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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ని తిట్టకపోతే పదవులు 
పోతాయనే భయంలో వసైీపీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యాలు
* ఆ భయంతోనే వైసీపీ కాపు ప్రజా ప్రతినిధుల రాజమండ్రి మీటంగ్
* ఈ ప్రభుత్వానికి చీకట్లు నింపడం... పేర్లు మార్చడమే తెలుసు
* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటం గ్రామానికి ప్రకటంచిన నిధులు సి.ఆర్.డి.ఎ.కి ఎందుకు జమ చేయాలి?
* వీర మహిళలే ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్్పలి
* ఇప్పటం గ్రామ సభలో శ్రీ నాదండలు మనోహర్ ప్రసంగిసు్తండగా కరంట్ తీసేసిన అధికార ప్ర్టీ నాయకులు
* గ్రామసు్తల సెల్ ఫోన్ వెలుగులోలు మైకు లేకుండానే శ్రీ మనోహర్ ప్రసంగం
శతఘ్ని న్యాస్: ‘ప్లన చేతకాక తమ పేర్లు పెట్టీకొనో, ఉననివాటని మార్్చ రాజకీయం చేయడమే గొప్ప పరిప్లన 
అని వైసీపీ ప్రభుతవాం అనుకుంటంద్. అడ్డగోలుగా అపు్పలు చేసి ప్రజలకు పంచితే దానిని సంక్షేమంగా భ్రమ 
పడుతునని ప్రభుతవాం ఇద్’ అని జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండలు మనోహర్ గార్ 
అనానిర్. మారి్చ 14న జనసేన ఆవిరాభావ సభ జరిగిన ఇప్పటం గ్రామంలో సోమవారం సాయంత్ం రైతులతో 
ఆతీ్మయ సమావేశం నిరవాహించార్. ఈ సందరభాంగా శ్రీ నాదండలు మనోహర్ గార్ మాట్లుడుతూ “రాష్టంలోని వైసీపీ 
మంత్రులు, ఎమ్్మలేయాలు, నాయకులకు.. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఉదయం తిటటీకపోతే, సాయంత్రానికి పదవులు 
పోత్యనే భయానిని ఈ ప్రభుతవాం కలి్పసో్తంద్. ప్రజల నుంచి జనసేన ప్ర్టీకి పెర్గుతునని ప్రజాదరణ చూసి ఈ 
ప్రభుత్వానికి భయం పట్టీకుంద్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని తిటటీంచడమే లక్ష్ంగా కొంతమంద్ వైసీపీ నాయకులు 
ప్లన పూరి్తగా వద్లేసి పని చేయడం శోచనీయం. రాష్టంలో ఈ ప్రభుత్వానిని ప్రశనించే ధైరయాం ఇప్పటం గ్రామంలోనే 
మొదలంద్. అధికార ప్ర్టీ జులుంపై అంత్ ఏకమైతే పోరాడవచ్చనే భర్సాను ఇచా్చర్. మీర్ జనసేన ప్ర్టీకి 
ఇచి్చంద్ కేవలం స్థలం కాదు... ఈ రాష్ట ప్రజలకు పోరాడే ధైరయాం. రాజధానిపై వైసీపీ నాటకాలు త్ర సా్థయికి 
వెళ్ళాయి. అమరావతి నిరి్మంచే ఇషటీం లేక రకరకాల ప్ంతీయ విద్వాషాలు రచ్చగొట్టీలని చూసో్తంద్. ఇక్కడే రాజధాని ఉండి ఉంటే ఇప్పటకే ఎంతో అభివృద్ధి అయ్యాద్. 
సమీప గ్రామ ప్రజలందరికీ ఉప్ధి లభించేద్. దానిని పూరి్తగా కాల రాసింద్ వైసీపీ. దుర్ద్దేశ పూరవాకంగానే రాజధాని విషయంలో అధికార ప్ర్టీ వింత నాటకాలు 
మొదలుపెటటీంద్.
* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సంత డబుబు సీఆర్్డఏకు ఎందుకు?
ఇప్పటం గ్రామానికి జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఇచి్చన రూ.50 లక్ల విరాళ్నిని గ్రామ అభివృద్ధికి ఖర్్చ పెటటీడానికి ఈ వైసీపీ నాయకులకు మనసు 
ఒప్పడం లేదు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సంత డబుబును సీఆర్్డఏకు జమ చేయాలని వైసీపీ నాయకులు చెప్పడం కుట్ర. ఆయన సంత నిధులను గ్రామ అభివృద్ధికి ఇసే్త 
సీఆర్్డఏకు ఎందుకు జమ చేసా్తర్. గ్రామానికి చెంద్న కమ్యానిటీ హాల్ విషయం కూడా నా దృష్టీకి వచి్చంద్. ఎపు్పడో చందాలు వేసుకొని నిరి్మసు్తనని గ్రామ కమ్యానిటీ 
హాల్ ను బలవంతంగా అధికార ప్ర్టీ పెదదేలు చేజికి్కంచుకోవడం వారి ప్లన నీతి. ఆ హాలుకు వైఎసాసార్ పేర్ను పెటటీడం ఏమిట? గ్రామ కమ్యానిటీ హాల్ విషయంలోన్ 
మీకు ఎందుకు ఈ ఆధిపతయాం. కుళ్ళా కుతంత్రాలను వైసీపీ నాయకులు గ్రామాలోలుకి తీసుకువసు్తనానిర్. పచ్చగా కళకళలాడే గ్రామాలను కలుష్తం చేసు్తనానిర్. కచి్చతంగా 
ఇప్పటం గ్రామానికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఇచి్చన రూ.50 లక్ల నిధులు గ్రామ పెదదేల సమక్ంలో గ్రామ అభివృద్ధికి ఖర్్చ చేసేందుకు జనసేన ప్ర్టీ కట్టీబడి ఉంద్. 
కచి్చతంగా ఆ డబుబు ఈ గ్రామ అభివృద్ధికి ఖర్్చ చేసేలా జనసేన ప్ర్టీ చూసు్తంద్. ఎవర్ అడు్డకుంట్ర్ చూసా్తం. మా వెనుక రాష్టంలోని ప్రతి జనసైనికుడు ఉంట్ర్ 
అనే విషయానిని గుర్్త ఉంచుకోండి.
* కులాల కుమ్్మలాటలే ప్రభుతవా ఎజండా
కులాలను ఎలా విభజించాలి? ఆ కులాల మధయా ఎలా కుమ్్మలాటలు పెట్టీలి అననిద్ ఈ ప్రభుతవా ఆలోచన. కాపు నాయకులతో రాజమండ్రిలో పెటటీన సమావేశం 
అలాంటద్. కాపు కులానికి చెంద్న అధికార ప్ర్టీ ప్రజా ప్రతినిధులు అంత్ ఇపు్పడు అర్జంట్ గా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎలా తిట్టీలి అనని దాని మీద చరి్చంచార్. ఒక 
కుల నాయకుడిని అద్ కులానికి చెంద్న వారితో తిటటీంచి దాని దావారా రాజకీయ లబ్దే పందాలి అని వైసీపీ భావన. నిజాయితీతో కూడిన రాజకీయాలు చేసేందుకు వచి్చన 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎదుర్్కవడం సాధయాం కాక రకరకాల అడ్డదార్లను ఈ ప్రభుతవాం వెతుకుతోంద్. కాపులకు ఏదో సంక్షేమం చేశామని దంగ లెక్కలు చెబుతూ, 
ఆఖరికి ధానయాం డబుబులు వేసిన వాటని కూడా కాపుల సంక్షేమ లెక్కలోలు చూపడం అతయాంత హాసాయాస్పదం.
* భవిషయాతు్త బాగుపడిన ఒక్క కుట్ంబానిని చూపండి
ఈ ప్రభుతవాం అపు్పలు చేసి ప్రజలకు పంచుతోంద్. ప్రజల భవిషయాతు్తకు ఏద్ అవసరమో దానిని పూరి్తగా గాలికి వద్లేసింద్. త్త్్కలిక ఉపశమనం కలిగించేలా డబుబులు పంచి గొప్పగా 
జబబులు చర్చుకుంటంద్. రాష్టo మొత్తం మీద కేవలం త్త్్కలిక లబ్దే పంద్న వార్ తప్ప, భవిషయాతు్తను తీరి్చద్దుదేకునని ఒక్క కుట్ంబం చూపంచండి. ప్రపంచంలో ఏ రాజకీయ 
నాయకుడూ తన సంత డబుబును ఉపయోగించి కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు సహాయపడిన దాఖలాలు లేవు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నేలను నమ్్మత్ర్.. నీతిని నమ్్మత్ర్. రైతులంటే 
ఆయనకు గౌరవం. అందుకే మ్ందుగా ఆయన సంత డబుబులు రూ.5 కోటలును వెచి్చంచి ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు అండగా నిలుదాదేమని మ్ందడుగు వేశార్. 
ఇద్ రాష్ట చరిత్లోనే గొప్ప చిరసా్థయిగా మిగిలే సహాయ యాత్. భవిషయాతు్త తరాలను పూరి్తగా నాశనం చేసేలా వైసీపీ ప్లన సాగుతోంద్. దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. 
వచే్చ ఎనినికలోలు వీర మహిళలే ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్్పలి. మహిళల నుంచే తిర్గుబాట్ బావుట్ ఎగరాలి. వచే్చ ఎనినికలోలు ఎనోని కుయుకు్తలు పననిడానికి ఈ ప్రభుతవాం సిదధింగా 
ఉంద్. దానిపై ప్రతి ఒక్కరూ జాగుర్కతతో ఉండాలి. అధికార ప్ర్టీ పనేని ఉచు్చలో పడకుండా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకతవాంలో ప్రజా ప్రభుతవాం తీసుకురావడానికి ఇప్పట నుంచి 
ప్రతి ఒక్కరం పటషటీ ప్రణాళికతో పోరాడుదాం” అనానిర్. ఈ సమావేశంలో జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయాదరిశి శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, జనసేన ప్ర్టీ చేనేత వికాస 
విభాగం ఛైర్మన్, మంగళగిరి ప్ర్టీ ఇంచారి్జ శ్రీ చిలలుపలిలు శ్రీనివాస్, ప్ర్టీ గుంటూర్ జిలాలు అధయాక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశవారరావు, ప్ర్టీ కారయాక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ కనీవానర్ శ్రీ కళ్యాణం 
శవ శ్రీనివాస్, ప్ర్టీ రాష్ట కారయాదరిశి శ్రీ బేతపూడి విజయ శేఖర్, ఇప్పటం గ్రామ ప్ర్టీ అధయాక్షులు శ్రీ తిర్మల శెటటీ నరసింహారావు, ఇప్పటం గ్రామ పెదదేలు శ్రీ సాధు కొండలరావు, శ్రీ 
బెలలుంకొండ వెంకటనారాయణ, శ్రీ గాజుల రాంబాబు, శ్రీ తిర్మలశెటటీ రమేష్ తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.
* లట్లు ఆపగలర్... జన సైనికుల గొంతును ఆపలేర్
శ్రీ మనోహర్ గార్ ప్రసంగిసు్తండగా ఇప్పటం గ్రామంలో ఒక్కసారిగా కరంట్ సరఫరా నిలిచిపోయింద్. అనిని గ్రామాలకు విదుయాత్ సరఫరా సజావుగానే ఉనాని ఇప్పటం గ్రామంలో 
కరంట్ లేకపోవడం విశేషం. అయితే శ్రీ మనోహర్ గార్ ఏ మాత్ం వెనకు్క తగగొకుండా మైక్ లేకుండానే ప్రసంగించార్. జన సైనికులు ఆయనకు తమ సెల్ ఫోన్ లటలును ట్ర్్చ లుగా వేసి, 

వెలుగులు తీసుకొచా్చర్. జై జనసేన అంటూ.. 
నినాదాలు చేయగా, వారితో శ్రీ మనోహర్ 
గార్ గొంతు కలిప్ర్. ‘లట్లు ఆపగలర్గాని 
జన సైనికుల గొంతును ఆపలేర్’ అంటూ జన 
సైనికులోలు శ్రీ మనోహర్ గార్ స్ఫూరి్త నింప్ర్. 
వైసీపీ ఎలాంట అడ్డంకులు సృష్టీంచినా మా 
పోరాటం జనసేన ప్రయాణం ఆగదు అని స్పషటీం 
చేశార్. శ్రీ మనోహర్ గారి ప్రసంగం పూర్తయిన 
నిమిషంలోనే మళ్లు గ్రామానికి విదుయాత్ సరఫరా 
పునర్దధిరించడం గమనార్ం.
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దాడులు చేసి బూతులు తిట్టినవారికే వైసీపీలో పదవులు
దెయ్యూలు వేదాలు వల్లంచినట్్లగా పేర్ని నాని పలుకులు
జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు గాదె వంకటేశ్వరరావు
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూర్, ఏ రాజకీయ ప్ర్టీలో అయినా పదవులు రావాలి 
అంటే ప్రజా సమసయాల పరిషా్కరానికై నిరంతరం పోరాడుతూ, ప్రజలతో 
మమేకం అవుతూ వారికి అండగా నిలిచిన వారికి పదవులు వసా్తయని, వైసీపీ 
ప్రభుతవాంలో మాత్ం ప్రతిపక్ నేతలిని, ప్రశనించే వారిని అడ్డగోలుగా తిటటీన 
వారికి, భౌతిక దాడులు చేసిన వారికి మాత్మే పదవులు లభిసా్తయని జిలాలు 
జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షుడు గాద వెంకటేశవారరావు అనానిర్. సోమవారం జిలాలు ప్ర్టీ 
కారాయాలయంలో జరిగిన విలేకర్ల సమావేశంలో రాష్ట మైనారిటీ నాయకులు 
షేక్ నాయుబ్ కమాల్ తో కలిసి ఆయన మాట్లుడార్. వైజాగ్ ఉదంతంలో 
అరస్టీ అయిన జనసేన ప్ర్టీ నాయకులని పవన్ కళ్యాణ్ సనా్మనించటంపై 
మాజీమంత్రి పేరిని నాని చేసిన వాయాఖయాలిని గాద ఖండించార్. మంత్రి పదవి 
పోయి ఖాళ్గా కూర్్చనని పేరిని చెపే్ప చిలక పలుకులు ఆపతే బాగుంట్ందని 
ఎద్దేవా చేశార్. అరాచకాలకు, దాడులకు అధికారికంగా పేటంట్ హకు్కలు తీసుకునని వైసీపీ నేతలు నీతులు చెబుతుంటే దయాయాలు వేదాలు వలిలుంచినట్లుగా ఉందని వాయాఖాయానించార్. 
రాష్టంలో వైసీపీ కారయాకర్త దగగొర నుంచి శాసనసభుయాలు మొదలుకొని మంత్రులు సైతం అరాచకాలకు, దాడులకు తెగబడట్నిని ప్రజలు గమనిసు్తనానిరనానిర్. ప్రతిపక్ నాయకులపై 
మారణాయుధాలతో దాడి చేసిన వారికి మ్నిసాపల్ చైర్మన్ పదవిని, ఒక రాజకీయ ప్ర్టీ కారాయాలయానిని ధవాంసం చేసిన వయాకి్తకి రాష్ట సా్థయి పదవులు కటటీబెటటీంద్ వాస్తవం కాదా అని 
ప్రశనించార్. మనుషులిని కిరాతకంగా చంప శవానిని డోర్ డెలివర్ చేసేంత దురా్మరగొం రాష్టంలో జర్గుతుంటే పోలీస్ వయావస్థ చేషటీలుడిగి చూసు్తందని దుయయాబట్టీర్. అధికారం చేతిలో 
ఉంద్ కదా అని వైసీపీ నేతలు విచ్చలవిడిగా విర్రవీగుతునానిరని రాష్టంలో ప్రజాసావామయాం లేదని జగన్ సావామయాం నడుసు్తందని ఆవేదన వయాక్తం చేశార్. మీ ఉడుత ఊపులకు ప్రపంచంలో 
ఎవడైనా బయపడత్డేమో కానీ జనసేన ప్ర్టీ కానీ, జనసైనికుడు కానీ వెనకడుగు వేసే ప్రశని లేదని, ప్రజల గొంతుకై మీ ఆరాచకాలను, ఆగడాలను నిలదీసా్తమని గాద వెంకటేశవారరావు 
అనానిర్. రాష్ట కారయాదరిశి షేక్ నాయుబ్ కమాల్ మాట్లుడుతూ జనసేన ప్ర్టీ పేర్ వింటే చాలు వైసీపీ నేతలు ఉలికి్కపడుతునానిరనానిర్. వైజాగ్ విమానాశ్రయంలో తమపై జనసైనికులు 
దాడులు చేశార్ అంటూ మంత్రులు కావాలని అక్రమకేసులు పెట్టీరని, దమ్్మ ధైరయాం ఉంటే దాడులకు సంభంద్ంచిన సాక్షయాధారాలను బయటపెట్టీలని కోరార్. విమానాశ్రయానికి 
రండు దార్లు ఉననిపు్పడు పవన్ కళ్యాణ్ వచే్చ దారిలోనే మంత్రులను ఎదుర్గా ఎందుకు తీసుకువచా్చర్ పోలీసులు సమాధానం చెప్్పలనానిర్. పరిప్లన చేతకాక కులమత్ల మధయా 
ప్ంత్ల మధయా జగన్ రడి్డ చిచు్చ పెడుతునానిరని ధవాజమ్త్్తర్. ప్రజలిచి్చన అవకాశంలో ఇక మిగిలింద్ 18 నెలలే అని ఈ కొద్ధి సమయానె్నినా ప్రజలకు సుపరిప్లన అంద్ంచేందుకు 
ఉపయోగించుకోవాలని వైసీపీ నేతలు హితవు పలికార్. లేనిపక్ంలో రాష్ట చరిత్లోనే అతయాంత హీనులుగా మిగిలిపోత్రని నాయుబ్ కమాల్ హెచ్చరించార్. సమావేశంలో జిలాలు 
అధికార ప్రతినిధి ఆళళా హరి, ఉప్ధయాక్షులు అడప్ మాణికాయాలరావు, బ్ట్రగుంట మలిలుక, నారదాసు ప్రసాద్, కొర్రప్ట నాగేశవారరావు, దాసరి వెంకటేశవారరావు, అద్శేషు, వడె్డ సుబాబురావు 
తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.

