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నేడే మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ... 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురంలో రేపు జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పర్యటంచనున్నారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోలా గత కొన్నా రోజుల 
నుండి జరుగుతుననా మత్స్యకార అభ్్యననాతి యాత్రలో జనసేన పార్టీ పా్యక్ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు పాల్గొన్నారు. 
కాకిన్డ, పిఠాపురం, ముమ్్మడివరం, తణుకు వంట పటటీణాల తో పాటు గ్రామాలోలా ఈ యాత్ర కొనసాగంది. ఈ యాత్రలో భాగంగా న్దండలా మనోహర్ గారు 
మత్స్యకారులతో పాటు ప్రజలతో మమేకమయా్యరు. ఉభయ గోదావరి జిల్లా ప్రజలు మనోహర్ గారికి ఘనసావాగతం పలికారు. ఈ మత్స్యకార అభ్్యననాతి 
యాత్ర తుది అంకాన్కి చేరుకుంది. అందులో భాగంగా రేపు నరసాపురం లో భార్ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు పాల్గొన్ ప్రసంగసాతారు.

తేదీ : 20-02-2022
వేదిక: జగన్నాధ సావామ్ గుడి వద్ద, రుసతాంబాద 
నరసాపురం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా 

మదయుయం... ఇసుక మాఫియాలతో దోపిడీ తప్ప ఏయం పాలన చేశారు?
*తాగనంత మద్యం తపపా గుక్కెడు మంచి నీరు ఇవవాలేదు
*ప్రజల మధ్య తిరిగతే సమస్యలు తెలుసాతాయి
*ముఖ్యమంత్రి, మంత్రి వసేతా తీర ప్ంత గ్రామాలోలా ప్రజల కష్టీలు చూపిసాతాం
*మత్స్యకారుల సమస్యలు తెలుసకునందుకే జనసేన యాత్ర
*ఆదివారం నరసాపురంలో జనసేన్న్ పవన్ కళ్్యణ్ సభ
*నరసాపురం మీడియా సమావేశంలో జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్

ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలోలాకి వచిచి ప్రజల మధ్య తిరిగతే ప్రజల బాధలు తెలుసాతాయన్ 
జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమ్టీ చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్ చెపాపారు. 
గ్రామాలోలా అడుగడుగున్ సమస్యలు తిషటీవేసి ఉన్నాయన్నారు. వైసీపీ ప్రభ్తవాం ఈ 
మూడేళ్ళ పాలనలో మద్యం, ఇసక దోపిడీ మ్నహా ఈ ప్రభ్తవాం అభివృదిధి మీద 
దృష్టీ సారించలేదన్ తెలిపారు. ప్రభ్తవాం ఆదాయం కోసం సామాను్యల ఆరోగా్యన్నా 
పణంగా పెటటీందన్, మద్యం అమ్మకాలు పెంచుతోందన్నారు. కొతతా జిల్లాల 
ఏర్పాటు ఈ రోజున ఉననా సమస్యల పైనుంచి ప్రజల దృష్టీన్ మళలాంచడాన్కి చేసతాననా ప్రయతనామే అన్ అభిప్యపడాడారు. శన్వారం నరసాపురంలో మీడియా సమావేశం 
న్రవాహించారు. ఈ సందర్ంగా న్దండలా మనోహర్ మాట్లాడుతూ జనసేన్న్ పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు మత్స్యకార వికాస విభాగం ఆధవార్యంలో పర్యటంచి తీర 
ప్ంతంలో ఉననా మత్స్యకార గ్రామాలోలా ఉననా సమస్యలపై ఒక అవగాహన తెచుచికోవడం జరిగంది. భవిష్యతుతాలో జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వచిచినపుపాడు మత్స్యకారులకు 
ఏ విధంగా అండగా న్లబడగలమననా భరోసాన్ వారికి కలిగంచే ప్రయతనాం చేసతాన్నాం. కాకిన్డ రూరల్ ప్ంతంలో మత్స్యకార గ్రామాలోలా పర్యటసతాననాపుపాడు వారు 
చూపిన అభిమానం అంతా ఇంతా కాదు.

వాలంటీర్ వ్యవస్థతో రిమోట్ పాలన
ఇపుపాడు ర్బోయే రండేళలాలో రూ.17 వేల కోటలాతో అడిగన వారికల్లా మంచినీరు ఇసాతామంటూ చేసతాననా ప్రకటనలు ఆశచిర్యం కలిగసతాన్నాయి. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఈ మూడేళలాలో మద్యం గురించే తపపా మంచి నీళ్ళ సమస్య ముఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడాకి గానీ, వారి మంత్రులకు గానీ గురుతా ర్లేదు. న్జంగా చితతాశుదిధి ఉంటే మత్స్యకార 
గ్రామాలోలా మాతో కలసి పాదయాత్రకు రండి. తీర ప్ంతంలోన్ ఏ మత్స్యకార గ్రామంలో మంచినీట పథకం ఉందో చెపపాండి. మత్స్యకారుల ఆరోగ్యం కోసం మీరు చేపటటీన 
చర్యలు ఏంట? తూరుపా గోదావరి జిల్లాకి రూ. 1700 కోటులా, పశ్చిమ గోదావరి రూ.1300 కోటులా ఇసాతామంటూ ప్రకటనలు చేసకుంటూ పోవడం మ్నహా క్షేత్ర సా్థయిలో 
ఎకకెడా అభివృదిధి లేదు. ఏ మత్స్యకార గ్రామాన్కి వెళలాన్ పెద్దలు, మహిళలు మంచినీట పథకం కావాలి. మా ఆరోగా్యలు, మా బిడడాల ఆరోగా్యలు చెడిపోతున్నాయి. సా్థన్క 
శాసనసభ్్యలు ప్రజలకు కనబడడం లేదు. 2500 మంది ఓటరులా ఉననా గ్రామాలోలాన ఎమ్్మలే్యలు ఈ మూడేళలాలో పర్యటంచలేదు. ప్రజలకు ఏం న్్యయం జరుగుతుంది. 
ముఖ్యమంత్రి వాలంటీర్ వ్యవస్థన్ పెటుటీకున్ రిమోట్ కంట్రోల్ తో పాలన నడుతున్నామన్ అనుకుంటున్నారు.

రోడులా లేవు.. కాలువలు లేవు
ఇకకెడ చూసేతా మత్స్యకారుల సమస్యలు వర్ణన్తీతంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడా మత్స్యకారులకు దగగొరయినటుటీ మభ్యపెటటీ మారుపా వసతాందన్ నమ్్మంచి ఓటులా 
వేయించుకున్నారు. ఇపుపాడు పార్టీ కోసం యంత్ంగాన్నా దురివాన్యోగం చేసతాన్నారు. సమాజంలో కషటీపడి పన్ చేసిన వారికి ఈ ప్రభ్తవాం ఉపయోగపడింది శూన్యం. 
ఈ రోజు వరకు ఎకకెడా కాలువలు తవవాలేదు. రోడులా వేయలేదు. రక్షణ గోడలు కావాలన్ యువత అడుగుతున్నారు. ప్రభ్తవాం ఏ ప్ంతంలోనూ సమస్యల పరిష్కెర్న్కి 
ముందుకు ర్వడం లేదు. సంక్షేమూ లేదు.
సమస్యలు చెపుపాకోవడాన్కి జనసేన పార్టీ నుంచి టోల్ ఫ్రీ నంబర్ పెడితే మూడు రోజులోలా వెయి్య మందికి పైగా తమ సమస్యలు చెపుపాకున్నారు. మా సమస్యలు జనసేన్న్ 
పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి తీసకువెళలామన్ బాదతో చెపుపాకొంటున్నారు. మత్స్యకార భరోసా 40 శాతం మందికి మాత్రమే ఇచాచిరు. ఇచేచి రూ. 10 వేలలో అవినీతి జరుగుతోంది. 
జనసేన ఫ్లాకీ్స కడితే కేసలు పెడుతున్నారు. జండా కడితే భయపెడుతున్నారు.
20వ తేదీ నరసాపురంలో న్రవాహించే బహిరంగ సభలో జనసేన్న్ పవన్ కళ్్యణ్ మత్స్యకారులు ఎదురకెంటుననా సమస్యలపైన్, జీవో 217తో మైదాన ప్ంతాలోలా వేట 
ఆధారంగా జీవనం సాగంచే మత్స్యకారుల పొటటీ ఈ ప్రభ్తవాం ఏ విధంగా కొడుతుందో వివరిసాతారు. అబద్దపు ప్రఛార్లతో ఈ జీవో మత్స్యకారులకు ఉపయోగపడుతుందన్ 
చెబుతూ 2500 మత్య్సకార సొసైటీలను న్ర్వార్యం చేయడాన్కి ప్రయతినాసతాన్నారు. మత్స్యకారుల సమస్యలను ఉభయ గోదావరి జిల్లాల అధ్యక్షులు జనసేన్న్ పవన్ కళ్్యణ్ 
కు రేపట సభా వేదిక పై నుంచి వివరిసాతారు.

మూడు ర్జధానుల తతంగాన్కి ముఖ్యమంత్రే పూరితా బాధ్్యడు
ర్జధాన్ వ్యవహారంలో ముఖ్యమంత్రి ఒకకె కేబినట్ మంత్రితో కూడా చరిచించింది లేదు. ఈ మొతతాం తతంగాన్కి ముఖ్యమంత్రి బాధ్్యడు. అసంబ్లాలో మూడు ర్జధానులు 
బిలులా ఉపసంహరించుకుంటున్నామన్ ప్రకటన చేసి, కొతతా రూపంలో తెసతాన్నా మంటూ మంత్రులతో ప్రకటనలు చేయిస్తా ప్రజలినా భయాందోళనలకు గురి చేసతాన్నారు. 
న్జాయతీగా పరిపాలన చేయాలి. ఈ ప్రభ్తవాం ప్రతి అంశంలో ర్ష్టంలో అలజడి సృష్టీంచాలన్ చూసతాంద”న్ అన్నారు.

మత్స్యకార గ్రామాలోలా పర్యటన
న్దండలా మనోహర్ మత్స్యకార అభ్్యననాతి యాత్రలో భాగంగా శన్వారం భీమవరం, నరసాపురం న్యోజక వర్గొలలో పర్యటంచారు. పాతపాడు, కాళీపటనాం, ముతా్యలపలిలా, 
పేరుపాలం, మొగల్తారు ప్ంతాలలో మత్స్యకారులతో మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమాలోలా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల అధ్యక్షులు కొటకలపూడి గోవిందర్వు, కందుల దురేగొశ్, 
పి.ఎ.సి. సభ్్యలు కనక ర్జు స్రి, పంతం న్న్జీ, పితాన్ బాలకృష్ణ, ర్ష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి చిలకం మధ్స్దన్ రడిడా, మత్స్యకార వికాస విభాగం చైర్మన్ బొమ్్మడి 
న్యకర్, నల్లారు జిల్లా అధ్యక్షులు మనోకాంత్ రడిడా, పార్టీ నతలు శ్రీమతి ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి, కూసంపూడి శ్రీన్వాస్, కర్టం సాయి, క్. చిదంబరం, తూరుపా 
గోదావరి జిల్లా అసంబ్లా న్యోజక వర్గొల ఇన్ చారుజులు పాల్గొన్నారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాష్టయంలో సమసయుల సృష్టికర్త ముఖయుమయంత్రే
• వైసీపీ అధికారంలోకి వచాచిక ర్ష్టంలో శాంతి భద్రతలు దబ్బ తిన్నాయి
• శాసనసభ్్యలు ముఖ్యమంత్రి బాటలో వెళ్తా.. దౌరజున్్యలకు పాలపాడుతున్నారు
• మ్మ్మలినా ఎనునాకుననాటేటీ - సా్థన్క ఎన్నాకలోలా జనసేన అభ్యరుధిలినా ఎనునాకున్నారు
• చెటలాకు వైసీపీ రంగులద్దడం మాన్ అభివృదిధి చేయండి
• ప్రజల కోసం న్లబడింది జనసేన పార్టీ మాత్రమే
• మత్స్యపురిలో జనసైన్కులు న్రి్మంచిన గృహాన్నా ప్రంభించిన శ్రీ న్దండలా మనోహర్

శతఘ్నా నూ్యస్: ర్ష్టంలో సమస్యల సృష్టీ కరతా ముఖ్యమంత్రి అన్, ఏ ఒకకె సమస్య పరిష్కెరం 
విషయంలోనూ ప్రజల కోసం ఆయన న్లబడింది లేదన్ జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల 
కమ్టీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు సపాషటీం చేశారు. వైసీపీ ఎమ్్మలే్యలు కూడా 
ముఖ్యమంత్రి గారి బాటలో పయన్స్తా దౌరజున్్యలకు పాలపాడుతూ తమ న్యోజక వర్గొలను 
అభివృదిధికి దూరం చేసతాన్నారన్నారు. మ్మ్మలినా ఎనునాకుననాటేటీ సా్థన్క సంస్థల ఎన్నాకలోలా 
జనసేన పార్టీ అభ్యరుధిలను ప్రజలు ఎనునాకున్నారననా విషయాన్నా గురుతా పెటుటీకోవాలన్నారు. 
ముఖ్యమంత్రి అండతో దౌరజున్్యలకు పాలపాడుతూ రచిచిపోయే విధానం ఎవవారికీ మంచిది 
కాదన్ హెచచిరించారు. జనసైన్కులను, వీర మహిళలను జనసేన తరఫున పోటీ చేసిన వారిన్ 
కావాలన ట్రగొట్ చేసతాన్నారన్నారు. శన్వారం భీమవరం న్యోజకవరగొం పరిధిలోన్ మత్స్యపురి 
గ్రామంలో జనసేన న్యకుల, కార్యకరతాల సహకారంతో రూ. 14 లక్షలతో న్రి్మంచిన నూతన గృహాన్నా ప్రంభించారు. పంచాయితీ ఎన్నాకల సందర్ంలో జనసేన పార్టీ మద్దతుదారుగా మత్స్యపురి 
గ్రామం 5వ వారుడా నుంచి విజయం సాధించిన శ్రీమతి చింతా అనంతలక్ష్మిపై వైసీపీ శ్రేణులు దౌరజున్్యన్కి పాలపాడి ఆమ్ న్వసించే పూరింటన్ కూలిచివేశారు. సా్థన్క ఎమ్్మలే్య అనుచరుల దౌరజున్యంతో 
ఆ మత్స్యకార కుటుంబం రోడుడాన పడగా జనసేన న్యకులు, జనసైన్కులు అండగా న్లిచి డబుల్ బెడ్ రూం గృహాన్నా న్రి్మంచి ఇచాచిరు. ఈ సందర్బంగా శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారు మాట్లాడుతూ 
“ర్ష్టంలో వైసీపీ ప్రభ్తవాం వచిచిన తర్వాత శాంతిభద్రతలు పూరితాగా దబ్బ తిన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి అడుగుజాడలోలా నడవాలన ప్రయతనాంలో ఓ శాసనసభ్్యడు ప్రజాసా్యమ్యంలో ప్రజలు ఇచిచిన తీరుపాన్ 
అగౌరవపరుస్తా ఏ మాత్రం సహనం లేకుండా ప్రవరితాంచారు. ప్రశాంతమైన ప్ంతాలోలానూ ప్రజలినా భయభ్ంతులకు గురి చేసతాన్నారు. ర్త్రికి ర్త్రి 200 మంది రౌడీలతో ఆన్డు జరిగన సంఘటన 
మనందరినీ తీవ్ంగా బాధించింది. ప్రజాసావామ్యంలో ప్రజలే అంతిమ తీరుపా ఇసాతారు. ఓటలా కోసం యువతను భయపెటటీ, కేసలు పెటటీ దౌరజున్్యలకు గురిచేదా్దమన ప్రయతానాలు శ్రీ జగన్ రడిడా గారు 
అధికారంలోకి వచాచిక ఎకుకెవయా్యయి. ర్ష్టంలో జరుగుతుననా పరిణామాలతో జిల్లాలోలా శాంతిభద్రతలు గాడి తపాపాయి. శ్రీ జగన్ రడిడా గారికి చితతాశుది్ద ఉంటే వైసీపీ న్యకులు కార్యకరతాలతో కొబ్బరి 
చెటులా, బిలిడాంగులకు మూడు రంగులు వేయడం ఆపించాలి. అభివృదిధి చేయమనండి. ఆపదలో ఉననా ప్రతి కుటుంబాన్నా ఆదుకోవాలన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పిలుపు ఇచిచినపుపాడు జనసైన్కులంతా 
కలసి వచిచి చాల్ అదు్తంగా సపాందించారు. ఎన్నాకలోలా గెలిచామననా ఆనందంలో ఒక పేద వ్యకితా సంబర్లు చేసకుంటుంటే మీరు చేసిన దౌరజున్్యలు ఎవరూ మరిచిపోరు. చివరికి జనసైన్కులు, పార్టీ 
న్యకులు, ఇతర దేశాలోలా ఉననా ఎన్ఆర్ఐలు న్లబడాడారు. ఒక మారుపా కోసం మన న్యకుడు కషటీపడుతున్నాడు. ఆయన వెనుక అడుగడుగు వేసకుంటూ ముందుకు వెళ్తాననా తీరు అభినందనీయం.

