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నేతాజీ అస్తికలు భారత దేశానికి తీసుకురావాలి.. అదే నా కోరిక
• దేశాన్ని ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరి కోరికా అదే

• రింకోజీ టింపుల్లో ఉనని అస్తికలు ఎర్రకోటల్ ఉించాలి

• అిందరిల్ నేతాజీ స్ఫూరితి న్ింపాలి

• ఈ సభ నించి దేశిం మొతతిిం మాట్లోడుకునేలా పిలుపున్స్తిన్ని... 

మీ మొబైల్ ఫోనలోకు పన్ చెప్ిండి

• బ్ింగ్ బ్యాక్ నేతాజీ యాషెస్, రింకోజీ టూ రడ్ ఫోర్ట్ హ్యాష్ ట్యాగ్ లు సింధించిండి

• ప్రభుతావాధనేతలు, రాజకీయ న్యకుల మీద ఒతితిడి తెద్దిం

• అక్రమాలు అన్యాయాలు చేస్న వారికి స్మారకాలు కడతారు.. ఊరేగిస్తిరు

• జాతిల్ చైతనయాిం న్ింపిన వయాకితిన్ పటట్ించుకోరా?

• నేతాజీ కోసిం న్లబడమన్ అడుగుతున్ని

• నేతాజీ పుసతిక సమీక్ష సభల్ జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

నేతాజీ అస్తికలు తిరిగి భారత దేశాన్కి తీస్కురావాలననిదే న్ కోరిక.. దేశాన్ని 

ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కరి కోరిక అన్ జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 

స్షట్ిం చేశారు. జపాన్ దేశింల్న్ రింకోజీ టింపుల్ ల్ ఉిండిపోయిన ఆయన 

అస్తికలు రడ్ ఫోర్ట్ ల్ పెట్ట్లన్, దన్పై భారత మువవాన్నిల జిండా ఎగరాలన్ 

డిమాిండ్ చేశారు. అది చూస్ ఆయన ఆతమా శాింతిించాలన్నిరు. అది మనిందరిల్ 

నేతాజీ స్బ్ష్ చింద్రబోస్ స్ఫూరితిన్ న్ింపాలన్నిరు. అిందుకోసిం ఈ సభ నించి దేశిం 

మొతతిిం మాట్లోడుకునేలా.. నేతాజీ తాలూకు అస్తికలు తిరిగి దేశాన్కి తెపి్ించేిందుకు 

ప్రభుతావాధనేతల మీద, రాజకీయ న్యకుల మీద ఒతితిడి తీస్కురావాలన్ ప్రజలకు 

పిలుపున్చాచారు. అిందరిం ఒక మాట మీద ఉిండి ఒతితిడి తీస్కురాకపోతే ఉదసీనత 

న్ిండిన వయాకుతిల్లో చలనిం రాదు అన్నిరు. హైదరాబ్ద్ శిల్కళ్ వేదిక నించే మనిం 

ఆ పోరాట్న్ని మొదలుపెడదిం. అది ఒక రోజు దేశిం మొతతిిం విసతిరిించాలి.. నేతాజీ 

అస్తికలు భారతదేశింల్కి రావాలి.. మనిం ఆయనకు సెలూయాట్ చేయాలన్నిరు. 

అిందుకోసిం బ్ింగ్ బ్యాక్ నేతాజీ యాషెస్, రింకోజీ టూ రడ్ ఫోర్ట్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ 

లు రూపిందిించారు. గురువారిం రాత్రి హైదరాబ్ద్ శిల్కళ్ వేదికల్ పవన్ 

కళ్యాణ్ లెరినిింగ్ సెింటర్ ఫర్ హ్యామన్ ఎకిసిలెన్సి ఆధవారయాింల్ శ్రీ ఎిం.వి.ఆర్.

శాస్త్రి గారు రాస్న నేతాజీ గ్ింధిం సమీక్ష కారయాక్రమింల్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 

పాల్గొన్నిరు. ఈ సిందర్ింగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లోడుతూ.. “మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైన్ింగ్ కోసిం టోకోయా వెళ్లోనపు్డు న్డు పాస్ పోర్ట్ ఆఫీసర్ గా ఉనని శ్రీ రాజశేఖర్ 

గారు ఒక చోటుకు తీస్కువెళ్లోరు. మన నేతాజీ స్భాష్ చింద్రబోస్ అస్తికలు ఉనని రింకోజీ టింపుల్ అది. నేతాజీ అస్తికలు భద్రపరిచిన ఆయన కుమారతి అక్కడ ఉన్నిరు. 

ఆమె నేతాజీ అస్తికలు చూపిసేతి న్ హృదయిం ద్రవిించుకుపోయిింది. మన దేశింల్ అక్రమాలు, అన్యాయాలు చేస్న వారికి పెద్ద పెద్ద స్మారకాలు కడతారు. చన్పోతే పెద్ద 

పెద్ద ఊరేగిింపులు చేస్తిరు. ఇలాింట మహ్నభావుడు ఇింతట చైతనయాిం కలిగిించిన వయాకితి ఎిందుకు దికు్క లేకుిండా అయిపోయారు అన్ అనకున్ని. అక్కడ ఉనని పుసతికింల్ 

ఒక మాట రాశాన. నేతాజీ అస్తికలు ఒక రోజు భారతదేశింల్కి తీస్కురావాలి అన్ రాశాన. ఈ విషయాన్ని ఇింత వరకు ఎవరితో పించుకోలేదు. ఇది యాదృచిచాకమే 

కావచుచా. కానీ అది నేతాజీ పిలుపు. అస్తికలు ఆయనవో కాదో పర్క్ించాలి అనకుింటే ఈ రోజు డీఎన్ఏ పర్క్షలు ఎన్ని వచాచాయి. మరి ఎిందుకు తీస్కురారు అననిది 

ఓ సగటు భారతీయుడిగా న్ ఆవేదన. ఆ అస్తికలు చూసేతి న్జింగా ఏడుపు వచిచాింది. జపనీస్ సింస్కృతిల్ భాగింగా పూర్వాకుల అస్తికలు దేవుడి గుడిల్ భద్రపరుస్తిరు. 

అలాింటది ఎవరివో అక్కడ ఎిందుకు పెడతారు. అవి కచిచాతింగా నేతాజీ స్భాష్ చింద్రబోస్ గారివి అన్ నేనే గాఢింగా నమామాన. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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• ఈ పుసతికిం ఒక దైవ ప్రేరణ

ఇప్టకి ఎన్ని సింవతసిరాలు గడచిపోయాయి. ఆయన చన్పోయి 77 సింవతసిరాలు 

అయిపోయాయి. అయిన్ ఈ రోజుకీ ఎవరూ తీస్కురాలేదు. ఇప్టకి మూడు కమషనలో 

వేశారు. అయిన్ ఉపయోగిం లేదు. పీవీ నరస్ింహ్రావు గారు లాింట వాళ్లో ఎవరైన్ 

తీస్కువద్దమనకున్ని.. వాజపేయ్ గారు లాింట వాళ్లో ప్రయతినిించిన్ కుదరలేదు. దన్కి 

కావాలిసిింది ప్రజలు కోరుకోవడిం. మనలాింట వాళ్లో బలింగా కోరుకోవాలి. ఆ అస్తికలు 

రావాలి. ఈ పుసతికిం ఒక దైవ ప్రేరణ. ఆయన పోరాటిం, చన్పోయిన విధాన్న్ని శ్రీ ఎిం.వి.

ఆర్.శాస్త్రి గారు స్షట్ింగా ఇిందుల్ ప్రస్తివిించారు. అింతకింటే ముిందు శాస్త్రి గారి శైలి 

గురిించి చెపా్లి. శాస్త్రి గారు సెకుయాలరిజిం మీద పెకుయాలరిజిం అింటూ ఓ సెటైరికల్ పుసతికిం 

రాశారు. అిందుల్ ఆయన రాస్న మాటలు.. ఒక ఇింటకి బృిందవనిం అన్ శాింతిన్కేతన్ అన్ ఫలకిం వేస్నింత మాత్రాన అది న్జింగా శాింతిన్కేతన్ బృిందవనమో 

అయిపోదు. అలాగే రాజాయాింగింల్ సెకుయాలర్ పదిం చేరిచానింత మాత్రాన సెకుయాలర్ రాజయాిం అయిపోదు. ఆ పదలు గుిండెల్తుల్లో నించి రావాలి. శాస్త్రి గారి శైలి జబ్బులకు 

వేసే చేదు కషాయిం లాింటది. కషాయిం ఇచేచా డాకట్ర్ నచచాకపోయిన్ జబ్బు నయిం కావడాన్కి అలాింట డాకట్రేలో అవసరిం. మన సమాజాన్ని, దేశాన్ని పటట్ పీడిస్తినని 

స్మాజిక రుగమాతలకు ఒక మేధావిగా, సీన్యర్ జరనిలిస్ట్గా, సోషల్ డాకట్ర్ గా శాస్త్రి గారు రాస్తినని పుసతికాలు దివయా ఔషదలాలోింటవి. ఆయన వాదనల్ కొన్ని వాకాయాలు 

చాలా మిందికి రుచిించకపోయిన్.. అిందుల్ సతయాిం తాలూకు శకితి మాత్ిం వెింట్డుతుింది.

