోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత 
డాకటీర్ పిలాలో శ్రీధర్ అనాంతరాం వారి 
అనారోగయూ పరిసిథాత్లు అడిగ తెలుసుకొన్ 
తగన సలహాలు స్చనలు వారికి 
అాందిాంచడాం జరిగాంది వారి కుటాంబ అవసరాల న్మతతిాం ఒక నెలకు సరిపడా 50 కేజీల బియయూాం 
అాందిాంచడాం జరిగాంది ఈ కారయూక్రమాంల్ భాగాంగా మతసా్యకార నాయకులు వాంక కొాండబాబు 
పలేలోటి జానసాన్, పల్వెళలో నాన్, కొతతిపల్లో రాజు, సిహెచ్.శశిధర్, సోదే రవికిరణ్, పలానిటి మధు 
మరియు జనసైన్కులు పాల్గొనడాం జరిగాంది.

ఆవులమాంద గ్రామాంలో
 టడిపి, వైసిపి పర్టీల నుాంచి 

జనసేన పర్టీలోకి భార్ చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: 
ప్రకాశాం జిలాలో, దరిశి 
న్యోజకవర గొాంల్న్, 
కురిచేడు మాండలాం, 
ఆ వు ల మ ాం ద 
(కొతూతిరు) గ్రామాంల్ 
టిడిపి, వైసిపి పార్టీల 
నుాంచి జనసేన పార్టీ 
ల్కి చేరిన 50 
కుటాంబాలు. ప్రకాశాం 
జిలాలో జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ 
ఆదేశాల మేరకు పార్టీ 
ల్కి జనసేన కాండువా 

కపి్ప ఆహా్వన్ాంచిన ప్రకాశాం జిలాలో దరిశి న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకులు 
వరికూటి నాగరాజు. అనాంతరాం పార్టీ సిద్ాంతాల గురిాంచి వివరిాంచిన 
వరికూటి నాగరాజు వారి చేత జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమాన్ని చేపిాంచడాం జరిగనది.

క్రియాశీలక కారయోకరతాలకు ప్రమాద బీమా చెకుకులను అాందాంచిన పిత్ని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్మడివరాం మాండలాం, సిహెచ్ గునేనిపల్లోకి చెాందిన జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూలు భోగ శెటిటీ తిరుమల దురగొ పలలోమరాజు మరియు ముమ్మడివరాం మాండలాం, 
అనాతవరాం గ్రామాన్కి చెాందిన మరక క్రియాశీలక సభ్యూలు మునుకోటి పలలోాంరాజు అల్యాస్ జాజి ఇటీవల యాకిసాడ్ాంట్ కు గురయాయూరు. క్రియాశీలక సభయూత్వాం తీసుకుననిాందున ఈ 
ఇరువురికి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ ఇన్సారెన్సా న్మతతిాం చెరక 50000 వేల రూపాయల చెకు్లు పాంపిాంచి వారికి అాందిాంచవలసినదిగా స్చిాంచారు. ఈ 
మేరకు వారిరువురికి శన్వారాం రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయాల కమటీ సభ్యూలు, ముమ్మడివరాం న్యోజకవరగొ ఇనాచిర్జ్ పితాన్ బాలకృష్ణ చెకు్లు అాందిాంచడాం జరిగాంది. ముాందుగా 
భోగ శెటిటీ పలలోమరాజుకు 50,000 వేల రూపాయల చెకు్ అాందజేశారు. అనాంతరాం మునుకోటి పలలోాంరాజుకు 50,000 వేల రూపాయల చెకు్ను పితాన్ బాలకృష్ణ అాందిాంచడాం 
జరిగాంది. ఈ కారయూక్రమాంల్ మాండల అధయూక్షులు గొలలో కోటి వెాంకనని బాబు, గొలలోకోటి స్యిబాబు, యాళలో చాంటి, గాల్ దేవర బుల్లో, కడల్ వెాంకటేశ్వరరావు, బొక్ బులలోబాబాయ, శీలాం 
వెాంకటేశ్వరరావు మరియు జనసేన నాయకులు, కారయూకరతిలు, అభమానులు పాల్గొనానిరు.

