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ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే 
జనసేన ప్రధాన ధ్్యయం

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రజా సమసయూల పరిష్కారమే జనసేన ప్రధాన 
ధ్యూయమని, ప్రజా సమసయూల పరిష్కారం కోసం పని చేసే వారిని, 
సమాజ శ్రేయస్సు కోరే ప్రతి ఒకకారి సేవలను పార్టీ గౌరవిస్్తందని 
జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూడు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు 
గారు స్పషటీం చేశారు. మంగళవారం హైదరాబాదులోని జనసేన 
కంద్ర కారాయూలయంలో ఉత్తరాంధ్రకు చందిన విదయూ, సామాజిక రంగ 
నిపుణులు శ్రీ నాగబాబు గారితో సమావేశమయ్యూరు. ఈ సందర్ంగా 
నాగబాబు గారు మాట్లాడుతూ “జనసేన తీస్కుంటునని సామాజిక 
బాధయూతకు మద్దతు తెలుపుతూ పలువురు పార్టీ కారాయూలయ్నికి తరలి 
రావడం, జనసేన పార్టీలో చేరేందుకు ఆసకి్త చూపడం ఆహావానించదగ్గ 
పరిణామం. రాష్టంలో ఎకకాడ సమసయూ నెలకొనాని జనసేన వైపే జనం 
చూస్్తనానిరు. పార్టీ దృష్టీకి తీస్కువెళ్్త సమసయూ పరష్కారమవుతుందనే 
భావన ప్రజలోలా నెలకొంది. నితయూం ప్రజలోలా ఉంటూ, ప్రజా సమసయూల 
పరిష్కార బాధయూత జనసేన తీస్కుంటుంది. జన సైనికులు, వీర 
మహిళలు, నాయకులు- సమసయూలతో వచ్చిన ప్రజలకు చేయూతనిచ్చి 
వారికి అండగా నిలవాల”ని సూచ్ంచారు.

కౌలురైతు భరోసా యాత్రకి విరాళమిచ్చిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లా, రాజోలు నియోజకవర్గం మలికిపురంలో జనసేనపార్టీ జిల్లా కారయూవర్గ సమావేశం జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దురే్గష్ 
అధయూక్షతన జరిగిన సమావేశంలో పాల్్గనని జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ. ఈ సమావేశంలో రాష్ట అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ చేపట్టీన కౌలురైతు భరోసా కారయూక్రమానికి పంతం నానాజీ ఆధవారయూంలో తమవంతు సహాయ్నిని

1. కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం నాయకులు బోగిరెడ్డి కొండబాబు లక్ష(100000)రూపాయలు.
2. జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి శిరంగు శ్రీనివాస్ 25000 రూపాయలు,
3. కాకినాడ రూరల్ మండల అధయూక్షులు కరెడలా గోవింద్ 20000 రుపాయలు
జనసేన పార్టీ జిల్లా అధయూక్షుల వారికి అందించడం జరిగింది. వీరందరికి అభినందనలు తెలియచేసిన పంతం నానాజీ. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

శ్రీ గుడిపూడి శ్రీహరి ఆత్మకు శంతి చేకూరాలి
శతఘ్ని న్యూస్: పాత్రికయ రంగంలో... ప్రత్యూకించ్ సినిమా జరనిలిజంలో విశేష అనుభవం కలిగిన శ్రీ 
గుడ్పూడ్ శ్రీహరి గారు కనునిమూశారని తెలిసి చ్ంతించానంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. తెలుగు, ఆంగలా పత్రికలోలా సినీ విమరశికుడ్గా శ్రీహరి గారు 
రాసిన వాయూసాలు, సినిమా రివ్యూలు ఎంతో ఆసకి్తని రేకెతి్తంచేవి. తెలుగు చ్త్రసీమ ప్రసాథానంలోని అనేక 
ముఖయూ ఘట్టీలను ఆయన అక్షరబద్ం చేశారు. సినిమాతోపాటు వర్తమాన రాజకీయ, సామాజిక 
పరిణామాలపై ‘హరివిలులా’ శీరిషికతో చేసిన వయూంగయూ రచనలు ఆయన నిశిత పరిశీలన తెలిపేవి. శ్రీ 
గుడ్పూడ్ శ్రీహరి గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణిణి ప్రారిథాస్్తనానిను. వారి కుటుంబానికి 
నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్్తనానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్కానానిరు.
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రాపాక రమేష్ బాబు ఆద్వర్యంలో జనసేనలో భారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: చ్ంతలమోరి గ్రామ సర్పంచ్ డాకటీర్ రాపాక రమేష్ బాబు ఆదవారయూంలో 
గుండుబోగుల పెద్దకాపు, మండల అధయూక్షులు మళ్ళిపుడ్ సతి్తబాబు అధయూక్షతన ఉమ్మడ్ 
తూరు్పగోదావరిజిల్లా అదయూక్షులు కందుల దురే్గష్ సమక్షంలో క్రియ్శీలక సభయూతవా కిట్ 
లు పంపిణి కారయూక్రమం మరియు చ్ంతలమోరి గ్రామంలో రమేష్ బాబు ఆదవారయూంలో 
వైఎసాసుర్, టీటీపీ ఇతర పార్టీల నుండ్ పలువురు జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవవాడం 
జరిగింది. వారందరినీ అదయూక్షులు కందుల దురే్గశ్ జనసేన పార్టీ కండువా వేసి పార్టీలోకి 
ఆహవానించారు. మంగళవారం కారయూక్రమంలో పాల్్గనని రాష్ట పీఏసీ సభ్యూలు, వివిధ 
నియోజకవరా్గల ఇంఛారిజ్ లు పితాని బాలకృషణి, పంతం నానాజీ, మెడా గురుదత్త ప్రసాద్, 
బండారు శ్రీనివాస్, ముత్త శశిధర్, తుమ్మల బాబు మరియు రాష్ట మతసు్యకార శాఖ ఛైర్మన్ 
బొమి్మడ్ నాయకర్, రాష్ట నాయకులు దిరిశాల బాల్జీ, తాడ్ మోహన్ కుమార్, మతయూకార 
విభాగం పొనానిల ప్రభ, జిల్లా నాయకులు శిరిగినీడ్ వెంకటేశవారరావు, గుబ్బల రవి కిరణ్, 
గుండబతు్తల తాతాజీ, ఎంపీపీ మేడ్చరలా సతయూవాణి రాము, మండల అధయూక్షులు గుబ్బల పణీ 
కుమార్, స్రిసెట్టీ శ్రీను, జాలం శ్రీనివాస్ రాజు, దొడడి జయరామ్ పినిశెట్టీ బుజిజ్, రావ్రి 

నాగు, రావి మురళ్, ఉండపలిలా అంజి, బైరా నాగరాజు, చొపా్పల బాబూరావు, రాపాక సతయూనాయన, జకకాంపూడ్ శ్రీదేవి, దారలా శ్రీ లక్ష్మి, జిలళళి నరసింహ రావు మేడ్ది సరోజ భారత్, 
కుస్మ నాని, పోలిశెట్టీ గణేష్, సాధనాల విజేయ, మండేల్ బాబీ, రాపాక మహేష్, మాట్టీ పృధ్వా, మెండు అంజి దుర్గ ప్రసాద్, పుత్రయయూ, కడలి శ్రీరామ చంద్ర రావు, అననిం నీడ్ రాజేశ్, 
పవన్, వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్ లు, ఎంపీటీసీ లు, వివిధ గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు, వారుడి మెంబరులా, గ్రామప్రజలు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పారీటీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా కార్యవర్గ సర్వసభ్య సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లా, రాజోలు నియోజకవర్గం మలికిపురంలో జనసేన పార్టీ జిల్లా కారయూవర్గ సరవా సభయూ సమావేశం జిల్లా అధయూక్షులు కందుల దురే్గష్ అధయూక్షతన జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు మరియు ముమి్మడ్వరం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ పితాని బాలకృషణి, జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూలు, కాకినాడ 
రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ, పిఏసి సభ్యూలు మరియు కాకినాడ సిట్ ఇంచార్జ్ ముతా్త శశిధర్ మరియు నియోజకవరా్గల ఇంచారుజ్లు, జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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గుంతకలులా జనసేన కార్యకర్తకు ఆరిధిక సహాయం
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిల్లా, గుంతకలులా పటటీణానికి 13వ వారుడిలో నివాసం ఉంటూ 
జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాలలో చురుగా్గ పాల్్గంటూ పార్టీ అభివృది్ కోసం ఎంతో కృష్ చేసి 
అకాలమరణం చందిన జనసైనికుడు “కీరి్తశేషులు కావలి రవికుమార్” కుటుంబం ఆరి్క 
ఇబ్బందులు పడుతునానిరని తెలుస్కునని అనంతపురం జిల్లా సంయుక్త కారయూదరిశి ఆరికరి 
జీవన్ కుమార్, జనసేన పార్టీ నాయకులు బోయ విరేశ్ కుమార్ మరియు 31వ వారుడి 
జనసేన పార్టీ అభయూరిథా తాడ్పత్రి విజయ్ కుమార్ వారికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని 
తెలిపి వారి కుటుంబానికి సంవతసురం పాటు ప్రతి నెల 3000 అనగా సంవతసురానికి 
36000 ఆరిథాక సాయం అందిసా్తమని తెలపడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ 
అనంతపురం జిల్లా కారయూదరిశి వాసగిరి మణికంఠ, జనసేనపార్టీ అనంతపురం జిల్లా 
సంయుక్త కారయూదరిశి ఆరికరి జీవన్ కుమార్, మండల అధయూక్షులు పురుషోత్తం, 13వ వారుడి 
అభయూరిథా శేకర్, 31వ వారుడి అభయూరిథా విజయ్, కారయూనిరవాహణ కమిట్ సభ్యూలు కృషణి, శేఖర్, 
జనసేన పార్టీ నాయకులు స్బయియూ, విరేశ్, రఘు, పండు, ధాదు, అమరానిథ్, మహేష్, 
శ్రీనివాస్లు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

బడి పెట్టీర్ సరే…
జగనన్న విదా్య కానుక కిట్లా ఎప్పుడిసా్తర్…?

