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జనంకోసం జనసేన 312వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట, జనగంకోసగం జనసేన 312వ రోజులో భాగగంగా జనసేన 
వనరక్షణ మొక్కల పగంపిణీ కారయూక్రమగం జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర గోకవరగం మగండలగం వగంకటనగరగం మరియు 
ఇట్కాయలపల్లి గ్రామాలలో జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా గురువారగం 1000 
మొక్కలు పగంచడగం జరిగగంది. ఇప్పట్వరకు వరకు నియోజకవర్గం మొత్గంగా 73595 
మొక్కలు పగంపిణీ చేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చేసిన గోకవరగం 
మగండల ఉపాధయూక్షులు దారా శ్రీను, వగంకటనగరగం గ్రామగం నుగండి యడవల్లి మధుచగంద్ర 
శేఖర్, మధవరపు పవన్, కోన నవీన్, కోట దుర్బాబు, కురుమళ్ళ మౌళి, కోన విజయ్, 
కురుమళ్ళ సాయి, మడగల దుర్ మహేష్, పుపా్పల జశ్గంత్, కామిసెట్టీ దురా్శ్యూమ్, 
పుపా్పల చరణ్, దేవన వాసుదేవ్, పుపా్పల రామ్ చరణ్, మగంగగం నాగేశ్రావు, 
ఇట్కాయలపల్లి గ్రామగం నుగండి దారా రామాగంజనేయులు, పితా లక్షష్మణ్, పితా వగంకటేష్, 
సమ్గంగ ముసలయయూ, యగండ్ర శ్రీనివాసు, పితా శ్రీనివాస్, తణుకు సాయి, తణుకు 
యేసు, దారా శివ ప్రసాద్, వడిసే వీరబాబు, కర్రి సాయి, పీతా దురా్ప్రసాద్, గోనేడ 
నుగండి నలలిగంశెట్టీ చిట్టీబాబు, వలలిభశెట్టీ నాని లకు జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ 
ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర కృతజ్ఞతలు. జనగంకోసగం జనసేన కారయూక్రమగంలో 
భాగగంగా వగంకటనగరగం గ్రామగంలో ఎగంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూగం అగందిగంచిన 
కోన వగంకటేశ్రరావు కుటగంబ సభ్యూలకు, ఇట్కాయలపల్లి గ్రామగంలో ఎగంతో 
ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూగం అగందిగంచిన దారా శ్రీను కుటగంబ సభ్యూలకు జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెట్టీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు 
తెల్పారు.

టం పొలిటికల్ సేన పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: టగం పొల్ట్కల్ సేన రగండవ సగంవత్సరగం వారిషికోత్సవ సగందర్గంగా టమ్ పొల్ట్కల్ సేన ఫగండర్ 
మహేష్ కగంబాల సమక్షగంలో జనసేన నాయకుల చేతులమీదుగా పోసటీర్ విడుదల చేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో 
జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరుశులు శివ శగంకర్, సతయూ బొల్శెట్టీ, డాకటీర్ సెల్ చైర్న్ బొడేపల్లి రఘు, పీల రామకృష్ణ, 
ఉత్రాగంధ్ర ర్జినల్ కో ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి కిరణ్ ప్రసాద్, చేనేత వికాస వైస్ చైర్న్ ప్రియగంక, దక్షినణ నియోజకవర్ 
నాయకులు గోపి కృష్ణ, టమ్ పొల్ట్కల్ సేన మగంబెర్్స మరియు జనసేన నాయకులు, కారయూకర్లు పాల్్నానిరు.

రణస్థలంలో వైసిపికి షాక్
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచ్చెరలి, రణస్థలగం మగండల వైసిపి యువజన అదయూక్షులు 
బసవ గోవిగందరడిడి ఎచ్చెరలి జనసేన నాయకులు భూపతి అరుజ్న్, దనానిన 
ఈశ్రరావు, బొగంతు విజయకృష్ణ, వజజ్పరి్ సాయి, పినినిగంట్ రాగంబాబుల 
ఆధ్రయూగంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశు శివ శగంకర్ సమక్షగంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరడగం జరిగగంది.
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పేరారపు వీరబాబును పరామర్శంచిన బత్తుల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం నియోజకవర్గం, సగంపత్ నగర్ వాస్వుయూలు పేరారపు వీరబాబు పెరాలసిస్ కారణగంగా కిడ్ని 
సగంబగంధిత వాయూధితో బాధపడుతునని విషయగం సగంపత్ నగర్ ఎగంపిట్సి సదానగంద కిషోర్ దా్రా విషయగం తెలుసుకునని 
రాజానగరగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకృష్ణ ఆయన సతీమణి జనసేన నాయకురాలు నా సేన 
కోసగం నా వగంతు కమిట ఉమ్డి తూరు్పగోదావరి జిల్లి కోఆరిడినేటర్ బతు్ల వగంకటలక్ష్మిని రాజమహేగంద్రవరగంలోని 
రమేష్ హాసి్పటల్ కి పగంపిగంచి వీరబాబు ప్రసు్త ఆరోగయూ పరిసి్థతిని తెలుసుకుని వారి కుటగంబానికి ధైరయూగం చ్పి్ప వైదయూ 
ఖరుచెల నిమిత్గం 10,000/- రూపాయలు ఆరి్థక సహాయనిని అగందిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో సగంపత్ నగర్ 
ఎగంపిట్సి సదానగంద కిషోర్, మణికగంఠ, సతీష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఘనంగా జనసేన కౌన్సిలర్ గొల్లకోటి విజయలక్ష్మి 
పుటి్టనరోజు వేడుక

శతఘ్ని న్యూస్: అగంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లి, కగంకాపల్లి హరి మనోవికాస కగంద్రగంలో 9వ వారుడి జనసేన కౌని్సలర్ 
గొలలికోట్ విజయలక్ష్మి పుట్టీనరోజు సగందర్గంగా మానసిక విదాయూరు్థల సమక్షగంలో కక్ కట్గంగ్ మరియు విదాయూరు్థలకు 
అననిదానగం ఏరా్పట చేశ్రు. ఈ కారయూక్రమగంలో ఎగంపీటసీ మోటూరి కనకదుర్ మరియు కౌని్సలరులి అభిమానులు 
పాల్్నానిరు.

