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‘నేతాజీ’ గ్రంథ రచయిత శ్రీ ఎమ్.వి.ఆర్.శాస్త్రి గారికి 
అభినరందనలు

• మన స్వేచ్ఛ కోసం త్యాగాలు చేసిన వీరుల చరిత్ర 

అందరికీ తెలియాలి

సవేతంత్ర భారత్వని కోసం వీర మార్ంలో పోరాడిన 

యోధుడు నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అని జనస్న 

అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్ం చేశారు. ఆజాద్ 

హంద్ ఫౌజ్ దళపతిగా భారతీయులు ఆయుధాలతోనూ 

పోరాడగలరని ధీరత్వేనిని ప్రపంచానికి చాటారన్నిరు. 

ఆ ధీశాలి సంగ్రామ చరిత్ర ఎంత మహోజవేలమైనదో 

తెలియచెప్్ప ‘నేత్జీ’ గ్ంథానిని రచంచన ప్రముఖ 

రచయిత, సంపాదకులు శ్రీ ఎం.వి.ఆర్.శాస్త్రి గారికి 

హృదయపూరవేకంగా అభినందనలు తెలియచేసుతున్నినని 

ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మనం స్వేచా్ఛవాయువులు 

పీలుసుతున్నిమంటే ఎందరో వీరులు సవేతంత్ర పోరాటంలో 

తమ ఊపిరిని తృణప్రాయంగా వదిలారు. అటువంటి ధీరోదాత్తుల పోరాటపటిమ... వారి అచంచలమైన దేశభకితుని నవతరానికి... భావి తరాలకు తెలియచెపా్పలిసిన బాధయాత 

మనందరిపైన్ ఉంది. ఆ బాధయాతతోనే నేత్జీ జీవిత్నిని అక్షరబద్ం చేసిన శ్రీ శాస్త్రి గారిలో ఉనని జాతీయవాద దృక్పథం ప్రశంసనీయమైనది. ఈ గ్ంథావిష్కరణకు నేను 

హాజరవావేలిసి ఉంది. ఇతర షెడ్యాల్సి వల్ల సాధయాం కాలేదు. మరో ప్రత్యాక సందర్ంలో శ్రీ శాస్త్రి గారిని కలుసాతును.

‘నేత్జీ’ పుసతుకంలోని విశేషాల గురించ తెలుసుకుంటే 2001లో నేను జపాన్ పరయాటనకు వెళ్్లనప్పటి సంఘటనలు గురుతుకొచాచాయి. టోకోయాలోని భారత హై కమిషనర్ 

కారాయాలయంలోని న్ సనినిహత్ల దావేరా రంకోజీ టంపుల్ లోని నేత్జీ ఆనవాళ్లను, అక్కడి సామారకానిని దరి్శంచాను. విజిటర్సి బుక్ లో.. రంకోజీ టంపుల్ ను 

సందరి్శంచనపు్పడు శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజప్యి గారు తను సుభాష్ చంద్ర బోస్ నుంచ పందిన స్ఫూరితుని చెబుతూ రాసిన అభిప్రాయం చదివాను.

నేత్జీ సుభాష్ చంద్రబోస్ చెపి్పన ‘సిదా్ంతం కోసం ఒక మనిషి తన ప్రాణానిని కోలో్పవచ్చా. అయిత్, ఆ సిదా్ంతం.. అతడి మరణం తరావేత వేలాది మందిలో స్ఫూరితు 

నింపుత్ంది. కోటా్లది మంది ప్రజానీకానికి మేలు చేసుతుంది’ అనే మాటలను ప్రతి ఒక్కరూ గుండెలో్ల నింపుకోవాలి. అందుకు శ్రీ శాస్త్రి గారు లాంటివారి నుంచ మరినిని 

రచనలు రావాలి అని అన్నిరు. నేత్జీ పుసతుక ఆవిష్కరణ కు పవన్ కళ్యాణ్ రాలేకపోవడం వలన జనస్న పారీ్ తరపున కారయాక్రమానికి ప్రతినిధులుగా బొలిశెటి్ 

సతయాన్రాయణ, ఏ.వి రతనిం హాజరవడం జరిగంది.