క్రియాశీలక సభయోత్ాం
 నమోదు చేయాంచుకాండి
.. పులి మలి్లకారుజున రావు

శతఘ్ని న్యూస్: కాందుకూరు 
న్యోజకవరగొాం : జనసేన 
అదయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన 
అదినేత పార్టీ కోసాం పన్ చేసుతినని 
జనసైన్కులకు, వరమహిళలకు, 
కారయూకరతిలకు కోసాం 
ప్రతిష్తిత్మకాంగా తీసుకువచిచిన 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమాంద్వరా సభయూతా్వన్ని చేయిాంచుకునని ప్రతి కారయూకరతికి బరోస్ 
కల్్పాంచడాన్కి ప్రమాదవశాత్తి మరణిాంచిన వారికి 5లక్షల భీమా చెకు్, 
ప్రమాదాంల్ గాయపడిటే 50 వేలు హాసి్పటల్ ఖరుచిలు పార్టీ నుాంచి సహాయాం 
చేసేలా చూస్తిరన్ కాందుకూరు న్యోజకవరగొ ఇాంచార్జ్ పుల్ మల్లోకారుజ్న రావు 
తెల్యజేశారు. క్రియా శీలక సభయూత్వ కారయూక్రమాం ఫిబ్రవరి 10 నుాంచి 28వ 
తేద్ వరకూ కొనస్గుత్ాందన్, సభయూత్వాం కావలసిన వారు జనసేన పార్టీ 
గుడూలోరు ఆఫీసు నాందు వాలాంటీరలోగా న్యమత్లైన వారిన్ కలసి సభయూత్వ 
నమోదు కోసాం ఆధార్ కార్డ్, పాస్ పోర్టీ సైజు ఫోట్, నామన్ ఆధార్, 500 
సభయూత్వ రుసుము, పరి్మనెాంట్ ఫోన్ నెాంబర్ తో జనసేన పార్టీ ఆఫీసు నాందు 
సాంప్రదిాంచగలరన్ పుల్ మల్లోకారుజ్న రావు తెల్పారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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క్రియాశీలక సభయోత్ నమోదు కారయోక్రమాని్న ప్రాంభాంచిన చిల్లపలి్ల
శతఘ్ని న్యూస్: మాంగళగరి న్యోజకవరగొాం: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర వాయూపతిాంగా చేసుతినని మూడో 
విడత సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాన్ని మాంగళగరి న్యోజకవరగొాంల్ ఇనాచిర్జ్ చిలలోపల్లో శ్రీన్వాస 
రావు శన్వారాం జనసేన పార్టీ మాంగళగరి న్యోజకవరగొ కారాయూలయాంల్ ప్రారాంభాంచారు. ఈ 
సాందర్ాంగా చిలలోపల్లో శ్రీన్వాసరావు మాటాలోడుతూ న్యోజకవరగొాం మొతతిాంగా గత సాంవతసారాం 
2 వేలు పైచిలుకు సభయూతా్వలు చేశారన్, ఈ ఏడాది ఆ సాంఖయూ మరిాంత పెరగాలన్ ఆయన 
కోరారు. సభయూత్వాం క్రియాశీల కారయూకరతిలకు భరోస్ ఇచేచి విధాంగా ఉాంటాందన్, కారయూకరతిలు 
ఎవరైనా ప్రమాదవశాత్తి గాయపడిన, మరణిాంచిన వారి కుటాంబాలకు అాండగా ఉాండేలా 
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు క్రియాశీలక సభయూత్వాంను ఏరా్పట చేయడాం 
జరిగాందన్ అనానిరు. కావున మాంగళగరి న్యోజకవరగొాంల్న్ పార్టీ వాలాంటీరులో సభయూత్వ 
నమోదును ప్రతిష్టీత్మకాంగా తీసుకొన్ విజయవాంతాం చేయాలన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమాంల్ 
ఎాంటిఎాంస్ అధయూక్షులు మునగపాటి వెాంకట మారుతీరావు, చేనేత వికాస విభాగాం రాష్ట్ర 
కారయూదరిశి జాంజనాం వెాంకట స్ాంబశివరావు (జెఎస్సార్), చేనేత విభాగాం రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరిశి పర్వతాం మధు, మాంగళగరి న్యోజకవరగొ సమన్వయ కమటీ సభ్యూలు దసరి శివ 
నాగేాంద్ర, గుాంటూరు జిలాలో కారయూదరిశి రావిరమా, గుాంటూరు జిలాలో సాంయుకతి కారయూదరిశి బడే 