• జపాన్ సైన్యాన్కే ఆింక్షలు పెట్ట్రు

ఇపు్డు రాస్నది నేతాజీ రిండో భాగిం. ఈ పుసతికిం స్క్గా నేతాజీ అస్తికలు భారత దేశాన్కి 

రావాలన్ కోరుకుిందిం. అలాింట మహ్తుమాడిన్ గౌరవిించుకోకపోతే మనిం భారతీయులమే 

కాదు. నేతాజీ పుసతికింల్ ఆ మహనీయుడు పడిన కషాట్లు కళలోకు కట్ట్రు. ఆయన మణులు, 

మాణికాయాలు, పేరు కోరుకోలేదు. పదవులు కోరుకోలేదు. ఆయన కోరుకుననిది ఒక్కటే మన 

దేశిం బ్న్స చెర నించి విముకితి కావాలన్. అలాింట మహనీయుడు దికు్కలేకుిండా చన్పోతే 

ఆయన అస్తికలు రింకోజీ టింపుల్లో పడి ఉింటే ఒక్కరికి కూడా మనస్ కలగదు. రాజకీయ 

న్యకులకు మనస్ రాదు. పెద్దలకు మనస్ కరగదు. దీన్కోసిం ఈ సరికొతతి తరిం 

పూనకోవాలి. ఎిందుకు పూనకోవాల్ చెబ్తా. దేశాన్కి పోరాట స్ఫూరితిన్ న్ింపిన న్లువెతుతి 

న్యకుడు ఆయన. స్యిం చేస్తిమనని జపనీస్ సైన్యాన్కే ఆింక్షలు పెటట్న ధీశాలి. మీకు 

సవాతింత్ిం మేము ఇపి్స్తిిం.. మీరు తూతూ మింత్ింగా ఉిండిండి చాలనని జపనీస్ సైన్యాధకారులకు ఆయన ఒక్కటే చెపా్రు. మమమాలిని తూతూ మింత్ింగా చూస్కుింట్ిం. 

మా సవాతింత్ పోరాటిం మేమే చేస్కుింట్ిం మీరు అిండగా ఉిండిండి చాలు. మా దేశింల్ ప్రవేశిించాక జపాన్ సైన్యాధకారులు మా న్యింత్ణల్ పన్ చేయాలి. స్త్రీలపై 

అఘాయితాయాలు, లూటీలకు పాల్డితే అక్కడిక్కడ కాలేచాయమన్ మా ఇిండియన్ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ వాళలోకి ఆదేశాలు ఇచాచాిం... మీరు మాకు అిండగా ఉింటే మించిది.. 

అన్ న్క్కచిచాగా ఆయన చెపి్న మాటలకు ఎవవారికీ న్ట మాట లేదు.

• బెబ్బులి లాింట ఆడపడుచులిని తయారు చేశారు

నేతాజీ స్థాపిించిన ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ ల్ ఉనని 50 వేల మిందిల్, 30 వేల మింది 

బ్టీష్ ఆర్మా నించి విడిపోయి వసేతి.. 20 శాతిం మింది ఆయన కలిగిించిన ప్రేరణ, 

రగిలిచాన స్ఫూరితి నించి వచిచాన వారు. ఆ 20 శాతింల్ 70 శాతిం దక్ణ భారతిం 

నించి వచిచానవారే. సవాతింత్ సమరింల్ న్యకులు మనహ్ ఎకు్కవ మింది 

ప్ింతాలు, రాషా్రాలకే పరిమతిం అయాయారు. ఈ దేశిం మొతతిిం న్ది అనకునే వయాకుతిలు 

కనమరుగయాయారు. అలాింట సిందర్ింల్ తెలుగు, తమళిం భాషాబేధిం లేకుిండా 

సమూహ్లుగా మారిపోయారు. ఝానీసి రాణీ రజిమెింట్ ఆర్మా పేరిట బెబ్బులి లాింట 

ఆడపడుచులిని సైనయాింగా మలచిన వయాకితి. రిండో ప్రపించ యుద్ధ సమయింల్ ఆయన 

సైనయాిం నించి 300 మింది ఆతామాహుతి బృిందింగా వెళలోిందుకు స్ద్ధమయాయారు. 50 

మిందిన్ మాత్మే అిందుకు ఎింపిక చేసేతి.. ఆతామాహుతి దళింల్ ఎింపిక కాలేదనని 

న్రాశతో ఆరుగురు తుపాకీతో కాలుచాకున్ చన్పోయారు. అలాింట వారిన్ మన దేశిం ఈ రోజుకీ గురితిించలేకపోయిింది. దేశిం కోసిం ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ న ఏరా్టు చేసేతి 

ఆయన్ని అింతా వయాతిరేకిించారు. అన్ని స్రులో శాింతి దూతలా మాట్లోడడిం కాదు కొన్నిస్రులో కతుతిలు పట్ట్లి. జాఞానిం ఉననివాడికి శాింతియుత పద్దతిల్ చెపా్లి. మూరుఖుడికి 

కతుతిలతోనే చెపా్లి. మనిం ఈ రోజు అనభవిస్తినని సేవాచ్ఛ, స్వాతింత్ిం అనీని కొన్ని లక్షల మింది బలిదన్ల మీద వచాచాయి. మనిం అన్నిింటనీ మరిచాపోయాిం. నేన 

చేయగలిగిింది చేస్తిన. అదే నేతాజీకి న్జమైన న్వాళ్గా భావిస్తిన అన్నిరు.

• నేతాజీ చివరి క్షణాలు అలా..

నేతాజీ చివరి క్షణాలు, విమాన ప్రమాదన్కి సింబింధించిన అింశాలన కళలోకు కటట్నటుట్ చదివి విన్పిించారు. 

ఆయన చివరి మాటలన చదివి విన్పిించారు. ఆయన మాటల్లో.. నేనయితే బతకన మీరు వెనకి్క వెళ్లో దేశ 

సోదరులకు చెప్ిండి న్ చివరి ఊపిరి వరకు దేశ స్వాతింత్ కోసిం పోరాడా.. వారు పోరాటిం కొనస్గిించాలి. 

హిందుస్థాన్ తప్క సవాతింత్ిం పింది తీరుతుింది. విమాన ప్రమాదిం తరావాత తల నించి పాదల వరకు మింటలతో 

పరిగెడుతునని నేతాజీన్ చూస్న జపనీస్ అధకారికి వారి అగినిదేవుడు గురుతికు వచాచాడు. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శుక్రవారం, 25 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఒళలోింతా కాలిన్ భయానక వేదన అనభవిస్తిన్ని ఆయన న్ట వెింట ఆ వేదన తాలూకు రోధన వినబడలేదు. తాగేిందుకు నీరు మాత్మే కావాలన్ అడిగారు. చివరికి 

1945 ఆగస్ట్ 18వ తేదీన నేతాజీ గారు కననిమూశారు. అలాింట పోరాట యోధులకు గురితిింపు ఏది?

• న్నని కాక మొనని వచిచాన వారికి కిర్ట్లు, స్మారకాలా?

న్నని కాక మొనని వచిచాన వయాకుతిలకు కిర్ట్లు, స్మారక భవన్లు న్రిమాస్తిిం. 

దేశిం కోసిం ఇింత యుద్ధిం చేస్న వయాకితిన్ గౌరవిించుకోకపోతే అింతకు మించిన 

అవమానిం ఏముింటుింది. మనల్ చలనిం ఏ స్థాయిల్ చచిచాపోయిిందో.. ఉదసీన 

భావనతో మనిం ఏ స్థాయిల్ కొటుట్కుపోతున్నిమో అర్ధిం అవుతోింది. న్ కోరిక 

ఒకటే ఏ కషట్ిం కోసిం ఇన్ని లక్షల మింది ప్ణ తాయాగాలు చేశారో వారి కోసిం 

న్లబడదిం. అిందుకు ఎవరి ఆనిందలూ తగిగొించుకోమన్ చెప్డిం లేదు. కనీస 

బ్ధయాతగా ఒక్క అడుగు వేద్దిం. దేశిం కోసిం తాయాగాలు చేస్న వారిన్ గురితిించలేన్ 

వారికి ఈ దేశింల్ ఉిండే అర్హత లేదు. 24 గింటల్లో కేవలిం 15 న్మషాలు దేశిం 

కోసిం ఆల్చిించిండి. ఈ పుసతికిం చదివిన తరావాత న్కు అదే అన్పిించిింది.

