
శనివారం, 17 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనను గెలిపించుకోవాలని 
జనమింతా ఒకటవుతున్నారు

* జనసేన పీఏసీ సభ్యులు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
* “నా సేన కోసం.. నా వంతు..”కు విశాఖపట్ం జనసైనికులు రూ. 2.50 లక్షల విరాళం 
అందజేత
శతఘ్్ న్యుస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో జనసేన పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకు రావాలి అనే బలమైన 
అభిప్రాయం రోజు రోజుకు పెరుగుతందని, జనసేన గెలుపు కోసం జనమంతా ఒకటవుతునా్రని 
జనసేన రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభ్యులు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు స్పషటీం చేసారు. “నా సేన 
కోసం.. నా వంతు..” అని పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపునకు ప్రపంచ వాయుప్ంగా వసు్న్ ఆదరణ చూసు్ంటే 
జనసేన విజయం తథయుం అనిపిస్ందని అనా్రు. విశాఖపట్ంకు చందిన జనసైనికులు పీ.వీ. శివ 
ప్రసాద్, శ్రీకాంత్, ధర్మంద్ర, వీరంద్ర “నా సేన కోసం.. నా వంతు..” పిలుపునకు స్పందించ్ సమిష్టీగా 
రూ. 2.50 లక్షలు విరాళం డీ.డీ. రూపంలో శ్రీ నాగబాబు గారి చేతుల మీదుగా జనసేన పార్టీకి 
శుక్రవారం అందజేసారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాగబాబు గారు మాట్లాడుతూ.. ప్రసు్తం సమాజంలో 

జరుగుతున్ ఆకృతాయులను అరికట్టీలనా్, ఆధిపతయు రాజకీయ ధోరణికి అడుడుకటటీ వెయయులనా్ జనసేన పార్టీ ప్రతాయుమా్యం అనే బలమైన భావన ప్రజలోలా కలిగందని, శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ 
గారు ముఖయు మంత్రి అయితే నైతిక విలువలు కలిగన పరిపాలన చూడవచచినే చరచి జరుగుతందని అనా్రు. జన సైనికులు, వీర మహిళలు జనసేన సిద్ధంతాలను, జనసేన పార్టీ 
ఆవశయుకతను మరింత బలంగా ప్రజలోలాకి తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చిరు.
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జనసేన ప్రభుత్వం ఏర్పడడానికి జనసైనికులు సమైక్వంగా శ్రమవంచాలి: బత్తుల

జనం కోసం జనసేన మహా పాదయాత్ర  25వ రోజు
శతఘ్్ న్యుస్: రాజానగరం, జనం కోసం జనసేన మహా పాదయాత్ర 25వ రోజులో భాగంగా.. “నా సేన కోసం నా వంతు” కమిటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వరయుంలో 
రాజానగరం నియోజకవర్గఒ, సీతానగరం మండలం, వెలమపేట గ్రామంలో ఇంటంటకి తిరుగుతూ, జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయాలు, సామాజిక లక్షయులు వివరిస్్ ఈ 
వైసీపీ అరాచక ప్రభ్త్వం ఏర్పడ్డుక ప్రజలు ఎదుర్కంటున్ సమసయులను తెలుసుకుంటూ జనసేన ప్రభ్త్వం ఏర్పడితే ప్రజలకు, భావితరాలకు జరగబోయే మంచ్ని వివరిస్్… 
ప్రజాదరణత ముందుకు సాగంది. ఈ సందర్ంగా జనసైనికులను ఉదేదేశించ్ మాట్లాడుతూ జనసైనికులు అందరూ క్రమశిక్షణత సమైకయుంగా శ్రమించ్, జనసేన ప్రభ్త్వం ఏర్పడడ్నికి 
తమ వంతు కృష్ చేయాలని విజ్ఞపి్ చేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో పెదదే ఎతు్న వీర మహిళలు, సీతానగరం మండల జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనా్రు.

బత్తుల ఆధ్వర్యంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్ న్యుస్: రాజానగరం నియోజకవర్గ౦, సీతానగరం మండలం, వెలమపేట గ్రామానికి 
చందిన పలువురు జనసేన పార్టీ యొక్క రాజకీయ విధానాలు, అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ 
ఆశయాలు నచ్చి… టడిపి, వైసిపి నుంచ్ 25 మంది “నాసేన కోసం నా వంతు” కమిటీ 
కోఆరిడునేటర్ బతు్ల వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వరయుంలో జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగంది. వారికి 
జనసేన పార్టీ కండువా కపి్ప పార్టీలోకి మరాయుదపూర్వకంగా ఆహా్వనించడం జరిగంది. చేరిన 
వారిలో గోకేడ స్రిబాబు భారయు స్రయువతి, షేక్ బాబ్జి భారయు షేక్ ఆశ, వారి అనుచర గణం 
25 మంది బీసీ మరియు ముసిలాం సామాజికవరా్గనికి చందిన వారు జనసేన పార్టీలో చేరడం 
జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో వీర మహిళ కోడి వేణు, మటటీ వెంకటేశ్వరరావు, ప్రశాంత్ 
చౌదరి, ప్రగడ శ్రీహరి, మూరి్, బైలపూడి శ్రీను, పీత సతి్బాబు, కాశీలంక ముని, చుకా్కకుల 
నారాయణ, పి. దురా్గ ప్రసాద్, పి.రాజు, బరకం మణి, సందీప్, జి మణి, ధర్మ సతయుసాయి, 
పి.ఏసు, సుందరపలిలా శ్రీను, జువా్వది నరంద్ర, ఏ.సుబుబు పాల్్గనా్రు.

నారాకోడూరు గ్రామవంలో “నా సేన కోసవం – నా వవంత్”
శతఘ్్ న్యుస్: పొన్్రు నియోజకవర్గం, చేబ్రోలు మండలం, నారాకోడూరు గ్రామంలో 
శుక్రవారం సాయంత్రం జనసేన పార్టీ చేబ్రోలు మండల కారయుదరిశి శ్రీమతి ఏలుపూరి లక్ష్మి 
గృహంలో నేడు “నా సేన కోసం – నా వంతు” కారయుక్రమంలో భాగంగా సమావేశం ఏరా్పటు 
చేయటం జరిగనది ఈసందర్ంగా శ్రీమతి లక్ష్మి ఆధ్వరయుంలో కారయుకర్లు పార్టీ ప్రకటంచ్న 
“నాసేనకోసం – నావంతు” కు తమ వంతు సహకారాని్ అందించ్నారు. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయుదరిశి వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు మాట్లాడుతూ… గ్రామములో 
రానున్ రోజులోలా జనసేన పార్టీ బలం మరింతగా పుంజుకోవాలని సుశిక్షితులైన కారయుకర్లను 
తయారుచేయాలని అందుకోసం చేబ్రోలు మండల కమిటీ ఆధయుక్షులు మరియు కమిట 
సభ్యులు పార్టీ అభివృది్ధకి కృష్ చేయాలని మార్కండేయ బాబు అనా్రు. ఈ కారయుక్రమంలో 
జిల్లా ప్రధాన కారయుదరిశి ఉపు్ప వెంకట రత్యయు, జిల్లా కారయుదరిశి మేకల రామయయు యాదవ్, 
చేబ్రోలు మండల అధయుక్షుడు చందు శ్రీరాములు, చేబ్రోలు మండల ఉపాధయుక్షుడు నారిశెటటీ 
కృష్ణ, సాథానిక నాయకులు ఏలుపూరి బాలయయు యాదవ్, పాలడుగు రాంబాబు చౌదరి, 
గుంటూరు బాజి, దొడ్డు వినయ్ తదితరులు పాల్్గనా్రు.
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జనవంకోసవం జనసేన 292వ రోజు
శతఘ్్ న్యుస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 292వ రోజులో భాగంగా జగ్గంపేట 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జి పాటంశెటటీ శ్రీదేవిస్రయుచంద్ర ఆధ్వరయుంలో భాగంగా 
జనసేన వనరక్షణ దనిమ్మ మొక్కల పంపిణీ కారయుక్రమం గోకవరం మండలం ఆర్ అండ్ ఆర్ 
కాలనీలో జరిగంది. కారయుక్రమంలో భాగంగా శుక్రవారం 800 దనిమ్మ మొక్కల పంచడం 
జరిగంది. ఇప్పట వరకు నియోజకవర్గం మొత్ంగా 64845 దనిమ్మ మొక్కల పంపిణీ 
జరిగంది. ఈ కారయుక్రమాని్ విజయవంతం చేసిన గోకవరం మండల అధయుక్షులు ఉంగరాల 
మణిరత్ం, దేవిపట్ం మండల అధయుక్షులు చ్రపు వెంకట రాయుడు, గోకవరం మండల 
ప్రధాన కారయుదరిశి వీరవలిలా పోసిబాబు, గోకవరం మండల సంయుక్ కారయుదరిశి ఓరుగంట 
సాయి, ఆర్ అండ్ ఆర్ కాలనీ గ్రామ అధయుక్షులు తైలం రమేష్, గ్రామ స్టీడంట్ సెల్ అధయుక్షులు 
గురుగుల నిఖిలంద్ర సాయి, గ్రామ ఎసిసి సెల్ అధయుక్షులు చపు్పల బాలు, గ్రామ యువత 
అధయుక్షులు చ్మకూరి కిషోర్, గ్రామ ప్రధాన కారయుదరిశి పొసిపోయిన గంగాధర్, మురారి 
సతయు, పసల దీరు, కోల శ్రీను, దేవరపలిలా బాలు, కసేసి దేవి శ్రీసాయి, రామాని రమేష్, బదిరెడిడు 
సాయిరాం, ఏడిద జీవానంద్, ఏడిద నితాయునంద్, సల దుర్గరాజు, చీలి కారి్క్, అమరపురి 
నిఖిల్, కరిమిరెడిడు నాగ ఫణీంద్ర, తిరుమలశెటటీ సతయు జస్వంత్, కొడవట దురా్గప్రసాద్ రెడిడు, 
సిద్ధ చ్న్రామారావు, అర నాని, కోవసి బాలు, గోకవరం నుండి గవిని దురా్గప్రసాద్, కొత్పలిలా 
నుండి పువ్వల శ్రీదేవి, వనుం నరష్, మాదరపు ధర్మంద్ర, గంగంపాలం నుండి ఉంగరాల 
దురా్గప్రసాద్, కృష్్ణనిపాలం నుండి కరిబండి రాధాకృష్ణ, గోనేడ నుండి నలలాంశెటటీ చ్టటీబాబు, 

వలలాభశెటటీ నాని, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జి పాటంశెటటీ శ్రీదేవిస్రయుచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

పశుసవంరక్షణ శాఖ అధికారుల వారికి వినతిపత్రమచ్చిన రామ శ్రీనివాస్
శతఘ్్ న్యుస్: అన్మయయు జిల్లా, పశువులను పటటీ పీడిసు్న్ మహమా్మరి లంపీ చర్మ వాయుధి ఇపు్పడు డేంజర్ 
బెల్ మోగసు్ంది. దేశవాయుప్ంగా ఈ వాయుధి సకి చ్ల్ రాష్ట్రాలోలా వేల, లక్షల పశువులు మరణించ్యి. ఈ వాయుధికి 
పలు విధాలుగా చ్ల్ రకాల లక్షణాలు ఉనా్యి. జిల్లాలో అల్ంట వాయుధులు సకకుండ్ ముందసు్ జాగ్రత్లు 
తీసుకోవాడ్నికి అల్నే ఇతర ప్రాంతాల నుంచ్ రైతులు సంతలకు తీసుకెళ్లాటపు్పడు సంబంధిత అధికారుల ద్వరా 
తగు చరయులు తీసుకోవాలని క్షేత్ర సాథాయిలో అధికారులు ద్వరా రైతులకు అవగాహన సదసుసిలు ల్ంట కారయుక్రమాలు 
విరివిగా అని్ ప్రాంతాలోలా ఏరా్పటు చేసి ప్రతిఒక్కరికి తెలిసేల్ చూడ్లిసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని జనసేనపార్టీ 
తరపున మనవి చేసుకుంటునా్మని పశుసంరక్షణ శాఖ అధికారులకు రాజంపేట నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
రామ శ్రీనివాస్ వినతిపత్రమివ్వడం జరిగంది.

