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భయపడేవాణ్ణి కాదు
* వైసీపీ నాయకుడికి గొడవలు కావాలి
* నిన్న ర్యాలీలోనూ పదేపదే పోలీసులు రెచ్చగొట్టారు
* ర్ష్ట్ర పోలీసులపై నమ్మకం లేదన్న వయాకితి పోలీస్ శాఖను శాసిసుతినా్నడు
* అధికార్ని్న వికంద్రీకరంచే దమ్్మ వైసీపీ నాయకుడికి లేదు
* అమర్వతి ర్జధానికి మద్దతు తెలిపంది వైసీపీ నాయకుడే
* కోడి కతితి డ్రామాలు వైసీపీ నాయకులకు కొతతి ఏమీ కాదు
* ర్యాలీ నిర్వహిస్తి హత్యాయత్నం కసులు పెడత్ర్?
* నాయకులను అరెస్టా చేయడంతో జనవాణి కారయాక్రమానికి త్త్కాలిక విర్మం
* విశాఖపట్నంలో మీడియా సమావేశంలో జనస్న అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘రాష్ట్రాన్ని నడుపుతునని నాయకుడికి కావాల్సింది గొడవ.. శింతి భద్రతల విఘాతిం... కోనసీమలింటి గొడవలు వారికి కావాల. విశఖలో ఏదో రకింగా 
గొడవలు పెట్టాలన్ ఈ ప్రభుత్ిం కుట్రలు చేస్తింది. చివరకు ఓ ఐపీఎస్ అధికారి ఏకింగా నా వాహనిం మీదకు వచిచి అభిమానులకు అభివాదిం చేయవద్దన్ ఆపాలన్ 
చూశరింటే ఈ ప్రభుత్ిం ఏిం చేయాలనుకుింటిందో అర్ిం అవుతుింద’న్ జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెపాపారు. వైసీపీ గిండాలకు ఒకటే చెపు్తనాని.. మీ 
ఉడత ఊపులకు, తాట్కు చపుపాళ్లకు, బెదిరిింపులకు లింగేవాడిన్ కాదనానిరు. దశబ్్దల పాట రాజకీయిం చేయడాన్కి వచచిిం.. ఎవరో చింపేస్్తరు.. ఏదో చేసేస్్తరు 
అింటే భయపడేవాడిన్ అస్సలు కాదు అన్ తెలపారు. ఉత్తరాింధ్ర జనవాణి కారయూక్రమిం కోసిం శన్వారిం స్యింత్ిం విశఖపటనిిం చేరుకునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
పరయూటన లో హైడ్రామా నెలకింది. పోలీసులు అదయూింతిం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పరయూటనను అడుడుకునిందుకు, ఆయనను న్లువరిించేిందుకు విశ్ ప్రయతనిిం చేశరు. 
ఆయన బస చేసిన నోవాటెల్ హోటల్ మిందు భారీగా బలగాలను మోహరిించరు. తెల్లవారుజామన 3.30 గింటలకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వయూకి్తగత వాహనిం 
తాళ్లు ఇవా్లన్ పోలీసులు ఒతి్తడి తీసుకురావడింతోపాట, పారీటా నాయకులను అదుపులోకి తీసుకునానిరు. జనవాణి కారయూక్రమింలో పాలగొనిందుకు వచిచిన నాయకులు 
అిందరిన్ పోలీసులు అరెసుటాలు చేయడింతో ఆదివారిం జరగాల్సన ఉత్తరాింధ్ర జనవాణి కారయూక్రమిం తాతాకాలకింగా న్లుపుదల చేశరు. విశఖ పరయూటన సిందర్ింగా 
జరిగిన విషయాలను వివరిించేిందుకు ఆదివారిం ఉదయిం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు దీన్పై ఆయన బస చేసిన నోవాటెల్ హోటలో్ల విలేకరుల సమావేశిం న్ర్హించరు. 
ఈ సమావేశింలో పారీటా రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు, పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ నాగబ్బు గారు పాలగొనానిరు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు మాట్్లడుతూ “రాష్ట్ర పోలీసు వయూవస్ పై నమ్మకిం లేదు అన్ ఒకపుపాడు స్యింగా చెప్పాన వయూకి్త ఇపుపాడు పోలీసు వయూవస్ను శసిసు్తనానిడు. దాన్ని పోలీసు 
ఉననితాధికారులు సైతిం పాటిించడిం దారుణిం. మా పారీటా ఎలింటి కారయూక్రమాలు చేయాల..? ఎల ఉిండాల అనది మీరు ఎల చెబుతారు? జనవాణి కారయూక్రమిం అనది 
ప్రజల గొింతు. ఈ ప్రభుత్ిం ఆ గొింతును నొక్కాదా్దమన్ ప్రయతినిసే్త ఎల..? ఇపపాటి వరకు నాలుగుస్రు్ల జనవాణి కారయూక్రమాన్నిన్ర్హించిం. ఎకకాడా మాకు ఇబ్ిందులు 
రాలేదు.
* పోలీసుల ద్వారా ఆటంకాలు కలిగంచారు
సుమారు 3 వేలకు పైగా సమసయూలు మా దృష్టాకి వచచియి. కష్టటాలో్ల, సమసయూలో్ల ఉనని ప్రజలు తమ బ్ధలు చెపుపాకోవడాన్కి వచేచి గొపపా కారయూక్రమిం. దాన్ని అడుడుకోవాలన్ 
వాయిదా వేసుకోవాలన్ చెపపాడాన్కి మీరెవరు..? ఎింతో పద్ధతిగా, వయూకి్తగత దూషణలు లేకుిండా చేసే గొపపా కారయూక్రమిం జనవాణి. దాన్న్ ఎిందుకు అడుడుకోవాల. ఈ 
పరయూటన మొత్తిం ఆటింకాలు కలగిించలన్ పోలీసులు ప్రయతినిించరు. రకరకాలుగా రెచచిగొట్టాలన్ చూశరు. ఉభయ పార్లమింట సభలో 30 మింది సభుయూలు, 151 
మింది శసనసభుయూలు ఉిండి ఎపుపాడూ బూతుల పించింగిం తపపా ప్రజల సమసయూలు పరిషకారిించలేన్,చరిచిించలేన్ నాయకులు ప్రజల సమసయూలు చెపుపాకున కారయూక్రమాలను 
అడుడుకోవాలన్ చూడటిం సిగుగొచేట.
* నాయకులు చెప్పినట్లే  పోలీసులు
నను ఒక రిటైర్డు పోలీస్ కడుకున్. పోలీసులు కూడా వయూవస్లో భాగిం. పాలకులు చెప్పానటే్ల వారు నడుచుకుింట్రు. న్నని విశఖపటనిిం ఎయిరోపార్టా నుించి హోటల్ వరకు 
జరిగిన రాయూలీలో ఓ ఐపీఎస్ అధికారి తన పరిధి దాటి ప్రవరి్తించరు. అది వారి తపుపా కాదు. ఎలగైనా రాయూలీన్ ఆప్ించలన్ ఆ అధికారికి వచిచిన ఫోను్ల, ఒతి్తళ్ళు మేరకు 
వారు అల ప్రవరి్తించి ఉిండొచుచి. ననుని అరెస్టా చేస్్తమన్ రాత్రి నుించి హడావుడి చేశరు. పోలీసు బలగాలను మోహరిించరు. మేిం ఏమైనా సింఘ విద్రోహ కారయూకలపాలు 

చేస్మా..? దేశ వయూతిరేక కారయూకలపాలు న్ర్హించమా? గింజాయి స్గు చేసే 
వారిన్, అక్రమ మదయూిం మాఫియా నడిపే రాజకీయ నాయకులను పోలీసులు 
వదిలేసు్తనానిరు. పోలీసులు కూడా ఒకటి గురు్తించుకోవాల. మీరు ప్రజల కోసిం 
పోరాడే వయూకు్తల మీద చట్టాలు ప్రయోగిించడిం మానుకోిండి. ప్రభుతా్లు 
మారుతాయి మీరు మాత్ిం మారరు అన్ గురు్తపెటటాకోిండి.
* మీరు మందు చెప్పిన ద్నికి కట్టు బడాలి కద్?
మా ఉత్తరాింధ్ర పరయూటన క్వలిం ప్రజా సమసయూల కోసమే. రాజధానులు అన విషయిం 
మీద మాట్్లడట్న్కి రాలేదు. మా పారీటా విధానపరింగా అమరావతికి కటటాబడి 
ఉనానిిం. రాజధాన్ ఎకకాడ పెట్టాలో మేమేమీ న్ర్ణయిించలేదు. మిందుగా కర్నిలు 
పెటిటా ఉింటే కర్నిలే రాజధాన్. అలగే మరోచోట పెటిటా ఉింటే అకకాడే. 2014లో 
రాజధాన్ న్ర్ణయిించినపుపాడు మద్దతు పలకిన మీరు ఇపుపాడు అన్ని ప్ింతాల మీద 
ప్రేమ పేరుతో విదే్ష్టలు రగిలించడిం కోసమే ఈ నాటకాలు ఆడుతునానిరు. దీన్కి 
మీరు చెపేపా కారణిం పాలన విక్ింద్రీకరణ.

కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...
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* మీ అధికారానికి వికంద్రీకరణ ఉండదా?
రాష్ట్రింలో పాలనాపరింగా న్ర్ణయాలు తీసుకుింటననిది ఒక్ ఒక వయూకి్త. అధికారింలో 
విక్ింద్రీకరణ చేయడిం మీకు చేతకాదు. 5 మింది డిప్యూటీ సీఎింలతో ఉనని పెద్ద 
కాయూబినెట్ సైతిం మీ మాటకు ఊ కట్టాల్సిందే. అకకాడ ఎిందుకు విక్ింద్రీకరణ లేదు..? 
56 కులలకు సింబింధిించిన కార్పారేషను్ల పెడితే న్ధులు ఇవ్డాన్కి విక్ింద్రీకరణ 
గురు్తకు రాలేదు. స్్న్క సింస్లకు చెిందాల్సన ఆరి్క సింఘిం న్ధులను దారి 
మళళుించిింది ఒక్ ఒక వయూకి్త. దీన్కి విక్ింద్రీకరణ గురు్తకురాదు. 30 లక్షల మింది 
భవన న్రా్మణ కారి్మకులకు సింబింధిించిన ర్.400 కోట్ల ర్పాయల న్ధిన్ దారి 
మళ్లించి న్ర్ణయిం తీసుకుింది ఒక్ ఒక వయూకి్త. దీన్క్ది విక్ింద్రీకరణ. ఇసుక హకుకాలు 
ఎవరికి ఉిండాల అన్ న్ర్ణయిించిింది ఒక్ ఒక వయూకి్త. అభయహస్తిం న్ధులు ర్. 
రెిండువేల కోట్లను ఒక్ ఒక వయూకి్త విత్ డ్రా చేశడు. ఇకకాడ కూడా విక్ింద్రీకరణ లేదు. 
6 లక్షల మింది ప్రభుత్ ఉదోయూగుల సీపీఎస్ కలను న్ర్ణయిించేది ఒక్ ఒక వయూకి్త. వేల 
పరిధిలోన్ అధికారాన్కి విక్ింద్రీకరణ ఉిండదు కానీ... పాలన క్ింద్రీకరణ అింటూ 
నాటకాలు ఆడుతునానిరు.

* అధికారంలో ఉండి గర్జంచడం ఎందుకు?
పాలనాపరమైన న్ర్ణయాలు తీసుకోవలసిన స్్నింలో ఉిండి గర్జనలు ఏింటి? 
ఉదయూమిం అనది ప్రజల నుించి పుట్టాల. మీరు ఎిందుకు గర్జనలతో రెచచిగొడుతునానిరు. 
అధికారింలో ఉననివారు విధానపరమైన న్ర్ణయాలు తీసుకోవాల. దేన్కి ఈ 
గర్జనలు..? పరిపాలించల్సన వారు న్రసనలు చేస్్తనింటే ఎల? న్నని రాయూలీలో 
కూడా పోలీసులు పదేపదే గొడవ పెటటాకునల రెచచిగొట్టారు. పోలీసులతో మాకు 
గొడవ లేదు. ప్రభుత్ింతో పాలసీపరింగా మాత్మే విభేదిస్్తిం. తపుపాలు చేసే్త ఎతి్త 
చూపుతాిం. ప్రజాస్్మయూబద్ధింగా పోరాడుతాిం.

* దేనికి 307 సెక్షన్ కసులు పెట్టారు
రాయూలీ చేసినిందుకు మా వారిన్ 100 మిందిన్ తీసుకెళ్లపోయారు. మా 
మీడియా సిబ్ింది కెమరాలను లకెకాళ్ళురు. పరి్మషన్ తీసుకునని 14 మిందిపై 
హతాయూయతనిిం క్సు పెటిటా అరెస్టా చేశరు. వీటిన్ ఎల ఎదురోకావాలో మాకు 
తెలుసు. కోడి కతి్త డ్రామాలు అలవాట చేసుకునని వైసీపీ నాయకులు 
రెచచిగొట్టాల అన దురుదే్దశింతోన న్నని పరయూటనలు చేశరు. దాడులు చేసినట్ల 
మాట్్లడుతునానిరు. రాష్ట్రింలో ఎనోని గొడవలు జరుగుతునానియి వాటి మీద 
క్సులు ఉిండవు. హతాయూయతనిిం సెక్షను్ల ఉిండవు. మా నాయకులను కనీసిం 
విశఖ రాకుిండా అడుడుకన్ పోలీస్ సేటాషనో్ల పెట్టారు. ప్రతి విషయిం మాకు గురు్త 
ఉింటింది. ప్రతి దాన్కి సమాధానిం చెబుతాిం. రాష్ట్రిం మీద ప్రేమ ఉింటే 2014 
రాష్ట్ర విభజన సమయింలో ఎింప్గా ఉనని ఈ రోజు మఖయూమింత్రి ఎిందుకు 
అడుడుకోలేదు. విశఖ రైలే్ జోన్ గురిించి ఎిందుకు ప్రశనిించలేదు. ప్రతేయూక హోదా 
మీద ఎిందుకు మాట్్లడలేదు.

* మాజీ సైనికుల భూమలు ఏమయ్యాయి ధరామాన గారు?
విశఖపటనిింలో మాజీ సైన్కులకు సింబింధిించిన 71 ఎకరాల భూమిన్ మింత్రి ధరా్మన ప్రస్దరావు గారు పకకా దారి పటిటాించరు అన్ వార్తలు వసు్తనానియి. తిరుపతిలో 
సైన్కుడు శ్రీ రెడిడు ప్రస్ద్ తన భూమి రక్ించుకోలేకపోతునానినన్, సరిహదు్దల వద్ద కాపలగా ఉనని తమకు చెిందిన భూమికి రక్షణ లేకుిండా పోతుిందన్ వాపోయాడు. 
అలింటి మాజీ సైన్కుల భూమలను సైతిం కల్లగొటటాడిం అతయూింత దారుణిం. ఉత్తరాింధ్రపై ప్రేమను ఓలకబోసే ధరా్మన గారు దీన్కి సమాధానిం చెపాపాల. న్నని మింత్రుల 
మీద జరిగిన దాడి విషయింలో కూడా సరైన బిందోబసు్త లేకుిండా దాడి జరిగిిందన్ చెపపాడిం వెనుక కూడా అనుమాన్ించల్సన విషయమే. కోడి కతి్త డ్రామాలు ఆడే 
అలవాట ఉనని వీరికి కచిచితింగా గొడవలు పెటటాడాన్కి ఇలింటి డ్రామాలు ఆడి ఉిండొచుచి కూడా. ఈ దాడి వెనుక ప్రశింత్ కిషోర్ టీిం ఉిందన్ నను భావిించడిం లేదు.

* మొదటి నంచి మం అమరావతి రాజధాని అని చెబుతుననిం
మొదటనిించి జనసేన పారీటా విధానిం అమరావతి రాజధాన్. మా నాయకులను పోలీసులు అరెసుటా 
చేయడింతో తాతాకాలకింగా జనవాణిన్ వాయిదా వేయడిం జరిగిింది. మా భవిషయూతు్త ప్రణాళకను 
నాయకులతో చరిచిించి ప్రకటిస్్తిం” అనానిరు.

* న 30 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఇలంటి పరస్థితి ఎననిడూ చూడలేదు: 
శ్రీ నదండ్ల మనోహర్
మీడియా సమావేశింలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్రసింగిం మిందు జనసేన పారీటా పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల 
మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “నా రాజకీయ జీవితింలో న్నని జరిగిన పోలీసుల ప్రవర్తన ఎపుపాడు 
చూడలేదు. అతయూింత ప్రజాదరణ కలగిన ఒక రాజకీయ పారీటా నాయకుడిన్ ప్రజలు చూడనీయకుిండా 
చేయాలన్ పోలీసులు చూడడిం అతయూింత సిగుగొచేట. పోలీసులకు పదేపదే ఒతి్తళ్్ల రావడింతోన ఇది 
చేశరు. పోలీసుల సూచనలను తూచ తపపాకుిండా పాటిించిం. ఎయిర్ పోరుటా నుించి బయటికి 
వెింటన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వచిచి కానా్య్ ఎకాకారు. అకకాడ నుించి ట్రాఫిక్ తరలింపు బ్ధయూతలను 
సైతిం మా పారీటా మీదన వేయాలన్ పోలీసులు మాట్్లడడిం బ్ధయూతారాహతయూిం. రాయూలీలోను పలుమారు్ల 
కానా్య్ ను ఆప్ించి రోడుడు మీదన పోలీసులు అతి ప్రవర్తన చేశరు. శన్వారిం రాత్రి నుించి హోటల్ 
వద్ద పోలీసులు చేసిన ప్రవర్తన కూడా అతయూింత హేయిం. రాత్రికి రాత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వాహనిం 
తాళ్లు ఇవా్లన్, నాయకులని అరెసుటా చేసి భయభ్ింతులకు గురి చేయడిం ఎిందుకు? జనవాణి 
కారయూక్రమాన్కి అన్ని అనుమతులు తీసుకన్ ప్రజా సమసయూలు వినిందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వసే్త 
మీకు భయిం ఎిందుకు..? పోలీసులు ఎవరో చెప్పానట్ల విన్ ఇష్టటానుస్రిం ప్రవరి్తించడిం సరికాదు. ప్రజా 
సమసయూల కోసిం న్ర్హించే కారయూక్రమాన్ని అడుడుకోవాలన్ చూడడిం ఈ ప్రభుత్ నీతి” అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రియాశీలక సభ్యుల కుటుంబాలకు జనసేన భరోసా
• ఉత్తరుంధ్ర ప్ుంతానికి చుందిన 12 కుటుంబాలకు 
   రూ.60 లక్షలు అుందచేత
• స్వయుంగా చకుకులు అుందచేసిన శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్
• పోలీసుల ఆుంక్షల నేపధయుుంలో మీడియా ఎదుట చకుకుల పుంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రమాదవశతు్త ప్ణాలు కోలోపాయిన ఉత్తరాింధ్ర ప్ింతాన్కి చెిందిన జనసేన పారీటా క్రియాశీలక సభుయూల కుటింబ్లకు ఆదివారిం జనసేన పారీటా అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పారీటా తరఫున ఆరి్ధక స్యిం అిందిించరు. ఒకకాకకారికి ర్. 5 లక్షల చొపుపాన 12 కుటింబ్లకు ర్.60 లక్షలు చెకుకాలను బ్ధిత కుటింబ్లకు 
ఇచచిరు. ఉత్తరాింధ్ర ప్ింతిం నుించి ఇటీవల కాలింలో ప్రమాదవశతు్త ప్ణాలు కోలోపాయిన క్రియాశీలక సభుయూలకు షెడూయూల్ ప్రకారిం జనవాణి – జనసేన భరోస్ 
కారయూక్రమింలో ఈ చెకుకాలు అిందచేయాల్స ఉింది. సభలు, సమావేశలు పెటటాడాన్కి వీలే్లదింటూ పోలీసులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద ఆింక్షలు విధిించిన క్రమింలో ఆ 
నోటీసులు సీ్కరిించే మిందే మీడియా ఎదుట చెకుకాలు పింప్ణీ చేశరు. విశఖపటనిిం జిల్లకు చెిందిన 9 కుటింబ్లకు, శ్రీకాకుళిం జిల్లకు చెిందిన రెిండు, విజయనగరిం 
జిల్లకు చెిందిన ఓ కుటింబ్న్కి ర్. 5 లక్షల చొపుపాన ఆరి్ధక స్యిం చేశరు. ఈ సిందర్ింగా క్రియాశీలక సభుయూల కుటింబ సభుయూలను పరామరి్శించరు. వారి మృతికి 
గల కారణాలు అడిగి తెలుసుకునానిరు. ఆ కుటింబ్లకు జనసేన పారీటా భవిషయూతు్తలోన్ అిండగా ఉింటిందన్ భరోస్ ఇచచిరు.
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చేతుల మీదుగా ర్. 5 లక్షల చెకుకాలు సీ్కరిించిన క్రియాశీలక సభుయూల కుటింబ్ల వివరాలు..

