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• ఈ పార్లమంటు సమావేశాల్్లనే వైసీపీ ఎంపీలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శంచి.. సీటీల్ పా్లంట్ గురంచి 
మాట్్లడాలి.
• అఖిల పక్ం ఏర్పాటు చేసి ఢిల్్ల తీసుకువెళ్ళి చర్చంచాలి.
• సీటీల్ పా్లంట్ పరరక్ణకు జనసేన కటుటీబడి ఉంటుంది.
• అప్పాల్్ల ఉందని సీటీల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరంచినట్టీ అప్పాల ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రాన్ని ప్రైవేటుపరం 
చేస్తార్?
• అమర్వతి మాదిర సీటీల్ పా్లంట్ కి కూడా అండగా నిలబడతం
• వైసీపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగాయూనికి హానికరం... దూరంగా పెటటీండి
• వైసీపీకి వేసే ఓటు పెనం మీద పడిన వర్షప్ చినుకు లంటిదే.. ఆవిరైపోవడమే 
• నా సినిమాలు ఆపి ఆరథిక మూలలిని దెబ్బకొడితే భయపడతననుకునానిర్?
• వైసీపీని ఏడుకొండలవాడు కూడా భరంచలేకపోతునానిడు.
• సంత జిల్లకు కషటీం వసేతా పటిటీంచుకోని సీఎం.. సీటీల్ పా్లంట్ ని ఏం పటిటీంచుకుంట్ర్?
• ప్రాజెకుటీల సంగతి దేవుడెర్గు శిలఫలకం కూడా వేయలేకపోయార్
• 500 మంది సలహాదార్లు ఉండి ఏమి ప్రయోజనం?
• 2024ల్ కొతతా ప్రభుతవానిని తీసుకువచి్చ వైసీపీ చేసే ప్రతి పనికీ సమాధానం చెపిపాస్తాం
• విశాఖ ఉకుకు పరరక్ణ సంఘీభావ దీక్ల్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ బాధ్యత వైస్పీదేనని, ఈ పర్లమాంటు సమావేశాల్్లనే వైస్పీ ఎాంపిలు స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణపై ఫ్లకార్డులతో ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మనోభావాలు వ్యక్తపరచాలని 
జనసేన పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ స్పషటీాం చేశార్. కచ్చితాంగా పర్లమాంట్్ల విశాఖ ఉక్కుపై మాట్్లడాలి అన్నార్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అఖిల పకానినా ఢిల్్ల తీసుక్వెళ్ళి 
చరిచిాంచాలి. అని తెలిపర్. విశాఖ ప్లాంట్ పరిరక్షణక్ జనసేన పర్టీ కటుటీబడి ఉాంటుాందనీ, అఖిలపక్షాంతో కూర్చిని ప్రైవేటీకరణను ఆపాందుక్ మా వాంతు ప్రయతనాాం మేము చేస్్తమని 
తెలిపర్. అయితే అాంత కాంటే ముాందు వైస్పీ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణక్ నిలబడుతుాందా లేదా అననాది తేలుచికోవాలన్నార్. సమస్య వచ్చినప్్పడు జనసేన పర్టీ కావాలి ఓటు వేసేాందుక్ 
మాత్ాం. వైస్పీ కావాలి అని ఆల్చ్సే్త ఇలాంటి పరిస్థితులే ఉత్పననామవుతాయని చెప్పర్. వైస్పీ ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగా్యనికి హానికరాం అని దానినా అాంతా దూరాంగా పెట్టీలని స్పషటీాం 
చేశార్. ఈ అాంశానినా ఒక నిన్దాంగా ముాందుక్ తీసుక్వెళ్్లలని పిలుప్నిచాచిర్. ఆదివారాం మాంగళగిరిల్ని జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయాంల్ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సాంఘీభావ 
దీక్షను చేపట్టీర్. యాం 10. నుాంచ్ స్యాంత్ాం గాంటల వరక్ పర్టీ న్యక్లతో క్షక్ కూర్చిన్నార్.
దీక్ష విరమణ అనాంతరాం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ ప్రసాంగిస్్త.. “విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆగాలి. డ్రెడి్జాంగ్ కారో్పరేషన్ ప్రైవేటీకరణను ఎల అడుడుక్న్నామో అదే మాదిరి విశాఖ 
స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను అడుడుక్నేాందుక్ కూడా స్ద్ాంగా ఉన్నాాం, అయితే అాంతక్ ముాందు వైస్పీ ప్రభుతా్వనినా కారిమిక సాంఘాలు బలాంగా నిలదీయాలి. బొత్స సత్యన్రాయణ గార్ 
లాంటి పెద్దలను, శ్రీకాక్ళాం జిల్లల్ ఉననా పెద్ద న్యక్లను సాంఘీభావాం తెలపమని అడగాండి. ఎమమిలే్యలు, ఎాంపీలను కాంద్రానినా అడగమని చెప్పాండి. వైస్పీ నిలబడకపోతే వారిని 
బాధ్్యలినా చేస్్త విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ని రక్ాంచుక్నే బాధ్యతను జనసేన పర్టీ భుజాన వేసుక్ాంటుాంది.
 
• మావల్ల కాదు అని వైసీపీ చెబితే...
వైస్పీకి ఉననాటుటీ జనసేన పర్టీకి 22 మాంది ఎాంపీలు ఉాంటే స్టీల్ ప్లాంట్ క్ ఈ పరిస్థితి వచేచిది కాదు. వైస్పీ మీద ఒతి్తడి తీసుక్రావడానికి ఎాంత సమయాం కావాల్ తీసుకోాండి. స్టీల్ 
ప్లాంట్ కోసాం కారిమిక్లు, కారిమిక సాంఘాలు, భూములు కోల్్పయిన రైతు సాంఘాలు బలాంగా నిలబడితే సమస్యను ఢిల్్ల వరక్ తీసుక్వెళ్లాందుక్ మా వాంతు ప్రయతనాాం మేము చేస్్తము. 
జాతీయ స్థియి న్యకత్వాం ననునా వ్యకి్తగతాంగా ఇషటీపడిన్.. న్ మాట శాసనాం కాదు. 22 మాంది ఎాంపీల మాట శాసనాం. నేను ప్రజా క్షేత్ాంల్ మాత్మే బలవాంతుడిని. ఆ బలాం 
న్క్ాంటే వైస్పీ వాళ్లల చేతకాని వ్యక్్తల్ల కూర్చినే వాడిని కాదు. వైస్పీ మా వల్ల కాదు అాంటే ప్రైవేటీకరణను ఆపాందుక్ మా ప్రయతనాాం మేము చేస్్తాం. రాష్ట్రాంల్ అధికారాంల్ ఉననా 
ప్రభుత్వాం బాధ్యత తీసుకోనప్్పడు ఎల ముాందుక్ వెళ్్లలి అనే అాంశాం మీద ఆల్చ్ాంచ్ ముాందుక్ వెళ్్లాం. అయితే మద్దతు ఇవ్వని వైస్పీని ఎల ఎాండగట్టీలి? కాంద్ాం మీద ఎల 
ఒతి్తడి తీసుక్రావాలి అననా ఆల్చన చేదా్దాం. జనస్న పర్టీ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణక్ కటుటీబడి ఉాంటుాంది. అయితే కారిమిక్లు, కారిమిక సాంఘాలు, నిరా్వస్త రైతులు, వారి క్టుాంబాలు 
నిలబడకపోతే మీక్ లేని కోపనినా మేము తెపి్పాంచలేాం..
 
• ఇకకుడి మంచి మాట్్లడితే తడేపలి్లకి వినిపిసుతాంది
కాంద్ాంతో మాట్్లడాందుక్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాం బాధ్యత తీసుకోవాలి. మాక్ బాధ్యత లేదు అాంటే ఎనినాకల సమయాంల్ మాటిాందుక్ ఇచాచిర్. అదే విషయానినా ప్రజలు నిలదీయాలి. విశాఖల్ 
స్టీల్ ప్లాంట్ పెటుటీక్ని మాంగళగిరిల్ నిరసన తెలపడానికి కారణాం ఉాంది. స్టీల్ ప్లాంట్ ఏరా్పటుల్ కీలక పత్ పోషాంచ్న శ్రీ అమృతరావు గార్ ప్రాతినిధ్యాం వహాంచ్ాంది.తాడికాండ 
నియోజకవర్ాం నుాంచే, విశాఖ నుాంచ్ మాట్్లడితే వినిపిాంచని ముఖ్యమాంత్రి గారికి మాంగళగిరి నుాంచ్ మాట్్లడితే. అయిన్ వినబడుతుాందేమోనననాది కూడా దీళ్ల ఇకకుడ పెటటీడానికి ఒక 
కారణాం. రూ. 22 వేల కోట్ల అప్్ప ఉాందని విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ని ప్రైవేటీకరిాంచాలని చూసే్త.. మరి రూ. 6 లక్షల కోట్ల అప్్ప ఉాందని ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానినా కూడా ప్రైవేటీకరిస్్తరా? 
విశాఖ ఉక్కు కారిమిక్లక్, భూములు కోల్్పయిన రైతులక్ మరోస్రి మాటిసు్తన్నాాం. అమరావతికి ఎల అయితే నిలబడాడుమో.. మీక్ అలగే అాండగా నిలబడతాాం. ఆన్డు అమరావతి 
కదలదు అననా మాటను శ్రీ అమిత్ ష్ట గారి మాటతో నిజాం చేశార్. స్టీల్ ప్లాంట్ మీద ప్రతిపదన వచ్చిన వెాంటనే కూడా ఢిల్్ల వెళ్్ల. నివేదిాంచాాం. స్టీల్ ప్లాంట్ ను ఆాంధ్రుల ఆతమిగౌరవ 
ప్రతీక గా చూడమన్నాాం. 

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ బాధ్యత వైసీపీదే

కొనస్గంప్ 2వ పేజీల్...కొనస్గంప్ 2వ పేజీల్...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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• సగటు మనిషి నుంచి జడ్జీల వరకూ అందర్ని బెదిరస్తార్
ఎనినాకల ముాందు పదయాత్లు చేస్న ముఖ్యమాంత్రి గార్ ఇప్్పడు స్టీల్ ప్లాంట్ కోసాం 
కూడా బయటక్ రాండి. పదయాత్లు చేయాండి. వైస్పీ ప్రభుతా్వనికి రాష్ట్ర ప్రయోజన్ల 
పట్ల చ్త్తశుది్ లేదు. ఈ పలనల్ ఏ వర్మూ సుఖాంగా లేదు. రైతులు, భవన నిరామిణ 
కారిమిక్లు, ఎయిడెడ్ కళ్శాల విదా్యర్థిలు, జాబ్ కా్యలాండర్ లేక యువత.. ఇల అనినా 
వరా్లను మోసాం చేశార్. గద్్దనెకికున తరా్వత మాట్్లడడాం లేదు. మనాం మాట్్లడుదాాం 
అాంటే భయపెటేటీ ప్రయతనాాం చేస్్తర్. గాండాగిరి చేస్్తర్. సగటు మనిష దగ్ర 
నుాంచ్ సుప్ాం కోర్టీ జడ్్జల వరక్ ప్రతి ఒకకురినీ బెదిరిాంచడమే. దశాబా్దల చరిత్ ఉననా 
తెలుగుదేశాం పర్టీ కూడా వార్ దాడులు చేసే్త నిస్సహాయ స్థితికి వెళ్్లపోవడాం రాష్ట్రాంల్ 
పరిస్థితులక్ అద్దాం పడుతున్నాయి. భవిష్యతు్తల్ జనసేన పర్టీ ప్రభుత్వాం స్థిపిాంచగలిగితే 
ఎమమిలే్య, ఎాంపీ ఏ స్థియిల్ పని చేస్్తరో చేస్ చూప్తాాం. జీవీఎాంస్ ఎనినాకల కోసాం 
విశాఖ ఉక్కును పరిరక్స్్తమని గాంతులు చ్ాంచుక్ని మాట్్లడార్. అయా్యక ముఖాం 
చాటేశార్. అలాంటి న్యక్లను చొకాకు పటుటీక్ని నిలదీయకపోతే వార్ మాట వినర్. 
ఇది ఒక సమస్య, వర్ాం సమస్్య కాదు. రాష్ట్ర ప్రజలాందరి సమస్య అాంతా కలిస్ రావాలి. 
ప్రజలు వైస్పీని పలిాంచమని ఓటు వేశార్. ప్రజలు వాళ్లక్ అధికారాం ఇచ్చినప్్పడు 
మరో రాండుననారేళ్్ల వారిని భరిాంచకతప్పదు. వాళ్్ల రౌడ్యిజాం, గాండాయిజాం చేస్న్ 
భరిాంచాలి, బూతులు తిటిటీన్ భరిాంచాలి. వాళ్లాందరికీ 2024 తరా్వత మనాం సమాధానాం 
చెబుదాాం. ఈ పరిస్థితులనినాాంటికీ ఆల్చ్ాంచ్ ఓటు వేయకపోవడమే కారణాం. ఓటు విలువ 
తెలియక్ాండా రూ.2 వేలక్ అముమికోవడమే ఈ రోజు పడుతుననా ప్రతి కష్టటీనికి కారణాం.
 
