
శనివారం, 26 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

27వ తేదీన ఇప్పటం 
రైతులకు ఆర్థి క సాయం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలకు వేదికై నిలిచిన గ్రామం ఇప్పటం. ఆ గ్రామ 
రైతులు పార్టీ కారయూక్రమ సభా ప్ంగణం కోసం తమ పొలాలను ఇచ్చారు. రహదారి విస్తరణ పేరుతో ఇప్పటం 
గ్రామంలో కొనిని ఇళ్లను కూలాచారు. అప్్పడు ఆ గ్రామస్్తలను కలిసి వారి బాధలను తెలుస్కొని జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చలించిపోయారు. కూలిచావేతతో నషటీపోయిన ప్రతి ఇంటికీ రూ.లక్ష ఆరిథిక 
సాయానిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రకటించిన సంగతి విదితమే. ఆ ఆరిథిక సాయానిని ఈ నెల 27వ తేదీన 
బాధితులకు అందించనున్నిరు. మంగళగిరిలోని పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యూలయంలో ఆరిథిక సాయం చెకుకులు 
బాధితులకు అందించే కారయూక్రమానిని నిర్వహిసా్తరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి చేతుల మీదుగా బాధితులు 
చెకుకులు అందుకుంటారు.

ఇంత దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వాన్ని గతంలో చూడలేదు
* ఉత్తర్ంధ్ర ప్ంతానిని వైసీపీ ప్రభుత్వం నిర్్వరయూం చేయాలని చూస్తంది
* ఎసీ్స ఎసీటీ సబ్ పా్లన్ పూరి్తగా గాలిలో కలిసిపోయింది
* గిరిజన గ్రామాలో్ల ఇప్పటికీ స్వచ్ఛమైన తాగు నీరు లేదు
* గిరిజనుల సమసయూలు పరిషకురించ్లనే మనస్ ఈ పాలకులకు లేదు
* కురుపాం నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్రజల సమసయూలను గాలికి వదిలేసి, అభివృదిధిని పూరి్తగా పకకునపెట్టీసి, అడిగిన వారిపై కేస్లు నమోదు 
చేసే ఇంత దుర్్మర్గమైన ప్రభుతా్వనిని గతంలో ఎప్్పడూ చూడలేదని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ 
శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు అన్నిరు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిలా్లలోని నియోజకవర్్గల సమీక్షలో భాగంగా శుక్రవారం 
ఉదయం కురుపాం నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశంలో శ్రీ మనోహర్ గారు పాల్్గన్నిరు. నియోజకవర్గం లోని 
సమసయూలు, పార్టీ బలోపేతం మీద జనసైనికుల అభిప్యాలను తెలుస్కున్నిరు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ 
గారు మాటా్లడుతూ “ఎసీ్స, ఎసీటీ సబ్ పా్లన్ దేశంలోనే ఎకకుడా లేని విధంగా అతుయూత్తమంగా గతంలో తీరిచాదిదా్దం. ఎసీ్స 
వర్్గలతోపాటు గిరిజన ప్ంతాలో్లని ఎసీటీలకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కలి్పంచేందుకు ఎసీ్స, ఎసీటీ సబ్ పా్లన్ కు 
చటటీబదధిత ఉంది. ఇప్పటి ప్రభుత్వం ఆ సబ్ పా్లన్ ని కూడా అమలు చేయలేని దౌర్భాగయూ పరిసిథితిలో ఉంది. కనీస నిధులు 
వెచిచాంచలేకుండా, గిరిజన ప్ంతాలను పటిటీంచుకోకుండా పాలన చేస్్తన్నిరు. గతంలో పాడేరు ప్ంతంలో 11 మంది 
గిరిజనులు మూకుమ్మడిగా చనిపోతే ఒక గ్రామానిని ఖాళీ చేసి వెళ్్లపోయిన అమాయకత్వం గిరిజనులది.. ఇప్పటికీ 
గిరిజన ప్ంతాలో్ల సరైన తాగునీటి సదుపాయం లేదు. గిరిజన గ్రామాలో్ల మైనింగ్ మీద, తవ్వకాలు మీద పెటిటీన దృష్టీ 
అకకుడ సంక్షేమం మీద ప్రభుతా్వలు పెటటీడం లేదు. గిరిజనులకు ఒక దారి చూపంచ్లి్సన బాధయూతను తీస్కోవడం లేదు. 
గిరిజన ప్ంతాల సమసయూల పరిష్కురం మీద జనసేన పార్టీ చిత్తశుదిధితో కటుటీబడి ఉంది.
* సాగు నీటి ప్జెకుటీలపై ప్రతేయూక దృష్టీ
ఉత్తర్ంధ్రపై వైసీపీ నేతల కపట ప్రేమ ప్రజలు గమనిస్్తన్నిరు. ఉత్తర్ంధ్ర ప్ంతం మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి 
అపారమైన గౌరవం ఉంది. ఇకకుడి ప్రజల జీవన విధానం, సంసకుృతి, సంప్రదాయాలు చ్లా గొప్పవి. వాటిపై అంతులేని 

ప్రేమ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిది. ఉమ్మడి విజయనగరం జిలా్ల సమీక్షలో భాగంగా చ్లామంది చెప్పన విషయాలు తాగు, సాగు నీరు గురించే ఎకుకువ ఉన్నియి. ఉత్తర్ంధ్రలోని 
మైనర్ ఇరిగేషన్ ప్జెకుటీలను ఈ ప్రభుత్వం అసలు పటిటీంచుకునని దాఖలాలు లేవు. కనీస నిధులు వాటికి వెచిచాంచలేదు. ఫలితంగా మైనర్ ఇరిగేషన్ ప్జెకుటీల కింద ఉనని ఆయకటుటీ 
ఎండిపోతోంది... ప్రజల దాహం కేకలు తీరడం లేదు. జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వచిచాన వెంటనే ఉత్తర్ంధ్ర ప్ంతంలోని సాగు, తాగు నీటి సమసయూను పూరి్తగా పరిషకురించే బాధయూత 
తీస్కుంటాం. ఈ ప్ంతంలోని మైనర్ ఇరిగేషన్ ప్జెకుటీలు పూరి్త చేయడంపై పూరి్త సాథియి దృష్టీపెడతాం. ఉత్తర్ంధ్ర ప్ంతంలో నీటి సమసయూ ఎకకుడ కనిపంచకుండా చూసే బాధయూత 
జనసేన ప్రభుత్వం తీస్కుంటుంది. ఇకకుడి ప్రజలను మోసం చేయడం కాకుండా వీరికి సాయం చేసే విధంగా జనసేన ప్రభుత్వం పని చేస్్తంది. గిరిజన ప్ంతాలో్ల ఏనుగుల బాధ, 
తోటపలి్ల, జంజావతీ రిజర్్వయర్ల వల్ల నషటీపోయిన గ్రామీణుల సమసయూలు ఎనోని కనిపస్్తన్నియి. వాటి మీద జన సైనికులు పూరి్తసాథియిలో దృష్టీ నిలిప అవగాహన పెంచుకుని పోర్టం 
చేయాలి్సన అవసరం ఉంది.ప్రజా సమసయూలపై జనసేన చేసే పోర్టం చ్లా 
న్యూయబదధింగా ఉంటుంది. నిజాయతీని నమ్్మకొని జనసేన పోర్టం 
చేస్్తంది కనుకే, ఈ ప్రభుత్వం జనసేన పార్టీని చూసి భయపడుతుంది. అక్రమ 
కేస్లు బన్యించి భయపెటాటీలని చూస్తంది. చ్లా ప్ంతాలో్ల మిగిలిన 
రండు పార్టీల న్యకులు ఒకటైపోయి, వనరులిని పంచేస్కుంటున్నిరు. జన 
సైనికులు మాత్రమే నిజాయతీగా ఎలాంటి ప్రలోభాలకు ల్ంగకుండా ప్రజల 
తరఫున పోర్టం చేస్్తన్నిరు కాబట్టీ ఈ ప్రభుత్వం జనసేన కారయూకర్తలను 
చూసి బెదిరిపోతోంది. మత్స్యకారుల వలసలను అరికటటీలేని ఈ ప్రభుత్వం 
వారికి ఏదో చేసా్తమని హామీలు ఇవ్వడం హాసాయూస్పదం. ఒకే గ్రామం నుంచి 
6 వేల మంది మత్స్యకారులు వలసలు వెళ్్లపోయారంట్ ఇకకుడి పరిసిథితిని 
అరథిం చేస్కోవచుచా. దానిని నిరోధించడానికి ప్రభుత్వం పని చేయాలి. 
మత్స్యకారులకు ఏం చేయాలి అనని దాని మీద ఈ ప్రభుతా్వనికి ఏమాత్రం 
ఆలోచన లేదు.
* పొతు్తలు ఉంట్ నిరభాయంగా చెబుతాం
జనసేన పార్టీ పారదర్శకంగా ర్జకీయం చేస్్తంది. ఏ పార్టీతో అయిన్ పొతు్త ఉంట్ బహిరంగంగా ధైరయూంగా చెపే్ప దమ్్మ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఉంది. కావాలని ఒక ప్రణాళ్క ప్రకారం 
వేరే పార్టీలతో పొతు్త ఉందంటూ జనసేన పార్టీపై విష ప్రచ్రం మొదలుపెటాటీరు. గతంలోన్ ఇదే మాదిరి దుష్ప్రచ్రం చేశారు. మళీ్ల ఇప్్పడు అదే బాట పడుతున్నిరు. దీనిని బలంగా 
తిప్పకొట్టీలా జనసైనికులు బాధయూత తీస్కోవాలి. మూడో ప్రతాయూమానియం బలంగా ఎదుగుతునని క్రమంలో రండు పార్టీలకు భయం పటుటీకుని ఇలాంటి ప్రచ్రం చేస్్తన్నిరు. ఏ పార్టీతో 
అయిన్ పొతు్త ఉంట్ దానిని దాచుకోవాలి్సన అవసరం లేదు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఏ విషయమైన్ పారదర్శకంగా నిర్ణయం తీస్కుంటారు.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఎం.ఎస్.ఎన్ జనసేనలో చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: ప్రమ్ఖ ఎం.ఎస్.ఎన్. విదాయూ సంసథిల అధినేత, ప్రమ్ఖ 
సంఘసేవకులు, సీనియర్ ర్జకీయ విశ్్లషకులు, సీనియర్ ర్జకీయ న్యకులు ఎం. 
సతయూన్ర్యణ (ఎం.ఎస్.ఎన్) జనసేన పార్టీలో శుక్రవారం , తాటిపూడి దగ్గరలో ఉనని 
గ్రీన్ బ్రీజ్ రిసార్టీస్ లో జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ న్దండ్ల 
మనోహర్ సమక్షంలో పార్టీలో చేర్రు. ఈ సందరభాంగా పార్టీలో చేరిన న్యకులు 
ఎం.ఎస్.ఎన్ మాటా్లడుతూ యువత భవిషయూత్ కోసం న్తన ర్జకీయాలకు శ్రీకారం 
చుటిటీన పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, పార్టీ సిదాధింతాలు నచిచా పార్టీలో చేర్నని, గతంలో 
ప్రజార్జయూం పార్టీలోన్, వైసిపలో పనిచేశానని, న్దండ్ల మనోహర్ మీ అనుభవంతో 
జనసేన బలోపేతంనకు కృష్ చేయాలని అనడంన్కు ఎంతో తృప్త చెందానని, ఇదేన్తన 
ఉతే్తజంతో జనసేనపార్టీ 2024లో గెలుప్ దిశగా అహిరినిశలు పని చేసా్తనని అన్నిరు. 
అనంతరం పార్టీ సీనియర్ న్యకులు ఆదాడ మోహనర్వు, ఎం.సతయూ న్ర్యణ, తాయూడ 
ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు), పార్టీ పెద్దలు న్దండ్ల మనోహర్ ను సతకురించ్రు.