1. దురాగాస్ హేమలత (దురాగాస్ దేవంద్ర)
2. హనమంతు శంతమ్మ (హనమంతు ఢిల్్లశ్వరరావు)
3. సంగారెడిడి అరుణ (సంగారెడిడి గంగరాజు)
4. బోరా మోహిత్( బోరా వంకటలక్ష్మి)
5. మోటూర రాజేశ్వర(మోటూర గోవిందు)
6. పవడా జెనినిఫర్(పవడా రమణకుమార్)

7. గంతిని దేవి(గంతిని శ్రీన)
8. పి. కృష్ణవణి(పాతల అపాపారావు)
9. కుంచా న్కరాజు(కుంచా న్కరాజు)
10. అనిశెటిటా రాజేశ్వర(అనిశెటిటా శివ)
11. సీతంరెడిడి భాగయూ(సీతంరెడిడి రాంబాబు)
12. మల్్లరెడిడి సతయూవతి(మల్్లరెడిడి పద్మనభం)
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యుద్ధం మొదలయ్యధంది... 
స్వీకరధంచధందుకు మేము సిద్ధం

•ప్రజల కోసిం ఎన్ని క్సులైనా ఎదుర్కాింట్
•జైలుకి వెళ్లడాన్కి కూడా సిద్ధిం
•దబ్లు తినకుిండా, క్సులు పడకుిండా రాజకీయాలు స్ధయూిం కాదు
•ప్రజల కోసిం పోరాటిం చేసు్తింటే నోటీసులు ఇసు్తనానిరు
•నరచరితులను ఎనునికుింటే పరిసి్తులు ఇలగే ఉింట్యి
•వీరికి ప్రజాస్్మయూిం మీద నమ్మకిం ఉిండదు
•దౌర్జనాయూలు, దోప్డీల మీద మాత్మే నమ్మకిం ఉింటింది
•ఎవర్ మాట్్లడకుింటే అించెలించెలుగా దోచుకోవచుచి
•రుష్కిండ దోప్డి బయటపెడతామన డ్రోన్ల మీద న్షేధిం
•ప్రశనిించే గొింతు నొకకాడమే ఎమరె్జనీ్స
•ఇలింటి వాటికి జనసేన పారీటా భయపడదు
•జనసేన పారీటా నరమయ రాజకీయాలకి వయూతిరేకింగా పోరాడుతుింది
•పోలీసుల నుించి నోటీసులు తీసుకునని సిందర్ింగా జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్ని న్యూస్: ‘ప్రజాస్్మయూింలో ప్రశనిించేతత్ిం లేకపోతే దోప్డీలు ఎకుకావైపోతాయి.. నను ఒక తరాన్కి బ్ధయూత గురు్త చేయడాన్కి వచచిను.. ఆ బ్ధయూతను మేమ తీసుకుింట్ిం.. 
యుద్ధిం మొదలయియూింది.. యుదా్ధన్ని మీరు ప్రింభిించరు.. దాన్ని సీ్కరిించేిందుకు మేమ సిద్ధింగా ఉనానిమ’న్ జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెపాపారు. దబ్లు తినకుిండా, 
జైళ్లకు వెళ్లకుిండా, క్సులు పడకుిండా రాజకీయాలు స్ధయూిం కాదు.. ప్రజల కోసిం ఎన్ని క్సులనైనా సీ్కరిస్్త.. జైలుకు వెళ్లడాన్కి కూడా సిద్ధిం.. అన్నిింటికీ సిద్ధింగాన ఉనానిను అన్ 
తెలపారు. ప్రజల కోసిం పోరాడితే నోటీసులు ఇసు్తనానిరన్ అనానిరు. బూతులు తిటేటావారు, భూదిందాలు చేసే వారు.. మరడురు్ల మానభింగాలు చేసే వారిన్ వెనక్సుకసే్త ఇలింటి వారే 
రాజాయూలు ఏలుతారన్ అనానిరు. నరమయ రాజకీయాలకి వైసీపీ ఉదాహరణ అన్.. ఈ తరహా రాజకీయాలకి వయూతిరేకింగా జనసేన పోరాటిం చేసు్తిందన్ అనానిరు. జనసేన పారీటా అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఆదివారిం మధాయూహనిిం విశఖ పోలీసులు నోటీసులు ఇచచిరు. నెల రోజుల పాట విశఖ పరిధిలో సభలు, సమావేశలు న్ర్హించడాన్కి అనుమతిలేదన్ 
నోటీసులో పేర్కానానిరు. నోటీసులు తీసుకున మిందు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్్లడుతూ “రాష్ట్రింలో గొింతులేన్ వారి మీద ల అిండ్ ఆరడుర్ చల బలింగా పన్ చేసు్తింది. ఎదురుదాడి 
చేసే వారి మీద బలహీనింగా పన్ చేసు్తింది. ఇలింటి వారు ప్రభుత్ిం నడుపుతునానిరు. నాలింటి వారి మీద క్సులు పెడితే ఎకకాడయినా చినని గ్రామింలో ఏదైనా జరిగితే రేపటి రోజున 
అడిగే వారు ఉిండరు. ఎమరె్జనీ్స అనది ప్రతేయూకింగా ప్రకటిించల్సన అవసరిం లేదు. గొింతు ఎత్తకుిండా చేయడాన్ని మిించి ఎమరె్జనీ్స ఏమింటింది. గొింతు ఎత్తకూడదు అింటే ఇింకా 
ప్రజాస్్మయూిం ఏమింది. నర చరిత్ ఉనని వారిన్ ఎనునికుింటే వచేచి సమసయూ ఇది. ప్రజాస్్మయూిం మీద వారికి నమ్మకిం ఉిండదు. క్వలిం దౌర్జనయూిం మీద నమ్మకిం ఉింటింది. చట్టాలు 
వారి చేతులో్ల ఉింట్యి. ఎవర్ ఏమీ మాట్్లడకూడదు. అల మాట్్లడకుిండా ఉింటే అించెలించెలుగా దోచుకోవచుచి. ఎవరు ఎింత సింపాదిించినా అడిగే వారు లేరు. మదయూపానాన్ని 
అించెలించెలుగా న్షేధిస్్తమనానిరు. ఇపుపాడు భారీగా అమ్మకాలు జరుపుతుింటే అడిగేవారు లేరు. అయినా ప్రజలకి కోపిం రాదు. నాయకులకీ అడిగే ధైరయూిం లేదు. ఇదే ప్రజాస్్మయూిం. 
మూర్ింగా బూతులు తిటేటాసి మీదపడిపోవడాన్ని వాళ్్ల పరిపాలన అనుకుింటనానిరు.
•విశఖలో సీటాల్ పా్లింట్ వసే్త జగితాయూల వారికి ఉదోయూగాలు వస్్తయా?
నెల్్లరులో ఉిండగా నాకు గఢాఫీ గురిించి చల గొపపాగా చెపేపా వారు. ప్రజలని బ్గా చూసుకుింట్డు అన్. అలింటి వయూకి్తన్ నడిరోడుడు మీద కటిటా ఎిందుకు చింపేశరు? దశబ్్దల 
తరబడి ప్రజలను హింసిసే్త తిరగబడతారు. రేపటి రోజున మీరు కూడా అింతే. సీకామలు, రాయతీలు అింటూ బెన్ఫిట్్స ఇసు్తనానిమింట్రు. అభివృది్ధ చేయరు. దాన్ గురిించి ఎవర్ 
అడగకూడదు. మాట్్లడితే క్ింద్రింలో అధికారింలో ఉనని బీజేపీతో పొతు్తలో ఉనానిరు కదా వారికి చెపపావచుచి కదా అింట్రు. గొడవ జరిగిన ప్రతి స్రీ వెళ్్తమా? నను ఒక పారీటా 
అధయూక్షుడిన్. మాకు లక్షల ఓట్ల ఉనానియి. మేమ మాట్్లడితే కోట్్లది మిందికి చేరుతుింది. మేమే పోరాటిం చేస్్తిం. ఇది మా యుద్ధిం. తెలుగు నల కోసిం చేసు్తనని యుద్దిం ఇది. 
ఇష్టటారాజయూింగా చేసే వయూకు్తలు రాజాయూలు ఏలుతుింటే మాట్్లడేవారు ఎవర్ లేరు. ఉభయ సభలో్ల 30 మింది ఎింపీలు ఉనానిరు. వారు ప్రతేయూక హోదా గురిించి అడగరు. అపుపాడు కోపాలు 
రావు. ప్రజలకు కోపిం లేకపోతే ననిం చేస్్తను. సీటాల్ ఫ్యూకటారీ కోసిం 32 మింది అధికారికింగా చన్పోయారు. అనధికారికింగా 180 మింది చన్పోయారు. అిందులో అన్ని ప్ింతాల 
వారు ఉనానిరు. జగితాయూలకు చెిందిన వారు చన్పోయారు. వాళ్లింతా రకరకాల జిల్లల వారు. అపుపాడు లేన్ ప్ింతీయ విభేదాలు ఇపుపాడు ఎిందుకు తెస్్తరు. విశఖలో సీటాల్ పా్లింట్ వసే్త 
జగితాయూలలో ఉదోయూగాలు వస్్తయా? ఆనాటి తరిం అింతా మనది అనుకున్ చేశరు.
•మీరు చెప్పాన విక్ింద్రీకరణ ఇదేనా?
ఇపుపాడు ఏిం చేసినా గొింతెత్తకూడదు. నోరెత్తకూడదు. న్రసన 
తెలపకూడదు. ప్రతిస్రి భయపెటేటా పరిసి్తులు వచేచిశయి. 
ఒకపుపాడు జరనిలజింలో ఉననివారు ఉమ్మడిగా సమసయూ మీద పోరాడే 
వారు. ఇపుపాడు మనిం కూడా ప్ింతీయత, కులింగా విడిపోతే 
ప్రజలకు ఏిం మించి జరుగుతుింది. ఒక పరిమిత ఆలోచనా 
విధానింతో కూడిన ఏ సిదా్ధింతిం న్లబడిింది లేదు. తెలింగాణ రాష్ట్ర 
ఏరాపాట లక్షష్ింతో ప్రింభమైన టీఆర్ఎస్ భారత రాష్ట్ర సమితి 
అన్ ఎిందుకు పేరు మారుచికోవాల్స వచిచిింది. ఎపపాటికపుపాడు 
సిదా్ధింతాల విస్తృతి పెరుగుతూ ఉింటింది. నను ఒక కులింతో, 
ప్ింతింతో మడిపడి పారీటా పెటటాలేదు. ఓ మింత్రి గారు మా కులిం 
అన్ ఇషటాిం వచిచినటటా మాట్్లడుతారు. ఆ హకుకా ఎవరిచచిరు. 
మీరు మపుపా పొిందడిం కోసిం మమ్మలని తిడతారా? అమరావతి 
భూమలు అన్ని ఒక్ స్మాజికవరాగొన్వి అనానిరు. ఇపుపాడునని 
నాయకుడి స్మాజికవరాగొన్కి 70 శతిం భూమలు ఉింటే ఆ 
రాజధాన్ ఆ వరాగొన్దే అవుతుింది కదా? చుకకాల భూమలు కూడా 
తీసేసుకునానిరు. అణగారిన వరాగొలు ఈ రోజుకీ గురి్తింపుకోసిం 
కటటాకుింటూ ఉనానిరు. విక్ింద్రీకరణ అింటే ఇదేనా?
•ప్రజలో్ల మారుపా తెస్్తమన జనసేనింటే భయిం
జనసేన పారీటా అింటే ఎిందుకు భయపడతారో తెలయదు. రెిండు 
చోట్్ల ఓడిన మా గురిించి భయపడాల్సన పనింటి? వీరికి మేమింటే ఏదో భయిం ఉింది. ప్రజలను ఆలోచిింప చేస్్తరనో..ప్రజలు మారుతారనో భయిం ఉింది. ఉత్తరాింధ్ర గురిించి 
మాట్్లడుకుింటే.. మాసుకాలు లేవననిిందుకు డాకటార్ సుధాకర్ గారిన్ ప్చోచిడిన్ చేసి చన్పోయేల చేశరు. పోలీసుల సమక్షింలో కూరోచిబెటిటా గుిండు గీయిించేశరు. కాపు కులన్కి చెిందిన 
వైసీపీ మింత్రి మా సదరుడు అింటూ తిటటాడాన్కి మీరేమైనా నాకు బొడుడు కోసి పేరు పెట్టారా? వాళ్ల మచుచికోళ్ల కోసిం మమ్మలని తిటేటా హకుకా ఎవరిచచిరు” అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో 
పారీటా పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండ్ల మనోహర్ గారు, పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ నాగబ్బు గారు పాలగొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సంఘీభావం తెలియచేసిన ప్రజా నేతలకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు
శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటనిిం క్ింద్రింగా రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం వయూవస్లను దురి్న్యోగిం 
చేసూ్త ఎటవింటి అప్రజాస్్మిక విధానాలు అవలింభిస్తిందో ప్రతి ఒకకార్ 
చూసు్తనానిరు. ఈ చరయూలను ఖిండిసూ్త పారీటాలకు అతీతింగా సింఘీభావిం 
తెలయచేశరు. తెలుగుదేశిం పారీటా అధినత, మాజీ మఖయూమింత్రి శ్రీ చింద్రబ్బు 
నాయుడు గారు ఫోన్ చేసి మాట్్లడారు. ప్రభుత్ిం పోలీసు శఖను దురి్న్యోగిం 
చేయడాన్ని తపుపాబటిటా, పారీటా నతలపై అక్రమ క్సులు నమోదు చేసి, అరెసుటాలను 
ఖిండిించినిందుకు కృతజ్ఞతలు అింటూ జనసేన పారీటా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఒక ప్రకటన విడుదల చేశరు. భారతీయ జనతా పారీటా రాష్ట్ర అధయూక్షులు శ్రీ సమ 
వీర్రాజు గారు ఫోనో్ల సింభాష్ించరు. ప్రభుత్ చరయూలను తపుపాబట్టారు. జనసేన 
పారీటా నాయకుల అరెసుటాలను ఖిండిించరు. మద్దతుగా న్లచిన శ్రీ సమ వీర్రాజు 
గారికి, బిజెపీ జాతీయ కారయూదరు్శలు శ్రీ సునీల్ దేవధర్ గారికి, శ్రీ సతయూ కుమార్ 
గారికి ధనయూవాదాలు. ఎమ్మలీ్స శ్రీ మాధవ్ గారు కలసి సింఘీభావిం తెలయచేశరు. 
రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం పోలీసుల దా్రా చేసిన అతి పోకడలను ఖిండిించినిందుకు వారికి 
నా కృతజ్ఞతలు. లోక్ సతా్త పారీటా వయూవస్్పకులు డా.జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారు 
ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ చరయూలను ఖిండిించరు. వారికి ధనయూవాదాలు. సిప్ఐ రాష్ట్ర 
కారయూదరి్శ శ్రీ రామకృష్ణ గారు విశఖలో చోట చేసుకునని ఘటనను, ప్రభుత్ ధోరణిన్ 
తపుపాబటిటానిందుకు కృతజ్ఞతలు. ఈ చరయూలను ఖిండిించి ప్రజాస్్మయూ విధానాలను 

సమరి్ించిన ప్రతి ఒకకారికీ నా కృతజ్ఞతలు. జనసేన పారీటా నాయకులు విశఖలో ప్రభుత్ పెడ ధోరణులను న్రసిసూ్త జిల్లలో్ల న్రసన కారయూక్రమాలను ప్రజాస్్మయూ పద్ధతిలో 
చేపట్టారు. పోరాట సూఫూరి్తతో మిందుకు వెళ్్తనని పారీటా నతలు, వీర మహళలు, జన సైన్కులకు అభినిందనలు అన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

విడుదలైన జనసేన నాయకులు
జనసేనానిని కలుసుకున్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటనిిం ఈస్టా సబ్ డివిజన్ పోలీస్ సేటాషన్ నుిండి విడుదలయి నోవాటెల్ 
లో ఉనని జనసేన పారీటా అధయూక్షుల వారిన్ కలుసుకునని జనసేన పారీటా రాష్ట్ర నాయకులు 
పింతిం నానాజీ, చిలకిం మధుసూదన్ రెడిడు, శెటిటాబతు్తల రాజబ్బు, షేక్ రియాజ్, బిండ్రెడిడు 
రామ్, బొమి్మడి నాయకర్, పసుపులేటి హరిప్రస్ద్, నాయబ్ కమాల్, బోనబోయిన 
శ్రీన్వాస్ యాదవ్ తదితర నాయకులు. జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పారీటా 
నాయకులతో ప్రతేయూక సమావేశిం న్ర్హించరు. పారీటా రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ 
ఛైర్మన్ నాదిండ్ల మనోహర్ పాలగొనానిరు. విశఖ పొలీసులు అక్రమ క్సులు నమోదు చేసి 

పారీటా నాయకులతో పాట, పారీటా కారయూకర్తలు, వీర మహళలను అదుపులోకి తీసుకునని 
అింశలపై సమీక్ించరు. అరెసటాయిన వారి కుటింబ సభుయూలకు ధైరాయూన్ని ఇవ్డింతో 
పాట, సేటాషన్లలో ఉననివారికి అవసరిం అయిన మడికల్ ఎయిడ్, ఆహారిం సక్రమింగా 
అిందిించే బ్ధయూతను తీసుకోవాలన్ నాయకులకి సూచిించరు. క్సులు ఎదుర్కాింటనని 
వారికి నాయూయపరమైన సహాయిం అిందిించే బ్ధయూతను పారీటా చేపటిటాిందన్ పవన్ కళ్యూణ్ 
తెలపారు. సీన్యర్ లయర్లతో చరిచిించమన్ చెపాపారు.

జనసేన భరోసా - జనవాణి
శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటనిిం, వైసిప్ ప్రభుత్ిం జనసేన పారీటా జనవాణి కారయూక్రమాన్ని ఆపడాన్కి కిందరు 

జనసేన పారీటా నాయకులను అరెస్టా చేసినపపాటికి కూడా, ఎకకాడా కూడా జనసేన పారీటా నాయకులు, కారయూకర్తలు ప్రజా 
సమసయూల పోరాటింపై వెనకడుగు వేయకుిండా, జనవాణి కారయూక్రమాన్ని విజయవింతిం చేసినటవింటి ప్రతి ఒకకారికి 

హృదయప్ర్క ధనయూవాదమలు ప్రతేయూకింగా ఉత్తరాింధ్ర జనసేన ఐటి సభుయూలిందరికి కూడా పేరుపేరునా మనసూఫూరి్తగా 
కృతజ్ఞతలు తెలయజేసుకుింటననిమన్, ఈ కారయూక్రమిం విజయవింతిం అవ్డాన్కి సహకరిించిన ప్రతి ఒకకారికి కూడా జనసేన పారీటా 

తరఫున హృదయప్ర్క ధనయూవాదమలు తెలయజేసుకుింటనానిమన్ తెలపారు.
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పవన్ కళ్యుణ్ ని అరెసుటు చేసే్త విశాఖపట్ుం ముటటుడికి మేము వెనకాడము

జనసేన నిరసన కారయూక్రమంలో బతుతుల బలరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరిం, బతు్తల బలరామకృష్ణ పత్రికా ప్రతిన్ధులతో 
మాట్్లడుతూ శన్వారిం జరిగినటవింటి పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటన న్మిత్తిం 
విశఖపటనిిం ఎయిరోపార్టా కి రావడిం జరిగిింది. అదే సమయింలో విశఖ గర్జనలో 
భాగింగా వైసిప్ నాయకురాలు రోజా విశఖపటనిింలో జరిగిన కారయూక్రమింలో పవన్ 

కళ్యూణ్ గురిించి దురా్షలడుతూ దూష్ించిింది. అయినపపాటికీ పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు జనసైన్కులు సమన్యిం 
పాటిించి అిందర్ జరగబోయే రాయూలీ మీద దృష్టా పెట్టారు. ఇటవింటి అవాింఛనీయ సింఘటనకు తావు లేకుిండా 
ఎటవింటి గొడవలు జరగకుిండా జనసైన్కులు, జనసేన నాయకులు ఎింతో వైభవింగా పవన్ కళ్యూణ్ కి ఘన స్్గతిం 
పలకడిం జరిగిింది. ఆ జనసింద్రోహాన్ని చూసి ఈర్షతో వైసీపీ శ్రేణులు పధకిం ప్రకారిం ఎయిరోపార్టా దగగొర ఉనని జన 
సైన్కులలో కలసిపోయి కావాలన్ వైసీపీ శ్రేణులు మీద దాడి చేయిించుకున్ స్నుభూతి పొిందే ప్రయతనిిం చేశరు. 
ఈ హైడ్రామా ప్రశింతి కిషోర్ నతృత్ింలో రోజా అధయూక్షతన గొపపా పా్లన్ తో జరిగిింది. అకకాడ జరిగిన సమయింలో 
రోజా ఆమ మీద వైసీపీ శ్రేణులతో, అనుచరులతో దాడి చేయిించుకున్ మఖింలో ఎటవింటి కోపమ గాన్ బ్ధ గాన్ 
లేకుిండా నవు్తూ లోపలకి వెళళుపోయిింది  అింతా జరిగిపోయాక వారికి కావాల్సన ఆధారాలు సేకరిించుకున్ వారి 
కుట్రలో భాగింగా మీడియా మఖింగా కత్త హైడ్రామాకు తెర లేపారు. రోజా నటనా ప్వీణయూిం మనిందరికీ విదితమే. 

కాబటిటా ఆమ మీడియా మిందు బ్గా నటిించరు. కానీ ధర్మిం, మించితనిం, ఓరుపా అనది మా నాయకుడి దా్రా మేమ అలవరుచికునని నడవడి. రాయూలీ మారగొింలో కావాలన్ విదుయూత్ 
సరఫరా ఆపేసి ఈ ప్రభుత్ిం తన చేతకాన్ తనాన్ని చూప్ించుకుింది. ఎన్ని ప్రయతానిలు చేసినా జనసైన్కులు ఉననిింతవరకు మీరిందర్ పవన్ కళ్యూణ్ న్ మటటాకోలేరన్ ఈ సిందర్ింగా 
తెలయజేసుకుింటనానిను. పకకా పా్లన్ింగ్ తో పోలీసులు బలగాలను ఉపయోగిించి జనసేన మీద దాడి చేసి అనింతరిం నోవాటెల్ హోటల్ లో ఉనని జనసేన నాయకులను విచక్షణ 
రహతింగా ఎటవింటి తపుపా లేనపపాటికీ అరెసుటాలు చేయడిం పవన్ కళ్యూణ్ గదిన్ పదేపదే చెక్ చేయడిం పవన్ కళ్యూణ్ వాహనిం తాళ్లను అడగడిం ఇలింటి చరయూలు చేసి వైసిప్ తన 
చేతకాన్తనాన్ని మర్కకాస్రి న్ర్ప్ించుకుింది. ఆఫ్ఘన్స్్తన్ న్ తలప్ించే ఈ ప్రభుత్ పద్ధతిన్ వయూతిరేకిసూ్త రాజానగరిం న్యోజకవరగొింలో నుించి అరెసటాయినా మా జనసేన నాయకులకు 
మద్దతుగా భారీ న్రసన కారయూక్రమాన్ని న్ర్హసు్తనానిమ. పోలీసులు, అధికారిక అధికారులు వారి పరిధి వరకు పన్చేయాలన్ ప్రజాక్షేమమే వారి అింతిమ వీధి కావాలన్ ఏ పారీటా 
విధానాలకు వతా్తసు పలుకుకూడదన్ బతు్తల ఈ సిందర్ింగా తెలయజేశరు. ప్రభుత్ిం ఇదే వైఖరిన్ కనస్గిసే్త రాజానగరిం న్యోజకవరగొిం నుిండి భారీ స్్యిలో విశఖపటనిిం వెళళు 
మా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ కి కవచింల ఏరపాడట్న్కి మేమ సిద్దింగా ఉనానిమన్, అధినతకి ఎటవింటి ఆటింకిం కలగిించినా.. మేమ అన్నిటికీ సిద్దింగా ఉనానిమన్ ఈ సిందర్ింగా 
బతు్తల బలరామకృష్ణ హెచచిరిించరు ఈ న్రసన కారయూక్రమిం కోరుకిండ బస్టాిండ్ వద్ద భారీ స్్యిలో జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో మేడిశెటిటా శవరాిం, కిమిడి శ్రీరామ్, బదిరెడిడు దొర, 
సూరపురెడిడు రాజారావు, మది్దరెడిడు బ్బులు, మాధవరపు శ్రీన్వాస్ (ఆలీ), బోయిడి వెింకట్, గల్ల రింగ, నాతిపామ దొర, అడాడుల శ్రీను, అడాడుల దొర, వేగిశెటిటా రాజు, గింగిశెటిటా రాజేింద్ర, 
కవల శ్రీరాిం, డి.డి, తెలగింశెటిటా మధు, కత్తపల్ల బుజి్జ, బుదా్దల అరు్జన్, డి.ఎిం.ఎస్, సూరింప్డి సురేష్, గుర్రాల వెింకటేష్, సుింకర మణి కుమార్, నకకా చైతనయూలతో పాట రాజానగరిం 
న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు తదితరులు పాలగొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పాటుంశెట్టు శ్రీదేవిసూరయుచుంద్ర 
ఆధ్వరయుుంలో నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: జగగొింపేట, విశఖపటనిింలో జనసేన పారీటా అధినత పవన్ 
కళ్యూణ్ న్ర్హసు్తనని జనవాణి కారయూక్రమాన్కి అడడుింకులు తొలగిించలన్, 
అింతేకాకుిండా అనాయూయింగా 100 మింది జనసేన నాయకులపై పెటిటాన 
అక్రమ క్సులను కూడా తొలగిించలన్ జనసేన పారీటా తరుపున జగగొింపేట 
న్యోజకవరగొింలో పెద్ద ఎతు్తన జనసేన నాయకులు, వీర మహళలు, 
జనసైన్కులతో కలసి జగగొింపేట న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటా ఇించర్్జ పాటింశెటిటా 
శ్రీదేవిసూరయూచింద్ర న్రసన చేయడిం జరిగిింది.

పిఠాపురుంలో హోరెత్్తన జనసేన నేతల 
అక్రమ అరెసుటుల నిరసన !!