కోమల్, మాంగళగరి మాండల అధయూక్షులు వాస్ శ్రీన్వాసరావు, తాడేపల్లో మాండల అధయూక్షులు స్మల నాగేశ్వరరావు, క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు వాలాంటర్లు నాందాం మోహన్ రావు, 
జొనానిదుల పవన్ కుమార్, పోకల నరేాంద్ర, లాల్ చాంద్, చిలలోపల్లో యూత్ అధయూక్షులు మేకల స్యి, చిలలోపల్లో యూత్ సభ్యూలు గోపి, పార్టీ కారయూకరతిలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

క్రియాశీలక సభయోత్ నమోదు కారయోక్రమాని్న 
ప్రాంభాంచిన గౌతమ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: ఉరవకొాండ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయస్ధనకు, నాదెాండలో 
మనోహర్, జిలాలో అధయూక్షులు వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి మధుస్దన్ రెడిడ్ ఆదేశాల మేరకు 
ఉరవకొాండ న్యోజకవరగొాంల్ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాం ప్రారాంభాంచడాం 
జరిగాంది. ఈ సాందర్ాంగా జిలాలో కారయూదరిశి గౌతమ్ కుమార్ మాటాలోడుతూ జనసేన అదయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్రవేశ పెటిటీన క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాంద్వరా సభయూతా్వన్ని 
చేయిాంచుకునని ప్రతి కారయూకరతికి బరోస్ కల్్పాంచడాన్కి ప్రమాదవశాత్తి మరణిాంచిన వారికి 
5లక్షల భీమా చెకు్, ప్రమాదాంల్ గాయపడిటే 50 వేలు హాసి్పటల్ ఖరుచిలు పార్టీ నుాంచి సహాయాం చేసేలా చూస్తిరన్ తెల్యజేశారు. క్రియా శీలక సభయూత్వ కారయూక్రమాం 
ఫిబ్రవరి 10 నుాంచి 28వ తేద్ వరకు ఉాంటాందన్, సభయూత్వాం కావలసిన వారు జనసేన పార్టీ ఉరవకొాండ ఆఫీసు నాందు సాంప్రదిాంచాలన్, సభయూత్వ నమోదు కోసాం ఆధార్ 
కార్డ్, పాస్ పోర్టీ సైజు ఫోట్, నామన్ ఆధార్, 500 సభయూత్వ రుసుము, పరి్మనెాంట్ ఫోన్ నెాంబర్ తో జనసేన పార్టీ ఆఫీసు నాందు సాంప్రదిాంచగలరన్ జనసేన  తరఫున 
తెల్యచేశారు. ఈ కారయూక్రమాంల్ వజ్రకరూరు అదయూక్షులు కేశవ్, విదపనకల్ మాండల అధయూక్షులు గోపాల్, బెలుగుపా్ప మాండల అధయూక్షుడు సుధీర్, నాయకులు రాజేష్, 
హారిశఒకర్ నాయక్, తిలక్, సురేష్, గోపి, నారాయణ, తిప్పయయూ కారయూకరతిలు పాల్గొనానిరు.

ఇాంటాంటా జనసేన క్రియాశీలక సభయోత్ అవగాహన కారయోక్రమాం
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితి న్యోజకవరగొాం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వాయూపతిాంగా 
క్రియాశీల సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాంల్ భాగాంగా శన్వారాం శ్రీకాళహసితి న్యోజకవరగొ ఇనాచిరిజ్ శ్రీమతి వినుత 
కోటా శ్రీకాళహసితి పటటీణాంల్న్ కొాండ మటటీ కాలనీల్ ఇాంటిాంటికీ పరయూటిాంచి సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాం గురిాంచి 
వివరిాంచడాం జరిగాంది. కారయూక్రమాంల్ భాగాంగాగ్రామాంల్న్ ప్రతి గడపకు వెళి్ళ జనసేన పార్టీ గురిాంచి వివరిస్తి 
పార్టీకి అాండగా న్లబడిన వాళ్ళ కోసాం అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఏవిధాంగా అాండగా న్లబడుత్నానిరో 
వివరిస్తి, సభయూత్వాం తీసుకునని 
వారికి పార్టీ అాందిస్తి 
సేవలను వివరిాంచారు. దన్కి 
సాంబాంధిాంచిన ప్రతేయూకాంగా 
రూపాందిాంచిన కరపత్రాన్ని 

