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* డ్యామ్ కొట్టుకుపోవ డంపై నిపుణుల విశ్లేష ణ 
* కంద్ర మంత్రి సైతం అదే ఉద్ఘాట న 
* ఇర కాటంలో జ గ న్ ప్ర భుత్ం
* అయినా అడ్డ గోలు బుకాయింపు
- బందె నిండిపోతే ... కుళాయి అయినా క ట్టుయాలి, 
లేద్ బందెలోని నీళలే యినా ఖాళీ చేయాలి! లేక పోతే నీళ్లే 
పొర్లేపోతాయి. ఇది చిన్న పిలలే వాడికైనా తెలిసిన విష యం!
- వ ర్షాకాలం ర్గానే... గుడిసెకి ఉన్న కంత లు 
చూసుకుని తాటాకులు క పిపి బాగు చేసుకోవాలి. లేక పోతే 
ఇలలేంతా నీరు కారుతంది. ఇది అతి సామాన్యాడైనా 
తీసుకునే జాగ్ర త్త !
కానీ... ఇంత చిన్న పాటి సంగ తలు కూడ్ ప టటు నంత 
నిరలే క్ష్ం, స్ యంగా ముఖయా మంత్రి జ గ న్ సంత జిల్లే 
అయిన క డ ప లో అన్న మయయా డ్యామ్ కొట్టుకుపోవ డంలో 
సుసపి షటుంగా బ య ట ప డుతంది. ఈ విష యాని్న 
పారలే మంట్లో కంద్ర మంత్రి ఎతి్త చూపినా, 
జ ల వ న రుల నిపుణులు విశ్లేషంచి చెబుతనా్న... 
ప్ర భుత్ం మాత్ం నిసిసిగుగుగా బుకాయించ డం అంద ర్నీ 
విస్మ య ప రుస్తంది. కంద్ర మంత్రి మాట లి్న కూడ్ 

ప్ర తిప క్షాల కుట్ర గా అభివ ర్్ణంచ డం, ఆయ న చెపిపిన విష యాల లో కూడ్ అబ ద్దాలు ఉండ వా అంటూ అడ్డ గోలుగా వాదించ డం ప ర్శీల కుల న్ సైతం చ కితలి్న చేస్తంది.

*ఇంకా మాయ ని గాయం...
న వబ రులో క డ ప జిల్లే లోని అన్న మయయా ప్రాజెకుటు కొట్టుకుపోయిన కార ణంగా ఉన్న ట్టుండి గ్రామాలోలేకి విరుచుకుప డిన వ ర ద చేసిన గాయాలు ఇంకా మాన లేదు. అనూహయాంగా వ చిచిన 
వ ర ద నీటిలో కొట్టుకుపోయి మృతి చెందిన వార్ కుట్ంబాలు ఇంకా కుదుటప డ లేదు. ఆపు్తల న్, ఆసు్తల న్ కోలోపియిన వార్ క ళలే లో క నీ్నటి త డి ఇంకా ఆర లేదు.  కానీ... ఆ ప్ర మాదం 
కవ లం ప్ర కృతి వైప రీతయాం వ లలే ఏరపి డిన దేనంటూ జ గ న్ ప్ర భుత్ం బుకాయిస్్త చేతలు దులుపుకోవడం బాధితల న్ మ ర్ంత గా బాధిస్తంది. అయితే... ఇది ప్ర కృతి వ లలే ఏరపి డిన 
విప రీతం కాద ని, తీవ్ర మైన నిరలే క్ష్ం, ప్ర భుత్ బాధయా తా ర్హితయాం వ లలే మాత్ మే సంభ వించిన మాన వ త పిపిద మ ని జ ల వ న రుల నిపుణులు తాజాగా విశ్లేషసు్తనా్నరు. ఇదే సంగ తిని కంద్ర 
జ ల శ కి్త శాఖ మంత్రి షెకావత్ స్ యంగా పారలే మంట్లో ఉద్ఘాటించారు. “మ న దేశంలో ఒక డ్యామ్ కొట్టుకుపోయిందంట్ ప్ర పంచ దేశాలు ద్ని్న ఒక కస్ సటు డీగా తీసుకుంటారు. 
ఇదెంత సిగుగు చేట్?” అంటూ ఆయ న ప్రశ్నంచారు. అంతేకాదు, ఈ విష యంలో మాన వ త పిపిద్లు క నిపిసు్తనా్నయ ని విసపి షటుంగా వెలలే డించారు.

*నిరలే క్షాయానికి నిలువెత్త నిద ర్శ నాలు...
జ ల నిపుణుల విశ్లేష ణ ల న్ ప ర్శీలిస్్త విస్మ ర్ంచ డ్నికి వీలేలేని అంశాలు బ య ట ప డుతనా్నయి. అవంటో చూద్దాం...
1. అన్న మ యయా జ ల్శ యానికి సామ ర్థ్ష్నికి మంచిన వ ర ద ర్బోతంద ని తెలిసినా ఇంజినీరులే కానీ, అధికారులు కానీ అప్ర మ త్తం కాలేదు.
2. జ ల్శ యం నిండిపోయే ప ర్సిథ్తి ఉన్న పపి టికీ ద్ని గేటలే న్ ఎతి్త వ ర ద నీటిని బ య ట కు వ ద ల లేదు. అల్ వ దిలి ఉంట్ జ ల్శ యం కొట్టుకుపోయే ప ర్సిథ్తి ఎదురు కాక పోన్.
3. జ ల్శ యానికి ఎపపి టి న్ంచో నిర్ హ ణ ప న్లు చేయ లేదు. కార ణం అందుకు త గిన నిధుల న్ ప్ర భుత్ం విడుద ల చేయ క పోవ డం.
4. అన్న మ యయా డ్యామ్ కి సంబంధించి 5వ గేట్కు మ రమ్మ తలు చేయించ క పోవ డం. ఈ గేట్ తెరుచుకోవ డం లేద ని ద్నికి మ ర మ్మ తలు చేయించడ్నికి ద్ద్పు 4 కోటలే రూపాయ లు 
అవ స ర మ వుతాయ ని అధికారులు నివదించినా ప్ర భుత్ం బాధయా తార్హితయాంగా పెడ చెవిని పెటటు డం
5. జ ల్శ యం సామ ర్థ్ష్నికి మంచిన వ ర ద ర్బోతంద ని ద్ని ప ర్ధిలోని అని్న గ్రామాల ప్ర జ ల కు ముందు జాగ్ర త్త చ రయాగా స మాచారం అందించ క పోవ డం.
6. సాధార ణంగా జ ల్శ యం పొంగిపొర్లేపోయేంత వ ర ద వ సు్తంట్ ప్ర మాద స్చికంగా సైర న్ మోగించ డం ల్ంటి క నీస చ రయా ల న్ సైతం తీసుకోక పోవ డం.
ఇవ నీ్న... ప్ర భుత్ ప ర మైన ఉద్సీన త కి, అధికారుల నిరలేక్షాయానికి నిలువెత్త నిద ర్శ నాలుగా నిలుసు్తనా్నయి. అయితే... ఇని్న అంశాలు సుసపి షటుంగా క నిపిసు్తన్న పపి టికీ.. వీటని్నంటినీ తేలిగాగు 
కొటిటుపారేస్్త త పపింత టినీ జ గ న్ ప్రభుత్ం భారీ వ ర్షాల పైన నెటిటువయ డం విశ్లేష కుల నే కాదు, సామాన్యాల న్ సైతం అయోమ యంలో ప డేస్తంది.
 
*ఇవీ పూర్్ప ర్లు...
న వంబరు నెల లో క డ ప , చిత్్తరు, అనంత పురం, నెల్లేరు జిల్లేలోలే భారీ సాథ్యిలో వ ర్షాలు ప డిన సంగ తి తెలిసిందే. ఈ వర్షాల వ లలే అక్క డి బాహుద్, పింఛ , మాండ వయా న దులు 
పొంగిపొర్లేయి. ఫ లితంగా వాటికి దిగువ న ఉన్న పింఛ డ్యామ్ దెబ్బ తిన డంత పాట్, అన్న మ యయా డ్యామ్ కొట్టుకుపోయింది. ఇది వాటి ప ర్ధిలోని అనేక గ్రామాలోలే ఆసి్త, ప్రాణ న ష్టుల కు 
ద్ర్తీసింది. ఈ వ ర్షాలు గ త వందేళలే లో ఎన్న డూ క నీవినీ ఎరుగ నంత సాథ్యిలో ఉనా్నయ నీ, అందువ లలే నే అనూహయా మైన వ ర ద నీరు వెలులేవెతి్తంద నీ, ఆ కార ణంగానే అన్న మ యయా 
జ ల్శ యం కొట్టుకుపోయింద ని జ గ న్ ప్ర భుత్ం వాదిస్తంది. అయితే ఇదే ప్ర భుత్ం, అధికారులు, వైకాపా నేత ల మాట లోలేని డొలలే త నాని్న ప టిటుస్తంది. ఎల్గంట్ డ్యామ్ ల కు ఎగువ 
ప్రాంతాలోలే ఎంతెంత వ రషా పాతం ప డుతంద నే విష యాలు ఎపపి టిక పుపిడు ప్రాజెకుటు ఇంజినీరులే, రెవెనూయా అధికారులకు తెలుస్్త ఉంటాయి. ఆ వ రషా పాతాల లెక్క ల ఆధారంగా ఎంత 
ప ర్మాణంలో నీరు న దులోలే పారుతందో, ఆ నీటి వ లలే ఏ ఏ డ్యామ్ లోలేకి ఎంత నీరు వ చిచి చేరుతందో లెక్క క టటు డం, అందుకు అన్గుణంగా తగిన చ రయా లు తీసుకోవ డం, అవ స రమైతే 
ప్ర జ ల న్ సైతం అప్ర మ త్తలి్న చేయ డం వాళలే విధినిర్ హ ణే కాదు, బాధయా త కూడ్. కానీ ఆ దిశ గా ఎల్ంటి చ రయా లు తీసుకున్న ద్ఖ ల్లు క నిపించ లేద నేది ప ర్శీల కుల ప్ర ధాన ప్ర శ్న . 
కాబ టిటు ఇది క చిచితంగా మాన వ త పిపిద మేన ని సుసపి షటుంగా అరథ్ం అవుతంది.
పింఛ ప్రాజెకుటు సామ ర్ధష్ం 50 వల కూయాసెకు్కలైతే, వ ర్షాల వ లలే  ల క్షా 30 వల కూయాసెకు్కల నీరు వ చిచిప డింది. దీని ప టలే కూడ్ స రైన చ రయా ల న్ స కాలంలో తీసుకోక పోవ డం వ లలే డ్యామ్ 
దెబ్బ తింది. అక్క డి న్ంచి వెలులేవెతి్తన నీరు అన్న మ యయా జ ల్శ యం చేర డ్నికి ఆరు గంట ల స మ యం ప డుతంది. పింఛ ప్రాజెకుటు దెబ్బ తిన్న స మాచారం తెలిసిన వెంట నే అయినా 
అన్న మ యయా ప్రాజెకుటు అధికారులు సపిందించి ఉంట్ ప్ర మాదం త ప్పిద నేది ఏమాత్ం అవ గాహ న ఉన్న వార్కైనా సుఫుర్ంచే విష యం. అయితే ఆ దిశ గా తీసుకున్న చ రయా లు కానీ, ప్ర జ ల న్ 
అప్ర మ త్తల న్ చేస్ ప్ర య తా్నలు కానీ జ ర గ లేద నేది జ ల వ న రుల నిపుణులు చేసు్తన్న విశ్లేష ణ . అన్న మ యయా జ ల్శ యం సామ రథ్ష్ం 2.20 ల క్ ల కూయాసెకు్కలైతే, వ చిచి చేర్న నీరు 3.20 
ల క్ ల కూయాసెకు్కల నేది అధికారుల వాద న . అయితే స కాలంలో సపిందించి గేట్లే ఎతి్త వసి ఉంట్ డ్యామ్ కి ప్ర మాదం వాటిలేలేది కాదు. ఎందుకంట్ ప్ర మాదం జ ర్గే ముందు అన్న మ యయా 
జ ల్శ యంలో ఉన్న నీరు 1.59 టీఎమ్ సీలు. ఆ స మ యంలో డ్యామ్ కి సంబంధించి ఒక గేట్ ప నిచేయ క పోయినా, మగ తా గేటలే ద్్ర్ 1.8 ల క్ ల కూయాసెకు్కల నీటిని కిందికి 
వ ద ల వ చచి నేది నిపుణుల మాట . కానీ అల్ ఎందుకు చేయ లేక పోయార నేది ఇంకో కీల క మైన ప్ర శ్న . అంట్ వ చిచి ప డే వ ర ద నీటిని అంచ నా వయడంలోన్, ఎంత నీరుని వ దిలితే డ్యామ్ 
సుర క్షితంగా ఉంట్ంద నే అంచ నాకు ర్వ డంలోన్ ఇంజినీరలే , అధికారుల నిరలే క్ష్ం చాల్ సపి షటుంగా క నిపిస్తందన్న మాట .
 
