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అత్యున్నత పీఠానికి 
అని్న అర్హతలతో....!

శతఘ్ని న్యూస్: భారత పదిహేనో రాష్ట్రపతిగా భారీ మెజారిటీతో ఎన్నికైన శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము కారణజన్మురాలు. 
ఆదివాసీ మహిళన్ మొట్టమొదటిసారిగా అత్యూననిత రాజాయూాంగ పదవికి ఎన్నికయ్యూలా చూసిన ప్రధాన్ శ్రీ నరాంద్ర 
మోదీ అభినాందనీయులు. దేశాన్కి సావాతాంతయూ్ాం వచ్చాక జన్ముాంచిన భారత తొలి రాష్ట్రపతిగా 64 సాంవత్సరాల 
శ్రీమతి ద్రౌపది చరితకెక్కుత్న్నిర్. అలాగే మిగిలిన దేశ ప్రథమ పౌర్లతో పోలిచాతే తక్కువ వయసులో 
రాష్ట్రపతిగా ప్రమాణాం చేసిన తెలుగు నేత శ్రీ నీలాం సాంజీవరెడ్డి కన్ని కొన్ని నెలల తక్కువ వయసులో శ్రీమతి 
ద్రౌపది దేశ అత్యూననిత పీఠమెక్కుత్ాండడాం మరో కొత్త రికార్డి. సాధారణ ఒడ్యా ఆదివాసీ క్టాంబాంలో 
పుటి్టన ఆమె ఆర్ పదులు న్ాండ్న తరావాత రాష్ట్రపతి అవుతానన్ ఊహిాంచలేదు. అయితే, ఆమె అక్ాంఠిత దీక్ష, 
పట్టదల, అాంకితభావాంతో ప్రజాజీవితాంలో చేసిన సేవలే దేశ రాష్ట్రపతి పదవికి ఎన్నికయ్యూలా చేశాయి. ఆమె 
భారత పార్లమెాంట ఉభయసభలక్ ఎన్నిక కాలేదు. ఒడ్శా అసాంబ్్లకి రెాండుసార్్ల మాతమే ఎన్నికయాయూర్. 
రాష్ట్ర ముఖయూమాంత్రి శ్రీ నవీన్  పట్నియక్  నేతృతవాాంలోన్ బిజూ జనతాదళ్ –బ్జేపీ సాంకీర్ణ ప్రభుతవాాంలో రెాండేళ్్ల 
మత్స్య, పశుసాంవర్ధక శాఖ సహాయ మాంత్రిగా (సవాతాంత హోదా) 2002–2004 మధయూ ఆమె పన్చేశార్. అాంతక్ 
మిాంచి కేబినెట్  మాంత్రిగా, ముఖయూమాంత్రిగా పన్చేసిన అన్భవాం లేదు. కాన్ సాంత రాష్ట్రాన్కి పొర్గున ఉనని ఝార్ాండ్  గవరనిర్ గా పన్చేసిన ఆర్ సాంవత్సరాల విశిష్ఠ 
అన్భవాం శ్రీమతి ద్రౌపదిన్ న్యూఢిల్్ల రైసిన్ హిల్ పై ఉనని రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఐదు సాంవత్సరాలు ఉాండడాన్కి అన్ని విధాలా అర్హురాలిన్ చేసిాంది.

*కీలు బొమములా లేర్....కీలకాంగా వయూవహరిాంచ్ర్
రాజకీయాలో్లకి రాక ముాందు శ్రీమతి ద్రౌపది సాధారణ ఉద్యూగాలే చేశార్. ఒడ్శాలో వైశాలయూాం రీతాయూ 
అతి పెద్దది అయిన మయూర్ భాంజ్  జిలా్ల ఉపర్ బెడలో ఆమె 1958 జూన్  20న జన్ముాంచ్ర్. ఆమె 
తాండ్రి బిరిాంచి న్రాయణ టడు, తాత గ్రామ సర్ాంచులుగా పన్చేశార్. ఆదివాసీలు ఎక్కువ మాంది 
న్వసిాంచే మయూర్ భాంజ్  జిలా్లలో పుటి్టన్ ద్రౌపదిన్ ఆమె తాండ్రి ఒడ్శా రాజధాన్ భువనేశవార్ లోన్ 
రమాదేవి కాలేజీలో చదివిాంచ్ర్. ఆమె కళాశాల విదయూ కోసాం కొది్దపాటి భూమిన్ సైతాం ఆయన 
అమిమువేశార్. రాజనీతిశాస్తాంతో డ్గ్రీ పూరి్తచేసిన తరావాత ఆమె తాన్ చదువుక్నని పాఠశాలలో టీచర్ గా, 
నీటిపార్దలశాఖలో గుమాసా్తగా పన్చేశార్. ఆమె ప్రయాణాం అాంతటితో ఆగలేదు. ప్రజాసేవ కోసాం 
తన ఊర్క్ దగ్గరలోన్ పెద్ద పట్టణాం రాయ్ రాంగపూర్  సాథాన్క సాంసథా ఎన్నికలో్ల పోటీచేయడాం శ్రీమతి 
ద్రౌపది జీవితాన్కి కొత్త మలుపు. రాజకీయాలో్ల న్లదొక్కుకోవడాన్కి ఇది ఉపయోగపడ్ాంది. 38 
ఏళ్ల వయసులో ఆమె రాయ్ రాంగపూర్  మున్్సపల్  కౌన్్సలర్ గా ఎన్నికవడాం తరావాత 2000, 2004 
ఒడ్శా శాసనసభ ఎన్నికలో్ల బ్జేపీ తరఫున విజయాం సాధాంచడాన్కి దారితీసిాంది. మున్్సపల్  కౌన్్సలర్  
న్ాంచి ఆమె రాయ్ రాంగపూర్  పురపాలక సాంఘాం అధయూక్షురాలయాయూర్. రాయ్ రాంగపూర్  ఎమెములేయూగా 
రెాండుసార్్ల ఎన్నికవడాం ప్రజాజీవితాంలో ఆమెక్ కొాండాంత బలాం ఇచిచాాంది. మొదటిసారి ఎమెములేయూ 
అయాయూకే ఆమె శ్రీ నవీన్  పట్నియక్  కేబినెట్ లో బ్జేపీ తరఫున మాంత్రిగా రెాండేళ్్ల ఉన్నిర్. ఆమె 
శాసన సభయూతవాాం 2009లో ముగిసిన్ ఆమె రాజకీయ జీవితాన్కి తెరపడలేదు. కేాంద్రాంలో శ్రీ నరాంద్ర 

మోదీ న్యకతావాన బ్జేపీ ప్రభుతవాాం అధకారాంలోకి వచిచాన ఏడాదికే 2015 మే 18న శ్రీమతి ద్రౌపది ఆదివాసీలు 25 శాతాన్కి పైగా ఉనని పొర్గు రాష్ట్రాం ఝార్ాండ్  
గవరనిర్ గా న్యమిత్లయాయూర్. ఆమె వర్సగా ఆరళ్్ల రికార్డి సాథాయిలో ఈ పదవిలో కొనసాగార్. ఆదివాసీ క్టాంబాంలో పుటి్టన్గాన్ ఆమె తన పారీ్టకే చాందిన శ్రీ 
రఘువర్  దాస్  ముఖయూమాంత్రిగా ఉనని ప్రభుతవాాంతో చ్లా గటి్టగానే వయూవహరిాంచ్ర్. గవరనిర్  అాంటే కేాంద్ర సరాకుర్. అకకుడ్ అధకారపక్షాం చేత్లో్ల కీలుబొమము కాదన్, 
సవాతాంత రాజాయూాంగ వయూవసథా అన్ ఆమె న్రూపాంచ్ర్. శ్రీ రఘువర్  దాస్  ప్రభుతవాాం అసాంబ్్లలో ఆమోదిాంపజేసుక్నని రెాండు చట్్టలు ఆదివాసీ ప్రయోజన్లక్ భాంగాం 
కలిగిాంచేవిగా ఉన్నియన్ ఆమె భావిాంచి వాటికి ఆమోదముద్ర వేయలేదు. చివరికి వాటిన్ రాష్ట్ర ప్రభుతవాాం ఉపసాంహరిాంచుక్ాంది. ఈ బిలు్లలపై ఆదివాసీల వయూతిరకతన్, 
న్రసనన్ ఆమె పరిగణనలోకి తీసుక్న్ వయూవహరిాంచ్ర్. అాంతటి అాంకితభావాంతో రాజాయూాంగబద్ధాంగా వయూవహరిాంచే శైలి ఉనని న్యక్రాలు ద్రౌపది ముర్ము.
* విష్టదాలన్ దిగమిాంగి ప్రజాసేవక్ అాంకితాం
తన మయూర్ భాంజ్  జిలా్ల పహాడ్ పూర్ క్ చాందిన శ్రీ శాయూమచరణ్  ముర్ముతో శ్రీమతి ద్రౌపదికి వివాహమాంది. ఆయన బయూాంక్  ఉద్యూగి. ముగు్గర్ పల్లలు పుట్్టక ఆమె 
క్టాంబాంలో వర్స విష్టదాలు క్దిపవేశాయి. సిమెాంట గోడలు కూడా లేన్ ద్రౌపది ఇాంట్్ల 2010–2014 మధయూ మూడు విష్టదాలు చోటచేసుక్న్నియి. ఈ 
న్లుగేళ్లలో భర్త, ఇద్దర్ కొడుక్లు ఒకరి తరావాత ఒకర్ కన్నిమూశార్. ఆమె చినని కొడుక్ మొదట మరణాంచ్డు. రెాండేళ్ల తరావాత పెద్ద కొడుక్ కన్నిమూశాడు. ఇద్దర్ 
కొడుక్లతోపాట భర్త మరణాంచడాం శ్రీమతి ద్రౌపదిన్ తాతాకులికాంగా క్ాంగదీసిన్ ఆమె కోలుక్న్నిర్. తన ఇాంటి భవన్న్ని ఆమె విదాయూర్థాల వసతిగృహాంగా మారిచా 
ఇచ్చార్. చినని కొడుక్ తరావాత పెద్ద కొడుక్ చన్పోవడాం ఆమెన్ కోలుకోలేనాంతటి విష్టదాంలోకి నెటే్టసిాంది. పెద్ద కొడుక్ మరణాంచిన ఆర్ నెలల వరకూ ఆమె దిగులు 
న్ాంచి బయటపడలేకపోయార్. తరావాత ఆమె ఆధాయూతిముకాం వైపు దృష్్ట సారిాంచి కొాంత కాలాం బ్రహముక్మారీల బోధనలతో ఉపశమనాం పొాందార్. మొత్తాంమీద ఆమె 
తన క్టాంబాంలో ముగు్గరి మరణాలు సృష్్టాంచిన పెన్ విష్టదాం న్ాంచి కొనేనిళ్ల తరావాత బయటపడాడిర్. ప్రజాసేవక్ పునరాంకితమయాయూర్. బ్రహముక్మారీ ఈశవారీయ 
సత్సాంగ సమావేశాలో్ల పాల్్గనడాంతోపాట, దేవాలయాల ప్ాంగణాలు ఊడుచాతూ విష్టదాన్ని దిగమిాంక్న్నిర్. శివ మహతాయూలు వివరిాంచే ఒక పుస్తకాం ఎపు్డూ ఆమెక్ 
తోడుగా ఉాంటాంది. సూరోయూదయాన్కి ముాందే అాంటే తెల్లవార్జామున 3–30 గాంటలక్ ఆమె న్ద్ర న్ాంచి లేసా్తర్. ఉదయాం నడక, యోగా పూరి్తచేసుక్న్ రోజూవారీ 
కారయూక్రమాలు ప్రాంభిసా్తర్. రాాంచీ నగరాంలో ఝార్ాండ్  గవరనిర్ గా ఉననిపు్డు ఆమె న్వాసాం తలపులు అాందరికీ తెరిచే ఉాండేవి. ప్రజలాందరికీ ఆమె అాందుబటలో 
ఉాండేవార్. న్రాంతర ప్రజాసేవ, ఆధాయూతిముకత, దైవభకి్త దావారా తన వయూకి్తగత విష్టదాలన్ అధగమిాంచ్ర్ శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము. ఉత్తమ ఎమెములేయూగా ఆమెక్ 2007లో 
ఒడ్శా అసాంబ్్ల నీలకాంఠ్ అవార్డి ప్రదానాం చేసిాంది.

