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జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ స్టీల్ ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకంగా చేసిన దీక్ష ఏపీలో పెను సంచలనం రేపంది . దీక్ష చేసినప్పటి నుండి పవన్ 
కళ్యాణ్ ను తీవంగా దుమ్మెత్తు పోస్తున్నారు. జానసేన్ని ని టార్గెట్ చేస్తు మాటలు తూటాలు లా పేలుస్తున్నారు.  వైసిప నేతలు చేస్తుననా విమర్సలకు 
దీటుగాజనసేన నేతలు కూడా ఘాటుగా తిప్ప కొడుత్న్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ని ప్రశనాంచటం కాదు, అసలు ముఖయామంత్రి స్తునంలో ఉండి జగన్ ఎం 
చేస్తున్నారని ప్రశనాస్తున్నారు జనసేన నేతలు. 
 
విశాఖ స్టీల్ ప్లంట్ కోసం దీక్ష చేసి ఏపీలో వైస్పీ ప్రభుత్ం పై తీవ్ర వ్యాఖయాలు చేశారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ . విశాఖ స్టీల్ ప్లంట్ 
ప్రైవేటీకరణను ఉపసంహరంచుకునేలా కంద్ర ప్రభుత్ం పై రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ఒతితుడి తీస్కురావ్లని డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాదు రాష్ట్రంలో 
పరసిథిత్లను వైసిప సరాకారు తీరును ఎండగటాటీరు.
 
పవన్ కళ్యాణ్ అరథిం పరథిం లేని వ్యాఖయాలు 
చేస్తున్నారని తీవ్ర వ్యాకయాలు చేశారు వైస్పీ నేతలు 
. విశాఖ స్టీల్ ప్లంట్ కంద్రం పరధిలో ఉంటే 
రాష్ట్ర ప్రభుత్ంపై ఒతితుడి తీస్కురావ్లని పవన్ 
చేస్తుననా వ్యాఖయాలను తీవ్రంగా ఖండించారు. పవన్ 
కళ్యాణ్ తన పరటీ్నర్్స బాగు కోసమే ఈ తరహా 
చరయాలకు దిగుత్న్నారని ఆరోపంచారు. పవన్ 
కళ్యాణ్ దీక్షలు చేయడం మాని ప్రధాని నరేంద్ర 
మోడీతో మాటా్లడి విశాఖ స్టీల్ ప్లంట్ ప్రైవేటీకరణ 
ఉపసంహరంచుకునేలా చేయాలని వైసిప నేతలు 
ఒకొకాకకారుగా పవన్ కళ్యాణ్ ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. 
ఇప్పటిక మంత్రులు మేకతోటి స్చరత, కననాబాబు, 
అంబటి రాంబాబు, లేళ్ళ అప్పర్డిడి, గుడివ్డ 
అమరానాథ్ లు పవన్ పై మండిపడాడిరు. ఇక అప్పటి 
నుండి ఇప్పటి వరకు వైస్పీ నేతలు పవన్ కళ్యాణ్ పై 
చేస్తుననా వ్యాఖయాలకు జనసేన పర్టీ రవర్్స కంటర్ 
ఇవ్డం మొదలుపెటిటీంది.
 
జనసేన నేత పోతిన వంకట మహేష్ పవన్ కళ్యాణ్ ని టార్గెట్ చేసి వ్యాఖయాలు చేసిన వైస్పీ ఎమ్మెలేయాలు, మంత్రులపై మాటా్లడుతూ జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ ఉకుకా దీక్ష చేయగానే వైస్పీ నేతలు బయటకు వచ్చి మాటా్లడుత్న్నారని 22 మంది ఎంపీలు పర్లమ్ంటులో ఉననాప్పటికీ 
కనీసం ప్లకారుడిలు పటుటీకునే ప్రయతనాం కూడా చేయడం లేదని ఎద్దేవ్ చేశారు జనసేన నేత పోతిన వంకట మహేష్. వైస్పీ నేతలకు మాటా్లడే ధైరయాం 
లేదన్నారు. తాడేపల్్ల నుండి వచేచి స్కారిప్టీ ప్రకారమే నడుచుకుంటారని , విజయస్యి ర్డిడి ఆధ్రయాంలో మోడీ ని కల్సి ఫొటోలు దిగుతారని, ఢిల్్లలో 
రగుగెలు కప్్పకుని తిరగడం కాదు రాష్ట్ర సమసయాలపై స్పందించాలని మండిపడాడిరు పోతిన మహేష్ .

