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వినూత్న ఆలోచనలతో సమస్యల పరిష్కారం దిశగా జనసేన 
సమస్యలు పరిష్కారం కోసం జనసేన ఎప్పుడు కొత్త 
పంధా లో వెళ్తంది. దానికి తగ్గట్టుగా జనసేన సోషల్ 
మీడియాల్ లో తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతంది. 
ఒక అంశానిని ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ముక్యంగా 
ఉననిట్వంటివి మీడియా, ప్ంట్ మీడియా, సోషల్ 
మీడియా
 
ప్రసు్తతం సోషల్ మీడియా నే ప్రదానం ఉనని తరుణం 
లో మరియు జనసేన కి ముక్యంగా యువత ఎకుకావ 
ఉన్నిరు కనుక జనసేన సోషల్ మీడియా నే అస్తంగా 
సమస్యలు పరిష్కారానికి వేదికగా చేసుకుంది.
 
విశాఖ స్టుల్ పలోంట్ పరిరక్షణ కోసం జనసేన పర్టు 
డిజిటల్ ఉద్యమం చేపటిటుంది. మూడు రోజుల పట్ 
జనసేన డిజిటల్ క్యంపెయిన్ చేయటం జరిగంది. 
విశాఖ స్టుల్ పలోంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పరలోమంట్ లో పోరాడాలని వైస్పీ, టీడీపీ ఎంపీలను టివిటటుర్ లో ట్్యగ్ చేయాలని జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుప్నిచ్చారు. ఈ విషయంపై ఎంపీలకు బాధ్యత గురు్త చేయాలని పవన్ కళ్్యణ్ చేసిన డిజిటల్ కంపెయిన్ కు విశేష సపుందన లభంచంది.
 
డిజిటల్ క్యంపెయిన్ అనేది రాజకీయ పర్టులకు అతీతంగా  స్టుల్ పలోంట్ పరిరక్షణకు చేసే ప్రతి టీవిట్ లో #raise_placards_andhra_mp అనే 
హ్్యష్ ట్్యగ్ వాడి లోక్  సభ నియోజక వర్గం నుంచ ఎనినికైన పరలోమంట్  సభ్్యడికి, రాష్టం నుంచ ఎనినికైన రాజ్యసభ సభ్్యలకు ట్్యగ్  చేయాలని వినూతని 
నిరసనతో జనసేన చేసిన కంపెయిన్ కి మొత్తం 6౦౦ మిలియన్ ల యాస్టుగ్ తో విపర్తమైన సపుందన లభంచంది.
 
స్టుల్ పలోంట్ డిజిటల్ క్యంపెయిన్ మాదిరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రోడలో దుసిథితిపై డిజిటల్ యుద్ం చేసింది జనసేన . రోడలో అధావిన సిథితిని ఎండగటేటుందుకు 
నిర్ణయించుకుని శ్రమదానం చేసి మర్ రోడులో బాగు చేయాలనీ పిలుప్నిచంది. 
‘గుంతలు పడ్డ రోడలో మీద ప్రయాణం చేసి రోజు చ్లా మంది యాకిసిడంటలోకు గురై పిలలోలు, మహిళలు, వృదు్లు గాయాలపలై ఆసపుత్రిలో చేరటం, 
మరికొంతమంది చ్వు దగ్గర వరకు వెళ్లో తిరిగరావటం జరిగంది. ఇవనిని చూసి ఆవేదన తో  రోడలో అధావినని పరిసిథితిని ప్రజలోలోకి బలంగా తీసుకెళ్లో 
తదావిరా ప్రభ్తవిం నుంచ సపుందన తీసుకురావాలనే ఉదేదేశంతో సెపెటుంబర్ 2, 3, 4 తేదీలోలో రోడలో దుసిథితిపై #JSPFORAPROADS దావిరా ప్రతి 
ఒకకా జనసైనికుడు, వీరమహిళ, ఊరు బాగుకోరే ప్రతి ఒకకారు పడైన రోడలో ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోసుటు చేయాలనీ వీటిని చూసైన్ ప్రభ్తవిం 
సపుందించకపోతే మన రోడలోను మనమే శ్రమదానం చేసి బాగు చేసుకుందాం. రోడలోను బాగు చేసే శ్రమదానం కర్యక్రమంలో నేను కూడా భాగస్విమిని 
అవుతాను’’ అని జనసేన్ని పవన్ కలా్యణ్ పిలుప్నివవిటం జరిగంది. .అందులో బాగంగా సవియంగా జనసేన్ని రాజమండ్రి లో సవియంగా శ్రమదానం 
చేయటం జరిగంది.
 
ఏ సమస్య అయిన  ప్రజాస్విమ్య పద్తిలో ముందుగా సమస్యను అందరి దృష్టుకీ తీసుకెళ్ళా , తరువాత  సమస్యను పరిషకారించే విదంగా సమస్యపై 
పోరాటం జరుగుతంది. ఆలా చేసిన పోరాటం లో రోడలో శ్రమదానం జరిగన తరువాత ప్రభ్తవిం సపుందించటం జరిగంది
 
జనసేన్ని అడుగుజాడలోలో కొందరు న్యకులూ కూడా తమదైన శైలిలో వినూతనిం సమస్యలు అదికర ఎమల్్య లకు తెలిసేలా చేయటం జరుగుతనిదేల్
 
సమస్య ఎకకాడ ఉందో... పరిష్కారమూ అకకాడే వెతకలి.. జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ప్రబోధం ఇది.. ఎకకాడి ప్రజలు సమస్యలోలో ఉంటే అకకాడే 
పరిష్కార మార్గమూ అనేవిష్ంచ్లనేది దాని భావం. జనసేన కర్యకర్తలు చ్లా సందరాభాలోలో వివిధ రూపలోలో ఆయన మాటలకు ఆచరణ రూపం కూడా 
ఇచ్చారు. అధ్యక్షుని మాటలకు ఓ కొత్త ఒరవడిలో రూపం ఇస్్త... ప్రజల తరఫున ప్రభ్తావినిని ప్రశ్నిస్్త పశ్చామ గోదావరి జిలాలో, భీమవరం పటటుణంలో 
పర్టు జిలాలో అధ్యక్షుడు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు (చనబాబు) ఏరాపుట్ చేసిన ఫ్లోకీసిలు రాష్టవా్యప్తంగా చరచానీయాంశంగా మారాయి. ప్రజల పక్షాన 
ప్రభ్తావినిని ప్రశ్నించే క్రమంలో మరో ముందడుగుకు న్ంది పలికయి. శ్రీ చనబాబు భీమవరం శాసనసభ్్యడిని ప్రశ్నించన తీరు, తదుపరి చోట్ 
చేసుకునని సంఘటనలు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభ్తవి డొలలోతన్నిని ఎతి్తచూపయి.
  
జనసేన పర్టు పశ్చామ గోదావరి జిలాలో అధ్యక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు(చనబాబు) స్థినిక శాసనసభ్్యలు శ్రీ గ్ంథి శ్రీనివాస్ ముందు ఓ విననిపనిని 
ఉంచుతూ ఫ్లోక్సి ఏరాపుట్ చేశారు. భీమవరం పటటుణంలో అభవృది్ పూరి్తగా కుంట్పడిపోయిందనీ, గత ఏడాది(2020) జనవరిలో శంఖుస్థిపన చేసిన 
పనులోలో ప్రోగతి ల్దనని విషయానిని ప్రజల ముందు ఉంచడం ఆ ఫ్లోక్సి ముఖ్య ఉదేదేశ్యం. ఆయన ఏరాపుట్ చేసిన ఈ ఫ్లోక్సి లో భీమవరం పటటుణ కౌనిసిల్ 
పరిధిలో ఆమోదం పందిన టండర్ పనుల నిమిత్తం డైలీ మార్కాట్ వదదే మంచనీటి ట్్యంక్ నిరామాణానికి 2020 జనవరి 10వ తేదీన, వివిధ వారు్డలోలో 
తారు మరియు సిమంట్ రోడలో నిరామాణానికి 2020 జనవరి 7వ తేదీన స్థినిక ఎమమాల్్య శంఖుస్థిపన చేశారు. ఏడాది దాటిన్ వాటికి సంబంధించ పనులోలో 
మాత్ం ప్రోగతి ల్దు.  10 శాతం పనులు కూడా పూరి్త కల్దునని విషయానిని ఫ్లోక్సి స్క్షిగా శ్రీ చనబాబు ప్రశ్నించ్రు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం 
కోసం చేసే పోరాటంలో నూతన ఒరవడికి న్ంది పలుకుతూ శ్రీ చనబాబు ఏరాపుట్ చేసిన ఫోటో భీమవరం పటటుణ ప్రజలిని విపర్తంగా ఆకరి్షంచంది. 
అందుకు ప్రధాన కరణం జనసేన పర్టు న్యకుడు ఏరాపుట్ చేసిన ఫ్లోక్సి లో స్థినిక ఎమమాల్్య ఫోటో ఉండడమే. ఫ్లోక్సి చూసిన ప్రతి ఒకకారూ అందులో 
ఉనని విషయానిని చదువుతండడంతో అధికర పర్టు నేతలకు వెనునిలో వణుకు మొదలయి్యంది. తరువాత బలవంతంగా ఆతొలగంచటం కూడా జరిగంది. 

వినూతని ఆలోచనలతో, జనసేన్ని అడుగుజాడలోలో సమస్యలు పరిష్కారానికి సేన్ని, న్యకులు మరియు జనసైనికులు చేసు్తనని కృష్ అభనందనీయం.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కాట్నం ఫండేషన్ ద్వారా బుక్స్ మరియు 
సేటేషనరీ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని నూ్యస్: తణుకు, శ్రీ పంచమి సందరభాంగా జనసేన న్యకురాలు కటనిం 
విశాలి సరసవితీ పూజ చేసి తణుకు నియోజకవర్గంలోని వేలూపురు గ్రామంలో 
గవరనిమంట్ స్కాలోలో 100 మంది విదా్యరిథిని విదా్యరుథిలకు బుక్సి మరియు సేటుషనర్ 
కిటలో పంపిణీ కర్యక్రమం జరిగంది. కటనిం విశాలి ఈ కర్యక్రమానిని కటనిం 
ఫండేషన్ దావిరా చేయడం జరిగంది.