• ప్రైవేట్ పాఠాశాలల ఆగడాలపై చరయూలు తీస్కోండ్.
• జిల్లా విదాయూశాఖాధికారిని కోరిన పారవాతీపురం మనయూం జిల్లా జనసేన పార్టీ నాయకులు.
శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురం, బడ్ పెట్టీరు సరే…జగననని విదాయూ కానుక ఎపు్పడు ఇసా్తరని 
జిల్లా విదాయూశాఖ అధికారిని జనసేన పార్టీ నాయకులు ప్రశినించారు. మంగళవారం పారవాతీపురం 
జనసేన పార్టీ జిల్లా నాయకులు చందక అనిల్ కుమార్, వంగల దాలి నాయుడు, రాజాన 
రాంబాబు, బంటు శిర్స్, మానేపలిలా ప్రవీణ్, రాజాన పవన్ కుమార్ తదితరులు జిల్లా విదాయూశాఖ 
అధికారి పి. బ్రహా్మజీరావును కలిసి జిల్లాలోని విదాయూ వయూవసథా పై చరిచించారు. ఈ సందర్ంగా వారు 
మాట్లాడుతూ జూన్ లో పునఃప్రారంభం కావాలిసున పాఠశాలలు ప్రభ్తవా పాలన వైఫలయూంతో జూలైలో 
ప్రారంభమయ్యూయనానిరు. పోనీ పుస్తకాలు, బటటీలు, బాయూగులు తదితర జగననని విదాయూకానుక 
ఎపు్పడు అందజేసా్తరనానిరు.
జిల్లాలో పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమైన సందర్ంగా విదాయూరుథాల, ఉపాధాయూయులు సమసయూలపై 
చరిచించారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లాడుతూ ఇప్పట్క అల్గే జిల్లాలో విదాయూరుథాల సంఖయూకు 
తగినటులా
1. పుస్తకాల సరఫరా జరిగిందా…?
2. యూనిఫం కుటుటీకూలీ పేరెంట్సు కి ఇచాచిరా…?
3. ఉపాధాయూయుల, విదాయూరుథాల రేష్యో సరిపోయిందా…?
4. ఈ ఎడాదైనా మెరుగైన ఫలితాలు సాధిసా్తరా…?
5. అల్గే సూకాల్ మాయూపింగ్ లో ఇబ్బందులు ఉనని పాఠశాలలకు మినహాయింపు ఇసా్తరా…?

తదితర వాట్పై ప్రశనిల వరషిం కురిపించారు. 
అల్గే జిల్లాలో ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఫీజులు, 
మెటీరియల్ కొనుగోలుపై చేస్్తనని ఆగడాలను 
అరికట్టీలనానిరు. ఈ సందర్ంగా జిల్లా 
విదాయూశాఖ అధికారి బ్రహా్మజీరావు మాట్లాడుతూ 
జిల్లాలో 1,03,883 మంది విదాయూరుథాలు 
నానిరనానిరు. పెదబొండపలిలాలో జగననని విదాయూ 

కానుక కిటులా పంపిణీ కారయూక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం 20 మందికి అందజేశామనానిరు. 
ఈ నెల్ఖరులోగా అనిని పాఠశాలలకు జగననని విదాయూ కానుక కిటలాను పంపిణీ చేయ్లని ప్రభ్తవా 
ఆదేశాలనానిరు. అప్పట్లోగా ప్రతి విదాయూరిథాకి అందజేయడం జరుగుతుందనానిరు. ప్రస్్తతం 
20 మందికి చొపు్పన పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందనానిరు. అల్గే ఉపాధాయూయుల బదిలీలు, 
రేషనె్లాజేషన్ తరావాత విదాయూరిథా ఉపాధాయూయుల రేష్యో ప్రకారం నియ్ంకాలు జరుగుతాయనానిరు. 
అల్గే సూకాల్ మాయూపింగ్ లో భాగంగా 129 సూకాలుకు మాయూపింగ్ చేయడం జరిగిందని, ఎకకాడైనా 
ఇబ్బందులు ఉంటే మినహాయింపు ఇవవాటం జరుగుతుందనానిరు. ప్రైవేటు పాఠశాలలపై చరయూలు 
తీస్కోవడం జరుగుతుందని ఆయన హామీ ఇచాచిరు. ఇప్పట్క పుస్తకాలతో పాటు బాయూగులు 
తదితరవి కిటులా జిల్లాకు చేరుతునానియని వాట్ని విదాయూరుథాలకు అందజేయడం జరుగుతుందని 
ఆయన తెలిపారు.

రాజోలు నియోజవర్గంలో పిడికిలి టీమ్ వాల్ పోసటీర్ 
ఆవిషకారణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు నియోజవర్గం, జనసేన పార్టీ తూరు్పగోదావరి జిల్లా 
ప్రెసిడంట్ కందుల దురే్గష్ ఆధవారయూంలో మంగళవారం టీం పిడ్కిలి వారు 
రూపొందించ్న రాష్ట వాయూప్తంగా మూడు వేల మంది కౌలు రైతులకు అండగా 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 30 కోటలా రూపాయల సహాయం మరియు 
సిబీఐ దత్త పుత్రుడు గోడ ప్రతులను ఆవిషకారించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

తోట పోలమ్మ తలిలా ఉత్సవాలోలా జనసేన ఇంచార్జ్ కణితి కిరణ్
శతఘ్ని న్యూస్: టెకకాలి, 
సంతబొమా్మలి మండలం 
సీతానగరం గ్రామదేవత తోట 
పోలమ్మ తలిలా ఉతసువాలోలా పాల్్గని 
అమ్మవారిని దరిశించ్ పూజలు 
నిరవాహించ్న టెకకాలి జనసేన 
ఇంచార్జ్ కణితి కిరణ్. సావాగతం 
పలికిన ఆలయ కమిటీ సభ్యూలు, ఈ 
కారయూక్రమంలో టెకకాలి నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు పూరణిచంద్ర, 

చ్నానిరెడ్డి, హరి, ఖగ రాజు, కుమారసావామి, నాయక్ మరియు నౌపడ, సీతానగరం, 
సెలగపేట, మూలపేట, స్ననిపలిలా జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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

కలెకటీర్ హిమానుషుశుకాలాను మరా్యద పూర్వకంగా కలిసిన 
సత్యవాణి

శతఘ్ని న్యూస్: మలికాపురం మండలం సమసయూలపై 
జిల్లా కలకటీర్ హిమానుషిశుకాలా ను జనసేన పార్టీ 
మలికాపురం మండల ఎంపీపీ మేడ్చరలా వెంకట 
సతయూవాణి రాము మరాయూద పూరవాకంగా కలిసి 
మండల సమసయూలు వివరించడం జరిగింది.

రక్తహీనత వా్యధితో బాధపడుతున్న విదా్యర్థులకు 
ఆరిథుక సాయం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆర్ వలస గ్రామానికి 
చందిన ఇద్దరు అననిదము్మలు (విదాయూరుథాలు) 
రక్తహీనత వాయూధితో బాధపడుతునానిరు. 
బాధిత కుటుంబానికి ఆరిథాక సహాయ నిమిత్తం 
వెదులలావలస గ్రామం తరపున గత రెండు, 
మూడు రోజుల నుండ్ ఫోన్ పే దావారా కలక్టీ 
చేసిన అమంట్ నీ మంగళవారం బాధిత 

కుటుంబానికి 41000రు/- అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో అలమండ 
రామునాయుడు, మనెనిపూరి శ్రావణ్ కుమార్ & మనెనిపూరి గణపతి పాల్్గనానిరు.

సహాయం అందించ్న దాతలకు వెదులలావలస ఎంపాలాయిస్, యూత్ & గ్రామ ప్రజలకు 
ప్రతి ఒకకారికి పేరు పేరునా హృదయపూరవాక ధనయూవాదాలు తెలియచేయడం జరిగింది.

జనసేన లో మహిళా వెలుగు
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ నెల్లారు జిల్లా మహిళ్ నాయకులు కోల్ విజయలక్ష్మి, 
పస్పులేట్ స్కనయూ ఆధవారయూంలో పలువురు మహిళలు జనసేన పార్టీలోకి చేరారు. జనసేన 
పార్టీ జిల్లా అధయూక్షుడు చనానిరెడ్డి మనుక్ంత్ రెడ్డి కండువా కపి్ప సాదరంగా పార్టీలోకి 
ఆహావానించారు.. ఈ సందర్బంగా చనానిరెడ్డి మనుక్ంత్ రెడ్డి వారితో మాట్లాడుతూ.. 
పార్టీలో మహిళ్ కారయూకర్తలు పాత్ర ముఖయూమైనది. కుటుంబ బాధయూతలను ఎంతో 
చాకచకయూంగా నిరవాహించగలిగిన మహిళలు రాజకీయ్లోలాకి రావాలిసున ఆవశయూకత ఉందని 
తెలియజేశారు. రానునని జనసేన కమిటీలలో కీలక బాధయూతలు కట్యించనునానిమనీ.. 
ప్రతి గడప కి పార్టీ సిదా్ంతాలను, అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ్లను ప్రతి గడపకీ 
చేరవేయ్లని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా అధయూక్షుడు చనానిరెడ్డి మనుక్ంత్ తో 
ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకుల కిషోర్, కృషణి పెనాని మహిళ్ ప్రాంతీయ కమిటీ అధయూక్షురాలు 
విజయలక్ష్మి, జిల్లా కారయూదరిశి పస్పులేట్ స్కనయూ తో పాటు పలువురు మహిళ్ కారయూకర్తలు 
పాల్్గనానిరు.