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

నిరుపేద కుటవంబాలకు నిత్్వసరాలు అవందజేసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్్ న్యుస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, 
సీతానగరం మండలం రఘుదేవపురం 
గ్రామంలో ఈ మధయు పలుమారులా 
సంభవించ్న వరాషాల కారణంగా ఉపాధి లక 
ఇబబుందులలో ఉన్ కొని్ కుటుంబాలని 
పరామరిశించ్ నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జి మేడ్ 
గురుదత్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట కారయుదరిశి 
శ్రీమతి గంట్ స్వరూప మరియు ఉమ్మడి 
తూరు్పగోదవరి జిల్లా కారయుదరిశి మైరెడిడు 
గంగాధర్ చేతుల మీదుగా సాథానిక మండల 
ఇంచ్ర్జి కరిచరలా విజయ్ శంకర్, దుబాయ్ 

శీను ఆధ్వరయుంలో వారికి ధైరయుం చపి్ప పార్టీ తరపున అని్విధాల అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇచ్చి నితాయువసర సరుకులు ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో మండల నాయకులు 
కండికటలా అరుణ కుమారి, కేతా సతయునారాయణ, చ్డిపి నగేష్, అపా్పయమ్మ, రాజు తదితరులు పాల్్గనా్రు.

శ్రీరవంగపురవం గ్రామవంలో “నా సేన కోసవం – నా వవంత్”
శతఘ్్ న్యుస్: గుంటూరు జిల్లా, పొన్్రు నియోజకవర్గంలోని చేబ్రోలు 
మండలం శ్రీరంగపురం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ గ్రామ అధయుక్షుడు 
చరుకూరి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వరయుంలో “నా సేన కోసం – నా వంతు” 
కారయుక్రమాని్ జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయుదరిశి వడ్రాణం మార్కండేయ 
బాబు ప్రారంబ్ంచ్ గ్రామములోని జనసైనికులచేత శుక్రవారం ఉదయం 
ఈ కారయుక్రమానికి శ్రీకారం చుటటీడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్లాడుతూ పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ పిలుపు మేరకు మనము 
నేడు ఈ గ్రామములో “నాసేనకోసం- నావంతు” కారయుక్రమం చేయటం 
కొరకు గ్రామ జనసైనికులు, గ్రామ పెదదేలు, యువకులు అందరూ 
కలసికటుటీగా పనిచేయాలని ఆయన అనా్రు. ప్రతి కుటుంబంలోని 
సభ్యులందరూ తమ వంతు బాధయుతగా భావించ్ ఇల్ంట బృహత్రమైన 
కారాయుని్ విజయవంతం చేయటం కోస అందరూ ముందుకు రావాలని 
మార్కండేయ బాబు గ్రామ జనసైనికులను ఈ సందర్ంగా కోరడం 
జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కారయుదరిశి ఉపు్ప వెంకట 
రత్యయు, జిల్లా కారయుదరిశి మేకల రామయయు యాదవ్, చేబ్రోలు మండలం 

అధయుక్షుడు చందు శ్రీరాములు, జనపునేని సాంబశివరావు, గోపి శ్రీనివాసరావు, చరుకూరి శ్రీనివాసరావు, తిరుమలశెటటీ గోపి, సవాళ్ళు సాంబశివరావు, సవాళ్ళు నరసింహసా్వమి, కాకరలా 
ప్రేమ్ కుమార్, చుటూటీ కాలశ్వరరావు, చరుకూరి సాయి, నారిశెటటీ అంజయయు, నారిశెటటీ వాసు, దోడ్డు వినయ్, కారుమంచ్ కోటేశ్వరరావు తదితర జనసైనికులు పాల్్గనా్రు.

పవన్ కోసవం పాదయాత్ర
శతఘ్్ న్యుస్: పిఠాపురం, 
పిఠాపురం పటటీణంలో గల రైస్ 
మిల్ అససియేషన్ కళ్యుణ 
మండపం నందు శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ 
అధినేత జనసేన నాయకులు 
డ్కటీర్ పిల్లా దీపికా శ్రీధర్ పత్రికా 
సమావేశం నిర్వహించ్రు. ఈ 
కారయుక్రమంలో పవన్ కోసం 

పాదయాత్ర అనే కారయుక్రమం నిర్వహిసు్నా్మని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత పిల్లా శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ పవన్ రావాలి పిఠాపురం మారాలి పిఠాపురం నియోజవర్గ 
సమసయులు పరిష్ట్కరానికై మరియు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ ప్రారంభించబోయే బసుసి యాత్ర 
విజయవంతమై రాబోయే ఎని్కలు జనసేన పార్టీ విజయం సాధించ్లని పిఠాపురం మండలంలోని తమ 
స్వగ్రామమైన కందరాడ గ్రామం నుండి ప్రముఖ పుణయుక్షేత్రమైన అన్వరం వరకు పిఠాపురం నియోజకవర్గ 
జనసైన పార్టీ నాయకులు, విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత పిల్లా శ్రీధర్ ఆధ్వరయుంలో జనసేవకులు, వీర మహిళలుత 
కలిసి పవన్ కోసం పాదయాత్ర 18వ తేదీన ప్రారంభమవుతుందని నియోజకవర్గ ప్రజలు, జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు, జనసైనికులు పెదదే ఎతు్న పాల్్గని ఈ కారయుక్రమాని్ విజయవంతం చేయవలసిందిగా ఈ 
సందర్ంగా ఆయన అందరినీ కోరారు. ఈ కారయుక్రమానికి సంబంధించ్ పవన్ కోసం పాదయాత్ర పోసటీర్, 
జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు, మీడియా మిత్రుల సమక్షంలో పోసటీరు్ డ్కటీర్ పిల్లా 
శ్రీధర్ ఆవిష్కరించ్రు. ఈ కారయుక్రమం ద్వరా ప్రజల సమసయులను తెలుసుకుని వాటని జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యుణ్ కు తెలియచేసి పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు అని్ కారయుక్రమాలు చేపడతామని వచేచి ఎని్కలోలా 
పవన్ జనసేన పార్టీని ఉన్తంగా నిలబెడతామని తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంలో ఉభయగోదవరి జిల్లాల 
అధికార ప్రతినిధి తలట శిర్ష, సీనియర్ మహిళ్ నాయకురాలు పిల్లా రమయు జ్యుతి, బీజేపీ పిఠాపురం 
మండల అధయుక్షులు ముతాయులరావు, విరవాడ జనసేన ఎంపీటీసీ అభయురిథా స్రిబాబు, జనసేవకులు గంజి 
గోవిందరాజు, పలలాల వీరంద్ర, గటటీం భీమా నాయుడు మొదలగు జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్్గనా్రు.

నా సేన కోసవం నా వవంత్ కార్క్రమానిని జయప్రదవం చేయవండి
శతఘ్్ న్యుస్: గురజాల, ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడిని భాగసా్వమయుం చేసే 
ఉదేదేశంత జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ పిలుపుమేరకు రూపొందించ్న నా 
సేన కోసం నా వంతు క్రౌడ్ ఫండ్ రైజింగ్ కారయుక్రమాని్ ఇపు్పడు మరికొంత 
సమయాని్ అకోటీబర్ 2 వరకు పొడిగంచడం జరిగందని తెలియజేశారు. 
త్వరలో పిడుగురాళలా మండల పరిధిలోని ప్రతి గ్రామంలో కూడ్ పరయుటంచ్ 
ప్రజలకు ఈ కారయుక్రమము యొక్క ఉదేదేశం, అదేవిధంగా ఎకు్కవ మందిని, 
భాగసా్వమయుం చేసే విధంగా, గ్రామ మరియు మండల సాథాయిలో కారయుక్రమాలు 
రూపొందిసా్మని తెలియజేశారు. ఇప్పటకే ఈ కారయుక్రమం విశేష ప్రజా 
ఆదరణ పొంది, రాష్టంలో అనేకమంది ప్రజలు స్వచ్ందంగా నా సేన కోసం 

నేను సైతం అంటూ పార్టీకి విరాళ్లు అందిచ్రని, తెలియజేశారు, అదేవిధంగా రాష్టంలో ఎపు్పడు ఎని్కలు 
జరిగనా… జనసేన పార్టీని గెలిపించుకోవడ్నికి ప్రజలు ఎదురుచూసు్నా్రని తెలియజేశారు.

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


శనివారం, 17 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పెనుమూరు మవండలవంలో ‘నా సేన కోసవం నా వవంత్’
రాజకీయప్రక్షాళనలో భాగమే జనసేన ఆవిరాభావం
పవన్ రావాలి పాలన మారాలి
రాజకీయ వయూవస్థలో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలి
అందుకు ప్రాతిపదికే క్రౌడ్ ఫండంగ్
మండల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసిన జనసేన ఇంచార్జి డా యుగంధర్ పొనని
శతఘ్్ న్యుస్: గంగాధర నెల్లారు నియోజకవర్గం, పెనుమూరు మండలంలో నా సేన కోసం నా 
వంతు ప్రజలకు అండగా ఉండే జనసేన కోసం ఈ కారయుక్రమంలో నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇంచ్ర్జి డ్ యుగంధర్ పొన్ పాల్్గనా్రు. ఈ సందర్ంగా మాట్లాడుతూ రాజకీయ ప్రక్షళన 
కోసమే జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వించ్ందని ఉదో్దించ్రు. పవన్ రావాలి పాలన మారాలని 
తెలిపారు. అపు్పడే వయువసథాలో కూడ్ మారు్పలు సంభవిసా్యని తెలిపారు. దీని ముఖయు ఉదేదేశం 
అంతిమ అధికారం ప్రజల చేతులోలాకి ఇవ్వడమేనని తెలియజేసారు. రాజకీయ వయువసథాలో ప్రజలు 
భాగసా్వములు కావాలని, అపు్పడే రాజకీయ పార్టీ జవాబు దరితనం, పారదరశికతత పాలన 
అందిసు్ందని తెలిపారు. అందుకు క్రౌడ్ ఫండింగ్ కూడ్ దోహద పడుతుందని, మండలంలోని 
ప్రజలు పవన్ కళ్యుణ్ అందిసు్న్ చ్రస్మరణీయ సేవలకు గాను పది రూపాయల నుండి ఎంతైనా 
7288040505, 7288040505@UPI నెంబర్ కి ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పే టయం ద్వరా 
పంపగలరని ఈ సందరబుంగా విజ్ఞపి్ చేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో మండల అధయుక్షులు శ్రీనివాసులు, 
ఉపాధయుక్షులు ప్రసాద్, ప్రధాన కారయుదరిశి బాల్జీ, జనసైనికులు పాల్్గనా్రు.

ప్రమాదవంలో గాయపడిన కళాకారుల బృవందానిని 
పరామరి్శవంచ్న జనసేన

శతఘ్్ న్యుస్: ఘటనలో తీవ్ంగా గాయపడి 
రాజమహంద్రవరం సాయి హాసి్పటలోలా చ్కితసి 
పొందుతున్ స్రిశెటటీ అవతారం, కర్రీ దురా్గ, 
పంటకోట దురా్గప్రసాద్, స్రిశెటటీ నాయుడు, 
పెంటకోట గణేష్, ఆకుల సాయి, కర్రీ నానాజీ 
కాళళు ప్రసాద్ లను రాజానగరం నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జి మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 
అదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయుదరిశి 
గంట స్వరూప దేవి, ఉమ్మడి తూరు్పగోదవరి 
జిల్లా కారయుదరిశి మైరెడిడు గంగాధర్, రాజానగరం 
మండల కనీ్వనర్ బతి్న వెంకన్ దొర చదువు 
ముకే్శ్వరరావు మరియు శ్రీరంగపట్ం 

జనసైనికులు తనీ్రు తాతాజీ, అడపా అంజి, దొడిడు అప్పలరాజు, అటుకులశెటటీ శ్రీనివాస్, చలపతి 
పరామరిశించడం జరిగంది.