• వాన చినుకు ముతయూప్ చిపపా
అనినా క్లలక్ స్ధికారత రావాలి. క్లల వార్గా పదవులు ఇచ్చి నిర్ణయాం తీసుక్నే అధికారాం ఇవ్వక్ాంటే అది నిష్ప్రయోజనాం. జనసేన ప్రభుత్వాం ఏర్పడిన తరా్వత అనినా క్లలక్, వరా్లక్ 
సాంపూర్ణ స్ధికారత ఇసు్తాంది. అనినా సమస్యలపై అాండగా నిలబడుతుాంది. మేము డబుబు పెటుటీబడిగా పెటిటీ రాజకీయాల్్లకి రాలేదు. వైస్పీ న్యక్ల్ల కసులు ఉాంటే అసలు రాజకీయాల్్లకి వచేచి 
వాడినే కాదు. అల చేసే్త ప్రజలక్ ద్రోహాం చేస్న వారి మవుతాము. దీక్షల్ దామోదరాం సాంజీవయ్య గారి ప్స్తకాం చదివితే అాందుల్ కనినా పదాలు ననునా ఆకరి్షాంచాయి. చ్నుక్ వేడి పెనాం మీద 
పడితే ఆవిరైపోతుాంది. తామరాక్ మీద పడితే ముత్యాంల మర్సు్తాంది. అదే ఆలిచిప్పల్ పడితే ముత్యాం అవుతుాంది.. నీ ఓటు చ్నుక్ అయితే 2019ల్ ప్రజలు వైస్పీ అనే పెనాం మీద చేశార్ 
జీవితాలు కాలిపోయాయి. ఆవిరైపోయాయి. అల చూడిపోయిన క్టుాంబాల్్ల కారిమిక్ల క్టుాంబాలు కూడా ఉన్నాయి. జనసేన పర్టీకి ఓటు వేసే్త ముత్యాంల నిలబడుతుాంది. మేము ఏ రోజు 
ప్రజాక్షేత్ాం నుాంచ్ పరిపోము. దశాబా్దలుగా పెనవేసుక్ననా వారసత్వ రాజకీయాల కారణాంగా కాంత మాందిక బ్్ చేకూర్తోాంది. అల కాక్ాండా అణగారిన వరా్లక్ స్ధికారతతో కూడిన అధికారాం 
ఇవా్వలి అాంటే జనసేనక్ ఓటు వేయాలి. శ్రీ దామోదరాం సాంజీవయ్య గారి లాంటి మనుషులినా జనసేన ప్రేరణగా తీసుక్ాంటుాంది. కాాంగ్రెస్ న్యక్డు అయిన్ పర్టీలక్ అతీతాంగా ప్రజల కోసాం 
నిలబడిన వ్యకి్త కాబటిటీ ఆ మహనీయుడిని ప్రేరణగా తీసుక్న్నాాం. రాయలస్మ నుాంచ్ ఎక్కువ మాంది ముఖ్యమాంత్రులు వచాచిర్. రాండళ్ల కాంటే తక్కువ కాలాం పని చేస్న ముఖ్యమాంత్రి వృదా్ప్య 
పిాంచన్, కారిమిక్లక్ అాండగా ఉాండ పథకాలు, నీటిపర్దల పథకాలు ఎనోనా తీసుక్వచాచిర్. అలాంటి వ్యకి్తని కూడా పటిటీాంచుకోలేదు. రాయలస్మ నుాంచ్ ఓ మహాతుమిడు వసే్త గురి్తాంప్ లేదు 
కరూనాలు రాజధాని అాంటే ఎల నముమితాాం? ఉత్తరాాంధ్ర రాజధాని. అాంటే ఎల నముమితాాం. చ్ననా స్మిరకాం కటిటీాంచలేని మీరా రాజధాని కటిటీది. జనసేన పర్టీ ప్రజల అాండదాండలు పాందుతుాంది. 
మీర్ ముఖ్యమాంత్రిగా ఉాండి రూ. కోటి విడుదల చేయలేకపోయార్. మీ వద్ద డబుబు లేక కాదు మనసు లేదు. అణగారిన వరా్లు ఎదగకూడదననా ఆల్చన స్మిరక భవనాం లేక్ాండా చేస్ాంది. బీస్ క్లల 
తాలూక్ స్ధికారత పర్ చెబ్తే శ్రీ ఎనీటీఆర్ గుర్్తక్ వస్్తర్. అయితే ఆయన తరా్వత ఆ స్ధికారత అలాంకారప్రాయాం అయి్యాంది. బీస్లు, ఎాంబీస్లు, మహళలక్ స్ధికారత చూపలననాదే జనసేన 
ఆల్చన్ విధానాం.
 
• వైసీపీ ప్రతపం అంత జన సైనికుల మీదే
భారత దేశాంల్ ఉననా వారసత్వ రాజకీయాలను ఒక ఎనినాకతో ఎకకున పెటిటీన వ్యకి్త శ్రీ నరేాంద్ మోదీజీ, వారసత్వాం ఉననా -వ్యక్్తలు మాత్మే కాక మిగిలిన వార్ రాజకీయాల్్లకి రావాలి. ప్రసు్తతాం రాష్ట్రానినా 
నడుప్తుననా పెద్దలు వారసత్వాం నుాంచ్ వచ్చిన వారే. అయిన్ మీక్ మాట్్లడ ధైర్యాం లేదు. మా జనసైనిక్ల మీద మినహా పర్లమాంటుల్ మీ ప్రతాపాం చూపలేర్. 22 మాంది ఎాంపీలు పర్లమాంటుక్ 
కాపీలు తాగి, వడలు తినడానికి వెళ్్తన్నారా?వైస్పీ ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగా్యనికి హానికరాం. అది అర్ాం చేసుక్ని 2024ల్ ప్రజలు జనసేన పక్షాన నిలబడాలి. లేకపోతే తరా్వత కష్టటీలు వచాచియాంటే 
ఏాం చేస్్తాం. 151 మాంది ఎమమిలే్యలు ఉన్నార్ కదా దౌర్జన్యాం చేస్్తాం అాంటే చూస్్త ఊర్కోాం. మేము సుభాష్ చాంద్బోస్, భగత్ స్ాంగ్ ల వారసులాం. మీ పలస్లను బుది్బలాంతో, దౌర్జన్్యలను 
కాండబలాంతో ఎదురకుాంట్ాం.  రైతుల విషయానికి వసే్త మిరిచి పాంటక్ రామర ప్ర్గు చెబుతున్నార్. పాంట పకా్వనికి రాకముాంది లక్షల ఎకరాల్్ల పాంట వరా్షల పలయి్యాంది. తెలుగుదేశాం పర్టీ 
హయాాంల్ నలి్ల వచ్చిాంది. వీటి గురిాంచ్ మాట్్లడ వ్యక్్తలు లేర్. రైతులు నషటీపోతుాంటే పటిటీాంచుక్నే న్థుడు లేడు. గోదావరి జిల్లల్్ల రైతులక్ గిటుటీబాటు ధర కోసాం దీక్ష చేస్ాంది జనసేన పర్టీనే, 
సమస్య వచ్చినప్్పడు జనసేన కావాలి. ఓటు వేసేప్్పడు వైస్పీ అాంటే పరిస్థితులు మారవు. 2024ల్ కత్త ప్రభుతా్వనినా తీసుక్రాండి. వైస్పీ చేస్న ప్రతి పనికీ చేతే సమాధానాం చెపి్పస్్తాం. హామీలు, 
పలస్ల వ్యవహారాంల్ వైస్పీ మాటలక్ అరా్లే వేర్ అననా చాందాంగా ఉాంటుాంది. సాంపూర్ణ మద్యపన నిషేధాం అన్నార్ కత్త బ్ాండు్ల తయార్ చేస్ అమేమిశార్. న్స్నిమాలు ఆపస్ ఆ ఆరిథిక 
మూలలినా కడితే భయపడతాను అనుక్న్నార్. అాంత పాంతానికి వసే్త ఆాంధ్రప్రదేశ్ ల్ ఉచ్తాంగా స్నిమాలు వేస్ చూపిస్్తాం. ఆరిథిక మూలల మీద కటిటీనాంత మాత్రాన భయపడతామా? స్నిమా 
టిక్కుట్ల అమమికాంల్ పరదర్శకత లేదాంటున్నార్. మీ పరిపలనల్ పరదర్శకత ఉాందా? ఉాంటే కోర్టీల చుట్టీ ఎాందుక్ తిర్గుతార్? ఆ మాట అాంటే బూతులు తిటిటీస్్తర్. మీర్ అమమి మాందుక్ 
పరదర్శకత ఉాందా? అాంతా కా్యష్ అాండ్ కా్యర్, ఏడాదిల్ రూ. 40 వేల కోట్ల సాంపదన అాంట. మన డబుబులు తీసుక్ని మన ఆరోగా్యలు పడు చేస్ మళ్్ల మనకి అముమితున్నార్. రూ. 700 పెటిటీ 
మాందుకని రూ. 5తో స్నిమాక్ వెళ్తే సాంతోషమా? ఆాంధ్రప్రదేశ్ ల్ వైస్పీ ప్రభుత్వాం వచ్చిన న్టి నుాంచ్ కనీసాం ఒకకు ప్రాజెక్టీక్ అయిన్ శిలఫలకాం వేశారా? 500 మాంది సలహాదార్లు ఉన్నార్. 
ఏమి ప్రయోజనాం. స్టీల్ ప్లాంట్ ని ఎల ఆపల్ తెలియదు. రాయలస్మల్ వరదలు వచాచియి. కనీవినీ ఎర్గని ర్తిల్ వచాచియి. ఏడుకాండల వాడు కూడా వీరిని భరిాంచలేకపోతున్నాడు. తిర్మల 
వైస్పీని వద్దనుక్ాంట్ాంది. సాంత జిల్ల కడప దార్ణాంగా నషటీపోతే చ్ననా ప్రాాంతానికి వెళ్్ల నవు్వతూ నమసకురిాంచ్ వచేచిసే్త సరిపోతుాందా? ప్రధాన మాంత్రి గార్ నిజాయతీపర్డైన రాజకీయ న్యక్డు 
కాబటిటీ కోవిడ్ లాంటి కషటీాం వచ్చినప్్పడు ప్రజలాంతా స్పాందిాంచ్ వేల కోటు్ల ఇచాచిర్. అదే ప్రజలు వైస్పీకి ఇవా్వలాంటే ఆల్చ్ాంచే పరిస్థితి. వీరి అవినీతి ప్రభుత్వాం మీద నమమికాం పోయేల చేస్ాంది. నీతి, 
పరదర్శకత ఉననా న్యక్డు పలక్డు కాకపోతే ప్రజల కూడా స్పాందిాంచర్, సాంత జిల్లల్ న్్యయాం చేయలేని ముఖ్యమాంత్రి ఎకకుడో విశాఖల్ ఉననా స్టీల్ ప్లాంట్ పోతుాంటే ఏాం స్పాందిస్్తర్. వచేచి 
రాండళ్లల్ ఈ ప్రభుత్వాం మడలు వాంచాలాంటే ప్రతి ఒకకురూ మాట్్లడాలి. వైస్పీ కార్యకర్తలు చూట్్లడితే ఎదిరిాంచాండి. ధైర్యాం లేని సమాజాంల్ మార్్ప రాదు. పర్టీలుగా ముాందుక్ వసు్తన్నాాం. ప్రజా 
సాంక్షేమాం అనేసరికి జిల్లలు, క్లలుగా విడిపోతున్నాాం.
 
