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ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా లో పార్టీ  బలోపేతం 
ద్వారా ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరిస్త ం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వెనుకబడిన ప్ంతాలైన ఉత్తరంధ్ర, రయలసీమ 
జిల్లాలోలా జనసేన పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడంతోపాటు సమసయూల 
పరిష్కారంలో ప్రజలకు పార్టీ స్థానిక నాయకత్ం అండగా నిలబడే విధంగా 
పార్టీని పటిషటీపరచడంపై ఒక కారయూచరణను రూపందంచం అని జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ కారయూచరణను నేనే 
స్యంగా పరయూవేక్షిస్్తను. విజయనగరం జిల్లాతో ఈ కారయూచరణను అమలులోకి 
తీసుకువసు్తనానిం. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి ఉమ్మడి విజయనగరం 
జిల్లాలో పార్టీ రజకీయ వయూవహారల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు 
పరయూటించనునానిరు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని తొమి్మద నియోజకవరగాలలో కారయూకర్తల 
సమావేశాలు నిర్హంచి, వారి ఆలోచనలను తెలుసుకుంటారు. ముఖయూంగా 
విజయనగరనికి తొమి్మద కిలోమీటరలా దూరంలోని గంకల్ంలో పేదవారి కోసం 
నిర్మణం జరగవలసిన ప్ంతానిని ఈ నెల 13 వ తేదీన సందరి్శంచిన సందర్ంలో 
అనేకమంద యువకులతో మాటాలాడాను. ఒకటి కాదు రండు కాదు. జిల్లాను 
ముప్పిరిగొనని సమసయూలను వారు ఆవేదనతో, ఆగ్రహంతో వివరిసు్తననిప్పిడు కలత 
చందాను. ఉపాధి కరవై వలసలు, పేదరికం, నిరుద్యూగం, అనారోగయూం, రైతు కడుప్ 
నింపని వయూవస్యం ఈ ప్ంతానిని పటిటీ పీడిసు్తనానియి. దీనికి తోడు ఒకప్పిడు 
జిల్లాకే తలమానికంగా ఉనని జ్యూట్ పరిశ్రమలు మూతపడాడాయి. ఉనని ఒకకాగానొకకా 
చక్కార కర్మగారం భీమసింగికి సైతం తాళ్లు పడాడాయి. తోటపలిలా నిర్సితుల 
సమసయూలు, రమతీరథా స్గర్ ప్జెక్టీ పనులు ఒకకా అడుగ ముందుకు పడడం లేదు. గిరిజన విదయూ మిధయూగా మారింద. గిరిజనులు ఆసపిత్రులకు వెళ్లాలంటే మంచలనే 
డోలీలుగా మారిచి మోసుకుపోవలసిందే. ఇవి కొనిని మచ్చికు మాత్రమే. ఇవన్ని నిజానికి పరిషకారించలేని సమసయూలు కావు. ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుతా్నికి మంచి చేయాలనే 
తలంప్, చిత్తశుదధి లేకపోవడమే. జనసేన పార్టీని ఈ ప్ంతంలో పటిషటీంగా రూపందంచడం దా్ర మాత్రమే ఇటువంటి సమసయూల పరిష్కారనికి పార్టీ తరప్న బలమైన 
పోరటం చేయవచచిని భావిసు్తనానిను.13వ తేదీన నేను విజయనగరంలో పరయూటనకు వచిచిన సందర్ంలో నా వెననింటి నడచిన లక్షల్దమందకి మనస్ఫూరి్తగా కృతజ్ఞతలు 
తెలుప్తునానిను. మీరు చూపే అనంతమైన అభిమానానికి ప్రతిగా ఈ ప్ంత అభివృదధికి శకి్తవంచనలేని కృషి సలుపితానని ఈ సందర్ంగా మీకు మాట ఇసు్తనానినని శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ తెలిపారు.

అన్నయ్య చిరంజీవికి హృదయపూర్వక అభినందనలు
శతఘ్ని న్యూస్: తెలుగ చలన చిత్రసీమలో శిఖర సమానులు, అననియయూ శ్రీ చిరంజీవి గారిని ‘ఇండియన్ ఫిల్్మ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద ఇయర్-
2022’ ప్రస్కారం వరించడం ఎంతో సంతోష్నిని కలిగించిందని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 
గోవాలో జరుగతునని 53వ అంతరజాతీయ చలన చిత్రోత్సవాలలో భాగంగా భారత ప్రభుత్ం ప్రకటించిన ఈ ప్రస్కారం అననియయూ కీరి్త 
కిర్టంలో చేరిన మరొక వజ్ం. ఈ ఆనంద సమయంలో నా మారగాదరి్శ అననియయూ చిరంజీవి గారికి హృదయపూర్క అభినందనలు 
తెలియచేసు్తనానిను. నాలుగ దశాబ్దాలుపైబడిన అననియయూ సిన్ ప్రస్థానం, తనను తాను మలచ్కొని ప్రేక్షకుల హృదయాలోలా చిరస్థానం 
సంపాదంచ్కోవడం నాతో సహా ప్రతి ఒకకారికీ స్ఫూరి్తదాయకం. అంతరజాతీయ చలన చిత్ర వేదకపై అననియయూ చిరంజీవి గారికి ఈ గౌరవం 
దకుకాతుననిందుకు ఎంతో ఆనందసు్తనానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్ 
ఆధ్వర్యంలో జనసేన 
పార్టీకి 12 లక్షల 

విరాళం
శతఘ్ని న్యూస్:  అమల్ప్రం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు డి.ఎం.ఆర్ శేఖర్ దంపతులు 6 
లక్షలు, నల్లా శ్రీధర్, యాళలా సతీష్, లింగోలు 
పండు, సల్ద రమణ, న్కల రజా, 
ఆర్.డి.యస్.ప్రస్ద్, పోలిశెటిటీ కనాని, 
సతి్త చినని, గంగాబతు్తల కిషోర్, వాకపలిలా 
వేంకటేశ్రరవు, నల్లా వేంకటేశ్ర రవు, 
అల్లాడ రవి, కంకిపాటి గోప్ అందంచిన 
మరో 6 లక్షలు జనసేన పార్టీ నా సేన 
కోసం నా వంతు కారయూక్రమంలో భాగంగా 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కు అందచేయడం 
జరిగింద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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నా సేన కోసం నా వంతుకు 
నీహారిక నాయుడు విరాళం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉపపిల్ నియోజకవరగాం: వీరమహళ్ విభాగం రష్ట్ర ఉపాధయూక్షురలు న్హారిక నాయుడు 
జనసేన పార్టీ కారయూలయంలో అధినేత పవన్ కళ్యూన్ ని కలిసి రజకీయం స్మాజిక బ్ధయూత అని 
నేటి తరం యువతకు రజకీయాలోలా ఓనమాలు నేరిపిసు్తనని జనసేన పార్టీ కోసం, విలువలు కలిగిన 
స్మానుయూలకు రజకీయ అవకాశం కలిపిసు్తనని నాయకుడి కోసం మొదలయిన కారయూక్రమం నా సేన 
కోసం నా వంతు ఇద మన అందరి బ్ధయూత. నా బ్ధయూతగా నా తరఫున రూ.2,00,000 /- ను 
అందంచడం జరిగింద.

పోలీస్ యాక్ట్ 30 జనసేన పార్ట్కి మాత్రమేనా..?: శ్రీమతి వినుత కోటా
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగాం: ఇళ్ళ నిర్మణాలోలా అవకతవకలు ఉంటే నిరూప్ంచలని పవన్ 
కళ్యూణ్ కు ఓపెన్ ఛాలంజ్ విసిరిన శ్రీకాళహసి్త ఎమ్్మలేయూ ఛాలంజ్ ను సీ్కరించి జగననని ఇళలాలో మోస్నిని 
నిరూప్స్్తమని ఆదవారం చరచికు సిదధిం అనని శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగాం జనసేన ఇంఛారిజా శ్రీమతి వినుత కోటా. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీమతి వినుత మాటాలాడుతూ దము్మగా ఛాలంజ్ ను ఎదురోకాలేక శ్రీకాళహసి్త ఎమ్్మలేయూ దొడిడా దారిన 
పోలీసులను అడుడా పెటుటీకుని జనసేన ఇంఛారిజా శ్రీమతి వినుత కోటా ను, నాయకులను, జనసైనికులను ఛాలంజ్ 
కి రకుండా ఆపాలని ప్రయతినించడం ఎమ్్మలేయూ అసమరథాకు, అధైరయూనికి నిదర్శనం. ఛాలంజ్ ఎదురోకావడానికి 
దము్మ, ధైరయూం లేనప్పిడు ఛాలంజ్ విసరడం ఎందుకు!!.. శ్రీకాళహసి్త లో సెక్షన్ 30 యాక్టీ అమలులో 14-
నవంబెర్ నుండి ఉందని పోలీసులు చపపిడం విడ్డారంగా ఉందనానిరు, 3 రోజుల క్రితం ఎమ్్మలేయూ ఆద్రయూంలో 
శ్రీకాళహసి్త పటటీణంలో 3 రజధానులు మదదాతుగా బ్ర్ రలీ నిర్హంచినప్పిడు 30 ఆక్టీ ఎందుకు వరి్తంచలేదని 
ప్రశినిసు్తనానిం. జనసేన పార్టీ కి మాత్రమేనా 30 ఆక్టీ!! ఛాలంజ్ విసిరిన వాళ్్ళ బహరంగ చరచికు వచేచిటుటీ 
ఉంటేనే జనసేన కు ఛాలంజ్ విసరలని, లేనప్డు ఎందుకు ఈ పసలేని ఛాలంజ్ లని ప్రశినిసు్తనానిం. జనసేన 

అంటే భయం లేదు అంటూనే శ్రీకాళహసి్త పటటీణం మొత్తం పోలీసులతో నింపేసి, మా ఇంటి వదదా 70 మంద పోలీసులను పెటటీడంలోనే తెలుస్తంద. ఎకకాడికకకాడ నాలుగ మండల్ల 
జనసేన నాయకులను గృహ నిర్ంధం చేసి, శ్రీకాళహసి్త పటటీణంకి వసు్తనని జనసైనికులను ఎకకాడికకకాడ వెనకికా పంపడానిని ఖండిసు్తనానిం. పోలీసులు 30 ఆక్టీ ను దురి్నియోగం 
చయయూడానికి గౌరవ హై కోర్టీ దృషిటీకి తీసుకుని వెళ్్తం. విధాన పరమైన అంశాలపై మాటాలాడితే ఊరుకుంటామ్ కాన్ మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి గరించి వయూకి్తగతంగా మాటాలాడితే 
దానికి ధీటుగా సమాధానం చపా్తమని అనానిరు. జనసేన పార్టీ మాటాలాడే ప్రతి మాటకి ఆధారలు ఉంటేనే ఆరోపణలు చేస్్తము తపపి, ఉతు్తతి్త ఆరోపణలు, సవాళ్లా చయయూమని తెలిపారు. 
నియోజకవరగా ప్రజలు అనిని గమనిసు్తనానిరు 2024 ఎనినికలోలా తపపిక బుదదా చపా్తరని తెలిపారు.

శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే పవన్ కళ్యేణ్ కు ఓపెన్ ఛాలెంజ్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగాం: ఇళ్ళ నిర్మణాలోలా అవకతవకలు ఉంటే నిరూప్ంచలని శ్రీకాళహసి్త ఎమ్్మలేయూ పవన్ కళ్యూణ్ కు ఓపెన్ ఛాలంజ్ విసిరరు. ఛాలంజ్ సీ్కరించి 
మోస్నిని నిరూప్స్్తమనిఆదవారం చరచికు సిదధిం అని శ్రీకాళహసి్త నియోజకవరగాం జనసేన ఇంఛారిజా శ్రీమతి వినుత కోటా చపపిరు. దము్మగా ఛాలంజ్ ను ఎదురోకాలేక శ్రీకాళహసి్త 
ఎమ్్మలేయూ దొడిడా దారిన పోలీసులను అడుడా పెటుటీకుని మమ్మలిని ఛాలంజ్ కి రకుండా ఆపాలని ప్రయతినించడం ఎమ్్మలేయూ అసమరథాతకు, అధైరయూనికి నిదర్శనం. ఛాలంజ్ ఎదురోకావడానికి 
దము్మ, ధైరయూం లేనప్డు విసరడం ఎందుకు. రష్ట్రంలో సెక్షన్ 30 యాక్టీ కేవలం జనసేన పార్టీ కి మాత్రమేనా అని వినుత కోటా ప్రశినించరు.