పడమర గవంగవరవం గ్రామవంలో 
“నా సేన కోసవం నా వవంత్”

శతఘ్్ న్యుస్: దరిశి నియోజకవర్గం, కురిచేడు మండలం, పడమర గంగవరం 
గ్రామంలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ స్చనల మేరకు “నా సేన 
కోసం నా వంతు” కారయుక్రమం నిర్వహించబడింది. ఈ కారయుక్రమంలో ప్రకాశం 
జిల్లా ప్రోగ్రామ్ కమిటీ సభ్యులు మరియు పడమర గంగవరం వారుడు మంబర్ 
పసుపులట చ్రంజీవి మాట్లాడుతూ రాబోయే రోజులోలా జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యుణ్ ని సీఎం చేయడమే మన ముందున్ లక్షష్ం అని అనా్రు. ఈ 
కారయుక్రమంలో వరికూట రమణయయు, దసరి అయయుప్ప, వరికూట రమేష్, 
గుమి్మత చ్న సుబాబురావు, పసుపులట శ్రీనివాసరావు, మారాచు కోటేశ్వరరావు, 
పసుమరి్ గురు బాబు, కరలాకుంట ప్రసన్, కొత్ జా్ఞనేశ్వర్ రెడిడు, పసుపులట రమేష్, 
పసుపులట స్రయునారాయణ, పసుపులట కృష్ణయయు, కాట్రాజు వెంకటేష్, వేమా 
అజయ్, చవలం వెంకటేశ్వరులా, పసుపులట కొండ, పరిమిశెటటీ గోపి, పసుపులట 
గోపి తదితరులు పాల్్గనా్రు. ఈ కారయుక్రమాని్ జయప్రదం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి 
జనసేన తరుపున ధనయువాదలు తెలియజేయడం జరిగంది.

జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్వంలో బొజ్జా త్రకవం వర్వంతి
శతఘ్్ న్యుస్: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, 
అమల్పురం హకు్కల పోరాట యోధుడు 
స్వర్్గయ బొజాజి తారకం ఏడవ వర్ధంతి 
సందర్ంగా అమల్పురం జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయుంలో బొజాజి తారకం సంస్మరణ సభ 
జరిగంది. సాథానిక ప్రెస్ కలాబ్ భవన్ లో జనసేన 
పార్టీ అమల్పురం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జి 
శెటటీబతు్ల రాజబాబు అధయుక్షతన జరిగనది. 
ఈ సంస్మరణ సభలో పలువురు జనసైనికులు 

నాయకులు మాట్లాడ్రు అని్ వరా్గల ప్రజల హకు్కల కోసం నిజాయితీగా పోరాడిన యోధుడని, ఈనాట సమాజానికి 
అటువంట నిబదదేత కలిగన నాయకులు అవసరం ఉందని, అటువంట వారికి జనసేన పార్టీ ఘనంగా నివాళ్లు అరి్పసు్ంది 
అని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో పురపాలక కౌనిసిలర్ పిండి అమరావతి, రాష్ట నాయకులు మహదశ 
నాగేశ్వరావు, జిల్లా నాయకులు సందడి శ్రీనుబాబు, చ్కా్కల సతీష్, చ్క్కం భీముడు, తాళలా రవి ముతా్బతు్ల శ్రీను, మోకా 
బాలయోగ, ఆకుల బుజిజి, సుధా చ్న్, పిండి రాజా, కుంపటలా వెంకట రమేష్, సతి్ శ్రీనివాస్, పోనకల ప్రకాష్, చ్క్కం 
స్రయుమోహన్, గోలకోట వెంకటేష్, తూము రమేష్, మధుర మూరి్, పోతుమూడి రవికుమార్, కారెం వెంకటరావు, కడిమి 
చ్నబాబు, పెయయుల సా్వమి, ఈతకోట రవినాని, గుండమోగుల బాలరాజు, పామరి్ నాయుడు, పిండి సురష్, కూనంసెటటీ 
రాజేష్, జనిపెళలా శివాజీ, గడలా బాలకుమార్, కరిముల్లా బాబా, మహ్మద్ షఫీ, అలలాం సురష్, చ్క్కం సుధ, గోళళు కమల, 
ముతాయుల మణమ్మ, నల్లా వరలక్ష్మి, పలువురు రాష్ట జిల్లా నాయకులు, కౌనిసిలరులా, వీర మహిళలు జనసైనికులు పాల్్గనా్రు.

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


వైద్ శిబిరానిని నిర్హవంచ్న 
“అవంజనీపుత్ర చ్రవంజీవి వాకర్స్ క్లబ్”

శతఘ్్ న్యుస్: 
వి జ య న గ ర ం , 
అంజనీపుత్ర చ్రంజీవి 
వాకర్సి కలాబ్ ఆధ్వరయుంలో 
42వ డివిజన్ పరిధిలో 
ఉన్ అయయున్పేట ఎసీసి 
కాలనీలో శుక్రవారం 

ఉదయం వైదయుశిబ్రాని్ కలాబ్ అధయుక్షుడు, జనసేన పార్టీ నాయకులు 
తాయుడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) నిర్వహించ్రు. ఈ కారయుక్రమానికి 
ముఖయు అతిధులుగా వాకర్సి ఇంటర్షనల్ డిసి్రాక్టీ-102 ఎలక్టీ 
గవర్ర్ కర్రోతు సతయుం, జనసేనపార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదడ 
మోహనరావు హాజరయాయురు. ఈ సందర్ంగా వారిరువురు మాట్లాడుతూ 
కాల్నుగుణమైన వాయుధుల పటలా ప్రజలందరూ అప్రమత్ంగా ఉండ్లని, 
వరాషాకాలంలో వేడి వేడి ఆహార పానీయాలు సేవిస్్, అహర నియమాలపటలా 
జాగ్రత్లు పాటసే్ అందరూ ఆరోగయుంగా ఉంట్రని అనా్రు. వైదయు 
శిబ్రాని్ నిర్వహించ్న కలాబ్ సభ్యులను వారు అభినందించ్రు. 
పీ.జీ.సాటీర్ హాసి్పటల్ సౌజనయుంత సుమారు వందమందికి తనిఖీలు 
నిరి్వంచ్, అవసరమైన రోగులకు మందులను ఇచ్చి, వైదయుసేవలను 
వినియోగంచుకున్ ఈ శిబ్రానికి ప్రముఖ వైదుయులు డ్కటీర్ సుందరరావు, 
పి.ఆర్.ఓ. అభిషేక్, కిరణ్ సేవలందించ్రు. కారయుక్రమంలో కలాబ్ కారయుదరిశి 
కోయాయున లక్షష్మణ్ యాదవ్, సభ్యులు రవి, బాబురావు, చ్ని్, అపా్పరావు, 
ఆనంద్ పాల్్గనా్రు.

బెదిరివంపులు, దాడులతో భయపడేది లేదు
శతఘ్్ న్యుస్: రాజంపేట, వైకాపా గుండ్ల బెదిరింపులు, 
దడులత భయపడేది లదని రాజంపేట జనసేన 
పార్టీ యువ నాయకులు స్పషటీం చేశారు. రాజంపేట 
జనసేనపార్టీ అసెంబీలా ఇనాచిర్జి మలిశెటటీ వెంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు జనసేన యువ నాయకులు పోలిశెటటీ 
శ్రీనివాసులు, శుక్రవారం సాథానిక జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కారాయులయంలో విలఖరుల సమావేశం నిర్వహించ్రు. 
ఈ సందర్ంగా పోలిశెటటీ శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ… 

సాథానిక సమసయులపై ప్రశి్ంచ్నందుకు తిరుపతిలో జనసేన వీర మహిళపై దడి చేయడం సమంజసం 
కాదని అనా్రు. ప్రజల అభివృది్ధపై దృష్టీ సారించ్ల కానీ ప్రశి్ంచ్న వారిపై దడి చేయడం వైకాపా 
గుండ్లకే చలిలాందనా్రు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ చేసు్న్ సేవా కారయుక్రమాలను ప్రజలోలాకి తీసుకెళ్లా 
ప్రయత్ం చేసే్ వైకాపా గుండ్ గాళళుకు ఎందుకంత భయమని ప్రశి్ంచ్రు. జనసేన మహిళలను 
బెదిరించ్లని చూసే్ భయపడేది లదని, వారి వెనక తమ అధయుక్షుడు పవన్ కళ్యుణ్ అనే శకి్ స్వరూపం 
ఉందని తెలియజేశారు. సాథానిక సమసయులపై ప్రశి్సే్ మహిళ ఇంటపై దడి చేసి అసభయుకరమైన ర్తిలో 
దూష్ంచ్న వైకాపా నాయకులకు సంసా్కరం లదని అనా్రు. తమ అధయుక్షుడిని కాళీ చపు్పత పోలిచిన 
వైకాపా గుండ్లు పవన్ కళ్యుణ్ కాలిగోటకి కూడ్ సరితూగరని హెచచిరించ్రు. ఇంతట అరాచకానికి 
పాల్పడిన వైసిపి అనుచరులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని తగన శిక్ష పడేల్ చూడ్లనా్రు. 
ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన నాయకులు భాస్కర్ పంతులు, తాళలాపాక శంకరయయు, చంగల రాయుడు 
తదితరులు పాల్్గనా్రు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రోడుడు ప్రమాదానికి గురైన కుటవంబానికి ఆనూరు 
జనసైనికుల ఆరిథిక సహాయవం

శతఘ్్ న్యుస్: పెదదేపురం మండలం ఆన్రు గ్రామానికి చందిన మైలవరపు వెంకటరమణ కుటుంబం 
గురువారం సాయంత్రం వెంకటరమణ తమ కొడుకును కాలజీలో జాయిన్ చేసే నిమిత్ం వెళ్లా తిరిగ 
వసు్న్ తరుణంలో రామేశ్వరం పేట దగ్గరోలా ప్రగతి కాలజ్ దగ్గర మీరు ప్రయాణిసు్న్ బండిని 
రాజమండ్రి నుండి కాకినాడ వసు్న్ కారు అతివేగంగా ఢీకొటటీంది ముగు్గరికి తీవ్ గాయాలయాయుయి 
భారయు భర్లకు రెండు కాళ్లా విరిగపోవడం జరిగంది. పిలోలాడికి బ్రెయిన్ లో రక్ం గడడు కటటీందని వెంటనే 
ఆపరషన్ చేయాలి అని లక్ష 50 వేల రూపాయలు డ్కటీరులా అవుతుందని తెలిపారు, దీనికి స్పందించ్న 
ఆల్రు గ్రామంలో జనసైనికులు తమ వంతు సహాయంగా 31,000 ఆ కుటుంబ సభ్యులకు పెదదేపురం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జి తుమ్మల రామసా్వమి(బాబు) చేతుల మీదుగా అందజేయడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ఆన్రు జనసైనికులు మాట్లాడుతూ సమసయు ఎక్కడ ఉన్దో అక్కడ జనసేన 
పార్టీ ఉంటదని పవన్ కళ్యుణ్ ఆశ సాధనం కోసం మా వంతుగా మేము మా పరిధిలో మాకు తచ్నంత 
సహాయం చేశామని ఎవరికి కషటీం జరిగన మేము అందరం కలిసికటుటీగా ఉండి వారి సమసయులను 
తీరుసా్వని తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జి తుమ్మల రామసా్వమి మాట్లాడుతూ 
ఆన్రు జనసైనికులు చేసిన పని చ్ల్ అభినందనీయమని ఇది ఏ పార్టీ కారయుకర్లకు చేయలనటువంట 
పని ఒక జనసేన పార్టీ కారయుకర్ చేయగలరని అది తమ అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ ఆశయసాధననుంచే 
పుటుటీకు వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంలో నియోజకవర్గ నాయకులు కొపి్పరెడిడు నాగబాబు, ఉమ్మడి 
తూరు్పగోదవరి జిల్లా ఉపాధయుక్షురాలు, సుంకర కృష్ణవేణి, మలిరెడిడు బుచ్చిరాజు తదితరులు పాల్్గనా్రు.

