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పాత్రికేయ రంగానికి తీరని లోటు
•శ్రీ జి.ఎస్.వరదాచారి, శ్రీ కె.ఎల్.రెడ్డి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలి
శతఘ్ని న్యూస్: తెలుగు పాత్రికేయ రాంగాంలో విశేష అనుభవాం ఉనని పాత్రికేయులు శ్రీ జి.ఎస్.
వరదాచారి గారు, శ్రీ కె.ఎల్.రెడ్డి గారు కనునిమూయడాం బాధాకరమని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయూక్ాం చేశరు. సమాజాం పట్ల ఎాంతో బాధయూత కలిగిన 
పాత్రికేయ వృతి్లో నిబద్ధతతో వారు చేసిన సేవలు మరువలేనివి. తెలుగు భాషపై వారికునని పట్టీ, 
వారా్ రచనతో ప్రజలను చైతనయూాం చేయడాంపై నేటి తరాం పాత్రికేయులకు వారు స్ఫూరి్నిచాచారు. 
ఎలాంటి భాషా దోషాలు లేకుాండా వార్లు ఎల రాయాలో సోదాహరణాంగా చెబుతూ శ్రీ వరదాచారి 
గారు దిద్దుబాట్ పుస్కాం రాశరు. అలగే నవతరాం పాత్రికేయులకు పాఠాలు బోధాంచారు. 
‘తెలాంగాణ అక్షర యోధుడు’గా గురి్ాంపు పాందిన శ్రీ కె.ఎల్.రెడ్డి గారు 1969నాటి తెలాంగాణ 
ఉదయూమ కాలాంలోనే తన అభిప్రాయాలను వార్ల దావారా బలాంగా తెలియచెపాపారు. తెలుగు పత్రికలో్ల 
భాషపై ఈతరాం పాత్రికేయులకు ఉపయోగపడేల పుస్కానిని వెలువరిాంచారు. తెలుగు పత్రికా 
రాంగానికి వీరు చేసిన సేవలను యువ పాత్రికేయులు గురు్ాంచుకోవాలి. శ్రీ వరదాచారి గారు, శ్రీ 
కె.ఎల్.రెడ్డి గార్ల ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని భగవాంతుణ్ణి ప్రారిథిస్్నానిరు. వారి కుట్ాంబాలకు నా 
ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్్నానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

సమష్టిగా ఈ పాలనప ైపోరాడుదం
* ఏలూరులో వైసీపీ, కాాంగ్రెస్, ప్రజా సాంఘాల నుాంచి జనసేనలోకి భార్గా చేరికలు
* సాదరాంగా ఆహ్వానిాంచిన శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్:  వయూకు్లను, వయూవసథిలను ఏమాత్ాం పటిటీాంచుకోకుాండా ఇషాటీర్తిన పరిపాలన చేస్్నని ఈ ప్రభుత్వానికి బుది్ధ చెపపాడానికి ప్రతి ఒక్కరు మాంద్కు రావాలని జనసేన పార్టీ 
పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. ఏలూరు పరయూటనలో భాగాంగా గురువారాం శ్రీ మనోహర్ గారి సమక్షాంలో ఉమ్మడ్ పశ్చామగోదావరి జిల్లకు చెాందిన వైసీపీ నేతలు, 
కాాంగ్రెస్ నాయకులు, ప్రజా సాంఘాల నేతలు భార్గా జనసేన పార్టీలో చేరారు. వారికి శ్రీ మనోహర్ గారు పార్టీ కాండువాలు కప్పా సాదరాంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానిాంచారు. జనసేన లక్షయూల 
కోసాం పార్టీ ఉననితికి కషటీపడ్ పని చేయాలని వారికి స్చిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా కాాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శ్రీ బి.వి. రాఘవయయూ చౌదరి, వైసీపీ నాయకుడు.. ఏలూరు నగర పాలక 
సాంసథి మాజీ డ్ప్యూటీ మేయర్ శ్రీ సిరిపలి్ల ప్రసాద్, గోపాలపురాం నియోజక వర్గ వైసీపీ నాయకులు శ్రీ దొడ్డిగర్ల స్వరణి రాజు, కొవ్వారు నియోజక వరా్గనికి చెాందిన డా. తొర్లపాటి శీతల్ 
పలువురు కీలక నేతలు జనసేన పార్టీలో చేరారు. వివిధ ప్రజా సాంఘాలకు చెాందిన వారు, ఏలూరులో ఇతర పార్టీలకు సాంబాంధాంచిన వారు స్మారు 300 మాందికి పైగా పార్టీలో చేరారు. 
వారాందరికీ పార్టీ కాండువాలు కప్పా శ్రీ మనోహర్ గారు అభినాందనలు తెలియజేశరు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ఈ మఖయూమాంత్రికి పరిపాలన చేయడాం 
చేతకాక, విపక్షల గాంతు నొకి్క నియాంతల వయూవహరిస్్నానిరు. అనిని రాంగాలను వయూవసథిలను ప్రి్గా నిర్వారయూాం చేసి రాషా్రానిని చీకటిమయాం చేశరు. ఇదే పాలన రాష్టాంలో కొనసాగితే 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ కు కోలుకోలేని నషటీాం తపపాద్. దీనిని అనిని వరా్గలు గ్రహిస్్నానియి. వైసీపీ అరాచకాలు, దాష్టీకాలు భరిాంచలేక బయటకు వస్్నని వారికి హృదయప్రవాక అభినాందనలు. 
సమష్టీగా ఈ పాలకుల ఆగడాలపై పోరాటాం చేయాలి” అనానిరు. కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టీ నేతలు పాల్్గనానిరు.
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బటన్లు నొక్కుతూ భ్రమలో బతికే ముఖ్యమంత్రి!
* తపుపాడు ప్రచారాలతో ప్రజలను మోసాం చేస్్నని ప్రభుతవాాం
* మూడో ప్రత్యూమానియాం ఉాండకూడద్ అనే కుట్రలు
* శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పై రెకి్క నిరవాహిాంచిన వారిపై ఈ ప్రభుతవాాం కూడా దరాయూపు్ చేయిాంచాలి
* ప్రతి కారయూకర్కు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అాండగా ఉాంట్రు
* తూరుపాగోదావరి జిల్ల పరయూటనలో భాగాంగా కొత్పేట నియోజకవర్గ సమావేశాంలో శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: బటన్ నొకి్కతే ప్రజల బతుకులు బాగు పడ్పోత్యని మఖయూమాంత్రి అనుకుాంట్నానిరు. బటను్ల నొక్కడాం ఏమైనా 
రాజాయూాంగాంలో రాసిపెటిటీ ఉాందా..? బటను్ల నొక్కడానికే ప్రజలు మీకు 151 సీట్్ల ఇచాచారా? అనేది తెలుస్కోాండ్. గత మూడుననిర 
ఏళ్లలో ఎవరికీ ఉదోయూగాలు రాలేద్. పరిశ్రమలు లేవు. రోడు్ల కూడా సరిగా లేకుాండా మీరు ఎాంతకాలాం బటన్ నొకి్క పరిపాలన 
చేసా్రని జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు ప్రశ్నిాంచారు. ఉమ్మడ్ తూరుపాగోదావరి జిల్ల పరయూటనలో 
భాగాంగా గురువారాం సాయాంత్ాం కొత్పేటలో ఆయన నియోజకవర్గ కారయూకర్ల సమావేశాంలో పాల్్గనానిరు. ఈ సమావేశాంలో శ్రీ 
మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ రాష్టాంలో ప్రత్యూమానియ రాజకీయ శకి్గా జనసేన ఎద్గుతుాంటే దానిని కొనిని పక్షలు, వయూకు్లు 
భరిాంచలేకపోతునానిరు. ఎలగైనా ప్రత్యూమానియ శకి్ని తొకి్క వేయడానికి శతవిధాల ప్రయతినిసా్రు. దానిలో భాగాంగానే శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద వరుస కుట్రలు జరుగుతునానియి. ఎనోని అవమానాలు, అవహేళనలు ఎద్ర్్కని జనసేన పార్టీని ఇాంతిాంతై వట్డ్ాంతై అననిట్్లగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు లక్షష్ాం 
తపపాకుాండా మాంద్కు నడ్ప్స్్నానిరు. కోడ్ కతి్ డ్రామాలు వాడ్ ప్రజల నుాంచి సానుభూతి సాంపాదిాంచి ఓట్్ల దాండుకునని మఖయూమాంత్రికి, విశఖపటనిాంలో జనవాణ్ కారయూక్రమాం దావారా 
ప్రజా సమసయూలు పరిష్కరిసా్మని జనసేన పార్టీ చెబితే మాత్ాం వణుకు పుటిటీాంది. ఫలితాంగానే విశఖపటనిాంలో డ్రామా నడ్పారు. వాందలది జనసేన కారయూకర్లను అక్రమాంగా అరెస్టీలు 
చేశరు. జనసేన పార్టీ మీద ప్రి్ అక్కస్తో వైసీపీ చేస్్నని కుతాంత్రాలు ప్రజలు గమనిస్్నానిరు. మన కోసాం, మన ప్ల్లల భవిషయూతు్ కోసాం ఉననితాంగా ఆలోచిాంచే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి ఆశయాల సాధనకు మనమాంత్ ఒక్కటవుదాాం.

* రహసాయూలు బయటపెడుతుననిాంద్కే కుట్ర
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వయూకి్గత భద్రత విషయాంలో ఎపుపాడు గటిటీగా పటిటీాంచుకోరు. తన వెననిాంటి ఉాండే 
జనసైనికులు, వీర మహిళలే తన భద్రత చూస్కుాంట్రని, వారికి మాంచిన భద్రత వలయాం ఏమాంట్ాందని ఆయన 
భావిసా్రు. గత రెాండు రోజులుగా హైదరాబాద్లో జరిగిన కొనిని ఘటనలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి భద్రతకు సాంబాంధాంచి 
ఆాందోళన కలిగిస్్నానియి. దీనిపై ప్రి్ సాక్షధారాలతో జనసేన పోలీస్లకు ఫిరాయూద్ చేసిాంది. అనుమానిత వయూకు్ల 
పేర్లతో సహ్ బయటపెట్టీాం. అధకారాంలో ఉనని మీరు ఆ పేరు్ల మీద, ఆ వయూకు్ల కదలికల మీద ఎాంద్కు ఇపపాటివరకు 
విచారణ చేసేాంద్కు సిద్ధాం కాలేద్. అనుమానిత వయూకు్లు రాషా్రానికి సాంబాంధాంచిన వయూకు్లే కదా... మరి వారిపై ఎాంద్కు 
దరాయూపు్ చేయలేదో ప్రభుతవాాం వివరిాంచాలి. కడప జిల్ల సిద్ధవటాంలో కౌలు రైతు భరోసా యాత్ సభ విజయవాంతాం 
అయిన దగ్గర నుాంచి ఈ మఖయూమాంత్రిలో అసహనాం కనిప్సో్ాంది. సీఎాం సాంత నియోజకవర్గాం పులివెాంద్లలో 48 
మాంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయూ చేస్కునని విషయానిని బయట ప్రపాంచానికి తెలియజెప్పాాంది.. వారికి సహ్యాం చేసిాంది 
జనసేన పార్టీ. ఏ మఖయూమాంత్రి అయినా ప్రజలను ఉదేదుశ్ాంచి మాట్్లడ్తే ప్రజలకు కొాండాంత భరోసా కలుగుతుాంది. ఈ 
మఖయూమాంత్రి ఎపుపాడు నోరు విప్పానా ప్రజలు భయాంతో వణుకుత్రు. ఏాం చెబుత్రా ఏ పనునిలు వేసా్రా అని ప్రజలు 
భయపడుతునానిరు. ఎసీసీ, ఎసీటీ సబ్ పా్లన్ నిధులు ప్రి్గా పక్కదారి పటిటీాంచారు. అసలు ఎసీసీ ఎసీటీ సబ్ పా్లన్ నిధులు 
ఏమయాయూయో కూడా అాంతు పటటీని పరిసిథితి నెలకొాంది.
* అవినీతిలో రైతులన్ వదలని ప్రభుతవాాం
ఆరుగాలాం కషటీపడే రైతుల వదదు కూడా బహిరాంగాంగా అవినీతికి పాలపాడుతునని ప్రభుతవాాం ఇదే. ఈ క్రాప్ నమోద్కు సైతాం 
డబుబులు డ్మాాండ్ చేయడాం అతయూాంత హేయమైన చరయూ. రైతు భరోసా కేాంద్రాల దగ్గర నుాంచి అవినీతి రాజయూమేలుతోాంది. 
మరో పక్క జగననని ఇళ్ల విషయాంలోన్ అదే పరిసిథితి నెలకొాంది. జగననని ఇళ్్ల, టిడో్క గృహ్ల విషయాంలో వైసీపీ 

ప్రభుతవాాం ప్రజలను నిలువునా మోసాం చేసిాంది. ప్రజలను మభయూ పెటేటీ ప్రకటనలు తపపా, క్షేత్ సాథియిలో వారికి జరుగుతునని అనాయూయాం మీద నోరు మెదపడాం లేద్. ప్రజలకు సాంబాంధాంచిన 
సమసయూలపై నిలదీస్్నానిాం అనే విశఖపటనిాంలో జనాంతో కలవకుాండా రకరకాల కుట్రలు చేసి అడుడికునానిరు. ఎాంతోకాలాం ఈ కుట్రలు నిలవవు.
* కారయూకర్ల క్షేమాం కోసాం ఆలోచిాంచే నాయకుడు
కారయూకర్ల సాంక్షేమాం కోసాం నితయూాం ఆలోచిాంచే నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మనకు అాండగా ఉనానిరు. భారతదేశాంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కారయూకర్లకు ఈ విధాంగా సహ్య 
పడ్ాంది లేద్. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్రతి ఆలోచన ఉననితాంగా ఉాంట్ాంది. అాందరి బాగు కోసాం ఉాంట్ాంది. కచిచాతాంగా భవిషయూతు్లోన్ పార్టీ పరాంగా ప్రజా పోరాట్లతో మాంద్కు 
వెళ్్ాం.
* వ్యూహాం అధనేతకు వదిలేదాదుాం
ఎనినికలో్ల శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వ్యూహ్లు, ప్రతి వ్యూహ్లు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి వదిలేదాదుాం. నితయూాం ప్రజల కోసాం తప్ాంచే ఆయన, రాష్ట ప్రజల బాగు కోసాం మాత్మే ఆలోచిసా్రు. 
దీనిని దృష్టీలో పెట్టీకుని అనీని నిరణియాలు ఆయనకు వదిలేసి, పార్టీని క్షేత్ సాథియిలో బలోపేతాం చేసేాంద్కు జనసైనికులు, నాయకులు పాట్ పడదాాం. ఇతర పార్టీల నాయకులు వేసే 
ఉచుచాలో పడకుాండా పార్టీని ప్రి్ సాథియిలో మాంద్కు తీస్కుని వెళ్దుాం. జనసేన పార్టీ కోసాం... జెాండా కోసాం నిజాయితీ గా నిలబడదాాం” అనానిరు. ఈ సమావేశాంలో తూరుపాగోదావరి 
జిల్ల పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ కాంద్ల ద్ర్్గష్, పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ పాంతాం నానాజీ, శ్రీ ప్త్ని బాలకృషణి, శ్రీ మత్్ శశ్ధర్, పార్టీ నేతలు శ్రీ బాండారు శ్రీనివాసరావు, శ్రీ శెటిటీబతు్ల 
రాజబాబు, శ్రీ వేగుళ్ళ లీల కృషణి, శ్రీ తుమ్మల బాబు, శ్రీ మర్రెడ్డి శ్రీనివాసరావు, శ్రీ అతి్ సతయూనారాయణ, శ్రీ త్డ్ మోహన్, శ్రీ డ్.ఎమ్.ఆర్.శేఖర్, పార్టీ కారయూక్రమాల నిరవాహణ కమటీ 
కనీవానర్ శ్రీ కళ్యూణాం శ్వ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.
* జనసేన కుట్ాంబాలకు బీమా భరోసా
ఉమ్మడ్ తూరుపాగోదావరి జిల్ల పరయూటనలో భాగాంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూలు ఇటీవల పలు ప్రమాదాలో్ల మృతి చెాందిన వారి కుట్ాంబ సభుయూలకు శ్రీ మనోహర్ గారు బీమా 
చెకు్కలు అాందజేశరు. అలగే ప్రమాదాలో్ల గాయపడ్న వారికీ బీమా కె్లయిమ్ 
చెకు్కలు అాందజేశరు. కొత్పేటకు చెాందిన శ్రీ కొమ్మన వీర వెాంకట సతయూనారాయణ 
పార్టీ కోసాం నితయూాం కషటీపడేవారు. ట్రాకటీర్ నడుపుతూ కుట్ాంబానిని పోష్ాంచుకునే 
ఆయన కొదిదు రోజుల క్రితాం ట్రాకటీర్ తిరగబడటాంతో మృతి చెాందారు. తన బిడడిలైన 
మగు్గరు చినానిరులు అనాధలుగా మారారు. ఆయనకు పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతవాాం 
ఉాండటాంతో పార్టీ తరఫున రూ.5 లక్షల చెకు్కను శ్రీ మనోహర్ గారు ఇాంటికి వెళ్్ల 
ఆయన భారయూ శ్రీమతి సావాతి లక్ష్మికి అాందజేశరు. వారి కుట్ాంబానికి ధైరయూాం 
చెపాపారు. పార్టీ అాండగా ఉాంట్ాందని భరోసా ఇచాచారు. అలగే కొమ్మరాజులాంక 
గ్రామానికి చెాందిన క్రియాశీలక కారయూకర్ శ్రీ అపపాన మహేష్ ప్రమాదాంలో మృతి 
చెాందడాంతో పాట్ ఇదే ప్రమాదాంలో తలి్లదాండ్రులు కూడా కోలోపావడాంతో అతని 
తమ్మడు ద్రా్గప్రసాద్ కు చెకు్క అాందజేశరు. మమ్మడ్వరానికి చెాందిన మరో 
క్రియాశీలక కారయూకర్ శ్రీ సానబోయిన నాగప్రసాద్ రోడుడి ప్రమాదాంలో ఇటీవల 
మృతి చెాందడాంతో అతని భారయూ శ్రీమతి స్నీతకు బీమా చెకు్కలను మనోహర్ 
గారు అాందజేసి ధైరయూాం చెపాపారు. రాజోలు నియోజక వరా్గనికి చెాందిన శ్రీ వేగి 
శ్రీనివాస రావు ప్రమాదాంలో మృతి చెాందారు. ఆయన భారయూ శ్రీమతి గాంగామణ్కి 
చెకు్క అాందచేసి ఓదారాచారు. ఇక రోడుడి ప్రమాదాలో్ల గాయాలు పాలైన క్రియాశీలక 
కారయూకర్లకు మెడ్ కె్్లమ్ చెకు్కలను అాందజేశరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

‘జగనన్నకు చెబుదాం’ ఇక చాలు దిగిపొమ్మని!
* ఇాంట్్ల నుాంచి పాలిాంచే మఖయూమాంత్రికి ప్రజా సమసయూలు ఎల వినపడత్యి?
* ఈ ప్రభుత్వానిని అనిని వరా్గలు వద్దు అనుకుాంట్నానియి
* పోలవరాం నిరావాసితుల కోసాం తవారలోనే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ యాత్
* జగననని కాలనీలు, రైతు భరోసా కేాంద్రాలో్ల అాంతులేని అవినీతి
* సోషల్ ఆడ్ట్్ల అసలు నిజాలు బయటపడత్యి
* ఏలూరు పరయూటనలో పార్టీ తరపున బీమా చెకు్కలు అాందజేసిన శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘జనాం సమసయూ పటటీని సపాాందన కారయూక్రమాల వల్ల ఒరిగిాందేమ లేద్. 
కనీసాం ఇాంటి నుాంచి బయటకు కూడా రాకుాండా పాలన చేస్్నని ఈ మఖయూమాంత్రి ప్రజా 
సమసయూలు వినేాంద్కు ‘జగనననికు చెబుదాాం’ అనే కొత్ కారయూక్రమానిని మొదలుపెడత్మని 
చెబుతునానిరు. కచిచాతాంగా ప్రజలాంత్ జగనననికు చెబుదాాం పాలన చేసిాంది చాలు... 
ఇక దిగిపమ్మని చెబుదామ’ని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహ్రాల కమటీ చైర్మన్ 
శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. గురువారాం ఏలూరు పరయూటనలో భాగాంగా శ్రీ 
నాదాండ్ల మనోహర్ గారు పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్లు ప్రమాదవశతు్ మృతి చెాందిన, 
గాయపడ్న వారి కుట్ాంబాలకు, బాధతులకు చెకు్కలు అాందజేశరు. ఈ సాందర్ాంగా 
శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “బటన్ నొక్కగానే బ్రహ్్మాండాం బదదులైపోతుాందని ఈ 
మఖయూమాంత్రి భ్రమపడుతునానిరు. బటన్ నొక్కడమే పాలన అని అనుకుాంట్నానిరు. 
జనసేన పార్టీకి రోజురోజుకు ప్రజలో్ల పెరుగుతునని జనాదరణ చూసి అధకార పార్టీకి 
చెమటలు పడుతునానియి. పోలీస్ కేస్లు పెటిటీ భయపెట్టీలని చూస్్నానిరు. మీ అక్రమ 
కేస్లకు, బలవాంతపు అరెస్టీలకు జనసేన కారయూకర్లు ఎవరూ భయపడరు. కచిచాతాంగా 
ప్రజా సమసయూలపై పోరాటాం చేయడాం ఆపేది లేద్.

* జగననని కాలనీలు అవినీతిమయాం
జగననని కాలనీలో్ల రాష్టవాయూప్ాంగా ఈనెల 12, 13, 14 తేదీలో్ల జనసేన 
పార్టీ ఆధవారయూాంలో జరగబోయే సోషల్ ఆడ్ట్్ల కాలనీలో్ల జరుగుతునని 
అసలు విషయాలను బయటపెడత్ాం. రైతుల వదదు భూమలు తీస్కొని 
వైసీపీ నేతలు బాగుపడాడిరు తప్పాతే, సాధారణ పేదలు మాత్ాం జగననని 
కాలనీల వల్ల ఏ మాత్ాం ప్రయోజనాం పాందలేకపోయారు. జగననని 
కాలనీల పేరుతో అాంతులేని అవినీతి జరిగిాంది. పేదలకు మాత్ాం మేలు 
చేయలేని పథకాంగా నిలిచిపోయిాంది. మూడు రోజులపాట్ జరగనునని 
సామాజిక తనిఖీలో్ల నియోజకవరా్గల వార్గా జగననని కాలనీలో్ల జరిగిన 
అవినీతితోపాట్, టిడో్క ఇళ్లలో సామానయూ మధయూతరగతి వారికి జరిగిన 
అనాయూయాం కూడా బయటపెడత్ాం. బాయూాంకులో్ల రుణాలు తీస్కొని వాటికి 
వడ్డిలు కటటీలేక సామానుయూలు సతమతమవుతునానిరు. వారి వేదనను ప్రభుతవాాం 
పటిటీాంచుకోవడాం లేద్. టిడో్క ఇళ్్ల రిజిసే్రాషన్ చేయిసా్మని ఇచిచాన హ్మీ 
ప్రి్గా మరిచాపోయారు. కటేటీసిన ఇళ్లను కనీసాం పాంచి పెటటీలేకపోతునానిరు. 
దీనిపై ప్రజల ఆవేదనను ప్రభుతవాాం దృష్టీకి తీస్కు వెళ్్ాం.
* పోలవరాం నిరావాసితుల సమసయూపై శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటన
పోలవరాం ప్రాజెకుటీ నిరావాసితులకు ఏ మాత్ాం నాయూయాం జరగలేద్.ఇపపాటికీ 
వారికి కనీసాం ఇళ్్ల కూడా కటిటీాంచలేకపోయారు. భూమలు తీస్కునని 
ప్రభుతవాాం వారికి కనీసాం ఒక దారి చూపలేకపోయిాంది. ప్రాజెకుటీ నిరా్మణాం 
ప్రి్ చేసా్ాం అని రకరకాల తేదీలు చెప్పాన పాలకులు దానిపై ఎనోనిసారు్ల 
మాట తపాపారు. ఈ చిత్శుది్ధ లేని మఖయూమాంత్రి కనీసాం పోలవరాం ప్రాజెకుటీ 
సిథితిగతుల మీద, నిరా్మణాం మాంద్కు తీస్కువెళ్లడాం మీద ఎపుపాడు ఢిలీ్లకి 
వెళ్్ల అడ్గిన పాపాన పోలేద్. పోలవరాం నిరావాసితుల సమసయూను కచిచాతాంగా 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పరిష్కరిాంచేల సాంక్రాాంతి తరావాత ఆయన పరయూటన 
ఉాంట్ాంది. పోలవరాం నిరావాసితులు పడుతునని ఇబబుాంద్లను ప్రభుతవాాం 
దృష్టీకి తీస్కువెళ్్ాం. అవసరమైతే కేాంద్రాంతో మాట్్లడేాంద్కు కూడా జనసేన 
పార్టీ సిద్ధాంగా ఉాంట్ాంది. ఒక సవాచ్ఛమైన పాలనను రాషా్రానికి అాందిాంచేాంద్కు 
ప్రణాళ్క యుతాంగా జనసేన పార్టీ పనిచేస్్ాంది. దీనికి రాష్ట ప్రజల మదదుతు 
ఉాంట్ాందని ఆశ్స్్నానిాం” అనానిరు. ఈ సమావేశాంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభుయూలు శ్రీ కనకరాజు స్రి, శ్రీ చేగాండ్ స్రయూప్రకాష్, పార్టీ ఉమ్మడ్ 
పశ్చామగోదావరి జిల్ల అధయూక్షులు శ్రీ కొటికలప్డ్ గోవిాందరావు, పార్టీ 
కారయూక్రమాల కమటీ కనీవానర్ శ్రీ కళ్యూణాం శ్వ శ్రీనివాస్, రాష్ట కారయూదరిశి 
శ్రీమతి ఘాంటసాల వెాంకటలక్ష్మి, పార్టీ నేతలు శ్రీ రెడ్డి అపపాలనాయుడు, శ్రీ 
మేకల ఈశవారయయూ, శ్రీ కరాటాం సాయి, శ్రీ చిర్రి బాలరాజు, శ్రీ ధర్మరాజు, శ్రీ 
మలీనిడ్ బాబి, శ్రీమతి విశలి, శ్రీమతి మధులత ఉనానిరు.
* బీమా చెకు్కలు అాందజేత
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూలు మృతి చెాందడాంతో పార్టీ తరఫున వారికి 
రూ. 5 లక్షల బీమా చెకు్కలను శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ బాధత కుట్ాంబ 
సభుయూలకు అాందజేశరు. ఆచాంటకు చెాందిన శ్రీ సిరిగినీడ్ వెాంకట శ్రీరాాం 
జనసేన పార్టీకి క్రియాశీలకాంగా పని చేసేవారు. ఇటీవల రోడుడి ప్రమాదాంలో 
ఆయన మృతి చెాందడాంతో పార్టీ తరఫున రూ. ఐద్ లక్షల బీమా చెకు్కను 
ఆయన భారయూ శ్రీమతి కృషణికుమారికి గురువారాం ఏలూరులో శ్రీ మనోహర్ 
గారు అాందజేశరు. వారి కుట్ాంబ పరిసిథితిని అడ్గి తెలుస్కునానిరు. 
అలగే త్డేపలి్లగూడాంకు చెాందిన శ్రీ బొడుడి గోవిాందరాజు జనసేన పార్టీలో 