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


శనివారం, 23 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

*తొలి ఆదివాసీ గవరనిర్ గా ఎనలేన్ కీరి్త
మొదటి ఆదివాసీ రాష్ట్రపతిగా చరిత తిరగరాయబోత్నని శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము తొలి 
ఆదివాసీ గవరనిర్  కూడా. తాన్ పుటి్టన సామాజికవర్గమన సాంతాల్లు గణనీయ 
సాంఖయూలో ఉనని ఝార్ాండ్  గవరనిర్ గా ఆమె పన్తీర్ అత్యూత్తమనది కాబటే్ట ఆమె 
ఆర్ సాంవత్సరాలు ఈ పదవిలో కొనసాగగలిగార్. గవరనిర్  పదవిలో ఉాండగా 
ఆమె రాష్ట్రాంలోన్ ఉననిత విదయూక్ సాంబాంధాంచి అనేక లోక్  అదాలత్  సమావేశాలు 
న్రవాహిాంచ్ర్. విశవావిదాయూలయాలు, వాటి ఉద్యూగులక్ సాంబాంధాంచిన 5000క్ 
పైగా వివాదాలన్ ఈ సమావేశాలో్ల పరిషకురిాంచ్ర్. యూన్వరి్సటీలు, కళాశాలలో్ల 
విదాయూర్్ధల ప్రవేశాల ప్రక్రియన్ కేాంద్రీకరిాంచేాందుక్ ఛాన్సలర్  పోర్టల్  ఒకదాన్ని 
ఆమె ఏరా్ట చేయిాంచ్ర్. గవరనిర్ గా ఆమె తాన్ రబ్బర్  సా్టాంపు కాదన్ పదే పదే 
న్రూపాంచుక్న్నిర్. అనేక బిలు్లలు శాసనసభ ఆమోదాం పొాంది తన ఆమోదముద్ర 
కోసాం వచిచానపు్డు ఆమె గుడ్డిగా సాంతకాలు పెట్టలేదు. ఈ చట్్టలక్ సాంబాంధాంచి 

తన అన్మాన్లు న్వృతి్త చేసుక్న్నికే ఆమె సాంతకాలు పెటే్టవార్. అలా అన్ ఎన్నికైన రాష్ట్ర ప్రభుతావాలపై తన సాంత అభిప్యాలన్ ఆమె బలవాంతాంగా ఎననిడూ 
ర్ద్దలేదు.
* సూఫూరి్తప్రదాతక్ సహకరిాంచ్లి
‘‘కోట్్లది మాంది ప్రజలు, ముఖయూాంగా పేదరికాం అన్భవిాంచిన జనాం, కష్ట్టలు ఎదుర్కుననివార్ శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము జీవితాం న్ాంచి సూఫూరి్త పొాందుతార్. ప్రభుతవా 
విధాన్లపై ఆమెక్నని అవగాహన, ఆమె దయార్ద్ సవాభావాం మన దేశాన్కి ఎాంతగానో ఉపయోగపడతాయి,’’ అనని ప్రధాన్ శ్రీ నరాంద్ర మోదీ మాటలు అక్షరసతాయూలు 
కావాలన్ దేశ ప్రజలు కోర్క్ాంటన్నిర్. రాష్ట్రపతి పదవిలో వయూకి్తగతాంగా తన రాజకీయ అజాండాతో చేయడాన్కి పెద్దగా ఆమెక్ అవకాశాం లేన్ మాట న్జమే. అయిన్ 
ఆమె దేశ ఉజవాల భవిషయూత్్త కోసాం శాయశక్్తలా కృష్ చేసా్తరన్ అాందరూ ఆశిసు్తన్నిర్. దీన్కితోడు స్త్రీలు, ఆదివాసీలు, సాధారణ పేద ప్రజానీకాం సహా సమాజాంలో 
బడుగువరా్గలుగా భావిాంచే అాందరికీ శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము సూఫూరి్తదాయకాంగా న్లుసా్తర్. ఈ సాందర్ాంగా ప్రభుతావాలు కూడా ఆదివాసీల హక్కుల పరిరక్షణక్, వారి 
పురోగతికి తగిన విధాన్లు రూపొాందిాంచి అమలు చేసే్త, తొలి ఆదివాసీ రాష్ట్రపతిగా శ్రీమతి ద్రౌపది పేర్ చిరకాలాం న్లిచిపోవడాన్కి వీలు కలుగుత్ాంది.

జాతీయ సినీ పురస్కార విజేతలకు అభినందనలు
శతఘ్ని న్యూస్: 68వ జాతీయసాథాయి చలన చిత పురసాకుర విజేతలక్ జనసేన పారీ్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ 
ఒక ప్రకటనలో హృదయపూరవాక అభినాందనలు తెలిపార్. ఈ దఫా పురసాకురాలో్ల ఎక్కువ శాతాం దక్షిణ భారత 
చితసీమ న్ాంచి వచిచాన చిత్రాలు దకికుాంచుకోవడాం సాంతోష్ాంచదగ్గ పరిణామాం. తెలుగు చిత పరిశ్రమ న్ాంచి ఉత్తమ 
సాంగీత దర్శక్డ్గా శ్రీ ఎస్.ఎస్.తమన్ (అల వైక్ాంఠపురాం), ఉత్తమ కొరియోగ్రఫీ శ్రీమతి సాంధాయూ రాజు (న్టయూాం), 
ఉత్తమ మేకప్ ఆరి్టస్్ట శ్రీ టి.వి.రాాంబబు (న్టయూాం), ఉత్తమ తెలుగు చితాంగా ‘కలర్ ఫోట్’ పురసాకురాలు కైవసాం 
చేసుకొననిాందుక్ ఆనాందాంగా ఉాంది. వీరాందరికీ న్ అభినాందనలు. ఈ సూఫూరి్తతో వీరి న్ాంచి మరిన్ని మాంచి చిత్రాలు 
రావాలన్ ఆకాాంక్షిసు్తన్నినన్ శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ తెలిపార్.

పాఠశాలల విలీన ప్రక్రియపై పోరాడతం: 
డా. సందీప్ పంచకర్ల

శతఘ్ని న్యూస్: భీమిలి: జనసేన పారీ్ట భీమిలి న్యోజకవర్గ ఇాంఛారిజి డా. సాందీప్ పాంచకర్ల 
శుక్రవారాం తాటితూర్ గ్రామాంలో ఉనని ఎాంపీపీ పాఠశాల మరియు జడ్.ప.హెచ్.ఎస్ పాఠశాలన్ 
సాందరి్శాంచి.. అకకుడ ఉనని తలి్ల తాండ్రులన్ కలిసి పాఠశాల విల్న ప్రక్రియపై చరిచాాంచ్ర్. అకకుడ 
ఉనని సాథాన్క్లు మరియు తలి్లదాండ్రులు విల్న ప్రక్రియన్ తీవ్ాంగా వయూతిరకిసు్తన్నిర్. విల్న 
ప్రక్రియపై జనసేన పారీ్ట తరఫున పోరాటాం చేసా్తమన్ అకకుడునని తలి్లదాండ్రులకి, సాథాన్క్లక్ 
డాక్టర్ సాందీప్ పాంచకర్ల భరోసా ఇవవాడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో భీమిలి న్యక్లు శ్రీన్ 
బబు, కిరణ్, రాజు, శాంకర్ రెడ్డి, అన్ల్, శ్రీన్, వాంకటేష్, రాజు, హేమాంత్, గణేష్ మరియు 
జనసైన్క్లు పెద్ద ఎత్్తన తాటిత్ర్ పాంచ్యితిలో విల్నాం చేసు్తనని ప్థమిక పాఠశాలన్ 
యధావిధగా న్రవాహిాంచ్లన్ డ్మాాండ్ చేశార్.
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వైదయు సేవకులను ఆరోగయు కారయుకర్తలను కొనస్గంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్: అల్్లరి సీతారామరాజు జిలా్లలో గల పాడేర్ ఐటిడ్ఏ పరిధలో గల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో 
గత 15సాంవత్సరాల న్ాండ్ విదాయూరిథాన్ విదాయూర్థాల ఆరోగయూ సేవలన్ ఆరోగయూ కారయూకర్తలుగా అాందిాంచడాం జరిగిాంది. 
ఈ ఆరోగయూ కారయూకర్తలక్ గత 2019 విదాయూ సాంవత్సరాంలో (కరోన్) కోవిడ్ సలవులన్ాండ్ విధులన్ాండ్ తొలగిాంచి 
యున్నిర్. ఇప్టి వరక్ ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఆరోగయూ కారయూకర్తలు లేక విదాయూర్థాల ఆరోగాయూలపై కనీస రక్షణ 
లేన్ పరిసిథాతి ఎదురౌత్ాంది. దీన్పై అధకార్లు బధయూతలు తీసుకోక విదాయూర్థాల ఆరోగాయూలు మరియు ఎనోని ప్ణ 
నష్ట్టలు జర్గుత్న్నియి. గతాంలో పన్ చేసిన ఆరోగయూ కారయూకర్తలక్ వారి యొకకు 4నెలల బకాయి జీతాలు కూడా 
ఇప్టికి ఇవవాకపోవడాం దురదృష్టకరాం. విధులన్ాండ్ తొలగిాంచడాం వలన వారి క్టాంబలు వీధన పడాడియి. 
వసతి గృహలలో విదాయూరిథాన్, విదాయూర్థాల మరణాలు వైదయూ సేవలు లేకపోవడాం వలనే మరణాలు జర్గుత్ాందన్ 
అాంశాలన్ గుణపాఠాంగా తీసుకొన్ మరణాల న్వారణక్ వైదయూ సేవక్లన్, ఆరోగయూ కారయూకర్తలన్ కొనసాగిాంచ్లి 

అనే అధకార్లు ఆలోచన చేయకపోవడాం బధాకరాం మరణాల న్రూములనక్ మరియు వైదయూ సేవక్ల ఉపాధ అవకాశాలు కొనసాగిాంపునక్ ద్హదపడే విధాంగా పాఠశాలలలో ఆరోగయూ 
సేవక్లన్ కొనసాగిాంచుటక్ విజ్ఞప్త చేయుచున్నిము. ఈ కారయూక్రమాం అరక్ పార్లమెాంట్ ఇాంచ్ర్జి డా.వాంపూర్ గాంగులయయూ అధయూక్షతన న్రవాహిాంచడాం జరిగిాంది. తదనాంతరాం పాడేర్ 
జనసేన పారీ్ట కారాయూలయాంలో జరిగిన ఆతీముయ సమావేశాం సాందర్బాంగా పాడేర్ మాండలన్కి చాందిన ముాంచాంగి పుట్ట పాంచ్యతీకి చాందిన జాంగిడే మతయూ రాజు, జాంబు మహేష్, మాతే 
ప్రసాద్, మాతే అర్జిన్, మరియు క్జేజిలి పాంచ్యతీకి చాందిన గబ్బడా సిాంహాచలాం, మరి కొాంతమాంది జనసేన పారీ్ట సిద్ధాంతాలు, ఆశయాలక్ ఆకర్షత్లై సమాజాంలో మార్్ కొరక్ 
పవన్ కళాయూణ్ న్యకతవాాం ఈ రాష్ట్రాన్కి దిశ, దశ చూపాంచగలరన్ నమముకాంతో అరక్ పార్లమెాంట్ ఇాంచ్ర్జి డా.వాంపూర్ గాంగులయయూ సమక్షాంలో చేరడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో 
జనసేన పారీ్ట పాడేర్ మాండల శాఖ అధయూక్షులు మురళి కృష్ణ, జి మాడుగుల మాండలశాఖ అధయూక్షులు మసాడ్ భీమనని, తెరవాడ వాంకట రమణ వివిధ మాండలాలక్ సాంబాంధాంచిన ఆరోగయూ 
కారయూకర్తలు, అశోక్, పాాంగి సురష్, మజిజి సాంతోష్ తదితర్లు పాల్్గవడాం జరిగిాంది.

వరద మంపు ప్ంతల్్ల జనసేన 
నాయకుల పరయుటన

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలా్ల, అమలాపురాం జనసేన పారీ్ట అమలాపురాం ఇన్చార్జి 
శెటి్టబత్్తల రాజబబు ఆధవారయూాంలో వరద ముాంపు ప్ాంతాలు పరయూటిాంచ్ర్. కోనసీమ 
అల్లవరాం మాండలాం బెాండమూర్లాంక గ్రామాన్కి చాందిన రెబ్బనపలి్లలో పపు్, కిరాణా 
సామగ్రి సుమార్ న్లుగు వాందల క్టాంబలక్ అాందిాంచ్ర్. ఈ కారయూక్రమాంలో 
రాష్్ట, జిలా్ల న్యక్లు, సర్ాంచ్ లు, ఉపసర్ాంచ్ లు, ఎాంపీటిసిలు, వీరమహిళలు, 
జనసైన్క్లు పాల్్గన్నిర్.

వరద మంపు ప్ంతలల్ 5వ రోజు అమలాపురం జనసేన సహాయక పరయుటన
శతఘ్ని న్యూస్:  అమలాపురాం 
రూరల్: జనసేన పారీ్ట అధనేత పవన్ 
కళాయూణ్ ఆదేశాల మేరక్ సాకూర్రు, 
సాక్ర్ గునేనిపలి్ల గ్రామాలలో వరద 
బధత ప్ాంతాలో్ల పరయూటిాంచి బధత 
క్టాంబలక్ బ్రెడ్, పాలు,రసుకులు 
పేకేట్్స అాందజేయడాం జరిగిాంది. ఈ 

కారయూక్రమాంలో రూరల్ మాండల అధయూక్షులు లిాంగోలు పాండు, మాజీ మున్్సపల్ చైరమున్ యా ళ్ళ న్గ సతీష్, రాష్ట్ర కారయూవర్గ సభుయూలు బట్ట పాండు, మున్సిపల్ కౌన్్సలర్్స 
ఏడ్ద శ్రీన్, పడాల న్న్జీ, వీర మహిళలు కర్రి దుర్గ, వానపలి్ల దేవి, జనసేన పారీ్ట సీన్యర్ న్యక్లు ఆర్.డ్.ఎస్ ప్రసాద్, నలా్ల వాంకటేశవారావు, డ్. ఎస్.ఎన్ క్మార్, 
హన్మాన్ బుజిజి, ఆకెళ్ళ న్రాయణ మూరి్త, నలా్ల చినని, న్మముకాయల రాజేష్, నలా్ల సతి్తబబు, చాందాల సతీష్, కొపు్ల తాతాజీ, పోలిశెటి్ట మహేష్, కోలిసటి్ట తాతాజీ, 
న్మముకాయల దుర్గ ప్రసాద్, బొలిసటి్ట శివ, మరియు ఆ గ్రామ జన సైన్క్లు తదితర్లు పాల్్గన్నిర్.

వరద ప్ంతల్్ల వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ సహాయక కారయుక్రమాలు
శతఘ్ని న్యూస్: మాండపేట, జనసేనపారీ్ట అధనేత పవన్ కళాయూణ్ గారి పలుపు మేరక్ 
కపళేశవారపురాం మాండలాం అద్దాంకివారిలాంక ముాంపు ప్ాంతాలో్ల శుక్రవారాం మాండపేట 
న్యోజకవర్గ జనసేనపారీ్ట ఇాంచ్ర్జి వేగుళ్ళ ల్లాకృష్ణ పరయూటిాంచ్ర్. గ్రామాంలో 800 మాంది 
క్టాంబలక్ 5కేజీల బియయూాం పాయూకెట్ల పాంపణీ చేశార్. ఈ సాందర్ాంగా ఆయన మాట్్లడుతూ 
గత పది రోజులుగా లాంకలనీని వరద ముాంపులోనే ఉన్నియన్నిర్. వారిన్ ఆదుకోవడాన్కి 
వేగుళ్ళ ల్లాకృష్ణ పారీ్ట న్యక్లతో కలిసి బధత క్టాంబలన్ పరామరి్శాంచ్ర్. బధత 
క్టాంబలన్ ఓదారిచా సహాయక చరయూలు చేపట్్టర్. పాంటలు నష్టపోవడాంతో కనీనిర్ 
మునీనిరైన రైత్లు తమ గోడున్ ఆయనక్ విన్పాంచ్ర్. అద్దాంకివారిలాంకలోన్ గ్రామాలు 
పూరి్తగా నీట మున్గి దిక్కు తోచన్ సిథాతిలో ఎదుర్ చూసు్తన్నిరన్ చపా్ర్. వరదల కారణాంగా 
నష్టపోయిన రైత్లక్ ప్రభుతవామే పూరి్త సహాయాం చేయాలన్ ఆయన డ్మాాండ్ చేసార్.