నాదండ్ల  మనోహర్ ప్రతీ జనసైన్కుడికీ ఒక స్్పర్తి: 
శివదత్ బోడపాటి

రాజకీయ యుద్ద వీరుడు మనోహర్ అడుగుజాడలోలో జనసేన గెలుపు 
ఖచ్చితంగా సాధయూం
నిసావార్థ ప్రజా పోరాట యోధుడు పవన్ కళ్యూణ్ కు తోడుగా నిసావార్థ 
రాజకీయ యుద్ద వీరుడు మనోహర్ అడుగుజాడలోలో జనసేన పార్టీ గెలుపు 
ఖచ్చితంగా సాధిస్తంది
శతఘ్ని న్యూస్:   విజయనగరం: విజయనగరం పరయూటనలో బాగంగా పీఏసీ 
ఛైర్మన్ ను మర్యూద పూర్వకంగా కలిసిన పాయకర్వుపేట జనసేన సేటీట్ సెక్రటర్ 
శివదత్ బోడపాటి మాటా్లడుతూ.. ఒకే రోజులో విజయనగరం జిలా్లలో రండు 
నియోజకవర్్గల సమీక్ష, శ్రీకాకుళం జిలా్ల మత్స్యకారుల గ్రామాల పరయూటన, 
కళ్ంగపటనిం క్రియాశీల కారయూకర్త కుటుంబానికి 5 లక్షల భీమా చెక్ పంపణీ.. 
ఈ రండు కారయూక్రమాల కోసం స్మారు 250 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి 
నిరంతర్మంగా 12 గంటల పాటూ జనసేన కోసం పని చేసిన తరువాత కూడా 

పార్టీ కోసం కషటీపడ్డ వారందరి కోసం మరో రండు గంటల విలువైన సమయానిని కేటాయించి.. పవన్ కళ్యూణ్ గారి పోర్టం కోసం మ్ఖయూమైన సూచనలు చేసూ్త అరధిర్త్రి 11:30 
సమయంలో కూడా అలుప్ లేకుండా చిరునవు్వతో ఉనని మా అననియయూ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు ర్ష్ట్రంలో న్లాంటి ప్రతీ జనసైనికుడికి ఒక సూ్పరి్త. నిసా్వరథి ప్రజా పోర్ట యోధుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారికి తోడుగా నిసా్వరథి ర్జకీయ యుద్ద వీరుడు మనోహర్ గారి అడుగుజాడలో్ల జనసేన పార్టీ గెలుప్ ఖచిచాతంగా సాధిస్్తందని శివదత్ బోడపాటి తెలియజేసారు.

* క్రమశిక్షణగా పని చేదా్దం
జనసేన పార్టీ క్రమశిక్షణతో నిండిన పార్టీ. ఇకకుడ వయూకు్తలు మ్ఖయూం కాదు వయూవసథి మ్ఖయూం అనేది గురు్తంచుకోవాలి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయ సాధన మేరకు అంతా పోర్డుదాం. పార్టీ 
మనకు ప్రధానం. అలాగే ప్రభుత్వంలోన్ కేవలం వయూకి్త మీద కాకుండా వయూవసథి చేస్్తనని తప్్పల మీద జనసైనికులు పోర్డాలి. ప్రభుత్వం తీస్కుంటునని ప్రజా వయూతిరేక విధాన్లను అరథిం 
చేస్కొని దానిపై పోర్ట పంథాలో మ్ందుకి వెళ్్దం. జనసేన పార్టీ తందరపడి న్యకతా్వనిని ఎవరికో ఒకరికి అప్పగించదు. అలా చేసే్త భవిషయూతు్తకు కూడా ప్రమాదమే. జనసైనికులు 
దీనిని గమనించ్లి. ఒక ఇంటిని పటిషటీమైన ప్న్దితో ఎలా నిరి్మసా్తమో పార్టీని కూడా అదే విధంగా నిరి్మంచ్లి. తందరపడి మీలో మీరు చినని చినని విషయాలకు మనస్పరధిలు 
చెంది ఇష్టీనుసారం కమిటీలు వేస్కుంట్, పార్టీ దానిని సీరియస్ గా తీస్కుంటుంది. అలా చేసే వారిపై క్రమశిక్షణ చరయూలు ఉంటాయి. పార్టీ ఎవరికి బాధయూత అప్పగిస్్తంది అననిది శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి నిర్ణయం మేరకు ఉంటుంది. దానికి జన సైనికులంతా కటుటీబడి పని చేయాలి. గతంలో ఎప్్పడో పోటీ చేసాం.. సాథినిక సంసథిల ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ తరఫున 
పోటీలో ఉన్నిం. మేమే న్యకులు అనుకోవదు్ద. పార్టీ నిర్ణయం మేరకు మాత్రమే కమిటీలు ఉంటాయని గురు్తంచుకోవాలి. ప్రజా సమసయూల మీద పనిచేస్కునేందుకు జనసేన మీకు 
వేదిక అవుతోంది. న్యకత్వం అంట్ బాధయూత. దానిని ఒక పెత్తనం గా భావించడం సరికాదు. గిరిజన ప్ంతాల సమసయూలపై న్తోపాటు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ప్రతేయూక అవగాహన 
ఉంది. గతంలో సీ్పకర్ గా పనిచేసిన సమయంలో శాసనసభను ఒక గిరిజన ప్ంతంలో నిర్వహించిన అనుభవం సైతం న్కుంది. గిరిజన ప్ంతాల అభివృదిధిపై జనసేన ప్రభుత్వంలో 
ప్రతేయూకంగా దృష్టీ పెడతాం. గత ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసే్త వృథా అవుతుంది అనే ప్రచ్రం చేశారు... అలాంటి ప్రచ్ర్లకు జనసైనికులు చెక్ పెటాటీలి. జనసేనకు ఓటు 
వేసే్త ప్రజా ప్రభుత్వం వస్్తంది అనేది ప్రజలో్లకి బలంగా తీస్కువెళ్్లలి. ప్రస్్తతం ప్రజలో్ల ప్రభుత్వం మీద ఈ వయూవసథిల మీద నమ్మకం పోయింది. ప్రభుత్వం తీస్కుంటునని నిర్ణయాలతో 
ప్రజలు అనిని విధాలా సతమతమవుతున్నిరు. గిరిజన ప్ంతాలో్ల ఐటీడీఏ పీఓ అంట్ గతంలో గొప్ప అధికారులు ఉండేవారు. అలాగే గిరిజన కార్్పరేషన్ ఏమైందో కూడా తెలియదు. 
మొత్తం వయూవసథిలను నిర్్వరయూం చేసి కమీషను్ల, అవినీతి తో పాలన నడుస్తంది. అరకు కాఫీకి అంతర్జాతీయ ఖాయూతి ఉండేది... అడవులో్ల లభించే ఆర్్గనిక్ ఫుడ్ కు మెట్రో నగర్లో్ల మంచి 
డిమాండ్ ఉంది. అయితే గిరిజన రైతులకు మాత్రం ఏమీ దకకుడం లేదు. ఇలాంటి సమసయూలు క్షేత్రసాథియిలో అనేకం కనిపసా్తయి. ప్రజా సమసయూలపై ధైరయూంగా పోర్డండి. జనసేన పార్టీ 
న్యూయవిభాగం మీకు అండగా ఉంటుంది. అక్రమ కేస్లు పెడితే బెదిరి పోవలసిన అవసరం లేదు. ఏ క్షణమైన్ స్పందించే న్యకత్వం మీకుంది. మీరు ధైరయూంగా మ్ందుకెళ్తే అనిని 
విధాలా పార్టీ సహకరిస్్తంది. జనసేన పార్టీ అంట్ బలమైన కుటుంబం గా నిలబడదాం” అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ ప.ఎ.సి. సభుయూలు శ్రీ మ్తా్త శశిధర్, పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, అరకు ఇంచ్రిజా శ్రీ వంపూరు గంగులయయూ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

* జనసేనలో చేరికలు
విజయనగరంలోని ప్రమ్ఖ విదాయూవేత్త శ్రీ ఎమ్.సతయూన్ర్యణ గారు 
శుక్రవారం ఉదయం జనసేన పార్టీలో చేర్రు. విజయనగరంలో 
పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ 
గారు జనసేన కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహా్వనించ్రు. సాలూరు 
నియోజకవర్గం నుంచి వేరే్వరు పార్టీలో్ల ఉనని మెగా అభిమానులు 
శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారి చేతుల మీదుగా జనసేనలో చేర్రు. 
శ్రీ పలా్ల మ్రళ్, శ్రీ విక్రమ ప్రసాద్, శ్రీ మీసాల సతీష్, శ్రీ చందక 
కృష్ణ తదితరులకు పార్టీ కండువా వేసి ఆహా్వనించ్రు. పాలకొండ 
నియోజకవర్్గనికి చెందిన శ్రీమతి కర్రి కళ్యూణి, శ్రీ కిమిడి స్రేష్, శ్రీ 
పొటూనిర్ శంకర్ తదితరులు జనసేనలో చేర్రు. శ్రీ మనోహర్ గారు 

జనసేన కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహా్వనించ్రు. ఈ చేరికల కారయూక్రమంలో పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
కళ్యూణం శివ శ్రీనివాస్, అరకు ఇంచ్రిజా శ్రీ వంపూరు గంగులయయూ, పార్టీ నేత శ్రీ బాబు పాలూరి, శ్రీ ఆదాడ మోహనర్వు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వైసీపీ చేస్తంది అభివృదిధి వికంద్రీకరణ కాదు.. 

పదవుల వికంద్రీకరణ
•ప్ంతాల మధయూ అలజడులు రేపే ప్రయతనిం చేస్్తన్నిరు
•వైఫలాయూలు కప్పప్చుచాకునేందుకే వైసీపీ ప్రయతినిస్తంది
•ఉత్తర్ంధ్ర యువతది నితయూ జీవన పోర్టం
•యువత ఉపాధి కోసం చూస్్తంట్ పాలకులో్ల స్పందన లేదు
•వైసీపీ విమ్క్త ఆంధ్రప్రదేశ్ నిన్దానిని ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్్దం
•ఉత్తర్ంధ్ర సమసయూల మీద పోర్టం చేదా్దం
•సాలూరు నియోజకవర్గ సమీక్షా సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు ర్జధానులు.. అభివృదిధి 
వికేంద్రీకరణ పేరు చెప్ప పదవుల వికేంద్రీకరణ కారయూక్రమం చేపడుతోందని 
జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల 
మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. ప్ంతాలవార్గా బేధాభిప్యాలు 
సృష్టీంచి అలజడులు రేపే ప్రయతానిలు చేస్తందన్నిరు. తమ వైఫలాయూలు 
కప్పప్చుచాకునేందుకు వైసీపీ పాలకుడు చూస్్తన్నిరని తెలిపారు. కొత్త 
కొత్త సమసయూలు సృష్టీంచి ప్రజలిని మభయూపెడుతున్నిరన్నిరు. విజయనగరం 
జిలా్ల సమీక్షా సమావేశాలో్ల భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం సాలూరు 
నియోజకవర్్గనికి చెందిన జనసేన శ్రేణులతో సమావేశం అయాయూరు. 
నియోజకవర్గంలో పార్టీ సిథితిగతులు.. సాథినికంగా ఉనని సమసయూల మీద పార్టీ 

కారయూకర్తల అభిప్యాలు తెలుస్కున్నిరు. అనంతరం శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “ఉత్తర్ంధ్ర యువతలో 
ఆవేదన ఉంది.. సమసయూలపై అవగాహన ఉంది. ఉత్తర్ంధ్ర ప్ంతంలో ప్రతి రోజు జీవితం ఓ పోర్టం. విజయనగరం 
జిలా్లలో ప్రకృతి ఇచిచాన అదుబుత వనరులిని ఈ ప్రభుతా్వలు ఉపయోగించుకోవడం లేదు. యువత ఉపాధి కోసం ఎదురు 
చూస్్తంట్ ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేదు. అలాంటి సమయంలో యువతలో అలజడి సహజంగానే ఉంటుంది. సాలూరు 
నియోజకవర్్గనికి గతంలో వచిచానప్్పడు పరిసిథితులు ఎలా ఉన్నియో ఇప్్పడు అలాగే ఉన్నియి. నియోజకవర్గ కేంద్ం 
అంట్ కొంత వరకైన్ సదుపాయాలు ఉంటాయి. ఇకకుడ అలాంటివి ఏమీ కనబడవు. గిరిజనులకు ప్రభుత్వం నుంచి 
ర్వాలి్సన నిధులు పూరి్తగా దారిమళ్్లపోతున్నియి. అప్పట్్ల దేశంలో మొటటీ మొదటిసారి గిరిజనుల అభివృదిధి కోసం సబ్ 
పా్లన్ తీస్కువసే్త ఇప్్పడు దానిని కేవలం న్మమాత్రప్ కారయూక్రమంగా మారేచాశారు. జీసీసీ దా్వర్ అటవీ ఉత్పతు్తల సేకరణ 
చేసి గిరిజనులకు ఆరిథిక భరోసా ఇవా్వలి్స ఉండగా ఆ సంసథిను నిర్్వరయూం చేశారు.
•గిరిజన వరి్శటీ గోడలు చూప కోటు్ల లెకకులు చూప్తారు
కేవలం బటన్ నొకికు అభివృదిధి అదుభాతంగా జరిగిపోతోంది.. ప్రతి ఇంటికి లక్షలు ఇచేచాస్్తన్నిం అని చెబుతున్నిరు. 
అంత అభివృదిధి ఉంట్ సాథినికంగా యువతలో ఎందుకు ఇంత అసంతృప్త ఉంది. భవిషయూతు్త మీద ఎందుకు బెంగతో 
ఉంది. ప్రభుతా్వనికి నిజాయితీ ఉంట్ అదుభాతమైన అభివృదిధి జరుగుతూ ఉండేది. ఉపాధి అవకాశాలు వచేచావి. విభజన 
చటటీంలో ఉనని గిరిజన యూనివరి్శటీ కూడా తీస్కుర్లేకపోయారు. గోడలు కట్టీస్్తన్నిమన్నిరు. ఇప్్పడు ఇంకో చోటకి 
మారుస్్తన్నిమంటున్నిరు. ఇప్్పడు ఆ గోడలకు ఎనిని కోట్ల ఖరుచా చూపసా్తరో.. న్యకులు ఎవరికి వాళ్్ల వారి సా్వరధిం 
కోసం ఆలోచిస్్తన్నిరు. ప్రజల కోసం ఆలోచించడం లేదు.
•ఇటువంటి న్యకులకు ప్రజలే బుది్ద చెబుతారు
ఉత్తర్ంధ్రకు సంబంధించిన అంశాలను పరిశీలించి ఇకకుడ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరేచాందుకు జనసేన పార్టీ పక్షాన 
కలసికటుటీగా ఒక కారయూక్రమం చేదా్దం. నినని ఓ మత్స్యకార గ్రామానికి వెళ్్ల అకకుడ ఉనని యువకుడిని మత్స్యకార భరోసా 
గురించి ఆర్ తీసే్త ర్లేదు అని చెపా్పడు. అతనికి 107 ఎకర్లు భూమి ఉందని చూప మత్స్యకార భరోసా నిలిపవేశారు. 
ఆ గ్రామ సచివాలయం పరిధిలో 107 ఎకర్ల భూమి ఉంది కాబటిటీ భరోసా వరి్తంచదని వాలంటీర్ వయూవసథి పంపన లెటర్ 
చూపాడు. ఈ ప్రభుత్వం మూర్ంగా పని చేస్తంది. వాలంటీర్ వయూవసథి, గ్రామ సచివాలయాలను వారి ర్జకీయ లబ్్ద కోసం 

