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‘నా సేన కోసం నా వంతు’ 
కార్యక్రమంలో భాగస్వాములవుదం

* జనసేనకు స్వచ్చందచంగా విరాళాలు అచందిద్దచం
* జనసేన పిఏసీ సభ్యులు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యుస్:  కుల, మతాలకు అతీతచంగా ప్రజా శ్రేయస్సు కోసచం, ప్రజల పక్షాన నిలబడి పని చేస్తోనని 
జనసేనకు అచండగా నిలిచేచందుకు ‘నా సేన కోసచం నా వచంతు’ కారయుక్రమచంలో భాగస్్వములై జనసేనకు స్వచ్చంద 
విరాళాలు అచందిచంచే వారికి అవగాహన కలి్పచంచాలని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభ్యుడు 
శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు స్పషటీచం చేశారు. గురువారచం జనసేన కచంద్ర కారాయులయచంలో నాగబాబు గారు 
7288040505 @icici అనే UPI ఐడికి స్వచ్చందచంగా విరాళచం అచందిచంచి ‘నా సేన కోసచం నా వచంతు’ 

ప్రచార కారయుక్రమచం ప్రారచంభచంచారు. ఈ సచందర్చంగా 
నాగబాబు గారు మాట్లాడుతూ.. స్వశకితోనే నముముకుని 
జనసేన పార్టీ స్థాపిచంచిన అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళాయుణ్ గారు ఇప్పటి వరకూ తమ స్్వరిజితచంతోనే 
పార్టీని నడిపిస్తోనానిరని, స్వచ్చంద విరాళాల ద్వరా 
తోడ్్పటు అచందిసేతో పార్టీ కారయుక్రమాల నిర్వహణకు 
ఉపయోగకరచం అవుతుచందనానిరు. పార్టీకి అచండగా 
మన వచంతు బాధయుతగా విరాళాలు అచందిచంచేచందుకు 
రూపచందిచంచిన కారయుక్రమమని తెలిపారు. ప్రతీ జన సైనికుడిని, వీర మహిళను కుటుచంబ సభ్యులుగా భావిచంచే శ్రీ 
పవన్ కళాయుణ్ గారిని మనమూ కుటుచంబ సభ్యుడిగా భావిచంచి అచండగా నిలబడదమని వెలలాడిచంచారు. భవిషయుతుతో 
తరాల ప్రయోజనచం కోసచం పనిచేస్తోనని జనసేనకు స్వచ్చందగా విరాళాలు ఇచి్ ప్రోతాసుహిద్దమనానిరు.
* నా సేన కోసచం నా వచంతు ప్రత్యుక కమిటీ
నా సేన కోసచం నా వచంతు కారయుక్రమచం నిర్వహణ కోసచం 32 మచందితో కూడిన కమిటీని శ్రీ నాగబాబు గారు 
గురువారచం ప్రకటిచంచారు. కమిటీ చైరమున్ గా శ్రీ బచంగున్రి మహచందర్ రెడిడి, కన్్వనర్ గా శ్రీ తాళ్లారి రామ్, కో 
కన్్వనరులాగా శ్రీమతి రుకిముణీ కోట, శ్రీ టి.సి.వరుణ్, కో ఆరిడినేషన్ కమిటీలో స్షల్ మీడియా విభాగచం నుచంచి శ్రీ 
తచంగెళలా ఉదయ్ శ్రీనివాస్, ఐ.టీ. విభాగచం నుచంచి శ్రీ పస్పులేటి సచంజీవ్, మరికొచందరు ఎన్.అర్.ఐ. శ్రీ భాస్కర్, 
శ్రీ స్యి రాజ్ కె., శ్రీ సతీశ్ రెడిడి, శ్రీ క్చంతి కిరణ్, శ్రీ పవన్ కిషోర్, శ్రీ గిరిధర్, శ్రీ రవి కుమార్, ఏరియా కో 
ఆరిడినేటరులాగా ఆచంధ్ర ప్రదేశ్, తెలచంగాణ రాష్ట్రాల నుచంచి ముఖయుమైన సభ్యులు ఉచంట్రని నాగబాబు గారు చెపా్పరు. 
క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ కోసచం పనిచేస్తోనని అచందరితో మమేకమై ఈ కారయుక్రమచం నిర్వహిచంచాలని కమిటీ సభ్యులకు 
సూచిచంచారు. 3.5 లక్షల జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యులు, ఐటీ విభాగచం, స్వచ్చందచంగా పని చేస్తోనని స్షల్ 
మీడియా విభాగచం, జనసేన ఎన్.అర్.ఐ. విభాగచం, జిల్లా, అసచంబ్లా, మచండల, వారుడి ఇచంఛారిజిలు, జనసేన పార్టీ 
వివిధ అనుబచంధ విభాగాలు, వైదుయులు, వాయుపారస్తోలు, వీరమహిళా విభాగచం, గృహిణులు, మహిళా ఉద్యుగులు, 
యువత, విదయురుథాలు, జనసేన పార్టీ శతగిని, పార్టీ అధికార ప్రతినిధులు తదితర విభాగాలు ఈ కారయుక్రమచంలో 
భాగస్్వములుగా ఉచంట్రనానిరు. జనసేన పార్టీ బాయుచంక్ ఖాతాకు అనుసచంధానచం అయిన 7288040505 @
icici అనే UPI ఐడి (గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటీఎమ్) ప్రక్రియ ద్వరా చాల్ స్లభచంగా కన్సచం రూ.10 నుచంచి 

ఎచంత మొతాతోన్నినా పార్టీకి విరాళచంగా అచందిచంచవచ్ని వెలలాడిచంచారు.

అఖిలపక్ష రండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్యుస్: కాకినాడ రూరల్, పౌర సచంక్షేమ సచంఘము ఆధ్వరయుచంలో కాకినాడ జిల్లా కచంద్రచం విసతోరణ మరియు 12 ఏళ్లాగా ఎనినికలు లేని తూరచంగి, రమణయయు పేట, 
ఇచంద్రపాలచం, చీడీగ, వాకలపూడి, వలసపాకల గ్రామాలు, మరియు 42, 48 డివిజన్ లలో ఎనినికలు జరపాలని తీరామునచం చేసే కాకినాడ రూరల్, నగర ప్రతినిధుల 
అఖిలపక్ష రచండ్ టేబుల్ సమావేశచంలో పాల్గొనని జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యులు మరియు కాకినాడ రూరల్ ఇచంచార్జి పచంతచం నానాజీ.
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మారుమూల గ్రామాల్లో 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 ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 94401 76789
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కులాలను కలిపేవిధానం సిద్ధంతంతో సమావేశం
శతఘ్ని న్యుస్: ఎచె్రలా నియోజకవరగొచం, ల్వేరు మచండలచం, జనసేన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ పుటిటీనరోజు వారోతసువాలోలా భాగచంగా 
మొదటిరోజు జనసేన పార్టీ ఏడు సిద్ధచంతాలోలా మొదటి సిద్ధచంతచం అయినటువచంటి కుల్లను కలిపే ఆలోచనలో భాగచంగా శుక్రవారచం 
స్యచంత్రచం గోవిచందపురచం పచంచాయితీ భరిణికాచం గ్రామచంలో జరిగినటువచంటి కుల్లకు అతీతచంగా సమావేశచం జరిగిచంది. ఈ సచందర్చంగా 
ఎచె్రలా నియోజకవరగొచం జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాచంతిశ్రీ మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీకి కుల్లు మతాలు ఉచండవని ప్రజలచందరూ 
సమానమని వివరిచంచి చెప్పడచం జరిగిచంది. ఇది వినని ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎన్ని పార్టీలను చూస్చం కాన్ ఇటువచంటి గొప్ప ఆలోచనలు కలిగిన 
పార్టీకి మేమచంతా వెచంట ఉచంట్మని తెలియజేస్రు. ఈ కారయుక్రమచంలో రాజేష్, బాబాజీ, కోటి, గొలలాబాబు, న్లచం నాయుడు, ధరము, శ్రీను, 

పవన్, నాయుడు అసిరి నాయుడు, శ్రీను మరియు గ్రామ జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

జనంకోసం జనసేన 271వ రోజు
శతఘ్ని న్యుస్:   జగగొచంపేట నియోజకవరగొచం, జనచంకోసచం జనసేన 271వ రోజు జగగొచంపేట నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఇచంచార్జి పాటచంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయుచచంద్ర ఆధ్వరయుచంలో జనసేన వనరక్షణలో భాగచంగా దనిమము 
మొక్కల పచంపిణీ కారయుక్రమచం జగగొచంపేట మచండలచం జగగొచంపేట గ్రామచంలోను మరియు గచండేపలిలా మచండలచం 
న్ల్ద్రిరావుపేట గ్రామచంలోను జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమచంలో భాగచంగా శుక్రవారచం 800 మొక్కలు పచంచడచం 
జరిగిచంది. మొతతోచం 38600 దనిమము మొక్కల పచంపిణీ జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమానిని విజయవచంతచం చేసిన 
తూరు్పగోదవరి జిల్లా జనసేన పార్టీ కారయుదరిశి బుదిరెడిడి శ్రీనివాస్, జగగొచంపేట మచండల అధయుక్షులు మరిశే 
రామకృష్ణ, జగగొచంపేట మచండల మహిళా కమిటీ అధయుక్షురాలు లచంకపలిలా భవాని, జగగొచంపేట మచండల బిసి 
సల్ అధయుక్షులు రేచిపూడి వీరబాబు, జగగొచంపేట మచండల యువత అధయుక్షులు మొగిలి గచంగాధర్, జగగొచంపేట 
మచండల ఉపాధయుక్షులు తోల్టి ఆదినారాయణ, జగగొచంపేట మచండల అధికార ప్రతినిధి పాలిశెటిటీ సతీష్, 
జగగొచంపేట మచండల ప్రధాన కారయుదరిశి గచండికోట వీరపాచండు, జగగొచంపేట మచండల కారయుదరిశి కర్రి గాచంధీ, 
జగగొచంపేట మచండల కారయుదరిశి మానలితో దురాగొప్రస్ద్, గచండేపలిలా మచండల సచంయుకతో కారయుదరిశి కారుకొచండ 
విజయ్ కుమార్, రామవరచం ఎచంపిటిసి దొడడి శ్రీను, జగగొచంపేట పటటీణ అధయుక్షులు గవర స్ధాకర్, పవిడిశెటిటీ 
స్యిచచంద్ర (బుజిజి), కోడూరి నాని, కర్రి చచందు, న్ల్ద్రిరావుపేట నుచండి పితాని వీరబాబు, దూది 
శ్రీనివాస్, నేదూరి స్యి, మలిలాశాల నుచండి వటిటీకూటి దురాగొప్రస్ద్, సగరపేట నుచండి గాది చినని అప్పనని, 

గాది పెద్ద అప్పనని, నకా్క దురాగొరావు, గాది శ్రీను, పెనుబోలు నాగరాజు, జె.కొతూతోరు నుచండి గ్రామ అధయుక్షులు గుచంటముక్కల మధు, మామిడ్డ నుచండి గ్రామ అధయుక్షులు దెయాయుల 
భద్ర, రామవరచం నుచండి అడపా రాచంబాబు, గుర్రపా్పలచం నుచండి అకి్కరెడిడి రాజా, పడ్ల రాజు, మానలితో గణేష్, కొచండపలిలా వీరబాబు, గోనేడ నుచండి నలలాచంశెటిటీ చిటిటీబాబు, వలలాభశెటిటీ నాని, 
బూరుగుపూడి నుచండి కోడి గచంగాధర్ మరియు జనచంకోసచం జనసేన కారయుక్రమచంలో భాగచంగా 270వ రోజు జగగొచంపేట గ్రామచంలో ఎచంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయుచం అచందిచంచిన పరిమళ 
వెచంకనని కుటుచంబ సభ్యులకు జగగొచంపేట నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇచంచార్జి పాటచంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయుచచంద్ర హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

జనసేన నాయకులను ఆహ్వానంచిన బతుతుల
మహా రక్తదాన శిబిరానికి రాష్ట్ర మరియు జిల్లో సాథాయి నాయకులకు ఆహావానం
శతఘ్ని న్యుస్: ఉమముడి తూరు్పగోదవరి జిల్లా, జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ పుటిటీనరోజు పురస్కరిచంచుకుని ఈనల 29న రాజానగరచం నియోజకవరగొచం గాదరాడ గ్రామచంలో 
బతుతోల బలరామకృష్ణ ఆధ్వరయుచంలో జరిగే “మహా రకతోదన శిబిరచం” కారయుక్రమానికి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయి, జిల్లా స్థాయి నాయకులు గచంట్ స్వరూప దేవి, ప్రియా సౌజనయు, పితాని 
బాలకృష్ణ, బచండ్రు శ్రీనివాస్, లిచంగోలు పచండు, యాళ్ళ నాగ సతీష్, పోలిశెటిటీ నాగ మానస ఇతర ముఖయు నాయకులిని కలిసి ఆహా్వనిచంచడచం జరిగిచంది. నాయకులచందరు ఈ కారయుక్రమానికి 
సచంబచంధిచంచిన కరపత్రచం విడుదల చేయడచం జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమచంలో రాజానగరచం నియోజకవరగొ నాయకులు మేడిశెటిటీ శివరాచం, కిమిడి శ్రీరామ్, గులిలాచంకల లోవరాజు, మటటీ 
వెచంకటేశ్, మది్దరెడిడి బాబులు, అడ్డిల శ్రీను, అరిగెల రామకృష్ణ, ఇవూరి శ్రీనివాస్, చిటిటీప్రోలు సతితోబాబు, బోయిడి వెచంకటేష్, కర్రి దొరబాబు, మనయుచం శ్రీను, కమిడి సతితోబాబు, డి.ఎచం.ఎస్ 
న్యుస్ మరియు ఇతర నాయకులు పాల్గొనానిరు.