పి.దంతమూరు గ్రామంలో వాసంశెట్టే అప్పన్న కి 
మనోధైరా్యన్్నచ్చిన మాకినీడి 

శతఘ్ని నూ్యస్:  తూరుపుగోదావరి జిలాలో 
పిఠాప్రం మండలం పి.దంతమూరు 
గ్రామంలో వాసంశెటిటు అపపునని అనే వ్యకి్త 
గత కొంత కలంగా అన్రోగ్యంతో 
బాధపడుతన్నిరని జనసైనికులు 
చెపపుడంతో వారి నివాస్నికి పిఠాప్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన పర్టు ఇన్చారిజి శ్రీమతి 
మాకినీడి శేషుకుమారి జనసైనికులతో 
వెళ్లో మనోధైరా్యనినివవిడం జరిగంది. ఈ 

కర్యక్రమంలో పల్్గనని పి.దంతమూరు జనసేన న్యకులు, వాసంశెటిటు అపపునని 
ని వారి ఆరోగ్యం గురించ వివరాలు తెలుసుకుని వైద్య పరంగా డాకటుర్ తో మాట్లోడి 
చేస్్తనని చెపపుడం జరిగంది. అలాగే వారికి ఫ్రూట్సి ధన సహ్యం చేయడం 
జరిగంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు, కర్రి హరిబాబు, ప్లి రమణ, 
గోప్ సురేష్, జనసేన పర్టు వెలుదేరి్త వైస్ ప్రెసిడంట్ ఏనుగంటి హరిబాబు, యండ్రప్ 
శ్రీనివాస్, సి.హెచ్ ధన, సి.హెచ్ స్విమి, సి.హెచ్ మధు, కె ప్రశాంత్, పి చంద్ర, సి 
సమేల్, కె సత్య, అశోక్, బి.దర, జి.రాజు, జి ఏడుకొండలు జనసైనికులు తదితరులు 
పల్్గన్నిరు.

హందూపురం జనసేన పారీటే తరుపున వినతిపత్రాన్్న 
అందించ్న ఆకుల ఉమేష్

శతఘ్ని నూ్యస్: హిందూప్రం జిలాలో ఏరాపుట్పై ప్రభ్తవిం తీసుకునని నిర్ణయానిని 
ప్నరాలోచంచ హిందూప్రం జిలాలోకు కవలిసిన అనిని వసతలపై ప్రభ్తావినికి 
నివేదిక పంపలని కలెకటుర్ కరా్యలయంలో హిందూప్రం జనసేన పర్టు తరుప్న 
వినతిపత్రానిని అందించన హిందూప్రం జనసేన పర్టు ఇంచ్ర్జి ఆకుల ఉమేష్, 
జిలాలో కర్యదరిశి ఎల్.ఐ.సి రమణ, జిలాలో సంయుక్త కర్యదరిశి శేఖర్, హిందూప్రం 
మండల అధ్యక్షుడు చక్రవరి్త, న్యకులు భాసకార్, మనోహర్, హనుమంత, 
రామంజి తదితరులు పల్్గన్నిరు.

శ్రీ వల్లభగణపతి దేవస్థానం విగ్రహ ప్రతిషటే 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని నూ్యస్: ఉండి నియోజకవర్గం 
కళలో మండలం ఏలూరుపడు గ్రామంలో 
నూతనంగా నిరిమాంచన శ్రీ వలలోభగణపతి 
దేవస్థినం నందు విగ్హ ప్రతిషటు 
కర్యక్రమంలో పల్్గనని పశ్చామగోదావరి 
జిలాలో అధ్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిందరావు, 
జిలాలో ప్రధాన కర్యదరుసిలు చనమల చంద్ర 
శేఖర్, గవర లక్ష్మీ, యెరుబండి రాము, 

చవాకులు న్ని, జిమ్ అనిల్, ఓగరాల రాజేష్ జనసేన న్యకులు, కర్యకర్తలు 
పల్్గన్నిరు.

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

కాకినాడ కందుల దుర్గేష్ ఆధవార్యంలో 
కార్యవరగే సమావేశం

శతఘ్ని నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి జిలాలో జనసేన పర్టు అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ 
ఆధవిర్యంలో కకిన్డ చలాలో ఫంక్షన్ హ్ల్ లో జిలాలో కర్యవర్గ సమావేశం ఏరాపుట్ 
చేయడం జరిగంది. ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉదేదేశంగా కోనస్మ జిలాలోను కోనస్మ 
అంబేదకార్ జిలాలోగా న్మకరణం చేయాలని జిలాలో జనసేన పర్టు పిఏసి సభ్్యలు, 
జనసేన పర్టు ఇంచ్ర్జి లు కర్యవర్గ సభ్్యలందరూ తీరామానం చేయడం జరిగంది. 
ఈ సమావేశంలో రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గం జనసేన పర్టు ఇంచ్ర్జి పోలిశెటిటు 
చంద్రశేఖర్, తూరుపుగోదావరి జిలాలో జనసేన పర్టు ఇంచ్ర్జి లు, కర్యవర్గ సభ్్యలు 
పల్్గనడం జరిగంది.

చ్టటేత్తూరు హరిజనవాడ గ్రామంలో నో మై కాన్స్టిట్్యఎన్స్ కార్యక్రమం
శతఘ్ని నూ్యస్: శ్రీకళహసి్త నియోజకవర్గంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార దిశగా, పర్టు 
బలోపేతం దిశగా నియోజకవర్గ ఇన్చారిజి శ్రీమతి వినుత కోట్ ప్రారంభంచన నో మై 
కనిసిటిట్్యఎనిసి కర్యక్రమం తొటటుంబేడు మండలం, చటటుతూ్తరు హరిజనవాడ గ్రామంలో 
జరిగంది. గ్రామంలో పర్యటించ ఇంటిటికి వెళ్లో ప్రజలను పలకరించ వారి సమస్యలను 
తెలుసుకోవడం జరిగంది. ప్రధానంగా డ్రైనేజీ కలువలు ల్వు, ఇళళా సథిలాలు సమాశాన 
వాటికలో ఇవవిడం, త్రాగు నీరు సరిగా ల్కపోవడం, చదువుకునని యువతకి ఉదో్యగాలు 
ల్వు, అమమా వడి పథకం అరుహులైన చ్లా మందికి అందల్దు, తదితర సమస్యలను వినుత 
దృష్టుకి తీసుకుని వచ్చారు. సమస్యలను మండల అధికరులకు, జిలాలో కలెకటుర్ దృష్టుకి 
తీసుకుని వెళ్లో ప్రజలకు న్్యయం జరిగేలా, సమస్యల పరిష్కారం కొరకు జనసేన పర్టు 
పోరాడుతందని శ్రీమతి వినుత ప్రజలకు హ్మీ ఇవవిడం జరిగంది. ఈ కర్యక్రమంలో 
తొటటుంబేడు మండల అధ్యక్షులు కొపపుల గోపి, న్యకులు మునని, కర్ం, ప్రమోద్, 
నితీష్ కుమర్, చందు చౌదరి, తేజా, రఫీ, వినోద్, కిషోర్ ర్డి్డ, జనసైనికులు శ్రావన్, 
శ్వ, గణేష్, న్గరాజు, మధు తదితరులు పల్్గన్నిరు.

సజ్జల పన్కిరాన్ సలహాల వల్్ల రాష్టం సరవానాశనం

*జిలాలో జనసేన పర్టు అధ్యక్షుడు గాదె వెంకటేశవిరరావు
శతఘ్ని నూ్యస్:రాజకీయ నిరుదో్యగులకు ప్నరావాసకంద్రంగా రాష్ట సలహ్దారుల 
వ్యవసథి మారిందని, పరిపలనలో ఎలాంటి అనుభవంల్ని ఎట్వంటి అరహుత ల్ని 
వారిని సలహ్దారులుగా పెట్టుకొని వారికి కోట్లోది రూపయల ప్రజల ధన్నిని 
అపపునంగా కటటుబెడుతన్నిరని, ఆ కోవలోనే ప్రభ్తవి ముఖ్య సలహ్దారుడిగా 
ఉనని సజజిల రామకృష్్ణర్డి్డ ఇసు్తనని పనికిరాని సలహ్లవల్లో రాష్టం సమస్యల 
సుడిగుండంలో చకుకాకొని సరవిన్శనం దిశగా పయనిసో్తందని జనసేన పర్టు 
జిలాలో అధ్యక్షుడు గాదె వెంకటేశవిరరావు తీవ్రస్థియిలో విమరిశించ్రు. శనివారం 
జిలాలో పర్టు కరా్యలయంలో ఆయన విల్కరుల సమావేశంలో మాట్లోడారు. 
రాష్టంలో ఏ సమస్య వచచాన్ సంభందిత శాఖామంత్రి కనీ అధికరులు 
కనీ మాట్లోడరని ప్రతీదానికి తగుదునమామా అంటూ కవలం సలహ్రుడిగా 
మాత్మే ఉనని సజజిల ముందుకొసు్తన్నిరని అలాంటప్పుడు క్యబినెట్ మొతా్తనిని 
రదుదే చేసి సకల శాఖామంత్రిగా సజజిలని నియమిసే్త బాగుంట్ందని ఎదేదేవా 
చేశారు. బుది్మాంద్యంతో కొట్టుమిట్టుడుతనని వైస్పీ నేతల తీరుతో పరిపలన 
గాడితపిపుందని, దీంతో రాష్టంలో స్మాను్యలు మొదలుకొని వా్యపరులు, 
ఉదో్యగులు, కరిమాకులు, రైతలు ఇలా ఏ వర్గ ప్రజలు కూడా సంతోషంగా ల్రని 
ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్టం సమస్యలతో సతమతం అవుతంటే ముఖ్యమంత్రి 
జగన్ తాడేపలిలో గడప దాటకుండా పబిజి ఆటలో తలమునకలై ఉన్నిరని 
దుయ్యబట్టురు. వైస్పీ నేతలు సంక్షేమం పేరుతో రాష్్రానిని సంక్షోభంలోకి నెట్టురని, 
విదు్యత్ బకయిలు 30 కోట్లో కూడా కటేటు సిథితిలో ల్ని పలకులు రాష్్రానిని 
అంధకరం దిశగా తీసుకువెళ్తన్నిరని ఆగ్హం వ్యక్తం చేశారు. ఉదో్యగుల పీఆర్సి 
విషయంలో ఉదో్యగుల న్్యయమైన డిమాండలో సమస్యలను పరిషకారించకుండా 
మొదటినుంచ ఉదో్యగులతో బెదిరింప్ ధోరణితో వ్యవహించటం వల్లో సమస్య 
మరింత జఠిలమైందన్నిరు. ప్రభ్తవి నియంతృతావినికి తోడు ఉపధా్యయులపై, 
ఉదో్యగులపై తీవ్రస్థియిలో వైస్పీ సోషల్ మీడియా వేదికగా అసత్య, విష 
ప్రచ్రాలు చేయించ వారిని మానసికక్షోభకు గురిచేస్రని, వారి ఆతామాభమాన్నిని 
దెబ్బతీస్రని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభ్తావినికి ప్రజలకు వారధిలాంటి 
ఉదో్యగులపై ఇలాంటి కక్షపూరిత ధోరణితో ముందుకు వెళళాటం రాష్్రానికి మంచది 
కదని , ఇపపుటికైన్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన కరా్యలయ అజాఞాతవాస్నిని వీడి 
బయటికీ వచచా సమస్యలను పరిషకారించ్లని కోరారు. ఉదో్యగుల ఉద్యమానికి 
ఎప్పుడు అవసరం వచచాన్ జనసేన పర్టు సిద్ంగా ఉందని , ప్రభ్తవి అరాచక 
పలనపై తవిరలోనే ప్రణాళ్కబద్మైన పోరాట్లకు జనసేన సమాయత్తం 
అవుతందని గాదె వెంకటేశవిరరావు తెలిపరు. సమావేశంలో జిలాలో ప్రధాన 
కర్యదరిశి కొప్పుల కిరణ్, న్రదాసు ప్రస్ద్, నకకాల వంశీ, ఆళళా హరి, యడలో మలిలో, 
శీలం మోహన్, శ్ఖా బాలు తదితరులు పల్్గన్నిరు.

