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పరాజయంలో ఓదార్పే ఊపిరి
* ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ ఆదర్శనీయం
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయాలు వరంచినప్పుడు పొగడ్తలతో మంచెత్్తవారు కొల్లలుగా ఉంటారు. 
అదే అపజయం వంటాడినప్డు ఓదారచేవారు అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్్తరు. నిజానికి 
సత్ఫలితాలు వచిచేనప్పుడు చేసే సన్మాన్ల కంటే పరాజయంలో వననింటి ఉననివార గొపపుగా 
కనపడతారు. మన గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ గారు అభినందనలు 
చెపపుడం, శుభాకంక్షలు అందచేయడానికి మాత్రమే పరమితం కవడం లేదు. దేశానికి కీర్త 
ప్రతిష్ఠలు త్వడానికో, దేశానికి విజయాలు స్ధంచిపెట్టడానికో పరతపిస్్త.. పరశ్రమిస్్త 
త్రుటిలో విజయానికి దూరమైన వారకి భరోస్గా నిలవడం నననింతో ఆకట్్టకందని జనసేన 
పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో శా్లఘ్ంచారు. బ్రిటన్ లో జరుగుతునని 
కమన్ వల్్త క్రీడా పోటీలలో మహిళ్ కస్్త పోటీలో బంగారు పతకం చేజారపోయి కంసయూం 
మాత్రమే దకి్కంచుకనని పూజ గెహ్లట్ దేశానికి బంగారు పతకం అందంచలేకపోయానని, దేశ ప్రజలు క్షమించాలని విలపిస్్తనని వీడియోను శ్రీ మోదీ గారు చూసి ఆమెను 
ఓదారచేన తీరు మానవీయంగా ఉంద. “నీ విజయం దేశానికి వేడుకలను తీస్కొచిచేంద.. క్షమాపణలు కదు. నీ విజయానిని చూసి ఉత్్తజితులమయాయూమ... నీ విజయం 
మాకో అదుభుతం “ అని ఆమెక పంపిన సందేశం కదలించేలా ఉంద.
ఈ సందరభుంలోనే కదు పలు సంఘటనలలో ఆయన చూపిన ఇట్వంటి ఓదారుపు మనస్క స్్వంతన చేకూరుస్్తంద. టోకోయూలో జరగిన ఒలింపిక్ క్రీడలలో మన దేశ 
హాకీ మహిళ టీం ఫైనల్ చేరుకోవడంలో విఫలమైనప్పుడు మన క్రీడాకరణులు మైదానంలో విలపించిన తీరు చూపరులను సైతం కంటతడి పెటి్టంచింద. ఆ సందరభుంలో 
కూడా శ్రీ మోదీ గారు మన క్రీడాకరణులను ఇలాగే ఓదారాచేరు. వారకి ఫోన్ చేసి తండ్రిలా అనునయించారు. చంద్రయాన్-2 ప్రాజెక్్ట విఫలమైన సందరాభులో్లన్ శ్రీ మోదీ 
గారు మన శాస్త్రవేత్తలలో గుండెధైరాయూనిని నింపారు. ఈ ప్రాజెక్టలోని విక్రమ్ లాయూండర్ చంద్రునిపై దగడంలో విఫలమైనప్పుడు ప్రతయూరుధులు సోషల్ మీడియా వేదకగా మన 
శాస్తవేత్తలను గేలి చేశారు..అవమానించారు. అట్వంటి కి్లష్ట సమయంలో ఇస్రో చీఫ్ శ్రీ శివన్ ను గుండెలక హతు్తకని పరాజయానిని మరచిపోండి.. భవిషయూతు్తపై దృష్్ట 
పెట్టండని చెపిపు శాస్త్రవేత్తలక మనోధైరాయూనిని ఇవ్వడం కడా మనం మరచిపోలేని సంఘటన. ఇదే స్్ఫర్త ప్రతి ఒక్కరలో కలగాలని కోరుకంట్న్నిను. పూజ గెహ్లట్ తో 
పాట్ కమన్ వల్్త క్రీడలో్ల పతకలు స్ధంచిన విజేతలక, పాల్గొనని క్రీడాకరులందరకీ హృదయపూర్వక శుభాకంక్షలు తెలుప్తున్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అన్నిరు.

రోజా అవ్వ జనసైనికులకు క్షమాపణ చెప్పేలి..!!
మీ 150 సినిమాల రెమ్యూనరేషన్ మా పవన్ కళ్యూణ్ మొదటి రోజు మొదటి షో అదాయంతో సమానం – గతంలో మా కాన్వాయ్ లపై అననిప్పుడు లేదా!!
మేమ్ పిల్ల వెధవలమైతే – మీరు పెద్ద వెధవలా..!!
జనసైనికుల డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, రెచిచేపోయిన 
వైసిపి ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ విషయం 
పై ఆదవారం మంత్రి రోజా వైస్పీ మంత్రి 
పెదదిరెడిడి ఇంటివదది తమ జనసైనికలను 
పిల్ల వధవలని రెచచేగొటే్ట , వాయూఖయూలు 
చేశారని జనసేన నేతలు తిరుపతి 

అసంబ్్ల ఇన్చేరజి కిరణ్ రాయల్, నగర అధయూక్షులు రాజారెడిడి, ఆకేపాటి స్భాష్ని, 
కీర్తన, అమృత, స్మన్ బాబు, లక్ష్మి, కోకిల లతో కలిసి సోమవారం మీడియా 
సమావేశంలో ఆగ్రహం వయూక్తం చేశారు.

తిరుపతి జనసేన అసంబ్్ల ఇన్చేరజి కిరణ్ రాయల్ రాయల్ మాటా్లడుతూ తామ 
పిల్ల వదవలు అయిత్ వైసిపి వారు పెదది వధవలని విమర్శంచారు, వంటనే మంత్రి రోజా జనసైనికలక క్షమాపణ చెపాపులని, లేని పక్షంలో రోజా గుట్్ట రట్్ట చేస్్తమని 
హెచచేరంచారు. సినిమాలో్ల కూడా ఐరన్ లెగ్ అని రోజా ను పక్కన పెటా్టరన్నిరు, జబరదిస్్త లో కూడా అవకశాలు లేవని, అలాంటప్పుడు రోజా కొనని బంజ్ కరు 
అక్రమారజినేనని ఆరోపించారు. టూరజం శాఖ మంత్రి గా తిరుమలక మాత్రమే పరమితం చేస్కనని రోజా క సక్రమారజిన ఎలా వస్్తందని ఎదేదివా చేశారు. మా జనసేన్ని 
పవన్ కళ్యూణ్ మొదటి రోజు మొదటి షో కలెక్షన్ రోజా 150 చిత్రాల కలెక్షన్ కి సమానం అని గురు్త చేశారు. మా జనసైనికలను విమర్శసే్త చితూ్తరు జిలా్లలో మరయు 
తిరుపతిలో రోజాను తిరగనివ్వమని, మీరు అనని పిల్ల వధవల సతా్త చూస్్తరని, వంటనే క్షమాపణ చెపాపులని డిమాండ్ చేశారు.

ఆజాదికా అమృత్ మహోత్సవంలో ప్ల్గొన్న 
కందుల దుర్గొష్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమహంద్రవరం: స్్వతంత్రం 
వచిచే 75 ఏళ్ళు అయిన సందరభుంగా 
రాజమహంద్రవరం.. కోటిపలి్ల బస్్టండ్ దగగొర 
ఉనని స్్వతంత్రయూ సమరయోధులు పార్్క లో 
ఏరాపుట్ చేసిన ఆజాదక అమృత్ మహోత్సవం 
లో పాల్గొని స్్వతంత్రయూ సమరయోధుడు శ్రీ కందుల 
వీర రాఘవ స్్వమి న్యుడు గారకి పూలమాల 
వేసి మన స్్వతంత్రయూ సమరయోదులక నివాళ్లు 
అరపుంచిన జనసేన పార్్ట తూరుపు గోదావర జిలా్ల 
అధయూక్షులు కందుల దురగొష్. ఈ కరయూక్రమంలో న్రాయణ 
గౌడ్, షేక్ అమీన్ ఇంక జనసైనికలు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అక్రమంగా అరెస్ట్ అయిన జనసైనికుల కుటంబాలను పరామరి్శంచిన డా. పసుపులేటి
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు అక్రమంగా అరెస్టీ అయిన పూతలపట్టీ జనసైనికుల కుట్ంబాలను పరామర్శంచిన డా. పసుప్లేటి హర ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: చితూ్తరు జిలా్ల పూతలపట్్ట నియోజకవరగొంలో ఎమెమాలేయూ గారు నిర్వహించిన వైఎస్ఆర్్సపీ 
ప్రభుత్వం గడప గడపక అనే కరయూక్రమంలో ప్రభుత్వం అమలు పరుస్్తనని పతాకల అవకతవకలపై 

నిలదీసినందుక జనసేన న్యకలను అక్రమంగా అరెస్్ట చేయడం జరగింద.
అరెస్్ట అయిన జనసేన న్యకల తలి్లతండ్రుల గుండెలో్ల భాదను తొలగించి ధైరాయూనిని నిపడానికి 
వేపనపలి్ల, కూటంవారపలి్లలో జనసేన పార్్ట పీఏస్ సభుయూలు, చితూ్తరు జిలా్ల అధయూక్షులు డా.పస్ప్లేటి 
హర ప్రస్ద్ గారు గ్రామాలో్ల పరయూటించి పరామర్శంచారు.

ఈ అమానుషమైన చరయూను తీవ్ంగా ఖండించి అరెస్్ట అయిన ప్రతి ఒక్కరనీ విడిపిస్్తమని మీ కట్ంబాలక 
జనసేన పార్్ట అండగా ఉంట్ందని తెలియజేశారు.
జిలా్ల అధయూక్షుల వార వంట రాష్ట్ర, జిలా్ల, మండలాల కమిటీల సభుయూలు, జనసేన న్యకలక మరయు 

వీర మహిళలు జనసైనికలు పాల్గొన్నిరు.

పశ్చిమ గోదావరిజిల్లాలో జనసేనలో బారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: పశిచేమ గోదావరజిలా్ల, భీమవరం నియోజకవరగొం, భీమవరం మండలం, 
దంగపిండి గ్రామానికి చెందన తెలుగుదేశం పార్్ట న్యకలు, తెలుగుదేశం నరా్సప్రం 
పార్లమెంటర్ కరయూదర్శ శ్రీనివాసరావు వార అనుచరవరగొంతో స్మారు 40మంద జనసేన 
జిలా్ల అధయూక్షులు, భీమవరం నియోజకవరగొం ఇంఛారజి కొటికలపూడి గోవిందరావు సమక్షంలో 
జనసేన పార్్ట తీరధుం ప్చుచేకన్నిరు.

అదేవిదంగా పశిచేమ గోదావరజిలా్ల ఉంగుటూరు నియోజకవరగొం భీమడోలుకి చెందన 
అమృత స్్వట్ హోమ్ అధనేత భద్రి వంకటేశ్వరరావు జనసేన జిలా్ల అధయూక్షులు, భీమవరం నియోజకవరగొం ఇంఛారజి కొటికలపూడి గోవిందరావు, ఉంగుటూరు నియోజకవరగొం ఇంఛారజి 
పత్సమట్ల ధరమారాజు సమక్షంలో జనసేన పార్్టలో జాయిన్ అయాయూరు.

చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డి సమక్షంలో 
జనసేనలో బారీ చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: ధరమావరం: జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సిదాధుంతాలు నచిచే 
జనసేన పార్్టలోకి చిలకం మధుస్దన్ రెడిడి సమక్షంలో ధరమావరం పట్టణంలోని 23 వ 
వార్డి స్యి నగర్ క చెందన 30 కట్ంబాలు చేరడం జరగింద. వారు స్కే మహష్, 
తలార ప్రవీణ్, చెరుక స్యి, బస్త శివ, కదర బాలాజీ, స్కే యోగేష్, నమలి హమంత్ 
కమార్,చాకలి గోపి, స్కే ప్రేమ్ కమార్, కమల స్యి, జూటూరు అఖిల్, అజిషా న్ర్ 
మహమమాద్, రాగినేని స్యి కిరణ్, ఎటి్ట రవిత్జ, స్కే మోక్షిత్, గుజుజిల ప్రవీణ్ కమార్, 
వలె్లప్ మనోహర్, బన్వత్ చరణ్ కమార్.. ఈ సందరభుంగా రాష్ట్ర ప్రధాన కరయూదర్శ 
చిలకం మధుస్దన్ రెడిడి మాటా్లడుతూ.. పార్్టలోకి చేరన ప్రతి ఒక్కరకి ధనయూవాదాలు 
తెలియచేస్కంటూ.. కరయూకర్తల కోసం నిరంతరం అందుబాట్లో ఉంటూ ఏ ఆపద 
వచిచేన మందు ఉంటానని హామీ ఇచాచేరు. అలాగే ప్రతి కరయూకర్త సైనికడిలా పనిచేసి 
జనసేన పార్్టని గ్రామ స్థాయి నుంచి జిలా్ల స్థాయి వరక నిరమాదాదిమని పిలుప్నివ్వడం 
జరగింద.

డ్గ్రీ కళాశాల ఏరాపేట చేయండ్.. 
జనసేన వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూ స్యి జిలా్ల, ప్ట్టపర్త నియోజకవరగొం, నల్లమాడ మండల 
కేంద్రమలో 14 పంచాయతీలక సంబంధంచిన అనిని గ్రామాల పిల్లలు డిగ్రీ చదవడానికి 
కదర తాలూకక వళళు వలసి వస్్తంద.. బస్్స ప్రయాణంతో పిల్లలు చాలా ఇబ్ందులు 
పడుతున్నిరు, మర్ మఖయూంగా ఆడ పిల్లలు చాలా దూరం బస్్స ప్రయాణాలు 
చేయడానికి ఇబ్ందులు పడుతున్నిరు. దీని వల్ల సమయానికి బస్్సలు కూడా రాక 
పోవడంతో తలి్లదండ్రులు పిల్లలిని చదువులు కూడా ఆపేసే ఆలోచనలో ఉన్నిరు. కవున 
నల్లమాడ మండల కేంద్రంగా డిగ్రీ కళ్శాల ఏరాపుట్ చెయాయూలని శ్రీ సతయూస్యి జిలా్ల 
కలెక్టర్ బసంత్ కమార్ క జనసేన పార్్ట తరుప్న వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ 
కరయూక్రమంలో ఉమమాడి అనంతప్రం జిలా్ల ప్రధాన కరయూదర్శ అబుదిల్ అబు, నల్లమాడ 
మండల అధయూక్షుడు బడిసం మహష్, డాక్టర్ పల్లప్ తిరుపత్ంద్ర, స్యి ప్రభ, డేరంగుల 
రాజు తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

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

ఘనంగా వీరంకి వంకయ్య జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మదనేపలి్లలో ఘనంగా వీరంకి వంకయయూ గార జనమాదన వేడుకలు నిర్వహించిన 
మండల జనసేన న్యకలు..
జనసేన పార్్ట కోసం నిరంతరం కృష్ చేస్్త కైకలూరు నియోజకవరగొంలో రాబోయే 2024 
ఎలక్షన్ లో జనసేన పార్్ట ప్రభుతా్వనిని స్థాపించే విధంగా అహరనిశలు ప్రజలక, నియోజకవరగొం 
న్యకలక, జనసైనికలక నితయూం అందుబాట్లో ఉంటూ ప్రతి క్షణం దశానిరదిశం చేస్్త 
న్యకలను, జనసైనికలను, జనసేన పార్్ట కట్ంబసభుయూలను అందరని ఏక తాటిపై నడిపిస్్తనని 
పెదదిలు జనసేన పార్్ట మదనేపలి్ల మండల అధయూక్షులు శ్రీ వీరంకి వంకటేశ్వరరావు(వంకయయూ) గార 
జనమాదన వేడుకలు మదనేపలి్ల జనసేన పార్్ట ఆఫీస్ నందు భార్గా నిర్వహించారు.ఈ సందర్ంగా 
వంకయయూ గారు మాట్లడుతూ ఎననిడూ లేని విధంగా న్ ప్టి్టనరోజు వేడుకలు నిర్వహించడం చాలా 
ఆనందకరం అని న్క శుభాకంక్షలు తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరకి న్ ధనయూవాదమలు తెలిపారు. ఈ 
కరయూక్రమంలో మండల న్యకలు, జనసైనికలు పాల్గొన్నిరు.

కొపపేరవలస గ్రామంలో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ..
శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం నియోజకవరగొం: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి 
బలంగా తీస్కవళళుటం కోసం రాజాం నియోజకవరగొం, వంగర మండలం, కొపపురవలస 
గ్రామంలో ఆదవారం జనసేన జెండా ఆవిష్కరణతో పాట్గా గ్రామ పరయూటన చేస్్త, బహిరంగ 
సభ కరయూక్రమం నిర్వహించటం జరగింద. దీనికి మఖయూ అతిథిగా రాజాం నియోజవరగొ జనసేన 
న్యుకలు ఎనిని రాజు విచేచేసి జనసేన జెండా ఆవిష్కరంచడం జరగింద. ఈ కరయూక్రమంలో 
వైస్పీ పార్్ట ప్రజలను రక రకల పథకలు పేరు చెపిపు మభయూపెడుతున్నిరని, ఇట్వంటి తిరోగమన 
కలంలో ఈ రాష్ట్ర అభివృదధు కోసం పవన్ కళ్యూణ్ గారని స్ఎం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైన్ 
ఉందని ప్రజలను, జనసైనికలను కోరడం జరగింద. జెండా ఆవిష్కరణ కరయూక్రమంలో జనసేన 
జానీ, కిరణ్, అపపులన్యుడు, అననిం న్యుడు, శాయూమ్, రమేష్, యోగి, శ్రీను, కొపపురవలస 
జనసైనికలు తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

మొహరం సందర్ంగా ప్రత్్యక ప్రార్థనలు నిర్వహంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కృషాణాజిలా్ల, 
అవనిగడడి నియోజకవరగొం, చల్లపలి్ల 
పట్టణం పడమర వీధలో ఉనని పీర్ల 
పంజాలో మొహరం పండగను 
ప్రస్కరంచుకని సోమవారం 
9వ రోజు సందరభుంగా ప్రత్యూక 
ప్రారథానలు నిర్వహించిన జనసేన 
పార్్ట న్యకలు దరాగొ దగగొర 
ఉనని మసి్లం మైన్ర్్ట మహిళలు 

ఉదేదిశించి చల్లపలి్ల మండలం అధయూక్షులు విమల్ కృషణా మాటా్లడుతూ.. కర్లా మైదానంలో పవిత్ర 
యుదధుం లో అస్వులు బాసిన మహమమాద్ ప్రవక్త గార వంశీకలు 72 మంద అమరవీరుల 
తాయూగాలను సమారంచుకంటూ ప్రపంచవాయూప్తంగా భకి్తశ్రదధులతో మోహన్ పండుగ నిర్వహించడం 
జరుగుతుంద. మొహరం పండుగ అంటే చాలా మందకి తెలియదు దుుఃఖ దన్లు అని 
జనసైనికలు తెలిపారు. ఈ కరయూక్రమంలో, అవనిగడడి మండల అధయూక్షులు గుడివాడ శేషుబాబు, 
మండల అధయూక్షులు విమల్ కృషణా, చల్లపలి్ల టౌన్ అధయూక్షులు మతాయూల ప్రస్ద్, పస్ప్లేటి రవి, 
శేఖర్, అంచల స్యి, సోమిశెటి్ట రాఘవ, షఫీ, అవిన్ష్, నరష్, మల్లం న్ంచారయయూ జనసేన 
న్యకలు, కరయూకర్తలు తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

తోట నగేష్ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలిపిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట నియోజకవరగొ పెదదిలు, అందర మనిష్ మరయు 
బ్జేపీ రాష్ట్ర న్యకలు తోట నగేష్ జనమాదన సందరభుంగా ఆయనను జనసేన 
న్యకలు మరయు పాయకరావుపేట నియోజకవరగొం, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర 
కరయూదర్శ శివదత్ బోడపాటి కలిసి జనమాదన శుభాకంక్షలు తెలిపి సన్మానించడం 
జరగింద.

జనసేన ప్రీట్ రచచిబండ
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం నియోజకవరగొం: ఉమమాడి కృషాణా జిలా్ల, ఇబ్రహంపటనిం 
మండలంలోని దామలూరు, చిలుకూరు, కచవరం పంచాయతీ గ్రామాలలో 
జనసేన పార్్ట అధనేత, జనసేన్ని కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక 
ఇబ్రహంపటనిం జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు పోలిశెటి్ట త్జ ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్్ట 
రచచేబండ కరయూక్రమంలో పార్్ట సిదాధుంతాలను, విధ విధాన్లను, పార్్ట యొక్క 
మఖయూ ఉదేదిశాలను మండలంలోని ప్రతీ గ్రామానికి, ప్రతీ ఇంటింటికి తీస్కెళ్్లలని 
పార్్ట ప్రామఖయూత ను ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్్లలనే ఉదేదిశంతో కరయూకర్తలతో జనసేన 
రచచేబండ కరయూక్రమం ఏరాపుట్ చేస్రు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన న్యకలు 
ప్రజలను వారయొక్క గ్రామ సమసయూల గురంచి అడిగి తెలుస్కన్నిరు.. 
మండలంలోని ప్రతి ప్రధాన సమసయూలపై జనసేన పార్్ట తరుప్న ప్రశినిస్్తం అని 
తెలిపారు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట మైలవరం ఇంచార్జి రాష్ట్ర అధకర 
ప్రతినిద అక్కల రామ మోహన రావు (గాంధీ) మాటా్లడుతూ జనసేన పార్్ట పేద, 
బడుగు, బలహన వరాగొల కోసం స్థాపించిన పార్్ట అని ప్రతి స్మానుయూడుకి మేలు 
జరగాలంటే జనసేన పార్్ట అధకరంలోకి రావాలని అన్నిరు. ఈ కరయూక్రమంలో 
కొమమార హనుమంతరావు, హరకిషోర్, ప్రం స్రష్, బాల మరయు జనసేన 
పార్్ట ఇబ్రహంపటనిం మండల కరయూకర్తలు పాల్గొన్నిరు.

