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బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ ఆశయాలను, 
ఆకంక్షలను అందరూ అర్ం చేసుకోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్: భారత రాజయూాంగ శిల్పి బాబాసాహెబ్ బి.ఆర్.అాంబేడ్కర్ గారు 
భారతీయ సమాజన్ని కూలాంకషాంగా అధయూయనాం చేశారు కాబట్టే సామాజికాంగా 
అటటేడుగున ఉనని వరాగాలను చటటే సభల వైపు నడిపాంచాల్... ప్రజసావామయూ వయూవస్థలో 
వారిన్ భాగసావాములను చేయాలన్ సాంకల్పిాంచారన్ జనసేన పార్టే అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్్కన్నిరు. సామాజికాంగా, ఆరిధికాంగా, రాజకీయాంగా 
వెనుకబడిన అటటేడుగు వరాగాలకు అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలన్ తపాంచారు. ఈ రోజు 
అాంబేడ్కర్ గారి వర్థాంతి సాందర్ాంగా ఆ మహనీయున్కి న్ తరఫున, జనసేన పక్షాన 
హృదయపూరవాకాంగా అాంజల్ ఘటిస్తున్నిను. వరతుమాన సమాజాం మన రాజయూాంగ 
న్రామాత బాబాసాహెబ్ అాంబేడ్కర్ గారి ఆశయాలను, ఆకాాంక్షలను అర్థాం చేస్కోవాల్. 
రాజయూాంగ రచన కోసాం ఆయన ఎాంతగా శ్రమాంచారో తెలుస్కోవాల్. స్త్రీ విదయూ 
గురిాంచి, ప్రజసావామయూ ప్రక్రియలో వారికి హకు్క కల్పిాంచడాం గురిాంచి ఏ విధాంగా తన 
అభిప్రాయాలను చర్చలోలో ఎాంత బలాంగా విన్పాంచారో నేటి తరాం తెలుస్కోవాల్సిన 
అవసరాం ఉాంద్. అాంబేడ్కర్ గారి ఆశయాలను అవగాహనపరచుకున్నిాం కాబట్టే 
జనసేన పార్టే సిదధిాంతాలపై ఆ ప్రభావాం ఉాందన్ సపిషటేాంగా చెపపిగలుగుతున్నినన్ శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ తెల్పారు.

జనసేన పార్టీ కంద్ర 
కార్యూలయంలో అంబేద్కర్ కు 

ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్:హైదరాబాద్: రాజయూాంగ న్రామాత, భారతరతని డాకటేర్  
బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా హైదరాబాద్ జనసేన పార్టే కాంద్ర 
కారాయూలయాంలో పార్టే న్యకులు న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ 
కారయూక్రమాంలో తెలాంగాణా జనసేన పార్టే ఇాంచార్జ్ నేమూరి శాంకర్ గౌడ్, 
పోల్ట్ బ్యూరో సభ్యూలు అర్ాం ఖాన్, కొతతుపేట న్యోజకవరగా ఇాంచార్జ్ బాండారు 
శ్రీన్వాస్, అమలాపురాం న్యోజకవరగా ఇాంచార్జ్ శెటిటేబతుతుల రాజబాబు, కోట 
రుకిమాణి, హైదరాబాద్ ఎల్ బి నగర్ న్యోజకవరగాాం న్యకులు వెాంకట సాయి 
ప్రసాద్ కోటిపల్లో, వీరమహిళలు, జనసేన న్యకులు మరియు జనసైన్కులు 
కల్సి అాంబేద్కర్ చిత్రపటాన్కి పూలమాలలు వేసి న్వాళులు అరిపిాంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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బత్తుల ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీలో భార్గా చేరికలు
వైయస్్సర్్సపి కి చందిన పలువురు నేతలు, 200 మంది కారయూకర్తలు జనసేనలోకి బత్్తల ఆధ్వరయూంలో చేరిక

శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరాం న్యోజకవరగాాం: సీతారాాంపురాం 
గ్రామాంలో వైయసాసిర్సిపీకి గటిటే ఎదురుదెబ్బ తగల్ాంద్.. ఆ 
గ్రామాన్కి చెాంద్న పలువురు వైసీపీ న్యకులు, కారయూకరతులు 
200 మాంద్ పైచిలుకు.. జనసేన పార్టే అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలు, సిదధిాంతాలు, ఆయన రాజకీయ విలువలు, 
అలానే రాజనగరాం న్యోజకవరగా జనసేన న్యకులు 
బతుతుల బలరామకృష్ణ సమర్థవాంతమైన న్యకతవాాం, 
ఆయన న్రివారామాంగా చేస్తునని పలు సేవా కారయూక్రమాలకు 
ఆకరిషితులై.. గ్రామాంలో వైఎస్ఆరిసిపకి చెాంద్న బలమైన 
రాజకీయ నేపధయూాం ఉనని అడబాల రామ బాల స్బ్రహమాణయూాం 
(లేటు) కుటుాంబ సభ్యూలు, వారి భారయూ రమావతి, వారి 
కుమారుడు అడబాల వీర వెాంకట సతయూన్రాయణ (బాబి), 
వైసీపీ న్యకులు అడబాల రాజు, అడబాల న్రాయణరావు, 
పాంచాయతీ వారుడు మాంబర్ బతితున బాలాజీ, వైసిప న్యకులు 
కాందూరు రాజు, సేన్పతి రవి, సిాంగులూరి మణికాంఠ, టిడిప 

నేత కూరాకుల తాతయయూ, వైసిప న్యకులు అడబాల లోవరాజు, అడబాల సతితుబాబు, జుతుతుక శ్రీను, కొమమాన దొరబాబు, వలూలోరి వీరయయూ, ఇాందుగుమల్లో స్ధీర్, అమరశెటిటే దురాగారావు, 
న్నె లచ్చనని, ఈ న్యకుల అనుచరులు, ఇతర న్యకులు, కారయూకరతులు వైసీపీ పార్టేకి రాజీన్మా చేసి, జనసేన పార్టేలో జయిన్ అయాయూరు.. వారాందరికీ బతుతుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి 
వెాంకటలక్ష్మి దాంపతులు జనసేన కాండువా కపపి పార్టేలోకి సాదరాంగా ఆహ్వాన్ాంచారు.. ఈ సాందరా్న్ని ఉద్దేశిాంచి బతుతుల బలరామకృష్ణ మాటాలోడుతూ.. రాష్టాం పూరితుగా కిలోషటే పరిసి్థతులోలో 
ఉాందన్, అభివృద్ధి లేక అపుపిలు మాయాంగా మారి బ్రతుకుదెరువు కోసాం పక్క రాష్ట్రాలకు, పక్కద్శాలకు వెళ్లోపోయే పరిసి్థతి దపురిాంచిాందన్.. ఈ దుర్ర పరిసి్థతి అధిగమాంచాలాంట్ నీతి 
న్జయితీపరుడైన పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒక అవకాశాం ఇవావాలన్.. అలానే తాను వయూకితుగతాంగా పదవుల కోసమో, డబు్బ కోసమో, రాజకీయాలోలోకి రాలేదన్ పూరితుగా ప్రజసేవ చేయడాన్కి 
వచా్చనన్.. తన జీవితాం సా్థన్కుడిగా ఈ రాజనగరాం న్యోజకవరగా ప్రజలకు అాంకితమన్.. ఎవరికి ఏ కషటేాం వచి్చన్, ఏ ఆపద వచి్చన్ తనను పలవాలన్.. దన్కి తాను ఎలలోపుపిడూ 
అాందరికీ అాందుబాటులో ఉాంటానన్ చెబుతూ.. జనసేన పార్టేలో అన్ని కులాలకు, అన్ని మతాలకు సమప్రధానయూత ఉాంటుాందన్.. పార్టేలో చేరే వారికి తగు ర్తిలో సరైన గౌరవాం కల్పిాంచి, 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాం కోసాం కృషి చేసాతునన్ ఈ సాందర్ాంగా తెల్పారు.. ఈ సాందర్ాంగా న్ సేన కోసాం న్ వాంతు కమటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బతుతుల వెాంకటలక్ష్మి పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి ఆశయాం కోసాం అాందరూ సమషిటేగా క్షేత్రసా్థయిలో కృషి చేయాలన్ పలుపున్చా్చరు.. ఈ కారయూక్రమాంలో సీతారాాంపురాం జనసేన న్యకులు అడబాల ఆద్ విష్్ణ, వలలోభశెటిటే 
శాంకరాం, అడబాల జగాగారావు, జజుల ధరమారాజు, పలలోపు చక్రాం, అమరపల్లో శ్రీను, బొబ్బర అపపినని, గడడుాం పార్థసారథి, బొమమాన దురాగారావు, కూరాకుల వీర్రాజు, అడబాల శ్రీన్వాస్, 
కుాందూరి ఆనాందరావు, మడక శివ, న్యోజకవరగా న్యకులు, సరపిాంచులు కిమడి శ్రీరామ, గళ్ళ రాంగా, గుల్లోాంకల లోవరాజు, మద్దేరెడిడు బాబులు, వేగశెటిటే రాజు, బోయిడి వెాంకట్ష్, 
దొడిడు అపపిలరాజు, ఎక్సి ఎాంపీటీసీ భూషణాం, చికి్కరెడిడు దొరబాబు, జోకా శేషగరి, ముక్కపాటి గోపాలాం, కానవరాం సతీష్, రామకృష్ణ, పాంతాం సూరిబాబు, రామకృష్ణ, తోట అన్ల్ వాస్, 
వీరమలలో శ్రీను ఇతర న్యకులు, జనసైన్కులు, వీరమహిళలు, సీతారామపురాం గ్రామపెదదేలు పెదదేఎతుతున పాల్గాన్ అతయూాంత విజయవాంతాం చేశారు.

పెద్దాడ కొండబాబుని కలిసిన పొంతొం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్ మాండలాం నేమాం గ్రామాంలోన్ సా్థన్కులు వైసీపీ ప్రభ్తవాఒ పెట్టే బాధలను న్న్జీకి తెలుపుతునని ప్రజలు మరియు నేమాం గ్రామ పెదదేలు పెదదేడ 
కొాండబాబు న్ మరాయూదపూరవాకాంగా కల్సిన జనసేన పార్టే పీఏసీ సభ్యూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇాంచార్జ్ పాంతాం న్న్జీ.

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

అంబేద్కర్ఆశయాలుమనమదిలోచిరస్థాయిగాఉంటాయి:బొమ్మిడినాయకర్
శతఘ్ని న్యూస్: నరసాపురాం: భారత సావాతాంత్రయూ 
సమరయోధుడు, రాజయూాంగ న్రామాత, దళ్త బలహీన 
వరాగాల వికాసాన్కి పాటుపడిన మహ్నేత డాకటేర్ 
బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 66 వ వరధిాంతి సాందర్ాంగా 
నరసాపురాం జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో 
మరియు నరసాపురాం పటటేణాం బసాటేాండ్ దగగార 
అాంబేద్కర్ గారి విగ్రహ్న్కి ఘనాంగా న్వాళులు 
అరిపిాంచిన నరసాపురాం న్యోజకవరగా జనసేన పార్టే 
ఇాంచారిజ్, పీఏసీ సభ్యూలు మరియు రాష్ట మతసి్యకార 
వికాస విభాగ ఛైరెమాన్ బొమమాడి న్యకర్. ఈ 
సాందర్ాంగా బొమమాడి న్యకర్ మాటాలోడుతూ 
భారత రాజయూాంగ న్రామాత బడుగు బలహీన వరాగాల 
ఆశ జోయూతి డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారు నేడు మన 
మధయూ లేకపోయిన్ ఆయన ఆశయాలు మాత్రాం 

మన మద్లో చిరసా్థయిగా ఉాంటాయన్ ఆయన బాటలోనే పయన్స్తునని జనసేన పార్టే అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన్ మనాం ముఖయూమాంత్రిన్ చేస్కోవాల్సిన అవసరాం ఎాంతైన్ 
ఉాందన్ ఆయన తెల్పారు. ఈ సాందర్ాంగా డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారి 66వ వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఘన న్వాళులు అరిపిస్తున్నిమన్నిరు.. ఆ మహ్నుభావుడు భౌతికాంగా లేనపపిటికీ 
వారు అాంద్ాంచిన రాజయూాంగ సూఫూరితు నేడు భారతద్శాంలోన్ ప్రజలాందరూ కూడా వివిధ వరాగాలుగా జీవిస్తున్నిరు.. ఆ రాజయూాంగ ఫలాలే ఈ రోజున ప్రభ్తావాన్ని పరిపాల్స్తున్నియి అన్ 
అన్నిరు. వారు ఇచి్చన రాజయూాంగాం అమలయేయూ విధాంగా ప్రజలాందరూ కూడా సమాన హకు్కలు కల్గే విధాంగా జనసేన పార్టే నుాండి సూఫూరితు తీస్కోవాలన్ అాందరూ దన్కీ అనుగుణాంగా 
పన్ చేయాలన్ ఈ సాందర్ాంగా తెల్యజేసూతు ఆ మహ్నుభావుడికి ఘనాంగా న్వాళులరిపిస్తున్నిమన్నిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో జక్కాం బాబ్జ్ కోటిపల్లో వెాంకట్శవారరావు, వలవల న్న్, 
బాందెల రవీాంద్ర, ఇాంజేటి దనాం, ఆకుల వెాంకటసావామ, తోట న్న్, కొలాలోబతుతుల వెాంకట్శవారరావు, పోల్శెటిటే సాాంబ, దుసనపుడి సతయూన్రాయణ, బెలలోాంకొాండ న్యుడు, పస్పులేటి 
అభి, గణేశని శ్రీరామ్, అడాడుల బాబ్, కొలాలో బతుతుల స్ాందర బాబు, వాటాల రామారావు తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్ొంలో సొంకు 
కృపారావుకు ఘన సనామానొం

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరాం: సా్థన్క జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో కామనెవాల్తు క్రీడలలో 
పవర్ ల్ఫటేాంగ్ విజేత సాంకు కృపారావుకు జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో ఘనాంగా 
సన్మాన్ాంచడాం జరిగాంద్.ఈ కారయూక్రమాన్కి ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్టే రాష్ట అధికార 
ప్రతిన్ధి మరియు మైలవరాం న్యోజకవరగాాం ఇాంచార్జ్ అక్కల రామోమాహన్ రావు 
పాల్గాన్నిరు. వెాంకటాపురాం నుాండి రాయూలీగా మైలవరాం జనసేన పార్టే కారాయూలయాం 
వరకు చేరుకొన్ తదుపరి పార్టే కారాయూలయాంలో కృపారావును ఘనాంగా సన్మాన్ాంచడాం 
జరిగాంద్.ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేనపార్టే మైలవరాం మాండల అధయూక్షులు శీలాం 
బ్రహమాయయూ, జి కొాండూరు మాండల అధయూక్షులు వై.నరసిాంహ్రావు, మైలవరాం మాండల 
ఉపాధయూక్షులు పడిగల ఉదయ్, జనసేన న్యకులు బతితున శ్రీన్వాసరావు, భూకయూ 
చిరాంజీవి, పస్పులేటి న్గరాజు, ఆనాం విజయ్, మాదస్ స్బా్బరావు, కూస్మాంచి 
కిరణ్ కుమార్, పొన్నిరు విజయ్, చాంద్రాల మురళీకృష్ణ, జనసైన్కులు,వీర మహిళలు 
మరియు కృపారావు కుటుాంబ సభ్యూలు పాల్గాన్నిరు.

డా. బి ఆర్ అొంబేద్కర్ కు నివాళులు 
అర్పొంచిన ఈదరాడ జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు: జనసేన ఆధవారయూాం లో డా.బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి రాజోలు 
న్యోజక వరగాాం మామడి కుదురు మాండలాం ఈదరాడ లో జనసైన్కులు డా. బి ఆర్ 
అాంబేద్కర్ 66వరధిాంతి సాందర్బాంగా ఆయన విగ్రహన్కి పూల మాలలు వేసి న్వాళులు 
అరిపిాంచారు.

