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శంతిభద్రతల విచ్ఛిననిమే వైసీపీ ధ్యూయం
* ప్రాంతాలు, కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి రాజకీయ లబ్ధి పరాందాలని చూస్తరాంది
* నిన్న కోనసీమ ... నేడు విశాఖలో గొడవకు అదే కారణరాం
* వివాదాలు, ఘర్షణలకు సరాంబరాంధరాం లేని జనసేన నాయకులపై కేసులు పెట్టి వేధిసు్తనా్నరు
* నేరమయ రాజకీయాల నరాంచి రాష్ట్రాని్న రక్రాంచ్కోవాలి
* వైసీపీ విముక్త ఆరాంధ్రప్రదేశ్ తోనే అభివృదిధి సాధ్యరాం
* నా్యయ వ్యవస్థపై మాకు పూర్్త నమ్మకరాం ఉరాంది
* రెచచుగొట్టిలని చూసినా.. హరాందాగా, సహనరాంగా రాజకీయాలు చేసా్తరాం
* మరాంగళగిర్ పార్టి కారా్యలయరాంలో జర్గిన మీడియా సమావేశరాంలో జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్్న న్్యస్: సరాంఘవిద్రోహ శకు్తలు శారాంతిభద్రతల సమస్యలు సృష్టిసే్త ప్రభుత్రాం దానిని బలరాంగా ఎదుర్కోవాలి... 
కానీ ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్టరాంలో ప్రభుత్మే శారాంతిభద్రతల సమస్యలన సృష్టిస్తరాందని జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు పేర్కోనా్నరు. కరాంతమరాంది ఉత్తరారాంధ్ర వైసీపీ నాయకుల అవినీతి బాగోతరాం ఎకకోడ బయట పడుతరాందో 
అనే భయరాంతో జనవాణి కార్యక్రమాని్న అడుడుకునా్నరని అనా్నరు. వైసీపీ విముక్త ఆరాంధ్రప్రదేశ్ జర్గినప్పుడే రాష్టరాం 
బాగుపడుతరాందని, ఆ దిశగా జనసేన అడుగులు వేసు్తరాందని చెపాపురు. సమవారరాం సాయరాంత్రాం మరాంగళగిర్ 
పార్టి కారా్యలయరాంలో మీడియా సమావేశరాం నిర్హరాంచారు. రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదరాండ్ల 
మనోహర్ గారు, పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యడు శ్రీ కణిదల నాగబాబు గారు ఈ సమావేశరాంలో 
పాల్గొనా్నరు. ఈ సరాందర్రాంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్్లడుతూ “అధికార వైసీపీ పార్టికి పోటీగా కార్యక్రమరాం 
నిర్హరాంచాలనే ఉదేదేశరాం మాకు లేదు. వైసీపీ అధికారరాంలోకి వచిచున ర్జే మేము చెపాపురాం.. నిరా్మణాత్మక ప్రతిపక్ష 
పాత్ పోష్సా్తరాం తపపు.. వ్యకి్తగత దూషణలు ఉరాండవని. వైసీపీ గర్జన కార్యక్రమాని్న ప్రకట్రాంచక మురాందే విశాఖ 
జనవాణి కార్యక్రమాని్న నిర్హరాంచాలని నిర్ణయరాంచ్కని ఏరాపుట్్ల కూడా చేసుకునా్నరాం. అమరావతిపై ఎవరూ 
మాట్్లడకూడదు.. మూడు రాజధానలపై నోరెత్తకూడదు అరాంటే ఎలా? జనసేన పార్టి ఒక రాజకీయ పార్టి. పార్టికి కని్న సాటిరాండ్స్ ఉరాంట్య. వైసీపీలా అధికారరాంలోకి రాక 
మురాందు ఒక మాట... అధికారరాంలోకి వచాచుక మర్ మాట మాట్్లడరాం మాకు చేతకాదు. అరాంత దిగజారుడు ఆలోచన విధానరాం జనసేనకు ఎప్పుడూ రాదు.
* వైసీపీ కోరుకురాంట్న్న హరాంసన ఇవ్లేరాం
వైసీపీ నాయకులో్ల ఎకుకోవ శాతరాం మరాంది నోట్కి అడుడు అదుప్ ఉరాండదు. బూతలు తిడతారు.. దాడులు చేసా్తరు. ఇరాంట్్ల వాళ్లన లాగుతారు. రాజకీయరాం అరాంటే సామాన్యడు 
భయపడే సా్థయకి రాజకీయాలన తీసుకెళ్్త తపపు రాజకీయాలు మన అదుప్లో ఉరాండవని వాళ్్ల అపోహ పడుతనా్నరు. వైసీపీ నాయకుల తాట్కు చప్పుళ్లకు... ఉడత 
ఊప్లకు భయపడేవాడు ఎవడూ లేడు. వైసీపీ బా్యచ్ న తమిళనాడు వాళ్్ల తర్మేశారు... తెలరాంగాణ నాయకులు వెళ్లగొట్టిరు. అయనా మన రాజకీయ వ్యవస్థకు 
సిగుగొలేకపోతే ఎలా? కులాలు, ప్రాంతాల పేరుతో ప్రజల మధ్య చిచ్చు పెట్టిలని చూసు్తనా్నరు. మొన్నట్కి మొన్న కోనసీమలో ఇదే ప్రయత్నరాం జర్గిరాంది. వైసీపీ మనషులే 
వాళ్ల మరాంత్రి ఇరాంట్ని తగలబెటేటిశారు. మా వాళ్ల మీద తోసేయడానికి విశ్ ప్రయత్నరాం చేశారు. దానిని తిప్పుకట్టిరాం. మూడు రాజధానలకు అనకూలరాంగా పెట్టిన గర్జన 
ఫెయల్ అవ్డరాం... మా పార్టి రా్యలీ సకెస్స్ అవ్డరాం ఓర్లేక ఇలా డ్రామాలు అడుతనా్నరు. మరాంత్రుల కానా్య్ వెళ్్తరాంటే పోలీసులు బరాందోబసు్త ఎరాందుకు ఇవ్లేదు? జన 
సైనికులన ఎరాందుకు కవి్రాంచారు? వాళ్ల పా్లన్ లో భాగరాంగానే ఇదరాంతా జర్గిరాంది. రెచచుగొడితే రెచిచుపోతానని నన్న కూడా ఒక ఐ.ప్.ఎస్. అధికార్ రెచచుగొట్టిలని చూశారు. 
లా అరాండ్ అరడుర్ సమస్య వసే్త మూసేదాదేరాం అనకునా్నరు. రాష్ట శేయసుస్ కోరుకునే వాడిని నేన.. వైసీపీ కోరుకునే హరాంసన ఇవ్లేరాం.
* వైసీపీ వాళ్ళు రాళ్ళు విసిర్తే భావ సే్చ్ఛ
వైసీపీ వాళ్్ల రాళ్్ల విసిర్ అదాదేలు పగలుగొడితే వాళ్లది భావ సే్చ్ఛ... మిగతా ఏ పార్టిలు నోరు విప్పునా వాళ్లపై హతా్యయత్నరాం కేసులు పెడతారు. నేన విశాఖ వసు్తనా్ననని 
చెప్పు 14 మరాంది ఒక కమిటీగా ఏరపుడి కార్యక్రమాలు నిర్హసు్తరాంటే... వాళ్లపై సెక్షన్ 307 కిరాంద కేసులు పెట్టిరు. మర్ 105 మరాందిపై కేసులు పెట్టిరు. రూప అనే జన 
సైనికురాలిని అక్రమరాంగా అరెసుటి చేశారు. రెరాండేళ్ల కూతరుతో ఇరాంట్్ల ఉన్న ఆమెన బలవరాంతరాంగా లాకెకోళ్్ల జైలో్ల పెట్టిరు. అసలు ఎయర్ పోరుటి సరాంఘటనతో సరాంబరాంధరాం 
లేని వ్యకు్తలపై అక్రమరాంగా కేసులు బనాయరాంచారు. రాష్ట పోలీస్ వ్యవస్థపై నమ్మకరాం లేదని చెప్పున వ్యకి్త కోసరాం... రాష్టరాం మీద అపారమైన ప్రేమ ఉన్న మమ్మలి్న ఇబ్రాంది 
పెడుతనా్నరు. మా పార్టి నాయకులన రక్రాంచ్కోవడానికి బలరాంగా నిలబడతారాం.
* నన్న క్రిమినల్స్ పాలిరాంచకూడదని అనకురాంట్న
ఐ.ఎ.ఎస్., ఐ.ప్.ఎస్. సా్థయ అధికారులు క్రిమినల్స్ కు సలారాం కడుతనా్నరు. రాష్టరాంలో పర్సి్థతలు నానాట్కి దిగజార్పోతనా్నయ. దీనిని ఎకకోడో చోట ఎదుర్కోవాలి. 
నేన నేర చర్త్ ఉన్న రాజకీయ నాయకులతో పాలన చేయరాదు అనకురాంట్న. దాని కోసరాం నా వరాంత ప్రయత్నరాం నేన చేసా్తన. ఘటనతో సరాంబరాంధరాం లేని 14 మరాంది 
జనసేన నాయకులు ఈ ర్జు ఇరాంకా జైలో్ల ఉనా్నరు. జైలు శాఖ అధికారులు మా నాయకులన కట్టినట్్ల మాకు తెలిసిరాంది. మర్కరాంతమరాందిని మోకాళ్లపై నడిప్రాంచారని, 
బెల్టి తో కట్టిరని వినా్నన. ఈ ర్జు మర్ 54 మరాందిపై కేసులు పెట్టిరు. మా నాయకులన ఇరాంతకుమురాందే కలిశాన. వాళ్లకు ఒకటే చెపాపున. బలరాంగా నిలబడాలి... 
ఎదుర్కోవాలి... గొరాంతెతా్తలి... ఆ క్రమరాంలో జైలుకు వెళ్్లలి... దబ్లు తినాలి... ఎని్నకలకు వెళ్్లలి అని చెపాపున. వాళ్్ల కూడా బలరాంగా పోరాడదారాం అని చెపాపురు.
* అవినీతి బయటపడుతరాందనే జనవాణి అడుడుకునా్నరు
నోరుజారే వైసీపీ నాయకులకు మరాంగళగిర్ నరాంచి ఒకటే చెబుతనా్నన... మిమ్మలి్న మేము బలరాంగా ఎదుర్కోరాంట్రాం. ఏరాం చేసుకురాంట్ర్ చేసుకోరాండి. భవిష్యత్తలో 
ఎలా బుదిధి చెపాపులో మాకు బాగా తెలుసు. భోగాప్రరాం భూసేకరణ విషయరాంలో ఒక క్షత్రియ ఆడపడుచ్తో వైసీపీ నాయకులు అపపుట్్ల కేసులు వేయరాంచారు. ఇప్పుడు 
అధికారరాంలోకి వచాచుక ఆమె దగగొర కూడా భూమి లాకోకోవాలని చూసు్తనా్నరు. దసపలా్ల భూముల విషయరాంలో కూడా ప్రభుత్రాం ఇలానే వ్యవహర్రాంచిరాంది. రుష్కరాండ, 
విశాఖలో భూముల కబా్జలపై జనసేన కార్పురేటర్ శ్రీ మూర్్త యాదవ్ పోరాటరాం చేసు్తనా్నరని ఆయన మీద కూడా సెక్షన్ 307 కిరాంద కేసులు పెట్టిరు. కులాల మధ్య 

కూడా గొడవలు పెడుతనా్నరు. దళ్తలపైనే ఎసీస్, ఎసీటి అట్రాసిటీ 
కేసులు పెడుతనా్నరు. వైసీపీ అక్రమాలు ప్రశ్నరాంచాడని దళ్త డాకటిర్ పై 
ప్చోచుడనే ముద్ర వేసి ఆత్మహత్య చేసుకునేలా చేశారు. తూరుపుగోదావర్ 
జిలా్లలో దళ్త యువకుడికి శర్మురాండనరాం చేశారు. రాజధాని రైతలు 
ఏపీ ప్రభుతా్నికి భూములు ఇచిచు ఇప్పుడు నషటిపోతే... వార్ పాదయాత్న 
అడుడుకురాంట్రరాంట..? సైనికులకు ఇచిచున భూములన మరాంత్రి ధరా్మన గారు 
కటేటిశారు. నిన్న జనవాణి జరగకపోయనా మా నాయకులు 300కు పైగా 
అర్్జలు సీ్కర్రాంచారు. అరాందులో మరాంత్రి ధరా్మన గారు, ఎమె్మలే్య ధర్మశ్రీ 
గారు, విజయనగరానికి చెరాందిన ఒక నాయకుడు, అనకాపలి్లకి చెరాందిన 
మర్ నాయకుడి భూ కబా్జలు, అవినీతిపైన ఎకుకోవ అర్్జలు వచాచుయ. వాళ్ల 
అవినీతి బాగోతరాం ఎకకోడ బయటపడుతరాందోననే భయరాంతో జనవాణిని 
అడుడుకునా్నరు. కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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వైసీపీ ప్రభుత్వ దాష్టీకాలు తారా స్థాయికి చేరాయి
•ప్రజాసా్మ్య వ్యతిరేక విధానాలతో ప్రత్యరుధిలపై దాడులు చేసు్తనా్నరు
•ఈ గొడవలు బీజేపీతోనే మొదలు పెట్టిరు
•విజయనగరరాంలో ఆ పార్టి కార్యకర్త పటటి కోసేశారు
•ఈ వ్యవహారరాం మీద చాలా ర్జులుగా ఉభయ పార్టిల మధ్య చరచు జరుగుతోరాంది
•విశాఖ పర్ణామాల నేపధ్యరాంలో మదదేత తెలిప్న బీజేపీ నేతలకు కృతజ్ఞతలు
•జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ తో బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షులు శ్రీ సము వీర్రాజు 
భేటీ.. అనరాంతరరాం మీడియాతో భేటీ
శతఘ్్న న్్యస్: వైసీపీ ప్రభుత్రాం అధికారరాంలోకి వచిచున రాజా్యరాంగేతర, ప్రజాసా్మ్య వ్యతిరేక 
విధానాలతో ప్రత్యర్ధి పార్టిల వ్యకు్తలన బతకనీయడరాం లేదని, దాడులతో భయపెడుతనా్నరని 
జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు సపుషటిరాం చేశారు. ఈ గొడవలు ఉత్తరారాంధ్రలో 
బీజేపీ కార్యకర్తల నరాంచి వైసీపీ మొదలు పెట్టిరాందనా్నరు. విజయనగరరాంలో బీజేపీ కార్యకర్తని 
కత్తలతో పటటి కోసేసిన విషయాని్న గురు్త చేశారు. ఇప్పుడు అలారాంట్ పర్సి్థతలు తారా 
సా్థయకి చేర్పోయాయనా్నరు. సమవారరాం విజయవాడలోని నోవాటెల్ హోటల్ లో బీజేపీ 
ఆరాంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులు శ్రీ సము వీర్రాజు గారు సమావేశమయా్యరు. విశాఖ ఘటనలపై 
చర్చురాంచారు. ఈ సమావేశరాంలో పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదరాండ్ల 
మనోహర్ గారు పాల్గొనా్నరు. అనరాంతరరాం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మీడియాతో మాట్్లడుతూ 
“విశాఖలో జనసేన నాయకుల మీద అనా్యయరాంగా కేసులు పెట్టిరు. గతరాంలో విజయనగరరాంలో బీజేపీ కార్యకర్తని కత్తలతో పటటి కోసేసే్త పేగులు బయట్కి వచేచుసిన పర్సి్థతి. కడపలోన్ 
వార్ నాయకుల మీద దాడి చేశారు. ఈ విషయాల మీద చాలా ర్జులుగా మాట్్లడుకురాంటూనే ఉనా్నరాం. ఇప్పుడు పర్సి్థతలు శృతి మిరాంచడరాంతో మదదేత తెలిపేరాందుకు శ్రీ సము వీర్రాజు 
గారు స్యరాంగా వచాచురు. వార్తో పాట్ విశాఖలో పర్ణామాల మీద ఎపపుట్కప్పుడు వాకబు చేసిన శ్రీమతి ప్రరాందేశ్ర్ గార్కి, శ్రీ సునిల్ దేవధర్ గార్కి, కేరాంద్ర మరాంత్రి శ్రీ కిషన్ రెడిడు 
గార్కి, ఎమ్మలీస్ మాధవ్ గార్కి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసు్తనా్ననని అనా్నరు.
•వైసీపీ దమనకారాండన కలసికట్టిగా ఎదుర్కోరాంట్రాం: శ్రీ సము వీర్రాజు
బ్జెపీ రాష్ట అధ్యక్షులు శ్రీ సము వీర్రాజు గారు మాట్్లడుతూ “రాష్టరాంలో వైసీపీ ప్రభుత్ దమనకారాండన జనసేన, బీజేపీ కలసి ఎదుర్కోరాంట్రాం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ పట్ల పోలీసులు 
అత్యరాంత కిరాతకరాంగా వ్యవహర్రాంచిన తీరు, వార్ని నెడుతూ మాట్్లడడరాం వరాంట్వి ప్రజాసా్మ్యరాంలో తీవ్ర ఆరాందోళన కలిగిరాంచే అరాంశాలు. ఒక ప్రజా నాయకుడు, ప్రజలో్ల పలుకుబడి ఉన్న 
పెదదేలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు. రైతలకు అరాండగా నిరరాంతరాయరాంగా రాష్టవా్యప్తరాంగా పర్యటనలు చేసు్తనా్నరు. వారు వెళ్్ల సమయరాంలో వైసీపీ నాయకులు వార్కి వారుగా ఉద్యమరాం చేస్్త, 
ప్రజలో్ల ఏదో మూమెరాంట్ ఉరాందని తెలియచేసేరాందుకు చేపట్టిన ప్రజావ్యతిరేక ఉద్యమాలన అడుడు పెట్టికుని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు కార్యక్రమానికి వెళ్్లన సమయరాంలో నిర్రాంధిరాంచడరాం, 
జనసేన కార్యకర్తల మీద హతా్యయత్నరాం కేసులు పెటటిడరాం రాజా్యరాంగ విరుదదేరాం. దీని్న భారతీయ జనతా పార్టి తీవ్రరాంగా ఖరాండిస్తరాంది. ఇలారాంట్ అరెసుటిలకు భయపడే ప్రసకే్త లేదు. ప్రభుత్ 
దమనకారాండన కేరాంద్ర పెదదేల వదదే ప్రసా్థవిరాంచాము. వారు కూడా రాష్ట ప్రభుత్ దుశ్ఛర్యలపై మురాందుకు వెళ్లమనా్నరు. వీట్ని తీవ్ర సా్థయలో ఎదుర్కోరాంట్ము. ఈ ప్రభుతా్ని్న వ్యతిరేకిస్్త 
ప్రజలో్ల ఉద్యమరాం చేయమని కేరాంద్రరాంలో ఉన్న పెదదేలు చెపాపురు. అరాందుకు అనగుణరాంగా మురాందుకు వెళ్్తమ”నా్నరు.

