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నిత్య ఆరాధనీయుడు శ్రీ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్
భారతదేశ చరిత్రలో చిరంతనంగా నిలిచిపోయే మహానుభావుడు భారతరత్న శ్రీ 

బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ గారు. ఈ దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసిన ఆ జ్ఞాన సంపను్నడి 

131వ జయంతి సందర్ంగా నా పక్షాన, జనసేన పార్టీ పక్షాన ఆయనకు 

ప్రణామాలు అరిపిస్తునా్ననంటూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక 

ప్రకటన విడుదల చేశారు. శ్రీ అంబేడ్కర్ అందరివాడు. నిత్య ఆరాధనీయుడు. 

ఈనాడు మన దేశం ఆరిథికంగా, సామాజికంగా వరిధిలులుతందంటే అందుకు 

కారణం శ్రీ అంబేడ్కర్ ఆధ్వర్యంలో రూపుదిదుదేకున్న పటిషటీమైన రాజ్్యంగమే. 

ప్రపంచ గొపపి మేధావులలో ఒకరిగా, ప్రపంచానికే స్ఫూరితుప్రదాతగా నిలిచిన 

శ్రీ అంబేడ్కర్ భారతీయునిగా జని్మంచడం భారతీయులు చేస్కున్న అదృషటీం. 

లండన్ లో శ్రీ అంబేడ్కర్ నివసించిన గృహాని్న, లక్్నలో ఆయన పేరిట ఏరాపిటైన 

సా్మరక మందిరాని్న సందరి్శంచినపుపిడు నేను పందిన అనుభూతి మాటలలో 

చెపపిలేను. ఈ దేశంలోని సంపద, విజ్ఞానం, సామాజిక నా్యయం, అందరికీ సమానంగా అందాలని శ్రీ అంబేడ్కర్ ప్రవచించిన ఆదేశిక స్త్రాలకు అనుగుణంగానే జనసేన 

పార్టీ ఆవిర్వించింది. ఆయన చూపిన మారాగాని్న సదా అనుసరిస్తు నాదైన సేవను ఈ దేశ ప్రజలకు అందచేసాతునని ఈ పుణ్యదినం సందర్ంగా పునరుదాఘాటిస్తు ఆయనకు 

జేజేలు పలుకుతనా్నను....- జైహంద్ అనా్నరు జనసేనాని.

ఆర్టీసీని ప్రభుత్ంలో విలీనం చేశారు కదా... లాభనష్టీల లెక్కలేమిటి?
• పేద ప్రజలను ఇబ్ంది పెటటీకుండా డీజిల్ భారం ప్రభుత్వమే భరించాలి

ఏపీఎస్ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్కునా్నం అని ప్రచారం చేస్కున్న వైసీపీ నాయకత్వం ఇపుపిడు 

ఆర్టీసీ ప్రయాణాని్న సంక్షేమ పథకంగా ఎందుకు భావించడం లేదు? అని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 

వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలు మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ప్రశి్నంచారు. ఆర్టీసీ బస్సులోలు రోజుకు 

సగటున 70 వేల మంది ప్రయాణిస్తునా్నరు. వీరిలో అత్యధికులు పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలే. డీజిల్ సెస్ 

పేరుతో టికెట్ ధరలు పెంచుతూ ప్రయాణీకులపై భారం మోపుతూ తీస్కున్న నిర్ణయం కచిచితంగా పేదలను 

ఇబ్ంది పెటేటీదే. డీజిల్ ధర పెరగటం వలేలు టికెట్ ధర పెంచాలిసు వచిచిందని చెపపిడం బాధ్యత నుంచి 

తపిపించుక్వడమే. డీజిల్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పను్నలో రాయితీ ఇచిచి ఆర్టీసీపై భారం తగ్గాసేతు టికెట్ ధర 

పెంచాలిసున అవసరం ఉండదు. ఆర్టీసీ అనేది ఒక కార్పిర్షన్ గా ఉన్నపుపిడు వాణిజ్య క్ణంలో ఆలోచించి 

లాభనష్టీల ప్రకారం చూస్క్వచుచి. వైసీపీ ఈ సంసథిను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్కున్నందున కచిచితంగా పాలక పక్ం ప్రజ్ సంక్షేమం క్ణంలోనే ఆలోచన చేయాలి. 

ప్రజలపై భారం లేకుండా చూడాలి. తమిళనాడు ప్రభుత్వం చెన్్న నగరంలో మహళలకు ఆర్టీసీ బస్సులోలు ఉచిత ప్రయాణ పథకం అమలు చేసతుంది. అలాంటి పథకం ఏదీ 

మన రాష్ట్రంలో లేదు. ఇక్కడ భారం మోపి బాదటం తపపి ప్రయాణీకుల సంక్షేమం గురించిన పథకం ఒక్కటీ లేదు. ఇపుపిడు ఆర్టీసీ ప్రభుత్వ పరిధిలోనే ఉంది కాబటిటీ డీజిల్ 

భారం ప్రభుత్వమే భరించి సెస్ విధింపు నిర్ణయాని్న ఉపసంహరించుక్వాలి. ఇపపిటికే విదు్యత్ ఛార్జీలు పెంచారు. ఆసితు పను్న పెంచారు. చెతతు పను్న వేస్తునా్నరు. ఇపుపిడు 

ఆర్టీసీ టికెట్ పెంచారు. ర్పటి రోజున ఇంకేమమి పెంచుతారో అనే భయంలో రాష్ట్ర ప్రజలు ఉనా్నరు. ఇది ప్రజలపటలు బాధ్యత కలిగ్న ప్రభుత్వం కాదు... ప్రజలను బాదే 

ప్రభుత్వం అని శ్రీ నాదండలు మనోహర్ విమరి్శంచారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పోరస్ కెమికల్ కరామాగారంలో మృతుల కుటంబాలకు 
రూ.కోటి చొప్పున పరిహారం ఇవ్్లి

ఏలూరు జిలాలు ముస్నూరు మండలం అకి్కరెడిడిగూడంలోని పోరస్ కెమికల్ కరా్మగారంలో 
చోటు చేస్కున్న భార్ అగ్్న ప్రమాదం అత్యంత విష్దకరమని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యకతుం చేశారు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు 
కారి్మకులు మృతి చెందారని తెలిసి ఆవేదనకు లోనయా్యను. మృతల కుటుంబాలకు 
నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేస్తునా్నను. కషటీం మీద బతికే కారి్మకుల కుటుంబాలను 
ప్రభుత్వం అని్న విధాలా ఆదుక్వాలి. ఎలీజీ పాలిమర్సు దురఘాటనలో ఇచిచిన విధంగానే 
పోరస్ ప్రమాదంలో చనిపోయినవారికీ రూ.క్టి చొపుపిన పరిహారం అందించాలి. ఒక్్క 
ప్రమాదానికి ఒక్్క తరహా పరిహారాని్న ప్రభుత్వం ప్రకటించకూడదు. ఈ ఘటనలో మరో 
13మంది తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రి పాలయా్యరు. వీరికి మెరుగైన వైద్యం అందించి 
నా్యయబదధింగా పరిహారం ఇవా్వలని విజఞాపితు చేస్తునా్నను. రసాయన కరా్మగారాలోలు 
తరచూ ప్రమాదాలు చోటు చేస్కంటునా్నయి. భద్రత ప్రమాణాల నిర్వహణపై అధికార 
యంత్రాంగం ఎపపిటికపుపిడు పరిశీలన చేయాలి. ఇటువంటి ప్రమాదాల నివారణకు 
కఠిన నిబంధనలను అమలు చేయాలిసున బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
తెలిపారు.

శ్రీమతి వసుమతి ఆతమాకు శాంతి చేకూరాలి
సీపీఐ జ్తీయ కార్యదరి్శ శ్రీ కె. నారాయణ గారి సతీమణి శ్రీమతి వస్మతి గారు తది శా్వస విడిచారని తెలిసి ఆవేదనకు లోనయా్యనని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. శ్రీమతి వస్మతి గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రారిథిస్తునా్నను. శ్రీ నారాయణ గారి కుటుంబానికి నా తరఫున, జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ సానుభూతి 
తెలియచేస్తునా్నను. ఈ కషటీ సమయంలో నారాయణ గారికి ఆత్మ సె్థిర్యం ఇవా్వలని భగవంతణి్ణ క్రుకంటునా్ననని జనసేనాని తెలిపారు.

బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలు సదా ఆచరణీయాలు
*జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో జరిగ్న అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలోలు శ్రీ నాదండలు మనోహర్
భారతదేశం బలమైన ప్రజ్సా్వమ్య దేశంగా నిలిచింది అంటే దానికి బాబాసాహెబ్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్్యంగమే కారణమని 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలు మనోహర్ గారు అనా్నరు. ఆ రోజులోలు నా్యయశాస్తుం చదివి కూడా దేశ 
సేవ క్సం ఆ వృతితుని తృణప్రాయంగా వదిలేసిన మహానుభావుడని కనియాడారు. ఆయన స్ఫూరితుతోనే అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
కులాలను కలిపే ఆలోచన విధానం, మతాల ప్రసాతువన లేని రాజకీయం అనే సిదాధింతాలను పార్టీ ఏడు మూల స్త్రాలోలు పెట్టీరని గురుతు 
చేశారు. డా. అంబేద్కర్ 131వ జయంతి వేడుకలు హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారా్యలయంలో ఘనంగా జరిగాయి. అంబేద్కర్ 
చిత్రపట్నికి పూలమాల వేసి అంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడుతూ “దేశంలో పుటిటీన ప్రతి 
పౌరుడు గౌరవంగా తలెతతుకుని తిరిగే 

విధంగా ఆనాడు శ్రీ అంబేద్కర్ పోరాటం చేశారు. ఆ స్ఫూరితుని ప్రతి ఒక్కరిలో నిలిపే 
విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు కృషి చేస్తునా్నరు.
* అహంకారంతో వ్యవసథిలను నిర్్వర్యం చేస్తునా్నరు
కులం పునాదులపై ఒక నీతినిగానీ, జ్తినిగానీ నిరి్మంచలేమని అంబేద్కర్ గారు చెపాపిరు. 
ఆయన రాజ్్యంగం దా్వరా అందించిన విలువలను కాపాడుకుంటే ప్రజ్సా్వమ్యం 
నిలబడుతంది. అలా కాకుండా పదవులు ఉనా్నయనే అహంకారంతో వ్యవసథిలను నిర్్వర్యం 
చేసేతు భావితరాలకు అనా్యయం చేసిన వాళలుం అవుతాం. సా్వతంత్ర్యం క్సం మన పెదదేలు 
ఎనో్న తా్యగాలు చేశారు. వారి పోరాట్ల స్ఫూరితుని భావితరాలోలు నింపాలి. ప్రజలకు 
ఉపయోగపడే విధంగా పదదేతలు మారుచికని పాలన అందిసేతు కతతు రాజకీయాలకు 
శ్రీకారం చుటిటీన వాళలుం అవుతామని, అలా ముందుకెళ్లులని క్రుకుంటునా్నన”ని అనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ పలిట్ బ్్యరో సభు్యలు శ్రీ అర్ం ఖాన్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంఛారుజీ 
శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఇంఛారుజీ శ్రీ రాధారం రాజలింగంతో 
పాటు పలువురు నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహళలు పాల్గానా్నరు.

* శ్రీ నాగబాబు అధ్వర్యంలో మంగళగ్రిలోని రాష్ట్ర కారా్యలయంలో...
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు శ్రీ నాగబాబు గారు మంగళగ్రిలోని 
పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయంలో నిర్వహంచిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలోలు 
పాల్గానా్నరు. అంబేద్కర్ చిత్రపట్నికి పుష్పింజలి ఘటించారు. రాజ్్యంగ నిరా్మత 
అంబేద్కర్ సేవలను ప్రస్తుతించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నేతలు శ్రీ బోనబోయిన 
శ్రీనివాస్ యాదవ్, శ్రీ పోతిన మహేష్, డా. పాకనాటి గౌతమ్ రాజ్, శ్రీ నయాబ్ కమాల్, శ్రీ 
చిలలుపలిలు శ్రీనివాస్, శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాస్, శ్రీమతి రావి సౌజన్య, శ్రీ నేరెళ్ళ స్ర్ష్ తదితరులు 
పాల్గానా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆర్టీసీ బాదుడు అంతాఇంతా కాదు!
*చెపేపిదానికి....చేతలకు పంతనే లేదు
*భారం రూ.720 క్టేలు అంటున్న అధికారులు
*వాసతువంగా అంతకనా్న ఎంతో ఎకు్కవ
*అభాగు్యలపైనే అధిక ప్రభావం

ఏదో విధంగా ప్ర జ ల నుంచి డబు్లు పిండ డ మే ల క్ష్ంగా ముందుకు సాగుతన్న 
జ గ న్ ప్ర భుత్వం మ రో సారి కర డా ఝ ళిపించింది. మొన్న విదు్యత్ ఛార్జీల పెంపుతో 
సామాను్యడిని బాదిన ప్ర భుత్వం ఈసారి బ స్సు ఎకే్క వారిపై డీజిల్ సెస్ పేరుతో న డిడి 
విర గొగాటిటీంది. ఏప్రిల్ 14 ఉద యం నుంచే అమ లు లోకి వ చిచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపు ఎ ర్ర 
బ స్సు ఎకే్క బ డుగులపైనే అధిక భారం మోపింది. ప్ర యాణీకుల జేబులు దుళలు గొటేటీ ఈ 
మోత విలువ ఏకంగా రూ.720 క్టులు అని అధికారులే పేర్్కంటునా్నరు.
‘అబే్... ఇది స్వ లపి భార మే’ అంటూ అధికారులు చెపిపిన దానికి, వాసతు వంలో జిలాలులోలు 
ఆర్టీసీ అధికారుల కు అందిన మారగా ద ర్శ కాల కు ఎంతో వ్య తాసుసం ఉండ డంతో, 
జ గ న్ ప్ర భుత్వం చెపేపిదొక టి, చేసేదొక టిగా ముందుగా సాగుతోందని మ రో సారి 
తేట తెలలు మైంది.

*అడడి గోలు మోసం...
స ర్్వస్ను బ టిటీ రూ. 5, రూ. 10 రూపాయ లు మాత్ర మే డీజిల్ సెస్సు విధిస్తునా్నమ ని ఆర్టీసీ ఉన్న తాధికారులు చెపపి గా, డిపోల ప రిధిలో మాత్రం దూరంతో పాటు ఛార్జీలు 
కూడా పెరిగేలా ఆదేశాలు జ్ర్ అయా్యయి. అధికారులు చెపిపిన దాని ప్ర కారం ఒక్ ప్ర యాణికుడిపై దూరంతో సంబంధం లేకుండా ఒక టికెట్ పై స ర్్వస్ను బటిటీ రూ.5 
లేదా రూ. 10 మాత్ర మే అధికంగా వ స్లు చేయాలి. కానీ జిలాలు అధికారుల కు పంపిన స రు్కష్ల ర్ ను ప రిశీలించినపుపిడు ప లెలు వెలుగు, అలా్రా ప లెలు వెలుగు బ స్సులోలు 
కిలోమీట ర్ కి 10 పైస ల వంతన పెంచుకుంటూ పోయారు. అలాగే ఏసీ స ర్్వస్లోలు కిలోమీట ర్ కి 10 పైస ల నుంచి 20 పైస ల వ ర కు ఛార్జీలు పెంచుకుంటూ పోయారు. 
దీంతో దూరం పెరిగే కదీదే ఛార్జీల మోత కూడా పెరిగ్పోతోంది. ప లెలువెలుగు, సిటీ ఆరడి న ర్ స ర్్వస్లోలు దూరాని్న బ టిటీ క నీసం 5 రూపాయ ల నుంచి అధికంగా 15 రూపాయ ల 
వ ర కు ఛార్జీ పెరిగ్ంది. ఏసీ స ర్్వస్లోలు ఒక్ టికెట్ పై మొతతుం 10 రూపాయ లు మాత్ర మే పెర గాలిసు ఉండ గా కిలోమీట రలు లెక్క న పెంపును వ రితుంపజేయ డం వ లలు దూరం 
పెరిగే కదీదే భారం అధిక మైపోతోంది.
ఈ లెక్క ల ప్ర కారం చూసేతు ప్ర భుత్వం చెబుతన్న టుటీ ప్ర జ ల పైన భారం రూ.720 క్టులు కాదు, రెటిటీంపో... అంత కు మించో ఉంటుంది... అంటూ ప రిశీల కులు విశ్లుషిస్తునా్నరు. 
ఇది ప్ర జ ల ను అడడి గోలుగా మోసం చేయ డ మేన నే ఆరోప ణ లు స ర్వత్రా వినిపిస్తునా్నయి.
*సామాను్యడిపైనే ఎకు్కవ బ రువు...
ఆర్టీసీ న డిపే బ స్సులోలు స గానికి పైగా ప లెలువెలుగు స ర్్వస్లే ఉనా్నయి. ఆర్టీసీ ప్ర యాణికులోలు 70 శాతం మంది ప లెలు వెలుగు బ స్సులు ఎకే్క సామాన్య ప్ర జ లే. నిత్యం స గ టున 
45 ల క్ ల మంది ఆర్టీసీలో ప్ర యాణిస్తుంట్రు. వీరిలో 70 శాతం మంది త మ రాక పోక ల క్సం ప లెలు బ స్సుల నే ఎకు్కతంట్రు. అంటే ఆర్టీసీ బ స్సు ఛార్జీల బాదుడుకు 
గుర యే్యది అత్య ధికంగా సామాను్యలే అనేది నిరి్వవాదాంశం. అధికారులు ప్ర క టించిన ప్ర కారం చేసేతు డీజిల్ సెస్ రూపేణా కేవ లం 5 రూపాయ లు మాత్ర మే పెర గాలి.
కానీ ఆచ ర ణ లో మాత్రం ఈ పెంపుద ల 15 రూపాయ ల వ ర కు ఉంటంది. ఉదాహ ర ణ కు 5 కిలోమీట రలు దూరానికి ప్ర స్తుత ఛారిజీ 5 రూపాయ లు కాగా కతతు గా రెటిటీంపు 
అంటే 10 రూపాయ లు చెలిలుంచాలిసు ఉంటుంది. ఇది ఒక సేటీజి అనుకుంటే, ప్ర తి 5 కిలోమీట రలుకు ఒక సేటీజ్ వంతన 15వ సేటీజ్ వ చేచిస రికి ఏకంగా రూ.20 రూపాయ ల 
భారం ప డుతోంది. ఉన్న తాధికారుల ప్ర క ట న లోలు డొలలు త నం ఏమిట ఇక్క డే బ య ట ప డుతోంది.
నిజ్నికి ప లెలు వెలుగు బ స్సులోలు అత్య ధిక వాహ నాలు కాలం చెలిలున వి, ఎకు్కవ గా మ ర మ్మ తల కు లోన యే్యవే ఉనా్నయి. అంటే ఈ డొకు్క బ స్సులోలు ప్ర యాణించిన పాపానికి 
అధిక భారాని్నకూడా సామాను్యలే మోయాల న్న మాట . అస లే గోతల తో గొపుపిల తో అధా్వన్నంగా ఉండే రోడలు మీద డొకు్క బ స్సులో ప్ర యాణం వ లలు ఇటు న డుం నొపుపిల తో 
పాటు సామాను్యడు ఛార్జీల రూపంలో న డిడికూడా విర గొగాటిటీంచుకుంట్డ న్నమాట !
*దూరాభారం... మ రింత ఘోరం!
కిలోమీట రులు పెరిగేకదీదే టికెట్ ధ ర కూడా పెరిగే విధంగా చేసిన ఆర్టీసీ మాయాజ్లం వ లలు బ సెసుకి్కతే చాలు ప్ర యాణికులు ఉస్సురస్సుర నేలా సెస్సుల  భారం త పపి దు.
* ఉదాహ ర ణ కు కిలోమీట ర్ కు 20 పైస లు వంతన పెంచ డంతో విజ య వాడ నుంచి బంగళూరుకు వెన్నల బ స్సుపై వెళ్లు వారిపై ఒక్ టికెట్ పై రూ.120 రూపాయ ల 
అద న పు భారం ప డుతోంది.
* విజ య వాడ నుంచి హైద రాబాద్ కు నైట్ రైడ ర్ స ర్్వస్లో వెళ్లులంటే ఇంత కు ముందు క నా్న 55 రూపాయ లు ఎకు్కవ గా చెలిలుంచాలి.
* విజ య వాడ నుంచి విశాఖ వెళ్లులంటే ఛార్జీ రూ. 70 పెరుగుతోంది.
* సిటీ ఆరిడిన ర్ బ స్సులోలు ఒక్ సేటీజీ రెండు కిలోమీటరలు నుకుంటే క నీస ఛార్జీని 5 నుంచి 10 రూపాయ ల కు పెంచారు. ఇలా 8వ సేటీజి వ చేచిస రికి ఇంత వ ర కు టికెట్ 15 
రూపాయ లు కాగా, ఇక నుంచి అది రెటిటీంపై రూ. 30కి పెరిగ్ంది.
* తిరుప తి నుంచి తిరుమ ల వెళ్లు ఎక్సు ప్రెస్ బస్సుల ఛార్జీ 65 రూపాయ ల నుంచి 75 రూపాయ ల వుతోంది.
* ఇంత వ ర కు సేఫ్టీ సెస్  కేవ లం ఎక్సు ప్రెస్ , డీల క్సు , స్ప ర్ ల గజీ ర్, ఏసీ బ స్సులోలు మాత్ర మే ఉండ గా, ఇపుపిడు దీని్న ప లెలు వెలుగు, సిటీ స ర్్వస్లోలు కూడా వ రితుంప జేస్తునా్నరు.
* పెరిగ్న ఛార్జీల భారం బ స్ పాస్ లు తీస్కునే వారిపైన కూడా ప డుతోంది. ఆరిడిన ర్ పాస్ 870 రూపాయ ల నుంచి 1010 రూపాయ ల కు ఎగ బాకింది. అలాగే మెట్రో, 
ట్రావెల్ యాజ్ యువ ర్ లైక్ , ఎనీజీవో ఆరిడిన ర్, ఎనీజీఓ మెట్రో ఎక్సు ప్రెస్ , సచివాల య పాస్ లు కూడా పెరిగ్పోయాయి.
*ఇచేచిది పిస రంత ... లాగేది కండంత ...
న వ ర తా్నల పేరుతో ర క ర కాల ప థ కాల దా్వరా ప్ర జ ల కు ఎంతో మేలు చేస్తునా్నమంటూ గొపపి లు చెపుపికుంటున్న జ గ న్ ప్ర భుత్వం తీరు ఇచేచిది గోరంత , పిండేది కండంత లా 
ఉంద ని ప్ర తిప క్ నేత ల తో పాటు ప రిశీల కులు కూడా ఆరోపిస్తునా్నరు. ఇంటి ప ను్న, చెతతు ప ను్న, విదు్యత్ ఛార్జీల పెంపు, ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపు... ఇలా ర క ర కాలుగా వేలాది 
క్టలు రూపాయ ల ను నిత్యం ప్ర జ ల నుంచి దోచుకుంటునా్నర ని సామాను్యలు వాపోతనా్నరు. జ గ న్ ప్ర భుత్వం తీరును గ మ నిసేతు... ప్ర జ ల నుంచి వివిధ ర కాలుగా వంద 
రూపాయ లు వ స్లు చేసేతు, అందులో ఎంతోకంత ఓటు బా్యంకు ప థ కాల క్సం విదిలిసతుంద ని, మిగ తాదంతా దోచుక్వ డ మేన నే విమ ర్శ లు స ర్వ త్రా వినిపిస్తునా్నయి.

