
ఆదివారం, 16 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఎవరి ఒత్తి డితో పోలీసులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
పర్యటన అడ్డు కున్నారో చెప్పాలి
* ఓర్వలేనితనంతో వైసీపీ సర్కారు ర్యాలీ ఆపంచంది
* విశాఖ గర్జన వైఫలయాంతో అకకాసు వెళ్లగక్కారు
* పోలీసులు విచత్ంగా ప్రవర్తంచారు
* శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజలకు కనబడడానికి వీలే్లదన్నారు
* ప్రజాస్్వమయాంలో అందరకీ సమాన హకుకాలు ఉంటాయి
* పోలీసుల తీరుని ముక్తకంఠంతో ఖండిసు్తన్నాం
* మీడియాతో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్

శతఘ్నా న్యాస్: వైసీపీ తలపెట్టీన విశాఖ గర్జన విఫలమయియాందననా అకకాసుతోనే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ర్యాలీని ప్రభుత్వం పోలీసుల స్యంతో బలవంతంగా ఆపేసందని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. ప్రజాస్్వమయాంలో అందరకీ సమాన హకుకా ఉందని.., పోలీసుల తీరుని జనసేన పార్టీ ముక్త 
కంఠంతో ఖండిస్తందన్నారు. ఎవర ఒత్్తడితో పోలీసులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార పరయాటనను అడ్డుకున్నారో చెపా్పలని డిమాండ్ చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి హారతులు 
ఇవ్వడానికి ప్రజలు రోడ్డు మీద నిలు్చంటే ఆయనినా కనబడనీయకుండా బలవంతంగా క్రులో కూరో్చవాలని హుకుం జార్ చేయడం పట్ల అసంతృప్త వయాక్తం చేశారు. 
శనివారం విశాఖలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో తెలుగు తల్్ల ఫ్్ల ఓవర్ దగ్గర నిల్చపోయింది. అనంతరం నోవాటెల్ హోటల్ లో పార్టీ 
న్యకులతో కలస మీడియాతో మాటా్లడారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడ్తూ..
• శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటనకు వారం క్రితమే భద్రత అడిగాం
ర్ష్ట్ర ర్జకీయాలో్ల ఈ రోజు ఊహంచని సంఘటన జరగంది. విశాఖ ప్రజలు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు వసు్తన్నారని రోడ్డు మీదకు వచ్చ స్్వగతం పలుకుతుంటే ఒక పోలీసు అధిక్ర 
క్రెకికా మీరు ప్రజలకు కనబడ కూడదు. వాహనంలో కూరో్చవాల్ అని బలవంతంగా ఆయనినా 
ప్రజలతో కలవనీయకుండా చేయడం ఎంతో దుర్్మర్గమైన చరయా. ప్రజాస్్వమయాంలో నిజంగానే 
ఇలా జరుగుతుందా? ఇది వాస్తవమా? అనిపంచంది. సదరు పోలీసు అధిక్ర మీద ప్రభుత్వ 
పెద్దలు ప్రత్ నిమిషం ఫోను్ల చేస ఒత్్తళ్్ల తెచా్చరు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని ఎందుకు బయటకు 
తీసుకువచా్చరు అనే అంశం మీద బలవంతం చేస శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారతో వాగా్వదానికి దిగేలా 
చేశారు. ప్రజలని మేము కంట్రోల్ చేయాలని చెబుతున్నారు. లా అండ్ ఆరడుర్ ఎవర సమసయా. 
మీరు ఎందుకు భద్రత ఇవ్వలేకపోయారు. వారం రోజుల క్రితమే పోలీసు అధిక్రులకు ఉత్తరం 
ర్స శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార పరయాటనకు భద్రత అడిగాం. డీజీపీ గారకి స్వయంగా నేను లెటర్ పెటాటీను. విమాన్శ్రయంలో ఒక రోప్ పార్టీ ఇచ్చ ఎన్ఏడీ జంక్షన్ దాటే వరకు ఒకకా పోలీసు 
అధిక్ర లేరు. ఎవరూ మాతో పాటు వచ్చ ప్రజల్నా నియంత్ంచడం గాని, ట్రాఫిక్ నియంత్ణ కోసం ప్రయతనాం గాని చేయలేదు. ఎయిర్ పోరుటీలో ప్రయాణీకులు ఇబ్ంది పడతారని ఒక 
అధిక్ర చెబితే ఒకే ఒకకా నిమిషంలో నేరుగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్్ల క్రు ఎకేకాశారు. తనతో ప్రయాణంచన ఎవరకీ ఇబ్ంది కలగకూడదననా మంచ మనసుతో క్రు ఎకేకాశారు.
•పోలీసు నియంత్ణ లేకే ఇబ్ందులు తలెతా్తయి
మహళలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి హారతులు పటేటీందుకు రోడ్డు మీదకు వచ్చ నిలబడితే కనీసం వారకి కనబడనీయకుండా బలవంతంగా క్రులో కూరో్చబెటాటీరు. పోలీసులను రక్్వస్టీ 
చేసన్ వాళ్్ల విచత్ంగా ప్రవర్తంచారు. ఒక న్యకుడ్ ఒక ప్ంతానికి వచ్చనప్్పడ్ ప్రజలు ఆయనినా స్్వగత్ంచడానికి రోడ్డు మీద నిలబడితే మీరు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు. 
క్రయాక్రమానికి భద్రత ఇవా్వల్సిన బాధయాత గాని, ట్రాఫిక్ నియంత్ణ గాని చేపటటీకపోవడం వలే్ల ఇనినా సమసయాలు తలెతా్తయి. ఎంతో ఇబ్ంది ఉన్నా ఉదయం నుంచ నిలబడిన పోలీసులకు 
తప్పకుండా కృతజనాతలు చెపా్పల్. క్నీ ఇలాంట్ చరయాలు సరక్దు అన్నారు. మీడియా సమావేశంలో పార్టీ అధిక్ర ప్రత్నిధులు శ్రీ సుందరప్ విజయ్ కుమార్, శ్రీ పరూ్చర భాసకారర్వు, 
శ్రీ సందీప్ పంచకర్ల తదితరులు పాల్్గన్నారు.
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శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటనకు తీవ్ర ఆటంకాలు
• అనుమత్ తీసుకున్నా తగన బందోబసు్త ఇవ్వని పోలీసులు
• పరయాటన సందర్ంగా పవర్ కట్
• వీధి దీపాలు సైతం తీసేసన వైనం
• శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ర్యాలీని మధయాలో నిల్పేసన పోలీసులు
• ఆంక్షలు దాటుకొని నగర వీధుల్నా ముంచెత్్తన జన ఉపె్పన
• కనుచూప్ మేర జనప్రవాహంతో నిండిన రహదారులు
శతఘ్నా న్యాస్: ఉత్తర్ంధ్ర ప్రజల సమసయాలు విని వారకి 
అండగా నిల్చే ఉద్్దశంతో ఆదివారం జనవాణ – జనసేన 
భరోస్ క్రయాక్రమంలో పాల్్గనడానికి, ఉత్తర్ంధ్ర 
జిలా్లల పార్టీ న్యకుల సమావేశాల నిమిత్తం శనివారం 
స్యంత్ం విశాఖపటనాంకు చేరుకుననా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారకి పార్టీ శ్రేణులు అడ్గడ్గున్ నీర్జన్లు పల్క్రు. 
విమాన్శ్రయానికి వేలాదిగా తరల్ వచ్చన జనసైనికులు, 
వీర మహళలు, పార్టీ న్యకులు ఘన స్్వగతం పల్క్రు. 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ర్క నేపధయాంలో మధ్నాహనాం నుంచ 
విమాన్శ్రయంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. 
ఉత్తర్ంధ్ర సంప్రదాయ కళలు అయిన తపె్పటగుళ్్ల, 
గరజన నృతయాం ధింస్, కోలాటాలు, విచత్ వేషగాళ్్ల, 
డప్్పల కళ్క్రులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి తమదైన 
శైల్లో ఆహా్వనం పల్క్రు. అనంతరం వేలాది మంది భార్ 
ర్యాలీగా కదల్ర్గా బస చేయనుననా నోవాటెల్ హోటల్ కి బయలుద్ర్రు. విమాన్శ్రయంలో పోలీసులు తగు భద్రత ఏర్్పటు్ల, ట్రాఫిక్ నియంత్ణ చరయాలు చేపటటీకుపోవడంతో 
ప్ంగణం నుంచ బయటకు ర్వడానికి సుమారు 40 నిమిషాల సమయం పట్టీంది. ఆ సమయంలో తన కోసం వచ్చన ప్రత్ ఒకకారకీ అభివాదం చేస్్త, ఆహా్వనం పల్కిన కళ్క్రులకు 
స్వయంగా కరచాలనం చేస్్త అందరనీ ఉతాసిహ పరచారు.
• సెలీఫీల హోరు
విమాన్శ్రయంలో ఓ అభిమాని తన మొబైల్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి అందచేస తనతో పాటు స్ట్ జనసైనికులతో సెలీఫీ దిగాలని కోర్రు. అతని కోరక మేరకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
కూడా అతని మొబైల్ లో స్వయంగా సెలీఫీ దిగారు. ఆ తర్్వత చాలా మంది సెలీఫీ కోసం తమ మొబైల్సి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారకి ఇచే్చందుకు ఎగబడాడురు. ఏ ఒకకారనీ నిరుతాసిహపరచకుండా 
ఓపకగా ఆయన అందర మొబైల్సి తీసుకుని సెలీఫీలు దిగారు. ఇక విమాన్శ్రయం బయట జనసేన శ్రేణులు పెద్ద ఎతు్తన పూల వర్ంతో స్్వగతం పల్క్రు. కికికారసన జనసమూహానినా 
దాటుకుంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రధ్న రహదార మీదకు చేరుకునే సమయానికి వెలుతురు మందగంచంది. అయితే అప్పట్కే బయట మరో జనప్రవాహం ఆయనకు స్్వగతం 
పల్కేందుకు సద్ంగా ఉంది. పోలీసులు వారని రహదారకి ఒక వైప్ మళ్్లంచడం గాని, ట్రాఫిక్ నియంత్ణ చరయాలు గాని చేపటటీకపోవడంతో ఒకోకా అడ్గు కదలడం కషటీంగా మారంది. 
ఎన్ఏడీ, కంచరపాలెం, తాట్చెట్లపాలెం, తెలుగు తల్్ల ఫ్్ల ఓవర్.. ఇలా ప్రత్ కూడల్లో వేల సంఖయాలో ప్రజలు, జనసైనికులు, మహళలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారతో కలస అడ్గులు 
వేసేందుకు సద్ంగా ఉండడంతో.. ఒక దశలో వాహన శ్రేణ ముందుకు కదలడం కషటీంగా మారంది. ఎన్ఏడీ ఫ్్ల ఓవర్ నుంచ వెనకికా చూసే్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార వాహనం నుంచ 
ఎయిర్ పోరుటీ వరకు రహదార మొత్తం ఆయన కోసం వచ్చన జనప్రవాహంతో నిండి, జనసేన జండాలు రెపరెపలాడ్తూ కనబడాడుయి. ప్రత్ అడ్గులో పెద్ద పెటుటీన నిన్దాలు చేస్్త 
జనసైనికులు విశాఖ ప్రజలకు జనసేన్ని ర్కను తెల్యచెపా్పరు. రహదారకి ఇరువైప్లా మహళలు హారతులు పటేటీందుకు పోటీ పడాడురు. విదాయారు్లతో పాటు అనినా వర్్గల ప్రజలు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారకి స్్వగతం పల్కేందుకు రోడ్ల మీదకు వచా్చరు. ర్యాలీ ఆలసయాం అయిన్ ఏ ఒకకారనీ నిర్శ పరు్చకుండా ఓపకగా వాహనపై నిలబడి ప్రత్ ఒకకారకీ అభివాదం చేస్్త 
ముందుకు స్గారు. విమాన్శ్రయం నుంచ తెలుగుతల్్ల ఫ్్ల ఓవర్ వరకు ర్యాలీ చేరుకోవడానికి న్లుగు గంటల సమయం పట్టీంది.
• వీధి లైటు్ల బంద్
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార పరయాటన.. భార్ ర్యాలీకి వేలాది మంది తరల్వచ్చన నేపధయాంలో ప్రభుత్వం తన అకకాసు పవర్ కట్ రూపంలో వెళ్లగకికాంది. విమాన్శ్రయం నుంచ బయటకు 
వచే్చ సమయానికే వెలుతురు మందగంచగా.. మీడియా కవరేజ్ ర్కుండా విశాఖలో విదుయాత్ కోతతో పాటు నితయాం ద్దీపయామానంగా వెల్గే వీధి దీపాలను సైతం వెలగకుండా జాగ్రత్తలు 
తీసుకుంది.