జనసేన ఆధ్వర్ొంలో బాబా సాహెబ్ అొంబేద్కర్ వర్ొంతి
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరాం: డాకటేర్ బాబాసాహెబ్ అాంబేద్కర్ వారి 66వ వరధిాంతి 
కారయూక్రమాన్ని జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో మాంగవారాం ఉదయాం న్రవాహిాంచారు. 
ముాందుగా పార్టే న్యకులు ఆదడ మోహనరావు, వాంక నరసిాంగరావు, రౌతు సతీష్, 
యరానిగుల చక్రవరితు, తాయూడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) అాంబేద్కర్ జాంక్షన్ వదదే నునని 
అాంబేద్కర్  విగ్రహ్న్కి పూలమాలలు వేసి న్వాళులరిపిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా జనసేన 
పార్టే సీన్యర్ న్యకులు ఆదడ మోహనరావు మాటాలోడుతూ ప్రపాంచాంలోనే అతుయూతతుమ 
రాజయూాంగాన్ని అాంద్ాంచిన ఘనత మహనీయులు అాంబేద్కర్ అన్, ప్రస్తుత పాలకులు 
రాజయూాంగాన్ని న్ర్వారయూాం చేస్తున్నిరన్, కులాం పున్దుల మీద ఏమ సాాంధిాంచలేరన్ 
రాజయూాంగాంలో న్డు కల్పిాంచిన ఓటు హకు్క, పౌర హకు్కలు ఏన్టికీ ప్రజలకు రక్షణగా 
ఉాంటాయన్ అన్నిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ అాంబేద్కర్  భావజలాంతోను, 
సూఫూరితుతోనే పార్టే పెటాటేరన్, ప్రతీ జనసైన్కులు, న్యకులు పవన్ కళ్యూణ్ భావజలాన్ని 
అర్థాంచేస్కున్ పార్టే బలోపేతాన్కి కృషి చేయాలన్ అన్నిరు.

ఘనొంగా పాల రజిని పుట్టీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ సాంట్రల్, 58వ డివిజన్ లో.. డివిజన్ అధయూక్షులు షేక్ 
రెహమాన్ ఆద్శాల మేరకు, నగర కారయూదరిశి పాల రజిన్ పుటిటేనరోజు వేడుకలో 
బాగాంగా కక్ కటిాంగ్ కారయూక్రమాం ఘనాంగా జరిగాంద్. ఈ కారయూక్రమాంలో విజయవాడ 
సాంట్రల్ న్యకులు బొల్లోశెటిటే వాంశీకృష్ణ, నగర ఉపాధయూక్షులు కామలలో సోమన్థాం, 
నగర కారయూదరిశి ఆల్యా బేగాం, డివిజన్ కమటీ ఉపాధయూక్షులు: శ్రీకాకుళాం దురాగా స్రేష్, 
కదరాశిపల్లో నరేాంద్ర, ప్రధాన కారయూదరిశిలు: చలమ శెటిటే ఉమామహేశవారరావు, ఉదయ 
పాాండియన్, కారయూదరుశిలు: హరషివరధిన్, న్గభూషణాం పాల్గాన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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జనసేన పార్టీ తరఫున భారతరత్న డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: పెనుగాంచిప్రోలు: ప్రపాంచ 
మేధావి, భారతరతని డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 
66వ వరధిాంతిన్ పెనుగాంచిప్రోలు జనసేన పార్టే 
తరఫున న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ 
కారయూక్రమాంలో జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి మురళ్, 
మాండల ఉపాధయూక్షులు తనీనిరు గోపీన్థ్, ప్రధాన 
కారయూదరిశి వినయ్, సాంయుకతు కారయూదరిశి సాగర్ 
మరియు కారయూకరతులు తద్తరులు పాల్గానడాం 
జరిగాంద్.

రామచొంద్ర యాదవ్ ఇొంట్పై ద్డిని 
ఖొండిస్తునా్నొం: రాజొంపేట జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజాంపేట: ఆద్వారాం రాత్రి రామచాంద్ర యాదవ్ ఇాంటిపై జరిగన దడిన్ 
ఖాండిస్తున్నిమన్ రాజాంపేట జనసేన న్యకులు పేర్్కన్నిరు. రాజాంపేట జనసేన పార్టే 
ఇాంచార్జ్ మల్శెటిటే వెాంకటరమణ ఆద్శాల మేరకు సోమవారాం రాజాంపేట పటటేణాంలోన్ 
జనసేన పార్టే ప్రధాన కారాయూలయాంలో సమావేశాం న్రవాహిాంచారు.ఈసాందర్ాంగా వారు 
మాటాలోడుతూ, రాజయూాంగబదధిాంగా ప్రజసావామయూాంలో సభలు, సమావేశాలు జరుపుకోవడాం 
సరవాసాధారణమన్ అయితే పోలీస్లు అనుమతులు ఇవవాకపోవడాం భావయూాం కాదన్ 
తెల్పారు. రామచాంద్ర యాదవ్ ఇాంటిపై జరిగన దడిపై సమగ్ర విచారణ జరిపాంచి 
దోష్లను శిక్ాంచాలన్ వారు డిమాాండ్ చేశారు. ఈకారయూక్రమాంలో జనసేన రాష్ట 
చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాటాల రామయయూ, భాస్కర్ పాంతులు, పోల్శెటిటే శ్రీన్వాస్లు, 
పోల్శెటిటే చాంగల్ న్యుడు, తాళలోపాక శాంకరయయూ, జనసేన వీర మహిళలు తద్తరులు 
పాల్గాన్నిరు.

డాకటీరేట్ సాధొంచిన రవికుమార్ మిడతానకు 
అభినొందన సతా్కరొం

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరాం: పేద విదయూరు్థలు అభ్యూననితి కోసాం సా్థపాంచిన రవి 
ఎడుయూకషనల్ & చారిటబుల్ ట్రస్టే వయూవసా్థపకులు మరియు సోషల్ యాకిటేవిస్టే రవి 
కుమార్ మడతాన కు సోషల్ సర్వాస్ విభాగాంలో తమళన్డులోన్ గోలోబల్ హ్యూమన్ పీస్ 
యూన్వరిసిటీ వారిచే గౌరవ డాకటేరేట్ అవారుడు ప్రకటిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ సాందర్ాంగా 
జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో.. సీన్యర్ న్యకులు డా.రవికుమార్ మడతానను 
అభినాంద్సూతు ఘనాంగా సత్కరిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ కారయూక్రమాంలో జన్సేన సీన్యర్ 
న్యకులు మర్రాపు స్రేష్, పటటే బాలు, చిన్ని, కోటి, రాాంబాబు, జన్ని, ప్రశాాంత్, 
పాండు, మహేష్ పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ అశయాలను సాధొంచే దిశగా నేట్ 
యువత అడుగులు వేయాలి: పాశొం నాగబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు: నవ భారత 
న్రామాత, భారతరతని డాకటేర్  బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 
వారి 66వ వర్థాంతి సాందర్ాంగా న్జివీడు 
న్యోజకవరగా జనసేన న్యకులు పాశాం 
న్గబాబు సా్థన్క యువతతో కల్సి 
న్జివీడు మాండల ద్గవల్లో-కాండ్రీక, 
ముస్న్రు మాండలాంలోన్ రమణక్కపేట 

గ్రామాలలో ఆయన విగ్రహ్న్కి పూలమాలలు వేసి ఘన న్వాళులు అరిపిాంచడాం 
జరిగాంద్. ఈ సాందర్ాంగా ఆయన మాటాలోడుతూ.. అాంబేద్కర్ అాంట్ ఒక జతికి, 
కులాన్కి చెాంద్న న్యకులు కాదన్ ప్రపాంచలో అతి గొపపి శకితువాంతమైన న్యకులలో 
ఒకరన్.. ఆయన్ని ఆదరశిాంగా తీస్కున్ నేటి యువత సమా సమాజన్ని సా్థపాంచి 
ఐకయూాంగా ఉాండాలన్.. నేటి ప్రభ్తావాలు రాజయూాంగాన్ని తుాంగలో తొకి్క అప్రజసావామయూ 
పాలన చేస్తున్నిరు. యువత అాంబేద్కర్ గారి సిదధిాంతాలను, ఆశయాలను ఆచరణలో 
పెటటేడాన్కి ముాందుకు రావాలన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టే న్యోజకవరగా 
న్యకులు పాశాం న్గబాబు, చేకూరి సాయి సా్థన్క అాంబేడ్కర్ యువత గడడుాం సతీష్, 
జగదీష్, లకీ్క, సూరయూ, చాందు, కుమార్ తదతరులు పాలోగాన్నిరు.

డాకటీర్  బి.ఆర్ అొంబేద్కర్ కు నివాళులర్పొంచిన 
కతతువలస జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: డాకటేర్ భీమారావు రామ్ జీ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా 
కొతతువలస జాంక్షన్ లో గల అాంబేద్కర్ గారి విగ్రహ్న్కి పూలమాలలు వేసి ఘనాంగా 
న్వాళులరిపిాంచిన కొతతువలస మాండల జనసేన న్యకులు. ఈ సాందర్ాంగా పాల్గానని 
కొతతువలస మాండల జనసేన పార్టే అధయూక్షుడు నక్కరాజు సతీష్ మాటాలోడుతూ.. అాంబేద్కర్ 
కాన్సిరాాం మరియు మహనీయుల సూఫూరితు తో వచి్చన జనసేన పార్టే అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు పేద, బడుగు, బలహీన వరాగాల న్రుపేద ప్రజలకు అాండగా ఉాండాలన్ మా 
జనసేన న్యకులకు పలుపున్చా్చరన్ తెల్పారు. భారత రాజయూాంగాంలో పొాందుపరిచిన 
హకు్కలతో రిజరేవాషనలో తో రాజకీయ మరియు అధికార పదవులు సీవాకరిాంచిన వయూకుతులు 
ఈ రోజు న్రుపేద ప్రజలకు తూటులో పొడుస్తున్నిరనే విషయాం అాందరికి తెల్సిాంద్ నన్ 
అలాగే కొతతువలస ప్రభ్తవా కళ్శాలకు దగగారలో ఉనని అాంబేద్కర్ గారి విగ్రహాం చేయి 
విరిగ చాలా రోజులు అయిాందన్ ఒక సామానుయూడు చెపపిన విషయాం తెల్సికొన్,చూసి 
చల్ాంచానన్, తక్షణమే జనసేన న్యకులాందరాం కల్సి ఆ విగ్రహ్న్కి మరమమాతులు 
చేసి అాంబేద్కర్ గారి రుణాం తీరు్చకుాంటామన్ మీడియా ముఖాంగా తెల్యజేసారు. ఈ 
కారయూక్రమాంలో కొతతువలస మాండల జనసేన న్యకులు జిలాలో ప్రచార కమటీ సభ్యూడు 
హెచ్. మలులోవలస శ్రీను, మలలోరాజు, గాల్ అపాపిరావు, పలాలో రామ దురగా, గురజడ 
వెాంకట్ష్, తురుబిల్లో విజయ్, జమ బలరాజు, బోణి రామ్ గణేష్, కాంటకాపల్లో రాజేష్, 
తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

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

డాకటీర్  బి.ఆర్ అొంబేద్కర్ కు నివాళులర్పొంచిన దోమకొండ అశోక్
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: భారత రాజయూాంగ న్రామాతగా భారతద్శ 
ఔననితాయూన్ని, ప్రజసావామయూ సూఫూరితున్ విశవావాయూపతాం చేసిన మహోననిత కీరితు 
శిఖరాం భారతరతని డాకటేర్ బాబా సాహెబ్ బి.ఆర్. అాంబేద్కర్ వరధిాంతి 
సాందర్ాంగా…7వ డివిజన్ ప్రధాన కారయూదరిశి బాండి ప్రదీప్ అధవారయూాంలో 
కారయూక్రమాం ఏరాపిటు చేయటాం జరిగాంద్. ఈ కారయూక్రమాన్కి 7వ డివిజన్ 
న్యకులు దోమకొాండ అశోక్ ముఖయూ అతిథిగా వీచే్చసి అాంబేడ్కర్ కు 
న్వాళులు అరిపిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా దోమకొాండ అశోక్ మాటాలోడుతూ.. 
ఆధిపతయూ ధోరణులకు, వివక్షకు తావివవాకుాండా సమసతు మానవులు సేవాచాఛా 
సావాతాంత్యూరాలతో, పరసపిర గౌరవాంతో పరోపకారాం పరిఢవిలేలోలా కల్సిమలసి 
జీవిాంచాలనే, వస్ధైక కుటుాంబ ధృకపిథాన్ని తన రాజయూాంగాం దవారా పౌర 
సమాజన్కి అాంద్ాంచిన మహనీయుడు డా. బి.ఆర్. అాంబేద్కర్ గారు. 
అాంబేద్కర్ గారి వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఆయన జతికి చేసిన సేవలను 
సమారిాంచుకుాంటున్నిను. తాను అనుభవిాంచిన సామాజిక వివక్షను సవాల్ గా 
తీస్కున్ విజయాం సాధిాంచి విశవామానవ సౌభ్రాతృతావాన్కి ద్కూసిచిగా న్ల్చి, 
ప్రపాంచ మేధావిగా ఎద్గన అాంబేద్కర్ గారి జీవితాం సద ఆచరణీయమైనద్. 

జీవిత పరయూాంతాం సామాజిక అసమానతల న్రూమాలనకు పోరాడుతూనే, అన్ని వరాగాల వారికి సమన్యూయాం జరగాలనే దరశిన్కతతో రాజయూాంగాన్ని రూపొాంద్ాంచిన అాంబేద్కర్, భారతద్శ 
అసితుతవాపు ప్రతీక.
డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారి ఆశయాలు, విలువలను అనుసరిసూతు, దళ్త, బహుజన, పేద వరాగాల అభ్యూననితికి పాటుపడుతూ, వివక్ష లేన్ సమాజన్ని న్రిమాసూతు, రాజయూాంగాన్ని గౌరవిసూతు 
ఐకయూమతయూాంగా ముాందుకు సాగడమే ఆ మహ్నుభావున్కి మనమచే్చ అసలైన న్వాళ్ అన్ భావిస్తున్నిను అన్ దోమకొాండ అశోక్ పేర్్కన్నిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో 7వ డివిజన్ కమటీ 
సభ్యూలు శ్రీన్వాస్, విజయ్, సాయి బ్రహ్మాజీ, జనసేన కారయూకరతులు ఈ కారయూక్రమాంలో పాల్గాన్ న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్.

అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులర్పొంచిన రెడిడి అప్పల నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు: భారత సావాతాంత్రయూ సమరయోధుడు, రాజయూాంగ న్రామాత, దళ్త బలహీన వరాగాల వికాసాన్కి పాటుపడిన మహ్నేత డాకటేర్ బి ఆర్ అాంబేద్కర్ 66వ వరధిాంతి 

సాందర్ాంగా ఏలూరు జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో ఘనాంగా 
న్వాళులు అరిపిాంచిన పశి్చమ గోదవరి జిలాలో అధికార ప్రతిన్ధి, 
ఏలూరు న్యోజకవరగా ఇాంచారిజ్ రెడిడు అపపిల న్యుడు.. ఈ 
సాందర్ాంగా రెడిడు అపపిల న్యుడు మాటాలోడుతూ భారత 
రాజయూాంగ న్రామాత బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశా జోయూతి డాకటేర్ 
బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారు నేడు మన మధయూ లేకపోయిన్ ఆయన 
ఆశయాలు మాత్రాం మన మద్లో చిరసా్థయిగా ఉాంటాయన్ 
ఆయన బాటలోనే పయన్స్తునని జనసేన పార్టే అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిన్ మనాం ముఖయూమాంత్రిన్ చేస్కోవాల్సిన అవసరాం 
ఎాంతైన్ ఉాందన్ ఆయన తెల్పారు. ఈ సాందర్ాంగా డాకటేర్ 
బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారి 66వ వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఘన న్వాళులు 
అరిపిస్తున్నిమన్నిరు. ఆ మహ్నుభావుడు భౌతికాంగా లేనపపిటికీ 
వారు అాంద్ాంచిన రాజయూాంగ సూఫూరితు ఈ రోజున భారతద్శాంలోన్ 
ప్రజలాందరూ కూడా వివిధ వరాగాలుగా జీవిస్తున్నిరు. ఆ రాజయూాంగ 

ఫలాలే ఈ రోజున ప్రభ్తావాన్ని పరిపాల్స్తున్నియి అన్ అన్నిరు.. వారు ఇచి్చన రాజయూాంగాం అమలయేయూ విధాంగా ప్రజలాందరూ కూడా సమాన హకు్కలు కల్గే విధాంగా జనసేన పార్టే 
నుాండి సూఫూరితు తీస్కోవాలన్ అాందరూ దన్కీ అనుగుణాంగా పన్ చేయాలన్ ఈ సాందర్ాంగా తెల్యజేసూతు ఆ మహ్నుభావుడికి ఘనాంగా న్వాళులరిపిస్తున్నిమన్నిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో 
మాజీ డిపూయూటీ మేయర్ జనసేన న్యకులు శిరిపల్లో శివరామకృష్ణ ప్రసాద్, మాజీ ఎమామారోవా గుబ్బల న్గేశవారరావు, మాండల అధయూక్షుడు వీరాంకి పాండు, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిద్ 
రాజేష్, ఉపాధయూక్షుడు బొతసి మధు, అధికార ప్రతిన్ధి అలులో సాయిచరణ్, సోషల్ మీడియా కోఆరిడునేటర్ జనసేన రవి, కారయూన్రవాహక కారయూదరిశి గొడవరితు నవీన్, కారయూవరగా సభ్యూలు బొాండా 
రాము న్యుడు, కోశాధికారి పైడి లక్షష్మణరావు జనసేన పార్టే న్యకులు రెడిడు గౌర్ శాంకర్, కాందుకూరి ఈశవారరావు, న్మమాల శ్రీన్వాసరావు, వలూలోరి రమేష్, వేముల బాలు, అగాగాల 
శ్రీన్వాసరావు, బొదదేపు గోవిాంద్, వీర మహిళలు తుమమాపాల ఉమా దురగా, కోల స్జత తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

తుని జనసేన ఆధ్వర్ొంలో 
అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: తున్: భారత రాజయూాంగ రూప శిల్పి, ఉననిత విదయూవాంతుడు, బడుగు 
బలహీనవరాగాల అభ్యూననితి కోసాం న్రాంతరాం కృషి చేసిన మహనీయుడు, భారత రతని 
శ్రీ బాబాసాహెబ్ డా.బి.ఆర్.అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా మాంగళవారాం తున్ 
న్యోజకవరగా జనసేన పార్టే తరుపున న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ కారయూక్రమాంలో 
ఉమమాడి తూరుపి గోదవరి జిలాలో కారయూదరిశి వాంగలపూడి న్గేాంద్ర, జనసేన న్యకులు, 
జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

డాకటీర్ బి.ఆర్ అొంబేద్కర్ కు నివాళులర్పొంచిన 
నల్లజర్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: గోపాలపురాం: 
డా.బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ వర్థాంతి 
సాందర్ాంగా నలలోజరలో మాండలాం, 
అవపాడు గ్రామాంలో మాంగళవారాం 
నలలోజరలో మాండల జనసేన 
ఆధవారయూాంలో జనసేన పార్టే జిలాలో 
కారయూదరిశి అచు్చత సతయూన్రాయణ 

అధయూక్షతన అాంబేద్కర్ కు న్వాళులరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ కారయూక్రమాంలో పాల్గానని 
అచు్చత సతయూన్రాయణ మాటాలోడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరికి రాజయూధికారాం రావాల్ అన్ ప్రతి 
ఒక్కరూ ఓటు హకు్కను విన్యోగాంచుకోన్ ప్రభ్తావాన్ని ఎనునికొనే విధాంగా ప్రజల 
చేతులోలోకి ఓటు హకు్క అనే ఆయుధాన్ని తీస్కొచి్చన మహ్నుభావుడు అాంబేద్కర్ 
అన్ కొన్యాడారు. అలాగే ప్రజలు అాంబేద్కర్ మనకు ఇచి్చన ఓటు హకు్కను రాక్షస 
పరిపాల్పాలనకు సవాసితుచెపపి ప్రజ పరిపాలనకు మారాగాలు వెయాయూల్ అన్ కోరుతూ 
జనసేన పార్టే పవన్ కళ్యూణ్ గారు అాంబేద్కర్ గారి ఆశయాలకు అనుగుణాంగా 
పన్చేస్తున్నిరు అన్ ప్రజలకు తెల్యజేసారు. ఈ కారయూక్రమాంలో నలలోజరలో మాండల 
న్యకులు, జిలాలో చిరాంజీవి యువత సహ్య కారయూదరిశి, జనసేన న్యకులు రుద్రా 
శ్రీన్వాస్, జిలాలో కారయూక్రమ న్రవాహణ కమటీ సభ్యూలు కవులూరు సతితుబాబు, ఈరలోపాటి 
జయ, అచు్చత పెదకాపు, సరపిాంచ్ ఉనమటలో రమేష్ బాబు, కూనపుల్ అన్ల్ కుమార్ 
తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

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

యుగపురుషుడు, మరణొం లేని వ్క్తు 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అొంబేద్కర్: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: గుాంటూరు: భారత రాజయూాంగ రూపకరతు, బడుగు బలహీన వరాగాల అభ్యూదయాన్కి అలుపెరగన్ 
కృషిచేసిన మహ్నుభావుడు డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి వేడుకలోలో గాదె వెాంకట్శవారావు మాటాలోడుతూ.. 
డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా మా పార్టే జనరల్ సక్రటర్ బోనబోయిన శ్రీన్వాస్ యాదవ్ 
మరియు జనసేన న్యకులు, కారయూకరతులు అాందరూ వీరికి న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఒక 
యుగపురుష్డు, మరణాం లేనటువాంటి వయూకితుకి వరధిాంతి చేస్తున్నిము. కానీ వాసతువాన్కి వరధిాంతి లేన్ వయూకితు మన 
డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్. ఈ ద్శాంలో అలాాంటి మహ్నుభావుడు పుటటేటాం మనము అదృషటేాంగా భావిాంచాల్. 
ఆ మహ్నుభావుడు రచిాంచిన రాజయూాంగాంలోనే ఈ రోజుకు కూడా యావత్ భారతద్శాం ముాందుకు వెళ్ళడాన్కి 
కారణాం అవుతుాంద్. ఆయన చెపపిన సూకుతులు తూచా తపపికుాండా మనాం పాటిాంచాల్ అాంతేకానీ జనమాద్న్లకు, 
వరధిాంతులకు దాండలు వేసి న్వాళులు అరిపిాంచడాం కాదు అన్ ప్రతి ఒక్కరూ గమన్ాంచాల్. ఆయన బతికి 

ఉననిపుపిడు చెపాపిరు నేను చన్పోయిన తరువాత న్ విగ్రహ్లు పెటిటే విగ్రహరాధనలు చేయవదుదే నేను చెపపినవి ఆచరిాంచి ఈ ద్శాన్ని ముాందుకు తీస్కువెళ్లోలన్ చెపాపిరు. జనసేన 
పార్టే నుాంచి రాష్ట ప్రజలకు మేము చెపేపిద్ ఒక్కట్ డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారి మారగాాంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయాణిదదేాం అపుపిడే వారికి న్జమైన న్వాళులు మనము ఇచి్చన వాళ్ళము 
అవుతామన్ తెల్యజేసారు. ఈ కారయూక్రమాంలో రాష్ట న్యకులు, జిలాలో న్యకులు, నగర న్యకులు, కార్పిరేటరులో, వీర మహిళలు మరియు కారయూకరతులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులర్పొంచిన 
సిొంగరాయకొండ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కొాండెప: భారత రాజయూాంగ రూపకరతు, బడుగు బలహీన వరాగాల 
అభ్యూదయాన్కి అలుపెరగన్ కృషిచేసిన మహ్నుభావుడు డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 
వరధిాంతి సాందర్ాంగా మాంగళవారాం సిాంగరాయకొాండ మాండలాంలోన్ జనసేన పార్టే 
కారాయూలయాం నాందు డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ కు ఘన న్వాళ్ అరిపిాంచిన జనసేన మాండల 
అధయూక్షులు ఐన్ బతితున రాజేష్, జరుగుమల్లో మాండల అధయూక్షులు గూడా శశిభూషణ్, 
మరియు జనసేన న్యకులు కాస్ల శ్రీన్వాస్, సాంక న్గరాజు, సయయూద్ చాన్ భాష్ట, 
షేక్ మా భాష్ట, శీలాం సాయి, పస్మరితు న్గేశవారావు, సాగ వెాంకట అభయ్, గుటుటేకొాండ 
న్గరాజు మరియు జనసైన్కులు, వీరమహిళలు పాల్గాన్నిరు.

రామచొంద్ర యాదవ్ పై ద్డిని ఖొండిొంచిన 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ముమమాడివరాం: వైసీపీ ప్రజ వయూతిరేక విధాన్లను న్లదీసూతు రైతు సభ 
న్రవాహిాంచాలనుకునని పుాంగన్రు న్యోజకవరాగాన్కి చెాంద్న రామచాంద్ర యాదవ్ పై 
దడిన్ పతాన్ బాలకృష్ణ జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో జరిగన సమావేశాంలో తీవ్ాంగా 
ఖాండిాంచారు. ఆద్వారాం రాత్రి వైసిప రౌడీమూకలు రామచాంద్ర యాదవ్ ఇాంటిపై 
చేసిన దడి దౌరజ్న్యూన్కి పరాకాషటే అన్ ఈ దడిన్ తాము తీవ్ాంగా పరిగణిస్తున్నిమన్ 
తెల్పారు. బ్సీలను అన్ని విధాలుగా కాపాడుకునే బాధయూత జనసేన పార్టే తీస్కుాంటుాందన్ 
తెల్పారు. ఇటువాంటి దడులు మళీ్ళ పునరావృతాం అయితే తాము జనసేనపార్టే 
చూసూతు ఊరుకోబోమన్ పతాన్ బాలకృష్ణ హెచ్చరిాంచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన 
న్యకులు సానబోయిన మల్లోకారుజ్నరావు, గోదశి పుాండర్ష్, గొలకోటి వెాంకనని బాబు, 
కడల్ కొాండ, గాల్ద్వర బుల్లో, వితతున్ల అరుజ్న్, గొలకోటి సాయి, న్తి న్గేశవారరావు 
జనసేన కారయూకరతులు పాల్గాన్నిరు.

గుొంతకలు్ల జనసేన అధ్వర్ొంలో అొంబేద్కర్ కు 
ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: గుాంతకలులో: భారత 
రాజయూాంగ న్రామాతగా ద్శ ఔననితావాన్ని, 
ప్రజసావామయూ సూపిరితున్ విశవావాయూపతుాం చేసిన 
కీరితు శిఖరాం డాకటేర్  బ్.ఆర్  అాంబేద్కర్ . 
అసమానతలు లేన్ సమాజాం కోసాం 
అనున్తయూాం పరితపాంచిన మహనీయుడు 
డాకటేర్  బ్ఆర్  అాంబేద్కర్  వరధిాంతి 
సాందర్ాంగా ఆయనకు గుాంతకలులో 
న్యోజకవరగాాం జనసేన పార్టే అధవారయూాంలో 
న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్.ఈ 
కారయూక్రమాంలో అనాంతపురాం జిలాలో 
సాంయుకతు కారయూదరిశి అరికరి జీవన్ 
కుమార్, బోయ విరేష్ కుమార్, మారుతి 
కుమార్ యాదవ్, మహేష్, ఫరోజ్, 
స్ాంకర విజయ్ కుమార్, తద్తరులు 
పాల్గాన్నిరు.

వరతుమాన సమాజొం అొంబేద్కర్ ఆశయాలను 
అవగతొం చేస్కోవాలి: వాసగిర మణికొంఠ

శతఘ్ని న్యూస్:   గుాంతకల్: భారత రాజయూాంగ న్రామాత భారతరతని డాకటేర్.బి.ఆర్.
అాంబేద్కర్ వరధిాంతిన్ పురస్కరిాంచుకొన్ ఆ మహనీయున్ సమారిాంచుకుాంటూ గుాంతకల్ 
పటటేణాం బెాంజ్ కొటాటేల అాంబేద్కర్ యూత్ మరియు జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో 
పూలమాలలు వేసి ఘన న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ కారయూక్రమాన్ని ఉద్దేశిాంచి 
అనాంతపురాం జిలాలో జనసేన పార్టే కారయూదరిశి వాసగరి మణికాంఠ మాటాలోడుతూ.. తల్లో 
జనమాన్సేతు మనాం ఇాంత సేవాచఛాగా బతకడాన్కి కారణాం అాంబేద్కర్ లాాంటి మహనీయుడన్, 
భారతీయ సమాజన్ని క్షుణ్ణాంగా పరిశీల్ాంచిన ఆయన ప్రజసావామయూ వయూవస్థలో అటటేడుగున 
ఉనని వరాగాలను సైతాం చటటేసభల వైపు నడిపాంచేలా ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు అనే ఆయుధాన్ని 
ఇచా్చరు. వరతుమాన సమాజాం మన రాజయూాంగ న్రామాత బాబా సాహెబ్ అాంబేద్కర్ 
ఆశయాలను, ఆకాాంక్షలను అర్థాం చేస్కోవాలన్, రాజయూాంగ రచన కోసాం ఆయన 
ఎాంతగా శ్రమాంచారో తెలుస్కోవాలన్, అణగారిన వరాగాల ఉననితి కోసాం చర్చలోలో తన 
అభిప్రాయాన్ని ఎాంత బలాంగా విన్పాంచేవారు ఈ తరాం యువత తెలుస్కోవాల్సిన 
ఆవశయూకత ఎాంతైన్ ఉాందన్, ఆయన ఆశయాలను అవగాహన చేస్కుాంటూ ఆయన 
సూఫూరితున్ కొనసాగాంచాలన్ యువతన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టే 
గుాంతకల్ పటటేణ అధయూక్షుడు బాండి శేఖర్, జిలాలో కారయూక్రమాల న్రవాహణ కమటీ సభ్యూడు 
పవర్ శేఖర్, గుాంతకల్ చిరాంజీవి యువత అధయూక్షుడు పాాండు కుమార్, పామయయూ, రమేష్ 
రాజ్, మాంజున్థ్, రామకృష్ణ, ఆటో రామకృష్ణ, అమరానిథ్, గాంగాధర్, అన్ల్ కుమార్ 
అాంబేద్కర్ యువజన సేవా సమతి సభ్యూలు ధనరాజ్ బెాంజ్ కొటాటేల అాంబేద్కర్ యూత్ 
వినోద్, రాజశేఖర్, శాంకర్, రవికుమార్, స్మన్, మను తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