ఉజ్వల యోజన.. ఉచిత గా్యస్ పంపిణీ 
కార్యక్రమంలో ప్ల్గొన్న జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకకళం జిలా్ల, ఎచెచేర్ల నియోజకవరగొం, లావేరు మండలమ
అదపాక గ్రామమలో ఎచెచేర్ల నియోజకవరగొ జనసేన న్యకరాలు కంతిశ్రీ 
సహకరంతో ఆదవారం జనసేన ఎంపీటీస్ అభయూరథా గొరె్ల. స్రయూన్రాయణరావు 
ఉజ్వల యోజన పధకం దా్వరా అరుహులైన 50 కట్ంబాలక ఉచిత గాయూస్ 
సిలెండర్, గాయూస్ పొయియూలు లబ్ధుదారులక పంచడం జరగింద. ఈ కరయూక్రమంలో 
జనసైనికలు మరయు గ్రామస్్తలు పాల్గొన్నిరు.

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

అంబేద్కర్, పింగళి ల విగ్రహాల ఏరాపేటకు 
అనుమతి ఇవ్వండ్… శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: భారత దేశ ప్రజాస్్వమయూ, 
రాజకీయ, స్మాజిక, ఆరథాక, న్యూయ 
వయూవసథాలక మూల ప్రుషుడు, సమ సమాజ 
నిరామాణానికి భారత రాజాయూంగం దా్వరా 
బాటలు వేసిన దార్శనీకడు, బడుగు వరాగొలక 
ఆరాధుయూడు, బహుబాషా కోవిదుడు, డాక్టర్ 
బ్ ఆర్ అంబేద్కర్ గార విగ్రహం మరయు 
స్వతంత్ర భారత దేశ ప్రజలలో ఐకయూత బావం 
పెంపొందంచే జాతీయ పతాక రూపశిలిపు, 
భూగరభు శాస్త్రంలో అందెవేసిన చేయి, కృషాణా 
జిలా్ల లో ప్టి్ట, అవనిగడడి నియోజకవరగొంలో 
విదాయూభాయూసం గావించిన పింగళి వంకయయూ గార 

విగ్రహాలను అవనిగడడి లోని ఆర్్టస్ బస్ స్్టండ్ ఎదురుగా కలువ పక్కన గల ఖాళీ సథాలంలో 
ఏరాపుట్ చేయుటక గాను తగిన అనుమతులు ఇపిపుంచమని కోరుతూ అవనిగడడి మండల 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబాబు సోమవారం మచిలీపటనింలో జరగిన 
సపుందన కరయూక్రమంలో జిలా్ల కలెక్టర్ క వినతి పత్రం అందంచినట్్ల ఒక ప్రకటనలో 
తెలిపారు.
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ గొపపు రాజకీయ విలువలక, రాజకీయ 
పోరాటాలక పెటి్టంద పేరైన దవిస్మ ప్రాంతంలో స్దీర్ఘకలంగా రాజకీయ ప్రాతినిధయూం 
వహించిన మండలి వంకట కృషాణారావు, బుదధుప్రస్ద్, సింహాద్రి సతయూన్రాయణ లు 
రాషా్రానికి మంత్రులు గా పనిచేసిన్ సర, అవనిగడడి నియోజక వరగొ ప్రధాన కేంద్రంలో 
ఇపపుటి వరక జాతీయ నేత బ్ ఆర్ అంబేద్కర్ గార విగ్రహంను ఏరాపుట్ చేయలేక 
పోవడం బాధాకరం అన్నిరు. ఇపపుటికి కూడా ఆయన విగ్రహాలను అతి స్మానయూ 
ప్రజలు ఊర చివర తమ పలె్లలో్ల ఏరాపుట్ చేస్కోవడం జరుగుతుందని ఆ మహనీయుడి 
ప్రతిరూపం ప్రతి ఒక్కర జీవితాలక స్పుర్తగా నిలవాలంటే ప్రధాన సంటర్ లలో వార 
విగ్రహాలు నిలవాలని అందుక ఆయన విగ్రహ నిరామాణానికి అనుమతి ఇవా్వలని కోరారు,
అలాగే చల్లపలి్ల మండలం, యార్లగడడి క చెందన మహనీయుడు, భట్లపెనుమర్రు లో 
ప్టి్ట, పెదకళ్్లపలి్ల లో విదాయూభాయూసం గావించి, భారత జాతికి అనేక రకలుగా సేవ చేసి, 
చరత్ర గుర్తంచు కోదగిన గొపపు వయూకి్త పింగళి వంకయయూ గారు అని, స్్వతంత్రయూ్ం వచిచే 
75 సం|| లు పూర్త అయిన సందరభుంగా ఆజాదీ క అమృత మహోత్సవ్ కరయూక్రమం 
జరుప్కంట్నని వేళ అలాంటి మహనీయుడిని తలచుకోవడం మన బాధయూత అని, అలాగే 
ఆయన సేవలు భావితరం గురు్త చేస్కోవాలంటే ఆయన విగ్రహం నియోజక వరగొ ప్రధాన 
కేంద్రం అయినట్వంటి అవనిగడడి సంటర్ లో ఉండటం అవసరం అన్నిరు.

మంత్రి స్్థనంలో ఉన్న రోజా దిగజారి 
మాట్లాడడం హేయమైన చర్య

శతఘ్ని న్యూస్: మంత్రి రోజా గారు నోరు 
అదుప్లో పెట్్టకోవాలి మీరు.
మంత్రి స్థానంలో ఉనని మీరు దగజార 
మాటా్లడడం హయమైన చరయూ.
జనసేన న్యకలు పట్ల అనవసర వాయూఖయూలు 
చేసే్త ప్రతిఘటిస్్తం.
తెలుగుదేశం పార్్టలో ఉననిప్పుడు మీరు 
అపపుటి మఖయూమంత్రి దవంగత నేత వైఎస్ 
రాజశేఖర్ రెడిడిని ఎలా మాటా్లడారో అందరకీ 
తెలుస్.
కంగ్రెస్ పార్్ట నేతల విషయంలో మీరు 

వయూవహరంచిన తీరు ఇంక ప్రజలక గురు్తఉంద. కంగ్రెస్ పిల్ల పార్్ట అయిన వైస్పీలో 
చేరన తరా్వత టిడిపి నేతలను ఇప్పుడు ఎలా తిడుతున్నిరో మా అందరకీ తెలుస్.
అధకర మదంతో ఉనని మీ కంటికి అందరూ పిచిచే పటి్టన పిల్ల వధవలా్లగా కనబడడంలో 
తప్పులేదు.. వైసిపి అధకరానిని త్వరలోనే అంధకరం చేసే బాధయూత జనసేన కరయూకర్తలు 
తీస్కన్నిరనని విషయానిని మీరు గురు్తంచుకోవాలి.
స్త్రీలు అంటే జనసేన న్యకలక కరయూకర్తలక ఎంతో గౌరవం.. కనీసం ఇపపుటినుంచైన్ 
మంత్రి రోజా గారు మీ నోటిని అదుప్లో పెట్్టకొని మాటా్లడిత్ బాగుంట్ంద. జనసేన 
న్యకలను కరయూకర్తలను ఉదేదిశించి మాటా్లడేటప్పుడు అధకర మదంతో నోటికి 
వచిచేనట్్ట హదుది అదుప్ లేకండా మాటా్లడిత్ మా జనసేన వీర మహిళలు మీ భరతం 
పడతారని జనసేన పార్్ట, గుంటూరు నగర కరయూదర్శ పావులూర కోటేశ్వరరావు 
హెచచేరంచారు.

కుంగిన రోడుడి మరమ్మతు చేపట్ట్లని
 జనసేన నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: గత కొనిని రోజులుగా కరుస్్తనని వరాషాలక కొలునుకొండ వడేడిశ్వరం 
వంతెన వదది కంగిన రోడుడి.
జనసేన పార్్ట మంగళగిర నియోజకవరగొ ఇన్చేర్జి చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు ఆదేశాల 
మేరక.. తాడేపలి్ల మండల అధయూక్షులు స్మల న్గేశ్వరావు ఆధ్వరయూంలో రోడుడిను వంటనే 
మరమమాతులు చేయాలని డిమాండ్ చేస్్త జనసేన పార్్ట తరుప్న నిరసన తెలియజేయడం 
జరగింద.
తదనంతరం జనసేన పార్్ట తాడేపలి్ల మండలం అధయూక్షులు స్మల న్గేశ్వరరావు 
మీడియాతో మాటా్లడుతూ గత సంవత్సరం డిసంబర్ 12 వ త్దీన రాష్ట్రంలో రోడ్ల 
దుసిథాతిని నిరసిస్్త జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపటి్టన కరయూక్రమంలో 
స్వయంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఈ రోడుడికి శ్రమదానం చేశారు. అయినపపుటికీ ఈ 
ప్రభుత్వం పటి్టంచుకోలేదు.
మళీళు మా అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు డిజిటల్ కయూంపెనింగ్ మొదలు పెటా్టరని తెలిసి 
హడావిడిగా అపపుటికి అప్పుడు కంటి తుడుప్గా రోడుడి వేశారు.
రెండు నలల కల వయూవధలోనే ఈ రోడుడి కంగిపోయింద. అంటే ప్రభుత్వం ఇట్వంటి 
న్సిరకం రోడ్లతో ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతుంద. కంగిపోయిన 
రోడుడిక వంటనే మరమమాతులు చేయాలని జనసేన పార్్ట తరుప్న డిమాండ్ చేస్్తన్నిం 
అని.. చేయని పక్షంలో ఆందోళన ఉదృతం చేస్్తమ అని తెలిపారు.
ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట తాడేపలి్ల మండల అధయూక్షులు స్మల న్గేశ్వరరావు, 
జనసేన పార్్ట గుంటూరు జిలా్ల సంయుక్త కరయూదర్శ బడే కోమలి, మంగళగిర నియోజకవరగొ 
సమన్వయ కమిటీ సభుయూలు దాసర శివ న్గేంద్రం, 
తాడేపలి్ల న్యకలు శెటి్ట రామకృషణా, తిరుమలశెటి్ట 
శ్రీధర్, ఇపపుటం గ్రామ న్యకలు తిరుమల శెటి్ట 
నరసింహారావు, తాడేపలి్ల మండలం ఐటీ విభాగం 
సభుయూలు శంకర్ శెటి్ట కృషణామోహన్, జనసైనికలు 
షేక్ షఫీ, నీలాద్రి వంశీ, సేలం శ్రీకంత్ తదతరులు 
పాల్గొన్నిరు.

దివ్యంగుల పెన్షన్ లను పునరుద్ధరించాలని కోరిన 
పోతిన వంకట మహేష్

శతఘ్ని న్యూస్: ఇరువుర ప్రశాంతి పెనషాన్ పై 
అవాస్తవాలు మాటా్లడుతునని స్థానిక ఎమెమాలేయూ 
వలంపలి్ల శ్రీనివాస్
విజయవాడ: జనసేన పార్్ట సభయూత్వం ఉననిందునే 
18 సంవత్సరాలుగా తీస్కంట్నని ప్రశాంతి 
పెనషాన్ రదుది చేశారు. పోతిన వంకట మహష్ 
ఆదేశాలతో పూర్త వివరాలతో కలెక్టర్ ఢిలీ్ల రావు 

ను జనసేన పార్్ట న్యకలు పొటూనిరు శ్రీనివాసరావు, బావిశెటి్ట. శ్రీనివాస్.. కలిసి వినతి 
పత్రం సమరపుంచడం జరగింద. సమసయూ పై స్నుకూలంగా సపుందంచి కలెక్టర్ ఢిలీ్ల రావు 
తపపుక న్యూయం చేస్్తమని హామీ ఇవ్వడం జరగింద.

