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కాలుష్యకారక పరిశ్రమలను... 
పర్్యవరణానికి హాని చేసే చర్యలను గురి్తించిండి

శతఘ్ని న్యూస్: మీ చుట్టు పక్కల పారిశ్రామిక వయూర్థాలను ఏ మాత్రం శుద్ధి చేయకరండా వద్లేస్తున్నిర్? ఫలితరంగా మీ 
ప్రంతరంలో జల వనరులు, భూగర్భ జలాలు కలుషితరం అవుతున్నియా? పరిశ్రమలే కాదు నగరపాలక సరంసథాలు సైతరం 
మురుగునీటి శుద్ధి పా్లరంట్లను సక్రమరంగా నిర్వహిస్తున్నియా? వాయు, జల కాలుష్యూలక సరంబరంధరంచిన ప్రమాణాలు 
ఏ విధరంగా ఉన్నియి?... వీటనినిరంటిపై ప్రతి జన సైనికడు, జనసేన న్యకడు, వీర మహిళ దృషిటుపెట్టులని జనసేన 
పార్టు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో కోర్రు. ఇరందుక సరంబరంధరంచిన సమాచారరం, వివర్లు బయటక 
తీయరండి. ర్ష్ట్ర ప్రభుత్్వనికి పర్యూవరణరంపై ఉనని పళరంగా ప్రేమ కలిగరంద్. కాబటిటు కాలుష్యూనిని వెదజలు్లతూ జల 

వనరులను, పరంట పొలాలను, మత్స్య సరంపదను న్శనరం చేస్తునని సిమరంట్ కరంపెనీలు, ఫార్మా సరంసథాలు, 
రసాయన పరిశ్రమలా్లరంటి వివర్లు సేకరిరంచాలి. అడవులో్ల సైతరం పచ్చదన్నిని న్శనరం చేస్తు అక్కడి 
సరంపదను దోచేస్తు పర్యూవరణానికి హాని చేసే మైనిరంగ్ సరంసథాల వివర్లను, అడ్డగోలుగా కరండలను 
తొలిచేస్తు, పచ్చదన్నిని హరిరంచే ప్రభుత్వ శాఖల వయూవహార్లను కూడా రికారు్డ చేద్దరం. మీమీ 
పరిధలో ఉనని కాలుషయూకారక ప్జెకటులు, వాటి మూలరంగా కలుగుతునని హాని, మీ ఆరోగాయూలక 
ఎరంత నషటురం కలుగుతురందో చెప్రండి. సదరు పారిశ్రామిక సరంసథాలు ఏర్్ట్ దశలో ప్రజాభిప్య 
సేకరణను ఎరంత ప్రహసనరంగా మారి్చ, ప్రభుత్వ బలగాలతో ఏ విధరంగా ఆరందోళనలను అణచి 
వేస్తున్నిరో కూడా వెల్లడిరంచే సమయరం వచి్చరంద్. అకసామాతుతుగా పర్యూవరణ ప్రేమికలుగా మారిన 
పాలకల దగ్గర ఈ వివర్లు ఉన్నియో? లేదో? ర్ష్ట్ర కాలుషయూ నియరంత్ణ మరండలి ఏ మేరక 
ఈ వివర్లను పొరందుపరిచిరందో? అయిన్ మన వరంతు బాధయూతగా అనిని వివర్లూ బయటక 
తీస్కవద్దరం. మన జనసేన పార్టు మూల సిదధిరంత్లో్ల ఒకటైన పర్యూవరణానిని పరిరక్రంచే అభివృద్ధి 
ప్రసాథానరం గురిరంచి చెబుతూ ర్ష్ట్రరంలో ఉనని ఈ కాలుషయూ కారక పరిశ్రమలు, మైనిరంగ్ సరంసథాలు వాటి 
మూలరంగా కలుగుతునని హానిని ప్రజా క్షేత్రంలో వెల్లడిద్దరం అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్్కన్నిరు.

“నా సేన కోసిం - నా వింతు” 
కమిటీ ఏర్పాటు

శతఘ్ని న్యూస్:  న్ సేన కోసరం - న్ వరంతు (క్రౌడ్ ఫరండిరంగ్) కారయూక్రమానిని మురందుక 
తీస్కెళ్లడానికి 32 మరంద్ సభుయూలతో కమిటీ ఏర్్టైరంద్. ఈ కమిటీ చైరమాన్ గా శ్రీ 
బరంగున్రి మహరందర్ రెడి్డ, కనీ్వనర్ గా శ్రీ ర్మ్ త్ళ్్లరి, కో కనీ్వనరు్లగా శ్రీమతి 
రుకిమాణీ కోట, శ్రీ టి.సి.వరుణ్ లు నియమితులయాయూరు.
కమిటీ వివర్లు...
ఛైరమాన్
శ్రీ బరంగున్రి మహరందర్ 
రెడి్డ
కనీ్వనర్
శ్రీ ర్మ్ త్ళ్్లరి
కో కనీ్వనరు్ల
శ్రీమతి రుకిమాణి కోట
శ్రీ టి.సి.వరుణ్
కోఆరి్డనేషన్ కమిటీ (ఎన్.
ఆర్.ఐ)
శ్రీ జి.భాస్కర్
శ్రీ కె.సాయిర్జ్
శ్రీ సతీష్ రెడి్డ
శ్రీ క్రంతి కమార్
శ్రీ పవన్ కిషోర్

శ్రీ ఎస్.గరిధర్
శ్రీ రవి కమార్
సోషల్ మీడియా విభాగరం
శ్రీ తరంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్
ఐ.టి విభాగరం
శ్రీ పస్పులేటి సరంజీవ్
ఆరంధ్రప్రదేశ్
శ్రీమతి బతుతుల వెరంకటలక్ష్మి
డాకటుర్ నటేష్
శ్రీ పీలా ర్మకృష్ణ
శ్రీ తిప్ల రమణారెడి్డ
శ్రీ పోల ర్జు
శ్రీ సయయూద్ జిలానీ
శ్రీ మలి్లనీడి బాబి
శ్రీమతి ర్యపాటి అరుణ

శ్రీ బి. ఈశ్వరయయూ
వాలరంటీరు్ల
శ్రీ ఆకల కిరణ్
శ్రీమతి గవర లక్ష్మి
శ్రీ అప్లసా్వమి గరిధర
శ్రీ మైఫోర్్స మహష్
శ్రీ గునుకల కిషోర్
తెలరంగాణ
శ్రీ ఆకల స్మన్
శ్రీ మిరియాల జగన్
శ్రీ వై.ర్జేష్
శ్రీమతి పి.సాయి శిర్ష
శ్రీ ర్వుల మధు

జనసేనాని జన్మదినాన ఏలూరులో ఉచిత వైద్య శిభిరిం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టు అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ జనమాద్నరం సరందర్భరంగా ఏలూరు పటటుణరంలో మగా 
వైదయూ శిభిర్నిని జనసేన పార్టు శ్రేణులు ఏర్్ట్ చేస్తున్నిరు. ఆశ్రరం హాసి్టల్ ఆధ్వరయూరంలో ఏర్్ట్ చేయనునని 
ఈ ఉచిత శిభిరరంలో షుగర్, బీపీతో పాట్ ఈసీజీ, ఈఎనీటు, ఊపిరితితుతులు, ప్రస్తి సమసయూలక సరంబరంధరంచిన 
పర్క్షలు ఉచితరంగా చేయనుననిట్టు పార్టు నియోజకవర్గరం ఇరంఛార్జ్ శ్రీ రెడి్డ అప్లన్యుడు ప్రకటిరంచారు. ప్రజా 
సమసయూలపై స్రంద్రంచే ఏకైక న్యకడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫూరితుతో ఆయన జనమాద్నోత్సవాన మావరంతు 
సేవ చేసేరందుక పూనుకననిట్టు మీడియా సమావేశరంలో తెలిపారు. ఇప్టికే ఆతమాహతయూ చేస్కనని రైతు 
కట్రంబాలక రూ. 30 కోట్ల ఆరిధిక సాయరంతో పాట్, వారి పిల్లల చదువులు బాధయూత తన భుజస్కరంధాలపై 
వేస్కనేరందుక మురందుక వచా్చరని, ర్ష్ట్రరంలో మరే పార్టు న్యకడు సరంత నిధులు ప్రజలక ఖరు్చ పెటిటున 
దఖలాలు లేవని అన్నిరు. అనరంతరరం పార్టు కార్యూలయరంలో మదర్ థెరిసా్స జయరంతి వేడుకలు ఘనరంగా 
నిర్వహిరంచారు. కారయూక్రమరంలో పార్టు నగర, జిలా్ల, మరండల కమిటీ సభుయూలు పాల్్గన్నిరు.
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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

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


ఆదివారం, 28 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కింద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురసాకార్లకు ఎింపికైన 
పళ్లిపటుటు నాగర్జుకి జనసేన అభినిందనలు

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరక తిరుపతి ఇన్్చర్జ్ కిరణ్ 
ర్యల్, పటటుణ అధయూక్షుడు ర్జారెడి్డ మరియు ర్ష్ట్ర జిలా్ల న్యకల ఆకేపాటి స్భాషిణి, ర్జేశ్ యాదవ్, 
మునసా్వమి, కోకిల, లకిమా లతో కలిసి కేరంద్ర సాహితయూ అకాడమీ పురసా్కర్లక ఎరంపికైన పళ్్లపట్టు 
న్గర్జుని సత్కరిరంచి అభినరందనలు తెలియజేయడరం జరిగరంద్.