ముత్తు శశిధర్ మరియు సవంగిశెట్టీ అశోక్ లను మరా్ద 
పూర్కవంగా కలిసిన ఎలుసూరి వరప్రసాద్
శతఘ్్ న్యుస్: కాకినాడ సిటీ, ఐ.ట కోఆరిడునేటర్ గా నియమించ్న 
తరా్వత సాదరంగా కలిసిన కాకినాడ సిటీ ఇంఛారిజి ముతా్ 
శశిధర్ మరియు కాకినాడ సిటీ ప్రెసిడంట్ సంగశెటటీ అశోక్ లను 
మరాయుద పూర్వకంగా కలిసిన కాకినాడ సిటీ ఐ.ట కోఆరిడునేటర్ 
ఎలుస్రి వరప్రసాద్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గిరిజన గ్రామాలో్ల లేని బస్స్ టూరిస్టీలకు ఎవందుకు
శతఘ్్ న్యుస్: ఆరకు, టూరిసుటీ బసుసికి గరి గ్రామదరిశిని 
పేరు ఎందుకు? ఏమైనా గరిజనులకు గరిజన గ్రామాలోలా 
బసుసి వేశారా అంటూ జనసేనపార్టీ ఆరకు పారలామంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాదల శ్రీరాములు ప్రశి్ంచ్రు. ఈ 
సందర్ముగా వారు మాట్లాడుతూ గరిజన గ్రామాలోలా 
బసుసిలు లక ప్రైవేటు వాహనాలోలా ఆధారపడుతున్ 
గరిజనులు లోతేరు బసి్క గుంట సీమా సవ్వ ల్ంట 
ప్రాంతాలోలా ఆర్టీసీ బసుసి సౌకరయుం కలి్పంచ్లని 

గరిజనులు అధికారులకు ఎని్సారులా మొరపెటుటీకున్ స్పందించే నాధుడే లడు టూరిజం ద్వరా కోటులా 
రూపాయలు ఆదయం వసు్న్ గరిజన ప్రాంతాలోలా టూరిసుటీలు తిరిగే ప్రాంతాలోలా రోడులా బాగుచేయరు 
టూరిజం వలలా వచేచి ఆదయం పంచ్యితీ అభివృది్ధకి టూరిజం ఏట్ ఎంత ఇసు్ంది గరిజన ప్రాంతాలోలా 
ఏట్ కోటలా రూపాయలు వసు్ంది టూరిజం పేరుత రోజు ఎన్్ బసుసిలు నడిపిసు్నా్రు. ఈ బసుసి గరి 
గ్రామదరిశిని అంటూ టూరిసుటీలు కోసం ప్రజాధనం ఎందుకు వృధా చేసు్నా్రు టూరిసుటీలకు బసుసి పెటటీ 
అని్ చూపిసు్నా్రు గరిజన గ్రామాలోలా బసుసి సౌకరయుం ఎందుకు కలి్పంచటేలాదు టూరిసుటీల మీద ఉన్ 
ప్రేమ గరిజనుల మీద లద గరిజనులు ప్రైవేటు వాహనాల దికు్క ముందు గరిజన ప్రాంతాలోలా బసుసి 
సౌకరయుం కలి్పంచండి టూరిజంలో వచేచి ఆదయం పంచ్యితీలకు ఖరుచిపెటటీండి. టూరిసుటీల కోసం 
బసుసిలు, ల్డిజి హోటల్ లు కడితే వాళలాకు మాత్రమే ఉపయోగం గరిజన గ్రామాలోలా అభివృది్ధకి బసుసి 
సౌకరయుం కలి్పంచడ్నికి అధికారులు కృష్ చేయాలి అంటూ మాదల శ్రీరాములు డిమాండ్ చేసారు.

వినాయకుని అననిసవంతర్పణలో పిత్ని బాలకృష్ణ
శతఘ్్ న్యుస్:  ముమి్మడివరం, జనసేన 
పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ 
సభ్యులు మరియు ముమి్మడివరం నియోజవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జి పితాని బాలకృష్ణ 
ముమి్మడివరం మండలం అయినాపురం 
గ్రామంలో వినాయకుడు అన్ సంతర్పణ 
కారయుక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగంది. వీరి 
వెంట జిల్లా ఉపాధయుక్షులు సానబోయిన 
మలిలాకారుజినరావు, గోదశి పుండర్ష్, ప్రధాన 

కారయుదరిశి దూడల సా్వమి, కొపి్పశెటటీ గణేష్ మరియు తదితరులు పాల్్గనా్రు.

ముసి్లవంలను మభ్పెటటీడానికే తెరపైకి 
షాదీతోఫా: షేక్ బాషా లిమ్రా

శతఘ్్ న్యుస్: రాజమండ్రి, రాష్ట 
ప్రభ్త్వం అతయుంత ఆరాటంగా, 
ఆరా్టంగా ప్రకటంచ్న ష్టదీతఫా 
పథకం అమలులో చ్త్శుది్ధ 
అగమయుగోచరంగా తయారైందని 

జనసేన పార్టీ రాజమండ్రి మునిసిపల్ కార్పరషన్ ప్రధాన కారయుదరిశి 
షేక్ భాష్ట లిమ్రా విమరిశించ్రు. ఎని్కలు సమీపిసు్న్ తరుణంలో 
ముసిలాంలలో వైఎస్ఆరిసిపి పటలాగల వయుతిరకతను లకుండ్ చేసుకుని, 
తమకు సానుకూలంగా మారుచికోవాలనే వ్యుహాత్మకంగా ష్టదీతఫా 
పథకాని్ తెరమీదకు తెచ్చిరని ఆయన వాయుఖ్యునించ్రు. పథకాని్ 
పొందేందుకు 10వ తరగతి విదయుర్హతలు పేర్కనడంత అనేక మంది 
పేదవారు ఈ పథకం ఫలితాలను పొందలని విచ్త్ర పరిసిథాతి ఏర్పడుతుందని 
అభిప్రాయపడ్డురు. ఇదదేరు ఆడపిలలాలు ఉంటే ఒకే అమా్మయికి వరి్సు్ంది 
అనటం సరైంది కాదని, మైనార్టీలలో అసమానతలు పెంచేందుకే ఈ 
పథకాని్ తీసుకు వచ్చిరా అని ఈ సందర్ంగా ఆయన ప్రశి్ంచ్రు. 
ప్రభ్త్వం ఏర్పడిన అనతి కాలంలోనే ఆరంభ శూరత్వంగా పథకాని్ 
ప్రారంభించ్న ముఖయుమంత్రి జగన్్మహన్ రెడిడు కొదిదేకాల్నికే నిలిపివేసి, 
ప్రసు్తం అంతే తందరగా ఈ పథకాని్ పునరుద్ధరించేందుకు ప్రయతా్లు 
ప్రారంభించడం పటలా పలు అనుమానాలు వయుక్మవుతునా్యనా్రు. రాష్ట 
ప్రభ్తా్వనికి చ్త్శుది్ధ ఉంటే వైయసాసిర్సిపి ప్రభ్త్వం ఏర్పడిన నాట నుండి 
వివాహమైన అరు్హలైన అందరినీ పరిగణనలోనికి తీసుకుని ప్రయోజనం 
కలి్పంచ్లని, విదయుర్హత నిబంధనను బేషరతుగా తలగంచ్లని 
ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అధికారంలోకి వసే్ దుల్హన్ పథకం మొతా్ని్ 
లక్షకు పెంచుతామని ఇచ్చిన హామీ ఏమైందని ఆయన వైయసాసిర్సిపి 
ప్రభ్తా్వని్ ప్రశి్ంచ్రు. చదువుకోలకపోయిన పేదలు పెళ్లా చేసుకుంటే 
లబ్్ధ చేకూరచిని పథకాలు ఎందుకని ఆయన ఎదేదేవా చేశారు. జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ అధికారం చేపడితే వెంటనే నిరుపేద ముసిలాంలకు 
సైతం లబ్దే చేకూరల్ బహుళ ప్రయోజక పథకాలను ప్రవేశపెడతారని 
ఆశాభావం వయుక్ం చేశారు. ఈ సమావేశంలో భాష్టత పాటు నగర 
కారాయుదరిశి షేక్ బసీర్, షేక్ గౌస్, షేక్ సబీబుర్ తదితరులు పాల్్గనా్రు.

తమమిరెడ్డు శివశవంకర్ ని మరా్దపూర్కవంగా 
కలిసిన లివంగవంపలి్ల జ్్తి కుమార్

శతఘ్్ న్యుస్: జనసేన పార్టీ జనరల్ సెక్రటర్ 
తమి్మరెడ్డు శివశంకర్ ని పాయకరావుపేట 
నియోజకవర్గ యువ నాయకుడు లింగంపలిలా జ్యుతి 
కుమార్ మరాయుదపూర్వకంగా కలవడం జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్గ సమసయులు, పార్టీ 
బలోపేతం గురించ్ చరిచించడం జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఘనవంగా మననివం శ్రీకావంత్ 
జనమిదిన వేడుకలు

శతఘ్్ న్యుస్: పరూచిరు, మనె్ం శ్రీకాంత్ జన్మదిన వేడుకలోలా భాగంగా 
శుక్రవారం ఉదయానే్ మగా ఫాయుమిలీ శ్రీకాంత్ ఫాయుమిలీ పేరు మీద శ్రీ 
పావుల్రు ఆంజనేయ సా్వమి గుడిలో అరచిన చేయించడం జరిగంది. 
అనంతరం ఇంకొలులా మండలంలో ఈడుపులపాడు గ్రామంలో 
వృద్ధశ్రమంలో వృదు్ధలకు అన్దనం, పరూచిరు మండలం న్తలపాడు 
వృద్ధశ్రమంలో కేక్ కటంగ్, అన్దనం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ 
కారయుక్రమంలో జనసేన సీనియర్ నాయకులు కొండపలిలా వెంకటేశ్వరరావు, 
ఇంకొలులా మండలం అధయుక్షులు నారిశెటటీ ప్రవీణ్ కుమార్, ఉపాధయుక్షులు 
రామకృష్ణ, రహీమ్, యాదదేనపూడి మండలం అధయుక్షులు అయయుప్ప, చక్రి, 
పవన్, రవి, జ్యుతి, సాయి, కుపా్పల మహష్ పాల్్గనా్రు.

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

365 రోజులు కవంట్ డౌన్ బోరుడు, నతతు నడకన నిరామిణవం
• 365 రోజులు కౌంట్ డౌన్ బోరుడు ఒకట పెట్టీరు రెండు సంవతసిరాలు పైన కావసు్నా్ మినీ బైపాస్ బ్రిడ్జి నిరా్మణ జాపయుం జరుగుతూ నత్ నడకన సాగుతుంది
• జనసేన పార్టీ నెల్లారు జిల్లా అధయుక్షులు చనా్రెడిడు మనుక్ంత్
శతఘ్్ న్యుస్: నెల్లారు, ముతు్కూరు జంక్షన్లా బ్రిడిజి నిరా్మణంలో జరుగుతున్ జాపయుం ట్రాఫిక్ ఇబబుందులను ఎదుర్కంటున్ ప్రజల ఉదేదేశించ్ జనసేన పార్టీ ఆందోళన కారయుక్రమం 
శుక్రవారం ఉదయం ముతు్కూరు బ్రిడిజి వదదే జరిగంది. ఈ సందరబుంగా జనసేన పార్టీ జిల్లా అధయుక్షుడు చనా్రెడిడు మనుక్ంత్ మాట్లాడుతూ….