 
తాడేపల్్ల పయాలెస్ లో ర్స్టీ తీస్కుంటుననా జగన్ మోహన్ ర్డిడి ని వైసిప ఎంపీలు, 
ఎమ్మెలేయాలు ను నిద్ర లేపలని, జగన్ జపం చేయడం మానుకోవ్లని హితవు పల్కారు. 
అంతేకాదు పోరాట స్ఫూరతు లేకపోతే రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసిన వ్రగా మిగిల్పోతారు 
అంటూ నిప్్పలు చెరగారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లంట్ ప్రైవేటీకరణ కాకూడదని పవన్ 
కళ్యాణ్ కృషి చేస్తు న్నారని ఆయన అనేక సందరాభాలలో కారమెకుల పక్షాన తన గళ్నినా 
వినిపంచారని, విశాఖ ఉకుకా ఆంధ్రుల హకుకా అని పేర్కాననా పోతిన మహేష్ దీనిపై 
స్ఎం జగన్ అఖిలపక్షం ఏరా్పటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు పోతిన మహేష్ తీవ్ర 
స్తుయిలో ధ్జమ్తాతురు.
సత్తునపల్్ల నియోజకవరాగెనికి ఇప్పటివరకు ఏం చేయని అంబటి పవన్ కళ్యాణ్ 
గురంచ్మాటా్లడటం శోచనయం అన్నారు. టి్టటీర్ లో అడల్టీ కంటంట్ వుననావ్టినే  
ఫాలో అయ్యా అంబటి రాంబాబు, ఫోన్ల ద్్రా అనినా రకాల పనులు చేయించుకునే 
ప్రావీణయాం ఉననావ్డని ఎద్దేవ్ చేశారు పోతిన. 
పవన్ మాటా్లడిన తరువ్త సంబంధం లేని మంత్రులు వచ్చి ఏదోకటి మాటా్లడిడి 
వళ్్ళపోవటం ప్రభుతా్నికి ఆనవ్యితీ గ వస్తుననా సంప్రద్యం.. 
సమసయా తో ఏదోకటి మాటా్లడి వళ్్ళపోవటం తప్ప ప్రజాసమసయాలపై ఏరోజుమంత్రులు 
గాని ఎమ్లేయా లు గాని మాటా్లడటం ఎకకాడ చూడలేదు. 

పవన్ కళ్యూణ్ సమసయూలపై పోరాడితే మంత్రులు, ఎమెల్యూ లు,  ప్రభుత్వ సలహాదారులు 
వేటిపై పోరాదతారో వారికైనా తెలియాలి.

పవన్ కళ్యాణ్ పోరాటం చేస్తే....మీరం చేస్తేరు
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శతఘ్నా న్యాస్: జంగార్డిడిగూడం సమీపంలో చోటు చేస్కుననా ఏపీఎస్ ఆర్టీస్ బస్్స 
ప్రమాదంలో 10 మంది మృతి చెంద్రనే విషయం ఆవేదన కల్గించ్ంది. ఎంతో 
బాధాకరమైన ప్రమాదమిది. వంత్నపై నుంచ్ జలే్లరు వ్గులోకి బస్్స పడిపోవడం వల్ల 
ఈ ఘోరం సంభవించడం దురదృషటీకరం. ఈ ప్రమాదంలో గాయపడినవ్రకి మ్రుగైన 
వైదయాం అందించాలని సంబంధిత అధికారులకు విజ్ఞపతు చేస్తున్నాను. మృత్ల కుటుంబాలకు 
న్ తరఫున, జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ స్నుభూతి త్ల్యచేస్తున్నాను. బాధిత కుటుంబాలకు 
న్యాయమైన పరహారం అందించాల్. ఈ ఘోర ప్రమాద్నికి గల కారణాలపై అధయాయనం 
చేసి ప్రమాద్ల నివ్రణకు తగిన చరయాలు చేపటాటీల్ అని జనసేన్ని త్ల్పరు.
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ఆర్టీసీ బస్్స ప్రమాదం అతయూంత శోచనీయం:
 పవన్ కళ్యూణ్