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

“నా సేన కోసెం నా వెంతు” కో- కన్వీనర్ రుకిమెణి కోటతో 
జె.ఎస్.పి గ్లో బల్ టెం జూమ్ సమావేశెం

జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీమ్ ఆధ్వరయూంలో 8వ జూమ్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: జె.ఎస్.ప్ గోలాబల్ టీమ్ ఆధ్రయూంలో ఆ టీమ్ ఫండర్ సురేష్ 
వరికూటి అధయూక్షతన జనసేనపార్టీ “నా సేన కోసం నా వంతు” కో- కన్్నర్ 
రుకి్మణి కోటతో ఆదవారం జ్మ్ సమావేశం నిర్హంచడం జరిగింద. 
తమ తమ దేశాల నుండి ఒకొకాకకారిగా సేవలు అందంచడం కంటే అందరూ 
సంఘటితమై ప్రపంచ వాయూప్తంగా అనిని టీంలు కలిసి ఒకకా టీంగా వెళ్్ళలి 
అనే ముఖయూలక్షష్ంతో ఏరపిడినటువంటి “జె.ఎస్.ప్ గోలాబల్ టీం” నుండి 
వివిధ దేశాలకు చందన ఎనానిరై జనసేన నాయకులు ఈ సమావేశంలో 
పాల్గానడం జరిగింద. ఈ సమావేశంలో ముఖయూ అతిధిగా పాల్గాననిటువంటి 
జనసేనపార్టీ “నా సేన కోసం నా వంతు” కో- కన్్నర్ రుకి్మణి కోటతో 
ఎనానిరై జనసేన నాయకులు వివిధ అంశాలపై చరిచించడం జరిగింద. 
ఈ సందర్ంగా రుకి్మణి కోట మాటాలాడుతూ “నా సేన కోసం నా వంతు” 
అనేద మనమే కాదు గతంలో ఇతర దేశాలలోను మరియు దేశంలోని 
కొనిని రజకీయ పార్టీలు కూడా క్రౌడ్ ఫండింగ్ దా్ర పార్టీలను నిరి్మంచి 
తదా్ర ప్రభుతా్లను స్థాప్ంచి ప్రజలకు స్చ్ఛమైన ప్రజాపాలనను 
అందంచిన దాఖల్లు చూస్మని అనానిరు. జె.ఎస్.ప్ గోలాబల్ టీమ్ 
నిర్హకులు సురేష్ వరికూటి మాటాలాడుతూ “నా సేన కోసం నా వంతు” 
లో ఎకుకావమంద భాగస్్మయూమయ్యూల్ మరింత ప్రభావితం చేసేల్ 
కృషి చేదాదామని తెలియచేయటం జరిగింద. “నా సేన కోసం నా వంతు” 
అనేద ఒక క్రౌడ్ ఫండ్ మాత్రమే కాదు, ముఖయూంగా ప్రజలోలా ఒక నినాదానిని 

తీసుకువెళలాడం జనసేన పార్టీ దా్ర నవసమాజం నిర్మణానికి ప్రతి స్మానుయూడు 10 రూపాయల నుంచి ఎంతైనా అమంట్ వారికి వీలయినంత పార్టీకి విరళం అందంచడం దా్ర 
వాళ్ళకి పార్టీ మీద మరియు సమాజం మీద ఒక బ్ధయూత వసు్తందని ప్లుప్నిచచిరు. ప్రసు్తతం “నా సేన కోసం నా వంతు” కి డొనేట్ చేసు్తనని వారిని ఉతా్సహపరిచేల్ పార్టీ నుంచి 
ప్రతి ఒకకారికి గరి్తంచేల్ ధనయూవాదముల మ్యిల్ ఒకటి పంప్తే బ్గంటుందని వీర మహళలు మరియు జనసైనికులు రిక్్స్టీ చయయూటం జరిగింద. రుకి్మణి కోట చివరగా ఈ మీటప్ 
లో తీసుకొనని స్చనలు, సలహాలు పార్టీకి అందచేసి అమలుపరిచేల్ కృషి చేస్్తననానిరు. ఈ సమావేశంలో జర్మన్ నుండి సురేష్ వరికూటీ, రంగ దాసరి, యూక్ నుండి శ్రీని ధరనిల, 
వడ్రాణం నాగరజు, చంద్ర, అమల చలమశెటిటీ, పద్మజ రమిశెటిటీ, బ్ల నలిలా, సేషేల్్స నుండి రమేష్ సెపేన, క్నాయూ నుండి ప్రవీణ్ మొగస్టి అండ్ టీం, యుఎస్ నుండి శేఖర్ ప్ల్లా, 
న్యూజిల్ండ్ నుండి స్యిరం తోట, వెంకట గోపాలకృష్ణ, స్యికృష్ణ, బెలిజాయం నుండి ప్రవీణ్ జరుగమలిలా, సీ్డన్ నుండి స్ంబశివ మొఖమాటం, సౌత్ కొరియా నుండి నాగ 
వంశీకృష్ణ తిరుమలశెటిటీ, డా.ప్రవీణ్ రయల్ పాల్గానడం జరిగింద.

అనెంతపురెం జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతప్రం నగరంలోని స్థానిక 42వ డివిజన్ నుండి జనసేన పార్టీ నాయకులు నజీమ్, హీదూధిల ఆధ్రయూంలో పెదదా ఎతు్తన జనసేన పార్టీలోకి అర్న్ ఇంచర్జా, 
జిల్లా అధయూక్షులు టీ.సి.వరుణ్ సమక్షంలో కండువా వేసి జనసేన పార్టీలోకి స్దరంగా ఆహా్నించరు. ఈ సందర్ంగా అర్న్ ఇంచర్జా జిల్లా అధయూక్షులు టి.సి.వరుణ్ మాటాలాడుతూ… 
జనసేన పార్టీలో యువతకు అతయూధిక ప్ధానయూత ఉంటుందని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, సిదాధింతాలను క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుక్ళలాడంతో పాటు వైసీపీ ప్రభుత్ం 
అవలంభిసు్తనని ప్రజావయూతిరేక విధానాలను ఎండగటాటీలని జనసేన జిల్లా అధయూక్షులు మరియు అర్న్ ఇంచర్జా టి.సి.వరుణ్ ప్లుప్నిచచిరు. అల్గే స్థానికంగా ఉనని సమసయూలు, 
ఎదురవుతునని ఇబ్ందులు, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లేక పడుతునని కష్టీలు తదతర వాటి గరించి టి.సి.వరుణ్ వారితో చరిచించరు. ఉజ్ల భవిషయూతు్త ఉనని యువత వైసిప్ 
ప్రభుత్ంలో నిర్్రయూం అయిపోతోందని ప్రభుత్ నోటిఫికేషనులా, పరిశ్రమల స్థాపన లేకపోవడంతో ఉద్యూగ ఉపాధి అవకాశాలు కనుమరుగయాయూయని ఆవేదన వయూక్తం చేశారు. యువతకు 
ఉజ్లమైన భవిషయూతు్త కలిపించలంటే అద ఎంతో చిత్తశుదధి కలిగిన జనసేన అధినే పవన్ కళ్యూణ్ తోనే స్ధయూం అవుతుందని, అల్ంటి పవన్ కళ్యూణ్ కి యువత అంతా బ్సటగా 
నిలవాలని స్చించరు. అల్గే జనసేన కారయూకర్తలు స్థానిక సమసయూలపై సపిందస్్త వాటి పరిష్కారనికి కృషి చేయాలనానిరు. మీకు అనిని విధాలుగా తాను అండగా ఉండటంతో పాటు 
ఎలలావేళల్ అందుబ్టులో ఉంటాననానిరు. అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మారగాంలో పయనించి పనునిల బ్దుడుతో ప్రజలను అషటీకష్టీలు పెడుతునని వైసీపీ ప్రభుతా్నికి గణపాఠం చపాపిలని 
ప్లుప్నిచచిరు. అల్గే జాయిన్ అయినవారు 6వ రోడుడా చంద్ బ్ష్, ఇమామ్ స్బ్, అబ్్స్ అలీ, ముస్తఫా, సెదదా బ్ష్, గౌస్, స్దక్ వలి, మొహమ్మద్ రఫీ, సున్ల్, దూదపీర, 
నాగేంద్ర, బి.నాగేంద్ర, న్ర్ బ్ష్ పార్టీలోకి చేరడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షులు పదలి బ్బురవు, జిల్లా ఉపాధయూక్షులు జయరం రడిడా, అంక్ ఈశ్రయయూ, ప్ంతీయ 
మహళ్ కమిటీ సభుయూలు శ్రీమతి పసుప్లేటి పదా్మవతి, నగర ఉపాధయూక్షులు జకికారడిడా ఆదనారయణ, జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ కుమ్మర నాగేంద్ర, జిల్లా కారయూదరు్శలు కిరణ్ కుమార్, 
సంయుక్త కారయూదరి్శలు విజయ్ కుమార్, ముపూపిరి కృష్ణ నగర్ ప్రధాన కారయూదరి్శలు మేదర వెంకటేశులు, దరజ్ భాష, చోటు, నగర్ కారయూదరు్శలు సువర్ణమ్మ, మురళి, సంపత్, ల్ల్ 
స్్మి, నగర సంయుక్త కారయూదరి్శలు వెంకటరమణ, ఆకుల అశోక్, నెటిటీగంటి హర్ష్, నాయకులు జనసైనికులు తదతరులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గ్రామ ప్రజల సౌకరా్యర్ం ఉచిత అంబులెన్స్ సేవలు ప్రారంభించిన శ్రీమతి బతుతుల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్:  రజానగరం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ సేవ స్ఫూరి్తతో రజానగరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరమకృష్ణ నియోజకవరగా గ్రామ ప్రజల 
సౌకరయూరథాం ప్రవేశపెటిటీన ఉచిత అంబులన్్స సేవలు ఈ రోజు నుండి ల్ంచనంగా మొదలయాయూయి.కోరుకొండ మండలం, గాదరడ గ్రామంలో ఓంశివశకి్తపీఠం నందు నా సేన కోసం 
నా వంతు కమిటీ కోఆరిడానేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మీ ప్రతేయూక పూజలు చేయించి ఈ అంబులన్్స సేవలకు పచచి జెండా ఊపారు.ఈ కారయూక్రమంలో తూరుపిగోనుగూడం సరపించ్ 
గళ్ళ రంగా, అడాడాల శ్రీనివాస్, మటటీ వెంకటేశ్రరవు, ప్రశాంత్ చౌదరి గారు, కాండ్రేకుల పోసిరతనిం, మదాదాల య్సుపాదం, మటటీ సుబ్రహ్మణయూం, కొండాటి సతయూనారయణ , చీకటలా 
వీరజు, బండి సతయూప్రస్ద్, కర్రి దొరబ్బు, యర్ంశెటిటీ శ్రీను, అకికారడిడా వేణు, స్టీలిన్, వేగిశెటిటీ రజు, ముకకాపాటి గోపాలం, చటలా వెంకటేష్, తోట అనిల్ వాసు, కానవరం స్రిబ్బు, 
సంగల రమేష్, కొత్త తుంగపాడు మణికంఠ, తొరటి శ్రీను, బోయిడి వెంకటేష్, నాతిపాఒ దొరబ్బు, గంగిశెటిటీ రజంద్ర, చికికారడిడా దొరబ్బు, ప్ననిమరడిడా విజయ్, మటటీ నాగేశ్రరవు, 
అడాడాల దురగాప్రస్ద్, అడాడాల దొరబ్బు,అడాడాల దురగా ప్రస్ద్, సంపత్ నగరం మహేష్, నలలా దురగాప్రస్ద్, చిటిటీప్రోలు సతి్తబ్బు, స్ల సతీష్, బ్దం రమణ,అరిగెల రమకృష్ణ, దొడిడా 
అపపిలరజ, బదరడిడా దొర, మిరియాల స్యి, అడబ్ల అదవిష్్ణ, శంకరఒ, ఆనందాల గోవింద్, కురుమళ్ళ మహేష్, కానవరం సతీష్, నియోజకవరగా నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహళలు పెదదా ఎతు్తన పాల్గానానిరు.

కార్తుకమాస వనసమారాధన కార్యక్రమంలో 
పాల్గొన్న బతుతుల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రజానగరం: కోరుకొండ మండలం, నరస్ప్రం గ్రామం, కోనేరు 
గడి (సుబ్రహ్మణ్యూశ్ర స్్మి గడి) వదదా జరిగిన కార్్తకమాస వన సమారధన 
కారయూక్రమంలో పాల్గానని జనసేన నాయకురలు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి .. ఈ 
సందర్ంగా స్థానిక ప్రజలతో మమేకమవుతూ మాటామంతితో ఆహాలాదంగా జరిగిన 
కారయూక్రమం.. అనని వితరణ కారయూక్రమం నిమిత్తం 5,000/- రూపాయలు చందాను 
కమిటీ వారికి అందజయడం జరిగింద… ఈ కారయూక్రమంలో నరస్ప్రం గ్రామ 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మటటీ నాగేశ్రరవు, ప్రగడ జోగారవు రవు, ప్రగణ దేవి, 
అడాడాల దురగారవు, బొజజాప్ సతయూనారయణ, చదువు శీను, ఇంటి కృష్ణ, కలవపలిలా 
వీరబ్బు, తాతాజీ త్రిప్రశెటిటీ, మదదారడిడా బ్బులు, వేగిశెటిటీ రజు, దొడాడా బ్లకృష్ణ, 
సేనాపతి మహేష్, ప్ణయూక్షేత్రం సంపత్ నగరం జనసైనికులు మరియు నరస్ప్రం 
గ్రామ జనశ్రేణులు పాల్గానానిరు.

