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ఆదోని జనసేన ఐటీ సమన్వయకర్త శ్రీ గొల్ల మహేష్ ప ైదాడి గర్హనీయం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతిపక్షంగా ప్రజా పక్షం వహిస్తూ జనసేన నాయకులు మాట్లాడితే అధికార వైసీపీవాళ్ళు 
అసహనషంతో అప్రజాస్వామిక రీతిలో దాడులకు తెగబడటషం వారి నైజాన్ని తెలియచేసతూషందన్ జనసేన 
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదషండలా మనోహర్ గారు స్పష్షం చేశారు. కర్నిలు జిల్లా ఆదోన్ 
న్యోజకవర్గ పారీ్ ఐటీ సమనవాయకరతూ శ్రీ గొలలా మహేష్ పైనా, ఆయన తలిలాతషండ్రులపైనా వైసీపీ వాళ్ళు దాడి 
చేయడషం గర్హనీయమనానిరు. శ్రీ మనోహర్ గారు ఫోన్ దావారా శ్రీ మహేష్ ను పరామరి్శషంచి ధైరయూషం చెపా్పరు. 
పారీ్ అషండగా న్లుసతూషందన్, పారీ్ రాష్ట్ర ఐటీ సెల్ ఛైర్మన్ శ్రీ శ్రీన్వాస్ మిరియాల సమనవాయషం చేస్తూరన్ 
తెలిపారు. ప్రశనిషంచే తత్వాన్ని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు యువతలో పషంపషందషంచారన్... 
యువత ధైరయూషంగా అధికార పక్షం తీరుపై మాట్లాడుతషంటే తట్్కోలేక దాడులకు దగుతనానిరు అనానిరు.

"నా సేన కోసం.. నా వంతు"కు రూ. 2 లక్షల విరాళం
* శ్రీ సిరిపురపు రమేష్ ని అభినందంచిన పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్:  “నా సేన కోసషం.. నా వషంత..” కారయూక్రమషం కోసషం ర్. 2 లక్లు డీ.డీ. 
ర్పషంలో జనసేన పారీ్కి విరాళషం అషందజేసిన చోడవరషం న్యోజకవర్గషం నాయకులు శ్రీ 
సిరిపురపు రమేష్ గారిన్ జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు 
గారు ప్రతేయూకషంగా అభినషందషంచారు. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజల కోసషం 
పోరాడుతనని తీరు, పేద ప్రజలకు సహాయషం అషందజేసతూనని విధానాన్కి ఆకరిషితలై జనసేన 
పారీ్కి అషండగా న్లబడుతనని ప్రతీ ఒక్కరి ప్రోత్సాహషం చూసతూషంటే రానునని ఎన్నికలోలా జనసేన 
విజయషం అన్వారయూషం అన్పిసతూషందన్ నాగబాబు గారు స్పష్షం చేస్రు. ఈ కారయూక్రమషంలో 
జనసేన పారీ్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధి రాయపాటి అరుణ గారు, వీర మహిళ కృపా గారు, 
జనసేన నాయకులు శ్రీ నలలాషం శ్రీన్వాస్, చోడవరషం జన సైన్కులు బొబ్బిలి నాయుడు, కొలిలా 
గణేష్, సీత్ గణేష్, పరమేష్ పాల్్గనానిరు.

కుప్ం జనసేన 
నాయకులతో డా.పసుపులేటి 

హరిప్రసాద్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్:  కుప్పషం న్యోజకవర్గషం జనసేన పారీ్ నాయకులతో జనసేన పారీ్ పిఏసి 
సభ్యూలు మరియు చిత్తూరు జిల్లా అధయూక్షులు డా.పసపులేటి హరిప్రస్ద్ పారీ్ ఆఫీస నషందు 
సమేవేశషం కావడషం జరిగషంద. న్యోజకవర్గషంలోన్ సమసయూలు మరియు పారీ్ బలోపేతషం 
కోసషం రాబోయే రోజులోలా చేపట్బోయే కారయూక్రమాలపై డా.పసపులేటి హరి ప్రస్ద్ తో 
చరి్చషంచడషం జరిగషంద. ఈ సమావేశషంలో జిల్లా అధయూక్షుల వారు మరీ ముఖయూషంగా “నా 
సేన కోసషం నా వషంత” అనే కారయూక్రమాన్ని విజయవషంతషంగా న్రవాహిషంచాలన్ స్చనలు 
చేయడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో రాష్ట్ర, జిల్లా, మషండల కమిటీ సభ్యూలు మరియు 
పారీ్ నాయకులు, కారయూకరతూలు పాల్్గనానిరు.
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‘నా సేన కోసం నా వంతు’ నిర్వహంచిన పేడాడ
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస, జనసేన పారీ్ ప్రతిష్్త్మకషంగా ప్రారషంభిషంచిన నా సేన కోసషం నా 
వషంత ఆమదాలవలస న్యోజకవర్గషం ఇషంచార్జ్ పేడాడ. రామ్్మహన్ రావు. ఈ కారయూక్రమాన్ని 
ప్రజలోలాకి తీసకువెళ్లా విధానషం, ఈ కారయూక్రమషం దావారా పారీ్న్ ఎల్ బలోపాతషం చేయాలి అన్ 
సరుబుజిజ్లి మషండలషం నాయకులకు, కారయూకరతూలకు, వివరిషంచి సరుబుజిజ్లి జషంక్న్ లో ప్రతి ష్ప్ 
కి వెళ్లా నా సేన కోసషం నా వషంత కారయూక్రమషం గురిషంచి వివరిషంచడషం జరిగషంద.

సయ్యద్ కాంతిశ్రీ  అధ్వర్యంలో జనసేనలో భారీ చేరికలు
జనసేన తీర్ం పుచ్చుకునని 200 కుటంబాలు
జనసేన పార్టీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచె్చరలా న్యోజకవర్గషం, ఎచె్చరలా జనసేనలో భారీ చేరికలు 
జరిగాయి. ఆదవారషం స్యషంత్షం ఎచె్చరలా జనసేన ఆధవారయూషంలో భారీ బహిరషంగ 
సభ న్రవాహిషంచడషం జరిగషంద. ఎచె్చరలా న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి 
సయయూద్ కాషంతిశ్రీ అధవారయూషంలో జనసేన పారీ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ, జనసేన పారీ్ 
పిఏసి సభ్యూరాలు మరియు విజయనగరషం న్యోజకవర్గ జనసేన పారీ్ ఇషంచార్జ్ 
శ్రీమతి పాలవలస యశసివాన్ మరియు రాష్ట్ర కారయూన్రవాహణ కమిటి వైస్ ప్రెసిడషంట్ 
డా.విశవాక్షేణ్ సమక్షంలో ఆదవారషం రణస్థలషం మషండలషం వైఎస్సారిసాపి మరియు 
టిడిపి పారీ్ల నుషండి సమారు 200 కుట్షంబాలు జనసేన పారీ్లో చేరడషం 
జరిగషంద. వీరికి జనసేన పారీ్ ఎచె్చరలా న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి 

సయయూద్ కాషంతిశ్రీ, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసివాన్, జనసేన పారీ్ రాష్ట్ర కారయూన్రవాహణ కమిటీ వైస్ ప్రెసిడషంట్ డా.విశవాక్షేణ్ జనసేన పారీ్ కషండువాలు 
కపి్ప పారీ్లోకి స్దరషంగా ఆహావాన్షంచడషం జరిగషంద. ఈ సషందర్షంగా జనసేన నాయకులు మాట్లాడుత్ ఇషంతమషంద జనసేనలో చేరడషం మారు్పకు చిహనిషం అన్, మారు్ప 
మొదలైషందన్, ఎవర్ ఎవరికీ భయపడాలిసాన పన్ లేదన్, జనసేన పారీ్ ఎపుడూ అషండగా ఉషంట్షందన్, ప్రజలు జనసేన వైపు చూసతూనానిరన్, 2024లో న్యోజకవర్గషంలో 
జనసెన జషండా ఎగురవేయడషం ఖాయమన్ తెలిపారు. జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమషంత్రిన్ 
చేయడాన్కి మరిషంత కష్పడి పన్ చేయాలన్ స్చిషంచారు. ఈ కారయూక్రమషంలో న్యోజకవర్గ నాయకులు బలరాషం, కరుమజిజ్ మలేలాశవారరావు, రాజాషం న్యోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు ఎన్ని రాజు జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.
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జనంకోసం జనసేన మహా పాదయాత్ర 32వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరషం, జనషంకోసషం జనసేన 
మహా పాదయాత్ 32వ రోజులో భాగషంగా రాజానగరషం 
న్యోజకవర్గషం, సీత్నగరషం మషండలషం, సిషంగవరషం 
గ్రామషంలో ప్రజల ఆశీరావాదషంతో ముషందుకు స్గషంద. జనసేన 
నాయకురాలు ‘నా సేన కోసషం నా వషంత’ కమిటీ ఉమ్మడి 
త్రు్ప గోదావరి జిల్లా కోఆరిడినేటర్ బతతూల వెషంకటలక్ష్మి , 
జనసేనశ్రేణులు సషంయుకతూషంగా జనసేన పారీ్ విధి విధానాల 
ముద్షంచిన కరపత్రాలు పషంచుత్, న్స్వార్ధపరుడు, నీతి, 
న్జాయితీకి న్లువుటద్షంల్ ఉషండే ప్రజానాయకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ కి ఈస్రి అవకాశషం ఇవావాలన్, చాప కిషంద 
నీరుల్ రాష్ట్రషం నలుమూలల్ ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ 
బలపడుతనని జనసేన పారీ్న్, రాష్ట్రషంలో రాజకీయ 

ప్రత్యూమానియ శకితూగా ఎదగడాన్కి ప్రజలు సహకరిషంచాలన్, జనసేన ప్రభ్తవాషం వసేతూ ప్రజలకు జరిగే 
మేలును, సమాజషంలో వచే్చ మారు్పను వివరిస్తూ, గ్రామషంలో ప్రజల ఆదరణతో ఈ పాదయాత్ 

ముషందుకు స్గషంద. జనసేన మహా పాదయాత్లో మట్ వెషంకటేశవారరావు, లిషంగరాజు బ్ళళు, సషంగన జయ ప్రకాష్, అలలాషం దురా్గ ప్రస్ద్, మరే మణి, బ్ళళు బలరాషం కృష్ణ, గెడడిషం వెషంకట 
రతనిషం, స్వామేశవారరావు, పనుగొషండ నాగేషంద్ర, పృథ్వా, మ్రతూ శాయూమ్, రావూరి దురా్గ ప్రస్ద్, కోణాల దురా్గ ప్రస్ద్, పషంటపాటి శవ, హుసేసాన్, నెదురి పోసియాయూ, కరుణాకర్ బోడపాటి, 
మషండా గౌతషం, ప్రకాష్, భాస్కర్, చరణ్,కోనే శ్రీను, గడగటి్ ప్రశాషంత్ కుమార్, ముత్యూల హరీష్, కొషండటి సతయూనారాయణ, బైలపూడి శ్రీను, సషందీప్, బ్రహ్మ లతో పాట్ న్యోజకవర్గ 
జనసేన శ్రేణులు మరియు జనసైన్కులు, వీర మహిళలు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

సంకర భూషణం కుటంబానిని పరామర్శంచిన బతుతుల బలరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరషం న్యోజకవర్గషం, భూపాలపటనిషం గ్రామషంలో సషంకర భూషణషం కానసార్ కారణషంగా ఇటీవల కాలషంలో 
సవార్గసతూలైనారు . వారి ఇద్రి కుమారులు శ్రీను మరియు గోవిషంద్ న్ కలిసి, పరామరి్శషంచి.. ధైరయూషం చెపి్పన రాజానగరషం న్యోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు బతతూల బలరామకృష్ణ. అనషంతరషం జనసేన శ్రేణుల చేతల మీదుగా 10,000 ఆరి్థక సహాయాన్ని అషందషంచడషం 
జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో బులిలాషంకల లోవరాజు, భూపాలపటనిషం గ్రామ సర్పషంచ్ మద్రెడిడి బాబు, శ్రీకృష్ణపటనిషం సర్పషంచ్ కిమిడి 
శ్రీరామ్, నాతిపాము దొర, భూపాలపటనిషం గ్రామ ప్రజలు మరియు జనసేన నాయకులు, కారయూకరతూలు పాల్్గనానిరు.