శ్రీ పొటిటీ శ్రీరాములు వర్ంతి సందర్ంగా శ్రీ పొటిటీ శ్రీరాములు వర్ంతి సందర్ంగా 
నివాళులరి్పంచిన బండారు శ్రీనివాస్నివాళులరి్పంచిన బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్యాస్: తూరు్పగోద్వర జిలా్ల, కొతతుపేట నియోజకవరగెం, ఆంధ్రరాష్ట్ర శతఘ్నా న్యాస్: తూరు్పగోద్వర జిలా్ల, కొతతుపేట నియోజకవరగెం, ఆంధ్రరాష్ట్ర 
స్ధనకై ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రాణాలర్పంచ్న అమరజీవి శ్రీ పొటిటీ స్ధనకై ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రాణాలర్పంచ్న అమరజీవి శ్రీ పొటిటీ 
శ్రీరాములు. ఆయన వర్ంతి సందరభాంగా వ్డపలెం గ్రామం బజార్ వీధిలో శ్రీరాములు. ఆయన వర్ంతి సందరభాంగా వ్డపలెం గ్రామం బజార్ వీధిలో 
ఉననా శ్రీ పొటిటీ శ్రీరాములు విగ్రహానికి కొతతుపేట జనసేన పర్టీ నియోజకవరగె ఉననా శ్రీ పొటిటీ శ్రీరాములు విగ్రహానికి కొతతుపేట జనసేన పర్టీ నియోజకవరగె 
ఇన్చిరజి శ్రీ బండారు శ్రీనివ్స్ పూలమాల వేసి నివ్ళులు అర్పంచారు. ఈ ఇన్చిరజి శ్రీ బండారు శ్రీనివ్స్ పూలమాల వేసి నివ్ళులు అర్పంచారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో ఆరయావైశయా సంఘం ప్రెసిడంట్ శ్రీకాకుళప్ భీమేశ్రరావు, కారయాక్రమంలో ఆరయావైశయా సంఘం ప్రెసిడంట్ శ్రీకాకుళప్ భీమేశ్రరావు, 
శ్రీకాకుళప్ వీరబాబు, పచ్చిప్లుస్ తాతారావు, స్తాపల్్ల అబ్బి, పచ్చిప్లుస్ శ్రీకాకుళప్ వీరబాబు, పచ్చిప్లుస్ తాతారావు, స్తాపల్్ల అబ్బి, పచ్చిప్లుస్ 
గుపతు, 11 వ్ర్డి నంబర్ న్గ శ్రీను మరయు గ్రామ జనసేన కారయాకరతులు గుపతు, 11 వ్ర్డి నంబర్ న్గ శ్రీను మరయు గ్రామ జనసేన కారయాకరతులు 
జనసైనికులు పల్గెన్నారు.జనసైనికులు పల్గెన్నారు.