ఓటు వేసే హకుకా కలపాించాలని కలెకటురుకు వినతి
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకిన్డ, పౌర సరంక్షేమ సరంఘ ప్రతినిధ దుసర్లపూడి రమణర్జు 
ఆధ్వరయూరంలో, అఖిలపక్ష పార్టుల న్యకలతో కలిసి జనసేన పార్టు పిఏసి సభుయూలు మరియు 
జనసేన పార్టు కాకిన్డ రూరల్ ఇరంచార్జ్ పరంతరం న్న్జీ కాకిన్డ కార్్రేషనో్ల 6 
గ్రామాలను విలీనరం చేసి, ర్బోయే కార్్రేషన్ ఎనినికలో్ల ఈ ప్రంత్ల ప్రజలక ఓట్ వేసే 
హక్క కలి్రంచాలని, కోరుతూ ఇరంద్రపాలరం నురండి పాదయాత్ చేస్కరంటూ కలకటుర్ ఆఫీస్ 
సరంటర్ వద్దగల అరంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అరి్రంచి, కలకటుర్ వారికి 
వినతిపత్రం అరంద్రంచడరం జరిగరంద్. ఈ సరందర్రంగా మీడియాతో మాట్్లడుతూ తూరరంగ, 
ఇరంద్రపాలరం, చీడీగ, రమణయయూపేట, వలసపాకల, వాకలపూడి గ్రామాలో్ల, మరియు 
42,48 డివిజన్లలో ఎనినికలు నిలిపివేయడరం వల్ల పూరితుగా అభివృద్ధి కరంట్పడిపోయిరంద్. 
ఆయా ప్రంత్ల ప్రజలు డ్రైనేజీ, త్రాగునీరు, పారిశుదయూరం సరిగా లేకపోవడరం వలన తీవ్ర 
ఇబ్రందులు పడుతున్నిరు. వారికి సరైన ప్రజా ప్తినిధయూరం లేకపోవడరం వల్ల అధకారులు 
సరిగా పటిటురంచుకోకపోవడరంతో అనేక సమసయూలు వస్తున్నియి. అరందువల్ల పై ప్రంత్లను 
కాకిన్డ కార్్రేషనో్ల కలిపివేయాలని, జరగబోయే కౌని్సల్ సమావేశరంలో తీర్మానరం 
చేయాలని, ర్బోయే రోజులో్ల అనినిరంటిని కలిపి కార్్రేషన్ ఎనినికలక వెళ్్లలని, దనివల్ల 
12 ఏళు్లగా పై ప్రంత్ల ప్రజలు ఎదుర్్కరంట్నని సమసయూలక పరిష్్కరరం చూపిరంచవచ్చని 
జనసేన పార్టు పిఏసి సభుయూలు పరంతరం న్న్జీ తెలిపారు.

“మహా రక్తదాన శిబిరిం” జిల్లి వ్్యప్తింగా విస్తతృతింగా కరపత్రాల పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరరం, జనసేన పార్టు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమాద్న్నిని పురస్కరిరంచుకని 
ఈనెల 29న, ర్జానగరరం నియోజకవర్గరం గాదర్డ గ్రామరంలో బతుతుల బలర్మకృష్ణ ఆధ్వరయూరంలో 
జిలా్లసాథాయిలో అతయూరంత ప్రతిష్టుతమాకరంగా జరిగే “మహా రకతుదన శిబిరరం” కారయూక్రమానికి పిఏసి 
సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ జనసేన పార్టు ఇరంచార్జ్ పరంతరం న్న్జీని, మరండపేట ఇరంచార్జ్ వేగుళ్ల 
లీలాకృష్ణ, జగ్గరంపేట ఇరంచార్జ్ పాఠరంశెటిటు స్రయూచరంద్ర, ప్రతితుపాడు ఇన్్చర్జ్ వరుపుల తమమాయయూ 
బాబు, పిఠాపురరం ఇన్్చర్జ్ మాకినీడి శేషు కమారి, కాకిన్డ సిటీ ఇన్్చర్జ్ ముత్తు శశిధర్, 
పెద్దపురరం ఇరంచార్జ్ తుమమాల బాబు, కాకిన్డ సిటీ కార్్రేషన్ అధయూక్షులు సరంగశెటిటు అశోక్ 
మరియు ఇతర ముఖయూ న్యకలిని ఆహా్వనిరంచడరం జరిగరంద్. ఈ సరందర్భరంగా న్యకలు ఈ 
కారయూక్రమానికి సరంబరంధరంచిన కరపత్రం విడుదల చేసి కారయూక్రమరం విజయవరంతరం కావాలని 
ఆకారంక్రంచారు. ఈ కారయూక్రమరంలో నియోజకవర్గ న్యకలు మేడిశెటిటు శివర్రం, కిమిడి శ్రీర్మ్, 
గులి్లరంకల లోవర్జు, కర్రి దొరబాబు, తోర్టి శ్రీను, మటటు వెరంకటేశ్వరర్వు, న్తిపారం దొరబాబు, 
మద్్దరెడి్డ బాబులు, అరిగెల ర్మకృష్ణ, ఇవూరి శ్రీనివాస్, చిటిటుప్రోలు సతితుబాబు, బోయిడి వెరంకటేష్, 

మనయూరం శ్రీను, పడాల అనీష్, కమిడి సతితుబాబు, పొలార్వు, డి.ఎరం.ఎస్ న్యూస్ మరియు ఇతర న్యకలు పాల్్గన్నిరు.

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

పొదిల గోపి హత్య కసులో ముదాదాయిలను వింటనే శిక్ించాలని జనసేన డిమిండ్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశరం జిలా్ల, 
సరంతన్తలపాడు నియోజకవర్గరం, చీమకరితు 
మరండలరం కె.వి.పాలరంలో హతయూక గురైన 
జనసేన కారయూకరతు పొద్లి గోపి హతయూ కేస్లో 
ముద్దయిలను వెరంటనే శిక్రంచాలని కోరుతూ 
చేసిన పాదయాత్ శనివారరం ఒరంగోలు 
కలకటురేట్ కి చేరుకని కలకటుర్ ని కలిసి 
ముద్దయిలను వెరంటనే అరెస్టు చేయాలని 
కోరుతూ వినతిపత్రం ఇవ్వడరం జరిగరంద్. ఈ 
కారయూక్రమరంలో ఒరంగోలు జనసేన పార్టు పటటుణ 

అధయూక్షుడు మలగా రమేష్, ర్ష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ ర్యపాటి అరుణ, వీరమహిళ స్రంకర కళ్యూణి తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

ముఖ్యమింత్రి జగన్్మహన్ రెడిడికి బహిరింగ లేఖ
• సీఎరం ముసాఫిర్ ఖాన్ పై స్రంద్రంచాలి.
• పరంజా సరంటరో్ల ఉనని ముసాఫిర్ ఖాన్ పై వెల్లరంపలి్ల అవినీతి డేగలు వాలిపోయా వక్ఫూ యాక్టు క తూట్్ల పొడుస్తున్నిరు
• అమమావారి ఆలయానిని దోచుకనని విధరంగానే ముసాఫిర్ ఖాన్ దోచుకనేరందుక రరంగరం సిదధిరం చేస్కన్నిరు.
• వెల్లరంపలి్ల అనుచరులక కళుళు మూస్కని సహకరిస్తునని వక్ఫూ సీఈఓ మరియు చైరమాన్.
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, ముఖయూమరంత్రి వరుయూలు తమరి చేతులతో ప్రరంభిరంచిన పరంజా సరంటరో్లని ముసాఫిర్ ఖాన్పై 
పశి్చమ నియోజకవర్గ సాథానిక ఎమమాలేయూ వెల్లరంపలి్ల శ్రీనివాస్ అవినీతి డేగలు వాలి వక్ఫూ యాక్టు క తూట్్ల పొడుస్తు ముసాఫిర్ 
ఖాన్ లోని ష్పులను, టరంట్ హౌస్, లైటిరంగ్, డెకరేషన్ కారంట్రాక్టు లను వక్ఫూ యాక్టు 2014 మరియు 2020 నిబరంధనలను 
వయూతిరేకరంగా లక్షల రూపాయలును లబిధిగా పొరంద్ టరండర్లను ఆహా్వనిరంచకరండా న్మినేషన్ పదధితి ద్వర్ అక్రమరంగా 
కటటుబెట్టులనే వారి ప్రయత్నిలక వక్ఫూ బోర్్డ చైరమాన్ మరియు సీఈఓ గుడి్డగా అడ్డదరిలో వెల్లరంపలి్ల శ్రీనివాస్ ప్రయత్నిలక 
సహకరిస్తున్నిరనే మాటలు బయట వినిపిస్తున్నియి. వక్ఫూ బోర్్డ చైరమాన్ మరియు సీఈవో వక్ఫూ యాక్టు ప్రకారరం మాత్మే 
ముసాఫిర్ ఖాన్ టరండర్లను ఆహా్వనిరంచాలని, 3000 రూపాయల నెలసరి అద్్ద దటిన వక్ఫూ ఆస్తుల లీజు విషయరంలో వక్ఫూ యాక్టు నియమ నిబరంధనలను కచి్చతరంగా పాటిరంచాలని, 
టరండర్్స ను ఆనె్్లన్, సీల్్డ మరియు ఓపెన్ విధానరంలోనే ప్రకటిరంచాలని మరియు ఒకటి కన్ని ఎక్కవ టరండరు్ల ర్నియెడల మరల ప్రకటన జార్ చేయాలని ప్రకటనలు జాతీయ ర్ష్ట్ర 
సాథానిక పత్రికలో కచి్చతరంగా ప్రచురిరంచాలని నిబరంధనలను పాటిరంచే విధరంగా తమరు తప్క చరయూలు తీస్కోవాలని లేని ఎడల ఈ సమసయూపై ఉదయూమిసాతుమని తెలిపారు.

