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జనంకోసం జనసేన మహా పాదయాత్ర 31వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, సీతానగరం మండలం, 
రఘుదేవపురం గ్రామంలో ప్రజల ఆశీరావాదంతో మందుకు సాగంది. 
నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ కమిటీ 
ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి, జనసేన 
శ్రేణులు సంయుకతుంగా జనసేన పార్టీ విధి విధానాల మద్ంచిన కరపత్రాలు 
పంచుతూ, నిసావార్ధపర్డు, నీతి, నిజాయితీకి నిలువుటద్ంల్ ఉండే 
ప్రజానాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ కి ఈసారి అవకాశం ఇవ్వాలని, చాపకింద 
నీర్ల్ రాష్టం నలుమూలల ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ బలపడుత్నని 
జనసేన పార్టీని రాష్టంలో రాజకీయ ప్రతాయూమ్నియ శకితుగా ఎదగడానికి 
ప్రజలు సహకరించాలని, జనసేన ప్రభుతవాం వసేతు ప్రజలకు జరిగే మేలును, 
సమ్జంలో వచ్చే మ్ర్పును వివరిస్తు, గ్రామంలో ప్రజల ఆదరణతో 
ఈ పాదయాత్ర మందుకు సాగంది. జనసేన మహా పాదయాత్రలో మటటీ 
వంకటేశవారరావు, దాసరి కోటేశవారరావు, కోనే శ్రీను, గడగట్టీ ప్రశంత్ 
కుమ్ర్, మతాయూల హర్ష్, మోహన్ పిఎస్పుకె, మ్ధవరావు, వీరభద్రరావు, 
రంగలి అభిరామ్ నాయుడు, కండట్ సతయూనారాయణ, మటటీ సుబ్రహ్మణయూం, 
మ్ధవరం కోటేశవారరావు, అడపా నరస్ంహ, కవ్ళ్ళ సురేష్, ప్రగడ శ్రీహరి, 
మూరితు, బైలపూడి శ్రీను, సందీప్ మగ్్ల, ర్ద్ర నాగ్, బాషా, బ్రహ్మ లతో 
పాటు నియోజకవర్ జనసేన శ్రేణులు గల్లా రంగా, వేగశెట్టీ రాజు, నాతిపామ 

దొర, అరిగెల రామకృష్ణ, గాడాల జనసైనికులు, చిట్టీప్రోలు సతితుబాబు, కమిడి సతయూనారాయణ, గ్లిలాంకల లోవరాజు, మది్రెడిడి బాబులు, అడబాల సతయూనారాయణ, వీర 
మహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

చర్చ్ నిర్మాణానికి 30 సిమంట్ బస్తా లు అందజేసిన 
యూఏఈ జనసేన

ఒక్క అమలాపురంలోనే కాదు సమసయూ ఎక్కడున్ని, సమసయూ పరిష్్కరానికి మేము ముందుంటం అంటునని 
యూఏఈ జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  యూఏఈ జనసేన పార్టీ నాయకులు పెనుమ్ల జాన్ బాబు, మోగళ్ళ చంద్రశేఖర్, మని 
కుమ్ర్ ఆధవారయూంలో పి.గననివరం నియోజకవర్ం అంబాజీపేట మండలం పండు వ్రి పేటలో నిరి్మంచ్ 
చర్చే కి ప్లారింగ్ పాలాస్టీఒగ్ నిమితతుం 30 స్మంట్ బసాతులు అందజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ డాకటీర్ సెల్ రాష్ట కారయూదరిశి శ్రీమతి కపుపుల నాగ మ్నస, హనుమంతరావు, నాని, రాకేష్, 
కె.ప్రసాద్ సంఘ సభుయూలు పాసటీర్ సామయూల్ రాజు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

బ్రిడ్జ్  నిర్మాణం కోసం నెల్లూ రులో జాతీయ రహదారిప ైజనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్:  నెల్లార్ నగర ఎమ్మల్యూకి సీటు మీద ఉనని ధాయూస నియోజకవర్ ప్రజా సమసయూల పరిషాకారం 
మీద ల్దని జనసేన పార్టీ నెల్లార్ జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ చెనానిరెడిడి మనుక్ంత్ రెడిడి సపుషటీం చ్శర్. వందల్ది 
మంది ప్రజలు నితయూం రోడుడి ప్రమ్దాలోలా చనిప్త్నాని సాథానిక చిలడి్రన్స్ పార్కా సమీపంలో హైవేపై బ్రిడిజికి 
అనుమతి తెచుచేకోల్ని దుస్థాతిలో శ్రీ అనిల్ ఉనానిరని మండిపడాడిర్. వందల్ది మంది ప్రాణాలు తీస్న ఆ 
ప్రాంతంలో ఫ్లా ఓవర్ బ్రిడ్జి అతయూవసరం అని.. వంటనే అనుమత్లు తీసుకుని నిరా్మణం చ్పట్టీలని డిమ్ండ్ 
చ్శర్. బ్రిడ్జి నిరా్మణంలో జాపాయూనిని నిసరిస్తు పార్టీ శ్రేణులతో కలస్ జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి 
నిరసన తెలిపార్. అనంతరం శ్రీ మనుక్ంత్ రెడిడి మ్ట్లాడుతూ.. జాతీయ రహదారి నుంచి నెల్లార్ ప్రధాన 
దావారంగా చెపుపుకునే చిలడి్రన్స్ పార్కా జంక్షన్ లో బ్రిడ్జి నిరా్మణం నానాట్కీ జాపయూం జర్గ్తూనే ఉంది. ప్రసుతుత 
ఎమ్మల్యూ హయాంలో ఎంత మంది ఈ హైవేకి బలయాయూరో.. వ్రి ఉసుర్ మీకు తగలి తీర్త్ంది. బ్రిడిజి 
నిరా్మణానికి అనుమతి తెచుచేకోల్కప్వడం ఎమ్మల్యూ చ్తకానితనానికి నిదరశినం. ప్రజల ఓటలాతో గెలిచిన 
వ్రికి ప్రజా సమసయూల పటలా జవ్బుదార్తనం ఉండాలి. అది మరిచిన మీకు గ్ర్తు చ్సేందుకే జనసేన పార్టీ 
తరఫున నిరసన తెలియచ్సుతునానిం. ఇకకాడ వంటనే బాక్స్ మోడల్ బ్రిడ్జి నిరి్మంచాలి అని డిమ్ండ్ చ్శర్. 

జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ గ్నుకుల కిషోర్, నగర అధయూక్షులు శ్రీ దుగ్శెట్టీ సుజయబాబు, రాష్ట కారయూక్రమ్ల నిరవాహణ విభాగం కారయూదరిశి శ్రీ కటేటీ వంకటేశవార్లా, వీర మహిళ్ విభాగం 
ప్రాంతీయ కమిటీ సభుయూరాలు శ్రీమతి కోల్ విజయలక్ష్మి, పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతులు, వీర మహిళలు పాల్్నానిర్.
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పితాని సమక్షంలో జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: మమి్మడివరం, జనసేన పార్టీ రాష్ట పీఏసీ సభుయూలు మరియు 
మమి్మడివరం నియోజకవర్ ఇనాచేరిజి పితాని బాలకృష్ణ మమి్మడివరం మండలం 
కతతులంక మరియు చినని కతతులంక మరియు అనాతవరం గ్రామ్లోలా నా సేన 
కోసం నా వంత్ కారయూక్రమంలో పాల్్నానిర్. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన 
పార్టీ పటలా ఆకరిషిత్లై కతతులంక గ్రామంలో సుమ్ర్ 55 మంది ఒలుపు కారి్మకులు 
ఇతర్లు పెది్రెడిడి నాగబాబు ఆధవారయూంలో పితాని బాలకృష్ణ సమక్షంలో పలువుర్ 
వైస్పి ట్డిపి పార్టీల నుండి జనసేన పార్టీలో చ్రడం జరిగంది. శీలం మహా 
సాయి, గెదా్డ గణపతి, పసుపుల్ట్ రాజు, అయినవిలిలా దురా్ప్రసాద్, గంగ్మళ్ళ 
వంకనని, మ్మిడిశెట్టీ లోవరాజు, పేపకాయల భద్రం, లంక రాజా, కుంచనపలిలా 
మందేశవారరావు తదితర్లు జనసేన పార్టీలో చ్రడం జరిగంది. అనంతరం 
కతతులంక గ్రామంలో అనారోగయూంతో బాధపడుత్నని వితతునాల సతయూనారాయణని 
పరామరిశించి వ్రికి ఆరిథాక సహాయం అందజేశర్. ఈ కారయూక్రమంలో గ్ద్ట్ 
జమి్మ, గోదశి పుండర్ష్, జకకాంశెట్టీ పండు, తాళ్లారి ప్రసాద్, గలలాకోట్ 
వంకననిబాబు, దూడల సావామి, గేదెల సవారూప్, గ్త్తుల మలిలాకార్జిన రావు, గ్త్తుల 

నాగబాబు, తోల్ట్ గోపి, నలలా ఆండాల దేవి, వంగ విజయ సీతారాం, నాతి నాగేశవారరావు, శీలం వంకటేశవారరావు, ప్లిశెట్టీ సతయూనారాయణ, కుంచనపలిలా ఆదినారాయణ, 
పెది్రెడిడి నాగేంద్రబాబు, పెది్రెడిడి కృష్ణమూరితు, నాగ్లపలిలా దురా్ప్రసాద్, నాగ్లపలిలా వీరబాబు, కేసనకురితు సురేష్, మటటీపరితు శంకరం, జయను రామయయూ, పిలలా చినని, వలవల 
శ్రీను, మనుకోట్ జారిజి యాల సుభాషు, గంధం శ్రీను, మంగ గణపతి, మంగా మణికంఠ, జైను శేఖర్, వంగ భాసకార్, పసుపుల్ట్ నాని, వ్కపలిలా దొర, మండేపూడి బాబి, 
ఎలలామలిలా లోకేష్, పొగాకు వీరబాబు, యానలా వంకటరమణ, బొకకా రామచంద్రరావు, రాయుడు పృదివా మరియు జనసేన కారయూకరతులు వీర మహిళలు పాల్్నానిర్.

జనసేన పార్టీ  ఐటి చై ర్మన్ మిరియాల శ్రీ నివాస్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన 
ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా  ఐటి కోఆరిడి నేటర్లా

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, ప్రశశన్ నగర్ లో గల జనసేన పార్టీ 
కేంద్ర కారాయూలయంలో శనివ్రం ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఐట్ 
ఇంఛారిజి గాలిదేవర తమే్మష్ మరియు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా 
నియోజకవరా్ల ఐట్ కో ఆరిడినేటర్లా జనసేన పార్టీ ఐట్ వింగ్ చైర్మన్ 
శ్రీనివ్స్ మిరియాలని మరాయూద పూరవాకంగా కలవడం జరిగంది. ఈ 
సందర్ంగా శ్రీనివ్స్ మిరియాల మ్ట్లాడుతూ నియోజకవరా్లలో 
ఐట్ విభాగానిని ఏ విధంగా బలోపేతం చ్యాలి, జనసేన పార్టీ ఐట్ 
టీమ్ డెవలప్ చ్స్న అస్త్ర యాప్ ని ఏ విధంగా క్రియాశీలక సభులకు 
మరింత చ్ర్వ చ్యాలి అనే వివిధ అంశలపై స్చనలు, సలహాలు 
ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా 
ఐట్ ఇంఛారిజి గాలిదేవర తమే్మష్, అమల్పురం ఐట్ కోఆరిడినేటర్ 
వేణు పలచోళ్ళ, రాజోలు ఐట్ కోఆరిడినేటర్ ఎనుమల లక్షష్మణ్, 
మండపేట ఐట్ కోఆరిడినేటర్ ప్రసనని కుమ్ర్, మమి్మడివరం ఐట్ 
కోఆరిడినేటర్ ప్రకాష్ మరియు మమి్మడివరం సోషల్ మీడియ 
ఇంచార్జి గాలిదేవర వినోద్, రంపచోడవరం ఐట్ కోఆరిడినేటర్ 
దుర్, రాజానగరం ఐట్ కోఆరిడినేటర్ శ్రీరంగం వంకట రమణ, 
రామచంద్రపురం ఐట్ కోఆరిడినేటర్ చంద్రశేఖర్, పిఠాపురం నుండి 

