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నూతన సంవత్సర 
శుభాకంక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్: మన దేశంతోపాటు ప్రపంచవ్యూప్ంగా విస్రంచి ఉనని 
భారతీయులందరకీ నా పక్షాన, జనసేన పక్షాన న్తన సంవత్సర ప్రేమపూర్వక 
శుభాకంక్షలు అంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటన విడుదల చేశారు. కోటి ఆశలతో కంగొత్గా మన జీవితాలలో 
ఆవిష్కృతమవుతునని 2023 సంవత్సరం తెలుగువ్రందరకీ సుసంపననిమైన 
భవిషయూతు్, చక్టి ఆరోగయూం అందంచాలని మనస్ఫూర్గా కోరుకంటునానినని 
జనసేనాని అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జగన్ రెడ్డిని తక్షణమే మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేరపిెంచెండ్: పాలవలస
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: విశాఖ పరయూటనలో భాగంగా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పై జగన్ రెడ్డి చేసిన వయూక్్గత 

విమర్శలపై జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కరయూదర్శ శ్రీమతి 
యశసి్వ ఖండ్ంచారౌ.. శనివ్రం మీడ్యా సమావేశంలో 
ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రజా సమసయూలపై మాట్లాడే దమ్ము లేక 
మ్ఖయూమంత్రి హోదాలో ఉండ్ కూడా పవన్ కళ్యూణ్ గార పై 

వయూక్్గత విమర్శలను చేసే నీచ దరద్రపు జగన్ రెడ్డిని మెంటల్ 
హాసిపిటల్ లో చేరపించాలని, అనిని కేసులోలా జైలోలా నుంచి బెయిల్ 

పై బయటక వచిచి అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్ంటునని జగన్ 
రెడ్డిక్ త్వరలోనే ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెపా్రని. అవినీతి 
రహిత సమాజం కోసం పాటుపడుతునని మా నాయకడు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారని వయూక్్గతంగా విమర్శంచే ఆ హక్, స్థాయి గాని 
మ్ఖయూమంత్రి జగన్ రెడ్డిక్ లేదని ఎదేదేవ్ చేశారు. ఈ కరయూక్రమంలో 
వీరమహిళ శ్రీమతి మాత గాయత్రి, డా.రవికమార్ మిడతాన, 
రామచంద్ర రాజు, మోపాడు అనిల్, దండ్ రామారావు, బూరల 
విజయ శంకర్, శంకర్ జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అవినీతి పరులకు కొమ్ము కాస్ెంది చాలు… 
ఇక నిజాయితీగల జనసేన పార్టీని గెలిపిద్దెం – బత్తుల

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం మండలం, భూపాలపటనిం గ్రామంలో “జనంకోసం – జనసేన” “మహా 
పాదయాత్ర” లో “నా సేన కోసం నా వంతు” కమిటీ కోఆరడినేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వంకటలక్ష్మి, భూపాలపటనిం 
సరపించ్ శ్రీమతి గులలాంకల అననిపూర్ణ లోవరాజుల ఆధ్వరయూంలో జరగిన కరయూక్రమంలో ఈస్ర పవన్ కళ్యూణ్ క్ 
పటటీం కట్టీలని, భావితరాల భవిషయూతు్ కపాడాలని అభయూరథాస్్, అవినీతిపరులక అవకశం ఇవ్వడం వలలా మన 
భవిషయూతు్తో పాటు, భావితరాల భవిషయూతు్ కూడా పాడైపోయిందని, నిజాయితీపరుడైన “పవన్ కళ్యూణ్” క్ ఒక 
అవకశం ఇచిచి జనసేన పార్టీని గెలపంచాలని, జనసేన కరపత్రాలు పంచుతూ స్గిన ఈ కరయూక్రమం ప్రజల 
ఆదరణతో మ్ందుక స్గింద. జనసేన నాయకలు గులలాంకల లోవరాజు పాదయాత్ర సందర్ంగా గ్రామంలో 
ప్రత్యూక ఏరాపిటులా చేశారు. జిల్లా జాయింట్ సెక్రెటర్ మేడ్శెటిటీ శివరాం, శ్రీకకృష్ణపటనిం సరపించ్ క్మిడ్ శ్రీరాం, 
శ్రీమతి గులలాంకల అననిపుర్ణ లోవరాజు, మేడ్ం విష్్ణ, పంతం శ్రీనివ్స్, పంతం మంగ, సుంకర దొరబాబు, గండ్ 
రతానిలరవు, మేడ్ం నాగేశ్వరావు, మేడ్ం వంకట స్రయూనారాయణ, పంతం గంగరాజు, పామర్ శ్రీను, తూమ్ 
సతి్బాబు, మేడ్ం శ్రీను, పంతం వంకట రమణ, పంతం చంటి, గణేశులు సతి్బాబు అనిశెటిటీ భిమేష్, రాయుడు 
శ్రీను, టపాస్ కమార్, పంతం శ్రీను, మేడ్ం లక్షష్మణరావు, మేడ్ం దురాగొరావుపంతం పెదదే తదతర నాయకలు, 
జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

పిెంచనులు తిరగి పునరుద్ధరెంచే వరకు 
వదిలే ప్రసక్తు లేదు: మ్త్తు శశిధర్

శతఘ్ని న్యూస్: కక్నాడ సిటిలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర పఏసి సభ్యూలు మరయు కక్నాడ 
సిటీ నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ మ్తా్ శశిధర్ 43 బి, పరధిలో నివసిసు్నని పెదదేలక పంఛనులా 
రదుదే చేస్్మ్ అని నోటీసులు ఇచిచినటులా తెలుసుకని 43 వ డ్విజన్ అధయూక్షులు చోడ్శెటిటీ 
శ్రీమనానిరాయణ ఆద్వరయూంలో స్యంత్రం 5 గంటలక నిజనిరాధారణ దా్వరా వ్స్వ్లను 
వలుగుచూపే ప్రక్రియ చేపట్టీరు. ఈ సందర్ంగా బాధితులక అండగా ఉంట్మంటూ 
ఆయన వ్రక్ లెటరు పంపడమే కకండా స్వయంగా కలసి సంఘీభావ్నిని తెలయచేస్్ 
తను చేతల మనిషినననిద నిరూపంచారు. బాధితులైన అమలదాసు వంకటేశ్వరులా, కయాయూ 
పాపారతనిం, దవులూర వంకట్రావు తదతరుల ఇళ్ళని అక్డ్ పరసిథాతులని పరశీలంచి 
నివ్వరపోయారు. వ్రుంటునని పరసిథాతులను, వ్స్వ్లపై అవగాహన ఉనని ఏఒక్రైనా 
ఈ పంచను నిలుపుదల నోటీసులను చూసి దగ్రా్బ్రంతి చెందుతారనానిరు. అసలు కటుంబ 
సభ్యూలోలా ఎవరకైనా ఏదైనా ఆసి్ ఒకరపైన ఉంటే దానిపై మిగిలన కటుంబ సభ్యూల 
అందరకీ హక్ కనీ వ్ట్ కనీ ఉననిటుటీ ప్రభ్త్వం భావించడం హాస్యూసపిదంగా 
ఉందనీ, ఇల్ ఏదనాని చటటీ సవరణ చేయబోతునానిరా అని ప్రశినించారు. పేదరకం వలలా 
కటుంబసభ్యూలు అందరు ఒకచోటే సరుదేకంటూ ఎవర బతుకలు వ్రు బతుకతారని 
ఈ విషయం సమాజంలో అందరకీ తెలుసనీ, కనీ ఈ ప్రభ్తా్వనిక్ మాత్రం తెలయదని 
ఎదేదేవ్ చేస్రు. వికల్ంగులని , వకృదధా మహిళలు అనికూడా చూడకండా ఇల్ తిపుపితూ 
ఆఫీసుల చుటూటీ తిపపించుకోవడం మానవత్వం కదనానిరు. బాధితులందర తరపున 
జనసేన అండగా నిలుసు్ందనీ, వ్రక్ పంచనులు తిరగి పునరుదధారంచే వరక వదలే 
ప్రసక్్ లేదని తెలయచేస్రు. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ కక్నాడ సిటి అధయూక్షుడు 
సంగిసెటిటీ అశోక్, జిల్లా ప్రధాన కరయూదర్శ తల్టం సతయూ, 43 వ వ్ర్డి జనరల్ సెక్రటర్ 
మ్నాని, చిరంజీవి, యోగి, మహేష్ ప్రస్ద్, జనసైనికలు తదతరులు పాల్గొనానిరు.

ప్రజల పక్షాన నిలబడే 
నవతరెం నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ - బత్తుల

జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర 48వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, కోరుకండ మండలం, బొలెలాదుదేపాలెం 
గ్రామంలో జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్రలో ప్రజనాయకలు బతు్ల 
బలరామకకృష్ణ బొలెలాదుదే పాలెం గ్రామ జనసేన శ్రేణులతో కలసి ఉధకృతంగా, ఉతా్సహంగా 
గ్రామంలో పరయూటిస్్, ప్రజాసమసయూలు తెలుసుకంటూ, జనసేన పార్టీ పక్షాన ప్రజలక 
భరోస్ను కలపిస్్, ప్రజల పక్షాన పోరాడే నిజమైన నాయకడు పవన్ కళ్యూణ్ క్ 
ఈస్ర అవకశం ఇవ్్వలని, గాజు గాలాసు గురు్పై ఓటేసి జనసేన పార్టీని గెలపంచాలని 
కరపత్రాలు ఇంటింటిక్ పంచడం జరగింద. ఈ పాదయాత్రలో కటటీ వంకనని బాబు, 
పుపాపిల ప్రస్ద్, ఈ.ప యేసురాజు, కడం ప్రదీప్, కరుమళ్ళ స్రబాబు, కరుమళ్ళ 
స్యి, పుపాపిల మణికంఠ, నందే రాజు, పుపాపిల స్రబాబు, పతాని రామ్, పంచకరలా 
స్యికకృష్ణ, పులగం వంకననిబాబు, పులగం వీరబాబు, కడం భారగొవ, మంగం బాబి, 
పుపాపిల స్రబాబు, నక్ తాతాజీ, పతాని శ్రీను, పుపాపిల చినిని, మండల నాయకలు 
అడాడిల శ్రీను, వేగిశెటిటీ రాజు, బోయిడ్ వంకటేష్, దొడ్డి అపపిలరాజు, స్్వమి, గ్రామపెదదేలు, 
జనసైనికలు పెదదే ఎతు్న పాల్గొనానిరు.

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


ఆదివారం, 01 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ కళ్యాణ్ వయాక్తుగత జీవితెంపై అనుచిత వ్యాఖయాలను ఖెండ్ెంచిన వినుత కోటా
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకళహసి్, రాష్ట్ర మ్ఖయూమంత్రి జగన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యూణ్ 
వయూక్్గత జీవితంపై అనుచిత వ్యూఖయూలను ఖండ్స్్ శ్రీకళహసి్ నియోజకవరగొం 
జనసేన పార్టీ ఇంఛారజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్ శనివ్రం రేణిగుంట పటటీణంలో 
తన స్వగకృహం నందు మీడ్యా సమావేశం నిర్వహించడం జరగింద. ఈ 
సందర్ంగా మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ పెళ్లాళలా వలలా ఈ రాష్ట్రానిక్ ఏమైనా 
నషటీం కలగిందా అని, కోటులా ప్రజా ధనం ఖరుచి పెటీటీ, సభ పెటీటీ మీరు 
ప్రజలక ఏమి మంచి చేశారో చెపపికండా పవన్ కళ్యూణ్ వయూక్్గత విషయాలు 
మాట్లాడడం వలలా రాష్ట్రానిక్ ఒరగేద ఏమీ లేదని ఎదేదేవ్ చేశారు. మ్ఖయూమంత్రి 
జగన్ రెడ్డిక్ ఒక్టే భారయూ ఉండడం వలలా ఈ రాష్ట్రానిక్ వచిచిన ల్భం ఎంటో 
ఒక్ భారయూ వలలా రాష్ట్రానిక్ మీరు ఉదదేరంచింద ఎంటో తెలపాలనానిరు. 
మ్ఖయూమంత్రిక్ ఒక్టే భారయూ ఉండడం వలలా రాష్ట్రానిక్ ప్రత్యూక హోదా 
తెచాచిరా? ఒకటో తార్ఖు ఉద్యూగులక జీతాలు ఇసు్నానివ్? నిరుద్యూగులక 
ఉద్యూగాలు ఇసు్నానివ్? సనని బియయూం ఇస్్ం అనానివ్ ఇవ్వగలగావ్? 
పోలీసులక పెండ్ంగ్ లో ఉనని టి.ఏ లు, డ్.ఏ లు, సర్ండర్ లు ఇచాచివ్? 