జనసేన వనరక్షణలో 900 దానిమ్మ మొకకాల పింపిణీ
జనరంకోసరం జనసేన 272వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గరంపేట, జనరంకోసరం జనసేన 272వ రోజు జగ్గరంపేట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టు ఇరంచార్జ్ పాటరంశెటిటు శ్రీదేవిస్రయూచరంద్ర ఆధ్వరయూరంలో జనసేన వనరక్షణ 
దనిమమా మొక్కల పరంపిణీ కారయూక్రమరం జగ్గరంపేట మరండలరం కాట్రావులపలి్ల గ్రామరంలో 
జరిగరంద్. ఈ కారయూక్రమరంలో భాగరంగా శనివారరం 900 మొక్కలు పరంచడరం జరిగరంద్. 
మొతతురం 39500 దనిమమా మొక్కల పరంపిణీ జరిగరంద్. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవరంతరం 
చేసిన జగ్గరంపేట మరండల అధయూక్షులు మరిశే ర్మకృష్ణ, జగ్గరంపేట మరండల బిసి 
సల్ అధయూక్షులు రేచిపూడి వీరబాబు, జగ్గరంపేట మరండల ఎసి్స సల్ అధయూక్షులు బీడీల 
ర్జబాబు, జగ్గరంపేట మరండల యువత అధయూక్షులు మొగలి గరంగాధర్, జగ్గరంపేట మరండల 
ఉపాధయూక్షులు తోలాటి ఆద్న్ర్యణ, జగ్గరంపేట మరండల సోషల్ మీడియా సమాచార 
కారయూదరిశి దడి మణికరంఠ, కాట్రావులపలి్ల నురండి గ్రామ అధయూక్షులు శివుడు పాపార్వు, 
గ్రామ ఉపాధయూక్షులు చిటీటుడి ర్మార్వు, గ్రామ ఉపాధయూక్షులు స్రంకర శ్రీనివాస్, గ్రామ 
కారయూదరిశి స్రంకర త్రక్, బరంగారు ర్మసా్వమి, కానేటి లక్షష్మణ్, కరంకపాటి హర్ష్, న్ర్ల 
ద్ని న్ర్యణ, పస్పులేటి వెరంకట స్ర్యూర్వు, అనపరితు తరుణ్, గోపిశెటిటు వీరబాబు, 
గరంప సతీష్, చేనుబోయిన ర్జేష్, స్రంకర స్రిబాబు, కేసారపు రెడి్డ, ర్మవరరం నురండి 
కతితు లోవయయూ, మర్రిపాక నురండి ఉరమళళు శ్రీను, కపు్ల ర్జేష్, గోనేడ నురండి నల్లరంశెటిటు 
చిటిటుబాబు, వల్లభశెటిటు న్ని, బూరుగుపూడి నురండి కోడి గరంగాధర్ జనరంకోసరం జనసేన 
కారయూక్రమరంలో భాగరంగా జగ్గరంపేట గ్రామరంలో ఎరంతో ప్రేమానుర్గాలతో ఆతిథయూరం 
అరంద్రంచిన బుద్రెడి్డ శ్రీనివాస్ కట్రంబ సభుయూలక జగ్గరంపేట నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టు ఇరంచార్జ్ పాటరంశెటిటు శ్రీదేవిస్రయూచరంద్ర హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

వ్రోత్సవ్లలో మొదటిరోజు మొకకాలు నాటిన 
గజపతినగరిం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరరం నియోజకవర్గరంలో జనసేన పార్టు అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమాద్న వేడుకల సరందర్భరంగా గజపతినగరరం మరండలరం పాతబగ్గరం గ్రామరంలో 
ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద మొక్కలు న్టే కారయూక్రమరం చేపటిటున జనసేన పార్టు నియోజకవర్గ 
న్యకలు మర్రపు స్రేష్.
శనివారరం నురంచి సపెటురంబర్ రెరండో తేదీ వరక జనసేన పార్టు ఆధ్వరయూరంలో రోజుకి 
ఒక్కక్క కారయూక్రమరం చొపు్న
1. మొక్కలు న్టే కారయూక్రమరం
2. సర్వమత ప్రథానలు(ప్రతేయూక పూజలు)
3. గజపతినగరరం నియోజకవర్గరంలో మగా వైదయూ శిబిరరం
4. మటిటు విన్యక ప్రతిమలు పరంపిణీ
5. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి రోగులక పరండు్ల మరియు రోటటులు పరంపిణీ కారయూక్రమరం
6. మగా రకతుదన శిబిరరం మరియు సపెటురంబర్ 2వ తేదీన జనసేన పార్టు కార్యూలయరం 

వద్ద సరంస్కృతిక కారయూక్రమాలు మరియు కేక్ కటిరంగ్ నిర్వహిస్తుననిట్టు జనసేన పార్టు 
నియోజకవర్గ న్యకలు మర్రపు స్రేష్ తెలిపారు. ఈ యొక్క కారయూక్రమాలక, 
పార్టు సీనియర్ న్యకలు, మోహన్ ర్వు, రవి కమార్ మిడత్న, బాలు, మురళ్ 
మోహన్, జనసేన నియోజకవర్గరం పార్టు న్యకలు శ్రీను, పరండు, మహష్, హర్ష్, 
రవీరంద్ర, న్యుడు అధక సరంఖయూలో పాల్్గని జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమాద్న 
వేడుకలను విజయవరంతరం చేయాలని పిలుపునిచా్చరు. 2024 ఎనినికలలో ప్రతి 
ఒక్క జనసైనికలు జనసేన పార్టు అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమరంత్రి సాథానరంలో 
చూడాలి అరంటే ఇవాలిటు నురంచి ప్రతి ఒక్క జనసైనికడు అహరినిశలు పార్టు కోసరం 
సైనికడిలా పనిచేయాలని పిలుపునిచా్చరు.

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

జనసేన జన జాగృతి యాత్ర
6వ రోజు గ్రామ గ్రామానా తేనిటీ విందు కార్యక్రమిం
కూనవరింలో జనసేన ప్రభింజనిం
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరరం నియోజకవర్గరం, సీత్నగరరం మరండలరంలో కూనవరరం గ్రామరంలో 6వ 
రోజు జన జాగృతి యాత్ ఈ కారయూక్రమానికి ప్రజల ప్రజలా ఆదరణతో మురందుక సాగుతురంద్. 
ర్జానగరరం నియోజకవర్గరం జనసేన పార్టు ఇరంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ సమక్షరంలో జనసేన 
పార్టు ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి గరంట్ స్వరూపా దేవి కీలకపాత్ వహిస్తునని ఈ తేనిటీ విరందు కారయూక్రమరంలో 
సీత్నగరరం మరండల జనసేన పార్టు అధయూక్షులు కారిచర్ల విజయ్ శరంకర్ ఆధ్వరయూరంలో కూనవరరం 
జనసైనికలు జి సతితుబాబు జనసేన విరమహిళ కరంద్కట్ల అరుణ కమారి, కత్ సతయూన్ర్యణ, 
దుబాయ్ శ్రీను, చిడిపి న్గేష్, న్గావరుపు భానుశరంకర్, బబ్రడా వాస్, అడబాల 
సతయూన్ర్యణ, అడబాల హరి, స్రంకర బాబిజ్, తెలగరంశెటిటు శివ, ముక్క ర్రంబాబు, తనీనిరు 
త్తజీ, చదువు ముకేతుశ్వరర్వు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, సిదధిరంత్లను 
గ్రామరంలోని ప్రజలక వివరిస్తు జనసేన పార్టు గురుతు అయిన గా్లజు గా్లస్తో తేనిటీని ఇవ్వడరం 
జరిగరంద్. దనికి ప్రజలరందరూ సహకరిరంచి ఈసారి జనసేన పార్టుని ఆశీర్వద్రంచాలని, పవన్ 
కళ్యూణ్ కి ఒక అవకాశరం ఇచి్చ జనసేన ప్రభుత్్వనిని సాథాపిరంచాలని, గ్రామరంలో ప్రతి ఒక్కరిని 
అభయూరిథాస్తు జనసేన షణుమాఖ ముద్రంచిన కరపత్రం పరంచడరం జరిగరంద్. ఈ కారయూక్రమరంలో భార్ 
ఎతుతున వీర మహిళలు, న్యకలు, జనసైనికలు పాల్్గన్నిరు.