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

అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులర్పొంచిన నాగర్ 
కర్్నల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: న్గర్ కరూనిల్: భారత రాజయూాంగ న్రామాతగా భారత ద్శ ఔననితాయూన్ని, 
ప్రజసావామయూ సూఫూరితున్ విశవావాయూపతాం చేసిన మహోననిత కీరితు శిఖరాం భారతరతని డాకటేర్ 
బాబా సాహెబ్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా.. జనసేన పార్టే తెలాంగాణ రాష్ట 
న్యకులు న్గర్ కరూనిల్ న్యోజకవరగా న్యకులు వాంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పలుపు మేరకు 
న్గర్ కరూనిల్ న్యోజకవరగా పరిధిలోన్ డా. బాబా సాహెబ్ అాంబేద్కర్ విగ్రహ్న్కి 
జనసేన పార్టే న్యకులు న్వాళులు అరిపిాంచారు.. ఈ కారయూక్రమాంలో న్గర్ కరూనిల్ 
న్యోజకవరగా న్యకులు గోపాస్ కురుమనని, జన్, కొడిగాంటీ సాయి కుమార్, బారిగారి 
రాజేాందర్, సూరయూ, న్రములలో రవీాందర్, ద్శమొనేన్ రాజేష్, తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేడ్కర్ కలలు కన్న సమసమాజ సాథాపనే లక్ష్ొంగా 
శ్రమిస్తున్న పవన్ కళ్్ణ్: మార్కొండేయ బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: గుాంటూరు: బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజోయూతి, బహుముఖ 
ప్రజఞాశాల్, భారత రాజయూాంగ న్రామాత, భరతమాత ముదుదేబిడడు డాకటేర్  బి.ఆర్ అాంబేడ్కర్ 
ఆశయసాధనకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సద న్బదుధిడై ఉన్నిడన్, అాంబేడ్కర్ 
కలలు కనని సమసమాజ సా్థపనకై పవన్ కళ్యూణ్ న్రాంతరాం శ్రమస్తున్నిరన్ జనసేన 
పార్టే రాష్ట కారయూదరిశి వడ్రాణాం మార్కాండేయ బాబు అన్నిరు. అాంబేడ్కర్ 66వ వరధిాంతి 
సాందర్ాంగా నగర జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో నగరాంలోన్ బొాంగరాల బ్డు, రాజీవ్ 
గాాంధీ నగర్, చాకల్ గుాంట, యల్ ఆర్ కాలనీ, నలలో చెరువు, కారిమాకుల కాలనీలోన్ 
అాంభేడ్కర్ విగ్రహ్లకు పూలమాలలు వేసి ఘనన్వాళులు అరిపిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా 
మార్కాండేయ బాబు మాటాలోడుతూ న్మని కులాలోలో పుటిటేనవారు పడడు అవమాన్లు, 
వేధిాంపులను, కష్టటేలను అనుభవిాంచిన అాంబేడ్కర్ తన జీవితపరయూాంతాం అణగారిన వరాగాల 
అభ్యూననితికై పోరాడారన్ కొన్యాడారు. అటటేడుగు వరాగాల వారిన్ అతుయూననితసా్థయికి 
తీస్కువచే్చాందుకు అాంబేడ్కర్ వేసిన బాట భారతద్శ చరిత్రలో మర్కరు వేయలేదన్నిరు. 
అభివృద్ధి ఫలాలు, రాజయూధికారాం అన్ని కులాలకు అాందలనని అాంబేడ్కర్ కలలు పవన్ 
కళ్యూణ్ నేతృతవాాంలో న్జాం కానున్నియన్నిరు. ప్రపాంచాంలోనే అతిపెదదే ప్రజసావామయూ 
ద్శమైన భారతద్శాన్కి తన మేధా సాంపతితుతో రాజయూాంగాన్ని రచిాంచిన అాంబేడ్కర్ కి ప్రతీ 
భారతీయుడు ఋణపడి ఉాంటారన్ మార్కాండేయ బాబు అన్నిరు. జిలాలో అధికార ప్రతిన్ధి 
ఆళ్ళ హరి మాటాలోడుతూ అాంబేడ్కర్ లాాంటి కారణజనుమాలు మనద్శాంలో జన్మాాంచటాం 
భారతీయుల అదృషటేమన్నిరు. ద్శభకితు, సమాజాం పటలో బాధయూత, కుల రహిత సమాజ 
సా్థపన, అాంటరాన్తన న్రూమాలన లాాంటి భావనలు ఉనని ప్రతీఒక్కరూ అాంబేడ్కర్ జీవిత 
చరిత్రను చదవాలన్ కోరారు. అాంబేడ్కర్ ఆశయాలే ఆలాంబనగా జనసేన ముాందుకు 
సాగుతోాందన్ ఆళ్ళ హరి అన్నిరు. కారయూక్రమాంలో రాష్ట కారిమాక సాంఘ న్యకులు 
సోమ శాంకరరావు, సీన్యర్ న్యకురాలు రాజన్ల న్గలక్ష్మి, నగర అర్బన్ పార్టే 
ఉపాధయూక్షుడు చిాంతా రేణుకా రాజు, ప్రధాన కారయూదరిశి సూరిశెటిటే ఉదయ్, ఆనాంద్ 
సాగర్, కారయూదరుసిలు బాందెల నవీన్ కుమార్, సోమ ఉదయ్, మహబ్బ్ బాష్ట, త్రిపుర, 
తిరుమలశెటిటే నరేష్, వీరమహిళలు మలేలోశవారి, బొమమారెడిడు కవిత, గడుతూరి సతయూాం, 
కొతతుకోట ప్రసాద్, ఫణి శరమా, న్గేాంద్ర సిాంగ్జ్, దురగా ప్రసాద్, పుల్గడడు గోప, కొన్ద్టి 
కిషోర్, డివిజన్ అధయూక్షులు పుల్గడడు న్గేశవారరావు, ఏడుకొాండలు, సయయూద్ షరుఫూదీదేన్, 
రాజేష్, స్బా్బరావు వడెడు, ఇలాలో శేష్ తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ వర్ొంతి వేడుకలో్ల జి.మాడుగుల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: జి.మాడుగుల మాండలాం జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో మాండల 
అధయూక్షుడు మసాడి భీమనని అధయూక్షతన భారత రతని, రాజయూాంగ న్రామాత డాకటేర్ బి.ఆర్. 
అాంబేద్కర్ 66వ వరధిాంతిన్ పురస్కరిాంచుకొన్ ఘనాంగా న్వాళ్ అరిపాంచడాం జరిగాంద్. 
ఈ కారయూక్రమాంలో మాండల న్యకులు గొాంద్ మురళ్, మసాతున్, సాగెన్ ఈశవారరావు, 
మసాడి సిాంహ్చలాం, కొర్ర భానుప్రసాద్, గసాడి ధరామారావు, టి.వి రమణ, ముసిర్ 
న్యుడు, మతే ఖుషి, మతే. కృష్ణబాబు పాల్గానడాం జరిగనద్.

బలహీన వరాగాలకు రక్ణ కలి్పొంచినపు్పడే అొంబేద్కర్ కు 
నిజమైన నివాళి: మొందపాట్ దురాగారావు

శతఘ్ని న్యూస్: దచేపల్లో: భారత రాజయూాంగ 
రూపకరతు భారతరతని డాకటేర్ బి.ఆర్. 
అాంబేద్కర్ గారి వరధిాంతి సాందర్బాంగా దచేపల్లో 
మాండల జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో ఆయన 
విగ్రహ్న్కి పూలమాలలు వేసి న్వాళులు 
అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ సాందర్ాంలో 
జనసేన పార్టే దచేపల్లో మాండల అధయూక్షుడు 

మాందపాటి దురాగారావు మాటాలోడుతూ ఎసీసి, ఎసీటే, బ్సీ, మైన్ర్టే ప్రజలకు ప్రశినిాంచే 
హకు్క కల్పిాంచినపుపిడే అాంబేద్కర్ కు మనాం అాంద్ాంచే న్జమైన న్వాళ్ అన్ అన్నిరు. 
రాజయూగాన్ని రక్ాంచాల్సిన ప్రభ్తావాలే పుాంగన్రు న్యోజకవరగాాంలో రైతుల కోసాం 
ప్రశినిాంచిన రామచాంద్ర యాదవ్ అనే బ్సీ న్యకున్పై దడి చేయడాం అమానుషమన్ 
ఎసీసి, ఎసీటే, బ్సీ లకు ఈ ప్రభ్తవాాంలో ప్రశినిాంచే హకు్క లేద…? అన్ ప్రశినిాంచారు!. 
రాజయూాంగాన్ని గౌరవిాంచడాం అాంట్ అాంబేద్కర్ జయాంతికి, వరధిాంతికి ఆయన చిత్రపటాన్కి 
పూలమాలలు వేయడాం కాదన్ సామాజికాంగా, ఆరి్థకాంగా, రాజకీయాంగా వెనుకబడిన 
వరాగాలకు ఫలాలు అాంద్ాంచడాం. వారిన్ గౌరవిాంచడాం అన్ ఆయన తెల్పారు. 
ప్రజలాందరు కూడా రాజయూాంగ విధాన్లతో ముాందుకు వెళ్లోనపుపిడే ఆ మహ్నుబావుడికి 
మనాం అాంద్ాంచే న్జమైన న్వాళ్ అన్ తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమాంలో 8వ వారుడు 
కౌన్సిలర్ అాంబటి స్ధారాణి సావామ, తక్్కళలోపాడు సరపిాంచ్ లక్ష్మిన్రాయణ, మాండల 
ఉపాధయూక్షులు పాముల కిషోర్, ప్రధాన కారయూదరిశి కోట మధు, కారయూదరిశిలు బాండలో రమేష్, 
గురజల నరిసిాంహ్రావు, బ్సి న్గేశవారావు, చిరాంజీవి యువత అధయూక్షులు వెచ్చలా రవి 
కుమార్, ఎసీటే న్యకులు సోము న్యక్, క్ాంతి తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

విొంజమూరు జనసేన ఆధ్వర్ొంలో అొంబేద్కర్ కు ఘన 
నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఉదయగరి: 
డాకటేర్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి 
సాందర్బాంగా విాంజమూరు 
మాండలాంలో సా్థన్క 
బాంగాలో సాంటర్ నాందు 
జనసేన పార్టే తరుపున 
ఆయన విగ్రహ్న్కి పూల 
మాలలు వేసి ఘనాంగా 
న్వాళులు అరిపిాంచారు. 
ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన 
పార్టే మాండల ఉపాధయూక్షులు 

షేక్ స్భాన్ భాయ్, కారయూకరతులు మురళ్, హేమాంత్ తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ కు ఘన 
నివాళులర్పొంచిన రాపూరు 

జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: వెాంకటగరి: డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 
వరధిాంతిన్ పురస్కరిాంచుకొన్ రాపూరు మాండల 

జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో అాంబేద్కర్ చిత్రపటాన్కి పూలమాలలు వేసి న్వాళులరిపిాంచిన 
వీరమహిళ కసూతురి.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులర్పొంచిన 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్:  ముమమాడివరాం: జనసేన పీఏసీ సభ్యూలు మరియు ముమమాడివరాం 
న్యోజకవరగా ఇాంచార్జ్ పతాన్ బాలకృష్ణ భారత రాజయూాంగ న్రామాత, ఉననిత విదయూవాంతుడు, 
బడుగు బలహీనవరాగాల అభ్యూననితి కోసాం న్రాంతరాం కృషి చేసిన మహనీయుడు, 
భారతరతని శ్రీ బాబాసాహెబ్ డా.బి.ఆర్.అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా ముమమాడివరాం 
జనసేన కారాయూలయాంలో అాంబేద్కర్ గారి చిత్రపటాన్కి న్వాళులు అరిపిాంచారు.. ఈ 
కారయూక్రమాంలో జనసేన న్యకులు సానబోయిన మల్లోకారుజ్నరావు, గోదశి పుాండర్ష్, 
గొలకోటి వెాంకనని బాబు, కడల్ కొాండ, గాల్ద్వర బుల్లో, వితతున్ల అరుజ్న్, గొలకోటి 
సాయి, న్తి న్గేశవారరావు మరియు జనసేన కారయూకరతులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులర్పొంచిన పిడుగురాళ్ల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గురజల: భారత రాజయూాంగ రూపకరతు, అాంటరాన్తనాం కుల న్రూమాలన కోసాం ఎాంతో పాటుపడిన వయూకితు, మొదటి 
కాంద్ర న్యూయశాఖ మాంత్రి డాకటేర్ బాబాసాహెబ్ భీాంరావ్ రాాంజీ అాంబేడ్కర్ 66వ వరధిాంతి సాందర్ాంగా పడుగురాళలో మాండల 
జనసేన పార్టే కారాయూలయాం నాందు, అాంబేడ్కర్ చిత్రపటాన్కి పూలమాలలు వేసి ఘనమైన న్వాళులరిపిాంచటాం జరిగాంద్. ఈ 
కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టే పడుగురాళలో మాండల అధయూక్షులు కామశెటిటే రమేష్, జిలాలో సాంయుకతు కారయూదరిశి దూద్కుల కాశీాం 
సైద, జిలాలో ప్రోగ్రామాంగ్ కమటీ సభ్యూలు దూద్కుల సలీాం, మాండల ఉపాధయూక్షులు బయయూవరపు రమేష్, పెడ కొల్మ కిరణ్ 
కుమార్, న్యకులు బేతాంచరలో ప్రసాద్, కామశెటిటే అశోక్, న్న్, మొదలగువారు పాల్గానడాం జరిగాంద్.

హుసా్నబాద్ జనసేన ఆధ్వర్ొంలో అొంబేద్కర్ 
క్ ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమాడి కర్ాంనగర్ 
జిలాలో హుసానిబాద్ న్యోజకవరగా 
జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో 
బాబా సాహెబ్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి 
సాందర్ాంగా న్వాళులు అరిపిాంచడాం 

జరిగాంద్. ఈ కారయూక్రమాంలో న్యోజకవరగా న్యకులు తగరపు శ్రీన్వాస్, మాండల 
న్యకులు మల్లోల సాంతోష్, పొడి శెటిటే విజయ్, మొలుగూరి అరవిాంద్ తద్తరులు 
పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ వర్ొంతి వేడుకలో్ల నొందికట్్కరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: నాంద్కొటూ్కరు: డాకటేర్ బి.ఆర్ 
అాంబేద్కర్ వరధిాంతి వేడుకలు నాంద్కొటూ్కరు 
జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో ఘనాంగా 
జరుపబడాడుయి. ఈ కారయూక్రమాంలో నలలోమలలో 
రవికుమార్ మాటాలోడుతూ డాకటేర్ బి.ఆర్ 
అాంబేద్కర్ మన ద్శాన్కి చేసిన మేలు వలన 
నేడు అణగారిన వరాగాలతో పాటు అాందరూ 
సాంతోషాంగా జీవితాలను గడుపుతున్నిరు. 
ప్రభ్తవా విధివిధాన్లోలో ప్రతి ఒక్కరూ 

సమానాంగా పాల్గాాంటున్నిరు సేవాచఛాగా జీవితాం గడుపుతున్నిరు అన్ కొన్యాడారు. 
పగడాం శేషనని మాటాలోడుతూ బాబా సాహెబ్ అాంబేద్కర్ గారు రాజయూాంగాన్ని రచిాంచి 
ఎాంతో మేలు చేశారన్ కొన్యాడారు. ఈ కారయూక్రమాన్కి కాకరలో కిరణ్ కుమార్, రమణ, 
తద్తర జనసైన్కులు హ్జరు కావడాం జరిగాంద్.