మాకినీడి శేషుకుమార సమక్ంలో జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకినాడ జిల్లి పిఠాపురగం పటనిగంకి చ్గందిన కారపురడిడి వగంకటరమణ, మణికగంఠ, దురా్ప్రసాద్, యువకులు జనసేనపార్టీ సిదా్ధగంతాలు,అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయలు 
నచిచె విజయదశమి రోజున నియోజకవర్ ఇనాచెర్జ్ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి సమక్షగంలో జనసేన పార్టీలో చేరడగం జరిగగంది. వీరికి పార్టీ కగండువా కపి్ప పార్టీలోనికి శేషుకుమారి 
సాధరగంగా ఆహా్నిగంచారు. ఈ సగందర్గంగా ఆమ మాట్లిడుతూ… ముగందుగా జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి పిఠాపురగం నియోజకవర్గం తరఫున విజయదశమి శుభాకాగంక్షలు 
తెల్యజేసి, జనసేనాని ఆశయలు, సిదా్ధగంతాలకు ఆకరిషితులై వచాచెమని ఇగంకా పిఠాపురగం నియోజకవర్గం నుగంచి భార్సా్థయిలో జాయినిగంగ్ లు ప్రతి గ్రామగం నుగంచి సిద్ధగంగా ఉనానిరు. 
మీ అగందరికీ పార్టీ అనినివిధాలుగా అగండగా ఉగంటగందని, సమసయూలపై జనసేన పార్టీ నిజాయితీగా పోరాడుతుగందని దైరయూగంగా పార్టీ బలోపేతానికి కృషిచేసి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని 
ముఖయూమగంత్రిని చేదా్దగం అని పిలుపు ఇవ్డగం జరిగగంది. అల్గే పార్టీ బలోపేతగం కోసగం నాయకులతో చరిచెగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో డా.మాకినీడి వీరప్రసాద్, పుణయూమగంతుల 
మూరి్, గొలలిప్రోలు మగండల ప్రెసిడగంట్ అమరాది వల్లి, బుర్రా సూరయూప్రకాష్, మేళగం బాబి, తోట ప్రసాద్, పబి్నీడి దురా్ప్రసాద్, నామా శ్రీకాగంత్, షేక్ మసా్న్, మూతి సురేష్, సబితా 
సాయి వర ప్రసాద్, కడల్ వినోద్ కారపురడిడి, వనకట్కి రమణ, కారపురడిడి మణికగంఠ, పొనానిడ మురళి కృష్ణ, రాయవరపు, శివ దుర్, జ్యూతుల చినని, బగంతిముల ప్రసాద్, పార్టీ 
నాయకులు, జనసైనికులు, తదితరులు పాల్్నానిరు.

భూపాలపట్ం అన్సమారాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్ 
బత్తుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరగం, భూపాలపటనిగం దేవి నవరాత్రులు సగందర్ముగా భూపాలపటనిగం గ్రామగంలో ఏరా్పట చేసిన అననిసమారాధన కారయూక్రమగంలో పాల్్నని రాజానగరగం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకృష్ణ, నా సేన కోసగం నా వగంతు కమిట ఉమ్డి తూరు్పగోదావరి జిల్లి కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వగంకటలక్ష్మి. అనగంతరగం అమ్వారి 
అననిసమారాధన కారయూక్రమానికి బతు్ల దగంపతులు 5000/- రూపాయల విరాళ్నిని అగందిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో శ్రీకృష్ణపటనిగం గ్రామ సర్పగంచ్ కిమిడి శ్రీరాగం, బుల్లిగంకల 
లోవరాజు, మది్దరడిడి బాబులు, బోయిడి వగంకట్, భూపాల సర్పగంచ్ బుల్లిగంకల అననిపూర్ణ మరియు భూపాలపటనిగం గ్రామ ప్రజలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వాడ వాడలో జనసేన జండా ఎగరేసతుం, భవిష్యత్ తరాలు మారేచే పార్్ట జనసేన పార్్ట: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: తాడికగండ నియోజకవర్గం, తాడికగండ మగండలగం రావల గ్రామగంలో జిల్లి అధయూక్షులు గాదె 
వగంకటేశ్రావు ముఖయూఅతిథిగా పాల్్ని వారి ముగందుగా అగంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి తరా్త జనసేన పార్టీ 
జగండా ఆవిష్కరిగంచడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా గాదె మాట్లిడుతూ… రావల గ్రామగంలో అధికార పార్టీకి ధైరయూగంగా 
ఎదురు నిలబడిన జనసైనికులకి అగండగా ఉగంట్మని భరోసా ఇసు్నానినని అల్గే ఈ కారయూక్రమానిని ముగందుగండి 
నడిపిగంచిన ప్రతి ఒక్క జనసైనికునికి ధనయూవాదాలు తెలుపుతునానిను. పార్టీ జగండా వీధి, వీధిలో ఎగరేసి భవిషయూతు్ 
రాజకీయగంలో మన పార్టీ ప్రభ్తా్నిని ఏరా్పట చేసే విధగంగా ప్రతి ఒక్క జనసైనికులు కల్సికటటీగా పనిచేయలని 
కోరారు. ఇల్గంట్ కారయూక్రమానికి ముగందుగండి నడిపిసు్నని ప్రతి ఒక్క జనసైనికునికి నా పాదాభివగందనగం అని 
తెల్యజేశ్రు. తరువాత కారయూక్రమానిని నిర్హిగంచిన ప్రతి ఒక్కరిని శ్లువాతో సత్కరిగంచారు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
జిల్లి నాయకులు అడపా మాణికాయూలరావు, నారదాసు రామచగంద్ర ప్రసాద్, కర్రపాట్ నాగేశ్రరావు, మగండల 
అధయూక్షుడు గోలకవరపు నరేష్, ఫిరగంగపురగం, మేడికగండూరు మగండల నాయకులు వగంకట్రావు, వీరేగంద్ర, సురేష్, 

నాగబాబు, నాయక్, ప్రసాద్, విజయ్, అలలిగం రమేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

దేవీ నవరాత్రుల ఉతసివాలలో పాల్గొన్న గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్పాడు నియోజకవర్గం, ల్లు్పరగంలో దేవి నవరాత్రుల సగందర్గంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు 
త్రినాద్ ఆధ్రయూగంలో అమ్వారి ఊరేగగంపు నిర్హిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా జిల్లి అధయూక్షులు 
గాదె వగంకటేశ్రరావు పాల్్ని ఉత్సవానిని ప్రారగంభిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లి నాయకులు అడపా 
మాణికాయూలరావు, నారదాసు రామచగంద్ర ప్రసాద్, తనీనిరు గగంగరాజు, రవి, పుల్లిరావు మరియు గ్రామ నాయకులు 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్్నటగం జరిగగంది.