జనసైనికుడి ఆకాంక్ష నెరవేర్చిన పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్: తూర్్పగోదావరి జిలాలు, అనపరి్త నియోజకవరగొం, 
రామేశవారం గ్రామానికి చెంద్న జనసైనికుడు కొటకలపూడి సతి్తబాబు 
ఇటీవల గొంతు కాయానసార్ బారినపడి మృతుయావుతో పోరాడుతునానిడు. 
జనసేన ప్ర్టీ క్రియాశీలకంగా పనిచేసిన సతి్తబాబు. ఎప్పట 
నుంచో జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ని కలిసి ఆయనతో 
మాట్లుడాలని ఆశపడా్డర్. ఆ కోరిక తీరకుండానే తీవ్ర అనార్గయాం 
బారిన పడా్డడు. ఈ విషయానిని నియోజకవరగొ నాయకులు, జనసేన 
కారయాకర్తల దావారా తెలుసుకునని పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్వారం మంగళగిరి 
ప్ర్టీ కారాయాలయంలో సతి్తబాబును కలిసి ధైరయాం చెప్్పర్. తవారగా 
కోలుకోవాలని ఆకాంక్ంచార్. తన కుట్ంబ సభుయాలు సతి్తబాబును 
పవన్ కళ్యాణ్ కలిసేలా చేసిన జనసేన ప్ర్టీ మీడియా ఇంచార్్జ ప. 
హరి ప్రసాద్ , నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ లకు, జడ్్పటీసీ అభయారి్థనికి, 
నాయకులకు, తోట జనసైనికులందరికీ ప్రతీ ఒక్కరికీ పేర్ పేర్న 

కృతజ్ఞతలు తెలియపరిచార్.

ఘనంగా దాసరి జ్యోతిరెడ్డి పుట్టిన రోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: విశాఖ జిలాలు జనసేన ప్ర్టీ వీర మహిళ్ నాయకురాలు దాసరి 
జ్యాతిరడి్డ పుటటీన ర్జు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కారయాక్రమానికి జనసేన 
పఏసి సభుయాలు, గాజువాక ఇంఛార్్జ కోన త్త్రావు మ్ఖయా అతిథిగా హాజరై 
ఆశీరవాద్ంచార్. ఈ సందరభాంగా జ్యాతి రడి్డని ఉద్దేశంచి తన లాంట నిబదధిత కలిగి, 
ఎంతో విదయతతో ప్ర్టీ సిదాదేంత్లను, పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వానిని ప్రజలోలుకి 
తీసుకొని వెళ్్తనని వార్ అవసరమని తెలిప్ర్. ఎనిని ఒడిదడుకులు వచి్చనా 
ప్రిటీ వెంట కషటీపడి నడుసు్తననిందుకు అభినంద్ంచార్. ప్ర్టీ కోసం నిరంతరం 
కషటీపడుతూ ప్రిటీ బలోపేత్నికి ఎంతో కృష్ చేసు్తనానిర్. దీనికి నిదరశినం అకోటీబర్ 
16వ తేదీన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని, ప్ర్టీ నాయకులను అక్రమ అరసుటీలను చేసినపు్పడు 
ఎంతో దైరయాంగా మ్ందు ఉండి నిలబడా్డర్. జ్యాతి రడి్డకి జనసేన ప్ర్టీలో మంచి 
భవిషయాతు్త ఉందని కొనియాడార్. ఈ కారయాక్రమానికి చోడవరం జనసెన ప్ర్టీ 
ఇంచార్్జ ప.వి.ఎస్.ఎన్ రాజు, అధికార ప్రతినిధి సుందరపు విజయ్ కుమార్, 64వ 
వార్్డ కార్్పరేటర్ దలిలు గోవిందు రడి్డ, గాజువాక నాయకులు తిప్పల రమణ రడి్డ, 
గాజువాక మ్నిసాపల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ కోన చిన అప్్పరావు, వార్్డ ఇనా్చరి్జలు 
రౌతు గోవిందు, 75 వ వార్్డ కార్్పరేట్ అభయారి్థ కోన పద్మ, కాదా శ్రీను, విందులు 
వెంకటరమణ, అంజూర్ దీపక్, కరణం కనకర, జనసేన ప్ర్టీ మాజీ అధికార 
ప్రతినిధి మ్సలయయా, పెదగంట్యాడ మండలం బ్జప అధయాక్షులు కిలాలుని మ్సలయయా, 

ఐ.ఎన్.ట.సి నాయకులు కోరిబ్లిలు అప్్పరావు, విందుల సిరాజు, కంకల మ్రళి ద్విచైతనయా, భాస్కర్ రావు, నేలపు శ్రీనివాస్ రడి్డ, నీలాపు అప్పల ఎరిపలిలు న్కరాజురడి్డ, నామాల అర్్జన్, 
కోన అప్్పరావు, కోన రమణ, కోన సంట, వీర్ బాబు, గొంప్ అప్పలరాజు, వీర మహిళలు కొల్లుర్ రూప, మహాలక్ష్మి, శంకరమ్మ, సాయి, వెంకట లక్ష్మి, వాణి తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.

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

రాజమండ్రిలో కాపు మంత్రుల సమావేశంపై తిరుపతి జనసేన కంటర్
ఏపీ ప్రజలు వైకాపాను ఎదిర్ంచే మగాడు పవన్ కళ్యూణ్ ఉనానిడనని, ధైరయూంతో ఉనానిరు.
ఆయన బొత్్స సతయూనారాయణ కాదు, బొచ్చు సతయూనారాయణ.
కాపులను టార్గెట్ చేసి వైసీపీ పని చేస్తంటే వీళ్్ల ఏం చేస్తనానిరు.
కాపు మంత్రులు ఏం పీకారని సమావేశం ఏరాపాట్ చేసకునానిరు.
సీఎం జగన్ తన కుల్నికే నాయూయం చేయడంలేదు.
మొలత్డు కట్టీకునని మంత్రులెవ్వరైనా సీఎం జగన్ కాపులకు నాయూయం చేశారని చెబుత్రా?
ఇపపాటికైనా వైసీపీలో ఉనని కాపులు మారండి.
జనసేన నేతలు – వైసీపీలో ఉనని కాపు నేతలపై ఫైర్..

శతఘ్ని న్యాస్: తిర్పతి, గత నాలుగు సంవతసారాలు 
వైకాప్ ప్లనొచి్చనప్పట నుండి కబా్జలు, దోపడ్లు, 
అరాచకాలు, నేరాలు, పెరిగిపోయాయని ఈ బాధల 
నుండి విమ్కి్త ఎపు్పడొసు్తందా అని ఈ రాష్ట ప్రజలు 
ఎదుర్చూసు్తనని తర్ణంలో జనసేన ప్ర్టీ అధినేత 
“జనసేనాని” (పవన్ కళ్యాణ్)ఈ దోపడి వైకాప్ ప్లనను 
ఓ మగాడిలా ప్రశనిసు్తంటే చూసు్తనని ప్రజలు వైసీపీని 
ఎద్రించే ఓ మగాడు వచా్చడనని ధైరయాంతో ఉనానిరని 
జనసేన నేతలు తిర్పతి అసెంబ్లు ఇంచార్్జ కిరణ్ రాయల్ 
కొనియాడార్. సా్థనికి ప్రెస్ కలుబోలు సోమవారం మీడియాతో 
కిరణ్ రాయల్, బతే్చన మధుబాబు, మ్కు్క సతయావంతుడు, 
హేమ కుమార్, కొండా రాజమోహన్, సుమన్ బాబు, 
హేమంత్, బాలాజీ, పుర్షోత్తం రాయల్, సాయిలు 
మాట్లుడుతూ రాజమండ్రి ప్ంతంలోని ప్లక ప్ర్టీ కాపు 
మంత్రులను హెచ్చరిస్్త వార్ ఆగ్రహం వయాక్తం చేశార్. 

సీఎం జగన్ మోహన్ రడి్డ ఆయన కులానికే నాయాయం చేయలేదని, అలాంటద్ కాపులకు ఏదో ఓరగబెడత్డని ప్లక కాపు మంత్రులు జగన్ వారసులుగా మాట్లుడడం విడూ్డరమనానిర్. 
వైకాప్ కాపులు ఇలానే వయావహరిసే్త, రాబోయ్ ఎనినికలలో వీరిని నిజమైన కాపులు బహిష్కరిసా్తరని హెచ్చరించార్, ప్రజలకు మేలు చేయాలిసాన ఈ మంత్రులు, జనసేనను ట్రగొట్ గా 
పెట్టీకుని తిని, త్గి విమరిశించడం సరికాదని నిపు్పలు చెరిగార్. తమ జనసేనానిని విమరిశించే మంత్రి బొతసా నోటకి ఆపరేషన్ చేయాలని చురకలు విసిరార్. జగన్ కు తొతు్తలుగా 
పనిచేసు్తనని కాపు మంత్రులు ఇకనైనా మారాలని హెచ్చరించార్.

నాదండ్లను మరాయోదపూర్వకంగా కలిసిన నిడదవోలు జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్:  నిడదవోలు నియోజకవరగొ జనసేనప్ర్టీ బలోపేతం కోసం జనసేనప్ర్టీ పీఏసీ 
చైర్మన్ నాదండలు మనోహర్ ని కలసి నియోజకవరగొ సమసయాలను, నిడదవోలు నియోజకవరగొంలో 
జర్గుతునని జనసేన ప్ర్టీ కారయాక్రమాల వివరాలను నిడదవోలు నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు పలిరడి్డ వెంకటరతనిం (పవిఆర్) వివరించడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో 
నాదండలు మనోహర్ మాట్లుడుతూ ప్ర్టీ కోసం కషటీపడి నిడదవోలు నియోజకవరగొంలో జనసేన 
జండా ఎగురావేసే విధంగా పనిచేయాలని అనానిర్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు ప్ల్గొనానిర్.

టం సైనిక జె.ఎస్.పి ఇండో ఎనానారై జూమ్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యాస్: టీం సైనిక ఫండర్ అమీర్ ఖాన్ (సౌదీ అరేబ్యా) 
నేతృతవాంలో ప్పోలు అప్్పరావు (దుబాయ్ ప్రిశ్రామిక వేత్త, యుఏఈ 
జనసేన టీం లీడర్) అధయాక్తన శ్రీమతి రేఖా జివావాజీ (ఏప జనసేన వీర 
మహిళ్ చైర్ పరసాన్), శ్రీమతి రత్ని పలాలు (తెలంగాణ వీర మహిళ్ వైస్ 
చైర్ పరసాన్), శ్రీమతి రావి సౌజనయా (కృషాణా పెనాని ర్జినల్ కోఆరి్డనేటర్), 
శ్రీమతి రాయప్ట అర్ణ (జనసేన ప్ర్టీ అధికార ప్రతినిధి), బండి 
ప్రసాద్ (తెలంగాణ ఐట కోఆరి్డనేటర్), నలలుం శ్రీనివాస్ (జనసేన ప్రమ్ఖ 
నాయకులు) లు ప్రతేయాక ఆహావానితులుగా విచే్చసిన ఈ జూమ్ సెషన్ 
లో రండు తెలుగు రాషా్రాలోలుని జనసైనికులు, వీర మహిళలు మరియు 
నాయకులు ప్ల్గొని ప్ర్టీ గ్ండ్ లెవల్ లో బలోపేతం చేసే ద్శలో 
ఎదురవుతునని సమసయాలు, అధికార పక్ం నుండి ఎదురవుతునని సమసయాలు, 
దాష్టీకాలు, ఇంచార్్జలు లేనిచోట ఏవిధంగా కేడర్ ను సమనవాయం చేసుకొని 
వెళ్ళాలి మరియు ప్ర్టీ కారయాకర్తలకు వచే్చ ఎనినికలకు ఏవిధంగా కషటీ పడాలి 
అనే అంశాల పై చరి్చంచటం జరిగింద్. ఈ సమావేశంలో రాజంపేట 