జోహరాపురం వంతెన న్రామాణ పనులు వేగవంతం చేయాలి
శతఘ్ని నూ్యస్: కరూనిలు పత నగరం నుండి 
జోహరాప్రంను కలిపే వంతెన నిరామాణ పనులు 
వేగవంతం చేయాలని జనసేన పర్టు జిలాలో 
న్యకులు పవన్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. 
స్థినిక కరూనిల్ నగరంలోని జోహరాప్రం 
వంతెన నిరామాణ పనులను జనసేన పర్టు కరూనిలు 
జిలాలో బృందం పరిశీలించంది. ఈ సందరభాంగా 

జనసేన పర్టు జిలాలో న్యకులు పవన్ కుమార్ మాట్లోడుతూ 2018లో గత టిడిపి 
ప్రభ్తవిం హయాంలో జోహరాప్రం వంతెన నిరామాణం పనులు ప్రారంభంచనపపుటికీ 
నేటికీ పూరి్త కకపోవడం దురామార్గమైన విషయం అన్నిరు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు 2019లో జోహరాప్రం వంతెన నిరామాణం పనులపై వైస్పీ నిరలోక్షా్యనిని 
నిరసిస్్త కరూనిలులో నిరసన కర్యక్రమం చేపటిటున ఇపపుటికీ ప్రభ్తవింలో సపుందన 
ల్దన్నిరు. ప్రజలకు నిత్యం ఉపయోగపడే జోహరాప్రం వంతెన నిరామాణం పనులకు 
వెంటనే నిధులు విడుదల చేసి పూరి్త చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభ్తవిం, జిలాలో కలెకటుర్ 
తక్షణమే సపుందించ్లని ల్ని పక్షంలో జనసేన పర్టు ఆధవిర్యంలో ఆందోళన ఉదృతం 
చేస్్తమని అన్నిరు. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు మాలిక్, మహబూబ్, 
శశావలిలో పలో్గన్నిరు.

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


ఆదివారం, 06 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పద్మశ్రీ మొగులయయూని మర్యూదపూర్వకంగా పద్మశ్రీ మొగులయయూని మర్యూదపూర్వకంగా 
కలిసిన నేమూరి శంకర్ గౌడ్కలిసిన నేమూరి శంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని నూ్యస్: అన్ది గంతకు అప్రూపమైన సపుందన తెలంగాణ జాతిరతనిం శతఘ్ని నూ్యస్: అన్ది గంతకు అప్రూపమైన సపుందన తెలంగాణ జాతిరతనిం 
మొగులయ్యని వారి సవిగ్రామం అయినట్వంటి అవుసలీకుంట, అచచాంపేట మొగులయ్యని వారి సవిగ్రామం అయినట్వంటి అవుసలీకుంట, అచచాంపేట 
నియోజకవర్గం, న్గర్ కరూనిల్ జిలాలోకు వెళ్లో మరా్యదపూరవికంగా సవియంగా నియోజకవర్గం, న్గర్ కరూనిల్ జిలాలోకు వెళ్లో మరా్యదపూరవికంగా సవియంగా 
కలిసినట్వంటి జనసేన పర్టు తెలంగాణ రాష్ట ఇంచ్ర్జి నేమూరి శంకర్ గౌడ్, కలిసినట్వంటి జనసేన పర్టు తెలంగాణ రాష్ట ఇంచ్ర్జి నేమూరి శంకర్ గౌడ్, 
జనసేన పర్టు యువజన విభాగం అధ్యక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ జనసేన జిలాలో జనసేన పర్టు యువజన విభాగం అధ్యక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ జనసేన జిలాలో 
ముఖ్య న్యకులు, కర్యకర్తలు. అనంతరం జనసేన పర్టు ఉమమాడి మహబూబ్ ముఖ్య న్యకులు, కర్యకర్తలు. అనంతరం జనసేన పర్టు ఉమమాడి మహబూబ్ 
నగర్ జిలాలో ముఖ్య కర్యకర్తల సమావేశం లో ముఖ్య అతిథిగా జనసేన పర్టు నగర్ జిలాలో ముఖ్య కర్యకర్తల సమావేశం లో ముఖ్య అతిథిగా జనసేన పర్టు 
తెలంగాణ రాష్ట ఇంచ్ర్జి నేమురి శంకర్ గౌడ్ మరియు జనసేన పర్టు తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట ఇంచ్ర్జి నేమురి శంకర్ గౌడ్ మరియు జనసేన పర్టు తెలంగాణ 
రాష్ట యువజన అధ్యక్షులు న్గర్ కరూనిల్ జిలాలో ప్రధాన కర్యదరిశి వంగ లక్షష్మణ్ రాష్ట యువజన అధ్యక్షులు న్గర్ కరూనిల్ జిలాలో ప్రధాన కర్యదరిశి వంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ పల్్గని జనసేన న్యకులకు మరియు జనసైనుకులకు దిశా నిరేదేశం గౌడ్ పల్్గని జనసేన న్యకులకు మరియు జనసైనుకులకు దిశా నిరేదేశం 
చేయటం జరిగంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పర్టు తెలంగాణ రాష్ట విదా్యరిథి చేయటం జరిగంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పర్టు తెలంగాణ రాష్ట విదా్యరిథి 
విభాగం సెక్రటర్ ముకురాల కృష్ణ, జనసేన పర్టు న్గర్ కరూనిల్ పరలోమంటర్ విభాగం సెక్రటర్ ముకురాల కృష్ణ, జనసేన పర్టు న్గర్ కరూనిల్ పరలోమంటర్ 
ఎగజికూ్యటివ్ కమిటీ మంబెర్ జానీ ,జనసేన పర్టు ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ ఎగజికూ్యటివ్ కమిటీ మంబెర్ జానీ ,జనసేన పర్టు ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ 
జిలాలో విదా్యరిథి విభాగం కో-ఆరి్డనేటర్ శరత్ గౌడ్, పలమూరు నియోజకవర్గ జిలాలో విదా్యరిథి విభాగం కో-ఆరి్డనేటర్ శరత్ గౌడ్, పలమూరు నియోజకవర్గ 
న్యకులు పి.ఆర్.రాఘవేంద్ర, వనపరి్త జిలాలో, నియోజకవర్గ న్యకులు న్యకులు పి.ఆర్.రాఘవేంద్ర, వనపరి్త జిలాలో, నియోజకవర్గ న్యకులు 
ముకుంద న్యుడు, ఎమ్ ర్డి్డ రాకష్ ర్డి్డ, ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో ముకుంద న్యుడు, ఎమ్ ర్డి్డ రాకష్ ర్డి్డ, ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో 
న్యకులు కురుమనని, బారిగారి రాజేందర్, కోడిగంటి స్యి, స్ర్య, రాజు న్యకులు కురుమనని, బారిగారి రాజేందర్, కోడిగంటి స్యి, స్ర్య, రాజు 
న్యక్, రాజేష్ గౌడ్, లింగం న్యక్, రమేష్, సరవిర్, అనేవిష్ ర్డి్డ, లక్ష్మీ న్యక్, రాజేష్ గౌడ్, లింగం న్యక్, రమేష్, సరవిర్, అనేవిష్ ర్డి్డ, లక్ష్మీ 
న్రాయణ, కళ్్యణ్ గరి, శ్రీకంత్, శ్వ, గౌరవ్, వెంకటేష్, రోహిత్, శ్వ న్రాయణ, కళ్్యణ్ గరి, శ్రీకంత్, శ్వ, గౌరవ్, వెంకటేష్, రోహిత్, శ్వ 
తదితరులు పల్్గన్నిరు.తదితరులు పల్్గన్నిరు.