క్రియాశీలక సభ్యత్రం – భద్రమైన భవితవ్యరం
శతఘ్ని నూయాస్: గుంతకల్ నియోజకవర్ంలో జనస్న పారీ్ కోసం పనిచేస్ ప్రతి జనసైనికుడు క్రియాశీలక సభయాతవేం 
నమోదు చేసుకుని, పారీ్ బలోప్తం దిశగా అడుగులు అడుగులు వేయాలి అనే ఉదేదేశంతో భీమా్ల న్యక్ చత్రం 
ప్రదరి్శంచబడుత్నని చైతనయా థియేటర్ దగ్ర అనంతపురం జిలా్ల జనస్న పారీ్ కారయాదరి్శ వాసగరి మణికంఠ సహకారంతో 
క్రియాశీలక సభయాతవేం గోడ పత్రికలు మరియు కరపత్రాలు పంచ్తూ ప్రతి ఒక్క అభిమానికి, జనసైనికులకు అవగాహన 
కలి్పంచన రాష్ట్ర సాయి ధరంత్జ్ యువత అధయాక్షులు పవర్ శేఖర్, గుంతకల్ జనస్న మండల అధయాక్షుడు కురువ 
పురుషోతతుం, 13 వార్డ్ ఇంచార్జ్ బండి శేఖర్, పూల ఎర్రిసావేమి, పాండు కుమార్, ఎస్ కృష్ణ, రమేష్ రాజ్, స్రయాన్రాయణ, 
తిమామాపురం శివ, దాదా తదితరులు పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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మీతో మీ కార్పొరేటర్ పదిహేనవ రోజు
శతఘ్ని నూయాస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీసుసిలతో గురువారం మీతో మీ కార్్పరేటర్ సమసయాలపై కలసి 
పోరాడదాం అనే కారయాక్రమంలో భాగంగా పదిహేనవ రోజుకి శీబీఎం స్్కలు వీధి, బంగారమమా మెట్, 33వ వారుడ్ 
ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్్ల వారి యొక్క సమసయాలు తెలుసుకొని.. 432 ఇలు్లలు సరేవే చేయడం జరిగంది. 
ఈ యొక్క కారయాక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్ం న్యకులు గోపికృష్ణ(జికె) పరయావేక్షణలో నిరవేహంచబడింది, న్తో 
పాటు జనసైనికులు, వీరమహళలు వచచా పాల్్ని ఈ కారయాక్రమానిని విజయవంతం చేసినందుకు వారందరికీ 
మనస్ఫూరితుగా ధనయావాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నిమని దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంసి ఫ్్లర్ లీడర్ జనస్న పారీ్ 
33వ వార్డ్ కార్్పరేటర్ భీశెటి్ వసంతలక్ష్మి అన్నిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ చేసిన పోరాటాలు మరియు దానాలు కరపత్రంగా ముద్రంచి వితరణ

శతఘ్ని నూయాస్: మారా్కపురం, ఆంధ్రప్రదేశ్్లలో జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజా సమసయాలపై చేసిన పోరాటాలు మరియు దాన్లు ఒక కరపత్రంగా ముద్ంచ, మారా్కపురం సాయి 
బాలాజీ థియేటర్ వదదే, “భీమా్ల న్యక్” సినిమా రిలీజ్ సందర్ంగా జిలా్ల జాయింట్ సెక్రెటరీ సురేష్ బాబు మరియు జనసైనికులు వీరీశెటి్ శ్రీను, హరి కరపత్రాలు అందరికీ పంచడం 
జరిగంది. అనంతరం జనస్న క్రియాశీలక సభయాతవేం తీసుకోమని అక్కడ ఉననిటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు తెలియజేయడం జరిగంది.

సోలార్ మరమ్మతులు చేపట్టి గిరిజనులకు మరంచినీరు కలపొరంచాలని జనసేన డిమరండ్
*ఇంటింటికి జనస్న మాటలు
*జనస్న మాజీ ఎంపీటీసీ సాయిబాబా, దురియా, గేమిమాలి, సన్యాసిరావు.
శతఘ్ని నూయాస్: అరకు నియోజకవర్ం, అనంతగరి మండలం కొండిబ పంచాయతీ పరిధిలో గల కొతతువలస గ్రామంలో ఇంటింటికి జనస్న మాటలు తీసుకెళ్ళు భాగంగా శుక్రవారం 
జనస్న పారీ్ ఎక్సి ఎంపిటిసి సాయిబాబా, దురియా, గేమిమాలి, సన్యాసిరావు, రామ్ చందర్ తదితరుల ఆధవేరయాంలో ఆయా గ్రామంలో పరయాటించ ముందుగా గ్రామసుతులతో సమావేశమై 
సమసయాల పట్ల చరిచాంచారు, గ్రామాలో్ల సోలార్ మరమమాత్లు ఉననిప్పటికీ అధికారుల దృషి్కి తీసుకెళ్్లన్ పటి్ంచ్కోవటం లేదని జనస్న దృషి్కి తీసుకువచాచారు, అనంతరం జనస్న 
మాజీ ఎంపిటిసి సాయిబాబా, సన్యాసి రావు మాటా్లడుతూ… ప్రభుతవేం తక్షణమే స్పందిస్తు సోలార్ మరమమాత్లు చేపటి్ గరిజనులకు మంచనీటి సౌకరయాం కలి్పంచాలని ప్రభుత్వేనిని 
డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం జనస్న మాటలు, సిదా్ంత్లు కు్లపతుంగా గరిజనులకు వివరించారు, అనంతరం మరమమాత్తులో ఉనని సోలార్ ని పరిశీలించారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసైనికులు గ్రామసుతులు పాల్్న్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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భీమలా నాయక్ చిత్రం విడుదల సరందర్రంగా కృష్ణ థియేటరోలా 
ప్రకాశరం జిలాలా జనసేన