రాజేష్, కె.ఎన్ ట్వి చైర్మన్ గంగా సురేష్ బండార్ మరియు శతఘ్ని న్యూస్ వయూవసాథాపకులు నాయుడు నిమ్మకాయల తదితర్లు పాల్్నడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రమదానషం చేసిన కాకినాడ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, ప్రజా అవసరాలను మందుగా తెలుసుకుని వ్ట్ని పరిషాకారం 
చ్సే విధంగా ప్రయతనిం చ్స్తు కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ బలం 
పెంచుకుంటూ మందుకు వళ్తునానిమని, ప్రభుతవాం, ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజా సమసయూల పటలా శ్రద్ 
చూపకుండా పథకాలకి, భవనాలకి పేర్లా మ్ర్చేకోవడానికి, భూకబాజిలు, దందాలపైన ద్రుష్టీ పెట్టీ 
అభివృది్ధని గాలికి వదిల్స్ందని, జనసేన పార్టీ జనసైనకులు ప్రజలకు ఉపయోగకరమైన వ్ట్ని 
వ్రి శకితుకి మించి చ్సుతునని వ్రిని అభినందనలు తెలిపిన జనసేన పార్టీ పిఏస్ సభుయూలు మరియు 
కాకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ. కాకినాడ రూరల్ మండలం స్రాయూపేట 
గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోవ్కలపూడి నుండి ఉపాపుడ వళ్లా తొమి్మదవ మైలురాయి వద్ ఉనని 
బ్రిడిజికి ఆనుకుని ఉనని మలుపు వద్ మళలా కంపలు పెరిగప్వడంతో అనేక మంది వ్హనదార్లు 
ప్రమ్దాల బారిన పడుత్నానిరని ప్లవరం గ్రామం జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు హరి ఆధవారయూంలో 
జెస్బితో మళ్ళ కంపలు తొలగంచ్ కారయూక్రమం చ్పట్టీర్. ఈ కారయూక్రమ్నికి మఖయూ అతిధులుగా 
జనసేన పార్టీ కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్ పీఏసీ సభుయూలు పంతం నానాజీ పాల్్ని శ్రమదానం 
చ్సార్. ఈ సందర్ంగా పంతం నానాజీ మ్ట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుతవాం మహనీయుల పేర్లా మ్రచేడం, ప్రాంతాల మధయూ విభేదాలు పనిలో నిమగనిమై ప్రజా అవసరాలను విస్మరిసోతుందని 
విమరిశించార్. ఈ ప్రాంతంలో ఎనోని ప్రమ్దాలు జరిగాయని, వ్ట్ని దృష్టీలో పెటుటీకుని బీచ్ ప్రధాన రహదారికి ఆనుకని ఉనని మళ్ళకంపలను సవాచ్ందంగా తొలగంచ్ కారయూక్రమం 
చ్పట్టీన ప్లవరం గ్రామ అధయూక్షులు హరికి, జనసైనికులకు పేర్ పేర్నా ధనయూవ్దాలు తెలియజేశర్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఎంపీటీసీ ఓసుపలిలా రాజేశవారి రామ, నాయకులు 
కరెడలా గోవిందు, శిరంగ్ శ్రీను, మ్దారపు తాతాజీ, గరికన సురేష్, మల్లా భాసకార్, సోదే మసలయయూ, న్కల నారాయణ రావు, తాట్కాయల వీరబాబు, దాసరి శివ, ప్స్న రామ, 
త్రిమూర్తులు, నందిపాట్ రమణ, బాబీ, రామకృష్ణ, వేణు, శ్రీనివ్స్, రమణ, రాజు, శివకిషోర్, సంతోష్, దొరబాబు, చినానిరావు, సతీష్, జీనిశ్రీన్, శరత్, బాబీ, రామకృష్ణ, రమణ, 
సావామి, కిషోర్, ప్రసాద్, బుజిజి, సాన శ్రీను, శివతేజ, శండీ తదితర జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 26వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్ర్, ప్రజా సమసయూలపై 
జనసేన ప్ర్బాటలో భాగంగా శనివ్రం 
పవర్ పేట సేటీషన్ సెంటర్ మీదుగా ఆర్.ఆర్.
పేట, పతేతుబాద ఐదు గ్ళ్ళసెంటర్ వరకు 
పాదయాత్రను జననీరాజనాల నడుమ 
రెడిడి అపపుల నాయుడు నిరవాహించార్. ఈ 
కారయూక్రమ్నికి మఖయూ అతిథులుగా రాఘవయయూ 
చౌదరి మరియు శిరిపలిలా శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ 
పాల్్నానిర్. ఈ సందర్ంగా రెడిడి అపపుల 

నాయుడు మ్ట్లాడుతూ రాష్టంలో కేవలం సంక్షేమ పథకాల మీద ఉనని దృష్టీ రాష్ట అభివృది్ధ మీద పెడితే 
ఎంతో మంది నిర్ద్యూగ్లకు ఉపాధి అవకాశలు కలిపుంచినటులా అవుత్ంది. కానీ జగన్ మోహన్ రెడిడి తన 
సంత సవాల్భం వ్యూపార అభివృది్ధ కోసం కేవలం మఖయూమంత్రి పదవిని అనుభవిసుతునానిర్ తపపు ప్రజలకు 
ఎటువంట్ ఉపయోగం ల్దని రెడిడి అపపుల నాయుడు తీవ్ర సాథాయిలో ధవాజమతాతుర్. భ్రషుటీ పట్టీన వయూవసథాను 
కూకట్వేళలాతో సహా పెకిలించ్ శకితు పవన్ కళ్యూణ్ అని రెడిడి అపపుల నాయుడు తెలిపార్. వ్యూపారసుతులు అనేక 

రకాల ఇబ్ందులకు గ్రి అవుత్నానిరని, ఇకకాడ ఉనని వ్యూపారసుతుల వ్యూపారం చాల్ దీనస్థాతిలో ఉనానియని ప్రభుతవాం వ్రిని పట్టీంచుకోవడం ల్దని సాథానిక వ్యూపారసుతులు జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జి రెడిడి అపపుల నాయుడు మందు ఆవేదనా వయూకతుం చ్శర్. టూటౌన్ మ్రెకాట్లా నిరా్మణం చ్స్న దుకాణాలోలా మధయూలో సరైన దారిల్క ఇబ్ందులు పడుత్నానిరని, అల్గే 
వ్యూపారసుతులు బయట నుండి వచిచే ఇకకాడ ఉనని వ్యూపారసుతులకు వ్యూపారానిని సజావుగా సాగనవకుండా చ్సుతునానిరని చాల్ ఇబ్ందులకు గ్రౌత్నానిమని చెపిపు తెలియజేశర్. ఎనీటీఆర్ 
యూనివరిస్టీ పేర్ను మ్రాచేలని ప్రభుతవాం తీసుకునని నిర్ణయానిని జనసేన పార్టీ నుంచి తీవ్రంగా వయూతిరేకిసుతునానిం. రాజశేఖర్ రెడిడి పేర్ పెట్టీలని ఉదే్శం ఉంటే న్తనంగా యూనివరిస్టీ 
ఏరాపుటు చ్స్ మీ తండ్రి పేర్ పెటుటీకమ్మని రెడిడి అపపుల నాయుడు స్చించార్. ఏల్ర్ నియోజకవర్ంలో ఏ డివిజనోలా చూస్న అనేక రకాల సమసయూలు ఉనానియని, ప్రసుతుతం ఉనని 
ప్రభుతవాం అనిని రకాలుగా విఫలమైందని, ఒక వైపు చెతతు ఆలోచనతో చెతతు పనుని వేస్తు మరో వైపు ఇంట్ పనుని విధిస్తు, కరెంట్ ఛార్జిలు భార్గా పెంచి సామ్నుయూడి నడిడి విరిచారని, 
ప్రజలకు ఉపాధి ల్కుండా చ్సుతునానిర్ అని రెడిడి అపపుల నాయుడు ఎదే్వ్ చ్శర్. ప్రజా సమసయూలపై జనసేన ప్ర్బాటను ప్రారంభించిన తర్వ్తే ఏల్ర్ నియోజకవర్ంలో అటు 
అధికార పక్షం, ఇటు ప్రతిపక్షం వ్రిలో కదలిక వచిచేంది అనానిర్. ప్రజలు పడుత్నని ఇబ్ందులు సాథానిక ఎమ్మల్యూ ఆళ్ళనానికి కనిపించడం ల్దా అని రెడిడి అపపుల నాయుడు ప్రశినించార్. 
ఏల్ర్ నియోజకవర్ంలో గడిచిన 38 నెలలుగా ప్రజల యొకకా ఆవేదన వినే నాధుడు ల్కుండా ప్యార్. అనిని రకాలుగా రాష్ట ప్రభుతవాం అనిని విభాగాలోలాన్ విఫలమవుత్నానిర్ అని 
తీవ్ర సాథాయిలో విర్చుకుపడాడిర్. ఇటు ప్రజలిని అటు ప్రభుతావానిని మేల్కాలిపి చైతనయూ పరచడానికి ఈ జనసేన ప్ర్బాటను ప్రారంభించడం జరిగంది అని ఆయన వివరించార్. డివిజనోలా 
ఉనని సమసయూలు అనీని కూడా ఇటు మనిస్పల్ కమిషనర్ కి, అటు అధికార్లకు నివేదిక రూపంలో తెలియజేసాతుమని ఆయన అనానిర్. ఈ కారయూక్రమ్నిని విజయవంతం చ్స్న ప్రతి 
ఒకకారికి పేర్పేర్నా అభినందనలు తెలియజేశర్. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షుడు నగరెడిడి కాశీ నరేష్, మండల అధయూక్షుడు వీరంకి పండు, జిల్లా ఉపాధయూక్షులు ఇళ్ళ శ్రీనివ్స్, నగర 
ఉపాధయూక్షులు బొతస్ మధు, ఫ్యూన్స్ ప్రెస్డెంట్ ద్సపరితు రాజు, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, నగర ఉపాధయూక్షుడు బొతస్ మధు, అధికార ప్రతినిధి అలులా సాయి చరణ్, సోషల్ మీడియా 
కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచి ధరే్మంద్ర, కారయూవర్ సభుయూలు బండా రామ, కోశధికారి పైడి లక్షష్మణరావు, కారయూనిరవాహక కారయూదరిశి గడవరితు నవీన్, నాయకులు 
నిమ్మల శ్రీనివ్సరావు, బొదా్పు గోవిందు, కందుకూరి ఈశవారరావు, సుందరనీడి ప్రసాద్, బుదా్ధ నాగేశవారరావు, సోషల్ సర్వాస్ మరళి, దనానా విజయ్, అగా్ల శ్రీనివ్స్, పలిలా విజయ్, 
తోట దురా్ ప్రసాద్, వీర మహిళలు గడుతూరి పద్మ, కావూరి వ్ణి, గ్దే నాగమణి, సరళ, సుజాత, ఉమ్ దురా్ జనసైనికులు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