ప్రభుత్వం విజయనగరం జిల్లాకు క్యూన్సర్ ఆసుపత్రి ప్రభుత్వం విజయనగరం జిల్లాకు క్యూన్సర్ ఆసుపత్రి 
మంజూరు దీక్షకు జనసేన సంఘీబావంమంజూరు దీక్షకు జనసేన సంఘీబావం

శతఘ్ని నూ్యస్: విజయనగరం, ప్రభ్తవిం విజయనగరం జిలాలోకు క్యనసిర్ శతఘ్ని నూ్యస్: విజయనగరం, ప్రభ్తవిం విజయనగరం జిలాలోకు క్యనసిర్ 
ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి జగనోమాహన్ ర్డి్డ మంజూరు చేయాలని స్థినిక మయూరి ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి జగనోమాహన్ ర్డి్డ మంజూరు చేయాలని స్థినిక మయూరి 
జంక్షనోలో విజయనగరం యూత్ ఫండేషన్ సహకరంతో ప్రభ్తవి క్యనసిర్ ఆసుపత్రి జంక్షనోలో విజయనగరం యూత్ ఫండేషన్ సహకరంతో ప్రభ్తవి క్యనసిర్ ఆసుపత్రి 
స్ధన సమితి ఆదవిర్యంలో జేఏస్ అద్యక్షుడు బీశెటిటు బాబీజి, జనసేన పర్టు స్నియర్ స్ధన సమితి ఆదవిర్యంలో జేఏస్ అద్యక్షుడు బీశెటిటు బాబీజి, జనసేన పర్టు స్నియర్ 
న్యకులు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) సతా్యగ్హ దీక్ష చేపటటుటం జరిగంది. న్యకులు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) సతా్యగ్హ దీక్ష చేపటటుటం జరిగంది. 
ప్రభ్తవి క్యనసిర్ ఆసుపత్రి స్ధన సమితి జేఏస్ దీక్షకు సంఘీభావంగా జనసేన ప్రభ్తవి క్యనసిర్ ఆసుపత్రి స్ధన సమితి జేఏస్ దీక్షకు సంఘీభావంగా జనసేన 
పర్టు రాష్ట ప్రధాన కర్యదరిశి శ్రీమతి పలవలస యశసివి, జనసేన పర్టు స్నియర్ పర్టు రాష్ట ప్రధాన కర్యదరిశి శ్రీమతి పలవలస యశసివి, జనసేన పర్టు స్నియర్ 
న్యకులు ఆదాడ మోహనరావు, వబి్బన సతి్తబాబు, వంక నరసింగరావు, జనసేన న్యకులు ఆదాడ మోహనరావు, వబి్బన సతి్తబాబు, వంక నరసింగరావు, జనసేన 
యువ న్యకులు రౌత సతీష్, లోపింటి కళ్్యణ్, చెలూలోరి ముతా్యల న్యుడు, యువ న్యకులు రౌత సతీష్, లోపింటి కళ్్యణ్, చెలూలోరి ముతా్యల న్యుడు, 
దాసరి యోగేష్ హ్జరయా్యరు.దాసరి యోగేష్ హ్జరయా్యరు.

జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ముఖయూ క్రయూకర్తల సమావేశంజనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ముఖయూ క్రయూకర్తల సమావేశం
శతఘ్ని నూ్యస్: న్గర్ కరూనిల్ జిలాలో, జనసేన పర్టు కరా్యలయంలో శనివారం జనసేన పర్టు తెలంగాణ రాష్ట ఇంచ్ర్జి నేమురి శంకర్ గౌడ్ ముఖ్య అతిధిగా జనసేన శతఘ్ని నూ్యస్: న్గర్ కరూనిల్ జిలాలో, జనసేన పర్టు కరా్యలయంలో శనివారం జనసేన పర్టు తెలంగాణ రాష్ట ఇంచ్ర్జి నేమురి శంకర్ గౌడ్ ముఖ్య అతిధిగా జనసేన 
పర్టు ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో ముఖ్య కర్యకర్తల సమావేశం జరిగంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పర్టు తెలంగాణ రాష్ట యువజన అధ్యక్షులు, న్గర్ కరూనిల్ పర్టు ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో ముఖ్య కర్యకర్తల సమావేశం జరిగంది. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన పర్టు తెలంగాణ రాష్ట యువజన అధ్యక్షులు, న్గర్ కరూనిల్ 
జిలాలో ప్రధాన కర్యదరిశి వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో ముఖ్య న్యకులు పెదదే ఎత్తన జనసైనికులు పల్్గన్నిరు.జిలాలో ప్రధాన కర్యదరిశి వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో ముఖ్య న్యకులు పెదదే ఎత్తన జనసైనికులు పల్్గన్నిరు.

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


సంత ఖరుచిలతో పాఠశాల ప్రహరీ గోడ న్రిమాంచ్న జనసేన 
చోడవరం న్యోజకవరగే ఇంచారి్జ

శతఘ్ని నూ్యస్: చోడవరం నియోజకవర్గం, బుచ్య్యపేట మండలం, వడా్డది గ్రామం, ఎసిసి కలనీలో 
ప్రాధమిక పఠశాల ప్రహర్ గోడ నిరామాణం పూరి్తకనందున విదా్యరుథిలు తీవ్ర ఇబ్బందులు 
గురవవిడం పై సపుందించన నియోజకవర్గ ఇంచ్రిజి పివిఎసెన్ రాజు వారి సంత నిధులతో నిరామాణ 
పనులలో భాగంగా శంకుస్థిపన చేపట్టురు. ఈ కర్యక్రమములో మండల పర్టు అధ్యక్షులు 
గూనూరు మూలున్యుడు(చోడవరం), డి యస్ న్యుడు(బుచ్య్యపేట), చోడవరం మండల 
ప్రధాన కర్యదరిశి అలలోం రామఅపపురావు, బుచ్య్యపేట మండల వీరమహిళ్ అధ్యక్షురాలు నమిమా 
న్గలక్ష్మి, నందవరప్ న్యుడు, వడా్డది స్కాల్ కమిటీ చైరమాన్ కోరుకొండ గణేష్, సయ్యప్ర్డి్డ 
నవీన్, దండా స్యి, యడలో రామూమారి్త, కోరుకొండ అచచాబాబు, తమమాపల రమేష్, సుంకర 
చరణ్ నమిమా తాతాజీ, మువవిల న్గారుజిన మరియు జనసైనికులు పల్్గన్నిరు.

అధిక పన్నిలు వసూలుపై పాదయాత్రగా వెళ్లా 
వినతిపత్రం ఇచ్చిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని నూ్యస్: చంద్రగరి నియోజకవర్గం, రామచంద్రాప్రం మండలం, రాయలచెరువు పంచ్యితీలో అధిక 
పనునిలు వస్లు చేసు్తన్నిరని గ్రామసుథిలు భాదతో జనసేన మండల అధ్యక్షులు సంజీవి హరికి విననివించుకోగా, 
ఇదే విషయం చంద్రగరి నియోజకవర్గ న్యకులు దేవర మనోహర దృష్టుకి తీసుకెళ్ళా, దేవర మనోహర మరియు 
పర్టు శ్రేణులు ఆ పంచ్యితీలో పర్యటించ గ్రామసుథిల దగ్గర నుండి వివరణ తీసుకొని అకకాడ నుండి గ్రామ 
సచవాలయంకి వెళలోగా సచవాలయానికి తాళ్లు వేయడంతో, అకకాడినుండి పదయాత్గా కుపపుంబాధురు 
సచవాలయానికి చేరుకొని పంచ్యితీ సెక్రటర్ గారిని కలిసి డ్రైనేజీ వ్యవసథి ల్కపోయిన్, లైబ్రర్ ల్కపోయిన్ 
వాటి పేరు చెపిపు 237 రూపయలు వస్లు చేయవలసిన పనునిని 400 రూపయలుగా ప్రజల వదదే నుండి 
దోచుకుంట్రా అని అడిగ, తక్షణమే ఎకకాడ అవకతవకలు జరుగుతన్నియో చూసి తగన చర్యలు తీసుకోవాలని 
కోరి వినతిపత్ం సమరిపుంనచాటం జరిగంది. ఈ కర్యక్రమంలో రాష్ట కర్యదరిశి శ్రీమతి సుభాష్ణి, జిలాలో జనరల్ 
సెక్రెటర్ తలసి ప్రస్ద్, మండల అధ్యక్షులు సంజీవి హరి, కిరణ్, ఆష్, పవన్ తదితర న్యకులు పల్్గన్నిరు.

రాజధాన్ ల్న్ రాష్టంలో 
కొతతూ జిల్్లలు అవసరమా..?: ద్రం అన్త

శతఘ్ని నూ్యస్: మదనపలిలోలో జనసేన చతూ్తరు జిలాలో ప్రధాన కర్యదరిశి దారం 
అనిత రాజధాని ల్ని రాష్టంలో కొత్త జిలాలోలు అవసరమేముందని, విజయవాడ 
మైనరు బాలికకు న్్యయం జరగకపోగా అధికరంలో ఉనని మహిళ ఎమమాల్్య 
క్యండిల్ రా్యలీలో న్్యయం కవాలి అని అడగడం సిగు్గచేటని ఎనినికలు 
సమయంలో సజావుగా ఎనినికలు జరగడానికి సహ్యం అందించన 
టీచరులోను ఈ రోజు నడిరోడు్డపైనే నిలబెటిటున ఘనత రాష్ట ప్రభ్తావినికి 
దకుకాతంది అని జన గణణ ల్కుండా కొత్త జిలాలోల ఏరాపుట్ ఎలా చేస్్తరని 
ప్రశ్నించ్రు. ఈ కర్యక్రమంలో జనసేన మదనపలిలో న్యకులు ఆకుల 
శంకర, న్గేశవిర ర్డి్డ, ఆకుల వెంకటేష్, హరి తదితరులు పల్్గన్నిరు.