జనసేన పార్టీ నూతన కార్యవర్గ కమిటి నియామకం
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి జిల్లా, నగరి న్యోజకవర్గషం, వడమాలపేటలో జరిగన జనసేన పారీ్ కారయూవర్గ 
సమావేశాన్కి ముఖయూ అతిధిగా విచే్చసిన జనసేన పారీ్ జిల్లా అధయూక్షులు పసపులేటి హరిప్రస్ద్ ను 
మషండల కషంద్రషంలోన్ రైలేవా అషండర్ బ్రిడిజ్ వద్ పూలమాలవేసి దుశా్శలువాతో మషండల అధయూక్షుడు మున్శేఖర్ 
యాదవ్ స్వాగతషం పలికి.. అక్కడ నుషంచి రాయూలీగా బయలే్రి బస్్షండ్ మీదుగా శ్రీ బాల్జీ ఫషంక్న్ హాల్ 
వరకు స్గషంద. ఈ సషందర్షంగా ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా జనసేన పారీ్ అధయూక్షులు పసపులేటి హరిప్రస్ద్ 
మాట్లాడుత్ జనసేన పారీ్ రాష్ట్ర అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు నగరి న్యోజకవర్గషంలో 
మొట్మొదటి న్తన కారయూవర్గ కమిటీన్ ఏరా్పట్ చేయడషంపై హరషిషం వయూకతూషం చేశారు. అనషంతరషం పారీ్ 
బలోపేత దశగా, సమిష్్ కృష్తో పారీ్న్ ముషందుకు నడపాలన్ కమిటీ సభ్యూలకు, స్చనలు ఇచా్చరు. 
రానునని 2024 ఎన్నికలలో 50 నుషంచి 100 సీట్లా కైవసషం చేసకున్ రాష్ట్ర ముఖయూమషంత్రిగా అయేయూద 
పవన్ కళ్యూణ్ అన్ జ్యూషయూషం చెపా్పరు. జనసేన పారీ్న్ బలోపేతషం చేసి నగరి గడడిలో అధికార వైసిపి పారీ్కి 
ప్రజలు బుద్ధ చెపి్ప, తరిమికొటే్ రోజులు దగ్గర పడాడియనానిరు. నగరి గడడిను జనసేన అడాడిగా మార్చడాన్కి 
న్యోజకవర్గషం ప్రజలు జన సైన్కులు, సిద్ధషంగా ఉనానిరన్ తెలిపారు. అదేవిధషంగా నా సేన – నా వషంత 
ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, వారి వారి వషంత నాయకులషంత్ కలిసి పారీ్కి డబుబిలు సహాయషం అషందషంచడషం 
జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో వడమాల పేట మషండల పారీ్ అధయూక్షుడు మున్శేఖర్ యాదవ్, మషండల 
ఉపాధయూక్షుడు చక్రవరితూ,రాష్ట్ర కారయూదరి్శ ఆకపాటి సభాష్ణి, జిల్లా సషంయుకతూ కారయూదరి్శ కీరతూన, జిల్లా అధికార 
ప్రతిన్ధి మహేష్, జిల్లా కారయూదరి్శ స్వామినాధన్, జీడి నెల్లారు పారీ్ ఇషంచార్జ్ యుగషంధర్ పనని, లక్ష్మి, 
మెరుపుల మహేష్, జగదీశ్ , బాటస్రి, జిల్లా అనుబషంధ విభాగ జనసేన పారీ్ నాయకులు, మషండల కమిటీ 
సభ్యూలు, నాయకులు, కారయూకరతూలు, వీర మహిళలు తదతరులు పాల్్గనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఏర్పేడు జనసేన మండల స్థాయి సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారీ్ శ్రీకాళహసితూ న్యోజకవర్గ ఇనా్చరిజ్ శ్రీమతి వినుత 
కోట్ ఆదవారషం ఏరే్పడు మషండల కమిటీ సమావేశషం రేణిగుషంట పట్ణషంలోన్ పారీ్ 
కారాయూలయషంలో మషండల అధయూక్షులు కిరణ్ కుమార్ అధవారయూషంలో న్రవాహిషంచడషం జరిగషంద. 
ఈ కారయూక్రమషంలో పారీ్ న్రవాహిసతూనని నా సేన కోసషం నా వషంత కారయూక్రమషం మషండలషంలో 
విజయవషంతషం కొరకు చెయాయూలిసాన కృష్, పారీ్ సషంస్్థగతషంగా గ్రామ స్్థయిలో బలపరచడషం 
గురిషంచిన ముఖయూ విషయాలు చరి్చషంచడషం జరిగషంద. అనషంతరషం మషండల కమిటీ సభ్యూలు 
వారి వషంతగా పారీ్కి విరాళ్లు అషందషంచడషం జరిగషంద.

ఎంపిటిసిలకు శుభాభినందనలు తెలిపిన పాటంశెటిటీ దంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గషంపేట, జగ్గషంపేట మషండలషం, రామవరషం 
గ్రామషంలో జనసేన పారీ్ తరుపున ఎషంపిటిసిగా పోటీ చేసి, గెలిచి, 
పదవీ బాధయూతలు చేపటి్, ప్రమాణ సీవాకారషం చేసి ఒక సషంవతసారకాలషం 
పూరితూ చేసకునని రామవరషం-2 ఎషంపిటిసి దొడడి శ్రీనుకి జగ్గషంపేట 
జనసేన ఆధవారయూషంలో చిరు సత్్కరషం చేయడషం జరిగషంద. అల్గే 
గోకవరషం మషండలషం తిరుమల్యపాలషం గ్రామషం నుషండి ఎషంపిటిసి 

గా గెలిచిన చెననిషంశెటి్ చక్రరావుకి, కిరలాషంపూడి మషండలషం త్మరాడ 
గ్రామషం నుషండి ఎషంపిటిసిగా గెలిచిన గోకాడా రాజాకి జగ్గషంపేట 
న్యోజకవర్గ జనసేన పారీ్ ఇషంచార్జ్ పాటషంశెటి్ స్రయూచషంద్ర 
హృదయపూరవాక శుభాభినషందనలు తెలియజేయడషం జరిగషంద. 

ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిరు.

జనంకోసం జనసేన 300 మరయు 301వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గషంపేట, జనషంకోసషం జనసేన 300వ రోజు మరియు 301వ రోజులలో భాగషంగా జనసేన వనరక్ణ మొక్కల పషంపిణీ కారయూక్రమషం జగ్గషంపేట మషండలషం జ.కొత్తూరు 
గ్రామషంలో జరిగషంద. కారయూక్రమషంలో భాగషంగా ఆదవారషం 500 మొక్కలు పషంచడషం జరిగషంద. నేటి వరకు న్యోజకవర్గషం మొతతూషంగా 68695 మొక్కలు పషంపిణీ చేయడషం జరిగషంద. ఈ 
కారయూక్రమాన్ని విజయవషంతషం చేసిన త్రు్ప గోదావరి జిల్లా జనసేన పారీ్ కారయూదరి్శ బుదరెడిడి శ్రీన్వాస్, జగ్గషంపేట మషండల అదయూక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, జగ్గషంపేట మషండల యువత 
అధయూక్షులు మొగలి గషంగాధర్, జగ్గషంపేట మషండల టైలర్సా సెల్ అధయూక్షులు కిల్న్ శవాజీ, జగ్గషంపేట మషండల ఉపాధయూక్షులు తోల్టి ఆదనారాయణ, జగ్గషంపేట మషండల అధికార ప్రతిన్ధి 
పాలిసెటి్ సతీష్, జగ్గషంపేట మషండల ప్రధాన కారయూదరి్శ గషండికోట వీరపాషండు, జగ్గషంపేట మషండల ప్రధాన కారయూదరి్శ చీదరి శవ దుర్గ, జగ్గషంపేట మషండల కారయూదరి్శ బద్ సరేష్, జగ్గషంపేట 
మషండల మీడియా సమాచార కారయూదరి్శ సైతన నాగేశవారరావు, రామవరషం ఎషంపీటీసీ దొడడి శ్రీను, జ.కొత్తూరు నుషండి గ్రామ అధయూక్షులు గుషంటముక్కల మధు, గ్రామ ఉపాధయూక్షులు బలిజ వీర 
మణికషంఠ, గ్రామ ప్రధాన కారయూదరి్శ సేనాపతి స్యి, గ్రామ సషంయుకతూ కారయూదరి్శ అయితిరెడిడి ఏసబాబు, గొషంతిన వీరబాబు, మ్లేలాటి రాజు, గుషండ విశాషంత్ కుమార్, వెషంగయయూమ్మపురషం 
నుషండి గ్రామ అధయూక్షులు కోన నానాజీ, బోషండా శ్రీను, గోనేడ నుషండి నలలాషంశెటి్ చిటి్బాబు, వలలాభశెటి్ నాన్, బూరుగుపూడి నుషండి కోడి గషంగాధర్ లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేడషం జరిగషంద.
జనషం కోసషం జనసేన కారయూక్రమషంలో భాగషంగా సీత్నగరషం గ్రామషంలో ఎషంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూషం అషందషంచిన సిషంగషం సబాబిరావు కుట్షంబ సభ్యూలకు జగ్గషంపేట న్యోజకవర్గషం 
జనసేన పారీ్ ఇషంచార్జ్ పాటషంశెటి్ శ్రీదేవిస్రయూచషంద్ర హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెలియజేడషం జరిగషంద.

నా సేన కోసం నా వంతు కార్యక్రమం పోసటీర్ ఆవిష్కరణ
రాజ్యూధికారం దశగా జనసేన అడుగులు..
ఇందులో ప్రజల భాగస్వామయూం తపపినిసరి..
ప్రజలే జండా ఎగరేసే రోజు రావాలి..
అద పవన్ కళ్యూణ్ గారికే స్ధయూం..
జనసేన ఇంచారిజి డా. యుగంధర్ పొనని..
శతఘ్ని న్యూస్: నా సేన కోసషం నా వషంత కారయూక్రమషం పోస్ర్ ఆవిష్కరణ కారయూక్రమషంలో పోస్ర్ ను 
ప్రారషంభిషంచిన జనసేన పారీ్ ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా అధయూక్షులు డా. పి హరిప్రస్ద్, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 
ఆకపాటి సభాష్ణి, జిల్లా సషంయుకతూ కారయూదరుసాలు రాఘవ, కీరతూన, జిల్లా అధికార ప్రతిన్ధి మెరుపుల 
మహేష్, కారేవాటి నగరషం మషండల ఉపాధయూక్షులు విజయ్, నగర కమిటీ అధయూక్షులు రాజేష్, పనుమూరు 
మషండల కమిటి అధయూక్షులు శ్రీన్వాసలు, జిల్లా కారయూక్రమ న్రవాహణ కమిటి సభ్యూలు బాను చషంద్ర రెడిడి, 
వడమాల పేట మషండల అధయూక్షులు మున్ శేఖర్, నగరి న్యోజకవర్గషం అనీని మషండల్ల కమిటి సభ్యూలు.

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

పంతం నానాజీ సమక్ంలో జనసేనలో భార్ చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్ మషండలషం, ఇషంద్రపాలషం గ్రామాన్కి చెషందన యువత జనసేన పారీ్ సిదా్ధషంత్లకు మరియు ప్రజా సమసయూల పైన స్పషందషంచే విధానాన్కి అకరిషితలై 
ఆదవారషం ఇషంద్రపాలషం గ్రామ అధయూక్షులు, మరియు ర్రల్ మషండల అధయూక్షులు అపా్పరావు, గోవిషంద్ ఆధవారయూషంలో యువనాయకుడు శాయూమ్ నాయకతవాషంలో కాకినాడ గొడరిగుషంటలో 
గల జనసేన పారీ్ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ ర్రల్ ఇషంచార్జ్ పషంతషం నానాజీ ఇషంటివద్ అయన సమక్షంలో దయ, అన్ల్, ఉదయ్, సధాకర్, నాన్, అరుజ్న్, సదీరకుమార్, స్యి, 
కిషోర్, వీరబాబు, సతీష్, సషందీప్, సరేష్ తదతరులు సమారు 20 మషంద జనసేన పారీ్ లో చేరారు. వీరషందరికి పారీ్ కషండువాలు వేసి పారీ్ లోకి స్ధారషంగా ఆహావానషం పలికి 
శుభాకాషంక్లు తెలియచేసిన పషంతషం నానాజీ. ఈ కారయూక్రమషంలో గవర శ్రీరాములు, స్తి శ్రీన్వాస్, రాయూలీ సతీష్, దాసరి శవ, పోసిన రాము, న్కల నారాయణరావు,ముసలయయూ, తోట 
వేణు, నక్క శ్రీను, జీన్ శ్రీను, తదతరులు పాల్్గనానిరు.

పెనాని బ్రిడ్జి పూరతు వినియోగానికి మోక్ం ఎప్పేడో?.. పవననని ప్రజాబాటలో నలిశెటిటీ శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, జనసేన పారీ్ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమషంత్రిన్ చేయాలనని ఏకైక ఉదే్శషంతో 
తలపటి్న పవననని ప్రజాబాట 15వ రోజుకు చేరుకుషంద. ఈ సషందర్షంగా ఆత్మకూరు న్యోజకవర్గ ఇనా్చరిజ్ నలిశెటి్ 
శ్రీధర్ మాట్లాడుత్ ఆత్మకూరు పట్ణాన్ని దక్షిణ ప్రాషంత్న్కి కలిపే బొగే్గరు, పనాని నదులపై బ్రిడిజ్లు న్రి్మషంచి 
పుష్కరకాలషం కావసతూషంద. కొన్ని వషందల కోటలా ర్పాయల వయూయషంతో ఈ రెషండు బ్రిడిజ్లను న్రి్మషంచడషం జరిగషంద. 
బదేవాల్, ఉదయగరి, కన్గరి, పామూరు మొదలగు పట్ణాలను తిరుపతి మరియు చెనె్ని నగరాలకు ఆత్మకూరు 
గుషండా కలిపే ప్రధానమైన బ్రిడిజ్ ఇద. ఈ బ్రిడిజ్ దావారా రాకపోకలు స్గసేతూ ప్రయాణ దూరషం తగ్గడమే కాకుషండా 
ఆత్మకూరు ప్రధాన కషంద్రషంగా తయారవుతషంద. కానీ ఈ ప్రాషంత అభివృద్ధ పటలా పాలకుల న్రలాక్ష్య ధోరణి కారణషంగా 
అపా్పరావు అపా్పరావు పాలషం బ్రిడిజ్ నుషండి ఆత్మకూరు పట్ణాన్కి కలిపే అప్రోచ్ రోడుడి న్రి్మషంచన్ కారణషంగా బ్రిడిజ్ 

