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జనసేనకు మద్ధతిచ్చిన ఇప్పటం ప ై
కన్నెర్రచేసిన ప్రభుత్ం

• జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి స్థ లం ఇచ్చిన నాటి నంచ్ వేధంపులు
• రోడ్డు  విస్త రణ పేరిట ఇళ్లు  కూల్చిస్్త నానారు
• 100 ఇళ్లు  పగలకొడతామంటూ నోటీస్లు
• ఇళ్లు  మొత్త ం జనసేన మద్ద తుదారులవే

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు స్థలం ఇచ్చిన ఇప్పటం గ్రామంపై వైసీపీ ప్రభుత్ం కత్తికటటీంది. ఆ గ్రామం మొతతిం జనసేనకు మద్దతు ఇసతిండడంతో దీనిని 
అదునుగా తీసకొని వేధంపులు మొదలు పెటటీంది. సభకు స్థలం ఇచ్చిన సమయంలోనే అధకార పార్టీ నాయకులతో పాటు స్్థనిక శాసనసభుయూడి నుంచ్ ఇప్పటం గ్రామానికి 
హెచచిరికలు జార్ అయ్యూయి. వాటని ఖాతరు చేయకుండా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సభ నిర్హంచుకునేందుకు ఆ గ్రామ రైతులు తమ భూములు ఇచ్చిరు. సభ పూరతియిన నాట 
నుంచ్ రోడ్డు విసతిరణ అంటూ జనసేన పార్టీ మద్దతుదారులకు చందిన ఇళ్ల కూల్చివేతకు ప్రభుత్ం రంగం సిద్ం చేసింది. కనీసం బససు సౌకరయూం కూడా లేని ఆ గ్రామానికి 
ఇప్పటకే 70 అడ్గుల రోడ్డు ఉంది. ఇపు్పడ్ ఇంకా రోడ్డు విసతిరించ్లని చప్్ప ఉద్్దశపూర్కంగా ఏప్రిల్ నెలలో నోటీసలు ఇచ్చిరు. స్్థనిక ప్రజా ప్రత్నిధ గారు 70 
అడ్గులు ఉనని ఆ రహదారిని 120 అడ్గులు చేస్తిరంట.. కక్ష స్ధంపు ధోరణితో ఇప్పటంకు అదనపు హంగులు దిదు్దతారంట. అంతేకాదు ఇప్పటం గ్రామాభివృది్కి 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రకటంచ్న రూ. 50 లక్షలను కూడా సచ్వాలయంలో జమ చేయ్లని ఆద్శాలు ఇచ్చిరు.
మూడ్ రోజుల క్రితం ఇప్పటం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ పరయూటన సందరభాంగా విదుయూత్ కట్ చేసి గ్రామం మొతాతినిని అంధకారంలోకి 
నెట్టీ ప్రయతనిం చేసింది ప్రభుత్ం. గ్రామస్థలు సెల్ ఫోన్ల వెలుగులో ఆయన సభను దిగ్్జయంగా పూరితి చేశారు. దీంతో మరోస్రి వైసీపీ సర్కారు కనెనిర్ర చేసింది. 
శుక్రవారం ఇప్పటం గ్రామానికి పెద్ద ఎతుతిన వైసీపీ శ్రేణులు.... అధకారులు,పోలీసలతో కలసి వచ్చి ఇళ్ల కూల్చివేత కారయూక్రమం మొదలు పెట్టీరు. ముందుగానే ఇప్పటం 
గ్రామానికి చందిన జనసేన పార్టీ నాయకుల్ని పోలీసలు అరెసటీ చేసి సేటీషన్ కి తరల్ంచ్రు. మంగళగ్రి జనసేన పార్టీ ఇంఛార్జ్ శ్రీ చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాస్ తో పాటు జిల్్ల 
నాయకత్ం హుట్హుటన ఇప్పటం చేరుకుని పరిసి్థత్ని సమీక్షిసతినానిరు. అధకారులతో మాట్్లడి ఇళ్ల కూల్చివేతను అడ్డుకునే ప్రయతనిం చేసతినానిరు. ఇప్పటం గ్రామంపై 
వైసీపీ అకకాస వెళ్లగకకాడానిని పలువురు ఇప్పటకే ఖండించ్రు. ప్రభుత్ చరయూలను తపు్పపడ్తునానిరు.

జనసేనకు మద్ధతిసేతే కూలదోస్తేరా..?జనసేనకు మద్ధతిసేతే కూలదోస్తేరా..?

ఇప్పటంపై అక్కసు....ఇప్పటంపై అక్కసు....

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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విధ్ంసమే వై సీపీ సిదా్ధ ంతం
* కక్షగట్టి  మరీ ఇప్పటం గ్రామంలో జనసేన మద్ద తుదారుల ఇళ్లు  ధ్ంసం
* బస్సు లేని గ్రామానికి 100 అడుగుల రోడుడు ... ఆ పేరుతో ఇళ్ళు కూల్చివేత
* గ్రామస్తుల సంత డబ్బులతో నిర్మంచ తలచిపెట్టి న ఆడిటోరయానికి వైఎస్సుర్ పేరు ఎందుకు?
* జనసేన ఆవిర్భావ సభకు స్థలాలు ఇచ్చిరని అక్కస్
* ఇప్పటం గ్రామస్తులకు జనసేన అండగా ఉంటంది
* 5వ తేదీ జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఇప్పటం గ్రామ పర్యటన
* ర్జమండ్రి ప్రెస్ మీట్ లో జనసేన పారీటి ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలు  మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘కూల్చివేతలతో పాలన మొదలుపెటటీన ఈ ప్రభుతా్నికి అది తప్ప మరం తెలుస.. అడ్డుచ్చిన 
వారిని భయపెట్టీ, బెదిరించో, అంతమొందించో దారిలోకి తెచుచికోవాలనని ర్క్షసత్ం మాత్రమే వైసీపీ 
ప్రభుతా్నికి తెలుస’ని జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి 
జిల్్ల పరయూటనలో భాగంగా శుక్రవారం మధ్యూహనిం ఆయన ర్జమండ్రిలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్్లడారు. 
ఈ సందరభాంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్్లడ్తూ “జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ కోసం స్చ్ందంగా స్థల్లు 
ఇచ్చిన ఇప్పటం గ్రామసతిలపై వైసీపీ నాయకులు, ప్రభుత్ం కక్ష స్ధంపు చరయూలకు దిగ్ంది. ముఖయూమంత్రి గారు 
ఉండే తాడేపల్్లకి సమీపంలోనే ఇప్పటం ఉంది. ఆ ఊరికి కనీసం బససు కూడా లేదు. కానీ, ఊళ్ళో 100 అడ్గుల 
రోడ్డు వేసి డివైడరు్ల నిరి్మస్తిరట. గ్రామానికి రోడ్్ల వెడలు్ప పేరుతో జనసేన మద్దతుదారులు, స్నుభూత్పరుల 
ఇళ్లను ధ్ంసం చేసతినానిరు. బససు లేని గ్రామానికి 100 అడ్గుల రోడ్డు ఎందుకు? ఇపు్పడ్ ఉనని రోడేడు ఆ 
గ్రామానికి సవిశాలంగా ఉంది. కేవలం జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు స్థల్లు ఇచ్చిరనే కక్ష కటటీ గ్రామసతిలను 
రకరకాలుగా వైసీపీ ప్రభుత్ం వేధసతింది. ఇటీవల ఇప్పటం గ్రామసతిలు రూపాయి రూపాయి కూడబెటుటీకుని కమూయూనిటీ హాలు కటటీ దానికి ఇప్పటం కమూయూనిటీ హాల్ అని పేరు పెడితే... 
దానిని సహంచలేని వైసీపీ నాయకులు వెంటనే దానిని మేం నిరి్మస్తిమని చప్్ప డాకటీర్ వైయస్ ర్జశేఖర్ రెడిడు ఆడిట్రియంగా పేరు మార్చిరు. జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు స్థలం 
ఇవ్ద్దని ర్త్రికి ర్త్రి ఆ ప్ంత ఎమ్్మలేయూ వెళ్్ల బెదిరించ్నా దారిలోకి ర్లేదని అకకాసతోనే ఇవనీని చేయిసతినానిరు. దీనిలో భాగంగానే శుక్రవారం ఉదయం సమారు 200 మంది 
పోలీసలు, జేసీబీలు తీసకువెళ్్ల ఇప్పటం గ్రామంలో ఉనని ఇళ్లను ధ్ంసం చేసే పని మొదలు పెట్టీరు. దీనిపై గౌరవ హైకోరుటీ మధ్యూహనిం స్పందించ్, వెంటనే పనులను నిలుపుదల 
చేయ్లని చప్పడం శుభపరిణామం. నాయూయస్్థనాలు లేకపోతే ఈ ప్రభుత్ం మరింత రెచ్చిపోయేది. కేవలం కక్షపూరితంగా వయూవహరిస్తి ఎంతకాలం ఈ పాలన స్గ్స్తిరో ప్రజలంతా 
గమనిసతినానిరు. ప్రజలంతా ఉమ్మడిగా త్రగబడితే ఈ ప్రభుత్ం మనుగడ కూడా ఉండదు. కేవలం ఇప్పటం గ్రామసతిలకే ఈ సమసయూ వచ్చిందని భావించకుండా కషటీంలో ఉనని ప్రత్ 
ఒకకారికీ మిగ్ల్న వారు మద్దతుగా నిలవకపోతే ఈ ప్రభుత్ం దాష్టీకాలు మరింత పెచుచిమీరుతాయి. సీఎం నివాస్నికి కూతవేటు దూరంలో ఉనని ఇప్పటం గ్రామంలో జనసేన ఆవిర్భావ 
సభ జరగడంతోనే ఇల్ంట దాడ్లకు సిద్మయ్యూరు. ఐదు రోజుల క్రితం నేను ఇప్పటం గ్రామంలో పరయూటసతినని సమయంలోన్ విదుయూత్ సరఫర్ నిలుపుదల చేసి వారి నైజానిని 
బయటపెట్టీరు. ఇపు్పడ్ మరింత రెచ్చిపోయి వైసీపీ నేతలు విధ్ంసం సృష్టీసతినానిరు.
* ఇప్పటం ర్నునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు స్థల్లు ఇచ్చిన వారిని గురుతి పెటుటీకొని మర్ ఈ ప్రభుత్ం వేధసతింది. దీనిలో భాగంగా శుక్రవారం స్గ్ంచ్న కక్ష స్ధంపు చరయూలకు నిరసనగా, 
ఇప్పటం గ్రామసతిలకు అండగా నిల్చేందుకు జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు శనివారం గ్రామానికి ర్నునానిరు. గ్రామసతిలతో సమావేశమై వివర్లు అడిగ్ తెలుసకుంట్రు. 
ఎనిని ఆటంకాలు ఎదురైనా ఎనిని బెదిరింపులు వచ్చినా జనసేన పార్టీకి అండగా నిలబడిన ఇప్పటం గ్రామసతిలకు అవసరమైన ఏ స్యం చేయడానికి అయినా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
ఎప్పటకీ సిద్ంగా ఉంట్రు” అని చపా్పరు. సమావేశంలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్్ల పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దురగేష్, పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ ప్తాని బాలకృష్ణ, పార్టీ 
నేతలు శ్రీ అత్తి సతయూనార్యణ, శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీ వేగుళ్ల లీల్ కృష్ణ, శ్రీ శెటటీబతుతిల ర్జబాబు, శ్రీ తుమ్మల బాబు, శ్రీ పాటంశెటటీ స్రయూచంద్ర, శ్రీ బండారు శ్రీనివాసర్వు, 
శ్రీ వై.శ్రీనివాస్, శ్రీమత్ ప్రియ్ సౌజనయూ, శ్రీమత్ గంట్ స్రూప తదితరులు పాల్గేనానిరు.
* బీమా చకుకాలు అందజేత
ర్జమండ్రి నగరంలోని కా్ర్ ప్ంతానికి చందిన జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక కారయూకరతి శ్రీ పత్వాడ మధు కుటుంబానికి పార్టీ తరఫున ప్రమాద బీమా చకుకాను శ్రీ మనోహర్ గారు 
అందజేశారు. ఇంటకి వెళ్్ల వారి కుటుంబంతో మాట్్లడి మధు భారయూ శ్రీమత్ సరోజినీకి రూ. 5 లక్షల చకుకా అందజేసి, కుటుంబ వివర్లను అడిగ్ తెలుసకునానిరు. అల్గే ధవళేశ్ర్నికి 
చందిన క్రియ్శీలక కారయూకరతి శ్రీ సింగ్ంశెటటీ సరష్ ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతి రోడ్డు ప్రమాదంలో మృత్ చందడంతో ఆయన తల్్ల శ్రీమత్ భూలక్ష్మికి ప్రమాద బీమా చకుకాను శ్రీ మనోహర్ 
గారు అందజేశారు. వారి ఇంటకి వెళ్్ల సరష్ చ్త్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి నివాళులరి్పంచ్రు.

కూల్చివేతల ప్రభుత్ం కూల్పోతంది
శతఘ్ని న్యూస్: మనకు అనుకూలంగా ఓటు వేసినవార మనవాళుళో.. ఓటు వేయనివారు శత్రువులు.. 
వారి పీచమణిచేదా్దమని పాలన చేసేతి ర్క్షస ర్జయూమే ఆవిషకాృతమవుతుందని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కానానిరు. ఆంధ్రప్రద్శ్ ర్ష్టంలో ప్రసతితం జరుగుతునని పాలన 
న్టకి న్రుశాతం మనవారు కాని వారిని ‘తొకికా నార తీయండి ‘ అనే విధంగా కొనస్గుతోంది. 
పాలకులు తమకు ఓటు వేసిన 49.95 శాతం ఓటర్లకు మాత్రమే పాలకులం అని భావిసతిననిటు్ల 
వారి చరయూలు చూసేతి అర్మవుతోంది. ఇందుకు ప్రబల తార్కాణం- నేట ఉదయం నుంచ్ ఇప్పటం 
గ్రామంలో రోడ్డు విసతిరణ పేరుతో స్గుతునని అర్చకమే. మంగళగ్రి నియోజకవరగేంలోని ఇప్పటం 
గ్రామవాసలు జనసేన మద్దతుదారులు కావడమే వై.సి.ప్. ప్రజాప్రత్నిధుల ఆగ్రహానికి కారణం. 
మారిచి 14వ తేదీన జనసేన ఆవిర్భావ సభకు చోటచ్చి సహకరించడమే స్్థనిక ప్రజాప్రత్నిధ 
ఆగ్రహానికి కారణం. అమర్వత్లోనే ఆవిర్భావ సభ జరపాలని నిర్ణయించ్ సభాస్థల్ కోసం 
అనే్ష్సతినని తరుణంలో సభకు చోటు ఎకకాడా దొరకకుండా అధకార పార్టీ నేతలు బెదిరింపులు, 