* ప్థమిక హకుకోల భరాంగరాంపై హైకోరుటిన ఆశ్రయసా్తరాం
నా్యయ వ్యవస్థపై జనసేనకు పూర్్త విశా్సరాం ఉరాంది. నినాదాలు చేసే వార్పై ఐ.ప్.సి. సెక్షన్ 307 ప్రకారరాం ఎరాందుకు కేసులు పెట్టిరు... దానిని సెక్షన్ 326 కిరాంద 
మారచురాండి అని నా్యయ వ్యవస్థ చెప్పురాంది. మీడియా ముఖరాంగా మనస్ఫూర్్తగా నా్యయ వ్యవస్థకు కృతజ్ఞతలు తెలుప్తనా్నరాం. అలాగే వైసీపీ ప్రభుత్రాం ప్థమిక హకుకోలకు 
భరాంగరాం కలిగిస్తరాంది. మరాంత్రులకే హకుకోలు ఉన్నట్్ల... సామాన్యడికి హకుకోలు లేనట్్ల వైసీపీ నాయకులు ప్రవర్్తసు్తనా్నరు. దానిపై కూడా నా్యయ వ్యవస్థ దృష్టి పెట్టిలని 
కోరుకురాంట్నా్నన. నాకు పోలీసులు అరాంటే గౌరవరాం ఉరాంది. నేన ఆ కుట్రాంబరాం నరాంచి వచిచున వాడినే. మేము పోలీసులతో యుదధిరాం చేయడరాం లేదు. మేము సరాంఘ విద్రోహ 
శకు్తలు అన్నట్్ల విశాఖన పోలీస్ మయరాం చేశారు. రాత్రి 12 గరాంటల నరాంచి తెల్లవారుజామున 5 గరాంటల వరకు నోవాటెల్ హోటల్ లో గరాందరగోళరాం సృష్టిరాంచారు. 
ఎరాంతోమరాంది విదేశీ పరా్యటకులు అకకోడ ఉనా్నరు. వార్ని భయారాందోళనకు గుర్ చేశారు. ఇలా అయతే పరా్యటక రరాంగరాం నాశనరాం కాదా? నా సినిమా విడుదలైనప్పుడే 
ట్కెట్ల రేట్్ల తగుగొతాయ? నా పర్యటన జర్గినప్పుడే శారాంతి భద్రతల సమస్య వసు్తరాంది. నా ప్ట్టిన ర్జు వచిచునప్పుడే పరా్యవరణరాంపై ప్రేమ ప్ట్టికు వసు్తరాంది. ఇలారాంట్ 
నేరచర్త రాజకీయాలు వైసీపీ నైజరాం. దీనిని ప్రజలు కూడా అరధిరాం చేసుకోవాలి. వైసీపీ విముక్త ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్టమే జనసేన లక్షష్రాం. అప్పుడే ఏపీ అభివృదిధి సాధ్యమవుతరాంది. 
దానికోసమే జనసేన మురాందు ఉరాంట్రాంది. ప్రజలన చైతన్యరాం చేయడరాంలో మీడియా, జర్నలిసుటిలు కూడా మాకు సహకర్రాంచాలి.
* ఇకకోడే తేలుచుకురాంట్న
ప్రతి విషయాని్న బీజేపీ పెదదేల వదదేకు తీసుకెళ్్ల, చాడీలు చెప్పు సహాయరాం అడిగే వ్యకి్తని కాన. బీజేపీ పెదదేలు సైతరాం సా్థనిక నాయకత్మే బలరాంగా పోరాడాలని నము్మతారు. 
నేన కూడా వైసీపీ నాయకులకు ఒకటే చెబుతనా్న.. నేన ఇకకోడే పోరాటరాం చేసా్తన. ఇకకోడే తేలుచుకురాంట్న. మా ఆరాంధ్రప్రదేశ్ న మా తెలుగు నేలన ఎలా కాపాడుకోవాలో 
మాకు బాగా తెలుసు మేము ఢిలీ్ల దాకా వెళ్లము ఇకకోడే తేలుచుకురాంట్రాం. వైసీపీకి చెప్్తనా్న ఇకకోడే తేలుచుకురాంట్రాం’’ అని సపుషటిరాం చేశారు.
* గర్జన ఫ్్లప్ అయన కడుప్ మరాంటతోనే కేసులు పెట్టిరు : శ్రీ నాదరాండ్ల మనోహర్
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదరాండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “సామాన్యడు గళరాం వినిప్రాంచడానికి ఏరాపుట్ చేసిన వేదిక జనవాణి. రాష్ట వా్యప్తరాంగా 
జర్గిన నాలుగు విడతల కార్యక్రమరాంలో దాదాప్ 3 వేలకు పైగా అర్్జలన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు సీ్కర్రాంచారు. వాట్ పర్ష్టకోరరాం కోసరాం వివిధ ప్రభుత్ శాఖలకు స్యరాంగా లేఖలు 
రాశారు. ఐదో విడత విశాఖపట్నరాం వేదికగా ఏరాపుట్ చేసిన కార్యక్రమాని్న వైసీపీ నాయకులు అడుడుకోవాలని ప్రెస్ మీట్్ల పెట్టి మర్ కా్యడర్ కు ప్లుప్నిచాచురు. వైసీపీ నాయకుల గర్జన 
కార్యక్రమరాం అనకున్నరాంత సకెస్స్ కాకపోవడరాంతో ... ఆ కడుప్ మరాంటతో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ పర్యటనన అడుగడుగునా అడుడుకోవాలని ప్రయతి్నరాంచారు. ఒక ఐ.ప్.ఎస్. అధికార్ శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గార్ బరాండి ఎకికో మర్ రా్యలీ నిలిప్వేయాలని చెపపుడరాం గతరాంలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. రా్యలీని నిలిప్వేయాలని తాడేపలి్ల పా్యలస్ నరాంచి నిమిషరాం, నిమిషరాం పోలీసులపై 
ఒతి్తడులు వచాచుయ. వీధి దీపాలు ఆపేసి ఇబ్రాంది పెట్టిలని చూశారు. ప్రజాసా్మ్యరాంలో అరాందరూ ముక్త కరాంఠరాంతో ఖరాండిరాంచిరాంచాలిస్న సరాందర్రాం ఇది.
* ఐపీసీ సెక్షన్ 307 కిరాంద 105 మరాందిపై కేసులు పెట్టిరు
జనవాణి కార్యక్రమాని్న ఎట్టి పర్సి్థతలో్ల అడుడుకోవాలని 15వ తేదీ అర్థరాత్రి దాట్న తరువాత పోలీసులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు బస చేసిన హోటల్ తలుప్లు బాదడరాం మొదలు పెట్టిరు. 
తెల్లవారుజామున 4 గరాంటల వరకు హడావుడి చేశారు. దాదాప్ 600 నరాంచి 700 మరాంది పోలీసులు మేరాం బస చేసిన హోటల్ న అధీనరాంలోకి తీసుకని జనసేన నాయకులన, 
కార్యకర్తలన అరెసుటి చేసి తీసుకెళ్్లరు. సెక్షన్ 307 కిరాంద 105 మరాందిపై కేసులు పెట్టిరు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎట్వరాంట్ సరాంబరాంధరాం లేని వ్యకు్తలపై కేసులు నమోదు చేసి ఇళ్ల నరాంచి 
తీసుకెళ్్లరు. చెత్తబుటటి మూతన, కవర్లన మారణాయుధాలుగా ఉపయోగిరాంచారని కేసులు పెట్టిరు. ఇరాంతకరాంటే దౌర్గ్యరాం ఏమైనా ఉరాందా?
* వైసీపీకి లేని నిబరాంధనలు జనసేనకు ఎరాందుకు?
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ నాయకత్రాంలో 500 మరాంది గురాంప్గా మరాంత్రులపై దాడులకు పాలపుడాడురని నోటీసులో్ల రాశారు. వైసీపీ నాయకులు చెప్పునట్్ల దాడి మధా్యహ్నరాం 3.30 గరాంటలకు 
జర్గిరాంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు సాయరాంత్రాం 4.40 నిమిష్టలకు విమానాశ్రయరాం చేరుకునా్నరు. ఆయన ఆధ్ర్యరాంలో దాడి జర్గిరాందని పోలీసులు నోటీసులు ఇచాచురు. దీనిని మారాచులని 
చివర వరకు పోరాటరాం చేశారాం. ఈ నెల 1వ తేదీ నరాంచి పోలీస్ యాక్టి 30 అమలో్ల ఉన్న కారణరాంగా సభలు, సమావేశాలు, రా్యలీలు నిర్హరాంచకూడదు, డ్రోన్ల ఎగరవేయకూడదని 
పోలీసులు చెబుతనా్నరు. మర్ 15వ తేదీ వైసీపీ నాయకులు గర్జన ఎలా చేశారు? వార్కి వర్్తరాంచని రూల్స్ కేవలరాం జనసేనకు మాత్మే వర్్తసా్తయా? పర్యటనకు మురాందు రుష్కరాండ 
అక్రమాలపై మాట్్లడాలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నిర్ణయరాంచ్కునా్నరు. ఈ సమాచారరాం లీక్ కావడరాంతో పర్యటనలో డ్రోన్ల కూడా ఉపయోగిరాంచకూడదని నిబరాంధన పెట్టిరు. ఎయర్ 
పోరుటికు వెళ్్లనప్పుడు కూడా కారు బయటకు వచిచు నమసాకోరాలు పెటటికూడదని చెపాపురు. అత్యరాంత ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుడికి ఇలారాంట్ నిబరాంధనలు పెటటిడరాం రాజకీయ చర్త్లో 
ఎకకోడా చూడలేదు. నా్యయశాఖపై మాకు పూర్్త నమ్మకరాం ఉరాంది. మా పార్టి నా్యయ నిప్ణులు అహర్్నశలు కషటిపడి చాలా మరాంది నాయకులన బయటకు తీసుకచాచురు. వార్కి మా 
ధన్యవాదాలు. మా నాయకులకు నా్యయరాం జర్గే వరకు నా్యయ పోరాటరాం చేసా్తమ”నా్నరు.
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బలమైన పోరాటాలకు 
సిద్ధంగా ఉధందధం

* నా్యయపరమైన అరాంశాలో్ల జనసేన పార్టి శ్రేణులన చైతన్యపరుసా్త
* ప్రజా సమస్యలపై బలరాంగా గొరాంత వినిప్దాదేరాం
* ప్థమిక హకుకోలకు పోలీసులు గౌరవరాం ఇవ్డరాం లేదు
* అరెసుటి అయన జనసేన పార్టి నాయకులకు లీగల్ టీరాం అరాండగా ఉరాంట్రాంది
* అరెసుటి అయ విడుదలైన జనసేన పార్టి నాయకులన, శ్రేణులన కలిసిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్్న న్్యస్: ‘వ్యవస్థలో్ల జరుగుతన్న తప్పులపై బలమైన పోరాటరాం చేదాదేరాం.. ఈ ప్రభుత్రాం 
చేసే ప్రతి తప్పున కేసులకు వెరవకురాండా ఎరాండగడదారాం. ఏరాం జర్గినా ఎదుర్కోనేరాందుకు 
సిదధిరాంగానే ఉరాందారాం. పార్టిపక్షాన లీగల్ టీమ్ భర్సాగా నిలుసు్తరాంది’ అని జనసేన పార్టి 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు భర్సా ఇచాచురు. ఉత్తరారాంధ్ర పర్యటనలో భాగరాంగా 
శనివారరాం రాత్రి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ రా్యలీ అనరాంతరరాం పోలీసులు అరెసుటి చేసిన జనసేన 
పార్టి నాయకులు, శ్రేణులో్ల కరాందర్కి బెయల్ లభిరాంచడరాంతో సమవారరాం వార్ని శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు కలిసి, పార్టి అరాండగా ఉరాంట్రాందని భర్సా ఇచాచురు. ఈ సరాందర్రాంగా 
అరెస్టి సమయరాంలో, అలాగే పోలీస్ సేటిషనో్ల పోలీసులు వ్యవహర్రాంచిన తీరున శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు అడిగి తెలుసుకునా్నరు. ఈ సరాందర్రాంగా వార్తో మాట్్లడుతూ “ఈ 
ప్రభుత్రాంతో బలమైన పోరాట్లు చేయడానికి సిదధిరాంగా ఉరాండాలి. ముఖ్యరాంగా సమష్టిగా 
ఉరాండి మురాందుకు వెళ్దేరాం. కచిచుతరాంగా జనసేన పార్టి శ్రేణులు నా్యయపరమైన అరాంశాల పట్ల 
చైతన్యవరాంతలుగా మారాలి. నా్యయపరమైన అరాంశాలన అక్రమ అరెసుటిలు సరాందర్రాంగా 
కచిచుతరాంగా లేవనెతా్తలి. పోలీసులన గట్టిగా ప్రశ్నరాంచాలి. జనసేన పార్టి శ్రేణులు కేసులకు 
భయపడాలిస్న అవసరరాం లేదు. ప్రజా సమస్యల కోసరాం బలరాంగా పోరాడుదారాం. మర్రాంత 
రాట్దేలుదారాం. ప్రతి వ్యకి్తకి రాజా్యరాంగరాం ప్థమిక హకుకోలు కలిపురాంచిరాంది. పోలీసులు అరెసుటి 
చేసినప్పుడు కచిచుతరాంగా వాట్ని పాట్రాంచాలి. ఇష్టటినసారరాం పోలీసులు చేయ చేసుకునే 
హకుకో లేదు. దీనిని పోలీసులు పూర్్తగా అతిక్రమిరాంచారు. జనసేన పార్టి నాయకుల మీద 
ఇష్టటినసారరాం చేయ చేసుకునా్నరు. దీనిపై కచిచుతరాంగా జనసేన లీగల్ టీరాం నా్యయపరరాంగా 
పోరాడుతరాంది. నాయకులకు అరాండగా ఉరాంట్రాం. పది, పదిహేన సరాంవతస్రాలు పాట్ 
బలమైన పోరాట్లు చేసే శకి్త ఉన్న నాయకులు జనసేనకు ఉనా్నరు. యుదధిరాంలో సైనికుడు 
మాదిర్గా బలరాంగా యుదధిరాం చేదాదేరాం. ప్రజా సమస్యలపై గొరాంత ఎతా్తలిస్న అవసరరాం.. గళరాం 

వినిప్రాంచాలిస్న అవసరరాం ఎరాంతైనా ఉరాంది. కేరళ తరహాలో పోలీసులు కచిచుతరాంగా పౌరుడి 
ప్థమిక హకుకోలన కాపాడాలి. కాపాడాలిస్న వారే కాలరాసే్త ఎలా..? కచిచుతరాంగా దీనిని 
నా్యయపరరాంగా ఎదుర్కోరాంట్రాం. ఎవరైతే జనసేన నాయకులపై చేయ వేశార్ వారరాందర్ 
పేరు్ల నాయకులు నమోదు చేయరాండి. దీని మీద పూర్్తసా్థయ నివేదిక సిదధిరాం చేయరాండి” 
అనా్నరు.
* కసటిడీలో ఇబ్రాంది పెట్టిరు: పార్టి నాయకులు
ఈ సరాందర్రాంగా నాయకులు తమకు పోలీస్ సేటిషనో్ల ఎదురైన సరాంఘటనలు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్కి వివర్రాంచారు. పోలీసులు అరెసుటి చేసిన భీమిలి నియోజకవరగొరాం ఇరాంచార్్జ 
శ్రీ సరాందీప్ పరాంచకర్ల పట్ల అమానషరాంగా ప్రవర్్తరాంచారని, కేరాంద్ర కారాగారరాంలో గెడడురాం, 
మీసాలు తీసేయాలని బలవరాంతరాం చేశారని చెపాపురు. అలాగే నెలర్జుల క్రితరాం పార్టిలో 
జాయన్ అయన వీర మహళ శ్రీమతి రూపన అరధిరాత్రి ఇరాంట్కి వెళ్్ల మర్ అరెసుటి చేశారని, 
ఆర్గ్యరాం సర్గా లేకునా్న, చరాంట్ ప్ల్లలతో ఉనా్ననని చెప్పునా పోలీసులు వినిప్రాంచ్కోలేదని 
నాయకులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్కి చెపాపురు. ఆమెన ఇపపుట్కీ విడుదల చేయలేదని జైలులో 
ఉరాంచారని చెపాపురు. అలాగే పోలీస్ కసటిడీలో తమపై చేయ చేసుకునా్నరని పార్టి నాయకులు 
వాపోయారు. కావాలని ఇబ్రాంది పెట్టిరని చెపాపురు. వీట్ని విన్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
కచిచుతరాంగా పార్టి అరాండగా ఉరాంట్రాందని లీగల్ టీరాం ఈ విషయాలు చూసుకురాంట్రాందని, 
భవిష్యత్ లో కేసులకు ఏ మాత్రాం భయపడకురాండా మర్రాంత మురాందుకు వెళ్దేమని వార్కీ 
భర్సా ఇచాచురు. తాన కూడా దానికే సిదధిరాంగా ఉనా్ననని నాయకులు, శ్రేణులకు చెపాపురు. 
ఈ సమావేశరాంలో జనసేన పార్టి పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదరాండ్ల మనోహర్ గారు ఉనా్నరు.