ఇాంటిాంటికి పాంచిపెటాటీరు.  ప్రజల సమసయూలు అడిగ తెలుసుకోవడాం జరిగాంది. రానునని రోజుల్లో పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిన్ ఆశీర్వదిాంచాలన్ ప్రజలను కోరడాం జరిగాంది. శ్రీకాళహసితి మాండల అధయూక్షులు దాండి 
రాఘవయయూ, తొటటీాంబేడు మాండల అధయూక్షులు గోపి, జిలాలో కారయూదరిశి పద్మజ, ఐటీ కోఆరిడ్నేటర్ శివ కుమార్, 
వర మహిళలు పుష్ప, జాఞాన ప్రస్నాాంభ, నాయకులు రవి కుమార్ రెడిడ్, న్తీష్ కుమార్, గర్ష్ జనసైన్కులు 
బాలు, హేమాంత్, కారితిక్ తదితరులు 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

    క్రీ డలపై  క్రీ నీడలు!
• పేకమేడల్లా  కూలిపోతునని ఆటల ఆశలు
• వివాదాలకు కేరాఫ్ గా క్రిడ్ సుంఘాలు
• శాప్ వ్యవస్థ  మొత్ుం అస్వ్యస్ుం
• ఇతర రాష్టట్రలకు తరలిపోతునని క్రిడ్కారులు 
శతఘ్ని న్యూస్: కోన శ్రీకర్ భరత్... ఆాంధ్రా నుాంచి చాలాకాలాం తరా్వత 
టీమ్ ఇాండియా టెసుటీ క్రికెట్ జటటీల్ స్థానాం సాంపాదిాంచిన కుర్రాడు. 
శ్రమతో, పటటీదలతో స్ధారణ మధయూ తరగతి కుటాంబాం నుాంచి తన 
కలను న్జాం చేసుకునని యవకెరటాం. ఇలాాంటి యువతకు ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
ల్ కొదవ లేదు. అహరినిశలు కషటీపడి, దేశాం గర్వపడేలా చేయగల 
యువశకితి మన దగగొర ఎాంతో ఉాంది. అయితే రాష్ట్రాంల్ క్రీడాకారులకు 
అనువైన సౌకరాయూలు ఎక్డా కన్పిాంచడాం లేదు. మౌల్క వసత్లు 
సరిపోవడాం లేదు. మైదనాలు లేన్ దుసిథాతి... శిక్షకులు కన్పిాంచన్ 
దౌర్గయూాం నెలకొాంది. అర్ాంపర్ాం లేన్ సాంత న్ర్ణయాలు.. సాంఘాల్లో 
కుము్మలాటలు... లైాంగక వేధిాంపుల వెకి్రిాంతలు తప్ప క్రీడల ప్రాధానయూాం 
పెరగడాం లేదు. క్రీడలను ఉద్దరిస్తిమన్ వైస్పీ ప్రభ్త్వాం ఆరా్టాంగా 
జగననని సో్పర్టీస్ కలోబ్సా పేరిట కొతతి విధానాం తీసుకొచిచిాంది. దన్ 
విధివిధానాలు ఏమట్... అసలాందుకు ఈ విధానమో కూడా క్రీడాశాఖ 
పరిధిల్న్ వారికి అర్ాం కాన్ దుసిథాతి ఉాంది.క్రీడాశాఖ పరిధిల్ కోచ్ ల క్రమబద్్కరణ లేదు.. కొతతి కోచ్ ల న్యామకాలేలోవు. క్రీడాకారులకు ప్రోతాసాహకాలూ లేవు. మూడేళ్లోగా వివిధ క్రీడా 
సాంఘాలకు గ్రాాంటలో సైతాం లేవు. స్వయాంకృషితో ఎవరైనా పతకాలు నెగగొ రాష్్రాన్కి వసేతి వెాంటనే వారితో ఫొట్లు దిగ పబిలోసిటీ చేసుకోవడాం.. ఆపై మరచిపోవడాం అలవాటగా మారిాంది. 