• బైబిల్ సూత్రాలు చదివి పాటించకపోతే ఎల?
అమరావతి రైతులక్ కూడా అాందుక జై ఆాంధ్ర అని నినదిాంచమని సలహా ఇచాచిను. జై ఆాంధ్ర అనకపోతే రాజధాని ఉద్యమాం అనినా జిల్లలక్ వెళ్లదు. స్టీల్ ప్లాంట్ మనాందరిదీ అనే భావన ఉాంది. 
ఇకకుడ క్ల నిరూమిలన జరగకపోయిన్ క్లల మధ్య ఐక్యత తీసుక్రావాలి. ఓ క్లనినా వైస్పీ వర్ శత్రువుగా ప్రకటిాంచ్నప్్పడు తరా్వత వచేచి వార్ వైస్పీని వర్ శత్రువుగా ప్రకటిసే్త పరిస్థితి ఏాంటి? 
పర్గువారిని ప్రేమిాంచమని బైబ్ల్్ల చెబుతార్గా.. టైబ్ల్ చదివి స్త్రాలు పటిాంచక్ాంటే ఎల? దైవ స్త్రాలు ఆచరణల్కి తీసుక్రాక్ాంటే ఎల? జనసేన అది చేసు్తాంది.. మతాల గురిాంచ్ ఎక్కువ 
మాట్్లడదు. న్ మతానినా ఆరాధిస్్త.. ఎదుటి మఠానినా గౌరవిస్్తాం. జనస్న మత రాజకీయాం చేయదు. ల్టుపటు్ల మాత్మే చెబుతుాంది. కాంద్ ప్రభుత్వాం రైతులక్ ఉపయోగపడ విధాంగా పలస్ 
తీసుక్వసే్త హరా్యన్, పాంజాబ్ రైతులు వ్యతిరేకిాంచార్. రైతులక్ మాంచ్చేస్దే అయిన్, రైతులక్ నచచినప్్పడు శ్రీ మోదీగార్ దానినా వెనకికు తీసుక్న్నార్. క్షమాపణ కూడా చెప్పర్. వైస్పీ వార్ చేస్న 
తప్్పను సరిదిదు్దకోర్. అది బరితెగిాంచ్నతనాం. రాండు వేలు ఇసే్త ఓటు్ల కనసుకోవచచిననా భావనే అాందుక్ కారణాం.
 
• రైతు సదసు్సలు నిరవాహిస్తాం.
శ్రీ దామోదరాం సాంజీవయ్య గారిల ప్రతి గ్రామాం నుాంచ్ స్మాను్యలు రాజకీయాల్్లకి రావాలననాదే జనస్న లక్షష్ాం. అధికారాం అాందరి చేతుల్్ల ఉాండాలని కోర్క్ాంటున్నాను. భవిష్యతు్తల్ రైతుల 
సమస్యల మీద ప్రతే్యకాంగా సదసు్స ఏరా్పటు చేసే ఖచ్చితాంగా మాట్్లడుతాాం. రాష్ట్రాంల్ శాాంతిభద్తలు అాందుప్ల్ ఉన్నాయా? ల అాండ్ ఆరడుర్ వ్యవహారాంల్ ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ 
రాష్ట్రాలను మిాంచ్పోయిాంది. ఎమమిలే్యల్ రౌడ్యిజాం చేస్ పరిస్థితి వచ్చిాంది. పలక్లే బూతులు తిడతార్. దూషణలక్ దిగుతార్. శాసనసభ స్క్గా ప్రతిపక్షనేతను అయన సతీమణిని తిడితే 
మహళలక్ రక్షణ ఎకకుడ ఉాంటుాంది. చటటీసభల్్ల బూతులే శాసన్లుగా మారిపోయాయి. 2024ల్ జనసేన పర్టీ చేతికి శాాంతి భద్తలు అప్పగిాంచాండి. ఆడబ్డడు వైప్ కనెనాతి్త చూడాలాంటే భయపడ 
పరిస్థితులు తీసుక్వస్్తాం.. అన్నార్.అాంతక్ ముాందు స్యాంత్ాం 5 గాంటలక్ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట్నికి సాంఘీభావాంగా చేపటిటీన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్. దీక్షను విరమిాంచార్. ఉదయాం 
10 గాంటలక్ ప్రారాంభమైన దీక్ష స్యాంత్ాం 5 గాంటల వరక్ కనస్గిాంది. విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి సభు్యలు వెాంకట్రావు, కఎస్ఎన్ రావు, శ్రీ రామోమిహన్ రావు, శ్రీ పితాని భాసకురరావులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి చేత దీక్ష విరమిాంప చేశార్.దీక్ష అనాంతరాం కృష్ట్ణ జిల్ల, పమర్రు నియోజకవరా్నికి చెాందిన శ్రీమతి దోవారి పవిత్, గుాంట్ర్ నగరానికి చెాందిన వా్యపరవేత్త శ్రీ నేరళ్ల సురేష్ లు 
జనసేన పర్టీల్ చేరార్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ వారికి కాండువా కపి్ప స్వయాంగా పర్టీల్కి ఆహా్వనిాంచార్. ఈ దీక్షా కార్యక్రమాంల్ పర్టీ ప్రధాన కార్యదర్్శలు, పీఏస్ సభు్యలు, జిల్లల అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర, 
జిల్ల కార్యవర్ాం సభు్యలు, నియోజకవరా్ల ఇాంఛార్టీలు పల్్న్నార్.
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విశాఖ ఉకుకు పరరక్ణకు సీఎం ఎందుకు నోర్ విపపార్..?
పార్లమంటుల్ ఆ ప్రస్తావన ఏదీ?
జనసేన పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు కరామిగారాం 32 మాంది బలిదానాంతో ఏరా్పటైాందనీ.. 
తెలుగువారి ఆతమిగౌరవానికి ప్రతీక అని జనస్న పర్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్ద్ాండ్ల మనోహర్ గార్ స్పషటీాం చేశార్. ఆదివారాం ఉదయాం 
మాంగళగిరిల్ జనసేన పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ చేపటిటీన విశాఖ 
ఉక్కు పరిరక్షణ సాంఘీభావ దీక్షల్ శ్రీ మనోహర్ గార్ మాట్్లడుతూ. “అసువులు 
బాస్న ఆ 32 మాందిల్ కృష్ట్ణ, గుాంట్ర్ జిల్లల వాళ్్ల ఐదుగుర్ చొప్్పన 
ఉన్నార్. వరాంగల్, జగితా్యల ప్రాాంతవాసులు ప్రాణ తా్యగాం చేశార్. అాందుక 
ఇది ఒక ప్రాాంతానికి సాంబాంధిాంచ్న సమస్య కాదు. ఈ విషయానినా తెలిపల 
అనినా ప్రాాంతాల వార్ బాధ్యత తీసుక్నేల చూడట్నిక పర్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి దీక్షను మాంగళగిరిల్ ఏరా్పటు చేశాాం విశాఖపటనాాంల్ జరిగిన 
భార్ బహరాంగ సభల్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మాట్్లడుతూ అఖిల పక్షానినా 
ఏరా్పటు చేయాలని, అవసరమైతే అాందరినీ ఢిల్్లకి తీసుక్ళ్్లలని, మీరే స్రథ్యాం 
వహాంచవచచిని రాష్ట్ర ప్రభుతా్వనికి స్పషటీాంగా చెప్పర్. ఇాంతవరక్ ముఖ్యమాంత్రిల్ 
కదలిక లేదు. పర్లమాంటు సమావేశాలు జర్గుతున్నాయి. వైస్పీ ఎాంపీల నుాంచ్ 
అకకుడ ఆ ప్రస్్తవనే లేదు. తెలాంగాణల్ ధాన్యాం కనుగోళ్ల విషయమై ఆ రాష్ట్ర 
ఎాంపీలు పర్లమాంటుల్ ఉవె్వతు్తన ఉద్యమిసు్తాంటే విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను 
ఆపలని మీరాందుక్ నోరత్తరో అర్ాం కావడాం లేదు. స్మవారాం పర్లమాంటుల్ 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ కి చెాందిన ఎాంపీలాంతా దీనిపై మాట్్లడాలని కోర్తున్నాాం. విశాఖ 
ఫ్్యకటీర్ల్ ఉక్కు ఉత్పతి్త పెరిగిాంది. సాంసథి లభాల బాట పటిటీాంది. ఫ్్యకటీర్ 
ఉదో్యగులు, నిరా్వస్తులు ఆాందోళనతో చేసు్తననా ఉద్యమానినా ప్రజలు అాంతా కూడా 
బలపరచాలి. మీ వెాంట జనసేన పర్టీ ఉాంటుాంది. ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాం వెలువడిన 
వెాంటనే జనసేన స్థినిక న్యక్లు అకకుడ ఉద్యమానికి దిగార్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ ప్రైవేటీకరణ ప్రకటన వచ్చిన న్లుగు రోజుల్్లనే ఢిల్్ల వెళ్్ల శ్రీ అమిత్ ష్ట ని, 
ఇతర కాంద్ మాంత్రులను కలిశార్. తెలుగువార్ పోరాడి స్ధిాంచుక్ననా విశాఖ 
ఉక్కును ఎటిటీ పరిస్థితుల్్ల ప్రైవేటుపరాం చేయవద్దని గటిటీగా కోరార్. ఈ నిర్ణయానినా 
ప్నరాల్చన చేయాలని విననావిాంచార్. నిర్ణయాం వెనకికు తీసుకోవాలననా శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ వినతిని పరిశీలిస్్తమని వార్ హామీ ఇచాచిర్. అప్పటి నుాంచ్ శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ స్రథ్యాంల్ ఈ విషయాంపై జనసేన పర్టీ పోరాటాం చేస్్తనే ఉాంది. 
సమస్య పరిష్టకురాం అయే్య వరక్ కారిమిక్లు, నిరా్వస్తులక్ వెననాాంటి ఉాంట్ాం” 
అన్నార్.
ఈ సాంఘీభావ దీక్షల్ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి, నిరా్వస్తుల ప్రతినిధ్లు 
పలుపాంచుక్న్నార్. పర్టీ పిఏస్ సభు్యలు, ప్రధాన కార్యదర్్శలు, అనుబాంధ 
విభాగాల చైరమిను్ల, సభు్యలు, రాష్ట్ర కార్యవర్ సభు్యలు, జిల్ల అధ్యక్షులు, నియోజక 
వరా్ల ఇాంచార్్జలు పల్్న్నార్.