జనసేన అధ్యక్షు లు పవన్ కళ్్యణ్ ను అడ్డు కోవడం అంటే ప్రజాస్వమ్్యనికి చీకటి రోజు
• మనమరాంతా ఎపీలో ఉనా్నమా.. తాలిబాన్ లో ఉనా్నమా అరదేరాం కాని పర్సి్థతి
• పవన్ కళ్్యణ్ కు జెడ్ కా్యటగిర్ సెకూ్యర్టీ కలిపురాంచాలని కేరాంద్రాని్న కోరుతనా్నరాం.
• అరాందుకే ఇది రాజకీయ పార్టి కాదు.. పెట్టిబడి దార్ వ్యవస్థతో దోచ్కురాంట్నా్నరు
• విశాఖపట్నరాంలో మిషన్ బ్ల్డు పేరుతో వైసీపీ నేతలు దోచ్కునా్నరనేది వాస్తవరాం కాదా
శతఘ్్న న్్యస్: వైజయవాడ, జనసేన పార్టి పశచుమ నియోజకవరగొరాం కారా్యలయరాంలో 
విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు రాష్ట అధికార ప్రతినిధి మర్యు పశచుమ నియోజకవరగొరాం విలేకరుల 
సమావేశరాంలో మాట్్లడుతూ పోతిన వెరాంకట మహేష్ మాట్్లడుతూ జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ని అడుడుకోవడరాం అరాంటే ప్రజాస్మా్యనికి చీకట్ ర్జని, జగన్ రెడిడు డైరెక్షనో్లనే పోలీసులు 
పని చేసు్తనా్నరని, చటటి ప్రకారరాం నడుచ్కోవడమే పోలీసులు మరచిపోయారని, రాష్టరాంలో 
శారాంతి భద్రతలు క్షీణిరాంచాయని చెపపుడానికి ఇరాంతకనా్న నిదర్శనరాం కావాలని ?పవన్ కళ్్యణ్ 
జనవాణి నిర్హసే్త ప్రభుతా్నికి వచిచున ఇబ్రాంది ఏమిట్ చెపాపులని, మా పార్టి కార్యక్రమాలు 
చేసుకోవడానికి వైసీపీ అనమతి కావాలా అని? మనమరాంతా ఎపీలో ఉనా్నమా లేక తాలిబాన్ 
లో ఉనా్నమా అరదేరాం కాని పర్సి్థతని, వైసీపీ పార్టికి అనకూలరాంగా పని చేసే పోలీసులు జీతాలు 
కూడా వార్ వదేదే తీసుకోవాలని, విశాఖలో పవన్ కళ్్యణ్ పై పోలీసులు వ్యవహర్రాంచిన తీరు చూశాక మాకు పోలీసులపై నమ్మకరాం పోయరాందని, ఎపీలో పర్సి్థతలన చకకో దిదేదేరాందుకు 
కేరాంద్ర ప్రభుత్రాం జోక్యరాం చేసుకోవాలని, పవన్ కళ్్యణ్ కు ఎపీ పోలీసులు రక్షణ కలిపురాంచలేని పర్సి్థతి ఉరాందని, పవన్ కళ్్యణ్ కి జెడ్ కా్యటగిర్ సెకూ్యర్టీ కలిపురాంచాలని కేరాంద్రాని్న 
కోరుతనా్నమని, పోలీసులు ఎవర్ డైరెక్షనో్ల, ఎరాందుకోసరాం పని చేసు్తనా్నర్ ఆత్మపర్శీలన చేసుకోవాలని, ప్రజా సా్మా్యనికి విరుదదేరాంగా, చట్టినికి వ్యతిరేకరాంగా విశాఖలో పోలీసులు తీరు 
చాలా దురా్మరగొమని, ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాని్న వైసీపీ రాక్షసులు అని్న విధాలా నాశనరాం చేసు్తనా్నరని, విపక్ష పార్టిల కార్యక్రమాలన కుట్రపూర్తరాంగా అడుడుకురాంట్నా్నరని, వైసీపీ రాజకీయ పార్టి 
కాదుఅని పెట్టిబడిదారుల పార్టిఅని ఎని్నకలలో వరాందల, వేల కోట్్ల ఖరుచు పెట్టి గదదేనెకాకోక రాష్ట సరాంపదన దోచ్కురాంట్నా్నరని, వైసీపీ నాయకులు ఒకోకో నియోజకవరాగొనికి 25 కోట్ల 
నరాంచి వరాంద కోట్ల వరకు ఖరుచు పెడుతనా్నరని, అరాందుకే ఇది రాజకీయ పార్టి కాదు. పెట్టిబడి దార్ వ్యవస్థతో దోచ్కురాంట్నా్నరని, ఇసుక, మైనిరాంగ్, మద్యరాం, అవినీతితో అరాందిన వరకు 
దోచ్కురాంట్నా్నరని, పవన్ కళ్్యణ్ కు ఎరాంతో మురాందుచూప్ ఉరాంది కాబటేటి.. వైసీపీ వసే్త ఏరాం జరుగుతరాందో ఎప్పుడో చెపాపురని, ఆయన చెప్పున విధరాంగానే రౌడీయజరాం, గరాండాయజరాం, 
కబా్జలు పెర్గిపోయాయని, వైసీపీ ముక్త ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాకపోతే ఎపీలో ప్రజలకు, యువతకు భవిష్యత్ ఉరాండదని, వైసీపీ పెట్టిబడిదార్ వ్యవస్థకు చరమగీతరాం పాడాలని, జనసేన పార్టి 
నాయకులు, కార్యకర్తలపై అక్రమరాంగా కేసులు పెట్టిరని, అనేక చోట్ల నిర్రాంధిరాంచి మానసికరాంగా వేధిరాంచారని, 72 మరాందిలో 62 మరాందిని విడుదల చేశారరాంటే పోలీసులకు చెరాంప దబ్ 
కాదా ? అని 307 సెక్షన్ కూడా కోరుటి మార్చురాందరాంటే ఎరాంత కుట్రతో పోలీసులు కేసులు పెట్టిర్ ఆలోచన చెయా్యలని, పవన్ కళ్్యణ్ ఉత్తరారాంధ్ర పర్యటన ప్రకట్రాంచిన నాట్ నరాంచే వైసీపీ 
నేతలు అవాస్తవాలతో విషరాం చిమా్మరని, విశాఖపట్నరాం నరాంచి వెళ్్లపోయన లూలు, అదానీ గ్రూప్, ఇతర సరాంస్థల గుర్రాంచి మరాంత్రి అమరా్నధ్ ఎరాందుకు మాట్్లడటరాం లేదని, విశాఖపట్నరాంలో 
మిషన్ బ్ల్డు పేరుతో వైసీపీ నేతలు దోచ్కునా్నరనేది వాస్తవరాం కాదా?అని, జగన్ దబ్కు పర్శ్రమలు మూసివేసి.. విశాఖ వదిలి వెళ్్లపోయార్ శే్తపత్రాం విడుదల చేయాలని, పవన్ కళ్్యణ్ 
విశాఖలో లారాంగ్ మార్చు నిర్హసే్త.. లక్షల మరాంది తరలి వచాచురని ఆర్జు ఇసుక విధానాని్న మారేచులా ప్రభుత్రాంపై ఒతి్తడి తెచాచురని, బీజేపీతో పత్తలో ఉనా్న.. విశాఖ ఉకుకో ఫ్్యకటిర్ 
ప్రైవేటీకరణ కు వ్యతిరేకరాంగా లక్షలాది మరాందితో సభ పెట్టిరని, పవన్ పోరాటరాం ఫలితరాం వలే్ల కేరాంద్రరాం వెనకికో తగిగొరాందని, ఉత్తరారాంధ్రలో పవన్ కు బాగా ఆదరణ వసు్తరాందనే సమాచారరాం వలే్ల 
జగన్ కుట్ర చేసి అడుడుకునా్నరని ,రాష్టరాంలో ఎకకోడా అభివృదిదే జాడ లేదని, కానీ అభివృదిదే వికేరాంద్రీకరణ ఏమిటొ అని, ఈ అరాంశాలపై వైసీపీ నేతలు సమాధానరాం చెపాపులని, ఎవర్ చెవులో్ల 
పూలు పెట్టిలని మీరు ఇట్వరాంట్ అసతా్యలన ప్రచారరాం చేసు్తనా్నరని, జగన్ స్యరాంగా మూడు రాజధానల బ్లు్లలన ఉపసరాంహర్రాంచ్కురాంట్నా్నమని అసెరాంబీ్లలో చెపాపురని, ఇరాంకా 
మూడు రాజధానల పేరుతో ప్రజలు, ప్రాంతాల మధ్య విదే్ష్టలన రెచచుగొడతారని, వైఎసాస్ర్స్ప్ కుట్రలు, కుతరాంత్రాలనీ్న ప్రజలు గమనిసు్తనా్నరు.. సమయరాం వచిచునప్పుడు మిమ్మలన 
తర్మి కడతారని, రాజధాని అమరావతి అని అరాందరూ ఆమోదిరాంచిన నాడు ఉత్తరారాంధ్ర నాయకులు ఏరాం చేసు్తనా్నరని, వైసీపీ నేతలు మాత్మే అమరావతి పై విషరాం చిము్మతనా్నరని, 
రైతల పోరాటరాంలో నా్యయరాం ఉరాంది కాబటేటి జనసేనతో పాట్ అని్న రాజకీయ పార్టిలు అరాండగా నిలిచాయని, రాజధాని కోసరాం భూములు ఇచిచు బజారుపడిన రైతలపై కుట్రలు చేయడానికి 
సిగుగొరాండాలని, అప్పు ఎనిమిది లక్షల కోట్్ల పెర్గిరాంది. అభివృదిదే మాత్రాం కనిప్రాంచడరాం లేదని, విశాఖలో వైసీపీ నేతలు చేసిన కబా్జలు, దారుణాలపై జనవాణిలో బయట పడతాయనే భయరాం 
పట్టికురాందని, అరాందుకే పవన్ పర్యటనన పోలీసులన అడడురాం పెట్టికుని ఆపారని, వచేచు ఎని్నకలలో పవన్ కళ్్యణ్ విజయాని్న ఎవరూ ఆపలేరని అనా్నరు విలేకరుల సమావేశరాంలో లీగల్ 
సెల్ సభు్యలు గరాంజి పవన్, నగర కమిటీ సభు్యలు సబ్్నకోర్ నరేష్, మూడో డివిజన్ అధ్యక్షులు పటూ్నర్ శ్రీనివాస్, ప్.రమేష్ తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సీతానగరం రోడ్డు  పరిస్థితిప ైధ్వజమెతితిన బత్తి ల బలరామకృష్ణ
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరరాం, వైసిప్ దాష్టిక దురా్మరగొప్ పాలనా 
చర్యలన వ్యతిరేకిస్్త జనసేన పార్టి ఆధ్ర్యరాంలో సమవారరాం 
సీతానగరరాం మరాండలరాం, సీతానగరరాం గ్రామరాంలో ఏరాపుట్ చేసిన 
మహాధరా్న కార్యక్రమరాంలో బత్తల బలరామకృష్ణ మాట్్లడుతూ 
పేరుకు మాత్రాం రాష్టరాంలోనే నెరాంబర్ వన్ నియోజకవరగొరాం అని గొపపులు 
చెప్పుకునే నియోజకవరగొరాంలో ర్డ్ల పర్సి్థతి చాలా అధా్నరాంగా ఉరాందని, 
గత నాలుగు సరాంవతస్రాలుగా ఈ ర్డుడుని పట్టిరాంచ్కున్న నాధుడు 
లేడని ర్డుడు వేసా్తమని నమి్మరాంచి ఓట్్ల వేయరాంచ్కున్న అధికార పార్టి 
నేతలు సీతానగరరాం మరాండలాని్న ఆర్్థకరాంగా వెనకబడిన గల్ఫూ దేశాల 
కనా్న అదా్న సి్థతికి తీసుకసు్తనా్నరు. శధిలమైన దేశాలన మిరాంచిన 
ర్డు్ల సీతానగరరాంలో కనిప్సు్తనా్నయని బత్తల మీడియా వేదికగా 
తెలియజేశారు. అభివృదిధి అనేది కాగితాల మీద తపపు వాస్తవరాంలో 
లేదని ఈ అధికార పార్టి చేతగానితనాని్న ప్రజలరాంతా వ్యతిరేకిరాంచాలిస్న 
సమయరాం వచిచురాందని బత్తల తెలియజేశారు. వైద్య సహాయాలు 
అత్యవసర పర్సి్థతలో్ల రాజమరాండ్రికి వెళ్ళులనా్న గర్్ణీ స్త్రీలు తీవ్ర 
ఇబ్రాంది పడుతనా్నరు. చిరు వా్యపారులు చిన్నచిన్న ఉదో్యగాల 
నిమిత్తరాం రాజమరాండ్రి వెళ్్ల వచేచు వాళళుకి తీవ్రత ఆటరాంకరాం కలుగుతరాంది. 
ఉదో్యగానికి వెళ్్ల రావడరాం పకకోన పెడితే మారగొమధ్యరాంలో ఈ ర్డ్ల 
దుసి్థతి దా్రా ఆకిస్డరాంట్లకు గురై ఎరాంతోమరాంది అవస్థ పడుతనా్నరు. 
ప్రభుత్రాం ఇపపుట్కైనా కళ్ళు తెర్చి ఈ సీతానగరరాం ర్డుడు మీద దృష్టి 

సార్రాంచాలని విజ్ఞప్్త చేశారు. ఒకప్పుడు ఎరాంతో వైభవరాంగా ఉనా్న సీతానగరరాం మరాండలరాం ఇప్పుడు ఈ పర్సి్థతికి రావడరాం చాలా బాధాకరమని బత్తల బలరామకృష్ణ అనా్నరు. 
అన్నపూర్ణగా పేరుగారాంచిన సీతానగరరాం మరాండలరాం ఇప్పుడు ఆధునిక ప్రపరాంచానికి ర్జుర్జుకీ దూరమవడానికి కారణరాం ఈ ప్రభుత్మని బత్తల గరాంట్పదరాంగా తెలియజేశారు. 
పోలవరరాం ప్జెకుటి నిమిత్తరాం వార్ రవాణా సౌకర్యరాం కోసరాం పెదదే పెదదే బరాండలన తీసుకని ఈ ర్డ్లమీద వేసు్తనా్నరు వాట్ వల్ల ది్చక్ర వాహనదారులకు ఎరాంతో ప్రమాదరాం 
పరాంచి ఉరాంది దీని్న అధికారులు గుర్్తరాంచాలని తెలియజేశారు. ఎరాంతో చేసా్తరాం, అని్న చేసా్తరాం అని సా్థనిక ఎమె్మలే్య గొపపులకు పోయ ఇప్పుడు వీర్ని ఎనో్న విధాలుగా క్షోభకు 
గుర్చేసు్తనా్నరు. నలుమూలల మన గ్రామాలో్ల ప్రజలు ర్డ్ల వల్ల అనేక ఇబ్రాందులకు గురవుతనా్నరు. ఈ ర్డ్ల వలన ఎరాంతో మరాంది క్షతగాత్రులు, గరా్ని్న కోలోపుయన మహళలు 
వాళళురాందరూ సకాని్న ఈ ప్రభుత్రాం చోద్యరాం చూస్్త పైశాచికతా్ని్న ప్రదర్్శసు్తరాంది అని బత్తల తెలిపారు. రాబోయే ర్జులో్ల జనసేన దా్రా సీతానగరరాం మరాండలానికి మరాంచి 
ర్జులు రాబోతనా్నయ అని ప్రజలరాంతా ధీమాగా ఉరాండాలని ప్రతి అరాంశాని్న మనమే చకకోదిదుదేకురాంట్మని బత్తల ధీమా వ్యక్తరాం చేశారు. అధికార పార్టి చేసు్తన్న దుషటి చర్యలన 
జనసైనికులు ఎప్పుడూ తిప్పుకడతారని కోడి కతి్తలారాంట్ డ్రామాలకు ర్జా లారాంట్ బాణాలకు తరాందర్్లనే చరమగీతరాం పాడతామని బత్తల ఈ సరాందర్రాంగా తెలియజేశారు. 
ఎని్న ఆటరాంకాలు తలపెట్టిన వైసిప్ పవన్ కళ్్యణ్ నీడని కూడా తాకలేదని షెడూ్యల్ ప్రకారరాం ఈర్జు వరకు పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖలో ఉరాండి ఇప్పుడు విజయవాడ వెళ్్లరు. పవన్ 
కళ్్యణ్ గోడకు కట్టిన బరాంతిలా అరాంతకరాంతకు ఎదిగే వ్యకి్త తపపు తగేగొ వ్యకి్త కాదని వైసిప్పై ఇకపై దరాండయాత్ కనసాగుతరాందని బత్తల సపుషటిరాం చేశారు. ప్రజలు చైతన్యవరాంతలు 
అవుతనా్నరని తరాందరలోనే ఈ దాషటి్క పాలన అరాంతమై స్చ్ఛమైన పర్పాలన జనసేన దా్రా ప్రజలు పరాందుతారని బత్తల బలరామకృష్ణ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో మేడిశెట్టి 
శవరారాం, కిమిడి శ్రీరామ్, మటటి వేరాంకటేశ్ర రావు, మదిదేరెడిడు బాబులు, బప్పురెడిడు దురాగొరావు, వేగిశెట్టి రాజు, అడాడుల దొరబాబు, అర్గెల రామకృష్ణ, చిట్టిప్రోలు సతి్తబాబు, రుద్రరాం 
గణేష్, నేడుర్ పసియ్య, నెడుర్ విఘ్్నష్, కరుణాకర్, రావూర్ దురాగొ ప్రసాద్, చికకోమ్ నాగేరాంద్ర, కనే శ్రీన, ర్రాంగలి అభిరామ్, ప్రగడ శ్రీహర్, కోణాల దురాగొ ప్రసాద్, మూర్్త, 
కవల సురేష్, మానేపలి్ల నాగేరాంద్ర, రుద్రరాం కిషోర్, రుద్రరాం నాగు, నేదుర్ పోసి, దులరాం పరాండు, నేదుర్ విఘ్్నష్, ఇరాంట్ దురాగొ ప్రసాద్, రుద్రరాం స్ర్య గణేష్, నేదూర్ సతీష్, రుద్రరాం 
గణేష్, ప్రగడ బులి్ల, బోడపాట్ కరుణాకర్, రుద్రరాం వెరాంకటేష్, తనీ్నరు స్ర్య గణేష్, రావూర్ దురాగొ ప్రసాద్, రుద్రరాం నగేష్, నగా రామ దురాగొ, తమ్మలపలి్ల శ్రీనివాస్, పోతల 
సుబ్రహ్మణ్యరాం తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మంత్రులందరికీ పవన్ కళ్యాణ్ ని తిట్టే శాఖ కేటాయంచిన జగన్ రెడ్డి
శతఘ్్న న్్యస్: గురాంటూరు, రాష్టరాంలో ఉన్న మరాంత్రులకు తమ శాఖ ఏమిట్ 
తమకే తెలియని సి్థతిలో ఉనా్నరని అయతే మరాంత్రులరాందిర్కి మాత్రాం పవన్ 
కళ్్యణ్ ని తిటేటి ప్రతే్యక శాఖన ముఖ్యమరాంత్రి జగన్ రెడిడు కేట్యరాంచాడని జిలా్ల 
జనసేన పార్టి అధ్యక్షుడు గాద వెరాంకటేశ్రరావు విమర్్శరాంచారు. విశాఖపట్నరాంలో 
నెలకన్న పర్సి్థతలపై కరాంతమరాంది మరాంత్రులు పవన్ కళ్్యణ్ ని ట్రెగొట్ 
చేసుకని చేసు్తన్న వా్యఖ్యలన ఆయన తీవ్రరాంగా ఖరాండిరాంచారు. సమవారరాం 
జిలా్ల పార్టి కారా్యలయరాంలో ఏరాపుట్ చేసిన విలేకరుల సమావేశరాంలో ఆయన 
మాట్్లడారు. జలవనరుల శాఖామరాంత్రి అరాంబట్ రారాంబాబు తన శాఖపై 
ఇరాంతవరకు ఒకకో సమీక్షా సమావేశరాం అనా్న నిర్హరాంచారా అని ప్రశ్నరాంచారు. 
జలవనరుల శాఖని జలాస్ శాఖగా మార్చున అరాంబట్ రారాంబాబు పోలవరాని్న 
పూర్్తగా మరచిపోయ పనికిమాలిన పనలనీ్న చేసు్తనా్నడని దుయ్యబట్టిరు. 

రాష్టరాం కా్యబ్నెట్ లో ఇరాంతకనా్న మగాడు ఇరాంకకడు లేడన్నట్్ల తగుదునమా్మ అని ప్రతీసార్ పవన్ కళ్్యణ్ ని విమర్్శరాంచడానికి మురాందుకు వసు్తనా్నడని ధ్జమెతా్తరు. అరాంబట్ చిట్టి 
మొత్తరాం జగన్ రెడిడు గుపెపుట్్ల ఉరాందని అరాందుకే బానిసగా మార్ జనసేనపై విమర్శలు చేసు్తనా్నడననా్నరు. రాజకీయరాంగా నిన్నకాక మొన్న కళ్ళు తెర్చిన గుడివాడ అమరా్నధ్ ఇపపుట్కే 
మూడు పార్టిలు మారాడని విమర్్శరాంచారు. జనసేన పార్టి గుర్రాంచి, జనసైనికుల, వీరమహళల గుర్రాంచి మరాంత్రులు జాలిపడాలిస్న పనిలేదని, 2024 తరువాత మీ పర్సి్థతి ఏమిట్ 
తలుచ్కరాంట్రాంటే మాకు మీమీద జాలి కలుగుతరాందని ఎదేదేవా చేశారు. మరాంత్రి జోగి రమేష్ సనా్నసి మాటలు మానకోవాలని హతవు పలికారు. మాట్్లడితే పవన్ కళ్్యణ్ పా్యకేజీ 
తీసుకునా్నడని విమర్్శసు్తనా్నరని, పా్యకేజీ తీసుకునే విషయరాంలో ఈ మరాంత్రులు ఏమనా్న బ్రోకరేజ్ చేశారా అని అనా్నరు. రాష్ట మరాంత్రులు మొత్తరాం బఫూన్ ల మాదిర్ తయారయా్యరని 
దుయ్యబట్టిరు. ప్రజలకు రక్షణ కలిపురాంచాలిస్న పోలీసులు తమ బాధ్యతలన మరచి వైసీపీ నేతలకు కము్మకాయటరాం కరెక్టి కాదనా్నరు. పోలీసులు ఆత్మసాక్గా విధులు నిర్ర్్తరాంచాలని, 
జనసేనకు పోలీసులపై విపర్తమైన ప్రేమాభిమానాలు ఉనా్నయని గాద వెరాంకటేశ్రరావు అనా్నరు. జిలా్ల ఉపాధక్షు్యరాలు బ్ట్రగురాంట మలి్లక మాట్్లడుతూ విమానాశ్రయరాంలో మరాంత్రి 
ర్జా వ్యవహర్రాంచిన తీరు మహళ్లోకానికే సిగుగొచేటనా్నరు. ర్జా జనసైనికులని ఎరాంత రెచచుకట్టినా సరాంయమనరాం పాట్రాంచారని అయనా జరగని దాడిపై 307 కేసులు పెట్టిరాంచటరాం 
దురా్మరగొమనా్నరు. ర్జా మాట్్లడుతన్న మాటలు, వ్యవహర్సు్తన్న తీరుతో రాజకీయాలో్లకి రావాలరాంటేనే మహళలు వెనకడుగువేసు్తనా్నరని మలి్లక ఆవేదన వ్యక్తరాం చేశారు. సమావేశరాంలో 
జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హర్, ఉపాధ్యక్షు్యలు అడపా మాణికా్యలరావు, ప్రధాన కార్యదర్్శ నారదాసు ప్రసాద్, నాగేశ్రరావు, దాసర్ వెరాంకటేశ్రరావు, తనీ్నరు గరాంగరాజు తదితరులు 
పాల్గొనా్నరు.