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

పోలవరం మంపు ప్ంతలల్ పరయుటంచిన 
కందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమముడ్ తూర్్గోదావరి జిలా్ల, ఇటీవల వరా్షలు మరియు వరదలక్ 
నీట మున్గిన పోలవరాం ముాంపు మాండలాలన్ పరిశీలిాంచి అకకుడ్ ప్రజల ఇబ్బాందులన్ 
సవాయాంగా అడ్గి తెలుసుక్న్ అకకుడ్ ప్రజల సమసయూలపై కలెక్టర్ కి వినతిపతాం సాంధాంచిన 
జనసేన ఉమముడ్ తూర్్గోదావరి జిలా్ల అధయూక్షులు కాందుల దుర్గష్. ఈ కారయూక్రమాంలో కాకి 
సావామి, మాండల అధయూక్షులు మడ్వి రాజు, న్గేశవారరావు, త్రిమూర్్తలు, రాయుడు, సిదు్ద, 
సతయూ, వీరమహిళలు, జనసైన్క్లు పాల్్గన్నిర్.

పాడైన ఐరన్ పోల్స్ తొలగంచి పునరుద్ధరణ 
చరయులు చేపట్ండి

శతఘ్ని న్యూస్:  పఠాపురాం: న్యోజకవర్గ 
ప్రజా జీవన శ్రేయసు్సకై పట్టణ జనసేన పారీ్ట 
జనసైన్క్ల నేతృతవాాంలో టౌన్ న్యక్లు 
చలు్లబోయిన సతీష్ న్యకతవాాంలో 
జనసేన అధకార ప్రతిన్ధ తోలేటి శిరీష, 

న్యోజకవర్గ న్యక్లు వన్ని జగదీష్ ఆధవారయూాంలో ఏ.ప.ఈ.ప.డ్.సి.ఎల్ పఠాపురాం 
విభాగపు గౌరవ ఏఈ కి, పఠాపురాం పట్టణాం నాందు విదుయూత్ సరఫరా గాన్ ఏర్రిచిన 
అనేక ఐరన్ పోల్్స దశాబ్దల క్రితాం కాలాం న్టివి కావడాం వలన అవి అాంతయూదశక్ 
చేర్క్న్, అతయూాంత ప్రమాదకర సిథాతి నాందు న్రీవారయూాం అయిపోత్నని సిథాతిన్ ఇాందుక్ ప్రతయూక్ష 
సాక్ష్యాంగా పఠాపురాం మెయిన్ రోడ్ లో పపు్ల వారి రాాంకోలు సాంటర్ 12వ వార్డి 
పరిధలో వైర్ల ఆధారితాంగా మాతమే న్లబడ్ ఏమాతాం గాలి ఉధృతమన పడ్పోయ్లా 
ఉనని ఐరన్ పోల్ న్ చూప ఇలా శిథిలావసథాక్ చేరిన ఇన్ప స్తాంభాలు జన్వాసాల మధయూలో 
న్తయూాం రాకపోకలు సాగిాంచే మెయిన్ రోడుడిక్ ఆన్క్న్ ఉాండడాం వాంటి కారణాల చేత 
విపరీతమన గాలులు వీచే త్ఫాన్ల సమయమన ఈ వాన కాలాంలో సదర్ శిధలా 
వయూవసథా ఐరన్ పోల్్స వలన అతయూాంత ప్రమాదకరమన పరిసిథాత్ల మాటన ప్రజాజీవనాం 
కొనసాగిాంచవలసిన భయాంకరమన పరిసిథాత్లు నేడు న్యోజకవర్గ ప్రజలు ఎదుర్కుాంటనని 
పరిసిథాతి వివరిాంచి జరగబోయ్ ప్రమాదాలు న్వారిాంచేాందుక్ తగు మరమత్్తలన్ వారిన్ 
ముాందుగానే చేపటి్ట పూరి్తగా న్రీవాణ సిథాతికి చేర్క్నని స్తాంభాలన్ తొలగిాంచి పునర్ద్ధరణ 
చరయూలు చేపట్టవలసిాందిగా కోరి వినతి పత్రాన్ని ఇవవాడాం జరిగిాంది.

ఈ కారయూక్రమాంలో మాగాపు సతీష్, చలు్లబోయిన విజయ్ క్మార్, పలానిటి మధు, వేలు్ల 
చక్రధర్, బుర సూరయూ ప్రకాష్, విరవాడ ఎాంపీటీసీ అభయూరిథా రామిశెటి్ట సూరిబబు, బవిశెటి్ట 
రామకృష్ణ, పేరీనిడ్ చక్ర న్రాయణ, కొాండపలి్ల శివయయూ, తిరాంశెటి్ట ఇసా్సక్, ముమిముడ్ 
రామాం, పెన్బోత్ల చక్రి, జల్్లర్ జనసేన ప్రెసిడాంట్ బతి్తన దొరబబు, పలి్ల అననివరాం 
మరియు గాంజి గోవిాంద రాజు మొదలైన వార్ పాల్్గన్నిర్.

రహదారిని పరిరక్ంచండి: 
అనంతపురం జనసేన

భూ కబ్జాదారుల చేతులోలో అన్యూక్ంతం అవుతునని అంతపురం నడిమి వంక (రాజీవ్ 
కాలనీ మురికి నీటి కాలువ) మరియు 40 అడుగుల రహదారిని పరిరక్ంచండి.
అనంతపురం జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అనాంతపురాం, 
అర్బన్ ఇాంచ్ర్జి మరియు 
జిలా్ల అధయూక్షులు టి.సి.వర్ణ్ 
ఆదేశాల మేరక్ జనసేన 
పారీ్ట ఆధవారయూాంలో నగర 
అధయూక్షులు పొదిలి బబురావు, 
నగర కమిటీ సభుయూలు, జిలా్ల 

కమిటీ సభుయూలు, న్యక్లు మరియు బధత్లు కలిసి ఎమామురోవాకి బధత్ల 
పక్షాన వినతిపతాం అాందజేసి బధత్లు తెలిపన వివరాల ప్రకారాం అనాంతపురాం 
రూరల్ మాండలాం రాజీవ్ కాలనీ పాంచ్యతీలో సరవా నాంబర్ 53/2భ్, 532/
ఛ్, 53/2డ్1, 53/2డ్2, భూమిలో ఐదుగుర్ సభుయూలు 2.50 సాంట్ల ల ప్రకారాం 
2008 సాంవత్సరాంలో వేసిన లేఔట్ ప్రకారాం వార్ ఇాంటి సథాలాలు కొన్నిర్. ఈ 
సథాలమునక్ చక్ బాంది లో తూర్్ దిశన 40 అడుగుల రోడుడి కలదు. ప్రసు్తతాం ఈ 
సథాలాంలో బధత్లు ఇలు్ల కూడా న్రిముాంచుక్నే కాపురాం ఉాంటన్నిర్. అయితే వీరి 
ఇాంటి సథాలమునక్ తూర్్ భాగాన 40 అడుగుల రోడుడిన్ కొాంతమాంది అక్రమ 
దార్లు అకకుడ ఉనని చట్లన్ నరికి వేసి అనాంతపురాం నడ్మి వాంక (మురికినీటి 
కాలువన్) పూడ్చా 40 అడుగుల రోడుడిన్ పూరి్తగా ఆక్రమిాంచుక్న్ పా్లట్ల 
వేసి బాండలు న్టి కాంచన్ ఏరా్ట చేశార్. దాన్న్ గమన్ాంచి అకకుడ ఉనని 
పా్లట్ల యజమాన్లు అక్రమాంగా 40 అడుగుల రోడుడి మరియు వాంక భూమిన్ 
ఎాందుక్ ఆక్రమిసు్తన్నిర్ అన్ ప్రశినిాంచగా వారిన్ భూ కబజిదార్లు దౌరజినయూాం 
తో దురా్షలాడుతూ, కొట్టడాన్కి వసూ్త బెదిరిాంచగా గతాంలో ఉనని ఎమామురోవా 
గారికి మరియు పోల్సు ఉననితాధకార్ల దృష్్టకి తీసుక్వళి్ల సాంవత్సరాం 
రోజులుగా న్యూయపోరాటాం చేశార్, కానీ ఎవర్ సరిగా స్ాందిాంచకపోవడాంతో 
కోర్్టన్ ఆశ్రయిాంచ్ర్. కోర్్టవార్ బధత్ల డాక్యూమెాంట్ల అన్నియు పరిశీలిాంచి 
40 అడుగుల రోడుడి క్ సాంబాంధాంచి శాశవాత ఇన్ జాంక్షన్ ఆరడిర్ మాంజూర్ 
చేశార్, కావున దయచేసి ఇప్టికైన్ వీటిన్ పరిశీలిాంచి అక్రమార్కుల న్ాండ్ 
అన్యూక్ాంతమన వాంక భూమిన్ (మురికి నీటి కాలువ) మరియు 40 అడుగుల 
రోడుడిన్ పరిరక్షిాంచ్లి్సనదిగా జనసేన పారీ్ట తరఫున కోరార్. లేన్ పక్షాన 
బధత్ల పక్షాన జనసేన పారీ్ట పోరాట్న్కి సిద్ధాంగా ఉాంటాందన్ తెలియజేశార్. 
అలాగే కారయూక్రమాంలో నగర ఉపాధయూక్షులు సదానాందాం, గ్రాంధ దివాకర్, 
జకికురెడ్డి ఆదిన్రాయణ, నగర ప్రధాన కారయూదర్్శలు రోళ్ల భాసకుర్, కమటాం 
వాంకటన్రాయణ, కారయూదర్్శలు విశవాన్థ్, రాజేష్ కన్ని, సాంపత్, లాల్ సావామి, 
సాంయుక్త కారయూదరి్శలు ఆక్ల అశోక్, నెటి్టగాంటి హరీష్, ఆక్ల ప్రసాద్, రమణ, 
మాంగళ కృష్ణ, జిలా్ల కమిటీ సభుయూలు: జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు అాంకె ఈశవారయయూ, 
జిలా్ల అధకార ప్రతిన్ధ సాకే మురళి, జిలా్ల కారయూదరి్శలు రాప ధన్ాంజయ్, కిరణ్ 
క్మార్, వాసగిరి మణకాంఠ, సిదు్ద సాంయుక్త కారయూదరి్శ విజయక్మార్ మరియు 
న్యక్లు ముపూ్రి కృష్ణ, చిర్, నజీమ్, వాంకటేశులు మరియు తదితర్లు 
పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

జనసేన అధినేత పవన్ ఆరోగయుం కోసం పూజలు
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలా్ల, అమలాపురాం 
జనసేన అధనేత పవన్ కళాయూణ్ ఆరోగయూాం క్దుట 
పడాలన్ పూజలు చేసార్. పవన్ కళాయూణ్ 
సేవాట్రస్్ట అధయూక్షులు మోటూరి వాంకటేశవారరావు, 
ఆయన సతీమణ చిాందాడగర్వు జనసేన పారీ్ట 
ఎాంపటిసి మోటూరి కనకదుర్గ ఇటీవల జనసేన 
అధనేత పవన్ కళాయూణ్ అన్రోగయూాం బరిన్ాండ్ 
తొాందరగా కోలుకోవాలన్ అమలాపురాం ముసి్లాం 
వీధలో శ్రీదేవి అమమువారి ఆలయాంలో పవన్ 
కళాయూణ్ తవారగా కోలుకోవాలన్ ప్రతేయూక పూజలు 
జరిపాంచ్ర్.

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

జాఞానోదయ లైబ్రరీకి రాజేష్ 
లొల్ల 5వేల విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచ్చాపురాం న్యోజకవర్గాం, 
కవిటి మాండలాం ద్గానపుట్టగా గ్రామాంలో 
న్తనాంగా న్రిముసు్తనని జా్ఞనోదయ లైబ్రరీ 
కేాంద్రాన్కి జనసేన న్యక్లు రాజేష్ ల్ల్ల 
5000 రూపాయలు విరాళాంగా జా్ఞనోదయ 
లైబ్రరీ సభుయూలక్ అాందజేయడాం జరిగిాంది.

తొత్తరమూడి పెదలంక వరద బాధిత్లకు 
నితయువసరాల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ప.గననివరాం, అయినవిలి్ల మాండలాం తొత్తరమూడ్ పెదలాంక అనే 
గ్రామాంలో వరదలు వచిచా మొత్తాం నీట మున్గిపోయిాంది. జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళాయూణ్ ఇచిచాన పలుపుమేరక్ ఉభయ గోదావరి జిలా్లల రీజనల్ కోఆరిడినేటర్ 
కడలి ఈశవారి శుక్రవారాం ఆ గ్రామాన్కి వళ్లడాం జరిగిాంది. అకకుడ్ ప్రజల కష్ట్టలు 
చూసే్త చ్లా బధాకరాం కలిగి తోచిన సహాయాం అాంటే కూరగాయలు న్తాయూవసర 
వసు్తవులు ఇవవాడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన న్యక్లు మరియు 
జనసైన్క్లు పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

నూతన స్కాల్ బిలి్డంగ్ కోసం వేమూరు 
జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్:  వేమూర్ 
న్యోజకవర్గాం, చుాండూర్ 
మాండలాం మాండూర్ గ్రామాం లోన్ 
ఎాంపీపీ ఎలిమెాంటరీ పాఠశాల 
భవనాం సా్లబ్ పెచుచాలు ఊడ్ 
విదాయూర్థాలు కి ప్రమాదకరాంగా 

ఉాండటాంతో జనసేన చుాండూర్ మాండలాం అధయూక్షులు శ్రీరామమూరి్త, జిలా్ల కారయూదర్్శలు 
బోడ్యయూ, అన్రాధ, చుాండూర్ మాండలాం ఉపాధయూక్షులు దేవిరెడ్డి మహేష్, జగదీష్, 
బత్్తల అన్ల్, మనీష్, సాయి బలాజీ, అన్ల్, శ్రీన్, మరియు జనసైన్క్లు సాందరి్శాంచి 
పాఠశాల న్తన భవనాం న్రిముాంచ్లన్ మాండలాం విదాయూధకారి రవికాాంత్ న్ కోరటాం 
జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో విదాయూర్థాల తలి్లదాండ్రులు కూడా పాల్్గన్నిర్. సమసయూ 
పరిష్టకురాం అయ్యూాంత వరక్ జనసేన పోరాటాం చేసు్తాందన్ న్యక్లు తెలియజేసార్.

