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మార్పు కోసం ప్రయాణంలో 
క్రమశిక్షణ వీడవద్దు

* జన సైనికులను, వీర మహిళలను రక్షించుకుషిందషిం
* త్వరలోనే పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి శ్రీకారషిం

* జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశషింలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దిశానిర్దేశషిం
శతఘ్ని న్్యస్:  ఒక బలమైన మార్పు కోసషిం రాజకీయాలోలోకి వచ్చాను.. ఆ మార్పు 
వచ్చా వరకు నిరషింతరషిం పోరాడుతూనే ఉషింటానని జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ చెపాపుర్. సోమవారషిం మషింగళగిరిలోని పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయషింలో జరిగిన పార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశషింలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ నాయకులకు, 
శ్రేణులకు పార్టీ భవిష్యత్ కార్యక్రమాలపై దిశా నిర్దేశషిం చ్శార్. ప్రజా పోరాటాలోలో 
మషిందుకు వెళుతూ పార్టీ పటిషటీత కోసషిం నాయకులు జనసేన శ్రేణులు ఏషిం చ్యాలనని 
దనిని వివరిషించ్ర్. సమావేశషింలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మాటాలోడుతూ “రాష్ట్రషింలో 
కొనిని సామాజిక వరాగాలకు మాత్రమే అధికారషిం రాసి పెటిటీ ఉషింది అనేలా పరిసిథితి 
ఉషింది. వ్యవసథిలన్ని నిర్్వర్యషిం అయిపోయాయి. దీనికి కచ్చాతషింగా ఎక్కడో దగగార ఫుల్ 
సాటీప్ పడాలి. అనిని సామాజిక వరాగాలకు సమాన ప్రాతినిధ్యషిం, అధికారషిం దకా్కలి. 
ఇపపుటివరకు అధికారానికి దూరషింగా ఉనని కులాలను దగగార చ్సుకోవాలి. వారికి 
జనసేన పార్టీ ఉషిందనని భరోసా కలిపుషించ్లి. అగ్రవర్ణ కులాలకు చెషిందిన యువత 

కచ్చాతషింగా వెనుకబడిన తరగతుల కులాలకు పెదదేననిగా వ్యవహరిషించ్ వారిని 
రాజకీయషింగా మషిందుకు తీసుకురావాలి. రాజకీయ సాధికారతను సాధిషించ్లి. 
బలషింగా పనిచ్సే నాయకులను పార్టీలో పని చ్సేషిందుకు ఆహా్వనిషించ్లి. కేవలషిం 

ఒక ఎనినికల కోసషిం వచ్చా వారిని పక్కన పెటటీషిండి. మార్పు వచ్చా వరకు బలషింగా పార్టీ కోసషిం పని చ్సే వారిని కచ్చాతషింగా ప్రోత్సహిషించషిండి. ఆయా జిలాలోల పరిధిలో ఉనని జన 
సైనికులను అధ్యక్షులే గౌరవషింగా చూసుకోవాలి. వారికి తగిన ప్రాధాన్యషిం ఇచ్చా, పార్టీ కోసషిం పని చ్యిషించషిండి. జీరో బడ్జెట్ రాజకీయాల పేర్ చెప్పు, తమ తోడుగా వచ్చా 
జన సైనికులకు కాఫీ, టీ లు కూడా ఇవ్వకుషిండా చ్యకషిండి. వీర మహిళలకు రక్షణగా నిలబడషిండి. వారికి ఎలాషింటి ఆపద వచ్చానా జిలాలో అధ్యక్షులు బాధ్యత తీసుకోషిండి. 
వీర మహిళలపై వ్యకితిగతషింగా, అసభ్యకరషింగా మాటాలోడే వారిపై కచ్చాతషింగా పార్టీ జిలాలో అధ్యక్షులు బాధ్యత తీసుకొని జిలాలో ఎస్పు అధికార్ల వదదేకు సమస్యను తీసుకువెళలోషిండి. 
పార్టీ కోసషిం నిరషింతరషిం కషటీపడే వీర మహిళలను రక్షించుకోవడషిం పార్టీ ప్రాథమిక బాధ్యత.
* నా నేతృత్వషింలో క్రమశిక్షణ కమిటీ
పార్టీలో ఎషింతటి నాయకులైనా సర్ క్రమశిక్షణ తప్పుదుదే. మనషిం రాజకీయ శత్రువులతో పోరాడాలి తప్పుతే, మనలో మనమే యుద్షిం చ్సుకుషింటే చూసే వారికి కూడా 
లోకువగా ఉషింటాషిం. ఎటిటీ పరిసిథితులోలో క్రమశిక్షణ తప్పుతే మాత్రషిం ఊర్కునేది లేదు. దీనిపై త్వరలోనే క్రమశిక్షణ కమిటీని నియమిసాతిషిం. ఈ కమిటీకి నేనే నేతృత్వషిం 
వహిసాతిను. ఎవరి పరిధి వారికి ఉషింటషింది. పార్టీలో కచ్చాతషింగా ఒక ప్రోటోకాల్ అనేది ఉషింటషింది. దనిని ప్రతి ఒక్కర్ అరథిషిం చ్సుకోవాలి. ప్రతి దనికి సోషల్ మీడియా 
ఎకి్క రచచా చ్సేతి మాత్రషిం సహిషించ్ది లేదు. పార్టీని కాపాడుకోవాలషింటే కచ్చాతషింగా జన సైనికుల దగగార నుషించ్ వారిని నడిప్షించ్ నాయకుల వరకు క్రమశిక్షణ పాటిషించ్లి్సషిందే. 
ఏమైనా సమస్యలు ఉషింటే నాలుగు గోడల మధ్యన చరచా జరగాలి తప్పుతే, బహిరషింగషింగా మాటాలోడితే మాత్రషిం కచ్చాతషింగా చర్యలు ఉషింటాయి. ఒక వేళ పార్టీ తీర్ నచచాకపోతే 
మీర్ వేర్ పార్టీలోకి వెళ్లోనా అభ్యషింతరషిం లేదు. అషింతేగాని పార్టీలో ఉషిండి మాత్రషిం కటటీ తప్పుదుదే. పార్టీలో ఉషిండి ఇతర పార్టీ నాయకులతో రాజకీయాలు చ్సే నాయకుల 
తీర్ నాకు అసలు నచచాదు. సషింత పార్టీకి ద్రోహషిం చ్సి ఇతర్లతో కలిసే నాయకుల తీర్ నాకు తెలుసు.
* అప్రమతతిషింగా ఉషిండషిండి
పార్టీ నిరామాణ క్రమషింలో భాగషింగా కొనిని ఇబ్షిందులు ఉనానియి. వచ్చా ఎనినికలోలో టికెటలో ఇప్పుసాతిషిం.. పదవులు ఇసాతిషిం అని ప్రచ్రషిం చ్సే నాయకులపై అప్రమతతిషింగా ఉషిండషిండి. 
జిలాలోల అధ్యక్షులు ఇలాషింటి వారిపై దృష్టీ పెటటీషిండి. పార్టీ కోసషిం కషటీపడే కార్యకరతిలను ఏమాత్రషిం విసమారిషించవదుదే. వారికి అర్రాత్రి కషటీషిం వచ్చానా సర్ జిలాలో సాథియి నాయకులు 
కదిలి వెళ్లోలి. మేమనానిమని భరోసా వారికి కచ్చాతషింగా కలిపుషించ్లి” అని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ చెపాపుర్. ఈ సమావేశషింలో రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ 
నాదషిండలో మనోహర్ గార్, రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్్యలు శ్రీ పషింతషిం నానాజీ, శ్రీ కోన తాతారావు, శ్రీ మతాతి శశిధర్, శ్రీ ప్తాని బాలకృష్ణ, శ్రీ కనకరాజు సూరి, 
శ్రీ చ్గషిండి సూర్యప్రకాష్, ప్లిట్ బ్్యరో సభ్్యలు శ్రీ అర్షిం ఖాన్, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు శ్రీ టి.శివ శషింకర్, శ్రీ బొలిశెటిటీ సత్యనారాయణ, శ్రీ చ్లకషిం మధుసూదన్ 
రెడిడి, శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పార్టీ కోశాధికారి శ్రీ ఎ.వి.రతనిషిం, జిలాలో అధ్యక్షులు శ్రీ కషిందుల దుర్గాష్, 
శ్రీ కొటికలపూడి గోవిషిందరావు, శ్రీ బషిండ్రెడిడి రామకృష్ణ, శ్రీ గాద వెషింకటేశ్వరరావు, శ్రీ షేక్ రియాజ్, శ్రీ మనుక్షింత్ రెడిడి, డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్, శ్రీ టి.సి.వర్ణ్, శ్రీ 
పోతిన వెషింకట మహేష్, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ కళ్్యణషిం శివ శ్రీనివాస్, పార్టీ అధ్యక్షులు వారి రాజకీయ కార్యదరిశు శ్రీ ప్.హరిప్రసాద్ పాల్గానానిర్.
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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ 
జనసేన ఎన్నికల వ్యూహం

•వైస్పీ ఆషింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి హానికరషిం
•ఢిల్లో మద్యషిం మాఫియాలో వైస్పీ నాయకులునానిరని కేషింద్ర మషింత్రే చెపాపుర్
•అధికారషిం చూడని అనిని వరాగాలను కలుపుకొనిపోతాషిం

•మషిందుగా మా పార్టీలో లోపాలు సరిదిదుదేకుషింటాషిం
•పార్టీలో ఉషిండి పార్టీకి హాని చ్సేతి సహిషించషిం

•త్వరలో పార్టీ కోసషిం క్రమశిక్షణ కమిటీ ఏరాపుట చ్సాతిషిం
•పార్టీలో ఏ సాథియి వ్యకుతిలు తపుపు చ్సినా నిరాదేక్షణ్యషింగా ససపుషిండ్ చ్సాతిషిం

•జనసేన పీఏస్ సమావేశషిం అనషింతరషిం మీడియా సమావేశషింలో పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్ని న్్యస్: ‘వచ్చా సార్వత్రిక ఎనినికలోలో జనసేన తరఫున ‘వైస్పీ విమకతి ఆషింధ్రప్రదేశ్’ 

ఉషిండాలని కోర్కుషింటనానిషిం.. ఆ దిశగానే వచ్చా ఎనినికలోలో జనసేన పార్టీ 
వ్్యహాలు ఉషింటాయి.. అషిందుకోసషిం ఎవరితో కలవాలి.. ఏషిం చ్యాలి.. 

అపపుటి పరిసిథితులను బటిటీ ఆలోచ్సాతిషిం’ అని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సపుషటీషిం చ్శార్. వైస్పీ విమకతి ఆషింధ్రప్రదేశ్ 

కోసషిం ఇపపుటి వరకూ అధికారషిం చూడని అనిని వరాగాలను కలుపుకొని అడుగులు వేసాతిమని అనానిర్. వ్్యహానిని సషిందరాభానిని బటిటీ చెబుతామని.. సషిందరాభానిని బటిటీ వ్్యహషిం మార్తూ 
ఉషింటషిందని.. ఏ వ్్యహషిం వేసినా అషింతిమ లక్షష్షిం మాత్రషిం వైస్పీ విమకతి ఆషింధ్రప్రదేశే. మా మఖ్య ఉదేదేశషిం.. లక్షష్షిం అదే అనానిర్. సోమవారషిం మషింగళగిరి పార్టీ కారా్యలయషింలో 
జరిగిన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశషింలో పాల్గానానిర్. అనషింతరషిం మీడియా సమావేశషింలో పాల్గానానిర్. ఈ సషిందరభాషింగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మాటాలోడుతూ 
“వ్్యహషిం అనేది చెపేపుది కాదు... కాలానిని, పరిసిథితిని బటిటీ పరిణామక్రమషిం చెషిందేది. ప్రతే్యక రాష్ట్రషింగా తెలషింగాణను ప్రకటిసేతి టీఆర్ఎస్ పార్టీని కాషింగ్రెస్ లో విల్నషిం చ్సాతినని కేస్ఆర్ 
గార్ ప్రకటిషించ్ర్. సోనియా గాషింధీ గారి ఇషింటికి కుటషింబషింతో వెళ్లో మర్ మనసూఫూరితిగా కలిపేసాతినని చెపాపుర్. తెలషింగాణ ప్రతే్యక రాష్ట్రషింగా ఆవిరభావిషించ్క వచ్చాన ఎనినికలోలో ఒషింటరిగా 
పోటీ చ్శార్. చ్వరి వరకు వ్్యహషిం పరిణామ క్రమషింలో ఉషింటషింది. వచ్చా సార్వత్రిక ఎనినికలోలో జనసేన, బీజేపీ, టీడీపీ కలిసి పోటీ చ్సాతిమని కాన్, చ్యమని కాన్ ఇపుపుడు చెపపులేమ. 
మనుమషిందు ఎలాషింటి పరిసిథితులు వసాతియో వాటిని బేర్జు వేసుకొని మషిందుకు వెళ్తిషిం. ప్రధాని మోడీ గార్ టీడీపీని రానివ్వర్, చషింద్రబాబును కలవర్ అనానిర్... మొనని ఇదదేర్ 
కలిశార్ కద. ఢిల్లోలో బయటపడిన మద్యషిం మాఫియాలో చ్లా మషింది వైస్పీ నాయకులు ఉనానిరని కేషింద్ర మషింత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ గార్ చెపాపుర్. భవిష్యతుతిలో ఏషిం జర్గుతుషింది? 
ఎవరెవరూ లోపలకు వెళ్తిరో ఇపుపుడే చెపపులేషిం. జర్గుతునని పరిణామాలను బటిటీ వ్్యహషిం ఉషింటషింది. వ్్యహషిం అనేది ప్రజలు గెలవడానికి వేసాతిను. రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు వచ్చాలా, 
యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగేలా, రాయలస్మ, ప్రకాశషిం జిలాలోల నుషించ్ వలసలు ఆగేలా జనసేన పార్టీ వ్్యహషిం ఉషింటషింది. వైస్పీ వ్యతిర్క ఓట చీలనివ్వషిం అనే మాటకు 
కొనసాగిషింపే వైస్పీ విమకతి ఆషింధ్రప్రదేశ్.
•జాతీయ సాథియిలో రాష్ట్రషిం సాథియి చూపాలి
వైస్పీ ఆషింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి హానికరషిం. తెలషింగాణ నాయకుల చ్త ఆషింధ్రా నాయకులు ఛీ కొటిటీషించుకునానిర్. ఆషింధ్రప్రదేశ్ మా్యప్ లో రాజధాని లేదు. అయినా ఎవ్వరికీ సిగుగా లేదు.. 
పౌర్షషిం రాదు.. ఇలాషింటి పరిసిథితులోలో ఆషింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానిని నిలబెటాటీలి. జాతీయ సాథియిలో రాష్ట్ర సాథియిని చూప్షించ్లి. ఇపపుటికీ కొదిదే మషిందే అధికారషిం కోసషిం కొటటీకుషింటనానిర్. ఆ 
కొదిదే మషింది వ్యకుతిల సమూహషిం వలలో రాష్ట్రషిం నిషపు్రయోజనషిం అయిపోయిషింది. నేను సగట కుల నాయకుడిలా మాటాలోడలేను. ఆ కొదిదే మషింది వారి కులాలు, వరాగాలను వాడుకుని ఉషిండొచుచా. 
వారి వలలో రాష్ట్రషిం నిషపు్రయోజనషిం అయిపోయిషింది. వైస్పీ విమకతి ఆషింధ్రప్రదేశ్ కోసషిం ఎస్్స, ఎస్టీ వరాగాలను, ఇఫపుటి వరకు అధికారషిం చూడని వరాగాలను, బీస్లను, బలిజ, కాపు, ఒషింటరి, 
తెలగ కులాల దగగార నుషించ్ రెడిడి, కమమా సామాజికవరాగాలను కలుపుకుని మషిందడుగు వేయాలి.
•జనసేనలో ఉననిది ప్రజాసా్వమ్యషిం.. కులసా్వమ్యషిం కాదు
దీనిలో భాగషింగా సపెటీషింబర్ నుషించ్ మా పార్టీ నిరామాణషింలో లోపాలు సరిదిదుదేకునే పనిని మషిందుకు తీసుకువెళ్తిషిం. మా పార్టీ నాయకులకు ఒక్కటే చెబుతునానిషిం ఉషింటే సషింపూర్ణషింగా 
జనసేనలో ఉషిండషిండి. పక్కనే ఉషింటూ సోషల్ మీడియాలో మాటాలోడితే ఎవ్వరిపైనైనా చర్యలు తీసుకుషింటామని సమావేశషింలో బలషింగా చెపాపుషిం. పార్టీకి క్రమశిక్షణ కమిటీ ఏరాపుట 
చ్సాతిషిం. ఐదు నుషించ్ ఏడుగుర్ సభ్్యలతో నా అధ్యక్షతనే ఆ కమిటీ ఏరాపుట చ్సాతినని చెపాపును. 2009లో కూడా డబు్ తీసుకునానిరని చ్లా మషిందిపై అపవాదులు ఉనానియి. అలాషింటి 
పరిసిథితులు జనసేనకు వసేతి.. అది నా దృష్టీకి వసేతి వెషింటనే పార్టీ నుషించ్ ససపుషిండ్ చ్సాతినని సమావేశషింలో చెపాపుమ. మేమ ఆషింధ్రప్రదేశ్ బాగు కోసషిం వచ్చాషిం. సషింత పార్టీలో ఎవర్ తపుపు 
చ్సినా నిరా్క్షణ్యషింగా పార్టీలో నుషించ్ వెళ్లోప్మమాని చెబుతునానిషిం. బయటి శత్రువుని కొటటీడషిం నాకు తేలిక. ఆ శత్రువు బయటికి కనిప్సాతిడు. పక్కనే ఉషిండే అనుకూల శత్రువుతో కషటీషిం. 
ఇషటీషిం ఉషింటేనే జనసేనతో నడవమని చెపాపుమ. పెదదే పెదదే నాయకులు ఎవరూ లేకుషిండానే ఏడు శాతషిం ఓట సాధిషించ్షిం. పార్టీ నడపలేరని అపవాదుని మూటకటటీకుని కూడా ఇక్కడి 
వరకు పార్టీని తీసుకువచ్చాను. రాజకీయ ప్రసాథినషింలో 12వ సషింవత్సరషింలోకి అడుగుపెటాటీషిం. పార్టీని బలషింగా ప్రజలోలోకి తీసుకువెళ్తిషిం. ప్రతికూల పరిసిథితులోలో పార్టీ పెటాటీషిం. పరిసిథితులు 
అనుకూలషింగా లేకపోయినా పార్టీని మషిందుకు తీసుకువెళ్తిషిం. జనసేనలో ఉననిది ప్రజాసా్వమ్యషిం. కులసా్వమ్యషిం కాదు. ఒక కులమే ఓన్ చ్సుకుషింటానషింటే కుదరదు. శ్రీ కాన్షీరాషిం గార్ 
ఏరాపుట చ్సిన బీఎస్పు కూడా.. దే్వష్షించ్న బ్రాహమాణులతోనే చ్తులు కలపాలి్స వచ్చాషింది. జనసేన ఆవిరాభావషిం నుషించ్ సపుషటీషింగా ఉనానిషిం. ఆషింధ్ర ప్రదేశ్ బాగుషిండాలషింటే అనిని కులాలూ 
బాగుషిండాలి. ఒక కులానిని వరగా శత్రువుగా ప్రకటిషించ్ మషిందుకు వెళ్లో పరిసిథితులు లేవు. పార్టీలో ఇబ్షింది ఉషింటే ఎవరైనా బయటికి వెళ్లోపోవచచాని చెపాపుషిం. ఈసారి గతషిం మాదిరి తపుపులు 
చ్యషిం. ఆ క్రమశిక్షణతో పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతిలు ఉషిండాలని కోర్కుషింటనానిషిం. రాష్ట్రానిని సరిదిదదేబోయే మషిందు మా పార్టీలో ఉనని లోటపాటలో సరిదిదుదేకుషింటాషిం. ఆషింధ్రప్రదేశ్ 
ని ఒక అదుభాత రాష్ట్రషింగా తీరిచాదిదుదేతాషిం.కొనిని వారాలుగా జనవాణి, జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలోలో చ్లా కొతతి సమస్యలు, బాధలు, ప్రజలు ఎదుర్కషింటనని కష్టటీలు మా 
దృష్టీకి వచ్చాయి. ఈ రోజు పీఏస్లో మాటాలోడిన మాటలోలో 2008 నుషించ్ మేషిం చ్సిన ప్రయాణషిం. రాజకీయ ప్రసాథినషింలో ఏషిం చూశాషిం.. ఏషిం చ్యకూడదు.. మేషిం ఏమి నేర్చాకునానిషిం.. 
ఎలాషింటి వ్యకుతిలు పార్టీలో ఉషింటే ఏషిం జర్గుతుషింది.. తపుపులు ఉషింటే ఎలా సరిదిదుదేకోవాలి అనే అషింశాలు కూలషింకషషింగా చరిచాషించ్షిం. రాజకీయాలోలో ఒకసారి దబ్తినని తరా్వత జనసేన 
ఆవిరాభావానికి మఖ్య కారణషిం ఆషింధ్రప్రదేశ్ విభజన తరా్వత అభివృది్కి దూరషిం అయిపోతోషింది. రాజధాని లేని రాషటీషింగా మారిపోయిషింది. 14కు పైగా బీస్ కులాలకు తెలషింగాణలో 
గురితిషింపు లేకుషిండా పోతోషింది. రాజధాని లేక పెటటీబడులు రాకుషిండా పోతునానియి.
•బెదిరిసేతి బెదిరిపోయేవాళలోషిం కాదు
నేను ఒకర్ గెలిసేతి చూసి అసూయ పడే వ్యకితిని కాదు. వైస్పీకి 151 మషింది ఎమ్మాలే్యలు, 25 మషిందికి పైగా ఎషింపీలు ఉననిపుపుడు పాలన అదుభాతషింగా ఉషింటషిందని భావిషించ్షిం. రాష్ట్రానిని 
బలషింగా మషిందుకు తీసుకువెళ్తిరని అనుకునానిషిం. వారికి సషింబషింధిషించ్న వ్యకుతిలు మఖ్యమషింత్రి ప్రమాణ స్్వకారానికి ఆహా్వనిసేతి.. నిరామాణాతమాక ప్రతిపక్షషింగా ఉషింటామని చెపాపుషిం. అదే 
ఈ రోజు వరకు పాటిసూతి వచ్చాషిం. నినని రాయలస్మ యాత్రలో కడప జిలాలోకు వెళుతినానిమషింటే.. అనిని సామాజిక మాధ్యమాలు, ప్రసార సాధనాలోలో యాత్ర ఎలా సాగుతుషింది. జనసేన 
వాళలోను తిరగనిసాతిరా లాషింటి వారతిలు చూసేతి.. ఇలాషింటి ఆలోచనా ధోరణి చూసి రాయలస్మలోకి.. కడపలోకి ఎవరూ అడుగు పెటటీలేర్. మఖ్యషింగా కోసాతి ప్రాషింతషిం నుషించ్ వచ్చాన 
నాయకులు ఎవరూ అక్కడ అడుగుపెటటీలేరనని భయానిని కలిగిషించ్ భావన కొనిని దశాబాదేలుగా కలిగిషించ్ర్. జనసైనికులు, వీర మహిళలు, మా పార్టీ నాయకులకు అలాషింటి భయాలు 
లేవు. జాతీయభావాలతో పెరిగిన వాళలోషిం. మనుషులషింతా సమసమాజషిం కావాలని కోర్కునే వాళలోషిం. మాకు ఒక ప్రాషింతషిం ఎకు్కవ కాదు. ఒక ప్రాషింతషిం తకు్కవ కాదు. ఒక ప్రాషింతషింలోని 
వ్యకుతిలు బెదిరిసేతి బెదిరిపోయేవాళలోషిం కాదు. నేను చూసిషింది.. మిగతా పెదదేలతో మాటాలోడిషింది.. రాయలస్మ నుషించ్ అత్యధిక మషింది మఖ్యమషింత్రులు వచ్చార్. ఈ రోజుకీ రాయలస్మ 
ఎషిందుకు వెనుకబడి ఉషింది అనే అషింశమే. ఆ ప్రాషింతషింలో వేల ఎకరాల భూమలు, మైన్్స ఉనానియి. యువత మాత్రషిం ఉపాధి లేక పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్లోపోతునానిర్. యువత ఉపాధి 
అవకాశాలు కలిపుషించమని అడుగుతునానిర్. కొదిదే మషింది రాయలస్మ నాయకులు రాయలస్మ వెనుకబడి పోయిషిందనే నినాదషిం మీదే బతుకుతార్. వెనుకబాటని పారద్రోలడానికి ఏషిం 
చ్యాలో చెపపుర్.
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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