కుంచే వారి జన్మదిన మహోతస్వంలో పాల్గొన్న బతుతుల
శతఘ్ని న్యూస్:  కోరుకొండ 
మండలం, గాదరడ గ్రామంలో 
పాల్గాని.. చినానిరి చిరంజీవికి 
శుభాశీసు్సలు అందజసిన.. 
నాసేన కోసం నా వంతు కమిటీ 
కో ఆరిడానేటర్, వీరమహళ 
శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మీ. ఈ 
కారయూక్రమంలో చికికారడిడా దొరబ్బు, 
ప్ననిమరడిడా విజయ్, గరగ 
త్రిమూరు్తలు, మదదారడిడా బ్బులు, 
వేగిశెటిటీ రజు, తోట అనిల్ వాసు, 
సేనాపతి మహేష్, ముతాయూల 

హర్ష్, దేవన దురగాప్రస్ద్, దొడాడా బ్లకృష్ణ, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

ముగగొళ్ల గ్రామంలో కార్తుకమాస వనసమారాధన 
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బతుతుల

శతఘ్ని న్యూస్: రజానగరం: సీతానగరం మండలం, ముగగాళలా గ్రామంలో విఘ్నిశ్రుడి 
గడివదదా కార్్తకమాస వనసమారధన కారయూక్రమంలో స్థానిక ప్రజలతో కలిసిపాల్గానని 
రజానగరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకురలు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి… ఈ 
కారయూక్రమంలో రుద్రం కిషోర్, రుద్రం గణ్ష్, నేదురి విగేనిష్, నేదూరి సతీష్, దూలం తేజ, 
బోడపాటి కరుణాకర్, కేశవ, కోనాల దురగాప్రస్ద్, చల్లారి సందీప్, ఇంటి దురగాప్రస్ద్, 
రవూరి దురగాప్రస్ద్, గంగిశెటిటీ దురగాప్రస్ద్, తాటికొండ రంబ్బు తాటికొండ అంజి, 
తాటికొండ ఏసు, ప్రగడ బుజిజా, రుద్రం బులిలా రజు, మదదారడిడా బ్బులు, సేనాపతి మహేష్, 
ప్ణయూక్షేత్రం, సంపత్ నగరం గ్రామ జనసైనికులు, ముగగాళలా జనశ్రేణులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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12వ సారి ఏకగ్రీవెంగా ఎన్నికైన 
రెడ్డి  అప్పల నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలురు: ఆదవారం ఏల్రు మారకాట్ యార్డా హమాలీ వరకార్్స యూనియన్ వరికాంగ్ 
ప్రెసిడంట్ గా 12వ స్రి ఏకగ్రీవంగా ఎనినికైన రడిడా అపపిల నాయుడు మరియు న్తన కారయూవరగా 
సభుయూలతో ప్రమాణ సీ్కారం చేయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో పలు కారి్మక సంఘాల సదరులు 
పాల్గానానిరు.

దళిత దివా్యంగుని వైద్్యనికి ఆరి్క సహాయం అందించిన 
జనతా ఫండేషన్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాప్రం నియోజకవరగాం: నరసింగప్రం గ్రామానికి చందన నిరుపేద అయిన గడాల 
నాగేశ్రరవు (32), అనే తండ్రి లేని దళిత యువకుడు ఎనిమిద సంవత్సరల క్రితం ఘోర రోడుడా 
ప్రమాదంలో కాలుని కోలోపియి ఆరిటీఫిషియల్ లగ్ తో, విరిగిపోయిన చేతికి ఐరన్ పేలాట్్స తో, జీవితానిని 
అతి కషటీంగా కొనస్గిసు్తనానిడు. దురదృష్టీనిని వీడని అతని జీవితం కొంతకాలం క్రితం మరొకస్రి 
యాకి్సడంట్ జరగడంతో ఐరన్ పేలాట్్స ధరించిన చేయి మరొకకాస్రి విరిగిపోయింద. దీనితో అతయూంత 
సునినితంగా మారిన చేతి ఎముక పరిసిథాతి అతయూంత ఆధునిక వైదయూం అందస్్త మూడు నెలలు ఎముక 
ఎదుగదలకు సంబంధించిన ఇంజక్షన్్స కోరు్సగా తీసుకోవలసిన పరిసిథాతిలో నిరుపేద అయిన గడాల నాగేశ్రరవు దుసిథాతి తెలుసుకునని గ్రామ జనసైనికులు జనసేన పార్టీలో పలువురి 
పెదదాలకు సమాచరం చేరవేయగా గొలలాప్రోలు మండల జనసేన నాయకులు మర్రి దొరబ్బు సపిందస్్త తన సేనిహతుడైన జనతా ఫండేషన్ ఫండర్ జము్మ కి విషయం తెలియజశారు. 
జము్మ రండు రోజుల క్రితం నరసింగప్రం గ్రామం చేరుకుని బ్ధితుడిని దుసిథాతి స్యాన పర్క్షించి తను ఆరగానైజింగ్ చేసు్తనని స్చ్ఛంద సంసథా జనతా ఫండేషన్ దా్ర నేడు రండు 
నెలల ట్రీట్మంట్ కోర్్స కి సరిపడే ఆరిథాక సహాయంగా 15 వేల రూపాయల నగదును గ్రామ జనసైనికుల సమక్షంలో అందంచడం జరిగినద. తక్షణం సపిందంచిన జనతా పండర్ జమూ్మ 
కు, మర్రి దొరబ్బు కు నరసింగప్రం జనసైనికులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో గంజి గోవిందరజు, ధూళిపూడి శ్రీధర్, సువర్ణం మణికంఠ, కేశవరప్ సుబు్, మేడిశెటిటీ 
సింహాద్రి తదతర జనసేన నాయకులు సైనికులు పాల్గానానిరు.

కన్నడ రాజ్య దినోతస్వం సందర్ంగా మొక్కల పంపిణీ చేసిన 
పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానులు

శతఘ్ని న్యూస్: కర్ణటకలో చిక్ల్లాపూర్ డిసిటీక్ సిడలాగటటీ తాల్కాలో 67వ కననిడ రజయూ దనోత్సవం సందర్ంగా అఖిల 
కర్ణటక పవర్ స్టీర్ పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానుల సంఘం ఆధ్రయూంలో కననిడ రజోత్సవం సందర్ంగా 1000 మొకకాల 
పంప్ణీ చేయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగా హాజరైన జనసేన చితూ్తరు జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ 
దారం అనిత , చికకాబళ్లాప్ర జిల్లా అధయూక్షులు అపపిల హర్ష్, షడలాగటటీ అధయూక్షులు బుజిజా నాయక్, చింతామణి అధయూక్షులు, 
గజంద్ర నాయక్, కోల్ర జిల్లా ఉపాధయూక్షులు హర్ష్, రజయూసమితి గౌరవ అధయూక్షులు మంజునాథ్, రజయూసమితి గని 
అఖిల కర్ణటక చిరంజీవి యువత షీటలా గౌరవాధయూక్షులు దనేష్ బ్బు శ్రీనివాస్ చౌడు సంద్ర పాల్గానానిరు. అతిదులకు 

పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఫొటో ఫ్రేమ్్స అందంచిన సంఘ అధయూక్షులు సంఘ సభుయూలందరికి దనయూవాదాలు చపాపిరు.

కాపు ఐక్యవేదిక కార్తుక వనసమారాధన 
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న 
డాకటీర్ పిల్్ల దీపిక శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: కాప్ ఐకయూవేదకలో ప్ఠాప్రం నియోజకవరగాం జనసేన నాయకులు శ్రీ 
విష్్ణ హాసిపిటల్ అధినేత డాకటీర్ ప్ల్లా దీప్క శ్రీధర్ జనసేన నినాదాలతో దదదార్లిలాన వేదక
ప్ఠాప్రం నియోజకవరగాం, ప్ఠాప్రం పటటీణం నందు కాప్ ఐకయూవేదక కార్్తక వన 
సమారధన కారయూక్రమంలో పాల్గానని ప్ఠాప్రం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు 
డాకటీర్ ప్ల్లా దీప్క శ్రీధర్. కాప్ల ఐకయూవేదకలో జనసైనికుల సందడితో జనసేన 
నాయకులు డాకటీర్ ప్ల్లా దీప్క శ్రీధర్ సేటీజ్ ఎకకాగానే జై పవన్ కళ్యూణ్.. జై జనసేన.. 
సీఎం పవన్ కళ్యూణ్ అంటూ నినాదాలతో మోత ఎకికాంచిన జనసైనికులు.

రోడుడు వేయాలని కోరుతూ నూజివీడు జనసేన 
ఆద్వర్యంలో ధరా్న

మర్రిబంధం నండి మోకాసనరసనని పాలం, పలలోరలోమూడి రోడ్డు వేయకపోతే ఆర్ అండ్ బి 
కార్యూలయం ముట్టడిస్తం
మోకాసనరసనని పాలం నంచి మర్రిబంధం వరకు జరిగిన పాదయాత్ర సందర్ంగా జనసేన 
ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లో అధికార ప్రతినిధి మరీదు శివర్మకృషణా హెచ్చరిక
శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు: రూరల్ మండలం మర్రిబంధం నుండి మోకాసనరసనని పాలం, 
పలలారలామూడి రోడుడా వేయకపోతే ఆర్ అండ్ బి కారయూలయం ముటటీడిస్్తం అని జనసేన ఉమ్మడి 
కృష్్ణజిల్లా అధికార ప్రతినిధి మర్దు శివరమకృష్ణ హెచచిరించరు. ఆదవారం మర్రిబంధం 
టూ పలేలారలాముడి రోడుడా వేయాలని కోరుతూ జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో ముకాస నరసననిపాలం 
గ్రామ సచివాలయం నుంచి మర్రిబంధం సెంటర్ వరకు పాదయాత్ర నిర్హంచి ధరని 
కారయూక్రమం నిర్హంచడం జరిగింద. సందర్ంగా శివరమకృష్ణ మాటాలాడుతూ నియోజకవరగా 
ఎమ్్మలేయూ గడపగడపకు కారయూక్రమం మర్రిబంధం నుంచి పలలారలాముడీ గ్రామాలోలా ముందుగా 
నిర్హంచి సమసయూలు తెలుసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మూడుస్రులా గెలిచనని చబుతునని 
ఎమ్్మలేయూ న్జివీడు అభివృదధిని గాలికి వదలేస్రని విమరి్శంచరు. న్జివీడు మండల 
అధయూక్షులు ఎర్ంశెటిటీ రము మాటాలాడుతూ సపిందనలో ఏల్రు జిల్లా కలకటీర్ కి ఈ రోడుడా 
సమసయూమై తెలియజయగా రతపూర్కంగా అమంట్ శాంక్షన్ అయింద ఈ రోడుడా సమసయూ 
పరిష్కారం చేస్్తమని హామీ ఇచిచి పటిటీంచ్కోవటం లేదనానిరు. ఎం ఎన్ పాలం గ్రామ జనసేన 
నాయకుడు షేక్ మస్్తన్ వలీ మాటాలాడుతూ రోడుడాను వెంటనే వేయకపోతే నాలుగ గ్రామాల 
ప్రజలను చైతనయూం చేసి పోరటం ఉధృతం చేస్్తమని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో చట్రాయి 
మండలం అధయూక్షులు ఆరేలిలా కృష్ణ, న్జివీడు మండలం ప్రధాన కారయూదరి్శ చరుకుపలిలా కిషోర్, 

సంయుక్త కారయూదరి్శ సంతోష్, 
ముసున్రు మండల ప్రధాన 
కారయూదరి్శ చలపాటి. ప్రేమ చంద్, 
వీర మహళ జకుకాల లక్ష్మీ, మర్దు.
లీల ప్రస్ద్, రంబ్బు, తేజవత్. 
చర్రీ నాయక్, నవన్, జయకృష్ణ, 
శివకుమార్, త్రినాథ్, పాపారవు, 
చతనయూ, ప్రస్ద్, కాంతారవు, 
బొర్రా, సతయూనారయణ తదతరులు 
పాల్గానానిరు.
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రజకుల వనబోజన మహోతస్వంలో పాల్గొన్న 
మేడిచర్ల వంకట సత్యవాణి

శతఘ్ని న్యూస్: రజోలు: మలికాప్రం మండలం, విశే్శ్రయప్రం గ్రామంలో ఆదవారం జరిగిన 
రజకుల వనబోజన మహోత్సవంలో పాల్గానని జనసేన పార్టీ మలికాప్రం మండల ఎంపీపీ మేడిచరలా 
వెంకట సతయూవాణి రము మరియు రజకుల సంఘ నాయకులు కారయూక్రమంలో మేడిచరలా వెంకట 
సతయూవాణి రముని ఘనంగా సతకారించిన సంఘ పెదదాలు.

