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విశాఖలో అక్రమాలు మరింతగా 
వెలుగులోకి వస్తా యనే తప్పుడు కేసులు: 

- పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనినంలో పాలకపక్నం బనాయనంచిన అక్రమ కేసుల 
వల్ల జైలు పాలైన తొమ్మిది మనంది నాయకులు ఈ రోజు బెయల్ ద్వారా 
బయటకు రావడనం సనంతోషనంచదగ్గ పరిణామని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొనానిరు. జైలులో ఉనని సమయనంలో ఆ 
నాయకుల కుటనంబ సభ్యూలు ఎనంత ఆనందోళనకు లోనయ్యూరో నాకు తెలుసు. 
తప్పుడు కేసు మూలనంగా జైలుకు వెళ్ళిన శ్రీ కోన తాతారావు, శ్రీ సునందరప్ 
విజయ్ కుమార్, శ్రీ సనందీప్ పనంచకర్ల, శ్రీ పి.వి.ఎస్.ఎస్.ఎన్.రాజు, శ్రీ పీతల 
మూరితి య్దవ్, శ్రీ కొలు్ల రూప, శ్రీ జి.శ్రీనివాస పట్నియక్, శ్రీ చిట్టీబిల్్ల శ్రీను, 
శ్రీ రాయప్రెడ్డి కృష్ణలు మనోధైరయూనంతో ఉనానిరు. వారి కోసనం నాయూయ పోరాటనం 
చేసిన పార్టీ లీగల్ సెల్ సభ్యూలకు, వీరికి అనండగా నిల్చిన నాయూయవాదులకు 
మనస్ఫూరితిగా ధనయూవాద్లు తెల్యచేసుతినానిను. విశాఖపటనినంలో అక్రమాలు, 

తప్పుడు వయూవహారాలకు పాలపుడుతుననిదెవరో ఆ నగర ప్రజలకే కాదు, రాష్ట్ర ప్రజలనందరికీ తెలుసు. ఆ వాసతివాలు బయటకు వస్తియనే జనసేన పార్టీ చేపట్టీన జనవాణి 
కారయూక్రమానిని అడుడికొనేనందుకు విశాఖ విమానాశ్రయనంలో ప్రభ్తవా ప్రాయోజిత డ్రామా సృషటీనంచారు. అకకొడ్ ఘటనలో్ల మా పార్టీ నాయకులను, వీర మహిళలను, జన 
సైనికులను ఇరికినంచారు. అరెసుటీలను కూడా నియమనిబనంధనలకు నీళ్్లదిల్ చేశారు. మహిళలను అర్థరాత్రి వేళ దౌర్జనయూనంగా అరెసుటీ చేశారు. ఈ అనంశనంపై కచిచితనంగా 
నాయూయపోరాటనం చేయ్లని, అనందుకు అనుగుణనంగా కేసులు ద్ఖలు చేయ్లని లీగల్ సెల్ సభ్యూలకు స్చినంచాము అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వివరినంచారు.

శ్రీ అమిత్ షాకి 
జన్మదిన శుభాకింక్షలు

శతఘ్ని న్యూస్:  దేశ సమగ్రత... అనంతర్గత భద్రత కోసనం అవిరళ కృష సలుపుతునని కేనంద్ర 
హోమ్ శాఖ మనంత్రి శ్రీ అమ్త్ షా గారికి హృదయపూరవాక జనమిదిన శుభాకానంక్లు తెలుప్తూ 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఉకుకొ సనంకలపునంతో 
సైద్్ధనంతిక బలనంతో శ్రీ అమ్త్ షా గారు తీసుకొనంటనని నిర్ణయ్లు శానంతిభద్రతలు సుసి్థరనం 
కావడానికి తద్వారా దేశాభివృది్ధకి ఎనంతో దోహదనం చేసుతినానియ. వారి నాయకతవానంలో దేశనం 
పట్షటీనంగా రూప్దిదుదుకొనంటనందని విశవాసిసుతినానిను. శ్రీ అమ్త్ షా గారు మరినిని ఉననిత 
స్్థనాలు అధిరోహినంచాలని... ఆయనకు ఆయురారోగాయూలు భగవనంతుడు ప్రస్దినంచాలని 
ప్రారి్థసుతినానినని శ్రీ పవన్ కల్యూణ్ అనానిరు.
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అక్రమ అరెస్టులతో జనసేనను అడ్డుకోలేరు
• విశాఖపటనినం కేనంద్ర కారాగారనం నునంచి విడుదలైన 9 మనంది జనసేన పార్టీ నాయకులు
• కారాగారనం వదదు స్దర స్వాగతనం పల్కిన జనసేన పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనినం, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ విశాఖపటనినం 
పరయూటన సనందర్నంగా ఈ నెల 15వ తేదీ అర్ధరాత్రి అక్రమనంగా అరెసుటీ చేసిన 9 మనంది 
జనసేన నాయకులు శనివారనం బెయల్ పై విశాఖపటనినం కేనంద్ర కారాగారనం నునంచి 
శనివారనం స్యనంత్నం విడుదలయ్యూరు. వీరిపై అక్రమనంగా పెట్టీన హతాయూయతనినం 
కేసులపై జనసేన పార్టీ హైకోరుటీను ఆశ్రయనంచగా బెయల్ మనంజూరు చేసినంది. ఈ 
ఉతతిరువాలు శనివారనం స్యనంత్నం జైలు అధికారులకు అనందడనంతో 9 మనందిని 
విడుదల చేశారు. జనసేన నాయకులకు పార్టీ శ్రేణులు, నాయకుల బృనందనం 
కేనంద్ర కారాగారనం వదదు స్దర స్వాగతనం పల్కాయ. ఈ సనందర్నంగా జైలు నునంచి 
విడుదలైన పార్టీ నాయకులు మీడ్య్తో మాట్్లడారు.

అరాచకాలతో ఎంత కాలం పాలన చేస్తారు?: కోన తాతారావు, జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు
వైసీపీ ప్రభ్తవానం అరాచకాలతో, అక్రమాలతో పాలన స్గనంచడనం బాధాకరనం. ప్రజాస్వామయూ విలువలను నాయూయస్్థనాలు మాత్మే కాపాడాయ. ఉతతిరానంధ్ర ప్రజలనంతా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి స్వాగతనం పల్కితే ఈ ప్రభ్తావానికి కడుప్ మనంట ఎనందుకు..? ముఖయూమనంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకే పోలీసులు అక్రమ 
కేసులు బనాయనంచారు. జనసేన పార్టీకి నాయూయవయూవస్థలపై పూరితి నమమికనం ఉనంది. ఇప్పుడు ఆ వయూవస్థలే ప్రజాస్వామాయూనికి ఊపిరి పోశాయ.

మా పోరాటం ఆగదు: సందరపు విజయ్ కుమార్, జనసేన పార్టీ, రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి
రాజాయూనంగానికి, చట్టీలకు లోబడ్ మేనం మునందుకు స్గుతానం. మా పార్టీ విధాననం కూడా అదే. అబద్ధప్ కేసులు, అక్రమ కేసులు ప్రజా పోరాట్లను ఆపలేవు. ప్రజలను 
పాల్నంచాలని జగన్ మోహన్ రెడ్డికి అధికారనం ఇచాచిరుగానీ వారి పార్టీ అక్రమాలకు అడుడి చెపిపున వారిని అణిచివేయడానికి కాదు. భవిషయూతుతిలో ఎవరిది నిజమైన పోరాటమో, 
ప్రజలు ఎవరి వైప్ ఉనానిరో తెలుసుతినంది. ఇకకొడ్తో మేనం భయపడ్పోయ్నం అనుకోవదుదు. ఇప్పుడే అసలైన యద్ధనం మొదలైనంది.

మాది న్యూయమైన యుద్ం: పంచకర్ల సందీప్, భీమిలి నియోజకవర్గ ఇంఛార్జి
మేనం చటటీనం పరిధిలోనే నడుచుకునే బాధయూత కల్గన జన సైనికులనం. అమాయకుల మీద కేసులు పెట్టీ అణిచివేశామని ప్రభ్తవానం అనుకునంటే పొరపాటే. నాయూయపరనంగా 
చేసే యుద్ధనంలో కచిచితనంగా విజయనం స్ధిస్తినం. ప్రభ్తవానం స్గనంచే ద్ష్టీకాలను అనంతే బలనంగా ఎదుర్కొనంట్నం. మాకు ఈ ప్రయ్ణనంలో మదదుతు తెల్పిన ప్రతి ఒకకొరికీ 
రుణపడ్ ఉనంట్నం. సనంఘీభావనంగా నిల్చిన రాష్ట్ర ప్రజలకు, మీడ్య్కు కృతజ్ఞతలు తెలుప్తునానినం.