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

వైసీపీ పాలనలో చిరు వ్్యపారులు చితికిపోతునా్నరు
• ఫిష్ మారె్కట్ లో దుకాణాల మధయు నడిచే చోటేది?
• అసథావయుసథామైన పాలనతో ప్రజ అవసథాలు
• 22వ రోజు జనసేన పోరుబాటలో శ్రీ రెడిడి అప్పలనాయుడు
శతఘ్ని న్యుస్: వైసీపీ ప్రభ్త్వ అసథావయుసతో పరిపాలనతో అనిని వరాగొల ప్రజలు నానా అవసథాలు పడుతునానిరని 
ఏలూరు నియోజకవరగొచం ఇచంఛార్జి శ్రీ రెడిడి అప్పలనాయుడు అనానిరు. చిరు వాయుపారులకు అనుకూలమైన 
పరిసిథాతులు కలి్పచంచడచంలో ప్రభ్త్వచం ఘోరచంగా విఫలమయియుచందని తెలిపారు. ఏలూరు నగరచంలో నిర్వహిస్తోనని 
జనసేన పోరుబాటలో భాగచంగా 22వ రోజు న్యు ఫిష్ మారె్కట్ వాయుపారుల సమసయులు అడిగి తెలుస్కునానిరు. 
జనసేన సిద్ధచంతాలను ఈ సచందర్చంగా వారికి వివరిచంచారు. అనచంతరచం శ్రీ రెడిడి అప్పలనాయుడు మాట్లాడుతూ.. 
దుకాణాల మధయు కన్సచం ప్రజలు నడిచేచందుకు దరిలేకుచండ్ ఇదేచం నిరాముణచం అచంటూ అసహనచం వయుకతోచం చేశారు. 
పాలకులకు పరిపాలనా దక్షత లేకపోవడమే యచంత్చంగచం పని తీరుకు అద్దచం పడుతోచందనానిరు. అభవృది్ధ 
పక్కనపెటిటీ ఆశీల వసూళలా పేరిట వాయుపారస్తోలను ఇబ్చందులకు గురి చేస్తోనానిరని మచండపడ్డిరు. సమసయులు చెబిత్ 
మాత్రచం మునిసుపల్ సిబ్చంది పటిటీచంచుకోవడచం లేదని, న్యు ఫిష్ మారె్కట్ వాయుపారుల సమసయులపై జనసేన పార్టీ 
తరఫున పోరాటచం చేస్తోమని హామీ ఇచా్రు. ఈ కారయుక్రమచంలో పార్టీ నగర అధయుక్షులు శ్రీ నగిరెడిడి కాశీ నరేష్, 

మచండల అధయుక్షులు శ్రీ వీరచంకి పచండు, ప్రధాన కారయుదరిశి శ్రీ సరిది రాజేష్, ఫ్యున్సు ప్రెసిడచంట్ శ్రీ ద్సపరితో రాజు, స్షల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ శ్రీ రవి, జాయిచంట్ సక్రటర్ శ్రీ ఎట్చంచి 
ధరేముచంద్ర, పార్టీ నాయకులు, కారయుకరతోలు, వీర మహిళలు పాల్గొనానిరు.

జనసేన జన జాగృతి యాత్ర
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరచం 
నియోజకవరగొచం, రాజానగరచం మచండలచం 
పలలాకడియచం గ్రామచంలో 5వ రోజు జన 
జాగృతి యాత్ర నిర్వహిచంచడచం జరిగిచంది. 
ప్రజల ఆదరణతో ముచందుకు స్గుతునని ఈ 
కారయుక్రమచం రాజానగరచం నియోజకవరగొచం 
జనసేన పార్టీ ఇచంచార్జి మేడ గురుదత్ 
ప్రస్ద్ ఆధ్వరయుచంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయుదరిశి గచంట్ స్వరూప కీలకపాత్ర వహిస్తోనని ఈ త్నిటీ విచందు కారయుక్రమచంలో 
రాజానగరచం మచండలచం అధయుక్షులు బతితోన వెచంకనని దొర ఆధ్వరయుచంలో వేమవరురపు 
వెచంకటేష్, వేమవరపు స్బ్రహముణయుచం, ఇజిజిన చచంటి, బర్రా చిననిబాబు, మళ్్ళమోగగొల 
స్యిబాబు, నాగావరుపు భానుశచంకర్, బబ్రడ్ వాస్, అడబాల సతయునారాయణ, 
అడబాల హరి, స్చంకర బాబిజి, తెలగచంశెటిటీ శివ, ముక్క రాచంబాబు లు జనసేన అధయుక్షులు 
పవన్ కళాయుణ్ ఆశయాలను, సిద్ధచంతాలను గ్రామచంలోని ప్రజలకు వివరిసూతో జనసేన 
పార్టీ గురుతో అయిన గాలాజు గాలాస్తో త్న్టిని ఇవ్వడచం జరిగిచంది. దనికి ప్రజలచందరూ 
సహకరిచంచి ఈస్రి జనసేన పార్టీని ఆశీర్వదిచంచాలని, పవన్ కళాయుణ్ కి ఒక అవకాశచం 
ఇచి్ జనసేన ప్రభ్తా్వనిని స్థాపిచంచాలని, గ్రామచంలో ప్రతి ఒక్కరిని అభయురిథాసూతో జనసేన 
షణుముఖ ముద్రిచంచిన కరపత్రచం పచంచడచం జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమచంలో కానవరచంలో భార్ 
ఎతుతోన వీరమహిళలు, నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనడచం జరిగిచంది.

జనసేన సంకల్ప పాదయాత్ర కోసం జనసేన సమావేశం
శతఘ్ని న్యుస్:  అచంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, కొతతోపేట, సపెటీచంబర్ 2వ తార్ఖున జనసేన 
అధినేత పవన్ కళాయుణ్ పుటిటీనరోజు సచందర్చంగా కొతతోపేట నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ 
ఇనా్రిజి బచండ్రు శ్రీనివాస్ చేయబోయే జనసేన సచంకల్ప పాదయాత్ర గురిచంచి శుక్రవారచం 
కొతతోపేట మచండల జనసేన నాయకులు కారయుకరతోలు వీర మహిళలు జనసైనికులు 
అచందరితో కలిసి పాదయాత్ర కారాయుచరణ పై చరి్చంచేచందుకు సమావేశచం ఏరా్పటు 
చేయడచం జరిగిచంది. ఈ సమవేశచంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొనడచం జరిగిచంది.

జనసేనాన పుట్టినరోజు సందర్ంగా చీపురుపలిలి 
జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్ని న్యుస్: చీపురుపలిలా నియోజకవరగొచం, జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదెల పవన్ 
కళాయుణ్, పుటిటీనరోజు సచందర్చంగా సపెటీచంబర్ 2వ త్దీన జరిగే కారయుక్రమాలు అనేవి 
ఏచంచేద్దచం, ఎల్చేద్దచం అనే అచంశచంపై శుక్రవారచం నాలుగు మచండల్ల జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైనికులతో ఆతీముయ సమావేశచం జరిగిచంది. ఈ సచందర్చంద 
అచందరూ వచి్ వారి యొక్క సలహాలు, సూచనలు ఇచి్నచందుకు అచందరకీ ధనయువాదలు 
తెలియజేయడచం జరిగిచంది.

తోకలపలిలి గ్రామంలో త్రాగు నీరు సరఫరా చేసిన జనసేన
శతఘ్ని న్యుస్: ఉచంగుటూరు, నిడమర్రు 
మచండలచం కొలేలారు ప్రాచంతచం అయిన తోకలపలిలా 
గ్రామచంలో ప్రజలు త్గున్టి సమసయుతో ఇబ్చంది 
పడుతునానిరని జనసైనికులు తెలుపగా వెచంటనే 
స్పచందిచంచి శుక్రవారచం, శ్రీ లక్ష్మి నారాయణ 
పౌచండేషన్ ట్యుచంకర్ ద్వరా ప్రతి ఇచంటికి త్గు 
న్రును సరఫరా చేసిన జనసేన పార్టీ ఉచంగుటూరు 

నియోజకవరగొ ఇచంచార్జి పతసుమటలా ధరమురాజు. ఈ కారయుక్రమచంలో జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనలో చేరిన కొవ్వాడలంక యువత
శతఘ్ని న్యుస్: కైకలూరు, మచండవలిలా 
మచండలచం, కొవా్వడలచంక గ్రామానికి చెచందిన 
50 మచంది యువత కైకలూరు నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఎనినికలు ఇనా్రిజిలు కొలిలా 
వరప్రస్ద్(బాబ్), నలలాగోపుల చలపతి, వీర 
మహిళ తోట లక్ష్మి ఆధ్వరయుచంలో జనసేన 
పార్టీలో చేరారు. శుక్రవారచం కైకలూరు 
పటనిచంలోని నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ 
కారాయులయానికి కొవా్వడలచంక యువత 
పార్టీలో చేరడ్నికి విచే్యగా పార్టీ 

కచండువా కపి్ప జనసేన నాయకులు యువతను ఆహా్వనిచంచారు. ఈ సచందర్చంగా పార్టీలో చేరిన యువత 
మాట్లాడుతూ జనసేన అధినేత కొణిదెల పవన్ కళాయుణ్ సిద్ధచంతాలకు ఆశయాలకు ఆకరిషితులై పార్టీలో 
చేరామనానిరు. అదేవిధచంగా కైకలూరు నియోజకవరగొచంలో జనసేన నాయకులు ప్రజా సమసయులపై నిరచంతరచం 
ప్రశినిచంచడచం పటలా ఆకరిషితులమయాయుమనానిరు. ఈ సచందర్చంగా కైకలూరు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ 
ఎనినికల ఇనా్రుజిలు కొలిలా వరప్రస్ద్, నలలాగోపుల చలపతి, తోట లక్ష్మి మాట్లాడుతూ కొలేలారు గ్రామాల 
నుచండి ఇచంత పెద్ద ఎతుతోన జనసేన పార్టీలో చేరడచం మచంచి శుభ పరిణామచం అనానిరు. కొలేలారు సమసయుల 
పరిష్ట్కరచం పవన్ కళాయుణ్ తోనే స్ధయుమవుతుచందనానిరు. కైకలూరు నియోజకవరగొచంలో పార్టీ బలోపేతచం 
దిశగా ముచందుకు తీస్కుని వెళాతోమని, అదేవిధచంగా రాబోవు ఎనినికలోలా పార్టీని గెలిపిచంచుకుచంట్మని 
ధీమా వయుకతోచం చేశారు. రానునని రోజులోలా పార్టీ కారయుక్రమాలు నిర్వహిసూతో అల్గే నితయుచం ప్రజా సమసయులపై 
పోరాడతూ వారి సమసయుల పరిష్ట్కర దిశగా ముచందుకెళ్తోమనానిరు. అనచంతరచం నిస్్వరథా సేవకు 
నిదరశినమైన మదర్ తెరిస్సు జయచంతిని పురస్కరిచంచుకుని పార్టీ కారాయులయచంలో ఆమె చిత్రపట్నికి 
పూలమాలు వేసి నివాళ్లు అరి్పచంచారు. ఈ కారయుక్రమచంలో కైకలూరు మచండల పార్టీ ఉపాధయుక్షురాలు 
సచంటి రాజేశ్వరి, కశన సచంజన, యువ నాయకులు కొటికలపూడి ఈశ్వర్ నాయుడు, ముతాయుల తరుణ్, 
తోట కార్తోక్ ప్రస్ద్, ఘచంటస్ల జయచంత్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

బోడపాట్ శివదత్ జనమీదినోత్సవ వేడుకలను విజయవంతం 
చేయాలి: నక్కపలిలి జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: పాయకరావుపేట, యచంగ్ & డైనమిక్ లీడర్ 
గౌరవన్యులు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయుదరిశి బోడపాటి శివదత్ 
జనముదిన్తసువము ఈనల ఆగస్టీ 27 త్దీన కాబటిటీ పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగొ జనసేన కారయుకరతోలచందరి సమక్షచంలో ఘనచంగా 
జనముదిన వేడుకలు నక్కపలిలా స్బ్రామిరెడిడి కళాయుణమచండపచంలో 
నిర్వహిచంచనునానిరు కాబటిటీ నాలుగు మచండల్ల జనసైనికులు 
అచందరూ ఈ కారయుక్రమచంలో పాల్గొని జయప్రదచం చేస్తోరని 
కోరుతునానిముని పాయకరావుపేట నియోజకవరగొచం, నక్కపలిలా 
మచండల జనసేన పార్టీ పిలుపునివ్వడచం జరిగిచంది.

ఘనంగా రాజోలు జనసేన నాయకులు కోళ్ళ బాబీ 
పుట్టినరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్: అచంబేద్కర్ కోనసీమ 
జిల్లా, రాజోలులో చెవిటి, మూగ 
పాఠశాలలో రాజోలు మచండల 
జనసేన అధయుక్షులు సూరిశెటిటీ 
శ్రీను అధయుక్షతన జనసేన యువ 
నాయకులు కోళ్ళ బాబ్ పుటిటీనరోజు 

అతయుచంత ఘనచంగా జరిగాయి. ఈ కారయుక్రమచంలో పిలలాలకు భోజనాలు ఏరా్పటు 
చేసి అనచంతరచం జిల్లా అధయుక్షులు గుచండబతుతోల తాతాజీ మరియు సూరిశెటిటీ శ్రీను 
కలిసి కక్ కట్ చెయయుటచం జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమచంలో రాజోలు గ్రామ శాఖ 
అధయుక్షులు కాటని రాజు, రాజోలు టౌన్ ప్రెసిడచంట్ యర్రచంశెటిటీ బాబ్, ఉలిలాశెటిటీ 
అననిపూర్ణ, ఉలలాచంపరితో దరశినచం, స్ధనల వెచంకననిబాబు, రేఖపలిలా శ్రీను, చిచంత 
ప్రస్ద్, కిరణ్, బద్రి, స్యి జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 4వ రోజు
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరచం నియోజకవరగొచం, రాజానగరచం మచండలచం 
కానవరచం గ్రామచంలో 4వ రోజు జన జాగృతి యాత్ర నిర్వహిచంచడచం 
జరిగిచంది. ప్రజల ఆదరణతో ముచందుకు స్గుతునని ఈ కారయుక్రమచం 
రాజానగరచం నియోజకవరగొచం జనసేన పార్టీ ఇచంచార్జి మేడ గురుదత్ 
ప్రస్ద్ ఆధ్వరయుచంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయుదరిశి గచంట్ స్వరూప 
కీలకపాత్ర వహిస్తోనని ఈ త్నిటీ విచందు కారయుక్రమచంలో రాజానగరచం 
మచండలచం అధయుక్షులు బతితోన వెచంకనని దొర ఆధ్వరయుచంలో జనసేన 
అధయుక్షులు పవన్ కళాయుణ్ ఆశయాలను, సిద్ధచంతాలను గ్రామచంలోని 
ప్రజలకు వివరిసూతో జనసేన పార్టీ గురుతో అయిన గాలాజు గాలాస్తో త్న్టిని 
ఇవ్వడచం జరిగిచంది. దనికి ప్రజలచందరూ సహకరిచంచి ఈస్రి జనసేన 
పార్టీని ఆశీర్వదిచంచాలని, పవన్ కళాయుణ్ కి ఒక అవకాశచం ఇచి్ జనసేన 
ప్రభ్తా్వనిని స్థాపిచంచాలని, గ్రామచంలో ప్రతి ఒక్కరిని అభయురిథాసూతో జనసేన 
షణుముఖ ముద్రిచంచిన కరపత్రచం పచంచడచం జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమచంలో 
కానవరచంలో భార్ ఎతుతోన వీరమహిళలు, నాయకులు, జనసైనికులు 
పాల్గొనడచం జరిగిచంది.