హెచచిరికలకు పాల్పడాడురు. ఇప్పటంవాసలు సభ తమ గ్రామంలో జరుపుకోండని ధైరయూంగా ముందుకు ర్వడమే నేట కూల్చివేతలకు కారణం. మారిచి 14న సభ జరిగ్న తరువాత 
ఏప్రిల్ నెలలో రోడ్డు విసతిరణ అంటూ నోటీసలు ఇచ్చిరు. ప్రధ్న రహదారికి కాసతి పకకాగా ర్కపోకలకు దూరంగా ఉంటూ ప్రశాంతంగా ఉండే గ్రామం ఇప్పటం. ఈ గ్రామం మీదుగా 
వాహనాల ర్కపోకలు ఉండవు. ఇప్పటకే ఊరిలో 70 అడ్గుల రోడ్డు ఉంది. దీనిని ఇపు్పడ్ 120 అడ్గులకు విసతిరించ్ గ్రామానికి అదనపు హంగులు తెచేచియ్లని స్్థనిక ప్రజా 
ప్రత్నిధ గారు ఉవి్ళ్్లరుతునానిరు. ఆయన ఉతాసుహానికి కారణం కేవలం కక్ష స్ధంపు. ఆ వంకతో తమకు ఓట్యని వారి ఇళ్ల తొలగ్ంపు. ఈ ఉదయం నుంచ్ పోలీస్ బలగాల 
స్యంతో జె.సి.బి.లతో నిర్్క్షిణయూంగా కూల్చి వేసతినానిరు. నిజానికి ప్రధ్న రహదారి నుంచ్ ఈ గ్రామానికి వెళే్ల అప్రోచ్ రోడ్డు మాత్రం 15 అడ్గులు మాత్రమే ఉంది. కూల్చివేత 
నోటీసలపై ఊరివారందరూ హైకోరుటీను ఆశ్రయించ్రు. దాంతో ఆగమేఘాలమీద ఈ రోజు కూల్చివేతలు చేపట్టీరు. రోడ్డు పకకానే మంచ్నీట ట్యూంక్ ఉంది. దానిని అల్నే ఉంచ్ 
ట్యూంక్ పకకాన ఉనని ఇంటని కూడా కూలగొట్టీరు. ఈ దుర్్మర్గేనిని అడ్డుకోవడానికి వెళ్్లన జన సైనికులు, వీర మహళలను కూడా పోలీసలు అదుపులోకి తీసకుని.. దుర్్మర్గేనికి 
అండగా నిలబడాడురు. ఇప్పటం గ్రామసతిల ప్రజా పోర్ట్నికి, నాయూయ పోర్ట్నికి జనసేన అండగా నిలబడ్తుందని ఈ సందర్ంగా స్పషటీం చేసతినానిను. రెండ్రోజుల క్రితం మా 
పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు ఈ గ్రామానిని సందరి్శంచ్ గ్రామ సభలో ప్రసంగ్సతినని తరుణంలో గ్రామంలో విదుయూత్ ను నిల్ప్వేసి తమ 
కుసంస్కార్నిని ప్రదరి్శంచ్రు. ఇటువంట దుషటీ చరయూలపై అలుపెరగని పోర్టం చేస్తిం. కూల్చివేతలతో పాలన ప్రంభించ్న ఈ ప్రభుత్ం కూల్పోయే రోజు ఎంతో దూరం లేదు. 
ఇప్పటం వాసలకు జనసేన అండగా నిలబడ్తుందని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ స్పషటీం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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పాలకులకు మానవత్వం ఉవండాలి
* మనసులేని ముఖ్యమంత్రిని స్గనంపాల్
* గతంలో ప్రజల బాధలు వినందుకు ముఖ్యమంత్రులు ప్రత్్యక సమయం ఇచ్చివారు
* ఈ ముఖ్యమంత్రి ఇంటి నంచి బయటకు రావడమే గగనం
* ప్రజా సమస్యలు విన జనవాణి అడ్డుకుంటున్నారు
* ప్రజాస్్మ్య పరిరక్షణ బాధ్యత అంతా తీసుకుందం
* కాకిన్డలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘ప్రజలు కష్టీలో్ల ఉననిపు్పడ్ కనీసం స్పందించని పదవి ఉంట్ ఎంత 
లేకుంట్ ఎంత..?తన కూతురికి ఆరోగయూం పూరితిగా క్షీణించ్న దశలో ముఖయూమంత్రి సహాయం 
చేస్తిరని, ఎంతో ఆశతో వచ్చిన మహళ తన పట్ల సీఎంతోపాటు అధకారులు చూప్న 
నిర్యను తటుటీకోలేక ఆత్మహతాయూయతనిం చేసే పరిసి్థత్కి వచ్చిందంట్ మీ మానవత్ం 
ఎంతో అర్థమవుతుంది. మీ పాలన నైజం బయట పడింది. మనస లేని ముఖయూమంత్రి ఉనాని 
లేకునాని ఒకకాట్. ఒక ఆడబిడడుకు నాయూయం చేయలేని సీఎం పదవి వుండీ వృథా’ అని జనసేన 
పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు అనానిరు. ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జిల్్ల పరయూటనలో భాగంగా కాకినాడలో శుక్రవారం ఉదయం ఆయన 
విలేకరులతో మాట్్లడారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్్లడ్తూ “గత ప్రభుతా్ల హయ్ంలో ముఖయూమంత్రి సహాయ నిధ కోసం ర్ష్టంలోని ప్రజలంతా కార్యూలయ్నికి 
వచేచి వెసలుబాటు ఉండేది. కచ్చితంగా ముఖయూమంత్రి ఉదయం వేళలో్ల సందర్శకులను కల్సి వారి సమసయూలు విని అవసరమైన వారికి సహాయం చేసేల్ ఏర్్పటు్ల ఉండేవి. ఇపు్పడ్ ఆ 
పరిసి్థత్ పూరితిగా లేదు. తన కనని కూతురిని రక్షించుకోవడానికి కాకినాడకు చందిన ఓ ఆడపడ్చు ముఖయూమంత్రి కార్యూలయం చుటూటీ, అల్గే సచ్వాలయం చుటూటీ త్రిగ్ విసిగ్ వేస్రి 
చ్వరకు ఆత్మహతాయూయతానినికి పాల్పడిందంట్ మీ పాలన డ్ల్లతనం ఏంట్ అర్థం అవుతుంది. ముఖయూమంత్రి ఎంత అసమరు్డో తెలుసతింది. మానవత్ం లేని ప్రభుత్ం ఉనాని ఒకట్ 
లేకునాని ఒకట్. మనిష్కి మనిష్ సహాయపడలేని వయూకుతిలు పదవులో్ల ఉండటం ప్రజల దౌర్భాగయూం. ఈ ముఖయూమంత్రికి పదవి నుంచ్ దిగ్పోయే సమయం ఆసననిమైంది. మీ కార్యూలయ్ల 
చుటూటీ త్రిగే వారిని పటటీంచుకోరు గాని... కొతతి కొతతి కారయూక్రమాలు అంటూ ప్రకటనల ఖరుచిలు వృధ్ చేసతినానిరు. బిడడును రక్షించుకోవాలని తపన పడిన ఆడపడ్చు ఆవేదన చూసి 
కనీసం ముఖయూమంత్రి మనస కరగకపోవడం ఆయన స్రూపానిని బయటపెడ్తుంది. భార్ బడ్జ్టు్ల, సంక్షేమం అని మీరు లెకకాలు చబుతునాని, ఒక సగటు తల్్లకి సహాయపడలేని మన 
వయూవస్థలు పూరితిగా ఓడిపోయినట్్ల.
* మీరు వినరు... మమ్మల్ని అడ్డుకుంట్రు
ప్రజల బాధలు, వేదనలు వినే ఓప్క తీరిక ఈ ముఖయూమంత్రి కి ఎల్గూ లేదు. జనసేన పార్టీ దా్ర్ జనవాణి కారయూక్రమం నిర్హంచ్ ప్రజల కష్టీలు కనీనిళు్ల తెలుసకుందామని మేం 
భావిసేతి, దానిని అడ్డుకునేందుకు రకరకాల కుట్రలు చేస్తిరు. ఆపదలో ఉననివారు, దివాయూంగులు అల్గే కష్టీల కడల్లో ఉననివారు జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి తమ 
బాధలు చపు్పకొని స్్ంతన పందుతునానిరు. వారికి జనసేన పార్టీ తరఫున వీలైనంత స్యం అందిసతినానిం. ఈ కారయూక్రమానిని కూడా మీరు అడ్డుకోవడానికి విశాఖపటనింలో చేసిన 
కుట్రలు అందరికీ తెలుస. కనీసం ప్రజల సమసయూలు వినేందుకు మీకు ఎల్గూ మనస లేదు. కనీసం మమ్మల్ని అయినా వారి సమసయూలు వినకుండా చేసతినానిరు. ఇద్నా మీరు చేసే 
అదుభాతమైన పాలన..? ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలో్ల జగననని ఇళ్ల విషయంలో చేయబోయే ఆడిట్ లో ప్రజలు ఇళ్ల విషయంలో పడ్తునని ఇబ్ందులను ప్రభుత్ం దృష్టీకి తీసకువెళ్తిం. 
ర్ష్టంలోనే అత్ పెద్దదిగా కాకినాడ లే అవుట్ ఉంది. ఇకకాడ పనులు ఏవి జరగటం లేదు. నియోజకవర్గేల వార్గా నాయకులు జగననని కాలనీలు సందరి్శంచ్ అకకాడ జరుగుతునని 
పనులను పరిశీల్స్తిరు” అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిల్్ల అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దురగేష్, పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ పంతం నానాజీ, శ్రీ ముతాతి శశిధర్, శ్రీ ప్తాని బాలకృష్ణ, 
పార్టీ నేతలు శ్రీ కళ్యూణం శివ శ్రీనివాస్, శ్రీ శెటటీబతుతిల ర్జబాబు, శ్రీ తుమ్మల బాబు, శ్రీ మేడా గురుదత్ ప్రస్ద్, శ్రీ వేగుళ్ల లీల్ కృష్ణ, శ్రీ బండారు శ్రీనివాసర్వు, శ్రీ మర్రెడిడు శ్రీనివాస్, 
శ్రీ సంగ్సెటటీ అశోక్, శ్రీమత్ పోల్సపల్్ల సరోజ, శ్రీమత్ జయలక్ష్మి, శ్రీ మేడిసెటటీ స్రయూకిరణ్, శ్రీ సతయూ తల్టం, శ్రీ సిరంగు శ్రీను తదితరులు ఉనానిరు.
* ప్రత్ కారయూకరతిన్ కుటుంబ సభుయూడిగా భావించే నాయకుడ్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
జనసేన పార్టీ క్రియ్శీల సభయూత్ం తీసకొని ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతి మృత్ చందిన సభుయూల కుటుంబాలకు జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రమాద బీమా చకుకాలను ఈ సందరభాంగా శ్రీ 
మనోహర్ గారు అందజేశారు. కత్తిపూడికి చందిన రైతు శ్రీ జీలకర్ర కృష్ణ జనసేన పార్టీలో క్రియ్శీలకంగా పని చేసేవారు. ఇటీవల జరిగ్న ప్రమాదంలో ఆయన మృత్ చందడంతో పార్టీ 
తరఫున రూ. 5 లక్షల ప్రమాద బీమా చకుకాను ఆయన కుటుంబ సభుయూలకు అందజేశారు. అమల్పురం నియోజకవరగేం పేరూరుకు చందిన శ్రీ ప్ల్ల శ్రీనివాస్ తాపీ మేస్త్రి గా పని చేస్తినే 
జనసేన పార్టీలో క్రియ్శీలకంగా వయూవహరించేవారు. ఇటీవల జరిగ్న రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన మృత్ చందడంతో పార్టీ తరఫున రూ. 5 లక్షల బీమా చకుకా బాధత కుటుంబానికి 
అందజేసి ధైరయూం చపా్పరు. అల్గే కాకినాడ నగరంలోని 22వ డివిజన్ కు చందిన శ్రీ వంతపాట శ్రీనివాసర్వు పార్టీలో క్రియ్శీలక సభుయూలు. కూల్ పనులు చేసకునే శ్రీనివాసర్వు 
ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో మృత్ చందడంతో పార్టీ తరఫున రూ. 5 లక్షల చకుకాను శ్రీ మనోహర్ గారు వారి ఇంటకి వెళ్్ల బాధతులకు అందజేశారు. ఆయన భారయూ శ్రీమత్ నాగదురగేకు 
చకుకాను అందజేసి కుటుంబ వివర్లను అడిగ్ తెలుసకునానిరు. పార్టీ తరఫున అండగా నిలుస్తిమని హామీ ఇచ్చిరు. జనసేన పార్టీ క్రియ్శీలక సభుయూలుగా ఉండి వివిధ ప్రమాదాలో్ల 
గాయపడిన వారికి మ్డి క్్లమ్ చకుకాలను శ్రీ మనోహర్ గారు అందజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్, జనసేన ర్ష్ట నాయకుల ఆధ్రయూంలో జనావాస్ల మధయూ పబ్ ఉండటం వల్ల జన జీవనానికి ఎదురవుతునని ఇబ్ందులను గురితించ్ పబు్లను జనావాస్లకు 
దూరంగా ఏర్్పటు చేయ్లని పబు్లకు వయూత్రకంగా శాంత్ యుతంగా నిరసన తెల్యజేస్తిమని వెళ్్లనటువంట జనసేన పార్టీ తెలంగాణా ఇంచ్ర్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, జనసేన 
పార్టీ గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అదయూక్షులు ర్ధ్రం ర్జల్ంగం, జనసేన పార్టీ తెలంగాణా యువజన విభాగం అదయూక్షులు వంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్, జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు 
జనసైనికులను శుక్రవారం అక్రమంగా అరెసటీ చేసి పోలీస సేటీషన్ కు తరల్ంచడం జరిగ్ంది.

తెలవంగాణా జనసేన నాయకుల అక్రమ అరెస్ట్
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శనివారం, 05 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రజా సమస్యలపై పోరాటవం చేసేతే ప్రాణాలు తీస్తేరా?
• జనసేనాని జోల్కి వసేతి తాట తీస్తిం
• హైదర్బాద్ రెకీకా ఆపరషన్ కి రెడిడు కారో్పరషన్ సంబంధం ఏంట?
• రెడిడు కారో్పరషన్ పెటటీంది ఇందుకేనా?
• హైదర్బాద్ రెకీకా ఆపరషన్లపై సమగ్ర విచ్రణ జరపాల్
• శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి జెడ్ + కేటగ్ర్ భద్రత కల్నించ్ల్
• పామర్రు సెంటర్ లో జనసేన శ్రేణుల నిరసన ప్రదర్శన
శతఘ్ని న్యూస్: నితయూం ప్రజా సమసయూలపై అధయూయనం చేస్తి.. ప్రజా సమసయూలపై తనదైన 
శైల్లో పోర్టం చేస్తి.. ప్రజలో్ల మమేకమవుతూ.. ప్రజల గుండ్లో్ల ససి్థర స్్థనం 
ఏర్పరుచుకునని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ర్జాయూధకార స్ధన కోసం 
కృష్ చేసతింట్ అధకార మతుతిలో ఉనని ఈ అవినీత్ పాలకులు తటుటీకోలేకపోతునానిరని 
మండిపడాడురు. జనసేన పార్టీకి ప్రజలో్ల పెరుగుతునని ఆధరణ చూసి ఆయనిని 
మటుటీబెట్టీలని కుట్రలు పనునితునానిరనీ.. మీ కుట్రలు స్గనివ్మని హెచచిరించ్రు. 
శుక్రవారం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై రెకీకా ఆపరషన్సు.. హతయూకు కుట్ర జరుగుతుందనని 
వారతిల నేపధయూంలో పామర్రు సెంటర్ లో నిరసనకు దిగారు. పార్టీ కార్యూలయం నుంచ్ 
ప్రధ్న కూడల్ వరకు పాదయ్త్ర చేశారు. మొతతిం ప్రభుత్ చరయూలను తీవ్ంగా 
ఖండించ్రు. ఈ సందరభాంగా తాడిశెటటీ నరష్ మాట్్లడ్తూ.. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
మీద ఈగ వాల్నా.. వైసీపీ గాల్ సకినా.. మీ ఉనా్మదానిని కూకటవేళ్లతో సహా పీకేస్తిం. లక్షల్ది మంది జనసైనికులు మీ ఇళ్లలో దీపాలు ఆర్పందుకు సిద్ంగా ఉనానిరు. మా అధనేత 
సంయమనమే మీకు శ్రీర్మ రక్ష అనని సంగత్ గురుతి పెటుటీకోవాలని హెచచిరిసతినానిం. మీ ఉనా్మద చరయూలకు ప్రజలు చరమగీతం పాడే రోజులు దగగేరలోనే ఉనానియి.
ఓటమి భయంతోనే శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని అంతమొందించడానికి అధకార పార్టీ కుట్రలు పనునితోంది. ఇంతకీ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసిన తపు్ప ఏంట? ప్రభుత్ ప్రజా వయూత్రక 
విధ్నాలను ప్రశినించడమా? కౌలు రైతులకు అండగా నిలవడమా? రైతులకు మద్దతు ధర కోసం పోర్టం చేయడమా? మీరు రోడ్డున పడేసిన భవన నిర్్మణ కారి్మకులకు అండగా 
నిలవడమా? నిరుద్యూగుల తరఫున పోర్టం చేయడమా? మతయూ్సకారుల జీవితాలు నాశనం చేసే 217 జీవోకి వయూత్రకంగా పోర్టం చేయడమా? వరద బాధతులకు అండగా 
నిలవడమా? సగాల్ ప్రీత్ తల్్లకి నాయూయం జరగాలంటూ పోర్టం చేయడమా? సీఎం ఇంట సమీపంలో ఖాళీ చేయించ్న నిర్్సితులకు అండగా నిలవడమా? నితయూం ప్రజా సమసయూలపై 
గళం విప్పడమా? మీ పీఠాలు కదులుతునానియనీ, మీ బతుకులు బయటపెడ్తునానిరనని భయమా?
ఆంధ్రప్రద్శ్ ఏమైనా మీ అయయూ జాగీర్? కడప వసేతి దాడికి యత్నిస్తిర్? ఉతతిర్ంధ్రుల ప్రజా సమసయూలు తెలుసకునేందుకు విశాఖ వెళేతి కరెంటు తీసి.. దాడికి యత్నించ్.. పోలీసల 
స్యంతో ప్రజల మధయూ నించ్ అపహరించ్.. అప్రజాస్్మికంగా నిరభాందిస్తిర్? మీ కుట్రలు భగనిం కావడంతో ఇపు్పడ్ ఆయన ఇంట వద్ద రెకీకాలు నిర్హంచ్.. దాడి చేసే ప్రయతనిం 
చేస్తిర్? గుజర్త్ నుంచ్ వచ్చిన ముఠా ఎవరు? రెడిడు కారో్పరషన్ ఛైర్మన్ సతయూనార్యణ రెడిడు వాహనంలో దుండగులు ఎందుకు ఆయన ఇంట వద్దకు వెళ్్లరు.. రెడిడు కారో్పరషన్ 
పెటటీంది రెడ్ల అభుయూననిత్కా? ఆ ముసగులో అర్చకాలు సృష్టీంచడానికా? మీలో దము్మనని మగాడ్ ఎవడైనా ఉంట్ నేరుగా రండి తేలుచికుందాం? మీరు దాడి చేయించ్లంట్ సపార్ 
బాయూచ్ లు అవసరం ఏమో? మాకు ఎల్ంట సపార్లు అవసరం లేదు. హైదర్బాద్ రెకీకా ఘటనపై సమగ్ర విచ్రణ జరపాల్. కేంద్ర హం శాఖ స్పందించ్ జెడ్ + కేటగ్రి భద్రత 
కల్్పంచ్లని డిమాండ్ చేసతినానిం. ఈ వయూవహార్నిని తేల్గాగే తీసకుంట్ జరగబోయే పరిణామాలకు జగన్ రెడిడు గారి నేతృత్ంలోని ర్ష్ట ప్రభుత్మే బాధయూత వహంచ్ల్ అని అనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జిల్్ల, మండల కారయూవరగేం సభుయూలు పాల్గేనానిరు.

అయ్యన్నపాత్రుడికి 
జనసేన నేతల పరామర్శ
• ఫోన్ లో యోగక్షేమాలు తెలుసుకుననా శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్

శతఘ్ని న్యూస్: ర్ష్టంలో ప్రత్పక్షాలు లక్షష్ంగా స్గుతునని అణచ్వేత 
చరయూలో్ల భాగంగా టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడ్ శ్రీ చ్ంతకాయల 
అయయూననిపాత్రుడి అక్రమ అరెసటీని జనసేన పార్టీ నాయకులు ఖండించ్రు. 
ఉమ్మడి విశాఖ జిల్్లకు చందిన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు శ్రీ కోన తాతార్వు 
ఆధ్రయూంలో శుక్రవారం నర్సుపటనింలోని శ్రీ అయయూననిపాత్రుడి స్గృహానికి 
వెళ్్ల పర్మరి్శంచ్రు. అక్రమ కేసలు, వేధంపులు వైసీపీ దుర్్మరగేపు 
చరయూలకు పర్కాషటీ అని అనానిరు. ఈ సందరభాంగా పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ ఫోన్ దా్ర్ శ్రీ అయయూననిపాత్రుడిని పర్మరి్శంచ్రు. 
వైసీపీ దుషటీపాలనను ఎదుర్కాని ప్రజాస్్మయూ పరిరక్షణ కోసం ప్రత్పక్షాలు 
ఐకయూపోర్టం చేయ్ల్సున అవసరం ఉందని ఈ సందరభాంగా పార్టీ 
నాయకులు స్పషటీం చేశారు. చోడవరం ఇంఛార్జ్ శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ ర్జు, 
విశాఖ ఉతతిర ఇంచ్ర్జ్ శ్రీమత్ పసపులేట ఉష్కిరణ్, భీమిల్ ఇంఛార్జ్ 
శ్రీ సందీప్ పంచకర్లలు శ్రీ అయయూననిపాత్రుడిని పర్మరి్శంచ్న వారిలో 
ఉనానిరు.

