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మాతృ భాషతోనే మనోవికాసం
శతఘ్ని న్యూస్: మనోవికాసానికి మూల ధనం మాతృ భాష... అదే అమ్మ భాష. బిడ్డకు ఉగ్గు పాలతోనే లోక జ్ఞానానిని కలిగంచేది 
మాతృ భాషేనని గ్ర్తంచిన ఐకయూరాజయూ సమితి ఉపాంగమైన యునెస్కో ఫిబ్రవర 21న ఏటా మాతృ భాషా దినోత్సవానిని 
ప్రపంచవాయూప్తంగా నిర్వహంచడం ఎంతో ముదావహం. ఈ సుదినానిని పురసకోరంచుకుని తెలుగ్వారందరకీ శుభాకాంక్షలు 
అంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. మాతృ భాష పదిలంగా ఉననిపుపుడే మన 
సంసకోృతీ సంప్రదాయాలు పదిలంగా ఉంటాయి. అపుపుడే జ్తి సజీవంగా, సగర్వంగా అలరారుతంది. అయితే మిడిమిడి జ్ఞానం 
కలిగనవారు పాలకులైతే మాతృ భాష మృతభాషగా మారపోయే ప్రమాదం పంచి ఉంటంది. అటవంటి కిలిషటీ సమయమలో 
ప్రజలే భాషోదాధారకులుగా మారవలసిన అవసరం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రానికి గవరనిర్ గా నియమితలైన శ్రీ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ 
గారకి యూజీసీ చైర్మన్ శ్రీ మామిడాల జగదీష్ గారు రాసిన లేఖలో ఉననిత విదయూలో మాతృ భాషను ప్రోత్సహంచాలని, పాఠయూ 
పుస్తకాలు మాతృ భాషలో అందించేలా చూడాలని కోరారు. శ్రీ జగదీష్ గారు పేర్కోనని అంశాలను ప్రతి ఒకకోరూ పరగణనలోకి 
తీసుకోవాలి. జయితే మాతృ భాష.. జయ జయహే తెలుగ్ భాష అని జనసేనాని పేర్కోనానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వంతో పార్టీలో ప్రాధాన్యత 
పెరుగుతవంది: నేమూరి శవంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, జనసేనపై కారయూకర్తలు ఎంత అంకితభావం కనబరుసా్తరో కారయూకర్తల భద్రత పటలి మన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అంత కనాని ఎకుకోవ ఆలోచిసా్తరు అనడానికి నిదర్శనం పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం. కారయూకర్తల 
భద్రత గ్రంచి, కారయూకర్త కుటంబం భరోసా గ్రంచి ఆలోచించిన దాఖలాలు ప్రపంచ రాజకీయ వయూవస్థలోనే చాలా అరుదు. 
గతంలో క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకునని ప్రతీ ఒకకోరూ రెనుయూవల్ చేసుకోవడానికి, కొత్తగా క్రియాశీలక సభయూత్వం పందడానికి 
ఇంకా ఒకకో వారం మాత్రమే సమయం ఉంది. కారయూకర్తలు మీ మీ నియోజకవరగుం పరధిలో క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు 
చేసుకుంటారని ఆశిసు్తనానిమని తెలంగాణా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ నేమూర శంకర్ గౌడ్ అనానిరు.

కాయాన్సర్ బాదితురాలికి జికె ఫండేషన్ 
ఆర్థిక చేయూత

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ: జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశీసులతో 33వ వారు్డలో మీతో మీ కార్పురేటర్ అనే 
కారయూక్రమంలో భాగంగా గౌర్ వీధి, వంకటేశ్వర మెటటీ 
వాస్తవ్యూలు కంచుమోజు లక్ష్మీ గత కొనిని నెలలుగా 
కాయూన్సర్ మహమా్మరతో బాధపడుతననిటలి జనసేన 
33వ కార్పురేటర్ మరయు జీవీఎంసీ ఫ్లిర్ లీడర్ 
శ్రీమతి భీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి దృష్టీకి రావడంతో.. జనసేన 
దక్షిణ నియోజకవరగు నాయకులు గోపీకృష్ణ(జి.
కే), జి.కే ఫండేషన్ దా్వరా వైదయూ ఖరుచుల నిమిత్తం 
ప్రతి నెల₹1000 అందిసా్తం అని హామీ ఇచాచురు. 
అందులో బాగంగా ఫిబ్రవర నెలకు గాన్ చెకుకో 
అందించడం జరగంది. (1*1000=1000/-
) కావ్న సహాయం చేయాలి అనుకునే దాతలు 
ముందుకు వచిచు ఫండేషన్ సభ్యూలను సంప్రదించాలి 
అని కోరుకుంటనానిమని జికె ఫండేషన్ ఛైర్మన్ గోపి 
కృష్ణ తెలియజేసారు.

సత్రవపాలంలో బొమ్మిడి నాయకర్ పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్:  
న ర సా పు ర ం 
ని యో జ క వ ర గు ం : 
జనంలోకి జనసేన 
12వ రోజు 
కా ర యూ క్ర మ ం లో 
భాగంగా నరసాపురం 
ని యో జ క వ ర గు ం , 
మొగల్్తరు మండలం, 
స త్ర వ పా ల ం లో 
న ర సా పు ర ం 
నియోజకవరగు జనసేన 