కన్్నవలస పంచాయతీలో జనంతో జనసేన 3వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: టకకాలి నియోజకవరగాం: జనసేన పార్టీ నాయకులు సుధీర్ మేడిబోయిన, కోటేష్ పలిలా 
అధ్రయూంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, జనసేన పార్టీ సిదాధింతాలు ప్రజలోలాకి తీసుకువెళ్్త 
జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి జనంతో జనసేన అనే కారయూక్రమానిని మూడవ రోజు చేపటటీడం జరిగింద.. ఈ 
కారయూక్రమంలో బ్గంగా టకకాలి నియోజకవరగాం, కోటబొమా్మళి మండలం, కనేనివలస పంచయతీలో ప్రతి 
గడపకి వెళ్్త, పార్టీ సిదాధింతాలు, మేనిఫెసటీ వివరిస్్త… ఈస్రి ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ గరు్త గాజు గాలాస్ పై 
ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒకకా అవకాశం ఇవా్లని కోరడం జరిగింద. జనంతో జనసేన కారయూక్రమంలో 
టకకాలి నియోజకవరగా నాయకులు చందు, రమేష్, ఉదయ్ పటానియక్, శ్రీను పటానియక్, ప్రస్ద్ లింగబేరి, 
లండ పవన్ కుమార్, శంకర్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

కూకట్ పల్్ల కాపు వల్ఫేర్ అసోసియేషన్ 
ఆధ్వర్యంలో నాసేన కోసం నావంతు

శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్ పలిలా కాప్ వెలేఫూర్ అససియ్షన్ ఆధ్రయూంలో నిర్హంచిన కాప్ 
వనభోజనం మహోత్సవ కారయూక్రమంలో భాగముగా నా సేన కోసం నా వంతు కారయూక్రమానిని 
ఏరపిటు చేయడం జరిగింద. ఈ కారయూకమంలో జనసైనికులు చల్ ఉతా్సహంగా 
పాల్గానానిరు. వందకు పైగా జనసైనికులు నాసేన కోసం నావంతులో భాగంగా లక్షకు 
పైగా విరళ్లు అందంచడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమానిని వరిధినేని దురగా శ్రీనివాస్, మ్ండా 
వెంకట్రావు, తుమ్మల మోహన్, కొలలా శంకర్, దయాకర్, స్యి, తదతరులు నిర్హంచరు.

అసతువ్యసతుంగా ఉన్న రోడ్లను నిరి్మంచాలని జనసేన 
పార్టీ డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్పలిలా నియోజకవరగాం: ముతు్తకూరు మండలం పోలలాంరజుగంట 
గ్రామానికి వెళ్లాటువంటి ఆర్ అండ్ బి రోడుడా అదా్ననింగా మారడంతో ఆదవారం 
ముతు్తకూరు మండల జనసేన పార్టీ నాయకులతో కలిసి సరే్పలిలా నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పలిలా సురేష్ నాయుడు పరిశీలించరు. బొబే్పలిలా సురేష్ 
నాయుడు మాటాలాడుతూ రష్ట్ర ప్రభుత్ం పాలన వికేంద్రీకరణ అని చప్పి ఆర్టాలు 
చేసుకుంటుందే తపపి రష్ట్రంలో అస్తవయూస్తంగా ఉనని రోడలాపై దృషిటీ పెటేటీ పరిసిథాతి లేదు. 
సరే్పలిలా నియోజకవరగా ప్రజలు రష్ట్ర వయూవస్య శాఖ మంత్రి కాకాని గోవరధిన్ రడిడా కి 
రండుస్రులా ఓటేలాసి గెలిప్ంచరు. 5 సంవత్సరలు ప్రతిపక్షంలో ఉననిప్పిడు సరే్పలిలా 
నియోజకవరగాంలోని అస్తవయూస్తంగా ఉనని రోడలామీద దృషిటీపెటిటీన దాఖల్లు లేవు. 
అదేవిధంగా మూడుననిర సంవత్సరం నుంచి అధికారపక్షంలో ఉండి మంత్రి అయిన 
తర్త కూడా అస్తవయూస్తంగా ఉనని ముతు్తకూరు మండలం పలలాంరజుగంట గ్రామానికి 
వెళ్లాటువంటి రోడుడా బ్రకి ఒక గంట మూరకి ఒక గొయియూ మారింద. కన్సం ఆ గంటలను 
ప్00డచిలనే ఆలోచన కూడా లేనటువంటి పరిసిథాతి. అదే విధంగా పలలాఒరజుగంట 
నుంచి ఉల్్స హరిజనవాడికి వెళ్లాటటువంటి రండు కిలోమీటరలా రోడుడా పూరి్తగా ధ్ంసం 
అయిపోయి ఉంటే, ఆ రోడుడాను కూడా నిరి్మంచలనే ఆలోచన లేనటువంటి పరిసిథాతి. మరి 
గ్రామాలోలా ఉననిటువంటి ప్రజలు, ప్రెగెనిన్్స లేడీస్ అతయూవసరంగా వైదాయూనికి వెళ్లాలంటే ఈ 
గంటల రోడలాలో పోయ్టువంటి పరిసిథాతులు లేవు. దయచేసి రష్ట్ర వయూవస్య శాఖ 
మంత్రి అస్తవయూస్తంగా ఉనని రోడలాన్ని నిరి్మంచలని మేము జనసేన పార్టీ నుంచి డిమాండ్ 
చేసు్తనానిం. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ స్థానిక నాయకులు అభిషేక్, నరసింహులు, 
ముతు్తకూరు మండల నాయకులు రహీం, శ్రీహరి, రహమాన్, పవన్, కారి్తకేయ, శశి, 
విష్్ణ, తేజ, సుహేల్ తదతరులు పాల్గానానిరు.

కోరుటీ ఆదేశాలతో పోసానిపై రాజమండ్రిలో కేసు
• పవన్ కళ్యూణ్ పై అనుచిత వాయూఖయూల వయూవహారం
• గతంలో శ్రీమతి యందం ఇందర ఫిరయూదు
శతఘ్ని న్యూస్: గత ఏడాద మహాతీ్మ గాంధీ జయంతి రోజున రష్ట్రంలో రహదారుల 
దుసిథాతిని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ శ్రమదానోధయూమం దా్ర 
ప్రభుత్ంలో కదలిక తీసుకురవాలని చేసిన ప్రయతినించిన సమయంలో సిన్ నటుడు 
శ్రీ పోస్ని కృష్ణ వంశీ చేసిన వాయూఖయూలు దుమారం రేపాయి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్, ఆయన 
కుటుంబ సభుయూలతో పాటు పార్టీ నాయకులు, వీరమహళలను అవమాన పరిచే విధంగా, 
మానసిక క్షోభకు గరి చేసే విధంగా ఉనానియని.. ఆయనపై చటటీప్రకారం చరయూలు 
తీసుకోవాలని పార్టీ నాయకురలు శ్రీమతి యందం ఇందర రజమండ్రి ఒకటవ పటటీణ 
పోలీస్ సేటీషన్ లో ఫిరయూదు చేశారు. పోలీసుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో సపిందన 
లేకపోవడంతో కోరుటీను ఆశ్రయించరు. .శ్రీమతి ఇందర తరప్న అడ్కేట్ శ్రీ ఏ.వి.ఎన్.
ఎస్ రమచంద్రరవు వాదనలు వినిప్ంచరు. శనివారం నాయూయస్థానం కేసు నమోదుకు 
ఆదేశాలు జార్ చేసింద. కోరుటీ ఇచిచిన ఆదేశాలతో శ్రీ పోస్ని మురళీ కృష్ణ పై ఐ.ప్.సి 
354,355,500,504,506,507 మరియు 509 సెక్షనలా కింద ఒకటవ పటటీణ పోలీసులు 
కేసు నమోదు చేశారు. ఈ సందర్ంగా రజమండ్రి పటటీణ అధయూక్షులు శ్రీ ఎరనిగల 
శ్రీనివాస్ ధనయూవాదాలు తెలిపారు. నాయూయస్థానం ఇచిచిన తీరుపితో ప్రతి ఒకకారిలో ధైరయూం 
వసు్తందని, తప్పి చేసేవారు కూడా ఒళ్లా దగగార పెటుటీకుని ఉంటారని అనానిరు
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మెగాసాటీర్ చిరంజీవితో వేదిక పంచుకొన్న
 బొమ్్మడి నాయకర్

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరబ్ద్: రస్ప్రం వై.ఎన్ కళ్శాల అలుమిని వెలేఫూర్ అససియ్షన్ తరుప్న హైదరబ్ద్ లో జరిగిన కారయూక్రమంలో 
మ్గాస్టీర్ చిరంజీవితో కలిసి ముఖయూ అతిథిగా పాల్గానని నరస్ప్రం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచరిజా, పీఏసీ సభుయూలు మరియు రష్ట్ర 
మత్సష్కార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్. ఈ కారయూక్రమంలో బందల రవీంద్ర, ఆకన చంద్రశేఖర్, వలవల నాని, తోట నాని, 
యడలాపలిలా మహేష్, యర్ంశెటిటీ మధు, రవి ఉమా, ప్పపిళలా దురగాప్రస్ద్, అందే ప్రుషోత్తం, కావలి రమా నాయుడు, బొర్రా వెంకట్ 
తదతరులు పాల్గానానిరు.

కొండపి జనసేన ఐటీ వింగ్ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కొండప్ నియోజకవరగాం, ప్రకాశం జిల్లాలో జనసేన ఐటీ వింగ్ సమావేశం నిర్హంచడం 
జరిగింద, ఈ సమావేశం కొండప్ నియోజకవరగాం ఐటీ వింగ్ కోఆరిడానేటర్ మేడిద శివరమయయూ 
అధయూక్షతన సింగరయకొండలో జనసేన పార్టీ కారయూలయంలో జరిగింద. ఈ సమావేశంలో కొండప్ 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ 6 మండల్ల అధయూక్షులు కూడా పాల్గానడం జరిగింద, కారయూక్రమంలో 
భాగంగా మేడిద శివరమయయూ మాటాలాడుతూ.. కొండప్ నియోజకవరగాంలో ప్రతి గ్రామంలో ఇపపిటివరకు 
దాదాప్ 5, 6 ఐటి ఉద్యూగసు్తలను జనసేన పార్టీకి పరిచయం చేయడం జరిగింద, వారు పార్టీకి అనిని 
విధాలుగా మదదాతుగా ఉనానిరు, జనసేన పార్టీకి మీడియాగాన్, న్యూస్ పేపర్ గాని సపోర్టీ లేదు, 
మేమే ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక న్యూస్ ఛానల్ అయి పార్టీ కోసం పనిచేస్్తం, 2024 లో పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిని ముఖయూమంత్రి చేయడం మా లక్షష్ం. ప్లిలాపోగ పీటర్ బ్బు (పననిల్రు మండలం ఐటీ వింగ్ 
అధయూక్షులు) మాటాలాడుతూ.. నిరంతరం మా వంతుగా మేము జనసేన పార్టీకి మదదాతుగా ఉంటాము. 
పననిల్రు మండలంలో ఉనని ఐటీ ఉద్యూగసు్తలు అందరిని ఒక టీం గా తయారుచేసి, అనిని విధాలుగా 
వారికి నేను అండగా ఉంటాను, అల్గే కొండప్ నియోజకవరగాం స్థాయిలో కూడా అనిని విధాలుగా 
నా సహాయ సహకారలు కచిచితంగా చేస్్తను.. ప్రతి మండలం అధయూక్షులు చేసే ప్రతి కారయూక్రమానిని 
సషల్ మాధయూమాలోలా ప్రతి ఒకకారికి తెలిసే విధంగా చేస్్తను, జనసేన పార్టీ ప్రతి పేదవాడికి అండగా 
ఉంటుంద. ప్రతి స్మానయూమైన వయూకి్త అభివృదధి చందాలంటే జనసేన పార్టీ కచిచితంగా అధికారంలోకి 
రవాలి. 2024 లో పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రిని చేయడమే మా ప్రధమ లక్షష్ం. కొండప్ 

నియోజకవరగాంలో ఉనని ప్రతి సమసయూను తెలుసుకొని పార్టీ అధిష్టీనం దృషిటీకి తెలియజయడం జరుగతుంద. ఆరు మండల్ల అధయూక్షులు మాటాలాడుతూ కొండప్ నియోజకవరగాంలో ఉనని 
ప్రతి సమసయూను ఐటీ వింగ్ అధయూక్షులకు తెలియజయడం జరిగింద. మేము అనిని విధాలుగా ఐటి వింగ్ అధయూక్షులకు మదదాతుగా ఉంటాము. మేము పోరడే ప్రతి సమసయూను ఐటీ వింగ్ 
వారి దృషిటీకి తీసుక్ళ్్తము. మనమందరం ఒకకాటిగా పోరడి 2024లో పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రిని చేదాదాము అని తెలియజస్రు. ఈ సమావేశంలో అయినబతి్తన రజష్ 
(సింగరయకొండ), కనపరి్త మనోజ్ కుమార్ (పననిల్రు), గూడ శశిభూషణ్ (జరుగమలిలా), విశ్నాగ బ్రహ్మ (కొండప్), కందుకూరి రంబ్బు (టంగటూరు), చంద్రశేఖర్ 
(మర్రిపూడి), లేటి కేశవరవు (గ్ండ్ లవెల్ ప్రోగ్రామర్), కాసుల శ్రీనివాస్, కిరణ్ బ్బు, చంద్ బ్ష్, శ్రీనివాస్, నాగరజు తదతరులు పాల్గానానిరు.

