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కుల ఘర్షణలు... ప్రాంతీయ విద్వేషాలు కావు... 
ఆరాంధ్రప్రద్శ్ అభివృద్ధే  తారక మరాంత్రాం కావాలి
•నేరమయ రాజకీయాల నుంచి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి
•ప్రజాస్వామయా రక్షణకు గుండె ధైరయాుంతో న్లిచే నాయకులతో జనసేన ముందుకు వెళ్తుంది
•జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సమ్వేశుంలో పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ దిశాన్ర్దేశుం
శతఘ్ని న్యాస్:  కుల ఘర్షణలతో, ప్ుంతీయ విద్వాషాలతో ఆుంధ్ర ప్రద్శ్ రాషా్రాన్ని అభివృదిధికి దూరుం చేసే 
పాలన వయావస్థ ఎుంత మ్త్ుం భావి తరాలకు శ్రేయస్కరుం కాదన్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు ఉద్ఘాటుంచారు. రాషా్రాన్ని అభివృదిధి దిశగా తీసుకువెళ్లాలి అుంటే ముందు నేరమయ రాజకీయాలన 
ఎదుర్్కనేుందుకు సిదధిుంగా ఉుండాలి అనానిరు. ఆదివారుం ముంగళగిరిలోన్ పార్టీ రాష్ట్ర కారాయాలయుంలో 
న్రవాహుంచిన రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సమ్వేశుంలో కమిటీ సభ్యాలు, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరుశులు, జిల్లా 
అధయాక్షులన ఉద్దేశుంచి మ్ట్లాడుతూ దిశాన్ర్దేశుం చేశారు. పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు అధయాక్షత 
వహుంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మ్ట్లాడుతూ “విశాఖపటనిుంలో చోటు చేసుకునని పరిణామ్లన రాష్ట్ర 
ప్రజలుందరూ చూశారు. ప్రజల బాధలన, వారు ఎదుర్్కుంటునని సమసయాలన తెలుసుకొన్... వారి గుంతున 
విన్పిుంచడాన్ని కూడా సహుంచలేన్ సి్థతికి పాలక పక్షుం చేరిుంది. ఇది ప్రజాస్వామయా మనగడకు ఎుంతమ్త్ుం 
ముంచిది కాదు. నేరమయమైన రాజకీయాల నుంచి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలిసిన బృహత్తర బాధయాత మన 
మీద ఉుంది. ఈ బాధయాతన ముందుకు తీసుకువెళ్లాలి అుంటే గుండె ధైరయాుంతో ప్రజల పక్షాన న్లిచే నాయకులు 
ఉుండాలి. అల్ుంట నాయకులతో జనసేన ముందుకు వెళ్తుంది... ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్ుంచుకొుంటుుంది.

•ఆడబిడ్డలకు రక్షణ ఏదీ?
మహళలకు రక్షణ అనేది ఎక్కడ ఉుంది? ఆడ బిడ్డలపై అత్యాచారాలు పెరిగాయి.. అుంతేకాదు మ్కు అడు్డ వసే్త మీ 
ఇుంటకొచిచి అత్యాచారుం చేస్్తమనే స్్థయికి నేరమయ రాజకీయాలు చేరాయి. అుంటే వయావస్థలన ఎుంతగా న్ర్వారయాుం 
చేశారో అర్థుం చేసుకోవాలి. ప్రజా గుంతుకన విన్పిుంచేవారిన్ వేధుంచే సుంస్కృతి వచిచిుంది. రాజకీయ కక్ష స్ధుంపు 
కేసులు పెరుగతునానియి. వీటన్నిుంటనీ ఎదుర్్కన్ ధైరయాుంగా న్లబడితేనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్ుంచగలుం. రాష్ట్రుంలో 
అభివృదిధి కుుంటుపడిుంది. కుల ఘర్షణలు, ప్ుంతీయ విద్వాషాలు కావు... ఆుంధ్రప్రద్శ్ అభివృద్ధి త్రక ముంత్ుం కావాలి. 
జనసేన పార్టీ ఈ దిశగా సైద్ధిుంతిక బలుంతో పన్ చేసు్తుంది. ఇుందుకోసుం మనుందరుం పన్ చేయాలి. కుల్లూ, మత్లు, 
ప్ుంత్ల పేరుతో మనషులన విడివిడిగా చూడటమే నేరమయ రాజకీయాలు చేసేవారి పన్. ఇుందుకు భిననిుంగా మనుం 
అుందరినీ సమూహుంగా చేసి ఆుంధ్రప్రద్శ్ అభివృద్ధి లక్షష్ుం అనే భావన పెుంపుందిుంచాలి” అనానిరు. ఈ సమ్వేశుంలో 
విశాఖపటనిుంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పటలా, పార్టీ నేతలు, శ్రేణుల పటలా ప్రభ్తవాుం అవలుంభిుంచిన అప్రజాస్వామిక 
విధానాలన ఖుండిుంచి సుంఘీభావుం తెలిపిన నాయకులకు, పౌర సమ్జాన్కి ధనయావాద్లు తెలియచేస్్త తీరా్మనుం 
ఆమోదిుంచారు. అక్రమ కేసులోలా అరెస్టీన వారికి, వారి కుటుుంబ సభ్యాలకు మనో ధైరాయాన్ని న్ుంపిన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్్త ఈ సమ్వేశుం తీరా్మన్ుంచిుంది. ఈ కేసులోలా అరెసటీయిన వారికి నాయాయ 

సహాయుం అుందిుంచిన పార్టీ లీగల్ సల్ సభ్యాలకు, నాయాయవాదులకు ధనయావాద్లు తెలిపారు. ఈ సమ్వేశుంలో పార్టీ నాయకులు శ్రీ కోన త్త్రావు, శ్రీ పుంతుం నానాజీ, 
శ్రీ మత్్త శశధర్, శ్రీ పిత్న్ బాలకృష్ణ, శ్రీ చేగుండి స్రయాప్రకాశ్, శ్రీ కనకరాజు స్రి, శ్రీ అర్ుం ఖాన్, శ్రీ ట.శవశుంకర్, శ్రీ బొలిశెటటీ సతయా, శ్రీ పాలవలస యశసివా, శ్రీ 
చిలకుం మధుస్దన్ రెడి్డ, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమ్ర్, శ్రీ బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ యాదవ్, శ్రీ ఎ.వి.రతనిుం, శ్రీ బొమి్మడి నాయకర్, శ్రీ కుందుల దుర్గేష్, శ్రీ కొటకలపూడి 
గోవిుందరావు, శ్రీ పోతిన వెుంకట మహేశ్, శ్రీ బుండ్రెడి్డ రామకృష్ణ, శ్రీ గాద వెుంకటేశవారరావు, శ్రీ షేక్ రియాజ్, శ్రీ మనక్ుంత్ రెడి్డ, డా.హరిప్రస్ద్, శ్రీ ట.సి.వరుణ్, శ్రీ 
పి.హరిప్రస్ద్, శ్రీ కళ్యాణుం శవ శ్రీన్వాస్ పాల్గేనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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చట్టాలను అపహాస్యం చేసే రాజకీయ ఉగ్రవాదులు రాష్ట్రాన్ని 
పాలయంచడయం దౌరాభాగ్యం

•వైసీపీది ఉత్తరాుంధ్ర విధవాుంస రచన
•వైసీపీ వాళ్ళ అహుంకారాన్కి చెపుపు చూపిసే్త తపేపుుంట?
•వివాద్లు సృషటీుంచి కలోలాల్లు ర్పాలన్ చూసు్తనానిరు
•నేరమయ రాజకీయాల నుంచి రాషా్రాన్ని విమక్తుం చేయాలి
•ఈతరుం మేలో్కకుుంటే రాషా్రాన్కి పెన నషటీుం తపపుదు
•ఉత్తరాుంధ్రపై అమ్మల్ుంట మమకారుం నాది!
•ఉత్తరాుంధ్రలో జనసేన జుండా ఎగరాలి
•ప్రతికూల సమయుంలో భ్జుం కాసే వారికి తుది శావాస వరకు తోడుుంట్
• ముంగళగిరి జనసేన పార్టీ కారాయాలయుంలో విశాఖ అక్రమ కేసులు ఎదుర్్కనని నాయకులతోఆతీ్మయ 
సమ్వేశుం న్రవాహుంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్ని న్యాస్:  “వైసీపీ విశాఖపటనిుం కేుంద్ుంగా విధవాుంసుం చేయాలన్ చూస్తుంది. అక్కడి ప్రజల 
భావోద్వాగాలన రెచచిగటటీ ఘర్షణలు సృషటీుంచాలన్ ప్రయత్నిలు చేస్తుంది. వివాద్లు సృషటీుంచి 
కలోలాల్లు ర్పాలన్ ప్రయత్నిలు మొదలుపెటటీుంది. దీన్లో భాగమే ఈ నెల 15వ తేదీన జరిగిన 
జనసేనపై ఆుంక్షలు... విమ్నాశ్రయుంలో ప్రభ్తవా ప్యోజిత గల్ట్. ప్రజా సమసయాలు వినేుందుకు 

జనవాణి కారయాక్రముం కోసుం మేుం వసే్త, ద్న్పై మీకునని భయుం ఏుంటీ? ఎుందుకు? కారయాక్రమ్న్ని ఎుందుకు జరగన్వవాలేదు..? కారయాక్రముం న్రవాహస్్తమన్ ఎపుపుడో ప్రకటుంచినా, ద్న్కి 
తగిన విధుంగా పోలీసులు ఏరాపుటులా చేసుకోవాలిసిుంది పోయి తిరిగి మ్ మీద కేసులు పెటటీడుం అుంటే కచిచితుంగా ఇదో నాటకుం అన్ అరధిుం అవుతుుంది” అనానిరు జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఆదివారుం ముంగళగిరిలోన్ జనసేన పార్టీ కారాయాలయుంలో విశాఖపటనిుం ఘటనలో అక్రమ కేసులు ఎదుర్్కనని జన సైన్కులు, పార్టీ నాయకులతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు ఆతీ్మయ సమ్వేశుం న్రవాహుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు పాల్గేనానిరు. ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మ్ట్లాడుతూ 
“ఉత్తరాుంధ్రలో వైసీపీ వాళ్ళ చేసు్తననిది విధవాుంస రచన. ఉత్తరాుంధ్రపై నాకునని ప్రేమ మ్టలోలా వయాక్తుం చేయలేన్ది. సికో్కలు ఉదయాముం నాకు పోరాట అడుగలు నేరిపుతే, అక్కడి ఆటపాట 
ననని చైతనయావుంతుడిని చేశాయి. ఉత్తరాుంధ్ర ప్రజల అుంతు లేన్ ఆరోగయా సమసయాగా మ్రిన ఉద్దేనుం కిడ్ని భూతుంపై ముందడుగ వేసినా, వుంశధార ప్జకుటీ న్రావాసితులకు నాయాయుం 
చేయాలన్ గళుం ఎతి్తనా ఉత్తరాుంధ్రపై ఉనని మమకారమే ననని ముందుకు నడిపిుంచిుంది. మరి వైసీపీ వాళ్ళకు ఉత్తరాుంధ్రపై ఏుం అభిమ్నుం ఉుంది. అక్కడి ప్రజల బాధలు తెలుసుకొన్ 
వారి గుంతుకనయయాుందుకు వెళ్్త- అడుగడుగనా ఆటుంకుం కలిగేుంచిన వైసీపీ ప్రయతనిుం చూసే్త దీన్లో భార్ కుట్ర ఉుందన్ అర్థమవుతుుంది. నాకు కషటీకాలుం వేళ అుండగా న్లిచిన వారికి, 
భ్జుం కాసిన వారిన్ జీవిత్ుంతుం వదలన. తుది శావాస వరకు తోడుగా న్లుస్్త. కచిచితుంగా నాయకులకు, జన సైన్కులకు అుండగా న్లబడత్న. ఎుంతట కషటీుం వచిచినా చేయి వదిలేది 
లేదు. జనసేన పార్టీ అనేది కేవలుం రాజకీయ ఉదోయాగాలు కలిపుుంచడాన్కి ఉననిది కాదు. ఇదో పోరాట్ల వేదిక. కచిచితుంగా ఇక్కడి నుంచి బలమైన నాయకతవాుం రావాలన్ భావిస్్తన. 
అధకారుం అుంటే కొన్ని కుల్ల మధయా, వయాకు్తల మధయా ఉుండిపోయది కాదు. ద్న్న్ తీసుకునేుందుకు కొత్త నాయకతవాుం కచిచితుంగా రావాలి.
•చట్టీలన అమలు చేయరు... పాటుంచరు... గౌరవిుంచరు
భారతద్శ అతుయాత్తమ రాజాయాుంగుంపై జనసేనకు అపార గౌరవుం ఉుంది. చట్టీలపై నమ్మకుం ఉుంది. కానీ రాషా్రాన్ని పాలిసు్తనని అధకార పార్టీకి మ్త్ుం చటటీుం అుంటే చులకన భావుం. 
ద్న్న్ అుందరికీ సమ్నుంగా అమలు చేయరు. వీరు చట్టీలన పాటుంచరు.. గౌరవిుంచరు. చట్టీలన అపహాసయాుం చేసే రాజకీయ ఉగ్రవాదులు రాషా్రాన్ని పాలిుంచడుం మన దౌరా్గయాుం. 
రక్ుంచాలిసిన వయావస్థలే భక్సు్తుంటే స్మ్నయాడు ఎల్ బతకగలుగత్డు. నేరమయ రాజకీయాలు చేసు్తనని నాయకులకు ఐపీఎస్ అధకారులు సలూయాట్ చేయడుం మన రాష్ట్రుంలోనే ఉుంది. 
అధకారుం ఉుంది కాబటటీ ఏుం చేస్్తమనాని చెలలాదు. సమ్జుంలో కాస్త గరి్తుంపు ఉననివారినే ఈ ప్రభ్తవాుం ఇషాటీనస్రుం ఇబ్ుందిపెడుతుుంటే స్మ్నయాల పరిసి్థతి ఏమిట? ప్రతి మన్షకి 
ఆత్మగౌరవుం ఉుంటుుంది. ద్న్న్ దబ్తీసే్త బ్రతకడుం కూడా కషటీుం అవుతుుంది. భూమి తలిలాకి ఎల్ నమస్కరిస్్తమో స్ట మన్షకి అల్గే నమస్కరిస్్తుం. అయితే ఎదుట వారు ద్న్ని ఎల్ 
అర్థుం చేసుకుుంట్రు... ప్రతిసపుుందిస్్తరు అననిద్ కీలకుం. రాష్ట్రుంలో అల్ుంట ప్రతి నమస్్కరుం చేసే సుంస్కృతి కూడా లేదు.
•మీది మ్త్మే భావ సేవాచ్ఛ.. మ్ది కాద్?
మీరు ఏ భాషలో మ్ట్లాడితే అద్ భాషలో సమ్ధానుం చెపిపునపుపుడు మీకు ఉనని భావ సేవాచ్ఛ మ్కు ఎుందుకు ఉుండదు. అధకార పార్టీకే భావ సేవాచ్ఛ ఉుంటుుంది అన్ రాజాయాుంగుంలో 
ఎక్కడైనా ఉుంద్? ప్రజాస్వామయా ద్శుంలో రాజాయాుంగుం అుందరికీ సమ్నుంగా.. ద్న్ గపపు ఫల్లు అుంద్లి. రాజాయాుంగుంలోన్ బాధయాతలు, హకు్కలు అుందరికి సమ్నుంగా వరి్తస్్తయి. 
మీకేమి కొత్తగా కొమ్మలు పుటుటీకు రాలేదు. మీకేమి కొత్తగా రాజాయాుంగుం లేదు. మీకు ప్రతేయాక చట్టీలు ఏమి లేవు. మీరు తపుపులు చేసే్త చట్టీలు ఉుండవు కానీ, పేదలపై వేధుంపులకు మ్త్ుం 
చట్టీలు వాడత్రు. వయావస్థలన దురివాన్యోగుం చేస్్తరు.
•వైసీపీ తీరుకు చెపుపు చూపిుంచక ఏుం చూపిుంచాలి
అన్ని వయావస్థలన నాశనుం చేసే పాలకులకు, పెదదే స్్థయి అధకారులు కూడా వుంగి వుంగి సల్ుం చేసు్తుంటే చెపుపు చూపిుంచక ఏుం చూపిుంచాలి. ఇుంట్లాన్ ఆడవాళ్ళన్ ర్ప్ చేసి చుంపేస్్తుం 
అన్ అుంటునని వారికి పాలకులు గల్ుం కొడుతుుంటే తిరగబడక ఇుంకేుం చేస్్తుం..? ఒక స్మ్నయాడి గుండె ఎుంత ముండిపోతుుందో ఆలోచిుంచుండి. మేమ రాష్ట్రుంలో ఎక్కడికి రావాలో.. 
ఎల్ మ్ట్లాడాలో, ఎల్ నడుచుకోవాలో మీర్ న్ర్దేశసే్త ప్రజాస్వామయాుం ఉననిది ఎుందుకు..? రాజాయాుంగుం మనకు స్ధకారత ఇచిచిుంది. ద్న్న్ ఎపుపుడు అతిక్రమిుంచొదుదే. మీరు ఎన్ని చేసినా 
సహస్్తుం.. భరిస్్తుం... చివరకు మ్త్ుం యుదధిుం చేసి గెలుస్్తుం.
•ప్రతికూల పరిసి్థతులోలానే నాయకతవా లక్షణాలు
విశాఖపటనిుం పరయాటనకు ఐదు రోజుల ముంద్ కొుందరు సన్నిహతులు, శ్రేయోభిల్షుల నుంచి విశాఖలో ప్రభ్తవాుం చేయబోయ విధవాుంసుం గరిుంచి కొుంత సమ్చారుం వచిచిుంది. అయితే 
వాటకి భయపడి ఇుంట్లా ఉుండిపోతే ఎపుపుడు ముందుకు కదలగలుం..? అుందుకే తెగిుంపుతో విశాఖలో అడుగపెట్టీుం. అడుగపెటటీన దగగేర నుంచి ప్రభ్తవాుం చేయబోయ ధవాుంస రచన 
అర్థమైుంది. చాల్ సహనుంతో ఉనానిుం. పోలీసులు చేసిన అదిలిుంపులకు వెరవలేదు. అయితే అరధిరాత్రి బస చేసిన హోటలోలా పోలీసులు పూరి్తస్్థయిలో చేసిన నాటకీయ పరిణామ్లు నాకు 
ఆవేదన న్ుంపాయి. అరెసుటీల వివరాలన ఎపపుటకపుపుడు తెలుసుకొన్, వారికి అుండగా న్లబడాలన్ న్ర్ణయిుంచాుం. నాయకతవాుం అుంటే తెలలా చొకా్క వేసుకొన్, సరద్గా మగగేరిన్ వెనక 
పెటుటీకున్ తిరిగేది కాదు. నాయకతవాుం అుంటే అదో పెదదే బాధయాత. ప్రతికూల పరిసి్థతుల నుంచే గపపు నాయకులు పుడత్రు. కొత్త తరుం నాయకతవాుం ప్రజా సమసయాల నుంచి పోరాట్ల 
నుంచి పుట్టీలి అననిది నా అభిల్ష. ద్న్కి తగినటులాగానే రాటు తేలద్ుం. విశాఖ అక్రమ అరెసుటీలు మనలో మరిుంత సమనవాయాన్ని, సుంఘటత భావనన పెుంచాయి. ఇద్ స్ఫూరి్తతో 
ఉత్తరాుంధ్ర ప్రజా సమసయాల మీద పోరాడే న్తన నాయకతవాుం రావాలన్ కోరుకుుంట్న. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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•నాకేుంట నుంచి మ్కేుంటలోకి రుండి
రాష్ట్రుంలో వయాకు్తలుంత్ విడివిడిగా విడిపోయారు. నా నేల, నా భూమి, నా సుంస్కృతి, నా రాష్ట్రుం అనే భావన లేదు. కేవలుం నా కులుం.. నాకేుంట అనని వయాకి్తగత స్వారధి భావన నుంచి మనుం 
బయటకు రావాలి. ఈతరుం దీన్పై కళ్ళ తెరవకపోతే రాషా్రాన్ని రక్ుంచడుం ద్ద్పు అస్ధయాుం. కచిచితుంగా నేట తరుంలో దీన్పై బలమైన ఆలోచన ర్కెతి్తుంచేల్ జనసేన పోరాట్లు 
ముందుకు వెళ్లాలి. జరుగతునని అనాయాయుం, భవిషయాతు్త తరాల దోపిడ్న్ అర్థుం చేసుకొన్ పాలకులన ప్రశనిుంచాలిసిన సమయుం ఇది. కచిచితుంగా దీన్కి సమ్యత్తమవుద్ుం. నాయకుడికి 
ప్రజల అవసరుం ఎుంత ఉుందో ప్రజలకు కూడా ముంచి నాయకతవాుం అవసరుం అుంతే ఉుంది. దీన్న్ ప్రజలోలాకి తీసుకువెళ్దేుం. 2019లో ఒక్కస్రి అవకాశుం ఇచిచిన పాపాన్కి రాష్ట్రుం ఎుంత 
నాశనుం అయిుందో కళ్లారా చూసు్తనానిుం.