క్రియాశీలకాంగా వయూవహరిాంచేవారు. ఇటీవల బాండప్డ్లో జరిగిన కారు ప్రమాదాంలో ఆయన మృతి చెాందారు. దీాంతో పార్టీ తరఫున రూ. ఐద్ లక్షల చెకు్కను ఆయన భారయూ శ్రీమతి 
పదా్మవతికి శ్రీ మనోహర్ గారు అాందజేశరు. అలగే జనసేన క్రియాశీలక కారయూకర్లు రోడుడి ప్రమాదాంలో గాయపడడాంతో వారికి పార్టీ తరఫున బీమా కె్లయిమ్ చెకు్కలు మనోహర్ గారు 
అాందజేశరు. కాపవరాం గ్రామానికి చెాందిన శ్రీ ద్వావాడ నాగనని, పేరుపాలాం గ్రామానికి చెాందిన శ్రీ బళ్ల రాాంబాబులకు మెడ్ కె్లయిమ్ చెకు్కలను అాందజేశరు. బాధతుల కుట్ాంబాలకు 
జనసేన పార్టీ ఎల్లపుపాడు అాండగా ఉాంట్ాందని భరోసా ఇచాచారు.
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ఏలూరులో నాదండలు మనోహర్ సమక్ంలో భారీ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్గాంలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్ఏసీ చైర్మన్ నాదాండ్ల 
మనోహర్ గురువారాం పరయూటిాంచడాం జరిగిాంది. 
వట్్లరు బైపాస్ రోడుడిలో ఉనని ఎస్.వి.ఆర్ 
విగ్రహాం వదదు ఉమ్మడ్ పశ్చామగోదావరి జిల్ల 
అధకార ప్రతినిధ, ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇాంచారిజి 
రెడ్డి అపపాలనాయుడు జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్ఏసీ 
చైర్మన్ నాదాండ్ల మనోహర్ కి ఘనసావాగతాం 

పలికారు. అక్కడ్ నుాండ్ భార్ బైక్ రాయూలీగా 
బయలుదేరి హోటల్ గ్రాాండ్ ఆరయూకి చేరుకునానిరు. 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిదా్ధాంత్లు నచిచా 
ఏలూరులో రెడ్డి అపపాల నాయుడు చేస్్నని సేవా 
కారయూక్రమాలకు ఆకరిషితులై నాదాండ్ల మనోహర్ 
సమక్షాంలో అధకార మరియు ప్రతిపక్ష పార్టీల 
నుాండ్ స్మారు 200 మాంది జనసేన పార్టీలోకి 
చేరారు. వీరిలో నగర ప్రమఖులు వాయూపారవేత్లు 

హోటల్ గ్రాాండ్ ఆరయూ అధనేత రాఘవయయూ చౌదరి, శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ట్రాన్సీ పోర్టీ అధనేత శ్రిపలి్ల శ్వరామకృషణి ప్రసాద్, కాంచన బాబు, జనపరెడ్డి నాయుడు, సవారణి కారుల సాంఘాం, 
ఇాంజినీరిాంగ్ విభాగాం, బ్రాహ్మణ సాంఘాలు మరియు వివిధ సాంఘాల నుాండ్ స్మారు 200 మాంది పార్టీలో చేరారు. జనసేన పార్టీ సిదా్ధాంత్లు నచిచా గోపాలపురాం నియోజకవర్గాంలో వైసిప్ 
నుాండ్ దొడ్డిగర్ల స్వరణి రాజు మరియు ఇతర నాయకులు నాదాండ్ల మనోహర్ సమక్షాంలో పార్టీలో చేరారు. అనాంతరాం ఇటీవల మరణ్ాంచిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూలు ఆచాంటకు 
చెాందిన శ్రిగినీడ్ వెాంకట శ్రీరామ్ కుట్ాంబ సభుయూలకు, త్డేపలి్లగూడాంకు చెాందిన బట్టీ గోవిాందరాజు కుట్ాంబ సభుయూలకు ఐద్ లక్షల రూపాయలు చెకు్కలు అాందజేసిన జనసేన 
పార్టీ ప్ఏసి చైర్మన్ నాదాండ్ల మనోహర్. ప్రమాదాంలో గాయపడ్న కొవ్వారు నియోజకవరా్గనికి చెాందిన ద్వవాపు నాగననికు, నరసాపురాం నియోజకవర్గాం పేరుపాలాం గ్రామాంకు చెాందిన 
బల్ల రాాంబాబుకు 50వేలు చెక్ అాందజేసిన నాదాండ్ల మనోహర్. అనాంతరాం కారయూకర్లు జనసైనికులను ఉదేదుశ్ాంచి నాదాండ్ల మనోహర్ ప్రస్్తాం జరుగు్గతునని రాజకీయ పరిణామాలపై 
ప్రసాంగిాంచారు. ఈ సమావేశాంలో ఉమ్మడ్ పశ్చామగోదావరి జిల్ల అధయూక్షులు కొటికలప్డ్ గోవిాందరావు (చినబాబు), ప్ఏసీ సభుయూలు కనకరాజు స్రి, బొమ్మడ్ నాయకర్, చేగాండ్ 
స్రయూ ప్రకాష్, రాష్ట ప్రోగ్రామాంగ్ కమటీ చైర్మన్ కెకె, రాష్ట కారయూదరిశి శ్రీమతి ఘాంటసాల వెాంకటలక్ష్మి, జిల్ల ప్రధాన కారయూదరుశిలు కరాటాం సాయి, చాంద్రశేఖర్, వీరమహిళ విభాగాం 
ర్జినల్ కోఆరిడినేటర్ కాటనిాం విశలి, తణుకు నియోజకవర్గ ఇాంచారిజి విడ్వాడ రామచాంద్రరావు, ఉాంగుట్రు నియోజకవర్గ ఇాంచారిజి పతసీమట్ల ధర్మరాజు, పోలవరాం నియోజకవర్గ 
ఇాంచారిజి చిర్రి బాలరాజు, చిాంతలప్డ్ ఇాంచార్జి మేకా ఈశవారయయూ, జిల్ల లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు నిమ్మల జోయూతి కుమార్, ఏలూరు నగర అధయూక్షుడు నగిరెడ్డి కాశీ నర్ష్, జిల్ల నాయకులు, 
నియోజకవర్గ నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పెదదు ఎతు్న పాల్్గనానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

క్రియాశీలక సభ్యుని కుటాంబానికి 5 లక్షల ఇన్సూరెన్సూ చెక్ అాందజేత
5 లక్షల చెక్ అందజేసిన నాదండ్ల
శతఘ్ని న్యూస్: మమ్మడ్వరాం నగర పాంచాయతీ క్రాపచిాంతలప్డ్ గ్రామానికి 
చెాందిన జనసేన క్రియాశీలక కారయూకర్ సానబోయిన నాగ ప్రసాద్ రోడుడి ప్రమాదాంలో 
మరణ్ాంచడాంతో వారికి జనసేనపార్టీ తరుపున 5లక్షలు రూపాయలు ప్రమాద 
భీమా చెకు్కను జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహ్రాల కమటీ చైర్మన్ నాదాండ్ల 
మనోహర్ మరియు జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వయూవహ్రాల కమటీ సభుయూలు 
మరియు మమ్మడ్వరాం నియోజకవర్గ ఇాంఛార్జి ప్త్ని బాలకృషణి అాందజేయడాం 
జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ్ తూరుపాగోదావరి జిల్ల 
అదయూక్షులు కాంద్ల ద్ర్్గష్, కొత్పేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జి 
బాండారు శ్రీనివాస్, జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

క్రియాశీల సభ్యుల కుటాంబాలకు 
అాండగా జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: డా బిఆర్ అాంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్ల , కొత్పేట నియోజక 
వర్గాం జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతవా బీమా చెకు్కలు పాంప్ణీ 
కారయూక్రమాంకు మఖయూ అతిథిగా జనసేన పార్టీ పలిటికల్ ఎఫైర్సీ కమటీ 
చైర్మన్ నాదాండ్ల మనోహర్ హ్జరయాయూరు. డా బిఆర్ అాంబేద్కర్ కోనసీమ 
జిల్ల పరయూటనలో భాగాంగా పశ్చామ గోదావరి నుాండ్ వస్్నని మనోహర్ 
కు కోనసీమ జిల్ల కొత్పేట నియోజకవర్గాం రావులపాలాం మాండలాం 
ఈతకోట గ్రామాం నుాండ్ స్మారు 2000 వేల మాందితో భార్ బైక్ 
రాయూలీ నిరవాహిాంచి కొత్పేట నియోజకవర్గ ఇాంచార్జి బాండారు శ్రీనివాస్ 
ఆధవారయూాంలో ఘన సావాగతాం పలికారు ఈ బైక్ రాయూలీ ఈతకోట నుాండ్ 
ఏరాపాట్ చేసిన సభా ప్రాాంగణాం కొత్పేటలోని బాండారు బులి్ల సతయూాం 

చాంద్రావతి (కాపు కళ్యూణ మాండపాం ) నాంద్ కొత్పేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జి బాండారు శ్రీనివాస్ ఆధవారయూాంలో చేరుకుాంది. రావులపాలాం రోడుడి ప్రమాదాలో్ల మృతి చెాందిన 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్ల కుట్ాంబాలకు జనసేన పార్టీ ప్ఏసి ఛైర్మన్ నాదాండ్ల మనోహర్ చేతుల మీద్గా భీమా చెక్ ను అాందజేసారు. డాకటీర్ బిఆర్ అాంబేద్కర్ కోనసీమ 
జిల్ల పరయూటనలో భాగాంగా గురువారాం రావులపాలాం మాండలాం ఈతకోట చేరుకునని జనసేన పార్టీ ప్ఏసి ఛైర్మన్ నాదాండ్ల మనోహర్ కు పార్టీ శ్రేణులు ఘన సావాగతాం పలికారు. ఈ 
సాందర్ాంగా ఆయన సాథినిక సెాంటరో్ల ఉనని రాజాయూాంగ నిరా్మత డాకటీర్ బిఆర్ అాంబేద్కర్ విగ్రహ్నికి ప్లమాలలు వేసి నివాళ్లరిపాాంచారు. అనాంతరాం కొత్పేట కాపు కళ్యూణ మాండపాంలో 
జరిగిన సమావేశాంలో పాల్్గనానిరు. ఈ సాందర్ాంగా ఇటీవల జరిగిన రోడుడి ప్రమాదాలో్ల మృతి చెాందిన పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్లు రావులపాలాం మాండలాం, కొమరాజులాంకకు చెాందిన 
అపపాన మహేష్, కొత్పేట బోడ్పాలాంకు చెాందిన కొమ్మన వీర వెాంకట సతయూనారాయణల కుట్ాంబ సభుయూలకు పార్టీ జిల్ల అధయూక్షులు కాంద్ల ద్ర్్గష్, కొత్పేట నియోజకవర్గ ఇనాచారిజి 
బాండారు శ్రీనివాస్ లతో కలిసి పార్టీ తరుపున రూ.5లక్షల చొపుపాన ప్రమాద భీమా చెకు్కలు అాందజేసారు. ఈ కారయూక్రమాంలో ప్ఏసి సభుయూలు మరియు కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జి పాంతాం నానాజీ, అమలపురాం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జి శెటిటీబతు్ల రాజబాబు, మాండపేట నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జి వేగుళ్ళ లీలకృషణి, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశి శ్వదత్ బోడపాటి, జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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పవన్ కళ్యుణ్ అాంటే ఎాందుకు భయాం
• కుట్రలు పనినితే చూస్్ ఊరుకోాం 
• జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ పాంతాం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలకు మాంచి చేదాదుమాంటే ప్రభుతవాాం 
భయాాందోళనకు గురవుతోాందని.. అాంద్కే ఆయన మీద కుట్రలు పనునితునానిరని పార్టీ 
పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ పాంతాం నానాజీ ఆరోప్ాంచారు. విశఖలో కుట్ర చేశరని.., అక్కడ భార్ 
జనప్రవాహాం తరలిరావడాంతో వారి పాచికలు పారలేదనానిరు. అాంద్కే పోలీస్లతో పబి్లక్ 
గానే అపహరిాంచి ఆయన వాహన శ్రేణ్ నుాంచి తప్పాాంచి హోటల్ గదిలో నిర్ాందిాంచారని 
మాండ్పడాడిరు. ఇపుపాడు రెకీ్కలు నిరవాహిస్్ భయపెట్టీలని చూస్్నానిరని తెలిపారు. పార్టీ 
అధనేతపై రెకీ్క ఆరోపణల నేపధయూాంలో మాండపేట ఇాంఛార్జి శ్రీ వేగుళ్ల లీలకృషణితో కలసి 
మీడ్యా సమావేశాం నిరవాహిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ నానాజీ మాట్్లడుతూ.. శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ని ప్రజలు కలవకుాండా నిర్ాందిాంచారు. మఖయూమైన నాయకులు కూడా ఆయనిని 
కలవకుాండా అరెస్టీలు చేశరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అాంటే ఎాంద్కు అాంత భయాం. కాపులిని 
రెచచాగటటీడాం.. కాపు మాంత్రులను ఎగదోయడాం.. రెచచాగటిటీ కులాం రాంగు పులిమేాంద్కు 
కుట్ర చేశరు. ఇపుపాడు ఏకాంగా రెడ్డి కారోపార్షన్ ఛైర్మన్ వచిచా దాడ్ చేసే ప్రయతనిాం చేయడాం 
ఏాంటి? రెడ్డి కారోపార్షన్ సామాజికవరా్గనిని అభివృది్ధ చేయడానికా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ని 

చాంపడానికా..? మీ సావార్ధ ప్రయోజనాలకు వాడుకోవడానికి కారోపార్షన్ ఏరాపాట్ చేశరా? 
మీ అాందరి చుట్టీ కూడా మా జనసైనికులు ఉనానిరు. చిటిక వేసే్ మీరు ఎక్కడ ఉాంట్రో 
ఆలోచిాంచుకోాండ్. మూడు రోజుల క్రితాం జరిగిన సాంఘటనకు రెడ్డి కారోపార్షన్ ఛైర్మన్ శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ కి క్షమాపణ చెపాపాలని డ్మాాండ్ చేశరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి మీద రెకీ్క 
నిరవాహిాంచడానిని ఖాండ్ాంచారు. ఇలాంటి బదిరిాంపులకు బదిర్ది లేదని అనానిరు.

అమలాపురాంలో రోడ్డెకికిన 
జనసేన శ్రేణులు

• శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కి ‘Z+’ కేటగిర్ భద్రతకు డ్మాాండ్
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి వదదు 
గురు్ తెలియని వయూకు్లు రెకీ్క నిరవాహిాంచడాం పట్ల రాష్ట వాయూప్ాంగా పార్టీ 
శ్రేణులు భగు్గమాంట్నానియి. అమలపురాంలో నియోజకవర్గ ఇాంఛార్జి 

శ్రీ శెటిటీబతు్ల రాజబాబు ఆధవారయూాంలో ఆాందోళనకు దిగాయి. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ రాజబాబు మాట్్లడుతూ.. జనసేన అధనేత ఇాంటి వదదు గురు్ తెలియని వయూకు్లు రెకీ్క 
నిరవాహిాంచడానిని తీవ్ాంగా ఖాండ్స్్నానిాం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి గేట్ను మట్టీకునాని జనసైనికుల ఆగ్రహ్నిని ఎద్రో్కవాలిసీ ఉాంట్ాంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి వదదు 
గడవ చేసిన వారిని అద్పులోకి తీస్కుని విచారణ చేపటటీకుాండా వదిలేయడాం ఏాంటి? ఉమ్మడ్ తెలుగు రాషా్రాలో్ల శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ లక్షష్ాంగా చోట్ చేస్కునని ఘటనలపై 
ప్రి్ సాథియి దరాయూపు్ చేపటిటీ వాస్వాలు వెలికితీయాలని డ్మాాండ్ చేశరు. కేాంద్ర, రాష్ట ప్రభుత్వాలు తక్షణాం సపాాందిాంచి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ కు ‘Z+’ కేటగిరి భద్రత 
కలిపాాంచాలని డ్మాాండ్ చేశరు. కారయూక్రమాంలో పార్టీ రాష్ట, జిల్ల కారయూవర్గాం సభుయూలు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జగన్ తనలోని ఫ్యుక్షనిస్టుని నిద్ర లేపారు
*రాజకీయాంగా ఎద్ర్్కనలేకే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పై దాడులు
*విశఖలో ప్రయతినిాంచి విఫలమయాయూరు.. ఇపుపాడు హైదరాబాద్ లో రెకీ్క పెట్టీరు
*రెకీ్క వెనుక కడప కుట్ర ఉాంది
*శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ని టచ్ చేయాలాంటే లక్షలది జనసైనికులను దాట్లి
శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్ పార్టీ కారాయూలయాంలో మాట్్లడ్న జనసేన ప్రకాశాం జిల్ల అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్
జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ప్రజలో్ల పెరుగుతునని ఆదరణ చూసి ఓరవాలేక, ఆయనుని రాజకీయాంగా 
ఎద్ర్్కనే దమ్మ, ధైరయూాం లేక వైసీపీ నాయకులు భౌతిక దాడులకు ప్రయతినిస్్నానిరని జనసేన పార్టీ ప్రకాశాం 
జిల్ల ఇాంఛారిజి శ్రీ షేక్ రియాజ్ పేర్్కనానిరు. విశఖపటనిాంలో విద్యూత్ తీసేసి కిరాయి గుాండాలతో దాడ్ చేయాలని 
చూశరు. పోలీస్ల సహ్యాంతో ప్రజలను కలవకుాండా నిర్ాందిాంచాలని చూశరు...అవనీని విఫలమవవాడాంతో శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఇాంటి వదదు, కారాయూలయాం వదదు రెకీ్క నిరవాహిాంచి దాడులకు ప్రయతినిస్్నానిరని ఆగ్రహిాంచారు. 
గురువారాం హైదరాబాద్ కేాంద్ర కారాయూలయాంలో మీడ్యాతో మాట్్లడారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ షేక్ రియాజ్ మాట్్లడుతూ... “ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని చూసి ఈ ప్రభుతవాాం భయపడుతోాంది. 
విశఖపటనిాంలో ప్రభుతవాాం కుట్రలు పనిని ఇబబుాందిపెటేటీ విధాంగా ప్రవరి్ాంచిాంది. ఇపుపాడు హైదరాబాద్ లో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని అనుమానాసపాద వయూకు్లు వెాంబడ్ాంచడాం, ఆయన ఇాంటి 
మాంద్ అరథిరాత్రి త్గి గడవ చేయటాం వెనక ఎవరునానిరు?
*ప్రభుతవా చెత్ పాలన బయటకొస్్ాందనే జనవాణ్ని అడుడికునానిరు
జనవాణ్ కారయూక్రమాం దావారా ప్రభుతవా చెత్ పాలన బయటకు వస్్ాంటే జగన్ జీరిణిాంచుకోలేకపోతునానిరు. పాలనలో లోపాలను ప్రజలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి దృష్టీకి తీస్కొస్్ాంటే 
తట్టీకోలేక జగన్ తనలోని ఫ్యూక్షనిస్టీని నిద్ర లేపారు. ప్రభుతవా సీ్కమ్సీ అటటీర్ ఫ్్లప్ అయాయూయి. నిజమైన పేదలకి సీ్కమ్సీ దక్కడాం లేద్. రైతులు, వయూవసాయ కూలీలు, భవన నిరా్మణ 
కారి్మకులు, మహిళలు, విదాయూరుథిలు... ఇల ఏ ఒక్క వర్గాం సాంతోషాంగా లేద్. ప్రతి ఒక్కరినీ వేధస్్నానిరు. దీనిపై ప్రశ్నిస్్నానిరనే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై దాడులకు ప్రేర్ప్స్్నానిరు. దీని 
వెనక కడప కుట్ర ఉాంది. భౌతిక దాడుల నుాంచి ఎాంతకైనా తెగిాంచే హిాంసా రాజకీయాలలో వైసీపీ నేతలు ఎక్సీ పర్టీస్ . వాళ్ల అధనేత చరిత్ ఎలాంటిది, అతని విధానాం ఏమట్ అాందరికీ 
తెలుస్. ఎనిని ఎకు్కవ బూతులు తిడ్తే వాళ్లకు మాంత్రి పదవులు, దాడులకు పాలపాడడి వారికి ఎమె్మలేయూ, ఎాంపీ టికెట్్ల ఇసా్మననిట్్ల ప్రభుతవాాం వయూవహరిాంచడాం సిగు్గచేట్.
*రక్షణ కలిపాాంచాలని కేాంద్రానిని విజ్ఞప్్ చేస్్నానిాం
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అతయూాంత ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుడు. ఒక రాజకీయ పార్టీకి అధయూక్షుడు. అలాంటి వయూకి్పైనే రెకీ్క నిరవాహిాంచారాంటేనే రాష్టాంలో పరిసిథితులు ఎాంత దిగజారాయో 
అర్ధాం చేస్కోవచుచా. ప్రజాసావామయూ పరిరక్షణే జనసేన ధ్యూయాం అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రకటిసే్ వైసీపీ నాయకుల గుాండలో్ల ఎాంద్కు రైళ్్ల పరిగెడుతునానియి? శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
ఏాం తపుపా చేశరు? ప్రజల తరఫున నిలబడటమే ఆయన చేసిన తపాపా? దీనికి వైసీపీ నాయకులు సమాధానాం చెపాపాలి. రాష్టాంలో ప్రజాసావామయూాం మచుచాకైనా కనిప్ాంచడాం లేద్. గుాండాలు, 
రౌడ్లు రాజయూమేలుతునానిరు. కేాంద్ర ప్రభుతవాాం దీనిపై దృష్టీసారిాంచాలి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి రక్షణ కలిపాాంచాలి. లేనిపక్షాంలో ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు, వీరమహిళ రోడుడి మీదకు వచిచా 
కర్రలు పట్టీకొని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి రక్షణగా నిలబడత్రు.
*వైసీపీ విమక్ ఆాంధ్రప్రదేశే జనసేన లక్షష్ాం
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని బదిరిసే్ బదిరిపోయే రకాం కాద్. మీరు ఎనిని కుట్రలు, కుతాంత్రాలు చేసినా వాటిని ఎద్ర్డ్డి నిలబడే వయూకి్. తెల్లదొరలను తరిమకొటటీడానికి ఆాంధ్ర కేసరి 
టాంగుట్రి ప్రకాశాం పాంతులు, మనయూాం వీరుడు అలూ్లరి ఎలగైతే కాంకణాం కట్టీకొని పోరాటాం చేశరో... వైసీపీ విమక్ ఆాంధ్రప్రదేశ్ కోసాం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కాంకణాం కట్టీకొని 
పోరాటాం చేస్్నానిరు. రాష్టాం నుాంచి గుాండాలు, రౌడ్లను తరిమకొటేటీ వరకు ఆయన పోరాటాం ఆగద్. పోలీస్ వయూవసథి అాంటే నమ్మకాం లేదని చెప్పాన వయూకి్ కోసాం పోలీస్లు పనిచేస్్నానిరు. 
పోలీస్ అధకారులకు మేమ ఒకటే చెబుతునానిాం... ప్రభుత్వాలు వస్్ాంట్యి.. పోతుాంట్యి. ప్రజల తరఫున, నాయూయాం తరఫున నిలబడాండ్. పోలీస్ వయూవసథిపై మా నాయకుడుకి, మాకు 
చాల నమ్మకాం ఉాంది. దానిని నిలబటేటీల పనిచేయాండ్. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై దాడ్ చేయాలని ప్రయతినిాంచడాం వైసీపీ నాయకుల అవివేకాం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని టచ్ చేయాలాంటే 
మాంద్ రాష్టాంలోని లక్షలది మాంది జనసైనికులను దాట్కొని వెళ్్లలని” హెచచారిాంచారు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వైయస్ జగన్ అపరిచితుడు: పోతిన మహేష్
కుర్చీ కోసం కుటంబ సభ్యూల్ని వదిలేసుకునని సీఎం జగన్ శత్రువులను ఎలా ప్రేమిస్తారు? 
జోగి రమేష్
పవన్ కళ్యూణ్ ని ప్రజాస్వామయూబద్ంగా ఎదుర్కోలేకే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్యూక్షన్ 
రాజకీయాలు చేస్తా కుట్రలు పనునితునానిరు
జనసేనలో చేరికలు
రజకుల ఆతమోగౌరవ దీక్ష పోస్టర్ ఆవిషకోరణ
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, పశ్చామ నియోజకవర్గ 32వ డ్విజన్ నుాంచి ప్ళ్్ల 
ద్రా్గరావు, ఉజాజి శ్రీనివాస్, ఎడ్ల రామ, మతయూాం లక్షష్మణ్, బొపాడుపు రామ, 

పాతర్లపలి్ల లక్షష్మణరావు వెళ్్ల రాాంబాబు మీసాయి లక్షష్మణ మరియు పాతికమాందితో సాథినిక డ్విజన్ అధయూక్షులు ప్ కిరణ్ నేతృతవాాంలో జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు రాష్ట 
అధకార ప్రతినిధ మరియు పశ్చామ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇాంచార్జి పోతిన మహేష్ సమక్షాంలో పార్టీలోకి చేరడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో సెాంట్రల్ నియోజకవర్గాం నాయకులు 
బొలిశెటిటీ వాంశీ, నగర ఉపాధయూక్షుడు వెనాని శ్వశాంకర్, ప్.శ్రీను తదితరులు పాల్్గనానిరు. ఈ సాందర్ాంగా మహేష్ మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవా పటిమ, పార్టీ సిదా్ధాంత్లు, 
భావజాలాం నచిచా పార్టీలోకి చేరారని, వారిని సాదరాంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్్నానిమని పవన్ కళ్యూణ్ పైన అనుచిత వాయూఖయూలు చేస్్నని జోగి రమేష్ కుర్చా కోసాం కుట్ాంబ సభుయూలిని 
వదిలేస్కునని సీఎాం జగన్ శత్రువులను ఎల ప్రేమసా్రని, ఎవరి చెవిలో పువువాలు పెటటీడానికి సేటీట్మాంట్్ల ఇస్్నానిరని, సీఎాం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిలో చాల షేడ్సీ ఉనానియని, 
వైయస్ జగన్ అపరిచితుడని పవన్ కళ్యూణ్ పై రెకీ్క చేసిాంది మమా్మటికి సీఎాం జగన్ నేతృతవాాంలో జరిగిాందనే అనుమానాం కలుగుతుాందని, క్రిమనల్ రాజకీయాలకు జగన్ పెటిటీాంది 
పేరనీ, రాజకీయ లబి్ధ కోసాం సాంత బాబాయి వివేకానాంద రెడ్డిని హతయూ చేసిన ద్ాండ్గలను పక్కనే పెట్టీకునని వయూకి్ని, అధకారాం పాంచుకోవాలిసీ వస్్ాందని తలి్లని, చెలి్లని గెాంటేసిన మీకు 
కుట్ాంబాం మీద కనాని కుర్చా మీదే ప్రేమ ఎకు్కవని, సామానయూ ప్రజలు కూడా గాంతు ఎతి్తే సి.ఐ.డ్ పోలీస్లతో అరెస్టీ చేసిన మీరు శత్రువులు బాగుాండాలని కోరుకుాంట్రా? అని, 
హైదరాబాద్లో పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి వదదు రెకీ్క నిరవాహిాంచిన వయూకు్ల కారుపై ఏపీ మూలలు ఉనానియని దానిపై సీఎాం, డ్జిప్ ఎాంద్కు సపాాందిాంచడాం లేదో సమాధానాం చెపాపాలని, పవన్ 
కళ్యూణ్ ని విభేదిాంచిన ఆలీకి, పచిచా బూతులు తిటిటీన పోసానికి పదవులు వచాచాయని, పవన్ కళ్యూణ్ ని ప్రజాసావామయూబద్ధాంగా ఎద్రో్కలేకే జగనో్మహన్ రెడ్డి ఫ్యూక్షన్ రాజకీయాలు చేస్్ 
కుట్రలు పనునితునానిరని, జగనో్మహన్ రెడ్డి చేస్్నని కుట్రలూ, కుతాంత్రాలను జనసైనికులు తిప్పాకొటేటీాంద్కు అనినివేళల సిద్ధాంగా ఉాంట్రని, ప్రజాసావామయూాంలో ఫ్యూక్షన్ రాజకీయాలకు 
త్వు లేదని, రాష్టాంలో ప్రజాసావామాయూనిని కాపాడడాం కోసాం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఎాంతవరకైనా పోరాడత్రనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రాణహ్ని ఉననిాంద్న కేాంద్ర 
ప్రభుతవాాం తక్షణమే జెట్ కాయూటగిరి సెకూయూరిటీ కలిపాాంచాలని విజ్ఞప్్ చేస్్నానిమనానిరు. ఈనెల 6, 7, 8 తేదీలో్ల రజకుల ఆత్మగౌరవ దీక్షకు సాంఘీభావాం తెలియజేయవలసిాందిగా రాష్ట 
రజక సాంఘాం నాయకులు మహేష్ ని ఆహ్వానిస్్ పోసటీరుని వారి చేతుల మీద్గా ఆవిష్కరిాంపజేయడాం జరిగిాంది.