విశాఖ మనయూం అరకు నియోజకవర్ంలో విశాఖ మనయూం అరకు నియోజకవర్ంలో 
జనంలోకి జనసేనజనంలోకి జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ జిలా్ల, అరకు నియోజకవరగెం అనంతగిర మండలం శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ జిలా్ల, అరకు నియోజకవరగెం అనంతగిర మండలం 
కొండిబా పంచాయతీ పరధిలో గల కపటి వలస గ్రామంలో జనసేన మాటలు కొండిబా పంచాయతీ పరధిలో గల కపటి వలస గ్రామంలో జనసేన మాటలు 
జనంలోకి తీస్కెళ్్లలని భాగంగా జనసేన పర్టీ ఎక్్స ఎంపటిసి స్యిబాబా జనంలోకి తీస్కెళ్్లలని భాగంగా జనసేన పర్టీ ఎక్్స ఎంపటిసి స్యిబాబా 
సన్యాసిరావు ఆధ్రయాంలో బుధవ్రం ఆయా గ్రామాలో్ల పరయాటించ్ ముందుగా సన్యాసిరావు ఆధ్రయాంలో బుధవ్రం ఆయా గ్రామాలో్ల పరయాటించ్ ముందుగా 
గిరజనులతో సమావేశమై జనసేన మాటలు వ్ర దృషిటీకి తీస్కెళ్్లరు, గిరజనులతో సమావేశమై జనసేన మాటలు వ్ర దృషిటీకి తీస్కెళ్్లరు, 
అనంతరం ఈ సందరభాంగా స్యిబాబా సన్యాసిరావు మాటా్లడుతూ రాష్ట్రంలో అనంతరం ఈ సందరభాంగా స్యిబాబా సన్యాసిరావు మాటా్లడుతూ రాష్ట్రంలో 
వైయస్్సర్ ప్రభుత్ం ప్రజావయాతిరేక విధాన్లు వయావహరస్తుందని, రాష్ట్రంలో వైయస్్సర్ ప్రభుత్ం ప్రజావయాతిరేక విధాన్లు వయావహరస్తుందని, రాష్ట్రంలో 
రాక్షస పలన వయావహరస్తుందని దీనికై రానుననా రోజులో్ల గిరజనులు అందరు రాక్షస పలన వయావహరస్తుందని దీనికై రానుననా రోజులో్ల గిరజనులు అందరు 
కూడా వయాతిరేకించాల్్సన బాధయాత ఎంతైన్ ఉందని ప్రజలకు స్చ్ంచారు, దీనికి కూడా వయాతిరేకించాల్్సన బాధయాత ఎంతైన్ ఉందని ప్రజలకు స్చ్ంచారు, దీనికి 
ముందుగా జనసేన పర్టీ విధి విధాన్లు, రాష్ట్రంలో ప్రజలు ప్రతిపక్షం హోద్లు ముందుగా జనసేన పర్టీ విధి విధాన్లు, రాష్ట్రంలో ప్రజలు ప్రతిపక్షం హోద్లు 
లేనప్పటికీ కూడా నితయాం ప్రజా శ్రేయసే్స న్ లక్షష్ం అంటూ జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర లేనప్పటికీ కూడా నితయాం ప్రజా శ్రేయసే్స న్ లక్షష్ం అంటూ జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర 
అధయాక్షులు గౌరవ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజా సమసయాలపై ఎదుర్డిడి నిలబడుతూ అధయాక్షులు గౌరవ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజా సమసయాలపై ఎదుర్డిడి నిలబడుతూ 
ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రజల కోసం పోరాటం చేస్తున్నారని, కావున ప్రతి ఒకకా గిరజనులు ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రజల కోసం పోరాటం చేస్తున్నారని, కావున ప్రతి ఒకకా గిరజనులు 
జనసేన పర్టీని ఆదరంచాలని ఈ సందరభాంగా గిరజనులకు స్చ్ంచారు, జనసేన పర్టీని ఆదరంచాలని ఈ సందరభాంగా గిరజనులకు స్చ్ంచారు, 
ప్రభుతా్లు మారన గిరజనుల బత్కులు మారలేదని, రానుననా రోజులో్ల ప్రభుతా్లు మారన గిరజనుల బత్కులు మారలేదని, రానుననా రోజులో్ల 
పలకులకు బుది్ చెపే్ప రోజు వస్తుందని మీరు అందరూ సిద్ంగా ఉండాలని పలకులకు బుది్ చెపే్ప రోజు వస్తుందని మీరు అందరూ సిద్ంగా ఉండాలని 
స్చ్ంచారు, ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు రామచందర్ అరుజిన్ తదితరులు స్చ్ంచారు, ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు రామచందర్ అరుజిన్ తదితరులు 
పల్గెన్నారు.పల్గెన్నారు.

శ్రీ పొటిటీ శ్రీరాములుకు నివాళులరి్పంచిన జనసైనికులుశ్రీ పొటిటీ శ్రీరాములుకు నివాళులరి్పంచిన జనసైనికులు
శతఘ్నా న్యాస్: న్జివీడు నియోజకవరగెం, శతఘ్నా న్యాస్: న్జివీడు నియోజకవరగెం, 
అమరజీవి, ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ కోసం అమరజీవి, ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ కోసం 
ప్రాణ తాయాగం చేసిన స్ర్గెయ శ్రీ పొటిటీ ప్రాణ తాయాగం చేసిన స్ర్గెయ శ్రీ పొటిటీ 
శ్రీరాములు వరథింతి సందరభాంగా న్జివీడు శ్రీరాములు వరథింతి సందరభాంగా న్జివీడు 
నియోజకవరగె ముస్న్రు మండలంలోని నియోజకవరగె ముస్న్రు మండలంలోని 
రమణకకాపేట సంటరో్ల ఆయన విగ్రహానికి రమణకకాపేట సంటరో్ల ఆయన విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసి అంజల్ ఘటించ్ ఆయన పూలమాలలు వేసి అంజల్ ఘటించ్ ఆయన 
తాయాగం చ్రసమెరణీయంగా నిల్చ్పోత్ంది తాయాగం చ్రసమెరణీయంగా నిల్చ్పోత్ంది 
అని న్జివీడు నియోజకవరగె జనసేన పర్టీ అని న్జివీడు నియోజకవరగె జనసేన పర్టీ 
న్యకులు పశం న్గబాబు త్ల్పరు. న్యకులు పశం న్గబాబు త్ల్పరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో న్యకులు వేట త్రిన్థ్, ఈ కారయాక్రమంలో న్యకులు వేట త్రిన్థ్, 
పవన్, స్రయా, గుండాల శవ తదితరులు పవన్, స్రయా, గుండాల శవ తదితరులు 
పల్గెన్నారు.పల్గెన్నారు.