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

ప్రజా నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ 
నువ్్ కాపాడాలి గోవవందా

• అలిపిరి వద్ద కొబ్బరికాయలు కొట్టి మొక్కిన జనసేన శ్రేణులు

శతఘ్ని న్యూస్:త్రుపత్, జనసేన అధనేత పై కొంతమంది వైసీపీ కుట్ర దారులు పవన్ 
కళ్యూణ్ కి హాని కల్గ్ంచ్లని చేసతినని ప్రయతానిలు ఏవి కూడా ఫల్ంచకూడదని, ఆయనకు 
ఎల్ంట ప్ణహాని జరగకూడదని శుక్రవారం అల్ప్రి శ్రీవారి పాదాలచంత జనసేన 
పార్టీ ప్ఏసి సభుయూలు మరియు చ్తూతిరు జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు డా. పసపులేట 
హరిప్రస్ద్, త్రుపత్ పటటీణ అధయూక్షులు ర్జారెడిడు, బాబిజ్ హేమ కుమార్ సమన్ బాబు, 
మునస్్మి, పగడాల మురళ్, కొండ ర్జమోహన్, వనజమ్మ, కీరతిన, లక్ష్మి, ఆనంద్, 
మనోజ్, కిషోర్, పారు్ద, హమవన్తి, స్యిద్వ్, హేమంత్, స్యి, బలర్ం, ర్జేశ్ 
ఆచ్రి, పురుషోతతిం, కోమల్, మరియు ముఖయూ నాయకుల ఆధ్రయూంలో కొబ్రికాయలు 
కొటటీ మొకకాలు మొకుకాకోవడం జరిగ్ంది. ఈ సందరభాంగా వారు మాట్్లడ్తూ ర్ష్టంలో 
పోలీస వయూవస్థ ఐపీసీని కాకుండా వైసిప్ని ఫాలో అవుతుందని, ప్రశినించ్న గొంతు నొకాకాలని 

చూసతిందని పవన్ కళ్యూణ్ కు ఏ హాని కలగకుండా శ్రీ వెంకట్శ్ర స్్మి ఆశీససులు ఎల్లవేళల్ ఆయనపై ఉంట్యని, గత కొనిని రోజులుగా ఆయనను ట్రెగేట్ చేస్తి ఆయన పాల్గేనని 
కారయూక్రమాలకు ఆటంకాలు కల్గ్స్తి ప్రతేయూకించ్ ఇంట వద్ద రెకీకాలు నిర్హంచటం మంచ్ పద్త్ కాదని, మమ్మల్ని దాటుకొని పవన్ కళ్యూణ్ వద్దకు మీరు వెళ్్లల్సు ఉంటుందని ఏ చ్నని 
హాని కల్గ్న దానికి పూరితి బాధయూత జగన్ మోహన్ రెడిడుద్ అని వారు హెచచిరించ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, జనసైనికులు పాల్గేనానిరు.

జనసేనానికి జెడ్ కేటగిరి భద్రతా 
సిబ్వందిని కేటయవంచాలి

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచ్చిపురం నియోజకవరగే జనసేన ఇంచ్ర్జ్ దాసరి ర్జు, గత 
కొనినిరోజులుగా పవన్ కళ్యూణ్ పై హతాయూయతానినికి కుట్ర పనునితుననిటుటీ వసతినని 
వారతిలపై వెంటనే పూరితిగా దర్యూపుతి చేసి, జెడ్ కేటగ్రి భద్రతా సిబ్ందిని పవన్ కళ్యూణ్ కి 
తక్షణమే కేంద్ర ప్రభుత్ం కేట్యించ్లని కోరుతునానిము. ఈ సందరభాంగా సంపేట 
పటటీణంలో ఇచ్చిపురం నియోజకవరగే జనసేన ఇంచ్ర్జ్ దాసరి ర్జు మరియు జనసేన 
ర్ష్ట జాయింట్ సెక్రెటర్ బైపల్్ల ఈశ్రర్వు అధయూక్షతన ర్యూలీ నిర్హంచడం జరిగ్ంది. 
ఏదైతే 250 కోట్లతో సపార్ వసతినని కథనాలపై ఎకకాడ ఎవరి చేతులు మార్యో 
అని పూరితిగా దర్యూపుతి చేసి వెంటనే వాళుళో ఎంతట వాళుళో అయినా తక్షణమే వాళళోని 
శిక్షించవలసిందిగా జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేసతినానిము. ఈ కారయూక్రమంలో 
సంపేట పటటీణ పోలీస సేటీషనో్ల శుక్రవారం వినత్పత్రం ఇవ్డం జరిగ్ంది. దానికి 
ముందుగా అంబేదకార్ విగ్రహం ఎదురుగా నినాదాలు చేస్తి అంబేదకార్ కి వినత్పత్రం 
ఇవ్డం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో ర్ష్ట మతసుష్కార వికాస విభాగ సెక్రెటర్ నాగుల 
హరి బెహర్, కంచ్ల్ జడీ్పటీసీ అభయూరి్థ ఈశ్ర ర్వు, మణి సంతోష్, మణికంఠ, రవి, 
రవికుమార్, ఉమాపత్ ప్రదీప్ మరియు ఇచ్చిపురం నియోజకవరగే జనసేన నాయకులు 
పాల్గేనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ గారికి భద్రత కలి్పవంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై జరుగుతునని 
కుట్రలకు నిరసనగా శ్రీకాకుళం జిల్్ల జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో పటటీణంలోని 
అంబేదకార్ జంక్షన్ వద్ద జిల్్ల నాయకులు శ్రీ పేడాడ ర్మో్మహన్ ర్వు ఆధ్రయూంలో 
నిరసన కారయూక్రమం జరిగ్ంది. ఈ సందరభాంగా శ్రీ పేడాడ ర్మో్మహన్ గారు 
మాట్్లడ్తూ... ర్ష్టంలో ప్రజాస్్మయూం కనుమరుగవుతోంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిపై జరుగుతునని కుట్రలు ఆంద్ళన కల్గ్సతినానియి. కేంద్ర ప్రభుత్ం 
కలుగుజేసకొని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి భద్రత కల్్పంచ్ల్. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారికి ఎవరైనా హాని తలపెట్టీలని చూసేతి సహంచేది లేదని, అభిమానులు 
ఎంతకైనా తెగ్స్తిమని హెచచిరించ్రు. జీ కారయూక్రమంలో శ్రీ ర్మో్మహన్ ర్వుతో 
పాటు టెకకాల్ నియోజకవరగేం ఇంచ్రిజ్ శ్రీ కనిత్ కిరణ్, ఎచచిర్ల నియోజకవరగే 
నాయకులు శ్రీ భూపత్ అరుజ్న్, జిల్్ల నాయకులు, కారయూకరతిలు పాల్గేనానిరు.

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


శనివారం, 05 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బొట్ట్ ఆదిలక్ష్మికి మనోధైరా్యని్నచ్చిన 
బత్తేల బలరామకృష్ణ

వైదయూఖరుచిల నిమితతిం 5000 ఆరి్కస్యం
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం మండలం, పుణయూక్షేత్రం గ్రామానికి చందిన 
బొటుటీ ఆదిలక్ష్మి ర్జమండ్రి బొల్్లనేని హాసి్పటలో్ల కిడీని సంబంధత 
వాయూధతో చ్కితసు తీసకుంటుండగా జనసేన శ్రేణుల దా్ర్ విషయం 
తెలుసకునని ర్జానగరం నియోజకవరగే జనసేన నాయకులు 
బతుతిల బలర్మకృష్ణ వారిని పలకరించ్, ప్రసతిత యోగక్షేమాలు 
తెలుసకొని వైదయూ ఖరుచిల నిమితతిం ₹5,000/౼ రూపాయలు ఆరి్థక 
సహాయం అందించడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో కిమిడి శ్రీర్మ్, 
మది్దరెడిడు బాబులు, నాత్పాం దొరబాబు, పుణయూక్షేత్రం జనసైనికులు 
పాల్గేనానిరు.

క్రిష్ట్పాడు గ్రామవంలో వైసీపీకి భారీ షాక్
దొరినిపాడు మండలంలో వైసీపీ నండి 50 కుటంబాలు జనసేనలో చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్: ఆళళోగడడు నియోజకవరగేం, దొరినిపాడ్ మండలం, క్రిష్టీపాడ్ గ్రామంలో 
ఆళళోగడడు జనసేన నాయకులు మైలేరి మల్లయయూ సమక్షంలో జనసేన పార్టీ సిదా్ంతాలు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ్లు నచ్చి వైసీపీ పార్టీకి చందిన 50 మంది ఎసీసు, బీసీ, 
మైనారిటీ కుటుంబాలు జనసేన పార్టీలో చేర్రు. అనంతరం ఆయన మీడియ్తో 
మాట్్లడ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ ఎసీసు, ఎసీటీ, బీసీ, మైనారిటీ సదరులను ర్జకీయంగా 
ఆరి్థకంగా సమాజంలో ఎదుగుదలను కొరకు బడ్గు బలహీన వర్గేలను పల్లకిలో 
ఎకికాంచడానికి జనసేన పార్టీ స్్థప్ంచ్రని తెల్యజేశారు. ఆళళోగడడు నియోజకవరగేంలో 
ఏ పార్టీ నాయకులు కూడా బడ్గు, బలహీన వర్గేల అభివృది్కి తోడ్పడలేదని ర్జకీయ 
అవకాశాలు కానీ నామినేటెడ్ పోసటీలు కానీ ఎసీసు, ఎసీటీ, బీసీ, మైనార్టీ సదరులకు 
దూరం చేశారని, కనుక బడ్గు, బలహీన వర్గేలకు జనసేన పార్టీలో కీలక పదవులు 
కూడా ఆయ్ వర్గేలకే కేట్యిస్తిమని హామీ ఇచ్చిరు. ర్ష్టంలో వైసీపీ ప్రభుత్ం 
ప్రత్పక్షాలే లేకుండా అణచ్వేతకు గురిచేసతినాని పవన్ కళ్యూణ్ ధైరయూంగా ప్రజా సమసయూల 
మీద పోర్టం చేస్తి 2024 స్ర్త్రిక ఎలక్షనో్ల ర్జాయూధకారమే దిశగా పనిచేసతినానిరని 
అల్ంట నిజాయితీగల నాయకుడికి ప్రజలు కూడా ఆంధ్రప్రద్శ్ లో జనసేన పార్టీని 
ఆదరించ్లని తెల్యజేశారు. ఆళళోగడడు జనసేన పార్టీలో చేరిన కుటుంబాలను అధకార 
పార్టీకి చందిన నాయకులు జనసేన పార్టీలో చేరితే సంక్షేమ పథకాలు నిల్ప్వేస్తిమని 
బెదిరిసతినానిరని అల్ంట తాట్కు చపు్పళళోకు జనసైనికులు ఎవరూ భయపడరని వారి 
బెదిరింపులకు భయపడట్నికి జనసేన పార్టీలో రోజువారి 500 కూలీకో, మందు, 
బిర్యూనీ పాయూకట్లకు ఆశించ్ పని చేసే వాళుళో ఎవరూ లేరని, జనసేనలో ఉననిది కరుడ్గటటీన 
నిస్్ర్థపు, గుండ్ల నిండా ధైరయూం కల్గ్న జనసైనికులు ఉనానిరని తెల్యజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు కటుటీబడి మహబూబ్ దౌల్, త్రుపంగాల పెద్ద 
ఓబుళపత్, ముసిగ్ంస్గారి ననేనిబై, మాస్ంగారి చ్నని భాష, పూల ఫకీర్ భాష, గుత్తి 
మస్తిన్ వల్, గడడుం ఏస పాదం, బడేడుస్బ్ గారి హుసేసున్ భాష, మదు్దబై గారి వల్, 
ముసిగ్ంస్ గారి హుసేసున్ భాష, మారెనని గారి వెంకట్శ్రు్ల తదితరులు పాల్గేనానిరు.

కడప జనసేన ఆధ్ర్యవంలో 
నల్ల బ్్యడ్జీలు ధరివంచ్ మహా నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: కడప జిల్్ల జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో కడప ఆర్టీసీ బస్టీండ్ అంబేదకార్ 
సరికాల్ దగగేర నల్ల బాయూడీజ్లు ధరించ్ మహా నిరసన కారయూక్రమం చేపట్టీరు. జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై రెకీకా నిర్హంచ్ హతయూ చేయడానికి గత కొనిని రోజులుగా 
జరుగుతునని వరుస సంఘటనలు హతయూ ప్రయతానిలపై ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. స్క్షాతుతి 
కేంద్ర నిఘవర్గేలు పవన్ కళ్యూణ్ హతయూకు 250 కోటు్ల సపారి డీల్ జరిగ్ందని ఆయనను 
చంపడానికి గత కొనిని రోజులుగా ప్రయతానిలు జరిగాయని చప్్పనా కూడా పవన్ కళ్యూణ్ 
భద్రత విషయంలో ర్ష్ట ప్రభుత్ం పటటీ పటటీనటుటీ మొదు్దనిద్ర నిద్రపోతుందని ఒకవేళ 
పవన్ కళ్యూణ్ కి ఏమైనా జరిగ్తే ర్ష్టం అల్లకలో్లలం, అతల్కుతలం అవుతుందని 
మీరు ఎవరూ కూడా రోడ్లపై త్రగలేరు అనని విషయం గురుతి పెటుటీకోవాలని ప్రభుతా్నిని 
హెచచిరించ్రు. తక్షణమే ఈ కుట్రలో భాగస్్ములు ఎవరో ఈ కుట్ర వెనుక ఎవరెవరు 
ఉనానిరో విచ్రణ చేపట్టీలని, ద్షులను పటుటీకొని కఠినంగా శిక్షించ్లని డిమాండ్ 
చేస్తి అటు తెలంగాణ ప్రభుత్ం ఇటు ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రభుత్ం రెండ్ కూడా పవన్ 
కళ్యూణ్ భద్రత విషయంలో ఎటువంట పక్షపాతం లేకుండా వయూవహరించ్లని అనానిరు. 
కేంద్ర ప్రభుత్ంలోని పెద్దలు కూడా తక్షణమే పవన్ కళ్యూణ్ కి జెడ్ ప్లస్ భద్రత ఏర్్పటు 
చేయ్లని కడప జిల్్ల జనసేన పార్టీ దా్ర్ డిమాండ్ చేశారు. అసలు ఈ సపారి డీల్ 
వెనుక హతాయూయతనిం కుట్ర వెనుక వైసీపీ పెద్దల హసతిం ఉందనని అనుమానం వయూకతిం 
చేశారు. అందుకు వరుసగా జరుగుతునని సంఘటనలే నిదర్శనమని, అటువంట 
ప్రయతానిలు ఏవైనా వైసిప్ పెద్దలు చేస్తి ఉంట్ వెంటనే మానుకోవాలని లేదా 
ర్ష్టవాయూపతింగా ఉననిటువంట జనసైనికులు మిమ్మల్ని బంగాళ్ఖాతంలో కల్పేస్తిరని 
హెచచిరించ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన ర్ష్ట కారయూక్రమాల కమిటీ కారయూదరి్శ సరష్ 
బాబు, కడప జిల్్ల జనసేన నాయకులు పండ్రా రంజిత్ కుమార్, పత్తి విశ్నాథ్, బోరెడిడు 
నాగేంద్ర, చ్నని, నాగర్జు, కుమార్ నాయక్, గోపాల్ నాయక్ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

రెక్కీ వెనుక ఉన్నదెవరో తేల్చిలి?
• శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ భద్రతపై సమీక్ష జరపాల్
• రైలే్ కోడూరు మహా నిరసనలో పార్టీ ర్ష్ట కారయూదరి్శ శ్రీ తాతంశెటటీ నాగేంద్ర
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ని హతమారచిందుకు కుట్ర పనినింది ఎవరు? 
రెకీకా నిర్హంచ్ంది ఎవరు? వెనుక ఉననిది ఎవరో తేల్చిలని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట కారయూదరి్శ శ్రీ తాతంశెటటీ 
నాగేంద్ర డిమాండ్ చేశారు. ఈ వయూవహారంలో బాధయూతతో వయూవహరించ్ బాధుయూల్ని వెంటనే అరెసటీ 
చేయ్లని కోర్రు. కడప జిల్్ల, రైలే్ కోడూరు నియోజకవరగే కేంద్రంలోని ట్ల్ గేట్ నుంచ్ మహాతా్మ 
గాంధీ విగ్రహం వరకు మహా నిరసన ప్రదర్శనతో ఆంద్ళనకు దిగారు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ 
నాయకులు, కారయూకరతిలు పెద్ద సంఖయూలో పాల్గేనానిరు. అనంతరం మానవహారం నిర్హంచ్ పోలీస 
అధకారులకు వినత్పత్రం అందచేశారు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ నాగేంద్ర మాట్్లడ్తూ.. వయూవస్థల్ని నాశనం 
చేసేతి చూస్తి ఊరుకోము. మాకు వయూవస్థల మీద నమ్మకం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్ం మీద నమ్మకం 
ఉంది. కేంద్ర పెద్దలు వెంటనే స్పందించ్ తక్షణం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మీద జరుగుతునని కుట్ర కోణంపై 
దర్యూపుతి జరపాల్. ఆయనకు పటషటీ భద్రత ఏర్్పటు చేయ్ల్. ఆయన మీద దాడి చేయ్లని భావించేవారు ఎవరైతే ఉనానిరో వారికి చబుతునానిం. మీరు రెకీకాలు నిర్హంచ్ల్. అదను 
చూసకోవాల్. జనసైనికులకు అల్ంటవేమీ ఉండవు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ మీద ఈగ వాల్నా సింహదా్రం నుంచ్ వచ్చి కొటటీ వెళ్తిం అని అనానిరు.