•సుంఘటతుంగా ఎదుర్్కుంద్ుం
నాయాయపరమైన అుంశాల పటలా జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రేణులు కచిచితుంగా చైతనయావుంతుం 
కావాలిసిన అవసరుం ఉుంది. వయావస్థలోలా బలమైన మ్రుపు కోసుం రాజకీయాలోలాకి వచాచిన. 
ఈ ప్రయాణుంలో ఎుందరో నాకు అుండగా న్లిచారు. విశాఖ ఘటనతో మనుం ఎుంత 
సుంఘటతుంగా ఉనానిమో బలమైన పోరాట్లు ఎల్ చేయగలమో అరధిుం అయియాుంది. ఈ 
పాలకుల తీరు చూసే్త... ఈ రాషా్రాన్కి ఏమైనా చేయుండి అన్ అడిగేల్ లేదు.. మీరు ఏమీ 
చేయకపోతే చాలు అననిటులాగా ఉుంది. కచిచితుంగా ప్రజా పోరాట్లన న్రి్ముంచుకుుంద్ుం. 
ఈ ప్రభ్తవా దురాగత్ల మీద సుంఘటతుంగా పోరాడుద్ుం. స్్థన్కుంగా ఉుండే ప్రతి 
సమసయాన గరి్తుంచుండి. పార్టీకి మదదేతుద్రులన కూడగటటీుండి. కచిచితుంగా వచేచి 
ఎన్నికలోలా విజయుం స్ధుంచేల్ ప్రణాళికాబదధిుంగా పన్ చేద్దేుం. ప్రజాస్వామ్యాన్కి గపపు 
శకి్త ఉుంది. 151 ముంది ఎమ్్మలేయాలు గెలిచిన పార్టీన్ మనుం న్తయాుం వణికిసు్తనానిముంటే 
అది ప్రజాస్వామయాుం గపపుదనమే. లక్ష ముంది బాధతులోలా మొదట గుంతు ఎతే్తది ఒక్కడే. 
అక్కడి నుంచే మిగిలినవారు అనాయాయుంపై గుంతు ఎతు్తత్రు. ఇుంట్లా కూరుచిన్ అనాయాయుం 

జరిగిుంది, అక్రముం జరిగిుంది అుంటే కుదరదు. మొదట నవువా గుంతెత్్తలి. మ్రుపు నీ నుంచే మొదలు కావాలి. ఈ తరుం మేల్్కనకపోతే రాషటీుంలో నేరుం చటటీబదధిుం అయిపోతుుంది. 
ప్రజా సమసయాలన కనీసుం అర్థుం చేసుకోకుుండా, కేవలుం ఎన్నికల కోసుం వచేచివారి కోసుం జనసేన పార్టీ లేదు. పార్టీ ప్రయాణుంలో ఇపపుటకే బలమైన నాయకులిని, కొత్త తరాన్ని 
సమీకరిుంచగలిగాుం. ప్రజా పోరాట్లన బలుంగా చేసి ప్రజల వైపు న్లబడేల్ సమరధి నాయకులు జనసేనలో ఉనానిరు. వచేచి ఎన్నికలోలా జనసేన సిద్ధిుంత్లన, పార్టీ భావజాల్న్ని 
బలుంగా ఓటరలాలోకి తీసుకువెళ్లాలి. నేరమయ రాజకీయాలనుంచి రాషా్రాన్ని విమక్తుం చేయాలిసిన అవసరుం కచిచితుంగా ఉుంది.
•అధకారుంలోకి రాగానే సీపీఎస్ రదుదే చేస్్తుం
కొుందరు రిటైర్్డ ప్రభ్తవా ఉదోయాగల కుటుుంబాల వేదన బాధ కలిగిస్తుంది. జనసేన అధకారుంలోకి రాగానే సీపీఎస్ న రదుదే చేసే బాధయాతన తీసుకుుంట్ుం. సుగాలీ ప్రీతి కేసున తొలుత 
చేపడత్ుం. అల్గే రాష్ట్రుంలో శాుంతిభద్తల పరిరక్షణకు ప్ధానయామిస్్తుం. గుందరగోళుంగా ఉనని వయావస్థలన చక్కదిదుదేత్ుం. రాజాయాుంగుంలో చెపిపునటులా అుందరికీ సమనాయాయుం జరిగేల్ 
పాలన ఉుంటుుంది. పేదలకైన పెదదేలకైనా ఒకే తరహా నాయాయుం అమలు జరిగేల్ చూస్్తుం. శాుంతి భద్తలకు అధక ప్ధానయాుం ఇచేచిల్ రాషా్రాన్ని పరిపాలిస్్తుం. రాష్ట్ర ప్రజలుందరి శ్రేయసుసి 
దృషాటీష్ జనసేన పార్టీ విధానాలు, న్ర్ణయాలు ఉుంట్యి. పార్టీ మేన్ఫెసటీ లో కూడా అద్ ఉుంటుుంది. కచిచితుంగా 2024 లో జనసేన ప్రభ్తవాుం స్్థపిస్్తుం “ అన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
అనానిరు.

ఉత్తరాంధ్ర నాంచి వైసీపీ నాయకులు జనసేనలో చేరిక
* చీపురుపలిలా, పాయకరావుపేట న్యోజకవరాగేల నుంచి 
చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరుం జిల్లా, చీపురుపలిలా 
న్యోజకవరగేుం నుంచి వైసీపీ నాయకులు జనసేన 
పార్టీలో చేరారు. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశు 
శ్రీమతి పాలవలస యశసివా ఆధవారయాుంలో పార్టీ రాజకీయ 
వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారి 
సమక్షుంలో ఈ చేరికలు ఆదివారుం స్యుంత్ుం ముంగళగిరి 
పార్టీ కారాయాలయుంలో జరిగాయి. వైసీపీ రాష్ట్ర అధకార 
ప్రతిన్ధ, గెడ్డపువలస గ్రామ సరపుుంచ్ శ్రీ తుమ్మగుంట స్రి 
నాయుడు, గరివిడి గ్రామ ఉప సరపుుంచ్ శ్రీ చుందక రామ 
నాయుడు చేరారు. వీరితోపాటు గెడ్డపువలస గ్రాముం 
మ్జీ ఎుంపీటీసీ శ్రీ సగ నీలకుంఠుం, గరివిడి గ్రామ వారు్డ 
మ్ుంబరులా శ్రీ సగ సతయాుం, శ్రీ ఆలముండ రమణ, వైసీపీ 
సీన్యర్ నాయకులు శ్రీ విసిన్గిరి శ్రీన్వాసరావు, శ్రీ 
కడగల రమణ, గరివిడి ఫాకర్ యూన్యన్ నాయకులు శ్రీ 

అడా్డల రామచుంద్రాజు, శ్రీ దమరసిుంగి ఆదినారాయణ, బీజేపీ రాజాుం పటటీణ మహళ్ అధయాక్షురాలు శ్రీమతి గోకవలస స్యి మణి, వైసీపీ నాయకులు శ్రీ చీపురుపలిలా రామచుంద్లు 
వైసీపీ నుంచి జనసేనలోకి చేరిన వారిలో ఉనానిరు. ఉత్తరాుంధ్ర సీన్యర్ నాయకుడు, విద్యాశాఖ ముంత్రి బొతసి సతయానారాయణ సుంత న్యోజకవరగేుం చీపురుపలిలా నుంచి ఈ చేరికలు 
జరిగాయి. శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు నాయకులకు పార్టీ కుండువాలు కపిపు స్దరుంగా పార్టీలోకి ఆహావాన్ుంచారు. జనసేన పార్టీ సిద్ధిుంత్ల కోసుం పన్ చేయాలన్, ప్రజా పోరాట్లతో 
ముందుకు వెళ్లాలన్ వారికి శుభాకాుంక్షలు తెలిపారు.
* పాయకరావుపేట నుంచి..
జనసేన పార్టీ సీన్యర్ నాయకులు శ్రీ గెడ్డుం బుజిజి ఆధవారయాుంలో పాయకరావుపేట న్యోజక వరగేుంలోన్ కాగిత ఎుంపీటీసీ శ్రీ అకేట గోవిుందరావు, కోటవురటలా ముండల వైసీపీ నాయకులు 
శ్రీ సిుంగుంపలిలా శ్రీన్వాస్ జనసేనలో చేరారు. వీరికి శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు పార్టీ కుండువా కపిపు ఆహావాన్ుంచారు.

జనసేన రష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా శ్రీమతి 
పరిాంగిశెట్టి కీర్తన

శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధకార ప్రతిన్ధగా తిరుపతికి చెుందిన శ్రీమతి పరిుంగిశెటటీ కీర్తనన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు న్యమిుంచారు. శ్రీమతి కీర్తన 2016 నుంచి పార్టీకి సేవలు అుందిసు్తనానిరు. 2019 ఎన్నికల అనుంతరుం క్రియాశీలకుంగా 
వయావహరిసు్తనానిరు. ప్రసు్తతుం చితూ్తరు జిల్లా కారయాదరిశుగా బాధయాతలు న్రవారి్తసు్తనానిరు. పార్టీ సిద్ధిుంత్లు, విధానాలన బలుంగా జనుంలోకి 
తీసుకెళలాడుంతోపాటు టెలివిజన్ చరచిలోలా పార్టీ గళ్న్ని బలుంగా విన్పిుంచాలన్ ఈ సుందర్ుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆకాుంక్ుంచారు.

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

అత్యవసర వేళలోలో అపర సాంజీవనిలు అాంబులెనసులు
•జనసేన ఉచిత అంబులెన్్స సర్వీసులన్ ప్రారంభంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్ని న్యాస్: ప్ణాపాయ సమయుంలో, మన్ష ప్ణాన్ని న్లబెటటీడాన్కి అుంబులెనసిల 
సేవలు ఎుంతో విలువైనవన్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేర్్కనానిరు. 
తూరుపు గోద్వరి జిల్లా, రాజానగరుం న్యోజకవరగే జనసేన నాయకులు శ్రీ బతు్తల 
బలరామకృష్ణ ఆధవారయాుంలో ఏరాపుటు చేసిన మూడు ఉచిత అుంబులెన్సి సర్వాసులన 
ముంగళగిరి పార్టీ కారాయాలయుంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదివారుం పచచి జుండా 
ఊపి ప్రుంభిుంచారు. ద్ద్పు రూ.30 లక్షల వయాయుంతో ఏరాపుటు చేసిన ఈ మూడు 
అుంబులెనసిలలో అత్యాధున్క వెుంటలేటరులా, అధునాతన లైఫ్ సపోరుటీ యుంత్రాలతో పాటు 
40 రకాల వైదయా పరికరాలు అుందుబాటులో ఉుంట్యి. ఈ మూడు అుంబులెనసిలు 
రాజానగరుం న్యోజకవరగేవాయాప్తుంగా ప్రజలకు ఉచితుంగా సేవలు అుందిుంచననానియి. 
అతయావసర సేవలు అవసరమైన బాధతులు ఫోన్ చేసిన వెుంటనే అుందుబాటులో ఉుండేల్ 
చరయాలు తీసుకునానిరు. దీన్కోసుం ప్రతేయాక ఫోన్ నెుంబరులా ఏరాపుటు చేశారు. ఈ మూడు 
అుంబులెనసిల కోసుం ఆరుగరు డ్రైవరులా, తొమి్మది ముంది వైదయా సిబ్ుంది పన్ చేయననానిరు. 

సోమవారం న్ండి అందుబాటులోకి ఉచిత అంబులెన్్స సేవలు
రాజానగరం మూడు మండలాలలో మండలానికి ఒక అంబులెన్్స
రాజానగరుం న్యోజకవరగే ప్రజల వైదయా సహాయార్థుం అతయావసర పరిసి్థతులోలా హాసిపుటల్ కి వెళలాడాన్కి గవరనిమ్ుంట్ అుంబులెనసిలు సరైన సమయుంలో అుందుబాటులో లేక తీవ్ర అవస్థలు 
పడుతునానిరు. ఈ విషయుంపై రాజానగరుం న్యోజకవరగే బతు్తల బలరామకృష్ణ అకుుంఠిత దీక్షతో ఆలోచిుంచి జనసేన పార్టీ ద్వారా ప్రజలకు ఉచిత అుంబులెన్సి సేవలన అుందిుంచాలన్ 
న్శచియిుంచుకునానిరు. అనకుననిద్ తడవుగా అుంబులెన్సి లన ఏరాపుటు చేసిన సుంగతి అుందరికీ విధతమే. ఈ అుంబులెన్సి సేవలు సమవారుం నుంచి రాజనగరుం న్యోజకవరగేుంలో 
ఉనని మూడు ముండల్లలో ముండల్న్కి ఒకట చొపుపున అుందుబాటులో ఉుంట్యన్ బతు్తల బలరామకృష్ణ ఈ సుందర్ుంగా తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్గేనానిరు.