జనసేనాని మద్దతు కోరన అమర్వతి రైతులుజనసేనాని మద్దతు కోరన అమర్వతి రైతులు
• చితతాశుదిధి ఉనని ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే• చితతాశుదిధి ఉనని ఏకైక నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే
• అమర్వతి స్ధంచుకునే వరకు మాకు మద్దతివవాండి• అమర్వతి స్ధంచుకునే వరకు మాకు మద్దతివవాండి
• విశాఖ ఉకుకు పరరక్ణ సంఘీభావ దీక్ల్ అమర్వతి మహిళ్ రైతులు• విశాఖ ఉకుకు పరరక్ణ సంఘీభావ దీక్ల్ అమర్వతి మహిళ్ రైతులు
ప్రజా సమస్యల పట్ల రాష్ట్రప్రభుతా్వనికి ఏ మాత్ాం చ్త్తశుది్ద లేదనీ, చ్త్తశుది్ ఉననా ఏకైక న్యక్డు ప్రజా సమస్యల పట్ల రాష్ట్రప్రభుతా్వనికి ఏ మాత్ాం చ్త్తశుది్ద లేదనీ, చ్త్తశుది్ ఉననా ఏకైక న్యక్డు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మాత్మేనని అమరావతి రాజధాని ప్రాాంత మహళ్ రైతులు స్పషటీాం చేశార్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మాత్మేనని అమరావతి రాజధాని ప్రాాంత మహళ్ రైతులు స్పషటీాం చేశార్. 
రాజధాని అమరావతి విషయాంల్గానీ, విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ అాంశాంల్గాని ఒక మాట మీద రాజధాని అమరావతి విషయాంల్గానీ, విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ అాంశాంల్గాని ఒక మాట మీద 
నిలబడిన న్యక్డు ఆయనేనన్నార్. రాజధాని కోసాం రైతులు చేపడుతుననా పదయాత్ల్ నిలబడిన న్యక్డు ఆయనేనన్నార్. రాజధాని కోసాం రైతులు చేపడుతుననా పదయాత్ల్ 
పల్్న్లని, ముగిాంప్ రోజు బహరాంగ సభక్ హాజరవా్వలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని కోరార్. పల్్న్లని, ముగిాంప్ రోజు బహరాంగ సభక్ హాజరవా్వలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని కోరార్. 
మాంగళగిరిల్ జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ మాంగళగిరిల్ జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ 
సాంఘీభావ దీక్షక్ అమరావతి రైతులు, మహళలు సాంఘీభావాం తెలిపర్. రాజధాని పరిరక్షణ సాంఘీభావ దీక్షక్ అమరావతి రైతులు, మహళలు సాంఘీభావాం తెలిపర్. రాజధాని పరిరక్షణ 
సమితి, రాజధాని రైతుల పక్షాన శ్రీమతి ఆక్ల జయసత్య, శ్రీమతి రాధి, శ్రీమతి శైలజ, శ్రీమతి సమితి, రాజధాని రైతుల పక్షాన శ్రీమతి ఆక్ల జయసత్య, శ్రీమతి రాధి, శ్రీమతి శైలజ, శ్రీమతి 
బతు్తల గాంగాభవా తదితర్లు దీక్షక్ వచ్చి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ని కలిశార్. ఈ సాందర్ాంగా బతు్తల గాంగాభవా తదితర్లు దీక్షక్ వచ్చి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ని కలిశార్. ఈ సాందర్ాంగా 
రాజధాని ప్రాాంత మహళలు మాట్్లడుతూ “పవన్ కళ్్యణ్ మాట్్లడ ప్రతి మాటను మేము రాజధాని ప్రాాంత మహళలు మాట్్లడుతూ “పవన్ కళ్్యణ్ మాట్్లడ ప్రతి మాటను మేము 
విాంట్ాం. మా గుాండెల్్ల ఉననా బాధ ఆయన మాటల రూపాంల్ బయటక్ వసు్తాంది. తెలుగు వారికి విాంట్ాం. మా గుాండెల్్ల ఉననా బాధ ఆయన మాటల రూపాంల్ బయటక్ వసు్తాంది. తెలుగు వారికి 
అన్్యయాం జర్గుతోాంది. రాజధాని లేని రాష్ట్రానికి భూములిచ్చి మేము బుగి్ పలయా్యాం. మా అన్్యయాం జర్గుతోాంది. రాజధాని లేని రాష్ట్రానికి భూములిచ్చి మేము బుగి్ పలయా్యాం. మా 
గురిాంచ్ కాందర్ మాట్్లడుతుననా మాటలు విాంటుాంటే మా గుాండెలు అవిస్పోతున్నాయి. మొదటి గురిాంచ్ కాందర్ మాట్్లడుతుననా మాటలు విాంటుాంటే మా గుాండెలు అవిస్పోతున్నాయి. మొదటి 
నుాంచ్ మాక్ భరోస్ ఇస్్త వెనెనాముకగా ఉన్నారననా ధైర్యాంతో మీ దగ్రక్ వచాచిాం. శ్రీ పవన్ నుాంచ్ మాక్ భరోస్ ఇస్్త వెనెనాముకగా ఉన్నారననా ధైర్యాంతో మీ దగ్రక్ వచాచిాం. శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ మాత్మే వేషధారణ లేని న్యక్లు. వేష్టలు వేసే న్యక్లు.. ఎనోనా మాటలు చెపి్ప కళ్్యణ్ మాత్మే వేషధారణ లేని న్యక్లు. వేష్టలు వేసే న్యక్లు.. ఎనోనా మాటలు చెపి్ప 
మమమిలినా మోసాం చేశార్. రాష్ట్రానికి అమరావతి రాజధాని అని చెపి్ప మోసగిాంచార్. సమస్యల మమమిలినా మోసాం చేశార్. రాష్ట్రానికి అమరావతి రాజధాని అని చెపి్ప మోసగిాంచార్. సమస్యల 
మీద శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ మాత్ాం ఎప్్పడూ ఒకటే మాట. అమరావతి రాజధాని రైతులక్ అాండగా మీద శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ మాత్ాం ఎప్్పడూ ఒకటే మాట. అమరావతి రాజధాని రైతులక్ అాండగా 
ఉాంట్నన్నార్. విశాఖ ఉక్కు ఆాంధ్రుల హక్కు అనినా నినదిాంచార్. ఏ స్త్రీకి అన్్యయాం జరిగిన్ ఉాంట్నన్నార్. విశాఖ ఉక్కు ఆాంధ్రుల హక్కు అనినా నినదిాంచార్. ఏ స్త్రీకి అన్్యయాం జరిగిన్ 
అాండగా ఉాంట్నని చెపి్పన మీక్ కృతజ్ఞతలు. స్త్రీ జాతికి అడుగడుగున్ అవమానాం జర్గుతుననా అాండగా ఉాంట్నని చెపి్పన మీక్ కృతజ్ఞతలు. స్త్రీ జాతికి అడుగడుగున్ అవమానాం జర్గుతుననా 
రోజుల్్ల మా ఆతామిభిమానాం పోయినప్్పడు అాండగా నిలచ్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కి మా విననాపాం రోజుల్్ల మా ఆతామిభిమానాం పోయినప్్పడు అాండగా నిలచ్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కి మా విననాపాం 
ఒకటే. ఒక రాష్ట్రాం ఒకటే రాజధాని నిన్దానికి మద్దతిచ్చినాందుక్ ధన్యవాదాలు. పదయాత్ చ్వరి ఒకటే. ఒక రాష్ట్రాం ఒకటే రాజధాని నిన్దానికి మద్దతిచ్చినాందుక్ ధన్యవాదాలు. పదయాత్ చ్వరి 
ఘటటీాంల్ మీర్ పల్్ాంటే మాక్ వెనెనాముకగా నిలిచ్నటుటీాంటుాంది. అమరావతిని స్ధిాంచుక్నే ఘటటీాంల్ మీర్ పల్్ాంటే మాక్ వెనెనాముకగా నిలిచ్నటుటీాంటుాంది. అమరావతిని స్ధిాంచుక్నే 
వరక్ మాక్ అాండగా నిలవాండి. మాక్ మీ అాండ కావాలి. ఈ నెల 17వ తేదీన పదయాత్ వరక్ మాక్ అాండగా నిలవాండి. మాక్ మీ అాండ కావాలి. ఈ నెల 17వ తేదీన పదయాత్ 
ముగిాంప్ సభక్ మద్దతు ఇవా్వలి” అని కోరార్.ముగిాంప్ సభక్ మద్దతు ఇవా్వలి” అని కోరార్.

అమర జవాను్ల మరయు విశాఖ ఉకుకు కొసం ప్రాణతయూగం చేసిన అమర జవాను్ల మరయు విశాఖ ఉకుకు కొసం ప్రాణతయూగం చేసిన 
అమర వీర్ల ఆత్మశాంతి కోసం మౌనం పాటించిన సంఘీభావ సభఅమర వీర్ల ఆత్మశాంతి కోసం మౌనం పాటించిన సంఘీభావ సభ

శతఘ్నా న్్యస్:  జనసేన పర్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్్త శతఘ్నా న్్యస్:  జనసేన పర్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్్త 
మాంగళగిరి జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సాంఘీభావ దీక్ష హెలికాపటీర్ మాంగళగిరి జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సాంఘీభావ దీక్ష హెలికాపటీర్ 
ప్రమాదాంల్ మృతిచెాందిన ఆర్మి జనరల్ శ్రీ బ్పిన్ రావత్, వారి సతీమణి మరియు ఇతర సైనిక వీర్లక్ ప్రమాదాంల్ మృతిచెాందిన ఆర్మి జనరల్ శ్రీ బ్పిన్ రావత్, వారి సతీమణి మరియు ఇతర సైనిక వీర్లక్ 
సాంతాపాం తెలియజేస్్త మరియు విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ స్ధన కోసాం పోరాటాం చేస్ ప్రాణతా్యగాం చేస్న సాంతాపాం తెలియజేస్్త మరియు విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ స్ధన కోసాం పోరాటాం చేస్ ప్రాణతా్యగాం చేస్న 
32 మాంది పోరాట వీర్ల ప్రాణతా్యగాలను సమిరిాంచుక్ాంట్ సాంఘీభావ సభను ప్రారాంభిాంచ్న జనసేన 32 మాంది పోరాట వీర్ల ప్రాణతా్యగాలను సమిరిాంచుక్ాంట్ సాంఘీభావ సభను ప్రారాంభిాంచ్న జనసేన 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్, జనసేన న్యక్లు, జనసేన వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు.అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్, జనసేన న్యక్లు, జనసేన వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు.