రాబోయే ఎని్నకలోలా జనసేన విజయకేతనం
శతఘ్ని న్యూస్: చక్రపాణి, రవిత్జ ఆధవారయూంలో 12వ రోజు కిటలా పంపిణీ
కైకల్రు, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చపి్పన విధంగా పండగల్గ మొదలైన 
12వ రోజు జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక సభయూత కిటలా పంపిణీలో భాగంగా కైకల్రు 
నియోజకవర్గం, కలిదిండ్ మండలం సాన రుద్రవరంలో జనసేన ఎంపిట్సి తమా్మనాల 
మహాలక్ష్మి, తమా్మనాల వాస్ లకి మరియు ఇంకా కొంతమందికి కిటులా అందచేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ కృష్ణిజిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్యూలు చననింశెట్టీ 
చక్రపాణి, నియోజకవర్గ నాయకులు వలవల రవిత్జ, కసిరెడ్డి సాయికుమార్ తదితర 
జనసైనికులు, జనసేన అభిమానులు పాల్్గనడం జరిగింది. 2024 సారవాత్రిక ఎనినికలోలా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రిని చేయడమే లక్ష్యంగా అందరం కలిసి 
పనిచేదా్దమని అనానిరు.

ఘనంగా సాకే మురళీృష్ణ జన్మదినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం: 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయం నందు 
మంగళవారం అనంతపురం జిల్లా 
అధికార ప్రతినిధి సాక మురళీృషణి 
జన్మదినోతసువం సందర్ంగా జన్మదిన 
వేడుకలు ఘనంగా నిరవాహించారు.

రైతు కూలీలకు టిఫిన్ బాక్్స లు పంపిణీ చేసిన 
జనసైనికులు

*జాయింట్ వరంగల్ జిల్లా అధయూక్షుడు స్మన్ తలిలా సా్మరకార్ం
*పంపిణీ చేసిన ఐనవోలు మండల్ధయూకుడు బరలా శివ

శతఘ్ని న్యూస్: ఐనవోలు: ప్రజోపయోగ కారయూక్రమాలు చేయడంలో ఎలలాపు్పడూ 
ముందుండే జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ అడుగుజాడలోలానే జన సైనికులు 
పయనిసూ్త అందరికీ ఆదరశింగా నిలుస్్తనానిరు. తాజాగా ఆ పార్టీ రాష్ట అధయూక్షుడు నెమూరి 
శంకర్ ఆదేశాల మేరకు.. ఇటీవల మరణించ్న ఉమ్మడ్ వరంగల్ జిల్లా అధయూక్షుడు ఆకుల 
స్మన్ తలిలాగారైన ఆకుల పద్మ జాఞాపకార్ం వారి తలిలాదండ్రులు పేరిట ఐనవోలు మండలం 
లోని రైతు కూలీలకు ఐనవోలు మండల జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షుడు బరలా శివ 
ఆధవారయూంలో ట్ఫిన్ బాకుసులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా బరలా శివ మాట్లాడుతూ.. 
ప్రారి్ంచే పెదవుల కనాని సాయం చేసే మినని అననిపదానికి నాయూయం చేసేల్ మా పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సూ్పరి్తతో వానాకాలం రైతులకు, రైతు కూలీలకు మధాయూహని 
భోజనం పటుటీకొని వెళ్ళిల్ ఈ చ్నిని సహాయ్నిని ట్ఫిన్ బాకుసుల రూపంలో వారికి 
అందించటం జరిగింది అనానిరు. చేసేది చ్నని సహాయమే అయినా ఇతరులకు సహాయం 
చేయ్లనని తపనను అందరిలో కలిగించాలనని గొప్ప సంకల్పంతో ఈ కారయూక్రమం 
చేపటటీడం జరిగింది అని పేర్కానానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో అండగా నిలిచ్న జన సైనికులు 
అందరికీ ఈ సందర్ంగా శివ కృతజఞాతలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో బరలా ప్రవీణ్, 
ఆకులపెళ్లా వినయ్ కుమార్, బరలా జానీ, ఆకులపెళ్లా శ్రీకాంత్, బరలా మహేందర్, తొగరు 
శేఖర్, పెరుమాళళి రఘు, య్కర శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

స్కాలు ఆవరణ బాగుచేసిన ల్వేర్ మండల 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచచిరలా 
నియోజకవర్గ పరిధిలోని 
ల్వేరు మండలంలోని 
బొంతుపేట పంచాయతీ 
వెంకటరావు పేట గ్రామంలో 
జనసైనికుల సహాయముతో 
వీధి దీపాలు మరియు సూకాలు 
ఆవరణ బాగుచేసి కొబ్బరి 

మొకకాలు, పూలమొకకాలు ఏరా్పటు చేయటం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల 
నాయకులు పినినింట్ రమణ, చందరావు, స్రేష్, రమణ, పాల్్గనానిరు.

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

పి.కె.పాలవలస గ్రామంలో జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ కిటలా పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలిలా, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తలపెట్టీన క్రియ్శీలక 
సభయూతవా నమోదు కారయూక్రమంలో భాగంగా చీపురుపలిలా నియోజకవర్గం, చీపురుపలిలా 
మండలం, పి.కె.పాలవలస మరియు చ్లకరాళలాబడ్ గ్రామాలోలా జనసేన పార్టీ క్రియశీలక 
కారయూకర్తలకు సభయూతవా కిటలా పంపిణీ జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన కారయూకర్తలు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

మన బ్రతుకులు మారచిడానికి వచ్చిన నాయకుడు 
పవన్ కళా్యణ్: మర్రాప్ సురేష్

*15వ రోజు పలలాపలలాకు జనసేన
*కుంకుమ దిది్ద, హరతులతో నీరాజనాలు పలికిన ఓంపలిలా గ్రామస్్తలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జిల్లా, గజపతినగరం నియోజకవర్గం, ఓంపలిలా గ్రామం 
పలలా పలలాకు జనసేన పార్టీ కారయూక్రమంలో భాగంగా పదిహేనువ రోజు మంగళవారం 
గజపతినగరం నియోజకవర్గం, ఓంపలిలా గ్రామంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
మర్రాపు స్రేష్ పరయూట్ంచారు.
ప్రతీ ఇంట్ంట్కి వెళ్లా జనసేన సిదా్ంతాలతో కూడ్యునని కరపత్రాలను పంచుతూ 
ప్రజలందరికి అధికారంలో లేకపోయినా పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలకు చేస్్తనని రైతు భరోసా 
సాయం, ప్రజల సమసయూలు తీరచిడానికి ప్రజావాణి కోసం మొదలగు సేవలను ప్రజలకు 
వివరించారు.
ఓంపలిలా గ్రామస్్తలు బొటులా పెట్టీ, హరతులతో జనసేన నాయకులకు నీరాజనాలు 
పలికారు. ఈ సందర్బంగా నాయకులు స్రేష్ మాట్లాడుతూ మన బడుగు బలహీన 
వరా్గల జీవితాలను మారచిడానికి వచ్చిన నిసావారథా ప్రజానాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని, 
ఎపు్పడు ఎలక్షనులా వచ్చినా రాజాయూంగం కలి్పంచ్న ఓటు హకుకాతో ఈసారి నిజాయితీతో 
పార్టీ పెట్టీన జనసేన అభయూరుథాలకు వేసి గెలిపించ్మని అభయూరిథాస్్తనానిమని, ఖచ్చితంగా 
రాష్టంలో జండా మారిత్ సామానుయూల బతుకులు మారడం ఖాయమని అనానిరు.
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, మిడతాన 
రవికుమార్,పండు, శ్రీను, హర్ష్ నానీ, చలం, లండ గౌర్ నాయుడు, రవీంద్ర, కె. 
తిరుపతి రావు, వాకాడ రమేష్, బాలి సతయూనారాయణ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

వంగవీటి మోహన రంగా కు ఘన నివాళులు అరిపుంచ్న 
డా. సాయి శరత్

శతఘ్ని న్యూస్: దెందుల్రు: ఒక వయూకి్త రూపం 
ప్రజల గుండలోలా ధైరాయూనిని నింపగలదు అంటే అది 
కవలం రంగా గారి రూపం మాత్రమే. రంగా 
అంటేనే ఒక శకి్త.. ఒక ధైరయూం. విజయపథం 
చూపిన నాయకుడాయన. బడుగు బలహీన 
వరా్గలకు అనాయూయం ఎకకాడ జరిగినా ఆయన 
అకకాడ ప్రతయూక్షమై వారి వెంట దనునిగా ఉండ్ 
వారికి నాయూయం చేకూరే వరకు పోరాట్లు చేసిన 
ధనయూజీవి. ఇవాళ చాల్ మంది యువతకి ఆయన 
ఎందుకు అంత గొప్ప నాయకులయ్యూరు.. 
ఎల్ంట్ మంచ్ పనులు చేశారనని విషయ్లు 
తెలియనివవాకుండా చేశారు. చరిత్రను కావాలని 

మంటగలిపేశారు. అటువంట్ వయూకి్తని ఒక కుల్నిక పరిమితి చయయూడం పిచ్చితనం. 
నీరుకోండలో దళ్తవాడలో జరిగిన మారణకాండ విషయం తెలిసి వెళ్్త అకకాడ్ భాదిత 
దళ్తులందరూ అయనిని కావలించుకుని కనీనిరు మునీనిరయ్యూరే.. అపు్పడేమైంది 
ఆయన కులం.. ల్ర్లలో తీస్కువెళ్ళిన బియయూం, రగు్గలు, నితాయూవసరాలు పంచ్నపుడు 
మాట్లాడలేదే ఆయన కులం..? ఆయనొక రణనినాదం.. ఆయన దయ్గుణం అమోఘం.. 
ఆయన కీరి్త అజరామరం. శాసనసభ్యూలుగా చేసింది కవలం 3 సంవతసురాలు మాత్రమే. 
ఆ రోజులోలా సోషల్ మీడ్య్ లేదు, అందరి ఇళళిలో ట్.వి లు కూడా అందుబాటులో 
లేని రోజులు. ఆయన కనీసం సినిమా నటుడు కూడా కాదు. కానీ రాష్ట వాయూప్తంగా 
ఆయనకునని అభిమానం అనంతం. నరనరాల నెతు్తరుడ్కి యువతరాల శకి్త పెరిగి 
అధికారమదాంధులకు సింహసవాపనింగా సామానుయూనిని కదిలించ్ నడ్పించ్న వయూకి్త అని 
డా. వడలాపటలా సాయి శరత్ దెందుల్రు నియోజకవర్గంలో రంగా 75 వ జయంతి 
వేడుకల పాల్్గనని సందర్ంగా మాట్లాడారు.