చిరుపవన్ సేవసమితి ఆద్వర్యంలో ఆకి్సజన్ సిలిండర్
శతఘ్ని న్యూస్: సఖినేటిపలి్ల: జనసేనపార్్ట చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయూంలో సోమవారం 
మోరపోడు గ్రామంనక చెందన.. అన్రోగయూంతో బాధపడుతునని ఇంటి స్బ్రావుక 
ఆకీ్సజన్ పాల్్స తగగొటంతో ఆకీ్సజన్ అతయూవసరం కగా ఆయనక ఆకీ్సజన్ సిలెండర్ 
ఇవ్వడం జరగింద అని చిరుపవన్ సేవాసమితి ప్రతినిద న్మన న్గభూషణం తెలిపారు.

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


మంగళవారం, 09 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చేనేత కళాకారులకి, కారి్మకులకు జాతీయ చేనేత 
దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలి్లలో జాతీయ 
చేనేత దనోత్సవం సందర్ంగా 
ఆదవారం జనసేన పార్్ట చేనేత ప్రధాన 
కరయూదర్శ అడపా స్రంద్ర ఆద్వరయూంలో 
స్నియర్ చేనేత కరమాకలను సన్మానించి 
చేనేత కరమాకలతో కలిసి కేక్ కటింగ్ 
చెయయూడం జరగింద. ఈ సందరభుంగా 
అడపా స్రంద్ర మాటా్లడుతూ 
కరయూక్రమంలో పాల్గొనని చేనేత కరమాకలక చేనేత న్యకలక మరయు జనసేన పార్్ట 
న్యకలక పేరు పేరున్ న్ ధనయూవాదాలు తెలియజేస్రు. మన మందరం చేనేత 
దుస్్తలు దరదాదిం నేతననిలక భరోస్గా ఉందాం అని పిలుప్నిచాచేరు.

విదా్యరు్థల సమస్యలను పరిష్కరించాలని 
ఎం.ఈ.ఓ కు జనసేన వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిలా్ల 
రామగుండం నియోజకవరగొంలోని ప్రభుత్వ 
పాఠశాలలో వసతులు లేక ఇబ్ందుల 
పడుతునని విదాయూరుథాల సమసయూ పై సపుందంచి.. 
సమసయూను పరష్కరంచాలని ఎం.ఈ.ఓ క వినతి 
పత్రం అందంచిన జనసేన న్యకలు
జనసేన పార్్ట తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన 
కరయూదర్శ మూల హర్ష్ గౌడ్ మరయు జనసేన 
ఉమమాడి కర్ంనగర్ యువజన అధయూక్షులు రావుల 
మధు స్చనల మేరక రామగుండం నియోజకవరగొంలోని మనిసిపల్ కర్పురషన్ 1వ 
డివిషన్ విలేజ్ రామగుండం లోని జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విదాయూరుధుల 
సమసయూలను జనసేన రామగుండం నియోజకవరగొం న్యకలు రావుల స్యి కృషణా 
ఆధ్వరయూంలో జనసేన రామగుండం మండల యువజన సభుయూలు పాఠశాలను సందర్శంచి 
త్రాగు నీరు సమసయూ, పాఠశాల మందే మరకి నీరు నిలకడగా ఉంట్న్నియి మరయు 
మత్రశాల్ల సౌకరయూం లేక చినని పిల్లలు ఇబ్ంద పడుతున్నిరని.. నీటి సదుపాయం లేక 
పక్కన ఉనని 300 మీటర్ల దూరంలో ఉనని మస్ద్ లోకి ప్రుగులు ఉనని మరకి నీళ్ల లో 
నుండి వళి్ల నీళ్్ల త్రాగుతున్నిరు. దయచేసి పిల్లల సమసయూని వంటనే పరష్కరంచాలని 
రామగుండం మండల యువజన అధయూక్షులు ఏమూర్ల రంజిత్, ఎం.ఈ.ఓ ఆఫీసర్ కి 
వినతి పత్రం అందజేయడం జరగింద.ఈ కరయూక్రమంలో ఉపాధయూక్షులు మోత్ రవికంత్, 
చిటి్ట రాజశేఖర్ బండార్ తిరుపతి, ఆరగొనైజింగ్ సక్రటర్ పోట్ల శశాంక్, దాసర శశాంక్, 
సక్రెటర్ లోకేష్, ఎగిజికూయూటివ్ మెబర్్స ఆశ్రిత్ గౌడ్, తిపాపురప్ స్రష్, జనసైనికలు 
పాల్గొన్నిరు.

గిద్దలూరు నియోజక వరగొంలో పర్యటించనున్న 
బెలలాంకొండ స్యిబాబు

శతఘ్ని న్యూస్:జనసేన పార్్ట ఇంఛారజి బల్లంకొండ స్యిబాబు గిదదిలూరు నియోజక 
వరగొంలో పరయూటించనున్నిరు. మీ గ్రామంలో వునని సమసయూల గురంచి మీరు అర్జి రూపంలో 
మాక అందజేయగలరు.
కంభం మండలం జనంలోకి జనసేన 
కరయూక్రమం త్దీల వివరాలు క్ందవిదంగా 
ఉన్నియి.
సమయం: స్యంత్రం 4 గంటల నుండి 8 
గంటల వరకూ

08.08.22 -నరసిరెడిడిపలి్ల, మదారుపలి్ల
09.08.22-ఎర్రబాలెం, చినని నల్లకల్వ
10.08.22- లింగాప్రం
11.08.22-పెదది నల్లకల్వ
12.08.22- జె.బ్.కే ప్రం
13.08.22- చినని కంభం, పోరుమమిళళుపలి్ల

నడుకూరులో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలా 
పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీప్రం మనయూం 
జిలా్ల, పాలకొండ నియోజకవరగొం, 
వీరఘట్టం మండలం, నడుకూరు 
గ్రామంలో మత్స. ప్ండర్కం 
ఐడి దా్వరా చేసిన జనసేన పార్్ట 

క్యాశీలక సభయూత్వం కిట్ల పంపిణీ కరయూక్రమం చెయయూడం జరగింద. ఈ యొక్క 
కరయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట క్యాశీలక సభుయూలు బ్పీ న్యుడు, జనసేన జానీ కరనిన 
స్యి పవన్, ప్రణీత్ నడుకూరు గ్రామస్థాలు పాల్గొన్నిరు. ఈ సందర్ంగా జనసేన 
జానీ మాటా్లడుతూ.. క్యాశీలక సభయూత్వం మఖయూ ఉదేశయూం ఏమిటి అంటే జనసేన 
పార్్ట నీ నమమాకనని కరయూకర్తలకి ఎప్పుడు ఎలాంటి సమసయూ వచిచేన వార యొక్క 
కట్ంబానిని ఆదుకనే బాధయూత జనసేన పార్్ట అదన్యకడు శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు తన బాధయూతగా తీస్కన్నిరు అని అన్నిరు. బ్.పి.న్యుడు మాటా్లడుతూ.. నేటి 
రాజకీయ న్యకలక ఆదర్శంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వున్నిరని, ప్రజా సమసయూలు 
తెలుస్కనేందుక జనవాణి – జనసేన భరోస్ కరయూక్రమం లో వస్్తనని వినతులు 
పరశీలించి ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రజా సమసయూలపై పోరాటం చేస్్తన్నిరు. అట్వంటి 
ప్రజా న్యకడిని, జనసేన పార్్ట అభయూరుథాలను రాబోయే ఎనినికలో్ల గెలిపించాలని కోరారు. 
ఈ కరయూక్రమంలో కలిపిలి్ల సింహచలం, వాన మహష్, కంట్ మరళి, మత్స.కృషాణారావు, 
చింత గోవరధున్ తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

దళిత బందు వంటనే అమలు చేయాలి.. 
జనసేన వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్యూస్: బోనకల్ మండలానికి 
దళిత బంధు వంటనే అమలు 
చేయాలని బోనకల్ మండలం 
జనసేన పార్్ట మండల కమిటీ 
ఆధ్వరయూంలో జనసేన తరఫున 
బోనకల్ తాసిలాదిర్ క వినతి పత్రం 
ఇవ్వడం జరగింద. ఈ సందరభుంగా 
బోనకల్ మండల జనసేన పార్్ట 
మండల అధయూక్షుడు తాళ్్లర డేవిడ్ మాటా్లడుతూ.. సమసయూపై అధకరుల దృష్్టకి తీస్కెళి్ల 
ఈ సమసయూ పరషా్కరానికి కృష్ చేస్్తరని స్థానిక తాసిలాదిర్ గారని కోరటం జరగింద. 
అదేవిధంగా పక్క మండల అయినట్వంటి చింతకని మండలానికి దళిత బంధు 
అమలు అయింద. కవున అదే విధంగా మధర మండలానికి అమలైంద అదేవిధంగా 
బోనకల్ మండలం లో అధకంగా దళితులు ఉన్నిరు.. కవున దళితులు వార జీవన 
ఉపాధకి కొరక దళిత బంధు అమలు అయిత్ వార స్వయంకృష్తో వివిధ వాయూపారాలు 
పెట్్టకొని వార కట్ంబానిని పోష్స్్త వారు మనుగడ స్గిస్్తరని.. వార కట్ంబాలక 
వలుగు నింప్తారని.. రాష్ట్ర ప్రభుతా్వనిని బోనకల్ జనసేన పార్్ట మండల కమిటీ తరఫున 
కోరుతూ ఉన్నిం. ఈ కరయూక్రమంలో బోనకల్ మండల కరయూదర్శ అదదింకి సంతోష్ 
కమార్, కరయూకర్తలు స్యి, శ్రీకంత్ తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

ప్ఠంశెటిట్ శ్రీదేవికి హృదయపూర్వక పుటిట్న రోజు 
శుభాకాంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: అలుపెరగని వీరమహిళ.. వదనమమా 
పాఠంశెటి్ట శ్రీదేవి గారకి హృదయపూర్వకంగా 
ప్టి్టన రోజు శుభాకంక్షలు తెలియజేస్్త.. జన 
సైనికలక అండగా నిలుస్్త స్రయూచంద్ర అననియయూ 
గార ప్రతి పోరాటంలోను ప్రతి ప్రయతనిం లోన్ 
స్రయూచంద్ర గారకి నీడలా.. అనుక్షణం అండగా 
నిలుస్్త.. భారతీయ స్త్రీ అంటే నిలువతు్త నిదర్శనంగా 
జగగొంపేట నియోజకవరాగొనికి ఒక అమమాలా.. కలియుగ 

ఆదదంపతులా్ల.. ప్రాణాలో్ల శ్రీరామడు వంట స్తాదేవి అరుణాయూలక వళ్లడం మేమ 
చూడలేదు కనీ ఇప్పుడు చూస్్తన్నిమ.. దాదాప్గా 250 రోజులు తన ఇంటిని వదలి 
నియోజకవరగొ అంతా తిరుగుతూ ప్రతి గ్రామంలోని జనసైనికడి ఇలే్ల తన ఇలు్లగా భావించి 
ఈరోజు కూడా తన ప్టి్టనరోజును తన ఇంటి దగగొర కకండా.. వేర గ్రామంలో ఉండి.. 
జనసైనికలు. గ్రామప్రజల సమక్షంలోనే చేస్కోవడం. నిజంగా అందర్ని ఆశచేరయూం 
కలిగిస్్తంద. మాక ఏ ఇబ్ందులు ఉన్ని ధైరయూంగా చెపపుగలిగే వదనమమాక ప్టి్టనరోజు 
శుభాకంక్షలు అంతూ జగగొంపేట జనసైనికలు తెలియజేస్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచిన 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్:  మమిమాడివరం: 
జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
మరయు మమిమాడివరం 
నియోజకవరగొ ఇంచార్జి పితాని 
బాలకృషణా కట్రేనికోన మండలంలోని 
పలువురని పరామర్శంచారు. 