పార్టీ ఇంచారజ్, పీఏసీ సభ్యూలు మరయు రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ 
బొమి్మడి నాయకర్ ఇంటింటికీ తిరగ, జనసేన పార్టీ సిదాధాంతాలు తెలియజేసి 
అకకోడి ప్రజలు ఎదుర్కోంటనని సమసయూలు తెలుసుకుని జనసేన పార్టీ తరపున 
భరోసా ఇచాచురు. ఈ సందర్ంగా బొమి్మడి నాయకర్ మాటాలిడుతూ ముఖయూంగా 
ఈ గ్రామంలో త్రాగ్నీటి సమసయూ ఎకుకోవగా ఉందని నాయకర్ తెలియజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో కొలాలిటి గోపికృష్ణ, ఆకన చంద్రశేఖర్, వలవల నాని, వాతాడి 
కనకరాజు, బందెల రవీంద్ర, గ్బ్బల మార్రాజు, నిపుపులేటి తారకరామారావ్, 
కొటటీ రామాంజనేయులు, పోలిశెటిటీ నళిని, దూది బాబ్, బొకాకో చంటి, 
అయితం చినిని, ఉపుపుల్ర రాంబాబ్, పిపపుళలి సతయూ, నలిలి నాగరాజు, లకుకో 
బాబి, కడలి త్రిమూరు్తలు, పులపర్త రాంబాబ్, బళలి హనుమంత, ఆలపాటి 
మోహన్, చికటపు నాగబాబ్, బంగారు సురేష్, అడా్డల ఏడుకొండలు, వాటాల 
దురాగురావ్ మరయు నియోజకవరగు నాయకులు, కారయూకర్తలు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు అధిక సంఖయూలో పాల్గునానిరు.

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


బుధవారం, 22 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బలుసుతిప్ప గ్రామంలో 
పితాని సుడిగాలి పరయూటన

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం: రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు ముమి్మడివరం 
నియోజకవరగు ఇనాచుర్జ్ పితాని బాలకృష్ణ కాట్రేనికోన మండలం బలుసుతిపపు గ్రామంలో 
పరయూటించి, ప్రతి ఒకకోరు క్రియాశీలక సభయూతా్వలు చేయించుకోవాలని అకకోడ ఉనని 
జనసేన కారయూకర్తలకు, జనసేన అభిమానులకు క్రియాశీలక సభయూత్వం చేయించుకోవడం 
వలలి ఉండే ఉపయోగాలు అందరకీ వివరంచి చెపాపురు. అదేవిధంగా ఇటీవల యాకి్సడంట్ 
గ్రై దెబ్బలు తగలిన పెమా్మడి ఆదినారాయణని పరామర్శంచడం జరగంది. మరయు 

అదే గ్రామంలో ఓలేటి శ్రీను కుమారుడు కాయూన్సర్ వాయూధితో బాధపడుతంటే వారని పరామర్శంచి ధైరయూం చెపాపురు. వార వంట కాట్రేనికోన మండల అధయూక్షులు మోకా బాల ప్రసాద్, 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు న్కల శ్రీరామదురగు, మండల కారయూదర్శ పిలిలి గోపి, బీమాల సూరయూ నాయుడు గడి్డ రతనిశ్రీ, సంగాని ధరా్మరావ్, పెమ్మడి శీను, ఓలేటి శ్రీను, డొకాకోడి 
రాంబాబ్, ధనుప్రోలు విజయ్, తదితరులు పాల్గునానిరు.

జనసేనానిపై ఏ.బి.ఎన్ ప్రచురించిన 
కథనాలను ఖిండించిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: ఏ.బి.ఎన్ రాధాకృష్ణ… ఆరేకో విత్ వీకెండ్ అనే కారయూక్రమం దా్వరా జనసేన 
అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ప్రసా్తవన తెచిచు నిధులు గ్రంచి… వార పత్రికలో మీరు ప్రచురంచిన నీచమైన 
కథనాలను జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత కారయూదర్శ రాటాల రామయయూ తీవ్ంగా ఖండించారు. రాజంపేట 
జనసేన కారాయూలయంలో ఏరాపుట చెసిన మీడియా సమావసంలో రాటాల రామయయూ మాటాలిడుతూ 
జనసేన పార్టీ గ్రంచి దుషపు్రచారానిని మేమింకా మరచుపోలేదు. మీరు మీ రాజకీయ పార్టీకి మంచి 
చేయడం కోసం జనసేన పార్టీని పావ్గా వాడుతామంటే మేము చూసూ్త ఊరుకోమని హెచచురసు్తనానిం. 
జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ గార పటలి, జనసేన పార్టీ పటలి మీరు ఎనిని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా… 
వికృత క్రీడలు ఆడినా కేవలం జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఈరోజు 

వయూతిరేక ఓట చీలనివ్వనంటనానిరు. ఏ.బి.ఎన్ రాధాకృష్ణ నినుని నీ రాజకీయ పార్టీని కేవలం మా జనసేన అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార కోసం భరసు్తనానిం. ఇపపుటికైనా నీ వికృత 
శ్రేషటీలు, నీచమైన రాతలు మానుకోకపోతే భవిషయూత్తలో నీవ్.. నీ రాజకీయ పార్టీ తగన మూలయూం చెలిలించుకుంటాయని రాటాల రామయయూ హెచచురంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత కారయూదర్శ రాటాల రామయయూ. జనసేన నాయకులు భాసకోర పంతలు, వంకటయయూ, కొండలిపలిలి హర, బాల సాయి, వీరయయూ తదితరులు పాల్గునానిరు.

జనసేన పార్టీ దళిత చైతన్య పోరుబాట
శతఘ్ని న్యూస్: కోడూరు: ఉమ్మడి కడప జిలాలి జనసేన పార్టీ యువనాయకుడు నగరపాటి మహేష్ 
సంకలిపుంచిన దళిత చైతనయూ పోరుబాట 33వ రోజు కారయూక్రమం కోడూరులోని ఎస్.ఆర్ కాలనీలో 
నిర్వహంచడం జరగనది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ కువైట్ సభ్యూలు పాల్గునడం జరగంది. 
ఎసీ్స, ఎసీటీ వరగు ప్రజలకు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను జనసేనపార్టీ సిదాధాంతాలను చేరువ చేయడానికి 
ఇటవంటి మంచి కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుటిటీన మహేష్ ను రైలే్వకోడూరు జనసేన నాయకులు 
అంకిశెటిటీమణి, ఉత్తరాధి శివకుమార్, కళ్యూణ్ ఇతర నాయకుల సమక్షంలో జనసేన పార్టీ కువైట్ 
సభ్యూలు, కొటేటీశ్రీహర, బలేలిపలిలిశ్రీనివాస్, అలి షేక్ సనా్మనించడం జరగంది.