నమ్మంచి గంతు కోసిన పాలకుడు
* ప్రతిపక్షషింలో అమరావతికి మదదేతు తెలిప్... ఇపుపుడు ప్రాషింతీయవాదలతో మూడు రాజధానుల పాట
* రాష్ట్రానికి ఒకటే రాజధాని జనసేన విధానషిం
* అమరావతి రైతులకు కౌలు సహాయషిం, ప్షింఛను సకాలషింలో అషిందలి
* గతషింలోన్ అమరావతి రైతులకు మదదేతుగా ఉద్యమషిం
* రైతులు చ్పటటీబోయే రెషిండో విడత మహా పాదయాత్రకు జనసేన పార్టీ మదదేతు
* అమరావతి జేఏస్ సభ్్యలతో భేటీలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్ని న్్యస్: ఆషింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒకటే రాజధాని అనేది జనసేన విధానమని జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సపుషటీషిం చ్శార్. వచ్చా ఎనినికల వేళ రాజధాని రైతులకు మేలు జరిగే 
నిర్ణయాలు జనసేన పార్టీ నుషించ్ ఉషింటాయని ఆయన చెపాపుర్. సోమవారషిం మషింగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయషింలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని అమరావతి రైతులు కలిశార్. 
అమరావతి పరిరక్షణ పోరాటషిం వెయి్య రోజులు పూరతివుతునని సషిందరభాషింగా రెషిండో విడతగా అమరావతి రైతులు సపెటీషింబర్ 12వ తేదీ నుషించ్ తలపెటిటీన మహా పాదయాత్రకు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి మదదేతును కోరార్. ఆ రోజున వెషింకటాయపాలషింలోని శ్రీ వెషింకటేశ్వర సా్వమి ఆలయషిం నుషించ్ శ్రీకాకుళషిం జిలాలోలోని శ్రీ అరసవలిలో శ్రీ సూర్యనారాయణ సా్వమి దేవసాథినషిం 
వరకు మహా పాదయాత్ర సాగుతుషిందని, ఈ కార్యక్రమానిని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ జషిండా ఊప్ ప్రారషింభిషించ్లని రైతులు కోరార్. ఈ సషిందరభాషింగా రైతులతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
మాటాలోడుతూ “ఆషింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాజకీయ నాయకులే విలనులో. వార్ తీసుకునే నిర్ణయాలే ప్రజల జీవితాలను అలలోకలోలోలషిం చ్సుతినానియి. గతషింలో అమరావతిలో పర్యటిషించ్నపుపుడు 
కూడా ఇక్కడ రైతులను నేను సపుషటీషింగా అడిగాను. మీరషింతా ఇషటీపడే భూమలు ఇసుతినానిరా అని నేను అడగగా చ్లామషింది అవునని చెపాపుర్... అయితే కాసతి ఎకు్కవ పరిహారషిం 
ఇవా్వలని కోరార్. రాష్ట్రషిం విడిపోయిన తరా్వత రాజధాని లేని రాష్ట్రషింగా తయారైన ఆషింధ్రప్రదేశ్ ను రకరకాల సమస్యలు వేధిసుతినానియి. ఒక ప్రాషింతీయ భావషింతో రాష్ట్రషిం విడిపోతే, మళ్ళీ 
మూడు రాజధానులు పేర్ చెప్పు మళ్లో ప్రాషింతీయవాదలను తెర మీదకు తీసుకువచ్చా ప్రయతనిషిం పాలకులు చ్సుతినానిర్. అపపుటోలో జసిటీస్ శ్రీ గోపాల గౌడ గారితో రాజధాని విషయషింలో 
సమావేశషిం జరిప్నపుపుడు సైతషిం మా పార్టీపరషింగా మేషిం ఒక విధానషిం తీసుకునానిషిం. తకు్కవ మొతతిషింలో మొదట భూమిని తీసుకొని దనిని అభివృది్ చ్సిన తరా్వత క్రమక్రమషింగా అభివృది్ 
విసతిరిషించుకుషింటూ పోవాలి అని భావిషించ్షిం. ఆ పద్తి మషించ్దని పెదదేలు కూడా సూచ్షించ్ర్. అయితే తరా్వత అపపుటి ప్రభ్తా్వలు తీసుకునని కొనిని నిర్ణయాలు... నా దృష్టీకి రావడషింతో 
నేర్గా రైతులను కలిసి వారి సమస్యలు తెలుసుకునానిను.
* రకరకాల మాయమాటలతో నమిమాషించ్న పాలకుడు
అమరావతి రైతులు సైతషిం 2019లో వైస్పీకి ఎలా ఓట వేశారో నాకు ఇపపుటికీ అరథిషిం కాదు. గతషింలో వైస్పీ నాయకులు అసషింబీలో సాక్గా, పాదయాత్రలోన్ ఒకటే రాజధాని అని, 
అక్కడ అభివృది్కి కటటీబడతామని నమిమాషించ్ వషించ్షించ్ర్. గతషింలోన్ అమరావతి రైతులు కౌలు డబు్లు పడలేదని నా దృష్టీకి తీసుకువచ్చాన వెషింటనే వారి కోసషిం మళలో కషించెలు దటి 
మర్ పోరాటషిం చ్సాషిం. వారికి అషిండగా నిలిచ్షిం. రైతుల కోసషిం ఏషిం జరిగినా ఫరా్వ లేదు అనే కోణషింలో పోరాడాషిం. దీని తరా్వత అమరావతి రైతులకు కౌలు అషిందడషిం ఆనషిందమిచ్చాషింది. 
అమరావతి రైతులకు కచ్చాతషింగా మా మదదేతు ఉషింటషింది. మహా పాదయాత్రలో మా పార్టీ నాయకులు భాగసా్వమలు అవుతాషిం.
* రాష్ట్రషింలో దళ్తుల విషయషింలో విచ్త్రమైన పరిసిథితి నెలకొషింది
రాష్ట్రషింలో దళ్తుల విషయషింలో విచ్త్రమైన పరిసిథితి తయారైషింది. వైస్పీ ప్రభ్త్వషిం వసేతి తమ బతుకులు బాగుపడతాయి అని నమిమాన వారి పైన ఈ ప్రభ్త్వషిం కేసులు పెడుతుషింది. 

•సటిలమాషింట్ కలచార్ రాష్ట్ర విభజనకు కారణషిం
తెలషింగాణలో ఆషింధ్రా వాళులో దోచ్సుతినానిరనని భావన రావడానికి అలాషింటి సటిలమాషింట్ కలచార్ కారణషిం. దీని దుషఫూలితషిం ఆషింధ్ర ప్రజలు మొతతిషిం అనుభవిషించ్ర్. సిద్వటషిం లాషింటి చోటలో 
పచచాటి ప్లాలు.. రైలే్వ కోడూర్ లాషింటి చోటలో తోటలు ఉనానియి. ఆ ప్రాషింతషింలో చక్కటి విద్య సషింసథిలు ఉనానియి. అయితే అవన్ని రాజకీయ నాయకుల చ్తిలో ఉనానియి తపపు ప్రజల 
చ్తిలో లేవు. రాయలస్మ నుషించ్ వచ్చాన నాయకులు కోసాతిషింధ్రలో సథిలాలు కొని పెటటీబడులు పెడతార్. దేశషిం నుషించ్ గాని మిగతా రాష్ట్రషిం నుషించ్ ఎవ్వరూ వెళ్లో రాయలస్మకు 
పెటటీబడులు ఎషిందుకు పెటటీలేరషింటే అక్కడ కొదిదే మషింది నాయకులు పడనివ్వర్. ఏ పరిశ్రమ వచ్చానా కపపుషిం కటాటీలి. రాయలస్మలో పరిశ్రమ సాథిప్షించ్లషింటే కపపుషిం కటాటీలి. అది 
ప్రభ్తా్వనికి కాదు. ఆ ప్రాషింతషింలో ఆధిపత్యషిం ఉనని వ్యకుతిలకు కటాటీలి. కపపుషిం కటటీకుషింటే కియా లాషింటి మల్టీనేషనల్ ఫ్్యకటీర్ మీద దడి చ్సినటటీ చ్సాతిర్. అలాషింటపుపుడు మిగతా రాష్ట్రషిం 
నుషించ్ వెళ్లో అక్కడ పరిశ్రమలు సాథిప్షించ్లషింటే సాధ్యపడే విషయమేనా? పెటటీబడులకు అనుకూల పరిసిథితులు లేనషింత వరకు రాయలస్మ వెనకబడే ఉషింటషింది. దనికి కారణాలు ఏషింటి? 
అభివృది్ కేవలషిం కొదిదే మషింది చ్తులోలోనే ఉషిండిపోయిషింది. ఆ పరిసిథితులు పోవాలషింటే రాయలస్మ రాజకీయాలోలోకి కొతతి రకతిషిం రావాలి.
•ఆ సైనికుడి మాటలు బాధిషించ్యి
తిర్పతి జనవాణిలో కశ్మార్ కౌషింటర్ ఇషింటెలిజన్్స లో పని చ్సే శ్రీ రెడిడి ప్రసాద్ అనే సైనికుడు శెలవు పెటటీకుని మర్ వచ్చా తన రెషిండు ఎకరాలు కబాజె చ్సేశారని చెపాపుర్. మిలటర్లో 
అధికార్లు భారత భూబాగషింలోకి ఎవరైనా అడుగుపెడితే కాలేచాయమని చెబుతార్. నేను నా మాతృ భూమిని కాపాడుతుషింటే.. నాకునని రెషిండ్కరాలు అక్కడునని సాథినిక నాయకులు 
లాగేసుకునానిర్. నేనెవరికి చెపాపులని బాధపడాడిర్. ఆయన చెప్పున మాటలు ఆవేదన కలిగిషించ్యి. వ్యవసథిలు పని చ్యడషిం మానేశాయి.
•ఆ ప్రభ్త్వషింలో అషిందరి పదవులు అలషింకారప్రాయమే
కోసాతిషింధ్రలో దళ్తులు, వెనుకబడిన తరగతులకు గషింతెతితి చెపుపుకునే అవకాశషిం ఉషింది. రాయలస్మలో గషింతెతితి చెపపుడానికి కూడా అవకాశషిం లేదు. కొదిదే మషింది నాయకులు ఓపెన్ 
గానే చెబుతార్- ఇది మా ఇలాకా.. మా ఆధిపతా్యనిని వదులుకోషిం అని. రాయలస్మలో అత్యధికషింగా బీస్లు ఉనానిర్.. యాదవులు, పదమాసాల్లు, దేవాషింగులు ఉనానిర్. బలిజ కులాలు, 
ఉపకులాలు ఉనానియి. మసిలోషిం తెగలోలో దూదేకులు ఉనానిర్. ఇషింత మషింది ఉనాని ఎకు్కవ మషింది బయటకు రాలేకపోతునానిర్. యువత బయటకు వచ్చా ఈ పరిసిథితులు మారాలని 
కోర్కుషింటనానిను. అలా మారాలషింటే అలషింకార ప్రాయమైన పదవులు కాకుషిండా ఆ పదవికి నా్యయషిం చ్యగలిగే పరిసిథితులు ఉషిండాలి. ఇపుపుడు ఎవరికి హషిం మషింత్రి ఇచ్చానా అది 
అలషింకారప్రాయషింగానే ఉషింది. పదవితో పాట సకూ్యరిటీ ఇసాతిర్. నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారషిం మాత్రషిం వారికి ఉషిండదు.
•మేనిఫెసోటీలో దివా్యషింగులకు ప్రతే్యక సాథినషిం
2008లో ప్రారషింభిషించ్న రాజకీయ ప్రసాథినషింలో అధికారషిం చూడని కులాలకు అధికారషిం రావాలనుకునానిషిం. ఆ రోజు నిలబెటటీకోలేకపోయాషిం... ఇపుపుడు ఖచ్చాతషింగా నిలబెటటీకుషింటాషిం.. 
దీని కోసషిం అధికారషిం చూడని కులాలోలో యోగ్యత ఉనని వ్యకుతిలిని గురితిషించ్ విధషింగా పార్టీ విధానషిం ఉషిండాలని పీఏస్లో నిర్ణయషిం తీసుకునానిషిం. ఎస్్స సమాశాన వాటికలు, మైనారిటీల సమాశాన 
వాటికలు, వక్ఫూ బోర్డి ఆసుతిలు కబాజెలు పెటేటీసుతిషింటే ఎవరికీ చెపుపుకోలేని పరిసిథితి. జనవాణిలో కడప నుషించ్ వచ్చాన మైనారిటీ నాయకులషింతా మా ఆసుతిలు కాపాడషిండి మేషిం మిమమాలిని 
నమమాతునానిమనానిర్. వక్ఫూ బోర్డి ఆసుతిల పరిరక్షణ, వెనకబడిన మసిలోషింల ఆరి్క పరిపుష్టీ కోసషిం ఈ రోజు నిర్ణయషిం తీసుకునానిషిం. ఉమమాడి రాష్ట్రషింగా ఉననిపుపుడు శ్రీ మషిందకృష్ణ మాదిగ 
దివా్యషింగుల మీటిషింగ్ పెటాటీర్. అపుపుడు ఇషింత మషింది ఉనానిరా అనిప్షించ్షింది. ఆ రోజున అషింతా విమరిశుషించ్ర్ ఆయనిని. వార్ ననుని కలిసినపుపుడు కులషిం కషింటే వివక్షతో మమమాలిని 
చూసుతినానిర్ అని చెప్పున మాటలు బాధ కలిగిషించ్యి. స్పీఎఫ్ పెటిటీనపుపుడు వారికి ఏదో చ్యాలనిప్షించ్షింది. రెషిండు, మూడు వేల ఫిషించనులో ఇవ్వడషిం కాదు. వారికి ఏషిం చ్యాలనే 
ఆలోచనతో మేనిఫెసోటీలో దివా్యషింగులకు ప్రతే్యక సాథినషిం ఉషిండాలని నిర్ణయిషించుకునానిషిం. ఎనినికల సమయషింలో ఎనోని హామీలు ఇచ్చాన వైస్పీని జనషిం నమామార్. జనషిం నా వెషింట వచ్చానా 
ప్రజలు ఓట వైస్పీకే వేశార్. అధికారషింలోకి రాగానే భవన నిరామాణ కారిమాకుల ప్టటీకొటాటీర్. 32 మషింది ఆతమాహత్యలకు కారకులయా్యర్. ఓడిపోయిన మూడు నెలలోలో రోడలో మీదకు 
రావాలి్స వచ్చాషింది. అపపుటి నుషించ్ ఇపపుటి వరకు సమస్యలు వసూతినే ఉనానియి. వైస్పీ సృష్టీషించ్న సమస్యలు ఒక సాథియిలో ఉనానియి. స్పీఎస్ రదుదే, ఫీజు ర్ఎషింబర్్స మ్షింట అనానిర్. 
ఇపుపుడు ప్రతి ఒక్కరి మీద అపుపుల కుపపులు పెటేటీశార్. మనషిం ఎషింత డబు్ సషింపాదిషించ్నా సగట మనిష్ మీద ఆ అపుపుల ప్రభావషిం ఉషింటషింది. ధరలు పెరిగిపోతాయి. అపుపులిని 
చూప్షించ్ సౌభాగ్యషిం అషింటే ఎలా? వాహన మిత్ర పథకషిం కిషింద ఏడాదికి రూ. 10 వేలు ఇచ్చా రూ. 16 వేలు తీసేసుకుషింటనానిర్. టాకు్సలు, ఫిటెమాషింట్ రూపషింలో ఆ రూ. 16 వేలు 
తీసేసుకుషింటనానిర్. డ్రైవర్లో మాకు ప్రయోజనషిం లేదషింటనానిర్. ఫీజు ర్ఎషింబరె్స్మషింట, విదేశ్ విద్యదీవెన లాషింటి పథకాలు అమలు కావడషిం లేదు. మైనారిటీ విద్యవిధానషిం లేదు. పీజీ 
హాసటీల్్స తీసేశార్. అనిని వరాగాలకూ అనా్యయషిం చ్శార్.
•పాదయాత్ర చ్సినోళులో అషిందరూ వినోబా భావేలు కాలేర్
పాదయాత్ర చ్సేతి అదుభాతాలు జరిగిపోతాయి... అధికారానికి అదే “కీ” అషింటే నమమాను కాన్.. పాదయాత్రను పరిగణనలోకి తీసుకుషింటాను. పాదయాత్రలు చ్సిన వాళులో అషిందరూ వినోబా 
భావేలు కాలేర్... ఆషింధ్ర థానోస్ కూడా అవుతార్. బీహార్ మఖ్యమషింత్రి నితీష్ కుమార్ ఏ పాదయాత్ర చ్సి మఖ్యమషింత్రి అయా్యర్? ఆయన నాలుగు గోడల మధ్య కూరచాని వ్్యహషిం 
వేసేతి మఖ్యమషింత్రి అయా్యర్. ఏ పాదయాత్ర చ్శారని మహారాష్ట్రకు ష్షిండే మఖ్యమషింత్రి అయా్యర్. చ్లా జర్గుతాయి. పరిసిథితికి తగగాటటీ వ్్యహాషిం మార్చాకుషింటూ మషిందుకు వెళలోడమే. 
జాతీయ, రాష్ట్ర సాథియిలో ఎకు్కవ పార్టీలు పోటీ చ్యాలని కోర్కునే వాడిని. బీజేపీతో జనసేన భాగసా్వమిగా ఉనాని.. జాతీయ సాథియిలో మూడో ప్రతా్యమానియషిం ఆమ్ ఆదీమా. దీనిని ఎవరూ 
కాదనలేషిం. ప్రతా్యమానియాలు ఉషింటేనే దేశానికి, రాష్ట్రానికి మషించ్ద”ని అనానిర్.

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

గోపాలపురషింలో పేపర్ పేలోటలోపై అషింబేద్కర్ మఖచ్త్రషిం వేసి, ఆ పేలోటలోను చెతతి బుటటీలో వేసి దళ్తుల 
మనోభావాలు దబ్ తీసేతి... దీనిపై ప్రశినిషించ్న ఎస్్స యువకులపైనే కుట్ర కేసు నమోదు చ్శార్. ఏకషింగా 
19 మషింది ఎస్్స యువకులపై కేసులుపెటాటీర్. దళ్తులను అణగదొకే్కలా ఈ ప్రభ్త్వషిం వ్యవహరిసోతిషింది. 
ఎస్్స, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చటాటీనిని పూరితిగా నిర్్వర్యషిం చ్సే కుట్ర జర్గుతోషింది. దీనిని దళ్త మేధావులు 
గురితిషించ్లి.
* అమరావతి రైతులకు నా్యయషిం జరగాలి
కచ్చాతషింగా అమరావతి రైతులకు పూరితి మదదేతు ఉషింటషింది. వారికి అషిందలి్సన కౌలు సమమా 
విషయషింలో ప్రతి నెలా కోర్టీకు వెళలోడషిం విచ్రకరషిం. కోర్టీలు చెబితే కాన్ ప్రభ్త్వషిం కౌలు డబు్లు 
రైతులకు ఇవ్వకపోవడషిం శోచన్యషిం. సషింత భూమలు ఇచ్చా ప్రతిసారి ప్రభ్తా్వనిని ఇలా అడగాలి్స 
రావడషిం నిజషింగా బాధాకరషిం. వారికి కచ్చాతషింగా ప్రభ్త్వషిం కౌలు ఇవా్వలని డిమాషిండ్ చ్సుతినానిషిం. 
అలాగే ఎలాషింటి పెషిండిషింగులు లేకుషిండా అమరావతి రైతు కూల్లకు ఇసుతినని వ్యవసాయ ప్షింఛను కూడా 

ఇవా్వలి అని కోర్తునానిషిం. త్వరలోనే టిడో్క ఇళులో క్షేత్రసాథియిలో పరిశ్లిషించ్, సమస్యను ప్రభ్త్వషిం దృష్టీకి తీసుకువెళ్తిషిం. గతషింలో అమరావతి రైతులు మషిండలషిం రోజులకుపైగా చ్సిన 
పాదయాత్ర అషిందరిన్ కదిలిషించ్షింది. ప్రసుతితషిం రైతులు చ్పడుతునని అరసవెలిలో యాత్ర కూడా పూరితిసాథియిలో విజయవషింతషిం కావాలని ఆకాషింక్సుతినానిను. చరిత్రలో నిలిచ్పోయే ఒక 
నిరామాణషిం జర్గుతుననిపుపుడు కొషిందర్ కష్టటీలు ఎదురో్కక తపపుదు. అమరావతి రైతుల విషయషింలోన్ ఇదే జర్గుతుషిందని భావిసుతినానిను. కచ్చాతషింగా అమరావతి రైతులకు మా పార్టీ 
అషిండగా ఉషింటషింది. భవిష్యతుతిలో అమరావతి రైతుల పక్షాన పార్టీ నిర్ణయాలు ఉషింటాయని తెలియజేసుతినానిను” అని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సపుషటీషిం చ్శార్. ఈ సమావేశషింలో పార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదషిండలో మనోహర్ గార్, అమరావతి జేఏస్ ప్రతినిధులు శ్రీ శివారెడిడి, శ్రీ గదదే తిర్పతి రావు, శ్రీ లూథర్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