బాధితులకు న్యుయాం చేయమని కోరితే అకకిడి నాండి పారిపోయిన స్థానిక ఎమ్్మలేయు రామచాంద్రారెడిడె, 
ఎాంపీ తలారి రాంగయయు

శతఘ్ని న్యూస్: అనాంతపురాం జిల్ల రాయద్ర్గాం నియోజకవర్గాం బొమ్మనహ్ళ్ మాండలాంలోని 
దరా్గహొన్నిర్ గ్రామాంలో విద్యూత్ వైరు్ల పడ్ నలుగురు కూలీలు మృతి చెాందిన వారి కుట్ాంబాలను 
రాష్ట ప్రధాన కారయూదరిశి చిలకాం మధుస్దన్ రెడ్డి పరామరిశిాంచి హృదయ విదారక ఈ ఘటనపై ఆరా 
తీసి మృతుల మరియు గాయపడ్న కూలీల వివరాలు తెలుస్కొని అనాంతరాం మీడ్యా మఖాంగా 
మాట్్లడుతూ చనిపోయిన కుట్ాంబాలకు ప్రభుతవాాం తరపున ఒక్కక్కరికి 25లక్షల ఎక్సీగ్రేష్యా 
ప్రకటిాంచాలని, పకా్క ఇళ్్ళ కటిటీాంచాలని, భూమ లేని వారికి 2ఏకరాల భూమ ఇవావాలని ప్రభుత్వానికి 
జనసేన పార్టీ తరపున డ్మాాండ్ చేయడాం జరిగిాంది. అదే సమయాంలో అట్గా వచిచాన సాథినిక ఎమె్మలేయూ 
రామచాంద్ర రెడ్డితో చిలకాం మధుస్ధన్ రెడ్డి బాధతులను ఆద్కోవాలని నాయూయాం జరిగే రకాంగా 

తక్షణమే 25 లక్షల రూపాయలు మరియు వారికి పకా్క ఇళ్్ళ కటిటీాంచాలని కోరగా నిర్లక్షష్పు సమాధానాంగా మీరు మాకు చెపపాకూడద్, మీకు హకు్క లేద్ అని నిర్లక్షష్ాంగా మాట్లడారు. 
ప్రతిపక్షలకు బాధతుల పక్షన మాట్్లడే హకు్క ఉాంట్ాందని, వారి పక్షన పోరాటాం చేసే హకు్క ఉాంట్ాందని మాట్్లడుతుాంటే తక్షణమే అక్కడ్ నుాండ్ పారిపోవడాం జరిగిాంది. ఈ 
కారయూక్రమాంలో అనాంతపురాం జిల్ల ఉపాధయూక్షులు అాంకె ఈశవారయయూ, జిల్ల కారయూదరిశి గౌతమ్, జిల్ల సాంయుక్ కారయూదరిశి అవుకు విజయ్ కుమార్, మూప్పారి క్రిషణి, బొమ్మనహల్ మాండల 
అధయూక్షులు శ్వ రాజ్, మాండల అధయూక్షులు గోపాల్, కేశవ్, రాంజిత్, మధు, కోటికి రామాాంజి, పేరూరు శ్రీనివాస్లు, బాండ్ల చాంద్రశేఖర్, దాడ్తోట కృషణియయూ, హరి శాంకర్ నాయక్, స్రయూ 
నాయక్, మలే్లష్ గౌడ్, రాజేష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

సేవ్ పవన్ – సేవ్ ఆాంధ్ర
పవన్ పై ఈగ వాల్న జగన్ దే భాధయూత
బేడీలు వేసుకునని కేడీలు ఇలాంటి పనులు చేసుతానానిరు
ప్రజాదరణ కల్గిన పవన్ పై దాడ్ చేయడానికి ప్రణాళిక వేశారు
వైజాగ్ లో పోలీసు పహర, హైదరాబాద్ లో గండాల పహార చేసుతానానిరు
పవన్ కి ఏమైన జరిగితే జనసైనికులు ఒకొకకోరు ఒకొకోకకో మిసైల్ అవుతం
ఈ రెకీకో జరిపిన వారిని విచారించాల్
పవన్ కళ్యూణ్ కు ప్రతేయూక భద్రత కల్్పంచాల్్సన బాధయూత కేంద్ర ప్రభ్తవానిదే

హెచచీరించిన జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, తమ జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ పై ఈగ వాలినా రాష్ట సీఎాం జగనో్మహన్ రెడ్డి బాధయూత 
వహిాంచాలిసీ ఉాంట్ాందని జనసేన పార్టీ నేతలు జిల్ల అధయూక్షులు డా.పస్పులేటి హరిప్రసాద్, తిరుపతి అసెాంబీ్ల 
ఇనాచార్జి కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధయూక్షుడు రాజారెడ్డి, బాబిజి, డా.బాబు, స్మన్ బాబు, పారుడి, ఆనాంద్, మనసావామ, 
కృషణియయూ, బలరామ్, రాజేష్ ఆచారి, హేమాంత్, బాలజీ, పురుషోత్ాం రాయల్, సాయి, పురుషోత్మలు 
హెచచారిాంచారు. సాథినిక ప్రెస్ క్లబో్ల గురువారాం మీడ్యాతో వీరు మాట్్లడుతూ… తమ అధనేత పై గీత 

పడాడి ఒకో్క జనసైనికుడు అను బాాంబుగా మారుత్మని ఆగ్రహాం వయూక్ాం చేశరు. తమ జనసేనానికి జనాంలో ఉనని ఆదరణను చూసి ఓరవాలేక ఇలాంటి చరయూలకు పాలపాడుతునానిరని 
ఆరోప్ాంచారు, సేవ్ పవన్ కళ్యూణ్ అనే నినాదాంతో ప్రజలో్లకి వెళ్తునానిమనానిరు. తమ అధనేత ఇాంటి వదదు రెకీ్క నిరవాహిాంచిన వారిపై ఫిరాయూద్ చేసినా పోలీస్లు పటిటీాంచుకోకపోవడాం 
దారుణమనానిరు. బేడ్లు వేస్కునని కేడ్లు కూడా సమాజాంలో ఇల విచచాలవిడ్గా తిరుగుతూ దాడులకు పా్లన్ చేయడాం ఎాంతవరకు సమాంజసమనానిరు. ప్రజాదరణ కలిగిన తమ పవన్ 
పైనే హత్యూయత్నినికి ప్నుకునానిరాంటే, ఇక సామానుయూడ్ పరిసిథితి ఏమటని ప్రశ్నిాంచారు. కిమ్ పాలనాల ఇక్కడ జగన్ జిమ్మకు్కలతో ఏపీని అాంధకారాంలో తీస్కెళ్తునానిడని ఆవేదన 
వయూక్ాం చేశరు, కిమ్, జగన్ పాలనలో తేడా ఏమీ లేదని వయూాంగాయూసా్రాలు విసిరారు. రాష్టాంలో రెడ్ల పాలకులు పాలన కొనసాగిస్్నానిరని, పోలీస్ యాంత్రాాంగాంలో కూడా రెడే్ల ఉాండడాం 
బాధాకరమనానిరు, ఈ రెడ్లపాలనలపై తమకు నమ్మకాం లేదని, పవన్ కళ్యూణ్ కి జెడ్ ప్లస్ కేటగిరి భద్రత కలిపాాంచాలని రాష్ట, కేాంద్ర బిజెప్ ప్రభుత్వానిని డ్మాాండ్ చేశరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కన్్న ఆశ్రమాంలో బతుతుల దాంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరాం నియోజకవర్గాం, కోరుకొాండ మాండలాం, కాపవరాం గ్రామానికి 
చెాందిన కొాండేటి ప్రశాంత్ కుమార్ వారి సతీమణ్ కొాండేటి గీత్ మౌనిక దాంపతులు కనాని 
ఆశ్రమాం ఫాండేషన్ కి సాయాం చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో మఖయూ అతిథులుగా 
రాజానగరాం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల దాంపతులను హ్జరయాయూరు. అనాంతరాం 
మానసిక వికలాంగులకు మనోధైరయూాం చెప్పా భోజనాం తినిప్ాంచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన 
నాయకులు, కారయూకర్లు పాల్్గనానిరు.

పలు కుటాంబాలన పరామరి్శాంచిన బతుతుల దాంపతులు
వైదయూ ఖరుచీల నిమితతాం రూపాయలు 10,000/- ఆరి్కస్యం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరాం నియోజకవర్గాం, కోరుకొాండ మాండలాం, మధురప్డ్ గ్రామాకి 
చెాందిన ఆకుల సతయూవతికి కాలు కాలిపోవడాం జరిగిాంది. వారు రాజమాండ్రి ఎకెసీపెక్టీ హ్సిపాటల్ 
లో చికితసీ పాంద్తునానిరని తెలుస్కొని రాజనగరాం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్ల 
బలరామకృషణి వారిని కలిసి పరామరిశిాంచి ₹10,000/ ఆరిథిక సాయాం చేయడాం జరిగిాంది. ఈ 
కారయూక్రమాంలో నాయకులు నాతిపామ దొరబాబు, బోయిడ్ వెాంకట్, అదాదుల దొరబాబు మరియు 
మధురప్డ్ గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

వైదయూ ఖరుచీల నిమితతాం రూపాయలు 5,000/- ఆరి్కస్యం
రాజనగరాం నియోజకవర్గాం, కోరుకొాండ మాండలాం, సీత్రామపురాం గ్రామాకి చెాందిన దాసరి 
ద్రా్గరావు అనారోగాయూనికి గురయాయూరని తెలుస్కుని పరామరిశిాంచిన నా సేవ కోసాం నా వాంతు 
ఉమ్మడ్ తూరుపాగోదావరి జిల్ల కోఆరిడినేటర్ బతు్ల వెాంకటలక్ష్మి పరామరిశిాంచి ₹5000/ ఆరిథిక 
సాయాం చేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో పాల్్గనని నాయకులు అడబాల ఆదివిష్ణి, 
వలబశెటిటీ శాంకరాం, సీత్రామపురాం గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్యుణ్ కు ఏదైన్ జరిగితే జనసైనికుల 
ఆగ్రహ జ్వాలకు బలైపోతారు

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలి్ల, పవన్ పవన్ కళ్యూణ్ పై ఈగ వాలినా జగన్ దే 
భాధయూత.. మఖయూమాంత్రి జగనో్మహన్ రెడ్డిదే అని జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో 
కనీవానర్  గాంగారపు రామదాస్ చౌదరి హెచచారిాంచారు. గురువారాం జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయాంలో ఏరాపాట్ చేసిన విలేఖరుల సమావేశాంలో ఆయన మాట్్లడుతూ 
రాబోయే ఎనినికలలో గెలవలేమని, ప్రజాదరణ కలిగిన పవన్ పై దాడ్ చేయడానికి 
ప్రణాళ్క వేశరని ఆగ్రహాం వయూక్ాం చేశరు.  వైజాగ్ లో జరిగిన ఘటన అనాంతరాం 
జరిగిన పరిణామాల నేపథయూాంలో ఇల దిగజారుడు రాజకీయలకు పాలపాడ్తూ 
ఆాంధ్రలో పవన్ కళ్యూణ్ ఎక్కడ్కి వెళ్్ళనా పోలీస్ పాహర కాస్్, హైదరాబాద్ లో 
గుాండాలు, వైసిప్ నాయకులు రెకి్కలు నిరవాహిాంచడాం పవన్ కళ్యూణ్ కు అపాయాం 
తలపెటటీడమే అనానిరు.  కుక్కను చాంప్ బాబాయ్ ని కుక్కలగా చాంప్న ఘనత 
వారిదే అనానిరు. పవన్ కి ఏమైన జరిగితే జనసైనికులు ఆగ్రహ్నికి మాడ్ మసి 
అయిపోయారని హెచచారిాంచారు.  ఈ రెకీ్క జరిప్న వారిని విచారిాంచాలని డ్మాాండ్ 

చేశరు.  పవన్ కళ్యూణ్ కి అనుకూలాంగా సర్వాలు వెల్లడ్స్్నానియని,  దినిని భరిాంచలేక ఎలగైనా పవన్ పై దాడ్ చేయడానికి జగన్ ప్రయతినిస్్నానిరని ఆరోప్ాంచారు.  పవన్ పై ఒక్క గీత 
పడాడి, ఒకొ్క జనసైనికుడు ఒక వీర జవాన్ లు గా మారి మీ  అాంతు చూసా్రని హెచచారిాంచారు. ఈ సమావేశాంలో జాంగాల శ్వరామ్ రాయల్, అమరనారాయణ, అడపా స్ర్ాంద్ర, గ్రానైట్ 
బాబు, జగదీష్, కుమార్, లక్ష్మీనారాయణ పాల్్గనానిరు.  

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పార్టులోకి భార్ చేరికలు..
వీర మహిళలకు స్వాగతం పల్కి పార్్టలోకి ఆహావానించిన: గాద
శతఘ్ని న్యూస్: గురువారాం గుాంట్రు జిల్ల జనసేన పార్టీ కారాయూలయాంలో జిల్ల అధయూక్షులు గాద వెాంకటేశవారరావు సమక్షాంలో 21 వారుడి నుాంచి వీర మహిళలు తనీనిరు రాజయూలక్ష్మి, 
ర్క్కాం ఝానీసీ గార్ల ఆధవారయూాంలో వీర మహిళలు జనసైనికులు న్తనాంగా పార్టీలోకి చేరడాం జరిగిాంది. వీరి అాందరికీ సావాగతాం పలుకుతూ మెడలో కాండువాలు వేసి పార్టీలోకి 
ఆహ్వానిాంచిన గాద వెాంకటేశవారరావు.
ఈ సాందరబుాంగా గాద వెాంకటేశవారరావు మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ రోజు రోజుకీ ప్రజల ఆదరణ పాంద్తుాంది అనడానికి ఇదే ఒక నిదరశినాం. ఈరోజు మా వీర మహిళలు తనీనిరు 
రాజయూలక్ష్మి, ర్క్కాం ఝానీసీ ఆధవారయూాంలో 30 మాంది మహిళలు 10 మాంది జన సైనికులు ఈరోజు పార్టీలో చేరడాం జరిగిాంది. వీరి అాందరికి సావాగతాం పలుకుతూ వారి మెడలో కాండువాలు 
వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానిాంచడాం జరిగిాంది.
ఇలాంటి శుభ పరిణామాం జరగటాం మాకు గాని, కారయూకర్కలకు గాని ఎాంతో ఉత్సీహ్నిని కలిగిస్్ాంది. మా వీర మహిళలు జనసేన పార్టీకి వెనునిమకల నిలిచి పార్టీని మాంద్కు 
నడ్ప్ాంచడాంలో మఖయూ భూమక పోష్స్్నానిరు దానికి చాల గరవాపడుతునానిను. అలగే మీరు భవిషత్ లో ప్రతి పార్టీ కారయూక్రమాంలో మాంద్ాండ్ నడ్ప్ాంచాలని వీర మహిళలను కోరడాం 
జరిగిాంది. భవిషయూతు్ రాజకీయాం మొత్ాం మా వీర మహిళల చేతిలో ఉాంది అని చెపపాట్నికి చాల గరవాపడుతునానిను. అలగే రానునని రోజులో్ల మన పార్టీ రోడ్లపైకి వచిచా అధకార 
ప్రభుతవాాం చేస్్నని అనాయూయాలను ఎాండగటేటీ పరిసిథితులు ఉనానియి కాబటిటీ మనాం అాందరాం కలిసికట్టీగా వాటిని ఎద్ర్్కనే విధాంగా ప్రణాళ్కని ఏరాపాట్ చేస్్నానిమని తెలియజేశరు..
ఈ కారయూక్రమాంలో జిల్ల నాయకులు అడపా మాణ్కాయూల రావు, నారదాస్ రామచాంద్ర ప్రసాద్, నెలూ్లరు రాజేష్, శ్రీపతి భూషయయూ, దాసరి వెాంకటేశవారరావు, మధులల్, ఎస్ కె.జమర్, 
సతీష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ప్రజ్ చైతనయుమే వైసీపీ పతన్నికి న్ాంది
సీపీ అరాచకపాలనపై మండ్పడుతునని ప్రజలు
జగన్ కి ఒకకో చాన్్స ఇచిచీనందుకు తమ బిడడిలకు భవిషయూత్ లేకుండా చేశాడనని 
ఆవేదనలో ప్రజానీకం
కులమతలకతీతంగా పవన్ కళ్యూన్ నాయకతవానిని కోరుకుంటనని ప్రజలు
ప్రజలతో మా(టీ)టామంతి కారయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట అర్బన్ జిలా్ల అధయూక్షుడు 
నేరేళ్ల సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  వైగుాంట్రు అరబున్: వైసీపీ ప్రభుతవాాం అధకారాంలోకి 
వచిచాన క్షణాం నుాంచి రాష్టాంలో జరుగుతునని అరాచక పాలనపై ప్రజలో్ల 
వెలి్లవిరిస్్నని చైతనయూమే వైసీపీ పతనానికి నాాంది కాబోతుననిదని గుాంట్రు 
అరబున్ జిల్ల అధయూక్షుడు నేర్ళ్ళ స్ర్ష్ అనానిరు. గురువారాం 22 వ డ్విజన్ 
పరిధలోని శ్రీనివాసరావుతోటలో జిల్ల జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతినిధ 
ఆళ్ళ హరి ఆధవారయూాంలో జరిగిన ప్రజలతో మా(టీ)ట్మాంతి కారయూక్రమానికి 

ఆయన మఖయూఅతిథిగా విచేచాసారు. ఉదయానేని ప్రజలు అధకసాంఖయూలో ఉాండే టీ కొట్్ల , కిరాణా , కూరగాయల షాపుల వదదు జనసేన పార్టీ నేతలు నేరుగా ప్రజలను కలిసి మాట్్లడారు. 
ప్రస్్త రాజకీయాలపై ప్రజల అభిప్రాయాలను సావధానాంగా వినానిరు. సాథినిక సమసయూలను ప్రజలిని అడ్గి తెలుస్కునానిరు. ప్రధానాంగా జనసేన పార్టీ పట్ల , పవన్ కళ్యూణ్ నిబద్ధత పట్ల 
ప్రజలో్ల ఉనని అవగాహనకు నేతలు సైతాం ఆశచారాయూనికి గురయాయూరు. ఈ కారయూక్రమాంలో ప్రజల నుాంచి వచిచాన అప్రవా సపాాందనతో జనసేన నేతలు మరిాంత ఉత్సీహాంగా ఈ కారయూక్రమాంలో 
పాల్్గనానిరు. ఈ సాందర్ాంగా నగర అధయూక్షుడు నెర్ళ్ల స్ర్ష్ టీ, టిఫిన్, కిరాణా షాప్ ల వారితో ప్రతేయూకాంగా మాట్్లడారు. కొనిని దశబాదులుగా అవినీతి, బాంధుప్రీతి, కులమత, ప్రాాంతీయ 
బేధాలతో ఒకే మూసలో సాగుతునని రాష్ట రాజకీయాలో్ల మారుపా కోసాం ప్రజలో్ల ఆలోచన మొదలవవాటాం శుభపరిణామాం అనానిరు. జగన్ రెడ్డి ప్రవేశ పెడుతునని సాంక్షేమ పథకాలో్ల ఉనని 
డొల్లతనాంపై సైతాం ప్రజలో్ల అవగాహన ఉాందనానిరు. సాంక్షేమాం మస్గులో అభివృది్ధని అటకెకి్కాంచారని, తమ బిడడిలకు భవిషయూత్ లేకుాండా చేస్్నానిరాంట్ ప్రజలో్ల పెలు్లబికుతునని 
ఆగ్రహజావాలలో్ల వైసీపీ మాడ్మసైపోయే రోజులు ఎాంతో దూరాంలో లేవని నెర్ళ్ల స్ర్ష్ అనానిరు. జనసేన కార్పార్టర్ యర్రాంశెటిటీ పదా్మవతి మాట్్లడుతూ నా అక్కలు, నా చెల్లలు్ల, 
నా అవవాలు అాంట్ లేని ప్రేమలు ఒలకపోసే మఖయూమాంత్రి రాష్టాంలో ఒక సీరియల్ ప్రకారాం మహిళలపై జరుగుతునని అఘాయిత్యూలను, హత్యూచారాలను ఎాంద్కు అరికటటీడాం లేదని 
విమరిశిాంచారు. ఒక చేతో్ అమ్మఒడ్ ఇచిచానట్్ల ఇచిచా మరోచేతో్ పెాంచిన పనునిలతో, ఛార్జిలతో జగన్ రెడ్డి లకు్కాంట్నానిరని, మరి సాంక్షేమ పథకాల పేరుతో చేస్్నని లక్షల కోట్ల అపుపా 
ఎవరి జేబులో్లకి వెళ్్ాందని ఆమె ప్రశ్నిాంచారు. మరోసారి జగన్ రెడ్డికి అవకాశాం ఇచేచా ఆలోచన రాష్టాంలో ఏ ఒక్క మహిళకు లేదని పదా్మవతి అనానిరు. జిల్ల అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి 
మాట్్లడుతూ సామానుయూలో్ల సైతాం జగన్ రెడ్డి దాష్టీకాలపై ఒక ఆలోచన మొదలైాందనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలనిని అాందిపుచుచాకోవటాంలో పార్టీ నేతల కనాని ప్రజలే మాంద్ాండటాం 
మదావహాం అనానిరు. 2024 లో పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వానిని ప్రజలు కోరుకుాంట్నానిరని, ఈ రోజు జనసేనకు ప్రజలో్ల వస్్నని ఆదరణే ఇాంద్కు నిదరశినమని ఆళ్ళ హరి అనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమాంలో జిల్ల కారయూదరిశి ఉపుపా వెాంకట రత్యయూ, కవిత, డ్విజన్ అధయూక్షుడు షరుఫూదీదున్, నగర నాయకులు చిాంత్ రాజు, స్రిశెటిటీ ఉదయ్, బాండారు రవీాంద్ర, సోమ ఉదయ్, 
రామశెటిటీ శ్రీను, యడ్ల నాగమలే్లశవారరావు, లక్ష్మిశెటిటీ నాని , బుడాంపాడు కోటి , నవీన్ , చెనాని పోతురాజు, కోనేటి ప్రసాద్, బాషా, టీ కోటయయూ , ఇల్ల శేష్, కోల అాంజి, స్బాబురావు, 
పురాణాం కుమార్, శనాం రమేష్, ఎర్రబోతు వాస్, సాయి, శెటిటీ శ్రీను, హరి, కొనగళ్ల శేష్, త్డ్కొాండ శ్రీను, చెననిాం శ్రీకాాంత్, సోమ శ్రీను, యమా్మర్పాఎస్ వెాంకటేశవారు్ల, పులిగడడి గోప్, 
బోనాం కోటేశవారరావు, పస్పులేటి నరసిాంహరావు, బాలకృషణి, తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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ప్రజ్ సమసయులపై జనసేన పాదయాత్ర
ఈ నెల 10న కోడూరు నుంచి చిట్వాల్కి
దశాబాదాలుగా పండ్ంగలో ఉనని సమసయూలే ఆయుధం
అధికారానికి డోకా లేదనుకునే వారికి భయంతోనే పవన్ పై రెకీకోలు
జనసేన రాష్ట్ర నాయకులు తతంశెటి్ట నాగంద్ర
శతఘ్ని న్యూస్: రైలేవా కోడూరు , దశబాదులుగా పెాండ్ాంగులో ఉనని 
ప్రజల సమసయూలపై ఈనెల 10వ తేదీన జనసేన పార్టీ ఆధవారయూాంలో 
పాదయాత్ నిరవాహిాంచనుననిట్టీ ఆ పార్టీ రాష్ట నాయకులు త్తాంశెటిటీ 
నాగేాంద్ర అనానిరు. గురువారాం చిటేవాలులో నిరవాహిాంచిన విలేకరుల 
సమావేశాంలో ఆయన మాట్్లడుతూ గత 15 సాంవతసీరాలుగా చిటేవాలి 
కోడూరు రోడుడి ఎనినికల హ్మీగానే మగులుతుాందనానిరు. ప్రస్్త 
ఎమె్మలేయూ కొరమట్ల శ్రీనివాస్లు నాలుగు సారు్ల ఎమె్మలేయూ అయినా 

చిటేవాలి కోడూరు రోడుడిను విస్రిాంచలేకపోవడాం విచారకరమనానిరు. గత ఎనినికలో్ల ఈ రోడుడిను ప్రధాన హ్మీగా ప్రజలకు గుప్పాాంచారని, హ్మీని నెరవేరచాకుాండా అబద్ధపు కబుర్లతో 
ప్రజలను మోసాం చేస్్నానిరని విమరిశిాంచారు. ఆ రోడుడిపై ఎమె్మలేయూని ఎపుపాడు ప్రశ్నిాంచినా ఒక పేపర్ చూప్సా్రని అాంద్లో ఏమననిదో ఎవరికి అరథిాం కాలేదని అనానిరు. ఎాంద్కు 
ఇాంతవరకు ఆ రోడుడిను విస్రిాంచలేద్ తెలపాలని స్టిగా ప్రశ్నిాంచారు. రైలేవా కోడూరు నియోజకవర్గాంలో ప్రస్్తాం ప్రధాన సమసయూగా చిటేవాలి కోడూరు రోడుడి మారిాందనానిరు. మాదాస్ 
నరసిాంహ మాట్్లడుతూ రైతుల పరిసిథితి చాల దారుణాంగా మారిపోయిాందనానిరు. ఐద్ ఎకరాలు అరటి సాగు చేసిన రైతు పాంట నషటీాం జరిగితే ఎకరాకు 800 రూపాయలు మాత్మే 
పరిహ్రాంగా వస్్ాందని చెపపాడాం దారుణాంగా ఉాందనానిరు. ఈ విషయానిని అధకారులను అడ్గితే వరి మనహ్ ఏ ఉదాయూనవన పాంటలేసినా పరిహ్రాం అాంతగా రాదని చెపాపారనానిరు. ఈ 
విషయాలు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వానికి తెలియవా అని ప్రశ్నిాంచారు.