అరెసటేయన నాయకులను కలిసిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖపట్నరాం, జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు సమవారరాం విశాఖపట్నరాంలో అరెస్టి 
చేసిన జనసేనపార్టి నాయకులు కోన తాతారావు, సురాందరప్ విజయకుమార్, పరాంచకర్ల సరాందీప్, ప్విఎస్ఎన్ రాజు తదితరులన 
విశాఖపట్నరాం సెరాంట్రల్ జైలో్ల జనసేన పార్టి ప్ఏసి సభు్యలు పరాంతరాం నానాజీ, అమలాప్రరాం ఇరాంచార్్జ శెట్టిబత్తల రాజబాబు, ప్ఏసి 
సభు్యలు ముతా్త శశధర్, ప్తాని బాలకృష్ణ, జనరల్ సెక్రటర్ చిలకరాం మధుస్దన రెడిడు తదితరులు కలవడరాం జర్గిరాంది.

అనుకుల రమేష్ ఆధ్వరయాంలో మంత్రి రోజాపై ఫిర్యాదు
శతఘ్్న న్్యస్: తణుకు నియోజకవరగొరాం, వైజాగ్ ఎయర్ పోర్టి వదదేకు 4 గరాంటల సమయానికి వరాందల మరాంది కార్యకర్తలతో వచిచున 
శ్రీమతి ఆర్ కే ర్జా సెల్మణి అకకోడ తమ పార్టి అధ్యక్షుడి కోసరాం ఎదురు చూసు్తన్న జనసేన కార్యకర్తలన చేతి మద్య వేలు చూప్రాంచి 
రెచచుగొట్టి నాలుకతో అసభ్యరాంగా సైగలు చేస్్త పూర్్తగా రెచచుగొట్టి ఇరాంతట్ గొడవకు కారణమైన శ్రీమతి ర్జాపై చటటిపరమైన 
చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ తణుకు పటటిణ పోలీస్ సేటిషనో్ల తణుకు జనసేన నాయకులు అనకుల రమేష్ ఆధ్ర్యరాంలో ఫిరా్యదు 
చేయటరాం జర్గిరాంది.

మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆధ్వరయాంలో ధర్నా
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరరాం నియోజకవరగొరాం, జనసేన 
శ్రేణుల అక్రమ అరెసుటిలన, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పై వైసీపీ 
చేసిన అనచిత వా్యఖ్యలన ఖరాండిరాంచడానికి రాజానగరరాం 
నియోజకవరగొరాం హెడ్ కా్రటిర్స్ అయన రాజానగరరాంలో 
జనసేన పార్టి ఇరాంచార్్జ మర్యు ఐక్యరాజ్యసమితి అవారుడు 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆధ్ర్యరాంలో ధరా్న 
కార్యక్రమరాం విజయవరాంతరాంగా నిర్హరాంచడరాం జర్గిరాంది. ఈ 

కార్యక్రమరాంలో ముఖ్యరాంగా ప్రజలన చైతన్య పర్చే స్లగన్స్ తో వైసీపీ ప్రభుత్ అరాచకాలన ప్రజలకు తెలిసే విధరాంగా 
ఈ కార్యక్రమరాం జర్గిరాంది. ఈ కార్యక్రమరాంలో రాజానగరరాం మరాండల జనసేన పార్టి కనీ్నర్ బతి్తన వెరాంకన్న దొర, 
రాజానగరరాం మరాండల ప్రధాన కార్యదర్్శ నల్లమిలి్ల విషు్ణ చక్రరాం, రాజానగరరాం మరాండల జనసేన యూత్ ప్రసిడరాంట్ 
బచ్చు సుభాష్, ప్చర్ల సాయ, సురాంకర బాబ్్జ, పల్ల హేమరాంత్, భానశరాంకర్, సన, బొబ్రాడ వాసు, ప్రగడ 
బాలాజీ, చాట్ల వెరాంకటేష్, అడాడుల లీలా, మేడిద వీరబాబు, నన్న రాజా, సరాండ్రు సా్మి, గట్టి నారాయణరావు, 
గరాంధరాం స్ర్బాబు, రమేష్, సీతారామ్, సతీష్, జనసేన పార్టి వీరమహళ కామిశెట్టి హమశ్రీ, తేజ, వరాంశీ, పోసిబాబు, 
పేమ్మడా సతీష్, కోరచుర్ల బాబీ, చదువు నాగు, చదువు ముకే్తశ్రరావు, ముకకో రారాంబాబు, తనీ్నరు తాతజీ, కవల 
శ్రీరామ్, సన, వేగిశెట్టి లోవరాజు, జనసేన పార్టి విరామహళ కోస్ర్ భారతి, జనసేన పార్టి వీరమహళ గరాండి 
జయసుధ, వొకకోపట్ల వీరబాబు, మల్లరాంపూడి సుబ్రహ్మణ్యరాం, రాయపాట్ హర్ష్, నీలరాం శ్రీనివాస్, గని్నరెడిడు ప్రసాద్, 
వలుప్ గోప్ తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

జనసేన అధినేతను 
మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన 

శ్రీమతి కంతిశ్రీ
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళరాం జిలా్ల, ఎచెచుర్ల నియోజకవరగొ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కారాంతిశ్రీ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ న ఆదివారరాం సాయరాంత్రాం మరా్యదపూర్కరాంగా కలిసి 
ఆయనతో పార్టి బలోపేతరాం కోసరాం, జనసేన పార్టి నాయకులు 
పైన పెట్టిన అక్రమ కేసుల గుర్రాంచి మాట్్లడటరాం జర్గిరాంది.

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

కొటికలపూడ్ గోవందర్వు ఆధ్వరయాంలో అంబేద్కర్ వగ్రహానికి వనతిపత్ం
శతఘ్్న న్్యస్: భీమవరరాం, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఉత్తరారాంధ్ర విశాఖపట్నరాం జనవాణి కార్యక్రమానికి విచేచుయగా ఆ 
కార్యక్రమరాం జరగకురాండా రాష్ట ప్రభుత్రాం అడుగడుగునా అనేక ఇబ్రాందులు గుర్ చేసిన కారణరాంగా మర్యు జనసేన నాయకులన 
అక్రమరాంగా అరెసుటి చేసినరాందుకు గాన జనసేన పార్టి ఉమ్మడి పశచుమగోదావర్ జిలా్ల అధ్యక్షులు, భీమవరరాం నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టి ఇరాంఛార్్జ కట్కలపూడి గోవిరాందరావు అధ్ర్యరాంలో సమవారరాం ఉదయరాం 10 గరాంటలకు భీమవరరాం నియోజవరగొరాం జనసేన పార్టి 
కారా్యలయరాం నరాండి నిరసన తెలియజేస్్త ప్రకాశరాం చౌక్ లో గల అరాంబేదకోర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రాం అరాందజేయడరాం జర్గిరాంది. ఈ 
కార్యక్రమములో రాష్ట ప్ఏసి సభు్యలు కనకరాజు స్ర్, జిలా్ల ప్రధాన కార్యదర్్శ, ఉరాండి నాయకులు జుత్తగ నాగరాజు, జిలా్ల ప్రధాన 
కార్యదర్్శ గవర లక్ష్మి, భీమవరరాం పటటిణ అధ్యక్షులు చెనమల్ల చరాంద్రశేఖర్, సెక్రటర్ సురాంకర రవి, భీమవరరాం మరాండల అధ్యక్షులు మోకా 
శ్రీనివాస్, సెక్రెటర్ కత్తల నిలరాంద్ర, వీరవాసరరాం మరాండలరాం అధ్యక్షులు గురాండా రామకృష్ణ, కాళ్ల మరాండల అధ్యక్షులు రాము, ఎరాంప్పు 
అడాడుల రాము, ఎరాంపీటీసీలు గులి్లపలి్ల విజయలక్ష్మీ, తాతపూడి రారాంబాబు, అరేట్ వాసు, ఆకుల మౌనిక, మాజి కౌనిస్లర్ మగాప్ 
ప్రసాద్, వానపలి్ల స్ర్బాబు, జిలా్ల కార్యక్రమాల కమిటీ సభు్యలు కార్్తక్, నియోజకవరగొరాం జనసేన నాయకులు బరాండి రమేష్, ఉరాండవలి్ల 
శ్రీన, ఏడుకరాండలు, పరాంతరాం ప్రసాద్, త్రివిక్రమ్, లోవరాజు, భాసకోరరావు, ప్పాపుల బాలాజీ, ప్పాపుల సుబా్రావు, భీమవరరాం, ఉరాండి 

నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీర మహళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

రోజా..! నీ మిడ్ల్ ఫింగర్ నీ చక్రపాణి రెడ్డికి చూపంచు
శతఘ్్న న్్యస్: గరాంగాధర నెలూ్లరు, కారే్ట్ నగరరాం 
మరాండల కేరాంద్రరాంలో ముఖ్య నాయకుల సమావేశరాం జర్గిరాంది. 
ఈ సమావేశరాంలో జనసేన నియోజకవరగొరాం ఇరాంచార్్జ 
డా యుగరాంధర్ పన్న మాట్్లడుతూ, ఒకకో బటన్ తో 
రాష్టరాంలో ర్డుడు వేయలేరా? సిప్యస్ న రదుదే చేయలేరా? 
ఉదో్యగులకు ప్ఆర్స్ ఇవ్లేరా? పోలీసులకు ట్ఏ డిఏ లు 
ఇవ్లేరా? ఫీజు ర్యరాంబరెస్్మరాంట్ చేయలేరా? విదేశీ విద్య 
సీకోముకి నిధులు ఇవ్లేరా? విదు్యత్ చార్్జలు తగిగొరాంచలేరా? 
2.5 లక్షల ఉదో్యగాలు ఇవ్లేరా? డీఎసీస్ నోట్ఫికేషన్ 
ఇవ్లేరా? పోలవరరాం పూర్్త చేయలేరా? పోలవరరాం 
నిరా్సితలన ఆదుకోలేరా? 151 మరాంది ఎమె్మలే్యలు, 
22 మరాంది ఎరాంపీలు, తమి్మది మరాంది రాజ్యసభ సభు్యలు 

కనీసరాం ఒక గ్రామానె్్ననా ఆదర్శగ్రామరాంగా చేయలేరా? సరాంపూర్ణ మద్య నిషేధరాం చేయలేరా? ప్రతే్యక హోదా తీసుకురాలేరా? మీ చినా్నన్నన చరాంప్న వార్ని కనిపెటటిలేరా? వార్కి ఉర్శక్ష 
వేయరాంచలేరా? చెల్లలికి రావాలిస్న చేయాలిస్న, రావాలిస్న నా్యయరాం చేయలేరా? రాష్టరాంలో జరుగుతన్న అమా్మయల అఘాయతా్యలపై చర్యలు తీసుకోలేరా? అని ఆగ్రహరాం వ్యక్తరాం చేసారు. 
పవన్ కళ్్యణ్ అరాంటే భయరాం మీకు అరాందుకే వేలమరాంది పోలీసులన మొహర్రాంపచేసి మీ అసమరధితన చాట్కునా్నరు. కేసులకు భయపడేతత్త్రాం మా అధినాయకునికి లేదని, అది మా 
జీన్స్ లోనే లేదని ఎదేదేవా చేసారు. ర్జా..! నీ మిడిల్ ఫిరాంగర్్న చక్రపాణి రెడిడుకి చూప్రాంచ్, అయన నీకు చ్కకోలు చూప్సు్తనా్నరనీ, లేదా బటన్ రెడిడుకి చూప్రాంచ్, నిన్న మెచ్చుకురాంట్డని, 
మా జనసైనికులకు చూప్రాంచకు అసలే యువత, గర్్జరాంచే సిరాంహాలు, ఈసార్ ఎని్నకలో్ల నిన్న ఓడిరాంచడరాం ఖాయమని తెలిపారు. చటటిరాం ఎప్పుడు నా్యయరాం వైప్ ఉరాంట్రాందని తెలియజేసారు. 
నా్యయసా్థనరాంలో మా నాయకులు అరెసుటి అయన నాయకులకు అరాండగా ఉరాండి బయటకు తీసుకసా్తరని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో మరాండల అధ్యక్షులు శోభన్ బాబు, టౌన్ ప్రెసిడరాంట్ 
రాజేష్, మరాండల ఉపాధ్యక్షులు విజయ్, పాలసముద్రరాం మరాండల అధ్యక్షులు లతీష్, ప్రధాన కార్యదర్్శ నరేష్, టౌన్ ప్రధాన కార్యదర్్శ చరణ్ రాజ్, కార్యదర్్శ స్ర్య, మణి, భరత్ సిరాంహ 
పాల్గొనా్నరు.

నియంత పోకడలకు పోతే సహంచేది లేదు
జనసేన పార్టి నాయకులకు పోలీసు వేధిరాంప్లు సర్కాదు
చటటిరాం, పోలీసులపై ఉన్న గౌరవాని్న పోలీసులు పోగొట్టికోకూడదు
అరధిరాత్రి ఇళ్లకు వచిచు జనసైనికులన ఇబ్రాంది పెటటిడరాం నా్యయమైన చర్య కాదు
పోలీస్ తీరుపై ఆగ్రహరాం వ్యక్తరాం చేసిన జనసేన పార్టి నాయకులు
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రభుత్రాం, పోలీసులు నియరాంత పోకడలకు పోతే సహరాంచేది 
లేదని జనసేన పార్టి నాయకులు హెచచుర్రాంచారు. సమవారరాం జనసేన పార్టి జిలా్ల 
నాయకులు రెడిడు కరుణ, బరాంట్ శర్ష్, వరాంగల దాలి నాయుడు, సిర్పరప్ గౌర్ 
శరాంకర్, రాగోలు రారాంబాబు తదితరులు విలేకరులతో మాట్్లడుతూ జనసేనాని 
కణిదల పవన్ కళ్్యణ్ విశాఖపట్నరాంలో నిర్హరాంచే పార్తీప్రరాం మన్యరాం జిలా్ల 
పార్టి సమీక్షా సమావేశానికి వెళ్్లరాందుకు సిదధిమైన జనసేన పార్టి నాయకులన, 
జనసైనికులన పోలీసులు ఇళ్లకు వెళ్్ల వేధిరాంచడరాం సర్కాదనా్నరు. అరధిరాత్రి, 
వేకుజామున ఇళ్లకు వెళ్్ల కుట్రాంబ సభు్యల వదదే ఆరా తీయటరాం సర్కాదనా్నరు. 
తామేమి సరాంఘ విద్రోహక శకు్తలరాం కాదని, అలాగని ఇసుక దోప్డీ, భూకబా్జలకు 
పాలపుడలేదనా్నరు. ఇసుక దోప్డీ, భూకబా్జలు, నాట్ సారా వా్యపారాలు చేసు్తన్న 

వార్ని విడిచిపెట్టి పోలీసులు తమ పార్టి అధినేత ప్లుప్మేరకు సమీక్షకు వెళ్్ల నాయకులు జనసైనికులన అరెసుటి చేయడరాం సర్కాదనా్నరు.

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

వడ్వాడ ర్మచంద్రర్వు ఆధ్వరయాంలో జనసేన నిరసన
శతఘ్్న న్్యస్: తణుకు, విశాఖపట్నరాంలో జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చేపట్టిన జనవాణి కార్యక్రమానికి 
రాష్ట ప్రభుత్రాం అడుగడుగునా అడడురాంకులు కలుగజేయడమే గాక జనసేన పార్టి నాయకులన కార్యకర్తలన అరెసుటి 
చేసినరాందుకు నిరసనగా సమవారరాం తణుకు నియోజకవరగొరాం జనసేన పార్టి ఇరాంచార్్జ విడివాడ రామచరాంద్రరావు 
ఆధ్ర్యరాంలో తణుకు నరేరాంద్ర సెరాంటర్ నరాండి మునిస్పల్ ఆఫీస్ వరకు రా్యలీగా బయలుదేర్ వెళ్్ల మునిస్పల్ ఆఫీసు 
వదదే గల అరాంబేదకోర్ విగ్రహానికి వినతిపత్రాం ఇవ్డరాం జర్గిరాంది. ఈ కార్యక్రమరాంలో తణుకు నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు, కార్యకర్తలు, వీరమహళలు పాల్గొనా్నరు.

అక్రమంగా అరెస్టే చేసిన జనసేన నాయకులను వడుదల చేయాలి
ఉమ్మడి నెలూ్లరు జిలా్ల జనసేన పార్టి ఉపాధ్యక్షులు తీగల చరాంద్రశేఖర్ డిమారాండ్
శతఘ్్న న్్యస్: గడూరు పటటిణరాంలోని జనసేన పార్టి కారా్యలయరాంలో ఆదివారరాం మీడియా సమావేశరాం 
నిర్హరాంచారు. జనసేన పార్టి అధినేత విశాఖపటటిణరాంలో మూడు ర్జుల పాట్ చేపట్టిన ఉత్తరారాంధ్ర పర్యటన 
కార్యక్రమాని్న అడుడుకునేరాందుకు వైసీపీ ప్రభుత్రాం పోలీసుల దా్రా అరాచకాలు చేయడాని్న ఆయన తప్పుపట్టిరు. 
శనివారరాం వైసిప్ ఆధ్ర్యరాంలో జేఏసీ ముసుగులో విశాఖపట్నరాంలో రాజధాని ఏరాపుట్ చేయాలని డిమారాండ్ చేస్్త 
వారు తలపెట్టిన గర్జన కార్యక్రమరాం విజయవరాంతరాం కాకపోవడరాంతో జనసేన అధినేత విశాఖకు వచిచున సరాందర్రాంగా 
జనసేన కార్యకర్తలు నాయకులు లక్షలాది మరాంది తరలి వచిచు ఘనసా్గతరాం పలికి రా్యలీ నిర్హరాంచడరాంతో 
ఓరుచుకోలేని వైసిప్ నాయకులు పోలీసుల దా్రా జనసేన పార్టి కార్యకర్తలు నాయకులన అక్రమరాంగా అరెసుటి చేసి 
ఎకకోడికి తరలిరాంచార్ కూడా తెలియని పర్సి్థతి నెలకరాందనా్నరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ వైజాగ్ పటటిణాని్న 
వదిలి వెళ్్లపోవాలని పోలీస్ అధికారులు 41 ఏ నోటీసు జార్ చేయడరాం విడూడురరాంగా ఉరాందనా్నరు. జనసేన పార్టి 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటనన అడుడుకునేరాందుకు వైసిప్ కోడి కతి్త డ్రామాన గురు్త చేస్్త మరాంత్రులపై జనసేన 
పార్టి కార్యకర్తలు దాడులు చేశారని అవాస్తవాలు చెబుతూ అక్రమ అరెసుటిలకు పాలపుడడరాం ఎరాంత వరకు సమరాంజసమని ప్రశ్నరాంచారు. అనరాంతరరాం జనసేన పార్టి నాయకులు క్రాంతి 
కుమార్, వాసు మాట్్లడుతూ పోలీసులు వైసీప్ నాయకుల ఒతి్తళ్లతో జనసేన నాయకులన వేధిరాంప్లకు గుర్చేయడరాం సర్కాదనా్నరు. రాష్టరాంలోని ప్రజలరాందరూ వైసీపీ ప్రభుత్ చేసు్తన్న 
అరాచకాలన గమనిసు్తనా్నరని రాబోయే ఎని్నకలో్ల సరైన గుణపాఠరాం చెబుతారనా్నరు. ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన పార్టి నాయకులు అక్ర్ కుమార్, రాజశేఖర్, కిషోర్, నాగమణి, శవ 
తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

బాధిత కుటంబానికి 10,000 రూ,, ఆరిథిక సహాయం
శతఘ్్న న్్యస్: విజయవాడ 
సెరాంట్రల్, 60వ డివిజన్ వారాంబే 
కాలనీ కత్త అపారెటి్మరాంట్స్ పైన 
విదు్యత్ ష్టక్ కి గురై 11 ఏళ్ల 
బాలుడు అకకోడకకోడే మృతి 
చెరాందడరాం జర్గిరాంది. ఆ బాలుడి 
తలి్లదరాండ్రుల ఆర్్థక పర్సి్థతి 
బాగోలేదని అకకోడ సా్థనికరాంగా 
ఉరాండే మన జనసైనికుడు వెరాంకీ 
తెలియజేసిన వెరాంటనే జనసేన 
పార్టి తరుప్న నగర ఉపాధ్యక్షులు 

కామళళు సమనాధరాం ఆధ్ర్యరాంలో సెరాంట్రల్ నియోజకవరగొరాం ప్రెసిడరాంట్స్ యారాంపాట్ 
ప్రభుజీ, తాడి దురాగొరావు, జిడగరాం శ్రీనివాస్, దాసర్ నాగరాజు గారు, పైలా ప్రకాష్, 
గొర్రెల దురాగొరావు, కుపాపుల శ్రీనివాస్, 58వ డివిజన్ ఉపాధ్యక్షులు క్ నరేరాంద్ర గారు,59వ 
డివిజన్ ఉపాధ్యక్షులు ప్నే్నరాంట్ సతీష్, 59వ డివిజన్ ప్రధాన కార్యదర్్శ శరాంకరాప్ 
సరాంపత్, 60వ డివిజన్ ప్రధాన కార్యదర్్శ షేక్ సిదిధిక్, 25వ డివిజన్ కార్యదర్్శ బైనపాలరాం 
గణేష్, 10వేలు ఆర్్థక సహాయరాం అరాందిరాంచడరాం జర్గిరాంది. మృతి చెరాందిన బాలుడి 
తలి్లదరాండ్రులు జనసేన పార్టికి కృతఙ్ఞతలు తెలియజేసారు.