ఫ్లెక్స్ ప్షంటర్స్ అసోసియేషన్ కు జనసేన అషండ
శతఘ్ని న్యూస్:  మంగళగరి, శనివ్రం జనసేన పార్టీ మంగళగరి నియోజకవర్ కారాయూలయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ఫలాక్స్ ప్ంటర్స్ అసోస్యేషన్ (ఏ.పి.ఎఫ్.ఏ) రాష్ట కమిటీ సభుయూలు జనసేన పార్టీ రాష్ట చ్నేత వికాస విభాగం 
చైర్మన్ మరియు మంగళగరి నియోజకవర్ ఇంచార్జి చిలలాపలిలా శ్రీనివ్సరావుని కలిస్ నవంబర్ 1 నుంచి పాలాస్టీక్ 
ఫలాకీస్లు నిషేధం అంటూ ఇచిచేన జీవో (65) గ్రించి వ్ర్ చరిచేంచడం జరిగంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫలాక్స్ ప్ంటర్స్ 
అసోస్యేషన్ రాష్ట కమిటీ సభుయూలు చిలలాపలిలా శ్రీనివ్సరావుతో మ్ట్లాడుతూ ఈనెల సెపెటీంబర్ 22న విడుదల 
చ్స్న జీవో (65)లో నవంబర్ 1 నుంచి పాలాస్టీక్ ఫలాకీస్ అంటూ ఉండకూడదని పేరకానానిర్. ఇల్ పాలాస్టీక్ ఫలాకీస్లు 
నిషేధిసేతు ఆంధ్ర రాష్టం మొతతుం మీద దాదాపుగా 10 లక్షల మంది ఈ వృతితు మీద ఆధారపడి ఉనానిరని, వ్రికి 
ఈ వృతితు తపపు వేరే వృతితు తెలియదని, వ్రి జీవనాధారం ఈ వృతితు మీదే ఆధారపడి ఉంటుందని, ఈ సమసయూను 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సృష్టీకి తీసుకెళిలా మ్ సమసయూలను వివరించాలని కోరార్. చిలలాపలిలా శ్రీనివ్స్ రావు 
మ్ట్లాడుతూ ఆంధ్ర రాష్టం మొతతుం మీద దాదాపు 10 లక్షల మంది, వ్రి కుటుంబాలు ఈ వృతితు మీదే ఆధారపడి 
ఉనానిరని, ఇల్ అదా్ంతరంగా పాలాస్టీక్ ఫలాకీస్లు నిషేధిసేతు ఈ వృతితు మీద ఆధారపడి ఉననివ్రి జీవనాధారం మీద 
దెబ్తీస్నటేటీ అవుత్ందని అనానిర్. ఈ సమసయూను జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టీకి తీసుకువళిలా జనసేన 
పార్టీ తరపు నుంచి తగన నాయూయం జరిగే విధంగా చూసాతుమని జనసేన పార్టీ తరఫున వ్రికి భరోసా కలిపుంచార్.
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ఆత్మకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట 14వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూర్, కనీస వసత్లు ల్క విలవిలల్డుత్నని విలీన గ్రామ్ల ప్రజలు. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమంత్రి చ్యాలనని దృడసంకలపుంతో తలపెట్టీన పవననని ప్రజాబాట శనివ్రం 
ఆత్మకూర్ మనిస్పల్ పరిధిలో 14వ రోజుకు చ్ర్కుంది. శనివ్రం ఆత్మకూర్ మనిస్పాలిటీ పరిధిలోని 
పేరారెడిడి పల్లా గ్రామంలో పరయూట్ంచడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూర్ నియోజకవర్ ఇనాచేర్జి నలిశెట్టీ 
శ్రీధర్ మ్ట్లాడుతూ ఆత్మకూర్ పటటీణానిని మనిస్పాలిటీగా మ్రేచే క్రమంలో జనాభా తకుకావ కావడంతో, 
నెల్లార్ పాల్ం మరియు వంకట్రావుపలిలా గ్రామ పంచాయతీలను మనిస్పాలిటీలో విలీనం చ్యడం 
జరిగంది. మనిస్పాలిటీ ఏరపుడి పుషకారకాలం దాట్నపపుట్కి, విలీన పంచాయతీల, గ్రామ్లైన నెల్లార్ 
పాల్ం, వంకట్రావుపలిలా, పేరారెడిడిపలిలా, అలిలాపురం, మసాతుపురం, జాలయయూ నగరం, శంతి నగరం, నరాస్పురం 
గ్రామ్లోలా నేట్కీ కనీస వసత్లైన తాగ్నీర్, రోడులా, డ్రైనేజీ సౌకరాయూలు ల్క ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులకు 
గ్రవుత్నానిర్. ఈ ప్రాంతాలనీని ఇపపుట్కీ పల్లాలల్గే ఉనానియని తీవ్ర ఆవేదన వయూకతుం చ్శర్. ఇపపుట్కైనా 
సంబంధిత అధికార్లు, పాలకులు ఈ గ్రామ్లపై శ్రద్ధచూపి కనీస మౌళిక సదుపాయాలు కలిపుంచాలని 
జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ సందర్ంగా డిమ్ండ్ చ్శర్. ఈ సందర్ంగా నలిశెట్టీ శ్రీధర్ మ్ట్లాడుతూ 
ఆత్మకూర్ మనిస్పాలిటీ సకల సౌకరాయూలతో, ఆదరశి మనిస్పాలిటీగా తీరిచేదిదా్లంటే, జనసేన పార్టీకి ఓటు 
వేస్ పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమంత్రి చ్సుకోవ్లని తెలిపార్. పవన్ అనని ప్రజాబాట 14వ రోజు సందర్ంగా 
సాథానిక ప్రజల సమసయూలను తెలుసుకుని వ్ట్ పరిషాకారానికి తమ వంత్ కృష్ చ్సాతుమని అకకాడికి ప్రజలకు 
భరోసా ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో సురేంద్ర, వంశీ, చంద్ర, పవన్, నాగరాజు, అనిల్, భాను, 
హజరత్ తదితర్లు పాల్్నడం జరిగంది.

ఆదివారం, 25 సెప్ట ంబర్ 2022
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ఆదివారం, 25 సెప్ట ంబర్ 2022
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ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అద్యక్షులు కందుల దుర్గేష్ తో 
జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీమ్ జూమ్ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీమ్ ఆధవారయూంలో సురేష్ వరికూట్ 
అధయూక్షతన ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అదయూక్షులు 
కందుల దురే్ష్ తో శనివ్రం జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీం జూమ్ సమ్వేశం 
నిరవాహించడం జరిగంది. తమ తమ దేశల నుండి ఒకకాకకారిగా 
సేవలు అందించడం కంటే అందరూ సంఘట్తమై ప్రపంచ వ్యూపతుంగా 
అనిని టీంలు కలిస్ ఒకకా టీంగా వళ్్ళలి అనే మఖయూ లక్షష్ంతో 
ఏరపుడినటువంట్ “జె.ఎస్.పి గోలాబల్ టీం” నుండి వివిధ దేశలకు 
చెందిన ఎనానిరై జనసేన నాయకులు ఈ సమ్వేశంలో పాల్్నడం 
జరిగంది. ఈ సమ్వేశంలో మఖయూ అతిధిగా పాల్్ననిటువంట్ ఉమ్మడి 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా జనసేన పార్టీ అదయూక్షులు కందుల దురే్ష్ తో 
వివిధ నియోజకవరా్లకు చెందిన ఎనానిరై జనసేన నాయకులు తమ 
తమ నియోజకవరా్లలోని సమసయూలపై చరిచేంచడం జరిగంది. అనేక 
దేశల నుంచి ఎనానిరైలు సుమ్ర్ 21 దేశల వ్ర్ ఒక మీట్ంగ్ 
కి వచిచే ఇల్గా జనసేన ఇనాచేరిజిలతో జూమ్ కాల్ ఏరాపుటు చ్యడం 
అనేది చాల్ సంతోషకరం అంటూ ఇటువంట్ బాధయూతలు తీసుకునని 
వరికూట్ సురేష్ కి అభినందనలు తెలియజేశర్. * ఈ సందర్ంగా 
కందుల దురే్ష్ మందసుతు ఎనినికల గ్రించి మ్ట్లాడుతూ కచిచేతంగా 
ఎలక్షనులా ఈసారి మందసుతుగానే వసాతుయి అంటూ వచ్చే జనవరికి మన 

జనసేన పార్టీకి పొత్తు ఉంటుందా ల్దా అనే దానిమీద మన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఒక కాలారిటీ ఇస్తు పూరితుసాథాయిలో ఇనాచేరిజిల ప్రకటన జర్గ్త్ందని తెలియజేయడం జరిగంది.

• ఇపపుట్వరకు ఇనాచేరిజిలను ప్రకట్ంచ ప్వడానికి గల ప్రధాన కారణం జనసేన పార్టీలో భార్ మ్ర్పులు జరగనుననిటులా తెలుపుతూ, ఈసారి పూరితుసాథాయిలో గెలిచ్ అభయూర్థాలని ప్టీలకు 
దించడానికి జనసేనాని స్ద్ధంగా ఉనానిరని తెలియజేశర్.

• జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చ్పట్టీనటువంట్ జనవ్ణి కారయూక్రమం అయితేనేమి, కౌఉ రైత్ భరోసా యాత్ర అయితేనేమి ప్రజలలో చాల్ మ్ర్పును తీసుకచాచేయని తెలియజేశర్. 
* మన సవారానిని మన గళ్నిని వినిపించడానికి తెలియజేయడానికి మనకి పెద్ పెద్ టీవీ ఛానల్ లో సప్ర్టీ ఉండే పరిస్థాతి ప్రసుతుతం ల్దని సోషల్ మీడియాని మనం బలంగా 
వ్డుకోవ్లని ఇపపుట్వరకు సోషల్ మీడియాలో సపుందిసుతునని వ్రి తీర్ చాల్ అదు్తంగా ఉంది అని తెలియజేశర్.

• ఈరోజు అమరావతిని మనం రాజధానిగా సాధించుకునానిమ అంటే ఒకే ఒక కారణం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్. ఎంతోమంది రైత్ల అమరావతి రైత్ల కనీనిట్ పరిస్థాత్లను 
దృష్టీలో ఉంచుకని బలంగా అమరావతి కోసం ప్రాడార్ ఈరోజు మన రాషా్రానికి అమరావతిని రాజధానిగా తీసుకురావడంలో మనం విజయం సాధించామ అంటే ఒకే ఒకకా 
కారణం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్.

• జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయం ఒకటే ఆయన చెపుతుంది ఒకటే రాబయే 25 సంవతస్రాల భవిషయూత్తు కోసం నేను జనసేన పార్టీని సాథాపించాను అని అదే ప్రక్రియలో జనసేనని 
మందుకు నడిపిసాతును అని తెలియజేయడం జరిగంది.

• జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నిరవాహించినటువంట్ జనవ్ణి కారయూక్రమ్లలో ఇనాచేరిజిలు ల్ని నియోజకవరా్లోలా సమసయూలను ఎల్ గ్రితుంచాలి? ఎల్ పరిషకారించాలి అనే అంశల 
మీద దురే్ష్ చకకాట్ వివరణ ఇస్తు ఇనాచేరిజిలు ల్ని నియోజకవర్ాలోలా ఇపపుట్కే దరాయూపుతు చ్పట్టీమని ప్రజలకు కచిచేతంగా పరిషాకారం పవన్ కళ్యూణ్ దగ్ర్ండి అందిసాతురని ఈ 
సమ్వేశంలో తెలియజేశర్.

• ప్రజలు అనిని గమనిసుతునానిరని ఈసారి బడాబడా వైయసాస్ర్ నాయకుల్ ఓడిప్యే దిశగా పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీ తరఫున సే్రాటజీని స్ద్ధం చ్సుతునానిరని ఈ సమ్వేశంలో 
తెలియజేస్తు ఈ అవకాశనిని కలిపుంచినందుకు మీ జె.ఎస్.పి గోలాబల్ వ్రందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మీర్ కూడా ఇల్గే అందరూ ఇనాచేరిజిలతో మమేకమై మీ ఆలోచన 
విధాలను తెలియజేయాలని మీ గ్రూప్ ఇంకా ఎనోని మంచి మంచి కారయూక్రమ్లు చ్యాలని తెలియజేసుతునానినని దురే్ష్ తెలియజేయడం జరిగంది.

చిత్తూరులో సమస్యలు పరిష్కరిషంచాలని 
జనసేన డిమషండ్

శతఘ్ని న్యూస్: చితూతుర్, జనసేన పార్టీ చితూతుర్ జిల్లా అధయూక్షులు పసుపుల్ట్ హరిప్రసాద్ 
స్చనలమేరకు చంద్రగరి నియోజకవర్ంలోని సమసయూల మీద కుపపుం పరయూటనకు 
విచ్చేస్న మఖయూమంత్రికి మీడియా మఖంగా వినతి చ్స్న నియోజకవర్ నాయకులు, 
చిననిగట్టీగలులా మండలంలో గటుటీబాటు ధర మరియు ఇతర రైత్ సమసయూలతో పాటు, 
తిర్పతి రూరల్ లోని ప్రమఖ పుణయూక్షేత్రం తిర్చాన్ర్లో బసాటీండ్ సమసయూతో పాటు 
చంద్రగరి మరియు తిర్పతి రూరల్ లోని వరదలోలా కటుటీకుప్యిన వంతెనల శశవాత 
నిరా్మణంల్ంట్ సమసయూలు కోకలలాలు, సాథానిక మ్మల్యూతో పాటు సీఎంని ఈ సమసయూల 
మీద దృష్టీసారించాలని కోరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా కారయూదర్శిలు కలప 
రవి, బీగల అర్ణ, మండల అధయూక్షులు వంకట్ రాయల్, బొమ్మల కిషోర్, యశవాంత్, 
ఉపాధయూక్షులు మంజుల, రాంబాబు, రాకేష్ ఇతర మఖయూ నాయకులు పాల్్నడం 
జరిగంది.