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

చిత్తూరు జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ జయంతి 
వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: డా.బి.ఆర్.అంబడ్కర్ గారి 
131 జయంతి సందర్ంగా తిరుపతి 
పటటీణంలోని బసాటీండ్ దగగార అంబడ్కర్ 
విగ్రహానికి జనసేన పి.ఎ.సి సభు్యలు, 
చితూతురు జిలాలు అధ్యక్షులు డా.పస్పులేటి 
హరిప్రసాద్ పూల మాలలు వేసి నివాళులు 

అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా డా.హరి ప్రసాద్ మాట్లుడుతూ.. జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ అంబడ్కర్ గారి ఆశయాలు, సిదాధింతాలను ఎపుపిడూ.. 
పాటిస్తుంట్రని, అణగారిన వరాగాలకు బడుగు, బలహీన వరాగాలకు ఎపుపిడూ.. జనసేన 
తోడుగా ఉంటుందని తెలియజేశారు. కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ప్రజలు కలిసి 
మెలసి ఉండాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదరి్శలు ఆకేపాటి 
స్భాషిణి, రాష్ట్ర ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ కార్యదరి్శలు పగడాల మురళి, జిలాలు కమిటీ 
లీగల్ సెల్ ఉపాధ్యక్షులు కంచి శా్యమల, జిలాలు కమిటీ కార్యదరి్శలు ఆనంద్, జనసేన 
సీనియర్ నాయకులు కృష్ణయ్య, తిరుపతి నగర ఉపాధ్యక్షులు పారుధి, పట్టీన కమిటీ 
కార్యదరి్శలు పగడాల లోకేష్, చెనా్నరెడిడి కాలనీ దిలీప్, కుమార్, దిలీప్ రాయల్, కిరణ్, 
రవి, పురుషోతతుం, మరియు జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ కు ఘనంగా నివ్ళులరిపుంచిన గాదె

శతఘ్్న నూ్యస్: గుంటూరు జిలాలు పార్టీ 
ఆఫ్స్లో బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి 
భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా జిలాలు 
అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరావు అంబేద్కర్ 
గారి చిత్రపట్నికి పూలమాలవేసి నివాళులు 
అరిపించడం జరిగ్ంది. తదనంతరం లాడ్జీ 
సెంటర్ లో గల విగ్రహానికి పూలమాల వేసి 

నివాళులు అరిపించడం మీడియాతో మాట్లుడటం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
జిలాలు నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన 
కాకినాడ జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్:  కాకినాడ సిటి, 
భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత అంబేడ్కర్ 
జయంతి సందర్ంగా కాకినాడ 
జగనా్నధపురం నందు ప్రగతిశీల 
అంబేడ్కర్ పంచ ప్రతిమ శోభా యాత్ర 
సందర్ంగా కాకినాడ సిటీ ప్రసిడంట్ 
సంగ్శెటిటీ అశోక్ ఆధ్వర్యంలో సేటీట్ 
జ్యింట్ సెక్రెటర్ వాసిరెడిడి శివ, 
జిలాలు కార్యదరి్శ అట్లు సత్యనారాయణ, 
సహాయ కార్యదరి్శ బడే కృష్ణ, సిటీ 
నాయకులు మడుడి విజయ్ కుమార్, 
ఒలేటి రాము, పెదిదేరెడిడి భాస్కర్, 

వానపలిలు హరికృష్ణ, వీరబాబు, కర్రి నాని, బద్రి, స్మంత్, వీరమహళలు లీల, శిర్ష 
మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగ్ంది.

డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా 
ఘన నివ్ళులరిపుంచిన జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: తిరుపతి, ఆ మహనీయుని 131వ జయంతిని పురస్కరించుకని తిరుపతి 
జనసేన పార్టీ తరపున సాథినిక బసాటీండ్ వదదే గల ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి 
వారికి ఘననివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పటటీణ అధ్యక్షులు 
రాజ్ రెడిడి మాట్లుడుతూ భారతదేశ రాజ్్యంగ రూపకరతు సమసమాజ సా్వపి్నకుడు 
బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి భారతరత్న అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా ఆ 
మహనీయుని స్మరించుకుంటూ ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు 
అరిపించడం జరిగ్ంది అని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ పటటీణ నాయకులు 
బాబిజీ, జిలాలు నాయకులు రాజేష్ యాదవ్, హేమ కుమార్, కీరతున, మునసా్వమి, స్మన్ 
బాబు, కృష్ణ, కిషోర్, రాజేంద్ర, తదితరులు పాల్గానా్నరు.