విశఖపటనింలో జనసైనికుల అక్రమ అరెసుటాలకు నిరసన
పిఠాపురం ప్రధాన కూడల్ అయిన ఉపాపాడ బసాటాండ్ జంక్షన్ నందు వీరమహిళ, జనసైనికులతో 
డాకటార్ శ్రీధర్ పిల్ల ధరాని
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురిం న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపాటల్ అధినత 
డాకటార్ శ్రీధర్ ప్ల్ల శన్వారిం విశఖపటనిింలో జనసైన్కుల అక్రమ అరెసుటాలకు న్రసనగా 
ప్ఠాపురిం న్యోజకవరగొిం ప్ఠాపురిం ఉపాపాడ జింక్షన్ నిందు ధరాని న్ర్హించడిం జరిగిింది. 
అనింతరిం డాకటార్ శ్రీధర్ మీడియాతో మాట్్లడుతూ ఉత్తరాింధ్రన్ ఉద్ధరిస్్తనింటూ విశఖ 
గర్జన పెటటాడిం దాన్కి సీఎిం జగన్ మోహన్ రెడిడు తపపా మిగిలన మింత్రిత్ శఖ మొత్తిం 
అింతా విశఖపటనిిం రావడిం జరిగిింది. వీళ్ళు చేసే అరాచకిం పాలన దౌర్జనయూ పాలన 
ప్రకృతికి కూడా నచచిక వర్షిం పడి ప్రోగ్రాిం అటటార్ పా్లప్ అయిింది. దీన్న్ జీరి్ణించుకోలేన్ 
వైసీపీ ప్రభుత్ిం అదే సమయాన్కి జనసేన పారీటా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ విశఖపటనిిం 
రావడిం జరిగిింది. వైసీపీ ప్రభుత్ిం ఏరాపాట చేసినటవింటి గర్జన కారయూక్రమాన్కి కూడా 
రానటవింటి జనిం పవన్ కళ్యూణ్ విశఖపటనిింలో అడుగు పెటటాగాన లక్షలదిమింది 
తరలరావడిం చూసి ఓర్లేన్ వైసీపీ ప్రభుత్ిం గుిండాలు వాళ్ల కాన్యల మీద వాళ్్ల 
రాళ్్ల విసురుకున్ దీన్ని జనసైన్కులు చేశరింటూ హైడ్రామా క్రియేట్ చేసుకున్ అర్ధరాత్రి 
ఏదో కింపలు మన్గిపోయినట్ల నోవాటెల్ హోటలో్ల న్ద్రిసు్తననిటవింటి జనసైన్కులను 
నాయకులను అక్రమింగా అరెసుటా చేయడిం జరిగిింది దీన్ని జనసేన పారీటా నుించి మేమ 
తీవ్ింగా ఖిండిసు్తనానిిం. జనవాణి కారయూక్రమిం జరిగివుింటే ఉింటే ఉత్తరాింధ్రన్ వీళ్ళు ఎింత 
తుకుకావ చేస్రో అకకాడ వాళ్ళు చేసిన అనాయూయాలు అక్రమాలు దౌర్జనాయూలు పవన్ కళ్యూణ్ 
దృష్టాకి వచిచి ఉిండేవన్ తదా్రా పవన్ కళ్యూణ్ తీసుకున న్ర్ణయాలకి వీళళు తటటాకోలేరన్ 
జనాల కూడా చీకటి డిపాజిట్ల కూడా రాన్ సి్తిలోకి వెళ్లపోతారన్, జనసేన నాయకులను 
అక్రమింగా అరెసుటాలు చేయడిం జరిగిింది. అరెస్టా చేసిన వాళళును వెింటన విడుదల చేయాలన్, 
గుడివాడ అమరానిథ్ అనలో అమరానిథ్ రెడిడు అనాలో తెలయదుగాన్ గాన్ పవన్ కళ్యూణ్ 
రా విశఖపటనిిం చూసుకుిందాిం అన్ అనానిడు అదిగో సిింహిం విశఖపటనిింలో ఉింది 
సిింహిం రా, చూసుకుిందాిం రా, ఆడదాన్ల చీర కటటాకున్ ఇింట్్ల కూరోచివడిం కాదు 
సిింహాన్ని ఢీకటటాకున ధైరయూిం ఉింటే రా పవన్ కళ్యూణ్ మీద చేయబడితే దీపావళ మిందే 

వచేచిది్ద రాష్ట్రమింతా అల్లకలో్లలిం అయిపోది్ద అన్ స్్రాింగ్ వారినిింగ్ ఇచిచిన డాకటార్ శ్రీధర్ ప్ల్ల 
జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ యుద్ధిం చేయాల్స వసే్త శింతి శింతి అింటూ 99 స్రు్ల 
శింతి మాత్ిం జప్ించలన్ చెపపాడిం వల్ల జన సైన్కులు సమయమనిం పాటిసు్తనానిరు. 
రెచచిగొటేటా పనులు దిగజారుడు పనులు ఇింకెపుపాడూ చేయొద్దన్ లేకుింటే తగిన పరిణామాలు 
ఎదురుకోవాల్స వసు్తిందన్ ఇకమీదటైనా సింవత్సరిం టైమింది జనింకోసిం ఆలోచిించి 
జనింకోసిం మించి పనులు చేయిండి. కనీసిం డిపాజిట్ల అయినా వస్్తయి లేదు మేమ 
ఇలగే వెళ్్తమ పొడిచేస్్తిం చిించేస్్తిం అింటే మాత్ిం జనాలు చూసూ్త ఊరుకోరు గుడడులు 
ఇపపాతీసి కడతారన్ మీడియా మఖింగా చెపు్తనానిను. పోలీసు వయూవస్న్ వాళ్ల పనులు 
వాళ్లను చేసుకోన్వ్ిండి వాళ్ళుదో వైసిప్ గుిండాలగా మేమ ఉకుకా జారీ చేస్్తమ, మీరెల్ల 
చేయిండి అింటే వాళ్ళు మనసు చింపుకన్ చేసు్తనానిరు. అధికారులు ఏరోజైతే మనసూఫూరి్తగా 
ఉదోయూగిం చేస్్తరో ఆరోజే ప్రి్త స్తింత్ిం వచిచినటటా మనిం చూసుకోవాల ఈరోజు ఏ 
ప్రభుత్ ఉదోయూగులు మనసూపారి్తగా ఉదోయూగిం చేయటే్లదు వాళ్ల పన్న్ వాళళున్ మనసూపారి్తగా 
చేసుకునలగా మీరు ప్రజలకు మించి చేయాలన్ కోరుకుింటూననిట్ల డాకటార్ శ్రీధర్ చెపపాడిం 
జరిగిింది. దీన్లో భాగింగా అధిక సింఖయూలో జనసైన్కులు పాలగొన్ అక్రమ అరెసుటాలకు 
న్రసనగా జనసైన్కుల గళ్లతో ప్ఠాపురిం ఉపాపాడ బస్టాిండ్ సెింటర్ దద్దరిల్లపోయిింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన అక్రమ అరెసుటులను ఖుండిసూ్త శుంకర్ గౌడ్ ఆధ్వరయుుంలో నిరసన

కోడి కత్్త, కోడి కటటు లుంట్ కుతుంత్రాలు వైసిపి 
నాయకులు అలవాటే

త్రలోన వైసీపీ మింత్రులను గుడడులు తీసి కటేటా రోజులు వస్్తయి
40 ఏళ్్లగా రాజకీయాలో్ల ఉనని వైసిప్ నాయకులు ఉత్తరాింధ్రకు చేసిింది శూనయూిం
వైసీపీ పై జనసేన రాష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధి అకకాల గాింధీ ఫైర్
శతఘ్ని న్యూస్:  మైలవరిం, ఇబ్రహీింపటనిిం శన్వారిం జరిగిన వైజాగ్ సింఘటనలో 
వైసిప్ చరయూలపై జనసేన పారీటా అధికార ప్రతిన్ధి మరియు మైలవరిం న్యోజకవరగొ ఇించర్్జ 
అకకాల గాింధీ మిండిపడాడురు. ఆదివారిం నాడు మిండల పరిధిలోన్ తుమ్మలపాలిం 
గ్రామింలో ఏరాపాట చేసిన విలేకరుల సమావేశింలో ఆయన మాట్్లడుతూ గతింలో 
ఉత్తరాింధ్ర తరపున ఎమ్మలేయూలుగా, మింత్రులుగా వివిధ పదవులో్ల కనస్గినవారు ఇపుపాడు 
వైసీపీ ప్రజా ప్రతిన్ధులుగా ఉనానిరు. మీరు గతింలో ఉత్తరాింధ్రన్ అభివృది్ద చేయలేదన్ 
ఒపుపాకుింటనానిరా? అన్, ప్రజలని అమాయకులన్ చేసి వారిన్ బల చేసు్తనానిరు. సన్వారిం 
జనసేన రాష్ట్ర అదయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ వైజాగ్ పరయూటనకు వెళతే మీకు కళ్ళు కుట్టాయి. 
మీరిచిచిన గర్జన ప్లుపు అటటార్ ఫ్్లప్ అయిింది. ఇది మీరు జీరి్ణించుకోలేక పవన్ కళ్యూణ్ 
న్ ఏదో ఒక రకింగా అల్లరి చేసి వారి కారయూక్రమాన్ని అపాలన ఉదే్దశయూింతోన ఇదింతా 
చేసు్తనానిరు. మింత్రి జోగి రమేష్ ఇటవింటి కుళ్ళు, కుతింత్రాలు చేయడింలో నెింబర్ 
వన్ ఎకె్సపెర్టా, గతింలో ఎమ్మలేయూగా గెలవడిం కోసిం మీకు మీరే కటిటాించుకున్ తలకి గుడడు 
కటటాకున్ రాజకీయిం చేశరు. మొనని మింత్రి పదవి కోసిం ప్రతిపక్ష నాయకుడి ఇింటిపైకి 

వెళళు, సీఎిం దృష్టాలో పడి మింత్రి పదవి తెచుచికునానిరు. ఏదో రకింగా స్నుబూతి పొింది 
పదవులు తెచుచికున అలవాట జోగి రమేష్ కి ఉింది. గతింలో వైజాగ్ ఇదే ఎయిర్ పోర్టా లో 
ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా జగనో్మహన్ రెడిడు కోడి కతి్తతో పొడిప్ించుకున్ సిింపతీ పొిందారు. 
ప్రజాస్్మాయూన్కి విరుద్దింగా మీరు ప్రవరి్తించి రెచచిగొడితే ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా 
అదే బ్టలో ప్రయాణిస్్తరన్ మిండిపడాడురు. ఈ సమావేశింలో తుమ్మలపాలిం ఎింపీటీసీ 
సభుయూలు పోలశెటిటా తేజ, జిల్ల కారయూదరి్శ చిింతల లక్ష్మి, పవన్, నాగబ్బు, ప్రవీణ్, వీర 
మహళ సుజాత పాలగొనానిరు.

అక్రమ అరెస్టు లకు నల్ల బ్యాడ్జీ లతో రాజోలు జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజోలు గాింధీ బొమ్మ సెింటర్ వద్ద జనసేన పారీటా రాజోలు మిండల అధయూక్షులు సూరిశెటిటా శ్రీన్వాస్ అధ్రయూింలో విశఖలో జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెసుటాలకు 
న్రసనగా నల్ల బ్యూడీ్జలతో న్రసన కారయూక్రమిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు జిల్ల కారయూదరి్శ గుిండా బతు్తల తాతాజీ, జనసేన పారీటా మలకిపురిం ఎింపీపీ మేడిచర్ల 
సతయూవాణి రామ, గెడడుిం మహాలక్ష్మి ప్రస్ద్, గొల్లమిందల ప్ర్ణ భాసకారరావు, మిండల అధయూక్షులు గుబ్ల ఫణి కుమార్, అల్్లరి రింగరాజు, ఎింపీటీసీలు దార్ల కుమారి లక్ష్మి చినబ్బు, 
బైర నాగరాజు, ఉిండపల్ల అింజి, కాటని రాజు, కోళ్ల బ్బి, వెింకనని, శ్రీను, దొరబ్బు, చిింతా ప్రస్ద్, వీర మహళలు, జనసైన్కులు, సరపాించ్ లు, ఎింపీటీసీ లు, వార్డు మింబరు్ల, 
గ్రామశఖ అధయూక్షులు, మిండల కమిటీ సభుయూలు, క్రియాశీలక వాలింటీరు్ల మరియు సషల్ మీడియా ప్రతన్ధులు పాలగొనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబ్ద్, ఆింధ్రప్రదేశ్్ల జనసేనపారీటా నాయకులన్ అరెస్టా చేయడిం, అలగే జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ న్ న్ర్ింధిించిన విధానాన్ని వయూతిరేకిసూ్త తెలింగాణ 
రాష్ట్ర ఇించర్్జ శింకర్ గౌడ్ ఆధ్రయూింలో ట్యూింక్ బిండ్ అింబేదకార్ విగ్రహిం దగగొర న్రసన తెలప్న జనసైన్కులు. ప్రజా సమసయూలపై పోరాడుతునని జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
న్ ఇబ్ింది పెడుతూ జనసేన నాయకులను అక్రమ అరెసుటాలు చేసిన ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ిం పైన ఆదివారిం హైదరాబ్ద్ ట్యూింక్ బిండ్ అింబేదకార్ విగ్రహిం మిందు న్రసన తెలయజేసిన 
తెలింగాణ రాష్ట్ర జనసేన పారీటా ఇించర్్జ నమూరి శింకర్ గౌడ్ ఈ కారయూక్రమింలో దామోదర్, మూల హరీష్ గౌడ్, సురేష్ రెడిడు, నిందగిరి సతీష్, గోకు రవీిందర్ రెడిడు, మిరియాల రామకృష్ణ, 
రమేష్ రావుల మధు, కావయూ, శరీష తదితరులు పాలగొనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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దము్ముంటే జనసేనాని ని టచ్ చేసి చూడుండి – సవాల్ విసిరిన త్రుపత్ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, చితూ్తరు జిల్ల అధయూక్షులు పసుపులేటి హరిప్రస్ద్, తిరుపతి 
ఇించర్్జ కిరణ్ రాయల్, పటటాణ అధయూక్షుడు రాజారెడిడు మరియు మఖయూ నాయకులతో 
కలసి మీడియా సమావేశిం న్ర్హించిన జనసేన. వైసిప్ నతలే విశఖ గర్జన 
పేరుతో సభ పెట్టారు. విశఖలో పవన్ జనవాణి కారయూక్రమిం మూడు నెలల మిందే 
ఖరారైింది. పన్కిరాన్ మింత్రులు పవన్ పై అవాకులు చెవాకులు పేలుతునానిరు. 

ఎయిరోపాట్ కి పవన్ వచేచి సమయాన్క్ మింత్రులు అకకాడికి వచచిరు. వైసిప్ 
ఏరాపాట చేసిన రౌడీలే గింజాయి, మదయూిం సేవిించి మింత్రులపై దాడికి పాలపాడాడురు. 
పవన్ కళ్యూణ్ న్ టచ్ చేసే దమ్మ, ధైరయూిం వైసిప్కి లేదు. దమ్మింటే పవన్ న్ టచ్ 

చేయిండి, రాష్ట్రింలో ప్రజలు వైసిప్ వాళళున్ తరిమి కడతారు. రోజా తమిళనాడులో 
పెళ్ల చేసుకుింది, అకకాడ రాజధాన్ పెటటాకో రోజా అవ్కి విశఖలో ఏమి జరిగిిందో 
తెలసిింది కదా, ఇింకోస్రి పవన్ పై ఆరోపణలు చేసేటపుపాడు ఆలోచిించు. పవన్ పై, 
జనసేన నాయకులపై అక్రమ క్సులు, అసతయూ ఆరోపణలు చేసే్త చెపుపాతో కడతాిం. 
ఎకుకావ చేసే్త బయట తిరగనీయమన్ రోజా అవ్కు హెచచిరిసు్తనానిిం. జోగి రమేష్ 

కి పవన్ న్ చూసే్త పాయూింట్ల తడిసిపోతునానియి అింట్డు. మింత్రులు బ్గా యాకిటాింగ్ లు చేసు్తనానిరు. రోజా అవ్ ఎయిరోపాట్ లో జబర్దస్్త షో చేసిింది. పోలీసు వయూవస్ అడుడుకుననిది 
కాబోయే మఖయూమింత్రి పవన్ కళ్యూణ్ న్. జగన్ కి పవన్ అింటే భయిం, అతయూింత ప్రజాదరణ పొిందిన నాయకుడిన్ అడుడుకోవాలన్ చూశరు. ప్రజా సమసయూలు తెలుసుకోవడాన్కి జనవాణి 
కారయూక్రమిం న్ర్హసే్త దాన్ని అడుడుకోవాలన్ చూసు్తనానిరు. మింత్రులకు వాళళు శఖపై అవగాహన లేదు. పవన్ పై విమర్శలు చేయడిం, జనసేన కారయూకర్తలపై క్సులు పెటిటాించడిం రోజా 
అవ్కు బ్గా తెలుసు. వైజాగ్ లో పవన్ కి ఉనని ఆదరణ చూడలేక, కడుపు మింటను ఇల పోలీసులతో అక్రమ అరెస్టా లు చేయిించి పైశచిక ఆనిందిం పొిందుతునానిరు. కిమ్ ల జగన్ 
పరిపాలసు్తనానిడు, ఆింధ్ర కిమ్ జగన్ పోలీసు వయూవస్లో వైసిప్ కి తోతు్తల్ల ఉనని వారిన్ గురు్త పెటటాకుింట్ిం. అధికారింలోకి వసూ్తన వారి పన్పడతాిం. ఏప్లో గింజాయి, రెడ్ శిండిల్ 
ఎల అక్రమ రవాణా ఎల జరుగుతోిందో క్ింద్రమే చెప్పాింది.

అధికార పార్టుకి కొము్మ కాసూ్త పోలీసులు చూపుతున్ అతుయుతాసాహుం పై జనసేన నిరసన: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: శన్వారిం, విశఖపటనిింలో వైసీపీ ప్రభుత్ిం జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై మరియు మా నాయకులపై పోలీసు వారి చేత అక్రమ వేధిింపులకు గురిచేయడిం 
జరిగిింది. ఆదివారిం గుింటూరు జిల్ల అధయూక్షులు గాద వెింకటేశ్రరావు అధయూక్షతన లడి్జ సెింటరో్ల ఉనని అింబేదకార్ విగ్రహాన్కి ప్లమాలవేసి న్రసన తెలపారు. ఈ సిందర్ింగా 
గాద మాట్్లడుతూ మా నాయకులపై అక్రమ వేధిింపులకు గురిచేసిన అధికార పారీటా వారిన్ అలగే ప్రజలకు ఎటవింటి అసౌకరాయూలు, ఇబ్ిందులు కలగచేయకుిండా చూసే పోలీసుల 
అతుయూతా్సహింపై న్రసన వయూక్తిం చేయడిం జరిగిింది. ఇల న్రసన తెలుపుతునని మా నాయకులను, కారయూకర్తలను, వీరమహళలను అక్రమింగా అరెసుటా చేసి జైలుకు తరలించడిం 
జరిగిింది. వైసిప్ పారీటా వారి మదాన్ని దిించే దాకా మా పారీటా న్ద్రపోదన్ చెపాపారు. భవిషయూతు్త రాజకీయిం మొత్తిం మా చేతులో్లకి తీసుకన్ మీకు తగిన గుణపాఠాన్ని తెలపే రోజులు 
దగగొరలో ఉనానియన్ అధికార ప్రభుతా్న్ హెచచిరిించడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో రాష్ట్ర, జిల్ల మరియు నగర నాయకులు, వీరమహళలు మరియు కారయూకర్తలు పాలగొనానిరు.

జనసేన నేతల అక్రమ అరెసుటును ఖుండిసూ్త ఏలూరు జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు, 
విశఖపటనిింలో శన్వారిం రాత్రి 
జరిగిన జనసేన పారీటా నాయకుల 
అక్రమ అరెసుటా న్రసనగా ఆదివారిం 
ఏల్రు న్యోజకవరగొింలోన్ ఉమ్మడి 
పశచిమగోదావరి జిల్ల అధికార 
ప్రతిన్ధి రెడిడు అపపాల నాయుడు 
ఆధ్రయూింలో పారీటా కారాయూలయిం నుిండి 
పాతబస్టాిండ్ వరకు భారీ సింఖయూలో 

రాయూలీగా వెళ్ల న్రశన వయూక్తిం చేసి అింబేదకార్ విగ్రహిం వద్ద జగన్ మోహన్ రెడిడుకి మించి బుది్ధన్ ఇవా్లన్ వినతిపత్ిం సమరిపాించరు. ఒకపుపాడు ప్ింతాల మధయూలో చిచుచి 
రేపకూడదన్ అమరావతి రాజధాన్కి ఒపుపాకన్ నడు ప్ింతాల మధయూలో చిచుచి పెటటాడాన్కి మీ రియల్ ఎసేటాట్ వాయూపారిం అభివృది్ధ చేసుకోవడాన్కి మూడు రాజధానుల 
ప్రతిపాదన డ్రామా అన్ లేవనెతా్తరు. శన్వారిం జరిగిన విశఖ గర్జన అటటార్ ఫ్్లప్ కావడింతో దాన్కి విరుద్ధింగా జనసేన నాయకులు దాడి చేశరన్, వారిపై కోడికతి్త డ్రామా 
లగాన సింత కారయూకర్తలతో డ్రామాలడి జనసేన కారయూకర్తలపై నెటిటా వేయడిం తీవ్ింగా ఖిండిసు్తనానిమన్ అనానిరు. నాన్ పొలటికల్ జేఏసీ ఆధ్రయూింలో విశఖ గర్జన అన 
కారయూక్రమిం పెటిటా ప్రి్తగా రాజకీయ వేదికగా మారేచిశరన్ రెడిడు అపపాల నాయుడు ధ్జమతా్తరు. వేదిక మీద ఉత్తరాింధ్రకు సింబింధిించిన వయూకు్తలు ఎవరు కనబడలేదు 
అింతా రాయలసీమకు చెిందిన వయూకు్తలే ఉనానిరన్ ఉత్తరాింధ్రకు చెిందిన ప్రజలు అిందర్ మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనకు వయూతిరేకింగా ఉనానిరన్ ఈ గర్జనతో సపాషటాింగా 
అర్ధింఅయియూిందన్ రెడిడు అపపాల నాయుడు తెలయజేశరు. వైసీపీ ప్రభుతా్న్ని గద్ద దిింపడాన్కి పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్ింలో రాష్ట్ర అభివృది్ధ జరిగే విధింగా కృష్ చేస్్తమన్ 
ఈ సిందర్ింగా తెలయజేశరు. ఈ కారయూక్రమింలో జిల్ల జిల్ల ఉపాధయూక్షులు ఇళళు శ్రీన్వాస్, జిల్ల కారయూదరి్శ స్యి తేజసి్న్, జిల్ల సింయుక్త కారయూదరి్శ ఓబిలశెటిటా శ్రావణ్ 
గుపా్త, నగర అధయూక్షుడు నగిరెడిడు కాశీ నరేష్, ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతిన్ధి అలు్ల స్యి చరణ్, ఫ్యూన్్స ప్రెసిడింట్ దోసపరి్త రాజు, నగర ఉపాధయూక్షుడు 
బొత్స మధు, సషల్ మీడియా కో ఆరిడునటర్ జనసేన రవి, జాయిింట్ సెక్రటరీ ఎట్ించి ధరే్మింద్ర, కారయూవరగొ సభుయూలు బోిండా రామ నాయుడు, నాయకులు సుిందరనీడి 
ప్రస్ద్, న్మ్మల శ్రీన్వాసు, కిందుకూరి ఈశ్రరావు, పైడి లక్షష్మణరావు, బుధా్ధ నాగేశ్రరావు, చీమల గోప్, సురేష్, శవ చైతనయూ, శవశింకర్, దురాగొ ప్రస్ద్, వీర మహళలు 
కావూరి వాణిశ్రీ, సరళ, దురాగొ బి, ఉమాదురగొ, సుజాత తదితరులు పాలగొనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నరసాపురుం జనసేన అధ్వరయుుంలో 
అర్ధనగ్ నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: నరస్పురిం, ఆదివారిం విశఖపటటాణింలో ప్రజల సమసయూలను 
తెలుసుకోవడాన్కి జనసేన పారీటా ప్రతిష్టటాత్మకింగా న్ర్హసు్తనని జనసేన భరోస్ 
జనవాణి కారయూక్రమాన్కి శన్వారిం జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ తో పాటూ జనసేన 
శ్రేణులు భారీ ఎతు్తన విశఖ పటటాణిం చేరుకోవడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింలో పోలీసులు 
జనసేన నాయకులను అక్రమ అరెసుటాలు చేయడిం జరిగిింది. వైజాగ్ లో మన జనసేన 
పారీటా నాయకులు, కారయూకర్తలు మరియు జనసైన్కుల అక్రమ అరెసుటాలకు న్రసనగా 
నరస్పురిం న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటా నాయకులు, కారయూకర్తలు జనసైన్కులు అర్ధ నగని 
రాయూలీ న్ర్హించరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు 
పాలగొనానిరు.

జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెసుటులు 
జనసైనికుల నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురిం, విశఖలో జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెసుటాలకు 
న్రసనగా అమలపురిం నల్లవింతెన వద్ద గల అింబేడకార్ విగ్రహిం వద్ద నల్ల బ్యూడి్జలతో 
జన సైన్కులు న్రసన వయూక్తిం చేసూ్త, న్నాదాలు చేశరు. జనసేన పారీటా ప్రజా సమసయూలపై 
వినతులు సీ్కరిించే “జనవాణి” కారయూక్రమిం కోసిం విశఖ విచేచిసిన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ను అడుగడుగునా పోలీసు ఆింక్షలతో అడుడుకోవడమే కాకుిండా పారీటా 
యొకకా మఖయూ నాయకులను సైతిం అక్రమ అరెసుటాలు చేయడిం దారుణిం అన్, వారిన్ 
వెింటన విడుదల చేయకపోతే న్రసనలు మరిింత ఉద్రిక్తిం చేస్్తమన్ దళత నాయకులు 
ఇసుకపట్ల రఘుబ్బు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో మాజీ మన్్సపల్ చైర్మన్ యాళళు 
సతీష్, మన్్సపల్ ప్రతిపక్షనత యేడిద శ్రీను, లింగోలు పిండు, పడాల నానాజీ, రాష్ట్ర 
నాయకులు నాగమానస, బటటా పిండు, ఆర్.డి.యస్.ప్రస్ద్, పపుపాల నానాజీ, వాకపల్ల 
వేింకటేశ్రరావు, పోలశెటిటా చిన్ని, రావూరి భాసకార రావు, డి.యస్.కుమార్, బిండారు 
వేింకటేశ్రరావు, తికాకా సరస్తి, చేట్ల మింగతారు, కర్రి లక్ష్మిదురగొ తదితరులు 
పాలగొనానిరు.

విశాఖలో హైడ్రామా చేసిన ప్రభ్త్వుం: 
రేఖ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్:  కర్నిలు జిల్ల, ఎమి్మగన్రు 
న్యోజకవరగొ ఇించర్్జ రేఖ గౌడ్ తన 
స్గృహింలో న్ర్హించిన మీడియా 
సమావేశింలో మాట్్లడుతూ విశఖలో 
శన్వారిం రాత్రి ప్రభుత్ిం పోలీసుల చేత హై 
డ్రామా చేయిించిింది అన్ మా పారీటా అధినత 
పవన్ కళ్యూణ్ కి ఇవ్వలసిన కనీస భద్రత 
సెకూయూరిటీ ఇవ్కుిండా న్నని విశఖ ఎయిర్ 
పోర్టా లో జరిగిన ఘటన ప్రి్తగా పోలీసుల 
వైఫలయూమైన అన్ రెిండు ప్రధాన పారీటాలకు 
ఒక్రోజు సభ న్ర్హించేటపుపాడు భద్రత 
ఏరాపాట్ల బలింగా చేయాలన్ అిందులో 
పోలీసులు వైఫలయూిం చెిందారన్ అనానిరు. 
పోలీసు మింత్రులపైన దాడి చేశరన్ 

అన నెపింతో జనసేన పారీటా నాయకులను కారయూకర్తలను విందమిందికి పైగా అరెసుటా 
చేయడిం భావయూిం కాదన్ అనానిరు. కర్రలతో రాళ్లతో దాడులు చేసే్త మింత్రులకి గాయాలు 
కాకపోవడిం ఆశచిరయూిం వేసు్తిందన్ గతింలో వాళ్ల అధినాయకుడు చేసిన హైడ్రామాన 
వీళ్ళు శన్వారిం చేశరన్ మిండిపడాడురు. ఆదివారిం విశఖలో జనవాణి కారయూక్రమిం 
న్ర్హించడాన్కి అనుమతులు తీసుకునని నాయకుల మీద 307 అటెింప్టా మరడుర్ క్సులు 
పెటటాడిం అదేవిధింగా ఆదివారిం జనవాణి కారయూక్రమిం జరిగితే వారు చేసిన భూకబ్్జలు 
రుష్కిండ విధ్ింసింపై మాట్్లడుతారన్ భయింతోన సీఎిం జగనో్మహన్ రెడిడు ఆదేశల 
మేరకు అధికారులు పన్చేశరన్ ఆరోప్ించరు. పోలీసు అధికారులు పారీటా నాయకులకు 
కమ్మకాయకూడదన్ ప్రభుతా్లు ఐదు సింవత్సరాలకు ఒకస్రి మారుతా ఉింట్యన్ 
ప్రజాస్్మయూింలో అిందరీని సమానింగా చూడాలన్ హతవు పలకారు. మా అధినత 
సహనాన్ని పరీక్ించడిం సరికాదన్ ఆయన చల సహనింతో ఓప్కతో భరిసు్తనానిరన్ 
దీన్ని చేతగాన్తనింగా భావిించకూడదన్ ప్రభుతా్న్ని హెచచిరిించరు. న్నని ప్రభుత్ 
పెద్దలు న్ర్హించిన విశఖ గర్జన అన ప్రోగ్రాిం అటటార్ పా్లప్ కావడింతో కడుపు మిండి 
వారి మీద వాళళు వాళ్లతో దాడి చేయిించుకన్ జనసేన పారీటా మీద రుద్దడిం కరెక్టా కాదన్ 
అనానిరు. ఇపపాటివరకు జరిగిన అన్ని సింఘటనలను ప్రజల గమన్సూ్తన ఉనానిరన్ 2024 
ఎలక్షన్ల తరా్త ఎవరికి ఇవా్ల్సన గిఫుటాలు అిందరికీ తిరిగి ప్రజలు ఇస్్తమన్ ఆశభావిం 
వయూక్తిం చేశరు.

అరెసుటు చేసిన నాయకులను బే షరతుగా 
విడుదల చేయాలని పీలేరు జనసేన డిమాుండ్

శతఘ్ని న్యూస్: పీలేరు, 
జనసేన నాయకుల 
అక్రమ అరెసుటాను తీవ్ింగా 
ఖిండిసు్తనని జనసేన 
నాయకులు, అక్రమ అరెసుటా 
చేసిన నాయకులను వెింటన 
బే షరతుగా విడుదల 

చేయాలన్ చితూ్తరు జిల్ల కారయూదరి్శ కలప రవి, చిననిగొటిటాగలు్ల మిండల అధయూక్షుడు దూది 
జస్ింత్, ఎర్ర వారి పాలిం మిండలిం అధయూక్షుడు మిండ్లపాటి మరళ మరియు మిండల 
కమిటీ సభుయూలు తీవ్ింగా డిమాిండ్ చేయడిం జరిగిింది. విశఖపటనిింలో జనవానణి 
కారయూక్రమింలో భాగింగా ప్రజల కష్టటాలను, సమసయూలను తెలుసుకోవడాన్కి వచిచిన జనసేన 
పారీటా అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ జన సిందోహిం చూసి వైయస్్సర్ పారీటా నాయకులు 
ఉలకికాపడి జీరి్ణించుకోలేక అక్రమ అక్రమ క్సులు బనాయిించి జనసేన నాయకులను 
మరియు జనసైన్కులను అరెసుటా చేయడిం జరిగినది. ఈరోజు అధికారిం మీకు ఉిందన్ 
విర్రవీగుతునానిరన్, అధికారిం ఎవరికి శశ్తిం కాదు, రేపు మేమ అధికారింలో వస్్తిం 
కానీ మీలగా పైశచికింగా మేమ ప్రవరి్తించదలుచికోలేదు మీరు కత్త కత్త డ్రామాలు కోడి 
కతి్త డ్రామాలు మాదిరిగా మరో డ్రామాకు తెర లేపారు త్రలో ప్రజలే మీ పారీటాకి తగిన 
గుణపాఠిం చెప్పా జనసేన పారీటాన్ అధికారింలోకి తీసుకురావడిం ఖాయమన్ అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమింలో పాలగొననివారు బీగాల అరుణ, నాజీర్, చిింతకాయల కృష్ణయయూ, రాింబ్బు, 
బొమ్మల కిషోర్ రాయల్. వెింకట్ మరియు జనసైన్కులు పాలగొనడిం జరిగిింది.

శ్రీమత్ నారయణమ్మకు నివాళులరి్పుంచిన 
రమ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్:  
అననిమయయూ జిల్ల, 
రాజింపేట న్యోజకవరగొ 
పరిధిలోన్ టి.సుిండుపల్ల 
సరికాల్ నిందు బ్లజీ 
కూల్ డ్ింక్్స వాయూపార 
వేత్త తోట రవీింద్ర 
మాతృమూరి్త శ్రీమతి 

నారాయణమ్మ మృతి చెిందిన విషయిం తెలుసుకున్ వారి స్గ్రామమైన చెననిింశెటిటాపల్లలో 
ఆమ భౌతికకాయాన్ని సిందరి్శించి జనసేన నాఉకులు రామ శ్రీన్వాస్, గ్రామపెద్దలు, 
రామింజులు, వెింకటరమణ, నాగేశ్ర, నారాయణ, స్్న్కులు, గ్రామసు్తలతో కలసి 
ప్లమాలతో న్వాళ్లు అరిపాించి వారి కుటింబ సభుయూలకు ప్రగాఢ స్నుభూతి 
తెలయజేయడిం జరిగిింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విశాఖపట్ుం నోవాటెల్ నుుండి 
విజయనగరుం జిలలా నేతల అరెస్టు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం, 
జనసేన అధినత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఉత్తరాింధ్ర నతలతో, 
వీరమహళలతో, జనసైన్కులతో 
కలసి సమీక్షలు మరియు జనవాణి 
కారయూక్రమిం రీతాయూ విశఖకు వచిచిన 
సిందర్ింగా ఆయనకు ఉత్తరాింధ్ర 
మహళ్ రీజినల్ కో ఆరిడునటర్ 
అయినటవింటి శ్రీమతి తుమి్మ 

లక్ష్మీ రాజ్ పవన్ కళ్యూణ్ న్ బొక్తో స్్గతిం పలకి వసు్తిండగా.. మీడియా వారిన్ 
సింప్రదిించగా తమ గళ్న్ని వారికి విన్ప్సు్తింటే ఇకకాడ మాట్్లడుకూడదు అన్ లక్ష్మీ 
రాజ్ న్ మరియు వారితో ఉననిటవింటి నాయకులు బోడసిింగి రామకృష్ణ, బూరె్ల 
విజయశింకర్, రాజారావు ప్న్నిింటి, గుమ్మడి శ్రీరామ్, ప్రస్ద్ అను జనసైన్కులను 
పోలీసులు అనాయూయింగా తీసుకువెళ్ల 2 టౌన్ పోలీస్ సేటాషన్ లో మరియు ఇతర పోలీస్ 
సేటాషన్ లో వీరితోపాట కోస్్త జిల్లల నాయకులను కూడా న్ర్ింధిించి సుమారు 
స్యింత్ిం వరకు విడువలేదు. ఇది అప్రజాస్్మాయూకిం అన్, ప్రజా స్్మయూ దేశింలో 
పారీటా అధినతను కలవడాన్కి వెళ్్త అరెస్టా చేస్్తరా అన్ ఆవిడ ఆవేదన చెిందారు. 
మిందుగాన పోలీస్ పరి్మషన్ తీసుకునాని పారీటా కారయూక్రమాలు ఆపేల ఇల న్ర్ింధనలు 
చేయడిం అరెస్టా చేయడిం సిగుగొచేటన్ వాపోయారు.

అమలపురుంలో జనసేన నాయకులు నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురిం, విశఖలో జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్టా లకు 
న్రసనగా అమలపురింలో ఇనాచిర్్జ శెటిటాబతు్తల రాజబ్బు ఆదేశల మేరకు స్్న్క 
గడియార స్ింబిం సెింటరో్ల న్రసన కారయూక్రమిం చేపట్టారు. జనసేన నాయకులు సుధా 
చినని, దింగేటి శ్రీహరి, గొలకోటి వాసు, మతాయూల మణి, వీరమహళలు జనసైన్కులు 
పాలగొనానిరు.

జనసేన పార్టు ఆధ్వరయుుంలో డాకటుర్ బి.ఆర్ 
అుంబేదకుర్ విగ్రహనికి క్షిరబిషేకుం

శతఘ్ని న్యూస్:  అమలపురిం, రాజోలు న్యోజకవరగొిం మామిడికుడురు మిండలిం 
ఈదరాడ గ్రామింలో జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పట్ల పోలీసులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం 
వయూవహరిించిన తీరును జనసేన పారీటా తీవ్ింగా ఖిండిించిింది. భారతరతని రాజాయూింగిం 
న్రా్మత డాకటార్ అింబెడకార్ గా విగ్రహాన్కి పాలభిషేకిం చేస్రు. రాష్ట్ర ప్రభుతా్న్కి మించి 
బుది్దన్ ప్రస్దిించమన్ వినతిపత్ిం అిందచేస్రు. కవ్్తు్తల ప్రదర్శనతో ప్రభుత్ 
న్రింకుశ పాలనకు వయూతిరేకింగా న్నాదాలు చేస్రు. ఈ కారయూక్రమాలలో యెరుబిండి 
చిన్ని, బి సుధాకర్, వై చిటిటారాజా, గింగాధర్, సిహెచ్ బుజి్జ, జి.శవ, జి.బుజి్జ, హేమింత్ 
కుమార్, సతయూనారాయణ మరియు జనసైన్కులు పాలగొనానిరు.

గుంట్ పెదపూడి జనసేన ఆధ్వరయుుంలో అక్రమ 
అరెసుటులపై నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్:  
వి శ ఖ ప ట ని ిం లో 
జనసేన పారీటా అధినత 
పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపటిటాన జనవాణి 
కా ర యూ క్ర మ ిం పై 
పోలీసులు ఆింక్షలు 
విధిించడిం, జనసేన 
పారీటా నాయకుల 
అక్రమ అరెసుటాలను 

వయూతిరేకిసూ్త వైకాపా ప్రభుత్ తీరుపై ప్.గననివరిం మిండలిం, గింటి పెదప్డి గ్రామ 
జనసైన్కులు న్రసన చేపట్టారు. ఈ మేరకు గింటి పెదప్డి గ్రామశఖ ఆధ్రయూింలో 
జనసేన పారీటా యువత న్రసన చేపటిటా వైకాపా ప్రభుతా్న్కి వయూతిరేకింగా న్నాదాలు 
చేశరు. ప్రజల సమసయూలపై న్రింతరిం పోరాడుతునని జనసేన పారీటా నాయకులపై పెటిటాన 
అక్రమ క్సులను వెింటన ఎతి్తవేయాలన్ డిమాిండ్ చేశరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన 
పారీటా యువత, కారయూకర్తలు పాలగొనానిరు.

ఒుంగోలులో జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెసుటు
శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటటాణిం, ఆదివారిం విశఖపటటాణింలో ప్రజల సమసయూలను 
తెలుసుకోవడాన్కి జనసేన పారీటా ప్రతిష్టటాత్మకింగా న్ర్హసు్తనని జనసేన భరోస్ జనవాణి 
కారయూక్రమాన్కి శన్వారిం జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ తో పాటూ జనసేన శ్రేణులు 
భారీ ఎతు్తన విశఖ పటటాణిం చేరుకోవడిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింలో పోలీసులు 
జనసేన నాయకులను అక్రమ అరెసుటాలు చేయడిం జరిగిింది. ఆ అక్రమ అరెసుటాలను 
ఖిండిసూ్త జనసేన నాయకుల అరెసుటాకు న్రసనగా ఒింగోలులోన్ జనసేన నాయకులు, 
వీర మహళలు, జనసైన్కులు చేసు్తననిటవింటి ధరానిన్ పోలీసులు అడుడుకన్ అరెసుటా చేసి 
ఒింగోలు తాల్కా సేటాషన్ కి తరలించడిం జరిగిింది.

కరెడలా గోవిుంద్ ఆధ్వరయుుంలో
జనసేన నాయకుల నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్, ఉత్తరాింధ్ర పరయూటనలో భాగింగా శన్వారిం 
విశఖపటనిిం చేరుకునని జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, ప్ఏసి సభుయూలు, 
కాకినాడ ర్రల్ ఇించర్్జ పింతిం నానాజీ పై మరియు ఇతర నాయకులపైన పోలీస్ 
అధికారులు వయూవహారిించిన తీరున్, అక్రమ న్ర్ింధాలను ఖిండిసూ్త కాకినాడ ర్రల్ 
మిండల అధయూక్షులు కరెడ్ల గోవిింద్ ఆధ్రయూింలో జనసేన నాయకులు, శ్రేణులు స్్న్క 
నాయకులు తూరింగి కవూ్రు గ్రామాలో్ల (కాకినాడ నుిండి రామచింద్రపురిం వెళ్్ల 
రహదారి మరియు కవూ్రు కత్తపేట రామాలయిం ప్ింతిం) రాస్్తరోకో న్ర్హించి 
న్రసన తెలపారు. ఈ కారయూక్రమింలో తూరింగి, కవూ్రు జనసేన నాయకులు, 
పాలగొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పవన్ కళ్యుణ్ ఉత్తరుంధ్ర పరయుటనను అడుడుకోవడుం హేయమైన చరయు
ఉత్తరాింధ్రలో జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ కి వసు్తనని ప్రజాదరణ చూసి వైఎస్ఆరి్సప్ కుట్రలు చేసు్తింది.
అక్రమింగా అరెసుటా చేసిన జనసేన పారీటా నాయకులను, కారయూకర్తలను వెింటన విడుదల చేయాల.
విక్ింద్రీకరణ గర్జన విఫలమైింది.
పోలీసులు వైసీపీకి అనుకూలింగా కాదు చట్టాన్కి అనుగుణింగా పన్ చేయాల
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, జనసేన పారీటా విజయవాడ ఆధ్రయూింలో తుమ్మలపల్ల కళ్క్షేత్ిం డాకటార్ బి.ఆర్ 
అింబేదకార్ విగ్రహిం వద్ద విశఖపటనిింలో జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనకు పోలీసులు అడుగడుగునా 
అడడుింకులు సృష్టాసూ్త అక్రమింగా జనసేన పారీటా నాయకులను అరెసుటా చేశరన్, తక్షణమే వారిన్ విడుదల చేసి 
జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఏరాపాట చేసిన జనవాణి మరియు ఇతర కారయూక్రమాలకు పోలీసులు 
వెింటన అనుమతి మింజూరు చేయాలన్, డిమాిండ్ చేసూ్త నగర అధయూక్షులు పోతిన వెింకట మహేష్ ఆధ్రయూింలో 
న్రసన కారయూక్రమిం చేపట్టారు. మిందుగా డాకటార్ బి.ఆర్ అింబేదకార్ విగ్రహాన్కి ప్లమాలలు వేసి న్వాళ్లు 
అరిపాించరు. అనింతరిం మీడియాతో మహేష్ మాట్్లడుతూ ఉత్తరాింధ్రలో పవన్ కళ్యూణ్ కి వసు్తనని ఆదరణ చూసి 
వైసిప్ నాయకులకు కుట్రలు చేసు్తనానిరన్, విక్ింద్రీకరణ గర్జన విఫలమైిందన్ దాన్కి నైరాసయూిం చెింది వైఎస్ఆరి్సప్ 
నాయకులు కుట్రతో ఎయిర్ పోర్టా లో గిందరగోళిం సృష్టాించరన్, న్జింగా వేలదిమింది జనసేన పారీటా కారయూకర్తలు నాయకులు వైఎస్ఆరి్సప్ మింత్రులు ఎమ్మలేయూలు పెద్దలపై దాడులు 
చేసే్త వారు విమానిం ఎకికా విజయవాడ వచిచి ప్రెసీ్మట్ పెటేటావారా అన్ ? విశఖ సిటీ సీప్ శ్రీకాింత్ న్ర్లక్షష్ వైఖరి వలే్ల శన్వారిం ఎయిర్ పోర్టా లో అలజడి జరిగిిందన్, అిందుకు వారిన్ 
తక్షణమే ససెపాిండ్ చేయాలన్, వైఎస్ఆరి్సప్ మింత్రులు రోజా జోగి రమేష్ జనసేన శ్రేణులని రెచచిగొటేటాల ప్రవరి్తించరన్, సింఘటన గడిచి ఇన్ని గింటలు గడుసు్తనాని విశఖ సిప్ 
ఇింతవరకు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా విడుదల చేయలేకపోయారింటే అసలు అకకాడ ఘటన జరగలేదన్, కానీ జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ మీద అకకాసుతోన ఇటవింటి అలజడి 
సృష్టాసు్తనానిరన్ రాష్ట్రింలో అింబేదకార్ రాసిన ప్రజాస్్మయూిం అమలు కావడింలేదన్ జగనో్మహన్ రెడిడు న్యింతృత్ పాలన మాత్మే స్గుతుిందన్ ఇటవింటి వారికి ఏ విధింగా బుది్ధ 
చెపాపాలో పవన్ కళ్యూణ్ కి బ్గా తెలుసునన్, అక్రమింగా అరెసుటా చేసిన జనసేన పారీటా నాయకులను కారయూకర్తలను తక్షణమే విడుదల చేయాలన్ డిమాిండ్ చేశరు. అనింతరిం కృష్ట్ణ 
పెనాని మహళ్ కోఆరిడునటర్ మల్లపు విజయలక్ష్మి మాట్్లడుతూ విశఖపటనిింలో పోలీసులు జనసేన పారీటా నాయకులపై కుట్రలు చేశరన్ పవన్ కళ్యూణ్ కి అడుగడుగున అడుడు తగిలరన్ 
ఎటవింటి కుట్రలో కుయుకు్తలు చూసూ్త ఊరుకోమన్ వెింటన జనవాణిన్ న్ర్హించేిందుకు అనుమతులు మింజూరు చేయాలన్ డిమాిండ్ చేశరు. రాష్ట్ర సహాయ కారయూదరి్శ పోతిరెడిడు 
అన్త మాట్్లడుతూ అక్రమ అరెసుటాలను తీవ్ింగా ఖిండిసు్తనానిమన్ పవన్ కళ్యూణ్ కి వసు్తనని ఆదరణ చూసి వైఎస్ఆరి్సప్ నాయకులకు కుట్రలు చేసు్తనానిరన్ ఇటవింటి ఆపకపోతే 
తపపాక తగిన రీతిలో బుది్ధ చెపా్తమన్ హెచచిరిించరు. విజయవాడ నగర ఉపాధయూక్షులు కామల్ల సమనాథిం మాట్్లడుతూ వైయస్్సరీ్సప్ నాయకులకు మతిభ్రమిించిిందన్ పవన్ కళ్యూణ్ 
కి విశఖపటనిింలో ఆదరణ చూసి అవాకె్కా అవాస్తవాలు ప్రచరిం చేసు్తనానిరన్, పవన్ కళ్యూణ్ న్ డిబేట్ కి రమ్మనటపుపాడు జగనో్మహన్ రెడిడు కూడా అదే డిబేట్ కి వస్్తరా అన్ సవాల్ 
విసిరారు. జోగి రమేష్ కి దమ్మింటే విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన మహేష్ తో డిబేట్ చేయాలన్ సవాల్ విసిరారు. కృష్ట్ణ పెనాని మహళ్ కోఆరిడునటర్ రావి సౌజనయూ మాట్్లడుతూ 
ప్రకృతి కూడా రాజధాన్ విక్ింద్రీకరణపై ఇషటాింలేకన భారీ వర్షిం కురిసిిందన్ శన్వారిం స్యింత్ిం పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రకృతి అనుకూలించబటేటా లక్షలది మింది జనిం పవన్ కళ్యూణ్ 
యాత్లో భాగస్్మయూిం అయాయూరన్, విశఖపటనిింలో అలజడులు సృష్టాించడిం దురా్మరగొమన్ ఇకనైనా వైఎస్ఆరి్సప్ నాయకులు తీరు మారుచికోవాలన్ లేన్పక్షింలో వీర మహళలు తపపాక 
బుది్ధ చెపా్తరన్ హెచచిరిించరు. 7 వ డివిజన్ అధయూక్షులు దోమకిండ మేరీ మాట్్లడుతూ జనసేన పారీటా నాయకులను కారయూకర్తలపై నమోదు చేసిన అక్రమ క్సులను తక్షణమే రదు్ద చేసుకన్ 
వారిన్ బేషరతుగా విడుదల చేయాలన్ పవన్ కళ్యూణ్ పై విషిం చిమి్మతే చూసూ్త ఊరుకోమన్ ఎింతవరకైనా పోరాడుతామన్ హెచచిరిించరు. ఈ కారయూక్రమింలో నగర ఉపాధయూక్షులు వెనని 
శవశింకర్, నగర ప్రధాన కారయూదరు్శలు మొబీన, లింగిం శవప్రస్ద్, కారయూదరు్శలు కరగింజి వెింకటరమణ, బోటటా స్యి కుమార, శన్వారపు శవ, పోలసి దురాగొరాణి, గుిండు రామ, 
పాల రజిన్, డివిజన్ అధయూక్షులు సిగనిం శెటిటా రామ, పొటూనిరి శ్రీన్వాస్ రావు, కూరాకుల సురేష్, నల్లబెల్ల కనకారావు, వేింపల్ల గౌరీ, బొమ్మ రాింబ్బు, శింకర్, పుపాపాల శ్రీన్వాస్, 
బ్ధిక శింకర్, దాసరి నాగరాజు, పోతిరెడిడు వెింకటరమణ, విట్ల హరిప్రస్ద్, వేమల వెింకటేష్, అల్లబిల్ల రామకృష్ణ, సింయుక్త కారయూదరి్శ గనుని శింకర్, ఆకారపు విజయ్ కుమారి, ఎస్. 
నరేష్, టి.మరళీకృష్ణ, రాఘవరెడిడు తదితరులు పాలగొనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెసుటులపై 
ముమ్్మడివరుం జనసేన ఆధ్వరయుుంలో ధర్