*ఆ ఆరోప ణ లు నిజ మేనా?
ప్ర మాదం జ ర్గిన పూర్్ప ర్ల గుర్ంచి అధికారులు, దెబ్బ తిన్న గ్రామాల ప్ర జ ల న్ంచి స్క ర్సు్తన్న స మాచార్ని్న క్రోడీక ర్స్్త మ ర్ని్న ద్రుణ మైన సంగ తలు బ య ట ప డుతనా్నయి. 
అన్న మ యయా ప్రాజెక్టు జ ల వ న రుల శాఖ అధికారుల కు, అక్క డి రెవెనూయా అధికారుల కు మ ధయా స మ న్ య లోపం ప్ర ధానంగా క నిపిస్తంది. ప్ర వాహాల తీవ్ర త పై రెవెనూయా అధికారుల కు 
ఎపపి టిక పుపిడు వ ర్త మానం పంపామ ని, అయినా వారు గేట్లే ఎతే్తందుకు అన్మ తి ఇవ్ లేద ని చెబుతనా్నరు. త మ అన్మ తి లేనిదే జ ల్శ యాలు ఖాళీ కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం... అన్నమయ డయం దారుణయం
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ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్ం...అననిమయ డం దారుణం

నితయూ చైతనయూమూర్తి బాబాసాహెబ్: నితయూ చైతనయూమూర్తి బాబాసాహెబ్: 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్

శతఘ్్న నూయాస్: కారణజన్్మడు బాబాసాహెబ్ శ్రీ బ.ఆర్.అంబేద్కర్ అని జనస్న శతఘ్్న నూయాస్: కారణజన్్మడు బాబాసాహెబ్ శ్రీ బ.ఆర్.అంబేద్కర్ అని జనస్న 
పారీటు అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ ఒక ప్రకటనలో శాలేఘ్ంచారు. భారత ర్జాయాంగ పారీటు అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ ఒక ప్రకటనలో శాలేఘ్ంచారు. భారత ర్జాయాంగ 
శలిపిగా పూజలు అందుకుంట్న్న మహనీయులు. నేడు ఆ మహాన్భావుడు శలిపిగా పూజలు అందుకుంట్న్న మహనీయులు. నేడు ఆ మహాన్భావుడు 
పరమపదం చెందిన పుణయాతిధి. ఈ సందర్ంగా ఆ దీనజనోద్్ధరునికి పరమపదం చెందిన పుణయాతిధి. ఈ సందర్ంగా ఆ దీనజనోద్్ధరునికి 
భకి్తపూర్కంగా అంజలి ఘటిసు్తనా్నన్. నేన్ ఆర్ధించే గొపపి సంఘసంస్కర్త భకి్తపూర్కంగా అంజలి ఘటిసు్తనా్నన్. నేన్ ఆర్ధించే గొపపి సంఘసంస్కర్త 
శ్రీ అంబేద్కర్. ఆయన ఆలోచనలు, సిద్్ధంతాలు సర్ద్ అన్సరణీయం. శ్రీ అంబేద్కర్. ఆయన ఆలోచనలు, సిద్్ధంతాలు సర్ద్ అన్సరణీయం. 
ఆయనపటలే నాకున్న భకి్త భావనే లండన్ లో ఆయన నివసించిన గృహాని్న, లకో్నలో ఆయనపటలే నాకున్న భకి్త భావనే లండన్ లో ఆయన నివసించిన గృహాని్న, లకో్నలో 
ఆయన సా్మరక మందిర్ని్న సందర్్శంచేల్ చేసింది. దేశంలో నిరంతర్యంగా ఆయన సా్మరక మందిర్ని్న సందర్్శంచేల్ చేసింది. దేశంలో నిరంతర్యంగా 
ప్రజాసా్మయాం పర్ఢవిలలేడ్నికి ర్జాయాంగ రూపకర్తగా శ్రీ అంబేద్కర్ ని ప్రజాసా్మయాం పర్ఢవిలలేడ్నికి ర్జాయాంగ రూపకర్తగా శ్రీ అంబేద్కర్ ని 
ఆదుయాలుగా చెపుపికోవడం మనకు గర్కారణం. ర్జాయాంగంలో నాడు ఆయన ఆదుయాలుగా చెపుపికోవడం మనకు గర్కారణం. ర్జాయాంగంలో నాడు ఆయన 
కలిపించిన పౌరహకు్కలు, ఆదేశక స్త్రాలు నేటికీ, ఏనాటికీ ప్రజలకు రక్ణగానే కలిపించిన పౌరహకు్కలు, ఆదేశక స్త్రాలు నేటికీ, ఏనాటికీ ప్రజలకు రక్ణగానే 
నిలుసు్తంటాయి. నేటి తరం ర్జకీయ నాయకుల వికృత వైపరీతాయాలన్ ముందే నిలుసు్తంటాయి. నేటి తరం ర్జకీయ నాయకుల వికృత వైపరీతాయాలన్ ముందే 
పసిగటిటు ప్రజలకు ఇట్వంటి రక్షా బంధనం రూపొందించారేమోనని ప్రసు్తత పసిగటిటు ప్రజలకు ఇట్వంటి రక్షా బంధనం రూపొందించారేమోనని ప్రసు్తత 
పర్సిథ్తలలో అనిపించకమానదు. భారతదేశంలో పుటిటున ఒక గొపపి మేధావిగా, పర్సిథ్తలలో అనిపించకమానదు. భారతదేశంలో పుటిటున ఒక గొపపి మేధావిగా, 

మానవతా విలువలు మూరీ్తభవించిన మహా మనిషగా ప్రపంచం కొనియాడిన శ్రీ అంబేద్కర్ చూపిన మారగుంలోనే జనస్న ప్రసాథ్నం కొనసాగుతందని ఈ సందర్ంగా మానవతా విలువలు మూరీ్తభవించిన మహా మనిషగా ప్రపంచం కొనియాడిన శ్రీ అంబేద్కర్ చూపిన మారగుంలోనే జనస్న ప్రసాథ్నం కొనసాగుతందని ఈ సందర్ంగా 
పునరుద్ఘాటిస్్త… ఆ తేజోమూర్్తకి ప్రణామాలు అర్పిసు్తనా్ననని శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ తెలిపారు.పునరుద్ఘాటిస్్త… ఆ తేజోమూర్్తకి ప్రణామాలు అర్పిసు్తనా్ననని శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ తెలిపారు.

రాజయూంగ నిరామాత దాదా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గార్ వర్ంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ తరపున తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జీ నేముర్ శంకర్ గౌడ్, రాజయూంగ నిరామాత దాదా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గార్ వర్ంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ తరపున తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జీ నేముర్ శంకర్ గౌడ్, 
రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధయూక్షులు వంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్ ,గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అదయూక్షులు రాధరం రాజలంగం, రాష్ట్ర వీర మహిళ్ విభాగం వైస్ చైర్ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధయూక్షులు వంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్ ,గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అదయూక్షులు రాధరం రాజలంగం, రాష్ట్ర వీర మహిళ్ విభాగం వైస్ చైర్ 
పర్సన్ నీహార్క  మర్యు జనసైనికులు, అంబేద్కర్ గార్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్్పంచడం జర్గంది.పర్సన్ నీహార్క  మర్యు జనసైనికులు, అంబేద్కర్ గార్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్్పంచడం జర్గంది.

చేయ వ దదా ని రెవెనూయా అధికారులు మౌఖికంగా ఆదేశంచార ని జ ల వ న రుల అధికారులు చెబుత్, తాము పంపిన వ ర్త మానాలన్ సైతం చూపిసు్తనా్నరు. ఈ నేప థయాంలోనే కొని్న ద్రుణ మైన 
ఆరోప ణ లు వినిపిసు్తనా్నయి. అవంటంట్... ప్రాజెకుటు దిగువ న ఉండే చెయేయారు ద గగు ర ఇసుక కా్రీలు ఉనా్నయి. ఇక్క డ నితయాం వంద ల్ది ల్రీలు ఇసుకన్ నింపుకుని వెళ్త్ ఉంటాయి. 
ఆ స మ యంలో చెయేయారు ప్రాంతంలో ద్ద్పు వంద ల్రీలు ఉనా్నయ ని, జ ల్శ యం గేట్లే తెర్స్్త ఆ ల్రీలు కొట్టుకుపోతాయి కాబ ట్టు స రైన స మ యంలో అన్మ తి ఇవ్ లేద నే విమ ర్శ 
వినిపిస్తంది. ప్రాజెకుటు నిండిపోతంద నే విష యాని్న ఆ చుట్టు ప క్క ల గ్రామాల వాళ్లే కూడ్ ఫోనలే ద్్ర్ అధికారుల కు చెపాపిర ని, అయినా కూడ్ వాళ్లే సపిందించ కుండ్ నిరలే క్ష్ంగా 
వయా వ హ ర్ంచార ని ఆయా గ్రామాల వారు బాహాటంగానే చెబుతనా్నరు.
 