విశాఖ సీటీల్ పా్లంట్ పై పంతం నానాజీ కీలక వాయూఖయూలు
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై జనసేన స్నియర్ 
నేత పాంతాం న్న్జీ సాంచలన వా్యఖ్యలు చేశార్. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ 
ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేక ఉద్యమానికి తూర్్పగోదావరి జిల్ల రైతులు 
సాంఘీభావాం తెలుప్తున్నామని పరకుననా ఆయన… విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటును 
ప్రైవేటీకరిసే్త ఏలేర్ కాల్వగేటు్ల మూసేస్్తమని హెచచిరిాంచార్. విశాఖ 
స్టీల్ ప్లాంట్ కోసమే గతాంల్ మేాం ప్రభుత్వాం ఎాంతిసే్త…అాంత పరిహరాం 
తీసుక్ని భూములిచాచిమన్నార్ పాంతాం న్న్జీ. మాక్ తాగు, స్గు 
నీర్తో ఇబబుాందున్నా.. స్టీల్ ప్లాంట్ కోసాం తా్యగాం చేశామని గుర్్త చేశార్. 
స్టీల్ ప్లాంటును ప్రైవేటీకరిసే్త మా నీటిని విశాఖ ప్రజలకిస్్తాం కానీ.. స్టీల్ 
ప్లాంటుక్ ఇవ్వబోమని స్పషటీాం చేశార్. రోజుక్ 300 కూ్యసెక్కుల నీర్ 
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసాం సరఫరా అవుతోాందని… ఆ నీటిని ఆపసే్త మా 
జిల్లల్ 40 వేల ఎకరాలక్ స్గు నీర్ అాందుతుాందని స్పషటీాం చేశార్ 
పాంతాం న్న్జీ. దీని పై కాంద్ ప్రభుత్వాం వెనకికు తగా్లన్నార్ న్న్జీ.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అవిన్తి రహిత పరపాలన అందించడమే జనసేన లక్ష్ం: వంపూర గంగులయయూ
మాడుగుల మండల జనసైనికుల కోసం తవారల్ హెల్తా కి్లనిక్ ఏర్పాటు చేస్తాం: వీర్ సురేఖ
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ జిల్ల, మాడుగుల నియోజకవర్ాం, గ్రామ స్థియి నుాండి జనసేన పర్టీ 
బల్పతానికి కృష చేయాలని అరక్ పర్లమాంట్ ఇాంచారి్జ వాంపూరి గాంగులయ్య పిలుప్ నిచాచిర్ 
ఆదివారాం స్థినిక తులస్ కళ్్యణ మాండపాంల్ జనసేన పర్టీ మాండల ఆతీమియ సమేమిళనాం 
జరిగిాంది. జనసేన పర్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్్త 
మాంగళగిరి జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సాంఘీభావ దీక్షక్ 
మద్దతు పలుక్తూ ప్రారాంభమైాంది.జన సైనిక్ల ఆధ్వర్యాంల్ జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి 
ముఖ్య అతిధ్లుగా అర్క్ పర్లమాంట్ ఇాంచారి్జ డాకటీర్ వాంపూరి గాంగులయ్య, నియోజకవర్ 
న్యక్లు గుమమిడి శ్రీరామ్ లు హాజరయా్యర్. ఈ కార్యక్రమాంల్ ఇటీవల తమిళన్డుల్ 
చోటు చేసుక్ననా ఆర్మి హెల్కాపటీర్ దుర్ఘటనల్ అమర్లైన చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్్స స్టీఫ్ జనరల్ బ్పిన్ 
రావత్, మరో 12 మాందికి శ్రదా్ాంజలి ఘటిస్్త మౌనాం పటిాంచార్. ఈ సాందర్ాంగా వాంపూరి గాంగులయ్య మాట్్లడుతూ రాజకీయాల్్ల అవినీతి రహత పరిపలన అాందిాంచాలననా 
లక్షష్ాంతో కణిద్ల పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన పర్టీని స్థిపిాంచారని చెప్పర్. వైస్పీ ప్రభుత్వ పరిపలన చూస్ ప్రజలు విసుగు చెాందారని తెలిపర్. తప్్పడు హామీలతో అధికారాంల్కి వచ్చిన 
వైస్పీ ప్రభుత్వాం ప్రజలినా ఇబబుాందులక్ గురి చేసు్తాంది అన్నార్. రాష్ట్రానికి రావాలి్సన పరిశ్రమలు పకకు రాష్టటీలక్ తరలి పోతున్నాయని వాపోయార్. భవిష్యత్ తరాలు వార్ జగనునా 
క్షమిాంచరని వాపోయార్. స్షల్ మీడియాల్ వసు్తననా తప్్పడు ప్రచారాలు నమమివద్దని స్చ్ాంచార్. యననాాంశెటిటీ స్తారాాం మాట్్లడుతూ అధికార పర్టీని కాదని అనినా వదులుకని 
జనసేన పర్టీల్ చేరడాం అభినాందనీయమని కనియాడార్. మాడుగుల జనసేన పర్టీ వీరమహళ్ అధ్యక్షురాలు, వీరమహళ వీరా సురేఖ మాట్్లడుతూ మాడుగుల మాండల జనసైనిక్ల 
కోసాం త్వరల్ హెల్్త కి్లనిక్ ఏరా్పటు చేస్్తమని చెప్పర్. అనాంతరాం గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షుడుగా పటటీణ అధ్యక్షులుగా రబాబు మహేష్ ను నియమిాంచార్. ఈ కార్యక్రమాంల్ జీవి మూరి్త, 
పిల్ల వీర వెాంకట అప్పల సత్యన్రాయణ, గాండెాం రాాంబాబు, వీరా సురేఖ, ఎస్.న్కరాజు, గట్టీ రామారావు, కోన దురా్ శ్రీనివాస్, స్.హెచ్ మధ్, ఎాం దయ, దాసరి అచు్యత రావు, 
స్రిగిరిశెటిటీ వెాంకటరమణ, వి సతీష్, ధరిమిశెటిటీ అప్్ప, నడిపూరి రాము కోళళి చ్ననా, జి శివాజీ, గుమమిల న్న్జీ, చాణక్య, ఉదయ్, రౌతు ప్రస్ద్, వెాంకటేష్, మాంచాల శివ జనసేన వీర 

మహళలు మరియు జనసైనిక్లు పల్్న్నార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మాడుగుల నియోజకవర్గ జనసైనికుల ఆతీ్మయసమే్మళనం

పవన్ కళ్యూణ్ ని గెలిపించుకోలేక పోవడం ఆ పవన్ కళ్యూణ్ ని గెలిపించుకోలేక పోవడం ఆ 
ప్రాంత ప్రజల దౌర్భాగయూం: ఇమ్మడి కాశీనాథ్ప్రాంత ప్రజల దౌర్భాగయూం: ఇమ్మడి కాశీనాథ్

శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశాం జిల్ల, మారాకుప్రాం నియోజకవర్ాం జనసేన పర్టీ శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశాం జిల్ల, మారాకుప్రాం నియోజకవర్ాం జనసేన పర్టీ 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్్త అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్్త 
మాంగళగిరి జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ మాంగళగిరి జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ 
సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా సాంఘీభావ దీక్షల్ పల్్ననా జనసేన పర్టీ సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా సాంఘీభావ దీక్షల్ పల్్ననా జనసేన పర్టీ 
మారాకుప్రాం నియోజకవర్ ఇాంచార్్జ శ్రీ ఇమమిడి కాశీన్థ్. ఈ కార్యక్రమాంల్ శ్రీ మారాకుప్రాం నియోజకవర్ ఇాంచార్్జ శ్రీ ఇమమిడి కాశీన్థ్. ఈ కార్యక్రమాంల్ శ్రీ 
ఇమమిడి కాశీన్ధ్ మాట్్లడుతూ 1970ల్ ఎాంతో మాంది తా్యగఫలాం వలన స్టీల్ ఇమమిడి కాశీన్ధ్ మాట్్లడుతూ 1970ల్ ఎాంతో మాంది తా్యగఫలాం వలన స్టీల్ 
ప్లాంట్ ఏర్పడిాందని, వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘనమైన చరిత్ కలిగినదని, నుాంచ్ ప్లాంట్ ఏర్పడిాందని, వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘనమైన చరిత్ కలిగినదని, నుాంచ్ 
సాంత గనులు లేకపోయిన్ లభాల్్ల నడిచ్న స్టీల్ ప్లాంట్ ను, ఇప్్పడు నష్టటీల సాంత గనులు లేకపోయిన్ లభాల్్ల నడిచ్న స్టీల్ ప్లాంట్ ను, ఇప్్పడు నష్టటీల 
బాట పటిటీాందని ప్రైవేటీకరణ చేసు్తన్నామని చెపి్పన ప్రభుత్వాం, ఆాంధ్రప్రదేశ్ బాట పటిటీాందని ప్రైవేటీకరణ చేసు్తన్నామని చెపి్పన ప్రభుత్వాం, ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్వాం కూడా ప్రసు్తతాం అప్్పల్్ల ఉాందని కావున రాష్ట్రానినా కూడా ప్రైవేటీకరణ ప్రభుత్వాం కూడా ప్రసు్తతాం అప్్పల్్ల ఉాందని కావున రాష్ట్రానినా కూడా ప్రైవేటీకరణ 
చేస్్తరా అని నిలదీశార్. గాజువాకక్ దేవుడిలగా వరమిచ్చిన పవన్ కళ్్యణ్ ని చేస్్తరా అని నిలదీశార్. గాజువాకక్ దేవుడిలగా వరమిచ్చిన పవన్ కళ్్యణ్ ని 
గెలిపిాంచుకోలేక పోవడాం ఆ ప్రాాంత ప్రజల దౌరా్గ్యమని, అదే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గెలిపిాంచుకోలేక పోవడాం ఆ ప్రాాంత ప్రజల దౌరా్గ్యమని, అదే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ని గెలిపిాంచ్ ఉాంటే ప్రైవేటీకరణ ఆల్చన స్టీల్ ప్లాంట్ గేట్ వరక్ కూడా వచేచిది ని గెలిపిాంచ్ ఉాంటే ప్రైవేటీకరణ ఆల్చన స్టీల్ ప్లాంట్ గేట్ వరక్ కూడా వచేచిది 
కాదని తెలిపర్.కాదని తెలిపర్.