బండార్ శ్రీనివాస్ నాయకత్వంలో జనసేనలో చేరిన 
తల్టం నాగేశ్వరరావు

*కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు కొండంత అండగా నిలబడ్న జనసేనాని!
*బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతవాము వరి్ల్లాలి!
*తల్టం నాగేశవారరావు రిటైర్డి ఎస్ బి ఐ ఎంపాలాయి చేరిక!

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్లా, కొత్తపేట నియోజకవర్గంలోని, కొత్తపేట గ్రామం నుంచ్ 
కొత్తపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ రథసారథి, ఇనాచిర్జ్ ప్రముఖ జనసేన నేత బండారు 
శ్రీనివాస్ నాయకతవాంలో సోమవారం రాత్రి జనసేన పార్టీలోకి చేరిన రిటైర్డి ఎంపాలాయ్ 
(ఎస్ బి ఐ బాయూంక్) తల్టం నాగేశవారరావు సీనియర్ సిట్జన్, సవాచ్ందంగా జనసేన 
పార్టీ సభయూతవామును బండారు శ్రీనివాస్ ఆధవారయూంలో వారి చేతుల మీదుగా తీస్కునానిరు. 
అనంతరం జనసేన జండాను తన భ్జసకాందాలపై వేయించుకుని, జనసేనాని రుణం 
తీరుచికుంట్నని.. ఎంతో హరషిం వయూక్తం చేసూ్త.. చనిపోయిన కౌలు రైతు కుటుంబం పటలా, 
పలు ప్రజా సమసయూలపై జనసేనాని నిరంతరం పోరాటపటీముతో ముందుకు వెళుతూ 
ఉనానిరని.. జనసేనాని గొప్ప హృదయ్నికి, నేను సైతం అంటూ జనసేన పార్టీకి.. 
జనసేనానికి సేవ చేయడానికి నా వంతు శకి్త కి మించ్న విధంగా పాటుపడతానని 
ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమము వకకా పటలా చంద్రశేఖర్ ఆధవారయూంలో.. 
కొత్తపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజ్ బండారు శ్రీనివాస్ నాయకతవాంలో.. 
సీనియర్ నాయకులు చ్ంతపలిలా సతి్తపండు కొత్తపేట మండల జనసేన ఉపాధయూక్షులు 
ప్రముఖ సీనియర్ నాయకులు మహాదశ బాబులు, తుల్ రాజు, సతి్తబాబు, గంగరాజు 
పలువురు జనసైనికులు, కారయూకర్తలు మధయూ బండారు శ్రీనివాస్ వారి నివాస గృహం 
వాడపాలం నందు జరిగినది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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భటలాపాలిక జనసేన గ్రామకమిటి నియామకం
శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇన్ చార్జ్ పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్ మరియు 
గంగవరం మండలం అధయూక్షులు చ్ర్రా రాజకుమార్ గారు కలిసి సోమవారం రాత్రి గంగవరం మండలం 
భటలాపాలిక గ్రామం వెళ్లా గ్రామ కమిటీని వేయడం జరిగింది. భటలాపాలిక గ్రామ అధయూక్షులుగా గెడడిం శ్రీనివాస్ 
ని నిరణియించడం జరిగింది. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ క్రియ్శీలక కారయూకర్తలకు ఏరా్పటు 
చేసిన య్కిసుడంటల్ భీమా 5,00,000 రూపాయల కిటలాను అందజేయడం జరిగింది. మరియు రంగా 
జయంతి సందర్ంగా రంగా అభిమానులు ఏరా్పటు చేసిన కక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమంలో భాగంబా పోలిశెట్టీ 
చంద్రశేఖర్ కక్ కట్ంగ్ చేసి రంగా జయంతి వేడుకలలో పాల్్గనడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జిల్లా 
కారయూదరిశి సంపత్, ఏరుపలిలా ఎంపీటీసీ సాక్షి శివకృషణి కుమార్, భటలాపాలిక గ్రామ జనసేన నాయకులు 
గురుమలలా క్రిషణి వంశీ తదితర గ్రామ జనసేన నాయకులు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

తక్షణమే చారీజ్లు తగ్గంచాలని అవనిగడ్డ జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ణిజిల్లా, అవనిగడడి నియోజకవర్గం, అవనిగడడిలో ఆర్టీసీ బసాటీండ్ ఎదుట జనసేన, 
బీజేపీ ధరాని నిరవాహించారు. పెంచ్న ఆర్టీసీ చార్జ్లు తగి్గంచాలని డ్మాండ్ చేశారు. జనసేన జిల్లా 
అధికార ప్రతినిధి రాయపూడ్ వేణుగోపాల్, గుడ్వాక శేషుబాబు మాట్లాడుతూ వైసీపీ రాష్్రానిని అపు్పలోలా 
ముంచేసిందనానిరు. పేదలపై ఆర్టీసీ, విదుయూత్ చార్జ్లు, చత్తపనుని భారం వేసిందనానిరు. వైసీపీ ప్రభ్తవాం 
రూ.5లక్షల కోటులా అపు్ప చేసి, లక్షననిర కోటులా పథకాలకు ఇసే్త మూడుననిర లక్షల కోటులా ఎకకాడని 
ప్రశినించారు. అపు్పలు, ఖరుచిలపై శేవాతపత్రం ఇచేచి దము్మందా అని సీఎం జగనో్మహనరెడ్డిని ప్రశినించారు. 
ఐదు నిముష్లు నిరసనక పోలీస్లు వచేచిశారని, ఇది పోలీస్ రాజయూమా.. రాజారెడ్డి రాజాయూంగమా 
అని ప్రశినించారు. వైసీపీ దోపిడీ ప్రభ్తావానిని కూకట్వేళళితో పెకలిదా్దమనానిరు. ఈ అసమర్ద పాలకులు 
పుటటీబోయే బిడడిపై కూడా రెండు లక్షలు అపు్ప చేశారనానిరు. తక్షణమే ఆర్టీసీ, విదుయూత్ చార్జ్లు తగి్గంచాలని, 
చత్త పనుని రదు్ద చేయ్లని జనసేన, బీజేపీ డ్మాండ్ చేశారు.

విదా్యరిధినుల సమస్యలను పరిషకారించాలని జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమ్మడ్ 
ఆదిల్బాద్ జిల్లా, భంసా విదాయూరిథా 
సంఘాలు, బిసి సంఘాలు, 
జనసేన పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, 
కలిసి కసూ్తరిబా గాంధ్ బాలికల 
పాఠశాలలో మంగళవారం 
పరయూవేక్షణ చేయడం జరిగింది. 
అకకాడ ప్రస్్తతం భాదయూతలు 
తీస్కొనని జిల్లా సెకోటీరియల్ 
ఆఫీసర్ ని కలిసి మాట్లాడటం 
జరిగింది. వారు స్పందిసూ్త పాత 

పురుగుల బియ్యూనిని తిరిగి ఇచేచిశాము మంచ్ బియ్యూనిని పిలలాలకు పెట్టీము, అనారోగాయూనికి గురయిన 
పిలలాలను హాసి్పటల్ లో చూపించ్ మెరుగైన వైదయూం అందించడం జరిగిందని చపా్పరు. జనసేన పార్టీ 
ఉమ్మడ్ ఆదిల్బాద్ జిల్లా ఉపాధయూక్షులు స్ంకెట మహేష్ బాబు, నేషనల్ బాయూక్ వార్డి బిసి వెలేఫేర్ 
అసోసియేషన్ నియోజకవర్గ అధయూక్షులు, శ్రీనివాస్, ఎన్.ఎస్.యు.ఐ జిల్లా నాయకులు, షేక్ ఆంజాద్, 
కాంగ్రెస్ యూత్ నాయకులు, రవి, మైనార్టీ నాయకులు, జనసేన యూత్ జిల్లా నాయకులు గంగాప్రసాద్, 
బోల్సు గ్రామ ఉప సర్పంచ్ జవారే భీమ్ రావ్ మరియు పిలలాల తండ్రులు మాట్లాడుతూ అకకాడ మంచ్ నీట్ 
సౌకరయూం, మరుగుదొడులా, వాటర్ నల్లాలు, రిపేర్, బోధన సిబ్బంది టీచరలాను నియమించాలి. ముఖయూంగా 
విదాయూరుథాలు ఆడపిలలాలు కాబట్టీ వారికి కిటులా లేక పోవడం వలలా చాల్ ఇబ్బందికి గురవుతునానిరు. ఇట్టీ 
సమసయూలనినింట్నీ ప్రభ్తవాం దృష్టీకి తీస్కొచాచిం కాబట్టీ వెంటనే వారి సమసయూలను పరిషకారించాలని 
డ్మాండ్ చేస్్తనానిం. లేనియెడల ప్రభ్తవాం మెడలు వంచ్ పోరాటం చేసి విదాయూరుథాలకు నాయూయం జరిగే 
వరకు మద్దతుగా ఉంట్మని హెచచిరిస్్తనానిమని తెలిపారు.

