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విద్యుత్ షాక్ తో రతైుల ద్ర్మరణం 
ద్రదృష్ట కరం

శతఘ్ని న్యూస్: పంటను కాపాడుకునందుకు పురుగుల మందు పిచికారీ చేయడానికి వెళ్లిన 
ముగుగురు రైతులు విదుయూత్ షాక్ తో పొలంలోన మృతి చందిన దుర్ఘటన కలచి వేసందని జనసేన 
పారీటీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. కడప జిల్లి, చాపాడు మండలం, 
చియయూపాడులో చోటుచేసుకునని ఈ ఘటన దురదృషటీకరం. తెగిన విదుయూత్ వైరు పొలంలో పడటం 
మూలంగా మృతుయూవాతపడ్డ రైతులు శ్రీ పెదిదిరెడ్్డ ఓబుల్ రెడ్్డ, శ్రీ బాల ఓబుల్ రెడ్్డ, శ్రీ మలిలికారుజున 
రెడ్్డల ఆత్మకు శంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిసుతున్నిను. ఆ రైతుల కుటుంబాలకు న్ తరఫున, 
జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేసుతున్నిను. విదుయూత్ వైరులి తెగిపడ్డ ఈ ఘటనలో విదుయూత్ 
శఖ నిరలిక్ష్ం ఉందని క్షేత్ర సాథియి నుంచి వచిచిన సమాచారం. దీనిపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టీలి. 
వయూవసాయ కనెక్నలికు మీటరులి పెటటీడం మీద చూపే శ్రద్ధను ముందుగా విదుయూత్ తీగలు సక్రమంగా 
ఉండేల్ చూడాలి. ఉడతలు కొర్కాయి కాబట్టీ తీగలు తెగాయి ల్ంట్ కారణాలు చపిపి సమసయూను 

మరుగున పడేయవదుది. బాధిత రైతు కుటుంబాలను ప్రభుత్ం తగిన విధంగా ఆదుకొని, న్యూయబద్ధమైన పర్హారం అందించాలని శ్రీ  పవన్ కళ్యూణ్ కోరారు.

శ్రీమతి కంతిశ్రీ సమక్ంలో భారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎచచిరలి నియోజకవరగుం, 
ల్వేరు మండలం, కొతతుకోట పంచాయతీ 
వైఎసాసారీసాపీ ఎంపిపి(మండల ప్రెసడంట్) 
సంత పంచాయితీలో దళ్త కుటుంబాలకు 
చందిన వయూకుతులు 40 కుటుంబాలు జనసేన 
పారీటీ సద్ధంతాలు నచిచి, జనసేఅన్ అధినత 
పవన్ కళ్యూణ్ అశయాలకు ఆకర్షితులై 
ఎచచిరలి నియోజకవరగు జనసేన న్యకురాలు 
శ్రీమతి కాంతిశ్రీ అధ్రయూంలో జనసేన పారీటీలో 
చేరడం జర్గింది. వీర్కి ఎచచిరలి నియోజకవరగు 

జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ జనసేన పారీటీ కండువాలను కపిపి పారీటీలోకి సాదరంగా ఆహా్నించడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా ఎచచిరలి నియోజకవరగు జనసేన 
న్యకురాలు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ మాట్లిడుతూ జనసేన పారీటీని బలోపేతం చేయడం కోసం మర్యు జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రిని చేయడానికి 
అందరు బలంగా కృషి చేయాలని కోరడం జర్గింది. జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ సద్ధంతాలను, ఆశయాలను విసతుృతంగా ప్రజలలోకి తీసుకెళ్ళాలని తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్గున్నిరు.
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రాజానగరంలో దూసుకుపోతున్న 
బతుతుల

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగుం, రాజానగరం మండలం, నందరాడ గ్రామంలో 
బతుతుల బలరామకృషణి సమక్ంలో బిస, ఎససా, ఎసటీ సామాజిక వరగుం నుండ్ 30 మంది 
జనసేన పారీటీలో చేరడం జర్గింది. వీర్కి రాజానగరం నియోజకవరగు జనసేన న్యకులు 
బతుతుల బలరామకృషణి జనసేన పారీటీ కండువాలను కపిపి పారీటీలోకి సాదరంగా ఆహా్నించడం 
జర్గింది. ఈ సందర్ంగా రాజానగరం నియోజకవరగు జనసేన న్యకులు బతుతుల 
బలరామకృషణి మాట్లిడుతూ జనసేన పారీటీని బలోపేతం చేయడం కోసం మర్యు జనసేన 
అధినత పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రిని చేయడానికి అందరు బలంగా కృషి చేయాలని 
కోరడం జర్గింది. జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ సద్ధంతాలను, ఆశయాలను విసతుృతంగా 

ప్రజలలోకి తీసుకెళ్ళాలని తెలిపారు. టేకుమూడ్ దురాగుప్రసాద్, జోగాడ న్ని, వాసంశెట్టీ అపాపిరావు, వాసంశెట్టీ సతయూన్రాయణ, వాసంశెట్టీ కృషణి, వాడ్రేవు శ్రీనివాస్, న్లం రాజు, 
పలిలికొండ సతితుబాబు తదితరులు పరీటీలో చేరడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గునని న్యకులు మేడ్శెట్టీ శివరాం, కిమిడ్ శ్రీరామ్, చిట్టీప్రోలు సతితుబాబు, అర్గిన రామకృషణి, పాము 
దొరబాబు, అడా్డల దొరబాబు, సోల్ సతీష్, బాదం రమణ, దురగు ప్రసాద్, పలిలికొండ శ్రీనివాసు, గోల బుజిజు, వాసంశెట్టీ కృషణి, చికికిరెడ్్డ సతితుబాబు, గరగ సాయి, టేకుమూడ్ పండుగ, 
గుడాల మణ్కంఠ, గుడాల శ్రీను, మర్యు జన సైనికులు వీర మహిళలు న్యకులు కారయూకరతులు పాల్గున్నిరు.
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బొలిశెట్టి సమక్షంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: తాడేపలిలిగూడం నియోజకవరగుం జనసేన పారీటీ పెంటపాడు మండలం 
పడమర విపపిర్రు గ్రామం నుండ్ మండల అధయూక్షులు పుల్లి బాబి ఆధ్రయూంలో చనని 
రాంబాబు సహకారంతో రాష్ట్ర న్యకులు బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ సమక్ంలో ఎససా కుల్ల 
నుండ్ సుమారు 50 మంది జనసేన పారీటీలో చేరడం జర్గింది. వీర్కి తాడేపలిలిగూడం 
నియోజకవరగు జనసేన పారీటీ ఇంచార్జు బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ జనసేన పారీటీ కండువాలను 
కపిపి పారీటీలోకి సాదరంగా ఆహా్నించడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా బొలిశెట్టీ 
శ్రీనివాస్ మాట్లిడుతూ జనసేన పారీటీని బలోపేతం చేయడం కోసం మర్యు జనసేన 
అధినత పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రిని చేయడానికి అందరు బలంగా కృషి 
చేయాలని కోరడం జర్గింది. పారీటీలో మహాసేన నియోజకవరగు అధయూక్షుడు మహేష్, 
డ్.వాసు, పి.దవీద్ రాజుతో పాటు తదితరులు చేరడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జిల్లి ప్రదన కారయూదర్శి యాంట్రపాట్ రాజు, ఉభయగోదవర్ జిల్లిల మహిళ్ కో-

ఆర్్డనటర్ కసరెడ్్డ మధులత, గరగ హరీష్, మానె గణేష్, లింగపలిలి శేషు, ఉడ్ముడ్ వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గున్నిరు.

