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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

ఏ స్థా యి పోరాటానికైనా మేం సిద్ేం!
* ఇక వైసీపీతో బహిరంగ యుద్ధ మే
* ఇప్పటి వరకు నా సహనమే మిమ్మల్ని కాపాడంది
* పాయాకేజీ స్టా ర్ అంటే చెప్పుతో కొడతా
* జనసేన శ్రేణులు పోరాటాలకు సిద్ధ ంగా ఉండండ
* అన్ని కులాలకు రాజకీయమే జనసేన అంతిమ లక్షం
* వైసీపీ కాపు ఎమ్్మల్యాలు కులాన్ని కంచపరిసేతే నాలుక కోస్తే
* శ్రీ రంగాన్ కాపాడుకోల్కపోయారు
* వచ్చే ఎన్నికల్లో  జనసేన జండా ఎగురవేద్ద ం
* జనసేన పార్టా కారయాకరతేల విసతేతృత స్థా యి సమావేశంల్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రంలో ఈ రోజు న్రంచి రాజకీయ ముఖచిత్్రం 
మారబోత్రందని, ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లో జనసేన జ్రండా ఎగరడ్రం ఖాయమని 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రకట్రంచారు. ఇప్పట వరకు 
పవన్ కళ్యూణ్ మ్రంచితన్రం, సహనాన్ని చూశారని, ఇక న్రంచి యుద్ధమేనని 
వైసీపీ నాయకులన హెచ్చర్రంచారు. పాయూకేజీ స్టీర్ అని మొరగే ప్రతి వెధవకి 
ఒకటే చెబుతనానిన.. ఇక న్రంచి ఆ పద్రం పలికితే చెప్్పతో కొడతానని.. చెప్్ప 
చూప్రంచి మర్ వారని్రంగ్ ఇచా్చరు. జనసేన పార్టీ కారయూకర్తలతో మ్రంగళవార్రం శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు మ్రంగళగిర పార్టీ కారాయూలయ్రంలో విస్తతృతస్థాయి సమావేశ్రం 
నిర్వహ్రంచారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నా్రంద్రండ్ల మనోహర్ గారు, 
పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ నాగబాబు గారు పాల్గొనానిరు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు మాట్్లడుతూ “ఇక మీతో యుద్ధమే.. మీ ఇషటీ్రం ఎల్రంట పోరాట్నికైనా న్న సిద్ధ్రం. భారత రాజయూ్రంగ్రం కలి్ప్రంచిన హకుకులు, బాధయూతలతో యుద్ధ్రం చేస్్తన. 
సభయూత, స్రంస్కుర్రం, మ్రంచి, మరాయూద వైసీపీ నాయకులకు పనిచేయదు. బూతలు తిటేటీ ప్రతి వైసీపీ నాయకుడికి ఇదే చెబుతనానిన ఇక న్రంచి న్రంచోబెటటీ తోలు తీస్్తన. 
క్రిమినల్ పాలిటక్స్, అవకాశవాద రాజకీయాలు మీవి. మావి బలమైన సిద్ధ్రంతపరమైన రాజకీయాలు. వైసీపీ గ్రండా నాయకులన ఛాల్రంజ్ చేస్్తనానిన.. ఎవరు 
వస్్తరో ర్రండి. ఏ పద్ధతిలో యుద్ధ్రం చేదదామో చెప్ప్రండి. న్న కూడా గొడుడుకార్రం తిని పెరగిన వయూకి్తన్. వీధిబడిలో చదువుకునని సగటు విదయూర్ధన్. మీకనని దరుణమైన భాష 
మాట్్లడగలన. పోరాడగలన. మరాయూద నిలబెటుటీకున్ వరకే అవకాశ్రం ఇస్్త్రం. అది తప్పతే చొకాకు పటుటీకొని ఇళ్ల న్రంచి బయటకు లకొకుచి్చ మర్ కొడతా్రం. పార్టీ శ్రేణులు 
కూడా ప్రభ్త్వ్రంతో పోరాట్నికి సిద్ధ్రంక్రండి. వైసీపీ నాయకులతో అవసరమైతే పాలసీల మీద చర్చ్రంచ్రండి. వారు ఎల సమాధాన్రం చెబితే మీరు కూడా అదే విధ్రంగా 
స్ప్రంది్రంచ్రండి. దీనిలో వెనకికు తగొగొదుదా. ఎల్రంట పోలీస్ కేస్లకైనా, దమనకా్రండలకైనా సిద్ధ్రంగాన్ ఉనాని్రం. తేలు్చకు్రంద్రం ర్రండి.
* పార్టీ నిధులు ఇవీ....
స్కుర్పయో వాహన్రం కొ్రంటే ఎకకుడి న్రంచి వచి్చ్రంది అ్రంటూ వాయూఖాయూనాలు చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్ల కాల్రంలో మొత్త్రం 6 సినిమాలు చేశాన. రూ. 100 న్రంచి రూ. 
120 కోటు్ల స్రంపాది్రంచాన. జీఎసీటీ మినహాయి్రంచి ఆదయపననిన రూ. 33,37,04,701 లన ప్రభ్తా్వనికి చెలి్ల్రంచాన. పల్లల భవిషయూత్త కోస్రం దచిపెటుటీకునని ఫిక్స్ 
డిపాజిట్ సొము్మ బ్రేక్ చేసి పార్టీ కారాయూలయ్రం పెట్టీన. 2021 - 22 స్రంవతస్రాలో్ల రూ. 5 కోట్లన పార్టీ ఫ్రండ్ గా ఇచా్చన. సైనిక బోరుడుకు, తెల్రంగాణ, ఆ్రంధ్ర సీఎ్రం 
రలీఫ్ ఫ్రండ్లకు, ఇతర అవసరాలకు రూ. 12 కోట్ల మేర ఫ్రండ్ గా ఇచా్చన. రూ. 30 లక్షలు అయోధయూ రామాలయ నిరా్మణానికి విరాళ్రంగా ఇచా్చన. 2014లో పార్టీ 
స్థాప్రంచిన దగగొర న్రంచి ఇప్పట వరకు పార్టీకి ఉనని ఐదు బాయూ్రంకు ఖాతాలో్ల రూ. 17,58,06, 383 ల కార్పస్ ఫ్రండ్ ఉ్రంది. రైత భరోస్ కోస్రం రూ. 3,50,78,221ల 
విరాళ్లు వచా్చయి. అలగే ఇటీవల నా ప్టటీన రోజు స్రందర్్రంగా నా సేన కోస్రం నా వ్రంత కారయూక్రమానికి రూ. 4,32,19,395 విరాళ్లు అ్రందయి. ఇది మొత్త్రంగా 
పార్టీ ఆరథాక బల్రం. ఒక స్కుర్పయో వాహన్రం కొ్రంటేన్ వాళ్్ల ఇచా్చరు.. వీళ్్ల ఇచా్చరు అని ఏడ్్చ వైసీపీ నాయకులకు ఇది న్న చెప్్ప లకకు.
* వైసీపీ... ఎకుకువమ్రంది నీచుల సమూహ్రం
వైసీపీ పార్టీ ఎకుకువ మ్రంది నీచుల సమూహ్రం. అయితే ఆ పార్టీలోన్ మ్రంచి న్తలు ఉనానిరు. శ్రీ బాలిన్ని శ్రీనివాస్ రెడిడు, శ్రీ ఆన్రం రామ్ నారాయణ రెడిడు వ్రంట న్తలన 
ప్రతేయూక్రంగా గౌరవిస్్తన. యువరాజయూ్రం అధయూక్షుడిగా బాధయూతలు తీస్కునని తరువాత మొదటగా ననని హైదరాబాద్ లో కా్రంగ్రెస్ పార్టీ కారాయూలయానికి భీమ్ రావు బాడ 
కూలి్చవేత అ్రంశ్రం ప్రభావిత్రం చేసి్రంది. బాధితలతో మాట్్లడుతననిప్్పడు ఓ తలి్ల చెప్పన మాటలు కనీనిళ్్ల తెప్ప్రంచాయి. మూడు దశాబాదాలుగా ఇకకుడ్ ఉనానిమని, ఇప్్పడు 
ఇకకుడ న్రంచి వెళ్్లపోమ్రంటే ఎకకుడికి వెళ్్లలని కనీనిట పరయూ్రంత్రం అయియూ్రంది. అ్రంతే కాకు్రండా తన కూతరు స్నిన్రం చేస్్త్రంటే చుటుటీపకకుల ఆకతాయిలు ఆసభయూ్రంగా 
చూస్్త్రంటే వాళ్లన ఎల ఎదుర్కువాలని ఆ తలి్ల వేసిన ప్రశని ననని కుదురుగా కూరో్చనియలేదు. ఆ ఆవేదనతోన్ అప్పట్్ల కా్రంగ్రెస్ నాయకులన ప్రంచెలు ఊడదీసి 
తరమికొట్టీలని చెపా్పన. అయితే జనసేన పోరాట యాత్ సమయ్రంలో గోదవర జిల్లకు చె్రందిన నాకు ఇషటీమైన ఒక కా్రంగ్రెస్ నాయకుడు ఆ మాటన గురు్త చేసి ప్రంచెలు 
కటుటీకుననిప్్పడల్ల నవ్వనని మాట గురు్తకొస్్త్రందని చెప్పనప్్పడు పశా్చతా్తప పడాడున. ప్రస్్తత్రం సీ్పకర్ గా ఉనని నాయకుడ్ ఆ రోజు భీమ్ రావు బాడ నిరసనలో పాల్గొని వచి్చ 
మన్రం చేయాలిస్్రంది చేశా్రం అని చేతలు దులుప్కోవడ్రం నాకు ఇప్పటకీ గుర్్త. కానీ బాధితలకు నాయూయ్రం జరగే వరకు నా వేదన తీరలేదు.