జెవికె కానుకను పంపిణి చేసిన జనసేన 
వైస్ ఎంపిపి

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట 
నియోజకవర్గం, ఆచంట మండలం 
కోడేరు గ్రామంలో ఉనని జిల్లా 
పరిషత్ హైసూకాలు పునః ప్రారంభ 
కారయూక్రమంలో ఆచంట మండల 
వైస్ ఎంపీపీ యర్రగొపు్పల 

నాగరాజు పాల్్గని విదాయూరుథాలకు రాష్ట ప్రభ్తవాం కట్యించ్న జవికె కానుకను 
సూకాల్ ప్రధానోపాధాయూయుల సమక్షంలో విదాయూరిని విదాయూరుథాలకు పంపిణీ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో కోడేరు ఉప సర్పంచ్ గణేశుల సతి్తబాబు, అధికారులు, సూకాల్ 
ఉపాధాయూయులు పాల్్గనానిరు. విదాయూరుథాలు బాగా చదువుకుని మీ తలిలాదండ్రులకు, 
గ్రామనికి, ఉపాధాయూయులకు మంచ్పేరు గురి్తంపు తీస్కుని రావాలి అని 
సూచ్ంచారు.

నిర్ద్్యగుల గోడు వినిపించదా..? జిల్లా 
నాయకులు భరత్

శతఘ్ని న్యూస్: 
ఆత్మకూర్, యువత 
చదువుకుని ఉదోయూగాలు 
లేక నిరుదోయూగులుగా 
తిరుగుతునానిరని జిల్లా 
నాయకులు భరత్ 
అనానిరు. ఆయన 
మా ట్ లా డు తూ … 

నిరుదోయూగ యువతకి సబిసుడీ లోన్ లు, పారిశ్రామిక వేత్తల కింద లోన్ లు, 
ప్రోతాసుహకాలు సరిగా ఇవవాడంలేదని, అందువలలా యువత విదేశాలకు వలస 
పోతునానిరని, ఎంబిఏ చదివిన వారు కూడా టీ కొటులా, పండలా దుకాణాలు 
పెటుటీకుని గిటుటీబాటు కాక అపు్పలు పాలు అవుతునానిరని, ఈ దయనీయ 
పరిసిథాతిని ఏ ప్రభ్తవాం పట్టీంచుకోవడం లేదని, నిరుదోయూగులని ఓటు 
బాయూంకుగానే చూస్్తనానిరు తప్ప వారి సమసయూలని పరిషకారించడం లేదని,జనసేన 
వసే్త నిరుదోయూగులకు వాయూపారవకాశాలని కలి్పసా్తం అని ఈ సందర్ంగా భరత్ 
తెలియ చేశారు.

కుయే్యర్ జనసేన గ్రామకమిటి నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్: రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ పోలిశెట్టీ చంద్రశేఖర్ మరియు కాజుల్రు మండల అధయూక్షులు 
బొండా వెంకనని కలసి కాజుల్రు మండలం కుయేయూరు గ్రామ కమిటీని 
నిరణియించడం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వంగవీటి రంగా జయంతి వేడుకలలో శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
అచచింపేట జంక్షన్ లో 
సోమవారం వంగవీట్ 
మోహన్ రంగా 75వ జయంతి 
వేడుకలకు విచేచిసిన వంగవీట్ 
రాధా రంగా మిత్రమండలి 
రాష్ట అధయూక్షులు వంగవీట్ 

నరేంద్ర విచేచియగా వారిని మరాయూదపూరవాకంగా కలిసి రాయూలిలో పాల్్గనని పిఠాపురం జనసేన పార్టీ 
ఇనాచిర్జ్ శ్రీమతి మాకినీడ్ శేషుకుమారి మరియు పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
తదితరులు.

ఆరీటీసీ ఛారీజ్ల పెంప్పై ఏలూర్ జనసేన ధరా్న
ప్రభుత్ంపై ధ్జమెత్తిన జనసేన పార్టీ పశ్చిమగోదావరి జిల్లా అధికార ప్రత్నిధి మరియు ఏలూరు 
నియోజకవర్గ ఇంచారిజి రెడ్డి అప్పలనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: పెంచ్న ఆర్టీసీ ఛార్జ్లను 
రాష్ట ప్రభ్తవాం వెంటనే తగి్గంచాలని 
డ్మాండ్ చేసూ్త ఏల్రు జనసేనపార్టీ 
ఆధవారయూంలో నిరసన కారయూక్రమం చేపట్టీరు. 
జనసేన పార్టీ పశిచిమగోదావరి జిల్లా అధికార 
ప్రతినిధి మరియు ఏల్రు నియోజకవర్గ 
ఇంచారిజ్ రెడ్డి అప్పలనాయుడు ఆధవారయూంలో 
ఏల్రులోని ఫైర్ సేటీషన్ సెంటర్ వద్ద ధరాని 

నిరవాహించ్ ఆర్టీసీ ఛార్జ్లు తగి్గంచాలని నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్ంగా రెడ్డి అప్పల నాయుడు 
మాట్లాడుతూ… జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాదయ్త్ర సమయంలో అప్పట్ ట్డ్పి ప్రభ్తవాం ఆర్టీసీ 
ఛార్జ్లు విపర్తంగా పెంచుతుందని తాము అధికారంలోకి వసే్త ఆర్టీసీ ఛార్జ్లను ఎట్టీ పరిసిథాతులోలాన్ 
పెంచబోమని హామీ ఇచాచిరని అయిత్ నేడు చార్జ్లను పెంచ్ అనిని రకాల ప్రజలు సామానయూ, పేద, 
మధయూ తరగతి వారి, ప్రతి ఒకకా సామానుయూడ్ నడ్డి విరిచారని రెడ్డి అప్పలనాయుడు ప్రభ్తవాంపై 
ధవాజమెతా్తరు. ఇంత్కాకుండా మూడు నెలల కాలంలో డీజిల్ ధర పెంపు సాకుతో ఆర్టీసీ ఛార్జ్లను 
రెట్టీంపు చేశారనానిరు. ఇప్పట్క నితాయూవసర వస్్తవులు, కూరగాయలు, విదుయూత్, గాయూస్ ధరలు తదితర 
ఛార్జ్లు పెంపు సామానయూ ప్రజలపై మోయలేని భారం మోపడమే అని అనానిరు. ఆర్టీసీ ఛార్జ్లు 
తగి్గంచాలని… లేనిపక్షంలో జనసేన పార్టీ పోరాటం చేస్్తందని ప్రభ్తావానిని హెచచిరించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షుడు నగిరెడ్డి కాశీ నరేష్, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, జిల్లా కారయూదరిశి 
కసూ్తరి త్జసివాని, జిల్లా సంయుక్త కారయూదరిశి ఓబిలిశెట్టీ శ్రావణ్, ఫయూన్సు ప్రెసిడంట్ దోసపరి్త రాజు, 
ఉపాధయూక్షుడు బొతసు మధు, అధికార ప్రతినిధి అలులా సాయి చరణ్, సోషల్ మీడ్య్ కో ఆరిడినేటర్ 
జనసేన రవి, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచ్ ధరే్మంద్ర, కారయూనిరవాహక కారయూదరిశి గొడవరి్త నవీన్, 
కోశాధికారి పైడ్ లక్షష్మణరావు, నాయకులు ఇదు్దం చ్రంజీవి, రావ్రి దురా్గ మోహన్, బుదా్ 
నాగేశవారరావు, వల్లారి రమేష్, మురళ్, పవన్, విజయ్, బొదా్దపు గోవింద్, మజిజ్ హేమంత్, మజిజ్ 
శ్రీను, స్రేష్, వీర మహిళలు కావ్రి వాణి, లంకా ప్రభావతి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

మాముడూర్లో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలా పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట నియోజకవర్గం, పెనుమంట్ర మండలం మాముడూరు గ్రామంలో జనసేన 
పార్టీ క్రియ్శీలక సభయూతవా కిటలా పంపిణీ కారయూక్రమం విజయవంతంగా చేయడం జరిగింది. మరియు 
మాముడూరు జనసేన పార్టీ గ్రామ కమిటీ గురించ్ చరిచించడం జరిగింది. తవారలోనే మాముడూరు 
గ్రామకమిటీ వేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో మాముడూరు జనసేన 
నాయకులు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

గంగంపేట గిరిజన గ్రామంలో పరయూటంచిన మత్స 
పండర్కం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, గిరిసేన – జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా 
మంగళవారం గంగంపేట గిరిజన గ్రామంలో పరయూట్ంచ్న జనసేన పార్టీ 
క్రియ్శీలక సభయూతవా వాలంటీర్ మతసు పుండర్కం. జనవాణి – జనసేన 
భరోసా కారయూక్రమంలో మొదట్ విడత గా విజయవాడలో జరిగింది. జనవాణి 
దావారా ప్రజల సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ తెలుస్కునే విధానం, సమసయూల పటలా 
స్పందిస్్తనని పద్తి ఆంధ్ర రాష్ట ప్రజలను మంత్రముగు్లను చేస్్తంది ప్రజలకు 
జనసేన భరోసా నిలుసో్తందని మతసు పుండర్కం అనానిరు. ప్రజల మనోగతానిని 
తెలుస్కోవడంలో పవన్ కళ్యూణ్ చూపుతునని చొరవ భావితరాల బంగారు 
భవిషయూతు్తకు బాటలు వేస్్తంది. ఇల్ంట్ నాయకుడ్కి అధికారం అప్పగిసే్త ఈ రాష్ట 
యొకకా భవిషయూతు్త మారుచితారని దృఢవిశావాసంతో గిరిజన ప్రజలు ఆశాభావానిని 
వయూక్తం చేస్్తనానిరు. ఇపు్పడు ఉనని ముఖయూమంత్రి గెలిచే వరకు ముదు్దలు పెట్టీ 

గెలిచ్నాక పనునిలతో గుదే్దసి బస్సు 
ఛార్జ్లు, నితయూవసర వస్్తవుల 
ధరలు పెంచేసి మూడేళలా పాలనలో 
మాల్ంట్ వారికి ముచచిమటలు 
పట్టీస్్తననిడు అని గిరిజనప్రజలు 
అంటు, తమ ప్రధాన సమసయూలు 
వివరించారు.