వడేడుశవారం ల్ శ్రమదానం చేసిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్వడేడుశవారం ల్ శ్రమదానం చేసిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
గతుకులమయమైన రోడుడుకు మరమ్మతులుగతుకులమయమైన రోడుడుకు మరమ్మతులు
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు సాంఘీభావ దీక్షక్ శ్రమదానాంతో రోడుడుక్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు సాంఘీభావ దీక్షక్ శ్రమదానాంతో రోడుడుక్ 
మరమమితులు చేపటిటీ శ్రీకారాం చుట్టీర్. గుాంట్ర్ జిల్ల మరమమితులు చేపటిటీ శ్రీకారాం చుట్టీర్. గుాంట్ర్ జిల్ల 
మాంగళగిరి నియోజకవర్ాం పరిధిల్ని వడడుశ్వరాం గ్రామాంల్ మాంగళగిరి నియోజకవర్ాం పరిధిల్ని వడడుశ్వరాం గ్రామాంల్ 
గోతులుపడి ద్బబు తిని ఉననా ఆర్అాండ్బు రోడుడుక్ ఆదివారాం గోతులుపడి ద్బబు తిని ఉననా ఆర్అాండ్బు రోడుడుక్ ఆదివారాం 
ఉదయాం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ మరమమితులు చేశార్. వడడుశ్వరాం ఉదయాం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ మరమమితులు చేశార్. వడడుశ్వరాం 
గ్రామానికీ, పలు విదా్యసాంసథిలక్ వెళళి రోడుడు ఇది. పర్టీపరాంగా గ్రామానికీ, పలు విదా్యసాంసథిలక్ వెళళి రోడుడు ఇది. పర్టీపరాంగా 
నిర్వహాంచే ఏ కార్యక్రమానె్నాన్ ముాందుగా శ్రమదానాంతో రోడుడుకి నిర్వహాంచే ఏ కార్యక్రమానె్నాన్ ముాందుగా శ్రమదానాంతో రోడుడుకి 
మరమమితు చేస్ మొదలుపెట్టీలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గతాంల్నే మరమమితు చేస్ మొదలుపెట్టీలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గతాంల్నే 
స్పషటీాం చేశార్. ఈ క్రమాంల్నే విశాఖ ఉక్కు సాంఘీభావ స్పషటీాం చేశార్. ఈ క్రమాంల్నే విశాఖ ఉక్కు సాంఘీభావ 
దీక్షను కూడా వడడుశ్వరాంల్ రోడుడుకి మరమమితులు చేశార్. ఈ దీక్షను కూడా వడడుశ్వరాంల్ రోడుడుకి మరమమితులు చేశార్. ఈ 
కార్యక్రమాంల్ పర్టీ పి.ఏ.స్ ఛైరమిన్ శ్రీ న్ద్ాండ్ల మనోహర్ తోపటు పర్టీ నేతలు శ్రీ చ్ల్లపలి్ల కార్యక్రమాంల్ పర్టీ పి.ఏ.స్ ఛైరమిన్ శ్రీ న్ద్ాండ్ల మనోహర్ తోపటు పర్టీ నేతలు శ్రీ చ్ల్లపలి్ల 
శ్రీనివాస్, శ్రీ గాద్ వెాంకటేశ్వరరావు, శ్రీ కళ్్యణాం శివ శ్రీనివాస్, శ్రీ బేతపూడి విజయశేఖర్, శ్రీ శ్రీనివాస్, శ్రీ గాద్ వెాంకటేశ్వరరావు, శ్రీ కళ్్యణాం శివ శ్రీనివాస్, శ్రీ బేతపూడి విజయశేఖర్, శ్రీ 
అమిమిశెటిటీ వాసు తదితర్లు పల్్న్నార్.అమిమిశెటిటీ వాసు తదితర్లు పల్్న్నార్.

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

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా 
పిఠాప్రం జనసేనపిఠాప్రం జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ హుక్కు పరిరక్షణ సమితికి మద్దతుగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేసు్తననా శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ హుక్కు పరిరక్షణ సమితికి మద్దతుగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేసు్తననా 
సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా పిఠాప్రాం జనసేన వీరమహళలు, నియోజకవర్ సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా పిఠాప్రాం జనసేన వీరమహళలు, నియోజకవర్ 
న్యక్లు, జిల్ల కార్యవర్ సభు్యలు, జనసైనిక్లు నిరాహార దీక్షను చేయడాం జరిగిాంది.న్యక్లు, జిల్ల కార్యవర్ సభు్యలు, జనసైనిక్లు నిరాహార దీక్షను చేయడాం జరిగిాంది.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా మాడుగుల జనసేనజనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా మాడుగుల జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:మాడుగుల నియోజకవర్ాం, విశాఖ ఉక్కు కరామిగారాం ప్రయువేటికరణను శతఘ్నా న్్యస్:మాడుగుల నియోజకవర్ాం, విశాఖ ఉక్కు కరామిగారాం ప్రయువేటికరణను 
వ్యతిరేకిస్్త జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ కణిద్ల పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ వ్యతిరేకిస్్త జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ కణిద్ల పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ 
సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా మరియు శ్రీ కణిద్ల పవన్ కళ్్యణ్ న్యకతా్వనినా సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా మరియు శ్రీ కణిద్ల పవన్ కళ్్యణ్ న్యకతా్వనినా 
బల్పతాం చేయడానికి ఆదివారాం మాడుగులల్ అరక్ పర్లమాంటర్ జనసేన పర్టీ బల్పతాం చేయడానికి ఆదివారాం మాడుగులల్ అరక్ పర్లమాంటర్ జనసేన పర్టీ 
ఇాంచార్్జ గౌ. శ్రీ వాంపూరి గాంగులయ్యతో మాడుగుల మాండల జనసైనిక్లాందర్ ఇాంచార్్జ గౌ. శ్రీ వాంపూరి గాంగులయ్యతో మాడుగుల మాండల జనసైనిక్లాందర్ 
సాంఘీభావ దీక్ష చేపట్టీర్.సాంఘీభావ దీక్ష చేపట్టీర్.

ప్రమాదవశాతుతా మరణంచిన జనసైనికునికి ప్రమాదవశాతుతా మరణంచిన జనసైనికునికి 
అండగా అమలప్రం జనసేనఅండగా అమలప్రం జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: అమలప్రాం రూరల్ ల్ ఇటీవల మృతి చెాందిన రాంగాప్రాం గ్రామ శతఘ్నా న్్యస్: అమలప్రాం రూరల్ ల్ ఇటీవల మృతి చెాందిన రాంగాప్రాం గ్రామ 
జనసైనిక్డు సమనస వీరబాబు క్టుాంబానికి చ్ాండాడగర్వు జనసేన పర్టీ గ్రామ జనసైనిక్డు సమనస వీరబాబు క్టుాంబానికి చ్ాండాడగర్వు జనసేన పర్టీ గ్రామ 
ప్రెస్డెాంట్ పిల్ల రవి, నల్ల శ్రీధర్ 5,000 మరియు గ్రామ జనసేన న్యక్లు, ప్రెస్డెాంట్ పిల్ల రవి, నల్ల శ్రీధర్ 5,000 మరియు గ్రామ జనసేన న్యక్లు, 
జనసైనిక్ల అధ్వర్యాంల్ 22,000 మొతా్తనినా మాండల జనసేన పర్టీ అద్యక్షులు శ్రీ జనసైనిక్ల అధ్వర్యాంల్ 22,000 మొతా్తనినా మాండల జనసేన పర్టీ అద్యక్షులు శ్రీ 
లిాంగోలు పాండు, యాళళి న్గ సతీష్, మామిడిపలి్ల దొరబాబు సమక్షాంల్ వారి క్టుాంబ లిాంగోలు పాండు, యాళళి న్గ సతీష్, మామిడిపలి్ల దొరబాబు సమక్షాంల్ వారి క్టుాంబ 
సభు్యలక్ అాందజేయటాం జరిగిాంది. యాళళి సతీష్ మాట్్లడుతూ వీరబాబుకి ఇద్దర్ సభు్యలక్ అాందజేయటాం జరిగిాంది. యాళళి సతీష్ మాట్్లడుతూ వీరబాబుకి ఇద్దర్ 
క్మార్తలు అాందుల్ ఒక క్మార్త చదువు నిమిత్తాం సాంవత్సరానికి 5 వేల రూపయలు క్మార్తలు అాందుల్ ఒక క్మార్త చదువు నిమిత్తాం సాంవత్సరానికి 5 వేల రూపయలు 
అాందజేస్్తనని తెలియజేశార్. ఈ కార్యక్రమాంల్ జనసేన పర్టీ న్యక్లు వాకపలి్ల అాందజేస్్తనని తెలియజేశార్. ఈ కార్యక్రమాంల్ జనసేన పర్టీ న్యక్లు వాకపలి్ల 
శ్రీను, వాకపలి్ల వెాంకటేశ్వరావు, పరమట చ్టిటీబాబు, నాందుల సతి్తబాబు, కలిశెటిటీ శ్రీను, వాకపలి్ల వెాంకటేశ్వరావు, పరమట చ్టిటీబాబు, నాందుల సతి్తబాబు, కలిశెటిటీ 
తాతాజీ, మాంచ్గాంటి మాచరావు, మాండల గోపి, మాదిరడిడు దుర్ మరియు జనసైనిక్లు తాతాజీ, మాంచ్గాంటి మాచరావు, మాండల గోపి, మాదిరడిడు దుర్ మరియు జనసైనిక్లు 
పల్్న్నార్.పల్్న్నార్.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా తిర్పతి జనసేనజనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా తిర్పతి జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖ ఉక్కు కారిమిక్లక్ మద్దతుగా, శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖ ఉక్కు కారిమిక్లక్ మద్దతుగా, 
తిర్పతి నాందు చ్తూ్తర్ జిల్ల ఉపధ్యక్షులు బతె్తన మధ్ బాబు మరియు కార్యదర్్శలు, ముఖ్య తిర్పతి నాందు చ్తూ్తర్ జిల్ల ఉపధ్యక్షులు బతె్తన మధ్ బాబు మరియు కార్యదర్్శలు, ముఖ్య 
న్యక్లు, వీరమహళలు దీక్షల్ పల్్ని జనసేన పర్టీ తరప్న ఉక్కు కారిమిక్లక్ సాంఘీభావాం న్యక్లు, వీరమహళలు దీక్షల్ పల్్ని జనసేన పర్టీ తరప్న ఉక్కు కారిమిక్లక్ సాంఘీభావాం 
తెలియజేయడాం జరిగిాంది.తెలియజేయడాం జరిగిాంది.

జనసేన పార్టీ వీరమహిళ ప్రశనిల పరవాంతో దద్దరలి్లన జనసేన పార్టీ వీరమహిళ ప్రశనిల పరవాంతో దద్దరలి్లన 
మండల ప్రజా పరషత్ సమావేశ సభమండల ప్రజా పరషత్ సమావేశ సభ

శతఘ్నా న్్యస్:  రాజోలు నియోజకవర్ాం మలికిప్రాం మాండల(రామరాజులాంక గ్రామాం నుాండి) శతఘ్నా న్్యస్:  రాజోలు నియోజకవర్ాం మలికిప్రాం మాండల(రామరాజులాంక గ్రామాం నుాండి) 
జనసేన పర్టీ తొలి మహళ్ మాండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి మేడిచర్ల సత్యవాణి రాము జనసేన పర్టీ తొలి మహళ్ మాండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి మేడిచర్ల సత్యవాణి రాము 
మొదటిస్రి జనగళాం వినిపిాంచార్ ఓట్్శ విధానాం సరైనది కాదని ఆమ ప్రశినాాంచార్. ప్రభుత్వాం మొదటిస్రి జనగళాం వినిపిాంచార్ ఓట్్శ విధానాం సరైనది కాదని ఆమ ప్రశినాాంచార్. ప్రభుత్వాం 
ప్రజల పలిట వరాం కావాలి కానీ శాపాంగా మారకూడదని. ఆమ అన్నార్ రాజోలు నియోజకవర్ ప్రజల పలిట వరాం కావాలి కానీ శాపాంగా మారకూడదని. ఆమ అన్నార్ రాజోలు నియోజకవర్ 
ప్రజా సమస్యలపై మాట్్లడటప్్పడు (మైక్ కట్ చేయడాం) మా గాంతు నొకకు ప్రయతనాాం చేయడాం ప్రజా సమస్యలపై మాట్్లడటప్్పడు (మైక్ కట్ చేయడాం) మా గాంతు నొకకు ప్రయతనాాం చేయడాం 
సబబు కాదని మాండలి చైరమిన్ నీ నిలదీశార్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాం అభివృది్ క్ాంటుపడిాందని ప్రభుత్వ సబబు కాదని మాండలి చైరమిన్ నీ నిలదీశార్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాం అభివృది్ క్ాంటుపడిాందని ప్రభుత్వ 
చేసే కార్యక్రమాల వలన పద ప్రజల పై బారాం పడి ప్రజల నడిడు విర్సు్తాంది అని ఆమ సభల్ చేసే కార్యక్రమాల వలన పద ప్రజల పై బారాం పడి ప్రజల నడిడు విర్సు్తాంది అని ఆమ సభల్ 
నిలదీశార్. సభా పరిచయ కార్యక్రమాంల్ నేను జనసేన పర్టీకి చెాందిన వీర మహళని అని నిలదీశార్. సభా పరిచయ కార్యక్రమాంల్ నేను జనసేన పర్టీకి చెాందిన వీర మహళని అని 
ఆమను ఆమ పరిచయాం చేసుక్న్నార్.ఆమను ఆమ పరిచయాం చేసుక్న్నార్.