కాకినాడ స్టీ జనసేన ఆధ్వర్ంలో భానుగుడి 
సంటర్ దగ్గ ర నిరసన

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ సిటీ, విశాఖపట్నరాంలో జనసేన నాయకులన అక్రమ 
అరెసుటిలకి నిరసనగా కాకినాడ సిటీ ఇరాంచార్్జ ముతా్త శశధర్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన 
పార్టి అధ్యక్షులు సరాంగిశెట్టి అశోక్ ఆధ్ర్యరాంలో రాష్ట సరాంయుక్త కార్యదర్్శ వాసిరెడిడు శవ, 
జిలా్ల సరాంయుక్త కార్యదర్్శ బడే కృష్ణ, జనసేన నాయకులు 21 డివిజన్ అధ్యక్షులు 
మరాండపాక దురాగొప్రసాద్, కారా్యకర్తలు, వీర మహళలు భానగుడి సెరాంటర్ దగగొర నిరసన 
తెలియజేయడరాం జర్గిరాంది. నిరసన చేసు్తన్న వార్ని పోలీస్ వారు అరెస్టి చేసి పోర్టి సేటిషన్ 
కి తరలిరాంచడరాం జర్గిరాంది.

జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్టేలకు కొండేప 
జనసేన నిరసన ర్యాలీ

శతఘ్్న న్్యస్: కరాండేప్, జనసేన పార్టి 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ జనవాణి 
కార్యక్రమరాంలో భాగరాంగా శనివారరాం 
ర్జున ఉత్తరారాంధ్ర పర్యటనలో ఉరాండగా 
వైసీపీ ప్రభుత్రాం జనవాణి కార్యక్రమాని్న 
అడుడుకోవాలని, ప్రజలకు మేలు 
జరగకూడదన్న ఉదేదేశరాంతో వార్కి ఉన్న 
అధికార అహరాంకారరాంతో మా జనసేన 

పార్టి నాయకులన అక్రమరాంగా అరెసుటిలు చేయడరాం జర్గిరాంది. పోలీస్ డిపారెటి్మరాంట్ ని 
వైసిప్ నాయకులు వార్ గుపెపుట్్ల పెట్టికని, మహళలు అని కూడా చూడకురాండా వార్ని 
కట్టి భయభ్రాంతలకు చేయడరాం జర్గిరాంది. కనీసరాం మా నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ 
ప్రజలకు అభివాదరాం కూడా చేయనీయకురాండా అడుడుకోవడరాం జర్గిరాంది, ఇట్వరాంట్ వైసీపీ 
దౌర్జనా్యలకు రాబోయే ర్జులో్ల ప్రజలు సరైన గుణపాఠరాం చెపా్తరు, ప్రతి ఒకకో సామాన్య 
మానవుడి సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి వచిచున పవన్ కళ్్యణ్ ని అడుడుకోవడరాం దురా్మరగొప్ 
చర్య, రాజా్యరాంగ వ్యవస్థన సరైన విధానరాంలో అమలుపరచకురాండా, నా్యయవ్యవస్థన తప్పు 
దోవలో నడిప్స్్త, అక్రమ అరెసుటిలు చేస్్త, అమాయకప్ ప్రజలన భయభ్రాంతలకు 
గుర్చేస్్త, బెదిర్రాంప్లకు పాలపుడుతన్న ఈ వైసీపీ ప్రభుతా్ని్న నిలదీస్్త, ప్రజలకు 
అరాండగా ఉరాంటూ కరాండేప్ నియోజకవరగొరాంలో 6 మరాండలాల అధ్యక్షుల సమక్షరాంలో 
సమవారరాం సిరాంగరాయకరాండలో వైసిప్ ప్రభుత్రాం చేసిన నిరరాంకుశత్ ధోరణికి 
వ్యతిరేకరాంగా సమవారరాం సిరాంగరాయకరాండలో రా్యలీ నిర్హరాంచి, అరాంబేదకోర్ విగ్రహానికి 
మర్యు ఏప్జే అబుదేల్ కలారాం విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లర్పురాంచడరాం 
జర్గిరాంది. ఆరాంధ్రరాష్టరాంలో ప్రతి ఒకకో సామాన్య మానవుడికి అరాండగా ఉరాండట్నికి, వార్ 
యొకకో అభివృదిధికి పాట్పడడానికి, ప్ట్టిన పార్టి జనసేన పార్టి, ఎసీస్ ఎసీటి బీసీలు ఈర్జు 
జనసేన పార్టికి అరాండగా ఉనా్నరు. రాబోయే ఎని్నకలో్ల పవన్ కళ్్యణ్ అత్యధిక మెజార్టితో 
విజయరాం సాధిరాంచి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమరాంత్రి కాబోతనా్నరని ఈ రాష్ట ప్రజలరాందరూ 
ఆశాభావరాం వ్యక్తరాం చేసారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో అయనాబతి్తని రాజేష్, కనపర్్త మనోజ్ 
కుమార్, మార్శెట్టి చరాంద్రశేఖర్, కరాందుకూర్ రారాంబాబు, గడా శశభూషణ్, విశ్రాం, 
మర్యు వీరమహళలు, జనసేన పార్టి నాయకులు మర్యు జనసైనికులు భార్ సరాంఖ్యలో 
రా్యలీలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవరాంతరాం చేయడరాం జర్గిరాంది.

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

ఆళ్ళగడడికు ముఖయామంత్రి పరయాటనకు ముందు రోజు వైసీపీకి భారీ షాక్
శర్వెళళు మరాండలరాం వాలీ్మకి (బోయ)సరాంఘరాం అధ్యక్షులు బ్ఎరాంప్ సుబ్రాయుడు జనసేనలో చేర్క.
శర్వెళళు మరాండలరాంలో వైసీపీకి భార్ ష్టక్
వైసిప్ నరాండి 150 కుట్రాంబాలు జనసేన లో చేర్క.
ట్డిప్ నరాండి 50 కుట్రాంబాలు జనసేనలో చేర్క.

శతఘ్్న న్్యస్: ఆళళుగడడు, శర్వెళ్ల కేరాంద్రరాంగా పసుల 
పేటలో శర్వెళళు మరాండలరాం జనసైనికుల ఆతీ్మయ 
సమావేశరాంలో ఆళళుగడడు నియోజకవరగొరాం జనసేన పార్టి నాయకులు మైలేర్ మల్లయ్య సమక్షరాంలో జనసేన పార్టి 
సిదాధిరాంతాలు, పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచిచు శర్వెళళు మరాండలరాం వాలీ్మకి(బోయ) సరాంఘరాం అధ్యక్షులు బ్ఎరాంప్ 
సుబా్రాయుడు మర్యు శర్వెళళు మరాండలానికి సరాంబరాంధిరాంచిన ఎసీస్, బీసీ, మైనార్టీ సదరుల కుట్రాంబాలు 
వైసిప్ పార్టి నరాండి 150 కుట్రాంబాలు ట్డిప్ నరాండి 50 కుట్రాంబాలు జనసేన పార్టిలో చేరారు. అనరాంతరరాం 
మైలేర్ మల్లయ్య మీడియాతో మాట్్లడుతూ ఆళళుగడడు నియోజకవరగొరాంలో మారుపు కోరుతూ బడుగు, బలహీన 
వరాగొల రాజా్యధికారమే లక్షష్రాంగా జనసేన పార్టిలో చేర్న కుట్రాంబాల అరాందర్కీ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. 
వాలీ్మకి (బోయ) సరాంఘరాం అధ్యక్షులు బ్ఎరాంప్ సుబా్రాయుడు జనసేన పార్టిలో చేరడానికి కారణరాం ఆరాంధ్రప్రదేశ్ 

ముఖ్యమరాంత్రి జగన్ మోహన్ రెడిడు 2019 ఎలక్షన్ల మురాందు వాలీ్మకులన (బోయ) ఎసీటి జాబ్తాలో చేరుసా్తమని హామీ ఇచిచు గెలిచిన తరా్త మాట మార్చు వాలీ్మకిలకు మోసరాం చేశాడని, 
నీతి నిజాయతీ నిబదధితగల పవన్ కళ్్యణ్ వెరాంట నడవాలని జనసేన పార్టిలో చేరారని తెలియజేశారు. బడుగు, బలహీన వరాగొలకు రాజా్యధికారము, ఆత్మగౌరవాని్న నిలబెటేటి పార్టి 
ఆరాంధ్రప్రదేశో్ల ఏదైనా ఉరాంది అరాంటే అది జనసేన పార్టి అని తెలియజేశారు. ఆళళుగడడు నియోజకవరగొరాంలో జనసేన పార్టిలో చేర్న కుట్రాంబాలన వైసిప్ నాయకులు, మీరు జనసేన పార్టిలో 
చేర్తే సరాంక్షేమ పథకాలు నిలిప్వేసా్తమని బెదిర్సు్తనా్నరని, వైసిప్ నాయకులు బెదిర్రాంప్లకు ఎవరు భయపడవదదేని జనసేన పార్టి అరాండగా ఉరాంట్రాందని తెలియజేశారు. జనసేన పార్టిలో 
చేర్న కుట్రాంబాలన బెదిర్రాంచే మురాందు వైసీపీ నాయకుల కుట్రాంబరాంలోని ప్ల్లల ఓట్ జనసేనకు పడకురాండా ఆపగలరా అని తెలియజేశారు. సరాంక్షేమ పథకాలకు డబు్లు వైసిప్ 
నాయకులు ఆసు్తలన అమి్మ ఇవ్డరాంలేదని ప్రజలు కడుతనా్న ట్్యక్స్ (పన్న) రూపరాంలో వచిచున డబు్లన ప్రజలకు తిర్గి ఇసు్తనా్నరని ఇరాందులో వైసీపీ నాయకుల ఘనత ఏరాం లేదని 
తెలియజేశారు. వైసిప్, ట్డిప్ పార్టిలో ఉన్న నాయకులు మీరు ఉనా్న పార్టిలలో డబు్ కోసమో, పదవుల కోసమో ఎదురు చూసి ఆత్మగౌరవాని్న పోగొట్టి కోకరాండి, ఎరాందుకరాంటే డబు్ కరాంటే 
పదవుల కరాంటే ఆత్మగౌరవరాం చాలా గొపపుది, జీవితరాంలో డబు్, పదవులు సరాంపాదిరాంచ్కోవచ్చు, కానీ ఆత్మగౌరవరాం అనేది తిర్గి తెచ్చుకోలేము అని తెలియజేసారు. రాబోయే ర్జులో్ల 
జనసేన పార్టిలోకి మర్ని్న చేర్కలు ఉరాంట్యని 2024 సార్త్రిక ఎలక్షన్లలో ఆళళుగడడులో జనసేన జెరాండా ఎగురవేయబోతనా్నమని తెలియజేశారు. విశాఖపట్నరాంలో పవన్ కళ్్యణ్ ర్డ్ 
షో, జనవాణి కార్యక్రమమున వైసిప్ ప్రభుత్రాం అడుడుకోవడాని్న తీవ్రరాంగా ఖరాండిరాంచారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన నాయకులు పసుల నరేరాంద్ర యాదవ్, బావికాడి గుర్రపపు, షేక్ జమాల్ 
బాష, షేక్ షబీ్ర్ భాష, బరాండి రామచరాంద్రుడు, రాజశేఖర్, దూదేకుల సిదుదే, పల్ల సాగర్, భాసకోర్, సాయనాథ్, మదిదేలేట్ యాదవ్, కుమ్మర్ నాగేరాంద్ర, వెరాంకటసుబ్య్య, అమర్ కారాంత్, 
చైతన్య, పగడాల నాగరాజు, శీన, కేశవ, నయమత్ ఖాన్, తిమ్మరాజు యాదవ్, విజయ్, కరుణాకర్ ఈశ్రయ్య, చరాందు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

పవన్ ర్కతో దద్దరిలిలిన వశాఖ వైసిప వెనునాలో వణుకు
శతఘ్్న న్్యస్: గుడూ్లరు, జనసేన పార్టి ప్రతిష్టటిత్మకరాంగా చేపట్టిన జనవాణి కార్యక్రమరాంలో భాగరాంగా 16 వ తార్కున 
విశాఖకు విచేచుసిన పవన్ కళ్్యణ్ ని అడుడుకోవాలని అధికార యరాంత్రారాంగరాం, పోలీస్ శాఖ జనసేన పార్టి రాష్ట నాయకులన 
మర్యు జిలా్ల నాయకులన అరధిరాత్రి అరెసుటి చేయరాంచడరాం దురా్మరగొరాం. అధికార పార్టికి నాయకులకు పవన్ కళ్్యణ్ అనే ఒక 
భయరాం పట్టికురాంది. జనరాం సమస్యల కోసమే ఏరాపుట్ చేసిన జనవాణి కార్యక్రమాని్న అడుడుకోవాలని ఉదేదేశరాంతో విశాఖ గర్జన 
సభన ఏరాపుట్ చేసుకుని పవన్ కళ్్యణ్ పై విరుచ్కుపడటరాం వ్యకి్తగత విమర్శలు చేయటరాం ప్రజలు చూసు్తనా్నరు. ఎమె్మలే్యల, 
మరాంత్రుల నోట్ దురుసుకు సమానరాంగా రాబోయే ఎని్నకలో్ల విశాఖ ప్రజలు ఆరాంధ్రరాష్ట ప్రజలు సర్యైన గుణపాఠరాం చెపా్తరని 

ఇకనైనా ప్రభుత్రాం ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టిలని లేని పక్షరాంలో ప్రభుత్ పతనానికి ప్రజలు పూనకనా్నరు. వ్యకి్తగత విమర్శలతో దురా్షలాడటరాం జనసైనికులన, జనసేన 
నాయకులన రెచచుగొటేటి విధానరాం మారుచుకోకపోతే రాబోయే ర్జులో్ల వైసిప్ పార్టికి అపజయరాం తపపుదని గుడూ్లరు మరాండల జనసేన పార్టి నాయకులు అన్నరాంగి చలపతి, కలకలూర్ 
ఆమోసు మర్యు మూలగిర్ శ్రీన తదితరులు హెచచుర్రాంచారు.

జిల్లి ఎసిపి రవశంకర్ రెడ్డికి గ్రీవెన్స్ సెల్ లో 
సపిందన కంప్లింట్

శతఘ్్న న్్యస్: గురాంటూరు, గత రెరాండు 
ర్జులుగా గురాంటూరు గవర్నమెరాంట్ 
హాసిపుటలో్ల చికితస్ పరాందుతూ సమవారరాం 
హాసిపుటల్ నరాండి డిశాచుర్్జ అయన తరా్త 
గురాంటూరు జిలా్ల జనసేన పార్టి జిలా్ల 
కార్యదర్్శ నిశ్శరాంకరావు శ్రీనివాసరావు 
పోలిస్ వేధిరాంప్లకు గుర్ కావడరాం వలన 
నేడు పలా్నడు జిలా్ల ఎసిపు రవిశరాంకర్ రెడిడుకి 
గ్రీవెన్స్ సెల్ లో సపురాందన కరాంపె్్లరాంట్ ఇవ్టరాం 

జర్గినది. ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన పార్టి రాష్ట కార్యదర్్శ నరసరావుపేట నాయకులు 
షేక్ జిలాని, నరసరావుపేట పటటిణ అధ్యక్షులు జి.వి.యస్ ప్రసాద్ గురాంటూరు జిలా్ల 
లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడు అమి్మనాయుడు, జనసేన పార్టి జిలా్ల ప్రధాన కార్యదర్్శ ఉప్పు 
వెరాంకట రత్తయ్య, జిలా్ల లీగల్ సెల్ ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీనకాకో రమణరావు, జిలా్ల లీగల్ 
సెల్ ఉపాధ్యక్షుడు వెలిదరాండి కోటేశ్రరావు, జాయరాంట్ సెక్రటర్ బరాండ్ల గోప్, లీగల్ సెల్ 
మెరాంబర్ మారేళళు సీతారామయ్య, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

పదపూడ్ వజయ్ కుమార్ ఆధ్వరయాంలో 
ఇంకొలులి రోడుడి జంక్షన్ వద్ద ధర్నా

శతఘ్్న న్్యస్: పరూచురు, విశాఖపట్నరాంలో శారాంతి భద్రతల పేరుతో జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్, జనసేన నాయకులు, వీరమహళల పట్ల జనసేన పార్టి పట్ల ప్రభుత్రాం 
వ్యవహార్సు్తన్న తీరుకు నిరసనగా జనసేన పార్టి రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్్శ పెదపూడి విజయ్ 
కుమార్ ఆధ్ర్యరాంలో ఇరాంకలు్ల ర్డుడు జరాంక్షన్ వదదే ధరా్న కార్యక్రమరాం నిర్హరాంచడరాం 
జర్గిరాంది ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన నాయకులు,కార్యకర్తలు, జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

అలలిరలిలో గాయపడ్న శేషుని పర్మరి్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్:  జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు 
ఉత్తరారాంధ్ర పర్యటన సరాందర్రాంగా 
ఆయనకి సా్గతరాం పలకడానికి 
వైజాగ్ విమానాశ్రయానికి వెళ్్లన తని 
నియోజకవరగొరాం జనసేన నాయకులు శేషుని 
అకకోడ అల్లర్మూకలు చేసిన దాడిలో 
తీవ్రరాంగా గాయపడాడురు. వార్ని సమవారరాం 

వార్ స్గృహానికి వెళ్ళు పరామర్్శరాంచి, ఆయనకి దైర్యరాం చెప్పున జనసేన పార్టి ప్ఏసి 
సభు్యలు మర్యు కాకినాడ రూరల్ ఇరాంచార్్జ పరాంతరాం నానాజీ, అమలాప్రరాం జనసేన 
పార్టి ఇరాంచార్్జ శెట్టిబత్తల రాజబాబు మర్యు ఇతర నాయకులు, సా్థనికులు.