ర్గడి రామ కుటంబానికి జనసేన ఆరిదిక స్యం
శతఘ్ని న్యూస్:  చీపుర్పలి్ల న్యోజకవర్గాం: మెరకముడ్దాాంలో రగిడ్ రాము జనసేన 
పారీ్ట సీన్యర్ న్యక్లు ఇటీవల అకాల మరణాం చాందార్. వారి క్టాంబన్కి జనసేన 
పారీ్ట తర్పున జనసేన పారీ్ట అధయూక్షులు పవన్ కళయూణ్ ఆశయ సాధనకై చీపుర్పలి్ల 
న్యోజకవర్గ జనసేన న్యక్లు జముము ఆదిన్రాయణ శుక్రవారాం కీరి్త శేషులు రగిడ్ 
రాము ఇాంటికి చీపుర్పలి్ల న్యోజకవర్గాం జనసేన న్యక్లుతో కలిసి వళి్ల న్యోజకవర్గాం 
లో ఉనని జనసైన్క్లు అాందరూ కలిసి ఎన్.అర్.ఐ లతో కలిప చాందాలు వేసుక్నని 
32000 రూ.ల చక్కున్ రగిడ్ లక్షష్మణ బాంటపలి్ల శాంకరరావు మరియు సాథాన్క జడ్్టీసీ 
కాాండ్డ్ట్ సాసుబిలి్ల రామున్యుడు ఆధవారయూాంలో చక్కున్ రగిడ్ రాము క్టాంబన్కి 
అాందచయయూడాం జరిగిాంది. వాటితో పాటగా కీరి్త శేషులు రాము ఇద్దర్ పల్లలకి చదువు 
న్మముత్తాం సరిపడా పుస్తకాలు కిట్టన్ అాందచయయూడాం జరిగిాంది. అాంతేకాక్ాండా పల్లల 
చదువుపూరి్త అయినాంతవరక్ పుస్తకాలన్ పూరి్తగా అాందిసా్తనన్ జముము ఆదిన్రాయణ 
హామీ ఇచ్చార్. ఈ కారయూక్రమాంలో సిగ తవిటిన్యుడు, సిగ రమణ, చీపుర్పలి్ల కిరణ్ 
క్మార్, దేబరికు మోహన్ తో పాట జనసేన పారీ్ట న్ాండ్ కొాందర్ న్యక్లు అలాగే 
కొాందర్ అభిమాన్లు పాల్్గన్నిర్.

జనసేనపారీ్ చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయుంల్ 
వాటర్ టయుంకర్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, జనసేనపారీ్ట చిర్పవన్ 
సేవాసమితి ఆదవారయూాంలో ఏరా్టచేసిన వాటర్ 
ట్యూాంకర్ దావారా శుక్రవారాం వరద ప్ాంతాం 
రామరాజులాంక బడవలో నీర్ అాందక 
ఇబ్బాందిపడుత్నని వారికి రామరాజులాంక 
జనసైన్క్ల దావారా వరద బధత్లక్ త్రాగునీర్ 
అాందిాంచడాం జరిగిాందన్ జనసేన న్యక్లు న్మన 
న్గభూషణాం తెలిపార్.

రాధయయు చంతకు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గాంగాధర నెల్్లర్, కారవాటినగరాం మాండలాంలోన్ కారవాటినగరాం 
ఈస్్ట ఏఏడబు్ల్య క్ చాందిన రాదయయూ అనే వయూకి్తకి సుమార్ ఏడు నెలలుగా వేలిముద్రలు 
పడలేదాంటూ రషన్ బియయూాం అాందక అవసథాలు పడుత్న్ని అధకార్లు పటి్టాంచుకోవడాం 
లేదన్ న్యోజకవర్గ ఇన్చారిజి డాక్టర్ యుగాంధర్ పొనని ఆగ్రహాం వయూక్తాం చేశార్. 
సవాయాన ఉప ముఖయూమాంత్రి న్రాయణసావామి ఇలాకాలో ఇలాాంటి సాంఘటన జరగడాం 
దురదృష్టకరాం. ఇకకుడ ఒక దివయూాంగున్కే న్యూయాం చేయలేన్ ప్రభుతవాాం. ఏడు నెలలుగా 
ఆఫీసు చుటూ్ట తిర్గుత్న్ని పటి్టాంచు కోక్ాండా అధకార్లు ఉన్నిరాంటే ఎవరిన్ 
ప్రశినిాంచ్లి అాంటూ యుగాంధర్ అడగడాం జరిగిాంది. కారవాటినగరాం తాసిలా్దర్ ఆఫీస్ లో 
ఒక దివాయూాంగుడు (రాదయయూ) రోజూ గాంటలకొది్ద తనక్ సాయాం చేయాలన్ కోరి, వేచి 
ఉన్ని ఏ అధకారి పటి్టాంచుకోక్ాండా ఉాండడాం ఎాంతవరక్ న్యూయమన్ తెలిపార్. అయితే 
కారవాటి నగరాం తాసిలా్దర్ రాధయయూక్ న్యూయాం చేయాలనీ కోరార్. ఈ సాందర్ాంగా 
రాజయయూక్ 25 కేజీల బియయూము, న్తయూవసర సర్క్లు పాంపణీ జనసేన పారీ్ట ఆధవారయూాంలో 
చేశార్. జనసేన పారీ్ట ఒక అక్షయపాత అన్, ఇది ఎల్లపు్డూ న్ర్పేదల చాంతక్ వళి్ల 
సేవలాందిసు్తాంది అన్ తెలియజేశార్. పరోపకారమే జనసేన పారీ్ట లక్ష్యమన్, ప్రజాసేవక్ 
ఏమాతాం వనకడుగు వేసే ప్రసకే్త లేదన్, ఎకకుడ సమసయూ ఉాంటే, ఎకకుడ క్షోభ ఉాంటే, 
ఎకకుడ అతయూవసరాం ఉాంటే అకకుడ జనసేన ఉాంటాందన్ తెలిపార్. జనసేన అధకారాంలోకి 
రాగానే దివాయూాంగులక్ పదివేలు పెన్షన్ ఇసు్తాందన్ తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమాంలో మాండల 
అధయూక్షుడు శోభన్ బబు, మాండల ఉపాధయూక్షురాలు సలివా, ఉపాధయూక్షులు విజయ్, మాండల 
బూత్ కన్వానర్ అన్నిమలై, ప్రధాన కారయూదర్్శలు వాంకటేష్, నరసిాంహులు మరియు జిలా్ల 
సాంయుక్త కారయూదరి్శ రాఘవ, మహేాంద్ర చాందు, అరవిాంద్, ప్రవీణ్, మున్కృష్ణ, రాజు, 
జనసైన్క్లు మరియు గ్రామసు్తలు పాల్్గన్నిర్.

బానోత్ రవి కుటంబానికి ఆరిథిక సహాయం 
అందంచిన శ్రీకాంత్

శతఘ్ని న్యూస్: ఖమముాం: ఇటీవల మరణాంచిన బనోత్ రవి 
క్టాంబన్కి ఆరిథాక సహాయాం చేసి వారి క్టాంబన్ని భరోసా 
న్ాంపన ఖమముాం జన సైన్క్డు జక్కుల శ్రీకాాంత్ జనసేన 
పారీ్ట తరఫున వారి క్టాంబన్కి 5000 రూపాయలు ఆరిథాక 
సహాయాం అాందజేయడాం జరిగిాంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కేనస్ర్ బాధిత్రాలికి నితయువసర సరుకుల 
పంపిణీ చేసిన జనసేన బృందం

శతఘ్ని న్యూస్: అరక్ 
న్యోజకవర్గ కేాంద్రాం పరిదిలోగల 
మాడగగడ పాంచ్యితీ 
పరిధలోన గల బెాంజిపుర్ గ్రామ 
కేన్సర్ బధత్రాలు ఎాం లక్ష్మి 
కి జనసేన పారీ్ట న్యక్లు 
శుక్రవారాం పరామరి్శాంచ్ర్. 
అనాంతరాం. బధత్రాలికి 
న్తాయూవసర సర్క్లు పాంపణీ 
చేశార్. ఈ సాందర్ాంగా 

సాయిబబ దురియా. రామకృష్ణ అలాంగి. రాజ్ భారత్ మాట్్లడుతూ బధత్రాలి కీ 
ప్రభుతవాాం ఆదుకోవాలన్ డ్మాాండ్ చేశార్. కారయూక్రమాంలో రౌత్ తదితర్లు పాల్్గన్నిర్.

మొకకాలు పంపిణి చేసిన జి మాడుగుల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  జి మాడుగుల మాండలాం న్రముతి పాంచ్యతీ వాకపలి్ల గ్రామాన్కి 
చాందిన జనసైన్క్లు త్రిమూర్్తలు, కృష్ణమూరి్త, సోమేశ్ క్మార్, పచచాదనాం 
పరిశుభ్రత, పరాయూవరణ పరిరక్షణ అనే అాంశాంతో న్రముతి జి.టి.దబు్ల్య.ఎ సూకుల్ కి వళి్ల 
మొకకులు పాంపణ కారయూక్రమాం చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాం చేసినాందుక్ హాస్టల్ 
హెచ్.ఎాం మేడాం రూపవతి తోటి ఉపాధాయూయులు జనసైన్క్లన్ అభినాందిాంచ్ర్. ఈ 
కారయూక్రమాంలో విదాయూర్థాలు మరియు జనసైన్క్లు పాల్్గన్నిర్.

కిడ్్న వాయుధితో ఇంట పెదది దకుకాను కోల్పోయిన 
కుటంబానికి ఇచాఛాపురం జనసేన ఆరిథికస్యం

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచ్ఛాపురాం న్యోజకవర్గాం కవిటి మాండలాం దుగాన పుట్టగ పాంచ్యతి 
మున్ని పుట్టగ గ్రామాన్కి చాందిన పెట్ట ఈశవార్ వయసు్స 45 సాంవత్సరాలు గత 
కొది్దకాలాంగా కిడ్ని వాయూధ బరిన పడ్, గత నెలలో అకాల మరణాం చాందడాం జరిగిాంది. 
ఈయన మరణ వార్త విన్ కలత చాంది ఆ గ్రామ జనసైన్క్లు అభిరామ్, చాందు, ప్రకాష్, 
ధరమురాజులు పెద్ద దిక్కు కోలో్యిన ఆ న్ర్పేద క్టాంబన్ని ఆదుకోవాలన్ ముాందుక్ 
వచిచా, న్యోజక వర్గ జనసైన్క్ల తోడా్టతో ఆరిథాక సహాయాం చేయాలన్, అాందులో 
భాగాంగా శుక్రవారాం ఇచ్చాపురాం న్యోజకవర్గ జనసేన సమనవాయ కర్త దాసరి రాజు 
చేత్ల మీదుగా ఆ క్టాంబన్కి 10,000 రూపాయలు అాందచేశార్. ఈ కారయూక్రమాంలో 
రాష్ట్ర జాయిాంట్ సక్రటరీ తిప్న దురోయూధన రెడ్డి, రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగ కారయూదరి్శ 
న్గుల హరి బెహరా, ఇచ్ఛాపురాం మున్్సపాలిటీ 10వ వార్డి ఇాంఛారిజి రోకళ్ళ భాసకుర్ 
మరియు న్యోజకవర్గ జనసైన్క్లు పాల్్గన్నిర్. ఇద్దర్ పల్లలు ఉనని ఈ న్ర్పేద 
క్టాంబన్ని సవాచఛాాంద సాంసథాలు మరియు దాతలు ఎవరైన్ ముాందుకొచిచా ఆదుకోవాలన్ 
దాసరి రాజు కోరార్.

ఇసుక రీచ్ లపై నిఘా పెట్లి: సిద్ధవటం జనసేన వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: సిద్ధవటాం: వై.ఎస్.ఆర్ 
జి లా్ల , రాజాంపేట న్యోజకవర్గాం, సిద్ధవటాం 
మాండలాం ఎస్్స న్గ త్లసి ప్రసాదు కి, 
ఎాం. ఆర్.ఓ శాంకర రావు కి శుక్రవారాం 
జనసేన పారీ్ట న్యక్లు సిద్ధవటాం మాండలాం 
నాం దు జర్గుత్నని ఇసుక రీచ్ లపై వినతి 
పతాం సమరి్ాంచ్ర్. జాంగాలపలె్ల ఇసుక 

రవాణా హదు్దలు మీరి సిద్ధవటాం గ్రామపాంచ్యతీలో ఇసుక ఎత్తడాం జర్గుత్ాందన్, 
అాంతేకాక్ాండా సముశానాం సథాలాం దగ్గర మన్ష్ చన్పోయిన బడ్లు ఎముకలు అన్ని 
బయటక్ వసు్తన్నియి అన్.. హదు్దలు మీరి ఎత్తడాం రవాణా జర్గుత్ాందన్ అాంతే 
కాక్ాండా అతివేగాంగా వాహన్లు వళ్లడాం వలన మాండలాం పరిధలోన్ ప్రజలాందరూ 
భయబ్ాంత్లక్ గురవుత్న్నిమన్ ప్రధాన రహదారి యాందు సీ్డ్ బ్రేకర్్ల వయాయూలన్ 
వార్ కోరార్.
ఈ కారయూక్రమాంలో సిద్ధవటాం మాండలాం జనసేన పారీ్ట అధయూక్షులు రాజేష్, సిద్ధవటాం గ్రామ 
పాంచ్యతీ 12వ వార్డి సభుయూలు ఆవుల రాజా, సిద్ధవటాం మాండలాం జనసేన న్యక్లు 
అల్లాం శివ, గుర్ ప్రసాద్, సిద్ధవటాం గ్రామ పాంచ్యతీ 11వ వార్డి సభుయూలు పసుపులేటి 
కళాయూణ్ పాల్్గన్నిర్.