ఈ ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకుంటుంది. వారి పార్టీ కారయూక్రమాల కోసం.. ప్రజలను బెదిరించేందుకు.. ఇతర పార్టీలో్ల ఎవరూ ఉండకూడదనని పచిచా ఆలోచనలతో మ్ందుకు వెళ్తంది. 
ప్రజాసా్వమయూంలో ఇటువంటి న్యకులు మిగలరు. ఒక ఎనినికలో్ల గెలిచిన్.. ప్రజలు ఇలాంటి వారిని తిప్ప ఇంటికి పంప్తారు.
•వైసీపీ విమ్క్త ర్ష్ట్రం కోసం పని చేదా్దం
జనసేన పార్టీ ఒక మారు్ప కోసం మ్ందుకు వెళ్తంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి న్యకత్వంలో మనమంతా వైసీపీ విమ్క్త ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంతో పని చేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిషయూతు్త కోసం 
ఈ నిన్దానిని ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్్లలి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సిదాధింతాలకు ఆకరిషితులై పని చేస్్తనని జనసైనికులంతా ప్రశినించేతత్వంతోనే నిలబడా్డరు. అటువంటి వయూకు్తలిని సమాజానికి 

ఉపయోగపడే విధంగా తీరిచాదిదా్దలి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కూడా ఉత్తర్ంధ్ర మీద దృషటీ 
సారించి మంచి న్యకతా్వనిని తీస్కుర్వాలని చూస్్తన్నిరు. ఉత్తర్ంధ్రలో ఎకకుడా 
ఇంఛారుజాలు ప్రకటించలేదు. కొనిని చోట్ల కొంత మందికి బాధయూతలు అప్పగించ్మంతే. 
త్వరలో ఇంఛారుజాల నియామకం పూరి్త చేసా్తం.
•ఈ ప్రభుత్వ పాలనలో రోజుకి పది సమసయూలు ప్డుతున్నియి
ఉత్తర్ంధ్రలో సమసయూలపై పార్టీ తరఫున నిలబడుదాం. కారయూక్రమాలు చేయడానికి వెనకాడే 
పరిసిథితి వదు్ద. మన ప్ంతంలో చ్లా సమసయూలు ఉన్నియి. ఈ ప్రభుత్వ పాలనలో 
రోజుకి పది సమసయూలు వస్్తన్నియి. సాలూరులో 30 వేల మందికి ఉపాధి కలి్పస్్తనని 
లార్ ఓనర్్స అససియేషన్ కు అండగా నిలబడుదాం. వారి సమసయూల పరిష్కురం కోసం 
పోర్డుదాం. ఆట్నగర్, ఇండసి్రియల్ పారుకులు ఏర్్పటు చేమయని పోర్టం చేదా్దం. 
గిరిజన ప్ంతాలో్ల ఇస్క దోపడి, గనుల దోపడీ జరుగుతోంది. మారుమూల ప్ంతాలో్ల 
పీహెచ్ సీలు లేవు. కొటియా గ్రామాల సమసయూ మీద ప్రభుత్వం నుంచి సరైన స్పందన 
లేదు. అవసరం అయితే ఆ సమసయూ పరిష్కుర్నికి జనసేన పార్టీ తరఫున కారయూక్రమాలు 
చేదా్దం. జిలా్లలో జనసేన పార్టీకి బలం ఉంది. మనమంతా కలసికటుటీగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి న్యకతా్వనిని మ్ందుకు తీస్కువెళ్్దం” అన్నిరు.
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ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయాలననిదే ముఖయామంత్రి ఆలోచన
* ప్రజలను రండు అడుగులు దూరం పెడుతున్నిరు
* ఉత్తర్ంధ్ర న్యకులు తమ ఎదుగుదల మీదనే దృష్టీ పెటాటీరు
* ఇతర ర్ష్్రిలతో పోలిసే్త ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగా వెనుకబడింది
* ర్ష్ట్ర క్షేమం ఆలోచించే అమర్వతికి కటుటీబడా్డం
* శృంగవరప్ కోట నియోజకవర్గ సమీక్ష సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘ప్రజాసా్వమయూంలో గెలిచిన వయూకి్త నేడు ఆ ప్రజాసా్వమయూమే లేకుండా ఖూనీ చేయాలని చూస్్తన్నిడు.. 
ఒకప్్పడు ప్రజలు అడిగిన్ అడగకున్ని మ్దు్దలు పెటిటీన వయూకి్త నేడు అదే ప్రజలను దగ్గరకు కూడా ర్నీయకుండా 
వంద అడుగుల దూరం పాటిస్్తన్నిడు. వైసీపీ వల్ల ర్ష్ట్రం పూరి్తగా అధోగతి పాలయింది. దేశంలో ఇతర ర్ష్్రిలతో 
పోలిసే్త ఆంధ్రప్రదేశ్ పూరి్తగా వెనకుకు వెళ్్లపోయింద’ని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు 
అన్నిరు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిలా్ల నియోజకవర్్గల సమీక్షలో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం శృంగవరప్ 
కోట నియోజకవర్గంపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించ్రు. ఈ సందరభాంగా నియోజకవర్గంలోని జన సైనికులతో 
మాటా్లడి అభిప్యాలను తీస్కున్నిరు. పార్టీ బలోపేతం కోసం ఏం చేయాలనే దానిని చరిచాంచ్రు. ఈ 
సందరభాంగా శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “ఉత్తర్ంధ్ర ప్ంతం మీద ప్రేమ ఉండే సాథినిక న్యకులు 
ర్జకీయాలో్ల ఎమె్మలేయూ, ఎంపీ, మంత్రులు అయాయూరు. కొందరు న్యకులు ర్ష్్రినికి మ్ఖయూమంత్రి కావాలని 
అనుకున్నిరు. వారు తమ ర్జకీయాలు, ఎదుగుదల మీద పెటిటీన దృష్టీ ఇకకుడి ప్ంతం అభివృదిధి మీద పెడితే 
ఉత్తర్ంధ్ర బంగారం అయేయూది. పర్యూవరణపరంగా ఈ ప్ంతం పూరి్త సాథియిలో నషటీపోయింది. దోచుకోవడం, 
దాచుకోవడం మీద ఇకకుడి న్యకులు ఆలోచన చేశారు. ఉత్తర్ంధ్ర ప్ంతంలో కేవలం న్లుగు కుటుంబాలు 
మాత్రమే బాగుపడా్డయి. ప్రజల కష్టీలు అలాగే ఉండిపోయాయి.
* నిసా్వరధి పోర్టం జనసేనది
జనసేన దేనికోసం పోర్టం చేసిన్ నిసా్వరథింగా ఉంటుంది. భవన నిర్్మణ కారి్మకుల కోసం చేసిన పోర్టం దగ్గర నుంచి జనసేన పార్టీది అదే దారి. భవన నిర్్మణ కారి్మకుల పోర్ట 
సమయంలోనే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వైసీపీ న్యకులు ఉత్తర్ంధ్ర మీద, ఇకకుడి ఆస్్తల మీద కనేనిశారని హెచచారించ్రు. ఇకకుడి ఆస్్తలను తాకటుటీ పెటిటీ, మెల్లగా దోచుకోవాలననిదే 

వైసీపీ నేతల పా్లన్. మూడు ర్జధానులతో అదుభాతం జరిగిపోతుంది అని ప్రచ్రం మొదలుపెటాటీరు. ఇకకుడి ప్రజలకు 
కావలి్సంది ఉపాధి... ఉదోయూగం. మత్స్యకారుల వలసలు నిరోధం చేయాలి. 160 కుటుంబాలు ఉనని ఊరిలో దాదాప్ 
110 కుటుంబాలు దేశ రక్షణ సంబంధిత ఉదోయూగాలో్ల ఉన్నిరు అని నినని పరయూటనలో తెలిసింది. సంక్ంతికి వచిచా 
ఊరు వదిలి వారు వెళ్్తనని సమయంలో ఊరంతా కనీనిటితో నిండిపోయే క్షణాలు ఎంత వేదనతో నిండి ఉంటాయి...? 
ఉత్తర్ంధ్ర ప్రజలకు ఇకకుడ ఉపాధి లేదు. పరిశ్రమలు ర్వు. 75 శాతం సాథినిక యువతకు ఉపాధి అని చటటీం చేసిన 
మ్ఖయూమంత్రి పూరి్తగా కంపెనీలు ర్కుండా ర్ష్్రినిని దివాళ్ తీయించ్రు. ఇంకేం ఉదోయూగాలు వసా్తయి..?
* అనీని ఆలోచించే అమర్వతికి కటుటీబడి ఉన్నిం
జనసేన పార్టీ అనీని అలోచించి, భవిషయూతు్త భరోసా కోసమే అమర్వతి ర్జధానిగా ఉండాలని పార్టీ తరఫున తీర్్మనం 
చేశాం. ర్ష్ట్ర విభజన వల్ల నషటీ పోయిన ఆంధ్రకు మేలు జరగాలి అనే కోణంలోనే అమర్వతి పై నిర్ణయానికి కటుటీబడి 
ఉన్నిం. ప్రతి వేదిక మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని, జనసేన పార్టీని వయూకి్తగతంగా విమరి్శంచే సాథియికి ఈ మ్ఖయూమంత్రి 
దిగజార్రు. జనసేన పార్టీకి పెరుగుతునని బలం చూసి, అధికార పార్టీ న్యకులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా 