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

కట్టి బానసలుగా వైసీపీ కాపు నేతలు
పదవుల కోసం వయూకి్తత్వానిని చంపుకొని జీవచ్చవంల్ బ్రతకుతనని మంత్రులు
ఆత్మాభిమానం, ఆతమాగౌరవాణ్ణి మఖయూమంత్రి కాళ్ళ దగ్గర త్కట్టు పెట్టున వైసీపీ కాపు నేతలు
చరిత్ర హీనులుగా, శిఖండుల్లో మారిన కాపు వైసీపీ నేతలు
వైసీపీ కాపు నేతలపై విరుచుకుబడ్డ జిల్లో కాపు యువ నాయకులు ఆళ్ళ హరి

శతఘ్ని న్యుస్: గుచంటూరు, తుచ్మైన 
పదవుల కోసచం తమ ఆతాముభమానానిని, 
ఆతము గౌరవానిని ముఖయుమచంత్రి కాళ్ళ దగగొర 
పెటిటీ వైసీపీలోని కాపు నేతలు కటుటీ బానిసల్లా 
బ్రతుకుతునానిరని, వీరిని కాపు జాతి 
క్షమిచంచదని జిల్లా కాపు యువత అధయుక్షుడు 
ఆళ్ళ హరి అనానిరు. జనసేన పవన్ 
కళాయుణ్ పై అనుచిత వాయుఖయులు చేసిన కాపు 

కార్్పరేషన్ ఛైరమున్ అడపా శేషు, కాపు మచంత్రులకు బానిస సచంకెళ్ళ నిచంచి విముకితో చేసి వారికి మచంచి 
బుది్ధ ప్రస్దిచంచమని శ్రీనివాసరావుతోటలోని ప్రముఖ స్్వతచంత్రయు సమరయోధులు కననిగచంటి 
హనుమచంతు విగ్రహానికి వినతిపత్రచం అచందచేశారు. ఈ సచందర్చంగా ఆళ్ళ హరి మాట్లాడుతూ… 
దదపు కోటీ నలభై లక్షల మచందికి పైగా ఉనని కాపు జనాభాలో తమకు బానిసల్లా ఉచండేవారిని, 
తమ బూటులా నాకవారిని ఎనునికొని వారికి పదవులు ఇచి్ కాపు జాతిని విచి్ననిచం చేసే కుట్రకు 
ముఖయుమచంత్రి తెరతీస్రని ధ్వజమెతాతోరు. వైసీపీ ప్రభ్త్వచం కాపులకు ఇచిజిన హామీలను ఒక్కటి 
కూడ్ నరవేర్క పోయినా ముఖయుమచంత్రిని అడిగే దమూము ధైరయుచం లేని కాపు నేతలు పవన్ కళాయుణ్ 
ని తిటేటీచందుకు మాత్రచం సిగుగొ, శరానిని వదిలేసి మీడియా ముచందుకు వస్తోనానిరని దుయయుబట్టీరు. 
32000 కోటులా కాపు సచంక్షేమానికి ఖరు్ చేసినటులా వైసీపీ నేతలు చేస్తోనని ప్రచారచంలో వాసతోవచం 
లేదనానిరు. కాపు యువతకు ఉపాధి కలి్పచంచేచందుకు సచంవతసురానికి 2000 కోటులా ఇస్తోననని 
వాటిక దికు్కలేనపు్పడు అనిని కోటులా ఎల్ ఖరు్ చేశారో చెపా్పలనానిరు. వివిధ పథకాల పేరుతో 
ఖరు్ పెటటీమని చెబుతూ మరోస్రి కాపులిని మోసచం చేయాలని చూస్తోనానిరని ఆగ్రహచం వయుకతోచం 
చేశారు. విదేశీ విదయు కోసచం విదేశాలకు వెళ్లాన స్మారు 1150 మచంది కాపు విదయురుథాలు నరకచం 
అనుభవిస్తోనానిరని, వారిని ఆదుకునేచందుకు కన్స ప్రయతనిచం చేయని కాపు నేతలు కాపు ద్రోహులుగా 
చరిత్రలో నిలిచిపోతారని విమరిశిచంచారు. కాపుల జీవితాలతో చెలగాట మాడిత్ పుటటీగతులుచండవని 
వైసీపీ నేతలిని హెచ్రిచంచారు. నగర జనసేన పార్టీ ఉపాధయుక్షుడు చిచంతా రాజు మాట్లాడుతూ 
కాపులిని విభజిచంచు పాలిచంచు సిద్దచంతచంతో ఇనానిళ్లా మోసచం చేస్రని, ఇపు్పడు వైసీపీ కూడ్ అవే 
కుట్రలను కొనస్గిస్తోచందని ఆగ్రహచం వయుకతోచం చేశారు. పౌరుషచం లేని వాళ్ళని, సిగూగొ శరచం వదిలేసి 
వయుకితోత్వచం లేకుచండ్ బ్రతిక కొచంతమచంది కాపులిని శిఖచండుల్లా అడుడిపెటుటీకొని వైసీపీ రాజకీయాలు 
చేస్తోచందని మచండిపడ్డిరు. మీరు బానిసలుగా బ్రతకచండి కాన్ కుల్నికి మాత్రచం మీ బానిసతా్వనిని 
అచంటగటటీకచండి అచంటూ కాపు నేతలిని హెచ్రిచంచారు. ఇచంకోస్రి పవన్ కళాయుణ్ పై కాపు జాతిపై 
అనుచిత వాయుఖయులు చేసేతో సహిచంచేది లేదని తగిన ర్తిలో బుది్ధ చెబుతామని హెచ్రిచంచారు. 
అనచంతరచం పవన్ కళాయుణ్ పై అనుచిత వాయుఖయులు చేసిన కాపు కార్్పరేషన్ చైరమున్ అడపా శేషు , 
మచంత్రులు అచంబటి రాచంబాబు, గుడివాడ అమరానిధ్, దడిశెటిటీ రాజా చిత్ర పట్లను చెపు్పలతో 
కొట్టీరు. ఈ కారయుక్రమచంలో చెనాని పోతురాజు, రవీచంద్ర, షరుఫుదీ్దన్, లక్ష్మీశెటిటీ నాని, బుడచంపాడు 
కోటి, ఇళలా శేషు, బాష్ట, రాము, హమచంత్, స్బా్రావు, స్చంబశివరావు, చిరచంజీవి, నచండూరి 
స్్వమి, తిరుపతిరావు, స్యి, త్జ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

నరసరావుపేట జనసేన పార్టి ఆధవార్యంలో మాతృమూరితు 
మదర్ థెరిస్్స జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్: నరసరావుపేట 
జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయుచంలో సయయుద్ 
జిల్ని గారి నాయకత్వచంలో. 
భారతరతని మాతృమూరితో మదర్ 
థెరిస్సు జయచంతి సచందర్చంగా స్థానిక 
ల్ల్ బహుదూర్ కూరగాయల 
మారె్కట్ సచంటరోలా మదర్ థెరిస్సు 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి 
నివాళ్లరి్పచంచారు. అనచంతరచం 
జనసేన పార్టీ కారాయులయచంలో. మదర్ 
తెరిస్ చిత్రపట్నికి పూలమాలలు 
వేసి నివాళ్లరి్పచంచారు. సయయుద్ 
జిల్ని, నాయకులు మాట్లాడుతూ… 

విదేశాలోలా పుటిటీన మదర్ థెరిస్సు భారత పౌరసత్వచం పచంది కోల్కతా 1950. సచంవతసురచంలో 
మిషనర్ ఆఫ్ చారిటీ స్వచ్చంద సచంసథాను నలకొలి్ప కోల్కతాలోని పీడిత పాడిత ప్రజలకు రోగులకు 
తాను సేవలను ఎచంతో అచందిచంచారని, విదయు, వైదయుచం పేదవారికి అచందలని తను అచందేల్ కృషి 
చేస్రని అనానిరు. ఆమె చేసిన సేవలు గాను భారత ప్రభ్త్వచం ఆమెకు న్బెల్ శాచంతి బహుమతి 
మరియు దేశచంలోనే అతుయుననిత పురస్్కరచం భారతరతనితో ఆమెను సత్కరిచంచిచంది. జనసేన పార్టీ 
కారయుకరతోలు అచందరూ ఆమె అడుగుజాడలోలా నడవాలని ఆమె సూఫురితోని అలవరు్కోవాలని అనానిరు. 
ఈ కారయుక్రమచంలో పటటీణ అధయుక్షులు జి వి ఎస్ ప్రస్ద్, జిల్లా కారయుదరిశి అదే్దపలిలా ఆనచంద్ బాబు, 
అబు్దల్ రవూఫ్, కృష్ణచంశెటిటీ గోవిచందు, బెలలాచంకొచండ అనిల్, స్చంబశివరావు, ఆరే్క యాదవ్, వీరవలిలా 
వచంశి, నాగుల్ మీరా, చిననిపలిలా స్చంబ, గుపాతో శ్రీకాచంత్, మిరియాల స్ము, ఎస్.డి గౌస్, దురాగొ 
కుమారి, మేడిశెటిటీ రామారావు, తిరుమలశెటిటీ శ్రీను, రాజా భరత్, విజయ్, రాముడు, యలమల 
కొచండ, పోతచంశెటిటీ రాము, ఉలిలా చచంటి, ధమలచం కొచండలు తదితరులు నివాళ్లరి్పచంచారు.

గోళ్్ళపురం గ్రామ సమస్యల గురించి జనవ్ణిలో 
వినతిపత్రం

శతఘ్ని న్యుస్: తిరుపతిలో జరిగిన 4 వ 
విడత జనవాణి కారయుక్రమచంలో భాగచంగా 
గోళా్ళపురచం జనసైనికులు నవీన్ కుమార్, 
వై.బాబు ఈ కారయుక్రమచంలో పాల్గొని గ్రామ 
ప్రధాన సమసయులైన పరిశ్రమల నుచండి 
గోళా్ళపురచం గ్రామచంలోకి వదులుతునని 
కలుషితపు గాలి సమసయు, కలిషితపు 
న్రు సమసయు, స్థానికులకు ఉద్యుగాల 

సమసయుల గురిచంచి ఎన్ని అడడిచంకులను ఎదుకొనుటీ చివరికి జనసేన అధినేత పవన్ 
కళాయుణ్ మరియు జనసేన పిఏసి ఛైరెమున్ నాదెచండలా మన్హర్ లకు వినతిపత్రచం 
ఇవ్వడచం జరిగిచంది. వీటితో పాటు ఈ సమసయుల గురిచంచి ఒక వీడియో కూడ 
ఇవ్వడచం జరిగిచంది. గ్రామ సమసయుల గురిచంచి పవన్ కళాయుణ్ హిచందూపురచం 
నియోజకవరాగొనికి వచి్నపు్పడు పవన్ కళాయుణ్ బలచంగా మాట్లాడతారని నాదెచండలా 
మన్హర్ చెప్పడచం జరిగిచంది. గోళా్ళపురచం గ్రామ సమసయులని పవన్ కళాయుణ్ 
వరకు తీస్కెళ్లాన మడచం వెనకి్క తిప్పని జనసైనికులైన నవీన్ కుమార్, వై బాబు 
లకు గోళా్ళపురచం గ్రామ జనసేన తరుపున అభనచందనలు తెలియజేస్తోనానిమని 
అనానిరు. అల్గే మాకు అనిని విధాలుగా సహకరిచంచిన హిచందూపురచం జనసేన 
ఇచంఛారిజి ఆకుల ఉమేష్ మరియు హిచందూపురచం జనసేన వీర మహిళ మని ప్రియ 
దలవతచం ఇతర జనసేన నాయుకులకు ధనయువాదలు తెలిపారు. ప్రతి జనసైనికుడు 
పోరాట దీరులుగా తయారవుతూ, జనసేన పార్టీని ఇచంకా ముచందుకు తీస్కెళా్ళలని 
కోరుకుచంటునానిమని అనానిరు.