• జగన్్మహన్ రెడిడు ముదుదేల మీద ముదుదేలు పెటటీ ఇపు్పడు గెలిచ్న తరా్వత ప్రజలను మోసం 
చేసి గుదుదేలు మీద గుదుదేలు గుదుదేతునా్రు.

• ప్రజల పొటటీ కొడుతునా్డు అనిపిసు్ంది ఎందుకంటే అవగాహన లని ఈ వైసీపీ పరిపాలనత 
ఎక్కడ చూసినా కష్టటీలు కనీ్ళ్లా అసలు ఈ అవగాహన లని పాలనలో మన రాష్ట్రానికి రాజధాని 
ఏది అని చప్పలకపోతునా్ం.

• పరిశ్రమలు రావటేలాదు ప్రజలకు ఇషటీం వచ్చినటులా పను్లు ఇంట పను్, చత్ పను్, నీట 
పను్, ఆ పను్ ఈ పను్ అని వేసు్నా్రు.

• వరాషాకాలంలో అపు్పడు వరషాం ఇళలాలో నీరు చేరుతాయి. డ్రైనేజీలు పొంగపొరులాతాయి, ఎక్కడ 
చూసినా దోమలు, దీనివలలా ఎక్కడ చూసినా విషజ్వరాలు వసు్నా్యి.

• అంటే అవగాహన లని పరిపాలన ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే.. ఉదోయుగసు్లు కూడ్ 
సరిగా్గ జీతాలు ఇవ్వటం లదు రైతులకు ఎక్కడ కూడ్ గటుటీబాటు ధరలు లవు ఉపాధి 
అవకాశాలు లవు.

• ఎక్కడ్ అభివృది్ధ లదు, ఎవరికి బ్ల్సి ఇవ్వడం లదు రోడులా చూసే్ అధా్వన్ పరిసిథాతిలో ఎక్కడ 
చూసినా గుంతలు ఉనా్యి.

• నేడు ముఖయుంగా నెల్లారు నగరంలో చూసుకున్టలాయితే ముఖయుమైన సెంటర్ ముతు్కూరు గేట్ 
జంక్షన్ రామలింగాపురం మినీ బైపాస్ బ్రిడ్జి చూసుకున్టలాయితే దదపు రెండు సంవతసిరాల 
నుంచ్ జాపయుం చేస్్ నత్ నడకన సాగుతుంది.

• కౌంట్ డౌన్ బోరుడు 365 రోజులు అంటూ ఒకట పెట్టీరు దని్ కూడ్ తీసేశారు అవగాహన 
లని పరిపాలన వలలా, ఈ ప్రజా ప్రతినిధులు తీసుకుంటున్ తపు్పడు నిర్ణయాల వలన ఒక 
అడి్మనిసే్రాషన్ అంటే ఏంటో తెలియకపోవడం వలన ప్రజలు చ్ల్ ఇబబుంది పడుతునా్రు.

• సిటీలో బ్రడిజి కడుతునా్ం ఈ బ్రిడిజికికి లయరులా వేయాలంటూ అవగాహన లకుండ్ అని్ 
దరులు మూసివేసి కనీసం డైవరషాన్సి బోర్డుస్ కూడ్ సరిగా పెటటీకుండ్ తీవ్ ఇబబుందులకు గురి 
చేసు్నా్రు.

• ఎక్కడక్కడ నుంచో ఊరలా నుంచ్ వచేచివాళ్ళు కానివ్వండి, నెల్లారు నగరంలో ఉండేటటువంట వాళ్లా కానివ్వండి ఎక్కడికెళ్లాలనా్ ఎట్ంచ్లనా్ దరి తెలియక తీవ్ ఇబబుంది 
పడుతునా్రు.

• పిలలాలి్ స్్కల్ కి తీసుకువెళ్లాలనా్, ఉదోయుగసు్లు ఉదోయుగాలకు వెళ్ళులనా్, వాయుపారసు్లు వాళ్ళు వాయుపారాలు చూసుకోవడ్నికి వెళ్లాలనా్, పెదదేవారు హాసి్పటల్ కి వెళ్ళులి అనా్, 
చ్ల్ చ్ల్ ఇబబుంది పడుతునా్రు.

• ఎందుకంటే ఇది నెల్లారులో ఒక మేజర్ జంక్షన్, నెల్లారులో. ఇల్ంట జంక్షన్ వీరు అవగాహన లకుండ్ ఇషటీం వచ్చినటులా మూసివేయడం మేము జనసేన పార్టీ నుంచ్ తీవ్ంగా 
వయుతిరకిసు్నా్ం.

• మీరు అవగాహనత అనీ్ సేఫీటీ మజర్సి తీసుకొని రాత్రి వేళలో పని చేసుకుంటూ పగలు వాళళుకి ఇబబుంది లకుండ్ సురక్షితంగా బ్రిడిజి నిరా్మణం జరగాలని కోరుకుంటునా్ం .
• దీనివలలా ఒకరు కాదు ఇదదేరు కాదు అనేక మంది చ్ల్ ఇబబుందిపడుతునా్రు వాళ్ళు కంపె్లాంట్ చేసు్నా్రు. ఆటో కారి్మకులు కానివ్వండి, టూ వీలర్సి వెహికల్ లో వెళ్లా వాళ్ళు గాని, 

కారులో వెళ్లావారు గాని, ఎటు వెళ్లాలి అనేది కూడ్ వాళలాకి అరథాం కావటేలాదు.
• ఈరోజు మనం ముతు్కూరు నుంచ్ సిటీలోకి వెళ్లాలంటే మొత్ం హైవే నుంచ్ తిరుగుతూ వెళ్ళులి. ఇసా్కన్ సిటీ దగ్గర తవే్వసునా్రు, హరినాథపురం రోడుడు అంతా గోతులునా్యి, ఆ 

రోడ్లా రాలకపోతునా్రు.
• ఇపు్పడు బాల్జీ నగర్ నుంచ్ రావాలనా్ చ్ల్ ప్రాబలాం అయిపోతుంది. అసలు ఎక్కడికి ఎవరి్ అడిగ వెళ్లాలనేది కూడ్ అరథాం కావటేలాదు.
• కనీసం కామన్ సెన్సి ఎక్కడైనా సిటీలో బ్రిడిజి కటేటీటపు్పడు ఆపేటపు్పడు ప్రజలకు ముందుగానే అవగాహన కలి్పసా్రు ఈ రోడలా వలలా ఎటు నుంచ్ వెళ్లాలనేది న్టీసు బోరుడు ల్ంట వాట 

ద్వరా తెలియజేసా్రు.
• అవేమీ లదు ఎక్కడ చూసినా ఒక్క డైవరషాన్ బోరుడు కూడ్ లదు సరిగా్గ ఈ డైవరషాన్ లో ఈ రూట్ కి వెళ్ళుల్ అని ఒక అవగాహన లదు.
• ఈ అవగాహన లని పరిపాలన వలలా ప్రజలు ఎంత ఇబబుంది పడుతునా్రో ఒకసారి మీరు ఆలోచ్ంచండి.
• నిజంగా ఈ వైసిపి ప్రభ్త్వం వచ్చినపు్పడు ఎక్కడ చూసినా కష్టటీలు కనీ్ళ్లా అసలు ప్రజల బాధలు చూసు్ంటే కడుపు తరుకు్కపోతుంది.
• ఎన్్ వాగాదేనాలు చేశారు ఎన్్ హామీలు ఇచ్చిరు అవనీ్ గాలికి వదిలసారు. ప్రజా ప్రతినిధులు కూడ్ పటటీంచుకోవడం లదు.
• ప్రజలు నిజంగా ఎంత బాధపడుతునా్రు ఎందుకు అనవసరంగా వీళళుకి ఓటులా వేసాము అని్ నెతి్ న్రు కొటుటీకుంటునా్రు.
• ప్రజలు కూడ్ ఒక్కసారి ఆలోచ్ంచండి ఎని్ మాయ మాటలు చపి్పన ఈసారి వైసీపీ ప్రభ్త్వం నమే్మ సిచుయుయేషన్ లో ప్రజలు కూడ్ లరని వాళ్లా తెలియజేసు్నా్రు.
• అదేవిధంగా రాబోయే రోజులోలా కూడ్ ప్రతి ఒక్క సమసయుపై జనసేన పార్టీ బలంగా పోరాడుతుంది ఈ బ్రిడిజి కూడ్ తందరగా పూరి్ చేసి ప్రజలకు కూడ్ ఒక ఆలటీర్టవ్ తందరగా 

చూపించ్లని మేము కోరుకుంటునా్ం.
• ఎందుకంటే ప్రజలు ఎంత ఇబబుందిపడుతునా్రు, ఈ బ్రిడిజి నిరా్మణం అని చపి్ప దదపు రెండు సంవతసిరాలు గడుసు్నా్ ఏం నిరా్మణం జరగలదు.
• దీని్బటటీ మీరు కూడ్ అరథాం చేసుకోవాలి ఈ అవగాహన లని పాలన వలలా ఎంత ఇబబుందులు పడతామనేది, ప్రజలు కూడ్ తప్పకుండ్ ఆలోచ్ంచ్లి అని జనసేన పార్టీ తరఫున 

కోరుకుంటునా్ను అని తెలిపారు.
• ఈ కారయు క్ర మంలో జిల్లా అధయుక్షుడు చనా్రెడిడు మనుక్ంత్ త జిల్లా ప్ర ధాన కారయు ద రిశి గునుకుల కిషోర్ , జ న సేన ప టటీ ణ అధయు క్షులు సుజ య్ బాబు, రాష్ట కారయు ద రిశి కొటేటీ వెంక టేశ్వ రులా, 

జిల్లా కారయు ద రిశి ఆలియా, ప్రశాంత్ గౌడ్, ప టటీ ణ క మిటీ స భ్యులు సుల్్న్ బాష్ట త దిత రులు పాల్్గనా్రు.

రకతుదానవం చేసిన జనసైనికులు
శతఘ్్ న్యుస్:c విజయనగరం జిల్లా, రాజాం నియోజకవర్గం, వంగర మండలం కొప్పరవలస గ్రామంకి చందినటువంట 
ముంతల అప్పలరాంకి, హార్టీ ప్రాబెలామ్ అవ్వడం వలలాన వీరఘటటీం మండలం జనసేన నాయుకులు జనసేన జానీకి వాళ్ళు 

తెలియపరచిడం జరిగంది. జనసేన జానీ తక్షణమే స్పందించ్ తెటటీంగ గ్రామ జనసైనికులు కొటటీశ లక్షష్మణ్, రాజాం నియోజకవర్గం రగడి ఆమదలవలస గ్రామ 
జనసైనికులు కుక్కరా రామ్ లకు తెలుపగా వారు వెళ్ళు రక్దనం చయయుడం జరిగంది. వీరిని దగ్గర ఉండి వీరఘటటీం మండలం కిమి్మ గ్రామ జనసేన వీరమహిళ 
అయినటువంట రౌతు శివకుమారి దగ్గర ఉండి, అని్ టస్టీ లు చేయించ్రు. ఆమ మాట్లాడుతూ జనసేన జనసేన అదినాయుకులు కొణిదల పవన్ కళ్యుణ్ పార్టీలో 
మేము ఉన్ందుకు చ్ల్ గర్వపడుతునా్ం అని అనా్రు. ఒక నిజాయితీగల నాయుకులు జనసేనానికి జనసైనికులుగా నేను ఒక జనసేన వీరామహిళగా 
జనసేన పార్టీలో పనిచేసు్న్ందుకు చ్ల్ సంతషంగా ఉందని చప్పడం జరిగంది. అల్గే పేషంట్ తాల్కా ఫాయుమిలీ వారు మాట్లాడుతూ మాకు బలాడ్ డ్నార్సి 
ఇదదేరు కావాలి అంటే జనసేన జానీ వెంటనే స్పందించ్ పంపించ్నందుకు వారికి మరియు జనసేన పార్టీకి ఎప్పటకి రుణపడి ఉంట్మని చప్పడం జరిగంది. 
జనసేన జానీ మాట్లాడుతూ రక్ దనం చేసిన లక్షష్మణ్, శివలకు ఆల్గే ఒక రోజు అంతా దగ్గర ఉన్టువంట రౌతు శివకుమారికి ధనయువాదములు చప్పడం 
జరిగంది.