చషంతలూరు గ్రామషంలో జనసేనపార్టి కార్యవర్గ సమావేశషం
శతఘ్ని న్యూస్: అల్లిర్ సీతారామరాజు జిల్లి, చింతపలిలి మండలం, 
చింతల్రు గ్రామంలో న్గేశ్రరావు ఆధ్రయూంలో జర్గిన జనసేనపారీటీ 
కారయూవరగు సమావేశంలో అరకు పారలిమంటరీ జనసేన న్యకులు 
డా.వంపురు గంగులయయూ ముఖయూ అతిధిగా పాల్గుని ముఖయూంగా పారీటీ 
శ్రేణులను ముఖయూన్యకులను ఉత్తుజపరుస్తు గిర్జన వాసతువ సమసయూలను, 
గిర్జనపాలకులు విస్మర్సుతునని సమసయూలను ప్రజల ముందు ప్రసాతువించి 
వాట్ పర్సాకిరం ఏమిటో మండల న్యకుల సమక్ంలో వైసాసారీసాపీ 
ఆగడాలను, నిరంకుశ పాలన విధాన్న్నిని ఎండగట్టీరు. గిర్జన 
ప్రాంతాలోలి ఇపపిట్కిపుపిడు కలవరపెడుతునని అనక సమసయూలోలి ఒకటైన 
మైనింగ్ అంశం, అల్గే ఏజెన్సా ప్రాంతాలోలి సుమారు 10 హైడ్రోపవర్ 
ప్రాజెక్టీస్ విషయాలపై తీవ్ంగా సపిందించారు. అందులో చింతపలిలి 
మండలంలో ఎర్రవరం గ్రామంలో ఆదని కార్పిరేట్ కంపన్ హైడ్రో పవర్ 
ప్రాజెక్టీ నిరా్మణానికి అనుమతులు ఇచిచిన వైసీపీ ప్రభుత్ం యొకకి గిర్జన 
వయూతిరేకతపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. గతంలో రాజశేఖర రెడ్్డ అధికారంలో 

ఉననిపుపిడు ఆదివాసీ ప్రాంతాలోలి మైనింగ్ కి ఉతతురు్లు జారీ చేసేతు దనిని ప్రసుతుతం వైసీపీ ప్రభుత్ం జగన్ మోహన్ రెడ్్డ రదుది చేసేసామని చప్తున అంతరీలినంగా కార్పిరేట్ శకుతులతో ఒక 
ఒపపిందం కుదురుచికుందని, ఈ విషయం తెలియని అధివాసలు విపరీత నమ్మకం పెటుటీకున్నిరని, ఇపుపిడు వాసతువ పర్సథితులు తెలియపర్సేతు గిర్జనులకు వాసతువాలు బోధపడుతుందని 
తెలిపారు. అల్గే నియోజకవరగు పర్ధిలో అనక సమసయూలను ప్రభుత్ం దృషిటీకి, ప్రజల దృషిటీకి తీసుకెళ్తున్నినని ఇల్ సమసయూ పర్సాకిరం లేని సమసయూలు ఎనెనిన్ని ఉన్నియని పారీటీ కోసం 
శ్రమించే ప్రతి జనసైనికుడు మన గిర్జనుల సమసయూలు పారీటీ దృషిటీలో తీసుకెళ్లి విధంగా సమాలోచనలు చయాయూలని, రాష్ట్రంలోని వైసీపీ, టీడీపీ, ప్రభుతా్లు పాలించి వివిధ సమసయూలు 
సృషిటీంచాయని కాన్ పర్షాకిరం దిశగా ఆలోచన చేయలేదని తెలిపారు. ఇకపై జనసేన పారీటీ విసతుృత సాథియి గ్రామ సమసయూలు ప్రభుత్ం దృషిటీకి వచేచిల్ కారయూక్రమాలు గ్రామసాథియిలో 
నిర్హిసాతుమని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో చింతపలిలి మండల జనసేనపారీటీ న్యకులు వాడకాని న్ని, వంతల బుజిజుబాబు, న్గేశ్రరావు, బద్రీన్థ్, వెంకట్, పుండరీన్ద్, సందేశ్, 
సా్మి, రవి, జి .మాడుగుల మండల అధయూక్షులు మసాడ్ భీమనని, భానుప్రసాద్, పాడేరు నియోజకవరగు ఐట్ ఇన్చిర్జు సాలేబు అశోక్, పెదబయలు కారయూవరగు నిర్హణ కమిటీ అధయూక్షులు 
ప్రశంత్, తదితర జనసైనికులు పాల్గున్నిరు.

శ్రీమతి నిర్మల సీతారామన్ కి వినతిపత్రమిచచిన బొమి్మడి నాయకర్
శతఘ్ని న్యూస్: నరసాపురం, కంద్ర ఆర్థికశఖా మంత్రి శ్రీమతి నిర్మల సీతారామన్ ని మరాయూదప్ర్కంగా కలిస నరసాపురం నియోజకవరగుంలోని డ్రైనజీ, మంచిన్ళ్లి, డంపింగ్ 
యారు్డతో పాటు పలు సమసయూలను తెలియజేస్తు శ్రీమతి నిర్మల సీతారామన్ కి నరాసాపురం జనసేన పారీటీ ఇంచార్జు మర్యు జనసేన పారీటీ పిఏస సభుయూలు బొమి్మడ్ న్యకర్ వినతిపత్రం 
అందజేయడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవరగుం న్యకులు వీరమహిళలు జన సైనికులు పాల్గున్నిరు.

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


శనివారం, 29 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బీసీల ద్రోహి జగన్్మహన్ రెడిడి: జనసేన బీసీ రాష్ట్ర నాయకులు హనుమాన్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, బీసీలు నమ్మకద్రోహం చేసన జగన్్మహన్ రెడ్్డ, ఇసాతుననని 
హామీలను ఇవ్కుండా బీసీలను కవలం ఓటు బాయూంక్ గా వాడుకునని జగన్్మహన్ రెడ్్డ 
మాట తపపిం, మడం తిపపిఅం, ప్రాంతం చూడం అని చపిపిన జగన్ మోహన్ రెడ్్డ అది 
కవలం ఎలక్న్ వరకు మాత్రమే పర్మితం అని మర్కసార్ రుజువు చేసుకున్నిరు. 
ఎలక్న్ ముందు ఇచిచిన హామీలు 90% వరకు నెరవేరలేదు అగ్రిగోల్్డ సాకిం గుర్ంచి 
బయట పెడతా అని చపాపిరు, సపిఎస్ సపిఎస్ రదుది, మగా డీఎసీసా, జాబ్ కాయూలండర్ 
అధికారంలోకి వచేచి రెండు లక్ల ఉద్యూగాలు నిరుద్యూగులకు తీసాతుమని చపాపిరు. 
వచిచిన ఏడాదిలో పేద ప్రజలకు 25 లక్లు ఇలులి ఇసాతునని చపాపిరు బీసీకి మర్యు 
ఎసీసాకి న్మినటెడ్ పదవులు 50% కలిగిసాతునని జగన్్మహన్ రెడ్్డ ఈరోజు చూసేతు 80% 
వరకు రెడ్్డ సామాజిక వరాగునికి చందయి. బీసీ అకకి చలలిమ్మకు 50 వేల రూపాయలను 
వైయస్ఆర్ పెళ్లి కానుకగా ఇసాతును, జగన్ మోహన్ రెడ్్డ ఇల్ చపుపికుంటూ పోత్ 
ఆయన చేసన దొంగ హామీలకు రోజు సర్పోదు. ఈరోజున అనిని గాలోలి మాటలుగా 
తీసపడేసారు బీసీలు కన్యూయం చేసన జగన్్మహన్ రెడ్్డ 2024లో బీసీలందరూ కలిపి 

ఈయనకి సరైన సమాధానం చపిపి జనసేన పారీటీకి ప్ర్తు మదదితు ఇసాతురని జనసేన బీసీ రాష్ట్ర న్యకులు, న్యూయవాది, నషనల్ హ్యూమన్ రైట్సా జాయింట్ సెక్రటరీ విజయవాడ ఎం 
హనుమాన్ ఎదేదివా చేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో వీరమహిళ మొబీన్, జనసేన పారీటీ సోషల్ మీడ్యా ఇంచార్జు రాము తదితరులు పాల్గుననిరు.