• రూ.100 న్టుపై నేతాజీ బొమమా ఉిండాలి

నేతాజీ అస్తికలు దేశింల్కి రావాలి. కనీసిం 100 రూపాయిల న్టు మీద నేతాజీ బొమమా పడాలన్ 

ఆకాింక్స్తిన్నిన. ఈ సభ నించి దేశిం మొతతిిం మాట్లోడుకునేలా చేద్దిం. ఫ్రీడిం ఎట్ మడ్ నైట్ కి రిండేళలో 

ముిందు విదేశాల్లో మన మువవాన్నిల జిండా ఎగిరిింది. జనగణమణకు మొదట వెర్షన్ జైహింద్ న్న్దిం 

ఇచిచాింది స్భాష్ చింద్ర బోస్ గారే. అలాింట మహ్నభావుడికి ఏదో ఒకట చేయాలనని కోరిక ననని ఇక్కడి 

వరకు తెసేతి మీరింతా ఇింకా ఎింతో చేయొచుచా. మీ అిందరి చేతుల్లో స్మార్ట్ ఫోనలో ఉన్నియి. న్ిండు మనస్తో 

మమమాలిని అడిగేది ఒకటే. మన నేతాజీ కోసిం న్లబడమన్ అడుగుతున్ని. ఆయన ఆస్తికలు రావాలన్ 

మనస్ పెటట్ిండి. పూజా మిందిరింల్, గదుల్లో, మసీదుల్లో, హిందూ మిందిరాల్లో ఒకటే కోరిక పెడదిం 

నేతాజీ అస్తికలు భారత్ కు రావాలన్ కోరుకుిందిం. అదే ఈ సభ ఉదే్దశిం. శ్రీ శాస్త్రి గారు తన రచనతో 

ఉదసీనత న్ిండిన భారత జాతి మీద బ్ణిం విస్రారు. దన్ని పటుట్కున్ నేతాజీ అస్తికలు తెపి్ించేిందుకు 

మా వింతు కృషి చేస్తిిం. ఏ దేశమైతే అననిిం పెటట్ిందో, ఏ దేశిం నీడ న్చిచాిందో దన్కి శాలూయాట్ చేస్తి.. 

జైహింద్” అన్నిరు.

• తెలుగు స్హతీ ల్కాన్కి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ చేస్ింది : శ్రీ ఎిం.వి.ఆర్.శాస్త్రి

నేతాజీ గ్ింధ రచయిత శ్రీ ఎిం.వి.ఆర్.శాస్త్రి గారు మాట్లోడుతూ “ప్రజలు పత్రికలు, పుసతికాలు చదవడిం 

మానేశారు. ఎింత గొప్గా రాస్న్ దన్న్ ప్రజలకు ఎవరు అిందిస్తిరనే న్రాశకు ఈ మధయా కాలింల్ 

ల్నయాయాన. పుసతికాలు రాయడిం మానేసేతి మించిదనే అభిప్యాన్కి కూడా వచాచాన. ఇది న్ ఒక్కడి ఆవేదన 

కాదు. ప్రతి ఒక్క రచయిత బ్ధ, ఆవేదన. గ్ింధావిష్కరణ సభ పెడితే 10 మింది వసేతి ఎకు్కవ. పుసతికిం రాస్, 

అచుచావేయిించి ఫ్రీగా ఇస్తిమన్ని చదివేవాడు లేడు. ఇటువింట సమయింల్ ఒక పుసతికాన్ని ఎించుకొన్, దన్ 

సమీక్ష కోసిం విలువైన సమయాన్ని వెచిచాించిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కృతజఞాతలు. తెలుగు స్హతీల్కాన్కి 

ఆయన మహోపకారిం చేశారు. స్వాతింత్యాిం వచిచా 75 ఏళ్లో పూరతియియాిందిన్ అమృతోతసివాలు చేస్కున్నిిం. 

అయితే ఏ మన్షి వలలో అది స్ది్ధించిిందో ఆయనేని మరిచిపోయాిం. స్వాతింత్యాిం స్ది్ధించడాన్కి కారణభూతుడైన 

నేతాజీ స్భాష్ చింద్రబోస్ కు ఇప్ట వరకు మనిం న్జమైన న్వాళ్ ఇవవాలేకపోయామనని బ్ధే ఈ పుసతికిం 

రాయడాన్కి ప్రేరణ. నేతాజీ స్భాష్ చింద్రబోస్ వలేలో... ఆయన చేస్న స్యుధ పోరాటిం వలేలో... అది దేశింల్ 

సృషిట్ించిన ప్రభింజనిం వలేలో సవాతింత్ిం ఇచాచామన్ బ్టష్ ప్రభుతవామే చెపి్ింది. అమెరికాకు జారిజి వాషిింగట్న్ 

ఎింతగొప్ వాడో... అింతకింటే వెయియా రటులో గొప్ వాడు స్భాష్ చింద్రబోష్. ఆయన విమాన ప్రమాదింల్ చన్పోయి దదపు 77 ఏళ్లో అవుతోింది. ఆయన మృతదేహ్న్ని 

తైవాన్ ల్ దహనిం చేశారు. జపాన్ ల్న్ ఒక గుడిల్ ఆయన చితాభసమాిం ఉించారు. ఆ చితాభసమాిం దికు్క మొకు్క లేకుిండా ఒక మూలన పడి ఉింటే దన్న్ ఇప్ట వరకు 

మనదేశింల్కి తీస్కురాలేకపోయాిం. దేశింల్న్ పన్కిమాలిన మేధావులు అింతా కలిస్ ఆ చితాభసమాిం తీస్కురావడిం మహ్పచారమన్, కుట్ర అన్ ఇషట్మొచిచానటులో 

మాట్లోడితే ప్రభుతావాలు కూడా వెనకి్క తగాగొయి. మనకు సవాతింత్ిం ఇచిచాన మహ్నభావుడి అస్తికలకు ఇప్ట వరకు అింతిమ సింస్్కరాలు చేయలేకపోయాిం. 40 వేల 

మింది మటట్ మనషులన నేతాజీ మషన్ గన్ లు గా మారాచారు. మన స్వాతింత్యాిం కోసిం పోరాడిన వారిన్ సవాతింత్ సైన్కులుగా గురితిించి న్తితిన పెటుట్కోవాలి. నేతాజీ 

తెచిచాన స్వాతింత్రాయాన్ని తేరగా అనభవిించిన రాజకీయ న్యకులు ఆ 40 వేల మిందిన్ సవాతింత్యాిం రాగానే డిస్మాస్ చేశారు. జేబ్లు కొటట్ జైలుకు వెళ్లోనవారికి స్వాతింత్యా 

సమరయోధులుగా సరిట్ఫికెటులో ఇచాచారు. ఈ విషయాన్ని జనిం ముిందు పెట్ట్లనే ఈ పుసతికిం రాశాన. ఈ పుసతికాన్ని జనింల్కి తీస్కెళ్లోలి అింటే ఆయన న్జమైన 

న్యకుడు అయుయాిండాలి. జన్న్ని కదిలిించాలి, నడిపిించాలి. అలాింటవాడిన్ చూడగలన్ అనకున్నిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిన్ చూశాన. సగటు రాజకీయ న్యకుడు 

అింటే ప్రజలిని భ్రమల్లో ఉించాలి, ముించాలి. అటువింట న్యకులు దేశభకితి అనే పదిం విింటే చాలు ఉలికి్క పడతారు. న్జమైన న్యకుడు ఉలికి్కపడడు. అటువింట 

న్యకుడే దేశాన్కి కావాలి. అటువింట వాడిన్ చూస్నిందుకు గరవాపడుతున్నిన. నీతివింతమైన, దేశింపై భకితి ఉనని న్యకుడు రావాలి. అటువింట వయాకితి శ్రీ పవన్ 

కళ్యాణ్ గారు. నేతాజీ అింశ వారిల్ ప్రవేశిించి ఆయనన ఉననిత శిఖరాలకు తీస్కెళ్లోలన్ మనస్ఫూరితిగా” కోరుకుింటున్నిన.
కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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ఆింధ్రప్రభ సింపాదకులు శ్రీ వై.యస్.ఆర్.శరమా గారు మాట్లోడుతూ “నేతాజీ స్భాష్ చింద్రబోస్ జీవిత చరిత్పై రకరకాల వక్రీకరణలు సృషిట్ించారు. ఆ వక్రీకరణలన 

సక్రీకరణలు చేయడాన్కే శ్రీ ఎిం.వి.ఆర్.శాస్త్రి గారు ఈ పుసతికాన్ని రచిించారు. ఇిందుల్ ఈ 380 పేజీలు బృహత్ చరిత్న చెబ్తాయి. మనిం చిననిపు్డు చదువుకునని 

చరిత్ల్ మస్ అయిన పేజీలన్ని ఈ పుసతికింల్ పిందుపరిచారు. బోస్ జీవిత చరిత్ ఎింత చదివినప్టకీ ఎింతో కొింత మగిలి ఉననిది అనే భావన ఈ పుసతికిం తీరిచాింది. 

ప్రజాదరణ కలిగిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ లాింట వయాకితి ఈ పుసతికాన్ని సమీక్షకు పెటట్డిం రచయితకు ఉపకరిస్తిింది. స్బ్ష్ చింద్రబోస్ అింటే ఉదేవాగిం అన్ రయియిత రాశారు. 

పవన్ కళ్యాణ్ గారిల్ కూడా అలాింట ఉదేవాగిం ఉిండబటేట్ ఈ పుసతికాన్ని ఆయన ఓన్ చేస్కున్నిరు” అన్నిరు.