* అధికార్రం అనిని కులలకు ఉ్రండాలి
జనసేన పార్టీకి బల్రం, పోరాటపటమ గల కారయూకర్తల సమూహ్రం ఉ్రంది. 
అయితే ఎనినికల నిర్వహణ ఎల అననిదనిపై చాల మ్రందికి అవగాహన 
లేదు. పోలి్రంగ్ బూత్ దగగొర నిలబడట్రం అ్రంటే యుద్ధ్రం చేయడమే. దనిని 
మన్రం పూర్త స్థాయిలో న్రు్చకొని చైతనయూవ్రంతల్రం కావాలి. అధికార్రం 
కేవల్రం రె్రండు కులల వదదా ఉ్రండిపోత్రంది అ్రంటే ఒప్్పకున్ వయూకి్తని కాదు. 
మా పార్టీలో అనిని కులల నాయకులు ఉనానిరు. నాకు కుల్రం లేదు. ఇప్పట 
వరకు అధికార్రం చూడని అనిని కులలకు సమాన ప్రాతినిధయూ్రం కలి్ప్రంచి 
వారకి తగిన అధికార్రం అప్పగి్రంచాలన్ది నా ఆకా్రంక్ష. ఒక కుల్రం 
ఎదగాల్రంటే... ఎదిగిన కులలన తొకేకుయాలని కాదు. మన్రం ఎదగాలని 
అర్ధ్రం. అణగదొకికున కులల అధికార్రం కోస్రం నా జీవిత్రం పణ్రంగా 
పెటటీడానికి సిద్ధ్రంగా ఉనానిన. నాకు ఇషటీమైన వయూకి్త విశాఖ కు చె్రందిన 
ప్రొఫెసర్ కె.చల్రం గారు బహూకర్రంచిన 
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రామ్ మనోహర్ లోహయా రాసిన కాయూస్టీ సిసటీమ్ ప్స్తక్రం ఉదేదాశ్రం ఇదే. ఒకరకి ఇబ్్రంది కాకు్రండా నీ ఎదుగుదల ము్రందుకు తీస్కెళ్్లలి.
* శ్రీ ర్రంగాని ఎ్రందుకు కాపాడుకోలేకపోయారు
కాప్ కులనికి చె్రందిన నాయకులు మేము పెదదా సమూహమని, 
మాకు తిరుగులేదని ఏవోవో మాటలు చెబుతారు. కాప్లకు 
ఇప్పట వరకు అధికార్రం కోస్రం ఏ్రం చేశారో ఎ్రందుకు చెప్పరు. 
శ్రీ ర్రంగా గారు బతికు్రండగా ఆయన సభలకు లక్షలది మ్రంది 
వచే్చవారని చెబుతారు. ఆయన ఎకకుడికి వెళ్తే అకకుడకు 
జన్రం త్రండోపత్రండాలుగా వచే్చవారని ఇప్పటకీ అ్రంట్రు. శ్రీ 
ర్రంగా గారు తనకు రాజయూ్రంతో ప్రాణహాని ఉ్రందని చెప్పనప్్పడు 
ఆయనన ఎ్రందుకు రక్్రంచుకోలేకపోయారు. ప్రతి గ్రామ్రం 
న్రంచి పది మ్రంది చొప్్పన కీలక సమయ్రంలో ఆయన వె్రంట 
ఎ్రందుకు ఉ్రండలేకపోయారు? కాప్ కులనిని కి్రంచపరుస్్త 
మాట్్లడ్ వైసీపీ కాప్ ఎమ్్మలేయూలకు ఒకటే హెచ్చరక చేస్్తనానిన.. 
మీరు కావాల్రంటే ఊడిగ్రం చేస్కో్రండి. కులనిని అవహేళన 
చేస్్త మాట్్లడితే మాత్్రం సహ్రంచేది లేదు. వైసీపీలోని బ్రంతి, 
కొటుటీ, సనానిసి అన్ ముగుగొరు కాప్ న్తలకు ఇదే చెబుతనానిన. 
కులనిని కి్రంచపరసే్త నాలుక కోస్్త. బ్రంతిపూబ్రంతి ననని 
సోదరుడు అ్రంట్రు. ఎవరు మీకు సోదరుడు..? కొటుటీ నవు్వ 
కావాల్రంటే నీ కొట్్ల కూర్్చ.. రాజకీయ్రం నాకు తెలియదని నీకు 
ఎవరు చెపా్పరు. ఎప్్పడు ఎల్రంట రాజకీయ్రం చేయాలో నాకు 
బాగా తెలుస్. వెధవ వాగుడు వాగే కాప్ వైసీపీ ఎమ్్మలేయూలకు 
స్వయ్రంగా చెబుతనానిన. మీ నాయకుడి అడుగులకు మడుగులు 
వత్తకో్రండి. కులనిని మాత్్రం కి్రంచపరచొదుదా. కాప్ల గొప్పతన్రం 
తెలియాల్రంటే గాజుల లక్ష్మీనరస్ చెటటీ గార జీవిత్రం గుర్రంచిన 
ప్స్తక్రం చదివితే కాప్ల గొప్పతన్రం తెలుస్్త్రంది. జ్యూతిరావు 
పూల రాసిన గుల్రం గిర ప్స్తక్రం చదివితే కుల్రం గొప్పతన్రం 
తెలుస్్త్రంది. ఆ్రంధ్రుల స్రంక్ప్త చరత్ చదివితే రాజకీయ జఞాన్రం 
వస్్త్రంది. పలనిట బ్రహ్మనాయుడిని ఆదర్్రంగా తీస్కో్రండి. 
కననిమనీయుడు అన్ మాల కుల్రం వీరుడిని సేనాని చేశారు. 