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

సిపిఎస్ రద్దు పేరుతో మోసం: వీర సూరయూచంద్రసిపిఎస్ రద్దు పేరుతో మోసం: వీర సూరయూచంద్ర
శతఘ్నా న్యాస్: నర్్సపటనాం నియోజకవరగెం, ముఖయామంత్రి వైయస్ జగన్మెహన్రెడిడి శతఘ్నా న్యాస్: నర్్సపటనాం నియోజకవరగెం, ముఖయామంత్రి వైయస్ జగన్మెహన్రెడిడి 
సిపఎస్ రదుదే చేస్తుమని చెప్ప ఉదోయాగులను ఘోరంగా మోసం చేశారని జనసేన సిపఎస్ రదుదే చేస్తుమని చెప్ప ఉదోయాగులను ఘోరంగా మోసం చేశారని జనసేన 
పర్టీ నర్్సపటనాం నియోజకవరగె ఇన్చిర్జి రాజాన వీర స్రయాచంద్ర ఆరోపంచారు. పర్టీ నర్్సపటనాం నియోజకవరగె ఇన్చిర్జి రాజాన వీర స్రయాచంద్ర ఆరోపంచారు. 
బుధవ్రం ఆయన స్థినిక విలేకరులతో మాటా్లడారు. ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ ర్డిడి బుధవ్రం ఆయన స్థినిక విలేకరులతో మాటా్లడారు. ముఖయామంత్రి జగన్ మోహన్ ర్డిడి 
టకినాకల్ గా మడమ తిప్ప సిపఎస్ రదుదే విషయంలో ప్రభుత్ ఉదోయాగులను నిలువున్ టకినాకల్ గా మడమ తిప్ప సిపఎస్ రదుదే విషయంలో ప్రభుత్ ఉదోయాగులను నిలువున్ 
ముంచారన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వ్రం రోజులో్లనే సిపఎస్ రదుదే చేస్తుమని ముంచారన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వ్రం రోజులో్లనే సిపఎస్ రదుదే చేస్తుమని 
పదయాత్రలో హామీ ఇచ్చి మేనిఫెస్టీలో చెప్ప ప్రభుత్ ఉదోయాగులను ముఖయామంత్రి పదయాత్రలో హామీ ఇచ్చి మేనిఫెస్టీలో చెప్ప ప్రభుత్ ఉదోయాగులను ముఖయామంత్రి 
నిలువున్ మోసం చేశారన్నారు. కవలం ఉదోయాగుల ఓటు్ల, మదదేత్ కోసమే అబద్దేలు నిలువున్ మోసం చేశారన్నారు. కవలం ఉదోయాగుల ఓటు్ల, మదదేత్ కోసమే అబద్దేలు 
చెప్పరని విమర్శంచారు. ఇప్్పడు మాకు స్ంకతికపరమైన అంశాలు త్ల్యక హామీ చెప్పరని విమర్శంచారు. ఇప్్పడు మాకు స్ంకతికపరమైన అంశాలు త్ల్యక హామీ 
ఇచాచిమనడం ఎంత వరకు సమంజసమన్నారు..? కావున ఇప్పటికైన్ సిపఎస్ రదుదే ఇచాచిమనడం ఎంత వరకు సమంజసమన్నారు..? కావున ఇప్పటికైన్ సిపఎస్ రదుదే 
చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో నర్్సపటనాం టౌన్ అధయాక్షులు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో నర్్సపటనాం టౌన్ అధయాక్షులు 
అద్దేపల్్ల గణేష్, 9వ వ్రుడి కని్సలర్ అద్దేపల్్ల సౌజనయా, నర్్సపటనాం రూరల్ అధయాక్షులు అద్దేపల్్ల గణేష్, 9వ వ్రుడి కని్సలర్ అద్దేపల్్ల సౌజనయా, నర్్సపటనాం రూరల్ అధయాక్షులు 
వూడి చక్రవరతు, గూడప్ తాతబాబు, చ్రంజీవి, శ్రీను, గొలుగొండ న్యకులు రేగుపండ్ల వూడి చక్రవరతు, గూడప్ తాతబాబు, చ్రంజీవి, శ్రీను, గొలుగొండ న్యకులు రేగుపండ్ల 
శవ, దొరబాబు పల్గెన్నారు.శవ, దొరబాబు పల్గెన్నారు.