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

అధినేత కోసవం ఒక సైన్యమే సిద్వంగా ఉవండాలి: డా.వవంపురు గవంగులయ్య
శతఘ్ని న్యూస్:  అల్్లరి సీతార్మర్జు జిల్్ల, పాడేరు జనసేన పార్టీ కార్యూలయంలో 
జనసేన పార్టీ అరకు పార్లమ్ంట్ ఇనాచిర్జ్ డా.వంపురు గంగులయయూ అధయూక్షతన శుక్రవారం 
జరిగ్న సమావేశంలో పాడేరు నియోజకవరగేంలో గల జి.మాడ్గుల, పాడేరు మండల్ల 
ముఖయూనాయకులతో సమావేశమయ్యూరు. ఈ సమావేశంలో ముఖయూంగా జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పైన సపారి ప్రణాళ్కలు రచ్ంచ్న వారిపై తక్షణమే దర్యూపుతి చేసి 
ఈ విద్రోహ చరయూలకు ప్రధ్న కారకులెవరనేది తేల్చిలని, సపారి హతయూర్జకీయలకు, 
ఫాయూక్షన్, ర్జకీయ్లకు అలవాటు పడిన నేతలెవరో త్రలోనే తెల్యజేయ్లని వారిని 
జనసేన పార్టీ, నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు, అభిమానులు వదలరని తీవ్ 
ఆగ్రహంతో ఉనానిరని జనసేనపార్టీ పాడేరు ఇనాచిర్జ్ డా.వంపురు గంగులయయూ తెల్పారు. 
జి.మాడ్గుల మండల జనసేన అధయూక్షులు మస్డి భీమనని మాట్్లడ్తూ నీత్, నిజాయితీతో 
ర్జకీయ్లు చేసే మా నాయకుడిని ఎదురోకాలేక కేవలం వయూకితి గత విమర్శలు చేస్తి ఇంకంత 
కాలం ప్రజల్ని మభయూపెడతారు. అంతటతో చ్లక ఇపు్పడ్ సపారి ర్జకీయ్లు చేస్తిర్? 
ఇద్నా మీరు ప్రజాస్్మయూనికి మీరిచేచి విలువ? అంటూ ప్రభుతా్నిని దుయయూబట్టీరు. ప్రధ్న 
కారయూదరి్శ గొంది మురళ్ మాట్్లడ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ ని త్ట్టీరు భరించ్ము, కుటుంబంలో 

స్త్రీ మూరుతిలను అవహేళన చేస్తి అసభయూంగా మాట్్లడారు సహంచ్ము. ఇంకా బరితెగ్ంచ్ సపారి ర్జకీయ్లు చేసే వారెవరైనా వారికి మేము ఒకట్ చపుతినానిం… మా అధనేతకు 
ఏదైనా జరిగ్తే ర్ష్టం అటుటీడికిపోవడం ఖాయం మీరు ఎవరైనా కావచుచి కొనిని కోట్ల మంది జనసైనికులు మీ అంతు చూడట్నికి సిద్ంగా ఉనానిరని మాత్రం గురుతించుకోండి మీ 
దహనానికి బూడిదకూడా మిగలచిరు ? దయచేసి ప్చ్చి చేషటీలతో దిగజారుడ్ ర్జకీయలు చయ్యూదు్ద. అది మీకు మంచ్ది కాదు, మాకు మంచ్ది కాదు. వెరసి ఈ ద్శానికే మంచ్ది 
కాదు? ఆ మాటకొసేతి మా పాడేరు నియోజకవరగేంలో నుంచ్ కూడా మా అధనేతను కాపాడ్కోవడానికి సిద్మై ఉనాని జనసైనికులు లక్షలో్ల తరల్ వెళ్్ల మా అధనేతకు భద్రతనిస్తిం 
అంటూ తెల్పారు. పాడేరు మండల జనసేన అధయూక్షులు మురళ్కృష్ణ మాట్్లడ్తూ మా అధనేతను టచ్ చేసేతి ర్ష్టం తగలబడిపోవడం ఖాయం. ఈ కుట్ర వెనకాల వాసతివాలు త్రలోనే 
తెల్యజేయ్ల్. లేదంట్ జనసైనికులు మీ అంతు చూసే రోజులు దగగేరపడాడుయంటూ హెచచిరించ్రు. ఈ సమావేశంలో కొతతిగా చేరిన జనసైనికులతో పాటుగా వివిధ మండల స్్థయి 
నాయకులు కల్సి సమావేశమవుతూ ఏ క్షణమైనా ఏమి జరిగ్న డా.వంపురు గంగులయయూ ఆధ్రయూమున అధనేత కోసం ఒక సైనయూమే సిద్ంగా ఉండాలంటూ తీర్్మనించుకోవడం 
జరిగ్ంది. ఈ సమావేశంలో పాడేరు మండల అధయూక్షులు నంద్ల్ మురళ్ కృష్ణ, జి.మాడ్గుల మండల అధయూక్షులు మస్డి భీమనని, ప్రధ్న కారయూదరి్శ గొంది మురళ్, పాడేరు మండల 
నాయకులు రమేష్ నాయుడ్, మజిజ్ సతయూనార్యణ, జంగ్డే ఈశ్రర్వు, బాలకృష్ణ, స్లేబు అశోక్, కిలో్ల అశోక్ కుమార్ అశేష సంఖయూలో జనసైనికులు పాల్గేనానిరు.

డిప్్యటీ సీఎవం మరియు ఎమ్మెల్్య కొట్ట్ సత్యనారాయణ 
దతతేత తీసుకున్న గ్రామవంలో జనసేన పల్్లపోరు

పడమర విప్పర్రు గ్రామంలో రండవ రోజు జనసేన పల్లెపోరు
శతఘ్ని న్యూస్:  తాడేపల్్లగూడ్ం, పెంటపాడ్ మండలం, పడమర విప్పర్రు గ్రామంలో శుక్రవారం జరిగ్న జనసేన పలె్లపోరులో భాగంగా బొల్శెటటీ శ్రీనివాస్ మాట్్లడ్తూ డిపూయూటీ 
సీఎం అయిన మన ఎమ్్మలేయూ కొటుటీ సతయూనార్యణ ఎలక్షనో్ల నెగ్గేన తర్్త శాశ్తంగా ఎల్ సంపాదించ్లో దృష్టీ పెటటీ దతతిత తీసకునని విప్పరు గ్రామానిని పకకాన పెట్టీస్రనానిరు. 
గ్రామంలో ప్రజలు ఎనిని ఇబ్ందులు పడ్తునానిరో కొటుటీ సతయూనార్యణ తెలుసకోవాలని అనానిరు. వైసిప్ ప్రభుత్ం గురించ్ చపా్పలంట్ రైతులకు నోట్్ల మటటీ కొటటీందనానిరు. పంటకు 
గ్టుటీబాటు ధరలు లేక డీజిల్, పెట్రోల్ మరియు నితయూవసర్ల సరుకులు రటు్ల పెరిగ్పోయి ఇటు రైతులను మరియు స్మానుయూలను ఇబ్ంది పెటటీ ఈ ప్రభుత్ం నడ్చుకుంటుందనానిరు. 
అంతేకాకుండా శ్రీనివాస్ మాట్్లడ్తూ విప్పరు గ్రామ ప్రజలకు వైసిప్ ప్రభుత్ం నుంచ్ వచేచి పథకాలు ఎటూ పోవని ధైరయూం చప్్ప వచేచి ఎనినికలో్ల మీ ఓటు హకుకాను వినియోగ్ంచుకొని 
జనసేన పవన్ కళ్యూణ్ ని మరియు ననుని గెల్ప్ంచ్లనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పెంటపాడ్ మండలం అధయూక్షులు పుల్్ల బాబీ, స్్థనిక నాయకులు చనాని ర్ంబాబు, పసల 
మహేష్, పెద్ద హరిజనపేట యూత్ లీడర్ మహేష్, ఇంజేట నాని, కందులపాట బాలకృష్ణ, నైనాల గురూజీ, పసపులేట అమి్మర్జు, బావిశెటటీ వీర ర్ఘవులు, మాణిక్ రెడిడు సత్తిర్జు, 
లంకప్ల్్ల నాగర్జు, మానే తేజ, బుదా్దల సతయూనార్యణ, గొక దానయయూ, బాసంశెటటీ వెంకటకృష్ణ, తోట ప్రస్ద్, బాయిశటటీ బాబీ, చ్నిమిల్్ల బాబి, బాసంశెటటీ సబా్ర్వు తదితరులు 
మరియు తాడేపల్్లగూడ్ం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహళలు పాల్గేనానిరు.
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పవన్ జోలికొసేతే జనసైనికుల 
ఆగ్రహజా్లలో మాడిపోతారు

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్ఠాపురం, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై హతయూ కుట్ర చేసతినానిరని వచేచి వారతిలపై ప్ఠాపురం 
జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజ్ మాకీనీడి శేషకుమారి మాస్ వారినింగ్ తో మీడియ్లో మండిపడాడురు. ఇటీవల నెల్్లరు గాంధీ 
బొమ్మ సెంటర్ వద్ద నిరసన కారయూక్రమంలో కొంతమంది అల్లరి మూకలు చేసి దాడి యతానినికి స్్థనిక పార్టీ కార్యూలయంలో 
శుక్రవారం ప్రెస్ మీట్ దా్ర్ స్పందించ్రు. ర్జకీయంగా ఎదురుకోలేక ఇల్ంట కుట్రలు చేసతినానిరనానిరు. ఆంధ్రాలో 
అభిమానులలో ఉనని క్రేజ్, పార్టీని ప్రజలు ఆదరిసతినని తీరును చూసి ఓర్లేక చ్టుగా దబ్తీయలని చూసేతి ఒకొకాకకా 
జనసైనికుని ఉగ్రరూపం చూస్తిరని అధకార ప్రత్నిధులు ఎంత రెచచిగొటటీనా ఎంతో సహనంతో ముందుకు పోతునని పవన్ 
కళ్యూణ్ ని ఈ విధంగా ఇబ్ంది పెటటీడం చేతగానితనమనానిరు. ఆంధ్రర్ష్ట అభివృది్కి డబు్లు ఉండవు కానీ, హతయూలు 
చేయడానికి 250 కోట్ల రూపాయలు ఎల్ వచ్చియనానిరు. తమ ఆధనేత హతాయూయతానిలు చేయడానికి పా్లన్ చేసతినని 
కిర్యి గూండాల నుండి రక్షణ కేంద్ర ప్రభుత్ం కల్్పంచ్లని ఆమ్ కోర్రు. కుట్రకు కారకులను దర్యూపుతి వేగవంతం చేసి 
కసటీడీలో తీసకుని అసలు స్త్రాదారులను తెలుసకుని కఠిన చరయూలు చేబట్టీలని డిమాండ్ చేస్రు.

పవన్ కళ్్యణ్ పై రెక్కీ ప్రజాస్్మ్యవంపై దాడిగానే పరిగణవంచాలి
• తాడేపలిలె పాయూల్స్ కుట్రే పవన్ కళ్యూణ్ పై రక్కి
• సీఎం జగన్ ఫ్యూక్షన్ రాజక్యాలు చేస్తున్నిరు
• ఏపీలో ప్రజాస్వామయూం ప్రమాదంలో పడింది అందుకే మోకాళలెపై నిరసన
• పవన్ కళ్యూణ్ క్ జెడ్ కేటగిరి సెక్యూరిటీ కలి్పంచాలి.
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, పవన్ కళ్యూణ్ పై రెకికా ప్రజాస్్మయూంపై దాడిగా 
పరిగణిస్తి విజయవాడ వన్ టౌన్ కాళేశ్రర్వు మారెకాట్ కూడల్ వద్ద జనసేన 
పార్టీ నగర అధయూక్షులు ర్ష్ట అధకార ప్రత్నిధ మరియు పశిచిమ నియోజకవరగే ఇనాచిర్జ్ 
పోత్న మహేష్ ఆధ్రయూంలో మోకాళళోపై జనసేన నేతలు, వీర మహళలు, కారయూకరతిలు, 
నిరసన తెల్పారు. ఈ సందరభాంగా మహేష్ మాట్్లడ్తూ హైద్రాబాద్ లో పవన్ 
ఇంట ముందు రెకీకా నిర్హంచడమంట్ పవన్ కళ్యూణ్ పై దాడి చయయూడమేనని, 
జగన్ హతాయూర్జకీయ్లు, ఫాయూక్షన్ ర్జకీయ్లకు పాల్పడ్తునానిరని, పవన్ 
కళ్యూణ్ ఇంట వద్ద రెకీకాకి తాడేపల్్ల పాయూలెస్ లో కుట్రపనానిరని, ఏప్ ప్రభుత్ 
వాహనాలు దొరికినా జగన్ కాని ప్రభుత్ం కాని స్పందించలేదంట్ జగన్ కుట్రే అని, కుట్ర ర్జకీయ్లు జగన్ కి వెననితో పెటటీన విదయూ అని, కుర్చి కోసం కుటుంబ సభుయూల్ని మరడుర్ 
చేయించ్న నైజం జగన్ మోహన్ రెడిడుదని, జగన్ వి అనీని 420 తెల్వితేటలని, పవన్ కళ్యూణ్ చ్నని గీత పడినా వైఎస్ఆరిసుప్ తలర్తలు మారిపోతాయని, వైఎస్ఆరిసుప్ నేతల తలలు 
తెగుతాయని, ఏపీ నుంచ్ వైఎస్ఆరిసుప్ నాయకులను తరిమి కొడతామని, శ్రీలంక ర్జపక్సు కు పటటీన గతే జగన్ కి పడ్తుందని, విశాఖపై ఎవరు స్పందించ్న తాడేపల్్ల పాయూలెస్ లో 
భూకంపాలు వసతినానియని, అసలు విశాఖలో ఏమైందని జగన్ గారు ఏం జరుగుతుందని విధ్ంసం సృష్టీసతినానిరని, ఋష్కొండపై విచ్రణ కమిటీ వసతిందని భయంతోనా అని ? 
సీఎం జగన్ అవినీత్ అనకొండ ముందు లక్ష అవినీత్ అనకొండలు కూడా సరిపోవని, ఏప్లో ప్రభుతా్నికి వయూత్రకంగా గొంతెత్తితే అక్రమ అరెసటీలకు పాల్పడ్తునానిరని, అయయూనని 
పాత్రుడ్ని అక్రమ అరెస్టీ చేశారు కాని కోరుటీ బెయిల్ ఇచ్చిందని, ఏప్లో ప్రజాస్్మాయూనిని కాపాడాలని ఉమ్మడి ఉదయూమాలు చేయ్లని, పవన్ కళ్యూణ్ చప్్పనటుటీ వైఎస్ఆరిసుప్ విముకితి 
ఆంధ్రప్రద్శ్ కావాలంట్ ప్రజలంతా కలసి ర్వాలని, విశాఖ, హైద్రాబాద్ ఘటనపై డిజిప్ ఎందుకు స్పందించడం లేద్ సమాధ్నం చపా్పలని, పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ కేటగ్రి బధ్రత 
కల్్పంచ్లని కేంద్రానిని కోరుతునానిమని, పవన్ కళ్యూణ్ భధ్రతపై బిజెప్ నేతలు సనీల్ ద్వధర్, సమూవీర్రాజు కేంద్రానిని కోర్లని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో డివిజన్ అధయూక్షులు 
శిగీనంశెటటీ ర్ము గుపాతి, నల్లబెల్్ల కనకార్వు, తమి్మన లీల్ కరుణాకర్, జేల్్ల రమేష్, మలె్లపు విజయలక్ష్మి, బతుతిల వెంకట్ష్, కూర్కుల సరష్, వేంపల్్ల గౌర్ శంకర్, త్రపత్ సరష్, 
ఏల్రు స్యి శరత్, పోటునిరి శ్రీనివాసర్వు, సమీ గోవింద్, రెడిడుపల్్ల గంగాధర్, ఆకుల రవి కిరణ్, బొమ్మ ర్ంబాబు, సెంట్రల్ నియోజకవరగే నాయకులు బొల్శెటటీ వంశీకృష్ణ, నగర 
అధకార ప్రత్నిధ స్టీల్న్ శంకర్, నగర ఉపాధయూక్షులు వెనాని శివశంకర్, కృష్ణ పెనని మహళ్ కోఆరిడునేటర్ ర్వి సౌజనయూ, బొబూ్రి కొండలర్వు, కొప్్పశెటటీ వెంకట్శ్రర్వు, బొటటీ 
స్యికుమార్, పుల్చేరి రమేష్, తొతతిడి భరత్, అల్య్ బేగం, విజయ్ కుమారి, రజిని తదితరులు పాల్గేనానిరు.
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వైసీపీ వముకతే ఆవంధ్రప్రదేశే జనసేన లక్ష్వం
రక్షణ కలి్పంచాలని కేంద్ర ప్రభుతావానిని విజ్ఞపితు చేస్తున్నిం
మర్రాపు స్రేష్ జనసేన పార్టి సీనియర్ న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: గజపత్నగరం 
నియోజకవరగేం, పవన్ 
కళ్యూణ్ అతయూంత ప్రజాదరణ 
కల్గ్న నాయకుడ్. ఒక 
ర్జకీయ పార్టీకి అధయూక్షుడ్. 
అల్ంట వయూకితిపైనే రెకీకా 
నిర్హంచ్రంట్నే ర్ష్టంలో 
పరిసి్థతులు ఎంత దిగజార్యో 

అర్ం చేసకోవచుచి. జనవాణి కారయూక్రమం దా్ర్ ప్రభుత్ చతతి పాలన బయటకు 
వసతింట్ జగన్ జీరి్ణంచుకోలేకపోతునానిరు. పాలనలో లోపాలను ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ 
దృష్టీకి తీసకొసతింట్ తటుటీకోలేక జగన్ తనలోని ఫాయూక్షనిసటీని నిద్ర లేపారు. పవన్ కళ్యూణ్ 
ని బెదిరిసేతి బెదిరిపోయే రకం కాదు. మీరు ఎనిని కుట్రలు, కుతంత్రాలు చేసినా వాటని 
ఎదుర్డిడు నిలబడే వయూకితి. తెల్లదొరలను తరిమికొటటీడానికి ఆంధ్ర కేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం 
పంతులు, మనయూం వీరుడ్ అల్్లరి ఎల్గైతే కంకణం కటుటీకొని పోర్టం చేశారో వైసీపీ 
విముకతి ఆంధ్రప్రద్శ్ కోసం పవన్ కళ్యూణ్ కంకణం కటుటీకొని పోర్టం చేసతినానిరు. 
ర్ష్టం నుంచ్ గుండాలు, రౌడీలను తరిమికొట్టీ వరకు ఆయన పోర్టం ఆగదు. పోలీస్ 
వయూవస్థ అంట్ నమ్మకం లేదని చప్్పన వయూకితి కోసం పోలీసలు పనిచేసతినానిరు. పోలీస 
అధకారులకు మేము ఒకట్ చబుతునానిం ప్రభుతా్లు వసతింట్యి పోతుంట్యి. 
ప్రజల తరఫున, నాయూయం తరఫున నిలబడండి. పోలీస్ వయూవస్థపై మా నాయకుడ్కి, 
మాకు చ్ల్ నమ్మకం ఉంది. దానిని నిలబెట్టీల్ పనిచేయండి. పవన్ కళ్యూణ్ పై 
దాడి చేయ్లని ప్రయత్నించడం వైసీపీ నాయకుల అవివేకం. పవన్ కళ్యూణ్ ని టచ్ 
చేయ్లంట్ ముందు ర్ష్టంలోని లక్షల్ది మంది జనసైనికులను దాటుకొని వెళ్్లలని 
హెచచిరించ్రు. ర్ష్టంలో ప్రజాస్్మయూం మచుచికైనా కనిప్ంచడం లేదు. గుండాలు, 
రౌడీలు ర్జయూమేలుతునానిరు. కేంద్ర ప్రభుత్ం దీనిపై దృష్టీస్రించ్ల్. పవన్ కళ్యూణ్ 
కి రక్షణ కల్్పంచ్ల్. ప్రజాస్్మయూ పరిరక్షణే జనసేన ధ్యూయం అని పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రకటసేతి వైసీపీ నాయకుల గుండ్లో్ల ఎందుకు రైళు్ల పరిగెడ్తునానియి, తక్షణమే కేంద్ర 
ర్ష్ట ప్రభుతా్లు స్పందించ్ తగు రక్షణ కల్్పంచ్లని శుక్రవారం గజపత్నగరం పోలీస్ 
సేటీషనో్ల వినత్ పత్రానిని ఇవ్డం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు మిడతాన రవికుమార్, గజపత్నగరం నాయకులు పండ్, హర్ష్, మహేష్, 
లక్షష్మణ, మహేశ్రర్వు, ప్రచ్ర కమిటీ సభుయూలు కే.శ్రీను పాల్గేనానిరు.