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

నిజ్యితీగా ఓట హకుకును వినియోగివంచాలి: 
గరాభాన సతితుబాబు

శతఘ్్ న్యుస్: మనయుం జిల్లా, పాలకొండ 
నియోజకవర్గ జనసేన నాయుకులు గరా్న 
సతి్బాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైసాసిర్సిపీ 
గవర్మంట్ ప్రజలను ఎల్ మోసం 
చేసు్ంది అని వివరించ్రు.

1) ఇసుక కొరత మరియూ కారి్మకుల ఆకలి కేకలు.
2) రైతుల ఆత్మహతయులు, నిరుదోయుగ యువత కి మొండి చయియు.
3) సిపిఎస్ రదుదే చేయలము, ప్రతేయుక హోద మేము తేలము.
4) రోడలా అద్వన పరిసిథాతి, పోలవరం మొండి చేయి.
5) మదయుపాన నిషేదం పై మడమ తిప్పడం, పోసుటీ గ్రాడుయుయేషన్ విదయురుథాలకి మొండి చేయి.
6) దిశా చటటీం పేరుకి మాత్రమే పరిమితం, రాష్ట ప్రభ్త్వం ప్రజలపై భారం మోపడం.
ఇవనీ్ మీరు మరచ్పోతే.. రాష్టం 2024 తరవాత దేశ చ్త్రపటం నుండి మాయమవుతుందని 
వైఎసాసిర్సిపీ నాయకుల ఖజానాలోకి వెలిపోతుందని, కనుక గురు్ంచుకోండి సగటు 
సామానుయుల్రా మేధావుల్రా… మీ ఓటు అమూలయుమైనది.. 1000, 2000 రూపాయలకి.. 
అము్మకోకండి. మీ జీవితం, మీ కుటుంబం, మీ భావితరాల కోసం సరైన నాయకుడు జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ కి నిజాయితీగా ఓటు వెయయుండి అని చప్పడం జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో 
వీరఘటటీం మండల నాయుకులు జనసేన జానీ, వండ్నా సాయికిరణ్, సతివాడ వెంకటరమణ, 
హర్ష్ పాల్్గనా్రు.

ఆతమికూరులో పవననని ప్రజ్బాట 6వ రోజు
జగన్ రెడడి మాటలు వినీ వినీ ప్రజలు విసుగెతితిపోయారు
పవననని ప్రజాబాటలో ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి నలిశెట్టీ శ్రీధర్

శతఘ్్ న్యుస్: ఆత్మకూరు, జనసేనాని 
పవన్ కళ్యుణ్ ని ముఖయుమంత్రిని 
చేయాలన్ లక్షష్ంత మొదలుపెటటీన 
పవనన్ ప్రజాబాట కారయుక్రమం శుక్రవారం 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో 6 వ రోజుకు 
చేరుకుంది. ఆత్మకూరు మునిసిపాలిటీ 
పరిధిలోని 2 వ వారుడు వెంకట్రావుపలిలాలో 
శుక్రవారం పరయుటంచడం జరిగంది. 

రోడులా, డ్రైనేజీ మరియు మంచ్ నీళ్ళు 
మొదలగు ప్రాథమిక సౌకరాయులు కూడ్ 
లని ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలు పడుతున్ 
బాధలను తెలుసుకోవడం జరిగంది. ఈ 
సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం 
ఇనాచిర్జి నలిశెటటీ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ 
2024లో జరిగే సార్వత్రిక ఎని్కలోలా మంచ్ 

మనసున్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ ని ముఖయుమంత్రిని చేసుకుందమని ప్రజల 
సమసయులనీ్ తీరచిగల శకి్ ఒక పవన్ కళ్యుణ్ కి మాత్రమే ఉన్దని తెలపడం జరిగంది. 
ఈ కారయుక్రమంలో ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు దడి భాను కిరణ్, 
రాకేష్, వంశీ, చంద్ర, అనిల్, సురష్, వేణు, నాగరాజు తదితరులు పాల్్గనా్రు.

త్ల్్లరి రామావతిని పరామరి్శవంచ్ 
ఆరి్కసాయమవందివంచ్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్్ న్యుస్: రాజానగరం 
నియోజకవర్గం, సీతానగరం 
మండలంలో చ్న్కొండేపూడి గ్రామానికి 
చందిన తాల్లారి వెంకటేశ్వరరావు 
అకాల మరణం కారణంగా వారి భారయు 
తాల్లారి రామావతిని జనసేన పార్టీ రాష్ట 
కారయుదరిశి గంట్ స్వరూప దేవి, ఉమ్మడి 
తూరు్పగోదవరి జిల్లా కారయుదరిశి మైరెడిడు 

గంగాధర్ లు పరామరిశించ్ వరి చేతుల మీదుగా రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇంచ్ర్జి మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆరిథాక సహాయంత రామావతికి రూపాయలు 
5,000/-₹ నగదు ఆరి్ధకసాయం చేయడం జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో సీతానగరం 
మండల అధయుక్షులు కారిచరలా విజయ్ శంకర్, వీరమహిళ కందికటలా అరుణ కుమారి, 
సీతానగరం మండలం జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడంట్ కేత సతయునారాయణ, చ్డిపి నాగేష్, 
దుబాయ్ శ్రీను, అప్పయమ్మ (ప్రసాద్) సీతానగరం మండల కమిటీ మంబెర్ రాజు, 
గ్రామ జనసైనికులు, గ్రామ పెదదేలు పాల్్గనడం జరిగంది.

మధిర ఎమ్మిలే్ మలు్ల భట్టీ విక్రమారకుకి జనసేన 
వినతిపత్రవం

శతఘ్్ న్యుస్:  మధిర, తెలంగాణ రాష్ట మలిదశ 
ఉదయుమంలో పాల్్గని ఆంగేలాయులు, నిజాముల 
మీద తిరుగుబాటు చేసి మనందరికీ సే్వచ్ను 
కలి్పంచ్ వారి ప్రాణాలు సైతం లక్కచేయకుండ్ 

వారి ప్రాణాలు అరి్పంచ్న మహానుభావుల కుటుంబాలను తక్షణం రాష్ట ప్రభ్త్వం 
ఆదుకోవాలని వారి కుటుంబానికి పింఛన్ రూపంలో ఆదుకోవాలని వారి కుటుంబంలో 
వారికి ఉదోయుగం కలి్పంచ్లని, ఈ సమసయుని మీ ద్వరా ఈ రాష్ట ప్రభ్త్వం దృష్టీ తీసుకెళ్లా 
రాష్టంలో సాయుధ పోరాటంలో పాల్్గన్ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టీ 
మధిర నియోజకవర్గం నుండి విన్వించుకుంటునా్మని తెలిపి వినతిపత్రమివ్వడం 
జరిగంది. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన పార్టీ బోనకల్ మండల అధయుక్షుడు తాళ్లారి డేవిడ్, 
మధిర టౌన్ ఉపాధయుక్షులు అనంత శివ రామకృష్ణ, బోనకల మండలం ఎగజికూయుటవ్ 
నెంబర్ ఎసే్క జానీ పాష్ట, జాన్ తదితరులు పాల్్గనా్రు.

డవంగ్్ వా్ధి అవగాహన కార్క్రమవంలో 
పాలకవండ జనసేన

శతఘ్్ న్యుస్: పాలకొండ, గారమ్మ 
కాలనీలో ప్రజలు డంగూయు వాయుధి బారిన 
పడకుండ్ కాలనీవాసులకు అవగాహనపై 
సాథానిక ఆరిడుఓ త పాలకొండ జనసైనికులు 
ప్రశాంత్ పోరెడిడు కలిసి వీధులను సందరిశించ్ 

ఇండలాలో నిల్వ ఉన్ నీటని తలగంచ్ ఇంటోలా ఉన్వారు ఇంటని శుభ్ంగా ఉంచుకోవాలని 
వారి చుటూటీ ఉన్ కలుపు మొక్కలను తీసివేసి బీలాచ్ంగ్ పౌడరుత వాటర్ ట్యుంక్ శుభ్ం 
చేసుకోవాలని కాలనీవాసులకు తెలియజేయడం జరిగంది.

ముసి్లవంలను మభ్పెటటీడానికే తెరపైకి షాదీ తొఫా
శతఘ్్ న్యుస్: ఆత్మకూరు, రాష్ట ప్రభ్త్వం అతయుంత 
ఆరా్టంగా ప్రకటంచ్న ష్టదీతఫా పథకం అమలులో 
చ్త్శుది్ధ లదని జనసేన పార్టీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు షేక్ మహబూబ్ మసా్న్ 
విమరిశించ్రు. ఎని్కలు సమీపిసు్న్ తరుణంలో ముసీలాంలలో 
వైఎస్ఆర్సిపి పటలా వయుతిరకత లకుండ్ చేసుకుని, తమకు 
సానుకూలంగా మారుచికోవాలనే వ్యుహాత్మకంగా ష్టదీతఫా 
పథకాని్ తెరమీదకు తెచ్చిరని ఆయన వాయుఖ్యునించ్రు. 
పథకాని్ పొందేందుకు 10వ తరగతి విదయుర్హతలు 
పేర్కనడంత అనేక మంది పేదవారు ఈ పథకం ఫలితాలను 
పొందలని విచ్త్ర పరిసిథాతి ఏర్పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డురు. 

ఇదదేరు ఆడపిలలాలు ఉంటే ఒకే అమా్మయికి వరి్సు్ందనడం సరైనది కాదని, మైనార్టీలలో 
అసమానతలు పెంచేందుకే ఈ పథకాని్ తీసుకు వచ్చిరా అని ఆయన ప్రశి్ంచ్రు. 
ప్రభ్త్వం ఏర్పడిన అనతికాలంలోనే ఆరంభ శూరత్వంగా పథకాని్ ప్రారంభించ్న 
ముఖయుమంత్రి జగన్్మహన్ రెడిడు కొదిదేకాల్నికే నిలిపివేసి, ప్రసు్తం అంతే తందరగా ఈ 
పథకాని్ పునరుద్ధరించేందుకు ప్రయతా్లు ప్రారంభించడం పటలా పలు అనుమానాలు 
వయుక్మవుతునా్యనా్రు. రాష్ట ప్రభ్తా్వనికి చ్త్శుది్ధ ఉంటే వైయసాసిర్సిపి ప్రభ్త్వం 
ఏర్పడిన నాట నుండి వివాహమైన అరు్హలైన అందరినీ పరిగణనలోనికి తీసుకుని 
ప్రయోజనం కలి్పంచ్లని, విదయుర్హత నిబంధనను బేషరతుగా తలగంచ్లని ఆయన 
డిమాండ్ చేశారు. అధికారంలోకి వసే్ దుల్హన్ పథకం మొతా్ని్ లక్షకు పెంచుతామని 
ఇచ్చిన హామీ ఏమైందని ఆయన ప్రభ్తా్వని్ ప్రశి్ంచ్రు. చదువుకోలకపోయిన పేదలు 
పెళ్లా చేసుకుంటే లబ్్ధ చేకూరచిని పథకాలు ఎందుకని ఆయన ఎదేదేవా చేశారు. జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ అధికారం చేపడితే వెంటనే నిరుపేద ముసిలాంలకు సైతం లబ్దే 
చేకూరల్ బహుళ ప్రయోజక పథకాలను ప్రవేశపెడతారని ఆశాభావం వయుక్ం చేశారు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ ను మరా్దపూర్కవంగా 
కలిసిన రామశెట్టీ తేజశి్ని

శతఘ్్ న్యుస్:   హైదరాబాదు, జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యుణ్ ను న్జివీడు నియోజకవర్గ జనసేన 
వీరమహిళ రమిశెటటీ తేజశి్వని జనసేన పార్టీ కేంద్ర 
కారాయులయంలో మరాయుదపూర్వకంగా కలవడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ 

కు నియోజకవర్గంలోని రోడలా సమసయుపై వివరించడం 
జరిగంది.