•జనసైన్కుడికి రూ. 5 లక్షల ప్రమ్ద బీమ్
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యాడు, పార్టీ కోసుం అహరినిశలు న్స్వార్థుంగా పన్చేసిన జన సైన్కుడు శ్రీ బలికిరి ప్రణయ్ కుమ్ర్ ఇటీవల అనమ్నసపుద సి్థతిలో ఆట్ ప్రమ్దుంలో మృతి 
చెుంద్రు. నెలూలారు జిల్లా కావలికి చెుందిన ప్రణయ్ కుటుుంబ సభ్యాలు గుంటూరు జిల్లా ముంగళగిరి పార్టీ కారాయాలయుంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ కలిశారు. ఈ సుందర్ుంగా ప్రణయ్ తలిలా 
శ్రీమతి వరలక్ష్మి, సదరి ప్రగతిలన పరామరిశుుంచి, యోగక్షేమ్లు అడిగి తెలుసుకునానిరు. జనసేన పార్టీ ప్రవేశపెటటీన కీయాశీలక సభయాతవాుం ప్రమ్ద బీమ్ పథకుం నుంచి రూ.5 లక్షల 
ఆరిధిక స్యుం అుందిుంచారు. ఆ కుటుుంబాన్కి పార్టీ తరపున అుండగా ఉుంట్నన్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయాక్రముంలో నెలూలారు జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ మనక్ుంత్ 
రెడి్డ, కావలి న్యోజకవరగే ఇుంచార్జి శ్రీ అలహరి సుధాకర్ పాల్గేనానిరు.
•జన సైన్కుడి ఆకాుంక్ష నెరవేరిచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
తూరుపు గోద్వరి జిల్లా అనపరి్త న్యోజకవరగేుం రామేశవారుం గ్రామ్న్కి చెుందిన జనసైన్కుడు శ్రీ కొటకలపూడి సతి్తబాబు ఇటీవల గుంతు కాయానసిర్ బారినపడి మృతుయావుతో పోరాడుతునానిడు. 
జనసేన పార్టీలో క్రియాశీలకుంగా పన్చేసిన శ్రీ సతి్తబాబు.. ఎపపుట నుంచో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కలిసి ఆయనతో మ్ట్లాడాలన్ ఆశపడా్డరు. ఆ కోరిక తీరకుుండానే తీవ్ర అనారోగయాుం 
బారిన పడా్డడు. ఈ విషయాన్ని న్యోజకవరగే నాయకులు, జనసేన కారయాకర్తల ద్వారా తెలుసుకునని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు... ఆదివారుం ముంగళగిరి పార్టీ కారాయాలయుంలో శ్రీ సతి్తబాబున 
కలిసి ధైరయాుం చెపాపురు. తవారగా కోలుకోవాలన్ ఆకాుంక్ుంచారు.

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


సోమవారం, 31 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

26 జిల్లా కయంద్రాల్లా జనవాణి కార్క్రమయం
• జగననని కాలనీలు, టడో్క గృహ సమద్యాలోలా జనసేన సషల్ ఆడిట్
• నవుంబర్ 12, 13, 14 తేదీలోలా జగననని కాలనీలు, టడో్క ఇళ్ళ పరిశీలన
• శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గేుంట్రు
• విశాఖలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మీద ద్డికి కుట్ర చేశారు
• వైసీపీ ప్రభ్తవాుం అప్రజాస్వామికుంగా వయావహరిుంచిుంది
• విశాఖ ఘటనలో సుంఘీబావుం తెలిపిన ప్రజాస్వామయావాదులకు పేరు పేరునా ధనయావాద్లు
• పీఏసీ సమ్వేశుం అనుంతరుం మీడియా సమ్వేశుంలో శ్రీ నాదుండలా మనోహర్
• సమ్వేశుంలో పాల్గేనని జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రజా సమసయాలపై శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సవాయుంగా అర్జిలు సీవాకరిుంచే జనవాణి 
కారయాక్రమ్న్ని రాష్ట్రవాయాప్తుంగా 26 జిల్లా కేుంద్రాలోలాన్ న్రవాహుంచాలన్ న్ర్ణయిుంచినటుటీ పార్టీ 
రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు ప్రకటుంచారు. గిరిజన జిల్లాలో 
ప్రజలకు అుందుబాటులో ఉుండే విధుంగా రెుండు ప్ుంత్లోలా న్రవాహుంచనననిటుటీ తెలిపారు. నవుంబర్ 
12,13, 14 తేదీలోలా రాష్ట్ర వాయాప్తుంగా జగననని కాలనీలు, టడో్క ఇళలా వదదే జనసేన పార్టీ తరఫున 
సషల్ ఆడిట్ న్రవాహుంచనననిటుటీ చెపాపురు. ఈ కారయాక్రముంలో సవాయుంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పాల్గేననననిటుటీ తెలిపారు. ఆదివారుం ముంగళగిరిలోన్ జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారాయాలయుంలో 
పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కలసి మీడియా సమ్వేశుం న్రవాహుంచారు. మధాయాహనిుం జరిగిన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సమ్వేశుంలో చరిచిుంచిన అుంశాలతో పాటు 
తీసుకునని పలు కీలక న్ర్ణయాలు, ఆమోదిుంచిన తీరా్మనాలన వివరిుంచారు. విశాఖ పరయాటన తదనుంతర పరిణామ్లు, రాష్ట్రుంలో కుల్ల మధయా వైషమ్యాలు ర్పే విధుంగా వైసీపీ ప్రభ్తవాుం 
చేసు్తనని కుట్రల మీద రూపుందిుంచిన ప్రతేయాక వీడియోన మీడియా సమ్వేశుంలో ప్రదరిశుుంచారు. అనుంతరుం శ్రీ మనోహర్ గారు మ్ట్లాడుతూ “రాష్ట్రవాయాప్తుంగా నాలుగ విడతలు జనవాణి 
కారయాక్రముం న్రవాహుంచాుం. తిరుపతి వేదికగా జరిగిన నాలుగో విడత జనవాణి కారయాక్రముంలోన్ విశాఖలో ఉత్తరాుంధ్ర జిల్లాల తదుపరి జనవాణి కారయాక్రముం ఉుంటుుందన్ ప్రకటుంచాుం. మూడు 
రోజుల పాటు ఉత్తరాుంధ్రలో పరయాటుంచననని విషయాన్ని కూడా వెలలాడిుంచాుం. రాష్ట్రవాయాప్తుంగా జరిగిన నాలుగ విడతల జనవాణి కారయాక్రముంలో ప్రజల నుంచి వివిధ సమసయాలపై 2781 అర్జిలు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సవాయుంగా సీవాకరిుంచారు. స్మ్నయా ప్రజలు ఎవరికీ చెపుపుకోలేన్ పరిసి్థతులోలా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృషటీకి సమసయాన తీసుకువెళ్్త నాయాయుం జరుగతుుందనని ధైరయాుంతో 
ఎుంతో ముంది జనవాణి కారయాక్రమ్న్కి తరలివచాచిరు. జనసేన పార్టీకి అుందిన అర్జిలోలా 28 ప్రభ్తవా శాఖల నుంచి 1671 అర్జిలు సమరిపుుంచి అకానిలడిజిమ్ుంటులా సీవాకరిుంచడుం జరిగిుంది. విశాఖలో 
జనవాణి కారయాక్రముం జరిగితే అధకార పార్టీ నాయకుల ద్షటీకాలు, మఖయాుంగా భూ స్్కమలు బయటపడత్యనని ఉద్దేశుంతోనే ఆ కారయాక్రముం జరగకుుండా కుట్ర పనానిరు. పార్టీ రాష్ట్ర 
నాయకతవాుంతో చరిచిుంచినపుపుడు రాష్ట్రవాయాప్తుంగా ప్రజలు ఎనోని సమసయాలు ఎదుర్్కుంటునానిరన్ అరధిమయియాుంది. ప్రతి ఒక్కరి సమసయా తెలుసుకునేుందుకు రాష్ట్రుంలో కొత్తగా ఏరపుడిన 26 జిల్లాలకు 
ఉనని 26 రాజధానలోలా జనవాణి కారయాక్రముం న్రవాహుంచాలన్ న్ర్ణయిుంచాుం. గిరిజన జిల్లాలో మ్త్ుం ప్రజల సౌలభయాుం కోసుం పాడేరు, రుంపచోడవరుంలలో కారయాక్రమ్న్ని న్రవాహస్్తుం.
• కేుంద్ుం గ్రాుంటున్ ద్రి మళిలాుంచారు
శ్రీ జగన్ రెడి్డ ప్రభ్తవాుంలో పేదల ఇళలా న్రా్మణుం పత్రికా ప్రకటనలకే పరిమితుం అవుతోుంది. జగన్ రెడి్డన్ నమ్మకున్ ప్రజలు ఓటు వేశారు. అయితే పేదల సుంత ఇుంట కల మ్త్ుం నెరవేరలేదు. 
గడచిన మూడుననిర్ళలాలో కేవలుం 8 శాతుం లక్షాయాలు మ్త్మే పూర్తయాయాయి. జగననని కాలనీలోలా ఎుంపిక చేసిన లబిదేద్రులు ఇళలా కటుటీకోలేన్ పరిసి్థతి. టడో్క ఇళలా వదదే సైతుం కనీస మౌలిక 
వసతులు కలిపుుంచలేన్ పరిసి్థతి. రహద్రులు బాగాలేక కాుంట్రాకటీరులా మ్టీరియల్ తోలలేకపోతుననిమనాని ప్రభ్తవాుంలో చలనుం లేదు. ఈ పథకాన్కి కేుంద్ుం ఇచిచిన రూ. 4500 కోటలా గ్రాుంటు 
నుంచి రూ. 1540 కోటులా ఈ ప్రభ్తవాుం వివిధ పథకాలకు ద్రి మళిలాుంచిుంది. జనననని కాలనీలు, టడో్క ఇళలా వదదే పరిసి్థతులు సమీక్ుంచి ఒక సషల్ ఆడిట్ న్రవాహుంచాలన్ జనసేన పార్టీ 
న్ర్ణయిుంచిుంది. నవుంబర్ 12, 13, 14 తేదీలోలా రాష్ట్ర వాయాప్తుంగా ఈ కారయాక్రముం న్రవాహుంచబోతునానిుం. రిటైర్్డ ఇుంజినీరులా, న్పుణులు ఈ కారయాక్రముంలో మ్కు సహకరిుంచేుందుకు ముందుకు 
వచాచిరు. రాష్ట్రవాయాప్తుంగా ప్రతి జగననని కాలనీ, టడో్క గృహ సమద్యాల వదదేకు వెళిలా ఎుందుకు ఇళలా కటటీలేకపోతునానిరు. మౌలిక వసతుల పరిసి్థతి ఏుంట? లబిదేద్రులతో మ్ట్లాడి... 175 
న్యోజకవరాగేల నుంచి న్వేదికలు తెపిపుుంచుకున్ వారుంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి న్వేదిక సమరిపుుంచే ఏరాపుటు చేయబోతునానిుం. లబిదేద్రులు చెలిలాుంచిన మొత్్తన్కి బాయాుంకులకు వడ్్డలు 
కటుటీకోలేక ఇబ్ుందిపడుతునని నేపథయాుంలో రాష్ట్రవాయాప్తుంగా మ్ నాయకులు, జనసైన్కులు, కారయాకర్తలు కారయాక్రమ్న్ని ముందుకు తీసుకువెళ్్తరు.
• కలసికటుటీగా వైసీపీ అరాచకాలన ఎదుర్్కుంట్ుం
శన్వారుం నుంచి ముంగళగిరి పార్టీ కారాయాలయుంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇటీవల రాష్ట్రవాయాప్తుంగా జరిగిన కొన్ని సుంఘటనల గరిుంచి.. అరాచకపాలనతో స్మ్నయాలన ఇబ్ుంది పెడుతునని 
తీరు.. మ్ నాయకులు, జనసైన్కుల మీద ప్రభ్తవాుం ఎవరూ ఊహుంచన్ విధుంగా వేధుంపులకు దిగడుం.. ప్రశాుంతుంగా ఉుండే విశాఖలో జనవాణి కారయాక్రముం చేసుకోవాడాన్కి వెళిలానపుపుడు 
వాళలా పెటటీన ఇబ్ుందులు.. రిమ్ుండ్ కి పుంపిన 9 ముంది మ్ నాయకుల కుటుుంబాలతో మ్ట్లాడి వివరాలు తెలుసుకునానిరు. ఈ ప్రభ్తవాుం చాల్ అప్రజాస్వామికుంగా.. గుంతు నొకే్క విధుంగా 
వైసీపీ అధకార యుంత్రాుంగాన్ని అడు్డపెటుటీకున్ ప్రయతనిుం చేసు్తుంది. జనవాణి కారయాక్రముం ద్వారా ఉత్తరాుంధ్ర ప్ుంతుంలో అధకార పార్టీ ద్షటీకాలు బయటపడత్యన్.. భూ కుుంభకోణాలు 
వెలుగచూస్్తయనని ఉద్దేశుంతోనే జనవాణి జరగకుుండా కుట్ర చేసిుందన్ తెలుస్తుంది. ఈ సుంఘటనన రాష్ట్రుంలోనే కాక ద్శ వాయాప్తుంగా ప్రజాస్వామయా వాదులుంత్ మక్త కుంఠుంతో ఖుండిుంచారు. 
ప్రతి ఒక్కరు మ్ పార్టీ అధయాక్షులకు సుంఘీభావుం తెలిపారు. అుంత్ కలసికటుటీగా ఈ అరాచకపాలనన ఎదురో్కవాలన్ న్ర్ణయిుంచారు.
• ప్రభ్తవామే ల్ అుండ్ ఆర్డర్ సమసయా సృషటీుంచిుంది
వయావస్థల దురివాన్యోగుం.. ప్రజలకు వయావస్థలపై నమ్మకుం కోలోపుయ విధుంగా అధకారుంలో ఉనని వార్ శాుంతిభద్తల సమసయా సృషటీసు్తనానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మేమ ఆ రోజు స్యుంత్ుం 
గుం. 4.45 న్మిషాలకు విశాఖ విమ్నాశ్రయాన్కి చేరుకుుంటే అుంతకు గుంట క్రితుం జరిగిన సుంఘటనలో ప్రతి ఒక్కరినీ మద్దేయిగా చేర్చిసి మొత్తుం 188 ముంది మీద కేసులు పెట్టీరు. 98 
ముంది మీద 307 సక్షన్ కిుంద హత్యాయతనిుం కేసు నమోదు చేయడుం కుంటే ఆశచిరయాుం ఏముంది. రిమ్ుండ్ రిపోరుటీలో చెత్త బుటటీ మూతన డెడ్లా వెపన్ కిుంద తీసుకునానిరు. జుండా కర్ర కారుకు 
తగిలితే ముంత్రి గారి కారు మీద కుట్రపూరితుంగా ద్డి చేశారన్ చెబుతునానిరు. ఎయిర్ పోరుటీ సకూయారిటీ మొత్తుం కేుంద్ బలగాలయిన సీఐఎస్ఎఫ్ చేతిలో ఉుంటుుంది. ఇపపుట వరకు వారు ఈ 
ఘటన గరిుంచి ఫిరాయాదు చేయలేదు. ప్రభ్తవా పెదదేల నుంచి ఫోన వెళలాడుం వలేలా విచచిలవిడిగా ప్రయతనిుం చేశారు. విశాఖ ప్రజలిని భయబ్ుంతులిని చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మేమ బస 
చేసిన గదుల పక్కన మ్ నాయకులిని ఈడుచికెళ్లారో.. ఎుంత అరాచకుం సృషటీుంచారో ఒక వీడియో ద్వారా మీకు చూపిస్్తుం. ఈ తీరున్ అుంత్ ఖుండిసు్తనానిుం.
• గరజినకు సక్షన్ 30 అమలోలా లేద్?
మరుసట రోజు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పోలీసులు సక్షన్ 30 పోలీస్ యాక్టీ కిుంద నోటీసు ఇచిచి.. ఎక్కడా మీటుంగలు పెటటీకూడదు, డ్రోనలా వాడకూడదు అన్ కటటీడి చేశారు. నాయాయ వయావస్థ మీద 
నమ్మకుం కలిగిన వయాకి్తగా ఆయన నోటీసులు తీసుకునానిరు. మేమ విశాఖ వెళ్లాుందుకు 7వ తేదీ టకె్కట్ తీసుకుుంటే 12వ తేదీన మ్ నాయకులు వెళిలా కమిషనర్, డ్సీపీలన కలిసి లిఖితపూరవాక 
సమ్చారుం అుందిుంచారు. అపుపుడు పోలీసులు సక్షన్ 30 అమలోలా ఉనని విషయాన్ని మ్ నాయకులకు చెపపులేదు. అపపుటకపుపుడు ఒక కాగితుం తయారు చేసి తీసుకువచిచి నోటీసు ఇచాచిరు. 
ఉదయుం అధకార పార్టీ స్పునసిర్ ప్రోగ్రాుంగా గరజిన న్రవాహుంచారు. ద్న్కి నోటీసులు లేవా? ద్న్కి సక్షన్ 30 వరి్తుంచద్? శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి రాక సుందర్ుంగా ట్రాఫిక్ న్యుంత్ణ కూడా 
చేయలేదు. ఈ విషయాలన్నిుంటకీ సుంబుంధుంచి రెుండు తీరా్మనాలు పీఏసీలో చేశాుం. విశాఖ ఘటన సుందర్ుంగా మ్కు అుండగా న్లబడిన వివిధ పార్టీల పెదదేలు, ప్రజాస్వామయావాదులుగా 
న్లబడిన వయాకు్తలు కలసి సుంఘీభావుం తెలిపిన వారుందరికీ ధనయావాద్లు తెలిపాుం. మ్ జనసైన్కుల ఇళలాకు అరధిరాత్రి ఒుంటగుంట ప్ుంతుంలో వెళిలా భయబ్ుంతులకు గరి చేసి వారి కుటుుంబ 
సభ్యాలతో పోలీసులు అవమ్నకర ర్తిలో ప్రవరి్తుంచారు. అల్ుంట పరిసి్థతులోలా ధైరయాుంగా న్లబడిన వారుందరికీ సుంఘీబావుం తెలపడుంతోపాటు మ్ అుందరిలో మనో ధైరయాుం న్ుంపిన శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారికి రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సమ్వేశుం కృతజ్ఞతలు చెపిపుుంది.
• ప్రభ్తవా అవినీతి, అరాచకాలిని ప్రజలకు వివరిస్్తుం
శ్రీ జగన్ రెడి్డ మఖయాముంత్రిగా అవనీతి, అరాచకపాలనన ప్రజలకు వివరిుంచే అుంశాన్ని ఒక బాధయాతగా ముందుకు తీసుకువెళ్్తుం. బాధయాతగల ప్రతిపక్ష పార్టీగా పోరాటుం చేస్్తుం. ఎక్కడా తగేగే 
ప్రసకే్త లేదన్ పార్టీ నాయకులు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ పీఏసీ సమ్వేశుంలో బాధయాత వయాక్తపరచిడుం జరిగిుంది. విశాఖ వేదికగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కారయాక్రమ్న్ని అడు్డకోవడాన్కి అధకార పార్టీ 
ఎన్ని కుట్రలు పన్నిుందో అుంత్ చూశారు. విశాఖలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి వాహనుం మీద న్లబడి ఒక ఐపీఎస్ అధకారి కారయాక్రముం ఆపేయమన్ ఒతి్తడి తేవడుం ఆశచిరయాుం కలిగిుంచిుంది. వైసీపీ 
నాయకులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ద్డికి కూడా సిదధిమయాయారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పరయాటన స్గతుుంటే ఎుందుకు లైటులా తీసేశారు. ఎుందుకు ఆయన్ని అుంధకారుంలో తీసుకువెళ్లాలన్ 
చూశారు? ఆయన మీద ద్డి జరగాలన్, ఉత్తరాుంధ్రలో భయబ్ుంతులు సృషటీుంచాలనని ఉద్దేశుంతోనే ప్రభ్తవాుం ఈ విధుంగా ప్రవరి్తుంచిుంది.
• శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ న్ రాజకీయుంగా ఎదురో్కలేకే కుట్ర
రాజకీయుంగా ఎదుర్్కనే ధైరయాుం లేక ప్రభ్తవాుం ఈ విధుంగా కుట్ర పూరితుంగా వయావహరిస్తుంది. ప్రజా ప్రయోజనాల కోసుం, రాష్ట్రుం కోసుం న్లబడే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ ఉత్తరాుంధ్ర 
రాన్వవాకుుండా కుట్ర చేసిుంది. ముంత్రి గారి పీఏ, పోలీసు అధకారి మీద ద్డి జరిగిుందన్ మరో అధకారి ప్రెస్ మీట్ పెడత్రు. మ్ నాయకులిని పేరు పేరునా పిలిపిుంచి బెలుటీతో కొట్టీరు. అధకారుం 
శాశవాతుం కాదు అనని విషయాన్ని శ్రీ జగన్ రెడి్డ గ్రహుంచాలి. భవిషయాతు్త ఇల్గే ఉుండదనని విషయుం తెలుసుకోవాలి. అణచివేతకు గరి చేయాలనకుుంటే ప్రజలే తిరగబడత్రు. జనసేన న్పుపుతో 
కాదు ముంచి, మ్నవతవాుంతో ఓ మ్రుపు కోసుం, నైతిక విలువల కోసుం, కొత్త తరుం కోసుం ప్రయతనిుం చేసు్తుంది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాయకులోలా అద్ భరోస్ న్ుంపారు. అద్ సమయుంలో 
పోలీస్ శాఖన కిుంచపర్చి విధుంగా మ్ట్లాడవదదేన్ స్చిుంచారు. వారు ప్రభ్తవా పెదదేల ఆద్శాలన మ్త్మే అమలు చేసు్తనానిరనని విషయాన్ని అరధిమయయాల్ చెపాపురు” అనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనానిపై కుట్ర
శతఘ్ని న్యాస్: అకోటీబర్ 15వ తేదీన విశాఖపటనిుం విమ్నాశ్రయుం నుంచి నోవాటెల్ 
హోటల్ కు జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తరలి వెళతునని సమయుంలో 
ఆయనపై ద్డి చేయడాన్కి బలమైన కుట్ర జరిగిుందన్ ఢిలీలా వరాగేలు వెలలాడిసు్తనానియి. 
అుందులో భాగమే అుంధకారుం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రయాణుం చేసు్తనని మ్రగేుంలో 
విదుయాత్ సరఫరాన ఆపేశారు. అుంత్ చీకట. మొబైల్ ఫోనలా వెలుతురులో ఆయన 
ప్రయాణుం కొనస్గిుంది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ వేల్ది ముంది జనసైన్కులు, వుందల్ది 
వాహనాలు అనసరిుంచడుం, జనసేనాన్ అప్రమత్తుంగా ఉుండడుంతో కిరాయి వయాకు్తలు 
స్హసుం చేయలేకపోయారు.
విశవాసనీయ సమ్చారుం ప్రకారుం... విమ్నాశ్రయుం నుంచి జనసేనాన్ రాయాలీగా వసు్తనని 
సుందర్ుంలో అలజడి, అలలారి సృషటీుంచి జనసేనాన్పై ద్డికి పనానిగుం పన్నినటులా తెలుస్తుంది. 
రాయాలీన్ తెలుగతలిలా ఫె్లా ఓవర్ ద్కా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి వాహనాన్ని డి.సి.పి. శ్రీ నాగనని 
అనసరిుంచారు. రైలేవా కాలనీ కూడలిలో తెలుగతలిలా ఫె్లా ఓవర్ వదదే డి.సి.పి. శ్రీ సుమిత్ 
గరుడ ఒక్కస్రిగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి వాహనుం పైకి ఎకి్క ఆయనన అదిలిుంచడుం 
ప్రుంభిుంచారు. ఆ సమయుంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ మ్త్ుం ఆవేశాన్కి లోనైనా 
చుటూటీ ఉనని జనసైన్కులు కూడా ఆవేశాన్కి గరయయా అవకాశుం ఉుంది. చుటూటీ చీకటులా. ఇద్ 
అదునగా ముందసు్త పథకుం ప్రకారుం రాయాలీన్ అనసరిుంచిన కిరాయి మూకలు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారిపై ద్డి చేసేవారు. అయితే.. శ్రీ సుమిత్ గరుడ ఎుంతగా రెచచిగటటీనపపుటకీ 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సుంయమనుం పాటుంచడుంతో కుట్రద్రుల పనానిగుం పారలేదు. 
వైసీపీకి చెుందిన నాయకులు స్మ్జిక మ్ధయామ్ల ద్వారా తమ మనషులన శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి రాయాలీ అడు్డకోవాలన్ ఉసిగల్పురు. త్టచెటలాపాలెుం, రైలేవా న్యా కాలనీ 
జుంక్షనలాలో ద్డి చేయాలన్ పనానిగుం వేశారు. అయితే అశేష జన సుందోహుం ఉుండటుంతో 
వారి కుట్రలు పారలేదు.
రాయాలీకి ముందు రోజు రాత్రి విశాఖపటనిుంలో ఒక మఖయామైన వయాకి్త ఇుంట్లా కుట్రకు 
రూపకలపున జరిగిుంది. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రయాణిుంచే మ్రగేుంలో అుంధకారుం 
అలుమకొనేటటులా అపుపుడే ఆలోచన చేశారు. ఆ మఖయామైన వయాకి్త ఈ పథకాన్ని అమలు 
చేయడాన్కి కొుంత సుంశయిుంచినపపుటకీ ‘పై వాళ్ళ’ ఆద్శుంచడుంతో ఈ కుట్రన అమలు 
చేయడాన్కి ఆమోదుం తెలపవలసి వచిచిుంది.
కొుందరి వయాకు్తల ఫోన్ సుంభాషణల ద్వారా ఈ కుట్రన తెలుసుకునని ఢిలీలా వరాగేలు రాననని 
రోజులలో “అప్రమత్తుం” గా ఉుండవలసిుందిగా జనసేన నాయకత్వాన్కి హెచచిరికలు 
చేశారు.
• సిదదేవటుంలోనే శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ పరయాటన ఖరారు
ఆగసుటీ 20న కడప జిల్లా సిదదేవటుంలో జనసేన రైతు భరోస్ యాత్, మరుసట రోజు 21న 
తిరుపతిలో జనవాణి కారయాక్రమ్లు జరిగాయి. ఆ సుందర్ుంలోనే విశాఖపటనిుంలో మూడు 
రోజులపాటు పార్టీ కారయాక్రమ్లు జరపాలన్ న్ర్ణయుం జరిగిుంది. 22వ తేదీన ముంగళగిరి 
పార్టీ కారాయాలయుంలో జరిగిన పార్టీ విస్తృతస్్థయి సమ్వేశుంలో ఈ పరయాటనన ఖరారు 
చేస్్త న్ర్ణయుం తీసుకునానిరు. స్నకూలమైన రోజులలో ఈ పరయాటన జరపాలన్ 
సమ్వేశుం న్ర్ణయిుంచిుంది.
పార్టీ కారయాక్రమ్లు ఎపుపుడు, ఎక్కడ జరిపినా అక్కడ సభా వేదిక, లేద్ ఆడిట్రియుం 
లభయాతతోపాటు వాత్వరణ పరిసి్థతుల అనకూలత ఆధారుంగా కారయాక్రమ్లన పార్టీ 
కారయాక్రమ్ల కమిటీ న్ర్ణయిుంచి న్రవాహసు్తుంది. సపెటీుంబరోలా జనవాణి న్రవాహుంచడాన్కి 
విశాఖ డాబా గారె్డన్సి లో సి.పి.ఎుం. పార్టీ ఆధవారయాుంలో ఉనని సీత్రామరాజు ఆడిట్రియుం 
కోసుం జనసేన స్్థన్క నాయకతవాుం ప్రయతినిుంచిుంది. ఆ నెలలో నాలుగ ఆదివారాలూ 
ముందసు్తగానే బుక్ అయినటులా న్రావాహకులు తెలిపారు. ఈ ఆడిట్రియుం విశాఖ నగరుం 
నడిమధయాలో ఉననిుందున అుందరికీ అుందుబాటులో ఉుంటుుందన్ స్్థన్క పార్టీ నాయకతవాుం 
న్ర్ణయిుంచిుంది. ఆడిట్రియుం అుందుబాటులో లేకపోవడుం వలలా ఈ కారయాక్రముం అకోటీబర్ 
నెలకు వాయిద్ పడిుంది.
అకోటీబర్ 7న పార్టీ కారయాక్రమ్ల న్రవాహణ కమిటీ పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారి అధయాక్షతన మరోస్రి సమ్వేశమై జనవాణి న్రవాహణ గరిుంచి 
చరిచిుంచిుంది. 16వ తేదీ ఆదివారుం జనవాణి న్రవాహుంచాలన్, 15వ తేదీ స్యుంత్రాన్కి 
విశాఖపటనిుం చేరుకొన్ 6 గుంటలకు విశాఖ అర్న్, రూరల్ జిల్లాల నాయకులు, వీర 
మహళల సమ్వేశుం న్రవాహుంచాలన్ న్ర్ణయుం జరిగిుంది.
విశాఖలోన్ నాయకులకు సీత్రామరాజు ఆడిట్రియుంన బుక్ చేయవలసిుందిగా 7వ 
తేదీన తెలియచేయడుం జరిగిుంది. అద్ రోజున ఆడిట్రియుం న్రావాహకులన సుంప్రదిుంచగా 
16వ తేదీ కోసుం వేర్ సుంస్థ బుక్ చేసుకుుందన్ చెపాపురు. అపుపుడు పోర్టీ ఆడిట్రియుంలో 
జరపాలన్ న్ర్ణయిుంచి ఆడిట్రియుం అధకారులన సుంప్రదిుంచవలసిుందిగా పార్టీ కేుంద్ 
కారాయాలయుం స్్థన్కి నాయకత్వాన్ని కోరిుంది. అద్ రోజు అుంటే అకోటీబర్ 7వ తేదీ నాడే శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు, శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారి ఫె్లాట్ టకె్కటలాన పార్టీ కేుంద్ కారాయాలయుం 
నుంచి బుక్ చేశారు.
• విశాఖ పరయాటనపై అధకారిక ప్రకటన
సభా వేదిక ఖరారు కాకుుండా జనసేన పార్టీ కారయాక్రమ్లన ఎపుపుడూ పార్టీ కారాయాలయుం 
ప్రకటుంచదు. ఎుందుకుంటే గత అనభవాలు అటువుంటవి. సభా న్రవాహణకు అనమతులు 
రాకుుండా... ఆడిట్రియుంలు, చివరకు నాయకులు బస చేయడాన్కి హోటల్ రూమ్ లు 
సైతుం ఇవవాకుుండా వై.సి.పి. ప్రజా ప్రతిన్దులు బెదిరిుంపులకు పాలపుడటుం, అనమతులు 
ఇచిచినవారిన్ లక్షష్ుంగా చేసుకోవడుం వారికి పరిపాటగా మ్రిపోయిుంది. దీన్న్ దృషటీలో 
పెటుటీకున్ కారయాక్రముం షెడూయాలు ఖరారు అయినపపుటకీ అన్ని అనమతులు పుందడుం 
పూర్తయాయాకే కారయాక్రముం గరిుంచి అధకారికుంగా పార్టీ కేుంద్ కారాయాలయుం ప్రకటసు్తుంది. 