అక్రమ అరెసటీలకు వెరవం: పీవీఎస్ఎస్ఎన్ రాజు, చోడవరం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జి
అప్రజాస్వామ్కనంగా చేసిన అక్రమ అరెసుటీలు ఎనంతో కాలనం స్గవు. భవిషయూతుతిలోన్ జనసేన ప్రజా పోరాట్లు ఆగవు. అణిచి వేయ్లని చూసేతి మరినంతగా బలపడతానం. 
మరినిని పోరాట్లకు సిద్ధనం అవుతానం. నియనంత పోకడలు ఎనంతోకాలనం స్గవు. ఈ దురామిర్గప్ పాలనకు వయూతిరేకనంగా మాకు మదదుతుగా నిల్చిన ప్రతీ ఒకకొరికి 
కృతజ్ఞతలు తెల్యజేసుతినానినం. జైలు నునంచి విడుదలైన వారిలో జనసేన పార్టీ నాయకులు పీతల మూరితి య్దవ్, శ్రీమతి కొలు్ల రూప, చిట్టీబిల్్ల శ్రీను, రాయప్రెడ్డి కృష్ణ, 
జి. శ్రీనివాసపట్నియక్ లు ఉనానిరు. జైలు నునంచి విడుదలైన నాయకులకు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసివాని, విశాఖపటనినం ఉతతిర 
నియోజకవర్గ ఇనంఛారి్జ శ్రీమతి పసుప్లేట్ ఉషాకిరణ్, రాష్ట్ర కారయూదరుశిలు శ్రీమతి ఎ.దురా్గ ప్రశానంతి, బోడపాట్ శివదత్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర లీగల్ సెల్, విశాఖపటనినం 
లీగల్ సెల్ సభ్యూలు, పార్టీ కారయూక్రమాల నిరవాహణ కమ్టీ రాష్ట్ర, జిల్్ల సభ్యూలు స్వాగతనం పల్కారు.

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


ఆదివారం, 23 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పై ధ్వజమెత్తిన రెడ్డి అప్పల నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, రాష్ట్రనంలో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చేసుతినని రౌడీ 
అరాచక పాలన పెట్రేగపోతునానియని రెడ్డి అపపుల నాయుడు ధవాజమెతాతిరు. 
శుక్రవారనం టెకకొల్లో జనసేన పార్టీ కారాయూలయనంపై జరిగన ద్డ్ని తీవ్నంగా 
ఖనండ్స్తి మరో పకకొన స్క్షాతుతి రాష్ట్ర ముఖయూమనంత్రి అవనిగడడి సభలో పచిచి 
అబద్దులు ఆడుతునానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ చెప్పు చూపినంచి మాట్్లడ్తే ప్రజలు 
ఎకకొడ తమ ప్రభ్తవానంపై తిరగపడతారని భయనం పటటీకొని 3 పెళ్ళిళ్ళి గురినంచి 
మాట్్లడడనం మహిళలని కినంచపరిచే విధనంగా జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఉపనాయూసనం 
ఉనందని రెడ్డి అపపులనాయుడు విమరిశినంచారు. పార్టీ కారాయూలయనం అనంటే ప్రజలకి 
సమసయూలు తీరేచి పవిత్మైన ప్రదేశనం అటవనంట్ కారాయూలయనం పైన ద్డ్ చేయడనం 
సరైన విధాననం కాదని ఇకనైనా మీ తీరు మారుచికోకపోతే ప్రజలు కచిచితనంగా 
బుది్ధ చెబుతారని హెచచిరినంచారు. మీకు నిజనంగా దముమినంటే 3 రాజధానులు 
రిఫరానండనంగా చూపినంచి ఎనినికలకు రనండ్ ప్రజాక్షేత్నంలో తెలుచికునంద్మని రెడ్డి అపపులనాయుడు సవాలు చేస్రు. ఈ కారయూక్రమనంలో నగర అధయూక్షుడు నగరెడ్డి కాశీ నరేష్, ఉపాధయూక్షుడు 
బొత్స మధు, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలు్ల స్య చరణ్, సోషల్ మీడ్య్ కో ఆరిడినేటర్ జనసేన పార్టీ జనసేన రవి, నాయకులు కనందుకూరి ఈశవారరావు, 
రాచప్రోలు వాసు, బాబు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

చిత్తిరు నగరం 31వ డ్విజన్ లో జనసేన జనబాట
శతఘ్ని న్యూస్: చితూతిరు నగరనం 31వ డ్విజన్ లో జనసేన జనబాట 
కారయూక్రమనం నిరవాహినంచడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో భాగనంగా 
జనసేన నాయకులు ప్రతి ఇనంట్కి వెళ్ళి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
సిద్దునంతాలు తెల్పి, జనసేన పార్టీకి మదదుతు తెలపి జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమనంత్రిని చేయ్లని కోరడనం జరిగనంది. ఈ 
కారయూక్రమనంలో రాష్ట్ర కారయూదరిశి ఆరణి కవిత, రాష్ట్ర కారయూనిరవాహక 
కారయూదరిశి ఎ.కె.శరవణ, జిల్్ల ఐ.ట్ కో ఆరిడినేటర్ సల్్ల గవాసకొర్, 
జిల్్ల సనంయుకతి కారయూదరిశి నెహ్రూ రాయల్, కె.ప్షపు, రమేష్, రాకేష్, 
వినోద్, భరత్, నాని, రాజు, న్ర్, కృష్ణ, హరి, రాజేష్ మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ప్రభుత్వానిది పిరికి పంద చర్య
• జనసేన నేతల నైతికసె్్థరాయూనిని దెబ్బతీసేనందుకే అక్రమ కేసులు
• ఇల్నంట్ చరయూలకు భయపడేది లేదు.. నాయూయపోరాటనం చేస్తినం
• జనసేన ప్రధాన కారయూదరుశిలు శ్రీ బొల్శెట్టీ సతయూ, శ్రీ ట్. శివశనంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖలో రోజు రోజుకీ జనసేన పార్టీకి, పార్టీ నాయకులకు ఆధరణ 
పెరుగుతునందనని అకకొసుతో పార్టీ నేతల నైతిక సె్్థరాయూనిని దెబ్బ తీసేనందుకే వైసీపీ ప్రభ్తవానం 
అక్రమ కేసులు బనాయనంచినందని పార్టీ ప్రధాన కారయూదరుశిలు శ్రీ బొల్శెట్టీ సతయూ, శ్రీ 
తమ్మిరెడ్డి శివశనంకర్ లు ఆరోపినంచారు. విశాఖలో ప్ల్వెనందుల రాజాయూనంగానిని అమలు 
చేయ్లని చూసేతి చూస్తి ఊరుకునేది లేదని హెచచిరినంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ విశాఖ 
పరయూటన.. తదననంతర పరిణామాల నేపధయూనంలో పోలీసులు పెట్టీన కేసులు ఎ1, ఎ2గా 