అనపాత అన్ బ్రాహ్మణ వయూకి్తని సేనాని చేశారు. అనిని కులలన చేరదీసిన బ్రహ్మనాయుడు చరత్ తెలుస్కు్రంటే తాయూగాలు వార గొప్పతన్రం తెలుస్్త్రంది.
* రాయలసీమ వెనకబాటుకు కారణ్రం ఎవరు
మాట్్లడితే రాయలసీమ వెనకబడి్రంది అని చెబుతారు. స్్వత్రంత్యూ్రం తరువాత ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ కు ఎకుకువ ముఖయూమ్రంత్రులు రాయలసీమ న్రంచే వచా్చరు. మీరు చేసిన 
అభివతృది్ధ ఏ్రంట? రాయలసీమకు ఇతర జిల్లల న్రంచి కనీస్రం ఎవరనీ రాకు్రండా చేసిన ఘనత అకకుడి నాయకులదే. రాయలసీమన బూచిగా చూప అకకుడికి వెళ్లకూడదు 
అన్ల చేసిన చరత్ నాయకులదే. 19వ శతాబ్ధ్రంలో సీమా్రంధ్ర సమాజ్రం అన్ బుక్ చదివితే రాయలసీమ గొప్పతన్రం అర్ధమవుత్రంది.
* విశాఖ ఉకుకు ప్రైవేటకరణ కాకు్రండా న్న చూస్్త
దేశమ్రంతటకీ 1947లో స్్వ్రంత్రంత్యూ్రం వసే్త తెల్రంగాణకు మాత్్రం 1948లో వచి్చ్రంది. అప్పట న్రంచి ఆ ప్రా్రంత్రం వెనకబడి్రంది అన్ భావన న్రంచి ప్టటీన తెల్రంగాణ 
ఉదయూమ్రం శ్రీకా్రంత చారతో సహా వెయియూ మ్రంది బలిదనాల న్రంచి ప్టటీన రాష్ట్రం తెల్రంగాణ. అకకుడి ప్రజలో్ల పోరాట స్ఫూర్త, చైతనయూ్రం ఎకుకువ. అల్రంట గొప్ప పోరాట్రం, 
చైతనయూ్రం మనకె్రందుకు లేదు. విశాఖకు గు్రండె కాయ ల్రంట ఉకుకు పరశ్రమ ప్రైవేటీకరణ చేస్్తమని చెబుత్రంటే మీకు ఎ్రందుకు గు్రండె మ్రండదు. యువతర్రం ఎ్రందుకు 
ప్రశని్రంచదు. ఇకకుడి రాజకీయ నాయకులకు ఉకుకు పరశ్రమ ఎల స్ధి్రంచుకునానిమో? ఎనిని బలిదనాలు దని వెనక ఉనానియో చెప్్ప తీరక, అవగాహన లేదు. 32 మ్రంది 
బలిదనాల కారణ్రంగా విశాఖ ఉకుకు స్ధయూమై్రంది. ఇప్్పడు యువతకు దీని గుర్రంచి చెప్్పవారెవరు? బూతలు తిటటీడ్రం తప్పతే వైసీపీ సనానిస్లకు ఏ్రం తెలుస్. జి్రందల్ 
సీటీల్ కు మైన్స్ ఉ్రండగా విశాఖ ఉకుకుకు సొ్రంత గనలు ఎ్రందుకు తీస్కురాలేకపోయారు? అసలు దీని వెనక ఉనని మతలబు ఏ్రంట? విశాఖ ఉకుకు పరశ్రమ పోరాట్రం 
విషయ్రంలో పూర్త చిత్తశుది్ధతో ఉనానిన. ననని నమ్మ్రండి కచి్చత్రంగా విశాఖ ఉకుకు పరశ్రమన ప్రైవేటీకరణ కాకు్రండా చూస్్తన. కాకపోతే మీరు ఇళ్లలో ఉ్రండి ఉదయూమ్రం 
చేయాల్రంటే కుదరదు. అ్రంతార్రండి కలిసికటుటీగా పోరాట్రం చేదదా్రం. భయ్రం వీడ్రండి. వల్లభాయ్ పటేల్ తరువాత అ్రంతట బలమైన దేశ హ్రం మ్రంత్రి శ్రీ అమిత్ షా గారతో 
న్న మాట్్లడాన. మీకె్రందుకు భయ్రం. ఉత్తరా్రంధ్ర గుర్రంచి మాట్్లడుతనానిరు. అసలు ఏ్రం తెలుస్ మీకు ఉత్తరా్రంధ్ర గుర్రంచి..? తపె్పట గుళ్్ల మూలలు తెలుస్? 
కోరాప్ట్ నకస్ల్స్ ప్రభావిత ప్రా్రంతాలో్ల తిరగారా? ఉదదాన్రం సమసయూపై అవగాహన ఉ్రంద?
* మన మూలల న్రంచి కులలన తీసేయలే్రం
భారతదేశ మూలల న్రంచి కులలన తీసేయలే్రం. డాకటీర్ బాబా స్హెబ్ అ్రంబేడకుర్ చెప్పనటు్ల కుల నిరూ్మలన జరగాల్రంటే ము్రందుగా కులనిని అర్ధ్రం చేస్కోవాలి. జనీ 
సినిమాలో దళ్త యువకుడు కథతో సగర్వ్రంగా సినిమా తీశా్రం. నా రాజు గాకుర అనినియా అ్రంటూ మన సమాజ పరసిథాతలు చెపా్ప్రం. ఇస్్ల్రంన న్న మనస్ఫూర్తగా 
గౌరవిస్్తన. నా రక్షణగా ఉ్రండి నితయూ్రం కాపాడ్ సెకూయూరటీ గారుడులు అ్రందరూ ముసి్ల్రం సోదరులే. న్న బీజేపీతో ఉ్రంటే ముసీ్ల్రం సోదరులన పటటీ్రంచుకోనటు్ల కాదు. 
కే్రంద్్రంలో ఉ్రండ్ పార్టీలతో సఖయూతగా ఉ్రండట్రం మ్రంచిదే. ముసి్ల్రం సోదరులు ననని నమ్మ్రండి. మీ వక్ఫూ భూములు దోచేసేవాడిని కాదు. మీకు అ్రండగా ఉ్రండ్వాడిని. 
బీఎసీ్పల్రంట పార్టీలు సైత్రం ఒక కుల్రం కోస్రం ప్రార్రంభమై అ్రందరని కలుప్కొని పోయాయి. జనసేన కూడా అదే బాయూలన్స్ పాటస్్త్రంది. పెదదాలు ఉ్రండవలి్ల గారు ఏదో 
ఇ్రంటరూయూ లో ఇ్రంతమ్రంది అభిమాన గణ్రం ఉ్రండి బీజేపీని రోడుడు మాయూప్ అడగడ్రం ఏ్రంట అని అనానిరు. మోదీ గారు అ్రంటే అపారమైన అభిమాన్రం ఉ్రంది. బీజేపీతో ఇప్పట 
వరకు మిత్పక్ష్రంగా ఉననిప్పటకీ పూర్తస్థాయిలో పనిచేయలేకపోయా్రం. దీనికోసమే బీజేపీ విజన్ బటటీ రోడుడు మాయూప్ అడిగా్రం. ప్రధానిగారు అనాని, బీజేపీ అనాని మాకు 
గౌరవ్రం ఉ్రంది. కానీ వారకి పూర్తస్థాయిలో ల్్రంగిపోయి ఊడిగ్రం మాత్్రం చేయ్రం.
* చావోర్వో తేలు్చకు్రంట్్రం
విశాఖ ఘటనలు వివర్రంచే్రందుకు గవరనిర్ గార వదదాకు మా బతృ్రందనిని ప్రంపస్్త్రం. వయూకి్తగత విషయాలు వచి్చన ప్రతిస్ర మా భారతమ్మ గారని అన్శారు అని వైసీపీ 
కారయూకర్తలు అ్రంట్రు. నాకు జన్మనిచి్చన తలి్ల శ్రీమతి అ్రంజనాదేవి గారని ఇషాటీనస్ర్రం తిటటీ్రంచారు. దనికి న్న ఎ్రంత వేదన అనభవి్రంచానో మీకే్రం తెలుస్. ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ 
అభివతృది్ధ తెల్రంగాణకు అవసర్రం. వచే్చ తెల్రంగాణ ఎనినికలో్ల ఎనిని స్థానాలో్ల పోటీ చేదదా్రం. 7 న్రంచి 14 స్థానాలో్లనా? రె్రండు ఎ్రంపీ స్థానాలో్లనా ? అన్ది నిర్ణయి్రంచి 
చెప్ప్రండి. కొ్రండగటుటీ న్రంచి యాత్ మొదలు పెడద్రం. చావోర్వో అన్ రాజకీయాలో్లకి వచా్చ్రం. సినిమాలు చేస్్త. బతకడానికి మనకి అదే ఉ్రంది. సినిమాలు చేస్్తనానిరు 
అని అన్ వాళ్లకు చెప్ప్రండి మీరు డబు్లు ఎకకుడ న్రంచి తెస్్తనానిరు అని అడగ్రండి. సైద్ధ్రంతిక బల్రంతో మన్రం కొటేటీ దబ్ ఎల ఉ్రంటు్రంది చూపదదా్రం. పోలీస్ శాఖ అ్రంటే 
మాకు ఎనలేని గౌరవ్రం ఉ్రంది. వారు కూడా గుర్త్రంచుకోవాలి. భవిషయూత్తలో మా ప్రభ్త్వ్రంలోన్ పనిచేయాలని గుర్త్రంచుకు్రంటే మ్రంచి్రంది. జనసేన నాయకులు శ్రేణులు 
యుద్ధనికి స్రంసిద్ధ్రం క్రండి” అని పలుప్నిచా్చరు.

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

ఆ తల్లి కన్నీరు తుడిచి... చిన్నీరితో చిరునవ్వులు చిిందించి!