సి.ప.ఎస్ రదుదే చేశావ్? జాబ్ కయూలెండరు రలీజ్ చేశావ్? ఇల్ ఒక్ భారయూ ఉండడం వలలా ఏమైనా సదంచేస్వ? వయూక్్గత జీవితాలు గురంచి మాట్లాడడం వలలా ఎవరక్ ఏ ఉపయోగం 
లేదనానిరు. ఇంక ప్రొడక్షన్, డైరెక్షన్ అనానిరు ఎవర ప్రొడక్షనోలా మా పార్టీ నడవ్ల్సన అవసరం లేదు మీరే కెసిఆర్ ప్రొడక్షన్ లో ఎనినికలోలా గెలచి ఆయన డైరెక్షన్ లో రాష్ట్రానిని తాకటుటీ 
పెటేటీస్వని వ్పోయారు. ఇంక ఉనని సంవత్సరంలో అయినా ప్రజలక మంచి చెయాయూలని వయూక్్గతంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారని మాట్లాడ్త్ రడలాక్్ బుదదే చెపా్మని హెచచిరంచడం 
జరగింద. ఈ కరయూక్రమంలో నాయకలు పాలూరు మ్నికమార్, భాగయూలక్ష్మి, తాయూగరాజులు, పారథాస్రథి, జ్యూతి కమార్, బాల్జీ తదతరులు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తు పోసటీర్ ను ఆవిష్కరెంచిన పాలవలస
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కరయూదర్శ శ్రీమతి పాలవలస 
యశసి్వ ఆధ్వరయూంలో యువశక్్ కరయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని పోసటీర్ 
ఆవిష్రణ చేశారు. జనవర 12న, యువతక భరోస్ నింపే విధంగా జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆధ్వరయూంలో ఉత్రాంధ్ర శ్రీకకళం జిల్లా, రణసథాలంలో జనసేన 
పార్టీ యువ శక్్ పేరట నిర్వహించనునని బహిరంగ సభక సంబంధించిన పోసటీర్ ను, 
జిల్లా సీనియర్ నాయకలు డా.రవికమార్ మిడతాన రూపందంచిన పోసటీరుని 
శనివ్రం ఆమె ఆవిష్రంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో 
నిరుద్యూగ యువత ఎదుర్ంటునని సమసయూలను ప్రభ్త్వం దకృషిటీక్ తీసుకెళ్లాలనే 
ఉదేదేశంతోనే యువ శక్్ పేరుతో ఈ సభను తలపెటిటీనటుటీ చెపాపిరు. రాష్ట్రంలో 
వైఎస్ఆర్్సపీ ప్రభ్త్వం ఏరాపిటైనపపిటి నుంచి యువతక ఉద్యూగ, ఉపాధి అవకశాలు 
దొరకటేలాదని ఆరోపంచారు. ఈ కరయూక్రమం విజయనగరం జిల్లా నుంచి అధిక సంఖయూలో యువతీ యువకలు పాల్గొంటునానిరని ఆమె తెలపారు, ఈ కరయూక్రమం సంబంధించి యువశక్్ 
పేరట జిల్లా అంతట్ కూడా ప్రచారం ప్రారంభించామని తెలపారు, జనసేన అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార తరపున, జన శ్రేణులు తరఫున అందరకీ న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు 
తెలపారు. ఈ కరయూక్రమంలో వీరమహిళ శ్రీమతి మాత గాయత్రి, దండ్ రామారావు, బూరల విజయ శంకర్, మోపాడు అనిల్, జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

రాజెంపేట జనసేన పార్టీ కారాయాలయెంల్ 
ఘనెంగా నూతన సెంవత్సర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: యావత్ 
తెలుగు ప్రజానీకం సుఖ సంతోష్టలతో 
విలసిల్లాలని జనసేన నాయకలు 
కోరుకంటునానిమని, ఆంధ్ర ప్రభ్తా్వనిక్ 
జాబ్ కయూలెండర్ రలీజ్ చేసి ప్రభ్త్వ 
చిత్శుదధాని తెలయజేసుకోవ్లని అల్గే 
పవన్ కళ్యూణ్ వయూక్్గత జీవితానిని వైసిప 
నాయకలు మాట్లాడట్నిని తీవ్ంగా 

ఖండ్ంచారు.

ఘనెంగా యువశక్తు పోసటీర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: నెలలామరలా నియోజకవరగొం, డంకడ మండలం, జొనానిడ గ్రామంలో దండ్ 
రామారావు ఆధ్వరయూంలో యువశక్్ పోసటీర్ రలీజ్ చేయడం జరగింద. ఈ కరయూక్రమానిక్ 
నియోజకవరగొ నాయకలు విజయనగరం జిల్లా కరయూనిరా్వహన కమిటీ సభ్యూలు పనినింటి 
రాజారావు యువశక్్ కయూటరంగ్ కమిటీ సభ్యూలు తొతి్డ్ స్రయూప్రకష్ అట్టీడ ప్రమీల 
చినని సనాయూసిరావు రాంబాబు సతయూనారాయణ అపపినని సురేష్ మొదలగు జనసైనికలు 
వీర మహిళలు పాల్గొని యువశక్్ పోసటీర్ ఘనంగా రలీజ్ చేయడం జరగినద.

గిరసేన జనసేన 42వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ: కళ్్ళలోలా 
ధానయూం – రైతు కళ్ళలో కనీనిరు 
వీరఘటటీం మండలం, పాలకండ 
నియోజక వరగొం, ఉమముడ్ శ్రీకకళం 
జిల్లా. గిరసేన జనసేన 42వ రోజులో 
భాగంగా వీరఘటటీం మండలంలోని 
వివిధ గ్రామలలో రైతులను, 
సనని కరు, చిననికరు రైతులు, 
కౌలురైతులను కలసిన జనసేన పార్టీ 
నాయకలు. ఈ సందర్ంగా రైతులు 
మాట్లాడుతూ వంద క్లోల బస్్క్ 

అదనంగా నాలుగు క్లోలు తూసు్నానిరు, కళ్సీ లక్ డబు్బ మేమే చెలలాఒచాల. డ్రైవర్ 
బేట్లతో సననికరు, చిననికరు రైతులు భారానిని భరంచలేకపోతునానిమ్. రైతుభరోస్ 
కేంద్రాల నుండ్ ల్ర్ల సపె్లా నిలపవేశారు అని రైతులు వ్పోయారు. అధికరులు 
ధానయూం రవ్ణా చార్జ్లు భరంచిన రైతులక మాత్రమే ల్ర్లు సరఫరా చేసు్నానిరు. 
కౌలు రైతులు పలంయజమానిక్ కౌలు ఇవ్్వల. రైతుల కనీనిరు తపపి కళ్్ళలోలాని ధానయూం 
కదలడం లేదని అననిదాతలు వ్పోయారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్వ వ్లంటీర్ మత్స పుండర్కం మాట్లాడుతూ ప్రసు్త వైస్్సర్్సపీ ప్రభ్త్వం ధానయూం 
కనుగోలు విధానం చూసే్ పాలకలు అరటిపండు ఒలచి నోటిలో పెటిటీన చందంగా 
ఉందని క్షేత్రస్థాయిలో అందుక విరుదధాంగ ఉందని అనానిరు. సకలం లో ధానయూం 
కనుగోలు చేసి రైతులక నాయూయం చేయాలని కోరారు. ఉత్ర ఆంధ్ర జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకడు బి.ప.నాయుడు మాట్లాడుతూ క్్వఒట్ ధానయూం బస్్ క్ అదనంగా 
నాలుగు క్లోలు ధానయూం ఎందుక ఇవ్్వల. రైతుభరోస్ కేంద్రాలతో అననిదాతలను 
లూటీ చేసు్నానిరు వైసీపీ ప్రభ్త్వం అని మండ్పడాడిరు. అధికరంతో సంబంధం 
లేకండా ఆతముహతయూ చేసుకనని కౌలురైతుల కటుంబాలక జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ లక్ష 
రూపాయల ఇచిచి వ్రక్ భరోస్ కలపించి అదుకంటునానిరు అని రైతులక తెలపారు. 
జనసేన జాని మాట్లాడుతూ ప్రభ్త్వం ఇటు రైతులను, రైతు కరముకలను, కౌలురైతులను 
మోసం చేసు్ందని అనానిరు. రాబోయే ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ అభయూరుథాలను గెలపంచాలని 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని మ్ఖయూమంత్రి ని చేయాలని రైతులను కోరారు. 
ఈ కరయూక్రమంలో వ్విలపలలా నాగ భూషణ్, కరే్ణన స్యి పవన్, దండేల సతీష్ లు 
పాల్గొనానిరు.

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


ఆదివారం, 01 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ వయూక్తిగత విషయాలు కాకండా అభివృద్ధిపై జగన్ దృష్టి పెడితే బాగంటంద్: గరాన అయయూలు
జగన్ రెడిడిపై జనసేన నేత అయయూలు ఫైర్
యువశక్తి కారయూక్రమం విజయవంతం చేయాలని పిలుపు
జిల్లా ప్రజలక న్తన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అయయూలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: పవన్ కళ్యూణ్ వయూక్్గత విషయాలపై కకండా రాష్ట్ర అభివకృదధాపై జగన్ మనసు 
పెడ్త్ బాగుంటుందని జనసేన నాయకలు గురాన అయయూలు అనానిరు. శనివ్రం తన కరాయూలయంలో 
ఏరాపిటు చేసిన మీడ్యా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ సమసయూల మీద పవన్ కల్యూణ్ పోరాడుతుంటే, 
సమాధానం చెపపికండా ఇష్టటీనుస్రంగా మాట్లాడటం సరకదనానిరు. ఎనినికల మేనిఫెస్టీలో చెపపిన హామీలు 
కూడా జగన్ ప్రభ్త్వం నెరవేరచిలేదంటూ విమర్శంచారు. సమాజంలో అలజడ్ సకృషిటీంచే విధంగా, ఓటు 
బాయూంక రాజకీయాలను మ్ఖయూమంత్రి చేసు్నానిరంటూ విమర్శలు చేశారు. అధికరంలో లేకనాని పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రజలక భరోస్ ఇచేచిందుక మ్ందుక రావడం మానవత్వమని, అల్ంటి వయూక్్ పై పాలన చేతకని సీఎం 
జగన్ విమర్శలు చేయడం సిగుగొచేటనానిరు. జనసేన పార్టీ ప్రతిష్టటీతముకంగా చేపడుతునని యువశక్్ కరయూక్రమం జనవర 12వ త్దీన రణసథాలంలో జరుగుతుందని, జిల్లా నుండ్ యువత 
హాజరై విజయవంతం చేయాలని పలుపునిచాచిరు. యువత ఎదుర్ంటునని సమసయూలపై గళమెత్డం కోసమే ‘యువ శక్్’ సభలు నిర్వహిసు్ననిటుటీ వలలాడ్ంచారు. ఈ సభల దా్వరా 
జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ రాష్ట్రంలోని యువతక భరోస్ ఇచేచి ప్రయతనిం చేస్్రని తెలపారు. ఈ సందర్ంగా జిల్లా ప్రజలక, ప్రజాప్రతినిధులక, అధికరులు క న్తన సంవత్సర 
శుభాకంక్షలు తెలయజేశారు.