రామచొంద్ర యాదవ్ పై వైసీపీ ద్డి పిరక్పొంద చర్: 

తోట లక్ష్మీనారాయణ
శతఘ్ని న్యూస్:  సతెతునపల్లో: ప్రముఖ పారిశ్రామకవేతతు, 
పుాంగన్రు న్యోజకవరగాాం జనసేన పార్టే న్యకులు 
రామచాంద్ర యాదవ్ ఇాంటిపై వైసీపీ చేసిన దడి ఘటన 
అాందరికీ విద్తమే. ఈ ఘటనను అనుపాల్ాం జనసేన 
పార్టే గ్రామ అధయూక్షులు తోట లక్ష్మీన్రాయణ తీవ్ాంగా 
ఖాండిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా తోట లక్ష్మీన్రాయణ 

మాటాలోడుతూ వెనుకబడిన వరాగాన్కి చెాంద్న రామచాంద్ర యాదవ్ పై వైసీపీ కిరాయి మూకల దడి 
పరికిపాంద చరయూ అన్, మాంత్రి పెద్దేరెడిడు రామచాంద్రారెడిడు ప్రాతిన్దయూాం వహిస్తునని న్యోజకవరగాాంలో 
రైతుల కోసాం సభ న్రవాహిాంచాలనుకోవడాం ఆయన చేసిన తపాపి..? సమసయూలపై మాటాలోడితే 
దడులు చేసాతురా అన్నిరు. బ్సీ న్యకులపై దడులు చేయడాం చూస్తుాంట్ వైసీపీ ప్రభ్తవాాం 
రాజకీయాంగా బ్సీలను అణగదొక్క ప్రయతనిాం చేస్తుాందన్ ఈ దడి కవలాం రామచాంద్ర యాదవ్ 
పై జరిగన దడి మాత్రమే కాదన్ వెనుకబడిన వరాగాలాందరిపై జరిగన దడి అన్, బ్సీ కార్పిరేషన్ 
న్ధులను ప్రక్కదరి పటిటేస్తున్నిరన్, రాబోయే ఎన్నికలోలో వైసీపీ ప్రభ్తావాన్కి బ్సీలు అాందరూ 
కలసి చరమ గీతాం పాడాలన్ పలుపున్చా్చరు. అధికారాన్ని అడుడుపెటుటేకొన్ మీరు చేసే రౌడీ 
ప్రభ్తావాన్ని అణగ తొక్క రోజులు కొద్దే రోజులోలోనే ముగుసాతుయి.. మీరు.., మీ అధికారాం బలాం 
ఎటు పోతుాందో ఖబరాదేర్ రాసి పెటుటేకోాండి అాంటూ లక్ష్మీన్రాయణ మాండిపడాడురు.

అొంబేద్కర్  కు ఘన నివాళులర్పొంచిన గొంధొం ఆనొంద్
శతఘ్ని న్యూస్: మధిర న్యోజకవరగాాం: 
పేద్ాంటోలో వెల్గన దీపాంలా, భారత 
రాజయూాంగ న్రామాతగా, ఆరి్థక వేతతుగా, 
న్య శాస్త్రవేతతుగా ఎద్గన డాకటేర్ 
బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారి 66 వ వరధిాంతి 
సాందర్ాంగా పాలవాాంచలో డాకటేర్ 
బాబాసాహెబ్ అాంబేద్కర్ విగ్రహ్న్కి 
మధిర న్యోజకవరగాాం జనసేన విదయూరి్థ 

విభాగ న్యకులు గాంధాం ఆనాంద్ పూలమాల వేసి ఘన న్వాళులులరిపిాంచారు. ఈ 
సాందర్ాంగా ఆయన మాటాలోడుతూ నేడు భారతరతని, భారత రాజయూాంగ రూపకరతు, బడుగు 
బలహీన వరాగాల అభ్యూననితికి అలుపెరగన్ కృషి చేసిన మహ్నుభావుడు అాంబేద్కర్ కు 
ఘన న్వాళులు తెల్పారు.. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టే న్యకులు ద్వా గౌడ్, 
మగా ఫ్యూన్సి అధయూక్షులు కాషిమ్ తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్:  అమలాపురాం: డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 
66వ వరధిాంతి సాందర్బాంగా అమలాపురాం 9వ వారుడులో 
వారుడు జనసేన కౌన్సిలర్ గొల కొటి విజయలక్ష్మి, 
గొల కొటి వాస్, జనసేన నేతలు అాంబేద్కర్ కు ఘన 
న్వాళులు అరిపిాంచారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టే 

జిలాలో కారయూదరిశి చికా్కల సతీష్, కారెాం 
వెాంకటరావు, ఆకుల బుజిజ్, గాండి సావామ, 
మోకా బాలయోగ, ముతాతు బతుతుల శ్రీను, 
కుాంపటలో రమేష్, వలవల చినని, కర్ములాలో 
బాబా, మహమమాద్ బాబిజ్, దోన్పాటి 
కరుణ్, సతితు శ్రీన్వాస్, పొనకల ప్రకాష్, 
న్గవరపు జనసిన్, కడిమ చినబాబు 
తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ కు ముట్్లరు జనసైనికుల ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితుపాడు: 
ముటూలోరు గ్రామాంలోన్ 
జనసేన పార్టే ఆఫీస్లో 
ముటూలోరు జన సైన్కుల 
ఆధవారయూాంలో అాంబేద్కర్ 
వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఘన 
న్వాళ్ అరిపిాంచటాం జరిగాంద్. 
ఈ కారయూక్రమాంలో వటిటే 
చెరుకూరు మాండల అధయూక్షుడు 
ప్రతితు బావన్నిరాయణ, 
ముటూలోరుగ్రామ అధయూక్షుడు 

కోటికాం వెాంకట్శవారరావు, బ్రాల శ్రీన్వాసరావు, బుర్రి న్గేశవారరావు, ప్రసాదు, 
లక్షష్మయయూ, బాలాజీ, రామయయూ, వెాంకట్శవారులో, పాల్ాం వాస్ మరియు గ్రామ జన సైన్కులు 
పాల్గాన్నిరు.

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

గునుకుల క్షోర్ ఆధ్వర్ొంలో అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలోరు: దదసాహెబ్ ఫ్లే్క అవారుడు గ్రహీత డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా జనసేన 
పార్టే ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకుల కిషోర్ ఆధవారయూాంలో విఆర్సి కూడల్ నాందు గల అాంబేద్కర్ విగ్రహ్న్కి మాలలు వేసి 
న్వాళులరిపిాంచారు.. ఈ సాందర్ాంగా వారు మాటాలోడుతూ..అాంటరాన్తనాం కుల వయూవస్థ రాజయూమేలుతునని రోజులోలో 
తాను ఎదుర్్కనని వివక్షను రానునని తరాలు ఎదురో్కకూడదన్ ఒక ఆశయాంతో పరిసి్థతులకు ఎదుర్ద్ ఉననిత 
శిఖరాలను అధిరోహిాంచి భారతావన్కి రాజయూాంగాన్ని అాంద్ాంచిన రాజయూాంగ న్రామాత డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారి 
వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఆ మహ్పురుష్న్ సమారిసూతు వారి ఆశయ సాధనకు కృషి చేసాతుాం.. అభివృద్ధి ఫలాలు అన్ని 
కులాలకు అాంద్ విధాంగా అాందల్ అనే న్న్దన్ని జనసేన పార్టే తరఫున పవన్ కళ్యూణ్ గారు న్జాం చేసాతురన్ 
ఒకసారి జనసేన పార్టేకి అవకాశాం ఇవావాల్సిాంద్గా కోరారు.. ఎనోని తరాలుగా మహనీయులు కులవివక్షను రూపు 
మార్చడాన్కి ఎాంతో కృషి చేసిన ఇపపిటికీ మన మధయూలో కులచిచు్చ రగల్సూతునే ఉన్నిరు..ఆరి్థక అసమానతలతో 
ప్రజలు తలలోడిలులోతూనే ఉన్నిరు ఓటు బాయూాంకు రాజకీయాలు చేసూతునే ఉన్నిరు. కొన్ని కులాలక పరిమతమైన 
రాజయూధికారాన్ని అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒక అవకాశాం ఇసేతు అన్ని వరాగాల వారికి అాంద్ విధాంగా చేసాతురన్, 
జనసేన పార్టే తరఫున ఒకసారి మదదేతు ఇవావాల్సిాంద్గా తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి 
గునుకుల కిషోర్ తో కారయూదరుశిలు పూసల మలేలోశవారరావు, మడపరితు ప్రశాాంత్, జనసేన న్యకులు అనుదీప్ రెడిడు, కాంథర్, అమీన్, ష్టజహన్, అలేఖ్, రాజ, ఇాంతియాజ్, అమీన్ తద్తర 
జనసేన కారయూకరతులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులర్పొంచిన అనొంతసాగరొం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆతమాకూరు: దదసాహెబ్ ఫ్లే్క అవారుడు గ్రహీత డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఆతమాకూరు 
న్యోజకవరగాాం జనసేన పార్టే న్యకులు మరియు అనాంతసాగరాం మాండలాం జనసేన పార్టే అధయూక్షులు షేక్ మహ్ 
బ్బ్ మసాతున్ ఆధవారయూాంలో అనాంత సాగరాం బద్వాలు రోడుడు కూడల్ నాందు గల అాంబేద్కర్ విగ్రహ్న్కి పూల మాలలు వేసి 
న్వాళులరిపిాంచారు.. ఈ సాందర్ాంగా జనసేన న్యకులు మాటాలోడుతూ.. అాంటరాన్తనాం కుల వయూవస్థ రాజయూమేలుతునని 
రోజులోలో తాను ఎదుర్్కనని వివక్షను రానునని తరాలు ఎదురో్కకూడదన్ ఒక ఆశయాంతో పరిసి్థతులకు ఎదుర్ద్ ఉననిత 
శిఖరాలను అధిరోహిాంచి భారతావన్కి రాజయూాంగాన్ని అాంద్ాంచిన రాజయూాంగ న్రామాత డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారి వరధిాంతి 

సాందర్ాంగా ఆ మహ్పురుష్న్ సమారిసూతు వారి ఆశయ సాధనకు కృషి చేసూతు.. అాందరికీ అభివృద్ధి ఫలాలు అన్ని కులాలకు 
అాంద్ విధాంగా అాందల్ అనే న్న్దన్ని జనసేన పార్టే తరఫున పవన్ కళ్యూణ్ గారు న్జాం చేసాతురన్ ఒకసారి జనసేన పార్టేకి 
అవకాశాం ఇవావాల్సిాంద్గా కోరారు. ఎనోని తరాలుగా మహనీయులు కులవివక్షను రూపు మార్చడాన్కి ఎాంతో కృషి చేసిన 
ఇపపిటికీ మన మధయూలో కులచిచు్చ రగల్సూతునే ఉన్నిరు. ఆరి్థక అసమానతలతో ప్రజలు తలలోడిలులోతూనే ఉన్నిరు. ఓటు 
బాయూాంకు రాజకీయాలు చేసూతునే ఉన్నిరు. కొన్ని కులాలక పరిమతమైన రాజయూధికారాన్ని అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి 
ఒక అవకాశాం ఇసేతు అన్ని వరాగాల వారికి అాంద్ విధాంగా చేసాతురన్, జనసేన పార్టే తరఫున ఒకసారి మదదేతు ఇవావాల్సిాంద్గా 
తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమాంలో మాండల అధయూక్షులు షేక్ మహబ్బ్ మసాతున్ మాండల కారయూదరిశి ఎాం పెాంచలయయూ, ప్రసాద్ 
తద్తర జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళి అర్పొంచిన 
అనొంతపురొం జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అనాంతపురాం: 
మనాం నేడు సామాజిక, రాజకీయ, 
ఆరి్థక కారణాల వలన చినని చినని 
వరాగాలుగా విడిపోయి ఉన్ని, 
ఒక జతి గా న్లబడ గలమన్ 
విశవాసిస్తున్ని అన్ చాటి చెపపిన 
భారత రాజయూాంగ న్రామాత డాకటేర్ 

బిఆర్ అాంబేడ్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా అనాంతపురాం జిలాలో జనసేన న్యకులు అాంబేద్కర్ 
విగ్రహ్న్కి పూలమాలలు వేసి న్వాళులు అరిపిాంచటాం జరిగాంద్. ఈ సాందర్ాంగా పార్టే 
రాష్ట కారయూ న్రవాహణ ప్రధాన కారయూదరిశి భవానీ రవికుమార్ మాటాలోడుతూ భారత రాజయూాంగ 
న్రామాత బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజోయూతి అయిన డాకటేర్  బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ గారు 
నేడు మన మధయూ లేక పోయిన్ అయన ఆశయాలు మాత్రాం మన మద్లో చిరసా్థయిగా 
ఉాంటాయి అన్ ఆయన బాటలోనే పయన్స్తునని మన జనసేన పార్టే అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిన్ మనాం ముఖయూమాంత్రి నీ చేస్కోవాల్సిన అవసరాం ఎాంతైన్ ఉాందన్ 
తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమాంలో జనసేన పార్టే జిలాలో యువన్యకులు గలాలో హరషి, రమణ 
మొబైల్సి ఎస్.క.యూ రమణ, నగర ప్రధాన కారయూదరిశి కమటాం వెాంకట న్రాయణ, 
ఇమామ్ హుసేసిన్ , జయక్రిష్ణ, అాంజి, ప్రసాద్ ఆకుల, మధు, చినని, సాంతోష్, న్యకులు 
నవీన్, శ్రీన్వాస్, ముసతుఫ్, జగదీష్ లు ఆ మహనీయున్ సమారిాంచుకుాంటూ ఘన న్వాళ్ 
అరిపిాంచారు.

జనసేన పార్టీ వాటర్ ట్ొంకర్ ని సొందర్శొంచిన 
నాగబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు : చిరుపవన్ 
సేవాసమతి-జనసేన పార్టే తరుపున 
ఉచిత త్గునీరు అాంద్ాంచడాం 
ప్రారాంభమై 256రోజుల న్రాంతర కృషికి 
మాంగళవారాం న్గబాబు అననియయూ 
మన జనసేన పార్టే వాటర్ టాయూాంకర్ న్ 
సాందరిశిాంచడాం జరిగాంద్. మనాం చేసే ఈ 

ప్రయతనిాం వలలో ఖచి్చతాంగా జనసేన పార్టే కి మరిాంత మాంచి పేరు రావాలన్, మరికొాంత 
మాంద్న్ జనసేనపార్టే కీ ఆకరిషితులను చెయాయూలననిద్ మా ప్రయతనిాం.

జనసేన పేరుతో ఆన్్లన్ మోసాలకు పాల్పడుతున్న 
వ్కుతులపై కేస్ నమోదు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టే పేరుతో 
ఆనె్లోన్ మోసాలకు పాలపిడుతునని వయూకుతులపై 
విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ సేటేషన్ 
నాందు కస్ నమోదు చేయడాం జరిగాంద్. 
వివరాలలోన్కివెళ్తే..

రాఘవేాంద్ర ప్రైవేట్ ఫైన్న్సి రాజమాండ్రి 6303209022 ఈ ఫోన్ నెాంబర్ తో జనసేన 
పార్టే అనే ఒక వాటాసిప్ గ్రూపును క్రియేట్ చేసి పవన్ కళ్యూణ్ ఫోటోను డిప ఉాంచి ఒక 
గాంటలోనే రుణాలు మాంజూరు చేసాతుమన్ అాందుకు 3800 ప్రాససిాంగ్ ఫీస్ అవుతుాందన్ 
ఆనె్లోన్ మోసాలకు పాలపిడుతున్నిరు. జనసేన పార్టే పేరుతో మోసాం చేస్తునని ఈ వయూకుతులపై 
విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ సేటేషన్ నాందు పీఏసీ చైరమాన్ న్దెాండలో మనోహర్ ఆద్శాల 
మేరకు, విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వెాంకట మహేష్ సూచనలతో కాంపె్లోాంట్ 
చేసిన విజయవాడ సాంట్రల్ న్యోజకవరగాాం న్యకులు బొల్శెటిటే వాంశీకృష్ణ జనసేన 
పార్టే లీగల్ సల్ ప్రతిన్ధులు ప.ఆర్.క కిరణ్, గాంజి పవన్, మలేలోశవార్ రావు, ద్లీప్ 
కుమార్, హనుమాన్, జనసేన పార్టే విజయవాడ నగర ఉపాధయూక్షులు వెన్ని శివశాంకర్, 
కామలలో సోమన్దాం, నగర ప్రధాన కారయూదరిశి సయయూద్ మోబిన్.