శతఘ్ని నూయాస్: ఒంగోలు, జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ భీమా్ల న్యక్ చత్రం విడుదల అయిన 
సందర్ంగా కృష్ణ థియేటరో్ల ప్రకాశం జిలా్ల జనస్న పారీ్ కారయాదరి్శ కళ్యాణ్ ముత్యాల ఆధవేరయాంలో 
ప్రకాశం జిలా్ల జనస్న పారీ్ ఉపాధయాక్షులు చట్ం ప్రసాద్, ఒంగోలు నగర జనస్న పారీ్ అధయాక్షులు 
మలగా రమేష్ చేత్లు మీదుగా కేక్ కటింగ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో ప్రకాశం జిలా్ల 
జనస్న పారీ్ కారయాదరి్శ బొందిల శ్రీదేవి, ప్రకాశం జిలా్ల జనస్న పారీ్ సంయుకతు కారయాదరి్శ అరుణ 
రాయపాటి, ఒంగోలు నగర జనస్న పారీ్ ఉపాధయాక్షులు పిలి్ల రాజేష్, ఒంగోలు నగర జనస్న 
పారీ్ ప్రధాన కారయాదరి్శ ఆర్ కె న్యుడు ముత్యాల, పలా్ల ప్రమీల, ఒంగోలు నగర జనస్న పారీ్ 
కారయాదరు్శలు మనోజ్ రాయల్సి, గోవింద్ కోమలి, ఒంగోలు నగర జనస్న పారీ్ సంయుకతు నజీర్, 
ఉష, 38వ డివిజన్ జనస్న పారీ్ ఉపాధయాక్షులు అలా న్రాయణ, 41వ డివిజన్ జనస్న పారీ్ 
అధయాక్షులు పెరనిమిట్ శ్రీనివాస్ మరియు జనస్న న్యకులు దేవి వరప్రసాద్, బొందిల మధు, 
సుభాని, న్గేంద్రం, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

భీమలా నాయక్ చిత్రంపై ఆరంక్షలు వైసీపీ ప్రభుత్రం 
దిగజారుడు రాజకీయాలకు నిదర్శనరం

*జనస్న మండల న్యకులు కలవాయి విశవేన్థ రడిడ్, త్పాకుల భాస్కర్, గంజికుంట రామకృష్ణ, 
పననితోట రామయయా
*సమసయాలని సృషి్ంచడం, వాసతువాలను పక్కదోవ పటి్ంచడం వైసీపీ ప్రభుత్వేనికి వెనునితోపెటి్న విదయా
*మీ కుళ్ళు రాజకీయాలకోసం అధికారులను వాడుకోవడం నీచమైన చరయా
శతఘ్ని నూయాస్:  రాష్ట్రంలో ప్రజలు సమసయాలతో అష్ కషా్లు పడుత్ంటే వైసిపి ప్రభుతవేం మాత్రం నిమమాకు 
నీరక్కనటు్ ప్రవరితుసోతుంది, కేవలం తమ రాజకీయ లబి్ కోసం మాత్రమే భీమా్ల న్యక్ సినిమాపై ఆంక్షలు 
విధించన ప్రభుతవేం అంతకంటే ముందు వైసిపి అనుకూల హీరోల సినిమాలకు ఈ జీవో ఎందుకు 
వరితుంచదో వివరణ ఇవావేలని డిమాండ్ చేసుతున్నిం. అలాగే ఒకవైపు మాజీ మంత్రి వివేకానంద రడిడ్ హతయా 
కోరు్లో విచారణ జరుగుత్ండగా ఈ హతయాలో వైసిపి పెదదే తలకాయలు హసతుం ఉందని ఆరోపణలు 
బట్బయలు అవుత్నని సమయంలో ఈ విషయాలను పక్కదోవ పటి్ంచడానికి కోసమే అనవసరమైన 
జీవోల ప్రుతో లేని సమసయాలను సృషి్ంచ ప్రజలను పెడదోవ ప్రకటిసుతున్నిరే తప్ప సీఎం గారికి చతతుశుది్ 
ఉంటే సంత చన్నినని హతయా జరిగ దాదాపు మూడు సంవతసిరాలు గడుసుతున్ని ఇంతవరకు నిందిత్లిని 
పటు్కోలేక పోవడం విడ్డ్రం. గతంలో కూడా ఉదోయాగసుతులు పిఆరిసి సాధన కోసం నిరసన కారయాక్రమాలు 
చేసుతుంటే ప్రభుతవేం పై ప్రజలో్ల వయాతిరేకత వసుతుందని భావించ అనధికార విధుయాత్ కోతల తో పాటు, 
జనగణన జరగనిదే కొతతు జిలా్లల ఏరా్పటు సాధయాం కాదని తెలిసి కూడా ప్రజలను మభయాపెట్డానికి 
కొతతు జిలా్లల ప్రకటన చేసి ఉదోయాగుల పీఆరీసి సమసయాను పక్కదోవ పటి్ంచారు. రాష్ట్రములో ఇసుక 
మరు సిమెంట్ ఆకాశాననింటుత్ంటే, కంపెనీలు, కొతతు నోటిఫికేషన్ లు లేక నిరుదోయాగ సమసయాతో 
ఆతమాహతయాలు చేసుకుంటుంటే రాజకేయన్్ ఎదురుకునే సత్తు లేక భీమా్ల న్యక్ సినిమా థియేటర్ల వదదే 
పోలీస్ బలగాలను, రవెనూయా అధికారులను మోహరించ మీ కక్షపూరిత రాజకీయాల కోసం అధికార 
యంత్రాంగానిని వాడుకోవడం ఎంతవరకు సబబు అని అడుగుత్న్నిము. గతంలో ఏ ముఖయామంత్రి ఈ 
విధంగా ప్రవరితుంచలేదని, ఇప్పటికైన్ వైసీపీ ప్రభుతవేం కుళ్ళు రాజకీయాలకి సవేసితు చెప్పకపోత్ కచచాతంగా 
ప్రజలు మీకు బుది్చెప్్ప సమయం ఆసననిమైంది జనస్న పారీ్ తరపున హెచచారిసుతున్నిమని అన్నిరు.