అుందువలలా ఈ కారయాక్రముం చాల్ ముందసు్తగానే న్ర్ణయమైనపపుటకీ అకోటీబర్ 10వ తేదీన 
అధకారికుంగా ప్రకటుంచడుం జరిగిుంది. అపపుటకి అనమతుల తతుంగుం పూర్తయిుంది.
• 8న విశాఖ గరజినకు పిలుపు
విశాఖపటనిుంలో ‘గరజిన’ న్రవాహుంచాలన్ వై.సి.పి. ఆధవారయాుంలోన్ జాక్ అకోటీబర్ 8న 
పిలుపున్చిచిుంది. మరి 7 వ తేదీనే న్ర్ణయమైన జనసేన కారయాక్రముం గరజినకు పోటీ 
కారయాక్రముం ఎల్ అవుతుుంది? రాజధాన్పై జనసేన పార్టీ స్టీుండ్ పార్టీ అధయాక్షులు 
ఎపుపుడో ప్రకటుంచారు. గరజినకు వయాతిర్కుంగా జనవాణి కారయాక్రమ్న్ని విశాఖలో జనసేన 
న్రవాహుంచిుందన్ ఎల్ అడ్డగోలుగా అనగలరు? అధకారుం మీ చేతులోలానే ఉుందిగా.. 
విమ్నుం టకె్కటులా ఎపుపుడు బుక్ అయాయాయో, 7వ తేదీన ఆడిట్రియుం న్రావాహకులన 
జనసేన నాయకులు సుంప్రదిుంచారో లేదో న్రాధిరిుంచుకోవచుచి. జనసేనపై ఎుంత బురద 
చల్లాలన్ ప్రయతినిుంచినా ముందుగా అవి మీ చేతులనే మకిలి చేస్్తయి. జనసేన మ్త్ుం 
ప్రజాదరణతో ప్రకాశస్్తనే ఉుంటుుంది.
• నోవాటెల్ దిగ్ుంధనుం... పవన్ కల్యాణే లక్షష్ుం
వైసీపీ వయావస్థలన గపిపుట పెటుటీకొన్ శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు లక్షష్ుంగా ఎల్ుంట కుట్రలకు 
తెర తీసిుందో ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహుంచాలి. 15వ తేదీ రాత్రి 9 గుంటల తరవాత శ్రీ పవన్ 
కల్యాణ్ గారు నోవాటెల్ హోటల్ కు చేరుకునానిరు. 6వ అుంతసు్తలో బస చేశారు. అద్ 
అుంతసు్తలో పార్టీ పి.ఎ.సి. ఛైర్మన్ శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారు, పి.ఎ.సి. సభ్యాలు శ్రీ 
నాగబాబు గారు బస చేశారు. మరి కొన్ని గదులోలా శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారి వయాకి్తగత, సకూయారిటీ 
సిబ్ుంది ఉనానిరు. ఆ రోజు రాత్రి పోలీసు బలగాలు వుందల సుంఖయాలో నోవాటెల్ న 
చుటుటీమటటీ భయానక వాత్వరణుం సృషటీుంచారు. పార్టీ అధయాక్షులన కలిసేుందుకు వచిచిన 
పార్టీ నాయకులన అరెసుటీ చేసి గరు్త తెలియన్ ప్రద్శాలకు తరలిుంచడుం మొదలుపెట్టీరు. 
అద్ విధుంగా శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు బస చేసిన ఆరో అుంతసు్తలోకి పోలీసులు ప్రవేశుంచి 
జనసేన నాయకులన బరబరా ఈడుచికొుంటూ వెళి్ళపోయారు. అర్థరాత్రి మరోమ్రు 
ప్రవేశుంచి శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు ఉనని గదిన్ తన్ఖీ చేయాలన్ ప్రయతినిుంచారు. ఆ గది 
ముందు హుంగామ్ సృషటీుంచారు. అద్ విధుంగా శ్రీ నాదుండలా మనోహర్ గారి గది ముందూ 
అద్ ర్తిలో పోలీసులు ప్రవరి్తుంచారు. శ్రీ నాగబాబు గారి వయాకి్తగత సిబ్ుందిన్ బలవుంతుంగా 
అరెసుటీ చేశారు. ఆరో అుంతసు్తలో ఉనని పార్టీ నాయకులన అరెసుటీ చేసి గరు్త తెలియన్ 
ప్ుంత్న్కి తరలిుంచారు.
ఈ అరెసుటీలన ప్రశనిుంచిన పార్టీ ప్రధాన కారయాదరిశు శ్రీమతి యశసివా గారిన్ బలవుంతుంగా 
పోలీసు వాహనుంలోకి ఎకి్కుంచి న్బుంధనలకు నీళ్లాదిల్రు. మహళలన రాత్రిపూట అరెసుటీ 
చేయరాదన్ న్బుంధనలు చెబుతునాని మగ పోలీసులే ఆమ్న అరెసుటీ చేయడాన్ని చూసే్త 
పోలీసు వయావస్థ పన్తీరు ఏ విధుంగా ఉుందో అర్థుం అవుతుుంది.
ఆ రోజు పోలీసు వయావస్థన చెపుపుచేతలోలా పెటుటీకొన్ పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు 
లక్షష్ుంగా అర్థరాత్రి వేళ అరెసుటీ చేసి రాష్ట్రుంలో అలజడి ర్పాలన్ కుట్ర పన్నినటులా ఢిలీలా వరాగేల 
ద్వారా తెలిసిన సమ్చారుం.
• తున్ నుంచీ అద్ కుతుంత్ుం
వైసీపీ ప్రతిపక్షుంలో ఉనాని.. అధకారుంలో ఉనాని కుట్రనే నమ్మకొుంది. స్మ్జిక వరాగేల 
మధయా అలజడి ర్పే కుతుంత్రాలకు రచన చేసు్తుంది. తున్లో కాపులకు సుంబుంధుంచిన 
సమ్వేశుం సుందర్ుంగా రైలు దహనుం ఘటన వెనక ఎవరునానిరు... కుట్రన రచిుంచిుంది 
ఎవరు అుంటే వేళలానీని వైసీపీనే చూపిస్్తయి. నాలుగేళలా కిుందట విశాఖ విమ్నాశ్రయుంలో 
కోడి కతి్త నాటకాన్ని వైసీపీ అధనేత ఎల్ రకి్త కటటీుంచి స్నభూతి పుంద్ ప్రయతనిుం చేశారో 
అుందరూ చూశారు. పులివెుందుల గడ్డలి కథ కూడా అల్ుంటద్. బాబాయి వివేకానుంద 
రెడి్డ హతయా ఘటనకు ఎన్ని రుంగలు పులిమ్రో తెలుసు. ఆ హతయాకు కడప ఎుంపీ సీటు 
తగాద్య కారణమ్ అుంటే వాస్తవమే అన్ వైసీపీ అధనేత సదర్ ఢిలీలాలో చెపాపురు.
పచచిన్ కోనసీమలో చిచుచి రగిలిచిన పాపుం ఎవరిది? కుల్ల కుుంపట రగిలిుంచాలన్ 
చూశారు. అుందులో భాగుంగానే తమ కాయాబినెట్ సహచరుడి ఇుంటన్ తగలబెటటీుంచారు. ఓ 
శాసన సభ్యాడి ఇుంటన్ ధవాుంసుం చేయిుంచారు. అమల్పురుంలో సృషటీుంచిన ఈ విధవాుంసుంతో 
కుల్ల మధయా గడవలు ర్పి స్మ్జిక అశాుంతి నెలకొనేల్ చేయాలన్ చూశారు. 
మఖయాుంగా కొన్ని వరాగేలన లక్షష్ుంగా చేసుకొన్ వారిపై బురద చల్లాలనేది పాలకపక్షుం 
కుట్ర. ప్రజలు విజ్ఞతతో యోచిుంచి ఈ కుట్రలు, కుతుంత్రాలన తిపిపుకొట్టీరు.
ఇపుపుడు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు లక్షష్ుంగా విశాఖపటనిుంలో వైసీపీ కుట్ర పన్నిుంది. శ్రీ 
పవన్ కల్యాణ్ గారు విమ్నాశ్రయుంలో అడుగపెటటీనపపుట నుంచీ ఏదో విధుంగా అలజడి 
ర్పాలన్ చూశారు. అది స్ధయాుం కాకపోవడుంతో నోవాటెల్ దగగేర అలజడి ర్పే విధుంగా 
పోలీసు చరయాలు, ఆుంక్షలు ఉనానియి.
• జనసేన అుంటే వై.సి.పి.కి భయుం
జనసేనకు రోజురోజుకీ పెరుగతునని జనాదరణ చూసి వై.సి.పి. నాయకులకు భయుం, 
వణుకు పటుటీకునానియి. అుందువలేలా జనసేన ఏ కారయాక్రముం న్రవాహుంచినా కారయాక్రముం 
మగిసీ మగియగానే వై.సి.పి. జాతిరత్నిలు ప్రెస్ మీటులా పెటటీ వయాకి్తగత జీవిత్లోలాకి ప్రవేశుంచి 
న్రలాజజిగా, న్సిసిగగేగా అవాకులు చవాకులు పేలత్రు. వై.సి.పి. విశాఖ కుట్రకు ఈ వణుకే 
కారణుం. అధకారుం తమ చేతుల నుంచి జారిపోతుుందన్ భయుం. అధకారుం పోతే వారి 
పరిసి్థతి ఏమిట్ వారికి తెలియడుం వలేలా ఈ కుట్రలు.. కుతుంత్రాలు!
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బత్్తల ఆధ్వర్యాంలో “నా సేన కోసాం నా వాంత్”