బోనకల్ ఎింపిడిఓ కి జనసేన వినతిపత్ిం
శతఘ్ని న్యూస్: మద్ర, బోనకల్ మరండలరంలో అనిని గ్రామ పరంచాయతీలు పరిశుభ్రంగా 
ఉరంచాలిని, వచే్చ సీజనల్ వాయూధులను అరికట్టులని బోనకల్ ఎరంపీడీవోకి వినతిపత్రం అరంద్రంచిన 
జనసేన మరండల కమిటీ. ఈ సరందర్భరంగా బోనకల్ జనసేన పార్టు మరండల అధయూక్షులు త్ళ్్లరి 
డేవిడ్ మాట్్లడుతూ బోనకల్ మరండలరంలో సీజనల్ వాయూధుల పట్ల వచే్చ దోమకాట్క, మలేరియా, 
టైఫాయిడ్, విష జ్వర్లు, వల్ల ప్రజలు ఇబ్రంద్ పడుతున్నిరు, కావున బోనకల్ మరండలరం 
అనిని గ్రామ పరంచాయతీలలో దోమల, మరందు, మరియు బీ్లచిరంగ్ పౌడర్, ఇళ్ల, పరిసర్లలో 
గల తడి చెతతు, గురంతలలో నిలువగల మురికి నీటిని మరియు అనిని గ్రామ పరంచాయతీలలో 
గ్రామ పరిశుభ్రంగా ఉరండేలా తమ చరయూలు తీస్కోవాలని బోనకల్ జనసేన పార్టు మరండల 
కమిటీ తరఫున కోరుతున్నిరం ప్రజల సమసయూల అట్్ల ప్రజలక అరండగా జనసేన పార్టు ఎపు్డు 
మురందురండి పోర్డుతురందని, ఈ సరందర్భరంగా తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమరంలో బోనకల్ 
మరండల న్యకలు సజజ్నపు భరత్, ఎస్.కె జానీ పాష్, నరసిరంహశెటిటు నరేష్, మోదుగు పవన్ 
తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

మిండపేటలో మెగా రక్తదాన శిబిరిం
• విజయవరంతరం చేయాలని పిలుపు
• రకతుదన శిబిరరం గోడ పత్రిక ఆవిష్కరణ
• మరండపేట జనసేన పార్టు ఇరంచార్జ్ వేగుళళు లీలాకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: కపిలేశ్వపురరం, సపెటురంబర్ 2వ తేదీన జనసేనపార్టు అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పుటిటునరోజు సరందర్భరంగా మరండపేటలో పెద్ద ఎతుతున మగా రకతుదన శిబిరరం 
ఏర్్ట్ చేస్తున్నిమని మరండపేట నియోజకవర్గ ఇరంచార్జ్ వేగుళళు లీలాకృష్ణ 
పేర్్కన్నిరు. ఈ సరందర్భరంగా వలూ్లరు గ్రామరంలో తన నివాసరంలో ఏర్్ట్ చేసిన 
మీడియా సమావేశరంలో ఆయన మాట్్లడుతూ అధనేత పుటిటునరోజున మరండపేట 
పటటుణరంలో కాపు కళ్యూణ మరండపరం నరందు నిర్వహిరంచబోయే మగా రకతుదన 
శిబిరరంలో జనసైనికలు, అభిమానులు అధక సరంఖయూలో తరలివచి్చ రకతుదనరం 
చేయవలసినద్గా లీలాకృష్ణ కోరడరం జరిగరంద్. ఆరోజు ఉదయరం 9గరంటల 
నురండి ప్రరంభరం అయేయూ రకతుదన శిబిరరం సాయరంత్రం వరక కనసాగుతురందని 
ఆయన తెలిపారు. అనరంతరరం రకతుదన శిబిరరం గోడ పత్రికను ఆవిష్కరిరంచారు. 
ఈ కారయూక్రమరంలో పార్టు శ్రేణులు అరందరూ పాల్్గని విజయవరంతరం చేయాలని 
పిలుపునిచా్చరు.
విన్యకచవితికి నిబరంధనలా??
హిరందువులు మనోభావాలు ద్బ్తీయడరం సబబు కాదు.
విఘ్నిలు తొలగరంచే విఘ్నిశ్వరుడుకి హిరందువులు విశా్వసరంతో తొలి పూజ 
చేసాతురని, అట్వరంటి హిరందువులు మనోభావాలు ద్బ్తినేలా గణపతి 
ఉత్సవాలుక వైసీపీ ప్రభుత్వరం పలు నిబరంధనలు పెటటుడరం శోచనీయమని లీలాకృష్ణ 
అన్నిరు. ఈ సమావేశరంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరిశి సర్కల అబు్లు, మరండపేట 
మరండల అధయూక్షులు కరంచె ప్రసాద్, కపిలేశ్వరపురరం మరండల అధయూక్షులు తుట్టుపు 
న్గర్జు, పవన్ కళ్యూణ్ ఫాయూన్్స అధయూక్షులు మామిడాల మనోకృష్ణ, చిరరంజీవి 
ఫాయూన్్స అధయూక్షులు కరంతరం న్గేరంద్ర ప్రసాద్, వలూ్లరు సర్రంచ్ దసి ఈశ్వరర్వు, 
వలూ్లరి సతయూ ప్రసాద్ , చెలూ్లరు ఎరంపీటీసీ గల్లపలి్ల వెరంకటరమణ, జనసైనికలు 
మరియు తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

ఆింధ్రుల అన్నపూర్ణ డొకాకా సీతమ్మ 

‘ఆహార నిధి’
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటటుణరం, జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయరంకై పేద ప్రజల 
ఆకలి నిరంపే ప్రయతనిరంగా ఆరంధ్రుల అననిపూర్ణ డొకా్క సీతమమా ‘ఆహార నిధ‘ 
కారయూక్రమరం కే.జి.హెచ్ వద్ద శనివారరం మధాయూహనిరం 12 గరంటలకి జరిగరంద్. ఈ 
సరందర్భరంగా ఆర్.పి ర్జు, మొలే్లటి మహష్, మచ్చర్జు, పస్పులేటి మోహన్, 
అడపా సతితుబాబు, రఘు (జనసేన 35వ వారు్డ). ఈ కారయూక్రమరం జనసేన పార్టు 
సరంయుకతు జికె ఫరండేషన్ ఆధ్వరయూరంలో జనసేన దక్ణ నియోజకవర్గరం ముఖయూ 
న్యకలు గోపి కృష్ణ(జి.కె) చేతుల మీదుగా జరిగరంద్ .ఈ యొక్క కారయూక్రమరంలో 
జనసైనికలు మరియు ఫరండేషన్ సభుయూలు మళళు సతయూన్ర్యణ, కణత్ల 
స్రయూన్ర్యణ, భువనేశ్వరి, పాపార్వు, జయర్మ్, స్ధాకర్, గణేష్, 
హమరంత్, అపా్ర్వు, లక్షష్మణ్, త్రకేశ్ తద్తరులు పాల్్గన్నిరు.

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


ఆదివారం, 28 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నాడు నేడు శింకుసాథాపనలో పాల్గొన్న జనసేన వైస్ 
ఎింపిపి

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జోలు మరండలరం, కూనవరరం 
మరియు చిరంతలపలి్ల గ్రామాలో్ల జిలా్ల పరిషత్ ప్థమిక 
పాఠశాల నరందు న్డు నేడు శరంకసాథాపన కారయూక్రమరంలో 
పాల్్గనని ర్జోలు జనసేన పార్టు వైస్ ఎరంపిపి ఇరంటిపలి్ల 
ఆనరందర్జు. ఈ కారయూక్రమరంలో ఉపాధాయూయులు, 
విదయూరుథాలు, గ్రామ పెద్దలు, వివిధ ర్జకీయ న్యకలు 
పాల్్గన్నిరు.

బోడపాటి శివదత్ కు జన్మదిన శుభాకాింక్షలు 
తెలపిన జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకర్వుపేట నియోజకవర్గరం 
జనసేన న్యకలు మరియు ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి 
బోడపాటి శివదత్ పుటిటునరోజు సరందర్భరంగా కోట ఉరట్ల 
మరండలరం చెరంద్న జనసేన వెరంకట్పురరం గ్రామరం 
ప్రధాన కారయూదరిశి సా్వమి మరియు కడవటిపూడి 

సీనియర్ జనసైనికడు శీను మర్యూదపూర్వకరంగా కలిసి శుభాకారంక్షలు తెలియజేయడరం 
జరిగరంద్.

ల్యర్ కుింటిమదిదా జయర్ిం రెడిడి ఆధ్వర్యింలో 
“ఇింటిింటా జనసేన” కార్యక్రమిం

శతఘ్ని న్యూస్: అనరంతపురరం జిలా్ల, 
అనరంతపురరం నియోజకవర్గరంలో 
జనసేన పార్టు ఉపాధయూక్షులు 
లాయర్ కరంటిమద్్ద జయర్రం 
రెడి్డ ఆధ్వరయూరంలో కోరుటు రోడు్డ, 
అరవిరంద నగర్, అశోక్ నగర్, 
హరిహర నగర్, సాయి నగర్, 

కమలానగర్ కాలనీలో, క్రియాశీలక సభుయూలను కలిసి వారి ఇరంటికి వెళ్్ల క్రియాశీలక 
సభయూత్వ కిట్్ల అరందజేస్తు, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఏ ఆశయ సాధన కోసమైతే 
జనసేన పార్టుని సాథాపిరంచారో ఆ ఆశయాలను వివరిస్తు కాలనీవాస్లతో మమేకమై 
సాథానిక సమసయూలు తెలుస్కని జనసేన పార్టు ఆవశయూకతను తెలియజేయడమైనద్. ఈ 
కారయూక్రమరంలో అనరంతపురరం జిలా్ల జనసేన ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కరంటిమద్్ద జయర్రం 
రెడి్డ, అనరంతపురరం జిలా్ల లీగల్ సల్ అధయూక్షుడు లాయర్ మురళీకృష్ణ, పాలగరి చరణ్ 
తేజ్, సాయి నగర్ ర్మకృష్ణ, వీరమహిళలు శారంతి, వరలక్ష్మి, భవాని నగర్ మరంజున్థ్, 
మధుస్దన్, హర్ష్ న్యక్, ప్రవీణ్ కమార్, వెరంకట్ద్ న్యక్ మరియు జనసేన 
న్యకలు కారయూకరతులు పెద్ద ఎతుతున పాల్్గన్నిరు.