ఇంచార్్జ హరి రాయల్, న్జివీడు వీర మహిళ్ నాయకురాలు రామిశెటటీ తేజసివాని, ఒరిసాసా రాష్ట జనసేన లీడర్ వి.ఎస్.ఎం శ్రీరామ్, విజయవాడ దురగొ గుడి ధారి్మక మండలి మ్ంబర్, 
5వ డివిజన్ ఉప్ధయాక్షురాలు శ్రీమతి నిటలు ఉమా మహేశవారి, ఆర్గోలను జనసేన లీడర్ బాదం నాని, టీం సైనిక గ్రూప్ లీడర్లు రాజమండ్రి నుండి సుధాకర్, ఒంగోలు నుండి పర్చూరి 
అవినాష్ నాయుడు, అమ్రికా నుండి ఎనానిరై సాయి కృషణా తేజ(యు.ఎస్.ఏ, ఎం.ఎస్ విదాయారిధి), దుబాయ్ నుండి రవి వర్మ, మ్ని కుమార్, కువైట్ నుండి టీం సైనిక లీడర్ విజయ్ గౌడ్, 
సౌదీ అరేబ్యా నుండి షాహిద్, గల్ఫూ సేన నుండి నరసింహరావు, మంగళగిరి నుండి ఆల్ జ.ఎస్.ప నియోజకవరగొం గ్రూప్ లీడర్ మరియు టీం సైనిక గ్రూప్ ఎకసా్పర్టీ గా సేవలనంద్సు్తనని 
కొడాలి నాగ మలేలుశవారరావు, తణుకు నుండి మాధవ్ రాయుడు, తెలంగాణా వీర మహిళ్ విభాగం నుండి జనసేన ప్ర్టీ ఎకిసాకూయాటవ్ మ్ంబర్ శ్రీమతి ప్రభావతి, కారయాదర్శిలు శ్రీమతి 
అర్ణ కుమారి, శ్రీమతి లక్ష్మీ మొలబంట, శ్రీమతి నాగలక్ష్మి, జగగొయయా పేట నుండి శ్రీమతి శైలజ, శ్రీకాకుళం నుండి బాలరడి్డ, నెల్లుర్ 5వ డివిజన్ ఇంచార్్జ రేవంత్, అలేఖ్ పృథ్వా, భాను, 
నాగరాజు, ఎస్.కె కంత్ర్, ఉత్తరాంధ్ర జనసేన టీం నుండి అల్లురి రమేష్, సతీష్ తద్తర జనసైనికులు, వీర మహిళలు, నాయకులు ప్ల్గొనానిర్. గెసుటీలుగా వచి్చన అతిథులు అందరూ 
టీం సైనిక చేసే ఆకిటీవిటీస్ ను కొనియాడుతూ ప్ర్టీ కారయాకర్తలకు ద్శా నిరేదేశం చెయయాటం జరిగింద్

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

సీఎం జగన్ కాపులు పట్ల కపట ప్రేమ నట్స్తునానారు
• జనసేన ప్ర్టీ క్రెడిబ్లిటీకి చిర్నామా
• నాడు కాపులు రిజరేవాషనులు కోసం పోరాడి నేడు జగన్ పలలుకీలు మోసు్తనానిర్
• నినని బ్సిల సదసుసా నేడు కాపు నాయకుల మీటంగ్
• జే.ఎస్.ప జస్టీ సాటీర్టీ చేసే్తనే వైసిప నరాలోలు వణుకు పుడుతోంద్. విశాఖలో ప్రజాభిమానం చూసాక, బ్సిలు కాపులు గుర్్తకొచే్చరా.
• రంగాని హతయా చేసిన నాయకుల వారసులు వైసీపీలోనే ఉనానిర్.

శతఘ్ని న్యాస్: విజయవాడ, జనసేన ప్ర్టీ పశ్చమ నియోజకవరగొ జనసేన 
ప్ర్టీ కారాయాలయంలో ఏరా్పట్ చేసిన విలేకరలు సమావేశంలో విజయవాడ 
నగర అధయాక్షులు రాష్ట అధికార ప్రతినిధి పశ్చమ నియోజకవరగొ ఇనా్చరి్జ 
పోతిన వెంకట మహేష్ మాట్లుడుతూ కాపులు, బ్సీల పై జగన్ రడి్డ కపట 
ప్రేమ నటస్్త మొసలి కనీనిర్ కార్సు్తనానిరని, కాపు పేదలకు ఎట్వంట 
సాయం అంద్ంచార్ జగన్ రడి్డ చెప్్పలని, ఎనినికల సమయంలో కూడా 
కాపులను అవమానించే విధంగా జగన్ రడి్డ మాట్లుడారాని, అధికారంలోకి 
వచి్చన తరావాత కూడా కాపు సామాజిక వరాగొనిని మోసం చేస్్తనే ఉనానిరని, 
ప్రతియ్డాద్ కాపుల కోసం 2వేల కోట్లు ఇసా్తననని జగన్ రడి్డ కనీసం పద్ 
శాతం కూడా ఇవవాలేదని, కాపు సామాజిక అభివృద్దేకి, సంక్షేమానికి ఏం 
చేశార్ వైసీపీలో ఉనని కాపు పెదదేలు చెప్్పలని సవాల్ చేసు్తనానిమని, 
కాపుల రిజరేవాషనలుకోసం పోరాటం చేసిన వార్ జగన్ రడి్డ పలలుకీలు 
మోసేందుకు కొంతమంద్ కాపు నేతలు అతుయాత్సాహం చూపసు్తనానిరని, 
ప్రజల మధయా విద్వాషాలను రచ్చగొటేటీలా కాపు సామాజిక వరాగొనిని ఇబబుంద్ 
పెటేటీలా భూమణ కర్ణాకరరడి్డ బొతసా, తోట త్రిమ్ర్్తల దావారా జగన్ 
కుట్రలు చేసింద్ వాస్తవం కాదని, మ్డుననిరేళలులోలు కాపు సామాజిక 

వరాగొనిని మోసం చేస్్తనే అసతయాలు ప్రచారం చేసు్తనానిరని, పవన్ కళ్యాణ్ చెపు్ప చూపంచారని తెగ బాధ పడిపోతునానిరని, గోరంటలు మాధవ్ చూపసే్త మీకు సమ్మగా ఉందని, గుడివాడలో 
కొడాలి నాని కాయాసినో ఆడిసే్త మీ కళ్లు చలలుగా ఉనానియని, ఇట్వంట వాట గురించి మాట్లుడకుండా… పవన్ కళ్యాణ్ పై మాట్లుడత్రని, జనసేనకు ప్రజలోలు జనాదరణ పెర్గుతుండంతో 
జగన్ అండ్ కో వెనునిలో వణుకు పుటటీనదేని, విశాఖలో కూడా అభిమానుల ఆదరణ చూసే.. యాత్కు ఆంటంకం కలి్పంచారని, నేడు కాపు సామాజిక వరగొ నాయకులతో సమావేశం 
పెటటీ పవన్ కళ్యాణ్ ను తిటటీసా్తరని, వైసీపీలో ఉనని కాపు సామాజికవరగొ మంత్రులు, ఎమ్్మలేయాలు, ఎమ్్మలీసాలతో సమావేశం ఎందుకని ? నిజంగా మీకు బలం ఉంటే కులాల ప్తిపద్క 
సమావేశాలు పెటటీ కుట్రలు చేయడం ఎందుకని, జగన్ రడి్డని వెనుకేసుకొచి్చ మాట్లుడితే బొతసాను కాపు సామాజిక వరగొం ఉపేక్ంచదని, వంగవీట మోహన రంగాను హతయా చేసిన 
వయాకు్తల వారసులు ఏ ప్ర్టీలో ఉనానిర్ సమాధానం చెప్్పలని, వైసీపీలో ఉనని వారంత్ ఉత్తమ్లా వంగవీట రాధాపై రకీ్క నిరవాహించింద్ వాస్తవం కాదఅని, మరి ఈర్జు సమావేశం 
పెటటీన కాపు సామాజిక వరగొం పెదదేలంత్ ఎందుకు మాట్లుడలేదని, రాధాపై రకీ్క చేసే్త ఎందుకు ఖండించలేదని, రాధాకు సంఘీభావం ఎందుకు తెలియచేయలేదని, జగన్ పై విశావాసం 
చూపేందుకు ఈర్జు రాజమండ్రిలో సమావేశం ఉద్దేశమని, జగన్ రడి్డ కాపులపై విషం చిమ్్మతూనే ఉనానిరని, కేంద్ం ఇచి్చన పద్శాతం ఈబ్సీ రిజరేవాషనులు ఎందుకు అమలు చేయరని 
మీ జగన్ రడి్డని అడిగారని, తిర్పతిలో చిరంజీవి బస చేసిన హోటల్ పై వైసీపీ వార్ దాడి చేయలేదని, విశాఖలో పవన్ కళ్యాణ్ పై దాడికి యతినించింద్. వైసీపీ గండాలు కాదని, మరి 
వీటపై ఈ కాపు పెదదేలంత్ ఎందుకు మాట్లుడలేదని, వైసీపీలో రడలు సామాజికవరాగొనికి పదవులు ఇసు్తనాని ఎందుకు అడగలేదని, పవన్ కళ్యాణ్ కు విపర్తంగా పెర్గుతునని ఆదరణ 
చూసి ఓరవాలేక పోతునానిరని, కాపుల మదదేతు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కి విపర్తంగా పెరిగిందని, సీఎం జగన్, వైసీపీ నాయకులకు భయం పట్టీకుంద్, వెనునిలో వణుకు మొదలందని, 
కాపులు, బలిజలతో ప్ట్, బ్సీలు, మ్సీలుంలు కూడా పవన్ వైపు చూసు్తనానిరని ఈ సమావేశంలో చర్చ జరిగింద్ వాస్తవంమని, భవిషయాత్ లో పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిసి అడుగులు వేసే్త 
మంచిదనే చెప్్పరా లేదా అని? సమాధానం చెప్్పలని, జనసేన జండా కపు్పకుంటేనే భవిషయాత్ ఉంట్ందని మీర్ చర్చ చేసుకునానిరని, జగన్ తీర్తో రాష్ట ప్రజలంత్ అప్రమత్తంగా 
ఉండాలని, ఆయన అధికారం కోసం ఎవరినైనా బలి తీసుకుంట్రని, ఇందుకు ఆయన బాబాయి వివేకానందరడి్డ హతేయా ఉదాహరణ అని, ప్రజలంత్ ఆలోచన చేయండి జగన్ కు తగిన 
బుద్దే చెప్పలని, పవన్ కళ్యాణ్ ను ఆపే శకి్త జగన్ కు, వైసీపీ నేతలకు లేదని ప్రశాంత్ కిషోర్ మాట్లుడిన మాటలతో ఎపీలో మార్్ప ఖాయమని అరదేమైందనీ, ఇట్వంట నియంతలకు, 
దోపడ్ దార్లు, కుట్రదార్లకు పని చేయడం వలలు ప్రజాసావామాయానికి విఘాతం కలుగతుందని చెప్్పరనీ, పీకె మాట్లుడిన మాటలతో ప్రజాసావామాయానిని బతికించుకోవాలిసాన అవసరం 
ఉందనీ, సామాజిక మార్్ప, ఎపీ భవిషయాత్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ ను గెలిపంచాలనీ, అధికారం కోసం అడ్డదార్లు తొకే్కవారి కోసం, మర్డర్లు చేయించే వారికి చేయూత ఇవవాకూడదని 
ప్రశాంత్ కిషోర్ కు అరదేమైందనీ, జగన్ నిజ సవారూప్నిని ప్రజలకు వివరించేలా ప్రశాంత్ కిషోర్ కూడా ప్రచారం చేయాలనీ, అధికారం కోసం కాపు నేతలు జగన్ పలలుకీలు మోయడం 
ఆప్లనీ అనానిర్. ఈ విలేకర్ల సమావేశంలో 46వ డివిజన్ అధయాక్షులు వేంపలిలు గౌర్ శంకర్, నగర సంయుక్త కారయాదరిశి గనుని శంకర్, బోబబురి కొండలరావు, బైపుల రామకృషణా 
తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.

కాపు ప్రజా ప్రతినిధులు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యోణ్ ని విమర్శ – జనసేన ధరానా
శతఘ్ని న్యాస్: డాకటీర్ బ్.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు, 
వైసీపీ ప్రభుతవాంలో ఉనని కాపు మంత్రులు, ప్రలుమ్ంట్ 
సభుయాలు, శాసన సభుయాలు, శాసన మండలి సభుయాలు 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను విమరిశించడానికి 
సమావేశమవడానిని వయాతిరేకిస్్త అమలాపురం గడియార 
స్థంభం వదదే జనసేన ప్ర్టీలో ఉనని కాపునాయకులు ధరాని 
నిరవాహించార్. మ్ఖయామంత్రి జగనో్మహన రడి్డ కాపులకు 
ఇచి్చన హామీలను నెరవేర్చలేదని, పలుకార్్డలు ప్రదరిశించి 
నినాదాలు చేస్్త నిరసన తెలియచేసార్ జరిగింద్. ఈ 
కారయాక్రమంలో పలువుర్ నాయకులు మాట్లుడుతూ కాపు 
ప్రజా ప్రతినిధులంత్ మ్ందు కాపులకు ఇచి్చన హామీలను 
అమలు పరిచేలా మీ జగనో్మహనరడి్డని నిలదీసి అపు్పడు 
మాటలుడాలని, ప్రతి సంవతసారం కాపు కార్్పరేషన్ కు 
2000కోటలు రూప్యిలు జమచేసి ఖర్్చపెడత్ననని హామీ 
ఏమైందని, అలాగే ఈ డబులుష్సి కింద కాపులకు గత ప్రభుతవాం 
ఇచి్చన 5% రిజరేవాషన్సా ఎందుకు అమలు చేయడం లేదో 
అడగాలనికోరార్. అద్విధంగా గత అసెంబ్లు కాపులను 
బ్సిలోలు చేరా్చలని ఏకగ్రీవంగా తీరా్మనించి కేంద్రానికి పంపన 

తీరా్మనం ఏమైదని మీ అధినేతను అడిగి కాపు కులానికి సమాధానం చెప్్పలని డిమాండ్ చేసార్. అపు్పడు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశనించండి. అంతే గాని మీ ఇషాటీనుసారం 
మా నాయకుని పై అవాకులు చెవాకులు పేలితే చూస్్త ఊర్కోబోమని, రేపు కాపుల ఓట్లు అడగడానికి ఎలా వసా్తర్ చూసా్తమని వారిని హెచ్చరించార్. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట 
జనసేన ప్ర్టీ ప్రోగ్రామ్సా కమిటీ కారయాదరిశి మహాదశ నాగేశవారరావు, జిలాలు సంయక్త కారయాదరిశి చిక్కం భీమ్డు, అలలువరం ఉప సర్పంచ్ కంకిప్ట వీరబాబు, సీనియర్ నాయకులు, పండి 
రాజా, ఆకుల బుజి్జ, గండి సావామి, గొలకోట వాసు, కుంపటలు రమేష్, తూమ్ రమేష్, చిక్కం స్రయామోహన్, సతి్త శ్రీనివాస్, పణకల ప్రకాష్, అరళళాపలిలు దురగొ, గొలకోట వెంకటేష్, ఆకేట 
వెంకనని, తోట కేశవరావు, కైరం సతయా, కోడి శవ, వలవల చినని తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.