ఉనని వీరిదదురు అపపుట్ నునంచి అజానితనంలో ఉనానిరు. హైకోరుటీ బెయల్ మనంజూరు చేసిన నేపధయూనంలో శనివారనం మీడ్య్ సమావేశనం నిరవాహినంచారు. ఈ సనందర్నంగా వీరు మాట్్లడుతూ..
నిజనంగా తప్పు చేసేతి.. దోషులు ఎవరైనా సరే శిక్నంచాల్్సనందే. అయతే ఇల్ అక్రమ కేసులు పెట్టీ వేధినంప్లకు పాలపుడద్మని చూసేతి మాత్నం ఎవరూ చూస్తి ఊరుకోరు. ఎనినికల మునందు 
జరిగన బాబాయ్ హతయూ కేసులో అసలు నినంధితులు ఎవరో ఇపపుట్ వరకు తేలచిలేకపోయ్రు. మనంత్రి రోజాపై హతాయూయతనినం అనంటూ ఎల్నంట్ విచారణ లేకునండా 155 మనంది జనసేన 
శ్రేణుల మీద కేసులు పెట్టీ అరెసుటీ చేసేశారు. రాజకీయ్లో్ల మారుపు కోసనం.. రాజకీయ్ల ప్రక్షాళణ కోసనం.. పేద మధయూతరగతి ప్రజల అభివృది్ధ కోసనం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పార్టీ స్్థపినంచారు. 
ఒక భావజాలనం.. సిద్్ధనంతనం మీద ఆధారపడ్ మా పార్టీ మునందుకు వెళతినంది. పార్టీ కారయూక్రమాలో్ల భాగనంగా మూడు రోజుల పాట విశాఖలో పరయూట్నంచి అనంతర్గత సమావేశాలు 
నిరవాహినంచుకోవాలని నిర్ణయనంచారు.
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మారుపు కోసనం రాజకీయ్లో్ల ప్రక్షాళణ కోసనం మధయూతరగతి అభివృది్ధ కోసనం పార్టీ పెట్టీరు..సిద్్ధనంతనం.. భావజాలనం మీద ఆధారపడ్ నడుతోనంది. అనిని కారయూక్రమాలు 
అనంతర్గత సమావేశాలే..16వ తేదీ జనవాణి సమసయూలు వినే కారయూక్రమనం.. కారయూక్రమాల వివరాలు పోలీసు అధికారులకు తెల్యచేశానం.. స్వాగతనం రూట్ మాయూప్ తెల్యపరాచినం..16వ 
తేదీ జనవాణి, 17వ తేదీ పార్టీ శ్రేణులతో సమావేశాలు ఏరాపుట చేయడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమాలతో పోలీసుల అనుమతి తీసుకునానినం. 15వ తేదీ అధినేతకు భార్ రాయూలీ రూపనంలో 
స్వాగతనం తెలపనునని విషయ్నిని కూడా తెల్యపరాచినం. జనసేన పార్టీ కారయూక్రమానికి ప్రజల నునంచి వసుతినని ఆధరణ చూసి తటటీకోలేక ఆ కారయూక్రమానిని భగనినం చేసేనందుకు పోలీసులను 
అడుడిపెటటీకుని కుట్ర చేశారు. ఒక ఐపీఎస్ అధికారి వచిచి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చెయయూ పైకి ఎతతికూడదని, ప్రజలకు అభివాదనం చేయకూడదని హుకునం జార్ చేయడమేనంట్? మా అధినేతకు 
స్వాగతనం పల్కేనందుకు గనం. 3.26 నిమ్షాలకు అనంతా వీఐపీ ల్నంజ్ లోకి వెళ్్లనం. 4 గనంటలకు హతాయూయతనినం జరిగనందని పోలీసులు చెబుతునానిరు. ఇనంతకనంటే రుజువులు ఏనం కావాల్.
ప్రజాస్వామయూనంలో ఉనానిమా లేద్ అనని అనుమాననం కలుగుతోనంది. ప్రజల తరఫున మాట్్లడే గనంతును నొకాకొలనని ఆలోచనతో నియనంతృతవా పోకడలతో ఈ ప్రభ్తవానం వయూవహరిసోతినంది. 
కుట్రలో భాగనంగానే విశాఖలో జనసేనకు నాయకతవా వహిసుతినని నేతలనందర్ని అరెసుటీ చేశారు. వారి నైతిక సె్్థరాయూనిని దెబ్బ తీసే పిరికి పనంద చరయూ ఇది. ప్రభ్తవానం, యనంత్నంగనం రాజాయూనంగనం 
ప్రకారనం నడుచుకోవడనం లేదు. సనంత రాజాయూనంగానిని ఇకకొడ అమలు చేయ్లని చూసుతినానిరు. విలువలు లేని పాలన స్గనంచాలని చూసుతినానిరు. దీనిని ప్రజలు హరి్షనంచరు. బాయూరోకాట్ల 
కూడా పాలకులకు పెనంప్డు కుకకొల మాదిరి వయూవహరినంచరాదు. అధికార పార్టీ ఇచిచిన ల్సుటీ ప్రకారనం కేసులు పెటటీడమేనంట్? ఇది ఆమోదయోగయూమైన చరయూ కాదు. సైద్్ధనంతిక పోరాట్లు 
ఉనండాల్ తపపు.. ఇల్నంట్ పదదుతులు మనంచిది కాదు. గనండా రాజయూనం చల్యనంచాలని చూసేతి... చూస్తి ఊరుకోమని అనానిరు. మీడ్య్ సమావేశనంలో పార్టీ డాకటీర్ సెల్ ఛైరమిన్ డాకటీర్ 
బొడేడిపల్్ల రఘు, పార్టీ నాయకులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన శ్రేణుల విసతితృత సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం నియోజకవర్గ జనసేన శ్రేణుల విసతిృత స్్థయ సమావేశనం రాజానగరనం 
మనండలనం స్రాయూరావు పేట ననందు బ్రహామినండనంగా జరిగనంది. రాజానగరనం మనండల జనసైనికుల 
కోల్హలనంతో సమావేశనం రాజానగరనం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ 
నాయకతవానంలో మునుపెననిడూ లేని విధనంగా భార్ స్్థయలో జరిగనంది. ఈ సదర్నంగా బతుతిల 
మాట్్లడుతూ.. ప్రసుతిత రాజకీయ పరిసి్థతులపై, జనసైనికుల మధయూ ఉనని సత్సనంబనంధాలపై, అధికార 
పార్టీ నేతలు, స్్థనిక ఎమెమిలేయూ చేసుతినని ద్షటీకతావానిని నిలదీస్తి రాజానగరనం నియోజకవర్గనంలో 
బతుతిల బలరామకృష్ణ చేపటటీబోయే భవిషయూతుతి కారాయూచరణ మొదలగు అనంశాలపై ఈ సమావేశనం 
జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు.

సాలాపు లక్ష్మికి నివాళులు అర్పంచిన 
బత్తిల బలరామకతృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరనం 
నియోజకవర్గనం, కోరుకొనండ 
మనండలనం, బూరుగుపూడ్ 
గ్రామ వాసతివుయూలు స్ల్ప్ 
చక్రవరితి తల్్ల ఈ మధయూ 
కాలనంలో తుదిశావాస విడ్చారు. 
బూరుగుపూడ్ జన శ్రేణుల 
ద్వారా విషయనం తెలుసుకునని 
రాజానగరనం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు బతుతిల 
బలరామకృష్ణ బూరుగుపూడ్ 
గ్రామనంలోని చక్రవరితి నివాస్నికి 

వెళ్్ల ఆయనను మరియు కుటనంబ సభ్యూలను పరామరిశినంచారు. అననంతరనం లక్ష్మికి 
నివాళ్లు అరిపునంచారు. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన శ్రేణులు చక్రి, వీరబాబు, 
ముని ప్రస్ద్, కట్టీ స్రి, రనంగా అడపా ముని, బాబి్జ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ కు 
ఫిరాయాదు చేసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ నగర పోలీస్ కమ్షనర్ కానంతి రాణా ట్ట్ని కల్సి పవన్ 
కళ్యూణ్ దిషటీబొమమిను దగ్ధనం చేసిన వైఎస్సర్్సపీ నాయకులపై కేసు నమోదు చేయ్లని 
ఫిరాయూదును ఆధారాలతో అనందజేసిన జనసేన పార్టీ నాయకులు గనంజి పవన్ కుమార్, 
పొటూనిరి శ్రీనివాసరావు, మోబినా మరియు రెడ్డిపల్్ల గనంగాధర్.

టీడీపీ సీనియర్ నేత నంగిరెడ్డి విష్్ణని 
మరాయాదపూర్వకంగా కలిసిన బత్తిల

శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరనం నియోజకవర్గనం, కోరుకొనండ మనండలనం బూరుగుపూడ్ 
గ్రామనంలో ట్డ్పి సీనియర్ నేతలు ననంగరెడ్డి విషు్ణని మరాయూదపూరవాకనంగా కల్సిన 
రాజానగరనం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ. ఇరువురి మధయూ 
రాజకీయ చరచిలతో పాట భవిషయూత్ కారాయూచరణ పలు అనంశాల మీద ఈ సమావేశనం 
జరిగనంది. అననంతరనం బూరుగుపూడ్ జనసైనికులతో మాట్మనంతి కల్పి ప్రసుతిత 
పరిసి్థతులను గురినంచి బలరామకృష్ణ చరిచినంచారు. ఈ సమావేశనంలో జనసేన శ్రేణులు 
చక్రి, వీరబాబు, ముని ప్రస్ద్, కట్టీ స్రి, రనంగా అడపా ముని, బాబి్జ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.
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ఎమెమెల్యాగా గెలిచాకా నా ఆసిథి ఏమాత్ం పెరగినా ప్రజల్ పంచుకోవచుచు 
జె.ఎస్.పి గ్లోబల్ టీం జూమ్ సమావేశంలో పాటంశెట్టి

100 రూపాయల స్టీంప్ పేపరుపై రాసిస్తా
జగ్గంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి పాటంశెట్టీ సూరయూచంద్ర

శతఘ్ని న్యూస్: జె.ఎస్.పి గ్్లబల్ టీమ్ ఆధవారయూనంలో సురేష్ 
వరికూట్ అధయూక్తన 6 స్రు్ల ఉతతిమ సరపునంచ్ జాతీయ 
అవారుడిను తీసుకునని జగ్గనంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇనంచార్్జ పాటనంశెట్టీ స్రయూచనంద్రతో శనివారనం జె.ఎస్.పి 
గ్్లబల్ టీనం జూమ్ సమావేశనం నిరవాహినంచడనం జరిగనంది. తమ 
తమ దేశాల నునండ్ ఒకొకొకకొరిగా సేవలు అనందినంచడనం కనంటే 
అనందరూ సనంఘట్తమై ప్రపనంచ వాయూపతినంగా అనిని టీనంలు కల్సి 
ఒకకొ టీనంగా వెళ్ళిల్ అనే ముఖయూలక్ష్నంతో ఏరపుడ్నటవనంట్ “జె.
ఎస్.పి గ్్లబల్ టీనం” నునండ్ వివిధ దేశాలకు చెనందిన ఎనానిరై 
జనసేన నాయకులు ఈ సమావేశనంలో పాల్్గనడనం జరిగనంది. 
ఈ సమావేశనంలో ముఖయూ అతిధిగా పాల్్గననిటవనంట్ జగ్గనంపేట 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇనంచార్్జ పాటనంశెట్టీ స్రయూచనంద్రతో 
వివిధ నియోజకవరా్గలకు చెనందిన ఎనానిరై జనసేన నాయకులు 
తమ తమ నియోజకవరా్గలలోని సమసయూలపై చరిచినంచడనం 
జరిగనంది. సుమారు 3 గనంటల పైగా జరిగన ఈ సమావేశనంలో 
పార్టీని ఏ విధనంగా బలోపేతనం చేయ్ల్ మరియు జనసేన అధినేత 
తలపెట్టీన కారయూక్రమాలను ఏ విధనంగా మునందుకు తీసుకువెళ్ళిల్ 