రాజకీయ లబ్ది కోసమే మహాత్్మనిపై అనుచత వ్్యఖ్యలు

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, వైసీపీ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి వచిచిన క్ణం నుంచి రాష్ట్రంలో అరాచకత్ం రాజయూమేలుతుందని, రాజకీయ లబిది కోసమే మహాతా్మగాంధీని కించపర్చేల్ 
వైసీపీ నతలు వాయూఖయూలు చేసుతున్నిరని జనసేన పారీటీ రాష్ట్ర కారయూదర్శి వడ్రాణం మారకిండేయ బాబు అన్నిరు. మహాతా్మగాంధీపై ఎససా కమీషనర్ వికటీరీ ప్రసాద్ చేసన వాయూఖయూలకు నిరసనగా 
నగర జనసేన పారీటీ ఆధ్రయూంలో హిమని సెంటరోలి నిరసన కారయూక్రమం చేపట్టీరు. ఈ సందర్ంగా మహాతా్మగాంధీ విగ్రహానికి పాల్భిషేకం చేస నిరసన వయూకతుం చేశరు. వడ్రాణం 
మారకిండేయ బాబు మాట్లిడుతూ కోట్లిదిమంది భారతీయులు ఆరాధయూదైవమైన మహాతు్మనిపై అనుచిత వాయూఖయూలు చేయడం దురదృషటీకరమన్నిరు. నగర అధయూక్షుడు నెరేళలి సురేష్ 
మాట్లిడుతూ వికటీరీ ప్రసాద్ చేసన వాయూఖయూలతో ఎంతోమంది మన్భావాలు దెబ్బతిన్నియని ఆవేదన వయూకతుం చేశరు. రవి అసతుమించని బ్రిటీష్ సామ్రాజాయూనిని అహింస అన ఆయుధంతో 
జయించి భారతదేశనికి సే్చాఛా వాయువులు అందించిన మహాతు్మనిపై వికటీరీ ప్రసాద్ చేసన వాయూఖయూలు సర్కాదని ఆగ్రహం వయూకతుం చేశరు. ఈ వాయూఖయూలపై ముఖయూమంత్రి సపిందించి వికటీరీ 
ప్రసాద్ ని వెంటన పదవి నుంచి రాజీన్మా చేయించాలని నెరేళలి సురేష్ డ్మాండ్ చేశరు. నిరసన కారయూక్రమంలో జిల్లి అధికార ప్రతినిధి ఆళళా హర్, ప్రధాన కారయూదర్శి ఉపుపి రతతుయయూ, 
నగర న్యకులు కొండూరు కిషోర్, యడలి న్గమలేలిశ్రరావు, చింతా రాజు, కవిత, భాషా, సుంక శ్రీను, పలువురు డ్విజన్ అధయూక్షులు, జనసైనికులు పాల్గున్నిరు.

పోలీసులకు యావత్ ప్రజానీకషం ఋణపడి ఉషంటషంది: 
ఆళ్ళ హరి

శతఘ్ని న్యూస్: 
గు ం టూ రు , 
స మా జ ం లో 
శ ం తి భ ద్ర త ల ను 
ప ర్ ర క్షి స్ తు , 
అనుక్ణం ప్రజలిని 
కంట్కి రెపపిల్ 
కాపాడే పోలీసులకు 
యావత్ ప్రజాన్కం 
ఋణపడ్ ఉంటుందని 
జిల్లి జనసేన పారీటీ 

అధికార ప్రతినిధి ఆళళా హర్ అన్నిరు. పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ ఉతసావాలోలి 
భాగంగా జనసేన పారీటీ ఆధ్రయూంలో శుక్రవారం శ్రీనివాసరావుతోటలోని సీతారామ 
విదయూలయంలో విదయూరుథిలకు పరీక్ పాయూడ్సా, పెనునిలు, పెనిసాల్సా పంపిణీ చేశరు. ఈ 
సందర్ంగా ఆళళా హర్ మాట్లిడుతూ ప్రజలకి ఏ కషటీం వచిచిన్, ఎల్ంట్ ఆపద 
కలిగిన్ భగవంతుడు కన్ని ముందు గురుతుకువచేచిది పోలిసేనన్నిరు. ఏ ఉద్యూగంలో 
అయిన్ సెలవులు ఉంట్యి కాన్ పోలీసు వయూవసథిలో ఒకకి క్ణం కూడా విరామం 
ఉండదన్నిరు. ప్రపంచానికి స్రుయూడు ఎంత అవసరమో సమాజానికి పోలీస్ అంత 
అవసరమని కొనియాడారు. విధి నిర్హణలో అసాంఘ్క శకుతుల చేతిలో అమరులైన 
పోలీసుల తాయూగాలు, సేవలు అజారామరమైనవన్నిరు. పోలీసులకు అండగా నిలుస్తు 
కరతువయూ నిర్హణలో తోడుగా నిలిచే పోలీసు కుటుంబ సభుయూలకు ప్రజలంతా సద 
ఋణపడ్ ఉంట్రని ఆళళా హర్ అన్నిరు. కారయూక్రమంలో కోనట్ ప్రసాద్, మహబూబ్ 
బాషా, వడ్డ సుబా్బరావు, దొంత నరేష్, ఇళలి చిరంజీవి, పురాణం కుమారసా్మి, దసర్ 
రాము తదితరులు పాల్గున్నిరు.

జనసేన మాటలు జనషంలో
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవరగు కంద్ర పర్ధిలో గల కొతతు బలులి గూడ పంచాయతీ, 
కొర్రగూడ గ్రామాలోలి శుక్రవారం ఉదయం జనసేన మాటలు జనంలోకి భాగంగా జనసేన 
పారీటీ నియోజకవరగు సమన్య కమిటీ సభుయూలు సాయిబాబా దుర్యా (మాజీ ఎంపిట్స) 
మాదల శ్రీరాములు, జనసేన మండల అధయూక్షులు అలలింగి రామకృషణి ఆధ్రయూంలో ఆయా 
గ్రామంలో సందర్శించారు. ముందుగా ఇటీవల కాలంలో అన్రోగయూంతో మరణ్ంచిన 
చిన్నిర్ తలిలితండ్రులను పరామర్శించారు. అనంతరం జనసేన మాటలు, జనసేన 
సద్ధంతాలు ఇంట్ంట్కి వెళ్ళా ప్రజలకు వివర్ంచారు. ఈ సందర్ంగా గ్రామ ప్రజలతో 
సమావేశమై వార్ సమసయూలను అడ్గి తెలుసుకున్నిరు. ముఖయూంగా ఆయా గ్రామాలోలి 
రోడు్డ సమసయూ ఇబ్బంది కరంగా ఉందని, వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్ం ఇలులి కట్టీంచి ఇసాతుమని 
లబి్ధదరులకు ఇళళా పట్టీలు ఇచిచి, నట్ వరకు ఇళళా నిరా్మణం చేపటటీకపోవడంతో చాల్ 
ఇబ్బంది పడుతుననిటుటీ జనసేన బృందం దృషిటీకి తీసుకువచాచిరు. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన పారీటీ న్యకులు మాట్లిడుతూ తక్ణమే గిర్జనుల సమసయూలను ఈ ప్రభుత్ం 
పర్షకిర్ంచాలని, గిర్జన కుటుంబాలకు ఇళ్ళా నిర్్మంచి ఇవా్లని, ఇళళా పట్టీలు ఇచిచి 
చేతులు దులుపుకోవడం కాదని, ఇపపిట్కైన్ ప్రభుత్ం కళ్లి తెర్చి గిర్జనులకు కన్స 
మౌళ్క సదుపాయం కలిపించగలరని, ఈ సందర్ంగా గిర్జనుల తరపున జనసేన పారీటీ 
ఈ ప్రభుతా్నికి డ్మాండ్ చేసుతుందని చపాపిరు.
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చెకాకా దురా్గప్రసాద్ ను పరమరి్శషంచన శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం నియోజవరగుం, యు కొతతుపలిలి మండలం ఉపాపిడ కొతతుపటనింకు చందిన జనసేన కారయూకరతు చకాకి దురాగుప్రసాద్ రోడ్ మీద ఒకకిడే ఉనని సమయంలో కతుతుల 
తోను కర్రలతోను దడ్ చేస మడ మీద కతితుతో కోయడం, బుర్ర మీద కర్రలతో కొటటీడం వలలి అకకిడ్కకిడే పడ్పోవడం జర్గింది. విషయం తెలుసుకునని పిఠాపురం జనసేన పారీటీ ఇంచార్జు 
శ్రీమతి మాకిన్డ్ శేషుకుమార్ ఇంట్కి వెళ్లి ఆ జనసైనికుడు ఆరోగయూ పర్సథితి తెలుసుకుని ప్రసాద్ కి ధైరయూం చపిపి వార్ కుటుంబ సభుయూలతో మాట్లిడ్ తగిన న్యూయం జర్గే వరకూ అండగా 
ఉంట్నని చపపిటం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో యు కొతతుపలిలి మండల ప్రెసడంట్ పట్టీ శివ, పుణయూమంతుల మూర్తు, గోపు సురేష్, పంచాయితీ జనసేన పారీటీ వైస్ ప్రెసడంట్ ఎనుగంట్ 
హర్బాబు, పంతాడ ప్రసాద్, పట్టీ స్ర్బాబు, వనమాడ్ ఎల్లిరావు, మచచి న్ని, స్ర్మలలి అపపిలరాజు, పట్టీ భూలోక, పట్టీ కోయరాజు, శివకుమార్, ప్రసాద్, జనసైనికులు 
న్యకులు తదితరులు పాల్గున్నిరు.

