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రామ్ మనోహర్ లోహియా గారి సిద్ధాంతాలు అర్ాం చేసుకోవాలి
దేశంలో కుల సమస్య... కులాలపై శాస్త్రీయ అవగాహన.. వాటి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు సంస్కృతిక జీవనం గురంచి 
సధికారకంగా విశాల దకృక్పథంతో మాట్లాడిన మహనీయులు శ్రీ రామ్ మనోహర్ లోహియా గారు. ఆయన ప్రతిపాదంచిన 
సోషలిస్టు సిద్ధంతాలను అర్ం చేసుకంటే అన్ని వరాగాల ప్రజలు సమరస్య భావనతో మందుకు వెళ్్తరు. సమసమాజ 
స్పన కోసం తపంచిన ఆ మహానుభావుడి జయంతి సందర్ంగా హకృదయపూరవోక అంజలి ఘటిసు్తన్నిను. జనసేన 
పార్టు సిద్ధంతాలపైన్... పోరాట పంథాపైన్ శ్రీ రామ్ మనోహర్ లోహియా గార సిద్ధంతాలు, ఆలోచన ప్రభావం ఉంద. 
ఎలుగెత్్త... ఎదరంచు.. ఎనునికో... అనే జనసేన పోరాట విధాన్న్కి శ్రీ రామ్ మనోహర్ లోహియా గార సిద్ధంతాలే స్ఫూర్త.
కులాలను కలిపే ఆలోచన్ విధానం అనేద జనసేన సిద్ధంతాలోలా ఒకటి. శ్రీ లోహియా గారు చెప్పన విధంగా కులాల 
మధ్య అంతరాలు తగగాంచడం వర్తమాన సమాజాన్కి ఎంతో శ్రేయస్రం. ఆంధ్రప్రదేశ్ కుల వ్యవస్పై శ్రీ లోహియా గారకి 
సధికారత ఉంద. ఆయన ఇక్డి కుల విధాన్లు గురంచి చెబుతూ రాజా్యధికారాన్కి దూరంగా ఉనని కులాలు ఏ విధంగా 
మందుకు వెళ్లాలో ‘ద కా్యస్టు ఇన్ ఇండియా’ పుస్తకంలో వివరంచారు. కేవలం కుల వ్యవస్పైనే కాదు మహిళ్ సధికారతతో 
భారతీయ సమాజ వికాసం గురంచి కూడా ఎంతో విపులంగా చెపా్పరు. శ్రీ లోహియా గారు సిద్ధంతాలు ప్రతిపాదంచడమే 
కాదు వాటిన్ తన ప్రజా జీవితంలో ఆచరంచి చూపారు. వర్తమాన సమాజం... మఖ్యంగా యువత శ్రీ లోహియా గార 
సిద్ధంతాలు అర్ం చేసుకంటే కులాల సంకిలాషటుత నుంచి బయటపడవచుచు.

భవనం కూలి 
నలుగురి మృతి బాధాకరం
విశాఖపటనిం 29వ వారుడులోన్ రామజోగపేటలో మూడు అంతసు్తల కాలం తీరన ఇలులా కూలి 
నలుగురు ప్రాణాలు కోలో్పవడం, మర్ నలుగురు గాయపడడం చాలాబాధాకరం. మకృత్లోలా 
తలిలా, ఇద్దరు బిడడులు, ఉపాధి కోసం ఒరససా నుంచి వచిచున యువకుడు ఉన్నిరన్ తెలిసి కలత 
చెందను. ప్రాణాలు చాలా విలువైనవి. ఒక కుట్ంబంలోన్ ఒక వ్యకి్త హఠాత్్తగా మరణిసే్త 
ఆ కుట్ంబ పరస్ితి ఏ విధంగా మారపోత్ందో మనకు అవగతమే. ఈ ప్రమాదంలో మకృతి 
చెందన కుట్ంబాల పరసి్తి తలచుకుంటే తీరన్ ఆవేదన కలుగుత్ంద.
పాత భవన్లతో ప్రమాదం అనున్త్యం వెంట్డుతూనే ఉంట్ంద.ఇట్వంటి భవన్ల 
తొలగంపు అధికారులకు ఎంతటి కషటు సధ్యమో నేను అర్ధం చేసుకోగలను. అయితే కేవలం 
నోటీసులు ఇచిచు ఊరుకోకుండా పాత భవన్ల విషయంలో అధికారులు సద అప్రమత్తతతో 
ఉండాలి. కత్త ఇళ్ళు న్ర్మంచుకోడాన్కి యజమానులకు ఉదరంగా సయపడాలి. 
అనుమత్లు శీఘ్రగతిన జార్ చేయాలి. అలా చేసే్తనే ఇట్వంటి ప్రమాదలను, దుర్మరణాలను 
న్వారంచే అవకాశం ఉంట్ంద. విశాఖ ప్రమాదంలో మకృతి చెందన వార ఆత్మకు శాంతి 
చేకూరాలన్, గాయపడినవారు తవోరతగతిన కోలుకోవాలన్ భగవంత్ణిణి ప్రార్సు్తన్నిను. మకృత్ల కుట్ంబాలకు న్ ప్రగాఢ సనుభూతి తెలుపుత్న్నిను. వార కుట్ంబాలకు తగన 
ఆర్క సయం అందంచాలి.