2022 సెంవత్సరెం పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన నామ సెంవత్సరెంగా సాగిెంది
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ, జనసేన విజయవ్డ పశిచిమ నియోజకవరగొ ఇంచారజ్, విజయవ్డ నగర అధయూక్షుడు పోతిన మహేష్ చేతుల మీదుగా ఆయనక్ జనసేన పార్టీ న్జివీడు 
నియోజకవరగొ నాయకలు పాశం నాగబాబు, న్జివీడు నియోజకవరగొం టీం అధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ కేలండర్ లు ఆవిష్రంచారు. ఈ సందర్ంగా పోతిన మహేష్ మాట్లాడుతూ 
న్జివీడు నియోజకవరగొ టీమ్ క్ ప్రత్యూకంగా అభినందస్్ న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు తెలపారు. అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మీద మ్ఖయూమంత్రి జగన్ రెడ్డి చేసిన వ్యూఖయూలపై కౌంటర్ 
ఇచాచిరు. ఈ కరయూక్రమంలో విజయవ్డ సిటీ వైస్ ప్రెసిడంట్ వనని శివ శంకర్, మోబిన బేగం, ధారముక మండల సభ్యూరాలు నీటలా ఉమామహేశ్వర, న్జివీడు నియోజకవరగొ నాయకలు 
ఆగిరపలలా మండలం వైస్ ప్రెసిడంట్ పట్టీ విజయ్ బాబు, కరయూవరగొ సభ్యూలు కండ్శెటిటీ శ్రీనివ్స్ రావు,జలస్త్రం గోపాల్, రానిమేకల లోకేష్, మహేష్, నాని, మధు, చైతనయూ, నందేశ్వర్, 
అనిల్, స్యి, విజయవ్డ నగర కమిటీ సభ్యూలు పాల్గొనానిరు. ఈ సందర్బంగా మహేష్ మాట్లాడుతూ 2022వ సంవత్సరం పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన నామ సంవత్సరంగా స్గింద. ఒక 
రాజకీయ నాయకడ్గా ఒక ఆపదా్బంధవుడ్గా ఒక స్మాజిక సంస్ర్గా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకడ్గా 100 శాతం బాధయూతలు నిర్వహించిన ఏకైక రాజకీయ నాయకడు పవన్ కళ్యూణ్. 
రాష్ట్ర రాజకీయాలనీని పవన్ కళ్యూణ్ చుటూటీనే తిరగాయి. వైయస్్సర్్సప పార్టీ, మ్ఖయూమంత్రి జగనోముహన్ రెడ్డి పదే పదే పవన్ కళ్యూణ్ ని ట్రెగొట్ చేశారంటే ఆయన ప్రజల సమసయూలపై 
ఎంత బలంగా పనిచేశారో వైయస్ఆర్్సపీ నాయకలక అరథామైంద. ప్రజా సమసయూలు వినేందుక జనవ్ణి అయిన, కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ర, గోతులపడడి రోడలా డ్జిటల్ కయూంపెయిన్, 
సెంటు భూమి జగననని కలనీలపై పరయూవేక్షణ, విశాఖ సీటీల్ పాలాంట్ ఉదయూమం, గోతులపడడి రోడలాక శ్రమదానం, ఆవిరా్వ సభతో రాష్ట్ర రాజకీయాలోలా ప్రకంపనలు, మత్స్యకర భరోస్ 
సభ, ఇపపిటం ఇల్ అనేక అంశాలపై నిరంతరం పోరాడ్న వయూక్్ పవన్ కళ్యూణ్. పవన్ కళ్యూణ్ కేంద్రంగానే రాష్ట్ర రాజకీయాలు నడుసు్నానియి అంటే అతిశయోక్్ లేదు. ప్రతిపక్షం అంటే 
పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీ అనే విధంగా రాష్ట్రంలో స్గింద. పవన్ కళ్యూణ్ క్ వసు్నని ప్రజాదరణ చూసి ఉత్రాంధ్ర పరయూటనను ఇపపిటం గ్రామ సందర్శనుని పోలీస్ శాఖ వ్రని అడడిం 
పెటుటీకని జగనోముహన్ రెడ్డి ప్రభ్త్వం అడుడికనే ప్రయతనిం చేసింద అంటేనే పవన్ కళ్యూణ్ అంటే ఏ స్థాయిలో భయం పటుటీకంద్ అరథామవుతుంద. పీఏసీ చైరమున్ నాదండలా మనోహర్ 
నితయూం పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోతోపేతం చేస్్, పార్టీ నిరాముణానిని చేపడుతూ, మత్స్యకర భరోస్ సభ కోసం పాదయాత్ర చేసిన, జనవ్ణి ఏరాపిటలాను నిరంతరం పరశీలంచిన, కౌలు 
రైతులక అండగా నిలబడేందుక నిరంతరం సపిషటీమైన సమాచారం సేకరస్్, ఆవిరా్వ సభ విజయవంతమైనందుక అహరనిశలు కకృషి చేసిన బలమైన నాయకలు మనోహర్. వైసిప 
మ్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తదయూం రాష్ట్ర భవిషయూతు్ అభివకృదధా ప్రజా సంక్షేమం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ తోనే స్ధయూమని మహేష్ అనానిరు.

రైత్ కూలీలను పరామర్శెంచి వ్రక్ 
ధైరయాెం చెపిపిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: చిలకలూరపేట నియోజకవరగొం దండమూడ్ గ్రామానిక్ 
చెందన 18 మంద రైతులు కూలీలు పెదనందపాడు మండలం, 
చిననినందపాడు గ్రామంలో మొక్జొనని పలం పనిక్ వళ్లారు. అక్డ 
మొక్జొనని పలంలో గుళ్కల మందు చలులాతూ ఉండగా ఆ మందు 

ప్రభావం వలన అక్డ పనిచేసు్నని రైతు కూలీలు గుళ్కల ప్రభావం 
వలన అస్వసథాతక లోనై సకృహ కోలోపివడం జరగింద. ఈ విషయం 
తెలుసుకని జనసేన పార్టీ జిల్లా అధయూక్షులు గాద వంకటేశ్వరరావు 
వంటనే చిలకలూరపేట నియోజకవరాగొనిక్ చెందన జిల్లా కరయూదర్శ 
తోట రాజారమేష్ క్ కల్ చేసి ఆ విషయం గురంచి పూర్ సమాచారం 
తెలుసుకోవడం జరగింద. స్థానికలు వ్రని హుట్ హుటిన గుంటూరు 
ప్రభ్త్వ ఆసుపత్రిక్ తీసుకనివచాచిరు అనే విషయం తెలుసుకనని 
వంటనే జనసేన పార్టీ నాయకలతో కలసి హాసపిటల్ క్ వళ్లా రైతు 

కూలీలను పరామర్శంచి వ్రక్ ధైరయూం చెపపి వ్ర ఆరోగయూం పరసిథాతి పై 
డాకటీర్్స ని సంప్రదంచటం జరగింద. ఈ కరయూక్రమంలో జిల్లా నాయకలు 

అడపా మాణికయూలరావు, నారదాసు ప్రస్ద్, తోట రాజా రమేష్, షేక్ సుభాని, మధుల్ల్, గంగరాజు, చిలకలూరపేట నాయకలు మ్నిర్ హసన్, జీవన్, శివశంకర్, పసుపులేటి స్యి, 
తదతరులు పాల్గొనానిరు.
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మీ బిడడిల భవిషయాత్తు కోసెం జనసేనకు పటటీెం కటటీెండ్: బత్తుల
శతఘ్ని న్యూస్: ఒకేస్ర రాజానగరం నియోజకవరగొంలో బతు్ల దంపతుల ఆధ్వరయూంలో రెండు చోటలా రెండు గ్రామాలోలా విడ్విడ్గా పాదయాత్రలు జరుగుతునని సందర్ంగా రాజానగరం 
మండలం, భూపాలపటనిం గ్రామంలో నా సేన కోసం నా వంతు కమిటీ కోఆరడినేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వంకట లక్ష్మీ, భూపాలపటనిం సరపించ్ గుళ్లాంకల అననిపూర్ణ, లోవరాజు ఆధ్వరయూంలో 
జరగిన జనం కోసం జనసేన మహా పాదయాత్ర క పెదదేఎతు్న గ్రామ ప్రజలు తరలవచిచి, ఈ కరయూక్రమంలో పాల్గొని ప్రతి గడపక తిరుగుతూ, జనసేన పార్టీ విధి విధానాలు వివరస్్, 
ఈస్ర పవన్ కళ్యూణ్ క్ పటటీం కట్టీలని, భావితరాల భవిషయూతు్ కపాడాలని అభయూరథాస్్ జనసేన కరపత్రాలు పంచుతూ స్గిన ఈ కరయూక్రమం అతయూంత ఉతా్సహభరతంగా స్గింద. 
జనసేన నాయకలు గులలాంకల లోవరాజు పాదయాత్ర సందర్ం గా గ్రామంలో ప్రత్యూక ఏరాపిటు చేసివచిచిన వ్రందరకీ విందు కరయూక్రమం ఏరాపిటు చేశారు. గులలాంకల అననిపుర్ణ 
లోవరాజు, మేడ్ం విష్్ణ, పంతం శ్రీనివ్స్, పంతం మంగ, సుంకర దొరబాబు, గండ్ రతానిలరవు, మేడ్ం నాగేశ్వరావు, మేడ్ఒ వంకట స్రయూనారాయణ, పంతం గంగరాజు, పామర్ 
శ్రీను, తూమ్సతిబాబు, మేడ్ం శ్రీను, పంతం వంకట రమణ, పంతం చంటి, గణేశులు సతి్బాబు, అనీసెటిటీ భిమేష్, రాయుడు శ్రీను, టపాస్ కమార్, పంతం శ్రీను, మేడ్ఒ లక్షష్మణరావు, 
మేడ్ం దురాగొరావు, పంతం పెదదే, తదతర నాయకలు, జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తు భార్ బహిరెంగ సభ ఏరాపిటలోను దగ్గరుెండ్ పరయావేక్షిస్తున్న డా.విశ్వక్్సణ్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకకళం జిల్లా, ఎచెచిరలా నియోజకవరగొంలో జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ యువతక అండగా ఉండే విధంగా ప్రతిష్టటీతముకంగా నిర్వహిసు్నని “యువశక్్ యూత్ 
ఫెసిటీవల్” భార్ బహిరంగ సభ ఏరాపిటులాను రెండవ రోజు దగగొరుండ్ చేసు్నని, రాష్ట్ర ప్రోగ్రాం కమిటీ వైస్ ప్రెసిడంట్ డా.విశ్వకే్సణ్ ల్వేరు మండల జనసైనికలు.