బత్తుల సమక్ంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరుం న్యోజకవరగేుం, రాజానగరుం ముండలుం సుంపత్ నగర్ గ్రాముంలో పెదదే ఎతు్తన ఏరాపుటు చేసిన నా సేన కోసుం నా వుంతు కారయాక్రమ్న్కి విచేచిసిన 
రాజానగరుం న్యోజకవరగే నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ మరియు ఉమ్మడి తూరుపు గోద్వరి జిల్లా నాసేన నావుంతు కమిటీ కోఆరి్డనేటర్ బతు్తల వెుంకటలక్ష్మికి సుంపత్ నగర్ 
ప్రజలు ఘనస్వాగతుం పలికారు. రాజానగరుం న్యోజకవరగే జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ సభన అలుంకరిుంచిన పెదదేలకు ధనయావాద్లు తెలుపుతూ జనసైన్కులకు 
అభివాదుం చేస్్త ప్రసుంగాన్ని ప్రుంభిుంచారు. అుంబులెనసిల ప్రుంభోతసివ కారయాక్రముం మగిుంచుకున్ ఆదివారుం స్యుంత్ుం ముంగళగిరి జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి బయలుద్రి 
విశ్ుంతి తీసుకోకుుండా రెుండు గుంటలోలా సుంపత్ నగర్ కి చేరుకునానిుం. ఆలసయామైనుందుకు జనసైన్కులు మన్నిుంచాలన్ అనానిరు. అనుంతరుం బతు్తల మ్ట్లాడుతూ దోచుకోవడుం కోసుం 
ద్చుకోవడుం కాకుుండా రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసుం వచిచిన నాయకుడు ఎవడైనా ఉనానిడుంటే అది కేవలుం పవన్ కల్యాణ్ గారు మ్త్మే అన్ వెలలాడిుంచారు. ఆుంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర బుంగారు 
భవిషయాతు్త కేవలుం జనసేనతోనే స్ధయామన్ వివరిుంచారు. గాలి, నీరు, వాత్వరణాన్ని కలుషతుం చేసు్తనని ప్రభ్త్వాన్ని న్లదీసే సత్్త జనసేనకు మ్త్మే ఉుందన్ ఈ సుందర్ుంగా 
తెలియజేశారు. ప్రభ్తవా ఇస్్తననని ఉచిత గృహాల న్రా్మణుం ఆదిలోనే అుంతమైపోయిుందన్ ప్రభ్తవా తీరున ప్రశనిుంచారు. రైతుల సబిసిడ్లు తొలగిుంచి పుంటపల్లోలాన్ మోట్రలాకు 
ఛార్జిలు విధుంచి రైతులన్ అవమ్న్సు్తనానిరన్ విచారుం వయాక్తుం చేశారు. ద్శ ధానాయాగారుం ఉుండే ఆుంధ్రప్రద్శ్లా రైతననికు అుండ లేకుుండా పోవడుం అధకార పార్టీ సిగగే పడాలిసిన విషయుం 
అన్ బతు్తల ధవాజమ్త్్తరు. నషటీపోతునని రైతులకి అుండగా జనసేన న్లబడుతుుంది. ఆరోగయాశ్రీ పథకాన్ని అరాధిరోగయా పధకుంగా మ్రుసు్తనని తీరున్ తపుపుపట్టీరు. పేదలకు ఎల్ మ్రుగైన 
వైదయాుం అుందుతుుంది అన్ ప్రభ్త్వాన్ని ప్రశనిుంచారు. కాపునే స్తుం ఊసేలేదు, ఉచిత పధకాల మ్టేలేదు. చెపిపునవి నవరత్నిలు పెటటీనది పుంగనామ్లు అన్ ఎద్దేవా చేశారు. తుండ్రిన్ 
చూసి తనయుడికి ఓటు వేసే్త తనయుడు యమడై రాషా్రాన్ని రావణకాషటీుం చేసు్తనానిడన్ బతు్తల పేర్్కనానిరు. అర్త ఉనాని చెయయాడాన్కి ఉదోయాగాలు లేవన్ ఉపాధ అవకాశాలు లేన్ ఏకైక 
రాష్ట్రుం ఆుంధ్రప్రద్శ్ అన్ ఉదోయాగాల ఊసు ఎతి్తతే వాలుంటీరులా, సచివాలయాల ఉదోయాగాలు తపపు ఇుంక ఎటువుంట మ్టలేదన్ న్రుదోయాగల కోసుం జనసేన పోరాడుతుుందన్ తెలియజేశారు 
రాజధాన్ లేన్ రాష్ట్రుంలో రాజనని రాజయాుం ఎల్ తెస్్తరు జగన్ రెడి్డ అన్ ప్రశనిుంచారు. రాషా్రాన్కి పరిశ్రమలు రావాలనాని, ఉపాధ అవకాశాలు పెరగాలనాని, రైతులు ఆనుందుంగా ఉుండాలనాని 
జనసేన ప్రభ్తవాుం ఏరాపుటు అవావాలన్ ఆ మ్రుపు ఇక్కడినుంచే మొదలవావాలన్ విజ్ఞపి్త చేశారు. జనసేనలో ఒకే కులుం, ఒకే మతుం, ఒకే వరగేుం ఉుంట్యన్, న్యోజకవరగేుంలో ఉనని 
అసమ్నతలన తొుందరోలానే తొలగిపోత్యన్ విశావాసుం వయాక్తుం చేశారు. ప్ణుం పోయ వరకూ జనసైన్కులకు, వీరమహళలకు అుండగానే ఉుంట్నన్ మర్క్కస్రి గరు్త చేశారు. నా 
సేన నావుంతు అనే కారయాక్రమ్న్కి మీరు అుందిుంచే సహకారుం అయోధయా రామ ముందిరాన్కి మనమిచిచిన విరాళముంత గపపుదన్ వెలలాడిుంచారు. ఉమ్మడి తూరుపు గోద్వరి జిల్లా నాసేన 
నావుంతు కమిటీ కోఆరి్డనేటర్ బతు్తల వెుంకటలక్ష్మి ప్రసుంగిస్్త పవన్ కళ్యాణ్ తలపెటటీన నా సేన కోసుం నావుంతు కారయాక్రముం ఇుంత బ్రహా్ముండగా జరగడుం చాల్ సుంతోషుంగా ఉుందన్ 
అనానిరు. జనసైన్కులు ఎపుపుడూ ఒకరికి ఇచేచి స్ధియిలో ఉుంట్ర్ కాన్ ఒకరి దగగేర ఆశుంచే స్ధియిలో ఉుండరన్ సపుషటీుం చేశారు. బడుగ బలహీన వరాగేల కోసుం పాటు పడే పార్టీ కోసుం 
పన్చేయడుం మ్ అదృషటీుంగా భావిసు్తనానినన్ ఆమ్ పేర్్కనానిరు.

బత్తుల బలరామకృష్ణ గారి సమక్షాన జనసేనలో భార్ చేరికలు
రాజానగరుం న్యోజకవరగే రాజాకీయాలోలా పెన మ్రుపు తీసుకొచిచి జనసేన పార్టీన్ అుంచెలుంచెలుగా విస్తరిుంపజేస్్త.. ప్రజాక్షేత్ుంలో ప్రజలకోసుం బలుంగా పోరాడుతునని బతు్తల 
బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి బతు్తల వెుంకటలక్ష్మి లన ఎుందరో ఆదరశుుంగా  తీసుకున్ జనసేన వైపు అడుగలు వేసు్తనానిరు. జనసేన పార్టీ విధవిధానాలు, బతు్తల దుంపతులు ప్రజలకు చేసే 
మేలుకు ఆకరి్షతులై ఆదివారుం రాజానగరుం న్యోజకవరగేుం రాజానగరుం ముండలుం, సుంపత్ నగర్ గ్రాముంలో వైసీపీ, టీడ్పీ పార్టీల నుంచి సుమ్రు “70” ముంది జనసేన నాయకులు 
బతు్తల బలరామకృష్ణ ఆధవారయాుంలో న్తన నాయకులకు, కారయాకర్తలకు జనసేన కుండువాలు కపిపు పార్టీలోకి స్దరుంగా ఆహావాన్ుంచారు. ఈ కారయాక్రముంతో రాజానగరుం ముండలుంలోన్ 
మ్రుతునని రాజకీయ సమీకరణాలకు మరిుంత బలుం చేకూరిుంది. అడుగడుగనా జనసేనకు ప్రజలు బ్రహ్మరథుం పడుతూ..బతు్తల బలరామకృష్ణ నాయకతవాుంలో రాజానగరుం 
న్యోజకవరగే అభివృదిధి ఎననిడూ లేన్ విధుంగా ఉుండబోతోుందన్ ఆశాభావుం వయాక్తుం చేసు్తనానిరు. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన శ్రేణులు సుంపత్ నగర్ ఉప సరపుుంచ్ నల్లా దురాగేప్రస్ద్,  
సేనపతుల మహేష్, తోరాట చుంచారావు, తిరుమలనాధున్ కొుండలరావు, కోనె మ్ణికయారావు, సేనపతుల మహేష్, పెుంటగిలా రాుంబాబు, చెలూలారి రాుంబాబు, అయోధుయాల శ్రీన, పిన్కి 
శ్రీన (డాన్), పెుంటగుంటలా స్రిబాబు, రాయుడు శ్రీధర్, నలలామల దొరబాబు, పేపకాయల శవ, ఆకుల అయయాపపు, చెలూలారి సతి్తబాబు, యాళ్ళ సతయానారాయణ, మదిరెడి్డ వెుంకనని, అరిగెల 
రామకృష్ణ, బోయిడి వెుంకట్, నాతిపామ దొర, అడా్డల దొర తదితరులతో పాటు సుంపత్ నగర్ గ్రామ జనసైన్కులు, గ్రామ ప్రజలు పాల్గేనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనాంకోసాం జనసేన 
336వ రోజు

శతఘ్ని న్యాస్: జగగేుంపేట, జనుం కోసుం జనసేన 336వ రోజులో భాగుంగా జనసేన వనరక్షణ 
మొక్కల పుంపిణీ కారయాక్రముం జగగేుంపేట న్యోజకవరగే జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జి పాటుంశెటటీ 
శ్రీద్విస్రయాచుంద్ ఆధవారయాుంలో గోకవరుం ముండలుం రుంప యర్రుంపాలెుం గ్రాముంలో జరిగిుంది. 
ఈ కారయాక్రముంలో భాగుంగా 700 మొక్కలు పుంచడుం జరిగిుంది. నేట వరకు న్యోజకవరగేుం 
మొత్తుంగా 90895 మొక్కలు పుంపిణీ చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రమ్న్ని విజయవుంతుం 
చేసిన గోకవరుం ముండల అధయాక్షులు ఉుంగరాల మణిరతనిుం, గోకవరుం ముండల కారయాదరిశు 
అరిసపు విజయ్ కాుంత్, రుంప యర్రుంపాలెుం గ్రామ మీడియా సల్ అధయాక్షులు ద్వలుంక బాబు, 
గ్రామ ప్రధాన కారయాదరిశు నరుకుల మణికుంఠ స్వామి, కర్రీ సుబ్రహ్మణయాుం, పిలిలా మహేష్, గుంజి 
లక్ష్మీనారాయణ, కసిరెడి్డ చుంటబాబు, యారదేల లక్ష్మీనారాయణ, పుంతుం స్యిరాుం, గుంగుంపాలెుం 
నుండి గటెటీుం దొరబాబు, జ.కొతూ్తరు గ్రామ అధయాక్షులు గుంటమక్కల మధు, గోనేడ నుండి 
వలలాభశెటటీ నాన్, బూరుగపూడి నుండి కోడి గుంగాధర్ లకు జగగేుంపేట న్యోజకవరగే జనసేన 
పార్టీ ఇుంచార్జి పాటుంశెటటీ శ్రీద్విస్రయాచుంద్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనుంకోసుం జనసేన 
కారయాక్రముంలో భాగుంగా రుంప యర్రుంపాలెుం గ్రాముంలో ఎుంతో ప్రేమ్నరాగాలతో ఆతిథయాుం 
అుందిుంచిన ఊడి దురాగేప్రస్ద్ కుటుుంబ సభ్యాలకు, సిరుంగి బూరయయా కుటుుంబ సభ్యాలకు, 
గలిలాుంకల నాన్ కుటుుంబ సభ్యాలకు జగగేుంపేట న్యోజకవరగే జనసేన పార్టీ ఇుంచార్జి పాటుంశెటటీ 
శ్రీద్విస్రయాచుంద్ హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