ఎస్సై సాయి కిషోర్ రెడడిని మర్్యదపూర్వకింగా కలిసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  భద్రాద్రి కొత్తగూడం జిలాలి, ములకలపలిలి మండల పోలీస్ సేటీషన్ నందు కొత్తగా బాధయూతలు చేపటిటీన ఎస్్స సాయి 
కిషోర్ రెడి్డని జనసేన నాయకులు మరాయూదపూర్వకంగా కలిసి, శాలువాతో సతకోరంచి, సాదర సా్వగతం పలకడం జరగంది. 
ఎస్్స సాయి కిషోర్ రెడి్డ మాటాలిడుతూ.. మీ సహాయ సహకారాలు మా పోలీస్ డిపార్టీ మెంట్ కు ఉండాలి అని వారు తెలియ 
జేయగా, పోలీస్ వయూవస్థ పటలి మా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సానుకూలదృకపుధంతో వయూవహారసా్తరని, 
పోలీస్ అధికారులకు మా పార్టీ అనిని విధాలుగా సహకారం ఎలలిపుడు అందిసు్తంది అని జనసేన నాయకులు తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలాలి నాయకులు గరకే రాంబాబ్, గొలలి వీరభద్రం, మండల అధయూక్షులు తాటికొండ ప్రవీణ్, 
మండల నాయకులు బొకకో వంకటేశ్వరులి, కందుకూర వినీత్, తదితరులు పాల్గునానిరు.

విద్యార్థు ల మరణాలను అరికట్టా లి: వంపూర్ గంగులయయా
విదాయూరు్థలకు సరైన చికిత్స అందించాలి..!
ఆశ్రమ పాఠశాలల విదాయూరు్థల మరణాలకు ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వం ఎందుకు సపుందించడం లేదు ?
జనసేన పార్టీ అరకు, పాడేరు ఇంచార్జ్ వంపూరు గంగ్లయయూ.
శతఘ్ని న్యూస్: చింతపలిలి: ఆరోగయూ కారయూకర్తలను పునఃనియమించాలంటే ఇంకా ఎంతమంది విదాయూరు్థలు మరణించాలి. ఆశ్రమ పాఠశాలల 
విదాయూరు్థల మరణాలకు ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వం సపుందించడం లేదు ఎందుకు? అని ప్రభ్తా్వనిని జనసేన పార్టీ అరకు, పాడేరు పారలిమెంట్ ఇంచార్జ్ 
వంపూరు గంగ్లయయూ ప్రశినించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలిడుతూ అల్లిర సీతారామ రాజు జిలాలి చెందిన ఆశ్రమ పాఠశాలలో గరజన 
విదాయూరు్థల మరణాలు ఎకుకోవగా చోటచేసుకునానియి. అసలు ఈ ప్రభ్తా్వనికి కనీకారామనేది ఏమైనా ఉందా?నా కుటంబ సభ్యూలంట 

జగన్ రెడి్డ చెపేపు మాటలనీని సవితి తలిలి ప్రేమననేని మాట తపపు..వాస్తవంగా గరజనులంటే సీఎంకి, వైసీపీ వాళలికు ఇషటీముందంటూ మాట తపపు గరజన బిడ్డల మీద కనీకారం అసలు 
లేదు. పసి బిడ్డలు చనిపోతనాని పటటీదు. విదాయూరు్థలు ప్రాణాలు పోతనాని సపుందించరు. నేను అడుగ్తనాని ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వంలో ఎందుకు కనీసం మానవత్వం లేకుండా నాయకులు 
ఉననిరు. ఎందుకు పదవ్లు పటలి వాయూమోహం? నేటి బాలలే ఈనాటి పౌరులు అని అంటారు కానీ ఆ బాలలే రోజుకి ఒకరు, నెలకు ఒకరు మరణించడం అదే మీ నెల వార జీతమా…? 
ఈ గరజన విదాయూరు్థల మరణాల పటలి పూర్త భాదయూత ఈ వైసీపీ ప్రభ్తా్వనీదే.. ఈ ప్రభ్త్వ ఎమె్మలేయూ, ఎంపీలదే.. ఇలాంటి విదాయూరు్థల మరణాలకు ప్రభ్త్వం తపపుకుండా సపుందించాలి. 
మరణించిన విదాయూరు్థల కుటంబలను ప్రభ్త్వం ఆదుకోవాలి. ప్రతి ఆశ్రమ పాఠశాలలో, కళ్శాలలో సరైన ఆరోగయూ కారయూకర్తలను నియమించి వార యొకకో అనారోగయూ పరసి్థతలను 
తొలిగంచేటటలి, విదాయూరు్థలు ఆరోగయూంగా ఉండే విధంగా ముందు చూపు చూడాలని అధికారం ప్రభ్తా్వనిని గంగ్లయయూ హెచచురంచారు.