సీజనల్ వాయుధులనుండి,దోమల బెడద నుండి ప్రజలను కాపాడండి: 
ల్పింట కళ్యుణ్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరాం: 
వరా్షకాలాం కావటాంతో విరివిగా 
వరా్షలు పడటాంతో 27వ డ్విజన్, 
జొననిగుడ్డి ప్ాంతపు ప్రజలాంతా 
మున్్సపల్ కార్్రషన్ న్ర్లక్ష్యాం 
వలన సీజనల్ వాయూధుల భారినపడ్ 

ప్రజలు ఇబ్బాందులు పడుత్న్నిరన్ 27వ డ్విజన్ జనసేన కార్్రట్ అభయూరిథా, జనసేన 
యువన్యక్డు లోపాంటి కళాయూణ్ అన్నిర్.
ఈ సాందర్బాంగా దీన్పై మున్్సపల్ అసిస్టాంట్ కమీషనర్ ప.వి.వి.డ్ ప్రసాదరావు క్ 
శుక్రవారాం ఉదయాం వినతిపత్రాన్ని జనసేన యువన్యక్డు కళాయూణ్ ఇచ్చార్.
ఈ సాందర్ాంగా కళాయూణ్ మాట్్లడుతూ 27వ డ్విజన్, జొననిగుడ్డి ప్ాంతాం ప్రసు్తతాం వరా్షలు 
విరివిగా పడుత్ాండాంతో సాథాన్క ప్రజలాంతా సీజనల్ వాయూధులతో బధపడుత్న్నిరన్, 
కాలువల సరిగా్గ లేకపోవడాంతో, గత కొన్నిళ్్ళగా మున్్సపల్ సిబ్బాంది కాలువలు 
శుభ్రాం చయయూటే్లదన్, బ్్లచిాంగ్ అస్సలు వేయటే్లదన్ మున్్సపల్ కార్్రషన్ అధకార్లు, 
సిబ్బాంది న్ర్లక్ష్యాం వలన మా ప్ాంతపు ప్రజలాంతా ఎకకువగా ద్మల బెడదతో జవారాలు, 
వివిధ అన్రోగయూాంతో బధపడుత్న్నిరన్ అన్నిర్.
జనసేన వినతిన్ తమర్ పరిశీలిాంచి, మా27వ డ్విజన్ ప్ాంతపు ప్రజల ఇబ్బాందులన్ 
గమన్ాంచి, తక్షణమే మున్్సపల్ కార్్రషన్ సిబ్బాందిచే కాలువలు కి్లన్ాంగ్, చేయిాంచి, 
బ్్లచిాంగ్ వేసి, ముఖయూాంగా ద్మలు పోయాందుక్ పొగ మాందున్ వేసి, మున్్సపల్ ప్రైమరీ 
హెల్్త సాంటర్ వారిచే వైదయూ శిబిరాన్ని కూడా న్రవాహిాంచ్లన్ జనసేన పారీ్ట తర్పున 
కోర్క్ాంటన్నిమన్ తెలిపార్.
ఈ వినతిన్ తక్షణమే పరిగణలోకి తీసుకొన్ 27వ డ్విజన్ ప్ాంతపు ప్రజలు ఆరోగయూాంగా 
ఉాండేాందుక్ తమర్ సహృదయాంతో సహకరిాంచ్లన్ విననివిాంచుక్ాంట్మన్ 
మున్్సపల్ అసిస్టాంట్ కమీషనర్ న్ కోరార్.
ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పారీ్ట సీన్యర్ న్యక్లు డాక్టర్ ఎస్. మురళీమోహన్, 
పడుగు సతీష్, ర్యియూ రాజు, కొయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్, దువివారాము, బూడ్ వాసు 
పాల్్గన్నిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వరద బాదత్లకు జనసేన పారీ్ హెలిపోంగ్ హాండ్స్ 
పులిహోర పొట్లల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: అాంబేదకుర్ కోనసీమజిలా్ల, 
కొత్తపేట న్యోజకవర్గాం, జనసేన పారీ్ట ఇన్చారిజి 
బాండార్ శ్రీన్వాస్ వరద ముాంపు పరిసర 
ప్ాంతాలో్ల పరయూటిాంచ్ర్. కొన్ని రోజుల 
క్రితాం వచిచాన వరదలు తగు్గముఖాం పట్టడాంతో, 
ఆ గ్రామాలలో ఉనని వారికి సహాయరథాాంగా 
జనసేన్న్ పలుపుపై పలువుర్ యువత 
సహకారాలు అాందిాంచడాం ఎాంతో సాంతోషాం 
అన్ తెలియజేసూ్త, రెాండు రోజుల న్ాంచి 

గోదావరి వరద పూరి్తగా తగు్గముఖాం పట్టడాం, ప్రజలు ఇళ్లక్ చేరడాం, మూలాంగా బడుగు వాన్లాంక పరిసర 
గ్రామాలలోన్ ప్రజల ఇబ్బాందులన్ గమన్ాంచి, వారికి అాండదాండలు అాందిసూ్త ఉన్నిర్. అాంతేకాక్ాండా 
కలవచర్ల గ్రామాంలోన్ జనసేన పారీ్ట హెలి్ాంగ్ హాాండ్్స యూత్ సభుయూలు, సుమార్ 4000 ఆహార 
పొట్్లలన్ తమ సాంత ఖర్చాలతో తయార్ చేయిాంచి, బడుగువాన్ లాంక వరద ప్ాంతాలో్ల గ్రామసు్తలక్, 
గ్రామములో ప్రతి వీధకి తిరిగి పాంచిపెట్టడాం ఎాంతో సాంతోషాంగా ఉననిదన్, యూత్ వారికి కృతజ్ఞతలు 
ధనయూవాదాలు తెలియజేసు్తన్నినన్ ఈ సాందర్ాంగా బాండార్ శ్రీన్వాస్ తెలియజేశార్. జనసైన్క్లలోన్, 
యూత్ లోన్, గోదావరి వరదలక్ సహాయ సహకారాలు అాందిాంచి వారికి అాండదాండలుగా ఉాండాలన్ 
జనసైన్క్లన్, జనసేన్న్ కోరడాం, వార్ వాంటనే స్ాందిాంచి, లాంక గోదావరి వరద ప్ాంతాలలో 
సభుయూలు చేసు్తనని కృష్న్ బాండార్ శ్రీన్వాస్ అభినాందిాంచ్ర్. మొనని జనసేన్న్ ఇచిచాన పలుపుపై అనేక 
గ్రామాలో్ల ఉనని జనసైన్క్లు లాంక గ్రామాలో్ల పరయూటిసూ్త న్రాంతరాం సేవలు చేసు్తననిాందుక్ ప్రతి ఒకకురికి 
ధనయూవాదాలు, కృతజ్ఞతలు ఎాంతో ఘనాంగా తెలుపుత్న్నినన్ ఈ సాందర్ాంగా బాండార్ శ్రీన్వాస్ 
తెలియజేశార్.

మందపాడు నూయు కాలనీ వాసులకు మౌలిక సదుపాయాలు 
కలిపోంచాలి: బూరగడ్డ శ్రీకాంత్

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ట్ణజిలా్ల, గుడ్వాడ 
న్యోజకవర్గాం, గుడ్వాడ పట్టణాంలో 
మాందపాడు న్యూ కాలనీ వాసులు అనేక 
సమసయూలతో ఇబ్బాంది పడుత్న్నిర్. వారి 
ఇబ్బాందులు గురిాంచి తెలిసీ జనసేన ఇాంచ్రిజి 
బూరగడడి శ్రీకాాంత్ జనసేన న్యక్లతో 
కలిసి కాలనీ వాసులన్ సాందరి్శాంచటాం 
జరిగిాంది. 2007లో అప్టి ప్రభుతవాాం 
సుమార్ 300 క్టాంబలక్ పట్్టలు ఇచిచా 
గాలికి వదిలేసిాంది ప్రభుతావాలు మారిన్ 

వీరిన్ పటి్టాంచుకోకపోవటాం, ఇప్టి ఎమెములేయూ కొడాలి న్న్ కూడా వీరికి హామీ ఇచిచా వీరికి ఏమి 
చేయకపోవడాంతొ దయనీయ పరిసిథాత్లలో ఉనని వీరికి జనసేన అాండగా ఉాంటాంది అన్ హామీ ఇవవాటాం 
జరిగిాంది. తక్షణాం కాలనీ వాసులక్ మౌలిక సదుపాయాలు అాంతర్గత రోడు్ల, డ్రైన్్ల, వీధ దీపాలు, 
మాంచినీర్, సదుపాయాలు ప్రభుతవా అధకార్లు కలి్ాంచ్లి అన్ జనసేన పారీ్ట తర్పున డ్మాాండ్ 
చేయడాం జరిగిాంది.
ఈ కారయూక్రమాంలో కాలనీ మహిళలు, కొదమల గాంగాధర రావు(జిలా్ల కారయూదరి్శ), గాడ్ కిరణ్, వేమూరి 
త్రిన్ధ్, జేమ్్స, మజిజి శ్రీన్వాసరావు, చిాంతా దురా్గ రామకృష్ణ(ఐ.టీ కోరి్దనేటర్), వాంకట రమణ తదితర్లు 
పాల్్గన్నిర్.

పవనన్న చేనేత బాట 28వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  చీరాల, 
జనసేన పారీ్ట అధనేత పవన్ 
కళాయూణ్ ఆదేశాలతో, రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస విభాగ చైరమున్ చిల్లపలి్ల 
శ్రీన్వాసరావు సూచనలతో 
“పవననని చేనేతబట-చీరాల 
న్యోజకవర్గాం” 28వ రోజు 
క్షేతసాథాయి పరయూటనలో భాగాంగా 

వేటపాలెాం మాండలాం, దేశాయి పేట పాంచ్యతీ పరిధలో శాాంతి నగరో్ల పరయూటిాంచడాం 
పూర్తయిాంది. కారయూక్రమాంలో చేనేత కారిముక్లు పడుత్న్ని ఇబ్బాందులన్ గురి్తాంచడాం జరిగిాంది. 
ఇకకుడ సమసయూలన్ రెాండు రకాలుగా విభజిాంచడాం జరిగిాంది. ఒకటి సాథాన్కాంగా ఎదుర్కుాంటనని 
సమసయూలు, రెాండు చేనేత రాంగాం పరాంగా ఎడుర్క్ాంటనని సమసయూలు. సాథాన్కాంగా ఎదుర్కుాంటనని 
సమసయూల పరిష్టకురాం కొరక్ చీరాల న్యోజకవర్గ అధకార ప్రతిన్ధుల సహకారాంతో పరిష్టకురాం 
చేసా్తమన్ చప్డాం జరిగిాంది. చేనేత రాంగాం పరాంగా ఎదుర్కుాంటనని సమసయూల పరిష్టకురాం 
కొరక్ చిల్లపలి్ల శ్రీన్వాసరావు దావారా జనసేన అధనేత పవన్ కళాయూణ్ కి న్వేదిాంచి పరిషకురిాంచే 
విధాంగా ప్రయతనిాం చేసా్తమన్ చప్డాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో సాథాన్క జనసేన న్యక్లు 
పాంజల సాంతోష్, తోట చక్రి, పసుపులేటి సాయి మరియు భూపతి మనోజ్ క్మార్ పాల్్గన్నిర్.

అధికారులు సపోందంచకపోతే నిరాహార 
దీక్షకి సిద్ధం

శతఘ్ని న్యూస్: బొబి్బలి న్యోజకవర్గాం, బడాంగి మాండలాం గొల్లది 
కొత్తపెాంట కలుపు గ్రామాం బ్రిడ్జి న్రిముాంచ్లన్ జనసేన పారీ్ట తరపున 
వినతి చేసు్తన్నిమన్, అధకార్లు స్ాందిాంచన్ ఎడల రిలే న్రాహార 
దీక్షకి జనసేన దిగుత్ాందన్ తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన 
న్యక్లు మరియు జనసైన్క్లు పాల్్గన్నిర్.

పవన్ కళ్యుణ్ సేవాట్రస్్ చే 
ఆహరపొట్లలు పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలా్ల, జనసేన అధనేత పవన్ కళాయూణ్ 
పలుపు మేరక్ పవన్ కళాయూణ్ సేవా ట్రస్్ట అధయూక్షులు మోటూరి 
వాంకటేశవారావు, ఆయన సతీమణ, అమలాపురాం రూరల్ 
చిాందాడగర్వు జనసేన పారీ్ట ఎాంపటిసి మోటూరి కనకదుర్గ ధన 
సహాయాంతో ఇాందుపలి్ల మారెకుట్ కాలనీ, బోడసక్ర్రు కాంసాల 
తోటలో వరద బధత్లక్ 250 మాందికి ఆహార పొట్్లలు 
పాంచిపెట్్టర్. ఈ కారయూక్రమాంలో గ్రామ సర్ాంచ్ ర్కకుల విజయలక్ష్మి 
న్గేశవారరావు, ఇాందుపలి్ల ఉప సర్ాంచ్ ఉర్రిాంకి హన్మాన్ బుజిజి, 
వార్డి మెాంబర్్ల జనసైన్క్లు పాల్్గన్నిర్.