అనే అనంశాలపై చరిచినంచడనం జరిగనంది. ఈ సమావేశనంలో జగ్గనంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇనంచార్్జ పాటనంశెట్టీ స్రయూచనంద్ర మాట్్లడుతూ ఇటీవల విశాఖపటనినంలో 
జరిగన ఘటనను ఖనండ్నంచడనం జరిగనంది. బూత్ లెవెలో్ల పోల్ మేనేజెమినంట్ గురినంచి జనసేన కరయూకరతిలకు శిక్ణ ఇచిచి బలమైన మేనేజెమినంట్ కోసనం బూత్ కనివానర్ వయూవస్థను 
నిరిమినంచి పట్షటీనం చేయ్లని అనానిరు. జనసేన కారయూక్రమాలను బలనంగా ప్రజలలోకి తీసుకెళళినందుకు ఎనానిరై మ్త్రులు ఎనంతగానో సహకరిసుతినారని, సహాయ సహకారాలు 
అనందిసుతినని ఎనానిరై మ్త్రులకు ధనయూవాదములు తెల్పారు. జననంకోసనం జనసేన కారయూక్రమనంలో భాగనంగా ఇపపుట్ వరకూ 327 వరోజు విజయవనంతనంగా చేస్మని 
రానునని 7 సనంవత్సరాలు క్షేత్స్్థయలో మాత్మే పనిచేస్తిమని, జనసేన వనరక్ణ ద్వారా నియోజకవర్గనం మొతతినం లక్ల సనంఖయూల్ నిమమి, ద్నిమమి మరియు జామ 
మొకకొలతో పాటూ ఈ సనంవత్సరనం పూల మొకకొలను కూడా పనంచుతునానిమని అనానిరు. జనసేనపార్టీ 7 సిద్దునంతాలలో ఒకటైన పరాయూవరణ పరిరక్ణ దిశగా ప్రజలలో 
మారుపు తీసుకురావడానికి ప్రయతనినం చేసుతినానిమని అనానిరు. ఇపపుట్ వరకు ఎనానిరై జనసైనికుల సహాయనంతో “జనసేన తోడు – నీడ” అనే కారయూక్రమనం ద్వారా 14 
కుటనంబాలకు ఇళ్ళి నిరిమినంచి ఇచాచిమని తెల్పారు. 18 సనంవత్సరాలుగా సరపునంచ్ గా చేసిన ఆయన నితయూనం ప్రజా క్షేత్నంలో ప్రజల సమసయూలపై అలుపెరుగని పోరాటనం 
చేసుతినని ఆయనకు ప్రసుతితనం 2 ఎకరాల పొలనం కొనంచెనం ఆసి్థ ఉననిదని, ఎమెమిలేయూగా గెల్సేతి 5 సనంవత్సరాల తరావాత కూడా అనంతే ఉనంటనందని అనంతకు మ్నంచి ఉనంటే ద్నిని 
ప్రజలు పనంచుకోవచచిని దీనికి సనంబనంధినంచి 100 రూపాయల స్టీనంప్ పేపరుపై రాసిస్తినని కూడా ఆయన తెల్పారు. ఆయనను గెల్పిసేతి ప్రజలే గెల్చినట్లని ఆయన 
అనానిరు. ప్రజా సమసయూలపై ఎనోని ఆమరణ నిరాహార దీక్లు చేసి విజయనం స్ధినంచిన విషయనం తెల్సిన విషయమే. ప్రభ్తవానం పలు పధకాలను పెట్టీనా ఇనంట్కి ఒక 
పధకనం మాత్మే అనందిసుతినానిరు తపిపుతే అనిని పధకాలు ఒకే కుటనంబానికి ఇవవాటే్లదని అది ప్రజలలోకి బలనంగా తీసుకెళ్ళిలని అనానిరు. జగ్గనంపేట నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇనంచార్్జ పాటనంశెట్టీ స్రయూచనంద్ర చేసుతినని కారయూక్రమాలను ఎనానిరై జనసేన నాయకులు అభిననందినంచడనంతో పాటూ ఆయన చేసే కారయూక్రమాలకు అనండగా ఉనంట్మని 
తెల్యజేస్రు. ఈ సమావేశనంలో జె.ఎస్.పి గ్్లబల్ టీనం కోర్ సభ్యూలు అమీర్ ఖాన్(సౌది అరేబియ్), పాపోలు అపాపురావు(యూఏఈ), సుధాకర్ వరికూట్(జరమిని), 
డా.ప్రవీణ్ రాయల్(సౌత్ కొరియ్), లోకేష్ పెదిదురెడ్డి(జరమిని), ప్రసనని(యూకె), రతని పిల్్ల(ఇనండ్య్), రవి వరమి(యూఏఈ), డా.కె. నవీన్(సౌత్ కొరియ్), నవీన్ 
నవబోతు(కనంబోడ్య్), సుబ్రహమిణయూనం(జరమిని), అఖిల్ ఆవుల(జరమిని), శ్రీనాథ్ వట్టీకూట్(యూకె) మరియు స్నంబశివ (సీవాడన్) లతో పాటూ ఇతర దేశాల నునండ్ 
పలువురు జనసేన నాయకులు పాల్్గనానిరు.

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

జనంకోసం జనసేన 328వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 800 మొక్కల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గనంపేట, జననంకోసనం జనసేన 328వ రోజులో భాగనంగా జనసేన వనరక్ణ మొకకొల 
పనంపిణీ కారయూక్రమనం జగ్గనంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇనంచార్్జ పాటనంశెట్టీ శ్రీదేవిస్రయూచనంద్ర 
ఆధవారయూనంలో గ్కవరనం మనండలనం గ్కవరనం గ్రామనంలో జరిగనంది. కారయూక్రమనంలో భాగనంగా శనివారనం 
800 మొకకొలు పనంచడనం జరిగనంది. నేట్ వరకు నియోజకవర్గనం మొతతినంగా 85495 మొకకొలు పనంపిణీ 
చేయడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవనంతనం చేసిన తూరుపుగ్ద్వరి జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
సనంయుకతి కారయూదరిశి దోసపాట్ సుబా్బరావు, గ్కవరనం మనండల మహిళ్ కమ్టీ అధయూక్షురాలు చల్్ల 
రాజయూలక్ష్మి, గ్కవరనం మనండల ప్రధాన కారయూదరిశి చల్లపల్్ల కనక దురా్గప్రస్ద్, గ్కవరనం మనండల 
ప్రధాన కారయూదరిశి ఈల్ దొరబాబు, గ్కవరనం మనండల ప్రధాన కారయూదరిశి వీరవల్్ల పోసిబాబు, గనండేపల్్ల 
మనండల సనంయుకతి కారయూదరిశి కారుకొనండ విజయ్ కుమార్, గ్కవరనం పటటీణ అధయూక్షులు పదిలనం మురళ్, 
గ్కవరనం పటటీణ ఎసి్స సెల్ అధయూక్షులు నేతల నరేనంద్ర, ఏనుగు స్రయూప్రకాష్, రానంశెట్టీ బాలమురళ్కృష్ణ, 
తోట దీపక్, అమరతి స్యకృష్ణ, మద్దుల తాతారావు, ప్రగడ ప్రభ, మద్దుల రానంబాబు, మద్దుల లక్ష్మణ్, 
మద్దుల అననంతలక్ష్మి, ఏనుగు కృష్ణ, శిర్ల దురా్గప్రస్ద్, బాలనం శ్రీను, బతుతిల రాజేష్, కొతతిపల్్ల నునండ్ 
గ్రామ అధయూక్షులు సల అనంజిబాబు, ప్వవాల శ్రీదేవి, ప్వవాల నిహారిక దేవి, మాధిరెడ్డి విషు్ణ, మాద్రాప్ 
ధరేమినంద్ర, గౌతు జైశనంకర్, వననం నరేష్, అచుచితాప్రనం నునండ్ లక్ష్మి నాగేశవారరావు, కృషు్ణనిపాలెనం 
నునండ్ కరిబనండ్ స్య పవన్, ఆర్ అనండ్ ఆర్ కాలనీ నునండ్ వీరవల్్ల జితేనంద్ర, గ్నేడ నునండ్ 
నల్లనంశెట్టీ చిట్టీబాబు, వల్లభశెట్టీ నాని లకు జగ్గనంపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇనంచార్్జ పాటనంశెట్టీ 
శ్రీదేవిస్రయూచనంద్ర కృతజ్ఞతలు తెల్పారు. జననంకోసనం జనసేన కారయూక్రమనంలో భాగనంగా గ్కవరనం 
గ్రామనంలో ఎనంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయూనం అనందినంచిన మద్దుల తాతారావు కుటనంబ సభ్యూలకు, 
మద్దుల రానంబాబు కుటనంబ సభ్యూలకు, మద్దుల లక్ష్మణ్ కుటనంబ సభ్యూలకు జగ్గనంపేట నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇనంచార్్జ పాటనంశెట్టీ శ్రీదేవిస్రయూచనంద్ర హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