శతఘ్ని న్యూస్: మమి్మడివరిం, విశఖలో జనసేన పారీటా నాయకులపై ప్రభుత్ిం బనాయిించిన 
అక్రమ క్సులకు వయూతిరేకింగా మరియు పారీటా రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
మరియు మమి్మడివరిం న్యోజకవరగొ ఇించర్్జ ప్తాన్ బ్లకృష్ణ, జనసేన నాయకుల అరెసుటాకు 
న్రసనగా ధరాని న్ర్హించరు. విశఖపటనిిం నోవాటెల్ లో జరిగే జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ న్ కలసి ప్రెస్ మీట్ కి వెళ్్తనని జనసేన పారీటా ప్ఏసి సభుయూలు ప్తాన్ బ్లకృష్ణ, పింతిం 
నానాజీ, బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ యాదవ్, చిలకిం మధుసూదన రెడిడు, శెటిటాబతు్తల రాజబ్బు, షేక్ 
రియాజ్, కమల్ జి తదితర నాయకులను పోలీసులు న్ర్ింధిించి పోలీస్ సేటాషన్ తీసుకువెళ్ళురు. 
ఈ అక్రమ అరెసుటాలకు న్ఒరసనగా మమి్మష్మడివరిం జనసేన నాయకులు ఆదివారిం స్యింత్ిం 4 
గింటలకు మమి్మడివరిం ఎమా్మరో్ కారాయూలయిం ఎదుట జాతీయ రహదారిపై బైఠాయిించి న్రసన 
తెలయజేశరు. ప్రభుత్ మొిండి వైఖరికి న్రసనగా వారు న్నాదాలు చేశరు. అకకాడనుిండి రాయూలీగా 
మహాతా్మ గాింధీ విగ్రహిం వరకు వెళ్ల మహాతా్మ గాింధీ విగ్రహాన్కి వినతి పత్రాన్ని అిందజేశరు. 
ప్రభుతా్న్కి జా్ఞనోదయిం కలుగజేయాలన్ వారు మహాతా్మ గాింధీ విగ్రహిం మిందు న్నాదాలు 
చేశరు. ప్రభుత్ న్రింకుశ వైఖరికి ఈ అరెసుటాలు అద్దిం పడుతునానియన్ ఈ సిందర్ింగా నాయకులు 
ఆరోప్ించరు. ఈ కారయూక్రమింలో మమి్మడివరిం మిండలిం మరియు కాట్రేన్కోన మిండలలకు 
చెిందిన జనసేన పారీటా అధయూక్షులు గొలకోటి వెింకనని బ్బు, కాట్రేన్కోన మిండల అధయూక్షులు మోకా 
బ్ల ప్రస్ద్ ఆధ్రయూింలో జనసేన పారీటా నాయకులు కారయూకర్తలు ప్రభుత్ విధానాలకు వయూతిరేకింగా 
న్నాదాలు చేశరు. తక్షణమే అక్రమ క్సులు ఎతి్తవేసి జనసేన పారీటా నాయకులను వెింటన విడుదల 
చేయాలన్ ఈ సిందర్ింగా వారు డిమాిండ్ చేశరు. ఈ కారయూక్రమింలో పెద్ద సింఖయూలో జనసేన పారీటా 
నాయకులు, కారయూకర్తలు పాలగొనానిరు.

కళ్యుణదుర్ుం జనసేన పార్టు ఐటీ సమావేశుం
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురిం జిల్ల, కళ్యూణదురగొిం పటటాణింలో స్్న్క బలజ కళ్యూణ మిండపింలో 
కళ్యూణదురగొిం జనసేన పారీటా ఐటి కోఆరిడునటర్ రాఘవేింద్ర ఆధ్రయూింలో కళ్యూణదురగొిం జనసేన పారీటా 
ఐటీ సమావేశిం న్ర్హించడిం జరిగిింది. ఈ సమావేశింలో జనసేన అస్త్ర యాప్ ఏ విధింగా 
ఉపయోగిించలో జనసేన పారీటా నాయకులకు, కారయూకర్తలకు వివరిించడిం జరిగిింది. జనసేన 
పారీటా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనలు, స్్న్క నాయకుల కారయూక్రమాల గురిించి ఈ యాప్ లో 
సమాచరిం మిందుగాన తెలుసు్తింది. సషల్ మీడియాలో జనసైన్కులు మరిింత యాకిటావ్ గా 
ఉిండడాన్కి అస్త్ర యాప్ ఎింతగానో ఉపయోగపడుతుింది. క్రియాశీలక సభయూత్ిం తీసుకునని ప్రతి ఒకకా 
జనసేన నాయకులకు ఈ యాప్ డౌనో్లడ్ చేసుకున్ అవకాశిం ఉింటింది. వైజాగ్ లో పవన్ కళ్యూణ్ 
జనవాణి కారయూక్రమాన్ని ఎనోని అడడుింకులు సృష్టాించి పోలీస్ వయూవస్ను ఉపయోగిించి జనసేన పారీటా 
కారయూకర్తలను ఇబ్ిందులకు గురి చేసు్తనని ఈ వైసీపీ ప్రభుతా్న్కి వచేచి ఎన్నికలో్ల తగిన గుణపాఠిం 
చెబుతామన్ అనింతపురిం జిల్ల జనసేన పారీటా జాయిింట్ సెక్రటరీ బ్లయూిం రాజేష్ హెచచిరిించరు. 
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన వీర మహళ షేక్ తార, జనసేన నాయకులు జయకృష్ణ, కాింతరాజ్, 
ఆింజనయులు, రామలింగ, వింశీ, జాకీర్, మకకానని, నాగరాజు, సురేష్, చిత్తపాపా, మహేష్, ఐటీ 
టీిం సభుయూలు రాింప్రస్ద్ శ్రీన్వాసులు మొదలైన జనసేన కారయూకర్తలు పాలగొనడిం జరిగిింది.

అక్రమ అరెసుటులపై స్పుందిుంచిన పీఏసీ 
సభ్యులు పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటటాణిం, 
ఆదివారిం విశఖపటటాణింలో ప్రజల 
సమసయూలను తెలుసుకోవడాన్కి 
జనసేన పారీటా ప్రతిష్టటాత్మకింగా 
న్ర్హసు్తనని జనసేన భరోస్ 
జనవాణి కారయూక్రమాన్కి శన్వారిం 
జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ 
తో పాటూ జనసేన శ్రేణులు భారీ 
ఎతు్తన విశఖ పటటాణిం చేరుకోవడిం 
జరిగిింది. ఈ సిందర్ింలో 
పోలీసులు జనసేన నాయకులను 
అక్రమ అరెసుటాలు చేయడిం జరిగిింది. 

వైజాగ్ లో మన జనసేన పారీటా నాయకులు, కారయూకర్తలు మరియు జనసైన్కుల 
అక్రమ అరెసుటాలు సబబు కాదన్ పోలీసులు తీరుపై మిండిపడిన ప్తాన్ బ్లకృష్ణ 
తక్షణమే జనసైన్కులని జనసేన నాయకులని విడుదల చేయాలన్ డిమాిండ్ 
చేశరు.

పెడన సాథానిక వైసిపి నాయకులను 
హెచ్చరిుంచిన ఎస్.వి.బాబు

శతఘ్ని న్యూస్:  పెడన 
న్యోజకవరగొిం, జనసేన 
నాయకులు ఎస్.వి.బ్బు 
మాట్్లడుతూ… జోగి 
రమేష్ ఏది చెబితే అది, ఏిం 
చేయమింటే అది చేసే స్్న్క 
వైసిప్ నాయకులు, కారయూకర్తలు 
తమ వయూకి్తతా్న్ని కోలోపావద్దన్ 
శన్వారిం విశఖపటనిింలో 

దాడి జరగలేదు. మీరు ఏ విధింగా కాయూిండిల్ రాయూలీ న్ర్హస్్తరు. దాడి జరిగి 
ఉింటే ఆధారాలతో సహా న్ర్ప్ించిండి. జోగి రమేష్ తన రాజకీయ స్్ర్ిం 
కోసిం, తన వయూకి్తగత ఇమేజ్ న్ పెించుకోవడిం కోసిం మిమ్మలని ఒక పావుల 
వాడుకుింటనానిడు అది తెలుసుకోిండి. అింతేగాన్ విషయిం తెలుసుకోకుిండా 
పవన్ కళ్యూణ్ మీద అసతయూ ఆరోపణలు చేసిన, పవన్ కళ్యూణ్ న్ విమరి్శించినా 
మీరు తగిన మూలయూిం చెల్లించుకోవాల్స వసు్తిందన్ అనానిరు.

విశాఖ ఘటనను ఖుండిుంచిన 
కుంచికచరలా ముండల జనసైనికులు

జనాకర్షణ ఓర్లేక్ ప్రభుత్ిం 
ఇటవింటి చరయూలకు 
పాలపాడుతుింది నాయిన్ 
సతీష్
సహించిం, భరిించిం, 
తెగిస్్తిం: జనసైన్కులు
శతఘ్ని న్యూస్: కించికచర్ల 

పటటాణ జనసేన పారీటా ఆధ్రయూింలో విలేకరుల సమావేశిం ఏరాపాట చేయడిం 
జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా పటటాణ జనసేన పారీటా మిండల అధయూక్షులు నాయిన్ 
సతీష్ మాట్్లడుతూ విశఖపటనిింలో జనసేన పారీటా ఆదివారిం ఏరాపాటచేసిన 
జనవాణి కారయూక్రమాన్ని ఓర్లేక మింత్రులు ఎమ్మలేయూలు, కక్షప్ర్కింగా 
వయూవహరిించరన్ దీన్ని జనసేన పారీటా తీవ్ింగా ఖిండిసు్తిందన్ తెలపారు. 
అపపాటికపుపాడు న్ర్ణయిించిన కారయూక్రమిం కాదు దాదాపు మూడు నాలుగు నెలల 
నుించి జనవాణి కారయూక్రమిం ఏరాపాట చేదా్దమన్ పారీటా న్ర్ణయిించడిం జరిగిిందన్ 
విశఖపటనిింలో పారీటా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ కి వచిచిన ప్రజాదరణ ప్రజాకర్షణ 
ఓర్లేక తటటాకోలేక ఇటవింటి చరయూలకు పాలపాడుతునానిరన్ ప్రజాస్్మయూింలో 
ఇటవింటి తగిగొింపు చరయూలకు పాలపాడటిం సరైన పద్ధతి కాదన్ జనసేన పారీటా 
ఒక క్రమశక్షణ గల పారీటా కాబటేటా అకకాడ మింత్రులు మాటలతోట్లు పేలచిన 
జనసైన్కులు క్రమశక్షణతో ఉనానిరన్ జన సైన్కుల సహనాన్ని పరీక్ించవద్దన్ 
హతవు పలకారు. ఈ కారయూక్రమింలో జిల్ల ప్రోగ్రాిం కమిటీ సభుయూలు తోట 
ఓింకార్, మిండల ప్రధాన కారయూదరి్శ దేవి రెడిడు అజయ్, కారయూదరి్శ కట్రు 
దేవేింద్ర, వనపరి్త పదా్మరావు కుర్రా నాన్ తదితరులు పాలగొనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


అక్రమ అరెసుటులకు నిరసనగా ప్రత్్తపాడు జనసేన ధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్తపాడు, శన్వారిం జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ వైజాగ్ లో న్ర్హించబోయే 
జనవాణి కారయూక్రమాన్ని అడుడుకునిందుకు నోవాటెల్ హోటల్ దగగొర పోలీసులని మోహరిించి, జనసేన 
నాయకులని అరెస్టా చేయటిం జరిగిింది. ఈ అప్రజాస్్మిక అరెసుటాలకు పాలపాడిన వైసీపీ ప్రభుత్ వైఖరికి 
న్రసనగా ప్రతి్తపాడు న్యోజకవరగొ ఇించర్్జ వరుపుల తమ్మయయూబ్బు ప్లుపు మేరకు న్యోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు, కారయూకర్తలు ధరాని కారయూక్రమిం చేపట్టారు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన పారీటా జిల్ల కారయూదరి్శ 
నల్లల రామకృష్ణ మాట్్లడుతూ ప్రజాస్్మయూింలో ప్రతిఒకకార్ చట్టాలని, రాజాయూింగాన్ని గౌరవిించలన్, 
కానీ ఈ అధికార వైసీపీ ప్రభుత్ిం చటటావిరుద్దింగా అప్రజాస్్మికింగా మా నాయకులని అరెస్టా చేసిిందన్, 
మా సహనాన్ని పరీక్ించొద్దన్ బేషరతుగా మా నాయకులని వెింటన విడుదల చేయాలన్ వైసీపీ ప్రభుతా్న్ని 
హెచచిరిించటిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో జిల్ల కారయూదరి్శ నల్లల రామకృష్ణ, ఏలేశ్రిం మిండల 
అధయూక్షులు పెింటకోట మోహన్, సమన్య కర్త పెింటకోట చింటిబ్బు, ఏలేశ్రిం మిండల ఉపాధయూక్షులు 
పలవేల వెింకటేష్, న్యోజకవరగొ యువ నాయకులు వరుపుల స్యికిరణ్, జనసేన నాయకులు కాసు 
బ్రహా్మనిందిం, సషల్ మీడియా కో ఆరిడునటర్ గింగిరెడ్ల మణికింఠ న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకులు 
కారయూకర్తలు పాలగొనానిరు.

అక్రమ అరెసుటులను ఖుండిుంచిన 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: మారాకాపురిం, 
జనసేన పారీటా రాష్ట్ర నాయకులను 
విశఖ జిల్ల జనసేన నాయకులు, 
కారయూకర్తల అక్రమ అరెసుటాలను 
ఖిండిసు్తనానిమన్, విశఖలో 
జరుగుతునని జనసేన నాయకుల, 
కారయూకర్తల అణచివేతను 
తీవ్ింగా ఖిండిసు్తనానిమన్, 
మా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ న్ 
న్ర్ిందిసే్త రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం తీవ్ 
పరిణామాలు చవిచూడవలసి 
వసు్తిందన్ తెలయజేసు్తనానిమన్, 
ఈ చరయూలను జనసేన పారీటా 
నాయకులు, కారయూకర్తలు జనసేన 

శ్రేణులు ఉపేక్ించరన్ హెచచిరిక చేసు్తనానిమన్ జనసేన పారీటా మారాకాపురిం 
న్యోజకవరగొ ఇింఛార్్జ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ తెలపారు.

శెట్టుబతు్తల రజబాబుని వెుంటనే 
విడుదల చేయాలి: అలలావరుం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురిం, విశఖపటనిింలో జనసేన పారీటా నాయకుల 
అక్రమ అరెస్టా లకు న్రసనగా అమలపురింలో ఇనాచిర్్జ శెటిటాబతు్తల 
రాజబ్బు ఆదేశల అల్లవరిం మిండల జనసేన పారీటా ఆధ్రయూింలో 
అల్లవరిం సెింటర్ లో న్రసన చేపటిటాన అల్లవరిం మిండల జనసేన 
నాయకులు,వీర మహళలు, జనసైన్కులు. ఈ న్రసన కారయూక్రమింలో 
జిల్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ సిందాడి శ్రీనుబ్బు, గోడితిప్పా సరపాించ్ చిటీనిడి 
శ్రీదేవి శ్రీన్వాస్, ఉపసరపాించ్ కింకిపాటి వీరబ్బు, సీన్యర్ నాయకులు 
మోకా బ్లయోగి, చికిలే చిటిటాబ్బు, గోళళు కమల, వింగా నాయుడు, 
కటికిరెడిడు బ్బి, గాలదేవర బుల్లయయూ, కామిశెటిటా వెింకటరతనిిం, ప్ిండి 
గణపయయూ, తిరుమల రమేష్, వర్రే సూరిబ్బు తదితరులు పాలగొనానిరు.

మా నాయకుడు కనుసైగ చేసే్త రష్టుం, 
రవణకాషటుుంగా మారుతుుంది: వాసగిరి మణికుంఠ

శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటనిింలో శన్వారిం 
రాత్రి జనసేనాన్ పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనను 
అడుడుకోవడిం మరియు జనసేన పారీటా 
నాయకుల అక్రమ అరెసుటాలు గురిించి 
మాట్్లడుతూ వైసిప్ ప్రభుత్ిం మూడు 
రాజధానులు అింటూ చేసిన గర్జన వైఫలయూన్ని 
కప్పాపుచుచికున ప్రయతనిింలో భాగింగా, 
జనసేనాన్ పవన్ కళ్యూణ్ కు వైజాగ్ 
పరయూటనలో మద్దతు పలుకుతూ వచిచిన 
జనసింద్రాన్ని చూసి ఓర్లేక ప్రభుత్ిం 
పోలీసులతో అడుడుకోవడాన్ని తీవ్ింగా 
ఖిండిించరు. మా నాయకుడు కనుసైగ చేసే్త 
రాష్ట్రిం రావణకాషటాింగా మారుతుిందన్, వైసీపీ 

ప్రభుత్ిం వెింటన సపాిందిించి జనసేన నాయకులను బేషరతుగా విడుదల 
చేయాలన్ ధ్జమతా్తరు. అలగే రాజకీయ నాయకులు 5 సింవత్సరాలకు 
మాత్మే అధికారింలో ఉింట్రు కానీ 30 సింవత్సరాలు సరీ్స్ లో ఉిండే 
పోలీసులు న్సపాక్షపాతింగా వయూవహరిించలన్ మనవి చేశరు.

జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్టు ను తీవ్ుంగా 
ఖుండిుంచిన పిడుగురళలా జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ విశఖ పరయూటనలో భాగింగా ఆయనకు ఘన 
స్్గతిం పలకడాన్కి వెళళున లక్షలదిమింది జన సమూహాన్ని చూసి ఓరుచికోలేక జానవాణి కారయూక్రమిం 
ఏరాపాట చేసే్త వీళళు అవినీతి ఎకకాడ బయటపడుతుిందో అన భయింతో ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ిం, ప్రజల 
దృష్టాన్ మళ్లించడాన్కి మింత్రులపై దాడి అన నాటకాన్ని తెరపైకి తెచిచి, జనసేన నాయకులను అక్రమ 
అరెసుటా చేయడిం దురా్మరగొమైన చరయూగా భావిసు్తనానిమన్ జనసేన ప్డుగురాళ్ల మిండల అధయూక్షుడు కామిశెటిటా 
రమేష్ అనానిరు. జనసేన అింటేన జగనో్మహన్ రెడిడుకి, వైసీపీ నాయకులకు వెనునిలో వణుకు పుడుతుిందన్ 
అిందుక్ ఇలింటి వికృత చేషటాలు చేసు్తనానిరన్, మీరు ఎన్ని ఇబ్ిందులు కలుగజేసిన ప్రజల పక్షాన జనసేన 
ఎపుపాడూ పోరాడుతుిందన్, అరెసుటా చేసిన నాయకులను వెింటన విడుదల చేయాలన్ లేన్పక్షింలో రాష్ట్ర 
వాయూప్తింగా న్రసనలు చేపడతామన్ జిల్ల జాయిింట్ సెక్రెటరీ దూదేకుల కాశిం సైదా హెచచిరిించరు. 
ఈ కారయూక్రమింలో జిల్ల సింయుక్త కారయూదరి్శ దూదేకుల కాసిిం సైదా, ప్డుగురాళ్ల మిండల అధయూక్షుడు 
కామిశెటిటా రమేష్, జిల్ల ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ సభుయూలు దూదేకుల శ్రీను, మిండల ఉపాధయూక్షులు పెడకలమి 
కిరణ్ కుమార్, బయయూవరపు రమేష్, మిండల ప్రధాన కారయూదరు్శలు షేక్ మదీన, చీదేళ్ల రామకృష్ణ, ఆవుల 
రమేష్, కారయూదరి్శలు గఫూర్, బెతించెర్ల ప్రస్ద్, అింబటి స్యి, పవన్ తదితరులు పాలగొనానిరు.

సోమవారం, 17 అక్టో బర్ 2022
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దౌర్జనాయులను మానుకోకపోతే మేము దేనికైనా 
సిద్ధుం: రజానగరుం జనసేన ముండలధయుక్షులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరిం 
న్యోజకవరగొిం, రాజానగరిం హెడ్ 
కా్రటార్్స లో ఉనని జనసేన పారీటా ఆఫీసులో 
రాజానగరిం న్యోజకవరగొిం జనసేన 
పారీటా ఇించర్్జ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ 
ఆదేశల మేరకు మూడు మిండల 
నాయకుల ఆధ్రయూింలో అధికార పారీటా 
దౌర్జనాయూలను మానుకోకపోతే మేమ 
దేన్కైనా సిద్ధిం అింటనని మూడు 

మిండలల అధయూక్షులు భవిషయూత్ కారాయూచరణపై జరిగిన ఈ సమావేశింలో పాలగొనని రాజానగరిం 
జనసేన పారీటా ఎింప్టిసి వల్లభశెటిటా రమణ, రాజానగరిం మిండల జనసేన పారీటా అధయూక్షులు బతి్తన 
వెింకనని దొర, సీతానగరిం మిండల జనసేన పారీటా కనీ్నర్ కారిచర్ల విజయ్ శింకర్, గాదరాడ 
గ్రామిం జనసేన పారీటా సీన్యర్ నాయకులు గాళళు సతీష్, అరుబోలు బ్లు కోరుకిండ మిండల 
జనసేన పారీటా వైస్ ప్రెసిడింట్ మకకా రాింబ్బు, రాజానగరిం మిండల జనసేన పారీటా వైస్ ప్రెసిడింట్ 
నాగావరుపు భాను, రాజానగరిం మిండల ప్రధాన కారయూదరి్శ నల్లమిల్ల విష్్ణ చక్రిం, రాజానగరిం 
మిండల కమిటీ కారయూదరి్శ కవల శ్రీరామ్, కోరుకిండ మిండల మఖయూ నాయకులు చదువు 
మక్్తశ్రరావు, తనీనిరు తాతాజీ, చదువు రాింబ్బు, తెలగింశెటటా శవ, రాజానగరిం మిండల 
యువత అధయూక్షులు సుింకర బ్బి్జ, జనసేన యూత్ లీడర్ పల్ల హేమింత్, మిండల సషల్ మీడియా 
ఇనాఛార్్జ మేడిద వీరబ్బు, నునని రాజా ఉమ్మడి తూరుపాగోదావరి జిల్ల ప్రోగ్రాిం కమిటీ మింబర్ 
జమాల్ అలీ (సను), రాజానగరిం న్యోజకవరగొిం జనసేన పారీటా మఖయూ నాయకులు బొబ్రాడ 
వాసు పాలగొనానిరు.