బొడలిపాడు ప్రాధమిక ఉన్నత పాఠశాలలో 
మదర్ థెరిస్్స జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్: పాలకొచండ, 
బడలాపాడు ప్రాధమిక ఉననిత 
పాఠశాలలో మానవతామూరితో మదర్ 
థెరిస్సు జయచంతి సచందర్చంగా, 
బడలాపాడు సూ్కల్ ఆవరణలో 
జనముదిన వేడుకలు ఘనచంగా 
జరిగాయి. మదర్ థెరిస్సు పుటిటీనరోజు 

శుభాకాచంక్షలు తెలియజేయడచం జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమానిని ఉదే్దశిసూతో జనసేన 
జాన్ మాట్లాడుతూ… మదర్ థెరిస్సు చేసిన సేవలు గురుతో చేస్కుచంటూ ప్రజలు 
అనేకమైన కుషుటీరోగులతో జీవిసూతో ఉచంటే సచంత కుటుచంబ వయుకుతోలు కూడ్ 
ముటుటీకోలేని పరిసిథాతులలో… నేనునానిను అచంటూ ముచందుకు వచి్ ఆ వయుకుతోలకు 
ఆమె చేసిన సేవా కారయుక్రమాలు నిజచంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడ్ అభనచందిచంచాలిసున 
విషయచం. భారతదేశచంలో ఎచంతమచంది ఉనని అల్చంటి మాతృమూరితోల్ ప్రజలకు 
సేవ చేయడచం చాల్ కషటీమని అచంతటి గొప్ప మచంచివారు మదర్ థెరిస్సు అని 
గురుతో చేస్కోవడచం జరిగిచంది. ఈ యొక్క కారయుక్రమచంలో సూ్కల్ హెచ్ఎచం వారాడ 
రాచంబాబు మాసటీర్, బోనచంగి వాస్దేవరావు మాసటీర్, ఏ యన్ యమ్ కళావతి, 
యమ్ యల్ హెచ్ పి పలలావి సూ్కల్ విదయురిథా విదయురుథాలు పాల్గొనానిరు.

సేవలో మదర్ థెరిస్్స మాకు స్ఫూరితు
శతఘ్ని న్యుస్: మదర్ 
థెరిస్సు బర్తో డే సచందర్చంగా 
ఆమెను మర్కస్రి గురుతో 
చేస్కుచంటూ… ఆమె చేసే 
సేవలు సూఫురితోగా తీస్కొని 
మన వచంతు కూడ్ 
సమాజానికి చేయాలని, 

మదర్ థెరిస్సు పేరు మనకు ప్రత్యుకచంగా పరిచయచం అవసరచం లేని పేరు. ఎక్కడో 
వేరేదేశచంలో పుటిటీ మన భారత దేశానికి విచే్సి ఇక్కడ ఎచందరో అభాగుయులను 
తన అకు్కన చేరు్కుని గొప్ప మనస్నని తలిలాగా వారిని ఆదరిచంచి, ఆఖరికి తన 
జీవితానిని వారి సేవ కోసచం పణచంగా పెటిటీ ఒకానొక సమయచంలో యాచన కూడ్ 
చేసిన మహోననిత వయుకితో మదర్ థెరిస్. మచంచి, మానవత్వచం, దయాగుణచం, 
సహాయతత్వచం అనేవి ప్రతిఒక్క మనిషి అలవరు్కోవాలని భగవచంతుడు మనకు 
ఇచంతటి గొప్ప జీవితానిని ఇచి్చంది ఎచంతో కొచంత పరులకు సహాయపడడ్నిక అని 
చెపుతోచంట్రు థెరిస్సు. తన జీవితానిని సేవక అచంకితచం చేస్రు. 1943లో ఏర్పడిన 
కరువు పరిసిథాతులు కలకతాతో ప్రజలోలా ఎచందరిన్ మరిచంత పేదవారిని చేస్యి. ఇక 
1946లో కవలచం కాన్వచంట్ లో ఉపాదుయురాలిగానే కాక తనవచంతుగా ప్రజలకు 
సేవ చేయాలన్ తలచి తన స్చంప్రదయ లోరెటో అలవాటును వదిలి ఎచంతో 
నిరాడచంరమైన న్లపు అచంచుగల తెలలా చీరను ధరిచంచి, అనచంతరచం భారతదేశ 
పౌరసత్వచం సీ్వకరిచంచి అక్కడి నుచండి మురికివాడలోలాకి ప్రవేశిచంచి పేద వారికి సేవ 
చేయడచం ఆరచంభచంచారు.

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

జనంతో జనసేన కార్యక్రమం గంగంపేట 
గ్రామంలో 12వ రోజు

శతఘ్ని న్యుస్: ఆమదలవలస నియోజకవరగొచంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళాయుణ్ 
ఆశీస్సులతో, జనసేన పార్టీ నాయకులు కొతతోకోట నాగేచంద్ర, కోరుకొచండ మలేలాశ్వరరావు, 
అచంపిలి విక్రమ్ ఎచంపిటిసి ఆధ్వరయుచంలో జనచంతో_జనసేన కారయుక్రమచంలో భాగముగా 
12వ రోజు, గచంగచంపేట గ్రామచంలో ప్రధాన సమసయు, మచంచి న్టి బోరిచంగ్ పక్కన, డచంపిచంగ్ 
చేయడచం అదే విదచంగా ఉనని కాలువలు సరిగాగొ ఉపయోగిచంచే విధానచం రాకపోవడచం. 
దీనిపై పచంచాయతీ దృషిటీ పెట్టీలి అని చెప్పడమే కాకుచండ్ ఓటులా వేసేటపు్పడు కాకుచండ్, 
ప్రజలకి ఆరోగయుచంగా ఉచండడ్నికి మరియు గ్రామ అభవృది్ధకి కూడ్ ఇతర పార్టీలు ముచందు 
ఉచండ్లని అదే విదచంగా ఈ సమసయు త్వరలో పరిష్ట్కరచం అవుతుచందిని జనసేన పార్టీ 
తరుపున మాట ఇవ్వడచం జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమచంలో జనసేన నాయకులు శ్రీను, రమేష్, 
సచంతోష్ నాయుడు, ప్రస్ద్, కోమల్, జగదీశ్, అల్నే గ్రామ నాయకులు ధనుచంజయ్ 
అల్నే పెద్దలు పాల్గొని కారయుక్రమానిని విజయవచంతచం చేసినచందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు 
పేరునా హృదయపూర్వక ధనయువాదములు తెలియజేస్రు.

పాడేరు జనసేన ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యుస్: అలూలారి 
సీతారామరాజు జిల్లా, 
పాడేరు జనసేనపార్టీ జిల్లా 
కారాయులయచంలో పాడేరు, అరకు 
పారలామెచంట్ జనసేనపార్టీ ఇనా్ర్జి 
డ్.వచంపురు గచంగులయయు 
అధయుక్షతనలో జరిగినటువచంటి 

జనసేన పార్టీ ఆతీముయ సమావేశచంలో పార్టీ యొక్క సిద్ధచంతాలపై ఆదివాసీ ప్రజలోలా 
చైతనయుచం కలి్పచంచడచం పార్టీ సచంస్థాగతచంగా నిరాముణానికి జనసైనికుల తక్షణ కరతోవయుచం, 
నియోజకవరగొచం వారిగా పలు మచండల నాయకుల ముఖయు కారాయుచరణ ప్రణాళ్కలు, ఐ.టి 
(స్షల్ మీడియా) సమన్వయచం. రాబోవు సపెటీమెబర్ 2 వ త్దీన జనసేన అధినేత పవన్ 
కళాయుణ్ జనముదిన వేడుకలు నిర్వహణ ఇతాయుది విష్టయాలను చరి్చంచుకోవడచం జరిగిచంది. 
జనసైనికులు వీరమహిళలు, అభమానులు జనసేనాని పవన్ కళాయుణ్ జనముదిన వేడుకలు 
సచందర్చంగా 2వ త్దీన అశేష సచంఖయులో పాల్గొనాలని అల్గే ఆరోజు చేపటటీబోయే పలు 
సేవా కారయుక్రమాలోలా మీ వచంతుగా జనసేనతో భాగస్్వమయుచం కావాలని కోరుతునానిమని 
తెలిపారు. ఈ ఆతీముయ సమావేశచంలో పాడేరు మచండల అధయుక్షులు నచంద్లి మురళ్ 
కృష్ణ, కొర్ర కమల్ హాసన్, సతక సతయునారాయణ జి.మాడుగుల మచండల అధయుక్షులు 
మస్డి భీమనని, ప్రధాన కారయుదరిశి గొచంది మురళ్, సచంతోష్, కిలోలా అశోక్ మస్తోన్, పవన్, 
స్లేబు అశోక్, రమేష్ నాయుడు, ఈశ్వర్ నాయుడు, వివిధ మచండల స్థాయి నాయకులు 
జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

గుంతకలులి ప్రభుతవా పాఠశాలను సందరి్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: గుచంతకలులా, జనసేన పార్టీ 
అధ్వరయుచంలో శుక్రవారచం గుచంతకలులా టౌన్ 
ఎస్.జే.పి ప్రభ్త్వ పాఠశాలను సచందరిశిచంచి 
స్థానికచంగా ఉచండే సమసయులను విదయురుథాల 
ద్వరా తెలుస్కొని సమసయుల గురిచంచి 

పాఠశాల యజమనయుచంతో చరి్చంచడచం జరిగిచంది. ఈ కారయుక్రమచంలో అనచంతపురచం జిల్లా 
సచంయుకతో కారయుదరిశి అరికరి జీవన్ కుమార్, జిల్లా కరయునిర్వహన కమిటి సభ్యుడు అమీర్ 
సహల్, హెన్రీ పాల్, విజయ్ కుమార్, మారుతి, బోయ విరేష్, ఆర్ సీ స్రేష్, మహష్, 
మణికచంఠ, అరవిచంద్, స్యి త్జ, భరత్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

బోనకల్ శాంతి నలయంలో మదర్ థెరిస్్స 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్: మదిర, బోనకల్, మానవ 
మాతృమూరితో మదర్ థెరిస్సు జయచంతి 
సచందర్చంగా బోనకల్ శాచంతి నిలయచంలో 
జనసేన మచండల కమిటీ ఆధ్వరయుచంలో పచండులా 
పచంపిణి చేయడచం జరిగిచంది. ఈ సచందర్చంగా 

బోనకల్ మచండల అధయుక్షుడు తాళ్లారి డేవిడ్ మాట్లాడుతూ… ప్రేమ, శాచంతిని ఏర్పరుసూతో 
ఈ ప్రపచంచచంలో ఐకమతాయునికి దరి చూపగలిగేది కవలచం పవిత్రమైన ప్రేమ అచంటూ 
ఎచంతో మచంది అనాధలకు ప్రేమ పచంచిన మథర్ థెరిస్సు జయచంతి సచందర్చంగా ఆ గొప్ప 
ప్రేమ మూరితోకి బోనకల్ మచండల జనసేన పార్టీ తరపున ఘన నివాళ్లు అరి్పస్తోనానిమని 
తెలియజేస్రు. ఈ కారయుక్రమచంలో విదయురిథా విభాగచం నాయకులు గచంధచం ఆనచంద్, షేక్ 
జాన్పాష్ట, సజజినపు భరత్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.
మదిర, బోనకల్, మానవ మాతృమూరితో మదర్ థెరిస్సు జయచంతి సచందర్చంగా బోనకల్ 
శాచంతి నిలయచంలో జనసేన మచండల కమిటీ ఆధ్వరయుచంలో పచండులా పచంపిణి చేయడచం 
జరిగిచంది. ఈ సచందర్చంగా బోనకల్ మచండల అధయుక్షుడు తాళ్లారి డేవిడ్ మాట్లాడుతూ… 
ప్రేమ, శాచంతిని ఏర్పరుసూతో ఈ ప్రపచంచచంలో ఐకమతాయునికి దరి చూపగలిగేది కవలచం 
పవిత్రమైన ప్రేమ అచంటూ ఎచంతో మచంది అనాధలకు ప్రేమ పచంచిన మథర్ థెరిస్సు 
జయచంతి సచందర్చంగా ఆ గొప్ప ప్రేమ మూరితోకి బోనకల్ మచండల జనసేన పార్టీ తరపున 
ఘన నివాళ్లు అరి్పస్తోనానిమని తెలియజేస్రు. ఈ కారయుక్రమచంలో విదయురిథా విభాగచం 
నాయకులు గచంధచం ఆనచంద్, షేక్ జాన్పాష్ట, సజజినపు భరత్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పారవాత్పురం జనసేన ఆధవార్యంలో జనసేనాన 
పుట్టినరోజు వ్రోత్సవ్లు

శతఘ్ని న్యుస్: పార్వతీపురచం, జనసేన పార్టీ వయువస్థాపకులు, జనసేనాని కొణిదల 
పవన్ కళాయుణ్ పుటిటీనరోజు సపెటీచంబర్ 2, సచందర్చంగా వారోతసువాలను నిర్వహిస్తోననిటులా 
జనసేన పార్టీ జిల్లా నాయకులు తెలిపారు. శుక్రవారచం పార్టీ కారాయులయచంలో జనసేన 
పార్టీ జిల్లా నాయకులు చచందక అనిల్ కుమార్, రెడిడి కరుణ, గొరిలా చచంటి, వచంగల దలి 
నాయుడు, బచంటు శిర్స్, రాజాన రాచంబాబు, శిరిపురపు గౌర్ శచంకర్, మానేపలిలా ప్రవీణ్, 
తముముడు స్యి, గచంగిరెడలా జగదీశ్, వచంగలపూడి నాని తదితరులు మాట్లాడుతూ తమ 
జనసేనని పుటిటీనరోజు సచందర్చంగా వారచం రోజులు వేడుకలు నిర్వహిచంచనునానిమనానిరు. 
దీనిలో భాగచంగా ఆగస్టీ 28 ఆదివారచం రకతోదన శిబిరానిని స్థానిక ఆరే్క జూనియర్ 
కళాశాలలో నిర్వహిస్తోనానిమనానిరు. ఆగస్టీ 29వ త్దీన స్మవారచం పేదలకు బటటీల 
పచంపిణీ కారయుక్రమచం, ఆగస్టీ 30వ త్దీన మచంగళవారచం మటిటీ వినాయకుల పచంపిణీ 
కారయుక్రమచం చేపడతామనానిరు. ఆగస్టీ 31వ త్దీన బుధవారచం పార్టీ ఆఫీస్లో వినాయక 
చవితి కారయుక్రమచం, సపెటీచంబర్ ఒకటవ త్దీన పార్వతీపురచం మెయిన్ రోడుడి లో ఉనని ప్రతి 
ష్టప్ కు మొక్కలు పచంచే కారయుక్రమానిని చేపడతామనానిరు. సపెటీచంబర్ రెచండవ త్దీన 
దేవాలయచంలో పూజా కారయుక్రమచంతో పాటు బైక్ రాయులీ, అననిదన కారయుక్రమచం, కక్ కటిచంగ్ 
కారయుక్రమాలు చేపడతామని తెలియజేశారు. వారచం రోజులు చేపటేటీ సేవా కారయుక్రమచంలో 
ప్రతి జనసైనికుడు పాల్గొని విజయవచంతచం చేయాలని కోరారు.