పుటటి వదది పనులు చేయషంచన జనసేన కౌనిసిలర్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిల్లి, అమల్పురం పురపాలక సంఘ 9వ వార్్డ జనసేన కౌనిసాలర్ గొలకొట్ విజయలక్ష్మి వార్్డ లో పలు కారయూక్రమాలు 
చేపట్టీరు. న్గుల చవితి సందర్బంగా 9వ వారు్డ పర్ధి నల్లి గారె్డన్సా రామకృషణి నగర్ జానకి పేట మధయూలో పుటటీ ఉంది. శనివారం న్గుల 
చవితి సందర్బంగా భకుతులు పుటటీను దర్శించి పుటటీలో పాముకు పాలుపోయడం, గుడులి, త్గలు, బుర్ర గుంజు, చలివిడ్, నువు్ల పపుపిలతో చేసే 
ప్రసాదంతో ప్జా కారయూక్రమాలు నిర్హిసాతురు. భకుతుల రాక కోసం ఏరాపిటులి చేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో కౌనిసాలర్ గొలకోట్ విజయలక్ష్మి, 
గొలకోట్ వాసు పురపాలక సబ్బంది పాల్గున్నిరు.

అషంబాజీపేటలో సషంజీవిని కిలినిక్ ప్రారషంభషంచన 
డి.ఎషం.ఆర్ శేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: పి.గననివరం నియోజకవరగుం అంబాజీపేటలో సంజీవిని కిలినిక్ 
ప్రారంభించిన అమల్పురం పారలిమంట్ జనసేన పారీటీ ఇంచార్జు డ్.ఎం.ఆర్ శేఖర్. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పారీటీ జిల్లి ఉపాధయూక్షులు శిర్గిన్డ్ వెంకటేశ్రరావు, మండల 
అధయూక్షులు దొమే్మట్ సాయి, న్యకులు సుంకర న్యుడు, అర్గిల స్ర్బాబు, వర్రే 
శేషు, కొపిపిన్డ్ స్రయూ, సీతారామ్, మర్యు జనసైనికులు పాల్గున్నిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమషంత్రి కావ్లని శ్రీశ్రీశ్రీ 
నాగాలమ్మ తలిలికి ప్రత్్యక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర 
నెల్లిరు, 2024లో జనసేన 
పారీటీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ముఖయూమంత్రి కావాలని ఆర్.కె.వి.
బి పేట గ్రామపంచాయతీ పర్ధిలో 
వెలసన, కోర్న కోర్కలను తీరేచి 
శ్రీశ్రీశ్రీ న్గాలమ్మ తలిలికి ప్రత్యూక 

ప్జలు నిర్హించడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో కారే్ట్ నగరం మండల అధయూక్షులు 
శోభన్ బాబు, ఉపాధయూక్షులు వెంకటేష్, మండల కారయూదర్శి చిరంజీవి, జిల్లి సంయుకతు 
కారయూదర్శి రాఘవ, జనసేన న్యకులు మర్యు జనసైనికులు పాల్గున్నిరు.

వరికూట్ సోదరుల పేరలి మీద సర్వమత ప్రార్ధనలు
శతఘ్ని న్యూస్: దర్శి, వర్కూట్ న్గరాజు మర్యు వార్ సోదరులు వర్కూట్ సురేష్ 
బాబు పుట్టీనరోజు వేడుకలను పురసకిర్ంచుకుని దర్శి నియోజకవరగుంలో 4 రోజులు 
నిర్హించే క్రమంలో మూడవరోజు పలుచోటలి ప్రత్యూక ప్జా కారయూక్రమాలు నిర్హించిన 
దర్శి నియోజకవరగుం జనసైనికులు. మూడవ రోజులో భాగంగా శుక్రవారం దర్శి పటటీణం 
లంకోజనపలిలి రోడు్డలో గల మసీదు నందు దువా కారయూక్రమం, పుటటీ బజార్ లో చర్చిలోని 
పాసటీరలితో ప్రారథిన కారయూక్రమం మర్యు తాళ్లిరు మండలం పడమర గంగవరంలో 
అయయూపపి సా్ములు సమక్ంలో ప్రత్యూక ప్జా కారయూక్రమాలను జనసైనికులు వర్కూట్ 
న్గరాజు వార్ సోదరులు వర్కూట్ సురేష్ బాబు (జర్మన్)ల పేరలి మీద నిర్హించడం 
జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవరగు జనసైనికులు షేక్ ఇరాషిద్, షేక్ బాషా, 
వర్కూట్ అనిల్, న్గుల మలిలి న్యుడు, వేళళా కోట్, తోట అయయూపపి, పెండ్లి బద్రి, 
బండారు సుబా్బరావు, న్లిశెట్టీ ప్రభు, గోగు శ్రీను, పాశం వెంకటేష్, ఓబుల్పురం 
కొండ, గోగు రమేష్ తదితరులు పాల్గునడం జర్గింది.
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సిటీ కాలేజ్ జనసేన విద్్యరిథి విభాగ కమిటీ 
నియామకషం

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, జనసేన పారీటీ 
విదయూర్థి విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు సంపత్ 
న్యక్ ఆదేశలతో హైదరాబాద్ జనసేన 
విదయూర్్ధ విభాగ అధయూక్షులు మహేష్ పెంటల 
సటీ కాలేజ్ జనసేన విదయూర్థి విభాగ కమిటీని 
ప్రకట్ంచడం జర్గింది. జనసేన విదయూర్థి 
విభాగం బలోపేతంలో భాగంగా శుక్రవారం 

సటీ కళ్శల సందర్శించి న్తన విదయూరుథిలకు సా్గతం పలుకుతూ విదయూరుథిల 
సమసయూల గుర్ంచి ప్రతీ కాలిసుకి వెళ్లి తెలుసుకోవడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా జాయిన్ 
జనసేన విదయూర్థి విభాగం కారయూక్రమానిని చేపటటీడం జర్గింది. విదయూరుథిలు ఉతాసాహంగా 
జనసేన విదయూర్థి విభాగంలో చేరడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా కళ్శల జనసేన 
విదయూర్థి విభాగం కమిటీని ప్రకట్ంచడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన విదయూర్థి 
విభాగం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు మహేష్ పెంటల, ఓయూ ప్రెసడంట్ విన్ద్ 
న్యక్, విదయూర్థి న్యకులు వెంకటేష్, ధనుష్ ప్రవీణ్ కుమార్ లు పాల్గున్నిరు.