అక్రమ అరెసుటులను ఖుండిుంచిన రజుంపేట జనసేన
అరెసుటా చేసిన జనసేన నాయకులను తక్షణమే విడుదల చేయాల
జనసేన యువ నాయకులు పోలశెటిటా శ్రీన్వాసులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజింపేట, 
జనసేన నాయకుల 
అక్రమ అరెసుటాను తీవ్ింగా 
ఖిండిసు్తనానిమన్ రాజింపేట 
జనసేన నాయకులు పోలశెటిటా 
శ్రీన్వాసులు పేర్కానానిరు. 
రాజింపేట అసెింబీ్ల జనసేన 
పారీటా ఇించర్్జ మలశెటిటా 

వెింకటరమణ ఆదేశల మేరకు రాజింపేట జనసేన ప్రధాన కారాయూలయింలో ఆదివారిం 
స్యింత్ిం విలేకరుల సమావేశిం న్ర్హించరు. ఈసిందర్ింగా జనసేన యువ నాయకులు 
పోలశెటిటా శ్రీన్వాసులు మాట్్లడుతూ… విశఖపటనిింలో “జనవానణి” కారయూక్రమింలో భాగింగా 
ప్రజల కష్టటాలను, సమసయూలను తెలుసుకోవడాన్కి వచిచిన జనసేన పారీటా అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
జన సిందోహిం చూసి వైయస్్సర్ పారీటా నాయకులు ఉలకికాపడి జీరి్ణించుకోలేక అక్రమ క్సులు 
బనాయిించి జనసేన నాయకులను, జనసైన్కులను అరెసుటా చేయడిం చల దారుణమనానిరు. వైసీపీ 
ప్రభుత్ిం కత్త కత్త డ్రామాలు కోడి కతి్త డ్రామాలు మాదిరిగా మరో డ్రామాకు తెరలేపారనానిరు. 
త్రలో ప్రజలే వైసిప్ ప్రభుతా్న్కి తగిన గుణపాఠిం చెప్పా జనసేన పారీటాన్ అధికారింలోకి 
తీసుకురావడిం ఖాయిం అనానిరు. శన్వారిం వైజాగ్ లో జరిగిన వైసీపీ గర్జన విఫలిం కావడిం 
అకకాడి ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ కు బ్రహ్మరథిం పటటాడింతో ఆభయిం మరిింత ఎకుకావైిందనానిరు. 
పోలీసులను అడుడుపెటటాకున్ వైసీపీ చేసు్తనని దౌర్జనాయూలను ప్రజలిందర్, అర్ిం చేసుకుింటనానిరన్, 
ఈ దురా్మరగొ ప్రభుతా్న్కి అింతిం ఎింతో దూరింలో లేదనానిరు. ఏక్షణాలో్లనైనా ఎన్నికలు జరిగినా 
కాబోయే మఖయూమింత్రి పవన్ కళ్యూణ్ అన్, ప్రతి ఒకకారికి రిటర్ని గిఫ్టా గా ఇస్్తమన్ రాజింపేట 
జనసేన పారీటా తరఫున ఆయన హెచచిరిించరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పారీటా నాయకులు, 
వీరయయూ ఆచరి జనసేన వీర మహళ జెడాడు శరీష, కారయూకర్తలు, అభిమానులు, వీర మహళలు 
తదితరులు పాలగొనానిరు.

అరెసటుయిన జనసేన నాయకులను, వీర 
మహిళలను విడుదల చేయాలి: 
తాయుడ రమకృష్్ణరవు(బాలు)

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం, 
ప్రజావాణి కారయూక్రమిం దా్రా ప్రజల 
గొింతును ప్రభుతా్న్కి తెలప్, 
ప్రజలకు అిండగా న్లచి, సహాయిం 
చేయట్న్కి ఉత్తరాింధ్ర పరయూటనకు 
వచిచిన జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ 
ను ప్రభుత్ిం అప్రజాస్్మికింగా 
అడుడుకోవడాన్ని, విజయనగరిం 
జిల్ల నుిండి విశఖపటనిిం జనవాణీ 
కారయూక్రమాన్కి వెళ్్తనని జనసేన 
నాయకులను, వీరమహళలను 
ఇింటివద్దన న్ర్ిందిించడిం, 
అరెసుటాలు చేయడాన్ని జనసేన పారీటా 

తరపున తీవ్ింగా ఖిండిసు్తనానిమన్ పారీటా సీన్యర్ నాయకులు, జిల్ల చిరింజీవి 
యువత అధయూక్షుడు తాయూడ రామకృష్ట్ణరావు(బ్లు) అనానిరు. ఈ సిందర్ింగా 
ఆదివారిం విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన దా్రా తెలపారు. ఈ సిందర్ింగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ జనసేన పారీటా ప్రజలనుిండి వసు్తనని ఆదరణ చూసి ఓర్లేక్ 
వైఎస్్సరీ్సపీ ఈ చులకన రాజకీయాలు పోలీసులపై ఒతి్తడి తెచిచి చేసు్తిందన్, 
పోలీసులపైన, చట్టాలపైన జనసేనకు అపారమైన గౌరవిం ఉిందన్, ప్రభుత్మ 
ప్రతిపక్షాల గొింతునొక్కా ప్రయతనిిం మానుకోవాలన్ అనానిరు. అరెసటాయిన జనసేన 
నాయకులను, వీరమహళలను తక్షణమే విడుదల చేయాలన్ కోరారు.

భోగిరెడిడు గుంగాధర్ ఆధ్వరయుుంలో పోలీస్ 
మరియు రెవెన్యు అధికారులకు వినత్పత్ుం

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
ర్రల్, విశఖపటనిింలో 
జనసేన పారీటా అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్, రాష్ట్ర ప్ఏసి 
సభుయూలు పింతిం నానాజీ 
మరియు ఇతర రాష్ట్ర 
నాయకులు, ఇించర్్జ 
ల ప్న పెటిటాన క్సులు 

కటిటావేయాలన్, అక్రమింగా అరెసుటాలు చేసిన వారిన్ బేషరుతుగా విడుదల 
చేయాలన్ కోరుతూ కాకినాడ ర్రల్ న్యోజకవరగొిం, కరప మిండలిం, కరపలో 
సీన్యర్ జనసేన నాయకులు బోగిరెడిడు కిండబ్బు ఆధ్రయూింలో న్రసన చేపటిటా 
పోలీస్ మరియు రెవెన్యూ అధికారులకు వినతిపత్ిం ఇవ్డిం జరిగిింది. ఈ 
కారయూక్రమింలో జనసేన పారీటా రాష్ట్ర సింయుక్త కారయూదరి్శ భోగిరెడిడు గింగాధర్, 
కరప మిండల నాయకులు, గ్రామ కమిటీ నాయకులు, జనసైన్కులు పెద్దఎతు్తన 
పాలగొనానిరు.

అరెసటుయిన నాయకుల క్షేమ సమాచారుం 
తెలుసుకున్ శివదత్ బోడపాట్

శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటనిిం, 
ఆనిందపురిం పోలీస్ సేటాషనో్ల ఉనని 
50 మింది జనసైన్కులను మరియు 
జనసేన పారీటా రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్రీమతి 
పాలవలస యశసి్న్న్ కలసి 
యువతను ఏవిధింగా ఇబ్ింది 
పెడుతునానిరు అనని విష్టయాలను 
జనసేన పారీటా రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 
శవదత్ బోడపాటి తెలుసుకోవడిం 
జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా ఆయన 
వీలైనింత త్రగా వారిన్ బయటకు 
తీసుకురావాలన్ లీగల్ సెల్ న్ 
కోరుతునానినన్ తెలపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలలా ఆధ్వరయుుంలో 
మెగా ఉచిత వైదయు శిబిరుం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురిం న్యోజకవరగొిం ఉపాపాడ గ్రామింలో జనసేన నాయకులు 
శ్రీ విష్్ణ హాసిపాటల్ అధినత డాకటార్ శ్రీధర్ ప్ల్ల ఆధ్రయూింలో ఆదివారిం ఉచిత మగా 
మడికల్ కాయూింపు న్ర్హించడిం జరిగిింది. ఈ ఉచిత మడికల్ కాయూింపు న్మిత్తమ 
దాదాపు ఎన్మిది విందల మిందికి పైగా ఉచితింగా సేవలను విన్యోగిించుకన్ బిప్, 
ష్గర్ పరీక్షలు చేయిించుకున్, మిందులు ఉచితింగా సీ్కరిించడిం జరిగిింది. ఉపాపాడ 
మత్సష్కార సదరులు ఈ సేవలను బ్గుగా ఉపయోగిించుకోవడిం జరిగిింది. డాకటార్ 
శ్రీధర్ మీడియాతో మాట్్లడుతూ జనసేన అనది ఒక సేవ అన్ ప్రజలకు సేవ చేసే భాగయూిం 
దేవుడు మాకు ఇచిచినిందుకు జనసేన పారీటా తరపు నుించి ఇింకించెిం మిందుకెళ్ల సేవ 
చేసే భాగాయూన్ని మాకు కలగిించిన జనసేన పారీటా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ కి ధనయూవాదాలు 
చెపుపాకుింటూ ఉపాపాడ మత్సష్కార సదరులు నా దగగొరికి రావడిం, అకకాడ ఉననిటవింటి 
ప్రజలు వైరల్ ఫీవర్్స వల్ల బ్ధపడుతునానిరన్ చెపపాడిం జరిగిింది. అదే సమయింలో తన 
మనసులో కూడా ఉపాపాడ గ్రామిం నిందు ఉచిత మడికల్ కాయూింప్ పెట్టాలన్ ఆలోచన 
ఉిండటిం జరిగిింది. అది ఈ రోజున ఇింతమిందికి న్జింగా సేవనిందిించినిందుకు నాకు 
సింతోషకరింగా ఉిందన్ డాకటార్ శ్రీధర్ చెపపాడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో భాగింగా 
కత్తపల్ల రాజు, చినని శశధర్, పలవెల నాన్ బ్బు, సడే రవికుమార్, ఆకుల లవరాజు, 
వింక జాన్ ప్రస్ద్, పెనుపోతుల వీరబ్బు, పల్లటి జాన్సన్, మైలపల్ల రవి, గింపల 
సతి్తరాజు, వింకా కిండబ్బు, చిింతకాయల ప్రి, మైలపల్ల రాజు, మరుగ రవికుమార్, 
షోడే మహేష్, జోయూతుల శవ, జి వెింకటరావు, రాశపల్ల రమణ మరియు జనసైన్కులు 
అధిక సింఖయూలో పాలగొనడిం జరిగిింది.

జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెసుటులను 
తీవ్ుంగా ఖుండిుంచిన దోమకొుండ అశోక్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, పవన్ కళ్యూణ్ ఉత్తరాింధ్ర 
పరయూటన అడుడుకోవడిం హేయమైన చరయూ. ఉత్తరాింధ్రలో 
పవన్ కళ్యూణ్ కి వసు్తనని ప్రజా ఆదరణ చూసి వైఎస్ఆరి్సప్ 
కుట్రలు చేసు్తింది. ప్రజల తరఫున పోరాడుతునని పవన్ 
కళ్యూణ్ న్ అనక ఇబ్ిందులకు గురి చేయడాన్ని తీవ్ింగా 
ఖిండిసు్తనానిను. ఉత్తరాింధ్ర మీద ప్రేమ ఉనని వైసిప్ 
నాయకులు విశఖ సీటాల్ పా్లింట్ ప్రైవేటీకరణ చేయొదు్ద 
అన్ ఎిందుకు గరి్జించ లేదు? విశఖ రైలే్ జోన్ కోసిం 
ఎిందుకు గరి్జించ లేదు?

ఉత్తరాింధ్ర నుించి ఇతర రాష్ట్రాలకు ఉపాధి కోసిం వెళ్తుింటే ఎిందుకు చోదయూిం 
చూసు్తనానిరు? ఉత్తరాింధ్ర సమసయూలు మీకు పటటావా? వైసిప్ మద్దతిచిచిన గర్జన కారయూక్రమిం 
విఫలమవడింతో జనసేన పారీటాపై కుట్రలు చేసు్తనని వైసీపీ. వైసీపీ దౌర్జనాయూలకు అధినత 
పవన్ కళ్యూణ్ కానీ జనసైన్కులు కానీ, వీరమహళలు కానీ భయపడే ప్రసక్్త లేదు. వైసీపీ 
పాలన చూసు్తింటే బ్రిటిష్ పాలనలో ఉననిట్ల ఉింది. పోలీసులు రాజాయూింగ బద్దింగా 
వయూవహరిించల కానీ వైసీపీ కారయూకర్తల కాదు. పోలీసు వయూవస్ను కూడా ఈ ప్రభుత్ిం 
ఎనోని ఇబ్ిందులకు గురి చేస్తింది ఇది పోలీసులు గమన్ించల. అమరావతి రాజధాన్కి 
మద్దతు తెలప్ింది వైసిప్ నాయకులు ఈరోజు విశఖలో భూమలపై కననిసి ఆక్రమిించుకున్ 
పాయూలస్ లు కటటాకోవాలన్ ఆలోచనతో విక్ింద్రీకరణ అన్ దొింగ నాటకాలు ఆడుతునానిరు. 
ప్రజలు గమన్ించి వైసిప్ నాయకులను ఉత్తరాింధ్ర నుించి తరిమికట్టాల, పాలన చేతకాక 
ప్ింతాల మధయూ చిచుచి పెటటాకుింటూ పైశచిక ఆనిందిం పొిందుతునని వైసీపీ ప్రభుతా్న్ని 
ప్రజలు గద్ద దిించల అన్ అనానిరు.

డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలలా ఆధ్వరయుుంలో కళ్ళకు గుంతులు కటటుకుని గాుంధీ విగ్రహుం ముుందు నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురిం, జనసేన పారీటా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ జనవాణి కారయూక్రమన్కి 
రావడిం జరిగిింది అయితే ఊహించన్ రీతిలో జనిం రావడిం వల్ల తటటాకోలేన్ వైసీపీ 
ప్రభుత్ిం ఈరోజు జనవాణి కారయూక్రమిం జనసమూత్ింతో న్ిండి ఎకకాడైతే సకె్సస్ 
అవుతుిందన భయింతో అర్ధరాత్రి దొింగల్లగా పోలీసులను పింప్ించి పవన్ కళ్యూణ్ న్ 

కలవడాన్కి వచిచిన జనసేన నాయకులను, జనసైన్కులను అక్రమింగా అరెసుటా చేసినిందుకు 
న్రసనగా ప్ఠాపురిం న్యోజకవరగొిం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపాటల్ అధినత 

డాకటార్ శ్రీధర్ ప్ల్ల కళళుకు గింతులు కటటాకున్ గాింధీ విగ్రహిం మిందు న్రసన తెలుపడిం 
జరిగిింది డాకటార్ శ్రీధర్ గారు మీడియాతో మాట్్లడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్ిం ఓడిపోతానన 
భయింతో ఓటమిన్ ఒపుపాకోలేక ఎదుటివాడి గెలుపున్ నాశనిం చేసే విధింగా ఈ వైసిప్ 
ప్రభుత్ిం వయూవహరిసు్తిందనానిరు. అక్రమ అరెసుటాలను తక్షణమే విడుదల చేయాలన్ 
వైసీపీ ప్రభుతా్న్ డిమాిండ్ చేయడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో భాగింగా కత్తపల్ల 
రాజు, చినని శశధర్, పలవెల నాన్ బ్బు, సడే రవికుమార్, ఆకుల లవరాజు, వింక 
జాన్ ప్రస్ద్, పెనుపోతుల వీరబ్బు, పల్లటి జాన్సన్, మైలపల్ల రవి, గింపల సతి్తరాజు, 

వింకా కిండబ్బు, చిింతకాయల ప్రి, మైలపల్ల రాజు, మరుగ రవికుమార్, షోడే మహేష్, జోయూతుల శవ, జి వెింకటరావు, రాశపల్ల రమణ మరియు జనసైన్కులు అధిక సింఖయూలో 
పాలగొనడిం జరిగిింది.

అక్రముంగా అరెస్టు అయిన జనసేన 
నాయకులను విడుదల చేయాలని డిమాుండ్
శతఘ్ని న్యూస్: మింగళగిరి, జనసేన పారీటా రాష్ట్ర చేనత వికాస విభాగిం చైర్మన్ మరియు 
మింగళగిరి న్యోజకవరగొ ఇించర్్జ చిల్లపల్ల శ్రీన్వాసరావు ఆదేశల మేరకు ఆదివారిం 
మధాయూహనిిం మింగళగిరి కత్త బస్టాిండ్ సమీపింలోన్ డాకటార్ బి.ఆర్ అింబేదకార్ విగ్రహిం 
వద్ద జనసేన పారీటా నాయకులు, జనసైన్కులు, వీర మహళలు ఆిందోళన చేపట్టారు. 
విశఖలో జనసేన పారీటా నాయకులను అక్రమింగా అరెస్టా చేశరన్, వారిన్ వెింటన 
విడుదల చేయాలన్ డిమాిండ్ చేసూ్త జనసేన పారీటా నాయకులు, కారయూకర్తలు, వీర 
మహళలు, జనసైన్కులు ఈ ఆిందోళన కారయూక్రమాన్ని చేపట్టారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అరెసుటు చేసిన జనసేన నాయకులను తక్షణమే 
విడుదల చేయాలి

జనసేన అింటే వైసీపీ నాయకులకు ఎిందుకు అింత భయిం?
సమసయూలు వెలకితీసే్త మీలసుగులు బయట పడతాయన్ భయమా?

శతఘ్ని న్యూస్: రాజింపేట, 
సిద్ధవటిం, జనసేన పారీటా ప్రజా 
సమసయూలపై వినతులు సీ్కరిించే 
“జనవాణి ” కారయూక్రమిం కోసిం 
విశఖపటనిిం విచేచిసిన జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ను 
అడుగడుగునా పోలీసు ఆింక్షలతో 
అడుడుకోవడమే కాకుిండా పారీటా 
యొకకా నాయకులను సైతిం అక్రమ 

అరెసుటాలు చేయడిం దారుణమన్ జనసేన రాష్ట్ర చేనత వికాస కారయూదరి్శ రాట్ల రామయయూ 
పేర్కానానిరు. రాజింపేట జనసేన పారీటా ఇించర్్జ వెింకటరమణ ఆదేశల మేరకు సిద్ధవటిం 
మిండలిం ఉపపారపల్ల గ్రామింలో ఆదివారిం సమావేశిం న్ర్హించరు. ఈసిందర్ింగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ… వైసీపీ ప్రభుత్ిం ఓడిపోతామన భయింతో ఓటమిన్ ఒపుపాకోలేక 
ఎదుటి వాడి గెలుపున్ నాశనిం చేసే విధింగా ఈవైసీపీ ప్రభుత్ిం వయూవహరిస్తిందనానిరు. 
జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ జనవాణి కారయూక్రమాన్ని ఎనోని అడడుింకులు సృష్టాించి పారీటా 
కారయూకర్తలను ఇబ్ిందులకు గురి చేసు్తనని ఈ వైసీపీ ప్రభుతా్న్కి వచేచి ఎన్నికలో్ల ప్రజలే 
గుణపాఠిం చెబుతారనానిరు. అక్రమ అరెసుటాలు చేసిన జనసేన నాయకులను తక్షణమే 
విడుదల చేయాలన్ ఆయన డిమాిండ్ చేశరు.

ఘనుంగా బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ 
జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూరు, జనసేన పారీటా రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ బోనబోయిన 
శ్రీన్వాస్ యాదవ్ జన్మదిన వేడుకలు జిల్ల పారీటా కారాయూలయింలో జిల్ల అధయూక్షులు 
గాద వెింకటేశ్రరావు సమక్షింలో ఘనింగా న్ర్హించడిం జరిగిింది. 
ఈ కారయూక్రమాన్కి జిల్ల, మిండల మరియు నగర అధయూక్షులు నాయకులు, 
వీరమహళలు, కారయూకర్తలు పాలగొనడిం జరిగిింది.

గ్రామ సిుంహాల గర్జనలకు భయపడేది లేదు
సులు అరెసుటాలతో జనసేన నాయకులను, పవన్ కళ్యూణ్ న్ ఆపలేరు.
న్జివీడు న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకులు పాశిం నాగబ్బు

శతఘ్ని న్యూస్: క్న్జివీడు, అక్రమ 
క్సులతో,అరెసుటాలతో జనసేనన్ ఆపలేరన్ 
న్జివీడు న్యోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు పాశిం నాగబ్బు
సైకో-వైసీపీ మింత్రుల మీద విమర్శలు 
చేశరు. శన్వారిం విశఖలో గర్జన 
పేరుతో విదాయూరు్ధలను, డా్క్రా మహళలను 
బలవింతింగా తరలించి చేసిన ఫేక్ గర్జన 

తుసు్సమనడింతో వైసీపీ నాయకులు, మింత్రులు విమానాశ్రయాన్కి జనవాణికి, వివిధ 
పారీటా కారయూక్రమాల కోసిం పవన్ కళ్యూణ్ కి ఘన స్్గతిం పలకడాన్కి వేలది కారయూకర్తలు 
వేసి ఉనని సమయింలో వారిన్ చూసి తటటాకోలేక మింత్రి జబర్దస్్త రోజా జనసైన్కులను 
రెచచికటటాడమే కాకుిండా వైసీపీ మింత్రులు జోగి రమేష్, బొత్స సతయూనారాయణ, వైవి 
సుబ్్రెడిడు తదితరులు ఫేక్ డ్రామాలకు తెరతీశరు. అభిమానులు మింత్రుల మీద దాడి 
చేశరన్ క్సులు పెటీటా, పోలీస్ వారితో దిగి్జయింగా స్గుతునని జనసేన రాయూలీన్ అడుడుకున్ 
లేన్పోన్ ఆింక్షలతో అడుగుగడుగున పవన్ కళ్యూణ్ న్, నాయకులన్ ఇబ్ిందులకు గురి 
చేశరు. తదనింతరిం విశఖ నోవోటెల్ హోటల్ లో బస చేసిన నాయకులన్ అర్దరాత్రి 
సమయింలో అక్రమ అరెసుటాలు చేసి, హోటల్ లోపలకి ఎవరిన్ రాకుిండా 144 సెక్షన్ 
అమలు చేసి అప్రజాస్్మయూ న్బింధనలతో పవన్ కళ్యూణ్ తలపెటిటాన జనవాణికి 
స్మానుయూలను సభకి రాకుిండా భయపెటటాడింతో పవన్ కళ్యూణ్ స్యింగా అరెసుటా చేసిన 
నాయకులను విడుదల చేయాలన్ డిమాిండ్ చేసినా తిరిగి వారిక్ నోటీసులు అిందచేసి 
ఎలింటి సమావేశలు న్ర్హించకుిండా అడుడుకుింటనానిరున్, ఇలింటి పైశచిక పాలన 
ఇస్్తరన పాపిం ప్రజలు తెలయక మీకు 151 మింది ఎమ్మలేయూలను 22 మింది ఎింపీలను 
ఇచిచిింది. ఇపపాటికైనా పవన్ కళ్యూణ్, జనసేన మీద పెటేటా శ్రద్ద మీ శఖల మీద పేటిటా 
ప్రజల సమసయూలను తీరాచిలన్, లేన్పక్షింలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలో్ల ఉనని జనసైన్కులు 
మిమ్మలని రోడుడు మీద తిరగన్వ్రన్ హెచచిరిించరు. ఈ కారయూక్రమింలో మసున్రు 
మిండల ఉపాధయూక్షుడు బోట్ల నాగేింద్ర, మిండల కారయూవరగొ సభుయూలు బజారు శేష్, నాగిం 
అజయ్, స్్మి, చింద్రశేఖర్ తదితరులు పాలగొనానిరు.