అమరవీరులకు అంజలి
“దేశం కోసం చన్పోయేవారు 
ఎలలాకాలం బతికే ఉంట్రు”.. 
అంట్రు శ్రీ భగత్ సింగ్. 
సవోర్గాయ భగత్ సింగ్, శివరాం 
రాజ్ గురు, సుఖదేవ్ థాపర్ 
విషయంలో ఈ పలుకులు అక్షర 
సత్యం అన్పస్తయి. మరణించి 

అమరులైన్ న్రాకారంతో మన మధ్య జీవిస్్తనే ఉనని వీరు 
చిరంజీవులు. సరగాగా ఇదే ర్జున అంటే.. మారచు 23, 1931న 
ఈ మగుగారు వీరులు దేశమాత దస్యశకృంఖలాలను తెంచడాన్కి 
లాహోర్ జైలులో ఉర కంబాన్ని మద్దడారు. పట్టుమన్ 
పాతికేళ్ళు న్ండకుండానే ఈ మగుగారూ దేశంలో రగలించిన 
సవోతంత్ర కాంక్ష, విపలావాగని పరాయి పాలకులు దేశం నుంచి 
పారపోయేంత వరకు జవోలిస్్తనే ఉన్నియి. ఈ పుణ్య తిథి న్డు 
ఆ అమరవీరులకు శిరసుసా వంచి అంజలి ఘటిసు్తన్నిను. ఈ 
వీరుల బలిదన్లను స్మరంచుకోడాన్కి ఏట్ ఈ ర్జున షహీద్ 
దవస్ (అమరుల సంస్మరణ) న్రవోహించుకుంట్న్నిమ. 
అయితే ఇద మాత్రమే సరపోదన్ న్ భావన. ఈ మహానీయులను 
న్త్యం స్మరంచుకోవాలి. అందుకు తగన విధంగా ఈ వీరుల 
విగ్రహాలను దేశవా్యప్తంగా విరవిగా ఏరా్పట్ చేయాలి. స్మరక 
స్్తపాలు నెలకలా్పలి. వీర చరతను చిరంతనంగా మన 
యువతకు అందంచాలి. జాతిన్ న్త్యం జాగకృతం చేయాలి. 
చివరగా.. “ననుని చంపవచుచు కానీ న్ ఆలోచనలు చంపలేరు” 
అంట్రు భగత్ సింగ్. న్జమే- ఈ వీరుల ఆలోచనలు, భావ 
గాఢత దేశభకు్తల మదలో పదలంగా ఉన్నియి.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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తదేకం ఫండేషన్ ఏర్పాటు 
చేసిన నూతన బోటుని 

ప్రారంభంచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్ని న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్ మండలం, రేపూరు గ్రామంలో ఏటి గట్టున 
కవ్వోరు, రేపూరు గ్రామాల రైత్లకు, రైత్కులీలకు వ్యవసయ అవసరాలకు సరైన 
సదుపాయాలు లేక అనేక అవస్లు పడుత్నని వారకి రేపూరు గ్రామ పర్యటనకు 
వచిచున జనసేన పార్టు పఏసి సభ్్యలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీకి 
స్న్క జనసేన న్యకులు సమస్య తెలియచేసరు. ఈ విషయంఫై తదేకం 
ఫండేషన్ వార ప్రతిన్ధులకు తెలిపన వెంటనే లక్ష నలభైఐదు వేల రూపాయల 
ఖరుచు చేసి న్తన బోట్న్ ఏరా్పట్ చేయడం, దన్న్ తదేకం ఫండేషన్ వార 
ప్రతిన్ధుల సమక్షంలో స్న్క జనసేన న్యకుల ఆధవోర్యంలో గురువారం పంతం 
న్న్జీ ప్రారంభంచడం జరగంద. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరయు 
జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

ముసి్లం సోదరులకు అల్్ల ఆశీస్సులు మండుగా 
ఉండాలి: నేరేళ్ళ స్రేష్

శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూరు, మసిలాం సోదరులకు ఎంతో పవిత్రమైన 
రంజాన్ మాసం శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభం అవుత్నని సందర్ంగా 
మసిలాం సోదరులకు జనసేన పార్టు గుంటూరు అర్బన్ అధ్యక్షుడు 
నేరేళళు సురేష్ శుభాకాంక్షలు తెలియచేశారు. ఈ నెలర్జుల పాటూ 
భకి్తశ్రద్ధలతో కఠిన ఉపవాస దీక్ష ఆచరస్్త దైవ చింతనతో గడిపే మసిలాం 
సోదరులకు ఆ అలాలా ఆశీసుసాలు మండుగా ఉండాలన్ ఆకాంక్ంచారు. 
రంజాన్ పండుగ సమయాన మసిలాంలు తమ సంపాదనలో కంత 

పేదలకు ఖరుచుచేస్తరన్నిరు. మతసమరస్యన్కి ప్రతీకగా న్లిచే రంజాన్ పండుగ సందర్ంగా 
మసిలాంలు అందరకీ నేరేళళు సురేష్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఆకాశం కన్న కుటుంబ సభ్యులను 
పర్మర్శంచిన పితాని

శతఘ్ని న్్యస్:  మమ్్మడివరం, రాష్ట్ర జనసేన పార్టు 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ సభ్్యలు మరయు 
మమ్్మడివరం న్యోజకవరగాం ఇంచార్జ్ పతాన్ 
బాలకకృషణి కాట్రేన్కోన మండలం కంద కుప్ప 
గ్రామంలో హార్టు ఎట్క్ తో మరణించిన ఆకాశం 
కనని వార కుట్ంబ సభ్్యలను పరామర్శంచారు. 

ఈ కార్యక్రమంలో న్కల దురగాబాబు సంసన్ పాండురంగారావు, బలలా కుమార్, పతాన్ రాజు 
మరయు న్యకులు, కార్యకర్తలు పాల్గాన్నిరు.