ఆత్మకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట 24వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్కూరు, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమగంత్రి చేయలనని దృఢ సగంకల్పగంతో, ప్రజల ఆశీరా్దగంతో కనసాగుతునని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమగం, 
గురువారగం 24వ రోజుకు చేరుకుగంది. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమగంలో భాగగంగా గురువారగం, ఆత్కూరు ముని్సపల్ పరిధిలోని, జగనానిథరావు పేటలో పరయూట్గంచి అక్కడి ప్రజల 
ఇబ్గందులను తెలుసుకని జనసేన పార్టీ తరఫున తన వగంతు కృషి చేసా్నని ఈ సగందర్గంగా ఆత్కూరు నియోజకవర్ ఇనాచెర్జ్ నల్శెట్టీ శ్రీధర్ భరోసా ఇవ్డగం జరిగగంది. ముని్సపల్ 
పరిధిలో అనేక సమసయూలు ఉనానియని, ప్రజలు కనీస సౌకరాయూలు లేక ఇబ్గందులకు గురవుతునానిరని ఈ సగందర్గంగా శ్రీధర్ తెల్పారు. సకల సౌకరాయూలతో, ఆత్కూరు ముని్సపాల్టని 
ఆదరశు ముని్సపాల్టగా తీరిచెదిదా్దలగంటే ప్రజలగందరూ జనసేన పార్టీకి ఓట వేసి పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమగంత్రి చేయలని ఈ సగందర్గంగా కోరారు. ఈ కారయూక్రమగంలో ఆత్కూరు 
జనసేన పార్టీ నాయకులు వగంశీ, చగంద్ర, నాగరాజ, మదన్, పవన్, హజరత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసైన్కున్ షాపు ప్రారంభోతసివంలో పాల్గొన్న 
అనుశ్రీ సత్యనారాయణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమగండ్రి సిట, సా్థనిక జాగంపేట సెగంటర్ వద్ద జార్జ్ కా్ షాపు 
ప్రారగంభోత్సవగం సగందర్గంగా నగర జనసేన నాయకులు మట్టీడి పగండు ఆహా్నగం 
మేరకు ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్టీ రాజమగండ్రి సిట ఇగంచార్జ్ అనుశ్రీ సతయూనారాయణ 
హాజరవడగం జరిగగంది. ఆయన చేతుల మీదగా రిబ్న్ కట్గంగ్ చేసి షాప్ ప్రారగంభిగంచడగం 
జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లి జాయిగంట్ సెక్రెటర్లు వైవిడి ప్రసాద్, గడడిగం నాగరాజు, 
రాజమగండ్రి కార్్పరేషన్ ప్రధాన కారయూదరిశు పైడిరాజు, నగర జనసేన నాయకులు వికటీర్ 
వాసు, ప్రసాద్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

నూతన దంపత్లను ఆశీర్వదంచిన 
వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్: జడచెరలి నియోజకవర్గం – బోయిన్ పల్లి జనసైనికుడు గౌసు పాశ సిసటీర్ 
ఆస్ వివాహానికి హాజరై దగంపతులను ఆశీర్దిగంచిన వగంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ జనసేన పార్టీ 
తెలగంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు మరియు నాగర్ కరూనిల్ జిల్లి ప్రధాన కారయూదరిశు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో సతయూగం, పవన్, ప్రసాద్, రాముడు, లక్షష్మణ్, షేకర్, శ్రీకాగంత్, వగంశీ, 
శశ్గంక్, శ్రీధర్, ప్రశ్గంత్, శివ తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అన్నమయ్య జిల్్ల కలెక్టర్ ను మరా్యదపూర్వకంగా రాజంపేట కలిసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లి కలెకటీర్ కారాయూలయగంలో అనిని పార్టీల నేతలతో సమావేశగం 
ఏరా్పట చేసి బూత్ పరిధిలో ఏమైనా సమసయూలు ఉగంటే పరిసా్కరగం కోసగం తమ అభిప్రాయలను 
తెల్యజేయగండి అగంటూ కలెకటీర్ వారు పిలుపునివ్డగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా కలెకటీర్ ని 

మరాయూదపూర్కగంగా కల్సి శ్లువాలు, పూలమాలతో సనా్నగం చేసిన రాయచోట్ అసెగంబ్లి 
నియోజకవర్ ఇగంచార్జ్ షేక్ హసన్ బాషా చిరు సతా్కరామ్ చేయడగం జరిగగంది అననిమయయూ జిల్లి 
రాయచోట్ కలెకటీరా్ పిఎస్ గరిష బాధయూతలు చేపట్టీన తరా్త ఆయనతో మొదట్సారి కలపడగం 
జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో అననిమయయూ జిల్లి కారయూవర్ సభ్యూలు షేక్ రియజ్, జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు రామ శ్రీనివాస్, మైనార్టీ నాయకులు వసీవుల బాషా, అధయూక్షులు మౌల్నా 

రషీద్ అహ్ద్ తదితరులు పాల్్నడగం జరిగగంది.

దృష్్టలోపం వల్ల అనారోగ్యంతో బాధపడుత్న్న బాధిత్లకు అండగా 
డాక్టర్ శ్రీధర్ పిల్్ల

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురగం నియోజకవర్గం, ఉపా్పడ గ్రామగం నగందు ఎసీ్స పేటలో గత కగంతకాలగంగా దృషిటీలోపగం వలలి 
అనారోగయూగంతో బాధపడుతునని పల్వలలి సతి్బాబు కుటగంబానిని పరామరిశుగంచిన పిఠాపురగం నియోజకవర్గం జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లి ఆ కుటగంబానికి 25 కజీలు బియయూగం ఆరి్థక సహాయగంగా 
అగందిగంచడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో పల్వల నాని బాబు, క రాజు, ఆకుల ల్వరాజు, రవి, జాన్సన్, సిగంగల్ మల్లి, 
సురేష్, రవి, పెద్ద, మరియు జనసైనికులు గ్రామ పెద్దలు పాల్్నడగం జరిగగంది.

మెడికల్ షాప్ ఓపెన్ంగ్ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు డాక్టర్ 
శ్రీధర్ పిల్్ల

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురగం నియోజకవర్గం, విరవాడ గ్రామగం నగందు జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వగం నుగంచి పార్టీ కోసగం పార్టీ 
బలోపేతగం కోసగం కృషి చేసినటవగంట్ జనసేన ఎగంపీటసీ అభయూరి్థ రామిశెట్టీ సూరిబాబు ఆహా్నగం మేరకు పిఠాపురగం 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు మరియు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లి విరవాడ గ్రామగంలో రామిశెట్టీ 
సూరిబాబు న్తనగంగా సా్థపిగంచినటవగంట్ మడికల్ షాప్ కి జనసేన నాయకులు డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లి ముఖయూ అతిధిగా వళలిడగం 

జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో దీనిలో భాగగంగా దిబి్డి కృష్ణ, జవా్ది గోవిగందు, మైనగం నాగేశ్రరావు, ఘటటీగం భీమరాజు, కూరాకుల వీరబాబు, రామిశెట్టీ సూరిబాబు, కమి్రడిడి నరేష్ 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నడగం జరిగగంది.

గిరసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 17వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీపురగం మనయూగం జిల్లి, పాలకగండ నియోజకవర్గం, వీరఘటటీగం 
మగండలగం జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూగంలో 17వ రోజు గరిసేన జనసేన – జనగం వద్దకు 
జనసేన కారయూక్రమగంలో భాగగంగా గరిజన ప్రాగంతాలకు, వివిధ గ్రామాలకు వళ్్ళ 
రహదారులు పరిశీల్గంచారు వీరఘటటీగం జనసైనికులు. రాజనని రాజయూగంలో రహదారులు 
ఏవి?
రోడులి రిపేర్ చేయగండి సీఎగం సారు, మా ఊరికి దారేది ఎగం.ఎల్.ఎ గారు, ఎగంపీపీ గ్రామనికి 
వేలెలి రహదారి అధా్ననిగంగా ఉగంది, నియోజకవర్ ఎగం.ఎల్.ఎ మరియు ఎగం.పి నిధుల 
ఏమి అవుతునానియి. అగంటూ నినాదాలు చేసిన వీరఘటటీగం జనసేన పార్టీ నాయకులు.