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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14,15 ఆరిథిక సంఘ నిధులు లేక గ్రామ అభివృద్ధ కుంట 
పడింద: జనసేన ఆరోపణ

శతఘ్ని న్యూస్: అరక్: ఈ సాందర్ాంగా జనసేన మాండల అధయూక్షులు చిట్టాం మురళి మాట్్లడుతూ 
పాంచ్యతీ న్ధులు ప్రభుతవాాం ద్చుకోవటాం మూలన గ్రామాలలో ద్మలు బరినపడ్ వాయూధులక్ 
గురిఅవుత్న్నిర్. ఆరిథాక సాంఘ న్ధులు లేక గ్రామ ప్రజలక్ సమాధానాం చప్లేక సర్ాంచులు 
చ్లా ఇబ్బాంది పడుత్న్నిర్. అలాగే వీధ దీపాలు లేక రాత్రిపూట ప్రజలు బయట రావట కష్టాంగా 
ఉాంది. గిరిజన గ్రామలలో వీధ దీపాలు లేక గిరిజన ప్రజలు అడవుల న్ాండ్ జాంత్వులు గ్రామాలక్ 
రావడాం జర్గుత్ాంది బ్రిటిష్ కాలాంలో వలుగు లేన్ గ్రామము గిరిజన గ్రామాలు ప్రదరి్శసు్తన్నియి. 
రాత్రిపూట వీధ దీపాలు లేక క్రోమో్లరో పచకారి లేకపోవడాం మూలమున బ్్లచిాంగ్ లేక ద్మలు 
ఎక్కువ అవవాటాం మూలముగా గిరిజన ప్రజలు ద్మకాటక్ గురి అయి మలేరియా డాంగ్యూ 
వాంటి వాయూధన పడుత్న్నిర్ అలాగే ఈగల వలన కాయూన్సర్ వాయూధ న పడుత్న్నిరన్ జనసైన్క్లు 
మాండ్పడాడిర్.. మరియు గ్రామ పాంచ్యతీకి 14.15 ఆరిథాక సాంఘ న్ధులు లేక పాంచ్యతీలలో 
ఎటవాంటి సౌకరాయూలు లేకపోవడాం వలన గిరిజన గ్రామాలక్ సర్ాంచులు అభివృది్ధకి ముాందుక్ 
చేసుక్న్ వళ్లలేకపోత్న్నిర్. అలాగే గిరిజన గ్రామలలో మాంచినీటి సమసయూ చ్లా ఎక్కువగా 
ఉననిది. మాంచినీటి అాందిాంచుటక్ కూడా ఈ యొకకు 14.15 న్ధులు లేకపోవడాం మూలమున 
గిరిజన్లు ఊట లో నీర్న్ తాగి వాయూధుల బరిన పడుత్న్నిర్. ప్రవహిాంచే గడడి నీర్ మాతమే 
గిరిజన్ల దాహాం తీర్సు్తాంది. గ్రామ పాంచ్యతీకి 14.15 ఆరిథాక సాంఘ న్ధులు మాండలములలో 
గిరిజన గ్రామాలక్ ఎాంతోకొాంత మాంచినీళ్్ల మరియు రోగుల వాయూధుల న్ాండ్ కొాంత సహాయ పడేవి 
కానీ ఈ ప్రభుతవాాం వచిచాన తరావాత ప్రసు్తత పరిసిథాతి గిరిజన క్టాంబ లక్ అన్యూయాం చేసు్తాంది అన్ 
జనసేన మాండల న్యక్లు తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పారీ్ట న్యోజకవర్గ సమనవాయ 
కమిటీ సభుయూలు దాండుసేన నవీన్ క్మార్, కొర్రా ప్రవీణ్ క్మార్, మాండల న్యక్లు జి మాంగళ, 
కొర్రా రమేష్, వీరమహిళా రతనిప్రియా, పాల్్గన్నిర్.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రతేయుక పూజలు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాక్ళాం జిలా్ల, ఎచచార్ల న్యోజకవర్గాం, 
లావేర్ మాండలాం జనసేన పారీ్ట అధనేత కొణదెల పవన్ 
కళాయూణ్ వైరల్ ఫీవర్ తో అసవాసథాతక్ గురై హాస్టలో్ల 
వైదయూాం చేయిాంచుక్ాంటనని విషయాం విధతమే. 
పవన్ కళాయూణ్ వేగముగా కోలుకోవాలన్ మరల 
ప్రజలలోకి వచిచా ఎప్టిలాగే ప్రజల పక్షాన న్లిచి, 
ప్రజా సమసయూలమీద పోరాటాం చేయాలన్ శుక్రవారాం 
సాయాంతాం 07:00 గాంటలక్ లావేర్ గ్రామము 
మెయిన్ రోడ్్ల గల శ్రీ ఉమా మలి్లకార్జిన సావామి 
సవాయాంభూ దేవసాథానాంలో సావామి వారికి అభిషేకాం 

చేయటాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో ద్ర రాజా రమేష్, కొమూముర్ శ్రీన్, ప్రేమక్మార్ (పాండు), 
చిన్ని, కృష్ణ, శేఖర్, సాయి, వాంకటేష్, ప్రసనని, గణేష్ మరియు ప్రసాద్ పాల్్గన్నిర్.

జనసేనాని కోసం గంగానమ్మ గుడిల్ ప్రతేయుక పూజలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారీ్ట అధయూక్షులు 
పవన్ కళాయూణ్ గత మూడు రోజులుగా 
అన్రోగయూాంతో బధ పడుత్నని విషయాం 
విధతమే. అయన తవారగా కోలుకోవాలన్, ప్రజా 
సమసయూలు తెలుసుక్నేాందుక్ ఏరా్ట చేసిన 
జనవాణ కారయూక్రమాం విజయవాంతాం కావాలన్ 
కోర్క్ాంటూ యరబలెాం గ్రామ జనసేన 
న్యక్లు, కారయూకర్తలు సాథాన్క గాంగానమము 

గుడ్లో ప్రతేయూక పూజలు న్రవాహిాంచ్ర్. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసైన్క్లు న్యక్లు బతి్తనేన్ 
అాంజయయూ, కాపరౌత్ సుాందరయయూ, వీర మహిళలు రాజేశవారి, పావన్, తిర్మలేశవారి పాల్్గన్నిర్. 
అనాంతరాం అాంజయయూ మీడ్యాతో మాట్్లడడాం జరిగిాంది.

మరికిగుంటగా జనగామ: ఆలేట నర్ందర్
శతఘ్ని న్యూస్:  జనగామ, శుక్రవారాం క్రిసిన 
వరా్షన్కి జనగామ జలమయమాంది. మూడు గాంటలక్ 
పైగా క్రిసిన వరా్షన్కి జనగామ చౌరసా్తలో పాదాలపై 
వరక్ వర్షపు నీర్ న్లిచ్యి. అదే విధాంగా జనగామ 
హైదరాబదు రోడుడిలో మోకాళ్ళపైకి వర్షపు నీర్ 
చేరడాం జరిగిాంది. బైక్ చక్లు మున్గిపోత్ాండడాంతో 
వాహనదార్లు చ్లా ఇబ్బాంది పడుత్న్నిర్. 
హైదరాబద్ రోడుడిలో ఉననిటవాంటి వాయూపార్లు చ్లా 
ఇబ్బాంది పడుత్న్నిర్. రెాండు సాంవత్సరాలుగా వరా్షలు 
పడ్నపు్డలా్ల మోకాళ్ళపైకి నీర్ న్లుసు్తాండడాంతో దీన్ని 
పటి్టాంచుకొన్ అధకార్లు ఇప్టికి వరక్ మరమముత్్తలు 
చేయిాంచలేదు. వాంటనే అధకార్లు పటి్టాంచుకొన్ 
మరమముత్్తలు చేయిాంచ్లన్ జనసేన పారీ్ట వరాంగల్ 
జిలా్ల యువజన అధయూక్షుడు ఆలేటి నరాందర్ గౌడ్ 

డ్మాాండ్ చేశార్. ఈ కారయూక్రమాంలో మాంద.న్గరాజు, జాన్ బొట్ట రాకేష్, క్ాంతి, వాంకట్, పవన్, 
గుడేపు విజయ్, న్గరాజు పాల్్గన్నిర్.

జనంలోకి జనసేన మేనిఫెస్టో
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాక్ళాం జిలా్ల, 
ఎచచార్ల న్యోజకవర్గాం, లావేర్ 
మాండలాం, చినరౌత్పేట గ్రామాంలో 
కరిమజిజి మల్్లశావారావు జనసేన 
– ప్రతి ఇాంటిాంటికి జనసేన 
కారయూక్రమాం.
ఎచచార్ల న్యోజకవర్గ జనసేనపారీ్ట 

సీన్యర్ న్యక్లు మరియు సోసైటి బయూాంక్ మాజీ చైరమున్ కరిమజిజి మల్్లశావారావు 
88వ రోజు ఇాంటిాంటికీ జనసేనపారీ్ట ప్రతి ఇాంటికి కరిమజిజి కారయూక్రమాంలో పాల్్గన్నిర్.
గ్రామాంలోన్ ప్రతి ఒకకు ఇాంటికి జనసేనపారీ్ట న్యక్లు సవాయాంగా వళి్ల ప్రతి ఒకకురినీ 
ఆతీముయాంగా పలకరిాంచి వారి యోగక్షేమాలపై ఆరాతీసి వారి సమసయూలన్ నేర్గా 
తెలుసుక్న్ వాటి పరిష్టకురాన్కి శకి్తవాంచన లేక్ాండా కృష్చేసా్తనన్ గ్రామసుథాలక్ 
భరోసా ఇవవాడాం జరిగిాంది.
చినరౌత్పేట గ్రామాంలో ప్రతీ ఇాంటికి వళి్ల వారి సమసయూలన్ సవాయాంగా తెలుసుక్న్, 
వారాందరినీ ఆతీముయాంగా పలకరిాంచి వారి సమసయూలన్ సవాయాంగా అడ్గి 
తెలుసుక్న్నిర్.
గ్రామములో సమసయూలన్నిాంటినీ అధకార్ల దృష్్టకి తీసుక్వళతానన్, దీర్ఘకాలిక 
సమసయూలన్ రాబోయ్రోజులో్ల పరిష్టకురాన్కి కృష్చేసా్తనన్ అన్నిర్ ఈ కారయూక్రమాంలో 
రణసథాలాం మాండలాం కృష్ట్ణపురాం పాంచ్యతీ జనసేనపారీ్ట యాంపటీసి అభయూరిథా పోటూనిర్ 
లక్షుమున్యుడు రాన్నని కాలాంలో జనసేన పారీ్ట తప్క అధకారాంలోకి వసు్తాందన్, 
పవన్ కళాయూణ్ గార్ ముఖయూమాంత్రిగా ప్రమాణ సీవాకారాం చేసేవరక్ ప్రతిఒకకు జనసేన 
పారీ్ట జనసైన్క్లు అలుపెర్గన్ పోరాటాం చేయాలన్ ఇర్గ్రామాల జనసేన పారీ్ట 
న్యక్లక్, కారయూకర్తలక్ ఈ సాందర్ాంగా మల్్లశావారావు మరియు లక్షుమున్యుడు 
దిశాన్ర్దశాం చేశార్.
ఈ కారయూక్రమాంలో గ్రామ పెద్దలు మహిళలు రమణ, న్గేశవారరావు, శివాజీ, న్న్జీ 
తన్జ్, బలకృష్ణ తదితర్లు భారీగా పాల్్గన్నిర్.

డా.బ్బ్సాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ధ్ంసం 
చేయాలని ప్రయతనించిన వయూకితిని కఠినంగా శిక్ంచాలి

శతఘ్ని న్యూస్:  ఖమముాం జిలా్ల నడ్బొడుడిన జడ్్ సాంటరో్ల జరిగిన 
సాంఘటన గ్రిచా ఉమముడ్ ఖమముాం జిలా్ల జనసేన పారీ్ట విదాయూరిథా 
విభాగ కారయూన్రవాహక సభుయూడు గాంధాం ఆనాంద్ మాట్్లడుతూ… 
భారత రాజాయూాంగ న్రాముత డాక్టర్ బబసాహెబ్ అాంబేదకుర్ 
విగ్రహాంపై దాడ్ చేయుటక్ ప్రయతినిాంచిన వయూకి్తపై కఠిన చరయూలు 
తీసుకోవాలన్ మరియు పీడ్ యాక్్ట పెటి్ట మర్కసారి ఇటవాంటి 
సాంఘటనలు పునరావృతాం కాక్ాండా అధకార్లు తగిన చరయూలు 
తీసుకోవాలన్ జనసేన పారీ్ట విదాయూరిథా విభాగాం తర్పున డ్మాాండ్ 
చేసు్తన్నిమన్, డాక్టర్ బబ సాహెబ్ అాంబేదకుర్ న్ అవమాన్ాంచిన 

గుాండాపై కఠిన చరయూలు తీసుక్నేాంత వరక్ వదలబోమన్ ఆయన హెచచారిాంచ్ర్. 
ఇలాాంటి సాంఘటనలు మళీ్ళ మళీ్ళ పునరావృతాం కాక్ాండా పోల్స్ వార్ కఠినాంగా 
చరయూలు తీసుకోవాలన్ డ్మాాండ్ చేసు్తన్నిమన్ అన్నిర్.

జనసేనకి సపోర్టో చేస్తిన్నిడనే మహసేన రాజేష్ ని 
అధికార పార్టో అరెస్టో

శతఘ్ని న్యూస్: మహసేన రాజేష్ పై పోల్స్ లు కేవలాం 
జనసేన కి సపోర్్ట చేసు్తన్నిరన్ వారిపై కేసులు పెటి్ట 
వారిన్ రోజాంతా సే్టషన్ లో వుాంచి ఇబ్బాంది పెట్టదమే 
కాక్ాండా రాజాయూాంగాన్కి విర్ద్ధాంగా పోల్స్ అధకార్లు 
క్లాం పేర్తో దురా్బషలడర్ అధకార అహాంకారాంతో 
అధకార్లు ఇలా చయయూడాం సరికాదు అగ్రక్లాల 
వారికైన్ దళిత్లకయిన్ రక్తాం ఒకటేనన్ పోల్స్ 
అధకార్లు తెలుసుకోవాలి. మనాం జనాంలో ఉన్నిాం 
అడ్విలో కాదన్ ఇకనైన్ పోల్సులు ఎదుట వారిమీద 

కేసులు పెటే్టటపు్డు ఆలోచిాంచి మాట్్లడాలన్ కోర్క్ాంటన్నిమన్ ఏప బిసి చైతనయూ 
సమితి రాష్ట్ర యువజన ఉపాధయూక్షులు మరియు చాందు తాతపూడ్ అన్నిర్.

కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ ను అభినందంచిన 
ఎస్ ఐ రమేష్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్:  పొననిల్ర్: శుక్రవారాం 
పొననిల్ర్ చర్వు దగ్గర 25000 
రూపాయల విలువ చేసే వాంకట్రావు అనే 
వయూకి్త మొబైల్ పోగొట్టకోవడాం జరిగిాంది. 
ఆ మొబైల్ మనోజ్ క్మార్ కి దొరకడాం 
జరిగిాంది, మనోజ్ క్మార్ వాంటనే ఆ 

మొబైల్ న్ తీసుక్న్ వచిచా పోననిల్ర్ ఎస్.ఐ “రమేష్ బబు” కి ఇవవాడాం జరిగిాంది. 
ఎస్ఐ వాంటనే స్ాందిాంచి.. మొబైల్ పోగొట్టక్నని వాంకటరావు న్ పోల్స్ సే్టషన్ కి 
పలిపాంచి మొబైల్ ఇవవాడాం జరిగిాంది. మనోజ్ క్మార్ లాాంటి న్జాయితీపర్లు ఈ 
సమాజాన్కి ఎాంతో అవసరాం అన్ ఎస్ఐ అభినాందిాంచ్ర్.
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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో న్ ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తినని జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, న్యకులు, టెకినికల్ టం, ఎన్నిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో 
అనుబంధం, సమాజం పటలో వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటోందుకు వారి కృషి, జనసేనకి వారి తోడాపాటు 
వారి మాటలోలో వివరించే చక్కని వేదిక!... మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో న్ ప్రయాణం.!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ సాధనకు అనుగుణంగా అనునితయూం ప్రజలలో ఉంటూ... ఎన్ని 
ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కంటూ ప్రజలకోసం అనునితయూం పోరాటం చేస్తి జనసేన సిదా్ధంతాలను ప్రజలలోకి 
బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు అహరినిశలు నిరి్రామంగా కృషిచేస్తిననిటువంటి 

పెడన జనసేన న్యకులు “ఎస్.వి.బ్బు సమ్మెట” గారితో ఈన్టి 

“జనసేనతో న్ ప్రయాణం”. జనసేనతో న్ ప్రయాణం అనే శీరిషిక దా్రా 

జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే 
విషయాలు మనతో పంచుకోబోతున్నిరు...

శతఘ్నిన్యూస్:  అసలు మీర్ రాజకీయాలలోకి రావడన్కి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీక్ సూ్రి్త ఎవర్?
ఎస్.వి.బ్బు: శతఘ్నిన్యూస్ పాఠక్లక్ నమసాకురాం...
ఈ పత్రిక దావారా న్ మనోగతాన్ని పెడన న్యోజవర్గ సమసయూలన్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలక్ తెలియజేసు్తనని శతఘ్నిన్యూస్ యాజమాన్యూన్కి న్ 
కృతజ్ఞతలు.
కృష్ట్ణజిలా్ల, పెడన మాండలాం, బలి్లపర్రు గ్రామాంలో ఓ సామానయూ న్ర్పేద క్టాంబాం మాది. మా తలి్లదాండ్రులు పూజయూనీయులు సమెముట 
న్గేశవారరావు గార్, శేష్టరతనిాం, ఇద్దర్ చలె్లళ్్ళ. మా న్ననిగార్ వయూవసాయ కూల్, అమముక్ ఇలే్ల లోకాం. నేన్ మచిల్పటనిాం హిాందూ 
కాలేజీ విదాయూరిథాన్. గ్రాడుయూయ్షన్ పూరి్త చేశాన్. మా తాత, మామలు జై ఆాంధ్ర ఉదయూమాంలో పాల్్గన్ పోరాటాం చేశారనని విషయాం న్క్ ఎాంతో 

సూఫూరి్తన్సు్తాంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణాం ఎలా ప్రాంభమయియూాంది?
ఎస్.వి.బ్బు:  సాాంప్రదాయ, వారసతవా రాజకీయాలక్ భిననిాంగా 
మార్్ కోసాం, ప్రశినిాంచే ఓ సరికొత్త పారీ్టగా జనసేన పారీ్ట 
ఆవిర్విాంచిాంది. సామానయూ యువతీ యువక్లన్ రాజకీయ 
న్యక్లుగా తీరిచాదిది్ద తదావారా సమాజాంలో రాజకీయాంగా 
పెన్మార్్లు తేవాలనని ముఖయూ ఉదే్దశాంతో పవన్ కళాయూణ్ గారి 

సాథాపాంచిన జనసేన పారీ్ట నన్ని ఆకరి్షాంచిాంది. ఎన్నికలో్ల కేవలాం సాంపనని వరా్గలు, వారసులు మాతమే పోటీ చేసు్తనని తర్ణాంలో జీరో బడజిట్ పాలిటిక్్స అాంటూ శ్రీ పవన్ 
కళాయూణ్ గార్ అతి సామాన్యూలక్ సైతాం ఎమెములేయూ టికెట్ల ఇచిచా  ఎన్నికల బరిలో న్లవడాం చూసి నేన్ జనసేన వైపు అడుగులు వేశాన్. ఎలాాంటి రాజకీయ నేపథయూము 
లేన్ అతి సామానయూమన క్టాంబాంలో పుటి్టన నేన్ జనసేన పారీ్టలో ఓ న్యక్డ్గా ఎదిగాన్.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీర్ రాజకీయాలలోకి రావడన్కి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో 
మీక్ సూ్రి్త ఎవర్?
ఎస్.వి.బ్బు: నేన్ రాజకీయాలో్లకి రావడాన్కి ముఖయూ కారణాం మా న్యోజకవర్గ పరిసిథాత్లు. 
మూడు దశాబ్దలక్ ముాందు ఎలాాంటి పరిసిథాత్లు ఉన్నియో ప్రసు్తతాం కూడా అదే పరిసిథాతిలు 
ఉన్నియి. న్యోజకవర్గాం ఎలాాంటి అభివృది్ధకి నోచుకోలేదు. నేన్ విదాయూరిథా దశలో ఉనని 
పరిసిథాత్లే ఇపు్డు కూడా ఉన్నియి. అనేకమాంది ఎాంపీలుగా, ఎమెములేయూలుగా ఎన్నికయాయూర్ 
కానీ ఎలాాంటి అభివృది్ధకి నోచుకోలేదు. అనీని ఉనని అలు్లడ్ నోట్్ల శన్ అననిట్ట. న్యోజకవర్గ 
అభివృది్ధకి కావలసిన అన్ని వనర్లు ఉననిప్టికీ సరైన న్యకతవాాం లేక, వచిచాన ప్రతి 
న్యక్డు న్యోజకవరా్గన్ని ద్చుకోవడాం తప్, అభివృది్ధపై ఎలాాంటి దృష్్ట పెట్టకపోవడాం వల్ల 
న్యోజవర్గాం ఎలాాంటి అభివృది్ధ చాందలేదు. సుదూర సముద్ర తీర ప్ాంతాం ఉననిప్టికీ సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడాం వల్ల అభివృది్ధ చాందలేదు. ఎకకుడ వేసిన గొాంగళి 
అకకుడే ఉాంది. మౌళిక వసత్ల కల్నలో మా న్యోజకవర్గాం రాష్ట్రాంలోనే అతయూాంత అదావాన సిథాతిలో ఉాంది. న్యోజకవర్గాంలో ఏ గ్రామాన్కి కూడా సరైన తాగునీర్ లేదు. 
రహదార్లు లేవు.
పెడన న్యోజకవరా్గన్ని అభివృది్ధ చేయాలాంటే, సాథాన్క సమసయూలపై అవగాహన ఉనని వయూకి్త కావాలి. అభివృది్ధ కోసాం న్సావార్ధాంగా కష్టపడే ఎమెములేయూ రావాలి. ప్రజల 
అవసరాలన్, ఆకాాంక్షన్ తెలుసుక్న్ పన్చేసే న్సావారథా రాజకీయ న్యక్డు కావాలి. అది నేనే ఎాందుక్ కాకూడదు అన్ ఆలోచన నన్ని రాజకీయాల వైపు నడ్చేలా 
చేసిాంది. న్ రాజకీయ గుర్వు పవన్ కళాయూణ్ గార్. ఈ రాష్ట్రాం పట్ల, రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల ఆయనక్నని కమిటముాంట్, కళాయూణ్ గారి చిత్తశుది్ధ న్క్ బగా నచ్చాయి. రెాండు చోట్ల 
ఓడ్పోయిన్ కూడా బలాంగా ప్రజల వైపు న్లబడ్ పోరాడుత్నని పవన్ కళాయూణ్ గారి న్యకతవాాం న్క్ సూఫూరి్తదాయకాం. ప్రజాధన్న్ని ద్చుక్ాంటనని నేటి రాజకీయ 
వయూవసథాలో తన కష్ట్టరిజితాన్ని ప్రజలక్ ఉదారాంగా ఇసు్తనని పవన్ కళాయూణ్ గారి న్యకతవాాం న్క్ ఎాంతో సూఫూరి్తన్చిచాాంది.

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

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళాయూణ్ న్యకతవాాంలో మీక్ నచిచాన అాంశాలేమిటి?
ఎస్.వి.బ్బు: నేటితరాం రాజకీయ న్యక్లక్ భిననిాంగా సరికొత్త ఆలోచనలతో కూడుక్నని పరిపూర్ణ న్యక్డు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ 
గార్. రాజకీయమాంటే ద్చుకోవడాం, దాచుకోవడాం అన్క్నే న్యక్లక్ భిననిాంగా, రాజకీయమాంటే ప్రజలక్ సేవ చేయటాం అన్ 
న్రూపసు్తన్నిర్ పవన్ కళాయూణ్ గార్. న్యక్డాంటే పాలక్డు కాదు, ప్రజాసేవక్డు అన్ న్రూపాంచిన పవన్ కళాయూణ్ గారి న్యకతవాాం 

న్క్ ఎాంతో ఇష్టాం. మాటలో్ల న్జాయితీ, చేతలో్ల  చిత్తశుది్ధ, దృఢ సాంకల్ాం, న్షకులముషమన మనస్తతవాాం, స్ాందిాంచే హృదయాం, ప్రజాకర్షణ 
వాంటి లక్షణాలు కలిగిన సదు్గణ మూరి్త పవన్ కళాయూణ్ గార్. అటవాంటి వయూకి్త న్యకతవాాంలో పన్చేయటాం ఎవరికైన్ గరవాాంగా 

ఉాంటాంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిదా్ధాంతాలపై మీ 
అభిప్యాం?
ఎస్.వి.బ్బు: మార్్ కోసాం ఉదయిాంచిన 
ఆశాకిరణాం జనసేన పారీ్ట. అధకారమే 

పరమావధగా సిదా్ధాంతాలక్ తిలోదకాలిసూ్త, 
సావారథాపర రాజకీయాలు చేసూ్త పబ్బాం 
గడుపుక్ాంటనని రాజకీయ పారీ్టలక్ భిననిాంగా 
సమసమాజ సాథాపన కోసాం, నీతివాంతమన 
రాజకీయాల కోసాం, బడుగు బలహీన వరా్గలన్ 
రాజాయూధకారాన్కి చేర్వ చేయడాం కోసాం, 

సమాజాన్ని పటి్టపీడ్సు్తనని క్ల వయూవసథాన్ 
సమూలాంగా న్రూములిాంచడాం జనసేన పారీ్ట సిదా్ధాంతాల ముఖయూ ఉదే్దశాం. క్లాలన్ కలిపే రాజకీయ వయూవసథాన్ న్రిముాంచ్లనేది జనసేన పారీ్ట మూల సిదా్ధాంతాం.

శతఘ్నిన్యూస్: పెడన న్యోజకవర్గాంలో జనసేనక్ ప్రజలలో స్ాందన ఎలా ఉాంది?
ఎస్.వి.బ్బు: పెడన న్యోజకవర్గ ప్రజల గుాండలో్ల చరగన్ ముద్ర వేసుక్ాంది జనసేన పారీ్ట. న్యోజకవర్గాంలో ప్రతి సమసయూపై స్ాందిాంచేది జనసేన పారీ్టనే. ప్రజల తరఫున 
ప్రజాక్షేతాంలో న్లబడ్ పోరాడుత్ాంది జనసేన పారీ్టనే. అధకార పారీ్ట అక్రమాలన్ ఎాండగడుత్ననిది జనసేన పారీ్టనే. న్యోజవర్గాంలో అసలైన ప్రతిపక్ష పాత పోష్సు్తనని 
జనసేన పారీ్టకి ప్రజలో్ల అన్హయూ స్ాందన ఉాంది. సమసయూలపై జనసేన పారీ్ట స్ాందిసే్త ఆ సమసయూక్ పరిష్టకురాం అవుత్ాందనే గటి్ట నమముకాం న్యోజకవర్గ ప్రజలో్ల ఉాంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీర్ చేసినటవాంటి కొన్ని కారయూక్రమాలన్ 
తెలుపగలర్?
ఎస్.వి.బ్బు: పెడన న్యోజకవర్గాంలో ప్రజల గొాంత్గా జనసేన పారీ్ట ప్రతి సమసయూన్ 
ప్రశినిసు్తాంది. ప్రజా సమసయూలపై అనేక ఉదయూమ కారయూక్రమాలు చేపటి్టాంది జనసేన పారీ్ట. 
న్వార్ త్ఫాన్ వల్ల న్యోజకవర్గాంలో అపారమన పాంట నష్టాం జరిగిాంది. ఆ సమయాంలో 
రైత్లక్ అాండగా న్లిచిాంది జనసేన పారీ్టనే. మా అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ గార్ కూడా 
న్యోజకవర్గాంలో పరయూటిాంచడాం జరిగిాంది. వయూవసాయ రాంగాం తరావాత ఎక్కువ మాంది 
ఆధారపడ్ జీవిసు్తనని చేనేత పరిశ్రమ ఈరోజు అనేక సమసయూలతో సతమతాం అవుత్ాంది. 
చేనేత కారిముక్ల సమసయూలపై న్రాంతరాం పోరాడేది జనసేన పారీ్టనే. న్యోజకవర్గాంలోన్ 
ఎసీ్స ఎసీ్ట బ్సీ మన్రీ్టల సమసయూలపై జనసేన పారీ్ట అలుపెరగన్ పోరాటాం చేసు్తాంది. 