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

గన్నవరం టిడిపి కార్యాలయంపై వైసీపీ గండాల దాడి అప్రజాస్వామికం.. రెడిడి అప్పలనాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఏల్రు: కృషా్ణజిలాలి, గననివరం టిడిపి కారాయూలయంపై వైసీపీ గూండాల దాడి అప్రజ్సా్వమికమని ఉమ్మడి పశిచుమగోదావర 
జిలాలిల జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి రెడి్డ అపపులనాయుడు ఖండించారు. ఈ సందర్ంగా అపపులనాయుడు మాటాలిడుతూ నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రంలో జగనో్మహన్ రెడి్డ పరపాలనలో ప్రజలు ప్రజ్సా్వమయూ పరపాలనలో ఉనానిరా..? లేక గ్ండాల పరపాలన ఉనానిరా..? అంటూ ప్రశినిసూ్త.. 
గననివరం టిడిపి కారాయూలయంపై, వైసిపి గ్ండాల దాడి ప్రసుఫుటం చేస్్తందనానిరు. పార్టీ కారాయూలయం అంటే, దేవాలయం లాంటిదని ఒక అసంబీలి, 
ఓ పారలిమెంట్ భవనం లాంటిదని, ఇటవంటి పార్టీ కారాయూలయాలపై దాడులకు ఎగబడి, కారాయూలయాలను, అకకోడునని వాహనాలను తగ్లబెటిటీ, 
పార్టీ కారయూ కర్తలపై దాడులకు ఎగబడి, ప్రజలను భయభ్ంతలకు గ్రచేసే విధంగా జగనో్మహన్ రెడి్డ పరపాలన కొనసాగసు్తనానిరు అనానిరు. 
మాకే ఓటేయాలి, మా పార్టీ జండాని పటటీకోవాలని, రాష్ట్రంలో ఉనని పౌరులను భయకంపితలను చేసు్తనానిరనానిరు. ప్రజ్సా్వమాయూనిని తంగలోకి 
తొకికో, నాయూయ వయూవస్థను లకకోచేయకుండా, నేను చేసిందే చటటీం, నేను రాసిన రాజ్యూంగమే అమలు కావాలి అని, పోలీసు వయూవస్థను తమ చెపుపు 

చేతలోలి పెటటీకొని, ఇషటీర్తిగా దాడులు చేసూ్త ఈ రాషా్రానిని ఎటవైపు తీసుకు వళుతనానిడని ప్రజలు గమనిసు్తనానిరనానిరు. దాడి జరగన ప్రాంతానిని రాష్ట్ర డిజిపి పరశీలించి గననివరం 
టిడిపి కారాయూలయంపై దాడికి గ్ండాలను ప్రోత్సహంచిన వైసీపీ నాయకుల పైన, చటటీ ప్రకారం చరయూలు తీసుకోవాలని, పోలీస్ యంత్రాంగానిని, ప్రభ్త్వ యంత్రాంగానిని జనసేన ఏల్రు 
నియోజకవరగు ఇనాచురజ్ రెడి్డ అపపులనాయుడు హెచచురంచారు.

అడబాల తాతకాపుకు అభినందన సతాకారం
శతఘ్ని న్యూస్: మామిడి 
కుదురు మండలం, 
ల్టకుర్రు గ్రామ 
పంచాయితీ సరపుంచ్ గా 
ఎనినికై రెండు సంవత్సరాలు 
పూర్తయిన సందర్ంగా 
మంగళవారం పంచాయతీ 

కారాయూలయంలో మండలం సరపుంచుల సమాఖయూ అధయూక్షులు అడబాల తాతకాపుచే కేక్ 
కట్ చేయించి, శాలువాతో ఘనంగా సతకోరంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉప సరపుంచ్ 
కోట బ్రహా్మనందం, పంచాయతీ సక్రెటర్ సూరయూనారాయణ రాజు, వారు్డ సభ్యూలు, 
పంచాయతీ సిబ్బంది, సచివాలయం సిబ్బంది, వాలంటీర్్స, హై సూకోల్, చినని సూకోల్ 
ప్రదానోపాధాయూయులు, గ్రామసు్తలు పాల్గునానిరు. ఈ సందర్ంగా ఒకటో తరగతి నుంచి 
పదో తరగతి వరకు సూకోలోలి చదువ్కునే విదాయూర్థని, విదాయూరు్థలకు కంపక్్స బాక్్స లను 
పాలకవరగుం పంపిణీ చేయడం జరగనది.

జనసేన పార్టీ కార్యాలయానికి సంవత్సరం అద్దె వితరణ

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం: జనసేన 
పార్టీ బలోపేతానికి శకి్తవంచన లేకుండా 
కృష్ చేసా్తనని జనసేన జిలాలి ప్రధాన 
కారయూదర్శ, పుటటీపర్త నియోజకవరగు సభ్యూలు 
పతి్త చంద్రశేఖర్ పేర్కోనానిరు. అందులో 
భాగంగా ఓ.డి.సి మండలంలో ఇటీవల 
న్తనంగా ఏరాపుట చేసిన జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయ నిర్వహణకు ఒక సంవత్సరం 
పాట అదెదును అందించేందుకు పతి్త 

చంద్రశేఖర్ ముందుకు వచాచురు. ఈ మేరకు జనసేన మండల అధయూక్షులు మేకల 
ఈశ్వర్, ఉపాధయూక్షులు కొండబోయిన సతీష్ కి నగదును అందజేశారు. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ సూఫుర్తతో ఉమ్మడి అనంతపూర్ జిలాలిలో రానునని సార్వత్రిక ఎనినికలోలి 
జనసేన పార్టీ జండా ఎగ్రవసేలా కృష్ చేయాలని చంద్రశేఖర్ పిలుపునిచాచురు. ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకర్తలు పతి్త చంద్రశేఖర్ ను ఘనంగా 
సతకోరంచి.. మీ సారధయూంలో పుటటీపర్త నియోజకవరగుంలో పార్టీని మరంత బలోపేతం 
చేసా్తమని పేర్కోనానిరు.