* జనసేనపై ఎందుకంత కసి?
ఈ ప్రభ్తవా పెద్దలు చేసతాననా దౌరజున్యర్తిలో మనమూ చేయకూడదన్ న్ర్ణయించుకున్ ఒక సతా్యగ్రహ స్ఫూరితాతో , ఒక మంచి ఆలోచనతో రూ. 14 లక్షలతో ఆ మత్స్యకార కుటుంబాన్నా ఆదుకున్నారు. వాళ్లా 
ఏం తపుపా చేశారు. మా వాళలా మీద మీకు ఎందకంత కసి. వారుడా మ్ంబరులాగా, సరపాంచుగా, ఎంపీటీసీగా గెలిచినందుకా వారంటే మీకంత కసి. మా జడీపాటీసీ మీద దౌరజున్యం చేసతాన్నారున్నారు. కషటీకాలంలో 
మా లీగల్ విభాగం చకకెగా న్లబడింది. 34 మంది మీద కేస పెడితే న్్యయ సా్థనం కూడా ధర్్మన్కి అండగా న్లబడింది. సామాను్యలపై దాడులు చేస్తా ప్రజాసావామ్యలో ఉననా విలువను ముఖ్యమంత్రి శ్రీ 
జగన్ రడిడా గారు పోగొటుటీకున్నారు. ఆ సమయంలో జనసైన్కులంతా న్లబడి జనసేన అంటే ఇది అన్ తెలిసేల్ ఇలులా న్రి్మంచిన ప్రతి జనసైన్కుడికి, న్ర్్మణాన్కి సహకరించిన ప్రతి దాతకు అభినందనలు 
తెలియచేసతాన్నాను. ఇల్ంట మారుపా కోసమే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ర్జకీయాలోలాకి వచాచిరు. ఈ సందర్ంగా వైసీపీ ఎమ్్మలే్యలకు ఒకటే హెచచిరిక చేసతాన్నాం. యంత్ంగాన్నా భయపెటటీ మర్ 
దౌరజున్్యలకు పాలపాడుతున్నారు. ఇష్టీర్జ్యంగా రచిచిపోతున్నారు ఇది మంచి పద్దతి కాదు. మ్మ్మలినా ఎనునాకుననాటేటీ సా్థన్క ఎన్నాకలోలా జనసేన అభ్యరుధిలినా ప్రజలు ఎనునాకున్నారు. మత్స్యకారుల అభ్్యననాతి 
కోసం మొదట నుంచి జనసేన పార్టీ కటుటీబడి ఉంది. జనసేన పార్టీ మొదట రోజు నుంచి మత్స్యకారుల అభివదిధి కోసం కంకణం కటుటీకుంది. జనసేన పార్టీ పోర్ట యాత్రను సైతం గంగమ్మకు ప్రతే్యక 
పూజలు చేసి మొదలు పెట్టీరు. మత్స్యకార అభ్్యననాతి యాత్రలో భాగంగా గత 5 రోజులుగా తీర ప్ంతాలోలా న్వసిసతాననా గ్రామాలోలా పర్యటంచి జనసేన పార్టీ వారికి ఏ విధంగా అండగా న్లబడుతుంది 
అన విషయాన్నా వారికి చెపపాడం జరిగంది. రేపు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మత్స్యకారుల సమస్యల గురించి మాట్లాడేందుకు నరసాపురం వసతాన్నారు. బహిరంగ సభలో మత్స్యకారుల సమ్యల మీద 
మాట్లాడుతారు. సభను ప్రతి మత్స్యకారుడు తరలివచిచి విజయవంతం చేయాలి. ఏ ఒకకె మత్స్యకారులు అధైర్యపడవదు్ద. కుల్లు, గ్రామాలు, ప్ంతాల మధ్య చిచుచిపెటటీ విభజించేందుకు ఈ ప్రభ్తవాం 
ప్రయతానాలు చేసతాంది.

* ఎవరూ అధైర్య పడవదు్ద
యువత ర్జకీయాలోలాకి వచేచి విధంగా ప్రతి ఒకకెరు ఆదరశింగా ముందుకు వెళ్లాలి. ఎవరూ అధైర్య పడవదు్ద. మూడేళలా పాలనలో ఏం చేశారో ఈ ప్రభ్తావాన్నా ప్రశ్నాంచండి. ఒకకె యువకుడికి ఉదో్యగం 
ఇచిచింది లేదు. ఇసక మాఫియా, మద్యం మాఫియా ప్రజలినా దోచుకుంటున్నాయి. మనం న్జాయితీగా పన్ చేసి ప్రజలకు చేరువవుదాం. జనసేన పార్టీ మీతో ఉంటుందననా నమ్మకం కలిగంచడాన్కే శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు మమ్మలినా పంపారు. ర్బోయే రోజులోలా జనసేన పార్టీ తపపాక విజయం సాధించి తీరుతుంద”న్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ ఉభయగోదావరి జిల్లాల అధ్యక్షులు శ్రీ కొటకలపూడి 
గోవిందర్వు,శ్రీ కందుల దురేగొష్, పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ కనకర్జు స్రి, శ్రీ పంతం న్న్జీ, శ్రీ పితాన్ బాలకృష్ణ, ర్ష్ట ప్రధాన కార్యదరిశి శ్రీ చిలకం మధ్స్దన్ రడిడా, మత్స్యకార వికాస విభాగం చైర్మన్ 
శ్రీ బొమ్్మడి న్యకర్, కార్యక్రమాల న్రవాహణ విభాగం చైర్మన్ శ్రీ కల్్యణం శ్వశ్రీన్వాస్, పార్టీ న్యకులు శ్రీమతి ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి, శ్రీమతి కారేపలిలా శాంతిప్రియ, శ్రీ యిర్ంకి స్ర్్యర్వు, శ్రీ 
గుండా జయప్రకాష్ న్యుడు, శ్రీ కలిగనీడి చిదంబరం, శ్రీ చాగంట మురళీ కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

కసిరెడ్డి రాజయంద్రనాథ్ రెడ్డికి అభినయందనలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్్రాన్కి డీజీపీగా పూరితా అదనపు బాధ్యతలతో విధ్లు చేపటటీన కసిరడిడా 
ర్జంద్రన్థ్ రడిడా కి న్ తరఫున, జనసేన పక్షాన అభినందనలు అంటూ ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సకూ్యరిటీ విభాగంలో, విజిలన్్స అండ్ 
ఎనోఫూర్్స మ్ంట్, ఇంటెలిజన్్స ల్ంట విభాగాలోలా అనుభవం ఉననా ఆయన శాంతిభద్రతల 
పరిరక్షణలో న్షపాక్షపాతంగా వ్యవహరిసాతారన్ ఆకాంక్షిసతాన్నాను. ర్జకీయ కక్ష సాధింపు 
కేసల కంటే ప్రజల ధనమాన ప్ణాల సంరక్షణ.. ముఖ్యంగా బాలికలు, మహిళలకు 
రక్షణ కలిపాంచడం పోలీస శాఖ ప్ధాన్యంగా మారుసాతారన్ ఆశ్సతాన్నానన్ జనసేన్న్ 
అన్నారు.

కళాతపసివి విశవినాథ్ కి హృదయపూరవిక జన్మదిన శుభాకాయంక్షలు
తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో తనకంటూ ప్రతే్యక అధా్యయాన్నా కలిగన దరశికులు కళ్తపసివా శ్రీ క్. విశవాన్థ్. వారికి 
న్ హృదయపూరవాక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అంటూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల 
చేశారు. శంకర్భరణం, సాగర సంగమం, సవాయంకృష్, సావాతిముత్యం… ఇల్ ఆయన తెలుగు చిత్రసీమకు ఎనోనా 
ఆణిముతా్యల్లాంట చిత్లు అందించారు. మన సంసకెృతి సంప్రదాయాలు, కళలు, తెలుగు భాషకు వెండి తెరపై ఆయన 
ఆవిషకెరించిన విధానం నవతర్న్కి స్ఫూరితాదాయకం. విశవాన్థ్ గారికి ఆయుర్రోగా్యలు ఇవావాలన్ ఆ సరేవాశవారున్ 
ప్రి్థసతాన్నానన్ జనసేన్న్ తెలిపారు.

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

మత్స్యపురిలో జనసేన పార్టి కటటియంచిన నూతన గృహాన్్న 
ప్రారయంభియంచిన పిఏసి చైర్మన్ నాదయండ్ల మనోహర్

శతఘ్నా నూ్యస్: వీరవాసరం మండలం, 
మత్స్యపురి గ్రామంలో జనసేన పార్టీ 
కటటీంచిన నూతన గృహాన్నా ప్రంభించిన 
పిఏసి చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్ ఈ 
సందర్బంగా మనోహర్ మాట్లాడుతూ… 
వైసా్సర్్సపీ ర్ష్టంలో 3 సంవత్సర్లుగా 
చేసతాననా దుర్గతాలను దుయ్యబట్టీరు. 
జన్లినా దోచుకోవడం అన కార్యక్రమంగా 

ర్ష్్రాన్నా సరవాన్శనం చేసారన్ ర్ష్టం అపుపాల ఊబిలో ఉందన్ చెపాపారు. ప్రజా 
సావామ్యన్ కాలర్సి ప్రజలపై దాడులు అక్రమ కేసలు పెడుతున్నారన్ ఆరోపించారు. 
జనసేన ర్నుననా రోజులోలా మరింత బలపడి ప్రజా సమస్యలపై పోర్డి ప్రజల మననాలను 
పొందాలన్ అన్నారు. మత్స్యపురిలో జనసైన్కులతో న్రి్మంచిన నూతన గృహన్నా 
ప్రంభించి జనసేన పార్టీ 5వ వార్డా మ్ంబర్ చింతా అనంతలక్ష్మి కి అందజశారు. 
వీరవాసరం మండల అధ్యక్షులు గుండా ర్మకృష్ణ మాట్లాడుతూ… మత్స్యపురి 
జనసైన్కులు న్రి్మంచిన గృహం మోడల్ జనసేన ఎన్నాకల మేన్ఫ్సటీలో పెటటీ ఇటువంట 
గృహాలు పేదలకు ఇచేచి విధంగా జనసేన కృష్ చేయాలనీ ఈ విషయాన్నా పవన్ 
కళ్్యణ్ కి దృష్టీకి తీసకువెళలా మేన్ఫ్సటీలో వచేచి విధంగా తీసకుర్వాలన్ కోర్రు. 
ఈ కార్యక్రమంలో తూరుపా, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల అధ్యక్షులు కందుల దురేగొష్, 
కోటకలపూడి గోవిందర్వు, వీరవాసరం జడిపాటసి గుండా జయ ప్రకాష్ న్యుడు, 
వెగెసన కనకర్జు స్రి, ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి, బొమ్్మడి న్యకర్, కాటనాం 
విశాలి, మలిలాన్డి బాబి, యిర్ంకి స్ర్యర్వు, మండల వైస్ ఎంపీపీ అడాడాల ర్ము, 
చిలకపాట ప్రకాశం, జడుడా బాబి, కామ్శెటటీ హేమంత్, గుండా బాబు, మొఖామటలా దుర్గొ 
ప్రసాద్, ప్రెసిడంట్ కారేపలిలా శాంతి ప్రియా, యళ్ళబండి ఇందిర, ఆకుల మౌన్క, జ్్యతి, 
శా్యమల, మీన్, గవర లక్ష్మి అన్ల్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

గోరయంట్ల మయండల తహసీల్దార్ కారాయులయయం ముయందు చేసు్తన్న 
వి.ఆర్.ఏ ల న్రసన దీక్షకు జనసేన మదదాతు

శతఘ్నా నూ్యస్: పెనుకొండ, ర్ష్ట వా్యపతాంగా 12వ రోజు జరుగుతుననా వి.ఆర్.ఏ ల 
న్రసన దీక్షలలో శన్వారం గోరంటలా మండల తహసీల్్దర్ కార్్యలయం ముందు చేసతాననా 
దీక్షకు జనసేన పార్టీ మద్దతు తెలపడం జరిగంది. వి.ఆర్.ఏ ల డిమాండలాను వెంటన 
పరిషకెరించాలన్ వి.ఆర్.ఏ లకు ప్రభ్తవాం కనీస వేతనం 21000/-తక్షణమే ఇవావాలన్ 
జనసేన పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేయడం జరిగంది వి.ఆర్.ఏ లకు జనసేన పార్టీ ఎపుపాడు 
అండగా ఉంటుందన్ తెలపడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదరిశి సరేష్, 
పెనుకొండ న్యోజకవరగొ న్యకులు అన్ల్, గోరంటలా న్యకులు వెంకటేష్, న్గంద్ర, 
ర్ఘవ, గుంటపలిలా తిరుపాల్, సర్్దర్, గౌతమ్, హరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