ప్రముఖ కూచిపూడి నృతయాకారిణి, పదమాశ్రీ పురస్్కరాన్కి ఎింపికైన శ్రీమతి పదమాజా రడిడి గారు మాట్లోడుతూ “నేతాజీ గొప్తన్న్ని ముిందు తరాలకు తెలియజేయాలనే 

సింకల్ింతో శ్రీ ఎిం.వి.ఆర్. శాస్త్రి గారు ఎన్ని పరిశోధనలు చేస్ నేతాజీ పుసతికాన్ని రచిించారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కళలు, కళ్కారులన ప్రోతసిహించడిం 

అభినిందనీయిం. పదమాశ్రీ పురస్్కరాన్కి ఎింపికయాయాక జనసేన పార్ట్ నించి ప్రతిన్ధులన పింపిించి ననని అభినిందిించడిం ఎప్టకీ మరిచిపోలేన. పాత తరాన్కి స్భాష్ 

చింద్రబోస్ అింటే ఎింత స్ఫూరోతి... నేట తరాన్కి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అింటే అింతే స్ఫూరితి. మించి సమాజిం న్రామాణిం కోసిం ఆయన ఉననిత స్థాన్లు అధరోహించాలన్ 

కోరుకుింటున్నిన” అన్నిరు.

• నేతాజీది న్జమైన జీవితిం: శ్రీ ఎల్.వి.గింగాధర శాస్త్రి

భగవదీగొతా ఫౌిండేషన్ ఛైరమాన్ శ్రీ ఎల్. వి. గింగాధర శాస్త్రి గారు మాట్లోడుతూ... “బొిందిల్ ప్ణిం ఉననిింత వరకు ఎవడైన్ బతుకుతాడు. కటట్ కాలిన తరువాత కూడా 

ఎవడైతే ప్రజల గుిండెల్లో బతుకుతారో వారిదే న్జమైన జీవితిం. నేతాజీది కూడా న్జమైన జీవితిం. నేతాజీ జీవిత చరిత్ చదివిన్, భగవదీగొత చదివిన్ వాటకి ఫ్యానసి 

ఉిండరు, ఫ్ల్యరుసి మాత్మే ఉింట్రు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ లక్షష్ింతో అయితే ఈ పుసతికాన్ని మన మధయాకు తీస్కొచాచారో.. ఆ లక్షయాన్ని మనమింతా మనల్ 

న్ింపుకోవాలి. మనిం ఇతరులకు ఉపయోగపడితే సేవ అింట్రు. ఇతరులన మన కోసిం ఉపయోగిించుకుింటే స్వార్ధిం అింట్రు. అసలు ఏ స్వార్ధిం లేన్ వయాకితి శ్రీ పవన్ 

కళ్యాణ్ గారు. స్వార్ధిం అనే పదమే ఆయన డిక్షనర్ల్ లేదు” అన్నిరు. ఈ సభా కారయాక్రమాన్కి శ్రీ మురళీకృష్ణ వాయాఖ్యాతగా వయావహరిించారు.

ముఖ్యమంత్రి విడ్డూరపు వాదనలు
శతఘ్ని న్యాస్: రాష్ట్ర రాజధాన్ అమరావతిపై ముఖయామింత్రి జగన్ రడిడి 

గారు అసెింబ్లోల్ విడ్డిరమైన వాదనలు చేస్తిన్నిరన్ జనసేన పార్ట్ 

రాజకీయ వయావహ్రాల కమటీ ఛైరమాన్ శ్రీ న్దిండలో మన్హర్ ఒక ప్రకటనల్ 

ఆక్షేపిించారు. హైకోరుట్ ఇచిచాన తీరు్ల్ కీలకమైన అింశిం - భూములు 

ఇచిచాన రైతులతో స్.ఆర్.డి.ఎ. చేస్కునని ఒప్ింద ఉలలోింఘన గురిించి 

చెపి్నదే. ఈ విషయాన్ని ముఖయామింత్రి ప్రస్తివిించకుిండా, రైతులు పడుతునని 

క్షోభకు క్షమాపణ చెప్కుిండా అిందరినీ తపు్దోవ పటట్ించే ప్రయతనిిం 

చేశారు. తన ఇక్కడే ఇలులో కటుట్కున్నిన అన్ చెపే్ జగన్ రడిడి గారు ఆింధ్ర 

ప్రదేశ్ రాజధాన్ అమరావతిల్ భూములు ఇచిచాన రైతులు ఇళ్లో కటుట్కోవలిసిన 

అవసరిం లేదు అనకొింటున్నిరా. ముఖయామింత్రి మూరఖుపు న్ర్ణయాల 

మూలింగా రాజధాన్ లేన్ రాష్ట్రింగా మారిింది. అింతేకాదు రూ. లక్ష కోటలో 

పెటుట్బడులు రాష్ట్రిం నించి తరలిపోయాయి. అయిన్ ముఖయామింత్రి ఇింకా 

తన అభివృది్ధ న్రోధక వాదనలే విన్పిస్తిన్నిరు. వైసీపీ ప్రభుతవాిం హైకోరుట్ 

తీరు్న గౌరవిించాలి. రాజధాన్ రైతులకి న్యాయిం జరిగే వరకూ జనసేన 

అిండగా ఉింటుిందన్ శ్రీ న్దిండలో మన్హర్ స్షట్ిం చేశారు.
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కళ్్యణదుర్ం నియోజకవర్ంలో క్రియాశీలక 
సభ్యత్ం నమోదు

శతఘ్ని న్యాస్:  అనింతపురిం జిలాలో, కళ్యాణదురగొిం న్యోజకవరగొిం జనసేన పార్ట్ 
జిలాలో కారయాదరిశి లక్ష్మీ నరసయయా, సింయుకతి కారయాదరిశి బ్లయాిం రాజేష్ ఆధవారయాింల్ 
జనసేన క్రియాశీలక సభయాతావాన్కి 3 రోజుల్లో సమయిం ముగుస్తిింది. కాబటట్ 
కళ్యాణదురగొిం న్యోజకవరగొిం ల్న్ జనసేన పార్ట్ కారయాకరతిలు వారి కుటుింబ 
సభుయాలు తప్కుిండా క్రియాశీలక సభయాతవాిం నమోదు చేయిించుకునని 
ప్రమాదవశాతుతి ఏదైన్ జరిగితే హ్స్్టల్లో 50 వేల రూపాయలు, మరణిించిన 
ఎడల 5 లక్షలు కుటుింబ సభుయాలకు ఇవవాడిం జరుగుతుింది. కాబటట్ ఇన్సిరన్సి 
పాలసీ గురిించి గ్రామ స్థాయిల్కి ప్రజలకి తెలియజేసే బ్ధయాత మనిందరిం 
తీస్కొన్ క్రియాశీలక సభయాతావాన్ని విజయవింతిం చేయాలన్ కోరుతున్నిమున్ 
తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమింల్ మిండల కనీవానరులో, జయ కృష్ణ, ఆింజనేయులు, 
ఈరనని, రాజు, రామలిింగ, కాింత రాజ్, మహేష్, వీర మహళ షేక్ తార, జాకీర్, 
నరేష్, లక్షష్మణ్ జనసేన పార్ట్ న్యకులు పాల్గొనడిం జరిగిింది.

జనసేన కార్యకరతిలపై వైస్పి మైనారిటీ ఫైనాన్స్ 
కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ఇమ్రాన్ షేక్ దాడి

శతఘ్ని న్యాస్:  తిరుపతి, బ్ధవారిం రాత్రి జనసేన కారయాకరతిలపై వైస్పి మైన్రిటీ 
ఫైన్న్సి కార్్రేషన్ డైరకట్ర్ ఇమ్రాన్ షేక్ దడి చేస్డు. జనవరిల్ గణతింత్ దిన్తసివ 
వేడుకల సిందర్ింగా జనసేన కారయాకరతిలు రాజేష్ న్యక్, కోమల్ బ్బ్, శేఖర్ 
రడిడి జాతీయ జిండాన ఆవిష్కరిించారు.. అప్ట నించి మీ అింతు చూస్తినింటూ.. 
ఇమ్రాన్ షేక్ వారి పై బెదిరిింపు చరయాలకు పాల్డుతూ వచాచాడు.. తన వారుడిల్ జనసేన 
కారయాక్రమాలు చేయవద్దన్ అనేకస్రులో హెచచారిించాడు. ఈ క్రమింల్ బ్ధవారిం రాత్రి 
జనసేన కారయాకరతిలపై ఇమ్రాన్ షేక్ దడికి పాల్డాడిడు. జనసేన కారయాకరతిలపై జరిగిన 
దడిన్ ప్రతిఘటస్తి.. తిరుపతి జనసేన పార్ట్ ఇించార్జి కిరణ్ రాయల్ స్థాన్క ఎసీ్న్ 
కలస్, న్ిందితులపై కఠిన తీస్కోవాలన్ జనసేన పార్ట్ తరపున డిమాిండ్ చేయడిం 
జరిగిింది. కిరణ్ రాయల్ వెింట.. పటట్ణ అధయాక్షుడు రాజా రడిడి, జిలాలో ప్రధాన కారయాదరిశి 
రాజేష్ యాదవ్, లీగల్ సెల్ శాయామల, కీరతిన, హేమ కుమార్, స్మన్ బ్బ్, మనస్వామ, 
మన్జ్, బ్ల, చరణ్, రుద్ర కిషోర్ కూడా ఉన్నిరు.