వేట్లపాలెం గ్రామంలో ఇటీవల కంటి ఆపరషన్ చేయించుకనని కడలి వీర వంకట 
సతయూన్రాయణ మూర్త(పెదది అబు్లు)ను పరామర్శంచారు. మాతృ వియోగంతో 
బాధపడుతునని జిలె్లల్ల వార పేట గ్రామానికి చెందన ఇళళు యేస్ ను పరామర్శంచారు. 
ఇటీవల మృతి చెందన గిడిడివార పేట గ్రామానికి చెందన తానింకి వంకటస్్వమి మరయు 
గిడిడి వంకనని కట్బసభుయూలను పరామర్శంచారు. ఈ కరయూక్రమంలో స్నబోయిన 
మలి్లకరుజినరావు, గోదశి ప్ండర్ష్, జక్కంసటి్ట పండు, మోక బల ప్రస్ద్, దూడల 
స్్వమి, మాదాల శ్రీధర్, సంస్ని పాండురంగారావు, పిలి్ల గోపి, గిడిడి రతని శ్రీ తదతరులు 
పాల్గొన్నిరు.

కన్్నటి బాధలో ఉన్న పలు కుటంబాలను 
పరామరి్శంచిన బండారు శ్రీనివస్!

శతఘ్ని న్యూస్:  డాక్టర్ బ్.ఆర్ 
అంబేద్కర్ కోనస్మ జిలా్ల, 
కొత్తపేట నియోజకవరగొం, 
ఆలమూరు మండలంలోని, 
ఆలమూరు గ్రామం నందు, 
ఈరోజు కొత్తపేట జనసేన పార్్ట 
ఇన్చేరజి, ప్రమఖ నేత బండారు 
శ్రీనివాస్ పరయూటించారు. 
ఇటీవల కొదది రోజుల క్తం 
మూడు కట్ంబాలక చెందన 

వార కట్ంబంలోని పెదదిదక్కను కోలోపుయిన వార కట్ంబాలను కలిసి వారని 
పరామర్శంచి, ఓదారుపునిచాచేరు. ఈరోజు ఆలమూరు పరయూటన సందరభుంగా వార 
వంట పలువురు జనసైనికలు, కరయూకర్తలు ఉన్నిరు. ఈ ఈమధయూ స్వరగొస్్తలైన వయూక్తలు 
శ్రావణం వంకనని, కంచర్ల రామలక్ష్మి, వచాచే సర్వశ్వరరావు చిత్రపటాలక పూలమాలలు 
వేసి నివాళ్లు అరపుంచారు. అనంతరం వార కట్ంబ సభుయూలను ప్రమఖ జనసేన 
కొత్తపేట నియోజకవరగొం ఇన్చేర్జి బండారు శ్రీనివాస్, పలువురు జనసైనికలతో కలిసి 
పరామర్శంచి, వార కష్టస్ఖాలను పంచుకన్నిరు. ఈ కరయూక్రమంలో జిలా్ల ప్రధాన 
కరయూదర్శ తాళళు డేవిడ్ రాజ్, కటా్ట రాజు ఆలమూరు జనసేన పార్్ట గ్రామ అధయూక్షులు, 
సలాద జయప్రకష్ న్రాయణ మూలస్థానం గ్రామ జనసేన పార్్ట స్నియర్ న్యకలు 
ఆలమూరు మండల జనసేన యువ న్యకలు (జెపి), ఆలమూరు మండల జనసేన 
స్నియర్ న్యకలు చలా్ల బాబ్, సిరగినీడి పటా్టభి, పశువులేటి స్యిబాబా, దాసి 
మోహన, కొండేపూడి వరప్రస్ద్ తదతరులు పాల్గొన్నిరు.

గూడూరు నియోజకవరగొ జనసేన నాయకుల ఆతీ్మయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: గూడూరు పట్టణంలోని జనసేనపార్్ట కరాయూలయంలో గూడూరు 
నియోజకవరగొ పరధలోని గూడూరు, చిల్లకూరు, వాకడు, చిట్టమూరు, కోట మండల 
కమిటీ సభుయూలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా అయన మాటా్లడుతూ 
వైస్పీ ప్రభుత్వం చేస్్తనని అవినీతి, అక్రమ పాలనపై ప్రజలు విస్గేతి్త ఉన్నిరని, రాష్ట్రంలోని 
యువత మరయు మహిళలు జనసేన పార్్ట పట్ల అభిమానం తో పెదది సంఖయూలో చేరుతు 
న్నిరని రాబోయే ఎనిని కలో్ల జనసేనపార్్ట విజయం స్ధంచడం ఖాయమన్నిరు. పోలింగ్ 
బూత్ పరధలో జనసేన పార్్ట కమిటీలను ఏరాపుట్ చేస్కొని పార్్ట బలోపేతానికి ప్రతి 
ఒక్కరూ కృష్ చేయాలని పార్్ట శ్రేణులక పిలుప్నిచాచేరు. జిలా్ల జనసేన పార్్ట జిలా్ల 
ఉపాధయూక్షుడు తీగల చంద్రశేఖర్ మాటా్లడుతూ 17 సంవత్సరాలు పూర్త అయియూ 18 వ 
సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతునని యువత చేత ఓట్ హక్క నమోదుచేయించుకనే 
విధంగా కమిటీ సభుయూలు పని చేయాలని కోరారు. ఈ మేరక గూడూరు పార్్ట 
కరాయూలయంలో ఓటర్ నమోదు కరయూక్రమానిని చేపడతామని తెలిపారు. రాష్ట్రప్రభుత్వం 
అనుసరస్్తనని ప్రజా వయూతిరక విధాన్లను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతి ఇంటికి తీస్కవళి్ల 
జనసేనపార్్ట బలోపేతానికి కృష్ చేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ కరయూక్రమంలో జిలా్ల 
న్యకలు కిషోర్, స్ధీర్, మన్వర్ బాషా,గూడూరు పట్టణ, రూరల్, కోట, వాకడు, 
చిట్టమూరు, చిల్లకూరు మండలాల జనసేనపార్్ట అధయూక్షులు, కరయూదరు్శలు ఇంద్రవరధున్, 
న్గారుజిన, విషుణా, భాస్కర్, నవీన్, జమాల్, మనోజ్ కమార్, వాస్, అక్ర్ బాషా, నవీన్, 
స్బ్రహమాణయూం, కర్్తక్, వంశీ, ఇమ్రాన్, జగదీష్, మోహన్, కోటి, స్యి కమిటీ సభుయూలు 
పాల్గొన్నిరు.
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రోజా నోరు అదుపులో పెటట్కుని మాట్లాడాలి..!: 
నిమ్మకాయల రాము

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన ఉమమాడి అనంతప్రం 
జిలా్ల అధకర ప్రతినిధ నిమమాకయల రామ 
మాటా్లడుతూ.. రాష్ట్ర పరాయూటక శాఖ మంత్రి ఆర్క 
సల్వమణి రోజా గారు నోరు అదుప్లో పెట్్టకని 

మాటా్లడాలి మీరు. జనసైనికలని సన్నిస్లని.. వదవలని.. చదువు రాని వాళళుని 
విమర్శస్్తన్నిరు. మీరు అలాంటి వాళళుందరూ ఉననిద మీ వైయస్్సర్ కంగ్రెస్ పార్్టలో 
లక్షలో్ల పారతోషకం తీస్కనే మీర ఒకటిననిర కోటి పెటి్ట కరు కొననిప్పుడు కోట్లలో్ల.. 
పారతోషకం తీస్కనే పవన్ కళ్యూణ్ గారు రెండు కోట్్ల పెటి్ట పద కరు్ల కొనలేరా. మీరు 
ఏ పార్్టలో ఉన్ని ఆ పార్్టలో వాళ్లను పొగడటం.. అవతల పార్్ట వాళ్లను తిట్టడం మీక 
పరపాటి మీరదైత్ అన్నిరో చవటలు సన్నిస్లు దదదిమమాలని వాళ్లందరతోపాట్ అరాచక 
వాదులు కూడా ఉనని పార్్ట వైఎస్ఆర్ కంగ్రెస్ పార్్ట.
మీ ఎంపీ చేసిన ఘనకరయూం దేశవాయూప్తంగా న్లుగు కోట్ల మంద వీక్షించారు. సిగుగొండాలి 
మీక నిజంగా మీద నీతివంతమైన పార్్ట మహిళల పైన గౌరవం ఉనని పార్్ట అయిత్ 
వంటనే ఆ గోరంట్ల మాధవ్ ని ససపుండ్ చేసి ఎంపీ పదవికి రాజీన్మా చేయించండి.. 
అంత్గాని అనవసరంగా ప్రతిపక్షాలను విమర్శంచకండని ఎదేదివా చేశారు.
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జనసేనతో నా ప్రయాణం...
“జనసేనతో న్ ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిసుతునని జనసైనికులు, 

వీరమహిళలు, న్యకులు, టెక్నికల్ టం, ఎన్నిరై టమ్్స, జనసేనతో వార వార ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో 
అనుబంధం, సమాజం పట్ల వార ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు వార కృషి, జనసేనక్ వార తోడాపుట్ 

వార మాటలో్ల వివరంచే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో న్ ప్రయాణం...!

ఒక సామానయూ దిగువ మదయూతరగతి కుట్ంబంలో ప్టిటీ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు సిదా్ధంతాలపై 
ఆకరషితురాలై జనసేన సిదా్ధంతాలను నితయూం ప్రజలకు చేరవేసేందుకు అహరనిశలు కృషి చేస్తు... ఎన్ని 
ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రతయూరు్ధలకు ధీట్గా సమాధానం చెపూతు... పార్టీలో 
పనిచేయాలంటే పదవి అవసరం లేదని... కేవలం ఒక ప్ంతానికే పరమితం కాకుండా తనదైన శైలిలో 
ఏపి, తెలంగాణలో జనసేన కోసం ప్రచారం చేసుతునని ప్రకాశం జిలా్లకు చెందినట్వంటి జనసేన వీరమహిళ 

“కుమార కొటేటీ కావయూ” గారతో ఈన్టి మన “జనసేనతో న్ ప్రయాణం”. కావయూ గారతో జనసేనతో 
న్ ప్రయాణం ఆవిడ మాటలో్లనే తెలుసుకుందాం.