హజ్రత్ డయంఖేషావలి బాబా వారి గయంధ 
మహోత్సవయంలో శ్రీమతి పాలవలస యశసివిన్ 

శతఘ్నా నూ్యస్: విజయనగరం కోట వద్ద 
గల హజ్రత్ డంఖేష్వలి బాబా వారి గంధ 
మహోత్సవాన్కి జనసేన పార్టీ ర్ష్ట ప్రధాన 
కార్యదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసివాన్ 
హాజరయా్యరు, ముసిలాం మత పెద్దలు దర్గొ 
ప్రధాన పూజారి చోటు ఘన సావాగతం 
పలికారు, ప్రతే్యక ప్ర్థనలు పూజలు 
చేశారు, ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా మైన్ర్టీ 

న్యకులు హుసేన్ ఖాన్ మరియు జిల్లా న్యకులు రవితేజ, చక్రవరితా, రవికుమార్, 
ప్రసాద్, జనసైన్కులు న్యుడు, భవాన్, పండు, అబా్బస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

అనారోగయుయంతో బాధపడుతున్న జనసైన్కుడ్కి 
అయండగా పిఠాపురయం జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా నూ్యస్: పిఠాపురం న్యోజకవరగొం, గొలలాప్రోలు మండలం, చెందురితా 
గ్రామంకి చెందిన జనసైన్కుడు, జనసేన వీర్భిమాన్ అయిన గోవిందు 
ర్జులు కొంతకాలంగా అన్రోగా్యన్కి గురికావడం తన జీవనఉపాధికి భంగం 
కలగడంతో బాధపడుతుననా జనసైన్కుడిన్ జనసేన తరుపున పర్మరిశించి 
మేమున్నాం అన్ అతనకి ఆరిధిక సహాయాన్నా, మనోధైర్యనీనా అందించారు జనసేన 
న్యకులు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన ర్ష్ట మత్స్యకార విభాగ కార్యదరిశి 
కంబాల దాసగారు, జనసేన న్యకులు మతా్స అపాపాజీ, పలేలాట బాపననా 
దొరగారు, మర్ దొరబాబు, గొలలాపలిలా వీరబాబు, ఓరుగంట పెద్దకాపు, ఇంట 
వీరబాబు, గుండ్ర ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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


ఆదివారం, 20 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దూసుకుపోతునని చంద్రగరి నియోజకవర్ం జనసేనదూసుకుపోతునని చంద్రగరి నియోజకవర్ం జనసేన
శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పార్టీ ర్ష్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమ్టీ సభ్్యలు, చితూతారు జిల్లా అధ్యక్షులు డా.పసపులేట హరిప్రసాద్ జిల్లాలో 4 రోజుల విసతాృత పర్యటనలో భాగంగా, శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పార్టీ ర్ష్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమ్టీ సభ్్యలు, చితూతారు జిల్లా అధ్యక్షులు డా.పసపులేట హరిప్రసాద్ జిల్లాలో 4 రోజుల విసతాృత పర్యటనలో భాగంగా, 
4వ రోజు పర్యటన చంద్రగరి న్యోజకవరగొంలో న్యోజకవరగొ న్యకులు దేవర మనోహర మరియు జిల్లా కార్యదరిశి న్సీర్ ఆధవార్యంలో జరిగన మండల కమ్టీ సభ్్యల సమీక్షా 4వ రోజు పర్యటన చంద్రగరి న్యోజకవరగొంలో న్యోజకవరగొ న్యకులు దేవర మనోహర మరియు జిల్లా కార్యదరిశి న్సీర్ ఆధవార్యంలో జరిగన మండల కమ్టీ సభ్్యల సమీక్షా 
సమావేశంలో జిల్లా మరియు ర్ష్ట కార్యవరగొ సభ్్యలతో కలిసి మండల అధ్యక్షులకు మరియు మండల కమ్టీ సభ్్యలకు దిశాన్రే్దశం చేస్తా కమ్టీ సభ్్యలు అందరూ కలిసి ఓటరికె, సమావేశంలో జిల్లా మరియు ర్ష్ట కార్యవరగొ సభ్్యలతో కలిసి మండల అధ్యక్షులకు మరియు మండల కమ్టీ సభ్్యలకు దిశాన్రే్దశం చేస్తా కమ్టీ సభ్్యలు అందరూ కలిసి ఓటరికె, 
లీడర్ కి మధ్య అనుసంధానంగా పన్చేస్తా మండల, గ్రామ సా్థయిలో పార్టీన్ బలోపేతం చేసే దిశగా విది విధాన్లను అనుసరిస్తా న్యోజకవరగొ పరిధిలోన్ అన్నా వర్గొల ప్రజలను లీడర్ కి మధ్య అనుసంధానంగా పన్చేస్తా మండల, గ్రామ సా్థయిలో పార్టీన్ బలోపేతం చేసే దిశగా విది విధాన్లను అనుసరిస్తా న్యోజకవరగొ పరిధిలోన్ అన్నా వర్గొల ప్రజలను 
పార్టీలోకి ఆహావాన్ంచాలన్ స్చించారు. అదేవిధంగా మ్షన్ 3000 అన బృహతతార కార్యక్రమాన్నా మరింత వేగవంతం చేయాలన్, యువతి యువకులు పార్టీలో కీలక పాత్ర పోష్ంచే పార్టీలోకి ఆహావాన్ంచాలన్ స్చించారు. అదేవిధంగా మ్షన్ 3000 అన బృహతతార కార్యక్రమాన్నా మరింత వేగవంతం చేయాలన్, యువతి యువకులు పార్టీలో కీలక పాత్ర పోష్ంచే 
విధంగా న్యకులు పార్టీ అధ్యక్షుల గొపపా వ్యకితాతావాన్నా ఆయన ఆశయాలను, పార్టీ సిదాధింతాలను బలంగా తీసక్ళ్లాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ర్ష్ట కార్యక్రమాలు న్ర్వాహక కమ్టీ విధంగా న్యకులు పార్టీ అధ్యక్షుల గొపపా వ్యకితాతావాన్నా ఆయన ఆశయాలను, పార్టీ సిదాధింతాలను బలంగా తీసక్ళ్లాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ర్ష్ట కార్యక్రమాలు న్ర్వాహక కమ్టీ 
కో ఆరిడానటర్ పగడాల మురళ, ర్ష్ట కార్యదరిశి శ్రీమతి ఆకేపాట సభాష్ణి, ర్ష్ట డాకటీర్ సల్ జనరల్ సక్రెటర్ సింగరి బాబు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బతితాన మధ్బాబు, జిల్లా జనరల్ కో ఆరిడానటర్ పగడాల మురళ, ర్ష్ట కార్యదరిశి శ్రీమతి ఆకేపాట సభాష్ణి, ర్ష్ట డాకటీర్ సల్ జనరల్ సక్రెటర్ సింగరి బాబు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బతితాన మధ్బాబు, జిల్లా జనరల్ 
సక్రెటర్ తులసీ ప్రసాద్, జిల్లా కార్యదరుశిలు కలప రవి, బాటసారి, ల్వణ్య కుమార్, ఆనంద్ మరియు చంద్రగరి న్యోజకవరగొ మండల అధ్యక్షులు, న్యకులు, జనసైన్కులు, సక్రెటర్ తులసీ ప్రసాద్, జిల్లా కార్యదరుశిలు కలప రవి, బాటసారి, ల్వణ్య కుమార్, ఆనంద్ మరియు చంద్రగరి న్యోజకవరగొ మండల అధ్యక్షులు, న్యకులు, జనసైన్కులు, 
వీరమహిళలు పాల్గొన్ కార్యక్రమాన్నా విజయవంతం చేశారు.వీరమహిళలు పాల్గొన్ కార్యక్రమాన్నా విజయవంతం చేశారు.

చిననిగొట్టిగల్లు మండలంలో జనసేన కమిటీ సమావేశంచిననిగొట్టిగల్లు మండలంలో జనసేన కమిటీ సమావేశం
శతఘ్నా నూ్యస్:   చితూతారు జిల్లా, చంద్రగరి న్యోజకవరగొం జనసేన పార్టీ చిననాగొటటీగలులా మండల శతఘ్నా నూ్యస్:   చితూతారు జిల్లా, చంద్రగరి న్యోజకవరగొం జనసేన పార్టీ చిననాగొటటీగలులా మండల 
కమ్టీ అధ్యక్షులు గుండాల రమేష్ ఆధవార్యంలో మండల కమ్టీ ఎన్నాక ప్రక్రియ సమావేశం జరిగంది. కమ్టీ అధ్యక్షులు గుండాల రమేష్ ఆధవార్యంలో మండల కమ్టీ ఎన్నాక ప్రక్రియ సమావేశం జరిగంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో ర్ష్ట కార్యదరిశి ఆకేపాట సభాష్ణి, చంద్రగరి న్యోజకవరగొ న్యకులు జిల్లా ఈ కార్యక్రమంలో ర్ష్ట కార్యదరిశి ఆకేపాట సభాష్ణి, చంద్రగరి న్యోజకవరగొ న్యకులు జిల్లా 
కార్యదరిశి దేవర మనోహర, మండల ఉపాధ్యక్షులు న్న్, యర్రావారిపాలలాం మండల అధ్యక్షులు కార్యదరిశి దేవర మనోహర, మండల ఉపాధ్యక్షులు న్న్, యర్రావారిపాలలాం మండల అధ్యక్షులు 
సబ్రమణ్యం, కుమార్, వినోద్, రూపేష్, వినోద్.జ, జయశంకర్, జనసేన న్యకులు కార్యకరతాలు సబ్రమణ్యం, కుమార్, వినోద్, రూపేష్, వినోద్.జ, జయశంకర్, జనసేన న్యకులు కార్యకరతాలు 
పాల్గొన్నారు.పాల్గొన్నారు.

మత్స్యకార అభ్యూననితి సభా ప్ంగణానిని పరిశీలిసుతునని జనసేన నాయకుల్మత్స్యకార అభ్యూననితి సభా ప్ంగణానిని పరిశీలిసుతునని జనసేన నాయకుల్
శతఘ్నా నూ్యస్: మత్స్యకార మహాసభా ప్ంగణాన్నా పరిశీలిసతాననా జనసేన పిఏసి చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్, తూరుపాగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కందుల శతఘ్నా నూ్యస్: మత్స్యకార మహాసభా ప్ంగణాన్నా పరిశీలిసతాననా జనసేన పిఏసి చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్, తూరుపాగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కందుల 
దురేగొష్, మత్స్యకార విభాగ చైర్మన్ బొమ్్మడి న్యకర్ మరియు ఇతర జనసేన న్యకులు.దురేగొష్, మత్స్యకార విభాగ చైర్మన్ బొమ్్మడి న్యకర్ మరియు ఇతర జనసేన న్యకులు.

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


టీటీడీలో సుబాబారెడ్డి చైర్మనాగా అధర్మ పాలన: జనసేన పార్టి నేతలు వెల్లడ్

శతఘ్నా నూ్యస్: ప్రపంచ ప్రసిదిధి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం లో దశాబా్దల కాలంగా ఉననా ఏ 
పాలకమండలి చేయన్, దోపిడిన్ దరశిన్లకు.. కొతతా పేరులా జ్డించి .. తదావార్ కోటలా రూపాయలు 
టీటీడీకి అందుతుందన్.. ఈ ధనంతో చిననాపిలలాల వైద్య సేవల పేరుతో సేవ చేసాతాం అంటూ.. 
నట వైసిపి ప్రభ్తవాం ఏర్పాటు చేసిన.. టటడి పాలకమండలి గొపపాలు చెపుపాకుంటూ.. చైర్మన్ 
సబా్బ రడిడా పాలనలో పూరితా అధర్మo కొనసాగుతుననాదన్ జనసేన పార్టీ తిరుపతి అసంబ్లా ఇంచార్జు 
కిరణ్ ర్యల్ ఆరోపించారు. ప్రెస్ కలాబోలా ఆ దేవదేవుడైన వెంకననాకు ఇషటీమైన రోజు శన్వారం 
మీడియా సభ్్యలతో వారు మాట్లాడుతూ.. గతంలో ర్జకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన టీటీడీ 
పాలకమండలి లు కొనసాగంచన్ ఆధర్మ పాలనను నట చైర్మన్ సబా్బ రడిడా కొనసాగసతాన్నారన్ 
విమరిశించారు.
దోచుకోవడమే ధ్్యయంగా వైసిపి ఆశీస్సలతో శ్రీవారి ఆలయ ప్రతిషటీకు భంగం కలిగల్ 
వ్యవహరిసతాన్నారన్ దుయ్యబట్టీరు. శుక్రవారం బుక్ చేసకున ఉదయాసతామాన సేవల దరశిన్న్నా 
ప్రవేశపెటటీ.. వాటన్ బోరుడా మ్ంబరులా.. పంచుకుంటూ కోటలా రూపాయల వా్యపార్లు చేసకోవడం 
బాధాకరమన్నారు. కొతతా సిన్మా టక్టలా కోసం కొటుటీకుననాటులా.. టీటీడీ పాలక మండలి సభ్్యలు ఈ 
టక్టలా దందాలో కీచుల్డుకోవడం, బోరుడా మ్ంబరలా అవినీతి బాగోతం సషల్ మీడియాలో వచిచిన 
వీడియోను చూసేతా అర్థమవుతుందన్నారు.
దీన్పై న్జాన్జాలను భకుతాలకు తెలియజసి.. వివరణ ఇవావాలన్ డిమాండ్ చేశారు. గతంలో 
ఉననాటేలా ప్రైవేట్ హోటళలాను కూడా కొనసాగంచి ఇటు సా్థన్కుల బ్రతుకులను.. ఆటు భకుతాల ఆకలి 
రుచులను తీర్చిలన్ కోర్రు.
ఈ ప్రెస్ మీట్ కార్యక్రమంలో జనసేన సిటీ ప్రెసిడంట్ ర్జారడిడా, జిల్లా న్యకులు ర్జష్ యాదవ్, 
హేమకుమార్, కీరతాన మరియు బాబిజు, సమన్ బాబు, మునసావామ్, ఈశవార్ ర్యల్, అమృత, 
కోమల్ బాబు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

చలో నరసాపురం, మత్స్యకార అభ్యూననితి సభకు తరలిరండి
శతఘ్నా నూ్యస్: ర్ష్ట ఆదాయంలో ముఖ్య పాత్ర పోష్సతాననా మత్స్యకారులను వైసీపీ ప్రభ్తవాం 
పూరితాగా న్రలాక్షా్యన్కి గురి చేసింది. మత్స్యకారులు అనక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. 
అపరిషకెృతంగా ఉననా అనక సమస్యలను అధికారుల దృష్టీకి, ప్రభ్తవాం దృష్టీకి తీసకొస్తా ఈ 
ర్ష్ట ప్రజలకు మత్స్యకారుల సి్థతిగతులను తెలియజయాలన ఉదే్దశంతో ఈనల 20వ తేదీన 
నరసాపురంలో జనసేన్న్ పవన్ కళ్్యణ్ మత్స్యకార అభ్్యననాతి సభ బొమ్్మడి న్యకర్ 
పర్యవేక్షణలో న్రవాహించనున్నారు.
కావున మత్స్యకార సదరులు, సదర్మణులు, వీర మహిళలు, జనసైన్కులు, జనసేన పార్టీ 
న్యకులు, న్యోజవరగొ ప్రజలు పెద్ద ఎతుతాన పాల్గొన్ సభను జయప్రదం చేయవలసిందిగా 
పెడన న్యోజకవరగొం, కృతివెనూ్య మండలంలో మత్స్యకార అభ్్యననాతి సభ పోసటీరులా విడుదల 
చేయడం జరిగంది.
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు ఎస్ వి బాబు సమ్్మట, జనసేన మత్స్యకార వికాస 
విభాగ ర్ష్ట కార్యదరిశి ఒడగు ర్జు, జిల్లా కార్యదరిశి, తిరుమల శెటటీ చంద్రమౌళ, సంయుకతా 
కార్యదరిశి కూనసాన్ న్గబాబు, కురితా వెనునా మండల అధ్యక్షుడు తిరుమన్ ర్మాంజనయులు, 
బంటుమ్లిలా మండల అధ్యక్షుడు ర్్యలీ సత్యన్ర్యణ, పుపపాల పాండురంగార్వు, పాశం 
న్గమలేలాశవారర్వు, పుపాపాల స్ర్యన్ర్యణ, కొపిపానట నరేష్, శ్వమణి, బాడిత న్గబాబు 
జనసైన్కులు పాల్గొన్నారు.