మరణంచ్న వ్యకితూ కుట్ంబాన్కి అండగా 
టెకకాలి జనసేనపారీటే

శతఘ్ని నూ్యస్: టకకాలి నియోజకవర్గం, స్థినిక టకకాలి ట్కీసి స్టుండ్ స్నియర్ 
డ్రైవర్ అది ఆంద్ర వీధికి చెందిన దండాసి బలరాం ఇటీవల కలంలో 
ఆరోగ్యం బాగుల్క మరణించన కరణంగా ఆయన కుట్ంబానికి టకకాలి 
జనసేనపర్టు తరుప్న ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్్త టకకాలి జనసేనపర్టు 
తరుప్న 25 కజిల బియ్యం, నితా్యవసర సరుకులు అందజేయడం జరిగంది. 
ఈ కర్యక్రమంలో జనసేనపర్టు న్యకులు కూరకుల యాదవ్ మటటు 
అవిన్ష్,ఎంపీటీస్ అభ్యరిథి సునీల్ పసుప్ ర్డి్డ సోమేశ్, తోట శా్యం, కిర్రి 
చరంజీవి, కిర్రి శ్రీను, దాసరి సంతోష్, దండాసి డిల్లోశవిరరావు, ఉరాజిన జాన్, 
దండాసి కరి్తక్ పల్్గన్నిరు.

జనసేన పారీటే కారా్యలయంలో అలువాల్ 
పవన్ జనమాదిన వేడుకలు

శతఘ్ని నూ్యస్: ఉమమాడి నల్్గండ జిలాలో జనసేన పర్టు కరా్యలయంలో 
జనసేన పర్టు రాష్ట యువజన విభాగం ఎగజికూ్యటివ్ మంబర్ అలువాలా 
పవన్ జనమాదిన వేడుకలు ఘనంగా నిరవిహించ్రు. ఈ కర్యక్రమంలో 
ఉమమాడి జిలాలో ప్రధాన కర్యదరిశి కంపలిలో వెంకట్, జిలాలో యువజన విభాగం 
ఉపధ్యక్షులు ప్ననిం రాంబాబు, ప్రధాన కర్యదరిశి కుమార స్విమి, మీస్ల 
మహేష్, రామలింగం, సతీష్, అరుణ్, విక్రమ్, సురేష్ మరియు జనసైనికులు 
పల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

ఆదివారం, 06 ఫిబ్రవరి 2022

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


ఆదివారం, 06 ఫిబ్రవరి 2022

ఆకిస్డంట్ గురైన జనసైన్కుడిన్ కలిసిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని నూ్యస్: ప్రకశం జిలాలో, గదదేలూరు నియోజకవర్గం జనసేన ఇన్చారిజి బెలలోంకొండ 
స్యిబాబు ఆదేశాల మేరకు కంభం మండలం, ఎర్రబాలెం గ్రామంలో పర్యటించన 
జనసేన న్యకులు. జనసేన కర్యకర్త యెనుముల న్రాయణ బైక్ సికాడ్ కవడం వలన 
క్ంద పడి గాయపడడం జరిగనది. యెనుముల న్రాయణను కలసి పరామరిశించ 
సంఘటన వివరాలు తెలుసుకొనని జిలాలో కర్యదరిశి లంక నరసింహరావు, జిలాలో సంయుక్త 
కర్యదరిశి కలవి బాల రంగయ్య, కంభం మండలం అధ్యక్షుడు తాడిశెటిటు ప్రస్ద్ చేతలు. 
వీరి చేతల మీదుగా ₹5000 ఆరి్క సహ్యం అందించడం జరిగంది. పర్టు తరప్న 
సభ్యతవిం ఇనూసిర్న్సి కంపెనీ పత్రాలు అందించడం జరిగంది. ఈ కర్యక్రమంలో కంభం 
మండలం న్యకులు సందు న్రాయణ, నలలోబోతల మస్్తన్, ఇటటు విశవిన్థ్, పికికాలి 
కశయ్య, నళళాబోతల. అనిల్ కుమార్, గత్త అనంత రాయుడు, న్ళళాబోతల భరత్ 
తదితరులు పల్్గన్నిరు.

చేగండి సూర్య ప్రకాష్ కి 
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 

జినూ్నరు జనసేన 
వీరమహళ పదమాజ

శతఘ్ని నూ్యస్: రాష్ట జనసేన పర్టు 
పిఏసి సభ్్యలుగా నియమితలైన 
ఆచంట జనసేన పర్టు ఇంచ్ర్జి 
చేగండి స్ర్య ప్రకష్ ని కలిసి 
శుభాకంక్షలు తెలిపిన జినూనిరు 
జనసేన వీరమహిళ పదమాజ.

కోనసీమ జిల్్లకు అంబేదకార్ పేరు పెట్టేలన్ 
కందుల దుర్గేష్ కి వినతిపత్ం ఇచ్చిన నాయకులు

శతఘ్ని నూ్యస్: కకిన్డలో జనసేన పర్టు జిలాలో విస్తృతస్థియి సమావేశంలో 
జిలాలో అధ్యక్షుల దురే్గష్ కి కోనస్మలో ఉనని జనసేన పర్టు న్యకులు 
అందరూ నూతనంగా ఏరపుడుతనని కోనస్మ జిలాలోకు డాకటుర్ బీఆర్ 
అంబేదకార్ కోనస్మ జిలాలోగా న్మకరణం చేయాలని వినతిపత్ం ఇవవిటం 
జరిగంది. జిలాలో అధ్యక్షులు తీరామాణం చేసి పర్టు ఆఫీస్ కి అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ అందజేస్్తమని కందుల దురే్గష్ న్యకులకు తెలిపరు.

స్మాను్యన్కి ఆరిధిక స్యమందించ్న జనసేన
శతఘ్ని నూ్యస్:  97 వార్్డ లో సంతోష్ అనే ఆయన, కుట్ంబ పోషణ కోసం, ఒక 
చనని పన్ ష్ప్ నడుప్తూ జీవనం స్గసు్తన్నిరు. కొనిని పరిసిథితలు కరణంగా 
అనేక ఇబ్బందులకు గురయా్యరు.. కవున ఈ విషయం తెలుసుకునని, జనసేన 
పర్టు మజిజి సత్యరావు, పెందురి్త జనసైనికులకు, హెల్పు చేయమని చెపపుడం 
జరిగంది. జనసేన పర్టు, పవన్ కళ్్యణ్, స్ఫూరి్తతో, పెందురి్త జనసేన న్యకులు 
పినినింటి పరవితి, తనకల శ్రీను, కంచపటి మధు, సేన్పతి శేఖర్, పిలాలో నరేష్, 
జుత్తడ శ్రీను సపుందించ 5000 ఆరిథిక సహ్యం చేయడం జరిగంది.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో క్లంగా శ్రమిసు్తనని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, NRI టమ్్స, జనసేనతో 
వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేన్డితో అన్బంధం, సమాజం పటలా వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలోలా 
వివరించే చక్కని వేదిక!!
 
కండ్ పవన్ కుమార్ (తెలంగాణ జనసేన సూటీడంట్ వింగ్ సేటీట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటర్)  గారితో జనసేనతో నా ప్రయాణం ...

టీం శతఘ్నినూ్యస్:  కొండా పవన్ కుమార్ గారు, నమసే్త అండీ .
కొండా పవన్ కుమార్: ఒక జనసైనికుడుగా పనిచేస్్త పవన్ కళ్్యణ్ స్ర్ మీ పేరును ప్రస్్తవించే స్థియికి ఎదిగ  
తెలంగాణ జనసేన స్టుడంట్ వింగ్ సేటుట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటర్గా నియమితలైనందుకు అభనందనలు. నమసే్త అండి, 
కృతజఞాతలు

టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీ గురించ చెపపుండి?
పవన్ కుమార్: న్ పేరు కొండా పవన్ కుమార్, న్కు న్నని గారు ల్రు, అమమా గృహిణి, అననియ్య జాబ్ చేస్తన్నిడు.
మాది ఒక స్మాన్య మధ్య తరగతి కుట్ంబం.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఫ్లోకీసి కి చెమట పడితేనే తడిచేసే మీరు రాజకీయాలకి పటిటున మురికిని ఎలా 
వదిలించ్లి అనుకుంట్న్నిరు?
పవన్ కుమార్: పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశయ సిదా్ంతాలు లోనే మేము నడుసు్తన్నిము. పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
అధికరంలోకి వసే్త రాజకీయాలోలో కి పటిటున మురికి కచచాతంగా వదిలి, రాజకీయ ప్రక్షాళన జరుగుతంది.

 
టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీరు రాజకీయాలోలోకి రావడానికి గల కరణం?
పవన్ కుమార్: నేను ఈరోజు ఇలా మాట్లోడుతన్నిను అంటే, ఈరోజు ననుని మీరు ఇలా ఇంటరూవి్య చేసు్తన్నిరు అంటే, 
అది కవలం పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఇచచాన ప్రోతాసిహమే. ఈరోజు ఫలాన్ కొండ పవన్ కుమార్ ఐడంటిఫై అయా్యడు 
అంటే కవలం స్ర్ వళ్లో. పవన్ కళ్్యణ్ స్ర్ మాటలు ననుని ఎంతో ప్రభావితం చేశాయి, ప్రజలకి ఏదో ఒకటి చెయా్యలి 
అనే తపన. అదే మా ఫ్ండ్సి తిరుగుతారు బండులో మీద సరదాగా అందరితో మాట్లోడుతూ ఉంట్రు, న్కు కూడా వెళ్లోలి 
అనిపించేది కనీ నేను వెళ్తే మా అమమాకి , పర్టుకి చెడ్డపేరు వసు్తంది ఫలాన్ వ్యకి్త పర్టులో ఇలా తిరుగుతన్నిడు ఇలా 
చేసు్తన్నిడని అంట్రు, కనీ న్కు పవన్ కళ్్యణ్ గారు నేరిపుంచన ట్వంటి క్రమశ్క్షణ ననుని ఈ రోజు ఇలా నిలబెటిటుంది.
ఈరోజు ననుని మీరు ఇలా ఇంటరూవి్య చేసు్తన్నిరు అంటే దానికి కవలం జనసేన పర్టు ఏ కరణం, ఇది కవలం జనసేన 
పర్టుతో మాత్మే స్ధ్యమని నేను పర్టుతో కమిట్ మంట్ గా ఉంట్న్నిను.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీరు లీడర్ గా ఎదగడానికి గల కరణాలు చెప్తరా?
పవన్ కుమార్: నేను లీడర్ గా ఎదిగానంటే న్క ఆశచార్యంగా ఉంది. న్కు 17 సంవతసిరాలు ఉననిప్పుడు గుంటూరులో 
ఒక మహ్సభ జరిగంది, అంటే జనసేన పర్టు ఫారేమాషన్ డే జరిగంది. ఆ సభకి నేను బస్ ఇన్చారిజిగా చేశాను , భద్రాచలం 
నుంచ గుంటూరు ఒక 60 మంది జనసైనికులని బస్ మీద తీసుకు వెళ్ళాను. న్కు అప్పుడు రామ్ తాలూరి స్ర్, సోషల్ 
మీడియా ఇంచ్ర్జి శతఘ్ని టీమ్ కి, రామ్ స్ర్ వాళళా బసుసిలు పెటిటుంచ్రు, వాళలో మావయ్య గారు వాళళా మా ఇంటికి 
వచచా చూశారు, చనని పిలలోలిని తీసుకువస్్తరు ఈ అబా్బయి కి ఇంత పెదదే బాధ్యత ఇవవిడం అవసరమా అని వెనకంజ 