*ప్ర భుత్ వైఫ ల్యానికి సాక్షాయాలు...
అన్న మ యయా , పింఛ డ్యాములు దెబ్బ తిన డం వెన్క ప్ర భుత్ వైఫ లయాం కూడ్ సుసఫు షటు మ నే విశ్లేష ణ లు ఉనా్నయి. డ్యాముల కు నిర్ హ ణ చ రయా లు చేప టటుడ్నికి ఎపపి టిక పుపిడు ప్ర భుత్ం 
నిధులు విడుద ల చేయాలిసి ఉంది. కానీ అల్ జ ర గ లేదు. అల్గే అన్న మ యయా ప్రాజెకుటులో ఒక గేట్ ప ని చేయ డం లేదనే ప్ర తిపాద న లు అధికారుల న్ంచి ప్ర భుతా్నికి అంద్యి. కానీ 
ఆ నిధుల న్ కూడ్ విడుద ల చేయ లేదు. కార ణం ఒక్క ట్...  అపుపిల ఊబలో, తీవ్ర మైన ఆర్థ్క సంక్షోభంలో ఉన్న జ గ న్ ప్ర భుత్ం ఎల్ంటి ప న్ల కు నిధులు విడుద ల చేయాలిసి వ చిచినా 
తీవ్ర మైన తాతాసిరం చేయ డ మే.
ఇని్న త పిపిద్లు, వైఫ ల్యాలు, నిరలే క్షాయాలు, బాధయా తా ర్హితాయాలు అడుగ డుగునా క నిపిసు్తనా్న, ఇవ నీ్న జ ర్గిన ప్ర మాద్నికి మాన వ త పిపిద మే కార ణ మ ని చెబుతనా్న.... నిరలే జ్జ గా, నిసిసిగుగుగా 
ముఖయా మంత్రి, మంత్రులు బుకాయిస్్త ప్ర కృతి పైకి నెపాని్న నేట్టుయ డ మే ఇపుపిడు అంద ర్నీ విస్మ య ప రుసు్తన్న నిజం.ఈ విష యంలో ఎవ ర్ పాత్ ఎంతనా్న... అకసా్మత్తగా విరుచుకుప డిన 
వ ర ద వ లలే ఆసు్తలు కోలోపియిన గ్రామసుథ్ల కు ఎవ రు భ రోసా ఇసా్తరు? వ ర ద లోలే కొట్టుకుపోయిన ఆపు్తల న్ త లుచుకుంటూ త లలే డిలులేతన్న కుట్ంబీకుల న్ ఎవ రు ఓద్రుసా్తరు? ఇవి 
మాత్ం జ వాబు లేని ప్ర శ్న లే!

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

రాపాక పరయూటనతో ఆగ్రహావేశంలో జనసైనికులు
ఎమ్మలేయా పరయాటనలో నిరసన జా్లలు
ఒక్కసార్గా ఉలికి్కపడ్డ ర్జోలు నియోజకవరగుం
భారీ బందోబసు్తత ఎమ్మలేయా
పోలీసుల పహార్లో సాగిన ఎమ్మలేయా గ్రామ పరయాటన 
వెనకడుగు వయని జనసైనికులు 
స్నాని ఇచిచిన స్ఫుర్్తత చటాటుని్న గౌరవవించిన జనసైనికులు 

శతఘ్్న నూయాస్: ర్జోలు 
నియోజకవరగుం ర్జోలు 
మండలంలో కాట్రేనిపాడు 
గ్రామంలో జర్గిన సంఘటన,  ఏ 
ఎని్నకలు వచిచినా సరే తనదైన 
శైలిలో ప్రతేయాకతన్ చాట్కుంటోంది 
కాట్రేనిపాడు గ్రామం. ఆ గ్రామ 
ప్రజలు, మర్యు జనసైనికులు 
గ్రామ పెదదాలు, పిన్నలు అందరూ ఒక 
తాటి మీదకు వచిచి  2019 ఎని్నకలోలే 
జనస్న ఎమ్మలేయా  అభయార్్ధగా ర్పాక 
వరప్రసాదర్వుని ప్రకటించిన 
నిమషం న్ండి గెలిపించే వరకు 
ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు కంటి నిండ్ 
నిద్రలేకుండ్, వళకి కడుపునిండ్ 
తిండి లేకుండ్ అహర్్నశలు 
కషటుపడి గడప గడపకు తిర్గి ప్రతి 
ఒక్కర్నీ మొకి్క మర్ ఓట్లే అడిగి 
వయించారు. ఎని్నకల ఫలితాలు 
వచాచియి ఆ తదుపర్ పర్ణామాలు 

అందర్కీ తెలిసిందే... ర్జోలు ఎమ్మలేయా సీట్ జనస్న కైవసం చేసుకుంది, 
ఇక్కడి వరకు అంతా బాగానే ఉంది కష్టునికి తగగు ప్రతిఫలం దకి్కందని అందరూ 
సంతష్ని్న వయాక్తం చేయడం జర్గింది. రెండు తెలుగు ర్ష్్రాలే కాదు యావత్ 
ప్రపంచం ఒక్కసార్గా ర్జోలు వైపు ఎంత ఆత్ంగా చూసింది, నిజం చెపాపిలి 
అంట్ ఇది జనస్న పారీటు జనసైనికుల చార్త్రాత్మక విజయం, స్నాని కూడ్ చాల్ 

గంటూరు జిల్్ల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదర్శిగా గంటూరు జిల్్ల జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయూదర్శిగా 
“ఉపు్ప వంకట రతతియయూ” నియామకం“ఉపు్ప వంకట రతతియయూ” నియామకం

శతఘ్్న నూయాస్: గుంటూరు జిల్లే జనస్న పార్టు ప్రధాన కారయాదర్్శగా ఏట్కూరు గ్రామానికి చెందిన శతఘ్్న నూయాస్: గుంటూరు జిల్లే జనస్న పార్టు ప్రధాన కారయాదర్్శగా ఏట్కూరు గ్రామానికి చెందిన 
ఉపుపి వెంకట రత్తయయాన్ నియమంచినారని గుంటూరు జిల్లే జనస్న పారీటు అధయాక్షులు గాదె ఉపుపి వెంకట రత్తయయాన్ నియమంచినారని గుంటూరు జిల్లే జనస్న పారీటు అధయాక్షులు గాదె 
వెంకట్శ్రర్వు తేలియజేసినారు. ఈసందర్ంగా వెంకటరత్తయయాకు నియామక పత్రాని్న జనస్న వెంకట్శ్రర్వు తేలియజేసినారు. ఈసందర్ంగా వెంకటరత్తయయాకు నియామక పత్రాని్న జనస్న 
పార్టు ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వయావహార్ల కమటీ ఛైర్మన్ నాదెండలే మనోహర్ నాయుడు ద్్ర్ అందుకోవటం పార్టు ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వయావహార్ల కమటీ ఛైర్మన్ నాదెండలే మనోహర్ నాయుడు ద్్ర్ అందుకోవటం 
జర్గినది అని వెంకటరత్తయయా సమవారం నాడు ఒక ప్రకటనలో తేలియజేశారు గతంలో యన్.జర్గినది అని వెంకటరత్తయయా సమవారం నాడు ఒక ప్రకటనలో తేలియజేశారు గతంలో యన్.
యస్.యు.ఐ పటటుణ కారయాదర్్శ గాన్, గుంటూరు జిల్లే యువజన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కారయాదర్్శగాన్, యస్.యు.ఐ పటటుణ కారయాదర్్శ గాన్, గుంటూరు జిల్లే యువజన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కారయాదర్్శగాన్, 
జిల్లే కాంగ్రెస్ కమటీ ప్రధాన కారయాదర్్శ గాన్ పనిచేయటం జర్గినదని వెంకటరత్తయయా అనా్నరు. జిల్లే కాంగ్రెస్ కమటీ ప్రధాన కారయాదర్్శ గాన్ పనిచేయటం జర్గినదని వెంకటరత్తయయా అనా్నరు. 
ర్న్న్న రోజులోలే జనస్న పార్టు అభివృది్ధ కోసం నిరంతరం శ్రమంచి పార్టుని ప్రజలకు చేరువైయే ర్న్న్న రోజులోలే జనస్న పార్టు అభివృది్ధ కోసం నిరంతరం శ్రమంచి పార్టుని ప్రజలకు చేరువైయే 
విధంగాన్ ప్రభుత్ం చేపట్టు తపుపిడు నిర్ణయాలన్ ఎండగడుత్ పార్టు నిర్్మణం కోరకు కృష విధంగాన్ ప్రభుత్ం చేపట్టు తపుపిడు నిర్ణయాలన్ ఎండగడుత్ పార్టు నిర్్మణం కోరకు కృష 
చేసా్తనని వెంకటరత్తయయా అనా్నరు. నాకు ఈ పదవి ర్వటానికి కారకులైన ర్షటు మర్యు జిల్లే చేసా్తనని వెంకటరత్తయయా అనా్నరు. నాకు ఈ పదవి ర్వటానికి కారకులైన ర్షటు మర్యు జిల్లే 
నాయకులకు, జిల్లే అధయాక్షులు గాదె వెంకట్శ్రర్వుకు తన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.నాయకులకు, జిల్లే అధయాక్షులు గాదె వెంకట్శ్రర్వుకు తన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

డకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కు నివాళులర్్పంచిన బండరు శ్రీనివాస్డకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కు నివాళులర్్పంచిన బండరు శ్రీనివాస్
శతఘ్్న నూయాస్: భారతదేశంలో డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ల్ంటి వయాకి్త శతఘ్్న నూయాస్: భారతదేశంలో డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ల్ంటి వయాకి్త 
పుటటుడం! దేశ ప్రజల అదృషటుం! ర్జాయాంగ నిర్్మతకు ఘనమైన నివాళ్లు! పుటటుడం! దేశ ప్రజల అదృషటుం! ర్జాయాంగ నిర్్మతకు ఘనమైన నివాళ్లు! 
కొత్తప్ట జనస్న పారీటు ఇంచార్్జ బండ్రు శ్రీనివాస్.కొత్తప్ట జనస్న పారీటు ఇంచార్్జ బండ్రు శ్రీనివాస్.
ప్రపంచ దేశాలకి ఆదర్శంగా నిలిచిన గొపపి మేధావి డ్కటుర్ బ.ఆర్ ప్రపంచ దేశాలకి ఆదర్శంగా నిలిచిన గొపపి మేధావి డ్కటుర్ బ.ఆర్ 
అంబేద్కర్, భారత ర్జాయాంగాని్న గొపపిగా రచించి, అని్న వర్గులకు అంబేద్కర్, భారత ర్జాయాంగాని్న గొపపిగా రచించి, అని్న వర్గులకు 
సమనాయాయం జరగాలని కలలుగన్న లెజెండ్, డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్. సమనాయాయం జరగాలని కలలుగన్న లెజెండ్, డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్. 
సమవారం వర్ధంతి సందర్ంగా జనస్న పారీటు తరఫున కొత్తప్ట సమవారం వర్ధంతి సందర్ంగా జనస్న పారీటు తరఫున కొత్తప్ట 
నియోజకవరగు ప్రజల తరఫున ఘనమైన జోహారులే.నియోజకవరగు ప్రజల తరఫున ఘనమైన జోహారులే.
త్రుపిగోద్వర్ జిల్లే, కొత్తప్ట నియోజక వరగుంలోని, కొత్తప్ట గ్రామం పాత త్రుపిగోద్వర్ జిల్లే, కొత్తప్ట నియోజక వరగుంలోని, కొత్తప్ట గ్రామం పాత 
బసాటుండ్ సెంటర్ నందు ఈరోజు డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్ంగా బసాటుండ్ సెంటర్ నందు ఈరోజు డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్ంగా 
విగ్రహానికి పూలమాల వసి ఘనంగా నివాళ్లు అర్పించారు. జనస్న పారీటు విగ్రహానికి పూలమాల వసి ఘనంగా నివాళ్లు అర్పించారు. జనస్న పారీటు 
నియోజకవరగు ఇనాచిర్్జ బండ్రు శ్రీనివాస్ మాటాలేడుత్, భారత ర్జాయాంగ నియోజకవరగు ఇనాచిర్్జ బండ్రు శ్రీనివాస్ మాటాలేడుత్, భారత ర్జాయాంగ 
నిర్్మతగా, గొపపి మేధావిగా, మన దేశానిక కాకుండ్, భారత ర్జాయాంగాని్న నిర్్మతగా, గొపపి మేధావిగా, మన దేశానిక కాకుండ్, భారత ర్జాయాంగాని్న 
నిర్్మంచి, మన ర్జాయాంగం ద్్ర్ ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శమైనారని, నిర్్మంచి, మన ర్జాయాంగం ద్్ర్ ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శమైనారని, 
అంటర్నితనం నిరూ్మలనకు తీవ్రంగా కృష చేశారని, సమాజంలో అందరూ అంటర్నితనం నిరూ్మలనకు తీవ్రంగా కృష చేశారని, సమాజంలో అందరూ 
సమానమేనని, కుల మత భేద్లు ఉండకూడదని చాటిచెపిపిన మహానేత, సమానమేనని, కుల మత భేద్లు ఉండకూడదని చాటిచెపిపిన మహానేత, 
మేధావిగా, భారత ర్జాయాంగం ఉన్నంతవరకు, డ్కటుర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మేధావిగా, భారత ర్జాయాంగం ఉన్నంతవరకు, డ్కటుర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 
ఎపుపిడూ సజీవంగానే ప్రజల హృదయాలోలే నిలిచి ఉంటారని ఈ సందర్ంగా ఎపుపిడూ సజీవంగానే ప్రజల హృదయాలోలే నిలిచి ఉంటారని ఈ సందర్ంగా 

బండ్రు శ్రీనివాస్ ప్ర్్కనా్నరు. డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలత జనస్న పారీటు అధినేత జనస్నాని పవన్ కళాయాణ్ బండ్రు శ్రీనివాస్ ప్ర్్కనా్నరు. డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలత జనస్న పారీటు అధినేత జనస్నాని పవన్ కళాయాణ్ 
ముందుకు సాగుతనా్నరని, కుల్లు, మతాలు లేని ర్జకీయ నాయకులుగా ప్రజల హృదయాలలో నిలుసా్తరని, అని్న ముందుకు సాగుతనా్నరని, కుల్లు, మతాలు లేని ర్జకీయ నాయకులుగా ప్రజల హృదయాలలో నిలుసా్తరని, అని్న 
వర్గులన్ ఆదర్ంచే గొపపి నాయకుడు జనస్నాని పవన్ కళాయాణ్ వార్కి డ్కటుర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక దికూసిచి వర్గులన్ ఆదర్ంచే గొపపి నాయకుడు జనస్నాని పవన్ కళాయాణ్ వార్కి డ్కటుర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక దికూసిచి 
అని, జనస్న పారీటుకి, జన సైనికులకు, డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ఎపుపిడు ఆదర్శప్రాయుడని, ఈ సందర్ంగా బండ్రు అని, జనస్న పారీటుకి, జన సైనికులకు, డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ఎపుపిడు ఆదర్శప్రాయుడని, ఈ సందర్ంగా బండ్రు 
శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు.శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు.

బలంగా నమా్మరు. మన గళం అసెంబీలేలో వినిపించి ప్రజా సమసయాలన్ 
పర్ష్్కర దిశగా అడుగులు వయవచుచినని కానీ అందర్ నమ్మకాని్న 
ఆశలని, ఆశయాలన్ తంగలోకి తొకి్క సాథ్నికంగా ఉన్న అతని 
అన్చరుల ప్రోద్బలంత పదవీకాంక్త అధికార పారీటుకి మదదాతగా 
మాటాలేడడం వార్కి కొము్మకాసు్త కొని్న రోజులు కాలయాపన చేస్్త 
చివర్కి అధికార పారీటులోకి వెళ్లేపోవడం జర్గింది. గతంలో కూడ్ 
ర్జోలు నియోజకవరగుంలో అనేక గ్రామాలలో సదరు ఎమ్మలేయా మీద 
నిరసనలు తెలియజేయడం జర్గింది. అనూహయాంగ కొదిదా రోజుల 
క్రితం మార్న పర్ణామాల మధయా ఈ నిరసన జా్లలు తారసాథ్యికి 
చేరుకునా్నయి అందులో బాగంగా ఈ రోజు ర్జోలు మండలం 
కాట్రెనిపాడు గ్రామం ససైటీ ఎని్నకల సందర్ంగా ఎమ్మలేయా 
వసు్తనా్నరని తెలుసుకున్న జనసైనికులు తమ ఆవదన చెపుపికుంద్ం 
అని నిర్ణయించుకునా్నరు. కానీ కొంత మంది తొత్తలుగా నిరసన 
చేసా్తరు అని సమాచారం ఇవ్డంత ముందు జాగ్రత్త చరయాలలో 
బాగంగా పోలీసు బలగాలన్ రంగంలోకి దింపి బార్ బందోబసు్త 
నడుమ కారయాక్రమం ముగించుకుని వెళ్లేపోయారు. ఈ క్రమంలో 
కాట్రేనిపాడు గ్రామ జనసైనికులు మా బాధని చెపుపికుంద్ం 
అని అన్కుంట్ పోలీసు అధికారుల సహాయంత మమ్మలి్న 
కనీసం దగగురకి కూడ్ ర్నివ్క పోగా పోలీసు వార్త మమ్మలి్న 
అడు్డకునా్నరు. ఎని్నకల సమయంలో ఓట్లే అడగటానికి ఎవర్ 
సహకారంత వచాచిరు..? ఇపుపిడు ఎమ్మలేయా చేసు్తన్నట్వంటి మొండి 
వైఖర్ సమంజసం కాదు అనా్నరు. 2024 ఎని్నకలకు ఏ పోలీసు 
బలగాలన్ తీసుకుని మా గ్రామంలో ఓట్లే అడగటానికి వసా్తరు అని 
నిలదీశారు మర్యు గతంలో సదరు ఎమ్మలేయాగా పోటీ చేస్్త కనీసం 
400 ఓట్లే కూడ్ ర్లేదు అని ఈ సందర్ంగా వారు మాటాలేడుత్ 
గురు్త చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్్న నూయాస్: జనస్న పారీటు అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ ఆదేశాల మేరకు వరదబాధితల 
సహాయారథ్ం జనస్న పారీటు పశచిమగోద్వర్ జిల్లే నాయకులు పంపిన నితాయావసర 
సరుకుల కిటలేన్ చిత్్తర్ జిల్లే అధయాక్షులు డ్. శ్రీ పసుపులేటి హర్ప్రసాద్ ఆధ్రయాంలో, 
శ్రీ దేవర మనోహర నేతృత్ంలో చంద్రగిర్ నియోజకవరగుంలోని ర్మచంద్రాపురం 
మండలంలో ర్యలచేరువు ఎగువ ప్రాంతాలలో 90 శాతం మునిగిన సి.కె పలిలే 
పంచాయతీలోని స్ర్వార్పలిలే, రెడి్డవార్పలిలే గ్రామాల వరద బాధితల సహాయారథ్ం 80 
కుట్ంబాలకు పంపిణీ చేయడం జర్గింది. అల్నే నషటుపోయిన రైతలన్ పర్మర్్శంచి 
వార్ కష్టులన్ తెలుసుకొని అధయాక్షులు వార్ దృషటుకి తీసుకెలులేతామని హామీ ఇవ్డం 
జర్గింది. ఈ కారయా్రమానికి ర్ష్ట్ర కారయాదర్్శ ఆకపాటి సుభాషణి, ఆరగునైజింగ్ కమటీ ర్ష్ట్ర 
కారయాదర్్శ పడగాల మురళ్, జిల్లే ఉపాధయాక్షులు బతె్తన మధు, జిల్లే కారయాదరు్శలు కలప 
రవి, హేమ కుమార్, కీర్తన మర్యు దండు లక్ష్మీపతి ర్యల్, పగడ్ల యువర్జ్, 
జస్ంత్,ముండలేపాటి మురళ్, కిరణ్, రవిప్రకాష్, రెడపపి, సంజీవి హర్ పాల్గునా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వరదబాధితులకి జనసేన నిత్యూవసర 
సరుకులు పంపిణీ

అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్్పంచిన ఎంపిపి మేడిచర్ల సతయూవాణి రాముఅంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్్పంచిన ఎంపిపి మేడిచర్ల సతయూవాణి రాము

శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత బడుగు బలహీన వర్గుల ఆశాజోయాతి డ్కటుర్.శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత బడుగు బలహీన వర్గుల ఆశాజోయాతి డ్కటుర్.
బ.ఆర్.అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్ంగా నివాళ్ అర్పించిన మలికిపురం ఎంపిపి మేడిచరలే బ.ఆర్.అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్ంగా నివాళ్ అర్పించిన మలికిపురం ఎంపిపి మేడిచరలే 
సతయావాణి ర్ము, జనస్న పారీటు ర్ష్ట్ర కారయాదర్్శ తాడి మోహన్, ర్జోలు నియోజకవరగు సతయావాణి ర్ము, జనస్న పారీటు ర్ష్ట్ర కారయాదర్్శ తాడి మోహన్, ర్జోలు నియోజకవరగు 
జనస్న నాయకులు గెడ్డం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్.జనస్న నాయకులు గెడ్డం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్.

అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్్పంచిన అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్్పంచిన 
అమల్పురం జనసేనఅమల్పురం జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్.బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ వరథ్ంతి శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్.బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ వరథ్ంతి 
సందర్ంగా నలలేవంతెన దగగుర ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వసి ఘనంగా సందర్ంగా నలలేవంతెన దగగుర ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వసి ఘనంగా 
నివాళ్లు అర్పించిన జనస్న పారీటు నాయకులు, వీర మహిళలు మర్యు జనసైనికులు నివాళ్లు అర్పించిన జనస్న పారీటు నాయకులు, వీర మహిళలు మర్యు జనసైనికులు 
పాల్గునా్నరు.పాల్గునా్నరు.

భారాయూభరతిలను ఒక్కటి చేసిన జనసైనికులుభారాయూభరతిలను ఒక్కటి చేసిన జనసైనికులు
శతఘ్నిన్యూస్ కథనానికి స్పందనశతఘ్నిన్యూస్ కథనానికి స్పందన
శతఘ్్న నూయాస్: పాడేరు కోటలేగరువు ప్రాంతానికి చెందినట్వంటి జనస్న పారీటు శతఘ్్న నూయాస్: పాడేరు కోటలేగరువు ప్రాంతానికి చెందినట్వంటి జనస్న పారీటు 
వీరమహిళకు భారతికి అనాయాయం చేసిన సనాయాసపాలెం దిలీప్అనే వయాకి్తత మాటాలేడి వీరమహిళకు భారతికి అనాయాయం చేసిన సనాయాసపాలెం దిలీప్అనే వయాకి్తత మాటాలేడి 
పెదదాల సమక్ంలో అక్రమసంబంధం వలలే జర్గే పర్ణామాలన్ వివర్ంచి భార్యాభర్తలకు పెదదాల సమక్ంలో అక్రమసంబంధం వలలే జర్గే పర్ణామాలన్ వివర్ంచి భార్యాభర్తలకు 
కౌనెసిలింగ్ ఇపిపించి ఇదదార్నీ ఒక్కటి చేయటం జర్గింది. వీరమహిళకు నాయాయం జర్గే కౌనెసిలింగ్ ఇపిపించి ఇదదార్నీ ఒక్కటి చేయటం జర్గింది. వీరమహిళకు నాయాయం జర్గే 
విధంగా దిలీప్ కి సంబందించిన ఆసి్తని పిలలేలకు ర్స్ విధంగా మర్యు భారయాకు విధంగా దిలీప్ కి సంబందించిన ఆసి్తని పిలలేలకు ర్స్ విధంగా మర్యు భారయాకు 
ఎట్వంటి హానీ తలపెటటునని పెదదాల సమక్ంలో హామీ పత్ం దిలీప్ చే ర్యించటం ఎట్వంటి హానీ తలపెటటునని పెదదాల సమక్ంలో హామీ పత్ం దిలీప్ చే ర్యించటం 
జర్గింది. భారయాభర్తలన్ ఒక్కటి చేసి, పిలలేలి్న తండ్రి చెంతకు చేరే విధంగా కృష చేసిన జర్గింది. భారయాభర్తలన్ ఒక్కటి చేసి, పిలలేలి్న తండ్రి చెంతకు చేరే విధంగా కృష చేసిన 
జనసైనికులు పాడేరు జనస్నపారీటు మండల ప్రెసిడంట్ నందోలి మురళీకృష్ణ, కాకినాడ జనసైనికులు పాడేరు జనస్నపారీటు మండల ప్రెసిడంట్ నందోలి మురళీకృష్ణ, కాకినాడ 
రూరల్ కి జనస్న పారీటు యూత్ ప్రెసిడంట్ అనిల్ కుమార్ కి వీరమహిళ భారతి ప్రతేయాక రూరల్ కి జనస్న పారీటు యూత్ ప్రెసిడంట్ అనిల్ కుమార్ కి వీరమహిళ భారతి ప్రతేయాక 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఉమమాడి వరంగల్ జిల్్లలో జనసేన 
కాలేజ్ కమిటీలు ఏరా్పటు

శతఘ్్న నూయాస్:  జనస్న పారీటు అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గార్ నాయకతా్ని్న 
బలపర్చేందుకు తెలంగాణ లో పారీటు బలోప్తానికి ర్ష్ట్ర ఇంఛార్్జ నేమురీ 
శంకర్ గౌడ్, ఉమ్మడి వరంగల్  జిల్లే ఇంఛార్్జ సుమన్  గార్ స్చన మేరకు, 
విద్యార్థ్ విభాగం ర్ష్ట్ర అధయాక్షులు శ్రీ సంపత్ నాయక్ గార్ ఆదేశాలత  
విద్యార్థ్ విభాగం నాయకులు ఆంజనేయులు, గాదె పృథ్్ గారలే నేతృత్ంలో  
పలు కాలేజీలలో  కమటీలు వయడం జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో విద్యార్థ్ 
విభాగం నాయకులు ర్జ్ కుమార్, అజయ్, రజాక్, ర్జు, ప్రదీప్ పాల్గుని 
విద్యార్థ్ విభాగం కమటీలు వయుటకు సహకర్ంచిన వద్ంతం ఉదయ్, జోగు 
భాస్కర్ గారలేకు ధనయావాద్లు తెలిపారు.

అస్వస్థతకు గరైన చినానిరులను పరామర్శించిన బండి రామకృష్ణఅస్వస్థతకు గరైన చినానిరులను పరామర్శించిన బండి రామకృష్ణ
శతఘ్్న నూయాస్: మచిలీపట్నం గురుకుల పాఠశాలలో అస్సథ్తకు గురైన 14 మంది శతఘ్్న నూయాస్: మచిలీపట్నం గురుకుల పాఠశాలలో అస్సథ్తకు గురైన 14 మంది 
చినా్నరులన్ జిల్లే ఆసుపత్రిలో పర్మర్్శంచిన మచిలీపట్నం జనస్న పారీటు ఇంచార్్జ చినా్నరులన్ జిల్లే ఆసుపత్రిలో పర్మర్్శంచిన మచిలీపట్నం జనస్న పారీటు ఇంచార్్జ 
శ్రీ బండి ర్మకృష్ణ మర్యు మచిలీపట్నం జనస్న పారీటు వివిధ డివిజనోలే ఇంచార్్జలు. శ్రీ బండి ర్మకృష్ణ మర్యు మచిలీపట్నం జనస్న పారీటు వివిధ డివిజనోలే ఇంచార్్జలు. 
అస్సథ్తకు గల కారణాలన్ విద్యారుథ్లన్, వైదుయాలన్ అడిగి తెలుసుకున్న ఇంచార్్జ బండి అస్సథ్తకు గల కారణాలన్ విద్యారుథ్లన్, వైదుయాలన్ అడిగి తెలుసుకున్న ఇంచార్్జ బండి 
శ్రీ ర్మకృష్ణ మర్యు జిల్లే ఉపాధయాక్షులు శ్రీ వంపుగడవల చౌదర్ మర్యు మచిలీపట్నం శ్రీ ర్మకృష్ణ మర్యు జిల్లే ఉపాధయాక్షులు శ్రీ వంపుగడవల చౌదర్ మర్యు మచిలీపట్నం 
జనస్న నాయకులు.జనస్న నాయకులు.

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

రండు వందల మందికి వనభోజనాలు రండు వందల మందికి వనభోజనాలు 
ఏరా్పటు చేసిన రావూర్ నాగబాబుఏరా్పటు చేసిన రావూర్ నాగబాబు

శతఘ్్న నూయాస్: ర్జోలు శతఘ్్న నూయాస్: ర్జోలు 
నియోజకవరగుం, మంచి ఆశయంత నియోజకవరగుం, మంచి ఆశయంత 
ఎనో్న స్వా కారయాక్రమాలు చేసు్తన్న ఎనో్న స్వా కారయాక్రమాలు చేసు్తన్న 
బ.సావరం గ్రామ జనస్న పారీటు వైస్ బ.సావరం గ్రామ జనస్న పారీటు వైస్ 
ప్రెసిడంట్ శ్రీ ర్వూర్ నాగబాబు ప్రెసిడంట్ శ్రీ ర్వూర్ నాగబాబు 
ర్జోలులో సీపీఎం కాలనిలో ర్జోలులో సీపీఎం కాలనిలో 
ప్దలకు అన్నద్న కారయాక్రమాని్న ప్దలకు అన్నద్న కారయాక్రమాని్న 
నిర్హించారు. సామానయాంగా కారీ్తక నిర్హించారు. సామానయాంగా కారీ్తక 
మాసం అంట్ మనకి గురు్తకు వచేచిది మాసం అంట్ మనకి గురు్తకు వచేచిది 
శవ ఆర్ధనలు, వనభోజనాలు అయితే శవ ఆర్ధనలు, వనభోజనాలు అయితే 
ఎవర్ సామాజికవర్గునికి చెందిన ఎవర్ సామాజికవర్గునికి చెందిన 
వారు తమ తమ కుట్ంబ సభుయాలన్, వారు తమ తమ కుట్ంబ సభుయాలన్, 
బంధువులన్, స్్నహితలన్ బంధువులన్, స్్నహితలన్ 
పిలుచుకుని అంతా కలిసి భకి్తత పిలుచుకుని అంతా కలిసి భకి్తత 
వనదేవతని పూజించుకుని అందరూ వనదేవతని పూజించుకుని అందరూ 

ఒక దగగుర బోజానాలు చేయడం మన సంప్రద్యం. అయితే బ.సావరం వైస్ ఒక దగగుర బోజానాలు చేయడం మన సంప్రద్యం. అయితే బ.సావరం వైస్ 
ప్రెసిడంట్ శ్రీ ర్వూర్ నాగబాబు మానవ స్వ మాధవ స్వ అనే సిద్్ధంతాని్న ప్రెసిడంట్ శ్రీ ర్వూర్ నాగబాబు మానవ స్వ మాధవ స్వ అనే సిద్్ధంతాని్న 
నమ్మ సుమారు రెండు వందల మంది ప్ద ప్రజల కోసం వనభోజనాలు ఏర్పిట్ నమ్మ సుమారు రెండు వందల మంది ప్ద ప్రజల కోసం వనభోజనాలు ఏర్పిట్ 
చేయడం మంచి పర్ణామమే కాకుండ్ గర్్ంచదగగు గొపపి కారయాక్రమం. ఈ చేయడం మంచి పర్ణామమే కాకుండ్ గర్్ంచదగగు గొపపి కారయాక్రమం. ఈ 
కారయాక్రమంలో పలువురు సాథ్నికులు పాల్గునా్నరు.కారయాక్రమంలో పలువురు సాథ్నికులు పాల్గునా్నరు.