భారతదేశంలో ప్రజాస్వామయూం పరిఢవిల్లుడానికి కారణమైన 

మహనీయుడు డాక్టర్ బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్: వాసగిరి మణికంఠ
శతఘ్్న నూ్యస్: గుంతకలులు, భారత రాజ్్యంగ 
నిరా్మత, భారతరత్న డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 
జయంతిని పురస్కరించుకని అంబేద్కర్ యువజన 
సేవా సమితి గుంతకల్ పటటీణం, బంచికట్టీల 
వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతన్న మెగా రకతుదాన 
శిబిరం మరియు అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గాన్న 
అనంతపురం జిలాలు జనసేన పార్టీ కార్యదరి్శ 
వాసగ్రి మణికంఠ ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
మొదట వాసగ్రి మణికంఠ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అరిపించి తరా్వత 

మెగా రకతుదాన శిబిరంలో తానే స్వయంగా రకతుదానం చేసి తరా్వత అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గాని 
అనంతరం ఆయన మాట్లుడుతూ అంబేద్కర్ తన అదు్తమైన ప్రతిభతో భారత రాజ్్యంగాని్న 
రూపకలపిన చేసి, భారతదేశంలో ప్రజ్సా్వమ్యం పరిఢవిలలుడానికి కారణమైన మహనీయుడు, 
అనగారిన వరాగాల అభివృదిధికి, అభు్యన్నతికి ఆయన చేసిన సేవలు అజరామరమైనవి. ఆయన 
స్ఫూరితుని, చూపిన మారాగాని్న భారతదేశంలో పుటిటీన ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కనసాగ్ంచాలని, ఆయన 
రాజ్్యంగం దా్వరా అందించిన విలువలను కాపాడుకుంటే ప్రజ్సా్వమ్యం నిలబడుతంది. 
అలా కాకుండా 
పదవులు ఉనా్నయనే 
అ హ ం కా ర ం తో 
రాజకీయ నాయకులు 
వ్యవసథిలను నిర్్వర్యం చేసేతు 
భావితరాలకు అనా్యయం 
చేసిన వాళలుమవుతాం. 
సా్వతంత్రం క్సం మన 
పెదదేలు ఎనో్న తా్యగాలు 
చేశారు. వారి పోరాట్ల 
స్ఫూరితుని భావితరాలోలు 
నింపాలి అని వా్యఖా్యనించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనంతపురం జిలాలు జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాల 
నిర్వహణ కమిటీ సభు్యలు పవర్ శ్ఖర్, కృష్ణ, పాండు కుమార్, మంజునాథ్, పామయ్య, శ్ఖర్, 
స్బ్య్య, ఆట రామకృష్ణ, అమరా్నథ్, కనకండలు శివ, రమేష్ రాజ్, వంశీ, అలులు రవి, ఆట 
బాష్ పెదదే ఎతతున అంబేద్కర్ యువజన సేవా సమితి సభు్యలు, జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
నిసా్వరథి జనసైనికులు తదితరులు పాల్గానా్నరు.

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

దెందులూరు గ్రామంలో అంబేద్కర్ కు జనసేన 
ఘననివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: దందులూరు నియోజకవరగా కేంద్రమైన దందులూరు గ్రామంలో 
భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి వేడుకలు 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నాయకులు కఠారు ఆదిశ్షు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 
జరిగాయి. ఈ సందర్ంగా దందులూరు సెంటరోలు నియోజకవరగా జనసైనికుల 
సమక్ంలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులు అరిపించారు. 
అనంతరం భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ పాదాలకు 
నమసా్కరం చేసి ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీస్కు వెళ్తుమని ప్రతిజఞా 
చేశారు. ఈ సందర్ంగా దందులూరు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నాయకులు 
కఠారు ఆదిశ్షు మాట్లుడుతూ… బడుగు బలహీన వరాగాలకు సమాజంలో 
సమాన హకు్కల కలిపించాలనే ఉదేదేశంతో రాజ్్యంగంలో విపలువాత్మక మారుపిలు 
తీస్కువచిచి దళితలకు అణగారిన వరాగాల వారికే కాకుండా అని్న కులాల మతాల 
వారికి రాజ్్యంగంలో హకు్కలు కలిపించిన ఘనత డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కే 
దకు్కతందని ఆయన అనా్నరు. సమాజంలో ఒక్్కక్కరూ మరో అంబేద్కర్ లా 
మారాలని జనసేన పార్టీ నాయకులు కఠారు ఆదిశ్షు పిలుపునిచాచిరు. అంబేద్కర్ 
ఆశయాలను 10 శాతం మాత్రమే అమలు చేయడం జరుగుతందని మిగ్లిన 
90 శాతం కూడా అమలు చేసేతు ప్రతి ఒక్కరు సమానత్వంతో కనసాగుతారని ఈ 
సందర్ంగా ఆయన అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో దందులూరు నియోజకవరగా 
నాయకులు కఠారు ఆదిశ్షు, దందులూరు మండల కాపు సంక్షేమ సేన 
అధ్యక్షులు పూజ్రి వెంకటరత్నం నాయుడు, సేవ్ మిషన్ డైరెకటీర్ మేదిడ నిక్లా, 
గెదదేల నర్ంద్ర, గుబ్ల లక్ష్మణరావు, ఏనుగు రామకృష్ణ, నలలుమిలిలు రమేష్, పూజ్రి 
సీతారాం, కలపాల ప్రేమ్ కుమార్, స్ంకర ప్రసాద్, దము్మ సాయి, ఇపిపిలి 
రవి, వేగ్వాడ రామకృష్ణ, నిమ్మన రవికుమార్, రామకృష్ణ, తంబీ తదితరులు 
పాల్గానా్నరు.

సత్తూనపలిలి నియోజకవర్గ జనసేనపార్టీ ఆధ్ర్యంలో 
ఘనంగా అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: సతెతునపలిలు, ప్రపంచ 
మేధావి, భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డా: 
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి 
ఉతసువాలను సతెతునపలిలు జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వర్యంలో నియోజకవరగా వా్యపతుంగా 
ఘనంగా నిర్వహంచారు. ఇందులో 

భాగంగా ముందుగా ముపాపిళ్ళ మండలం మాదల గ్రామంలో ఎసీసు కాలనీ నందు 
గల అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలతో అలంకరించి నివాళులు అరిపించారు. 
తరువాత సతెతునపలిలు లోని జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో అంబేద్కర్ చిత్రపట్నికి 
పూల మాలలతో సత్కరించి పార్టీ శ్రేణులు ఘనంగా నివాళులు అరిపించిన అనంతరం 
పటటీణంలోని తాలూకా సెంటరోలు గల విగ్రహం వదదేకు రా్యలీగా వెళిలు విగ్రహానికి 
పూలమాలలు సమరిపించి ఘనంగా నివాళులు తెలియజేశారు. ఆ తరువాత రూరల్ 
మండలం దూళిపాళ్ళ గ్రామం, రాజుపాలెం మండల కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహం 
వదదే మరియు అనుపాలెం గ్రామం ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం 
వదదే, మరియు నకరికలులు మండల కేంద్రంలో అంబేద్కర్ చిత్రపట్నికి పూలమాలలు 
అలంకరించి నివాళులరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమాలను పార్టీ నియోజకవరగా 
కారా్యలయ ఇంచార్జీ సిరిగ్రి మణికంఠ పర్యవేక్ంచగా పార్టీ జిలాలు అధికార ప్రతినిధి తవిటి 
భావనారాయణ, జిలాలు సంయుకతు కార్యదరు్శలు సిరిగ్రి శ్రీనివాసరావు, అంపిరాయని 
రాజేశ్వరి, నియోజకవరగా పరిధిలోని నాలుగు మండలాల అధ్యక్షులు తోట నరసయ్య, 
నాదళలు నాగేశ్వరరావు, సిరిగ్రి పవన్ కుమార్, తాడువాయి లక్ష్మి, సతెతునపలిలు మునిసుపల్ 
కౌనిసులర్ రంగ్శెటిటీ స్మన్, ప్రోగ్రామ్సు కమిటీ సభు్యలు బతతుల కేశవ, వీరమహళలు 
మాలెంపాటి సౌజన్య, నామా పుషపిలత, గటుటీ శ్రీదేవి, తిరుమలశెటిటీ మలీలుశ్వరి, పార్టీ 
నాయకులు సమిసెటిటీ స్బ్రహ్మణ్యం, తోట శ్రీను, అంచుల ఆంజనేయులు, సిసింద్రీ, 
అంచుల అనేష్, కేదారి రమేష్, బతితున శ్రీను, ఎస్.కె రఫ్, నాగుర్ వలి, అడబాల 
ధర్మ, చిలకా క్టేశ్వర రావు, గాడిదపాటి అనిల్, పోతంసెటిటీ వెంకటేష్, గలబా 
నాగేశ్వరరావు, కాసా రామకృష్ణ, పానాది హర్ష, తిరుమలశెటిటీ సాంబశివ, మాదల 
శ్షు, రామిశెటిటీ సందీప్, ఎస్.కె చిట్్యల షఫ్, తోట నాగేశ్వరరావు, తిరుమల సాంబ, 
రుస్ం వెంకటేష్, ఎస్.కె శ్రీనుబాష్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

జనసేన ఆధ్ర్యంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
131 వ జయంతి

శతఘ్్న నూ్యస్: క్నసీమ 
జిలాలు, డాకటీర్ బాబా సాహెబ్ 
అంబేడ్కర్ 131వ జయంతి 
జనసేన ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 
నిర్వహంచారు. పవన్ కళ్్యణ్ 
సేవాట్రస్టీ అధ్యక్షులు మోటూరి 
వెంకటేశ్వరావు, చిందాడగరువు 
ఎంపిటిసి మోటూరి కనకదురగా 
నక్క వారిపేట, జంగా వారి 
పేట, బంత వారి పేట, బ్ల 
వారి పేటలలో ఉన్న అంబేద్కర్ 
విగ్రహాల వదదే చిందాడగరువు 

జనసేన పార్టీ కేక్ కట్ చేసి, పూలదండలు వేసి ఘనంగా నివాళులరిపించారు. బ్లా వారి 
హరిజన పేటలో ఎంపిటిసి మోటూరి కనకదురగా – వెంకటేశ్వరావు దంపతలకు విందు 
కార్యక్రమం ఏరాపిటు చేశారు. దళిత సదరులతో భోజనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 