అనంతరం మతసు పుండర్కం మాట్లాడుతూ…
ప్రజల కోసం పోరాడుతు, ప్రజల పక్షాన నిలబడ్న నాయకుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ అటువంట్ వయూకి్తని ముఖయూమంత్రిని చేదా్దమని అనానిరు. ఒక వయూకి్తలో 
ఉండే నిజాయితీ, నిసావారథాం, నిబద్త, సమాజసేవ పటలా అంకిత భావం వలలా 
కోట్లాదిమంది వయూకు్తలు ఆ వయూకి్తని ఆరాధిసా్తరు. అల్ంట్ వయూకి్తతవాం ఉనని 
మహోననిత మానవతామూరి్త పవన్ కళ్యూణ్. అందుక ఆత్మహతయూ చేస్కునని 
మూడు వేలమంది కౌలురైతుల కుటుంబాలకు లక్ష రూపాయలు చొపు్పన ముపె్్ప 
కోటలా రూపాయలు తన సంత డబు్బని పంచుతునానిరు. ఈరోజు కోట్లాదిమంది 
అతనికి అండగా నిలబడతునానిరు. రాబోయే ఎనినికలోలా కులమతాలకు అతీతంగా 
అనిని వరా్గల ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ కి మద్దతు పలకడం ఖాయం – జనసేన 
విజయకతనం తథయూం అని మతసు పుండర్కం అనానిరు. గిరిసేన – జనసేన 
కారయూక్రమంలో క్రియ్శీలక సభ్యూలు బిడ్డిక వినోద్, నవనీత్, బి.పి.నాయుడు, 
కరేణిన సాయి పవన్, వావిలపలిలా నాగభూషన్, అనుని రామకృషణి, గుమ్మడ్ 
స్ధాకర్, కంటు మురళ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

భామిని మండలంలో క్రియాశీలక సభుయూల 
కిట్లా పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతిపురం జిల్లా, పాలకొండ నియోజకవర్గం భామిని 
మండలంలో బిలలామడలో ఉనని జనసేన పార్టీ మండల కారాయూలయంలో జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టీన క్రియ్శీలక సభ్యూలు కిటులా 
పంపిణీ చేయటం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండలంలో ఉనని క్రియ్శీలక 
సభ్యూతయూం ప్రతి ఒకకారూ జనసేన పార్టీ విజయం కోసం పని చేయ్లని, అల్గే 
ప్రతి గ్రామంలో ఉనని సమసయూలు తెలుస్కుని, పరిష్కారం దిశగా అడుగులు 
వేయ్లని త్లిజేయటం జరిగింది. గ్రామంలో పవన్ కళ్యూణ్ మనోగతానిని చదివి 
వినిపించాలని తెలియజేయటం జరిగింది. రాబోయే రోజులోలా మండలంలో 
పార్టీ పరంగా ఎల్ంట్ కారయూక్రమాలు చేయ్లి. ప్రజలకు ఏవిధంగా చేరువుగా 
ఉండాలి అని మాట్లాడటం జరిగింది. అల్నే రాబోయే ఎనినికలోలా ప్రజాప్రభ్తవా 
సాథాపించడానికి క్రియ్శీలక సభ్యూలు కీలక పాత్ర పోష్ంచాలని సూచ్ంచటం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల నాయకులు కిరణ్, శ్రీనివాసరావు, 
మహేష్, దీపక్ కళ్యూణ్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


సంసాకారహీనుడు జోగ రమేష్: ఎస్ వి బాబు
మంత్రి అయినా నీ చిలలార మాటలు, వెకిలి వేషాలు పోల్ జోగి

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, చ్ననిపిలలాలు 
దైవ సవారూపులు అల్ంట్ చ్నానిరులతో 
పూలు జలిలాంచుకుంటునని జోగి రమేష్ 
కు సిగు్గలేదు. కనీసం ఈ ప్రోగ్రాం 
ఆర్గనైజేషన్ చేసిన వయూకు్తలకు, ఆ 
పాఠశాల ప్రధానోపాధాయూయుడ్కైనా 
బుది్ లేదా? విదాయూరిథాని, విదాయూరుథాలు 
అయిన భావి భారత పౌరులతో 

మాట్లాడేటపు్పడు సంసాకారవంతమైన భాష వాడాలని తెలియని నీల్ంట్వాడు మంత్రి అయినందుకు, 
నినుని ఎనునికునని ప్రజల సిగు్గపడుతునానిరు. మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని ఏకవచనంతో సంబోధిసూ్త 
(వాడు వీడు అంటూ) నీ కుసంసాకారానిని చపు్పతో కొటేటీ రోజు దగ్గరోలానే ఉంది. ఆంగలా మాధయూమానికి ఎవరు 
వయూతిరేకులు కారు. మాతృభాష అయిన తెలుగు మాధయూమానికి సరైన గౌరవం ఇవావాలని ప్రతి ఒకకారు 
చపే్పది. మానయూశ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కూడా అదే చపా్పరు. దురదృషటీవశాతు్త నీల్ంట్ అజాఞానులకు అరథాం 
కావడం లేదు. జోగి రమేష్ నీ పద్తి మారుచికోకపోత్ తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురోకావాలిసు వస్్తంది. ఖబరా్దర్ 
అంటూ పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు తీవ్రసాథాయిలో మండ్పడాడిరు.

మీ పారీటీ కోసం పని చేసే్త మీ పారీటీ ఫండ్ 
నుండి జీతాలు ఇవ్వండి: దారం అనిత
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలలా, “సము్మ ప్రజలది సోకు ప్రభ్తావానిది” 
అననిటులా ఉంది మన రాష్టంలో అధికార వైసీపీ ప్రభ్తవా తీరు. వాలంటీర్సు 
విషయంలో వైసీపీ నాయకులు పరిధులు దాట్ మాట్లాడుతునానిరు. 
విజయసాయి రెడ్డి మరియు హోంమంత్రి తానేట్ వనిత పార్టీ కారయూకర్తలక 
వాలంటీర్సు పోస్టీలు ఇచాచిం అంటునానిరు. ఇక రాష్ట నీట్ పారుదల శాఖ 
మంత్రి వారైత్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి వాలంటీర్సు ను మనం ఇషటీమైన 
వారిని నియమించామని, పార్టీ కి వయూతిరేకంగా ఉంటే తీసేసా్తమని, పార్టీ 
కారయూకర్తలనీ, వాలంటీర్సు ను గ్రిప్ లో ఉంచుకోమని తమ పార్టీ వారికి 
సలహాలు ఇస్్తనానిరు. అంబట్ రాంబాబు మీ పార్టీ కారయూకర్తలు, మీ పార్టీ 
కోసం పని చేసే్త మీ పార్టీ ఫండ్ నుండ్ జీతాలు ఇవవాండ్. ప్రజల ఖజానా 
నుండ్ జీతాలందుకు ఇస్్తనానిరు. దీనినే సము్మ ప్రజలది సోకు అధికార 
పార్టీది అంట్రని చ్తూ్తరు జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి దారం అనిత అనానిరు.

బలిలాపర్రు గ్రామంలో ఘనంగా 
వంగవీటి మోహన్ రంగా జయంతి

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన మండలం, బలిలాపర్రు గ్రామంలో సవార్్గయ 
వంగవీట్ మోహన్ రంగా జయంతిని పురసకారించుకుని బలిలాపర్రు 
గ్రామస్్తలు, రంగా అభిమానులు, జనసేన పార్టీ నాయకులు 
ఘనంగా జయంతి కారయూక్రమానిని నిరవాహించారు. వంగవీట్ 
మోహన రంగా ఈ పేరు వింటే చాలు కాపు, బడుగు, బలహీన 
వరా్గలు, బహుజనులు, పేదలు రెండు చేతులు జోడ్ంచ్ ఆరాధన 
భావంతో వందనాలు చేసూ్త జోహారులా అరి్పసా్తరు. మడమ తిప్పని 
పౌరుషంతో ఆత్మగౌరవ పోరాట్నిని సాగిసూ్త పేద ప్రజలకు 
బాసటగా నిలిచ్ వారి రక్షణ కోసం గాంధ్య మార్గంలో అమర 
నిరాహార దీక్ష ఉదయూమం చేసూ్త 1988 డ్సెంబర్ 26న రాజకీయ 
కుట్రకు బలైపోయ్రు. కీరి్తశేషులు వంగవీట్ మోహన్ రంగ గారు 
మరణించే నాట్కి ఆయన వయస్ 41 సంవతసురాలు ఎంతకాలం 
జీవించావు అననిది ముఖయూం కాదు. ప్రజల గుండలోలా ఎంత సాథానం 
సంపాదించామననిది ముఖయూం. మరణించ్ 34 సంవతసురాలు 
అయినా ఎప్పట్కీ ప్రజల గుండలోలా చరగని ముద్ర వేసిన వంగవీట్ 
మోహన రంగా చ్రస్మరణీయుడు.

ప్రజా నాయకుడు మన పవనుడు
శతఘ్ని న్యూస్: జనవాణి – జనసేన భరోసా కారయూక్రమంలో ప్రజల సమసయూలను పవన్ కళ్యూణ్ గారు 

తెలుస్కునే విధానం, సమసయూల పటలా స్పందిస్్తనని పద్తి ఆంధ్రరాష్ట ప్రజలను మంత్రముగు్లను చేసింది.

ప్రజల మనోగతానిని తెలుస్కోవడంలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చూపుతునని చొరవ భావితరాల 

బంగారు భవిషయూతు్తకు బాటలు వేస్్తంది. ఇల్ంట్ నాయకుడ్కి అధికారం అప్పగిసే్త ఈ రాష్ట యొకకా 

భవిషయూతు్త మారుచితారని ప్రజలు దృఢవిశావాసం వయూక్తం చేస్్తనానిరు.

గెలిచే వరకు ముదు్దలు పెట్టీ గెలిచ్నాక పనునిలతో 

గుదే్ద నాయకుడు ఇక మనకొదు్ద అని ప్రజలు 

అనుకుంటునానిరు. ఒక వయూకి్తలో ఉండే నిజాయితీ, 

నిసావారథాం, నిబద్త, సమాజ సేవ పటలా అంకిత భావం 

వలలా కోట్లాదిమంది వయూకు్తలు ఆ వయూకి్తని ఆరాధిసా్తరు. 