• ఎన్ఏడీ దాట్న తర్్వత నుంచ పోలీసుల ఓవర్క్షన్
కొంత సమయం చీకట్్లనే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ర్యాలీ స్గంది. ఆ 
తర్్వత మీడియా వాహనంలో జనరేటర్ స్యంతో ఎల్ఈడీ లైట్ల 
వెలుతురు ర్యాలీకి ఏర్్పటు చేశారు. అకకాడి నుంచ ప్రభుత్వం పోలీస్ 
పవర్ ఉపయోగంచడం మొదలు పెట్టీంది. లైట్ంగ్ తో ఉననా మీడియా 
వాహన్నినా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార వాహనం నుంచ దూరంగా 
తీసుకువెళ్లడం.. ఉద్్దశపూర్వకంగా ఓ సీఐ స్థాయి అధిక్ర మీడియా 
వాహనంలో డ్రైవర్ దగ్గర కూరు్చని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజలకు 
కనబడకుండా జాగ్రత్త పడడం వంట్ చరయాలు తీసుకున్నారు. పోలీసుల 
తీరు పట్ల జనసేన నేతలు ఒక దశలో నిరసన వయాక్తం చేశారు. డీసీపీ 
సుమిత్ సునీల్ గరుడ, పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని 
ప్రజలకు అభివాదం చేయకుండా ముందుకు తీసుకువెళ్్ల ప్రయతనాం 
చేశారు. జనప్రవాహం ఎకుకావగా ఉననా నేపధయాంలో ఇబ్ందులు 
తలెతే్త అవక్శాలు ఉండడంతో పద్ పద్ వాహనం నుంచ బయటకు 
ర్వడానికి వీలే్లదంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార మీద ఒత్్తడి తీసుకుర్వడం 
మొదలు పెటాటీరు. అప్పట్కీ క్న్్వయ్ సజావుగానే స్గుతూ ఉంది. 
పద్ పద్ ఎవర నుంచో ఫోన్ క్ల్సి మాటా్లడ్తూ కనిపంచన డీసీపీ., 
తెలుగుతల్్ల ఫ్్ల ఓవర్ దగ్గరకు వచ్చన తర్్వత బయటకు కనబడడానికి 
వీలే్లదంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార వాహనం మీద ఎకికా మర్ ఒత్్తడి 
చేశారు. అకకాడి నుంచ ర్యాలీ మొతా్తనినా తప్పంచ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార 

వాహన్నినా నేరుగా నోవాటెల్ తీసుకువెళ్్లపోయారు. పోలీసుల తీరు పట్ల విశాఖ ప్రజలు, జనసేన శ్రేణులు తీవ్ర అసహనం వయాక్తం చేశాయి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార ర్కకోసం గంటల 
తరబడి వేచ చూసు్తంటే పోలీసులు అలా తీసుకువెళ్్లపోవడానినా తప్్పబటాటీరు. నోవాటెల్ హోటల్ వద్ద పెద్ద ఎతు్తన గుమిగూడి నిరసన తెల్పే ప్రయతనాం చేసన జనసైనికుల మీద లాఠీలు 
కూడా ఝుళ్పంచారు. శనివారం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార పరయాటన సందర్ంగా పోలీసుల ఓవర్క్షన్ సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటన నంచి 
దృష్టి మళ్లంచందుకే వైసీపీ నాటకాలు