జనసేన కాయాలెండర్ ను ఆవిష్కరెంచి.. శుభాకాెంక్షలు తెలిపిన శ్రీకాెంత్ రెడ్డి
శతఘ్ని న్యూస్: తాడ్పత్రి నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ కరాయూలయంలో తాడ్పత్రి నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ కదర శ్రీకంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా 2023 న్తన సంవత్సర జనసేన 
కయూలెండర్ ను ఆవిష్రంచారు.. ఈ సందర్ంగా వ్రు మాట్లాడుతూ కయూలెండర్ లో అధయూక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయాలను మరయు సిదాదేంతాలను అదు్తంగా పందుపరచి 
ప్రజలక అరథామయేయూల్ తయారు చేశారని శ్రీకంత్ రెడ్డి పేర్నానిరు. అంతక మ్ందు జనసేన పార్టీ తాడ్పత్రి ఇనాచిర్జ్ కదర శ్రీకంత్ రెడ్డి పుటిటీనరోజు వేడుకలను జనసైనికలు, 
నాలుగు మండల నాయకలు ఘనంగా నిర్వహించారు, ఈ సందర్ంగా శ్రీకంత్ రెడ్డిక్ పుషపిగుచాచిలు అందంచి శుభాకంక్షలు తెలప సత్రంచారు.
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పూతలపట్టు : జనసేన 2023 కయాలండర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: పూతలపటుటీ: జిల్లా జనసేన అధయూక్షులు డాకటీర్ హర ప్రస్ద్ చేతుల మీదుగా, జిల్లా నాయకలు మరయు మండల నాయకల ఆధ్వరయూంలో 2023 కయూలెండర్ ఆవిష్రణ 
జరగింద. ఈ కరయూక్రమంలో పూతలపటుటీ నియోజకవరగొం, తవణంపలలా మండల నాయకలు, జనసైనికలు, వీరమహిళలు పాల్గొనడం జరగింద. ఈ కయూలెండర్ ను తవణంపలలా 
మండలంలో ప్రతి గ్రామంలోను అందంచి, 2023లో మరంత బలంగా ప్రజలలోక్ పార్టీని తీసుకెళ్్ళ, రానునని ఎనినికలోలా పవన్ కళ్యూణ్ గారని మ్ఖయూమంత్రి చెయయూడమే లక్షంగా కలసి 
పనిచెయాయూలని పలుపు ఇవ్వడం జరగింద. ఈ కరయూక్రమానిక్ రాష్ట్ర కరయూదర్శ శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాషిణి, జనసేన పార్టీ అధికర ప్రతినిధి కీర్న, రాష్ట్ర, జిల్లా, నియోజకవరగొ, మండల 
నాయకలు వీరమహిళలు పాల్గొనానిరు.

దళిత్లకు జనసేన అెండగా ఉెంటెంది: 
ఎస్.వి.బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభ్త్వం వచాచిక 
దళ్తుల ఆతముగౌరవం మంట కలసింద, 
వైసిపక్ ఓటేసి గెలపంచిన పాపానిక్ 
వైసీపీ నాయకలు దళ్తులను అనేక 
రకలుగా అవమానాలు గుర చేసు్నానిరని 
పెడన జనసేన నాయకలు ఎస్.వి.బాబు 
అనానిరు. ఈ సందర్బంగా ఆయన 

మాట్లాడుతూ కకృష్ట్ణజిల్లా పెడన మండలం ఉరమి గ్రామ వ్సి దళ్త స్మాజిక వరాగొనిక్ 
చెందన చిననిం ఉదయభాస్ర్ వికల్ంగుడు. అదే గ్రామానిక్ చెందన వైసిప నాయకలు 
ఉదయ భాస్ర్ జనసేన పార్టీ అభిమాని కవడం చేత అనేక రకలుగా అవమానాలక 
గురచేసు్నానిరు. ఉదయ భాస్ర్ భారయూ అయిన చిననిం రాజామణి గతంలో ఆశా వర్ర్ 
గా పనిచేశారు, ఎంపీటీసీ ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీక్ మదదేతు తెలయజేశారని కరణంతో 
స్థానిక వైసీపీ నాయకలు ఆమె ఉద్యూగానిని తీయించేస్రు. చిననిం రాజామణి పై 
అధికరులక తన ఉద్యూగం విషయంలో విననివించుకననిపపిటికీ ఫలతం లేదు. మంత్రి 
జ్గు రమేష్ అండతో వైసిప నాయకలు ప్రతి గ్రామంలో ఇల్గే తమక మదదేతు 
తెలపలేదని, లేదా తామ్ చెపపిన మాట వినటం లేదని దురుదేదేశంతో దళ్తులపై 
కక్షపూరతంగా వయూవహరంచటం దురామురగొం. ఇద తెలసి కూడా సమరథాసు్నని మంత్రి జ్గి 
రమేష్ దళ్త ద్రోహి. ఉదయ భాస్ర్ పై కక్షపూరతంగా వయూవహరసు్నని ఉరమి వైసిప 
నాయకలను తీవ్ంగా హెచచిరసు్నాని మీ పదధాతి మారుచికోండ్. మనం జీవిసు్ననిద డాకటీర్ 
బాబాస్హెబ్ అంబేద్ర్ రాజాయూంగంలో, మీరు అనుసరసు్నని రాజారెడ్డి రాజాయూంగంలో 
కదు. చినని ఉదయ భాస్ర్ కటుంబానిక్ జనసేన పార్టీ అండదండగా ఉంటుంద. ఈ 
విషయంగా ఉదయ భాస్ర్ తో ఫోనోలా మాట్లాడటం జరగింద. చాల్ ఆవేదన వయూక్ం 
చేశారు. ఆ కటుంబం చాల్ ఆంద్ళనలో ఉననిద. ఈ విషయంపై మంత్రి జ్గు రమేష్ 
నోరు ఇవ్్వల. తమ అనుచరులను కటటీడ్ చేసుకోవ్ల. లేని పక్షాన దళ్తులక అండగా 
ఉంటూ జనసేన పార్టీ ఎల్ంటి పోరాట్నికైనా సిదధాం అని ఎస్.వి.బాబు హెచచిరంచారు.

సైదపూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిక్ నూతన భవనాని్న 
మెంజూరు చేయాలి: తగరపు శ్రీనివ్స్

శతఘ్ని న్యూస్:  హుస్నిబాద్ 
నియోజకవరగొంలో సైదాపూర్ 
మండల కేంద్రంలోని ప్రభ్త్వ 
ఆసుపత్రిని జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూంలో సందర్శంచడం 
జరగింద. ఈ సందర్ంగా 
తగరపు శ్రీనివ్స్ మాట్లాడుతూ 
ఆసుపత్రి పైభాగం కపుపి 

పెచుచిలు ఊడ్పోయి, శిథిల్వసథాక చేరుకంద. దీనిపై స్థానిక నియోజకవరగొ ఎమ్.ఎల్.ఏ 
గారు సపిందంచి ప్రభ్త్వం దకృషిటీక్ తీసుకెళ్్ళ ఆసుపత్రిక్ న్తన భవనానిని మంజూరు 
చేయించి, మెరుగైన వైదయూ సేవలు అందంచాలని జనసేన పార్టీ తరపున దమాండ్ 
చేయడం జరగింద. ఈ కరయూక్రమంలో నియోజకవరగొ కోఆరడినేటర్ తగరపు శ్రీనివ్స్ 
మరయు సైదాపూర్ మండల నాయకలు పడ్ శెటిటీ విజయ్, మొలుగూర అరవింద్, 
అనగోని అంజి, పడ్ శెటిటీ శ్రీనివ్స్, బతు్ల శ్రీను, స్యి తదతరులు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తు కారయాక్రమాని్న విజయవెంతెం చేయెండ్
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకకళం: ఉత్రాంధ్రవనకపాటు వలసలు అంశాల పై జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ తలపెటిటీన యువశక్్ కరయూక్రమంలో జనవర 12వ తార్ఖున రణసథాలం 
శ్రీకకళం జిల్లా తరలవచిచి విజయవంతం చెయయూగలరని తుమిము లక్ష్మి రాజ్ (ఉత్రాంధ్ర 
మహిళ ర్జనల్ కో అరడినేటర్) మరయు విజయనగరం జిల్లా గిరజన నాయకలు 
యువశక్్ కరయూక్రమం మీడ్యా విభాగం సభ్యూలు తుమిము అపపిలరాజు దొర కోరారు.

జనసేన వీర మహిళలకు చీరల పెంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట: 
న్తన సంవత్సరానిని 
పు ర స ్ ర ం చు క ని 
రాజంపేట జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జ్ మలశెటిటీ 
వంకటరమణ సహకరంతో 
జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికస 
కరయూదర్శ రాట్ల రామయయూ 
ఆధ్వరయూంలో సిదధావటం 
మండల పరధిలోని 
ఉపపిరపలెలా గ్రామంలో 
శుక్రవ్రం మ్ందసు్గా 

న్తన సంవత్సర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. అనంతరం జనసేన పవననని 
ప్రజా బాట కరయూక్రమం 45వ రోజు పూర్ చేసుకనని సందర్ంగా జనసేన వీర 
మహిళలక చీరలు పంపణీ కరయూక్రమం చేపట్టీరు. ఈ కరయూక్రమానిక్ మ్ఖయూ అతిధులు 
గా రాజంపేట జనసేన నాయకలు హాజరై 40 మంద జనసేన వీర మహిళలక చీరలు 
అందజేశారు. ఈసందర్ంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికస కరయూదర్శ రాట్ల రామయయూ 
మాట్లాడుతూ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ క రాజంపేట నియోజకవరగొ ప్రజలక 
జనసేన నాయకలక కరయూకర్లక మ్ందసు్గా న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు 
తెలయజేశారు. ఓమిక్రాన్ వ్యూధిన పడకండా శానిటైజర్ మాస్్ తపపినిసరగా 
వ్డాలని ప్రజలంతా తగు జాగ్రత్లు తీసుకోవ్లనానిరు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ స్థాపంచిన జనసేన పార్టీని ప్రతి ఒక్ జనసేన నాయకలు, జనసేన కరయూకర్లు 
జనసైనికలు గ్రామస్థాయి నుండ్ మండల స్థాయి వరక పార్టీ అభివకృదధాక్ కకృషి చేసి 
రాబోయే 2024 ఎనినికలోలా పవన్ కళ్యూణ్ ను మ్ఖయూమంత్రి చేయాలని ఆయన విజ్ఞప్ 
చేశారు. ఈ కరయూక్రమంలో లీగల్ సెల్ కతి్ సుబ్బరాయుడు, భాస్ర్ పంతులు, పోలశెటిటీ 
శ్రీనివ్సులు, తాళలాపాక శంకరయయూ, పోలశెటిటీ చెంగల్ రాయుడు, జనసేన వీర మహిళలు 
తదతరులు పాల్గొనానిరు.

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

పదోన్నతి పెందిన అధికారులకు శుభాకాెంక్షలు 
తెలిపిన నేమూర శెంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్:  తెలంగాణ డీ.జీ.పీ.గా నియమితులైన అంజనీ కమార్ క్, పద్ననితి 
పందన సీ.ఐ.డీ.చీఫ్ మహేష్ భగవత్, ఏ.సీ.బీ.డీ.జీ. రవిగుప్, హోంశాఖ ప్రిని్సపల్ 
సెక్రెటర్ జిత్ందర్, ల్ అండ్ ఆరడిర్ డీ.జీ. సంజయ్ కమార్ జైన్, రాచకండ సీ.పీ. 
దేవేందర్ సింగ్ చౌహన్ లక్ తెలంగాణా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ నేమూర శంకర్ 
గౌడ్ శుభాకంక్షలు తెలపారు

పవన్ కళ్యాణ్ ని సీఎెం హోదల్ 
కూరోచోబెటటీడానిక్ అహర్నశలు కషటీపడాలని 

పిలుపునిచిచోన మహాసేన రాజేష్
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం నియోజవరగొం జనసేన నాయకలు లంగోలు పండు ఆహా్వనం 
మేరక మహాసేన రాజేష్ అమల్పురం విచేచియడం జరగింద. ఈ కరయూక్రమంలో జనసేన 
అధయూక్షులు వ్ర చేసు్నని ఎనలేని సేవలు రాజేష్ కనియాడడం జరగింద. 2024లో పవన్ 
కళ్యూణ్ ని సీఎం హోదాలో కూరోచిబెట్టీలని నియోజవరగొంలో ప్రతి జనసైనికడు, నాయకలు, 
కరయూకర్లు, వీర మహిళలు కషటీపడ్ పని అల్గే అమల్పురం సీటును గెలపంచుకని పవన్ 
కళ్యూణ్ ని సీఎం హోదాలో కూరోచిబెటటీడానిక్ అహరనిశలు కషటీపడాలని పలుపునిచాచిరు. 