పలు కారయుక్రమాలలో పాల్గొన్న పితాని
శతఘ్ని న్్యస్:  మమ్్మడివరం, రాష్ట్ర 
జనసేన పార్టు రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమ్టీ సభ్్యలు మరయు మమ్్మడివరం 
న్యోజకవరగా ఇన్చుర్జ్ పతాన్ బాలకకృషణి 
మమ్మడివరం పలిలాపాలం సంటర్లా 
విత్తన్ల అరుజ్న్ కిరాణా షాప్ ఓపెన్ంగ్ 
లో పాల్గాన్నిరు. అనంతరం ఐ పోలవరం 
మండలం సలాద వార పాలం గ్రామంలో 
శ్రీ వలిలా దేవ సమేత సుబ్రహ్మణ్య సవోమ్ 
వారు ఆలయ న్రా్మణ శంకుస్పన 
కార్యక్రమంలో పాల్గాన్నిరు. మరయు 
కాకిన్డ ఏ కానెసాటెనీసా ఫంక్షన్ హాల్ 
జనసేన పార్టు సీన్యర్ న్యకులు 
గుద్దట జమ్్మ కుమారుడు న్శిచుతార్ం 

వేడుకలోలా పాల్గాన్నిరు. ఈ కార్యక్రమంలో వీర వెంట పతాన్ రాజు, కడలి వెంకటేశవోరరావు, సలాద 
రాజా, పెన్నిడ శివ మరయు న్యకులు, కార్యకర్తలు పాల్గాన్నిరు.

ఉచిత కుటుటు శిక్షణ కంద్రాని్న ప్రారంభంలో 
పాల్గొన్న పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్్యస్: కాకిన్డ 
రూరల్ మండలం, 
రమణయ్యపేట గ్రామం, 
రాయుడు పాలం ప్రాంతం 
తదేకం ఫండేషన్ వార 
సహకారంతో జనసేన పార్టు 
న్యకులు తాటికాయల 
వీరబాబు అధవోర్యంలో 

ఏరా్పట్ చేసిన ఉచిత కుట్టు శిక్షణ కేంద్రాన్ని జనసేన పార్టు పఏసి సభ్్యలు, కాకిన్డ రూరల్ 
ఇంఛారజ్ పంతం న్న్జీతో కలిసి ప్రారంభంచిన తదేకం ఫండేషన్ సభ్్యలు మాదవి, 
సుధ. ఈ సందర్ంగా న్న్జీ మాట్లాడుతూ అవతార్ బాబాజీ తదేకం ఫండేషన్ దవోరా 
కాకిన్డ రూరల్ న్యోజకవరగాంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేసు్తన్నిరన్, ఈ ఉచిత కుట్టు 
మ్షన్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభంచడాన్కి స్లం ఏరా్పట్ చేసిన జనసేన న్యకులు బుజ్జ్కి, 
తదేకం ఫండేషన్ కాకిన్డ రూరల్ ప్రతిన్ధి శాండీకి ప్రతే్యక ధన్యవాదలు తెలియజేశారు. 
ఈ ఉచిత కుట్టు మ్షన్ కేంద్ం దవోరా మహిళలు తమ కాళళు మీద వేరు న్లబడేందుకు 
ఎంతో దోహద పడుత్ందన్ అన్నిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర న్యకులు, జ్లాలా 
న్యకులు, మండల, గ్రామ స్యి న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైన్కులు 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

కాకినాడ జనసేన ఆధ్వరయుంలో సామాజిక నాయుయ చైతనయు యాత్ర
శతఘ్ని న్్యస్: కాకిన్డ సిటి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా కాకిన్డ 
సిటి ఇంచార్జ్ మతా్త శశిధర్ స్చనల మేరకు బా్యంక్ పేట నందు కాకిన్డ సిటి కార్యదర్శ మతా్యల 
దురాగాప్రసద్ మరయు వీరమహిళ న్యకురాలు సవాడ పావన్ల ఆధవోర్యంలో సమాజ్క న్్యయ 
చైతన్య యాత్ర కార్యక్రమం చేపటటుడం జరగంద. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టు జ్లాలా ప్రధాన కార్యదర్శ 
తలాటం సత్య మఖ్య అతిధిగా పాల్గాన్నిరు. ఈ సందర్ంగా తలాటం సత్య సమాజ్క చైతన్యం కోసం 
అహరహరం శ్రమ్ంచిన గొప్ప న్యకుడు శ్రీ రాం మనోహర్ లోహియా జయంతి సందర్ంగా వార 
సేవలన్ కన్యాడారు. కులాల మధ్య అంతరాలు తగగాంచడం మరయు మహిళ్ సధికారతతోనే 
భారతదేశ పుర్గతి అనని ఆయన విధానం జనసేన పార్టు పోరాట్న్కి స్ఫూర్త అన్ అన్నిరు. నేటి ఈ 
వై.సి.ప ప్రభ్తవోం అణగారన కులాలను మరంత అణచివేసే ధోరణిలో పాలిసో్తందన్ ఈ విషయమై 
ప్రజలను చైతన్యవంత్లుగా చేయడాన్కే ఈ యాత్ర అన్ తెలియచేసరు. ఈ కార్యక్రమంలో గౌతం, 
చీకటలా వాసు, ఏసుబాబు, దొర, వీరమహిళలు హైమవతి, మాధవి, జమన, రాగణి మరయు 
జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