కదిర శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఆధ్వరయాంలో జనసేనలో చేరన యువకులు
శతఘ్ని న్యూస్: తాడ్పత్రి, జనసేన పార్టీ సిద్దునంతాలు నచిచి పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయ స్ధన కోసనం తాడ్పత్రి నియోజకవర్గ ఇనంచార్్జ కదిరి 
శ్రీకానంత్ రెడ్డి ఆధవారయూనంలో పెదదువడుగురు మనండలనం అపెపుచర్ల గ్రామానికి 
చెనందిన 20 మనంది యువకులు దూద్ బాషా, బాబాఫకృదిదున్, రాజేనంద్ర, 
రాజు, హజి, రనంగా తదితరులు తాడ్పత్రి పటటీణనం ప్టూ్లరు రోడుడిలో 
గల ఆరిడిటీ రూములకు ఎదురుగా ఉనని స్్థనిక పార్టీ కారాయూలయనంలో 
జనసేన పార్టీలో చేరడనం జరిగనంది. వారికి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇనంచార్్జ కదిరి శ్రీకానంత్ రెడ్డి కనండువాలు కపిపు పార్టీలోకి ఆహావానినంచారు. 
ఈ సఅనందర్నంగా శ్రీకానంత్ రెడ్డి మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ యువకుల 
కోసనం, యువత భవిషతుతి కోసనం నిరనంతరనం కృష చేసుతినందని ప్రజా 
సమసయూల పరిషాకొరమే ప్రథమ కరతివయూనం అని కారయూకరతిలకు తెల్యజేశారు. 
అదేవిధనంగా పార్టీ సిద్దునంతాలు ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్లలని, కారయూకరతిలకు 
ఎటవనంట్ ఇబ్బనంది వచిచినా తోడుగా ఉనంట్నని శ్రీకానంత్ రెడ్డి హామీ 

ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమనంలో తాడ్పత్రి నియోజకవర్గ నాయకులు కిరణ్ కుమార్, అయుబ్, రస్ల్, మణికనంఠ, కొనండా శివ, రాహూల్, సుదరశిన్, రమణ, చిరనంజీవి తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

రాము కుటంబానిని పరామర్శంచిన 
మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం నియోజకవర్గనం, కోరుకొనండ మనండలనం, పశిచిమ గానుగుడనం విశవా 
బ్రాహమిణ సనంఘనం ప్రెసిడనంట్ రాము తల్్ల మరణవారతి తెలుసుకునని రాజానగరనం నియోజకవర్గనం 
జనసేన పార్టీ ఇనంచార్్జ ఐకయూరాజయూసమ్తి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ వారి కుటనంబానిని 
పరామరిశినంచి మనోధైరయూనం కల్పునంచడనం జరిగనంది. ఈ పరామరశిలో కోరుకొనండ మనండల జనసేన 
పార్టీ వైస్ ప్రెసిడనంట్ ముకకొ రానంబాబు, కోరుకొనండ మనండల జనసేన పార్టీ కారయూదరిశి చదువు 
నాగు, కోరుకొనండ మనండల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి పోసిబాబు కోరుకొనండ జనసేన పార్టీ 

సీనియర్ నాయకులు చదువు ముకేతిశవారరావు, దొడ్డి అపపులరాజు, కోరుకొనండ మనండల జనసేన పార్టీ నాయకులు తనీనిరు తాతాజీ, కోరుకొనండ మనండల సీనియర్ నాయకులు కొచచిర్ల 
బాబి పాల్్గనానిరు.

టెక్కలి జనసేన కారాయాలయంపై వైసీపీ గుండాల దాడ్ని 
ఖండ్ంచిన ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళనం జిల్్ల, టెకకొల్ నియోజకవర్గనం జనసేన పార్టీ కారాయూలయనం పై వైసీపీ గునండాల ద్డ్ని తీవ్నంగా ఖనండ్సుతినానినం. 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయనం పై ద్డ్ హేయమైన చరయూ. ప్రజాస్వామయూవాదులు ప్రతి ఒకకొరూ ముకతికనంఠనంతో ఖనండ్నంచాల్. ప్రజా క్షేత్నంలో 
జనసేన పార్టీని ఎదుర్కొనే దముమి లేక పిరికిపనందల్్లగా జనసేన నాయకులు ఇనంట్పై, జనసేన పార్టీ కారాయూలయనంపై ద్డ్ చేసుతినని వైసిపి 
గునండాలకు సరైన సమయనంలో బుది్ధ చెబుతానం. దువావాడ శ్రీనివాస్ అనే అరాచకశకితి అనుచరులే ఈ ద్డ్కి ఎగబడ్నట్ల సమాచారనం. 
దువావాడ శ్రీనివాస్ ది నేర చరిత్ అతనిపై 18 కేసులు ఉనానియ. అయనా గాని జగన్ రెడ్డి అతనికి ఎమెమిలీ్స ఇచిచి ప్రతిపక్షాలపై ద్డ్ 
చేస్తి ప్రజాస్వామాయూనిని ఖూనీ చేసుతినానిరు. వైసీపీ అదిరినంప్లకు, బెదిరినంప్లకు జనసైనికులు ఎవరు భయపడరు. వైసిపి పార్టీ చేసుతినని అరాచకాలను ప్రజలు గమనిసుతినానిరు. సరైన 
సమయనంలో వైసిపి నాయకులకు ప్రజలు తప్పుగా బుది్ధ చెబుతారని పెడన జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు అనానిరు.

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

పంచకరలో సందీప్ కి 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన 

శ్రీమత్ కాంత్శ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ ఘటనలో అరెస్టీ అయన భీమ్ల్ నియోజకవర్గ ఇనంచార్్జ పనంచకర్ల 

సనందీప్ ని పెట్టీన అక్రమ కేసులో్ల శనివారనం విడుదలైన సనందర్నంగా భీమ్ల్ జనసేన పార్టీ 
ఆఫీస్ లో ఎచెచిర్ల నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కానంతిశ్రీ మరియు రాష్ట్ర 
కారయూనిరవాహణ వైస్ ప్రెసిడనంట్ డా.విశవాక్షేణ్ కల్సి శుభాకానంక్లు తెల్యజేయడనం జరిగనంది. 
ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

పంచకరలో సందీప్ కి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన 
త్ని జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ ఘటనలో అరెస్టీ అయన భీమ్ల్ నియోజకవర్గ ఇనంచార్్జ 
పనంచకర్ల సనందీప్ విడుదలైన సనందర్నంగా భీమ్ల్ జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ లో మరాయూద 
పూరవాకనంగా కల్సిన తూరుపుగ్ద్వరి జిల్్ల కారయూదరిశి వనంగలపూడ్ నాగేనంద్ర మరియు 
తుని నియోజకవర్గ జనసైనికులు. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

ఆమదాలవలసలో జనంతో జనసేన 26వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస నియోజకవర్గనంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు కొతతికోట 
నాగేనంద్ర, కోరుకొనండ మలే్లశవారరావు, అనంపిల్ విక్రమ్(ఎనంపీటీసీ) నాయకులు మరియు 
కారయూకరతిలు ఆధవారయూనంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసు్సలతో జననంతో జనసేన 
కారయూక్రమనంలో భాగనంగా 26వ రోజు, సరుబుజి్జల్ మనండలనం, కనకమయయూ పేట గ్రామనంలో 
ప్రధాన సమసయూ త్గునీరు ఊరో్ల సదుపాయనం లేక పకకొ ఊరు నునంచి తెచుచికుని తాగే 
దౌరా్గయూ పరిసి్థతిలో గ్రామ ప్రజలనందరూ ఉనానిరు. ఈ ఒకకొ సమసయూ వాళ్లకి తీరచిగల్గతే 
చాలని ప్రజలనందరూ కోరుకునంటనానిరు. ఈ సమసయూ పరిషాకొరనం అయేయూనంతవరకు జనసేన 
పోరాటనం చేసుతినందని గ్రామ ప్రజలకు భరోస్ కల్పునంచడనం జరిగనంది. మరియు ఇనంట్నంట్కి 
వెళ్్ల జనసేన సిద్్ధనంతాలను తెల్యజేయడనం జరిగనంది. ప్రతి ఒకకొరి జీవితాలు బాగునండాల్, 
యువత అనందరూ కూడా జాబులు రావాల్, మన రాష్ట్రనం అభివృది్ధ చెనంద్ల్ అనంటే 
భవిషయూతుతిలో వచేచి ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీని ఆదరినంచి, గాజు గా్లస్ గురుతికి ఓట వేసి, 
జనసేన పార్టీని గెల్పినంచవలసినందిగా ప్రతి ఒకకొరిని పేరుపేరునా రికెవాస్టీ చేయడనం జరిగనంది. 
ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు సైరుగాప్ సనంతోష నాయుడు, జగదీష్, 
మామ్డ్ స్య, కిరణ్, కోమల్, మోహన్, ప్రదీప్ మరియు జనసేన కారయూకరతిలు, మరియు 

గ్రామ ప్రజలు పాల్్గని విజయవనంతనం చేసిననందుకు ప్రతి ఒకకొరినీ పేరు పేరునా ధనయూవాద్ములు తెల్యజేసుకునంటనానిమని తెల్పారు.