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


మంగళవారం, 01 నవంబర్2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనంకోసం జనసేన 337 వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 1100 మొక్కల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యాస్: జగగొంపేట, జనంకోసం జనసేన 337వ ర్జులో భాగంగా జనసేన 
వనరక్ణ మొక్కల పంపణీ కారయాక్రమం జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనసేన ప్ర్టీ ఇంచార్్జ 
ప్టంశెటటీ శ్రీద్విస్రయాచంద్ ఆధవారయాంలో గోకవరం మండలం, వీరలంకపలిలు గ్రామంలో 
మరియు గోకవరం గ్రామంలో జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా 1100 మొక్కలు 
పంచడం జరిగింద్. నేట వరకు నియోజకవరగొం మొత్తంగా 91995 మొక్కలు పంపణీ 
చేయడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమానిని విజయవంతం చేసిన తూర్్పగోదావరి జిలాలు జనసేన 
ప్ర్టీ సంయుక్త కారయాదరిశి దోసప్ట సుబాబురావు, గోకవరం మండల అధయాక్షులు ఉంగరాల 
మణిరతనిం, గోకవరం మండల ఉప్ధయాక్షులు దారా శ్రీను, గోకవరం మండల ప్రధాన 
కారయాదరిశి అలాలుడ త్రిలోక్ కుమార్(చినిని), గండేపలిలు మండల సంయుక్త కారయాదరిశి కార్కొండ 
విజయ్ కుమార్, వీరలంకపలిలు గ్రామం నుండి భావన నాగదత్త, సుంకర త్త్రావు, 
వలలుభసెటటీ సురేంద్, నంగిరడి్డ త్రినాధ్, మామిడిపలిలు పృథివా, నంగిరడి్డ జ్ష్, భావన వెంకట 
త్రిమ్ర్్తలు, సుంకర వీర నాయుడు, సుంకర వీర ప్రకాష్, భావన గంగరాజు, అలాలుడ 
ప్రకాష్, బతు్తల వాసు, గోకవరం పటటీణ అధయాక్షులు పద్లం మ్రళి, ప్రగడ ప్రభ, ఉంగరాల 
శవాజీ, కోమట సాయి దురాగొప్రసాద్, రామోజు ప్రసాద్, సీరలు దురాగొప్రసాద్, కణితి రమణ, 
కొత్తపలిలు గ్రామ అధయాక్షులు సోలా అంజిబాబు, రంప యర్రంప్లెం గ్రామం నుండి గ్రామ 
అధయాక్షులు శీలం కృషాణార్్జన, యారదేల లక్ష్మీనారాయణ, పంతం సాయిరాం, పెంటపలిలు 
నుండి ప్టంశెటటీ బాలు, యడాల సావామి, సాతనిబోయిన జయకృషణా, ఇటకాయలపలిలు 
నుండి తణుకు సాయి, గోనేడ నుండి వలలుభశెటటీ నాని, బూర్గుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ 
జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనసేన ప్ర్టీ ఇంచార్్జ ప్టంశెటటీ శ్రీద్విస్రయాచంద్ కృతజ్ఞతలు 
తెలిప్ర్. జనంకోసం జనసేన కారయాక్రమంలో భాగంగా రంప యర్రంప్లెం గ్రామంలో 
ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయాం అంద్ంచిన నేమాల ప్రసాద్ కుట్ంబ సభుయాలకు, 
వీరలంకపలిలు గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయాం అంద్ంచిన అలాలుడ త్రిలోక్ 

కుమార్(చినిని) కుట్ంబ సభుయాలకు జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనసేన ప్ర్టీ ఇంచార్్జ 
ప్టంశెటటీ శ్రీద్విస్రయాచంద్ హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెలిప్ర్.

డా.వంపురు గంగులయయోని సత్కరించిన చింతూరు మండల జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: అల్లురి సీత్రామరాజు జిలాలు, రంపచోడవరం నియోజకవరగొం, చింతూర్ 
మండల జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షులు మడవి రాజు వీరమహిళలు, జనసైనికులతో సంయుక్తంగా 
సోమవారం జనసేనప్ర్టీ అరకు ప్రలుమ్ంట్ జనసేనప్ర్టీ ఇనా్చర్్జ డా.వంపుర్ గంగులయయాని 
మరాయాదపూరవాకంగా కలసి దుశాశిలువ కప్ప సనా్మనం చేశార్. అనంతరం పలు ప్ర్టీ 
పరమైనట్వంట నిరా్మణాత్మక విషయాలు, క్షేత్సా్థయి బలోపేత కారాయాచరణ, నియోజకవరగొంలో 
పలు సమసయాలపై జనసేనప్ర్టీ ప్డేర్ అరకు ప్రలుమ్ంట్ ఇనాఛార్్జ డా.వంపుర్ గంగులయయాతో 
చరి్చంచడమైనద్. అలాగే రంపచోడవరం నియోజకవరగొంలో పరయాటంచి జనసైనికులకు 
ద్శానిరేదేశం చేయాలని కోరాడమైనద్. అందుకుగాను డా.గంగులయయా సమ్మతం తెలిప 
జనసేనప్ర్టీ నిరా్మణాత్మక కారయాక్రమాలోలుకి ప్ర్టీ బలోపేత్నికి జనసేనాని ఆశయసాధనకు 
నా వంతు కృష్చేస్్త నేనెపు్పడూ సిదధింగానే ఉంట్నని డా.గంగులయయా చెపూ్త తవారలోనే మీ 
నియోజకవరగొంలో పరయాటసా్తమని తెలిప్ర్.

కేస్లు తారుమారు చేసేతు సహంచేది లేదు: మాకినీడ్ శేషుకుమారి
శతఘ్ని న్యాస్: నింధుతులకు కఠిన శక్ పడవలసింద్
కాకినాడ జిలాలు యు.కొత్తపలిలు మండలం ఇటీవల 
ఉప్్పడ కొత్తపటనింకి చెంద్న జనసేన కారయాకర్త 
చెకా్క దురాగొ ప్రసాద్ దండగుర్ల దాడిలో గాయపడి 
చికితసా పందుతునని విషయం విధితమే. అయితే 
గాయపరచిన దుండగులు మీద స్థనిక కొత్తపలిలు 
పోలీస్ సేటీషన్ లో ఎటంపటీవ్ మర్డర్ కేసు నమోదు 
చేయకుండ సింపల్ గా ఉండే పెటీటీ కేసుగా నమోదు 
చేయడంతో జనసేన ప్ర్టీ పఠాపురం ఇంచార్్జ 
మాకీనీడి శేషకుమారి మండిపడా్డర్. నాయాయవాద్ 
సిరిపరడి్డ గణేష్ ని సేటీషన్ కి తీసుకుని వెళిళా ఆరా 

తీయగా పైవిధంగా చెప్పడం జరిగింద్. వీటని కేసును తపు్పత్రోవ పటటీసు్తనని పోలీస్ వార్ తమ కారాయాకర్తకి నాయాయం చేయకపోతే నియోజకవరగొ కారయాకర్తలను జనసైనికులను కలుపుకుని 
పోరాటం చేసా్తమని, బాధితుడి సంబంద్ంచిన మహిళను చీరలాగి జాకెట్ చించి అగౌరపరిసే్త పెటటీ కేసులా కటటీడం అనేద్ ఎంతవరకు నాయాయమే పోలీసు వార్ ఆలోచించాలని మా 
కారయాకర్తపై జరిగింద్ అటంపటీవ్ మర్డర్ దానికి సంబంద్ంచిన సెకసాన్ నమోదు చేయకుండా నీర్కార్చడం మంచి పదదేతి కాదని కఠినమైన సెకసాన్ క్రింద కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసు 
వారిని హెచ్చరించార్. ఆమ్తో యు కొత్తపలిలు మండల ప్రెసిడెంట్ పట్టీ శవ, నాయకులు జనసైనికులు బాధయాత కుట్ంబ సభుయాలు గ్రామసు్తలు తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.

గిరిసేన జనసేన- జనం వద్దకు- జనసేన 34వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: మనయాం జిలాలు, ప్లకొండ నియోజకవరగొ జనసేన ప్ర్టీ గిరిసేన జనసేన – జనం వదదేకు జనసేన సోమవారం 34వ ర్జు 
భాగంగా బొడలుప్డు గ్రామంలో జనసేన ఎంపీటీసీ అభయారి్థ జనసేన జానీ పరయాటంచడం జరిగింద్. ఈ సందరబుంగా జనసేన జానీ మాట్లుడుతూ 
మా గ్రామంలో గ్రామ ద్వత మ్గుబోలమ్మ తలిలు గుడికి వెళ్ళాలి అంటే మారగొం లేక అలాగే సంతసారానికి ఒక్కసారి వచే్చ వారాలు పండగకు 
గ్రామ ద్వత గుడికి వెళళాడానికి ఊర్ జనం భకు్తలు చాలా అవస్థలుపడుతునానిరని ఎట్వైపు చుసినా సరే చాలా దార్ణంగా ఉండటంతో 
సా్థనిక నాయుకులు పటటీంచుకోవడానికి సరైన నాయకతవాం లేక ప్రజలు దశబాదేలు కాలంగా అలానే ప్రయాణం చేసు్తండటం తీవ్రంగా కలిసి 
వేసు్తందని జనసేన జానీ నిలదీయడం జర్గుతుంద్. ఊర్లో కొనిని వీధులలో కాలువలు కూడా లేకుండా ర్డులు వెయయాకపోవడం. వలలున నీర్ 
అనేద్ ఎక్కడికి అక్కడే ఉండిపోవడం వలలున నడవట్నికే భయం కరంగా ఉననిద్ దాని వలలున మలేరియా డెంగయాల బారిన పడి అనేకమైన 
ర్గాలు కూడా దారితీసు్తనానియి కనుక ఊర్ అభివృద్ధి బాధయాత ప్రజలు ప్రశనించినపు్పడు మాత్మే అభివృద్ధి సాధయామైనంతగా సాధయాం 

అవువాతుంద్ అని మన ఊర్ని నాయుకులు ఎలాగో బాగుచేయర్. కనుక ప్రజా పరిప్లన రావాలి అని అందుకు జనసేన ప్ర్టీకి ప్రతి ఒక్కర్ అండగా ఉండాలి అని జనసేన జానీ తెలిప్ర్.
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నిడదవోలు జనసేన ఆధ్వరయోంలో పవనననా ప్రజాబాట
శతఘ్ని న్యాస్: నిడదవోలు నియోజకవరగొం, ఉండ్రాజవరం మండలం కాలదేరి గ్రామంలో 
శ్రీమతి జనసేన రాష్ట కారయాదరిశి మ్త్యాల ప్రియా సౌజనయా మరియు ఉండ్రాజవరం మండల 
అధయాక్షులు వీరమళళా బాలాజీ ఆధవారయాంలో పవననని ప్రజాబాట కారయాక్రమంలో భాగంగా 
గడపగడపకి జనసేన సిదాధింత్లని ఆశయాలని తీసుకెళలుడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో 
కాలదేరి ఆడపడుచులు హారతులతో ఎదుర్ రావడం సంతోషకరం. ఇలాంట సంఘటనలు 
చూస్్త ఉంటే 2024లో పవన్ కళ్యాణ్ ని మ్ఖయామంత్రి చేసుకోవడం ఖాయమని కాలదేరి 
మహిళలోలు వచి్చనట్వంట చైతనయాం నియోజవరగొంలో ప్రతి గ్రామంలోన్ ప్రతి వాడలోను 
రావాలని ప్రియా సౌజనయా అభిప్యపడా్డర్. నాకు టకె్కట్ ఇసే్త పద్ంతలు పనిచేసా్తను 
మర్కరికి ఇసే్త వంద ఇంతలు పనిచేసా్తను తల తెగేవరకు పవన్ కళ్యాణ్ ని మ్ఖయామంత్రిగా 
చేసుకోవడం కోసమే పనిచేసా్తనని ప్రియా సౌజనయా శపథం చేశార్. కాలదేరి గ్రామంలో 
కుట్ంబానిని కోలో్పయి ఒంటరిగా ఉనని నాగేశవారరావుకి అక్కడ కారయాక్రమానికి విచే్చసిన 
నాయకులు సహాయంతో 3000 రూప్యలు ఆరి్థక సాయం చేయడం జరిగింద్. ఈ 
కారయాక్రమంలో జిలాలు సంయుక్త కారయాదరిశి సదా వెంకటేష్, పెండాయాల ఎంపీటీసీ ఇంద్రా 
గౌడ్, నిడదవోలు మండలం నాయకులు ఏ.ఎన్.ఆర్, కాన్ర్ ఎంపీటీసీ సీతయయా నాయుడు, సావరం జనసేననాయకులు త్త్లు, పందలపర్రు గ్రామ అధయాక్షులు కర్రి వినోద్ కుమార్, 
ఇంట వెంకట్, మేడా మలిలుఖార్్జన్, పెరవలి మండల జనసైనికులు, నిడదవోలు మండల జనసైనికులు, ఉండ్రాజవరం మండల జనసేన నాయకులు గరిమ్ళళా కొండలరావు, నిమ్మల 
సాంబమ్రి్త, ఆకేట రామారావు, దాసరి శ్రీను, దాసరి సుబుబు, దురాగొ మలేలుశవార రావు, మనోజ్ మరియు ఉండ్రాజవరం మండల జనసైనికులు, మ్ఖయాంగా మ్ందుండి నడిపంచిన కాలదేరి 
ఆడపడుచులు, కాలదేరి జనసైనికులు కృషణా, సాటీలిన్, శేఖర్ మరియు వీర మహిళలు, జనసైనికులకి పేర్పేర్నా ధనయావాదాలు.

జనసేన పార్టి యర్రబాలం గ్రామ సోషల్ మీడ్యా కోఆరిడినేటరు్ల నియామకం
శతఘ్ని న్యాస్: మంగళగిరి, జనసేన ప్ర్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆద్శాల మేరకు సోమవారం జనసేన ప్ర్టీ మంగళగిరి నియోజకవరగొ 
కారాయాలయంలో జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట చేనేత వికాస విభాగం చైర్మన్ మరియు 
మంగళగిరి నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ చిలలుపలిలు శ్రీనివాసరావు ఆధవారయాంలో 
మంగళగిరి మండలం, యర్రబాలెం గ్రామ జనసేన ప్ర్టీ సోషల్ మీడియా 
కోఆరి్డనేటరలును నియమించడం జరిగింద్. ఈ సందరభాంగా చిలలుపలిలు 
శ్రీనివాసరావు మాట్లుడుతూ జనసేన ప్ర్టీకి ఎట్వంట మీడియా ఛానల్ 
గాని పేపర్లు గానీ లేవని, మనకంటూ ఉననిద్ సోషల్ మీడియానే దానిని 
ఉపయోగించుకొని రానునని ర్జులోలు మంగళగిరి నియోజకవరగొం నుంచి 
జనసేన ప్ర్టీ బలోపేతం అవటం కోసం మీ వంతు కృష్ చేయాలని, 
న్తనంగా నియమితులన కోఆరి్డనేటరలుకు ద్శా నిరేదేశం చేశార్. యర్రబాలెం 
గ్రామ సోషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్లు: రాప్క సుమంత్, మిరియాల సృజన్, 
భీమవరపు వెంకటేశవారరావు. ఈ కారయాక్రమంలో మంగళగిరి మండల 
అధయాక్షులు వాసా శ్రీనివాసరావు, మంగళగిరి మండల ఉప్ధయాక్షులు బతి్తనేని 
అంజయయా, మంగళగిరి మండల కారయాదరిశి నిలాంబరం, యర్రబాలెం గ్రామ 
అధయాక్షులు కాపురౌతూ సుందరయయా, యర్రబాలెం గ్రామ ఉప్ధయాక్షులు 
బొకి్కశం పూరణాచంద్రావు, యర్రబాలెం గ్రామ కమిటీ సభుయాలు చేబ్రోలు 

పర్శురాం, మంగళగిరి నియోజకవరగొం సోషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ నందం మోహన్ రావు, మంగళగిరి మండల సోషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ లేళళా సాయి నందన్, మంగళగిరి 
పటటీణ సోషల్ మీడియా కోఆరి్డనేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, చిలలుపలిలు యూత్ అధయాక్షులు మేకల సాయి, తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.
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వరతునపలి్ల కాశీని సత్కరించిన బొలిశెట్టి