గండెపోటుతో మరణించిన రామకృష్ణ కుటుంబానిని 
పరామరి్శంచిన పితాని

శతఘ్్న నూ్యస్: ముమి్మడివరం, రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ 
సభు్యలు ముమి్మడివరం నియోజకవరగా ఇనాచిర్జీ పితాని బాలకృష్ణ తాళలుర్వు మండలం 
మలలువరం గ్రామంలో పోశింశెటిటీ రామకృష్ణ ఇటీవల గుండపోటుతో మరణించారు. వారి 
కుటుంబ సభు్యలను పోశింశెటిటీ స్ర్య ప్రకాష్ గారిని పరామరి్శంచారు మరియు జిలాలు 
ఉపాధ్యక్షులు సానబోయిన మలిలుకారుజీన రావు, మండల అధ్యక్షులు అతితులి బాబురావు, 
గుదధిట జమి్మ, గోదశి పుండర్ష్, ఇళలు వీర కారు పెమా్మడి గంగాద్రి మరియు జనసైనికులు 
నాయకులు కార్యకరతులు తదితరులు పాల్గానా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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రాయల్ సోలిడియర్స్ ఆధ్ర్యంలో అనాధాశ్రమంలో 
అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: గుంటూరు, 
ప్రారిథించే పెదవులతో పాటు 
సాయం చేసే చేతలు కూడా 
కావాలి అనే సిదాధింతాని్న 
నమి్మ డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ 
కి నిజమైన నివాళి ఆయన 
ఆశయాలకు అనుగుణంగా 
ముందుకువెళుతూ సామాజిక 

సేవ చెయ్యటమే అని నమి్మ గురువారం వారి జయంతి సందర్ంగా జేఎసిపి రాయల్ 
సలిడియర్సు అధ్యక్షులు అన్నదాస్ వెంకట స్బా్రావు అనాధ బాలబాలికలకు నూతన 
వసా్రాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా అనాధశ్రమ నిరా్వహకులకు 25 కేజీల బియ్యం 
అందించి, అనాధాశ్రంలో ఉన్న బాలబాలికల మధ్య కేకు కట్ చేయించటం జరిగ్ంది. 
ఈ కార్యక్రమాలను గుంటూరు జిలాలు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు, 
పార్టీ జిలాలు అధికార ప్రతినిధి ఆళలు హరి, కార్పిర్టర్ శ్రీమతి యర్రంశెటిటీ పదా్మవతి, పార్టీ 
నాయకులు శ్రీమతి పాకనాటి రమాదేవి, యర్రంశెటిటీ స్రి, రెలిలు సంఘ రాష్ట్ర, జిలాలు 
నాయకులు సమి శంకరరావు, సమి ఉదయ్ కుమార్, నగర పార్టీ నాయకులు శిఖా 
బాలు, ఉరుబండి లెనిన్, తోట వెంకటేష్, ఆకుల సాయి, ముతితురెడిడి సతీష్, శిరిగ్రి నవీన్ 
తదితరుల చేతల మీదుగా నిర్వహంచటం జరిగ్ంది.

జనసేన ఆధ్ర్యంలో బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ కు ఘననివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్:జిలాలు అద్యక్షులు టీ. సి వరుణ్ గారి అదేశల మేరకు భారత 
రాజ్్యంగ నిరా్మత, భారతరత్న డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్131 జయంతి 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యం లో ఆ మహనీయునికి ఘననివాళులు 
అరిపిస్తు స్మరించుక్వడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమం లో జనసేన నాయకురాలు 
వీర మహళ్ మారిశెటిటీ రూప (అనంతపురం)  మరియు జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ ఆశయాలనే ప్రధాన ఎజండాగా 
జనసేన పయనిసుతూంది

శతఘ్్న నూ్యస్:  బడుగుబలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి డాకటీర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ 
అని ఆమదాలవలస నియోజికవరగా జనసేన ఇంచార్జీ పేడాడ రామో్మహన్ రావు 
అనా్నరు. గురువారం నాడు డాకటీర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా 
ఆముదాలవలస మునిసుపాలిటి పరిధిలో గల అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి 
నివాళులు అరిపించారు. భారత రాజ్యంగ నిరా్మత, సమ సమాజ సాథిపికుడు అంబేద్కర్ అని 
ఈ సందర్ంగా రామో్మహన్ కనియాడారు. అంబేద్కర్ ఆశయాలనే ప్రధాన ఎజండాగా 
జనసేన పయనిస్తుందని సపిషటీం చేశారు. కేవలం జయంతి, వరదేంతి రోజులనాడు 
అంబేద్కర్ ను స్మరించుక్వడం కాకుండా.. నిత్యం ఆయన ఆశయ సాధనకు అందరూ 
కృషిచెయా్యలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపిటిసి సభు్యలు అంపిలి 
విక్రం, కతతుక్ట నాగేంద్ర, ఆమదాలవలస పటటీణ జనసేన నాయకులు గణేష్, రాము, 
క్టేశ్వరరావు, అశోక్, స్ర్ష్, శా్యమలరావు, శ్రీనివాసరావు, పవన్ కుమార్, బగాది ఫణి 
తదితరులు పాల్గానా్నరు.

రాయల్ సోలిడియర్స్ ఆధ్ర్యంలో మానవతా 
సేవ్సమితి నందు అన్నదాన కార్యక్రమం

శతఘ్్న నూ్యస్: గుంటూరు, మహనీయుల 
ఆశయాలను ఆచరణలో చూపటం కూడా 
ముఖ్యమే అని భావిస్తు డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ 
గారి జయంతి సందర్ంగా జేఎసిపి రాయల్ 
సలిడియర్సు అధ్యక్షులు అన్నదాస్ వెంకట 
స్బా్రావు ఆధ్వర్యంలో గురువారం గుంటూరు 
రూరల్ మండలం రెడిడిపాలెం గ్రామంలో ఉన్న 
మానవతా సేవా సమితి నందు అన్నదానం 
చేయడం జరిగ్ంది. ఈ అన్నదాన కార్యక్రమంలో 

గుంటూరు జిలాలు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వర రావు, జిలాలు అధికార 
ప్రతినిధి ఆళలు హరి, రెలిలు సంఘ రాష్ట్ర నాయకులు సమి శంకరరావు, అన్నదాస్ వెంకట 
స్బా్రావు, శిఖా బాలు తదితరులు పాల్గానా్నరు.

మచిలీపట్నంలో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్:  మచిలీపట్నం జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో ఇంచార్జీ బండి రామకృష్ణ 
ఆధ్వర్యంలో భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు 
ఘనంగా నిర్వహంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు గడడిం రాజు, 
వైస్ ప్రెసిడంట్ సమీర్, జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు ఒంపు గడప చౌదరి, వీర మహళలు భవాని, 
కుమారి హేమశ్రీ, స్గుణ, మణి, ఉష్రాణి, కండ వాస్, వడీడి చిరంజీవి, కృష్ణ, వేణు, 
మణి, బాబు, కర్రి మహేష్, కరా్ణకర్ శివకృష్ణ మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.
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అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన ఎని్న రాజు

శతఘ్్న నూ్యస్: రాజ్ం, భారత రాజ్్యంగ రూపశిలిపి, ప్రపంచ మేధావి, మానవ హకు్కల 
ప్రధాత డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి వేడుకలను ఎని్న రాజు 
ఆధ్వర్యంలో రాజ్ం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఆఫ్స్ లో ఘనంగా నిర్వహంచడం 
జరిగ్ంది. అంబేద్కర్ ఏ కులానిక్, ఏ మతానిక్, ఏ ప్రాంతానిక్ పరిమితం చేయలేము. 
ఎందుకంటే ప్రతి భారతీయుని గుండపై చెదరని ముద్ర వేసిన మహనీయుడు. అతని 
ఆశయాలను, సిదాధింతాలను సమనా్యయంతో ముందుకు తీస్కువెళ్తుమని, ఈ 
సందర్ంగా తెలియజేయడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో నాలుగు మండలాల 
జనసైనికులు, కార్యకరతులు పాల్గానడం జరిగ్ంది.

అంబేద్కర్ ఆశయ సాధనకు కృషి చేదా్దం
శతఘ్్న నూ్యస్:  జనసేనపార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 
అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు
అనంతపురం జిలాలు, శింగనమల నియోజకవరగాం 
నారపిల మరియు బుక్కరాయసముద్రం మండలాలలోలు 
భారతరత్న డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ రాయలసీమ మహళ్ 
విభాగం ప్రాంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు శ్రీమతి పెండా్యల 
శ్రీలత జిలాలు నాయకులు పెండా్యల హరి, నియోజకవరగా 
నాయకులు దంపెటలు శివ ల ఆధ్వర్యంలో జయంతి 
వేడుకలను నిర్వహంచడం జరిగ్ంది. అందులో భాగంగా 
నారపిల మరియు బుక్కరాయసముద్రం మండలంలో 
బసాటీండ్ కూడలి నుండి అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు డపుపి 

కళ్కారుల ప్రదర్శనతో రా్యలీగా వెళిలు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులు 
అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా రాయలసీమ మహళ్ విభాగం ప్రాంతీయ 
కమిటీ సభు్యరాలు పెండా్యల శ్రీలత పాత్రికేయులతో మాట్లుడుతూ అంబేద్కర్ ఆశయాల 
సాధన జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ తోనే సాధ్యమని తెలియజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలాలు కార్యదరు్శలు కాశెటిటీ సంజీవ రాయుడు, చొపాపి చంద్రశ్ఖర్, 
నారపిల మండల అధ్యక్షులు గంజి కుంట రామకృష్ణ, బుక్కరాయసముద్రం మండల 
అధ్యక్షులు ఎర్రి సా్వమి, అనంతపురం నగర ప్రధాన కార్యదరి్శ పెండా్యల చక్రపాణి, 
నగర కార్యదరి్శ అంజి, వీరమహళలు కాశెటిటీ సావిత్రి, గుమ్మడి సాని శిలపి, తేజ లక్ష్మి, 
నాగమలిలుక నాయకులు కండిశెటిటీ ప్రవీణ్ కుమార్, తోట ప్రకాష్, భాస్కర్, విశ్వనాథ్ 
రెడిడి, కులాలుయపపి, రమణ,మహేంద్ర, నారాయణసా్వమి, రామయ్య, షఫ్, ఆనసుర్, దాదా, 
పృథ్్వ, గ్ర్ష్, ప్రదీప్, నాగేంద్ర , స్మన్, ఓబిలేస్, అశోక్, రామకృష్ణ, చరణ్, తాహర్, 
వంశీ, హుసేసున్ భాష, సిదూధి, రామాంజి తదితరులు పాల్గానడం జరిగ్ంది.