శతఘ్నిన్యూస్:  నమస్్కరం కవయూ గారు..! పాఠకలక మీ గురంచి, మీ కట్ంబ నేపదయూం గురంచి చెపపుండి?  
కొటేటీ కావయూ: న్ పేరు కొటే్ట కవయూ, మాద ప్రకశం జిలా్ల, అదదింకి నియోజకవరగొం, గుడిపాడు గ్రామం. మా న్నని గారకి 
మేమ నలుగురు సంతానం, మగుగొరు అమామాయిలు ఒక అబా్యి. నేను న్గారుజిన యూనివర్సటీలో ఎం.ఏ సోష్యాలజీ 
చదువుకన్నిను. మాద దగువ మధయూతరగతి వయూవస్య కట్ంబం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయియూంద?
కొటేటీ కావయూ:: నేను ప్స్తకలో్ల చదవే చదువుకి, బయట సమాజానికి సంబంధం లేదు అని న్ చుటూ్ట 

ఉనని పరసిథాతులు  తెలియచేస్యి. ఎనోని వయస్క మించి నేను చుసిన పరసిథాతులే ఇపపుటి న్ ప్రయాణానికి 
మూలాలు. చిననిపపుటి నుండి నేను, మా కట్ంబ సభుయూలు అందరూ కూడా మెగా ఫ్యూమిలీ అభిమానులం. 
నేను ప్రత్యూకంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారని అభిమానించడానికి కరణం ఏమిటంటే న్క చిననిపపుటినుండి బుక్ 
ర్డింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడూ నేను పవన్ కళ్యూణ్ గార వీడియోస్ చూస్్త.... స్పుచెస్ వింటూ ఆయన 
ఆలోచనలు తెలుస్కనే దానిని. న్ భావాలు పవన్ కళ్యూణ్ గార భావాలు ఒకేలా ఉండేవి. ఒక గొపపు వయూకి్త 
వచిచే మాటా్లడిన తరా్వత జన్లు ఎలా తీస్కంటారు అంటే అదే మాట ఎవరైన్ చెబ్త్ ఎలా ఉంట్ంద 
అంటే అంటే పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెపిపుందే వీళ్ళు చెబుతున్నిరు కదా అనే అభిప్రాయం ప్రజలో్ల వస్్తంద కనీ 
మా ఇదదిరలో ఉనని కమన్ పాయింట్ ఏమిటంటే బుక్ ర్డింగ్, దేశ భకి్త దాని దా్వరా పవన్ కళ్యూణ్ గార పట్ల 
ఆకరషాతులై పార్్టలోకి రావడం జరగింద.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరప్డు చదువుకంట్న్నిరు 
కదా..! మర రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కరణాలు..? 
రాజకీయాలలో మీక స్పుర్త ఎవరు?
కొటేటీ కావయూ: చిననిపపుటినుండి న్క అరధుం కని ప్రశనిలు కొనిని ఉన్నియి తలి్లదండ్రులు ఎవరైన్ 
గాని వార పిల్లలక ఒక డాక్టర్, ఇంజినీర్, కలెక్టర్ కవాలని చెబుతూ ఉంటారు కనీ ఎవరూ 
రాజకీయన్యకలు కవాలని ఎవరూ చెపపురు. ప్రస్్తత సమాజంలో ప్రమఖ పాత్ర పోష్స్్తంద 
పొలిటీష్యన్్స కదా..! మనక స్్వతంత్రం వచిచే 75 సంవత్సరాలు అయింద. 75 సంవత్సరాల 
వనకి్క తిరగి చూస్కంటే మన దేశం చాలా వనుకబడి ఉంద. దేశంలో పేదరకం, నిరుదోయూగం 
పెరుగుతూనే ఉన్నియి. మనిష్కి కూడు, గూడు మరయు గుడడి అనే అంశాలు తపపునిసరగా 
ఉండాలి. కనీ న్ ఉదేదిశం ఏమిటంటే ప్రజల గురంచి ఆలోచించే న్యకలు ఇపపుటివరక 
ఎవరూ లేరు. అలాంటి సమయంలో పవన్ కళ్యూణ్ గారు 

రాజకీయాలో్లకి రావడం జరగింద. ఈ ఉదేదిశంతోనే నేను రాజకీయాలో్ల ప్రవేశించాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్వంలో మీక నచిచేన అంశాలేమిటి?
కొటేటీ కావయూ:: అందరూ పవన్ కళ్యూణ్ గార హెలిపుంగ్ నేచర్, ఆయన సేవా కరయూక్రమాలు ఇష్టం అని చెపా్తరు కనీ... న్క 
నచిచేనద ఏమిటంటే ఆయన ఆలోచన్శకి్త. ఆయన ఆలోచన ఏమిటంటే ఈ రాష్ట్రంలో యువత మొత్తం పవన్ కళ్యూణ్ గారలా 
ఆలోచించగలగాలి గత ఎనినికలో్ల 20 లక్షల మంద జనసేనక ఓటింగ్ చేయడం జరగింద. ఆ 20 లక్షల మంద ఆయనలా 
ఆలోచిస్్త ఆయన దారలో వళ్ళుమ. ఈ 20 లక్షల మంద ఆయనలా తయారవా్వలని కోరుకంట్న్నిరు. అలా జరగిత్ ఈ 
రాష్ట్రంలో ఇపపుటివరక చూసిన పరపాలన వేరుగా ఉంట్ంద, ఇపపుటినుండి చూసే పరపాలన వేరుగా ఉంట్ంద. ఆయనలా పార్్ట 
కరయూకర్తలు అందరూ తయరవా్వలని కోరుకంట్న్నిరు. అదే ఆయనలో న్క నచిచేన అంశం.

కొనసాగంప్ తదుపర పేజీలో...
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https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


మంగళవారం, 09 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: చదువు పూర్తయిన తరా్వత మఖయూమైనద ఉదోయూగం... జనసేన వలన ఉదోయూగావకశాలు పెరగే అవాశమందనుకంట్న్నిరా?
కొటేటీ కావయూ:: నిరుదోయూగ సమసయూ అనేద మన రాష్ట్రంలో ఎలా ఉందో మనం చూస్్తనే ఉన్నిం మన 
రాష్ట్రంలో వైజాగ్ నుండి తిరుపతి వరక ఉదోయూగావకశాలు ఎక్కడా లేవు. 22 సంవత్సరాలు తమ 
బ్డడిలను లక్షలు ఖరుచేపెటి్ట తలి్లదండ్రులు చదవిస్్తన్నిరు. అలా లక్షలు ఖరుచేపెటి్ట తమ బ్డడిలను 
చదవించిన ఎంతమంద తలి్లదండ్రులు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పని చేసే ఎలాంటి న్యకడిని 
ఎంచుకంటే తమ బ్డడిలు తమ వదేది ఉండి ఉదోయూగాలు చేస్్తరని ఆలోచిస్్తన్నిరు..? అద జరగడం 
లేదు. అలా తలి్లదండ్రులు ఆలోచిసే్త 22 సంవత్సరాలు ఇక్కడ చదువుకని కోచింగుక, ఉదోయూగాలక 
పక్క రాషా్రాలక వళ్లవలసిన అవసరం లేదు. మఖయూంగా జనసేన ఖచిచేతంగా పెదది పీట వేసేవి 3 
ప్రధాన అంశాలు. న్ అభిప్రాయం ప్రకరం మొదటిద వయూవస్యం- రైతులు, రెండు మహిళలక, 
మూడు విదాయూరుథాలక సంబంధంచిన ఉపాధ అవకశాలు. కళ్యూణ్ గారు వచిచేన తరా్వత ప్రభుత్వం 

దృషా్టయా మన రాషా్రానికి ఉనని అప్పులు అవగాహన చేస్కంటే ప్రభుత్వం జాబ్ నోటిఫికేషన్్స ఏ శాఖలలో ఎలాఉన్నియి అనేద ఆయన 
సపుష్టంగా చెపా్తరు. వీళళులాగా దాపరకలు, దోచుకోవడాలు చేయరు. ఆయన సపుస్టంగా ఇవ్వవలసింద ఇస్్తరు.  సి్కల్ 

డెవలపెమాంట్ ప్రోగ్రాంస్ దా్వరా ప్రతిభ వునని నిరుదోయూగులక 10 లక్షల రూపాయలు స్్టర్టప్ సపోరు్టగా ప్రొవైడ్ 
చేస్్తను అని చెపాపురు. ప్రతి వయూకి్తకి తన సంత కళ్లపై తాను నిలబడాలని ప్రభుత్వ పరంగా గాని, ప్రైవేట్ 
పరంగా గాని పవన్ కళ్యూణ్ గార సపోర్్ట ఖచిచేతంగా ఉంట్ంద. దీని దా్వరా నిరుదోయూగం అనేద లేకండా 
ఎక్కవ కృష్ చేస్్తరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనలో గళం వినిపించాలంటే పదవి ఉండాలా? మీరమైన్ పదవి ఆశిస్్తన్నిరా?
కొటేటీ కావయూ:: జనసేనలో ఎక్కవ శాతం కరయూకర్తలు పదవి, గుర్తంప్ ఆశించని వార ఉన్నిరు. జనసేనలో 
20 శాతం వారు పదవిని ఆశించేవారు ఉంటే ఆశించకండా పని చేసేవారు 80 శాతం మంద ఉన్నిరు. 