అందరూ ప్రజా శ్రేయస్సును కోర పని చేయాలి – వాటికన్ సిటీ అంబాసడర్
శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు, ప్రపంచంలో భారతీయులందరూ సంస్కృతి, సంప్రదయాలను, కలబోసుకున్ 
ప్రజా శ్రేయసుసా కోరే విధంగా తమ కార్యకలాపాలను న్రవోహించాలన్ వాటికన్ సిటీఅంబాసడర్ లియో 
పోర్డు గరెలిలా అన్నిరు. గురువారం ఉదయం స్న్క బిషప్ హౌస్ లో జరగన ఆహావోన సమావేశంలో 
జనసేన పార్టు న్యోజకవరగా ఇన్చురజ్, ఉమ్మడి పశిచుమగోదవర జ్లాలాల అధికార ప్రతిన్ధి రెడిడు 
అప్పలన్యుడు, జనసైన్కులు కలిసి లియో పోర్డు గరెలిలా న్ అయన ఆశీరావోదన్ని తీసుకున్నిరు. ఈ 
సందర్ంగా మాట్లాడుతూ మత విషయంలో, ప్రాంతీయత విషయంలో మనమందరం క్రీసు్త బోధనల 
సరాంశాన్కి అనుగుణంగా నడుచుకోవాలన్ రెడిడు అప్పలన్యుడు ఏలూరు న్యోజకవరగా ప్రజలకు, 
క్రైస్తవ సోదరులకు, జనసైన్కులకు విజ్ఞప్త చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టు చేనేత రాష్ట్ర 
కార్యదర్శ దోనేపూడి లోవరాజు, నగర ఉపాధ్యక్షులు సుందరనీడి ప్రసద్, గుబ్బల న్గేశవోరరావు, 
ప్రధాన కార్యదర్శ సరద రాజేష్, కార్యదర్శ బొతసా మధు, కందుకూర ఈశవోరరావు, ఎట్ంచి ధరే్మంద్, 
సోషల్ మీడియా కో ఆరడునేటర్ జనసేన రవి, న్యకులు రెడిడు గౌర్ శంకర్, వేమల బాలు, బోండా 

రామ న్యుడు, కన్కి మహేష్, సుందరనీడి శివశంకర్, తోట దురాగా ప్రసద్, వాస సయి తదతరులు పాల్గాన్నిరు.

భగత్ సింగ్ వర్ంతి సందర్ంగా ఇచ్చాపురం 
జనసేన ఘన నివాళి

శతఘ్ని న్్యస్: ఇచాచుపురం మండలం, 
ల్ద్దపుట్టుగ గ్రామంలో స్న్క జనసైన్కులు 
న్ర్మంచిన విపలావ వీరుడు భగత్ సింగ్ 
వర్ధంతి సందర్ంగా ఇచాచుపురం 
న్యోజకవరగా జనసేన ఇంచార్జ్ దసర 
రాజు సమక్షంలో ల్ద్దపుట్టుగ గ్రామపెద్ద 
జనసేన న్యకుడు తిప్పన దమోదర 

రెడిడు ఘన న్వాళ్లు అర్పంచడం జరగంద. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన మన్సాపాలిటీ 
10వ వార్డు ఇంచార్జ్ ర్కళళు భాస్రరావు, జనసైన్కులు తిప్పన రవి, శంకర్, దుర్్యధన, 
హర్ష్, భాస్ర్, జైపాల్, వాసు తదతరులు పాల్గాన్నిరు.

భారతదేశ గౌరవాని్న పంచిన నటుడు 
ర్మ్ చరణ్: ర్హుల్ సాగర్

శతఘ్ని న్్యస్:  ఎమ్్మగన్రు, తెలుగు చిత్రపరక్షమ పేరున్ విశవోవా్యప్తంగా 
మారుమోగంచిన హీర్ మగా పవర్ సటుర్ మరయు గోలాబల్ సటుర్ రామ్ చరణ్ ఫ్్యన్సా 
ఎమ్్మగన్రు తాలూకా మగా ఫ్్యన్సా సేవా సమ్తి తాలూకా అధ్యక్షులు రాహుల్ సగర్ 
తెలిపారు రామ్ చరణ్ 38వ జన్మదన వార్తసావాలోలా భాగంగా స్న్క వేదస్ వకృద్ధశ్రమం 
నందు వకృదు్ధలకు పలలాలకు కబ్బర బొండం మరయు మజ్జ్గ పా్యకెట్లా పంచిపెట్టురు. ఈ 
సందర్ంగా రాహుల్ సగర్ మాట్లాడుతూ రాబోయే ర్జులోలా ఉననితమైన స్న్న్కి 
గోలాబల్ సటుర్ రాంచరణ్ ఎదగాలన్ ఆయన నటించబోయే ప్రతి ఒక్ సిన్మా స్పర్ 
డూపర్ హిట్ కావాలన్ భారతదేశ ఖ్్యతిన్ అదేవిధంగా తెలుగు సిన్మా ఇండసీ్రీ ఖ్్యతిన్ 
పెంపందంచాలన్ ఆశా భావాన్ని వ్యక్తపరచారు. ఈ కార్యక్రమంలో శివ, జయప్రకాష్, 
రాఘవేంద్, మారుతి తదతరులు పాల్గాన్నిరు.