శతఘ్ని న్యాస్: త్డేపలిలుగడెం, పశ్చమ గోదావరి జిలాలు బ్ సి సంక్షేమ సంఘం అధయాక్షుడుగా వర్తనపలిలు కాశీని ఏకగ్రీవంగా మళ్ళా ఎనినికైన సందరభాంగా జనసేన త్డేపలిలుగడెం 
నియోజకవరగొ సమనవాయకర్త రాష్ట నాయకులు బొలిశెటటీ శ్రీనివాస్ జనసేన ప్ర్టీ ఆఫీస్ కి ఆహావానించి వారిని వారి మిత్ బృందానికి ఘనంగా సత్కరించార్. ఈ కారయాక్రమంలో బొలిశెటటీ 
శ్రీనివాస్ మాట్లుడుతూ కులాలు మత్లు ప్ర్టీలకు అతీతంగా ఎనోని సేవా కారయాక్రమాలు చేసిన వయాకి్త వర్తనపలిలు కాశీ, రానునని ర్జులోలు మరింత జిలాలులో బలపడి కషటీపడి ఉననితమైన 
సా్థనంలో ఉండాలని కొర్కుతునానిను అని అనానిర్. ఈ కారయాక్రమంలో ప్ల్గొనని బ్సి సంక్షేమ సంఘం త్డేపలిలుగడెం నియోజకవరగొ అధయాక్షుడు కేశవభటలు విజయ్, త్డేపలిలుగడెం 
యువజన ప్రధాన కారయాదరిశి చినని, జిలాలు ఉప్ధయాక్షులు నరసింహ మ్రి్త, పటటీణ కారయాదరిశి లక్ష్మణ్, త్డేపలిలుగడెం నియోజకవరగొ లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు మ్రి్త, జనసేన గౌరవ అధయాక్షులు 
ఆడబాల నారాయణమ్రి్త, జిలాలు ప్రధాన కారయాదరిశి యంట్రప్ట రాజు, జిలాలు ఉప్ధయాక్షులు రాంశెటీటీ సురేష్, పటటీణ ప్రధాన కారయాదరిశి గుండుమోగుల సురేష్, నలకంచి రాంబాబు, సోషల్ 
మీడియా ఇంచార్్జ మ్ఖేష్, పెంటప్డు మండల అధయాక్షుడు పులాలు బాబ్, మాదాసు ఇందు, సమలమ్మ, భాస్కర్ రావు, ధరే్మంద్, సతీష్ మరియు బ్సి సంక్షేమ సంఘం నాయకులు 
జనసేన నాయకులు ప్ల్గొనానిర్.

తంగెళ్ళ నాగ చిరంజీవి కుటంబానికి జనసేన భరోసా
శతఘ్ని న్యాస్: పరూ్చర్, సెపెటీంబర్ 8 వ తేదీన ప్రమాదవశాతు్త 
గాయాస్ లీక్ అయియా ఇలులు కాలిపోయి, ఆసి్త నషటీ పోయిన, నిర్పేద 
జనసైనికుడు ప్ర్టీకి అతయాధికమ్గా మ్ంబరిషిప్ లు కటటీంచి, ప్ర్టీ 
అభివృద్ధికి నిరంతరం కృష్ చేసిన తంగెళళా నాగ చిరంజీవికి, 
వారి కుట్ంబానికి జరిగిన ఈ విషయానిని, జనసేన ప్ర్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టీకి తీసుకొనిపోయి 50 వేల రూప్యలు ఆరి్థక 
సాయం చేయించిన ప్రకాశం జిలాలు అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ కి, 
జనసైనికుడైన తంగెళలు నాగ చిరంజీవి కుట్ంబ సభుయాలతో ప్ట్, 
జిలాలు జనసైనికులు మరియు పరూ్చర్ నియోజకవరగొ జనసైనికులు, 
వీర మహిళల తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసు్తనానిమ్. ప్ర్టీ కోసం 

కృష్ చేసే వారికి, ప్ర్టీని నమ్్మకునని జనసైనికులకు ప్ర్టీ తప్పకుండ అండగా ఉంట్ంద్ అనడానికి ఇద్ ఉదాహరణ.

పెన్షన్ల అమలు విషయంలో ప్రభుత్వం అలసత్వం వీడాలి: జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: తెలంగాణ రాష్టంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని వివిధ నియోజకవరాగొలలో మ్ఖయాంగా కుతుబులాలుపూర్ నియోజకవరగొంలో కొనిని వేల వృదాధిపయా, వితంతు, ద్వాయాంగుల 
పెనషిన్ అపలుకేషనులు పెండింగులో ఉనానియి. నియోజకవరగొంలో ఎంతో మంద్ అర్్లన వారికీ పెనషినులు అందక చాలా ఇబబుంద్ పడుతునానిరని, కొంతమంద్కి పెనషిన్ కార్్డ ఉనాని సరే వారి 
యొక్క బాయాంకు ఖాత్లలో డబుబులు జమ కావడం లేదని, వృదాధిపయా పెనషినులు వృదుధిలకు ఇసా్తరని తెలిసినప్పటకీ రండో అంతసు్తలో సంబంధిత కారాయాలయం ఏరా్పట్ చేయడం విడూ్డరంగా 
ఉందని, దయచేసి ఆ కారాయాలయానిని గ్ండ్ ఫోలుర్లు ఉనని రిసెపషిన్ వదదేకు మార్చవలసింద్గా విననివించడం జరిగింద్. పెనషినలు విషయంలో అలసతవాం వీడి అర్్లన వారందరికీ వచే్చలా 
మరింత వేగంగా అమలు చేయాలని, అద్విధంగా మ్నిసాపల్ కారాయాలయానికి వచే్చ వారి పటలు మరాయాదపూరవాకంగా సిబబుంద్ వయావహరించాలని కోర్తు జంట సరి్కలులు అయినట్వంట 
గాజులరామారం కుతుబులాలుపూర్ సంబంధిత డిపూయాటీ కమిషనర్లు ప్రశాంతి, మంగత్యార్, జనసేన ప్ర్టీ అధయాక్షులు రాధారం రాజలింగం స్చన మేరకు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కమిటీ 
సెక్రటర్ నందగిరి సతీష్ కుమార్ ఆధవారయాంలో కుతుబులాలుపూర్ నియోజకవరగొం జనసేన ప్ర్టీ తరపున వినతిపత్రాలు అంద్ంచడం జరిగింద్. ఈ విషయంపై అధికార్లు సానుకూలంగా 
స్పంద్ంచి కాస్త ఆలసయాం అయినప్పటకీ ప్రభుతవా పధకాలలో భాగమైనట్వంట పెనషినులు అర్్లన అందరికీ అంద్లా చూసా్తమని వార్ హామీ ఇచా్చర్. ఈ కారయాక్రమంలో లక్ష్మీ సకలబతు్తల, 
వెంకటలక్ష్మి, రమయా, సంతోష్ యాదవ్, సాయికృషణా, రమేష్, దురాగొప్రసాద్, మ్రలుదురాగొ, నాగరాజు, కృషణాతేజ, పవన్, ప్రకాష్, మహేష్, వెంకట్, బాలు, గోప, భాను, కిరణ్ తద్తర్లు 
ప్ల్గొనానిర్.

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


మంగళవారం, 01 నవంబర్2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బానిస వైసీపీ కాపు ఎమ్మెలేయోల్్లరా ఖబడా్దర్
అనవసరంగా పవన్ కళ్యూణ్ జోలకొసే్త చెపుపాతోనే సమాధానం.
శతఘ్ని న్యాస్: కాపు వైసీపీ ఎమ్్మలేయాలు కాపుల ప్రతినిధులు కాదు మీర్ వయాకు్తలు మాత్మే, 
కాపుల కషటీ నషాటీలను పటటీంచుకోని మీర్ కాపుల ప్రతినిధులు ఎలా అవుత్ర్ అంటూ 
జనసేన ప్ర్టీ నెల్లుర్ జిలాలు కారాయాలయం వదదే సోమవారం సాయంత్ం ధరాని జనసేన 
ప్ర్టీ కాపు నాయకుల అనంతరం ప్రెస్ మీట్ నిరవాహించార్. వైసిప కాపు నాయకులను 
వయాతిరేకిస్్త వార్ వైసిప బానిసలుగా వయావహరిసు్తనానిరంటూ పలుకార్్డలు చూపంచార్. ఈ 
సందరభాంగా వార్ మాట్లుడుతూ…

• అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ వయావస్థను ప్రశనించినపు్పడలాలు కమ్యానిటీకి చెంద్న కొందర్ 
నాయకులు చేత ఈ వైసీపీ ప్రభుతవాం దురాభాషలాడించడం ఆనవాయితీగా మారింద్.

• వైసీపీ నాయకులు ఎవర్ కాపులకు రిప్రజంటేటవ్సా కాదు వారి బాధలోలు తోడు ఉండేవాళ్ళా 
కాదు ఎవర్ కూడా కాపులకు ప్రతేయాకంగా చేసింద్మీ లేదు.

• కాపు నాయకులందరూ వారి పబబుం గడపడానికి చూసు్తనానిరే తప్ప కాపులకు ఎవరూ 
ప్తినిధయాం వహించింద్ లేదు వారి సమసయాలకు అండగా నిలబడింద్ లేదు

• వైసిప కాపులకు రిజరేవాషనులు కావాలని అడగలేని నాయకులు కాపులు తరపున 
రిప్రజంటేటవ్ లా..?

• సంవతసారానికి 2000 కోటలు రూప్యలు కాపులకు కేట్యిసా్తనని పలికిన జగనో్మహన్ 
రడి్డకి ప్రశనించే ధైరయాం లేని నాయకులు.

• ఎంతోకాలంలో అధికారంలో ఉంటూ కాపులను బ్సీలో చేర్చండి అని అడిగే ధైరయాం లేని 
ఈ నాయకులు కాపులకు చేసేద్మీ లేదు.

• కాపు నేస్తం కూడా అర్్లందరికీ వసు్తనానియా లేదా కనీసం ఒక్క ర్జైనా మీర్ 
గమనించారా

• వీరందరూ కూడా వైసీపీకి బానిసలు లాగా వయావహరిసు్తనానిర్ తప్ప ప్రజాప్రతినిధులుగా 
ఎవర్ ప్రవరి్తంచడం లేదు.

• కాపులకు రాజాయాధికారం దూరం చేసే విషయంలో మ్ఖయా భూమిక పోష్సు్తనని ఈ వైసీపీ 
కాపు నాయకులకు కాపుల ఆగ్రహ వేశాలకు గురికాక తప్పదు.

• సదుదేమరిగిన కోనసీమ అలలురలు సాక్ష్ంగా కులమత్లను వైసీపీ ప్రేరేపసు్తంద్
• వైజాగ్ అలలుర్లు సృష్టీంచి సామానుయాడికి జనవాణితో అందుబాట్లో ఉండే జనసేన ప్ర్టీని 

అణిచివేయాలని చూసు్తంద్.
• కాపులను ఓట్ బాయాంకులా మాత్మే చూసు్తనని ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వానికి కాపులందరూ 

సరైన గుణప్ఠం చెప్్పలి.
• వైసిప ప్రభుత్వానికి కాపులందరూ ఒక్క త్రాటపై నడిచి సరైన సమాధానం చెప్్తర్.
• అసమర్థ ప్రజా పరిప్లన వలన అందరూ వైసీపీని ప్లను అంతమొంద్ంచాలని 

భావిసు్తనానిర్.
• కుల మత్లకతీతంగా రాజాయాధికారానిని అంద్సా్తం అనుకునని ఒక గొప్ప నాయకుడు 

పవన్ కళ్యాణ్.
• వైసీపీ నాయకులారా ఖబరాదేర్ ఈసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమరిశిసే్త చెపు్ప దబబులు 

తప్పవు.
• కాపు నేస్తం కూడా అర్్లందరికీ వసు్తనానియా లేదా కనీసం ఒక్క ర్జైనా మీర్ 

గమనించారా
• వీరందరూ కూడా వైసీపీకి బానిసలు లాగా వయావహరిసు్తనానిర్ తప్ప ప్రజాప్రతినిధులుగా 

ఎవర్ ప్రవరి్తంచడం లేదు.
• కాపులకు రాజాయాధికారం దూరం చేసే విషయంలో మ్ఖయా భూమిక పోష్సు్తనని ఈ వైసీపీ 

కాపు నాయకులకు కాపుల ఆగ్రహావేశాలకు గురికాక తప్పదు

• సదుదేమణిగిన కోనసీమ అలలురలు సాక్ష్ంగా కులమత్లను వైసీపీ ప్రేరేపసు్తంద్
• వైజాగ్ అలలుర్లు సృష్టీంచి సామానుయాడికి జనవాణితో అందుబాట్లో ఉండే జనసేన ప్ర్టీని 

అణిచివేయాలని చూసు్తంద్.
• కాపులను ఓట్ బాయాంకులా మాత్మే చూసు్తనని ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వానికి కాపులందరూ 

సరైన గుణప్ఠం చెప్్పలి
• వైసిప ప్రభుత్వానికి కాపులందరూ ఒక్క త్రాటపై విరిచి సరైన సమాధానం చెప్్తర్
• అసమర్థ ప్రజా పరిప్లన వలన అందరూ వైసీపీని ప్లను అంతమొంద్ంచాలని 

భావిసు్తనానిర్.
• కుల మత్లకతీతంగా రాజాయాధికారానిని అంద్సా్తం అనుకునని ఒక గొప్ప నాయకుడు 

పవన్ కళ్యాణ్
• పవన్ కళ్యాణ్ కి కులం కంపు అంటగటటీ రాజాయాధికారానిని రానివవాకుండా చూసా్తలనుకునని 

వైసీపీ నాయకులారా ఖబరాదేర్ ఈసారి పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరిశిసే్త చెపు్ప దబబులు తప్పవు
• అనాలిసాన మాటలనీని అని వారి ప్రజల ఆగ్రహ వేశాలకు గురైనపు్పడు అక్రమ కేసులు 

పెటటీడం పరిప్ట అయిపోయింద్
• కాపు పలలులు చదువుకునేందుకు, విద్శీ యానం వెళలుందుకు అవసరమైన లోనులు ప్రొవైడ్ 

చేసా్తననని వైసీపీ ప్రభుత్వానిని ప్రశనించే ధైరయాం లేని మీర్ కాపులకు ప్రతినిధులు కార్
• అధయాక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ పలుపు మేరకు మేమంత్ సిదధింగా ఉనానిమ్ చావు రేవో పవన్ 

కళ్యాణ్ గారిని మ్ఖయామంత్రి చేసుకునేదాకా వెనకి్క తిరిగి చూసి సమసయా లేదని తెలిప్ర్. 
ఈ కారయాక్రమంలో జిలాలు ప్రధాన కారయాదరిశి కిషోర్ గునుకుల, రాష్ట కారయానిరవాహణ 
విభాగం కారయాదరిశి కొటేటీ వెంకటేశవార్లు, వీర మహిళ్ విభాగం కృషణా పెనాని రివర్సా 
కోఆరి్డనేటర్ కోల విజయలక్ష్మి, నెల్లుర్ లీగల్ సెల్ కారయాదరిశి సుభాష్ని, జిలాలు సంయుక్త 
కారయాదరిశిలు దశనీట అనిల్, మళ్లు కిరణ్, నగర కారయాదరిశిలు సుమంత్ ఆమ్దాల, 
సరేవాపలిలు నియోజకవరగొ నాయకులు సురేష్ బొబేబుపలిలు, జనసేన ప్ర్టీ నాయకులు గాదం 
సతీష్, అజయ్ శనివారపు, శ్రీకాంత్, శవ, పసుపులేట సురేష్, హరి కృషణా పసుపులేట, 
దాసరి రమణ, అలహరి జీవన్, అకి్కశెటటీ శ్రీధర్ తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.