రాజాం జనసేన పార్టి కారా్యలయంలో ఘనంగా 
మదర్ థెరిస్ జయంతి

శతఘ్ని న్యుస్: రాజాచం నియోజకవరగొచం 
జనసేన పార్టీ కారాయులయచం నచందు 
నాయకులు యు.పి.రాజు ఆధ్వరయుచంలో మదర్ 
థెరిస్ జయచంతి ఘనచంగా నిర్వహిచంచారు. 

మదర్ థెరిస్ చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు అరి్పచంచారు. ఈ సచందర్చంగా 
నాయకులు యు.పి.రాజు మాట్లాడుతూ మదర్ థెరిస్ బడుగు బలహీన వరాగొలకు చేసిన 
సేవలు అభనచందన్యమని గురుతో చేసూతో నేటి సమాజానికి యువతకి మదర్ థెరిస్ 
చేసిన సేవలు ఎచంతో సూఫురితోదయకమని తెలియజేస్రు. ఈ కారయుక్రమచంలో నాయకులు 
స్మచంతుల రమేష్, నమిము దురాగొరావు, హరిబాబు, నాగరాజు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

సుబ్రహమీణ్యం భౌతిక కాయానకి నవ్ళులరి్పంచిన 
డా.యుగంధర్ పొన్న

శతఘ్ని న్యుస్:  గచంగాధర నలూలారు నియోజకవరగొచం, వెదురు 
కుప్పచం మచండలచం, పచి్కాపలలాచం పచంచాయతీ, నక్కలచంపలిలా 
గ్రామ నివాసి. డి.ఆర్.డి.ఏ డిపారెటీ్మచంట్ లో కారే్వటి నగరచం 
మచండలచంలో వెలుగు ఆఫిస్ లో విధులు నిర్వహిసూతో 

ఆకసిముకచంగా మృతి చెచందిన స్బ్రహముణయుచం భౌతిక కాయానికి నివాళ్లు అరి్పచంచిన నియోజకవరగొచం 
జనసేన ఇచంచారిజి డ్.యుగచంధర్ పనని మరియు జనసేన నాయకులు పాల్గొనానిరు.

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

ఉర్దూ టీచర్ న వంటనే నయమించాలన జనసేన 
డిమాండ్

శతఘ్ని న్యుస్: అనచంతస్గరచం జనసేన పార్టీ మచండల అధయుక్షులు 
షేక్ మహబూబ్ మస్తోన్ పత్రికా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ… 
టి.జె.ఎన్ జడి్ప హైసూ్కల్ లో ఉరూ్ద సబెజిక్టీ బోధిచంచడ్నికి ఉరూ్ద 
టీచర్ లేక విదయురుథాలు ఉరూ్ద సబెజిక్టీ కు దూరచం అవుతునానిరు. 
రాష్ట్ర ప్రభ్త్వచం తీస్కొచి్న సూ్కల్సు విలీన ప్రక్రియలో 
భాగచంగా అనచంతస్గరచంలోని ఉరూ్ద మీడియచం సూ్కల్ లోని 
3,4,5 తరగతులు హైసూ్కల్ లో విలీనచం చేశారు. అక్కడ ఉరూ్ద 
టీచర్ లేక 3 నుచండి 10వ తరగతి వరకు గల ఉరూ్ద విదయురుథాలు 
ఉరూ్ద సబెజిట్ ను పూరితోగా మరిచిపోయే పరిసిథాతి ఏర్పడిచందని. 
కావున మచండల విదయుధికారులు, సూ్కల్ హెచ్.ఎచం వెచంటనే 

స్పచందిచంచి ఉరూ్ద టీచర్ నియమిచంచే ఏరా్పటు చేయాలి. లేకపోత్ కన్సచం డిపుయుటేషన్ మీద 
అయిన ఒక ఉరూ్ద టీచర్ ను నియమిచంచాలని జనసేన పార్టీ తరపున కోరుతునానిము. 
లేనిపక్షచంలో విదయురుథాల తలిలాదచండ్రులతో కలిసి ఆచంద్ళన కారయుక్రమాలు నిర్వహిస్తోచం అని 
తెలియజేస్తోనానిమని తెలిపారు.

మద్యన్న ఎపు్పడు బా్యన్ చేస్తురో చెపా్పలన 
దోమకొండ అశోక్ డిమాండ్

శతఘ్ని న్యుస్: విజయవాడ, మదయునిని బాయున్ చేస్తోనని చెపి్ప, 
ఫ్లాకీసులను బాయున్ చేసిన జగన్ రెడిడి గారు ఆచంధ్రప్రదేశోలా మదయునిని 
ఎపు్పడు బాయున్ చేస్తోరో చెపా్పలని ద్మకొచండ అశోక్ డిమాచండ్ 
చేశారు. వైఎస్సుర్సుపి అధికారచంలోకి వచా్క మదయుపాన నిషేదచం 
చేస్తోనని హామీ ఇచి్న జగన్ రెడిడి మూడు సచంవతసురాలు 
గడుస్తోనాని మదయుపాన నిషేధచం చేయకపోగా, వారి జేబులు 
నిచంపుకోవడ్నికి వారి బినామి పేరలాతో మదయుచం కచంపెన్లు 
పెటిటీచంచి విషపూరితమైన మదయునిని ప్రజలకు విక్రయిసూతో వారి 

స్వల్భచం కోసచం ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటచం ఆడుతునానిరు. ఆడబిడడిల కన్నిళ్ళకు 
కారణమవుతునానిరు.
మదయుపాన నిషేధచం చేయకపోత్ ఆడబిడడిలు మీకు బుది్ధ చెపే్ప రోజులు దగగొరోలానే ఉనానియని 
చెపి్ప జనసేన నాయకులు ద్మకొచండ అశోక్ జగన్ రెడిడి గారిని హెచ్రిచంచారు.

ఏలూరు జనసేన ఆధవారంలో జనసేనాన జనమీదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్: ఏలూరు, సపెటీచంబర్ 2 వ త్దీన ఉ. 9:00 గచంలకు జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళాయుణ్ పుటిటీనరోజు సచందర్చంగా ఏలూరు జనసేన పార్టీ అధ్వరయుచంలో ఆశ్రచం 
హాసి్పటల్ వారిచే ఉచిత మెగా వైదయు శిభరచం ఏరా్పటు చేయనునానిరని మీడియా ముఖచంగా 
రెడిడి అప్పల నాయుడు తెలియజేశారు.
ఈ వైదయు శిబిరచంలో ఉచితముగా చేయు పర్క్షల వివరములు:

ఈ.సి.జి పర్క్షలు, షుగర్, 
బిపి పరిక్షలు, స్ధారణ వైదయు 
పరిక్షలు, ఎముకలు (ఆరోథా), 
కచంటి పరిక్షలు, చెవి, ముకు్క, 
గొచంతు(ఈ.ఎన్.టి) పర్క్షలు, 
ఊపిరితితుతోల పర్క్షలు 
(పలమునాలజి), స్త్రీల గర్ 
పర్క్షలు (గైనిక్) చేయిచంచి 

ఉచితముగా మచందులు పచంపిణీ చేయనునానిమని అవసరమైన వారికి ఉచితచంగా ఆపరేషన్ 
చేస్తోరని రెడిడి అప్పల నాయుడు తెలియజేశారు. కావున ఏలూరు నియోజకవరగొ ప్రజలు ఈ 
అవకాశానిని వినియోగిచంచుకోగలరని కోరారు.
రాష్ట్రచంలో ఏ సమసయు వచి్నా ముచందుగా స్పచందిచంచే వయుకితో ఒక్క జనసేన అధినేత పవన్ 
కళాయుణ్ మాత్రమే తప్ప మరే ఇతర పార్టీల నాయకులు లేరని అల్గే ఆతముహతయులు చేస్కునని 
రైతుల కుటుచంబాలకు తన సచంత కష్టటీరిజితచం నుచండి 30 కోటలా రూపాయలను వారి 
కుటుచంబాలకు అచందిచంచి వాళ్ళ పిలలాల చదువుల బాధయుతలు కూడ్ తన భ్జాలపై వేస్కుని 
అల్గే రాష్ట్రచంలో ప్రజలు ఏ విధమైన సమసయులకు గురతునానిరో తెలుస్కునేచందుకు 
జనవాణి కారయుక్రమచం నిర్వహిచంచి సమసయులు ప్రభ్త్వచం దృషిటీకి తీస్కెళ్లా ఆ సమసయు 
పరిష్కరిచంచే దిశగా పనిచేసే ఏకైక వయుకితో పవన్ కళాయుణ్ అని రెడిడి అప్పల నాయుడు హరషిచం 
వయుకతోచం చేశారు. అనచంతరచం మాతృమూరితో మదర్ థెరిస్సు 111 వ జయచంతి సచందర్చంగా 
ఏలూరు జనసేన పార్టీ కారాయులయచంలో ఆమె చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి జయచంతి 
వేడుకలు నిర్వహిచంచారు. ఈ కారయుక్రమచంలో నగర అధయుక్షుడు నగిరెడిడి కాశీ నరేష్, 
ఉపాధయుక్షులు బతసు మధు, ఫ్యున్సు ప్రెసిడచంట్ ద్సపరితో రాజు, స్షల్ మీడియా కో 
ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, అధికార ప్రతినిధి అలులా స్యి చరణ్, నాయకులు కచందుకూరి 
ఈశ్వరరావు, తుమరాడ రమణ, మజిజి హమచంత్, వెచంకట రమణ, బుధా్ధ నాగేశ్వరరావు, 
త్జ, శివ మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

మర్రపు సురేష్ ఆధవార్యంలో పవన్ కళ్్యణ్ 
జనమీదిన వ్రోత్సవ్లు

శతఘ్ని న్యుస్: విజయనగరచం 
జిల్లా, గజపతినగరచం 
నియోజకవరగొచం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు మర్రపు స్రేష్ 
ఆధ్వరయుచంలో జనసేన అధినేత పవన్ 
కళాయుణ్ జనముదిన వారోతసువాలు 
జరుగనునానియి. ఈ సచందర్చంగా 
మర్రపు స్రేష్ మాట్లాడుతూ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, 

వీరమహిళలు, జనసైనికులు, మెగా అభమానులు అచందరూ వచి్ జయప్రదచం చేస్తోరని 
కోరుకుచంటునానినని కారాయులయచంలో పవన్ కళాయుణ్ జనముదిన వారోతసువాల పోసటీర్ 
రిలీజ్ చేయడచం జరిగిచంది. త్ది:27/8/2022 నుచండి 2/9/2022 వరకు, వారచం 
రోజులపాటు, జనముదిన వారోతసువాలు ప్రతిరోజు ఒక కారయుక్రమచం జరుగుతుచందని 
తెలియజేశారు. మొదటి రోజు మొక్కలు నాటే కారయుక్రమచం. రెచండవ రోజు సర్వమత 
ప్రారథానలు ప్రత్యుక పూజలు, మూడవరోజు వైదయు శిబిరచం ఉచితచంగా మచందులు పచంపిణీ 
మరియు టెస్టీలు, నాలుగవ రోజు ఉచితచంగా మటిటీ వినాయక విగ్రహాలు పచంపిణీ, 
ఐదవ రోజు ప్రభ్త్వ ఆస్పత్రిలో రోగులకు పళ్్ళ ర్టిటీ పచంపిణీ, అరవ రోజు రకతోదన 
శిబిరచం, ఏడవ రోజు జనముదిన వేడుకలు, కక్ కటిచంగ్ మరియు ఊరేగిచంపుతో పుటిటీనరోజు 
వేడుకలు, అనచంతరచం మధాయుహనిచం భోజనచం కారయుక్రమాలు ఉచంట్యని తెలిపారు. 
ఈ కారయుక్రమచంలో జిల్లా సీనియర్ నాయకులు రవికుమార్ మిడతాన, గజపతినగరచం 
నాయకులు ఆదినారాయణ, పచండు, శ్రీను హర్ష్, మహష్, స్రేష్ పాల్గొనానిరు.