హర్షవర్న్ మార్షల్ ఆర్టీస్ అకాడమీ తైకా్వండ్ గోడ పత్రిక హర్షవర్న్ మార్షల్ ఆర్టీస్ అకాడమీ తైకా్వండ్ గోడ పత్రిక 
జనసేన ఆద్వరయూంలో ఆవిష్కరణజనసేన ఆద్వరయూంలో ఆవిష్కరణ

శతఘ్నా న్యాస్:  అరకు వేల్ మండలంలో హర్షవర్న్ మార్షల్ ఆర్టీస్ అకాడమీ తైకా్ండ్ శక్షణ గోడ శతఘ్నా న్యాస్:  అరకు వేల్ మండలంలో హర్షవర్న్ మార్షల్ ఆర్టీస్ అకాడమీ తైకా్ండ్ శక్షణ గోడ 
పత్రిక ఆవిషకారంచ్న జనసేనపర్టీ అరకు పర్లమ్ంట్ అధికార ప్రతినిధి మాద్ల శ్రీరాములు, పత్రిక ఆవిషకారంచ్న జనసేనపర్టీ అరకు పర్లమ్ంట్ అధికార ప్రతినిధి మాద్ల శ్రీరాములు, 
కోచ్ కొర్ర బంగార్రాజు, అరకు వేల్ శ్రీ వంకటేశ్ర కళ్యాణ మండపంలో జరగిన కారయాక్రమంలో కోచ్ కొర్ర బంగార్రాజు, అరకు వేల్ శ్రీ వంకటేశ్ర కళ్యాణ మండపంలో జరగిన కారయాక్రమంలో 
మాద్ల శ్రీరాములు మాటా్లడుతూ తైకా్ండ్ శక్షణ తరగత్లు శ్రీ వంకటేశ్ర తైకా్ండ్ మాద్ల శ్రీరాములు మాటా్లడుతూ తైకా్ండ్ శక్షణ తరగత్లు శ్రీ వంకటేశ్ర తైకా్ండ్ 
మండపంలో గురువ్రం నుండి నిర్హించడానికి అనినా ఏరా్పటు్ల చేసినటుటీ కోచ్ కొర్ర బంగారాజు మండపంలో గురువ్రం నుండి నిర్హించడానికి అనినా ఏరా్పటు్ల చేసినటుటీ కోచ్ కొర్ర బంగారాజు 
త్ల్పరు. అద్విదంగా శక్షణ తరగత్లలో నేర్పంచ్ అవగానే కారయాక్రమాలు చేస్తురు.త్ల్పరు. అద్విదంగా శక్షణ తరగత్లలో నేర్పంచ్ అవగానే కారయాక్రమాలు చేస్తురు.
ఆతమె రక్షణ విదయా, క్రమశక్షణ, మరాయాదలు, ఏకాగ్రత, ఆరోగయా విలువలు నేర్పంపబడుత్ందని వ్రు ఆతమె రక్షణ విదయా, క్రమశక్షణ, మరాయాదలు, ఏకాగ్రత, ఆరోగయా విలువలు నేర్పంపబడుత్ందని వ్రు 
త్ల్పరు. విద్యారుథిలకు చాలా అవసరం గనుక అందరూ నేరుచికోవ్ల్ శక్షణ తీస్కొని ఉననాత త్ల్పరు. విద్యారుథిలకు చాలా అవసరం గనుక అందరూ నేరుచికోవ్ల్ శక్షణ తీస్కొని ఉననాత 
స్థియిలో పేరు పొంద్లని విద్యారుథిలకు స్చ్ంచడం జరగింది. విద్యారుథిలకు వ్యాయామంతో స్థియిలో పేరు పొంద్లని విద్యారుథిలకు స్చ్ంచడం జరగింది. విద్యారుథిలకు వ్యాయామంతో 
ఇలాంటి తైకా్ండ్ శక్షణ తీస్కుంటే చాలా మంచ్దని త్ల్పరు. ఇటువంటి కారయాక్రమాలు ఇలాంటి తైకా్ండ్ శక్షణ తీస్కుంటే చాలా మంచ్దని త్ల్పరు. ఇటువంటి కారయాక్రమాలు 
అరకు ప్రాంతంలో నిర్హించడం అభినందనీయమని కోచ్ కొర్ర బంగారాజుని అభినందించారు. అరకు ప్రాంతంలో నిర్హించడం అభినందనీయమని కోచ్ కొర్ర బంగారాజుని అభినందించారు. 
ఈ శక్షణా తరగత్లు విద్యారుథిలు అందరూ సది్నియోగం చేస్కోవ్లని కోరుత్న్నాం. ఈ శక్షణా తరగత్లు విద్యారుథిలు అందరూ సది్నియోగం చేస్కోవ్లని కోరుత్న్నాం. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేనపర్టీ అరకు మండల న్యకులు అల్లంగి రామకృష్ణ, కోచ్ కొర్ర ఈ కారయాక్రమంలో జనసేనపర్టీ అరకు మండల న్యకులు అల్లంగి రామకృష్ణ, కోచ్ కొర్ర 
బంగార్రాజు, చీఫ్ కోచ్ ప్రకాష్, గెమేమెల్ శవకుమార్ జూనియర్ కాలేజ్ విద్యారుథిలు పల్గెన్నారు.బంగార్రాజు, చీఫ్ కోచ్ ప్రకాష్, గెమేమెల్ శవకుమార్ జూనియర్ కాలేజ్ విద్యారుథిలు పల్గెన్నారు.