శతఘ్నా న్యాస్: విశాఖ విమాన్శ్రయంలో మంత్రుల మీద జనసేన పార్టీ క్రయాకర్తలు దాడి చేశారని ర్ష్ట్ర 
మంత్రులు చెప్పడం విడ్డురంగా ఉందని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల 
మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో విమర్శంచారు. అసలు మంత్రుల క్ర్ల మీద దాడి జరగనటు్లగానీ, అది జనసేన 
వాళ్ళు చేసనటు్లగానీ పోలీస్ శాఖ నిర్్రంచలేదు. కేవలం వైసీపీ న్యకులు చేసు్తననా ప్రకటనలు మాత్మే 
ఇవి. దాడి సంసకాృత్ మా పార్టీ ఎప్్పడ్ ప్రోతసిహంచదు. ఆ విదయాలో వైసీపీ వాళ్ళు ఆరతేరపోయారు. విశాఖ 
విమాన్శ్రయంలోనే ఇప్పట్ ముఖయామంత్ శ్రీ జగన్ రెడిడు గారు కోడి కత్్త హడావిడి చేశారు. ఆ కేసు ఏమైందో 
ఇప్పట్కీ ఎవరూ తేల్చలేదు. అద్ పంథాలో ఇద్దరు ర్ష్ట్ర మంత్రులు, ఒక పవిత్ పదవిలో ఉననా పెదా్దయన 
మీద దాడి జరగనటు్ల ప్రచారం చేసు్తన్నారు. మంత్రుల మీద్ దాడి జరగతే వాళళుకు రక్షణగా ఉననా పోలీసులు 
ఏం చేసు్తననాటు్ల? అలా జరగతే అది కచ్చతంగా పోలీసు శాఖ వైఫలయాంగానే భావించాల్సి ఉంటుంది. జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార పరయాటనకు భార్ జన సందోహం వచ్చంది... రేపట్ జనవాణ 
క్రయాక్రమం నుంచ ప్రజల దృష్టీని, మీడియా దృష్టీని మళ్్లంచేందుకే వైసీపీ కొత్త న్టక్నికి తెర తీసంది. 
విశాఖవాసులకు, ర్ష్ట్ర ప్రజలకు వాస్తవాలు ఏమిట్ తెలుసు? మంత్రుల క్కమ్మ కథలను ఎవరూ నమే్మ 
పరసథాత్ లేదు. జనసేన పార్టీ క్రయాక్రమంలో పాల్్గనేందుకు వసు్తననా మా పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారకి తగనంత బందోబసు్త ఇవా్వలని ర్ష్ట్ర డీజీపీకి లేఖ ర్శాం. అద్ విధంగా విశాఖపటనాం పోలీస్ 
కమిషనర్ కు మా పార్టీ నేతలు లేఖ ఇచా్చరు. అయిన్ తగన విధంగా స్పందించలేదు. న్మమాత్ంగానే 
పోలీసు సబ్ందిని కేటాయించడం వెనక అధిక్రులపై ఒత్్తడి ఉననా విషయం అరథామవుతోంది. అద్ విధంగా 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ శ్రేణులతో ఊరేగంప్గా వసు్తంటే వీధి దీపాలు వెలగకుండా పవర్ కట్ చేశారు 
అంటే ప్రభుత్వ వైఖర ఎలా ఉందో ప్రజలు గ్రహంచాల్ అని శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ అన్నారు.

విశాఖ నగరంలో పోటెత్తిన 
స్వాగత కెరటాలు

జనసేన్నికి సంప్రదాయ నృతాయాల నడ్మ ఘన స్్వగతం
విమాన్శ్రయం నుంచ భార్ ర్యాలీ
శతఘ్నా న్యాస్: ఉత్తర్ంధ్ర జిలా్లల జనవాణ – జనసేన పార్టీ భరోస్ క్రయాక్రమంతో పాటు 
పార్టీ సమావేశాలో్ల పాల్్గనేందుకు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం 
స్యంత్ం విశాఖపటనాం చేరుకున్నారు. విమాన్శ్రయంలో ముఖయా న్యకులు, పార్టీ 
శ్రేణులు పవన్ కళ్యాణ్ కి ఎదురెళ్్ల ఘన స్్వగతం పల్క్రు. పార్టీ క్రయాకర్తలు, న్యకులు 
అధినేతను ప్ష్పగుచాఛాలతో సతకారంచగా, వీర మహళలు హారతులు పట్టీ ఆహా్వనించారు. 
భార్ స్థాయిలో విమాన్శ్రయానికి జనసైనికుల ర్కతో మధ్యాహానానికే విమాన్శ్రయం 
ఆవరణ కికికారసపోయింది. విమాన్శ్రయ లాంజ్ నుంచ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
బయటకు ర్వడానికే సుమారు అర గంటకు పైగా సమయం పట్టీంది. అనంతరం 
విమాన్శ్రయం నుంచ భార్ ర్యాలీగా పవన్ కళ్యాణ్ బస చేయనుననా బీచ్ రోడ్డులోని 

నోవాటెల్ హోటల్ కు బయలుద్ర్రు. పవన్ కళ్యాణ్ తోపాటు పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దండ్ల మనోహర్ ఉన్నారు. జనసేన్నికి స్్వగతం పల్కిన వారలో పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు కోన 
తాతార్వు, ముతా్త శశిధర్, పంతం న్న్జీ, పతాని బాలకృష్ణ, ప్రధ్న క్రయాదరు్శలు ట్. శివశంకర్, బొల్శెట్టీ సతయాన్ర్యణ, శ్రీమత్ పాలవలస యశస్వ, చలకం మధుస్దన్ 
రెడిడు, బోనబోయిన శ్రీనివాస యాదవ్, తూరు్ప గోదావర జిలా్ల అధయాక్షులు కందుల దురే్గష్, ప్రక్శం జిలా్ల అధయాక్షుడ్ షేక్ రయాజ్, పార్టీ క్రయాక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ చైర్మన్ కళ్యాణం 
శివ శ్రీనివాస్, అధిక్ర ప్రత్నిధులు సుందరప్ విజయ్ కుమార్, పరుచూర భాసకారర్వు, పార్టీ నేతలు వంపూర గంగులయయా, పీవీఎస్ఎన్ ర్జు, సందీప్ పంచకర్ల, శ్రీమత్ పసుప్లేట్ 
ఉషాకిరణ్, గడస్ల అపా్పర్వు, డా.బొడ్డుపల్్ల రఘు, శ్రీమత్ పొలసపల్్ల సరోజ, బోడపాట్ శివదత్, శ్రీమత్ సీహెచ్ కిరణ్, శ్రీమత్ కొత్తపల్్ల త్వేణ, శ్రీమత్ ఎం. న్గలక్ష్మి, శ్రీమత్ 
ఆదిమూలం శరణద్వి, జీవీఎంసీ క్రో్పరేటరు్ల శ్రీమత్ భీశెట్టీ వసంతలక్ష్మి, పీతల మూర్తయాదవ్, దల్్ల గోవిందరెడిడు, శెట్టీబతుల ర్జబాబు, పెడాడ ర్మ్్మహన్, నయుబ్ కమాల్ 
తదితరులు ఉన్నారు.