ఈ కరయూక్రమంలో అమల్పురం సీనియర్ జనసేన నాయకలు కరయూకర్లు, వీర మహిళలు. గననివరం నియోజవరగొం సీనియర్ జనసేన నాయకలు కరయూకర్లు కె.ఎస్.ఎస్ సభ్యూలు 
అభిమానులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్టీ నూతన సెంవత్సర కాయాలెండరులో 
ఆవిష్కరెంచిన జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ 
సతయూస్యి జిల్లా, 
పుటటీపర్ నియోజకవరగొం, 
అమడగూరు మండలం, 
జనసేన పార్టీ 2023 
న్తన సంవత్సర 
కయూలెండరులా ఆవిష్రణ 
చేసి అమడగూరు 
మండల కేంద్రంలోని 

స్థానిక శ్రీ చౌడేశ్వర దేవి అమమువ్ర ఆలయంలో జనసేన పార్టీ స్దలలా నాగభూషణ, 
జన సైనికల ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ న్తన సంవత్సర కయూలెండరులా ఆవిష్రణ 
నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా స్దలలా నాగభూషణ మాట్లాడుతూ… జనసేన 
పార్టీ తరుపున మండల ప్రజలక, నాయకలక, కరయూకర్లక, న్తన సంవత్సర 
శుభాకంక్షలు తెలపారు. మండల ప్రజలు అందరు ఆయురారోగాయూలతో సిర సంపదలతో 
సుఖంగా, సంతోషంగా ఉండాలని వ్రు ఆకంక్ంచారు. రెండు పార్టీలక అవకశం 
ఇచాచిరు. అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మా ప్రియతమ నేత పవన్ కళ్యూణ్ 
క్ ప్రజలందరూ ఒక అవకశం ఇవ్్వల్సందగా వ్రు పలుపునిచాచిరు. అనంతరం 
జనసైనికలు మాట్లాడుతూ…జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ క్ న్తన సంవత్సర 
శుభాకంక్షలు తెలపారు. అనంతరం జై జనసేన జై పవన్ కళ్యూణ్ అనే నినాదాలు 
చేపట్టీరు.

జనసేన ఆధ్వరయాెంల్ వ్లీబాల్ టోర్నమెంట్
శతఘ్ని న్యూస్: తుని, తొండంగి మండలం గోర్షపాలెం జనసైనికడు బదదే 
సతీష్ ఆధ్వరయూంలో వ్లీబాల్ టోరనిమెంట్ నిర్వహిసు్నానిరు. ఈ టోరనిమెంట్ 
ప్రారంభించడానిక్ జనసేన తొండంగి మండల అధయూక్షులు బెండపూడ్ నాయుడు మ్ఖయూ 
అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించి పోటీలోలా పాల్గొనే జటలాక శుభాకంక్షలు తెలయజేశారు. 
ఈ కరయూక్రమంలో తొండంగి మండల ఉపాధయూక్షులు ఖండవల గణేష్, అధికర ప్రతినిధి 
పెదదేరెడ్డి దురాగొప్రస్ద్, తొండంగి యూత్ ప్రెసిడంట్ బదదే శివ, గోర్షపాలెం జనసైనికలు 
యదల శ్రీను, నరసింహమూర్, యనమల గోపకకృష్ణ మరయు జనసేన యూత్ సభ్యూలు 
పాల్గొనానిరు.

జనసేన కాయాలెండరలోతో మద్ధత్
శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కత్గూడం జిల్లా, కత్గూడం నియోజవరగొం పవన్ కళ్యూణ్ 
గార ఖుషి సినిమా రలీజ్ సందర్ంగా స్ధిక్ పాష్ట ఆధ్వరయూంలో కత్గూడం పూర్ణ ఎస్.
వి.సి థియేటర్ దగగొర జనసేన కయూలెండర్ లతో పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులక, జనసేన 
కరయూకర్లక తమ మదదేతు తెలపడం జరగింద. ఈ సందర్ంగా వ్రక్ జనసేన పార్టీ 
కత్గూడం నియోజకవరగొం కోఆరడినేటర్ వేమ్ల కర్క్ ధనయూవ్దమ్లు తెలపారు.

పిెంఛనులో తొలగిస్తు ప్రభుత్వెం ఇచిచోన నోటీస్లు 
తక్షణమే ఉపసెంహరెంచుకోవ్లి: జనసేన డ్మాెండ్

శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం: పేదవ్రక్, వితంతువులక, వకృదుధాలక, దవ్యూంగులక 
జీవనాధారమైన పంఛనులా తొలగించి వ్ర జీవన భద్రతక గండ్ కటటీవదదేని ప్రభ్తా్వనిని 
డ్మాండ్ చేస్్ అమల్పురంలో జనసేన పార్టీ తరఫున నిరసన వయూక్ం చేస్రు. 
అమల్పురం నియోజకవరగొం ఇంచార్జ్ శెటిటీబతు్ల రాజబాబు పలుపుమేరక, 
నియోజకవరగొంలోని ఉపపిలగుప్ం, అలలావరం, అమల్పురం రూరల్ మండల్లలో 
మరయు అమల్పురం పటటీణం మ్ని్సపల్ కరాయూలయం ఎదుట జనసైనికలు పెదదే 
ఎతు్న నిరసన తెలయజేసి ప్రభ్త్వ అధికరులక విజా్ఞపన పత్రం అందజేస్రు. ఈ 
కరయూక్రమంలో జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర జిల్లానాయకలు, ఎంపీటీసీలు, సరపించులు జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ నాయకలు, జనసైనికలు, వీర మహిళలు పాల్గొనానిరు.

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

అెంబటి కాపుల గెండెల్లో కుెంపటి: వై శ్రీనివ్స్
కష్టిర్జితానిని ప్రజల కోసం పంచుతునని పవన్ కళ్యూణ్ విమర్్శంచే స్థాయి అంబటిక్ లేదు
ప్రజా సమసయూలపై మాట్లాడే దమ్ము లేకే వయూక్తిగత విమర్శలు
లేఖలు రాసి రాజకీయాలు చేసేతి నమ్ము సిథాతిలో కాపులు లేరు
అంబటి రాంబాబుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెతితిన జనసేన పార్టి రాజమండ్రి అధయూక్షులు వై శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమహేంద్రవరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి అంబటి 
రాంబాబుపై జనసేన పార్టీ రాజమహేంద్రవరం అధయూక్షులు వై. శ్రీనివ్స్ తీవ్స్థాయిలో 
మండ్పడాడిరు. పవన్ కళ్యూణ్ ను విమర్శంచే నైతిక స్థాయి అంబటిక్ లేదంటూ వ్యూఖ్యూనించారు. 
రాత్రి పగలు కషటీపడ్ సంపాదంచిన తన కష్టటీరజ్తానిని కౌలు రైతులక ఇచిచి తన వంతు బాసటగా 
నిలచిన పవన్ కళ్యూణ్ ను చనిపోయిన పేద కటుంబానిక్ ప్రభ్త్వం నుండ్ వచిచిన ఐదు లక్షల 

రూపాయలలో రెండుననిర లక్షల రూపాయలు డ్మాండ్ చేసిన నువ్్వ మా అధినేతను విమర్శంచేదంటూ ఘాటుగా బదులచాచిరు. రాజకీయ పదవులు అనుభవిసు్ననింత మాత్రాన 
గతానిని మరచిపోకూడదని అంబటి రాంబాబు తన కమారె్ వివ్హానిక్ పవన్ కళ్యూణి ఆహా్వనించేందుక కళ్్ళ అరగేల్ తిరగిన సంఘటనను ఈ సందర్ంగా ఆయన గురు్ చేశారు. 
జగనోముహన్ రెడ్డి మెపుపి పందడానిక్ నోటిక్ వచిచినటుటీ పవన్ కళ్యూణ్ పై అవ్కలు చవ్కలు పేలత్ ఊరుకనేద లేదని హెచచిరంచారు. కపులకనని ఐదు శాతం రజరే్వషన్ తొలగిసే్ 
దానిపై కపుల తరఫున మాట్లాడడానిక్ ఎందుక మ్ందుక రాలేదనానిరు. గత ప్రభ్త్వంలో అమలు చేసిన కపు కరపిరేషన్ రుణాలు ఇవ్వలేనపుపిడు, కపుల విదేశీ విదయూ నిమిత్ం పద 
లక్షల రూపాయల స్యం ఆపనపుపిడు, కపు మహిళల స్వయం ఉపాధి కోసం శిక్షణ ఇచిచి ఉచిత కటుటీ మిషనులా పంపణీ చేసే కరయూక్రమం నిలపవేసినపుపిడు,కపులక లబిధా చేకూరేచి 
ఇతర సంక్షేమ పథకలు నిలపవేసినపుపిడు ఎందుక మౌనంగా ఉనానిరో జగన్ రెడ్డి కయూబినెటోలాని కపుమంత్రులు కపులక సమాధానం చెపాపిలనానిరు. 2019 ఎనినికలోలా సతె్నపలలాలో 
జనసేన పార్టీ గాజు గాలాసు నాక గుండలోలా గుణపమై గుచుచికంటుందని, పవన్ కళ్యూణ్ ఇక్డనుండ్ పోటీ చేయడం లేదు కబటిటీ ఈస్ర తనక అవకశం ఇవ్్వలనీ లేకపోత్ ఆతముహత్యూ 
శరణయూమని ఇంటింటిక్ వళ్లా బ్రతిమిల్డుకని ఓటులా అడ్గిన నీక పవన్ కళ్యూణ్ విమర్శంచే స్థాయి ఉందని ఎల్ అనుకనానివని అనానిరు. ఇరగేషన్ శాఖ మంత్రిగా ప్రమాణ సీ్వకరం 
చేసింద మొదలు నేటి వరక రాష్ట్రంలో స్గునీటి ప్రాజెకటీల పురోగతి పై మాట్లాడేందుక అవగాహన, సమయం లేని అంబటిక్ సుకనయూ, సంజనలతో కబురులా చెపపిడానిక్ మాత్రం 
సమయం ఉందంటూ ఎదేదేవ్ చేశారు. ప్రభ్త్వం తరఫున పోలవరం ప్రాజెకటీ ఎపుపిడు పూర్ చేస్్రో కూడా చెపపిలేని చేతకని మంత్రిగా అంబటి రాంబాబు పేరు పందారని అనానిరు. 
నిజంగా వైసిప నాయకలు అంత దమ్ముంటే ప్రజల పక్షాన జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ లేవనెతి్న అంశాలపై చరచిక రావ్లని సవ్ల్ విసిరారు. ఉమముడ్ తూరుపిగోదావర 
జిల్లా పార్టీ కరయూదర్శ జామీ సతయూనారాయణ మాట్లాడుతూ అంబటి రాంబాబు చెపపినటేలా రెండు చోటలా గెలవక పోయినా అతయూంత సమరథావంతంగా ప్రజల పక్షాన గెలుపోవటమ్లతో 
సంబంధం లేకండా జనసేన పార్టీని నడ్పసు్నని పవన్ కళ్యూణ్ వైసీపీ పార్టీ తరఫున గెలచిన 151 మంద ఎమెములేయూలను, 23 మంద ఎంపీలను మ్చచిమటలు పటిటీంచే విధంగా ప్రజల 
తరఫున ప్రశినిసు్నానిరని అనానిరు. ప్రభ్త్వం తరఫున సమాధానం చెపపిడం చేతకక కేవలం వయూక్్గత విమర్శలతో వై.సి.ప నేతలు పబ్బం గడుపుతునానిరని తెలపారు. ఒక అపజాతి నుండ్ 
మ్ఖయూమంత్రి అభయూరథాగా పవన్ కళ్యూణ్ పోటీక్ నిలబడుతుంటే ఒక కపు జాతీయుడుగా స్్వగతించడం మాని జగన్ రెడ్డి మెపుపి కోసం జాతిక్ అనాయూయం చేయడం తగదని అనానిరు. 
ప్రజల కోసం పోరాట్లు చేయకండా లేఖలు రాసి కటుంబ ప్రయోజనాలు పందాలని చూసే్ నమేముసతులు కపజాత లేదని పరోక్షంగా మ్ద్రగడ పదమునాభందేశించి అనానిరు. రాబోయే 
ఎనినికలోలా ప్రజల మదదేతుతో కచిచితంగా పవన్ కళ్యూణ్ మ్ఖయూమంత్రి పదవి చేపటిటీ రాష్ట్రంలోని అనిని వరాగొల ప్రజల సంక్షేమను కకృషి చేస్్రని ధీమా వయూక్ం చేశారు. ఈ కరయూక్రమంలో జిల్లా 
కరయూదర్శ జామి సతయూనారాయణ, జనసేన సీనియర్ నాయకలు, వ్సం త్రిమూరు్లు, నగరనాయకలు సురేష్ నాయుడు, ఆస్ర సుధాకర్, రామకకృష్ణ భగవన్ తదతరులు పాల్గొనానిరు.