మోటూరి దంపతులకు ఘన సతాకారం
శతఘ్ని న్యూస్: గననివరం నియోజకవరగుం, మామిడికుదురు మండలం, పాసరలిపూడి లంక 
గ్రామంలో అభయాంజనేయ సా్వమి ఆలయ వారషికోత్సవం సందర్ంగా పాసరలిపూడి 
లంక జనసేన పార్టీ సారథయూంలో గ్రామ కమిటీ సారధయూంలో గ్రామ కమిటీ అధయూక్షులు 
తెలగరెడి్డ ఏసుబాబ్, ఎంపీటీసీ చెరుకూర పార్వతీదేవి సతి్తబాబ్ వార సమక్షంలో 
జనసేన పార్టీలో ఎకకోడ ఆపద అనాని ఎకకోడ ఆకలి కేకలు వినాని పార్టీలో ఎనోని సేవా 
కారయూక్రమాలు చేసూ్త మంచి గ్ర్తంపు పందిన చిందాడగరువ్ జనసేన పార్టీ ఎం.పి.
టి.సి మోటూర కనకదురగు వంకటేశ్వరరావ్ దంపతలకు న్తన వసా్రాలు బహుకరంచి 
ఘనంగా సతకోరంచారు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిధులుగా పోతల కాశీ, మదిధాంశెటిటీ 
బ్జిజ్, బలలి సతీష్, గోగ గోపి, సుధాకర్, మేడేపలిలి సతి్తబాబ్, ఎరుబండి శివ, చేగొండి శివ 
తదితరులు పాల్గునానిరు.

ర్మిశెటిటీ సత్తియమ్మ కుటంబాని్న పర్మరి్శంచిన 
డాకటీర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవరగుం, ఉపాపుడ కొత్తపలిలి మండలం, మూలపేట 
గ్రామం నందు రామశెటిటీ సతి్తయమ్మ అకాల మరణానికి చింతిసూ్త పిఠాపురం 
నియోజకవరగు జనసేన నాయకులు విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకటీర్ పిలాలి శ్రీధర్ వార 
కుటంబానిని పరామర్శంచి మనోధారాయూనిని అందించడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా రాష్ట్ర నాయకులు కంబాల దాసు, మత్స్యకార నాయకులు పలేలిటి బాపనని దొర, 
వంకా కొండబాబ్, రాంశెటిటీ రాంబాబ్, రాజు, రాంశెటిటీ కాటకలబా్బయి, రాంశెటిటీ 
కాశీయయూ, రామిశెటిటీ కొండబాబ్, కోదా చిననిబాబ్, కోదా మసేను, రాచపలిలి కొండయయూ, 
మరయు జనసైనికులు పాల్గునడం జరగంది.

చౌకబారు ఆలోచనలు నీచమైన ర్తలు 
మానుకోవాలి: తాళలాపాక శంకరయయా

ఏ.బి.ఎన్ రాధాకృష్ణపై ధ్వజమెతి్తన తాళలిపాక శంకరయయూ
శతఘ్ని న్యూస్: 
రాజంపేట: ఏబీఎన్ 
రాధాకృష్ణ ఆరేకో విత్ 
వీకెండ్ అనే కారయూక్రమం 
దా్వరా జనసేన పార్టీ 
వయూవసా్థపకులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పై ప్రసా్థపన 
తెచిచు నిధుల గ్రంచి 
ఆంధ్రజ్యూతి దినపత్రికలో 

చౌకబారు ఆలోచనలు, నీచమైన రాతలు మానుకోవాలని రాజంపేట జనసేన నేత 
తాళలిపాక శంకరయయూ ధ్వజమెతా్తరు. రాజంపేట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మలిశెటిటీ 
వంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం రాజంపేట పటటీణంలోని జనసేన 
పార్టీ ప్రధాన కారాయూలయంలో సమావశం నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా తాళలిపాక 
శంకరయయూ మాటాలిడుతూ.. బడుగ్ బలహీన వరాగుల కోసం పెటిటీన పార్టీ జనసేన పార్టీ 
అనానిరు. జనసేన పార్టీఅధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం శ్రమిసు్తంటే, 
జనసేన పార్టీపై దుషపు్రచారం చేసి ఆంధ్రజ్యూతి పత్రికలో తపుపుడు వార్తలు వయడం 
సమంజసం కాదనానిరు. కెసిఆర్ లక్ష కోటలి, చంద్రబాబ్ లక్ష కోటలిని ఒకొకోకకోరు ఓ 
విధంగా మాటాలిడి పవన్ కళ్యూణ్ రాజకీయాలోలికి రాకూడదని మీరు ఎంత బలంగా 
చేసిన జనసేన పార్టీ పటలి ఎనిని కుట్రలు, కుతంత్రాలు చేసిన రాబోయే ఎనినికలోలి జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి కావడం ఖాయమని రాజంపేట జనసేన పార్టీ 
తరపున హెచచురసు్తనానిమనానిరు. ఇపపుటికైనా నీ వికృత చేషటీలు, నీచమైన రాతలు 
మానుకోకపోతే భవిషయూత్తలో నీవ్ నీరాజకీయ పార్టీ తగన మూలయూం చెలిలించుకోక 
తపపుదని తాళలిపాక శంకరయయూ హెచచురంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస కారయూదర్శ రాటాల రామయయూ, జనసేన యువ నాయకులు పోలిశెటిటీ శ్రీనివాసులు, 
జనసేన నాయకులు భాసకోర్ పంతలు, వంకటయయూ, కొండపలిలి హర, బాల సాయి, 
వీరయయూ ఆచార, మలలిం నరసింహులు తదితరులు పాల్నానిరు.