ప్రతేయాక ఆకర్ణగా తపె్పటగుళ్్ల, థంస్ నృతయాం
ఉత్తర్ంధ్ర కళలకు ప్రతీకగా నిల్చే తపె్పటగుళ్్ల, గరజన సంప్రదాయ థంస్ నృతాయాలతోపాటు 
కోలాటం, డప్్ప నృతాయాలతో పవన్ కళ్యాణ్ కి అంగరంగ వైభవంగా స్్వగతం పల్క్రు. వేలాది 
మంది యువకులు పవన్ కళ్యాణ్ క్న్్వయ్ వెంట స్గారు. రోడ్లకు ఇరువైప్లా జనసేన శ్రేణులు, 
ప్రజలు పూలవర్ం కురపంచారు. ఆడపడ్చులు హారతులు పటాటీరు. స్గర నగరం జనసేన 
నిన్దాలతో హోరెత్్తంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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200 కార్లతో భారీ ర్యాలీగా జనసేనానికి 
ఘనస్వాగతం పలికిన బత్తుల

జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ విశాఖపటనిం పరయూటనకు
200 కార్లతో భారీ కానావాయ్ గా వెళ్ల ప్రతిష్టిత్మకంగా స్వాగతం
రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ
శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తర్ంధ్ర మూడ్ రోజుల పరయాటనకు 
విచే్చసు్తననా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి ఘన స్్వగతం పల్కేందుకు ర్జానగరం 
నియోజవర్గం నుండి 200 క్ర్లతో జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలతో 
భార్ క్న్్వయ్ గా వెళ్్ల అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి ఘన స్్వగతం పల్కేందుకు బతు్తల 
బలర్మకృష్ణ చేసన 200 క్ర్లతో ర్యాలీ బ్రహా్మండంగా విజయవంతమైంది. జనసైనికుల 
మీద శ్రద్తో ర్జానగరం నియోజవర్గ బతు్తల బలర్మకృష్ణ మార్గమధయాంలో జనసేన 
న్యకులకు, జనసైనికులకు, భోజన, ఫలహార్ల ఏర్్పట్లను చేస అందర బాధయాతను 
వయాకి్తగతంగా దగ్గరుండి చూసుకుని జనసైనికులకు ఎటువంట్ ఇబ్ందీ ర్కుండా 
చూసుకున్నారు. ఎలాంట్ అవాంచనీయ సంఘటనలకు తావులేకుండా ఈ క్రయాక్రమం 
విజయవంతం చేయడం జరగంది. ఈ సందర్ంగా ఈ క్రయాక్రమంలో పాల్్గననా ప్రత్ 

ఒకకా జనసేన న్యకులకు క్రయాకర్తలకు బతు్తల బలర్మకృష్ణ ప్రతేయాక కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశారు. ఈ క్రయాక్రమంలో జనసేన న్యకులు మేడిశెట్టీ శివర్ం కిమిడీ 
శ్రీర్మ్, చట్టీప్రోలు సత్్తబాబు, న్త్పాము దొర, అరగెల ర్మకృష్ణ, అడాడుల శ్రీను, బదిరెడిడు దొర, బోయిన వెంకటేష్, వేగశెట్టీ ర్జు తదితర ముఖ్యాలతో పాటు ర్జానగరం 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు, జనసేన క్రయాకర్తలు, వీరమహళలు తదితరులు పాల్్గన్నారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
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జనసేనానికి ఘనస్వాగతం పలికిన 
వీరమహిళలు

శతఘ్నా న్యాస్: ఉత్తర్ంధ్రలో మూడ్ రోజుల పరయాటనలో భాగంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం 
విశాఖ చేరుకోవడం జరగంది. విశాఖ చేరుకుననా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ని వీర మహళలందరు ఎయిర్ 

పోర్టీ నుంచ నోవాటెల్ వరకు ర్యాలీగా వెళ్ళు ఆయనకు హారత్ ఇచ్చ ఆహా్వనం పలకడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమంలో 
జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరయు జనసైనికులు పాల్్గన్నారు.

మరో అన్నమయయా ప్రాజెకుటు కాకుండా, సోమశిల జలాశయాని్న కాపాడుకుందం
ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పారీటి ఇంచార్జ్ నలిశెట్టి శ్రీధర్

శతఘ్నా న్యాస్: ఆత్మకూరు, జనసేన న్యకులతో కల్స ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ నల్శెట్టీ శ్రీధర్ శనివారం సమశిల జలాశయానినా సందర్శంచడం జరగంది. 
ప్రసు్తతం జలాశయం నుండి సుమారు 80 వేల కూయాసెకుకాల నీట్ని కిందకు వదులుతున్నారు. ఈ సందర్ంగా నల్శెట్టీ శ్రీధర్ మాటా్లడ్తూ గత మూడ్ సంవతసిర్లుగా వచ్చన వరదల 
క్రణంగా జలాశయం ముందు భాగంలో సుమారు 30, 40 అడ్గుల గోతులు పడాడుయని తెల్పారు. డామ్ సేఫ్టీ రవ్యా కమిటీ సమశిల జలాశయ ముందు బాగాన వరదల క్రణంగా 
దబ్త్ననా ప్ంతానినా పరశీల్ంచ, ఈ గోతులను వెంటనే పూడా్చలని, లేనిపక్షంలో ప్రధ్న జలాశయానికి ముప్్ప పొంచ ఉందని నివేదిక ఇవ్వడం జరగంది. ఈ నివేదిక ఇచ్చ రెండ్ 
సంవతసిర్ల క్లం గడిచనప్పట్కీ, దబ్త్ననా భాగాలకి ఎటువంట్ మరమ్మతు్తలు చేపటటీకపోవడం జలాశయ భద్రత పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్షయానినా అద్దం పడ్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చనప్పట్ 
నుండి కొత్తగా ఎటువంట్ జలాశయాలు నిర్మంచకపోగా కొది్దపాట్ మరమ్మతు్తలు చేయని క్రణంగా అననామయయా ప్జకుటీ పూర్తగా కొటుటీకొని పోవడం మనకు అందరకీ తెల్సంద్. 
సమశిల జలాశయం మరో అననామయయా ప్జకుటీ క్కుండా క్పాడ్కోవాల్సిన బాధయాత ప్రభుత్వం పైన ఉందని, వెంటనే జలాశయంలో దబ్త్ననా భాగాలను యుద్ ప్త్పదికన 
మరమ్మతు్త చేయాలని జనసేన పార్టీ ఈ సందర్ంగా డిమాండ్ చేసు్తందని తెల్పారు. సమశిల జలాశయం యొకకా వరద డిశా్చర్జ క్పాసటీ 6 లక్షల 90 వేల కూయాసెకుకాలు. గత రెండ్ 
సంవతసిర్ల క్రితం దబ్త్ననా గాబియన్ ర్క్ ఫిల్ కటటీను ప్నర్ నిర్మంచని క్రణంగా, లక్ష కూయాసెకుకాల వరద నీరు విడ్దలకే సమశిల గ్రామ ప్రజలు బికుకాబికుకామంటూ గడపవలసన 
పరసథాత్ ఏర్పడింది. ప్రభుత్వ నిర్లక్షష్ం క్రణంగా జలాశయ భద్రతకు మరయు అద్విధంగా సమశిల గ్రామ ప్రజల ప్ణాలకు పెను ప్రమాదం పొంచ ఉంది. ఇప్పట్కైన్ సమశిల 
జలాశయంలో వరదల క్రణంగా దబ్త్ననా భాగాలను వెంటనే యుద్ ప్త్పదికన మరమ్మతు్తలు చేపటాటీలని జనసేన పార్టీ సందర్ంగా డిమాండ్ చేసు్తంది. ఈ క్రయాక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ న్యకులు రవి, వేణు, త్రుపాలు, లక్ష్మీ కుమార్, న్గర్జా, అనిల్, వంశీ, చంద్ర, హజరత్ తదితరులు పాల్్గన్నారు.

గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 26వ రోజు
శతఘ్నా న్యాస్: పాలకొండ 
నియోజకవర్గం, వీరఘటటీం 
మండలం జనసేన పార్టీ జనసేన 
గరసేన 25 వ రోజు క్రయాక్రమంలో 
భాగంగా ముందుగా జనసేన 
జానీ మాటా్లడ్తూ భారత అణు 
పతామహుడ్, మానవతావాది, 
భారత అణు వైజా్ఞనిక రంగంలో 
విప్లవాత్మకమైన మారు్పలు 
తీసుకొచ్చ, భారత పరజా్ఞన్నినా 
ప్రపంచానికి చాట్చెప్పన 
మహనీయుడ్ మిసె్సిల్ 
మాన్, భారత మాజీ ర్ష్ట్రపత్, 
భారతరతనా డాకటీర్ ఏపీజే అబు్దల్ 
కలాం జయంత్ సందర్ంగా 
ఆంధ్రప్రద్శ్ జనసేన పార్టీ అధినేత 
కొణదల పవన్ కళ్యాణ్ తరుప్న 

మా తరుప్న జన్మదిన శుభాక్ంక్షలు తెల్యజేసు్తన్నానని అన్నారు. మతసి ప్ండర్కం 
మాటా్లడ్తూ ది మిసెసిల్ మాయాన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతద్శ 11వ ర్ష్ట్రపత్ భారతరతనా 
డాకటీర్ ఏపీజే అబు్దల్ కలాం ప్రపంచం గర్వంచదగ్గ గొప్ప శాస్త్రజు్ఞడ్, యువతకు మార్గ 
నిరే్దశకుడ్ ఆయన జీవితాంతం ద్శ ప్రత్షటీ కోసం తపంచన ద్శభకు్తడ్ అని చెప్పడం 
జరగంది. షేక్ అజాద్, మాటా్లడ్తూ భారత మాజీ ప్రధమ పౌరుడ్ డాకటీర్ ఏపీజే 
అబు్దల్ కలాం గార జయంత్ సందర్ంగా పాలకొండ నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
తరుప్నుంచ, ఆంధ్రప్రద్శ్ 5 కోట్ల ప్రజలు తరుప్నుంచ, వారకి ఘనంగా నివాళ్లు 
అర్పసు్తన్నాము. ఈ క్రయాక్రమంలో క్రియాశీలక సభుయాలు స్యిపవన్, సండి సుమన్, 
దూస ప్రణీత్, బొమా్మళ్ వినోద్, జర్జప్ ర్జు పాల్్గన్నారు.