పూరితూగా విన్యోగషంలోన్కి రాలేదు. ఆత్మకూరు అభివృద్ధకి ఎషంతగానో దోహదపడే ఈ అప్రోచ్ రోడ్ ను వెషంటనే న్రి్మషంచాలన్ జనసేన పారీ్ తరఫున డిమాషండ్ చేశారు. పవననని ప్రజా 
బాట 15వ రోజు కారయూక్రమషంలో భాగషంగా ఆదవారషం ఆత్మకూరు మున్సాపల్ పరిధిలోన్ పేరారెడిడి పలలాలో పరయూటిషంచి ప్రజల ఇబబిషందులను తెలుసకొన్.. వాటి పరిష్్కరాన్కి తమ వషంత 
కృష్ చేస్తూమన్ భరోస్ ఇవవాడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన నాయకులు సరేషంద్ర, చషంద్ర, వషంశీ, పవన్, ప్రశాషంత్, మస్తూన్ వలీ, ప్రస్ద్, రాజు, హజరత్, నాగరాజు, అన్ల్, 
భాను కిరణ్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

‘నా సేన కోసం నా వంతు’ నిర్వహంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్:  ముమి్మడివరషం: రాష్ట్ర జనసేన పారీ్ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు ముమి్మడివరషం న్యోజవర్గషం 
ఇషంచార్జ్ పిత్న్ బాలకృష్ణ ఆదవారషం నా సేన నాకోసషం నా వషంత 
కారయూక్రమషంలో ముమి్మడివరషం మషండలషం కర్రీవాన్ రేవు గ్రామషంలో 
మరియు పలలావారిపాలషం మరియు చిషంతలపూడి పాలషం మరియు 
లషంకాపు త్నే లషంక లో పాల్్గనానిరు. వీరి వెషంట సీన్యర్ నాయకులు 
గుద్టి జమి్మ, మషండల అధయూక్షులు గొలలా కొటి్ వెషంకనని బాబు, రాష్ట్ర 
కారయూదరి్శ జక్కషం శెటి్ బాలకృష్ణ, దూడల స్వామి, గోదాశ పుషండరీష్, 
పనానిడ శవ, నర్మధ, నరేష్, మెషండా ఆద, పనానిడి రాజేష్, నక్క 
కళ్యూణ్, వలలాభ రెడిడి, నాగేశవారరావు, సత్తూల శవ ప్రస్ద్, బొక్క శీను, 
జక్కషంపూడి కిరణ్, చిషంతలపూడి వెషంకనని, చిషంతలపూడి పలలావ రాజు, 
కర్రీ శ్రీన్వాస్, చిషంతలపూడి నాన్, రాయపు రెడిడి సతీష్, చిషంతలపూడి 
సర్పు, గోదాస్ నానాజీ, కొపు్ప శెటి్ సతయూస్యి, పాము శ్రీను, 
బొక్క రాషంబాబు, పళళు బుజిజ్ మరియు నాయకులు, కారయూకరతూలు, 
అభిమానులు, వీర మహిళలు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సర్్వపలిలి జనసేన మండల కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: సరేవాపలిలా న్యోజకవర్గషం జనసేన పారీ్ నాయకులు సరేష్ నాయుడు ఆధవారయూషంలో సరేవాపలిలా జనసేన పారీ్ కారాయూలయషం నషందు మషండల కమిటీ సమావేశషం ఏరా్పట్చేయడషం 
జరిగషంద. నెల్లారు జిల్లా అధయూక్షులు చెనానిరెడిడి అధయూక్తన ఏదైతే సరేవాపలిలా న్యోజకవర్గషంలోన్ ఐదు మషండల్లోలా ఉననిట్వషంటి మషండల అధయూక్షులు కమిటీ మెషంబరలాతో రాబోయే రోజులోలా 
జనసేన పారీ్న్ సరేవాపలిలా న్యోజకవర్గషంలో బలోపేతషం చేసే విధషంగా పారీ్న్ ఎల్ ముషందుకు తీసకుపోవాలి ప్రజా సమసయూలపై ఏ విధషంగా పోరాడాలి అనే విషయాన్ని న్రే్శషంతో ఈ 
యొక్క కారయూక్రమషం కొనస్గషంచడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో ఐదు మషండల్లోలా ఉననిట్వషంటి మషండల అధయూక్షులు కమిటీ మెషంబరులా జనసైన్కులు జనసేన నాయకులు పాల్్గనానిరు.

ప్ర జా సమస్యలపై  జనసేన పోరుబాట 27 వ రోజు పాదయాత్ర ..
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు, ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాటతో ఇషంటిషంటికీ తిరిగ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిన్ సిఎషం చేయడమే ధ్యూయషం అన్ రెడిడి అప్పల నాయుడు అనానిరు. ప్రజా సమసయూలపై 
జనసేన పోరుబాటలో భాగషంగా ఆదవారషం 13 వ డివిజన్ వైఎస్సార్ కాలనీ పాదయాత్ 
ను న్రవాహిషంచారు. ఈ సషందర్షంగా రెడిడి అప్పల నాయుడు మాట్లాడుత్ వైసీపీ ప్రభ్తవాషం 
తీసకుషంట్నని చరయూలు చూసి అన్ని వరా్గల ప్రజలు అసహియూషంచుకుషంట్నానిరు. ఏల్రు 
న్యోజకవర్గషంలో అవినీతి త్రాస్్థయికి చేరిషంద. డిపూయూటీ సీఎషం ఆళళునాన్ సమసయూల మీద 
స్పషందషంచడమే మానేశారు. అవినీతిన్ ప్రోతసాహిసతూనానిరు. ప్రజా సమసయూలను గాలికొదలేశారు. 
ఏల్రుకు వచే్చ న్ధులను ఏషం చేసతూనానిరో తెలియదు. రోడులా, డ్రైనేజీ వయూవస్థ లేదు, అల్షంటపు్పడు 
ఏల్రుకు వచే్చ కోట్లాద ర్పాయలు ఏమవుతనానియి అన్ ఆళళునాన్న్ ప్రశనిషంచారు. 2 వ 
స్రి గెలిచిన మేయర్ కూడా స్పషందషంచకపోవడషం సిగు్గచేటన్ అనానిరు. ఇక్కడ జరుగుతనని 
అవినీతిన్ న్వారిషంచడషం పోయి కారో్పరేటరలాతో కలిసి భాగస్వాములౌతనానిరు. అధికారులు ప్రజా 
ప్రతిన్ధులు ఎన్నికైన నాయకులు ప్రజలను పటి్ పీడిసతూనానిరు. ప్రజలకు ఎట్వషంటి రాయితీలు 
రాకుషండా చేసతూనానిరు. ఏల్రులో అభివృద్ధ అనేద లేకుషండా చేశారు. చాల్ దారుణమైన పరిసి్థతి 
నగర ప్రజలు అనుభవిసతూనానిరు. అరు్హలైన వారికి విదుయూత్ బ్లులా స్కు చూపిషంచి వారి పనషినులా, 
పథకాలు తొలగసతూనానిరు. కాలనీకి అతి చేరువలో ఉనని డషంపిషంగ్ యార్డి వలన దురావాసన రావడషం 
వలన కాలనీ వాసలు అనేక రకాల రోగాల బారిన పడుతనానిరు. డషంపిషంగ్ యారుడిన్ ఏల్రు 
శవారుకి తరలిషంచాలన్ జనసేన పారీ్ నుషండి డిమాషండ్ చేసతూనానిషం.. అల్గే పేద మధయూతరగతి 
ధన్క అన్ తేడా లేకుషండా ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవాషంలో ప్రతి ఇషంట్లా సమసయూలు కన్పిసతూనానియి అన్ 
ఒకో్క డివిజనోలా ఒకో్క రకమైన సమసయూ ఉషందన్ ఆయన తెలిపారు. నగరషంలోన్ ప్రజలు అషందర్ 
కూడా పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమషంత్రి నీ చేసకోవాలన్ కోరుకుషంట్నానిరున్ ఆ దశగా ఏల్రు 
న్యోజకవర్గషంలో జనసేన పారీ్ జషండాను రెపరెపల్డిస్తూషం అన్ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమషంలో 
నగర అధయూక్షుడు నగరెడిడి కాశీ నరేష్, ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిద రాజేష్, ఫ్యూన్సా ప్రెసిడషంట్ దోసపరితూ 
రాజు,అధికార ప్రతిన్ధి అలులా స్యి చరణ్, సషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, కారయూవర్గ 
సభ్యూలు బోషండా రాము, కారయూన్రవాహక కారయూదరి్శ గొడవరితూ నవీన్ కోశాధికారి పైడి లక్ష్మణరావు, 
నాయకులు బొద్పు గోవిషందు, కషందుకూరి ఈశవారరావు, న్మ్మల శ్రీన్వాసరావు, సషల్ సరీవాస్ 
మురళ్రెడిడి గౌరీ శషంకర్, బుధా్ధ నాగేశవారరావు, తేజ, చీమల గోపి, సరేష్, స్్థన్క కారయూకరతూలు 

నాన్, రాహుల్, విక్రమ్ సిషంగ్, స్గర్ సిషంగ్, బుజుజ్ సిషంగ్, శవ, కుమార్, లక్ష్మణ్, కిరణ్, రాజు వీర మహిళలు కావూరి వాణి, సరళ, సజాత, ఉమా దురా్గ జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

33వ వార్డు లో నా సేన కోసం నా వంతు కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిషం, దక్షిణ న్యోజకవర్గషం 33వ వారుడి లో శన్వారషం స్యషంత్షం 
దక్షిణ న్యోజకవర్గ నాయకులు గోపికృష్ణ (జి.క) ఆధవారయూషంలో నా సేన కోసషం నా వషంత 
కారయూక్రమషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో ముఖయూ అతిథ్గా రాష్ట్ర ఫైనాన్షియల్ కమిటీ సభ్యూలు 
తిప్పల రమణారెడిడి విచే్చయడషం జరిగషంద. అల్గే విశాఖ జిల్లా లీగల్ సెల్ చైర్ పరసాన్ ఎర్ర 
రేవతి మరియు ఉతతూరాషంధ్ర ప్రాషంతీయ కోఆరిడినేటర్ త్రివేణి మరియు జీవీఎషంసీ ఫోలార్ లీడర్ భీశెటి్ 
వసషంత లక్ష్మి మరియు కార్్పరేటర్ అభయూరు్థలు యజ్ఞశ్రీ, త్రినాధ్, తెలుగు అరుజ్న్ సీన్యర్ జనసేన 
నాయకులు నీలషం రాజు, రఘు, అరుణ్ అల్గే దక్షిణ న్యోజకవర్గషం వీర మహిళలు జనసైన్కులు 
జనసేన కారయూకరతూలు ఈ యొక్క కారయూక్రమషంలో పాల్్గనానిరు.
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అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రలో పాల్్గనని పార్వతి నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: అమరావతి రాజధాన్ కోసషం రైతలు 
అమరావతి నుషండి అరసవెలిలా వరకు కొనస్గసతూననిట్వషంటి 
మహా పాదయాత్లో కృష్్ణజిల్లా గుడివాడ న్యోజకవర్గషంలో 
జనసేన పారీ్ మహిళ్ విషంగ్ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బ్ పారవాతి 
నాయుడు పాల్్గన్ రైతలకు సషంఘీభావషం తెలపడషం జరిగషంద. 
అనషంతరషం మీడియా తో మాట్లాడుత్ జగన్ రెడిడి కవలషం 
భూ ధషందా కోసమే 3 రాజధాన్లు డ్రామా ఆడుతనానిరు అన్ 
ఎద్వా చేస్రు. ఈ కారయూక్రమషంలో గుషంటూరు జిల్లా జనసేన 
పారీ్ జాయిషంట్ సెక్రటరీ దేశషంశెటి్ స్రయూ మరియు జొననిపాడు 
గ్రామ జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

స్రవంతికి అండగా నిలచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: సతయూ స్యి జిల్లా, పుట్పరితూ న్యోజకవర్గషం, నలలామడ మషండలషంలోన్ 
స్రవషంతి అనే బాలిక మూడు నెలల క్రితషం తలిలా చన్పోవడషంతో తషండ్రి వెనెనిముక సమసయూతో 
బాదపడుత్.. సహాయషం చేసే వారి కోసషం దీన సి్థతిలో ఎదురుచూసతూననిద. అదే సమయషంలో 
ఈ వీడియో సషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడషంతో కరా్ణటక పవర్ స్్ర్ పవన్ కళ్యూణ్ 
అభిమాన సషంఘషం వారు స్పషందషంచి జనసేన పారీ్ దృష్్కి తీసకున్ రావడషంతో పవన్ 
కళ్యూణ్ సవాయానా 1,50,000 చెకు్కను రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ చిలక మధుస్దన్ రెడిడి 
చేతల మీదుగా స్రవషంతి కుట్షంబాన్కి చెకు్క అషందజేయడషం జరిగనద. ఈ కారయూక్రమషంలో 
జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ ప్రతి చషంద్రశేఖర్, దాసరి రామషంజి, జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ అబు్ల్ 
అబు, కరా్ణటక పవర్ స్్ర్ పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్యూన్సా అధయూక్షుడు మురళ్ గౌడ్, ఉపాధయూక్షులు 
మషంజునాథ, గోవర్ధన్, ఓషం కుమార్, మహిళ్ ఐటీ విభాగ అధయూక్షురాలు మణి ప్రియ, మషండల అధయూక్షులు మహేష్, న్యోజకవర్గ నాయకులు డాక్ర్ పలలాపు తిరుపతేషంద్ర, వషంశీ, సరేషందర్ 
నాయక్, సషంతోష్ ప్రత్ప్, చషంద్ర, తదతర మషండల నాయకులు పాల్్గనానిరు.