డషంగ్్య మరియు వైరల్ జ్వరాల బాధితులను 
పరామరి్శషంచిన బొమ్మడి నాయకర్

శతఘ్ని న్యూస్: నరసాపురం పటటీణం 
చినమ్మిడిపలిలాలో డెంగ్యూ మరియు 
వైరల్ జవారాలతో ఇబ్ంది పడుత్నని 
బాధిత్లను వ్రి ఇంట్ వద్కు 
వళిలా పరామరిశించిన నరసాపురం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజి, 
పిఏస్ సభుయూలు మరియు రాష్ట 
మతస్ష్కార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ 
బొమ్మడి నాయకర్. ఈ కారయూక్రమంలో 
బందెల రవీంద్ర, జకకాం బాబిజి, 

కూనపరెడిడి రామకృష్ణ, గణేశని శ్రీరామ్, వట్టీప్రోలు సతీష్, బొమి్మడి కృష్ణమూరితు, 
యాదంరెడిడి సుబా్రావు, ప్లిశెట్టీ నళిని, బళ్ళ హనుమంత్, పులపరితు రాంబాబు, 
ప్లిశెట్టీ సాంబ, మకుకా గరి, లకుకా బాబి, బెలలాంకండ నాయుడు, తోట సురేష్, 
దూసనపూడి సతయూనారాయణ తదితర్లు పాల్్నానిర్.

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


ఆదివారం, 25 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహా న్్యస్ ఎషండి వషంశీ అరెస్టును ఖషండిషంచిన 
మదనపల్లె జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లా, మదనపలిలాలో జరనిలిసుటీలు జరిపిన నిరసన కారయూక్రమంలో వ్రికి 
మద్త్గా జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి చితూతుర్ జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి జంగాల శివరాం పాల్్ని మహా 
న్యూస్ ఎండి వంశీని అరెసుటీ చ్స్న విధానానిని తీవ్రంగా దుయయూబట్టీర్. ఈ రాష్టంలో మ్నవ 
హకుకాలు మృగయూమైప్యాయని అంబేదకార్ రాస్న రాజాయూంగానికి తిలోదకాలిసుతునానిరని, రాజారెడిడి 
రాజాయూంగానిని అమలు చ్సుతునానిరని వయూవసథాలను అడుడిపెటుటీకుని రాజయూ హింసకు పాలపుడుత్నానిరని 
కేవలం ఇత్ర్లు చ్స్న దానికి రంగ్లు పూయడం, పేర్లా మ్రిచే కతతు పేర్లా పెటటీడమ తపుపు, 
ప్రజలకి పనికి వచ్చే పని ప్రభుతవాం చ్యడం ల్దు. అధికారంలో ఉనని వీరికి బుది్ధ చెపేపు రోజులు 
తవారలో వసాతుయని పేరకానానిర్ జరనిలిసుటీలకి జనసేన పార్టీ తరఫున సంపూర్ణ మద్త్ ఎలలావేళల్ 
ఉంటుందని తెలిపార్. మీకోసం జనసేన గట్టీగా నిలబడుత్ందని తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

పేడాడ రామమోహన్ ఆధ్వర్యషంలో
‘నా సేన కోసషం నా వషంతు’

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస, జనసేన అధినేత పిలుపుమేరకు పార్టీని బలోపేతం చ్సేందుకు 
జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మంగా ప్రారంభించిన ‘నా సేన కోసం నా వంత్’ కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ఆమదాలవలస నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు పేడాడ రామమోహన్ పొందూర్ మండలంలో 
జనసైనికులకు మరియు నాయకులకు నా సేన కోసం నా వంత్ కారయూక్రమ్నిని ఏ విధంగా 
ప్రజలోలాకి తీసుకెళ్లాలని వివరిస్తు పార్టీ కారయూక్రమ్నిని ప్రజలోలాకి తీసుకెళ్లాలని స్చనలిస్తు ప్రజలోలా 
అవగాహన కలిపుంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానిర్.

మనసిక విదా్యరుథుల సమక్షంలో వారిషికోతస్వ వేడుక
శతఘ్ని న్యూస్: అంబేదకార్ కోనసీమ జిల్లా, అమల్పురం, ఎంపిట్స్లుగా విజయం సాధించి 
ప్రమ్ణ సీవాకారం సీవాకరించి ఏడాది కాలం పూరతుయిన సందర్ంగా శనివ్రం కంకాపలిలా హరి 
మనోవికాస కేంద్రంలో మ్నస్క విదాయూర్థాల సమక్షంలో చిందాడగర్వు జనసేన పార్టీ ఎంపిట్స్ 
మోటూరి కనకదుర్ వంకటేశవారరావు కేక్ కట్ చ్స్ వ్రి ధన సహాయంతో సీవాట్ హాట్ మ్నస్క 
విదాయూర్థాలకు, వృదు్ధలకు, అనాధలకు పంచిపెటటీడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా దంపత్లిద్రూ 
మ్ట్లాడుతూ మమ్మలిని ఎంపీటీసీగా నెగ్ంచిన చిందాడగర్వు ప్రజలకు, జనసైనికులకు, 
పెద్లకు, పార్టీ కారయూకరతులకు ధనయూవ్దాలు తెలియజేస్తు అల్గే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ని కూడా వచ్చే 2024 ఎనినికలోలా సీఎంను చ్సేందుకు కృష్ చ్యాలని కోరార్. అదేవిధంగా 
తోట్ ఎంపీటీసీలకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశర్.

పలుకుటషంబాలకు మనోధైరా్యని్నచిచిన 
యడలెపల్లె రామ్ స్ధీర్

• జనసైనికుడు ఈదా దిలీప్ కు రూపాయలు 10 వేల ఆరి్ధకసాయం
• ఇటీవల పుర్గ్మందు పిచికారి చ్స్తు పొలంలో పడి ఈదా దిలీప్ హఠాన్మరణం
• చ్నేత కుటుంబానికి రూపాయలు 5 వేలు ఆరి్ధకసాయం
శతఘ్ని న్యూస్: కృషా్ణ జిల్లా, పెడన నియోజకవర్ం, బంటుమిలిలా మండలం 
ఆమదాలపలిలా గ్రామ్నికి చెందిన జనసైనికుడు ఈదా దిలీప్ వయూవసాయ పనులు 
చ్స్తు ఉంట్ర్. సెపెటీంబర్ 17 వ తార్కున పొలంలో పుర్గ్మందులు 
పిచికార్ చ్సేందుకు వళ్్ళర్, పిచికార్ చ్స్తు ఉండగానే పొలంలో సపుృహతపిపు 
పడిప్యార్. హాస్పుటల్ కు తరలించ్ మ్ర్ంలో మృతిచెందార్. సాథానిక జనసేన 
కారయూకరతుల దావారా విషయం తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ నాయకులు యడలాపలిలా 
రామ్ సుధీర్ శనివ్రం ఆమదాలపలిలా గ్రామంలోని ఈదా దిలీప్ ఇంట్కి వళిలా 
అతని కుటుంబానిని పరామరిశించార్. జనసేన పార్టీ తరఫున రూ. 10 వేల ఆరి్ధక 
సాయానిని అందచ్శర్. ఈదా దిలీప్ కుటుంబానికి అండగా ఉంట్మని హామీ 
ఇచాచేర్. ఆ కుటుంబానికి ఎల్ంట్ అవసరం ఉనాని సమ్చారం ఇవ్వాలని 
సాథానిక జనసేన శ్రేణులకు స్చించార్. అనంతరం పెడన పటటీణం 22 వ వ్ర్డి 
రామలక్ష్మి వీవర్స్ కాలనీలో నివ్సం ఉంటునని పులి. విమల గత కంత కాలంగా 
కాయూనస్ర్ వ్యూధితో బాధపడుతూ 23వ తేదీ శుక్రవ్రం కాలం చ్శర్. భరతు పేర్ 
పులి. శివకుమ్ర్ వృతితు చ్నేత ఆరిథాకంగా చాల్ ఇబ్ందులు పడుత్నానిర్. ఈ 
విషయానిని సోషల్ మీడియా దావారా తెలుసుకునని జనసేన నేత యడలాపలిలా రామ్ 
సుధీర్ శనివ్రం ఆ కుటుంబానిని పరామరిశించి ఐదు వేల రూపాయల ఆరిథాక 
సహాయం అందించార్. ఈ కారయూక్రమంలో బంటుమిలిలా మండల అధయూక్షులు 
రాయూలీ సతయూనారాయణ, ఉపాధయూక్షులు గోట్రు రవి కిరణ్, కారయూదరిశి మ్ర్బయెన 
సుబ్రమణయూం, ప్రధాన కారయూదరిశి బత్తుల సాంబశివ రావు, వల్లారపు వంకటేష్ 
(బాబీ), చిట్కినేని రవితేజ, జనసేన నాయకులు దివి శ్రీనివ్స్, ప్లగాని లక్ష్మీ 
నారాయణ, కపిపునీట్ శివమణి, ఎం. అశోక్ కుమ్ర్, కఠారి మలిలాబాబు, నందం 
శివ, బాకీ నాని, వినోద్, పవన్ సాథానికులు చోట్, మడక కిషోర్ పాల్్నానిర్.

విద్్యత్ ప్రమద బాధితునికి మనోధైరా్యని్నచిచిన 
పాలూరు బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: బొబి్లి నియోజకవర్ం, బాడంగ మండలం వ్డాడ గ్రామ్నికి 
చెందిన జనార్ధనరావు అనే వయూకితు బొబి్లి విదుయూత్ సబ్ సేటీషనోలా స్వాఫ్టీ ఆపరేటర్ 
గా విధులు నిరవాహిసుతుండగా ప్రమ్దవశత్తు విదుయూత్ తీగలు తగలి తీవ్రంగా 
శర్రమంతా కాలిప్వడం జరిగంది. అతని కుటుంబ సభుయూలను జనసేన రాష్ట 
ప్రచార కారయూదరిశి శ్రీ బాబు పాల్ర్ గార్ మరియు కుర్పాం పారవాతీపురం,బొబి్లి 
నియోజక వర్ నాయకులు మరియు జనసైనికులు పరామరిశించి, ఆ కుటుంబానికి 
ధైరయూం చెపూతు మీకు జనసేన పార్టీ ఎపుపుడు అండగా ఉంటుందని బాబు పాలుర్ 
భరోసా ఇవవాడం జరిగంది. అల్గే విదుయూత్ కాంట్రాక్టీ ఉద్యూగ్ల కషాటీలను పవన్ 
కళ్యూణ్ దృష్టీకి తీసుకు వళ్తునని మీకు నాయూయం జరిగేల్ చూసాతునని హామీ ఇవవాడం 
జరిగంది. మీ అబా్యి క్షేమంగా ఇంట్కి తిరిగ వచ్చేవరకు మీకు అండగా 
ఉంట్మని ఏ అవసరం వచిచేనా మ్కు కాల్ చ్యండి అని చెపూతు వ్ళ్ళలో గ్ండె 
ధైరాయూనిని నింపార్. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానిర్.

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


ఆదివారం, 25 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసైనికుని పరామరి్శషంచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్ం, రాజానగరం మండలం, తోకడా గ్రామ్నికి 
చెందిన ఉదంద్రవు బాబీ తాతయయూ కాపు వైరల్ ఫీవర్ కారణంగా రాజమహంద్రవరంలో 
ఒక ప్రైవేట్ హాస్పుటల్ లో చికితస్ పొందుత్నని జనసైనికుడిని పరామరిశించిన రాజానగరం 
నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి మేడ గ్ర్దత్ ప్రసాద్, రాజానగరం మండల 
కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి నలలామిలిలా విషు్ణ చక్రరావు, కోర్కండ మండలం వైస్ ప్రెస్డెంట్ 
మకకా రాంబాబు, పెద్ కాపు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

అపాపారావు కుటషంబానికి ఆరిధికసాయమషందషంచిన 
ఉభయగోదావరి జిల్లె రీజినల్ కోఆరిడినేటర్స్

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్ంపేట నియోజకవర్ం, గోకవరం మండలం, మలలావరం గ్రామంలో 
ఇకకాడ జనంకోసం జనసేన 290వ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా పాటంశెట్టీ 
స్రయూచంద్రరావు, అపాపురావు ఇంట్కి వళలాడం ఆయన స్థాతిని చూస్ వీడియో చ్యడం 
జరిగంది. ఆ వీడియోకి సపుందిస్తు ఉభయగోదావరి జిల్లా ర్జినల్ కోఆరిడినేటర్స్ కడలి 
ఈశవారి, మతాయూల జయలక్ష్మి ఆరిథాక సహాయం చ్యడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

గిరిసేన జనసేన – జనషం వద్దకు 
జనసేన 5వ రోజు కార్యక్రమషం

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురం 
మనయూం జిల్లా, పాలకండ 
నియోజకవర్ం, వీరఘటటీం 
మండలం గదభవలస 
పంచాయతీ గరిజన ప్రజలను 
కలిస్న వీరఘటటీం మండలం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు. 
ఈ సందర్ంగా మతస్ 
పుండర్కం మ్ట్లాడుతూ 