అల్ంట్ వయూకి్తతవాం ఉనని మహోననిత మానవతామూరి్త 

పవన్ కళ్యూణ్. అందుక కోట్లాదిమంది అతనిని అంతగా 

ఆరాధిసా్తరు. రాబోయే ఎనినికలోలా కులమతాలకు 

అతీతంగా అనిని వరా్గల ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ కి మద్దతు పలకడం ఖాయం. జనసేన విజయకతనం 

తథయూమని పెడన నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు సమె్మట అనానిరు.
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కొనసాగింప తదుపరి పేజీలో...

జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తినని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెకినికల్ టం, 
ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడ్తో అనుబంధం, సమాజం పటలా వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు వారి 
కృషి, జనసేనకి వారి తోడ్్పట్ వారి మాటలోలా వివరించే చక్కని వేదిక!... మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం.!

 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ అడుగు జాడలోలా, అనునితయూం ప్రజలలో 
ఉండందుకు “జనంకోసం-జనసేన” అనే కారయూక్రమం దా్రా ఇంటకి 
దూరమై ప్రజలతోనే ఉంటూ, ప్రజలతోనే త్ంటూ ప్రజల సమసయూల 
పరిషా్కరానికి కృషి చేస్తిననిట్వంట జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 

ఇంచార్జి “పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర” గారితో మన జనసేనతో 
నా ప్రయాణం. ఇల్ంట నాయకులు అరుదుగా ఉంటారు. ఈయన 
గురించి ఎంత చెపి్పనా తకు్కవే... జనసేన సిదా్ధంతాలలో ఒకటైనట్వంట 
“పరాయూవరణ పరిరక్షణ - కాలుషయూ నివారణ” సిదా్ధంతానిని మనసా, 
వాచా, కర్మనా పాటసూతి... ప్రజలలోకి 
తీస్కెళ్ళందుకు నడుం కటటీ “జనసేన 
వనరక్షణ” అనే కారయూక్రమానికి శ్రీకారం 
చుటటీ గత రెండు సంవత్సరాలుగా అధినేత 
జన్మదినం పరస్కరించుకుని రెండు లక్షల 
జామ మరియు నిమ్మ మొక్కలను పంపిణీ 

చేసారు. ఈ సంవత్సరం మరొక లక్షా ఇరవై ఐదువేల దానిమ్మ మొక్కలను పంపిణీ చేసేందుకు ప్రణాళికను సిద్ధం 
చేస్కునానిరు. ప్రజా సమసయూలపై ఇటవల కాలంలో రెండుసారులా ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేసి సమసయూలకు 
పరిషా్కరం తీస్కురావడం జరిగింది. కరోనా విపత్తి వేళ ల్క్ డౌన్ సమయంలో ఇంటంటకి కాయగూరలు 
పంచడమే కాకుండ్ ఒక అడుగు మందుకు వేసి “జనసేన - ఇంటపంట” అనే కారయూక్రమం దా్రా 10 
రకాల కాయగూరల వితతినాలను పంచి అవి ఎల్ పంచాలో కుడ్ చెపా్పరు. అగిని ప్రమాదంలో ఇళ్్ళ 
కోలో్పయిన వారికే కాకుండ్ బిదవారై ఇళ్్ళ లేనివారికి “జనసేన - తోడునీడ” అనే కారయూక్రమం దా్రా 
ఇళ్్ళ నిరి్మంచి ఇవ్డంలో కూడ్ ఆయన ఎంతోమందికి సహాయ సహకారాలు అందించడం జరిగింది. 
మరి పాటంశెటటీగారి గురించి వారి మాటలలోనే తెలుస్కుందామా..?

శతఘ్నిన్యూస్: నమసాకారం సూరయూచంద్రగారు..! పాఠకులకు మీ గురించ్, మీ కుటుంబ నేపదయూం గురించ్ చప్పండ్?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: నమసే్త! శతఘ్నిన్యూస్ నిరావాహకులకు, పాఠకులకు, జనసైనికులకు, జగ్గంపేట నియోజవర్గ 
ప్రజలకు అందరికీ నా నమసాకారం. నా పేరు పాటంశెట్టీ సూరయూచంద్ర, పాటంశెట్టీ నారాయణరావు గారు మా తండ్రిగారు.. 
పాటంశెట్టీ వీరరాఘవమ్మ మా తలిలాగారు. మేము నలుగురం అననిదము్మలం మాది వయూవసాయ రైతు కుటుంబం. నేను డ్గ్రీ 
పూరి్త చేసాను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయ్లలోకి రావడనికి గల కారణాలు..? రాజకీయ్లలో మీకు సూ్పరి్త ఎవరు?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: పరిసిథాతులే కారణం. ఊహ తెలిసినప్పట్ నుండ్ చూసూ్తనే పెరిగాను మహిళలు కొనిని మైళళి దూరం 
వెళ్ళి నీళుళి తీస్కొచేచివారు. సంవతసురాలు గడ్చ్నా సమసయూ పరిష్కారం కాలేదు. పార్టీలు మారాయి, నాయకులు మారారు. కాని 

ఊరు మారలేదు. నేను కాలేజీకి సెలవు చపా్పక, ఈ 
సమసయూకు కూడా సెలవు చపా్పలనే ఆలోచన వచ్చింది. 
ఇదిల్ ఉండగా నేను, నా సేనిహితులు, నా కుటుంబ 
సభ్యూలు కలసి ఒక ట్రాకటీరు ఉపయోగించ్ ఈ పకకా 
ఊరి పొల్ల నుండ్ నీరు తెచ్చి మా ఊరిలో ప్రతి ఇంట్కి 
సరఫరా చేసేవాళళిం. (1999, 2000, 2001) ఊరి బాగు 
కోరేవాడే ఊరికి నాయకుడు కావాలని, మా ఊరి వారంతా 
ననుని రాజకీయ్లలోకి రమ్మని కోరడం జరిగింది. అదే నేను 
పాట్ంచాను. అధికారంలోకి వసే్త ప్రజలకు మెరుగైన సేవ 
చేయగలమని అలోచ్ంచ్ రాజకీయ్లలోకి రావాలనే నిరణియం 
తీస్కోవడం జరిగింది. నేను రాజకీయ్లలోకి రావడానికి 
సూ్పరి్త నిసావారా్నికి నిలువెతు్తరూపమైన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు. ఏ సావార్ం లేకుండా ఏ సంబంధం లేనటువంట్ 
ప్రజలకు తనవంతుగా ఎదో చేయ్లనే తపన ననుని 
మరింత ఉత్్తజ పరిచ్ంది.
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శతఘ్నిన్యూస్: జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్పందన ఎల్ ఉంది?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో అన్హయూమైన స్పందన ఉంది. మేము నిరవాహించే ప్రతీ కారయూక్రమంలో 
ఎంతో ఉతాసుహంతో పాలు పంచుకుంటునానిరు. “జనంకోసం - జనసేన” కారయూక్రమంలో కూడా వీలైనంత వరకు వారి సమసయూలు తెలుస్కుని 
పరిషకారిస్్తనాని.

శతఘ్నిన్యూస్: లక్ష మొకకాల పంపిణీ కారయూక్రమం చేసారు కదా... దానికి సూ్పరి్త ఏమిట్? దానికి ప్రజలలో స్పందన ఎల్ ఉంది?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలో ఉనని 83 గ్రామాలలో ఇంట్ంట్కీ ఒక మొకకా చొపు్పను, గత రెండు 
సంవతసురాలుగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టీన రోజున మొదలు పెట్టీ లక్ష మొకకాల పంపిణీ కారయూక్రమం చేసాము.
మొదట్ సంవతసురం జామ మొకకాలు పంపిణీ చేసాం. రెండవ సంవతసురం 1,25,000 నిమ్మ మొకకాలు పంపిణీ చేసాం. ఇక ఈ 
సంవతసురం 1,25,000 దానిమ్మ మొకకాలు పంపిణీ చేయ్లని ప్రణాళ్క సిద్ం చేసాం. 
జనసేన సిదా్ంతాలలో మొదట్ సిదా్ంతం “పరాయూవరణ పరిరక్షణ, కాలుషయూ నివారణ”. ఇదే మా సూఫేరి్త.

“పచచిని చటుటీ - ప్రగతికి మెటుటీ” అననిటుటీగా ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా సీవాకరించారు, స్పందించారు.

శతఘ్నిన్యూస్: ప్రజా సమసయూలపై ఈమధయూ కాలంలో రెండుసారులా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసారు... ఆ సమసయూలను ఆమరణ నిరాహార 
దీక్ష కాకుండా సహజ పరిష్కారం సాధించలేమా? దీక్షలో మీకు ఎదురైన సమసయూలు ఎమైనా ఉనానియ్?

పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: మొదట్ది 33 కెవి హై టెనషిన్ ఎలకి్రాక్ లైన్ గ్రామం మదయూ నుండ్ వేయడం జరిగింది. వినతిపత్రం ఇవవాడంతో సమసయూ పరిష్కారం కాకపోగా 
కొంతమందిని దౌరజ్నయూంగా పోలీస్లు సెల్ లో పెటటీడం జరిగింది. ఊరి చ్వర ఉననివి వైఎసాసుర్ నాయకుల బంధువులు పొల్లు కావడంతో పవర్ సపె్లా గ్రామం మదయూ 
నుండ్ చేయడం జరిగింది. సమసయూ పరిష్కారం కవలం ఆమరణ నిరాహార దీక్ష దావారానే జరిగింది.