చిరు పవన్ సేవ్సమితి ఆధ్వర్యింలో ఆకి్సజన్ 
సిలిండర్ పింపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జోలు, 
జనసేనపార్టు చిరు పవన్ 
సేవాసమితి ఆద్వరయూరంలో మోరి 
గ్రామానికి చెరంద్న పిరండి 
దుర్్గర్వు కి అన్రోగయూరంతో 

బాధపడుతునని ఆయనక ఆకి్సజన్ 
తగ్గటరంతో ఆకి్సజన్ అతయూవసరరం 

కాగా ఆయనక ఆకి్సజన్ సిలిరండర్ ఇవ్వడరం జరిగరందని చిరు పవన్ సేవాసమితి ప్రతినిద్ 
న్మన న్గభూషణరం తెలిపారు.

యు.పి.ర్జు సమక్షింలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జారం, జనసేన 
పార్టు సిదధిరంత్లు నచి్చ ర్జారం టౌన్ 
క చెరంద్న పలువురు యువకలు 
శనివారరం ర్జారం నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టు కార్యూలయరంలో 
యు.పి.ర్జు సమక్షరంలో చేరడరం 
జరిగరంద్. వారికి జనసేన 

వీరమహిళ ఎమ్.కమారి పార్టు కరండువా కపి్ ఆహా్వనిరంచారు. న్యకలు యు.పి.
ర్జు పార్టులో చేరిన వారికి పార్టు సిదధిరంత్లు మాయూనిఫెసోటు వివరిరంచడరం జరిగరంద్. ఈ 
కారయూక్రమరంలో న్యకలు ఎరంపీటీసీ అభయూరిథా సామరంతుల రమేష్, దుర్్గర్వు, హరిబాబు, 
సరంతోష్ తద్తరలు పాల్్గన్నిరు.

వినాయకుని మిండపాల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్విం సతృష్టుసు్తన్న 
ఆింక్షలు తగదు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకరండ, ఆధాయూతిమాక భావనను ప్రభుత్వరం గౌరవిరంచి, 
సహకరిరంచాలే తప్ ఆరిథాక భారరం వేసి నిబరంధనల పేరిట విన్యక చవితి 
ఉత్సవానికి అడ్డరంకలు సృషిటురంచడరం భావయూరం కాదు. ఆలాగే విఘ్నిలు తోలిగరంచే 
విన్యకచవితి పరండగ మరండపాలు విషయరంలో గరందరగోళ్లను, ఆరంక్షలను 
తక్షణమే పరిష్కరిరంచాలని, మరండపాలు ఏర్్ట్లక రోజు 1000/ కట్టులి 

అని, ప్రతి డిజే బాక్్స లక 100 చలన్, చవితి ఉత్సవానికి కరెరంట్ డిపారెటుష్మరంట్ ప్రతేయూకరంగా చలాన్లు 
అరంటూ గరందరగోళరం సృషిటుస్తునని జగన్ రెడి్డ ప్రభుత్్వనికి చెలి్లరంపులులారంటి ఆలోచన ఉరంటే వాటిని వెరంటనే 
విరమిరంచుకోవాలని, కల మత్లకతీతరంగా ప్రజలు ఎరంతో విశా్వసరం నమమాకరంతో విన్యక చవితి పరండగ 
అతయూరంత ఘనరంగా భకితు శ్రద్దలతో, నిర్వహిరంచుకోవడరం అరందులో అనిని వర్్గల వారు పాలుపరంచుకోవడరం 
ఆనవాయితీ అని, జగన్ రెడి్డ మీ తరండ్రి విగ్రహరం వల్ల ప్రతి సరంటరో్ల ఎరంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్రందులు 
కలుగుతున్నియి వాటికీ మురందుగా పనుని చలాను్ల కటిటురంచి అపు్డు విన్యక సా్వమికి వస్లు చేయాలని 
జగన్ రెడి్డకి స్టిగా ప్రశినిరంచిన జనసేన జానీ.

ప్రభుత్వ మహిళ డిగ్రీ కళాశాలలో పూరి్త సాథాయి 
అధ్్యపకులు నియమిించాల

శతఘ్ని న్యూస్: అరక వేలి మరండలరం పరిధలోగల 
ప్రభుత్వ మహీళ్ డిగ్రీ కళ్శాలలో పూరితు సాథాయిలో 
అధాయూపకలను నియమిరంచాలని, ప్రిని్సపాల్ తో 
కళ్శాల నడుస్తురంద్ డిగ్రీ కళ్శాల మహిళ్ వసతి 
గృహరంలో వెరంటనే ప్రహర్ గోడ ఏర్్ట్ చేయాలి. 
పాత బిలి్డరంగ్ మరమమాతులు చేయాలి. మహిళ వసతి 
గృహరంలో మరంచినీరు మరుగుదొడు్ల సదుపాయరం 
కలి్రంచాలి. 2019 సరంవత్సరరంలో మహిళ డిగ్రీ 
కళ్శాల ప్రరంభరం అయిరంద్. ఇప్టివరక ఒక్క 
ప్రిని్సపాల్ తోనే కళ్శాల నడుస్తురంద్ విదయూరిథానిలు 

న్ణయూమైన విదయూ అరంధక అనేక సమసయూలతో సతమత మౌతున్నిరు. మాదల శ్రీర్ములు 
ఈ సరందర్భముగా మాట్్లడుతూ గరిజన ప్రజా ప్రతినిధులు గరిజన విదయూ విదయూరిథానిల 
పట్ల న్ణయూమైన చదువు అరంద్రంచకరండా దూరరం చేయడానికి పూరితుసాథాయిలో అధాయూపకలు 
నియమిరంచకరండా మొరండి్డగా వయూవహరిస్తున్నిరు మరంచినీరు మరుగుదొడు్ల ప్రహర్ గోడ 
లారంటి సదుపాయాలు కలి్రంచకరండా నిర్లక్ష్యరం వహిస్తున్నిరని అలాగే మరమమాతుతులు 
గురైన పాత బిలి్డరంగ్ మరమమాతుతులు చేయకరండా మురండిగా వయూవహరిస్తున్నిరు సాథానికరంగా 
ఉనని ఐటిడిఏ పిఓ అలూ్లరి జిలా్ల కలకటుర్ స్రంద్రంచకపోవడరం సిగు్గ చేట్ సాథానికరంగా 
ఉనని ఎమమాలేయూకి, ఎరంపికి విషయరం తెలిసిన మహిళ డిగ్రీ కళ్శాల విదయూరుథాలు గురిరంచి 
సమసయూల గురిరంచి పటిటురంచుకోవడరం లేదు ప్రభుత్వ మహిళ డిగ్రీ కళ్శాలలో పూరితు 
సాథాయి అధాయూపకలు నియమిరంచక పోతే జనసేనపార్టు అద్వరయూరంలో విదయూరుథాలతో కలిసి 
అధాయూపకలు నియమిరంచే దకా పోర్టరం చేసాతుమని తెలిపారు. ఈ ప్రభుత్వ హయారంలో 
విదయూవయూవసథా సర్వన్శనరం చేసేవిదరంగా వయూయహరిస్తురంద్ గరిజన ప్రంతరంలో 
అరక నియోజకవర్గరంలో ఉనని ఏకైక మహిళ డిగ్రీ కళ్శాలలో వెరంటనే పూరితు సాథాయి 
సదుపాయాలు కలి్రంచి పూరితు సాథాయి అధాయూపకలు నియమిరంచాలి విదయూరుథాలక 
న్ణయూమైన విదయూ అరంద్రంచాలి అని జనసేనపార్టు అరక పార్లమరంట్ అధకార ప్రతినిధ 
మాదల శ్రీర్ములు డిమారండ్ చేశారు.

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


ఆదివారం, 28 ఆగస్టు  2022

మేలపూడి విన్ద్ రెడిడి భౌతిక కాయానికి 
నివ్ళులరిపాించిన డాకటుర్ యుగింధర్ పొన్న

శతఘ్ని న్యూస్: గరంగాధర్ నెలూ్లరు 
నియోజకవర్గరం, కారే్వటి నగరరం 
మరండలరం విజయ మారంబాపురరం గ్రామరం 
మేలపూడి వినోద్ రెడి్డ భౌతిక కాయానికి 
నివాళులరి్రంచిన నియోజకవర్గ ఇన్్చర్జ్ 
డాకటుర్ యుగరంధర్ పొనని, కారే్వటి నగరరం 
మరండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, గౌరవ 

అధయూక్షులు భానుచరంద్రారెడి్డ మరియు జనసైనికలు.