చేతికి అందిన కొడుకుని కోలోపోయిన కుటంబానికి 
అండగా డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్్ల

శతఘ్ని న్యాస్: పఠాపురం నియోజకవరగొం, భోగాపురం గ్రామం నందు మన జనసైనికుడు గుర్రం దాసుకుమార్ 
ప్రేమ మమత్ అనురాగాలు మా అందరికీ పంచి మా అందరి హృదయాలోలు చెరగని మ్ద్ వేసి చిర్నవువాతో 
అందరిని పులకరించే మన గుర్రం దాసుకుమార్ అకాల మరణానికి చింతిస్్త పఠాపురం నియోజకవరగొం 
జనసేన నాయకులు శ్రీ విషుణా హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పలాలు వారి కుట్ంబానిని పరామరిశించి కుట్ంబ 
అవసరాల నిమిత్తం ఒక నెలకు సరిపడా 50 కేజీల బ్యయాం మరియు ఆరి్థక సహాయం అంద్ంచడం జరిగింద్. ఈ 
కారయాక్రమంలో భాగంగా కటటీ నానాజీ, ప రాజు, ఏ సతి్తబాబు, జి అప్పనని, ఎం మైనేస్, డి లోవరాజు, జనసైనికులు 
మరియు గ్రామ పెదదేలు ప్ల్గొనడం జరిగింద్.

కందరాడ సతతుమమె తలి్ల అమమెవారి అననాదాన సంతరపోణ 
కారయోక్రమంలో డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్్ల

శతఘ్ని న్యాస్: పఠాపురం నియోజకవరగొం, కందరాడ గ్రామం నందు గ్రామద్వత సత్తమ్మ తలిలు అమ్మవారి 
అననిదాన కారయాక్రమంలో కమిటీ వారి ఆహావానం మేరకు పఠాపురం నియోజకవరగొం జనసేన నాయకులు శ్రీ విషుణా 
హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పలాలు తన సంత సవాగ్రామమైన కందరాడ గ్రామద్వత సత్తమ్మ తలిలు అమ్మవారి 
అననిదాన సంతర్పణ కారయాక్రమంలో ప్లుపంచుకొని భకు్తలకు అనని ప్రసాదాలు వడి్డంచడం జరిగింద్. ఈ 
కారయాక్రమంలో భాగంగా జనసేన నాయకులు వెనని జగదీష్, ఊట నాని బాబు, పలాలు స్రయానారాయణ, రామిశెటటీ 
స్రిబాబు, గంజి గోవిందరాజు, వాకపలిలు స్రయా ప్రకాష్, మరియు జనసైనికులతో కలిసి ప్ల్గొనడం జరిగింద్.

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

పెడన జడ్పో స్్కల్ లో కీచక పర్వం
శతఘ్ని న్యాస్: పెడన, జా్ఞనాననింద్ంచే పుస్తకాలను విదాయార్్థలకు ఇచి్చ తదావారా జా్ఞన సంపనునిలుగా చేయవలసిన 
లబ్రేరియన్ అభం, శుభం తెలియని చినానిర్లను మభయాపెటటీ అసభయాంగా ప్రవరి్తంచి అత్యాచారానికి ప్ల్పడటం 
సభయాసమాజం తలద్ంచుకునే సంఘటన. ఆ కీచుకుడిని కఠినంగా శక్ంచాలి. విదాయాశాఖ మంత్రి, ఉననిత్ధికార్లు 
తక్ణమే స్పంద్ంచి లబ్రేరియన్ కృషణాను వెంటనే విధుల నుంచి తొలగించి, విచారణ చేపటటీ, కఠినంగా శక్ంచాలని పెడన 
జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బాబు డిమాండ్ చేసార్.

సబ్ కలకటిరుకు వినతిపత్రమిచిచిన మారా్కపురం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: మారా్కపురం, జనసేన ప్ర్టీ ప్రకాశం జిలాలు మారా్కపురం నియోజకవరగొ ఇంచారి్జ ఇమ్మడి 
కాశీనాథ్ అద్శాల మేరకు మారా్కపురం పటటీణంలో ట్రాఫిక్ సమసయాలు, అలాగే భార్ వాహనాలు సమయ 
ప్లన లేకుండా పటటీణంలోకి రావడం వలలు ట్రాఫిక్ సమసయాగా మారింద్. మైనర్లు టలు, ద్వాచక్ర వాహనాలు 
అతివేగంగా నడుపుతూ ప్రజలను భయభ్ంతులకు గురిచేసు్తనానిర్. అలాగే మ్గ జీవులన ఆవులను 
గాయపర్సు్తనానిర్. దీని గురించి ఆర్్డవో కారాయాలయంలో సబ్ కలెకటీర్ ని కలిసి వివరించి వినతిపత్మివవాడం 
జరిగింద్. సబ్ కలెకటీర్ సెధు మాధవన్ ఈ సమసయాలనీని పరిష్కరిసా్తరని తెలియచేసార్. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన ప్ర్టీ జిలాలు జాయింట్ సెక్రటర్ న్నె సురేష్, జిలాలు ప్రోగ్రాం కమిటీ సభుయాలు వీరిశెటటీ శ్రీనివాసులు, 
చలపతి, ద్లీప్ ప్ల్గొనానిర్.

జనసేన పార్టి జెండా దిమమె ఏరాపోటకు స్థల్నినా పరిశీలించిన తగరపు శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలు హుసానిబాద్ నియోజకవరగొంలోని ఎల్కతురి్త మండల కేంద్ంలో జనసేన ప్ర్టీ జండా ద్మ్మ 
ఏరా్పట్కు స్థలానిని పరిశీలించడం జరిగింద్. ఈ సందరభాంలో నియోజకవరగొ నాయకులు తగరపు శ్రీనివాస్, ఎల్కతురి్త మండల నాయకులు 
కలెలుపు అజయ్, బండారి రణధీర్ ప్ల్గొనానిర్. ఈ సందరభాంగా తగరపు శ్రీనివాస్ మాట్లుడుతూ ఎల్కతురి్త మండలంలోని ప్రతి గ్రామంలో 
ప్ర్టీని బలోపేతం చేయాలనానిర్.

దాది మధు కుటంబానినా పరామరి్శంచిన 
పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం పండూర్ గ్రామం జనసేన నాయకులు 
భావిశెటటీ త్రిమ్ర్్తలు సతీమణి శ్రీమతి సతయావాణి మరియు కాకినాడ 47 వ డివిజన్ 
నాయకులు దాద్ మధు తండ్రి వెంకటరమణ రావు ఇటీవల ఆకసా్మతు్తగా మరణించార్. 
నేడు వారి ఇళలుకు వెళిళా వారికి నివాళ్లు అరి్పంచి, కుట్ంబ సభుయాలను పరామరిశించి 
తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియచేసిన జనసేన ప్ర్టీ పఏసి సభుయాలు మరియు కాకినాడ 
రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం నానాజీ.

యడ్ల నవీన్ కుటంబానికి మనోధైరాయోనినాచిచిన పితాని

శతఘ్ని న్యాస్:  మ్మి్మడివరం, జనసేనప్ర్టీ పఏసి సభుయాలు, మ్మి్మడివరం నియోజకవరగొ ఇంచారి్జ పత్ని బాలకృషణా ఇటీవల కాట్రేనికోన మండలం దంతుకూర్ గ్రామంలో ఉననిత 
ప్ఠశాలలో 3వ తరగతి చదువుతునని విదాయార్్థలకు ప్రభుతవా నిరలుక్ష్ం, అలాగే విదాయాశాఖ, అక్కడ పనిచేసు్తనని కాంట్రాకుటీ నిరలుక్ష్ం కారణంగా విదుయాత్ ఘాతూకం జరిగి ఐదుగుర్ విదాయార్్థలు 
గాయపడా్డర్. ఆ సంఘటనలో యడలు సతయానారాయణ నాగమణి దంపతుల కుమార్డు యడలు నవీన్ మృతి చెందాడు మృతుని కుట్ంబసభుయాలను పత్ని బాలకృషణా పరామరిశించి ఓదారి్చ 
ఆరిధిక సాయం చేశార్. ఈ సందరభాంగా పత్ని బాలకృషణా మాట్లుడుతూ మృతుని కుట్ంబానికి ప్రభుతవాం ప్రకటంచిన పద్ లక్ల రూప్యలు అద్విధంగా గాయపడిన విదాయార్్థలకు 
ఒక లక్ రూప్యలు ప్రభుతవాం సాయం ప్రకటంచింద్. ఇప్పటవరకు బాధితులకు ప్రభుతవాం నుంచి ఎట్వంట సాయం అంద్ంచలేదు అద్ విధంగా మృతి చెంద్న నవీన్ కుట్ంబంలో 
ఒకరికి ఉదోయాగం కలి్పసా్తమని హామీ ఇచా్చర్. ఈ హామీని అలాగే ప్రభుతవాం ప్రకటంచిన సహాయం తక్ణం అంద్ంచాలని అద్విధంగా మృతి చెంద్న కుట్ంబసభుయాలు నివసించే 
గృహానికి పటటీమంజూర్ చేయాలని అద్ విధంగా ఆ గ్రామానికి సరైన ర్డు్డ సదుప్యం లేదు తక్ణం ప్రభుతవాం ఆ ప్ంత్నికి ర్డు్డ సదుప్యం కలి్పంచాలని జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు పత్ని బాలకృషణా ప్రభుత్వానిని డిమాండ్ చేశార్. వీరివెంట మండల అధయాక్షులు మోకా బాలప్రసాద్, మాజీ ససైటీ అధయాక్షులు శీలం స్రయానారాయణ, 
మండలకారయా నిరావాహక కారయాదరిశి సంసాని ప్ండురంగారావు, కారయాదరిశి పలిలు గోప, గిడి్డ ఏడుకొండలు(ఏసిఎఫ్), ఓగరి భాగయాశ్రీ, గిడి్డ రతనిశ్రీ, నంద్కి ఈశవారరావు తద్తర్లు 
ప్ల్గొనానిర్.
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పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యాస్: మ్మి్మడివరం, జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు మరియు మ్మి్మడివరం నియోజకవరగొం ఇంచార్్జ పత్ని బాలకృషణా కాట్రేనికోన మండలం 
సత్తమ్మ చెట్టీ గ్రామానికి చెంద్న గుతు్తల రతనిం మరణించగా వారి కుమార్లను కలిసి సంత్పం తెలిప వారిని పరామరిశించార్. మరియు కాట్రేనికోన గ్రామానికి చెంద్న పత్ని 
సతయానారాయణ ఇటీవల అనార్గయాంతో మృతిచెందార్ వారి కుట్ంబ సభుయాలను పరామరిశించార్ మరియు పలలుంకుర్రు శవార్ గొలలు గర్వు గ్రామానికి చెంద్న ఇటీవల అనార్గయాంతో 
మృతి చెంద్న పెనుమతసా సతయానారాయణ రాజు కుట్ంబానిని పరామరిశించార్. ఈ కారయాక్రమంలో కాట్రేనికోన మండల అధయాక్షులు మోకా బాల ప్రసాద్, మండల కారయానిరావాహక 
కారయాదరిశి, సంసాని ప్ండురంగ రావు, మాజీ ససైటీ అధయాక్షులు శీలం స్రయానారాయణ, మండల కారయాదరిశి పలిలు గోప, గిడి్డ పండు (ఏసిఎఫ్), ఓగరి భాగయాశ్రీ, గిడి్డ రతనిశ్రీ, నంద్క 
ఈశవారరావు మరియు జనసేన కారయాకర్తలు తద్తర్లు ప్ల్గొనానిర్.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయ్ణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా 
శ్రమిస్తనని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, 

జనసేనతో వార్ వార్ ప్రయ్ణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం 
పట్ల వార్ ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు వార్ కృషి, జనసేనక్ 

వార్ తోడ్పాట్ వార్ మాటలో్ల వివర్ంచే చక్కని వేదిక...! మా ఈ 
శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయ్ణం...!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ్లు మర్యు జనసేన పార్టీ 
సిదా్ధంత్లు నచిచు జనసేనతో ప్రయ్ణం ప్రారంభంచి, అనునితయూం 

జనసేన అధినేత ఆశయ్లను మర్యు జనసేన పార్టీ సిదా్ధంత్లను 
ప్రజలలోక్ తీసకెళ్్త పార్టీ అభవృది్ధకోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్్త..  

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని ముఖయూమంత్రిని చేయ్లనే ధ్యూయంతో 
ముందుకు సాగుతూ జనసేన తరపున జడిపాటసి గా బర్లో దిగినట్వంటి 