2023 నూతన సెంవత్సర వేడుకల్లో పాల్్గన్న 
హనుమాన్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవ్డ, జనసేన రాష్ట్ర 
బీసీ నాయకలతో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు 
జరుపుకనని గోజు రుయూ కరాటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ విదాయూరుథాలు. 2023 న్తన 
సంవత్సర వేడుకలోలా పాల్గొనని కరాటే మాసటీర్ 
జగదీష్ ఎం.హరప్రస్ద్, బి.నరసింహస్్వమి, 
హనుమాన్ మాట్లాడుతూ 2023 కత్ 

సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రతి ఒక్రూ ఆతము రక్షణ నేరుచికోవ్లని ఆతము రక్షణ 
వలలా చాల్ ఉపయోగాలు ఉనానియని చెపపి తెలయజేశారు. ఈ రోజులోలా ఆతము రక్షణ 
అనేద ప్రతి ఒక్ మహిళక్ ఉపయోగమని ప్రతి ఒక్ మహిళ ఆతము రక్షణ తపపినిసరగా 
నేరుచికోవ్లని తెలయజేశారు. ఈ ప్రభ్త్వం ఈ ప్రభ్త్వంలో మహిళలక రక్షణ లేదు 
కనీసం మహిళల తన రక్ంచుకోవ్లని చెపేపిసి తెలయజేశారు. ప్రభ్త్వం కనీసం మా 
రక్షణ మనం కలపించుకోవ్లని మనవి మనలని కపాడుకోవ్లని చెపపి తెలయజేశారు. 
కత్ సంవత్సరం వేడుకలు జరుపుకంటునని ప్రతి ఒక్రక్ న్తన సంవత్సర 
శుభాకంక్షలు కత్ సంవత్సరం అయినా మంచి రోజులు రావ్లని మంచి ప్రభ్త్వం 
రావ్లని ఆశిస్్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోష్టలతో ఉండాలని 
మనశా్శంతిగా జీవించాలని మంచి ప్రభ్త్వం రావ్లని ఆశిస్్ ఎం హనుమాన్ జనసేన 
రాష్ట్ర బీసీ నాయకలు మరయు నాయూయవ్ద తెలపారు.

పలు కుటెంబాలను పరామర్శెంచిన పిత్ని 
శతఘ్ని న్యూస్: మ్మిముడ్వరం: రాష్ట్ర 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభ్యూలు మ్మిముడ్వరం 
నియోజకవరగొ ఇనాచిర్జ్ పతాని 
బాలకకృష్ణ శనివ్రం ఐ పోలవరం 
మండలం, జి వేమవరం గ్రామంలో 
హార్టీ సరజ్ర్ చేయించుకనని గాల దేవర 
వంకటలక్ష్మిని పరామర్శంచారు. 
అదేవిధంగా హార్టీ ఎట్క్ తో 
మరణించిన మింగి వంకటలక్ష్మి వ్ర 
కటుంబ సభ్యూలను పరామర్శంచారు. 
అదే గ్రామానిక్ చెందన ఆరోగయూంతో 
మరణించిన లంకలపలలా సతయూవతి 

కటుంబ సభ్యూలను పరామర్శంచారు. అదేవిధంగా గోగులలంక గ్రామంలో 
అనారోగయూంతో మరణించిన నునని బయమము కటుంబ సభ్యూలను పరామర్శంచారు. 
అదే గ్రామానిక్ చెందన అనారోగయూంతో మరణించిన పడాలసీతమము కటుంబ సభ్యూలను 
పరామర్శంచారు. మరయు మ్రమళ్ళ గ్రామంలో ఇటీవల అనారోగయూంతో మరణించిన 
సల్ద దురాగొదేవి వ్ర కటుంబ సభ్యూలను పరామర్శంచారు. వీర వంట మండల 
అధయూక్షులు మదదేంశెటిటీ పురుషోత్ం, లంకలపలలా జమిము, కర్రి శేఖర్, రామకకృష్ణ, కశిం 
తాతాజి, శిరంగు సురేష్, అశేటిటీ సతి్ష్, గోగుల లంక వడీడి చినని, నునని శ్రీను సల్ద 
రాజా మరయు నాయకలు కరయూకర్లు పాల్గొనానిరు.

యువశక్తు కారయాక్రమెం విజయవెంతెం చేయాలని 
పిలుపునిచిచోన జనసేన జాని

శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకండ, రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలక 
జనసేన పార్టీ అధినేత కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ తరపున 
పాలకండ నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ నాయుకలు, 
జనసైనికలు, వీరమహిళల తరపున నా గ్రామం 
బొడలాపాడు ప్రజలు అందర తరుపున న్తన సంత్సరం 
శుభాకంక్షలు తెలయజేసుకంటునానిను. అల్గే జగన్ 
రెడ్డి ప్రతి సంత్సరం జనవర 1వ త్దన జాబ్ కయూలెండర్ 
తీస్్ను అని చెపపి విదాయూరుథాలను నమిముంచి మోసం 
చేశారు అనిని జాబ్ కయూలెండరులా వసు్నానియి గానీ జగన్ 
తీస్్మనాని జాబ్ కయూలెండర్ మాత్రం రావడం లేదు కనుక 

పవన్ కళ్యూణ్ జనవర 12 వ త్దన యువశక్్ కరయూక్రమం చేపడుతునని సందర్బంగా 
పార్టీలక అతీతంగా యువత పాల్గొని విదాయూరుథాల యొక్ సమసయూలును తెలయజేయండని 
పాలకండ నియోజకవరగొ జనసేన జానీ తెలయజేయయూడం జరగింద.

నూతన సెంవత్సర శుభాకాెంక్షలు తెలిపిన పులి 
మలిలోకారుజునరావు

శతఘ్ని న్యూస్:  కందుకూరు నియోజకవరగొ 
ప్రజలక జనసేనకలక నాయకలక కరయూకర్లక 
న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు పుల 
మలలాకరుజ్నరావుజనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
క్ ఉమముడ్ ప్రకశం జిల్లా అధయూక్షులు షేక్ రయాజ్ 
క్ మరయు రాష్ట్ర నాయకలక జిల్లా కరయూవరాగొనిక్ 
వీర మహిళలక ఈ న్తన సంవత్సరం అనిని 
విధాలుగా మేలు చేసి జనసేన పార్టీని మ్ందుక 
తీసుకెళ్లా విధంగా ఆ దేవుడు అందరకీ ఆ యొక్ 

శక్్ని ఇవ్్వలని జనసైనికలు కరయూకర్లు అందరూ క్షేమంగా ఉండ్ వ్ర కటుంబాలు 
అందరూ బాగుంండ్ ఈ 2023లో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్రారంభించబడే 
వ్రాహి యాత్ర అతయూంత ఘనవిజయం స్ధించి ప్రజలలో ఇంక బలంగా పాతుకపోయి 
పవన్ కళ్యూణ్ ని మ్ఖయూమంత్రి చేసే విధంగా పార్టీ ఎదగాలని ప్రతి ఒక్రక్ పేరుపేరునా 
న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు తెలయజేసు్నానిమని తెలపారు.

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

విశాఖ పరయాటనల్ సీ.ఎెం మాటాలోడ్న మాటలు పిరక్పెంద చరయా: వబిబిన శ్రీకాెంత్
శతఘ్ని న్యూస్: పెందుర్ నియోజకవరగొం: జనసేన పార్టీ నాయకలు వబి్బన జనారథాన శ్రీకంత్ మాట్లాడుతూ శుక్రవ్రం మ్ఖయూమంత్రి గారు 
విశాఖపటనిం వచేచిసి నర్్సపటనింలో ఏరాపిటు చేసిన సభలో ప్రజలను ఉదేదేశించి మాట్లాడ్న మాటలు తీవ్ అభయూంతరంగా ఉనానియి, మ్ఖయూమంత్రి 
హోదాను దగజారచి ఆంధ్రప్రదేశ్ పరువు తీసినటులాగా మాట్లాడటం జరగింద, ప్రజలను ఉదేదేశించి రాష్ట్ర భవిషయూతు్ ప్రణాళ్కను వివరంచకండా, 
రాష్ట్రానిని ఏ విధంగా అభివకృదధా చేస్్ం అని చెపపికండా దత్పుత్రుడు, భారయూల కోసం మాట్లాడదానిని పరక్ పందచరయూగా అభివర్ణస్్.. నేడు 
జగన్ రెడ్డి గార కటుంబంలో చూసుకంటే వ్ళ్ళ తాతగారు రెండు పెళ్లాళ్లా చేసుకోవడం, వ్ళలా స్దర రెండు పెళ్లాళ్లా చేసుకోవడం అంటే.. ఈ 
నానమాము కకపోత్ ఇంకక నానమము, ఈ బావ కకపోత్ ఇంకక బావ ల్ మీ కటుంబంలో ఉంద, ఈరోజు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆరథాక 
మూల్లను చూసే్ ఒక సినిమాక్ ఎంత సంపాదస్్రు, ఒక యాడ్ క్ ఎంత సంపాదంచగలరో, ఆయన అపాయింటముంట్ కోసం నీ వైఎస్ఆర్సప 
మంత్రులు, ఎమెములేయూలు మ్ఖయూ నాయకలు తిరుగుతూ ఉంట్రో నీ పక్న ఉనని సలహాదారులను అడ్గి తెలుసుకో.. ఆయన ప్రభ్తా్వనిక్ ఎంత 
ట్క్్స కడుతునానిరు అల్ంటి వయూక్్ని ఈరోజు నీ రాజకీయ ఉననితి కోసం ఈ విధంగా మాట్లాడడం ఒకస్ర ఆతము విమర్శ చేసుకోవ్ల, ఈరోజు 
మీరు ప్రభ్త్వ డబు్బతో ఏరాపిటుచేసిన సభలో ప్రజలను ఉదేదేశించి మన రాష్ట్ర అభివకృదధా కోసం ఏటువంటి ప్రణాళ్కలు వేసు్నానిం, యువతక్ 
ఉద్యూగ అవకశాలు ఎల్ కలపసు్నానివు ఇల్ంటివి వివరంచకండా ఎనినికల ప్రచారంగా ప్రభ్త్వ సభలు ఏరాపిటు చేయడానిక్ తీవ్ంగా 
వయూతిరేక్సు్నానిను, మీరు పారదాలు లేకండా బయట తిరగలేరు.. మీరు పరయూటించిన ప్రదేశాలోలా మ్ందసు్గా ప్రతిపక్ష నాయకలను, ప్రశినించిన 