పోతోంది. గత మూడేళ్లలో అనిని రంగాలు తీవ్ంగా నషటీపోయాయి. వయూవసాయ రంగం గతంలో ఎననిడూ లేని సంక్షోభానిని ఎదుర్కుంట్ంది. గత మూడేళ్లలో 3 వేల మంది రైతులు 
ఆత్మహతయూ చేస్కునని విషయం ఈ ప్రభుత్వం దాచి పెటిటీంది. సీఎం సంత నియోజకవర్గం ప్లివెందులలోనే 46 మంది ఆత్మహతయూ చేస్కున్నిరు. దీనిపై స్పందించి, సహాయం చేసింది 
జనసేన పార్టీ మాత్రమే. ఈ మ్ఖయూమంత్రికి మానవత్వం లేదు.. ఎవరినీ దగ్గరకు కూడా ర్నివ్వని వయూకి్త. అహంతో నిండిన మనస్. ఆయన ప్రజలిని కలవడు. మనం కలిసి వారి సమసయూలు 
విన్లని చూసే్త మనకు అడ్డంకులు పెడతాడు. విశాఖపటనిం జనవాణి జరిగితే ఎనోని అంతులేని అక్రమాలు బయటకు వసా్తయి అని ఈ ప్రభుత్వం భయపడింది. అందుకే కారయూక్రమం 
జరగనివ్వలేదు.
* ఐకమతయూమే మన వ్యూహం
జనసేన పార్టీది ఐకమతయూ వ్యూహం. పార్టీ మీద అభిమానం ఉనని పది మందీ ఎలాంటి కారయూక్రమం చేయాలో నిర్ణయించుకోండి. దానిని మరో పది మందికి చెప్పండి. వారి తో మరో 20 
మందికి చెప్పంచి మద్దతు కోరండి. ఒక అదుభాతమైన విషయం గురించి చేసే పోర్టానికి ప్రజల మద్దతు ఉంటుంది. ఇదే వ్యూహంతో మ్ందుకు వెళ్ండి. పార్టీకి క్షేత్ర సాథియిలో మరింత 
బలం పెరగాలి. పార్టీలోకి ఎవర్చిచాన్ సా్వగతించండి. ఇకకుడ ఎవరూ న్యకులు కాదు. జనసైనికులతో కలిసి పని చేసే వారే న్యకులు అవుతారు. జనసేనకు మహిళలు అండగా 
నిలుస్్తన్నిరు. వారిని ప్రజా పోర్టలో్ల కలుప్కొని వెళ్ండి. ఒకరికి ఒకరు సాయం చేస్కోవాలి. అక్రమ పోలీస్ కేస్లకు భయపడాలి్సన అవసరం లేదు. పార్టీ న్యూయ విభాగం మీకు 
అండగా నిలుస్్తంది. నిజాయతీగా పార్టీ నిర్్మణం కోసం పని చేదా్దం” అన్నిరు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ మ్తా్త శశిధర్, పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరు్శలు శ్రీ బొలిశెటిటీ 
సతయూన్ర్యణ, శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వని తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

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


శనివారం, 26 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కోర్టు వాయిదాకు హాజరైన కందుల దుర్గేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకిన్డ: 2020 జనవరి 12వ తేదీన కాకిన్డలో జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై దా్వరంపూడి చంద్శ్ఖర్ రడి్డ చేసిన అనుచిత 
వాయూఖయూలపై నిరసన తెలుప్తునని జనసేన శ్రేణులపై వైసీపీ న్యకులు, 
కారయూకర్తలు దాడి చేసి అక్రమంగా కేస్లు బన్యించిన సంగతి అందరికీ 
విదితమే. ఆ రోజు బన్యించిన కేస్ల నిమిత్తం శుక్రవారం కాకిన్డ 
జిలా్ల కోరుటీలో వాయిదాకి ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిలా్ల జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు కందుల దురే్గష్ హాజరయాయూరు.. వారివెంట పఠాప్రం ఇన్చార్జా 
శ్రీమతి మాకినీడి శ్షుకుమారి, భీమిలి ఇంచ్ర్జా పంచకర్ల సందీప్, ర్ష్ట్ర 
కారయూదరి్శ గంట స్వరూప, కాకిన్డ సిటీ అధయూక్షులు సంగిశెటిటీ అశోక్, 
కారయూదరి్శ తాటికాయల వీరబాబు, జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ తలాటం సతయూ, 
జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు స్ంకర కృష్ణవేణి, కర్రెడ్ల గోవింద్,నునని గణేష్, ప ఆర్ 
ప శ్రీనివాస్, మర్రి దొరబాబు, సయయూద్ ఫాజిల్, పెంకే జగదీష్, జనసేన 
న్యకులు, జనసైనికులు వీరమహిళలు కోరుటీలో హాజరవ్వడం జరిగింది.

ఇచ్చాపురం జనసేన ఆధవారయాంలో ఉచిత మెగా వైదయా శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచార్ల: శ్రీకాకుళం జిలా్ల, కవిటి మండలం, కొజీజారియా పంచ్యతీ, పాత కోజిజారియా గ్రామంలో కిమ్్స ఆస్పత్రి డాకటీర్లల పరయూవేక్షణలో.. జనసేన ర్ష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్ 
తిప్పన దురోయూధన రడి్డ ఆధ్వరయూంలో ఉచిత మెగా వైదయూ శిబ్రం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ శిబ్రంలో స్మారు 350 మంది గ్రామస్్తలు పాల్్గని వైదయూ పర్క్షలు చేయించుకొని వారి 
అస్వస్తతలకు ఉచితంగా మందులు పొందదం జరిగింది. వైదయూ శిబ్రంలో మ్ఖయూంగా బీపీ, షుగర్, ఈసీజీ, కంటి పర్క్షలు నిర్వహించ్రు. తీవ్ అన్రోగయూ సమసయూలతో బాధపడుతుననిటు్ల 
నిర్ధిరణ అయిన వారిని (బీపీ, షుగర్, మోకాళ్ నొప్్పలు, పక్షవాతం, కంటిచూప్ లోపం, కిడీని వాయూదులతో బాదపడుతునని వారిని) మెరుగైన వైదయూం కోసం కిమ్్స కు పంపంచడం 
జరుగుతుంది. ఈ కారయూక్రమం కోజిజారియా ఎంపీటీసీ అభయూరిథి లింగర్జు పనపాన ఆధ్వరయూంలో జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో ఇచ్చాప్రం నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త దాసరి ర్జు, ర్ష్ట్ర 
జాయింట్ సెక్రెటర్ తిప్పన దురోయూధన రడి్డ, కోజీజారియ జనసైనికులు, గ్రామ పెద్దలు, తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

చేనేత గ్రామంలో జనంతో జనసేన 29వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమ్దాలవలస: చినని కురంపేట గ్రామంలో జనసేన న్యకులు 
కొత్తకోట న్గేంద్, కోరుకొండ మలే్లశ్వర్వు, ఎంపీటీసీ విక్రమ్ ఆధ్వరయూంలో చినని 
సాయి భవాని సమక్షంలో శుక్రవారం గడప గడపకు వెళ్్ల ప్రజల సమసయూలు తెలుస్కొని, 
జనసేన సిదాధింతాలు వారికి వివరించడం జరిగింది. ఈ సందరబుంగా వారు మాటా్లడుతూ 
చేనేత కారి్మకులు పడుతునని కష్టీలకు చలించి పోయామని, చేనేత కారి్మకుల విలువైన 
ఒకప్పటి రోజుల గురించి చెపూ్త ఉంట్ నిజంగా చ్లా బాధాకరంగా అనిపంచిందని 
తెలియజేసారు. వచేచా ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీకి ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ గారిని సీఎం 
చేసే్త మళీ్ పాత రోజులు వసా్తయి అని.. వారికి అండగా ఉంటాం అని భరోసా ఇవ్వడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు సైరిగాప్ సంతోష్ న్యుడు, కోమల్, 
మోహన్, కిరణ్ రుద్, సాయి, అభి, మహేష్, ప్రదీప్, వినోద్ మరియు గ్రామ ప్రజలు, 
జనసైనికులు పాల్్గననిరు.

ఘనంగా ఎన్ని ర్జు జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జాం: ప్రజా సమసయూలపై 
నిరంతరం పోర్డే న్యకులు, న్యూయవాది, 
ర్జాం నియోజకవర్గంలో అందరికీ 
అందుబాటులో అండగా నిలుసూ్త.. జనసేన పార్టీ 
బలోపేతం కోసం అహరినిశలూ పని చేస్్తనని 
న్యకులు ఎనిని ర్జు జన్మదినం సందరబుంగా 
శుక్రవారం ఆయనకు ర్జాం నియోజకవర్గం 
న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, 
నియోజకవర్గ ప్రజలు భార్ ఎతు్తన సాథినిక ర్జాం 

పార్టీ కార్యూలయంలో హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. 
అనంతరం ఎనిని ర్జు ప్టిటీనరోజు వేడుకలో్ల భాగంగా మెగా రక్తదాన శిబ్రం 
నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సిబ్రంలో దదప్ 30 మంది జనసైనికులు, వీర మహిళలు 
రక్తదానం చేశారు. అనంతరం సాథినిక ర్జాం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఉనని రోగులందరికీ 
ఎనిని ర్జు స్వయంగా జనసైనికులతో కలిసి పండు్ల వితరణ కారయూక్రమం చేశారు.

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

ర్ష్ట్ర అభివృదిధికై జనసేనకు ఒక్క చాన్స్ ఇవవాండి.. కార్యక్రమాన్కి శ్రీ కారం చుటిటి న మాకినీడి!!
శతఘ్ని న్యూస్:  పఠాప్రం: కాకిన్డ జిలా్ల, జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చేసూ్త.. పార్టీని అధికారం వైప్ అడుగులు వేయించడానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ వెంట్ ఉండి 
అదిష్టీనం ఆదేశాల మేరకు ప్రజల పక్షాన అండగా నిలిచి, ప్రతీ సమసయూపై స్పందించి నియోజవర్గంలో పార్టీ తరుప్న చురుకైన పాత్ర పోష్స్్తనని పఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన 
ఇంచ్రిజా మాకినీడి శ్షుకుమారి మరో కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుటాటీరు. ర్ష్ట్ర అభివృదిధికై జనసేనకు ఒకకు చ్న్్స అంటూ సాథినిక 25వ వారు్డ లో కోట సత్తమ్మ అలయం వద్ద జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, జనసేన కారయూకర్తల మధయూ కోట సత్తమ్మ అమ్మ వారికి పూజలు నిర్వహించి ఈ కారయూక్రమానిని ప్రంభించడం జరిగింది. అనంతరం మీడియాతో తదుపరికార్యూచరణ 
గురించి మాటా్లడుతూ.. కోట సత్తమ్మ గారి ఆశీస్్సలతో ఇంటింటా జనసేన పార్టీ కి ఒకకు చ్న్్స కారయూక్రమంలో బాగంగా నియోజకవర్గంలో ప్రతీ గడపకు వెళ్్ పార్టీ సిదధింతాలు 
ఆశయాలు హామీలతో కూడుకునని మాయూనిఫెసటీల్ కర పత్రాని పంచీ పార్టీ దశదిశలను ప్రజలకు వివరిసూ్త పార్టీని మరింత మ్ందుకు తీస్కెళ్్తనని, పవన్ కళ్యూణ్ గారిని మ్ఖయూమంత్రి 
చేయడమే తమ దేయూయమని, పవన్ కళ్యూణ్ గారు అప్పగించిన బాధయూతను సక్రమంగా నిర్వరి్తసా్తనని జనసైనికులు, న్యకులు, వీరమహిళలు ఈ కారయూక్రమం విజయవంతం చేయాలని 
ఆమె కోర్రు. ఈ కారయూక్రమంలో గొల్లప్రోలు మండల ప్రెసిడంట్ అమర్ది వలి్ల ర్మకృష్ణ, బుర్రా సూరయూప్రకాష్, మేళం ర్మకృష్ణ, కారప్రడి్డ మణికంఠ, గోప్ స్రేష్, పబీనినీడి 
దుర్్గప్రసాద్, రసంశెటిటీ కన్యూకర్ ర్వు, యండ్రప్ శ్రీనివాస్, కంద సమర్జు, దేశి రడి్డ సతీష్, సింగనని, సా్వమిరడి్డ అంజిబాబు, పెనుపోతుల న్నిబాబు, కసిరడి్డ న్గేశ్వరర్వు, కనకం 
అశోక్,న్యకులు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

ఉదాదానం కిడ్ని బాధితుల విషయంలో జనసేనాన్పై జగన్ రెడ్డి వాయాఖయాలను ఖండ్ంచిన దాసరి రాజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఇచ్చాప్రం: శ్రీకాకుళం జిలా్ల, నరసననిపేటలో ఏర్్పటుచేసిన పబ్్లక్ 
మీటింగ్ లో మ్ఖయూమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రడి్డ ఉదా్దనంలో కిడీని బాధితుల విషయంలో 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై చేసిన వాయూఖయూలను ఇచ్చాప్రం జనసేన ఇన్చార్జా దాసరి 
ర్జు ఖండించ్రు. ఈ సందరభాంగా ఆయన మాటా్లడుతూ ఉదా్దన కిడీని సమసయూ కోసం 
పత్రికలో్ల వార్తలు వచిచాన్ ఈ సమసయూపై ఏ న్యకుడు స్పందించలేదు. కానీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి దృష్టీకి వెళ్్న వెంటనే ఆయన 2017 జనవరి 3వ తేదీన ఇచ్చాప్రం వచిచా కిడీని 
బాధితులతో సమావేశం ఏర్్పటు చేసి వారితో మాటా్లడటం జరిగింది. ఆ తర్్వత వెంటనే 
అప్పటి అధికార ప్రభుత్వంకు డడ్ లైన్ ఇసూ్త కిడీని బాధితులిని ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేసిన 
దమ్్మనని న్యకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ఇదే ఉదాధిన ప్ంతం బొరివంక సభలో 
ననుని గెలిపసే్త మీ సమసయూలనీని పరిష్కురం చేసా్తనని మాట ఇచిచాన జగనో్మహన్ రడి్డ గారు.. 
తీర్ అధికారంలోకి వచ్చాక కిడీని వాయూధిగ్రస్్తలు విషయంలో పూరి్తగా నిర్లక్ష్యం చేశారు. 
అప్్పడు శ్రీకాకుళం జిలా్ల కలెకటీర్ గా విధులో్ల ఉనని ధనుంజయ రడి్డ గారు ఇప్్పడు ప్రభుత్వ 