జనసేన ఎవంపీటీసీ శ్రీమతి దూలపలి్ల రత్నవం భరతే 
అన్నవరవంను పరామరి్శవంచ్న ఊట ఆదివష్్ణ దవంపత్లు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురం 
నియోజకవరగేం, చ్త్రాడ గ్రామానికి 
చందిన జనసేన ఎంప్టసి శ్రీమత్ 
దూలపల్్ల రతనిం భరతి అననివరం 
హార్టీ సటీక్ ర్వడంతో కాకినాడ 
ట్రస్టీ హాసి్పటల్ నందు సటీంట్ 
వేయించుకోవడం జరిగ్నది. రతనిం 
కుటుంబానిని పర్మరి్శంచేందుకు 

అననివరం ఆరోగయూ పరిసి్థత్ తెలుసకునేందుకు వారి స్గృహానికి శుక్రవారం నియోజకవరగే 
జనసేన నాయకులు ఊట ఆదివిషు్ణ (నాని బాబు), జనసేన పార్టీ జిల్్ల అధకార ప్రత్నిధ 
శ్రీమత్ తోలేట శిర్ష, ర్వడం జరిగ్నది. అననివరం ఆరోగయూ సి్థత్ గురించ్ పూరితిగా అడిగ్ 
తెలుసకునని నాని బాబు ఏ అవసరం ఉనాని ఏ పరిసి్థతులైన తనను తమ కుటుంబంలో ఒక 
సభుయూనిగా భావించ్ నిర్్మహమాటంగా ఫోన్ చేయవలసిందిగా చపా్పరు. అధకార ప్రత్నిధ 
శిర్ష ఈ సందరభాంగా మాట్్లడ్తూ వారి కుటుంబంలో ఆరోగయూ పరిసి్థత్ ర్తాయూ ఇంత 
ఇబ్ంది ఉనాని తనకు ఆ విషయం తెలపకుండా అధకార పార్టీ అకృతాయూలను ఖండిస్తి 
తాను పటటీణం నందు పెటటీన ప్రెస్ మీట్ కి రతనిం వచ్చి జనసేన పార్టీ ప్రజాప్రత్నిధగా 
తన నిబద్త చ్టన తీరు ఒకపకకా విస్మయ్నికి గురి చేసతినాని మర్క పకకా చ్ల్ 
గర్ంగా కూడా ఉందని, చ్త్రాడ జనసైనికులు రతనిం గెలుపుకై పడిన కష్టీనికి నాయూయం 
చేసతినానిరని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో గంజి గోవిందర్జు, పేర్నిడి చక్ర నార్యణ, 
ఊట సరష్, తదితర జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గేనానిరు.

యడ్లపలి్ల రామ్ సుధీర్ సహకారవంతో జనసేన తరపున 
ఆరిథిక స్యవం

శతఘ్ని న్యూస్:  పెడన నియోజకవరగేం, గూడూరు 
మండలం, తరకటూరు గ్రామానికి చందిన బాస ర్ధ 
ఇటీవల తీవ్ అనారోగయూంతో మరణించ్రు, ర్ధకి ఇద్దరు 
కుమారెతిలు ఉనానిరు, వారి కుటుంబ ఆరి్థక పరిసి్థత్ సరిగా 
లేదని స్్థనిక జనసైనికులు పెడన జనసేన నాయకులు 

యడ్లపల్్ల ర్మ్ సధీర్ కి తెల్యచేశారు. దీనిపై స్పందించ్న ర్మ్ సధీర్ జనసేన పార్టీ తరపున 
లీగల్ సెల్ నాయకులు బస నాంచ్రయయూ నాయుడ్ చేతుల మీదుగా ఆరి్థక స్య్నిని ర్ధ 
కుటుంబ సభుయూలకు అందచేశారు. వారి కుమారెతిల చదువుకు సంబంధంచ్ ఎటువంట సహాయం 
కావాలనాని అండగా ఉంట్మని హామీ ఇచ్చిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
పోలగాని లక్ష్మీ నార్యణ, బాస ఆంజనేయులు, నవీన్, శివ కిరణ్, కొఠారి మల్్ల బాబు, షణు్మఖ 
స్యి, బాకీ నాని, ఎఱ్ఱపోతు ర్జశేఖర్, ఎస్. జగదీష్, బాదం వినోద్, పవన్ పాల్గేనానిరు.

క్రియాశీలక సభ్్యలకు ప్రమాద భీమా 
చెకుకీల పవంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ, ప్రమాదంలో 
మరణించ్న మరియు గాయపడిన జనసేన 
పార్టీ క్రియ్శీలక కారయూకరతిలకు, వారి 
కుటుంబ సభుయూలకు ప్రమాద భీమా చకుకాలు 
అందించడానికి ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి 
జిల్్లలో పరయూటస్తి శుక్రవారం కాకినాడ 

చేరిన జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ అధయూక్షులు నాదండ్ల మనోహర్ కి 
జనసేన పార్టీ ప్ఏసి సభుయూలు మరియు కాకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ ఇంచ్ర్జ్ పంతం 
నానాజీ ఘనంగా స్్గతం పలకడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గేనానిరు.

జనసైనికుడు దివవంగత పిల్్ల శ్రీనివాస్ 
కుట్వంబ్నికి 5లక్ల చెక్

శతఘ్ని న్యూస్: డా.బి.ఆర్.అంబేదకార్ కోనసీమ జిల్్ల, అమల్పురం నియోజకవరగేం 
పేరూరుకు చందిన ప్ల్్ల శ్రీనివాస్ ఇటీవల రోడ్ ప్రమాదంలో మరణించ్రు. మృత్ 
చందిన ప్ల్్ల శ్రీనివాస్ తల్్లకి జనసేన ప్.ఎ.సి చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ చేతులమీదుగా 
5లక్షల చకుకా అందచేస్రు. వారికి జనసేన కుటుంబం చ్ల్ పెద్దదని, ప్రత్దానికి 
మీకు అండగా ఉంటుందనానిరు. మీకు జనసేన పార్టీ అమల్పురం అసెంబీ్ల 
నియోజకవరగే ఇంచ్ర్జ్ శెటటీబతుతిల ర్జబాబు మీకు అండగా ఉంట్రని ధైరయూంగా 
ఉండాలని ఓదార్చిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గేనానిరు.

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

పవన్ కళ్్యణ్ కు ప్రతే్యక భద్రతను ఏరా్పట్ చేయాలని నిరసన దీక్
•  బులె్లట్ ప్రూఫ్ వాహనం, జెడ్ ప్లస్ కేటగ్ర్ భద్రతను ఇవా్లని ఆదాడ డిమాండ్
•  జనసైనికులను దాట, పవన్ కళ్యూణ్ ను తాకాలని బాలు హెచచిరిక
•  నిరసన దీక్షకు వీర మహళలు, జనసేన నాయకుల మద్దతు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇంటవద్ద అనుమానస్పద వయూకుతిలు, వాహనాలు 
ఉండట్నిని నిరసిస్తి.. పవన్ కళ్యూణ్ కు ప్రతేయూకమైన భద్రతను కల్్పంచ్లని కోరుతూ విజయనగరం కలకే్రేట్ కూడల్లో 
ఉనని జోయూత్ర్వు పూలే విగ్రహం వద్ద జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనర్వు, 
విజయనగరం జిల్్ల చ్రంజీవి యువత అధయూక్షుడ్ తాయూడ ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు), జనసేన యువనాయకులు లోప్ంట 
కళ్యూణ్, పటునిరు చందు, కందివలస సరష్, కనిసెటటీ ర్మకృష్ణ, రోయయూ ర్జు, ఎంట ర్జేష్,పవన్, బతుతిల చందు, 
జీవ,పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ల్ల్శెటటీ రవితేజ శాంత్యతంగా నిరసన దీక్షను చేపట్టీరు. ఈ సందరభాంగా పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు ఆదాడ మోహనర్వు మాట్్లడ్తూ ప్రజలో్ల జనసేన, పవన్ కళ్యూణ్ కు పెరుగుతునని ప్రజాదరణ చూడలేకే జగనో్మహన్ రెడిడు ప్రభత్ం ఇటువంట నీచమైన, దిగజారుడ్ 
ర్జకీయ్లకు తెరలేప్ందని, కుకకాను సింహాసంపై కూరుచిండపెటటీనటు్ల, భయంకరమైన క్రిమినల్ కు అధకారం కటటీబెడితే జగన్ రెడిడు బుది్ద చూప్సతినానిడని, ఇటువంట నేరపూరిత 
వయూకుతిలకు శిక్షలు అమలు చేయడంలో కేంద్ర,ర్ష్ట ప్రభుతా్లు జాపయూం చేయటం వలన నేర్లు పెరుగుతునానియని దుయయూబట్టీరు. నవసమాజానిని స్్థప్ంచడం కోసం పవన్ కళ్యూణ్ 
వచ్చిరని, అటువంట నాయకుడిపై కుట్రపూరిత ర్జకీయ్లు చేసేతి ర్ష్ట అల్లకలో్లలం అవుతుందని హెచచిరిస్తి పవన్ కళ్యూణ్ కు బులె్లట్ ప్రూఫ్ వాహనం, జెడ్ ప్లస్ కేటగ్ర్ భద్రతను 
ఏర్్పటు చేయ్లని కోర్రు. మరోనాయకులు తాయూడ ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు) మాట్్లడ్తూ ర్ష్టంలో అయితే రెడ్లర్జయూం లేదా కమ్మర్జయూం ఉండాలనే ఉద్్దశంతో బిసి నాయకులను 
అణగదొకాకాలని కుట్రపూరిత ర్జకీయ్లు చేసతినానిరని, ర్ష్టంలోనే కాకుండా ద్శంలోనే అతయూంత ప్రజాదరణ కల్గ్న నాయకుడ్, నవతర్నిని సృష్టీంచడానికి వచ్చిన మహనీయుడ్ 
పవన్ కళ్యూణ్ ను తాకాలంట్ నిజాయితీగా పవన్ కళ్యూణ్ ఆశాయ్లకోసం ఉండే మా జనసైనుకులను దాట వెళ్్లలని హెచచిరించ్రు.

దీక్షకు మద్దతుగా వీరమహళలు, జనసేన నాయకులు
ఈ నిరసన దీక్షా శిబిర్నికి మద్దతుగా ఉతతిర్ంధ్ర వీర మహళ కోఆరిడునేటర్ తుమి్మ లక్ష్మీ ర్జ్, గంట్్లన పుష్పకుమారి, ర్ష్ట గ్రిజన నాయకులు, జనసేన నాయకులు తుమి్మ అప్పలర్జు 
దొర, పార్టీ నాయకులు రౌతు సతీష్ కుమార్, గజత్నగరం నియోజకవరగే నాయకులు మర్రాపు సరష్, చీపురుపల్్ల నియోజకవరగే నాయకులు జము్మ ఆదినార్యణ, సీనియర్ నాయకులు, 
అంజనీపుత్ర చ్రంజీవి ప్రజాసేవాసంఘం అధయూక్షులు కోయ్యూన లక్షష్మణ్ య్దవ్, మిడతాన రవికుమార్, ఎర్నిగుల చక్రవరితి తదితరులు పాల్గేనానిరు.

ఇప్పటవంలో అక్రమ అరెసుట్లు
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగ్రి, ఈ సంవతసురం మారిచి 14 న జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ 
దినోతసువం సందరభాంగా మంగళగ్రి నియోజకవరగేం ఇప్పటం గ్రామంలో సభ నిర్హంచడం 
జరిగ్ంది. అధకార పార్టీ వారు జనసేనపార్టీ ఆవిర్భావ దినోతసువానిని ఎల్ ఆయన అడ్డుకోవాల్ 
అనే ఆలోచనతో సభ నిర్హంచుకోవడానికి స్థలం లేకుండా చేయ్లని ఎనోని అడడుంకులు 
కల్్పంచడం అందరికీ తెల్సింద్. కానీ అధకార పార్టీ బెదిరింపులకు తలవంచకుండా ఇప్పటం 
గ్రామ ప్రజలు జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోతసువ సభని మా పల్లో్ల మా గ్రామంలో చేసకోండి 
అని ధైరయూంగా ముందుకు వచ్చి పార్టీకి మద్దతు తెల్ప్ సభ ఏర్్పటుకు సహకరించ్రు. 
అధకార పార్టీ వారు ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలు జనసేన పార్టీ వారికి ఆవిర్భావ దినోతసువసభ 
జరుపుకోవట్నికి వారి పల్లు ఇచ్చినందుకు వారిపై కక్షకటటీ శుక్రవారం ఇప్పట గ్రామంలో 
రోడ్డు వైడనింగ్ అని చపే్పసి గ్రామంలో ఇలు్ల కూలచిడం జరుగుతుంది. ఈ కూలేచి విధ్నంపై 
అడ్డు పడిన జనసైనికులను గ్రామసతిలను అరెసటీ చేయడం జరిగ్ంది. ఇప్పటం గ్రామంలో 
జరిగ్న సంఘటనలో అరెసటీ కాబడిన గ్రామ ప్రజలను, జనసైనికులను తెనాల్ నియోజకవరగేం 

దుగ్గేర్ల పోలీస్ సేటీషన్ నందు ఉంచటం జరిగ్ంది. ఈ విషయం తెల్సిన జిల్్ల అధయూక్షులు గాద వెంకట్శ్రర్వు దుగ్గేర్ల పోలీస్ సేటీషన్ కు చేరుకుని వారిని కల్సి అకకాడ ఏమి జరిగ్ంద్ 
ఆ విషయ్నిని తెలుసకోవడం జరిగ్ంది.

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

జనసేన అధినేతకు భద్రత కలి్పవంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, ప్రసతితం జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై జరుగుతునని కుట్రలను 
ఖండిస్తి పార్తీపురం మనయూం జిల్్ల పాలకొండ నియోజకవరగే జనసేన పార్టీ నాయకులు గర్భాన 
సత్తిబాబు, కూరంగ్ నాగేశ్రర్వు (ఎస్.బి.ఐ రిటైర్డు బాయూంక్ మేనేజర్) ఆధ్రయూంలో పాలకొండ 
పటటీణంలోని య్లం జంక్షన్ అంబేదకార్ కూడల్ వద్ద నిరసన కారయూక్రమం చేపటటీడం జరిగ్ంది. 
ఈ సందరభాంగా గరభాన సత్తిబాబు మాట్్లడ్తూ మా పార్టీ అధనేతపై జరుగుతునని రెకికా తమను 
తీవ్ంగా ఆంద్ళనకు గురి చేసేయని వాపోయ్రు అల్గే ఈ విషయంపై కేంద్ర ప్రభుత్ం 
జోకయూం చేసకొని పవన్ కళ్యూణ్ కి జడ్ పు్లస్ కేటగ్రి భద్రత కల్్పంచ్లని ర్ష్ట మరియు కేంద్ర 
ప్రభుతా్లను డిమాండ్ చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ పై ఎవరైనా హాని తలపెటటీనటె్టీనా జనసైనికులు, 
నాయకులు సహంచేది లేదనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ ని కాపాడ్కునేందుకు అభిమానులు ఎంతటకైనా 
తెదిగ్ంచడానికి సిద్ంగా ఉనానిరని హెచచిరించ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో మిడతాన ప్రస్ద్, వండాన 
స్యి, సత్వాడ వెంకట రమణ, గర్భాపు నరంద్ర, జలు్ల సముబాబు, డ్ంపకా స్యి, మాదాసి 
సంతోష్, అజాద్ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

భారీ కవాత్కు పిలుపునిచ్చిన లోకవం మాధవ
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్మర్ల, ఆదివారం 6వ తార్ఖున మన నియోజకవరగేంలో తలపెటటీన జనసేన భార్ బహరంగ 
సభను ర్ష్టంలోని ప్రసతిత ర్జకీయ దుశచిరయూల ద్రృష్టీష్ వాయిదా వేసతినానిము. ఈ బహరంగ సభ తదుపరి 
తేదీని త్రలోనే ప్రకటస్తిము నెల్్లమర్ల నియోజకవరగే జనసేన నాయకుర్లు లోకం మాధవి మీడియ్ ముఖంగా 
తెల్పార్. మన అందరి అభిమాన నాయకులు, అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ మీద హతాయూయతానిలను, ర్జకీయ 
కుట్రలను నిరసిస్తి ఈ ఆదివారం 6వ తేదీన మధ్యూహనిం 3 గంటలకు నెల్మర్లలో భార్ కవాతు చయయూదల్చ్ము. 
కనుక ఈ కవాతుకి నియోజకవరగేంలో ప్రతీ జనసైనికుడ్ తరల్ వచ్చి, అధనేతకు హాని చయ్యూలని చూసేతి క్షేత్ర 
స్్థయిలో జనసైనికులు, వీరమహళలు ప్రజాస్్మయూ పద్దత్లో ఎంత బలంగా నిలబడతారో తెల్యజేయ్ల్సున 
సమయమిది. కావున అందరూ ఈ భార్ నిరసన కవాతులో పాల్గేని, కారయూక్రమానిని విజయవంతం చయ్యూలని 
విఙ్ఞప్తి చేసతినానిమని తెల్పారు.

దముమెవంటే రాజా్యవంగ బద్వంగా రాజక్యాలు 
చేయవండి భౌతిక దాడులు కాదు

శతఘ్ని న్యూస్: పన్నిరు నియోజకవరగేం, పన్నిరు పటటీణంలో పలువురు జనసేన 
నాయకులు విలేకరులు సమావేశంలో మాట్్లడ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రజలో్ల 
పెరుగుతునని ప్రజాదరణ చూసి తటుటీకోలేక భౌత్క దాడ్లు చేసతినని ప్రభుతా్లను 
సహంచేది లేదని దము్మంట్ ర్జకీయ్లు ర్జాయూంగ బద్ంగా చేయ్ల్ తప్ప ర్క్షస 
ర్జకీయం చేయడం సరికాదని హెచచిరించ్రు పవన్ కళ్యూణ్ ఇంట వద్ద గత రెండ్ 
రోజుల క్రితం రెకీకా నిర్హంచ్న దుండగుల గురించ్ ఇంటల్జెంట్ వర్గేలు త్రగా 
వివరణ ఇవా్లని, కేంద్ర ప్రభుత్ం ఈ దాడ్లను దృష్టీలో ఉంచుకొని పవన్ కళ్యూణ్ కి 
జెడ్ కేటగ్రి సెకూయూరిటీ ఏర్్పటు చేయ్లని జనసేన నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గేనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ కు కేవంద్ర ప్రభ్త్వం రక్ణ 
కలి్పవంచాలని పీల్రు జనసేన డిమావండ్

శతఘ్ని న్యూస్:  పీలేరు, చ్తూతిరు జిల్్ల 
కారయూదరి్శ కలప రవి ఇంట దగగేర జనసేన 
నాయకులు వచ్చి తెలుగు ర్ష్్రేల 
అభివృది్ కోరుకునే జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ వారి య్కకా రక్షణకు 
కేంద్ర ప్రభుత్ం రక్షణ కల్్పంచ్లని 
జనసేన నాయకులు కోరడం జరిగ్ంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో పీలేరు మండల 
అధయూక్షుడ్ మోహన్ కేవీ పల్్ల మండల 
అధయూక్షుడ్ మహేష్, పీలేరు ప్రధ్న 
కారయూదరి్శ పవన్, కారయూదరి్శ ధనంజయ 
తదితరులు పాల్గేనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ జోలికొసేతే ఖబరాదార్
బవంట్మిలి్ల జనసేన సవాల్

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, బంటుమిల్్ల 
జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో 
ఉమ్మడి కృష్్ణ జిల్్ల అధయూక్షులు 
బండ్రెడిడు ర్మకృష్ణ ఆద్శాల 
మేరకు పాత్రికేయ సమావేశం 
నిర్హంచడం జరిగ్ంది. ఈ 
సందరభాంగా బంటుమిల్్ల మండల 
జనసైనికులు మాట్్లడ్తూ… 
గత కొనిని రోజులుగా జరుగుతునని 
పరిణామాలు, చూసతింట్ తీవ్ 
దిగ్రాభా్రంత్ కల్గ్సతినానియని. 

జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇంట వద్ద, మరియు ఆయన కానా్య్ వెంట 
కొంత మంది ఆగంతకులు రెకీకా నిర్హంచడం జరిగ్ందని, వారిపై వారిపై చరయూలు 
తీసకోవాలని, పవన్ కళ్యూణ్ జోల్కొసేతి ర్ష్టంలో లక్షల్ది జనసైనికులు త్రగబడతారు 
జాగ్రతతి. పవన్ కళ్యూణ్ ని ప్రజాస్్మయూబద్ంగా ఎదురోకాలేకే దాడి చేయ్లని కుట్రలు 
చేసతినానిరు. నాదండ్ల మనోహర్ విశాఖపటనింలో పవన్ కళ్యూణ్ మీద దాడి చేయ్లని 
కుట్ర జరిగ్ందని మాట్్లడితే డీజీపీ గానీ ముఖయూమంత్రి గానీ స్పందించలేదంట్ దాడికి 
కుట్ర జరిగ్ందని నేడ్ నిర్్రణ అయింది. కేంద్రం తక్షణమే పవన్ కళ్యూణ్ కి జెడ్ కేటగ్రి 
సెకూయూరిటీని కేట్యించ్ల్ డిమాండ్ చేయడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో బంటుమిల్్ల 
మండల అధయూక్షుడ్ ర్యూలీ సతయూనార్యణ, ఉపాధయూక్షులు దాసరి నాంచ్రయయూ(ఉమర్), 
గోట్రు రవికిరణ్, ప్రధ్న కారయూదరు్శలు అర్జ్ ఉమాశంకర్, జనాయూవుల నాగబాబు, 
కారయూదరి్శ సబు్ మారుబోయిన, చ్టకినేని రవి తేజ, పుపా్పల స్రయూనార్యణ,పు 
లే్లట దుర్గేర్వు, వెంట్రపాట నాగబాబు, యలవరితి ఆంజనేయులు, దూడల పాండ్ 
రంగార్వు, మోచర్ల శర్మ, పయ్యూవుల, నాగ అంజనేయులు, బతుతిల స్ంబశివర్వు, 
కొప్్పనేట నరష్, కునంనేట ర్మకొట్శ్ర్వు, ముకుకాళుళో శ్రీనివాసర్వు, ప్రత్తి ర్ంబాబు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గేనానిరు.

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


శనివారం, 05 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఎవంపీటీసీ శ్రీమతి దూలపలి్ల రత్నవం భరతే అన్నవరవంను 
పరామరి్శవంచ్న డాకట్ర్ శ్రీధర్ పిల్్ల

శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురం నియోజకవరగే జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్్ల 
ఎం.డి జనరల్ మ్డిసిన్ చ్త్రాడ ఎంప్టసి శ్రీమత్ దూలపల్్ల రతనిం భరతి అననివరంకు హార్టీ స్రేక్ ర్వడంతో 
కాకినాడ ట్రస్టీ హాసి్పటల్ నందు సటీంట్ వేయించుకోవడం జరిగ్ంది. ఇది తెలుసకునని డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్్ల, 
రతనిం కుటుంబానిని పర్మరి్శంచ్ వారి య్కకా ఆరోగయూ పరిసి్థతులను తెలుసకొని తగ్న స్చనలను సలహాలను 
అందించడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గేనానిరు.

బ్రిటిష్ ప్రభ్త్వంనా ల్దా నియవంత పాలనా చేసుతేనా్నరా?: 
పాలకొవండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగేం జనసేన నాయకులు మతసు పుండర్కం మాట్్లడ్తూ పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్రజల కోసం తన సినిమాలు తీసకుంటూ వచేచి డబు్లతో హత్మహతయూలు చేసకునని కౌలు రైతులకి 
క్రియశీలక సభయూత్ం తీసకునని వయూకుతిలకు య్కిసుడ్ంట్ జరిగ్ గాయ్లపాలయినా, మరణించ్నా తన 
వంతుగా ఎంతో కొంత ఆరి్దక సహాయం చేస్తి ప్రజా సమసయూలు తెలుసకోవడానికి జనవాణి కారయూక్రమం 
చేపడితే అల్ంట కారయూక్రమాలు అడ్డుకుంటునానిరు. జనసేన జానీ మాట్్లడ్తూ ఇప్పటం గ్రామ ప్రజలు 
మార్చి 14 వ తేదీన జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు ప్ంగణం ఇచ్చిరనే కక్షతో రోడ్డు విసతిరణ పేరిట ఇళ్లను 
కూలుసతినానిరు ఇల్ ఎనిని కులుస్తిరు? ఎంతమందిని చంపుకుంటూ వెళళోతారు? ఏమి మీరు ఏమైనా బ్రిటష్ 
ప్రభుత్ంనా లేదా నియంత పాలనా చేసతినానిర్ అని జనసేన జానీ నీల్దీస్రు. ఇప్పటం ప్రజలకి అండగా 
రపు జనసేనాని వెళుళోతునానిరు. ఎవరు అడ్డుకుంట్రో రండి అని నీల్దిశారు. ఈ య్కకా కారయూక్రమంలో కరెనిన స్యి పవన్, వావిలపల్్ల భూషణ్, దత్తి గోపాల్ నాయుడ్, పాల్గేనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ జోలికి వసేతే తాట తీస్తేవం: 
షేక్ మహబూబ్ మస్తేన్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ నివాసం వద్ద గత రెండ్ రోజులు 
ముందు గురుతి తెల్యని వయూకుతిలు రెకీకా నిర్హంచ్న విషయం అందరికీ తెల్సిన విషయమే. జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి చ్నని పాట హాని జరిగ్నా, అల్గే చ్ననిపాట ప్న్ గుచుచికునా, ర్ష్టం 
అతల్కుతలమవుతుందని, ర్ష్ట ప్రభుత్ం, జగన్ మోహన్ రెడిడు దీనికి బాధయూత వహంచ్లని, పవన్ 
కళ్యూణ్ మీద దాడి చేయ్లని కొందరు కుట్రలు చేసతినానిరని, వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్ం జెడ్ ప్లస్ కేటగ్రి 
రక్షణ భద్రత ఏర్్పటు చేయ్లని ఆత్మకూరు నియోజకవరగేం జనసేన పార్టీ నాయకులు మరియు 
అనంతస్గరం మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు షేక్ మహబూబ్ మస్తిన్ తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు నరష్ కుమార్, జాషువా, పెంచలర్వు, అంజి, చ్నాని జనసేన పాల్గేనడం 
జరిగ్ంది.

పవన్ కళ్్యణ్ జోలికొసేతే ఖబరాదార్ – జనసేన 
నాయకులు సవాల్

శతఘ్ని న్యూస్: గుడివాడ జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూంలో ఉమ్మడి కృష్్ణ జిల్్ల అధయూక్షులు 
బండ్రెడిడు ర్మకృష్ణ ఆద్శాల మేరకు పాత్రికేయ సమావేశం నిర్హంచడం జరిగ్ంది. 
ఈ సందరభాంగా గుడివాడ జనసేన నాయకులు మాట్్లడ్తూ గత కొనిని రోజులుగా 
జరుగుతునని పరిణామాలు, చూసతింట్ తీవ్ దిగ్రాభా్రంత్ కల్గ్సతినానియని, జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇంట వద్ద, మరియు ఆయన కానా్య్ వెంట వైసిప్ పార్టీకి 
చందిన అగంతకుల రెకీకా నిర్హంచ్న వారిపై చరయూలు తీసకోవాల్. పవన్ కళ్యూణ్ 
జోల్కొసేతి ర్ష్టంలో లక్షల్ది జనసైనికులు త్రగబడతారు జాగ్రతతి. పవన్ కళ్యూణ్ ని 
ప్రజాస్్మయూబద్ంగా ఎదురోకాలేకే జగనో్మహన్ రెడిడు దాడి చేయ్లని కుట్రలు చేసతినానిరు. 
నాదండ్ల మనోహర్ విశాఖపటనింలో పవన్ కళ్యూణ్ మీద దాడి చేయ్లని కుట్ర జరిగ్ందని 
మాట్్లడితే డీజీపీ గానీ ముఖయూమంత్రి గానీ స్పందించలేదంట్ దాడికి కుట్ర జరిగ్ందని 
నేడ్ నిర్్రణ అయిందని, పవన్ కళ్యూణ్ పై ఈగ వాల్తే ఆంధ్రప్రద్శ్ అతల్కుతలం 
అయిపోతుందని, జగనో్మహన్ రెడిడు ఫాయూక్షన్ ర్జకీయ్లకు తెర లేపారని, కేంద్రం 
తక్షణమే పవన్ కళ్యూణ్ కి జెడ్ కేటగ్రి సెకూయూరిటీని కేట్యించ్లని డిమాండ్ చేయడం 
జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో పాలంకి స్రధ బాబు, సందు పవన్, షేక్ మీర్ షర్ఫ్, 
మాచర్ల ర్మకృష్ణ (ఆరకా), అరజ్ కృష్ణ, వడ్డు గ్రి, కొట్టీ శివ, షేక్ రబా్ని, న్నె అయయూప్ప 
తదితరులు పాల్గేనానిరు.

ఇప్పటవం ఇళ్ళను కూలచిడవం కక్ప్రిత చర్య
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్్ల, జనసేన 
ఆవిర్భావ సభకు స్థలం ఇచ్చిన రైతులపై 
ప్రభుత్ం కక్ష కటటీంది. గ్రామం 
మొతతిం జనసేనకు మద్దత్సతిండడంతో 
అవకాశం కల్్పంచుకొని మరి వేధంపులు 
మొదలుపెటటీంది ర్ష్ట ప్రభుత్ం సభకు 
స్థలం ఇచ్చిన సమయంలోనే అధకార 
పార్టీ నాయకులతోపాటు స్్థనిక ఎమ్్మలేయూ 
నుండి ఇప్పటం గ్రామానికి హెచచిరికలు 
జార్ అయ్యూయి. అయితే వారిని 

లెకకాచేయకుండా జనసేన ఆవిర్భావ సభ జరుపుకోవడానికి రైతులు స్థల్నిని ఇవ్డంతో జనసేన 
మద్దతు దారుల ఇళ్లను కూల్చివేతకు ప్రభుత్ం రంగం సిద్ం చేసింది. కనీసం బససు సౌకరయూం 
కూడా లేని ఆ గ్రామానికి ఇప్పటకే 70 అడ్గుల రోడ్డు ఉంది ఇపు్పడ్ ఇంకా రోడ్డు విసతిరణ 
పేరుతో 120 అడ్గులు విసతిరించ్లని చప్్ప ఉద్శపూర్కంగా పేదల ఇండ్లను అది కూడా 
రెండ్ మూడ్ గదులు ఉననిటువంట ఇళ్లను కూడా కూల్చివేసతినానిరు. మూడ్ రోజుల క్రితం 
నాదండ్ల మనోహర్ సభ నిర్హంచ్న సమయంలో కూడా పవర్ కట్ చేశారు. ఆవిర్భావ సభకు 
స్థలం ఇచ్చినందుకుగాను ఆ గ్రామానికి పవన్ కళ్యూణ్ 50 లక్షల రూపాయలు ఆరి్థక సహాయం 
అందిస్తినని అది కూడా ఆరి్థక సహాయ్నిని నేరుగా గ్రామపంచ్యతీకి అందిస్తిమని చపా్పరు 
అయితే అకకాడ్నని అధకారులు మాత్రం గ్రామపంచ్యతీకి కాకుండా సి ఆర్ డి ఏ అకౌంట్ 
కి అందజేయ్లని అకకాడ్నని జనసేన నాయకులతో ప్రభుత్ం తరఫున అధకారులు చపా్పరు. 
ఈ సందరభాంలోనే అకకాడ్నని గ్రామసతిలు అభిప్యం తీసకోవడానికి జనసేన ప్ఏసి చైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్ వెళ్ళోనపు్పడ్ పవర్ కట్ చేయడం జరిగ్ంది. అయితే అన్హయూంగా రెండ్ 
రోజులో్లనే ఇల్ంట చరయూలు తీసకొని ఇళుళో కూలేచి పని చేపట్టీరు. దీనికి జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ స్పందించ్రు. నోట్ రిలీజ్ చేశారు. రపు ఇప్పటం గ్రామం సందరి్శంచనునానిరు. 
ప్రభుత్ం కూల్ల్ పోవడం ఖాయం అకకాడ్నని లోకల్ వైసిప్ నాయకత్ం య్కకా చరయూకు 
పాల్పడింది. ప్రభుత్ం కవి్ంపు చరయూలకు పాల్పడ్తుంది. ముఖయూంగా పవన్ కళ్యూణ్ అమర్వత్ 
రైతులకు అండగా ఉండటం కూడా ఓర్లేని ఈ ప్రభుత్ం ఈ ర్జకీయ డ్రామా ఆడ్తుంది. 
వాటకి పర్కాషటీగానే ఈ య్కకా కూల్చివేత ర్దా్ంతం పవన్ కళ్యూణ్ ని నేరుగా ఎదురోకాలేకే 
ప్రభుత్ం ఈ య్కకా కుట్రలకు పాల్పడ్తుంది ర్జకీయ పార్టీ నాయకులు ర్జకీయ్లు 
చేస్తిరు, ర్జకీయపరంగా ఎదురోకావాల్ కానీ ఇల్ ప్రజలను ఇబ్ంది పెట్టీ చరయూలు అణగదొకేకా 
చరయూలు ఏద్ ఒక విధంగా తమ మాట నెగ్గేంచుకోవాలని చేసతినని ధోరణిని జనసేన పార్టీ తరఫున 
తీవ్ంగా ఖండిసతినానిమని చ్తూతిరు జిల్్ల జనసేన కారయూదరి్శ దారం అనిత అనానిరు.

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


శనివారం, 05 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మాట్గర్రు గ్రామాని్న సవందరి్శవంచ్న 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అల్్లరి సీతార్మర్జు, జిల్్ల అరకు నియోజకవరగేం, పెదబయలు మండలం 
కీముడ్పల్్ల పంచ్యితీ మాటుగర్రు గ్రామానిని సందరి్శంచ్న జనసేన మండల ఆధయూక్షులు 
జాగరపు పవన్ కుమార్, జనసైనికులు, గ్రామంలో మంచ్నీట సౌకరయూం లేదని అల్గే సిసి రోడ్డు 
సమసయూ, డ్రైనేజీ సమసయూలు ఉనానియని గ్రామసతిలు పవన్ కుమార్ కు తెల్పారు. స్పందించ్న 
పవన్ కుమార్ ప్రసతిత ప్రభుత్ం ప్రజాసమసయూలపై స్పందించే లక్షణాలేవి కనిప్ంచట్్లదని 
పంచ్యితీ నిధులు ల్కుకాని ఎల్ గ్రామ అభివృది్ చేసతిందని నమి్మ ఓటు వేసి మనం అందరు 
మోసపోయ్ం ఇపు్పడ్ మనం తీసకునే నిర్ణయం భావితర్ల భవిషయూత్ నిర్ణయించే ర్జకీయ 

వయూవస్థ నిర్్మణానికి కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ కి అండగా నిలబడి జనసేన పార్టీ గెల్ప్ంచుకుందాం. అల్గే మీకు ఇదివరకే జనసేనపార్టీ సిదా్ంతాలు చప్్పయునానిము జనసేనపార్టీ నిరి్దషటీష్ 
లక్షాయూలు, ఆశయ్లు, గ్రిజనులకు మేలు చేసే జనసేన అధనేత ఆలోచనలు కచ్చితంగా అమలు చేయగలరు. మనమంతా నిస్్ర్దముగా పార్టీ బలోపేతనికి కృష్ చేదా్దమని మాటుగర్రు 
గ్రామ ప్రజలకు జాగరపు పవన్ కుమార్ (మండల అధయూక్షులు) జనసైనికులు ప్లుపునిచ్చిరు. ఈ కారయూక్రమంలో గణేష్, సరష్, కళ్యూణ్, గ్రామసతిలు పెద్దఎతుతిన పాల్గేనానిరు.

రాషా్రాని్న ఆటవక ఆవంద్రప్రదేశ్ గా మారిచిన వైసీపీ నేతలు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, ర్ష్్రేనిని సమగ్రాభివృది్ చేసి ప్రజా సంక్షేమ పరిపాలన చేస్తిరని ఎంతో నమ్మకంతో ర్ష్ట చరిత్రలో 
నిల్చేల్ వైసీపీ పార్టీకి అతయూధక మ్జారిటీ ఇచ్చిన ప్రజల ఆశలు అడియ్శలుగానే మిగ్ల్యని, పరిపాలన చేతకాని సి్థత్లో దౌరజ్నాయూలు, 
బెదిరింపులు, కక్షపూరిత పాలనతో ర్ష్్రేనిని వైసీపీ నేతలు ఆటవిక ఆంధ్రప్రద్శ్ గా మార్చిరని జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధకార ప్రత్నిధ 
ఆళళో హరి ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. గత మారిచిలో ఇప్పటం గ్రామంలో జరిగ్న జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభాస్థల్కి సహకరించ్రు అనని 
ఒకే ఒక నెపంతో గ్రామస్థల ఇళ్లను కూలేచిందుకు వైసీపీ ప్రభుత్ం పూనుకోవటంపై ఆయన తీవ్ ఆగ్రహానిని వయూకతిం చేశారు. ఎపు్పడైతే 
ఇప్పటం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ జరిగ్ంద్ అప్పటనుంచ్ ఇకకాడి రైతులపై, జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలపై వైసీపీ నేతలు 

అధకారులను అడడుం పెటుటీకొని వేధసతినానిరని మండిపడాడురు. ఇకకాడ నివసించే చ్నని సననికారు రైతులు రకాతినిని చమటగా మారిచి రూపాయి రూపాయి కూడబెటుటీకొని కటుటీకునని ఇళ్లను 
రోడ్డు వెడలు్ప చేసే నెపంతో కూల్చివేతలకు పాల్పడటం దుర్్మరగేమనానిరు. ఇది ఎకకాడో మారుమూలన ఉండే గ్రామమని, ఇకకాడ బససు సౌకరయూం కూడా లేదని, కేవలం ఆట్లు మాత్రమే 
త్రుగుతూ ఉంట్యనానిరు. ఇపు్పడ్ ఎల్ంట అవసరం లేకపోయినా ప్రజల నుంచ్ ఎల్ంట అభయూంతర్లు లేకపోయినా కేవలం కక్షపూరిత ధోరణితో మాత్రమే ఇళ్లను ద్ంసం చేసి 
వైసీపీ నేతలు ర్క్షస్నందం పందుతునానిరని దుయయూబట్టీరు. ర్ష్టంలో వైసీపీ తపా్ప మర పార్టీ ఉండకూడదు అనని ర్త్లో పాలన స్గటం ప్రజాస్్మయూ వయూవస్థకి మంచ్ది కాదనానిరు. 
ర్ష్టంలో జరుగుతునని దౌరజ్నయూకాండను చూసి ఇల్ంట వారికా మనం ఓటు వేసి గెల్ప్ంచ్ంది అని బాధపడని ఆంధ్రుడ్ లేడనానిరు. వైసీపీ దుర్గతాలు అంతమయేయూ రోజులు ఎంతో 
దూరంలో లేవనానిరు. ప్రజలెవ్రూ కూడా భయపడాల్సున పనిలేదని జనసేన పార్టీ పూరితిగా అండగా ఉంటుందని ఆళళో హరి అనానిరు.