కొల్లారులో భీమలా నాయక్ సినిమ ప్రదర్శన 
నిలుపుదల..! చివరికి దిగి వచిచిన అధికార యరంత్రంగరం
శతఘ్ని నూయాస్: వేమూరు నియోజకవర్ం, కొల్్లరు మండలంలో భీమా్ల 
న్యక్ సినిమా రాష్ట్రం మొతతుం సినిమా రిలీజ్ చేయగా కొల్్లరు మండలంలో 
వైసీపీ ప్రభుతవేం సినిమా రిలీజ్ కాకపోవడంతో జనస్న మండల ఇంచార్జ్ 
బొందలపాటి చలమయయా మరియు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్సి జనస్న న్యకులు 
అందరూ కలిసి కొల్్లరు సెంటర్ నందు ధరాని చేయడం జరిగంది. తొలుత 
కొల్్లరు ఎస్ఐ వచాచారు, తరువాత తెన్లి సీఐ వచాచారు, తరావేత ఎమామారోవే 
వచాచారు వీరందరూ బందు విరమించాలని కోరారు. కానీ… ఎలాంటి రాజీ 
లేకుండా షో వేస్తునే విరమిసాతుమని చెపడం జరిగంది. చవరకు దిగవచచా కొల్్లరు 
శ్రీనివాస థియేటర్ నందు షో వేయడం జరిగంది.

బీమలా నాయక్ సినిమ పై ప్రభుత్రం కక్ష సాధిరంపు చర్యలు 
మనుకోవాల

శతఘ్ని నూయాస్:  బీమా్ల న్యక్ సినిమా ప్రభుతవేం రాష్ట్రవాయాపతుంగా టికెట్ 
రేటు్ల తగ్ంచడం కి నిరసనగా జనస్న పారీ్ గుంటూరు జిలా్ల జాయింట్ 
సెక్రటరీ ఖాసిం సైదా పిడుగురాళ్లలో మాటా్లడుతూ… ప్రభుతవేం పవన్ కళ్యాణ్ 
సినిమాకి మాత్రమే ఆంక్షలు విధించ బెనిఫిట్ షో రదుదే చేయడం టికెటు్ల రేటు 
తగ్ంచడం దారుణమన్నిరు. టికె్కట్ రేటు్ల తగ్స్తు తగ్న డబు్లతో జనస్న 
పారీ్లో నిరుప్దలైన 10 మంది కారయాకరతులకు క్రియాశీలక సభయాతవేం నమోదు 
చేయిసాతునని అన్నిరు.