జనసేనానిని మరా్దపూర్కవంగా కలిసిన 
వీరమహళ కళా్ణి

శతఘ్్ న్యుస్: హైదరాబాద్, జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారాయులయంలో 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ ను రాజమండ్రికి చందిన జనసేన 
వీరమహిళ కళ్యుణి మరాయుదపూర్వకంగా కలవడం జరిగంది. 
జనసేనను బలోపేతం చేసేల్ అధినేత సలహాలు, స్చనలు ఇవ్వడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా కళ్యుణి జనసేన పార్టీ తరపున చేసు్న్ 
సేవా కారయుక్రమాల గురించ్ అభినందించడం జరిగంది.
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జనసేనతో నా ప్రయాణవం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిసుతినని జనసైనికులు, 

వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వార్ వార్ ప్రయాణాలు, 
జనసేనుడతో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వార్ ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు వార్ కృషి, 

జనసేనక్ వార్ తోడాపాటు వార్ మాటలో్ల వివర్ంచే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ 
జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

అమలాపురం దగ్గర ఒక చినని పల్్లటూరులో ఒక స్ధారణ వయూవస్య కుటుంబంలో పుట్టీ 
ఇంజినీర్ంగ్ పూర్తిచేసుకుని, ప్రముఖ ఐట్ కంపెనీలో ఉద్యూగం చేసుకుంటూ రాజకీయాల పట్ల 

ఉనని ఆసక్తితో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సిద్ధంతాల కోసం నితయూం సోషల్ మీడయాలోను, 
క్షేత్రస్్థయిలోను ఇతర ఐట్ సభ్యూలతో కో ఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ పార్టీని బలోపేతం చేయడానిక్ 

తనవంతు కృషి చేస్తి “ఉమ్మడ తూరుపాగోదవర్ జిలా్ల ఐట్ కోఆర్డినేటర్” 

గా బాధయూతలు నిరవాహిసుతినని “గాలిదేవర తమే్మష్” గార్తో ఈనాట్ “జనసేనతో నా 

ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీర్షిక దవారా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు 
మొదలయింది, ఎలా మొదలయింది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుసుకుందం. 
 

శతఘ్నిన్యూస్: నమసా్కరం తమే్మష్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురించ్, మీ కుటుంబ నేపదయుం గురించ్ చప్పండి?  
తమే్మష్:  శతఘ్్ న్యుస్ పాఠకులకు నా నమసా్కరములు. నా పేరు గాలిదేవర తమే్మష్. మాది పకా్క వయువసాయ 
ఆధారిత కుటుంబం. మాది పలలాటూరు. నేను ఇంజనీరింగ్ పూరి్ చేసుకుని ఒక ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో ఉదోయుగం 
చేసు్నా్ను. 

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడ్నికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్పరి్ 
ఎవరు?

తమే్మష్: సహజంగా వయువసాయ కుటుంబాలోలా ప్రతిరోజు ఇంటోలా కాలక్షేపం కోసం రాజకీయ చరచిలు జరిగుతుంట్యి. వాటత పాటు మా అమ్మగారి తండ్రి గారు గ్రామ 
పంచ్యతీ ప్రెసిడంట్ గా పనిచేయడం మరియు మా అమ్మగారి తాతగారు ఎమ్మలయుగా పనిచేయడం, పైగా అవినీతికి దూరంగా స్వతంత్ర సమరయోధులు గురించ్ వీళళు 
గురించ్ ఎకు్కవగా కుటుంబంలో చరచిలు జరపడంత నాకు చ్న్ప్పట నుంచ్ అంటే ఊహ తెలిసినప్పట నుంచ్ రాజకీయాలంటే ఆసకి్. చ్న్తనంలో మా ఊరోలా సరైన 
స్్కల్ లదని నేను కాకినాడలో చదువుకోవడ్నికి ఊరుకు దూరంగా ఉండ్లిసి వచ్చింది. అపు్పడు నా మనసులో ఒక ప్రశ్ వచ్చింది ప్రభ్త్వ పాఠశాలలో అందని విదయు 
ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఎల్ వసు్ంది..? వరల్డు బాయుంకు నిధులత నడిచే ప్రభ్త్వ పాఠశాలలో ఎందుకు నాణయుమైన విదయు అందటం లదు అని ఒక సందేహం మొదలైంది. 
ఎడ్రి దేశాలు, నీళ్లా దొరకని దేశాలు, అనేక వనరులు లక ఇబబుంది పడే దేశాలు కూడ్ నేడు అభివృది్ధ చందుతునా్యి. కాని మన దేశంలో మాత్రం మంచ్ చదువులు 
చదవాలంటే కూడ్ మదయుతరగతి మరియు దిగువ మదయుతరగతి కుటుంబాలకు చ్ల్ వరకు ఇబబుంది. ప్రతి విషయంలోను మనకు అనేక మంది అనేక అంశాలోలా స్ఫూరి్ 
నింపుతారు నాకు రాజకీయాలు పూరి్గా అవగాహన కలగడ్నికి తాతగారు ఒక కారణం, లోక్ సతా్ జయప్రకాష్ 
నారాయణ గారు కోనసీమ అభివృది్ధకి పాటుబడిన జిఎంసి బాలయోగ గారు, అటల్ బీహార్ వాజపేయి గారు 
చపు్పకుంటూ పోతే చ్ల్ పెదదేదె లిసుటీ వసు్ంది. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనత మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయియుంది?
తమే్మష్: జనసేనత ప్రయాణం అనడం కంటే మంచ్ రాజకీయ పార్టీ కోసం ఎపు్పడూ 
ఎదురు చూసే మాకు జనసేన పార్టీ కనిపించ్ంది. ఒక మిత్రుని సలహా మేరకు జనసేన 
అయితే ఈ నేపథయుంలో హైదరాబాదులో ఉంటునా్ను కాబటటీ హైదరాబాదోలాని వివిధ 
ప్రాంతాలోలా ఉన్ ఐట ఉదోయుగులత కలిపి పని చేయమని సలహా ఇవ్వడంత 2016 
నుండి ఆర్గనైజరా్గ పనిచేయడం మొదలు పెట్టీను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ నాయకత్వంలో మీకు నచ్చిన 
అంశాలమిట?
తమే్మష్: నిజాయితీగా ఈ దేశానికి నిసా్వరథాంగా పనిచేయాలని, చ్త్శుది్ధత పనిచేయాలని 
బలమైన సంకల్పం ఉన్ వయుకి్ పవన్ కళ్యుణ్ గారు. గొప్ప జాతీయ భావాలున్ వయుకి్. 
నిజాయితీగా నిసా్వరదేంగా ఉండే వయుకి్ పవన్ కళ్యుణ్ గారు. ఈ లక్షణాల ఆయన పటలా ఆకరిషాతులను 
చేశాయి. ఎవరు తపు్ప చేసినా శిక్ష పడ్లి, వాడికి ఒక రూల్ వీడికి ఒక రూల్ కాదు అందరికీ ఒకే 
రూల్ అన్ పవన్ కళ్యుణ్ గారు మాటలు నచుచితాయి. పవన్ కళ్యుణ్ తపు్ప చేసినా ప్రశి్ంచేల్ ఉండ్లి 
అంట్రు. ఇల్ చ్ల్ అంశాల ఉనా్యి.

కొనస్గంపు తదుపర్ పేజీలో...

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


శనివారం, 17 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: తూరు్పగోదవరి జిల్లా ఐట కో ఆరిడునేటర్ గా మీరు పార్టీ బలోపేతానికి 
ఏ విధంగా కృష్ చేసు్నా్రు?
తమే్మష్: ఎక్కడైనా ఒక బాధయుత తీసుకుంటే దని్ మనం చక్కగా నిర్వరి్సే్ ఆ 
పదవికి, మనకి గౌరవం లభిసు్ంది. చ్త్శుది్ధగా పార్టీ బలోపేతానికి మా జనసేన 
పార్టీ ఐటీ విభాగ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ మిరియాల ఇచేచి ప్రతి బాధయుతలను సక్రమంగా 
నిర్వరి్ంచడ్నికి నే ప్రయత్ం చేసా్ను. జిల్లాలో సషల్ మీడియాలో ఏకిటీవ్ గా ఉండే 
ఐట సభ్యులను గురి్ంచడం మరియు వారిత కో ఆరిడునేట్ చేసుకుంటూ జనసేనని 
బలంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళు ప్రయత్ం చేసు్నా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: గతంలో మీరు “యునైట్ ఫర్ జనసేన” అనే గ్రూప్ ద్వరా పార్టీకి ఏ 
విధమైన సహకారం అందించ్రు?
తమే్మష్: ముందుగా మీరు అడిగనపు్పడు చపా్పను కద..! ఒక బాధయుతగా పని 
చేశానని అపు్పడు ఎల్ అందర్్ ఏకతాటపైకి తీసుకురావాలని ఆలోచ్స్్ చేసు్న్ 
ప్రయత్ంలో భాగంగా జనసేన ఫేసుబుక్ పేజి క్రియేట్ చేసి జనసేన పార్టీలో పోసుటీలు 
రోజూ పోస్టీ చేసే వాడిని. ఒకరోజు అకసా్మతు్గా ఆ పేజ్ లకుండ్ పోయింది. అపు్పడు జనసేన పేరు కాకుండ్ వేర పేరు ఏదైనా పెడితే ఎల్ ఉంటుంది అని ఆలోచ్ంచ్ 
అపు్పడు యునైట్ అని పేరు పెటటీ ముగు్గరిత మొదలుపెటటీ 1000 మందిత మీటంగ్ పెటటీ తరా్వత అనేకమంది జనసేన పార్టీకి వాలంటీర్ గా పని చేయడ్నికి పార్టీకి 
మేము ఇంకా చ్ల్మంది కలిసి పని చేయడం జరిగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2019 ఎని్కలలో మీరు ప్రతీ నియోజకవరా్గనికి ఒక వాటసిప్ గ్రూపు క్రియేట్ చేయడం జరిగంది? ఆ గ్రూపులు పార్టీకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడ్డుయనుకోవచుచి?
తమే్మష్: అవును ప్రతి పోలింగ్ బూత్ కి కొని్ వాట్సిప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగంది. వాటలో బూత్ పరిధిలో అందరిని యాడ్ చేయడం జరిగంది. అప్పటోలా ఉన్ 
తట చంద్రశేఖర్ గారి సలహా మీద ఈ ఆలోచన మొదలు పెటటీనా... తరా్వత వారు వారి నియోజకవర్గ పనులోలా బ్జీగా ఉన్పు్పడు ఎంఆర్ఎఫ్ భాస్కర్ గారు అనేకమంది 
సహకరిసే్ నల్లా శ్రీధర్ గారు సహకరిసే్ ఆర్గనైజ్ చేసాము. శాతం ఉపయోగం ఎంత వరకు జరిగంది అని చప్పలను కానీ... కాకపోతే అది పార్టీకి బేస్ క్రియేట్ చేయడ్నికి 
ఉపయోగపడుతుందని నేనయితే చ్ల్ బలంగా నము్మతాను.