సలహాదారునిగా వయూవహరిస్్తన్నిరు వారిని సంప్రదిసే్త న్డు పవన్ కళ్యూణ్ గారు వచిచాన తరువాత ఈ సమసయూను ఎంతవరకు తీస్కెళ్్లరు అని, అప్పట్్ల సెంట్రల్ హెల్్త మినిసటీర్ వచిచా 
దీనిపై ఎంక్వయిర్ వేయడం జరిగింది. పవన్ కళ్యూణ్ అనే వయూకి్త సమసయూను పరిషకురించమని అప్పటి గవరనిమెంట్ కి డడ్ లైన్ ఇసే్త, ననుని గెలిపంచండి అంటూ అడుకుకునని వయూకి్త జగన్ 
మోహన్ రడి్డ. ఏదైతే డయాలసిస్ పేషంట్్స కి పదివేల రూపాయిలు ఇసా్త అనని ప్రభుత్వం ఎంత మందిని ఆదుకుంటుంది. డయాలసిస్ పేషంట్్స ఎనోని వందలమంది వేలు మంది 
వుననిప్పటికీ కొంతమందికే అది పరిమితమైంది. దీనిలో కూడా ప్రభుత్వ కాంట్రాకుటీ ఉదోయూగులు చేస్్తనని వారిని కూడా 10 నుండి 11 వేలు శాలర్ వస్్తననిప్పటికీ కూడా వాళ్ ఇంట్్ల 
కుటుంబ సభుయూలు డయాలసిస్ పేషంట్్స ఉంట్ వాళ్కి వరి్తంచనివ్వకుండా చేస్్తన్నిరు. కిడీని వాయూధిగ్రస్్తలని ఇబబుందికరంగా నడిపస్్తనని జగన్ రడి్డ ప్రభుత్వం పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 
హేళన చేయడం హాసాయూస్పదంగా ఉంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి డిమాండ్ ప్రకారం ఇకకుడ ఆర్ ఓ పా్లంట్్స, డైయాలసిస్ సెంటరు్ల ర్వడం జరిగింది. ఇకకుడ ప్రజానికానికి అడిగితే వాళ్్ 
స్వచచాందంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారి పేరు ఉచచారిసా్తరు.. మీరు మాత్రం మా జిలా్ల పరయూటన చేసి తప్్పడు ప్రచ్ర్లు చేసి.. ఒక మ్ఖయూమంత్రి హోదాలో ఉండి అబదా్దలు ఆడడం ఎంత వరకు 
సమంజసం అని దాసరి ర్జు మండిపడా్డరు.

లంకూర్ గ్రామ పెదదాలతో 
మేడ గుర్దత్ ప్రస్ద్ మరయాదపూరవాక భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: 
ర్జానగరం: సీతానగరం 
మండలం, లంకూరు 
గ్రామంలో పెద్దలు మటటీ 
స్బ్రహ్మణయూం, మటటీ స్రేష్, 
మటటీ ఆదిన్ర్యణ, 
మటటీ సతి్తయయూలను 
మర్యూదపూర్వంగా కలిసిన 
ర్జానగరం నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జా & 
ఐకయూర్జయూసమితి అవారు్డ 

గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్. ఈ సమావేసంలో జనసేన పార్టీ భవిషయూతు్త కార్యూచరణ 
గురించి మరియు పార్టీని జన్లో్లకి ఏ విధంగా తీస్కెళ్్లలనే విషయంలో వారి యొకకు 
అనుభవాలు తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో సీతానగరం మండల జనసేన పార్టీ కో-
కనీ్వనర్ కాత సతయూన్ర్యణ, సీతానగరం మండల యూత్ పనిశెటిటీ సాయి ప్రసాద్, 
చీడీపీ న్గేష్, చలా్ల ప్రసాద్, వలే్లపలి్ల ర్జేష్, పెద్ద కాప్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

బైక్ యాకిసిడంట్ కు గురైన వంకటరమణయయాన్ 
పరామరి్శంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: సంగం మండలలోని సిది్దప్రం పంచ్యతీ పరిధిలోని 
అనసూయ నగర్ కి చెందిన పతి్తపాటి వెంకటరమణయయూ కి గురువారం వెంగారడి్డ 
పాలెం సమీపంలో బైక్ యాకి్సడంట్ కావడం జరిగింది. బైక్ యాకి్సడంట్ లో 
వెంకటరమణయయూకి కుడి కాలు తీవ్ంగా గాయపడినది. విషయం తెలుస్కొనని జనసేన 
పార్టీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ఉపాధయూక్షుడు దాడి భాను కిరణ్, సంగం మండల 
న్యకులు ఆకులేటి సాయిచంద్ శుక్రవారం మెడికవర్ హాసి్పటల్ కి వెళ్్.. గాయపడిన 
పతి్తపాటి వెంకటరమణయయూ ని పండు్ల ఇచిచా పర్మరి్శంచడం జరిగింది.

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

వై.ఎస్.ఆర్.సీ.పీ నుండ్ జనసేన లోకి కొనస్గుతునని చేరికలు..
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవర్గం: సీతానగరం మండలం, మ్గు్గళ్ల 
గ్రామానికి చెందిన వై.ఎస్.ఆర్.సీ.పీ సీనియర్ నేత గెడ్డం కృష్ణయయూ చౌదరి (గతంలో 
వారి భారయూ మ్గు్గళ్ల గ్రామంలో వైఎస్ఆరి్సప నుంచి ఎంపీటీసీగా పోటీ చేసి ఉన్నిరు) 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిదాధింతాలు నచిచా.. ర్జానగరం 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు బతు్తల బలర్మకృష్ణ న్యకత్వంపై నమ్మకంతో 

, వారు చేస్్తనని పలు సేవా కారయూక్రమాలు నచిచా… శుక్రవారం జనసేన పార్టీలో 
చేరడం జరిగింది…. త్వరలో వారి అనుచరులను స్మారు 300 మంది ఒక వేదిక 
పై నుండి జనసేన పార్టీలో జాయిన్ కాబోతున్నిరు.. అదే గ్రామానికి చెందిన మరో 
వైసీపీ నేత ప్రగడ అననివరం శుక్రవారం బతు్తల దంపతుల సమక్షంలో జనసేన పార్టీ 
తీరథిం తీస్కున్నిరు. ర్జానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీలో వరుస చేరికలతో 
కేడరో్ల న్తన ఉతా్సహం నింప, ర్బోవు సార్వత్రిక ఎనినికలో్ల గెలిపే ధ్యూయంగా 
పనిచేస్్తనని బతు్తల బలర్మకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల కృష్ని పలువురు 
ఈ సందరభాంగా ప్రశంసించ్రు.. ఈ కారయూక్రమంలో మటటీ వేంకట్శ్వర ర్వు, మదా్దల 
ఏస్పాదం, ఏరుబండి కేశవ, ప్రశాంత్ కుమార్, చీకట్ల వీర్రాజు, మదా్దల జీవన్, 
కండ్రెగుల పోసి రతానిజి, సతయూప్రసాద్ బండి, బావిసెటిటీ దుర్్గ ప్రసాద్, గటిటీ మణికంఠ, 

చీకకుం న్గేంద్, గంగుల సతయూన్ర్యణ, రుద్ం బలి్లయయూ, మ్చర్ల కపల్, మాధవరప్ వీరభద్ ర్వు, రుద్ం న్గు, నేదురి పోసియయూ, రుద్ం కిషోర్, రుద్ం గణేష్, సందీప్ పీ.ఎస్.
పీ.కే, నేదూరి విఘ్నిష్, న్గా ర్మదుర్గ, తాటికొండ బ్రహా్మజీ, దూలం తేజ, కరుణాకర్ బొడపాటి, ఇంటి దుర్్గ ప్రసాద్, నేదురి న్ని, ర్వ్రి దుర్్గ ప్రసాద్, బొమ్్మల సతీష్, బ్రహ్మం 
దార్ల.మటటీ స్బ్రహ్మణయూం, మ్తాయూల హర్ష్, కొండేటి సతయూన్ర్యణ, పెంటపాటి శివ, అంచూరి సతయూన్ర్యణ, అల్లమండ కోటియయూ, అడపా నరసింహార్వు, సంగిశెటిటీ సా్వమి కాప్, 
ఉమి్మదిసెటిటీ స్రేష్ తదితరు న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు. అదేవిదంగా నియోజకవర్గ సీనియర్ నేతలు గులి్లంకల లోవర్జు, మది్దరడి్డ బాబులు, అడా్డల శ్రీను, వేగిశెటిటీ ర్జు, 
బోయిడి వెంకట్ష్, న్తిపాం దొరబాబు, తోట అనిల్ వాస్, మిరి్తపాడు ప్రసాద్, దొడి్డ అప్పల ర్జు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

రైలు ప్రమ్దంలో కాలు కోలోపోయిన నక్క శ్రీనును 
పరామరి్శంచిన డాకటుర్ పిల్లా శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్రం: చిత్రాడ గ్రామం, బీసీ కాలనీకి చెందిన నకకు శ్రీను ఇటీవల ట్రైన్ 
యాకి్సడంట్ లో తన కాలు పోగొటుటీకోవడం జరిగింది. ఈ కారణంగా వారి కుటుంబం పలు ఆరిధిక 
ఇబబుందులు పడుతుంది. ఈ విషయానిని సాథినిక జన సైనికులు పఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ పలా్ల శ్రీధర్ గారికి తెలపడం జరిగింది. విషయం 
తెలుస్కునని డాకటీర్ పలా్ల శ్రీధర్ స్పందించి మానవతా దృక్పథంతో నకకు శ్రీను ను పర్మరి్శంచి 
వారి కుటుంబానికి మనోధార్యూనినిసూ్త కుటుంబ అవసర్ల నిమిత్తం ఒక నెలకు సరిపడా 50 కేజీల 
బ్యయూం మరియు నితాయూవసర సరుకులు అందించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా ర్ష్ట్ర 
మత్స్యకార న్యకులు కంబల దాస్, మత్స్యకార న్యకులు పలే్లటి బాపనదొర, పలానిటి మధు, 
వేలు్పల చక్రధర్, వీరమరడి్డ అమర్, దుడు్డ ర్ంబాబు, ప కుమార్, బుదా్దల సతి్తబాబు కోటిపలి్ల 
గోప, భావిశెటిటీ నంది బాబు, కోటిపలి్ల కాశి, బసవ గోప, న్గం మధు, పెంట వెంకట్ష్, న్యుడు 
మణికంఠ, సింగటప్ న్ర్యణర్వు, మరియు జన సైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

రాజంపేట యువతకు అండగా నిలచ్న రామ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేటకు 
చెందిన యువకులు కొంతమంది 
కొత్త జిలా్లల ఏర్్పటుతో 
లక్షల రూపాయలు అప్్పలు 
చేసి బ్రతుకుదరువు కోసం 
గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్్లని 
నిశచాయించుకోగా ఆ సమయంలో 
వారికి ప.సి.సి.లు ర్క వీసాల 

టైం అయిపోయి ఇబబుంది పడడం జరిగింది. విషయం తెలుస్కునని అననిమయయూ జిలా్ల 
జనసేన పార్టీ జిలా్ల కోఆరి్డనేటర్ ర్మ శ్రీనివాస్ బాధితులతో కలసి అననిమయయూ జిలా్ల 
కలెకటీర్ గిర్శంకు వినతి పత్రం అందించి, కొత్త జిలా్లల ఏర్్పటుతో గల్ఫ్ వెళ్తునని 
యువకులకు ప.సి.సి.లు ర్క ఇబబుందులు పడుతున్నిరు.. వారి సమసయూలను వెంటనే 
పరిషకురించ్లని కోరడంతో వెంటనే స్పందించిన కలెకటీర్ గిర్శం జిలా్ల ఎసీ్ప హరషి వరధిన్ 
ర్జుతో మాటా్లడి సమసయూ పరిషకురించ్రు.