జనసేన నాయకుని కుటుింబానికి 
మన్ధైర్్యని్నచిచిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: బాపట్ల నియోజకవర్గరం, 
జనసేన పార్టు న్యకడు స్జిత్ తలి్ల 
పారిథావదేహానికి పూలమాలలు వేసి 
నివాళులు అరి్రంచిన జనసేన పార్టు 
జిలా్ల అధయూక్షులు గాద్ వెరంకటేశ్వర్రావు. 
ఈ సరందర్భరంగా గాద్ వెరంకటేస్వరర్వు 
మాట్్లడుతూ స్జిత్ తలి్ల పవిత్ ఆతమాక 

శారంతి కలగాలని కోరుకరంటూ అలాగే స్జిత్ కట్రంబ సభుయూలక ప్రగాఢ సానుభూతి 
తెలియజేశారు.

ప్రభుత్్వనికి భయిం పుటిటుసు్తన్న జనసేనాని
శతఘ్ని న్యూస్: ఆరంధ్ర ర్ష్ట్రరంలో 
ర్ష్ట్ర ప్రభుత్్వనికి పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి మీటిరంగ్ అరంటే భయరం పవన్ 
కళ్యూణ్ సినిమా అరంటే భయరం 
పవన్ కళ్యూణ్ పుటిటునరోజు వసేతు 
భయరం. పవన్ కళ్యూణ్ కటౌట్్ల 
చూసేతునే భయరం. స్వయాన్ 
సీఎరం సరంత జిలా్లలో కడపలో 
కౌలు రైతు భరోసా యాత్ 
నిర్వహిరంచిన జనసేన అధయూక్షులు 

పవన్ కళ్యూణ్ 175 మరంద్ కౌలు రైతు కట్రంబాలకి లక్ష రూపాయలు చొపు్న ఆరిథాక 
సహాయరం అరంద్రంచారు 151 ఎమమాలేయూలను కలిగన ప్రస్తుత ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వరం 2024లో 
175 సరంసాథాన్లు సాధసాతుమని చెబుతోరంద్ ఏ ఒక్క ఎమమాలేయూ అయిన్ తమ యొక్క 
నియోజకవర్్గలక తమక ఓట్్ల వేసిన ప్రజలక న్యూయరం చేసామని ప్రజల మధయూ నిలబడి 
చెపు్కనే దముమారంద..? నిజాయితీపరునిని చూసి అవినీతి చేస్తునని ప్రభుత్వరంలో ఉనని ప్రతి 
ఒక్కరికి పవన్కళ్యూణ్ గారరంటే భయరం ఒక్క ఎమమాలేయూ గాని మరంత్రి గాని ఎరంపీ గాని త్ను 
సరంతరంగా సరంపాద్రంచిన సముమాలో నురండి ఒక్క రూపాయి ప్రజలక సహాయరం చేశార్ 
అని జనసేన పార్టు తరఫున ప్రశినిస్తున్నిరం ఏ ఒక్క సమసయూ ఉనని ప్రస్తుత పరిసిథాతులో్ల ప్రతి 
ఒక్కరికి కనిపిస్తునని ఏకైక న్యకడు ఆరంధ్ర ర్ష్ట్రరంలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
2024లో ప్రభుత్్వనిని సాథాపిరంచడరం ఖాయమని చితూతురు జిలా్ల జనసేన ప్రధాన కారయూదరిశి 
దరరం అనిత అన్నిరు.

రైతులకు ఎలుకల మిందు పింపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: డాకటుర్ బి.ఆర్ 
అరంబేద్కర్ కోనసీమ జిలా్ల, 
కతతుపేట నియోజకవర్గరం, 
ఆలమూరు మరండలరం, 
మూలసాథాన అగ్రహారరం 
గ్రామరం నరందు పరంచాయతీ 
కార్యూలయరం వద్ద శనివారరం 
అగ్రికల్చర్ అధకారులు 
రైతులక వరి న్ట్లలో ఎలుకల 

నివారణక ఎలుకల మరందును పరంపిణీ చేసి రైతులక అరంద్రంచారు. ఈ కారయూక్రమరంలో 
మూలసాథాన అగ్రహారరం గ్రామ సర్రంచ్ లరంక వరప్రసాద్, పరంచాయతీ పాలకవర్గరం 
సభుయూలు, పరంచాయతీ సిబ్రంద్ ఎరంపీటీసీ సభుయూలు, వయూవసాయ అధకారులు, జనసేన 
సీనియర్ న్యకలు సలాద్ జయ ప్రకాశ్ న్ర్యణ (జెపి) తద్తరులు పాల్్గన్నిరు. 
వయూవసాయ అధకారులు చూసిన మేరక వరి పరంట పొలాలలో రైతులు ఎలకల బెడదను 
తక్షణము నిరూమాలిరంచుకోవాలని, ఎలకలు పొలరం గట్ల పైన, వరిచేలలోను వరి న్ట్లను 
న్శనరం చేయకరండా ఉరండేరందుక తగు చరయూలు రైతులు వెరంటనే తీస్కోవాలని పలు 
స్చనలతో వయూవసాయ అధకారులు తెలియజేశారు. రైతులక వరి న్కలతో కలిపిన 
ఎలుకల మరందుని పరంపిణీ చేశారు. తప్కరండా ఎలుకలను నివారణక తగు స్చనలు 
పాటిసేతు ద్గుబడి అధకరంగా ఉరంట్రందని, ఏ మాత్రం ఆజాగ్రతతు చేసిన ఎలుకలు కషటుపడి 
పరండిరంచిన పరంటను సర్వము న్శనరం చేసాతుయని, ఎలుకలను నివారిరంచుట ఒక్కటే 
మార్గమని తగు స్చనలతో అధకారులు ఈ సమావేశరంను నిర్వహిరంచారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణిం...
“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 ఆల్చనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, 
జనసేనకి వారి తోడాపాటు వారి మాటల్లో వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో 
నా ప్రయాణం...!

జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ సిద్ధంతాలు ఆశయాలు నచ్చ జనసేన పార్్ట సాథాపంచన రోజు నుండి పార్్ట కోసం 
నిరంతరం పనిచేస్తు “బ్రహ్మాస్తం”, “నాగాస్తం” మరియు “స్భాష్ చంద్రబోస్” అనే పుసతుకాలను రాసి 
ఇపపాటివరకు 85000 పుసతుకాలను ఉచతంగా పంచడమే కాకుండా 20 రకాల వస్తువులను కలిప బ్రహ్మాస్తం 
కిటు్టగా నామకరణం చేసి అనాధ పలలోలకు పంచుతూ... 100 మంది అనాధ పలలోలను ఐ.ఏ.ఎస్ మరియు 

ఐ.ప.ఎస్ చదివించాలనే లక్ష్ంతో పని చేస్తుననిటువంటి “రేపాక నాగేశ్వరరావు” గారితో ఈనాటి 

మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్వరా జనసేనతో ఆయన 

ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుస్కుందం.
శతఘ్నిన్యూస్: నమసా్కరరం న్గేశ్వరర్వు గారు..! మొదటగా మీక పుటిటున రోజు శుభాకారంక్షలు. పాఠకలక మీ గురిరంచి, మీ కట్రంబ నేపదయూరం గురిరంచి చెప్రండి?
నాగేశ్వరరావు: న్ పేరు రేపాక న్గేశ్వరర్వు, మాద్ విజయనగరరం జిలా్ల గరివిడి గ్రామరం. నేను 1980 ఆగస్టు 28న జనిమారంచాను. అయితే న్ బ్రతుకతెరువు కోసరం 
విశాఖపటటుణరం జిలా్ల గాజువాక 1998లో ర్వడరం జరిగరంద్. న్ ఆరిధిక పరిసిథాతుల వలన నేను పెద్దగా చదువుకోలేకపోయాను కాబటిటు అరందరూ చదువుకోవాలనే న్ 
లక్ష్యరం కోసరం న్ శకితుకి మిరంచి ఉననిరంతలో అన్ధ పిల్లలక ఆరిధికసాయరం చేస్తు వచా్చను. నేటికి 250 మరంద్ అన్ధ పిల్లలక ఆరిధికసాయమరంద్రంచడరం జరిగరంద్. వారికి 
బ్రహామాస్తరం న్గు కిట్లను ఉచితరంగా పరంచిపెడుతున్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు ర్జకీయాలలోకి ర్వడానికి గల కారణాలు..? ర్జకీయాలలో మీక స్్రితు ఎవరు?
నాగేశ్వరరావు: ర్జకీయాలలోనికి ర్వడానికి ముఖయూ కారణరం లోక్ సత్తు అధనేత జయప్రకాష్ న్ర్యణ గారు. 
కానీ ఆయన శకితుకి మిరంచి పోర్టరం చేసిన్ సరే ప్రజాదరణ పొరందలేకపోయారు. మరంచి వయూకితు అని అరందరూ 
అరంట్న్నిరు కాని ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆయనకి ఓట్ వేయడరం లేదు. అయితే కనిని సరంవత్సర్ల తర్్వత 
జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ర్వడరంతో ఆయన అశయాలు సిదధిరంత్ల పట్ల ఆకరిషితుడినై జనసేన 
పార్టు పై నమమాకరం పెరిగ జనసేనలో చేరి బలరంగా ప్రజలక మరిరంత సేవ చేయాలని ర్జకీయాలలోకి ర్వడరం 
జరిగరంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణరం ఎలా ప్రరంభమయియూరంద్?
నాగేశ్వరరావు: జనసేన సిదధిరంత్లు నచి్చ జనసేన పార్టు సాథాపిరంచిన రోజు నురండి జనసేనతో న్ ప్రయాణరం 
ప్రరంభిరంచడరం జరిగరంద్. అప్ట్్ల జనసేన పార్టు ఉపాధయూక్షులు శ్రీ బరంగున్రి మహరందర్ రెడి్డ గారు విశాఖ వచి్చన 
ఆయనను కలిసి ఒక 30 నిమిష్లు ఆయనతో చరి్చచడరం జరిగరంద్. జనసేన పార్టుని ఎలా మురందుక తీస్క వెళ్ళులి అని 
ఆయన మాక సలహాలు స్చనలు ఇవ్వడరం జరిగరంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ర్సిన న్గాస్తరం పుసతుకరం గురిరంచి చెప్రండి?
నాగేశ్వరరావు: న్ మొటటు మొదటి పుసతుకరం న్గాస్తరం. ఈ పుసతుకానిని  2014 సపెటురంబర్ 10న న్ 
కమారుడు చిరరంజీవి రేపాక వెరంకట సాయి పుటిటున రోజు సరందర్భరంగా విడుదల చేశాను. ఆ పుసతుకరం 
పేరు న్గాస్తరం. 108 సమసయూలతో ఇలా 108 కవితలుగా ఈ ఆఖన్డ భారతదేశరంలో కలరం మతరం 
ప్రంతరం అరంటూ కట్టుకోకరండా ప్రతి భారతీయుడు కలిసి మలసి ఉరండాలి అని ఇరంకా నేడు ఈ 
ఆకలి, విదయూ, వైదయూరం, పేదోడికి ఇలు్ల, అవినీతి, సమన్యూయరం, అభివృద్ధి, ఎరందరో మహానుభావులు 
గురిరంచి న్కనని ఈ కాసతు జా్ఞనరంతో ఇలా 108 కవితలు ర్సి ఒక పుసతుకరంగా ర్యడరం జరిగరంద్. 
ఇరంకా అసలు ఈ సమసయూలు అనిని  పోవాలి అరంటే మర్ ముఖయూరంగా ఒక బలమైన ర్జకీయ న్యకడు 
ర్వాలి అనేదే న్ తపన. అరందుకే 5వ తరగతి పిలా్లడి నురండి చిటటు చివరి ముసలి వారికి కూడా అరథారం 
అయేయూలా న్ ప్రతి అక్షర్నిని చాలా వివరరంగా అరంతయూ ప్స ద్వర్ న్ కవితలు ర్యడరం జరిగరంద్. 