సమసయులపై మున్్సపల్ కమిషనర్ కి వినతి 
పత్యం ఇచిచిన శ్రీమతి వినుత కోటా

శతఘ్నా నూ్యస్: శ్రీకాళహసితా పటటీణం లో జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజు 
శ్రీమతి వినుత కోట్ నో మై కాన్్సటిటూ్యఎనీ్స కార్యక్రమంలో 
భాగంగా పర్యటంచిన సందర్ంలో పటటీణంలోన్ పలు ప్ంతాల 
ప్రజలు జనసేన పార్టీ దృష్టీకి తీసకున్ వచిచిన సమస్యలను 
మున్్సపల్ కమ్షనర్ న్ పటటీణ న్యకులతో కలిసి వెళ్ళ వినతి 
పత్రం అందజసి.. తవారిత గతిన ప్రధాన సమస్యలు పరిషకెరించాలన్ 
కోరడం జరిగంది.
ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహసితా పటటీణ అధ్యక్షుడు భవాన్ శంకర్, 
న్యకులు మణికంఠ, షేక్ ముననా, షేక్ కర్ం, షేక్ రఫీ, తేజా, 
సరేష్, నగష్, శేఖర్ రడిడా, చందు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

పవన్ కళాయుణ్ పాల్గానే మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభ 
విజయవయంతయం చేయయండ్: ఎయంపీటీసి రాయంబాబు

శతఘ్నా నూ్యస్: తూరుపాగోదావరి, మత్స్యకార అభ్్యననాతి మహాసభకు 
జనసేన పార్టీ అధినత పవన్ కళ్్యణ్ విచేచిసతాననా సభను జయప్రదం 
చేయాలన్ విలస ఎంపీటీసి కుపాపాల ర్ంబాబు కోర్రు. ఈసభకు 
మండలం లోన్ న్యకులు, కార్యకరతాలు, మండల కమ్టీ సభ్్యలు, 
గ్రామకమ్టీ సభ్్యలు, న్యకులు, కార్యకరతాలు, అభిమానులు, అందరూ 
మధా్యహనాం 1.30 గంటలకు మాచవరం సంటర్ నుండి నరసాపురం 
ర్్యలీగా బయలుదేరుతుందన్నారు. ఆ సమయాన్కి మాచవరం సంటర్ 
చేరుకోవాలన్ ఆయన కోర్రు.

ఆదివారం, 20 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఎలకి్రికల్ సర్విస్ వైర్లను సురక్షితయంగా పక్కకు 
మారాచిలన్ వినతిపత్మిచిచిన జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: గుంతకల్ పటటీణం 
వాలీ్మకి నగర్ లో అత్యంత 
ప్రమాదకరంగా కరంటు సతాంభాలు 
మరియు ఎలకి్రాకల్ సర్వాస్ వైరులా 
ఇంట పైన వెళ్తున్నాయి వాటన్ 
సరక్షితంగా పకకెకు మార్చిలన్ 
ఏడిఈ కి వినతి పత్రమ్చిచిన 
అనంతపురం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
కార్యదరిశి వాసగరి మణికంఠ. ఈ 

సందర్ంగా వాసగరి మణికంఠ ఏడిఈ తో మాట్లాడుతూ… గుంతకల్ పటటీణం ఎస్ఎన్ పేట్, 
వాలీ్మకి నగర్ జన్వాసం ఎకుకెవగా ఉండే ప్ంతము నందు కరంటు సతాంభాలు ఒకవైపుకు 
ఒరిగ మరియు ఎలకి్రాకల్ సర్వాస్ వైర్ లు ఇంట పైనుండే వెళ్తూ అత్యంత ప్రమాదకరంగా 
మారి ప్ణనషటీం కలిగంచే విధంగా ఉన్నాయి. మహిళలు, చిననాపిలలాలు ప్రమాదకరంగా మారిన 
కరంటు సతాంభాలు, వైరలా వలలా వారి ఇంటపై కూడా వెళలాడాన్కి వీలులేకుండా పోయింది. గతంలో 
ఆ సర్వాస్ వైరలాను మారచిడాన్కి మీ ఎలకి్రాకల్ శాఖ సిబ్బంది కొన్నా కొతతా కరంటు సతాంభాలను ను 
కూడా ఏర్పాటు చేశారు, కానీ ఆ ఎలకి్రాకల్ వైరలాను సరక్షితంగా కొతతా సతాంభాలపై మారచిడాన్కి 
చాల్ నలలుగా అలసతవాం జరుగుతుంది కావున ఆ కాలనీవాసలు పై దయవుంచి వెంటన 
సమస్యను పరిషకెరించవలసిందిగా జనసేన పార్టీ తరఫున విజ్ఞపితా చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
గుంతకల్ మండలం జనసేన పార్టీ పార్టీ అధ్యక్షుడు కురువ పురుషోతతాం, 13 వ వారుడా ఇన్చిరిజు 
బండి శేఖర్, ఎస్. కృష్ణ, పాండు కుమార్, రమేష్ ర్జ్, ఆటో ర్మకృష్ణ, సంసన్ ర్జ్, ప్రకాష్ 
న్సావార్థ జనసైన్కులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఛత్పతి శివాజీ 393 వ జయయంతి వేడుకలలో రామచయంద్రపురయం జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: ర్మచంద్రపురం రూరల్ ద్రాక్షార్మ గ్రామంలో ఛత్రపతి శ్వాజీ మహార్జ్ 
సేవా సంస్థ ఆధవార్యంలో న్రవాహిసతాననా 393 వ జయంతి సందర్ంగా ర్మచంద్రపురం 
చంద్రశేఖర్, తూరుపాగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ కార్యదరిశి సంపతి సత్యన్ర్యణ మూరితా, 
ఏరుపలిలా, ఉట్రుమ్లిలా గ్రామాల జనసేన పార్టీ ఎంపిటసి సాక్షి శ్వక్రిష్ణ కుమార్ తదితర జనసేన 
న్యకులు జనసైన్కులు పాల్గొనడం జరిగంది.

న్రుపేద కుటయంబాన్కి 20 బస్్తల సిమయంట్ ఇచిచిన 
జనసైన్కుడు ఆబోదుల నాగారాజు

శతఘ్నా నూ్యస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఎచెచిరలా న్యోజకవరగొం, 
జి.సిగడాం మండలం ఆబోదుల పేట గ్రామంలో 
జనసైన్కుడు ఆబోదుల న్గార్జు ఒక న్రుపేద 
కుటుంబాన్కి చెందిన వ్యకితా గృహ న్ర్్మణాన్కి ఎచెచిరలా 
న్యోజకవరగొ జనసేన న్యకులు శ్రీమతి సయ్యద్ 
కాంతిశ్రీ సాయం అడిగతే… వెంటన ఒక ఇరవై కటటీల 
బసాతాల సిమ్ంట్ ఇవవాడం జరిగంది.
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మత్స్యకార అభ్యున్నతి యాత్ కి సయంఘీభావయం 
తెలిపిన బాబు పాలూరు

శతఘ్నా నూ్యస్: ర్జాం న్యోజకవరగొం, వంగర మండలం, గీతనపలిలా గ్రామంలో 
మత్స్యవికాస విభాగం సంకలపాంతో మత్స్యకార అభ్్యననాతి యాత్రన్ కొనసాగంచిన 
జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాల న్రవాహణ కార్యదరిశి బాబు పాల్రు.

కినా్నయంగూడ గ్రామయంలో డ్రైనేజీ న్రి్మయంచాలన్ జనసేన డ్మాయండ్
*ఇంటంటకి జనసేన మాటలు,
*జనసేన ఎక్్స ఎంపిటసి సాయిబాబా, దురియా, ర్మకృష్ణ, అలలాంగ

శతఘ్నా నూ్యస్: అరకు న్యోజకవరగొం, అరకు వేలి మండలం సంకరమ్టటీ పంచాయతీ 
పరిధిలో గల కిన్నాంగూడ గ్రామాలోలా శన్వారం జనసేన ఎక్్స ఎంపిటసి సాయిబాబా, ర్మకృష్ణ 
ఆధవార్యంలో ఆయా గ్రామాలోలా పర్యటంచి గ్రామసతాలతో సమావేశమై సమస్యల పటలా చరిచించారు, 
అయితే ఆ గ్రామంలో డ్రైనజీ, సిసి రోడుడా, హౌసింగ్ తదితర సమస్యలు ఉననాటులా జనసేన దృష్టీకి 
తీసకొచాచిరు, ఈ సందర్ంగా జనసేన ఎక్్స ఎంపీటీసీ సాయిబాబా, ర్మకృష్ణ ఈ సందర్ంగా 
మాట్లాడుతూ కిన్నాంగూడ గ్రామాలోలా నలకొననా డ్రైనజీ తదితర సమస్యలను తక్షణమే ప్రభ్తవాం 
పరిష్కెరం చేయాలన్ ప్రభ్తావాన్కి డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం గ్రామాలోలా డ్రైనజీ సమస్య 
పరిష్కెరం చేయాలన్ గ్రామసతాలతో ప్రభ్తావాన్కి తెలిసేల్ న్న్దాలు చేస్తా, ప్రభ్తావాన్కి 
న్రసన దావార్ తెలిపారు, దీన్కి ముందు గాను జనసేన బృందం ఇంటంటకి జనసేన మాటలు 
ప్రజలోలాకి తీసక్ళ్తాన, డ్రైనజీ న్ పరిశీలించడం జరిగనది, ఈ కార్యక్రమంలో జనసైన్కులు, గ్రామ 
ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
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పిఏసి చైర్మన్ నాదయండ్ల మనోహర్ కి విశవిబ్రాహ్మణుల తరఫున 
వినతిపత్యం అయందజసిన రాజోలు జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: ర్జ్లు న్యోజకవరగొంలో పర్యటసతాననా 
జనసేన ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమ్టీ చైర్మన్ న్దండలా 
మనోహర్ కి విశవాబ్రాహ్మణుల తరఫున వినతిపత్రం 
అందజసిన ర్జ్లు జనసేన పార్టీ ఎంపీటీసీ దారలా కుమారి 
లక్ష్మి చినబాబు.
అన్దిగా చేతి వృతుతాలపై ఆధారపడిన విశవాబ్రాహ్మణులు 
కారపారేట్ వ్యవస్థల ర్కతో జీవనోపాధి కోలోపాయారన్ 
వారికి ర్ష్ట ప్రభ్తవాం అమలు చేసతాన్నా చేదోడు పథకంలో 
అవకాశం కలిపాంచాలన్ కోరడంతో పాటు విశవాబ్రాహ్మణుల 
సమస్యలన్నాటనీ కూడా మనోహర్ కి వివరించి చెపాపారు.
న్్యయబదధిమైన విశవాబ్రాహ్మణుల సమస్యలను అధినత పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి దృష్టీకి తీసక్ళలా విశవాబ్రాహ్మణులకు న్్యయం 
చేకూరేల్ జనసేన పార్టీ కృష్ చేసతాందన్ మనోహర్ హామీ 
ఇచాచిరు.
వినతిపత్రంలో ఈ క్రింది విషయాలను ప్రసాతావించడం 
జరిగంది
విశవాబ్రాహ్మణుల సమస్యలు – ఆంధ్రప్రదేశ్
గౌరవనీయులు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 