పషంచాయతీకి వచచిన సిమషంట్ లెకకాలు ఇవ్్వలి: 
శోభన్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్:  గంగాధర నియోజకవరగుం, కారే్ట్ 
నగర మండలం ఆలతూతురు పంచాయతీ సెక్రటరీని 
మండల న్యకులు, జిల్లి న్యకులతో కలిస 
పంచాయతీకి వచిచిన సమంట్ కు సంబంధించిన 
సమాచారనిని ఇవ్వలసందిగా అరీజు ఇవ్డం 

జర్గింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పారీటీ మండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు మాట్లిడుతూ 
కారే్ట్నగరం మండలం ఆలతూతురు సచివాలయానికి ప్రభుత్ం నుంచి ఎనిని సమంట్ 
లోడ్ వచాచియి, వచిచిన సమంట్ లోడ్ కి సంబందించి, రోడ్ పనులకు, సచివాలయ 
బిలి్డంగ్ కాంట్రాకుటీ పనులకు, జగననని కాలన్ లబిదిదరులకు, సమంట్ బసాతులు ఎనెనినిని 
లకకిన ఇచాచిరు వివరాలు కూడా ఇవా్లని మర్యు ప్రజా ప్రయోజన నిమితతుం 
దీనికి సంబందించిన సమాచారానిని మాకు ఇవ్వలసందిగా కోరారు. సచివాలయం 
సెక్రటరీ సంబంధిత అధికారులతో మాట్లిడ్ సమాచారానిని మంగళవారం ఇసాతుమని 
తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల ఉపాధయూక్షులు వెంకటేష్, ప్రధాన కారయూదర్శి 
చంద్రమౌళ్, కారయూదర్శి చిరంజీవి, జిల్లి సంయుకతు కారయూదర్శి రాఘవ పాల్గున్నిరు.

నాగలదిబ్బ సమస్యలను అధికారులకు వివరిషంచన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట, న్గలదిబ్బ 
పర్సథితి గుర్ంచి వారాతు పత్రికలో వచిచిన 
కధనంపై సపిందించి కలకటీర్ అదేశల 
మేరకు హెల్తు డ్పారెటీ్మంట్ అధికార్ 
న్గలదిబ్బపై ర్పోర్టీ కోసం రావడం 
జర్గింది. వచిచిన అధికారులను 
హైస్కిల్ వదది పొలమూరు జనసేన 
పారీటీ అధయూక్షులు తోరం వెంకననిబాబు, 

జనసేన న్యకులు తోరం సురేష్ మర్యు ఇతర జనసేన న్యకులు జనసైనికులు 
కలవడం జర్గింది. హెల్తు డ్పారెటీ్మంట్ అధికారులకు స్కిల్ వెనకాల ఉనని దుసథితిని, 
పంచాయితీ ముందర ఉనని డ్రైన్ పర్సథితీ, ఆ డ్రైన్ నుండ్ లికులతో ఉనని మంచి న్ట్ 
పైపు లైన్ సమసయూ మర్యు ఊర్లో మంచి న్ట్ కాలుషయూం గుర్ంచి వివర్ంచారు. త్రాగు 
న్రు కాలుషయూం వలలి, సరైన మంచి న్ట్ సరఫరా వయూవసథి లేక మర్యు పార్శుధయూం 
వయూవసథి నిర్హణ లోపం వలలి ఊర్లో ప్రజలు అన్రోగాయూలు బార్న పడుతున్నిరని 
అధికారులకు వివర్ంచి ఈ సమసయూలు అనినిట్న్ కలకటీర్ దృషిటీకి తీసుకువెళ్ళాలిసానదిగా 
కోరడం జర్గింది. మొతతుం వివరాలు వినని అధికారులు కచిచితంగా వీట్ని కలకటీర్ దృషిటీకి 
తీసుకువెళ్తుమని చపపిడం జర్గింది. న్గలదిబ్బలో నెలకొనని పర్సథితులపై పంచయితి 
అధికారులకు అక్షింతలు వేసనటుటీ సమాచారం.

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

పలు కుటషంబాలను పరామరి్శషంచన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడ్వరం, రాష్ట్ర జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
మర్యు ముమి్మడ్వరం నియోజకవరగు ఇన్చిర్జు పితాని బాలకృషణి తాళలిరేవు మండలం 
గాడ్మొగ కాపురసుతులు ప్రమాదవశతుతు గాయపడ్న పోతాబుతుతుల రాంబాబుని కాకిన్డలో 
పరామర్శించారు. మర్యు మలలివరం డాకటీర్ ప్రసాదు పెదది తలిలి కాకిన్డ ప్రైవేట్ హాసపిటలోలి 
అన్రోగయూ రీతాయూ చికితసా పొందుతునని వార్ని పరామర్శించారు, మర్యు గాడ్ మొగ 
వాసతువుయూలు కాల్డ్ ధనుంజయ ప్రమాదవశతుతు గాయపడ్ కాకిన్డ ప్రైవేట్ హాసపిటల్ 
లో వైదయూం పొందుతునని వార్ని పరామర్శించారు. ఈ కారయూక్రమంలో వార్ వెంట మండల 
అధయూక్షులు అతితులి బాబూరావు, డాకటీర్ ప్రసాద్, దూడల సా్మి, కుందే దురాగుప్రసాద్, వైదడ్ 
దశరదు, మల్లిడ్ ఆదిన్రాయణ మర్యు తదితరులు పాల్గున్నిరు.

ముమి్మడ్వరం, రాష్ట్ర జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మర్యు ముమి్మడ్వరం 
నియోజకవరగు జనసేన పారీటీ ఇన్చిర్జు పితాని బాలకృషణి ముమి్మడ్వరం నియోజకవరగు 
కాట్రేనికోన మండలం దొంతుకూరు జిల్లి పర్షత్ ఉననిత పాఠశలలో ప్రమాదవశతుతు 
విదుయూత్ షాక్ తో గాయాలు పాలై అమల్పురం కిమ్సా హాసపిటల్ లో చికితసా పొందుతునని, చిట్టీ 
మేను నరసంహమూర్తు కుమారుడు వివేక్(3వ తరగతి) తిరుపతి ఘన సతీష్ కుమార్ (4వ 
తరగతి) వార్ని వార్ కుటుంబ సభుయూలను పరామర్శించారు, మర్యు ప్రభుత్ హాసపిటల్ 
వదది చనిపోయిన ఎడలి నవీన్ (3వ తరగతి) వార్ కుటుంబ సభుయూలను పరామర్శించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో వార్ వెంట, సహన బోయిన మలిలికారుజున రావు, మండల అధయూక్షులు మోకా 
బాల ప్రసాద్, దూడల సా్మి, పిలిలి గోపి, టెకినిక్ విజయ్ కుమార్, గిడ్్డ రతనిశ్రీ, భీమాల స్ర్, 
సంసాని పాండురంగారావు మర్యు తదితరులు పాల్గున్నిరు.

ముమి్మడ్వరం, రాష్ట్ర జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మర్యు ముమి్మడ్వరం నియోజకవరగు ఇన్చిర్జు పితాని బాలకృషణి ముమి్మడ్వరం 
నియోజకవరగుం శెట్టీపేట గ్రామసుతులు బొకకి సాంబశివరావుని అన్రోగయూ రీతాయూ అమల్పురం ప్రభుత్ ఆసుపత్రిలో చికితసా పొందుతునని, వార్ని వార్ 
కుటుంబ సభుయూలను పరామర్శించారు. ఈ కారయూక్రమంలో వార్ వెంట, సానబోయిన మలిలికారుజున రావు, మండల అధయూక్షులు మోకా బాల ప్రసాద్, దూడల 
సా్మి, పిలిలి గోపి, టెకినిక్ విజయ్ కుమార్, గిడ్్డ రతనిశ్రీ, భీమాల స్ర్, సంసాని పాండురంగారావు తదితరులు పాల్గున్నిరు.

శ్రీ ఉమాగౌర్శషంకరుల గ్రామోతసివషంలో పాల్్గన్న పషంతషం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవరగుం కరప మండలం నడుకుదురు గ్రామం వెలంపేటలోని శ్రీ ఉమాగౌరీశంకరుల గ్రామోతసావంలో పాల్గుని అమ్మవార్ని జనసేన పారీటీ పిఏస 
సభుయూలు మర్యు కాకిన్డ రూరల్ జనసేన పారీటీ ఇంచార్జు పంతం న్న్జీ దర్శించుకోవడం జర్గింది.