అయితే ఈ న్గాస్తరం పుసతుకానిని నేను  58,000 పుసతుకాలు ముద్రంచి ప్రజలక ఉచితరంగానే పరంచి పెటటుడరం జరిగరంద్. ఇలా ఎరందుక చేశాను అరంటే న్క చదువు అనేద్ 
న్ ఆరిథాక పరిసిథాతులు వల్ల మధయూలోనే ఆపేయడరం వల్ల నేను అరందరూ చదువుకోవాలి అనే దృడ సరంకల్రంతో ఈ పుసతుకరం ర్యడరం జరిగరంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ర్సిన బ్రహామాస్తరం పుసతుకరం గురిరంచి చెప్రండి?
నాగేశ్వరరావు: న్ రెరండవ పుసతుకరం బ్రహామాస్తరం పుసతుకానిని ర్యడానిని జరిగరంద్. ఈ పుసతుకానిని నేటికి 20,000 పుసతుకాలు ముద్రంచి ప్రజలక పరంచి పెటటుడరం జరిగరంద్. 
అయితే ఈ విలువైన పుసతుకరం ఎరందుక ర్శాను అనేద్ మీక చాలా వివరరంగా న్ పుసతుకరంలో మురందు మాట ద్వర్ చెప్డరం జరిగరంద్. మీరు చూసి చదవరండి. ఎరందుక 
అరంటే న్ ప్రతి ఆలోచన కూడా ఇరందులో పొరందు పరచడరం జరిగరంద్.2019 ఎనినికలో్ల నేను మా గాజువాక నియోజకవర్గరం నురండి జనసేన పార్టు తరుపున ఎమమాలేయూగా 
పోటీలో ఉరండటరం. ఇరంకా చివరి నిముష్లో్ల మా అననియయూ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారే మా గాజువాక నురండి ఎమమాలేయూగా పోటీకి సిదధిపడటరం జరిగరంద్. ఎరందుక ఎలా 
ఓడిపోయారు అనేద్ కూడా ఇరందులో కాసాతు ర్యడరం జరిగరంద్. ఇరంకా న్ మొటటు మొదట పుసతుకరం కన్ని ఇరంకాసతు బలరంగా ర్యడరం జరిగరంద్. ఈ బ్రహామాస్తరం పుసతుకరం 
ద్వర్.. ఏద్ ఏమైన్ న్ ఆలోచన ఈ ఆఖన్డ భారతదేశరం నలు మూలలక వెళ్ళులి. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీల్...

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


ఆదివారం, 28 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అరందుకే 1 లక్ష పుసతుకాలు మురందుగా ముద్రంచి ప్రజలక ఉచితరంగానే పరంచి 
పెట్టులి అనే గప్ సాహసానికి నేను ఒక్క అడుగు అన్డు మురందుక వేశాను. 
నేడు ఇలా ఒక్కక్క పుసతుకానిని ర్స్కరంటూ ఇలా న్ ఆశయానిని మురందుక తీస్క 
వెళుతున్నిను పుసతుకానిని 20 వేలక పైగా ముద్రంచి ఉచితరంగా పరంచిపెటటుడరం 
జరిగరంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ర్సిన స్భాష్ చరంద్రబోస్ పుసతుకరం గురిరంచి చెప్రండి?
నాగేశ్వరరావు: న్ మూడవ పుసతుకరం స్భాష్ చరంద్రబోస్ అనే పుసతుకానిని ర్యడరం 
జరిగరంద్. అయితే ఈ పుసతుకరం ద్వర్ సగట్ భారతీయుడు తపు్లు చూస్తు ఇలా 
బానిసగా బ్రతికేస్తు ఉన్నిరు. అసలు అన్డు స్భాష్ చరంద్రబోస్ గారు తమ 

ప్ణాలను పణరంగా పెటిటు మనక సా్వతరంత్యూరం తెచా్చరు. ఈ విషయరం తెలుస్కోరండి అని ఒక చినని సరందేశరం ద్వర్ ఈ న్ 3 వ పుసతుకరం స్భాష్ చరంద్రబోస్ పుసతుకరంగా 
నేను ర్యడరం జరిగరంద్. ఈ పుసతుకరం 2022 మారి్చ 14న జనసేన పార్టు 9వ ఆవిర్్భవరం సరందర్భరంగా విడుదల చెయయూడరం జరిగరంద్. మురందుగా 7,000 పుసతుకాలు 
ముద్రంచి ప్రజలక ఉచితరంగానే పరంచి పెటటుడరం జరిగరంద్. ఇలా న్ మూడు పుసతుకాలు కూడా నేటికి 85,000 పుసతుకాలు ముద్రంచి ప్రజలక ఉచితరంగానే పరంచి పెటటుడరం 
జరిగరంద్. న్ న్ల్గవ పుసతుకరం ర్నునని రోజులో్ల ద్వాయూస్తరం పేరు మీద విడుదల చేసాతును.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ టీరంల గురిరంచి మరియు బ్రహామాస్తరం కిట్టు గురిరంచి చెప్రండి?
నాగేశ్వరరావు: ఇలా నేను మూడు పుసతుకాలు ర్యడమే కాకరండా న్ సరంత డబు్లు ఖరు్చ చేసి 6 టీమ్్స 
ని ఏర్్ట్ చేసి ఈ అవినీతి ర్జకీయాలను అరంతరం చెయయూడరంలో ముఖయూపాత్ పోషిస్తు ఉన్నిను. ఇరంకా 
1000 మరంద్ అన్ధ పిల్లలక అరండగా ఉరండాలి అనేదే న్ అరంతిమ లక్ష్యరం. ఇరంకా 100 మరంద్ పేదలను 
ఐ.ఏ.ఎస్, ఐ.పి.ఎస్ లుగా చద్విరంచి ఈ దేశరంలో అవినీతిని  సమూలరంగా అరంతరం చెయాయూలి అనేదే న్ 
చిటటు చివరి లక్ష్యరం. అన్ధ పిల్లలకి మా వరంతుగా అరండగా ఉరంటూ 20 రకాల వస్తువులు అవి కూడా 
న్ణయూమైన వస్తువులు కని ఒక కిట్టుగా చేసి దనికి బ్రహామాస్తరం కిట్టు అని న్మకరణరం చేసి ఇస్తున్నిను. 
అయితే మురందుగా గాజువాకలో ఉనని అనిని అన్ధ ఆశ్రమాలక ఇచి్చన తరువాతే మిగత్ వారికి ఇవా్వలని 
సరంకల్రంతో అన్డు ఒక్క అడుగు మురందుక వేయడరం జరిగరంద్. అయితే ఈ సపెటురంబర్ 2 న తెరిసా్స 
అన్ధ ఆశ్రమానికి ఇసేతు గాజువాకలో ఉనని 6 అన్ధ ఆశ్రమాలక కూడా మా బ్రహామాస్తరం టీమ్ నురండి బ్రహామాస్తరం కిట్్ల ఇవ్వడరం జరుగుతురంద్. ఇక మా తదుపరి కార్యూచరణ 
ఒడిశా ర్ష్ట్రరంలో మొదలు పెటటుబోతున్నిరం.