* విశాఖ పరయూటనలో జనసేన పార్టీకి అ్రండగా నిలబడిన వారని కలిసిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్: చ్రంట బిడడున ఒడిలో పెటుటీకుని... చేతిలో జనసేన జ్రండా పటుటీకుని రె్రండు రోజులపాటు విశాఖ నోవాటెల్ హటల్ వదదా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార కోస్రం అకకుడ్ నిలిచి 
పోరాట పటమ చూపన మాతతృమూర్త శ్రీమతి నలక గోవి్రంద్రం ఆమ్ భర్త విజయకుమార్ లన జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మ్రంగళవార్రం మ్రంగళగిరలోని పార్టీ 
కారాయూలయ్రంలో కలిశారు. ఆదివార్రం అర్ధరాత్రి వైజగ్ శవారులో ఉనని గోపాలపటని్రంలోని ఇ్రంటకి గోవి్రంద్రం, విజయ్ కుమార్ ద్రంపతలు తమ నాలుగేళ్ల చినానిర వరలక్ష్మిని తీస్కొని 
వెళ్త్రండగా మారగొమధయూ్రంలో దర కాచిన వైసీపీ గ్రండాలు వార ఆట్ని ధ్వ్రంస్రం చేసిన విషయానిని తెలుస్కునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వారని పలిప్రంచుకొని మాట్్లడారు. ఈ 
స్రందర్్రంగా ఆదివార్రం రాత్రి జరగిన స్రంఘటనలన వారదదారూ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి వివర్రంచారు. శనివార్రం ఉదయ్రం న్రంచే నోవాటెల్ హటల్ వదదాకు వచా్చమని తరా్వత 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార రాయూలీలోన తాము పాల్గొననిటు్ల చెపా్పరు. ఆదివార్రం ఉదయ్రం పోరుటీ కళ్వాణి సేటీడియ్రంలో జనవాణి కారయూక్రమానికి వెళ్ళామని అయితే పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
రాకపోవడ్రంతో మళ్్ల నోవాటెల్ హటల్ వదదాకు చేరుకొని ఆదివార్రం రాత్రి అ్రంతా అకకుడ్ ఉననిటు్ల చెపా్పరు. ఆదివార్రం అర్ధరాత్రి సమయ్రంలో పోలీస్లు వచి్చ ఇ్రంతసేప్ బీచ్ రోడ్ లో 
ఉ్రండకూడదని ఇ్రంటకి వెళ్్లలని చెప్పడ్రంతో ఇ్రంటకి వెళ్్లనటుటీ చెపా్పరు. అయితే మారగొమధయూ్రంలోన్ వైసీపీ గ్రండాలు తమపై దడికి పాల్పడి ఆట్న ధ్వ్రంస్రం చేసినటు్ల ఇదదారు ద్రంపతలు 
బోరున విలప్రంచారు. తమకు ఆట్ జీవనాధార్రం అని చెప్పనప్పటకీ ఆట్లో ఉనని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార చిత్రాలన చి్రంప్సి, ఆట్న పాక్క్రంగా ధ్వస్రం చేసి 20 మ్రంది దు్రండగులు 
వెళ్్లపోయారని చెపా్పరు. బీచ్ రోడ్ లో కూడా ఆ రాత్్రంతా ఉ్రండాలని అనకునానిమని అయితే పోలీస్లు అకకుడ ఉ్రండకూడదని ప్రంప్యడ్రంతో పాటు జ్రండాన కూడా తీస్కోవాలని 
చూశారని, అయితే నా ప్రాణ్రం పోయినా జ్రండాన మాత్్రం విడిచి పెటేటీది లేదని తెలిపానని శ్రీమతి గోవి్రంద్రం చెపా్పరు. ఈ స్రందర్్రంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వారతో మాట్్లడుతూ 
ఎల్రంట భయ్రం లేదని, పార్టీ తరఫున నాయకులు అ్రంతా అ్రండగా ఉ్రంట్రని భరోస్ ఇచా్చరు. దీ్రంతో పాటు పార్టీ తరఫు న్రంచి రూ. లక్ష చెకుకున వారకీ అ్రందజేశారు. ఆట్కి 
మరమ్మతలు చేయి్రంచుకోవాలని స్చి్రంచారు. ఘటన జరగిన వె్రంటన్ జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ జుతా్తడ శ్రీనివాస్, శ్రీ పాత్రంశెటటీ శాయూ్రం స్్రందర్, శ్రీ కోరాడ రాజు, శ్రీ ప్రకాష్, శ్రీ 
నాయుడు తదితరులు తమకు సహకర్రంచినటు్ల ఈ స్రందర్్రంగా చెపా్పరు. వారని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అభిన్రంది్రంచారు.
* చినానిరతో జనసేనాని ముచ్చట
ఐదేళ్ల హై్రందవి అన్ చినానిర విశాఖపటని్రం పరయూటనలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు బస చేసిన నోవాటెల్ హటల్ ఎదురుగా జై జనసేన అ్రంటూ నినాదలు చేయడ్రం సోషల్ మీడియాలో 
విస్తతృత్రంగా వైరల్ అయి్రంది. ఆ చినానిర ముచ్చటగా చేసిన జై జనసేన నినాదలన చూసిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆ పాపతో ముచ్చట్రంచాలని భావి్రంచారు. చినానిర హై్రందవి 
తలి్లద్రండ్రులు శ్రీ పల్ల శవప్రస్ద్, శ్రీమతి శ్రీదేవి ద్రంపతలతో మాట్్లడారు. ఆదివార్రం జనసేన అధిన్త శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారని చూసే్రందుకు కుటు్రంబ్రంతో సహా వచా్చమని, అకకుడునని 
వార నినాదలు చూసిన చినానిర హై్రందవి కూడా జై జనసేన అ్రంటూ నినాదలు చేసినటు్ల తలి్లద్రండ్రులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి చెపా్పరు. ఈ స్రందర్్రంగా చినానిరతో కాసేప్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ముచ్చట్రంచారు. తమకు మ్గా కుటు్రంబ్రం అ్రంటే ఎ్రంతో అభిమాన్రం అని ఈ స్రందర్్రంగా హై్రందవి తలి్లద్రండ్రులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి తెలియజేశారు.

మింగళగిరిలో జనసేన అత్యవసర సమావేశింలో పాల్గొననీ బతుతుల బలరామకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: మ్రంగళగిర, మూడు రోజుల క్రిత్రం విశాఖ పరయూటనకు విచే్చసిన అధిన్త పవన్ కళ్యూణ్ పై 
వైసీపీ మ్రంత్రులు, ఎమ్్మలేయూ అనచిత వాయూఖయూలు చేయడ్రం, జనసేన నాయకులన, జనసైనికులన అక్రమ్రంగా 
అరెస్టీ చేయడాలు తదితర పరణామాల అన్రంతర్రం రాష్ట్రంలో ఉద్రిక్తత పరసిథాతలు నెలకొనడ్రం తీవ్ర నాటకీయ 
పరణామాల మధయూ అధిన్త మ్రంగళగిర పార్టీ ఆఫీస్ చేరుకోవడ్రం జరగి్రంది. అకకుడ న్రండి రాష్ట ముఖయూ నాయకులు 
మరయు జనసైనికులతో అతయూవసర సమావేశ్రం ఏరా్పటు చేయాలని నిర్ణయ్రం తీస్కోవడ్రం. అకకుడి న్రంచి బత్తల 
బలరామకతృష్ణకు పలుప్ రావడ్రంతో సోమవార్రం రాత్రి అ్రందుబాటులో ఉనని జనసేన నాయకులు, జనసైనికులతో 
కార్ల రాయూలీగా వెళ్్ల రాజనగర్రం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు “బత్తల బలరామకతృష్ణ” సమావేశానికి హాజరై, 
జరగిన పరణామాలకు అధిన్తకు స్రంఘీభావ్రం తెలిపడ్రం జరగి్రంది. వీర వె్రంట నియోజకవరగొ సీనియర్ న్తలు, 
జనసైనికులు వీరమహళలు పాల్గొనానిరు. ఈ సమావేశ్రంలో రాబోవు రోజులు పార్టీ బలోప్త్రంపై, వైసీపీ గ్రండాగిర 
ఎదురోకువడ్రం పై అధిన్త పవన్ కళ్యూణ్ గారు నాయకులకు, జనసైనికులకు దిశానిర్దాశ్రం చేశారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ముఖ్యమింత్రి పర్యవేక్షణలోనే 
విశాఖ విన్్యసాలు