బోరుగడడి అనిల్ పై ఎసి్పకి ఫిరాయాదు చేసిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొనండ, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై బోరుగడడి అనిల్ చేసిన 
వాయూఖయూలను ఖనిడిస్తి, పారవాతీప్రనం మనయూనం జిల్్ల ఎసిపుకి పాలకొనండ నియోజకవర్గనం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు గరా్న సతితిబాబు ఫిరాయూదు చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ పై 
అభయూనంతరకర వాయూఖయూలు చేసి, వారి భారయూ పిల్లలను దూషనిచిననందుకు గాను, మరియు 
పవన్ కళ్యూణ్ ని చనంపేస్తినని బెదిరినంప్ వాయూఖయూలు చేసిన వైసీపి నేత బోరుగడడి అనిల్ 
కుమార్ మీద కఠిన చరయూలు తీసుకోవాలని గరా్న సతితిబాబు ఎసిపుకి ఫిరాయూదు చెయయూడనం 
జరిగనంది. పారవాతీప్రనం జడీపుటీసీ అభయూరి్థ వీరమహిళ పైల లక్ష్మి, మ్డతాన ప్రస్ద్, 
గరా్ప్ నరేనంద్ర, డనంపాక స్యకుమార్, పెనుగనండ రాజశేఖర్ పాల్్గనానిరు.

వనబంగి గ్రామంలో పరయాట్ంచిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అలూ్లరి 
సీతారామరాజు జిల్్ల శనివారనం 
పెదబయలు మనండలనం 
వనబనంగ పనంచాయతీ 
వనబనంగ గ్రామనంలో ప్రతి 
ఇనంట్నంట్ సనందరిశిస్తి అకకొడ 

ఉననిటవనంట్ ఆదివాసీ పెదదులతో ఓట హకుకొ యొకకొ విలువ, గరిజన సమసయూలైన చట్టీలు, 
హకుకొలు ఉల్లనంఘన వనంట్ పలు అనంశాలపై వివరిస్తి, ఆదివాసీ వృద్ధ మహిళలు, తాతల 
యొకకొ ప్రధాన సమసయూలైన రేషన్ కార్డి, ఆధార్ కార్డి, పినంఛన్ కార్డి లేనటవనంట్ వృదు్ధలకు 
ఎల్ పెన్షన్, రేషన్, పొనంద్లనే అనంశాలను వివరినంచారు. అల్గే పెన్షన్ గాని, రేషన్ గాని 
పొనందడానికి మననం అరుహులు ఎనందుకనంటే అది మనహాకుకొ అనంటూ తెల్పారు. మీరనందరు 
పెదదువాళ్ళి మనదేశనం ప్రజాస్వామయూదేశనం ఈ దేశనంలో ప్రతి పౌరుడ్కి హకుకొ ఉనంది. అభివృది్ధ 
ఫల్లు అనందరికి అనందేల్ చూసుకోవడనం ప్రభ్తవానం బాధయూత కానీ ఇవాళ వైసీపీ ప్రభ్తవానం 
దిగజారుడు రాజకీయ్లు చేసుతినానియని, మీల్నంట్ నిరాక్ష్రాసుయూలు, అమాయకులను, 
స్నుభూతి మాయమాటలు చెపిపు ఓట వేయనంచుకుని గెల్చి ముఖనం చాటేసిన నాయకులను 
ఎనందరినో చూస్నం. ఒకకొస్రి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి ఒకకొ అవకాశనం ఎనందుకు 
ఇవవాకూడదు. నిజాయతీగా రాజకీయ్లు చేసే పార్టీలు కనుమరుగవుతునని సమయనంలో 
ఎనంతో విలువైన సమయ్నిని, సనంపదలను వదులుకుని రాజకీయ్లను, ప్రజల సి్థతిగతులను 
మారాచిలని బలమైన సనంకలపునంతో వచిచిన నేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ఓటవేసి గెల్పినంచాల్్సనందిగా 
మీ వనంట్ పెదదులకు శిరసు్స వనంచి నమసకొరిసుతినానినని పెదబయలు మనండల అధయూక్షులు 
జాగరప్ పవన్ కుమార్ శనివారనం వనబనంగ గ్రామనంలో ఇనంట్నంట్ సనందరిశిస్తి ఆదివాసీ 
వృదదుమహిళలకు, తాతయయూలకు తెల్పారు.

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

నక్కపలిలో నంచి అనకాపలిలో కలెకటిరేట్ వరకు పాదయాత్ నిర్వహిసాతిం: 
శివదత్ బోడపాట్

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావుపేట, లక్ల కొదీదు చేపలు చనిపోయ్య. దీనికి కారణనం రాష్ట్ర కాలుషయూ నియనంత్ణ మనండల్ 
నిర్లక్ష్నం, రాష్ట్ర ఫిషర్స్ డ్పారెటీష్మనంట్ సోమరిపోతు ధోరణి, జగన్ రెడ్డి బినామీ కసటీడీలో ప్రభ్తవా అధికారులు. మత్సష్కారుల 

పట్ల జగన్ రెడ్డికి ఎనందుకు ఇనంత చినని చూప్. తవారలో జనసేన పార్టీ ఆధవారయూనంలో నకకొపల్్ల నునంచి అనకాపల్్ల కలెకటీరేట్ వరకు 
పాదయ్త్ చేస్తిమని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శివదత్ బోడపాట్ అనానిరు.

తెలగంశెట్టి సతయాం భారయాకు అండగా 
మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరనం నియోజకవర్గనం, కోరుకొనండ మనండలనం కాపవరనం గ్రామనంలో తెలగనంశెట్టీ 
సతయూనం భారయూ నడలేని పరిసి్థతిలో ఉనానిరని తెలుసుకుని ఆ పెదదు ఆవిడాకు నడవడానికి స్టీనండ్ మరియు 
ఫ్రూట్్స ఇచిచిన రాజానగరనం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇనంచార్్జ మరియు ఐకయూరాజయూసమ్తి అవారుడి 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ జనసేన పార్టీ తరుప్న భరోస్ ఇవవాడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనం 
కోరుకొనండ మనండల జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడనంట్ ముకకొ రానంబాబు, కోరుకొనండ మనండల జనసేన 
పార్టీ కారయూదరిశి చదువు నాగు, కోరుకొనండ మనండల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి పోసిబాబు 

కోరుకొనండ జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చదువు ముకేతిశవారరావు, దొడ్డి అపపులరాజు, కోరుకొనండ మనండల జనసేన పార్టీ నాయకులు తనీనిరు తాతజీ, కోరుకొనండ మనండల సీనియర్ 
నాయకులు కొచచిర్ల బాబి, కోరుకొనండ మనండల సోషల్ మీడ్య్ ప్రతినిధి పెమామిడ సతీష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర జనసేన నాయకుల 
మౌన పోరాటం