ర్యచోటి జనసేన ఆధవారయాంలో ఘనంగా 
అబ్్దల్ కలాం జయంతి వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: అననామయయా జిలా్ల, ర్యచోట్, ర్యచోట్ పటటీణ కేంద్రం జనసేనపార్టీ 
క్ర్యాలయ సెక్రటర్ షేక్ రయాజ్ నేతృత్వంలో ర్యచోట్ అసెంబీ్ల ఇంఛార్్జ షేక్ హాసన్ 
బాషా ఆద్శాల మేరకు ఏపజ అబు్దల్ కలాం జయంత్ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయాంలో భారత మాజీ ర్ష్ట్రపత్ డా.ఏపజ అబు్దల్ కలాం జన్మదినం ప్రసకారంచుకుని 
జనసేన పార్టీ న్యకులు ర్మ శ్రీనివాస్ మాటా్లడ్తూ… మన భారత ద్శ మాజీ 
ర్ష్ట్రపత్ అబు్దల్ కలామ్ మన ద్శానికి చేసన సేవలను కొనియాడ్తూ… ఆయన 
స్్పర్తని గుండెలో్ల నింప్కొని భావి భవిషయాతు్త తర్లకు బాసటగా అందరూ ఆదర్శంగా 
తీసుకోవాలని స్చంచారు. అనంతరం జనసైనికులు సమక్షంలో కలామ్ చత్పటానికి 
పూలమాల వేస ఘనంగా నివాళ్లర్పంచ జయంత్ వేడ్కలను ఘనంగా నిర్వహంచారు. 
ఈ క్రయాక్రమంలో జనసేనపార్టీ న్యకులు ర్మ శ్రీనివాస్, షేక్ రయాజ్, ఖాదర్ 
బాషా, అర్ఫీద్ అమీర్, సుభాహన్, అఫ్రీద్, సుహెబ్, ఖాన్, రక్ష ఫయాజ్ తదితరులు 
పాల్్గన్నారు.
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జనంకోసం జనసేన 321వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 700 మొక్కల పంపిణీ

శతఘ్నా న్యాస్: జగ్గంపేట, 
జనంకోసం జనసేన 321వ 
రోజులో భాగంగా జనసేన 
వనరక్షణ మొకకాల పంపణీ 
క్రయాక్రమం జగ్గంపేట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెట్టీ 
శ్రీద్విస్రయాచంద్ర ఆధ్వరయాంలో 
గోకవరం మండలం కొత్తపల్్ల 

గ్రామంలో జరగంది. క్రయాక్రమంలో భాగంగా శనివారం 700 మొకకాలు పంచడం 
జరగంది. నేట్ వరకు నియోజకవర్గం మొత్తంగా 82095 మొకకాలు పంపణీ చేయడం 
జరగంది. ఈ క్రయాక్రమానినా విజయవంతం చేసన గోకవరం మండల మహళ్ కమిటీ 

అధయాక్షుర్లు చలా్ల ర్జయాలక్ష్మి, ద్విపటనాం మండల అధయాక్షులు చారప్ వెంకటర్యుడ్, జగ్గంపేట మండల అదయాక్షులు మరశే ర్మకృష్ణ, జగ్గంపేట మండల బిస సెల్ అధయాక్షులు 
రేచపూడి వీరబాబు, గోకవరం మండల ప్రధ్న క్రయాదర్శ వీరవల్్ల పోసబాబు, కొత్తపల్్ల నుండి గ్రామ అధయాక్షులు సలా అంజిబాబు, ప్వ్వల శ్రీద్వి, వేముల శ్రావణ ద్వి, కొల్్ల బాబుర్వు, 
మాదారప్ విక్రమ్, పసల ర్ంబాబు, మాదారప్ ధరే్మంద్ర, వనుం నరేష్, అల్్లమిల్్ల చరణ్, గంపల కిరణ్ కుమార్, దవరసింగ్ వెంకటేష్, గౌతు జైశంకర్, సలా వెంకటచరణ్, దాడిశెట్టీ 
అశోక్, వేముల సురేష్, కృష్్ణనిపాలెం కరబండి స్యి, ఆర్ అండ్ ఆర్ క్లనీ నుండి గ్రామ ఎససి సెల్ అధయాక్షులు చెప్్పల బాలు, గ్రామ ప్రధ్న క్రయాదర్శ పోసపోయిన గంగాధర్, 
శ్రీనివాస్, క్మర్జుపేట గ్రామం నుండి జాజుల పవన్, నీలం హారకృష్ణ, ధ్రు్ప సురేష్, నీలం శివ, కోట్న దుర్్గప్రస్ద్, గోనేడ నుండి నల్లంశెట్టీ చట్టీబాబు, వల్లభశెట్టీ న్ని, 
బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెట్టీ శ్రీద్విస్రయాచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెల్పారు. జనంకోసం జనసేన క్రయాక్రమంలో 
భాగంగా గుమ్మళళుదొడిడు గ్రామంలో ఎంతో ప్రేమానుర్గాలతో ఆత్థయాం అందించన ఓరుగంట్ స్యి కుటుంబ సభుయాలకు, చకికాడాల జ్యాత్ స్వరూప్(పండ్) కుటుంబ సభుయాలకు 
జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్్జ పాటంశెట్టీ శ్రీద్విస్రయాచంద్ర హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

ఇచ్చాపురం జనసేన ఆధవారయాంలో మెగా వైదయాశిబిరం
శతఘ్నా న్యాస్: ఇచాఛాప్రం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు కవిట్ మండలంలోని 
నెలవంక గ్రామంలో జనసేన ర్ష్ట్ర జాయింట్ సెక్రటర్ త్ప్పన దురోయాధన రెడిడు ఆధ్వరయాంలో 
నెలవంక గ్రామ పెద్దలు మరయు జనసేన యూత్ సభుయాలు జా్ఞనేశ్వర్, శేఖర్ సహక్రంతో జేమ్సి 
హాస్పటల్ (శ్రీక్కుళం ర్గోలు) వార సౌజనయాంతో ఉచత మెగా వైదయా శిబిరం నిర్వహంచడం 
జరగంది. ఈ క్రయాక్రమానినా ముఖయా అత్థగా విచే్చసన ఇచాఛాప్రం జనసేన ఇంఛార్జ దాసర ర్జు 
చేతుల మీదుగా జనసేన ర్ష్ట్ర మతసిష్క్ర విక్స విభాగ క్రయాదర్శ న్గుల హర బెహర్ మరయు 
గ్రామసు్తలు సమక్షంలో ప్రంభించారు. ఈ ఉచత మెగా వైదయా శిబిరం నందు కిడీనా సమసయాలు, 
గుండె సంబంధిత సమసయాలు, కీళ్ల నొప్్పల సమసయాలు మరయు అనినా రక్ల స్ధ్రణ వాయాధులకు 
అనుభవజు్ఞలైన వైదయా బృందంతో పర్క్ంచ, అవసరమైన వారకి ఉచతంగా మందులు పంపణీ 

చేశారు. ఈ ఉచత మెడికల్ క్యాంప్కి గ్రామసు్తల నుండి విశేష స్పందన లభించంది. దాదాప్గా 147 మందికి పర్క్షలు చేస, మందులు పంపణీ చేశారు. ఈ క్రయాక్రమంలో ఇచాఛాప్రం 
మునిసిపాల్టీ 9, 10వ వారుడు ఇంఛార్జలు సంతోష్ మహార్ణ, రోకళళు భాసకార్, కంచల్ ఎంపీటీసీ అభయారథా సుశీల, వీరమహళ శైలజ, దుంగు భాసకార్, దుగాన దివాకర్, హేమచలపత్, 
ఢిలీ్ల, మధు, వెంకటేష్, మురళ్, జానకి ర్వు లోకేష్, వల్లభ, మహేష్, ప్రవీణ్, కుమార్, ఢిలీ్లర్వు, చందు, స్యి, మాధవ్, శాయామ్ మురళీ, ర్జు, విష్్ణ తదితరులు పాల్్గన్నారు.