•జనసేనకు వస్్తనని ఆదరణ చూసి తటుటీకోలేకపోయారు
•జనవాణి జరగితే వైసీపీ అరాచకాలు బయటకి వస్్తయని భయపడాడురు
•స్ట్ కేస్ రెడిడు వయూవహారానిని మూడుననిర్ళ్ల క్రితమే హెచ్చర్రంచారు
•ఇప్్పడు వార అరాచకాలు ప్రజలు ప్రతయూక్ష్రంగా చూస్్తనానిరు
•శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనన అడుడుకోవడ్రం వెనక రాజకీయ దురుదేదాశాలునానియి
•దురా్మరగొమైన ఆలోచనలతో వైసీపీ ప్రభ్త్వ్రం ము్రందుకెళ్త్రంది
•ప్రశా్రంత్రంగా జరగాలిస్న కారయూక్రమాలన అడుడుకునానిరు
•మ్రంగళగిరలో జనసేన కారయూకర్తల సమావేశలో పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాద్రండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రంలో అలజడి సతృషటీ్రంచడ్రం కోస్రం, సొ్రంత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోస్రం సమాజ్రంలో కులల మధయూ, ప్రా్రంతాల మధయూ చిచు్చపెటేటీ దురా్మరగొమైన ఆలోచనలతో 
వైసీపీ ప్రభ్త్వ్రం ము్రందుకు వెళ్త్రందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాద్రండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీ్రం చేశారు. జనవాణి జరగితే విశాఖలో వార దోపడీలు 
బయటకు వస్్తయన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార పరయూటనన అడుడుకునానిరని తెలిపారు. పరపాలన చేతకాని ముఖయూమ్రంత్రి ఓ రాజకీయ దురుదేదాశ్రంతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార కారయూక్రమాలు 
అడుడుకోవాలని దురా్మరగొమైన ఆలోచనలు చేస్్తనానిరనానిరు. స్వయ్రంగా ముఖయూమ్రంత్రి పరయూవేక్షణలోన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార పరయూటనకు ఆట్రంకాలు కలిగి్రంచారని చెపా్పరు. మా నాయకుల 
మీదే దడులు చేయి్రంచి మాపైన్ కేస్లు పెటటీడానిని ఎల సీ్వకర్రంచుకోవాలో అర్ధ్రం కావడ్రం లేదనానిరు. శ్రీ జగన్ రెడిడు మాట్్లడిన మాటలకు విరుదదా్రంగా ప్రజలిని మభయూపెటటీ ప్రజలు 
ఆశీర్వదిస్్తరనకోవదదాని హెచ్చర్రంచారు. ఇల్రంట అరాచక పాలనన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రోతస్హ్రంచరని, ప్రతి జనసేన కారయూకర్త వైసీపీ ప్రభ్తా్వనిని ఓడి్రంచడమే లక్షష్్రంగా పని 
చేయాలని పలుప్నిచా్చరు. మ్రంగళగిరలోని జనసేన పార్టీ రాష్ట కారాయూలయ్రంలో విశాఖపటని్రం స్రంఘటనల మీద పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి స్రంఘీభావ్రం తెలిప్్రందుకు 
రాష్ట నలుమూలల న్రంచి వచి్చన జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలతో జరగిన సమావేశ్రంలో పాల్గొనానిరు. ఈ స్రందర్్రంగా కారయూకర్తలన ఉదేదాశ్రంచి శ్రీ నాద్రండ్ల మనోహర్ గారు 
మాట్్లడుతూ “నాలుగు రోజులుగా విశాఖ వేదికగా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు లక్షష్్రంగా చోటు చేస్కునని పరణామాలు రాష్ట్రం మొత్త్రం చూసో్త్రంది. విశాఖలో 
ప్రశా్రంత్రంగా జరగాలిస్న కారయూక్రమాలన అడుడుకునానిరు. మన నాయకులు పొరపాటున నోరు జర దూష్రంచినా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఒప్్పకోరు. ఆయన దతృషటీకి వెళ్లగాన్ దనిని 
ఖ్రండిస్్తరు. రాజకీయ ప్రస్థాన్రంలో సహన్రంతో ఉ్రండాలి. ప్రతి వయూకి్తని, ప్రతి వయూవసథాన గౌరవి్రంచాలని పార్టీలో ఉనని ప్రతి ఒకకురకీ చెబుతూ ఉ్రంట్రు. అల్రంట పరసిథాతలో్ల ఏ కారయూక్రమ్రం 
కోస్రం మేము విశాఖ వెళ్్ల్రం.. వాళ్్ల ఏ్రం చేశారో అర్ధ్రం కాలేదు. న్న 30 స్రంవతస్రాలుగా రాజకీయాలో్ల ఉనానిన. మా త్రండ్రి గార హయా్రం న్రంచి వయూవసథాలు ఎల పని చేస్్తయి. 
ప్రభ్త్వ్రం ఎవర కోస్రం పని చేస్్త్రంది. రాజకీయ నాయకుడిగా నిబదదాతతో ఎల పని చేయాలన్ అ్రంశాలు న్రు్చకునాని. విశాఖలో జరగిన స్రంఘటన మర్చపోలేన.
•మ్రంత్రుల తీరు రాష్ట్రం మొత్త్రం చూశారు
ఉదయ్రం 8 గ్రంటల ప్రా్రంత్రంలో వైసీపీ ప్రభ్త్వ్రం గర్జన కారయూక్రమ్రం తలపెటటీ్రంది. ఏఎన్ఎ్రంలు, వాల్రంటీర్ల స్య్రంతో డా్వక్రా మహళలన, పాఠశాలల యాజమానాయూలన భయపెటటీ 
హుకు్రం జర్ చేసి బెదిర్రంచి గ్రామాలో్ల ప్రు్ల నమోదు చేస్కుని లక్ష మ్రందితో ఈ కారయూక్రమానిని చేదదామనకునానిరు. అది రాజకీయ కారణ్రం. మీ నాయకుడు గత్రంలో మాట్్లడిన 
మాటకు విరుద్ధ్రంగా ప్రజలిని మభయూపెడితే ఆశీర్వదిస్్తరు అనకు్రంటే కుదరదు. చివరకి గర్జనకు వెయియూ మ్రంది కూడా రాకపోవడ్రంతో నాయకులు ఉపనాయూస్లు ఇచు్చకుని వెళ్్లపోయారు. 
వారు మాట్్లడిన భాష, మ్రంత్రుల తీరు మొత్త్రం రాష్ట ప్రజలు చూశారు.
•హారతలిదదామ్రంటే వీధి దీపాలు తీసేశారు
జనసేన పార్టీ తరఫున నిర్వహ్రంచ తలబెటటీన కారయూక్రమాల కోస్రం మేము స్య్రంత్్రం గ్రం. 4.45 నిమిషాలకు విశాఖ విమానాశ్రాయానికి చేరుకునాని్రం. ఎయిర్ పోరుటీలో దిగిన వె్రంటన్ 
ఓ అధికార వచి్చ ఊహ్రంచిన దని క్రంటే ఎకుకువ మ్రంది ప్రజలు ప్రా్రంగణ్రంలోకి వచే్చశారు. మీరు త్వరగా వెళ్్త భాగు్రంటు్రంది అని రకె్వస్టీ చేశారు. అప్పటకే మా పార్టీ నాయకులు అ్రంతా 
స్్వగత్రం పలికే్రందుకు వేచిచూస్్తనాని తోట ప్రయాణీకుల ఇబ్్రందిని దతృషటీలో ఉ్రంచుకుని న్రుగా వచి్చ వాహన్రంలోకి ఎకేకుశారు. అకకుడి న్రంచి విమానాశ్రయ్రం బయటకు రావడానికి 
గ్రంట్ 40 నిమిషాల సమయ్రం పటటీ్రంది. అది మా తప్పదమా? ఇకకుడ పూర్తగా పోలీస్ వైఫలయూ్రం జరగి్రంది. స్వయ్రంగా ఒక మ్రంత్రే ఆ మాట చెపా్పరు. ఇవనీని మర్చపోయి కొ్రంత మ్రంది 
మ్రంత్రుల మీద దడి జరగి్రందని అరగ్రంటలోప్ మా పార్టీ నాయకుల మీద కేస్లు పెట్టీరు. విమానాశ్రయ్రం న్రంచి బయటకు రాక ము్రందే కమిషనర్ వచి్చ మా వాహనానిని అడుడుకుని 
ఈ కారయూక్రమ్రం ము్రందుకు వెళ్లకూడదు అని చెపా్పరు. మీ నాయకులకు ఆ మేరకు స్రందేశ్రం ప్రంపమనానిరు. అయితే మేము వెనకాడలేదు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు త్వరగా ము్రందుకు 
వెళ్దామని చెపా్పరు. పోలీస్ అధికారులు అవమానకర పరసిథాతలు సతృషటీ్రంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి హారతలు ఇచే్చ్రందుకు మా ఆడపడుచులు రహదరుల మీద వేచి చూస్్త్రంటే 
వీధి దీపాలు తీసేశారు. అల్రంట పరసిథాతలో్ల సెల్ ఫోన్ లైటు్ల వేసి మర్ మహళలు స్్వగత్రం పలికారు.
•ముఖయూమ్రంత్రే అధికారులకు ఆదేశాలిచా్చరు
విశాఖలో జరుగుతనని రాయూలీ లైవ్ ప్రస్రాలు ఎవరో మ్రంత్రులు చూసి ఆదేశాలు ఇచా్చరని అనకునాని్రం.. కానీ చివరకి మాకు తెలిసి్రంది ముఖయూమ్రంత్రే స్వయ్రంగా చూసి అధికారులకు 
ఆదేశాలిచా్చరు. ఆయన పరయూవేక్షణలోన్ ఈ కారయూక్రమానిని ఆప్రంచమని ఒతి్తడి తీస్కువచి్చ భయానక వాతావరణ్రం సతృషటీ్రంచారు. మేము బస చేసిన హటల్ లో ఉనని సీసీ కెమ్రాలన 
పోలీస్లు ఆధీన్రంలోకి తీస్కునానిరు. అన్క గదులో్ల విదేశీ పరాయూటకులు ఉనానిరు. ప్రభ్త్వ స్రంసథాలో్ల పని చేయడానికి వచి్చన వారు ఉనానిరు. అతిధులిని అవమానపర్్చ విధ్రంగా 
ప్రవర్త్రంచారు. హడావిడి చూసి మేము సిద్ధమయాయూ్రం. మన నాయకులిని అరెస్టీ చేసే్త మనమే పోలీస్ సేటీషన్ కి వెళ్దామని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సిద్ధమయాయూరు. ఎకకుడికి వెళ్్లలో 
తెలియదు. గ్రంట గ్రంటకీ సేటీషన్ల మార్్చస్్తననిటుటీ తెలిసి్రంది. ఒ్రంటగ్రంట ప్రా్రంత్రంలో మేము బస చేస్్తనని రూముల మీదకు 700 మ్రంది పోలీస్లతో దడి చేశారు. మన నాయకుల్రందర్ని 
ఈడు్చకు్రంటూ తీస్కువెళ్్ల వాన్ లో ఎకికు్రంచారు. స్య్రంత్్రం 6 గ్రంటల తరాదాత మహళలిని అరెస్టీ చేయకూడదని రూలు ఉ్రంది. మా పార్టీ ప్రధాన కారయూదర్ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ 
గారని ఈడు్చకు్రంటూ తీస్కువెళ్్లరు. ఎకకుడికి తీస్కువెళ్్లరో తెలియదు.
•శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తో బలవ్రంత్రంగా స్రంతక్రం పెటటీ్రంచాలని చూశారు
తెల్లవారు ఝామున 4 గ్రంటలకు మా రూముల తలుప్లు బాది రకరకాల వినాయూస్లు చేశారు. మూడు గ్రంటలకు, నాలుగు గ్రంటలకు, 5 గ్రంటలకు అరెస్టీ చేస్్తమనానిరు. గదుల 
న్రంచి బయటకు రాకూడదని హుకు్రం జర్ చేశారు. సెక్షన్ 30 కి్రంది శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి నోటీస్లు జర్ చేయాలనానిరు. అడుడుకునాని్రం. మన పార్టీ నాయూయ విభాగానికి చె్రందిన 