• పాలకగండ నియోజకవర్ పరిధిలోని రోడలి మీద గుగంతలు సేటీట్ హైవే కావచ్చె, జిల్లి 
కగంద్ర కి కల్పే దారులు కావచ్చె, గ్రామాలకు, గూడలకు వలులి రోడులి కావచ్చె, వీధి 
లో రోడులి కూడా గోతులు మయగం.

• ఎక్కడ చూసినా గోతులు గోతులు ఇది ఒక గోతుల ఆగంధ్రప్రదేశ్ గా ఉగంది.
వీరఘటటీగం మగండల కగంద్ర నుగండి వివిధ గరిజన గ్రామాలకు వళ్్ళ రహదారులు చాల్ 
అధా్ననిగంగా ఉనానియని, కగంద్ర ప్రభ్త్గం నుగంచి వచేచె పీఎగం సడక్ యోజన నిధులు 
ఎమయయూయి మత్స పుగండర్కగం ప్రశినిగంచారు? జనసేన జాని మాట్లిడుతూ ప్రతి 
మీటరుకు మీటరు గోతులు ఉనానియి, ప్రజల బ్రతుకు భారమైపోతుగంది. ఈ గుగంతల వలలి 
యకి్సడగంటలి అవుతునానియి, ప్రజల ఆరోగయూ పరిసి్థతి పాడవుతుగంది, ప్రాణాలు పోతునాని 
కానీ వైసీపీ ప్రభ్త్గం గాఢ నిద్రలో ఉగంటూ పాలన చేసు్నానిరు. పాలకగండ నియోజకవర్ 
పరిధిలోని రహదారులకు గోతులు పూడిచె రోడలిను బాగుచేయలని జనసేన పార్టీ నుగండి 
డిమాగండ్ చేసు్నానిము. జగనో్హన్ రడిడి పెద్ద పెద్ద వాగా్దనాలు చేసా్రు కానీ ఆ కలల 
నుగంచి గాఢనిద్ర నుగంచి మేల్్కని రాష్ట్రగంలో వగంటనే రోడులి బాగు చేయలని జనసేన 
పార్టీ తరపున డిమాగండ్ చేసు్నానిమని కరేనిన సాయి పవన్, జరజాపు రాజు అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమగంలో బొమా్ల్ వినోద్, సగండి సుమన్, సగండి అమల, దూసి ప్రణీత్, కగంట 
మురళి, దతి్ గోపాలకృష్ణ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జగనాసుర పాలన నుంచి రాషా్రాన్్న కాపాడు తలి్ల 
– అమ్మవారన్ వేడుకున్న జనసేన పార్్ట నేతలు

శతఘ్ని న్యూస్: గుగంటూరు, రాష్ట్రగంలో మూడేళ్్ళగా విధయూగంసకర పాలన కనసాగుతుగందని, 
ముఖయూమగంత్రి జగనాసుర పాలన నుగంచి ఈ రాషా్రానిని కాపాడుతల్లి అగంటూ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు శ్రీ కనయూకాపారమేశ్రి అమ్వారిని వేడుకునానిరు. దసరా పగండుగ 
సగందర్గంగా పవన్ కళ్యూణ్ సూచన మేరకు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారాయూలయగం నుగంచి 
అమ్వారికి పగంపిన సారను జనసేన పార్టీ నగర అధయూక్షుడు నేరేళ్ళ సురేష్, రాష్ట్ర కారయూదరిశు 
వడ్రాణగం మార్కగండేయ బాబు దగంపతులు అమ్వారికి సమరి్పగంచారు. పూలమార్కట్ 
నుగంచి కనయూకాపారమేశ్రి దేవాలయగం వరకు మేళతాళ్లతో ఊరేగగంపుగా వళిలి సారను 
అగందచేశ్రు. ఈ సగందర్గంగా వారికి ఆలయ కమిట చైర్న్ దేవరశెట్టీ సతయూనారాయణ 
పూర్ణకుగంభగంతో సా్గతగం పల్కారు. ఈ సగందర్గంగా నేరేళ్ళ సురేష్ మాట్లిడుతూ 
రాష్ట్రగంలోని వయూవస్థలనినిగంట్నీ తమ అరాచకపాలనతో , అవినీతితో కునానిరిల్లిగంప చేశ్రని, 
ప్రజలకు భవిషయూత్ లేకుగండా చేసు్నానిరని ఇల్గంట్ దుర్ర పరిసి్థతుల రాష్ట్ర ప్రజల్ని 
కాపాడాలని అమ్వారిని వేడుకునానిమనానిరు. రాష్ట్ర ప్రజలగందరూ సుఖసగంతోషాలతో 
ఉగండేల్ దీవిగంచాలని కోరుకుననిటలి నేరేళ్ళ సురేష్ తెల్పారు. గుగంటూరులో ఎగంతో ప్రసిది్ధ 
చ్గందిన శ్రీ కనయూకాపారమేశ్రి దేవాలయ శతజయగంతి మహోత్సవాల సగందర్గంగా 
ఇటవల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ అమ్వారిని దరిశుగంచ్కని ప్రత్యూక 
పూజలు నిర్హిగంచారని రాష్ట్ర కారయూదరిశు వడ్రాణగం మార్కగండేయ బాబు తెల్పారు. రాష్ట్ర 
ప్రజల జీవితాలోలి వలుగులు రావాల్ అగంటే అది ఒక్క పవన్ కళ్యూన్ తోనే సాధయూమని, 
రానునని ఎనినికలోలి జనసేనకు విజయనిని చేకూరచెమని అమ్వారిని కోరుకుననిటలి 
మార్కగండేయ బాబు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో కారో్పరేటర్ దాసరి లక్ష్మీదుర్, జిల్లి 
అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, ప్రధాన కారయూదరిశు ఉపు్ప రత్యయూ, నగర ప్రధాన కారయూదరిశు 
చిగంతా రాజు, యడలి మల్లి, బగండారు రవీగంద్ర, చ్నాని పోతురాజు, నాగేగంద్ర సిగంగ్, 
పాములూరి కోట్, చేజరలి శివకుమార్, కిటూటీ, కవిత, మలేలిశ్రి, యడలి రాధిక, ఆసియ, 
బాషా, షరుఫుదీ్దన్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చెముడులంక జనసైన్కులకు బండారు అభినందనలు
• జనసేనాని ఆశయలకు తోడుగా మేమునానిమని, కదగం తొకి్క, జగండా సూ్థపగం ఆవిష్కరిగంచిన 

చ్ముడులగంక గ్రామ జనసైనికులు
• చ్ముడు లగంక గ్రామ ప్రముఖ నాయకులు ఎక్్స ఎగంపిట్సి సభ్యూలు నాగరడిడి వగంకటేశ్రరావు 

(బాస్) మరియు ప్రసు్త ఎగంపీటసీ సభ్యూలు తమ్న భాస్కరరావు నాయకత్గంలో జనసేన 
పార్టీలోకి భార్ చేరికలు.