విశాఖపటటీణం నండి శబరిమల సైకిలుపై బయలుదేరిన విశాఖపటటీణం నండి శబరిమల సైకిలుపై బయలుదేరిన 
జనసైనికుడుజనసైనికుడు

శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ జిలా్ల, భీమిల్ నియోజకవరగెం శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ జిలా్ల, భీమిల్ నియోజకవరగెం 
5వ్ర్డి మధురవ్డ శవశకితు నగర్ వ్సతువుయాలు 5వ్ర్డి మధురవ్డ శవశకితు నగర్ వ్సతువుయాలు 
ఇమమెంది శ్రీనివ్స్ స్్మి సైకిల్ మీద శబరమలై ఇమమెంది శ్రీనివ్స్ స్్మి సైకిల్ మీద శబరమలై 
యాత్రకి 13-12-2021 తేదీన బయలేదేరారు. యాత్రకి 13-12-2021 తేదీన బయలేదేరారు. 
13-1-2022 న్టికి శ్రీ స్్మివ్ర శబరమల 13-1-2022 న్టికి శ్రీ స్్మివ్ర శబరమల 
సనినాధానం చేరుకుంటారు. అలాగే తన అభిమాన సనినాధానం చేరుకుంటారు. అలాగే తన అభిమాన 
నటుడు… ప్రజా న్యకుడు జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ నటుడు… ప్రజా న్యకుడు జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ స్ఎం అవ్్ల్ అని సంకల్పంతో ఈ పవన్ కళ్యాణ్ స్ఎం అవ్్ల్ అని సంకల్పంతో ఈ 
సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్నానని చెప్పరు. నీతి నిజాయితీకి సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్నానని చెప్పరు. నీతి నిజాయితీకి 
మారు పేరు అయిన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్ఎం మారు పేరు అయిన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్ఎం 
అయితే ప్రజలకి మంచ్ జరుగుత్ందని అన్నారు. అయితే ప్రజలకి మంచ్ జరుగుత్ందని అన్నారు. 
జనసేన పర్టీ భీమిల్ నియోజకవరగెం ఇంచార్జి డా. శ్రీ జనసేన పర్టీ భీమిల్ నియోజకవరగెం ఇంచార్జి డా. శ్రీ 
సందీప్ పంచకర్ల స్చనల మేరకు శ్రీనివ్స్ స్్మికి సందీప్ పంచకర్ల స్చనల మేరకు శ్రీనివ్స్ స్్మికి 
అనినా ఏరా్పటు్ల చేశారు. అనినా నియోజకవరాగెలో్ల అనినా ఏరా్పటు్ల చేశారు. అనినా నియోజకవరాగెలో్ల 

ఉననాటువంటి జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికు్ల మరయు కారయాకరతులు, పవన్ ఉననాటువంటి జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికు్ల మరయు కారయాకరతులు, పవన్ 
కళ్యాణ్ అభిమానులు శ్రీనివ్స్ స్్మికి వసతి సౌకరాయాలు కల్్పంచాలని మధురవ్డ జనసేన కళ్యాణ్ అభిమానులు శ్రీనివ్స్ స్్మికి వసతి సౌకరాయాలు కల్్పంచాలని మధురవ్డ జనసేన 
కోరుత్ననాటు్లగా త్ల్పంది.కోరుత్ననాటు్లగా త్ల్పంది.