నెలిలిమరలిలో పర్యట్షంచన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: నెలిలిమరలి, డబు్బలు తినని ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజలను గాలికి వదిలేసారు. బాధితుల తరఫున పోరాటం చేసోతుంది జనసేన వివరాలోలికెళ్తు విజయనగరం జిల్లి నెలిలిమరలి 
నియోజకవరగుం భాగాపురం మండలంలోని ముసలిపేట బరెడ్్డపాలం పంచాయతీ, డలులి పేట పంచాయతీ, బొనంకెలపాలం గోడపువలస పంచాయతీ, ర్లిలి పేట కౌలువాడ వాడ 
పంచాయతీ, మరడపాలం గ్రామం ఎయిర్ పోర్టీ కు సంబంధించి భూముల విషయంలో నెలిలిమరలి జనసేన టీం పరయూటన చేయడం జర్గింది. పరయూటనలో భాగంగా కొంతమంది 
బాధితులు నషటీపర్హారం చలిలించకుండా మమ్మలిని ఇలులి ఖాళీ చేయమని బెదిర్సుతున్నిరని బాధపడా్డరు. అల్గే జిల్లి కలకటీర్ సపిందించి రెండు నెలలు టైం ఇచాచిరని కాన్ రెండు నెలలోలి 
కాళీ చేయలేమని ఇలులిను రెడీ అయ్యూసర్కి ఇంకా ఆరు నెలలు పడుతుందని తెలిపారు పర్హారం ప్ర్తుగా చలిలించకుండాన పిలలి జల్లితో ఎకకిడ్కి పోవాలని ఆవేదన వయూకతుం చేశరు. 
నెలిలిమరలి నియోజకవరగు సీనియర్ న్యకులు బురేలి విజయ్ శంకర్, దిండ్ రామారావు, పతివాడ అచుము న్యుడు, తోతతుడ్ ప్రకాష్, పినినింట్ రాజారావు, లింగం రమేష్, బుజిజు, 
అపపిలరాజు, రామారావు ఉతతురాంద్ర మహిళ్ ర్జనల్ కో ఆర్్డనటర్ తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్ మర్యు ముఖయూ న్యకులు పరయూట్ంచడం జర్గింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అగ్్నప్రమాద బాధిత కుటషంబానికి అషండగా 
ఆచషంట జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆచంట నియోజకవరగుం, 
కరుగోరుమిలిలి గ్రామం ముతాయూలవార్ పాలం 
కాలన్లో కుకకిల శ్రీనివాస్ రాజు తాట్కు ఇళ్ళా 
గత మూడురోజులు క్రితం అర్ధరాత్రి విదుయూత్ షార్టీ 
సరూజుష్ట్ వలన ప్ర్తుగా దగ్ధమవడం జర్గింది. 
శుక్రవారం జనసేన పారీటీ ఉమ్మడ్ పశిచిమగోదవర్ 
జిల్లి జనసేన పారీటీ సెక్రెటరీ చిటూటీర్ శ్రీనివాస్ వార్ 

కుటుంబ సభుయూలను కలిస మన్ధైరాయూనినిచిచి వార్ కుటుంబానికి 25 కజీల బియయూం, 
నితాయూవసర కిరాణా సరుకులు, కూరగాయలు అందించడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా 
జనసేనపారీటీ ఉమ్మడ్ పశిచిమగోదవర్ జిల్లి జనసేన పారీటీ జాయింట్ సెక్రెటరీ రావి 
హరీష్ మాట్లిడుతూ మును్మందు మీ కుటుంబానికి మర్ంత ఆర్థిక సహాయం అందేల్ 
జనసేనపారీటీ మీకు అండగా ఉంటుందని భరోసా కలిపిస్తు, కుకకిల శ్రీనివాస్ రాజు 
కుటుంబం విదుయూత్ షార్టీ సరూజుష్ వలలి తీవ్ంగా నషటీ పోయారని కాబట్టీ రాజకీయ 
పారీటీలు, స్చచింద సంసథిలు ఆదుకోవాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమం లో జనసేన 
న్యుకులు కడ్మి ఉమా మహేశ్రసా్మి, ఏడ్ద బాలు మొదలగువారు పాల్గున్నిరు.

గ్రిసేన జనసేన – జనషం వదదికు జనసేన 31వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగు జనసేన 
పారీటీ గిర్సేన జనసేన – జనం వదదికు జనసేన 
31వ రోజులో భాగంగా వీరఘటటీం మండలం టౌన్ 
లో మండల జనసేన పారీటీ న్యకులు పరయూటన 
చయయూడం జర్గింది. జనసేనజాన్ మాట్లిడుతూ 
వీరఘటటీం మండలంలో రోడ్ విసతురణ పేరుతో 
రోడ్ వెడలుపి పనులు ప్రారంభమై నట్కి రెండు 
సంతసారాలపైగా అవు్తుంది, కాన్ నతతునడక 
పనులతో ఎకకిడ గోతులు అకకిడన అల్న 

ఉండటంతో ప్రజలు త్రివ్ంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నిరని జనసేన జాన్ ప్రభుతా్నికి 
మరోసార్ గురుతు చయయూడం జర్గింది. మతసా పుండరీకం మాట్లిడుతూ వీరఘటటీం టౌన్ 
లో పర్శుభ్రత కూడా సర్గాగు అవ్డం లేదు అని కాలువాలు చూసేతు అర్ధమవుతుంది 
అని అల్న టౌన్ రోడులి పనులు వేగవంతం చయాయూలి అని ఏపీ గవరనిమంట్ కి సాథినిక 
నతలకి విననిపం చయయూడం జర్గింది. ఈ కారయూక్రమంలో వీరఘటటీం టౌన్ జనసేన పారీటీ 
న్యుకులు కరేనిని సాయి పవన్, వావిలపలిలి భూషణ్, సండ్ సుమన్, దూస ప్రణీత్, 
సండ్ సుమన్, బొమా్మళ్ విన్ద్ పాల్గున్నిరు. అల్గే వీరఘటటీం మండల బీజేపీ 
న్యుకులు గుణుప్రు వెంకట్ న్యుడు, లక్్మణ్ రావు పాల్గున్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dorg.janasenaparty.troop%26fbclid%3DIwAR3rpPjxeqFhQ2RRQta4WAqifZD7eJq5uObxRjRTdOBAO3lilx7_5z1cai8&h=AT0ZsJ9TPgEvINThY4esdZre-WFUiWle5rKjASEI9521axhPfL_ZCxG6JnNCt5ioqT-Fl8NKPfu88a_uiTyYuf_BaWAN4YNCk8EYiXqLAOah8goIIktYmEG9xNPOtZMuExA9&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fin%2Fapp%2Fjanasena-asthra%2Fid1606892395%3Ffbclid%3DIwAR3wcZhGe1gABwcKx-QqbjdPAbtQdlPDeLLH44jZ4kbdaLfIvnYU81Z0uFY&h=AT2njutvd7NbfUalXVvJsjiYZwXW7dLFEdCHd4jCNggCiMbPB0Ef9SucjEHfYPwI_Dhh2BcYnBiGWzTOzOWQEUt1PVDCJslDgUWJY_9E49lLW_UxIHrxkKtdhR1jOehayWv4&__tn__=-UK*F
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జనసేనతో నా ప్రయాణషం ...
“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...!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలు 
నచ్చి జనసేనతో ప్రయాణం ప్రారంభంచ్, అనునితయూం జనసేన అధినేత ఆశయాలను 

మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలను ప్రజలలోక్ తీస్కెళ్తు పార్్ట అభవృది్ధకోసం 
అహరినిశలు కృషి చేస్తు... జనసైనికులకు ఎలంటి ఇబ్ందులు వచ్చినా వారిక్ అండగా 
నిలబడుతూ...  