ఆకునూర ఆంజనేయులుకు మనోధైర్యుని్నచిచాన 
ర్మ్ స్ధీర్

శతఘ్ని న్్యస్:  పెడన, జనసేన 
ఆవిరా్వ సభకు వెళ్్తండగా 
ప్రమాదవశాతూ్త గాయపడిన 
గూడూరు మండలం, గూడూరు 
గ్రామం జనసైన్కుడు ఆకున్ర 
ఆంజనేయులును పరామర్శంచి 

వైద్యం కోసం 5,000/- రూపాయల ఆర్ధకసయం అందజేసిన పెడన న్యోజకవరగాం 
జనసేన న్యకులు యడలాపలిలా రామ్ సుధీర్. ఎలాంటి సహాయం కావాలన్ని పార్టు 
తరపున అండగా ఉంట్మన్ ఆంజనేయులుకు రామ్ సుధీర్ భర్స ఇచాచురు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు పోలగన్ లక్ష్మీ న్రాయణ, గోట్రు రవి కిరణ్, దవి 
శ్రీన్వాస్, సయ్యద్ షఫీ, అశోక్ కుమార్, అన్ల్, మహేష్, నవీన్, న్గ ఆంజనేయులు, 
బాదం వినోద్, అఖిల్, అంజ్బాబు, గుడిసే సయి ప్రసద్, బొర్రా శ్రీకాంత్, పోతన 
గంగాధర్, శివ సవోమ్, లోయ సయి, న్గారుజ్న, మద్దల పవన్ మరయు స్న్క 
జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

ప్రభ్తా్వలు, అధికారులు మారనా అయయువారపేట 
రోడు్ల బాగుచేసే నాధుడే లేరు

శతఘ్ని న్్యస్: ఆమదలవలస 
న్యోజకవరగాం, అయ్యవారపేట 
గ్రామ ప్రదన దర దదపుగా 
20ఏళలా పై నుంచి మరమ్మత్లు 
చేయలేదన్, సర్పంచ్ కి చెపతే ఆర్ 
అండ్ బీ అధికారులకి పరా్యదు 
చేయాలి అన్.. వారకి సమస్య చెపతే 
గ్రామ న్ధులు లవవు అన్ ఇలా 
వాయిదలు వేసు్త ఉన్నిరు తప్ప 

సమస్య పరషా్రం లేదన్ గ్రామ ప్రజలు పరా్యదు చేయగా స్న్క జనసేన ఎంపీటీసీ 
సికో్లు విక్రమ్, మామ్డి న్రాయణ రావు, గేదేల వాసు, వినోద్, రుద్ తదతరులు వెళ్లా 
ర్డుడున్ పరశీలించి దీన్పై జనసేన తరుపున పరషా్ర మారగాం వచేచులా చేస్తం అన్ గ్రామ 
ప్రజలకు మాట ఇచాచురు. వచేచు ఎన్నికలోలా జనసేన పార్టు అధికారంలోకి వసే్త మొదటిగా 
జ్లాలాలో మొదటి జనసేన ఎంపీటీసీ గా గెలిపంచిన గ్రామాన్కి తప్పకుండా పెద్ద పెద్ద 
సమస్యలు సులభంగా పరషా్రం చేస్తనన్ ఎంపీటీసీ భర్స ఇచాచురు. అంతేగాక నేను 
పుటిటున ఊరు కలిలావలస అయిన న్కు ఆ ఊరతో పాట్ సింగననిపాలం, అయ్యవారపేట 
గ్రామం సంత ఊరగా బావిస్్త మీకు కడ శావోస వరకు తోడుగా ఉంట్నన్ జనసేన 
పార్టు తరుపున భర్స ఇచాచురు.

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

జనసేన నాయకులు డాకటుర్ పిల్్ల శ్రీధర్ కు ఘన సనామానం
శతఘ్ని న్్యస్: పఠాపురం న్యోజకవరగాం, పఠాపురం పటనిం నందు శ్రీ స్ర్య రాయ విద్యనంద గ్రంథాలయం 
నందు పురుహూతిక లలిత కళ్పరషత్ వారచే ఏరా్పట్ చేయబడినట్వంటి ఉగాద కవి సమే్మళనమ మరయు 
ఉగాద విశిషటు సేవ పురస్ర కార్యక్రమాన్కి కమ్టీ వార ప్రేమ పూరవోక ఆహావోనం మేరకు మఖ్య అతిథులుగా 
పాలుపంచుకుననిట్వంటి పఠాపురం న్యోజకవరగా జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్ణి హాసి్పటల్ అధినేత మరయు డాకటుర్ 
పలాలా శ్రీధర్ న్ వార యొక్ సేవా దకృక్పథాన్కి గాను వారు చేసిన సేవలు, పఠాపురం న్యోజకవరాగాన్కే కాకుండా 
ప్రాంతం ఏదైన్ సేవే మారగాంగా మందుకు వెళ్త్నని సేవను గుర్తంచి ఎంపక చేసి ఘనంగా సన్్మన్ంచడం 
జరగంద.

కర్్నడి శ్రీను కుటుంబాని్న పర్మర్శంచిన డాకటుర్ పిల్్ల శ్రీధర్
శతఘ్ని న్్యస్: పఠాపురం న్యోజకవరగాం, పఠాపురం పటటుణం నందు కరనిడి శ్రీను అకాల మరణాన్కి చింతిస్్త పఠాపురం 
న్యోజకవరగా జనసేన న్యకులు శ్రీ విష్ణి హాసి్పటల్ అధినేత డాకటుర్ పలాలా శ్రీధర్ వార యొక్ కుట్ంబాన్ని పరామర్శంచి 
మనోధైరా్యన్ని అందంచడం జరగంద. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలానిటి మధుబాబు, గంజ్ సురేష్ మరయు జనసైన్కులు 
పాల్గానడం జరగంద.