భవిషయూతు్త పోరాటాలకు బలమైన బాటలు
* పీఏస్ సమావేశషింలో ప్రజా సమస్యలపై పోరాటమే ప్రధాన అజషిండా
* పార్టీ ప్రజలకు మరిషింత చ్ర్వయే్యలా భవిష్యతుతి కారా్యచరణ
* నాలుగు తీరామానాలకు ఏకగ్రీవషింగా ఆమోదషిం
* మీడియా సమావేశషింలో పీఏస్ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదషిండలో మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: రాష్ట్రషింలో ప్రజా సమస్యలు... వాటి పరిష్ట్కరానికి జనసేన పార్టీ భవిష్యతుతిలోలో చ్పటటీబోయే కార్యక్రమాలపై రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశషింలో విసతిృతషింగా చరిచాషించ్మని పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదషిండలో మనోహర్ 
గార్ తెలిపార్. ఉదయషిం 11 గషింటలకు మొదలైన పీఏస్ సమావేశషిం సుదీర్షింగా నాలుగుననిర గషింటలపాట సాగిషిందని 
వెలలోడిషించ్ర్. ఈ సమావేశషిం నాలుగు తీరామానాలను ఏకగ్రీవషింగా ఆమోదిషించ్షిందని అనానిర్. సోమవారషిం మషింగళగిరి పార్టీ 
రాష్ట్ర కారా్యలయషింలో పీఏస్ సమావేశషిం అనషింతరషిం మీడియాతో మాటాలోడార్. ఈ సషిందరభాషింగా శ్రీ నాదషిండలో మనోహర్ 
గార్ మాటాలోడుతూ “ఇపపుటి వరకు పార్టీ చ్సిన కార్యక్రమాలు, క్షేత్రసాథియిలో పార్టీ బలోపేతషింపై చరిచాషించ్షిం. పార్టీని 
ప్రజలకు మరిషింత చ్ర్వయే్యలా కార్యక్రమాలు ఉషిండాలని అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సూచ్షించ్ర్. నాలుగు 
విడతలోలో జరిగిన జనవాణి కార్యక్రమషింలో అనేక అర్జెలు వచ్చాయి. మఖ్యషింగా వైస్పీ దౌరజెనా్యలు, అరాచకాలపై 
అనేక మషింది బాధితులు ఫిరా్యదు చ్శార్. వచ్చాన అర్జెల పరిష్ట్కరానికి తీసుకోవాలి్సన చర్యలపై శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్ దిశానిర్దేశషిం చ్శార్. పార్టీ ప్రతిష్టటీతమాకషింగా చ్పటిటీన కౌలు రైతు భరోసా యాత్రపై చరిచాషించ్షిం. 
భవిష్యతుతిలో రాజకీయషింగా ఎలా మషిందుకెళ్లోలి. ఇతర పార్టీల నుషించ్ పార్టీలో చ్రడానికి చ్లా మషింది 
స్నియర్ నాయకులు సిద్షింగా ఉనానిర్. వారిని మనసూఫూరితిగా ఆహా్వనిషించమని అధ్యక్షులు వార్ చెపాపుర్.
* నాలుగు తీరామానాలకు ఆమోదషిం
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్్యలు, ప్లిట్ బ్్యరో సభ్్యలు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులతోపాట 
జిలాలో పార్టీ అధ్యక్షులతో కూలషింకషషింగా చరిచాషించ్ నాలుగు తీరామానాలకు ఏకగ్రీవషింగా ఆమోదషిం తెలిపాషిం. దివా్యషింగులకు సామాజిక భద్రతలో భాగషింగా అషిందలి్సన పెనషీనులో, ఉపకరణాలను 
ఈ ప్రభ్త్వషిం దూరషిం చ్సోతిషింది. దివా్యషింగుల ఆసుతిలను సైతషిం ఆక్రమిషించుకొని వేధిసోతినని ఉదషింతాలు జనవాణి ద్వరా వెలుగులోకి వచ్చాయి. పార్టీ పరషింగా వారి అషిండగా ఉషిండాలనే 
ఉదేదేశషింతో “దివా్యషింగుల సషింక్షేమషిం సామాజిక భరోసా జనసేన బాధ్యత” అనే తీరామానషిం చ్శాషిం. వక్ఫూ ఆసుతిలను వైస్పీ నాయకులు ఆక్రమిషించుకుషింటనానిర్. వారి గెలుపుకు అషిండగా 
ఉనని వరాగాలనే దోచుకుషింటనానిర్. మసిలోషిం సోదర్లకు అషిండగా నిలబడాలని “వక్ఫూ ఆసుతిల పరిరక్షణ... వెనుకబడడి మసిలోషింల ఆరిథిక పరిపుష్టీ” అనే అషింశషిం తీరామానషింలో పెటాటీషిం. 
“అధికారానికి దూరషింగా ఉనని కులాలకు నిజమైన రాజకీయ సాధికారత”తోపాట వ్యవసథిలను నిర్్వర్యషిం చ్సూతి సహజ వనర్లను దోచుకుషింటనని వైస్పీ నుషించ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు విమకితి 
కలిగిషించ్లని “వైస్పీ విమకతి ఆషింధ్రప్రదేశ్” తీరామానానిని ఏకగ్రీవషింగా ఆమోదిషించ్మ”ని తెలిపార్.

మనసునని మారాజు అననియయూ శ్రీ చిరంజీవి
శతఘ్ని న్్యస్: అననియ్య.... తెలుగు భాషలో నాకు ఇషటీమైన పదషిం. ఎషిందుకషింటే నేను ఆరాధిషించ్ చ్రషింజీవి 
గారిని ప్లవడమే కారణమేమో. ఆయనను అననియా్య అని ప్లిచ్నపుపుడలాలో అనిర్వచన్య అనుభూతి 
కలుగుతుషింది. అటవషింటి అననియ్యకు జనమాదినషిం సషిందరభాషింగా మనసా వాచ్ కరమాణా అనురాగపూర్వక 
శుభాకాషింక్షలు అషింటూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చ్శార్. శ్రీ 

చ్రషింజీవి గారి పుటిటీన రోజు సషిందరభాషింగా ఆయన గురిషించ్ నాలుగు మాటలు ఏషిం చెపాపులషింటే ఒకిషింత 
కషటీమే. ఎషిందుకషింటే – ఆయన జీవితషిం తెరిచ్న పుసతికషిం. ఆయన ఇషింతవాడు అషింతవాడైన విషయషిం 
చెపాపులా... ఆయన సాధిషించ్న విజయాల గురిషించ్ చెపాపులా... ఆయన సినిమాలోలో సాధిషించ్న రికార్డిల 
గురిషించ్ చెపాపులా.. ఆయన అధిరోహిషించ్న పదవుల గురిషించ్ చెపాపులా... ఆయన కీరితిప్రతిష్ఠల గురిషించ్ 
చెపాపులా... ఆయన సేవాతతపురత గురిషించ్ చెపాపులా.... ఇవన్ని తెలుగు వారషిందరితోపాట యావత్ 
భారత దేశమషింతటికీ సర్వ విదితమే. అయితే అననియ్యలోని గపపు మానవతావాది గురిషించ్ చెపపుడమే 
నాకు ఇషటీషిం. దోసిట సషింపాదిసేతి గుపెపుడు దనషిం చ్యాలనే ఆయన జీవన విధానానిని ఎషింత ప్గిడినా 
తకు్కవే. చమటను ధారగా పోసి సషింపాదిషించ్న సమమా నుషించ్ ఎషిందరికో సహాయషిం చ్శార్. పేదరికషింతో 
బాధపడుతునాని... అనారోగ్యషింతో ఆసుపత్రి పాలైనా లేద చదువులకు దూరమైన వారి గురిషించ్ ఎవరి 
ద్వరా తెలిసినా తక్షణషిం సపుషిందిషించ్ సాయషిం చ్సే సహృదయుడు అననియ్య. కోవిడ్ సమయషింలో పనులు 
లేక సిన్ కారిమాకులు ఆకలితో అలమటిషించకుషిండా ఆయన చూప్న దతృత్వషిం... బలోడ్ బా్యషింక్ సాథిప్షించ్ 
లక్షలాది మషిందితో ఏరపురచుకునని రకతి సషింబషింధషిం.... వేలాది గుపతి దనాలు... ఇలా ఒకటి రెషిండు కాదు. 
ఇటీవల ప్రకటిషించ్న ఉచ్త ఆసుపత్రి సాథిపన వరకూ చ్సుతినని కార్యక్రమాలు ఆయనలోని మానవతామూరితిని 

తెలియచ్సాతియి. అనినిటికనాని మినని ఆయనలోని ఒదిగి ఉషిండే లక్షణషిం. తాను కలవబోయే వ్యకితి ప్రతి నమసా్కరషిం కూడా చ్యలేని కుసషింసా్కరి అయినపపుటికీ తను చ్తులతితి నమస్కరిషించ్ 
సషింసా్కరషిం శ్రీ చ్రషింజీవి గారి సషింతషిం. వయసు తారతమా్యలు... వరగా వైర్ధా్యలు... కులమతాలకు అతీతషింగా అషిందరిన్ అకు్కన చ్ర్చాకొనే విశాల హృదయుడు అననియ్య చ్రషింజీవి గార్. 
అటవషింటి సుగుణాలునని అననియ్యకు నేను తమమాణి్ణ కావడషిం నా పూర్వ జనమా సుకృతషిం. ఈ శుభ దినషిం సషిందరభాషింగా ఆయనకు ఆయురారోగా్యలు ప్రసాదిషించ్లని... నాకు తలిలోలాషింటి 
మా వదినమమా సహచర్యషింలో ఆయన నిషిండు న్ర్ళుళీ చ్రాయువుగా వరిథిలాలోలని ఆ భగవషింతుణి్ణ ప్రారిథిసుతినానిను. అనని రూపషింలో ఉనని నాననికు మనసూఫూరితిగా నమస్కరిసుతినానినని శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ పేర్కనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కౌలు రైతు భరోసా యాత్రకు యూకే ఎన్ఆర్ఐ జనసైన్కులు 2.58 లక్షల విరాళం
శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన పార్టీ అద్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ చ్పటిటీన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కోసషిం యూకేకు చెషిందిన ఎన్ఆర్ఐ జనసైనికులు రూపాయలు.2.58 లక్షలు విరాళషిం 
అషిందచ్శార్. సోమవారషిం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ను కలసి చెకు్కను అషిందచ్శార్. కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర కోసషిం విరాళషిం ఇచ్చాన ప్రతి ఎన్ఆర్ఐ జనసైనికుడికీ అభినషిందనలు 
తెలిపార్.

రాజోలు న్యోజకవర్ంలో చిరంజీవి 
అభిమానులకు సిన్ డైరెక్టర్ చే చిర్ సత్కారం

శతఘ్ని న్్యస్: రాజోలు, కరోనా టషింలో ఆకీ్సజన్ సిలినడిరలో ద్వరా చ్సిన సేవకు మరియు 
చ్ర్పవన్ సేవా సమితి ద్వరా వాటర్ టా్యషింకర్ ద్వరా చ్సుతినని సేవలకు ఎలలోపుపుడూ 
చ్రషింజీవి కోసషిం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చ్సుతినని నామన నాగభూషణషిం మరియు గత 
25సషింవత్సరాలుగా చ్రషింజీవి పేర్న అషింతర్్వది మహత్సవాలు సమయషింలో చ్రషింజీవి 
అననిదన సత్రషిం నిర్వహిసుతినని ఉలిలోశెటిటీ లక్ష్మణరావు లకు సోమవారషిం చ్రషింజీవి బలోడ్ 
బా్యషింకు నషిందు రవణషిం సా్వమినాయడు ఆద్వర్యషింలో డైరెకటీర్ మ్హర్ రమేష్ చ్ చ్ర్ 
సతా్కరషిం చ్యడషిం జరిగిషింది. ఈ సతా్కరషిం జరిగిన సషిందరభాషింగా ఇర్వురికీ హృదయ 
పూర్వక శుభాకాషింక్షలు తెలిపార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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“మహాపాదయాత్ర” కు విశేష ఆదరణ
జనంకోసం జనసేన ‘మహా పాదయాత్ర’ 12వ రోజు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరషిం నియోజకవరగాషిం, కోర్కొషిండ మషిండలషిం, రాజవరషిం గ్రామషింలో ‘జనషింకోసషిం జనసేన’ ‘మహా పాదయాత్ర’ 12వ రోజు భాగషింగా రాజవరషిం గ్రామషింలో 
కార్యక్రమానికి ప్రజలు బ్రహమారథషిం పటాటీర్. రాజానగరషిం జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెషింకటలక్ష్మి ల ఆధ్వర్యషింలో జరిగిన ఈ పాదయాత్రలో జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, సిద్షింతాలను ప్రతి ఇషింటికి వివరిసూతి… ప్రజా వ్యతిర్క పాలన సాగిసుతినని ఈ వైస్పీ ప్రభ్తా్వనిని రాష్ట్రషిం నుషించ్ తరిమికొటాటీలని, దనికి ప్రజలషిందరూ 
సహకరిషించ్ ఈసారి జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒక అవకాశషిం ఇచ్చా, ఆయనిని మఖ్యమషింత్రిగా చ్యాలని, గ్రామషింలో ప్రతి ఒక్కరిని అభ్యరిథిషించడషిం జరిగిషింది. ఈ కార్యక్రమషింలో 
జిలాలో జాయిషింట్ సక్రెటర్ మ్డిశెటిటీ శివరాషిం, సరపుషించులు కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలోషింకల లోవరాజు, గళళీ రషింగా ఎషింప్టిసి పళళీ ధనలక్ష్మి, స్నియర్ నేతలు కర్రి దొరబాబు, బదిరెడిడి 
దొర, నరసాపురషిం నాగేశ్వరరావు, కూనవరషిం వీరభద్రరావు, అడాడిల దొరబాబు, మన్యషిం శ్రీను, మదిదేరెడిడి బాబులు, మటటీ వెషింకటేశ్వరరావు, అడాడిల శ్రీను, నాతిపాషిం దొరబాబు,అరిగెల 
రామకృష్ణ, ఎర్షింపాలషిం శ్రీను, కుర్మళళీ మహేష్, ఇషిందల వీరబాబు, పషిండు హెచ్ వై డి, మచ్చా మణికషింఠ, దరమాదసు మాణిక్యషిం, ఇషిందల, సతీష్, దషింగేటి సతితిబాబు, పెదదేఎతుతిన వీర 
మహిళలు, నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

చాకలిపాలం చిరంజీవి సేవాసమతి ఆధ్వరయూంలో 
చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: డాకటీర్ పదమాభూషణ్ మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 67వ పుటిటీనరోజు సషిందరభాషింగా 
చ్కలిపాలషిం చ్రషింజీవి సేవాసమితి కషిందల చషింటి ఆధ్వర్యషింలో నాగులలోషింక గ్రేస్ 
చ్రిటబుల్ ట్రస్టీ వృదు్ల ఆశ్రమషింలో భోజనాలు పషింప్ణీ మరియు మొక్కలు నాటే 
కార్యక్రమషిం జరిగిషింది. ఈ కార్యక్రమషింలో నాగులలోషింక సరపుషించ్ యలలోమిలిలో చ్టిటీబాబు 
కృష్ణవేణి, బొమిమాడి ఏడుకొషిండలు, ఓలేటి సా్వమి, కర్రీ గణపతి, సత్యనారాయణ, 
సతితిబాబు, శ్రీను, మరియు కుమార్ జి పాల్గానానిర్.

ఏలూర్ జనసేన కారాయూలయంలో ఘనంగా 
చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూర్, రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ ఇచ్చాన ప్లుపు మేరకు రాష్ట్రషింలో ప్రతి జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయషింలో మ్గాసాటీర్ డా పదమాభూషణ్ చ్రషింజీవి 67వ జనమాదిన వేడుకలు 
నిర్వహిషించ్లని ఆదేశాలు జార్ చ్శార్. ఇషిందులో భాగషింగా నేడు ఏలూర్ జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయషింలో మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి జనమాదిన వేడుకలు పశిచామ గోదవరి జిలాలో 
అధికార ప్రతినిధి, ఏలూర్ నియోజకవరగా ఇషించ్రిజె రెడిడి అపపుల నాయుడు చ్తుల మీదుగా 
ఘనషింగా నిర్వహిషించ్ర్. అనషింతరషిం సుమార్ 50 కేజీల స్్వటలో పవర్ పేట రోడుడిలో 
వెళ్ళీ వాహనదర్లకు పషింప్ణీ చ్శార్. ఈ కార్యక్రమషింలో నగర అధ్యక్షుడు నగిరెడిడి కాశ్ 
నర్ష్, మషిండల అధ్యక్షుడు వీరషింకి పషిండు, ల్గల్ సల్ అధ్యక్షులు నిమమాల జో్యతి, రాష్ట్ర 
చ్నేత కార్యదరిశు దోనేపూడి లోవరాజు, ప్రధాన కార్యదరిశు సరిది రాజేష్, ఫ్్యన్్స ప్రెసిడ్షింట్ 
దోసపరితి రాజు, ఉపాధ్యక్షులు బొత్స మధు, సోషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన 
రవి, కార్యనిర్వహక కార్యదరిశు గడవరితి నవీన్, కోశాధికారి పైడి లక్ష్మణరావు, కార్యవరగా 
సభ్్యలు బోషిండా రామ నాయుడు, జాయిషింట్ సక్రటర్ ఎట్షించ్ ధర్మాషింద్ర, నాయకులు 
నిమమాల శ్రీనివాసు, బొదదేపు గోవిషిందు, కషిందుకూరి ఈశ్వరరావు మరియు నియోజకవరగా 
నాయకులు, కార్యకరతిలు, వీర మహిళలు, మ్గా అభిమానులు పాల్గానానిర్.

జనసేన పార్్ట సింబల్ “గాజుగాలాస్” తో టీ కాయూంపెయిన్
శతఘ్ని న్్యస్:   రాజానగరషిం, జనసేన పార్టీ సిషింబల్ “గాజుగాలోస్” ని ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్లోలని ఉదేదేశిషించ్న కార్యక్రమషింలో 
రాజానగరషిం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇషించ్ర్జె మేడ గుర్దతతి ప్రసాద్ కి పార్టీ సిషింబల్ ‘గాజు గాలోస్’ తో టీ అషిందజేసిన 
రాజానగరషిం జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ. ఈ కార్యక్రమషింలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరిశు శ్రీమతి గషింటా 
స్వరూప, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

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

చిరంజీవి 67వ జన్మదిన సందర్ంగా రక్తదాన 
శిబిరం ఏరాపుటు చేసిన ఇచాచాపురం జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: ఇచ్చాపురషిం, డా. పదమాభూషణ్ మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 67వ జనమాదిన 
సషిందరభాషింగా తిపపున దురో్యధన రెడిడి ఆధ్వర్యషింలో ప్రాణదత బలోడ్ బా్యషింక్ సాయషింతో 
ఇచ్చాపురషిం మషిండలషిం బెనినిగాను పేట గ్రామషింలో జనసేన పార్టీ మ్గా రకతిదన శిబిరషిం 
ఏరాపుట చ్సార్. ఈ కార్యక్రమషింలో జనసేన నాయకులు ఇచ్చాపురషిం సమన్వకరతి దసరి 
రాజు మరియు రాష్ట్ర జాయిషింట్ సక్రటర్ బైపలిలో ఈశ్వర్ రావు రాష్ట్ర మత్సష్కార వికాస 
విభాగ కార్యదరిశు నాగుల హరిబెహరా మఖ్య అతిథులుగా పాల్గానానిర్. కేకు కట్ చ్సి 
రకతిదన శిబిరషిం సాటీర్టీ చ్సి సుమార్ 23 మషిందికి పైగా రకతిదనషిం చ్సి తలసేమియా 
ప్లలోల కోసషిం గ్రామ జనసైనికులు సాయషింతో రకతిషిం అషిందిషించడషిం జరిగిషింది. ఈ 
కార్యక్రమమలో ఇచ్చాపురషిం జనసేన జడిపుటిసి అభ్యరి్ని న్లవేణి మరియు మచ్షింద్ర 
ఎషింపీటీస్ సషింకర్ రెడిడి భాస్కర్ సషింతోష్ మహరణ భాస్కర్ రెడిడి మరళ్ మాధవరెడిడి 
పాపారావు హేమసుషిందర్ రవి శషింకర్ వికీ గ్రామ జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

సూరపురం జనసైన్కుల ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా 
చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: నిడదవోలు మషిండలషిం సూరపురషిం గ్రామషింలో ఎషింపీపీ పాఠశాలలో 
పదమాభూషణ్ డాకటీర్ మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి జనమాదిన వేడుకలను సూరపురషిం జనసైనికులు 
ఘనషింగా నిర్వహిషించడషిం జరిగిషింది. ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్యఅతిథిగా నిడదవోలు 
మషిండల అధ్యక్షులు పోలిరెడిడి వెషింకటరతనిషిం పాల్గాని కేక్ కట్ చ్శార్. అనషింతరషిం 
విద్యర్థిలకు కుర్చాలు అషిందజేశార్. ఈ కార్యక్రమషింలో సూరపురషిం జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

వైసిపి మరియు టిడిపి పార్్టల నుంచి జనసేన 
పార్్టలోకి చేరికలు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరషిం 
నియోజకవరగాషిం, స్తానగరషిం 
మషిండలషింలో రాపాక గ్రామషింలో 
50మషింది ఎసి్స సామాజిక 
వరాగానికి చెషిందిన వైసిప్ మరియు 
టిడిప్ కార్యకరతిలు రాజానగరషిం 
నియోజకవరగాషిం జనసేన పార్టీ ఇషించ్ర్జె 
మేడ గుర్దత్ సమక్షషింలో జనసేన 
పార్టీలోకి చ్రార్. ఈ కార్యక్రమషింలో 
మఖ్య పాత్ర వహిషించ్న స్తానగరషిం 
మషిండల అధ్యక్షులు కారిచరలో విజయ 
శషింకర్, మషిండల వైస్ ప్రెసిడ్షింట్ కేతా 

సత్యనారాయణ, వీరమహిళ కనిదేకటలో అర్ణ కుమారి, ప్రధాన ప్రధాన కార్యదరిశు దుబాయ్ 
శ్రీను, చ్డిప్ నాగేశ్వరావు, రాజు, సాయి అషిందరిని జనసేన పార్టీ ఇషించ్ర్జె మేడ గుర్దత్ 
అభినషిందిషించడషిం జరిగిషింది.