డాకటుర్ ఏపీజే అబ్్దల్ కలాం జయంతి సందర్ంగా 
నివాళులరి్పంచిన డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలా్ల

శతఘ్నా న్యాస్: పఠాప్రం, భారత అణు వైజా్ఞనిక రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మారు్పలు 
తీసుకొచ్చ భారత క్పణుల పరజా్ఞన్నినా ప్రపంచానికి చాట్చెప్పన మహనీయుడ్, మిసె్సిల్ 
మాన్, మాజీ ర్ష్ట్రపత్, భారతరతనా డాకటీర్ ఏపీజే అబు్దల్ కలాం జయంత్ సందర్ంగా 
పఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ 
పలా్ల పఠాప్రం పాత బస్టీండ్ నందు గల డాకటీర్ ఏపీజే అబు్దల్ కలాం విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేస ఘన నివాళ్లర్పంచారు. అనంతరం మీడియాతో మాటా్లడ్తూ 
అబు్దల్ కలాం ప్ట్టీన భారతద్శంలో నేను ప్టటీడం గర్వక్రణంగా ఉందని, భారతద్శం 
గర్వంచతగ్గ వయాకి్త ఒక పేపర్ బాయ్ గా నుంచ తన జీవితానినా మొదలుపెట్టీ, ద్శంలోనే 
ఒక అతుయాననాత మైన ర్ష్ట్రపత్ స్థాన్నినా పొందిన మహనీయుడ్ మిసె్సిల్ మాన్ అఫ్ 
ఇండియా శాట్లైట్ అండ్ ర్క్ట్ సైన్సి కి ఎంతో కృష్ చేసన వయాకి్త అమెరక్ శాట్లైట్ 
కి కూడా చకకాకుండా నిర్వహంచన అను పర్క్షలు విజయవంతం చేసన మహనీయుడ్ 
అబు్దల్ కలాం, దీని క్రణంగా భారతద్శంపై యుద్ం చేయాలంటే శత్రు ద్శాలు 
భయపడ్ పరసథాత్కి తీసుకొచ్చన మహనీయుడ్ డాకటీర్ ఏపీజే అబు్దల్ కలాం. కలలు 
కనండి కలలు స్క్రం చేసుకోండి అని మీడియా ముఖంగా చెప్పడం జరగంది. ఈ 
క్రయాక్రమంలో బిజప న్యకులు పలా్ల ముతాయాలర్వు, బత్్తన వీరబాబు, జల్్లరు చక్రి, 
వాకపల్్ల స్రయాప్రక్ష్, కే చనినా, నిండి కొండ ర్జేష్, బొంతు న్గు, డి సంహాచలం 
మరయు జనసైనికులు అధిక మొత్తంలో పాల్్గనడం జరగంది.

తాలుకా మెగా ఫ్యాన్స్ సేవా సమితి ఆధవారయాంలో 
ఘనంగా స్యి ధరమ్ తేజ్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: ఎమి్మగన్రు, మెగాస్టీర్ 
మేనలు్లడ్ సుప్ం హీరో స్యి 
ధరంతేజ్ 36వ జన్మదిన వేడ్కలు 
ఎమి్మగన్రు తాల్క్ మెగా ఫ్యాన్సి 
సేవా సమిత్ ఆధ్వరయాంలో స్థానిక వేదాస్ 
వృదా్శ్రమంలో ఘనంగా నిర్వహంచారు. 
అనంతరం వేదాస్ వృదా్దశ్రమంలో 
ఉననా వారందరకి అలా్పహారం పంపణీ 

చేశారు. ఈ సందర్ంగా తాల్క్ అధయాక్షులు ర్హుల్ స్గర్, క్రయాదర్శ భరత్ స్గర్, 
సీనియర్ మెగా ఫ్యాన్సి కరణం రవిలు మాటా్లడ్తూ నేట్ తరం యువత అభిమాన్నినా 
సంపాదించుకుననా అసలు ససలైన హీరో స్యి ధరమ్ తేజ్, అని మెగాస్టీర్ ఫ్యామిలీ 
మెంబర్ అని గర్వంగా చెప్్పకునే స్థాయికి చేరుకున్నాడని కొనియాడారు. స్యి 
ధరమ్ తేజ్ ఇలాంట్ ప్ట్టీనరోజులు ఎనోనా జరుప్కోవాలని ర్బోయే రోజులో్ల ఆయన 
చేపటటీబోయే సేవా క్రయాక్రమాలో్ల అయితేనేమి సనిమాలో్ల అయితేనేమి ఘనవిజయం 
స్ధించ మెగా అభిమానుల్నా సనీ ప్రేక్షకుల్నా మారంతగా అలరస్్త ముందుకు 
స్గాలని ఆక్ంక్ంచారు. ఈ క్రయాక్రమంలో రమేష్, చైతనయా, గురు, కళ్యాణ్ తదితరులు 
పాల్్గన్నారు.

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


ఆదివారం, 16 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సుప్ం హీరో స్యిధరమ్ తేజ్ జన్మదినాని్న పురస్కరించుకుని 
గంతకల్ లో 143 యూనిట్్ల రకతుదనం

*సమాజంలో మెగా అభిమానులు అంటే రక్తదాతలే
 *  మెగా రక్తదాన శిబిరంలో రక్తదానం చేస ప్నీతులు అయిన ప్రత్ ఒకకారకి కృతజ్ఞతలు
*  గొప్ప ప్ణయాక్రయాంలో అందరని భాగస్్వమయాం చేసన పవర్ శేఖర్ అండ్ టీం కు ప్రతేయాక 
ధనయావాదాలు
*  జనసేన పార్టీ అనంతప్రం జిలా్ల క్రయాదర్శ వాసగర మణకంఠ