వేశారు. కనీ నేను అపపుటిక సైకిల్ యాత్ చేశాను. హైదరాబాద్ లో సైకిల్ తొకుకాతూ పవన్ కళ్్యణ్ స్ర్ ఇంటికి వెళ్ళాను, ఆ కమిటమాంట్ ని చూసి న్కు ఈ బాధ్యత అపపుగంచ్రు. న్ 
బసుసిలో సరిపోక వేరే బసుసి లో కొత్తగూడంలో కొంతమందిని ఎకికాంచ్ను. న్కు ఆ వయసులోనే ఆ బాధ్యతలు అపపుగంచ్రు. అదే ఇతర పర్టులలో అయితే కవలం డబు్బ ఉనని వాళలోకి 
మాత్మే అలాంటి అవకశాలు వస్్తయి. కనీ జనసేన పర్టులో న్ కమిటమాంట్ ని, వర్కా ని చూసి న్కు ఈ బాధ్యత అపపుగంచ్రు. పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎమమాల్్యగా గాజువాక లో పోటీ 
చేసినప్పుడు నేను అకకాడ 9 రోజులు ప్రచ్రం కూడా చేయడం జరిగంది. అకకాడ జెడి లక్ష్మీన్రాయణ 
గారు మరియు వారి సతీమణి కూడా కలవడం జరిగంది. ఆ తొమిమాది రోజులు అకకాడే సేటు చేసి ప్రచ్రం 
చేయడం జరిగంది.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీరు ఇలాంటి ప్రచ్రాలు చేయడం వళలో లీడర్ గా ఎదిగారు అని భావిసు్తన్నిరా?
పవన్ కుమార్: ల్దు. నేను ఇకకాడ ఉనని సమస్యలని ఎమామారోవి గారు, కలెకటుర్ గారి దగ్గరికి 
తీసుకువెళలోడం.అలాగే కల్జీ సమస్యలపై మాట్లోడడము ల్క ఎకకాడ ఎట్వంటి సమస్య ఉన్ని వాటిపై 
గళం ఎత్తడం, ఆ సమస్యలపై పరిష్కారం వచేచా వరకు పోరాటం చేయడం. అలాగే ఎపపుటికి అప్పుడు 
పర్టు కర్యక్రమాలు చేపటటుడం వళలో , జనసేన పర్టు న్ కష్టునిని గురి్తంచ న్కు ఇంతటి బాధ్యతను 
అపపుగంచంది.
 
టీం శతఘ్నినూ్యస్: తెలంగాణలో కూడా స్టుడంట్సి చ్లా ఇబ్బందులు పడుతంట్రు, వారికి 
మీరు ఏ విధంగా అండగా ఉండబోతన్నిరు? ఇదివరకు ఎప్పుడైన్ స్టుడంట్సి కోసం మీరు ఏమైన్ 
పోరాట్లు చేశారా, తెలంగాణలో? 
పవన్ కుమార్: తెలంగాణలో ర్సెంట్ గా కొంతమంది ఇంటర్ విదా్యరుథిలు పర్క్షలోలో ఫ్యిల్ 
అయా్యరు. ఆ ఘటన జరిగన తరువాత మేము ఖమమాంలో కల్జీలు బంద్ చేయించడం జరిగంది 
మరియు కలెకటుర్ గారి వదదేకు వెళ్లో లెటర్ ఇచ్చాము , వారికి ఎందువలలో స్టుడంట్సి ఫ్యిలయా్యరో వివరించడం జరిగంది, ఆ స్టుడంట్సి మధ్యతరగతి కుట్ంబాలకు చెందినవారు, 
ఆనె్లోన్ కలోసెస్ లో వారికి సరిగా్గ అరథిం కకపోవడం వలలో వారు పర్క్షలోలో ఫ్యిల్ అయా్యరు. అలాగే స్ంకతిక లోపలు కూడా జరిగాయి దాని గురించ కలెకటుర్ గారికి వివరించ ,పిలలోలిని 
తీసుకువెళ్లో 1000 మందితో కలిసి కలెకటురేట్ ముందు కూర్చాని ధరాని చేయడం జరిగంది. కలెకటుర్ గారు కూడా దానికి సపుందించ్రు. దాని రిసల్టు ఏ తెలంగాణ స్టుడంట్ వింగ్ తరుప్న 
పోరాటం చేయడం వల్లో ఈరోజు తెలంగాణ గవరనిమంట్ వారిని అఫీష్యల్ గా పస్ చేయడం జరిగంది.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: జనసేన పర్టులో మీ లీడరి్షప్ సె్టుల్ ఎలా ఉంట్ంది?
పవన్ కుమార్: మాది ఒక మధ్యతరగతి కుట్ంబం. తెలంగాణ గవరనిమంట్ ఇప్పుడు నోటిఫికషన్సి విడుదల చేసేలా ల్దు. నేను పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలకు పని చేయాలి అని 
డిసైడ్ అయా్యను మా తలిలోదండ్రులను ఒపిపుంచ్ను. ఈ జీవితం జనసేన పర్టుకి అంకితం. ఇదే మాట నేను 2014లో చెపపును కనీ ఎవవిరూ నమమాల్దు, ఇదే మాట మళ్లో 2017 లో 
కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను కనీ ఎవవిరూ నమమాల్దు, ఆవేశంగా మాట్లోడుతన్నిడు, అభమానం ఉండి ఇలా మాట్లోడుతన్నిడు అనుకునేవారు. రాను రాను న్ జర్ని చూసి పెదదేలు 
కూడా అరథిం చేసుకున్నిరు. న్కు డబు్బలు వదుదే ఏమి వదుదే కవలం అననిం పెటటుండి చ్లు జనసేన పర్టు కోసం ఎలలోప్పుడూ పని చేస్్తను. కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


ఆదివారం, 06 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

టీం శతఘ్నినూ్యస్: జనసేన పర్టులోకి వచేచా యువ న్యకులకు మీరు ఇచేచా సలహ్?
పవన్ కుమార్: ప్రజా సమస్యలపై కొంచెం అవగాహన ఉండి , వాళలో కూడా న్యకులు 
అవావిలని న్ కోరిక. ఇప్పుడు ఉనని రాజకీయ వ్యవసథిలో కవలం డబు్బలు ఉంటేనే 
రాజకీయం చేయగలం. ఇతర పర్టులలో ఎకకాడ చూసిన్ గాని ఒక జిలాలో కర్యదరిశి , 
ఒక జిలాలో ప్రెసిడంట్ , మండల నియోజకవర్గ స్థియులైన్ అంతా డబు్బ తోనే ముడిపడి 
ఉంట్ంది. అదే జనసేన పర్టు దీనికి కచచాతంగా విరుద్ం, జనసేన లో కషటు పడిన వాళళాకి, 
ఆ సమస్యపై పూరి్త అవగాహన ఉననివాళలోకి జనసేన మంచ పలోట్ ఫామ్ కబోతంది. 
రాబోయే తరాలకి జనసేన పెదదేపీట వేసు్తంది. జెడ్ పి టి సి, ఎంపీటీస్, ఎమమాల్్య కనీ 
మాలాంటి స్మాన్య యువకులు 2024 తెలంగాణలో పోటీ చేయడానికి సిద్ంగా 
ఉన్నిరు. చదువుకునని యువతకు జనసేన లో మంచ అవకశాలు ఉన్నియి. ఇప్పుడు 
ఇతర పర్టులలో జరుగుతనని అవినీతిపై పోరాటం చేయడానికి జనసేన పర్టు ఒక మంచ 
పలోట్ ఫామ్. జనసేన పర్టు కులాలకి మతాలకి అతీతంగా పనిచేసు్తంది. రాజకీయాలోలోకి 