ఘనంగా ఉత్్తడ రామరాజు పుటి్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: అనకాపలిలో 
నియోజకవరగాషిం, కశిషింకోట 
మషిండలషింలోని మషిండల 
స్నియర్ నాయకులు 
మరియు మ్గా ఫ్్యమిల్ 
విధేయులు, వీరాభిమానులు, 
మాజీ చ్రషింజీవి యువత 
ఉపాధ్యక్షులు ఉతాతిడ 
రామరాజు పుటిటీనరోజు 
వేడుకలు అనకాపలిలో 
నియోజకవరగాషిం సాథియి 

జనసైనికుల ఆధ్వర్యషింలో కశిషింకోట నషిందు గల వారి స్వగృహషిం వదదే ఘనషింగా నిర్వహిషించడషిం 
జరిగిషింది. ఈ సషిందర్షింగా రామరాజు మాటాలోడుతూ మ్గా అభిమానులషిందరూ ఏకతాటి 
మీదకి వచ్చా జనసేన పార్టీని అధికారషింలోకి తీసుకొచ్చా బాధ్యత తీసుకోవాలని, అభిమాని 
సాథియినుషిండి కార్యకరతి సాథియికి చ్ర్కోవాలని కోర్తూ, శుభాకాషింక్షలు తెలియజేసిన 
అషిందరికి పేర్పేర్నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుతిననిటలో చెపాపుర్. మరో పక్కన అదే 
మషిండలషింలోని జమాదులపాలషిం గ్రామ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కరణషిం శివకుమార్ 
పుటిటీనరోజు వేడుకలు మషిండల, గ్రామ జనసైనికుల ఆధ్వర్యషింలో ఘనషింగా నిర్వహిషించ్నటలో 
జనసేన పార్టీ శ్రేణులు తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమషింలో మషింగా ఈశ్వర్, పావాడ కామరాజు, 
మదదేల రాషింజీ, గషింతిన ఈశ్వరరావు, కలగా శ్రీనివాసరావు, కర్రి లోవరాజు, కర్రి గోవిషింద్ 
(ప్ఆరిపు), కాయల బాబురావు, గషిండిబోయిన కాశ్రావు, కడిమి నాగ చ్రషింజీవి, గూడ్పు 
మణికషింఠ, అఖిల్ శ్రీను, గనిరెడిడి దినేష్, మషిండే శ్రీను, కలగా గణేష్, కలిగెటలో వీర, బలిజ 
వినయ్, మషిండపాక త్రినాధ్, విశే్వశ్వరరావు, గెషింజి హేమషింత్, పడాల యస్వషింత్, పావాడ 
కార్తిక్, సేనాపతి శివ, బొదదేపు శివ, వీర మహిళ శనివాడ లక్ష్మి, గుర్రాల సతా్యరావు, 
ఉమా మహేష్, గూడుపు చ్నానిరావు, శివ శషింకర్, మడక అపాపురావు, జోగాడ సతీష్, 
పచ్చాకూర శేఖర్, ఊడి న్కరాజు, మజిజె బాబిజె, బుదిరెడిడి బాబు, కుమార్, కర్రి సతితిబాబు, 
కోన బాబురావు, చెరకాషిం శివనానిరాయణ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

కేశవరంలో రక్తదాన శిబిరం
శతఘ్ని న్్యస్: కేశవరషింలో మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి పుటిటీనరోజు సషిందరభాషింగా ఏరాపుట చ్సిన 
రకతిదన శిబిరషింలో రాజమహేషింద్రవరషిం జనసేన అర్న్ ఇషించ్రిజె అనుశ్రీ సత్యనారాయణ, 
రాష్ట్ర కార్యదరిశు గషింటా స్వరూప, రాజానగరషిం నియోజకవరగా ఇషించ్ర్జె మేడా గుర్దత్ 
ప్రసాద్, జనసేన వీరమహిళ ప్రియాసౌజన్య, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానడషిం జరిగిషింది.

రాజమండ్రిలో ఘనంగా చిరంజీవి పుటి్టనరోజు 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజమషిండ్రి, మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 67వ పుటిటీనరోజు సషిందరభాషింగా 
సాథినిక సాయి కృష్ణ థియేటర్ వదదే అలాలోటి రాజు, వినాని వాసు, గుణ్ణషిం శా్యషింసుషిందర్, 
చక్రపాణి. ఏ డి ప్రసాద్ ఆధ్వర్యషింలో సాయికృష్ణ థియేటర్ వదదే అనుశ్రీ చ్తుల మీదగా 
సాటీప్ కి బిరా్యన్ ఇవ్వడషిం జరిగిషింది. అనషింతరషిం జనసేన పార్టీ రాజమషిండ్రి సిటీ ఇషించ్ర్జె 
అనుశ్రీ సత్యనారాయణ చ్తుల మీదుగా కేక్ కట్ చ్యడషిం జరిగిషింది. ఈ కార్యక్రమషింలో 
రాజమషిండ్రి జనసేన నాయకులు మ్గా అభిమానులు, సషింజీవ్, ప్టూనిరి శ్రీనివాస్, 
రాషింబాబు, సుర్ష్, వీర, గుణ తదితర అభిమానులు పాల్గానానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ద రిశిలోన్ వృదాధాశ్ర మంలో ఘ నంగా మెగాసా్టర్ చిరంజీవి 
పుటి్టనరోజు వేడుక లు

శతఘ్ని న్్యస్: ద రిశు, ప దమా భూష ణ్ అవార్డి 
గ్ర హీత , మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి పుటిటీనరోజు 
వేడుక ల ను సోమ వారషిం ద రిశు ప టటీ ణషింలోని 
కురిచ్డు రోడుడిలో ఉనని శ్రీ ష్ర్డి సాయిబాబా 
వృద్శ్ర మషింలో చ్రషింజీవి అభిమానులు, 
జ న సేన నాయ కులు ఘ నషింగా నిర్వ హిషించ్ర్. 
ఈ సషింద రభాషింగా వృదు్ల స మ క్షషింలో కేకు క ట్ 

చ్సి, మిఠాయిలు, పషిండులో పషించ్పెటాటీర్. అనషింత రషిం ఆశ్రమానికి 25 కిలోల బియ్యషిం అషింద జేశార్. 
కార్య క్రమషింలో జన సేన పార్టీ ప్ర కాశషిం జిలాలో ప్రోగ్రామ్ క మిటీ స భ్్యలు మ రియు ప డ మ ర గషింగ వ రషిం 
వార్డి స భ్్యలు ప సుపులేటి చ్రషింజీవి, ద రిశు ప టటీ ణ జ న సేన పార్టీ అధ్య క్షులు చ్త రాశి కొషిండ య్య , ద రిశు 
ప టటీ ణ జ న సేన పార్టీ ఉపాధ్య క్షులు షేక్ మ సాతిన్ బాష్ట, ప టటీ ణ ప్ర ధాన కార్య ద రిశు షేక్ వెషింక టేష్ , చెననిషింశెటిటీ 
ప్రసాద్ , శిషింగషింశెటిటీ రామ కృష్ణ , ఇషింగ మూరి అషింకిరెడిడి, యాదల వెషింక టేష్ , సషిందు రాజు, డి.పేర య్య 
త దిత ర మ్గాసాటీర్ అభిమానులు మ రియు ద రిశు నియోజ క వ రగా  జ న సైనికులు పాల్గానానిర్.

గాజువాక న్యోజకవర్ంలో మెగాసా్టర్ చిరంజీవి జన్మదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: గాజువాక, పదమా భూషణ్ 
డాకటీర్ మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి పుటిటీనరోజు 
సషిందర్షింగా గాజువాక నియోజకవరగాషిం 
75వార్డి జనసైనికుల ఆధ్వర్యషింలో 
పుటిటీనరోజు వేడుకలు పెదగషింటా్యడ 
జషింక్షనోలో నిర్వహిషించడషిం జరిగిషింది. ఈ 
కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిధిగా మాజీ 
వైస్ చైరమాన్ జీఎషింస్ మరియు జనసేన 
స్నియర్ నాయకులు కోన చ్నపాపురావు 

హాజరై చ్రషింజీవి ప్రజల కోసషిం చ్సునని సేవలను, అయన మషించ్తనానిని కొనియాడార్. అనషింతరషిం కేక్ కట్ చ్సి 
శుభాకాషింక్షలు తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమషింలో మ్గా స్నియర్ అభిమానులు వీరబాబు, మ్గా న్కరాజు, కిలలోని 
మసలయ్య, అషింజూరి దీపక్, చోడిప్లిలో మసలయ్య, జో్యతి రెడిడి, కిలలోని నాయుడు, చషింటి, మహాలక్ష్మి, శషింకరమమా, 
కోన శివ, న్లపు శ్రీనివాస్ రెడిడి, అపపులరెడిడి, రామ తదితర్లు పాల్గాని జనసేన పార్టీ తర్పున, మ్గా అభిమానుల 
తర్పున శుభాకాషింక్షలు తెలిపార్.

మెగాసా్టర్ చిరంజీవి పుటి్టనరోజు వేడుకలకు హాజరైన 
కదిరి శ్రీకాంత్ రెడిడి

శతఘ్ని న్్యస్: తాడిపత్రి, వెషిండితెర 
ఇలవేలుపు తెలుగు సినిమా ఇషిండస్్రా గాడ్ 
ఫ్దర్ పదమాభూషణ్ డాకటీర్ మ్గాసాటీర్ 
చ్రషింజీవి 67వ పుటిటీనరోజు వేడుకలను 
యాడికి మషిండలషింలో జనసేన పార్టీ 
మషిండల అధ్యక్షులు సున్ల్ కుమార్ 

ఆధ్వర్యషింలో ఘనషింగా నిర్వహిషించ్ర్. “మ్గా అభిమానుల ఆతీమాయ కలయిక” పేర్తో నిర్వహిషించ్న ఈ 
కార్యక్రమషింలో మఖ్యఅతిథిగా తాడిపత్రి నియోజకవరగా ఇషించ్ర్జె కదిరి శ్రీకాషింత్ రెడిడి పాల్గానానిర్. తమ అభిమాన 
నటడైన చ్రషింజీవి పుటిటీనరోజు వేడుకలోలో పాల్గానడానికి నియోజకవరగా వా్యపతిషింగా ఉనని పూర్వ చ్రషింజీవి 
అభిమానులషిందరూ కలిసి వచ్చార్ మొదట వీరషిందరూ ప్రభ్తా్వసుపత్రిలోని పేషషింటలోకు బ్రెడుడి మరియు 
యాప్ల్ పషిండలోను పషించ్పెటాటీర్. తరా్వత సాథినిక ఈదగా ఫషింక్షనోలో కేక్ కటిషింగ్ చ్శార్. ఈ సషిందరభాషింగా శ్రీకాషింత్ 
రెడిడి మాటాలోడుతూ పూర్వ చ్రషింజీవి అభిమానుల పటలో తమకెషింతో గౌరవషిం ఉషిందని, వారషిందరూ కూడా తమతో 
కలిసి రావాలని ప్లుపునిచ్చార్ వారషిందరికీ జనసేన పార్టీలో ప్రతే్యక సాథినషిం కలిపుసాతిమని తెలిపార్. చ్రషింజీవి 
లాషింటి కలమాషషిం లేని నిసా్వరథి మనిష్ ప్రజలకు ఏదో చ్యాలని రాజకీయాలోలోకి వసేతి ఎనోని కుతషింత్రాలతో 
ఆయనను రాజకీయాలోలో నుషిండి వెళ్లోపోయేలా చ్శారనానిర్. పార్టీని అమమాకోవాలి్సన అవసరషిం చ్రషింజీవికి లేదని 
ప్రతిఘటిషించ్ర్. చ్రషింజీవి చ్యదలచ్న సామాజిక నా్యయషిం అషింశానిని నిజషిం చ్యాలనే ఆయన తమమాడు పవన్ 
కళ్్యణ్ జనసేన పార్టీని సాథిప్షించ్రని పేర్కనానిర్. కావున మ్గా అభిమానులషిందరూ జనసేన పార్టీకి వెనునిమకలా 
నిలవాలని కోరార్. చ్రషింజీవి అభిమానులే కాకుషిండా మ్గా అభిమానులషిందరూ కూడా ఒక్కతాటిపైకి రావాలని 
జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చ్సి చ్రషింజీవి ఆశయాలను నిజషిం చ్యాలనుకునని పవన్ కళ్్యణ్ కి తోడుగా 
నిలవాలని ప్లుపునిచ్చార్. మ్గా అభిమానులకు ఏ సమస్య వచ్చానా జనసేన పార్టీ తరఫున వెనునిదనునిగా 
నిలుసాతిమని భరోసా ఇచ్చార్. ఆ తరా్వత అభిమానుల కోసషిం ఏరాపుట చ్సిన విషిందు భోజనషిం కార్యక్రమషింలో 
పాల్గానానిర్. సాథినిక గాషింధీ సరి్కలోలో అననిదన కార్యక్రమషిం నిర్వహిషించ్ర్. అదేవిధషింగా తాడిపత్రి పటటీణషింలో 
మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 67 వ పుటిటీనరోజు వేడుకలను పటటీణ రాష్ట్ర చ్రషింజీవి యువత అధ్యక్షుడు ఆటో ప్రసాద్ 
మొక్కల పషింప్ణీతో ప్రారషింభమై వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహిసూతి ఈ రోజున సజజెలదినేని ప్రభ్త్వ పాఠశాలలో 
మొక్కలు నాటడషిం మరియు శ్రీకృష్ణ వృద్శ్రమషింలో వృదు్లతో చ్రషింజీవికి పుటిటీన రోజు శుభాకాషింక్షలు తెలుపుతూ 
కేక్ కటిషింగ్ చ్సి పషిండులో, బ్రెడులో పషించ్పెటాటీర్. వృదుదేలు చ్రషింజీవి గారి పటలో తమ అభిమానానిని అభిమానులతో 
పషించుకునానిర్. అదే విధషింగా జీవనాలయషిం లో మానసిక వికలాషింగులకు అననిదన కార్యక్రమానిని నిర్వహిషించ్ర్ 
మరియు తమ అభిమాన హీరో పుటిటీనరోజు సషిందరభాషింగా సాథినిక విజయలక్ష్మి సినిమా థియేటర్ నషిందు 
ఘారానమోగుడు చ్త్రానిని ప్రదరిశుషించ్ర్. సినిమా వీక్సూతి అభిమానులు కేరిషింతలతో ఉతా్సహషింగా చ్రషింజీవి 
పుటిటీన రోజు వేడుకలను ఘనషింగా జర్పుకునానిర్. జనసేన పటటీణ అధ్యక్షుడు కుషిందురితి నరసిషింహా చ్రి, చ్రషింజీవి 
రాష్ట్ర యువత ఉపాధ్యక్షుడు కుమ్మాత ప్రతాప్ రెడిడి, జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాల కమిటీ సభ్్యలు మాదినేని గోపాల్ 
, అచుచాకటలో అలాథిఫ్, నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ కార్యకరతిలు, మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి అభిమానులు పాల్గానానిర్.

ఘనంగా చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: చ్రషింజీవి పుటిటీనరోజు సషిందరభాషింగా తేజసి్వని రామిశెటిటీ 
చ్రషింజీవి యువత ఆధ్వర్యషింలో పుటిటీనరోజు సలబ్రేషన్్స ఘనషింగా 
జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమషింలో పాలడుగు కార్తిక్, సూరిశెటిటీ, శివ సషింహిత్, 
పాగోలు కటారి సాయిరాషిం పలాలోలు అభిరామ్ మలేలోశ్వరరావు మరియు 
మ్గా ఫ్్యమిల్ ఫ్్యన్్స పాల్గానానిర్.

ఆపదా్బంధవుడు, అన్ర్వచనీయ 
సేవాతతపుర్డు జై చిరంజీవుడు

శతఘ్ని న్్యస్: గషింగాధర నెలూలోర్, చ్రషింజీవికి జనమాదిన సషిందరభాషింగా 
మనసా వాచ్ కరమాణా అనురాగపూర్వక శుభాకాషింక్షలు గషింగాధర 
నెలూలోర్ నియోజకవరగాషిం జనసేన పార్టీ తరపున తెలియజేసుతినానినని 
నియోజకవరగాషిం ఇషించ్రిజె డా యుగషింధర్ ప్నని తెలిపార్. మషిండల 
కేషింద్రషింలోని ఒక నిర్పేద కుటషింబానికి చ్రషింజీవి పుటిటీనరోజు 
సషిందర్షింగా నితా్యవసర సర్కులు పషింప్ణి చ్శార్. చ్రషింజీవి జీవితషిం 
తెరిచ్న పుసతికషిం అని, ఆయన ఇషింతవాడు అషింతవాడైన విషయషిం చెపాపులా, 
ఆయన సాధిషించ్న విజయాలు గురిషించ్ చెపాపులా, ఆయన సినిమాలోలో 
సాధిషించ్న రికార్డిల గురిషించ్ చెపాపులా, ఆయన అధిరోహిషించ్న పదవుల 
గురిషించ్ చెపాపులా, ఆయన కీరితిప్రతిషటీల గురిషించ్ చెపాపులా, ఆయన 
సేవాతతపురత గురిషించ్ చెపాపులా, ఇవన్ని తెలుగు వారషిందరితోపాట 
యావత్ భారత దేశమషింతటికి సర్వ విదితమే అని కొనియాడార్. దోసిట 
సషింపాదిసేతి గుపెపుడు దనషిం చ్యాలనే ఆయన జీవన విధానానిని ఎషింత 
ప్గిడినా తకు్కవే అని, చెమటను ధారగా పోసి సషింపాదిషించ్న సమమా 
నుషించ్ ఎషిందరికో సహాయషిం చ్శారని ప్రశషింసిషించ్ర్. పేదరికషింతో 
బాధపడుతునాని, అనారోగ్యషింతో ఆసుపత్రి పాలైనా లేద చదువులకు 
దూరమైన వారి గురిషించ్ ఎవరి ద్వరా తెలిసినా తక్షణషిం సపుషిందిషించ్ 
సాయషిం చ్సే సహృదయ మానవతావాది చ్రషింజీవి. కోవిడ్ సమయషింలో 
పనులు లేక సిన్ కారిమాకులు ఆకలితో అలమటిషించకుషిండా ఆయన చూప్న 
దతృత్వషిం, బలోడ్ బా్యషింక్ సాథిప్షించ్ లక్షలాది మషిందితో ఏరపురచుకునని రకతి 
సషింబషింధషిం, వేలాది గుపతి దనాలు, ఇలా ఒకటి రెషిండు కాదు, ఇటీవల 
ప్రకటిషించ్న ఉచ్త ఆసుపత్రి సాథిపన వరకూ చ్సుతినని కార్యక్రమాలు 
ఆయనలోని మానవతామూరితిని తెలియచ్సాతియని ఆయన సేవలను 
సుతితిషించ్ర్. అనినిటికనాని మినని ఆయనలోని ఒదిగి ఉషిండే లక్షణషిం, 
తాను కలవబోయే వ్యకితి ప్రతి నమసా్కరషిం కూడా చ్యలేని కుసషింసా్కరి 
అయినపపుటికీ తను చ్తులతితి నమస్కరిషించ్ సషింసా్కరషిం చ్రషింజీవి గారి 
సషింతషిం అని కొనియాడార్. వయసు తారతమా్యలు, వరగా వైర్ధా్యలు, 
కులమతాలకు అతీతషింగా అషిందరిన్ అకు్కన చ్ర్చాకొనే విశాల 
హృదయుడు, ఆపనని హసతిషిం చ్రషింజీవి. అటవషింటి సుగుణాలునని 
చ్రషింజీవికి అభిమానులు కావడషిం మా పూర్వ జనమా సుకృతషిం ఫలషిం అని 
తెలిపార్. ఈ శుభదినషిం సషిందరభాషింగా ఆయనకు ఆయురారోగా్యలు 
ప్రసాదిషించ్లని, నిషిండు న్ర్ళుళీ చ్రాయువుగా వరి్లాలోలని ఆ భగవషింతుణి్ణ 
ప్రారి్సుతినానినని ఈ సషిందర్షింగా తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమషింలో మషిండల 
అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు, ఉపాధ్యక్షులు విజయ్, లోకేష్, సాయి, మషిండల 
బ్త్ కని్వనర్ అనానిమలై, జిలాలో సషింయుకతి కార్యదరిశు రాఘవ, కార్యదరిశు 
నవీన్, జనసైనికులు పాల్గానానిర్.
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జనంకోసం జనసేన 267వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: జగగాషింపేట, జనషింకోసషిం జనసేన 267వ రోజులో భాగషింగా జగగాషింపేట నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇషించ్ర్జె పాటషింశెటిటీ శ్రీదేవిసూర్యచషింద్ర ఆధ్వర్యషింలో జనసేన వనరక్షణ దనిమమా 
మొక్కల పషింప్ణీ కార్యక్రమషిం జగగాషింపేట మషిండలషిం జగగాషింపేట గ్రామషింలో జరిగిషింది. కార్యక్రమషింలో 
భాగషింగా సోమవారషిం 800 మొక్కలు పషించడషిం జరిగిషింది. ఇపపుటివరకు మొతతిషిం 35000 దనిమమా 
మొక్కల పషింప్ణీ జరిగిషింది. సోమవారషిం ఈ కార్యక్రమానిని విజయవషింతషిం చ్సిన తూర్పుగోదవరి 
జిలాలో జనసేన పార్టీ కార్యదరిశు బుదిరెడిడి శ్రీనివాస్, జగగాషింపేట మషిండల అధ్యక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, 
జగగాషింపేట మషిండల బిసి సల్ అధ్యక్షులు ర్చ్పూడి వీరబాబు, జగగాషింపేట మషిండల శ్ఛ్ సల్ అధ్యక్షులు 
బీడీల రాజబాబు, జగగాషింపేట మషిండల యువత అధ్యక్షులు మొగిలి గషింగాధర్, జగగాషింపేట మషిండల 
ఉపాధ్యక్షులు తోలాటి ఆదినారాయణ, జగగాషింపేట మషిండల అధికార ప్రతినిధి పాలిశెటిటీ సతీష్, 
జగగాషింపేట మషిండల ప్రధాన కార్యదరిశు మషిండపాక శ్రీరామ్, జగగాషింపేట మషిండల ప్రధాన కార్యదరిశు 
చ్షింతా సుర్ష్, జగగాషింపేట పటటీణ అధ్యక్షులు గవర సుధాకర్, తోరోతు శ్రీరామ్, కిలాడి రాజు, 
సూరపురెడిడి నర్ష్, జటాలో వీరభద్ర, దషింట వాసు, యర్రా సాయి, వి ఉదయ్, చ్నిని సతీష్, రాయి 
సాయి, కాట్రావులపలిలో నుషిండి బషింగార్ రామసా్వమి, పసుపులేటి వెషింకట సూరా్యరావు, రామవరషిం 
నుషిండి అడపా రాషింబాబు, వెషింగయ్యమమాపురషిం గ్రామషిం నుషిండి బొషిండ శ్రీను, సమమాషింగి వీరబాబు, 
మలిలోశాల నుషిండి తోగర సతీష్, పాలిప్రెడిడి మణికషింఠ, నక్కరాజు రమేష్, గోనేడ నుషిండి నలలోషింశెటిటీ 
చ్టిటీబాబు, వలలోభశెటిటీ నాని లకు ఈ సషిందరభాషింగా జగగాషింపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇషించ్ర్జె 
పాటషింశెటిటీ శ్రీదేవిసూర్యచషింద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపార్.

చిరంజీవి యువత మరియు మడకశిర జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: మడకశిర, చ్రషింజీవి యువత అధ్వర్యషింలో 
పదమాభూషణ్ చ్రషింజీవి 67వ జనమాదిన శుభాకాషింక్షలు తేలియజేసిన 
మడకశిర నియోజకవరగాషిం చ్రషింజీవి మరియు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఫ్న్్స అసోసిఏషన్. ఈ సషిందరభాషింగా వారి ఆధ్వర్యషింలో మడకశిర 
గవరనిమ్షింట హాసిపుటల్ నషిందు రోగులకు పాలు మరియు బ్రెడ్ 
పషింప్ణీ చ్యడషిం జరిగిషింది. అలాగే ఎవరికైనా అత్యవసర పరిసిథితిలో 

రకతిషిం అషిందిసాతిమని హామీ ఇవ్వడషిం జరిగిషింది. ఈ కార్యక్రమషింలో చ్రషింజీవి యువత మడకశిర 
నియోజకవరగాషిం అద్యక్షులు కె.ఎస్ వెషింకటేష్ గుపాతి, మడకశిర పటటీణ అధ్యక్షుడు టి.యశ్వషింత్ పవన్ 
కళ్్యణ్ చ్నిని హర్ష్ వెషింకటేశ్ శ్రీకాషింత్ పాల్గానానిర్.