శతఘ్నా న్యాస్: గుంతకల్, పద్మభూషణ్ మెగాస్టీర్ చరంజీవి, జనసేన్ని పవన్ కళ్యాణ్ సేవ స్ఫీర్తతో సుప్ం హీరో స్యిధరమ్ తేజ్ జన్మదిన్నినా ప్రసకారంచుకొని గుంతకల్ 
పటటీణం గోప బ్లడ్ బాయాంకు నందు జరగన రక్తదాన శిబిరంలో మెగా జనసైనయాం సభుయాలు, అభిమానులు, రక్తదాతలు 143 మంది స్వచఛాందంగా రక్తదానం చేశారు. ఈ క్రయాక్రమానికి 
ముఖయాఅత్థగా విచే్చసన అనంతప్రం జిలా్ల జనసేన పార్టీ క్రయాదర్శ వాసగర మణకంఠ మాటా్లడ్తూ మెగా అభిమానులు అంటే రక్తదాతలు అనే విధంగా తీర్చదిది్దన చరంజీవి 
చరత్లోన్, సమాజంలోన్, అభిమానులు గుండెలో్లన్ చరస్థాయిగా నిల్చపోతారు అన్నారు. మేనమామల సేవా స్ఫీర్తని ముందుకు తీసుకువెళ్్తననా స్యిధరమ్ తేజ్ అంటే 
అభిమానులందరకీ చాలా గౌరవమని, అలాగే ఎంతో స్మాజిక బాధయాతతో 143 యూనిటు్ల రక్తందానం చేసన రయల్ హీరోస్ కి ధనయావాదాలు తెలుప్తూ ఇంత గొప్ప ప్ణయా క్రయాక్రమం 
ఏర్్పటుచేసన గుంతకల్ పటటీణ ర్ష్ట్ర స్యి ధరంతేజ్ యువతకు, ర్ష్ట్ర అధయాక్షులు పవర్ శేఖర్ కు ప్రతేయాక కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెల్పారు. ఈ క్రయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల, 
పటటీణ అధయాక్షులు కురుబ ప్రుషోత్తం, బండి శేఖర్ గుంతకల్ చరంజీవి యువత అధయాక్షులు పాండ్ కుమార్, రెడ్ డ్రాప్ ససైటీ న్యకులు రెహమాన్, గులాం, గోప చారటబుల్ ట్రస్టీ 
అధినేత గోపాల్ రెడిడు, ఆర్.వై.ఎఫ్ న్యకులు ర్యల్ రంగ, హర్ష్, మ్హన్, రవి ప్రక్ష్, లెజండ్ బ్లడ్ డోనర్సి న్యకులు రంజాన్ రక్తదాన శిబిరం క్రయానిర్్వహకులు పామయయా, 
ఆట్ ర్మకృష్ణ, మంజు, అమర్నాథ్, ఆట్ కృష్ణ, శివ కుమార్, ర్మకృష్ణ, కొనకొండ్ల శివ, రమేష్ ర్జ్, అలు్ల మధు, అలు్ల రవి, హెచ్.ప.స శేఖర్, ఆట్ పాండ్, భాష, అనిల్ కుమార్, 
అలు్ల హర్ష్, అలు్ల న్సర్, చక్న్ మధు, స్యి, ర్మ్ చరణ్ ఫ్యాన్సి న్యకులు యశ్వంత్, న్గేష్, చననా, చెర్రీ, త్మా్మప్రం శివ, దాదు తదితరులు పాల్్గన్నారు.

ఉలిశెటిటు నందిబాబ్ కుట్ంబాని్న పర్మరి్శంచిన 
డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలా్ల

శతఘ్నా న్యాస్: పఠాప్రం 
నియోజకవర్గం వెలు్దర్త 
గ్రామం నందు చరునవు్వల 
పలకరంప్తో అందర 
హృదయాలలో సుసథార 
స్థానం పొందిన ఉల్శెట్టీ 
నందిబాబు అక్ల 

మరణానికి చంత్స్్త పఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్పటల్ 
అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పలా్ల వార కుటుంబ సభుయాలను పర్మర్శంచ మనోధైర్యానినా 
నింపడం జరగంది. ఈ క్రయాక్రమంలో దీనిలో భాగంగా కర్రీ హరబాబు, చంతల దుర్గ, 
పళళు సందీప్, సద్ బుజి్జ, కోట వీరబాబు, ప్ల్ వెంకటరమణ, గుడాల విష్్ణ తదితరులు 
పాల్్గన్నారు.

బోనకల్ జనసేన పారీటు ఆధవారయాంలో ఘనంగా 
అబ్్దల్ కలాం జయంతి వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: మధిర 
బోనకల్ మండల 
కేంద్రంలో భారతరతనా 
మాజీ ర్ష్ట్రపత్ ఏపీజేప 
అబు్దల్ కలాం ప్ట్టీనరోజు 
వేడ్కలు. ఈ సందర్ంగా 
బోనకల్ మండల 
అధయాక్షుడ్ తాళ్్లరు డ్విడ్ 
తో పాటు విదాయారథా విభాగం 
న్యకులు గంధం 

ఆనంద్ మీడియాతో మాటా్లడ్తూ మాతృభూమి సేవ కోసం తన జీవితానినా అంకితం 
చేసన ఆదర్శమూర్త అబు్దల్ కలాం భారతద్శ క్పణ పతామహుడ్, మిసెసిల్ మాయాన్ 
ఆఫ్ ఇండియా మాజీ ర్ష్ట్రపత్ భారతరతనా డాకటీర్ ఏపీజే అబు్దల్ కలాంకి జనసేన పార్టీ 
తరఫున ఘన నివాళ్లర్పస్్త ద్శంలో వార సేవలు మరువలేనివి అని అన్నారు. ఈ 
క్రయాక్రమంలో బోనకల్ మండల ఎగ్జకూయాట్వ్ మెంబర్ షేక్ జానీ పాషా, సహాయ 
క్రయాదర్శ షేక్ బాజీ బాబా, దాసర వంశీ, గూగుల్ హుసేసిన్, సండ్ర భూపత్ ర్వు 
తదితరులు పాల్్గన్నారు.

అబ్్దల్ కలాం జయంతి సందర్ంగా 
నివాళులరి్పంచిన సర్వాపలి్ల జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: సరే్వపల్్ల, 
వెంకటాచలం మండలంలోని 
సరే్వపల్్ల గ్రామంలో ఉననా జనసేన 
పార్టీ క్ర్యాలయంలో శనివారం 
మాజీ ర్ష్ట్రపత్ అబు్దల్ కలాం 
జయంత్ వేడ్కలను సరే్వపల్్ల 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
న్యకులు బొబ్్పల్్ల సురేష్ 

న్యుడ్ ఆధ్వరయాంలో జనసేన న్యకులు ఘనంగా నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా 
అబు్దల్ కలాం చత్పటానికి పూలమాలవేస నివాళ్లర్పంచారు. బొబ్్పల్్ల సురేష్ 
న్యుడ్ మాటా్లడ్తూ అబు్దల్ కలాం ఒక స్మానయా పేపర్ బాయ్ గా, ఉపాధ్యాయుడిగా, 
శాస్త్రవేత్తగా, మన ద్శ 11వ ర్ష్ట్రపత్గా ఎనోనా సేవలందించ యువతకి ఒక గొప్ప 
మార్గదర్శగా నిల్చారు. డాకటీర్ ఏపీజే అబు్దల్ కలాంని స్ఫీర్తగా తీసుకొని యువత 
ఆ మహనీయుని బాటలో నడవాలని మనస్ఫీర్తగా కోరుకుంటూ మరొకస్ర ఆ 
మహనీయుని ఆయన ముఖయా ఉద్్దశమే నదులు క్దు, ఖనిజాలు క్దు వాటనినాట్ కంటే 
విలువైనది యువత భవిషయాతు్త మర అటువంట్ యువతని సరైన మార్గంలో నడిపంచేది 
బాధయాత ప్రత్ ఒకకార మీద ఉంది. ఈ క్రయాక్రమంలో పనిశెట్టీ మల్్లక్రు్జన్, రహమాన్, 
శ్రీను, సందీప్, శ్రీహర తదితరులు పాల్్గన్నారు.

వైసీపీ విశాఖ గర్జన సభ అటటుర్ పా్లప్: ఎస్.వి.బాబ్
దెబ్బతో వైసిపి మంత్రులకు మండ్ బ్్లక్ అయంది
వీళ్ళ దురా్మరా్గనిని ప్రకృతి కూడా వయూతిరేకంచడం 
జరిగంది
జోగ రమేష్ క నా బహిరంగ సవాల్
శతఘ్నా న్యాస్:  పెడన, పవన్ కళ్యాణ్ ని 
విమర్శంచడం తప్ప, మంత్రులు ఎవరు వికేంద్రీకరణ 
వల్ల ఉపయోగం చెప్పలేకపోయారు. మట్టీ దొంగ 