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రిని చేయాలనే ధ్యూయంతో ముందుకు 

సాగుతూ ఈరోజు పుటి్టనరోజు జరుపుకుంటునని “దరిశి నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు” మరియు “ప్రకాశం జిల్ల జనసేన పార్్ట లీగల్ సెల్ కారయూదరిశి” “శ్రీ 
వరికూటి నాగరాజు” గారితో ఈ నాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 
నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, 
ఎల మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే 
తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమసాకిరం న్గరాజు గారు..! ముందుగా మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్లు... 
పాఠకులకు మీ గుర్ంచి, మీ కుటుంబ నపదయూం గుర్ంచి చపపిండ్? 
నాగరాజు: ముందుగా శతఘ్ని న్యూస్ పాఠకులకు న్ నమసాకిరములు. న్ పేరు వర్కూట్ 
న్గరాజు. మాది ప్రకాశం జిల్లి. నను గత 20 సంవతసారాలుగా ప్రకాశం జిల్లిలో వివిధ 
కోరుటీలోలి న్యయూవాదిగా సేవలు అందిసుతున్నిను. మా న్ననిగారు కోరుటీ ఉద్యూగి. న్కు ఒక 
అననియయూ వర్కూట్ సుధాకర్, ఒక తము్మడు వర్కూట్ సురేష్. వారు ఇరువురు జర్మన్లో 
సథిరపడా్డరు. ఈరోజు మా తము్మడు సురేష్ పుట్టీన రోజు కూడా.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో 
మీకు స్పిర్తు ఎవరు?

నాగరాజు: జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ గారు అవిన్తితో నిండ్న రాజకీయ వయూవసథిలో 
మారుపికోసం చేసే యుద్ధంలో న్ వంతు కృషి చేయాలని, బడుగు బలహీన వరాగులకు 
రాజాయూఅధికారం చేరువ చేసే మహా యుద్ధంలో న్ వంతు సహకారం అందించాలని 
రాజకీయాలలోకి రావడం జర్గింది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయియూంది?

నాగరాజు:నను చిననితనం నుంచి మగా ఫ్యూమిలికి వీరాభిమానిని. ఆ కుటుంబం మీద ఉనని ప్రేమ న 

రాజకీయాలోలి కి తీసుకువచిచింది గతంలో అననియయూ ప్రజారాజయూంలో పని చేసాము. కొంతమంది అవిన్తి పరుల 
సా్ర్ధం వలన నషటీం జర్గింది. ఆ బాధ నుంచి పుట్టీన పారీటీ కాబట్టీ ఇది మా ఇంట్ పారీటీ, న్ రాజకీయ ప్రయాణం 
ఆరంభం మర్యు అంతం రెండు కూడా మగా ఫ్యూమిలీ తోన.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్ంలో మీకు నచిచిన 
అంశలేమిట్?

నాగరాజు:మొటటీమొదట్ది ఆయన నిజాయితీ. దేశంలోని రాజకీయ న్యకులను 
అందరీని పర్శీలించండ్ ఆయన ల్ంట్ నిజాయితీ గల న్యకుడు మర్కరు 
కనబడరు. రెండవది అవిన్తిపై రాజీలేని పోరాటం. ఎన్ని ఒడ్దుడుకులను 
ఎదుర్కింటూ అవిన్తిపై రాజీలేని పోరాటం చేస్తున ఉన్నిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పారీటీ సద్ధంతాలపై మీ అభిప్రాయం ఏమిట్? 

నాగరాజు: జనసేన పారీటీ సద్ధంతాలు పేదవాడ్కి అండగా ఉండే విధముగా 

ఉంట్యి మర్యు సమగ్ర అభివృది్ధ దిశగా ఉంట్యి.ఆపదలో ఉనని ప్రజలకు 
మేమున్నిము అన భరోసా కలిపిస్తు, సైద్ధంతిక భావజాలం బోధిస్తు, పోరాట 
పట్మను నింపుతూ అందర్లో కులమత ప్రసాతువన లేకుండా కలిస ఉండేల్గా 
జాతీయ వాదంతో ఉంట్యి. అవిన్తిపై రాజీలేని పోరాటమే జనసేన ముఖయూ 
సద్ధంతం. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శనివారం, 29 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: దర్శి నియోజకవరగుంలో జనసేనకు ప్రజలలో సపిందన ఎల్ ఉంది?

నాగరాజు: దర్శి నియోజకవరగుం జనసేన పారీటీకి మంచి సాదిన బలం ఉనని ప్రాంతం. దర్శిలో కవలం గతంలో పారీటీలో ఉనని సా్ధనిక 
న్యకులు కషటీపడకపోవడం వలన దర్శిలో చేదు ఫలితాలు చూసాము. మునిసాపాలిటీలో ఘోర పరాజయం తరా్త 
చాల్ కాలం నను చాల్ ఆవేదనకు గుర్కావడం జర్గింది. ఆ సమయంలో దర్శి నియోజకవరాగునికి చందిన న్యకులు, 
కారయూకరతులు ననుని దర్శికి మీరు రావాలి అని కోరగా వచాచిను. నను దర్శి కోరుటీలో 2 దశబాదిలుగా న్యయూవాదిగా 
ఉన్నిను. అందువలన పర్చయాలు, అభిమానులు, మిత్రులు బంధువులు అధికంగా ఉన్నిరు. న్కు ఆరోజు నుంచి 
నితయూం పారీటీ కోసం పని చేసే కారయూకరతులు అండగా ఉన్నిరు. వార్కి ప్రతి విషయంలో వెనునిదనునిగా ఉన్నిను. దర్శి 
నియోజకవరగుంలో జనసేన ఒకకి తిరుగులేని శకితుగా మారుతూ ప్రతయూర్థి గుండలోలి రైలు పరుగులు మొదలయాయూయి. 
రోజు రోజుకి ఆదరణ బాగా పెరుగుతుంది. ప్రజలోలి చైతనయూం కలిగించి పారీటీ సద్ధంతాలు వివర్ంచి మర్యు 
కళ్యూణ్ గారు చేసుతునని సేవాకారయూక్రమాలు చూస, ఈ పాలకుల నియంత పాలన విసుగుచంది జనసేన పారీటీలో 
భారీగా దర్శిలో చేర్కలు జరుగుతున్నియి. రాబోయ్ ఎనినికలోలి దర్శి గడ్డలో జనసేన జెండా ఎగరబోతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: పారీటీని ప్రజలలోకి బలంగా తీసుకెళ్ళాందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేసుతునని సేవాకారయూక్రమాలను 

తెలియచేయగలరు?

నాగరాజు: పారీటీని గ్రామీణ ప్రాంతాలోలి నుంచి బలంగా తయారు చేసే విధముగా నితయూం ప్రజలోలి ఉంటూ, వార్ 

సమసయూలు తెలుసుకుంటూ, వాట్ పర్షాకిరానికి కృషి చేస్తు, ఆపదలో వార్కి అండగా ఉంటూ జనసేన పలలిబాట, 
ఇంట్ంట్కి జనసేన, పారీటీ జెండా ఆవిషకిరణలు, కారయూకరతుల సమావేశలు అంటూ వివిధ కారయూక్రమాలు రూప కలపిన చేస 
వాట్ ద్రా ప్రజలోలికి చేరువగా వెళ్లి ప్రయతనిం చేయడం జరుగుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున చేసే కారయూక్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకర్సాతురు? మీరు 

జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందిసాతురు?

నాగరాజు: జనసేన పారీటీకి కారయూకరతులే బలం న్కు మొదట్ రోజు నుంచి ప్రతి విషయంలో సహకర్స్తు 

పారీటీ అభివృది్ధ కోసం కారయూకరతులు కృషి చేసుతున్నిరు. వారు నిసా్రథింగా ప్రజల మధయూ ఉంటూ న్కు 
మర్ంత ఉత్తుజం నింపుతున్నిరు. వార్కి నను ప్రతి విషయంలో అండగా ఉంటూ వార్కి న్యకత్ 
లక్ణాలను అలవరుచికోన విధముగా శిక్ణా తరగతులు ఏరాపిటు చేయడం జరుగుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: పారీటీని ఆర్్ధకంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినత తలపెట్టీన “న్ సేన కోసం న్ 

వంతు” ను ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నిరు?

నాగరాజు:న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంలో భాగంగా న్ వంతుగా న్ పర్ధిలో న్ సహకారం 
అందించడం జర్గింది. ప్రజలోలి మర్యు పారీటీ కారయూకరతులలో ఒక అవహగాహన తెచిచి పారీటీకి అండగా వార్ పర్ధిలో సహాయం అందించేల్గా ప్రతీ గ్రామీణ ప్రాంతాలోలి సైతం 
కారయూక్రమం చేపటటీడం జర్గింది. జనసేన పారీటీ అనది పేదవాడ్ పారీటీ.