ప్రకాశం జిల్్ల ఒంగోలు పక్కన పొననిలూరు మండలం చెరుకూరు గ్రామానిక్ 

చెందినట్వంటి “కనపర్్త మనోజ్ కుమార్” గార్తో ఈ నాటి 

మన “జనసేనతో నా ప్రయ్ణం”. జనసేనతో నా ప్రయ్ణం అనే 

శీర్షిక దా్వరా జనసేనతో ఆయన ప్రయ్ణం ఎపుపాడు మొదలయంది, ఎల్ మొదలయంది అనే విషయ్లు ఆయన మాటలో్లనే తెలుసకుందాం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమసా్కరం కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ గార్, మీ గురించి మీ కుట్ంబ నేపథయాం గురించి చెప్పండి ?
మనోజ్ కుమార్: నా పేర్ కనపరి్త మనోజ్ కుమార్, నేను 1991న జూనె 10వ తేదీన ఆంధ్రప్రద్శోలు 
ప్రకాశం జిలాలులో, ఒంగోలు పక్కన, పననిల్ర్ మండలం చెర్కూర్ గ్రామంలో జని్మంచాను. 
కనపరి్త అచ్చయయా మా త్తగార్, మా త్తగారికి ఏడుగుర్ సంత్నం, నలుగుర్ మగవాళ్ళా, 
మ్గుగొర్ ఆడవాళ్లు. ఆ నలుగురిలో పెదదేవాడు మా నాననిగార్, మా నాననిగారి పేర్ 
కనపరి్త పెదదే మాలాయాద్రి, మా అమ్మగారి పేర్ కనపరి్త నరసమ్మ,  మా అమ్మ నాననిలకు 
మా అక్క కొండమ్మ మరియు నేను ఇదదేరం సంత్నం మాత్మే, మా అక్క పెదదేద్, 
నేను చిననివాడిని, నేను ఎం.బ్.ఏ వరకు చదువుకునానిను, సాఫ్టీవేర్ ఉదోయాగం చేస్్త 
మరియు కందుకూర్లో వాయాప్రం చేస్్త జీవనానిని సాగిసు్తనానిను,    నాకు 11-
12-2020న  వెంకటలక్ష్మి అనే అమా్మయితో వివాహం జరిగింద్. 13-09-
2022న నాకు మగబ్డ్డ జని్మంచాడు. మాద్ ఉమ్మడి కుట్ంబం, ఈర్జుకి మా 
నానని వాళ్లు నలుగుర్ అననిదమ్్మలు కలిసే ఉంట్ర్, ఎంతో అనోయానయామైన 
కుట్ంబం,  మా ఊరిలో “కనపరి్త అచ్చయయా గారి కుట్ంబం” అంటే బంగార్ 
కుట్ంబం అని పలుసా్తర్. ఒక్క మాటలో చెప్్పలి అంటే, “కనపరి్త అచ్చయయా 
గారి బంగార్ కుట్ంబం” అంటే చుట్టీపక్కల తెలియని వాళ్ళా ఎవర్ ఉండర్. 
మా కుట్ంబం ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయత, మంచి, మమత్ను రాగాలు, బంధం, 
అనుబంధం, ర్ణబంధం, త్యాగం, కల్మషం లేని వయాకి్తతవాం, జాలి, దయ, కర్ణ, చిర్నవువా 
అనే పదాలకు పుటటీనిలులు “కనపరి్త అచ్చయయా గారి బంగార్ కుట్ంబం” ఈర్జులోలు  ఉమ్మడి 
కుట్ంబం ఉండటం చాలా అర్దు, కనపరి్త పెదదే మాలాయాద్రి (నానాని), కనపరి్త చిననిమాలాయాద్రి 
(బాబాయ్), కనపరి్త నారాయణ(బాబాయ్),కనపరి్త మలిలుకార్్జన(బాబాయ్), ప్రాబతి్తన గోవిందయయా 
(బావ గార్) ఈ ఐదుగుర్ నా జీవిత్నికి పునాద్, నాకు ధైరయాం, నాకు ఆదరశిం, నాకు కొండంత బలం, ననుని నడిపసు్తనని మనుషుల రూపంలో ఉనని ద్వుళ్ళా వీళ్ళా.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీర్ రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు 
స్ఫూరి్త ఎవర్..?
మనోజ్ కుమార్: నేను ఒక దళిత కుట్ంబానికి చెంద్న వయాకి్తని,  ఎసీసా మాల కులంలో జని్మంచిన 
వాడిని, నేను చిననితనం నుండి చుట్టీపక్కల పరిసి్థతులను గమనించిన వాడిని, దళితులను 
హీనంగా, అవమానకరంగా, అంటరాని వాళ్ళాగా చూస్్త ఉండేవాళ్ళా అగ్రకులసు్తలు, అనిని చూసి 
చలించిపోయ్వాడిని, మా దళితులందరూ కనీనిళలును మంచినీళ్లుగా మలుచుకొని త్గుతునని ర్జులవి,   
అగ్రకులసు్తలకి, దళితులకి మధయా తేడా ఏంట అని ఆలోచించేవాడిని. ద్వుడు అందరికీ జన్మనిచా్చడు. 
అందరికీ ఒకే విధంగా శర్రానిని కలి్పంచాడు. అగ్రకులసు్తలు దగగొర అధికారం, ఆసు్తలు, డబుబులు ఉండేవి. 
మా దళితులు దగగొర అవేమీ ఉండేవి కాదు. అగ్ర కులసు్తల దగగొర మా దళితులందరూ బానిస బ్రతుకులు 
బ్రతికే వాళ్ళా.  చిననిప్పటనుండి చూసిన సంఘటనలకు మార్్ప తీసుకురావాలి అని నిరణాయించుకునానిను.

కొనసాగింపు తదుపర్ పేజీలో...

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


మంగళవారం, 01 నవంబర్2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రంభమైంద్?
మనోజ్ కుమార్: నేను మొదట నుండి చిరంజీవి గారికి పెదదే అభిమానిని, పవన్ కళ్యాణ్ గారి వయాకి్తత్వానికి ఇంకా 
పెదదే అభిమానిని, వీరిదదేరి పుటటీనర్జులు ప్రతి సంవతసారం నేను జరపడం జర్గుతుంద్. 2015 వ సంవతసారంలో 
నేను ఎం.బ్.ఏ పూరి్త చేశాను. తర్వాత ఉదోయాగం చేస్్త ఖాళ్ సమయంలో జనసేన ప్ర్టీ కారయాక్రమాలకు వెళ్లులి 
అని నిరణాయించుకునానిను. నాకంటూ నాపైన నాయకులు ఎవరూ లేర్. నాకు నేనే ఒక నాయకుడిగా 
తయారవావాలని ఆ సమయంలోనే నిరణాయించుకునానిను. చిననిచినని సేవా కారయాక్రమాలు చేస్్త నాకంటూ 
ఒక గురి్తంపు తెచు్చకునానిను.    అలా జనసేన ప్ర్టీలో నా ప్రయాణం 2015 వ సంవతసారంలో మొదలు 
పెట్టీను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకతవాంలో మీకు నచి్చన అంశాలేమిట?
మనోజ్ కుమార్:కులాల మధయా ఐకయాత మరియు మత్ల మధయా ఐకయాత, అనిని కులసు్తలు ఒకటే, ప్రతి 
ఒక్కరూ సమానమే,   అద్విధంగా ఎసీసా ఎసీటీ బ్సీలకు రాజాయాధికారం కావాలి, నాయకతవా లక్ణాలు 
కావాలి, వెనుకబడిన ప్రతి ఒక్కర్ అభివృద్ధి చెందాలి,  అద్విధంగా ద్శ నాయకుల స్ఫూరి్తతో జనసేన 
ప్ర్టీని నడుపుతునానిర్. పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో మొదలన అంశాలు నాకు బాగా నచి్చ, నేను విపర్తంగా 
ప్రభావితుడిని అయాయాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకతవాంలో ఆయన తీసుకునని ప్రతి అంశం ఎంతో 
స్ఫూరి్తదాయకంగా ఉంట్ంద్, ఆయన తీసుకునని ప్రతి ఒక్క నిరణాయానికి నేను మదదేతుగా ఉంట్ను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన ప్ర్టీ సిదాధింత్లపై మీ అభిప్యం ఏమిట ?
మనోజ్ కుమార్: పవన్ కళ్యాణ్ గార్ జనసేన ప్ర్టీ పెటటీంద్ సిదాధింత్లతో కూడిన రాజకీయం చేయాలని, 

రాబోయ్ తరానికి కూడా అభివృద్ధి చేసి చూపంచాలి అనే ఆలోచనతోట జనసేన ప్ర్టీ పెటటీడం జరిగింద్. 
జనసేన ప్ర్టీ 7 సిదాధింత్లు చాలా ఆదరశింగా విలువలతో కూడినవి, కులాలను కలిపే ఆలోచన విధానం, 

మత్ల ప్రసా్తవన లేని రాజకీయం, భాషలిని గౌరవించే సాంప్రదాయం, సంస్కృతిని కాప్డే సమాజం, 
ప్ంతీయతను విస్మరించిన జాతియవాదం, అవినీతిపై రాజీలేని పోరాటం, పరాయావరణానిని పరిరక్ంచే 
అభివృద్ధి ప్రసా్థనం మొదలనవి.

శతఘ్నిన్యూస్: కొండేప నియోజకవరగొంలో జనసేనకు ప్రజలోలు స్పందన ఎలా ఉంద్ ?
మనోజ్ కుమార్: 2019 ఎనినికలకు మ్ందుతో పోలు్చకుంటే,   ప్రసు్తతం చాలా చాలా మార్్ప వచి్చంద్. 

ప్రజలోలు జనసేన ప్ర్టీకి అన్హయామైన స్పందన లభించింద్. మరి మ్ఖయాంగా దళితులోలు మార్్ప వచి్చంద్. 
జనసేన ప్రభావం బాగా ఉంద్. అధికార్లను మరియు రాజకీయ నాయకులను నిలదీసీ ప్రశనించే సా్థయికి 

జనసేన ప్రభావం చూపుతుంద్ ప్రజలోలు 2024 ఎనినికలోలు కొండేప నియోజకవరగొంలో జనసేన ప్ర్టీ కచి్చతంగా 
విజయం సాధిసు్తంద్.

శతఘ్నిన్యూస్:  ప్ర్టీని ప్రజలోలుకి బలంగా తీసుకెళలుందుకు జనసేన తరఫున మీర్ చేసు్తనని సేవా కారయాక్రమాలను తెలియజేయగలర్ ?
మనోజ్ కుమార్: కర్నా సమయంలో ప్రకాశం జిలాలులో కొండేప నియోజకవరగొంలో సేవా కారయాక్రమాలకు పెటటీంద్ పేర్ కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ బృందం. కర్నా 
సమయంలో నేను చేసిన సేవా కారయాక్రమాలు ప్రకాశం జిలాలులో ఎక్కడా జరగలేదు. ఇలులు లేని వారికి ఇలులు కటటీంచే ద్శగా ప్రభుతవాంతో పోరాడాను. సరైన రహదారి లేకపోతే 
రహదారి వేసే విధంగా పోరాటం చేశాను. పంఛనులు రాని వారికి కూడా పంఛను వచే్చ విధంగా చేశాను. పంచాయతీ పరిధిలో ఉనని సర్పంచులతో మాట్లుడి వీధిలట్లు 
వేయించాను. మర్ మ్ఖయాంగా దళితులకు అండగా నిలబడా్డను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన తరఫున చేసే కారయాక్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగా 
సహకరిసా్తర్? మీర్ జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు 
అంద్సా్తర్?
మనోజ్ కుమార్: మనం చేసే పనిలో నిజాయితీ ఉంటే, ధర్మంగా మనం 
పోరాడుతుంటే, అనాయాయానిని ఎద్రిస్్త ఉంటే, జనసైనికులు మన వెనకే 
ఉంట్ర్. నేను చేసే పోరాటంలో భాగసావామ్లు అవుత్ర్. నాకు అండగా 
నిలబడత్ర్. అద్విధంగా జనసైనికులకు కూడా నేను అండగా ఆదరశింగా 
ఉంట్ను. అనాయాయం ఎక్కడ జరిగితే అక్కడ నేను ప్రతయాక్మవుత్ను. నాయాయం 
కోసం పోరాటం చేసా్తను.

శతఘ్నిన్యూస్: ప్ర్టీని ఆరి్థకంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెటటీన 
“నా సేవ కోసం నా వంతు” ను  ఏ విధంగా మ్ందుకు తీసుకెళ్్తనానిర్? 
మనోజ్ కుమార్: కోట్లు సంప్దన వదులుకొని సామానయా మానవుడు కోసం వచి్చన పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం సామానయా మానవులు కూడా అండగా నిలబడత్ర్. మా 
నియోజకవరగొంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమకు తోచిన సహాయం ప్ర్టీకి చేయడం జరిగింద్. అద్విధంగా సోషల్ మీడియాలో కూడా విపర్తంగా సర్్కష్లేషన్ చేయడం జరిగింద్. 
నేను, నా వంతు బాధయాతగా ప్ర్టీకి నేను అండగా నిలబడా్డను,  రాబోయ్ ర్జులోలు కూడా అండగా ఉంట్నని మీకు హామీ ఇసు్తనానిను. కొనసాగింపు తదుపర్ పేజీలో...

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


మంగళవారం, 01 నవంబర్2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: : కొండేపలో జనసేనను బలోపేతం చేయడానికి ఏ విధంగా ప్రయతినిసు్తనానిర్?  జనసేనలోకి ఇతర 
నాయకులను ఆహావానించే ప్రయత్నిలు ఏమైనా చేసు్తనానిరా?
మనోజ్ కుమార్: నేను 2015 నుండి కొండేప నియోజకవరగొంలో ప్ర్టీ కోసం కషటీపడుతూ ఉనానిను. 2019లో 
ఎమ్్మలేయా అభయారి్థగా పోటీ చేయాలని నిరణాయించుకునానిను. ఆ సమయంలో కూటమి ఉండటం వలలు బ్ఎసీ్ప ప్ర్టీకి 
టకెట్ ఇవవాడం జరిగింద్. అయినా సరే నేను నిర్త్సాహం చెందలేదు. ఎందుకంటే నేను ఎంచుకునని ప్రయాణం 
సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం. కొంతమంద్ మ్ఖయా నాయకులను మరియు ఇతర ప్ర్టీ నాయకులను కూడా ప్ర్టీలోకి జిలాలు 
అధయాక్షుడి సమక్ంలో ఆహావానించడం జరిగింద్. జనసేన ప్ర్టీ సిదాధింత్లకు ఆకరిషితులన ప్రతి ఒక్కరిని ప్ర్టీలోకి 
ఆహావానిసా్తను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేనాని తలపెటటీనట్వంట “కౌలు రైతు భర్సా యాత్” గురించి మీ అభిప్యం చెప్పండి?
మనోజ్ కుమార్: భారతద్శంలో ఏ రాజకీయ ప్ర్టీ నాయకుడు చేయని మంచి పనిని చేసిన వయాకి్త పవన్ కళ్యాణ్ 
మాత్మే, అధికారం లేకుండా, ఒక ఎమ్్మలేయా కూడా లేకుండా తన కషాటీరి్జతంతో సంప్ద్ంచిన డబుబులను చనిపోయిన 
కౌలు రైతులకు ఇవవాటం భారతద్శంలోనే చాలా అర్దైన సంఘటన ఇద్. ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు పవన్ 
కళ్యాణ్ గారిని ఆదరశింగా తీసుకోవాలి.  అధికారంలో లేకుండానే ఇనిని సేవా కారయాక్రమాలు చేస్్త ఉంటే,  అధికారం 

వసే్త కచి్చతంగా ఆంధ్ర రాష్ట ప్రజలందరూ అభివృద్ధి చెందుత్ర్ అనే నమ్మకం మా జనసైనికులు అందరికీ మరియు ప్రజలకు ఉంద్. రైతుల కనీనిళ్లు తుడిచిన వయాకి్త పవన్ 
కళ్యాణ్ గార్,   జగన్ ప్రభుతవాం పూరి్తగా విఫలం అయింద్. రాబోయ్ ఎనినికలోలు జగన్ గారికి పెదదేగా ఓటంగ్ శాతం రాకపోవచు్చ. ఏ ఒక్కరికి నాయాయం చేయలేదు ఈ 
జగన్ గారి ప్రభుతవాం.

శతఘ్నిన్యూస్: ద్శంలోనే ఏ ప్ర్టీ కూడా చేయనట్వంట క్రియాశీలక సభయాతవా కారయాక్రమాలపై మీ అభిప్యం?
మనోజ్ కుమార్: క్రియాశీలక సభయాతవాం అనే కారయాక్రమం చాలా మ్ఖయామైనద్, ప్ర్టీ కారయాకర్తలకు మరియు 
వారి కుట్ంబ సభుయాలకు అండగా ఉండేందుకు ఈ క్రియాశీలక సభయాతవాం దోహదపడుతుంద్,   
ఇట్వంట గొప్ప కారయాక్రమం ఒక జనసేన ప్ర్టీకి మాత్మే సాధయాం.  రాబోయ్ ర్జులోలు పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి గొప్పతనం యావతు్త భారతద్శ మొత్తం చెపు్పకుంట్ర్. ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడికి క్రియాశీల 
సభయాతవాం అనేద్ చాలా మ్ఖయాం.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనవాణి కారయాక్రమం దావారా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జర్గుతుందని 
అభిప్యపడుతునానిర్?
మనోజ్ కుమార్: ప్రతి ఒక్క సామానయా మానవుడికి జనవాణి కారయాక్రమం దావారా కచి్చతంగా మేలు 
జర్గుతుంద్, సామానయా మానవుడి సమసయాలు తెలుసుకోవడానికి జనవాని కారయాక్రమం ఏరా్పట్ చేయడం 
జరిగింద్. ఇట్వంట గొప్ప కారయాక్రమం మన రాష్టంలో ఇప్పట వరకు జరగలేదు. జనవాణి కారయాక్రమం 
దావారా ఆంధ్ర రాష్టంలో సామానయా మానవుల దృష్టీలో పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నిజంగా ద్వుడు అయాయాడు.