ప్రమదానికి గురైన జనసైనికుడికి ఆరధిక స్యం చేసిన ప్రమదానికి గురైన జనసైనికుడికి ఆరధిక స్యం చేసిన 
సతయూవేడు జనసైనికులుసతయూవేడు జనసైనికులు

శతఘ్నా న్్యస్:   సత్యవేడు శతఘ్నా న్్యస్:   సత్యవేడు 
నియోజకవర్ాం B.N కాండ్రిగ నియోజకవర్ాం B.N కాండ్రిగ 
మాండలాం కలివెటుటీ గ్రామానికి మాండలాం కలివెటుటీ గ్రామానికి 
చెాందిన జనసైనిక్డు చెాందిన జనసైనిక్డు 
గుణశేఖర్ కి ఆకి్సడెాంట్ గుణశేఖర్ కి ఆకి్సడెాంట్ 
అయి్య తీవ్రగాయాలయా్యయి. అయి్య తీవ్రగాయాలయా్యయి. 
ఆదివారాం జనసేన పర్టీ ఆదివారాం జనసేన పర్టీ 
జిల్ల కార్యదరి్శ కప్పల జిల్ల కార్యదరి్శ కప్పల 

లవణ్యక్మార్ మరియు నియోజకవర్ాం న్యక్డు హేమసుాందరాం హాస్్పటల్ కి లవణ్యక్మార్ మరియు నియోజకవర్ాం న్యక్డు హేమసుాందరాం హాస్్పటల్ కి 
వెళ్్ల గుణశేఖర్ ని చూడడాం జరిగిాంది. అనాంతరాం వారి క్టుాంబసభు్యలతో మాట్్లడాం వెళ్్ల గుణశేఖర్ ని చూడడాం జరిగిాంది. అనాంతరాం వారి క్టుాంబసభు్యలతో మాట్్లడాం 
జరిగిాంది. జనసేన పర్టీ తరప్న 10 వేల ఆరిథికస్యాం చేయటాం జరిగిాంది. భవిష్యతు్తల్ జరిగిాంది. జనసేన పర్టీ తరప్న 10 వేల ఆరిథికస్యాం చేయటాం జరిగిాంది. భవిష్యతు్తల్ 
అతనికి అనినావిధాల స్యపడతామని వారికి దైర్యాం చెప్పడాం జరిగిాంది. అలగే బైక్ అతనికి అనినావిధాల స్యపడతామని వారికి దైర్యాం చెప్పడాం జరిగిాంది. అలగే బైక్ 
మీద వెళ్లప్్పడు హెలమిట్ పెటుటీకవాలని రోడు్ల గుాంతలుగా ఉాండడాం వలన ప్రమాదాలు మీద వెళ్లప్్పడు హెలమిట్ పెటుటీకవాలని రోడు్ల గుాంతలుగా ఉాండడాం వలన ప్రమాదాలు 
జర్గుతున్నాయని, జనసైనిక్లు బయటక్ వెళ్లప్్పడు జాగ్రత్తలు పటిాంచాలని ఈ జర్గుతున్నాయని, జనసైనిక్లు బయటక్ వెళ్లప్్పడు జాగ్రత్తలు పటిాంచాలని ఈ 
సాందర్ాంగా వార్ కోరడాం జరిగిాంది.సాందర్ాంగా వార్ కోరడాం జరిగిాంది.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా దారం అనితజనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా దారం అనిత
శతఘ్నా న్్యస్:  జనసేన పర్టీ శతఘ్నా న్్యస్:  జనసేన పర్టీ 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ 
స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను 
వ్యతిరేకిస్్త మాంగళగిరి వ్యతిరేకిస్్త మాంగళగిరి 
జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ 
చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ 
సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా 
సాంఘీభావ దీక్షల్ కూర్చిననా సాంఘీభావ దీక్షల్ కూర్చిననా 

జనసేన పర్టీ చ్తూ్తర్ జిల్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ దారాం అనిత మరియు మదనపలి్ల జనసేన పర్టీ చ్తూ్తర్ జిల్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ దారాం అనిత మరియు మదనపలి్ల 
జనసేన న్యక్లు ప్రస్ద్, సురేష్.జనసేన న్యక్లు ప్రస్ద్, సురేష్.

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


సందీప్ పంచకర్లకు వివాహ శుభాకాంక్లు తెలిపిన 
జనసేన నాయకులు పలనిటి స్గర్

సోమవారం, 13 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా రాజోలు జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేసు్తననా విశాఖ ఉక్కు ఆాంధ్రుల_హక్కు పరిరక్షణ 
సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా మలికిప్రాం సెాంటర్ ల్ దీక్షక్ కూర్చిననా రాజోలు జనసేన న్యక్లు 
మరియు జనసైనిక్లు.

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పర్టీ భీమిలి ఇాంఛారి్జ సాందీప్ పాంచకర్ల కళ్్యణ మహోత్సవ 
సాందర్ాంగా కైకలూర్ల్ ఆయనను కలిస్ శుభాకాాంక్షలు అాందజేస్న ద్ాందులూర్ 
నియోజకవర్ాం జనసేన పర్టీ న్యక్లు పలనాటి స్గర్ మరియు జనసైనిక్లు.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా కాకినాడ జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  విశాఖ హుక్కు పరిరక్షణ సమితికి మద్దతుగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేసు్తననా 
సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా తూర్్పగోదవరి జిల్ల, కాకిన్డల్ నిరాహార దీక్షల్ పల్ుని 
సాంఘీభావాం తెలిపర్ నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు.

పవన్ కళ్్యణ్ సమక్షంలో పార్టీ తీర్ం పుచ్చుక్న్న శ్రీమతి డి.పవిత్ర 
మరియు శ్రీ నేరెళ్ళ సురేష్

శతఘ్నా న్్యస్: కృష్ట్ణ జిల్ల పమర్రు 
నియోజక వరా్నికి చెాందిన శ్రీమతి 
డి.పవిత్, గుాంట్ర్ నగరానికి చెాందిన 
శ్రీ నేరళళి సురేష్ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ సమక్షాంల్ పర్టీల్ చేరార్. 
ఆదివారాం స్యాంత్ాం మాంగళగిరిల్ని 
జనసేన రాష్ట్ర కారా్యలయాంల్ వారికి పర్టీ 

కాండువా కపి్ప పర్టీల్కి ఆహా్వనిాంచార్.

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు… అంజూరు చక్రధర్
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ మాంగళగిరి జనసేన పర్టీ 
రాష్ట్ర కారా్యలయాంల్ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా జనసేన పర్టీ 
చ్తూ్తర్ జిల్ల కార్యదరి్శ అాంజూర్ చక్రధర్ ఈరోజు శ్రీకాళహస్్తల్ని తన కారా్యలయాంల్ 
ఉదయాం 10గాంటల నుాండి స్యాంత్ాం 5గాంటల వరక్ దీక్ష చేయడాం జరిగిాంది.
ఈ సాందర్ాంగా అాంజూర్ చక్రధర్ మాట్్లడుతూ విశాఖ ఉక్కు కరామిగారాం ప్రైవేటీకరణ 
నిర్ణయానినా ప్నరాల్చ్ాంచ్ వెనకికు తీసుకోవాలని తొలుత కాంద్ ప్రభుత్వాంల్ని పెద్దలినా 
కలిస్ లేఖ ఇచ్చిాంది శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ అననా సాంగతి విదితమే. ఎాంతోమాంది ప్రాణ 
తా్యగాలతో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏరా్పటైాందని, తెలుగువారికి ఈ ప్లాంట్ ఒక సెాంటిమాంట్ 
అని న్డు ఢిల్్లల్ వివరిాంచార్. దీని పరిరక్షణ కోసాం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రాాంగణాంల్ 
నిర్వహాంచ్న బహరాంగ సభల్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ పల్్ని తెలుగువారి తరఫున 
తన గళ్నినా బలాంగా వినిపిాంచార్. విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణక్ ముఖ్యమాంత్రి బాధ్యత 
తీసుకని కారిమిక సాంఘాలు, అనినా రాజకీయ పర్టీలతో అఖిలపక్షాం ఏరా్పటు చేస్ ఢిల్్ల 
తీసుక్వెళ్్లలని,ఉక్కు పరిశ్రమపై శ్రీ జగన్ మోహన్ రడిడు గార్ స్పాందిాంచలని అాంజూర్ 
చక్రధర్ డిమాాండ్ చేశార్.
ఈ కార్యక్రమాంల్ జనసేన న్యక్లు ఫయాజ్,రామయ్య, షపి,శరత్, వస్మ్ తదితర్లు 
పల్్న్నార్

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా పాడేరు జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  విశాఖ జిల్ల పడర్ జనసేన పర్టీ కార్యకర్తలకి జనసేన పర్టీ వీరమహళల 
ఆధ్వర్యాంల్ విశాఖ ఉక్కు ఆాంధ్రుల హక్కు అనే నిన్దాంతో మన అధినేత చేపటిటీన ఉక్కుపరిరక్షణ 
సాంఘీభావ దీక్ష చేపటిటీన మనఅధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి మద్దతు ఇస్్త కారిమిక్లక్ అాండగా 
నిలబడిన ప్రతి నియోజకవర్ న్యక్లకి పర్ పర్న్ పవన్ కళ్్యణ్ కి మద్దతు ఇచ్చిన ప్రతి 
ఒకకు జనసైనిక్లక్ వీరమహళలక్ ధన్యవాదములు ఆదివారాం జరిగిన కార్యక్రమాంల్ మన 
జనసేన పర్టీ న్యక్రాలు కిట్్లాంగి పదమి పడర్ జనసేన మాండల ప్రెస్డెాంట్ నాందోలి మురళ్ 
కృష్ణ పడర్ జనసేన పర్టీఅధికార ప్రతినిధి బొనుక్ల దివ్యలత జనసేనపర్టీ ఆరక్ పర్లమాంట్ 
ఎక్సస్కూ్యటివ్ కమిటీమాంబెర్ కర్ర కమల్ హసన్ పడర్ జనసేన వీర మహళ బొనుక్ల దుర్ 
పడర్ న్యక్లు ఆనాంద్ మధ్ అనిల్ రాజు తదితర్లు పల్్న్నార్.