మంత్ జ్గ రమేష్, దొంగే.. దొంగ.. దొంగ.. అని అరచనటు్ల యధ్విధిగా పవన్ కళ్యాణ్ 
పై అరథాంపరథాం లేని విమర్శలు చేయడం జరగంది. నీకు దము్మంటే పవన్ కళ్యాణ్ పాయాకేజీ 
తీసుకుననాటు్ల నిరూపంచు? లేదా పవన్ కళ్యాణ్ కి బహరంగ క్షమాపణ చెపా్పల్. నువు్వ 
ఒక మట్టీ దొంగ అని, భూ బక్సురుడ్ అని స్క్షయాలతో సహా నిరూపస్్తం. న్ సవాల్ 
సీ్వకరంచే దము్మ, ధైరయాం ఉంటే పెడన నియోజకవర్గ ప్రజల సమక్షంలో బహరంగ చర్చకు 
ర్వాలని పెడన నియోజకవర్గ జనసెన న్యకులు ఎస్.వి.బాబు అన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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బోరుగడ్డ అనిల్ పై చరయాలు తీసుకోండి
ఇలంట్ సంఘ విద్రోహ శకుతులన సమాజం నండి వెలివేయాలి
సమాజానిక చీడ పురుగులంట్ అనిల్ పై తక్షణమే చరయూలు తీసుకోవాలి
పవన్ కళ్యూణ్ పై అనచిత వాయూఖయూలు చసిన బోరుగడ్డ అనిల్ పై తీవ్ర చరయూలు తీసుకోవాలి
జిల్ల ఎసీపీ అరీఫ్ హఫీజ్ క ఫిరాయూదు చసిన జనసేన పారీటి ఎసి్స విభాగ నేతలు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, జనసేన పారీటి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ తో పాటూ వార కుటుంబ 
సభుయాలపై తీవ్రమైన స్థాయిలో సభయాసమాజం తలదించుకునే విధంగా సషల్ మీడియా 
వేదికగా అసభయాకరంగా మాటా్లడిన రపబి్లక్ పార్టీ న్యకుడ్నని చెప్్పకునే బోరుగడడు 
అనిల్ పై చరయాలు తీసుకోవాలని, అలాగే సంఘ విద్రోహ శకి్తగా మారన అనిల్ ని సమాజం 
నుంచ వెల్వేసేలా కూడా తగు చరయాలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ ఎససి విభాగ నేతలు 
కొండ్రు కిషోర్ కుమార్, సమి ఉదయ్ కుమార్ లు జిలా్ల ఎసీ్ప అర్ఫ్ హఫ్జ్ ని కల్స 
ఫిర్యాదు చేశారు. శనివారం జనసేన పార్టీ నగర అధయాక్షులు నెరేళ్ల సురేష్, జిలా్ల లీగల్ 
సెల్ అధయాక్షుడ్ నేరెడ్ల అమి్మ న్యుడ్, జిలా్ల అధిక్ర ప్రత్నిధి ఆళళు హరలతో కల్స 
జిలా్ల ఎసీ్ప క్ర్యాలయంలో యసీ్ప అర్ఫ్ హఫ్జ్ ని కల్స ఈ మేరకు ఫిర్యాదు చేశారు. 

ఈ సందర్ంగా అనిల్ మాటా్లడిన సీడీ లను ఎసీ్పకి అందచేశారు. అనిల్ చేసన వాయాఖయాలను పరశీల్ంచ ఖచ్చతంగా చరయాలు తీసుకుంటామని యసీ్ప అర్ఫ్ హఫ్జ్ తెల్పారు. ఈ 
సందర్ంగా కొండ్రు కిషోర్ మాటా్లడ్తూ ర్ష్ట్రంలోని ప్రముఖలను, వార కుటుంబాలను లక్షష్ంగా చేసుకొని వార వయాకి్తత్వ హణన్నికి పాల్పడ్తుననా అనిల్ పై పోలీసులు తక్షణమే 
చరయాలు తీసుకోవాలని కోర్రు. అనిల్ జీవితం అంతా నేర్ల మయం అని, తన కులానినా అడడుం పెటుటీకొని ఎంతోమంది అమాయకుల జీవితాలతో ఆడ్కుననా దుర్్మరు్గడ్ అనిల్ అని 
మండిపడాడురు. మాటా్లడితే ఎససి, ఎసీటీ కమీషన్ పేరు చెప్ప తన ఇషాటీనుస్రం మాటా్లడ్తున్నాడని ఆగ్రహం వయాక్తం చేశారు. ఇతరుల జీవితాలతో ఆడ్కోమని ఎససి, ఎసీటీ కమీషన్ 
చెప్పలేదని, అనిల్ చేసు్తననా దూర్గతాలపై, నేరచరత్పై త్వరలో ఎససి, ఎసీటీ కమీషన్ ను కలుస్్తమని కిషోర్ తెల్పారు. ర్ష్ట్ర రెల్్ల యువజన న్యకుడ్ సమి ఉదయ్ మాటా్లడ్తూ 
అనిల్ అనే నీచుడ్ పవన్ కళ్యాణ్ క్ల్గోట్కి కూడా పనికిర్డన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పై ఇంకోస్ర అవాకులు చవాకులు పేల్తే నడిరోడ్డుపై గుడడులుప్పతీస ఊరేగస్్తమని హెచ్చరంచారు. 
పవన్ కళ్యాణ్ జ్ల్కి తరువాత ముందు మా జనసైనికుల జ్ల్కి ర్ చూసుకుందాం అని అనిల్ కి సమి ఉదయ్ సవాల్ విసర్రు. జనసేన పార్టీ నగర అధయాక్షుడ్ నేరేళళు సురేష్ 
మాటా్లడ్తూ గతంలోన్ అనిల్ ఎంతోమందిపై తీవ్రస్థాయిలో ఇద్విధంగా దుర్్షలాడాడని, ఇలాంట్ వయాకు్తల వల్ల సమాజంలో అంతర్లు వచే్చ ప్రమాదం ఉందని ఆవేదన వయాక్తం 
చేశారు. కుల మతాల విచఛాన్నానికి దోహదం చేసేలా వాయాఖాయానించన అనిల్ పై బలమైన సెక్షన్లతో కేసు నమ్దు చేయాలన్నారు. చననా చననా మెసేజ్ లు ఫ్ర్్వర్డు చేసే్తనే కేసులు పెడ్తుననా 
సీఐడీ అధిక్రులకి అనిల్ చేసు్తననా దూర్గతాలు కనపడటం లేదా లేక కళ్ళుండి కబోదులా్ల వయావహరసు్తన్నార్ అని సురేష్ ప్రశినాంచారు. జిలా్ల అధిక్ర ప్రత్నిధి ఆళళు హర మాటా్లడ్తూ 
అనిల్ మాటా్లడిన మాటలు విని అతనినా కననాందుకు వాళళుమ్మ, కటుటీకుననాందుకు తన భారయా, తన కడ్ప్న ప్ట్టీనందుకు పల్లలు సగు్గపడ్తున్నారన్నారు. ఒకకాస్ర ఇతరుల కుటుంబ 
సభుయాల్నా విమర్శసే్త వాళ్ళు కూడా వేల స్రు్ల అనిల్ కుటుంబ సభుయాల్నా అద్ విధంగా దూష్స్్తరన్నారు. నీ వాయాఖయాలు చూస నీ కుటుంబ సభుయాలే చీదరంచుకుంటున్నారని, ఇలాంట్ బ్రతుకు 
అవసరమా అని అనిల్ ని దుయయాబటాటీరు. సమాజంలో ఉండటానికి కూడా అర్హత లేని అనిల్ పై గతంలో ఉననా నేర చరత్ దృషాటీష్ పోలీసులు ప్రతేయాక దృష్టీ పెటాటీలని ఆళళు హర కోర్రు. 
పోలీస్ వయావసథా పై తమకి పూర్త నమ్మకం ఉందని, అనిల్ పై పోలీసులు త్వరలోనే చరయాలు తీసుకుంటారని భావిసు్తన్నామని ఆళళు హర అన్నారు. జిలా్ల ఎసీ్పని కల్స ఫిర్యాదు చేసన వారలో 
లీగల్ సెల్ జిలా్ల అధయాక్షుడ్ అమి్మ న్యుడ్, నగర ప్రధ్న క్రయాదర్శ ఉపేంద్ర, నగర న్యకులు బండారు రవీంద్ర , మెహబూబ్ బాషా, బుడంపాడ్ కోట్, స్గర్, చేజేర్ల శివ, సుంకే 
శ్రీనివాసర్వు, ఫణ శర్మ, కొనిద్ట్ కిషోర్, కొత్తకోట ప్రస్ద్, గోప, నవీన్, లాయర్ గోప, ప్ల్లంశెట్టీ ఉదయ్, గడడుం అనిల్, విజయ్ తదితరులు పాల్్గన్నారు.
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