జఞానాని ప్రపంచ ఎల్లలు దాటించిన వయూకితి జఞానాని ప్రపంచ ఎల్లలు దాటించిన వయూకితి 
అంబేద్కర్: ఆకుల సుమన్అంబేద్కర్: ఆకుల సుమన్

శతఘ్్న నూయాస్: హన్మకొండ నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బ ఆర్ అంబేద్కర్ శతఘ్్న నూయాస్: హన్మకొండ నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బ ఆర్ అంబేద్కర్ 
అక్ర్ని్న ఆయుధంగా మలిచి జా్ఞనాని్న ప్రపంచ ఎలలేలు ద్టినా మహోన్నత వయాకి్త అక్ర్ని్న ఆయుధంగా మలిచి జా్ఞనాని్న ప్రపంచ ఎలలేలు ద్టినా మహోన్నత వయాకి్త 
అంబేద్కర్ అని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లే ఇంచార్్జ ఆకుల సుమన్ అనా్నరు, సమవారం అంబేద్కర్ అని ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లే ఇంచార్్జ ఆకుల సుమన్ అనా్నరు, సమవారం 
జిల్లే కంద్రంలోని జనస్న కార్యాలయంలో ఘానంగా డ్కటుర్ బఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి జిల్లే కంద్రంలోని జనస్న కార్యాలయంలో ఘానంగా డ్కటుర్ బఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి 
వడుకలు జర్గాయి ఈ సందర్బంగా ఆకుల సుమన్ అంబేద్కర్ గార్ చిత్పటానికి వడుకలు జర్గాయి ఈ సందర్బంగా ఆకుల సుమన్ అంబేద్కర్ గార్ చిత్పటానికి 
పూలమాల వసి వర్ధంతి వడుకలు నిర్హించారు అనంతరం సుమన్ గారు మాటాలేడుత్ పూలమాల వసి వర్ధంతి వడుకలు నిర్హించారు అనంతరం సుమన్ గారు మాటాలేడుత్ 
ర్జాయాంగ నిర్్మత అంబేద్కర్ రచించిన ర్జాయాంగం వలలేనే ఈ రోజు అని్న వర్గుల ప్రజలు ర్జాయాంగ నిర్్మత అంబేద్కర్ రచించిన ర్జాయాంగం వలలేనే ఈ రోజు అని్న వర్గుల ప్రజలు 
స్తంత్ం ఫల్లు పొందుతనా్నరని ర్జరే్షన్ కూడ అన్భవిసు్తనా్నరు అంబేద్కర్ కలలు స్తంత్ం ఫల్లు పొందుతనా్నరని ర్జరే్షన్ కూడ అన్భవిసు్తనా్నరు అంబేద్కర్ కలలు 
కనా్న ప్రజాసా్మయాం కావాలంట్ నేటి యువత విద్యారుథ్లు, ప్రజలందరూ అంబేద్కర్ కనా్న ప్రజాసా్మయాం కావాలంట్ నేటి యువత విద్యారుథ్లు, ప్రజలందరూ అంబేద్కర్ 
ఆలోచన విధానానికి అన్గుణంగా హకు్కలకోసం పిలపునిచాచిరు, ఈ కారయాక్రమంలో ఆలోచన విధానానికి అన్గుణంగా హకు్కలకోసం పిలపునిచాచిరు, ఈ కారయాక్రమంలో 
జిల్లే నాయకులు కారయాకర్తలు పాల్గునా్నరు..జిల్లే నాయకులు కారయాకర్తలు పాల్గునా్నరు..

రోడుడు పక్కన ఉండే పేదలకు “మేముసైతం రోడుడు పక్కన ఉండే పేదలకు “మేముసైతం 
జనసేన” అననిదానంజనసేన” అననిదానం

శతఘ్్న నూయాస్: పాలకొలులే నియోజకవరగుం, జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ శతఘ్్న నూయాస్: పాలకొలులే నియోజకవరగుం, జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ 
స్ఫుర్్తత పాలకొలులే నియోజకవరగు పర్ధిలోని “మేముసైతం జనస్న” టీమ్ శ్రీ స్ఫుర్్తత పాలకొలులే నియోజకవరగు పర్ధిలోని “మేముసైతం జనస్న” టీమ్ శ్రీ 
ఇంటి నాని ధన సహాయంత రోడు్డ పక్కన ఉండే ప్దలకు ఆదివారం అన్నద్నం ఇంటి నాని ధన సహాయంత రోడు్డ పక్కన ఉండే ప్దలకు ఆదివారం అన్నద్నం 
చేయడం జర్గింది.చేయడం జర్గింది.

శతఘ్్న నూయాస్: భీమవరం, ర్బోయే రోజులోలే జనస్న పారీటు ప్రశ్నంచే సాథ్యి న్ంచి పాలించే శతఘ్్న నూయాస్: భీమవరం, ర్బోయే రోజులోలే జనస్న పారీటు ప్రశ్నంచే సాథ్యి న్ంచి పాలించే 
సాథ్యికి జనస్న పారీటు ముందుకి వెళ్్తందని ద్నికి నిదర్శనమే ఇతర పారీటుల నాయకులు సాథ్యికి జనస్న పారీటు ముందుకి వెళ్్తందని ద్నికి నిదర్శనమే ఇతర పారీటుల నాయకులు 
జనస్నలో చేరడమేనని జనస్న పారీటు జిల్లే అధయాక్షులు కొటికలపూడి గోవిందర్వు అనా్నరు. జనస్నలో చేరడమేనని జనస్న పారీటు జిల్లే అధయాక్షులు కొటికలపూడి గోవిందర్వు అనా్నరు. 
ఆదివారం ఉండి నియోజవరగుం పాములపర్రు న్ంచి ఈ మధయా జర్గిన సాథ్నిక సంసథ్ల ఆదివారం ఉండి నియోజవరగుం పాములపర్రు న్ంచి ఈ మధయా జర్గిన సాథ్నిక సంసథ్ల 
ఎని్నకలలో పాములపర్రు గ్రామం న్ంచి ఇండిపెండంట్ ఎంపిటిసిగా గెలిచి జనస్న పారీటు ఎని్నకలలో పాములపర్రు గ్రామం న్ంచి ఇండిపెండంట్ ఎంపిటిసిగా గెలిచి జనస్న పారీటు 
సిద్్ధంతాలకు ఆకర్షాతలైన ఎంపిటిసి శ్రీ యడవలిలే వెంకట్శ్రర్వు పశచిమగోద్వర్ జిల్లే సిద్్ధంతాలకు ఆకర్షాతలైన ఎంపిటిసి శ్రీ యడవలిలే వెంకట్శ్రర్వు పశచిమగోద్వర్ జిల్లే 
అధయాక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందర్వు సమక్ంలో భీమవరం పారీటు కారయాలయంలో అధయాక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందర్వు సమక్ంలో భీమవరం పారీటు కారయాలయంలో 
జనస్న తీరథ్ం పుచుచికునా్నరు. ఆయన వెంట సుమారు 30 మంది పారీటులో చేర్రు.జనస్న తీరథ్ం పుచుచికునా్నరు. ఆయన వెంట సుమారు 30 మంది పారీటులో చేర్రు.

జనసేన తీర్ం పుచ్చుకునని పాములపర్రు ఎంపిటిసి

గడివాడ జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో గడివాడ జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో 
అంబేద్కర్ కు నివాళిఅంబేద్కర్ కు నివాళి

శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు 
అన్గుణంగా జనస్న పారీటు ఆధ్రయాంలో పనిచేసా్తం: గుడివాడ జనస్న అన్గుణంగా జనస్న పారీటు ఆధ్రయాంలో పనిచేసా్తం: గుడివాడ జనస్న 
నాయకులు బూరగడ్డ శ్రీకాంత్. గుడివాడ జనస్న పారీటు కార్యాలయంలో భారత నాయకులు బూరగడ్డ శ్రీకాంత్. గుడివాడ జనస్న పారీటు కార్యాలయంలో భారత 
ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ 65వ వర్ధంతి నిర్హించారు. ఈ ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ 65వ వర్ధంతి నిర్హించారు. ఈ 
సందర్ంగా డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ చిత్పటానికి పారీటు నాయకులత కలిసి పారీటు సందర్ంగా డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ చిత్పటానికి పారీటు నాయకులత కలిసి పారీటు 
ఇనాచిర్్జ బూరగడ్డ శ్రీకాంత్ పూలమాలలు వసి ఘన నివాళ్ అర్పించారు. డ్కటుర్ ఇనాచిర్్జ బూరగడ్డ శ్రీకాంత్ పూలమాలలు వసి ఘన నివాళ్ అర్పించారు. డ్కటుర్ 
బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అన్గుణంగా కులమతాలకు అతీతంగా ప్రజా బ.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అన్గుణంగా కులమతాలకు అతీతంగా ప్రజా 
సంక్షేమమే ధ్యాయంగా పారీటు సాథ్పించిన పవన్ కళాయాణ్ ఆధ్రయాంలో సమసమాజ సంక్షేమమే ధ్యాయంగా పారీటు సాథ్పించిన పవన్ కళాయాణ్ ఆధ్రయాంలో సమసమాజ 
సాథ్పనకు పని చేసా్తనని బూరగడ్డ శ్రీకాంత్ అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న సాథ్పనకు పని చేసా్తనని బూరగడ్డ శ్రీకాంత్ అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న 
నాయకులు ఆర్ కె, కొదమల గంగాధర్, వమూర్ త్రినాథ్, వడ్్డది లక్ష్మీకాంత్ నాయకులు ఆర్ కె, కొదమల గంగాధర్, వమూర్ త్రినాథ్, వడ్్డది లక్ష్మీకాంత్ 
తదితరులు పాల్గునా్నరు.తదితరులు పాల్గునా్నరు. అంబేడ్కర్ కు నివాళులర్్పంచిన బోడపాటి రాజేశ్వర్అంబేడ్కర్ కు నివాళులర్్పంచిన బోడపాటి రాజేశ్వర్

శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ 
వర్ధంతి సందర్ంగా అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వసి నివాళ్లు వర్ధంతి సందర్ంగా అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వసి నివాళ్లు 
అర్పించడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా త్రుపిగోద్వర్ జిల్లే అర్పించడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా త్రుపిగోద్వర్ జిల్లే 
ప్రధాన కారయాదర్్శ బోడపాటి ర్జేశ్ర్ మాటాలేడుత్ అడుగడుగునా ప్రధాన కారయాదర్్శ బోడపాటి ర్జేశ్ర్ మాటాలేడుత్ అడుగడుగునా 
బాధలకు, అవమానాలకు గురై బీదర్కాని్న ఎదుర్్కంట్, బాధలకు, అవమానాలకు గురై బీదర్కాని్న ఎదుర్్కంట్, 
స్యంకృషత కంద్రమంత్రిగా, ర్జాయాంగ నిర్్మతగా ఎదిగిన స్యంకృషత కంద్రమంత్రిగా, ర్జాయాంగ నిర్్మతగా ఎదిగిన 
డ్కటుర్. బ.ఆర్.అంబేడ్కర్ ఆశయాలు మనందర్కీ ఆదర్శమని డ్కటుర్. బ.ఆర్.అంబేడ్కర్ ఆశయాలు మనందర్కీ ఆదర్శమని 
అనా్నరు.అనా్నరు.