10న పాదయాత్.. పేరు్ల నమోద్ చేస్కోాండ్
ఈనెల 10వ తేదీన చిటేవాలి కోడూరు రోడుడిపై ప్రజల మదదుతుతో పాదయాత్ నిరవాహిస్్నానిమని, యాత్లో పాల్్గనదలచిన వారు పేర్లను రిజిసటీర్ చేస్కోవాలని నాగేాంద్ర ప్లుపునిచాచారు. 
రైలేవా కోడూరు నియోజకవర్గాంలోని కోడూరు, ఓబులవారిపలి్ల, పుల్లాంపేట, చిటేవాలి, పెనగలూరు మాండలలో్ల జనసేన బాధుయూలు పేర్లను రిజిసటీర్ చేస్కుాంట్రని చెపాపారు. ఏడవ తేదీ 
వరకు సేటీషన్ చేస్కునే కారయూక్రమాం జరుగుతుాందనానిరు. పదవ తేదీ ఉదయాం ఎనిమది గాంటలకు ప్రజా పాదయాత్ ప్రారాంభమవుతుాందనానిరు. సీఎాం జగన్ ఇచిచాన హ్మీలను 95 
శతాం నెరవేరాచామని చెపుపాకుాంట్నానిరని అయితే మగిలిన ఐద్ శతాంలో పేలి కోడూరు రోడుడి ఉాందా అని ఆయన ప్రశ్నిాంచారు. వీలైనాంత తవారలో జనసేన పార్టీ కమటీలను ఏరాపాట్ 
చేసా్మని చెపాపారు. కారయూక్రమాంలో జనసేన నాయకులు మాదాస్ నరసిాంహ, పగడాల వెాంకటేష్, కాంచర్ల స్ధీర్ రెడ్డి, పగడాల శ్వ, దాసరి వీర్ాంద్ర, షేక్ రియాజ్, మాదాస్ శ్వ, 
ఆనాందలతేజ, కడుమూరి నాగరాజు, తిరుమలశెటిటీ హరి, స్వారపు హరి ప్రసాద్, కొత్పలి్ల రవి, మాదినేని హరి, పవన్ రాజు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్యుణ్ ని టచ్ చేయాలాంటే 
జనసేన సమూహాని్న దటాలి: డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలాలా

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురాం నియోజవర్గాం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణి హ్సిపాటల్ అధనేత 
డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్ల మీడ్యాతో మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై రెకీ్కని 
నిరవాహిస్్ననిట్వాంటి వారికి, నిరవాహిాంచమనని వారికి కూడా చెబుతునానిను అరెజిాంట్గా మీరు 
మూట మళ్్ళ సరుదుకుని వెళ్్లపోవాలి, లేదాంటే మీరు జనసేన స్నామీని తట్టీకోలేరని డాకటీర్ శ్రీధర్ 
ప్ల్ల హెచచారిాంచడాం జరిగిాంది. పవన్ కళ్యూణ్ ని టచ్ చేయాలాంటే జనసేన సమూహ్నిని దాట్కుని 
వెళ్్లలిసీ వస్్ాందని అవసరమైతే మేమాందరాం జనసైనికులు అాందరూ కలిసి పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి 
మాంద్ ఒక కాాంపాండ్ వాల్ కాంటే సా్రాాంగ్ గా నిలబడత్మని, పవన్ కళ్యూణ్ టచ్ చేయాలాంటే 
మమ్మలిని దాట్కుని వెళ్లలేరని కూడా మీడ్యా మఖాంగా మీకు హెచచారిాంచడాం జరుగుతుాంది. 
రాబోయే విపతు్లనుాండ్ కాపాడుకోవాలాంటే ఈ ప్రభుతవాాం తక్షణమే సెాంట్రల్ గవరనిమెాంట్ కి లేఖ 
రాసి జెడ్ కేటగిరి ఇవావాలని మేమ కోరుతునానిమ. జనాలలో పవన్ కళ్యూణ్ కి వచేచా ఆదరణ చూసి 

తట్టీకోలేని సనానిస్లు ఇలాంటి చిల్లర పనులు చేస్్నానిరని, ఒళ్్ళ దగ్గర పెట్టీకుని జాగ్రత్గా ఉాండాండ్ అాంట్ ప్ఠాపురాం నియోజకవర్గాం జనసేన నాయకులు డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్ల 
చెపపాడాం జరిగిాంది.

జనసేన శ్రేణులు అప్రమతతుాంగా ఉాండాలి: రాధారాం రాజలిాంగాం
శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి దగ్గర కొాంతమాంది రెకీ్క నిరవాహిాంచడాంపై కేాంద్ర కారాయూలయాంలో గ్రేటర్ జనసేన మఖయూ 
నాయకులతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధయూక్షులు రాజలిాంగాం సమావేశాం నిరవాహిాంచి గ్రేటర్ జనసేన శ్రేణులు అప్రమత్ాంగా ఉాండాలని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో రాష్ట 
యూత్ విాంగ్ అధయూక్షులు వాంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, గ్రేటర్ ప్రధాన కారయూదరిశి దామోదర్ రెడ్డి, వీర మహిళ్ విభాగాం ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి శ్ర్ష మరియు గ్రేటర్ జనసేన మఖయూ 
నాయకులు, పార్టీ శ్రేణులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసైనికునికి అాండగా గాంతకల్ జనసేన
భార్ వరాషానికి నేల కూల్న జనసైనికుడు లారెన్్స ఇంటిని పరిశీల్ంచి అండగా ఆరిథిక 
సహాయం
అనంతపురం జిలా్ల జనసేన పార్్ట కారయూదరిశి వాసగిరి మణికంఠ

శతఘ్ని న్యూస్: గుాంతకల్ పటటీణాం, సాథినిక శ్రీలాంక కాలనీలో నివాసాం ఉాంట్నని 
జనసైనికుడు లరెన్సీ కొటటీాం భార్ వరషిాం కారణాంగా కూలిపోయిాంది. విషయాం 
తెలుస్కునని అనాంతపురాం జిల్ల జనసేన పార్టీ కారయూదరిశి వాసగిరి మణ్కాంఠ 
వెళ్్ల పరామరిశిాంచి అాండగా 5000 ఆరిథిక సహ్యాం చేశరు. ఈ సాందర్ాంగా 
ఆయన సాథినికుల దగ్గర సాంఘటన ఎల జరిగిాందని ఆరా తీయగా కాలనీ వాస్లు 
ఎనోని ప్రభుత్వాలు మారినా మా తలరాతలు మాత్ాం మారడాం లేదని, కేవలాం 
మమ్మలిని ఎనినికల సమయాంలో ఓట్్ల వేయిాంచుకునేటపుపాడు మాత్మే మా దగ్గరికి 
వసా్రు ఆ తరావాత మా సమసయూలను ఎవరూ పటిటీాంచుకోరని, ఎపుపాడో 1982లో 
నిరి్మాంచుకునని మటిటీ ఇళ్లలోనే మేమ ఇపపాటికీ నివాసమాంట్నానిమని, ఏ 
ప్రభుతవాాంలోన్ మాకు పకా్క ఇళ్్ళ మాంజూరు కాలేదని, రాత్రి ప్రమాదాం జరిగిన 
సమయాంలో ఇాంట్్ల ఎవరూ లేకపోవడాంతో పెను ప్రమాదాం తప్పాాందని, లేకుాంటే 
ప్రమాదానిని ఊహిాంచుకోవడానికి భయమేస్్ాందని వాపోయారు. ఇపపాటికైనా 
సాథినిక ప్రజాప్రతినిధులు మమ్మలిని మనుష్లుగా గురి్ాంచి నాయూయాం చేయాలని 
విననివిాంచుకునానిరు. సాథినికులతో వాసగిరి మణ్కాంఠ మాట్్లడుతూ ఈ ఘటనపై 
సాంబాంధత రెవెన్యూ అధకారులతో మాట్్లడ్ సాయాం అాందేల జనసేన పార్టీ 
ప్రయతనిాం చేస్్ాందని భవిషయూతు్లో కూడా శ్రీలాంక కాలనీలో నివాసాం ఉాంట్నని 
35 కుట్ాంబాలకు పకా్క ఇళ్్ళ నిరి్మాంచే వరకు జనసేన పార్టీ అాండగా ఉాంట్ 
నాయూయ పోరాటాం చేస్్ాందని భరోసానిచాచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టీ 
పటటీణ అధయూక్షుడు బాండ్ శేఖర్, జిల్ల కారయూనిరవాహణ కమటీ సభుయూడు పవర్ శేఖర్, 
చిరాంజీవి యువత అధయూక్షుడు పాాండు కుమార్, ఆట్ రామకృషణి, మాంజునాథ్, 
అనిల్ కుమార్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన్నికి జెడ్ కేటగిరి సెక్యురిటీని 
ఏరాపాట చేయాలని పితాని డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: మమ్మడ్వరాం, రాష్ట జనసేన 
అధయూక్షులు కొణ్దల పవన్ కళ్యూణ్ ని గత 
మూడు రోజులుగా కొాంతమాంది గురు్ తెలియని 
వయూకు్లు వెాంబడ్ాంచడాం ద్రదృషటీకరాం. రాష్టాంలో 
జరుగుతునని పరిణామాల ర్త్యూ ఆయనకు వచేచా 
ఆదరణ చూసి ఓరవాలేక వారిని ఏదో రకాంగా 
అాంతమొాందిాంచాలని ఆలోచన చేస్్నని ఈ 
చరయూలను తీవ్ాంగా ఖాండ్స్్ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ కి ఏ విధమైన చెడు జరిగినా ఊరుకునేది 
లేదని, తక్షణాం కేాంద్ర ప్రభుతవాాం జెడ్ కేటగిరి 
సెకూయూరిటీని ఏరాపాట్ చేయాలని జనసేన పార్టీ 

తరఫున రాష్ట రాజకీయాల కమటీ సభుయూలు మరియు మమ్మడ్వరాం నియోజకవర్గ 
జనసేన పర్టీ ఇనాచార్జి ప్త్ని బాలకృషణి డ్మాాండ్ చేశరు.

ఏదైన్ జరిగితే పూరితు బాధయుత ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభ్తవామే 

వహాంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొాండ 
నియోజకవర్గాం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి వదదు మరియు ఎక్కడ్కి 

వెళ్్ళనా వెాంట అనుసరిస్్ అనుమానాంగా కొాందరు వయూకు్లు గత రెాండు రోజులుగా 
తిరుగుతూ ఆయన సిబబుాందిపై గడవలకు దిగి పకా్కగా పా్లన్ ప్రకారాం పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ప్రాణహ్ని కలిగిాంచే అవకాశాం ఉననిాంద్న కేాంద్ర ప్రభుతవాాం వెాంటనే తగు భద్రత 
కలిపాాంచాలని, మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి ఏదైనా జరిగితే ప్రి్ బాధయూత ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతవామే వహిాంచాలని పాలకొాండ జనసేన పార్టీ నాయకులు గర్ల మన్మధరావు మతసీ 
పుాండర్కాం, కడగల హరికృషణి, పట్నిర్ రమేష్, జనసేన జాని, ప్రశాంత్ పోరెడ్డి, జామ 
అనిల్ జన సైనికులు డ్మాాండ్ చేశరు.

కారయుకరతుల ఉగ్రరూపాం చూస్తురని 
హెచ్చరిాంచిన బొలియశెట్టు శ్రీకాాంత్

జనసేనపార్టి  అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మీద హతయాకు కుట్ర పన్నుతునను వసైీపీ నాయకులు 
ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా  ఉపాధయాకుషు లు బొలియశెట్టి  శ్రీకంత్

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ్ కృషాణిజిల్ల కొనిని నెలలు 
నుాండ్ జనసేనపార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
మీద హతయూకు కుట్ర పనునితునానిరని కేాంద్ర 
ఇాంటలిజెన్సీ వరా్గలు హెచచారిాంచిన రాష్ట ప్రభుతవాాం 
పటిటీాంచుకోవడాం లేద్. జనసేనపార్టీ సభలు 
సమావేశలు ఎక్కడ్కి అక్కడ నిరవాహిస్్ాంటే 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ సభలు దగ్గర పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిని హతమారాచాలని కొాంతమాంది 
వైసీపీ గుాండాలు రెకీ్క నిరవాహిస్్నానిరని పదే పదే 
జనసేనపార్టీ నాయకులు మీడ్యాలో చెపుతునే 
ఉనానిరు. అలగే జనసేనపార్టీ రాష్ట అదయూక్షులు 

పవన్ కళ్యూణ్ మీద హతయూకు కుట్ర పనునితునానిరని కేాంద్ర ఇాంటలిజెన్సీ చెపుతుాంటే రాష్ట 
ప్రభుతవాాం మాత్ాం ఏమాత్మూ లక్కచేయడాం లేద్. బుధావారాం జనసేనపార్టీ కారాయూలయాం 
నుాండ్ ప్రెస్ నోట్ కూడా విడుదల చేసారు. హైదరాబాద్ పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి దగ్గర 
కొాంతమాంది రెకీ్క నిరవాహిాంచారు 250 కోట్్ల కళ్యూణ్ హతయూకు వైసీపీ నాయకులు డ్ల్ 
కుద్రుచాకునానిరని కేాంద్ర ఇాంటలిజెన్సీ వరా్గలు చెపాపాయి. అాంద్కే రాష్ట ప్రభుతవాాం ఎలాంటి 
చరయూలు తీస్కోవడాం లేదని నాదాండ్ల మనోహర్ ప్రెస్ దావారా తెలియ జేశరు అని జిల్ల 
ఉపాధయూక్షులు బొలియసెటిటీ శ్రీకాాంత్ గురు్ చేశరు. రాష్ట ప్రభుతవానిని, పోలీస్ డ్పారెటీష్మాంట్ 
ని హెచచారిస్్నానిాం మా నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ మీద చినని గీత పడ్తే రాష్టాంలో శాంతి 
భద్రతలు కరువు అయిపోతుాందని జనసేనపార్టీ నాయకులు గాని కారయూకర్లిని ఆపడాం 
ఎవరి వల్ల కాద్. అాంద్కే మాంద్గానే ప్రభుతవానికి, పోలీస్ అధకారులకు చెపుతునానిాం 
మా నాయకుడు కళ్యూణ్ కి రక్షణ కలిపాాంచాలని కళ్యూణ్ హతయూకు కుట్ర పనునితునని 
వారిని వెాంటనే అరెస్టీ చేయాలని, లేని పక్షాంలో మా జనసేనపార్టీ కారయూకర్ల ఉగ్రరూపాం 
చూసా్రని ఉమ్మడ్ కృషాణిజిల్ల జనసేనపార్టీ ఉపాధయూక్షులు బొలియశెటిటీ శ్రీకాాంత్ ఘాట్గా 
హెచచారిాంచారు.

దడి చేసేతు రాష్టాం అటటుడుకుపోతుాందని 
హెచ్చరిాంచిన జ్న్ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పుజారా, యూఏఈ జనసేన అధయూక్షులు పెనుమాల జాన్ బాబు 
పత్రికా మఖాంగా మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై దాడ్కి 
ప్రయతినిాంచాలని చూసే్ ఊరుకునేది లేదని ప్రతిదాడ్కి కూడా జనసైనికులు 
సిద్ధాంగా ఉనానిరని, దాడ్ చేసే్ రాష్టాం అట్టీడుకుపోతుాందని, అధనేతను అనుసరిాంచి 
సాంయమనాం పాటిస్్నానిర్ తపపా చేతకాక కాదని ఈ సాందర్ాంగా తెలిపారు. 
జనసైనికుల ఆగ్రహ్వేశలను తట్టీకోలేరని ఈ సాందర్ాంగా హెచచారిస్్నానిమని 
అనానిరు. దీనిపై తెలాంగాణా ప్రభుతవాాం సపాాందిాంచి విచారణ వేగవాంతాం చేసి 
నిాందితులను కఠినాంగా శ్క్ాంచాలని తెలిపారు. కేాంద్రప్రభుతవాాం తక్షణమే సపాాందిాంచి 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి భద్రత్ సిబబుాందిని పెాంచాలని కోరడాం జరిగిాంది.

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


శుక్రవారం, 04 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ కళ్యుణ్ కి ఏదైన్ హాని జరిగితే దనికి 
పూరితుబాధయుత ప్రభ్తావానిదే రైలేవా కోడూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రైలేవా కోడూరు, ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో రోజు రోజుకి జనసేన పార్టీ మీద 
వైసిప్ దాడులు పెరుగుతునానియి. రాబోయే ఎనినికలో్ల వైఎసాసీర్సీపీ పరాజయాం 
తపపాదని ఇాంటలిజెన్సీ వరా్గల దావారా తెలుస్కునని ఆ పార్టీ అధషాటీనాం ఈ చరయూలకు 
పాలపాడుతోాందని రైలేవా కోడూరు జనసేన వేదికగా తెలియజేస్్నానిాం. మొనని వైజాగ్ 
పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనలో ఇబబుాంది పెటిటీన తీరు ప్రజాసావామాయూనికే సిగు్గచేట్. ఆ రోజు 
నుాండ్ ఇాంకా దాడులు పెరుగుతూనే ఉనానియి. హైద్రాబాద్ లో పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి 
దగ్గర కొాంతమాంది ఆగాంతకులు రెాండు మూడు రోజులుగా ఆయన కదలికలను 
గమనిస్్ కళ్యూణ్ అనుచరగణానిని తీవ్ పదజాలాంతో తిడుతూ దాడ్కి యతినిాంచినట్్ల 
పవన్ వయూకి్గత సిబబుాంది జూబీ్లహిల్సీ పోలీస్ సేటీషనో్ల కేస్ నమోద్ చేయడాం జరిగిాంది. 
పవన్ కళ్యూణ్ కి జరగరానిది ఏది జరిగినా దానికి ప్రి్ బాధయూత ఈ జగనో్మహనరెడ్డి 
ప్రభుతవామే మూలయూాం చెలి్లాంచుకోవాలిసీాందేనని రైలేవాకోడూరు జనసేన పార్టీ తరుపున 
హెచచారిస్్నానిమని ఇపపాటికైనా కళ్్ళ తెరుచుకుని ప్రజాసావామాయూనిని గురు్తెచుచాకుని 
కవివాాంపు చరయూలకు దూరాంగా ఉాంటే మాంచిదని ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్్నానిమని 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమాంలో రైలేవా కోడూరు జనసేన నాయకులు వర్ధన గారి ప్రసాద్, 
మర్రి రెడ్డిప్రసాద్, మత్యూల కిశోర్, అ౦కిశెటిటీ మణ్, ఉత్రాది శ్వకుమార్, యద్ధల అనాంత 
రాయలు, సాయాం శ్రీధర్, హరిబాబు, దశరధ, శ్వకుమార్ తదితరులు పాల్్గనానిరు .

జనసేనపై రాజకీయ కక్షకు పాలపాడుతున్న 
వైసీపీ ప్రభ్తవాాం

పవన్ కళ్యూణ్ కి ఏమైనా హాని జరిగితే జనసైనికులను రాష్ట్రంలో ఎవరూ ఆపలేరు
జనసేన మండల కనీవానర్ పోతుల స్యినాథ్
శతఘ్ని న్యూస్: తాంబళ్లపలి్ల నియోజకవర్గాం, మలకలచెరువు జనసేన నాయకుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ కి ఏదైనా హ్ని జరిగితే రాష్టాంలో జనసైనికులను ఎవరూ ఆపలేరని జనసేన 
మాండల కనీవానర్ పోతుల సాయినాథ్ హెచచారిాంచారు. గురువారాం జరిగిన పాత్రికేయుల 
సమావేశాంలో జనసేన మాండల కనీవానర్ పోతుల సాయినాథ్ మాట్్లడుతూ డ్ప్యూటీ సీఎాం 
నారాయణసావామ తమ నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ పై ఇషటీాం వచిచానట్్ల ద్రా్షలడ్న 
పటిటీాంచుకోని పోలీస్లు గాంగాధర నెలూ్లరు జనసేన డాకటీర్ పనాని యుగాంధర్, నారాయణ 
సావామ మాటలకు సపాాందిాంచినాంద్కు అతని మీద కేస్లు బనాయిాంచడాం ఎాంతవరకు 
సమాంజసాం అని ప్రశ్నిాంచారు. గత 11 రోజుల నుాంచి పవన్ కళ్యూణ్ పై గురు్ తెలియని 
వయూకు్లు దాడ్ చేయడాం కోసాం ప్రయతినిస్్నానిరని పవన్ కళ్యూణ్ కి ఏమైనా హ్ని జరిగితే 
రెాండు రాషా్రాలో్ల జనసైనికుల ఉగ్రరూపాం చూడాలిసీ వస్్ాందని హెచచారిాంచారు. కేాంద్ర 
ప్రభుతవాాం, రాష్ట ప్రభుతవాాం రెాండు కలిసి పవన్ కళ్యూణ్ కి భద్రత పెాంచాలని పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ఎట్వాంటి హ్ని జరగకుాండా చూడాలిసీన బాధయూత రాష్ట ప్రభుత్వానికి మరియు మదదుతు 
తీస్కునని కేాంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉాందని తెలిపారు. రాజకీయ కక్షలకు పాలపాడుతునని 
ప్రస్్త ప్రభుత్వానికి ప్రజలే తగిన బుది్ధ చెపా్రని అలగే రాష్టాంలో ఎక్కడ జనసైనికులకు 
అనాయూయాం జరిగిన ఇక ఓప్కతో సహిాంచేది లేదని తెలియజేశరు. ఈ కారయూక్రమాంలో 
షోరూాం స్రి, స్దరశిన్, రాాంబాబు, మహేష్, బావాజీ, గణేష్, నర్ాందర్ రెడ్డి, ప్రభాకర్, 
శాంకర్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు

పవన్ కళ్యుణ్ కి వైసీపీ న్యకుల నాండి 
ప్రాణహాని ఉాంది
శతఘ్ని న్యూస్: బడుగు, బలహీన 
వరా్గల ఆశజోయూతి పవన్ 
కళ్యూణ్ గారికి ఏ ఆపద జరిగిన 
మఖయూమాంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి 
బాధయూత వహిాంచాలి.

ఆళ్ళగడడి జనసేన పార్టీ కారాయూలయాంలో ఆళ్ళగడడి జనసేన నాయకులు మైలేరి మల్లయయూ 
మీడ్యాతో మాట్్లడుతూ విశఖపటనిాం పరయూటన భాగాంగా జరిగిన సాంఘటనలు 
మరియు పరిణామాలు ప్రకారాం జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రాణహ్ని ఉాందని, 
గత రెాండు రోజుల నుాండ్ పవన్ కళ్యూణ్ ని గుజరాత్ రాష్టాం నెాంబర్ పే్లట్ తో ఒక 
వెహికల్ మరియు ఏపీ రెడ్డి డవలపె్మాంట్ కార్పార్షన్ పేరు మీద ఒక కారు కొాందరు 
గురు్తెలియని వయూకు్లు పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి మాంద్ రెకీ్క నిరవాహిాంచడాం పవన్ కళ్యూణ్ 
హతయూకు వైఎస్ఆరిసీప్ ప్రభుతవాాం, మఖయూమాంత్రి జగనో్మహన్ రెడ్డి బాధయూత వహిాంచాలిసీ 
వస్్ాందని హెచచారిాంచారు. వైఎస్ఆరిసీప్ ప్రభుతవాాం ప్రజాసావామాయూనిని ఖూనీ చేస్్ 
ప్రతిపక్షలే లేకుాండా చేయాలని ఆలోచన రావడాం వాళ్ళ ఓటమకి నిదరశినాం అని చేతనైతే 
దమ్మాంటే 2024 ఎలక్షన్లలో పవన్ కళ్యూణ్ ని ఎద్రో్కవాలి కానీ ఆయనను హతయూకు 
250 కోట్్ల డ్ల్ కుద్రుచాకోవడాం చేతగాని దదదుమ్మలపనేని హెచచారిాంచారు. పవన్ 
కళ్యూణ్ ని టచ్ చేయాలాంటే కొనిని కోట్ల మాంది జనసైనికులను దాటి వెళ్్లలని, ఆయనకు 
చిననిపాటి ప్రాణహ్ని కలిగిాంచిన వైసీపీలో ఏ నాయకుడు భూమ మీద ఉాండడని 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ రావణ కాషటీాంల తగలబడుతుాందని హెచచారిాంచారు. ఆయన భద్రత 
విషయాంలో రాష్ట ప్రభుతవా యాంత్రాాంగాంపై నమ్మకాం సననిగిలు్లతుాందని పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ప్రాణాం ఆయనకు మఖయూమో కాదో తెలియద్ కానీ, కోట్్లది మాంది అటటీడుగు పేద, 
బహుజన వరా్గలకు ఎాంతో మఖయూమని, మన రాషా్రానికి ఆశజోయూతి అయిన పవన్ కళ్యూణ్ 
ని కాపాడుకోవడాం మనాందరి బాధయూతని, దయచేసి పవన్ కళ్యూణ్ కి కేాంద్ర ప్రభుతవాాం జెడ్ 
ప్లస్ (Z+) కేటగిరి భద్రత కలిపాాంచాలని ప్రధానమాంత్రి నర్ాంద్ర మోడ్ మరియు కేాంద్ర 
హోమ్ శఖ మాంత్రివరుయూలు అమత్ షా లకు విజ్ఞప్్ చేశరు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన 
నాయకులు కుమ్మరి నాగేాంద్ర, రాచాంశెటిటీ వెాంకటస్బబుయయూ, బావికాడ్ గుర్రపపా, చైతనయూ 
ప్రసాద్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

దమ్మాంటే ప్రభ్తావాని్న రదుదుచేసి ప్రజ్ 
ప్రజ్క్షేత్రాంలో రాండి: మధిర జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: మధర, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ మీద జరుగుతునని కుట్రలను 
తీవ్ాంగా ఖాండ్ాంచిన మధర నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ. ఈ సాందర్ాంగా బోనకల్ 
జనసేన పార్టీ మాండల అధయూక్షుడు త్ళ్్లరి డేవిడ్ మాట్్లడుతూ జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఇాంటి మాంద్ గురు్తెలియని వయూకు్లు రెకీ్క నిరవాహిాంచడాం జరిగిాంది. రాష్ట 
ప్రభుతవాాం ప్రి్గా విప్లమైాందని ఈ గురు్తెలియని వయూకు్లిని తక్షణాం రాష్ట ప్రభుతవాాం పోలీస్ 
వారి చరయూలు తీస్కొని వారి కఠినాంగా శ్క్ాంచాలని కోరుతునానిాం. అదే అదేవిధాంగా 
మొనని విశఖపటనిాంలో సాంఘటన మనాందరాం చూసాాం ప్రజాసావామయూాంలో ఏ రాజకీయ 
పార్టీ చేయని విధాంగా ఏ రాజకీయ నాయకుడు చేయని విధాంగా ఒక పార్టీ అధనేతకి 
ప్రచారానికి వసే్ కరెాంట్ తీసేసిన దౌరా్గయూాం జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానిది. పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ప్రజా ఆదరణ పెరగటాం వల్ల వైసీపీ చేస్్నని కుట్రలు మరియు ఏదైతే రెకీ్క నిరవాహిసా్ 
ఉనానిరో ఇది వైసిప్ ప్రభుతవాాం చేస్్నని భౌతిక దాడులను మేమ తీవ్ాంగా ఖాండ్స్్నానిాం 
ఖబడాదుర్ వైఎస్ఆరిసీప్ మధర నియోజకవర్గ జనసైనికులు సవాలు విస్రుత్ ఉనానిాం 
మీకు దమ్మాంటే ప్రభుత్వానిని రద్దుచేసి ప్రజా ప్రజాక్షేత్ాంలో రాండ్ మీ బలాం ఏాంట్ మా 
బలవెాంట్ చూస్కుాందాాం. అాంతేగాని భౌతిక దాడులు చేయాలని చూసే్ మీ కాంటే 
మేమ ఎకు్కవ భౌతిక దాడులు చేయగలుగుత్ాం కానీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజా సేవలో 
మనాం ఉాండాలని మాకు ఏదైతే నేరిపాాంచారో అదేవిధాంగా ఎవరికో భయపడో ఇక్కడ 
పవన్ కళ్యూణ్ లేరు అదే విధాంగా దేశాంలో నాలుగు మూలల ఉననిట్వాంటి జనసైనికులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ని కాపాడుకోవడానికి పవన్ కళ్యూణ్ కోసాం ప్రాణాలు వదిలేయడానికి 
కూడా జనసైనికులు సిద్ధాంగా ఉనానిరని పవన్ కళ్యూణ్ స్రుయూడు లాంటి వాడు 

జనసైనికులు నక్షత్ాం లాంటి 
వాళ్్ళ స్రుయూణ్ణి అాంట్కోవాలని 
చూసే్ మాడ్ మసైపోత్రని ఏ 
ప్రభుతవామైనా పవన్ కళ్యూణ్ 
మీద కుట్రలు చేసే్ ఏ ప్రభుత్వానిని 
అయినా బాంగాళ్ఖాతాంలో 
కూలదోయట్నికి జనసైనికులు 

సిద్ధాంగా ఉనానిరని ఈ సాందర్ాంగా తెలియజేశరు. ఈ కారయూక్రమాంలో బోనకల్ మాండల 
సహ్య కారయూదరిశి ఎసే్క బాజీ బాబా, మాండల కారయూదరిశి అదదుాంకి సాంతోష్ కుమార్, 
మాండల ఎకిసీకూయూటివ్ మెాంబర్, ఎసే్క జానీ పాషా తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన్ని భద్రత కొరకు భోగాపురాం సి.ఐ కి 
వినతిపత్రాం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరాం జిల్ల, గత నెల 15 
వ తేదీన జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనలో 
వారికి ప్రాణహ్ని ఉాందని సెాంట్రల్ ఇాంటలిజెన్సీ 
తెలియజేసినపపాటికీ రాష్ట డ్జిప్ పటిటీాంచుకోలేదని మేమ 
భావిస్్ ఉనానిమ. అలగే బుధవారాం రాత్రి తెలాంగాణ 
రాష్టాం హైదరాబాద్లో ఆయనపై రెకీ్క నిరవాహిాంచి ఆయన 
నివాసాం వదదు మరియు గత మూడు రోజులుగా ఆఫీస్ వదదు 
ఆయన ఫ్లో చేస్్ రెకీ్క చేస్్నానిరు కాబటిటీ మా అధనేత 

పై పెదదు ఎతు్న కుట్ర జరుగుతుాందని మేమ భావిస్్నానిమ. 
ఇపపాటికైనా రాష్ట డ్జిప్ నిఘావరా్గలను అలర్టీ చేసి జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి ఆాంధ్రప్రదేశో్ల ఆయన 
పరయూటనలో ఉననిపుపాడు తగు జాగ్రత్లు తీస్కొని మా అధనేతకు రక్షణ కలిపాసా్రని ప్రారిథిస్్నానిాం. అల 
జరగనియెడల పవన్ కళ్యూణ్ కి గాని ఆయన చిటికెన వేలుకైనా చినని గీత పడ్నా జనసైనికుల ఆగ్రహ్నిని 
చవిచూసా్రని భోగాపురాం సరి్కల్ ఇనెసీపెకటీర్ కి వినతిపత్ాం అాందజేయడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో 
జనసేన ఉత్రాాంధ్ర మహిళ్ ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ తుమ్మ లక్ష్మి రాజ్, బూర్ల విజయ శాంకర్, దిాండ్ 
రామారావు, పతివాడ అచచాాం నాయుడు, ప్నినిాంటి రాజారావు, స్రయూప్రకాష్, రామారావు, మాదేటి 
ఈశవారరావు బుజిజి, లిాంగాం రమేష్, తుమ్మ అపపాలరాజు దొర, బలభద్రుని జానకిరామ్ కుమార్, ప్నినిాంటి 
అపపాలనాయుడు(పాండు), బుత్ల రామారావు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

భావితరాలకు ఆశాజ్యుతి పవన్ కళ్యుణ్ ని 
కాపాడుకోవడాం మన బాధయుత

శతఘ్ని న్యూస్: సతయూసాయి జిల్ల, 
పుటటీపరి్, జనసేన నాయకుల విలేఖరుల 
సమావేశాం నిరవాహిాంచడాం జరిగిాంది. 
ఈ సాందర్ాంగా జనసేన నాయకులు 
మాట్్లడుతూ ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్టాంలో 
వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుతవా 
పరిపాలనలో ఈ మధయూకాలాంలో 
కొనిని జరిగిన సాంఘటనలు మరియు 
పరిణామాలను క్షుణణిాంగా పరిశీలిసే్ 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్్క 
ప్రాణహ్ని ఉాందనిప్స్్ాంది. ఆయన 
భద్రత విషయాంలో ఈ రాష్ట 
ప్రభుతవా యాంత్రాాంగాంపై నమ్మకాం 

సననిగిలు్లతుాంది. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రాణాం ఆయనకు మఖయూమో కాదో మాకు తెలియద్ కానీ, మనలాంటి 
కోట్్లది మాంది బడుగు, బలహీన, అటటీడుగు పేద, బహుజన వరా్గలకు ఎాంతో మఖయూాం. మన రాషా్రానికి, 
భావితరాలకు ఆశజోయూతి అయిన పవన్ కళ్యూణ్ ని కాపాడుకోవడాం మనాందరి బాధయూత. దయచేసి శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ కి కేాంద్ర ప్రభుతవాాం యొక్క జడ్ ప్లస్ కేటగిరి భద్రత కలిపాాంచాలని టివాటటీర్ వేదికగా ప్రధానమాంత్రి 
నర్ాంద్ర మోడ్ మరియు కేాంద్ర హోమ్ శఖ మాంత్రివరుయూలు అమత్ షా లకు విజజిప్్ చేయడాం జరిగిాంది. 
ఈ కారయూక్రమాంలో జిల్ల ప్రధాన కారయూదరిశి పతి్ చాంద్రశేఖర్, జిల్ల అధకార ప్రతినిధ, నిమ్మకాయల 
రామ, జిల్ల కారయూదరిశి బొగా్గరాం శ్రీనివాస్, సీనియర్ నాయకులు మల్లప్ల మధు మరియు జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీల సభుయూలు పాల్్గనానిరు.