భవంస్లో జనసేన పారీట్ ఆవందోళన
శతఘ్ని న్యూస్: నిర్మల్ జిల్్ల 
భంస్, పవన్ కళ్యూణ్ ఇంట వద్ద, 
కేంద్ర కమిటీ ఆఫీస్ వద్ద రెకీకాని 
ఖండించ్న ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ 
జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు సంకట మహేష్ 
బాబు. ఖబర్్దర్ దుండగులర్ మా 
సహనానిని పర్క్షించకండి. ఆయన 
అభిమానులు, పార్టీ నేతలు గల్్ల 

నుండి ఢిలీ్ల వరకు ఉనానిరు. అనిని గమనిసతినానిరు కాబటటీ కేంద్ర ప్రభుత్ం ఆయనకు 
పూరితి స్్థయిలో భద్రత కల్్పంచ్లని డిమాండ్ చేస్తి, దాడికి యత్నించ్న వారిని వారిని 
వెంటనే పటుటీకొని చటటీ పరంగా శిక్షించ్లని డిమాండ్ చేసతినానిమని తెల్పారు.

రెక్కీ నిర్హవంచడవం మరియు అక్రమ అరెసుట్లను 
తీవ్వంగా ఖవండివంచ్న కుప్పవం జనసేన

జనసేన అధయూక్షులకు అదనపు భద్రత కలి్పంచాలి
జగనననికు చెబుదం ఇక చాలు దిగిపొమ్మని.
మీడియా సమావేశంలో జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కుప్పం, 
శాంత్పురం జనసేన పార్టీ 
కార్యూలయంలో ఏర్్పటు 
చేసిన మీడియ్ సమావేశంలో 
నాయకులు మాట్్లడ్తూ మా 
నాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ 
పై ఈగ వాల్నా ప్రభుత్ంద్ 
బాధయూత అని ముకతి కంఠంతో 
హెచచిరించ్రు. అల్గే కేంద్ర 

ప్రభుత్ం అధయూక్షుల వారికి వెంటనే అదనంగా భద్రత కల్్పంచ్లని మనవి చయడం 
జరిగ్ంది. అల్గే ఈ చేతకాని ర్ష్ట ప్రభుత్ం పాలసీలపై గొంతెతుతితునని జనసేన 
నాయకులపై కేసలు నమోదు చేయడం సిగుగేచేటుగా భావిస్తి నాయకులు తీవ్ంగా 
ఖండించడం జరిగ్ంది. ఈ సమావేశంలో, జిల్్ల కారయూదరి్శ ర్మమూరితి, సంయుకతి 
కారయూదరు్శలు వేణు, ర్ష్ట మతసుష్కార కారయూదరి్శ వామనమూరితి, నియోజకవరగే చ్రంజీవి 
యువత అధయూక్షులు నవీన్, సమన్యకరతిలు అరుణ్, మండల అధయూక్షులు అమీర్, కిషోర్, 
ర్మకుప్పం భాసకార్, శ్రీకాంత్, గుడ్పల్్ల హంసగ్రి జాన్, శాంత్పురం క వి ప్రస్ద్, 
శ్రీకాంత్, హరి, సంపత్, బాబు కుప్పం మణి పాల్గేనడం జరిగ్ంది.

మారిశెటిట్ శ్రీనివాసరావుని పరామరి్శవంచ్న జనసేన 
నేతలు

శతఘ్ని న్యూస్: సతెతినపల్్ల, కొనిని 
రోజుల క్రితం వైఎస్సుర్ కాంగ్రెస్ 
పార్టీ వయూకుతిల బెదిరింపులు తాళలేక 
ఆత్మహతయూకు పాల్పడిన సతెతినపల్్లకి 
చందిన జనసైనికుడ్ మారిశెటటీ 
శ్రీనివాసర్వుని, వారి కుటుంబ 
సభుయూలని శుక్రవారం అమర్వత్ 
హాసి్పటలో్ల ర్ష్ట జనరల్ సెక్రటర్ 

బోనబోయిన శ్రీనివాస్ య్దవ్, జిల్్ల అధయూక్షులు గాద వెంకట్శ్రర్వు మరియు జనసేన 
జిల్్ల నాయకులతో కల్సి పర్మరి్శంచ్ బాధతుడి యోగ క్షేమాలు తెలుసకోవడం 
జరిగ్ంది. భవిషయూతుతిలో కూడా జనసేన పార్టీ వారికి అనిని విధ్లుగా అండగా ఉంటుందని 
వారి కుటుంబ సభుయూలకు హామీ ఇవ్డం జరిగ్ంది.

జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి జెడ్ కేటగిరి 
సెకూ్యరిటీ కలి్పవంచాలి

శతఘ్ని న్యూస్:  ఎమి్మగన్రు, 
స్్థనిక జనసేన పార్టీ 
కార్యూలయంలో ఏర్్పటు 
చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో 
మండల అధకారి ప్రత్నిధ 
ర్హుల్ స్గర్ ర్ష్ట చేనేత 
వికాస్ ర్ష్ట కారయూదరి్శ కాస్ 
రవి ప్రకాష్ మాట్్లడ్తూ 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ని గత కొనిని రోజులుగా 
కొంతమంది గురుతి తెల్యని 

వయూకుతిలు వెంబడించడం దురదృషటీకరం ఆంధ్రర్ష్టంలో జరుగుతునని పరిణామాల దృశయూ 
ఆయనకు వచేచి ఆదరణని చూసి ఓర్లేని వయూకుతిలు ఏద్ విధంగా ఆయనకు ఇబ్ంది 
కల్గ్ంచ్లని ప్రయత్నిసతినని చరయూలను తీవ్ంగా ఖండిసతినానిం అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ఏదైనా జరగర్నిది జరిగ్తే ఉపేక్షించేది లేదని కేంద్ర ప్రభుత్ం వెంటనే స్పందించ్ 
పవన్ కళ్యూణ్ కి జెడ్ కేటగ్రి కల్్పంచే విధంగా చరయూలు తీసకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో వినయ్ షబీ్ర్ ఉరుకుందు వెంకట్ష్ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

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


జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ హాని తలపెడితే 
ఊరుకోము

శతఘ్ని న్యూస్: డా.బి.ఆర్. అంబేదకార్ 
కోనసీమ జిల్్ల, అమల్పురం, 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కు 
హాని తలపెడితే ఊరుకోము అని 
అమల్పురం జనసైనికులు నిరసన 
స్్థనిక గడియ్రసతింభం సెంటర్ 

లో నిరసన వయూకతిం చేస్రు. “పవన్ కళ్యూణ్ కి ముపు్ప తలపెడితే ర్ష్టం ర్వణా కాషటీమే” అని ఫ్్లక్సు 
ప్రదరి్శంచ్రు. ఈ కారయూక్రంలో జనసైనికులు గండి స్్మి, దంగేట శ్రీహరి, త్కాకా యశ్ంత్ నాయుడ్ 
తదితరులు పాల్గేనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ మీద హత్యయతా్నని్న 
తీవ్వంగా ఖవండివంచ్న 

పెనుగవంచ్ప్రోలు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పెనుగంచ్ప్రోలు, పవన్ కళ్యూణ్ మీద హతయూయతానినిని 
తీవ్ంగా ఖండిస్తి శుక్రవారం పెనుగంచ్ప్రోలులోని జనసేన జెండా 
దిమ్మ వద్ద నిరసన తెల్యజేయడం జరిగ్ంది. మరియు పవన్ కళ్యూణ్ కి 
ర్ష్టంలో ఉనని ప్రత్ జనసైనికుడ్, వీరమహళ అండ దండగా ఉంట్మని 
అవసరమైతే ఆయన ప్ణానికి జనసైనికుల ప్ణం అడ్డుగా ఉండి 
కాపాడ్కుంట్మని, ప్ణ తాయూగానికైనా సిద్మని ర్ష్ట ప్రభుత్ం కేంద్ర 
ప్రభుత్ం జెడ్ ప్లస్ కాయూటగ్రి రక్షణను పవన్ కళ్యూణ్ కి కల్్పంచ్లని 
డిమాండ్ చేసతినానిమని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమంలో పెనుగంచ్ప్రోలు 
మండల అధయూక్షుడ్ తునికిపాట శివ ఉపాధయూక్షులు, తనీనిరు గోప్నాధ్, 
వైఎన్ఆర్ మాసటీర్, బలుగురి స్గర్ ప్రధ్న కారయూదరి్శ, దుడ్ల వినయ్, 
కుభగ్రి గోప్, నాగర్జు, నవీన్, సైదులు, సంకర నాగర్జు, ఉపేంద్ర, 
ఉదయ్ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

సె్పషల్ కేటగిరీ భద్రత కలి్పవంచాలని 
డిమావండ్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కు సె్పషల్ 
కేటగ్రి భద్రత కల్్పంచ్లని 
ఆ పార్టీ జిల్్ల అధయూక్షులు 
సరికొపు్పల నాగేశ్రర్వు 
డిమాండ్ చేశారు. గురువారం 

విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్్లడారు. ఇటీవల పవన్ కళ్యూణ్ 
పై జరుగుతునని దాడ్లు నివాసం వద్ద గురుతి తెల్యని దుండగులు రెకీకా 
నిర్హంచడంపై రెండ్ తెలుగు ర్ష్్రేలో్ల పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు 
తీవ్ ఆంద్ళన చందుతునానిరనానిరు. రెండ్ తెలుగు ర్ష్ట ప్రభుతా్లు 
మరి కేంద్ర ప్రభుత్ం ఆయన భద్రతను దృష్టీలో ఉంచుకొని సె్పషల్ 
కేటగ్ర్ భద్రత కల్్పంచ్లని డిమాండ్ చేశారు. ఆంధ్రప్రద్శ్ ర్ష్టంలో 
ఆయనకి పెరుగుతునని ఆదరణ చూసి కొందరు దుండగులు ఇల్ంట 
నీచ ప్రయతానిలు చేసతినానిరని ఆరోప్ంచ్రు. ఏదైనా ఉంట్ ర్జాయూంగ 
బద్దంగా ప్రజాస్్మయూంగా తేలుచికోవాల్ కానీ ఇల్ంట భౌత్క దాడ్లకు 
పాల్పడటం సరికాదనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
నాగాచ్రి, ల్యూబ్ శ్రీను, మచచి పవన్ కళ్యూణ్, దాసరి వాస తదితరులు 
పాల్గేనానిరు.

డాకట్ర్ బి.ఆర్ అవంబేదకీర్ కలి్పవంచ్న 
రాజా్యవంగ హకుకీలను కాలరాసినటే్ల

శతఘ్ని న్యూస్:  న్జివీడ్, 
చ్ట్రాయి, జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ పై 
జరుగుతునని దాడ్లను 
మరియు రెకీకాలను న్జివీడ్ 
నియోజకవరగేం, చ్ట్రాయి 
మండల అధయూక్షులు ఆరెల్్ల కృష్ణ 
ఖండించ్రు. ఇటువంట దాడ్లు 
ప్రజాస్్మాయూనిని ఖూనీ చేస్తియని, 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేదకార్ 
కల్్పంచ్న ర్జాయూంగ హకుకాలను 
కాలర్స్తియని, ర్ష్టంలో 

భయ్ంద్ళనక వాతావరణం ఏర్పడ్తుందని తెల్యజేశారు.

118 సర్్ భూమిలో పా్లట్్ల చేసి ఇవా్లని డిమావండ్
శతఘ్ని న్యూస్: భంస్ రజస్ 
మండల అధకారికి వినత్పత్రం 
ఇవ్డం జరిగ్ంది. భంస్ 
పటటీణంలోని 118 సర్ లో దాదాపు 
60 మందికి పైగా లబి్ద దారులకు 
ప్రభుత్ం పట్టీలు ఇవ్డం 
జరిగ్ంది. ఈ పట్టీలు వునని లబి్ద 
దారులు వాళళో భూమిలో వెళ్్ల చూసేతి 
ఎల్ంట హదు్దలు లేవు. దానితో లబి్ద దారులు ఆంద్ళన చంది కొనిని సంవతసుర్లుగా అధకారుల, ప్రజా 
ప్రత్నిధులు చుటుటీ త్రిగ్ అనేక రూపాలో్ల వినతులు ఇచ్చినా ఎవరూ పటటీంచుకోలేదు. నిరుపేదలైన వీళుళో 
కిర్యి ఇండ్లలో జీవనం స్గ్సతినానిరు. కాబటటీ ఇప్పటకైనా ప్రభుత్ం స్పందించ్ మా భూమి సర్లో 
హదు్దలు చూప్ంచ్ నాయూయం చేయ్లని కోరుతునానిం. లేనియెడల పోర్టం చేయడానికి సిద్ంగా 
ఉనానిమని హెచచిరిసతినానిం. జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు సంకట మహేష్ 
బాబు హాజరై వారికి మద్దతు తెల్యచేయడం జరిగ్ంది. ఈ కారయూక్రమంలో లబి్ద దారులు ప్రకాష్ పట్ల్, 
ర్ణి, కమల, సరోజన, మహేష్, ఏకనత్, సంతోష్, రమేష్ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ కు భద్రత పెవంచాలి
పారవాతీపురంలో దొంగతన్లు అరికట్టిలి
అదనపు ఎసీ్పని కోరిన జనసేన పార్టి న్యకులు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్తీపురం, జనసేన పార్టీ వయూవస్్థపకులు, జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ కు భద్రత 
పెంచ్లని పార్తీపురం మనయూం జిల్్ల అదనపు ఎసీ్ప ఓ.దిలీప్ కిరణ్ ను జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కోర్రు. శుక్రవారం జనసేన పార్టీ జిల్్ల నాయకులు చందక అనిల్ కుమార్, వంగల దాల్నాయుడ్, 
ర్జాన ర్ంబాబు, బంటు శిర్స్, నెయుయూగాపుల సరష్, శిరిపురపు గౌర్ శంకర్, మండల శరత్ బాబు, 
రమేష్ తదితరులు జిల్్ల అదనపు ఎసీ్ప ఓ.దిలీప్ కిరణ్ ను కల్సి పవన్ కళ్యూణ్ భద్రత విషయంతో పాటు, 
పార్తీపురంలో జరుగుతునని దొంగతనాలపై చరిచించ్రు. ఈ సందరభాంగా వారు మాట్్లడ్తూ ఇటీవల 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్ణాలకు ముపు్ప ఉందంటూ కేంద్ర నిఘా వర్గేలు ఇచ్చిన సమాచ్రం మేరకు ర్ష్టంలో 
పవన్ కళ్యూణ్ కు భద్రత పెంచ్లని ఎటువంట ముపు్ప లేకుండా చరయూలు చేపట్టీ విధంగా జిల్్ల పోలీస 
ఎసీ్ప కార్యూలయం దా్ర్ ర్ష్ట డిజిప్కి వినత్ పత్రానిని ఇసతినానిమనానిరు. వైజాగ్ ఘటన ముందు నుండి 
పవన్ కళ్యూణ్ పై అర్చక శకుతిలు రెకీకా నిర్హసతినానియని, వైజాగ్ సంఘటన తర్్త కూడా తన 
నివాసము, కార్యూలయం వద్ద రెకీకా నిర్హంచడం, కానా్య్ లోకి వాహనం ర్వడం తదితర సంఘటన 
నేపథయూంలో ర్ష్ట పరయూటనలో తమ జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ కు అవసరమైన గటటీ భద్రతను ఏర్్పటు 
చేయ్లని కోర్రు. అల్గే ఇటీవల పార్తీపురంలో దొంగతనాలు జోరుగా జరుగుతునానియని, దీనికి 
ప్రజలు భయ్ంద్ళన చందుతునానిరని, తగు చరయూలు తీసకోవాలని కోర్రు. దీనికి స్పందించ్న జిల్్ల 
ఆదరణ ప్ఎసీ్ప ఓ.దిలీప్ కిరణ్ మాట్్లడ్తూ దొంగతనాలను అరికట్టీందుకు నిఘా పెంచ్మని, ప్రతేయూక 
బలగాలను రప్్పంచ్మని ప్రజలు భయపడాల్సున అవసరం లేదనానిరు. దొంగలను పటుటీకునే విషయంలో 
దొంగతనాలు అరికట్టీ విషయంలో చరయూలు చేపటటీడం జరిగ్ందని అనానిరు. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ 
నాయకులు అదనపు ప్ఎసీ్పకి వినత్ పత్రాలను అందజేశారు. అనంతరం జిల్్ల ఆసపత్రి జంక్షన్ లో ఉనని 
అంబేదకార్ విగ్రహం వద్ద నిరసన తెల్పారు. ర్ష్టంలో అర్చక పాలన స్గుతోందని ఆరోప్ంచ్రు.
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రెక్కీ నిర్హవంచడవం ప్రజాస్్మా్యని్న హత్య 
చేయడానికి ప్రయతి్నవంచడమే: సయ్యద్ నాగుర్ వలి

శతఘ్ని న్యూస్: నకరికలు్ల, జనసేన పార్టీ నకరికలు్ల మండలం వైస్ 
ప్రెసిడ్ంట్ సయయూద్ నాగుర్ వల్ మాట్్లడ్తూ గత కొనిని రోజులుగా 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై కొంతమంది దుండగులు హతయూ 
చేయడానికి రెకీకా నిర్హంచడం చ్ల్ దుర్్మరగేమైన చరయూగా జనసేన 
పార్టీ తరపున భావిసతినానిమని అనానిరు. విశాఖ పరయూటన నుంచ్ 
ఇల్ంట ఘటనలు పునర్వృతం కావడం చూసతింట్ దీని వెనుక 
ర్జకీయ నాయకుల కుట్ర దాగ్ ఉందని అనుమానం వయూకతిం చేశారు. 
ప్రజల తరఫున ర్జాయూంగ బద్ంగాప్రజలకు ర్వలసిన హకుకాలపై 
అద్విధంగా ర్జకీయ నాయకులు చేసతిననిటువంట అవినీత్పై 
మాట్్లడడమే పవన్ కళ్యూణ్ చేసిన తప్ప అని ప్రశినించ్రు, అతయూంత 
ప్రజాదారణ కల్గ్ ఒక పార్టీ అధయూక్షుల వారికే భద్రత లేని ఈ వైసీపీ, 

తెర్స రెండ్ తెలుగు ర్ష్్రేల పరిపాలనలో ఇక స్మానుయూడ్ పరిసి్థత్ ఏ విధంగా ఉంటుంద్ అర్థం 
చేసకోవాలని అనానిరు. కేంద్ర ప్రభుత్ం వెంటనే ఈ ఘటనపై సిబిఐ దర్యూపుతి చేసి తెరవెనుకునని 
అసలు నిందితులను గురితించ్లని పవన్ కళ్యూణ్ కి వెంటనే జడ్ కాయూటగ్రి భద్రతను ఏర్్పటు 
చేయ్లని, పవన్ కళ్యూణ్ పై చ్నని గీతపడాడు ఎవరిని వదిలే ప్రసకితి లేదని, అది దృష్టీలో పెటుటీకొని 
నడ్చుకోవాలని ఇప్పటవరకు జన సైనికుల య్కకా సహనానిని మాత్రమే చూశారని ఇల్ంట 
ఘటనలు పునర్వృతమైతే జనసైనికుల య్కకా ఆక్రోశానిని చూడవలసి వసతిందని హెచచిరించ్రు.