నాయూయవాదులు చాల గొప్పగా నిలబడాడురు. శ్రీ నాగబాబు గారు ఏడుననిర గ్రంటలకే 
వచే్చశారు. నోటీస్లు ఎ్రందుకు ఇస్్తనానిరని అడిగా్రం. మేమే్రం సమాజనిని విచిఛినని్రం 
చేయడానికి రాలేదు. ప్రజ సమసయూల మీద అర్్జలు తీస్కుని సమసయూల పరషాకుర్రం 
కోస్రం కతృష చేస్్తనాని్రం. పోలీస్లు నాలుగు గ్రంటల పాటు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు స్రంతక్రం పెట్టీలని వాది్రంచారు. ఉత్తరా్రంధ్ర ప్రా్రంతానికి చె్రందిన మా పార్టీ 
క్రియాశీలక సభ్యూలు మరణిసే్త.. 12 కుటు్రంబాలకు జనవాణి కారయూక్రమ్రంలో రూ. 60 
లక్షల స్య్రం అ్రందచేయాలిస్ ఉ్రంది. అయితే కారయూక్రమానికి ఎ్రంతో కషటీపడి ఏరా్పటు్ల 
చేసిన నాయకులు లేకు్రండా జనవాణి ఎల చేస్్త్రం. మా నాయకులిని విడిచిపెటటీనప్్పడ్ 
జనవాణి నిర్వహదదామని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్ణయి్రంచారు. చివరకి మీడియా 
సమక్ష్రంలో ఆ 12 కుటు్రంబాలకు రూ. 60 లక్షలు అ్రంది్రంచా్రం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు ఇల్రంట కారయూక్రమాలు చేయడానికే విశాఖ వచా్చరు.
•జనవాణి అర్్జలతో వార తప్్పలు బయటకొస్్తయని భయపడాడురు
2019 ఎనినికలు పూర్తయిన తరా్వత 8 గ్రంటలో్లన్ మన పార్టీ కారాయూలయ్రంలో ప్రెస్ 
మీట్ పెట్టీరు. వైసీపీకి రాష్ట ప్రజలు 151 సీట్ల భార్ మ్జరటీ కటటీబెట్టీరు. రాష్ట 
ప్రజలు మదదాత ఇచా్చరు కాబటటీ ఏడాది పాటు ఎల్రంట విమర్లు చేయమని ఆయన 
మనస్ఫూర్తగా చెపా్పరు. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రలో పాల్గొననీ 
కాకిన్డ రూరల్ జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్, జై అమరావతి అన్ నినాద్రంతో రైతలు చేస్్తనని మహా 
పాదయాత్ తూరు్పగోదవర జిల్ల రాజమ్రండ్రిలో అడుగుపెడుతనని స్రందర్్రంగా స్్వగత్రం 
పలికి వారతో కలిసి పాదయాత్లో పాల్గొనని జనసేన పార్టీ పఏసి సభ్యూలు, కాకినాడ 
రూరల్ ఇ్రంచార్్జ ప్రంత్రం నానాజీ మరయు కాకినాడ రూరల్ జనసేన నాయకులు. ఈ 
కారయూక్రమ్రంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరయు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

విధానపర్రంగా ఏవైనా నిరా్మణాత్మక లోపాలు ఉ్రంటే సరదిదుదాకోవాలని ప్రభ్తా్వనికి 
స్చనలు మాత్మే చేయాలని నిర్ణయి్రంచారు. ఇస్క కొరత సతృషటీ్రంచి మూడుననిర 
నెలలో్లన్ భవన నిరా్మణ కార్మకులన రోడుడున పడ్శారు. వార కోస్రం అదే విశాఖలో భార్ 
కారయూక్రమ్రం చేపట్టీ్రం. మూడుననిర్ళ్ల క్రిత్రం విశాఖలో పరయూట్రంచినప్్పడ్ స్ట్ కేస్ రెడిడు 
గార వయూవహార్రం మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు హెచ్చర్రంచారు. ఈ రోజున వాస్తవాలు 
బయటపడాడుయి. ఇప్్పడు అ్రంతరగొత కలహాలతో వాళళా పార్టీ నాయకులే ప్రెస్ మీటు్ల పెటటీ 
మర్ చెబుతనానిరు. విశాఖలో ప్రభ్త్వ భూములు లగేస్కునానిరు. ప్రజల ఆస్్తలు 
గు్రంజుకు్రంటునానిరు. రుషకొ్రండన దోచేశారు. జనవాణి కారయూక్రమ్రంలో మీ దోపడీలు, 
దౌర్జనాయూల మీద శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారకి అర్్జలు ఇసే్త.. మీ తప్్పలనీని బయటపడతాయనని 
ఉదేదాశ్రంతోన్ కారయూక్రమాలన అడుడుకునానిరు. మూడుననిర నెలలో్లన్ భవన నిరా్మణ 
కార్మకుల సమసయూ తెచా్చరు. విశాఖ వెళ్్ల్రం.. మూడుననిర స్రంవతస్రాల క్రిత్రం విశాఖలో 
స్ట్ కేస్ రెడిడు గార విషయ్రం హెచ్చర్రంచారు. వాస్తవాలు ఈ రోజు బయటపడాడుయి. 
అ్రంతరగొత కలహాలతో మీ పార్టీ నాయకులే ప్రెస్ మీటు్ల పెటటీ చెబుతనానిరు. మహళల దగగొర 
లగేస్కునానిరు. ఇవనీని భయటపడుతనానియన్ ప్రజలు అర్్జలు ఇస్్తరన్ భయ్రంతోన్ 
జనవాణి జరగకూడదు విశాఖ పరయూటనలో రాయూలీ, మీట్రంగ్, డ్రోన్ కెమ్రా వాడకూడదని 
నోటీస్లు ఇచా్చరు. దని వెనక ఉదేదాశ్రం ఇదే. మన్రం ఎ్రండగడతా్రం . ప్రభ్త్వ పెదదాల 
దురా్మరగొ చరయూలు ప్రజలకు తెలుస్్తయని వెనకడుగు వేశారు. రాష్ట్రంలో రైతా్రంగ్రం కోస్రం 
నిలబడిన పార్టీ ఏదైనా ఉ్రంద? కౌలు రైతలు ఆత్మహతయూ చేస్కు్రంటే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు స్వయ్రంగా రూ. 5 కోటు్ల ఇచా్చరు. రాష్ట్రం మొత్త్రం తిరుగుతనాని్రం. ముఖయూమ్రంత్రి 
సొ్రంత నియోజకవరగొ్రంలో 46 మ్రంది ఆత్మహతయూ చేస్కునానిరు. అల్రంట ప్రభ్త్వ్రం ఈ 

ప్రభ్త్వ్రం. నాయకత్వ్రం లేదు. పరపాలి్రంచే శకి్త లేదు. ప్రజలకు ఉపయోగపడడ్రం లేదు. అధికార దుర్వనియోగ్రం, బూతల ప్రాణానికే మొగుగొ చూప్తనానిరు. జరగిన స్రంఘటన మీ 
దతృషటీకి తీస్కువచి్చ భవిషయూత్తలో ఎల్రంట ప్రణాళ్కలతో సిద్ధమవా్వలనని ఉదేదాశ్రంతో మీట్రంగ్ ఏరా్పటు చేస్కునాని్రం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రాష్ట ప్రజల కోస్రం సొ్రంత కుటు్రంబానికి 
దూర్రంగా ఉనని వయూకి్త. అటువ్రంట వయూకి్తని సొ్రంత ప్రజలిని కలవనీయకు్రండా చేసే్త రాష్ట్రం ఏమైపోతో్రంది. రైత భరోస్తో పాటు జనవాణిలో మూడు వేల మ్రంది అర్్జలు ఇచా్చరు. ప్రతి 
సమసయూ విని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు స్వయ్రంగా ప్రభ్తా్వనికి ఉత్తరాలు రాశారు. ల అ్రండ్ ఆరడుర్ దుర్వనియోగ్రం చేస్్తరు. అదే ముఖయూమ్రంత్రి ల అ్రండ్ ఆరడుర్ గుర్రంచి మాట్్లడుతారు. 
ఈ వేదిక మీద న్రంచి ఒకటే చెబుతనాని.. ఎవరకి ఎల్రంట సమసయూ వచి్చనా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మీతో ఉ్రంట్రు. జనసేన పార్టీ వీ వె్రంట ఉ్రంటు్రందనని విషయ్రం గురు్తపెటుటీకో్రండి. 
పార్టీ విజయ్రం కోస్రం ప్రతి ఒకకురు నిలబడతారని కోరుకు్రంటూ స్రంఘీభావ్రం తెలిప్్రందుకు వచి్చన ప్రతి ఒకకురకీ ధనయూవాదలు అని అనానిరు.
* వైసీపీ ఇ్రంజూరయస్ టూ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ : శ్రీ నాగబాబు
రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు గారు మాట్్లడుతూ “వైసీపీ ప్రభ్త్వ్రం ఇ్రంజూరయస్ టూ ఆ్రంధ్రప్రదేశ్. వైసీపీ విముక్త ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ తోన్ అభివతృది్ధ స్ధయూ్రం. 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార విశాఖ పరయూటనకు అడుగడుగునా అడడు్రంకులు సతృషటీ్రంచారు. వేలది మ్రంది పోలీస్లన అడడు్రంపెటుటీకొని వేధి్రంచారు. అర్ధరాత్రి న్రంచి తెల్లవారుజము 
వరకు నోవటెల్ హటల్ లో గ్రందరగోళ్రం సతృషటీ్రంచి మా పార్టీ నాయకులన అరెస్టీ చేశారు. ఐ.ప.సి. సెక్షన్ 307 కి్రంద కేస్లు నమోదు చేశారు. వైసీపీ నిర్వహ్రంచిన గర్జన కారయూక్రమ్రంలో 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారని వయూకి్తగత్రంగా దూష్రంచడ్రం వలే్ల... భావోదే్వగ్రంకు గురైన కారయూకర్తలు విమానాశ్రయ్రంలో ప్రజప్రతినిధులకు వయూతిర్క్రంగా నినాదలు చేశారు. వయూకి్తగత్రంగా తిటటీడ్రం 
వలే్ల భావోదే్వగానికి గురైన కారయూకర్తలు ఎనీటీఆర్ భవన్ పై దడులకు పాల్పడాడురని జగన్ తన కారయూకర్తలన వెనకేస్కురావొచు్చ. ఏ్రం మిగతా పార్టీ కారయూకర్తలకు భావోదే్వగాలు ఉ్రండవా? 
ఒకకు వైసీపీ నాయకులకేనా భావోదే్వగాలు ఉ్రండ్ది? నీతి, నిజయితీ, నిబద్ధత, క్రమశక్షణ, మానవత్వ్రం వ్రంట గొప్ప లక్షణాలతో ఏర్పడిన జనసేన పార్టీని మోస్్తనని కారయూకర్తలకు ఇ్రంకా 
ఎకుకువ భావోదే్వగాలు ఉ్రంట్యి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కారయూకర్తలన రెచ్చగొడుతనానిరని వైసీపీ నాయకులు మాట్్లడుతనానిరు... ఆయన నిజ్రంగా రెచ్చగొడితే పరసిథాతి ఇల ఉ్రండదు. 
మరోల ఉ్రంటు్రంది. ఆయన వాళ్లన క్రంట్రోల్ చేస్్తనానిరు కాబటేటీ స్రంయమన్రం పాటస్్తనానిరు. వైసీపీ ము్రందస్్త పా్లన్ లో భాగ్రంగాన్ విమానాశ్రయ్రం ఘటన జరగి్రంది తప్ప మర్కట 
కాదు. కుట్రపూరత రాజకీయాలకు బలవ్వడానికి న్న సిద్ధ్రంగా ఉనానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్్లడారు... ఈ రోజు సభా ముఖ్రంగా చెబుతనానిన.. నాయకుడ్ బలి కావాలిస్ 
వసే్త... అ్రందరక్రంటే న్న్ ము్రందు్రంట్న. అధయూక్షులన తాకాల్రంటే ము్రందు నా శవ్రం దట్లని” అనానిరు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, ప్రధాన కారయూదర్లు, రాష్ట, జిల్ల 
కారయూవరాగొల సభ్యూలతో పాటు వేలదిగా జనసైనికులు, వీర మహళలు పాల్గొనానిరు.