ప్రజావ్ణి, రైత్ భరోసా యాత్ర, జనసేన పార్టీ మేనిఫసోటీ క్రియాశీలక సభయూతవాం గ్రించి 
మహిళలకు, యువతకు, పెద్లకు, తెలియజేసార్. గరిసేన జనసేన – జనం వద్కు 
జనసేన కారయూక్రమం దావారా ప్రజ దగ్రకు వళి్ళ గ్రామంలోని ప్రధాన సమసయూలు అడిగ 
తెలుసుకునానిర్. ఈ సందర్ంగా పవన్ కళ్యూణ్ చ్పట్టీన ప్రజావ్ణి దావారా సమసయూలు 
ప్రభుతవాం దృష్టీకి తీసుకువలిలా పరిషకారించ్విధంగా కృష్ చ్సాతుమని తెలిపార్. మీ గ్రామ 
పంచాయతీ నుండి పవన్ కళ్యూణ్ చ్పట్టీన “జనవ్ణి జనసేన” కారయూక్రమంలో మీ 
గ్రామ పంచాయతీ సమసయూలతో కూడిన వినతిపత్రం ఇచ్చేందుకు తవారలో విశఖపటనిం 
జర్గ్ కారయూక్రమ్నికి రావ్లని కోరార్. జనసేన జానీ మ్ట్లాడుతూ గదభవలస గ్రామ 
ప్రజలకు జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ చ్పట్టీన రైత్ భరోసా యాత్ర చ్పట్టీర్ 
3000 మంది కౌలు రైత్లు చనిప్యారని, వ్ళలా కుటుంబాలను నేర్గా పరామరిశించి 
ఒకోకా కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు విరాళం ప్రకట్ంచార్. అల్ంట్ నాయకుడిని 
మఖయూమంత్రిగా ఎనుని కోవ్లిస్న అవసరం ఉందని అనానిర్. జనసేన పార్టీని గ్రించి 
వివరించి వ్ళలాకు అవగాహన కలిపుంచార్. అల్గే వృదు్లతో మ్ట్లాడుతూ సామ్నయూ 
ప్రజలకు నాయూయం జరగాలంటే, పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమంత్రి కావ్లని అనానిర్. 
గరిసేన జనసేన – జనం వద్కు జనసేన కండలోలా, కనలోలా జీవిసుతునని మ్కు, మ్ ఊరి 
సమసయూలుగ్రించి తెలుసుకోడానికి వచిచేన ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అని గదభవలస 
గరిజన ప్రజలు జనసైనికులతో అనానిర్. కరే్ణన సాయి పవన్ గ్రామ ప్రజలలో జనసేన 
పార్టీ పటలా అపూరవా ఆదరణ ఉందని అనానిర్. ఈ కారయూక్రమంలో క్రియాశీలక సభుయూలు 
రాజు, దూస్ ప్రణీత్, బి.పి నాయుడు, వ్విలపలిలా నాగభూషన్, దండేల సతీష్, కంటు 
మరళి తదితర్లు పాల్్నానిర్.

విజయ్ గోపాల్ ని కల్సిన ఐటీ కోఆరిడినేటర్ 
వరప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ స్టీ, జనసేన పార్టీ 
కోసం మొదట నుంచి కషటీపడుత్నని సీనియర్ 
నాయకులు కుంపటలా విజయ్ గోపాల్ ని కలిస్న 
కాకినాడ స్టీ ఐ.ట్ కోఆరిడినేటర్ ఎల్సురి 
వరప్రసాద్.

చౌదరి శ్రీనివాసరావు కుటషంబాని్న 
పరామరి్శషంచిన ఎని్న రాజు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం నియోజకవర్ం, వంగర మండలం, చౌదరి వలస గ్రామ్నికి చెందిన 8వ 
తరగతి చదువుత్నని చౌదరి శ్రీనివ్సరావు (14) శుక్రవ్రం వేగావతి నది అవతల మర్వ్డ 
ఉననిత పాఠశలకు తోట్ విదాయూర్థాలతో పాటు నది దాట్ వళ్్ళ క్రమంలో కటుటీకుప్యాడు. 
శుక్రవ్రం రోజంతా ప్లీసులు, అధికార్లు, సాథానికుల సహాయంతో గాలించినా అతని జాడ 
కనిపించల్దు. విషయం తెలుసుకునని రాజాం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు ఎనిని 
రాజు జనసైనికులతో కలిస్ శనివ్రం ఉదయం కుటుంబ సభుయూలను పరామరిశించి సంఘటన 
సథాల్నికి చ్ర్కునానిర్. నదీ పరివ్హక ప్రాంతంలో శ్రీనివ్సరావు ఆచూకీ కోసం గాలిసుతుండగా 
అధికార్లు, సాథానికుల సమనవాయంతో పాటు ఎనిని రాజు మరియు జనసైనికుల సహకారంతో 
తన ఆచూకీ మధాయూహనిం లభించింది. ఈ క్రమంలో శ్రీనివ్సరావు చదువుత్నని పాఠశలను 
రాజు జనసైనికులతో సందరిశించి, ఉపాధాయూయులను అబా్యి వివరాలను అడిగ పాఠశల 
మౌళిక వసత్ల గ్రించి చరిచేంచార్. పాఠశలకు నాడు – నేడు కారయూక్రమం దావారా ఇంకా 
పూరితుకాని పనులు తవారగా పూరితు అయేయూల్ చూడమని ఉపాధాయూయులకు చెపాపుర్. అల్గే చౌదరి 
వలస గ్రామ్నికి చెందిన విదాయూర్థాలను నది దాటే అవసరం ల్కుండా వ్రికి అనిని మౌళిక 
వసత్లు ఉండేటటులా వేరే పాఠశలకు మ్రిపుంచ్ ఆలోచన వీలైనంత తవారగా చ్యాలని రాజు 
జిల్లా విదాయూశఖాధికారిని కోరటం జరిగంది. ఈ బాధాకరమైన సంఘటనను దృష్టీలో ఉంచుకుని 
సాథానిక ప్రజలను అడిగ అనిని వివరాలు తెలుసుకునానిక ఎనిని రాజు మ్ట్లాడుతూ.. ఇటువంట్ 
వరదలు వచ్చే సమయంలో పాచిపెంట డాయూంకు దిగ్వ ఉనని ప్రాంతాలకు ప్రమ్ద హెచచేరిక 
మరియు మందసుతు సమ్చారం ఇవవాకుండా అకసా్మత్తుగా డాయూం గేటులా ఎతితువేయటం వలలా ఇల్ 
జరిగంది అని ప్రజలు తమ బాధను వయూకతుం చ్సుతునానిరని చెపాపుర్. ఒకవేళ అల్ జరిగనటలాయితే 
ప్రభుతవాం దీని పై విచారణ జరిపించాలని, నిజనిరా్ధరణ జరిగతే, ప్రభుతవాం తక్షణమే ఈ 
సంఘటనపై బాధయూత వహించి ఆ కుటుంబానికి తగనంత నషటీపరిహారం అందించి నాయూయం 
చ్యాలని ప్రభుతావానిని జనసేన పార్టీ తరపున ఎనిని రాజు డిమ్ండ్ చ్యటం జరిగంది. ఈ 
హృదయ విచారకరమైన ఘటన వలలా కుటుంబ సభుయూలను చూస్ ఎనిని రాజుతో పాటు ఘటన 
సథాల్నికి చ్ర్కునని జనసైనికులు దిగ్రా్్రంతికి లోనయాయూర్. అనంతరం కుటుంబ సభుయూలను 
ఓదార్చేతూ, తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్ పార్టీ అనిని రకాలుగా అండగా ఉంటుందని 
భరోసా ఇచాచేర్. ఈ ఘటన సథాల్నికి ఎనిని రాజుతో పాటు జనసైనికులు సతయూనారాయణ, జన, 
వంకటరమణ, అననిం నాయుడు, అపపులనాయుడు, కిరణ్, గోవింద్, శివరాం వళ్ళటం 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

పొన్్నరులో ‘నా సేన కోసషం నా వషంతు’
శతఘ్ని న్యూస్: పొన్నిర్, జనసేన పార్టీ నా సేన కోసం నా వంత్ కారయూక్రమం శనివ్రం 
పొన్నిర్ మండలం, కటటీంపూడి గ్రామంలో గ్రామ అధయూక్షుడు కమి్మనేని నరేంద్ర 
ఆధవారయూంలో నిరవాహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమ్నికి మఖయూ అతిథిగా విచ్చేస్న 
మహిళ్ వింగ్ కో ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బి పారవాతి నాయుడు మ్ట్లాడుతూ… భావితరాల 
కోసం బాధయూతగా ప్రాడే జనసేన పార్టీకి మనమందరం మద్త్గా నిలవ్లని, పార్టీని 
ఆరి్ధకంగా బలోపేతం చ్యాలని స్చించార్. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా కారయూవర్ సభుయూలు 
తాళ్లారి అపాపురావు, దేశంశెట్టీ స్రయూ, మండల అధయూక్షుడు నాగశెట్టీ సుబా్రావు, మండల 
కారయూవర్ సభుయూలు, గ్రామ కారయూవర్ సభుయూలు, గ్రామ జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

నితా్యవసర సరుకులు పషంపిణీ చేసిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అల్లారి సీతారామరాజు జిల్లా, హుకుంపేట మండలం ఉపపు గ్రామం 
జనసేన పార్టీ సమనవాయ కమిటీ సభుయూడు సురకతితు రాంబాబు అతని భారయూ భానుప్య 
కంత కాలంగా అనారోగయూంతో ఉందని విషయమ తెలుసుకని అరకు నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు పారలామంట్ వరికాంగ్ కమిటీ సభుయూడు కనేనిడి లక్షష్మణ్ రావు 
మరియు సంతోష్ స్ంగ్ అల్గే డుంబ్రిగ్డ మండల అధయూక్షుడు కనేనిడి చినానిరావు, 
జనసైనికుడు చంపి అపపులరాజు కలిస్ సురకతితు భానుప్యకి నితాయూవసర సర్కులు 
పంపిణీ చ్యడం జరిగంది.

శాశ్వత అషంగనా్వడి భవనాలు నిరి్మషంచాలని జనసేన 
డిమషండ్

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్ కతతుగ్డెం 
జిల్లా, అశవారావుపేట నియోజకవర్ం, 
మలకలపలిలా మండల వ్యూపతుంగా 
ఉననిటువంట్ అంగనావాడి సెంటరలాకు 
శశవాత భవనాలు ల్వు అని జనసేన 
పార్టీ మండల అధయూక్షులు తాట్కండ 

ప్రవీణ్ దృష్టీకి రావడంతో రాష్ట యువజన విభాగం అధయూక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ మరియు విదాయూరిథా 
రాష్ట అధయూక్షులు సంపత్ నాయక్ మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఇంచార్జి రామ్ తాళ్్ళరి ఆదేశలతో 
మండలంలో ఉనని జిల్లా నాయకులు మరియు జనసేన కారయూకరతులతో సందరిశించడం జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా అంగనావాడి సెంటరలాకు ఐస్డిస్ నుంచి అనిని విధాలుగా నిధులు అందుత్నని 
ప్రభుతవాం నుంచి శశవాత భవనాలు ల్క అదె్ భవనాలలో పిలలాలు ఇబ్ంది పడుత్నానిర్ అని 
అంగనావాడి సెంటరలాకు కరెంటు నీట్ సమసయూలు ఉనానియని తెలియపరచడం జరిగంది. అదె్ 
భవనాలకు అదె్ చెలిలాంచడంలో సకాల సమయంలో అందడం ల్దని జాపయూం జర్గ్త్ందని 
తదావారా తమ సంత నిధులతో నిరవాహిసుతునానిమని తెలియపరచడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు తాట్కండ ప్రవీణ్ మ్ట్లాడుతూ శుక్రవ్రం మండల వ్యూపతుంగా 
ఉననిటువంట్ అనిని అంగనావాడి సెంటరలాలకు శశవాత భవనాలు కలిపుంచడంలో రాష్ట ప్రభుతవాం 
విఫలమైందని ఎనోని ప్రభుతావాలు మ్రినా అంగనావాడి సెంటరలాకు శశవాత భవనాలు కలిపుంచడంలో 
విఫలమయాయూయని కానీ తెలంగాణ ప్రభుతవాం వచిచేన తర్వ్త అయినా అంగనావాడీ సెంటరలాకు 
శశవాత భవనాలు నిరి్మసాతురని ఎనోని ఆశలతో ఉననిటువంట్ టీచరలాకు నిరాశ ఎదురయిందని 
ఇకనైనా అంగనావాడి శశవాత భవనాలు నిరి్మంచాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమ్ండ్ చ్యడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు తాట్కండ ప్రవీణ్ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా విదాయూరిథా 
మరియు యువజన విభాగం నాయకులు గలలా వీరభద్రం, గరికె రాంబాబు జనసేన నాయకులు 
బొలగాని పవన్ కళ్యూణ్, నకకాన రమేష్, నగరికంట్ రామ, తొరిలాకుంట ప్రసాద్, పద్ం శివ, 
జల్లారపు రాకేష్ తదితర్లు పాల్్నానిర్.