ఘనంగా కశింకోట జనసైనకుడు గణేష్ 
పుట్టినరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యుస్: అనకాపలిలా నియోజకవరగొచం, కశిచంకోట మచండలచం ఉగిగొనపాలచం గ్రామ 
జనసైనికుడు, క్రియాశీలక సభ్యుడు మచండలచంలో పార్టీ కారయుక్రమాలలో చురుగాగొ 
ఉచండే కలగ గణేష్ జనముదిన వేడుకలు మచండల జనసైనికుల ఆధ్వరయుచంలో స్వగ్రామచం 
ఉగిగొనపాలచంలో ఘనచంగా నిర్వహిచంచారు. ఈ సచందర్చంగా గణేష్ మాట్లాడుతూ మచండలచం 
నుచండి ఇచంతమచంది అభమానచంతో విచే్సి, జనముదిన శుభాకాచంక్షలు అచందిచంచడచం 
తనకెచంతో ఆనచందనినిచి్న విషయమని, ప్రతి జనసైనికుడు పార్టీని గ్రామస్థాయిలో 
బలపరిచి రానునని ఎనినికలలో జనసేన జెచండ్ రెపరెపల్డేల్ చూడ్లని తద్వరా 
అనకాపలిలా ఇచంచార్జి పరుచూరి భాస్కరరావుని 2024 అనకాపలిలా ఎమెములేయుగా చూడ్లని 
ఆశిస్తోనానినని, తనకి ఇచంతచక్కని వస్దైక కుటుచంబానిని ఇచి్న జనసేనాని పవన్ కళాయుణ్ 
కి జనముజనముల్ ఋణపడి ఉచంట్నని తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమచంలో గొచంతిన ఈశ్వరరావు, 
కర్రి గోవిచంద్(పిఆర్ పి గోవిచంద్), కలగా శ్రీనివాసరావు, కాయల బాబురావు, కలిగెటలా 
వీర, గూడపు మణికచంఠ, అఖిల్ శ్రీను, కర్రి లోవరాజు, తోరచం గణేష్, కర్రి సతితోబాబు, 
మచండపాక రామ త్రినాధ్, జోగాడ సతీష్, గుర్రాల సతాయురావు, కడిమి శ్రీను, గెచంజి 
హమచంత్, పడ్ల యస్వచంత్, కరణచం శివ కుమార్, కడిమి నాగ చిరచంజీవి, మజిజి బాబిజి 
తదితరులు, జనసేన ఎచంపీటీసీ అభయురిథా కలగా నాగ భూషన్ మరియు గ్రామ జనసైనికులు 
అధిక సచంఖయులో పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాజకీయాలోలి క్రౌడ్ ఫండింగ్ రాజ్యమేలాలి!
*జనభాగస్్వమయుచం పెరిగిత్నే జవసతా్వలు
*అదే రాజకీయ అవిన్తికి విరుగుడు
*ప్రక్షాళనకూ ఇదే నాచంది
శతఘ్ని న్యుస్: వయుకితోకి వయుకితోకి మధయు జరిగే ల్వాదేవీలు ఎపు్పడూ ఒకరి ప్రయోజనచం కోసచం మర్కరు అననిటులా 
ఉచంట్యి. ఒక సిద్దచంతచం కోసచం భావజాల్నిని నమిము ఒక సమూహచం మొతతోచం ముచందుకు వెళ్తో అది పెను 
మారు్పనకు నాచంది పలుకుతుచంది.
రాజకీయాలోలా ఇల్చంటి గొప్ప లక్షష్చం స్ధిచంచడచం కోసచం ముచందుకు వెళ్లా క్రమచంలో క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ అనేది 
అచందరిన్ కలిపి ఉచంచే ఒక ఆరి్ధక మచంత్రచం.
క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ ద్వరా పార్టీలో బలమైన భావజాల్నిని, బాధయుతన్ ప్రతి ఒక్కరూ పచంచుకునే అవకాశచం 
ఉచంటుచంది. పార్టీకి ఆరిథాకచంగా వెనునిదనునిగా నిలుసూతో, జవసతా్వలను అచందిసూతో, స్దీర్ఘ ప్రయాణచంలో 
తోడునానిమని చాటి చెపే్ప ప్రక్రియ క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా విరాళాలు సేకరిచంచడచం 
చాల్ స్ధారణచం. అయిత్ జనచం నుచంచి విరాళాలను సేకరిచంచి పార్టీ కోసచం వినియోగిచంచడచం అరుదు. 
కొనిని సచంపనని దేశాలోలా ఈ విధానచం ప్రాచురయుచంలో ఉననిప్పటికీ భారతదేశచంలో మాత్రచం రాజకీయ పార్టీ 
కారయుకల్పాల కోసచం ప్రజలు డబు్లు వెచి్చంచడచం చాల్ అరుదు అని చెప్పచు్. 35 నుచంచి 45% మేర 
పేదరికచం ఉచండే భారతదేశచంలో రాజకీయ పార్టీల కోసచం కష్టటీరిజితానిని ఇవ్వడచం అచంతగా కనిపిచంచదు. వివిధ 
రచంగాలోలా క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ అనేది భాగస్్వమయు ప్రక్రియ. మన దేశచంలో సేవా కారయుక్రమాలోలా ఎకు్కవగా క్రౌడ్ 
ఫచండిచంగ్ ప్రక్రియ కనిపిస్తోచంది. రాజకీయాలోలా మాత్రచం ఈ ట్చండ్ దేశచంలో కొత్తో. ఆమ్ ఆదీము పార్టీ ఢిలీలాలో 
చేపటిటీన క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ కు విపర్తమైన జనాదరణ లభచంచడచం, తరా్వత ఆమ్ ఆదీము పార్టీ ఢిలీలాలో అఖచండ 
మెజారిటీ స్ధిచంచి గదె్దనక్కడచం చరిత్రలో నిలిచిపోయిచంది.
* రాజకీయ పార్టీలో క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ అచంటే కవలచం కారయుకరతోలు, పార్టీకి సచంబచంధిచంచిన వయుకుతోల నుచంచి 
విరాళాలను తీస్కోవడచం కాదు. కార్్పరేట్ కచంపెన్లు, సచంసథాలు, పారిశ్రామికవేతతోలు, స్మాజిక వరగొ పెద్దల 
నుచంచి భార్ ఎతుతోన విరాళాలు సేకరిచంచడచం అసలే కాదు. ఒక పార్టీ నమిమున సిద్ధచంతానిని తమ ఉమముడి 
సిద్ధచంతచంగా స్ధారణ ప్రజలు భావిచంచి, ఆ పార్టీ మనుగడ కోసచం వారు కూడ్ భాగస్్వములు కావడమే 
క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్. ఆ సిద్ధచంతానిని కచి్తచంగా భవిషయుతుతోలో ఆచరణలోకి తీస్కు వస్తోచందని బలచంగా నమిము, 
పార్టీ నిర్వహణ నిమితతోచం తమ వచంతుగా ఆరి్ధక సహాయచం చేయడమే దీనిలో కీలకమైన ప్రక్రియ.
* 1960 దశకచంలో భారతదేశచంలో కొనిని రాజకీయ పార్టీలు ముఖయుచంగా శ్రీ రాజగోపాల్చారి స్థాపిచంచిన 
స్వతచంత్ర పార్టీ, శ్రీ బాబా స్హెబ్ అచంబేద్కర్ ప్రాతినిధయుచం వహిచంచిన రిపబిలాకన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇచండియా 
వచంటి పార్టీలు క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ పై దృషిటీ పెట్టీయి. అయిత్ అప్పటోలా అవి అనుకుననిచంత మేర విజయచం 
స్ధిచంచలేకపోయాయి.
* మళ్్ళ 80వ దశకచం చివరోలా ఇల్చంటి ప్రయతనిచం భారతదేశ రాజకీయాలోలా జరిగినా ప్రజలు మాత్రచం క్రౌడ్ 
ఫచండిచంగ్ విషయచంలో అచంతగా ముచందుకు రాలేదు.
* క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ వలలా రాజకీయ పార్టీ నిర్వహణ భారచం తగుగొతుచంది. కచి్తచంగా స్దీర్ఘ ప్రయాణచం కోసచం 
వచి్న పార్టీకి ఇది ఎచంతగాన్ ఉపయోగకరచం. ఒక సమూహచం తాలూకా వయుకితోగత సముము పోగు చేయడచం 
స్లువైన పని. దీచంతో పాటు ఒక్కరి పైనే పడే ప్రత్యుకమైన ఆరి్ధక భారచం కూడ్ తగుగొతుచంది. ఇది పార్టీలో 
క్రమశిక్షణకు కూడ్ ఉపయోగపడుతుచంది.
* ఒక రాజకీయ పార్టీకి వచే్ క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ వలలా ఆ పార్టీ బలచం, భావజాలచం ఎచంతగా ప్రజలోలా ఉనానియో 
అర్ధచం అవుతుచంది. ఖరు్ చేసే ప్రతి రూపాయికి పారదరశికమైన లక్కలు చూపిచంచడచం వలలా మరిచంత బలచం 
చేకూరుతుచంది.
* మనకోసచం పనిచేసే నాయకుడికి క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ ఆరిథాకచంగా ఎచంతో ఉపయోగపడుతుచంది. అధికారచంలోకి 
వచి్నపు్పడు సిద్ధచంతానిని బలచంగా ఆచరణలో పెటటీడ్నికి కూడ్ క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ అనేది చాల్ అవసరచం. 
అల్ కాకుచంటే గతచంలో పెటిటీన ఖరు్లను భర్తో చేస్కునే ప్రక్రియలోనే నాయకులు ఉచండిపోతారు.
* జన విరాళాలు కచి్తచంగా అచందర్ని ఐకయుమతయుచంగా ఉచంచేవి. ఎవరి పరిధిలో వారు పార్టీ నిర్వహణ కోసచం 
ఇచే్ విరాళాలు ఒక రకమైన భావోదే్వగచం తో ముడిపడి ఉచంట్యి. కొతతో వయుకుతోలు సైతచం పార్టీకి అస్సియేట్ 
అయేయు అవకాశచం ఉచంటుచంది.
* కన్సచం 10 రూపాయలు దగగొర నుచంచి విరాళాలు ఇచే్ వెస్లుబాటు కలి్పచంచడచం ద్వరా పేదలు, దిగువ 
మధయుతరగతి వారు సైతచం పార్టీకి ఆనచందచంతో తమకు తోచిన సహాయచం చేస్తోరు. దీని వలలా పార్టీ మరిచంత 
ప్రజా బాహుళయుచంలోకి వెళ్తోచంది.
* అమెరికా వచంటి అగ్రరాజయుచంలో ఉచండే రిపబిలాకన్, డమోక్టులా సైతచం క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ తో రాజకీయాలు 
చేస్తోచంట్రు. ఎనినికల ప్రచార వేళ వివిధ కారయుక్రమాల నిర్వహణకు ఆన్లాన్ వేదికగా క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ నిధులు 
సేకరిచంచడచం అమెరికాలో చాల్ స్ధారణ విషయచం. ఆయా పార్టీలకు పెద్ద ఎతుతోన క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ నిధులు 
వస్తోచంట్యి. వీటిని ఎనినికల ఖరు్ కిచంద ఆయా పార్టీల అభయురుథాలు సీ్వకరిచంచి జాగ్రతతోగా ఖరు్ పెడతారు. 
అల్గే వివిధ రకాల సభల నిర్వహణకు, భోజనాల ఏరా్పటలాకు, ఇతర ఏరా్పటలాకు సచంబచంధిచంచి కూడ్ క్రౌడ్ 
ఫచండిచంగ్ అనేది అమెరికాలోని రాజకీయ పార్టీలోలా తరచూ జరుగుతుచంది. దీనికి భార్గా అమెరికన్ ప్రజలు 
స్పచందిస్తోరు. (2016లో అమెరికాలో జరిగిన ఎనినికలోలా ఆయా పార్టీలు దదపు 6.5 బిలియన్ డ్లరులా క్రౌడ్ 
ఫచండిచంగ్ ద్వరా సేకరిచంచినటులా అచంతరాజితీయ పత్రికలు చెబుతునానియి)
* గ్రేట్ బ్రిటన్ లోన్ ఇదే తరహా ఫచండిచంగ్ కలక్టీ చేసే సచంప్రదయచం ఉచంది. కచంజరే్వటీస్, లేబర్ పార్టీల 
మద్దతు దరులు, ప్రజలు కూడ్ స్వచ్చందచంగా క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ ద్వరా విరాళాలు ఇస్తోచంట్రు. వీటిని 
ఆయా పార్టీలు ఎనినికలోలా ఖరు్ పెటుటీకుచంట్యి. ఇది ఆయా పార్టీలోలాని కారయుకరతోలను ఉతాసుహపరిచేచందుకు 
ఎచంతగాన్ ద్హదచం చేస్తోచంది.