జనంతో జనసేన కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకుల ఆరిథిక భరోసా

శతఘ్ని న్్యస్:   ఆమదలవలస, పది రోజులు నుషించ్ సాగుతునని ఆమదలవలస నియోజకవరగాషిం 
ప్రజా సమస్యలపై 10వ రోజు జనషింతో జనసేన కార్యక్రమషిం జనసేన నాయకులు కొతతికోట నాగేషింద్ర, 
కోర్కొషిండ మలేలోశ్వరావు, సికో్కలు విక్రమ్(ఎషింపీటీస్) ఆధ్వర్యషింలో మదలవలస నియోజకవరగాషిం, 
వైకుషింటాపురషిం గ్రామషింలో చ్లా సమస్యలు గురితిషించడషిం జరిగిషింది అషిందులో కన్నిళులో తెప్పుషించ్ 
సషింఘటన ఏషింటి అషింటేఆశిరయ్య అనే వ్యకితికి నివాసషిం ఉషిండడానికి ఇలులో లేదు. అతను ఇలులో 
లేక బాత్షింలో పడుకుషింటనానిర్. జనసేన పార్టీ దీనిని గురితిషించ్ త్వరలో ప్రభ్త్వషిం ఏమైనా 
సపుషిందిషించకపోతే జనసేన పార్టీ తర్పున నివాసషిం మరియు కావాలి్సన సర్కులు ఏరాపుట చ్సాతిషిం 
అని మాట ఇవ్వడషిం జరిగిషింది.

ఆచంట జనసేన ఆధ్వరయూంలో మెగాసా్టర్ 
చిరంజీవి పుటి్టనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: ఆచషింట నియోజకవరగాషిం జనసేనపార్టీ ఆధ్వర్యషింలో డా 
పదమాభూషణ్ మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి పుటిటీనరోజు వేడుకలోలో భాగషింగా వలూలోర్ 
పెచెచాటిటీ వారి పాలషిం ప్రభ్త్వ పాఠశాలలో బాలబాలికలకు డ్రాయిషింగ్ బుక్్స, 
స్కచ్ పెననిలు, స్్వట్్స, బిస్కట్్స పషింప్ణి చ్యడషిం జరిగిషింది. ఈ కార్యక్రమషింలో 
జనసేనపార్టీ పశిచామగోదవరి జిలాలో సక్రటర్ చ్టూటీరి శ్రీనివాస్ మాటాలోడుతూ… 
చ్రషింజీవి అతి సామాన్యమైన కుటషింబషిం నుషిండి వచ్చా ఈరోజు సిన్ ప్రపషించ్నికి 
రారాజుగా, సేవ అనే పదనికి మహారాజుగా, అనిని తరాల యువతకు 
యువరాజుగా వెలుగషిందుతునానిరని… మఖ్యషింగా చ్రషింజీవికి బాల బాలికలు 
అషింటే అత్యషింత ప్రేమ అని అషిందువలనే ఆయన పుటిటీనరోజు వేడుకలు బాలబాలికల 
మధ్య జర్పుతునానిమని, బాలబాలికషిందర్ కూడా బాగా చదువుకుని ప్రతీ 
ఒక్కరూ కూడా ఉననిత శిఖరాలకు చ్ర్కోవాలని అనానిర్. ఈ కార్యక్రమషింలో 
మఖ్యఅతిధిగా ఉమమాడి పశిచామగోదవరి జిలాలో ఉపాధ్యక్షులు వెషింగళదసు 
దనయ్య మరియు జనసేన నాయుకులు తోట ఆదినారాయణ, కడిమి ఉమా 
మహేశ్వరసా్వమి, ఏడిద కాసు, మ్గా ఫ్్యమిల్ అభిమానులు పషింపన శ్రీను, 
వెషింకటేశ్వరావు, చ్టకన సుబా్రావు, మొదలగువార్ పాల్గానానిర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఘనంగా మెగాసా్టర్ చిరంజీవి 67 వ 
పుటి్టనరోజు వేడుకలు: త్లూకా అధయూక్షులు 

రాహుల్ సాగర్
శతఘ్ని న్్యస్: ఎమిమాగన్ర్ తాలూకా మ్గా ఫ్్యన్్స సేవాసమితి అధ్యక్షుడు 
రాహుల్ సాగర్ ఆధ్వర్యషింలో సాథినిక శ్రీనివాస్ టాకీస్ నషిందు మ్గాసాటీర్ 
చ్రషింజీవి 67 వ జనమాదిన వేడుకలను కేక్ కట్ చ్సి ఘనషింగా నిర్వహిషించ్ర్. ఈ 
సషిందరభాషింగా తాలూకా అధ్యక్షులు రాహుల్ సాగర్, కార్యదరిశు భరత్ సాగర్ లు 
మాటాలోడుతూ మానవసేవే మాధవసేవ అని చ్టిచెప్పున ఏకైక వ్యకితి మ్గాసాటీర్ 
చ్రషింజీవి అని వారి సేవలను కొనియాడార్. తన అభిమానులు అయితే నేమి 
సిన్ రషింగానికి సషింబషింధిషించ్న ఆరిటీసుటీలు అయితే నేమి అషిందర్ని ఆదుకునేషిందుకు 
మషిందువర్సలో చ్రషింజీవి ఉషింటారని, చ్రషింజీవి అభిమానులుగా ఆయన 
సూఫూరితితో సమాజానికి తమకు తోచ్న విధషింగా ఎషింతో కొషింత సహాయషిం పడాలని 
తమకు తోచ్న విధషింగా సేవా కార్యక్రమాలు చ్సుతినానిమని రాబోయే రోజులోలో 
ఇలాషింటి సేవా కార్యక్రమాలు మరెనోని చ్సి తమ అభిమాన హీరో అడుగుజాడలోలో 
నడుసూతి రాబోయే కాలషింలో మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి భవిష్యతుతిలో నటిషించబోయే 
ప్రతి ఒక్క సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని కోర్కొననిటలో వార్ తెలిపార్. 
ఈ కార్యక్రమషింలో శివ చైతన్య రస్దు రామ నరసిషింహ గోవర్న్ శివ విజయ్ 
తదితర్లు పాల్గానానిర్.

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


నరసరావుపేట చిరంజీవి యువత ఆధ్వరయూంలో 
ఘనంగా చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: నరసరావుపేట చ్రషింజీవి యువత అధ్యక్షులు అదేదేపలిలో ఆనషిందబాబు ఆధ్వర్యషింలో లాల్ 
బహుదూర్ కూరగాయల మారె్కట్ సషింటర్ లో చ్రషింజీవి జనమాదిన వేడుకలోలో మఖ్యఅతిథిగా జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర కార్యదరిశు సయ్యద్ జిలాని, శ్రీకృష్ణదేవరాయ కాపు అననిదన సత్రషిం చైరమాన్ రాయల శ్రీనివాసరావు 
జనసేన పార్టీ పటటీణ అధ్యక్షులు జి వి ఎస్ ప్రసాద్ పాల్గాని బర్తిడే కేకును కోసి చ్రషింజీవి కి శుభాకాషింక్షలు 
తెలియజేశార్. అనషింతరషిం ప్రభ్త్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు బ్రెడ్ పషిండులో పషింప్ణీ మరియు సదనషింద 
వృద్శ్రమషింలో వృదు్లకు భోజన వసతి ఏరాపుట చ్యడమైనది. మఖ్య అతిథులు మాటాలోడుతూ… 
రెషిండు తెలుగు రాష్ట్రాలోలోనే కాకుషిండా భారతదేశషిం వా్యపతిషింగా తన నటనతో గురితిషింపు తెచుచాకునని చ్రషింజీవి 
కరోనా సమయషింలో పేషషింటలోకు ఆకి్సజన్ బా్యషింకు ఏరాపుట చ్సి ఎషింతోమషింది ప్రాణాలు కాపాడారని, 
అలానే సిన్ కారిమాకుల ఇబ్షిందులను గురితిషించ్ వారికి ప్రతి నెలా చ్లలోర సర్కులు ఏరాపుటచ్సి వేలమషింది 
కారిమాకులను కాపాడారని, అలానే ఈ పుటిటీనరోజు సషిందరభాషింగా తషిండ్రిగారైన కొణిదల వెషింకట్రావు పేర్ మీద 
చ్త్రపురి కాలన్లో కోటలో రూపాయలతో మల్టీ సపుష్టలిటీ హాసిపుటల్ నిరిమాసుతినానిరని, తన నటనతోనే కాక 
ప్రజలకు అభిమానులకు అషిండగా ఉషింటూ వారి మరినిని పుటిటీనరోజు వేడుకలు చ్సుకోవాలని మనసారా 
కోర్కుషింటనానిషిం అనానిర్. కార్యక్రమషింలో కృష్ణషిం శెటిటీ గోవిషిందు, షేక్ మౌలాలి, అచుచాల సాషింబశివరావు, 
అబుదేల్ రవ్ఫ్, ఆర్్క యాదవ్, బెలలోషింకొషిండ అనిల్, వషింశి నాగుల్ మీరా, బోనషిం జయరామ్, సైద, 
గుపాతి శ్రీకాషింత్, రాజా భరత్, మిరియాల సోమ, దురాగా కుమారి, చ్నునిపలిలో సాషింబ, ధమలషిం కొషిండలు, 
వెషింకటేశ్వర్లో, తిర్మలశెటిటీ శ్ను, వలలోషింశెటిటీ శ్రీను, చషింటి, పోతషింశెటిటీ రామ, లక్ష్మీనారాయణ, జేష్ఠ మలిలో 
యలామాల కొషిండ, న్తి నారాయణ మరియు అభిమానులు పాల్గానానిర్.

ఏసిఎఫ్ మరియు జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
ఘనంగా మెగాసా్టర్ చిరంజీవి 

జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: కైకలూర్, మాజీ కేషింద్రమషింత్రి, పదమాభూషణ్ మ్గాసాటీర్ 
చ్రషింజీవి 67వ జనమాదిన వేడుకలు కైకలూర్ నియోజకవరగాషిం మదినేపలిలో 
మషిండలషిం కొతతిపలిలో గ్రామషింలో భార్గా నిర్వహిషించ్ర్. ఈ సషిందర్షింగా 
మదినేపలిలో మషిండలషిం జనసేన నాయకులు మాటలోడుతూ దోసిట 
సషింపాదిసేతి గుపెపుడు దనషిం చ్యాలనే ఆయన జీవన విధానానిని ఎషింత 
ప్గిడినా తకు్కవే. చమటను ధారగా పోసి సషింపాదిషించ్న సమమా నుషించ్ 
ఎషిందరికో సహాయషిం చ్శార్. పేదరికషింతో బాధపడుతునాని అనారోగ్యషింతో 
ఆసుపత్రి పాలైనా లేద చదువులకు దూరమైన వారి గురిషించ్ ఎవరి ద్వరా 
తెలిసినా తక్షణషిం సపుషిందిషించ్ సాయషిం చ్సే సహృదయుడు చ్రషింజీవి. 
అనషింతరషిం ఏసిఎఫ్ మదినేపలిలో మషిండలషిం అధ్యక్షులు సుదబతుతిల 
సాయిష్ మాటలోడుతూ ఎషింతోమషిందికి సేవా సూఫూరితిని నిషింప్న గపపు 
వ్యకితి మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి కులమతాలకు అతీతషింగా అషిందరిన్ అకు్కన 
చ్ర్చాకొనే విశాల హృదయుడు చ్రషింజీవి. అయన ఆశయాలను మరిషింత 
మషిందుకు తీసుకుని వెళుతి మదినేపలిలో మషిండలషింలోనే చ్రషింజీవి గారి 
మహననిత ఆలోచనలు ప్రజలోలోకి బలషింగా తీసుకుని వెళ్తిమని తెలిపార్. 
ఈ కార్యక్రమషింలో ఏసిఎఫ్ మదినేపలిలో మషిండలషిం అధ్యక్షులు సాయిష్ 
సుదబతుతిల, మదినేపలిలో మషిండలషిం జనసేన నాయకులు, కొతతిపలిలో మ్గా 
అభిమానులు, గ్రామసుతిలు పాల్గానానిర్.

కొత్తవలసలో చిర్ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్:  
కొతతివలస చైతన్య 
మానసిక వికలాషింగుల 
పాఠశాలలో సోమవారషిం 
చ్రషింజీవి జనమాదిన 
వేడుకలు ఘనషింగా 
నిర్వహిషించ్ర్. చ్రషింజీవి 
అభిమానులు, జనసేన 

పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతిల ఆధ్వర్యషింలో సషిందడిగా వేడుకలు సాగాయి. 
మషిందుగా పార్టీ నాయకులు గరపలిలో రవికుమార్, గరపలిలో చ్నబాబు 
సమక్షషింలో కేకు కట్ చ్శార్. చ్నానిర్లకు పషిండులో, కేకు పషించ్పెటాటీర్. 
ఈ సషిందరభాషింగా పార్టీ నాయకులు మాటాలోడుతూ సామాజిక సేవకు 
చ్రషింజీవి పరా్యయపదషింగా నిలిచ్రని కొనియాడార్. ఆయనలోని 
కృష్, పటటీదల నేటి యువతకు ఆదరశుమనానిర్. చ్రషింజీవి మారగాషింలో 
జనసైనికులషింతా సమాజసేవకు పునరషింకితషిం కావాలని ప్లుపునిచ్చార్. 
అనషింతరషిం పరిసర ప్రాషింతాలోలో చ్రషింజీవి అభిమానులు మొక్కలు నాటార్. 
కార్యక్రమషింలో జనసేన నాయకులు జొననిపలిలో సతితిబాబు, మలులోవలస 
శ్రీను, ప్లాలో రామదురగా, నక్కరాజు సతీష్, గాలి అపాపురావు, తూరిబిలిలో 
విజయ్ కుమార్, రామకాశ్, బోని రామ గణేష్, గురజాడ వెషింకటేష్, 
మళలో రాజు, దలిబోయిన రాజు, అలమషిండ సుర్ష్, మచచాకరలో శ్రీను, 
పెషింటకోట శ్రీను, నాగేషింద్ర, బాలరాజు, వీర్బాబు, లోకేష్ పాల్గానానిర్.

ప్రపంచం గరి్వంచదగ్ నటుడు మెగాసా్టర్ చిరంజీవి
శతఘ్ని న్్యస్:  విజయనగరషిం, మాజీ రాజ్యసభ సభ్్యలు, ప్రమఖ సిన్నటలు, మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 
పుటిటీనరోజు సషిందర్షింగా జిలాలో చ్రషింజీవి యువత అషింజన్పుత్ర చ్రషింజీవి ప్రజాసేవాసషింఘషిం మరియు 
అషింజన్పుత్ర చ్రషింజీవి వాకర్్స కలోబ్ సషింయుకతి ఆధ్వర్యషింలో సోమవారషిం ఉదయషిం సాథినిక అషింబేద్కర్ 
సామాజిక భవనషింలో జనసేన పార్టీ స్నియర్ నాయకులు, జిలాలో చ్రషింజీవి యువత అధ్యక్షులు తా్యడ 
రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) ఘనషింగా నిర్వహిషించ్ర్. మషిందుగా నిరా్వహకులు ఉదయానేని చ్రషింజీవి 
గోత్రనామాలతో శ్రీ పైడితలిలో అమమావారి ఆలయషింలో ప్రతే్యక పూజలు నిర్వహిషించ్ర్. అనషింతరషిం బాలాజీ 
జషింక్షన్ వదదేనునని అషింబేద్కర్ సామాజిక భవనషింలో మఖ్యఅతిధిగా విచ్చాసిన మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 
స్నియర్ అభిమాని, వాకర్్స ఇషింటర్నిషనల్ ర్జనల్ కౌని్సలర్ -3 జి. కృష్ణషింరాజు కేక్ కట్ చ్సి చ్రషింజీవి 
పుటిటీనరోజు వేడుకలు ప్రారషింభిషించ్ర్. ఈ సషిందరభాషింగా అయన మాటాలోడుతూ చ్రషింజీవి స్వయషింకృష్తో 
ఎవ్వరి సహకారషిం లేకుషిండా సిన్పరిశ్రమలో కషటీపడి మ్గాసాటీర్ సాథియికి ఎదిగిన మహానుభావుడని, 
సమాజషిం మనకి ఏమిచ్చాషిందని కాకుషిండా సమాజానికి మనమేమి చ్సాషిం అనే ధోరణిలో గపపు 
ఆలోచనచ్సి, తమ అభిమానులను సైతషిం సేవామారగాషింలో నడిప్షించ్ గపపు మనసునని మగమహారాజు 
అని, అషిందుకే చ్రషింజీవి భారతదేశమే కాకుషిండా ప్రపషించషిం గరి్వషించదగగా గపపు నటడు చ్రషింజీవి అని 
అనానిర్. మరో విశిషటీ అతిధిగా హాజరైన జనసేన పార్టీ స్నియర్ నాయకులు అదడ మోహనరావు 
మాటాలోడుతూ చ్రషింజీవి, పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను సేవారూపషింలో ప్రజలోలోకి తీసుకెలూతి సమాజాసేవలో 
మ్గాఫ్్యమిల్ అభిమానులే మషిందునానిరని అషింటూ మ్గాభిమానులు చ్సే సేవలను కొనియాడుతూ 
ఇషింతగపపు సేవామూరితి చ్రషింజీవికి భారతరతని ఇచ్చా ఆయనుని గౌరవిషించ్న నాడే తనసేవలకు సార్కత 
అని అనానిర్. అనషింతరషిం చ్రషింజీవి పుటిటీనరోజు సషిందర్షింగా నిర్వహిషించ్న నడక పోటీలోలో గెలుప్షిందిన 
విజేతలకు వాకర్్స ఇషింటర్నిషనల్ సరిటీఫికెట్్స మఖ్య అతిధిగా విచ్చాసిన జి కృష్ణషింరాజు చ్తులమీదుగా 
అషిందిషించ్ర్. జనసేన నాయకులు అషింజన్పుత్ర చ్రషింజీవి ప్రజాసేవాసషింఘషిం గౌరవధ్యక్షలు ప్డుగు సతీష్, 
అధ్యక్షులు కొయా్యన లక్ష్మణ్ యుదవ్, కార్యదరిశు లోప్షింటి కళ్్యణ్, జనసేన నాయకులు, ఆరగానైజిషింగ్ 
కార్యదరిశు శ్ర కుమార్, జనసేన నాయకులు దషింతులూరి రామచషింద్ర రాజు, సభ్్యలు యాతపేట రవి, 
కులదీప్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.
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తెలుగుజాతి కీరి్తన్ విశ్వవాయూప్తం చేసిన 
మహనీయుడు చిరంజీవి

శతఘ్ని న్్యస్: గుషింటూర్, ఒక సామాన్య కుటషింబషింలో జనిమాషించ్ స్వయషింకృష్తో ఉననిత 
శిఖరాలు అధిరోహిషించ్, తన జీవితషిం ద్వరా ఎషింతోమషిందికి సూఫూరితినిసూతి, మానవతావాదిగా, 
సేవాతతపుర్డిగా ప్రపషించవా్యపతిషింగా కోటాలోదిమషింది ప్రజల హృదయాలోలో కొలువుషిండి, తెలుగుజాతి 
కీరితిని విశ్వవా్యపతిషిం చ్సిన మహన్యుడు పదమాభూషణ్ మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి అని గుషింటూర్ జిలాలో 
జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళళీ హరి అనానిర్. సోమవారషిం చ్రషింజీవి 67వ పుటిటీనరోజు 
సషిందరభాషింగా శ్రీనివాసరావుతోటలో వేడుకలు నిర్వహిషించ్ర్. ఈ సషిందరభాషింగా ఆళళీ హరి 
మాటాలోడుతూ… మూడు దశాబాదేల క్రితషిం ఒక మూసలో వెళుతినని తెలుగు సినిమాకి తనకు మాత్రమే 
సషింతమైన నృతా్యలతో, ఫైటలోతో సమోమాహన పరిచ్ అది్వతీయమైన నటనతో తెలుగు సినిమా గతిని, 
ర్తిని మారిచాన అసమాన్య నటడు చ్రషింజీవి అని కొనియాడార్. తాను నెలకొలిపున రికార్డిలను 
తానే తిరగరాసుకుషింటూ మూడు దశాబాదేలకు పైగా తెలుగు చ్త్రపరిశ్రమలో నెషింబర్ వన్ సాథినషింలో 
కొనసాగుతునని మేర్నగధీర్డు మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి అని అనానిర్. ఇక చ్రషింజీవిలో ఉనని 
మానవతాకోణషిం ఎషింతోమషింది జీవితాలను నిలబెటిటీషిందనానిర్. రకతిదనషిం, నేత్రదనషిం వషింటి 
బృహతతిరమైన కార్యక్రమాలతో లక్షలాదిమషిందికి ప్రాణదనషిం చ్సిన ఘనత ప్రపషించ సిన్ చరిత్రలో 
చ్రషింజీవికి, ఆయన అభిమానులకు మాత్రమే దకు్కతుషిందనానిర్. దోసిట సషింపాదిషించ్ గుపెపుడు 
దనషిం చ్సే చ్రషింజీవి దతృత్వషిం ఎషింతో మషిందికి సూఫూరితిదయకమనానిర్. సిన్పరిశ్రమలోన్, 
తెలుగు రాష్ట్రాలోలోన్ ఎవరికి ఏ కషటీషిం వచ్చానా, తుఫ్న్, సునామీ వషింటి ప్రకృతి విపతుతిలు 
సషింభవిషించ్న మానవత్వషింతో సపుషింధిషించ్ మొదటి గుషిండ్ చ్రషింజీవిదేననానిర్. తాను సాయషిం 
చ్యటమే కాకుషిండా కోటాలోదిమషింది తన అభిమానులిని సైతషిం సేవాకార్యక్రమాలోలో భాగసా్వమ్యలిని 
చ్సి సమాజషింలో వారికొక సమననితసాథినానిని కలిపుషించ్న మహన్యుడు చ్రషింజీవనానిర్. చ్నని 
చ్నని విజయాలకే ప్షింగిపోతూ అహషింకారషింతో విర్వీగుతునని నేటి ప్రపషించషింలో ఎషింత ఎతుతికు 
ఎదిగినా ఒదిగి ఉషిండే ఆయన వ్యకితితా్వనిని నేటి యువత ఆదరశుషింగా తీసుకోవాలనానిర్. చ్రషింజీవి 
అభిమానిగా చెపుపుకోవడషిం తామషిందరికీ గర్వకారణమని, చ్రషింజీవి చూప్షించ్న సేవా మారగాషింలో 
పయనిసూతి సమాజానికి తమవషింతు సేవలషిందిసాతిమని ఆళళీ హరి అనానిర్. కార్యక్రమషింలో చెనాని 
పోతురాజు, కోలా అషింజి, మిరియాల శ్రీనివాస్, శేషు, సహారా సుభాని, షర్ఫూదీదేన్, దసరి రామ, 
వెషింకటేశ్వరరావు, చ్రషింజీవి, ప్రసాద్, తిర్పతిరావు, సాయి, వీరిశెటిటీ సుబా్రావు, జబీయై 
నాయుడు, గోప్, గుగిగాళలో సుర్ష్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

బ్రిడిజి న్రా్మణం చేపటా్టలన్ పెదదుమండయూం 
జనసేన వినతి

శతఘ్ని న్్యస్:  తషింబళలోపలిలో 
నియోజకవరగాషిం, మదనపలిలో నుషిండి 
గాలివీడు ప్రధాన రహదరి పెదదేమషిండ్యషిం 
మషిండలషిం సషింతగేట దగగార కుశవతి 
నది చ్ననిపాటి వరషీషిం పడినా వరద 
ప్రవాహషిం ఎకు్కవగా ఉషింటషింది. ప్రజలు 

రాకపోకలు ఇబ్షింది పడుతునానిర్. పైగా విద్యర్థిలకు చ్లా ఇబ్షిందికరషింగా 
మారిషింది ఈ రహదరి హైసూ్కల్ మోడల్ సూ్కల్ కూడా అక్కడే ఉనానియి. 
గతషింలో వరద ప్రవాహానికి వాహనాలు కూడా కొటటీకుపోయాయి, కొషింతమషింది 
ప్రాణాలు కోలోపుయార్. ప్రజలు ఇషింతలా ఇబ్షిందులు పడుతునానిరని ఒక బ్రిడిజె 
నిరామాణషిం చ్పటాటీలని పెదదేమషిండ్యషిం మషిండల జనసేన పార్టీ నాయకులు కమిటీ 
సభ్్యలు ఈ సమస్యను జనవాణి ద్వరా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
దృష్టీకి తీసుకెళ్లోర్. పెదదేమషిండ్యషిం నాయకులు, కమిటీ సభ్్యలు శషింకర, ప్రకాష్ 
రెడిడి, భీమయ్య, వేణు, రెడడిపపు, శషింకరయ్య, చరణ్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

ఆత్మకూర్ జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా 
మెగాసా్టర్ చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: ఆతమాకూర్, ఆతమాకూర్ జనసేన ఆధ్వర్యషింలో మ్గాసాటీర్ డా 
పదమాభూషణ్ చ్రషింజీవి 67వ జనమాదిన వేడుకలు ఘనషింగా నిర్వహిషించ్ర్. ఈ 
కార్యక్రమషింలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గానడషిం జరిగిషింది.