మారిశెట్టి శ్రీనివాసరవుపై దాడిని ఖాండిాంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు, అధకార పార్టీ నేతలు 
అడ్డగోలుగా జనసేన కారయాకర్తలపై అక్రమ కేసులు 
బనాయిుంచి ఇబ్ుంది పెడితే చూస్్త ఊరుకోమన్ 
పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరిశు బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ 
యాదవ్ హెచచిరిుంచారు. ఆదివారుం జిల్లా 
అధయాక్షులు గాద వెుంకటేశవారరావుతో కలిసి అక్రమ 
కేసులో ఇరికిుంచి ఇబ్ుంది పెటటీడాన్ని ఓరుచికోలేక 
మనస్్థపాన్కి గరై పురుగముందు త్గి ఆత్మహతయా 
ప్రయతనిుం చేసిన సతె్తనపలిలా ముండలుం రెుంటపాళ్ళ 
గ్రామ్న్కి చెుందిన మ్రిశెటటీ శ్రీన్వాసరావు అన 
జనసేన కారయాకర్తన బోనబోయిన శ్రీన్వాసరావు 
పరామరిశుుంచారు. తపుపుడు కేసు బనాయిుంచి 
అతన్ని, అతన్ కుటుుంబాన్ని మ్నసికుంగా 
ఒతి్తడికి గరిజేయడుంతో తీవ్ర మ్నసిక ఒతి్తడికి 
గరై పురుగముందు త్గి ఆత్మహత్యాయత్నిన్కి 

ప్రయతినిుంచాడుంటే అధకార పార్టీ నేతల అక్రమ్లు ఏ స్్థయిలో ఉనానియో అర్థమవుతుుందన్ ఆయన అనానిరు. రాజకీయాలలో విమరశులు, ప్రతి విమరశులు ఉుండాలి తపపు భౌతిక ద్డులు 
చేయడుం హేయమన్ అనానిరు. మ్రిశెటటీ శ్రీన్వాసరావు పై అద్ గ్రామ్న్కి చెుందిన వైసిపి నాయకులు ఒక పథకుం ప్రకారుం తమ పార్టీకి చెుందిన దళిత యువకులన ప్రోతసిహుంచి 
భౌతిక ద్డి చేయిుంచడమే కాక తిరిగి దబ్లు తినని వయాకి్త పైన కేసు పెటటీ పోలీసులు ద్వారా ఒతి్తడి తేవడుంతో శ్రీన్వాసరావు భయుంతో పురుగముందు త్గి ప్ణత్యాగాన్కి సిదధిపడా్డడన్, 
ప్రజాస్వామయాుంలో ఇటువుంట విధానుం అవాుంఛనీయమన్ వారు అనానిరు. కొుంతముంది దళిత కుటుుంబాలకు చెుందిన యువకులు ఇటువుంట కుట్రలకు పావులుగా మ్రవదదేన్, స్మ్జిక 
నాయాయుం కోసుం పోరాడి అన్ని రకాలుగా వెనకబడిన తమ జాతి అభ్యాననితికి పాటుపడాలన్, అుందుకు జనసేన పార్టీ సరైన వేదిక అన్ ఈ సుందర్ుంగా ఆయన పిలుపున్చాచిరు. జిల్లా 
పార్టీ అధయాక్షులు గాద వెుంకటేశవారరావు మ్ట్లాడుతూ స్క్షాతు్త ముంత్రి అుంబట రాుంబాబు న్యోజకవరగేుంలో ఇటువుంట దుశచిరయాలు పద్ పద్ జరుగతుుండడుం దురదృషటీకరమన్, 
ఇపపుటకైనా ముంత్రిగారు మేల్్కన్ ముంచి పనలపై దృషటీ పెట్టీలన్ అనానిరు. జనసేన పార్టీ కారయాకర్తలకు ఏ చినని ఇబ్ుంది కలిగిన పార్టీ తరఫున ప్రజా ఉదయామ్లకు సైతుం వెనకాడబోమన్ 
అనానిరు. మ్రిశెటటీ శ్రీన్వాసరావు సేవిుంచిన గడి్డ ముందు చాల్ ప్రమ్దకరమైనదన్, అతన్ ప్ణాన్కి ఎటువుంట మపుపు వాటలిలాన వైసిపి నేతలు తగిన మూలయాుం చెలిలాుంచుకుుంట్రన్ 
హెచచిరిుంచారు. అనుంతరుం రూరల్ సిఐన్ కలసి కేసు పూరావాపరాలన అడిగి తెలుసుకునానిరు. మ్రిశెటటీ శ్రీన్వాసరావుపై భౌతిక ద్డి చేసిన వయాకు్తలపై వెుంటనే కేసు నమోదు చేసి అరెసుటీ 
చేయాలన్ వారు డిమ్ుండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రముంలో జిల్లా పార్టీ ప్రధాన కారయాదరిశు నారాద్సు ప్రస్దు, జిల్లా అధకార ప్రతిన్ధ తవిట భావనారాయణ, జిల్లా సుంయుక్త కారయాదరిశు 
సిరిగిరి శ్రీన్వాసరావు, వివిధ ముండల్ల పార్టీ అధయాక్షులు తోట నరసయయా, నాదుండలా నాగేశవారరావు, సిరిగిరి పవన్ కుమ్ర్, త్డువాయి లక్ష్మి, మన్సిపల్ కౌన్సిలర్ రుంగిశెటటీ సుమన్, 
దమ్్మలపాడు ఎుంపీటీసీ సిరిగిరి రామ్రావు, పార్టీ కారాయాలయుం ఇనాచిర్జి సిరిగిరి మణికుంఠ, వలెలాుం శ్రీన్వాసరావు, పలువురు జనసైన్కులు వీర మహళలు పాల్గేనానిరు.

నాందా్యల జనసేనలో భారీ 
చేరికలు

శతఘ్ని న్యాస్: నుంద్యాల జిల్లా, నుంద్యాల న్యోజకవరగేుంలో 
మరియు చుటూటీ పక్కల గ్రామ్ల నుండి 200 ముంది కారయాకర్తలు 
జనసేన యువ నాయకులు చుందు, సుుందర్ ఆధవారయాుంలో కొత్తగా 
పార్టీలో చేరారు. ఈ కారయాక్రమ్న్కి అతిథులుగా జనసేన రాష్ట్ర 
మహళ్ స్ధకారత ఛైర్ పరసిన్ శ్రీమతి ర్ఖ గౌడ్, మైనారిటీ 
నాయకులు అర్షద్, నుంద్యాల జనసేన నాయకులు పి.సుధాకర్, 
సుర్ష్ చౌదరి, సుందీప్, పి.రవి, స్యి, జనసైన్కులు ఫకృదీదేన్, 
ఫరూక్, ఫ్రాన్సిస్, చినని, రవి, అభి, సుబు్, షబీ్ర్, సుుంకనని, 
మలిలాకారుజిన, రఫీ, సునీల్, జమ్ల్ బాషా నాగరాజు, ప్రవీణ్ 
తదితరులు పాల్గేనానిరు.

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

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట 30 వ రోజు పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు, వైసీపీ పాలనలో అభివృదిధి తిరోగమనమేనా? కనీసుం రహద్రులకు కూడా 
మరమ్మతులు చేయలేరా అన్ వైసీపీ ప్రభ్తవాుంపై విరుచుకుపడిన రెడి్డ అపపుల నాయుడు ఆదివారుం స్్థన్క 
12 వ డివిజన్ పెదదే పోస్టీ ఆఫీస్ వదదే ఉనని కుుండ్ బొమ్మ సుంటర్ ఏరియాలో నగర అధయాక్షుడు నగిరెడి్డ కాశీ 
నర్ష్ ఆధవారయాుంలో ఆయన ఇుంటుంటకీ పాదయాత్గా వెళిలా వారి సమసయాలు తెలుసుకునానిరు. ఈ సుందర్ుంగా 
రెడి్డ అపపుల నాయుడు మ్ట్లాడుతూ రాష్ట్రుంలో వైసీపీ ప్రభ్తవాుం అధకారుంలోకి వచిచినపపుట నుండి అన్ని 
వయావస్థలు కూడా అసమర్థ పాలన వలన న్ర్వారయాుం అయాయాయన్, కనీస సమసయాలు కూడా పరిష్కరిుంచడాన్కి 
ప్రభ్తవాుం చరయాలు తీసుకోవడుం లేదన్, దీుంతో ప్రజలు న్రుంతరుం కషాటీలు పడుతునానిరన్ ప్రభ్తవాుంపై 
విరుచుకుపడా్డరు. ఏలూరు న్యోజకవరగేుంలో వివిధ డివిజన్ లో పరయాటుంచాననానిరు. అన్ని డివిజన్ 
లు అనేక రకాల సమసయాలు ఉనానియన్, పాలకులు ఎవరు పటటీుంచుకోకపోవడుంతో ప్రజలు ఇబ్ుందులు 
పడుతునానిరనానిరు. రహద్రులు కూడా సజావుగా లేకపోవడుంతో రాకపోకలు స్గిుంచేుందుకు కషాటీలు 
పడుతునానిరు. రోడలానీని గోతుల మయుం కావడుం నాలుగ చినకులు పడితే మినీ చెరువులు వలే రహద్రులు 
దరశునమిసు్తనానియి. డ్రైనేజీ వయావస్థ సజావుగా లేకపోవడుంతో మరుగనీరు కలయికతో రోడలాకు దుర్ర 

పరిసి్థతులు నెలకొనానియి. జిల్లా కేుంద్మైన ఏలూరు నగరుంలోన్ నగరపాలక సుంస్థకు కోటలా రూపాయల ఆద్యుం వసు్తనానిగాన్ చిననిపాట పనలు కూడా చేయలేకపోయారన్ మూడు 
స్రులా ఎమ్్మలేయాగా గెలిచిన ఆళ్ళనాన్ ఏుం చేసు్తనానిరన్ ప్రశనిుంచారు. మీకు ఏలూరు ప్రజలు పదవిన్ కటటీబెటటీుంది అలుంకరణ కోసుం కాదు. ప్రజలు అనేక రకాల అవస్థలు పడుతునానిరు 
అవి మీకు కన్పిుంచడుం లేద్ ? ప్రజలకు మఖయామైన ముంచినీరు, రహద్రుల సమసయాలపై కూడా పటటీుంచుకోకపోవడుంతో ప్రజలు అనారోగయాుం పాలువాతునానిరు. పారిశుధయాుం అధావాననిుంగా 
ఉుండటుంతో దోమలు పెరిగాయన్, పుందులు సుంచరిుంచడుంతో అనారోగయా పరిసి్థతులు ఎకు్కవవుతునానియన్ చెపాపురు. ప్రజలు ఆగ్రహాన్కి గరికాకముంద్ పాలకులు అధకారులు 
సపుుందిుంచి ప్రజల కనీస సౌకరాయాలన, మౌళిక వసతులన కలిపుుంచాలన్ ఆయన కోరారు. పారిశుద్ధిష్న్ని మ్రుగపరచాలన్ రోడలాపై ఉనని గోతులన పూడాచిలన్ ఏలూరు జనసేన పార్టీ 
నుండి డిమ్ుండ్ చేసు్తనానిుం అన్ తెలిపారు. ఈ కారయాక్రముంలో ముండల అధయాక్షుడు వీరుంకి పుండు, ప్రధాన కారయాదరిశు సరిది రాజేష్, అధకార ప్రతిన్ధ అలులా స్యి చరణ్, కోశాధకారి పైడి 
లక్షష్మణరావు, సషల్ మీడియా కో ఆరి్డనేటర్ జనసేన రవి, జాయిుంట్ సక్రటర్ ఎట్ుంచి ధర్్ముంద్, కారయాన్రవాహక కారయాదరిశు గడవరి్త నవీన్, కారయావరగే సభ్యాలు బోుండా రామ నాయుడు 
నాయకులు రెడి్డ గౌర్ శుంకర్, న్మ్మల శ్రీన్వాసు, కుందుకూరి ఈశవారరావు, వలూలారి రమేష్, అగాగేల శ్రీన్వాస్, బుధధి నాగేశవారరావు, సుర్ష్, గోపి, పన్నిరు రామ, శవ, దురాగేరావు , 
తోట రవి, మజిజి శ్రీన్వాస్, వేమల బాలు, స్్థన్క నాయకులు అగాగేల ప్రత్ప్, హరికృష్ణ, యసు, యువి, రామ్ కిరణ్, మరళి, రామ, పుండు, ఫణి, గన్రెడి్డ కిరణ్, కేశవ వీరమహళలు 
లుంకా ప్రభావతి, సరళ, తుమ్మపాల ఉమ్దురగే, దురగే బి తదితరులు పాల్గేనానిరు.

గుతి్త ఆరీటిసీ డిపో అధికారుల నిరలోక్ష్యనిని 
తీవ్ాంగా ఖాండిాంచిన వాసగిరి మణికాంఠ

శతఘ్ని న్యాస్: అనుంతపురుం జిల్లా, గుంతకల్ న్యోజకవరగేుం, గతి్త పటటీణుం, గతి్త ఆర్టీసీ డిపో అధకారుల న్రలాక్షాయాన్ని 
అనుంతపురుం జిల్లా జనసేన పార్టీ కారయాదరిశు వాసగిరి మణికుంఠ తీవ్రుంగా ఖుండిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా ఆయన 
మ్ట్లాడుతూ లక్షల రూపాయలు ఆద్యుం ఉనని గతి్త బస్టీుండ్ లో ప్రయాణికులకు కనీస సౌకరాయాలు లేకపోవడుం శ్చనీయుం, 
మఖయాుంగా బస్టీుండ్ పైకపుపు కూలి పెచుచిలూడి పడడుంతో ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయి ఇబ్ుందులు పడుతునాని ఆర్టీసీ 
అధకారులు, ప్రజాప్రతిన్ధులు మదుదే న్ద్లో ఉుంటూ ఏమ్త్ుం పటటీుంచుకోన్ వైనాన్ని జనసేన పార్టీ తీవ్రుంగా ఖుండిసు్తుంది. 
సస్ పేరిట డ్జిల్, పెట్రోలు ర్టులా పెుంచడుంలోన మరియు ఆర్టీసీ బసుసి చార్జిలు పెుంచడుంలో ఉనని శ్రదధి రోడులా వేయడుంలోన్, 
పాత బసుసిలు స్్థనుంలో కొత్త బసుసిలు ఏరాపుటు చేయడుంలోన్ దృషటీపెట్టీలన్ దశాబాదేల చరిత్ కలిగిన గతి్త ఆర్టీసీ బస్టీుండ్ 
లో వాణిజయా కారయాకల్పాల న్మిత్తుం ఉనని స్థల్లన లీజుకు ఇచిచిన ఆర్టీసీ అధకారులు ఆద్యాన్ని పుందుతునానిరు తపపు, 
సుంస్థ ద్వారా వచిచిన ఆద్యుంలో 10% కూడా ప్రయాణికుల సౌకరాయాల కోసుం విన్యోగిుంచడుం లేదు. కేవలుం గతి్త ఆర్టీసీ 
డిపో అధకారులకు ఆద్యుం పెుంపుపై ఉనని శ్రదధి ప్రయాణికుల క్షేముం మరియు సౌకరాయాలు పటలా లేదు, శథిల్వయాస్థకు 
చేరుకునని ఆర్టీసీ బస్టీుండున పునరినిరి్ముంచాలన్ మరి మఖయాుంగా వైసీపీ ప్రభ్తవాుం వారు మూడు రాజధానలు కడత్ుం, 
జిల్లాకు ఒక ఎయిరోపుర్టీ కడత్మన్ ప్రగల్్లు పలకడుం కాదు మొదట ఉనని బస్టీుండ్ లన్ బాగ చేయుండి అన్ హతవు 
పలికారు. లేన్ పక్షుంలో జనసేన పార్టీ ప్రజల పక్షాన గతి్త పటటీణుంలో శథిల్వయాస్థలో ఉనని ఆర్టీసీ బస్టీుండ్ పునరినిరి్ముంచే వరకు 
పెదదే ఎతు్తన పోరాట్లు చేస్్తమన్ హెచచిరిుంచారు.

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

జికె ఫాండేషన్ ఆధ్వర్యాంలో ఉచిత 
బి.పి మరియు షుగర్ పరీక్షలు

శతఘ్ని న్యాస్: విశాఖపటనిుం, జనసేన దక్ణ న్యోజకవరగే నాయకులు గోపికృష్ణ జికె ఫుండేషన్ 
ఆధవారయాుంలో దక్ణ న్యోజకవరగేుం, 33వ వారు్డ, డాకటీర్ బి.ఆర్ అుంబేద్కర్ విగ్రహుం దగగేర, 
ఎసిసి కాలనీలో ఆదివారుం ఉచిత బి.పి మరియు షుగర్ పర్క్షలు న్రవాహుంచడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయాక్రముంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్గేనానిరు.

వెలమ సంఘం ఆధవీరయూంలో ఏరాపాటు చేసిన 
అననిసంతరపాణలో పాల్గొనని డాక్టర్ శ్రీధర్ పిలాలా

శతఘ్ని న్యాస్: పిఠాపురుం న్యోజకవరగేుం, చిత్రాడ గ్రాముం నుందు వెలమపేటలో వెలమ సుంఘుం ఏరాపుటు 
చేసినటువుంట అననిసుంతరపుణ కారయాక్రమ్న్కి కమిటీ వారి ఆహావానుం మేరకు పిఠాపురుం న్యోజకవరగేుం జనసేన 
నాయకులు విషు్ణ హాసిపుటల్ అధనేత డా శ్రీధర్ పిల్లా(ఎుం.డి జనరల్ మ్డిసిన్) అననిసుంతరపుణ కారయాక్రముంలో 
పాల్గేనడుం జరిగిుంది. అనుంతరుం అననిసుంతరపుణ న్మిత్తుం 5116/- రూపాయలు విరాళుంగా ఇవవాడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్గేనానిరు.