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

నెల్లారు రూరల్ లో శరవేగంగా స్గుతున్న 
క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లిరు రూరల్: మరో ఎనిమిది రోజులోలి జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
3వదశ ముగననని తరుణంలో జండా పటటీకుని జండా పటటీకుని మోసే కారయూకర్తల శ్రేయసు్స 
కోరే పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయ సాధనకు మేము సైతం జనసేన పార్టీలో చేర పనిచేసా్తమంటూ 
మహళలు సభయూత్వం తీసుకునానిరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదర్శ గ్నుకుల 
కిషోర్ మాటాలిడుతూ.. కారయూకర్తల కోసం సంత నిధుల నుంచి డబ్్బలు వచిచుంచి పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు వారకి ప్రమాద బీమా మరయు జీవిత బీమా కలిపుసు్తనానిరు. దేశంలోని మొటటీమొదటిసారగా 
ప్రతిషాటీత్మకంగా జనసేన పార్టీ చేపటిటీన నాయకులు, మదదుతదారులు కారయూకర్తలు అందరూ కూడా 

పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకొని మేము కూడా జనసేన కుటంబ సభ్యూలఅని తెలియజేయాలి్సన అవసరం ఉందని చెపాపురు. మరో ఎనిమిది రోజులోలి ముగయనునని జనసేన 
క్రియాశీల సభయూత్వ నమోదులో అందరనీ భాగసా్వమయూం చేసి జనసేన కారయూకర్తల ఆపద సమయాలోలి తమకు తోడుగా జనసేన పార్టీ ఉందని తెలపాలి్సందిగా చెపాపులని కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో గ్నుకుల కిషోర్ తో పాట లక్ష్మీ, మాధవి, రమణమ్మ, సునీత, యశోద, షభన, భీమా, సుబ్్బ, ప్రశాంత్ గౌడ్, బాలాజీ, ఖలీల్, ఆలేఖ్, హర, తదితరులు పాల్గునానిరు.

ప్రజల ఆశీర్వాదంతో కొనస్గుతున్న పవనన్న ప్రజాబాట
శతఘ్ని న్యూస్: ఒంటిమిటటీ: పవన్ కళ్యూణ్ ని 
ముఖయూమంత్రిని చేయాలనని దృఢ సంకలపుంతో 
ప్రజల ఆశీరా్వదంతో కొనసాగ్తనని పవననని 
ప్రజ్బాట 67వ రోజుకు చేరుకుంది. రాజంపేట 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ వంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయూదర్శ రాటాల రామయయూ ఆధ్వరయూంలో 
కారయూక్రమానిని నిర్వహంచారు. పవననని ప్రజ్ 
బాట కారయూక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం 
ఒంటిమిటటీ మండల, పంచాయతీ చెరోలిపలిలి 
గ్రామంలోని పరసర ప్రాంతాలోలి పరయూటించి ప్రతి 

ఇంటికి జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిదాధాంతాలను తెలియజేసూ్త, 
పవననని ప్రజ్ బాట సాగ్తంది. ఈప్రాంత ప్రజల ఇబ్బందులు తెలుసుకొని జనసేన 
పార్టీ తరఫున తన వంత కృష్ చేసా్తనని ఈసందర్ంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయూదర్శ రాటాల రామయయూ భరోసా ఇవ్వడం జరగంది. రాబోయే 2024 ఎనినికలోలి 
జనసేన పార్టీని ఆదరంచి పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రిని చేయాలని ఆయన విజఞాపి్త 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన వీరమహళలు తదితరులు పాల్గునానిరు.

ఆపతాకాలంలో కారయాకరతిలకు అండగా నిలిచందుకే 
క్రియాశీలక సభయాతవాం: దేవా గౌడ్ ప్రస్ద్

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొత్తగూడం జిలాలి, పాల్వంచ 
మండలంలో క్రియాశీలక సభయూత్వం గ్రంచి ప్రజలలో 
చైతనయూం తేవాలని.. ప్రతి ఒకకో అభిమాని జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యూలుగా చేరాలని జనసైనికుడు దేవా గౌడ్ ప్రసాద్ లక్ష్యంగా 
చేసుకుని, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆలోచనలను 
ప్రజలోలికి తీసుకెళ్్త.. భద్రాద్రి కొత్తగూడం జిలాలి పాల్వంచ 
ప్రజలకు జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా 
జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వం వలన కలిగే ప్రయోజనాలను 
వివరసూ్త, ప్రతి అభిమాని సభయూత్వం తీసుకోవాలి్సందిగా 

తెలియజేసూ్త, ఆపతాకోలంలో కారయూకర్తలకు అండగా నిలిచేందుకే క్రియాశీలక సభయూత్వం 
అని తెలియజేసూ్త ముందుకు సాగ్తనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన కారయూకర్త దేవా 
మరయు ప్రసాదు మర కొంత మంది కారయూకర్తలు పాల్గునానిరు.

జనసైనికుల కుటంబాలను పర్మరి్శంచిన 
పేడాడ ర్మో్మహన్ ర్వు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస: 
పందూరు మండలంలోని పలు 
గ్రామాలోలి అనారోగయూంతో బాధపడుతనని 
జనసైనికుల కుటంబాలను స్మవారం 
నియోజకవరగు ఇనాచురజ్ పేడాడ 
రామో్మహన్ రావ్ పరామర్శంచారు. 

అందులో భాగంగా వనెనిముక నొపిపుతో బాధపడుతనని నందివాడ గ్రామానికి చెందిన 
జనసైనికుడు పిసిని అపపులనాయుడు తండ్రిని మరయు కాలు నొపిపుతో బాధపడుతనని 
లైదాం గ్రామ జనసైనికుడు దినేష్ ను పరామర్శంచి ధైరయూం చెపపుడం జరగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో పందూరు మండల నాయకులు యలకల రమణ, కొంచాడ 
చిననిమనాయుడు, రాంబాబ్, లక్షష్మణ్, శ్రీరామ్, రాజు మరయు గ్రామ జన సైనికులు 
పాల్గునానిరు.