భీమలా నాయక్ విజయోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని నూయాస్: తూరు్పగోదావరి, పవన్ కళ్యాణ్ నటించన భీమా్ల న్యక్ 
సినిమా విజయవంతం అయిన సందర్ంగా పడాల యూత్ సరి్కల్ ఆధవేరయాంలో 
ఘనంగా వేడుకలు చేశారు. రాజమహేంద్రవరం కుమారి ధియేటర్ వదదే పెదదే 
ఎత్తున బాణాసంచా కాలిచా సీవేటు్ల పంచారు. పడాల శ్రీను యూత్ సరి్కల్ 
సభుయాలు. మెగా ఫ్యామిలీ అభిమానులు పెదదే సంఖయాలో థియేటర్ వదదేకు చేరుకుని 
తమ అభిమాన నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ కి నీరాజన్లు పటా్రు. తీన్మార్ డపు్పల 
సందడిలో పూవులు జలు్లతూ డానుసిలు వేస్తు హడావిడి చేశారు. అనంతరం 
పడాల శ్రీనివాసు ఆధవేరయాంలో కుమారి థియేటర్ వదదే కేక్ కోసి అభిమానులకు 
పంచారు. ఈ సందర్ంగా పడాల శ్రీనివాస్ మాటా్లడుతూ బీమా్ల న్యక్ సినిమా 
సాధించన ఘన విజయం పవన్ అభిమానులకు సంతోషం కలిగంచందన్నిరు. 
సినీరంగ చరిత్రలో సంచలనం సృషి్ంచాలని ఆశాభావం వయాకతుం చేశారు. 
ఈ సందర్ంగా బీమా్ల న్యక్ సినిమా బాయానరుతో ధియేటరో్ల ప్రదర్శన చేసి 
విజయోతసివ సంబరాలు చేశారు. వేడుకలో్ల పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని అలా్లడి 
కవిత, అభిమానులు అర్.రాఘవేంద్ర రావు, రాజేష్, పడాల వెంకటేష్, రమేష్, 
కుమార్, గేదెల రామకృష్ణ, సబె్ళళు రమేష్, అర్ రమణ, బి.శ్రీనివాస్, వుండవలి్ల 
రాణీ, ఎం.ప్రసనని కుమార్, పడాల యశ్దా కృష్ణ ఫ్ండ్ సరి్కల్ పాల్్న్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పవన్ కళ్్యణ్ ఫాన్్స అరందరికి జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్రం 
చేసుకోవాలని తెలపిన మదనపల్లా జనసేన

శతఘ్ని నూయాస్: మదనపల్్ల, భీమా్ల న్యక్ మదనపల్్లలో అనిని సినిమా హాల్లలో 4 ఆటలు విడుదల 
చేయడం జరిగంది. ఫ్యాన్సి షో లేదు, ఎక్సిట్రా షో లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు జనసైనికులు 
చాలా మంది ప్రక్కనే ఉనని ములభాగలు, కోలార్, బెంగళూర్ లో ఉదయం 5 గంటలకే చాలా 
మంది సినిమా చూసి బా్లక్ బుస్ర్ హట్ అని ఆనందంగా ఫ్న్ చేసి తెలియజేయడం జరిగంది. రవి 
థియేటర్ లో చూడడానికి వచచాన పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్న్సి అందరికి జనస్న క్రియాశీలక సభయాతవేం 
చేసుకోవాలని ఈ సందర్ంగా జనస్న రాయలసీమ కో కనివేనర్ గంగారపు రామదాసుచౌదరి, 
జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ శివరాం, జిలా్ల సెక్రెటరి సనఉలా్ల, మదనపల్్ల టౌన్ ప్రధాన కారయాదరి్శ 
రదదేమమా, మండల అధయాక్షుడు గ్రానైట్ బాబు, మండల ప్రధాన కారయాదరి్శ గౌతమ్ చెప్పడం జరిగంది. 
టికె్కట్ రేటు్ల తగ్ంచ 4 ఆటలకే పరిమితం చేసిన సందర్ంగా ప్రభుతవేం చాలా నష్పోతోందని… 
ఎందుకంటే తెలంగాణ తమిళ న్డు కరా్ణటక లో 5 నుండి 6 ఆటలు మరియ ఫ్యాన్ షోస్ అనిని 
వారు వేయడం జరిగందని తెలిపారు.

సీఎరం జగన్ మోహన్ రెడిడి మరంచిపని చేసారని హర్రం 
వ్యక్రం చేసిన ఏల్రు జనసేన

శతఘ్ని నూయాస్: ఏల్రు, మా 
అభిమాన కధాన్యకుడు, 
జనస్న పారీ్ అధినేత, జనస్న్ని 
కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ నటించన 
“భీమా్ల న్యక్” సినిమా విడుదల 
సందర్ంగా ఏల్రులో విజయలక్ష్మి 
దియటర్ వదదే జనస్న పారీ్ క్రియా 
కీలక సభయాత్వేలు నమోదు చేసుతునని 
జనస్న కారయాకరతులు. ఈ సందర్ంగా 

అభిమానులు మాట్లడుతూ… సీఎం జగన్ మోహన్ రడిడ్ ఒక విధంగా రేటు్ల తగ్ంచ మంచ పని 
చేశారని, అలా చేయడం వలన అభిమానులు సినిమా చూసి ఆనందంతో పారీ్ సభయాత్వేలు నమోదు 
చేసుకుంటున్నిరని ఆనందం వయాకతుం చేశారు.