రావాలని ఆసకి్త ఎవరికైన్ ఉంటే వారికి జనసేన పర్టు ఒక మంచ పలోట్ ఫామ్.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎప్పుడు అంటూ ఉంట్రు కవలం పదవులు ఉంటేనే రాజకీయాలు చెయ్యల్మని, జనంలోకి 
ఆశయాలను తీసుకు వెళ్ళాలి అని అంటూ ఉంట్రు, ఇది ఎంతవరకు నిజంమంట్రు?
పవన్ కుమార్: కచచాతంగా పదవి అనేది కవాలి , ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సంత డబు్బలతో చేయాలి అన్ని, ఒకస్రి పవన్ 
కళ్్యణ్ గారిని నల్్గండలో ఫోలోరోసిస్ బాధితలను, ఆ విషయాలోలో బోరులో వేసు్తంటే అడు్డకున్నిరు, అలాంటి శకి్తని అడు్డకున్నిరు. మా 
సంత డబు్బలతో ప్రజలకి ఏమైన్ చేదాదేం అన్ని ఇకకాడ లోకల్ న్యకులు అడు్డకునే పరిసిథితి. కవలం పదవి ఉంటేనే రేపదుదేన మనం 
ఏం చేయాలనుకున్ని చేసే పరిసిథితి. మాది మేజర్ గ్రామ పంచ్యితీ, ఇకకాడ ఇపపుటికీ సరైన డ్రైనేజీ సంసథి ల్దు ఎందుకంటే అవినీతి 
పరిపలకుల వలలో, అడిగేవారు ల్రు. సరైన న్యకతవిం, సమస్యలపై పరిష్కారం తెచేచా యువ న్యకులు ఉంటే దానిని తవిరగా 
పరిషకారించవచుచా అని నేను భావిసు్తన్నిను. పదవి అనేది  ఖచచాతంగా కవాలి, ఉంటే ఇంక ఎకుకావ చేయొచుచా అని న్ అభప్రాయం.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: ఆవేశంతో అభమానులని జనసైనికులు గా మారాలి అంటే మీరు ఏం చేయా్యలి అనుకుంట్న్నిరు?
పవన్ కుమార్: సంత మీడియా అనేది జనసేన పర్టుకి ల్క, కొంతమందికి సరైన అవగాహన ల్దు. చ్లామంది సినిమాలక పరిమితలు 
అయిపోతన్నిరు, పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలను ఒకస్రి అరథిం చేసుకుని, వారికి సరైన దారి చూపించే వారు, సరైన శ్క్షణా తరగతలు 
పెడితే బాగుంట్ంది అని అని న్ అభప్రాయం. తెలంగాణలో 2014 ఎనినికలోలో పోటీలు సరిగా్గ చెయ్యల్దు. 2-3 MP స్థిన్లోలో పోటీ 
చేశారు, MLA పోటీలు చెయ్యల్దు. కనీ 2024 లో ఇది ఖచచాతంగా మారబోతంది. లోకల్ రాజకీయ న్యకులు ఒతి్తడుల వలలో 
కొంతమంది అభమానులు ధైర్యం చేసి ముందుకు రాల్కపోతన్నిరు.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: జనసేన పర్టు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మీ పై పెటిటున బాధ్యతను మీరు ఎంతవరకు నెరవేరిచా, స్టుడంట్సి కి 
అండగా నిలవగలుగుతన్నిరు?
పవన్ కుమార్: ముందుగా అధ్యక్షులు మాపై పెటిటున నమమాకనికి చ్లా సంతోషంగా ఉంది. న్ది చ్లా చనని వయసు, న్కు పదవి 
ఇచచానప్పుడు కూడా పవన్ కళ్్యణ్ గారు ననుని అడిగారు నువువి ఏం చదువుతన్నివ్ అని, PG చేసు్తన్ని స్ర్ అని చెపపు, నవావిరు, నువువి ఉన్నివా ఈ కమిటీలో అని. ఇలాగే కషటుపడు 
నీకు నేను అండగా ఉంట్ను అని భ్జం తటిటు చెపపురు. దానికి తగ్గటేటు మేము జిలాలో కమిటీలు వేస్ము. అలాగే ఆ జిలాలోల ప్రకరం గా ప్రతి కల్జీలో కూడా కమిటీలు వేసు్తన్నిరు. అలాగే 
ఫ్్యచర్ లో కరా్యచరణ ఉంది, విదా్యరుథిల సమస్యలపై, మాకు రామ్ తాలూరి స్ర్ మాట ఇచ్చారు పవన్ కళ్్యణ్ గారిని తీసుకువచచా విదా్యరుథిల సమస్యల గురించ మీటింగ్ పెటిటుదాదేమని. 
దీనికి కరా్యచరణ ఉంది, భవిష్యత్తలో మీరే చూస్్తరు.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: జనసేన పర్టులో ఒక పదవిలో ఉనని మీరు జనసేన ప్రజలోలోకి మరింత వెళలోడానికి మీరు ఎట్వంటి సెటుప్సి తీసుకుంట్రు?
పవన్ కుమార్: మేము లోకల్ గా ఉనని సమస్యలను గురి్తసు్తన్నిం. వాళలోలో ఉనని చైతన్యం బయటకు తీసుకు వచచా, వారి చేతి లెటర్సి రాయి పించ మన పర్టు పరంగా ఇసు్తన్నిం. ప్రజా 
సమస్యలపై అధికరులను, రాజకీయ న్యకులను కలవడం జరుగుతన్నియి. ఎవరికన్ని ఆపది ఉంటే జనసైనికులు అంతా కలిసి వారికి సహ్యం చేయడం జరుగుతంది. చ్లా 
కర్యక్రమాలు చేస్్త, ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతన్నిం. ప్రజాసమస్యలు అధికరుల దగ్గరికి తీసుకువెళ్లో వారిపై ఒతి్తడి తెచచా వాటి పరిష్కారాలు తీసుకొసు్తన్నిం.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: రాజకీయాలోలోకి చ్లా మంది యువత ఆవేశంతో వస్్త ఉంట్రు, 
పవన్ కుమార్: అలా వచచాన యువత ఫ్యిల్ అయి్య వెళ్ళా పోతూ ఉంట్రు, దీనికి 
కరణాలు చెపపుగలరా?
సరైన గైడన్సి ల్క, గెలిచన్ ఓడిన్  ఓపిక అనేది కచచాతంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎవరో 
ఏదో అన్నిరని వెనుని చూపకూడదు, అధిష్టునం మాట పటించ్లి. ఇతర పర్టుల నుంచ 
ఒతి్తడులు తీసుకువచచాన్ ధైర్యంగా నిలబడాలి. కనీ జనసేన పర్టులోకి వచేచా చ్లామంది 
కమిటమాంటో్త వర్కా చేస్్తరు, డూ ఆర్ డై అనే ఉదేదేశంతోనే ఉంట్రు. చ్లామంది ఇది 
ఆవేశం తో ఉంట్రు అనుకుంట్రు కనీ తెలియకుండా ఎవరు రాజకీయాలోలోకి రారు. 
తెలంగాణలో ఉనని చ్లామంది పవన్ కళ్్యణ్ గారికి నిస్విర్ంగా పనిచేయాలనే 
ఉదేదేశంతో ఉననివారే. తెలంగాణలో కూడా జనసేన పర్టు రోజు రోజుకి చ్లా బలంగా 
తయారవుతంది.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీపై ఎప్పుడైన్ ఇతర రాజకీయ పర్టుల న్యకులు ఒత్తడులో 
తీసుకొచ్చారా?
పవన్ కుమార్: మాకు ఇకకాడ ఐ.టి.సి ఫా్యకటుర్ 

ఉంది, దాదాప్గా 50000 మంది పని చేస్్తరు. గ్రామ పంచ్యతీకి సంవతసిరానికి ర్ండు కోట్లో ట్క్సి కడతారు. ఇకకాడ కలుష్యం 
విపర్తంగా ఉంట్ంది, ఇపపుటికి ఇకకాడ సరైన డ్రైనేజీ వ్యవసథి ల్దు, లోకల్ లో స్మాన్య యువతకు కనీ ఎట్వంటి ఉపధి అవకశాలు 
ల్వు. ఈ విషయానిని నేను సరపుంచ్ గారి దృష్టుకి తీసుకు వెళ్్త, మా కుట్ంబ సభ్్యలకు ఫోన్ చేసి అబా్బయికి ఎందుకు అసల్ చనని వయసు 
ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా మాట్లోడుతన్నిడు, మా అమమా చ్లా బయపడి,బాధపడింది న్కు చెపిపుంది, ఆ సమయంలో నేను ఖమమాం వచచా 
చదువుకున్నిను. ఇపపుటికీ ఆ సమస్య గురించ సబెజిక్టు తయారు చేసు్తన్నిము, ఈ విషయం స్ర్ దృష్టుకి తీసుకువెళ్లోలని.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: జనసేన లో కమిటీల నియామకం తరావిత ఆ కమిటీ సభ్్యలు యాకిటువ్ గా ల్కపోవడానికి గల కరణం?
పవన్ కుమార్: వాళళా చేయవలసిన వరకు కచచాతంగా పర్టు కోసం పని చేసు్తన్నిరు. కొంచెం సమనవియ లోపం వలలో కూడా ఉంది, అది 
కూడా పూరి్తగా పోతే అందరం కలిసి మరింత క్షేత్స్థియిలో పర్టు కోసం వర్కా చేస్్తం.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీరు జనసేన తరప్న మీకు ఎట్వంటి సపోర్టు కవాలని కోరుకుంట్న్నిరు? కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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పవన్ కుమార్: మాకు ఏదైన్ అయితే వెంటనే సపుందించ, గైడన్సి ఇచేచావాళళా , శ్క్షణా తరగతలు పెడితే బాగుంట్ందని న్ అభప్రాయం. మేము 
దీనిలోని తకుకావ కదు, చేయా్యలని ఉంట్ంది కనీ ఎకకాడో ఒక చనని అపోహతో డల్ అయిపోతన్నిం. మాకు మోటివేషన్ ఇచేచావాళళా కవాలి, 
మేము ఏం చేసిన్ ఏ విధంగా ఫైట్ చేయా్యలో సరైన గైడన్సి ల్దు.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీరు ఇప్పుడు జనసేనలో ఒక న్యకుడి స్థినంలో ఉన్నిరు, అలాంటప్పుడు మీకు వేరే వాళలో సపోర్టు అవసరమా?
పవన్ కుమార్: వేరే వాళళా సపోర్టు కదు, న్యకుల నుంచ సపోర్టు కవాలి. పర్టు అధిష్టునం నుంచ మాకు ఎంతో కొంత సపోర్టు ఉంటే ఏదైన్ 
చేయాలని ఉంది,  న్ దగ్గర అ డబు్బలు ల్వు మాది చ్లా మధ్య తరగతి కుట్ంబం నుంచ వచచాన వాడిని. చెయా్యలి అని ఉన్ని కనీ ఆరిథికంగా 
గాని సరైన గైడన్సి ల్కపోవడం వలలో. నేను ఇపపుటికీ ఇనిని రోజులు ఈ స్థియి దాక వచ్చానంటే పెట్రోల్ బంక్ లో రోజు డిగ్రీ కల్జీకి వెళ్లో 6-9 
పర్టు టం జాబ్ చేసుకుంట్, సైకిల్ యాత్ కనీ , పర్టు పరంగా ఏ ప్రోగ్రామ్సి చేసిన్ న్ సంత డబు్బలతోనే అనీని చేశాను, ఎప్పుడూ ఎవరి దగ్గర 
డబు్బలు తీసుకోల్దు. నేను మా ఇంటిలో వాళళా డబు్బలు కూడా అడగను, సంత డబు్బలతోనే ఇనిని కర్యక్రమాలు చేశాను. ఇప్పుడు నేను వెళ్లో 
ఆవేశంగా పర్టుకి పని చేస్్తను, కనీ గైడన్సి ల్కపోవడం వలలో అది పర్టుకి నషటుం కలిగసు్తంది, అది న్కు ఇషటుం ల్దు. మాకు కవలం పర్టు గైడన్సి 
కవాలి, ఆరిథిక సహ్యం కూడా మాకు అవసరం ల్దు.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీ వయసుకు మించ జనసేన లో జనసేన నేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మీపై బాధ్యత పెట్టురు, దానిని మీరు నెరవేరచాడానికి 
మీ స్యశకు్తలా కృష్ చేసు్తన్నిరు. మీలా ఆలోచంచే యువత జనసేన లో చ్లామంది ఉన్నిరు వారిని మీరు 

ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకు వెళ్లోలి అనుకుంట్న్నిరు?
పవన్ కుమార్: వాళలో భవిష్యత్త కోసం, ఈరోజు వాళలో పనిచేసే్త రేపటి తరానిని మారేచా అవకశం ఉంట్ంది. రాజకీయం మీద అవగాహన తెచుచాకుంటే 
రేపటి వ్యవసథిలో ఉండే లోట్ పోట్లు తెలుస్్తయి. రేపటి తరాలకు వారి అభవృది్ ఎలా చేయాలో ఒక అవగాహన ఉంట్ంది.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: రాబోయే తరాలోలో తెలంగాణలో జనసేన పర్టు ఎలా ఉండబోతంది?
పవన్ కుమార్: రాబోయే తరాలోలో తెలంగాణలో జనసేన పర్టు చ్లా బలంగా ఉండబోతంది. కమిటీల నియామకం తరువాత జనసేన పర్టు జన్లోలో 
మరింత చేరువవుతంది. కల్జీలు తెరిచ్క విదా్యరుథిల కమిటీల దావిరా మరియు యువజన కమిటీలు, జిలాలో కమిటీలు కూడా నియమించ్రు. ప్రజా 
సమస్యలపై ఈ విదా్యరిథి విభాగం కూడా పని చేసు్తన్నియి. అనినివిధాల స్టుడంట్సి వింగ్ పర్టుకి మరింత బలానిని చేకూరుసు్తంది. ఖమమాం జిలాలో నుంచ 
రాంగ్ తాలూరి స్ర్ కూడా న్కు చ్లా సపోర్టు చేసు్తన్నిరు. 

టీం శతఘ్నినూ్యస్: జనసేన పర్టు ఆశయాలను జనంలోకి మరింత చేరువ చేయడానికి మీరు ఇంక కషటుపడాలిసి ఉంట్ంది, 2024 లో జనసేన ఏ 
స్థియిలో ఉంట్ందని మీరు భావిసు్తన్నిరు?
పవన్ కుమార్: నేను PG పూరి్త చేసినపపుటికీ జాబ్ చెయ్యటేలోదు ఎందుకంటే ఒకవేళ నేను జాబ్ చేసే్త జనసేన పర్టుకి పూరి్తస్థియిలో వర్కా చేయల్నని, 
పర్టు మీటింగ్ కి కనీ పూరి్తగా ఎటండ్ అవవిల్నని. 2024 వరకు జనసేన పర్టు కోసమే పూరి్త స్థియిలో పని చేస్్తము. పర్టు కరా్యచరణని పటిస్్త 
దానికి తగ్గట్టు పనిచేయాలని కోరుకుంట్న్నిను.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: మీరు రామ్ తాలూరి గారిని, శంకర్ గౌడ్ గారిని చూసి ఎందుకు ఇనె్సిపైర్ అవుతన్నిరు?
పవన్ కుమార్: వాళలోలో ఉనని క్రమశ్క్షణ. వారు ఎప్పుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారితో ఉనని వారు పటించే క్రమశ్క్షణ, మాట్లోడే విధానం చ్లా బాగుంట్ంది, వాళలో దావిరా చ్లా నేరుచాకోవచుచా. 
అలా ఉంది కబటేటు ఇపపుటికీ తెలంగాణలో పర్టు పరంగా ఎట్వంటి సమస్యలు ల్క ముందుకు వెళతంది.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: రామ్ స్ర్ మరియు శంకర్ గౌడ్ స్ర్ వెనకల పవన్ కళ్్యణ్ స్ర్ ఉన్నిరనే ఉదేదేశంతో వాళళా ముందుకు వెళ్్తరు, అలాగే మీరు కూడా ఆ ఉదేదేశంతోనే ముందుకు 
వెళ్తన్నిరు?
పవన్ కుమార్: అవునండి. న్కు రామ్ స్ర్ జాబ్ ఇపిపుస్్తను అన్నిరు, స్ర్ ననుని ఇంటర్ నుంచ చూసు్తన్నిరు, న్ కమిటమాంట్ చూసి చనని వయసులోనే ఇలా చేసు్తన్నివు అని అన్నిరు. 
న్ ఫా్యమిలీ గురించ అడిగారు, న్కు న్ననిగారు ల్రు, అమమా గృహిణి, అననియ్య జాబ్ చేసు్తన్నిడు అని చెపపుగానే పవన్ న్ దగ్గరికి వచచా జాబ్ చేసుకో హైదరాబాద్ లో అన్నిరు , కనీ 
నేనే వెళలోల్దు. కవలం పవన్ కళ్్యణ్ గారికి ఫుల్ ఫ్లోకిసిబులా్గ వర్కా చేయాలనే ఉదేదేశంతో ఎట్వంటి జాబ్ చెయ్యటేలోదు. మీ శతఘ్ని నూ్యస్ దావిరా నేను రామ్ స్ర్ ని మరియు శంకర్ గౌడ్ 
స్ర్ ని ఒకటే కోరుకుంట్న్నిను, న్కు డబు్బలు వదుదే జీతం వదుదే, ననుని వాళలో దగ్గర ఉంచుకోoడి అని చెప్్తన్నిను అంతే. మా అబా్బయికి ఏమైన్ ప్రాబలోం ల్దని మా అమమాతో బాండ్ 
పేపర్ మీద సంతకం చేసి ఇస్్తను. న్ దగ్గర డబు్బ ల్దు కనీ పర్టు కోసం పూరి్తస్థియిలో పనిచేసే శకి్త ఉంది జనసైనికులు ఉపయోగంచుకోండి అని అడుగుతన్నిను. సమయం వచేచా 
వరకూ వేచ ఉండండి అని చెప్్తన్నిరు, ఈరోజు శతాగని నూ్యస్ దావిరా అందరికీ తెలియజేసు్తన్నిను, పర్టు కోసం పని చేయడానికి నేను సిద్ంగా ఉన్నిను తెలంగాణ అయిన్ ఆంధ్ర 
అయిన్, న్కు అననిం పెడితే చ్లు అది కూడా కవలం బ్రతకడానికి.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: జనసేన పర్టులో ఎవరైన్ ఏమైన్ కర్యక్రమం చేయాలంటే వారి సంత డబు్బలతో చేయాలి, జనసేన ఇతర పర్టులల కదు, దీనికి మీ వివరణ?
పవన్ కుమార్: అవును, జనసేన పర్టులో ఎట్వంటి కర్యక్రమం చేసిన మా సంత డబు్బలతోనే చేయాలి. మేమే కదు జనసైనికులు, వీర మహిళలలైన అంతే. తెలంగాణలో మమమాలిని 
ఎంతో మంది హేళన చేసే వాళళా ఉన్నిరు, పర్టు ల్నప్పుడు ఎందుకు ఇవనీని ఉతాసిహపరిచేయడం అని, ఇప్పుడు ఇలానే ఉంట్ంది తరావిత ఇబ్బందులు పడతారు అని చెప్్తంట్రు.

టీం శతఘ్నినూ్యస్: జనసేన శతఘ్ని నూ్యస్ ని ముగు్గరు జనసైనికులు నడుప్తన్నిరు, కవలం మీలాంటి జనసైనికులు పర్టు కోసం ఎంత బలంగా నిలబడుతన్నిరో వారిని వెలుగులోకి 
తీసుకురావడమే ధ్్యయంగా పని చేసు్తన్నిరు . శతఘ్ని నూ్యస్ గురించ మీ అభప్రాయం తెలియజేయండి.
పవన్ కుమార్: ఇది చ్లా అభనందించదగ్గ విషయం. జనసేన పర్టుకి సంత నూ్యస్ ఛానల్ గాని, నూ్యస్ పేపర్ గాని ల్దు , ఈ శతఘ్ని నూ్యస్ ని స్టుర్టు చేయాలనే ఆలోచనకి ముందుగా 
అభనందనలు. మాలాంటి స్మాను్యలని కూడా ఇంటరూవి్య చేశారు అంటే , అది శతఘ్ని నూ్యస్ ఏ మమమాలిని గురి్తంచంది. మిమమాలిని అభనందిసు్తన్నిను. ఫ్్యచర్ లో మగా ఫా్యమిలీ 
తరుప్న కనీ, జనసేన పర్టు తరప్న గాని ఏమైన్ నూ్యస్ ఛానల్ స్టుర్టు చేసే్త కచచాతంగా శతఘ్ని టీమ్ నూ్యస్ మంబర్సి కీలక పజిషన్సి లో ఉండాలని మనస్ఫూరి్తగా కోరుకుంట్న్నిను.
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