గాయాలపాలైన జనసైనికులను పర్మర్శంచిన 
జనసేన 

నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్: మచిలీపటనిం, 
జనసేన పార్టు ఆవిరా్వ సభ 
సందర్ంగా వివిధ చోటలా 
జరగన ర్డుడు ప్రమాదంలో 
మచిలీపటనిం న్యోజకవరగాంలో 
గాయాలపాలైన జనసైన్కులను 

పరామర్శంచి వైద్యసయం అందచేసిన మచిలీపటనిం జనసేన పార్టు ఇంచార్జ్ బండి 
రామకకృషణి మరయు కరయర్ శ్రీను. ఈ కార్యక్రమంలో పటటుణ అధ్యక్షులు గడడుం రాజు, 
తోట రాజేష్, సయిన శివ, బొప్పడి చంటి, ఇతర జనసైన్కులు పాల్గాన్నిరు.

నార్న తాతాలుకు నివాళులరపాంచిన విడివాడ 
ర్మచంద్రర్వు

శతఘ్ని న్్యస్: న్డదవోలు 
న్యోజకవరగాం, కె సవరం గ్రామాన్కి 
చెందన జనసేన పార్టు సీన్యర్ 
న్యకులు న్రని తాతాలు (న్న్జీ) 
అకాల మరణాన్కి చింతిస్్త ఆయన 
చిత్రపట్న్కి తణుకు న్యోజకవరగాం 
జనసేన పార్టు ఇంచార్జ్ విడివాడ 

రామచంద్రావు పూలమాలవేసి శ్రద్ధంజలి ఘటించడం జరగంద. ఈ కార్యక్రమంలో 
ఇరగవరం మండలం పార్టు అధ్యక్షులు ఆకేటి కాశి, తణుకు పటటుణ ప్రధాన కార్యదర్శ 
పంతం న్న్జీ, జవావోద ప్రసదు, త్లసి, చినని, సతీష్ రెలులా, రాయుడు శ్రీన్వాస్ దురేగాష్ 
మరయు జనసేన పార్టు న్యకులు, కార్యకర్తలు పాల్గాన్నిరు.

ర్మ్ చరణ్ జనమాదిన వారోతసువాలు సందర్ంగా 
మజిజిగ పంపిణీ కారయుక్రమము

శతఘ్ని న్్యస్:  అంబాజీపేట: గోలాబల్ 
సటుర్ కణిదెల రామ్ చరణ్ జన్మదన 
వార్తసావాలలో భాగంగా 3వ ర్జు 
గురువారం అంబాజీపేటలో హైస్్ల్ 
నందు మజ్జ్గ పంపణీ కార్యక్రమమ 
న్రవోహించడం జరగంద. కోనసీమ 
రామ్ చరణ్ యువశకి్త ఇంఛారజ్ 
మంచాల నోకేష్ ఆధవోర్యంలో జరగన 
ఈ కార్యక్రమంలో మాచవరం 

గ్రామపంచాయతీ సర్పంచ్ న్గబుత్్తల శాంతి కుమార సుబా్బరావు, అంబాజీపేట 
మండల జనసేన పార్టు అధ్యక్షులు దొమే్మటి సయి కకృషణి, పతి్త దత్్తడు, మహిపాల 
తాతాజీ, అంబాజీపేట మండల రామ్ చరణ్ ఫ్న్సా అసోసియేషన్ బోనగర భూషణ్ 
న్యుడు, తోట బాబీ, వారే తేజ, రమేష్ స్దబత్్తల, యర్ంశెటిటు న్గేంద్, రవణం 
విజయ్, శీరగం జగత్, మడిద సుమంత్, అరగెల శివ కళ్్యణ్, పవన్ త్లసి, కురస 
న్యుడు, పలలా తేజ, పెరబత్్తల అజయ్, నందేపు శీను, బంధన రంగ, పళలా రామ, 
రంకిరెడిడు రఘురామ్, క్రప దురాగారావు తదతరులు పాల్గాన్నిరు.

నిమమాలపాడు మైనింగ్ జోలికి వసేతే తాటతీసాతేం: 
జనసేన మురళి

శతఘ్ని న్్యస్:  అనంతగర మండలం 
వాలసి పంచాయతీ న్మ్మలపాడు, 
కరకవలస, రాళలాగరువు గ్రామాలలో 
కాల్సాట్ మైన్ంగ్ కోసం మాజీ ఎమ్మలే్య 
తాజా ఎసిటు కమ్షన్ చైర్మన్ కుంభ రవిబాబు 
ఏపెండిసి నుండి బిన్మీల దవోరా టండర్ 
తీసుకన్ స్న్క ప్రజలు మైన్ంగ్ కు 
అంగీకరంచకపోవడంతో అమాయక 

గరజనులకు లేన్పోన్ ఆశ చూపంచి భూమ్కి బదులు భూమ్న్,నషటుపరహారంగా నగదు 
రూపంలో ఇస్తమన్ మాయమాటలు చెప్ప ఇచిచున పరమ్త్లు దటి అక్రమ మైన్ంగ్ 
చేసి గరజనుల భూమ్న్ పాడుచేసి వాతావరణాన్ని కాలుష్యం తో న్ంప అక్రమంగా 
సంపాదంచిన తరావోత కనీస నషటుపరహారం చెలిలాంచకుండా మోసం చేసిన కుంభ 
రవిబాబు మరయు అతన్ బిన్మీలపై చర్యలు తీసుకన్ మాకు రక్షణ కలి్పంచాలన్ 
గ్రామసు్తలు పోలీస్ సేటుషన్ కి వెళ్లా పరా్యదు చేయడం జరగంద. ఈ విషయమై గరజన 
సంఘాలు, అన్ని రాజకీయ పార్టు న్యకులు, యువత, ప్రజల యొక్ మద్దత్ కావాలన్ 
స్న్క గ్రామ ప్రజలు జనసేన తెలియజేసరు.