ఆత్మకూరు జనసేన ఆధ్ర్యరంలో ఘనరంగా భీమలా నాయక్ 
చిత్రం విడుదల వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: ఆతమాకూరు, జనస్న పారీ్ అధినేత కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ భీమా్ల న్యక్ చత్రం 
విడుదల సందర్ంగా ఆతమాకూరు నియోజకవర్ం జనస్న పారీ్ ఇంచార్జ్ నలిశెటి్ శ్రీధర్ జనసైనికులు 
మరియు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో కలిసి ఆతమాకూరు పారీ్ కారాయాలయం నుండి సినిమా హాలు 
వరకు తీన్మార్, బాణాసంచాలు మరియు జై జనస్న అనే నిన్దాలతో ఊరేగంపుగా వెళ్్ల పవన్ కళ్యాణ్ 
చత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి పాలాభిషేకం చేసి కేక్ కటింగ్ చేయడం జరిగంది. అనంతరం 
శ్రీధర్ మాటా్లడుతూ… భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ పారీ్కి లేనటువంటి యువశకితు ఒక్క జనస్న 
పారీ్కె సంతమని జనసైనికులు లేకపోత్ జనస్న పారీ్ లేదని కొనియాడుతూ ఈ సందర్ంగా 
వారికి ఆతమాకూరు జనస్న పారీ్ తరపున ప్రత్యాక ధనయావాదాలు తెలియజేయడం జరిగంది.

అభిమానుల్లో మరంత ఉత్తేజాన్ని న్ంపిన 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని నూయాస్: జనస్న అధినేత మరియు పవర్ సా్ర్ పవన్ కళ్యాణ్ 
నటించన భీమ్లన్యక్ మూవీకి మారా్కపురంలోని సాయిబాలాజీ 
థియేటర్ కి జనస్న పారీ్ మారా్కపురం నియోజవర్ ఇన్చార్జ్ ఇమమాడి 
కాశీన్ధ్ విచెచాసి అభిమానులో్ల మరింత ఉత్తుజానిని నింపారు. అలాగే 
పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఇమమాడి కాశీన్ధ్ థియేటర్ లో అడుగు 
పెటి్న దగ్ర నుంచ అడుగడుగున్ పూల వర్ం కురిపించ, బాణసంచా 
ప్లిచా సావేగతం పలికారు. అలాగే తమ అభిమాన దైవం పవన్ కళ్యాణ్ 
ను ఇమమాడి కాశీన్ధ్ లో చూసుకొని ఆనందించారు. ఇమమాడి కాశీన్ధ్ 
మీడియాతో మాటా్లడుతూ.. ప్రభుతవేం ఎనిని అడడ్ంకులు సృషి్ంచన్ పవన్ 
కళ్యాణ్ క్రేజ్ మరింత పెరుగుత్ందే తప్ప తగ్దు అని, మంచ సినిమాలను 
ప్రజలు ఎపు్పడు ఆదరిసాతురని తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల 
కారయాదరి్శ తిరుమలశెటి్ వీరయయా, సంయుకతు కారయాదరి్శ ఎన్.వి.సురేష్, 
తరు్లపాడు మండల అధయాక్షులు చేత్ల శ్రీనివాసులు, మారా్కపురం మండల 
అధయాక్షులు త్టి రమేష్, జనస్న న్యకులు పిన్నిబొయిన శ్రీనివాసులు, 
శిరిగరి శ్రీనివాసులు, జానకి రామ్ సింగ్ మరియు జనస్న న్యకులు, 
కారయాకరతులు పాల్్న్నిరు.

పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపటాన్కి పాలాభిషేకం 
చేసిన కన్గిర జనసేన

శతఘ్ని నూయాస్: కనిగరి, భీమా్ల న్యక్ సినిమా 
విడుదల సందర్ంగా పామూరు పట్ణములోని 
కె.బి సినిమా ధియేటర్ నందు పవన్ కళ్యాణ్ 
సినిమా బా్లక్ బస్ర్ కావాలని మంచ విజయం 
సాధించాలని జనస్న పారీ్ తరఫున అదేవిధంగా 
పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు కేక్ కటింగ్ 
చేయడం జరిగంది. అనంతరం పవన్ కళ్యాన్ 
చత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగంది. 
ఈ యొక్క కారయాక్రమానికి యలమందల, 
రహములా్ల, జనస్న పారీ్ జిలా్ల కారయాదరి్శ 
మరియు కనిగరి నియోజకవర్ సమనవేయకరతు 
మరియు మండల అధయాక్షులు దరి్శ ఏడుకొండలు 