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

మినిసటేర్ రోజాకు సాట్ంగ్ కంటర్ ఇచిచిన కిరణ్ ర్యల్

జనసేన నాయకులపై పటిటేన అక్రమ కేస్లను భేషరతుగా ఉపసమ్హరించుకోవాలి: నలిశెటిటే శ్రీధర్
శతఘ్్న న్్యస్: ఆత్మకూరు, విశాఖపట్నరాంలో జనసేన నాయకులపై 
పెట్టిన అక్రమ కేసులన భేషరతగా ప్రభుత్రాం ఉపసరాంహర్రాంచ్ కోవాలని 
ఆత్మకూరు జనసేన పార్టి డిమారాండ్ చేసు్తరాంది. విశాఖపట్నరాంలో జనసేన 
నాయకులన అక్రమరాంగా నిర్రాంధరాంలోకి తీసుకున్నరాందుకు నిరసనగా, 
ఆత్మకూరు జనసేన పార్టి ఇరాంచార్్జ నలిశెట్టి శ్రీధర్ ఆధ్ర్యరాంలో సా్థనిక 
మునిస్పల్ బసాటిరాండ్ లోని అరాంబేదకోర్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నిరసన 
వ్యక్తరాం చేయడరాం జర్గిరాంది. ఈ సరాందర్రాంగా నలిశెట్టి శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ 
పూజు్యలు, మహనీయులు డాకటిర్ బాబాసాహెబ్ అరాంబేదకోర్ అరాందిరాంచిన 
రాజా్యరాంగరాం మన రాష్టరాంలో అభాసు పాలు అయరాంది అనా్నరు. 
ప్రజాసా్మ్య ప్రక్రియలో అధికార పక్షానికి ఎరాంత బాధ్యత ఉరాంట్రాందో, 
ప్రతిపక్షానికి అరాంతకు రెట్టిరాంప్ బాధ్యత ఉరాంట్రాంది. అధికార పక్షరాం 
చేసు్తన్న అనా్యయాలన, అరాచకాలన ప్రజల పక్షాన నిలబడి 
గళమెత్తవలసిన బాధ్యత ప్రతిపక్షానికి ఉరాంట్రాంది. దురదృషటివశాత్త 
మన రాష్టరాంలో ప్రతిపక్షాల గొరాంతక నొకికోవేసే ప్రయత్నరాం జరుగుతరాంది. 
అనా్యయాల గుర్రాంచి ప్రశ్నసే్త దాడులు చేసా్తరు, అక్రమాల గుర్రాంచి గళరాం 
ఎతి్తతే అక్రమ కేసులు బనాయసా్తరు. ఈ ప్రభుత్ విధానరాంలో భాగమే, 
నిన్న విశాఖపట్నరాంలో జనసేన పార్టి నిర్హరాంచ తలపెట్టిన జనవాణి 
కార్యక్రమానికి అడడురాంకులు, అక్రమ అరెసుటిలు. రాష్టరాంలో పోలీసు 
వ్యవస్థ పూర్్తగా అధికార పక్షానికి వరాంత పాడుతూ, తీవ్ర విమర్శలన 
ఎదుర్కోరాంటూ అభాసుపాలయరాంది  . అధికారపక్షానికి ఒక రూలు, 

ప్రతిపక్షాలకు ఒక రూలుగా పోలీసు వ్యవస్థ వ్యవహర్సు్తరాంది. ఈ వివక్షలో భాగమే ఏ.ఎస్.పేట మరాండలరాం పెదదే అబీ్ప్రరాంలో జర్గిన మామిడి చెట్ల నర్కివేత సరాంఘటన. మామిడి చెట్లన 
నర్కివేసిన నిరాందితలన రెరాండు నెలలైనా అరెసుటి చేయని పోలీసులు, మామిడి చెట్లన నర్కివేసిన నిరాందితలన వెరాంటనే అరెస్టి చేయాలని అమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన జనసేన పార్టి 
నాయకులన కేవలరాం రెరాండు ర్జులో్ల 30 మరాంది పోలీస్ బెట్లియన్ తో, అరెసుటి చేయడరాం జర్గిరాంది. అరాంటే నిరాందితలకు పోలీసులు నిసిస్గుగొగా కము్మకాసు్తనా్నరు మర్యు నా్యయరాం 
కోసరాం గళమెతి్తన బాధితలన, బాధితల పక్షాన నిలబడి పోరాటరాం చేసు్తన్న జనసేన పార్టి నాయకులన వేధిసు్తనా్నరు. ఈ వివక్షాపూర్తమైన పోలీసు అధికారుల ప్రవర్తన, మొత్తరాం పోలీస్ 
వ్యవస్థనే అబాసుపాలు చేసు్తరాంది. బాధితల తరఫున నిలబడి పోరాడుతన్న ఆత్మకూరు జనసైనికుల గొరాంతక నొకేకోయాలని చూసు్తనా్న, రెట్టిరాంచిన ఉతాస్హరాంతో ధైర్యరాంగా పోరాడుతామే 
తప్పురాంచి, వెనకడుగు వేయమని ఈ సరాందర్రాంగా ఆత్మకూరు జనసేన పార్టి తరఫున శ్రీధర్ పేర్కోనా్నరు. అదేవిధరాంగా విశాఖపట్నరాంలో జనసేన నాయకులపై బనాయరాంచిన అక్రమ 
కేసులన బేషరతగా ఉపసరాంహర్రాంచ్కోవాని ఈ సరాందర్రాంగా జనసేన పార్టి ప్రభుతా్ని్న డిమారాండ్ చేసు్తరాంది. ఈ కార్యక్రమరాంలో చరాంద్ర, సురేష్, నాగరాజు, వెరాంకటరమణ, అనిల్, 
ప్రసాద్, వినోద్, హజరత్ తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

పాలకొలులి జనసేన ఆధ్వరయాంలో నిరసన
శతఘ్్న న్్యస్:  పాలకలు్ల, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఉత్తరారాంద్ర 
పర్యటనలో భాగరాంగా ఆదివారరాం విశాఖపట్నరాంలో జనసేన – జనవాణి కార్యక్రమరాం 
నిర్హరాంచడానికి వెళ్్తన్న పవన్ కళ్్యణ్ ని పోలీసులు అడడుగిరాంచడరాం మర్యు 
జనసేన నాయకులు జనసైనికుల అక్రమ అరెసుటిల చేసి, జనసేన నాయకులని 
విశాఖపట్నరాంలో ఎకకోడ పర్యట్రాంచకురాండా నిర్రాంధిరాంచడానికి నిరసనగా సమవారరాం 
పాలకలు్ల నియోజకవరగొరాంలో జనసైనికులు భార్ ఎత్తన సా్థనిక గారాంధీబొమ్మల 
సెరాంటర్్ల నిరసన కార్యక్రమరాం నిర్హరాంచారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో పాలకలు్ల 
జనసేన నాయకులు సిదిదేరెడిడు అపాపురావు, బోనరాం చినబాబు, అలు్ల రాధాకృష్ణ, తలా 
రామలిరాంగేశ్రరావు, ఐ.ట్ కో-ఆర్డునేటర్ సాధనాల దురగొబాబు, శడగరాం సురేరాంద్ర, 
కము్మల దినేష్, ప్రేమ్ కుమార్, డేగల సతి్తకరాండ, నల్లమోత ప్రసాద్, ఎరాంప్ట్సి 
మానేపలి్ల శ్రీధర్ మర్యు ఎర్రరాంశెట్టి నరసరావు, డేగల సతి్తపరాండు, బొలిశెట్టి రమేష్ 
మర్యు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి, జనసేనలో సైకోలు ఉనా్నరని చెపపుడరాం దారుణరాం. రాజకీయాలో్ల ర్జాకు పని అయపోయరాందని, సరాంత నియోజకరగొరాంలో చకకో బెట్టికలేక ఉత్తరారాంధ్రకు 
వెళళుడరాం ఎరాంత వరకు సమరాంజమని ప్రశ్నరాంచారు. జనసేనతో పెట్టికురాంటే భవిష్యత్త ఉరాండదని, జగన్ కు కోడి కతి్త తరహాలో వైకాపా నాయకులు రాళ్ల దాడి డ్రామాలు కలిసి వసా్తయని 
ఆశసు్తనా్నరని, 2024 చివర్ ఎమె్మలే్య, మరాంత్రి నవు్ మీ ఇరాంట్్లనే ఎమె్మలే్య సీట్ కోసరాం పోటీ పడుతనా్నరట, ఇక ర్జాకు కే ఏ పాల్ ఒకకోడే దికకోని, సరాంతరాంగా పోటీ చేసే్త నీకు అరట్ 
పరాండే గుర్తని తిరుపతి నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి ఇరాంచార్్జ కిరణ్ రాయల్ ఎదేదేవా చేసారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన పార్టి రాష్ట కార్యదర్్శ ఆకేపాట్ సుభాష్ణి, చితూ్తరు జిలా్ల జనసేన 
పార్టి సము్యక్త కార్యదర్్శ కీర్తన, జనసేన పార్టి తిరుపతి పటటిణ అధ్యక్షులు రాజా రెడిడు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

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


మంగళవారం, 18 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనవాణి కరయాక్రమానినా అడుడికోవడానికి కోట్లి ఖరుచి పటిటే గర్జన చెయాయాల్?: వంపురు గంగులయయా
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖపట్నరాం అకకోయపాలరాం, జనసేనపార్టి 
నిర్హరాంచిన జనవాణి కార్యక్రమరాంలో ఉత్తరారాంధ్రకు చెరాందిన 
శ్రీకాకుళరాం, విజయనగరరాం, ఉమ్మడి విశాఖపట్నరాం జిలా్లల నరాంచి 
ప్రజలు స్చ్ఛరాందరాంగా వచిచు వార్ సమస్యలు జనవాణి కార్యక్రమానికి 
హాజరై నివేదిరాంచారు. ఈ జనవాణి కార్యక్రమానికి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
హాజరుకావాలిస్ ఉన్నపపుట్కీ ప్రభుత్ నిరరాంకుశ ధోరణి, జనసేనపార్టి 
నాయకులన, జనసైనికులన అక్రమ అరెసుటిలు చేసి గృహానిర్రాంధరాం 
చేసి అడుడుకోవాలని ప్రయతి్నరాంచిరాందని కానీ జనవాణి కార్యక్రమరాం 
సజావుగానే సాగిరాందని ఉత్తరారాంధ్ర నరాంచి వేలాది మరాంది ప్రజలు 
తరలి వచిచు తమ సమస్యలు చెప్పుకునా్నరని, చకకోట్ సమన్యరాంతో 
జనసైనికులు, వీరమహళలు, జనసేనపార్టి ఐట్ విభాగ నాయకులతో 
ఈ కార్యక్రమరాం సజావుగానే సాగిరాందని ముఖ్యరాంగా భూ కబా్జలకు, 
సరాంబరాంధిరాంచిన సమస్యలు ఎకుకోవ వచిచురాందని ఈ భూకబా్జకు ప్రధాన 

మూలాలు ఎకకోడి నరాంచో రాష్ట ప్రజలకు బాగా తెలుసని, ఈ ప్రభుత్రాం సమస్యలు పర్షకోర్రాంచదు, పర్షకోర్రాంచే దిశగా ఆలోచన చేసు్తన్న జనసేన నాయకులన అక్రమ అరెసుటిలు 
చేసిరాందని, వైసీపీ ప్రభుత్రాం చేసిన గర్జన కార్యక్రమానికి కాలేజ్ స్టిడరాంట్స్ ని తరలిరాంచారు, డా్క్ మహళలన బెదిర్రాంచి భయపెట్టి తరలిరాంచారు. ఇరాంతకనా్న సిగుగొచేట్ ఏమైనా ఉరాందా? 
అధికారరాంలో ఉన్న ప్రభుత్రాం గర్జన ఎరాందుకు చేసు్తరాంది? జనసేనపార్టి నిర్హరాంచే జనవాణి కార్యక్రమాని్న అడుడుకోవడానికి కోట్్ల ఖరుచు పెట్టి గర్జన చెయా్యలా? ఇది చాలదా వైసీపీ 
ప్రభుత్రాం జనసేన పార్టిని చూసి భయపడిరాందని, చెపపుడానికి ఇదొక ఉదాహరణగా చెపపువచ్చు. దీనిని ప్రజాపాలన అరాంట్రా? ప్రజలు తెలుసుకోవాలని ఈ సరాందర్రాంగా డా.వరాంప్రు 
గరాంగులయ్య తెలిపారు. అలాగే అలూ్లర్సీతారామరాజు జిలా్ల ప్రకట్రాంచిన తరా్త మా ప్రాంత సమస్యలు మర్రాంత జఠిలమైరాందని గిర్జన నిరుదో్యగులకు కలపుతరువు లారాంట్ జీవో నెరాం3 
రదుదే, ఏజెనీస్ ప్రాంతరాంలో శశు మరణాలు అధికరాం, ర్డుడు రవాణా వ్యవస్థ, ప్రజావైదా్యవసరాలు, కత్తగా మా అటవీ సరాంపదన నిర్్ర్యరాం చేసి గిర్జనలకు సి్థర నివాసాలతో సహా నాశనరాం 
చేసే హైడ్రో పవర్ ప్జెక్టిస్ నిరా్మణాలు ఇలా ఏజెనీస్ ప్రాంతరాంలో సుమారు పది ప్రాంతాలుగా గుర్్తరాంచి త్రలో ప్రభుత్రాం టెరాండర్ ప్లిచే అవకాశాలు లేకపోలేదని, పాడేరు, అరకు 
నియోజకవరాగొలో్ల వివిధ ప్రాంతాల సమస్యలు వరాంట్ పలు అరాంశాలపై జనవాణిలో కార్యక్రమరాంలో తెలిపామని చెపాపురు. ఈ కార్యక్రమరాంలో పాడేరు నియోజకవరగొరాం నరాంచి ఇనా్ఛర్ 
డా.గరాంగులయ్యతో పాట్గా జి.మాడుగుల మరాండల అధ్యక్షులు, మసాడి భీమన్న, పాడేరు మరాండల అధ్యక్షులు నరాందోలి మురళ్ కృష్ణ, పెదబయలు మరాండల అధ్యక్షులు జాగరప్ పవన్, 
చిరాంతపలి్ల నాయకులు బుజి్జబాబు, రవి, పరాండు, మసాడి సిరాంహాచలరాం, కిలో్ల అశోక్ తెరవాడ వెరాంకట రమణ తదితర జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

సరూర్ నగర్ పోలీస్ సేటేషన్ సరి్కల్ ఇన్స్పెకటేర్ కి 
జనసేన వనతిపత్ం

శతఘ్్న న్్యస్: ఎల్ బ్ నగర్, శనివారరాం సాయరాంత్రాం జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ జనసేన పార్టి వ్యవసా్థపక అధినేత జనవాణి మర్యు జిలా్లలో పార్టి సమీక్షా 
కార్యక్రమరాంలో ఆదివారరాం మర్యు సమవారరాం పాల్గొనే నిమిత్తరాం విశాఖపట్నరాం 
జనసేన నాయకులు మురాందుగా నిర్ణయరాంచి, పోలీసు శాఖ వార్ అనమతి తీసుకుని, 
విశాఖపట్నరాం విమానాశ్రయరాం చేరుకుని, బయట నరాండి జనసేన పార్టి శ్రేణుల కోర్క 
మేరకు రా్యలీగా తనకు బస ఏరాపుట్ చేసిన నోవాటెల్ హోటల్ కు వెళ్్ల మారగొములో తన 

కానా్య్ శారాంతియుతరాంగా సాగుతన్న సమయరాంలో గౌరవనీయులైన ఆరాంధ్రప్రదేశ్ మరాంత్రులు తమ విశాఖపట్నరాం నగరరాంలో నిర్హరాంచిన గర్జన సభలో పాల్గొని తిరుగు ప్రయాణరాంలో 
విమానాశ్రయరాం చేరుకునే సమయరాంలో శ్రీమతి ర్జా సెల్మణి జనసేన పార్టి శ్రేణులతో వ్యరాంగ్యరాంగా ప్రవర్్తరాంచిన తీరుకు నిరసన తెలుప్తన్న క్రమరాంలో రా్యలీలో గురు్త తెలియని వ్యకు్తలు 
ప్రవేశరాంచి మరాంత్రుల వాహన సమూహరాంపై రాళ్ళు రువి్న సరాంఘటనలో ఎట్వరాంట్ ఆధారాలు నిరూపణ కాకమురాందే పవన్ కళ్్యణ్ సమూహరాంలో పవన్ కళ్్యణ్ ప్రయాణిసు్తన్న వాహనరాం 
పైకి ఎకికో గౌరవనీయులైన పోలీసు అధికార్ కళ్్యణ్ ప్ధమిక హకుకోకు భరాంగరాం కలిగిరాంచే విధరాంగా ప్రవర్్తరాంచటరాం జర్గిరాంది. ఒక ప్రకకో మరాంత్రులు మర్క ప్రకకో అత్యధిక ప్రజాదరణ ఉన్న 
జనసేన పార్టి వ్యవసా్థపక అధినేత ప్రయాణిసు్తన్న మారగొరాంలో పోలీసు అధికారులు తగిన ర్తిలో సిబ్రాందిని నియమిరాంలేదు, శారాంతి భద్రతలు కాపాడ వలసిన వారే తమ విధిని విస్మర్రాంచి 
శారాంతియుతరాంగా ఉన్న జనసైనికులపైన కేసులు నమోదు చేశారు. సిసి ఫుటేజ్ చూపకురాండా కేసులు నమోదు చేశారు, తగిన ఆధారాలు చూప్ శారాంతి భద్రతలకు విఘాతరాం కలిగిరాంచిన 
వార్పై కేసులు నమోదు చేయ   వచ్చు. ఈ విషయరాంలో పోలీసు శాఖ వారు విఫలరాం చెరాందారు. ఈ సరాంఘటనని హైదరాబాద్ నగర జనసేన పార్టి శ్రేణులరాం ఖరాండిసు్తనా్నరాం విమానాశ్రయరాం 
చేరుకునే సమయరాంలో ప్రభుత్రాం కావాలనే విదు్యత్ సరఫరా నిలిప్వేయరాంచినది, చాలా ఇబ్రాంది పడుతూ వేలాది మరాంది మొబైల్ ఫోన్ల వెలుతరు సహాయరాంతో నోవాటెల్ హోటల్ 
చేరుకున్న తరా్త ప్రభుత్ మర్యు మరాంత్రుల ఒతి్తడితో కళ్్యణ్ బస చేసిన నోవాటెల్ హోటల్ వదధి పోలీసు వారు ఉద్రిక్తత వాతావరణరాం సృష్టిరాంచి అనా్యయరాంగా ఎట్వరాంట్ ఆధారాలు 
చూపకురాండా జనసేన పార్టి నాయకులన, వీరమహళలన, కార్యకర్తలన, శ్రేణులన అదుప్లోకి తీసుకునా్నరు. ఇరాంకా పార్టి కార్యక్రమాలకు ఆటరాంకరాం కలిపురాంచి అదుప్లోకి తీసుకున్న 
పార్టి శ్రేణులకు ఎట్వరాంట్ మురాందసు్త సమాచారరాం లేకురాండా పద్మనాభరాం పోలీసు సేటిషన్ లో నిర్రాంధిరాంచి ఎట్వరాంట్ సదుపాయాలు కలిపురాంచలేదు. వీర మహళలకు తగిన వసతి ఏరాపుట్ 
చేయలేదు అలజడి చేశారు. ఇదరాంతా ప్రభుత్ పెదధిల ఆదేశానసారరాం పోలీసు వారు చేశారని భావిసు్తనా్నము. ఈ సరాంఘటనని ఖరాండిసు్తనా్నరాం కావున అదుప్లోకి తీసుకున్న జనసేన పార్టి 
శ్రేణులన ఎట్వరాంట్ కేసులు నమోదు చేయకురాండా భేషరతగా విడుదల చేయాలని నోవాటెల్ హోటల్ ఉన్న విశాఖపట్నరాం తూరుపు పోలీసు శాఖ వారు విధిరాంచిన సెక్షన్ల 30ఏ, 144 
ఎతి్తవేసి విశాఖపట్నరాంనకు శారాంతిభద్రతల విషయరాంలో ఊన్న మరాంచి పేరుని కనసాగిరాంచాలని ప్రజలకు సహర్రాంచాలని జనసేన పార్టి శ్రేణులు శారాంతికి ఎట్వరాంట్ ఆటరాంకరాం కలిగిరాంచరని 
హామీ ఇస్్త మా వినతి పత్రాం సీ్కర్రాంచాలని సా్థనిక సరూర్ నగర్ పోలీస్ సేటిషన్ సర్కోల్ ఇనెస్పెకటిర్ కి వినతిపత్రాం అరాందచేసి విశాఖపట్నరాం జనసేన పార్టి శ్రేణులకు మదదేత తెలుప్తూ 
నా్యయ పోరాట్నికి సిదధిమని తెలియజేయడరాం జర్గిరాంది. ఈ కార్యక్రమరాంలో ఎల్ బ్ నగర్ జనసేన నాయకులు వెరాంకట సాయ ప్రసాద్ కోట్పలి్ల తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