కవులార్ మరియు పినపాక గ్రామాలలో 
జనసేన రచచాబండ

శతఘ్ని న్్యస్:  మైలవరషిం, జి.కొషిండూర్ మషిండల పార్టీ ప్రెసిడ్షింట్ వై ఎల్ 
నరసిషింహారావు ఆధ్వర్యషింలో మైలవరషిం నియోజకవరగాషిం జి.కొషిండూర్ మషిండలషిం 
ప్నపాక కవులూర్ గ్రామాలలో జనసేన రచచాబషిండ కార్యక్రమషిం నిర్వహిషించడషిం 
జరిగిషింది. గ్రామాలలోని రైతులు, కారిమాకులు, కూల్లు అనేక సమస్యలు చెపాపుర్. 
దనికి మైలవరషిం నియోజకవరగాషిం జనసేన పార్టీ ఇషించ్ర్జె అక్కల రామ మోహన్ 
రావు (గాషింధీ) మాటాలోడుతూ ప్రజల సమస్యలు తీరచాడషింలో ప్రభ్త్వషిం పూరితిగా 
విఫలమైషిందని ప్రజా సమస్యల పరిష్ట్కర దిశగా జనసేన పార్టీ కృష్ చ్సుతిషిందని 
తెలియజేయడషిం జరిగిషింది. ఈ కార్యక్రమషింలో మైలవరషిం నియోజకవరగాషిం 
జనసేన పార్టీ ఇషించ్ర్జె అక్కల రామ్ మోహన్ రావు, జి.కొషిండూర్ మషిండల పార్టీ 
ప్రెసిడ్షింట్ యర్బోలు నరసిషింహారావు, బులాలో రాజు మరియు జనసేన నాయకులు 
నాగేశ్వరరావు, కిషోర్, రఘు, నాగరాజు, గోప్, వెషింకటేశ్వరావు, గణేష్, రాజు, 
సషింజు, జాన్,,శ్రీనివాస్ మరియు వీరమహిళ సుజాత పాల్గానటషిం జరిగిషింది.

చిట్్వల్ మండలంలో ఘనంగా చిరంజీవి జన్మదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్:  చ్టే్వలు మషిండలషిం చ్రషింజీవి 
యువత అధ్యక్షులు తుపాకుల పెషించలయ్యపురషిం 
సుర్ష్ ఆధ్వర్యషింలో మార్మూల గిరిజన 
కాలన్ అయిన ఇషిందిరమమా ఎసిటీ కాలన్లో 40 
కుటషింబాలకు దుపపుటలో పషింప్ణీ చ్శార్. 
ఈ కార్యక్రమానికి మఖ్య అతిథులుగా కాపు 

సషింక్షేమ సేన కడప జిలాలో, అననిమయ్య జిలాలో కోఆరిడినేటర్ మసాతిన్ రాయల్ మరియు ఉమమాడి 
కడప జిలాలో చ్రషింజీవి యువత ఉపాధ్యక్షుడు మాదసు నరసిషింహ విచ్చాశార్. ఈ సషిందరభాషింగా 
మసాతిన్ రాయల్ మాటాలోడుతూ ఆపదలో ఉనని నిర్పేదలకు సహాయషిం చ్యడషిం కోసషిం తమ 
వషింతుగా ఎలలో వేళలా కృష్ చ్సాతిమని తెలిపార్. అలాగే సిన్ నటడు మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 
జనమాదినానిని పురస్కరిషించుకుని గిరిజనులు చ్త కేక్ కటిషింగ్ చ్యినిచా మిఠాయిలు పషించుకుని 
ఆనషిందషింగా జర్పుకునానిర్. మాదసు నరసిషింహ మాటాలోడుతూ సేవ చ్యడానికి అధికారషిం 
అవసరషిం లేదని బలోడ్ బా్యషింక్, ఐ బా్యషింక్, ఆకి్సజన్ బా్యషింక్ ఇలా చ్తలోలో చ్సి నిరూప్షించ్న గపపు 
వ్యకితి చ్రషింజీవి అని అనానిర్. అలాగే గిరిజన వాసులు కూడా చ్రషింజీవికి జనమాదిన శుభాకాషింక్షలు 
తెలియజేశార్, అలాగే గిరిజనులను గురితిషించ్ ఇషింత దూరషిం వచ్చా సహయషిం అషిందిషించ్న జనసేన 
పార్టీ నాయకులకు మరియు చ్రషింజీవి అభిమానులకు గిరిజనులు ధన్యవాదలు తెలియజేసార్. 
అలాగే చ్టే్వలు చ్రషింజీవి యువత పటటీణ అధ్యక్షుడు పగడాల శివ ఆధ్వర్యషింలో రాజారెడిడి ఎసిటీ 
కాలన్లో భార్గా అననిదన కార్యక్రమషిం నిర్వహిషించ్ర్. ఈ కార్యక్రమషింలో జనసేన పార్టీ యువ 
నాయకులు కషించరలో సుధీర్ రెడిడి కడుమూరి నాగరాజా, మాదసు శివ, మరళ్కృష్ణ, కడుమూరి 
సుబ్రహమాణ్యషిం, కొనిశెటిటీ చక్రి, నాగిశెటిటీ నాగేషింద్ర, చ్రషింజీవి, సువా్వరపు భానుప్రకాశ్, సువా్వరపు 
హరిప్రసాద్, తుపాకుల శివ, నవీన్, తుపాకుల నాగరాజా మరియు పలలోపపు పాల్గానానిర్.

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

గాయూస్ సిలిండరలా పంపిణీ చేసిన జనసేన 
నాయకులు వడిడిపిలిలా

శతఘ్ని న్్యస్:  శ్రీకాకుళషిం జిలాలో ఎచెచారలో 
నియోజకవరగాషిం లావేర్ మషిండలషిం కోతతికుషింకాషిం 
పషించ్యితి పైడయ్యవలస గ్రామషింలో 
సోమవారషిం కోతతికుషింకాషిం పషించ్యతీ 
జనసేనపార్టీ యషింప్టీసి అభ్యరిథి వడిడిప్లిలో 
శ్రీనువాసరావు ఆగ్రామలోలో ప్రజలకు ఉచ్తషింగా 
గా్యస్ సిలిషిండరలోను పషింప్ణీ చ్యడషిం జరిగిషింది. 
ఈ కార్యక్రమషింలో ఆగ్రామషింలో ప్రజలు ఈ 
ఆవకాశానిని సది్వనియోగషిం చ్సుకొని ఆనషిందనిని 
వ్యకతిపరిచ్ర్.

ఘనంగా మెగాసా్టర్ 67వ జన్మదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్:  గురజాల, పదమాభూషణ్ డాకటీర్ మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి జనమాదిన వేడుకలు 
ప్డుగురాళలో పటటీణషింలో ఘనషింగా నిర్వహిషించ్ర్.
గురజాల నియోజకవరగా చ్రషింజీవి యువత అధ్యక్షుడు ఎరనిన రామకృష్ణ, జనసేన 
ప్డుగురాళలో మషిండల అధ్యక్షులు కామిశెటిటీ రమేష్ ఆధ్వర్యషింలో గురజాల నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు ద్రోణాదుల అషింకారావు మఖ్యఅతిథిగా సాయి వృదదేశ్రమషింలో 
స్నియర్ మ్గాఫ్్యన్్స సమక్షషింలో అటటీహాసషింగా జరిగాయి. కేక్ కట్ చ్సి వృదదేలకు పషిండులో 
వితరణ, అననిదనషిం చ్శార్. అనషింతరషిం రకతిదన శిబిరానిని ప్రాషింభిషించ్ర్. మఖ్య అతిధి 
విచ్చాసిన అషింకారావు రకతిదనషిం చ్సార్. సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు అషింటే మషిందుగా 
గుర్తికువచ్చాది తెలుగు మదర్ థెరిసా్స మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవని రామకృష్ణ అనానిర్. ఆయన 
సూపురితితో దేశ వా్యపతిషింగా అభిమానులు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిసుతినానిరని తెలిపార్. 
మఖ్యఅతిధిగా విచ్చాసిన గురజాల నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు ద్రోణాదులు 
అషింకారావు మాటాలోడుతూ అభిమానులు అషింటే ఈలలు గోలలు చ్యడషిం కాదు సేవా 
కార్యక్రమాల ద్వరా అభిమానానిని చ్టకుషింటనని ఏకైక ఫ్్యన్్స మ్గాఫ్్యన్్స మాత్రమే 
అని అనానిర్. చ్రషింజీవి ఫ్్యన్్స పవన్ కళ్్యణ్ ఫ్్యన్్స అషింటూ వేర్గా లేరని అషిందరూ 
ఒకటేనని అషిందరషిం కలిసి కటటీగా ఉషింటూ రాబోయే ఎనినికలోలో జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ని మఖ్యమషింత్రి చ్సుకునే దిశగా కారా్యచరణ ప్రాషింభిషించ్లని అనానిర్. 
ఆషింధ్రా తన్స్ ను సాగానషింపేనుదేకు సిదదేషిం కావాలని కోరార్. జనసేన పార్టీ ప్డుగురాళలో 
అధ్యక్షుడు కామిశెటిటీ రమేష్ మాటాలోడుతూ… ఎషింతమషింది ఎనిని కుట్రలు చ్సినా కష్టటీలోలో 
ఉనని వారికి తన ఇషింటి తలుపులు తెరిచ్ ఉనాటీయని తెలుగు సిన్ చరిత్రలో స్వశకితితో ఎదిగి 
ఎషింతో మషిందికి రోల్ మోడ్ల్ గా ఉనానిరని, ఆయన సూఫూరితితో ఎషింతో మషింది హీరోలుగా 
వెషిండితెరపై వెలుగషిందుతునానిరని అనానిర్. మ్గా అభిమానులషిందర్ జనసేన పార్టీలో 
క్రియాశ్లక పాత్ర పోష్షించ్లని రమేష్ కోరార్. జిలాలో సషింయుకతి కార్యదరిశు ఖాస్షిం 
మాటాలోడుతూ మ్గా అభిమానులు అషిందరూ ఒక్కటిగా ఉషిండాలని జనసేనకు అషిండగా 
ఉషిండాలని కోరార్. అనషింతరషిం స్నియర్ అభిమానులు ఎస్.కె ఆదమ్, గోప్ నాయక్, 
ఎస్.కె బాజి, ననేనిసాలను సనామానిషించ్ర్. ఈ కార్యక్రమషింలో పటటీణ కాపు నాయకులు 
బసా్వల ఆజాద్ కామిశెటిటీ రషింగా, మ్కానిక్ యూనియన్ అధ్యక్షులు వెషింకట్రావు, కొషిండా 
మ్స్్రా, గదదేబోయిన సతీష్, మటటీషిం పరమేష్, ఆవుల రమేష్, పసుపులేటి నరసిషింహారావు, 
అషింబటి సాయి, ఆదిత్య, కాకరలో స్తారామయ్య, మొగిలి కృష్ణ హార్డి కోర్ మ్గా అభిమానులు 
జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

గోరంటలాలో ఘనంగా మెగాసా్టర్ చిరంజీవి 
పుటి్టనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: గోరషింటలో, పదమాశ్రీ డాకటీర్ మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 67వ జనమాదిన సషిందరభాషింగా 
గోరషింటలోలోని సాథినిక సిటిసి థియేటర్ లో చ్రషింజీవి ఘరానా మొగుడు సినిమా షోలు 
వేయడషిం జరిగిషింది. అలాగే థియేటర్ వదదే అభిమానులు కోలాహలషింగా డపుపుల వాయిద్యల 
మధ్య కేక్ కట్ చ్సి చ్రషింజీవికి జనమాదిన శుభాకాషింక్షలు తెలుపడషిం జరిగిషింది. చ్రషింజీవి 
అషింటేనే సేవా భావషిం అని, కలియుగ దన కర్్ణడు చ్రషింజీవి అని, ఆయన పుటిటీన రోజు 
అషింటేనే అభిమానులకు పషిండుగ రోజు అని కొనియాడార్. ఈ కార్యక్రమషింలో చ్రషింజీవి 
యువత పెనుకొషిండ నియోజకవరగా అధ్యక్షులు సి వెషింకటేష్, జనసేన జిలాలో కార్యదరిశు 
సుర్ష్ ప్గతోట వెషింకటేష్ మ్గా అభిమాన్లు మను, నరసిషింహ, శ్రీనివాసులు, రమణ, 
గషింగరాజు, పవర్ సాటీర్ బాబ, అషింజి, శేఖర, రామ, రాజేషింద్ర తదితర్లు పాల్గానానిర్.

పద్మభూషణ్ మెగాసా్టర్ చిరంజీవి జన్మదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్:  కోనస్మలో 
మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి జనమాదిన 
వేడుకలను అభిమానులు 
ఘనషింగా నిర్వహిషించ్ర్. 
ఈ సషిందరభాషింగా ఈదరపలిలో 
అయ్యపపు సా్వమి గుడిలో 

పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహిషించ్ అనషింతరషిం గడియార సతిషింభషిం సషింటరోలో సభ ఏరాపుట 
చ్సి తమ అభిమాన హీరో మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవికి జనమాదిన శుభాకాషింక్షలు తెలిపార్. 
జనమాదిన కేక్ కట్ చ్సార్. అనషింతరషిం పేదలకు వస్త్రదనషిం, అననిప్రసాద వితరణ 
చ్సార్. ఈ కార్యక్రమషింలో జనసేన నాయకులు డి.ఎషిం.ఆర్ శేఖర్, ప్రమఖ ఎమకల 
వైద్య నిపుణులు డాకటీర్ కొమమాల ధన్వషింతరి నాయుడు, అఖిల భారత చ్రషింజీవి యువత 
ఉపాధ్యక్షులు యేడిద శ్రీను, పటటీణ చ్రషింజీవి యువత అధ్యక్షుడు నలాలో చ్టిటీబాబు, 
నలాలోనాయుడు, యాళలో నాగ సతీష్, ఇసుక పటలో రఘుబాబు, అయితాబతుతిల ఉమా 
మహేశ్వరరావు, లిషింగోలు పషిండు, శిరిగిన్డి వెషింకటేశ్వరరావు, డాకటీర్ నాగ మానస, 
మహాదశ నాగేశ్వరరావు, పడాల నానాజీ, గషిండి సా్వమి, ప్షిండి రాజా, వర్రే శేషు, బటటీ 
పషిండు, నలాలో మలిలోబాబు, తికా్క సరస్వతి, బషిండార్ వెషింకనని బాబు తదితర్లు పాల్గానానిర్. 
కాషింగ్రెస్ పటటీణ అధ్యక్షులు వషింటెదుదే బాబీ పాల్గానానిర్.

చిరంజీవి జన్మదినోత్సవ సందర్ంగా ప్రత్యూక 
పూజలు

శతఘ్ని న్్యస్: పాలకొషిండ, నడుకుర్ గ్రామషింలో మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి జనమాదినోత్సవ 
వేడుకలు ఘనషింగా సాయి మార్తి మషిందిరషింలో వీరఘటటీషిం మషిండలషిం మ్గా 
అభిమానులు జనసేన పార్టీ నాయుకులు జనసైనికులు ప్రతే్యక పూజలు నిర్వహిషించ్ర్. 
ఈ యొక్క కార్యక్రమషిం మఖ్య అతిథిగా వచ్చాన ఉతతిరాషింధ్ర చ్రషింజీవి మానవ సేవా 
సషింఘషిం అధ్యక్షుడు, జనసేన పార్టీ నాయకులు బి.ప్.నాయుడు, జనసేన జాన్ ఇదదేరూ 
మాటాలోడుతూ… చ్రషింజీవి అషింటే సేవాతత్వషిం, చ్రషింజీవి అషింటే కలమాషషిం లేని వ్యకితి, 
చ్రషింజీవి అషింటే కళ్మతలిలో మదుదేబిడడి, చ్రషింజీవి అషింటే ఐ బా్యషింక్ బలోడ్ బా్యషింక్ ఒక్కడిగా 
వచ్చా ఒషింటరిగా ప్రయాణషిం చ్సి మూడు దశాబాదేలుగా మ్గాసాటీర్ గా వెలుగుతునని 
వెషిండితెర ఇలవేలుపు కొణిదల చ్రషింజీవి. ఎనోని కష్టటీలను ఒడిదుడుకులును తటటీకోని 
ఈరోజు మ్గాసాటీర్ గా ఎదిగి ప్రజల గుషిండ్లోలో చ్రసాథియిగా నిలిచ్పోయిన చ్రషింజీవికి 
పుటిటీనరోజు శుభాకాషింక్షలు తెలియజేసుకుషింటనానిమని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమషింలో 
కషింట మరళ్, మత్స కృష్ట్ణరావు, వాన కైలాష్, పూజారి చ్నిని, పవన్ సాయి వెషింకట్ 
రావు నాయుడు, మ్గా అభిమానులు, గ్రామ పెదదేలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

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

జనవాణిలో అననిమయయూ ప్రాజెకు్ట వరద 
బాధితుల సమసయూపై వినతి
శతఘ్ని న్్యస్: తిర్పతి, ఎక్కడ సమస్య ఉషింటే 
అక్కడ జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ ఉషింటార్, 
జనసేన ఉషింటషింది, జనసైనికులు ఉషింటార్ 
అని మళ్ళీ నిరూప్షించ్ర్. ఆదివారషిం తిరపతిలో 
జిఆర్ఆర్ కనె్వనషీనల్ హాల్ లో జరిగిన జనవాణిలో 

అననిమయ్య ప్రాజకుటీ వరద బాధితుల సమస్యను, వాళళీ ఘోషను జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి నషిందలూర్ గురివిగారి వాసు మషిందపలిలో జన సైనికుడు నరహరి 
వరద బాధితులు రాజ, శ్రీను, శివసాయి తీసుకవెళ్ళీర్. పవన్ కళ్్యణ్ సపుషిందిషించ్ అనిని 
ఫోటోలు పరిశ్లిషించ్ వివరాలు అడిగి తెలుసుకొని స్ఎషిం జగన్ రెడిడి స్వయషింగా వచ్చా 
చెప్పున వాగాదేనాలు ఒకటి కూడా పూరితి సాథియిలో వాళళీకి అషిందలేదు. స్ఎషిం సషింత జిలాలో 
పరిసిథితే ఇలా ఉషింటే రాష్ట్రషింలో ప్రజల పరిసిథితి ఏషింటో ఆలోచ్షించ్లి అని ఇది ప్రభ్త్వ 
వైఫల్యషిం అని నిలదీసార్. ఈ సమస్య గురిషించ్ నేను సిద్వటషిం సభలో కూడా అషిందుకే 
మాటాలోడాను. కచ్చాతషింగా సషింబషింధిత అధికార్లతో మాటాలోడి ప్రభ్త్వషిం మీద వతితిడి 
తెచ్చా తగిన నా్యయషిం జరిగే విధషింగా చూసాతినని, అలాగే దసరా తర్వాత తిర్పతి నుషించ్ 
మొదలు పెటటీబోయే యాత్ర అపుపుడు ప్రతి నియోజకవరగాషింలో రెషిండు రోజులు ఉషింటాను 
అపపుటికి పూరితి సాథియిలో వారికి ఇవ్వవలసిన నషటీ పరిహారషిం అషిందకుషింటే అపుపుడు 
స్వయషింగా వచ్చా మషిందపలిలోలో పర్యటిషించ్ వారికి నషటీపరిహారషిం అషిందేవిధషింగా ప్రభ్త్వషిం 
మీద వతితిడి తీసుకవసాతినని హామి ఇచ్చార్ అని గురివిగారి వాసు తెలియజేశార్.

పెనుగండ సమసయూలపై జనసేనాన్కి వినతిపత్రం
శతఘ్ని న్్యస్: తిర్పతి, విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవరితి 
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వేసవి రాజధాని అయినటవషింటి 
పెనుకొషిండ ఆషింధ్రప్రదేశ్ లోనే ఎషింతో చరిత్ర కలిగిన 
పెనుకొషిండ అభివృది్లో మాత్రషిం చ్లా వెనుకపడి ఉషింది అని 
జనవాణి కార్యక్రమషింలో పెనుకొషిండ యువనాయకుడు హరి 
నాయక్ ద్వరా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి 
తీసుకువెళ్లో అర్జె ఇవ్వడషిం జరిగిషింది. ఈ సషిందరభాషింగా పెనుగషిండ 
సమస్యలు జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టీకి తీసుకు వెళలోడానికి 
సహకరిషించ్న రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు చ్లకషిం మధుసూదన్ 
రెడిడి, జిలాలో అధ్యక్షులు టి.సి వర్ణ్, నియోజకవరగా నాయకు కుమార్ మరియు మషిండల కన్్వనర్ 
మహేష్ లకు పెనుకొషిండ మషిండల ప్రజల తరఫున మరియు పెనుకొషిండ జనసైనికుల తరఫున నా 
తరఫున అషిందరికీ పేర్ పేర్నా ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుషింటనానినని అనానిర్.