సిఎసు్పరం మండల అధయాక్షులు జానపాటి రాజా అదేవిధంగా కారయాకరతులు 
ప్రవీణ్ న్యుడు న్ని, మహత్, న్గేంద్ర, గోస్్ సునీల్, న్రాయణ, 
సునీల్, శ్రీన్థ్, వెంకటేష్, సాయి, రాజేష్, న్ని తదితరులు పాల్్న్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఏపి ప్రభుత్రం మరియు పాలకులు ప్రజల కోసరం పనిచేయరండి
శతఘ్ని నూయాస్: మదనపలి్ల, రాష్ట్ర ప్రభుతవేం ప్రభుతవే పరిపాలన పై దృషి్ సారిస్తు బాగుంటుందని జనస్న పారీ్ తరఫున 
తెలియజేసుకుంటున్నిను. అలా కాకుండా సినిమా మీద కక్ష సాధింపు చరయాలు చేస్తు ప్రతయాక్షంగా పరోక్షంగా ఎంతో మంది సినిమాల మీద 
ఆధారపడి ఉంటారు వారి జీవిత్ల మీద, వారి ఆరిథిక మూలాలు మీద దెబ్ కొట్డం బాధాకరంగా ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుతవేం ప్రత్యాక 
రాయితీలు కలి్పస్తు సినిమా రంగానిని ప్రోతసిహస్తు ఉంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుతవేం అటు సినిమా వాళళుని ఇటు అభిమానులను అందరీని 
ఇబ్ంది చేసుతుంది ఇది మానుకోవాలి ప్రభుతవేం అలా లేనిపక్షంలో రాబోయే కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ప్రజలు ఖచచాతంగా 
ప్రభుతవేం మీద తిరుగుబాటు చేయడం ఖాయమని ఇప్పటికైన్ రాష్ట్ర ప్రభుతవేం సినిమావాళ్ల మీద కాకుండా పరిపాలన మీద దృషి్ సారించ 
ప్రజల శ్రేయసుసికు పని చేస్తు బాగుంటుందని ఈ సందర్ంగా తెలియజేసుకుంటున్నినని జనస్న చతూతురు జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరి్శ దారం 
అనిత అన్నిరు.

రేఖపలలాలో కేక్ కట్ చేసి సరంబరాలు జరిపిన జనసేన
శతఘ్ని నూయాస్: రంపచోడవరం, జనస్న్ని పవన్ కళ్యాణ్ నటించన భీమా్ల న్యక్ 
సినిమా విజయం సాధించన సందర్ంగా వి.ఆర్.పురం మండలం రేఖపలి్లలో కేక్ 
కట్ చేసి సంబరాలు జరిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో మండల అధయాక్షుడు ములకాల 
సాయికృష్ణ, కోట్ల మోహన్ రడిడ్, బొర్ర సతితుబాబు, బావి శివ, బండారు రమేష్ తదితరులు 
పాల్్న్నిరు.

జర్నలసుటి మిత్రులు చేసు్న్న రిలే నిరాహార దీక్షకు 
మద్దతు తెలపిన మరాకాపురరం జనసేన

శతఘ్ని నూయాస్: మారా్కపురం జిలా్ల కోసం ప్రెస్ క్లబ్ ఆధవేరయాంలో జరనిలిసు్ మిత్రులు చేసుతునని 
రిలే నిరాహార దీక్షకు మదదేత్ తెలిపిన జనస్నపారీ్ మారా్కపురం నియోజకవర్ ఇన్ చార్జ్ 
ఇమమాడి కాశీన్ధ్. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్నపారీ్ జిలా్ల కారయాదరి్శ తిరుమలశెటి్ వీరయయా, 
మారా్కపురం మండల అధయాక్షులు త్టి రమేష్, జానకి రామ్, ఫణి, వెంకట్, జనస్న 
కారయాకరతులు పాల్్న్నిరు.

అర చేతితో సూరు్యని్న ఆపలేరు
*భీమా్ల న్యక్ విజయానిని అడుడ్కునే ప్రయతనిం 
కుటిలతతవేం అనని మెట్ల
శతఘ్ని నూయాస్: అమలాపురం, పాలనపై 
దృషి్ పెట్కుండా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాపై 
ఫ్కస్ పెట్డం ప్రభుతవే కక్ష సాధింపు చరయాకు 
నిలువుటదదేం అని తెలుగుదేశం పారీ్ రాష్ట్ర కారయా 
నిరావేహక కారయాదరి్శ మెట్ల రమణబాబు అన్నిరు. 
ఎంత అడుడ్కున్ని భీమా్ల న్యక్ విజయానిని 
అడుడ్కోలేక పోయారని, ఇది ప్రభుతవే శాడిజానికి 
నిదర్శనం అన్నిరు. వయాకుతులపై కక్షతో సమాజానికి 
చేటు త్వడం మంచ పదదేతి కాదని రమణబాబు 
హతవు పలికారు. ప్రజలకు వినోదం పంచే 

సినిమాల పట్ల వివక్షత చూపకూడదని, పవన్ అభిమానులతో పాటు పలు వరా్లు సినిమాను 
విజయవంతం కావాలని కోరుకున్నిరని మెట్ల అన్నిరు. ఇప్పటికయిన్ ఇటువంటి చరయాలు 
వదులుకోవాలని ప్రభుత్వేనికి విజ్ఞపితు చేశారు.

కొరంతేరులో డరంపిరంగ్ యార్డి కు ఎరంపిక చేసిన 
స్థలాని్న మరాచిలని కమిషనర్ కు వినతి

శతఘ్ని నూయాస్: కొంత్రులో డంపింగ్ 
యార్డ్ కు ఎంపిక చేసిన సథిలానిని 
మారాచాలని కమిషనర్ కు వివిధ 
కుల సంఘాల న్యకులు పిరాయాదు 
చేసినటు్ జనస్న జిలా్ల న్యకుడు 
యల్.పి.యఫ్ చైరమాన్ ఉననిమట్ల ప్రేమ్ 
కుమార్ తెలియజేసారు. ఇంతకు ముందే 
యలమంచలి మండల తహసీలాదేర్ 
కి పిరాయాదు చేసినటు్, కల్క్ర్ కి కుడా 
చేయబోత్ననిటు్ ఆయన తెలియజేసారు. 