రామచంద్రప్రం జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రామచషంద్రపురషం న్యోజకవర్గషం, జనసేన పారీ్ ఇషంచార్జ్ పోలిశెటి్ చషంద్రశేఖర్ 
ఆధవారయూషంలో అయితపూడి గ్రామ పద్లు, యువత, జనసేన పారీ్ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలు సిద్ాషంత్లు నచి్చ జనసేన పారీ్లో చేరడషం జరిగషంద. రామచషంద్రపురషం 
న్యోజకవర్గషం జనసేన పారీ్ ఇషంచార్జ్ పోలిశెటి్ చషంద్రశేఖర్ మరియు కాజుల్రు మషండల 
అధయూక్షులు బోషండా వెషంకనని ఆధవారయూషంలో 13 వ గ్రామషం అయిన అయితపూడి గ్రామషంలో 
పద్లను కలసి… ఇషంటి ఇషంటికి పోలిశెటి్ చషంద్రశేఖర్ పరయూటిషంచడషం జరిగషంద. అయితపూడి 
గ్రామషంలో పద్లు ఏకథాటిగా ఒక మాటమీద ఉషండి ప్రసతూత ప్రభ్తవా పరిపాలన పై ప్రజలు 
విసగుచెషంద తీవ్రమైన ఇబబిషందులు పడుతనానిరు.. వారికి జనసేన పారీ్ అషండగా ఉషంట్షందన్, 
మీ అషందరకి ఏ సమసయూ వచి్చనా అషందుబాట్లో ఉషంట్నన్ వారికి భరోస్ కలి్పస్తూ జనసేన 

పారీ్లోకి పోలిశెటి్ చషంద్రశేఖర్ కషండువాలు కపి్ప ఆహావాన్షంచడషం జరిగషంద. జనసేన పారీ్ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు సిద్ాషంత్లు పోలిశెటి్ చషంద్రశేఖర్ అయితపూడి గ్రామ 
ప్రజలకు తెలియజేయడషం జరిగషంద.. రామచషంద్రపురషం న్యోజకవర్గషం జనసేన నాయకులు జనసైన్కులు పాల్్గనడషం జరిగషంద.

చింతలపూడ్ జనసేన పార్టీ గ్రామ కమిటీ నియామకం
శతఘ్ని న్యూస్: పన్నిరు, చిషంతలపూడి గ్రామషంలో ఆదవారషం జనసేన పారీ్ గ్రామ కమిటీన్ న్యమిషంచడషం 
జరిగషంద. చిషంతలపూడి గ్రామ అధయూక్షుడిగా స్యినషం సధాకర్, ఉప అధయూక్షులుగా చుషండూరు మధుబాబు, గోళళు 
శాయూమ్ మరియు ప్రధాన కారయూదరు్శలు షేక్ ఆలీ, షేక్ గౌస్ భాష మరియు కారయూదరు్శలను న్యమిషంచడషం జరిగషంద. 
అనషంతరషం నా సేన కోసషం నా వషంత కారయూక్రమషం న్రవాహిషంచడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో జిల్లా కారయూదరి్శలు 
త్ళ్లారి అపా్పరావు, దేశషంశెటి్ స్రయూ మషండల అధయూక్షుడు నాగశెటి్ సబాబిరావు, మషండల కారయూవర్గ సభ్యూలు వేముల 
నారాయణ, తమి్మరిచ్ సరేష్, షేక్ బుడే, చషందు కోటేశవారరావు, కొణతల వెషంకట పవన్, తనీనిరు భీమరుజ్న్, గోణషం 
ఉమా, జనసేన నాయకులు ఉపు్ప గోపి, గడడిమూరి చషందు మరియు గ్రామ జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

షాదీమందిర్ ని ప్నఃప్రారంభంచండ్: చపిపేడ్ శ్రీనివాసల రెడ్డు
శతఘ్ని న్యూస్: కోవూరు న్యోజకవర్గషం పడుగుపాడు పషంచాయతీ పరిధిలో ఉననిటవషంటి ష్దీ 
మషందర్ న్ ఆదవారషం కోవూరు మషండల అధయూక్షులు షేక్ అల్తూఫ్ ఆధవారయూషంలో కోవూరు న్యోజకవర్గ 
జనసేన పారీ్ నాయకుడు చపి్పడి శ్రీన్వాసలరెడిడి, మరియు జిల్లా నాయకులు, మషండల నాయకులు 
సషందరి్శషంచారు. ఈ సషందరబిషంగా శ్రీన్వాసల రెడిడి మాట్లాడుత్ ఈ ష్దీ మషందర్ చూసి చాల్ బాధ 
వేసిషంద అన్ అనానిరు, ముసిలాషం, మైనారిటీలు అషంటే మాకు అభిమానషం అన్ చెపి్ప వైసీపీ వాళ్ళు ఎన్నికల 
టైషం లో దొషంగ ప్రేమ్ న్ ఒలగపోసి ముసిలాషం మైనారిటీల ఓట్లా వేపిషంచుకొన్ మ్సషం చేసతూనానిరు గత 
10 సషంవతసారల నుషండి ఈ ష్దీ మషందర్ శధిల్ వివస్థ కి చేరిషంద. గత ప్రభ్తవాషం లో కూడా ఇల్నే 
మ్సపురితమైన మాటలు చెపి్ప కోవూరు ముసిలాషం మైనారిటీ ప్రజలను మ్సషం చేశారు. ఈ ష్దీ మషందర్ 
1999 సషంవతసారషం లో శ్రీ ప్రసనని కుమార్ రెడిడి గారే ప్రారషంభషం చేశారు. ఇపు్పడు మాత్షం అద శధిల్ 
వివసతూకి చేరిషంద. దయచేసి ప్రసనని కుమార్ రెడిడి గారికి జనసేన పారీ్ దావారా విననివిషంచుకుషంట్నానిషం. 

ష్దీ మషందర్ న్ పునః ప్రారషంభషం చేయషండి. పేద ముసిలాషం మైనారిటీలు చినని చినని శుభాకారాయూలయాలు చేసకోవాలిషంటే లక్లు లక్లు వెచే్చషంచి లేక ఇబబిషంద పడుతనానిరు. దయచేసి 
ఈ ష్దీ మషందర్ న్ ఏరా్పట్ చేసి ముసిలాషం మైనారిటీ వాళలాకి అషందుబాట్లోకి తీసకోన్ రావాలి అన్ అనానిరు. జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ ముల్లా మునవార్ బాష్ గారు మాట్లాడుత్ మా 
ముసిలాషం మైనారిటీలను వైసీపీ వాళ్ళు మ్సషం చేసతూనానిరు, ఈ ష్దీ మషందర్ న్ గత ప్రభ్తవాషం కూడా ఇల్నే మాయమాటలు చెపి్ప ఓట్లా వేపిషంచుకొన్ తరువాత గాలికి వదలేస్రు, రేపు 
ఉదయషం ఈ సమసయూ పై సషంబషందషంచిన అధికారులుకు వినతి పత్రాలు అషందుచేస్తూషం ఈ ష్దీ మషందర్ న్ ఈ ప్రభ్తవాషం లో బాగుచేయక పతే రానునని ద మన జనసేన పారీ్ ప్రభ్తవాషం 
మా ప్రభ్తవాషం లో ఈ ష్దీ మషందర్ న్ ప్రారషంభషం చేస్తూషం అన్ అనానిరు రానునని రోజులోలా ముసిలాషం మైనారిటీ వాళలాకి జనసేన పారీ్ దావారా నే నాయూయషం జరిగషంద అన్ అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమషంలో జిల్లా కారయూదరి్శ, స్రయ పాలషం పవన్ కుమార్, కోవూరు మషండలషం అధయూక్షులు షేక్ అల్తూఫ్, మహేష్, స్యి, మురళ్, తనా్మయ్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


జనసేనానికి యువత మద్దతు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను ముషందుకు తీసకువెళ్ళు దశగా గ్రామాలోలాన్ 
యువత బలషంగా న్లుసతూనానిరన్ జనసేన పారీ్ గూడూరు మషండల అధయూక్షులు పారిచరలా భాస్కర్ అనానిరు. 
గూడూరు మషండలషం విషందురు గ్రామషంలో ఆదవారషం జనసేన పారీ్ జిల్లా ఉపాధయూక్షులు తీగల చషంద్రశేఖర్ 
స్చనలతో జనసేన కారయూకరతూలతో సమావేశషం న్రవాహిషంచారు. ఈ సషందరబిషంగా ఆయన మాట్లాడుత్ 
మషండలషంలోన్ అన్ని గ్రామాలోలా జనసేన పారీ్న్ బలోపేతషం చేస్తూ పారీ్ సిదా్ధషంత్లను తెలియచేస్తూ 
రాబోయే ఎన్నికలోలా పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమషంత్రి చేసే విధషంగా కారయూకరతూలషంత్ కృష్ చేయాలనానిరు. 
అనషంతరషం జనసేన నాయకులు మ్హన్ మాట్లాడుత్ నా సేన కోసషం – నా వషంత కారయూక్రమషంలో 
భాగషంగా యువత ఫోన్ పే, గూగుల్ పే తో తమ వషంత స్యషం అషందషంచాలన్ కోరారు. అనషంతరషం 
గ్రామస్థలు జనసేన డ్రైనేజి వయూవస్థ సరిగా లేదన్, అల్గే కరెషంట్ సమసయూలను తెలియచేయడషంతో ప్రభ్తవా 
అధికారులు దృష్్కి తీసకువెళ్లా సమసయూల పరిష్్కరిషంచే దశగా కృష్ చేస్తూమన్ తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమషంలో జనసేన పారీ్ నాయకులు మస్తూన్, స్యి,శవ, శషంకర్, శ్రీను,వెషంకట రమణ తదతరులు 
పాల్్గనానిరు.

గుడ్కి, బడ్కి మధ్య ఉనని మద్యం షాప్ 
తొలగంఛండ్: జనసేన వీరమహళల ధరాని
శతఘ్ని న్యూస్: రాజషంపేట మషండలషం పరిధిలోన్ భ్వనగరి పలలా వద్ గుడికి, 
బడికి మధయూ ఉనని మదయూషం దుకాణాన్ని వెషంటనే తొలగషంచాలన్ జనసేన వీర 
మహిళలు జనసేన నాయకులు ఈ ఆదవారషం ధరాని చేపట్్రు అక్కడికి 
చేరుకునని పోలీసలు ధరానికు అనుమతి లేదన్ న్రసనకారులకు స్పష్షం 
చేశారు. దీషంతో కొద్సేపు మహిళలకు పోలీసలకు మధయూ వాగావాదషం జరిగ 
సమసయూన్ అధికారుల దృష్్కి తీసకువెళ్లా సమసయూన్ పరిష్కరిస్తూమన్ ఎసె్సా 
లక్ష్మీ ప్రస్ద్ తెలియజేశారు.

జనసేన కార్యకరతుల సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: గుషంటూరు: ఏట్కూరు గ్రామషంలో ఆదవారషం స్యషంత్షం 
జనసేన దమె్మ వద్ జరిగన 16వ డివిజన్ ప్రెసిడషంట్ ఎన్నిక కోసషం 
తప్పన్సరి జనసేన కారయూకరతూల సమావేశషం జరిగనద. ఈ కారయూక్రమషంలో 
డేగల ఉదయ, దాసరి వాస, శవలశెటి్ శ్రీను, కోన నాగారుజ్న, తనీనిరు 
రవి, ప్రతివాడ ఈశవార్ కుమార్, తనీనిరు గషంగరాజు, నలలాక బులోలాడు, 
తనీనిరు కృష్ణ, దరిస్ల విష్్ణ, ప్రతివాడ గాషంధారి తదరులు పాల్్గనడషం 
జరిగనద.

కె.వి.బి ప్రం మండలంలో 
నా సేన కోసం నా వంతు

శతఘ్ని న్యూస్: సతయూవేడు న్యోజకవర్గషం కె.వి.బ్ పురషం మషండలషంలో 
జనసేన పారీ్ అభివృద్ధ కొరకు నా సేన కోసషం నా వషంత కారయూక్రమషం 
మషండల అధయూక్షుడు థామస్ ఆధవారయూషంలో జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమాన్కి 
జిల్లా కారయూదరి్శ కొప్పల ల్వణయూకుమార్ హాజరయాయూరు. జనసేన పారీ్ 
కోసషం 10 ర్పాయలు నుషండి ఎషంత అయినా విరాళషంగా ఇవవా వచు్చ 
అన్, ఈ కారయూక్రమాన్ని ప్రజలోలాకి తీసకెళ్లా విజయవషంతషం చేయాలన్.. 
ప్రజలను జనసేన పారీ్ లో భాగస్వాములిని చేయడమే ఈ కారయూక్రమము 
ముఖయూ ఉదే్శషం అన్ తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమము లో మషండల 
ఉపాధయూక్షుడు మ్హన్, బాష్, చైతనయూ, సషందీప్, మహేష్, రుద్ర, కిషోర్, 
హరీష్, హేమాద్, చెషంగయయూ, దేవేషంద్ర, వషంశీ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

పార్వతీప్రం నియోజకవర్గంలో 
‘నా సేన కోసం నా వంతు’ కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురషం న్యోజకవర్గషం, 
సీత్నగరషం మషండల పారీ్ కారాయూలయషంలో 
ఆదవారషం పారవాతీపురషం న్యోజకవర్గ 
నాయకులు మరియు జన సైన్కులు సమావేశమై 
నా సేనా కోసషం నావషంత కారయూక్రమషం 
న్రవాహిషంచి, తమ విరాళ్లను ఫోన్ పే దావారా 
కషంద్ర పారీ్ కారాయూలయషం ఆఫిసిఅల్ అకషంట్ 
కి పమపడషం జరిగషంద.. అల్గే పారవాతీపురషం 

న్యోజకవర్గషంలో ఉనని ప్రతి ఒక్క జనసేన నాయకులు, జన సైన్కులు మరియు వీర మహిళలకు ఈ 
కారయూక్రమాన్ని క్షేత్ స్్థయిలో విజయవషంతషం చెయాయూలన్ పిలుపున్వవాడషం జరిగషంద.. మీకు తోచినషంత 
విరాళషం ఇచి్చ, పారీ్ చేసే మషంచి కారయూక్రమాలలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావాలన్ పిలుపున్చా్చరు. 
ఈ కారయూక్రమషంలో పారవాతీపురషం న్యోజక వర్గ నాయకులు కాత్ విశేవాశవార్ రావు, అలులా రమేష్, చిట్లా 
గణేష్, కర్రి మణికషంఠ, జై శషంకర్ మరియు జన సైన్కులు ధనషంజయ కిషోర్, రాజు, భాస్కర్, బరలా 
వెషంకటరమణ, పవన్, బొతసా ఆనషంద్, కర్రి పదా్మరావు, స్యి తరుణ్, దుర్గ ప్రస్ద్, శవ, చషంద్ర శేఖర్, 
రాము తదతరులు పాల్్గనానిరు.