ప్రజలను ఇంటోలా నిర్బంధించకండా తిరగలేరు.. మీరు ప్రజానాయకడు కదు చెత్ క్ పనుని వేసిన చెత్ నాయకడ్గా పరపాలన చేసు్నానివు, ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలక నాణయూమైన విదయూ 
లేదు, నాణయూమైన వైదయూం లేదు, నాణయూమైన ఇలులా లేదు, యువతక 3 సంవత్సరాలు గడ్చింద జాబు కయూలెండర్్స లేవు, ఇల్ చెపుపికంటే నీ ప్రభ్త్వంలో ఎనోని లోపాలునానియి బటన్ రెడ్డి 
గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంతో వనక్్ వళ్్ళపోయింద, చరత్ర చూసుకంటే నీ కనాని గొపపి గొపపి నాయకలే ప్రభ్త్వ చెత్ పాలన వలన ఈరోజు ఇంటిక్ పరమితమై ఉనానిరు, మీ నాననిగారు 
మ్ఖయూమంత్రి పదవిలో ఉననిపుపిడు స్ట్ కేస్ కంపెనీలను ప్రారంభించే నీవు ఆరథాకంగా ఎదగావు, ఈనాడు మ్ఖయూమంత్రిక్ మదయూం వ్యూపారం చేసే లక్షల కోటులా సంపాదసు్నానివు, 
వీటనినిటినీ ప్రజలు చూసు్నానిరు, ఈరోజు నీవు మాట్లాడ్న మాటలు ప్రజలందరూ అరథాం చేసుకంటునానిరు, పవన్ కళ్యూణ్ గారక్ ఉనని ప్రజాధరణ ఓర్వలేక, ప్రజా సమసయూలపై గళం 
విపుపితునని జనసేన పార్టీ అభివకృదధాని ఓర్వలేక, ఒక మ్ఖయూమంత్రి స్థానానిని అగర్వ పరచే ల్ మహిళల కోసం, వయూక్్గత విషయాల కోసం, ప్రజాసభ ను ఉపయోగిసు్నానివు, తపపికండా 
రాబోయే రోజులోలా మిమములని గదధా దంప ప్రజలందరూ కూడా పవన్ కళ్యూణ్ గారనీ ఓటుతో ఆశీర్వదంచాలని మనస్ఫూర్గా కోరుకంటునానినని శ్రీకంత్ అనానిరు.

జనసేన కౌని్సలర్ గొలకొటి జిల్లో ప్రజలకు నూతన 
సెంవత్సర శుభాకాెంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం, డాకటీర్ బీ.ఆర్ 
అంబేద్ర్ కోనసీమ జిల్లా ప్రజలందరకీ 
న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు 
అమల్పురం పురపాలక 9వ వ్ర్డి జనసేన 
కౌని్సలర్ గొలకటి విజయలక్ష్మి వ్సు 
తెలపారు. ఈ కత్ సంవత్సరం 2023 
ప్రజలందరకీ ఆయురారోగాయూలను, సుఖ 
సంతోష్టలను, భోగ భాగాయూలను మరయు 
అదు్త విజయాలను ప్రస్దంచాలని 
మనస్ఫూర్గా కోరుచునానినని కౌని్సలర్ 
విజయలక్ష్మి వ్సు తెలపారు.

నూతన సెంవత్సరెం శుభాకాెంక్షలు: కనపరతు 
మనోజ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: కండప: పననిలూరు మండలం 
ప్రజలందరకీ పననిలూరు మండలం జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు కనపర్ మనోజ్ కమార్ న్తన 
సంవత్సరం శుభాకంక్షలు తెలపారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సంవత్సరపు 

చివర రోజుక వీడ్్లు చెబుతూ, రాబోయే కత్ సంవత్సరంలో ప్రజలందరకీ మంచి 
జరగాలని, ఎనోని ఆశలను మోసుకసు్నని కత్ సంవత్సరానిక్ స్్వగతం పలుకతూ.. 
మధురమైన క్షణాలను అందంచాలని, కత్ ఆశలక ఊపర పోస్్.. ప్రజలందరూ 
ఎపుపిడూ నవు్వతూ ఉండాలని, కత్ సంవత్సరంలో ఎనోని ఆనందాలను, సంతోష్టలను, 
ఎనోని విజయాలను, మీక మీ కటుంబ సభ్యూలక ఇవ్్వలని ఆ భగవంతునిని 
మనస్ఫూర్గా కోరుకంటునానినని, ప్రజలందరకీ న్తన సంవత్సరం శుభాకంక్షలు 
తెలపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనతో నా ప్రయాణెం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తినని 

జనసైనికలు, వీరమహిళలు, నాయకలు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో 
వార్ వార్ ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పటలా వార్ ఆలోచనలు, 
జనసేనని నిలబెటేటిందుక వార్ కృష్, జనసేనక్ వార్ తోడాపాట వార్ మాటలోలా 

వివర్ంచే చక్కని వేద్క...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిదధింతాలు నచ్చి సమ సమాజ స్థాపన 
కోసం నితయూం పార్టి సిదధింతాలను పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలలోక్ బలంగా 
తీస్కెళ్తి... జనసేన అధినేత పార్టి కారయూకరతిల కటంబాలక అండగా నిలిచేందుక 
రూపంద్ంచ్న క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమంలో అతి తక్కవ సమయంలో 
తెలంగాణాలో అతయూధిక క్రియాశీల సభయూతా్వలు 400 వరక చేయించ్న ఉపపాల్ 

నియోజకవరాగానిక్ చంద్న, తెలంగాణా వీరమహిళ్ విభాగానిక్ రాష్ట్ర 

ఉపాధయూక్షురాలుగా పనిచేసిన “శ్రీమతి నీహార్క నాయుడు” 

గార్తో ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 

శ్రీమతి నీహార్క నాయుడు ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయింద్, ఎల్ మొదలయింద్ 

అనే విషయాలు ఆమె మాటలోలానే తెలుస్కందం..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్్రం నీహారక గారు..! మ్ందుగా మీక న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు. పాఠకలక 
మీ గురంచి, మీ కటుంబ నేపదయూం గురంచి చెపపిండ్? 
నీహార్క: నమస్్రం. న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు. నేను స్మానయూ కటుంబ నేపథయూం నుంచి 
వచాచిను. ఎలెక్రానిక్్స & ఇన్్సట్్రమెంటేషన్ లో మాసటీర్్స చేశాను. మా నాననిగారు ననుని ఒక 
సివిల్ సరె్వంట్ గా చూడాల అనుకనానిరు. ఢిలీలాలో కోచింగ్ కూడా తీసుకనానిను. మొదటి 
అటంప్టీ ఇచాచిను, కనీ 1 మార్్ తో మెయిన్్స పోవడంతో తిరగి హైదరాబాదు వచాచిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయియూంద?
నీహార్క: నాక చిననిపపిటి నుండ్ మా నాననిగారు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, సుభాష్ చంద్రబోస్, 
భగత్ సింగ్ ల్ంటి వీరుల గురంచి చెపూ్ పెంచారు. అల్గే స్మాజిక సపికృహ కలగి 
ఉండడం. సమాజం పటలా బాధయూతగా వయూవహరంచడం ల్ంటివి నేరపిస్్, ప్రజల సిథాతి గతులను 
నాక తెలయచేస్్ పెంచారు. దానితో నాక సమాజంలో మారుపి ఎంత అవసరం అని అరదేం 
అయియూంద. ఆ మారుపి ఎల్ స్ధయూం అని చాల్ ఆలోచించాక ఒక టీచర్, ఒక నాయకడు, 
మీడ్యా ఈ మ్గుగొరక్ సమాజానిని ప్రభావితం చేసే బలం ఉంద అని తెలుసుకనానిను. అల్ నాక 
రాజకీయాల పటలా ఇషటీం చదువుకనే రోజుల నుండే ఉండేద. చిరంజీవి గార “ఠాగూర్” సినిమా ననుని 
చాల్ ప్రభావితం చేసింద. ఒక మనిషి తలచుకనాని మారుపి తథయూం అని నమముకం వచిచింద. నేను, నాల్గా 
ఆలోచించే నా సేనిహితులతో ఒక నెట్వర్్ ల్ పని చేసి యువ నాయకలుగా ఎదగచుచి అనుకనానిను. కనీ నా చదువు మ్గించుకని నేను 
హైదరబాద్ తిరగి వచేచిటపపిటిక్ “జనసేన” ఆవిర్వించింద. నేను కత్గా మొదలు పెట్టీల్సన అవసరం లేదు అనిపంచింద. ఏ మారుపి రావ్ల అని నేను కోరుకనానినో, 
నేను ఎల్ంటి సమాజంలో బ్రతకల అనుకనానినో అవనీని నాక అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార సీపిచెస్ లో ప్రసుఫూటంగా కనిపంచాయి. ఇంక దానితో జనసేనతో నా 
రాజకీయ ప్రయాణం ప్రారంభించాను

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోక్ రావడానిక్ గల కరణాలు..? రాజకీయాలలో 
మీక స్పిర్ ఎవరు?
నీహార్క: : రాజకీయాలోలాక్ రావడానిక్ కరణాలు మ్ందు చెపాపిను. 
ఇక స్ఫూర్ దగగొరక్ వసే్ “ఇందరా గాంధీ” గారు. మంచో చెడ్ పక్న పెడ్త్ పార్టీలక 
అతీతంగా నాక అవిడలో ఉనని ధైరయూం, స్హసం, సింగిల్ ఉమన్ అయుయూండ్ దేశ 
రాజకీయాలను శాసించిన ఆవిడ ప ఠిమ నాక ఆదర్శం. అల్గే ఆంగేలాయులను 
తరమికటటీడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన వీరనార ఝానీ్స లక్ష్మీబాయ్ మరయు భారతదేశ 
యువతక ఎనిని తరాలు అయినా స్ఫూర్గా నిలచే సుభాష్ చంద్రబోస్... ఇల్ ఇంక నేటి 
తరం గురంచి మాట్లాడ్త్ మా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు.

కొనస్గంపు తదుపర్ పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వంలో మీక నచిచిన అంశాలేమిటి?
నీహార్క: : ఒక నాయకడ్క్ కవలసిన లక్షణాలు అని “స్్వమి వివేకనంద” వేటినైత్ చెపాపిరో ఆ లక్షణాలు అనీని 

పవన్ కళ్యూణ్ గారలో ఉనానియి. యువత యొక్ ఆలోచనా సరళ్ ఎల్ ఉండాల అని “శ్రీశ్రీ” గారు చెపాపిరో 
ఒక యువ నాయకడ్గా నేటి యువతను నడ్పంచే వ్డ్గా ఆ లక్షణాలు అనీని మా నాయకడ్లో ఉనానియి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిదాధాంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
నీహార్క: భారతీయ రాజాయూంగం - స్వతంత్ర భారతదేశం సర్వసతా్క, ప్రజాస్్వమయూ, గణతంత్ర 
రాజయూంగా పేర్ంటుంద. ఆ రాజాయూంగ స్ఫూర్ని మ్ందుక తీసుకెళలాడంలో జనసేన సిదాధాంతాలు మనక 
ద్హదపడతాయి.

శతఘ్నిన్యూస్: తెలంగాణాలో మీరు అతయూధిక క్రియాశీలక సభయూతా్వలు చేయించారు కదా..? ఎనిని 
చేయించారు? అద ఎల్ స్ధయూమైంద?