జనసేనాని పేరు మీద గుమమాడి శ్రీర్మ్ అన్నదాన 
కారయుక్రమం

శతఘ్ని న్్యస్: అనకాపలిలా 
జ్లాలా, వి మాడుగుల 
న్యోజకవరగాం, కోటపాడు 
మండలం, కోటపాడు 
గ్రామంలో సయిబాబా 
ఆలయంలో జనసేన 
పార్టు అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ పేరు మీదగా 

అననిదనం చేయడం జరగంద. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ రాష్ట్రంలో పేదవారకి 
అననిం పెట్టురు, కౌలు రైత్లకు కోట్నుకోటలా డబు్బలు ఇచాచురు, ఇసు్తన్నిరు. పవన్ 
కళ్్యణ్ సీఎం అయితే రాష్ట్రం అభవకృద్ద చెందుత్ంద, రామరాజ్యం చేస్తరు. కణిదెల 
పవన్ కళ్్యణ్ సీఎం కావాలి అన్ కోరుకుంట్న్నిమన్ మాడుగుల జనసేన న్యకులు 
గుమ్మడి శ్రీరామ్ అన్నిరు.

చిరుపవన్ సేవాసమితి వాటర్ టయుంకర్ దా్వర్ 
ఉచిత త్రాగునీరు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజోలు, గురువారం జనసేన పార్టు 
రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శ, జనసేన న్యకులు తాడి 
మోహన్ మరయు వీరమహీళ తాడీ లలిత పెళ్ళుర్జు 
సందర్బంగా తాడి మోహన్ ఫ్లోవర్సా వారు డీజల్ 
మరయు డ్రైవర్ జీతం ధన సహయంతో జనసేనపార్టు 

చిరుపవన్ సేవాసమ్తి వాటర్ ట్్యంకర్ దవోరా గురువారం సఖినేటిపలిలా గొలలాగూడేం 
ప్రాంతంలో త్రాగునీరు లేక ఇబ్బంద పడుత్నని ప్రజలకు జనసేనపార్టు ఆదవోర్యంలో 
ఉచిత త్రాగునీరు సరఫరా చేయడం జరగందన్ న్మన న్గభూషణం తెలిపారు.
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డాక్టర్ కందుల నాగరాజు ఆధ్వర్ంలో 
పవనన్న ప్రజాబాట

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ దక్ణ న్యోజకవరగాం, ఉగాద పరవోదనం సందర్బంగా బుధవారం 
ఉదయం 35వ వారుడు పూరణి మారె్ట్ దురాగాలమ్మ గుడి నుంచి పవననని ప్రజా బాట 
ప్రారంభమైంద. దక్ణ న్యోజకవరగాం జనసేన న్యకులు, 32వ వారుడు కార్్పరేటర్ 
డాకటుర్ కందుల న్గరాజ్ ఆధవోర్యంలో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంద. 35వ వారుడులోన్ 
పూరణి మారె్ట్, కలులాపాకల వీధి, ప్రసద్ గారెడున్ వంటి ప్రాంతాలలో పవననని ప్రజా 
బాట కార్యక్రమం కనసగంద. ఈ సందర్ంగా ప్రతి ఇంటికి వెళ్లా ప్రజా సమస్యలను 
అడిగ తెలుసుకున్నిరు. పవన్ కళ్్యణ్ అధికారంలోకి వసే్త ప్రజలకు జరగే మంచిన్ 
వివరంచారు. అనంతరం డాకటుర్ కందుల న్గరాజు మాట్లాడుతూ ప్రజా వ్యతిరేక విధాన్లు 
అవలంబిసు్తనని ప్రభ్తవోం పై ప్రజలు ఆగ్రహంగా ఉన్నిరన్ చెపా్పరు. వైసీపీ ప్రభ్తవోం 
అధికారంలోకి వచిచున న్లుగేళలాలో ప్రజలకు చేసిందేమో లేదన్ తెలిపారు. అట్ ప్రజలతో 
పాట్ ఇట్ ఉదో్యగసు్తలు కూడా ప్రభ్తవో విధాన్లపై మండిపడుత్న్నిరన్ పేర్్న్నిరు. 
పెరగన న్త్యవసర ధరలతో ప్రజలు అవస్లు పడుత్ంటే ప్రభ్తవోం పటిటుంచుకోవడంలేదన్ 
ఆర్పంచారు. ప్రజా సమస్యలపై పవన్ కళ్్యణ్ అలుపెరగన్ పోరాటం చేసు్తన్నిరన్ 
చెపా్పరు. ఆయన ఆదేశాలతో, స్చనలతో తామ కూడా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వచాచుమన్ 

చెపా్పరు. జనసేన అధికారంలోకి వసే్త రాష్ట్ర అభవకృద్ధ సధ్యమన్ చెపా్పరు. ప్రజలు కూడా జనసేన వెననింటే ఉన్నిరన్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు అరుణ, కోమలి, 
భారగావి, రామ, జ్.లక్ష్మి, కనక, వరషిణి, పారవోతి త్రిన్ధ్, రఘు, గాజులు శ్రీను, ప్రసద్, ఆడప సతి్తబాబు, కనకరాజు, కలిలా గణేష్, నగేష్, తరుణ్, పవన్, అశోక్, హర, మణికంఠ, రమేష్, 
బి.సయి, నవీన్, న్గేంద్, తెలుగు అరుజ్న్, మన్, స్ర, వర, జానకి, జానీసా, దురగా, ఎర్ంశెటిటు సురేష్, గరకిన రవి, ప్రణీత్, అరుణ్, ఎస్.అపా్పరావు, కుమార, కందుల కేదరానిథ్, కందుల 
బద్రీన్థ్ తదతరులు పాల్గాన్నిరు.