కి మరియు ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమ్టీ చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్ కి ర్జ్లు గ్రామ జనసేన పార్టీ 
ఎం.పీ.టీ.సీ 1 దారలా కుమారి లక్ష్మి, బటేటీలంక జనసేన పార్టీ ఎం.పీ.టీ.సీ. ఆవుపాట ఉమాలలిత శ్వజ్్యతి 
మరియు లకకెవరం జనసేన పార్టీ ఉప సరపాంచ్ పట్నాల విజయ్ ర్ష్టంలో విశవాబ్రాహ్మణుల సమస్యలపై 
ర్యు విననాపము.
విశవాబ్రాహ్మణులు కులవృతుతాలు లేక ఆరి్థక ఇబ్బందులు ర్ష్టంలో విశవాబ్రాహ్మణులు వివిధ వృతుతాలలో 20 
లక్షల మంది జన్భా కలిగ ఉన్నారు. వీరికి ప్రధానంగా సమాజంలో ఐదు (5) చేతివృతుతాలు ఉన్నాయి. 
(1) కమ్మరం (2) వడ్రంగ (3) కంచరం (4) శ్లపాం (5) సవార్ణకార
కమ్మరం : గునపం, కతితా, కొడవలి వంట వ్యవసాయ పన్ముటులా తయారు చేసాతారు.
వడ్రంగులు : కుర్చిలు, టేబుల్్స, మంచం, బ్రువాలు, గుమా్మలు, కిటకీలు తయారు చేయువారు.
కంచరం : బిందలు, పళ్్ళలు, చెంబు, గాలాసలు, దేవాలయాలలోన్ విగ్రహాలు, మకర తోరణాలు, 
ధవాజసతాంభాన్కి తొడుగులు మొదలైనవి తయారు చేయువారు.
శ్లుపాలు : మీరు దేవాలయాలలోన్ ర్తి కటటీడాలు, ర్తి గోడలపై శ్ల్పాలు, గుడిలో పూజ విగ్రహాలు 
తయారు చేయువారు.
సవార్ణకారులు : మాంగల్యం, చెవి దుదు్దలు, ఉంగర్లు, గొలుసలు, నలలాపూసలు, వెండి సామానులా, పటీటీలు 
వగైర్ తయారు చేయువారు.
ఈ ఐదు వృతుతాల వారు ప్రసతాతం భార్ మ్షనర్లు ర్వడం వలననూ, రడీమేడ్ వసతావులు తయారయి్య 
పెద్ద ష్పుల దావార్, మాల్్స దావార్ వా్యపారం జరుగుట వలననూ చేతి వృతుతాలు పూరితాగా దబ్బతిన్, 
జీవనోపాధిన్ కోలోపాయి చాల్ ఆరి్థక ఇబ్బందులు పడుచున్నారు.
కావున వెంటన విశవాబ్రాహ్మణుల సమస్యలను ప్రభ్తవా దృష్టీకి తీసకువెళలా మము్మలను ఆదుకోవాలి్సందిగా 
కోరుచున్నాము.
వివిధ చేతివృతుతాల వారికి (రజకులు, న్యీ బ్రాహ్మణులు) ఇసతాననా చేదోడు పథకం లో విశవాబ్రాహ్మణులను 
కూడా చేరిచి పేద విశవా బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు రూ.10,000 చొపుపాన ఆరి్థక సహాయం అందించవలసిందిగా 
కోరుచున్నాము.
మంగళ స్త్లు కేవలం సవార్ణకారులచే చేయించే విధంగా జీ.వో (జీఓ) తీసకు ర్వాలి్సందిగా 
కోరుచున్నాము.
పాదయాత్ర సమయంలో జగన్ మోహన్ రడిడా గారు విశవాబ్రాహ్మణులకు ఎ.మ్్మ.లీ్స ఇసాతానన్ వాగా్దనం 
చేశారు. వారి పార్టీ అధికారంలోకి వచిచి ఇపపాటకి మూడు సంవత్సర్లు అవుతుననాపపాటకీ మాకు ఎ.మ్్మ.లీ్స 
ఇవవాలేదు. కావున వెంటన విశవాబ్రాహ్మణులకు ఎమ్్మలీ్స ఇపిపాంచ వలసిందిగా కోరుచున్నాము.
దొంగ బంగారం కొన్నారన్ పోలీసలు సవార్ణకారుల పై అన్్యయంగా కేసలు మోపి విచక్షణారహితంగా 
హింసిసతాన్నారు. కావున ఇందుకు సంబంధించిన జీ.వో (జీఓ) లో మారుపాలు తీసకువచిచి సవార్ణకారులను 
చటటీపరంగా ఆదుకోవాలి్సందిగా కోరుచున్నాము.
వడ్రంగ పన్ వారి పై ఫారస్టీ అధికారుల వేధింపులు లేకుండా ప్రతే్యక చటటీం తీసకు ర్వాలి్సందిగా 
కోరుచున్నాము.
ర్జధాన్లో విశవాబ్రాహ్మణ భవన న్ర్్మణాన్కి స్థలం కేట్యించి వలసిందిగా కోరుచున్నాము.
ర్ష్టంలో ప్రముఖ దేవాలయాలలో విశవాబ్రాహ్మణులకు ట్రస్టీ బోరుడా మ్ంబర్్స గా అవకాశం 
కలిపాంచవలసిందిగా కోరుచున్నాము.
ర్ష్టంలో ప్రతి గ్రామ, పటటీణాలోలా శ్రీ పోతుల్రి వీరబ్రహే్మంద్ర సావాముల వారి ఆలయాల న్ర్్మణాన్కి స్థలం 
కేట్యించి వలసిందిగా కోరుచున్నాము. 20 లక్షల మంది అత్యధిక జన్భా కలిగన విశవాబ్రాహ్మణులకు 
ఏ విధంగా కూడా చేయూత లేన్ తరుణంలో మీరు మా తరపున పోర్టం చేసి మాకు వెననాంట న్లుసాతారనీ 
మాకు తగన న్్యయం చేసాతారన్ ఆశ్స్తా మీకు మా సమస్యలు విననావించుకుంటున్నాము.

విఆర్ఏ లు జీతభత్యులపై చేసు్తన్న న్రసనకి మదదాతు 
తెలిపిన పుటటిపరి్త జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: పుటటీపరితా, ర్ష్ట వా్యపతాంగా విఆర్ఏ లు వారి జీతభతా్యలపై చేసతాననా 
న్రసన కార్యక్రమాన్కి శన్వారం పుటటీపరితా న్యోజవరగొం కొతతాచెరువు మండల కేంద్రంలో 
విఆర్ఏ ల అధ్యక్షులు పెద్దన సమక్షంలో 12వ రోజు రిలే న్ర్హార దీక్ష జరుగుతుననా 
సందర్ంగా. కొతతాచెరువు మండల జనసేన పార్టీ తరపు నుంచి వారికి సంఘీభావం 
తెలపడం జరిగంది. కొతతాచెరువు మండల అధ్యక్షులు పూల శ్వ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ 
2017 లో అపపాట ప్రతిపక్ష న్యకుడు ఇపపాట ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రడిడా వచిచిన 
కొది్ద రోజులోలాన వారి వేతన్న్నా 10 వేల నుండి 15000 పెంచుతామన్ వాగా్దనం చేశారు. 
అది పెంచకపోగా, వారి జీతాలను తగగొంచడం అమానుషం. న్త్యవసర వసతావులు ప్రతి 
ఒకకెట ఆకాశాననాంట్యి ఈ 3 సంవత్సర్లలో ఇల్ంటపుపాడు పదివేల రూపాయల 
వేతనంతో ఏ విధంగా కుటుంబాన్నా గడపగలరు ఒకసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఆలోచించాలి. 
విఆర్ఏ లకు 21000 గౌరవ వేతనంగా ఇవావాలన్ ప్రభ్తావాన్నా జనసేన పార్టీ తరపు 
నుంచి డిమాండ్ చేసతాన్నామన్ అన్నారు. విఆర్ఏ లకు వారి సమస్యలపై పరిష్కెరం 
తీసకున్నాను సమక్షంలో ర్బోవు రోజులోలా వారు ఎటువంట ఉద్యమాలు చేపటటీన 
జనసేన పార్టీ తరపు నుంచి మేము అండగా ఉంట్మన్ తెలియజయడం జరిగంది. 
కొతతాచెరువు మండల అధ్యక్షులు పూల శ్వ ప్రసాద్ ఆధవార్యంలో జరిగన ఈ కార్యక్రమంలో 
జిల్లా కార్యవరగొ న్యకులు, ఓడిశ్ మండలం అధ్యక్షుడు మేకల ఈశవార్, కొతతాచెరువు 
మండలం న్యకులు బాలినన్ గంగాద్రి, ముతాతా నరేంద్ర, దడిడాగుంట నరేంద్ర, పూల 
రడడాపపా, ర్మంజి, ర్ంప్రసాద్, గంధోడి సతీష్, పేట ర్ము, విజయ్, జన్ర్దన్ తదితర 
న్యకులు పాల్గొన్నారు.

కళాతపసివి విశవినాథ్ కి హృదయపూరవిక జన్మదిన 
శుభాకాయంక్షలు

శతఘ్నా నూ్యస్: తెలుగు చలనచిత్ర 
చరిత్రలో తనకంటూ ప్రతే్యక 
అధా్యయాన్నా కలిగన దరశికులు 
కళ్తపసివా శ్రీ క్. విశవాన్థ్. వారికి 
న్ హృదయపూరవాక జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు అంటూ జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక 

ప్రకటన విడుదల చేశారు. శంకర్భరణం, సాగర సంగమం, సవాయంకృష్, 
సావాతిముత్యం… ఇల్ ఆయన తెలుగు చిత్రసీమకు ఎనోనా ఆణిముతా్యల్లాంట 
చిత్లు అందించారు. మన సంసకెృతి సంప్రదాయాలు, కళలు, తెలుగు భాషకు 
వెండి తెరపై ఆయన ఆవిషకెరించిన విధానం నవతర్న్కి స్ఫూరితాదాయకం. 
విశవాన్థ్ గారికి ఆయుర్రోగా్యలు ఇవావాలన్ ఆ సరేవాశవారున్ ప్రి్థసతాన్నానన్ 
జనసేన్న్ తెలిపారు.

జనసేన నాయకులను కలిసిన జక్కయంపూడ్ శ్రీన్వాస్ శ్రీదేవి
శతఘ్నా నూ్యస్: ర్జ్లు, జనసేన పార్టీ పిఏసి చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్ మరియు 
తూరుపాగోదావరి జిలలా జనసేన అద్యక్షులు కందుల దురేగొష్ ను కలిసిన మలికిపురం 
ఎంపీటీసీ జకకెంపూడి శ్రీన్వాస్ శ్రీదేవి.

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

పవన్ కళాయుణ్ ‘భీమా్ల నాయక్’ కు చీఫ్ గెస్టి గా కేటీఆర్..!
శతఘ్నా నూ్యస్: విడుదలకు సిదధిమవుతుననా 
‘భీమాలా న్యక్’. ఈ సిన్మా ప్రీరిలీజ్ 
ఈవెంట్ కు చీఫ్ గెసటీగా కేటీఆర్. 
సమవారం పోలీస్ గ్ండ్్స లో ఈవెంట్.

జనసేన్న్ పవన్ కళ్్యణ్ తాజా చిత్రం 
‘భీమాలా న్యక్’ సిన్మా ప్రపంచ వా్యపతాంగా 
విడుదలవుతోంది. హిందీలో సైతం ఈ 
చిత్రం విడుదల కాబోతోంది. మరోవైపు ఈ 

చిత్రం ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ సమవారం జరగనుంది. హైదర్బాదులోన్ పోలీస్ గ్ండ్్స 
లో ఈ కార్యక్రమం అటటీహాసంగా జరగబోతోంది. ఈ కార్యక్రమాన్కి చీఫ్ గెసటీగా 
తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ వసతాన్నారు. ఈ వారతాతో ఇటు పవన్ అభిమానులు, అటు 
టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆనందంలో మున్గపోయాయి. ఈ చిత్రంలో ర్న్ మరో ప్రధాన 
పాత్రలో నటసతాన్నాడు. హీరోయినులాగా న్తా్యమీనన్, సంయుకాతా మీనన్ లు నటంచారు. 
త్రివిక్రమ్ శ్రీన్వాస్ డైల్గ్్స అందించారు. తమన్ సంగీతాన్నా అందించగా సాగర్ కే 
చంద్ర దరశికతవాం వహించారు. ఈ సిన్మాపై భార్ అంచన్లు నలకొన్నాయి.

తమి్మలేరుకి ఇరువైపుల ప్రహర్ గోడ మరియు రోడుడి న్రా్మణయం 
చేపటాటిలన్ కోరుతూ ఏలూరు జనసేన ధరా్న

శతఘ్నా నూ్యస్: ఏల్రు న్యోజకవరగొంలోన్ 
సా్థన్క 19 వ డివిజన్ లో హనుమాన్ నగర్ 
వంతెన నుండి పోణంగ వరకు తమ్్మలేరుకి 
ఇరువైపుల ప్రహర్ గోడ న్ర్్మణం మరియు 
రోడుడా న్ర్్మణం చేపట్టీలన్ కోరుతూ 
ఏల్రు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు రడిడా అపపాల 
న్యుడు మరియు సిపిఎం ఆధవార్యంలో 
ధర్నా కార్యక్రమం చేపటటీడం జరిగంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం న్యకులు 

బి.సమయ్య, పి.కిషోర్, వి.సాయిబాబు, జగన్నాధం, జనసేన పార్టీ జిల్లా సంయుకతా 
కార్యదరిశి ఓబిలిశెటటీ శ్రావణ్ కుమార్ గుపాతా, నగర అధ్యక్షుడు నగరడిడా కాశీ నరేష్, మండల 
అధ్యక్షుడు వీరంకి పండు, నగర ప్రధాన కార్యదరిశి సరిది ర్జష్, అధికార ప్రతిన్ధి అలులా 
సాయి చరణ్, ఫా్యన్్స ప్రెసిడంట్ దోసపరితా ర్జు, నగర ఉపాధ్యక్షుడు బొత్స మధ్, 
మండల ఉపాధ్యక్షుడు సందరనీడి ప్రసాద్, సషల్ మీడియా కో ఆరిడానటర్ జనసేన రవి, 
బెజవాడ న్గభూషణం, బోండా ర్ము న్యుడు, ర్పరితా స్ర్యన్ర్యణ, ములికి 
శ్రీన్వాస్, వెంకట్, సా్థన్క న్యకులు, కార్యకరతాలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మత్స్యకార అభ్యున్నతి యాత్ మహాసభకు సయంఘీభావయంగా 
విజయవాడ తూరు్ప జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ అధ్యక్షతన ఆదివారం 20వ 
తార్కున నర్్సపురంలో జరుగుతుననా మత్స్యకార అభ్్యననాతి యాత్ర మహాసభకు 
సంఘీభావంగా విజయవాడ తూరుపా న్యోజకవరగొంలో జనసేన మత్స్యకార యువ 
న్యకులు చకాకె ర్మయ్య, పోన్ల గంగర్జు మరియు న్యకులు కరిమ్కొండ 
శ్వర్మ కృష్ణ, సంకర ర్మకృష్ణ ల ఆధవార్యంలో కృష్్ణ నది ఒడుడాన పెద్ద ఎతుతాన 
న్వశ్సతాననా మత్స్యకార కుటుంబాలను కలిసి వారి సమస్యలు తెలుసకున్ వారికి చలో 
నర్్సపురం కార్యక్రమం గురుంచి తెలపడం జరిగనది. ఈ కార్యక్రమంలో నగర ప్రధాన 
కార్యదరిశి ఎననామనన్ కృష్ణ, పఠాన్ షబ్్బర్, సంకర లక్షష్మణ్, ఆంజనయులు, బాల 
కోటయ్య, వాస, సాయి, అంజి తదితురులు పాల్గొన్నారు.

మత్స్యకార అభ్యున్నతి కోసయం నరస్పురయంలో జరిగే 
బహిరయంగ సభ ను విజయవయంతయం చేయాలి

శతఘ్నా నూ్యస్: మత్స్యకార అభ్్యననాతి కోసం నరసాపురంలో జరిగ సభకు ముఖ్య అతిధిగా 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ పాల్గొంటుననా సభను విజయవంతం 
చేయాలన్ జనసేన పార్టీ అమల్పురం న్యోజకవరగొ గౌరవ సలహాదారు నల్లా శ్రీధర్ 
పిలుపున్చాచిరు. అమల్పురం జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ నందు న్యోజకవరగొ న్యకులు 
పాల్గొననా ఈ కార్యక్రమం లో మున్్సపల్ మాజీ చైర్మన్ యాళలా న్గ సతీష్, అయితాబతుతాల 
ఉమామహేశవార ర్వు అమల్పురం మున్్సపాలిటీ ప్రతిపక్ష నత యేడిద శ్రీను కంచిపలిలా 
అబు్బలు, న్గ మానస, బటుటీ పండు, మండల్ధ్యక్షులు లింగోలు పండు, పెమ్మడి శ్రీను, 
గంధం శ్రీన్వాస్, పడాల న్న్జీ, వాకపలిలా శ్రీను, వాకపలిలా వెంకటేశవారర్వు, కడియం 
సందీప్ పోలిశెటటీ బాబులు, సంకర బాబులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మారా్కపురయం న్ జిల్్లగా చేయాలి
శతఘ్నా నూ్యస్: మార్కెపురం న్ జిల్లాగా చేయాలన్ కోరుతూ, మార్కెపురం ప్ంత న్యకుల 
కబంధహసాతాల నుండి విముకితా కలిపాంచాలన్ కోరుతూ లక్ష్మీ చెననాకేశవ సావామ్ ఆలయంలో నూటొకకె 
కొబ్బరికాయలు కొటటీన జనసేన న్యోజకవరగొ ఇన్చిరిజు ఇమ్మడి కాశీన్ధ్, జనసేన జిల్లా జాయింట్ సక్రెటర్ 
సరేష్ బాబు, కార్యదరిశి వీరయ్య, మరియు జనసేన న్యకులు.