అంబేద్కర్ వగ్రహానికి వనతిపత్ం అందించిన 
లింగంపాలం జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: చిరాంతలపూడి, లిరాంగపాలరాం మరాండలరాం, విశాఖలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
పై అరచితరాంగా వ్యవహర్రాంచిన వైసిప్ ప్రభుత్రాం విధానానికి నిరసనగా సమవారరాం లిరాంగపాలరాం 
మరాండలరాం జనసేన పార్టి ఆధ్ర్యరాంలో మరాండలరాంలోని డాకటిర్ బ్.ఆర్ అరాంబేదకోర్ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసి వినతిపత్రాం అరాందిరాంచడరాం జర్గిరాంది. ఈ సరాందర్రాంగా లిరాంగపాలరాం మరాండల 
అధ్యక్షుడు పరాంది మహేష్ బాబు మాట్్లడుతూ జనసేన నాయకులపై అక్రమ కేసులు బనాయరాంచడరాం, 
వార్పై దాడులు, అరెసుటిలు చేయడరాం, పోలీసుల చేత పవన్ కళ్్యణ్ ని అణచివేయాలని చూసే్త 
రాష్టరాంలోని కార్యకర్తలు తిరుగుబడతారని హెచచుర్రాంచారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో పార్టి సీనియర్ 
నాయకులు, గౌరవ అధ్యక్షులు మాదాసు కృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు తాళరాం మలే్లశ్రరావు, కార్యదరు్శలు 
పరాంది సతీష్ కుమార్, పదిల మహేష్, బరాంట్ సామూ్యల్, పఠాన్ సుభాని మర్యు కార్యకర్తలు 
పాల్గొనా్నరు.

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

పోలవరం జనసేన ఆధ్వరయాంలో అక్రమ 
అరెస్టేలకు నిరసన

శతఘ్్న న్్యస్: పోలవరరాం, విశాఖలో పాలకుల ధాష్ఠీకరాం జనసేన నాయకులి్న అక్రమ 
అరెసుటిలకు నిరసనగా సమవారరాం పోలవరరాం నియోజకవరగొరాం కయ్యలగుడరాం సెరాంటర్్ల 
నిరసన కార్యక్రమరాం ఇరాంచార్్జ చిర్రి బాలరాజు అద్ర్యరాంలో జర్గిరాంది. కిలోమీటర్  
దూరరాం రా్యలీగా వెళ్ళు రాజా్యరాంగ నిరా్మత అరాంబేదకోర్ విగ్రహరాం వదదే రాజా్యరాంగ విలువలు 
కాపాడాలని నినదిస్్త నిరసన తెలపడరాం జర్గిరాంది. ఈ కార్యక్రమరాంలో పశచుమగోదావర్ 
జిలా్ల ప్రధాన కార్యదర్్శ కరాటరాం సాయ, జిలా్ల సరాంయుక్త కార్యదర్్శ పాదరాం నాగకృష్ణ, 
కయ్యలగడరాం మరాండల అద్యక్షులు తోట రవి, ఏపూర్ సతీష్ , మాదేపలి్ల శ్రీనివాస్, 
చోడిప్రాండి సుబ్రహ్మణ్యరాం, ప్రగడ రమేష్ , అడపా నాగరాజు, చెప్పుల మధు, మేడిన 
కన్నయ్య, పైదా పోతరాజు భార్సరాంఖ్యలో జనసైనికులు అభిమానలు పాల్గొనా్నరు.

జాయంట్ కలకటేర్ కి వనతిపత్రాలు ఇచిచిన 
భూమిలేని కలు రైతులు

శతఘ్్న న్్యస్: ఆత్మకూరు, గత 30 
ఏళ్్లగా సరాంత భూమి లేక, వ్యవసాయ 
కూలీలుగా, కౌలు రైతలుగా, ఉపాధి 
హామీ పనలకి వెళ్్త జీవనరాం 
సాగిసు్తన్న కౌలు రైతలు జిలా్ల 
జాయరాంట్ కలకటిర్ కి వినతిపత్రాలు 
ఇచాచురు. ఈ కార్యక్రమరాంలో జనసేన 
పార్టి సీనియర్ నాయకులు భరత్ 
మాట్్లడుతూ భూమి లేని రైతలకి 
ప్రభుత్ము భూములు మరాంజూరు 
చేయాలని, వ్యవసాయరాం చేస్్త సరాంత 

భూమి లేక రైతలు కౌలు కట్టికోలేక, ప్రభుత్ పథకాలు అరాందక నషటిపోతనా్నరని, అర్హత 
కలిగిన వార్కి భూమి ఇవ్డరాం ప్రభుత్ బాధ్యత అని ఈ సరాందర్రాంగా అనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమరాంలో కానగల శ్రీనివాస్ జయప్రసాద్, నరసిరాంహ రాయల్, గరాంగాధర్ యాదవ్ 
తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

శ్రీకృష్ణదేవర్యల జయంతి సందర్ంగా 
నివాళులరిపించిన ర్మశ్రీనివాస్

శతఘ్్న న్్యస్: అన్నమయ్య జిలా్ల, రాజరాంపేట నియోజకవరగొ పర్ధిలోని ట్.సురాండుపలి్ల 
మరాండల కేరాంద్రరాం నడిబొడుడున సర్కోల్ నరాందు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వార్ 493 వ వరధిరాంతి 
సరాందర్రాంగా ఘనరాంగా నివాళ్లు అర్పురాంచారు. జనసేన పార్టి నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ 
మాట్్లడుతూ… ఆరాంధ్రుల ఆశాజో్యతి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మనరాందర్కీ స్పుర్్త ప్రదాత 
అలానే విజయనగర సామ్రాజా్యని్న అత్యన్నత సా్థయకి చేర్చున గొపపు వ్యకి్త ఆయన 
సమాజానికి చేసిన సేవలన మర్రాంతగా ఆదర్శరాంగా తీసుకోవాలని స్చిరాంచారు. 
ఈ కార్యక్రమరాంలో మాజీ ఎరాంప్ట్సి రామయ్య, సామాజిక వరగొ నేతలు వెరాంకటటియ్య, 
రామరాంజులు, రమణ, హర్క్రిష్ణ, సుబ్రాజు, రవి, బాలాజీ, చరణ్, గ్రామపెదదేలు, 
సా్థనికులు, మరాండల ప్రజలు పాల్గొనా్నరు.

గుంతకలులి శాసనసభ్యాలు వెంకట్ంరెడ్డిపై 
మండ్పడడి బండ్ శేఖర్

శతఘ్్న న్్యస్: గురాంతకలు్ల, అదే 
సినిమా గా్లమర్ తో ఆయన కషటిపడి 
సినిమా తీసిన డబు్లుతో వేసిన 
పరాంటకు గిట్టిబాట్ ధర లేక కౌలు 
రైతలు ఆత్మహత్య చేసుకురాంటే 3000 
మరాంది కుట్రాంబాలకు కుట్రాంబానికి 
లక్ష రూపాయలు ఆర్్థక సహాయరాం 
అరాందజేశారు. జైలు నరాంచి బెయల్ 
మీద వచిచున వారు ముఖ్యమరాంత్రి 
కావచ్చు. సినిమా పర్శ్రమలో 
మేకప్ వేసుకని లక్షల మరాందికి 
ఉపాధి కలిపుసు్తన్న మా జనసేన పార్టి 

అధ్యక్షులు ముఖ్యమరాంత్రి కాకూడదా..? మా జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ని 
గురాంతకల్ నియోజకవరగొరాం నరాండి పోటీ చేయమనా్నరు. మీరు విసిర్న సవాల్ ని మేము 
సీ్కర్స్్త మా జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు దగగొరకి వెళ్్ల వివర్సా్తరాం. ఒకవేళ మా జనసేన పార్టి 
అధ్యక్షులు గురాంతకల్ నియోజకవరగొరాం నరాండి పోటీ చేయలేని పర్సి్థతలో్ల మీరు మాట్్లడిన 
మాటలు మేము సీ్కర్స్్త గురాంతకల్ నియోజకవరగొరాంలో అరాంతఃకరణ శుదిధితో జీర్ 
పాయరాంట్ రాజకీయరాం చేసా్తన ఒక సామాన్యడు గెలుప్ ఎలా ఉరాంట్రాందో చూప్సా్తమని 
జనసేన పార్టి గురాంతకల్ పటటిణ అధ్యక్షులు బరాండి శేఖర్ ధ్జమెతా్తరు.

బండ్ ఏస్బాబు కుట్ంబానినా పర్మరి్శంచిన 
డాకటేర్ శ్రీధర్ పల్లి

శతఘ్్న న్్యస్: ప్ఠాప్రరాం నియోజకవరగొరాం, ప్ దొరాంతమూరు గ్రామరాంలో జిలా్ల కార్యదర్్శ 
బరాండి ఏసుబాబు తలి్ల లారాంట్ వదిన కదిదేర్జులుగా అనార్గ్యరాంతో బాధపడుతన్నట్వరాంట్ 
బరాండి నాగేశ్రరావు సతీమణి బరాండి బేబీ అకాల మరణానికి చిరాంతిస్్త ప్ఠాప్రరాం 
నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకటిర్ శ్రీధర్ ప్లా్ల 
మర్యు తెలగరాంశెట్టి వెరాంకటేశ్రరావు వార్ కుట్రాంబాని్న పరామర్్శరాంచి మనో ధైరా్యని్న 
అరాందిరాంచడరాం జర్గిరాంది.

వైజాగ్ ఘటనను తీవ్ంగా 
ఖండ్ంచిన 

వరికూటి నాగర్జు
శతఘ్్న న్్యస్: దర్్శ, వైజాగ్ లో జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ పర్యటనలో జర్గిన పర్ణామాలపై ప్రకాశరాం 
జిలా్ల జనసేన లీగల్ సెల్ కార్యదర్్శ మర్యు దర్్శ 
నియోజకవరగొరాం జనసేన నాయకులు వర్కూట్ నాగరాజు 
తీవ్రరాంగా ఖరాండిరాంచడరాం జర్గిరాంది.

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

పఠాపురం జనసేన ఆధ్వరయాంలో 
అక్రమ అరెస్టేలకు నిరసన

శతఘ్్న న్్యస్: ప్ఠాప్రరాం, జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఉత్తరారాంధ్ర 
పర్యటనలో భాగరాంగా విశాఖపట్నరాంలో జనసేన పార్టి నాయకులు, జనసైనికులు అక్రమ 
అరెస్టి లకు నిరసనగా ప్ఠాప్రరాం నియోజకవరగొరాం, ప్ఠాప్రరాం పటటిణ జనసేన నాయకులు 
చెలు్లబోయన సతీష్ కుమార్, టౌన్ కౌనిస్లర్ అభ్యరు్థలు పలా్నట్ మధు బాబు, వేలుపుల 
చక్రధరరావు, పటటిణ జనసైనికులు బాలిపలి్ల అనిల్, కరాండేపూడి శవ, పసుప్లేట్ 
గణేష్, రెడిడు మనోహర్, ప్ట్టి చిన్న, చకకోపలి్ల వినయ్, కర్్నడి గణేష్, రవ్ భాసకోరరావు 
చెలు్లబోయన విజయ్ పటటిణ జనసైనికులు ఆధ్ర్యరాంలో జర్గిన నిరసన కార్యక్రమరాంలో 
ఉమ్మడి తూరుపుగోదావర్ జిలా్ల అధికారప్రతినిధి శ్రీమతి తోలేట్ శర్ష, జనసేన పార్టి 
నియోజకవరగొరాం సీనియర్ నాయకులు తెలగరాంశెట్టి వెరాంకటేశ్రరావు, మురాలిశెట్టి సునీల్ 
కుమార్, జనసేన పార్టి కరాందరాడ ఎరాంపీటీసీ శ్రీమతి ప్లా్ల సునీత, డాకటిర్ ప్లా్ల శ్రీధర్, 
ప్ఠాప్రరాం మరాండలరాం కమిటీ సభు్యలు గరాంజి గోవిరాందు రాజులు, వానపలి్ల స్ర్యప్రకాష్ 
కరాండపలి్ల శవ, ప్లా్ల శవ, బొజా్జ శ్రీన, పెర్్నడి చక్రనారాయణ, గొల్లప్రోలు మరాండలరాం 
వనె్నపూడి ఎరాంపీటీసీ అభ్యర్్థ మొయళ్ల నాగబాబు, చోడిశెట్టి నాని, ప్ఠాప్రరాం మరాండలరాం 
బీజేపీ మరాండల అధ్యక్షులు ముతా్యలరావు నియోజకవరగొ జనసైనికులు, వీరమహళలు 
పాల్గొనా్నరు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఉత్తర్ంధ్ర 
పరయాటనను అడుడికోవడం హేయమైన చరయా

శతఘ్్న న్్యస్: బనగానపల్ల, రాష్ట 
ప్రభుత్రాం జనసేన పార్టి అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ ఉత్తరారాంధ్ర పర్యటన 
అడుడుకోవడరాం హేయమైన చర్య అని 
జనసేన పార్టి నాయకులు భాసకోర్ 
అనా్నరు. సమవారరాం బనగానపల్ల 
పటటిణరాంలో విలేకరుల సమావేశరాంలో 
భాసకోర్ మాట్్లడుతూ శనివారరాం 

రాష్ట మరాంత్రుల ఆధ్ర్యరాంలో నిర్హరాంచిన విశాఖ గర్జన సభ విఫలరాం అవ్డరాంతో పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదివారరాం విశాఖపట్నరాంలో జనవాణి కార్యక్రమరాంలో ఉత్తరారాంధ్ర ప్రజల నరాండి 
ప్రజా సమస్యలపై వినతిపత్రాలు సీ్కర్సు్తనా్నరని తెలిసి వార్ అసమర్థ పాలన ఎకకోడ 
బయటపడుతరాందో అని సభ జరగకురాండా పవన్ కళ్్యణ్ ఎయర్పుర్టి లో దిగినపపుట్ 
నరాండి అడుగడుగునా అడడురాంకులు సృష్టిస్్త జనసేన నాయకులపై కార్యకర్తలపై అక్రమ 
కేసులు బనాయరాంచారని జనవాణి కార్యక్రమరాం ప్రజల గొరాంత అని ఆ ప్రజల గొరాంత 
నొకకోడరాం ఎరాంతవరకు సమరాంజసమని ముఖ్యమరాంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడు పాదయాత్లో 
వరాందల వినతలు సీ్కర్రాంచారని మిగతా పార్టి నాయకులు ప్రజల నరాండి వినతలు 
సీ్కర్రాంచకూడదా అని అనా్నరు. అకోటిబర్ 1 నరాండి సెక్షన్ 30 అమలులో ఉనా్నయ 
చెప్్తనా్న పోలీసులు విశాఖలో రాష్ట మరాంత్రులు విశాఖ గర్జనసభ ఎలా నిర్హరాంచారని 
వార్కి రూల్స్ వర్్తరాంచవా అని అనా్నరు. రాష్ట ప్రజలరాందరూ గమనిసు్తనా్నరని ఎరాంతో 
హరాందాగా ఎట్వరాంట్ వ్యకి్తగత విమర్శలు చేయకురాండా జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ జనవాణి కార్యక్రమరాం రాష్టవా్యప్తరాంగా నిర్హసు్తనా్నడని ప్రజల నరాండి వినతలు 
సీ్కర్సు్తనా్నడని అలారాంట్ సభన అడుడుకోవడరాం వైసీపీ దురా్మరగొప్ పాలనకు నిదర్శనరాం 
అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమరాంలో కలిమిగురాండ్ల మరాండల నాయకులు పృధి్, అవుకు మరాండల 
నాయకుడు అజిత్ రెడిడు, జనసైనికులు సురేరాంద్ర రాఘవ షేక్షావలి రామకోట్ తదితరులు 
పాల్గొనా్నరు.