అగని ప్రమాద బాధితులకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: సతయూవేడు న్యోజకవర్గషం, కె.వి.బ్ పురషం మషండలషం, అషంజూరు గరిజన కాలనీ లో గత 
రెషండురోజుల క్రితషం విదుయూత్ ష్క్ తో 3 పూరిగుడిసెలు కాలిపోవడషం జరిగషంద. ఆదవారషం బాధితలను 
కలసి న్త్యూవసరాలు మరియు ఆరి్థకస్యషం చేయడషం జరిగషంద. అనషంతరషం కాలిపోయిన ప్రదేశాలకి 
వెళ్లా పరిశీలిషంచి తొషందరలోనే ప్రభ్తవా స్యషం అషందేల్ అధికారులును కలసి మాట్లాడుత్షం అన్ 
వారికీ తెలియజేయడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో జిల్లా కారయూదరి్శ కొప్పల ల్వణయూకుమార్, మషండల 
అధయూక్షుడు థామస్, ఉపాధయూక్షుడు మ్హన్, బాష్, చైతనయూ, కిషోర్, రుద్ర, హేమాద్, వషంశ, సషందీప్, 
హరీష్, చెషంగయయూ, దేవేషంద్ర తదతరులు పాల్్గనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

స్క్షి నూ్యస్ అసత్య కథనాలను ఖండ్ంచిన
రెడ్డు అపపేల నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: పశ్చమ గోదావరి జిల్లా: 
దళ్తలపై జనసేన పారీ్ కారయూకరతూలు దాడి 
చేసినట్లా స్క్షి మీడియాలో శన్వారషం వచి్చన 
అసతయూపు ప్రచారాలు దాన్పై ఏదైనా వారతూలు వేసే 
ముషందు పునరాలోచన చేసి అక్కడ జరిగన వాసతూవ 
సషంఘటనలను తెలుసకున్ మీడియా దావారా 
ప్రచారషం చేయాలి తప్ప పారీ్ మీద ఉనని దేవాషషం 

తో అబద్ధపు ప్రచారషం చేయడషం సరైన విధానషం కాదన్ తీవ్రషంగా ఖషండిషంచిన రెడిడి అప్పల నాయుడు.

జనంలోకి దూసకెళ్తునని సీతంపేట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొషండ న్యోజకవర్గషం, సీతషంపేట మషండలషం, నవగడ గ్రామములో ఆదవారషం 
గ్రామ యువత కు జనసేన పారీ్ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి సిదా్ధషంత్లను వివరిషంచడషం 
జరిగషంద. వారు గరిజన ప్రాషంత్లోలా పడుతనని ఇబబిషందులను వారు వివరిషంచడషం జరిగషంద. ఈ 
స్రి మా గరిజన ప్రాషంత్లోలా జనసేన జషండాను ఎగరవేస్తూమన్ ముకతూకషంఠషంతో చెప్పడషం జరిగషంద. 
వారికి భరోస్గా పారీ్ నుషంచి మేము అషండగా ఉషంట్షందన్ జనసేన పారీ్ నాయకులు భరోస్ 
ఇవవాడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో ప్రశాషంత్ పోరెడిడి జామి అన్ల్, కుషండషంగ శ్రీకాషంత్, కడ్రక 
స్యి, మషండషంగ విశవానాధషం, సవర గణేష్ మరియు స్్థన్క జనసైన్కులు పాల్్గనడషం జరిగషంద.

సీతానగరం జనసేన ఆద్వర్యంలో 
నా సేన కోసం నావంతు

శతఘ్ని న్యూస్: సీత్నగరషం మషండల 
కషంద్రషంలో పారీ్ అధిష్్నషం సషంస్్థగత 
బలోపేతషం కోసషం చేపటి్న “నా సేన 
కోసషం నావషంత ” కారయూక్రమాన్ని జనసేన 
నాయకులు చేపట్్రు….నాయకులు 
యుపి ఐ దావారా తమవషంత ఆరి్థక 
సహాకారషం పషంపిషంచి … ఇదే మాదరిగా 

జనసైన్కులు కూడా పారీ్ ఆరి్థక పురోభివృద్ధ కి 10ర్పాయలనుషండి శకితూ వషంచన మేర సహకారషం 
అషందషంచవలిసిషందగా పిలిపున్చా్చరు.. పారీ్ కోసషం ఇచే్చ ప్రతి ర్పాయి రైతలకు, చేతివృతతూలకు, 
కారి్మకులకు ఉపయోగపడుతషంద అన్ వివరిస్తూ.. ఇల్షంటి మషంచి కారయూక్రమషంలో మీరు కూడా 
భాగస్వామయూషం కావాలన్ కోరారు.. ఈ కారయూక్రమషంలో సీత్నగరషం మషండల నాయకులు అలులా 
రమేష్, జై శషంకర్, ధనుషంజయ్, కిషోర్, బుజిజ్ పషంతలు, వెషంకటరమణ మరియు పారవాతీపురషం 
మషండల నాయకులు ఖాత విశేవాసవారరావు, గణేష్, మణికషంఠ, పవన్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

చిననిటేకూర్లో ‘నా సేన నా వంతు’
శతఘ్ని న్యూస్: కల్లారు: జనసేన పారీ్ 
నా సేన నా వషంతలో భాగషంగా పాణయూషం 
న్యోజకవర్గషం ఇనా్చర్జ్ చిషంత్ సరేష్ 
బాబు ఆదేశాలు మేరకు కల్లారు 
మషండలషం, చిననిటేకూరు గ్రామషంలో 
కారయూక్రమాన్ని న్రవాహిషంచడషం 
జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో 
న్యోజకవర్గ నాయకులు వై. బజారి, 
జిల్లా కారయూ న్రవాహణ కమిటీ సభ్యూలు 
ఛి.హుసేసాన్ మరియు జనసేన 
కారయూకరతూలు ఎన్. శవ, జి. శవ 

జ.మాధవయయూ, బ్.హరి, బ్.పరమేష్, తిరుమలేష్ పాల్్గనడషం జరిగషంద, ఈ కారయూక్రమాన్కి గ్రామ 
యువత మరియు జనసేన పారీ్ స్నుభూతిపరులు సవాచ్షందషంగా తమ విరాళ్లను అషందజేయడషం 
జరిగషంద.

నెలిలిమరలి జనసేన కార్యకరతుల ఆతీమీయ 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలామరలా న్యోజవర్గషం, నెలిలామరలా మషండలషం సీన్యర్ కారయూకరతూలతో 
జనసేన కారయూకరతూలు సమావేశమయాయూరు. ఈ సమవేసషంలో బాగషంగా రాబోయే 
రోజులోలా పారీ్న్ ముషందుకి ఎల్ తీసకువెళ్లాలి, జనసేన మరిషంత సభ్యూలను మనలో 
కలుపుకొన్ వెళ్లాలన్ స్చిషంచారు. అషందర్ అషంగీకారషం తెలిపారు.

గరసేన జనసేన – జనం వద్దకు 
జనసేన ఆరవ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురషం 
మనయూషం జిల్లా, పాలకొషండ 
న్యోజకవర్గఒ, వీరఘట్షం 
మషండలషం. హుసేసాన్ పురషం 
పషంచాయతీ లో జనసేన పారీ్ 
ఆధవారయూషంలో గరిసేన జనసేన 
– జనషం వద్కు జనసేన ఆరవ 
రోజు కారయూక్రమషంలో బాగషంగా 
జ్రువానలో వీరఘట్షం జనసేన 

పారీ్ నాయకులు పరయూటిషంచారు. ఈ సషందర్షంగా ఆ గ్రామ మహిళలు ప్రధాన 
సమసయూలు కాలువాలు లేక గ్రామ వీధులులోనే వరషిషం నీరు, ఇషంటిలో వాడే నీరు 
ప్రవహిసతూషంద. మురుగునీరు న్లవా ఉషండడషంతో దోమలు పరిగపోతనానియి.. 
వాటి నుషండి అనారోగయూషంతో బాధపడుతననిము, ప్రసతూత ప్రభ్తవాషం న్త్యూవసర 
వసతూవుల ధరలు పషంచుత్ మాల్ఒటి దనసరి కూలీలకు ధరలు అషందనషంత 
దూరషంలో ఉనానియి. రేషన్ ఒక్క బ్యయూషం మాత్మే ఇసతూనానిరు, చీనీ, కషంద 
పపు్ప, న్నె, ఇవవాడషం లేదన్ తెలిపారు. సమసయూలు వినని అనషంతరషం జనసేన 
జాన్ మాట్లాడుత్ జనసేన పారీ్ బ్యయూషం కి బదులు ఒక కుట్షంబషంకి సరిపడడి 
న్త్యూవసర సరుకుల కొనుకు్కనే విధషంగా తెలలా కార్డి ఉనని ప్రతి కుట్షంబాన్కి 
రెషండువేల ఐదు వషందల ర్పాయల నుషండి మూడు వేల ఐదువషందలు మీ బాయూషంక్ 
అకషంట్ లో వేస్తూరన్, వషంట వషండుకోడాన్కి ఉచితషంగా గాయూస్ సిలిషండర్ ప్రతి నెల 
ఇస్తూరన్ మహిళలకు వివరిషంచారు. మతసా.పుషండరీకషం మాట్లాడుత్ మహిళకు 
33% రిజరేవాషనులా కలి్పస్తూమన్, అరవై ఏళ్లా న్షండిన రైతలకు ఫషంక్న్ ఇస్తూము, 
కలు రైతలకు ప్రతేయూక మషంత్రితవా శాఖ ఏరా్పట్ చేస్తూము, పషంటలకు గట్్బాట్ 
ధరలు కలి్పస్తూమన్ మహిళలకు వివరిషంచారు. మహిళలు అషందర్ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిన్ ముఖయూమషంత్రిన్ చేయాలన్ మీ అమూలయూమైన ఓట్ జనసేన పారీ్ గాజుగాలాస్ 
గురుతూ కు వేయాలన్ మతసా. పుషండరీకషం కోరారు. ఈ కారయూక్రమషంలో కరే్ణన స్యి 
పవన్, రాజు, కోడి వెషంకట రావు నాయుడు, వావిలపలిలా నాగభూషన్, దూసి ప్రణీత్ 
తదతరులు పాల్్గనానిరు.

ఆనారోగ్యంతో బాధపడుతునని వ్యకితుకి 
వైద్యసేవలు అందించిన నాగ మానస

శతఘ్ని న్యూస్: సెప్షంబర్ 16 వ 
త్రీఖున త్షండవ పలిలా గ్రామషంలో 
ఆనారోగయూషంతో బాధపడుతనని 
పషండు కుట్షంబాన్కి ఆరి్థకస్యషం 
చేసినపు్పడు అతన్కి జనసేన పారీ్ 
తరపున 15 రోజులు ఫిజియోథెరపీ 
చేస్తూమన్ తెలియజేసిన జనసేన 
పారీ్ డాక్ర్ సెల్ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 

శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస అషందులో భాగషంగా లిషంగోలు పషండు పిలుపు మేరకు 
రెషండవ రోజు వైదయూషం అషందజేయడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో జన సైన్కులు 
పాల్్గనానిరు.

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

వీరఘటటీం జనసేన
మండల స్థాయి సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొషండ న్యోజకవర్గషం జనసేన పారీ్ కారాయూలయషంలో జనసేన 
నాయకులు గరా్న సతితూబాబు సమక్షంలో వీరఘట్షం మషండల జనసేన నాయకులు, 
కారయూకరతూలతో, సమావేశషంలో ఏరా్పట్ చేయడషం జరిగషంద. ఈ సషందర్షంగా న్యోజకవర్గ 
నాయకులు సతితూబాబు మాట్లాడుత్ వీరఘట్షం మషండలషంలో గడప గడపకు జనసేన 
పారీ్ సిదా్ధషంత్లు మేన్ఫస్ తీసకెళ్లా విధషంగా కారయూచరణ చేపట్్లన్, కలు రైతల 
భరోస్ యాత్ మొదలైనట్వషంటి అషంశాలను ప్రజలకు వివరిషంచవలసిన అవసరషం 
ఉషందన్.. పారీ్ ప్రయోజనాల కోసషం అషందర్ కలిసి పన్ చేయాలన్ ఈ సషందర్షంగా 
తెలియచేశారు. ఈ సమావేశషంలో వీరఘట్షం మషండలషం జనసేన నాయకులు సతివాడ 
వెషంకటరమణ, గరా్పు నరేషంద్ర, రౌత గోవిషందరావు, కెవిఆర్ నాయుడు, సమన్, 
వీరమహిళ సషండి అమల, రాజు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

డ్రైనేజీ కాలువ గోడలు నిరమీంచాలి: జనసేన డ్మండ్
శతఘ్ని న్యూస్: గుడూలారు: గుడూలారు మషండలషం 
దారకాన్పాడు గ్రామషంలో ఉతతూరషం బజారులో 
వషంతెనతో పాట్ డ్రైనేజీ గోడ రెషండు వైపుల్ 
దబబితిషంద. దీన్ మూలషంగా మురుగు నీరు న్లవా 
ఉషండి దురావాసన వసతూషంద అన్ గ్రామస్థలు 

తెలిపారు. మురుగు నీరు న్లవా ఉషండి ఆ ప్రాషంతషంలో దోమలు ఉత్పతితూ అవుతనానియి 
అన్ దీన్ మూలషంగా జవారాలు బారిన పడి ఆసపత్రులకు పరుగులు పడుతనానిమన్ 
అదకారులు స్పషందషంచి మురుగునీరు న్లవా లేకుషండా పరిసరాలు పరిశుభ్షంగా ఉషండేల్ 
చరయూలు తీసకోవాలన్ జనసేన పారీ్ తరపున కోరడషం జరిగషంద. న్రా్మణషం పనులు 
తవారగా పూరీతూ చెయాయూలన్ స్్ధన్కులు కూద కోరుతనానిరు.