ప్రభుత్వషంపై ధ్వజమెత్తూన వషంపురు గషంగులయ్య
శతఘ్ని న్యూస్: అల్లారి సీతారామరాజు జిల్లా, కయుయూర్ మండలం, జనసేన పార్టీ 
కయుయూర్ మండల నాయకులు, లక్షష్మణ్, బుజిజిబాబు, నాని, స్దు్ధ వంట్ నాయకులు 
ప్రాతినిధయూం వహించిన ఈ సమ్వేశనికి మఖయూ అతిధిగా పాడేర్ అరకు పారలామంట్ 
జనసేన పార్టీ ఇనా్ర్జి డా.వంపుర్ గంగ్లయయూ హాజరయాయూర్. ఈ సమ్వేశంలో 
ఆయన మ్ట్లాడుతూ.. ఈ రాష్టంలో అరాచక పాలన నడుసోతుంది, మన ప్రాంతం ల్ంట్ 
గరిజన ప్రాంతంలో ఈ ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా ఉందని అనానిర్. కారపురేషన్ నిధులు 
మ్యం చ్శర్. ఉద్యూగ్లకు వేధింపులు, సరపుంచ్ ల అధికార్లకు కతెతుర గరిజనులకు 
విదయూకు దూరం పెంచుత్నానిర్. ఇల్ అనేకరంగాలోలా మోసం చ్స్తునే ఉనానిర్. మ్ట్డితే 
సమసయూల నుంచి ప్రజా ఆలోచన దృష్టీ మలిలాంపులో భాగంగా కతతు సమసయూ సృష్టీసుతునానిర్. 
జాబ్ కాల్ండర్ ల్దు, భాష వలంటీరలాను తొలగంపు, ఆశ్రమ పాఠశలలోలా హెల్తు వరకారలాను 
రదు్ చ్శర్ ఫలితంగా స్కాల్స్ లో బాల, బాలికల మరణాలు పెర్గ్తోంది. ఇవ్ళ ఈ 
కయుయూర్ మండలంలో పరిశీలిసేతు రోడలా సమసయూలు అధికంగా ఉంది. అధికార, ప్రతిపక్షాలు 
మేమ గపపు చ్సామంటే కాదు మేమే అభివృది్ధ చ్శమని పొట్లాడుకుంటునానిర్. నిజానికి 
ప్రజలకు కావ్లిస్ంది వీళ్ళ వీధి ప్రాట్లు కాదు విధాన దృకపుధంతో కూడిన అభివృది్ధ 
కావ్లి. అది మరిచి ఉనికి చాటుకనే చౌకబార్ ప్రయతనిం చ్స్తు ప్రజాభిమ్నం 
పొందలనుకుంటునానిర్. గరిజన ప్రజలు కాలంతో పాటు చాల్ వేగంగా మ్ర్పును 
సావాగతిసుతునానిరని తెలియదు కాబలు, సవ్ల్ కి ప్రతి సవ్ల్ విసుర్తూ సమసయూల 
సవ్ళ్ళను తీరచేకుండా వీధి నాటకాలు చ్స్తు సోషల్ మీడియాలలో ఎంటర్ టైన్ 
చ్సుతునానిరని విమరిశించార్. గ్రామసాథాయి అభివృది్ధకి తిలోదకాలు ఇచాచేరని, సరపుంచ్ ల 
అధికారలకు అడుడిపడి గ్రామ్ల అభివృది్ధకి నిరోధకంగా మ్రారని వైసీపీ ప్రభుతావానిని 
విమరిశించార్. కయుయూర్ మండల నాయకులు లక్షష్మణ్ మ్ట్లాడుతూ ప్రజల్రా 
మనమంతా నిజాయితీగా ఓటు వేస్ జనసేన పార్టీని గెలిపిసేతు సుస్థార అభివృది్ధ సాధాయూమని 
తదావారా యువత భవిషయూత్ బాగ్ంటుందని కయుయూర్ మండల నాయకులంతా జనసేన 
పార్టీ బలోపేతానికి కటుటీబడి ఉనానిమని మనమంతా మ్ర్పు కోసం సావాగతం పలకాలని 
ఉదా్ట్ంచార్. ఈ సమ్వేశంలో పాడేర్ అరకు పారలామంట్ జనసేనపార్టీ ఇనాచేర్జి 
డా.వంపుర్ గంగ్లయయూ, చింతపలిలా మండల నాయకులు వ్డకని నాని, పుండర్నాద్, 
పాడేర్ నాయకులు అశోక్ సాల్బు, మజిజి సతయూనారాయణ, మజిజి సంతోష్, కయుయూర్ 
మండల నాయకులు లక్షష్మణ్, సాగనా బుజిజిబాబు, స్హెచ్.స్దు్ధ, జె స్రయూప్రకాష్, పి 
రాజేష్, పి రాంప్రసాద్, సెగే్ నాని తదితర జనసైనికులు వీరమహిళలు పాల్్నానిర్.

జనసేన ఆద్వర్యషంలో దాన ధర్మ చారిటబుల్ ట్రస్టు 
వారి సహకారషంతో నోట పుసతూకాల పషంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం, జనసేన 
పార్టీ ఆదవారయూంలో దాన ధర్మ చారిటబుల్ 
ట్రసుటీ వ్రి సహకారంతో అనంతపురం 
జిల్లా, బుకకారాయ సమద్రం మండలంలోని 
భద్రంపలిలా గ్రామంలో గల ప్రభుతవా 
పాఠశలలోని విదాయూర్థాలకు అందరికీ 
నోటు పుసతుకాలను ఉచితంగా పంపిణీ 
చ్యడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో నేట్ 
బాలల్ రేపట్ పౌర్లని వ్ర్ సమ్జంలో 
గౌరవంగా బ్రతకాలంటే… వ్రి భవిషయూత్తు 
బాగ్గా ఉండాలంటే చదువు మ్త్రమే 
ఏకైక మ్ర్మని జనసేన పార్టీ జిల్లా 
కారయూదరిశి చపాపు చంద్ర శేఖర్ తెలిపార్. 
జనసేన పార్టీ నాయకులను ఎవర్ 
ఎంతగా తూలనాడినా వ్రి తాట్కు 

చపుపుళ్ళకు జనసేన పార్టీ బెదరదని ప్రజలకు సేవ చ్స్తు ప్రజల మననినలు పొందుత్ందని 
వచ్చే సారవాత్రిక ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమంత్రి అయితేనే 
రాష్టంలో అభివృది్ధ జర్గ్త్ందని తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమంలో ధాన ధర్మ చారిటబుల్ 
ట్రస్టీ నిరవాహకులు జయశంకర్, నరశింహా, జనసేన పార్టీ అనంతపురం జిల్లా కారయూదరిశి 
చపాపు, చంద్ర శేఖర్, జనసేన పార్టీ నాయకులు రాగే శివ, సాకే కుళ్్ళయపపు, జనార్న్, 
రామ్ంజి మరియు భద్రం పలిలా చపాపు, ఓబులపతి గ్రామ ప్రజలు పాల్్నానిర్.

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

పలుకుటషంబాలకు మనోధైరా్యని్నచిచిన బతుతూల దషంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏడిద స్రికి వైదయూ ఖర్చేల నిమితతుం 5,000 రూపాయల ఆరిథాక సహాయం
రాజానగరం, సీతానగరం మండలం, రఘుదేవపురం గ్రామంలో పెరాలస్స్ వలన బాధ పడుత్నని ఏడిద స్రిని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి పరామరిశించి అతని వైదయూ 
ఖర్చేల నిమితతుం 5,000 రూపాయల ఆరిథాక సహాయానిని జనసైనికుల చ్త్ల మీదుగా అందించడం జరిగంది.

దారలా అరవరాజుకి వైదయూ ఖర్చేల నిమితతుం 10,000 రూపాయల ఆరిథాక సహాయం
సీతానగరం మండలం, ఇనుగంట్వ్రిపేట గ్రామంలో కిడీని సంబంధిత వ్యూధితో బాధ పడుత్నని దారలా అరవరాజుని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన 
నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి పరామరిశించి ఆరోగయూ స్థాతి గత్లను 
అడిగ తెలుసుకునానిర్. అనంతరం అతని వైదయూ ఖర్చేల నిమితతుం 10,000 రూపాయల ఆరిథాక సహాయానిని జనసైనికుల చ్త్ల మీదుగా అందించడం జరిగంది.

ఆత్మహతయూ చ్సుకునని రైత్ కుటుంబానికి 10,000 ఆరి్ధకసాయం
సీతానగరం మండలం, రాజంపేట గ్రామం చెందిన రైత్ దుళ్ళ వీరబాబు వయూవసాయం వలన అపుపుల బాధ తాళల్క ఆత్మహతయూ చ్సుకుని తనువు 
చాలించార్. ఆయన మరణంతో కుటుంబం మరింత దిగ్రా్్రంతికి లోనై జీవనానిని సాగసుతునానిర్. సీతానగరం మండలం జనసైనికుల దావారా 
విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బత్తుల వంకటలక్ష్మి రాజంపేటలోని 
వీరబాబు సవాగృహానికి వళిలా బాధిత కుటుంబ  సభుయూలను పరామరిశించి వ్రి కషాటీలను అడిగ తెలుసుకునానిర్. అనంతరం సీతానగరం జనసైనికుల 
చ్త్ల మీదుగా 10,000 ఆరిథాక సహాయానిని వీరబాబు కుటుంబ సభుయూలకు అందజేయడం జరిగంది.

తడికపుపుల సుబా్రావుకి వైదయూ ఖర్చేల నిమితతుం 5,000 రూపాయల ఆరిథాక సహాయం
సీతానగరం మండలం, కూనవరం గ్రామ్నికి చెందిన తడికపుపుల సుబా్రావు ఇటీవల ఆకిస్డెంట్ గ్రి కావడంతో పకకాటమకలు చిటలాడంతో 
ఆసుపత్రిలో చికితస్ తీసుకుంటునని విషయం తెలుసుకుని 5000/- ఆరిథాక సహాయం అందించిన బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ ఉమ్మడి 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి.

తంబాబత్తుల నారాయడుకి వైదయూ ఖర్చేల నిమితతుం 5,000 రూపాయల ఆరిథాక సహాయం
సీతానగరం మండలం కూనవరం గ్రామ్నికి చెందిన తంబాబత్తుల నారాయడు ఇటీవల ఆకిస్డెంట్ కి గ్రికావడంతో వైదయూం చ్యించుకుంటునానిర్. 
ఈ సమసయూని జనసైనికులు రాజానగరం నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ దృష్టీకి తీ సుకచాచేర్. కూనవరంలోని 
నారాయడు గృహానికి వళిలా ఆయనను పరామరిశించి బాగోగ్లు అడిగ తెలుసుకునానిర్. అనంతరం జనసైనికుల చ్త్ల మీదుగా 5000/- ఆరిథాక 
సహాయానిని అందజేశర్.

సీతానగరం మండలం, రఘుదేవపురం గ్రామంలో పెరాలస్స్ వలన బాధ 
పడుత్నని సంగా స్రిబాబు ఈ మధయూనే త్ది శవాస విడవడం జరిగంది. స్రిబాబు కుటుంబానిని పరామరిశించిన రాజానగరం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ 
బత్తుల వంకటలక్ష్మి. అనంతరం స్రిబాబుకి జనసైనికుల మధయూ, స్రిబాబు నివ్సం వద్ నివ్ళ్లు అరిపుంచడం జరిగంది.

సీతానగరం మండలం, రఘుదేవపురం గ్రామ వ్సతువుయూరాలు బురలా లక్ష్మీ నరసమ్మ ఈ మధయూకాలంలో త్ది శవాస విడవడం జరిగంది. 
సీతానగరం మండలం జనసేన శ్రేణుల దావారా విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్తుల 
బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి నరసమ్మ కుటుంబానిని 
పరామరిశించడం జరిగంది.