కడిమి ఉమామహేశ్వరసా్వమి ఆధ్వర్ొంలో 
అొంబేద్కర్ విగ్రహానిక్ నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆచాంట: డా.బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 
వరధిాంతి పురస్కరిాంచుకొన్ జనసేనపార్టే 
గ్రామఅధయూక్షులు కడిమ ఉమామహేశవారసావామ 
ఆధవారయూాంలో జనసైన్కులు వలూలోరు గ్రామ సాంత 
మారె్కట్ లో ఉనని అాంబేద్కర్ విగ్రహన్కి పూల 
మాలలు వేసి లో న్వాళ్ళరిపిాంచారు. ఈ కారయూక్రమాం 
లో జనసేనపార్టే ఉమమాడి పగో జిలాలో సక్రటర్ చిటూటేరి 
శ్రీన్వాస్ మాటాలోడుతూ భావితరాల భవిషయూత్ కు 

బాంగారు బాటలు వేసిన మహనీయులు అాంబేద్కర్ అన్, ఎన్నిళ్లోన్ భారతద్శ ప్రజల 
గుాండెలోలో జీవిాంచి ఉాండే వయూకితు భారతరతని డా.బి. ఆర్ అాంబేద్కర్ అన్ కొన్యాడారు. ఈ 
కారయూక్రమాం లో జనసేన న్యకులు, పాంపన శ్రీన్వాస్, సరిపల్లో వెాంకట్శవారావు, తోట 
సాయిబాబా, మొదలగువారు పాల్గాన్నిరు.

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


బుధవారం, 07 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టీ విసతుృత సాథాయి సమావేశొం
శతఘ్ని న్యూస్: గాంగాధర్ నెలూలోరు న్యోజకవరగాాం ఇాంచార్జ్ పొనని యుగాంధర్ ఆధవారయూాంలో 
జరిగన విసతుృత సా్థయి సమావేశాన్కి ముఖయూ అతిథిగా జనసేన పార్టే పీఏసీ మాంబర్ మరియు 
ఉమమాడి చితూతురు జిలాలో అధయూక్షులు డా.పస్పులేటి హరిప్రసాద్ పాల్గానడాం జరిగాంద్. ఈ 
సాందర్ాంగా డా.హరి ప్రసాద్ మాటాలోడుతూ మాండల కమటీ సభ్యూలకు ద్శా న్రేదేశాం 
చేయడాం జరిగాంద్. వైసీపీ ప్రభ్తవాాం యొక్క వైఫలాయూలను ఎాండ గటాటేలన్, ప్రజలకు పథకాల 
పేరుతో ఆశ చూప న్లువున్ ముాంచుతునని విధాన్న్ని ప్రజలకు తెల్యజేయాలన్నిరు. 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలను, మాంచితన్న్ని, ప్రజల పటలో అాంకితభావాం కల్గన 
వయూకితు అన్ చెపాపిలన్నిరు. ప్రతి గడప గడపకు జనసేన పార్టే విధి విధాన్లు చేరేలా పన్ 
చేయాలన్ అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో జిలాలో కమటీ సభ్యూలు, మాండల కమటీ సభ్యూలు వీర 
మహిళలు, న్యకులు, కారయూకరతులు పాల్గాన్నిరు.

భారత రాజ్ొంగ నిరామాత అొంబేద్కర్ కు 
నివాళులు అర్పొంచిన శ్రీకొంత్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: 
అనాంతపురాం అర్బన్ 
ఇాంచార్జ్ మరియు 
జిలాలో అధయూక్షులు టి.సి.
వరుణ్ ఆద్శాల మేరకు 
జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో 
భారతరతని, భారత 

రాజయూాంగ న్రామాత డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 66వ వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఆయన చేసిన 
సేవలను సమారిాంచుకుాంటూ… మాంగళవారాం నగరాంలోనీ సా్థన్క డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 
విగ్రహ్న్కి పూలమాలలు వేసి ఘనన్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ సాందర్ాంగా 
నగర అధయూక్షులు పొద్ల్ బాబురావు, జిలాలో ఉపాధయూక్షులు అాంక్ ఈశవారయయూ మాటాలోడుతూ 
ప్రజ జీవితాంలో ఒక మహోననిత నేత, బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజోయూతి, భారతీయుల 
గుాండెలోలో చిరసమారణీయుడనీ, ఆయన “భారతరతని” భారత రాజయూాంగ న్రామాత డాకటేర్ 
బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ అన్ గురుతు చేశారు. ఆయన బడుగు బలహీన వరాగాల అభివృద్ధి 
కోసాం చేసిన కృషిన్ సూఫూరితుగా తీస్కున్ ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన బాటలో నడిచి ఆయన 
ఉననిత ఆశయాల నెరవేరుపి కై ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్ డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 
వరధిాంతి సాందర్ాంగా వారికి జనసేన పార్టే తరఫున ఘన న్వాళులు తెల్యజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమాంలో జిలాలో కారయూదరిశి కిరణ్ కుమార్, నగర ప్రధాన కారయూదరిశిలు మేదర 
వెాంకట్ష్, హుసేసిన్, దరాజ్ భాష, నగర కారయూదరిశిలు విశవాన్థ్, సాంపత్, శేష్టద్రి, 
సాంయుకతు కారయూదరుశిలు ఆకుల అశోక్, పవన్, మాంగళ కృష్ణ, న్యకులు చరణ్, నజీమ్, 
నౌష్టద్, అశోక్, మల్లో తద్తరులు పాల్గానడాం జరిగాంద్.

పాలకొండ జనసేన ఆధ్వర్ొంలో అొంబేద్కర్ కు 
ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొాండ 
న్యోజకవరగాాం జనసేన పార్టే 
తరుపున మాంగళవారాం డాకటేర్  బి.ఆర్ 
అాంబేద్కర్ 66వ వరధిాంతి సాందర్బాంగా 
వీరఘటటేాం మాండలాం సాంటర్ లో ఉనని 
అాంబేద్కర్ విగ్రహ్న్కి పూలమాలలు 
వేసి న్వాళులు అరిపిాంచటాం జరిగాంద్. 
ఈ సాందర్బాంగా జనసేన జనీ 

మాటాలోడుతూ ఆాంధ్రప్రద్శ్ లో మాంచి పరిపాలన రావాల్ అనని అాంబేద్కర్ కలలు గనని 
రాజయూాంగ రాజయూాం రావాల్ అాంట్.. అాంబేద్కర్ గారి ఆశయాలకు అనుకూలాంగా నడిచే 
న్యుకులు శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ గారు అధికారాంలోకి రావాల్ అన్ చెపపిడాం 
జరిగాంద్. ఈ కారయూక్రమాంలో ఉతతురాాంధ్ర జనసేన క్రియాశీలసభ్యూలైన బాబా్బద్ పకిరు 
న్యుడు, (బిప. న్యుడు) మతసి పుాండరికాం, వావిలపల్లో, భూషణ్, కరెనిన సాయి 
పవన్, దతితు గోపాల్, దూసి ప్రణీత్, బొమామాళ్ వినోద్, మాచరలో చాందు, నడుకూరు 
గ్రామసతులు ల్ాంక గోవిాంద రావు, బబా్బద్ రామూరితు న్యుడు, సాదు జగన్నిధాం, బ్జేపీ, 
ఓబ్సీ మోరా్చ ఉతతురాాంధ్ర జోనల్ ఇాంచార్జ్ గుణుపూర్ వెాంకట్ న్యుడు, కోడి వాస్ 
పాల్గాన్నిరు. బొండివాొండ్లపలి్ల దళితవాడలో 66వ వర్ొంతి 

సొందర్ొంగా డా.బి.ఆర్.అొంబేద్కర్  క్ ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజాంపేట: 
మాంగళవారాం ఉదయాం అననిమయయూ 
జిలాలో రాజాంపేట న్యోజకవరగా 
పరిధిలో టి. స్ాండుపల్లో మాండల 
కాంద్రాం మరియు రాయవరాం 
గ్రామ పాంచాయతీ బాండివాాండలోపల్లో 
దళ్తవాడలో డా.బి.ఆర్.అాంబేద్కర్  
66వ వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఆయన 
విగ్రహ్లకు పూలమాలలు వేసి 
ఘనాంగా న్వాళులు అరిపిాంచారు. 
జనసేన పార్టే న్యకులు రామ 

శ్రీన్వాస్ మాటాలోడుతూ బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజోయూతి భారత రాజయూాంగ న్రామాత 
ప్రపాంచ మేధావి సూఫూరితున్ ఆదరశిాంగా తీస్కున్ మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ 
సిదధిాంతాలు సూచనలతో ప్రస్తుత వైసీపీ ప్రభ్తవా పాలక వరాగాలు చేస్తునని అక్రమ 
అరాచక దౌరజ్న్యూల పటలో కొాంచెాం బుద్ధి జఞానాం ప్రసాద్ాంచాలన్ కోరుతూ భారత 
రాజయూాంగ విలువలను కాలరాస్తునని వారికి రాబోయే కాలాంలో సరైన ర్తిలో సమాధానాం 
చెపుతామన్ పలుపున్చా్చరు. అలానే బాబాసాహెబ్ అాంబేద్కర్  ఆశయాలను, 
ఆకాాంక్షలను అాందరూ అర్థాం చేస్కోవాల్. అద్విధాంగా భారత రాజయూాంగ శిల్పి 
బాబాసాహెబ్ బి.ఆర్.అాంబేద్కర్  భారతీయ సమాజన్ని కూలాంకషాంగా అధయూయనాం 
చేశారు కాబట్టే సామాజిక సమానతవాపువిదయూ, రాజకీయ, వైదయూాం, వివిధ రాంగాలలో 
అటటేడుగున ఉననిటువాంటి పేదవారికి అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలన్ తపాంచిన ప్రదత 
అన్ పేర్్కన్నిరు. ఈ కారయూక్రమాంలో న్యకులు,జనసైన్కులు, ప్రజసాంఘాలు, వివిధ 
సామాజికవరగా నేతలు, పాల్గాన్నిరు.

తాడిపత్రి జనసేన ఆధ్వర్ొంలో అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్:  తాడిపత్రి: భారత రాజయూాంగ న్రామాత డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 66వ వర్థాంతి సాందర్ాంగా తాడిపత్రిలోన్ 
ఆర్.డి.టి రూములకు ఎదురుగా ఉనని సాధిన్క జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో న్యోజకవరగా జనసేన పార్టే ఇాంచార్జ్ 
కద్రి శ్రీకాాంత్ రెడిడు అాంబేద్కర్ చిత్ర పటాన్కి పూలమాలలు వేసి న్వాళులు అరిపిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీకాాంత్ 
రెడిడు మాటాలోడుతూ బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజోయూతి, భారతీయుల గుాండెలోలో చిరసమారణీయుడు, బడుగు బలహీన 
వరాగాల అభివృద్ధి కోసాం అాంబేద్కర్ గారు చేసిన కృషిన్ సూఫూరితుగా తీస్కున్ ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన బాటలో నడవాలన్ 
పలుపున్చా్చరు. ఈ కారయూక్రమాంలో న్యోజకవరగా న్యకులు కిరణ్ కుమార్, హరషిద్అయుబ్, మాద్నేన్ గోపాల్, 
కొాండాశివ, మణికాంఠ తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్ొంలో భారత రాజ్ొంగ 
నిరామాత అొంబేడ్కర్ కు నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: దరిశి: భారత 
రాజయూాంగ న్రామాత డాకటేర్  
బి.ఆర్  అాంబేడ్కర్  66వ వరధిాంతి 
కారయూక్రమాన్ని జనసేన పార్టే 
ఆధవారయూాంలో ప్రకాశాం జిలాలో 
దరిశి పటటేణాంలోన్ జనసేన పార్టే 
కారాయూలయాంలో మాంగళవారాం 

న్రవాహిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా అాంబేడ్కర్  చిత్రపటాన్కి పూలమాల వేసి న్వాళులు 
అరిపిాంచారు. బడుగు బలహీన వరాగాలకు, భారతద్శాన్కి అాంబేడ్కర్  చేసిన సేవలను 
కొన్యాడారు. కారయూక్రమాంలో పడమర గాంగవరాం వారుడు సభ్యూలు, జనసేన పార్టే 
ప్రకాశాం జిలాలో ప్రోగ్రామ్  కమటీ సభ్యూలు పస్పులేటి చిరాంజీవి, దరిశి పటటేణ అధయూక్షులు 
చాతరాశి కొాండయయూ, ఐటీ కోఆరిడునేటర్  ఉల్లో బ్రహమాయయూ, జనసైన్కులు మాండల కమటీ 
న్యకులు పుపాపిల పాపారావు, ఎస్.క్ భాష, ఏ అాంకిరెడిడు, ఎస్ క వెాంకట్ష్, ఉల్లో 
వెాంకట్ష్, ఆవుల కొాండ, తిరుమల వెాంకట్శవారులో, పుపాపిల శ్రీకాాంత్, కురాంగ శ్రీను, 
చొపపిరపు తేజ తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

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


బుధవారం, 07 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జయహో బీసీ సభ జరపే హకు్క వైసీపీక్ లేదు: 
మర్దు శివరామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు: బ్సీలపై ప్రతేయూక 
ఫోకస్ పెటిటేాంద్ వైసీపీ ప్రభ్తవాాం. డిసాంబర్ 8న 
చేపటాటేలనుకునని బ్సీల ఆతీమాయ సదస్సి ఒక 
రోజుముాంద్ న్రవాహిాంచాలన్ న్ర్ణయిాంచుకుాంద్. 
డిసాంబర్ 7న తేదీన భార్ ఎతుతున విజయవాడ ఇాంద్రా 
గాాంధీ సేటేడియాంలో సమావేశాం న్రవాహిాంచనుాంద్. 
డిసాంబర్ 7న న్రవాహిాంచనునని ఈ సభకు వైసీపీ 

జయహో బ్సీ మహ్సభగా న్మకరణాం చేసిాంద్. ఈ సభ న్రవాహణపై సపిాంద్ాంచిన జనసేన 
ఉమమాడి కృష్ట్ణజిలాలో అధికార ప్రతిన్ధి మర్దు శివరామకృష్ణ పలు ప్రశనిలను సాంద్ాంచారు. 
జయహో బ్సీ సభ జరిపే హకు్క వైసీపీకి లేదన్ ఆయన మాటాలోడుతూ..
*బ్సీ మహ్సభ కాదు ఇద్ – ఆతమావాంచన సభ
*బ్సీలను మోసాం చేస్తు 7 న జయహో బ్సీ మహ్సభ జరపడాం బ్సీ లన్ మళీ్ళ మోసాం 
చేయడాన్క..
*బ్సీ మాంత్రులు వీటికి సమాధానాం చెపాపిల్
*కృష్ణయయూ పదవి కోసాం బిసి ల జతులను తాకటుటే పెటాటేరు
*జగనోమాహన్ రెడిడు లు బ్సీలకు అన్యూయాం చేసిన్ మీకు కన్పాంచ లేద
*మీ పదవి కోసాం బ్సీల హకు్కలను తాకటుటే పెడతారా
*సీబ్ఐ దతతు పుత్రుడు జగనోమాహన్ రెడిడు కోసాం మా భవిషయూతుతు ను కాలరాసాతురా
*బ్సీ ప్రజలాందరికీ కృష్ణయయూ సమాధానాం చెపాపిల్
*రిజరేవాషన్ కుద్ాంచడాం వలలో సా్థన్క సాంస్థల ఎన్నికలలో బ్సీలు పోటీ చేసే అర్త 
కోలోపియారు
*మీరు బ్సీల కు నేతగా ఉన్నిరా.. జగనోమాహన్ రెడిడు కి దళ్రిగా మారారా
*బ్సీలకు జరుగుతునని అన్యూయాం పై జగనోమాహన్ రెడిడు న్ ఎాందుకు న్లదీయడాం లేదు
*రాజయూసభ సీటు కోసాం బ్సీల ద్రోహి జగన్ కు మదదేతు ఇసాతురా
*మీ చరయూల వలలో బిసి సాంక్షేమ సాంఘాం సిదదేాంతాం పక్కదరి పటిటేాంచి
*బ్సీల న్యకుడిగా ఉనని కృష్ణయయూ.. బిసిల ప్రయోజన్ల ను కాలరాశారు
*జగనోమాహన్ రెడిడు బ్సీలను ఓటు బాయూాంకు రాజకీయాలకు వాడుతున్నిరు
*కృష్ణయయూ చేసే కుటిల యతానిలు ను బ్సీలాంతా తిపపి కొటాటేల్