ఒల్ాంపిక్ , క్రీడా సాంఘాల కుము్మలాటలు ద్న్కి అదనాం.  క్రీడాభవృది్కి పాటపడాల్సాన శాప్  శిక్షణ వదిలేసి ఆదయ మారాగొలపై దృషిటీ పెటటీడాం క్రీడాకారులకు శాపాంగా మారిాంది. ఖేల్ 
ఇాండియా పథకాంల్ భాగాంగా గత మూడేళలోల్ 30 మాంది పేలోయరులో శిక్షణ తీసుకోగా, ఈ ఏడాది ఏపీ నుాంచి ఒక్ ఆటగాడు కూడా శిక్షణ తీసుకోలేదాంటే.. పరిసిథాతి ఎాంత దయనీయాంగా 
ఉాంద్ అరథాాం చేసుకోవచుచి. గుజరాత్ ల్ ఇటీవల జరిగన జాతీయ క్రీడల్లో మన పరుగు రాష్్రాలైన తమళనాడు, కరా్ణటక టాప్ -5ల్ న్ల్చాయి. ఆాంధ్రప్రదేశ్  మాత్ాం రెాండాంటే రెాండు 
స్వరా్ణలతో 20వ స్థానాన్కి దిగజారిపోయిాంది. ఆ రెాండు స్వరా్ణలు కూడా రాష్ట్రాంల్ సరైన క్రీడా వసత్లేలోక భ్వనేశ్వర్ ల్న్ రిలయన్సా  సో్పర్టీస్  ఫాండేషన్ ల్ శిక్షణ తీసుకుాంటనని యర్రాజి 
జ్యూతి స్ధిాంచినవే. నేషనల్  గేమ్సా  ల్ 100మీ. పరుగు, హరిడ్ల్సా  విభాగాల్లో పసిడి పతకాలు జ్యూతి స్ధిాంచారు. జాతీయ రికారుడ్ను తిరగరాసినా ప్రభ్త్వాం నుాంచి కనీస ప్రోతాసాహాం 
లేకపోవడాం గమనార్ాం.  కేవలాం జ్యూతి విషయాంల్నే కాదు.. తమ ప్రభ్త్వాం అధికారాంల్కొసేతి అాంతరాజ్తీయ వెయిట్  ల్ఫటీర్  రాగాల వెాంకట రాహుల్ కు గ్రూప్ -1 ఉద్యూగాం ఇస్తిమన్ 
ఎన్నికల సభల్లో స్ఎాం జగనో్మహన్ రెడిడ్ ఇచిచిన హామీ కూడా అమలు కాలేదు. అమలాపురాంల్ బాయూడి్మాంటన్  అకాడమీ న్రా్మణాన్కి ఫూరితిగా సహకరిస్తిమన్ బాయూడి్మాంటన్  క్రీడాకారుడు 
స్తి్వక్  స్యిరాజ్ కు అప్పటి క్రీడామాంత్రి అవాంతి శ్రీన్వాస్  ఇచిచిన హామీ గాల్ల్ కల్సిపోయిాంది. ఇలా ప్రతి క్రీడాకారుడికి ప్రోతాసాహాం అాందిాంచడాంల్ వైస్పీ ప్రభ్త్వాం పూరితిగా న్రలోక్ష్యాం 
ప్రదరిశిసోతిాంది.  వైస్పీ ప్రభ్త్వాం వచిచిన తరా్వత మూడేళ్లోగా క్రీడా సాంఘాలకు ఇవా్వల్సాన గ్రాాంటలోల్ నయాపైస్ విడుదల చేయలేదు. సాంఘాల్లోన్ వారే స్్పనసారులోను పటటీకొన్ ఎలాగోలా 
న్ర్వహణ చూసుకుాంటనానిరు. క్రీడారాంగాం, క్రీడాకారులు ఎదుర్ాంటనని సమసయూలను ప్రభ్త్వ దృషిటీకి తీసుకెళ్లోల్సాన రాష్ట్ర ఒల్ాంపిక్  సాంఘాం రెాండు వరాగొలుగా విడిపోయి తమ ఉన్కి 
కోసాం వధి పోరాటాలు చేసోతిాంది తప్ప క్రీడాభవృది్న్ పటిటీాంచుకునని పాపాన పోవడాం లేదు. ఏపీ కాంటే చినని రాష్్రాలు క్రీడలకు తగన బడ్జ్ట్  కేటాయిాంపులు చేసుతినానియి. ఆాంధ్రప్రదేశ్  