ఇటీవల కాలంలో గ్ండెప్టు కారణంగా సవార్సుతులైన నరేంద్రపురం గ్రామ వ్సతువుయూలు సవార్్య గటటీం 
పెద్కాపు కుటుంబానిని శనివ్రం రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, 
నా సేన కోసం నా వంత్ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి పరామరిశించడం 
జరిగంది.

ఇటీవల కాలంలో అనారోగయూం కారణంగా సవార్సుతులైన నరేంద్రపురం గ్రామ వ్సతువుయూలు సవార్్య ప్రగడ 
వ్సు కుటుంబానిని శనివ్రం రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా 
సేన కోసం నా వంత్ ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి పరామరిశించడం 
జరిగంది.

నందరాడ వ్సతువుయూడు చికికారెడిడి సతయూనారాయణ తలిలా లక్ష్మీకాంతం ఇటీవల కాలంలో మరణించార్. జనసేన శ్రేణుల దావారా 
విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ 
ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వంకటలక్ష్మి సతయూనారాయణని పరామరిశించి లక్ష్మీకాంతంకి నివ్ళ్లు 
అరిపుంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో నందరాడ గ్రామ జనసేన శ్రేణులు సోల్ సతీష్, బాదం రమణ పాల్్నానిర్.

లంకూర్ గ్రామ వ్సతువుయూడు మటటీ సుబ్రహ్మణయూం తలిలా మటటీ మంగాయమ్మ ఇటీవల కాలంలో ప్రమ్దవశత్తు జారి పడి 
చికితస్ పొందుత్నానిర్. సీతానగరం మండలం జనసేన శ్రేణుల దావారా విషయం తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసం నా వంత్ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బత్తుల 
వంకటలక్ష్మి సుబ్రహ్మణయూం తలిలాని పరామరిశించి సంఘటన జరిగన వివరాలను తెలుసుకుని ఆమ తవారగా కోలుకోవ్లని 
ఆశభావం వయూకతుం చ్శర్ . ఈ కారయూక్రమంలో లంకూర్ జనసైనికులు, సీతానగరం మండల జనసేన శ్రేణులు మటటీ 

వంకటేశవారరావు, దాసరి కోటేశవారరావు, కోనే 
శ్రీను, గడగట్టీ ప్రశంత్ కుమ్ర్, మతాయూల 
హర్ష్, మోహన్ పి.ఎస్.పి.కె, మ్ధవరావు, 
వీరభద్రరావు, రంగలి అభిరామ్ నాయుడు, 
కండట్ సతయూనారాయణ, మటటీ సుబ్రహ్మణయూం, 
మ్ధవరం కోటేశవారరావు, అడపా నరస్ంహ, 
కవ్ళ్ళ సురేష్, ప్రగడ శ్రీహరి, మూరితు, 
బైలపూడి శ్రీను, సందీప్ మగ్్ల, ర్ద్ర నాగ్, 
బాషా, బ్రహ్మ లతో పాటు నియోజకవర్ 
జనసేన శ్రేణులు గల్లా రంగా, వేగశెట్టీ రాజు, 
నాతిపామ దొర, అరిగెల రామకృష్ణ, గాడాల 
జనసైనికులు, చిట్టీప్రోలు సతితుబాబు, కమిడి 
సతయూనారాయణ, గ్లిలాంకల లోవరాజు, మది్రెడిడి 
బాబులు, అడబాల సతయూనారాయణ మరియు 
జనసైనికులు తదితర్లు పాల్్నానిర్.

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


ఆదివారం, 25 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దసరా ఉతస్వ ఏరాపాటలెను పరిశీల్షంచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ, దసరా ఉతస్వ ఏరాపుటలాను పరిశీలించిన జనసేన పార్టీ అమ్మవ్రి ధారి్మక సేవ మండలి సభుయూలు మరియు జనసేన పార్టీ నగర అధయూక్షులు పశిచేమ 
నియోజకవర్ ఇనాచేరిజి ప్తిన వంకట మహష్

ఈ సందర్ంగా మహష్ గార్ మ్ట్లాడుతూ
• దసరా ఉతస్వ ఏరాపుటులా నతతునడకన సాగ్త్నానియి.
• శఖల మధయూ సమనవాయం ల్దు. కూయూలైనలా ఏరాపుటు కూడా ఇంతవరకు 
పూరితు కాల్దు.

• సామ్నయూ భకుతులకు భోజన వసతి మరియు లిఫ్టీ సౌకరయూం కలిపుంచాలిస్ందే.
• ప్లీస్, రెవన్యూ మరియు ఇతర శఖలకు చెందిన స్బ్ందికి రోజుకు 
180 రూపాయలతో భోజనం ఏరాపుటులా సామ్నయూ భకుతులకు 20 
రూపాయలతో సాంబార్ అననిం ఇదెకకాడి నాయూయం.

• కళ్ వేదిక ఇంతవరకు ఏరాపుటు చ్యల్దు.
• పారికాంగ్ అసతువయూసతుంగా ఉంది.
• దురా్ ఘాట్ లో జలులా సానినాలు సరిగా్ పనిచ్యడం ల్దు.
• దురా్ ఘాట్ లో మహిళ్ భకుతులు బటటీలు మ్ర్చేకునేందుకు సరైన 
ఏరాపుటులా చ్యల్దు.

• అంతరాలయం బయట ఉచిత దరశినం కూయూ లైన్ లో సామ్నయూ భకుతులకు 
ఉకకాప్త తపపుదు ఫ్యూనులా సరిగా పనిచ్యడం ల్దు, ఫ్యూనులా సంఖయూ సరిప్దు. ఈ కారయూక్రమంలో అమ్మవ్రి ధారి్మక సేవ మండలి సభుయూలు నారంశెట్టీ కురా్మరావు, కరిమికండ శివరామ 
కృషా్ణ, బుద్ధన ప్రసాద్, రాళలా పూడి గోవింద్, పుల్లారావు, శనంపూడి శిర్ష, రమ్దేవి, ఉదయలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, సుజాత రావు, కాంత కుమ్రి, విజయవ్డ నగర అధికార ప్రతినిధి 
మదా్న సాటీలిన్ శంకర్, 37, 38, 53 డివిజన్ అధయూక్షులు తమి్మన లీల కర్ణాకర్, స్గనంశెట్టీ రామ, పొటూనిరి శ్రీనివ్స్, విజయవ్డ నగర సంయుకతు కారయూదరిశి గనుని శంకర్, 
మరియు జనసేన పార్టీ నాయకులు నామ్ల కార్తుక్, నోటచరలా పవన్ కళ్యూణ్, తమి్మన అరవింద్, సోమీ మహష్, తదితర్లు పాల్్నానిర్.

గిరిజన కుటషంబాలకు జనసేన రేషన్
• ప్రభుతవాం ఇచ్చే వరకు ఇసాతుమనని జనసేన నేత
• జనసేన ఓటు బాయూంకు రాజకీయాలు చ్యదనని శ్రీ బొబే్పలిలా సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకులు గరిజనులను కేవలం ఓటు బాయూంకుగానే చూసుతునానిరని, వ్రి 
సంక్షేమ్నిని పట్టీంచుకోవడం ల్దని జనసేన పార్టీ సరేవాపలిలా నియోజకవర్ం నాయకులు శ్రీ 
బొబే్పలిలా సురేష్ బాబు ఆరోపించార్. సవాతంత్ర అమృతోతస్వ్లు ఘనంగా జర్పుకుంటునని 
వేళ ఇంకా కనీసం కపుపుకోవడానికి దుసుతులు, తల దాచుకోవడానికి ఇలులా కూడా ల్ని పరిస్థాత్లోలా 
గరిజనుల బత్కులు ఉండడం దార్ణమనానిర్. మత్తుకూర్ మండల పరిధిలోని ఆదాల నగర్ 
ప్రాంతంలో రోడుడి పకకాన నివస్సుతునని గరిజన కుటుంబాలను సందరిశించార్. వ్రి స్థాతిగత్ల 
మీద ఆరా తీశర్. వ్రికి నెలకు సరిపడ బియయూం జనసేన పార్టీ తరఫున అందచ్శర్. ఈ 

సందర్ంగా శ్రీ సురేష్ బాబు మ్ట్లాడుతూ.. జనసేన పార్టీ ఓటు బాయూంకు రాజకీయాలు చ్యదని, మత్తుకూర్ మండల పరిధిలో నివస్సుతునని గరిజనులకు కనీసం బియయూం కార్డిలు 
కూడా ల్వు. జనసేన పార్టీ తరఫున ఇపుపుడు తక్షణ సాయంగా బియయూం ఇచాచేం. ప్రభుతవాం సపుందించి వ్లంటీర్ దావారా వ్రి వివరాలు నమోదు చ్సుకుని బియయూం కార్డి దావారా 
బియయూం అందించ్ంత వరకు ప్రతి నెల వ్రికి జనసేన పార్టీ తరఫున బియయూం అందచ్సాతుమని అనానిర్. ఆ పది కుటుంబాలకు తక్షణం బియయూం కార్డిలు అందించాలని ప్రభుతావానిని 
విననివించార్. ఈ కారయూక్రమంలో శ్రీ షేక్ రహం, శ్రీ పవన్, శ్రీ శ్రీహరి, శ్రీ సందీప్ తదితర్లు పాల్్నానిర్.

జనసేన ఎషంపిటిసి సభు్యలను సత్కరిషంచిన 
రాజోలు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, రాజోలు మండలంలో జనసేన పార్టీ ఎంపిట్స్ సభుయూలు ప్రమ్ణసీవాకారం చ్స్ సంవతస్రం 
అయిన సందర్ంగా వ్రికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తు ఈ సందర్ంగా వ్రిని పూలమ్లలతో సతకారించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనతో నా ప్రయాణషం ...
“జనసేనతో న్ ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, న్యకులు, టెకినికల్ టం, ఎన్నిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో 

అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనకి వారి 
తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో న్ 
ప్రయాణం...!

కాకిన్డలో పుట్్ట, నర్్సపటనింలో స్థిరపడి, జనసేన అధినేత ఆశయాలను స్ద్ధంతాలను నితయూం 

ప్రజలలోనికి తీస్కెళ్ళందుకు అహరినిశలు శ్రమిస్తు “నర్్సపటనిం పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్యూన్్స 
ప్రెస్డంట్” గా బాధయూతలు నిర్వహిస్తు... గొపపా న్యకుడిని ఇచ్చిన తల్్లకి కృతజ్ఞతతో ఆ 

తల్్ల పేరు మీద “అంజన్ దేవి చారిటబుల్ ట్రస్్ట” ని స్థిపంచ్ ఆ ట్రస్్ట ద్వరా అనేక 

సేవాకారయూక్రమాలను నిర్వహిస్తుననిటువంట్ “పెనుపోతుల న్గు” గారితో ఈన్ట్ మన 

“జనసేనతో న్ ప్రయాణం”. జనసేనతో న్ ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్వరా జనసేనతో ఆయన 
ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే 

తెలుస్కుందం...

శతఘ్నిన్యూస్: నమసాకారం నాగ్ గార్..! పాఠకులకు మీ గ్రించి, మీ కుటుంబ నేపదయూం గ్రించి చెపపుండి?  
న్గు: నా పేర్ పెనుప్త్ల నాగ్. మ్ది కాకినాడ, మేమ చిననిపపుట్ నుంచి నర్స్పటనింలో ఉంటునానిమ. 
నాకు పూల వ్యూపారం ఉంది. నేనే ఇంట్లో పెద్ వ్డిని. అమ్మ, నానని, తమ్మడు, చెలిలా ఉనానిర్. మ్ చెలిలాకి 
పెళి్ళ అయింది. నేను, మ్ తమ్మడు వ్యూపారానిని చూసుకాంటునానిమ.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీర్ రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్పురితు 
ఎవర్?
న్గు: మేమ గతంలో ప్రజారాజయూంలో పనిచ్సామ. కానీ అనుకునని ర్తిలో పార్టీ మందుకు వళ్ళల్దు, 

దానితో మేమ నిరాశ చెందామ. ఆ సమయంలో అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గార్ పార్టీ సాథాపించడం జరిగంది. 
ఆయన ఆశయాలు, స్దా్ధంతాలు, నిజాయతీ, పటుటీదల, సేవ్ నిరతిని చూస్ పార్టీ సాథాపించిన నాట్ నుండి పార్టీకోసం పని చ్సుతునానిను. చిరంజీవి మీద 

అభిమ్నంతో వచాచేను, పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫూరితుతో వచాచేను, ఆయన ప్రజలకి మంచి చ్సాతుర్. ఆయన ల్గా ప్రజల గ్రించి ఆలోచించ్ వయూకితుని ఇపపుట్ వరకు నేను చూడల్దు.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయియూంది?
న్గు: 2014 లో మ్ర్చే 14న పార్టీ పెటటీగానే, మ్ర్చే 15వ తేదీన ఉదయం నా బండి మీద జనసేన లోగో వేయించాను. 
ఆరోజు పట్టీన జెండా ఇపపుట్కీ వదల్లాదు, వదలను కూడా..! అధినేత ఆశయాలు, స్దా్ధంతాలకి అనుగ్ణంగా 
అనుక్షణం పార్టీ కసం నా వంత్ శ్రమిసుతునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవాంలో మీకు నచిచేన అంశల్మిట్?
న్గు: ఆయన నిజాయితీ, సేవ్గ్ణం, అందరినీ కలుపుకు ప్యే వయూకితుతవాం. ఇవి నాకు బాగా నచ్చే అంశలు.