బైక్ యాత్ర చేపట్టీన దీపక్ ను అభినందించిన 
శివకోటీ యాదవ్

పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి కావాలని 
కోరుతూ ఆంద్రప్రదేశ్ లో నర్సంపేట 
జనసైనికుడి బైక్ యాత్ర
దీపక్ కృషిని అభినందిస్్త ఫోన్ 
సంభాషణ ద్్వర్ పలు జాగ్రత్తలు, 
స్చనలు చేస్్త ఈ విషయానిని పారీ్ట 
ఉపాధయూక్షులు గున్రి. మహందర్ 
రెడిడు మరియు ర్ష్ట్ర ఇన్్చర్జ్ నేమూరీ 
శంకర్ గౌడ్ లకు తెలిపిన నియోజకవర్గ 
న్యకుడ్ శివ కోటీ యాదవ్
శతఘ్ని న్యూస్: వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట 
నియోజకవరగాఒ బుధరవుపేట గ్రామానికి 
చందన జన సైనికుడు గండగాని దీపక్ 
జనసేన అదనేత పవన్ కళ్యూణ్ ను 
ముఖయూమంత్రిగా చూడాలనే కోరికతో.. 
రబోయ్ రోజులోలా ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ 
అఖండ విజయానికి తన వంతు కృషిగా 

ఆంద్రప్రదేశ్ లో ఉనని జన సైనికులను ఉతే్తజపరిచే విధంగా వారిలో ఉతా్సహానిని నింపడమే 
లక్షష్ంగా జనసేన బైక్ యాత్ర ను చేపటటీడం జరిగింద. ఈ యాత్రను నర్సంపేట నియోజకవరగా 
నాయకుడు మేరుగ.శివ కోటీ యాదవ్ స్ఫూరి్తతో నర్సంపేట నుంచి మొదలుకొని శ్రీకాకుళంలోని 
ఇచ్ఛప్రం వరకు విజయవంతంగా కొనస్గతుందని దీపక్ మీడియాకి ఇచిచిన ఇంటరూ్ష్లో 
తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా నియోజకవరగా నాయకుడు మేరుగ శివకోటీ యాదవ్ సపిందస్్త 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రి కావాలని నర్సంపేట జన సైనికుడు దీపక్ తన దైన శైలిలో 
బైక్ యాత్రను ప్రంభించి కృషి చేయడం అభినందన్యం మరియు జన సైనికులు అందరికీ 
స్ఫూరి్తదాయకం అనానిరు. అల్గే దీపక్ ఆంద్రప్రదేశ్ లో ప్రతి నియోజకవరగాంలో పరయూటిస్్త 
అకకాడ ఉనని ముఖయూనేతల మననిలని పందుతూ అకకాడి జన సైనికులను ఉతే్తజ పరుస్్త 
ముందుకు స్గతునానిరని తెలిపారు. అల్గే దీపక్ కి ఫోన్ సంభాషణ దా్ర పలు జాగ్రత్తలు 
స్చనలు చేస్్త, ఈ విషయానిని జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు బొంగన్రి. మహేందర్ రడిడా 
మరియు తెలంగాణ రష్ట్ర ఇనాచిర్జా నేమూర్ శంకర్ గౌడ్ లకు తెలుపడం జరిగింద అనానిరు.

శ్రీకృష్ణదేవరాయల విగ్రహం ఆవిష్కరణ కు 
హాజరైన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: జంగారడిడాగూడం: 
మ్టటీ ప్ంతం కాప్ సేవ సమితి వారి 
ఆధ్రయూంలో శ్రీకృష్ణదేవరయల విగ్రహం 
ఆవిషకారణ & వనమహారధనకు ముఖయూ 
అతిథిగా ఆహా్నం మేరకు రజానగరం 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంచర్జా 
& ఐకయూరజయూసమితి అవారుడా గ్రహీత మేడ 
గరుదత్ ప్రస్ద్ హాజరయాయూరు.

సతతునపల్్లలో ఘనంగా జనసేన పార్టీ 
వనసమారాధన

శతఘ్ని న్యూస్:  సతె్తనపలిలా: జనసేన 
పార్టీ ఆధ్రయూంలో నిర్హంచిన 
పవిత్ర కార్్తక మాసం వనసమారధన 
కారయూక్రమంలో పాల్గానని 
గౌరవన్యులు బోనబోయిన 
శ్రీనివాస్ యాదవ్, షేక్ నాయబ్ 
కమల్, గాద వెంకటేశ్రరవు, 
జనసేన పార్టీ రష్ట్ర కమిటీ సభుయూలు, 
జిల్లా కమిటీ సభుయూలు, పటటీణ 
అధయూక్షులు, మండల అధయూక్షులు, 
నాయకులు, వీరమహళలు మరియు 
జనసైనికులు భార్ సంఖయూలో 
పాల్గానడం జరిగింద.

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

ఆర్టీసీ మేన్జర్ కు ధన్యవాద్లు తెల్పిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: కొండప్: ఇటీవల కాలంలో ముండలామూరివారిపాలంలో ఆర్టీసీ బసు్సని ఆపీ, విదాయూరుథాల కోసం 
చరుకూరు, ముండలామూరివారిపాలం, సుంకిరడిడాపాలం, పెరిగిపాలం గ్రామ ప్రజలు ధరని చేయడం జరిగింద. 
గత నాలుగ రోజుల నుండి విదాయూరుథాలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా బసు్స సరైన సమయానికి 
బసు్స రవడం జరుగతుంద. మనందరికీ విదాయూరుథాల భవిషయూతు్త ముఖయూం, గ్రామ ప్రజలు మరియు విదాయూరుథాల 
సమసయూను అరథాం చేసుకుని కందుకూరు ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ సరైన సమయానికి బసు్సను పంప్ంచడం 
జరిగింద. కావున విదాయూరుథాలు మరియు వారి తలిలాదండ్రులు మరియు గ్రామ ప్రజలందరి తరఫున ఆర్టీసీ డిపో 
మేనేజర్ కు జనసేన నాయకులు ధనయూవాదాలు తెలుప్కునానిరు.

పుంగనూరు జనసేన నియోజకవరగొ సా్యి 
ఐటీ సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ంగన్రులో స్థానిక కొత్తఇండులాలో ఆదవారం జనసేన పార్టీ ప్ంగన్రు నియోజకవరగా 
స్థాయి ఐటీ సమావేశం నిర్హంచి ప్ంగన్రు నియోజకవరగాంలో జనసేన పార్టీ గెలుపే లక్షష్ంగా 
పనిచేయాలని ఎన్.ఆర్.ఐ జనసేన నాయకులు దేశాద వికాస్, నియోజకవరగా ఐటీ కొరిడానేటర్ మోహన్ 
కృష్ణ లు ప్లుప్నిచచిరు. ఈ కారయూక్రమంలో గణ్ష్, మున్ంద్రా, హర్ష రయల్, మధు, లోకేష్ బ్బు లు 
పాల్గానానిరు.

ఘనంగా పెడన జనసేన వనసమారాధన
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో నిర్హంచిన పవిత్ర కార్్తక మాసం వనసమారధన 
కారయూక్రమానికి ఆహా్నానిని మనినించి ప్రతేయూక గౌరవ అతిథిగా విచేచిసిన తమి్మరడిడా శంకర్ కు జనసేన తరప్న హృదయపూర్క 
ధనయూవాదాలు తెలియజడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమానికి విచేచిసిన జనసేన పార్టీ రష్ట్ర కమిటీ సభుయూలకు, ఇనాచిరిజాలకు, అధికార 
ప్రతినిధులకు, కృష్్ణ జిల్లా కమిటీ సభుయూలకు, మండల కమిటీ సభుయూలకు, నాయకులకు, జనసైనికులకు ప్రతి ఒకకారికి పెడన 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ తరప్న పేరుపేరునా ధనయూవాదాలు తెలియజడం జరిగింద.

శెట్టీబల్జ అన్న సమారాధన కార్యక్రమంలో 
పాల్గొన్న పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్ప్రం: రష్ట్ర జనసేన 
పార్టీ రజకీయ వయూవహారల కమిటీ సభుయూలు 
ముమి్మడివరం నియోజకవరగా ఇనాచిర్జా ప్తాని 

బ్లకృష్ణ ఆదవారం అమల్ప్రం మరియు తాళ్ళరేవు మండలం సలలాంగిపేట శెటిటీబలిజ 
అనని సమారధన కారయూక్రమంలో పాల్గానానిరు. వీరి వెంట జకకాంశెటిటీ బ్లకృష్ణ, 
మండల అధయూక్షులు అతి్తలి బ్బురవు, కొమో్మ సుబ్రహ్మణయూం మరియు పార్టీ నాయకులు, 
కారయూకర్తలు పాల్గానానిరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల్్న మోసం చేసిన 
జగనో్మహన్ రెడిడు: ఎం హనుమాన్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవద: రష్ట్ర బీసీ 
నాయకుడు మరియు నాయూయవాద ఎం 
హనుమాన్ మాతాలాడుతూ ఇస్్త అనని హామీలను 
కన్సం 20% కూడా నెరవేరచిని జగనో్మహన్ 
రడిడా కేవలం ప్రజలిని మోసం చేసి పథకాల 
పేరుతో ప్రజలతో ఆడుకునని జగనో్మహన్ 
రడిడాకి 2024 లో ప్రజలు అందరూ కలిసి సరైన 
సమాధానం చపా్తరు. జగనో్మహన్ రడిడా చేసిన 
దొంగ హామీలు ఒకటి కాదు రండు కాదు 
1) పేదలందరికీ ఉచితంగా ఇలులా ఇస్్తనని 

చప్పి కన్సం 10% కూడా పేదలకు ఇలులా ఇవ్లేని పరిసిథాతి జగన్ మోహన్ రడిడా ప్రభుత్ం. 
2) సిప్ఎస్ రదుదా అని చపాపిరు. 3)కాంట్రాక్టీ ఔటో్సరి్సంగ్ ఉద్యూగలకు రగయూలేషన్ చేస్్త అని 
చపాపిరు 4) ప్రతేయూక హోదా ఎకకాడ అధికారులకు వసే్త కేంద్ర ప్రభుత్ం మ్డల వంచి ప్రతేయూక 
హోదా తీసుకొస్్తనని చప్పిన ప్రభుత్ం ఈరోజు గాలోలా మాటలాగా కొటుటీ పడేసింద. 5) పోలవరం 
ప్జెక్టీ ఎకకాడ కన్సం పోలవరం ప్జెక్టీ దాని ముగింప్ ఎప్పిడో కూడా కాలారిటీగా చపపిలేని 
ప్రభుత్ం జగనో్మహన్ రడిడా ప్రభుత్ం ఆనాడు అసెంబీలాలో 2021 కల్లా కంపీలాట్ చేస్్తనని చప్పిన 
అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అప్పిడు ఇరిగేషన్ మినిసటీర్ పోలవరం ప్రస్్తవనే ఈరోజు రని పరిసిథాతి. 
6) ఆర్టీసీ బసు్స చర్జాలు బ్దుడే బ్దుడు బస్ ఛార్జాలు అధికంగా పెంచి ప్రయాణికులకు 
కన్సం సురక్షిత భద్రత లేని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కేవలం జగనో్మహన్ రడిడా గారు బస్ ఛార్జాలు పెంచి 
ఖజానా కోసమే ఈ రోజున ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పనిచేసు్తంద. 7) మదయూపానం నిషేధం 9 నవరతానిలోలా 
ఒక నవరతనిమైన మదయూపానం నిషేధం కూడా జగనో్మహన్ రడిడాకి చేతకాలేదని మరొకస్రి 
రుజువయింద మదయూపాన నిషేధం దశలవార్గా తగిగాంచ్కుంటూ వస్్తరని చప్పిన ప్రభుత్ం 
ఈరోజు దశలవార్గా రేటులా మదయూపానం రేటులా పెంచ్కుంటూ పోతునని అంశం ప్రజలందరూ 
గమనిసు్తనానిరు, 8) కరంట్ కోతలు కరంట్ బిలులా ఎందుకు పెంచరు. 9) ఎసీ్స ఎసీటీ మహళలకు 
45 ఏళలాకే పెన్షన్ ఇస్్తమని చప్పి ఇప్పిడు ఎందుకు ఇవ్డం లేదు. 10) రేషన్ దా్ర సననిబియయూం 
ఇస్్తమని చప్పి ఇప్పిడు ఎందుకు ఇవ్డం లేదు దీనికి జగనో్మహన్ గారు సమాధానం చపాపిలి. 
11) కొత్త పరిశ్రమలు గాని కొత్త ఉద్యూగాలు గాని ఎకకాడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్ట్రంలో ఎంత మంద 
నిరుద్యూగలు ఈ రోజున ఇబ్ంద పడుతునానిరు అంటే ఇద జగనో్మహన్ రడిడా గారు చేసిన నిరలాక్ష్మీ 
అనే తెలుసు్తంద. 12) ప్రతి ఏడాదలో జనవరిలో నిరుద్యూగల కోసం జాబ్ కాయూలండర్ లిస్టీ చేస్్త 
అని చప్పిన జగన్ మోహన్ రడిడా గారు మూడు సంవత్సరలు గడిచిన సరే ఒకకా జాబ్ కాయూలండర్ 
కూడా రిలీజ్ చయయూని పరిసిథాతి. 13) తన సంత పటటీణంలో కడప జిల్లాలో సీటీల్ పాలాంట్ ఏరపిటు 
చేస్్తనని చప్పిన జగన్ మోహన్ రడిడా సీటీల్ పాలాంట్ పరిసిథాతి ఏంటి తన సంత జిల్లాకే సీటీల్ పాలాంట్ 
తెచ్చికోలేని పరిసిథాతి జగన్ మోహన్ రడిడా ఇల్ంటి నాయకుడు మన రష్ట్రంలో ఉంటే అభివృదధి 
ఎకకాడ జరుగతుంద. ఇల్ చప్పికుంటూ పోతే జగనో్మహన్ రడిడా గారి చేసిన దొంగ హామీలు 
గరించి రోజు సరిపోదు.. కేవలం ప్రజలను మోసం చేసి అధికారులకు వచిచిన జగనో్మహన్ రడిడా 
2024లో ఇల్ంటి దొంగ హామీలను ప్రజలు గరి్తస్్తరు. వయూతిరేకత మీకు చూప్ంచి జనసేనకు 
పూరి్త మదదాతు తెలుప్తారని ఆశిసు్తనానిమని ఎం హనుమాన్ జనసేన రష్ట్ర బీసీ నాయకుడు 
మరియు నాయూయవాద అనానిరు.