జనవాణిలో పలు సమసయులపై వినత్పత్మ్చి్చన 
వీరఘటటుుం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకిండ న్యోజకవరగొిం, 
వీరఘటటాిం మిండలిం జనసేన భరోస్ 
జనవాణి కారయూక్రమాన్కి వీరఘటటాిం మిండలిం 
జనసేన పారీటా నాయుకులు, జనసైన్కులు 
వెళ్లడిం జరిగిింది. మిందుగా జనసేన జానీ 
మాట్్లడుతూ ఆట్ కారి్మకులు దశబ్్దలుగా 
పడుతుననిటవింటి కష్టటాలు అలగే వారికి 

భవిషయూతు్తలో హెల్్త కారుడు పెన్సన్్స ఇవా్ల ఇప్పాించలన్ జనసేన పారీటా అధినాయకుల 
దృష్టాకి తీసుకువెళళుడిం జరిగిింది. రౌతు గోవిింద నాయుడు మాట్్లడుతూ వీరఘటటాిం 
మిండలింలో ఇింటర్ డిగ్రీ విదాయూరు్లకి ఒక్ కాలేజ్ లో తరగతిలు న్ర్హించడిం వలన 
విదాయూరు్లు చదువుపైన ఆ ప్రభావిం చూపెడుతుిండటిం వలన ఇింటర్ కి డిగ్రీకి వేరు 
వేరు కాలేజీలు ఉిండేల చూడాలన్, అలన కిమి్మ బ్రిడి్జ ఎల తరబడి సమసయూ పరిస్కారిం 
అవ్క చుటూటా పకకాల మిండలల వారు ప్రయాణాన్కి ఇబ్ిందులు పడుతుిండటిం వలన 
బ్రిడి్జ పన్ ప్రి్త అవా్లన్ కోరుకుింటనానినన్ వివరిసూ్త లటర్ ఇవ్డిం జరిగిింది. 
రౌతు భాసకార్ రావు మాట్్లడుతూ వీరఘటటాిం మిండలింలో కాింపె్లక్్స లేకపోవడిం వలన 
ప్రయాణీకులు చల అవస్లు ఇబ్ిందులు పడుతుిండడిం వలన కాింపె్లక్్స న్రి్మించలన్ 
ఈ సమసయూ ప్రభుత్ిం దృష్టాకి తీసుకువెళ్ళులన్ చెపపాడిం జరిగిింది.

పోలీసుల అదుపులో వీరఘటటుుం జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళిం 
జిల్ల పాలకిండ 
న్యోజకవరగొిం జనసేన 
పారీటా వీరఘటటాిం నాయకుడు 
మత్స పుిండరీకిం, సిండి 

సుమన్ లను పోలీసులు ఆదివారిం వేకువజామన 4గింటలకు అరస్టా చేయడిం 
జరిగిింది.

అకకుల రమమోహన్ రవు (గాుంధీ)ని 
మరయుదపూర్వకుంగా కలిసిన మైలవరుం బిజేపి శ్రేణులు
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరిం జనసేన అధికార ప్రతిన్ధి మరియు మైలవరిం న్యోజకవరగొ 
జనసేన పారీటా ఇించర్్జ అకకాల రామమోహన్ రావు (గాింధీ)న్ కిండపల్లలోన్ వారి 
స్గృహమలో బీజేపీ మైలవరిం ఇించరీ్జ న్తులపాటి బ్లకోటేశ్రరావు మరాయూద 
ప్ర్కమగా కలవటిం జరిగిింది. ఈ సిందర్ింగా వైజాగ్ లో జరిగిన సింఘటనలపై 
ఇరువురు ఖిండిించటిం జరిగిింది. ప్రజలకోసిం పోరాడే నాయకులను కారయూకర్తలను 
అరెసుటాల పేరుతో భయబ్ింతులు చేసు్తనానిరన్, ఇలింటివి స్గానీయమన్, మిందు 
మిందు ఇలింటి ఆరాచకాలపై పోరాడతామన్ ఇరువురు చెపపాటిం జరిగిింది. 
ఈ కారయూక్రమమలో, కిండపల్ల మన్్సపాలటి బిజెప్ అధయూక్ష కారయూదరు్శలు చల్ల 
ఆింజీనయులు, బొర్రా ప్రవీణ్, బిజెప్ కిస్న్ మోరాచి ఐటి సెల్ మారాసు కృష్ణ మోహన్, 
మహళ్ మోరాచి అధయూక్షులు శ్రీమతి మాధిరి, వసింత హరి తదితరులు పాలగొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అక్రముంగా అరెసుటు చేసిన జనసేన నాయకులను తక్షణమే విడుదల చేయాలి
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు, అక్రమింగా అరెసుటా చేసిన జనసేన నాయకులను తక్షణమే 
విడుదల చేయాల అింటూ జనసేన పారీటా నెల్్లరు జిల్ల కారాయూలయింలో పారీటా కమిటీ 
సభుయూలు విలేకరుల సమవేశిం న్ర్హించడిం జరిగిింది. ఈ సమావేశింలో వారు 

మాట్్లడుతూ…

• ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ిం చేతగాన్ చవలేన్ ప్రభుత్ిం.
• మూడు రాజధానులు అింటూ చేసిన గర్జన వైఫలయూన్ని కప్పాపుచుచికున ప్రయతనిిం.
• జనసేనాన్ కి మద్దతు పలుకుతూ వచిచిన జనసింద్రాన్ని చూసి తటటాకోలేక సైకోల 
ప్రవరి్తసు్తనానిరు.
• అనుమతులు తీసుకున్ ఎింతో శింతియుతింగా జరుగుతునని రాయూలీన్ భగనిిం చేసి మా 

నాయకుల అరెసుటా చేయడాన్ని తీవ్ింగా ఖిండిసు్తనానిిం.
• స్మానుయూడికి నాయూయిం చేసే విషయింలో పవన్ కళ్యూణ్ ఎింతో మొిండిగా ఉింట్రు మన అిందరికీ తెలసిిందే
• అధికారింలో ఉిండే వారు న్రసన తెలయజేయడిం శ్చనీయిం.
• స్మానుయూడికి అిండగా గతింలో మూడుస్రు్ల జనవాణి న్ర్హించిన అధయూక్షుడు ఆదివారిం వైజాగ్ లో చేసే్త వచిచిన ఇబ్ింది ఏమిటి.
• వైసిప్ వారిపై దాడి చేశరింటూ కోడి కతి్త లింటి డ్రామాలు ఆడుతునని వైసీపీ ప్రభుతా్న్కి న్ర్ప్ించే సతా్త లేదు
• ఈరోజు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 3 రాజధానుల గురిించి అమరావతి రాజధాన్ గురిించి వైజాగ్ కి రాలేదు.
• ఎింతో సమయిం పాటిసు్తనని అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ సహనాన్ని పరీక్ించవదు్ద.
• ఆయన కనుసైగ చేసే్త రాష్ట్రిం రావణకాషటాింగా మారుతుింది.
• వైసీపీ ప్రభుత్ిం వెింటన సపాిందిించి జనసేన నాయకులు బేషరతుగా విడుదల చేసి జనవాణి సజావుగా జరిప్ించల్సిందిగా జనసేన పారీటా తరఫున కోరుతునానిమన్ 

తెలపారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పారీటా జిల్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ గునుకుల కిషోర్, కారయూదరి్శ షేక్ ఆలయా, ప్సల మలే్లశ్రరావు, జనసేన పటటాణ ప్రధాన కారయూదరి్శ 
వర కుమార్, కమిటీ సభుయూలు హేమచింద్ర, అలేఖ్ జీవన్ తదితరులు పాలగొనానిరు.

మాదారపు తాతాజీ ఆధ్వరయుుంలో అచ్చుంపేట సుంటరోలా 
జనసేన శ్రేణులు రసా్తరోకో

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్, ఉత్తరాింధ్ర పరయూటనలో భాగింగా శన్వారిం విశఖపటనిిం చేరుకునని 
జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, ప్ఏసి సభుయూలు, కాకినాడ ర్రల్ ఇించర్్జ పింతిం నానాజీ 
మరియు ఇతర నాయకులపైన పోలీస్ అధికారులు వయూవహారిించిన తీరున్, అక్రమ అరెసుటాలను ఖిండిసూ్త 
ర్రల్ మిండల నాయకులు మాదారపు తాతాజీ ఆధ్రయూింలో అచచిింపేట సెింటర్ లో జనసేన నాయకులు, 
శ్రేణులు రాస్్తరోకో న్ర్హించి న్రసన తెలపారు. ఈ కారయూక్రమింలో కాకినాడ ర్రల్ జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైన్కులు పాలగొనానిరు.

అక్రమ అరెసుటులను ఖుండిుంచిన సరే్వపలిలా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: సరే్పల్ల న్యోజకవరగొిం జనసేన పారీటా నాయకులు బొబే్పల్ల సురేష్ 
నాయుడు ఆదివారిం సరే్పల్ల న్యోజకవరగొిం వెింకట్చలిం మిండలిం సరే్పల్లలోన్ 
అింబేదకార్ కి ప్లమాలవేసి విలేకరులతో మాట్్లడుతూ శన్వారిం మా అధినత పవన్ 
కళ్యూణ్ వైజాగ్ కి రావడిం జరిగిింది వైజాగ్ రావడాన్కి మఖయూ కారణిం 16వ తారీకు 
అనగా ఆదివారిం ప్రజల నుించి సమసయూలను నరుగా ఆయన తీసుకున జనవాణి 
కారయూక్రమిం ఇింతవరకు ప్రతిచోట్ బ్గాన జరిగిింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం గర్జన ఈ 
రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం ఏరాపాట చేయడిం జరిగిింది. ఈ విషయింపై మా అధినత ఈ రాష్ట్ర 
మఖయూమింత్రి కావచుచి మింత్రులు కావచుచి వీళళుిందరీని కూడా ఆయన ఒకటే సూటి 
ప్రశని అడిగాడు ప్రజా సమసయూలను గాలకి వదిలేసి మీరు గర్జన ఎిందుకు చేసు్తనానిరు? 
ఆ గర్జన ప్రతేయూక హోదా తెచిచినిందుకా లేదింటే వైజాగ్ సీటాల్ పా్లింట ప్రవేటికరణ 
నుించి ప్రభుత్ రింగిం దా్రా నడిపడిం కోసమా? లేదింటే విపరీతింగా కింపెనీలు ఈ 
రాష్ట్రింలో నెలకలపానిందుకా? అన విషయాన్ని ఆయన సూటిగా ప్రశనిసే్త మరి ఈ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ిం ఆయన పైన ఆయన ఎన్ని పెళ్లళ్్ల చేసుకునానిడు ఆయన మొదటి భారయూది ఏ 
ఊరు అనటవింటి విషయాన్ని ఈ రాష్ట్ర పరాయూటక శఖ మింత్రిగా ఉననిటవింటి రోజా మాట్్లడడిం అదేవిధింగా ఈ గర్జన అనింతరిం గర్జనకి జనసింద్రిం రాకపోవడిం 
ఇవనీని కూడా మింత్రులు ఇమడుచికోలేక ఏదైతే శన్వారిం స్యింత్ిం ఎయిరోపార్టా సమీపింలో మా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ రాక కోసిం వేల సింఖయూలో అభిమానులు, 
జనసైన్కులు, కారయూకర్తలు వీళళుిందర్ కూడా ఎదురు చూసూ్త ఉింటే ఆ సమయింలో వీళ్ళు ఎయిరోపార్టా కి వెళ్లడిం అకకాడ కత్త క్రియేషన్ ఏమిటింటే పార్టా 2, పార్టా 1 కోడి 
కతి్త అదే వైజాగ్ ఎయిర్ పోర్టా లో కోడి కతి్త డ్రామా విజయవింతిం చేసుకున్ మఖయూమింత్రి అయి నడు మళీ్ల మఖయూమింత్రి అవ్డిం కోసిం పార్టా 2 హెల్మట్ అన విధానింతో 
సిప్ శ్రీకాింత్ కి ఆ స్కారిప్టా ప్రకారిం జనసేన జనసైన్కులు వాళ్ల కారులపై కర్రలు విసిరారన్, రాళ్్ల విసిరారన్, హెల్మట్ విసిరారన్ క్రియేట్ చేసుకున్ వాళ్ళు వచిచి హిందాగా 
విమానిం ఎకికా విజయవాడకు వచిచి హిందాగా ప్రెస్ మీట్ పెటిటా పోలీస్ వయూవస్ను ఏ విధింగా వాడుకోవాలో ఆ విధింగా 2000 మిందితో మా అధినత ఉనని హోటల్ న్ 
చుటటామటిటా మా పారీటా నాయకులిందరినీ అక్రమ క్సులతో హట్హటిన వాళ్లిందరీని కూడా అరెసుటా చేయడిం ఒక జగనానిటకిం ఆడిించే విధింగా జగన్ రెడిడు పరిపాలన. 
ఇదింతా కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు చూసు్తనానిరు, మీకు త్రలోన బుది్ధ చెపా్తరు, మీ వద్ద సపాషటాత ఉింటే మీ కారుడు సపాషటాత ఉింటే సిసి ఫుటేజీ తీసుకన్ పబి్లక్ గా దాన్న్ పెటిటా మీరు 
ఏదైనా మాట్్లడాల, అదేవిధింగా మీ మింత్రులకి మీ మింత్రులకి పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్లేకపోయినిందుకు మరి సిప్ శ్రీకాింత్ న్ వెింటన ససెపాిండ్ చేయాల మరి ఎిందుకు 
చేయలేదు? అది మీ చేతకాన్తనిం. మీరు ఏ విధింగా అయితే మా అధినత పేద బడుగు బలహీన వరాగొల కోసిం ఆయన ప్రయతనిిం చేసు్తింటే మీకు తోచిన విధింగా ఎనోని 
విధాలు ఇబ్ిందులు పెట్టాలన్ ఆయన కుటింబ విషయాల గురిించి మాట్్లడుతునానిరు కానీ ఏ రోజూ కూడా మేమ మీ కుటింబ విషయాల గురిించి మేమ మాట్్లడలేదు. 
దయచేసి ప్రభుత్ిం ఇకనైనా కళ్ళుతెరిచి సరైన మారగొింలో ప్రజాస్్మాయూన్ని కాపాడాలన్ చెప్పా మేమ కోరుతునానిిం. అల జరగన్పక్షింలో మా అధినత ప్లుపు కోసిం 
రాష్ట్రవాయూప్తింగా మేమ అిందరిం కూడా ఎదురు చూసు్తనానిిం. ఆయన ప్లుపు ఇసే్త మేమ ఎల ఏ విధింగా మిందుకు వెళ్్లలో ఆ విధింగా మిందు వెళ్లడాన్కి సిద్ధింగా 
ఉనానిమన్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో రహీిం బ్య్, సిందీప్, శ్రీహరి, రహమాన్, సుమింత్ తదితరులు పాలగొనానిరు.

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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ప్రజాసా్వమాయుని్ వైసిపి ప్రభ్త్వుం తుుంగలో తొకుకుతుుంది: పెుండాయుల శ్రీలత
• అక్రమింగా అరెసుటా చేసిన జనసేన పారీటా నాయకులను బేషరతుగా వదిల పెట్టాల
• పోలీసు వయూవస్ వైసీపీ ప్రభుతా్న్కి కమ్మకాసే విధింగా వయూవహరిసు్తింది
• ప్రజా సమసయూలు తెలుసు కోవడాన్కి వసే్త మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ న్ అరెస్టా చేయాలన్ చూస్్తరా
• రాష్టాింలో ఒక ప్ింతాన్కి మర్క ప్ింతాన్కి చిచుచిపెటిటా రాష్ట్ర అభివృది్ధన్ వైసీపీ ప్రభుత్ిం విస్మరిసు్తింది
జనసేన పారీటా రాయలసీమ మహళ్ విభాగ ప్ింతీయ కమిటీ సభుయూరాలు శ్రీమతి పెిండాయూల శ్రీలత
శతఘ్ని న్యూస్: అనింతపురిం, జనసేన పారీటా మహళ్ కారాయూలయిం అనింతపురిం నిందు న్ర్హించిన 
మీడియా సమావేశింలో రాయలసీమ మహళ్ విభాగిం ప్ింతీయ కమిటీ సభుయూరాలు శ్రీమతి పెిండాయూల 
శ్రీలత మాట్్లడుతూ మూడు రోజుల పరయూటనలో భాగింగా శన్వారిం స్యింత్ిం మా అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ విశఖపటనిిం విమానాశ్రమాన్కి చేరుకున్ అకకాడనుించి రాయూలీ దా్రా నోవాటెల్ కు చేరుకన్ అకకాడే 
బస చేసి మరిసటి రోజు ప్రజా సమసయూలను తెలుసుకోవట్న్కి జనవాణి కారయూక్రమాన్కి వెళ్్లల్స ఉిండగా.. పోలీసులు ఒక పారీటాకి కమ్మ కాసూ్త అప్రజాస్్మికింగా 
వయూవహరిసూ్త మా పారీటా ఉత్తరాింధ్ర ప్రధాన నాయకులను, కారయూకర్తలను, వీర మహళలను దాదాపు 100 మిందిన్ అరెసుటా చేసి నోవాటల్ హోటల్ చుటూటా 144 సెక్షన్ 
విధిించి నలువైపుల పోలీసులు మోహరిించడిం చూసు్తింటే ప్రజాస్్మాయూన్ని కూనీ చేసేవిధింగా ఈ ప్రభుత్ిం వయూవహరిసు్తిందన్ మీడియా మఖింగా ఆమ తెలయజేశరు.
అదేవిధింగా శన్వారిం ఉత్తరాింధ్ర జేఏసీ నతలు వైసిప్ మసుగులో విశఖ గర్జనను చేపట్టారు అకకాడికి ప్రభుత్ యింత్రాింగిం మొత్తిం కదల మింత్రులు, ఎమ్మలేయూలు, 
ఎింపీలు ఇల అిందర్ వచిచినపపాటికీ గర్జన సభ వెలవెల పోవడింతో రాష్ట్ర ప్రజలను మర్కకాస్రి మభయూపెటటాడాన్కి మరో కోడి కతి్త డ్రామాకు తెరలేపుతూ వైసిప్ పైడ్ 
ఆరిటాసుటాలతో సిన్మా సీన్లను తలదననిల అడపాదడపా దాడులు చేయిించుకన్ ఆ దాడుల నెపిం మా పారీటా కారయూకర్తలు, నాయకులపై రుది్ద మా పారీటాన్ దోష్గా చూప్ించి 
అట విశఖ పేలవ గర్జనను తపుపాదోవ పటిటాించడాన్కి మరియు వారి పారీటా స్లభిం కోసిం వైసీపీ మింత్రులే వారిపై ఒక పకాకా ప్రణాళకతో దాడి చేయిించుకునానిరన్ గర్జన 
సభలలో కూడా మింత్రులు మాట్్లడిన తీరు చూసు్తింటే జనసేన పారీటా శ్రేణులను రెచచిగొటేటా విధింగా మాట్్లడారన్ మేమ తెలయజేసు్తనానిిం.
మఖయూింగా జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ స్యింత్ిం విమానాశ్రమాన్కి చేరుకుింట్రన్ అకకాడ జనసేన శ్రేణులు పెద్ద ఎతు్తన ఉింట్రన్ మింత్రులకు సమాచరిం 
ఉననిపపాటికీ వారు పకాకా ప్రణాళకతోన సెకూయూరిటీ లేకుిండా అటగా వచిచి ఈ దాడులు వారే చేయిించుకునానిరన్ మేమ విశ్సిసు్తనానిమనానిరు.
ఇక పోలీసులు పకాకాగా వైసిప్ అవినీతి ప్రభుతా్న్కి కమ్మకాసూ్త వయూవహరిసు్తనని తీరు అమానుషమన్ జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి గాన్ మాకు గాన్ 
పోలీసు వయూవస్ అింటే ఎింతో గౌరవిం అన్ ఆ గౌరవిం ప్రకారమే పవన్ కళ్యూణ్ విమానాశ్రమాన్కి చేరుకునని తరా్త పోలీసు ఉననితాధికారులు పవన్ కళ్యూణ్ దగగొరకు 
వెళ్ల కింట్రోల్ చేయడిం కషటాింగా ఉింది స్ర్ మీరు కది్దసేపు ఇకకాడే వెయిట్ చేయాలింటే దాదాపు గింట పాట విమానాశ్రమిం లోపలే ఉిండిపోయి తరా్త బయటకు 
వచచిరన్ ఇది పోలీసులకు మా అధయూక్షులు వారు ఇచేచి గౌరవిం అన్ తెలయజేస్రు. అనింతరిం రాయూలీగా నోవాటెల్ కు బయలుదేరగా దారి పొడవునా ప్రజలయితేనమి మా 
జనసేన శ్రేణులు అయితేనమి పవన్ కళ్యూణ్ కి బ్రహ్మరథిం పట్టారు. ఇది చూసి జీరి్ణించుకోలేన్ వైసీపీ అవినీతి ప్రభుత్ిం కరెింట్ బింద్ చేప్ించి వీధిలైట్ల అరిపాించేశరు. 
అయినపపాటికీ మకుకాఓన్ సింకలపాింతో పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానుల మొబైల్ ఫోన్ ఫ్్లష్ లైట్ వెలుతురులోన రాయూలీ స్గిింది. ఇది కూడా జీరి్ణించుకోలేన్ ప్రభుత్ిం పోలీసులను 
అడుడుపెటటాకన్ ఏకింగా డీసీపీ స్్యి అధికారి పవన్ కళ్యూణ్ కారుపైకి ఎకికా మీరు కారు లోపల నుించి బయటకు రాకూడదు, అభివాదిం చేయకూడదన్ చెప్పా జనసేన 
శ్రేణులను లఠీ దబ్లతో ప్రి్తగా చేదరగొటేటా ప్రయతనిిం చేశరు. తీరా నోవాటెల్ కి పవన్ కళ్యూణ్ చేరుకోగా పోలీసులు అర్రాత్రి హైడ్రామాకు తెరలేపుతూ హోటల్ 
నలుమూలల చుటటామటిటా 144 సెక్షన్ విధిించి జనసేన మఖయూనతలను దాదాపు 15 మిందిన్ అక్రమింగా అరెసుటా చేసి అక్రమ క్సులు బదలయిించి సెక్షన్ 307 వింటి 
హతాయూయతనిిం వింటి క్సులను బదలయిించరన్ ఏకింగా మా పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి (41-ఏ) కిింద కారణిం తెలపకుిండ నటిసులు ఇచచిరన్ ఇది ఎింతవరకు 
సమింజసమన్ ఏది ఏమైనా మా పారీటా నాయకులను, కారయూకర్తలను, వీర మహళలను బేషరుతుగా విడుదల చేయకపోతే రాష్ట్రింలో మర్క ఉదయూమిం చవిచూడాల్స వసు్తిందన్ 
ఈ వైసీపీ చించల్ గడ దత్తపుత్రుడిన్, తమ శఖలను మరిచి వయూవహరిసు్తనని అవినీతి మింత్రులన్, ఎమ్మలేయూలన్ అనింతపురిం జనసేన పారీటా నుించి హెచచిరిసు్తనానిమన్ 
తెలయజేస్రు. ఈ కారయూక్రమింలో అనింతపురిం జిల్ల కారయూదరి్శ కాశెటిటా సింజీవరాయుడు, అనింతపురిం నగర ప్రధాన కారయూదరి్శ పెిండాయూల చక్రపాణి తదితరులు పాలగొనడిం 
జరిగిింది.

జనసేన నేతల అక్రమ అరెసుటులను ఖుండిుంచిన 
చీపురుపలిలా జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపల్ల న్యోజవరగొిం, జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ మూడు రోజుల పరయూటన 
సిందర్ింగా పరిణామాలకు విశఖ గర్జన పేరుతో మింత్రులిందర్ జనసేనాన్ తీవ్ింగా విమరి్శించడిం, 
పవన్ కళ్యూణ్ న్ ఉదే్దశించి విమర్శలు చేయడిం, ఆ పరిమాణాలకు కారుకులైన మింత్రులుదే తపపా, 
జన సైన్కులకు ఎటవింటి సింబింధిం, ఎయిరోపారుటాలో ఏదో మింత్రులపైన దాడి జరిగినట్లగా ఏదో 
జనసైన్కులది తపుపాగా, చూప్సూ్త భావిసు్తననిట్లగా, అదింతా జనసైన్కులకు ఎటవింటి సింబింధింలేన్ 

విషయిం, మీ వైసీపీ గవరనిమింట్ సెకూయూరిటీ వైఫలయూిం తపపా పవన్ కళ్యూణ్ కి ఎటవింటి సింబింధిం లేదు. గవరనిమింట్ మింత్రులు ఉదే్దశ్ ప్ర్కింగా ఈ మూడు 
రోజులు కారయూక్రమాన్ని నీరుగారాచిలన్ ఉదే్దశింతో అర్ధరాత్రి జనసేన నాయకులిందరినీ అరెస్టా చేశరు. ఇది తీవ్ింగా మేమ జనసైన్కులు అిందరిం పరిగణిసు్తనానిిం. ఏదైతే 
అర్ధరాత్రిన్ మా నాయకులును అరెసుటా చేశరు. మా వాళ్లిందరీని విడుదల చేయాల, లేకపోతే జనవాణి కారయూక్రమిం జరుగుతుిందో లేదో తెలయదు గానీ, పోలీస్ సేటాషను్ల 
మటటాడికి సిద్ధింగా ఉనానిరన్ హెచచిరిసు్తనానిిం. కావున విశఖపటనిిం సిప్, ఎసీపా అిందర్ ఈ మూడు రోజులు కారయూక్రమాన్ని సహకరిించి అరెసుటా అయిన మా జనసేన 
నాయకులన్ జనసైన్కులను విడుదల చేయవలసిిందిగా ఈ సిందర్ింగా కోరుతునానిిం. లేన్పక్షింలో పోలీస్ సేటాషన్ మత్తడికి మా సైన్కులు అిందర్ సిద్ధింగా ఇసు్తనానిిం 
అన్ హెచచిరిసు్తనానిమన్ అనానిరు.