జనసేనలో పదవికి గుర్తంప్ అవసరమే లేదు. ఉదాహరణకి రాజమండ్రిలో పవన్ కళ్యూణ్ గారు శ్రమదన 
కరయూక్రమం ఏరాపుట్ చేశారు. దానికి ఒక గ్రూప్గా మేమ అందరం హాజరవడంజరగింద. అక్కడ స్థానిక 

న్యకలు అందరూ వార వార స్థాయికి తగినట్్లగా చాలా బాగా మాటా్లడారు, ప్రాతినిధయూం వహించారు. కనీ 
అక్కడి ప్రజలు మాత్రం నేను ఎక్కడో ప్రకశం జిలా్లలో చదువుకంటూ అప్డప్డు మీటింగ్ లక వళి్ల ప్రజలను ప్రభావితం 

చేస్్త ఉంటాను. అదేసమయంలో వారు రాజమండ్రిలో అక్కడ ఉనని స్థానికలు, యువత, పెదదివారు అక్కడ ఉనని న్యకలక చెపిపు ననుని మాటా్లడించమని కోరారు. 
అప్డు మీటింగ్ లో పవన్ కళ్యూణ్ గారు వచేచేమందు ననుని సే్టజి ఎకి్కంచి మాటా్లడించారు.ఇలాంటివి ఎనోని వున్నియి..ఈ ఉదాహరణ చాలు ఏ పదవి లేకండా ఉననిద 
ఉననిట్్ట మాటా్లడిత్ ప్రజలు ఎవరనైన్ సర మనస్లో పెట్్టకంటారని.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న మీ గళ్నిని వినిపించేటప్డు మీరు బయట ఏమైన్ ఇబ్ందులు 
ఎదుర్్కన్నిరా?
కొటేటీ కావయూ: స్ధారణంగా చాలా ఫేక్ కల్్స వస్్త ఉంటాయి. వాటికి తిరగి మనం ఫోన్ చేయడానికి కూడా 
ఉండదు. ఫేస్్కో్ల ఫేక్ అకంట్్ల క్యేట్ చేయడం, బదరంచడం, ఆడపిల్లలు అని కూడా చూడకండా 
అబూయూస్ గా పోస్్టలు క్యేట్ చేయడం. కయూస్్ట గురంచి మాక ఏమీ ఉండదు, కనీ ప్రతయూరుథాలక చాలా 
ఆసకి్త ఎక్కవ. ప్రుషులను  అయిత్ ఒక దెబ్ కొటి్ట భయపడతారు. కని ఆడపిల్లల గురంచి ఒక రూమర్ 
క్యేట్ చేసి, ఆమె ఫొటోను అసభయూకరంగా చిత్రించిన్ ఆ అమామాయికి సంబంధంచి వయూకి్తగతంగా 
టారెగొట్ చేసే్త వాళళు తలి్లదండ్రులు వారని ఆపేస్్తరు. వనుకడుగు వేస్్తరు. నేను ఎదుర్్కనని సమసయూలు 
అనిని ఇట్వంటివవే. మీ పార్్టలో ఎందుక ఉంట్న్నిరు..? ఎందుక వాయిస్ ఇస్్తన్నిరు అని..? కని నేను అయిత్ డైరెక్్ట గా చెపేపుస్్తను నేను ఖచిచేతంగా వనుకక తగేగొద 
లేదని. గత పద సంవత్సరాలలో న్గారుజిన యూనివర్సటీలో ఏ ఒక్క ఓసి విదాయూరథాకి బస్్ట స్్టడెంట్ అవార్డి, గోల్డి మెడల్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయలేదు. మన పార్్ట పెటి్టన తరా్వత 
విదాయూరుధులక జరుగుతునని అన్యూయాలు అయిత్నేమి, ధరానిలు అయిత్నేమి, ఆడ పిల్లలక సంబంధంచిన కరయూక్రమాలు ఇలా అనిని కరయూక్రమాలో్లన్ మందుండి జనసేన 
పార్్ట తరప్న న్ వాయిస్ ఇస్్త పాల్గొనడం జరగింద. ఇవనీని గమనించిన మా విసి గారు మరయు హెచ్.ఓ.డి గారు అనిని డిపారె్ట్మంట్్ల వారు ననుని ప్రోత్సహించి న్క 
కలెక్టర్ గార చేతుల మీదుగా బస్్ట స్్టడెంట్ అవారుడి ఇవ్వడం జరగింద. యూనివర్సటీలో ఇదే న్ ఉత్తమ విజయమని చెప్్తంటాను. ఇద న్క చాలా గర్వ కరణం.  ననుని 

నేను పవన్ కళ్యూణ్ గారతో పోలుచేకంటాను కబటి్ట ఎవరైన్ ఫోన్ చేసి పోస్్ట పెట్టవదుది, పార్్ట లో ఉండొదుది అని బదరసే్త నేను 
దానిని కొంచెం ఎక్కవ చేస్్తను. పరోక్షంగా ఏమిటంటే మమమాలిని అనవసరంగా కదలిసే్త వారకే నష్టం.

శతఘ్నిన్యూస్: కరోన్ సమయంలో మీరు చేసినట్వంటి సేవా కరయూక్రమాలు ఏమైన్ ఉన్నియా?
కొటేటీ కావయూ: మా ఊర దగగొర నేషనల్ హైవే ఉంద. అదదింకి నియోజకవరగొంలో ఇంచారజి శ్రీ కృషణా గార ఆధ్వరయూంలో వలస 
కరమాకలక 15 రోజులు నితయూ అననిదాన కరయూక్రమం చేశామ. తమిళన్డు నుండి ఒరస్్స, పశిచేమబంగల్ వళ్్తనని వలస 
కరమాకలను ఏ పార్్ట వారు పటి్టంచుకొలేదు. తరా్వత కరూనిలు జిలా్ల ఆలూరు నియోజకవరగొ తెరెనికల్ వంకపపు గార సహకరంతో 
కరూనిలు జిలా్ల నుండి రెండు వేల కట్ంబాలు ప్రకశం జిలా్ల వచిచే ఆగిపోయి ఉంటే వారకి మా లోకల్ న్యకల సహకరంతో 
ఆహారమ, నితాయూవసరాలు అనిని అందంచామ. విదాయూరుథాలు స్థానిక న్యకల ధనసహాయంతొ వారని వార వార స్థాన్లక 
పంపించగలిగామ. మా విదాయూరథా విభాగానికి ఉననిఅంత స్థాయిలో ఆకి్సజన్ సిలిండర్ ను అందజేస్మ. ఆకి్సజన్ సిలిండరు్ల బ్లడ్ 
కొరక మాక చాలా ఫోన్ కల్్స వచేచేవి. మా విదాయూరథా విభాగం వారు స్థానిక న్యకలతో కలిసి మేమ మా స్థాయిలో సహాయం 
అందంచడం జరగింద. కొనసాగంప్ తదుపర పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిదాధుంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
కొటేటీ కావయూ: జనసేన సిదాధుంతాలు ఒక రాజాయూంగంలో ప్రియాంబుల్ ఉంట్ంద కదా..! ఇద కూడా జనసేన పార్్టకి ఒక 

ప్రియాంబుల్ అని చెబుతాను. జనసేన పార్్టకి సిదాధుంతాలు ఆతమాలాంటిద.మన మేనిఫెసో్ట ఏస్ రూమలో్ల కూరుచేని 
తయారు చేసింద అయిత్ కదు.ప్రజల యొక్క కషా్టలను అరథాం చేస్కంటూ, వార ఆవేదన నుండి వచిచేంద.

మన పార్్ట మేనిఫెసో్ట విడుదల అయిన తరువాతనే టిడిపి, వైసిపి మేనిఫెసో్ట విడుదల చేయడం జరదంద. 
ఈరోజు రాష్ట్ర మరయు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్్తనని పీఎం కిస్న్,రైతు భరోస్ కరయూక్రమం కూడా దీని 
నుండే ఉదభువించింద. దానిలో అదృష్టంగా నేను ఫీల్ అయేయూ విషయం ఏమిటంటే ఎక్కడైత్ విదాయూరుథాల గురంచి 
ఫీజు కట్్టకోలేకపోతున్నిరు అనే అంశం మాటా్లడానో అదే కన్సప్్ట ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు ఎస్ససెసి్స 
సంబంధంచి పోస్్టలక అపె్్ల చేశారు. ఒకప్పుడు మెగా ఫ్యూమిలీ కి సంబందంచిన వార ప్టి్టన రోజులు 

వస్్తన్నియి అంటే చాలా బాగా సలబ్రేట్ చేసేవారు. ఎప్పుడైత్ కళ్యూణ్ గారు 7 సిదాధుంతాలు చెపాపురో ఆరోజు 
నుండి ప్రతీ కరయూక్రమంలో అంటే గణేష్ ఉత్సవంలో మటి్ట విన్యక ప్రతిమలు పంచడం,  ప్టి్టనరోజులు వసే్త 

మొక్కలు పంచడం, అననిదాన్లు, రక్త దాన్లు  చేయడం జరుగుతూ వస్్తన్నియి.. ఈ సిదాధుంతాలను ఆదర్శంగా 
తీస్కని ఎంతో మెచూర్డి గా జనసైనికలు మాటా్లడుతున్నిరు. ఇంత మెచూయూరటి ఏ ప్రాంతీయపార్్టలోను లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవరగొంలో జనసేనక ప్రజలలో సపుందన ఎలా ఉంద? మీరు మీ నియోజకవరగొ 
స్థాయిలో మాత్రమే పనిచేస్్తన్నిరా?
కొటేటీ కావయూ: రాష్ట్రంలోని కొనిని నియోజకవరాగొల ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే పైన స్ఎం గారని బటి్ట 
మారుతూ ఉంటాయి అలాంటి వాటిలో మాద కూడా ఒకటి..కనీ మా నియోజకవరగొంలో గతంలో కన్ని 
ఈస్ర జనసేనక చాలా ఎక్కవగా ప్రాజిదరణ ఉంట్ంద. నేను ఇంతక మందు ప్రకశం, గుంటూరు, 
కృషాణా, తూరుపుగోదావర, జిలా్లలలో తిరగి ప్రచారం చేశాను. మనం ప్టి్టన తరా్వత భారతీయులక జాతీయ 
జెండా ఎలా ఉంట్ందో అలా న్క జనసేన జెండా. ఒకవేళ నేను చనిపోత్ న్ పైన ఈదేశప్  జండా ని 
జనసేన జెండాని కపపుమని న్ తలి్లదండ్రులక నేను చెపాపును. నేను ఏ ఒక్క రాషా్రానికి చెందన వయూకి్తని కదు 
జనసేన జెండా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నిలబడే వయూకి్తని.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్్ట కూడా చేయనట్వంటి క్యాశీలక సభయూత్వ కరయూక్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
కొటేటీ కావయూ: కరయూకర్తని కరయూకర్తలా కక తన కట్ంబంలోని వయూకి్తగా భావించి ఆ కరయూకర్తకి ఎప్డైయిన్ పొరపాట్న ఏమైన్ 
జరగిత్ ఆపద సమయంలో ఆదుకనేందుక రూపొందంచిన కరయూక్రమమే ఈ క్యాశీలక సభయూత్వ కరయూక్రమం. పవన్ కళ్యూణ్ 
గారలా ఏ ఇతర న్యకలు ఆలోచించ లేరు. కరయూకర్త గురంచి ఎంతో ఆలోచించి చేసిన కరయూక్రమం ఇద. దేశచరత్రలోనే  ఒక 
గొపపు న్యకడు తన సైనికల రక్షణ నిమిత్తం తలపెటి్టన  మహోననిత కరయూక్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన్ని తలపెటి్టనట్వంటి కలురైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెపపుండి?
కొటేటీ కావయూ: పవన్ కళ్యూణ్ గారు అంటే అందరలా ఎనినికల మందు వచిచే అద చేస్్తను, ఇద చేస్్తను అని మదుదిలు పెటి్ట 
తీరా అధకరం వచాచేక  ప్రజల నతి్తన గుదుదిలు గుదేది న్యకడు  కదు. ప్రజలకతాను ఏమి చేయబోతున్నిరో అనే దానిపై 
మందుగా ఒక నమమాకం కలిగించే కరయూక్రమం ఈ కలురైతు భరోస్యాత్ర. ఇద నిజంగా రైతుక జనసేన ఉంద అని భరోస్ 

ఇచేచే కరయూక్రమం. ఈ కరయూక్రమం దా్వరా 3000 మంద కలు రైతులక, తన కషా్టరజితానిని 30 కోట్ల రూపాయలను పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆరథాక సహాయం చేయనున్నిరు. 
ఈ రోజులో్ల దోచుకని దాచుకనే న్యకలు ఉన్నిరు కని పవన్ కళ్యూణ్ గారలా సంత కషా్టరజితం నుండి తీసి ప్రజలకి పెటే్ట న్యకలు లేరు. ఆతమాహతయూ చేస్కనని 
ప్రతి కలు రైతు కట్ంబానికి లక్ష రూపాయలు ఆరథాక స్యం చేస్్తన్నిరు. వార బ్డడిల చదువులకై  ప్రత్యూక నిధని ఏరాపుట్ చేస్రు. 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిజమైన రైతు పక్షపాతి. ఎట్వంటి అధకరం లేకండా ఇంతటి గొపపు సహాయం చేస్్తనని పవన్ కళ్యూణ్ గారు రప్ 
అధకరానిని చేపడిత్ రైతులక మరంత సహాయం చేస్్తరని ప్రజలు అనుకంట్న్నిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కరయూక్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెపపుండి?
కొటేటీ కావయూ: ప్రభుత్వం చేయవలసిన పనిని పవన్ కళ్యూణ్ గారు మొదలుపెటా్టరు. 
ఇపపుటికే దీనికి సంబంధంచి ప్రజలో్ల మంచి సపుందన ఉంద. కకపోత్ రెండు 
రోజులు జరుగుతునని ఈ కరయూక్రమానిని పొడిగిసే్త బాగుంట్ంద అని ప్రజలో్ల 
అభిప్రాయం ఉంద. ఎందుకంటే ఉనని టం సరపోవడం లేదు సమయానిని 
పెంచిత్ ఇంకొంత బాగుంట్ంద. ప్రజల వదది ఉనని ఎనోని అర్జిలు ఆగిపోయాయి. 
దీని గురంచి ఏదైన్ ఆలోచిసే్త బాగుంట్ంద అని న్ అభిప్రాయం.