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ అగంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లి, కత్పేట నియోజకవర్గం ఆలమూరు 
మగండలగం లోని, చ్ముడులగంక గ్రామగంలో బుధవారగం రాత్రి భార్ చేరికలతో, జగండా సూ్పగం 
ఆవిష్కరణ కారయూక్రమగం జరిగనది. ఈ కారయూక్రమగంలో ముఖయూ అతిథులుగా కత్పేట నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇనాచెరిజ్ బగండారు శ్రీనివాస్ నాయకత్గంలో వారి నాయకతా్నికి మచిచె, చ్ముడులగంక 
ప్రముఖ నాయకులు ఎక్్స ఎగంపిట్సి సభ్యూలు నాగరడిడి వగంకటేశ్రరావు (బాస్) ప్రసు్త ఎగంపీటసీ 
సభ్యూలు తమ్న భాస్కరరావు ఆధ్రయూగంలో ఎగంతో ఉతా్సహగంగా జనసేన కారయూకర్లు, నాయకులు, 
మధయూ జనసేన జగండా సూ్పగం ఆవిష్కరణతో పాట భార్ చేరికలు జరగడగం ఎగంతో గొప్ప 
విషయమని, అధికారగం ఉననివారిని కూడా లెక్క చేయకుగండా, ఆలమూరు మగండలగంలో పలు గ్రామాల నుగంచి, కత్పేట నియోజకవర్గంలో పలు గ్రామాల నుగంచి జనసేన పార్టీలోకి 
ప్రజలు జనసేనాని ఆశయలు నచిచె రావడగం ఎగంతో సగంతోషగంగా ఉననిదని, ఇదే మారు్పకు నాగంది కాబోతుననిది ఈ సగందర్గంగా బగండారు శ్రీనివాస్ పార్టీలోకి చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి, 
జనసేన కారయూకర్ల మధయూ సా్గతగం పలుకుతూ, జనసేన కగండువాను వారి భ్జస్కగందాలపై వేసి, అభినగందిగంచి, ధనయూవాదాలు తెల్యజేశ్రు. ఈ కారయూక్రమగంలో చ్ముడులగంక గ్రామ 
జనసైనికులు కారయూకర్లతో పాట, ఆలమూరు మగండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు సూరపురడిడి సతయూ, జిల్లి ప్రధాన కారయూదరిశు తాళలి డేవిడ్ రాజ్, జిల్లి కారయూదరుశులు సగంగీత సుభాష్ పినపలలి 
ప్రసు్త సర్పగంచ్, మరియు జిల్లి జనసేన కారయూదరుశులు దగంగ సుబా్రావు బొకా్క ఆదినారాయణ, మరియు పలు మగండల జనసేన అధయూక్షులు, గ్రామ నాయకులు మగండల నాయకులు, 
జాగంపోలు నాగేశ్రరావు చొపె్పలలి ఎగంపిట్సి సభ్యూలు, ప్రముఖన యువ నాయకులు సల్ది జయప్రకాష్ నారాయణ (జపి) మూలసా్థనగం గ్రామ నాయకులు, మడికి గ్రామ నాయకులు 
కత్పల్లి నగేష్, మలలివానితోట శెట్టీబల్జ యువ నాయకులు నాయకులు పగంపన సురేష్, ఆలమూరు మగండల జనసేన నాయకులు మీడియ ప్రసార కారయూదరిశు బైరిశెట్టీ రాగంబాబు, 
పలువురు ప్రముఖులు, జనసేన శ్రేణులు తదితరులు ఈ కారయూక్రమగంలో పాల్్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో అనాధాశ్రమాన్కి న్త్్యవసరాల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్గం, హుకుగంపేట మగండలగం బారాపల్లి గ్రామానికి చ్గందిన సీనియర్ జనసేన పార్టీ మగండల నాయకులు 
పరాధాని సురేష్ ఆధ్రయూగంలో హుకుగంపేట మగండలగం, మఠగం గ్రామగంలో ఉనని ఆదివాసీ అనాధ ఆశ్రమానికి రగండు బియయూగం బసా్లు, 
5కజిల పపు్ప అగందజేశ్రు. అక్కడ ఉనని బాల్కలకు ఆశ్రమగంలోని సిబ్గందికి జనసేన పార్టీ యొక్క సిదా్ధగంతాలు పవన్ కళ్యూణ్ యొక్క 
విలువలతో కూడిన రాజకీయ విషయలు వారికి తెల్యజేసారు. ఈ కారయూక్రమగంలో హుకుగంపేట మగండల జనసైనికులు పి.చగంట్, కె.రాజ్ 
కుమార్, పి.జయరాగం, కె.ప్రదీప్ కుమార్, వీర మహిళలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