బైరప్రం జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
ఉచిత మూత్ర పిండ పర్క్లు

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచా్పురషం, 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు కవిటి 
మషండలలోన్ బైరిపురషం 
గ్రామషంలో జనసేన రాష్ట్ర 
జాయిషంట్ సెక్రటరీ తిప్పన 
దురోయూధన రెడిడి నాయకతవాషంలో 
మరియు బైరిపురషం గ్రామ 

జనసైన్కులు బషందరు మహేష్, బొర్ర మహేష్, సహాయ సహకారాలతో శాషంతి 
డయాగొనిసి్క్ సెషంటరు వారి సౌజనయూషంతో ఉచిత మూత్పిషండ పరీక్లు న్రవాహిషంచారు. 
ఈ కారయూక్రమాన్కి ముఖయూ అతిథులుగా విచే్చసిన ఇచా్పురషం జనసేన ఇషంఛారిజ్ దాసరి 
రాజు, జనసేన రాష్ట్ర మతసాష్యకార వికాస విభాగ కారయూదరి్శ నాగుల హరి బెహరా, లోళళు 
రాజేష్ మరియు బైరిపురషం గ్రామ పద్ల చేతల మీదుగా ప్రారషంభిషంచారు. సమారు 120 
మషందకి రకతూ నమూనాలు సేకరిషంచి, ఉచితషంగా మూత్పిషండ పరీక్లు న్రవాహిషంచారు. 
జనసేన నాయకులు మాట్లాడుత్ ఉదా్ధన ప్రాషంతషంలో సమారు 40,000 మషందకి పైగా 
కిడీని వాయూధితో బాధపడుతనానిరు. ఇద గమన్షంచి జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
గళమెత్తూరు.. అయినా కూడా ఆయన మాటలు ఈ ప్రభ్తవాషం విస్మరిషంచిషంద. ప్రభ్తవాము 
చేయవలసిన పన్ జనసైన్కులు చేసతూనానిరన్ ఇప్పటికైనా అధికార ప్రభ్తవాషం కళ్ళు తెరచి 
ప్రతీ 3 నెలలకు ఒకస్రి మూత్పిషండషం పరీక్లు న్రి్హషంచవలసినదగా జనసేన తరపున 
కోరడషం జరిగషంద.

ఆపదలో ఉనని జనసైనికులకు జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, పిడుగురాళళు మషండలషం, జానపాడు గ్రామషంలో ఇటీవల 
కొమె్మర శ్రీహరి బైక్ యాకిసాడషంట్ లో కాలుకి దబబి తగలడషం జరిగషంద. విషయషం 
తెలుసకొనని జనసేన నాయకులు ఆరి్థక ఇబబిషందులతో బాధపడుతనని కొమ్మర శ్రీహరికి 
జానపాడు గ్రామషం జనసేన పారీ్ ఆధవారయూషంలో 10500/-ర్పాయలు అదేవిదషంగా 
ఇటీవల మరణిషంచిన తోట వెషంకటేశవారులా కుట్షంబాన్కి 5000/ ర్పాయలు వారి 
కుట్షంబాన్కి ఇచి్చ జనసేన పారీ్ ఎపు్పడు అషండగా ఉషంట్షందన్, పారీ్ పద్ల దృష్్కి 
తీసకుపోయి క్రియాశీలక సభ్యూన్కి అషందషంచే ఇన్సారెన్సా కూడా తవారగా అషందేల్ కృష్ 
చేస్తూమన్, పవన్ కళ్యూణ్ స్ఫూరితూతో మరిన్ని సేవా కారయూక్రమాలు చేస్తూ.. ఆపదలో ఉనని 
జనసైన్కులకు అషండగా ఎపు్పడు జనసేన పారీ్ ఉషంట్షందన్.. ఆ కుట్షంబాలకు భరోస్ 
ఇవవాడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమాన్ని ముషందుషండి నడిపిషంచిన ఆవుల రమేష్ మరియు 
అషంబటి స్యికుమార్ లను పారీ్ నాయకులు ఖాసీషం సైదా అభినషందషంచడషం జరిగషంద. 
ఈ యొక్క కారయూక్రమషంలో జిల్లా జాయిషంట్ సెక్రెటరీ దూదేకుల కాసిషం సైదా, జిల్లా ప్రోగ్రాషం 
కమిటీ సభ్యూలు దూదేకుల సలీషం, పిడుగురాళలా మషండల ప్రధాన కారయూదరి్శ అవుల రమేష్, 
అషంబటి స్యి కుమార్, అనపరితూ నాగేశవారరావు, బేతషంచెరలా ప్రస్ద్ స్షంబశవరావు, 
వెషంకటేష్, నరసిషంహారావు, గణేష్, పూర్ణ, బుజిజ్, తిరుమల రావు, యతి రాజుల కొషండ, 
వెషంకట్రావు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

ఎర్రవార పాలం జనసేన 
మండల స్థాయి సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: చిత్తూరు జిల్లా అధయూక్షులు డాక్ర్ పసపులేటి హరి ప్రస్ద్ స్చనల 
మేరకు ఎర్ర వారి పాలషం మషండల కమిటీ సమావేశషం ఆదవారషం మషండల అధయూక్షులు 
ముషండలాపాటి మురళ్, జిల్లా కారయూదరి్శ కలప రవి ఆధవారయూషంలో న్రవాహిషంచడషం జరిగనద. ఈ 
సమావేశము నషందు కారయూకరతూలకు కమిటీ మెషంబర్సా కు దశాన్రే్శషం చేయడషం జరిగనద. 
మనసేన కోసషం నా వషంత కారయూక్రమమును జనసైన్కులకు వివరిషంచి.. వారికి అవగాహన 
కలి్పషంచి పారీ్ బలోపేతషం కోసషం కృష్ చేయాలన్ విననివిషంచడషం జరిగనద. పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి ఆశయాలు, ఆదరా్శలు ప్రజలోలాకి లోతగా తీసకెళ్లాలన్ జనసైన్కులను కోరడషం 
జరిగనద. అదేవిధషంగా ఎర్రవారిపాలషం మషండలషంలో చాల్మషంద యువత జనసేన 
పారీ్లో చేరడషం జరిగనద. చేరిన వారు సరేష్ బాల, పి సబ్రహ్మణయూషం, మధురషంజన్ 
రెడిడి, లోకష్, విశవానాథషం, హరి, రాజు తదతరులు పారీ్లో ఆశయాలను నచి్చ జనసేన 
కషండువా కపు్పకోవడషం జరిగనద. సదరు కారయూక్రమషంలో జిల్లా సీన్యర్ నాయకులు 
చిషంతకాయల కృష్ణయయూ, జిల్లా కారయూదరు్శలు బీగాల అరుణ, ఆనషంద్, చిననిగొటి్గలులా 
మషండల అధయూక్షులు దూద జసవాషంత్, ఎర్రవారిపాలషం మషండలషం ఉపాధయూక్షులు ఎర్ర 
నరేషంద్ర, మషండల జనరల్ సెక్రెటరీ గుర్రప్ప గారి విశవానాథషం, కారయూదరు్శలు తదతరులు 
పాల్్గనడషం జరిగనద.

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

లక్కవరం ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కి 
జనసేన ఆర్ధి కసాయం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు, లక్కవరషం ఓల్డి ఏజ్ హోమ్ లో మాజీ కెనరా బాయూషంక్ మేనేజర్, 
జనసేన నాయకులు గొలలా మషందల పూర్ణ భాస్కరరావు మనవడి పుటి్నరోజు సషందర్షంగా 
శన్వారషం వృదా్ధపయూషంతో ఉషంటూ అనాధలు అయిన వారికి అవసరమైన న్త్యూవసరాలతో 
పాట్ ఫ్రూట్సా అల్గే వారి అవసరాల కొరకు 10,000/- ర్పాయల నగదును 
అషందజేయడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో మలి్కపురషం ఎషంపీపీ మేడిచరలా సతయూవాణి 
రాము, సఖినేటిపలిలా మషండల అధయూక్షులు గుబబిల ఫణి కుమార్, రాజ్లు గ్రామశాఖ 
అధయూక్షులు కాటని రాజు, ఉషండపలిలా అషంజి, కోళలా బాబ్, అడబాల అపా్పజీ, జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

రోడలి సమస్యలపై గళమెతితున బొబిబిలి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: బొబ్బిలి నుషండి తెరలాషం వెళ్లా రహదారిలో కొన్ని చోటలా రోదులా గుషంతలు 
మయషంగా దారుణషంగా వునానియి, ప్రతీ రోజూ ఇదే రోడుడి మీదుగా అధికారులు, 
ప్రజాప్రతిన్ధులు ప్రయాణిసతూనానిరు, వాహన దారులు పడుతనని ఇబబిషందులు 
చూసతూనానిరు.. కానీ మరమ్మతతూలు చేయడాన్కి ముషందుకు రారు… ఎషందుకషంటే పన్ 
చేసినా చేయకపోయినా.. ప్రభ్తవాషం ఉదోయూగులను మరియు ఆదకార పారీ్ నాయకులను 
ప్రసతూత పరిసి్థతలోలా ఎవవారేషం అనలేరు.. అషంటే కసలు పడత్రు కాబటి్. కానీ! జనసేన 
పారీ్ ప్రజల పారీ్.. ప్రజలకోసషం ఆవిరబివిషంచిన పారీ్.. అధికారులకు, ప్రజా ప్రతిన్ధులకు 
జనసేన పారీ్ బయపడదు… ఒక వారషం రోజులోలా బొబ్బిలి నుషంచి తెరలామ్ వెళ్లా దారిలో 
వునని గుషంతలకు మరమ్మతతూలు చేయకపోతే జనసేన పారీ్ తరపున భారీ ఎతతూన న్రసన 
చేపడత్మన్ హెచ్చరిషంచడషం జరిగషంద. బొబ్బిలి అరీ్సీ కాషంపలాక్సా నుషంచి రాజా కాలేజ్ 
రహదారి, పూలబాగ్, దాడితలిలా గుడి దగ్గర, మరియు గొలలాపలిలా, పిరిడి పట్రోల్ బషంకు 
నుషంచి పినపిషంకీ గ్రామ వరకు కొన్ని చోటలా భారీ గుషంతలు వునానియి.. దయచేసి అధికారులు 
స్పషందషంచి మరమ్మతతూలు వారషంలో చేయషండి…. లేదషంటే జనసేన పారీ్ చేయవలిసాన పన్ 
చేసతూషందన్ జనసేన పారీ్ తరపున.. రవి మరడాన తెలియజేస్రు.

ఘనంగా సంగీత సభాష్ జనమీదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కొతతూపేట, పినపలలా గ్రామ ప్రజల మెచి్చన నాయకుడిగా, గొప్ప సర్పషంచిగా, 
రాష్ట్ర జనసేన రథస్రథ్ జనసేనాన్ పవన్ కళ్యూణ్ కు అషండగా, కొతతూ పేట న్యోజకవర్గషం 
ఇషంచార్జ్ బషండారు శ్రీన్వాస్ కు చేదోడు, వాదోడుగా వెననిషంటే ఉషంటూ న్యోజకవర్గషం 
నాయకున్ని బషండారు శ్రీన్వాస్ ముఖయూ అనుచరుడిగా నడిపిస్తూ… పినపలలా గ్రామ సర్పషంచ్ 
గా అభివృద్ధ పథషంలో గ్రామాన్ని నడిపిసతూనని ప్రజలకు అషండగా న్లుసతూనని పినపలలా 
గ్రామ సర్పషంచ్ సషంగీత సభాష్ జన్మదన వేడుకలు జనసేన శ్రేణుల సషంక్షంలో ఘనషంగా 
న్రవాహిషంచడషం జరిగషంద. ఈ కారయూక్రమషంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిరు.