తనకలులా మాండలాం కొకకిాంటీ క్రాస్ వదదు జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: సతయూసాయి 
జిల్ల, కదిరి, గత మూడు 
రోజులు నుాండ్ జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
వెహికల్సీ ను గురు్తెలియని 
అనుమానాసపాద వయూకు్లు 
ఫ్లో అవవాడాం పవన్ 
కళ్యూణ్ సెకూయూరిటీ 
సిబబుాందిని తిటటీడాం 
అదేవిధాంగా పవన్ కళ్యూణ్ 
ని ద్రాబుషలడటాంలాంటివి 
చేయడాం మాకు ఎాంతో 

బాధని కలిగిస్్నానియి. ఇలాంటి నీచమైన ద్రా్మర్గమైన పనులు ఇకనైనా మానేయాండ్ కదిరి నియోజవర్గాం 
తనకలు్ల మాండలాం కొక్కాంటీ క్రాస్ వదదు జనసేన పార్టీ తరుపున తీవ్ాంగా ఖాండ్స్్ నిరసన చేయడాం 
జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో మాండల కనీవానర్ కె.వి రమణ, మాండల నాయకులు కొటిటీ కుమార్, మైనార్టీ 
నాయకులు మసా్న్, కాలేషా, బాలసమద్రాం గ్రామ ఎాంపీటీసీ అమర్, అనిల్, మాండల ప్రధాన కారయూదరిశి 
శ్రీనివాస్లు, శేష్, లక్షష్మనని, బాగేపలి్ల శ్రీనాథ్, కారయూకర్లు నాయకులు పాల్్గనడాం జరిగిాందని సతయూసాయి 
జిల్ల కారయూక్రమాల నిరావాహక కమటీ సభుయూలు ఎస్.ఫయాజ్ తెలిపారు.

నీతి, నిజ్యితీతో నిబద్ధతగా 
పార్టుని నడిపిస్తున్నటవాంట్ న్యకులు 

పవన్ కళ్యుణ్: శీలాం బ్రహ్మయయు
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరాం, సాథినిక 
జనసేనపార్టీ కారాయూలయాంలో 
ఏరాపాట్చేసిన విలేకరుల 
సమావేశాంలో జనసేనపార్టీ 
మైలవరాం మాండల అధయూక్షులు 
శీలాం బ్రహ్మయయూ మాట్్లడుతూ, 
ఇటీవల కాలాంలో వైఎసాసీరిసీప్ 
నాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ పైన 
ఆయన వయూకి్గత జీవితాం పైన 
దిగజారి విమరిశిస్్నానిరని, 
అలాంటి వారికి మాత్మే 
పవన్ కళ్యూణ్ మాంగళగిరి పార్టీ 

ఆఫీస్లో చెపుపా చూప్స్్, దిగజారుడు మాటలు మాట్్లడ్న వారిని 
హెచచారిాంచారని గురు్ చేశరు. 2019 ఎలక్షన్ టాం నుాంచి పవన్ కళ్యూణ్ 
ని హతమారాచాలని కొనిని ద్షటీశకు్లు దాదాపు 250 కోట్ల రూపాయల 
డ్ల్ ను కుద్రుచాకునానిరని కేాంద్ర నిఘా వరా్గలు సమాచారాం సేకరిాంచే, 
పనిలో ఉనానియని మీడ్యా దావారా వినానినని, ఇది చాల దారుణమైన 
విషయమని, ఈ దేశాంలో ప్రజాసావామయూబద్ధాంగా రాజకీయ పార్టీని సాథిప్ాంచి 
ప్రజలకు సేవచేసే ఉదేదుశాంతో నీతి, నిజాయితీతో నిబద్ధతగా పార్టీని 
నడ్ప్స్్ననిట్వాంటి నాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ అని, కొనిని ద్షటీశకు్లు 
ఆయనపైన కుట్రలు పనానియని, కేాంద్ర ప్రభుతవాాం పవన్ కళ్యూణ్ కి జెడ్ 
ప్లస్ సెకూయూరిటీని కలిపాాంచాలని డ్మాాండ్ చేశరు. తెలాంగాణ ప్రభుతవాాం 
సైతాం పవన్ కళ్యూణ్ విషయాంలో శ్రద్ధ చూపాలని, ఆయనకు భద్రత 
కలిపాాంచాలని కోరారు. ఎవరెనిని కుట్రలు పనినినా 2024 సారవాత్రిక 
ఎనినికలో్ల జనసేన గెలుపు ఖాయమని, అాంద్వలనే పవన్ ట్రె్గట్ గా 
మారారని, అవసరమైతే ప్రతిరోజు జనసైనికులు ఆయనకు సెకూయూరిటీగా 
నిలబడత్రని, కుట్రదారులకు భయపడబోమని హెచచారిాంచారు.

హాని తలపెడితే రాష్టాం స్డిగాండమే: 
డా.యుగాంధర్ పొన్న

శతఘ్ని న్యూస్: గాంగాధర నెలూ్లరు, జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ను అనుమానాసపాద 
వయూకు్లు ఈ మధయూ ఎకు్కవగా అనుసరిస్్నానిరని, 
మఖయూాంగా విశఖ సాంఘటన తరువాత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఇలు్ల, పార్టీ కారాయూలయాం 
దగ్గర సాందేహ్సపాదాంగా ఉనని వయూకు్లు 

తచాచాడుతునానిరని నియోజకవర్గ ఇాంచారిజి డా.యుగాంధర్ పనని 
తెలిపారు. పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి నుాంచి బయటకు వెళ్తుననిపుపాడు, 
తిరిగి వస్్ననిపుపాడు ఆయన వాహనానిని అనుసరిస్్నానిరని, కారులోని 
వయూకు్లు పవన్ కళ్యూణ్ వాహనానిని నిశ్తాంగా పరిశీలిస్్నానిరని 
తెలియజేసారు. అనుసరిస్్ననివారు అభిమానులు ఎాంత మాత్ాం కాదని 
పవన్ కళ్యూణ్ వయూకి్గత రక్షణ సిబబుాంది చెబుతునానిరని తెలిపారు. 
వారి కదలికలు అనుమానిాంచే విధాంగా ఉనానియని ఆవేదన వయూక్ాం 
చేస్్నానిరని తెలిపారు. బుధవారాం కారులోన్, మాంగళవారాం నాడు 
దివాచక్రవాహనాలపై అనుసరిాంచారని, సోమవారాం అర్ధరాత్రి మగు్గరు 
వయూకు్లు పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి వదదుకు వచిచా గడవ చేశరని, ఇాంటికి 
ఎద్రుగా వారు కారు ఆపారని, సెకూయూరిటీ సిబబుాంది నివారిాంచబోగా 
బూతులు తిడుతూ, పవన్ కళ్యూణ్ ను ద్రా్షలడుతూ గడవ చేశరని 
తెలిపారు. సిబబుాందిని కవివాాంచి రెచచాగటటీడానికి ప్రయతినిాంచారని 
అయినా సాంయమనాం పాటిాంచిన సిబబుాంది ఈ సాంఘటనను వీడ్యో 
తీసి జనసేన తెలాంగాణ ఇాంచారిజి శాంకర్ గౌడ్ కి అాందిాంచగా ఆయన 
జుబీ్లహిల్సీ పోలీస్ సేటీషనో్ల బుధావారాం ప్రాయూద్ చేశరని తెలిపారు. పవన్ 
కళ్యూణ్ ఈ రాషా్రానికి మఖయూమాంత్రి అవుత్రని వాళ్లకు తెలిసిపోయిాందని 
అాంద్కే ఇలాంటి చరయూలకు పాలపాడుతునానిరని ఆవేదన వయూక్ాం చేశరు. 
పవన్ కళ్యూణ్ కు హ్ని తలపెడ్తే రాష్టాం స్డ్గుాండాం అవుతుాందని, 
ఈ ద్ాండగుల ద్శచారయూను తీవ్ాంగా ఖాండ్స్్నానిమని, దీని వెనుక 
ఎవరునానిరు సాంబాంధత అధకారులు నిగు్గ తేలచాలని, కఠినమైన శ్క్ష 
విధాంచాలిసీాందిగా, అదేవిధగా కేాంద్ర ప్రభుతవా పెదదులు పవన్ కళ్యూణ్ 
కు జడ్ ప్లస్ కేటగిరి భద్రత కలిపాాంచాలిసీాందిగా జనసేన పార్టీ తరఫున 
డ్మాాండ్ చేస్్నానిమనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మ అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ కి Z+కేటగిరి భద్రత 
ఏరాపాట చేయాలని డిమాండ్: డా.వాంపురు గాంగలయయు
శతఘ్ని న్యూస్: అలూ్లరి సీత్రామరాజు జిల్ల, పాడేరు, ఈమధయూ రాజకీయ పరిణామాలు అధకార పార్టీ 
వైసీపీ నాయకతవాాం వారి పరిపాలనలో లోపాలను ఎతి్ చూప్ ప్రశ్నిసే్? వయూకి్గత దూషణలు చేయడమే 
కాకుాండా ఒక కొత్ సాంస్కృతి తెరలేపారు అధకార పక్షమ, స్పారి హతయూలు కూడా ప్రారాంభిాంచారు. 
బహుశ కడప ఫ్యూక్షన్ హతయూల రాజకీయాలకు ఇది కొనసాగిాంపు అని ప్రజలు భావిాంచాలేమో? 
అాంట్ స్టిగా అధకార పక్షనిని నిలదీసిన డా.వాంపురు గాంగులయయూ. ప్రజాసావామయూ దేశాంలో 
హతయూరాజకీయలకు, అవినీతి రాజకీయలకు త్వులేద్ కానీ గత కొాంత కాలాంగా రాష్టాం మొత్ాం 
జనసేన చేస్్ననిట్వాంటి కారయూక్రమాలకు ఏదో రకాంగా అధకార పక్షమ అడుడిపడుతునని దాఖలలు 
ప్రజలకు తెలిసిాందే? కానీ తెలియని విషయమేమటాంటే సిదదువటాంలో రైతుల కోసాం సహ్యక 
కారయూక్రమాం ఏరాపాట్ చేసినపపాటినుాండే రెకీ్క నిరవాహిాంచిన స్పారి హాంతకులు. ఈ హాంతకులను 
ఎాంచుకుని 250 కోట్ల ఒపపాాందానికి తెగిాంచారు. ఇది ఎాంతమాత్ాం క్షమాంచదగ్గవిషయాం కాద్. 
మా నాయకుడ్తో రాజకీయాంగా ఎద్రో్కలేని అధకార పక్ష నాయకులకు వచేచా ఆలోచన ఇది. 
ఇనానిళ్్ల హతయూ రాజకీయాలు, డ్రామా రాజకీయాలు, వయూవసథిలను నిర్వారయూాం చేసే రాజకీయాలు చేసిన 
వైసీపీ ఇపుపాడు సరికొత్ ప్రణాళ్క చేస్్ాంది. మా అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి ఏదైనా చేయాలని మీరు 
తెలిసే్ మీ వినాశనాం మీరు కోరి తెచుచాకుననిటటీ? అాంద్లో ఎట్వాంటి సాందేహాం లేద్. ఇనానిళ్్ల 
పాలనాపరమైన లోపాలపై ప్రశ్నిసే్ వయూకి్గత విమరశిలతో కాలాం వెళ్లబుచిచా ఏదో సాధాంచేసాాం 
అనుకుాంట్నానిరు. ఇకపై ఇలాంటి తలతోక లేని వయూవహ్రాలకు చోట్ లేద్. అసలు ఢిలీ్ల నిఘా 
విభాగాం ఇచిచాన నివేదికల సారాాంశమేమటి? ప్రజలకు తెలియాలిసీాందే? హత్యూరాజకీయలతో 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ అల్లకలో్లలాం సృష్టీాంచి అాంతిమాంగా ఏమ సాధదాదుమనుకుాంట్నానిరు? మఖయూమాంత్రి. 
ఈ విషయాంలో జనసేన నాయకతవాాం జనసైనికులు తీవ్ ఆగ్రహాంగా ఉనానిరని మా అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ కి Z+కేటగిరి భద్రత ఏరాపాట్ చేయాలని డ్మాాండ్ చేస్్నానిమని. జనసేనపార్టీ అరకు 
పార్లమెాంట్ ఇనాచార్జి డా.వాంపురు గాంగులయయూ తెలిపారు.

ఘనాంగా వడ్రాణాం మరకిాండేయ బాబు 
జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: గుాంట్రు అరాండల్ పేట 10 వ లైన్ లో జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరిశి వడ్రాణాం 
మార్కాండేయ బాబు పుటిటీనరోజు వేడుకలు ఘనాంగా జరిగినాయి. అనాంతరాం అమ్మ వృదా్ధశ్రమాంలో 
పాండు్ల పాంప్ణీ చేసారు. ఈ సాందర్ాంగా మార్కాండేయ బాబు మాట్్లడుతూ మీరాందరూ నాపై 
చూప్న ప్రేమకు సరవాదా కృతజ్ఞతలు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో జిల్ల ప్రధాన కారయూదరిశి ఉపుపా 
వెాంకట రత్యయూ, జిల్ల కారయూదరిశి మతి్ భాస్కరరావు, గుాంట్రు నగర ఉపాధయూక్షుడు చిాంత్ 
ర్ణుకారాజు, నగర ప్రధాన కారయూదరిశి స్రిశెటిటీ ఉదయ్, నగర కారయూదరిశి గాద లక్షష్మణరావు, నగరాం 
కారయూదరిశి బోమ్మగాంటి కవిత 47 వ డ్విజన్ అధయూక్షుడు విజయ్, జనసేన నాయకులు కారుమాంచి 
కోటేశవారరావు, దోడాడి వినయ్ గూడపాటి శ్రీనివాసరావు, గోవాడ శ్రీనివాసరావు, స్బాబురావు, 
వీరమహిళలు శనకా్కయల హైమావతి, సాంకటి హరిస్ాందరి, మేకల సామ్రాజయూాం తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్యుణ్ కోసాం ఎాంతవరకైన్ 
వెళతాాం: గడివాక శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడి, నా ప్ల్లలకు 
ఎట్వాంటి సద్పాయాలు కావాలనాని 
నేను కలిపాాంచుకోగలను, కానీ నా ప్ల్లల 
భవిషయూతు్ బాగుాండాలాంటే మాంచి 
సమాజాం ఉాండాలి, అాంద్లో వారికి చోట్ 
కలిపాాంచాలాంటే మనాం మాంచి సమాజానిని 
నిరి్మాంచాలని, రాష్ట ప్రజలకు కావలసిాంది 
పాతిక కేజీల బియయూాం కాద్ పాతిక 
సాంవతసీరాల భవిషయూతు్ అని చెపేపా జనసేన 
పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కు అతయూాంత 
కట్టీదిటటీమైన భద్రత కలిపాాంచాలిసీన 

బాధయూత ఈ ప్రభుత్వానికి ఉననిపపాటికీ, కలిపాాంచక పోవడాం చూస్్ాంటే కావాలనే 
పవన్ కళ్యూణ్ కు హ్ని తలపెటేటీ ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి ఉననిట్్ల అరదుాం 
అవుతోాందని అవనిగడడి మాండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గుడ్వాక శేష్బాబు 
ఎదేదువా చేశరు. పవన్ కళ్యూణ్ సాంధాంచే ప్రశనిలకు ప్రతయూక్షాంగా సమాధానాం 
చెపపాలేని వైసీపీ సరా్కర్ ఆయనకు భద్రత కలిపాాంచకపోగా, ఇటీవల కాలాంలో 
వయూకి్గతాంగా ఇబబుాంద్లకు గురిచేయడాం మనాందరాం చూస్్నే ఉనానిాం. 
మఖయూాంగా వైజాగ్ లో జరిగిన అరాచకాం ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మరువక మాందే 
హైదరాబాద్లో పవన్ కళ్యూణ్ నివాసాం ఉాండే ఇలు్ల మరియు పార్టీ ఆఫీస్ 
పరిసర ప్రాాంత్లలో గురు్తెలియని వయూకు్లు రెకీ్క నిరవాహిాంచడానిని బటిటీ చూసే్ 
ఆయనకు ప్రాణహ్ని ఉననిట్్ల సామానయూ పరునికి కూడా అరథిమవుతుాందని, 
జనసైనికులు చూస్్ ఊరుకోరని, పవన్ కళ్యూణ్ ను కాపాడుకోవడానికి 
ఎాంతవరకు అయినా మాంద్కు వెళ్్మని ఆయన హెచచారిాంచారు. అధకారాం 
కోసాం సాంత బాంధువులను కూడా పటిటీాంచుకోని మనస్తవాాం, చిరాంజీవి లాంటి 
వయూకి్ నమసా్కరాం చేసే్ ప్రతి నమసా్కరాం కూడా చేయక పైశచిక ఆనాందాం 
పాందే సైకో లాంటి జగనో్మహన్ రెడ్డి పాలనలో సమాజాం కోసాం, ప్రజల 
బాధలను తీరచాడాం కోసాం గాంతు ఎతి్ ప్రశ్నిాంచే పవన్ కళ్యూణ్ లాంటి వారికి 
రక్షణ ఉాంట్ాంది అనుకోవడాం తీరని కోరికే అవుతుాందని ఆయన ఆవేదన వయూక్ాం 
చేశరు. మాంద్గా పోలీస్ల చేత భయపెట్టీలని చూసిన ఈ ప్రభుతవాాం అది 
వల్లకాక ప్రతయూక్ష దాడులతో పవన్ కళ్యూణ్ కి హ్ని తలపెట్టీలని ప్రయతినిస్్ననిట్్ల 
మనకు తెలుస్్ాందని, పవన్ కళ్యూణ్ మీద ఏ విధమైన దాడ్ జరగకుాండా 
కాపాడుకోవాలిసీన బాధయూత జనసైనికుల అాందరి మీద ఉాందని, పవన్ కళ్యూణ్ 
బయటికి వెళ్్లన ప్రతి సాందర్ాంలో ఆయనకు చుట్టీ జన సైనికులు వలయాంల 
ఏరపాడ్ రక్షణ కలిపాాంచుకోవాలని ఆయన ప్లుపునిచాచారు. ఈ ప్రభుతవాాం ఎలగూ 
పవన్ కళ్యూణ్ రక్షణ విషయాం గాలికి వదిలేసిాందని, కేాంద్ర ప్రభుతవాాం అయినా 
ఈ విషయాంలో కలుగ చేస్కొని వెాంటనే జెడ్ ప్లస్ కేటగిరి భద్రతను ఏరాపాట్ 
చేయవలసిాందిగా అవనిగడడి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ తరఫున డ్మాాండ్ 
చేస్్నానిమని అవనిగడడి మాండల జనసేన నాయకులు గుడ్వాక శేష్బాబు 
చెపాపారు.

పవన్ ఫోబియా వైసీపీ న్యకులన 
వెాంటాడుతోాంది

శతఘ్ని న్యూస్: చాంద్రగిరి, నేడు ఆాంధ్ర 
రాష్టాంలో ప్రజలకు వెనుని ధనునిగా 
నిలుస్్ వారి కషాటీలలో తోడుాంట్, 
సరి కొత్ ప్రణాళ్కలతో, ప్రజలకు 
మేలు చేసే విధాంగా కారయూక్రమాలు 
నిరవాహిస్్నని నాయకుడు పవన్ 
కళ్యూణ్, అయనకి ప్రజలలో 

ఏరపాడుతునని ఆదరణను చూసి ఓరవాలేకే వైసీపీ ప్రభుతవాాం ఆయన చుట్టీ రెకి్క 
నిరవాహిస్్, ఆయన అడుడి తొలగిాంచుకునే ప్రయతనిాం చేసో్ాంది, ఇలాంటి 
వాటికీ జనసైనికులు గానీ మర్ మఖయూాంగా జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ అసలు 
భయపడరు. ఈ మధయూకాలాంలో చూసే్ వైసీపీ నాయకులు ఏ ప్రెసీ్మట్ పెటిటీనా, 
సభ పెటిటీనా పవన్ కళ్యూణ్ పేరును ఎత్కుాండా ఆ కారయూక్రమానిని మగిాంచటాం 
లేద్, వైసీపీ నాయకులకు పవన్ కళ్యూణ్ కాంటిలో నలుస్ల తయారయాయూరు. 
పవన్ ఫోబియా వైసీపీ నాయకులను వెాంటడుతోాంది, పవన్ కళ్యూణ్ ని అడుడి 
తొలిగిసే్ వైసీపీ నాయకులు యధ్చచాగా వారి దోప్డ్ని కొనసాగిాంచవచుచా అనే 
ఆలోచనలో ఉనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ జనవాణ్, కౌలురైతుల భరోసా యాత్ 
పేరుతో ఎల ప్రజలకి అాండగా నిలబడాలి అని ఆలోచిస్్ాంటే, వైసీపీ మాత్ాం 
మూడు రాజధానుల పేరుతో ఎల రాషా్రానిని దోచుకోవాలి అనే ఆలోచనలో ఉాంది. 
పవన్ కళ్యూణ్ పైన చినని గీతపడ్నా దాని తరువాత జరిగే తీవ్ పరిణామాలు 
మీరు తట్టీకోలేరు అని హెచచారిస్్నానిమని చాంద్రగిరి నియోజకవర్గ జనసేన 
నయకులు నసీర్ అనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


పవన్ కళ్యుణ్ కు భద్రత పెాంచాలి: రాజాంపేట 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాంపేట, 
జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ కు భద్రత పెాంచాలని 

రాష్టాంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలకు 
సేవాచ్ఛ లేదని రాజాంపేట 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
పేర్్కనానిరు. గురువారాం 
రాజాంపేట జనసేన పార్టీ 

ఇాంచార్జి మలిశెటిటీ వెాంకటరమణ ఆదేశల మేరకు రాజాంపేట జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారాయూలయాంలో 
విలేకరుల సమావేశాం నిరవాహిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా వారు మాట్్లడుతూ, జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పై కుట్రలు జరిగే అవకాశాం ఉాందని భద్రత పెాంచాలని ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఆశజోయూతి కొణ్దల పవన్ 
కళ్యూణ్ ను కాపాడే బాధయూత మన అాందరి పైన ఉాందని తక్షణమే కేాంద్ర ప్రభుతవాాం భద్రత పెాంచాలనానిరు. 
పవన్ కళ్యూణ్ పై దాడ్ చేయడాం వైసీపీ నాయకుల గుాండాలు పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటిదగ్గర ఉాండే బౌనసీర్లను 
తిటిటీ అసభయూ పదజాలతో మాట్్లడడాం సరికాదని జనసేన పార్టీ తరఫున హెచచారిస్్నానిమనానిరు. పవన్ 
కళ్యూణ్ కు ఏమాత్ాం కొాంచెాం అపాయాం జరిగినా జనసైనికుల దబబుకు తట్టీకోలేరుని రాజాంపేట జనసేన 
పార్టీ తరఫున ఖాండ్స్్నానిమనానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలోజనసేన రాష్ట చేనేత కారయూదరిశిరాట్ల రామయయూ, 
జనసేన పార్టీ కడప జిల్ల లీగల్ సెల్ ఉపాధయూక్షుడు కతి్ స్బబురాయుడు, భాస్కర్ పాంతులు, త్ళ్లపాక 
శాంకరయయూ, వెాంకటయయూ గోప్, వీరయయూ ఆచారి, జనసేన పార్టీ వీర మహిళ శ్ర్ష, చెాంగల్ రాయుడు, 
పోలిశెటిటీ శ్రీనివాస్లు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

న్దాండలా మనోహర్ న మరాయుదపూరవాకాంగా 
కలిసిన తూరుపాగోదవరి జనసేన 

ఐట్ కో ఆరిడెనేటరులా
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ సిటీ, 
జనసేన పార్టీ ప్ఎసి చైర్మన్ నాదాండ్ల ని 
తూరుపాగోదావరి జిల్ల ఐటీ కోఆరిడినేటర్ 
గాలిదేవర తమే్మష్, కాకినాడ సిటీ ఐటీ 
కో ఆరిడినేటర్ వరప్రసాద్ అలూచారి 

మరియు ప్రతి్పాడు ఐటీ కో ఆరిడినేటర్ రాజేష్ లు మరాయూద ప్రవాకాంగా 
కలవడాం జరిగిాంది.