కృష్ణపట్నం పోరు్టకి అనుకొన్ ఉన్న బీచ్ న్ 
సందర్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్పల్లి నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పల్లి సురేష్ నాయుడు 
గురువారగం ముతు్కూరు మగండలగంలోని కృష్ణపటనిగం పోరుటీకి అనుకని ఉనని బ్చ్ ని సగందరిశుగంచడగం 
జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా బొబే్పల్లి సురేష్ నాయుడు మాట్లిడుతూ సరే్పల్లి నియోజకవర్గంలో 
రగండు మగండల్లు సముద్ర తీరానికి అనుకుని ఉనానియి. వాట్లో తోటపల్లి గూడూరు మగండలగం 
కత్కోడూరు బ్చ్, ముతు్కూరు మగండలగం కృష్ణపటనిగం బ్చ్. ఇవి రగండు కూడా పరాయూటక రగంగానికి 
సగంబగంధిగంచినవి. అయిత్ కత్కోడూరు బ్చ్ కి పూరి్సా్థయిలో రోడుడి నిరా్ణగం లేదు. అదే విధగంగా 
ముతు్కూరు మగండలగంలో కృష్ణపటనిగం పోరుటీకి అనుకని ఉననిటవగంట్ కృష్ణపటనిగం బ్చ్ ఏదైత్ 
ఉగందో ఇది చ్న్నిలోని మర్నా బ్చ్ ఏ విధగంగా ఉగంటగందో అదే విధమైనటవగంట్ వాతావరణానిని 
కూడా అగందిగంచే విధగంగా ఈ బ్చ్ ఉగంది. అయిత్ పరాయూటకశ్ఖ మగంత్రిగా ఉననిటవగంట్ రోజా 
పరాయూటక శ్ఖని అభివృది్ధ చేయమని చ్పి్ప పదవి ఇసే్ మరి ఆ మగంత్రి పదవిని పక్కన పెటేటీసి 
మరి ఆమ బాధయూతలను కూడా పూరి్గా గాల్కి వదిలేసి మీరు పరయూట్గంచడగంపై ఎకు్కవ దృషిటీ 
పెడుతుననిటటీనానిరు. దయచేసి రోజమా్ మీరు పరాయూటక శ్ఖ మీద దృషిటీ పెట్టీలని మేము 
కోరుతునానిగం. అదేవిధగంగా మీరు లేసే్ మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని దూషిగంచడగం జనసైనికులని 
కిగంచపరిచే విధగంగా మాట్లిడడగం మానుకని మీరు మీకిచిచెనటవగంట్ పరాయూటక శ్ఖని, ఆ శ్ఖ 
యొక్క ఉదే్దశగం, మరియు ఆ శ్ఖకు సగంబగంధిగంచినటవగంట్ ఎక్కడక్కడ అభివృది్ధ చేయల్ 
అనే దాని పైన దృషిటీ పెట్టీలని మిమ్ల్ని కోరుతునానిగం. అదేవిధగంగా సరే్పల్లి నియోజకవర్గం 
అగంటే వయూవసాయ శ్ఖ మగంత్రి నియోజకవర్గం అగందులో కూడా కృష్ణపటనిగం పోరుటీ ఈ పోరుటీకు 
అనుకని ఉననిటవగంట్ బ్చ్ ఈ బ్చ్ కి సరైన రోడుడి నిరా్ణగం లేదు, అదే విధగంగా బ్చ్ ని 
అభివృది్ధ చేయగండి దీనివలలి పరయూటకులు వచేచెదానికి ఆహాలిదకరమైనటవగంట్ వాతావరణగం 
కూడా కనిపిసు్గంది కాబట్టీ దయచేసి విమరశులను పక్కనపెట్టీ మీరు ముతు్కూరు కృష్ణపటనిగం బ్చ్ 
ని అభివృది్ధ చేయలని మేము మీడియ పూర్కగంగా కోరుతా ఉనానిగం ముగందు మీకిచిచెన శ్ఖకి 
నాయూయగం చేసి తరా్త మా మీద మా అధినేత మీద విరుచ్కుపడవచ్చె అపు్పడు మేము మీకు 
దీటగా సమాధానగం చ్ప్పడానికి కూడా సిద్ధగంగానే ఉనానిగం. దయచేసి మీకు ఇచిచెనటవగంట్ 
పరాయూటక మగంత్రి పదవి మిమ్ల్ని పరయూట్గంచమని చ్పి్ప కాదు బోట్ షికారులు చేయమని కాదు 
ప్రజలకి అనువుగా ఆహాలిదకరమైన ఏరియలని డవలప్ చేయమని చ్పి్ప అగందులో భాగగంగా 

మా నియోజకవర్గంలో కూడా 
అటవగంట్ అహాలిదకరమైన 
వాతావరణ ఇచేచెటవగంట్ 
బ్చ్ ఉగంది కాబట్టీ దయచేసి 
అభివృది్ధ చేయమని 
కోరుతునానిమని తెల్పారు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో రహగం, 
నాసిన శీను, శ్రీహరి, సగందీప్, 
నడవల సుమన్, రహమాన్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

సథాన్క వైసిపి నాయకుల 
పిచిచే పరాకాష్టకు చేరంద: ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజకవర్గంలో బుధవారగం సా్థనిక వైసిపి నాయకులు మూడు 
రాజధానులకు మద్దతుగా పూజలు చేసూ్ విగంత ఆచారానికి తెర తీశ్రు. ఆ పూజ చేసిన 
వయూకు్లు కూడా కవలగం జ్గ రమేష్ అక్రమ మట్టీ దగందా ఏజగంటలి, సా్థనిక సగంస్థలోలి వివిధ 
నామినేటడ్ పోసుటీలు పొగందిన వయూకు్లు, లేదా ప్రసు్త కాగంట్రాకటీరులి మాత్రమే ఉనానిరు. 
పూజ చేసిన వయూకు్లను ఒకట్ అడుగుతునాని నిజగంగా మీలో ఎవరైనా రైతులు ఉగంటే 
మీరు అమరావతి రాజధానికి భూమి ఇచ్చెగంటే ఆ బాధ ఏగంటో మీకు అర్థమయేయూది. తన 
సా్ర్థగం కోసగం, తన మగంత్రి పదవిని కాపాడుకోవడగం కోసగం పిచిచెపిచిచె డ్రామాల్డుతునని 
జ్గ రమేష్. అమరావతి రాజధానిగా అభివృది్ధ చ్గందిత్ పెడన నియోజకవరా్నికి ఎగంతో 
మేలు జరుగుతుగంది. ఆ విషయనిని కూడా మరిచి మీరు చేసు్నని వర్రి చేషటీలకు జనాలు 
మిమ్ల్ని అసహియూగంచ్కుగంటనానిరు. మీరు పూజ చేయవలసిగంది మూడు రాజధానులకు 
మద్దతుగా కాదు. మీ అధినాయకుడు మాట్చిచె మడగం తిపి్ప జనాలను మోసగం 
చేసినగందుకు పశ్చెతాపగంగా మమ్ల్ని క్షమిగంచగండి అని ముకో్కట్ దేవతలకు మొకా్కల్. 
మీ జగన్ రడిడి తాను ముఖయూమగంత్రి అయిన వారగం రోజులోలి సిపిఎస్ రదు్ద చేసా్రని 
మాట ఇచిచె ఇప్పట్వరకు సిపిఎస్ రదు్ద చేయని మా అధినాయకుడిని క్షమిగంచగండి అని 
మీరు పూజలు చేయల్. 25 మగంది ఎగంపీలను ఇసే్ కగంద్రగం మడల వగంచి ప్రత్యూక 
హోదా తెసా్నని మాట తపి్ప కగంద్రగం ముగందు మడ వగంచి ఆగంధ్ర ప్రజలను మోసగం 
చేసినగందుకు మీరు సిగు్తో క్షమిగంచమని పూజలు చేయల్. అధికారగంలోకి వసే్ సగంపూర్ణ 
మదయూపాన నిషేధగం చేసా్నని, ఇపు్పడు దశలవార్గా మదయూగం అమ్కాలను ప్రోత్సహిసూ్ 
ఆగంధ్రప్రదేశ్ ఆడపడుచ్లను నైవగంచన చేసినగందుకు పొరులి దగండాలు పెడుతూ 
మము్లను క్షమిగంచమని పూజలు చేయల్. మీ నాయకుడికి ఉదోయూగగం లేనపు్పడు, నాకు 
ముఖయూమగంత్రి ఉదోయూగగం ఇసే్ నిరుదోయూగులకు రగండుననిర లక్షల ఉదోయూగాలు ఇసా్రని 
నమ్బల్కి ముఖయూమగంత్రి ఉదోయూగానిని కటేటీసిన మీ జగన్ రడిడి మోసానిని క్షమిగంచమని 
మీరు మోకాళలితో నడుసూ్ పూజలు చేయల్. ప్రతిపక్షగంలో ఉననిపు్పడు ఒక రకగంగా 
అధికారగంలో ఉననిపు్పడు మరో రకగంగా మాట్లిడే జగన్ రడిడికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు సరైన 

సమయగంలో తగన గుణపాఠగం 
చ్బుతారు. నిజగంగా మీరు 
పూజలు చేయలనుకుగంటే మీ 
కుటగంబ సభ్యూల కోసమో లేదా 
నియోజకవర్ ప్రజల కోసగం 
చేయగండి అగందరగం సగంతోషిసా్గం. 
అగంత్గాని ఇల్ అర్థగం పర్థగం లేని 
పూజలతో పూజా విధానానిని, 
దేవతలను అవమానిగంచకగండి అని 
పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్ వి 
బాబు అనానిరు.