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


ఆదివారం, 20 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బోరు బాగుచేయయంచిన 64 వ వారుడి కార్్పరేటర్ 
దలి్ల గోవియంద్ రెడ్డి
శతఘ్నా నూ్యస్: గాజువాక 
న్యోజకవరగొం, 64 వ 
వారుడా సత్యన్ర్యణపురం 
గ్రామం, ఎల్.కేశవార 
ర్వు ఇచిచిన ఫిర్్యదు 
మేరకు చాల్ రోజుల 
నుండి మంచినీళ్లా 
బోరు పాడైందన్, 64 

వ వారుడా కారపారేటర్ దలిలా గోవింద్ రడిడా కి తెలియజశారు. సమస్య చెపిపాన 24 
గంటలోలా మంచి నీళలా బోర్ కి కావలసిన సామగ్రిన్, తక్షణమే రపిపాంచి సిబ్బందితో 
దగగొరుండి పన్ పూరితా చేయించారు. సా్థన్క పెద్దలు కారపారేటర్ గోవిందరడిడా 
న్ అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీతార్ం, కేశవార ర్వు, సంతోష్ రడిడా, 
ఉమామహేష్, రవిబాబు, అపాపార్వు, మోహన్ ర్వు, ర్ము, వెంకట అపాపార్వు, 
జనసేన పార్టీ విశాఖపటనాం జిల్లా మాజీ పారలామ్ంట్ అధికార ప్రతిన్ధి సిహెచ్ 
ముసలయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ప్రశి్నయంచే గయంతులి్న ఇయంకెనా్నళ్్ల నొకే్కస్్తరు
శ్రమకు తగగొ ప్రతిఫలం అడగటమే నరమా?
ఏ సీ గదులోలా కూరచిన్ కాదు నడిరోడుడాపై న్లువు కాళ్ళ మీద నుంచొన్ అపరిశుభ్ంగా ఉననా 
సమాజాన్నా కారి్మకులు తమ సవాహసాతాలతో శుభ్పరుసతాన్నారు. పారిశుదధి్య కారి్మకులు చేసే 
పన్కి లక్ష రూపాయలు ఇచిచిన్ తకుకెవే అవుతుంది అంటూ న్డు చెపిపాన పాదయాత్ర 
న్ట మాటలు ఏమయా్యయి ముఖ్యమంత్రి గారూ.

ఆరోగ్య, ఆరిధిక భద్రత లేన్ పన్ ఇంక్న్నాళ్లా?
కారి్మకుల న్్యయమైన డిమాండలాను ప్రభ్తవాం తీరేచివరకూ జనసేన కారి్మకులకు అండగా 
ఉంటుంది మరియు వారితో కలిసి పోర్డుతుంది. కారి్మకుల ఛలో విజయవాడ 
కార్యక్రమం సందర్ంగా పోలీసలు అరస్టీ చేసిన కారి్మక సంఘాల యూన్యన్ 
న్యకులకు సంఘీభావం తెలియచేసిన జనసేన పార్టీ.

జనసేన పార్టి సరిపలి్ల గ్రామ కమిటీ ప్రకటన
శతఘ్నా నూ్యస్: పోలవరం న్యోజకవరగొం కొయ్యలగూడం మండలంలోన్ సరిపలిలా గ్రామంలో 
ఇంచార్జు చిర్ బాలర్జు ఆదేశాల మేరకు మండల ఆద్యక్షులు తోట రవి అదావార్యంలో 
జనసైన్కుల ఆతీ్మయ సమావేశం జరిగంది. ఈ సమావేశంలో తోట రవి మాట్లాడుతూ ప్రతీ 
జనసైన్కుడు క్రమశ్క్షణతో ఉండాలన్ పార్టీన్ ప్రజలోలాకి బలంగా తీసకున్ వెళ్్ళలన్ కోర్రు. 
ఆల్గ రేపు జరగబోయే మత్స్యకార అభ్్యనతి సభలో ప్రతి ఒకకెరూ పాల్గొన్ విజయవంతం 
చెయా్యలన్ కోర్రు. ఈ కార్యక్రమంలో సరిపలిలా సరపాంచ్ గోపి, గ్రామ కమ్ట అద్యక్షులు సతితా 
పండు, ఉపాద్యక్షులు కొపుల ర్జష్ లు పాల్గొన్నారు.

మాట తపి్ప మడమ తిపి్పన జగన్: పతి్త సురేష్ బాబు
శతఘ్నా నూ్యస్: కొయిలకుంటలా, ముఖ్యమంత్రి జగనో్మహన్ రడిడా మాట తపపాను మడమ 
తిపపాను అన్ చెపిపా ప్రతి సందర్ంలో మాట తపిపా మడమ తిపుపా తున్నారన్ జనసేన 
పార్టీ న్యకులు పతితా సరేష్ బాబు విమరిశించారు. గ్రామ రవెనూ్య సహాయకులు తమ 
న్్యయమైన డిమాండలాను ప్రభ్తవాం పరిషకెరించాలన్ కోరుతూ గత పది రోజులుగా 
సా్థన్క తహసిల్్దర్ కార్్యలయం ఎదుట దీక్షలు చేపట్టీరు. ఈ దీక్షలకు జనసేన పార్టీ 
న్యకులు పతితా సరేష్ బాబు, దోడియం గురపపా, బోధనము ఓబులేస, కిటుటీ, భాను 
ఆధవార్యంలో సంఘీభావం తెలిపారు. అనంతరం జనసేన న్యకులు పతితా సరేష్ బాబు 
మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్షంలో ఉననా సమయంలో జగన్ మోహన్ రడిడా వీఆర్ఏ లకు జీతాలు 
పెంచుతామన్ అల్గ వారి న్్యయమైన డిమాండలాను పరిషకెరిసాతానన్ హామీ ఇచిచి 
మూడు సంవత్సర్లు అయిపోతుననాపపాటకీ పటటీంచుకోవడం లేదన్ విమరిశించారు. 
మాట తపపాను మడమ తిపపాను అన్ చెపేపా జగనో్మహన్ రడిడా వీఆర్ఏల సమస్యలను 
పరిషకెరించడంలో మాట తపిపా మడమ తిపిపా పారిపోతున్నారు అన్ ఎదే్దవా చేశారు. 
వీఆర్ఏల డిమాండలా సాధనలో భాగంగా వారికి జనసేన పార్టీ మద్దతుగా ఉంటుందన్ 
హామీ ఇచాచిరు.

సోమశిల జనసేన పార్టి ఆధవిరయుయంలో ఘనయంగా శివాజీ 
జయయంతి

శతఘ్నా నూ్యస్: శ్వాజి 
జయంతి సందర్ంగా 
సమశ్ల జనసేన 
ఆధవార్యంలో హెలిపాంగ్ హార్టీ్స 
అససియేషన్ సహకారంతో 
సమశ్లలో జనసైన్కులు 
భోజనం డిసి్రాబ్్యషన్ 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమంకి 
సహకరించిన హెలిపాంగ్ 
హార్టీ్స అససియేషన్ 

వ్యవసా్థపకులు అర్.వి రమణ రడిడాకి జనసైన్కులు శ్రీన్వాస్ భరత్, వంశీ యాదవ్ 
ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మండల న్యకులు కార్యన్రవాహకులు వేణు గుడిపాట, లక్ష్మీ 
కుమార్ గౌడ్ పేదలకు భోజనం పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సమశ్ల జనసేన 
న్యకులు ర్జష్, నవీన్ జనసైన్కులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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


ఆదివారం, 20 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నూతన దయంపతులను ఆశీరవిదియంచిన వయంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్నా నూ్యస్: వనపరితా జిల్లా, గోపాలపేట మండలం, 
ఏదుల గ్రామంలో జనసేన పార్టీ కోసం కషటీపడుతూ 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు పార్టీ సిదాధింతాలు 
బలోపేతం కోసం అహరినాశలు కృష్ చేసతాననా వనపరితా 
జిల్లా న్యకులు కోడిగంట సాయి వివాహాన్కి 
విచేచిసి దంపతులను ఆశీరవాదించడం జరిగంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట 
యువజన అధ్యక్షులు న్గర్ కరూనాలు జిల్లా ప్రధాన 
కార్యదరిశి వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, న్గర్ కరూనాల్ 

పారలామ్ంట్ ఎగజుకూ్యటవ్ కమ్టీ సభ్్యడు రేచరలా శేఖర్, పాలమూరు న్యోజకవరగొ 
న్యకులు పిఆర్ ర్ఘవేంద్ర, వనపరితా న్యోజకవరగొ న్యకులు ఎంరడిడా. ర్కేష్ 
రడిడా, బార్గారి ర్జందర్, కిర్ట గౌడ్, స్ర్య, జర్రీపార్టీ చంద్రశేఖర్, శ్రీకాంత్, 
కళ్్యణ్, పవన్, లింగంన్యక్, నరసింహ, లక్ష్మీన్ర్యణ, చందు, శ్వ, గౌరవ్ 
తదితరులు విచేచిసి ఆశీరవాదించడం జరిగంది.

మత్స్యకార అభ్యున్నతి సభకు నరస్పురయం ముస్్తబు
*శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ర్క కోసం ఎదురుచూపులు
*ఎటుచూసిన్ జనసేన జండాలు, బా్యనరులా, కటౌటులా
*సభాస్థలి వద్ద పకాకె ఏర్పాటులా
*పోటెతతానుననా గంగపుత్రులు, జనసైన్కులు, వీర మహిళలు, అభిమానులు

శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ర్కకు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా 
నరసాపురం ఎదురు చూసతాంది. 
కొతతా అందాలను సంతరించుకొన్ 
జన హృదయ నతకు సావాగతం 
పలికేందుకు సిదధిమవుతోంది. తీర 
ప్ంత పటటీణమైన నరసాపురంలో 

ఎటు చూసిన్ జనసేన పార్టీ, జనసేన్న్ బా్యనరులా, కటౌటులా, జండాలు, బెల్నులా 
దరశినమ్సతాన్నాయి. జగన్నాధ సావామ్ గుడి వద్ద సభా స్థలం అందంగా ముసాతాబవుతోంది. 
లక్షలోలా వచేచి జన్న్కి ఎల్ంట అసౌకర్యం కలగకుండా బా్యరికేడలాతో సహా అన్నా పనుల్ 
పూరితా కావసతాన్నాయి. అభిమాన అననాను చూడాలన్, ప్రసంగం విన్లన్ తరలివచేచి 
మహిళల కోసం ప్రతే్యక ఏర్పాటులా జరుగుతున్నాయి. పార్టీ ప్రంభం నుంచీ అధినతకు 
మత్స్యకారులంటే ప్రతే్యక ప్రేమ. ఇది మాటలోలాన కాకుండా అవకాశం చికికెనపుపాడల్లా 
చేతలోలానూ చూపారు. గంగపుత్రులకు కూడా జనసేన్న్ అంటే అదే అభిమానం. పార్టీ 
తరఫున శ్రీ బొమ్్మడి న్ర్యణ ఛైర్మన్ గా మత్స్యకార వికాస విభాగాన్నా ఏర్పాటు 
చేసి వారి అభ్్యననాతికి పాటుపడే ప్రక్రియ ప్రంభమైంది. అందులో భాగంగాన 
ఆదివారం నరసాపురంలో మత్స్యకార అభ్్యననాతి సభ జరగనుంది. ప్రధానంగా జాలరలా 
ఉన్కికి, ఉపాధికి గండి కొటటీబోతుననా 217 జీవోకు వ్యతిరేకంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ధవాజమ్తతానున్నారు. వారి జీవన ప్రమాణాలు పెంపొందించడం, ఉపాధికి భరోసా, 
దశాబా్దలుగా అపరిషకెృతంగా ఉననా డిమాండలాపై మాట్లాడనున్నారు. అధికారంలోకి 
వసేతా వారిన్ ఏ విధంగా ఆదుకోనుంది కూడా వివరించనున్నారు. ఇందుకు అవసరమైన 
సమాచార సేకరణలో పార్టీ యంత్ంగం ఉంది. నరసాపురం సభ కోసం మత్స్యకార 
అభ్్యననాతి యాత్ర ఈ నల 13న ప్రంభమైంది. పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా 
మనోహర్ ఈ యాత్రను కాకిన్డ సమీపంలోన్ స్ర్్యర్వుపేటలో ప్రంభించి పలు 
మత్స్యకార గ్రామాలోలా పర్యటంచారు. వారితో మమేకమై సమస్యలను తెలుసకున్నారు. 
వీటన్నాంటనీ క్రోడీకరించి అధ్యక్షుల వారికి న్వేదిక అందచేయనున్నారు. క్షేత్ర సా్థయి 
పరిశీలనతో కూడిన ఆ న్వేదికలోన్ అంశాలను కూడా జ్డించి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
సమస్యల పరిష్కెరమే ధ్్యయంగా గళం విపపానున్నారు.
నరసాపురంలో ఎటు చూసిన్ జనసేన జండాలు రపరపల్డుతున్నాయి. 
సందుసందులో బా్యనరులా వెలిశాయి. ముఖ్య కూడళలాలో కటౌటులా కనువిందు చేసతాన్నాయి. 
తోరణాలకు కొదువే లేదు. బెల్నులా చూపరులను కటటీపడేసతాన్నాయి. పటటీణంలోన్ 
బసాటీండు, అంబేదకెర్ సంటర్ నుంచి మారకెట్ రోడుడా, గాంధీ బొమ్మ సంటర్ నుంచి 
బ్రాంచ్ స్కెలు రోడుడా, పంజా సంటర్ నుంచి పీచుపాలం రోడుడా చరిచి సంటర్ వరకు 
ఇదే పరిసి్థతి. జగన్నాధ సావామ్ గుడి వద్ద సభ ఏర్పాటులా చురుగాగొ సాగుతున్నాయి. 
సేటీజీ న్ర్్మణం దాదాపు పూరితా కావచిచింది. బా్యరికేడలా ఏర్పాటలాలో కారి్మకులు న్మగనామై 
ఉన్నారు. మహిళలు ఎల్ంట అసౌకర్్యన్కి గురి కాకుండా ప్రతే్యక ఏర్పాటులా 
జరుగుతున్నాయి. సమీపంలో పారికెంగ్ కోసం కేట్యించిన స్థల్న్నా అందుకు 
అనుగుణంగా మలుసతాన్నారు.
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సభ అంటే లక్షలోలా జనం. జనసైన్కులు, వీర మహిళలు, అభిమానులు 
పోటెతుతాతారు. ఇపుపాడు అన్నా జిల్లాల నుంచి మత్స్యకారులు కదలి వసతాండటంతో ఆ 
సంఖ్య ఇంకా పెరగనుంది. ముఖ్యంగా ఉభయగోదావరి జిల్లాలోలాన్ గంగపుత్రుల 
పలలాలు తరలి ర్నున్నాయి. వారిన్ సమనవాయపరుస్తా పార్టీ యంత్ంగం ముందుకు 
వెళ్తోంది. మొతతాంమీద నరసాపురం సభతో జనసేన పార్టీ మరోసారి తన సతాతా 
చాటనుందన్ విశేలాషకులు వా్యఖా్యన్సతాన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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217 జి.ఒ.తో 4 లక్షల మయంది మత్స్యకారుల పొటటిగటాటిరు
* జీవో గెజిట్ కూడా ప్రభ్తవాం విడుదల చేసేసింది
* వైసీపీ ప్రభ్తవా న్ర్ణయాన్నా జనసేన పార్టీ తీవ్ంగా వ్యతిరేకిసతాంది
* మత్స్యకార గ్రామాలు సమస్యలతో అల్లాడుతున్నాయి
* మత్స్యకారులకు అండగా ఆదివారం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సభ
* మత్స్యకార అభ్్యననాతి యాత్రలో జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండలా 
మనోహర్