శతఘ్నిన్యూస్: గతంలో మీరు సంఘ్ కారయుక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగంది? దనికి ఏమైనా ప్రతేయుక కారణాలు ఉనా్యా?
తమే్మష్: ప్రతేయుకమైన కారణాలు అంటూ ఏమి లవు. జనసేనత పొతు్ ఉంది కాబటటీ కరోనా సమయంలో కేంద్ర ప్రభ్త్వం 
చేసే మంచ్ పనులను సమరి్ధంచడం జరిగంది. అల్గే నేను గోదవరి సంగమం కారయుక్రమానికి హాజరు కావడం జరిగంది. 
జనసేనలో ఉన్ చ్ల్మంది పెదదే నాయకులత పాటు అనేక మంది కారయుకర్లు గోదవరి సంగమం కారయుక్రమంలో 
పాల్్గనా్రు. సంఘ్ కారయుక్రమాలకు రాజకీయాలత సంబంధం లకుండ్ అనేకమంది పాల్్గంట్ ఉంట్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసినటువంట కొని్ కారయుక్రమాలను తెలుపగలరు?
తమే్మష్: జనసేన పార్టీకి నేను ఏమి పని చేసానంటే నేను ఒక ఐట ఉదోయుగని కాబటటీ ఐట కి సంబందించ్ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్ వారిని ఒకచోటకి చేరచిడం 
జరిగంది. వారందరిత కలిపి హైదరాబాదు వంట ప్రాంతాలలో అనేక సమావేశాలు పెటటీడం జరిగంది. అందరిని పార్టీ ఆఫీసుకు ఒక ఆర్గనైజ్డు గా అనుసంధానం చేసి మన 
ఎఫర్టీ ని ఎల్ కాంట్రిబూయుట్ చేయాలి అన్దని గురించ్ విశేలాష్ంచ్ సహకరించడం జరిగంది. ఒక సిసటీం అయితే క్రియేట్ చేయగలిగాం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటటీనటువంట కౌలురైతు భరోసా యాత్ర గురించ్ మీ అభిప్రాయం చప్పండి?
తమే్మష్: కౌలురైతు భరోసా యాత్ర గురించ్ అడిగతే నేను ఒకటే విషయం చపా్ను. ఒక రైతు కుటుంబం నుండి 

వచ్చిన నాకు రైతుల కష్టటీలు సంపూర్ణంగా తెలుసు. ఒక వయువసాధారిత కుటుంబంలో వయువసాయం చేసుకునే 
రైతులకు చ్న్గా అర ఎకరం, ఎకరం ఉన్ చ్న్ సన్కారు రైతులకు దని మీద ఆధాయం రాదు కాని 
అన్ం పెటేటీ భూమిని విలువ ఎకు్కవ ఉన్ప్పటకి అము్మకోలరు. ఉన్ భూమి మీద సరైన ఆదయం 
లక సరైన తిండి, బటటీ దొరకక, పిలలాలి్ చదివించుకోవడ్నికి అనేక ఇబబుందులు పడుతుంట్రు. ఇల్ 
ఇబబుంది పడే రైతుల ఇబబుందులను అర్ధం చేసుకుని వారికి ఎంత కొంతమేరకు అండగా ఉండ్లని పవన్ 
కళ్యుణ్ గారు ముందుకు వచ్చి తన సంత డబుబులత ఆత్మహతయు చేసుకుని మరణించ్న కౌలు రైతు 
కుటుంబాలకు కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల ఆరి్ధకసాయం ప్రకటంచడమనేది మనసుకు హతు్కునే 
విషయం.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడ్ చేయనటువంట క్రియాశీలక సభయుత్వ కారయుక్రమం పై మీ 
అభిప్రాయం?

తమే్మష్: జనసేన పార్టీకి ఎకు్కవగా యువత బలంగా నిలబడుతుంది. వీరు పార్టీ కారయుక్రమాలలో వీరు ఉతాసిహంగా 
పాల్్గంట్రు. అల్ంట సమయంలో కూడ్ కొంతమంది కారయుకర్లు గాయాలపాలవడం జరుగుతుంది. ఎకు్కవ మంది యువత చ్న్ చ్న్ ఉదోయుగాలు చేసుకుంటూ 
అనార్గనైజ్డు సెకాటీరోలా పనిచేసేవాళ్ళు కూడ్ చ్ల్మంది ఉనా్రు. ఇల్ చ్న్ చ్న్ పనులు చేసుకునేవారికి మనం ఒక భరోసా కలి్పంచ్లని ఇన్సిరెన్సి కారయుక్రమాని్ పవన 
కళ్యుణ్ గారు ప్రారంభించడం జరిదింది. అంటే ఇది పార్టీ సభయుత్వం కోసం మాత్రం కాదు. జనసైనికులను తన కుటుంబంల్ భావించ్ జనసైనికుల కుటుంబాలకు అండగా 
ఉండ్లని పవన్ కళ్యుణ్ గారు ప్రవేశ పెటటీన కారయుక్రమమే ఈ క్రియాశీలక సభయుత్వ కారయుక్రమం.  కొనస్గంపు తదుపర్ పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయుత్ కారాయుచరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
తమే్మష్: మా భవిషయుత్ కారాయుచరణ పార్టీ అధిష్టటీనం మరియు పీఏసీ చైర్మన్ నాదెండలా మన్హర్ ఐటీ 
చైర్మన్ శ్రీనివాస్ మిరియాల గారికి ఏవైతే స్చనలు చేసా్రో వాటని ఎఫెకిటీవ్ గా సమరథావంతంగా 
అమలు జరపడమే నా భవిషయుత్ కారాయుచరణగా నేను పెటుటీకునా్ను. పార్టీ చేసే అభివృది్ధ కారయుక్రమాలు 
కచ్చితంగా పార్టీ శ్రేయసుసికోసం పార్టీని బలోపేతం చేసేల్గా ఉంట్యి. కాబటటీ అల్నే వాటని 
మా ఉమ్మడి తూరు్పగోదవరి జిల్లాలో కూడ్ మరింత సమరథావంతంగా అమలు చేసి పార్టీని మరింత 
బలోపేతం చేయడ్నికి నా వంతు కృష్ నేను చేసా్ను. 

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు చేసే కారయుక్రమాలకు పార్టీ అధిష్టఠానం ఏవిధంగా సహకరిసు్ంది?
తమే్మష్: పార్టీ మనకు సహకరించడమేంటండి..? పార్టీ మనకు సహకరించడం కాదు మనం పార్టీకి 
ఎంతవరకు సహకరించ్ము అనేది చ్ల్ ముఖయుం. పవన్ కళ్యుణ్ గారు ఒక కారాయుచరణ రూపొందిసే్ 
దనికి నాదెండలా మన్హర్ గారు రూపకల్పన చేసిన తరా్వత దనిని నాయకులందరూ సమరథావంతంగా 
అమలు జరపాలి.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుండి పవన్ కళ్యుణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది దని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతందని మీ అభిప్రాయం?
తమే్మష్: కళ్యుణ్ గారు ఏ యాత్ర చేసినా ప్రజలలో విశేష స్పందన వసు్ంది. గతంత పోలుచికుంటే బయట చ్ల్ మందికి పవన్ కళ్యుణ్ గారి పటలా చ్ల్ నమ్మకం 
ఏర్పడింది. బయట చ్ల్మంది కళ్యుణ్ గారి కారాయుచరణ గురించ్, ఆయన వయుకి్త్వం గురించ్ చ్ల్ పాజిటవ్ గా మాట్లాడుతునా్రు. పవన్ కళ్యుణ్ గారు ఏదైనా చేసే్ 
ప్రజల శ్రేయసుసిను దృష్టీలో పెటుటీకుని చేసా్రని... ప్రజల శ్రేయసుసి కోసమే చేసా్రని, నిజాయితీ పరుడని ఒక నమ్మకం ప్రజలోలాకి బలంగా చొచుచికుపోతుంది. ఇల్ంట 
క్రమంలో ఆయన యాత్ర చేసే్ వార్ వన్ సైడ్ ల్ మార అవకాశం ఉంది. పార్టీ ఇపు్పడున్ దనికి ఒక వంద రెటులా బలపడుతుందని నా నమ్మకం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లదు? మీడియా సపోర్టీ లకపోయినా మీరు గ్రామ సాథాయి వరకు వెళళుగలుగుతునా్రా?
తమే్మష్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లదు. రాజకీయాలను శాసించేది మీడియా కానీ మీడియా సపోర్టీ అని్ పార్టీలకు ఉండదు. మీడియా ఎవరి చేతులోలా ఉంటే వాళలాను 
నాయకులు చేసు్ందనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం. జనసేన పార్టీకి ఎటువంట మీడియా సపోర్టీ లదనేది వాస్వం, పార్టీ చేసే కారయుక్రమాలను ప్రజలలోకి తీసుకువెళళుటం 
లదు. దీనికి మేము భవిషయుతు్లో మా నాయకులు నాదెండలా మన్హర్ గారు, శ్రీనివాస్ మిరియాల గారు పార్టీకి సంబందించ్న సమాచ్రం ప్రతి కారయుకర్కి మేము 
తీసుకెళ్్ం. తద్వరా కారయుకర్లు ప్రజలలోనికి ఏ విధంగా తీసుకెళ్్రు అనే దనికి మేము ఒక ప్రణాళ్క రూపొందించుకుని దని మీద ముందుకు వెళ్్ము.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ప ఎల్ ఉండబోతందని మీరు అనుకుంటునా్రు?
తమే్మష్: 2024లో జనసేన పూరి్గా సంపూర్ణ రాజకీయ పార్టీగా ముందుకు వెళలాబోతంది. కళ్యుణ్ గారు చపి్పనటులా మేము అధికారంలో భాగసా్వములమవుతాం. ప్రజలకి 
మంచ్ చేయడంలో ముందు ఉంట్ం. 2024 తరా్వత జనసేన ఖచ్చితంగా అసలైన మారు్ప తీసుకువసు్ందని నము్మతునా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్న్యుస్ గురించ్ మీ అభిప్రాయం చప్పండి?
తమే్మష్: మీడియా అంటే ఎన్్ ఇబబుందులు ఉంట్యి. అయితే ఎని్ ఇబబుందులు ఉనా్ ఎంత ఓపికగా మీరు 
చ్ల్ కషటీపడుతునా్రు, చ్ల్ బాగా చేసు్నా్రు. ఇది సాధారణమైన విషయం కాదు సమయం పెట్టీలి, 
డబుబులు పెట్టీలి, ఎంత ఎఫర్టీ పెట్టీలి. నేను గమనిస్్నే ఉనా్ను మీరు చ్ల్ హార్డు వర్్క చేసు్నా్రు. 
అయితే మీకు ఒక సలహా... ఏమిటంటే ఇదే కంటన్యు చేయండి మీరు కచ్చితంగా ఒక మంచ్ సాథాయికి 
చేరుకుంట్రు. నిజంగా జనసేన పార్టీకి శతఘ్్ న్యుస్ చేసు్న్ సేవలను భర్్ చేసేవాళ్ళు లరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచేచి సందేశం ?
తమే్మష్: సందేశం అని కాదు కాని, ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీత అనుబంధం ఉంటుంది. 
వీరికి అనుబంధం ఉన్ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు తపు్ప చేసినపుడు ఆ తపు్పలను సమరి్ధంచే అలవాటు 
నుండి బయటకు రావాలని ఆశిసు్నా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేము అడగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓప్కగా 
సమాధానం చెప్పాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు గాలిదేవర తమే్మష్ గారు. మరొకర్తో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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