దడులకు పాలపాడితే మత్రాం దని 
పరిణామలు చాలా తీవ్ాంగా ఉాంటాయి

శతఘ్ని న్యూస్: అనాంతపురాం, జనసేన 
పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ కేటగిరి 
భద్రత కలిపాాంచాలని అనాంతపురాం జిల్ల 
జనసేన పార్టీ జాయిాంట్ సెక్రటర్ బాలయూాం 
రాజేష్ కేాంద్రానిని కోరడాం జరిగిాంది. పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి ఇాంటి దగ్గర, జనసేన పార్టీ 
అఫీస్ దగ్గర గురు్ తెలియని వయూకు్లు 
గత రెాండు రోజులుగా రెకీ్క నిరవాహిస్్నని 
సాంథర్ాంగా, అథినేత వయూకి్గత సిబబుాంది 
జూబీ్ల హిల్సీ పోలీస్ సేటీషనో్ల ప్రాయూద్ 
చేయటాం జరిగిాంది. దీని పైన ప్రి్ 
వివరాలు ఇాంకా రావాలిసీన అవసరాం 

ఉననిది. అాంథ్రప్రదేశ్ రెడ్డి వెలేఫూర్ మరియు డవలపె్మాంట్ కారోపార్షన్ 
ఛైర్మన్ వాహనాంగా ఒకటి గురి్ాంచినట్్ల, మరోక వాహనాం గుజరాత్ రాష్ట 
రిజిసే్రాషన్ తో ఉననిట్్ల తెలుస్్ననిది. ఏది ఏమైనా దీని పైన తెలాంగాణా 
పోలీస్లు ప్రి్సాథియిలో నిషపాక్షపాతమైన విచారణ జరిప్, వాస్వాలను 
బహిరాంగపరచాలని జనసైనికుల తరపున బలాంగా డ్మాాండ్ 
చేస్్నానిమ. రాజకీయాంగా ఎద్రో్కవాలి తప్పాతే, భౌతిక దాడులకు 
పాలపాడ్తే మాత్ాం, రాష్టాంలో దాని పరిణామాలు చాల తీవ్ాంగా 
ఉాంట్యి. రాజకీయాలలో వయూకి్గత దాడులు, భౌతిక దాడులు మాంచి 
పద్ధతి కాద్. జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్లు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ కేటగిర్ 
భద్రత యొక్క అవశయూకతపై దృష్టీ పెట్టీలని వైజాగ్ సాంఘటన జరిగిన 
తరువాత భద్రత ఎాంతైనా అవసరాం ఉాంది. పవన్ కళ్యూణ్ కి రోజు రోజుకీ 
పెరుగుతునని ప్రజాదరణ రెాండు తెలుగు రాషా్రాలలో రాజకీయ శత్రువులు 
ఎకు్కవగా ఉాండటాం వల్ల పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రాణహ్ని ఉాంట్ాందని 
భావిాంచాలి. మఖయూాంగా ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టాం నుాండ్ మనకు అాంటే 
జనసేన పార్టీకి పతు్లో ఉనని బిజేప్ అధనాయకతవాాంపై వతి్డ్ తెచిచా 
పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ కేటగిర్ భద్రత కోసాం జనసేన పార్టీకి చెాందిన మఖయూ 
నాయకులు, కారయూకర్లు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అాంద్బాట్లో 
ఉనని టివాటటీర్ దావారా గాని మెయిల్సీ దావారా గాని, ఉత్ర రూపాంలో గాని 
ప్రైమ్ మనిసటీర్ కారాయూలయాంకి తెలియజేయాండ్. గత మూడు రోజులుగా 
జరుగుతునని పవన్ కళ్యూణ్ నివాసాం వదదు రాజకీయ నాయకుల శత్రువుల 
కదలికలు మనకాందరికీ ఆాందోళనకరాం ఉనానియి కాబటిటీ ఎాంత తవారగా 
పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ కేటగిర్ భద్రత కలిపాాంచాలని కేాంద్ర ప్రభుత్వానిని 
విజ్ఞప్్ చేస్్నానిమని అనానిరు.

కాయునసూర్ బాధితుడికి పరామరి్శాంచిన జనసేన బృాందాం
మాజీ ఎాంప్టిసి సాయిబాబా ద్రియా, మాదల శ్రీరామలు
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్గాం కేాంద్రాంలో చిననిలబుడు పాంచాయతీ పరిధలో గల పకనకుడ్ 
గ్రామాంలో గురువారాం సాయాంత్ాం 7 గాంటల సమయాంలో జనసేన పార్టీ బృాందాం ఆధవారయూాంలో ఆయా 
గ్రామాలో్ల పరయూటిాంచి మాంద్గా కాయూనసీర్ తో బాధపడుతునని బాధతుడు సావాబి సోమను పరామరిశిాంచారు. 
ఈ సాందర్ాంగా బాధతుడ్ని ప్రి్ వివరాలు అడగగా తనకు కాయూనసీర్ వాయూధ ఉననిట్్ల జనసేన దృష్టీకి 
పెట్టీరు. ఆరిథిక సో్మత లేకపోవడాం వలన ప్రభుతవాాం సపాాందిాంచక పోవడాం వలన ఏమ చేయలేని ఈ 
పరిసిథితులో్ల ఇాంటికి పరిమతాం అవవావలసిాంది వచిచాాందని బాధతుడు తెలిపారు. దీనిపై సపాాందిాంచిన జనసేన 
పార్టీ మాజీ ఎాంపీటీసీ సాయిబాబా ద్రియా, మాదల శ్రీరామలు అల్లాంగి రామకృషణి, ఎలిబు రవీాంద్ర 
తదితరులు బాధతుడ్కి భరోసనిస్్ వైదయూాం కోసాం విశఖపటనిాం కేజీహెచ్ లో వైదయూాం కోసాం బాధయూత 
తీస్కొని మెరుగైన వైదయూ సద్పాయాలు అాందేల మా వాంతు కృష్ చేసా్మని తెలిపారు. అనాంతరాం 
గ్రామస్్లతో సమావేశమై జనసేన మాటలు జనసేన సిదా్ధాంత్లు కు్లప్ాంగా వివరిాంచారు. రాష్ట ప్రభుతవా 
ప్రజా వయూతిర్క విధానాలను జనాంలోకి తీస్కెళ్్లరు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసైనికులు గ్రామస్్లు 
పాల్్గనానిరు.

డ్రైనేజ్ నిరి్మాంచాలని జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇాంచార్జి నలిశెటిటీ శ్రీధర్ స్చన మేరకు 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు 
దాడ్ భాను కిరణ్ ఆధవారయూాంలో సాంగాం మాండలాం 
కోలగట్ల గ్రామాం ఎసిసీ కాలనీ నాంద్ తేలిక పాటి 
వరాషిల కారణాంగా ఎసిసీ కాలనీ ప్రజలు నడ్చే 
రహదారి వరషిాం నీరుతో మరియు గుాంతలు, బురద 
మయాంతో ఏరపాడడాం జరిగిాంది. ఇపపాటికైనా కోలగట్ల 

గ్రామాం ఎసిసీ కాలనీ ప్రజలు పడుతునని ఇబబుాంద్లను అధకారులు గురి్ాంచి ఎసిసీ కాలనీలో సిమెాంట్ 
రోడు్ల, డ్రైనేజ్ నిరి్మాంచాలని అధకారులని జనసేన పార్టీ తరఫున డ్మాాండ్ చేస్్నానిమ. లేనిపక్షాంలో 
జనసేన పార్టీ ఆధవారయూాంలో ఈ సమసయూలు తీర్చా దిశగా జనసేన పార్టీ ఆధవారయూాంలో పోరాట్లు చేసా్మని 
ఈ సాందర్ాంగా తెలియజేస్్నానిాం. ఈ కారయూక్రమాంలో సాంగాం మాండల నాయకులు హ్జరత్, గ్రామ 
ప్రజలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

శుక్రవారం, 04 నవంబర్ 2022
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గొలలాపలిలా ఈశవారరావు కుటాంబాని్న పరామరి్శాంచిన 
డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలాలా

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురాం నియోజకవర్గాం 
జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణి హ్సిపాటల్ 
అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్ల ఎాండ్(జనరల్ 
మెడ్సిన్) ద్రా్గడ గ్రామాం నాంద్ గల్లపలి్ల 
ఈశవారరావు అకాల మరణానికి చిాంతిస్్ 
వారి యొక్క కుట్ాంబానిని పరామరిశిాంచి 
మనోధైరయూాం నిాంపడాం జరిగిాంది. అనాంతరాం 

కుట్ాంబ అవసరాల నిమత్ాం 50 కేజీలు బియయూాం మరియు ఆరిథిక సహ్యాం చేయడాం జరిగిాంది. 
ఈ కారయూక్రమాంలో భాగాంగా ఇాంటి వీరబాబు, రావుల వీరభద్రరావు, మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

ఏ ఒకకి జనసైనికుడిని క్డా ఆపడాం మీ 
ప్రభ్తావాల తరాంకాదు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడ్ కడప జిల్ల, 
రాజాంపేట, రాష్టాంలో ఈ మధయూకాలాంలో 
జరిగిన సాంఘటనలు మరియు పరిణామాలు 
ప్రకారాం జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి 
ప్రాణహ్ని ఉాందనిప్స్్ాంది. కనుక పవన్ 

కళ్యూణ్ కి భద్రత పెాంచవలసిన అవసరాం ఎాంతైనా ఉాంది. బుధవారాం మా పార్టీ నుాంచి కూడా 
మూడురోజుల నుాంచి జరుగుతునని కుట్రను ప్రి్గా చెపపాడాం జరిగిాంది. సోమవారాం పవన్ 
కళ్యూణ్ ఇాంటి వదదు సెకూయూరిటీతో గడవ పడాడిరు అయన ఎక్కడ్కి వెళ్్ళతే అక్కడ అనుసరిస్్నానిరని 
గమనిాంచి సీసీటీవీ విజువల్ దావారా మగు్గరిని పట్టీకోని పోలీస్ సేటీషనో్ల అపపాజెపపాడాం జరిగిాంది. 
రెాండు రాషా్రాల ప్రభుత్వాలకు విననివిాంచుకుాంట్నానిమ ఆయనకు ఏమైనా అయితే ఏ ఒక్క 
జనసైనికుడ్ని కూడా ఆపడాం మీ ప్రభుత్వాల తరాం కాదని రాష్టాంలో శాంతి భద్రతలు ఉాండవని 
తెలియచేస్్నానిమని అనానిరు. పోలీస్ శఖ వారు తెలాంగాణ ప్రభుతవాాం వారు తవారగా విచారిాంచి 
నిజా నిజాలు తెలియచేయాలిని కోరుకుాంట్నానిమ. ఆయనను రాజకీయాంగా ఎద్రుకోలేక 
ఆయనను చాంపడానికి ఇలాంటి కుట్రలు చేస్్నానిరని ఇాంద్లో అనుమానిాంచాలిసీన విషయాం 
ఏాంటి అాంటే అక్కడ దొరికిన వాహనాంలో ఒక్కటి గుజరాత్ కి సాంబాంధాంచినది ఇాంకొకటి టి ఎస్ 
15 ఈకుయూ6677 ఏపీ రెడ్డి వెలేఫూర్ మరియు డవలపె్మాంట్ కారోపార్షన్ చైర్మన్ (ఏప్ రెడ్డి వెలేఫూర్ 
& డవలపె్మాంట్ కార్పార్షన్) అని ఉాంది అాంట్నానిరు. కాబటిటీ గెటిటీగా చెపు్నానిమ. బడుగు 
బలహీన వరా్గల ఆశ జోయూతి మా పవన్ కళ్యూణ్ ఎవడైనా హ్ని కలిగిాంచాలి అని చూసే్ ఏ ఒక్కడ్ని 
వదిలే ప్రసకే్ లేద్ వాంగవీటి రాంగా రోజులు కావు అని గురు్పెట్టీకోవాలి. కాపులకి రాజయూధకారాం 
రాకుాండా ఉాండాలి అని మీరు ఎనిని కుట్రలు పనినిన కులల ప్రసా్వన లేని రాజకియాం, కులలను 
కలిపే అలోచన విధానాం ఉనని మా పవన్ కళ్యూణ్ కాబోయే మఖయూమాంత్రి అని కాపులకి 
రాజయూధకారాం ఆయనతోనే సాధయూాం అని నిరూప్సా్మని భయపడ్ పోస్కుాంట్నానిరు తసా్మత్ 
జాగ్రత్ కోట్లలో ఉనని అభిమానుల ఆవేశని పర్క్ాంచి కొరివితో తల గోకు్కనే సాహసాం చేయవద్దు 
అని కోరుకుాంట్నానిమ. అలగే జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్లు/జనసైనికులు, వీర 
మహిళలు మన జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ కేటగిర్ భద్రత యొక్క అవశయూకతపై 
దృష్టీ పెట్టీలని మన పార్టీకి పతు్లో ఉనని బిజేప్ అధనాయకతవాాం పై ఒతి్డ్ తెచిచా పవన్ కళ్యూణ్ 
కి జడ్ కేటగిర్ భద్రత కోసాం అాంద్బాట్లో ఉనని టివాటటీర్ దావారా గాని మెయిల్సీ దావారా గాని, 
ఉత్ర రూపాంలో గాని ప్రైమ్ మనిసటీర్ కారాయూలయాంకి తెలియ పరచాలని కోరుకుాంట్నానినని 
ఉమ్మడ్ కడప జిల్ల జనసేన ప్రోగ్రామాంగ్ కమటీ మెాంబర్ వాస్ గురివిగారి తెలియచేశరు. 
ఈ కారయూక్రమాంలో పాల్్గనని వారు జనసేన మాండల నాయకులు రామ స్బబుయయూ, తిపాపాయపలి్ల 
ప్రశాంత్, మాంకు వెాంకటేష్, మారుతీ, ఉపేాంద్ర, నరసిాంహ, హరిష్, ఆవుల సాయి, దాసర గెడడి 
సాయి, మసా్న్, స్బుబు, ఈశవార్, శ్వ, స్ర్ష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన్ని పై రెకీకిని ఖాండిాంచిన రాజ్ాం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజాాం, జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
మీద రెాండు రోజుల క్రితాం రెకీ్క 
నిరవాహిాంచి, అతనకు ప్రాణహ్ని 
తలపెటటీడానికి కొాందరు 
ప్రయతినిాంచినట్్ల వార్లు వస్్నని 
నేపథయూాంలో రాజాాం నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు ఎనిని 
రాజు జనసైనికులు తీవ్ాంగా 
ఖాండ్ాంచడాం జరిగిాంది. మా 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి 

పటిషటీమైనట్వాంటి పోలీస్ భద్రతను కలిపాాంచాలని ప్.ఎాం.ఓ కి, కేాంద్ర హోాంశఖకు, రాష్ట 
మఖయూమాంత్రికి, రాష్ట హోాంశఖకు, రాష్ట డ్జిప్కి లేఖ వ్రాయటాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో 
సైదాల జన, కె.వి.ప్రవీణ్, అననిాం నాయుడు, హేమాంత్, అపపాలనాయుడు, అనుదీప్, రామకృషణి 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన్నికి జెడ్ పలాస్ కేటగిరిని కలిపాాంచాలని 
మలకలపలిలా జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొత్గూడాం జిల్ల, మలకలపలి్ల మాండలాంలో ఉనని 
మాండల అధయూక్షులు మరియు ఉమ్మడ్ ఖమ్మాం జిల్ల విదాయూరిథి మరియు యువజన 
విభాగాం నాయకులు కారయూకర్లతో సమావేశాం ఏరాపాట్ చేసి మాట్్లడుతూ జనసేన 
అధనేత పైన దాడ్కి కుట్ర పననిడాం తీవ్ాంగా ఖాండ్స్్నానిాం. మా జనసేన అధనేతకు 
చినని గీత పడాడి ఆాంధ్రప్రదేశ్ అతలకుతలాం అవుతుాంది అని అాంతేకాకుాండా 
ప్రపాంచాంలో ఉననిట్వాంటి జనసేన కారయూకర్లు అాందరూ ఒకట దాడ్కి ఎవరైతే 
యతినిాంచారో వారికి తగిన బుది్ధ చెపపాడమే కాకుాండా ఆాంధ్రప్రదేశో్ల నాలుగవ 
ప్రపాంచ యుద్ధాం మొదలవుతుాందని చెపపాడానికి ఎట్వాంటి సాందేహాం లేద్. ఒక 
సాాంప్రదాయ బద్ధమైన నాయూయబద్ధమైన ఒక విధానపరమైన రాజకీయ విధానాంతో 
ఎనోని ఒడ్ద్డుకులను ఎద్ర్్కని ఈరోజు ఆాంధ్రప్రదేశో్ల జరుగుతునని దోప్డ్ 
దారి వయూవసథిను రూపుమాపే ఉదేదుశాంతో జనసేన పార్టీ ఎాంతో నియమ నిబద్ధతతో 
పనిచేస్్ాంటే చేతకాని రాజకీయ నాయకులు మాంత్రులు మా జనసేన అధనేతను 
రాజకీయపరాంగా ఎద్రో్కలేక ఇట్వాంటి దాడులకు కుట్ర పనునితునానిరు 
ఇట్వాంటివి విరమాంచుకోకపోతే ఒక తెలాంగాణనుాంచే కాద్ ప్రపాంచాంలో ఉనని 
జనసేన కారయూకర్లతో ఆాంధ్రప్రదేశ్ అతలకుతలమవుతుాందని జనసేన అధనేతకు 
భద్రత కలిపాాంచడాంలో ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాాం విఫలమైాందని అదేవిధాంగా 
తెలాంగాణ మరియు కేాంద్ర ప్రభుత్వాలు కలిపాాంచుకుని మా అధనేతకు జెడ్ ప్లస్ 
కేటగిరిని కలిపాాంచాలని ఈ సాందర్ాంగా డ్మాాండ్ చేస్్నానిాం సమావేశాంలో 
మాండల అధయూక్షులు త్టికొాండ ప్రవీణ్ విదాయూరిథి మరియు యువజన విభాగాం 
నాయకులు గల్ల వీరభద్రాం, గరిక రాాంబాబు, మాండల ఉపాధయూక్షులు పడ్చేటి 
చెనానిరావు, ప్రధాన కారయూదరిశి వుకే నాగరాజు మరియు జనసేన నాయకులు, 
మరియు జనసేన కారయూకర్లు ఈ సమావేశాంలో పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్యుణ్ కి బుల్లాట్ ప్రూఫ్ వాహనాంతో 
పాట అదనపు భద్రత కేటాయిాంచాలి

శతఘ్ని న్యూస్: పతి్కొాండ 
నియోజకవర్గాం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు సిజి రాజశేఖర్ 
మాట్్లడుతూ… ఈ రాష్టాంలో 
ఈ మధయూకాలాంలో జరిగిన 
సాంఘటనలు మరియు 
పరిణామాలు ప్రకారాం, జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రాణ్ 
హ్ని ఉాందనిప్స్్ాంది, ఆయన 
భద్రత విషయాంలో రాష్ట 

ప్రభుతవాాం యాంత్రాాంగాంపై మాకు నమ్మకాం సననిగిలు్లతుాంది, పవన్ కళ్యూణ్ ప్రాణాం 
ఆయనకు మఖయూమో కాదో ఆయనకు తెలియద్ కానీ మాలాంటి కోట్్లదిమాంది 
అడుగడుగు పేద బహుజన వరా్గలకు ఎాంతో మఖయూాం మన రాషా్రానికి ఆశజోయూతి 
ఆయన పవన్ కళ్యూణ్ ని కాపాడుకోవడాం మనాందరి బాధయూత దయచేసి పవన్ 
కళ్యూణ్ కి కేాంద్రాం ప్రభుతవాాం యొక్క జడ్ ప్లస్ కేటగిరి భద్రత కలిపాాంచాలని 
ప్రధానమాంత్రి నర్ాంద్ర మోడ్ని మరియు కేాంద్ర హోాంమాంత్రి వరుయూలు అమీషాని 
కోరుచునానిాం రోజున కొాందరు ద్షటీ శకు్లు ఆయన మీద రెకీ్క నిరవాహిస్్ 
ఉాండడాం దారుణమైన అాంశాం అని అనానిరు. వైజాగ్ లో వైసీపీ కారయూక్రమాం అటటీర్ 
పా్లప్ అయి పవనననికి ప్రజలు బ్రహ్మరథాం పటటీడాంతో అధకార పార్టీ, ప్రభుతవాాం 
జీరిణిాంచుకోలేక అనేక రాజాయూాంగ విరుద్ధ చరయూలకు పాలపాడుతోాందని అనానిరు. 
వైజాగ్ లో పవన్ కళ్యూణ్ ని నిరబుాంధాం చేయడాం, జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
కారయూకర్ల మీద తపుపాడు కేస్లు బనాయిాంచడాం దగ్గరనుాండ్ పోలీస్ వయూవసథి 
ప్రభుతవా ఒతి్డ్తోనే పని చేస్్ాందనే విషయాం అరథిమవుతుాందని అనానిరు. త్జాగా 
పవన్ కళ్యూణ్ పై రెకీ్క నిరవాహిాంచే సిథితికి చేరుకునానిరాంటే పరిసిథితి తీవ్త ఎల 
ఉాందో తెలుసో్ాందనానిరు. ఆాంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ వయూవసథి పై నమ్మకాం పోయేల 
రాజాయూాంగ విరుద్ధ చరయూలకు ప్రభుతవాాం పాలపాడుతోాందని, ఈ సమయాంలో 
రాష్టాంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడే బాధయూత కేాంద్ర ప్రభుతవాాం తీస్కోవాలని, 
పవన్ కళ్యూణ్ కి బుల్లట్ ప్రూఫ్ వాహనాంతో పాట్ కేాంద్ర బలగాలను భద్రత 
కోసాం కేట్యిాంచాలని సిజి రాజశేఖర్ కోరారు.

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


శుక్రవారం, 04 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మృతి చెాందిన ఒకొకి కుటాంబానికి 
రూ.25లక్షల ఎక్సూ గ్రేషియా ప్రకట్ాంచాలి: 

పెాండాయుల శ్రీలత
• విద్యూత్ అధకారుల నిర్లక్షయూనికి విద్యూత్ తీగలు తెగిపడ్ నలుగురు మహిళ్ కూలీలు 
మృతి.
• అనాంతపురాం జిల్లలో పదేపదే ఇలాంటి ఘటనలు సాంభవిాంచినా ప్రభుతవా అధకారుల 
నిమ్మకు నీరెతి్నట్్ల వయూవహరిస్్ అమాయకులైన కూలీల ప్రాణాలను పటటీన 
పెట్టీకుాంట్నానిరు.
• మోట్ర్లకు మీటరు్ల పెటటీడాం మీద ఉనని శ్రద్ధ ప్రమాదకరాంగా ఉనని కరెాంట్ తీగల 
మరమ్మతు్ల మీద చూప్ాంచాండ్.
• రాయలసీమ మహిళ్ విభాగాం ప్రాాంతీయ కమటీ సభుయూరాలు పెాండాయూల శ్రీలత.
శతఘ్ని న్యూస్: అనాంతపురాం జిల్ల, బొమ్మనహ్ళ్ మాండలాం, దరా్గహోన్నిరు గ్రామాంలో 
చేతికి వచిచాన ఆమదాం పాంటను కోయడానికి ట్రాకటీర్ లో వెళ్్నని నలుగురు మహిళ్ 
కూలీలు మృతిచెాందడాం చాల విషాదకరమైన విషయమని రాయలసీమ మహిళ్ 
విభాగాం ప్రాాంతీయ కమటీ సభుయూరాలు పెాండాయూల శ్రీలత ఆవేదన వయూక్ాం చేశరు. ఈ 
సాందర్ాంగా ఆమె మృతి చెాందిన జి.రతనిమ్మ, పారవాతి, గాంగయయూ గారి వననిక్క, బోయ 
శాంకరమ్మల మృతదేహ్లకు నివాళ్లరిపాాంచి వారి కుట్ాంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని 
తెలియజేశరు. పటటీకూటికోసాం కూలీ పనులు చేస్కుని జీవనాం సాగిాంచే మహిళ్ 
కూలీల మృతి చెాందడాం బాధాకరమైన విషయమని విద్యూత్ వైరు్ల తెగిపడ్న ఘటనలో 
విద్యూత్ శఖ నిర్లక్షష్ాం ఉాందని క్షేత్సాథియి నుాంచి వచిచాన సమాచారమని. అదే విధాంగా 
దీనిపై ప్రభుతవాాం సమగ్ర విచారణ చేపట్టీలని వయూవసాయ కనెక్షన్లకు మీటరు్ల పెటటీడాం మీద 
చూపే శ్రద్ధను మాంద్గా విద్యూత్ తీగలు, స్ాంబాలు సక్రమాంగా ఉాంచడాం మీద పెట్టీలని. 
అదేవిధాంగా ఉడతలు కొరికాయి కాబటిటీ తీగలు తెగి ఇలాంటి ఘటనలు జరిగాయనని 
కారణాలు చెప్పా సమసయూను మరుగున పడేయవదదుని మృతి చెాందిన ఒకో్క కుట్ాంబానికి 
25 లక్షల రూపాయల పరిహ్రాం ప్రకటిాంచాలని అదేవిధాంగా మృతి చెాందిన కుట్ాంబాలు 
ప్రె గుడ్సెలో నివసిస్్ననిాంద్వల్ల వారికి పకా్క ఇళ్్ళ కటిటీాంచి భూమ లేని వారికి 2 
ఎకరాల భూమ ఇవావాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డ్మాాండ్ చేస్్నానిమని తెలియజేశరు. 
ఈ కారయూక్రమాంలో జిల్ల కారయూదరిశి కాశెటిటీ సాంజీవ రాయుడు, వీరమహిళలు సరోజమ్మ, 
శైలజ, నాయకులు నీలరెడ్డి రామో్మహన రెడ్డి, దాండు హర్ష్ కుమార్, మధు తదితరులు 
పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

అనకాపలిలా టీాం జనసేన ఆధవారయుాంలో నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలి్ల, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి రక్షణ చేపట్టీలని 
దానిపై తగు చరయూలు తీస్కోవాలని కేాంద్ర ప్రభుతవాాం తక్షణమే రక్షణ కలిపాాంచాలని 
ప్రభుతవాాంకి గురువారాం నాలుగు రోడ్ల జాంక్షన్ వదదు అనకాపలి్ల నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ నాయకతవాాంలో నిరసన కారయూక్రమాం చేయిడాం జరిగిాంది. మా జనసేన పార్టీ అధనేత 
పవన్ కళ్యూణ్ కి రక్షణ కలిపాాంచడాంలో ప్రభుతవాాం ఘోరాంగా విఫలాం చెాందిాందని తక్షణమే 
కేాంద్ర ప్రభుతవాాం జడ్ హేటగిరి సెకూయూరిటీ కేట్యిాంచాలి. మొనని వైజాగ్ జరిగినట్వాంటి 
కారయూక్రమాంలో కూడా అవకతవకలు జరిగాయని నోవాటల్ హోటల్ నుాంచి మా 
నాయకుడు తిరిగి వెనకి్క పాంప్ాంచడాం జరిగిాంది. అదేవిధాంగా ఆయనకి రక్షణ కలిపాాంచలేక 
ప్రభుతవాాం తగిన చరయూలు తీస్కోకుాండా ప్రశ్నిాంచే గాంతును నొకే్కస్్ాంది అని అనానిరు. 
కేాంద్ర ప్రభుతవాాం నుాండ్ రక్షణ కలిపాాంచాలని. ప్రధానమాంత్రి కారాయూలయానికి పోస్టీ కారుడి 
దావారా మా యొక్క డ్మాాండు్ల తెలియజేస్్. అనకాపలి్ల టీాం జనసేన ఆధవారయూాంలో నిరసన 
తెలపడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జగన్ రెడిడె 420 బుదు్ధలు మనకో: 
పెాండాయుల శ్రీలత

• పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రజలలో పెరుగుతునని ఆదరణను చూసి ప్రజాసావామయూ బదదుాంగా 
ఎద్రో్కలేకే జగన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యూణ్ పై దాడ్ చేయాలనే కుట్ర చేస్్నానిడు.
• పవన్ కళ్యూణ్ కి చినని హ్ని తలపెటిటీన ఆాంధ్రప్రదేశ్ అతలకుతలాం అయిపోతుాంది.
• పవన్ కళ్యూణ్ కి ఎట్వాంటి హ్ని జరగకుాండా వీర మహిళలు, జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు రక్షణగా నిలుసా్ాం.
• కేాంద్రాం తక్షణమే పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ కేటగిరి సెకూయూరిటీని కేట్యిాంచాలి.
• రాయలసీమ మహిళ్ విభాగాం ప్రాాంతీయ కమటీ సభుయూరాలు పెాండాయూల శ్రీలత.
శతఘ్ని న్యూస్: అనాంతపురాం, జనసేన పార్టీ మహిళ్ కారాయూలయాం అనాంతపురాం 
నాంద్ నిరవాహిాంచిన మీడ్యా సమావేశాంలో రాయలసీమ మహిళ్ భాగాం ప్రాాంతీయ 
కమటీ సభుయూరాలు పెాండాయూల శ్రీలత మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ప్రజలలో పెరుగుతునని ఆదరణను చూసి ఓరవాలేని వైసిప్ గుాండాలు ప్రజాసావామయూ 
బదదుాంగా ఎద్రో్కలేక భౌతిక దాడులు చేయాలని కుట్ర చేస్్నానిరని ఇాంద్లో భాగాంగా 
గతాంలో కూడా విశఖపటనిాంలో జనవాని కారయూక్రమానికి వెళ్్లన పవన్ కళ్యూణ్ పై దాడ్ 
చేయాలని చూశరని కానీ అక్కడ విపర్తమైన జనసేన శ్రేణుల మధయూ వారి దాడులకు 
పపుపాలు ఉడకవని గ్రహిాంచి గత మూడు రోజుల నుాంచి హైదరాబాద్లోని పవన్ కళ్యూణ్ 
గృహాం నాంద్ రెకీ్క నిరవాహిాంచి అక్కడ ఉనని సెకూయూరిటీ సిబబుాందితో గడవలకు ప్రేర్ప్స్్ 
దాడులు చేయాలని చూస్్నానిరని, పవన్ కళ్యూణ్ కి ఎట్వాంటి హ్ని జరగకుాండా వీర 
మహిళలు, జనసేన నాయకులు, జన సైనికులు పవన్ కళ్యూణ్ కి రక్షణగా నిలుసా్మని 
తెలియజేశరు. ఈ కారయూక్రమాంలో జిల్ల కారయూదరిశి కాశెటిటీ సాంజీవ రాయుడు, వీరమహిళ 
శైలజ తదితరులు పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

నలలా బాయుడ్జీలతో పాలకొాండ జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళాం 
జిల్ల, పాలకొాండ నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
గర్న సతి్బాబు సాథినిక 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయాంలో 
కారయూకర్లతో కలిసి నల్ల 
బాయూడ్జిలతో నిరసన కారయూక్రమాం 
చేయడాం జరిగిాంది. ఈ 

సాందర్ాంగా సతి్బాబు మాట్్లడుతూ.. ఆనాడు వాంగవీటి మోహన్ రాంగాపై జరిగిన 
దాడ్ని గురు్ చేస్్ బడుగు బలహీన వరా్గల వారికి అాండగా నిలబడ్ ప్రజల మననిలను 
పాందిన వయూకి్ని ప్రజలు తనకి రాజాయూధకారాం కటటీబడత్ర్మోనని మాందస్్ భయాంతో 
కొాంతమాంది పార్టీ నాయకులు, రెాండు వరా్గల కుల నాయకులు, కలిప్ ఆయనను హత 
మారాచారు. ఈరోజు పవన్ కళ్యూణ్ ని కూడా అదేవిధాంగా తమ కులల ఆధపతయూాం ఎక్కడ 
పోతుాందని తమ రాజకీయ మనుగుడు ఉాండదని పవన్ కళ్యూణ్ పై పక్క రాషా్రాల నుాండ్ 
కొాంతమాంది గూాండాలు తెప్పాాంచి రెాండు మూడు రోజుల నుాండ్ రెకి్క నిరవాహిాంచడాం 
చూస్్ాంటే. ఆరోజు వాంగవీటి రాంగా దూరాం చేశరు ఈరోజు పవన్ కళ్యూణ్ ని దూరాం 
చేసి కులల మధయూన విధవాాంసాం సృష్టీాంచాలనుకుాంట్నానిరా మీలాంటి నాయకులకు 
రాబోయే ఎనినికలో్ల ప్రజలు గటిటీగా బుది్ధ చెబుత్రని ఈ సాందర్ాంగా తెలియచేస్్నానిను. 
ఈ కారయూక్రమాంలో వెాంకట రమణ, జలు్ల సోమబాబు, శేఖర్, సాయి, సాంతోష్, ఆజాద్, 
రాాంబాబు పాల్్గనానిరు.

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


శుక్రవారం, 04 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ కళ్యుణ్ కి జడ్ కేటగిరి సెక్యురిటీ 
తక్షణాం ఏరాపాట చేయాలి: గడిసె గౌతమ్

శతఘ్ని న్యూస్: స్రాయూపేట, జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రాణహ్ని 
ఉాందని 250 కోట్్ల భార్ స్పారి చేతులు మారినట్్ల కేాంద్ర నిఘా 
వరా్గలకు ఆధారాలు లభిాంచినట్్ల విశవాసనీయాంగా తెలిసిాంది. ఎనిని 
రెకీ్కలు నిరవాహిాంచినా మా దేవుడు పవన్ కళ్యూణ్ ని ఏాం చేయలేరు. 
మా అధనేతకు మా జనసైనికులు, వీరమహిళలు రక్షణకవచాంల 
ఉాంట్ాం. తాండ్రినీ, బాబాయిని చాంప్నాంత స్లభాం కాద్ మా 
అధనేతతో అని జనసేన పార్టీ స్రాయూపేట నాయకులు గుడ్సె 
గౌతమ్ హెచచారిాంచారు. తవారగా కేాంద్ర ప్రభుతవాాం సపాాందిాంచి వెాంటనే 

జడ్ కేటగిరి సెకుయూరిటీని ఏరాపాట్ చెయాయూలని చెపాపారు. లేదాంటే రెాండు తెలుగు రాషా్రాలు 
అట్టీడ్కిపోత్యి అని అనానిరు.

చెపుపాలతో ప్రవేశాం! అహాంకారమ? అజ్ఞానమ?

శతఘ్ని న్యూస్:పెడన, కృతి్వెనుని మాండలాం సీతనపలి్ల 
గ్రామాంలో గురువారాం న్తన సచివాలయాం భవనానిని 
మాంత్రి ప్రారాంభిాంచడాం జరిగిాంది. హైాందవ సాంప్రదాయాం 
ప్రకారాం న్తన గృహప్రవేశాం (నివాస, కారాయూలయాం 
ఏదైనా కావచుచా) చేసేటపుపాడు చెపుపాలతో ప్రవేశ్ాంచకూడద్. 
మీరు రాషా్రానికి మాంత్రి కావచచానేమో గాని, దైవమ మాంద్ 
సామానుయూలే. దయచేసి హైాందవ సాాంప్రదాయాలు మాంట 

కలపద్దు. వారి మనోభావాలను గాయపరచవద్దు. మను్మాంద్ ఇలాంటి తపుపాలు 
జరగకుాండా చూస్కోవాలని పెడన నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బాబు 
అనానిరు.

జనసేన్ని ఇాంట్పై జరిగిన రెకీకిని 
ఖాండిాంచిన తోట లక్ష్మీన్రాయణ

శతఘ్ని న్యూస్: సతె్నపలి్ల, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఇాంటి పై జరిగిన రెకీ్కను ఖాండ్స్్ సా్రాాంగ్ 
వారినిాంగ్ ఇచిచాన సతె్నపలి్ల నియోజకవర్గ రాజుపాలాం 
మాండలాం, అనుపాలాం గ్రామాం, జనసేన పార్టీ 
గ్రామ అధయూక్షులు తోట లక్ష్మీనారాయణ మీడ్యాతో 
మాట్్లడుతూ.. జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై 
రెకీ్కని నిరవాహిస్్ననిట్వాంటి వారికి నిరవాహిాంచమనని 

వారికి కూడా చెబుతునానిను.. అరెజిాంట్గా మీరు మూట మళ్్ళ సరుదుకుని వెళ్్లపోవాలి లేదాంటే 
మీరు జనసేన స్నామీని తట్టీకోలేరని తోట లక్ష్మీనారాయణ హెచచారిాంచడాం జరిగిాంది, పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిని టచ్ చేయాలాంటే జనసేన సమూహ్నిని దాట్కుని వెళ్్లలిసీ వస్్ాందని అవసరమైతే 
మేమాందరాం జనసైనికులు అాందరూ కలిసి పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి మాంద్ ఒక కాాంపాండ్ వాల్ 
కాంటే సా్రాాంగ్ గా నిలబడత్మని, పవన్ కళ్యూణ్ ని టచ్ చేయాలాంటే మమ్మలిని దాట్కుని 
వెళ్్లలని వెళ్లలేరని కూడా మీడ్యా మఖాంగా మీకు హెచచారిాంచడాం జరుగుతుాంది. రాబోయే 
విపతు్లనుాండ్ కాపాడుకోవాలాంటే ఈ ప్రభుతవాాం తక్షణమే సెాంట్రల్ గవరనిమెాంట్ కి లేఖ రాసి 
జెడ్ కేటగిరి ఇవావాలని మేమ కోరుతునానిమని తెలియజేసారు. జనాలలో పవన్ కళ్యూణ్ కి వచేచా 
ఆదరణ చూసి తట్టీకోలేని సనానిస్లు ఇలాంటి చీపుపనులు చేస్్నానిరు, ఒళ్్ళ దగ్గర పెట్టీకుని 
జాగ్రత్గా ఉాండాండ్ అాంట్ హెచచారిాంచడాం జరిగిాంది.

పవన్ కళ్యుణ్ చొకాకిపై దుమ్మ క్డా 
దులపలేరు: హనమాంతు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆలూరు, పవన్ కళ్యూణ్ పార్టీ కారయూక్రమాల 
కోసాం వెళ్్ననిపుపాడు పార్టీ కారయూక్రమాం మగిాంచుకుని తిరిగి 
ఇాంటికి వెళ్తుననిపుపాడు గురు్ తెలియని అనుమానాసపాదాంగా 
వయూకు్లు కావచుచా, వెహికల్సీ కావచుచా అనుసరిస్్నానిరని ప్రెస్ 
నోట్ దావారా మాకు తెలిసిాంది. మా నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రజలకు మాంచి చేయాలని వచాచాడు. దయచేసి రాష్ట ప్రభుతవాాం 

కావచుచా సెాంట్రల్ గవరనిమెాంట్ కావచుచా మీర్ భద్రత కలిపాాంచాలని కోరుకుాంట్నానిమ. 
పవన్ కళ్యూణ్ పై ఒక చినని గీత పడ్నా తీవ్ పరిణామాలు ఎద్రో్కవాలిసీ వస్్ాంది. పవన్ 
కళ్యూణ్ చొకా్కపై ద్మ్మ కూడా ద్లపలేరు ఇది తెలుస్కోాండ్. పరపాట్న పవన్ 
కళ్యూణ్ కి హ్ని తలపెట్టీలని చూసిన మా జనసైనికులు, వీర మహిళలు నుాండ్ ఎవరు 
కాపాడలేరు గురు్ాంచుకోాండని కరూనిలు జిల్ల ఆలూరు నియోజకవర్గాం, మాండల జనసేన 
నాయకులు హనుమాంతు అనానిరు.

దోషులన శిక్ాంచాలని పాలకొాండ జనసేన 
డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: మనయూాం 
జిల్ల, పాలకొాండ 
నియోజకవర్గాం జనసేన 
పార్టీ జనసేన జానీ 
మాట్్లడుతూ జనసేన 
అధయూక్షులు కొణ్దల పవన్ 

కళ్యూణ్ ని అాంతమొాందిాంచడానికి 250 కోట్ల రూపాయిలు భార్ స్పార్ చేతులు 
మారినట్టీగా కేాంద్ర నిఘా వరా్గలకు ఆధారాలు లభిాంచినట్టీ విశవాసనీయాంగా తెలిపారు. 
ఇదే నిజాం అయితే జనసేన పార్టీ నాయుకులు నుాంచి కారయూకర్లు జనసైనికులు ప్రతి 
దాడులు చేసేాంద్కు సిద్ధాంగా ఉనానిమని జనసేన జానీ అనానిరు. మతసీ పుాండర్కాం 
మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ ని చాంపడానికి అసలు ఈ 250 కోట్్ల డ్ల్ అమలు 
చేస్్ననిది ఎవవారు, స్పార్గా ఎవవారికి ఇచాచారు, ఎాంత ఇచాచారు దీని వెనక ఎలాంటి 
నాయుకులు ఉననిరనేది ప్రజలకు తెలియాలని, తవారగా నిఘావరా్గలు వివరాలు 
సేకరిాంచి దోష్లను శ్క్ాంచాలని డ్మాాండ్ చేశరు. పవన్ కళ్యూణ్ కి కేాంద్ర ప్రభుతవాాం 
జెడ్ కేటగిరి భద్రత కలిపాాంచాలని కోరారు. వావిలపలి్ల భూషణ్ మాట్్లడుతూ రాష్టాంలో 
జగన్ రెడ్డి రాక్షస్డుల పాలిస్్నానిడు, పరిపాలన బాగోలేదని ప్రశనిస్్ననివారిపై భౌతిక 
దాడులు చేస్్నానిరు. రాజాయూాంగాంకి విరుద్ధాంగా పాలిస్్నానిడు. దతి్ గోపాల్ నాయుడు 
మాట్్లడుతూ జనాంకోసాం జనసేన ప్రజలకోసాం పవన్ కళ్యూణ్ ఏ అధకారాం లేకుాండా 
ఎనోని మాంచిపనులు చేస్్ాంటే అది తట్టీకోలేక ఈ ప్రభుతవాాం పనికిమాలిన చరయూలుకు 
పలుపడుతుాందిని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో కరెనిన సాయిపవన్, దూసి ప్రణీత్, సాండ్ 
స్మన్, బొమా్మళ్ వినోద్ పాల్్గనానిరు.

కొాండేపూడి చిన్న కుటాంబాని్న 
పరామరి్శాంచిన డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలాలా

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురాం 
నియోజకవర్గాం జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విష్ణి 
హ్సిపాటల్ అధనేత డాకటీర్ 
శ్రీధర్ ప్ల్ల ఎాం.డ్(జనరల్ 
మెడ్సిన్) ద్రా్గడ గ్రామాం 
నాంద్ కొాండేప్డ్ చినని 
సతీమణ్ శ్వ పారవాతి 

అతి చినని వయస్లో బ్లడ్ కాయూనసీర్ కారణాంగా అనారోగయూాంతో బాధపడుతూ అకాల 
మరణానికి చిాంతిస్్ వారి కుట్ాంబానిని పరామరిశిాంచి మనోధైరయూాం చెపపాదాం జరిగిాంది. ఈ 
కారయూక్రమాంలో భాగాంగా ఇాంటి వీరబాబు, రావుల వీరభద్రరావు, మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనడాం జరిగిాంది.

జనసేన్నికి జడ్ కేటగిరి సెక్యురిటీని 
ఏరాపాట చేయాలని డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: అనాంతపురాం జిల్ల సాంయుక్ 
కారయూదరిశి అరికేరి జీవన్ కుమార్
గుాంతకలు్ల నియోజకవర్గాం, గుాంతకలు్ల టౌన్, 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి రెకీ్క జరగడానికి 
కారకలు ఎవరు? జనాలలో పవన్ కళ్యూణ్ కి 
వచేచా ఆదరణ చూసి తట్టీకోలేని సనానిస్లు 
ఇలాంటి చిల్లర పనులు చేస్్నానిరు. ఒళ్్ళ దగ్గర 
పెట్టీకుని జాగ్రత్గా ఉాండాండ్. ఇటీవల వైజాగ్ 
లో జరిగిన ఘటన తరావాత ఇట్వాంటి పరిణామాం 
చూసే్ ఈ రాష్ట ప్రభుతవాాంపైన అనుమానాలు 

వస్్నానియి. కేాంద్ర ప్రభుతవాాం బుల్లట్ ప్రూఫ్ వాహనానిని మా అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి 
ఏరాపాట్ చేయాలని అదేవిధాంగా సెకూయూరిటీ పెాంచాలని, వారిపై కఠిన చరయూలు తీస్కుని 
సాంఘటనలు పునరావృతాం కాకుాండా చూడాలి. అదేవిధాంగా తెలాంగాణ మఖయూమాంత్రి 
కేసీఆర్ మా అధనేతకి జరిగిన సాంఘటనని దృష్టీలో పెట్టీకొని ప్రి్సాథియిలో 
కట్టీదిటటీమైన సెకూయూరిటీని ఏరాపాట్ చేయాలని, కారకులపై కఠిన చరయూలు తీస్కోవాలని 
అనాంతపురాం జిల్ల సాంయుక్ కారయూదరిశి అరికేరి జీవన్ కుమార్ డ్మాాండ్ చేయడాం 
జరిగిాంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పవన్ కళ్యుణ్ పై దడిచేసే ప్రయత్నాం, ఆాందోళనలో 
జనసైనికులు: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ని కొాందరు అనుమానాసపాద వయూకు్లు 
వెాంబడ్స్్నానిరని, విశఖపటనిాం సాంఘటన తరావాత 
తరచుగా ఇలాంటి సాంఘటనలు జరుగుతునానియని 
జనసేన పార్టీ ప్ఎసి చైర్మన్ నాదాండ్ల మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశరు. పవన్ కళ్యూణ్ 
ఇాంటి నుాండ్ ఎపుపాడు బయటకు వెళ్్నానిరు 
ఎపుపాడు వస్్నానిరు అనే విషయాలను గమనిస్్, 

పవన్ కళ్యూణ్ గారి కారుని ఫ్లో అవుతూ రెకీ్క నిరవాహిస్్నానిరని తన వయూకి్గత రక్షణ సిబబుాంది 
తెలియజేశరు. ఈ విషయాం తెలిసిన వెాంటనే జనసైనికులు తీవ్ ఆాందోళన గురవుతునానిరు. 
ఈ విషయాంపై వెాంటనే విచారణ చేపట్టీలని, ప్రాథమక నివేదిక అాందజేయాలని తెలాంగాణ 
ప్రభుత్వానిని పెడన నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నుాండ్ గటిటీగా డ్మాాండ్ చేస్్నానిాం. పవన్ 
కళ్యూణ్ పై ఏ చినని దాడ్కి ప్రయతినిాంచినా, జరగబోయే పరిణామాలు చాల తీవ్ాంగా ఉాంట్యి. 
జనసైనికులను, పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులను ఆపటాం ఎవరితరాం కాద్. జనసేన పార్టీకి ప్రజలో్ల 
విపర్తమైన ప్రజాధరణ పెరగడాం వల్ల, ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వానిని 
బలపరచడాం వల్ల, ఏదైనా కుట్రలు పనునితునానిరనేది జనసైనికులుగా మా అనుమానాం. ఈ 
విషయాంపై కేాంద్ర ప్రభుతవాాం వెాంటనే సపాాందిాంచి మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి రక్షణ 
పెాంచి, కేాంద్ర బలల దావారా రక్షణ కలిపాాంచవలసిాందిగా కేాంద్ర ప్రభుత్వానిని అభయూరిథిస్్నానిమని 
పవన్ కళ్యూణ్ ని కాపాడుకోవడాం ప్రతి జనసైనికుడ్ బాధయూత అని పెడన నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు ఎస్.వి.బాబు అనానిరు.

వై జాంక్షనోలానే శ్రీకృష్ణ దేవరాయల విగ్రహాం ఏరాపాట 
చేయాలి

జనసేన బలిజ సాంఘాం నాయకుల డ్మాాండ్
శతఘ్ని న్యూస్: పుాంగన్రు బైపాస్ రోడుడి వై జాంక్షనో్లనే 
శ్రీకృషణి దేవరాయల విగ్రహాం ఏరాపాట్ చేయాలని 
లేని పక్షాంలో తీవ్ పరిణామాలు ఉాంట్యని జనసేన 
బలిజ సాంఘ నాయకులు జాంగాల శ్వరామ్ రాయల్ 
హెచచారిాంచారు. గురువారాం ఏరాపాట్ చేసిన విలేఖరుల 

సమావేశాంలో మాట్్లడుతూ వై జాంక్షన్ లో బలిజ సాంఘాం వారు విగ్రహాం ఏరాపాట్ చేస్కునే అవకాశాం 
ఇవావాలని కోరారు. విగ్రహాం ఏరాపాట్ చేసే విషయాంలో జరుగుతునని హడావుడ్ బలిజలను ఏమారచాడానికే 
అనే విషయాం తెలుసో్ాందని అసహనాం వయూక్ాం చేశరు. పటటీణాంలోని మలి్లకారుజిన సరి్కల్ వదదు శ్రీకృషణి 
దేవరాయల విగ్రహాం ఏరాపాట్ చేసా్రనే ప్రచారాం జరుగుతునని నేపథయూాంలో సపాషటీాంగా చెపాపాలని డ్మాాండ్  
చేశరు. వై జాంక్షనో్లనే విగ్రహాం ఏరాపాట్ చేయాలని, విగ్రహ ఏరాపాట్కు ఎవరి దయాదాక్ణాయూలు అవసరాం 
లేదనానిరు.  మదనపల్ల, పుాంగన్రు, తాంబళ్లపల్ల నియోజకవరా్గలలోని బలిజ కులస్్ల అాందరితో పాట్ 
వివిధ బలిజ సాంఘాల వారు చాందాలు వేస్కుని పోగు చేసి సమ్మ స్మారు 9 లక్షల రూపాయలు వరకు 
ఉాందని, దానితో 15 అడుగుల విగ్రహాం ఏరాపాట్ చేయడానికి సిదదుాంగా ఉనానిమని వివరిాంచారు. లక్షలది 
మాంది బలిజల సమ్మతితో వై జాంక్షన్ నాంద్ శ్లఫలకాం ఏరాపాట్ చేయడాం జరిగిాందనే విషయానిని 
బలిజలు అాందరూ గ్రహిాంచాలని కోరారు. స్మారు 200 సాంవతసీరాల పాట్ దక్ణ భారత దేశనిని 
పాలిాంచిన విజయనగరాం సామ్రాజయూ చక్రవరు్లలో శ్రీకృషణి దేవరాయలు ప్రపాంచ చరిత్లో చిరసాథియిగా 
నిలచిపోయారని, అలాంటి వవాకి్ విగ్రహాం వై జాంక్షనో్లనే ఉాండాలని డ్మాాండ్ చేశరు. ఈ సమావేశాంలో 
 నాయూయవాది అమరనారాయణ, అడపా స్ర్ాంద్ర, జగదీష్, కుమార్, గ్రానైట్ బాబు పాల్్గనానిరు.  

పవన్ కళ్యుణ్ కి ఏదైన్ చేయాలని అనకుాంటే వారికి 
క్డా అదే జరుగతుాందని సిద్ధపడే ఉాండాలి 

శతఘ్ని న్యూస్:  కాంద్కూరు, పవన్ కళ్యూణ్ కి ఏదైనా చేయాలని 
ఎవరైనా అనుకుాంటే వారికి కూడా అదే జరుగుతుాందని సిద్ధపడే 
ఉాండాలి కాంద్కూరు నియోజకవర్గ జనసేన యువనాయకులు 
రాజేాంద్ర అనానిరు. కొాంతమాంది వయూకు్లు రెాండు మూడు రోజుల 
నుాంచి పవన్ కళ్యూణ్ కదలికలను గమనిస్్ రెకి్క నిరవాహిస్్నానిరని 
నాదాండ్ల మనోహర్, మీడ్యాలో చెప్పాన విషయాం అాందరికీ 
తెలిసిాందే. పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి దగ్గర రాత్రి ఏపీ రెడ్డి కార్పార్షన్ 
చైర్మన్ కారులో గుజరాత్ మాఫియా రెకి్క నిరవాహిాంచారు. అయితే 

పవన్ కళ్యూణ్ ప్రాణాలకి హ్ని ఉాందని కేాంద్ర బలగాలతో రక్షణ కలిపాాంచాలని ప్రధానమాంత్రి మోడ్, హోాం 
మాంత్రి అమత్ షా లకు టివాటటీర్ వేదికగా విజ్ఞప్్ చేశరు తక్షణమే కేాంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు మేల్్కని 
పవన్ కళ్యూణ్ కి తగిన సెకూయూరిటీ కలిపాాంచాలని డ్మాాండ్ చేస్్నానిాం. పవన్ కళ్యూణ్ కి ఏదైనా ఇబబుాంది 
తలపెట్టీలి అని ఎవరైనా ఏ సాథియిలో ఉనని వయూకి్ అయినా అనుకుాంటే అతను కూడా ఆ ఇబబుాంద్లకు 
సిద్ధాం అవావాలని రాజేాంద్ర పేర్్కనానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో కాంద్కూర్ నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
గోవిాందయయూ జనార్ధన్, వేణు, కాంద్కూరు పటటీణ పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్యూన్సీ అధయూక్షుడు దాండ నాగారుజిన, గిరి, 
లక్షష్మణ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఓటలా, సీటలా కోసాం గిరిజనలన 
న్శనాం చేస్తురా?