వరద ముంపు ప్ంతాలన పరిశీలించిన ఆత్మకూరు జనసేనవరద ముంపు ప్ంతాలన పరిశీలించిన ఆత్మకూరు జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: అనంతస్గరం మండలం, మంగుపల్్ల గ్రామంలో వరద ముంప్కు గురైన శతఘ్నా న్యాస్: అనంతస్గరం మండలం, మంగుపల్్ల గ్రామంలో వరద ముంప్కు గురైన 
పొలాలను, జనసేన పర్టీ న్యకులు కానగల శ్రీనివ్స్ ఆధ్రయాంలో స్థినిక జనసైనికులు మరయు పొలాలను, జనసేన పర్టీ న్యకులు కానగల శ్రీనివ్స్ ఆధ్రయాంలో స్థినిక జనసైనికులు మరయు 
రైత్లతో కల్సి పరశీల్స్తుననా ఆతమెకూరు నియోజకవరగె ఇన్చిర్జి నల్శెటిటీ శ్రీధర్. ఈ కారయాక్రమంలో రైత్లతో కల్సి పరశీల్స్తుననా ఆతమెకూరు నియోజకవరగె ఇన్చిర్జి నల్శెటిటీ శ్రీధర్. ఈ కారయాక్రమంలో 
పర్టీ నియోజకవరగె న్యకులు శ్రీనివ్స్ భరత్, న్గరాజు యాదవ్, అనిల్ రాయల్, మండల పర్టీ నియోజకవరగె న్యకులు శ్రీనివ్స్ భరత్, న్గరాజు యాదవ్, అనిల్ రాయల్, మండల 
న్యకులు వేణు, స్నీల్ యాదవ్, వంకటేష్ ముదిరాజ్ పల్గెన్నారు.న్యకులు వేణు, స్నీల్ యాదవ్, వంకటేష్ ముదిరాజ్ పల్గెన్నారు.

జె.కొత్తూరులో పలు కుటంబాలన జె.కొత్తూరులో పలు కుటంబాలన 
పరామరి్శంచిన పాటంశెటిటీ సూరయూచంద్రపరామరి్శంచిన పాటంశెటిటీ సూరయూచంద్ర

శతఘ్నా న్యాస్: జగగెంపేట నియోజకవరగెం, జె.కొతూతురు గ్రామంలో పరయాటించ్న జనసేన శతఘ్నా న్యాస్: జగగెంపేట నియోజకవరగెం, జె.కొతూతురు గ్రామంలో పరయాటించ్న జనసేన 
నియోజకవరగె ఇంచార్జి పటంశెటిటీ స్రయాచంద్ర. ఈ కారయాక్రమంలో పలు ప్రమాద్లకు నియోజకవరగె ఇంచార్జి పటంశెటిటీ స్రయాచంద్ర. ఈ కారయాక్రమంలో పలు ప్రమాద్లకు 
గురైన వ్రని మరయు అన్రోగాయాలతో బాధపడుత్ననా వ్రని పరామర్శంచడం గురైన వ్రని మరయు అన్రోగాయాలతో బాధపడుత్ననా వ్రని పరామర్శంచడం 
జరగింది.జరగింది.
ప్రమాదవశాత్తు ప్రెషర్ కుకకార్ ఓపెన్ చేయడం వలన ఒంటికి గాయాలైన సైతన దురగె ప్రమాదవశాత్తు ప్రెషర్ కుకకార్ ఓపెన్ చేయడం వలన ఒంటికి గాయాలైన సైతన దురగె 
గార బాబుని చూసి మాటా్లడుత్ననా స్రయాచంద్రగార బాబుని చూసి మాటా్లడుత్ననా స్రయాచంద్ర

ప్రమాదవశాత్తు చెయియా విరగిన బాలుడిని కల్సి మాటా్లడుత్ననా పటంశెటిటీ స్రయాచంద్రప్రమాదవశాత్తు చెయియా విరగిన బాలుడిని కల్సి మాటా్లడుత్ననా పటంశెటిటీ స్రయాచంద్ర

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