నీహార్క: అవును. నేను 400 వరక సభయూతా్వలు చేయడం జరగింద. అద అందరకంటే ఎక్వ అవచుచికని 
అద ఎక్వ అని నేను అనుకోను. ఎందుకంటే ప్రజలలో జనసేన పటలా ఉనని నమముకం, అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 

గార మీద ఉనని నమముకం మరంత ఎక్వ. కకపోత్ అపపిడు ఉనని 15 రోజుల సమయంలో అంత్ చేయగలగాను. 
తెలంగాణలో నేను అతయూధిక సభయూతా్వలు చేయడం మాత్రమే కదు తెలంగాణ మొత్ంలో మా ఉపపిల్ నియోజకవరగొంలో అతయూధిక సభయూతా్వలు అయాయూయి. అద నాక 
సంతోష్టనిచేచి అంశం. అధయూక్షుల వ్ర అడుగుజాడలోలా నడుస్్ ప్రజలక అందుబాటులో ఉంటూ వ్ర నమముకనిని సంతం చేసుకోవడమే అతయూధిక సభయూతా్వలు 
చేయగలగడానిక్ ఉపయోగపడ్ంద.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ఎనినికలలో తెలంగాణాలో ఎనిని నియోజకవరాగొలలో పోటీ చేసు్నానిరు?
నీహార్క:  ప్రసు్త సమాచారం ప్రకరం 32 నియోజకవరాగొలలో మా కరయూనిరా్వహక సభ్యూలను నియమించడం 
జరగింద. ఇక ఎనినికలనాటి పరసిథాతులని బటిటీ ఎక్డ ఎనిని పోటీ చేస్్మ్ అనేద మా అధయూక్షులు నిర్ణయిస్్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: ఉపపిల్ నియోజకవరగొంలో జనసేనక ప్రజలలో సపిందన ఎల్ ఉంద?
నీహార్క: ఉపపిల్ నియోజకవరగొంలో జనసేనక చాల్ మంచి అవకశం ఉంద. దానిక్ నిదర్శనమే ఈ నియోజకవరగొంలో 
నమోదు అయిన క్రియాశీలక సభయూతా్వలు.

శతఘ్నిన్యూస్: బి.ఆర్.ఎస్ బలంగా ఉనని ప్రసు్త పరసిథాతులోలా తెలంగాణాలో మీరు జనసేనను ఎంతవరక తీసుకెళ్ళగలరు?
నీహార్క: ఏ పార్టీ ఎంత బలంగా ఉనాని ప్రజా సమసయూలక, ప్రజల పక్షాన నిలబడ్ ప్రజాగళంగా నిలచే ఏకైక పార్టీ 
జనసేన పార్టీ. కనుక దీనిని ప్రజలే మ్ందుక తీసుకనివళ్్రు. అల్గే జనసేన సిదాధాంతాలను, భావజాల్నిని, అధయూక్షుల 
వ్ర దీర్ఘ దకృషిటీని అనినిటినీ ప్రజలక్ అరదేం అయేయూవిధంగా మ్ందుక తీసుకని వళ్ళడానిక్ మేమ్ కకృషిచేస్్మ్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసినటువంటి కనిని కరయూక్రమాలను తెలుపగలరు?
నీహార్క:  జనసేన భావజాల్నిక్ సిదాధాంతాలక అనుగుణంగా స్మాజిక బాధయూతగా భావించి చేయాల్సన ప్రతిపని 
మేమ్ ఇంత వరక చేసుకంటూ వచాచిమ్. 

మ్ఖయూంగా తెలంగాణలో రాష్ట్ర ఇంఛారజ్ శ్రీ నేమూర శంకర్ గౌడ్ గార నాయకత్వమ్లో 
* తెలంగాణ స్ధించడంలో మ్ఖయూపాత్ర పోషించిన “ధరాని చౌక్” ను నిలుపుకోవడంలో
* స్మానయూ ప్రజల అతి మ్ఖయూమైన రవ్ణా వయూవసథాలోని “ఆర్టీసీ కరముకల “ సమెములో
* ఇంటర్ విదాయూరుథాల ఆతముహతయూ ఘటనను ప్రభ్త్వ దకృషిటీక్ తీసుకనివళ్్ళ, వ్రు సపిందంచేల్ చేయడంలో
* తెలలా రేషన్ కరుడిల జార్లో జరుగుతునని తపుపిలను రాష్ట్రంలోని  ప్రతి కలెకటీర్ క నివేదకను ఇవ్వడంలో
* హైదరబాద్ లో వరదల సమయంలో ఆయా ప్రాంతాల వ్రక్ కవలసిన నితాయూవసరాక సమకూరచిడం 
అల్గే ప్రభ్త్వం నుండ్ అందాల్సన వ్టిని ప్రజలక అందేల్ చూడడంలో
* ల్క్ డౌన్ సమయంలో వలస కరముకలక రోజువ్ర్ కూలీలక మా వంతుగా మేమ్ అండగా నిలబడడం
* యువతను మతు్లో మ్ంచేసి వ్ర భవిషయూతు్ని అందకరంలోక్ నెటేటీసు్నని మాదక ద్రవ్యూల నిరూములనక 

ప్రభ్త్వంపై ఒతి్డ్ త్వడం
* ఆడవ్రపై మర్ మ్ఖయూంగా చినానిరులపై జరుగుతునని అఘాయితాయూలక వయూతిరేకంగా ధరానిలు, ప్రభ్త్వ అధికరులక, ప్రజా ప్రతినిధులక వినతి పత్రాలను ఇవ్వడం 
ఇల్ చాల్ కరయూక్రమాలు చేయడం జరగింద.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటువంటి కౌలురైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెపపిండ్?
నీహార్క: కౌలురైతుల భరోస్ యాత్ర అనేద చాల్ మంచి కరయూక్రమం. వయూవస్యానిని వకృతి్గా సీ్వకరంచడం తగిగొపోయిన ఈ రోజులోలా కనీసం ఉనని రైతుని కపాడుకోవడం 
మన అందర బాధయూత. ఈ బాధయూత ప్రభ్తా్వనిక్ ఇంక ఎక్వ ఉంటుంద. అల్ంటి ప్రభ్త్వం వయూవస్యం చేయలేక ఆతముహతయూ చేసుకనని కౌలు రైతులను పటిటీంచుకోని 
పరసిథాతులలో జనసేనాని ఈ బాధయూతను తీసుకోవలసి వచిచింద. ఇనిని వేల కటుంబాలక అండగా నిలవ్లనే ఆయన సంకలపిం నిజంగా అభినందనీయం.

కొనస్గంపు తదుపర్ పేజీలో...

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


ఆదివారం, 01 జనవరి 2023

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కరాయూచరణ ఎల్ ఉండబోతుంద?
నీహార్క: మా కరాయూచరణ చాల్ సింపుల్. అధయూక్షుల వ్ర ఆశయాలను, జనసేన 
సిదాధాంతాలను, పార్టీ భావజాల్నిని ప్రజలలోక్ చేరేల్ మేమ్ కకృషి చేస్్మ్. ఎంత 
బలంగా అంటే మా నాయకడ్ని మ్ఖయూమంత్రిగా అసెంబీలాలో నిలబెటుటీకనే అంత 
బలంగా.. మిగిలన వ్యూహాలు నిర్ణయాలు ఎతు్లు, పై ఎతు్లు అనీని మా అధయూక్షులు 
చూసుకంట్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవ్ణి కరయూక్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెపపిండ్?
నీహార్క: “జనవ్ణి” కరయూక్రమం నిజానిక్ ప్రతి గ్రామస్థాయిలో అక్డ ఎనునికోబడడి 
ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజల అవసరాలను తెలుసుకోవడం కోసం ప్రజల ఇబ్బందులను పై 
స్థాయిక్ తీసుకెళ్్ళ పరష్ట్ర దశగా పని చేయడం కోసం పెట్టీల. కనీ ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభ్త్వం కకండా నియంత పాలన నడవడం వలన జనసేన పార్టీ తరపున 
మా నాయకడు ప్రజల సమసయూలను తెలుసుకని ప్రభ్త్వ అధికరుల దకృషిటీక్ వ్టిని తీసుకని వళ్ళడం కోసం పెట్టీరు. ఇపుపిడు మీరే చెపపిండ్ ఆ కరయూక్రమం ఎంతటి 
గొపపిద అని. 

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రారంభం కబోతుంద కదా..! దాని ప్రభావం ఎల్ 
ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
నీహార్క:  హహా హా !! పవన్ కళ్యూణ్ గార సినిమా అంటేనే థియాటరులా మూసేసి, టికెట్ రేటులా 
తగిగొంచేసి, అసలు సినిమాని ఆడకండా చేయాలని చూసు్ంద ఈ ప్రభ్త్వం. ఎందుక?  ఆయనక 
ప్రజలలో ఉనని అభిమానం అల్ంటిద. ఇంక ఆయన ప్రజల మదయూలో ఉంటూ ప్రజా సమసయూల పటలా 
అవగాహన కోసం యాత్ర చేసే్ అద ప్రజలపై ఇంకెంత ప్రభావం చూపసు్ంద..? ప్రజలలో ఆయన 
పైన నమముకనిని ఇంకెంత పెంచుతుంద..? ఈ దబ్బతో పవన్ కళ్యూణ్ గారు మ్ఖయూమంత్రి అవ్వడం 
తథయూం.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజల తీరుపి ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకంటునానిరు?
నీహార్క:  ఇల్ంటి నియంత తుగలాక్ పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయి ఉనానిరు. పగ ప్రతీకరాలతో 
నిండ్న ఫ్యూక్షనిజానిని పాలనగా అందసు్నని ఈ ప్రభ్తా్వనిక్ తగిన బదులు ఓటు రూపంలో 
చెపపిడానిక్ ప్రజలు సిదధాంగా ఉనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనక మీడ్యా సపోర్టీ లేదు? దీనిపై మీ అభిప్రాయం?
నీహార్క: జనసేన క మీడ్యా సపోర్టీ లేదు అనేద వ్స్వం. కనీ నేటి స్షల్ మీడ్యా 
మరయు జనసేనాని తలపెటేటీ పనులను అరధాం చేసుకని ప్రజలే వ్ర మౌత్ పబిలాసిటీతో 
జనసేనను అందరకీ చేరువ చేసు్నానిరు. కంతమంద నిజాయితీ గల విలేఖరుల వలలా కూడా 
జనసేన ప్రజలోలా ప్రతిరోజూ ఉంటుంద.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెపపిండ్?
నీహార్క: నేను పైన చెపపిన విధంగా నిజాయితీ, నిబదధాత, బాధయూతగా జరనిలజంని బ్రతిక్సు్నని 
చాల్ కనిని వ్రా్ మాధయూమాలోలా “శతఘ్ని న్యూస్” ఒకటి.
శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకలక మరయు ప్రజలక మీరచేచి సందేశం?

నీహార్క: సందేశం అని చెపపిను కని అవసరం అని చెపా్ను. ఈ తరం 
యువత రాజకీయాలోలాక్ రావడం అవసరం. సమాజం కోసం, మారుపి కోసం, 
మన తరవ్తి తరాల వ్ర భవిషయూతు్ కోసం ఈ తరం కనిని తాయూగాలు 
చేయడం అవసరం. ఓటు హక్ ప్రామ్ఖయూతను చాటడం అవసరం. మారుపి 
ఎక్డ్నుండ్ రాదు మన నుండే మొదలవుతుంద అని నమముడం అవసరం. 
చివరగా నేను నమేము సిదాధాంతం “బి ద చేంజ్ యు వ్ంట్ టు సీ”.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాక కేట్యించ్ 
మ్మ్ అడిగన ప్రశనిలక ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చపిపాన మీక 
శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదమ్లు నీహార్క గారు. మరొకర్తో 
జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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


ఆదివారం, 01 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ఆదివారం, 01 జనవరి 2023

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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