తిరుపతిలో వైసీపీ నాయకుల దౌర్జనా్యలను, అరాచకాలను తీవ్ంగా ఖండిస్తి జనసేన నిరసన
శతఘ్ని న్యాస్: తిరుపతి, జనసైన్కుల పై దడి చేస్న వైస్పి న్యకులన కఠినింగా 
శిక్ించాలన్ చితూతిరు జిలాలో అధయాక్షులు డా హరి ప్రస్ద్, తిరుపతి ఇన్చారిజి కిరణ్ రాయల్ 
ల ఆధవారయాింల్ స్థాన్క గాింధీ విగ్హిం వద్ద న్రసన వయాకతిిం చేస్ ఇలాింట దడులకు 
పాల్డుతునని వారికి ప్రజలే తవారల్ బ్ది్ధ చెబ్తారన్, ఒక్కరిన్ చేస్ మూకుమమాడిగా 
దడి చేయటిం మగతనిం కాదన్ దడులు చేయటిం మాకు కూడా చేతవువా కానీ మా 
స్ద్ధింతిం అది కాదన్ జనసేన న్యకులు తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో 
అధయాక్షులు డాకట్ర్ పస్పులేట హరిప్రస్ద్, తిరుపతి ఇించార్జి కిరణ్ రాయల్, పటట్ణ 
అధయాక్షుడు రాజా రడిడి, రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి ఆకేపాట స్భాషిణి, రాష్ట్ర న్యకుడు 
పగడాల మురళ్, మరియు రాష్ట్ర న్యకులు, జిలాలో న్యకులు, ముఖయా న్యకులు, 

జనసైన్కులు, వీరమహళలు తదితరులు పాల్గొన్నిరు. ఈ సిందర్ింగా డా.హరి ప్రస్ద్ మాట్లోడుతూ ఇలాింట చరయాలన తీవ్ింగా ఖిండిస్తి మీరు మీ సభుయాలకు జన్లన 
డబ్బులు ఇచిచా తీస్కురావాలి, అదే మా సభలకు వచిచాన జన్లన మీరు పోలీస్లన పెటట్ మర్ అదుపు చేయాలి, కావున వైస్పి న్యకులు చేస్తినని ఇలాింట దడులకు 
పాల్డినటులో అయితే తీవ్ పరిణామాలన ఎదురో్కవలస్ వస్తిింది అన్ అన్నిరు. అదేవిధింగా కిరణ్ రాయల్ మాట్లోడుతూ.. ఒింటరిగా ఉనని వారి మీద మూకుమమాడిగా 
దడి చేయడిం కాదు మీకు దముమా ధైరయాిం ఉింటే మర్క్కస్రి రిండి ఖబరా్దర్ చూస్కుిందిం అన్ దడులకు పాల్డిన వైస్పి వారిన్ హెచచారిించారు.

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

అరెస్టయిన కారిమికులను తక్షణమే విడుదల చేస్ 
కంపెనీలో తిరిగి చేరుచుకోవాలని జనసేన డిమండ్

శతఘ్ని న్యాస్: బొబ్బులి, మైతాన్ 
కింపెనీ కారిమాకులపై లాఠీ చార్జి 
మరియు అక్రమ కేస్లన ఖిండిస్తి 
స్.ఐ.ట.యు మహళ్ కారిమాకులు 
చేస్తినని న్రసన దీక్షకు సింఘీభావిం 
తెలిపిన జనసేన పార్ట్ రాష్ట్ర 
కారయాక్రమాల న్రవాహణ కారయాదరిశి 

బ్బ్ పాలూరు అరసట్యిన కారిమాకులన తక్షణమే విడుదల చేస్ కింపెనీల్ తిరిగి వారి 
ఉదోయాగాలు వచేచాలా చరయాలు చేపట్ట్లన్ వైస్పి ఎమెమాలేయా మరియు ప్రభుతవా అధకారులన 
డిమాిండ్ చెయయాడిం జరిగిింది. ఈ కారయాక్రమింల్ గింగాధర్, సతీష్, శ్రీన, రాజా, సతయా 
తదితరులిందరూ పాల్గొన్నిరు.

స్పొరితి అనాధాశ్రమంలో అల్పొహారం ఏరాఫాటు చేస్న జనసేన 
వీరమహిళ

శతఘ్ని న్యాస్: గాజువాక, జనసేన వీరమహళ సగుబ్ిండి వెింకట లక్ష్మి 
కుమారున్ జనమాదిన వేడుకలల్ భాగింగా బ్ధవారిం పాత గాజువాకల్న్ స్్రితి 
అన్ధాశ్రమింల్ 80 మింది అన్ధ పిలలోలకు అలా్హ్రిం ఏరా్టు చేయడిం 
జరిగిింది.

ఆస్తి పనునులను తగి్ంచాలని డిమండ్ చేస్తి జనసేన 
నిరసన

శతఘ్ని న్యాస్: అనింతపురఒ 24-03-2022 పెించిన ఆస్తి పననిలన తగిగొించాలన్ డిమాిండ్ 
చేస్తి జనసేన పార్ట్ జిలాలో అధయాక్షులు టస్ వరుణ్ ఆదేశాల మేరకు నగర అధయాక్షులు పదిలి 
బ్బ్రావు ఆధవారయాింల్ గురువారిం తలపెటట్న నగరపాలక సింసథా ముటట్డి విజయవింతిం 
అయిింది. జనసేన న్యకులు, కారయాకరతిలు భార్గా తరలిరావడింతో నగర ప్రజలు చిరు 
వాయాపారులు, తోపుడు బిండి వాయాపారులు కారయాక్రమింల్ పాల్గొన్ తమ సింఘీభావిం 
తెలిపారు. అయితే గత రిండు సింవతసిరాలుగా కరోన్ నేపథయాింల్ అనింత నగర ప్రజల 
ఆరిథాక పరిస్థాతులు అసతివయాసతిింగా అయాయాయి ఇలాింట తరుణింల్ ఆదుకోవాలిసిన ప్రభుతవాిం 
ప్రజలపై పనని వడీడి భారాన్ని మోపడాన్ని జనసేన పార్ట్ తరఫున వయాతిరేకిస్తిన్నిమన్ తెలిపారు.

డిమండ్్స :-
1) ఆస్తి విలువ ఆధారిత విలువ పన్నిన్ తగ్గంచాలి.
2) పన్నిపై వడ్డీని ఒక రూపాయి లోపు పరిమితం చేయాలి.
3) కరోనా కరువు నేపథయూంలో పన్ని ఒత్తిడిని తగ్గంచాలి.
4) సచివాలయ వాలంటరీ సంస్థ ద్వారా పదే పదే పన్నిలు కట్టమని ప్రజలన్ వేధంచడం.
5) పన్నిల విషయంలో పారీ్టల పక్షపాతం సబబు కాదు.
6) అభివృద్ధి చేయకండా ప్రజలపై భారాలు మోపడం హేయమైన చరయూ.

ఇప్టకైన్ నగరపాలక సింసథా అభివృది్ధపై దృషిట్ స్రిించకపోతే ప్రజా వయాతిరేకతన 
ఎదురో్కవలస్ వస్తిిందన్ హెచచారిస్తిన్నిిం. భవిషయాతుతిల్ జనసేన పార్ట్ ఈ న్రింకుశ వైసీపీ 
ప్రభుతావాన్కి తగిన గుణపాఠిం చెబ్తుింది. ప్రస్తిత ఆరిథాక పరిస్థాతులన దృషిట్ల్ ఉించుకున్ 
నగర ప్రజలకు కాసతి వెస్లుబ్టు కలి్ించాలన్ జనసేన పార్ట్ తరఫున తెలియజేస్తిన్నిము. 
ఈ కారయాక్రమింల్ జిలాలో కమటీ సభుయాలు, జిలాలో లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు, రాయలసీమ ప్ింతీయ 
కమటీ సభుయాలు మరియు అరబున్ న్యకులు, వీరమహళలు రూప మారిశెటట్, జయమమా 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ఎమ్మిగనూరు ఇనాచురి్జ రేఖ గౌడ్ ఆధ్ర్యంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యత్ం నమోదు కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: ఎమమాగన్రు, జనసేన పార్ట్ న్యోజకవరగొ ఇన్చారిజి రేఖ గౌడ్ 
ఆధవారయాింల్ జరిగిన క్రియాశీలక సభయాతవాిం నమోదు కారయాక్రమింల్ జనసేన పార్ట్ 
రాష్ట్ర కారయాదరిశి వడ్రాణిం మార్కిండేయ బ్బ్, గుింటూరు జిలాలో కారయాదరిశి భాస్కర 
రావు ముఖయా అతిథులుగా పాల్గొన్నిరు. దురువారిం కరూనిలు జిలాలో ప్రధాన మతసిష్కార 
విభాగిం న్యకులు ట సతయాన్రాయణ, రాష్ట్ర కారయాదరిశి వడ్రాణిం మార్కిండేయ 
బ్బ్ న్ సన్మాన్ించటిం జరిగినది. ఈ సిందర్ింగా బ్బ్ మాట్లోడుతూ జనసేన పారిట్ 
క్రియాశీలక సభయాతవాిం పై ఎమమాగన్రు ప్రజలకు అవగాహన కలి్ించడిం జరిగిింది. 
ఈ కారయాక్రమింల్ రాష్ట్ర చేనేత విభాగిం రాష్ట్ర కారయాదరిశి రవిప్రకాష్, జనసేన పార్ట్ 
మిండల అధకార ప్రతిన్ధ రాహుల్ స్గర్, మీడియా ఇించార్జి గాన్గ భాష, జనసేన 
న్యకులు కర్ణిం రవి, మున్స్వామ గోపి రమేష్ మొదలగు వారు పాల్గొన్ కారయాక్రమాన్ని 
విజయవింతిం చేయడిం జరిగిింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వంగర మండలంలో రైతుల సమస్యలపై మండల రెవినూ్య 
అధికారికి వినతిపత్ం