శతఘ్నా నూ్యస్: న్లుగు లక్షల మందికి పైగా మత్స్యకారుల పొటటీకొటేటీ 
విధంగా శ్రీ జగన్ రడిడా గారి ప్రభ్తవాం తీసకుననా న్ర్ణయాన్నా జనసేన పార్టీ 
తీవ్ంగా వ్యతిరేకిసతాందన్ పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమ్టీ చైర్మన్ శ్రీ 
న్దండలా మనోహర్ గారు సపాషటీం చేశారు. తర్ల తరబడి వేట సాగసతాననా వారి 
ఉపాధిన్ దూరం చేసే విధంగా జీవో 217 తీసకుర్వడంతోపాటు దాన్కి 
సంబంధించి గెజిట్ కూడా తెచేచిశారన్నారు. మత్స్యకార యువత భవిష్యతుతాపై 
ఆందోళనతో ఉన్నారన్నారు. ఆపదలో ఉననా మత్స్యకారులినా ఆదుకోవడం 
కోసం ఆదివారం జరిగ బహిరంగ సభలో ప్రభ్తావాన్నా కదిలించే విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు గళం విపుపాతారన్ తెలిపారు. జనసేన పార్టీ మత్స్యకార అభ్్యననాతి 
యాత్ర గురువారం సాయంత్రం తూరుపా గోదావరి జిల్లా నుంచి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రవేశ్ంచింది. సఖినటపలిలా వద్ద పంటు మీద గోదావరిన్ దాట శ్రీ మనోహర్ 
గారు నరసాపురంలో ప్రవేశ్ంచారు. ఆయన వెంట తూరుపా గోదావరి జిల్లా న్యకులు, పి.ఏ.సి. సభ్్యలు శ్రీ కనకర్జు స్రి వచాచిరు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడు 
శ్రీ కొటకలపూడి గోవిందర్వు, మత్స్యకార వికాస విభాగం ఛైర్మన్ శ్రీ బొమ్్మడి న్యకర్, జిల్లా న్యకులు ఘన సావాగతం పలికారు. అనంతరం పొననాపలిలా ప్ంతంలో 
పాదయాత్ర న్రవాహించి మత్స్యకార కుటుంబాలను సమస్యలు అడిగ తెలుసకున్నారు. ఈ సందర్ంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ “జనసేన పార్టీ మత్స్యకార వికాస 
విభాగం ఆధవార్యంలో ఐదు రోజుల పాటు తూరుపా గోదావరి జిల్లాలోన్ మత్స్యకార గ్రామాలోలా అభ్్యననాతి యాత్ర అదు్తంగా పూరితా చేసకున్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 
అడుగు పెట్టీం. ఏ గ్రామాన్కి వెళలాన్, ఏ పలలాకి వెళలాన్ సమస్యలు సావాగతం పలికాయి. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభ్తవాం మత్స్యకారుల విషయంలో చాల్ అవమానకరంగా 
వ్యవహరిసతాంది. పాదయాత్ర చేసినపుపాడు శ్రీ జగన్ రడిడా గారు ముదు్దలు పెటుటీకుంటూ ఇంటంటకీ తిరిగారు. అధికారంలోకి వచాచిక మత్స్యకారుల గురించి ఏమాత్రం 
పటటీంచుకోవడం లేదు. ఎకకెడా అభివృదిధి లేదు. ఎకకెడ చూసిన్ సమస్యలు, ముఖ్యంగా మత్స్యకార గ్రామాలోలా ఆరోగ్య సమస్యలు, కనీస వసతులు లేకపోవడం, వేసవి 
ర్కముందే గ్రామాలోలా విచచిలవిడిగా కరంటు కోతలు పెడుతూ ఇబ్బంది పెడుతుననా పరిసి్థతి. జీవో 217తో 2500 మత్స్యకార సొసైటీలను న్ర్వార్యం చేయడాన్కి కంకణం 
కటుటీకున్నారు. ప్రభ్తవా న్ర్ణయంతో మైదాన ప్ంతంలో చేపల వేట సాగంచే మత్స్యకారులు ఇబ్బంది పడతారు. మత్స్యకారుల సమస్యలపై ఆదివారం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు బ్రహా్మండమైన బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఒక ప్ంతాన్కో, వర్గొన్కో సంబంధించిన సమస్య కాదు. మత్స్యకారుల సమస్యలపై ప్రభ్తవాం దిగ వచేచి 
విధంగా ర్ష్ట వా్యపతాంగా ఉననా ప్రతి ఒకకెరూ సపాందించాలి అన్నారు.

* ఐదో రోజు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోలా యాత్ర సాగందిల్...
మత్స్యకార అభ్్యననాతి యాత్ర ఐదో రోజు తూరుపా గోదావరి జిల్లా కొతతాపేట న్యోజకవరగొం ఈతకోట వద్ద ప్రంభమయి్యంది. ప్రతి అడుగున్ పార్టీ శ్రేణులు, మత్స్యకారులు 
బ్రహ్మరథం పడుతుండగా యాత్ర ముందుకు సాగంది. ప్రతి అడుగులో మత్స్యకారుల సమస్యలతో పాటు ప్రజలు ప్రసాతావించిన ప్రతి సమస్య పైన్ శ్రీ మనోహర్ గారు 
సపాందించారు. యర్ంశెటటీవారిపాలంలో తాగునీట, వంతెన సమస్యలపై గళం విపాపారు. అనంతరం ర్జ్లు, కేశవదాసపాలం మీదుగా అంతరేవాది చేరుకున్నారు. 
కేశవదాసపాలంలో దళత న్యకులు శ్రీ జిలలాల నరసింహార్వు శ్రీ మనోహర్ గారి సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో చేర్రు. అనంతరం అంతరేవాది చేరుకున్నారు. అంతరేవాది 
గ్రామంలో పాదయాత్రగా బయలుదేరి వెళలా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహసావామ్ వారిన్ దరిశించుకున్నారు. అనంతరం అంతరేవాది పలలాపాలం, గొంది గ్రామాలోలా పాదయాత్ర 
న్రవాహించారు. మత్స్యకార మహిళలు, పెద్దలను పలుకరించి వారి సమస్యలు అడిగ తెలుసకున్నారు. అనంతరం సఖినటపలిలా వద్ద పంటు మీదుగా గోదావరి దాట పశ్చిమ 
గోదావారి జిల్లాలో ప్రవేశ్ంచారు. గోదావరిలో శ్రీ మనోహర్ గారికి మత్స్యకారులు పడవలకు జనసేన జండాలు కటుటీకున్ సావాగతం పలికారు. నరసాపురం రేవులో పార్టీ 
శ్రేణులు డపుపా చపుపాళ్్ళ, బాణ సంచా పేలుళలా మధ్య ఘన సావాగతం పలికాయి. గోదావరి గటుటీన ఉననా శ్రీ కొపపాన్తి కృష్ణమ్మ గారి విగ్రహాన్కి పూలమాల వేసి న్వాళ్లు 
అరిపాంచారు, అనంతరం పొననాపలిలా, మాధవరం, వలందర్ రేవు ప్ంతాలోలా పాదయాత్ర చేపట్టీరు. వలందర్ రేవులో శ్రీ కొండలమ్మ అమ్మవారి దరశినంతో ఐదవ రోజు 
యాత్ర ముగంచారు. ఆనంతరం పాలకొలులా చేరుకుననా శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారికి పి.ఏ.సి. సభ్్యలు శ్రీ చేగొండి స్ర్యప్రకాష్ సావాగతం పలికారు. ఈ కార్యక్రమాలోలా 
పార్టీ న్యకులు శ్రీమతి ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి, శ్రీ రడిడా అపపాలన్యుడు, శ్రీ విడివాడ ర్మచంద్రర్వు, శ్రీ కర్టం సాయి, శ్రీ గుండా జయప్రకాష్, శ్రీ రవి, శ్రీ చిర్ 
బాలర్జు, శ్రీ చాగంట మురళీకృష్ణ, పార్టీ కార్యక్రమాల న్రవాహణ విభాగం చైర్మన్ శ్రీ కళ్్యణం శ్వశ్రీన్వాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జనసేనతో నా ప్రయాణయం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిసుతునని మన జనసైనికుల్, వీరమహిళల్, నాయకుల్, టెక్నికల్ టీం, NRI టీమ్్స, జనసేనతో 
వారి వారి ప్రయాణాల్, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పటలు వారి ఆలోచనల్, జనసేనని నిలబెటేటిందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలోలు 
వివరించే చక్కని వేదిక ... మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన తో నా ప్రయాణం.!
 
జనసేన పార్టి గ్రేటర్ వరంగల్ ప్రెసిడంట్ శ్రీ బైరి వంశి కృష్ణ తో ఈ వారం శతఘ్నిన్యూస్  జనసేన తో 
నా ప్రయాణం...

టీం శతఘ్నానూ్యస్: ముందుగా జనసేన పార్టీ కోసం ఎంతో కషటీ పడుతూ, ఎనోనా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తా, 
ప్రజలోలాకి జనసేనన్ మరింత బలంగా తీసకెవెలలాడాన్కి కృష్ చేసతాననా,  జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ వరంగల్ ప్రెసిడంట్ 
గా భాద్యతలు న్రవాహిసతాననా మీకు మా జనసేన శతఘ్నానూ్యస్ తరపున అభినందనలు తెలియజసతాన్నాం.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: ముందుగా మీ గురించి మరియు మీ కుటుంబం గురించి చెపపాండి?
వంశీ కృష్ణ : న్ పేరు వంశీ కృష్ణ. జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ వరంగల్ ప్రెసిడంట్ గా బాధ్యతలు చేపడుతున్నాను. మా 
న్ననా గారు రిటైర్డా రైలేవా ఎంపాలాయ్, మా అమ్మ గారు గృహిణి.  మాకు ఎటువంట పొలిటకల్ బా్యక్ గ్ండ్ లేదు. 
మా కుటుంబం నుంచి మొటటీమొదటగా ర్జకీయాలోలా కి వచిచిన వ్యకితా నన.  న్కు ఇద్దరు బ్రదర్్స ఒక సిసటీర్ . నను 
డిపలామా లో కంపూ్యటర్్స చేశాను, చెన్నాలో డి ఎఫ్ టెక్ చేశాను, అది ఒక ఫిలిం డైరక్షన్ కోర్్స.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: మీ సటీడీస్, జాబ్్స గురించి మాకు తెలియజయండి?
వంశీ కృష్ణ : నను ప్రసతాతం ఎటువంట జాబ్ చెయ్యటేలాదు. నను ఒక ఫిల్్మ మేకర్ అవావాలన్ న్ డ్రీమ్. నను ఇంటర్ 
పూరితా చేసిన తర్వాత, డిపలామా లో కంపూ్యటర్ చేశాను. తర్వాత డి ఎఫ్ టెక్ కోర్్స చేశాను. న్ సటీడీస్ పూరతాయిన 
తర్వాత ఒక ష్ర్టీ ఫిల్్మ తీశాను. తెలంగాణలో 150 మూవీస్ సలక్టీ చేసేతా అందులో లో మాకు సేటీట్ ఫస్టీ వచిచింది, 
తెలంగాణ హోమ్ మ్న్సటీర్ గారిచే అవార్డా కూడా పొందాను.

 
టీం శతఘ్నానూ్యస్: మీరు ఫిల్్మ ఇండసీ్రాకే  పరిమ్తం కాకుండా ర్జకీయాలోలాకి ఎందుకు వచాచిరు, దీన్కి గల కారణం? 
వంశీ కృష్ణ : న్ డ్రీమ్ సిన్మా డైరక్షన్ . నను కొన్నా కథలినా కూడా ర్సి పెటుటీకున్నాను. నను సిన్మాలన కాకుండా 
ర్జకీయాలోలాకి ర్వడాన్కి గల కారణం పవన్ కళ్్యణ్ గారు పార్టీ ఆవిర్్వం రోజు చెపిపానటువంట మాటలు ననునా 
కటటీపడేశాయి. అంత పెద్ద వ్యకేతా కుటుంబాన్నా వదిలి రణరంగంలోకి అడుగు పెటటీ, సమాజం కోసం బలంగా పన్ 
చేయాలన సంకలపాంతో జనసేన పార్టీన్ సా్థపించారు. అల్ంటది ననందుకు ఆయన అడుగుజాడలోలా నడవకూడదు 
అన్ పార్టీలో చేర్ను.  ప్రజలకి అపుపాడు జనసేన్న్ అర్థం కాకపోవచుచి కానీ,  ఇపుపాడు ప్రజలకి జనసేన్న్ ఆశయ 
సిదాధింతాలు చాల్ నచుచితున్నాయి, ఎందుకంటే ఆ సిదాధింతాలలో ప్రజలకి వృధా కలిగది ఏదీ లేదు. ప్రజలు చాల్ 
బలంగా నము్మతున్నారు, కేవలం పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రమే వారి యొకకె సమస్యలకి పరిష్కెర్లు చూపిసాతారన్. జనంలోకి 
జనసేన బలంగా వెళ్తాంది. అవినీతి ర్జ్యమేలుతుననా ఈ రోజులోలా ధర్్మన్నా పాటంచే జనసేన సమాజాన్కి చాల్ 
అవసరం. మనం చూసినటలాయితే కొన్నా ర్జకీయ పార్టీలు యువతన్ కేవలం ఓటలా కోసం విన్యోగంచుకుంటున్నాయి,  
ఉపాధి హామీలో కలిపాసాతామన్ యువతన్ మోసం చేసతాన్నారు.  పవన్ కళ్్యణ్ గారు ర్జకీయంగా అధికారం చేపడితే 
యువతకి బంగారు భవిష్యతుతా ఉంటుంది,  అన్ కళ్్యణ్ గారి వెంట నడవడం జరిగంది.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: తెలంగాణలో ప్రసతాతం ఉననా ప్రభ్తవా పరిపాలన ఎల్ ఉంది? ర్బోయే రోజులోలా తెలంగాణలో 
జనసేన ఎల్ ఉండబోతుంది? 
వంశీ కృష్ణ : తెలంగాణలో కొతతా ప్రభ్తవాం ఏరపాడి ఇపపాటకీ ఎన్మ్ది సంవత్సర్లు అవుతుంది. క్సిఆర్ గారు కేవలం  
హామీలు ఇచిచి కొన్నా వర్గొలకే వాటన్ పరిమ్తం చేసతాన్నారు, మరి  మ్గతా వర్గొల పరిసి్థతి ఏంట? మనం ముఖ్యంగా 
వరంగల్ లో చూసకుననాటలాయితే, డబుల్ బెడ్ం హౌసస్ కటటీంచే న్ర్్మణం పూరతాయినపపాటకీ ఏ ఒకకె లబిధిదారులకు 
వాటన్ పంచ లేదు. అండర్ గ్ండ్ డ్రైనజీ కటటీసాతానన్నారు అది చేయలేదు, 20 గంటలు వర్ం పడితే వరంగల్ ప్రజలు 