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన ఆలేటి 
నరందర్ గౌడ్

శతఘ్్న నూ్యస్: వరంగల్, భారత రాజ్్యంగ 
నిరా్మత డాకటీర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 131వ 
జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి 
వరంగల్ జిలాలు యువజన అధ్యక్షుడు ఆలేటి 
నర్ందర్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో జనగామ చౌరసాతులో 
అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా 
నివాళులరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
మంద నాగరాజు, గాదం వెంకటేష్, రాపోతల 
బాలరాజు, కెమిడి జంపన్న, క్ంతి, మంద పవన్ 
కుమార్, తదితరులు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన 
బంటమిలిలి జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: పెడన, బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి, భారతరత్న డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని బంటుమిలిలు మండలం కంచడం గ్రామంలోని 
అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలదండ వేసి ఆ మహనీయుడికి ఘననివాళులు అరిపించారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ వి బాబు, కూనసాని నాగబాబు, జను్యవుల నాగబాబు, 
ఓడిమే ఆశీరా్వదం, రా్యలీ సత్యనారాయణ, పుపపిల పాండురంగారావు, పాశం 
నాగమలేలుశ్వరరావు, పిని్నంటి రాంబాబు, మారుబోయిన స్బు్, పయా్యవుల నాగ 
ఆంజనేయులు, దాసరి ఆదినారాయణ, పులగం నాగరాజు, ఎలవరితు రామాంజనేయులు, 
జ్గ్ వెంకట రవీంద్ర బాబు, కండ్రు రవి, గౌరిశెటిటీ నాగరాజు, నాగబాబు పెందూరు, 
మరియు జన సైనికులు గ్రామ పెదదేలు మరియు కంచడం జై భీమ్ టీం సభు్యలు 
పాల్గానా్నరు.

పిఠాప్రం జనసేన ఆధ్ర్యంలో ఘనంగా బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: 
పిఠాపురం, అణగారిన 
వరాగాల అభు్యన్నతి క్సం 
మరియు సమసమాజ్ని్న 
ని రి ్మ ం చ డా ని కి 
జీవితకాలం కషటీపడడి, 
బడుగు బలహీన వరాగాల 

ఆశాజ్్యతి రాజ్్యంగ నిరా్మత డా.బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జీ శ్రీమతి మాకినీడి శ్షుకుమారి ఆదేశానుసారం 
పిఠాపురం పటటీణంలో ముందుగా పార్టీ కారా్యలయంలో వెలుదేరితు తాటిపరితు వన్నపూడి 
పి.రాయవరం గ్రామాలోలు అంబేద్కర్ చిత్రపట్నికి పూలమాలవేసి నివాళి అరిపించి 
పట్నంలో అంబేద్కర్ సెంటర్ లో ఉన్న మహనీయుని విగ్రహానికి పూలమాల వేసి 
నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు మాట్లుడుతూ.. 
ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారత రాజ్్యంగం సృషిటీకరతు స్వతంత్ర భారతదేశపు తొలి 
నా్యయ మంత్రి మరియు గణతంత్ర దేశ వ్యవసాథిపకుడు డాకటీర్ భీం రావ్ అంబేద్కర్ 
దేశ ప్రజలందరికి సే్వచ్ఛ సమానత్వం కలిపించిన గొపపి దార్శనికుడు స్ఫూరితు ప్రదాత 
అంటరానితనంపై ఎకు్కపెటిటీన ఆయుధం, కుల, మత రహత ఆధునిక భారతదేశం 
క్సం అంబేద్కర్  తన జీవితకాలం పోరాటం చేశారు. అటువంటి గొపపి మహనీయులు 
అని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉభయ గోదావరి జిలాలుల ర్జినల్ క్-ఆరిడినేటర్ 
చలాలు లక్ష్మి, పుణ్య మంతల బాబురావు, లీగల్ అడ్వకేట్ కమిశెటిటీ సత్యవాణి, మేళం 
బాబి, గొలలుప్రోలు మండల అధ్యక్షులు అమరాది వలిలు రామకృష్ణ, జిలాలు కార్యదరి్శలు 
మొగ్లి అపాపిరావు, గోపు స్ర్ష్, ఎంపీటీసీ అభ్యరిథిలు కేతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి, రాసంశెటిటీ 
కన్యక రావు, యాండ్రపు శ్రీనివాస్, తోట సతీష్, కంద సమరాజు, మతసు అపాపిరావు, 
నాగేశ్వరరావు, శిర్ష, వీరమహళలు, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, కార్యకరతులు 
మరియు సాథినిక ప్రజలు పాల్గానా్నరు.

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

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా 
నివ్ళులరిపుంచిన కొమరోలు జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రకాశం జిలాలు గ్దదేలూరు నియోజకవరగాం 
జనసేన పార్టీ ఇంచారిజీ బలలుంకండ సాయిబాబు 
ఆదేశాల మేరకు కమరోలు మండలం బడుడివనిపలిలు 
గ్రామంలో డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ 131 జయంతి 
సందర్ంగా జిలాలు సంయుకతు కార్యదరి్శ గజజీలకండ 
నారాయణ మరియు క్మారోలు మండల అధ్యక్షులు 
సార్ ఓబులేస్ నాయుడు మరియు జనసైనుకులు 
పూలమాలలు వేసి నివాలలు అరిపించడం జరిగ్ంది.

ఉంగుటూరు జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ 
కు ఘనమైన నివ్ళులు

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రపంచ మేధావి, రాజ్్యంగ నిరా్మత, 
భారతరత్న డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ గారి 131వ 
జయంతి సందర్ంగా ఉంగుటూరు నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు పతసుమటలు ధర్మరాజు 
ఆధ్వర్యంలో ఉంగుటూరు నియోజకవరగాంలో 
వివిధ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ 
గారి విగ్రహాలకి పూలమాలలు వేసి ఆయనను 
స్మరించుకుంటూ నివాళులు అరిపించి వివిధ 
సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహంచడం జరిగ్ంది. ఈ 
కార్యక్రమాలకు ముఖ్యఅతిధిగా జనసేనపార్టీ రాష్ట్ర 
కార్యదరి్శ ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి పాల్గానా్నరు. 

ఈ కార్యక్రమంలో కట్రెడిడి చంద్రశ్ఖర్, వంగా రఘు, నవుడు బాబిజీ, రామకృష్ణ, లక్ష్మణ్, 
స్ర్ంద్ర, స్రతతుల అయ్యపపి మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేడ్కర్ జయంతి
శతఘ్్న నూ్యస్: క్నసీమ 
జిలాలు, అమలాపురం 
పారలుమెంట్ జనసేన పార్టీ 
గౌరవ సలహాదారులు నలాలు 
శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో అంబేడ్కర్ 
131వ జయంతి ఘనంగా 
జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమానికి 