*జగనోమాహన్ రెడిడు బ్సీలకు ఏమ న్యూయాం చేశారో చెపాపిల్
*సామాజిక న్యూయాం చేయకపోగా…సామాజిక మోసాం చేశారు
*జగన్ ప్రభ్తవాాంలో బ్సీ సబ్ పాలోన్ ను తపుపిదోవ పటిటేాంచారు
*బ్సీల కోసాం కటాయిాంచిన న్ధులు నవరతానిలకు మళ్లోాంచారు
*ఇన్ని చేసిన్… జగన్ ను ఎాందుకు ప్రశినిాంచలేదో కృష్ణయయూ చెపాపిల్..?
*న్మనేటెడ్ పోస్టే లు, టిడిప పాలకవరగాాం, సలహ్దరులు, వీసిల న్యామకాంలో బ్సీలకు 
అన్యూయాం చేయలేద
*14బ్సీల కార్పిరేషన్ లను 56 బ్సీ కార్పిరేషన్ లు చేశారు
*ఈ కార్పిరేషన్ లకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవవాలేదు
*కవలాం ప్రచారాం కోసమే జగన్ బ్సీలను వాడుకున్నిరు
*139బ్సీ కులాలను జగన్ మోసాం చేసేతు.. మీరెాందుకు ప్రశినిాంచడాం లేదు
*కులచేతి వృతుతుల వారికి పన్ముటులో ఇవవాకుాండా మోసగాంచ లేద
*బ్సీల ముస్గు వేస్కున్ జగనోమాహన్ రెడిడు కి గులాాం గర్ చేస్తున్నిరా
*వీటన్నిాంటికీ సమాధానాం చెపాపిక.. వైసిప మాంత్రులు కు సన్మానాం చేయాండి
*బ్సీ న్యకుడిగా ఎద్గన కృష్ణయయూ .. బిసి ల కు జరిగే అన్యూయాం పై మాటాలోడరా
*మీరు పదవుల కోసాం… బ్సీల ద్రోహి గా మారిపోయారా
*జగనోమాహన్ రెడిడు బ్సీలకు చేసిన మోసాలు పై ముాందు సమాధానాం చెపాపిల్
*బ్సీ అాంట్ బాయూక్ బోన్ అాంటూ జగన్ ప్రచారాం బాగా చేస్కున్నిరు..
*నేటికీ బాయూక్ వర్డు కాయూస్టే గానే జగన్ చూసూతు… మోసాం చేసూతు ఉన్నిరు
*ఆర్.కృష్ణయయూ ముాందు బ్సీ లకు క్షమాపణ చెపాపిల్
*మాలాాంటి బ్సీలను చటటే సభలోలో సా్థనాం కల్పిాంచాలన్ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రయతనిాం 
చేస్తున్నిరు..
*34శాతాం రిజరేవాషన్ బిసిలకు అమలు చేయాలన్ మా అధినేత న్యూయ పోరాటాం చేశారు..
*బ్సీలాంతా వాసతువాలు తెలుస్కున్ పవన్ కళ్యూణ్ కి మదదేతు ఇవవాాండి
*కృష్ణయయూ న్జాంగా బ్సీల దళపతి అయితే .. కసిఆర్, జగనోమాహన్ రెడిడు లను న్లదీయాల్
*మీ తెలలోన్ కాగతాం పై నలలోన్ చుక్కలు అాంటిాంచవదుదే
*విజయవాడ లో తవారలో బిసి గరజ్న పెటిటే.. పవన్ కళ్యూణ్ న్ ఆహ్వాన్సాతుాం
*ఆర్.కృష్ణయయూ కి చితతుశుద్దే ఉాంట్ బ్సీలకు చేసిన అన్యూయాం పై జగన్ ను న్లదీయాల్
*జగనోమాహన్ రెడిడు.. బ్సీలకు ఏమేమ మేలు చేశారో శేవాత పత్రాం విడుదల చేయాల్
*బ్సీలాంతా ఏకమై… జగన్ కి బుద్ధి చెపపిడాన్కి ముాందుకు రావాలన్ .. శివరామకృష్ణ 
కోరారు.

సత్తునపలి్ల జనసేన అధ్వర్ొంలో అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతునపల్లో: ప్రముఖ భారతీయ న్యూయవాద్, ఆరి్థక శాస్త్రవేతతు, రాజకీయ 
నేత, సాంఘ సాంస్కరతు అాంబేద్కర్ గారు అాంటరాన్తనాం, కుల న్రూమాలన కోసాం ఎాంతో 
కృషి చేసిన మహోననిత వయూకితు. సావాతాంత్రయూ భారతద్శపు మొటటేమొదటి కాంద్ర న్యూయశాఖ 
మాంత్రి, రాజయూాంగ శిల్పి అయిన మన బాబా సాహెబ్ అాంబేడ్కర్ 66వ వరధిాంతి 
సాందర్ాంగా మాంగళవారాం సతతునపల్లో న్యోజకవరగా జనసేన పార్టే కారాయూలయాంలో 
అాంబేడ్కర్ గారి చిత్రాం పటాన్కి న్వాళులరిపిాంచారు.
అద్విదాంగా మహ్నటి సావిత్రి గారి జయాంతి సాందర్ాంగా ఎనీటేఆర్ కళ్క్షేత్రాంలోన్ 
సావిత్రి గారి విగ్రహ్న్కి పూలమాలలు వేసి న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ 
కారయూక్రమాంలో జిలాలో అధికార ప్రతిన్ధి తవిటి భవన్రాయణ, వల్లోాం శ్రీన్వాసరావు, 
పార్టే కారాయూలయ ఇన్్చర్జ్ సిరిగరి మణికాంఠ బతుతుల ఆాంజనేయులు, చలలో గరుడ, 
రాయుడు బాలకృష్ణ, పోతాంశెటిటే వెాంకట్ష్, మాదాంశెటిటే మహేష్, రాటానిల సోమశేఖర్, 
ఎల్సటిటే రాాంగోపాల్, అమరగుతితు న్గరాజు, అాంబటి వెాంకటరామ్ సాయి, పస్పులేటి 
సాాంబశివరావు, కలేటి వెాంకట్ష్, చౌదరి అన్ల్, చౌదరి సాయి, అాంబటి వెాంకట్ష్, 
పాపశెటిటే పులాలోరావు తద్తరులు పాల్గాన్నిరు.

బి. ఆర్. అొంబేద్కర్ వర్ొంతి సొందర్ొంగా ఘన 
నివాళులర్పొంచిన డాకటీర్ పిల్్ల శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురాం: న్యోజకవరగాాం జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్్ణ హ్సిపిటల్ 
అధినేత డాకటేర్ పలాలో శ్రీధర్ తన సాంత సవాగ్రామాం నాందు గల భారత రాజయూాంగ న్రామాత 
డాకటేర్ బాబాసాహెబ్ బి.ఆర్.అాంబేద్కర్ వరధిాంతి సాందర్ాంగా ఆయన విగ్రహ్న్కి 
పూలమాలలు వేసి ఘన న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. అనాంతరాం డాకటేర్ పలాలో 
శ్రీధర్ మీడియాతో మాటాలోడుతూ భారతద్శ రాజయూాంగ న్రామాత భారతద్శ ఔనతాయూన్ని 
ప్రజసావామయూ సూఫూరితున్ విశవావాయూపతుాం చేసిన మహోననిత కీరితు శిఖరాం భారత సవాతాంత్ర 
సమరయోధుడు దళ్త బలహీన వరాగాల వికాసాన్కి పాటుపడిన మహ్నేత డాకటేర్ 
బాబాసాహెబ్ బి. ఆర్. అాంబేద్కర్ అన్ ఆయన ఒక కులాన్కో ఒక మతాన్కో ఒక 
వరాగాన్కో సాంబాంధిాంచిన వయూకితు కాదన్ భారతద్శాం గరివాాంచదగగా భరతమాత ముదుదేబిడడు 
అన్ మరియు నేను ఈరోజు ఇక్కడ న్లబడి మాటాలోడడాన్కి కూడా అవకాశాం ఇచి్చాంద్ 
కుడా ఆయన పెటిటేన బిక్షేనన్ డాకటేర్ శ్రీధర్ అన్నిరు. అలాగే జనసేన పార్టే అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ కూడా డాకటేర్ బాబాసాహెబ్ బి. ఆర్. అాంబేద్కర్ సూఫూరితుతో కుల మతాలకు 
అతీతాంగా బడుగు బలహీన వరాగాలకు అాండగా నవ యువ అాంబేద్కర్ లా పన్ చేస్తున్నిరు. 
కాన్ ఈరోజు చూస్తుాంట్ కళ్యూణ్ న్ ఒక కులాన్కో మతాన్కో అాంటగట్టే ప్రయతనిాం 
చేస్తున్నిరు కానీ అాంబేద్కర్ ఆశలను ఆశయాలను ముాందుకు నడిపాంచే విధాంగా జనసేన 
పార్టే పన్చేస్తుాందన్ చెపపిన డాకటేర్ పలాలో శ్రీధర్ ఈ కారయూక్రమాంలో భాగాంగా కాందరాడ 
ఎాంపీటీసీ పలాలో స్నీత సూరయూన్రాయణ, పలాలో ద్నేష్, వాకపల్లో సూరయూ ప్రకాష్, బొాంతు 
లచా్చరావు, మాసా పెదదేపత్రయ, మాసా చిననిపుత్రయయూ, కాపారపు బుల్లో అపాపిరావు, 
మాసా లక్షష్మణసావామ, పల్లోటి అపాపిరావు,బొాంతు న్గు, మైలపల్లో రవి, పల్వెళలో న్న్, 
సోద్ రవికిరణ్, పెనుపోతుల వీరబాబు, పల్లోటి జనసిన్, రవికుమార్, పలలోకురితు ప్రశాాంత్, 
మేరిశెటిటే దొరబాబు, మరియు గ్రామ పెదదేలు అధిక సాంఖయూలో మహిళలు పాల్గానడాం 
జరిగాంద్.

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

అొంబేద్కర్ వర్ొంతి వేడుకలో్ల రాజమొండ్రి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమాండ్రి: భారత రాజయూాంగ శిల్పి డాకటేర్  బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 66వ వరధిాంతి సాందర్ాంగా రాజమహేాంద్రవరాం జనసేన పార్టే ఆధవారయూాంలో 
సా్థన్క గోకవరాం బస్సి సాటేాండ్ వదదే గల అాంబేద్కర్ విగ్రహ్న్కి జనసేన పార్టే న్యకులు పూలమాలలు వేసి న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్. ఈ 
సాందర్ాంగా వారు మాటాలోడుతూ బి.ఆర్. అాంబేడ్కర్ గారు భారతీయ సమాజన్ని కూలాంకషాంగా అధయూయనాం చేశారు కాబట్టే సామాజికాంగా 
అటటేడుగున బడుగు బలహీన వరాగాలను చటటే సభల వైపు నడిపాంచాల్.. ప్రజసావామయూ వయూవస్థలో వారిన్ భాగసావాములను చేయాలన్ సాంకల్పిాంచారు. 
సామాజికాంగా, ఆరిధికాంగా, రాజకీయాంగా వెనుకబడిన అటటేడుగు వరాగాలకు అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలన్ తపాంచారు. ఆ మహనీయున్కి రాజమాండ్రి 
న్యోజకవరగాాం జనసేన పార్టే తరుపున ఘన న్వాళులు అరిపిాంచడాం జరిగాంద్ ఈ కారయూక్రమాంలో తూ.గో.జిలాలో సాంయుకతు కారయూదరిశి గెడడుాం న్గరాజు, 
రాజమాండ్రి నగర ఉపాధయూక్షులు దసరి గురున్థ రావు, సతయూన్రాయణ గుతుతుల, ప్రధాన కారయూదరిశి వీరబాబు నలలోాంశెటిటే, ధవలేశవారాం మాండల 
ఉపాధయూక్షులు మాటపరితు న్గరాజు, రాజమాండ్రి నగర కారయూదరుశిలు ప్రకాష్ కపపిల, రాజు అలాటి, వాస్ వినని, సాంయుకతు కారయూదరిశి చక్రపాణి ఫణి, 
నగర న్యకులు సూరయూ, ఖాన్, వికటేర్ వాస్, తద్తరులు న్వాళులరిపిాంచారు.

కవ్్వరు జనసేన ఆధ్వర్ొంలో అొంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: కొవ్వారు: డాకటేర్ బి.ఆర్ అాంబేద్కర్ 66వ వరధిాంతి సాందర్ాంగా గాయత్రి వెాంకట్శవార ఆధవారయూాంలో కొవ్వారు 
న్యోజకవరగాాంలోన్ జనసేన పార్టే న్యకులాంతా అాంబేడ్కర్ విగ్రహ్లకు పూలమాలలు వేసి ఘనన్వాళులు అరిపిాంచారు. ముఖయూాంగా 
న్యకులు అన్ని జిలాలోలోలోన్, అన్ని మాండలాలోలోన్, అన్ని గ్రామాలోలోన్ అాంబేద్కర్ విగ్రహ్లను పూలమాలలతో సత్కరిాంచి ఘన న్వాళ్ 
అరిపిాంచవలసిాంద్గా అధిష్టటేనాం న్ర్ణయిాంచిాంద్. అధిష్టటేనాం ఆద్శాల మేరకు మాంగళవారాం అాంబేడ్కర్ విగ్రహ్లకు పూలమాలలు వేసి 
ఘనన్వాళులు అరిపిాంచారు. ఈ కారయూక్రమాం గాయత్రి వెాంకట్శవార ఆధవారయూాంలో తాళలోపూడి మాండల అధయూక్షులు గాంటా కృష్ణ, కొవ్వారు 
పటటేణాంలో కోట్ చాందర్ రావు, కోట్ హర్ష్, డేగల రాము ఎసీసి న్యకుడు బొాంత శాయూము, కొవ్వారు పారిటేసిపెాంట్సి వైవి రాఘవులు, 
శీతల్, కొపాపిక విజయ్ కుమార్, మరియు ఎాంపీటీసీ సభ్యూలు కాపవరాం స్రేష్, స్ాంకర సతితుబాబు, కాలపుడి మాండలాంలోన్ న్యకులు 
న్మాల బోరయయూ, వీర్రాజు, తద్తర పెదదేలాందరూ ఈ కారయూక్రమాంలో పాల్గాన్నిరు.

పరశ్రమలకు పొంగనామాలు!