డాకటీరేట్ సాధించ్న రవికుమార్ మిడతాన
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరం: పేద విదాయూరుథిలు అభుయూననితి కోసం 
సాథిపంచిన రవి ఎడుయూకేషనల్ & చ్రిటబుల్ ట్రస్టీ వయూవసాథిపకులు 
మరియు సషల్ యాకిటీవిస్టీ రవి కుమార్ మిడతాన కు సషల్ 
సర్్వస్ విభాగంలో తమిళన్డులోని గో్లబల్ హ్యూమన్ పీస్ 
యూనివరి్సటీ వారిచే గౌరవ డాకటీరేట్ అవారు్డ ప్రకటించదం 
జరిగింది. తమిళన్డు ర్ష్ట్ర చెనె్నిలో హానరుబుల్ జడ్జా కే.వెంకట్శన్, 
వైస్ ఛాన్స్లర్ గో్లబల్ హ్యూమన్ పీస్ యూనివరి్సటీ & తమిళన్డు 
ప్రిని్సపల్ సెక్రటర్ & ఫార్మర్ సె్పషల్ కమిషనర్ కె సంపత్ 
కుమార్ ఐఏఎస్ వారిచే డాకటీరేట్ అవారు్డను నవంబర్ 26వ తేదీన 
ర్జా అన్నిమలై మందిరంలో అందుకోవడం జరగుతుంది. ఈ 

సందరభాంగా రవి కుమార్ మాటా్లడుతూ.. డాకటీరేట్ పొందడం చ్లా గర్వంగా ఉందని.. చ్లా 
బాధయూతగా భావిస్్తన్నినని, డాకటీరేట్ పొందడంతో బాధయూత మరికొంత పెరిగిందని తెలియజేయడం 
జరిగింది. ఈ సందరభాంగా యూనివరి్సటీ వారికి ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు.

తిర్మలకు పాదయాత్ర చేపట్టున జనసైన్కులకు 
స్వాగతం పలికిన నందలూర్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: బదే్వల్: ఉమ్మడి కడప జిలా్ల, 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 2024 
లో మ్ఖయూమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షిసూ్త 
జనసైనికులు టి.వెంకట్ష్, కోటపాటి.
నరసింహా, చెననింశెటిటీ. లక్ష్మిన్రయణలు 
బదే్వలు నియోజకవర్గం పోరుమామిళ్ల 
నుంచి తిరుమలకు పాదయాత్ర చేపటిటీ… 

పాదయాత్రలో భాగంగా రండవ రోజు నందలూరుకు విచేచాయడంజరిగింది. వారికి స్దీర్ఘ ర్జకీయ 
అనుభవం  ఉనని కొట్టీ.నరసింహులు, ర్మ్డు, మసా్తన్ ర్యల్, యెద్దల.నరసింహా, వేణు ర్యల్ 
తదితర జనసేన న్యకులు ఘన సా్వగతం పలికీ వారికి మద్దతుగా సంఘీభావం తెలియజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా కొట్టీ.నరసింహాలు మాట్లడుతూ గ్రామ, గ్రామన జనసేనను బలపరుసూ్త 
పోరుమామిళ్ల జనసైనికులు చేపటిటీన జగన్ పోవాలి-పవన్ ర్వాలి సంకల్ప తిరుమల పాదయాత్ర 
ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా దిగి్వజయంగా జరగాలని వారికి నందలూరులో సా్వగతం పలకడం 
జరిగింది.

తిర్మల పాదయాత్ర చేస్్తనని జన సైన్కులకు సంఘీభావం తెలిపిన 
రాటాల రామయయా

శతఘ్ని న్యూస్:  సిదధివటం: 2024 ఎనినికలో్ల జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మ్ఖయూమంత్రి కావాలనే ఉదే్దశంతో 
పోరుమామిళ్ల మండలానికి చెందిన జనసైనికులు 
గురువారం తిరుమల పాదయాత్ర చేపటాటీరు. జన సైనికుల 
పాదయాత్ర శుక్రవారం మండలంలోని ఉప్పరపలి్ల 
గ్రామానికి చేరడంతో జనసేన ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస 
కారయూదరి్శ ర్టాల ర్మయయూ వారికి ఘన సా్వగతం పలికి 

శాలువాతో సతకురించి సంఘీభావం తెలిపారు. ఈసందరభాంగా ర్టాల ర్మయయూ మాటా్లడుతూ, ర్ష్ట్ర 
మ్ఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రడి్డ కేవలం పరదాల చ్టున తన పాలన కొనసాగిస్్తన్నిరన్నిరు. సమసయూలపై 
మాటా్లడాలంట్ భయభ్ంతులకు గురిచేయడం, కేస్లు పెటిటీ మభయూ పెటటీడం భయాందోళనకు గురి 
చేస్్తన్నిరన్నిరు. కేవలం సంక్షేమ పథకాలు కూడా అనుకూలమైన వయూకు్తలకే పథకాలను అందిస్్తన్నిరు. 
ర్బోయే 2024 ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ అధికారంలో వచిచా పవన్ కళ్యూణ్ ని మ్ఖయూమంత్రి చేస్కోవాలనే 
దృఢ సంకల్పంతో జనసేన న్యకులు కారయూకర్తలు చేపటిటీన తిరుమల మహా పాదయాత్రను జయప్రదం 
చేయాలని ఆ తిరుమల వెంకట్శ్వర ఆశీస్్సలు తప్పక పవన్ కళ్యూణ్ కు కలగాలన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నాదండ్ల  మనోహర్ కు సావాగతం పలికిన విశవాక్షేన్, కాంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచార్ల నియోజకవర్గం, డి.మత్స్యలేశం గ్రామ పరయూటనకు వచిచాన జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ న్దండ్ల మనోహర్ కు శ్రీకాకుళం తోటపాలెం 
జంక్షన్ వద్ద సా్వగతం పలికిన పార్టీ ప్రోగ్రామ్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ విశ్వక్షేన్ మరియు నియోజకవర్గ న్యకుర్లు కాంతిశ్రీ.

హరిరామ జోగయయాను 
మరాయాదపూరవాకంగా 

కలిసిన పితాన్
శతఘ్ని న్యూస్:  మ్మి్మడివరం: మాజీ 
మంత్రివరుయూలు, కాప్ సంక్షేమసేన వయూవసాథిపకులు 
చేగొండి వెంకట హరిర్మ జోగయయూ ను మరియు 
వారి కుమారులు జనసేన పార్టీ ప.ఏ.సి. సభుయూలు 
చేగొండి సూరయూప్రకాష్ ను మర్యూదపూర్వకంగా 
కలిసిన జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వయూవహార్ల 
కమిటీ సభుయూలు, మ్మి్మడివరం నియోజకవర్గం 
ఇంచ్ర్జా పతాని బాలకృష్ణ మరియు జనసేన 
న్యకులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పీఏసీ సభ్యాలు కొణిదెల నాగబాబుతో 
జనసేన నాయకుల భేటీ

శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్ లోని జనసేన పార్టీ కార్యూలయంలో జనసేన పీఏసీ సభుయూలు 
కొణిదల న్గబాబును శుక్రవారం నెలూ్లరు జిలా్ల కావలి నియోజకవర్గ ఇన్చార్జా అలహరి స్ధాకర్, 
సూళ్్రుపేట నియోజకవర్గ ఇన్చార్జా ఉయాయూల ప్రవీణ్ లతో కలసి ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ 
ఇన్చార్జా నలిశెటిటీ శ్రీధర్ కలవడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ సమసయూలు, 
నడికుడి శ్రీకాళహసి్త రైలే్వ పనులలో ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వంతు నిధులు కేటాయించని కారణంగా 
జరుగుతునని జాపయూం, ఆత్మకూరు మెటటీ ప్ంత రైతుల వరప్రదాయని ఆనం సంజీవరడి్డ ఎతి్తపోతల 
పథకంపై ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి, నియోజకవర్గ రైతాంగం ప్రధాన సమసయూ చుకకుల భూమ్ల 
సమసయూను స్మోట్గా పరిషకురించడం, సమశిల జలాశయం మ్ందు భాగంలో దబబుతినని 
ప్ంతానికి మరమ్మతులు చేయడంలో ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి మరియు అదా్వనంగా ఉనని 
నియోజకవర్గ అంతర్గత రోడ్ల పరిసిథితి తదితర విషయాలను న్గబాబుకు విననివించడం జరిగింది.

కమిషనలాకు కకు్కరి్త పడే దాళ్వా పంట ఇవవాలేదు: ఎస్.వి.బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు ఎస్.వి.బాబు నియోజకవర్గంలోని 
రైతులు ఎదుర్కుంటునని సమసయూలను, రైతులకు ఎమె్మలేయూ జోగి రమేష్ చేస్్తనని అన్యూయానిని 
వివరించడం జరిగింది. ఆయన తెలియజేసిన మ్ఖయూమైన సమసయూలు.
*పెడన నియోజకవర్గం అంట్నే వయూవసాయ ఆధారత ప్ంతం.
*90% ప్రజలు వయూవసాయ రంగంపై ఆధారపడి జీవిస్్తన్నిరు.
*జోగి రమేష్ తాను గెలిసే్త ప్రతి సంవత్సరం దాలా్వ పంట తీస్కొసా్తనని మాయమాటలు 
చెప్ప ఎమె్మలేయూగా తర్్వత మంత్రిగా తాను ఎదిగి ఇప్్పడు రైతుల నోట్్ల మటిటీ కొడుతున్నిడు.
*కేవలం కమిషన్లకు కకుకురి్త పడి దాలా్వ పంట లేకుండా చేశాడు జోగి.
*పెడన నియోజవర్గం తీర ప్ంతం కావడం వల్ల ఆకా్వ కలచార్ కూడా ఉంటుంది. ఎవరైన్ 
చెరువు తోవా్వలంట్ ఎమె్మలేయూ కి కమిషన్ ఇవ్వవలసిందే.
*ఒకోకు ఎకరం చెరువుకి 30000 నుండి 50 వేల వరకు కమిషన్ వసూలు చేస్్తననిటుటీ 
వినికిడి.
*దాళ్్వ పంట లేకపోతే, రైతులు ఎకుకువగా ఆకా్వ కలచార్ వైప్ మొగు్గ చూప్తారు. తదా్వర్ 
ఎకుకువ కమిషన్ వస్్తందని దురుబుదిధితో పెడన నియోజకవర్్గనికి దాళ్్వ లేకుండా చేసిన 
ఘనత జోగి రమేష్ ది.
*కృతి్తవెనుని, బంటుమిలి్ల మండలాలో్ల 1000 ఎకర్ల పైచిలుకు చెరువులు తవ్వకానికి 
మంత్రి జోగి రమేష్ తో లోపాయి కారి ఒప్పందం జరిగిపోయింది అనేది నియోజకవర్గంలో 
హాట్ టాఫిక్.
పెడన నియోజకవర్గంలో చ్లా ప్ంతాలో్ల అపర్లు పండవు. ఇస్క భూమ్లు ఎకుకువగా 
ఉంటాయి.
*అంతేకాకుండా తీరప్ంతం కావడం వలన దాళ్్వ ఇవ్వకపోతే రైతులు తీవ్ంగా 

నషటీపోతారు.
*పంట పొలాలో్ల సెల్ నెట్ శాతం (ఉప్్ప సాంద్త) పెరిగిపోవడం వల్ల భూమ్లో్ల 
సారవంతం లోపస్్తంది.
*కౌలు రైతులు, వయూవసాయ కూలీలు మరింత ఇబబుందులకు గురవుతారు. వీరి జీవనోపాధి 
కృష్్ణరధికమవుతుంది.
*దాల్వపంట లేకపోవడం వల్ల పశుగ్రాసం కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది.
పై సమసయూలను దృష్టీలో ఉంచుకొని నియోజకవర్్గనికి దాళ్్వ పంట ఇవ్వవలసిందిగా 
జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేస్్తందని.. లేని పక్షాన రైతులతో మమేకమై ఎలాంటి పోర్టానికైన్ 
సిదధిం అని ఎస్.వి.బాబు తెలియజేసారు.

నాగంద్రబాబును మరాయాదపూరవాకంగా కలసిన 
తేజ పోలిశెట్టు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్ జనసేన పార్టీ కార్యూలయం 
నందు జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు కొణిదల 
న్గేంద్బాబును తేజ పోలిశెటిటీ మర్యూదపూర్వకంగా 
కలవడం జరిగింది.. ఒక సామానయూ కారయూకర్త యొకకు 
ర్జకీయ ఆలోచన్ విధాన్లు కూడా పంచుకునే 
అవకాశం తేజ పోలిశెటిటీకి న్గేంద్బాబు ఇచ్చారు.. 