రైతులు ధానయూం కొన్గోలు విషయంలో అధకార ప్రభుతవా నిర్లక్షష్ం.
పద్ సంవత్సరాలుగా నిలిచిపోయిన రుషంగ-కిమిమి గ్రామల మధయూ బ్రిడిజి నిరామిణ పన్లో్ల నిర్లక్షష్ం.
శతఘ్ని న్యాస్: రాజాిం, జనసేన పార్ట్ అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరితితో, వింగర మిండలిం 
జనసైన్కుల ఆహ్వానిం మేరకు జనసేన రాజాిం న్యోజకవరగొిం న్యకులు ఎన్ని రాజు వింగర 
మిండలింల్ పలు ప్రజా సమసయాలపై తన గళ్న్ని విన్పిించడాన్కి స్డిగాలి పరయాటన చేయడిం 
జరిగిింది. అిందుల్ భాగింగా వింగర మిండల ప్రజలు ఎదుర్్కింటునని సమసయాలు ఈ పరయాటన 
సిందర్ింగా కొప్రవలస, రాజులగుమడ, సీతారాింపురిం మరియు పలు గ్రామాల రైతులు 
ఎన్ని రాజు గారి వద్ద ధానయాిం కొనగోలు విషయింల్ వాళ్ళ ఆవేదన వయాకతిిం చేస్రు. ఇింతవరకు 
ప్రభుతవాిం ధానయాిం కొనగోలు మరియు మద్దతు ధర విషయింల్ తీరన్ అన్యాయిం చేస్తినని 
కారణింగా మాకు ఆతమాహతయా శరణయాిం అన్ స్మారు 100 మింది రైతు కుటుింబ్లు వాళ్ళ గోడు 
విన్పిించుకున్నిరు. వాళ్ళ సమసయా వినని ఎన్ని రాజు మాట్లోడుతూ రైతులకు ఎపు్డ్ జనసేన 
పార్ట్ అిండగా ఉింటుిందన్ భరోస్ ఇచాచారు. రైతుల కోసిం వింగర మిండలింల్ వెింటనే న్రసన 
కారయాక్రమిం చేపటట్ మిండల రవిన్యా అధకారికి వినతి పత్ిం ఇచిచా తక్షణమే ఈ సమసయాకు 
పరిషా్కరిం తీస్కురావాలన్ రైతుల తరపున డిమాిండ్ చేస్రు. ఈ విషయింపై కలెకట్ర్ మరియు 
జాయిింట్ కలెకట్ర్ వెింటనే స్ిందిించి అధకార ప్రభుతవా యింత్రాింగాన్ని ఆదేశిించి రైతుల సమసయా 
పరిషా్కరిం అయ్యాలా చేయాలన్ మీడియా ముిందు కోరడిం జరిగిింది. అలాగే పది సింవతసిరాలుగా 
న్లిచిపోయిన రుషిింగి-కిమమా గ్రామాల మధయా బ్డిజి న్రామాణ పనలు తవారితగతిన పూరితి చేయాలన్ 
ప్రభుతావాన్ని ప్రజలిందరి సమక్షింల్ న్లదీయడిం జరిగిింది. ఈ పరయాటనల్ భాగింగా ప్రజలు 
తమ సమసయాలు చెపు్కుింటూ మా కషాట్లు తీరాలింటే పవన్ కళ్యాణ్ స్థాపిించిన జనసేన పార్ట్ 
అధకారింల్కి రావాలన్ కోరుకుింటూ మిండలింల్ రుషిింగి గ్రామింల్ కొన్ని కుటుింబ్లతో 
పాటు స్మారు 50 కుటుింబ్లు జనసేన పార్ట్ కిండువా కపు్కోవడాన్కి ముిందుకు రావటిం 
జరిగిింది. ఈ పరయాటనల్ ఎన్ని రాజు తో పాటు వింగర మిండల జనసైన్కులు, కారయాకరతిలు, 
ప్రజలతో పాటు రాజాిం న్యోజకవరాగొన్కి చెిందిన మగతా మూడు మిండలాల జనసైన్కులు పెద్ద 
సింఖయాల్ పాల్గొన్ పరయాటన విజయవింతిం చేయటిం జరిగిింది.

పోలవరం నియోజకవర్ం జనంలో జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: పోలవరిం, ఇించారిజి చిర్రి బ్లరాజు పోలవరిం మిండల పరయాటనల్ బ్గింగా 
గురువారిం కొతతిరామయయా పేట పించాయితీ సిందరిశిన్చాన చిర్రి బ్లరాజు, జనసేన పార్ట్ తరుపున 
వారుడి మెింబర్ గా గెలిచిన మేడ్రి గింగారావు తో కలిస్ గ్రామింల్ తిరిగి ప్రజల సమసయాలు 
తెలుస్కున్నిరు. ఇది న్రావాస్తుల గ్రామిం ఇక్కడ ప్రజలు అనేక ఇబబుిందులు పడుతున్నిరు తాగు 
నీరు లేదు, డ్రైనేజీ వయావసథా అసథావయాసథాిం, గృహ న్రామాణిం సరిగాగొ లేదు, కొన్ని ఇళ్్ళ న్రామాణిం మదయాల్ 
అపేస్రు, ఇలా అనేక సమసయాలన్ చిర్రి బ్లరాజు దృషిట్కి ప్రజలు తీస్కువచాచారు. అలాగే కొతతి 
రామయయా పేటల్ ఉనని ఇస్క కాలువన్ సిందరిసిించారు, వర్షింల్ ఇది తీవ్ింగా ప్రవహస్తిిందన్ 
రైతులు తెలియ చేస్రు. కాలువ మొతతిిం పూడికపోయిింది అన్ తెలియచేస్రు. సింబిందిత 
అధకారులతో మాట్లోడి సమసయాలన పరిష్కరిస్తిిం అన్ హ్మీ ఇచాచారు. అలాగే యల్  యిం డి పేట 
పించాయితీ, జిలెలోళ్ళగూడెిం పించాయితీలు కూడీ సిందరిశిన్చాన ఇించారిజి స్థాన్క సమసయాలు అడిగి 
తెలుస్కున్ పరిషా్కరిం చేసేలా పోరాడతామన్ స్థాన్కులకు హ్మీ ఇచాచారు. ఈ కారయాక్రమింల్ 
మిండల అదయాక్షులు గుణపరితి సతయాన్రాయణ, పటట్సీమ గ్రామ అధయాక్షుడు కరిబిండి రాజు, 
ఉపాధయాక్షులు తెలగింశెటట్ రాము, కురసిం రమేష్, ప్రధాన కారయాదరుశిలు చీకటలో స్యి కృష్ణ మూరితి, 
మామడిపలిలో ప్రస్ద్, కాకి అయయాప్, తుర్రిం రమేష్ మరియు స్థాన్క గ్రామ పించాయితీ కారయాకరతిలు 
పాల్గొన్నిరు.

అక్రమంగా తొలగంచిన షాపు 
యజమన్లక జనసేన అండ

శతఘ్ని న్యాస్: పశిచామగోదవరి జిలాలో, గోపాలపురిం, ముిందస్తి సమాచారిం 
లేకుిండా అక్రమింగా గుణ్ణింపలిలో గ్రామాముల్ నేషనల్ హైవే పక్కన పోలవరిం 
కాలువ గటుట్పై చిననిపాట టఫిన్ హోటల్ పెటుట్కున్ జీవనిం స్గిస్తినని 
భీమడోలు రాములు, బ్రబుర్ షాప్, డ్ింక్ షాప్ స్మారుగా 7 షాపులన్ 
ప్రభుతవాిం ఎటువింట ముిందస్తి న్టీస్ ఇవవాకుిండా అధకార పార్ట్ న్యకులు 
అిండదిండలతో షాపులన ధవాింసిం చేశారు. ఈ విషయిం తెలుస్కునని జనసేన 
పార్ట్ రాష్ట్ర న్యకులు మరియు జిలాలో న్యుకులు, మిండల న్యకులు 
జరిగిన సథాలాన్ని పరిశీలిించి, జనసేన పార్ట్ ఆ షాపు యజమానలకు అిండగా 
ఉింటుిందన్, పశిచామగోదవరి జిలాలో ప్రధాన కారయాదరిశి, గోపాలపురిం 
న్యోజకవరగొ ఇించారిజి యాింట్రపాట రాజు వాళలోకు హ్మీ ఇచాచారు. అలాగే ఈ 
సింఘటన పశిచామగోదవరి జిలాలో జనసేన పార్ట్ అధయాక్షులు చినని బ్బ్, రాష్ట్ర 
జనసేన న్యకులు బొలిశెటట్ శ్రీన్వాస్ ల దృషిట్కి తీస్కెళ్తినన్ యాింట్రపాట 
రాజు బ్ధత కుటుింబ్లకు హ్మీ ఇచాచారు. ఈ కారయాక్రమింల్ నలలోజరలో జనసేన 
మిండలిం అధయాక్షుడు బ్పిరాజు, దేవరపలిలో మిండలిం అధయాక్షులు గణేష్ జనసేన 
న్యకులు నరస్ింహ మూరితి, రుద్ర శ్రీన, జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైన్కులు పాల్గొన్నిరు.