నిడదవోలు జనసేన ఆధ్వర్యాంలో యర్ర కాలువ బ్రిడిజి వద్ద రోడ్డు నిరమాణాం
శతఘ్ని న్యాస్: న్డదవోలు న్యోజకవరగేుం, న్డదవోలు ముండలుం, 
కుంస్లీపాలెుం గ్రాముంలో గాుంధీ జయుంతి రోజున న్డదవోలు ముండలుం 
అధయాక్షులు పోలీరెడి్డ వెుంకటరతనిుం(పి.వి.ఆర్) న్రాహార దీక్ష అనుంతరుం 
కుంసలిపాలెుం – మ్ధవరుం గ్రామ రైతులకు ఇచిచిన మ్ట ప్రకారుం, వరద 
ప్రభావుం తగగేడుంతో జనసేనపార్టీ న్డదవోలు ఆధవారయాుంలో యర్ర కాలువ బ్రిడిజి 
వదదే రోడు్డ వేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో పోలిరెడి్డ వెుంకటరతనిుం 
మ్ట్లాడుతూ ప్రభ్తవాుం చేయాలిసిన పన్ జనసేన పార్టీ చేసిుందన్, ప్రతి 
సమసయాపై పోరాటుం మ్త్మే కాకుుండా అవసరమైన మేరకు పరిషా్కరుం 
కూడా జనసేన పార్టీ చూపుతుుందన్ మ్ట్లాడారు. ఇపపుటకి అయినా 
ప్రభ్తవాుం సపుుందిుంచి బ్రిడిజి న్రా్మణుం చేపట్టీలన్ కోరారు. ఈ కారయాక్రముంలో 

న్డదవోలు ముండలుం ప్రధాన కారయాదరుశులు పాలకోడేట గోపినాధ్, షేక్ రఫీ, అుంబట శాయామ్ సుుందర్, ప్రోగ్రాుం కమిటీ సభ్యాలు యమన 
కాశీ, యడలాపలిలా సతి్తబాబు, సుంయుక్త కారయాదరిశు సేపేనా దురగే ప్రస్ద్, కుంస్లీపాలెుం గ్రామ అధయాక్షులు కోయి దురగేప్రస్ద్ మరియు నారిని 
నానాజీ, కస్్తరి వెుంకటసుబా్రావు, సుర్ుంద్ యువ నాయకులు శవస్యి, న్డదవోలు ముండలుం జనసేన నాయకులు, జనసైన్కులు, 
రైతులు పాల్గేనానిరు.

1500 కోటలో రూపాయల నిధిని రష్ట్ర ముఖ్యమాంత్రి 
నవరత్నిలకేమైనా మళ్ళాంచుకునానిర?

శతఘ్ని న్యాస్: సర్వాపలిలా, 
ఆదివారుం సర్వాపలిలా 
న్యోజకవరగే జనసేన 
పార్టీ నాయకులు 
బొబే్పలిలా సుర్ష్ 
నాయుడు సర్వాపలిలా 
న్ యో జ క వ ర గే ుం 
వెుంకట్చలుం ముండలుం 

సర్వాపలిలా గ్రాముంలో జనసేన పార్టీ కారాయాలయుం నుందు విలేకరుల సమ్వేశుం ఏరాపుటు 
చేయడుం జరిగిుంది. బొబే్పలిలా సుర్ష్ నాయుడు మ్ట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్రుంలో త్నోస్ రెడి్డ 
పరిపాలన కుల్లన రెచచిగటేటీ విధుంగా జరుగతుుంది అన్ ప్రస్్తవిుంచారు . ఈనెల 
31 వ త్ర్కు కాపు స్మ్జిక వరాగేన్కి సుంబుంధుంచిన ముంత్రులు ఎమ్్మలేయాలు సమీక్ష 
సమ్వేశాలు ఏరాపుటు చేయడాన్కి గల కారణుం ఏుంట అుంటే ఈ రాష్ట్ర మఖయాముంత్రిన్ 
మ్డలు వుంచి మరుగన పడి ఉనని కాపు రిజర్వాషన్ ఏమైనా ఇపిపుస్్తరా అద్విధుంగా కాపు 
కార్పుర్షన్ కి కేట్ ఇచిచిన 2000 కోటలా న్ధులకు సుంబుంధుంచి శేవాత పత్రాన్ని ఏమైనా 
విడుదల చేసేద్న్కి సమ్వేశుం అవుతునానిరా అనే విషయాన్ని సపుషటీత ఇవావాలి అద్ విధుంగా 
ఈ రాష్ట్ర మఖయాముంత్రి త్నోస్ రెడి్డ కాపులన్ అడ్డగోలుగా మోసుం చేసు్తనానిడు అనే విషయుం 
అుందరికీ తెలిసిుంద్ గతుంలో కాపు ఉదయామనేత మద్గడ పద్మనాభుం గారు కాపు ఉదయామ 
నాడు ఉదయామ్న్ని అణగదొకా్కలన్ గత ప్రభ్తవాుం ఎనోని ఇబ్ుందులు పెటటీుంది ద్న్న్ మేమ 
ఆ విషయాన్ని మేమ ఎపుపుడో ఖుండిుంచాుం. అయితే ఆనాడు రైలుకి న్పుపు అుంటుంచిన 
దోషులన్ ఎుందుకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తవాుం పటుటీకోలేకపోయిుంది. మరి ఎుందుకు కేసున మ్త్ుం 
ఎుంతో తెలివిగా కొటేటీసిుంది అుంటే దోషులన పటుటీకోవడుం మీకు చేతకాక లేదుంటే రైలుకు 
న్పపుుంటుంచిుంది మీర్నా అనే అనమ్నుం కాపులోలా నాన్తుంది. విషయాన్ని మ్కు సపుషటీత 
ఇవావాలన్ వైసిపి కాపు నాయకులుందరిన్ మేమ అడుగతునానిుం అద్విధుంగా మీకు దమ్మ 
ధైరయాుం ఉుంటే కాపు కార్పుర్షన్ లో మిగిలి ఉనని 1500 కోటలా రూపాయల న్ధన్ రాష్ట్ర 
మఖయాముంత్రి నవరత్నిలకేమైనా మళి్ళుంచుకునానిరా ఈ విషయాన్ని సపుషటీత ఇవావాలన్ మేమ 
కోరుతునానిుం. మీరు ఎన్ని ఎతుగడ్డలు వేసిన మ్ అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ ఏ విధుంగా 
కూడా మీరు అడు్డకోలేరు ఆపలేరు మీకు తవారలోనే ప్రజలే బుదిధి చెపా్తరు. ఈ కారయాక్రముంలో 
పిన్శెటటీ మలిలాకారుజిన్, వెుంకటేష్, శవ, రవి ,కాజా, బికీ్క దయాకర్, రామిరెడి్డ, చెుంచయయా, 
మలిలా, ఉపేుంద్ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

నాగళ్ళదిబ్బ జనసేన ఆధ్వర్యాంలో సానిటైజేషన్
శతఘ్ని న్యాస్: పశచిమగోద్వరి జిల్లా, ఆచుంట న్యోజకవరగేుం, పెనముంట్ర ముండలుం, 
పలమూరు గ్రామపుంచాయతీ నాగళ్ళదిబ్లో విష జవారాలతో విలవిల్లాడుతునని 
ప్రజలు, గ్రామ్లోలా విష జవారాల పీడుతుల సుంఖయా ఎకు్కవగా నమోదు అవుతుుంది. గ్రామ 
పుంచాయతీ పారిశుధయా న్రవాహణ పూరి్తగా గాలికి వదిలేయడుం, త్గనీరు కలుషతుం 
వుంట కారణాలతో అనేక ప్ుంత్లలో అనారోగయా సమసయాలు ఉతపుననిమవుతుుండడుంతో 
ఆదివారుం పలమూరు గ్రాముం జనసేన పార్టీ గ్రామ అధయాక్షులు మరియు 11వ వారు్డ 
మ్ుంబర్ తోరుం వెుంకననిబాబు అధవారయాుంలో నాగళలాదిబ్, చెనానిడచెరువులో ప్రజలు 
విషజవారాల భారిన పడకుుండా చెనానిడచెరువు మరియు నాగళ్ళదిబ్ ప్ుంతుంలో 
విషజవారాలు అధకుంగా ఉనని కారణుంగా ఆయా ప్ుంత్లలో దోమల న్వారణకు 
మరియు వాట వృదిధిన్ న్రూ్మలిుంచడానకి ఎఫెకిటీవ్ మైక్రో ఆరాగేన్జుం యొక్క ఏఈఎుం 
లికివాడ్ న్ స్పురే చెయయాడుం, స్న్టైజేషన్ చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో ముండల 
కమిటీ సభ్యాలు కుందిబోయిన జగదీష్, గ్రామ కమిటీ సభ్యాలు ఐరెడి్డ సతయానారాయణ, 
లోకేష్ సతి్తబాబు 3వ వారు్డ మ్ుంబర్ గుండేపలిలా సుబ్లక్ష్మి, జనసైన్కులు అుంద్ శవ, 
రమేష్, కొణిదల శవ, త్డి స్యి, కుందిబోయిన శ్రీన పాల్గేనానిరు.

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

మానవత్వాం చాటుకునని బాండారు
జనసైనికుని కుటుంబానికి 5 లక్ల ఆరిధికసాయం
జనిపెలలా యువకుడు తవిటికి వెంకటేష్ మాదిగకి బండారు శ్రీనివాస్ శ్రదధింజలి తెలిపారు.
శతఘ్ని న్యాస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ అుంబేద్కర్, కోనసీమ జిల్లా, కొత్తపేట న్యోజకవరగేుం, జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జి బుండారు శ్రీన్వాస్ 
మ్ట్లాడుతూ, అమల్పురుం శవారు జన్పెలలా గ్రామవాసి మ్దిగ యువకుడు, తవిటకి వెుంకటేష్ మ్దిగ ప్రమ్దవశాతు్త అనకోన్ 
విధుంగా మరణిుంచడుం జరిగిన కారణుంగా, ఈ విషయాన్ని అమల్పురుం న్యోజకవరగే జనసేన ఇనాచిర్జి, మరియు మిరియాల 
అశ్క్ మ్దిగ వారి ద్వారా, మ్ అధనాయకులకు, జనసేనాన్ పవన్ కళ్యాణ్ వారికి చేరవేయడుం, వారు వెుంటనే సపుుందిుంచి, 
ఆ న్రుపేద టీ వెుంకటేష్ మ్దిగ కుటుుంబాన్కి అుండగా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆరి్థక సహాయుం ఆగమేఘాల మీద మ్దిగ 
సుంఘుం పెదదేలు జిల్లా నాయకులు మిరియాల అశ్క్ మ్దిగ వారి ద్వారా ఆ చన్పోయిన యువకుడు వెుంకటేష్ కుటుుంబాన్కి 
అుందజేశారు. మ్ అధనాయకుడు జనసేనాన్కి, ఎుంతో మ్నవతవాుం ఉననిదన్ ఒక గపపు స్యుంగా మరోస్రి న్రూపిుంచారు. 
అన్ని వరాగేల వారికి అుండగా, భరోస్గా ఉుండే నాయకుడిగా జనసేనాన్ పవన్ కళ్యాణ్ వారు న్లబడడుం ఇటువుంట సేవాభావుం, 
అన్ని కుల్లన, అన్ని వరాగేలన కలుపుకున్ ముందుకు స్గే జనసేనాన్ పవన్ కళ్యాణ్ ల్ుంట గపపు నాయకులకు, ధర్మమే 
రక్సు్తుందన్, అద్ రాబోయ రోజులోలా గెలిపిసు్తుందన్, పదిముందికి ద్రి చూపే నాయకుడు ఎపుపుడూ వరిధిల్లాలన్ కోరుకుుంటూ, 
మ్దిగ దుండోరా నాయకులకు, ఎమ్్మర్పుఎస్ నాయకులకు, యువసేన నాయకులకు, మ్దిగ సేన, ఉప కుల్ల నాయకులకు, 
అుందరికీ పేరుపేరునా నమస్్కరాలు తెలియజేయుచునానినన్ తెలిపారు.

కశాంకోట జనసైనికుల ఆతీమాయ సమావేశాం
శతఘ్ని న్యాస్: అనకాపలిలా న్యోజకవరగేుం, కశుంకోట ముండలుం, కొత్తపలిలా 
బుచిచియయాపేట గ్రాముంలో ఆదివారుం జనసైన్కుల ఆతీ్మయ సమ్వేశుం కాసిుంద్వు 
వెుంకట అపాపురావు (అఖిల్ శ్రీన) ఆధవారయాుంలో న్రవాహుంచడుం జరిగిుంది. 
జనసేనాన్ ఉత్తరాుంద్ పరయాటనలో భాగుంగా విశాఖ సుంఘటన నేపథయాుంలో 
రాష్ట్రుంలో ప్రసు్తతుం వేగుంగా రాజకీయ సమీకరణాలపై విశేలాషస్్త రాననని కాలుంలో 
అనకాపలిలా న్యోజకవరగేుంలో జనసేన పార్టీ జుండా 2024లో రెపరెపల్డేుందుకు 
జనసైన్కులుగా అుందరూ సమిషటీగా కృష చేసి, అనకాపలిలా న్యోజకవరగేుం 
జనసేన పార్టీకి బహుమతిగా ఇచేచిుందుకు ప్రణాళికాబదధిుంగా ముందుకు స్గాలన్ 
కోరుతూ, వచేచి నెలలో కశుంకోట ముండలుంలో జరిగే జనసేన పార్టీ బహరుంగ సభ విజయవుంత్న్కి తీసుకోవాలిసిన చరయాల గరిుంచి అనకాపలిలా న్యోజకవరగే నాయకులు ముంగా 
ఈశవార్ వివరిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో కశుంకోట ముండల నాయకులు గుంతిన ఈశవారరావు, కడిమి నాగ చిరుంజీవి, గూడెపు మణికుంఠ, కలిగెటలా వీర, కాయల బాబురావు, అనకాపలిలా 
పటటీణ నాయకులు మద్దేల రాుంజీ, వై స్యి ధర్మ, గనాని చుంట, పడాల యసవాుంత్, మరియు కొత్తపలిలా బుచిచియయాపేట గ్రామ జనసైన్కులు పెదదేసుంఖయాలో పాల్గేనానిరు.

లాలుపురాం గ్రామాంలో ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాం
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా, ప్రతి్తపాడు న్యోజకవరగేుం, గుంటూరు 
రూరల్ ముండలుం, ల్లుపురుం గ్రాముంలో ఆదివారుం భారత రాజాయాుంగ న్రా్మత డా.బి.
ఆర్ అుంబేద్కర్ స్ఫూరి్తతో 18 సుంవతసిరమలు న్ుండిన యువతీ యువకులకు ఓటు 
హకు్క నమోదు కారయాక్రముం ఏరాపుటు చేయడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో యువతీ 
యువకులు అధక సుంఖయాలో పాల్గేన్ ఓటు హకు్కన నమోదు చేసుకోవడుం జరిగిుంది. 
ఈ కారయాక్రముంలో జనసేన పార్టీ జిల్లా సుంయుక్త కారయాదరిశు చట్టీల త్రినాధ్, జనసేన 
నాయకులు కాటూరి శ్రీన్వాసరావు, గుంటూరు రూరల్ ముండల నాయకులు తోట 
వెుంకటేష్ మరియు గ్రామ జనసైన్కులు పాల్గేనానిరు.

గిరిసేన జనసేన – జనాం వద్దకు జనసేన 33వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొుండ న్యోజకవరగే జనసేన పార్టీ 
గిరిసేన జనసేన- జనుం వదదేకు- జనసేన 33 వ రోజు 
పరయాటనలో భాగుంగా ర్గలపాడు పుంచాయతీ బొడలాపాడు 
గ్రాముంలో జనసేన ఎుంపీటీసీ అభయారి్థ జనసేన జానీ 
పరయాటన చెయయాడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా జనసేన 
జానీ మ్ట్లాడుతూ బొడలాపాడు గ్రాముంలో ఊరుకి ఎటువైపు 
చుసినా సర్ చాల్ ద్రుణుంగా బురదతో చెత్త చేద్రుంతో 
ఎక్కడ గమ్మలు అక్కడే బురద, నీరు స్టీక్ అవవాడుం 
ఊరులో కొన్ని వీధులలో కాలువలు కూడా లేకుుండా 
రోడులా వెయయాకపోవడుం వలలాన నీరు అనేది ఎక్కడికి అక్కడే 
ఉుండిపోవడుం వలన నడవట్న్కే భయుంకరుంగా ఉననిది 

ద్న్ వలలాన మలేరియా డెుంగూయాల బారిన పడి అనేకమైన రోగాలు కూడా ద్రితీసు్తనానియి. 
కనక ఊరు అభివృదిధి బాధయాత గెలిచే నాయుకులకి ఉననిది అన్ బొడలాపాడు జనసేన 
ఎుంపీటీసీగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన వయాకి్త జనసేన జానీ గరు్త చేసు్తనానిరు.