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూస్య జిల్్ల, పెనుగనండ నియోజకవర్గనం, గ్రనంట్ల పటటీణనంలో 
శుక్రవారనం పవన్ కళ్యూణ్ దిషటీబొమమిని గ్రనంట్ల మనండలనం వైసిపి నాయకులు దగ్ధనం 
చేయడనంతో ద్నికి నిరసనగా అనంబేదకొర్ విగ్రహనం దగ్గర గ్రనంట్ల జనసేన నాయకులు 
మౌన పోరాటనం చేశారు. జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ దిషటీబొమమిలు కాలేచి ద్ని 
మీద ఉనని శ్రద్ధ గ్రనంట్ల అభివృది్ధపై చూపనండని స్చినంచారు. చిత్వతి నదిపై వనంతెన 
నిరిమినంచి ఆరు నెలలు కూడా పూరితి కాగానే బ్రిడ్్జ మీద గునంతలమయనం కావడనం మొదట్గా 
ఆ గునంతలు పూడచినండ్ హినందూప్రనం కదిరి ప్రధాన రహద్రి కసిరెడ్డిపల్్ల పెదదువనంకలో 
బ్రిడ్్జ చిననిదిగా ఉనండటనం వల్ల వరా్షనికి వరద నీరు రావడనంతో ప్రజలు తీవ్ ఇబ్బనందులు 
గురయ్యూరు. వైసిపి నాయకులు వాట్పై దృషటీ పెట్టీ కొతతి బ్రిడ్్జ ఏరాపుటకై పోరాడాలని 
అల్ చేయకునండా నీతి నిజాయతీగల మా పవన్ కళ్యూణ్ మీద దిషటీబొమమి దగ్ధనం చేయడనం 
ఆరోపణలు చేయడనం సరైన పద్ధతి కాదని పవన్ కళ్యూణ్ పాయూకేజీ తీసుకునానిరని మీరు 
నిరూపినంచగలరా? మీరు నిరూపిసేతి జనసేన పార్టీ వదిలేసి మేమనంతా వైసీపీ పార్టీలో 
కొనస్గుతామని వారు సవాల్ విసిరారు. ఈ కారయూక్రమనంలో జిల్్ల సనంయుకతి కారయూదరిశి 
వెనంకటేష్ మనండల నాయకుడు సనంతోష్ కారయూక్రమల జిల్్ల కమ్టీ సభ్యూడు పొగతోట 
వెనంకటేష్ ఐట్ పెనుకొనండ నియోజకవర్గ కో ఆరిడినేటర్ యోగాననందరెడ్డి, వీర మహిళ, 
కావేరి, మనండల నాయకులు నాగేష్, నాగేనంద్ర, మల్్లకారు్జన, నరేష్, తిరుపాల్ వెలమదిదు 
శ్రీనివాస్, గనంగరాజు, సురేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

టెక్కలి పార్టి కారాయాలయానిని సందర్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానం నియోజవర్గ జనసేన నాయకులు ఎనిని రాజు ఆధవారయూనంలో టెకకొల్ 
పార్టీ ఆఫీస్ సనందరిశినంచడనం జరిగనంది. ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవానం దువావాడ శ్రీనివాసరావు 
ఆధవారయూనంలో శుక్రవారనం జరిగన పార్టీ ఆఫీసు ద్డ్నితీవ్నంగా ఖనండ్నంచారు. అదేవిధనంగా 
టెకకొల్ జనసేన నాయకులుకు కణితి కిరణ్ కి సనంఘీభావనం తెల్యజేశారు. పార్టీ 
అనండగా ఉనంటనందని ధైరయూనం చెపాపురు. ఈ వైసీపీ ప్రభ్తవానం మ్తిమీరిన పోకడలను 
ఆప్కోవాలని లేనిపక్నంలో జనసేన పార్టీ జనసైనికులు రాబోయే రోజులో్ల నీకు 
బుది్ధ చెపాతిరని తెల్యజేశారు. రాజకీయ్లో్ల విమరశికు ప్రతి విమరశి చేయ్ల్ గాని, 
ద్డులు చేయడనం అనేది అతయూనంత అప్రజాస్వామయూక చరయూగా పరిగణినంచారు. ఇనంత 
ద్రుణనంగా పార్టీ ఆఫీసులో ఉననిటవనంట్ ఫరినిచర్ ను విలువైన వసుతివులను పాడుచేసి 
దొనంగల్నంచారు తెల్యజేశారు. చివరికి వైసిపి ప్రభ్తవానం పార్టీ గురుతి అయనటవనంట్ 
ఫ్యూను్ల కూడా పాడు చేశారని తెల్యజేస్తి రాబోయే స్రవాత్రిక ఎనినికలో్ల, మీ పార్టీ 
గురుతి అయన ఫ్యూను ఈ విధనంగానే పాడైపోతునందని పార్టీ భూస్్థపితనం చెనందుతునందని 
హెచచిరినంచారు. ఆమద్లవలస జనసేన నాయకులు పేడాడ రామోమిహన్ మీడ్య్తో 
మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ కారాయూలయ్లపై ద్డ్ని హేయమైన చరయూగా అభివరి్ణనంచారు. 
అల్గే రాజకీయనంగా విమరశిలు సహజమేనని కానీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద వయూకితిగత 
విమరశిలు అల్గే జనసేన నాయకులు పై భౌతిక ద్డులు సరికాదని అనానిరు. అధికార 
పార్టీ తీరును రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిసుతినానిరని వచేచి ఎనినికలో్ల తగన గుణపాఠనం చెబుతారని 
అననిరు. ఈ కారయూక్రమనంలో రాజానం జనసేన నాయకులు ఎనిని రాజు, ఆమద్లవలస 
జనసేన నాయకులు పేడాడ రామోమిహన్, చీమల గ్వినంద్, హేమనంత్ కుమార్, 
గౌరయయూ, అపపులనాయుడు, అననినం నాయుడు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

అంబేద్కర్ విగ్రహానిని చెతతికుప్పలో పడేసిన 
వారని కఠినంగా శిక్ంచాలి

రాజనంపేట శాసనసభ్యూలు సపునందినంచాలని డ్మానండ్
ప్రజా సనంఘాల నాయకుల డ్మానండ్
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజనంపేట, అనంబేదకొర్ విగ్రహానిని చెతతికుపపులో పడేసిన వారిపై చటటీపరమైన 
చరయూలు తీసుకోవాలని భారత కమూయూనిసుటీ పార్టీ జనసేన పార్టీ తెలుగుదేశనం పార్టీ దళ్త 
నాయకులు అఖిల భారత విద్యూరి్థ సమైకయూ ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధవారయూనంలో పటటీణ కేనంద్రనంలో 
పాత్రికేయుల సమావేశనం ఏరాపుట చేశారు. ఈ సనందర్నంగా భారత కమూయూనిసుటీ పార్టీ 
జిల్్ల కారయూవర్గ సభ్యూలు ఈ విశవానాథ నాయక్ జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీనివాసులు 
మాట్్లడుతూ ప్రపనంచ మేధావి డాకటీర్ బి.ఆర్ అనంబేదకొర్ విగ్రహానిని కొనంతమనంది 
స్వార్థపూరిత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసనం విగ్రహానిని రాయవరనంలో చెతతికుపపులో 
పడవేసి అవమాన పరిచారని, అల్నంట్ వారి పైన ఎనంతట్ వారైనా ఏ పార్టీ వారైనా 
కఠినమైన చరయూలు తీసుకోవాలని డ్మానండ్ చేశారు. ఇనంత జరుగుతునాని రాజనంపేట 
శాసనసభ్యూలు మేడ వెనంకట మల్్లకారు్జన్ రెడ్డి కనీసనం సపునందినంచకునండా దోషులను కాపాడే 
ఇటవనంట్ ప్రయతనినం చేసుతినానిరని మనండల వాయూపతినంగా ప్రజలు అనుకునంటనానిరని, 
ఇనంతట్ నీచానికి దిగజారుడు నేరసుతిలను కాపాడటనం మనంచి పద్ధతి కాదని ఆవేదన 
వయూకతినం చేశారు. శాసనసభ్యూలు మల్్లకారు్జన్ రెడ్డికి రాజాయూనంగనం పైన గాని అనంబేదకొర్ 
పైన గాని విశావాసనం ఉనని వయూకితి అయతే తక్ణమే పాత్రికేయుల మీట్నంగ్ ఏరాపుట చేసి 
బహిరనంగనంగా అల్ ప్రవరితినంచిన వారి పైన చటటీపరమైన చరయూలు తీసుకోవాలని చెబితే 
అనందరూ ఆననందపడతామని తెల్పారు. బాబా స్హెబ్ అనంబేదకొర్ కేవలనం ఎసీ్స 
ఎసీటీలకు మాత్మే నాయకుడు కాదని ఈ దేశనంలో ఉనండే ప్రతి వయూకితి కోసనం రాజాయూనంగనం 
రాసినటవనంట్ మహానీయుడని అల్నంట్ మహనీయుడ్కి అవమాననం చేసేతి చూస్తి 
ఊరుకోమని హెచచిరినంచారు. ఈ కారయూక్రమనంలో తెలుగుదేశనం పార్టీ దళ్త నాయకులు 
తపేపుపల్్ల చనంద్రమౌళ్ అఖిల భారత విద్యూరి్థ సమైకయూ మనండల అధయూక్షులు నాగేనంద్ర ప్రస్ద్ 
నాయక్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పలువురని పరామర్శంచిన డాకటిర్ శ్రీధర్ పిలాలో
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రనం నియోజకవర్గనం జనసేన నాయకులకు శ్రీ విషు్ణ హాసిపుటల్ 
అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్్ల చేబ్రోలు గ్రామనం ననందు అనారోగయూనంతో బాధపడుతుననిటవనంట్ 
కర్రి జోగారావు సతీమణి, కర్రి నాగ స్రయూవతిని పరామరిశినంచడనం జరిగనంది. అదే 
గ్రామానికి చెనందినటవనంట్ జనసేన కారయూకరతి పెదిదునంట్ శివ అననియయూ పెదిదునంట్ తరుణ్ 
కుమార్ కి య్కి్సడనంట్ అయయూ బెడ్ రెస్టీ తీసుకునంటననిటవనంట్ తరుణ్ కుమార్ ని కూడా 
పరామరిశినంచడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో భాగనంగా కర్రి శివ, శివలనంక బ్రహమిరాజు, 
సకినాల నాగ శివ గణేష్, వదిదునేట్ రమేష్ రమేష్, సకినాల రాజా రమేష్, గేరగ నవీన్, 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడనం జరిగనంది.