వేరే ఊరలాకి తరలి వెళ్లాలి్సన పరిసి్థతి. తెలంగాణ ప్రభ్తవాం 100% విఫలం అయిపోయింది. ర్బోయే రోజులోలా ప్రజలు ఏ పార్టీన్ నమే్మల్ లేరు. ప్రజలోలాకి జనసేన్న్ ఆశయ సిదాధింతాలు 
మనం క్షేత్ర సా్థయి వరకు చేరిసేతా ర్బోయే రోజులోలా జనసేనకి తెలంగాణ లో మంచి భవిష్యతుతా ఉంటుంది.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: క్సిఆర్ ప్రభ్తవాం తెలంగాణలో బలంగా ఉంది అన్ అంటుంట్రు ఇది 
ఎంతవరకు న్జం? 
వంశీ కృష్ణ : తెలంగాణ లో క్సిఆర్ గారి ప్రభ్తవాం బలంగా ఉందన్ కేవలం వారి యొకకె సొంత 
మీడియా ఛానల్్స తపిపాతే ఇంక్వవారూ చెపపారు. ప్రజలోలాకి వెళతే తెలుసతాంది క్సిఆర్ గారి పరిపాలన 
ఎటువంటదో.  కేసిఆర్ ప్రభ్తవాం బలంగా ఉంటే మొననా దుబా్బక, హుజుర్బాద్ లో ఓడిపోయే వారు 
కాదు. హుజుర్బాద్ లో కొన్నా వందల కోటులా ఖరుచి పెటటీనపపాటకీ ఓడిపోయారు. ప్రజలు 2014లో 
క్సిఆర్ కషటీపడాడాడు అన్ అధికారం ఇచాచిరు. కానీ ఇపుపాడు ప్రజలకు అర్థమవుతుంది, నీతులు, విధ్లు, 
న్యమకాలు అన్ చెపిపానటువంట క్సిఆర్ ఎకకెడికి వెళలా పోయాడు అన్ ప్రజలు ప్రశ్నాసతాన్నారు. 
తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ ప్రభ్తావాన్నా నమ్మడం మానశారు. ఈ ప్రభ్తవాం కేవలం మీడియాలో, 
సషల్ మీడియాలో మాత్రమే బలంగా ఉంది, ప్రజలోలా కేసీఆర్ బలంగా లేరు.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: మీరు ప్రజలోలాకి జనసేన న్ మరింత బలంగా తీసకువెళలాడాన్కి చేసతాననాటువంట 
పనులు అంటే సషల్ మీడియా న్ బాగా ఉపయోగంచుకోవడం, పార్టీ నుంచి వచేచిటువంట 
కార్యక్రమాలు ఎపపాటకపుపాడు చేపటటీడం వంటవి మీరు ఎపుపాడూ చేసతాంట్ర్? 
వంశీ కృష్ణ : మేము అన్నా కార్యక్రమాలోలా చురుగాగొ పాల్గొంట్ం. సనీల్ న్యక్ అన వ్యకితా ఆత్మహత్య 
చేసకుంటే వారికి అండగా ధర్నా, కోచ్ ఫా్యకటీర్ ల గురించి 30 గంటలు దీక్ష కూడా చేపటటీడం  జరిగంది. సమస్య ఉంటే జనసేన ఉంటుంది అన న్న్దాన్కి కటుటీబడి చాల్ సమస్యలపై 
పోర్ట్లు చేసి వాటకి పరిష్కెర్లు వెతికే దిశగా పన్ చేసతాన్నాం. ఏ అవకాశాన్నా వృధా చేయకుండా విన్యోగంచుకునల్ పన్చేసతాన్నాం. ఒక ఆదివారం రోజు మా ఇంచార్జు సమన్ 
గారు  జనంలోకి జనసేన అన కార్యక్రమాన్నా చేపట్టీరు. మేడారం జాతర లో కూడా ప్రజలకి సహాయపడే విధంగా పన్ చేసాము.  ప్రతి ఇంట గడప కి మేము వెళలా పవన్ కళ్్యణ్ 
సిదాధింతాలు వివరించి, మా పార్టీ విధి విధాన్లు ఏమ్టన్ చెపిపాన తర్వాత ప్రజలకే వారి యొకకె న్ర్ణయం వదిలేసాతాం. జనంలోకి చైతన్యం తీసకొచేచి దిశగా మేము వరంగల్ లో కృష్ 
చేసతాన్నాం.
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ఆదివారం, 20 ఫిబ్రవరి 2022

టీం శతఘ్నానూ్యస్: తెలంగాణలో రైలేవా కారి్మకుల దీక్షలో మీరు మద్దతు తెలిపారు , దీన్ యొకకె పరిష్కెరం ఎంత 
వరకు వచిచింది? 
వంశీ కృష్ణ : ఈ సమస్య గత 30 ఏళ్లాగా నడుసతాంది. ఈ సమస్యపై ఎపపాటకపుపాడు పరిష్కెరం కోసం సపోర్టీ 
చేశాం. మేము వాళ్ళకి ఇచిచిన మాట అధినత వద్దకు మీ సమస్యన్ చేరిచి ఢిలీలా అధికారులతో మాట్లాడి దీన్కి 
పరిష్కెరం వచేచి దిశగా కృష్ చేసాతామన్ వాళలాకి మేము చెపపాడం జరిగంది.

టీం శతఘ్నానూ్యస్:  ఇల్ంట సమస్యలు వసేతా జనసేన పార్టీ దావార్ పరిష్కెరం దొరుకుతుంది అన్ మీరు 
భావిసతాన్నార్? 
వంశీ కృష్ణ : కచిచితంగా జరుగుతుంది. పవన్ కళ్్యణ్ గారు తలుచుకుంటే జరిగందంటూ ఏమీ లేదు, జనసేన 
తోన జరుగుతుంది కానీ కొంచెం సమయం పడుతుంది. పవన్ కళ్్యణ్ గారి వలలా కోల్డా ఫా్యకటీర్ 100% వసతాంది.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: ఇపుపాడు తెలంగాణలో ప్రధాన సమస్య రైతులు మరియు ధరణి పోరటీల్, దీన్ గురించి మీరు 
ఏం చెపాతారు?
వంశీ కృష్ణ : అవును ప్రసతాతం తెలంగాణలో రైతులకు చాల్ సమస్యలు ఉన్నాయి. ధరణి పోరటీల్ గురించి 

కూడా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్ం. జనంలోకి జనసేన అన కార్యక్రమాన్నా తీసకుననాది ఇల్ంట సమస్యలపై జనసేన ఉంటుంది అన్ ప్రజలకు తెలియజయడం కోసమే. దీన్కోసం 
ప్రతే్యకంగా ఒక నంబర్ కూడా ఉంది. మా జనంలోకి జనసేన ఒక ముఖ్య న్న్దం “సమస్య మీది సమరం మాది”. ఇటువంట సమస్యలపై పోర్టం చేయడం కోసం జనసేన ఇపుపాడు 
ముందుంటుంది.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: కరోన్ సమయంలో తెలంగాణలో ప్రజలకి జనసేన ఏవిధంగా అండగా ఉంది?
వంశీ కృష్ణ : కోవిడ్ ఫస్టీ వేవ్ సమయంలో, మోడీ గారు ల్క్ డౌన్ ప్రకటంచిన రోజు నుంచి జనసేన తరపున ప్రజలకి 
అండగా న్లబడడాడాం. మొదటోలా మాకు తెలియలేదు ప్రజలు పసతాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారన్, న్కు ఒక ఫ్ండ్ దావార్ 
తెలిసింది, న్కు ఆ విషయం తెలియగాన ఒక టీం న్ బిల్డా చేసి 53 రోజులు (లంచ్ మరియూ డిననార్) అననాదానం చేయడం 
జరిగంది. ఎంతో మంది పేషంట్్స కి కూడా ఫుడ్ సపె్లా చేసాం.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: శ్రీ ఆకుల సమన్ న్యకతవాంలో గ్రేటర్ వరంగల్ లో జనసేన పుంజుకోబోతుందా?
వంశీ కృష్ణ : 100% ర్బోయే రోజులోలా జనసేన చాల్ రటులా బలంగా తయారవుతుంది. 2001లో టఆర్ఎస్ పుటటీనపుపాడు 
2009 ఎలక్షన్్స లో టీఆర్ఎస్ పోటీ చేయలేదు. కానీ 2014 లో పుటటీనటువంట జనసేన 2019 ఎన్నాకలోలా పోటీ చేసింది. శ్రీ సమన్ న్యకతవాంలో వరంగల్ లో జనసేన మరింత 
మ్రుగుపడింది. ర్బోయే రోజులోలా కూడా శ్రీ సమన్ సపోర్టీ మాకు ఉంటుందన్ హామీ ఇచాచిరు. ర్బోయే ఎన్నాకలోలా జనసేన పోటీ చేసతాందన్ సమన్ గారు మాకు మాటచాచిరు. ఆ 
విషయంలో కళ్్యణ్ గారితో కూడా మాట్లాడతాను అన్ చెపాపారు.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: తెలంగాణలో దళత బందువు ఏ విధంగా ఉంది? 
వంశీ కృష్ణ : దళత బంధ్వు అనది కేవలం ఉదిర్బాద్ ఎన్నాకల కోసం మాత్రమే పెట్టీరు. వరంగల్ లో ఏ ఒకకెరికీ దళత బంధ్వు ర్లేదు, అమలు కూడా కాలేదు, ఏ ఒకకెరిన్ అపె్లా 
చేసకోమన్ కూడా చెపపాలేదు. దళత బంధ్వు అనది కేవలం ఎన్నాకల సటీంట్. దళతులు అంటే క్సిఆర్ కి ఎటువంట ప్రేమ లేదు. కళ్్యణ్ గారు అన్నా మతాలన్ ,కుల్లన్ ఒకే విధంగా 
చూసాతారు. మనం చూసినటలాయితే “కామన్ మా్యన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్్స” ఏర్పాటు చేసినపుపాడు మీరు వెనక ఫ్లాకీ్స మీద చూసి ఉంటే అంబేదకెర్ గారి బొమ్మ చూడవచుచి. లండన్ కి వెళ్ళనపుపాడు 
కానీ ఎకకెడికి వెళ్ళన్ అంబేదకెర్ గారి ఆశయాలు నరవేరేచి దిశగా పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఎపుపాడూ పన్ చేసాతారు.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: మీరు ఉననాత చదువులు చదువుకొన్ పవన్ కళ్్యణ్ గారి అడుగుజాడలోలా నడుస్తా ప్రజలోలా మరింత చైతన్యం తీసకుర్వడాన్కి ప్రయతినాసతాన్నారు. అల్గ జనసేన 
అధికారంలోకి ర్వడాన్కి మీరు ఎటువంట కార్్యచరణ రూపొందిసతాన్నారు?
వంశీ కృష్ణ : లేన్ది ఉననాటులా చెపపాడం మన పార్టీకి చేతకాదు, మనం అల్ చెపపాలేం. ఇపుపాడు ఉననా పరిసి్థతులోలా జనసేన పార్టీ తెలంగాణ లో న్ర్మల్ యాకిటీవ్ లో ఉంది. జనసేనన్ 
జనంలోకి మరింత చేరువ చేసే విధంగా తెలంగాణా సేటీట్ ఇంచార్జు శ్రీ శంకర్ గౌడ్ న్యకతవాం లో ర్మ్ తాల్రి, వరంగల్ ఇన్చిర్జు సమన్ ఆదవార్యంలో గాన్ జనసేన పార్టీ 100% 
ర్బోయే రోజులోలా పెద్ద పీట వేయడాన్కి సిదధింగా ఉంటుంది. మా యొకకె కార్్యచరణ న్యకులతో చరిచించబడుతుంది.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: జనసేన పార్టీలో మీరు జనసేన్న్ ఆశయ సిదాధింతాల కోసం కషటీపడుతున్నారు. కానీ  కొంతమంది పదవీ వా్యమోహంతో పార్టీలు మారుతుంట్రు. అల్ంట వారికి 
మీరు ఇచేచి సమాధానం?
వంశీ కృష్ణ : పదవుల కోసం మేము తాపత్రేయ పడితే, 2014 నుంచి 2021 వరకు చూసి 2021లో కమ్టీలు వేశారు. మాపై న్యకులన్ ఏ రోజు మాకు పదవి వెయ్యండి అన్ 
అడగలేదు. పదవులు కేవలం ర్జకీయంగా ఎదగడాన్కి వాడుకున వి తపిపాంచి ఇంకేమీ లేదు. శ్రీ కళ్్యణ్ కి పదవి కావాలి అనుకుంటే అపుపాడు టడిపి హయాంలో, మోడీ హయాంలో  
తీసకునవారు. కానీ నీ ఆయన తీసకోలేదు, ఆయనకి కావాలి్సంది పదవులు కాదు ప్రజలకి ఏదో చేయాలన తపన. మ్గతా పార్టీలు ఎటువంట ప్రలోభాలకు మాపై రుది్దన జనసేన పార్టీన్ 
వదిలే ప్రసకేతా లేదు. కళ్్యణ్ గారి ల్ంట వ్యకితా వెంట నడుసతాంనందుకు మాకు గరవాంగా ఉంది.

టీం శతఘ్నానూ్యస్: పవన్ కళ్్యణ్ గారు మీ పై పెటటీనటువంట బాధ్యతలను సక్రమంగా న్రవారితాసతాన్నారు. మహా శతఘ్నా నూ్యస్ గురించి మీ అభిప్యం తెలియజయండి?
వంశీ కృష్ణ : మీడియా అము్మడుపోతుననా ఈరోజులోలా, శతఘ్నా నూ్యస్ ల్ంట ఒక న్జాయితీ కలిగనటువంట నూ్యస్ ఛానల్ న్ రన్ చేసతాననాటువంట ప్రతి ఒకకెరికి పేరుపేరున్ న్ 
అభినందనలు. ఒకపకకె జాబ్ చేసకుంటూ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలను ప్రజలోలాకి తీసకు వెళ్లాలన ఉదే్దశంతో పెటటీనటువంట శతఘ్నానూ్యస్ పేపర్ కి న్ కృతజ్ఞతలు.
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