నరకప్రాయంగా మారిన వీధి కుకకాల స్వార విహారం
శతఘ్ని న్యూస్: గ్ంటూరు: అంబర్ పేటలో వీధి కుకకోలు 
నాలుగేళ్ళ బాలుడిని పీకుకోతినని సంఘటన నేపధయూంలో అనాని 
గ్ంటూరు నగరంలో వీధి కుకకోల నిరూ్మలనకు నగరపాలక 
సంస్థ కమీషనర్ కీర్త చేకూర, మేయర్ కావటి శివనాగ 
మనోహర్ నాయుడు ప్రతేయూక శ్రదధా తీసుకోవాలని జిలాలి 
జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అనానిరు. మంగళవారం 

వీధికుకకోల స్్వర విహారంపై ఆయన విలేకరుల సమావశంలో ఆయన ఆందోళన వయూక్తం 
చేశారు. గ్ంటూరు నగరంలో ఏ వీధిలో చూసినా గ్ంపులు గ్ంపులుగా కుకకోలు 
సంచరసూ్త పాద చారులను, ది్వచక్రవాహననంపై ప్రయాణించేవారని వంటపడి 
కరుసు్తనానియని ఆవదన వయూక్తం చేశారు. కొనిని ప్రాంతాలోలి వృదుధాలు, పిలలిలు, మహళలు 
బయటికి రావటానికే భయపడుతనానిరనానిరు. ప్రతీరోజూ ఎంతోమంది వీధి కుకకోల 
కాటకు గ్రవ్తనానిరని ఆవదన వయూక్తం చేశారు. ఈ వీధి కుకకోల విషయమై ఎనినిమారులి 
అధికారులకు, సా్థనిక ప్రజ్ ప్రతినిధులకు, గడప గడపకు విచేచుసిన శాసనసభ్యూలకు 
చెపిపునా చెవిటివాడి ముందు శంఖం ఊదిన చందంగా ఉందని ధ్వజమెతా్తరు. 
నగరపాలక సంస్థకు ప్రజల నుంచి ఎనోని ఫిరాయూదులు అందుతనాని అధికారులు సైతం 
ఇంతవరకు ఎలాంటి దిదుదుబాట చరయూలు తీసుకోలేదనానిరు. ఇపపుటికైనా వీధి కుకకోలకు 
సంతానోతపుతి్త నిరూ్మలన ఇంజక్షనులి ఇవ్వటం, యానిమల్ కేర్ సంటరులి ఏరాపుట 
చేయటం వంటి చరయూలు తీసుకొవాలనానిరు. అంబర్ పేట సంఘటనలు పునరావృతం 
కాకుండా వీధి కుకకోలను నిరూ్మలనకై నగరపాలక సంస్థ కమీషనర్, మేయరులి ప్రతేయూక 
డ్రైవ్ చేపటాటీలని ఆళ్ళ హర కోరారు.

శివాలయానికి మైక్ సట్ ను విర్ళంగా 
అందంచిన భవానీ రవికుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: పెనుకొండ 
మండలం, రాంపురం పంచాయితీ, 
మరువపలిలి గ్రామం నందు న్తన 
మైలార లింగేశ్వర విగ్రహ ప్రతిషటీ 
సందర్ంగా దేవాలయానికి 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు & 
రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత అధయూక్షులు 

భవానీ రవికుమార్ దైవ భకి్తతో ఆలయానికి మైకు సటటీను ఆలయ కమిటీ సభ్యూలకు 
మరయు గ్రామ పెదదులకు అందించారు. ఫిబ్రవర 25న జరగబోయే సా్వమి వార విగ్రహ 
ప్రతిషటీ కు ముఖయూ అతిథులుగా విచేచుసి, సా్వమి వార ఆశీసు్సలు పందాలని ఆలయ 
కమిటీ సభ్యూలు కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ పెనుకొండ మండల కనీ్వనర్ 
మహేష్, మండల ఉపాధయూక్షులు మంజునాథ్, జనసేన నాయకులు, ఆలయ కమిటీ 
సభ్యూలు తదితరులు పాల్గునానిరు.

జనసైనికుడు ర్ంబాబుకు ర్యపురెడిడి ఆరిథిక 
సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగ్ల: 
గాజువాక కిమ్్స ఐకాన్ 
హాసిపుటల్ లో మాడుగ్ల 
నియోజకవరగుం, మాడుగ్ల 
మండలం, చింతల్రుకు 
చెందిన జనసైనికుడు కాలంగ 
రాంబాబ్కు ఇటీవల బ్రెయిన్ 

ఆపరేషన్ జరగంది. విషయం తెలుసుకునని మాడుగ్ల నియోజకవరగు నాయకులు 
రాయపురెడి్డ కృష్ణ రాంబాబ్ను పరామర్శంచి ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని జనసేన 
పార్టీ తరఫున 5,000/- రూపాయలు తన సంత నగదును వార కుమారుడు కాలంగ 
గణేష్ కు ఆరదుక సహాయం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో చింతల్రు జనసైనికులు 
కాంతారావ్, మూర్త, సతి్తబాబ్, ఈశ్వరరావ్, హరబాబ్, రాజు మరయు ఇతర 
జనసైనికులు పాల్గునానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రావు మాధవరావు కుటంబానిని పరామర్శంచిన 
డాక్టర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజకవరగుం, ఉపాపుడ కొత్తపలిలి నందు రావ్ మాధవరావ్ అకాల మరణానికి 
చింతిసూ్త పిఠాపురం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకటీర్ పిలాలి శ్రీధర్ వార కుటంబానిని 
పరామర్శంచి, మనోధైరాయూనిని అందించడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర మత్స్యకార నాయకులు 
కంబాల దాసు, మత్స్యకార నాయకులు పలలిటి బాపనని దొర, వంక కొండబాబ్, పెనుపోతల వీరబాబ్, రాజు 
మరయు జనసైనికులు పాల్గునడం జరగంది.