అమల్పురంలో వికల్ంగుల పింఛన్ల పరిశీలన
శతఘ్ని న్యూస్:  అమల్ప్రం: 9వ 
వారుడాలో వికల్ంగల ప్ంఛనలా పరిశీలన 
అమల్ప్రం ప్రపాలకసంఘ పరిధి 9వ 
వార్డా సచివాలయంలో వికల్ంగలకు ఇచేచి 
ప్ంఛన్ పరిశీలన కారయూక్రమం జరిగింద. 
ఇంటినుండి రలేని వారికి వారి ఇంటివదదానే 
పరిశీలన చేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 

9వ వార్డా జనసేన కౌని్సలర్ గొలకోటి విజయలక్ష్మి, ప్రపాలక ఏ.ఈ.హేమంత్, 
సచివాలయం వెలేఫూర్ సెక్రటర్ గణ్ష్, జనసేన నాయకుడు గొలకోటి వాసు పాల్గానానిరు.

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

ఆర్యవైశ్య సంఘ అన్నసమారాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బతుతుల
శతఘ్ని న్యూస్:  రజానగరం: సీతానగరం మండలం రపాక గ్రామంలో.. కనయూకా పరమేశ్రిదేవి ఆలయం వదదా…. సీతానగరం మండల ఆరయూవైశయూ సంఘం వారు నిర్హంచిన 
కార్్తకమాస వనభోజన మహోత్సవ కారయూక్రమంలో పాల్గానని రజనగరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకురలు, నా సేన కోసం నా వంతు కమిటీ కోఆరిడానేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మీ.. 
కారయూక్రమంలో మటటీ వెంకటేశ్ర, ముతాయూల హర్ష్, ముగగాళలా సందీప్, మదదారడిడా బ్బులు, సేనాపతి మహేష్, ప్ణయూక్షేత్రం సంపత్ నగరం గ్రామాల జనశ్రేణులు, రపాక గ్రామ జనశ్రేణులు 
పాల్గానానిరు.

ప్రతితుపాడులో జనసేన పార్టీ కుటంబ సభ్్యల ఆతీ్మయ కలయిక
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగాం 
జనసేన పార్టీ కుటుంబ సభుయూల ఆతీ్మయ కలయిక 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా డాకటీర్ ప్ల్లా 
దీప్క శ్రీధర్ పాల్గానడం జరిగింద. ప్ఠాప్రం 
నియోజకవరగాం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ 
హాసిపిటల్ అధినేత డాకటీర్ ప్ల్లా దీప్క శ్రీధర్ 
ప్రతి్తపాడు నియోజకవరగాంలో ఏరపిటు చేసినటువంటి 
జనసేన పార్టీ కుటుంబ సభుయూల ఆతీ్మయ కలయిక 
కారయూక్రమంలో పాల్గానని డాకటీర్ ప్ల్లా దీప్కా శ్రీధర్ 
వేదకపై మాటాలాడుతూ జనసేన అనేద కుల్నికి, ఒక 

మతానికి, ఒక వరగానికి కాకుండా అనిని కుల్లకి, అనిని మతాలకి, అనిని వరగాలకు సంబంధించిందని, కులమతాలకు అతీతంగా జనసైనికుల కుటుంబ్లను కలుప్తూ ఏరపిటు చేసిన 
ఈ సమారధన కారయూక్రమమే దీనికి నిదర్శనం, ఇల్ంటి ఆలోచన మంచిదని అనిని కుల్ల వారు అనిని మతాలవారు కుటుంబ సభుయూలతో సహా ఇకకాడ పాలుపంచ్కోవడం చల్ 
సంతోషకరమైన విషయమని డాకటీర్ శ్రీధర్, మేడిశెటిటీ బ్బిని అభినందంచడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం 
జరిగింద.

పవనన్న చేన్తబాట ఆతీ్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: చీరల, జనసేన పార్టీ చీరల నియోజకవరగాంలో చేనేతల 
సమసయూలను ఆ సమసయూల పరిష్కారం దశగా చీరల నియోజకవరగాం చేనేతప్రి 
గ్రామానికి జనసేన పార్టీ రష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరవు 
పరయూటించి చేనేత కళ్కారులతో ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్హంచడం జరిగింద. 
కారయూక్రమంలో ముందుగా బైక్ రయూలీతో పందళ్ళపలిలా బ్రహ్మం మఠం నందు 
గ్రామ మహళల ఆధ్రయూంలో ప్రతేయూక పూజ కారయూక్రమంలో పాల్గానానిరు. అకకాడ 
నుండి బైక్ రయూలీగా రమననిపేట, వేటపాలం మీదుగా చేనేతప్రి గ్రామంలోకి 
తీసుకువెళలాడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో స్థానిక చేనేత కారి్మకుడు బొడుడా 
భవాని శంకర్ మాటాలాడుతూ చేనేత మహళలు గర్ధారణ సమయంలో 
ఎదురొకాంటుననిటువంటి సమసయూలను చిలలాపలిలా దృషిటీకి తీసుకురవడం జరిగింద. 
గర్ం దాలిచిన సమయంలో నాలుగ నెలల నుంచి ప్రస్తి అయిపోయిన తర్త 

నాలుగ నెలల సమయంలో మగగాం నేసే పరిసిథాతి ఆ మహళకు అవకాశంలేని కారణంగా ఉతపితి్త తగిగా పోతాయి కుటుంబం పరంగా ఆరిథాక సమసయూలు ఎదురొకాంటునానిరని చపపిడం 
జరిగింద. ప్రభుతా్లు ఇటువంటి మహళలకు ఎటువంటి ఆరిథాక భరోస్ కలిపించడం లేదని చపపిడం జరిగింద. ఈ సమసయూ మీద చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరవు మాటాలాడుతూ జనసేన పార్టీ 
అధికారంలోకి రగానే ఇటువంటి మహళల సమసయూలను ప్రతేయూక కేటగిర్గా తీసుకొని ఆరిథాక భరోస్ కలిపిస్్తమని హామీ ఇవ్డం జరిగింద. అల్నే ఒక చేనేత కారి్మకుడు నేసే వస్తం పైన 
బ్ర్ కోడ్ అనే విధానానిని తీసుకువసే్త ఆ బ్ర్ కోడ్ మీద వచేచి జీఎసీటీని ఆ నేసిన కారి్మకుడికి అందంచే కారయూక్రమం చేసే్త కొదదా మేరకు ఆరిధిక వెసులుబ్టు కలుగతుందని పేరొకానానిరు. ఈ 
సందర్ంగా చిలలాపలిలా మాటాలాడుతూ జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వచిచిన తర్త ప్రతి నేతనని మేచే వస్తం మీద బ్రోకాడ్ విధానం తీసుకువచిచి దాని మీద వచేచి జీఎసీటీని ఆ నేత కారి్మకుడికి 
నేరుగా సబి్సడీగా ఇచేచి ప్రయతనిం చేస్్తమని భరోస్ ఇవ్డం జరిగింద. పవననని చేనేత బ్ట యువకుల ఆధ్రయూంలో జరిగిన ఈ కారయూక్రమంలో రష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం ప్రధాన 
కారయూదరి్శ పర్తం మధు, మంగళగిరి-తాడేపలిలా ముని్సపల్ కారొపిరేషన్ జనసేన పార్టీ కమిటీ కారయూదరి్శ వజీర్ భాష, చిలలాపలిలా యూత్ అధయూక్షులు మేకల స్యి, మంగళగిరి నియోజకవరగా 
సషల్ మీడియా కోఆరిడానేటర్ నందం మోహన్ రవు, మంగళగిరి పటటీణ సషల్ మీడియా కోఆరిడానేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్ లతో చీరల నియోజకవరగా జనసైనికులు, చేనేత 
కళ్కారులు పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రమం జరుప్కోవడానికి చేనేత కలాసటీర్ ఇచిచి విజయవంతం అవ్డానికి సహకరించినటువంటి చేనేతప్రి గ్రామసు్తలందరికీ జనసేన పార్టీ తరఫున 
హృదయపూర్క ధనయూవాదాలు తెలిపారు.

సందీప్ పంచకర్లని మరా్యదపూర్వకంగా కల్సిన శ్రవణ్ కుమార్
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరబ్ద్, శ్రీకృష్ణ దేవరయ కాప్ సంఘం కాప్ వనభోజన మహోత్సవానికి ముఖయూ అతిథిగా జనసేన పార్టీ భీమిలి నియోజకవరగా ఇంచరిజా 
సందీప్ పంచకరలా మరియు నాయకులు కారయూకర్తలు పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో మియపూర్ వాసి మరియు టీమ్ పలిటికల్ సేన మ్ంబర్ శ్రవణ్ కుమార్ 
సందీప్ పంచకరలాని మరయూదపూర్కంగా కలవడం జరిగింద.
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో న్ ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్్తనని 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు, న్యకులు, టెక్నికల్ టీం, ఎన్నిరై టీమ్్స, జనసేనతో వారి 

వారి ప్రయాణాలు, జనసేనడితో అనబంధం, సమాజం పటలో వారి ఆలోచనలు, జనసేనని 
నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలోలో వివరించే చక్కని 

వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో న్ ప్రయాణం...!

ఒక సధారణ మధయూ తరగతి కుటుంబంలో పుట్్ట, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేస్్తనని 
సేవాకారయూక్రమాలు, జనసేన పారీ్ట సిద్్ధంతాలు మరియు ఆశయాలకు ఆకరిషితుర్లై సోషల్ 
మీడియాలో మరియు టీవీ డిబేటలోలో తనదైన శైలిలో ప్రతయూరు్ధలకు సమాధాన్లిస్్త... 
పారీ్ట సిద్్ధంతాలన నిరంతరం ప్రజలకు చేరవేయడ్నిక్ అహరినిశలు కృషి చేస్్త... పని 
చేస్కుంటూ పోతే గురి్తంపు అదే వస్్తందని నిరూపించి, ఒక సధారణ వీరమహిళగా 

ప్రారంభించి నేడ్ “జనసేన పారీ్ట ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి” మరియు 

“న్ సేన కోసం న్ వంతు కమిటీ మంబర్” గా బాధయూతలు నిర్వహిస్్తనని 

ప్రకాశం జిల్లోకు చందిన “శ్రీమతి రాయపాటి అరుణ” గారితో 

ఈన్ట్ మన “జనసేనతో న్ ప్రయాణం”. జనసేనతో శ్రీమతి ర్యపాట్ అరుణ 

ప్రయాణం ఎపుపాడ్ మొదలయంది, ఎల్ మొదలయంది అనే విషయాలు ఆమ మాటలోలోనే 
తెలుస్కుంద్ం..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం అరుణ గారు..! పాఠకులకు మీ గరించి, మీ కుటుంబ నేపదయూం 
గరించి చపపిండి?