రెండవది ఉపాధి హామి పథకంలో కూలీలకు రావలసిన మొత్తం ఇవవాకుండా, పని చేయని వారికి 
పూరి్తగా చలిలాంచ్ పని చేసినవారికి మొండ్ చయియూ చూపించారు. ప్రశినించ్నందుకు బెదిరించారు. 
ఇది సెంట్రల్ సీకాము అని తాము ఏమి చేయలేమనానిరు. ఆమరణ నిరాహర దీక్ష చేపట్టీక సమసయూ 
పరిష్కారం అయియూంది. అల్గే సము్మ మొత్తం రికవర్ చేయడం జరిగింది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భారయూ శ్రీదేవి కూడా మీతో నిరాహార దీక్షలో పాల్్గనానిరు. ఆమె సహకారం ఎల్ 
ఉంటుంది? 
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: నేను చేసే ప్రతి కారయూక్రమంలో నా భారయూ సహాయసహకారాలు ఎపు్పడూ 
ఉంట్యి.

శతఘ్నిన్యూస్: “జనంకోసం - జనసేన” కారయూక్రమం చేస్్తనానిరు దానికి ప్రజలు ఏ విధంగా 
సహకరిస్్తనానిరు?

పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: “జనంకోసం - జనసేన” కారయూక్రమంలో భాగంగా జగ్గంపేట 
నియోజకవర్గంలోని 83 గ్రామాలలో తిరిగి ప్రజల సమసయూలను తెలుస్కోవడం జరుగుతుంది. ప్రతీ 
గ్రామంలో ప్రజలు వారి పూరి్త సహాయసహకారాలు అందిస్్తనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు చేసిన మరికొనిని కారయూక్రమాలను తెలుపగలరు?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: మరికొనిని కారయూక్రమాలంటే చాల్నే ఉంట్యండ్... ముఖయూంగా కరోనా 
విళయతాండవం చేస్్తనని సమయంలో ల్క్ డౌన్ లో ప్రజలు బయటకి రాలేక ఇబ్బందులు 
ఎదుర్కాంటునని తరుణంలో ఇంట్ంట్కి కాయగూరలు పంచ్పెటటీడం జరిగిందండ్. అంత్కాకుండా 
“జనసేన - ఇంట్పంట” అనే కారయూక్రమం దావారా ప్రతి ఇంట్కి 10 రకాల కాయగూరల విత్తనాలను 
పంచ్పెటటీడమే కాకుండా అవి ఎల్ పెంచాలో కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అగినిప్రమాదంలో 
ఇళుళి కోలో్పయినవారికి మరియు ఉండట్నికి ఇళుళి లేని నిరుపేదలకు “జనసేన - తోడునీడ” అనే 
కారయూక్రమం దావారా ఇళుళి కటుటీకునేందుకు మా వంతుగా పూరి్త సహాయ సహకారాలను అందిస్్తనానిం. ఈ మదయూనే జనసేన పార్టీ పిఏసి చైర్మన్ నాదెండలా మనోహర్ గారు 
ఒక ఇంట్కి శంఖుసాథాపన కూడా చేసారు. ఇల్ మేము చేసిన కారయూక్రమాలు చాల్నే ఉనానియండ్. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెట్టీనటువంట్ కౌలురైతు భరోసాయ్త్ర గురించ్ మీ 
అభిప్రాయం?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: కౌలు రైతు భరోసా య్త్ర గురించ్ చపా్పలంటే ఇది ఒక 
మహోననితమైనటువంట్ కారయూక్రమం. చేతిలో పొలం లేక, కౌలుకు తీస్కొని సాగుచేసి, 
ప్రకృతి వైపర్తాయూలకి తలఒగి్గ పరిసిథాతులకు తలవంచ్ ఆత్మహతయూలు చేస్కునని రైతుల 
కుటుంబాలను ఆదుకునే ఒక యజఞాం. అంధ్రప్రదేశ్ రాష్టమంతట్ ఆత్మహతయూ చేస్కునని 
3000 మంది రైతు కుటుంబాలకు, ప్రతి కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల చొపు్పన 30 
కోటలాతో ఒక ప్రణాళ్క రూపొందించడమే కాకుండా దానిని అమలు చేస్్తనని జనసేన 
అధినేత గురించ్ ఎంత చపి్పనా తకుకావే. అల్ంట్ పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట ముఖయూమంత్రి 
అయిత్ రైతుల కష్టీలు కడత్రినటేటీ అని వేరే చప్పకకారలేదు... ఇపు్పడు ‘భరోసాయ్త్ర’ 
అపు్పడు వెయియూ ఏనుగుల భరోసా.

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


బుధవారం, 06 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటువంట్ క్రియ్శీలక సభయూతవా కారయూక్రమం పై మీ అభిప్రాయం?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: ఏ పార్టీ అయినా ముందుకు సాగాలి అంటే దానికి ప్రతీ కారయూకర్త సహకారం ఉండాలి. ఎనినికల 
సమయంలో కారయూకర్తలను ఉపయోగించుకొని తరువాత వారి గురించే పట్టీంచుకోని పార్టీ కాదు జనసేన. ఆ క్రియ్శీలక 
సభయూతవా కారయూక్రమం దావారా పార్టీ సభయూతవామునని ప్రతీ ఒకకారికి ఏదైనా ప్రమాదం సంభవిసే్త 50,000/- ఒకవేళ ఆ సదరు వయూకి్త 
మరణిసే్త 5 లక్షల రూపాయలు ఇవవాడం దావారా ప్రతీ జనసైనికుని కుటుంబానికి తోడుగా నిలబడ్న పార్టీ జనసేన.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: జగ్గంపేట నియోజకవర్గంలోని 83 గ్రామాలలో ప్రజలు మరుగదొడలాకు గాని, మంచ్నీట్ సమసయూతో గాని 
ఇబ్బండ్ పడకుండా చూడటం. ఆరోగయూమే మహాభాగయూం అనే సూత్రానిని పాట్ంచేల్ చూస్కోవడం. 
* ప్రభ్తవా పథకాలు ప్రజలకు చేరేల్ చేయడం. 
* ప్రజల సమసయూలు ప్రభ్తావానికి చేరేల్ చేయటం. 
* సమసయూలని గురి్తంచడం పరిష్కారమార్గం వెతకడం.
ప్రజల సము్మని, ప్రజలక పథకాల రూపంలో దానం ఇస్్తనని ప్రభ్తావానిని వేళళిలోనుండ్ పెకలించడం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
నాయకతవాంలో మీకు నచ్చిన అంశాలేమిట్?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: నిసావార్ రాజకీయ్నికి రూపం ఇసే్త దానికి నిలువెతు్త 
నిదరశినం జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్. ఎంతో లగజ్ర్ లైఫ్ అనుభవించే అవకాశం ఉండ్ 
ఏ సంబంధం లేనటువంట్ ప్రజల కష్టీలు చూసి చలించ్ పొయే మనస్తతవాం. ఎపుడు 
ఎవరో ఒకరికి ఎదో చేయ్లనే తపన, సమసయూల పటలా ఆయన స్పందించే విధానం. ఇల్ 
చాల్ ఉనానియండ్.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుండ్ పవన్ కళ్యూణ్ య్త్ర ప్రారంభం కాబోతుంది 
దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: అది ప్రభావం కాదు “మహా ప్రభంజనం”, మీరే 
చూసా్తరుగా... పవన్ కళ్యూణ్ అంటే ఒక వయూకి్త కాదు ఒక మహాశకి్త. ఆయన 
సభలకి ప్రజలు, అభిమానులు సవాచచిందంగా వసా్తరు. పవన్ కళ్యూణ్ సభలకి, 
య్త్రలకి వచేచి జనం ఎదో ఆశ చూపిసే్త వచేచివారు కాదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడ్య్ సపోర్టీ లేదు? మీడ్య్ సపోర్టీ లేకపోయినా 
మీరు గ్రామసాథాయి వరకు వెళళిగలుగుతునానిరా?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: జనసేనకు మీడ్య్ సపోర్టీ లేదు. వాస్తవం. జనసైనికులే మాకు మీడ్య్. ప్రతీ జనసైనికుడు. ఒక సైనికుడ్ల్ శ్రమిసూ్త, మేము వేసే ప్రతీ 
అడుగు ప్రజలకు చేరుకునేల్ మాకు సహకరిస్్తనానిరు. వీరికి మీడ్య్ కూడా తోడైత్ మేము అదు్తాలు చేయగలం.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ప ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటునానిరు?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: ప్రజలు ప్రభ్తవాంపై పూరి్త అవగాహనకు వచాచిరు. ఎలక్షనలాకు ముందు ఇచేచి మందు, విందు మరియు డబు్బలకి ఆశపడ్త్ ఏమి జరుగుతుందో 
వారికి తెలుస్. బూరుగపూడ్ సర్పంచ్ గా నేను ఏమీ పంచ్పెటటీలేదు. మదయూం మరియు డబు్బ వీట్కి మేము మా పార్టీ విరుద్ం. మేము సవాచచిందంగా గెలుసా్తము. 2024లో 
న్ట్కి న్రు శాతం ప్రభ్తవాం ఏరా్పటు చేసేది జనసేన మాత్రమే.

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


బుధవారం, 06 జూల ై2022

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురించ్ మీ అభిప్రాయం చప్పండ్?
పాటంశెటటీ సూరయూచంద్ర: ఒకోకా చానల్ ఒకోకా పార్టీ కారయూకల్పాలు ప్రచారం చేస్్తనని క్రమంలో జనసేన పార్టీ కారయూకల్పాలు ప్రజల దృష్టీకి తీస్కు వెళళిడానికి మీరు 
ఎంతో ప్రయతినిస్్తనానిరు. పేరుకు తగ్గటులాగా వంద మంది శతృసైనాయూనిని చేదించగల ఒక తూట్ల్ మీ మాటలు, రాతలు మాకు సహకారానిని అందించాలని కోరుతునానిను, 
ధనయూవాదములు.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేమ అడ్గిన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపి్పన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 
తరపన ధనయూవాదమలు సూరయూచంద్ర గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుదా్దం.

ముఖా-ముఖి
- పాలకొలులా విజయశ్రీఫోటో గేలరీ
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