హౌస్ంగ్ స్బ్ంద్ అక్రమలు అరికట్టండి: 
సాకే మురళీకృష్ణ

శతఘ్ని న్యాస్: బ్క్కరాయసముద్రిం 
మిండలిం ఏపీ హౌస్ింగ్ డిపారట్ష్మింట్ 
స్బబుింది, ఏఈ, మరియు వర్్క ఇన్సిపెకట్ర్ 
గత 7సింవతసిరాలుగా అనేక అక్రమాలకు 
పాల్డుతున్నిరు. ముఖయాింగా జగననని 
కాలనీలల్ ఇషాట్నస్రింగా మారి్కింగ్ 
చేస్తి.. ఇషట్మొచిచాన వారికి బ్లులోలు 
మింజూరు చేస్తి.. న్ససిహ్యులైన 
ఒింటరి మహళలు, వృదు్ధలు, 
న్రుపేదలు హౌస్ింగ్ స్బబుిందిన్ 

బ్రతిమాలుకుింటున్ని.. అహింకారిం ధోరణితో రాచరికిం పద్ధతితో ప్రజలన 
పురుగులుగా హీనింగా చూస్తి 600 మింది లబ్్దదరులకు ఇలులో రదు్ద 
చేస్తిన్నిమన్ తెలిపిన్రు. ఇదే విధింగా న్యోజకవరగొ పరిధల్ 6మిండలాల్లో 
కలిపి 3వేల మిందికి పైగా న్రుపేద లబ్్దదరులకు జగననని ఇలులో రదు్ద చేయడిం 
జరుగుతుింది అన్ జనసేన పార్ట్ న్యోజకవరగొ న్యకులు స్కే మురళీకృష్ణ 
ఆవేదన వయాకతిపరిచారు. ఇలులో లేన్ పేదవారికి ఇలులో కటట్స్తిమన్ మొదట చెపి్.. 
ఇపు్డు దన్కి విరుద్ధింగా ప్రవరితిస్తిన్నిరు. ఇలులో కటుట్కోన్వారికి ఇలులో రదు్ద 
చేయమన్ ప్రభుతవాిం జి. ఓ వచిచాిందనే న్పింతో అధకారులు చేతివాటిం, 
లించాలు ప్రదరిశిస్తిన్నిరు. ముఖయాింగా బ్.కే.ఎస్ మిండలిం ల్ ఏళ్లోగా పాతుకు 
పోయిన ఒక మహళ్ వర్్క ఇన్సిపెకట్ర్ గత ప్రభుతవాిం హయాింల్ లించాలు 
మరిగి ఏకపక్షింగా ప్రవరితిస్తిింది. ఆమె మరియు హౌస్ింగ్ ఏ.ఈ ప్రజలన 
పీడిించి అవమాన్లకు, భయాిందోళనకు గురి చేస్తిన్నిరు. ఈ విషయాలు 
అనీని తెలిస్న ఎిం.పీ.డీ.ఓ మిండల అధకారిణి కూడా బ్ధయాత మరిచి న్మమాకు 
నీరతితినటులో ప్రవరితిస్తిింది. కనక వీరిందరిపై శాఖ్పరమైన చరయాలు తీస్కొన్ 
ప్రజలకు, లబ్్దదరులకు న్యాయిం చేయవలెనన్ జిలాలో అధకారులన డిమాిండ్ 
చేస్తి.. న్యాయిం చేయలేన్ పక్షింల్ 3వేల మింది లబ్్దదరులతో కలెకట్రేట్ న 
ముటట్డి చేస్తిమన్ స్కే మురళీకృష్ణ హెచచారిించారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్ంపై అవగాహన కలిపొసుతినను గరాభాన సతితిబాబు
శతఘ్ని న్యాస్: పాలకొిండ న్యోజకవరగొ జనసేన పార్ట్ న్యకులు గరా్న సతితిబ్బ్ గురువారిం 
లుింబూరు వెలగవాడ, రుధృపేట గ్రామల్లో జన సైన్కులకు, ప్రజలకు జనసేన పార్ట్ క్రియాశీలక 
సభయాతవాిం మీద అవగాహన కలి్ించారు. ఈ సిందర్ింగా ఆయన మాట్లోడుతూ.. జనసైన్కుల యొక్క 
సింక్షేమిం కోసమే అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద మనస్తో ఈ కారయాక్రమాన్కి శ్రీకారిం చుట్ట్రన్ ఆయన 
అన్నిరు. అలాగే గ్రామ స్థాయిల్ పార్ట్ బల్పేతాన్కి కృషి చేయాలిసిన అవసరిం ఉిందన్ క్రియాశీలక 
సభుయాలకు స్చిించారు. జనసేన వైపు ప్రజలు మొగుగొ చూపుతున్నిరన్, వాళ్ళకి క్రియాశీలక సభుయాలు 
భరోస్ ఇవావాలిసిన అవసరిం ఉిందన్ ఆయన అన్నిరు. ఈ విధింగా బలమైన మారు్కు శ్రీకారిం 
చుటట్వలస్న అవసరిం ఉిందన్ జన సైన్కులకు స్చిించారు. ఈ కారయాక్రమింల్ జనసైన్కులు, గ్రామ 
ప్రజలు పాల్గొన్నిరు.

రోడుడూ ప్రమదంలో తీవ్ గాయాలైన జనసైనికుడిని 
పరామరి్శంచిన ఉమమిడి ఖమమిం జిల్లా జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: పాలేరు న్యోజకవరగొిం, నేలకొిండపలిలో మిండలిం, 
బ్ద్ధరిం గ్రామపించాయతీ ఆర్.ఎిం.పి గా విధులు న్రవాహస్తినని 
జనసైన్కుడు ఆవుల ఉపేిందర్ రిండు రోజుల క్రితిం విధులు ముగిించుకొన్ 
స్యింత్ిం ఇింటకి వెళ్తినని తరుణింల్ చెరువు మాదరిం క్రాస్ రోడుడి 
సమీపాన ప్రమాదవశాతుతి లార్ ఢీకొన్ తీవ్ గాయాల పాలయాయాడు. ఇది 
గమన్ించిన స్థాన్కులు హుట్హుటన 108కీ సమాచారిం ఇచిచా ఖమమాిం 
నగరిం గల ప్రవేట్ వైదయాశాలకు తీస్కెళ్లోరు. పరిశీలిించిన వైదుయాలు 
తలకు బలమైన గాయిం తగలడింతో మెదడుకు శస్త్ర చికితసి చేశారు. 
ఈ విషయాన్ని జనసైన్కుల దవారా తెలుస్కునని ఖమమాిం జిలాలో జనసేన 
న్యకులు గుింత అన్ష, గుింత సతయాన్రాయణ, యాసింనేన్ అజయ్ 
కృష్ణ తీవ్ గాయాలైన ఉపేిందర్ న్ పరామరిశిించి. కుటుింబ్కులకు 
మన్ధైరాయాన్ని ఇచాచారు.

ఇటీవల మరణంచిన జనసైనికుడు బండి రాము 
కుటుంబానిను పరామరి్శంచిన వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ

శతఘ్ని న్యాస్:  రాయవరిం, చెలూలోరు గ్రామింల్ జనసేన పార్ట్ 
కారయాక్రమాల్లో చురుగాగొ పాల్గొింటూ, పార్ట్ అభివృది్ధ కోసిం కృషి చేస్తి 
ఇటీవల సవారగొస్తిలైన జనసైన్కుడు బిండి రాము అకాల మరణాన్కి 
చిింతిస్తి మిండపేట న్యోజకవరగొ జనసేనపార్ట్ ఇించార్జి వేగుళ్ళ 
లీలాకృష్ణ గారు శ్రద్ధింజలి ఘటించారు. గురువారిం చెలూలోరు వారి 
సవాగృహిం నిందు కుటుింబ సభుయాలన పరామరిశిించి, వారి పవిత్మైన 
ఆతమాకు శాింతి చేకూరాలన్ మనస్ఫూరితిగా కోరుకుింటూ, ప్రగాఢ 
స్నభూతి తెలియజేశారు. ఈ పరామరశిల్ జనసేన పార్ట్ జిలాలో సింయుకతి 
కారయాదరిశి దలిపరితి శ్రీన్వాస్, చెలూలోరు ఎింపీటీసీ-1 గొలలోపలిలో అనరాధ, 
వలూలోరి సతయాప్రస్ద్, గొలలోపలిలో వెింకటరమణ, తలాటిం వెింకటేష్, దేవు 
రాజా తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ప్రజావసరాలను తీరేచు బావిని పూడిచునందుకు పిరా్యదు చేస్తిమనను జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: తూరు్గోదవరి జిలాలో కరప 
మిండలిం గొడడిటపాలెిం గ్రామింల్ రావి చెటుట్ 
సెింటర్ ల్ కమటీ హ్ల్ ప్రక్కన గత 50 సింవతసిరాల 
నిండి ప్రజల అవసరాలు తీరేచా వాడకిం నీటన్ 
ఉపయోగపడే విధింగా గ్రామ పెద్దల సహకారింతో 
న్రిమాించిన పెద్ద బ్విన్ గ్రామస్తిల ప్రజాభిప్య 
సేకరణ లేకుిండా పించాయతీ తీరామానిం లేకుిండా 
గ్రామ సర్ించ్ మరియు పించాయతీ అధకారి 