శతఘ్నిన్యూస్: కొండేప నియోజకవరగొంలో ప్రధానంగా ఉనని సమసయాలు ఏమిట?  వాటని పరిష్కరించేందుకు ప్రభుతవాంపై ఏ విధంగా ఒతి్తడి తీసుకురానునానిర్?
మనోజ్ కుమార్: మా కొండేప నియోజకవరగొం సమసయాలకు పుటటీన ఇలులు, రాజకీయ నాయకులు మార్తునానిర్. రాజకీయ ప్ర్టీలు మార్తునానియి కానీ ప్రజల బ్రతుకులు 
మాత్ం మారటం లేదు, రహదార్లు పరిసి్థతి అధావానంగా ఉనానియి. సంగమేశవారం ప్జకుటీ దశాబాదేల నుండి పూరి్తకాలేదు, సరైన హాసి్పటల్సా లేవు, మంచి విదయా వయావస్థలు 
లేవు. రైతులకు సాగునీర్ అందటం లేదు. ప్రజలకు సరిగాగొ త్రాగునీర్ రావడం లేదు. కొనిని కొనిని గ్రామాలకు విదుయాత్ సౌకరాయాలు కూడా లేవు, ఇంతట దీనమైన పరిసి్థతిలో 
వెనుకబడి కొండేప నియోజకవరగొం ఉంద్. నేను సవాయంగా వెళిలు తిరిగి ఎనోని సమసయాలను పరిష్కరించే ద్శగా అధికార్ల పైన నాయకులు పైన ఒతి్తడి తెచి్చ కొనిని కొనిని 
సమసయాలకు పరిషా్కర మారాగొలు చూపంచడం జరిగింద్ జనసేన ప్ర్టీ దావారా.

శతఘ్నిన్యూస్:  ప్ర్టీని బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత “నా సేన 
కోసం నా వంతు” అనే కారయాక్రమానిని ప్రంభించార్ కదా...!  ఈ 
కారయాక్రమానిని ఏ విధంగా మ్ందుకు తీసుకెళ్తునానిర్ ?
మనోజ్ కుమార్: జనసేన ప్ర్టీ అంటేనే సామానుయాడు ప్ర్టీ, ఒక 
సామానుయాడు ప్ర్టీని సామానయా మానవులు కచి్చతంగా అండగా 
ఉంట్ర్, నేను ఉననిట్వంట కొండేప నియోజకవరగొంలో నా టీం 
పద్మంద్ సభుయాలు కలిసి సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే 
విధంగా చేసు్తనానిర్. ప్ర్టీకి అండగా ఉంట్నానిర్.

శతఘ్నిన్యూస్:  మీ భవిషయాతు్త కారాయాచరణ ఎలా ఉండబోతుంద్?
మనోజ్ కుమార్: పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఆశీరవాద్ంచి నాకు అవకాశం ఇసే్త 2024లో కొండేప నియోజకవరగొంలో ఎమ్్మలేయా అభయారి్థగా పోటీ చేసా్తను, కచి్చతంగా విజయం 
సాధిసా్తను. అనాయాయం పైన నాయాయం కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసా్తను. ప్రతి ఒక్క సామానయా మానవుడు అభివృద్ధి చెంద్లా చేసా్తను, అధికారం ఉనాని లేకపోయినా 
ప్రజలందరికీ నేను అండగానే ఉంట్ను. ప్రజా సమసయాల కోసం గళమ్తి్త పోరాడుత్ను.

కొనసాగింపు తదుపర్ పేజీలో...
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కొనసాగింపు తదుపర్ పేజీలో...

శతఘ్నిన్యూస్: తవారలో పవన్ కళ్యాణ్ యాత్ ప్రంభం కాబోతోంద్, దాని 
ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందని మీ అభిప్యం ?
మనోజ్ కుమార్: కచి్చతంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాత్ వలన చాలా చాలా 
మార్్పలు వసా్తయి. ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడత్ర్. ఆంధ్ర రాష్టంలో ఒక కొత్త 
ఒరవడి మొదలవుతుంద్. జనసేన విజయం సాధించడానికి ఈ యాత్ చాలా 
మ్ఖయామైన ప్త్ పోష్సు్తంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు?  మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా 
మీర్ గ్రామసా్థయి వరకు వెళలుగలుగుతునానిరా?
మనోజ్ కుమార్: వాస్తవాలు చెప్్పలంటే జనసేన ప్ర్టీకి మీడియా సపోర్టీ 
అవసరం లేదు. ఒకొ్కక్క జనసైనికుడు ఒకొ్కక్క మీడియా ఛానల్, ఒకొ్కక్క జనసైనికుడు ఒకొ్కక్క న్యాస్ పేపర్, జనసేన ప్ర్టీకి జనసైనికులే సపోర్టీ, ప్రసు్తతం నేను ప్రతి 
గ్రామానికి వెళళాగలుగుతునానిను, ప్రతి గ్రామంలో జనసైనికులు ఉనానిర్,  ప్రసు్తతం ప్రతి గ్రామంలో మార్్పలు వచా్చయి, గ్రామసా్థయి నుండి జనసేన ప్ర్టీ బలపడుతూ 
వసు్తంద్. కొంతమంద్ వయాకు్తలు కావాలని గ్రామసా్థయిలో జనసేన ప్ర్టీ లేదు అని తపు్పడు ప్రచారం చేసు్తనానిర్. గ్రామసా్థయిలో జనసేన ప్ర్టీకి చాలా బలం ఏర్పడింద్,  
దాని ప్రభావం 2024 లో ప్రజలకు అర్థమవుతుంద్.

శతఘ్నిన్యూస్:  2024లో  ప్రజల తీర్్ప ఎలా ఉండబోతుందని మీర్ అనుకుంట్నానిర్?
మనోజ్ కుమార్: నేను ఈర్జు చాలా గరవాంగా గొప్పగా చెబుతునానిను మీకు 2024లో జనసేన ప్ర్టీ 
అధికారంలోకి వసు్తంద్.   ప్రతి ఒక్క సామానయా మానవుడు జనసేన ప్ర్టీకి అండగా ఉనానిర్. మరియు 
మ్ఖయాంగా ఎసీసా ఎసీటీ బ్సీలు జనసేన ప్ర్టీకి ఎనెనిమ్కలాగా ఉనానిర్.

శతఘ్నిన్యూస్:  మ్త్తరాశప్లెం నుండి పననిల్ర్ వరకు ప్రధాన రహదారి ఏర్పడడానికి మ్ఖయా 
కారణం మనోజ్ కుమార్ అని సరేవాలో చెప్పడం జరిగింద్, ఇద్ మీకు ఎలా సాధయామైంద్?
మనోజ్ కుమార్: ఇద్ మాత్ం వాస్తవం, దాదాపు ఈ ప్రధాన రహదారి బ్రిటష్ కాలం నాటద్, ఎనోని 
సంవతసారాల నుండి రాజకీయ ప్ర్టీలు మరియు రాజకీయ నాయకులు మార్తునానిర్ కానీ ఈ 
రహదారిని మాత్ం ఎవర్ పటటీంచుకోవడం లేదు, నాయకులకు పతు్తలు కుదరక, కమీషనులు కుదరక 
నిమ్మకు నీరతి్తనట్లు ఉండేవార్.    నేను జనసేన ప్ర్టీ నుండి గత రండు సంవతసారాల నుండి ఈ ప్రధాన 
రహదారి ఏర్పడడానికి కృష్ చేశాను. ఈ రహదారి వెనుక నా రండు సంవతసారాల కృష్ ఉంద్. ప్రతినితయాం 

ఈ రహదారిలో అధికార్లు నాయకులు ప్రయాణిస్్త ఉంట్ర్. కానీ ఎవర్ పటటీంచుకోర్.    ఈ రహదారి కోసం నేను నిరాహార దీక్ చేయడం జరిగింద్. రాయాలీలు 
చేయడం జరిగింద్. ధరానిలు చేయడం జరిగింద్. కలెకటీర్ గారికి అర్్జలు ఇవవాడం జరిగింద్.

శతఘ్నిన్యూస్:  “నితయా” అనే 18 నెలల చినని ప్పకి లక్ రూప్యలు ఆరి్థక సహాయం 
మీర్ జనసేన ప్ర్టీ నుండి చేశార్ అని తెలిసింద్
మనోజ్ కుమార్: అవును, నితయా అనే 18 నెలల చినని ప్ప హైదరాబాదులో తన 
ఇంటలు మ్ట్లు మీద నుండి కింద పడటం జరిగింద్. డాకటీర్లు వైదాయానికి చాలా ఖర్్చ 
అవుతుంద్ అని చెప్్పర్,  ఆ ప్ప తలిలుదండ్రులు నా దగగొరకు వచి్చ జరిగింద్ మొత్తం 
చెప్్పర్,  నేను వెంటనే స్పంద్ంచి మన జనసైనికులు దావారా 40 వేల రూప్యలు 
వెంటనే అంద్ంచాను. తర్వాత మా బాబాయ్ “కనపరి్త నారాయణ” గార్ 60000 
రూప్యలు ఆరి్థక సహాయం చేశార్,   అలా మొత్తం కలిప లక్ రూప్యలు నితయా వైదాయానికి అంద్ంచడం జరిగింద్.

శతఘ్నిన్యూస్:  కనపరి్త అచ్చయయా గారి కుట్ంబం పేర్మీద సేవాట్రస్టీ ఏరా్పట్ చేయాలని అనుకుంట్నానిరా?
మనోజ్ కుమార్:  అవును, రాబోయ్ ర్జులోలు మా త్తగారి పేర్ మీద కనపరి్త అచ్చయయా గారి బంగార్ కుట్ంబం 
సేవా ట్రస్టీ అని ఏరా్పట్ చేసి, ఎనోని సేవా కారయాక్రమాలు చేయాలని ఉంద్. దానికి మా కుట్ంబం మొత్తం నాకు 
మదదేతుగా కూడా ఉంట్ర్. రాబోయ్ ర్జులోలు కచి్చతంగా నేను ఎనోని ఎనెనినోని సేవా కారయాక్రమాలు ఈ ట్రస్టీ దావారా 
చేసా్తను.

శతఘ్నిన్యూస్: “కనపరి్త నారాయణ”గార్ మీ కుట్ంబంలో ఒక “పెదరాయుడు” అని మాకు తెలిసింద్ నిజమేనా? 
మనోజ్ కుమార్: అవును, కనపరి్త నారాయణ గార్ మా బాబాయ్,  మా త్తగారి తరావాత మా కుట్ంబంలో ఎంతో బాధయాతగా ఉంటూ మా కుట్ంబం మొత్్తనిని 
నడిపసు్తనని వయాకి్త ఆయన, ఈర్జు మాకు సమాజంలో పేర్ ప్రఖాయాతలు వసు్తనానియంటే దానికి మ్ల కారణం కనపరి్త నారాయణ గార్. ఆయనంటే మా కుట్ంబం 
మొత్్తనికి ఈర్జుకి భయం మరియు గౌరవం. ఆయన ఒక నిరణాయం తీసుకునానిడు అంటే కుట్ంబం మొత్తం ఆ నిరణాయానికి కట్టీబడి ఉంట్మ్. మీరననిట్లు మా కనపరి్త 
అచ్చయయా గారి బంగార్ కుట్ంబానికి కనపరి్త నారాయణ గార్ పెదరాయుడు లాంటవార్.

శతఘ్నిన్యూస్:  2024లో మీర్ కొండేప నియోజకవరగొంలోఎమ్్మలేయా అభయారి్థగా జనసేన ప్ర్టీ నుండి పోటీ చేసా్తరా?
మనోజ్ కుమార్: పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఆశీరవాద్ంచి, నాకు ఒక్క అవకాశం ఇసే్త ననుని నేను నిరూపంచుకుంట్ను, కచి్చతంగా 2024లో జనసేన ప్ర్టీ నుండి కొండేప 
నియోజకవరగొంలో ఎమ్్మలేయా అభయారి్థగా పోటీ చేయడానికి సిదధింగా ఉనానిను. నాకు అవకాశం ఇసే్త ఖచి్చతంగా విజయం సాధించి చూపసా్తను.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్నిన్యూస్: మీ పెళిలు కార్్డలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫోట వేయించార్ 
అంట నిజమేనా?
మనోజ్ కుమార్: అవును నిజమే, నా పెళిలు కార్్డలో కూడా జనసేన ప్ర్టీ గుర్్త 
మరియు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఫోట కూడా వేయించడం జరిగింద్. నా పెళిలు కార్్డని 
మొటటీమొదటసారిగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇచి్చ ఆయన ఆశీరావాదం తీసుకుని 
నేను వివాహం చేసుకోవడం జరిగింద్. ఆ సంఘటనను నేను జీవితంలో ఎప్పటకీ 
మరి్చపోలేను.

శతఘ్నిన్యూస్: మిమ్మలిని పవన్ కళ్యాణ్ గార్ అభినంద్ంచార్ కదా..! ఆ 
సమయంలో మీకు ఎలా అనిపంచింద్?
మనోజ్ కుమార్: నాకు నిజంగా జీవితంలో మరి్చపోలేని ర్జు ఆర్జు, నేను ప్ర్టీ 
కోసం పడుతునని కషాటీనిని గురి్తంచి, ననుని పలిపంచుకొని ననుని అభినంద్ంచడం 
జరిగింద్. ఆర్జు పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మనోజ్ కుమార్ లాంట వయాకి్త జనసేన ప్ర్టీకి 
చాలా అవసరం అని అనానిర్. కొండేప నియోజకవరగొంలో జనసేన ప్ర్టీకి కనపరి్త 
మనోజ్ కుమార్ ఎనెనిమ్క లాంటవాడు అని పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నా భుజం మీద 
చేయి వేసి ననుని అభినంద్ంచడం జరిగింద్.

శతఘ్నిన్యూస్:  శతఘ్ని న్యాస్ గురించి మీ అభిప్యం చెప్పండి?
మనోజ్ కుమార్: శతఘ్ని న్యాస్ కూడా జనసేన పోరాటం లాంటద్,  సామానయా 
మానవుడికి జనసేన ప్ర్టీ అండగా ఉంట్ంద్. సామానయా జనసేన నాయకులకు మన 
“శతఘ్ని న్యాస్” అండగా ఉంట్ంద్.   జనసేన ప్ర్టీకి శతఘ్ని న్యాస్ వెనెనిమ్క 
లాంటద్.

శతఘ్నిన్యూస్: ప్ఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచే్చ సంద్శం?
మనోజ్ కుమార్: ప్రజలందరికీ నేను ఒక్కటే విననివించుకుంట్ను,  మన భవిషయాతు్త మన అభివృద్ధి మన తలరాతలను మార్్చకునే శకి్త మనకే ఉంట్ంద్. మనం వేసే 
ఓట్ను బటటీ మన అభివృద్ధి కూడా ఉంట్ంద్. సామానయా మానవుడికి అండగా జనసేన ప్ర్టీ ఉంట్ంద్.  అద్విధంగా జనసేన ప్ర్టీకి సామానయా మానవులు అండగా 
ఉండాలని కోర్తునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయ్నిని మాకు కేటాయంచి మేము అడిగిన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 
తరపున ధనయూవాదములు మనోజ్ కుమార్ గారు. మరొకర్తో జనసేనతో నా ప్రయ్ణంలో మళ్ళీ కలుదా్దం.
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