గిరిజనుల రిజర్వాషన్లకు తూట్్లపడుసా్రా ?
గిరిజనుల జోలికొసే్ ఊరుకునేది లేద్
శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్గాం, రాజకీయాలో్ల డబుబు పరాంగా, 
సామాజికాంగా అనినివిధాలుగా అభివృది్ధ చెాందిన బీసీ – బోయ వాలీ్మకి, 
బాంతు, ఒరియాలను ఎసీటీలో్ల చేరచాడానికి సీఎాం జగన్, వైసీపీ ప్రభుతవాాం 
ఏక సభయూ శమూయూల్ ఆనాంద్ కమషన్ ఏరాపాట్ చేయడానిని జనసేనపార్టీ 
అరకు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బాంగురు రామదాస్ 
తపుపా పటటీడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు 
మాట్్లడుతూ ఇపపాటికే గిరిజనులు అభివృది్ధలో ఇతర వరా్గల కనాని 
వెనకబడ్ ఉనానిరని నీళ్్ల, రోడు్ల, ఇళ్్ళ లేని అనేక గ్రామాలతో అభివృది్ధకి 
దూరాంగా ఉనానిరని అనానిరు. రిజర్వాషన్ ఫలలు పాందలేక పోయారని, 
అభివృది్ధలో మాందడుగులో ఉనని బోయ, బాంతో, ఒరియాలు ఉనానిరని, 
గిరిజన 33 తెగలు 28 లక్షల మాంది ఉాంటే బోయ, బాంతో, ఒరియలు 
కలిప్ 60 లక్షలు ఉనానిరని, వీరితో నిజమైన గిరిజనుల భవిషయూత్ 
మనుగడ ప్రశనిర్ధకాం అవుతుాందని ఆాందోళన వయూక్ాం చేశరు. 52 జీవో 
,శమూయూల్ ఆనాంద్ కమటీని తక్షణమే రద్దు చేయాలని డ్మాాండ్ చేశరు. 
గిరిజనుల ఓట్లతో గెలిచిన పాడేరు, అరకు ఎమె్మలేయూలు భాగయూలక్ష్మి, 
పాలు్గణలు, గిరిజన సాంక్షేమ శఖ మాంత్రి పీడ్క రాజనని దొర, 52 జీవో 
పై వైఖరి తెలియజేయాలని జనసేన నాయకులు డ్మాాండ్ చేశరు. 
ఈ కారయూక్రమాంలో కొనేడ్ లక్షష్మణ్, అరకు పార్లమెాంట్ వరి్కాంగ్ కమటీ 
అరకు పార్లమెాంట్ అధకార ప్రతినిధ మాదాల శ్రీరామలు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్యుణ్ పై దడికి యతి్నసేతు తరావాత 
జరగబోవు పరిణామలకు ప్రభ్తవామే 

బాధయుత వహాంచాలి: అజిత్ రెడిడె
శతఘ్ని న్యూస్: 
బనగానపల్ల, జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై 
దాడ్కి ప్రయతినిాంచాలని 
చూసే్ ఊరుకునేది 
లేదని ప్రతిదాడ్కి కూడా 
జనసైనికులు సిద్ధాంగా 
ఉనానిరని అవుకు 

మాండల జనసేన పార్టీ నాయకులు అజిత్ రెడ్డి అనానిరు. అకోటీబర్ 
నెలలో జరిగిన వైజాగ్ పరయూటన తరావాత నుాండ్ పవన్ కళ్యూణ్ కానావాయ్ 
ని అనుమానాసపాద వయూకు్లు అనుసరిస్్ అకోటీబర్ నెల 31 వ త్ర్కు 
హైదరాబాద్లో గల పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి మాందర వాహనాం ఆప్ భద్రత 
సిబబుాందిపై గడవపడ్ పవన్ కళ్యూణ్ పై దాడ్కి యతినిాంచిన ద్ాండగులపై 
కాంపె్్లాంట్ ఇవవాడాం జరిగిాందని, నకిలీ నెాంబర్ పే్లట్లతో వాహనాలను పవన్ 
కళ్యూణ్ వెాంట తిపుపాతూ దాడ్కి యతినిాంచాలని కుట్ర పనినితే రాష్ట మొత్ాం 
జనసైనికుల ప్రతిదాడ్తో ఇబబుాంది వాత్వరణాం ఏరపాడుతుాందని, కనుక 
రెచచాగటేటీ పనులు చేయడాం మానుకోవాలని అనానిరు. ప్రజాసావామయూాంలో 
పార్టీలను ప్రజాసావామయూబద్ధాంగా ఎద్రో్కవాలి ప్రజా సమసయూలపై మాత్మే 
రాజకీయ పార్టీల పోరాట్లు ఉాండాలని అలకాకుాండా ప్రశ్నిసే్ దాడ్కి 
దిగడాం లాంటి చరయూలు చేసే్ ఎవరూ కూడా చూస్్ ఊరుకోరని ఆయా 
పార్టీల నాయకులు తెలుస్కోవాలనానిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో అజిత్ రెడ్డి, 
జనారదున్, ఎాం సి రామ్, ఏ వి ప్రసాద్, అలు్ల చినని, శ్వరామడు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


జనసేన్నికి కేాంద్ర ప్రభ్తవాాం సెక్యురిటీ 
పెాంచాలని సర్వాపలిలా జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు జిల్ల, సర్వాపలి్ల 
నియోజకవర్గాం, వెాంకట్చలాం మాండలాం 
గల్లమూడ్ గ్రామాంలో అాంబేద్కర్ విగ్రహ్నికి 
ప్లమాలవేసి నివాళ్లరిపాాంచిన జనసేన 
నాయకులు బొబేబుపలి్ల స్ర్ష్ నాయుడు. 
అనాంతరాం ఆయన మాట్్లడుతూ అధనేత 
పవన్ కళ్యూణ్ కి రెకీ్క జరగడానికి కారకలు 
ఎవరు? ఇటీవల వైజాగ్ లో జరిగిన ఘటన 
తరావాత ఇట్వాంటి పరిణామాం చూసే్ 
ఈ రాష్ట ప్రభుతవాాంపైన అనుమానాలు 
వస్్నానియి. చీమ చిటికు్కమనాని సర్ 
జనసైనికులు చూస్్ ఊరుకోమనానిరు. 
అదే విధాంగా కేాంద్ర ప్రభుతవాాం బుల్లట్ ప్రూఫ్ 
వాహనానిని మా అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కి 
ఏరాపాట్ చేయాలని అదేవిధాంగా సెకూయూరిటీ 
పెాంచాలని, వారిపై కఠిన చరయూలు తీస్కుని 
సాంఘటనలు పునరావృతాం కాకుాండా 
చూడాలని కోరుతునానినని కేాంద్ర ప్రభుత్వానిని 

కోరడమైనది. అదేవిధాంగా తెలాంగాణ మఖయూమాంత్రి కేసీఆర్ మా అధనేతకి జరిగిన సాంఘటనని దృష్టీలో 
పెట్టీకొని ప్రి్సాథియిలో కట్టీదిటటీమైన సెకూయూరిటీని ఏరాపాట్ చేయాలని, కారకులపై కఠిన చరయూలు 
తీస్కోవాలని కోరడాం జరిగిాంది. ఈ కారయూక్రమాంలో గణపతి, శ్రీహరి, ప్నిశెటిటీ మలి్లకారుజిన్, నరసిాంహ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

రెకీకి నిరవాహాంచడాం ప్రజ్స్వామయుని్న 
హతయు చేయడానికి ప్రయతి్నాంచడమే: 

దూదేకుల కాశీాం సైద
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై 
హత్యూయతనిాం పై జిల్ల జాయిాంట్ 
సెక్రెటర్ దూదేకుల కాశీాం సైదా 
సపాాందిస్్ హత్యూయత్నినికి 
సాంబాంధాంచి రెకీ్క నిరవాహిాంచడాం 
ప్రజాసావామాయూనిని హతయూ 
చేయడానికి ప్రయతినిాంచడమే 
అని, గత కొనిని రోజులుగా 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పై కొాంతమాంది 
ద్ాండగులు హతయూ చేయడానికి 
రెకీ్క నిరవాహిాంచడాం చాల 

ద్రా్మర్గమైన చరయూగా జనసేన పార్టీ తరపున భావిస్్నానిమని అనానిరు. 
విశఖ పరయూటన నుాంచి ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతాం కావడాం చూసా్ 
ఉాంటే దీని వెనుక రాజకీయ నాయకుల కుట్ర దాగి ఉాందని అనుమానాం 
వయూక్ాం చేశరు. ప్రజల తరఫున రాజాయూాంగబద్ధాంగా ప్రజలకు రావలసిన 
హకు్కలపై అదేవిధాంగా రాజకీయ నాయకులు చేస్్ననిట్వాంటి అవినీతిపై 
మాట్్లడడమే పవన్ కళ్యూణ్ చేసిన తపాపా అని ప్రశ్నిాంచారు. జిల్ల ప్రోగ్రాాం 
కమటీ సభుయూలు దూదేకుల సలీాం మాట్్లడుతూ అతయూాంత ప్రజాదారణ కలిగి 
ఒక పార్టీ అధయూక్షులు వారికే భద్రతలేని ఈ వైసీపీ, తెరాస రెాండు తెలుగు 
రాషా్రాల పరిపాలనలో ఇక సామానుయూడు పరిసిథితి ఏ విధాంగా ఉాంట్ాందో 
అరథిాం చేస్కోవాలని అనానిరు. కేాంద్ర ప్రభుతవాాం వెాంటనే ఈ ఘటనపై 
సిబిఐ దరాయూపు్ చేసి తెరవెనుకునని అసలు నిాందితులను గురి్ాంచాలని 
పవన్ కళ్యూణ్ కి వెాంటనే జడ్ కాయూటగిరి భద్రతను ఏరాపాట్ చేయాలని, 
పవన్ కళ్యూణ్ పై చినని గీతపడాడి ఎవరిని వదిలే ప్రసకి్ లేదని అది దృష్టీలో 
పెట్టీకొని నడుచుకోవాలని ఇపపాటివరకు జనసైనికుల యొక్క సహనానిని 
మాత్మే చూశరని ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమైతే జనసైనికుల 
యొక్క ఆక్రోసానిని చూడవలసి వస్్ాందని హెచచారిాంచారు.

పవన్ కళ్యుణ్ మీద ఈగ వాలిన్ రాష్టాంలో 
మూడో ప్రపాంచ యుద్ధమే: జనసేన రాష్ట 

బీసీ న్యకులు 
ఎాం.హనమన్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ పశ్చామ, 
వైఎస్ఆరిసీప్ నాయకులు భార్గా 
కుట్ర చేస్్ాందని, పవన్ కళ్యూణ్ కి 

రక్షణ లేదని, మా జనసేన పార్టీ బీసీ 
నాయకునిగా తెలియజేస్్నానిాం తక్షణమే కేాంద్ర ప్రభుతవాాం సపాాందిాంచి 
జెడ్ ప్లస్ సెకూయూరిటీ కాయూటగిరి పవన్ కళ్యూణ్ కి కలిపాాంచాలిసీాందిగా 
జనసైనికులు తరఫున, జనసేన నాయకుల తరఫున ఈ రాష్ట ప్రజల 
తరఫున మేాం కోరుకుాంట్నానిాం. కేవలాం ఇది వైఎస్ఆరిసీప్ కుట్రేనని 
నేను తెలియజేస్్నానిను. ఈరోజున జగనో్మహన్ రెడ్డి రౌడ్ రాజకీయాం 
ప్రజలాందరూ చూస్్నానిరు. మా నాయకుడ్ మీద గాని ఈగ వాలితే 
రాష్టాం అతలకుతులమవుతుాంది. వైఎస్ఆర్ సీపీ నాయకులకు మర్ మర్ 
హెచచారిస్్నానిాం మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ మీద ఈగ వాలినా సర్ 
వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకి, త్డేపలి్ల పాయూలస్ లో కూరుచానని జగనో్మహన్ 
రెడ్డికి తక్షణమే జనసేన సత్్ చూప్సా్ాం. కేవలాం ఇది జగనో్మహన్ 
రెడ్డి డైరెక్షనో్ల నడుస్్నని కుట్ర డ్జీపీ ఈ ఘటన సపాాందిాంచి ప్రజల 
కోసాం పోరాడే నాయకులకే రక్షణ లేని రాష్టాంలో సాధారణ ప్రజలకు, 
మహిళలకు వైఎస్ఆరిసీ ప్రభుతవాాం రక్షణ కలిపాస్్ాందా… రౌడ్యిజాం 
చేస్్ాందా ? కేవలాం రౌడ్యిజాం చేయడానికి అవినీతి చేయడానికి 
అధకారాంలోకి వచిచాాందా? ఇపపాటికైనా పద్ధతి మారుచాకుాంటే పద్ధతిగా 
ఉాంట్ాంది. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకి జగనో్మహన్ రెడ్డికి. లేద్ మేమ 
ఇలగే ఉాంట్ాం, రౌడ్యిజాం చేసా్ాం అాంటే మాత్ాం రానునని రోజులో్ల 
తీవ్ాంగా మీకు బుది్ధ చెబుత్ాం. ప్రజల కోసాం కషటీపడే మా పవన్ కళ్యూణ్ 
కి తక్షణమే రక్షణ కలిపాాంచవలసిాందిగా తెలాంగాణ ప్రభుత్వానికి మా 
విననిపాం. దయచేసి తెలాంగాణ ప్రభుతవాాం పోలీస్లు పవన్ కళ్యూణ్్క రక్షణ 
కలిపాాంచాలిసీాందిగా మా జనసేన పార్టీ తరఫున మా జనసేన నాయకులు 
తరపున ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రజల తరఫున కోరుకుాంట్నానిమని జనసేన 
రాష్ట బీసీ నాయకులు, నాయూయవాది మరియు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్సీ 
జాయిాంట్ సెక్రటర్ ఎాం హనుమన్ తెలిపారు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ కు Z+ కేటగిర్ క్డిన భద్రత 
కలిపాాంచాలి : జనసేన న్యకులు రవణాం స్వామి న్యుడు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ను గురు్తెలియని 
వాహనాలు వెాంబడ్ాంచిన ఘటనపై అఖిల భారత చిరాంజీవి 
యువత వయూవసాథిపకధయూక్షుడు, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
రవణాం సావామ నాయుడు సపాాందిాంచారు. పవన్ కళ్యూణ్ కు ఏదైనా 
జరిగితే కేాంద్ర, రాష్ట ప్రభుత్వాలదే భాధయూత అని అనానిరు. భారత 
దేశాంలోనే అతయూాంత ప్రజాదరణ కలిగన రాజకీయనాయకులు 
పవన్ కళ్యూణ్ అని, కేాంద్ర ప్రభుతవాాం వెాంటనే సపాాందిాంచి 
పవన్ కు జెడ్ ప్లస్ కేటగిర్ భద్రతను కలిపాాంచాలని డ్మాాండ్ 
చేశరు. ఈ విషయమై కేాంద్ర హోాంశఖకు లిఖితప్రవాకాంగా 
కొరనునానిమని, లేదాంటే మా ప్రాణాలైనా అడుడిపెటిటీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ను కాపాడుకుాంట్మనానిరు.

శుక్రవారం, 04 నవంబర్ 2022
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన్ని ప్రజ్దరణకు ఓరవాలేకనే కుట్ర
శతఘ్ని న్యూస్: నేడు తెలుగునాట అతయూాంత జనాదరణ ఉనని వయూకు్లలో పవన్ కళ్యూణ్ ఒకరు. త్నొక గపపా సినిమా సాటీర్ అనేకాంటే ఒక బాధయూతగల 
దేశ పరుడ్నని చెపుపాకోవడానికి ఎకు్కవ ఇషటీపడత్నని ఎనోని సాంధరా్లో్ల చెప్పాన సాంగతి తెలిసిాందే. ఒక సామజిక బాదయూతతో తనవాంతుగా ప్రజలకి 
మేలు చేయాలని ఒక మాంచి పరిపాలన తీస్కురావాలని వయూవసథిలో్ల ప్రజల ఆలోచనలో్ల మారుపా తీస్కురావలనే సాంకలపాాంలో జనసేన పార్టీ పెటిటీ తన 
శకి్కి మాంచి పోరాడడాం అనేది మామూలు విషయాం కాద్. తనకి ఆదాయాం ఇచేచా ఒకే ఒక వృతి్ సినిమా. ఒకపక్క రాత్రి షెడూయూల్ అాంత్ సినిమాలు 
చేస్కుాంట్ మరోపక్క ఉదయాం సమయాం అాంత్ ప్రజలకి సమయాం కేట్యిాంచి ప్రజల సమసయూలు విాంట్ నిరాంతరాం ప్రజల కోసాం పోరాటాం 

చేస్్నానిరు. ఒకపక్క త్ను ఇాంత కషటీపడుతూ మరోపక్క తన కషాటీర్జితాం కషాటీలో్ల ఉనని ప్రజల కోసాం కోట్ల డబుబుని ఉదారాంగా సాయాం చేయడాం అనేది దేశాంలో ఏ ఇతర రాజకీయ 
పార్టీ అధనేతలు కలలో సైతాం ఊహిాంచని విషయాం. ఇాంతటి వయూకి్తవాాం ఉనని జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ త్ను ఉత్రాాంధ్ర మూడు జిల్లల పరయూటన చేస్్ననిట్టీ మూడు 
నెలల క్రితమే కాయూడర్ అాందరికి చెపపాడాం ఆపై 10 రోజుల మాందే విమాన టికె్కట్సీ కొనడాం అనీని చేస్కొని పోలీస్ల అనుమతి కూడా తీస్కొని జనవాణ్ కారయూక్రమాం ఫిక్సీ చేయడాం 
జరిగిాంది. కానీ గత నెల అకోటీబర్ 15 తేదీన ఆయన విశఖ విమానాశ్రయాంలో దిగినపపాటి నుాండ్ ఆయన తిరిగి విజయవాడ వెళ్్ళవరకు జరిగిన పరిణామాలు ఆయన పట్ల వైసీపీ 
రాష్ట ప్రభుతవాాం కక్ష కటిటీ ఒక పథకాం ప్రకారాం ఒక డ్శ్ప్ సాథియి అధకారి ఆయన వాహనాంపై ఎకి్క ఆయనను కాంట్రోల్ చేసే సాథియికి రావడాం ఆయన హోటల్ గదిలో తనిఖీలు 
ఆయన వాహనాం త్ళ్లు అడగడాం, ఆయనని గది నుాండ్ రాకుాండా కటటీడ్ చేయడాం జనవాణ్ జరగకుాండా అడుడికోవడాం జనసేన నేతలని అక్రమ అరెస్టీలు చేసి రిమాాండ్ చేయడాం 
మనాం అాందరాం చూశమ. విశఖ ఘటన తరువాత ఒక విషయాం మాత్ాం సపాషటీాంగా రాషా్రానికి ప్రజలకి తెలిసిపోయిాంది. వైసీప్ ప్రభుతవాాం జనసేన అధనేతపై అనువణువునా 
నిరబుాంధాంచడాం లేదా భద్రత ప్రమాణాలు పాటిాంచకుాండా అాంతటి ప్రజాదరణ ఉనని ఒక పార్టీ అధనేతకి ప్రాణాలకి మపుపా తెచేచాల పోలీస్లే ప్రవరి్ాంచడాం అనేది ఇాంతవరకు ఈ 
రాష్టాంలో ఎననిడూ చూడని, వినని విషయాం. తమ విశఖ పరయూటన వల్ల వేర్ ఇతర పార్టీ కారయూక్రమాలు అడుడికోవటాం తమ పార్టీ లక్షష్ాం కాదని జనసేన అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
విశఖలో ప్రెస్ మీట్ పెటిటీ మర్ చెపాపారు. ఈ మొత్ాం తతాంగాం చూసే్ గతాంలో కోడ్ కతి్ ఘటనను గురు్ చేస్్ాందని పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు. వాళ్్ల పడ్ప్ాంచుకుని వాళ్్ల హడావుడ్ 
చేశరని, విశఖ ఎయిరోపార్టీ ఘటన అలగే చేశర్మో? అాంట్ పవన్ కళ్యూణ్ వాయూఖాయూనిాంచారు. వైసీపీ మూడు రాజధానులకి మదదుతుగా చేసే విశఖ గరజిన కారయూక్రమానికి మాందే 
తమ జనవాణ్ కారయూక్రమాం ఖరారైాందని తెలిపారు. తమ పార్టీ కారయూక్రమాలు ఎల చేస్కోవాలో, మేాం ఎక్కడ్కి వెళ్్లలో కూడా వైసీపీ చెబుతుాందా? మేాం ఎక్కడ్కి వెళ్్మో వైసీపీ 
నేతలకు చెపాపాల? అాంట్ ప్రశ్నిాంచారు. ప్రభుతవాాం సమసయూలను పరిష్కరిసే్ ప్రజలు తమ దగ్గరికి ఎాంద్కు వసా్రని ప్రశ్నిాంచారు. జనసేన అధనేతకి ప్రాణహ్ని మపుపా ఉననిట్టీ 
నిరూప్ాంచే మరో మఖయూమైన విషయాం మూడు రోజల కిాంద బయటకు వచిచాాంది. హైదరాబాద్ లో జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటివదదు అనుమానాసపాద కొాందరు వయూకు్లు 
తిరగడాం, అలగే జూబీ్ల హిల్సీ పార్టీ ఆఫిస్ వదదు కొాందరు వయూకు్లు వచిచా గడవ చేయడాం తెలిసిాంది. పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి నుాంచి బయటకు వెళ్తుననిపుపాడు, తిరిగి వస్్ననిపుపాడు 
ఆయన వాహనానిని కొాందరు అనుసరిస్్నానిరని, వారెవవారూ ఆయన అభిమానులు కాదని సెకూయూరిటీ వారు చెబుతునానిరు. వారి కదలికలు అనుమానిాంచే విధాంగా ఉనానియని 
పవన్ వయూకి్గత రక్షణ సిబబుాంది చెపాపారు. ఈ విషయాం తెలిసి పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అాందరూ ఒక్కసారిగా షాక్ గురైయాయూరు. జనసేన అధనేత పవన్ 
కలయూణ్ పై పథకాం ప్రకారాం దాడ్ చేసేాంద్కు ప్రయత్నిలు జరుగుతునానియనే అాంశనిని ఈ వరుస ఘటనలు నిరూప్స్్నానియి. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రాణాలకి మపుపా తెచేచాల కొనిని 
శకు్లు కుట్ర పనునితునానియని సపాషటీాంగా తెలుస్్ాంది. ఎాంద్కాంటే కడపజిల్ల సిదదువటాం కౌలు రైతు భరోసా యాత్కి జనసేన అధనేత వెళ్్ళపుపాడు కూడా ఒక వాహనాం ఆయన 
కానావాయ్ లోకి జొరబడాలని ప్రయతినిాంచగా సెకూయూరిటీ వారు చాకచకయూాంగా నాడు వాహనానిని తప్పాాంచడాం జరిగిాంది. ప్రజల పట్ల బాధయూత కలిగిన ఏకైనా నాయకుడు పవన్ కలయూణ్ 
ఒక్కర్ అని అాందరూ ఒపుపాకునే విషయాం. మరి మఖయూాంగా ఈమధయూ వైసీప్ ప్రభుతవాాం రహసయూాంగా చేయిాంచుకునని అనిని సర్వాలలో అలగే ఇాంటలిజెన్సీ రిపోర్టీ కూడా పవన్ కళ్యూణ్ 
సిఎాం అవుత్రని రావడాంతో వైసీప్ ప్రభుతవాాంలోని కొాందరు పెదదు తలలు కిరాయి వయూకు్ల దావారా జనసేన అధనేత ప్రాణాలకి మపుపా తలపెటేటీల ప్రయత్నిలు చేస్్నానిరని పార్టీకి 
అాంతర్గతాంగా అాంద్తునని సమాచారాం. జనసేన అధనేత హతయూకు 250 కోట్ల డ్ల్ చేసినట్టీ కొాందరికి స్పారి ఇచిచానట్టీ కేాంద్ర నిఘా వరా్గలకి అాందిన సమాచారాం బయటకు 
రావడాంతో అధనేతని హతయూ చేసేాంద్కు కుట్ర పక్కగా సె్కచ్ వేసినట్టీ అర్ధాం అవుతుాంది.

ఇాంద్లో ప్రజలకి కాయూడర్ తెలియాలిసీన విషయాలు కొనిని ఉనానియి అవేాంటాంటే..??

1. అసలు ఈ డ్ల్ ఆలోచన ఎవరిది ?
2. ఈ డ్ల్ అమలు చేస్్ననిది ఎవరు ?
3. స్పారిగా అడావాన్సీ ఎాంత ఇచాచారు ? ఎవరికి ఇచాచారు ?
4. దీని వెనుక ఉనని పెదదు తలకాయ ఎవరు ?
5. కుట్రని ఏ విధాంగా అమలు చేయనునానిరు ?
పవన్ కళ్యూణ్ ప్రాణాం కోట్్లదిమాంది అటటీడుగు పేద, బహుజన వరా్గలకు ఎాంతో మఖయూమని, అాంద్కే ఆయనను కాపాడుకునేాంద్కు ఉదయూమాం చేయాలని, జనసేన కాయూడర్ 
ప్లుపునిచిచాాంది. అలగే ఆయనకు కాలి గోరు గీస్కునాని తరువాత జరిగే పరిణామాలకి బాధయూత ఎవరు వహిాంచినా చేసేది ఏమీ ఉాండదని కూడా కాయూడర్ ప్రభుత్వాలకి హెచచారిాంచారు. 
ఆయన భద్రత విషయాంలో తక్షణమే పోలీస్లు జోకయూాం చేస్కొని జరిగిన ఘటనలకి బాధయూతులని ఎవరో తేలిచా స్పారి విషయాం కూడా వెాంటనే తేలిచా ఆ పెదదు తలకాయ ఎవరో ప్రజలకి 
పార్టీ కాయూడర్ అాందరికీ తెలియజేయాలని కోరుకుాంట్నానిరు. మరోవైపు ఇదే అాంశాంపై ఏపీ బీజేపీ అధయూక్షుడు సోమ వీర్రాజు సపాాందిాంచి, పవన్ కళ్యూణ్ ఇాంటి వదదు రెకీ్క నిరవాహిాంచిన 
వారిపై వెాంటనే చరయూలు తీస్కోవాలని తెలాంగాణా డ్జీపీని డ్మాాండ్ చేశరు. రెకీ్క నిరవాహిాంచిన అపరిచితులు వెనుక ఏ శకు్లు ఉనానియనని విషయాం బహిరాంగ పరాచాలని కోరారు. 
అాంతేకాద్ పవన్ కళ్యూణ్ కు భద్రత విషయాంలో రాష్ట ప్రభుత్వాలు పటిషటీ చరయూలు తీస్కోవాలని సోమ వీర్రాజు డ్మాాండ్ చేశరు. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ను గురు్తెలియని 
వాహనాలు వెాంబడ్ాంచిన ఘటనపై అఖిల భారత చిరాంజీవి యువత వయూవసాథిపక అధయూక్షులు, జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రవణాం సావామనాయుడు సపాాందిాంచారు. పవన్ 
కళ్యూణ్ కు ఏదైనా జరిగితే కేాంద్ర, రాష్ట ప్రభుత్వాలదే భాధయూతని అనానిరు. భారత దేశాంలోనే అతయూాంత ప్రజాదరణ కలిగన రాజకీయనాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ అని, కేాంద్ర ప్రభుతవాాం 
వెాంటనే సపాాందిాంచి పవన్ కు జెడ్ ప్లస్ కేటగిర్ భద్రతను కలిపాాంచాలని డ్మాాండ్ చేశరు. ఈ విషయమై కేాంద్ర హోాంశఖకు లిఖితప్రవాకాంగా కొరనునానిమని, లేదాంటే మా 
ప్రాణాలైనా అడుడిపెటిటీ పవన్ కళ్యూణ్ ను కాపాడుకుాంట్మనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ కి కేాంద్ర ప్రభుతవాాం యొక్క జెడ్ ప్లస్ (Z+)కేటగిరి భద్రత కలిపాాంచాలని ప్రధానమాంత్రి నర్ాంద్ర మోడ్ 
మరియు కేాంద్ర హోమ్ శఖ మాంత్రివరుయూలు అమత్ షా లను ఈ మెయిల్సీ దావారా, టివాటటీర్ దావారా మరియు ఉత్రాల దావారా అడగవలసిాందిగా కోరుతూ ఓ కాయూాంపెయిన్ ను ఇపపాటికే 
జనసైనికులు ప్రారాంభిాంచారు. ఎవరెవరికి లేఖలు రాయాలో కూడా ఈ మెయిల్సీ అడ్రస్ లు కూడా ఇస్్నానిరు.

Visit and do complaint to:

1. WWW.pmindia.gov.in
(Prime Minister of India Office)
2. WWW.mha.gov.in
(Ministry of Home Affairs)
Email: Jscpgmha@nic.in
ప్రస్్తాం పవన్ కళ్యూణ్  కి ప్రభుతవా పరాంగా ఎలాంటి సెకూయూరిటీ లేద్. వయూకి్గత సెకూయూరిటీతోనే ఆయన తిరుగుతునానిరు. ప్రస్్తాం పవన్ కళ్యూణ్  బీజేపీతో పతు్లో ఉనానిరు. ఏపీలో 
ఉనని పరిసిథితుల కారణాంగా అక్కడ్ అధకార పార్టీ నేతల తీరు, పోలీస్ల వయూవహ్ర శైలి కారణాంగా పవన్ కళ్యూణ్ కి మపుపా ఉాందనని ఆాందోళన ఎకు్కవగా వినిప్సో్ాంది. అధనేతకి 
ఏమైనా చేయాలాంటే మాంద్ తమని దాటి వెళ్్ళలని త్మే ఒక సైనయూాంల ఉాండ్ తమ అధనేతని కాపాడుకుాంట్మని జనసైనికులు వీరమహిళలు తెగేసి చెపుతునానిరు. మొత్ాంగా 
చూసే్ జనసేన అధనేత తవారలో మొదలు పెటటీనునని బస్సీ యాత్కి ప్రభుతవాాం అడుగడుగునా ఆటకాం కలిగిాంచడాంతో పాట్ ఆయన భద్రత విషయాంలో ఎలాంటి పరిణామాలు 
ఉాంట్యో అనే ఆాందోళన ఒకపక్క కాయూడర్ నాంద్ ఉాంది, కానీ ఆయనకి తోడుగా నీడగా ఉాండ్ త్మ వేలమాంది ఉనానిమని, ఆయనిని అనుక్షణాం కాంటికి రెపపాల కాపాడుకుాంట్ాం 
అనే ప్రతిజ్ఞ ప్రతి జనసైనికుడు, వీరమహిళ సోషల్ మీడ్యా సాక్గా చేస్్నానిరు. త్మ ఉాండగా జనసేన అధనేతకి ఎలాంటి మపుపా రాదని ఘాంట్పథాంగా చెపుతునానిరు. జనసేన 
అధనేతకి అనిని శుభాలు కలగాలని ఆయనకి ఓట్ వేసి ఆయనను సిఎాం పీఠాం ఎకి్కాంచి ప్రజలకి మేలు చేయాలని మనమూ కోరుకుాందాాం.
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