శతఘ్నిన్యూస్: దర్శిలో జనసేనను బలోపేతం చేయడానికి ఏ విధంగా ప్రయతినిసుతున్నిరు? జనసేనలోకి ఇతర న్యకులను ఆహా్నించే ప్రయతానిలు ఏమైన్ చేసుతున్నిరా? 

నాగరాజు:దర్శి నియోజకవరగుంలో జనసేన పారీటీ అభివృది్ధకి మంచి ప్రణాళ్కలతో ముందు వెళళాడం జరుగుతుంది. ప్రజలోలి కూడా మంచి ఆదరణ, అభిమానం కనపడుతుంది. పారీటీ పటలి 

అభిమానంతో మర్యు న్కు ఉనని వయూకితుగత పర్చయాలతో వివిధ పారీటీలో ఉనని సదుగుణం కలిగిన న్యకులు పారీటీలోకి ఆహా్నం పలకడంతో పాటు నితయూం ప్రజా సమసయూలపై పోరాటం 
చేసుతు ప్రజదరణ పొందుతూ, దినదిన అభివృది్ధ చందుతూ దర్శిలో జనసేన పారీటీ తిరుగులేని శకితుగా మారుతుంది. వరుస చేర్కలతో మర్ంత బలం పుంజుకుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన్ని తలపెట్టీనటువంట్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గుర్ంచి మీ అభిప్రాయం చపపిండ్?

నాగరాజు: జనసేన కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర ఒక ఉననితమైన కారయూక్రమం. ప్రసుతుతం ఉనని న్యకులలో రైతు 

ఘోష పట్టీంచుకున వారు లేరు. ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతు కుటుంబాలను ఆదుకోవడం కోసం సంత 
కషాటీర్జుతం కుటుంబానికి లక్ రూపాయల ఆర్్ధకసాయం అందించడం అనది చినని విషయం కాదు. అది మా 
అధిన్యకుడు కళ్యూణ్ గార్కి మాత్రమే సాధయూం. అంత్కాకుండా వార్ పిలలిల చదువు, భవిషయూత్ కోసం నిధి 
ఏరాపిటు చేసుతున్నిరు. అంత ఉననితమైన మనసు కలిగిన వయూకితు మా న్యకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోన ఏ పారీటీ కూడా చేయనటువంట్ క్రియాశీలక సభయూత్ కారయూక్రమంపై మీ అభిప్రాయం?

నాగరాజు: కారయూకరతుల కుటుంబాల శ్రేయసుసా కోరే న్యకుడు మా న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు. కాబట్టీ క్రియాశీలక సభతయూం ఆలోచన చేశరు. ప్రమాద భీమా ఇస్తు కుటుంబాలకు 

పెదది కొడుకు అవుతూ, అండగా ఉంటూ వార్ సంత డబు్బతో ఇన్సారెన్సా చేయిసుతున్నిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణ్ కారయూక్రమం ద్రా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నిరు?

నాగరాజు: ఒక ముఖయూమంత్రి మర్యు ప్రభుత్ం చేయవలసన పని పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసుతున్నిరు. వార్ సమసయూలపై సపిందిసుతున్నిరు. ఆయా ప్రభుత్ 

అధికారులకు ఈ సమసయూలను జనసేన పారీటీ నుంచి చేరవేస
పర్షాకిర దిశగా అడుగులు వేసుతున్నిరు. జనవాణ్ కారయూక్రమం ద్రా ఇపపిట్క చాల్మంది తమకు మేలు జర్గిందని చపపిడం మనం కళ్ళారా చూస్తున 

ఉన్నిం. ఈ మధయూకాలంలో ఒక సైనికుడ్ భూమిని రాజకీయ న్యకులు ఆక్రమించుకున్నిరని, ఆ సైనికుడు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ దగగురకు వచిచి మీరే 
న్యూయం చేయాలి సార్ అని విననివించుకుంటే కవలం అతని
సమసయూని “జనవాణ్” కారయూక్రమం ద్రా తీర్చిన విధానం మనమంతా చూసాం. ఇటువంట్ సమసయూలిని “జనవాణ్” కారయూక్రమం ద్రా చాల్ 
పర్షకిర్ంచడం జర్గింది.
 

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?

నాగరాజు: రాబోయ్ ఎనినికలోలి అధికార, ప్రతిపక్ పారీటీలకు ధీటుగా జనసేన పారీటీ కూడా నిలబడబోతుందని నిససాందేహంగా చపపిగలను. అనిని కుల్లను, 
మతాలను కలుపుకొని రాబోయ్ ఎనినికలోలి జనసేన పారీటీ జెండాను దర్శి నియోజవరగుంలో ఎగరవేసే దిశగా అడుగులు వేస్తు ముందుకు వెళ్తున్నిను. 
జనసేన పలలిబాట, ఇంట్ంట్కి జనసేన కారయూక్రమాలను మర్ంత బాగా చేస్తు జనసేన పారీటీని బలోపేతం చేసేందుకు 
మర్ంత ఉధృతంగా పని చేసాతును. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: త్రలో పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది దని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?

నాగరాజు: పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రారంభించాకా ఒకట్ బాగా కనపడుతుంది. అదేమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 

రాజకీయాలు పవన్ కళ్యూణ్ యాత్రకు ముందు యాత్రకు తరా్త అననిటులి చపుపికోవచు. యాత్ర ప్రారంభమైన 
తరా్త జనసేనలో చేర్కలు ఎల్ ఉంట్యో నను చపపికకిరేలిదు. మీ ఊహక వదిలేసుతున్ని... పవన్ కళ్యూణ్ 

యాత్ర ఒక ప్రభంజన్నిని సృషిటీంచబోతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడ్యా సపోర్టీ లేదు? మీడ్యా సపోర్టీ లేకపోయిన్ మీరు గ్రామసాథియి 

వరకు వెళళాగలుగుతున్నిరా?

నాగరాజు: జనసేనకి మీడ్యా సపోర్టీ లేకపోవడమేమిటండ్? కవలం అధికార పారీటీలకు కొము్మ 

కాసే మీడ్యా సపోర్టీ మాత్రమే లేదు. మాకు ఒకోకి జనసైకుడు ఒకోకి మీడ్యా. సోషల్ మీడ్యాలో 
జనసేనకు ఉనని సపోర్టీ ఏ ఇతర పారీటీలకు లేదు. ఇంకా మీల్ంట్ వార్ సపోర్టీ కుడా జనసేనకు 
మండుగా ఉంది. 

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరుపి ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటున్నిరు?

నాగరాజు: రాసపెటుటీకోండ్ 2024లో జనసేన జెండా ఎగురుతుంది. పవన్ కళ్యూణ్ గారు 

ముఖయూమంత్రిని చేయడానికి దర్శి నియోజకవరగు గెలుపుని ఒక బహుమతిగా అందించబోతున్నిను. 
2024లో జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి. వేరే ఆలోచన లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గుర్ంచి మీ అభిప్రాయం చపపిండ్?

నాగరాజు: జనసేన అధినత పవన్ కళయూణ్ ను ముఖయూమంత్రిని చేసేందుకు మీ ఉడుత సాయం కంట్కి కనిపించకపోయిన్ 
మీరు పడే శ్రమ నను అర్ధం చేసుకోగలను. ఈ సందర్ంగా మిమ్మలిని అభినందిసుతున్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మర్యు ప్రజలకు మీర్చేచి సందేశం?

నాగరాజు: శతఘ్ని న్యూస్ ద్రా పాఠకులకు నను తెలియజేసుతుంది ఏమిటంటే 25 కజీల బియయూం కోసం కాదు మన పిలలిల 25 సంవతసారాల భవిషయూతుతు కోసం ఆయన అవిన్తిపై 
రాజీలేని పోరాటం చేసుతున్నిరు. అల్ంట్ నిజాయితీ పరునికి మనం అండగా నిలబడ్త్ అదు్తాలు సృషిటీసాతురు. కనుక ఒకకి అవకాశమివా్లిసాందిగా కోరుకుంటున్నిను. ధనయూవాదములు.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున 
ధనయూవాదములు నాగరాజు గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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