దముము లేని మంత్రులు – చేవ లేని సీఎం
రోషం, పౌరుషం లేని అంబటి, గుడివాడ, బొత్స
జగన్ కు ఊడిగం చేసేది ఏమి బతుకు?
దత్తపుత్రుడు అంటూ నోరు పారేసుకుంటారా… చేతనైతే నిరూపంచండి
సవాల్ చేసిన జనసేన రాష్ట్ర కారయూదర్శి వడ్రాణం మార్ండేయ బాబు
సమసయూలు గాలికి – పవన్ జోలికా? విరుచుకుపడ్డ ఉపుపు వంకట రత్తయయూ
దంగల మాదిర్ దోపడి – చ్ంతా రేణుకా రాజు మండిపాటు
శతఘ్్న న్్యస్: గురాంటూరు, రాష్టరాంలో జనసేన పార్టిని అరాంతమొరాందిరాంచి చిరకాలరాం వైసిప్ ప్రభుత్రాం ఉరాండే విధరాంగా చేయాలని జగన్ రెడిడు ప్రభుత్రాంలో 
ఉన్న మరాంత్రులు కోనసీమలో చేసిన విధరాంగానే వైజాగ్ లో ఉద్రిక్తతలు సృష్టిరాంచారని అరరాండాల్ పేటలో జర్గిన సమావేశరాంలో జనసేన పార్టి రాష్ట 
కార్యదర్్శ వడ్రాణరాం మారకోరాండేయ బాబు అనా్నరు. ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాని్న పర్పాలిరాంచడరాం, అభివృదిధి చేయడరాం చేతగాక ప్రజల దృష్టిని ఏమారచుడానికి 

ఈవిధరాంగా గొడవలు పెట్టి రాష్ట్రాని్న నాశనరాం చేసు్తనా్నరని మారకోరాండేయ బాబు అనా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెపపులేక గరాంటకోసార్ మరాంత్రులు ఒకటేమో 
అరాంబట్ రారాంబాబు, రెరాండోవాడు గుడివాడ అమరా్నథ్, మూడో వాడు బొతస్ సత్యనారాయణ ఒకర్ తరా్త మర్కరు మీడియా మురాందుకు వసు్తనా్నరు. విమర్శలు చేయడానికి ఎగేసుకని 
కాప్ కులానికి చెరాందిన వారు తపపు మిగిలిన 147మరాంది ఎమె్మలే్యలు రాష్టరాంలో జనసేన పార్టిని అరాంతమొరాందిరాంచి చిరకాలరాం వైసిప్ ప్రభుత్రాం ఉరాండే విధరాంగా చేయాలని జగన్ రెడిడు 
ప్రభుత్రాంలో ఉన్న మరాంత్రులు కోనసీమలో చేసిన విధరాంగానే వైజాగ్ లో ఉద్రిక్తతలు సృష్టిరాంచారని అరరాండాల్ పేటలో జర్గిన సమావేశరాంలో జనసేన పార్టి రాష్ట కార్యదర్్శ వడ్రాణరాం 
మారకోరాండేయ బాబు అనా్నరు. ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాని్న పర్పాలిరాంచడరాం, అభివృదిధి చేయడరాం చేతగాక ప్రజల దృష్టిని ఏమారచుడానికి ఈ విధరాంగా గొడవలు పెట్టి రాష్ట్రాని్న నాశనరాం చేసు్తనా్నరని 
మారకోరాండేయ బాబు అనా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెపపులేక గరాంటకోసార్ మరాంత్రులు ఒకటేమో అరాంబట్ రారాంబాబు, రెరాండోవాడు గుడివాడ అమరా్నథ్, మూడో 
వాడు బొతస్ సత్యనారాయణ ఒకర్ తరా్త మర్కరు మీడియా మురాందుకు వసు్తనా్నరు. విమర్శలు చేయడానికి ఎగేసుకని కాప్ కులానికి చెరాందిన వారు తపపు మిగిలిన 147మరాంది 
ఎమె్మలే్యలు ఏమయా్యరు. పవన్ కళ్్యణ్ ని నోట్కచిచునట్టి తిటటిడానికి మాత్మే మరాంత్రి పదవిని ఇచిచు మిగిలిన వారు జగన్ రెడిడుకి బానిసత్రాం చేసు్తనా్నరా అని మారకోరాండేయ బాబు 
దుయ్యబట్టిరు. గురాంటూరు జిలా్ల ప్రధాన కార్యదర్్శ ఉప్పు వెరాంకట రత్తయ్య మాట్్లడుతూ రాష్టరాంలో ప్రజాసమస్యలన పట్టిరాంచ్కోకురాండా పవన్ కళ్్యణ్ ని తిడుతూ ప్రజాధనాని్న వృధా 
చేసు్తనా్నరని అనా్నరు. ఎమె్మలే్యగా గెలిచినరాందుకు మీ నియోజకవరగొరాంలో అభివృదిధి పనలు చేయడరాం చేతగాదు కానీ కనీసరాం విలువలు కలిగిన రాజకీయ నాయకులుగానైనా బ్రతకరాండి అని 
వెరాంకట రత్తయ్య అనా్నరు. గురాంటూరు నగర జనసేన పార్టి ఉపాధ్యక్షుడు చిరాంతా రేణుకారాజు మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ ఎయర్ పోర్టి కు వసు్తనా్నరని తెలిసి కూడా అదే సమయానికి 
కావాలని వైవి సుబా్రెడిడు, జోగి రమేష్, ర్జా అదే మారగొరాంలో ప్రయాణరాం చేసారు అరాంటే ఏమిటని అనా్నరు. రూట్ మా్యప్ చేసిన మీ ప్రభుత్ యరాంత్రారాంగరాం అప్రమత్తరాం చేయకురాండా 
వైఫల్యరాం చేసే్త దానికి జనసేన పార్టికి చెరాందిన నాయకులన బాధు్యలన చేయడరాం కరెక్టి కాదని అనా్నరు. రాష్టరాంలో జరుగుతన్న అవినీతిని పవన్ కళ్్యణ్ బయటకు తీసుకు వచేచులా 
ట్్టటిర్ దా్రా చేసిన విమర్శలు చేసే్త బయపడి ఈవిధరాంగా వ్యవహర్రాంచడరాం కరెక్టి కాదని అనా్నరు. రాష్టరాంలో ఉన్న వనరులన అధికారాని్న అడుడుపెట్టికుని అడడుగోలుగా ఆక్రమిరాంచి దోప్డీ 
దొరాంగల మాదిర్గా దోచ్కురాంట్నా్నరని రేణుకా రాజు అనా్నరు… పవన్ కళ్్యణ్ గార్ని నోట్కచిచునట్టి తిటటిడానికి విమర్శలు చేయడానికి ఏమి లేక ప్రతిసార్ పా్యకేజీ, దత్తప్త్రుడు 
అరాంటూ అనడమే తపపు నిరూప్రాంచే దము్మ ధైర్యరాం లేదని రేణుకా రాజు అనా్నరు. పవన్, చరాంద్రబాబు మధ్య మరాంత్రులు అరాంబట్, అమర్, కట్టి పా్యకేజీ ఇప్పురాంచట్నికి బ్రోకరేజ్ ఏమైనా 
చేసే్త బహరరాంగరాంగా చెపపుగలరా అని రేణుకా రాజు అనా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ ని నోట్కచిచునట్టి తిటటిడానికి మాత్మే మరాంత్రి పదవిని ఇచిచు మిగిలిన వారు జగన్ రెడిడుకి బానిసత్రాం 
చేసు్తనా్నరా అని మారకోరాండేయ బాబు దుయ్యబట్టిరు. గురాంటూరు జిలా్ల ప్రధాన కార్యదర్్శ ఉప్పు వెరాంకట రత్తయ్య మాట్్లడుతూ రాష్టరాంలో ప్రజాసమస్యలన పట్టిరాంచ్కోకురాండా పవన్ 
కళ్్యణ్ ని తిడుతూ ప్రజాధనాని్న వృధా చేసు్తనా్నరని అనా్నరు. ఎమె్మలే్యగా గెలిచినరాందుకు మీ నియోజకవరగొరాంలో అభివృదిధి పనలు చేయడరాం చేతగాదు కానీ కనీసరాం విలువలు కలిగిన 
రాజకీయ నాయకులుగానైనా బ్రతకరాండి అని వెరాంకట రత్తయ్య అనా్నరు. గురాంటూరు నగర జనసేన పార్టి ఉపాధ్యక్షుడు చిరాంతా రేణుకారాజు మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ ఎయర్ పోర్టి 
కు వసు్తనా్నరని తెలిసి కూడా అదే సమయానికి కావాలని వైవి సుబా్రెడిడు, జోగి రమేష్, ర్జా అదే మారగొరాంలో ప్రయాణరాం చేసారు అరాంటే ఏమిటని అనా్నరు. రూట్ మా్యప్ చేసిన మీ 
ప్రభుత్ యరాంత్రారాంగరాం అప్రమత్తరాం చేయకురాండా వైఫల్యరాం చేసే్త దానికి జనసేన పార్టికి చెరాందిన నాయకులన బాధు్యలన చేయడరాం కరెక్టి కాదని అనా్నరు. రాష్టరాంలో జరుగుతన్న అవినీతిని 
పవన్ కళ్్యణ్ బయటకు తీసుకు వచేచులా ట్్టటిర్ దా్రా చేసిన విమర్శలు చేసే్త బయపడి ఈవిధరాంగా వ్యవహర్రాంచడరాం కరెక్టి కాదని అనా్నరు. రాష్టరాంలో ఉన్న వనరులన అధికారాని్న 
అడుడుపెట్టికుని అడడుగోలుగా ఆక్రమిరాంచి దోప్డీ దొరాంగల మాదిర్గా దోచ్కురాంట్నా్నరని రేణుకా రాజు అనా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ ని నోట్కచిచునట్టి తిటటిడానికి విమర్శలు చేయడానికి ఏమి 
లేక ప్రతిసార్ పా్యకేజీ, దత్తప్త్రుడు అరాంటూ అనడమే తపపు నిరూప్రాంచే దము్మ ధైర్యరాం లేదు అని రేణుకా రాజు అనా్నరు. పవన్, చరాంద్రబాబు మధ్య మరాంత్రులు అరాంబట్, అమర్, కట్టి 
పా్యకేజీ ఇప్పురాంచట్నికి బ్రోకరేజ్ ఏమైనా చేసే్త బహరరాంగరాంగా చెపపుగలరా అని రేణుకా రాజు అనా్నరు.
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https://twitter.com/sataghninews
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అరెస్టే చేసిన నాయకులను వెంటనే వడుదల చేయాలి: మాదాల శ్రీర్ములు
శతఘ్్న న్్యస్: అరకు, విశాఖపట్నరాంలో జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
జనవాణి మర్యు ఉత్తరారాంధ్ర జనసేన పార్టి నాయకులన, జన సైనికులన, 
వీరమహళలన ఉత్తరారాంధ్ర నియోజకవరాగొల వార్గా సమీక్షా సమావేశాలు 
జరుప్టకు మర్యు ప్రమాదవశాత్త మరణిరాంచిన జనసైనికుల కుట్రాంబాలకి 
భర్సా ఇచేచురాందుకు దీనిట్్ల భాగరాంగా పైన తెలిప్న కార్యక్రమాలు చేపటేటిరాందుకు 
వచిచునట్వరాంట్ రాష్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్, జనసైనికులకు వైసీప్ ప్రభుత్రాం 
కార్యక్రమాలు జరగనివ్కురాండా అడుగడుగున అడుడుపడడరాం ప్రభుత్రాం తీరు సరైరాంది 
కాదని జనసేన పార్టి అరకు పార్లమెరాంట్ అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు 
ప్రభుత్రాంపై ధ్జమెతా్తరు. ప్రభుత్రాం పార్టి కార్యక్రమాలు జరగనివ్కురాండా చేసి 
నాయకులన జనసైనికులన భయబ్రాంతలకు గుర్ చేసు్తన్నపపుట్కీ ప్రభుతా్నికి 
సాధ్యపడలేదని ఎరాంతమరాంది పోలీస్ బలగాలన దిరాంప్న ఉద్యమాలు ఆపలేరని 
తెలిపారు. వైసిప్ మరాంత్రుల కార్ మీద దాడులు చేశారని జనసేన నాయకులన 
అటెరాంరాంప్టి ట్ మరడుర్ కేసు పెటటిడరాం సరైన పదధితి కాదని ఇపపుట్కైనా ప్రభుత్రాం తీరు 
మారుచుకోవాలని తెలిపారు. ప్రభుత్రాం వైఫల్యరాం వల్ల రాష్టరాంలో శారాంతిభద్రతలు 

దిగజారాయని తెలిపారు. జనసేన పార్టి దాడుల సరాంసకోృతి కాదని దానికి అలారాంట్ వాట్కి ఎప్పుడూ దూరరాంగా ఉరాంట్రాందని తెలిపారు. అధినేతపై రాష్ట మరాంత్రులు చేసిన అనచిత 
వా్యఖ్యలు తక్షణరాం వెనకుకో తీసుకోవాలని లేనిపక్షరాంలో భవిష్యత్తలో తగిన పర్ణామాలు ఎదుర్కోవాలిస్ ఉరాంట్రాందని తెలిపారు. ఇపపుట్కైనా ప్రభుత్రాం తీరున మారుచుకుని జనసైనికులపై 
నిఘా పెటటిడరాం కాకురాండా ప్రజల సమస్యలపై దృష్టి సార్రాంచాలని ఈ సరాందర్రాంగా ప్రభుతా్నికి స్చిరాంచారు. అరెసుటిలతో ఉద్యమాలన ఆపలేరని ప్రజల పక్షాన జనసేన పార్టి ఎప్పుడు 
అరాండదరాండగా ఉరాంట్రాందని వీలైతే ప్రజల కోసరాం ప్రజా సమస్యల కోసరాం ఎరాంత వరకైనా పోరాటరాం చేయడానికి సిదధిరాంగా ఉనా్నరాం, రాష్ట ప్రభుత్ తీరుతో ఏ సమయరాంలో ఏరాం జరుగుతరాందో 
తెలియడరాం లేదని ఈ నేపథ్యరాంలో మాదాల శ్రీరాములు నియోజకవరగొరాం నాయకులన ప్లుప్నిచాచురు. ఈ కార్యక్రమరాంలో నియోజకవరగొరాం నాయకులు బరాంగరు రామదాసు, పార్లమెరాంట్ 
వర్కోరాంగ్ కమిటీ సభు్యలు కనెడి లక్ష్మణ్ రావు, ఆరకువేలి మరాండల అధ్యక్షులు అల్లరాంగి రామకృష్ణ, నియోజకవరగొ సమన్య కమిటీ సభు్యలు మజి్జ కృష్ణరాం రాజు, డురాంబ్రిగుడా మరాండలాధ్యక్షులు 
చినబాబు ముత్యరాం ప్రసాద్ పాల్గొనా్నరు.

మంత్రి జబర్దస్్త రోజా తీరు జనసైనుకుల ఆగ్రహానికి కరణం
ముఖ్యమరాంత్రి జగన్ బెస్టి ఆఫ్ లక్
జనసేన పార్టి పవర్ ఏమిట్ చూప్సా్తరాం
గరాంగారప్ రామదాస్ చౌదర్
శతఘ్్న న్్యస్: మదనపల్ల, కా్యబ్నెట్ మరాంత్రిగా ఉన్న ర్జా సాదేయ 
మరచి అసభ్యరాంగా ప్రవర్్తరాంచి వేలు చూపడరాం ప్రజలరాంతా చూశారని, 
ఇలారాంట్ వారు రాష్ట్రాని్న పర్పాలిరాంచడరాం దురదృషటికరమని జనసేన పార్టి 
రాయలసీమ కో కనీ్నర్  గరాంగారప్ రామదాస్ చౌదర్ విమర్్శరాంచారు. 
 జనసేన పార్టి కారా్యలయరాంలో సమవారరాం ఏరాపుట్ చేసిన విలేఖరుల 
సమావేశరాంలో ఉమ్మడి చితూ్తరు జిలా్ల ప్రదాన కార్యదర్్శ జరాంగాల శవరామ్ 
రాయల్, కార్యదర్్శ సనావులా్ల, రామసముద్రరాం మరాండల అధ్యక్షులు 
చరాంద్రశేఖర్, ఉపాధ్యక్షుడు లక్ష్మీపతి, టౌన్ అధ్యక్షుడు శకి్త, రూరల్ ప్రధాన 
కార్యదర్్శ గరాండికోట లోకేష్, ఐట్ విభాగరాం జగదీశ్, రాజేష్, వీరమహళలు 
రెడడుమ్మ, పదా్మవతి, కోలా నాగవేణి, నౌషద్, కారాంత్రి, కుమార్ పాల్గొనా్నరు. 
 ఈ సరాందర్రాంగా గరాంగారప్ రామదాస్ చౌదర్ మాట్్లడుతూ ముఖ్యమరాంత్రి 
జగన్ మోహన్ రెడిడుకి బెస్టి  ఆఫ్ లక్ చెపాపురు. ఇపపుట్ వరకు ప్రతిపక్షలన 
ఎలా ఆడుకున్న వాళ్ళు సపురాందిరాంచలేదు.  జనసేన పార్టితో పెట్టికునా్నరు, 
అనవసరరాంగా కెలికారు, జనసేన పార్టి, జనసైనికుల పవర్ ఏమిట్ 
చూప్సా్తమని హెచచుర్రాంచారు.  ప్రభూత్ పతనానికి నారాంది పలుకుతామని, ఘోరరాంగా ఓడిసా్తమని, జగన్ మోహన్ రెడిడు ఓటమి తరా్త ఇరాంట్కి అట్నరాండి జైలుకే అరాంటూ వా్యఖా్యనిరాంచారు. 
జనసేన పార్టి నాయకులు జనవాణి కార్యక్రమరాం నిర్హరాంచడానికి  మురాందుగానే అనమతి తీసుకున్న పోలీసులు ఆరాంక్షలు విధిరాంచడరాం విడుడురరాంగా ఉరాందనా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ న హోటల్ 
నరాండి రాకురాండా అడుడుకోవడరాం, జనవాణి కార్యక్రమరాం నిర్హరాంచ వదదేని ఆరాంక్షలు పెటటిడరాం, విశాఖ విడిచి వెళ్్లలని ఆదేశరాంచడరాం, సెక్షన్ 41 నోటీసులు ఇవ్డరాంపై తీవ్రరాం సా్థయలో 
మరాండిపడాడురు.  పవన్ కలా్యణ్ న అరెసుటి చేయాలని చూసు్తనా్నరని అరెసుటి చేసే్త పర్ణామాలు తీవ్రరాంగా ఉరాంట్యని హెచచుర్రాంచారు.  తరువాత జరగబోయే పర్ణామాలకు ప్రభుత్మే 
భాద్యతలు వహరాంచాలనా్నరు.  విశాఖపట్నరాం విమానాశ్రయరాంలో మరాంత్రి ర్జా వ్యవహర్రాంచిన తీరున తప్పుపట్టిరు.  జనసేన పార్టి నాయకులు, జనసైనికుల మీద పెట్టిన కేసులన 
ఉపసరాంహర్రాంచాలని, బేషరతగా విడుదల చేయాలని డిమారాండ్ చేశారు.  ఈ సమావేశరాంలో జనసేన పార్టి నాయకులు, కార్యకర్తలు, జనసైనికుల, వీర మహళలు పాల్గొనా్నరు.  

వశాఖ ఘటనపై వైసీపీ మంత్రులు మరియు పోలీస్ వయావస్థపై వరుచుకుపడడి పనుకొండ జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీ సత్యసాయ జిలా్ల, పెనకరాండ నియోజకవరగొ కేరాంద్రరాం జనసేన పార్టి 

కారా్యలయరాంలో నియోజకవరగొ నాయకులు కుమార్, రాజేష్ పెనకరాండ మరాండల కనీ్నర్ 
మహేష్ సమరాందేపలి్ల మరాండల కనీ్నర్ జబ్ఉలా్ల మీడియాతో మాట్్లడుతూ… జనసేన పార్టి 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఉత్తరారాంధ్ర పర్యటన సరాందర్రాంగా వైసీపీ ప్రభుత్రాం పోలీస్ వ్యవస్థన 
అడుడుపెట్టికని విశాఖలో జనసేన నాయకులన అక్రమరాంగా అరెసుటిలు చేసారు మీరు ప్రతి 
పక్షరాంలో ఉన్నప్పుడు మీలాగా అపపుట్ ప్రభుత్రాం అడుడుకుని ఉరాంటే ఒక అడుగయనా మురాందుకు 
వేసేవారా వైసీపీ గర్జన అటటిర్ పా్లప్ అవ్డరాంతో జనసేనని కోసరాం భార్ జనసరాందోహరాం 
రావడరాంతో మీరు జిర్్ణరాంచ్కోలేక, ఇక రాష్ట మరాంత్రులైతే సరాంసాకోరరాం లేకురాండా ప్రజాసా్మ్యరాంలో 
ఉరాంటూ ప్రజా సమస్యలు గాలికి వదిలేసి గాలి కూతలు భూతలు కూసు్తనా్నరని ఇలారాంట్ ఎని్న 
అడడురాంకులు సృష్టిరాంచినా జనసేన పోరాట్లు రెట్టిరాంప్ అవుతాయ కానీ భయపడే ప్రసకే్త లేదు 
ఇలాగే ప్రవర్్తసే్త ర్డు్ల మీదకు వచిచు ఉద్యమాలు చేయాలిస్వసు్తరాందని రాష్టరాంలో జరుగుతన్న 
పర్ణామాలు అని్న ప్రజలు గమనిసు్తనా్నరు 2024లో మీకు రాజకీయ సమాధి కడతారని 
తీవ్రరాంగా విరుచ్కుపడాడురు. ఈ కార్యక్రమరాంలో నాయకులు బరాంగారరాం, కల్లపపు, వీరమహళ 
శర్ష, యూత్ లీడర్ మలే్లష్ మరాండల ప్రధాన కార్యదర్్శ వెరాంకటేష్, మరాండల కార్యదర్్శ విజయ్ 
సరాంతోష్, వెరాంకటేష్, ర్దదేరాం నాయకులు గరాంగాధర్ ఎరాం.వెరాంకటేష్ తదితరులు పాల్గొనా్నరు.
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