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


సోమవారం, 13 డిసంబర్ 2021

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా రాజంపేట జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసాం ఉక్కు కారిమిక్లు చేసు్తననా పోరాట్నికి మద్దతుగా 
జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా కడప జిల్ల, రాజాంపట నియోజకవర్ాం, 
టి. సుాండుపలి్ల మాండలాం తహశీల్దర్ కారా్యలయాం ఎదుట దీక్ష చేపటిటీన జిల్ల మరియు నియోజకవర్ 
జనసేన న్యక్లు.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా S కోట 
జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసాం ఉక్కు కారిమిక్లు చేసు్తననా 
పోరాట్నికి మద్దతుగా మాంగళగిరి రాష్ట్ర కారా్యలయాంల్ అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దీక్షక్ సాంఘీభావాంగా దీక్షల్ జనసేన పర్టీ శ్ కోట 
నియోజకవర్ాం న్యక్లు విబ్బున సన్్యస్ న్యుడు, వీర మహళలు 
మరియు జనసైనిక్లు.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా నాగలపురం జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  జనసేన 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
దీక్షక్ మద్దతుగా జిల్ల 
అధ్యక్షులు డా.పసుప్లేటి 
హరిప్రస్ద్ మరియు 
జిల్ల కార్యదరి్శ కప్పల 
లవణ్యక్మార్ మరియు జిల్ల 
కార్యదరి్శ దాసు హేమక్మార్ 

ఆదేశాల మేరక్ న్గలప్రాం మాండలాం కారణి గ్రామాంల్ అధినేత దీక్షక్ మద్దతుగా 
దీక్షక్ కూరోచివడాం జరిగిాంది. ఈ కార్యక్రమాంల్ జిల్ల కార్యదరి్శ దాసు హేమక్మార్, 
దాసు మణికాంఠయ్య, ప్రశాాంత, శ్రీను, ఇల్గోవన్, లక్ష్మీన్రాయణ, పల్్న్నార్.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా నర్్సపటనిం జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసాం ఉక్కు కారిమిక్లు చేసు్తననా పోరాట్నికి మద్దతుగా జనసేన్ని శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా నర్్సపటనాాంల్ జనసేన పర్టీ నియోజకవర్ సమన్వయకర్త 
రాజననా వీర స్ర్య చాంద్ ఆధ్వర్యాంల్ జిల్ల న్యక్లు, జనసైనిక్లు దీక్ష చేపట్టీర్.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా ర్వూర నాగబాబు
శతఘ్నా న్్యస్: రజోలు నియోజకవర్ాం, విశాఖ ఉక్కు కరామిగారాం 
ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్్త చేసు్తనటువాంటి దీక్షక్ మద్దతుగా జనసేన 
పర్టీ అదినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ప్రతిస్టీతమికాంగా చేపటిటీన దీక్షక్ మద్దతుగా 
రాజోలు నియోజకవర్ాం బ్. స్వరాం గ్రామ పాంచాయతీ జనసేన పర్టీ వైస్ 
ప్రెస్డెాంట్ శ్రీ రావూరి న్గబాబు దీక్ష చేయడాం జరిగిాంది. ఈ సాందర్ాంగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ సమస్య ఏదైన్ పరిష్టకురాం జనసేన పర్టీ అధ్యక్షుడు 
సేన్ని అని అన్నార్. మరియు సేన్ని గతాంల్ కూడా అనేక సమస్యలపై 
పోరాట్లు చేస్ పరిష్టకుర దిశగా తీసుక్ వెళ్ళిర్ అని గుర్్త చేశార్ , 
రాబోవు రోజుల్్ల జనసేన విజయ కతనాం ఎగురవేయడాం ఖాయాం అని 
ప్రభుత్వాం చేసు్తననా ప్రజా వ్యతిరేక విధాన్ల పై మా జనసేన పోరాట్లు 
చేసు్తాంది అని అన్నార్.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా 
పంగిడి జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్:  విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసాం ఉక్కు కారిమిక్లు చేసు్తననా 
పోరాట్నికి మద్దతుగా జనసేన్ని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేపటిటీన సాంఘీభావ 
దీక్షక్ మద్దతుగా పశిచిమగోదావరి జిల్ల, కవూ్వర్ నియోజకవర్ాం, 
ఐ.పాంగిడి గ్రామ జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు దీక్షను 
చేయడాం జరిగిాంది.

శతఘ్నా న్్యస్: స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వ్యతిరేకాంగా జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ కణెదల పవన్ 
కళ్్యణ్ నిరాహార దీక్షక్ సాంఘీభావాంగా కూరమిననాపలాం స్టీల్ ప్లాంట్ ఆరిచి వద్ద దీక్ష చేస్న 
జనసైనిక్లు.
స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వ్యతిరేకాంగా ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ చేసు్తననా ఉద్యమానికి 
సాంఘీభావాంగా జనసేన పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ కణెదల పవన్ కళ్్యణ్ మాంగళగిరిల్ చేపటిటీన 
సాంఘీవభావ దీక్షక్ మద్దతుగా జనసేన పర్టీ పి ఎ స్ సభు్యలు మరియు గాజువాక నియోజక 
వర్ాం ఇాంచార్్జ శీ కోన తాతారావు స్చన మేరక్ కూరమిననాపలాం వద్ద వుననా విశాఖ ఉక్కు 
పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ దీక్షా శిభిరాంల్ గాజువాక నియోజకవర్ జనసేనపర్టీ కారో్పరేటర్ 
అభ్యర్థిలు, జనసేన పర్టీ స్నియర్ న్యుక్లు, జనసైనిక్లు, ఉక్కు ఉదో్యగులు, ఉక్కు 
నిరా్వస్తులు మరియు అధిక అధిక సాంఖ్యల్ వివిధ గ్రామాల ప్రజలు పల్్ని విజయవాంతాం 
చేస్ర్. ఈ కార్యక్రమాంల్ జనసేన పర్టీ న్యక్లు గవర స్మ శేఖర్ రావు, కాధ శ్రీను, 

ముమమిన మురళ్, రౌతు గోవిాంద్, కర్ణాం కనకారావు, గోపీచాంద్, భాసకుర్ రాజు, దాసరి త్రిన్ధ్, మేడశెటిటీ విజయ్, జెరి)పోతుల రమణ, మలి్లపూడి మురళ్, శాలిని, క వి ఎస్ న్ రాజు, 
వెాంకట రమణ, దుబాయ్ నరస్ాంగరావు, గవర నరస్ాంగరావు, కోట శ్రీధర్, శ్రీను, క్. సుధాకర్, ముదు్ద సతీష్, రామలక్ష్మి, అనురాధ, వాంశీ, సుాంకర శ్రీనివాస రావు, బదుల శ్రీను, 
పట్టీభి, చ్తా్త లక్షష్మణ, బుదిరడిడు అప్పరావు, బోనెల స్వరాజ్, తుగాల శ్రీనివాస రావు, జో్యతి రడిడు, అప్పల రడిడు, డ్ న్క రాజు, ఎస్ శ్రీనివాస్ ఇతర జనసైనిక్లు మరియు వీర మహళలు 
పల్్న్నార్. ఈ సాందర్ాంగా జనసేన పర్టీ గాజువాక నియోజకవర్ న్యక్లు మాట్్లడుతూ జనసేన పర్టీ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వ్యతిరేకాంగా నిజాయితీతో పనిచేసు్తాందని. 
అధికార పర్టీ జీవీఎాంస్ ఎలక్షన్్స ముాందర దొాంగ పదయాత్తో ప్రజలను మభ్యపెటిటీ ఎలక్షనో్సలో లబ్్ పాంది ఎలక్షన్్స అయిపోయాక నిమమిక్ నీరతి్తనటుటీ ఉన్నారని అన్నార్. జనసేన 
అధ్యక్షులు ముఖ్యమాంత్రి గారిని ఈ ఉద్యమానికి న్యకత్వాం వహాంచ్ అఖిలపక్షానినా న్్య ఢిల్్లకి తీసుక్ని వెళ్్ల పోరాటాం చేయవలస్ాందిగా కోరి తగిన సమయాం ఇచ్చినప్పటికీ ఏ విధమైన 
స్పాందన లేకపోవడాం స్గు్చేటని ఎదే్దవా చేశార్. ఇప్పటికైన్ ప్రభుత్వాం బుది్ తెచుచికని కసులు మాఫీ కోసాం కాక్ాండా ఆాంధ్రుల ఆతమిగౌరవ మైన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కరక్ తగిన 
చర్యలు తీసుకోవాలని కోరార్. ఈ రోజు దీక్ష చేసు్తననా జనసేన అధ్యక్షులక్, జనసేన న్యక్లక్, అఖిలపక్ష నిరా్వస్త సాంఘ న్యక్లక్, ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి ఉదో్యగ సాంఘాలక్ 
హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశార్. స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ కరక్ ఐక్య పోరాట సమితి చేసే ఏ పోరాట్నికైన్ జనసైనిక్లు, ఉక్కు నిరా్వస్తులు మద్దతు ఉాంటుాందని 
అవసరమైతే ప్రాణ తా్యగానికైన్ స్ద్మే అని తెలియజేశార్.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా గాజువాక జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా ఒంగోలు జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేసు్తననా విశాఖ ఉక్కు ఆాంధ్రుల_హక్కు పరిరక్షణ 
సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా ఒాంగోలు జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ ఉదయాం 10 గాంటల నుాండి 
స్యాంత్ాం 5 గాంటల వరక్ దీక్ష చేపటిటీన ఒాంగోలు జనసేన.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా 
నారాయణవనం జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పర్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ 
ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్్త మాంగళగిరి జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ 
చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా జిల్ల 
అధ్యక్షులు డా.పసుప్లేటి హరిప్రస్ద్ మరియు జిల్ల కార్యదరి్శ కప్పల 
లవణ్యక్మార్ ఆదేశాల మేరక్ న్రాయణవనాం మాండలాంల్ చెనె్నా 
జాతీయ రహదారిపై ప్లకార్డులతో మద్దతు తెలిపిన జనసైనిక్లు. ఈ 
కార్యక్రమాంల్ న్యక్లు చరణ్, సుమన్, సతీష్, ధనాంజయ తదితర్లు 
పల్్న్నార్.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా విజయనగరం జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణక్ సాంఘీభావాంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ చేసు్తననాదీక్షక్ మద్దతుగా 
విజయనగరాం జనసేనపర్టీ కారా్యలయాంల్ దీక్ష ప్రారాంభిాంచ్న జనసేన పర్టీ చేనేత వికాస విభాగ రాష్ట్ర 
కార్యదరి్శ శ్రీమతి కాటాం అశి్వని, జనసేన పర్టీ స్నియర్ న్యక్లు తా్యడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు), 
గర్ల ల్క్ న్ధ్.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా శ్రీకాకుళం జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్:  విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసాం జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా 
శ్రీకాక్ళాం జిల్ల కార్యవర్ాం స్థినిక 7 రోడ్ జాంక్షన్ వద్ద దీక్ష చేపటటీడాం జరిగిాంది.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతు 
తెలిపిన కళ్వతి కరణం

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖ ఉక్కు 
కారిమిక్లక్ మద్దతుగా, విశాఖ జిల్ల జనసేన ల్గల్ సెల్ జనరల్ సెక్రెటర్ 
లయర్ కళ్వతి కరణాం సాంఘీభావాం తెలిపర్.

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పర్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను 
వ్యతిరేకిస్్త మాంగళగిరి జనసేన పర్టీ కారా్యలయాంల్ చేపటిటీన విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ 
సాంఘీభావ దీక్షక్ మద్దతుగా సాంఘీభావ దీక్షల్ కూర్చిననా జనసేన పర్టీ గిద్దలూర్ 
నియోజకవర్ ఇాంచార్్జ బెల్లాంకాండ స్యిబాబు, మాంగళగిరి పర్టీ ఆఫీసుల్ దీక్ష 
కార్యక్రమాంల్ పల్్ననా జిల్ల కార్యదరి్శ లాంకా నరస్ాంహారావు మరియు జనసైనిక్లు.

జనసేనాని సంఘీభావ దీక్కు మద్దతుగా గద్దలూర్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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