క్రీడా ప్రాధికార సాంసథా (శాప్ ) ఉద్యూగులకు జీతాలు, సేటీడియాల మెయిాంటెనెన్సా  తోనే మమ అన్పిసుతినానిరు. క్రీడలకు కేటాయిాంచే అరకొర బడ్జ్ట్ ను కూడా పూరితిగా వెచిచిాంచే ప్రణాళిక 
శాప్ కు లేకపోవడాం దురదృషటీకరాం. ‘‘ప్రభ్త్వాం దగగొర డబుబాలేలోవు.. ఆదయ మారాగొలను అనే్వషిాంచాండి.. ఇాండోర్  సేటీడియాలు, సి్వమ్మాంగ్  పూల్  లు, క్రీడా మైదనాలను అదె్దకిచిచి శాప్ కు 
ఆదయాం సమకూరచిాండి. స్థాన్క ప్రజాప్రతిన్ధులు, పెద్ద పెద్ద సాంసథాల నుాంచి విరాళ్లు సేకరిాంచి ట్రనిమెాంటలో న్ర్వహిాంచాండి..’’ అాంటూ శాప్ ల్ కొతతి పలలోవి అాందుకోవడాం విచిత్ాం.  
రాష్ట్రాంల్ కాాంట్రాకుటీ కోచ్ లు మొతతిాం 53 మాంది ఉాండగా, అవుట్  సోరిసాాంగ్ ల్ సుమారు 100 మాంది కోచ్  లునానిరు. ఈ లక్న చూసేతి న్యోజకవరాగొన్కి ఒక్ కోచ్  కూడా లేన్ సిథాతిల్ 
రాష్ట్రాం ఉాంది. పే అాండ్  పేలో విధానాంతో న్రుపేద క్రీడాకారులకు ఆటలు దూరమయ్యూ పరిసిథాతికి వైస్పీ ప్రభ్త్వమే కారణాం.  మరో పక్ క్రీడా సాంఘాల్లో కుమ్మలాటలు తప్పడాం లేదు. రాష్ట్ర 
ఒల్ాంపిక్ సాంఘాంల్ మూడు గ్రూపుల మధయూ వివాదాం జరుగుతోాంది. ఇది రాజకీయ మలుపులు తిరుగుత్ాండటాంతో... ఆ సాంఘాన్కి ప్రాధానయూాం కూడా లేదు. అలాగే క్రీడా సాంఘాలతో 
కనీసాం అధికారుల సమావేశాలు, సమన్వయాం కూడా పూరితిగా కరవైాంది. ఉద్యూగ న్యామకాల్లో సో్పర్టీస్  కోటాను అమలు చేసుతినానిమన్ ప్రభ్త్వాం ఘనాంగా చెపు్పకుాంట్ాంది. వాసతివ 
పరిసిథాతి మాత్ాం వేరు. ఉమ్మడి రాష్ట్రాంల్న్ జీఓ నాంబర్  74 ప్రకారాం మెరిట్రియస్  సో్పర్టీస్  పరసాన్ కు కేటాయిాంచిన రెాండు శాతాం కోటాను ఎగాజ్మ్  మెరిట్  ఆధారాంగా భర్తి చేసుతినానిరే 
తప్ప, సో్పర్టీస్  మెరిట్ ను పరిగణనల్కి తీసుకోవడాం లేదు.  కేాంద్రాం నుాంచి ఖేల్ ఇాండియా ద్వరా వచేచి న్ధులను సరైన ర్తిల్ ఉపయోగాంచుకోవడాంల్ శాప్ వైఫలయూాం కొట్టీచిచినటలో 
కన్పిసోతిాంది. కేాంద్రాం న్ధులకు మాయూచిాంగ్ గ్రాాంట ఇవ్వలేక చేత్లతేతిసే పరిసిథాతి ఉాంది. మొతతిాంగా రాష్ట్ర క్రీడాకారులు తమల్న్ ప్రతిభను గురితిాంచి.. వివిధ రాష్్రాలకు వలసపోయ్లా వైస్పీ 
ప్రభ్త్వాం వయూవహరిాంచడాం శోచనీయాం.
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