కమిషనర్ మాటా్లడుతూ ప్రజలకు వయాతిరేకమైన ఇబ్ంది కలిగంచే పనులు ఎప్పటికి చేయమని 
సథిలానిని కొననిమాట వాసతువమేనని మీ అభయారథినను పరిశీలిసాతుమని మీరు కుడా మాకు 
సహకరించాలని తెలియజేసారు..ఈ కారయాక్రమంలో వర్నపు స్రయా న్రాయణ మూరితు, గంట 
శ్రీను, ఉననిమట్ల న్గేశవేరావు, సాదే శ్రీను, కుంచనపలి్ల శ్రీనివాస్, తెనేనిటి పుష్పరాజు, నక్క 
శ్రీను, ఆడాపు రమేష్, ఉననిమట్ల రాజశేఖర్, కండవలి్ల నరేంద్ర, ఉననిమట్ల హెమరాజు, జలి్ల 
శాంతరావు, కొయేయా నరిసింహా మూరితు, గొల్లమందుల చలపతి రావు, తెనేనిటి శ్రీను, లక్కవరపు 
యోబు, తదితరులు పాల్్న్నిరు.

పరండ్్యల గ్రామరంలో జనసేన ఆత్్మయ సమవేశరం
శతఘ్ని నూయాస్: కంచకచర్ల 
మండలం పెండాయాల గ్రామంలో 
జనస్న ఆతీమాయ సమావేశం 
జరిగంది. పెండాయాల గ్రామ 
న్యకులు గౌసు భాషా ఆహావేనం 
మేరకు కంచకచర్ల మండల 
అధయాక్షులు న్యిని సతీష్ 
పాల్్న్నిరు. జనసైనికులను 

ఉదేదేశించ మాటా్లడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ అణగారిన వరా్ల కోసం జనస్న పారీ్ని 
నిరిమాంచడం జరిగంది మనమందరం జనసైనికులు గ్రామ న్యకులు పారీ్ని బలోప్తం 
దిశగా మనం కృషి చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామంత్రిని చేయాలని గ్రామాలో్ల 
ప్రజల పక్షాన మనం పోరాడాలని, మన పారీ్ని బలోప్తం చేస్ దిశగా అడుగులు 
వేయాలని, మండల అధయాక్షులు సతీష్ అన్నిరు. అలాగే ప్రతి ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ 
అభిమాని, జనసైనికులు క్రియాశీలక సభయాతవేం నమోదు చేసుకోవాలని విజ్ఞపితు చేశారు. 
గ్రామ న్యకులు గౌస్ భాషా మాటా్లడుతూ మేమంత్ పవన్ కళ్యాణ్ అడుగుజాడలో్ల 
నడుసాతుమని పారీ్ని బలోప్తం చేసాతుమని విజ్ఞపితు చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో మండల 
న్యకులు సాయి హేమంత్ మరియు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

గాజువాక 64వ వార్డుల్ మంచినీళలో బోర్ బాగుచేయంచిన 
జనసేన కార్పొరేటర్

శతఘ్ని నూయాస్: గాజువాక 
నియోజకవర్ం, 64వ వారుడ్ గంగవరం 
గ్రామం, ఉమిమాడి అపా్పరావు ఇచచాన 
ఫిరాయాదు మేరకు చాలా రోజుల నుండి 
మంచనీళ్ల బోరు మూతపడిందిని 
వీధిలో మహళలు నీళ్ల కోసం ఇబ్ంది 
పడుత్న్నిరని 64వ వారుడ్ కార్్పరేటర్ 

దలి్ల గోవిందరడిడ్ కి ఫిరాయాదు చేశారు. గోవింద్ రడిడ్ వెంటనే స్పందిస్తు.. కేవలం 24 గంటలో్లనే 
సమసయాను పరిష్కరించే విధంగా పని పూరితు చేయించడం జరిగంది. ఆ వీధిలో మహళలు గోవింద్ 
రడిడ్ కి ప్రత్యాకమైన ధనయావాదాలు తెలియజేశారు. గంగవరం గ్రామ జనస్న కారయాకరతులను 
అభినందించారు. ఈ కారయాక్రమంలో అపా్పరావు, రథము, బాపనయయా, జనస్న న్యకులు 
మెగా నూకరాజు, జనస్న పారీ్ విశాఖపటనిం జిలా్ల మాజీ పార్లమెంట్ అధికార ప్రతినిధి సిహెచ్ 
ముసలయయా, మహళలు తదితరులు పాల్్న్నిరు.
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