ర్యపాట్ అరుణ: నా పేరు రయపాటి అరుణ, జనసేనపార్టీలో రష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా ఉనానిను. 
నేను స్ధారణం మధయూతరగతి కుటుంబ నేపథయూం నుండి వచచిను. ప్టుటీకతో బిసి స్మజికవరగానికి చంద, 

అల్గే ఎసి్స స్మాజికవరగానికి 
చందన వయూకి్తని ప్రేమించి వివాహం చేసుకునానిను. ఇరు కుటుంబ్లు మధయూ తరగతికి 
చందనవి. పెళిలా తర్త చినని చినని మారకాటింగ్ ఫీల్డా వయూవసథాలలో ఉద్యూగం చేసు్తనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రజకీయాలలోకి రవడానికి గల కారణాలు..? 
రజకీయాలలో మీకు స్పిరి్త ఎవరు?
ర్యపాట్ అరుణ: నాకు రజకీయం నేరిపింద, రజకీయాల వైప్ ననుని తిప్పింద, 
నాకు రజకీయ గరువు అన్ని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారే... నేను ఆయనతోనే 
అడుగలు వేస్్త, ఇపపిటికి రజకీయాలోలా రయపాటి అరుణ ఉంద అంటే అద కళ్యూణ్ 
గారే, కచిచితంగా పవన్ కళ్యూణ్ తోనే ఉంటా.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రంభమయియూంద?
ర్యపాట్ అరుణ: పవన్ కళ్యూణ్ వయూకి్తత్ం నచిచి 2014 నుండి పార్టీని చూస్్త, కళ్యూణ్ ప్రజలకు 

చేసు్తనని సేవా కారయూక్రమాలు,  కరు్ణడి వల లక్షలోలా, కోటలాలోలా గప్త దానాలు చేసు్తనానిరు. ఇప్డునని 
పరిసిథాతులోలా 10 రూపాయలు దానం ఇచిచి 1000 రూపాయల పబిలాసిటీ చేసుకునే రోజులోలా వేల కోటలా 
రూపాయల దానాలు చేసినా కూడా కుడి చేతితో ఇచిచింద ఎడమ చేతికి తెలియకూడదని నితయూం 
ప్రజలతో మమేకమై ఉంటునని వయూకి్తకి ఆకరి్షతురలినై 2018 నుండి సషల్ మీడియాలో వర్కా 
చేసుకుంటునానిను. 2019 కారొపిరేషన్, శాసనసభ ఎనినికల ఓటమి తర్త ఈ వైఎస్్సర్్సప్ 
ప్రభుత్ం రగానే కూలిచివేతతో మొదలు పెటిటీ ప్రజలపై దాడులు, దాషీటీకాలను చూసి అప్పిడు 
ప్రతయూక్షంగా జనసేనపార్టీ నుంచి బయటికి వచిచి, నా గొంతును వినిప్స్్త ప్రజలోలా మారుపి 
రవాలంటే యువత, మహళలు ఇళలాలో కూరుచింటే సరిపోదని మా ఒంతుగా జనసేనపార్టీ 

తరుప్న ప్రజలకి సహాయం చేసు్తనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవరగాంలో జనసేనకు ప్రజలలో సపిందన ఎల్ ఉంద?
ర్యపాట్ అరుణ: ఒంగోలు నియోజకవరగాంలో జనసేనకు ప్రజలలో అన్హయూమైన సపిందన ఉంద. 

జనసేన పార్టీ తలపెటిటీన అనేక కారయూక్రమాలు, ప్రభుత్ వైఫల్యూలను ప్రజలకు చూపేందుకు నిరసనగా 
చేసు్తనని కారయూక్రమాలు, అల్గే అధా్నంగా ఉనని రోడలా గరించి డిజిటల్ కొనసగింపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కాయూంపెయిన్ కారయూక్రమంలో ప్రజలు తమంతట తాము ముందుకొచిచి జనసేన చేసే కారయూక్రమాలను ఆదరించి జనసేనతో 
అడుగలు వేసు్తనానిరు. రయకీయం ఒకరి కుటుంబ హస్్తలోలా ఉండి అభివృదధి నోచ్కోని వెనుకబడిన ప్ంతంగా ఉనాని 
కూడా ఎవరూ ముందుకు వచిచి అవిన్తిని ప్రశినించని టంలో జనసేనపార్టీ నుంచి వచిచిన జనసైనికులు, వీరమహళలను 
చూసి ప్రజలు కూడా బయటికి వచిచి ప్రభుతా్నిని ఎండకడుతునానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలంగా తీసుక్ళ్్ళందుకు.. జనసేన తరప్న మీరు చేసు్తనని సేవాకారయూక్రమాలను 
తెలియచేయగలరు?
ర్యపాట్ అరుణ: స్ధారణ మధయూ తరగతి నుండి వచిచిన మహళని, కష్టీలలో ఉనని ప్రజలకి కన్నిళ్లా తుడిచే పార్టీ 
జనసేనపార్టీ అనే సిదాధింతానిని నమి్మ నాకు ఉననింతలో నా తోటి మహళలతో కలిసి ధన రూపేణ, వసు్త రూపేణ 
నిరుపేద కుటుంబ్లకు సహాయం చేస్్త అల్గే పార్టీ కారయూక్రమలలోలా కూడా సహాయ పడుతునానిను. అల్గే 
నాకు దేవుడు ఇచిచింద వాయిస్, స్మానుయూల వరకు పార్టీని తీసుక్ళ్ళటానికి మరియు ఎకకాడ అయితే అధికార 

పార్టీ ద్ప్డీ దౌరజానాయూలు చేసు్తంద్ అకకాడ 
ఆ ప్రజలకు జనసేన పార్టీ తరఫున అండగా 
ఉంటు ప్రజలలో చైతనయూం తీసుకువచిచి 
వాళ్ళకి ధైరయూనిని ఇసు్తనానిను. ఈ కారయూక్రమాలు 
నిరంతరం చేస్్త పార్టీని నియోజకవరగాంలో 
బలపరుస్్త ముందుకు స్గతునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న చేసే కారయూక్రమాలకు 
జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకరిస్్తరు? మీరు 
జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారలు 
అందస్్తరు?

ర్యపాట్ అరుణ: పార్టీలో కారయూక్రమాలు ఇపపిటికీ కూడా కళ్యూణ్ గారి భుజాల మీదే నడుసు్తందని నేను ఓపెన్ గా చప్్తనానిను. 
ఇంకా నాయకులు, జనసైనికులు కలిసి కషటీపడి ప్రజలోలాకి పార్టీని బలంగా తీసుకువెళ్్ళలి, వైఎస్్సర్్సప్ వయూతిరేక ఓటును చీలకుండా 2024లో గెలుపే లక్షష్ంగా పని 
చేయాలి. ప్రతి ఒకకారు నాయకత్ లక్షణాలు అలవరుచికోవాలి. కారయూకర్తలు, వీరమహళలకు ఏ కారయూక్రమం చేసినా వారికి అనిని విధాలుగా సహాయమందస్్త ఉనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవరగాంలో జనసేనను బలోపేతం చేయడనికి ఏ విధంగా ప్రయతినిసు్తనానిరు? జనసేనలోకి ఇతర నాయకులను ఆహా్నించే ప్రయతానిలు 
ఏమైనా చేసు్తనానిర? 
ర్యపాట్ అరుణ: పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు నిరంతరం ప్రయతనిం చేసు్తనానిను, ప్రభుత్ వైఫలయూం గరించి ఎపపిటికప్పిడు   సషల్ మీడియాలో కాన్, ఎలకా్రానిక్ 
మీడియాలోకాన్ న్యూస్ డిబేట్ లలో కాన్ ప్రజలని చైతనయూ పరుస్్త జనసేనపార్టీ ప్రజలకు చేసే కారయూక్రమాలు, అల్గే ప్రజలకు ఏ కషటీం వచిచినా ముందు గరొ్తచేచిద  
జనసేనపార్టీ అని తెలియచేస్్త పార్టీని నియోజకవరగాంలోనే కాకుండా రష్ట్ర స్థాయిలో ముందుకు తీసుకువెళ్్తనానిను. ప్రజలోలాన్ మరియు ఇతర పార్టీ నాయకులోలాను 
జనసేన పార్టీ పటలా ఆదరణ గతం కంటే మ్రుగపడింద. ఇతర నాయకులు నియోజకవరగాంలో జనసేనపార్టీలోకి వచేచి స్చనలు 
మ్ండుగా ఉనానియి, కళ్యూణ్ గారి మంచితనం, ముఖయూంగా పార్టీ అనిని స్మాజిక వరగాలను కలుప్కుంటూ ముందుకు 
వెళ్్తంద కాబటిటీ బలమైన నాయకులు త్రలోనే పార్టీలోకి కళ్యూణ్ సమక్షంలో చేరతారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటువంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గరించి మీ అభిప్యం 
చపపిండి?
ర్యపాట్ అరుణ: దేశంలోనే ఏ రజకీయ పార్టీ చేయనటువంటి కారయూక్రమం కౌలు రైతు భరోస్ 
యాత్ర. ఆ యాత్ర గరించి చపాపిలంటే అద ఒక మహోననితమైనటువంటి కారయూక్రమం. ప్రకృతి 
వైపర్తాయూలకి తల్గిగా, పరిసిథాతులకు తలవంచి ఆత్మహతయూలు చేసుకునని రైతుల కుటుంబ్లను ఆదుకునే 
ఒక మహాయజ్ఞం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్ట్ర రజకీయాలోలా ఎవరి ఊహకందని కారయూక్రమం అంధ్రప్రదేశ్ 
రష్ట్రమంతటా ఆత్మహతయూ చేసుకునని 3000 మంద కౌలు రైతు కుటుంబ్లకు, ప్రతి కుటుంబ్నికి లక్ష 
రూపాయల చొప్పిన 30 కోటలాతో తాను సంపాదంచిన కష్టీరిజాతానిని ఇసు్తనానిడు. జనసేన  అధినేత గరించి 
ఎంత చప్పినా తకుకావే. అల్ంటి పవన్ కళ్యూణ్ గారి వెంట నేను ఉండటం నాకు ఎంతో గర్కారణం, ఈ 
రష్్రానికి  ముఖయూమంత్రి అయితే రైతుల మరణాలు జరగకుండా న్టికి 99శాతం నిరూ్మలిస్్తరు. అసలు 
ఈ మరణాలు ఎందుకు జరుగతునానియో తెలుసుకుంటూ ప్రతి ఒకకా రైతుకి ఇంటోలా మనిషిల్గా వాళ్ళకి నేను 

ఉనానిను అంటూ ధైరయూనిని ఇసు్తనానిరు. ఈ కారయూక్రమానిని 
కులం,  మతం లేకుండా ముందుకు తీసుకువెళ్్తనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటువంటి క్రియాశీలక సభయూత్ కారయూక్రమంపై మీ అభిప్యం?
ర్యపాట్ అరుణ: ఏ రజకీయ పార్టీ అయినా తమ కారయూకర్తలను జెండాలు మోసుకోవడానికి వాడుకుంద 
తపపి, తమ కారయూకర్తల బ్ధలేంటి అని కాన్, కుటుంబ పరిసిథాతులు ఏంటి అని ఏ నాయకులు పటిటీంచ్కోలేదు.

కొనసగింపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనపార్టీ వెనకాల నిస్్రధింగా తిరిగే కారయూకర్తలు, పార్టీ నుంచి ఏమి ఆశించకుండా తమ సంత డబు్లతో పార్టీ 
కారయూక్రమలకు ఖరుచి పెటిటీ, ప్రజా సమసయూలపై పోరడుతూ ఉనని కారయూకర్తలకు ఏమి చేయగలనని ఆలోచించి ఒక గొపపి 
కారయూక్రమానిని ముందుకు తీసుకొచచిరు. అదే క్రియశీల సభయూత్ కారయూక్రమం. కుటుంబంలోని వయూకి్తని కోలోపితే అయోయూ 
పాపం అని అంటారే తపపి ఆ కుటుంబ పరిసిథాతి ఏంటి అని ఒకరు కూడా ఆలోచించరు. అల్ంటి సమయంలో ఆ 
కుటుంబ్నికి ఆరిథాకంగా 5లక్షలు సహాయం చేసి ఆ ఇంటికి పెదదా కొడుకుల్గా అండగా ఉంటునని వయూకి్త పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు. అల్గే కారయూకర్తలకి ప్రమాదం వలలా గాయాలపాలయితే 50,000 రూపాయల వరకు వారి వైదయూ ఖరుచిలకు 

అందసు్తనానిరు. క్రియశీల కారయూకర్తల కుటుంబ్లకు ఒక భరోస్ ఇవ్డం 
అనేద ఒకకా జనసేనపార్టీకే స్ధయూం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయూక్రమం దా్ర 
ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగతుందని 
అభిప్యపడుతునానిరు?
ర్యపాట్ అరుణ: ప్రజలకు తమ 
సమసయూలతో పాటు ఈ ప్రభుత్ం అనేక 
సమసయూలు తెచిచిపెడుతుంద. వాటిని తీరేచి వారు ఎవరూ లేరు ప్రభుత్ కారయూలయాల చ్టూటీ 
తిరుగతునని వారిని పటిటీంచ్కునే వారు అసలే లేరు, అల్ంటి సమయంలో ఒక జనసేన 
పార్టీ జనవాణి కారయూక్రమానిని తీసుకువచిచింద. స్యంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారే జనవాణి వేదక 
మీద ఉండి బడుగ బలహీన వరగాలు, దవాయూంగలు, దేశ సరిహదుదాలోలా పని చేసే సైనికుల 