జనసేనాన్కి వినతిపత్రమచిచాన శింగనమల 
జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్: తిర్పతి జిఆర్ఆర్ 
కానె్వన్్స హల్ లో జరిగిన జనవాణి-
జనసేన కార్యక్రమషిం ద్వరా 
అనషింతపురషిం జిలాలో, శిషింగనమల 
నియోజకవరగాషిం లో శిషింగనమల హెడ్ 

కా్వరటీర్్స లో ప్రభ్త్వ డిగ్రీ కళ్శాల ఏరాపుట చ్యాలని జిఆర్ఆర్ కానె్వన్్స హాల్ లో 
జనవాణి కార్యక్రమషింలో సిదుదే మననిల పెదిదేరాజు కలిసి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి 
వినతిపత్రషిం అషిందజేయడషిం జరిగిషింది. ఎసి్స రిజే్వషన్ కలిగిన సిషింగనమల నియోజకవరగాషిం 
1967 సషింవత్సరషిం లో ఏరపుడిషింది. దదపుగా 50 సషింవత్సరాల నుషిండి ఎషింతో మషింది 
ఎమ్మాలే్యలు, ఎమ్మాల్్సలు, ప్రభ్త్వవిప్ లు, మషింత్రులుగా శిషింగనమల నియోజకవరగాషిం నుషిండి 
ఎనినియా్యర్. కాన్ ఇపపుటి వరకు ఒక ప్రభ్త్వ డిగ్రీ కళ్శాల అనేది అషిందని ద్రాక్షలాగే 
నిలిచ్పోయిషింది. ఈ నియోజకవరగాషింలో ఆర్ మషిండలాలు కలిప్ దదపు ఎస్్స, ఎస్టీ, బిసి 
మైనార్టీ విద్యర్థిలు 80% కలిగి ఉనానిర్. ఈ విద్యర్థిలు ఉననిత విద్య అభ్యసిషించ్లి 
అషింటే ఇతర ప్రాషింతాలకు వెళ్ళీ చదవవలసిన పరిసిథితి వసోతిషింది. నియోజకవరగాషింలో 
తలిలో, తషిండ్రులు అషింతా కూడా కూల్ పనులు చ్సుకొని జీవనషిం సాగిసూతి, మమమాలిని 
చదివిషించడానికి నానా అవసథిలు పడుతునానిర్ అని పవన్ కళ్్యణ్ కి తెలియజేశార్. 
శిషింగనమల నియోజకవరగాషింలో ఇషింకా పలు సమస్యలపైన జిలాలో అధికార ప్రతినిధి సాకే 
మరళ్కృష్ణ పర్యవేక్షణలో మసిలోషిం మైనార్టీ దుళన్ పధకషింపై అలాగే బెడ బుడగ జషింగాల 
కులషిం ఎస్్సలుగా గురితిషించ్లని మరియు యలలోన్ర్ మషిండలషింలో సమాశాన సథిలాల కబాజెల 
పై భూమల కబాజెపై బాధితులతో పవన్ కళ్్యణ్ కి వినతి పత్రాలు అషిందజేశార్. ఈ 
కార్యక్రమషింలో చ్నని శ్రీరామలు, రామయ్య, కుళ్ళీయమమా, తాహిర్, దివ్యశ్రీ, చౌడేశ్వరి, 
గషింగమమా తదితర్లు కలిసి వినతిపత్రాలు అషిందజేశార్.

తలాలారి రాజు కు న్వాళులరిపుంచిన జనసేన 
కారయూకర్తలు

శతఘ్ని న్్యస్:   ఖమమాషిం జిలాలో అనుపరెడిడి పలిలో జనసేన పార్టీ 
కోసషిం కషటీపడిన మషిండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు తలాలోరి 
రాజు అకాల మరణషిం చ్లా బాధాకరమని వారి కుటషింబాలు 
ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసుతినానిమని తెలిపార్. జనసేన 
కార్యకరతిలు, పాల్వషించ నుషిండి సున్ల్ మరియు దేవా గౌడ్ సాయి 
మలకలపలిలో కార్యకరతిలు అషింతిమ యాత్రలో పాల్గానానిర్.

సర్్వపలిలా జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా 
చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: సర్్వపలిలో, 
మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవి 
జనమాదినానిని పురస్కరిషించుకొని 
సర్్వపలిలో నియోజకవరగాషిం 
మతుతికూర్ మషిండలషింలో 
చ్రషింజీవి గారి వీరాభిమాని 
ప్రజారాజ్యషిం పార్టీలో మషిండల 
అధ్యక్షుడిగా చ్సి చ్రషింజీవి 
అడుగుజాడలోలో నడుసూతి ఎనోని 
సేవా కార్యక్రమాలు చ్సూతి 
నేడు జనసేన పార్టీలో జనసేన 

కార్యకరతిగా ఉననిటవషింటి షేక్ రహమాన్ ఆధ్వర్యషింలో కేక్ కటిషింగ్ చ్యడషిం జరిగిషింది. అదే 
విధషింగా ఒక సామాన్య కానిసేటీబుల్ కొడుకుగా జనిమాషించ్ ఆయన పటటీదలతో సిన్ వీనిలాకాశషింలో 
ఒక మ్గాసాటీర్ గా ఎదిగి కొనిని కోటలో మషింది తెలుగువారి గుషిండ్లోలో సాథినానిని సషింపాదిషించుకొని 
ఆయన గపపు సేవ భావషిం కలిగిన వ్యకితిగా ఒక శకితిగా ప్రజలోలో చైతన్యషిం తీసుకువచ్చా విధషింగా 
ఒకానొక సమయషింలో ఒక పా్యకెట్ రకతిషిం దొరకాలనాని ఎషింతో కషటీషిం అటవషింటి తర్ణషింలో బలోడ్ 
బా్యషింక్ పెటిటీ కొనిని లక్షల మషిందిలో చైతన్యషిం తీసుకువచ్చా సజావుగా రకతిషిం దొరికే విధషింగా ఒక 
ప్రాణషిం కూడా పోకుషిండా కాపాడినటవషింటి వ్యకితి అదేవిధషింగా కొనిని వేల మషిందికి చూపునిచ్చా 
విధషింగా ఐ బా్యషింకును సాథిప్షించ్ చీకటి జీవితాలలో వెలుగును నిషింప్న మహానుభావుడు. ఇటీవల 
కరోనా కషటీకాలషింలో ఆకి్సజన్ అషిందక ఎషింతో మషింది ప్రాణాలు కోలోపుయే సమయషింలో ఆకి్సజన్ 
బా్యషింకు పెటిటీ ఉచ్తషింగా ఆకి్సజన్ అషిందిషించడానికి చ్యూతనిచ్చానటవషింటి మహన్య మూరితి. 
ఇలా చెపుపుకుషింటూ పోతే ఎనోని కోకొలలోలు. అటవషింటి మహానుభావుడుకి ఈరోజు జనమాదిన 
పురస్కరిషించుకొని కేక్ కట్ చ్యడషిం మాకు చ్లా ఆనషిందషింగా ఉషింది. వార్ ఇటవషింటి 
జనమాదినాలు ఎనోని జర్పుకోవాలని ఆయురారోగా్యలతో ఉషిండాలని అషింజని పుత్రుడు ఎపుపుడు 
చ్రషింజీవుడు గానే ఉషిండాలని మనసూపురితిగా కోర్కుషింటనానిమని తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమషింలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పలిలో సుర్ష్ నాయుడు, సాథినికులు వీరబాబు, శ్రీహరి, పవన్ 
తదితర్లు పాల్గానానిర్.

ఏటుకూర్ గ్రామంలో ఘనంగా చిరంజీవి 
జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: గుషింటూర్, 
ఏటకూర్ గ్రామమలో 
పదమావిభూషణ్ మ్గాసాటీర్ 
చ్రషింజీవి జనమాదిన వేడుకలు 
ఘనషింగా నిర్వహిషించడషిం 
జరిగిషింది. ఈ సషిందరభాషింగా 
సాథినిక 16వ డివిజన్ 
కారపుర్టర్ శ్రీమతి దసరి 

లక్ష్మి దురగా చ్రషింజీవి జనమాదిన కేక్ ను కట్ చ్యడషిం జరిగిషింది. ఈ సషిందరభాషింగా జనసేన పార్టీ 
జిలాలో ప్రధాన కార్యదరిశు ఉపుపు వెషింకట రతతియ్య మాటాలోడుతూ తెలుగు సినిమా వినిలాకాశషింలో 
ఎలాషింటి గాడ్ ఫ్దర్ లేకుషిండా అటటీడుగు సాథియి నుషిండి అనితరసాధ్యమైన మ్గాసాటీర్ గా గత 
నాలుగు దశాబాదేలుగా తన నటనా విశ్వరూపషింతో డాను్సలు, ఫైట్్స తోటి ఎపపుటికపుపుడు న్తన 
ఒరవడిని సృష్టీషించ్ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో క్రోతతి ట్షిండ్ తోటి కలక్షనలో సునామితో ఔరా 
అనిప్షించ్ విధషింగా తెలుగు సినిమా సాటీమినాను ఏరపురచ్న తెలుగు సినికళ్మాతలిలో మదుదేబిడడి 
చ్రషింజీవి అని వెషింకట రతతియ్య అనానిర్. ఉదయ్ చషింద్రరావు మాటాలోడుతూ ఎషిందరో న్తన 
నటలకు సూపురితి ప్రదత నిరషింతరషిం కోతతితరషిం కోసషిం పరితప్షించ్ ఆషింధ్రుల అభిమాన నటడు 
మన కోణిదల శివశషింకర్ వార్ ప్రసాద్ అని అనానిర్. 16వ డివిజన్ కారపుర్టర్ దసరి లక్ష్మి 
దురగా మాటాలోడుతూ రెషిండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కరోనా సమయషింలో ఎనోని సేవా కార్యక్రమాలతోటి 
అట ప్రజలను ఇట చలనచ్త్ర పరిశ్రమ కారిమాకులను నితా్యవసర సర్కులు ఇచ్చా ఆదుకోనని 
ఆపద్షింధవుడు మ్గాసాటీర్ చ్రషింజీవికే సాధ్యమనానిర్. మాజి ఇనాచారిజె సరపుషించ్ దనారావు 
మాటాలోడుతూ తెలుగు సినిమాలోని చ్నని సాథియి నుషించ్ పెదదే సాథియి వరకు ప్రతి ఒక్కరిని 
గౌరవిసూతి అషిందరివాడు గురితిషింపు తెచుచాకునానిరనానిర్ పుటిటీనరోజు సషిందరభాషింగా గ్రామమలోని 
పేద ప్రజల కోసషిం ఉచ్త మ్డికల్ కా్యషింపును సేఫ్ హ్యషిండ్్స మల్టీ సపుష్టలిటీ హాసపుటల్ వారి 
ఆధ్వర్యషింలో డాకటీర్ మూరితి కనకాల ఎషిం.డి (చ్నని ప్లలోలు), డాకటీర్ మషింత్రి అషింజలి ఎషిం.డి 
(గెనరల్) సహకారషింతోటి పేద ప్రజలకు ఉచ్తషింగా రకతిపరిక్షలు, ఈ.సి.జి, షుగర్, బి ప్ మరియు 
పలు రకాల వా్యధులను చూసి ఉచ్తషింగా మషిందులు పషింప్ణీ చ్యడషిం జరిగిషింది. సుమార్గా 
450 మషింది పేద ప్రజలు ఈ సేవలను ఉపయోగిషించుకునానిర్. ఈ కార్యక్రమషింలో కాపు 
సషింక్షేమ సేన జిలాలో ప్రధాన కార్యదరిశు యన్.గోవిషిందరావు, డి. ఉదయ్ చషింద్రరావు, కార్యదరిశు ప్. 
గషింగాధరరావు, జనసేన గుషింటూర్ నగర సషింయుకతి కార్యదర్శులు యన్.నవీన్, టి.గషింగారాజు, 
చ్రషింజీవి అభిమాన సషింఘషిం నాయకులు డి.వాసు, టి.రమణ, బి.సాయి, యు.ఆషింజినేయలు, 
యన్. చషింద్రశేఖర్, జి.మార్కషిండేయలు, యన్.గణేష్, కె.నాగరాజు, చ్రషింజీవి అభిమానులు, 
గ్రామ ప్రజలు తదితర్లు పాల్గానానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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హ వ్వ ... ఆంధ్రా అపుపుల కుపపు !

* క్రిసిల్ ర్టిషింగ్ తో మరోసారి బ టటీ బ య లు
* రాష్ట్ర ఆరిథిక వ్య వ సథి బ ల హీనషిం
* కునారిలులోతునని పారిశ్రామిక , సేవా రషింగాలు
* సామాజిక సూచీ అధా్వనషిం
* మాన వాభివృది్ అషింతషింత మాత్రషిం

‘లాభషిం... ఒక టి... రెషిండు... మూడు...’ అషింటూ లకి్కసుతిషింటార్ సాధార ణషింగా ఎవ రైనా 
డ బు్లిని...
కాన్ జ గ న్ ప్ర భ్త్వషిం వ్య వ హారషిం మాత్రషిం అలా కాదు...
‘న షటీషిం... ఒక టి... రెషిండు... మూడు...’ అషింటూ లకి్కసోతిషింద నే చెపాపులి...
నానాటికి తీసిక టటీ నాగషింభొటలో అనని టటీ త యారైన రాష్ట్ర ఆరిథిక రషింగషిం డొలలో త న మేమిటో 
మ రోసారి బ టటీ బ య లైషింది.
ఓ ప క్క మఖ్య మషింత్రి బీరాలు ప లుకుతునాని...
మ రోప క్క మషింత్రులు గపపు లు చెపుపుకుషింటనాని...
ఆరిథిక వ్య వ సథి లో సషింక్షోభషిం అషింత కషింత కు పెర్గుతోషిందే త పపు త గగా డషిం లేదు!
ఆఖ రికి రోడలో మ రమమా తుల కు సైతషిం కాషింట్రాకటీ ర్లో మషిందుకు రాని ప రిసిథితి...
గ తషింలోని ప నుల కు బిలలో లు చెలిలోసేతినే కొతతి ప నులు మొద లడ తామ ని కాషింట్రాకటీ ర్లో 
మొషిండికేయ డానికి కార ణషిం వాళలోకి వేలాది కోటలో రూపాయ ల మేర కు ప్ర భ్త్వషిం బకాయి 
ప డ డ మేన ని ప్ర తే్యకషింగా చెపపు క్క ర్లోదు...
ఇక నెల నెలా జీతాలు, ప్షింఛ నలో చెలిలోషింపులోలో త లతుతితునని క ట క ట ఎలాషింటిదో అషింద రికీ 
తెలిసిషిందే...
వివిధ ప్ర భ్త్వ శాఖ లోలో కొతతి ప్రాజకుటీల ఊసే లేదు స రిక ద... నిర్వ హ ణ కు, 
మ రమమా తుల కు కూడా నిధులు కేటాయిషించ క పోవ డ మో, విప ర్త మైన జాగు చ్య డ మో 
నిత్య వ్య వ హారషింగా మారిషింది...
ఈ నేప థ్యషింలో దేశషింలోని ప్ర మఖ ర్టిషింగ్ సషింసథి క్రిసిల్ తాజాగా ఆషింధ్ర ప్ర దేశ్ ఆరిథిక 
ప రిసిథితి ఎషింత గా దిగ జారిషిందో తేట తెలలోషిం చ్సూతి త న విశేలోష ణ ల ను వెలలో డిషించ్షింది. 
ఇషిండియా స హా అనేక దేశాలోలో మూడు ల క్ష ల కు పైగా కషింపెన్లు, సషింసథి లతో పాట 
ప్ర భ్తా్వల కు సైతషిం ఆరిథిక , పారిశ్రామిక ప ర మైన స మాచ్రానిని, విశేలోష ణ ల ను, 
సూచ న ల ను, ప రిష్ట్కరాల ను వెలలో డిషించ్ ఈ అషింత రాజెతీయ సషింసథి ఇచ్చా ర్టిషింగ్ ల కు 
అత్య ధిక ప్రామాణిక త ఉషింటషింది. ఈ సషింసథి తాజాగా వెలువ రిషించ్న నివేదిక లో 
రాష్ట్రషింలో పారిశ్రామిక , సేవా రషింగాలు ప డ కేశాయ ని సపు షటీషిం చ్సిషింది. అలాగే రాష్ట్రషింలో 
సామాజిక , ఆరిథిక , మాన వాభివృది్ సూచీలు సైతషిం గపపు గా లేవ ని పెద వి విరిచ్షింది. 
రాష్ట్రషింలో 2022లో రెవెన్్య వ్య యషిం 13 శాతషిం పెర గ గా, రెవెన్్య లోట 30 శాతానికి 
చ్రిషింద ని వెలలో డిషించ్షింది. రెవెన్్య లోట ఇషింత భార్గా పెర గ డషిం ఆషిందోళ న క ర మ నే 
అభిప్రాయానిని వెలిబుచ్చాషింది. రెవెన్్య లోట వ లలో పెటటీబ డి వ్య యానికి అవ కాశషిం 
లేకుషిండా పోయిషింద ని తేలిచాచెప్పుషింది. ఈ నేప థ్యషింలో రాష్ట్ర ఆరిథిక ప రిసిథితి ఏమాత్రషిం 
స రిగా లేద ని కుషిండ బ దదే లు కొటిటీషింది. ఆర్్ఐ ఇచ్చా వేజ్ అషిండ్ మీన్్స అపుపులు, ఓవ ర్ 
డ్రాఫ్టీస్ అపుపులు, సపుష ల్ డ్రాయ ల్ ఫెసిలిటీ ర్ణాలపైనా ఆషింధ్ర ప్ర దేశ్ విప ర్తషింగా 
ఆధార ప డుతోషింద ని, ఇది బ ల హీనమైన ఆరిథిక వ్య వ సథి కు తారా్కణ మ ని బ టటీ బ య లు 
చ్సిషింది. కేషింద్రషిం నుషించ్ గ్రాషింటలో పెర గ డషిం వ లలో , ప నునిలోలో వాటా మ్ర్గాగా రావ డషిం వ లలో , 
రెవెన్్య లోట గ్రాషింట కిషింద కేషింద్రషిం దదపు 17,257 కోటలో రూపాయ లు ఇవ్వ డషిం 
వ లలో , అలాగే రూ. 3,200 కోటలో మేర కు అద న పు అపుపుల కు కేషింద్రషిం అవ కాశ మివ్వ డషిం 
వ లలో రాష్ట్రషిం ఎలాగోలా నెటటీకొసోతిషింద నే అభిప్రాయషిం క్రిసిల్ నివేదిక ను బ టిటీ తెలుసోతిషింది.
* బాషిండలోపై వడీడి చెలిలోషింపుల కు డ బు్లేవీ?
ఆషింధ్ర ప్ర దేశ్ కా్యప్ట ల్ ర్జియన్ డ్వ ల ప్ మ్షింట అథారిటీ (ఏపీస్ఆర్ డీఏ) బాషిండలోను 
జార్ చ్య డషిం ద్వరా గ తషింలో ప్ర భ్త్వషిం రూ.2000 కోటలో రూపాయ ల నిధుల ను 
సేక రిషించ్షింది. వీటికి హామీగా అమ రావ తి భూమలు, రాజ ధానికి బ డ్జెట్ కేటాయిషింపుల ను 
చూప్షించ్ర్. ప్ర తి మూడు నెల లకోసారి ఈ బాషిండలో పై వ డీడి చెలిలోషించ్లి్స ఉషింటషింది. ఈ 
వ డీడి చెలిలోషింపుల కు సైతషిం జ గ న్ ప్ర భ్త్వషిం క ట క టలాడుతునని నేప థ్యషింలో క్రిసిల్ సషింసథి 