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


అంబేద్కర్ కు నివాళులర్్పంచిన  బాడీశ మురళీకృష్ణ

మంగళవారం, 07 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

ఒయంగోలులోని జనసేన పార్టీ కార్యలయయంలో 
అయంబేద్కర్ కు ఘననివాళి

శతఘ్్న నూయాస్: డ్కటుర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వార్ 65వ వర్ధంతి కారయాక్రమాని్న జనస్న పారీటు ఆధ్రయాంలో సమవారం 
ఉదయం విజయనగరం జనస్న పారీటు కార్యాలయంలో నిర్హించారు. ఈ సందర్ంగా జనస్న పారీటు ర్ష్ట్ర చేనేత 
వికాస విభాగం కారయాదర్్శ కాటం అశ్ని మాటాలేడుత్ ప్రపంచంలోనే అతయాత్తమ ర్జాయాంగాని్న అందించిన ఘనత 
మహనీయులు అంబేద్కర్ వారు అని, ప్రసు్తత పాలకులు ర్జాయాంగాని్న నిరీ్రయాం చేసు్తనా్నరని, కులం పునాదుల మీద 
ఏమ సాంధించలేరని ర్జాయాంగంలో నాడు కలిపించిన పౌర హకు్కలు ఏనాటికీ ప్రజలకు రక్ణగా ఉంటాయని అనా్నరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పారీటు యువనాయకులు చెల్లేర్ ముతాయాలనాయుడు, జడు్డ జనార్ధన్, సాయి కిరణ్, లెంక 
నాగారు్జన, కిల్ర్ వినయ్, లోకష్, ఎ.శవ గణేష్, ర్గోలు సాయి కిరణ్ పాల్గునా్నరు.

అయంబేద్కర్ కు నివాళులర్పయంచిన 
పాడేరు జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్: పాడేరు పాత బసాటుండ్ లో ఉన్న అంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వసి నివాళ్లర్పించిన జనస్న పారీటు అరకు 
పారలేమంట్ ఇంచార్్జ డ్.వంపూరు గంగులయయా. ఈ కారయాక్రమంలో 
పారలేమంట్ వర్్కంగ్ కమటీ సభుయాలు కమల్, మండల ప్రెసిడంట్ 
మురళ్ కృష్ణ ఉప అధయాక్షుడు సాలేబు అశోక్, సతయానార్యణ, 
సంతష్ తదితరులు పాల్గునా్నరు.

శతఘ్్న నూయాస్: జనస్న పారీటు ఆధ్రయాంలో డ్.బ.ఆర్.అంబేద్కర్ 65 వ వర్ధంతి 
సందర్బంగా ఘన నివాళ్లర్పించిన జనస్న పారీటు కృష్్ణజిల్లే ప్రధాన కారయాదర్్శ బాడీశ 
మురళీకృష్ణ
కృష్్ణజిల్లే జగగుయయాప్ట నియోజకవరగుం, భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్. బ.ఆర్.
అంబేద్కర్ 65 వవర్ధంతి సందర్ంగా నియోజకవరగుంలో పెన్గంచిప్రోలు మండలం 
పెన్గంచిప్రోలు గ్రామంలో సత్ం సెంటర్ నందుగల అంబేద్కర్ చిత్ పటానికి 
జనస్న పారీటు కృష్్ణజిల్లే ప్రధాన కారయాదర్్శ బాడిశ మురళీకృష్ణ మర్యు తనికిపాటి 
శవ ఆధ్రయాంలో అంబేద్కర్ చిత్పటానికి పూలమాలలు వసి ఘనంగా నివాళ్లు 
అర్పించారు. ఈ సందర్ంగా జనస్న పారీటు కృష్్ణజిల్లే ప్రధాన కారయాదర్్శ బాడిశ 
మురళీకృష్ణ తనికిపాటి శవ మాటాలేడుత్ భారత ర్జాయాంగ నిర్్మతగా, ప్రజాసా్మయా 
పర్రక్కునిగా, సంఘసంస్కర్తగా, నాయాయ శాస్త్రవత్తగా కీర్్త గాంచిన మహామేధావి 
డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ భారతదేశానికి ఎనలేని స్వలందించారని ర్జాయాంగ స్ఫుర్్తకి 
భిన్నంగా నేటి పాలకులు వయావహర్సు్తండటం చాల్ బాధాకరమని ర్జాయాంగ ఫల్లన్ 
అందర్కీ అందించాలన్నదే జనస్న లక్ష్మని ఆ దిశగా జనస్న పారీటు ముందడుగు 
వసు్తన్నట్లే వారు ప్ర్్కనా్నరు మహనీయుల తాయాగాలన్ స్మర్ంచుకుంటూ ముందుకు 
వెళాలేలిసిన పాలకులు అందుకు భిన్నంగా వయావహర్ంచడం చాల్ బాధాకరమని ఆయన 
తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో గోపి చార్, లింగర్జు, బత్తల గోపయయా, గోపీచంద్, 
వినయ్, పవన్, నవీన్, వినయ్, సతీష్, తేజ తదితరులు పాల్గునా్నరు.

జనసేన పార్టీ కార్్యలయయంలో డకటీర్ బి.ఆర్. అయంబేద్కర్ వర్యంతి 
వేడుకలు

శతఘ్్న నూయాస్: ఎమ్మగనూరు, 
జనస్న పారీటు కార్యాలయంలో భారత 
ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్, 65వ వర్ధంతిని పారీటు 
కార్యాలయంలో నిర్హించారు. 
ఈ సందర్ంగా మండల అధికార 
ప్రతినిధి ర్హుల్, సాగర్ ర్ష్ట్ర చేనేత 
వికాస్ ర్ష్ట్ర కారయాదర్్శ రవి ప్రకాష్, లు 
మాటాలేడుత్ కుల్లకు మతాలకు 
అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవించే 

ఏకైక నాయకుడు అంబేద్కర్ నేటి యువతత పాట్ ర్బోయే తరం కూడ్ అంబేద్కర్, 
సిద్్ధంతాలన్ స్ఫుర్్తగా తీసుకుంటూ ఆయన అడుగుజాడలోలే నడుస్్త సమాజంలో మారుపి 
కోసం ప్రతిఒక్కరు కృష చేయాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ కారయాక్రమంలో వెంకట్ష్, షబీ్బర్, 
రమేష్, రషీద్, వినయ్, గోపి, తదితరులు పాల్గునా్నరు.

అమర్వతి రైతులకు మద్దతు పలుకుదాయం… అయంజూరు చక్రధర్
శతఘ్్న నూయాస్:  అమర్వతి రైతలు 
చేసు్తన్న పాదయాత్ చిత్్తరు జిల్లేలో 
ప్రవశసు్తన్న సందర్ంగా వార్కి జనస్న 
పారీటు తరపున మదదాత తెలపాలని 
చిత్్తరు జిల్లే కారయాదర్్శ అంజూరు 
చక్రధర్ పిలుపునిచాచిరు.
ఈ సందర్ంగా అంజూరు చక్రధర్ 
మాటాలేడుత్ నాయాయసాథ్నం న్ంచి 
దేవసాథ్నం వరకు అమర్వతి రైతలు 
చేసు్తన్న మహా పాదయాత్ మంగళవారం 
ఉదయం 10గంటలకు శ్రీకాళహసి్త 
మండలం ఆంజనేయపురం గ్రామానికి 

చేరుకుంట్ంది. చిత్్తరు జిల్లే జనస్న నాయకులు, కారయాకర్తలు పాల్గుని్న మదదాత 
తెలపాలని కోరుచునా్ననని తెలిపారు.

అయంబేద్కర్ కు నివాళులు అర్పయంచిన అరకు జనసేన
శతఘ్్న నూయాస్: డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ 
65 వ వర్ధంతి వడుకలు ఘనంగా 
నిర్హించిన అరకు పారలేమంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాద్ల శ్రీర్ములు 
వర్్కంగ్ కమటీ సభుయాడు లక్ష్మణ్ ర్వు 
ర్మద్సు.
అరకు నియోజకవరగుం డుంబ్రిగుడ్ 
మండలం జనస్నపారీటు ఆధ్రయాంలో 
డుంబ్రిగుడ్ మండల్ధయాక్షుడు ర్జు, 
ర్మకృష్ణ, చినబాబు అద్రయాంలో 

సమవారం భారతరత్న భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ 65 వ వర్ధంతి 
సందర్ంగా ఆయన చేసిన స్వలన్, స్మర్ంచుకొంట్ వార్ విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వసి మౌనం పాటించి ఘన నివాళ్లు అర్పించడం జర్గింది. ఈ సందర్ంగా వారు 
మాటాలేడుత్… ఆయన ప్రజా జీవితంలో ఒక మహోన్నత నేత, బడుగు బలహీన వర్గుల 
ఆశాజోయాతి, భారతీయుల గుండలోలే చిరస్మరణీయుడనీ, ఆయన “భారతరత్న” భారత 
ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్.! అని గురు్త చేశారు.! ఆయన బడుగు 
బలహీన వర్గుల అభివృది్ధ కోసం చేసిన కృషని స్ఫుర్్తగా తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన 
బాటలో నడిచి ఆయన ఉన్నత ఆశయాల నెరవరుపికై ప్రతి ఒక్కరూ కృష చేయాలని 
వారు అనా్నరు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూర్లని దేవుడిని ప్రార్థ్సు్త ఆయన విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వసి 2 నిమష్లు మౌనం పాటించి నివాళ్లు అర్పించడం జర్గింది 
అనా్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో అరకు వలి మండల నాయకులు ర్మకృష్ణ డుంబ్రిగుడ్ 
మండల నాయకులు ర్మద్సు, ఆశోక్, చినబాబు జనస్న పారీటు యువకులు, 
కారయాకర్తలు, అభిమాన్లు, తదితరులు పాల్గునడం జర్గింది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మంగళవారం, 07 డిసంబర్ 2021