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, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి 

ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని 
నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కని 
వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

ప్రకాశం జిల్్లలో జిల్్ల నలుమూలల్ ఉనని నియోజకవర్గాలకు తన వంతు పార్్ట బలోపేతానిక్ 
కృషి చేస్తు, ఎనానిరై టమ్ జనసేన సహకారంతో నిరుపేద విద్యూరుథులకు ఆపాతు సంసథు ద్వార్ 
స్్కలరిషిప్ అందజేసి వారి భవిషయూతుతు బాగు కోసం తనవంతు కృషి అందజేసిన వయూక్తు, 
ప్రకాశం జిల్్లలో గిద్దలూరు, ర్చర్ల వంటి నీటి కొరత ప్రదేశాలలో టయూంకర్్స ద్వార్ వారిక్ 

ఉచితంగా త్రాగు నీటిని సరఫర్ చేసి, అంతే కాకుండ్ వారి మిత్రుల సహకారంతో నిరుద్యూగ 
యువకులకు ప్రముఖ కంపెనీలలో ఉద్యూగ అవకాశం కలపాంచడం, కరోనా సమయంలో 
ఆరిథుకస్తుమత లేని వారిక్ ఉచితంగా వారిక్ చిక్త్స చేయంచినటువంటి ప్రకాశం జిల్్ల 

పర్చూరు నియోజకవర్గానిక్ చందిన జనసేన నాయకులు మననిం శ్రీకాంత్ గారితో 
ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక 
ద్వార్ జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎప్పాడు మొదలయంది, ఎల్ మొదలయంది అనే విషయాలు 
ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుంద్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమసా్కరగం మననిగం శ్రీకాగంత్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురిగంచి, మీ కుటగంబ నేపదయూగం గురిగంచి 
చ్ప్పగండి?
మననిం శ్రీకాంత్: శతఘ్నిన్యూస్ టమ్ సభ్యూలకు, పాఠకులకు, జనసైనికులకు, పరూచెరు నియోజకవర్ 
జనసైనికులకు నా నమసా్కరములు. నా పేరు మననిగం శ్రీకాగంత్ మాది ప్రకాశగం జిల్లి తిమ్సముద్రగం గ్రామగం. 

మా నానని గారి పేరు మననిగం శివయయూ, మా అమ్ గారి పేరు సుబ్మ్, మా తాత గారి పేరు సిగంగయయూ నేను 
బిటక్ వరకు చదువుకునానిను.

 
శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయణగం ఎల్ ప్రారగంభమయియూగంది?
మననిం శ్రీకాంత్:2014 లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు పార్టీ పెటటీక ముగందు నుగండే మేము మగా ఫ్యూమిలీని ఆరాధయూగంగా కల్చ్వాళ్ళగం. 2014 లో కళ్యూణ్ గారు 
పార్టీ పెట్టీన తరువాత కళ్యూణ్ గారు చేసు్నని సేవ, సమాజగం పటలి చూపిసు్నని ప్రేమని చూసి కళ్యూణ్ గారిని సూఫురి్గా తీసుకుని నా వగంతు ప్రజలకు నాయూయగం చేయలని 
రాజకీయలలోకి వచాచెను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయలలో మీకు సూ్పరి్ ఎవరు?
మననిం శ్రీకాంత్: నాకు రాజకీయలలో సూఫురి్ పవన్ కళ్యూణ్ గారు.
ఆదరశువగంతమైన యోగ, దాతృత్గం, దయ, జాల్ కల్గన లక్షణాలు కల్గన వయూకి్ కళ్యూణ్ గారు. హైదరాబాద్ లో బాను్స వాడలో పేదల ఇలులి కూల్చె వేసి కాగంగ్రెస్ 
కారాయూలయగం కట్టీలని నిశచెయగంచ్కునని ప్రభ్త్గంపై స్పగందిగంచి పోరాటగం చేసిన విధానగం, సమాజగం పటలి బాధయూత, సామానుయూడుకి సేవ నాకు చాల్ నచిచెగంది. నేను 
జనసేన కోసగం నా వగంతు ప్రజలకు సమాజానికి సేవ చేయలని కళ్యూణ్ గారిని సూఫురి్ తీసుకోని రాజకీయలలోకి వచాచెను. ఆ రోజున నా నమ్కానిని వము్ చేయకుగండా 
2014లో ఒక ఎమ్లేయూ సీట్ ఆశిగంచకుగండా ఆగంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిషయూతు్ కోసగం టడ్పీకి మద్దతు ఇచిచెన కళ్యూణ్ గారి నైజగం చూసి నేను సూఫురి్ పొగందాను. ప్రజారాజయూగం 
పార్టీ కూల్చెవేతలో సిబిఎన్ అగండ్ కో పాత్ర ఉగందని తెల్సి కూడా ఆగంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిషయూతు్ కోసగం ఆయన తాయూగానిని చూసి నేను నా వగంతు బాధయూతగా ప్రజలకు సేవ 
చేసేగందుకు రాజకీయ చదరగంగగంలో అడుగు పెట్టీను.
 
శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్గంలో మీకు నచిచెన అగంశ్లేమిట్?
మననిం శ్రీకాంత్: మొదట్గా ఉదా్దనగం బాధితుల బాధను దేశ్నికి తెల్యజేసారు.
సుగాల్ ప్రీతీ విషయగంపై కరూనిల్ నడి రోడుడిపై సభ పెట్టీ సుగాల్ ప్రీతీ విషయగంపై పోరాటగం చేయడగం.
భవన నిరా్ణ కారి్కులకు అగండగా వారితో పాట కల్సి పోరాటగం చేశ్రు.
అమరావతి రైతులు సమసయూపై అక్కడి రైతులతో కల్సి పోరాటగం చేయడగం.
మత్స్యకార కుటగంబాలకు అగండగా నరా్సపురగంలో సభ ఏరా్పటలి చేసి వారికి అగండగా ఉగంట్నని మాట 
ఇచాచెరు.
ఆగంధ్రప్రదేశ్ లో దౌరా్గయూగంలో ఉనని రోడలి పరిసి్థతి చూసి చి్సఎగం కు తెల్యజేసేల్ గుడ్ మారినిగంగ్ 
సిఎగం సార్ ప్రోగ్రాగం పెట్టీ రోడులి తక్షణమే వేయలని పోరాటగం చేశ్రు.
చేనేతలకు బ్గండ్ అగంబాసిడర్ గా ఉనానిరు
చివరిగా చనిపోయిన కౌలు రైతులు, వారి కుటగంబాలకు లక్ష రూపాయలు అగందిగంచి వారి పిలలిలు 
భవిషయూతు్కు తను అగండగా ఉగంట్నని మాట ఇచాచెరు.
శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిదా్ధగంతాలపై మీ అభిప్రాయగం?
మననిం శ్రీకాంత్: జనసేన సిదా్ధగంతాలు సామానయూ ప్రజలని ఆకరిషిగంపజేసే విధగంగా ఉనానియి. ముఖయూగంగా కులమత 
ప్రసా్వన లేని రాజకీయగం, అవినీతి లేని రాజకీయ పోరాటగం నాకు నచిచెన ప్రధాన అగంశ్లు.

కొనస్గింప్ తదుపరి పేజీలో...
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శుక్రవారం, 07 అక్టో బర్ 2022

 శతఘ్నిన్యూస్: పరూచెరు నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్పగందన ఎల్ ఉగంది?
మననిం శ్రీకాంత్: జనసేన పలెలిబాట కారయూక్రమగం దా్రా జనగంలోకి నేను వళ్్ళను. పలెలిలోలి స్పగందన చాల్ బాగుగంది, 

నేను ఊహిగంచని సామజికవర్గం వారు కూడా చాల్ బాగా స్పగందిగంచారు. పెద్దవారు, యువతలో బాగా ఆదరణ 
ఉగంది

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసినటవగంట్ కనిని కారయూక్రమాలను తెలుపగలరు?
మననిం శ్రీకాంత్: ప్రకాశగం జిల్లి కనిగరిలో ఫ్లిరోసిస్ బాధితులకు ట్యూగంకరులి దా్రా వాటర్ అగందిగంచాగం. 
పలెలిబాట అనే కారయూక్రమగం మొదలుపెట్టీ ప్రజలలోకి జనసేన సిదా్ధగంతాలు, పార్టీ బలోపేతానికి కృషి 
చేసాను. నా మిత్రుల సహకారగంతో నిరుదోయూగ యువత కు వివిధ రకాల కగంపెనీలో ఉదోయూగగం అవకాశగం 
కల్్పగంచాను. ఎనానిరై జనసేన టమ్ తరుపున మరియు మిత్రుల సహాయగంతో నిరుపేద విదాయూరు్థలకు ఫీజ్ 
రియగంబర్్స మగంట్ అగందిగంచాగం. నిరుపేద విదాయూరు్థలకు ఆప్ సగంస్థ దా్రా సా్కలరిషిప్ అగందజేసాము. 
ప్రకాశగం జిల్లిలో గద్దలూరు, రాచరలి వగంట్ నీట్ కరత ప్రదేశ్లలో ట్యూగంకర్్స దా్రా వారికి ఉచితగంగా 

త్రాగు నీట్ని సరఫరా చేశ్గం. కరోనా సమయగంలో ఆరి్థకస్మత లేని వారికి ఉచితగంగా వారికి చికిత్స 
చేయిగంచాగం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెట్టీనటవగంట్ కౌలురైతు 
భరోసా యత్ర గురిగంచి మీ అభిప్రాయగం చ్ప్పగండి?

మననిం శ్రీకాంత్: కౌలు భరోసా యత్ర అనేది ఒక మహా యజ్ఞగం
నాకు తెల్సి ఎవరూ అది తలపెటటీలేదు. కళ్యూణ్ గారు చనిపోయిన కౌలు రైతు, వారి కుటగంబాలని ఆదుకుని 
వారి కుటగంబాలకు లక్ష రూపాయల చొపు్పన ఆరి్థక సహాయగం చేసి వారిని ఆదుకగంటనానిరు.
ఇది ఒక మహా ప్రసా్థనగం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎల్ ఉగండబోతుగంది?
మననిం శ్రీకాంత్: జనసేనతోనే నా ప్రయణగం, జనసైనికులకు అగండగా ఉగండడగం నా ఆశయగం.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ గారి బసు్స యత్ర ప్రారగంభగం కాబోతుగంది దాని ప్రభావగం ఎల్ ఉగండబోతోగందని మీ 
అభిప్రాయగం?
మననిం శ్రీకాంత్: అది ఒక మహా ప్రభగంజనగం కళ్యూణ్ గారు ప్రతి నియోజకవర్గం వళి్ళ ప్రజా సమసయూలు తెలుసుకుని 
వారికి అగండగా ఉగంట్రు. ప్రజలు కళ్యూణ్ గారికి బ్రహ్రధగం పడతారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియ సపోర్టీ లేదు? మీడియ సపోర్టీ లేకపోయినా మీరు గ్రామసా్థయి వరకు 
వళ్ళగలుగుతునానిరా?
మననిం శ్రీకాంత్: జనసేన కు మీడియ సపోర్టీ లేదు అనేది కగంతవరకు నిజమే, జనసైనికులునే మనకు మీడియ, 
వారే పార్టీని బలోపేతానికి కృషి చేసు్నానిరు. రబ్రు చ్పు్పలు వేసుకనని వాడితో రాజకీయగం చేయిసా్ అనానిరు 

కళ్యూణ్ గారు. గత జడ్్పటసీ, ఎగంపీటసీ ఎనినికలే వాట్కి నిదరశునగం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయూక్రమగంపై మీ అభిప్రాయగం చ్ప్పగండి?
మననిం శ్రీకాంత్: జనవాణి కారయూక్రమగం చాల్ మగంచి కారయూక్రమగం ఈ కారయూక్రమగం దా్రా చాల్ 
మగంది కళ్యూణ్ గారి దగ్రకు వచిచె వారి సమసయూలు తెల్యజేసారు. కళ్యూణ్ గారు చాల్ వరకు ఆ 
సమసయూలని కిలియర్ చేశ్రు. మరినిని సమసయూలకు పరిషా్కరగం చూపిగంచే విధగంగా ప్రయతినిసు్నానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురిగంచి మీ అభిప్రాయగం చ్ప్పగండి?
మననిం శ్రీకాంత్: సామానుయూనికి అగందుబాటలో ఉగంటూ నితయూగం జనసేన తరపున జరిగే 
కారయూక్రమాలను ప్రజలకు తెల్యజేయడానికి, జనసేన చేసు్నని సేవా కారయూక్రమాలు ల్గంట్ వార్లతో ప్రజలలో చైతనయూగం తీసుకుని రావడానికి మీరు చేసు్నని ప్రయతనిగం 
అభినగందనీయగం.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటయంచి మేము అడిగిన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరప్న 
ధనయూవాదములు మననిం శ్రీకాంత్ గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్్దం.
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