వీటి ర్టిషింగ్ ను ‘ఏ పలో స్ ‘ నుషించ్ ‘ఏ మైన స్ ‘కి త గిగాషించ్షింది. ప్ర భ్త్వషిం హామీ ఉనని బాషిండలో 
ర్టిషింగ్ ఇలా మైన స్ లోకి దిగ జార డషిం, రాష్ట్రషింలో ఆరిథిక సషింక్షోభానికి ద రపు ణషింగా 
నిలుసుతిషింది. ఒక విధషింగా ఇది ప్రభ్తా్వనికి అప్ర తిష్ఠ అనే చెపుపుకోవాలి. ఎషిందుకషింటే 
ఈ ర్టిషింగ్ రాష్ట్రానికి వ చ్చా పెటటీబ డుల మీద , ప రిశ్ర మ ల మీద కూడా ప రోక్షషింగా 
ప్ర భావషిం చూప్సుతిషింది. ఈ బాషిండలోకు సషింబషింధిషించ్న వ డీడిల చెలిలోషింపుల నిమితతిషిం త గిన 
నిధుల ను రాష్ట్ర ప్రభ్త్వషిం మషిందుగానే సషింబషింధిత ఖాతాలో జ మ చ్యాలి్స ఉషింటషింది. 
మూడు నెల ల కోసారి రూ. 53 కోటలో చెలిలోషించ్లి్స ఉషిండ గా స్ఆర్ డీఏ ఖాతాలో డ బు్లు 
లేవు. ఫ లితషింగా ఆగసుటీ 16న చెలిలోషించ్లి్సన వ డీడిని ఈ ఖాతా నుషించ్ కాకుషిండా డ్ట్ 
స ర్్వస్ రిజ ర్్వ అకౌషింట్ నుషించ్ చెలిలోషించ్లి్స వ చ్చాషింది. ఇది ఆరిథిక డొలలోత నానికి ప్ర త్య క్ష 
నిద రశు న మే. ఇషిందువ లలో నే క్రిసిల్ ర్టిషింగ్ దిగ జారిషింది. ఇక రాష్ట్ర సూథిల జాతీయోతపు తితిలో 
అపుపుల భారషిం ఈ ఏడాది మారిచా నాటికి 42.1 శాతషిం ఉషింద ని కూడా క్రిసిల్ 
ప్ర క టిషించ్షింది. ఒక విధషింగా చెపాపులషింటే ఇది ప్ర మాద క ర మైన శాత మ నే చెపాపులి.
* అన్ని అబ దదేలే...
వాసతి వాలు ఇలా ఉషిండ గా రాష్ట్ర ప్ర భ్త్వషిం మాత్రషిం ఆరిథిక సషింక్షోభషిం ఆన వాళలో ను 
క ప్పుపుచ్చా గపపు లు చెపుపుకోవ డషిం మాత్రషిం మాన డషిం లేదు. పైగా నిర్భాతిగా, నిరలో జజె గా 
అబ దదేల ను కూడా ప్ర చ్రషిం చ్సోతిషింది. సాక్షాతుతి సుప్షిం కోర్టీకు దఖ లు చ్సిన 
అఫిడ విట్ లో సైతషిం త పుపుడు స మాచ్రషిం ఇవ్వడషిం ఆరి్క నిపుణుల ను, మేధావుల ను 
సైతషిం నివె్వర ప ర్సోతిషింది. ‘ఆషింధ్రాలో ఆరిథిక నిర్వ హ ణ వివేక వషింతషింగా ఉషింది. రెవెన్్య 
లోటను, ద్ర వ్య లోటను ప్ర భ్త్వషిం ప రిమితషిం చ్సిషింది...’ అషింటూ ఆగ సుటీ 17న వైకాపా 
సుప్షింకోర్టీలో అఫిడ విట్ స మ రిపుషించ్న మ రానిడే క్రిసిల్ సషింసథి విశేలోష ణాతమా క నివేదిక 
రావ డషిం గ మ నార్షిం. వైకాపా ప్ర భ్త్వషిం ప్ర చ్రానికి భిననిషింగా రాష్ట్రషింలో ఆరిథిక నిర్వ హ ణ 
అత్యషింత బ ల హీనషింగా ఉషిందషింటూ క్రిసిల్ పేర్కన డషిం చెషింప పెటటీలాషింటిదే. రాష్ట్రషింలో 
సాషింఘ్క , ఆరిథిక, మాన వ వ న ర్ల సూచీలు సైతషిం అవ స ర మైనషింత సాథియిలో లేవ ని 
క్రిసిల్ సపుషటీషిం చ్సిషింది. దీషింతో ఇషింత వ ర కు మఖ్యమషింత్రి స హా మషింత్రులు, వైకాపా 
ప్ర తినిధులు రాష్ట్ర ఆరిథిక ప రిసిథితి భేషుగాగా ఉషిందషింటూ త ర చు విలేక ర్ల స మావేశాలోలో 
చెపపు డషిం కేవ లషిం బీరాలేన ని తేలిపోయిషింది.
* ఆరిథిక డొలలో త నానికి ఆన వాళ్లోవిగో...
ఇషింత కీ ఆషింధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ర సుతితషిం ఎషింత అపుపులోలో ఉషింద నే విష యానికి వ సేతి అనేక అషింశాలు, 
అషింకెలను ప రిగ ణ న లోకి తీసుకోవ లి్స ఉషింటషింది. ఆయా అషింశాల లోతులోలోకి వెళ్లో 
మషిందు ఇపపు టికి రాష్ట్రషిం మొతతిషిం రూ.6.5 ల క్ష ల కోటలో అపుపుల ఊబిలో ఉషింద ని 
ఒక అషించ నా ప్ర కారషిం తెలుసోతిషింది. మషిందుగా రాష్ట్రాల అపుపుల వివ రాల గురిషించ్ 
పారలోమ్షింటలో లోక్ స భ స భ్్యడు కిష న్ క పూర్ అడిగిన ప్ర శని కు కేషింద్ర ఆరిథిక మషింత్రి 
నిరమా లా స్తారామ న్ లిఖిత పూర్వ కషింగా ఇచ్చాన స మాధానానిని చూదదేషిం. దీని ప్ర కారషిం 
2022 మారిచా 31 నాటికి ఆషింధ్ర ప్ర దేశ్ 3 ల క్ష ల 98 వేల 903 కోటలో రూపాయ ల 
అపుపులోలో ఉషింది.
ఈ నేప థ్యషింలో రాష్ట్రషిం అపుపుల కు సషింబషింధిషించ్ వేర్్వర్ ద శ లోలో క నిప్షించ్ అషింకెల 
వివ రాలు ఆసకితి క రషిం. రోశ య్య మఖ్య మషింత్రిగా దిగిపోయేనాటికి రూ.25,565 కోటలో 
రూపాయ ల అపుపు ఉషింది. ఆపై 2010లో కిర ణ్ కుమార్ రెడిడి స్ఎషిం అయా్యక 2014లో 
రాష్ట్ర విభ జ న వ ర కు కూడా ఆయ న రూ. 45,949 కోటలో తో పాట, కారపుర్ష న్ ల 
పేరిట రూ.31,153 కోటలో అపుపు చ్శార్. రాష్ట్ర విభ జ న నాటికి ఉమమా డి రాష్ట్రషిం అపుపు 
రూ. 1,79,203 కోటలోగా ఉషింది. విభ జ న అనషింతరషిం 2014 జూన్ నాటికి ఆషింధ్ర ప్ర దేశ్ 
కు రూ. 1,04,409 కోటలో ర్ణషిం ఉషింది. విభ జ న త రా్వత 2014 నుషించ్ 2019 
వ ర కు రూ. 1,53,713 కోట్ ో తో పాట, వివిధ కారపుర్ష నలో ద్వరా రూ.31373 
కోటలో అపుపు చ్శార్. ఇక కాషింట్రాకటీ రలో కు చెలిలోషించ్లి్సన 25 వేల కోటలో ను కూడా క లుపు 
కుషింటే మొతతిషిం రూ.2,10,086 కోటలో అపుపు ఉనని టటీ తెలుసోతిషింది. దీనికి విభ జ న నాటికి 
ఏపీ వాటాగా ఉనని ర్ణానిని కూడా క లుపుకుషింటే 2019 ఏప్రిల్ 1 నాటికి ఏపీకి 
మొతతిషిం రూ.3,14,495 కోటలో అపుపు ఉషింది. జ గ న్ అధికారషింలోకి వ చ్చాక 2019 
జూన్ నుషించ్ 2021 న వషింబ ర్ వ ర కు రూ. 1,49,342 కోటలో అపుపు చ్శార్. అలాగే 
వివిధ కారపుర్ష నలో ద్వరా రూ.71,761 కోటలో మేర కు ప్ర భ్త్వషిం అపుపు చ్సిషింది. జ గ న్ 
హ యాషింలో కారపుర్ష నలో ద్వరా చ్సిన అపుపులు గ తషింతో పోలిసేతి దదపు రెటిటీషింపు 
ఉషిండ డషిం గ మ నార్షిం. వీటితో పాట బిలులోల బ కాయిలు రూ. 75 వేల కోటలో ఉనానియి. 
వీటనినిషింటికి వ డీడిలు రూ. 12 వేల కోటలో. జ గ న్ మఖ్య మషింత్రి అయా్యక రెషిండునని ర్ళలో 
కాలషింలో చ్సిన అపుపు మొతతిషిం రూ. 3,08,104 కోటలోగా లక్క తేలుతోషింది. ఆపై 2021 
డిసషింబ ర్, 2022 జ న వ రి నెలలోలో మ రో 30 వేల కోటలో రూపాయ ల అపుపు చ్సిన టటీ ఒక 
అషించ నా. ఇలా అన్ని క లిప్తే ప్ర సుతితషిం ఆషింధ్రప్ర దేశ్ మొతతిషిం ఆర్నని ర కోటలో రూపాయ ల 
అపుపులోలో ఉషింద నుకోవ చుచా.
* సషింక్షేమ మా? సషింక్షోభ మా?
జ గ న్ మఖ్య మషింత్రి అయిన  త ర్వాత గతషింలో కషింటే రెటిటీషింపు సాథియిలో అపుపులు చ్య డషిం, 
రాష్ట్రానికి రాబోయే ఆదయానిని సైతషిం త న ఖా పెటిటీ ర్ణాలు తేవ డషిం, కషింట్రాకటీ రలో కు 
సైతషిం బిలులోలు చెలిలోషించ లేక పోవ డషిం, జీతాల కు సైతషిం క ట క ట లాడ డషిం, క న్సషిం రోడలో 
మ రమ్  తులు సైతషిం చ్యిషించలేక పోవ డషిం, వ డీడిల కు కూడా జ మ చ్య లేక పోవ డషిం 
లాషింటి ప రిసిథితులు రాష్ట్ర ఆరిథిక సషింక్షోభానికి గీటరాళులోగా నిలుసుతినానియి. అయితే 
సషింక్షేమ ప థ కాల గురిషించ్ ప దే ప దే గపపు లు చెపుపుకుషింటనని ప్ర భ్త్వషిం... అషింద రి 
సమమాను కొషింద రికి పషించుతూ ఓట రాజ కీయాల కు పాలపు డుతూ రాష్ట్రానిని అపుపుల 
ఊబిలోకి దిషించ్సోతిషింద నని ది ఆరిథిక నిపుణుల , విశేలోష కుల అభిప్రాయషిం.
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మారుమూల గ్రామాలోలో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని 
వినిపంచడానికి మీ మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు 
పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

ఒక సామానయూ మదయూ తరగతి కుటుంబంలో పుట్్ట జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ ఆశయాలు, సిద్ధంతాలు 
నచ్చ పార్్టని బలోపేతం చేసేందుకు నిరంతరం తనవంత కృషి చేస్తు ... పార్్ట సిద్ధంతాలను బలంగా 
ప్రజలలోకి తీస్కువెళ్తు అనేక సేవా కారయూక్రమాలలో పాల్గొనని వినుకొండ నియోజకవర్గొనికి చందిన 

“శివాది చరంజీవి” గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 

వారి ప్రయాణం గురించ వారి మాటలోలోనే తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్ని న్్యస్: నమసా్కరషిం చ్రషింజీవి గార్..! పాఠకులకు మీ గురిషించ్, మీ కుటషింబ నేపద్యషిం 
గురిషించ్ చెపపుషిండి? 
చరంజీవి: నాపేర్ శివాది చ్రషింజీవి మాది పలానిడు జిలాలో, వినుకొషిండ నియోజకవరగాషిం, మతుకుమలిలో గ్రామషిం. 
మాది ఒక మధ్యతరగతి కుటషింబషిం అమమానానని (శివాది రమణ, శివాది రమేష్) చ్లా కషటీపడి చదివిషించ్ర్, 
నేను ఒక ప్రైవేట మ్డికల్ కషింపెన్లో ఉదో్యగషిం చ్సుతినానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీర్ రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు సూపురితి ఎవర్?
చరంజీవి: నేను నా 10వ తరగతి నుషిండే రాజకీయాల మీద ఆసకితితో ఉషిండే వాడిని. నేను రాజకీయాల మీద ఆసకితి 
చూపడానికి కారణషిం ఈ కుల కుళులో రాజకీయాలను మన వషింతుగా మారాచాలి, ధనికులు ఇషింకా ధనికులు అవుతునానిర్ 
కాన్ పేదవాడు పేదవాడిగానే ఉషింటనానిడు. చటాటీలు డబు్ ఉననివారికి ఒకలా పేదవాడికి ఒకలా పనిచ్సుతినానియి. 
ఇలాషింటి అసమానతలు తొలగిషించడానికి వచ్చాన పవన్ కళ్్యణ్ గారి పార్టీలో నావషింతుగా సహాకారషిం అషిందిషించడానికి 
రాజకీయాలోలోకి వచ్చాను. రాజకీయాలోలో నాకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గార్ సూపురితి.

శతఘ్నిన్యూస్:: జనసేనతో మీ ప్రయాణషిం ఎలా ప్రారషింభమయి్యషింది?
చరంజీవి: సమాజషింలో ఉనని అసమానతలు తొలిగిషించ్లనేది, ప్రతి ఒక్కరికి సమనా్యయషిం జరగాలి, అధికారానికి 
దూరషింగా ఉనని ఇతర సామాజిక వరాగాలకు నా్యయషిం జరగాలి అనే ఆలోచన విధానషిం నాకుషిండేది అలాషింటి భావజాలషింతో 
బడుగు బలహీన వరాగాల తర్పున అషిందరికి సమనా్యయషిం, కులాలను కలిపే ఆలోచన విధానషింతో పార్టీ పెటిటీన పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి భావజాలానికి ఆకరషీణీయుడినై జనసేన పార్టీతో నా ప్రయాణషిం పార్టీ సాథిప్షించ్న నాటి నుషిండి ఆరషింభిషించ్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ నాయకత్వషింలో మీకు నచ్చాన అషింశాలేమిటి?
చరంజీవి: జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ గారిలో దనగుణషిం, కష్టటీలోలో ఉనని వారిని ఆదుకోవడషిం, ఎవరైతే భాధితులు 
ఉషింటారో వారి తర్పున ఆయన బలషింగా నిలబడతార్. అవిన్తి, అసమానతలు లేని సమాజషిం చూడాలనే తపన ఉనని నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ గార్. ప్రధానషింగా అనిని 
రాజకీయ పార్టీలలాగా కాకుషిండా విలువలతో కూడిన రాజకీయషిం చ్సాతిర్ ఆయన అది నాకు చ్ల నచ్చా అషింశషిం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీర్ ప్రైవేట ఉదో్యగి, చ్నని కుటషింబషిం కద పార్టీ కోసషిం ఇషింత సమయషిం మరియు ఆరిథికషింగా 
ఖర్చా పెటటీడషిం మీకు ఇబ్షిందిగా లేద?

చరంజీవి: ఇబ్షిందిగానే ఉషింటషింది కాన్ సమాజషిం కోసషిం ఆయన విలాసవషింతమైన జీవతషిం వదిలేసుకోని 
ప్రజల కోసషిం పాటపడుతుననిపుపుడు ఆయనతో పోలుచాకుషింటే నాది చ్లా చ్నని ఇబ్షింది. కాన్ నా 

బిడడిల భవిష్యత్ బాగుషిండాలషింటే నేడు నేను జనసేన పార్టీ కోసషిం సమయషిం మరియు ఆరిథికషింగా 
కొషింత  కేటాయిషించవలసిన అవసరషిం ఉషింది. దనిలో భాగషింగానే కషటీమైనా ఇషటీషింతో పార్టీకోసషిం పని 
చ్సుతినానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవరగాషింలో జనసేనకు ప్రజలలో సపుషిందన ఎలా ఉషింది?
చరంజీవి: నియోజకవరగాషింలో జనసేనకు అనిని వరాగాల నుషిండి మషించ్ సపుషిందన వసుతిషింది. మఖ్యషింగా 

యువత మరియు ఆడవారిలో బలమైన మార్పు కనపడుతుషింది. ప్రధానషింగా నియోజకవరగా నాయకులు 
నిశశుషింకరావు శ్రీనివాసరావు గార్ జనసేన శ్రేణులకు అషిండగా ఉషింటూ పార్టీని మరిషింత బలోపేతషిం 

చ్సుతినానిర్.
కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


మంగళవారం, 23 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్:: పార్టీని ప్రజలలోకి బలషింగా తీసుకెళ్ళీషిందుకు జనసేన తరపున మీర్ చ్సుతినని సేవాకార్యక్రమాలను 
తెలియచ్యగలర్?
చరంజీవి: పార్టీని ప్రజలోలోకి తీసుకువెళలోడానికి మ్డికల్ కా్యషింపులు, జనసేన రచచాబషిండ బలలోల ఏరాపుట, పేద వారికి 
సహాయషిం, పేద విద్యర్థిలకు ఆరిథిక సహాయషిం చ్యడషిం జర్గుతుషింది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున చ్సే కార్యక్రమాలకు మీ నియోజకవరగా ఇషించ్ర్జె లేద మీ నియోజకవరగా నాయకులు 
ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అషిందిసాతిర్?
చరంజీవి: జనసేన పార్టీ తర్పున నియోజకవరగాషింలో ఎక్కడ ఏ కార్యక్రమషిం చ్సినా నియోజకవరగా నాయకులు 
నిశశుషింకరావు శ్రీనివాసరావు గార్ అట ఆరిథికషింగాను మరియు నైతికషింగా సహాయషిం, సూచనలు ఇసాతిర్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీర్ పార్టీలో ఏదైనా పదవి ఆశిషించ్ పనిచ్సుతినానిరా?
చరంజీవి: నిజషింగా పార్టీ పెటిటీన నాటి నుషించ్ ఎషింతో కషటీపడి ఎనోని ఇబ్షిందులు ఎదురైనా ఎనోని ప్రలోభాలు, వతితిళళీకు 
గురిచ్సినా భయపడకుషిండా పార్టీ కోసషిం పనిచ్సుతినానిను. కన్సషిం అధినేతతో వ్యకితిగతషింగా ఒక ఫోటో కూడా దిగలేదు. 
పార్టీలో పదవులు ఉనాని లేకనాని ఒకే ఆశయషింతో పనిచ్సాతిను. పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మఖ్యమషింత్రి కావాలి ఇదే నా 
ఆశయషిం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటవషింటి కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గురిషించ్ మీ అభిప్రాయషిం చెపపుషిండి?
చరంజీవి: కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ఒక గపపు కార్యక్రమషిం. సమాజషింలో ప్రతి మనిష్ తినే ఆహారషిం పషిండిషించ్ రైతు గోడును ఎవరూ పటిటీషించుకోవడషిం లేదు. వారిని ఎవరూ 
ఆదుకోవడషిం లేదు. పషింట నషటీషింతో అపుపుల బాధ భరిషించలేక ఆతమాహత్య చ్సుకునని కౌలు రైతుల కుటషింబాలకు నేనునాని అని ఆరిథికషింగా 1లక్ష రూపాయలు చ్యూతనిచ్చా 
వారి ప్లలోల భవిష్యత్ కి అషిండగా ఉషింటా అని తెలియజేయడషిం నిజషింగా ఒక కుషింటషింబానికి పెదదే కొడుకు పాత్ర పోష్షించడమే.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశషింలోనే ఏ పార్టీ కూడా చ్యనటవషింటి క్రియాశ్లక సభ్యత్వ 
కార్యక్రమషింపై మీ అభిప్రాయషిం?
చరంజీవి: నేను దదపు 230 మషిందికి క్రీయాశ్లక సభ్యత్వషిం చ్యిషించ్ను. 
కార్యకరతిలను కేవలషిం జషిండా మోసే వారిలాగ, ఓటలో కోసషిం ఉపయోగిషించుకునే 
ఈరోజులోలో... కార్యకరతిలను సషింత కుటషింబషింలా చూసుకునే నాయకులు 
పవన్ కళ్్యణ్ గార్ కార్యకరతిల శ్రేయసు్స కోరకు వారికి ప్రమాదవశాతుతి 
ఎదైనా జరిగితే వారి కుటషింబాలకు ఆరిథికషింగా అషిండగా ఉషిండేషిందుకు 
5లక్షల రూపాయల భీమా పధకషిం ప్రవేశ పెటిటీన గపపు నాయకులు పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్ ఇది చ్ల మహననితమైన కార్యక్రమషిం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్యక్రమషిం ద్వరా ప్రజలకు ఎషింతవరకు మేలు 
జర్గుతుషిందని అభిప్రాయపడుతునానిర్?

చరంజీవి: మఖ్యమషింత్రి అయిన తర్వాత జనషింలోకి రాని జగనోమాహన్ రెడిడి గారి పాలనలో ప్రజలు పడే 
బాధలను పటిటీషించుకోకుషిండా ఉషింటే ప్రభ్త్వషిం చ్యవలసిన పని పవన్ కళ్్యణ్ గార్ చ్సుతినానిర్. వారి సమస్యలపై 
సపుషిందిసుతినానిర్, ఆయా ప్రభ్త్వ అధికార్లకు ఈ సమస్యలను జనసేన పార్టీ నుషించ్ చ్రవేసి పరిష్ట్కర దిశగా అడుగులు 
వేసుతినానిర్. ఇది ప్రజలలో మషించ్ భరోసా ఇసుతిషింది.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుషిండి పవన్ కళ్్యణ్ యాత్ర ప్రారషింభషిం కాబోతుషింది దని ప్రభావషిం ఎలా ఉషిండబోతోషిందని మీ అభిప్రాయషిం?
చరంజీవి: పవన్ కళ్్యణ్ గారి యాత్ర చ్లా ప్రభావితషిం చూప్షించబోతుషింది. ఆయా ప్రాషింతాలోలో సమస్యలపై గళషిం విపుపుతూ ప్రజలోలో చైతన్యషిం నిషింపడషిం ద్వరా ప్రజలోలో 

మార్పుకు ఈ యాత్ర పునాది కాబోతోషింది అని నా అభిప్రాయషిం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా మీర్ గ్రామసాథియి వరకు 
వెళళీగలుగుతునానిరా?
చరంజీవి: కొషింత మేరకు జనసైనికులు కషటీపడుతునాని, వెళలోలేకపోతునానిషిం అనే చెపాపులి. సమాజషింలో 
మీడియా వ్యవసథి చ్లా మఖ్యమైనది ఇపుపుడు ఉనని మీడియా వ్యవసథిలు అన్ని వివిధ పార్టీలకు అనుగుణషింగా 
పనిచ్సుతినానియి. నిజానిని ఏ మీడియా వ్యవసథి చూప్షించడషింలేదు. జనసేన పార్టీకి మీడియా సపోర్టీ చ్లా 
బలషింగా అవసరషిం ఉషింది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీర్ పార్టీ కొసషిం ఎషింత మేరకు పనిచ్శార్?
చరంజీవి:: నేను నా నియోజకవరగాషింలోనే కాకుషిండా దదపు జిలాలో వా్యపతిషింగా ఒక కార్యకరతిగా పార్టీ 
సిదదేషింతాలను ప్రజలోలోకి తీసుకెళ్లోను, సాథినిక ఎనినికలోలో గుషింటూర్ నగరషింలో కూడా ప్రచ్రషింలో పాల్గానానిను.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉషిండబోతోషిందని మీర్ అనుకుషింటనానిర్?
చరంజీవి: ఇర్పార్టీలకు అవకాశషిం ఇచ్చార్ కాన్ ఏ పార్టీ కూడా ప్రజల శ్రేయసు్స వారి భవిష్యత్ కోసషిం పనిచ్యలేదు 

కేవలషిం కొనిని వరాగాల వారికే దోచ్పెడుతునానిర్ అని ప్రజలోలో ఆలోచన వచ్చాషింది. అనిని వరాగాలవారికి నా్యయషిం 
జరగాలషింటే జనసేన పార్టీతోనే సాధ్యషిం అని ప్రజలు విశ్వసిసుతినానిర్ రానునని ఎనినికలోలో జనసేన పార్టీకి 

పటటీషిం కడతారనేది నా ఆభిప్రాయషిం.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్్యస్ గురిషించ్ మీ అభిప్రాయషిం చెపపుషిండి?
చరంజీవి: రాష్ట్ర వా్యపతిషింగా జనసేన పార్టీలో పనిచ్సుతినని వారి కష్టటీనిని గురితిషించ్ వారి గురిషించ్ వారి 
ఆలోచనా విధానషిం గురిషించ్ తెలియజేసుతినని శతఘ్ని న్్యస్ టీషిం కు ప్రతే్యకషింగా ధన్యవాదలు. కషటీపడి 
పనిచ్సిన కార్యకరతిలలో మీర్ ఉతేతిజషిం నిషింపుతునానిర్ నిజషింగా ఇది చ్లా గపపు కార్యక్రమషిం.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచ్చా సషిందేశషిం ఏమైనా ఉషింద?
చరంజీవి: ఇపపుటి వరకు రాష్ట్రషింలో చ్లా మషింది నాయకులకు అవకాశషిం ఇచ్చార్ వారి పార్టీ లేద ఈ 

పార్టీ కాన్ ఏ పార్టీ కూడా మన జీవితాలను మారచాలేదు, మన భవిష్యత్ కోసషిం ఆలోచ్షించలేదు. దయచ్సి 
పాఠకులను పేర్పేర్నా చ్తులు జోడిషించ్ అడుగుతునానిను పవన్ కళ్్యణ్ గారి రాజకీయషిం మొదటి నుషించ్ 

గమనిషించషిండి అమరావతి, ఉదదేనషిం, వైజాగ్ స్టీల్ పాలోషింట్, ఇసుక కారిమాకులు, కౌలు రైతులు ఇషింకా ఎనోని గపపు 
కార్యక్రమాలు తలపెటాటీర్. నిజాయితి కలిగిన నాయకులు సషింత డబు్ను ప్రజలకు సహాయషింగా ఇసుతినని గపపు నాయకుడు కావున దయచ్సి రానునని ఎనినికలోలో జనసేన 
పార్టీకి ఓట వేసి గెలిప్షించవలసినదిగా మనవి.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ మేమ అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం 
చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదమలు శివాది చరంజీవి గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో 
మళ్ళీ కలుద్దం.
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