జనవాణి కారయుక్రముం నుుంచి దృష్టు మళ్ళుంచేుందుకే వైసీపీ నాటకాలు: బాడిశ మురళీకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్:  జగగొయయూపేట, పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనను దృష్టా మల్లించేిందుక్ వైసీపీ నాటకాలు ఆడుతుిందన్ ఉమ్మడి కృష్ట్ణ 
జిల్ల జనసేన పారీటా ప్రధాన కారయూదరి్శ బ్డిశ మరళీకృష్ణ పత్రికా మఖింగా ప్రకటన విడుదల చేశరు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ విశఖ విమానాశ్రయింలో మింత్రుల మీద జనసేన పారీటా కారయూకర్తలు దాడి చేశరన్ రాష్ట్రమింత్రులు చెపపాడిం చల 
విడూడురింగా ఉిందన్ అసలు మింత్రుల కార్ల మీద దాడి జరిగినట్లగా గాన్ అది జనసేన చేసినట్లగా గాన్ ఎకకాడా రుజువుకాలేదన్ 
మింత్రుల మీద దాడి జరిగితే వాళ్లకు రక్షణగా ఉనని పోలీసులు ఏిం చేసు్తననిట్్ల సమాధానిం చెపాపాలనానిరు. అల జరిగితే అది 
కచిచితింగా పోలీస్ శఖ వైఫలయూింగాన భావిించల్స ఉింటిందన్ అనానిరు. జనసేన పారీటా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనకు భారీ 
జనసిందోహిం వచిచిింది కావున జనవాణి కారయూక్రమిం నుించి ప్రజల దృష్టాన్ మరియు మీడియా దృష్టాన్ మళ్లించేిందుకు వైసిప్ కత్త 
నాటకాన్కి తెరతీసిిందన్ పవన్ కళ్యూణ్ పారీటా శ్రేణులతో ఊరేగిింపుగా వసు్తింటే వీధి దీపాలు వెలగకుిండా కట్ చేశరన్ అలగే 
మా జనసేన పారీటా నాయకులను పారీటా శ్రేణులను అక్రమింగా అరెస్టా లు చేసి మీ మూర్త్పు వైఖరిన్ తెలయజేస్రన్ ప్రభుత్ 
వైఖరి ఎల ఉిందో ప్రజలు అన్ని గమన్సు్తనానిరన్ రాబోయే రోజులో్ల ప్రజలే మీకు బుది్ద చెపా్తరన్ మరళీకృష్ణ తెలయజేస్రు. ఈ 
కారయూక్రమింలో రామకృష్ణ, గోపాలరావు, చిందు గోపాల్ కిరణ్ తదితరులు. పాలగొనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


జనసేన నేతల అక్రమ అరెసుటులను తీవ్ుంగా 
ఖుండిుంచిన బొలియశెట్టు శ్రీకాుంత్

శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటనిిం జనవాణి 
కారయూక్రమమ న్ర్హించడాన్కి పవన్ 
కళ్యూణ్ విశఖపటనిిం వసు్తనానిరన్ తెలసి 
జనసేనపారీటా కారయూకర్తలు నాయకులు 
భారీ ఎతు్తన ఎయిర్ పోర్టా కి స్్గతిం 
పలకడాన్కి మధాయూహనిిం 12 గింటలు నుిండి 
ఎదురు చూసు్తనానిరు పవన్ కళ్యూణ్ 4.30 
న్మిష్టలకు విమానిం దిగుతారన్ తెలసి 
కావాలన్ వైసీపీ మింత్రులు జోగి రమేష్, రోజా 
అదే టైమ్ కి అకకాడకు వచచిరు. కావాలన 
కోడికతి్త రాజకీయాలు చేసి మా మీద దాడి 
చేశరు అన్ జనసేనపారీటా నాయకులు మీద 
కారయూకర్తలు మీద క్సులు బనాయిించి అరెస్టా 
చేయిించరు. విశఖపటనిింలో జనవాణి 
కారయూక్రమాలు జరగకుిండా ఉిండట్న్కి 

వారిం రోజులు మిందు నుిండి జనసేనపారీటా అధినత పవన్ కళ్యూణ్ మీద ఇదే రోజా, జోగిరమేష్ 
తీవ్మైన వాయూఖయూలు చేశరు ఫ్యూమిల గురిించి కూడా ఘాటగా విమరి్శించరు కోస్్తింధ్ర 
మింత్రులు ఎమ్మలేయూలు లు అయితే పవన్ కళ్యూణ్ వైజాగ్ ఎల వస్్తరో మేమ చూస్్తిం అన్ 
ఛాలింజ్ కూడా చేశరు. కోడికతి్త రాజకీయాలు చేసి శన్వారిం పవన్ కళ్యూణ్ వెళ్్త కావాలన 
రెచచిగొటిటా నాయకులను కారయూకర్తలను అరెస్టా అయేయూ వరకు వదలలేదు పవన్ కళ్యూణ్ ఎయిర్ 
పోర్టా నుిండి నోవాటెల్ వెళ్ళుదారిలో ట్రాఫిక్ కి్లయర్ చెయయూకుిండా పవర్ కట్ చేసి కళ్యూణ్ న్ 
తీవ్ ఇబ్ిందులకు గురిచేశరు. ఈ సిందర్ింగా మేమ జనసేనపారీటా నుిండి ప్రశనిసు్తనానిిం. 
మేమ జనవాణి కారయూక్రమిం సక్రమింగా జరిప్ించడాన్కి, జనసేనపారీటా కారయూకర్తలు ప్రమాదింలో 
చన్పోయిన వారి ప్రమాద భీమా ఇవ్డాన్కి వసే్త కావాలన్ రెచచిగొటిటా మా నాయకులని అరెస్టా 
చేస్్తరా ఇదేనా మీ ప్రభుత్ పాలన? రుష్కిండ మొత్తిం దోచేస్రు, భారత సైన్కులు భూమలు 
లగేసుకునానిరు , పేదవాడి భూమిలు లగేసుకునానిరు, విశఖపటనిిం ఖన్జాలు మొత్తిం దోచేస్రు 
ఇింకా ఏమి దోచుకోవాలన్ మూడు రాజధానులు కావాలన్ తెర మీదకు తీసుకన్ వచచిరు? 
రాష్ట్రిం విడగొటేటాటపుపాడు ప్ింతాల వారిగా గొడవలు సృష్టాసు్తనానిరు. ఇపుపాడు అదే పన్ చేసు్తనానిరు. 
విశఖపటనిిం అన్నివిధాలుగా అన్ని సౌకరాయూలతో దేశింలోన్ ఉత్తమ సిటీగా పేరు ఉింది. అకకాడ 
రాజధాన్ అింటే ఎవరు అయినా నమ్మతారా…? వైజాగ్ గర్జన పేరుతో ఎవరైనా మనసూపారి్తగా 
వచచిరా? డా్క్రా మహళకు, రోజువారీ కులీలకు 500 ర్పాయిలు, బిరాయూనీ పాకెట్ ఇచిచి 
తీసుకన్ వచచిరు. దాన్కి మీరు సకె్సస్ అన్ గొపపాలు చెపుపాకుింటనానిరు. మీరు చేసిన తప్పాదాలు 
ప్రశనిసే్త మా జనసేనపారీటా కారయూకర్తలు మీద క్సులు పెడుతునానిరు. అరెస్టా అయిన మా నాయకులని 
కారయూకర్తలను త్రగా విడుదల చేయాలన్ ఉమ్మడి కృష్ట్ణజిల్ల జనసేనపారీటా ఉపాధయూక్షులు 
బొలయశెటిటా శ్రీకాింత్ హెచచిరిించరు.

జనసేన నాయకులు మీ మీద దాడి 
చేసినటటు వీడియోలు ఉుంటే బయటపెటటుుండి

శతఘ్ని న్యూస్:   కిండేప్, ఆింధ్రరాష్ట్రింలో “జగన్ నాటకిం” 
చల అదు్తింగా ప్రదరి్శసు్తనానిరు ఈ వైసీపీ నాయకులు, 
వివేకానింద రెడిడు హతయూ గానీ, మరియు కోడి కతి్త సింఘటన గాన్, 
ఇల చెపుపాకుింటూ పోతే చల చల నాటకాలు ప్రదరి్శసు్తనానిరు, 
శన్వారిం వైజాగ్ లో “జనవాణి” కారయూక్రమిం న్ర్హించడాన్కి 
వచిచిన మా జనసేన పారీటా నాయకులను మరియు కారయూకర్తలను 
అక్రమింగా అరెసుటా చేయడిం చల దురా్మరగొపు చరయూ, రాష్ట్రింలో 
ప్రతి జిల్లలో పవన్ కళ్యూణ్ “జనవాణి” కారయూక్రమిం న్ర్హసూ్త, 
స్మానయూ మానవుడి సమసయూలు తెలుసుకుింటూ ఆ సమసయూలకు 
పరిష్టకారిం మారాగొలు చూప్ించే దిశగా వెళ్లడిం, ప్రజల యొకకా 
ఆధార అభిమానాలు రోజు రోజుకి పవన్ కళ్యూణ్ కి పెరగడిం, 

ప్రజలిందర్ పవన్ కళ్యూణ్ కి మద్దతుగా న్లవడిం జరుగుతుింది. 
రోజు రోజుకి ఈ రాష్ట్రింలో వైసీపీ పాలన గ్రాఫ్ పడిపోవడిం, 

ప్రజలలో వైసీపీ నాయకులకు వయూతిరేకత రావడిం ఇవనీని గమన్ించిన ఈ రాష్ట్ర మఖయూమింత్రి మరియు 
వైసిప్ నాయకులు జనవాణి కారయూక్రమిం జరగకుిండా అల్లరు్ల సృష్టాించి, గొడవలు రేకెతి్తించి, అక్రమింగా 
మా జనసేన నాయకులు మీద క్సులు పెటిటా న్ర్ింధిించడిం చల దురా్మరగొపు చరయూ, వెింటన మా జనసేన 
నాయకులను విడుదల చేయాలన్ మేమ డిమాిండ్ చేసు్తనానిమ, మా జనసేన నాయకులు మీ మీద దాడి 
చేసినటటా వీడియోలు ఉింటే బయటకు చూప్ించిండి, ఎటవింటి ఆధారాలు లేకుిండా కావాలన్ అరెసుటా 
చేశరు, ఈ వైజాగ్ సింఘటన మొతా్తన్కి కారణిం ఈ వైసీపీ నాయకులు మాత్మే, 2024 లో ఈ రాష్ట్రాన్కి 
పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమింత్రి అవ్డిం ఖాయమన్, ప్రకాశిం జిల్ల, కిండేప్ న్యోజకవరగొిం, పొననిల్రు 
మిండలిం, జనసేన పారీటా అధయూక్షులు “కనపరి్త మనోజ్ కుమార్” మీడియా దా్రా తెలయజేశరు.

అక్రమ అరెసుటులను ఖుండిుంచిన 
గుంధుంశెట్టు దినకర్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: రైలే్ కోడూరు, 
జనసేన పారీటా జనావాణి 
కారయూక్రమాన్కి హాజరు 
కావడిం కోసిం విశఖపటనిిం 
విచేచిసిన జనసేన పారీటా 
అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ న్, 
జనసేన పారీటా నాయకులను, 
కారయూకర్తలను, జనసేన పారీటా 
స్నుభూతిపరులను ప్రభుత్ిం 
ఈ రకమైన చరయూలతో 
సతాయిించడిం క్షేమకరిం 
కాదన్ రైలే్ కోడూరు జనసేన 
పారీటా నాయకులు గింధింశెటిటా 
దినకర్ బ్బు పేర్కానానిరు. 
జనసేన పారీటా నాయకుల పై 

సెక్షన్ 317 ప్రకారింగా క్సులు వేయడిం చటటారీతాయూ కుదరదనానిరు. 
సెక్షన్ 30 నోటీసులు అధయూక్షులు వారికి జారీ చేయడింలో వైసీపీ 
ప్రభుత్ిం కుటిలనీతి అర్మవుతుిందనానిరు. ప్రభుత్ిం స్్ర్ప్రితింగా, 
ప్రభుత్ింలోన్ మింత్రులు, వైసీపీ నాయకులు కుట్రప్రితింగా జనసేన 
పైన చేసు్తనని రాజకీయ కుట్రలను రాష్ట్రింలోన్ ప్రజలింతా గమన్సు్తనానిరు 
అన్ పేర్కానానిరు. ఒక్ కులిం, ఒక్ కుటింబిం చేతిలో క్ింద్రీకృతిం అయిన 
అధికారిం కనీసిం ఉపమఖయూమింత్రులకూ మింత్రులకూ విక్ింద్రీకరణ 
చేయిండి. అపుపాడు విింట్ిం మీ విక్ింద్రీకరణ మరియు ఉత్తరాింధ్ర 
రాజధాన్ అన కబురు్ల అన్ తీవ్ింగా ఆక్షేప్ించరు. జనసేన పారీటా 
నాయకులను భేషరతుగా విడుదల చేయాలన్ లేన్పక్షింలో ప్రజాగ్రహాన్కి 
గురికావాల్స వసు్తిందన్ హెచచిరిించరు.

జనసేన అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ విశాఖ పరయుటన 
అడుడుకోవడుం పిరికిపుంద చరయు కె. రజేష్

శతఘ్ని న్యూస్:కడప జిల్ల, 
రాజింపేట మా పారీటా అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ విశఖ పరయూటన అడుడుకోవడిం 
ప్రికిపింద చరయూ అన్ ప్రతిపక్ష పారీటాలు 
ప్రజల పక్షాన న్లబడి పోరాటిం 
చేసూ్త ఉింటే అణచివేత ధోరణి 
మానుకోవాలన్ రాష్ట్రింలో అరాచక 
పాలన దోప్డీ పాలన, దౌర్జనయూ 
కాిండ పాలన, స్గిసు్తనానిరన్ 
రాష్ట్రింలో ఒక రాజధాన్కి గతి లేదు, మూడు రాజధానులు అన్ చెప్పా 
ప్ింతాల వారిగా చిచుచిపెటిటా ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను విడగొట్టాలన్ 
చూసు్తనానిరన్ రాజేష్ పేర్కానానిరు పవన్ కళ్యూణ్ పై ప్రభుత్ మొిండి 
వైఖరి ఉపసింహరిించుకోకపోతే సిద్ధవటిం మిండలింగా న్రసన 
శింతియుతింగా తెలయజేస్్తమన్ క్ రాజేష్ పేర్కానానిరు.
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అరెస్టు  చేసిన మా నాయకులను వూంటనే భేషరతుగా 
విడుదలచేయాలి: పులి మలి్లకార్జీ నరావు

జనసేన అధంటే వై స్పీ నాయకులకు ఎధందుకు అధంత భయధం ?
సమస్యలు వలికితీసేతే  మీ లొసుగులు బయటపడతాయని భయమా?
శతఘ్ని న్యూస్:  కిందుకూరు, ఈనెల 16వ తేదీ జరగనునని జనవాన్ కారయూక్రమాన్కి జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ విశఖపటనిిం 
రాకను వైసిప్ నాయకులు జీరి్ణించుకోలేకపోవడిం మరి దారుణమైన పరిసి్తిగా ఉింది. జనసేన అధినత పవన్ కళ్యూణ్ జనిం 
సమసయూలను తెలుసుకునిందుకు జనవాణి కారయూక్రమాన్ని ఏరాపాట చేసే్త ఎయిరోపార్టా దగగొర నుించి నోవాటెల్ హోటల్ వరకు భారీ 
పోలీసులు మోహరిించి, అడుగడుగునా అడడుింకులు ఏరాపాట చేయటిం తీవ్ింగా ఖిండిసు్తనానిను. ఈ పత్రికా మఖింగా వైసిప్ 
నాయకులకు తెలయజేయడమేమనగా ఆింధ్రప్రదేశ్ ఎవడి అబ్ జాగీరు కాదు, దేశింలో పుటిటాన ప్రతి పౌరుడికి సమసయూను ప్రశనిించే 
హకుకా ఉింది కానీ ప్రశనిించే వాళళున్ గొింతు నొక్కా ప్రయతనిిం ఒక రాజకీయ నాయకులకు కమ్మకాసే విధింగా పోలీసులు 
ప్రవరి్తించడిం ఈ రాష్ట్రాన్కి పటిటాన అతి పెద్ద దౌరా్గయూమైన ప్రభుత్ింగా వైసీపీన్ చెపుపాకోవచుచి. అలగే వైజాగ్ లో ఉిండే మింత్రులకు 
గాన్ వైసీపీ నాయకులకు ఆింధ్రప్రదేశ్ ఎమ్మలేయూలకు మింత్రులకు ఈ పత్రిక మఖింగా తెలయజేయడిం అనగా జనసేన అధినత 
పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన తెలుసుకోవడాన్కి వచిచిన తరుణింలో జనసేన నాయకుల అరెసుటాలను కిందుకూరు న్యోజకవరగొిం 
జనసేన పారీటా తరఫున ఖిండిసు్తనానిమ ఇదే చెపు్తనానిమ అరెసుటాలతో నాయకులను కారయూకర్తలను ఆపవచేచిమో కానీ మా పోరాటిం 
మాత్ిం ఆగదు ప్ణాలకు తెగిించి జనసేన పారీటాలో అధినత వెింబడి నడుదా్దమన్ న్ర్ణయిించుకునని వాళళుిం ఇలింటి ఉడుత 
బెదిరిింపులకు తుపాకీతూట్లకు భయపడితే మేమ తిరిగే నాయకుడికి అర్మేమి ఉింటింది. రాజధానుల గురిించి గరి్జించే 
శసనసభుయూలను, మింత్రులను, మఖయూమింత్రిన్ ఒకటే అడుగుతునానిమ రాజధాన్ న్ర్ణయిం తీసుకుననిపుపాడు ప్రతిపక్షింలో ఉనని 
ఈ వైసీపీ మఖయూమింత్రి, ఈ శసనసభుయూలు మింత్రులు కళ్ళు మూసుకన్ న్ద్రపోతునానిరా? వీళళు రాజకీయ లబి్ధ కోసిం పన్కిమాలన న్ర్ణయాలు తీసుకన్ ప్ింతీయ గొడవలు 
రెచచిగొటిటా జనసేన పారీటా మీద అింటకడితే చోదయూిం చూడాలనుకుింటే సమాధానాలు ఎల చెపాపాలో జనసేన పారీటాకి కూడా బ్గా తెలుసు ఆరోజు రాజధాన్ గురిించి న్ర్ణయిం తీసుకునని 
సభలో న్ద్రపోతూ మద్దతు తెలప్న ప్రభుత్ింలో ఉనని అధికారులు ఆరోజు ఏమి చేస్రు. ఈరోజు గర్జనలు అన్ వెింటపడుతునానిరు ఆరోజు విశఖపటనిిం కనపడలేదా కర్నిలు 
కనపడలేదా రాజు మారినపుపాడల్ల రాజధాన్ మారాచిల అననిటటాగా ప్రవరి్తించే ఈ గుిండా రాజకీయాలను కిందుకూరు న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటా నుించి తీవ్ింగా ఖిండిసు్తనానిమ. 
మా నాయకులను, కారయూకర్తలను అరెసుటా చేసినింతమాత్రాన బెదిరిపోయి వెళళుపోతామన్ అనుకోవదు్ద. ఈ పత్రికా మఖింగా ఒకటే తెలయజేసు్తనానిమ అరెసుటా చేసిన మా నాయకులను 
వెింటన భేషరతుగా విడుదల చేయకపోతే మా అధినత న్ర్ణయిం ప్రకారిం మేమ ఏిం చేయాలో ఖచిచితింగా ప్రజాస్్మయూ పద్ధతిలో అదిచేసి చేరుతాను. దీన్న్ ఆపడిం ఎవరి తరిం కాదు 
చేతులు కటటాకునానిరు, ఏమింటనని పడుతునానిరు, చేతకాన్తనిం అనుకుింటే వైసీపీ వాళళు భ్రమ ఇదే మింత్రులు ఆరోజు గనుక అమరావతి రాజధాన్కి మద్దతు తెలవకుిండా ఉింటే 
ఆ రోజే మూడు రాజధానుల న్ర్ణయిం చెపుపాింటే ఈరోజు ఇల జరిగేవి కాదు కదా వైసీపీ నాయకులు లగా రోజుకో మాట మాట్్లడే పారీటా కాదు జనసేన పారీటా కాదు చివరిగా వైసీపీ 
నాయకులకు తెలయజేసేది ఒకటేమీరు బే షరతుగా అరెస్టా అయిన మా నాయకులను కారయూకర్తలను వదిలపెటేటాయాలన్ ఈ పత్రికా మఖింగా తెలయజేసు్తనానిను. మా నాయకులను 
అరెసుటా చేయడింలో అర్ధరాత్రి హలచిల్ చేసిన పోలీస్ శఖ వారు కూడా అధికారుల కమ్మ కాయడిం వెనక మీయొకకా ఒింటి మీద ఉనని కాకి దుసు్తలకు విలువ లేకుిండా పోతునని 
విషయిం పోలీస్ శఖ గమన్ించవలసిిందిగా తెలయజేసు్తనానిను. అలగే గృహ న్రా్మణ శఖ మింత్రి అయినటవింటి జోగి రమేష్ కి ఈ పత్రికా మఖింగా తెలయజేసు్తనానిమ. 
మఖయూింగా విషయిం ఏమిటి అింటే మీరు మాటలు మరాయూదగా మాట్్లడితే పకకా వారు కూడా మరాయూదగా సమాధానిం చెబుతారు మీకనాని చిల్లర వేషగాళ్ళు ఇకకాడ ఎవర్ లేరన్ మీరు 
గమన్ించల. చిల్లర చేష్టటాలు చేసు్తనని మీలింటి వాళ్లకి మింత్రి పదవులు అింటగటటాడిం ఆింధ్రప్రదేశ్ కు పటిటాన దౌరా్గయూిం న్జా న్జాలు తెలుసుకోకుిండా ప్రెస్ మీట్ లు పెటిటా మీకు 
స్క్ టీవీ దొరికిిందన్ మా నాయకుడి మీద మాటలు పేలతే మిందు మిందు మీరు జనాలకి సరైన సమాధానిం చెపాపాల్స వసు్తింది. ఆింధ్రప్రదేశ్ కి పెటిటాన దరిద్రమైన విషయిం ఏమిటి 
అింటే నీచమైన మింత్రులు మీరు ఒకరన్ మీకు తెలయజేసు్తనానిమ. దయచేసి పవన్ కళ్యూణ్ మీద, జనసేన నాయకులు మీద మాటలు తూట్లు గాన్ మీరు పేలసే్త అింతకు అింతా 
సమాధానిం చెపపాగల దమ్మ సతా్త మాకు ఉిందన్ మరోస్రి తెలయజేసు్తనానిమన్ కిందుకూరు న్యోజకవరగొ జనసేన పారీటా ఇించర్్జ పుల మల్లకారు్జనరావు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో 
కతి్త అింకోజిరావు, జిల్ల సింయుక్త కారయూదరి్శ డేగల దొరస్్మి మరియు న్యోజకవరగొ జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు పాలగొనానిరు.
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