నిత్య చైతన్యమూరతి బాబాసాహెబ్ అయంబేద్కర్: జ నసేన ర్య ల్ సోల్జ ర్స్

శతఘ్్న నూయాస్: కారణజన్్మడు, భారత 
ర్జాయాంగ శలిపిగా పూజలు అందుకుంట్న్న 
మహనీయులు బాబాసాహెబ్ బ.ఆర్.అంబేద్కర్ 
అని జ న సైనికులు కొనియాడ్రు. సమ వారం 
అంబేద్క ర్ వ ర్ధంతి సంద ర్ంగా జ నస్న ర్య ల్ 
సల్జ ర్సి కార్యాల యంలో ఆయ న చిత్ ప టానికి 
పూల మాల వసి నివాళ్లు అర్పించారు. ఈ 
సంద ర్ంగా జేఎసీపి ర్య ల్ సల్జ ర్సి అధయా క్షుడు 
అన్న ద్సు వెంక ట సుబా్బర్వు మాటాలేడుత్ 
ఆ దీనజనోద్్ధరునికి భకి్తపూర్కంగా అంజలి 
ఘటిసు్తనా్నమ ని తెలిపారు. తాము ఆర్ధించే 
గొపపి సంఘసంస్కర్త అంబేద్కర్ అని, ఆయన 

ఆలోచనలు, సిద్్ధంతాలు సర్ద్ అన్సరణీయమ ని అనా్నరు. దేశంలో నిరంతర్యంగా ప్రజాసా్మయాం 
పర్ఢవిలలేడ్నికి ర్జాయాంగ రూపకర్తగా అంబేద్కర్ ఆదుయాలుగా చెపుపికోవడం మనకు గర్కారణమ నా్నరు. 
ర్జాయాంగంలో నాడు ఆయన కలిపించిన పౌరహకు్కలు, ఆదేశక స్త్రాలు నేటికీ, ఏనాటికీ ప్రజలకు 
రక్ణగానే నిలుసు్తంటాయనా్నరు. నేటి తరం ర్జకీయ నాయకుల వికృత వైపరీతాయాలన్ ముందే పసిగటిటు 
ప్రజలకు ఇట్వంటి రక్షా బంధనం రూపొందించారేమోనని ప్రసు్తత పర్సిథ్తలలో అనిపించకమానదనా్నరు. 
భారతదేశంలో పుటిటున ఒక గొపపి మేధావిగా, మానవతా విలువలు మూరీ్తభవించిన మహా మనిషగా 
ప్రపంచం కొనియాడిన అంబేద్కర్ చూపిన మారగుంలోనే తాము న డుసు్తనా్నమ ని చెపపి డం ఎంత గ ర్ంగా 
ఉంద నా్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో జన సైనికులు పాకనాటి రమాదేవి, బండ్రు రవీంద్ర, స్ద్ నాగర్జు, 
స్ర్శెటిటు ఉప్ంద్ర, పాముల్ర్ కోట్శ్ర ర్వు, బొడు్డపలిలే ర్ధాకృష్ణ, బావిరెడి్డ రవికిషోర్, ఇమడ్బత్తని 
సాయి సుప్రజ, మొఖమాటం సతీష్, వురుబండి లెనిన్, గుండ్రెడి్డ ఆంజనేయులు, సతీష్, అనిల్ తదితరులు 
పాల్గునా్నరు.

డకటీర్ బి.ఆర్ అయంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
నివాళులర్పయంచిన కాకినాడ రూరల్ జనసేన

శతఘ్్న నూయాస్: కాకినాడ రూరల్, మానవతావాది ర్జాయాంగ నిర్్మత 
ప్రపంచ మేధావి డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ 65వ వర్ధంతి సందర్ంగా 
కాకినాడ రూరల్ రమణయయాప్ట డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
జనస్న శ్రేణులు ఘననివాళ్లు అర్పించారు. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీమతి 
కడలి ఈశ్ర్, జనస్న నాయకులు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైనికులు 
అధిక సంఖయాలో పాల్గునా్నరు.

అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్్పంచిన మారా్కపురం జనసేన
శతఘ్్న నూయాస్: మార్్కపురం నియోజకవరగుం, ప్రకాశం 
జిల్లే మార్్కపురంలో అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్బంగా 
జనస్న పారీటు మార్్కపురం నియోజకవరగు ఇంచార్్జ 
శ్రీ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళ్లు 
అర్పించారు. డ్కటుర్ భీమ్ ర్వ్ అంబేద్కర్ నాయాయవాదిగా, 
సామాజిక సంస్కర్తగా, ర్జాయాంగ నిర్్మతగా ఆయన 
ప్రు చిరసాథ్యిగా నిలిచి పోయిందని, ప్రతి ఒక్క పౌరుడు 
అంబేద్కర్ ఆశయాలన్ ముందుకు తీసుకువెళాలేలని 
తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పారీటు జిల్లే ప్రధాన 
కారయాదర్్శ సయియాద్ సాధిక్, జిల్లే కారయాదర్్శ తిరుమలశెటిటు 

వీరయయా, జనస్న పారీటు నాయకులు మారె్కట్ శ్రీన్, వెంకట్రావు, చేతల శ్రీనివాసర్వు, పెరూర్ రమేష్, సాయి 
నాయుడు, దుమ్మని చందు, పోశంశెటిటు వెంకట్రావు, పిచచియయా, చంద్రశ్ఖర్, జానకిర్మ్ సింగ్, కళాయాణ్, వీర్శెటిటు 
శ్రీనివాసులు మర్యు జనసైనికులు.

జనసేన విదాయూర్్థ విభాగం తరపున 

అంబేద్కర్ కు ఘననివాళి
శతఘ్్న నూయాస్: భారత ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్. BR అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్ంగా 
ఆ మహానీయునికి జనస్న విద్యార్థ్ విభాగం తరపున ఘననివాళ్లు అర్పిసు్తనా్నం. 
ఆ మహనీయుని స్పిర్్తత ర్జాయాంగానికి లోబడి నడుచుకుంటూ, ప్రజాసా్మయా 
పర్రక్ణకు కృషచేసా్తమని తెలియజేసు్తనా్నం. ఈ కారయాక్రమంలో విద్యార్దా నాయకులు 
కొండ పవన్ కుమార్ జనస్న విద్యార్థ్ విభాగం ర్ష్ట్ర ఆరగునైజ్ సెక్రటర్ జిల్లే విద్యార్దా 
నాయకులు ర్ం ప్రసాద్, M. పవన్ కళాయాణ్, పొంది వంశీ యువజన నాయకులు 
ర్కశ్ తదితరులు పాల్గునా్నరు.

అయంబేద్కర్ వర్యంతి సయందర్యంగా జనసేన 
శ్రేణులు ఘన నివాళి

శతఘ్్న నూయాస్:  ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లే జనస్న పారీటు కార్యాలయంలో 
ర్జాయాంగ రూపకర్త డ్కటుర్ బ ఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్బంగా జనస్న 
శ్రేణులు ఘన నివాళ్ ఖమ్మం గోపాలపురం నందుగల ఉమ్మడి ఖమ్మం 
జిల్లే జనస్న పారీటు కార్యాలయంలో సమవారం ర్జాయాంగ నిర్్మత బడుగు 
బలహీన వర్గుల ఆశాజోయాతి డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్ంగా 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లే జనస్న పారీటు యువజన విభాగం ఆధ్రయాంలో 
డ్కటుర్ బ.ఆర్ అంబేద్కర్ పూలమాల వసి ఘన నివాళ్లు అర్పించడం 
జర్గింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పారీటు యువజన విభాగం జిల్లే 
ప్రధాన కారయాదర్్శ మేడబాయిన కారీ్తక్, ఉపాధయాక్షులు యాసంనేని అజయ్ 
కృష్ణ, ఆరగునైజింగ్ సెక్రటరీ మైలవరపు మణికంఠ, ఎగి్జకూయాటివ్ మంబెర్సి 
గుంత సతయానార్యణ, గుండలే పవన్ కళాయాణ్, జనస్న పారీటు ఖమ్మం 
నగర కమటీ సమన్యకర్త ంద్ సాదిక్ అలీ, ప్రధాన కారయాదర్్శ స్రజ్ 
కిరణ్, కారయాదర్్శ వినోద్ కుమార్, దేవందర్ తదితరులు పాలోగుని నివాళ్లు 
అర్పించారు.

శతఘ్్న నూయాస్:  అంబాజీప్ట బాస్ సాటుండ్ ఎదుట ఉన్న భారత రత్న డ్.బ ఆర్ అంబేద్కర్ 
వరథ్ంతి సందర్ంగా వార్కి ఘణనివాళ్లు అర్పించిన జనస్నపారీటు జిల్లే ఉపాధయాక్షులు, 
కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథ్గా శ్రీ గౌ. శర్గినీడి వెంకట్శ్రర్వు విచేచిసి ప్రసంగించారు. 
సా్తంత్యా సమర యోధులు ర్జాయాంగ నిర్్మత డ్కటుర్.బ ఆర్ అంబేద్కర్ దళ్త బడుగు 
బలహిన వర్గులు వికాసానికి పాట్పడిన మహనీయులు అని వార్ ఆలోచనా విధానాలన్ 
పూర్్త సాథ్యిలో జనస్న పారీటు ఆదినేత గౌ.శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ జనస్నపారీటు సిద్్ధంతాలు పూర్్తగా 
శ్రీ అంబేద్కర్ ఆలోచనా విధానాలత పుట్టుకొచిచినవని అమలు చేయాలని ప్రజా క్షేత్ంలో 
అడుగు అడుగున అంబేద్కర్ ఆశయాలన్, లక్షాయాలన్ ప్రజలత మమేకమై ర్బోయే రోజులోలే 
జనస్న పారీటు కారయాకర్తల ద్్ర్ హితబోధన కారయాక్రమని స్చించారు. ఈ కారయాక్రమానికి 
అధయాక్షులు దొమే్మటి సాయి కృష్ణ సమావశంలో…. పాల్గున్న నాయకులు తొండవరం గ్రామ 
సరపించ్ శ్రీ ప్ర్బత్తల దొరబాబు, మాచవరం గ్రామ ఉపసరపించ్ శ్రీ సుంకర ప్రయయా 

నాయుడు, శ్రీ దిగుమర్్త చిటిటుబాబు, శ్రీ చింతపలిలే సితార్మ ప్రసాద్, శ్రీ తట బుజ్జ, శ్రీ పతి్త దత్తడు, శ్రీ అర్గెల స్ర్బాబు, శ్రీ ములపర్్త రమేష్, శ్రీ రవణం 
విజయ్, శ్రీమది్ధంశెటిటు విజయ్, శ్రీ యరంశెటిటు నాగేంద్ర, శ్రీయరంశెటిటు జగధిష్, శ్రీ మటటుపర్్త సమేశ్రర్వు, శ్రీ నెలిలే సతయానార్యణ, శ్రీ క్రాప దుర్గుర్వు శ్రీ 
బండ్రు మౌళ్, శ్రీ మేడీద శ్రీన్, శ్రీ కొపిపినీడి సాయి స్రయా శ్రీ తట బాబీ, శ్రీ ప్ర్బత్తల నరశంహర్జు, శ్రీ మంథా ర్మకృష్ణ తదితరులు పాల్గునా్నరు.
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