గుడ్లిర్ లో జూనియర్ కాలేజీ నిరమీంచండ్: 
ప్లి మలిలికార్జిన రావు

శతఘ్ని న్యూస్: కషందుకూరు న్యోజకవర్గషంలో 
గుడూలారు మషండలషం అతయూషంత కీలకమైనదన్ ఎషంతో 
శకితూవషంతమైనదన్ మన శాసనసభ్యూలు మాజీ 
శాసనసభ్యూలు అషందర్ చెపు్పకోవడషం తపి్పతే 
అక్కడునని వారిన్ ఎన్నికల టైషంలో మషందుకి డబుబికి 

బాన్సలను చేసి ఓట్లా వేయిషంచుకొన్ గెలిచిన తరావాత అసలు సమసయూలను మరిచిపోయే విధషంగా 
జనాలను మభయూపటి్ తిరగడషం తపి్పతే ఈ న్యోజకవర్గషంలో గుడూలారు మషండలషంలో అభివృద్ధ 
శూనయూషం అన్ చాల్ ఖచి్చతమైన న్దర్శనషంగా చెప్పవచు్చ. ఈ పత్రికా ముఖషంగా న్యోజకవర్గ 
శాసనసభ్యూలైనట్వషంటి శ్రీ మానుగుషంట మహేషందర్ రెడిడి గారిన్ స్టిగా ఒకటే ప్రశని 
అడుగుతనానిను గుడూలారు మషండలషంలో చుట్్పక్కల ఉననిట్వషంటి సమారు 20 నుషంచి 22 
గ్రామాలు విదాయూరు్థలు అట్ 30 కిలోమీటరులా కావలి ఇట్ 20 కిలోమీటరులా కషందుకూరు వెళ్లా పదవ 
తరగతి పాసైన విదాయూరు్థలు చదువుకోవలసిన పరిసి్థతి ఉషందన్ గడపగడపకు తిరిగన తిరుగుతనని 
శాసనసభ్యూలు గారికి తెలియదు అనుకోవటషం ఎషంతో అమాయకషంగా ఉషంద కనీసషం విదాయూరు్థలు 
రోజు బససా ప్రయాణషం చేసి కషందుకూరు లేదా కావలి వచి్చ వారు చదువుకొన్ మళ్లా తిరిగ రాత్రివేళ 
ప్రయాణాలు చేస్తూ ఒకవేళ ఏదైనా కాలాసలు ఎకెసాటెనషిన్ అయియూ ఉషంటే బససా లేట్ అవవాడషం లేదా 
బైక్ ప్రయాణాలు చేయడషం ఎషంతో ప్రమాదకషంగా మారుతనని ఈ తరుణషంలో గుడూలారు లో ఒక 
జూన్యర్ కాలేజీ న్రి్మషంచాలన్ జనసేన పారీ్ తరఫున శాసనసభ్యూలు గారికి ఈ పత్రిక ముఖషంగా 
తెలియజేసతూనానిము. సమారుగా ఈ చుట్్పక్కల గ్రామాల నుషంచి 200 నుషంచి 400 మధయూ 
విదాయూరు్థలు కాలేజీలకు వెళ్లా చదువుకుషంట్నానిరు అన్ మేము ఒక సరేవాలో తెలుసకునానిము. ఇషంట్లా 
తలిలాదషండ్రులు బాధలకు లోను కాకుషండా అదే కాలేజీ గుడూలారు గ్రామషంలో ఉషంటే మహిళలకు 
ఆడబ్డడిలకు ఎషంతో శ్రేయస్కరమన్ తెలియజేసతూనానిము. మహిళలు కషందుకూరుకు వెళ్లా కావలి 
వెళ్లా తిరుగు ప్రయాణషంలో ఇబబిషందులు పడి ఉషండడషం కషంటే గుడూలారు లో ఒక జూన్యర్ 
కళ్శాల న్రి్మసేతూ వీరి యొక్క సమసయూలు గానీ అన్ని న్రీవారయూషం అవుత్మన్ జనసేన పారీ్ తరఫున 
తెలియజేసతూనానిము. ప్రభ్త్వాలు మారిన నాయకులు మారిన స్వార్థపూరిత రాజకీయషం తపి్పతే 
కనీసషం విదాయూరు్థల గురిషంచి ఆలోచిషంచే ఆలోచన లేన్ నాయకులను ఈ మషండలషంలో ఉనానిరషంటే 
హాస్యూస్పదమైన విషయషం ముఖయూషంగా ఈ పత్రిక ముఖషంగా తెలియజేసతూనని విషయమేమిటషంటే.. 
రైత వయూవస్యషం చేసకొన్ తన బ్డడిలను చదవిషంచుకోవాలన్ ఎషంతో కష్పడి వయూవస్యషం చేసి 
ర్పాయి ర్పాయి కూడా పటి్ చదువు చదవిస్తూ ఉషంటే ప్రైవేట్ విదాయూసషంస్థలు వారికషంతట వాళ్లా 
అధిక ఫీజులు వస్లు చేస్తూ ఉషంటే ప్రభ్తవాషం ఉషండి కూడా 45 ఏళలా రాజకీయ అనుభవషం ఉషండి 
మీల్షంటి నాయకులు ఇద పటి్షంచుకోకపోవడషం చాల్ బాధాకరమైన విషయషం. ఉదోయూగాలకి వలస 
పోయి చదువుకోవడాన్కి వలస పోయి బ్రతకట్న్కి వలసపోయి జీవిత కాలషం న్యోజకవర్గషంలో 
పుటి్నషందుకు మీరు అధికార ప్రభ్త్వాలోలా చేసతూననిషందుకు మా బతకులు ఇవేనా అన్.. కొషంతమషంద 
విదాయూరు్థల ఆవేదన వయూకతూషం చేసతూనని తరుణషంలో జనసేన పారీ్ నుషంచి మీకు పత్రికా ముఖషంగా 
ఈ వినతిన్ అషందజేసతూనానిము విదాయూరు్థలు చదువుకునే విధషంగా కాలేజీ న్రి్మస్తూరన్ న్రి్మషంచాలన్ 
అల్గే గుడూలారు మషండలషంలోన్ దారకషంపాడు గ్రామషం దగ్గరలోన్ రాళలాపాడు నుషంచి వచే్చ కాలువ 
మరమ్మతతూ పనులు చేపడత్రన్ పూడికలు తీయిస్తూరన్ ప్రతి సమసయూను కూడా మీరు తవారితగతిన 
పరిష్కరిషంచకపోతే ఉవెవాతతూన జనసేన పారీ్ నుషంచి కలక్ర్ గారికి అరీజ్లు న్వేదషంచి ఒక ఉదయూమ 
ర్పషం దావారా అయినా సరే కాలేజీ న్రా్మణాన్కి పూడికతీయుల వయూవహారాన్కి పరిష్్కరషం చూపే 
విధషంగా జనసేన పారీ్ ముషందుకు వసతూషందన్ ఈ పత్రిక ముఖషంగా గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యూలు 
మహేషందర్ రెడిడి గారికి తెలియజేసతూనానిమన్ జనసేన నాయకులు పులి మలిలాకారుజ్న రావు డిమషండ్ 
చేస్రు. ఈ కారయూక్రమషంలో కషందుకూరు న్యోజకవర్గషం జనసేన పారీ్ ఇషంచార్జ్ మరియు జిల్లా 
కారయూదరి్శ కతితూ అషంకోజీరావు, జిల్లా సషంయుకతూ కారయూదరి్శ డేగల దొర స్వామి, గుడూలారు మషండల 
జనసేన నాయకులు కారయూకరతూలు సైన్కులు కషందుకూరు న్యోజకవర్గ జనసైన్కులు మరియు 
కారయూకరతూలు, నాయకులు పాల్్గనానిరు.

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 ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, 
నాయకులు, టెకినికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం 

పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు వారి కృషి, జనసేనకి వారి తోడాపిట వారి మాటలో్ల 
వివరించే చక్కని వేదక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

మధయూతరగతి బ్రాహ్మణ కుటంబంలో పుట్టీ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిద్ంతాలు 
నచిచు పార్టీ కోసం అహరినిశలు శ్రమిస్తు... ఇంటా, బయటా ఎన్ని ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కంటూ... 
ఆంధ్రరాష్ట్రానికి పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అయితే భావితరాల భవిషయూత్తుకు బంగారు బాట 
అవుత్ందని పవన్ కళ్యూణ్ చూప్ంచిన సేవామార్ంలో ప్రయాణిస్తు... తితి్ల త్ఫాను సమయంలో 
సంత నిధి యాభైవేల రూపాయలతో ఊరు కాని ఊరు వెళ్ళి త్ఫాను బాధిత్లకు నితాయూవసర 
సరుకులు అందచేసి, కరోనా విళయతాండవం చేస్తునని సమయంలో ఎన్ని కుటంబాలకు 
నితాయూవసరాలను అందంచి తన సేవా తతపిరతను చాటకునని రాజమహంద్రవరానికి చందన 

రాజమహంద్రవరం రూరల్ నియోజకవర్ మొటటీమొదట్ “జనసేన వీరమహిళ”

“పాలెపు కళ్యూణి” గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 
నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో ఆవిడ ప్రయాణం ఎపుపిడు మొదలయింద, ఎలా 
మొదలయింద అనే విషయాలు ఆవిడ మాటలో్లనే తెలుస్కుందం...!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్్కరషం కళ్యూణి గారు..! ముషందుగా మీకు జన్మదన శుభాకాషంక్లు... పాఠకులకు మీ 
గురిషంచి, మీ కుట్షంబ నేపదయూషం గురిషంచి చెప్పషండి?
కళ్యూణి: నేను మధయూతరగతి బ్రాహ్మణ కుట్షంబషంలో పుట్్ను. నాననిగారు రాయూలీ కామేశవారరావు గారు, 

అమ్మ పేరు శ్రీలక్ష్మి. నేను మా త్తయయూ, నానమ్మ శ్రీ కృష్ణమూరితూ, సీత గారలా దగ్గర పరిగాను. నా విదాయూభాయూసషం 
మొతతూషం స్మరలాకోటలోనే జరిగషంద. రాజమహేషంద్రవరాన్కి చెషందన స్యి అవినాష్ గారితో నా వివాహషం 
జరిగషంద. మాకు ఇద్రమా్మయిలు, వాళళు పేరులా అషంజన, కీరతూన.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణషం ఎల్ ప్రారషంభమయియూషంద?
కళ్యూణి: 2016లో శ్రీమతి గషంట్ సవార్ప గారు జనసేన పారీ్ తరపున ప్రతేయూక హోదా కోసషం దవాన్ చెరువు నుషండి పుష్కర్ ఘాట్ వరకు ఒక భారీ 

రాయూలీ న్రవాహిషంచారు. ఆ యాత్లో వీర మహిళలు భారీ సషంఖయూలో పాల్్గనానిరు. అషందులో నేను కూడా పాల్్గనాలన్ అనుకున్ నా భరతూకి నా అభిప్రాయషం చెప్పడషంతో 
ఆయన ననుని ఎషంతగానో ప్రోతసాహిషంచారు. ఆయన ప్రోత్సాహషంతో 2016లో జనసేన పారీ్న్ వేదకగా చేసకొన్ నా రాజకీయ ప్రస్్థనషం మరియు జనసేనతో నా ప్రయాణషం 
మొదలైషంద.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడాన్కి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్పరితూ ఎవరు?
కళ్యూణి: రాజకీయాలలో నాకు స్ఫూరితూ మాజీ ముఖయూమషంత్రి, ప్రముఖ స్వాతషంత్ సమరయోధుడు శ్రీ టషంగుటూరి ప్రకాశషం 
పషంతలు గారు. ఆషంధ్రప్రదేశ్ మొట్మొదటి ముఖయూమషంత్రిగా పన్చేసిన ఆయన ఎషంతో న్జాయితీగా పన్చేశారు. 
మళ్లా అషంతటి న్స్వార్ధమైన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాత్మే అన్ నా నమ్మకషం ఆ నమ్మకషంతోనే 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి వెషంట నడిచి, సమాజాన్కి నా వషంతగా ఎషంతో కొషంత సేవ చేయాలనే న్ర్ణయషంతో జనసేన 
పారీ్లో చేరాను. స్వార్థషంతో రాజకీయాలు నడుపుతనని ప్రసతూత రాజకీయ నాయకుల నుషండి ప్రజలకి విముకితూ 
కలగ చేయాలన్ చూసతూనానిషం. పవన్ కళ్యూణ్ గారి వెషంట నడవడషం చారిత్క అవసరమనేద నా నమ్మకషం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవాషంలో మీకు నచి్చన అషంశాలేమిటి?
కళ్యూణి: ఆయనలో నాకు బాగా నచే్చ అషంశషం కులమత్లను కలిపే విధానషం. కుల్లవారీగా, మత్లవారీగా ప్రజలిని 
విడదీసి పాలన స్గసతూనని ప్రసతూత తరుణషంలో కుల మత ప్రాషంతీయ అసమానతలు తొలగషంచాలనే ఆయన న్ర్ణయషం చాల్ 
స్హసపేతమైనద. పైగా ఆయన దాన్న్ స్ధిషంచి తీరుత్రన్ నమ్మకషం కూడా 100% ఉషంద. ఏ విషయషం మీద అయినా చాల్ 
స్పష్షంగా కూలషంకషషంగా మాట్లాడగలిగే ఆయన రాజకీయ పరిజా్ఞనషం చాల్ ఇష్షం. పరాయూవరణ కోసషం ఏకషంగా పారీ్ సిదా్ధషంత్లోలా ఒకటిగా చేరి్చన ఏకైక నాయకుడు కూడా 
ఆయనే కావడషం గమనార్హషం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిదా్ధషంత్లపై మీ అభిప్రాయషం?
కళ్యూణి: సమర్థవషంతమైన నాయకతవాషం ఉషంటే ఖచి్చతషంగా చేసి చూపిషంచవచు్చ. పవన్ కళ్యూణ్ గారిలో ఆ నాయకతవా పటిమ ఉషంద. జనసేన పారీ్ ఏడు సిదా్ధషంత్లను తన 
ప్రధాన ఎజషండాగా ర్పషందషంచిషంద. 
* కుల్లను కలిపే ఆలోచనా విధానషం 
* మత్ల ప్రస్తూవన లేన్ రాజకీయషం 
* భాషలను గౌరవిషంచే సమాజషం కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...
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* సషంస్కృతలను కాపాడే సమాజషం 
* ప్రాషంతీయతను విస్మరిషంచన్ జాతీయవాదషం 
* అవినీతిపై రాజీలేన్ పోరాటషం 
* పరాయూవరణాన్ని పరిరక్షిషంచే అభివృద్ధ ప్రస్్థనషం 
ప్రసతూత తరుణషంలో ఏడు సిదా్ధషంత్లను పాటిసేతూ ఖచి్చతషంగా భాష్ బేధషం, కులమత త్రతమాయూలు, 
ప్రాషంతీయ అసమానతలు లేన్ సమాజషం స్్థపిషంచవచు్చ అనే కళ్యూణ్ గారి నమ్మకాన్ని నేను 
100% విశవాసిసతూనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ న్యోజకవర్గషంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్పషందన ఎల్ ఉషంద?
కళ్యూణి: రాజమహేషంద్రవరషం ర్రల్ లో జనసేనకు స్పషందన చాల్ బాగుషంద వచే్చ ఎలక్న్ లో 
జనసేన గెలిచే మొదటి సీట్ రాజమహేషంద్రవరషం ర్రల్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు జనసేన తరపున మీ గళ్న్ని విన్పిషంచేపుడు పారీ్ నుషండి కాన్ ప్రజల నుషండి కాన్ ఏమైనా 
ఇబబిషందులు ఎదురో్కవలసి వచి్చషందా? వసేతూ ఎల్షంటివి?