* తరల్పోతునని పెటుటేబడులు
* వైకాపా ప్రభ్తవాాం తీరే కారణాం
* వేల కోటలో ఆదయాన్కి మోకాలడుడు
* అణగారిపోతునని అభివృద్ధి అవకాశాలు
* ఉదోయూగాల కలపినకు విఘాతాం
* మానవ వనరుల వలస బాట
అర్థాం అయిపోయిాంద్...
పూరితుగా సపిషటేాం అయిపోయిాంద్...
వైకాపా ప్రభ్తవాాం వైఖరి ఎలాాంటితో తెల్సి పోయిాంద్...
కక్ష రాజకీయాలే తపపి సాంక్షేమాంపై దృషిటే లేదన్ తేల్పోయిాంద్...
ప్రజ ప్రయోజన్ల కన్ని పగ సాధిాంచడమే ముఖయూమన్ 
బోధపడిాంద్...
అాందుకనే...
పెటుటేబడిదరులు పక్క చూపు చూస్తున్నిరు!
పారిశ్రామకవేతతులు వెనకాంజ వేస్తున్నిరు!
ఉతపితితుదరులు జరుకుాంటున్నిరు!
ఫల్తాంగా...
భార్ ప్రాజెకుటేలు చేజరిపోతున్నియి!
పెదదే పరిశ్రమలు తరల్ పోతున్నియి!
అభివృద్ధి అవకాశాలు మృగయూమై పోతున్నియి!
*ఇవిగవిగో ఆనవాళులో...
వైకాపా ప్రభ్తవాాం అధికారాంలోకి వచి్చ మూడుననిరేళులో దటుతోాంద్. 
ఈ కాలాన్ని పరికిాంచి చూసినపుపిడు... రాష్ట్రాన్కి వచి్చన పరిశ్రమల 
కన్ని తరల్పోయిన పరిశ్రమలే అధికమనే న్జాం, ప్రగతిన్ కాాంక్ాంచే 
ఎవరినైన్ ఉసూరుమన్పసోతుాంద్.
అమరరాజ... లులూ...కియా... జకీ... రిలయన్సి ... అదనీ... 
ఫ్ాంకిలోన్  టెాంపులటేన్ ... సిాంగపూర్  కన్సిరిటేయాం... ట్రైటాన్ ... ఏషియన్  
పల్సి ... బెస్టే  బాయూటర్... సాటేరటేప్  ఏరియా డెవలపెమాాంట్ ...
ఇవనీని ఏాంటో తెలుసా? ఏపీలో భార్ పరిశ్రమలు సా్థపాంచడాన్కి 
ఉతాసిహాంగా ముాందుకు వచి్చ కూడా, జగన్  ప్రభ్తవాాం నుాంచి 
ప్రోతాసిహాం లేకపోగా, వేధిాంపు చరయూలకు విసిగపోయి... చేసేద్ లేక 
వెనకి్క వెళ్లోపోయిన ద్శ, విద్శీ కాంపెనీలు... సాంస్థలే!
ఇవనీని బాయూటర్లు, కాగతాలు, ఎలకా్రాన్క్  పరికరాలు, డేటా సాంటర్సి , 
మాల్సి , కనెవానషిన్  సాంటర్సి , సాటేర్  హోటల్సి , మగా సీడ్  పారు్కలు, 
దుస్తులు, సోలార్  పవర్ , కారులో సహ్... వేరేవారు ఉతపితుతుల తయార్ 
పరిశ్రమలను సా్థపాంచడాన్కి ముాందుకు వచి్చనవే!
కానీ ఇవనీని వైకాపా తీరుతో విస్గెతితు తరల్ పోవడాం వలలో ఎాంత 
మేరకు పెటుటేబడుల నషటేాం జరిగాందో తెలుసా?
ఓ అాంచన్ ప్రకారాం... దదపు 1.70 లక్షల కోటలో రూపాయలు!
ఈ సాంస్థలనీని ఇపుపిడు పొరుగు రాష్ట్రాలైన తెలాంగాణ, కరానిటక, 
తమళన్డు తద్తర ప్రాాంతాలకు తరల్ పోవడాం వలలో ఎాంత 
మాంద్ విదయూవాంతులు, యువకులు, కారిమాకులకు ఉదోయూగ, ఉపాధి 
అవకాశాలు చేజరిపోయాయో తెలుసా?

తకు్కవలో తకు్కవగా అాంచన్ వేసిన్ దదపు లక్ష మాంద్కి!
ఇక వీరి వలలో ప్రయోజనాం పొాంద్ వారి కుటుాంబాలు, ఆయా 
పరిశ్రమల పరిధిలో ఏరపిడే అనుబాంధ వాయూపారాలు, వాణిజయూ 
సాంస్థలు... వీటన్నిటినీ కలుపుకుాంట్... కొన్ని లక్షల మాంద్ ప్రజలకు 
ప్రయోజనాం కల్గ ఉాండేద్!
న్జన్కి ఇన్ని వైవిధయూమైన పరిశ్రమలు నెలకొన్ ఉాంట్ అటు 
అభివృద్ధి, ఇటు ఉదోయూగాల కలపిన, మరో వైపు ఆదయాం, ఇాంకోవైపు 
పనునిలు... ఇలా ఎనోని రకాల ప్రయోజన్లతో రాష్టాం పరుగులు 
పెట్టేద్. జగన్  ప్రభ్తావాన్కి కూడా ఎాంతో ప్రయోజనాం చేకూరేద్. 
వైకాపా సరా్కరు పన్తీరుపై సైతాం ఎనోని ప్రశాంసల జలులో కురిసి 
ఉాండేద్.
కానీ అలా జరగలేదు!
మరి అాందుకు కారణాం ఏమటో తెలుసా?
సాంకుచిత రాజకీయ ధోరణి!
విశాలమైన ప్రజ సాంక్షేమ దృకో్కణాన్నివిసమారిాంచిన వైఖరి!
ఇతర పార్టేలకు మదదేతుదరులనో, గత ప్రభ్తవాాం హయాాంలో 
ముాందుకు వచి్చన వారనో, తమ రాజకీయ ప్రయోజన్న్కి 
ఉపయోగపడరనో, తమ ఆధిపతాయూన్కి తల్గగాలేదనో, వీటిన్ 
సా్థపాంచిన ఘనత తమకు దక్కదనో... ఇలా కారణాలేమైన్... ఏవేవో 
న్బాంధనలతో, అర్థాంలేన్ ఆాంక్షలతో వేధిాంచి, విసిగాంచడాంతో పాటు 
ప్రోతాసిహ సహకారాలను అాంద్ాంచకపోవడాం వలలో ఇాంత పెదదే 
సాంస్థలనీని ఏపీన్ వద్ల్ వెళ్లోపోయాయనేద్ న్జాం!
జగన్  హయాాంలో ఏపీకి వచి్చన పరిశ్రమల కాంట్... తరల్ 
వెళ్లోపోయినవే అధికాంగా ఉన్నియాంట్... పైగా వచి్చన వాటి 
పెటుటేబడుల విలువ కాంట్... చేజరిపోయిన వాటి పెటుటేబడులే 
అతయూధికమాంట్... అభివృద్ధిన్ కాాంక్ాంచే ఎవరికైన్ మనసాతుపాం 
కల్గ తీరుతుాంద్.
కానీ... వైకాపా న్యకులకు కానీ, అమాతుయూలకు కానీ ఆ ఊసే 
పటటేకపోవడాం మరిాంత బాధిాంచే అాంశాం.
పైగా ఈ పరిశ్రమల గురిాంచి ఒకో మాంత్రి ఒకోలా... ఒకో నేత 
ఒకోలా... న్రలోక్ష్యాంగా పొాంతన లేన్ వాయూఖాయూన్లు చేస్తున్నిరాంట్ అద్ 
ఇాంకా కలవరపరిచే విషయాం.
అాంతేకాదు... ఇక్కడి వేధిాంపులతో విసిగ వేసారిపోయిన పరిశ్రమల 
వారిన్ ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలు సావాగతిాంచి అకు్కన చేరు్చకున్ మర్ 
ఒపపిాందలు చేస్కుాంటున్నిరాంట్... అద్ మర్ చివుకు్కమనే న్జాం.
*చేజరిన ప్రయోజన్ల్విగో...
లక్షలాద్ కోటలో రూపాయల పెటుటేబడులతో వేరేవారు పరిశ్రమల 
సా్థపనకు ముాందుకు వచి్చన సాంస్థలను, అవి నెలకొలపిడాన్కి 
సిదధిపడిన వాటి ఉతపితుతుల విలువను పరిశీల్సేతు కానీ... జగన్  
ప్రభ్తవా ఉదసీన, న్రలోక్ష్య, సాంకుచిత, వేధిాంపు రాజకీయాల వలలో 
రాష్ట ప్రజలు ఎాంత మేరకు నషటేపోయారో అర్థాం కాదు.
* అమర రాజ: బాయూటర్ల తయార్ రాంగాంలో ద్శాంలోనే 
ప్రముఖమైన సాంస్థ. చితూతురులో ఇపపిటిక ఉనని పరిశ్రమను ఇక్కడే 
మరిాంతగా విసతురిాంచాలనుకుాంద్. ఈ విసతురణ విలువ దదపు 
రూ. 9500 కోటలో రూపాయలు. ఇాందుకు జగన్  ప్రభ్తవాాం 
సహకరిాంచకపోగా వేధిాంపులకు ద్గాంద్. కారణాం... ఇద్ ప్రతయూరి్థ 
పార్టే ఎాంపీకి చెాంద్నద్ కావడాం. దాంతో ఇద్ తెలాంగాణకు 
తరల్పోయిాంద్. మహబ్బ్ నగర్ లో ల్థియాం బాయూటర్ల 
పరిశోధన, తయార్ యూన్ట్ ను ఏరాపిటు చేసేాందుకు ఒపపిాందాం 
కుద్రిపోయిాంద్. మరో విసతురణ యూన్ట్ ను తమళన్డులో సైతాం 
ఏరాపిటు చేసేాందుకు సిదధిమవుతోాందీ సాంస్థ. ఈ విసతురణ ఏపీలోనే 
జరిగ ఉాంట్ వేలాద్ మాంద్కి ఉదోయూగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్గేవి. 
ప్రభ్తావాన్కి పనునిల రూపాంలో భార్ ఆదయాం సమకూరేద్.
*లులూ: యూఏఈకి చెాంద్న లులూ సాంస్థ విశాఖలో రూ.2200 
కోటలో రూపాయల పెటుటేబడితో 7 వేల మాంద్కి ఉపాధి కల్గేలా 
అాంతరాజ్తీయ కనెవానషిన్  సాంటర్ , మగా ష్టపాంగ్  మాల్ , సాటేర్  హోటళలో 

ఏరాపిటుకు ముాందుకు వచి్చాంద్. కానీ జగన్  ప్రభ్తవాాం భూమ 
కటాయిాంపులను ఆపుచేయడాంతో విధిలేక తమళన్డులో రూ. 
3,500 కోటలో పెటుటేబడులకు ఆ ప్రభ్తవాాంతో ఒపపిాందాం చేస్కున్ 
తరల్పోయిాంద్. గత ప్రభ్తవాాం హయాాంలో ఈ కాంపెనీకి భూముల 
కటాయిాంపు జరగడాంతో జగన్  ప్రభ్తావాన్కి కాంటగాంపుగా 
మారడమే ఇాందుకు కారణాం.
* ఫ్ాంకిలోన్  టెాంపులటేన్ : విశాఖలో టెకానిలజీ డెవల్ప్ మాంట్  కాయూాంపస్  
ఏరాపిటుకు గత ప్రభ్తవాాం హయాాంలో ముాందుకు వచి్చాంద్. 
దీన్ పెటుటేబడుల విలువ 70 మల్యన్  డాలరులో. ఇద్ వచి్చ ఉాంట్ 
2500 మాంద్కి అతుయూననిత సా్థయి ఐటీ ఉదోయూగాలు వచి్చ ఉాండేవి. 
కానీ జగన్  ప్రభ్తవాాం సరైన సహకారాం అాంద్ాంచకుాండా అాందుకు 
మోకాలడిడుాంద్.
* జకీ: దుస్తుల తయార్లో పేరెన్నిక గల సాంస్థ. అనాంతపురాం 
సమీపాంలోన్ రాపాతుడు వదదే కరామాగారాం ఏరాపిటు చేయడాన్కి 
గతాంలో భూముల కటాయిాంపు జరిగాంద్. రూ. 129 కోటలో 
పెటుటేబడితో, ఏటా 32 మల్యనలో దుస్తుల తయార్ పరిశ్రమను 
సా్థపాంచడాన్కి సిదధిాం అయిాంద్. అాందువలలో 6,400 మాంద్కి నేరుగా 
ఉపాధి కల్గ ఉాండేద్. వైకాపా అధికారాంలోకి వచా్చక ఒక నేత 
ముడుపుల కోసాం, సబ్  కాాంట్రాకుటేల కోసాం, తాము చెపపిన వారిక 
ఉదోయూగాలు ఇవవాడాం కోసాం ఆాంక్షలు పెటటేడాంతో ఆ సాంస్థ వెనకి్క 
పోయిాంద్. ఇపుపిడు తెలాంగాణలో రెాండు యూన్టలో ఏరాపిటుకు 
సన్నిహ్లు చేసోతుాంద్.
* ట్రైటాన్ : అమరికాకు చెాంద్న సోలార్  బాయూటర్ల తయార్ సాంస్థ. 
రూ. 727 కోటలో పెటుటేబడితో విశాఖ, చితూతురులోలో పాలోాంటలో ఏరాపిటుకు 
సిదధిాం అయిాంద్. వైకాపా ప్రభ్తవాాం ఉదసీన వైఖరితో ఆ ప్రయతానిలు 
విరమాంచుకుాంద్. తెలాంగాణతో ఒపపిాందాం చేస్కుాంద్.
* రిలయన్సి : తిరుపతి సమీపాంలో రూ. 15 వేల కోటలోతో 
ఎలకా్రాన్క్సి  మానుయూఫ్యూక్చరిాంగ్  యూన్ట్  ఏరాపిటుకు గత ప్రభ్తవాాం 
136 ఎకరాలు కటాయిాంచిాంద్. వైకాపా అధికారాంలోకి వచా్చక 
భూవివాదలు తల్తతుడాంతో ఇచి్చన భూముల్ని కూడా వెనకి్క ఇచే్చసి 
మర్ వెళ్లోపోయిాంద్.
* ఏషియన్  పల్పి  అాండ్  పేపర్ మల్సి : ప్రకాశాం జిలాలోలో రూ. 24 
వేల కోటలోతో కాగతపు పరిశ్రమ ఏరాపిటుకు ముాందకు వచి్చ కూడా 
జగన్  సరా్కరు వైఖరికి విసిగపోయి తపుపికుాంద్.
* బెస్టే  బాయూటర్స్ : చితూతురు జిలాలోలో రూ. 300 కోటలోతో యూన్ట్  
పెట్టేాందుకు వచి్చన ఈ సాంస్థ ఇక్కడి పరిసి్థతుల వలలో విసిగపోయి 
తెలాంగాణకు తరల్పోయిాంద్.
* కియా: శ్రీ సతయూసాయి జిలాలో పెనుకొాండలో రూ.10500 కోటలోతో 
కారలో తయార్ పరిశ్రమ సా్థపాంచిన కియా సాంస్థ, వైకాపా ఎాంపీ 
బెద్రిాంపులు, వేధిాంపులతో మరో రూ.5 వేల కోటలోతో అనుబాంధ 
యూన్టలో ఏరాపిటుకు ఉసూరుమాంటూ వెనకి్క తగగాాంద్.
* అదనీ గ్రూప్ : గుజరాత్ కి చెాంద్న ఈ వాయూపార సాంస్థ విశాఖలో 20 
ఏళలోలో రూ. 70 వేల కోటలో పెటుటేబడులతో డేటా సాంటర్ కి ముాందుకు 
వచి్చ కూడా, జగన్  సరా్కరు ఆాంక్షలతో వెనకడుగువేసిాంద్. ఇపుపిడు 
పెటుటేబడులను రూ.3 వేల కోటలోకు కుద్ాంచుకుాంద్.
ఇలా చెపుపికుాంటూ పోతే... ఒకటి కాదు రెాండు కాదు పదుల 
సాంఖయూలో భార్ పరిశ్రమలు యూన్టలో సా్థపనకు ముాందుకు వచి్చ 
కూడా విరమాంచుకున్నియి.
ఇనేనిసి పరిశ్రమలు వసేతు జగన్  ప్రభ్తావాన్క మాంచి పేరు వస్తుాంద్ 
కద? మరెాందుకు ప్రభ్తవాాం వీటికి సహకరిాంచలేదు? అనే 
అనుమానాం ఎవరికైన్ వస్తుాంద్.
దన్కి కారణాలు అనేవాషిసేతు స్ఫూరిాంచే అాంశాలు ఆశ్చరయూ పరుసాతుయి...
అవేాంటాంట్...
జగన్  ప్రభ్తావాన్కి ప్రజ ప్రయోజన్ల కాంట్... సాంత ప్రయోజన్లే 
ముఖయూాం!
రాష్ట అభివృద్ధి కాంట్... రాజకీయ కారణాలే కీలకాం!
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