న్యోజకవర్గాంలోన్ రహదార్లు మరియు త్రాగునీటి సమసయూపై అనేక కారయూక్రమాలు చేశాాం. రైత్ల సమసయూలపై, సాగునీటి సమసయూపై, ధానయూాం కొన్గోలు, గిట్టబట 
ధరలపై న్రాంతరాం రైత్ పక్షాన పోరాడేది  జనసేన పారీ్టనే.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసైన్క్లు ఏ విధాంగా సహకరిసా్తర్ మీర్ జనసైన్క్లక్ ఏ విధమన సహాయ సహకారాలు 
అాందిసా్తర్?
ఎస్.వి.బ్బు: న్యోజకవర్గాంలో రియల్ హీరోస్ మా జనసైన్క్లు. ప్రతి సమసయూపై వార్ స్ాందిాంచే విధానాం అదు్తాంగా 
ఉాంటాంది. ప్రజలు కష్ట్టలో్ల ఉననిపు్డు, సమసయూ వచిచానపు్డు సహాయాం చేయటాంలో ముాందుాండేది జనసైన్క్లే. మా 
జనసైన్క్ల సహాయ సహకారాలు న్క్ మెాండుగా ఉాంట్యి. ప్రతి కారయూక్రమాం వారి సహకారాంతోనే  ముాందుక్ 
తీసుకెళ్్తాంట్న్. పెడన న్యోజకవర్గాంలో ఏ జనసైన్క్డ్కి ఎలాాంటి సమసయూ వచిచాన నేన్ అాండగా న్లబడతాన్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన్న్ తలపెటి్టనటవాంటి కౌలురైత్ భరోసా యాత గురిాంచి మీ అభిప్యాం చప్ాండ్?
ఎస్.వి.బ్బు: జనసేన్న్ తలపెటి్టనటవాంటి కౌలురైత్ భరోసా యాత ఓ చకకుటి కారయూక్రమాం. ఈ కారయూక్రమాం దావారా 
3000 మాంది కౌలు రైత్లక్, తన కష్ట్టరిజితాన్ని 30 కోట్ల రూపాయలన్ పవన్ కళాయూణ్ గార్ ఆరిథాక సహాయాం 
చేయన్న్నిర్. ఆతముహతయూ చేసుక్నని ప్రతి కౌలు రైత్ క్టాంబన్కి లక్ష రూపాయలు ఆరిథాకాం చేయన్న్నిర్. శ్రీ పవన్ 
కళాయూణ్ గార్ న్జమన రైత్ పక్షపాతి. రైత్ కష్టనష్ట్టలన్ గురె్తరిగిన మహా న్యక్డు పవన్ కళాయూణ్. అధకారాంలో లేక్ాండా ఇాంతటి గొప్ సహాయాం చేసు్తనని పవన్ 
కళాయూణ్ గార్ రపు అధకారాన్ని చేపడ్తే రైత్లక్ మరిాంత సహాయాం చేసా్తరన్ ప్రజలు అన్క్ాంటన్నిర్. రైత్ భరోసా యాత ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరితలో ఓ 
మలురాయి. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శనివారం, 23 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: దేశాంలోనే ఏ పారీ్ట కూడా చేయనటవాంటి క్రియాశీలక సభయూతవా కారయూక్రమాం పై మీ అభిప్యాం?
ఎస్.వి.బ్బు: దేశాంలో అన్ని రాజకీయ పారీ్టలు కారయూకర్తలు అాంటే జాండాలు మోసే కూల్లుగానే భావిసా్తర్. కానీ 
పవన్ కళాయూణ్ గార్ జనసేన కారయూకర్తలన్ తమ క్టాంబ సభుయూలలా ఆదరిసా్తర్. తమ కారయూకర్తలక్ ఏదైన్ ఆపద 
వసే్త ఆదుక్నే విధాంగా క్రియాశీల సభయూతవాాం దావారా జనసైన్క్లక్ భీమా సౌకరాయూలు కలి్ాంచడాం, జనసైన్క్ల రక్షణ 
పట్ల పవన్ కళాయూణ్ గారిక్నని ముాందు చూపున్ తెలియజేసు్తాంది. క్రియాశీల సభయూతవా నమోదు ఓ చకకుటి కారయూక్రమాం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎలా ఉాండబోత్ాంది?
ఎస్.వి.బ్బు: 2024లో పెడన న్యోజకవర్గాంలో జనసేన పారీ్టన్ విజయాం వైపుక్ నడ్పాంచేలా భవిషయూత్ కారాయూచరణ 
రూపొాందిాంచ్ాం. ప్రతి ప్రజా సమసయూన్ ప్రసా్తవిాంచు ప్రజలతో మమేకమ పోరాట్లు చేసా్తాం. జనసేన పారీ్ట 
సిదా్ధాంతాలన్ ప్రజలక్ వివరిసా్తాం. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్కి నీతివాంతమన న్యకతవాాం కలిగిన పవన్ కళాయూణ్ గారి 
అవసరాన్ని తెలియజేసా్తాం. ప్రజా మద్దత్న్ కూడగట్టడాం దావారా 2024 లో పెడన న్యోజకవర్గాంలో జనసేన జాండా రెపరెపలాడే విధాంగా అహరినిశలు కృష్ చేసా్తన్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీర్ చేసే కారయూక్రమాలక్ పారీ్ట అధష్ట్ఠనాం ఏవిధాంగా సహకరిసు్తాంది?
ఎస్.వి.బ్బు: మేము చేపటి్టన ప్రతి కారయూక్రమాన్కి జనసేన పారీ్ట అధష్ట్టనాం 
అాండదాండలు సాంపూర్ణాంగా ఉాంట్యి. పారీ్ట పెద్దలు ఎప్టికపు్డు సూచనలు, 
సలహాలు ఇసూ్త ఉాంట్ర్. మీతో మేమున్నిము ధైరయూాంగా ప్రజలో్లకి వళ్ళాండ్ అాంటూ 
భరోసా ఇసు్తాంట్ర్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణ కారయూక్రమాం దావారా ప్రజలక్ ఎాంతవరక్ మేలు జర్గుత్ాందన్ 
అభిప్యపడుత్న్నిర్?

ఎస్.వి.బ్బు: ప్రజా సమసయూలన్ పరిషకురిాంచవలసిన ప్రభుతవాాం న్ర్లక్ష్య వైఖరితో వయూవహరిాంచడాం వల్ల ప్రజలు అనేక ఇబ్బాందులు పడుత్న్నిర్. గడపగడపక్ వైసిప 
ప్రభుతవాాం కారయూక్రమాన్ ప్రజలు ఎదుర్ తిరగడాంతో, దాన్ని బసు్సయాతగా మారిచా చేత్లు దులుపుక్ాంది వైసీపీ ప్రభుతవాాం. సాక్షాత్ ఈ రాష్ట్ర ముఖయూమాంత్రి ప్రజలక్ 
అాందుబటలో లేన్ పరిసిథాతి, ప్రజలకే కాదు తన సహచర మాంత్రులక్, ఎమెములేయూలక్ కూడా ముఖయూమాంత్రి గారి అపాయిాంటముాంట్ దొరికిన పరిసిథాతి. ఈ పరిసిథాత్లన్ 
గమన్ాంచిన పవన్ కళాయూణ్ గార్ ప్రజా సమసయూలన్ వలుగులోకి తీసుకొచిచా  తదావారా ఈ ప్రభుతావాన్కి, అధకార్లక్ తెలియజేయాలనే ముఖయూ ఉదే్దశాంతో జనవాణన్ 
ప్రాంభిాంచడాం జరిగిాంది. ప్రజల న్ాండ్ జనవాణ కారయూక్రమాన్కి విశేష స్ాందన వచిచాాంది. ప్రజలు పవన్ కళాయూణ్ గారికి సమసయూలన్ వివరిసే్త తమ సమసయూలక్ పరిష్టకుర 
మార్గాం దొర్క్త్ాందన్ విశవాసిసు్తన్నిర్. జనవాణ దావారా అనేక సమసయూన్ పవన్ కళాయూణ్ గార్ అడ్రస్ చేయడాం జరిగిాంది. తదావారా ప్రజలక్ వైసిప ప్రభుతవాాం యొకకు చేతకాన్ 
పాలన అన్ని విధాలుగా అరథామనది. జనవాణ ప్రజా చైతన్యూన్కి ఎాంతో ఉపయోగపడ్ాంది. 
ప్రజలలో ప్రశినిాంచేతతవాాం పెరగడాం వల్ల మాంచి పరిపాలన దారితీసు్తాంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అకో్టబర్ న్ాండ్ పవన్ కళాయూణ్ యాత ప్రాంభాం కాబోత్ాంది దాన్ 
ప్రభావాం ఎలా ఉాండబోతోాందన్ మీ అభిప్యాం?
ఎస్.వి.బ్బు: అకో్టబర్ తరావాత ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల ముఖచితాం మారిపోన్ాంది. 
పవన్ కళాయూణ్ గారి యాత చేసే్త అది ప్రభాంజనాం అవుత్ాంది. న్రాశ, న్స్ృహలతో ఉనని 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలక్ పవన్ కళాయూణ్ గార్ చేపట్టబోయ్ యాత కొత్త ఆశలన్, సరికొత్త 
ఆకాాంక్షలన్ నెరవేరచా సాంజీవన్గా మార్త్ాంది. జనసేన కాయూడరో్ల కొత్త ఉతా్సహాన్ని 
న్ాంపుత్ాంది అనటాంలో ఎలాాంటి సాందేహాం లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనక్ మీడ్యా సపోర్్ట లేదు? మీడ్యా సపోర్్ట లేకపోయిన్ 
మీర్ గ్రామ సాథాయి వరక్ వళ్ళగలుగుత్న్నిరా?
ఎస్.వి.బ్బు: ప్రజాసావామాయూన్కి మూల స్తాంభాం మీడ్యా రాంగాం. దురదృష్టవశాత్్త 
కొన్ని మీడ్యాలు కొన్ని కొన్ని రాజకీయ పారీ్టలక్ కొముము కాసూ్త న్జమన 
జరనిలిజాన్కి శరాఘాతాలుగా మారాయి. న్జాం చపా్లాంటే జనసేన పారీ్టకి 
మీడ్యా సపోర్్ట తక్కువేనన్ చపా్లి. కానీ ప్రసు్తత ఆధున్క డ్జిటల్ యుగాంలో 
సోషల్ మీడ్యా బలమన పాత పోష్ాంచడాం వలన జనసేన పారీ్ట సోషల్ మీడ్యాన్ 
ఆయుధాంగా చేసుకొన్ ముాందుక్ పోత్ాంది. జనసేన పారీ్ట గ్రామసాథాయిలో కూడా 
చ్లా బలోపేతాంగా ఉాంది. దాన్కి కారణాం ప్రజా సమసయూలపై న్రాంతరాం జనసేన 
చేసు్తనని పోరాట్లే.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీర్్ ఎలా ఉాండబోతోాందన్ మీర్ 
అన్క్ాంటన్నిర్?

ఎస్.వి.బ్బు: 2024 లో ప్రజల తీర్్ గతాన్కి భిననిాంగా ఉాంటాంది. ప్రజల ఆలోచన విధానాం మారిాంది. తమ అవసరాలన్, ఆకాాంక్షలన్ నెరవేరచా న్యక్డు ఎవరో 
ప్రజలు తెలుసుక్ాంటన్నిర్. కచిచాతాంగా 2024 లో జనసేన పారీ్ట అదు్తమన ఫలితాలన్ సాధసు్తాంది. 2024 తరావాత ఈ రాష్ట్రాం రాజకీయాలన్ సమూలాంగా మారచా 
శకి్తలాగా జనసేన పారీ్ట ఆవిర్విాంచినది.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురిాంచి మీ అభిప్యాం చప్ాండ్?
ఎస్.వి.బ్బు: శతఘ్నిన్యూస్ సామాన్యూడ్ చేతిలో వజ్రాయుధాం కాన్ాంది. మీ పదునైన మాటలతో ప్రజల 
ఆలోచన విధాన్న్ని మెర్గైన సమాజాం వైపు నడ్పాంచే విధాంగా ఉాంటాంది. న్జాయితీ వైపే మా ప్రయాణాం 
అననిట్లాంటాంది మీ పత్రిక విధానాం. రాబోయ్ రోజులో్ల ప్రజల సమసయూలక్ న్లువుటద్దాంలా మారి, న్యక్లక్, 
అధకార్లక్ దికూ్సచి కావాలి. ప్రజా సమసయూలన్ న్రాంతరాం ప్రసారాం చేసే శతఘ్నిన్యూస్ యాజమాన్యూన్కి 
మా న్యోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ధనయూవాదాలు.

శతఘ్నిన్యూస్:  పాఠక్లక్ మరియు ప్రజలక్ మీరిచేచా సాందేశాం ?
ఎస్.వి.బ్బు: శతఘ్ని న్యూస్ పాఠక్లక్ మరియు ఆాంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలక్ న్ నమసాకురాం. ప్రసు్తతాం ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
చ్లా కి్లష్ట పరిసిథాత్లు ఉాంది. సమరథావాంతమన న్యక్డు, న్సావార్ధమన న్యక్డు ఇపు్డునని తర్ణాంలో 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ క్ ఎాంత అవసరాం. విజు్ఞలైన ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆలోచిాంచవలసిాంది ఒకటే. మన భావితరాల 
బాంగార్ భవిషయూత్్త కోసాం పవన్ 
కళాయూణ్ న్యకతావాన్ని సమరిథాాంచాండ్. 

తదావారా ఈ రాష్ట్ర భవిషయూత్్తతో పాట, ఆాంధ్రప్రదేశ్ న్ అభివృది్ధలో పాదములో నడ్పాంచగల 
సతా్త ఉనని న్యక్డు పవన్ కళాయూణ్ మాతమే. న్ర్ద్యూగ యువతీ, యువక్లక్ ఉపాధ 
కలి్ాంచ్లనని, రాష్ట్ర అభివృది్ధ కోసాం పెట్టబడులు రావాలన్ని, నీతి న్జాయితీ గల న్యకతవాాం 
చ్లా అవసరాం. పవన్ కళాయూణ్ గారిన్ ఓటేసి మీర్ ఆశీరవాదిసే్త మన ఆకాాంక్షలన్ వాందక్ 
వాంద శాతాం నెరవేరచాగల సమరథావాంతమన న్యకతవాాం పవన్ కళాయూణ్ గారిలో ఉాంది. రాష్ట్ర 
అభివృది్ధన్ కాాంక్షిాంచే ప్రతి ఒకకురూ పవన్ కళాయూణ్ గారి న్యకతావాన్ని సమరి్ధాంచవలసిాందిగా 
విజ్ఞప్త చేసు్తన్నిన్.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 

తరపున ధనయూవాదములు బ్బు గారు. మరకరితో జనసేనతో న్ ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుదా్దం.
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