శతఘ్నిన్యూస్: గాజువాక నియోజకవర్గరంలో జనసేనక ప్రజాదరణ ఎలా ఉరంద్?
నాగేశ్వరరావు: గాజువాకలో జనసేన పార్టు చాలా చాలా బలరంగా ఉరంద్. అయితే 
2019 లో ఓడిపోవడానికి గల కారణరం టిడిపి మరియు వైసిపి అరంతర్గతరంగా 
కలిసిపోవడరం వలన ఓడిపోవడరం జరిగరంద్ తప్ జనసేన బలరంగా లేకపోవడరం 
వలన కాదు. ఇక అలారంటి తపు్డు ర్జకీయాలక త్వులేకరండా సరంతరంగా న్క 
నేనే పోర్టరం నిర్వహిస్తున్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టుని ప్రజలలోకి బలరంగా తీస్కెళళురందుక.. జనసేన తరపున మీరు చేసిన సేవాకారయూక్రమాలను 
తెలియచేయగలరు?

నాగేశ్వరరావు: జనసేన పార్టుని బలరంగా తీస్కెళళుడరం కోసరం నేను న్ సరంతరంగా 6 టీరంలను నిర్వహిస్తున్నిను. 
అలాగే 15 రకాల ఫేస్ బుక్ ఐడిలతో ప్రతిరోజు 10 రకాల పోస్టులను పెటిటు ప్రజలలోకి బలరంగా వెలుతుళుతున్నిను. 
ర్నునని రోజులో్ల మరిరంత బలోపేతరం చేసేరందుక సిదధిరంగా ఉన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్:  మీ నియోజకవర్గరంలో జనసేనను బలోపేతరం చేయడానికి ఏ విధరంగా ప్రయతినిస్తున్నిరు? 
జనసేనలోకి ఇతర న్యకలను ఆహా్వనిరంచే ప్రయత్నిలు ఏమైన్ చేస్తున్నిర్? 
నాగేశ్వరరావు: గాజువాకలో జనసేన పార్టుకి న్యకలు ఎక్కవగానే ఉన్నిరు అలానే కారయూకరతులు ఎక్కవగానే 

ఉన్నిరు. అయితే మురందురండి నడిపిరంచేవారు మాత్రం తక్కవగా ఉరంట్రు. అరందుకే సగట్ సామానయూ వయూకితుని 
అయిన నేను సరంతరంగా డబు్లు ఖరు్చ పెట్టుకని ప్రజలలోకి వెళుతున్నిను. 2024 లో గాజువాకలో జనసేన పార్టు 

నురండి నేను పోటీ చేయడరం జరుగుతురంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన్ని తలపెటిటునట్వరంటి కౌలు రైతు భరోసా యాత్ గురిరంచి మీ అభిప్యరం చెప్రండి?
నాగేశ్వరరావు: నేడు ఏ ర్జకీయన్యకడు కూడా తన సరంత నిధులు ఖరు్చపెటిటు ఇలారంటి రైతు భరోసా యాత్ చేయలేదు. ఇలారంటి కారయూక్రమరం మొటటుమొదటిసారిగా 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ చేయడరం న్క చాలా గర్వరంగా ఉరంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశరంలోనే ఏ పార్టు కూడా చేయనట్వరంటి క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమరంపై మీ అభిప్యరం?
నాగేశ్వరరావు: ఒక కట్రంబానికి ఆరిధికరంగా భరోసా కలిపిరంచే వయూకితు ఆ కట్రంబ యజమాని. దేశరంలో జనసేన పార్టుకి యజమాని జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
ఒక అడుగు మురందుక వేసి ప్ణాలక తెగరంచి ఈ అవినీతి ర్జకీయ న్యకలపై యుదధిరం చేయడరం కోసరం ఆయన తన శకితుకి మిరంచి ఇలా 5 లక్షల రూపాయల భీమా 
క్రియాశీలక సభుయూనికి కలి్రంచడరం నిజరంగా ఒక అదు్భతమైన కారయూక్రమరం.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీల్...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయూక్రమరం ద్వర్ ప్రజలక ఎరంతవరక మేలు జరుగుతురందని అభిప్యపడుతున్నిరు?
నాగేశ్వరరావు: జనసేన పార్టు ద్వర్ నేడు మేలు జరగకపోవచు్చ కాని ఖచి్చతరంగా ర్నునని రోజులో్ల భవిషయూత్ తర్లక మేలు 
జరుగుతురంద్. మేము ఖరు్చ చేసే ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రజలక రెటిటురంపు ఉత్్సహానిని ఆనరందనిని ఇస్తురందని నేను బలరంగా 
నముమాతున్నిను కాబటిటు నేను న్ ప్రతి రూపాయిని ప్రజల కోసరం చాలా జాగ్రతతుగా ఖరు్చ చేస్తున్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్గరంలో ప్రధానరంగా ఉనని సమసయూలు ఏమిటి వాటిని పరిష్కరిరంచేరందుక ప్రభుత్వరంపై ఏ 
విధరంగా తీస్కర్నున్నిరు?
నాగేశ్వరరావు: మా గాజువాక నియోజకవర్గరంలో ప్రధాన సమసయూలు గరంగవరరం పోరుటు, విశాఖ సీటులు పా్లరంట్ ప్రైవేటీకరణ, 
రోడ్ల సమసయూలు, కాలుషయూరం. మర్ మర్ ముఖయూరంగా పేదోడికి ఇరంటి కోసరం 20 వేల మరంద్ దరఖాస్తు చేస్కన్నిరు. వారికి 
ఇరంకా న్యూయరం జరగలేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటుబర్ నురండి పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ ప్రరంభరం కాబోతురంద్ దని ప్రభావరం ఎలా 
ఉరండబోతోరందని మీ అభిప్యరం?
నాగేశ్వరరావు: తప్కరండా అకోటుబరు నురండి పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేయబోయే యాత్ మా లారంటి వారికి రెటిటురంపు ఉత్్సహానిని ఇస్తురంద్. 
అరందుకే ఆరోజు కోసరం వేయి కళళుతో ఎదురు చూస్తు ఉన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్:  మీ భవిషయూత్ కార్యూచరణ ఎలా ఉరండబోతురంద్?
నాగేశ్వరరావు: న్ భవిషయూతుతు కార్యూచరణ అవినీతి ర్జకీయాల అరంతరం కోసరం ప్రయతినిరంచడరం ఇరంక న్ ప్రతి రూపాయి అన్ధ పిల్లల ఆకలి 
తీర్చడరం కోసరం వారి చదువుల కోసరం ఖరు్చ పెటటుడరం. వేయి మరంద్ అన్ధ పిల్లలక అరండగా ఉరండాలననిదే న్ ఆశయరం. 100 మరంద్ పేద 
పిల్లలను ఐ.ఏ.ఎస్ మరియు ఐ.పి.ఎస్ చద్విరంచాలననిదే న్ అరంతిమ లక్ష్యరం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనక మీడియా సపోర్టు లేదు? 
మీడియా సపోర్టు లేకపోయిన్ మీరు గ్రామసాథాయి వరక 

వెళళుగలుగుతున్నిర్?
నాగేశ్వరరావు: జనసేన పార్టుకి మీడియా సపోరుటు లేదననిద్ వాసతువరం. అరందుకే ఆన్డే 
అననియయూ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఒకక్క క్రియాశీలక సభుయూడు ఒక్కక్క  మీడియా 
కావాలని చెప్డరం జరిగరంద్. న్క నేను సరంతరంగా 6 టీరంలను సాథాపిరంచి జనసేన 
ఆర్మాలా మురందుక నడిపిస్తున్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉరండబోతోరందని మీరు అనుకరంట్న్నిరు?
నాగేశ్వరరావు: 2024లో అననియయూ జనసన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సిఎరం కావాలని న్ ప్ణాలక 
తెగరంచి పని చేస్తున్నిను. అయితే ఈ పొతుతుల గురిరంచి న్క అవసరరం లేదు. న్ ప్రయతనిరం జనసేన పార్టుని 
ప్రజలలోకి బలరంగా తీస్కవెళళుడరం మాత్మే.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురిరంచి మీ అభిప్యరం చెప్రండి?
నాగేశ్వరరావు: జనసేన పార్టుని ప్రజలలోకి బలరంగా తీస్కవెళళుడరం కోసరం శతఘ్ని న్యూస్ వారు మురందున్నిరు. అరందుకే న్ విలువైన 
సమయానిని కేట్యిరంచి మీక న్ ఇరంటరూ్వ్య ఇవ్వడరం జరిగరంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకలక మరియు ప్రజలక మీరిచే్చ సరందేశరం ?
నాగేశ్వరరావు: మరంచి మారు్ ర్వాలరంటే మురందు మరంచి న్యకడు ర్వాలి. మరంచి న్యకడు ర్వాలి అరంటే మీరు నిజాయితీగా 
ఓట్ వేయాలి, అపుడే మారు్క న్రంద్ అవుతురంద్. మా లారంటి సామానుయూలక సహకరిసేతు సరికతతు ర్జకీయాలక న్రంద్ అవుతురంద్.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ మేమ అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చెపపాన మీకు 
శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదమలు రేపాక నాగేశ్వరరావు గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంల్ మళ్ళీ కలుద్దం.

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

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