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

అమరావతి రైతుల మహా పాదయాత్రలో పాల్గొననీ రాజమిండ్రి జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమ్రండ్రి స్థానిక ప్పర్ మిల్ గేట్ వదదా న్రంచి అమరావతి రైతల మహా పాదయాత్ ప్రార్రంభమై్రంది. ఈ పాదయాత్లో తూరు్పగోదవర జిల్ల అధయూక్షులు క్రందుల 
దుర్గొష్, జనసేన పార్టీ రాజమ్రండ్రి సిటీ ఇ్రంచార్్జ అనశ్రీ సతయూనారాయణ, రాజమ్రండ్రి కార్్పర్షన్ అధయూక్షులు వై శ్రీనివాస్, జనసేన నాయకులు, వీర మహళలు మరయు జనసైనికులు, 
పెదదా ఎత్తన రైతలు ఈ పాదయాత్లో పాల్గొనానిరు.

రాజధాని అమరావతి రైతుల పాదయత్రకు
జనసేన సింఘీభావిం

శతఘ్ని న్యూస్: అమలప్ర్రం, రాజమహే్రంద్వర్రం వదదా అమలప్ర్రం జనసేన నాయకులు 
రాజధాని అమరావతిరైతలకు స్రంఘీభావ్రం తెలిపారు. జనసేన అమలప్ర్రం నియోజకవరగొ 
ఇ్రంచార్్జ శెటటీబత్తల రాజబాబు ఆధ్వరయూ్రంలో మహాదశ నాగేశ్వరరావు, స్రందడి శ్రీనబాబు, 
కు్రంపట్ల రమేష్, ముతా్తబత్తల శ్రీన, మ్రంచిగ్రంట మాచరరావు, ల్రంకే వె్రంకట్రావు, ద్రంగేట 
శ్రీహర, సతి్త శ్రీనివాస్, కారె్రం వె్రంకట్రావు, పొణకల ప్రకాష్, గొర్త పవన్, కూన్రంశెటటీ రాజేష్, 
కర్ముల్ల బాబా, కడిమి చినబాబు, చవా్వకుల ఉమామహేశ్వరావు పాల్గొని రైతలకు స్దర 
ఆహా్వన్రం పలికారు.

జనసేన న్యకులపై బన్యించిన అక్రమ కేసులు ఎతితువేయాల్: మదనపల్లి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలి్ల, అ్రంబోత అ్రంబట రా్రంబాబు, 
గట్కు కొడాలి నాని, జిల్ల మ్రంత్రి అని చెప్్పకోవడానికి 
సిగుగొతో తలది్రంచుకున్ రోజలు నోరు అదుప్లో 
పెటుటీకోవాలని, జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు 
ఎ్రంతో సహన్రంతో ఉ్రంటే అనవసర్రంగా రెచ్చగొటేటీ 
చరయూలు మానకోవాలని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో 
కనీ్వనర్  గ్రంగారప్ రామదస్ చౌదర స్చి్రంచారు. 
విశాఖపటని్రంలో జనసేన పార్టీ కారయూకర్తలపై అక్రమ 
కేస్లు నమోదు చేయడానిని నిరసిస్్త మ్రంగళవార్రం 
చితూ్తరు బస్టీ్రండు సరకుల్ వదదా జనసేన పార్టీ రాయలసీమ 
కో కనీ్వనర్  గ్రంగారప్ రామదస్ చౌదర ఆద్వరయూ్రంలో నల్ల 
రబ్న్ల ధర్రంచి నిరసన వయూక్త్రం చేశారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో 
ఉమ్మడి చితూ్తరు జిల్ల ప్రదన కారయూదర్ జ్రంగాల 
శవరామ్ రాయల్, చేన్త విభాగ్రం రాష్ట కారయూదర్ అడపా 
స్ర్్రంద్, కారయూదర్ సనావుల్ల, రూరల్ అధయూక్షులు గ్రానైట్ 

బాబు, ఉపాధయూక్షుడు లక్ష్మీపతి, రూరల్ ప్రదన కారయూదర్ గ్రండికోట లోకేష్, ఐట విభాగ్రం జగదీశ్, రాజేష్, వీర మహళలు రెడెడుమ్మ, పద్మవతి, కోల నాగవేణి, నౌషద్, సయయూద్ ఆర్.సి, 
కార్్తక్, ఆకాష్ పాల్గొనానిరు.  ఈ స్రందర్్రంగా గ్రంగారప్ రామదస్ చౌదర మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ తో పెటుటీకోవడ్రం ప్రభూత్వ పతనానికి నా్రంది అనానిరు. అమరావతి రాజధానికి 
భూములు ఇచి్చన రైతలు అమరావతి న్రండి అరసవలి్ల వరకు చేసే పాదయాత్న అడుగడుగునా ఆట్రంకాలు కలి్ప్రంచడ్రం ప్రభ్త్వ్రం నీతి బాహయూమైన చరయూ అనానిరు. జనసేన పార్టీ 
నాయకులు జనవాణి కారయూక్రమ్రం  ము్రందుగాన్ అనమతి తీస్కునాని పోలీస్లు ఆ్రంక్షలు విధి్రంచడ్రం, అక్రమ్రంగా కేస్లు నమోదు చేయడ్రం దరుణ్రం అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ న 
హటల్ న్రండి రాకు్రండా అడుడుకోవడ్రం పోలీస్లు తీరు విస్మయ్రం కలిగి్రంచి్రందనానిరు.  జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికుల మీద పెటటీన కేస్లన ఉపస్రంహర్రంచాలని, బేషరతగా 
విడుదల చేయాలని డిమా్రండ్ చేశారు.  ఈ సమావేశ్రంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్తలు, జనసైనికుల, వీర మహళలు పాల్గొనానిరు.