చదువుకునని యువత ర్జకీయాలో్ల కూడా ఉండాలని.. జనసేన పార్టీ దా్వర్ వారికి ర్జకీయాలో్ల మరినిని 
అవకాశాలు కలిగించి ప్రజల మెచేచా యువ ర్జకీయ న్యకులా్లగా మిమ్మలిని చూడాలని న్గేంద్బాబు 
చెప్ప.. తేజలో రటిటీంప్ ఆత్మవిశా్వసం పెంపొందించ్రు.

జనసైన్కుల తిర్మల పాదయాత్రకు రాజంపేట 
జనసేన 

సంఘీభావం
శతఘ్ని న్యూస్:  ర్జంపేట: 
2024 ఎనినికలో్ల జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ మ్ఖయూమంత్రి 

కావాలనే ఉదే్దశంతో బదే్వల్ నియోజకవర్గం, పోరుమామిళ్ల మండలం నుండి జనసేన న్యకులు 
జగన్ పోవాలి పవన్ ర్వాలి అంటూ తిరుమలకు పాదయాత్ర చేపటటీడం జరుగినది. ఈ పాదయాత్ర లో 
బాగంగా శుక్రవారం జనసేన న్యకులు ర్జంపేట కు చేరుకోగా వారికి బోయినపలి్ల వై జంక్షన్ దగ్గర 
ర్జంపేట జనసేన న్యకులు సా్వగతం పలికి సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందరభాంగా ర్జంపేట 
జనసేన న్యకులు మాటా్లడుతూ.. ర్ష్ట్ర మ్ఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రడి్డ కేవలం పరదాల చ్టున తన 
పాలన కొనసాగిస్్తన్నిరన్నిరు. సమసయూలపై మాటా్లడాలంట్ భయభ్ంతులకు గురి చేయడం, కేస్లు పెటిటీ 
మభయూ పెటటీడం, భయాందోళనకు గురి చేస్్తన్నిరన్నిరు. కేవలం సంక్షేమ పథకాలు కూడా అనుకూలమైన 
వారికే పథకాలను అందిస్్తన్నిరు. ర్బోయే 2024 ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ అధికారంలో వచిచా పవన్ 
కళ్యూణ్ ని మ్ఖయూమంత్రి చేస్కోవాలనే దృఢ సంకల్పంతో జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తలు చేపటిటీన 
తిరుమల మహా పాదయాత్రను జయప్రదం చేయాలని, ఆ తిరుమల వెంకట్శ్వర ఆశీస్్సలు తప్పక పవన్ 
కళ్యూణ్ కు కలగాలన్నిరు. కారయూక్రమంలో పోరుమామిళ్ల న్యకులు వెంకట్ష్, కడప జిలా్ల ప్రోగ్రామ్ 
కమిటీ సభుయూలు శీలంశెటిటీ లక్షష్మయయూ, పోరుమామిళ్ల మండలం న్యకులు సి ప నరసింహ, బదే్వల్ యువ 
న్యకులు, ర్జంపేట నియోజకవర్గం న్యకులు స్ండుపలి్ల రడి్డ ర్ణి, సానిపాయి, గుగి్గళ్ న్గారుజాన, 
వెంకట్ష్, వీరయయూ, ఆచ్రయూ, శంకరయయూ, రవి, మలి్లకారుజాన, పోలిశెటిటీ శ్రీనివాస్లు, జనసేన న్యకులు, 
వీరమహిళలు, కారయూకర్తలు, అభిమానులు పాల్్గన్నిరు.

జగననని కాలనీలో మౌలిక వసతులు 
శూనయాం అనని రాటాల రామయయా

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట: జగననని కాలనీలో మౌలిక వసతుల కల్పనలో ర్ష్ట్ర 
ప్రభుత్వం విఫలమైందని జనసేన ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరి్శ ర్టాల ర్మయయూ 
విమరి్శంచ్రు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇచిచాన పలుప్మేరకు ర్జంపేట 
జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జా మలిశెటిటీ వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు జగననని ఇళ్్ల, పేదలకు 
కనీనిళ్్ల మూడవరోజులో భాగంగా సమవారం ర్జంపేట మండలం ఊటుకూరు 
పంచ్యతీలోని స్ననిప్ర్ళ్లపలె్ల గుటటీ గ్రామ వాస్లకు కొండలు, గుటటీల మధయూ పేదలకు 
ఇచిచాన ఇళ్ల సథిలాలను పరిశీలించ్రు.ఈ సందరభాంగా ర్టాల ర్మయయూ మాటా్లడుతూ, 
పేదలకు రూ.5లక్షలతో స్వయంగా ఇళ్్ల నిరి్మంచి ఇసా్తమని ఆర్భాటంగా చెప్పన సీఎం 
జగన్ ఎనిని ఇళ్్ల ఎనిని జగననని కాలనీలు నిరి్మంచ్రో చెపా్పలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 
జగననని కాలనీ కారణంగా పేదలు ర్ష్ట్రవాయూప్తంగా అప్్పలు పాలయాయూరని ధ్వజమెతా్తరు. 
ఇళ్్ల లేని నిరుపేదలు వైసీపీ దళ్రులకు మ్డుప్లు చెలి్లంచుకుని ఇటు జగననని ఇలు్ల 
లేకుండా సంత గూడుకు నోచుకోని దురవసథిలో పేదలు కొటుటీమిటాటీడుతున్నిరని ఆయన 
విమరి్శంచ్రు. జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర వాయూప్తంగా ఈ కారయూక్రమానికి పూనుకుంట్, వైసిప 
వారు ఇప్్పడు హడావిడి చేస్్తన్నిరని విమరి్శంచ్రు. ఇప్పటికైన్ ప్రభుత్వం స్పందించి 
రోడు్ల, డ్రైనేజీ, నీటి సౌకరయూం, విదుయూత్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కలి్పంచ్లని ఆయన 
డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు తాళ్లపాక శంకరయయూ, 
కొతూ్తరు వీరయయూ ఆచ్రి, భాసకుర్ పంతులు, గోవరధిన్, పేరూరి వెంకటయయూ, చంద్ రడి్డ, 
జనసేన వీర మహిళలు స్బబుమ్మ, హసీన్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా 
శ్రమిస్తనని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై 
టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం 

పటలో వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటేటీందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ 
వారి తోడాపాటు వారి మాటలోలో వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ 

శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

ఒక సాధారణ మధయూ తరగతి కుటుంబంలో పుట్టీ, జనసేన పార్టీ 
సిద్ధంతాలు మరియు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలకు ఆకరిషితులై జనసేన పార్టీ చేసే కారయూక్రమాలను 
నితయూం ప్రజలలోనిక్ తీసకెళ్్త, జనసేన పార్టీ బలోపేతానిక్ 

అహరినిశలూ కృషి చేస్తనని “జనసేనపార్టీ ఒంగోలు 
నగర అధయూక్షులు” మరియు “ఒంగోలు 38వ డివిజన్ 

కార్పారేటర్” అయినటువంట్ “శ్రీ మలగా రమేష్” గారితో 

ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 
శ్రీ మలగా రమేష్ గారి ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయింది, ఎలా 
మొదలయింది అనే విషయాలు వారి మాటలోలోనే తెలుసకుందం..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమసాకురం రమేష్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురించి, మీ 
కుటుంబ నేపదయూం గురించి చెప్పండి?
మలగా రమేష్: న్ పేరు మలగా రమేష్, నేను ఒంగోలు 38వ డివిజన్ 
కార్్పరేటర్, జనసేనపార్టీ ఒంగోలు నగర అధయూక్షునిగా ఉన్నిను. మా న్నని 
గారు స్భాష్ చంద్బోస్, నేను మదయూ తరగతి కుటుంబ నేపథయూం నుండి వచిచాన 
వయూకి్తని, న్కు లార్ ట్రానో్సపోర్టీ ఆఫీస్ ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు ర్జకీయాలలోకి ర్వడానికి గల కారణాలు..? 
ర్జకీయాలలో మీకు సూ్పరి్త ఎవరు?
మలగా రమేష్: మా న్ననిగారు గతం నుండి ర్జకీయాలో్ల ఉండేవారు. 
అప్పటినుండి నేను ర్జకీయాలు అంట్ ఏమిటి, మనం ప్రజలకి, సమాజానికి 
ఎలా సహాయ పడగలం అని చూస్్తన్నిను. గతంలో ప్రజార్జయూం పార్టీలో నియోజకవర్గ సాథియిలోను పని చేశాను. ర్జకీయాలో్ల సూఫ్రి్త మా న్నని గారు, అలాగే జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు. జనసేనపార్టీ ఉంది కాబట్టీ నేను ప్రతయూక్ష ర్జకీయాలలో ఉన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రంభమయియూంది?
మలగా రమేష్: జనసేన 2014 ఆవిర్భావం నుంచి పని చేస్్తన్నిను. పవన్ కళ్యూణ్ గారి సిదా్దంతాలు, 

వారి ఆలోచనలు సమాజానికి ఎదో చేయాలని వచిచాన వయూకి్తకి న్ వంతు సహకార్నిని అందించ్లని, 
అలాగే ఒంగోలు నియోజకవర్గ సాథియిలోను పార్టీని మ్ందుకు తీస్కెళ్ందుకు పని చేస్్తన్నిను. 

న్కు ఎలాంటి పదవులు ఇచిచాన్ న్పైన ఎలాంటి బాధయూతలు పెటిటీన్ వాటిని తప్పకుండా 
నెరవేరుసా్తనని తెలియజేస్్తన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్పందన ఎలా ఉంది?
మలగా రమేష్: ఇప్్పడు ఉనని పరిసిథితులలో జనసేనపార్టీకి ఒంగోలు నియోజకవర్గ ప్రజలలో 
మంచి భావన కలిగి ఉంది. 2024లో పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఓటు వేసే ఆలోచనలో ఉన్నిరు. 
ప్రభుత్వ వైఫలయూం ప్రజలకు చూపేందుకు దానికి నిరసనగా నితయూం చేస్్తనని కారయూక్రమాలలో 
ప్రజలు తమంతట తామ్ మ్ందుకొచిచా జనసేన చేసే కారయూక్రమాలను ఆదరించి జనసేనతో 

అడుగులు వేస్్తన్నిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలంగా తీస్కెళ్ందుకు.. జనసేన తరప్న మీరు చేస్్తనని 
సేవాకారయూక్రమాలను తెలియచేయగలరు?