బ్విన్ అక్రమింగా పూడిచా వేయడిం జరిగిింది. ఈ సమసయా పై జనసేన పార్ట్ గ్రామ అధయాక్షులు వీరింరడిడి 
ముతాయాలరావు మరియు జనసేన పార్ట్ కరప మిండల కారయాదరుశిలు గోన ఆింజనేయులు, చొడబతుతిల 
మణికింఠ, సీన్యర్ న్యకులు చోడబతుతిల శ్రీన్వాస్, గ్రామ ప్రజలు తెలియజేయడిం జరిగిింది. దీన్పై 
జిలాలో మెజిసే్రాట్ వారికి మరియు ఆింధ్రప్రదేశ్ హైకోరుట్ వారికి గ్రామస్తిలు జనసేన పార్ట్ ఆధవారయాింల్ 
ఫిరాయాదు చేస్తిమన్ తెలిపారు.

స్త్రీ మూరితి కి అత్యంత భద్రత, గౌరవం ఇచేచు ఏకైక పార్్ట జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: మదనపలిలో, స్త్రీ మూరితి కి అతయాింత భద్రత, గౌరవిం ఇచేచా ఏకైక పార్ట్ జనసేన. మహళలు 
ఎదుర్్కింటునని సమసయాలపై దృషిట్ పెట్ట్లింటే వారికి కూడా రాజకీయ ప్రవేశిం కలి్ించాలి. జనసేన 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఎలలోపు్డ్ మహళలకు అిండగా వుిండాలనే ఆల్చిించి ఝానీసి లక్ష్మీ బ్యి 
పేరున వీర మహళలకు అిండగా మహళ్ విభాగిం ఏరా్టు చేశారు. ఏ పార్ట్కి లేనింత మింది జనసేనల్ 
మహళలు ఎకు్కవగా ఉింటు సమాజాన్కీ తమ వింతు స్యిం చేస్తిన్నిరు. చాలా మింది పార్ట్ల్ 
చేరుతునని క్రమింల్ జనసేన చితూతిరు జిలాలో ప్రధాన కారయాదరిశి దరిం అన్త ఆధవారయాింల్ మదనపలిలో 
రిటైర్డి ప్రభుతవా ఉదోయాగి సతీమణి ప్రజారాజయాిం పార్ట్ల్ పన్చేస్న శ్రీమతి కన్యాకుమారి జనసేన పార్ట్ల్ 
చేరుతూ జనసేన క్రియాశీల సభయాతిం నమోదు చేస్కున్నిరు. వారికి దరిం అన్త జనసేన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ తరపున జనసేన చితూతిరు జిలాలో అధయాక్షుడు పస్పు లేట హరిప్రస్ద్ తరపున స్దరింగా 
పార్ట్ కిండువా కపి్ ఆహ్వానిం పలికారు. ఈ కారయాక్రమింల్ జనసేన పార్ట్ మదనపలిలో సీన్యర్ న్యకులు 
తులస్ శ్రీన్వాస్, దరిం హరి పాల్గొన్నిరు.

శుక్రవారం, 25 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శుక్రవారం, 25 మార్చి 2022

జనసేన ఆధ్ర్యంలో శ్రీశ్రీశ్రీ కోటమమితలిలా ఉతస్వాలలో 
పులిహోర, మజి్జగ పంపిణ

శతఘ్ని న్యాస్: విజయనగరిం, కొట్ట్ిం శ్రీశ్రీశ్రీ కోటమమాతలిలో అమమావారి పిండగ సిందర్ింగా 
మింగళవారిం జనసేన న్యకులు, కారయాకరతిలు ఆధవారయాింల్ పులిహోర, మజిజిగ పించడిం 
జరిగిింది. దీన్కి జిలాలో న్యకులు వబ్బున సన్యాస్న్యుడు ముఖయా అతిథిగా విచేచాశారు. ఈ 
కారయాక్రమింల్ కొట్ట్ిం జనసేన కారయాకరతిలు స్రేింద్ర, రాింబ్బ్, ఏళలోరావు, లక్షష్మణరావు, 
సన్యాస్రావు పాల్గొన్నిరు. కారయాక్రమింల్ జనసేన న్యకులు మాట్లోడుతూ… ప్రతి 
స్మానయాడికి పార్ట్ అిండగా ఉింటుిందన్ తెలిపారు.

పలు కుటుంబాలను పరామరి్శంచిన పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్ని న్యాస్:రాష్ట్ర జనసేన పార్ట్ రాజకీయ వయావహ్ర కమటీ సభుయాలు, ముమడివరిం న్యోజకవరగొ 
ఇన్చార్జి పితాన్ బ్లకృష్ణ గురువారిం ముమమాడివరిం న్యోజకవరగొిం, తాళ్ళరేవు మిండలిం, పి. 
మలలోవరిం పించాయతీ తోటపేట గ్రామింల్ అకాల మరణిం చెిందిన కనీనిడి కామరాజు కుటుింబ 
సభుయాలన, రామననిపాలెిం గ్రామాన్కి చెిందిన జనసైన్కులు దోమ ధరామారావు అకాల మరణిం 
చెిందిన్రు.. వారి కుటుబసభుయాలన మరియు అదే గ్రామాన్కి చెిందిన అకాల మరణిం చెిందిన 
చెక్క గొవయయా కుటుింబ సభుయాలన పరామరిశిించారు. వీరి వెింట ఉభయ గోదవరి జిలాలోల 
మహళ్ సింయుకతి కారయాదరిశి ముతాయాల జయ, తాళ్ళరేవు మిండలిం అధయాక్షులు అతితిలి బ్బ్ 
రావు, ముమడివరిం మిండల ప్రధాకారయాదరిశి దూడల స్వామ, స్ింకర రామచింద్రరావు, కుింద 
దురాగొ ప్రస్ద్, ప్రధాకారయాదరిశి పుణయామింతుల స్రిబ్బ్, మరుతిరితి హరిసతయా మణికింఠ, విలలో వీర, 
పువవాల జయప్రకాష్, వసించెటట్ స్రయాప్రకాష్, డా. ప్రస్ద్, కటకులపుడి ప్రస్ద్, పితాన్ రాజు, 
పెననిడ శ్రినవస్రావు, జనసెన న్యకులు, కారయాకరతిలు, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

గాయపడిన చినానురిని పరామరి్శంచిన పితాని

శతఘ్ని న్యాస్:  ముమమాడివరిం, రాష్ట్ర జనసేన పార్ట్ రాజకీయ వయావహ్ర 
కమటీ సభుయాలు ముమడివరిం న్యోజకవరగొ ఇన్చార్జి పితాన్ బ్లకృష్ణ 
ముమమాడివరిం న్యోజకవరగొిం ఐ పోలవరిం మిండలిం మింగాపాలెిం 
గ్రామింల్ గాయపడిన చిన్నిరి నక్కరాజు వరి్షణిన్ పరామరిశిించారు. ఈ 
కారయాక్రమింల్ ఐ.పోలవరిం మిండలిం అధయాక్షులు మది్దశెటట్ పురుషోతతిిం, 
చెలులోబోయిన చినబ్బ్ లింకపలిలో వెింకటేశవారరావు, ముమడివరిం 
మిండల ప్రధాకారయాదరిశి దూడల స్వామ, మట్ట్ ఏస్బ్బ్ నరాలశెటట్ 
రాింబ్బ్, ఉది్ధస వీరబ్బ్, అప్న శ్రీన, వడగన్ సతితిబ్బ్, కాిండ్రేగుల 
శ్రీన, మలెలోపూడి రాజా, గింజా ఏస్ మరియు జనసేన న్యకులు, 
కారయాకరతిలు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

పోలేరమమిబండి మొకుకుబడి కార్యక్రమనికి ముఖ్య 
అతిథిగా ఇమమిడి

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రకాశిం జిలాలో మారా్కపురిం పటట్ణింల్న్ స్్ధన్క ప్రభుతవా 
వైదయాశాల, ఆటో వర్కర్సి యూన్యన్ వారు న్రవాహస్తినని మారా్కపురిం 
అలూలోరి పోలేరమమాబిండి, మొకు్కబడి కారయాక్రమాన్కి ముఖయా అతిథిగా 
విచేచాస్ ప్రింభిించిన జనసేనపార్ట్ మారా్కపురిం న్యోజకవరగొ ఇించారిజి 
ఇమమాడి కాశీన్ధ్. ఈ కారయాక్రమింల్ జనసేనపార్ట్ ప్రకాశిం జిలాలో 
కారయాదరిశి తిరుమలశెటట్ వీరయయా, శ్రీన, ట వేింకటేశవారులో మరియు జనసేన 
కారయాకరతిలు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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