అక్రమ కేసులు, అఘాయత్్యలను ఖిండిించిన గురజాల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  గురజల, విశాఖపటటీణ్రంలో పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటన, జనవాణి కారయూక్రమాలన 
ఆపడానికి అధికారమద్రంతో వైఎస్ఆర్ కా్రంగ్రెస్ పార్టీ పోలీస్ శాఖ వారని వాడుకొని, జనసేన 
నాయకులపై అక్రమ కేస్లు పెటటీ, అరెస్టీ చేసిన తీరుపై గురజల జనసేన నాయకులు తీవ్ర్రంగా 
మ్రండిపడాడురు. ఆధ్రప్రదేశ్ లో జరగే అఘాయితాయూలు, రౌడీ రాజకీయాలకు వయూతిర్క్రంగా పవన్ 
కళ్యూణ్ కు ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజసౌమాయూనిని బ్రతికిదదామని మదదాతగా నిలిచిన తెల్రంగాణ రాషా్రానికి 
చె్రందిన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు మరయు ఆ్రంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ప్రతిపక్ష్రం తెలుగుదేశ్రం, 
భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు. గురజల మునిస్పాలటీ (జనసేన పార్టీ) 18వ వారుడు కౌనిస్లర్ 
చి్రంతకాయల కళ్యూణ్ హతృదయపూర్వక ధనయూవాదములు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమ్రంలో మ్రండల 
ఉపాధయూక్షులు భీమా వె్రంకటేష్, కడియ్రం వీరాస్్వమి మరయు గురజల ప్రస్ద్ మ్రండల కారయూదర్ 
చౌకల వె్రంకట నారాయణ, మస్్తన్ ముతాయూలు, జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

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

ప్రజలనుిండి వచిచిన న్యకుడు పవన్ కళ్్యణ్ – జైలునుిండి 
వచిచిన న్యకుడు జగన్

*జనసేన నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగర్రం, జనవాణి కారయూక్రమ్రం నిమిత్త్రం ఉత్తరా్రంధ్రా పరయూటనకు వచి్చన జనసేన 
అదిన్త పవన్ కళ్యూణ్ కు స్్వగత్రం పలికిన జననీరాజన్రం చూసి ఓర్వలేకే వైఎస్స్ర్స్పీ నాయకులు జనవాణి 
కారయూక్రమానిని అడుడుకోవడ్రం జరగి్రందని, వైఎస్స్ర్స్పీ నాయకులు పెటటీన ఉత్తరా్రంధ్రా గర్జన విఫలమవడ్రంతో 
జనసేనపైన, నాయకులపైన, జనసైనకులపైన బురదచలే్ల ప్రయతానిలు చేసి, అక్రమకేస్లు బనాయి్రంచి 
అధికార మధ్రంతో ఐఏఎస్, ఐపఎస్ అధికారులన పావుల్ల వాడుకొని అధికారానిని దుర్వనియోగపాలు 
చేస్్తనానిరని మ్రంగళవార్రం జరగిన మీడియా సమావేశ్రంలో ధ్వజమ్తా్తరు. మీతాట్కు చప్్పళ్లకు జనసేన 
భయపడ్ది లేదని అదిన్త పవన్ కళ్యూన్ పలుప్మేరకు మేమ్రంతా యుదదానికి సిదదామని హెచ్చర్రంచారు. పవన్ 
కలయూణ్ జగన్ రెడిడుల జైల్ న్రండి రాలేదని, ప్రజలన్రండి బలమైన సిద్ధ్రంతాలతో వచి్చన నాయకుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ అని అ్రందుకే జనసేనలో ఒకకు ఎమ్్మలేయూ, ఎ్రంపీ లేకపోయినా ప్రభ్తా్వనికి ముచె్చమటలు పటటీస్తనానిరని 

అనానిరు. సమావేశ్రంలో పార్టీ నాయకులు తాయూడ రామకతృషా్ణరావు(బాలు), పత్రి స్యి కుమార్ పాల్గొనానిరు.

అధికార పార్టీ చర్యలను తీవ్ింగా ఖిండిించి తిరుపతి జనసేన
బలవంతంగా జనసేన నాయకులు రాజారెడ్డి మరియు ముఖయూ నాయకుల అరెస్టు
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ దిషటీబొమ్మన వైఎస్ఆరస్ప పార్టీ వారు 
తిరుపతిలో యూనివరస్టీ వదదా దగ్ధ్రం చేయడ్రం జరగి్రంది. ఆ స్రంఘటనన నిరసిస్్త జనసేన పార్టీ అననిమయయూ 
సరకుల్ వదదా పెదదా ఎత్తన నినాదలు చేస్్త వైఎస్ఆరస్ప పార్టీ డౌనౌడున్ అ్రంటూ జగనో్మహన్ రెడిడు దిషటీబొమ్మన 
దగ్ధ్రం చేయుటకు ప్రయతిని్రంచగా పోలీస్లు జనసేన తిరుపతి పటటీణ అధయూక్షులు రాజరెడిడు ఉపాధయూక్షులు 
బాబి్జ, మరయు మునస్్వమి, హేమ్రంత్, కిషోర్, స్మన్, ఈశ్వర రాయల్, ప్రుషోత్త్రం, వీర మహళలు 
జిల్ల నాయకులు వనజ, కీర్తన, లక్ష్మి, విజయా రెడిడు, నవాయూ రెడిడు, బాలజీ, యశ్వ్రంత్, దిలీప్ లన అరెస్టీ 
చేయడ్రం జరగి్రంది. ఈ స్రందర్్రంగా రాజరెడిడు మరయు నాయకులు మాట్్లడుతూ అధికార పార్టీ ఆగడాలకు 
చెక్ పెటేటీ రోజు దగగొరలోన్ ఉ్రందని మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అడిగిన ప్రశనిలకు జవాబు చెపా్పలని 
వైసీపీలో ఉననివారు పవన్ కళ్యూణ్ ని వయూకి్తగత్రంగా దూష్రంచిన వారని మాత్మే ఆయన మాట్్లడారని, మీ 

ఆగడాలు ఇక స్గవని మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జ్లికి జనసేన పార్టీ నాయకుల జ్లికి వసే్త చూస్్త సహ్రంచేది లేదని ఆగ్రహ్రం వయూక్త్రం చేశారు.

మహాపాదయాత్రకు సింఘీభావిం తెల్పిన 
పిఠాపురిం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్ర్రం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు రాజధాని రైతలు చేపటటీన పాదయాత్కు స్రంఘీభావ్రం తెలుపడానికి ఉమ్మడి 
తూరు్పగోదవర జిల్ల అధయూక్షులు క్రందుల దుర్గొష్ నాయకత్వ్రంలో పాల్గొనని పఠాప్ర్రం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇనా్చర్్జ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమార. ఈ కారయూక్రమ్రం 
లో ఇతర నియోజకవరగొ ఇ్రంచార్్జ లు మరయు రాష్ట కారయూవరగొ్రం, కోఆరడున్టరు్ల, జిల్ల 
కారయూవరగొ్రం, మ్రండల ప్రెసిడె్రంట్ లు, నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహళలు, 
అమరావతి రైతలతో పాదయాత్లో పాల్గొనానిరు.

స్కూలు వద్ద స్పీడు బ్రేకర్స్ నిరి్మించాలని 
సచివాలయింలో వినతిపత్రిం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగర్రం నియోజకవరగొ్రం, పదవ 
డివిజన్ లో గల స్థానిక బొ్రందిల గడె్రం వదదా ఉనని 
లిటల్ హార్టీస్ స్కుల్ వదదా సీ్పడ్ బ్రేకర్స్ లేని కారణ్రంగా 
స్కుల్ పల్లలు యాకిస్డె్రంట్్ల గురవుతనానిరు, దీనిని 
గమని్రంచిన జనసేన పార్టీ కార్్పర్టర్ అభయూరథా 
హుసేన్ ఖాన్ వె్రంటన్ సీ్పడ్ బ్రేకర్ ఏరా్పటు చేయాలని 
చెప్ప స్థానిక సచివాలయ్రంలో క్రంపె్్ల్రంట్ ఇవ్వడ్రం 
జరగి్రంది. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసైనికులు భవాని 
ప్రండు మౌల తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పుల్ శివమణిని పరామరి్శించిన 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లి 

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్ర్రం 
నియోజకవరగొ్రం, ప దొ్రంతమూరు 
గ్రామ్రం న్రందు ప్లి వె్రంకటరమణ 
కుమారుడు కొదిదారోజుల ము్రందు 
యాకిస్డె్రంట్ కి గురయియూ గాయాలతో 
బెడ్ రెస్టీ తీస్కుననిటువ్రంట ప్లి 
శవమణిని పఠాప్ర్రం నియోజకవరగొ 

జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధిన్త డాకటీర్ శ్రీధర్ పల్ల పరామర్్రంచడ్రం 
జరగి్రంది. ఈ కారయూక్రమ్రంలో జనసైనికులు కర్రీ హరబాబు, చి్రంత దురగొ, పళళా స్రందీప్, 
సిద్ధ బుజి్జ, కోట వీరబాబు, ప్లి వె్రంకటరమణ, గుడాల విషు్ణ, తదితరులు పాల్గొనడ్రం 
జరగి్రంది.

ఆధారిం లేని కుటింబానికి అిండగా 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లి

వైదయూ ఖరు్చల నిమిత్త్రం 5,000/- ఆర్ధకస్య్రం
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాప్ర్రం నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ 
అధిన్త డాకటీర్ శ్రీధర్ పల్ల చిత్రాడ గ్రామానికి చె్రందినటువ్రంట దూలపలి్ల రాజులమ్మ 
గత కొనిని స్రంవతస్రాలుగా అనారోగయూ్రంతో మ్రంచానికే పరమితమై కననిబిడడులు కూడా 
లేక ఏ ఆధార్రం లేనటువ్రంట దూలపలి్ల రాజులమ్మ దూలపలి్ల అపా్పరావు ద్రంపతలన 
చిత్రాడ ఎ్రంపీటీసీ నాగబాబు సమక్ష్రంలో డాకటీర్ శ్రీధర్ పల్ల పరామర్్రంచడ్రం జరగి్రంది. 
అన్రంతర్రం వైదయూ ఖరు్చల నిమిత్త్రం ఐదువేల రూపాయలన తనకు అ్రంది్రంచడ్రం జరగి్రంది. 
ఈ కారయూక్రమ్రంలో భాగ్రంగా చిత్రాడ జనసైనికులు, గ్రామ పెదదాలు పాల్గొనడ్రం జరగి్రంది.
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