దగగారనుండి అనేక సమసయూలు  జనసేనపార్టీ దృషిటీకి తీసుకువసు్తనానిరు, ఎంతసేప్ వైఎస్్సర్్సప్ 
ప్రభుత్ంలో ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉనానిరు. అందరికి పధకాలు అందుతునానియి, అద అబదదాం 

అని తెలియజసే ప్రక్రియ జనవాణి కారయూక్రమం. అల్గే పవన్ కళ్యూణ్ గారి దగగారికి వచిచి ప్రజలు 
స్చ్ఛందంగా సమసయూలు చప్పికుంటూ జనసేనపార్టీ, జనసైనికులు ఏమైనా జరిగినా అండగా ఉంటారని 

ప్రజలు నము్మతునానిరు. వాటి పరిష్కార దశగా ఆయా సంబంధించిన శాఖలకు అర్జాలు పంప్ంచి నిద్ర పోతునని 
వయూవసథాలను తటిటీ లేప్ ఈ పని ఎందుకు చేయలేదు అని ప్రశినించడం దా్ర పరిష్కారలు దొరికే అవకాశాలునానియి.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారయూచరణ ఎల్ ఉండబోతుంద?
ర్యపాట్ అరుణ: నా భవిషయూతు్త కారయూచరణ ఏమిటి అంటే ప్రసు్తతం 
నాకు జనసేనపార్టీలో ఇచిచిన రష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పదవితో పార్టీ యొకకా 
స్టీండ్ ని ప్రజలోలా బలంగా వినిప్ంచడం. అధికార పార్టీ అయిన వారు చేసే 
అక్రమాలు, దౌరజానాయూలు ఎండకటటీడం, ప్రభుత్ వైఫల్యూలను ప్రశినించడం, 
నాకు ఇచిచిన పదవిని బ్ధయూతగా నిర్రి్తసు్తనానిను. అల్గే గ్ండ్ లవెలోలా 
కూడా నా చ్టుటీపకకాల, నా స్మాజికవరగాం ప్రజలోలా జనసేనపార్టీ చేసు్తనని 
పనులగరించి చప్పి జనసేన వైప్ అడుగలు వేసే విధంగా నిరంతర 
ప్రయతనిం చేసు్తంటాను. జనసేన అంటే ప్రజలకోసం ప్టిటీంద.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్ంలో మీకు నచిచిన అంశాలేమిటి?
ర్యపాట్ అరుణ: స్్రధిం లేని నాయకుడు, ఇతర పార్టీ నాయకులు తమ స్మాజికవరగానిని, తమ బంధువులని, తమ కింద పనిచేసే వాళ్ళని తపపి ఎవరిని పటిటీంచ్కోరు. 
అల్ంటి సమయంలో పవన్ కళయూణ్ గారు అనిని కుల్లను కలుప్కుంటూ అల్గే అందరిన్ ఆదరించే వయూకి్తత్ం ఇవి కళ్యూణ్ గారిలో నాకు ఇషటీం. ఇంకొక అంశం 
ఏమిటంటే ఒక వయూకి్తకి సహాయం, అవసరం అంటే ప్ణాలు పోతునని సమయంలో కూడా ఆ వయూకి్తకి సహాయం చేసి పకకాకి తప్పికోవడం అటాలాంటి నిస్్రథా నాయకుడు 
పవన్ కళయూణ్ గారు. అందుకే ఆయన అంటే నాకు చల్ అభిమానం.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ బసు్స యాత్ర ప్రంభం కాబోతుంద దాని 
ప్రభావం రష్ట్రంలో ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభిప్యం?
ర్యపాట్ అరుణ: బసు్స యాత్ర ప్రంభం కాకముందే దాని ప్రభావం 
ఎకుకావగా ఉంద. మొనని చూస్ం కదా కళ్యూణ్ గారి ఇంటిదగగార ఎల్ రకీకా 
నిర్హంచరో, 151యొకకా సీటులా వచిచిన వైఎస్్సర్్సప్ పార్టీ ఒకకా సీటు వచిచిన 
జనసేనపార్టీని చూసి పార్టీ అధయూక్షుల వారిని టారగాట్ చేసు్తంద అంటే ఆ బసు్స 
యాత్ర అనేద వీళ్ళలో భయం ప్టిటీంచిందనే చపాపిలి. బసు్స యాత్ర మొదలయితే 
ఆపటం కషటీం అని ముందుగానే బెదరింప్ చరయూలు ఇవనిని, 2024లో ఆంధ్రరష్ట్ర 
భవిషయూతు్త మారచిడానికి ఈ యాత్ర ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంద.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా 
మీరు నియోజకవరగా స్థాయి వరకు వెళ్ళగలుగతునానిర?

ర్యపాట్ అరుణ: ఇప్పిడునని ఎలకా్రానిక్ మీడియా కాన్, ప్ంట్ మీడియా గాని వాళ్ళ ఉనికిని చటుకోవడానికి, అల్గే చేసే తప్పిలని కొనసగింపు తదుపరి పేజీలో...
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కప్పి ప్చ్చికుంటునానిరు. జనసేనపార్టీ ప్రజలోలాకి వెళ్ళటానికి ఒక సషల్ మీడియాలో మాత్రమే బలంగా వినిప్సు్తనానియి, 
అల్గే గ్ండ్ లవెల్ లో వెళ్్ళలి, సషల్ మీడియాలో ప్రతి అంశానిని ప్రజల ముందుకు తీసుకువెళ్్తనానిము, ప్రతి 
కారయూక్రమానిని గ్రామస్థాయిలో చేరువవడానికి సషల్ మీడియా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంద.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరుపి ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటునానిరు?
ర్యపాట్ అరుణ: కచిచితంగా ప్రజలు మారుపి కోరుకుంటునానిరు. 2024లో జనసేనపార్టీ 
గెలుపే లక్షష్ంతో పని చేయబోతోంద. జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు అందరూ సమషిటీగా 
పనిచేయాలి. ఆల్గే ప్రజలోలాకి బలంగా పార్టీని తీసుకువెళ్లాలి. కళ్యూణ్ గారు ఎంత కషటీ 
పడుతునానిరో అంతకుమించి జనసైనికులు, వీరమహళలు పని చేయాలి. 2014, 
2019లలో ఇరుపార్టీలకు అవకాశం ఇచచిరు. కాన్ ఏ పార్టీ కూడా ప్రజల శ్రేయసు్స, 
వారి భవిషయూత్ కోసం పనిచేయలేదు. అనిని వరగాలవారికి నాయూయం జరగాలంటే జనసేన 
పార్టీతోనే స్ధయూం అని ప్రజలు నము్మతునానిరు..

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గరించి మీ అభిప్యం చపపిండి?                  
ర్యపాట్ అరుణ: ప్ంట్ మీడియా ఎలకా్రానిక్ మీడియా ఏ సపోర్టీ లేనటువంటి పార్టీ, 
కొంతమంద వారి భుజాన వేసుకొని మోసు్తనని పేపర్ శతఘ్ని న్యూస్. ఇప్పిడునని టకానిలజీని 
ఉపయోగించ్కొని ఈ-పేపర్ పటటీణంలో, గ్రామాలోలా ప్రతి యువతకి అందసు్తంద అంటే గొపపి ధైరయూ 
స్హస్లు అనే చపాపిలి. గ్ండ్ లవెల్ లో జరుగతునని ప్రతి అంశానిని రష్ట్ర స్థాయిలో జనసేన శ్రేణులకి 
చూప్సు్తంద అంటే  పార్టీ పటలా, పవన్ కళయూణ్ గారి పటలా ఎంతో నిబదధిత కలిగి ఉంద. రబోయ్ రోజులోలా పేపర్ 
కాపీలు ప్రచ్రించి ఇచేచి స్థాయికి వెళ్్ళలని కోరుకుంటూ కచిచితంగా నా తరుప్న, జనసేనపార్టీ తరప్న శతఘ్ని న్యూస్ కు హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలియచేసు్తనానిను.
 

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ఆరిథాకంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెటిటీన “నా సేవ 
కోసం నా వంతు” ను కారయూక్రమానిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్్తనానిరు?
ర్యపాట్ అరుణ: “నా సేన కోసం నా వంతు” అనే కమిటీలో నేను ఒక మ్ంబర్ ని, 
నాకు ఉనని పరిధిలో జనసైనికులని ఈ కారయూక్రమం ఆవశయూకత తెలియజసి పార్టీ కి ఫండ్ 
రయిజ్ చేస్్త ఉనానిను. నాగబ్బు బ్బు గారు నాకు పని చపాపిరు, నియోజకవరగాంలో 
ఆరిథాకంగా ఆదాయ మారగాం ఉనని నాయకులు, యువతని కలిసి ప్రతి నెల్ పార్టీకి స్యం 
చేసే వాళ్ళని ఒక మండల స్థాయిలో కమిటీ వెయయూమని చపాపిరు. మండల అధయూక్షులతో 
కూడా మాటాలాడడం జరిగింద. దీనిని ముందుకు తీసుకువెళ్్తనానిను. మొటటీమొదటగా 
సంతన్తలపాడు నియోజకవరగాం నుంచి మొదలుపెడుతునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసైనికులకు, వీరమహళ కు మీరు ఆదర్శంగా నిలుసు్తనానిరు? దానిని మీరు ఎల్ చూసు్తనానిరు?
ర్యపాట్ అరుణ: యదా్వం తద్వతి నువు్ ఎల్ ఆలోచిస్్తవో అల్ తయారవుతావని ఒక గొపపి సిదాధింతానిని జనసేన శ్రేణులోలా నింప్న పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిస్్రధింగా 
పార్టీ స్టీండ్ ని బలంగా వినిప్స్్త నిస్్రధింగా పనిచేసుకుంటూ పోతునానిను. దానిని గరి్తంచిన పార్టీ అధిష్టీనం నాకు రష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఇచిచింద. అద కేవలం పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి ధైరయూం వలేలా నాకు స్ధయూమైంద. నిస్్రథాంగా పని చేసుకుంటూ పోతూ ఉనానిను. ఏ రజకీయ పార్టీలో లేనటువంటి కారయూకర్తలు, జనసేనపార్టీలో నిస్్రథాంగా 
పని చేసు్తనానిరు. మధయూ తరగతి నుండి వచిచిన నాకు ఇంత అభిమానానిని సంపాదంచ్కునానిను అంటే కేవలం పవన్ కళ్యూణ్ గారి వలేలా ఇద స్ధయూమైంద. ప్రతి ఒకకా 
జనసైనికులకు, వీరమహళలకు చపేపిదేంటంటే నిస్్రధింగా పనిచేసుకుంటూ పోండి కచిచితంగా పార్టీ ఎప్పిడో ఒకప్పిడు 
మనలిని గరి్తసు్తంద.

శతఘ్నిన్యూస్: ఎంతో ధైరయూంగా ముందుకు వెళ్్తనని మీకు ప్రతయూరుధిల దాడులు ఇపపిటికి ఏమయినా ఎదురవుతునానియా ?
ర్యపాట్ అరుణ: చపపిలంటే ప్రతయూరుథాల దాడులు ఇపపిటికీ కూడా నా సషల్ మీడియాలో కామ్ంటులా కానివ్ండి, అల్గే 
ఫోన్ థ్రెటినింగ్ కాల్్స కానివ్ండి, ఇపపిటికీ ప్రతినితయూం ఎదురవుతునానియి. ఈ దాడులు తగాగాలి అంటే జనసేన పార్టీలో ఒక 
రయపాటి అరుణ ఉంటే ప్రతయూరుధిలు ఈజీగా టారగాట్ చేస్్తరు. పార్టీలో 100 మంద రయపాటి అరుణల్ంటి వయూకు్తలు 
వచిచి ఈ దౌరజానాయూలను ఎదురొకాని నిలబడడాప్పిడే ఈ దాడులనేవి ఆగతాయని నేను కచిచితంగా చపపిగలను. నాకు జనసేన 
పార్టీ, జనసైనికులు, వీరమహళలు ఎలలాప్డు అండగా ఉనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచేచి సందేశం ?
ర్యపాట్ అరుణ: 2024 లో వైఎస్్సర్్సప్ అధికారంలోకి రదు, ఆంధ్రరష్ట్ర పరిసిథాతులు దుర్రమైన సిథాతికి తీసుకువచిచింద 
ఈ ప్రభుత్ం. అల్గే ప్రతి ఒకకారు కళ్యూణ్ గారి దగగార ఫోటోల కోసం, వీడియోల కోసం కాకుండా పార్టీ కోసం మరింత 
పని చేసి గ్ండ్ లవెలోలా వెళ్లాలని కోరుకుంటునానిను. కచిచితంగా ప్రజలు జనసేన పార్టీకి ఒకకా అవకాశం ఇదాదామని 
చూసు్తనానిరు. ప్రజలోలాకి వెళ్లా రజకీయాలు యువత చేయాలి.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచి మేము అడిగిన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం 
చపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టీం తరపున ధనయూవాదములు ర్యపాట్ అరుణ గారు. మరొకరితో జనసేనతో న్ ప్రయాణంలో 
మళ్ళీ కలుద్్దం.
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