శతఘ్నిన్యూస్:  నర్స్పటనిం నియోజకవర్ంలో జనసేనకు ప్రజలలో సపుందన ఎల్ ఉంది?
న్గు: నర్స్పటనింలో నాయకతవాలోపం బాగా ఉంది. ఇంచార్జి ల్కప్వడం ఒక కారణం అయితే మిగతా 

నాయకులను కలుపుకుని ప్ల్కప్వడం మరక 
కారణం. సమనవాయలోపం చాల్ ఎకుకావగా ఉంది. 
ప్రజలోలా అధినేత మీద ఉనని నమ్మకానిని నాయకులు మందుకు 
తీసుకువళ్ళల్కప్త్నానిర్. ఇకకాడ నాయకులలో అభిప్రాయ బేధాలు బాగా ఉనానియి.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలంగా తీసుకెళ్్ళందుకు.. జనసేన తరపున మీర్ చ్సుతునని 
సేవ్కారయూక్రమ్లను తెలియచ్యగలర్?
న్గు: మేమ అనిని రకాలుగా ప్రజలని పార్టీలోకి తీసుకురావ్లని చూసుతునానిమ.
* నేను నర్స్పటనిం పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్యూన్స్ ప్రెస్డెంటుని, అభిమ్నులుగా ఉండిప్యిన వ్ళ్ళని కూడా 
అధినేత ఆశయ స్దా్ధంతాల గ్రించి తెలియచ్స్ జనసైనికులుగా మ్ర్సుతునానిను.
* నేను అంజనా దేవి చారిటబుల్ ట్రసుటీ(మనకి ఇంత గపపు నాయకుడిని ఇచిచేన తలిలాకి కృతజ్ఞతతో ఈ 
పేర్ పెట్టీను)ని సాథాపించాను. ఈ ట్రస్టీ దావారా ఎనోని సేవ్ కారయూక్రమ్లు... పిలలాలకి బుక్స్, పెనునిల పంపిణీ, 
పేదవ్రికి దుపపుటులా పంచడం, అననిదాన కారయూక్రమ్లు, మొకకాలు నాటడం, 

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

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


ఆదివారం, 25 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మొకకాలు పంచడం, హాస్పుటలోలా పండులా పంపిణీ చ్సుతునానిను. ఇల్ అనిని విధాలుగా పార్టీ కోసం పలు సేవ్ కారయూక్రమ్లు చ్సుతునానిమ. 
మ్కు ఈ సహాయగ్ణం కూడా అధినేత వలలా మ్కు వచిచేంది. ఆయన స్పురితుతోనే ఈ కారయూక్రమ్లు చ్సుతునానిమ.

శతఘ్నిన్యూస్: : జనసేన తరపున చ్సే కారయూక్రమ్లకు మీ నియోజకవర్ ఇంచార్జి ల్దా మీ నియోజకవర్ 
నాయకులు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందిసాతుర్?
న్గు: మనం అనిని ఏరాపుటు చ్సేతు చివరిలో వచిచే రిబ్న్ కట్ంగ్ చ్స్ వళి్ళప్తార్. ఇల్ చ్యడం అనేది 
పార్టీకి కరెక్టీ కాదు, చ్సే వ్డిని చ్యినిస్తు మందుకు తీసుకువళ్లాలి, అపుపుడే వ్ళ్ళని చూస్ మరక 10 
మంది మరినిని కారయూక్్మలు చ్యడానికి మందుకు వసాతుర్. ఆ రకంగా చ్సేతు పార్టీ మరింత ప్రభావితం 
అవుత్ంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెట్టీనటువంట్ కౌలు రైత్ భరోసా యాత్ర గ్రించి మీ అభిప్రాయం చెపపుండి?
న్గు: రైత్గా ఎందకు పుట్టీనురా అని అనుకునే స్థాతిలో ప్రజలు ఉనానిర్. అంత ఇబ్ందులకి గ్రి అవుత్నని 

ప్రజలకి నేను ఉనానిను అంటూ అండగా నిలిచిన నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ తన కషాటీరిజితానిని ప్రతీ కౌలు 
రైత్ కషాటీనిని తీరచేడానికి ఉపయోగసుతునానిర్. ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచిచే చ్త్లు దులిపేసుకోకుండా వ్ళ్ళ పిలలాలు 

భవిషయూత్ ని కూడా చూసుకాంటునానిర్. 30 కోటులా ఇవవాడం అనేది మ్మూలు విషయం కాదు, నేను ఎపపుట్ నుంచో 
చూసుతునానిను ఒక రూపాయి సంత డబు్లు ఖర్చేపెట్టీన నాయకుడిని ఇపపుట్ వరకు నేను చూడల్దు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చ్యనటువంట్ క్రియాశీలక సభయూతవా కారయూక్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
న్గు: ఏ రాజకీయ పార్టీ చూస్నా కారయూకరతులు గ్రించి ఆలోచించడమే ల్దు, వ్ళ్ళ అవసరాలకి మ్త్రమే 
ఉపయోగంచుకునేవ్ర్ పార్టీ నాయకులు. కానీ, జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ మ్త్రం ప్రతీ జనసైనికుడికి 
క్రియాశీలక సభయూతవాం ఇచిచే ఇన్స్రెన్స్ కలిపుంచి మీకు కషటీం వసేతు నేను మీ కుటుంబాలకి అనని, తమ్మడినై తోడు 
ఉంట్నని భరోసా ఇచిచే ఎంతో మంది కుటుంబాలకు ఆరిథాక సహాయానిని అందించార్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవ్ణి కారయూక్రమం దావారా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జర్గ్త్ందని అభిప్రాయపడుత్నానిర్?
న్గు: ప్రభుతవాం అధికార దురివానియోగం చ్సుతుంది తపపు ప్రజలు కషాటీలు తీరచేటేలాదు. వ్లంటీర్లా, సచివ్లయాలు, 
సపుందనలని ఎనిని పెట్టీనా కూడా ప్రజలు కషాటీలు తీరడం ల్దు. ప్రభుతవాం తిపిపుంచుకుంటుంది కానీ పని చ్యడం 
ల్దు. ఎవరూ మనలిని ఎమీ చ్యల్ర్ అని ధీమ్గా ఉనానిర్. ప్రజలని తిపిపుస్తు కాలం గడిపేసుతుంది ప్రభుతవాం. 
ఇల్ంట్ సమయంలో అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ జనవ్ణి ఆలోచన చాల్ బాగ్ంది. ప్రజలకి చ్యకప్తే ఎవర్ 
అడుగ్తార్ల్ అనుకుని పనిని ఎగ్ట్టీన ప్రతీ ఒకకాడికి నేను ఉనానిను అంటూ గళం ఎత్తుత్నానిర్. ప్రజలకి అండగా 
నిలబడి సమసయూ అని వచిచేన ప్రతీ ఒకకారికీ వ్ళ్ళ సమసయూని తీర్సుతునానిర్.

* అధికారం ఉంటే సరిప్దు, ప్రజలకి అండగా నిలబడే నాయకుడై ఉండాలి.

శతఘ్నిన్యూస్: తవారలో పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబత్ంది దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబతోందని మీ అభిప్రాయం?
న్గు: యాత్ర చ్యడం వలలా ప్రభుతవాం ఎగ్టే పథకాలు, ప్రజల కషాటీలు, ప్రభుతవా అవినీతి తెలుసాతుయి. పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 

వసుతునానిర్ అంటే భయపడతార్. ఆయన తిరగడం వలలా పార్టీ ఇంకా బలం పుంజుకుంటుంది, ఎంతో మంది యువత 
ఆయనను చూసేతు రాజకీయ దిశగా అడుగ్లు వేసాతుర్.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీర్పు ఎల్ ఉండబతోందని మీర్ అనుకుంటునానిర్?
న్గు: జనసేన ల్కుండా ఏ పార్టీ కూడా ప్రభుతావానిని సాథాపించల్దు.
ఒకకా ఛాన్స్ అని చెపిపు ప్రజలని నిండా మంచ్శర్, ప్రజలు అనిని తెలుసుకుంటునానిర్ రాబయే ఎనినికలోలా మీకు 
సరైన బుది్ చెపిపు తీర్తార్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సప్ర్టీ ల్దు? మీడియా సప్ర్టీ ల్కప్యినా మీర్ గ్రామసాథాయి వరకు 
వళ్ళగలుగ్త్నానిరా?
న్గు: మీడియా సప్ర్టీ ల్కప్వడం అనేది చినని ఇబ్ందికి దారితీసుతుంది, గ్రామంలో ఉనని వ్రికి న్యూస్ మ్త్రమే 
ఆధారం, అందులో ఏది చూపిసేతు అదే నమ్మత్నానిర్. పార్టీ గ్రించి తపుపుడు సమ్చారం తపపు ఆయన చ్స్న 
సేవ్కారయూక్రమ్లు మ్త్రం ప్రజలకి కావ్లనే తెలియపరచటేలాదు, మీడియా వ్ళ్్ళ కూడా వ్ళ్ళకి అమ్మడుప్త్నానిర్ 
తపపు మంచి చెడడి చూడటేలాదు. ఫోన్ గ్రించి అవగాహన చాల్ తకుకావ మందికి ఉంటుంది. దాని వలలా అందరూ 
న్యూస్ చానెల్స్ ని మ్త్రమే చూసుతునానిర్. చాల్ మందికి తెలుసు ఈ ప్రభుతవాం చ్సుతునని పని తీర్, కానీ గ్రామంలో 
ఉనని వ్ళ్ళకి తెలియటేలాదు. దాని వల్లా ఓటు బాయూంకు మ్రటేలాదు. తపుపులని కానీ, అవినీతిని కానీ, మంచి చెడులు కానీ 
ఏదైనా ఉననిది ఉననిటుటీగా మీడియా వ్ర్ ప్రజలకి చూపిసేతు బాగ్ంటుంది. మేమ చెపితే తపపు మ్ ఉతతురాంధ్రలో 
ఉనని మ్ర్మూల గ్రామ ప్రజలకు కౌలు రైత్ భరోసా యాత్ర కానీ, జనవ్ణి గ్రించి కానీ పెద్గా ఎవరికి తెలియని 

స్థాతిలో ఉనానిర్. కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గ్రించి మీ అభిప్రాయం చెపపుండి?
న్గు: ఛానలులా, పత్రికలు మనకి సప్ర్టీ ల్కప్యినా ఎపపుట్కపుపుడు అధినేత చ్సుతునని కారయూక్రమ్లు, అనిని 
నియోజకవరా్లలో పార్టీ కోసం శ్రమిసుతునని నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, కారయూకరతులు చ్సుతునని ప్రతీ పార్టీ 

కారయూక్రమ్నికి ఎపపుట్కపుపుడు మీ సహాయం అందించి మీ శతఘ్ని న్యూస్ 
వేదిక దావారా ప్రజలకి చ్ర్వ చ్సుతునందుకు ధనయూవ్దాలు.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచ్చే సందేశం 
ఏమైనా ఉందా?
న్గు: టీడీపీ ప్రభుతావానిని చూసార్, ఒకకా ఛాన్స్ అనని వైసాస్ర్స్పీ 
ప్రభుతావానిని చూసార్. ప్రజల నమ్మకానిని రెండు ప్రభుతావాలు 
నీర్కారాచేయి. రాషా్రానిని అపుపులో తోస్ అంధకారంలో ఉంచార్. 

ఇపపుట్కైనా ప్రజలు తెలుసుకుని సరైన నాయకతావానినిని ఎంచుకోవ్లని 
కోర్కుంటునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో 
ఓపకగా సమాధానం చెపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు పెనుపోతుల న్గు గారు. 

మరొకరితో జనసేనతో న్ ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుద్దం.
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