జనసేన నాయకుడికి ఘనస్వాగతాం
శతఘ్ని న్్యస్: రాజంపేట జనసేన పార్టు ఇంచార్జ్ మలిశెటిటు వెంకటరమణ విదేశాల నుంచి తిరగ 
రాజంపేటకు వసు్తండగా గురువారం సిద్ధవటం మండల పరధి ఉప్పరపలలా గ్రామం వద్ద జనసేన 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదర్శ రాట్ల రామయ్య, ఆయనకు ఘనసవోగతం పలికారు. అనంతరం 
పూలమాలవేసి శాలువాతో సత్రంచారు. ఈ సందర్ంగా మలిశెటిటు వెంకటరమణ మాట్లాడుతూ.. 
మందుగా రాజంపేట న్యోజకవరగా ప్రజలందరకీ ఉగాద శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. జనసేన 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదర్శ రాట్ల రామయ్య ఆధవోర్యంలో కనసగుత్నని పవననని ప్రజా బాట 
కార్యక్రమం సిద్ధవటం, ఒంటిమ్టటు మండలాలోలా దగవోజయంగా కనసగసు్తనని జనసైన్కులకు, 
వీరమహిళలకు ప్రతే్యక ధన్యవాదలు తెలిపారు. కులమతాలకు అతీతమైన పార్టు జనసేన పార్టు 
అన్ రాష్ట్రంలో సుపరపాలన కావాలంటే పవన్ కళ్్యణ్ మఖ్యమంత్రి కావాలన్నిరు. పవన్ కళ్్యణ్ 
రూపందంచిన సిద్ధంతాలను ప్రజలోలాకి తీసుకువెళ్లా జనసేన పార్టున్ మరంత బలోపేతం చేసేందుకు 
ప్రతి ఒక్ జనసేన న్యకుడు, జనసైన్కులు అందరూ కషటుపడాలన్నిరు. రాబోయే 2024 ఎన్నికలోలా 
ప్రజలందరూ, జనసేనను ఆదరంచి పవన్ కళ్్యణ్ ను మఖ్యమంత్రిన్ చేసుకోవాలన్నిరు. జనసేన పార్టు 
అధిషాటునం ఆమోదసే్త, రాజంపేట న్యోజకవరాగాన్కి జనసేన పార్టు తరఫున ఎమ్మలే్యగా పోటీ చేస్తనన్ 
ఆయన తెలియజేశారు. ఈకార్యక్రమంలో లీగల్ సల్ కతి్త సుబ్బరాయుడు, జనసేన న్యకులు 
భాస్ర్ పంత్లు, పోలిశెటిటు చంగల్ రాయుడు, పోలిశెటిటు శ్రీన్వాసులు, జెడాడు శిర్ష జనసైన్కులు, వీర 
మహిళలు తదతరులు పాల్గాన్నిరు.

వైసీపీ నుండి జనసేనపార్టులోకి భార్ చేరకలు
శతఘ్ని న్్యస్: పెనుగొండ మండలం, రామననిపాలం గ్రామంలో వైసీపీ పార్టు నుండి 
జనసేనలోకి భార్ చేరకలు జరగాయి. వైసీపీ పార్టు నుండి MPTC అభ్యర్గా పోటీ 
చేసిన గండ్రోత్ వెంకట శ్రీన్వాస్ మరయు అతన్ సన్నిహిత్లకు ఆచంట న్యోజకవరగా 
ఇంచారజ్ చేగొండి స్ర్య ప్రకాష్  మరయు తాడేపలిలాగూడం ఇంచారజ్ బొలిశెటిటు శ్రీన్వాస్ 
కండువా కప్ప పార్టులోకి ఆహావోన్ంచారు. బొలిశెటిటు శ్రీన్వాస్ మాట్లాడుతూ జనసేనపార్టు 
నుండి గెలుపందన Mptc మొఖమాటలా కకృషణికాంత్ అతన్ ప్రత్యర్న్ సదరంగా పార్టులోకి 
సవోగతించడం మంచి పరణామం అన్ అన్నిరు. రామననిపాలం గ్రామంలో జరగన 
ఈ పరణామాన్ని అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకున్ పార్టు పబలోపేతాన్కి కకృషి చేయాలన్ 
స్చించారు. చేగొండి స్ర్య ప్రకాష్ గారు మాట్లాడుతూ పార్టు పడవులు పందన వారు 
శకి్తవంచన లేకుండా కకృషి చేయాలన్, అలాగే పార్టు కోసం కషిటుంచి పన్ చేసిన ప్రతిఒక్రకి 

సమచితస్నం కలి్పస్తనన్ ఆచంట న్యోజకవరగా ఇంచార్జ్ గా మాటిసు్తన్ని అన్ అన్నిరు. ఈ బహిరంగ సభలో పెనుగొండ మండల అధ్యక్షుడు కండవీటి శ్రీన్వాసరావు, పోడూరు 
మండల అధ్యక్షుడు గుడాల రాజేష్, రామనని పాలం గ్రామ జనసేన అధ్యక్షుడు గంట్రోత్ సురేష్, జ్లాలా ఉపాధ్యక్షులు, వివిధ గ్రామధ్యక్షులు అధిక సంఖ్యలో పెనుగొండ మండల 
జనసైన్కులు వీరమహిళలు పాల్గాన్నిరు.
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