* క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ విధానచం వలలా పార్టీని పూరితోస్థాయిలో భ్జాన వేస్కొని ముచందుకు నడిపిస్తోనని వారికి 
ఆరిథాక భారచం నుచంచి కాసతో ఉపశమనచం లభస్తోచంది. అపు్పడు కచి్తచంగా పూరితో స్థాయిలో పార్టీ మీద అధినేతకు 
ఫోకస్ ఉచంటుచంది. దేశచంలోని ప్రాచంతీయ పార్టీలకు ఇది ఎచంతో ఉపయోగచం. పార్టీ కారయుకల్పాల మీద పూరితో 
స్థాయిలో అధయుక్షులు దృషిటీ నిలిపేచందుకు ఇది పనికొస్తోచంది.
* ఇప్పటి వరకు దేశచంలో మెడికల్ క్రౌడ్  ఫచండిచంగ్  విధానచం బాగా ప్రాచురయుచం పచందిచంది. దేశ, విదేశాల 
నుచంచి విరాళాల సమీకరణకు మిల్ప్ , కెటోటీ, ఇచంపాక్టీ  గురు వచంటి సచంసథాలు దేశచంలో సేవలచందిస్తోనానియి. 
వీరి వారిషిక టరోనివర్ ఏడ్దికి రూ. 25 వేల కోటలా పైబడి ఉచంది.
* కొవిడ్  వేళ కొనిని సచంసథాలు.. ఆకిసుజన్  సిలిచండరులా ఇచే్చందుకు, కొవిడ్  కర్  కచంద్రాల ఏరా్పటుకు, పీపీఈ కిటులా 
అచందిచంచేచందుకు, కొవిడ్  బాధిత కుటుచంబాలకు స్యచం చేసేచందుకు ఇల్ విభనని అవసరాలకు కూడ్ క్రౌడ్ 
ఫచండిచంగ్ ద్వరా నిధులు సమీకరిచంచాయి. కొవిడ్ సమయచంలో వచి్న క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ విలువ రూ.60 వేల 
కోటులాగా అచంచనా.
* ప్రస్తోత పరిసిథాతులోలా రాజకీయ పార్టీ నిర్వహణ భారచంగా మారిచంది. ఏదైనా కారయుక్రమచం జరిగే సమయచంలో 
వేదిక ఏరా్పటు దగగొర నుచంచి కారయుక్రమచం పూరతోయేయు వరకు ఆరిథాక భారచం అనుకునని దనికచంటే రెచండు, 
మూడు రెటులా పెరుగుతోచంది. దీని వలలా ఒక కారయుక్రమచం తరా్వత మరో కారయుక్రమచం కోసచం ఆరిథాక వనరులు 
సమీకరిచంచుకునే వరకు వేచి ఉచండ్లిసున పరిసిథాతులు నలకొచంటునానియి.
* రాజకీయ పార్టీలకు క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ ద్వరా విరాళచం ఇసేతో దనికి సచంబచంధిచంచి ఆదయపనుని మినహాయిచంపు 
ఉచంటుచంది. అచంటే ఇచే్ విరాళాలకు సచంబచంధిచంచి రిటర్నిస్ లో దీనిని చూపిచంచుకోవచు్. ఇది మధయు తరగతి 
వారికి ఎచంతో ప్రయోజనచం.
* ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి వివిధ రూపాలలో విరాళాలు వసూతో ఉచంట్యి. కార్్పరేట్ వరాగొలు, స్మాజిక 
వరాగొలు, పారిశ్రామికవేతతోలు, వివిధ రకాల సచంసథాల నుచంచి ప్రతి పార్టీకి ఏట్ కోటలా రూపాయల విరాళాలు 
అచందుతాయి. అయిత్ ఆయా వయుకుతోలు, సచంసథాలు విరాళచం ఇచి్న పార్టీ నుచంచి ప్రయోజనచం ఆశిచంచడచం 
సహజచం. ఇది రాజకీయ అవిన్తికి కారణచం అవుతోచంది. (భారతదేశచంలో కార్్పరేట్ రాజకీయ అవిన్తి 
కారణచంగా జాతీయ వనరులు ధ్వచంసచం అవుతుననిటులా ఇటీవల ఓ సరే్వలో త్లిచంది)
* కొనిని పార్టీలకు అధికారచంలోకి వచి్న తరా్వత ఒక్కస్రిగా రహసయు విరాళాలు పెరుగుతాయి. పేరు 
చెప్పడ్నికి ఇషటీపడని వయుకుతోల నుచంచి విరాళాల సేకరణ అధికమవుతుచంది. అధికార పార్టీ బాయులన్సు షీటులా 
ఎకు్కవ మొతతోచంలో ఇవి చూపుతుచంట్యి. ఎనినికల సచంఘచం వద్ద నమోదైన వివరాలోలా చాల్వరకు పారదరశికత 
లోపిస్తోచంది. దీనికి అడుడికటటీ పడ్లచంటే ప్రతి రూపాయి మీద జవాబుదరితనచం, పారదరశికత అవసరచం. 
(ఇటీవల భారత ఎనినికల సచంఘచం వెలలాడిచంచిన వివరాల ప్రకారచం గురుతో తెలియని విరాళాలు ఎకు్కవగా వచి్న 
పార్టీలోలా దేశచంలోనే రెచండో స్థానచం ఆచంధ్రప్రదేశ్ లో ఫ్యున్ వేగచంతో అధికారచం దకి్కచంచుకునని పార్టీదే కావడచం 
గమనార్చం)
* పారిశ్రామికవేతతోలు లేద కార్్పరేట్ కచంపెన్లు ఒక పార్టీకి విరాళచం ఇచి్నపు్పడు వారికి అవసరమైన 
పనులను అధికారచంలోకి వచా్క తమదైన ర్తిలో చేయిచంచుకోవడచం వలలా విలువైన సహజ సచంపద, 
ప్రజా సచంపద పక్కదరి పటటీడ్నికి ఆస్్కరచం ఉచంటుచంది. దీనిని నిలువరిచంచాలి అచంటే కచి్తచంగా ప్రజల 
భాగస్్వమయుచం అవసరచం.
* కొనిని యూరోపియన్ దేశాలోలా ఎనినికల ఖరు్లకు ఆయా దేశాల బడజిట్ నుచంచి ప్రత్యుకచంగా నిధులను 
కట్యిస్తోరు. ఆ నిధులను మాత్రమే వారు ఎనినికల ఖరు్ల కిచంద చూపిచంచాలిసు ఉచంటుచంది. దీనివలలా ఆయా 
పార్టీలకు రాజకీయచంగా పెద్దగా ఆరిథాక ఇబ్చందులు ఉచండవు.
* భారతదేశ రాజకీయాల విషయానికి వసేతో రాజకీయ పార్టీల నిర్వహణ పూరితోగా ఆయా పార్టీల విరాళాల 
మీదన్, కొనిని సచంసథాలు, వయుకుతోల ప్రాపకచం మీదన్ ఆధారపడక తప్పని పరిసిథాతి నలకొచంది. ఒక పార్టీ 
అధికారచంలోకి వచే్ అవకాశచం ఉచంటే, దని ద్వరా భవిషయుతుతోలో లబి్ధ పచందలి అని భావిచంచి విరాళాలు 
ఇచే్ వారితోనే భారతదేశపు రాజకీయాలు నడుస్తోనానియి. ఈ పద్ధతిలో మారు్పనకు క్రౌడ్ ఫచండిచంగ్ ను ఒక 
నివారణ మారగొచంగా చూడొచు్.
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వైసీపీ అంతం ఆంధ్ర ప్రజల పంతం
శతఘ్ని న్యుస్: అలూలారి సీతారామరాజు జిల్లా, పాడేరు, జి.మాడుగుల మచండలచం నురాముతి కొతూతోరు గ్రామచంలో 
గురువారచం గ్రామ పెద్దలు, మహిళలు, యువత పెద్దఎతుతోన జనసేనపార్టీలో చేరారు. వారచందరికీ అరకు పాడేరు 
జనసేనపార్టీ ఇనా్ర్జి డ్.వచంపూరు గచంగులయయు జనసేనపార్టీ కచండువా కపి్ప స్దరచంగా పార్టీలోకి ఆహా్వనిచంచారు. 
ఈ సచందర్చంగా గ్రామ పెద్దలు మాట్లాడుతూ… ఇచంతవరకూ మా గ్రామానిని ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయకులు 
సచందరిశిచంచిన దఖల్లు లేవు? మా సమసయు గోడు వినే నాధులు లేరు! రారు ! మొటటీ మొదటిస్రిగా జనసేనపార్టీ 
నుచంచి పాడేరు అరకుపారలామెచంట్ ఇనా్ర్జి డ్.వచంపూరు గచంగులయయు మా సమసయులు వినడ్నికి మా గ్రామానికి 
విచే్సినచందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తోనానిచం. ఇక రాష్ట్ర రాజకీయాలు పరిశీలిసేతో అధికారచం చేపడిత్ మా 
కుటుచంబచం మాత్రమే బాగుచండ్లి, మేము మాత్రమే అధికారచం చేపట్టీలనుకునే పార్టీల వయువహరశైలితో రాష్ట్ర ప్రజలు 
విసిగిపోయారు, అచందుకు మా గ్రామచం కూడ్ మినహాయిచంపు కాదు. ప్రస్తోత ప్రభ్త్వ ప్రజా వయుతిరేక విధానాలు, 
రైతు, శ్రామిక, నిరుద్యుగచం ఇల్ అనిని వరాగొల ప్రజలను మోసచం చేసూతోనే ఉచంది. మేము నిస్్వర్ధచంగా రాజకీయాలు 
నడపగల వయుకితో కవలచం పవన్ కళాయుణ్ మాత్రమేనని బలచంగా నముముతునానిచం. రానునని ఎనినికలోలా జనసేనపార్టీక 

పటటీచం కడతాచం అచందుకు బలచంగా పనిచేస్తోమని తెలిపారు. డ్.వచంపూరు గచంగులయయు మాట్లాడుతూ మారు్పకోసచం ఇల్ ఒక గ్రామచం మొతతోచం ప్రజాన్కచం సిద్ధమవ్వడచం భవిషయుతుతోలో రాబోయే రాజకీయ ప్రక్షాళనకు మారు్పగా 
భావిచంచాలిసు ఉచంటుచందని మీకు తెలుస్. విపర్త పోకడలకు పోతునని వైసీపీ ప్రభ్త్వచం ప్రజా సచంక్షేమచం కచంటే ప్రజా హిచంసకె ఎకు్కవ మొగుగొ చూపుతుచందని నిస్్వర్ధపు రాజకీయాలు చేసే పవన్ కళాయుణ్ పై వయుకితోగత విమరశిలు 
చేసూతో విలువైన ప్రజా సమయచం వృధా చేస్తోనానిరని, ఉద్యుగాలు అనానిరు నేటికి ఆ మాట కచంటి తుడుపు చరయుగానే మిగిలిచందని, రాష్ట్రచంలో రాజకీయ పరిణామాలు సమీకరణాలు వేగచంగా మారిపోతునానియని ప్రజల ఆలోచన 
తీరు నిజాయితీ వైపు పయనిస్తోచందని ఈ మధయు ప్రజలలో ఒక స్లాగన్ బాగా నానుతోచంది అది ఏమిటచంటే “వైసీపీ అచంతచం ఆచంధ్ర ప్రజల పచంతచం” అచంటు ఎదే్దవా చేశారు. ఈ కారయుక్రమచంలో గ్రామస్తోలు మచంచిన్టి సమసయు, 
అచంగన్ వాడి భవనచం లేదని, డ్రైనేజీ సమసయు ఉచందని తెలిపారు. జి.మాడుగుల మచండల అధయుక్షులు, మస్డి భీమనని మాట్లాడుతూ బడుగు బలహీన వరాగొలకు అభవృది్ధ ఫల్లు అచందలనేది పవన్ కళాయుణ్ ఆలోచన అని 
రాజకీయాలోలా వారికచంటూ ప్రత్యుక స్థానచం ఉచందని తెలిపారు. యూత్ అధయుక్షులు మస్తోన్ మాట్లాడుతూ ఒక ఉదయుమ నేపధయుచం ఉనని నేత మన ఇనా్ర్జి గచంగులయయు ఒక విపలావాతముక రాజకీయచం ఆరచంభచంచిన మహానేత పవన్ 
కళాయుణ్ కలిసి మనమచందరు ప్రయాణిసేతో గెలుపు మనదే మారు్ప కొరకు తొలి అడుగు మనదే అచంటూ తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమచంలో గౌరవ అధయుక్షులు తెరవడ్ వెచంకట రమణ, జి మాడుగుల నాయకులు తలేలా త్రీమూరుతోలు, 
తలేలా కృష్ణ మూరితో, పెద్దలు పచండనని, స్మనని, కిముడు నాగేశ్వరరావు, గ్రామస్తోలు మహిళలు యువత అధిక సచంఖయులో పాల్గొనానిరు.

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


శనివారం, 27 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్్తనని జనసైనికులు, 

వీరమహిళలు, నాయకులు, టెకినికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో 
అనుబంధం, సమాజం పటలో వారి ఆల్చనలు, జనసేనని నిలబెటేటుందుకు వారి కృషి, జనసేనకి వారి 
తోడాపాట్ వారి మాటల్లో వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

గుంటూరు జిల్లోల్ పుట్టు, బిటెక్ పూరి్తచేస్కుని ట్రాన్్సపోర్టు వాయూపారం చేస్్త... జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ 
సిదా్ధంత్లు ఆశయాలు నచ్చ, జనసేన పార్టు సాథాపంచన రోజు నుండి పార్టు కోసం నిరంతరం పనిచేస్్త... 

పార్టు సిదా్ధంత్లను, ఆశయాలను ప్రజలల్కి తీస్కెళ్్త క్రియాశీలక సభయూతవా వాలంటరుగా 188 సభయూత్వాలు 

చేసినట్వంట్ “సోమిశెట్టు నవీన్” గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 

నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దావారా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయింది, ఎల్ మొదలయింది 
అనే విషయాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుస్కుందాం.. 
 

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్్కరచం స్మిశెటిటీ నవీన్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురిచంచి, మీ కుటుచంబ నేపదయుచం గురిచంచి చెప్పచండి? 
నవీన్: నాపేరు స్మిశెటిటీ నవీన్, మాది గుచంటూరు జిల్లా గుచంటూరు తూరు్ప నియోజకవరగొచం, నేను బిటెక్ పూరితో చేశాను. 
మా అమముగారు అన్రాధ, నాననిగారు ఏడుకొచండలు. మా నాననిగారు స్వయచం శకితోతో ట్రానసుపోర్టీ వాయుపారచంలో 
ఉననితస్థాయికి ఎదిగారు, నేను ఇపు్పడు అదే వాయుపారచం కొనస్గిస్తోనానిను. 

శతఘ్నిన్యూస్:అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడ్నికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు సూ్పరితో ఎవరు?
నవీన్: నేను విదయురిథా దశ నుచంచి రాజకీయాల మీద ఆసకితోతో ఉచండే వాడిని. నాడు బడుగు బలహీన వరాగొలకు అచండగా 
ఉచండ్లని, స్మజిక నాయుయచం పేరు ప్రజా పార్టీగా వచి్న ప్రజారాజయుచంతో నా రాజకీయచం మొదలైచంది. ఆ తరువాత 

కాలచంలో గొప్ప సిద్దచంతాలతో వచి్న జనసేనాని పవన్ కళాయుణ్ గారితో పార్టీ పెటిటీన మొదటి నుచంచి నా రాజకీయచం కొనస్గిస్తోనానిను. నాకు రాజకీయాలోలా 
సూ్పరితో బడుగు బలహీన వరాగొల ఆశాయుజోయుతి జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయుణ్ గారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణచం ఎల్ ప్రారచంభమయియుచంది?
నవీన్: మొదట ప్రజారాజయుచం పార్టీ తరువాత అదే భావజాలచంతో సమాజచంలో ఉనని 
అసమానతలు తొలిగిచంచాలనేది, ప్రతి ఒక్కరికి సమనాయుయచం జరగాలి, అధికారానికి 
దూరచంగా ఉనని ఇతర స్మాజిక వరాగొలకు నాయుయచం జరగాలి అనే ఆలోచనా విధానచంతో 
భావజాలచంతో బడుగు బలహీన వరాగొల తరుపున అచందరికీ సమనాయుయచం, కూల్లను 
కలిపే ఆలోచనా విధానచం, మతాల ప్రస్తోవన లేని రాజకీయచం అనే ఆలోచనలతో పార్టీ 
పెటిటీన పవన్ కళాయుణ్ గారి భావజాల్నికి ఆకరిషితుడినై జనసేన పార్టీతో నా ప్రయాణచం 
ప్రారచంభచంచాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ నాయకత్వచంలో మీకు నచి్న అచంశాలేమిటి?
నవీన్: ఎదైనా ముకు్కసూటిగా మాట్లాడేతత్వచం, వాడికో చటటీచం వీడికో చటటీచం కాకుచండ్ పవన్ కళాయుణ్ తపు్ప చేసిన కఠినచంగా శిక్చంచే చటటీచం తీస్కురావాలనే 
మనసతోత్వచం, ఆయన ఆలోచనా విధానచం, జనసేనాని పవన్ కళాయుణ్ గారిలో ఎవరైత్ భాధితులు ఉచంట్రో వారి తరుపున ఆయన బలచంగా పోరాడే గుణచం, 
ఓటమి పాలైనా వెనుదిరగకుచండ్ ప్రజలకోసచం నిలబడిన విధానచం, అవిన్తి, అసమానతలు లేని సమాజచం చూడలనే తపన ఉనని నాయకుడు పవన్ కళాయుణ్ 
గారు. ప్రధానచంగా అనిని రాజకీయ పార్టీలల్గా కాకుచండ్ విలువలతో కూడిన రాజకీయచం చేస్తోరు ఆయన అది నాకు చాల్ నచే్ అచంశచం.