కళ్యూణి: ఒక న్జాయితీ గల నాయకుడు వెషంట నడవడషం గానీ, ఒక మషంచి ఆలోచనలతో ప్రజా క్షేమషం కోసషం 
పన్చేయాలన్ రాజకీయ పారీ్ వెషంట నడుసతూననిపు్పడు ఖచి్చతషంగా బెదరిషంపులు, ఇబబిషందులు సృష్్షంచాలన్ 
అనుకోవడషం ప్రతయూరు్థలకు పరిపాటే, నా విషయషంలో కూడా ఇట్వషంటివి చాల్ జరిగాయి. ఒక అడుగు 
ముషందుకు వేసేతూ 100 అడుగులు వెనకి్క ల్గాలనే చూసే రాజకీయ నాయకులు ఉనని సమాజషం మనద. 
అయినా కానీ మా పారీ్ అధినేత ప్రోత్సాహషంతో నాగబాబు గారి అషండదషండలు నాకు పుష్కలషంగా ఉషండడషం, 
అదే సమయషంలో జనసేన తోడా్పట్ ఉషండడషం వలన ఎన్ని ఇబబిషందులు ఎదురైనా ముషందుకు నడవడషం పారీ్ 
శ్రేణుల తోడా్పట్ మరి్చపోలేన్ద.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసినట్వషంటి కొన్ని కారయూక్రమాలను తెలుపగలరు?
కళ్యూణి: పారీ్ తరఫున నేను చేసిన సేవా కారయూక్రమాలు అషంటే 2017 ఏప్రిల్ లో జనసేన పారీ్ తరపున చలివేషంద్రషం 

న్రవాహిషంచాను. ముఖయూషంగా కోవిడ్ 19 విజృషంభిషంచిన సమయషంలో కనీసషం న్తయూవసరాల కోసషం కూడా ప్రజలు ఇబబిషంద 
పడుతనని సమయషంలో ప్రతి ఇషంటికి వెళ్లా న్త్యూవసరాలు పషంచడషం జరిగషంద. నేను చేసిన ఆ మషంచి పన్న్ ప్రశషంసిస్తూ పారీ్ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు టివాట్ర్ వేదకగా 
పోస్్ చేయడషం నేను మరి్చపోలేన్ అనుభూతి. అదే విధషంగా రోడలా సమసయూతో ఇబబిషందులు ఎదుర్్కషంట్నని ప్రజలతో మమేకమై వారితో కలిసి పోరాడిన సషందరా్లు చాల్ 
ఉనానియి. ఇషంకా తితిలా తఫ్ను సమయషంలో సషంత న్ధి యాభైవేల ర్పాయలతో తఫ్ను బాధితలకు న్త్యూవసర సరుకులు అషందచేయడషం జరిగషంద. ఏదో అధినేత 
చూపిన బాటలో నా వషంత నేను సేవ చేయాలన్ ప్రయతినిసతూషంట్ను. నా పరిధిలో నేను చేసతూషంట్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాన్ తలపటి్నట్వషంటి కలురైత భరోస్ యాత్ గురిషంచి మీ అభిప్రాయషం 
చెప్పషండి?
కళ్యూణి: దేశ ప్రజలకు అననిషం పట్్లనే సదుదే్శషంతో రైతననిలు అపు్పలు చేసి వయూవస్య చేసేతూ ప్రకృతి 
వైపరీత్యూల వలన ఆ పషంట నాశనమై, చివరకు ధైరయూషం కోలో్పయి భూమికి కలు తీర్చలేక కుట్షంబ పోషణ 
భారమై చివరకు ఆత్మహతయూలకు పాల్పడుతనానిరు. అట్వషంటి కలు రైత కుట్షంబాలను ప్రభ్తవాషం 
ఆదుకోకపోవడషం అనాయూయషం. రాష్ట్రషంలో కవలషం 13 శాతషం రైతలక సషంత భూములు ఉనానియి. 
మిగలిన 87% రైతలు కవులు రైతలే. అట్వషంటివారిన్ వెనునితటి్ ప్రోతసాహిషంచవలసిన ప్రభ్త్వాలే 
వాళళున్ న్రలాక్ష్యషం చేయడషం దురా్మర్గషం. కుట్షంబాన్కి ఆధారమైన వయూకితూ చన్పోయి తీవ్ర కష్్లోలా ఉనని అట్వషంటి కుట్షంబాలను ఎషంతో కొషంత సహాయషంగా జనసేనాన్ తన 
వషంత సహాయషంగా ముషందుకు వచి్చ మూడు వేల మషందకి 30 కోటలా ర్పాయలు ఇవవాడషం అనేద చాల్ గొప్ప న్ర్ణయషం, దీన్న్ ప్రతి ఒక్కర్ అభినషందషంచదగ్గ అవసరషం 
ఉషంద.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎల్ ఉషండబోతషంద?
కళ్యూణి: జనసేన పారీ్ మీద పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద తెలుగు ప్రజలకు రోజురోజుకీ ఆదరణ విపరీతషంగా పరుగుతషంద. గత పాలకులు చేసిన తపు్పలను, అవినీతిన్ 
ప్రజలకు న్తయూషం వివరిస్తూ పారీ్ ఏ పన్ అప్పజపి్పనా దాన్ని పారీ్ ప్రజల పారీ్ శ్రేణుల సహకారషంతో న్తయూషం ప్రజలోలా ఉషంటూ పారీ్న్ 2024లో అధికారషంలోకి తీసకురావడషం 
కోసషం నా శాయిశకుతూల్ కృష్ చేసతూనానిను. ముషందు ముషందు మరిషంత పట్్దలతో పన్చేసి పారీ్కి అధికారమే ధ్యూయషంగా ముషందుకు నడుస్తూను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయూక్రమషంపై మీ అభిప్రాయషం చెప్పషండి?
కళ్యూణి: జనవాణి కారయూక్రమషం గురిషంచి చెపా్పలషంటే ఇప్పటిక చూస్షం దేశ సైన్కుడి ఆసితూనే దోచుకోవాలన్ 
చూసిన ఉదషంతషం కళ్యూణ్ గారి దృష్్కి వచా్చక ఆ వయూకితూ తన స్థల్న్ని ఏ విధషంగా తిరిగ స్ధిషంచుకునానిడు, 

ఉదోయూగులు, నాయకులు సరిగా్గ స్పషందషంచకపోవడషం వలన లక్ల్ద మషంద ప్రజలు తమ సమసయూలిని 
ఎవరితో చెపు్పకోవాలో తెలియక ఇబబిషంద పడుతనని సమయషంలో జనవాణి కారయూక్రమషం చేపట్డషం 
మషంచి న్ర్ణయషం. దీన్కి ప్రజలలో అన్హయూమైన స్పషందన వి్చ్చషంద.

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: అతి తవారలో పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ ప్రారషంభషం కాబోతషంద దాన్ ప్రభావషం ఎల్ ఉషండబోతోషందన్ మీ అభిప్రాయషం?
కళ్యూణి: జనసేనాన్ చేపట్బోయే బససా యాత్ చాల్ పద్ రాజకీయ ప్రకషంపనలనే కలగజేయబోతషంద. ఒకవైపు ప్రజలిని తన యాత్లో 
చైతనయూవషంతషం చేస్తూనే, మరోపక్క న్యోజకవరా్గల వారీగా నాయకుల చేరికలు కూడా భారీ ఎతతూన ఉషండబోతనానియి. ఈ బససా 
యాత్ రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మారే్చ సరికొతతూ విపలావాన్కి నాషంద పలకబోతషంద. ఆరు నెలల పాట్ స్గే ఈ బససా యాత్ 
దావారా జనసేన పారీ్న్ ప్రతి ఇషంటికి, ప్రతి గుషండకి చేరా్చలనే పవన్ కళ్యూణ్ గారి సషంకల్పషం సమీప కాలషంలోనే న్జషంకాబోతషంద.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ప ఎల్ ఉషండబోతోషందన్ మీరు అనుకుషంట్నానిరు?
కళ్యూణి: ప్రజలోలా గడిచిన రెషండుననిర సషంవతసారాలలో చాల్ మారు్ప వచి్చషంద. గత 
30 సషంవతసారాలుగా ఆ రెషండు కుట్షంబాల పాలనన్ చూసిన ప్రజలు ఆ రెషండు 

కుట్షంబాలు మాత్మే అభివృద్ధ చెషందాయి కానీ రాష్ట్ర అభివృద్ధ శూనయూషం అన్ గ్రహిషంచారు. ఇట్వషంటి తరుణషంలో 
మూడవ ప్రత్యూమానియషం కోసషం ఎదురుచూసతూనానిరు. అట్వషంటి ప్రత్యూమానియషం కవలషం కళ్యూణ్ గారు మాత్మే 
అన్ నము్మతనానిరు కూడా. ఇపు్పడు ఆయనను గెలిపిషంచకపోతే రాష్ట్ర భవిషయూతతూ అషంధకారషంలో కూలిపోవడషం 
ఖాయమన్ ప్రజలషంత్ అనుకుషంట్నానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్్ లేదు? ఈ విషయాన్ని మీరు ఎల్ అధిగమిషంచాలన్ ప్రయతినిసతూనానిరు?
కళ్యూణి: జనసేనకి మీడియా సపోర్్ లేకపోయి ఉషండొచు్చ కానీ సషల్ మీడియాలో దేశషంలోనే జనసేన పారీ్కి ఉనని 
సపోర్్ మిగత్ ఏ పారీ్కి లేదు. ప్రతి మన్ష్ దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉనని ప్రసతూతరణషంలో మీడియా కనాని సషల్ మీడియా ఎకు్కవ 
ప్రభావషం చూపుతషందననిద కాదనలేన్ న్జషం. దాన్కి తోడుగా ఎట్వషంటి కష్్లు ప్రజలకు ఎదురైనా సహాయషం చేసి ఆదుకోవడషం 
కోసషం మేమునానిమషంటూ జనసేన శ్రేణులు ప్రతి ఇషంటి తలుపు తడుతనానిరు. ఎక్కడ ఎట్వషంటి విపతతూ సషంభవిషంచినా ఎదురో్కవడాన్కి సహాయ కారయూక్రమాలు చేయడాన్కి 
అషందరికషంటే ముషందే నడుషం బ్గసతూనని జనసేనాన్న్, జనసేన నాయకులన్, జనసైన్కులిని, వీర మహిళలన్ ప్రజలు గురితూస్తూనే ఉనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురిషంచి మీ అభిప్రాయషం చెప్పషండి?
కళ్యూణి: మీడియా సపోర్్ లేన్ తరుణషంలో శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన పక్షాన చేసతూనని 
సేవ గురిషంచి ఎషంత చెపి్పనా తకు్కవే అవుతషంద. ముఖయూషంగా జనసేన పారీ్ ఎట్వషంటి 
కారయూక్రమషం చేపటి్నా క్ణాలోలా మిగలిన జనసైన్కులకు, ప్రజలకు తెలిసేల్ 
అనున్తయూషం తమ పాత్ను పోష్సతూనానిరు. ముషందు ముషందు మరిషంత అభివృద్ధ 
చెషంద శతఘ్నిన్యూస్ ఒక ప్రముఖ మీడియా ఛానల్ ల్గా, ప్రముఖ దనపత్రికగా 
ఎదగాలన్ కోరుకుషంట్నానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచే్చ సషందేశషం?
కళ్యూణి: దేశ నాయకులు, మహానుభావులు కలలు కనని సవారాజయూషం రావాలషంటే అద 
కవలషం పవన్ కళ్యూణ్ గారి వలలానే స్ధయూమన్, ప్రజలషంత్ 2024లో ఆయనను 
దీవిషంచాలన్, మన రేపటి రాతన్ మనమే రాసకున్ చిరునవువాల ఆషంధ్రప్రదేశ్ కోసషం 
జనసేనను ఆశీరవాదషంచాలన్ కోరుకుషంట్నానిను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓప్కగా సమాధానం చప్పిన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ 
టం తరపున ధనయూవాదములు పాలెపు కళ్యూణి గారు. మరకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళి కలుద్దం.
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