మలగా రమేష్: కరోన్ మొదటి మరియు రండవ వేవ్ సమయంలో ప్రజలకు కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శానిటైజర్, మాస్కులు పంపణీ, వలస కూలీల కొరకు భోజన సదుపాయం ఏర్్పటు చేయడం. అంతే 
కాకుండా కరోన్ టైంలో మరణించిన కరోన్ బాధితుల అంతయూక్రియలను జనసేన పార్టీ తరఫున 
నిర్వహించడం జరిగినది. ఒంగోలు నియోజకవర్గంలోని కొనిని గ్రామాలో్ల ప్రమాదవశాతు్త జనసైనికులు 
మరణించడంతో నషటీపోయిన ఆ కుటుంబాలకు తోటి జనసైనికులు, వీర మహిళల సహాయంతో 
కొంతమేరకు ఆరిథిక సహాయం చేసి ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవడం జరిగినది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న చేసే కారయూక్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకరిసా్తరు? మీరు 
జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకార్లు అందిసా్తరు?
మలగా రమేష్: జనసేనపార్టీకి ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో కారయూకర్తలు, వీరమహిళలు స్వచచాందంగా 
వచిచా అనేక కారయూక్రమాలలో పాల్్గంటున్నిరు. జనసేన కోసం పని చేసే వారికి ప్రతినితయూం సహాయ 
సహకార్లు అందిస్్తన్నిమ్. ఎవరైన్ కొత్త ఆలోచన విధాన్లను సహకరిసూ్త వారికి అనిని విధాలుగా 
ఎదిగే విధంగా మరియు పార్టీకి ఉపయోగపడే విధంగా సహకారం అందిస్్తన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో జనసేనను 
బలోపేతం చేయడనికి ఏ విధంగా ప్రయతినిస్్తన్నిరు? జనసేనలోకి ఇతర న్యకులను ఆహా్వనించే ప్రయతానిలు 
ఏమైన్ చేస్్తన్నిర్? 
మలగా రమేష్: ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో 9నెలల క్రితం టౌన్ కమిటీలు వేయడం జరిగింది. 
దానికి నేను అధయూక్షునిగా నేను పని చేస్్తన్నిను. ప్రతి డివిజన్ పరిధిలో జనసేన కోసం పని 
చేసేవాళ్కి సహకారం అందిసూ్త, కొత్త వయూకు్తలను వివిధ రంగాలో్ల పనిచేసే ప్రజలను, 
సమాజం కోసం పరితపంచే వయూకు్తలకు నితయూం ఆహా్వనిస్్తన్నిమ్. ఒంగోలులో ఉండే 
పెద్ద న్యకులు జనసేనలోకి ర్వటానికి సిదధింగా ఉన్నిరు. త్వరలోనే ప్రతి డివిజన్ లో 
పరయూటన చేయడానికి సిదధింగా ఉన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన్ని తలపెటిటీనటువంటి కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర గురించి 
మీ అభిప్యం చెప్పండి?
మలగా రమేష్: అసలు భారతదేశంలోనే ఏ ర్జకీయ పార్టీ చేయనటువంటి విధంగా 
కౌలు రైతుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జనసేనపార్టీ పని చేస్తంది, ప్రకృతి వైపర్తాయూలకి 
తల్గి్గ, పరిసిథితులకు తలవంచి ఆత్మహతయూలు చేస్కునని రైతుల కుటుంబాలను ఆదుకునే 
ఒక యజ్ం. అంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రమంతటా ఆత్మహతయూ చేస్కునని 3000 మంది రైతు 
కుటుంబాలకు, ప్రతి కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల చొప్్పన 30 కోట్లతో దానిని అమలు 
చేస్్తనని జనసేన అధినేత గురించి ఎంత చెప్పన్ తకుకువే. ఏ పదవీ లేకపోయిన్ ఇంత చేస్్తన్నిరంట్ 
అలాంటివయూకి్త ర్ష్ట్ర మ్ఖయూమంత్రి అయితే రైతుల కష్టీలు కడతేరినట్టీ అని వేరే చెప్పనకకురే్లదు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటువంటి క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమంపై మీ అభిప్యం?
మలగా రమేష్: ఇది మంచి కారయూక్రమం, ఏ పార్టీ అయిన్ మ్ందుకు సాగాలి అంట్ దానికి ప్రతీ కారయూకర్త సహకారం ఉండాలి. జనసేనపార్టీలో కారయూకర్తలని సంత 
మనుషులుగా చూస్కునే వయూకి్త పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ఆ క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమం దా్వర్  పార్టీ సభయూత్వమ్నని ప్రతీ ఒకకురికి ఏదైన్ ప్రమాదం జరిగితే 50,000/- 
ఒకవేళ ఆ వయూకి్త ప్రమాదవశాతు్త మరణిసే్త 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం దా్వర్ ప్రతీ జనసైనికుని కుటుంబానికి తోడుగా నిలబడ్డ పార్టీ జనసేన పార్టీ. పార్టీ కోసం పని చేసే 
కారయూకర్తల  కుటుంబ సభుయూల గురించి మ్ందుగా ఆలోచించి ఈ క్రియాశీల సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం చేపటిటీన పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ప్రతి కారయూకర్త రుణపడి ఉంటాడు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయూక్రమం దా్వర్ ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్యపడుతున్నిరు?
మలగా రమేష్: ఆంధ్రర్ష్ట్రంలో ప్రతి చోట స్పందన కారయూక్రమం జరుగుతుంది. ప్రజల సమసయూల పరిష్కురం కోసం వెళ్తే అది జరుగుతుందో లేదో చెప్పలేమ్. అలాంటి 
సమయంలో జనసేనపార్టీ జనవాణి కారయూక్రమానిని తీస్కువచిచాంది. ప్రభుత్వ ఉదోయూగులు, ఆర్్మ జవాను్ల, తదితరులు వారి సమసయూలపై పవన్ కళ్యూణ్ గారు  స్పందిస్్తన్నిరు. 
ఆయా ప్రభుత్వ అధికారులకు ఈ సమసయూలను జనసేన పార్టీ నుంచి చేరవేసి పరిష్కుర దిశగా అడుగులు వేస్్తన్నిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నగరంలో 38వ డివిజన్ కార్్పరేటర్ గా మీరు గెలిచిన తర్్వత 
ప్రధానంగా ఉనని సమసయూల పరిష్కుర్నికి ఏ విధంగా కృష్ చేసారు?
మలగా రమేష్: మా డివిజన్ పరిధిలో డ్రైనేజీ వయూవసథి, పారిశుదధి్యం, చ్లా అద్వనంగా ఉంది. 
నేను గెలిచిన తర్్వత కౌని్సల్ మీట్ లో దీని గురించి చరిచాంచి దాని పరిష్కురం దిశగా అడుగులు 
వేశాను. న్38వ డివిజన్ పరిధిలో 50లక్షల వరకు రోడ్ల నిర్్మణ పనులు మొదలయాయూయి. ఇప్పటికి 
20లక్షల వరకు పని జరిగింది. మా డివిజన్ లో ఎప్పటి నుంచో మరుగున పడిపోయిన కొంత 
సథిలానిని చూసి, ప్రభుత్వం మీద ఒతి్తడి తీస్కువచిచా పార్కు నిర్్మణానికి 10లక్షల రూపాయలతో నిధి 
ఏర్్పటు చేసి ప్రజలకు, పల్లలకు ఆహ్లదకరమైన వాతావరణం మా డివిజన్ ప్రజలకు అందించ్లని 
అనుకున్నిను. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శనివారం, 26 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: 38వ డివిజన్ లో ప్రజలు జనసేన పార్టీ తరుప్న గెలవడానికి ఏ విధంగా సహాయపడా్డరు?
మలగా రమేష్: గత 40 సంవత్సర్ల నుండి 38 వ డివిజన్ లో నివసిస్్తన్నిమ్. మా న్నని గారు 20సంవత్సర్ల 
నుండి ర్జకీయ పార్టీలో ఉండడం వల్ల అనిని కుల, మతాలు మా కుటుంబం పట్ల మంచి అభిప్యం కలిగి ఉంది. మా 
న్నని గారు, మా బాబాయ్ అదే డివిజన్ పోటీ చేసి ఉన్నిరు. 2014 నుండి నేను జనసేనతో ప్రయాణం చేస్్తన్నిను. 
2019 ఎనినికలో్ల పోటీ చేసి 38వ డివిజన్ లో జనసేనపార్టీని గెలిపంచుకోవడం జరిగింది. మా న్నని చేసిన సేవా 
కారయూక్రమాలు, అలాగే జనసేన మద్దతు దారులు, అనిని వర్్గలు, ఉండడం వల్ల నేను గెలవడం జరిగింది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కార్యూచరణ ఎలా ఉండబోతుంది?
మలగా రమేష్: పార్టీ కోసం నిజాయితీ, నిబదధితతో పని చేస్్తన్నిను. జనసేనతో స్దీర్ఘకాలం ప్రయాణం చేసా్తనని 
నమ్మకం న్కుంది. పార్టీ న్కు ఎలాంటి పదవులు ఇచిచాన్, న్పై ఎలాంటి బాధయూతలు పెటిటీన్ వాటిని తూచ్ 
తప్పకుండా నెరవేరుసా్తనని ప్రగాఢంగా తెలియజేస్్తన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ బస్్స యాత్ర ప్రంభం కాబోతుంది దాని ప్రభావం ర్ష్ట్రంలో ఎలా ఉండబోతోందని మీ 
అభిప్యం?

మలగా రమేష్: 2024 ఆంధ్రర్ష్ట్ర భవిషయూతు్త మారచాడానికి ఈ యాత్ర ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని 
జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు,  వీర మహిళలు, ప్రజలు కూడా ఆకాంక్షిస్్తన్నిరు. పవన్ 

కళ్యూణ్ అంట్ ఒక వయూకి్త కాదు ఒక మహా ప్రభంజనం. ఆయన సభలకి ప్రజలు, అభిమానులు 
స్వచచాందంగా వసా్తరు. పవన్ కళ్యూణ్ సభలకి, యాత్రలకి వచేచా జనం ఎదో ఆశ చూపసే్త 

వచేచావారు కాదు. పవన్ కళ్యూణ్ లో ప్రజలకు నచేచాది అనుక్షణం ప్రశినించేతత్వం, సమసయూలపై 
పోర్టం, అనుక్షణం ప్రజల తరప్న నిలబడటం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్వంలో మీకు నచిచాన అంశాలేమిటి?
మలగా రమేష్: న్కు నచిచాన కొనిని అంశాలు కులాలను కలిపే ఆలోచన్ విధానం, మతాల 
ప్రసా్తవన లేని ర్జకీయం, భాషలను గౌరవించే సాంప్రదాయం, సంసకుృతులను కాపాడే 
సమాజం, ప్ంతీయతను విస్మరించని జాతీయవాదం, అవినీతిపై ర్జీలేని పోర్టం, 

పర్యూవరణానిని పరిరక్షించే అభివృదిధి ప్రసాథినం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయిన్ మీరు 
నియోజకవర్గ సాథియి వరకు వెళ్గలుగుతున్నిర్?

మలగా రమేష్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు. వాస్తవం. జనసైనికులే మాకు మీడియా. మా జనసైనికుడి 
ప్రతి సా్మర్టీ ఫోన్ మాకు ఒక మీడియా ఛానల్ తో సమానం. ప్రస్్తతం ఉనని సషల్ మీడియా మాకు ఒక మంచి 

పా్లటాఫ్రం. మాకు ఉనని పరిధిలో మేమ్ చేసే ప్రతి కారయూక్రమం గ్రామసాథియిలో చేరువవడానికి సషల్ మీడియా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ఆరిథికంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెటిటీన “న్ సేవ కోసం 
న్ వంతు” ను కారయూక్రమనిని ఏ విధంగా మ్ందుకు తీస్కువెళ్్తన్నిరు?
మలగా రమేష్: కోటు్ల సంపాదన వదులుకొని సామానయూ ప్రజల కోసం వచిచాన పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి కోసం ప్రజలు కూడా అండగా నిలబడతారు. ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒకకురూ 
తమకు తోచిన సహాయం పార్టీకి చేయడం జరిగింది. చ్లా మంది ఫోన్ పే దా్వర్ పార్టీకి 
సహాయం చేశారు. కొంతమంది జనసైనికులు ప్రతి సంవత్సరం పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్టిటీనరోజు 
వేడుకలు చేసేవారు. ఈ సారి ఆ డబుబులను పార్టీకి డొనేట్ చేశారు.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ప ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటున్నిరు?
మలగా రమేష్: జనసేన పార్టీకి ప్రజలు ఈసారి అవకాశం ఇస్్తన్నిరు. 2014, 2019లలో 
ఇరుపార్టీలకు అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ ఏ పార్టీ కూడా ప్రజల శ్రేయస్్స, వారి భవిషయూత్ కోసం 
పనిచేయలేదు. అనిని వర్్గలవారికి న్యూయం జరగాలంట్ జనసేన పార్టీతోనే సాధయూం అని 
ప్రజలు నమ్్మతున్నిరు. ర్నునని ఎనినికలలోే ప్రజలు జనసేనకు అవకాశం ఇసా్తరని బలంగా 
నమ్్మతున్నిమ్. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురించి మీ అభిప్యం చెప్పండి?     
మలగా రమేష్: జనసేనపార్టీ అంట్ నిజం, ఆ నిజానిని ప్రజలకి, 
జనసేన న్యకులకు కారయూకర్తలకు ఒక సమాచ్ర్నిని 
చేరవేస్్తనని మీకు న్ కృతజ్తలు. జనసేన పార్టీ 
కారయూకలాపాలు ప్రజల దృష్టీకి తీస్కువెళ్డానికి 
మీరు ఎంతో ప్రయతినిస్్తన్నిరు. మీరు 
చేస్్తనని ఈ కృష్కి జనసేన న్యకులు, 
కారయూకర్తలు, జనసైనికులు మరియు వీర 
మహిళలు ఎంతగానో మీకు రుణపడి 
ఉంటారు. శతఘ్ని న్యూస్ ను ప్రతి ఒకకురూ 
వీక్షించడమే కాకుండా వారికి ఆరిథికంగా 

కొంతమేరకు సహాయం చేయటం కొరకు యాడ్్స కూడా ఇచిచా ప్రోత్సహించ్లని పాఠకులను 
మరియు జనసేన న్యకులకు విజ్ప్త చేస్్తన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు, మరియు ప్రజలకు మీరు ఇచేచా సందేశం?
మలగా రమేష్: ప్రజలందరికీ నేను ఒకకుట్ తెలియచేస్్తన్నిను, మన భవిషయూతు్త మన అభివృదిధి మన 
తలర్తలను మారుచాకునే శకి్త మనకే ఉంటుంది. మనం వేసే ఓటును మన అభివృదిధి కోసం భావితర్ల భవిషయూతు్త 
కోసం ఉపయోగపడుతుననిది. సామానయూ ప్రజలకు అండగా జనసేన పార్టీ ఉంది. 2024లో జనసేనపార్టీకి ఒకకు అవకాశం ఇవ్వండి.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 
తరపున ధనయూవాదములు మలగా రమేష్ గారు. మర్కరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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