వివేకానంద డ్గ్రీ కళాశాల జనసేన
విదాయారథి విభాగ కమిటీ ప్రకటన

శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్, 
జనసేన విద్యూరి్థ విభాగనం రాష్ట్ర 
అధయూక్షులు సనంపత్ నాయక్ 
ఆదేశాలతో జనసేన విద్యూరి్థ 
విభాగ వివేకాననంద డ్గ్రీ 
కళ్శాల కమ్టీ ప్రకట్నంచిన 
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు 
మహేష్ పెనంటల. జనసేన 
విద్యూరి్థ విభాగనం బలోపేతనంలో 

భాగనంగా శుక్రవారనం విద్యూనగర్ లోని వివేకాననంద డ్గ్రీ కళ్శాల సనందరిశినంచి న్తన విద్యూరు్థలకు 
స్వాగతనం పలుకుతూ విద్యూరు్థల సమసయూల గురినంచి తెలుసుకోవడనం జరిగనంది. ఈ సనందర్నంగా 
జాయన్ జనసేన విద్యూరి్థ విభాగనం కారయూక్రమానిని చేపటటీడనం జరిగనంది విద్యూరు్థలు ఉతా్సహనంగా 
జనసేన విద్యూరి్థ విభాగనంలో చేరడనం జరిగనంది. విద్యూరు్థల సమసయూలను కళ్శాల ప్రిని్సపాల్ 
దృషటీకి తీసుకెళ్్ల వెనంటనే పరిషకొరినంచాలని డ్మానండ్ చేయడనం జరిగనంది ఈ సనందర్నంగా కళ్శాల 
జనసేన విద్యూరి్థ విభాగనం కమ్టీని ప్రకట్నంచడనం జరిగనంది. ఈ కారయూక్రమనంలో జనసేన విద్యూరి్థ 
విభాగనం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు మహేష్ పెనంటల, ఓయూ ప్రెసిడనంట్ వినోద్ నాయక్, 
గ్రేటర్ ప్రధాన కారయూదరిశి ద్ర ప్రణీత్, విద్యూరి్థ నాయకులు అలువాల అజయ్, సునంకర వనంశీ 
పాల్్గనానిరు.

టెక్కలి జనసేన కారాయాలయంపై వైసీపీ దాడ్ని 
ఖండ్ంచిన పాలకండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: మనయూనం జిల్్ల పాలకొనండ నియోజకవర్గనం, 
వీరఘటటీనం మనండల జనసేన పార్టీ నాయుకులు టెకకొల్ జనసేన 
కారాయూలయనంపై వైసీపీ ద్డ్ని ఖనండ్సుతినానిమని తెల్పారు. జనసేన 
జానీ మాట్్లడుతూ శ్రీకాకుళనం జిల్్ల టెకకొల్ నియోజకవర్గనం 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయనంపై వైసీపీ పార్టీకి చెనందిన దువావాడ 
శ్రీనివాస్, వారు తొతుతిలు ద్డ్కి పాలపుడ్న విధాననం చూసేతి ఆ 

పార్టీ నేతలు దౌర్జనాయూలు ప్రజలనందరికీ అర్థమవుతునానియ. ఈ కాలనంలో కూడా ఇల్నంట్ ద్డులు 
ఎనంత మాత్నం ప్రజాస్వామాయూనికి మనంచిది కాదు అల్నే ప్రసుతితనం రాజకీయ్లు గురినంచి యువత 
తెలుసుకోని ఏల్నంట్ అధికారనం లేకునండా కౌలు రైతులుకి 30 కోట్ల రూపాయలు పనంచిన పవన్ 
కళ్యూణ్ ల్నంట్ నాయుకులుకి ప్రజలు అనందరూ జనసేన పార్టీకి అనండగా ఉనండాల్ అని జనసేన 
జానీ చెపపుడనం జరిగనంది. మత్స ప్నండర్కనం మాట్్లడుతూ రాష్ట్రనంలో వైస్్సర్్సపీ నాయకులు మైనండ్ 
గేమ్ ఆడుతునానిరు. రాజధానులు పేరిట రాష్ట్రనంలో మూడు ప్రానంతాలో్ల అలజడులు సృషటీసుతినానిరు. 
మూడుననిర ఏళ్ల పాలనలో ఏమ్ స్దినంచారు. అసెనంబ్్లలో మెజార్టీ ఉనంది, ప్రభ్తవానంలో ఉనండ్ 
కూడా విశాఖ గర్జన, మనంత్రులు య్త్లు ఎనందుకు? ధరామిన ప్రస్ద్ మనంత్రి పదవికి రాజీనామా 
పేరుతో నాటకాలు ఆడుతునానిరు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ కి రాష్ట్రనంలో ఆదరణ 
పెరుగుతుననినందున అది చూసి వైస్్సర్్సపీ ఓరవాలేకపోతునంది. రాబోయే ఎనినికలో్ల వైస్్సర్్సపీ 
ఓటమ్ తధయూనం అనందుకే చిత్ విచిత్ మైన నాటకాలు ప్రదరిశిసుతినానిరు. కరెనిన స్యపవన్ 
మాట్్లడుతూ… వైసీపీ మనంత్రులు పవన్ కళ్యూణ్ పెళ్్లళ్్ల గురునంచి వయూకితిగత జీవితాలు గురిచి 
తరువాత మాట్్లడుదురు గానీ మునందు రోడు్ల వెయయూపినంచనండ్ ప్రజలు చాల్ ఇబ్బనందులు 
పడుతునానిరని వైస్్సర్్సపీ ప్రభ్తవానం కి చురకలు అనంట్నంచారు. ఈ కారయూక్రమనంలో సనండ్ సుమన్, 
దూసి ప్రణీత్, బొమామిళ్ వినోద్ పాల్్గనానిరు.

వివేకానంద మనోవికాస కంద్ంలో అననిదాన కారయాక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు, పొదల్డ 
జనసేన నాయకులు పనంచద్ర 
చినబాబు కుమారుడు స్య పవన్ 
ప్ట్టీనరోజు సనందర్నంగా రాజోలులో 
గల వివేకాననంద మనోవికాస 
కేనంద్రనంలో అననిద్న కారయూక్రమనం 
ఏరాపుట చేస్రు. ఈ సనందర్నంగా 
ప్ట్టీనరోజు శుభాకానంక్లు తెల్పిన 

ప్రతి ఒకకొరికి ధనయూవాదములు తెల్పారు.

జనసేన కారాయాలయంపై వైసిపి గుండాల దాడ్ని 
ఖండ్ంచిన సాయిబాబా దురయా

శతఘ్ని న్యూస్:  అరకు నియోజకవర్గనం, శ్రీకాకుళనం జిల్్ల 
టెకకొల్ నియోజకవర్గనంలో జనసేన పార్టీ కారాయూలయనంఫై 
వైసిపి పార్టీ గునండాల ద్డ్ని రాజకీయ పార్టీల కతీతనంగా, 
ప్రజాసనంఘాల కతీతనంగా ప్రతి ఒకకొరు వైసిపి గునండాల 
ద్డ్ని తీవ్నంగా ఖనండ్నంచాలని ఈ సనందర్నంగా జనసేన 
పార్టీ మాజీ ఎనంపిట్సి స్యబాబా దురియ్ శుక్రవారనం 
పత్రికా ప్రకటన ద్వారా తెల్పారు. ఈ సనందర్నంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ ప్రశానంతనంగా ఉనని ప్రానంతాలలో రాయలసీమ 
ఫ్యూక్న్ తరహా వాతావరణనం సృషటీనంచి వైసిపి గునండాలు 

అసమర్థతని ప్రశినినంచే నాయకులను ద్డులు చేయనంచడనం, వారతి కేసులు బనాయనంచడనం 
ప్రభ్తవానం కుట్ర భాగనంగానే ఇల్ వయూవహరిసుతినానిరని తెల్పారు. ప్రభ్తవానం సనంబనంధిత 
పోలీస్ శాఖ వారు నిసపుక్పాతనంగా వయూవహరినంచి ద్డ్ చేసిన వైసీపీ గనండాలను అదుప్లోకి 
తీసుకోవాలని ప్రభ్తావానిని డ్మానండ్ చేశారు. ఇకపైన ఈ ద్డులు ప్నరావృతనం కాకునండా 
ప్రభ్తవానం బాధయూతవహినంచాలని తెల్పారు. లేనిపక్నంలో రానునని రోజులో్ల రాష్ట్ర ప్రజలు ఎల్ బుది్ధ 
చెపాపులో ఈ ప్రభ్తావానికి అల్ చెపాపుల్్సన పరిసి్థతులు వస్తియని తెల్పారు.
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