అయ్యప్ప సా్వముల భిక్ష కార్యక్రమాంలో పాల్గొనని 
శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యాస్: పిఠాపురుం ముండలుం జలూలారు గ్రాముంలో శ్రీ అయయాపపు స్వామి దీక్ష 
ధరిుంచిన స్వామల అననిద్న బిక్ష కారయాక్రమ్న్కి జనసేన పార్టీ నాయకులు బుర్రా బాబిజి 
స్వామి ఆధవారయాుంలో బుర్రా స్రయా ప్రకాష్ ఆహావానుం మేరకు పిఠాపురుం న్యోజవరగే జనసేన 
పార్టీ ఇుంచార్జి శ్రీమతి మ్కినీడి శేషుకుమ్రి పాల్గేనడుం జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా 
ఆమ్ మ్ట్లాడుతూ. గరుస్వామి ఆశీసుసిలు తీసుకున్ జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యాణ్, 
రాష్ట్ర ప్రజలు ఆయురారోగాయాలతో తులతూగాలన్ అయయాపపు స్వామి ఆశీసుసిలు అనానిరు. 
ఈ కారయాక్రముంలో ముండల ప్రెసిడెుంట్ అమరాది వలిలా రామకృష్ణ, గరు స్వామి పినగాడి 
సతయానారాయణ, బుర్రా బాబిజి, విశవానాధుల వరబాబు, విశవానాధుల సుబ్రహ్మణయాుం, గరగ 
బాబిజి, బతి్తన విషు్ణమూరి్త, బతి్తన చక్రపాణి, బుర్రా శ్రీన్వాస్, విశవానాధుల అపపులరాజు, 
పాలిక రాజు, బుండి హర్ష్, బుర్రా శవదత్త కుమ్ర్, తోట రమేష్, మణుగల చినని, 
అల్లారుపు నవీన్, త్టకాయలు బుజిజి, నామ స్యిబాబు తదితరులు పాల్గేనానిరు.

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

ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలన 
జనాంలోకి తీసుకెళ్్తనని జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: అరకు న్యోజకవరగేుం, అరకు 
వేలీ ముండలుం, పద్మపురుం పుంచాయతీ పరిధలో 
గల రాణా జిలెలాడ గ్రాముంలో ఆదివారుం జనసేన 
బృుందుం ఆయా గ్రాముంలో పరయాటుంచిుంది. 
ముందుగానే ఇుంటుంటకి జనసేన మ్టలు 
జనసేన సిద్ధిుంత్లు జనుంలోకి తీసుకెళ్లారు. 
అనుంతరుం గ్రామ ప్రజలతో సమ్వేశమై 
సమసయాల పటలా చరిచిుంచారు. ఆ యొక్క గ్రామ్లోలా 
అభివృదిధికి ఆమడ దూరుంలో ఉననిటులా జనసేన 

దృషటీకి తీసుకువచాచిరు. దీన్కై జనసేన పార్టీ సపుుందిస్్త ఈ సుందర్ుంగా మ్జీ ఎుంపిటసి 
స్యిబాబా దురియా, మ్దల శ్రీరామలు, అలలాుంగి రామకృష్ణ, కొర్ర బుంగార్రాజు 
మ్ట్లాడుతూ ప్రభ్తవాుం తక్షణమే గిరిజనల సమసయాలు పరిషా్కరుం చేయాలన్ ఈ 
సుందర్ుంగా ప్రభ్త్వాన్కి డిమ్ుండ్ చేస్్తనే రాష్ట్రుంలో ప్రభ్తవాుం చేతకాన్ ప్రభ్తవాుంగా 
వయావహరిసు్తుందన్ ప్రజా సమసయాలు ప్రభ్త్వాన్కి పటటీవన్ తెలిపారు. సమసయాల పటలా గళుం 
విపిపు మ్ట్లాడుతునని జనసేన పార్టీ నాయకులన అక్రముంగా కేసులు బనయిస్్త జైలుకు 
పుంపిసు్తుందన్ తెలిపారు. చేతకాన్కి ప్రభ్త్వాన్కి రాననని రోజులోలా బుదిధి చెపాపులన్ 
మీకోసుం న్తయాుం పోరాడుతునని జనసేన పార్టీన్ ప్రతి ఒక్కరూ ఆదరిుంచాలన్ వారిన్ 
స్చిుంచారు. అనుంతరుం ప్రభ్త్వాన్కి వయాతిర్కుంగా న్నాద్లతో న్రసన తెలిపారు. ఈ 
కారయాక్రముంలో జనసేన పార్టీ జనసైన్కులు రాజు, అపాపురావు తదితరులతో పాటు అధక 
సుంఖయాలో గిరిజనలు పాల్గేనానిరు.

నాయకులకు అనినిటా ప్రగతి నేట్కీ 
రయలసీమ అభివృదిధి మాత్రాం అధోగతి. .!

శతఘ్ని న్యాస్: చితూ్తరు, నాయకులకు అన్నిట్ 
ప్రగతి.. నేటకీ రాయలసీమ అభివృదిధి మ్త్ుం 
అధోగతి. .! అన్ జనసేన పార్టీ చితూ్తరు జిల్లా 
కారయాదరిశు ఏపీ శవయయా పేర్్కనానిరు. ఆదివారుం 
ఆయన విలేకరులతో మ్ట్లాడుతూ… సమైకాయాుంధ్ర 
మొదలుకొన్ నేటవరకు రాషా్రాన్ని రాయలసీమకు 
చెుందిన నాయకులే ఎకు్కవ శాతుం పైగా 
పాలిుంచారనానిరు. అయినపపుటకీ రాయలసీమ 
మ్త్ుం అభివృదిధికి నోచుకోలేక, వెనకబాటుతనాన్కి 
గరైుందన్ ఆవేదన వయాక్తుం చేశారు. మఖయాుంగా 
రాయలసీమలో కరువు కాటకాలు అధకుంగా 
ఉననిుందున ఈ ప్ుంతుం అభివృదిధి చెుంద్లుంటే 
ఇక్కడ నేతలన సీఎుంగా చేసే్త ఈ ప్ుంతుం అభివృదిధి 
అవుతుుందన్ ప్రజలుందరూ భావిుంచారనానిరు. 
అనేకస్రులా రాయలసీమకు చెుందిన వయాకు్తలన 

మఖయాముంత్రిగా చేసినా… ఎక్కడ వేసిన గుంగళి అక్కడే అననిటులాగా ఉుందన్ శవయయా 
ముండిపడా్డరు. రాయలసీమ అభివృదిధికి ఏమ్త్ుం కృష చేసిన ద్ఖల్లు లేవన్, 
అయితే వీరు ఉననిత పదవులు పుంది అధకారుం అడు్డపెటుటీకున్ తమ వయాకి్తగత ఆరి్థక 
ప్రగతిన్ తరతరాలకు తరగన్ ర్తిలో స్ధుంచుకునానిరన్ ఆరోపిుంచారు. త్మ, తమ 
కుటుుంబుం అన్నివిధాల్ రాబుందుల్లా దోచుకున్ ద్చుకోవడమే ధ్యాయుంగా పెటుటీకునని 
ఘనత పలువురు గత పాలకులు, నేట పాలకులకు ఉననిదన్ తీవ్రస్్థయిలో ధవాజమ్త్్తరు. 
స్వార్థుంతో సవాల్భుం కోసమే ఉననిత పదవులు పుంది, అధకారుంలోకి వచాచిక ప్రజాధనాన్ని 
లూటీ చేయడమే లక్షష్ుంగా చేసుకునానిరు తపపు రాయలసీమన మరిుంత వెనకబడి 
పోయల్ చేశారన్ ఆయన అనానిరు. ప్రసు్తత రాష్ట్ర ప్రభ్తవాుం అధకార పార్టీ నేతలు మూడు 
రాజధానలు అన్ పేర్్కుంటూ అభివృదిధి ముంత్ుం జపిస్్త.. ఒక ప్ుంతుంలో రాజధాన్ 
ఏరాపుటు చేసి రాష్ట్రుం మొత్్తన్ని అభివృదిధి చేయకుుండా మూడు చోటలా రాజధానలు అుంటూ 
రాష్ట్ర అభివృదిధిన్ విస్మరిసు్తనానిరన్ పాలకుల తీరున శవయయా దుయయాబట్టీరు.

మైలవరాం నియోజకవరగొ జనసేన ఆతీమాయ 
సమావేశాం

శతఘ్ని న్యాస్: మైలవరుం, జి 
కొుండూరు ముండలుం నాయకులు 
బతి్తన శ్రీన్వాస్ ఇుంట వదదే జి 
కొుండూరు ముండల అధయాక్షులు 
వై.ఎల్ నరసిుంహారావు 
అధయాక్షతన జనసేన మైలవరుం 

న్యోజకవరగేుం జనసైన్కుల సమ్వేశుం న్రవాహుంచడుం జరిగిుంది. దీన్కి మఖయాఅతిథిగా 
జనసేన మైలవరుం న్యోజకవరగే ఇనాచిర్జి అక్కల రామో్మహన్ రావు పాల్గేనడుం జరిగిుంది. 
జనసేన పార్టీ విధ విధానాల గరిుంచి, ఇకముందు చేయబోయ కారయాక్రమ్ల గరిుంచి 
చరిచిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో జిల్లా నాయకులు బొలియశెటటీ శ్రీకాుంత్, చిుంతల 
లక్ష్మి, మైలవరుం ముండల అధయాక్షులు శీలుం బ్రహ్మయయా, ఇబ్రహీుంపటనిుం ముండల అధయాక్షులు 
పోలిశెటటీ తేజ మరియు జనసేన నాయకులు వై ఎన్ ఆర్, సుుందరుం రెడి్డ, నాగబాబు, 
కారయాకర్తలు సునీల్, నజీర్ మహేష్, రామకృష్ణ, క్ుంతి మహేష్, శ్రీన్వాస్, ప్రభాకర్ సుర్ష్, 
సుజాత, స్వామి చక్రధర్, రామ వెుంకటస్వామి వివిధ ముండల కారయాకర్తలు పాల్గేనడుం 
జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో భాగుంగా సషల్ మీడియాలో జనసైన్కులు ఎదుర్్కుంటునని 
సమసయాల గరిుంచి పోలీసు వారికి కుంపె్లాుంట్ ఇవవాడుం జరిగిుంది.

గుాంతకల్ టూటౌన్ నూతన సీఐ గణేష్ ని 
మర్యదపూర్వకాంగా కలిసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: గుంతకల్, న్తనుంగా 
వచిచిన గుంతకల్ టూటౌన్ సీఐ గణేష్ 
న్ మరాయాదపూరవాకుంగా జనసేన 
పార్టీ గుంతకల్ పటటీణ అధయాక్షులు 
బుండి శేఖర్, సీన్యర్ నాయకులు 
కలిసి అభినుందనలు తెలియజేయడుం 
జరిగిుంది. ఈ సుందర్ుంగా సీఐ 

మ్ట్లాడుతూ ప్రసు్తత సమ్జుంలో శాుంతిభద్తల పరయావేక్షణలో పోలీసుల పాత్ ఎుంతో 
కీలకమన్, మీకు ఎపుపుడు ఏ అవసరుం ఉనాని ఫోన్ చేయుండి అన్ చెపపుడుం జరిగిుంది. వారికి 
ప్రతేయాక ధనయావాద్లు గుంతకల్ పటటీణ జనసేన పార్టీ శాఖ ద్వారా తెలియజేసు్తనానిుం. ఈ 
కారయాక్రమ్న్కి జనసేన పార్టీ సీన్యర్ నాయకులు రెయినో్ టైలర్ వీరాుంజనేయులు, 
మ్రె్కట్ మరచిుంట్ వాయాపారి జనారధిన్, కలర్ ల్యాబ్ ఓనర్ హనముంతు, గుంతకల్ 
చిరుంజీవి యువత అధయాక్షులు పాుండు కుమ్ర్, ఆట్ రామకృష్ణ, బైక్ మ్కాన్క్ 
ఆుంజనేయులు, బైక్ మ్కాన్క్ ద్దు, 60 ఫీట్ రోడు్డ వెల్డర్ రమేష్, హెచ్ బి సి ట్యాుంకర్ 
డ్రైవర్ స్రి పవన్ కుమ్ర్ తదితర మఖయా నేతలు హాజరు కావడుం జరిగిుంది.

శే్వతపత్రాం విడ్దల చేసే దముమాాందా అని సవాల్ 
విసిరిన గుడివాక శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యాస్: అవన్గడ్డ, స్మ్జిక పిుంఛనలా అమ్మ ఒడి పథకుం, 
రైతు భరోస్ ల్ుంట పథకాల ద్వారా కాపులకు ఇచిచిన లబిదేని కాపు 
కార్పుర్షన్ న్ధులలో ఎల్ జమ కడత్రన్ ఆయన ప్రశనిుంచారు. 
ఇపపుటవరకు కార్పుర్షన్ కు కేట్యిుంచిన న్ధుల విషయుంలో 
శేవాతపత్ుం విడుదల చేసే దమ్మ మీకు ఉుంద్ అన్ జనసేన పార్టీ 
అవన్గడ్డ ముండల అదయాక్షులు గడివాక శేషుబాబు సవాల్ విసిరారు. 

ఇపపుటకైనా కాపుల మీద మీకు మీ జగనో్మహన్ రెడి్డకి ప్రేమ ఉుంటే ఇుంతకుముందు ఇచిచిన 
హామీలు నెరవేరిచి అపుపుడు మ్త్మే ప్రజాక్షేత్ుం లోకి వచిచి ఓటులా అడగాలన్ ఒకవేళ నెరవేరచిలేక 
పోతే కాపులన ఓటులా అడిగే నైతిక హకు్క మీకు లేదన్ ఒకవేళ అడిగిన చీపురలాతో కొటటీ తరమడాన్కి 
కాపు సదరులు సిదధిుంగా ఉనానిరన్ ఆయన తెలిపారు. విద్శీ విద్యా పథకుం, ఎుంఎస్ఎుంఈ 
ల్ుంట పథకాలలో ఇపపుటవరకు ఎుంతవరకు లబిధి చేకూరాచిరు అల్గే ఫీజు ర్యిుంబరెసిష్ముంట్ 
ద్వారా న్ధులు విడుదల కాకపోవడుంతో విద్యారు్థల యొక్క సరిటీఫికెటలాన కాలేజీ యాజమ్నయాుం 
ఇవవాకుుండా విద్యారు్థలన ఇబ్ుందులకు గరి చేసు్తుంటే మీరు ఎక్కడ ద్కు్కనానిరు అన్ న్లదీశారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తనయాలి గ్రామ పంచాయితీలో మన ఇళ్ళు – మన జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: స్ళ్లారుపేట న్యోజకవరగేుం, దొరవారి సత్ుం ముండలుం, తనయాలి 
గ్రామ పుంచాయితీలో సుమ్రు 210 పైగా కుటుుంబాలన జనసేన యువనేత రోసన్రు 
సమశేఖర్ నాయకతవాుంలో స్్థన్క జనసైన్కుల ఆధవారయాుంలో మన ఇళ్ళ – మన జనసేన 
కారయాక్రముంలో భాగుంగా ప్రతి కుటుుంబాన్ని కలుస్్త, స్్థన్క సమసయాలనీని ప్రజలన నేరుగా 
అడిగి తెలుసుకుుంటూ పాలనలో మ్రుపు తీసుకురావాలి అనని కోణుంలో జనసేన పార్టీ గాజు 
గాలాసు గరు్తపై ఓటులా వేసి 2024లో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్_కళ్యాణ్ న్ మఖయాముంత్రిన్ 
చేయవలసిుందిగా ప్రజలన కోరడుం జరిగిుంది. అల్నే స్్థన్క సీసీ రోడులా వుంట సమసయాలన 
అధకారుల దృషటీకి తీసుకెళిలా పరిషా్కర దిశగా చరిచిస్్తుం అన్ చెపపుడుం జరిగిుంది. ఈ 
కారయాక్రముంలో తడ ముండల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయాదరిశు పులి దిలీప్ మరియు స్్థన్క 
పుంచాయితీ జనసైన్కులు పాుండు, శేషగిరి, శవ, మోహన్, బాల్జీ, గరవయయా, వెుంకటేష్, 
మన్, కారి్తక్, జనభాయ్ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

ముమ్మాడివారి పాడ్ నాందు దురగొమాత అమమావారి 
అననిసాంతర్పణలో డాకటిర్ శ్రీధర్ పిలాలో

శతఘ్ని న్యాస్:  పిఠాపురుం 
న్యోజకవరగేుం మమి్మడివారి పాడు 
నుందు ఏరాపుటు చేసినటువుంట 
దురాగేమ్త అమ్మవారి 
అననిసుంతరపుణ కారయాక్రమ్న్కి 
కమిటీ వారి ఆహావానుం మేరకు 
పిఠాపురుం న్యోజకవరగేుం జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసిపుటల్ 
అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్లా(ఎుం.డి 
జనరల్ మ్డిసిన్) అననిసుంతరపుణ 
కారయాక్రముంలో పాల్గేన్ అమ్మవారిన్ 

దరిశుుంచుకున్ అమ్మవారికి అననిసుంతరపుణ కారయాక్రముం న్మిత్తుం 5116/- రూపాయలు 
విరాళుంగా అుందిుంచడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో భాగుంగా మమి్మడి గుంగ 
సతయానారాయణ, మమి్మడి రమేష్, తైల పాుండవ కృష్ణ, మొగలి రాుంబాబు, ఏరికిరెడి్డ 
బుజిజిబాబు, తైల ఏడుకొుండలు, బుండి వీరబాబు మరియు జనసైన్కులు గ్రామ పెదదేలు 
కమిటీ వారు పాల్గేనడుం జరిగిుంది.
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