జనసేన క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు అవగాహనా కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: హుజూర్ నగర్ నియోజకవరగుం, నేరేడు చరలి మండలం, జ్న్ పహాడ్ రోడ్ లో గల జేపీఎస్ 
ఆటో యూనియన్ వారకి జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వ ప్రయోజనాల గ్రంచి హుజూర్ నగర్ 
నియోజకవరగు కారయూనిర్వహకులు సరకొపుపుల నాగేశ్వరరావ్ వివరంచారు. కారయూక్రమంలో భాగంగా వారు 
మాటాలిడుతూ ఈ క్రియాశీలక సభయూత్వం వలన ప్రమాదవశాత్త మరణించిన వారకి 5 లక్షల రూపాయలు 
మరయు గాయపడిన వారకి 50 వల రూపాయలు అందజేయడం జరుగ్తందని తెలిపారు. నితయూం 
వాహనాలతో ప్రయాణం చేసే వారకి క్రియాశీలక పార్టీ సభయూత్వం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతందని, 
పార్టీ ప్రతీ కారయూకర్త కుటంబానికీ అండగా ఉంటందని వివరంచారు. అనంతరం వారతో కలిసి జనసేన 
పార్టీ కాయూలండర్ ను ఆవిషకోరంచి క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు చేయించారు. ఈ కారయూక్రమంలో సాయి 
చరణ్, మధు, శ్రీనివాస్ రెడి్డ, నాగరాజు, నరసింహనాయుడు, జహంగీర్, వంకటేష్, శ్రీను, అంజి జేపీఎస్ 
ఆటో యూనియన్ సభ్యూలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గునానిరు.

మల్కాపురవంలో శరవేగవంగా కొనసాగుతన్న 
క్రియాశీలక సభ్యత్ నమోదు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ పశిచుమ నియోజకవరగుం: భారత దేశ చరత్రలో ఏ పార్టీ చెయయూని విధంగా కారయూకర్తలకు అండగా 
నిలబడేటటటీ, జీవిత బీమా బద్రతతో కూడిన సభయూత్వ భవితవాయూనిని జనసేన పార్టీ అందించడం జరుగ్తంది. జనసేన 
పార్టీ ప్రతిషాటీత్మకంగా చేపటిటీన క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంలో ముఖయూంగా యువత భార్ సంఖయూలో తమ 
సభయూతా్వలను నమోదు చేసుకుంటనానిరు. జనసేన సిదాధాంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయానికి తగగుటటీ అధిక శాతంలో 
యువత క్రియాశీలకంగా వాలంటీరులిగా బాధయూతలు నిర్వహసు్తనానిరు.. దీనిలో భాగంగా విశాఖ పశిచుమ నియోజకవరగుం, 
పారశ్రామిక ప్రాంతం, మలాకోపురం 61వ వారు్డలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు కారయూక్రమం జనసైనికులు 
మోహన్, సంతోష్, ప్రేమ్, వంశీ, గాంధీ, షంఖర్, అభి, తలసీలచే శరవగంగా కొనసాగ్తంది.

మాతృభాషను రకి్షంచుకోవాలి్సన ఆవశయాకత ఏపీ ప్రజలపై ఉంది
శతఘ్ని న్యూస్:మాతృభాషను రక్షించుకోవాలి్సన ఆవశయూకత ఏపీ ప్రజలపై ఉందని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, పశిచుమ నియోజకరగు ఇంఛారజ్, 
నగర అధయూక్షుడు పోతిన మహేష్ అనానిరు. ఈ సందర్ంగా పశిచుమ నియోజకవరగుంలో నిర్వహంచిన మీడియా అయన మాటాలిడుతూ మాతృభాషను 
రక్షించుకోవాలి్సన ఆవశయూకత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలపై ఉందని, సీఎం జగన్ పాలనలో ప్రజలను పకకోదార పటిటీసూ్త మాతృభాష తెలుగ్ కు తెగ్లు 
పటిటీంచారని, ఎమె్మలీ్సలుగా 11 మందికి బీసీలకు పదవ్లు అంటూ మర్కసార బీసీలను సామాజిక నాయూయం పేరట మోసం చేసు్తననిది సీఎం జగన్ అని, 
శాసనమండలి ఎపుపుడైనా రదుదు అవ్తందని, శాసనమండలి రదుదు చేయాలని అసంబీలిలో తీరా్మనం చేసి కేంద్ర ప్రభ్తా్వనికి పంపిన సీఎం జగన్ శాసన 
మండలిలో ఎమె్మలీ్స సా్థనాలను ఏ విధంగా భర్్త చేసా్తరని, రదుదు కాబోయే శాసన మండలోలి బీసీలకు ఇచిచున 11 ఎమె్మలీ్స పదవ్లు తమి్మతే ఊడిపోయే 

పదవ్లు లాంటివి, దీనివలలి బీసీలకు ఒరగే ప్రయోజనం ఏమీ లేదని, సామాజిక నాయూయం అంటూ బీసీలను మోసం చేసు్తనని సీఎం జగన్ ముమా్మటికి బీసీల ద్రోహ అని, సా్థనిక సంస్థల ఎనినికలోలి బీసీలకు 
10 శాతం రజరే్వషనులి తగగుంచి 16,800 బీసీలు రాజ్యూంగబదధాంగా పదవ్లు కోలోపుయేలా చేసిన సీఎం వైయస్ జగన్ ముమా్మటికి బీసీల ద్రోహ అని, సీఎం జగన్ ప్రభ్త్వంలో కుల చేతివృత్తలను ఏనాడై 
నా ఆదరంచారా? అని పెళి్ళ కానుక పథకంలో అనేక నిబంధనలను చేరచు బీసీ ఆడపిలలిలను మోసం చేసిన సీఎం జగన్ ని ఎదేదువా చేశారు.
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