పవన్ కళ్్యణ్ కి జడ్ కా్యటగిరి భద్రత 
కేటాయవంచాలి

శతఘ్ని న్యూస్: సింగనమల, 11 రోజులుగా పవన్ కళ్యూణ్ ఇలు్ల 
పార్టీ కార్యూలయం చుటూటీ కొందరు వయూకుతిలు అనుమానాస్పదంగా 
త్రుగుతూ బయటకు వెళుతుననిపు్పడ్ త్రిగ్ వసతిననిపు్పడ్ 
ఆయన వాహనానిని వెంబడిస్తి పవన్ కళ్యూణ్ గారిని నిశితంగా 
పరిశీల్సతినానిరు మంగళవారం ర్త్రి ఆయన ఇంట వద్దకు 
వచ్చి గొడవ కూడా చేశారు సెకూయూరిటీ సిబ్ంది నివారించబోగా 
బూతులు త్డ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ ని దుర్భాషల్డ్తూ గొడవ 
చేశారు సిబ్ందిని కవి్ంచే రెచచిగొట్టీ ప్రయతనిం చేశారు అయినా 

సంయమనం పాటంచ్ సిబ్ంది ఈ ఘటన వీడియో తీసి జూబీ్లహల్సు పోలీస్ సేటీషనో్ల ఫిర్యూదు 
చేయడం జరిగ్ంది. ఇవనీని కూడా విశాఖపటనిం పటటీణ పరయూటన తర్్తే జరుగుతుండడం 
గమనార్ం మాలో అనుమానానిని బలపరుసతినానియి కేంద్ర ప్రభుత్ం కలగజేసకుని పవన్ కళ్యూణ్ 
కి కేంద్ర బలగాలతో కూడిన భద్రత ఏర్్పటు చేయ్లని కోరుతునానిం పవన్ కళ్యూణ్ కి ఏదైనా 
జరిగ్తే ర్ష్టంలోని ప్రత్ జన సైనికుడ్ మానవ బాంబు కావడానికి కచ్చితంగా సిద్ంగా ఉనానిరు. 
జనసేన పార్టీ అధనేత కు ఏ రకమైన హాని తల పెట్టీలని చూసినా ర్ష్టం అల్లకలో్లలమవుతుంది 
అని ఈ సందరభాంగా జిల్్ల సంయుకతి కారయూదరి్శ బొమ్మన పురుషోతతిమ రెడిడు హెచచిరించ్రు.

పవన్ కళ్్యణ్ పై హత్య ప్రయత్నవం కేవంద్ర, రాష్ట్ర 
ప్రభ్తా్ల వైఫల్యవం

శతఘ్ని న్యూస్: పెందురితి నియోజకవరగేం, నరవ గ్రామం, 
88వ వార్డు, జనసేన పార్టీ నాయకులు వబి్న శ్రీకాంత్ 
మాట్్లడ్తూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని హతయూ 
చేయడానికి సమారు 250 కోటు్ల సపార్ తీసకొని, గత 
3 నెలల నుంచ్ రకికా నిర్హంచ్ కడప జిల్్లల పరయూటనలో 
కూడా హతయూ చేయడానికి భార్ కుట్ర జరిగ్న విషయ్నిని 
కేంద్ర ఇంటల్జెన్సు వారు తెల్యజేశారని మీడియ్లో 
చూప్ంచడాని చ్ల్ బాధ్కరమైన విషయమని, పవన్ 
కళ్యూణ్ హతయూ చేయడానికి సమారు 250 కోటు్ల సపార్ 

తీసకోవడం, అది కూడా కడప జిల్్లలో హతయూ చేయడానికి పా్లన్ చేయడానిని ప్రజలందరూ 
గమనించ్లని, ఇది కేంద్ర ర్ష్ట ప్రభుతా్ల వైఫలయూంగా భావిసతినానినని, పవన్ కళ్యూణ్ కి 
రోజురోజుకీ ప్రజాదరణ పెరుగుతుందని, ప్రజలందరూ పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్ం కావాలని 
కోరుకుంటునానిరని ఇల్ంట టైం లో పవన్ కళ్యూణ్ హతయూ చేసినట్లయితే పాలక నాయకులను 
ఎదిరించడానికి ఎవరూ ఉండరని భావిసతినానిరని, పవన్ కళ్యూణ్ భావజాలం కుల్నిని కల్పే 
ఆలోచన విధ్నం, అవినీత్ రహత పాలన, ఓటుకు డబు్ మదయూం పంచకుండా ప్రజల కోసం సేవ 
చేసే నాయకులు కావాలని ప్రజలందరూ పవన్ కళ్యూణ్ అడ్గుజాడలో్ల నడ్సతినానిరు కావున 
ఇటువంట నాయకుడ్ సమాజానికి చ్ల్ అవసరం కేంద్ర ర్ష్ట ప్రభుతా్లు భవిషయూతుతిలో 
ఇటువంటవి ఏమీ జరగకుండా తక్షణమే పవన్ కళ్యూణ్ కి భార్ భద్రత ఏర్్పటు చేయ్లని 
లేనియెడల భవిషయూతుతిలో ఇటువంట చరయూలు పవన్ కళ్యూణ్ పై జరిగ్నా వాటకి కేంద్ర ర్ష్ట 
ప్రభుతా్లు బాధయూత వహంచవలసి ఉంటుందని హెచచిరించడం జరిగ్ంది. ప్రజలందరూ 
కూడా ప్రభుతా్లకు వినిప్ంచేల్గా వారికి తెల్సేల్గా సషల్ మీడియ్లో #APNeedsP-
awanKalyan #ZPlusSecurityForPawanKalyan పెటటీ పవన్ కళ్యూణ్ పై హతాయూ 
కుట్రను వయూత్రకించ్లని కోరడం జరిగ్ంది.

ఆయనను మేము కాపాడుకువంటావం

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగేం, వీరఘటటీం మండలం జనసేన 
నాయకులు సత్వాడ వెంకటరమణ, గర్భాపు నరంద్ర నియోజకవరగే కేంద్ర 
కార్యూలయంలో మీడియ్తో మాట్్లడ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ పై కుట్ర పంది 
బుధవారం ర్త్రి రెకీకా నిర్హంచ్రని ఆరోప్ంచ్రు. వెంటనే వారిపై చరయూలు 
తీసకోవాలని డిమాండ్ చేస్తి పవన్ కళ్యూణ్ వెంట మేమునానిమని ఆయనను 
మేము కాపాడ్కుంట్మని అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ పై కుట్ర జరుగుతుందని, పవన్ 
కళ్యూణ్ కి ప్ణహాని ఉందని కేంద్ర నిఘా వర్గేలు వెల్లడించ్యని పేర్కానానిరు. 
కేంద్ర ప్రభుత్ం జెడ్ ప్లస్ కేటగ్రి సెకూయూరిటీని కల్్పంచ్లని జనసేన నాయకులు 
కోర్రు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కు హాని తలపెడితే 
ఆవంధ్రప్రదేశ్ అల్లకలో్లలవం: గోరవంట్ల స్య

శతఘ్ని న్యూస్: అద్దంకి న్యూస్, జనసేన 
అద్దంకి నియోజకవరగేం యువ నాయకులు 
గోరంట్ల స్యి మాట్్లడ్తూ… జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ కు ఏదైనా చేయ్లని 
ఎవరైనా అనుకుంట్ ఆంధ్రప్రద్శ్ మొతతిం 
అల్లకలో్లలం అవుతుందని దానికి ప్రభుత్మే 
భాదయూత వహంచ్లని అద్దంకి నియోజకవరగే 
జనసేన యువనాయకుడ్ స్యి అనానిరు. 
కొంతమంది వయూకుతిలు మూడ్, నాలుగు రోజుల 
నుంచ్ పవన్ కళ్యూణ్ కదల్కలను గమనిస్తి 
రెకికా నిర్హసతినానిరని నాదండ్ల మనోహర్ 

మీడియ్లో చప్్పన విషయం అందరికీ తెల్సింద్. పవన్ కళ్యూణ్ ఇంట దగగేర 
అర్ర్త్రి ఆంధ్రప్రద్శ్ రెడిడు కార్్పరషన్ చైర్మన్ కారులో గుజర్త్ మాఫియ్ రెకికా 
నిర్హంచ్రు. అయితే పవన్ కళ్యూణ్ ప్ణాలకి హాని ఉందని కేంద్ర బలగాలతో 
రక్షణ కల్్పంచ్లని ప్రధ్నమంత్రి నరంద్ర మోడీ, హంమంత్రి అమిత్ ష్ కి 
ట్టటీర్ల దా్ర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. తక్షణమే కేంద్ర ర్ష్ట ప్రభుతా్లు మేల్కాని పవన్ 
కళ్యూణ్ తగ్న సెకూయూరిటీ కల్్పంచ్లని డిమాండ్ చేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ ఏదైనా 
ఇబ్ంది తలపెట్టీల్ అని ఎవరైనా ఏ స్్థయిలో ఉనని వయూకితి అయినా అనుకుంట్ 
అతనికి కుకకా బతుకు తప్పదని అయన హెచచిరించ్రు.

నా్యయానికి దార్ది? ఎనా్నళ్్ళ ఈ అక్రమ కేసులు
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్్లరు, 
కార్టనగరం మండల కేంద్రంలో మండల 
కమిటీ ఆధ్రయూంలో జరిగ్న సమావేశంలో 
జిల్్ల కారయూక్రమాల నిర్హణ కమిటీ సభుయూలు 
గుర్రంకొండ భానుచంద్ర రెడిడు మాట్్లడ్తూ 
గంగాధర నెల్్లరు నియోజకవరగే ఇంచ్ర్జ్ 
డాకటీర్ యుగంధర్ పనని మీద అక్రమ కేసలు 
బనాయించ్ అరెసటీ చేయ్లనుకోవడానిని 
కార్టనగరం మండల కమిటీ సమావేలంలో 
తీవ్ంగా ఖండిసతినానిం. మా నాయకుడ్ మా 
అనని యుగంధర్ కి నియోజకవరగేంలో ప్రజలో్ల 
కనిప్సతినని ఆదరణ చూసి, మా నాయకుడికి 
ప్రజలు నీర్జనాలు పడ్తునని విధ్నానిని చూసి 
ఓర్లేక డిపూయూటీ సీఎం నార్యణ స్్మి అక్రమ 

కేసలు పెటటీ జనసేన ఇంచ్ర్జ్ ని ఇబ్ంది పెడదామని చూసతినానిరు. కొనిని సెక్షన్ల 
మీద 41ఏ నోటీస్ ఇవ్డం జరిగ్ంది. ఈరోజు ఇంకొనిని సెక్షను్ల నమోదు చేసి 
రిమాండ్ కు తరల్ంచ్లనే ఉద్్దశంతో అక్రమ కేసలు బనాయిసతినానిరు. మీరు 
ఎనిని చేసినా ప్రజలు మిమ్మల్ని 2024 లో ఓడించడం ఖాయం. నియోజకవరగేంలో 
జనసేన జెండా ఎగరడం ఖాయం. మా అనని యుగంధర్ ఎమ్్మలేయూగా అసెంబీ్లలో 
అడ్గు పెటటీడం ఖాయం. మీరు ఎనిని అక్రమ కేసలు బనాయించ్న మాకు 
నాయూయస్్థనం మీద పూరితి విశా్సం, నమ్మకం ఉంది. ఎప్పటకైనా నాయూయం 
గెలుసతింది. మీరు ఎనిని కేసలు పెటటీనా మేము నాయూయస్్థనంలోనే తెలుచికుంట్ం 
అప్రజాస్్మికమైన చరయూలను మేము జనసేన పార్టీ తరఫున తీవ్ంగా 
ఖండిసతినానిమని అనానిరు.

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


శనివారం, 05 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ కళ్్యణ్ జోలికొసేతే ఖబరాదార్: పోలిశెటిట్
జనసేన న్యకులు పోలిశెట్టి తేజ

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇంట వద్ద, మరియు ఆయన కానా్య్ వెంట వైసిప్ పార్టీకి చందిన 
అగంతకుల రెకీకా నిర్హంచ్న వారిపై చరయూలు తీసకోవాలని తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రభుతా్లను ఇబ్రహీంపటనిం 
మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పోల్శెటటీ తేజ డిమాండ్ చేస్రు. పవన్ కళ్యూణ్ జోల్కొసేతి ర్ష్టంలో లక్షల్ది జనసైనికులు 
త్రగబడతారు జాగ్రతతి అని హెచచిరించ్రు. పవన్ కళ్యూణ్ ని ప్రజాస్్మయూబద్ంగా ఎదురోకాలేకే జగనో్మహన్ రెడిడు దాడి చేయ్లని 
కుట్రలు చేసతినానిరని, జగనో్మహన్ రెడిడు ఫాయూక్షన్ ర్జకీయ్లకు తెర లేపారని, కేంద్రం ప్రభుత్ం తక్షణమే పవన్ కళ్యూణ్ కి జెడ్ 
కేటగ్రి సెకూయూరిటీని కేట్యించ్ల్ డిమాండ్ చేస్రు.

హతా్యయతా్ననికి సవంబవంధివంచ్ రెక్కీ నిర్హవంచడవం 
ప్రజాస్్మా్యని్న హత్య చేయడమే

శతఘ్ని న్యూస్: భీమిల్, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై హతాయూయతానినికి సంబంధంచ్ రెకీకా నిర్హంచడం ప్రజాస్్మాయూనిని 
హతయూ చేయడానికి ప్రయత్నించడమే అని జనసేన పార్టీ భీమిల్ నియోజకవరగే నాయకులు యడ్ల గణేష్ య్దవ్ అనానిరు. ఈ 
సందరభాంగా యడ్ల గణేష్ య్దవ్ మాట్్లడ్తూ గత కొనిని రోజులుగా జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై కొంతమంది దుండగులు 
హతయూ చేయడానికి రెకీకా నిర్హంచడం చ్ల్ దుర్్మరగేమైన చరయూగా జనసేన పార్టీ తరపున భావిసతినానిమని అనానిరు. విశాఖ 
పరయూటన నుంచ్ ఇల్ంట ఘటనలు పునర్వృతం కావడం చూస్తి ఉంట్ దీని వెనుక ర్జకీయ నాయకుల కుట్ర దాగ్ ఉందని 
అనుమానం వయూకతిం చేశారు. ప్రజల తరఫున ర్జాయూంగబద్ంగా ప్రజలకు ర్వలసిన హకుకాలపై అద్విధంగా ర్జకీయ నాయకులు 
చేసతిననిటువంట అవినీత్పై మాట్్లడడమే పవన్ కళ్యూణ్ చేసిన తప్ప అని ప్రశినించ్రు. అతయూంత ప్రజాదారణ కల్గ్ ఒక పార్టీ అధయూక్షులు 
వారికే భద్రత లేదు అంట్ మరి స్మానయూల పరిసి్థత్ ఏంట అని ప్రశినించ్రు. ఈ వైసీపీ పరిపాలనలో ఇక స్మానుయూడ్ పరిసి్థత్ ఏ 
విధంగా ఉంటుంద్ అర్థం చేసకోవాలని అనానిరు. కేంద్ర ప్రభుత్ం వెంటనే ఈ ఘటనపై సిబిఐ దర్యూపుతి చేసి తెరవెనుకునని అసలు 
నిందితులను గురితించ్లని పవన్ కళ్యూణ్ కి వెంటనే జడ్+ కాయూటగ్రి భద్రతను ఏర్్పటు చేయ్లని అనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ పై చ్నని 
గీతపడడు ఎవరిని వదిలే ప్రసకితి లేదని అది దృష్టీలో పెటుటీకొని నడ్చుకోవాలని ఇప్పటవరకు జనసైనికుల య్కకా సహనానిని మాత్రమే 
చూశారని ఇల్ంట ఘటనలు పునర్వృతమైతే జనసైనికుల య్కకా ఆక్రోశానిని చూడవలసి వసతిందని హెచచిరించ్రు.

పవన్ కళ్్యణ్ కి జడ్ కేటగిరి సెకూ్యరిటీ తక్ణవం ఏరా్పట్ చేయాలి: 
బ్లచవందర్ నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: కందుకూరు, జనసేనపార్టీ పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్ణహాని ఉందని 250 కోటు్ల భార్ సపారి చేతులు మారినటు్ల కేంద్ర నిఘా వర్గేలకు ఆధ్ర్లు 
లభించ్నటు్ల విశ్సనీయంగా తెల్సింది. ఎనిని రెకీకాలు నిర్హంచ్నా మా ద్వుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ ని ఏం చేయలేరు. మా అధనేతకు మా జనసైనికులు, 
వీరమహళలు రక్షణ కవచంల్ ఉంట్ం. బాబాయిని చంప్నంత సలభం కాదని, జనసేన పార్టీ కందుకూరు నియోజకవరగేం ఉలవపాడ్ మండల నాయకులు 
బాలచందర్ నాయుడ్ హెచచిరించ్రు. త్రగా కేంద్ర ప్రభుత్ం స్పందించ్ వెంటనే జడ్ కేటగ్రి సెకుయూరిటీని ఏర్్పటు చయ్యూలని చపా్పరు. లేదంట్ రెండ్ 
తెలుగు ర్ష్్రేలు, అటుటీడికిపోతాయని హెచచిరించ్రు.
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