శతఘ్నిన్యూస్: మిమములిని ఎన్ని ఒతితోళ్లా, ప్రలోభాలు గురి చేసినా మీరు బలచంగా నిలబడ్డిరని వినానిచం దని గురిచంచి మీరు 
ఏమచంట్రు?

నవీన్: నేను ప్రధానచంగా గుచంటూరు పటటీణచంలో జనసేన పార్టీ కోసచం పని చేస్తోనని సమయచంలో 
ఇరు పార్టీల నుచండి ప్రలోభాలు, ఒతితోళ్లా చాల్ వచా్యి. కాన్ ఎపు్పడు ఎక్కడ్ కూడ్ వెనకడుగు 

వేయకుచండ్ ప్రజా సచంక్షేమచం కోసచం పార్టీ పెటిటీన పవన్ కళాయుణ్ గారి కోసమే పని చేస్ను, చేస్తోను. 
ఆరిథాకచంగా కొచంత మేరకు నషటీచం జరిగినా పవన్ కళాయుణ్ గారి కోసచం కషటీపడుతునాని అనే సచంతోషచం, 
తృపితో ముచందు అది బాధగా లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవరగొచంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్పచందన ఎల్ ఉచంది?
నవీన్: గత ఎనినికలోలా అభయురిథా కవలచం నల రోజులు ముచందు వచి్నా పార్టీకి 21500 ఓటులా వచా్యి. 

నియోజకవరగొచంలో జనసేనకు అనిని వరాగొల నుచండి మచంచి స్పచందన వస్తోచంది. ముఖయుచంగా యువత 
మరియు ఆడవారిలో బలమైన మారు్ప కనపడుతుచంది. ప్రధానచంగా రాబోయే అభయురిథా మీద కూడ్ 

కొచంత వరకు ఆధారపడి ఉచంటుచంది. నియోజకవరగొచంలో జనసేన బలచంగా ఉచంది.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీల్...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలచంగా తీస్కెళ్్ళచందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేస్తోనని 
సేవాకారయుక్రమాలను తెలియచేయగలరు?
నవీన్: పేదలకు ఆరిథాక సహాయచం మరియు నితయుచం ప్రజలోలా ఉచంటూ వారికి అనిని విధాలుగా 
అచండచంగా ఉచంటూ పేద విదయురుథాలకు స్్కలర్ షిప్ అచందజేత. వైసీపీ పార్టీ విఫలమైన 
కారయుక్రమాలను ప్రజలకు తెలియజేసూతో జనసేన పార్టీ మాయునిఫ్స్టీను ప్రజలోలాకి బలచంగా 
తీస్కువేళ్తోనానిను. పార్టీ పిలుపునిచి్న ప్రతి కారయుక్రమచం విజయవచంతచం చేసూతో ప్రజలోలాకి 
బలచంగా పార్టీని తీస్కువెళ్తోనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున చేసే కారయుక్రమాలకు మీ నియోజకవరగొ ఇచంచార్జి లేద మీ 
నియోజకవరగొ నాయకులు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అచందిస్తోరు?
నవీన్: గుచంటూరు పటటీణచంలో జనసేన పార్టీ తరుపున ఎక్కడ ఏ కారయుక్రమచం చేసిన జనసేన 

పార్టీ నాయకులు బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, కళాయుణచం శివశ్రీనివాస్ గారు, గాదె వెచంకటేశ్వరరావు గారు, పటటీణ అధయుక్షులు నేరెళలా స్రేష్ గారు ఆటు 
ఆరిథాకచంగాను మరియు నైతికచంగా ప్రతి కారయుక్రమానికి సహాయచం, సూచనలు ఇస్తోరు. వారి ప్రోతాసుహచంతో మరిచంత బలచంగా పనిచేయగలుగుతునానిచం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు పార్టీలో ఎదైనా పదవులు ఆశిచంచి పనిచేస్తోనానిరా..?
నవీన్: జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వచం నుచంచి నేను జిల్లా, రాష్ట్ర వాయుపతోచంగా ఎన్ని కారయుక్రమాలలో పాల్గొనానిను. మరియు 
ఆరిథాకచంగా ఖరు్తో కూడిన కారయుక్రమాలు నా సచంత ఖరు్లతో చేస్ను. నాకు ఏ పదవి మీద ఆసకితో లేదు. 
కవలచం జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయుణ్ గారు ముఖయుమచంత్రి అయిత్ ఈ రాష్ట్రానికి మచంచి జరిగుతుచంది అదే 
నా ఆశయచం. నా లక్షష్చం కూడ్ అదే.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటువచంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురిచంచి మీ అభప్రాయచం చెప్పచండి?
నవీన్: దదపు 3000 మచంది కౌలు రైతులకు 30 కోటలా రూపాయాలు అచందజేస్తోనానిరు. ఇతర పార్టీల్ ఓటుకు 
న్టు కాకుచండ్ ఆపదలో ఉనని కౌలు రైతులకు భరోస్ యాత్ర ఒక గొప్ప కారయుక్రమచం. సమాజచంలో ప్రతి మనిషి 
తినే ఆహారచం పచండిచంచే రైతు గోడును ఎవరూ పటిటీచంచుకోవడచం లేదు. వారిని ఎవరూ ఆదుకోవడచం లేదు. కవలచం 
మాటలోలానే రైత్ రాజు అని అచంట్రు. కాన్ పచంట నషటీచంతో అపు్పల బాధ భరిచంచలేక ఆతముహతయు చేస్కునని కౌలు 
రైతుల కుటుచంబాలకు ఎవరూ అచండగా లేరు. కాన్ జనసేనాని నేనునాని అని ఆరిథాకచంగా 1లక్ష రూపాయలు చేయూతనిచి్ 
వారి పిలలాల భవిషయుత్ కి అచండగా ఉచంట్ అని తెలిజేయడచం నిజచంగా ఒక కుచంటుచంబానికి పెద్ద కొడుకు పాత్ర పోషిచంచడమే ఈ కారయుక్రమచం.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశచంలోనే ఏ పార్టీ కూడ్ చేయనటువచంటి క్రియాశీలక సభయుత్వ కారయుక్రమచంపై మీ అభప్రాయచం?
నవీన్: నేను గుచంటూరు తూరు్ప నుచండి దదపు 188 మచందికి క్రీయాశీలక సభయుత్వచం చేయిచంచాను. కారయుకరతోలను 
కవలచం జెచండ్ మోసే వారిల్, ఓటలా కోసచం ఉపయోగిచంచుకునే ఈరోజులోలా కారయుకరతోలను సచంత కుటుచంబచంల్ 
చూస్కునే నాయకులు పవన్ కళాయుణ్ గారు. కారయుకరతోల శ్రేయస్సు కొరకు వారికి ప్రమాదవశాతుతో ఎదైనా 
జరిగిత్ వారి కుటుచంబాలకు ఆరిథాకచంగా అచండగా ఉచండేచందుకు 5లక్షల రూపాయల భీమా పధకచం ప్రవేశ పెటిటీన 
గొప్ప నాయకులు పవన్ కళాయుణ్ గారు ఇది చాల మహోననితమైన కారయుక్రమచం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయుక్రమచం ద్వరా ప్రజలకు ఎచంతవరకు మేలు జరుగుతుచందని అభప్రాయపడుతునానిరు?
నవీన్: ముఖయుమచంత్రి అయిన తరువాత జనచంలోకి రాని జగన్ముహన్ రెడిడి గారి పాలనలో ప్రజలు పడే బాధలను 
పటిటీచంచుకోకుచండ్ ఉచంటే ప్రభ్త్వచం చేయవలసిన పని పవన్ కళాయుణ్ గారు చేస్తోనానిరు. వారి సమసయులపై 
స్పచందిస్తోనానిరు. ఆయా ప్రభ్త్వ అధికారులకు ఈ సమసయులను జనసేన పార్టీ నుచంచి చేరవేసి పరిష్ట్కర దిశగా 
అడుగులు వేస్తోనానిరు. ఇది ప్రజలలో మచంచి భరోస్ ఇస్తోచంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుచండి పవన్ కళాయుణ్ యాత్ర ప్రారచంభచం కాబోతుచంది దని ప్రభావచం ఎల్ ఉచండబోతోచందని మీ అభప్రాయచం?
నవీన్: పవన్ కళాయుణ్ గారి యాత్ర చాల్ ప్రభావచం చూపిచంచబోతుచంది. ప్రతి జిల్లాలోను పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు కూడ్ ఈ యాత్రలో జాయిన్ 
అవ్వబోతునానిరు. ప్రతి నియోజకవరగొచంలో వైసీపీ పార్టీ చేస్తోనని ప్రజా వయుతిరేక పనులపై ప్రజలోలా అవగాహన పెచంచుతూ ప్రజా సమసయులపై పోరాడి వాటి 
పరిష్ట్కర దిశగా అడుగులు వేయబోతునానిరు. జనసేన పార్టీ పూరితో స్థాయిలో బలచం పుచంజుకోబోతుచంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా మీరు గ్రామస్థాయి వరకు వెళ్ళగలుగుతునానిరా?
నవీన్: స్షల్ మీడియాలో బలచంగా ఉనాని గ్రామ స్థాయిలోకి వెళలాలేకపోతునానిచం. సమాజచంలో మీడియా 
వయువసథా చాల్ ముఖయుమైనది. ఇపు్పడు ఉనని మీడియా వయువసథాలు అనిని వివిధ పార్టీలకు అనుగుణచంగా 
పనిచేస్తోనానియి. నిజానిని ఏ మీడియా వయువసథా చూపిచంచడచంలేదు. జనసేన పార్టీకి మీడియా సపోర్టీ చాల్ 
బలచంగా అవసరచం ఉచంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు పార్టీ కొసచం ఎచంత మేరకు పనిచేశారు?
నవీన్: నేను రాష్ట్ర వాయుపతోచంగా ఎన్ని కారయుక్రమాలలో మరియు  మా నియోజకవరగొచంలో మరియు జిల్లా 
వాయుపతోచంగా ఒక బలమైన కారయుకరతోగా పార్టీ సిద్దచంతాలను ప్రజలోలాకి తీస్కెళాలాను. అసచంబ్లా ఎనినికలే కాకుచండ్ 
ఎమెములిసు ఎనినికలు, స్థానిక ఎనినికలోలా కూడ్ గుచంటూరు జిల్లా వాయుపతోచంగా ప్రచారచంలో పాల్గొనానిను.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీల్...
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శనివారం, 27 ఆగస్టు  2022

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ప ఎల్ ఉచండబోతోచందని మీరు అనుకుచంటునానిరు?
నవీన్: జనసేన పార్టీకి అవకాశచం ఇవ్వబోతునానిరని అనుకుచంటునానిను. 2014, 2019లలో ఇరుపార్టీలకు 

అవకాశచం ఇచా్రు కాన్ ఏ పార్టీ కూడ్ ప్రజల శ్రేయస్సు, వారి భవిషయుత్ కోసచం పనిచేయలేదు. 
కవలచం కొనిని వరాగొల వారిక ద్చిపెడుతునానిరని ప్రజలోలా ఆలోచన వచి్చంది. అనిని వరాగొలవారికి 

నాయుయచం జరగాలచంటే జనసేన పార్టీతోనే స్ధయుచం అని ప్రజలు విశ్వసిస్తోనానిరు. రానునని ఎనినికలోలా 
ఖచి్తచంగా జనసేన పార్టీకి పటటీచం కడతారనేది నా ఆభప్రాయచం.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యుస్ గురిచంచి మీ అభప్రాయచం చెప్పచండి?
నవీన్: రాష్ట్ర వాయుపతోచంగా జనసేన పార్టీలో పనిచేస్తోనని నాయకులు, కారయుకరతోలు వారి కష్టటీనిని 
గురితోచంచి వారి గురిచంచి, వారి ఆలోచనా విధానచం గురిచంచి తెలియజేస్తోనని శతఘ్ని న్యుస్ టీచం 
కు ప్రత్యుకచంగా ధనయువాదలు. కషటీపడి పనిచేసిన కారయుకరతోలలో మీరు ఉత్తోజచం నిచంపుతునానిరు 
నిజచంగా ఇది చాల గొప్ప కారయుక్రమచం.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచే్ సచందేశచం ఏమైనా ఉచంద?
నవీన్: పాతిక కజీల బియయుచం కోసచం కాదు మన బిడడిల పాతిక సచంవతసురాల భవిషయుత్ కోసచం జనసేన 

పార్టీకి ఓటు వెయయుచండి. నితయుచం ప్రజల తరుపున పోరాడి, వారి సచంక్షేమచం గురిచంచి ఆలోచిచంచే నాయకుడికి 
ఓటు వేసి మన భవిషయుత్ ను మారు్కుచందచం. పవన్ రావాలి పాలన మారాలి అనే దనిని ప్రజలోలాకి బలచంగా 

తీస్కు వెళా్దచం. జనసేన అధినేత పవన్ కళాయుణ్ గారు చెపే్ప సరికొతతో ప్రజా ప్రభ్తా్వనిని స్థాపిద్దచం. జై జనసేన జై హిచంద్. 

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించ మేమ అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చెపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 
తరపున ధనయూవాదమలు సోమిశెట్టు నవీన్ గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంల్ మళ్్ళ కలుదా్దం.
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