శతఘ్నిన్యూస్: అకో్టబర్ నుండి పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రారంభం కబోతుంద 
దాని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
కొటేటీ కావయూ: ఇపపుటివరక యాత్ర చేసిన న్యకలు అందరూ ఎక్కడ ఏ లాండ్్స 
ఉన్నియి, ఎక్కడ ఏ కన్స్ట్క్షన్్స చేసే్త బాగుంట్ందణీ చూస్కన్నిరు. ఇప్డు 
వారకి అవి అమమాకోవడానికే సరపోతుంద. 

కొనసాగంప్ తదుపర పేజీలో...
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దోచుకోవడం-దాచుకోవడం అనే పదధుతిలో డివైడ్ అంద్ రూల్ ని మంచిగా సట్ చేస్కన్నిరు.. రప్ కళ్యూణ్ గార లాంటి 
న్యకడు డైరెక్్ట గా ప్రజలో్లకి వచిచే ప్రజలో్లనే ఉంటాను అంటే ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంద అంటే అస్ర సంహారం చేసిన 
అమోమారు దీవనలతో మళీళు అదే తరహాలో ఈ అవినీతి రాజకీయ వాయూపార వేత్తలను సమూలంగా  నిరుమాలించే దేవి 
ప్త్రుడులా ఉంట్ంద. పాపం అధకర పక్షం వాళ్్ల గడప గడపకి అని వళ్్తన్నిరు, వళిళున ప్రతిచోటా గునపం 
గుచుచేతున్నిరు. మంత్రి లేదు, ఎమెమాలేయూ లేదు. తప్పు చేశారు కబటి్ట అలా భయపడుతున్నిరు. కళ్యూణ్ 
గార ప్రభావం అయిత్ ఖచిచేతంగా చాలా బలంగా ఉంట్ంద. కళ్యూణ్ గార యాత్ర ఎలా ఉంట్ందంటే 
ఆయన వస్్తన్నిరంటే అధకరం లో వునని వాళ్ళు ఎనోని ఇబ్ందులు పెడతారు కనీ అవనీని తట్్టకని 
జనసైనికలు మందుక వస్్తరు. ఇవనీని గ్ండ్ లెవలో్ల కళ్యూణ్ గారని ఎనినిచోట్ల ఎలా ఆపారు అనేద  
నేను ప్రతయూక్షంగా చూశాను. ఆయన వనక మేమ కూడా నడుచుకంటూ కిలోమీటర్ల కిలోమీటరు్ల వళిళున 
రోజులు కూడా ఉన్నియి. ఆ ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంట్ంద. వచేచే ఎనినికలో్ల స్ఎం అనే పదానికే 
రోల్ మోడల్ మాత్రం పవన్ కళ్యూణ్ గార. జనసేన అధకరంలోకి వస్్తంద కనీ ఎలా వస్్తంద..? 
దానిని ఎలా మందుక తీస్కెళ్్లలి అనేద అధనేత్ చూస్కంటారు.

శతఘ్నిన్యూస్:: టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కరాయూచరణ 
ఎలా ఉండబోతుంద?
కొటేటీ కావయూ: అకో్టబర్ నుండి పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజలో్లకి వచిచే బస్్స 
యాత్ర చేస్్తనని చెబుతున్నిరు. నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కొనిని ప్రణాళికలు వేస్కన్నిను. కొనిని నియోజకవరాగొలు తిరగి 
కొనిని పనులు చేయాలని న్కంటూ ఒక ప్రణాళిక బదధుత ఉంద. దానిని బటి్ట కళ్యూణ్ గారు ఆ నియోజకవరాగొనికి వచిచేన్ 
రాకపోయిన్ ఎలక్షన్ సమయంలో న్ అవసరం ఉంద అని తెలిసే్త  ఖచిచేతంగా వళి్ల న్ వంతు కృష్ నేను చేస్్తను. ఇట్ 

ఆంధ్రాలో గాని అట్ తెలంగాణలో కనీ ఎక్కడైన్ న్ వంతు ప్రచారం చేస్్తను. నేను న్ శాయశక్తలా ప్రజలను ప్రభావితం చేయడానికి  ప్రజలో్లనే ఉంటాను.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరుపు ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకంట్న్నిరు?
కొటేటీ కావయూ:: మన రాష్ట్రం ఏరపుడి దాదాప్ 66సంవత్సరాలు అవుతుంద. ఇన్నిళళులో మనం వనకి్క తిరగి చూస్కంటేఅధకంగా 
రెండు కట్ంబాలు పరపాలించారు. వీళళుంతా వాళళు వాళళు సంతానికే చూస్కన్నిరు. ఇదంతా ప్రజలక కూడా అరథామవుతుంద. 
ఇనిని రోజులు గుడిడిగా ఓట్్ల వేశారు కనీ 2024 ప్రజలందర తీరుపు జనసేన వైపే ఉంట్ంద.. ఈ తరం  లో మారుపు మొదలైంద. 
అద అందర భవిషయూతు్తకై ఎదురు చూస్్తంద.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనక మీడియా సపోర్్ట లేదు? ఈ విషయానిని మీరు ఎలా అధగమించాలని ప్రయతినిస్్తన్నిరు?
కొటేటీ కావయూ: పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఒకస్ర చెపాపురు మన  కరయూకర్తలే మన మీడియా అని. ఎలా ఉంద అంటే కళ్యూణ్ గారు 
కొనిని ప్రజల సమసయూలను మా లాంటి రబ్రు చెప్పులు వేస్కనని యువత సోషల్ మీడియా దా్వరా తెలియచేసే్త ఈరోజు రజల్్ట గవరనిమెంట్ దగగొర వస్్తంద. కబటి్ట ఎవరు 
చెపాపురు పవన్ కళ్యూణ్ గారకి మీడియా లేదని, జనసేనక మేమే కదా పెదది మీడియా.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెపపుండి?
కొటేటీ కావయూ: రాష్ట్రవాయూప్తంగా పార్్టలో నిస్్వరథాంగా పని చేస్్తనని వారు చాలామంద ఉన్నిరు. కనీ అందరూ మాక 

గుర్తంప్ లేదు అని బాధపడుతూ ఉంటారు. కనీ నిజమైన కరయూకర్తలు ఎవరు? ఎంత కష్టపడి పనిచేస్్తన్నిరు? వారు 
ప్రజలక ఏమి సందేశం ఇవా్వలనుకంట్న్నిరు? పార్్టకి ఎలా వనునిదనునిగా నిలబడాలి అనుకనేవారని మీరు 
గుర్తంచి మా లాంటి వాళళుక సపోర్్ట ఇస్్తననిందుక చాలా కృతజ్ఞతలు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇద కోరుకంటారు అధనేత 
స్థాయికి వళిళున్ వళళుకపోయిన్ ప్రజలలోనికి వళ్ళులని కోరుకంట్న్నిరు. ఈ కరయూక్రమం మీరు చేస్్తననిందుక 
చాలా సంతోషం. ఎపపుటికీ మేమ కూడా మీక సపోరు్టగా ఉంటాం.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకలక మరయు ప్రజలక మీరచేచే సందేశం?
కొటేటీ కావయూ: ఇపపుటివరక రెండు పార్్టల పరపాలన చూశారు. ఒకవేళ ఈరోజు పవన్ కళ్యూణ్ గారు అనే వయూకి్త 

రాజకీయాలో్లకి రాకపోయి ఉంటే ఖచిచేతంగా తిరగి తెలుగుదేశానికే అధకరం ఇచేచేవారు. అంటే మన జీవితాలు తీస్కెళి్ల 
ఎప్పుడూ దోచుకనే వారకే ఇస్్తన్నిం. పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్వలాభం లేకండా నిస్్వరధుంగా 30 కోట్్ల ఖరుచేపెటి్ట కలు రైతు 

భరోస్ పథకం దా్వరా కలు రైతు కట్ంబాలక అండగా నిలబడాలని అదుభుతమైన కరయూక్రమం చేస్్తన్నిరు. ఇపపుటివరక వచిచేన న్యకలు అందరూ మేమ పదవిలోకి 
వచాచేక చేస్్తమ అన్నిరు కనీ ఇట్వంటి మాటలు కళ్యూణ్ గారు ఎప్పుడు చెపపులేదు. నేను ఏం చేయగలనో ఇప్పుడే చూడండి నేను వచాచేక ఇంకేమి చేయగలనో చేసి 
చూపిస్్తను, ననుని నమమాండి అన్నిరు. అట్వంటి ఒక ఉననితమైన వయూకి్తత్వం ఉనని పవన్ కళ్యూణ్ గారని 2024లో ప్రజలు ఖచిచేతంగా గెలిపిస్్తరు. 2024లో జనసేన 
ప్రభుతా్వనిని స్థాపిస్్తంద. నేను ఈ ఆర్టకల్ చదువుతునని వారకి ప్రత్యూకంగా చెప్్తననిద ఏమిటంటే రెండు ప్రభుతా్వలను చూశారు కబటి్ట మీ బ్డడిల భవిషయూతు్త దృష్్టలో 
పెట్్టకని  కళ్యూణ్ గారకి ఒక అవకశం ఇవా్వలని కోరుకంట్న్నిను. మనం మనుషులం ... సంతలో జంతువులం కదు  అమమాడుపోడానికి గురు్తపెట్్టకోండి. న్ ఓట్ 
ననుని గెలిపించే న్ న్యకడికే.. 

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేమ్ అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపున మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 

తరప్న ధనయూవాదమ్లు కొటేటీ కావయూగారు. మరకరతో జనసేనతో న్ ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుదా్దం.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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