ముఖ్య అతిథ్గా జనసేన పార్టీ పారలుమెంట్ నియోజకవరగాం ఇంచార్జీ డి.యం.ఆర్ శ్ఖర్ 
విచేచిశారు. తొలుత ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అంబేద్కర్ వాదులను దుశా్శళువాతో 
సత్కరించి వారికి డా.బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ జీవితకాల పురసా్కరం అందించడం జరిగ్ంది. 
వీరమహళ భవానీ శ్ఖర్ 5000/- అందిచడం జరిగ్ంది. అనంతరం స్మారు 
200 మంది మునిసుపల్ శానిటేషన్ సిబ్ందికి బటటీలను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో మునిసుపల్ మాజీ ఛైర్మన్ యాళ్ళ నాగసతీష్ , రూరల్ అధ్యక్షులు 
లింగోలు పండు, మునిసుపల్ ప్రతిపక్ నేత యేడిద శ్రీను, మునిసుపల్ కౌనిసులరులు పడాల 
శ్రీదేవి నానాజీ, గొలక్టి విజయలక్ష్మి, తికా్క రాణి ప్రసాద్, దళిత నాయకులు ఇస్కపటలు 
రఘుబాబు సీనియర్ నాయకులు కంచిపలిలు అబు్లు, ఆర్.డి.యస్ ప్రసాద్, నలాలు చిని్న, 
మోటూరి కనకదురగా వెంకటేశ్వరరావు, తికా్క సరస్వతి, రాష్ట్ర నాయకులు నాగమానస, 
బటుటీ పండు, వాకపలిలు వెంకటేశ్వరరావు, వాకపలిలు శ్రీను, డి ఎస్ ఎన్ కుమార్, పోలిశెటిటీ 
బాబులు, నలాలు వెంకటేశ్వరరావు, కడియం సందీప్, పెమా్మడి శ్రీను, మంగతాయారు, 
మోస్గంటి మలిలుక, కలిశెటిటీ తాతాజీ, గంధం శ్రీను, పాలూరి సా్వమి, నిమ్మకాయల 
రాజేష్, అతితులి స్ర్ష్ మరియు జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ కు పిడుగురాళలి జనసేన ఘననివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్: గురజ్ల, బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి, నా్యయవాది భారత 
రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతిని పురస్కరించుకని గురజ్ల 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ పిడుగురాళలు ఆధ్వర్యంలో సాథినిక పోలీస్ సేటీషన్ సెంటర్ నందు 
ఉన్న మహనీయుడు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులరిపించారు. ఈ 
సందర్ంగా జిలాలు కార్యదరి్శ అంకారావు మాట్లుడుతూ ప్రపంచంలోనే అతి పెదదే రాజ్్యంగాని్న 
నిరి్మంచి దేశంలోని అని్న వరాగాల ప్రజలకు సమానమైన హకు్కలను కలిపించిన మహనీయుడు 
అంబేద్కర్ అని కనియాడారు. అంబేద్కర్ ని ఒక వరాగానికి నాయకుడిగా చిత్రీకరించి 
దేశంలోని రాజకీయ పార్టీలనీ్న కూడా తమ సా్వరథి ప్రయోజనాలు నరవేరుచికుంటునా్నయని 
తెలియజేశారు. అంబేద్కర్ ప్రపంచ నేతగా, భారత జ్తి మారగా నిర్దేశకులుగా జనసేన పార్టీ 
భావిసతుందనా్నరు ఓటు అనే ఆయుధంను మనకు అందించిన మహనీయుడు అంబేద్కర్ 
అని ఆ ఓటు హకు్కను సక్రమంగా వినియోగ్ంచుక్వాలని తెలియచేసాడు. జిలాలు జ్యింట్ 
సెక్రటర్ దూదేకుల ఖాసీం సైదా మాట్లుడుతూ… రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ ఆశయ సాధన ఒక 
జనసేన పార్టీతోనే సాధ్యమవుతందని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు. దేశానికి సా్వతంత్రం 
వచిచి ఏడు దశాబాదేల పైబడిన కూడా తాడిత పీడిత ప్రజలు అంధకారంలో మగుగాతనా్నరంటే 
దానికి కారణం చితతుశుదిధిలేని ప్రభుతా్వల వైఫల్యం వలలునే అని ఆయన అనా్నరు.మరణించిన 
కౌలు రైతలకు 1లక్ రూపాయలు ఇచిచి వారి కుటుంబంకి దైర్యం నింపిన అంబేద్కర్ వాది 
పవన్ కళ్్యణ్ అని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూరు జిలాలు కార్యక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటీ సభు్యడు దూదేకుల శ్రీను, మటటీం పరమేష్, ఎస్.కె మదీన, పామిశెటిటీ సాయి, వంశీ, 
బేతంచెరలు స్రి, శ్రీనివాసరావు (దాస్), సామెలు, అబుదేల్ గఫూర్, రాజేష్ స్భాని, సైదా, 
శ్రీరాములు, తదితరులు పాల్గానా్నరు.

లక్కవరప్కోట జనసేన ఆధ్ర్యంలో బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ కు ఘననివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: శృంగవరపుక్ట, 
భారతరత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 
జన్మదిన వేడుకలను పురస్కరించుకని 
శృంగవరపుక్ట నియోజకవరగాం 
లక్కవరపుక్ట మండలంలో జనసేన 
నాయకులు వబి్న సత్యనారాయణ 
ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహంచడం 
జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా బహుజన 
సమజ్్వజ్ పార్టీ ఈశ్వరరావు, సెర్చి 
కమిటీ సభు్యలు రామెలలు శివాజీ 
మాట్లుడుతూ అంబేద్కర్ లాంటి 

మహనీయుల భావజ్లం ఆశయాలను ప్రతీ పౌరుడు మారగాదర్శంగా తీస్కుని నవసమాజ 
సమసమాజ నిరా్మణానికి పాటుపడాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ సందర్ంగా వబి్న 
సత్యనారాయణ ఎల్.క్ట సెంటరోలు గల విగ్రహానికి ఇనుప నిచెచినని నిరి్మసాతుమని హామీ 
ఇవ్వగా నియోజకవరగా నాయకులు పెడిరెడలు రాజశ్ఖర్ కూడా ఎల్.క్ట ఎసిసు కాలనీలో 
గల అంబేద్కర్ విగ్రహం కార్యక్రమంలో విగ్రహానికి ఇనుప నిచెచిన బహుకరిసాతునని 
తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో దళిత నాయకులు స్రి దేముడు అపాపిరావు గానివడ 
అపాపిరావు, మరియు జనసేన నాయకులు జొన్నపలిలు సతితుబాబు, రాంబాబు, మధు, 
చంటి నక్కరాజు సతీష్, గాలి అపాపిరావు, వీరమహళ వెంకట లక్ష్మి పాల్గానా్నరు.

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


శుక్రవారం, 15 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తాడిపత్రి జనసైనికుల అధ్ర్యంలో ఘనంగా 
అంబేడ్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: తాడిపత్రి పటటీణంలో అంబేద్కర్ 131 జయంతి సందర్ంగా బసాటీండ్ 
సెంటర్ లో ఉన్న భారతరత్న డా. భీంరావ్ రాంజీ అబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి పూల మాల 
వేసి భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్్యంగాని్న తయారు 
చేయడానికి ఆయన చేసిన కృషినీ, భారత దేశం లో ప్రజల మద్యసమానాతా్వని్న 
పెంపందించడానికి చేసే ప్రయత్నంలో ఆయన ఎదుర్్కన్న సవాళ్ళను గురుతు 
చేస్కుంటూ.. బడుగు జీవుల అభు్యన్నతికి బడుగు బహన వరాగాల వారు కూడా 
రాజ్్యధికారం చేపట్టీలని ఆయన ఆకాంక్. అందుకు చేసిన కృషి ఏమలేనిది ఆయన 
జీవిత తమకు ఆదర్శనీయం అని భవిష్యత్ తరాల క్సం ఆయన స్పిరితు ప్రదాత అందుకే 
ఆయన అడుగుజ్డలోలు నడుస్తు అంతరాలు లేని సమాజ నిరా్మణానికి ప్రతినభూనారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు కార్యకరతులు కుందురితు నరసింహా చారి, మాదినని 
గోపాల కృష్ణ, అలతుఫ్,షేక్ సాధక్,ఇమామ్, శివకుమార్ రెడిడి,పవన్ కళ్్యణ్, తదితరులు 
పాల్గానా్నరు.

కొతతూపేట జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి భారత దేశ రాజ్్యంగ సృషిటీకరతు 
భారతరత్న డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 131 వ జయంతి సందర్ంగా.. కతతుపేట 
జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజీ బండారు శ్రీనివాస్.. కతతుపేట నియోజకవరగాం తరఫున, జనసేన పార్టీ 
తరఫున, జనసేన కుటుంబ సభు్యల తరుపున అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేసి నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లుడుతూ.. అంబేద్కర్ 
అనే వ్యకితు 1891లో మహారాష్ట్రలో జని్మంచి అతి చిన్న వయస్లోనే కష్టీలు వివక్తలు 
ఎదుర్్కని ఎని్న కష్టీలు వచిచినా.. కూడా చదువు విషయంలో వెనకడుగు అనేది 
వేయకుండా.. భారత రత్న అనే బిరుదు కూడా ఆయన సంపాదించుకునా్నరు. కులం అనే 
పునాదుల మీద నీతిని జ్తిని నిరి్మంచలేము అని ఒకవేళ నిరి్మంచినా కూడా.. అది పగ్లి 
ముక్కలై పోతంది అని చెపాపిరు. అంతేగాక అంబేద్కర్ అనే వ్యకితు గొపపి రాజనీతిజుఞాడు, 
ఆరిథిక నా్యయ సామాజిక వేతతు గా ఎదిగ్ సే్వచ్ఛ, సమానత్వం, సదర భావాలను మనకు 
రాజ్్యంగం దా్వరా అందించి, రాజ్్యంగ సృషిటీ కరతు కూడా అయా్యడు. అటటీడుగు వరాగాల 
అభు్యన్నతికి నియమాలను రూపందించి, దేశ సమగ్రతకు వరగా విభేదాలు లేకుండా 
అని్న వరాగాల వారు కలిసి భారతీయులుగా కృషిచేయాలని క్రిన దేశభకుతుడు అంబేద్కర్. 
ఈ రోజున ఆయన అడుగుజ్డలలో ఆయన చూపిన మారగాంలో నడవడమే ఆయనకు 
మనం ఇచేచి ఘనమైన నివాళులు అని ఈ కార్యక్రమంలో పేర్్కనా్నరు. క్నసీమ జిలాలుకు 
అంబేద్కర్ క్నసీమ జిలాలుగా చేయడానికి కతతుపేట నియోజకవరగాం తరఫున. కతతుపేట 
తరఫున, జనసేన పార్టీ తరఫున మేము మదదేత ఇస్తునా్నము అని కూడా ఆయన చెపాపిరు.

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన 
వింజమూరు జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: వింజమూరు మండలంలో బంగాలు 
సెంటర్ లో గురువారం డాకటీర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ 
గారి జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
కార్యకరతులు ఘనంగా నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. 
ఈ కార్యక్రమం లో జనసేన పార్టీ మండల ఉపాధ్యక్షులు 
షేక్ స్భాని భాయ్, ప్రధాన కార్యదరి్శ సాధం ప్రశాంత్, 
సంయుకతు కార్యదరి్శ షేక్ బదుదేలాలు, జనసైనికులు, భరత్, 
సా్వమి, నిజ్ం, చంటి తదితరులు పాల్గానా్నరు.

బహుజనులకు రాజ్్యధికారం దకి్కన నాడే 
సార్థకత: పిడతల సాయి

శతఘ్్న నూ్యస్: గ్దదేలూరు నియోజకవరగాం, భారత 
రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ 
జయంతి సందర్ంగా ఘనంగా నివాళులరిపించిన 
జనసేన పార్టీ బేసతువారిపేట ఘనంగా 
నివాళులరిపించిన జనసేన పార్టీ బేసతువారిపేట 
మండల అధ్యక్షుడు పిడతల సాయి. వారు లేని ఈ 
దేశాని్న మనం ఊహంచుక్లేము భావితరాలకు 
బాబా సాహెబ్ మారగాదర్శకుడు అని కనియాడారు. 
బహుజనులకు రాజ్్యధికారం దకి్కన నాడే 
మహానుభావుని ఆశయాలకు సారథికత ఉంటుందని 
పిడతల సాయి మాట్లుడారు.

డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: టెక్కలీ, గురువారం సామాజిక కార్యకరతు, రాజ్్యంగ సృషిటీ కరతు, 
ఆలోచనాపరుడు, సంఘసంస్కరతు, రచయిత, అంటరానితనం, కులవ్యవసథి నిరూ్మలన, స్త్రీలు, 
అణగారిన కులాల ప్రజలను విదా్యవంతలను చేయడానికి కృషి చేయడంలో ఆదు్యడు డాకటీర్ 
బి ఆర్ అంబేద్కర్. అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా సాథినిక బాలురు ఎసీసు, ఎసీటీ 
హాసటీల్ లో విదా్యరుథిలతో పాటు.. జనసేన యాదవ్ ఎంపీటీసీ అభ్యరిథి రాయి స్నీల్, యర్రం 
నాయుడు ఘన నివాళి అరిపించారు.

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన 
ముదినేపలిలి జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: కైకలూరు నియోజకవరగాం, 
ముదినేపలిలు మండలం. భారత రాజ్్యంగ 
నిరా్మత, భారతరత్న డా. బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా.. 
ముదినేపలిలు బస్ సాటీండ్ దగగార ఉన్న ఆయన 
విగ్రహానికి పులమాలు వేసి ఆ మహనీయునికి 
ఘననివాళులు అరిపిస్తు.. అని్న వరాగాలకు 
అభివృదిధి ఫలాలు అందాలనే.. ఆయన 
ఆశయ సాధన క్సం జనసేన పార్టీ కృషి 
చేస్తుందని జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షులు 
వీరంకి వెంకటేశ్వర రావు తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో కృష్్ణ జిలాలు సంయుకతు 
కార్యదరి్శ వేలూపిరి నానాజీ, కైకలూరు 

నియోజకవరగా నాయకులు పోకల కృష్్ణ, మండల నాయకులు, అంబుల భరత్, వడలుని 
ఆంజనేయులు, చెని్నంటి అనుకుమార్, జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

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

కౌలు రైతు భరోసా యాత్రలో భాగసా్మిని 
చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు: బాల్యం రాజేష్

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పార్టీ కౌలు రైత భరోసా యాత్ర దా్వరా ఆత్మహత్య చేస్కున్న 
పులాలురెడిడి అనే రైత కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారి నుంచి లక్ 
రూపాయలు చెకు్కను వారి కుటుంబానికి ఇపిపించడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా వచిచిన 
డబు్ను పిలలుల చదువుకు ఉపయోగ్సాతుమని పులాలురెడిడి భార్య తెలియజేశారు. ఇలాంటి 
మంచి కార్యక్రమం లో నను్న భాగసా్వమ్యం చేసినందుకు పవన్ కళ్్యణ్ గారికి, జిలాలు 
అధ్యక్షులు వరుణ్ గారికి, పిఎసి సభు్యలు మధుస్దన్ రెడిడి కి, జనసేన కార్య నిరా్వహక 
ప్రధాన కార్యదరి్శ భవాని రవి కుమార్ కు అనంతపురం జిలాలు జనసేన జ్యింట్ సెక్రెటర్ 
బాల్యం రాజేష్ కృతజఞాతలు తెలియజేయడం జరిగ్ంది.

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా 
నివ్ళులరిపుంచిన మైలవరం జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్:  మైలవరం జనసేనపార్టీ 
ఆధ్వర్యంలో రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ 
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 131 వ 
జయంతి సందర్ంగా మైలవరం సెంటర్ 
లోని ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి 
ఘనంగా నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ మైలవరం 
మండల అధ్యక్షులు శీలం బ్రహ్మయ్య 
మాట్లుడుతూ.. బడుగు బలహీన వరాగాల 
ఆశాజ్్యతి, ప్రపంచ మేధావి, రాజ్్యంగ 
నిరా్మత, డాకటీర్ భీంరావ్ అంబేద్కర్ గారి 
జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
తరఫున ఆయనకు ఘనంగా నివాళులు 
అరిపిస్తునా్నమని, అంబేద్కర్ గారి బాటలోనే 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆలోచనా విధానం 
ఉంటుందని, అటటీడుగు వరాగాల అభు్యన్నతే 
ధ్్యయంగా జనసేన పార్టీ పని చేస్తుందని 
తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ వీరమహళ దోసపాటి శశికళ, 
నాయకులు పనూ్నరు విజయ్, పడిగల 
ఉదయ్, రమేష్ బాబాయ్, మలాలురపు 
దురాగాప్రసాద్, ఈతకటుటీ నాని, మాదాస్ 
స్బా్రావు, ఉయ్్యరు నాగరాజు, 
జనసైనికులు నర్ష్, గోపి, తదితరులు 
పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన 
పొన్నలూరు జనసేన

*పన్నలూరు మండలంలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాని్న ఏరాపిటు చేసాతుము
*అంబేద్కర్ గారు కలిపించిన రిజర్్వషనులు అనుభవిస్తు, పదవులు పంది, కనీసం శతఘ్్న నూ్యస్: 
మండలంలో విగ్రహాని్న పెటటీడానికి కూడా మొహం చాటేస్తున్న నాయకులు
ప్రపంచ మేధావి, నవభారత నిరా్మత, రాజ్్యంగ రూపకరతు, ప్రముఖ నా్యయవాది, ఆరిథిక శాస్త్రవేతతు, రాజకీయ 
నేత, భారతరత్న డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి 131వ జయంతి సందర్ంగా పన్నలూరు మండలంలో 
అగ్రహారంలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి “జనసేన పార్టీ” నాయకులు పూలమాల వేసి నివాళులు 
అరిపించడం జరిగ్ంది.
ప్రపంచ దేశాలు మొతతుం అంబేద్కర్ గారి గురించి చెపుపికుంటూ ఉంటే భారతీయులుగా మనమందరం 
గర్వపడాలి మరియు సంతోషపడాలి,ఓటు హకు్కను కలిపించి మన తలరాతను మనమే మారుచికునే గొపపి 
అవకాశాని్న కలిపించిన వ్యకితు అంబేద్కర్ గారు, సా్వతంత్ర్య భారతదేశపు మొటటీమొదటి కేంద్ర నా్యయశాఖ 
మంత్రిగా, రాజ్్యంగ శిలిపిగా, భారతదేశానికి ఎనో్న సేవలందించిన ఆదర్శవంతమైన వ్యకితు అంబేద్కర్ 
గారు, ఎనో్న కష్టీలు, అంటరానితనాని్న ఎదుర్్కని, కనీసం తాగడానికి మంచి నీళులు ఉండి కూడా అవి 
తాగలేని పరిసిథితలు, ఎనో్న అవమానాలు, ఎనో్న అవహేళనలు, అని్న భరించి తన కుటుంబాని్న అణగారిన 
వరాగాల వారి క్సం తా్యగం చేసిన గొపపి మనిషి, ప్రతి ఒక్కరూ అంబేద్కరిజం గురించి తెలుస్క్వాలి, జై 
భీమ్ అని అందరూ అనాలి, ఎందుకంటే అంబేద్కర్ గారు ఒక కులానిక్, ఒక వరాగానిక్ చెందిన వ్యకితు 
మాత్రం కాదు, యావత్ భారతదేశం మొతతుం గరి్వంచదగగా వ్యకితు భారతదేశానికి ఎనో్న సేవలందించిన 
అగ్రగణు్యడు, అతి తొందరలో పన్నలూరు మండలం సెంటరోలు అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాని్న ఏరాపిటు 
చేసాతుము, కంతమంది మండల నాయకులు అంబేద్కర్ గారు కలిపించిన రిజర్్వషనులు అనుభవిస్తు వారి 
విగ్రహాని్న ఏరాపిటు చేయాలి అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా వ్యవహరిస్తున్న తీరు దళితల అందరిని 
బాధ కలిగ్స్తుంది, అంబేద్కర్ గారి పేరు చెపుపికుంటూ ఓటులు వేయించుకని కనీసం విగ్రహాని్న కూడా 
పెటటీకపోవడం పన్నలూరు మండలం ప్రజలందరూ సిగుగాతో తల దించుకుంటునా్నరు, ఇటువంటి వ్యకుతులకు 
ఓటులు వేసినందుకు పన్నలూరు మండల ప్రజలందరూ బాధపడుతనా్నరు, అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను, 
సిదాధింతాలను, భావాలతోను నిండిన వ్యకుతులు మా జనసైనికులు.జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అంబేద్కర్ 
గారి గురించి ప్రసాతువించకుండా ఎటువంటి సభ ముగ్ంచిన దాఖలాలు లేవు, కానీ మిగతా నాయకులు 
ఆయన వరధింతికి మరియు జయంతిలకు మాత్రమే ఆయన పేరు చెబుతూ ఉంట్రు, ఈ కార్యక్రమంలో 
కనపరితు మనోజ్ కుమార్, షేక్ ఖాజ్వలి, తిరుమల్ రెడిడి, స్బ్రహ్మణ్యం నాయుడు, షేక్ బాష్, స్ంకేశ్వరం 
శ్రీను, సాయి, వేణు, మాలకండయ్య, షర్ఫ్, గఫూర్, కిషోర్, శివ కిషోర్, ఆదర్శ, మహబ్బ్ బాష్, గోపి, 
భారగావ్ మొదలైనవారు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన 
రాజమండ్రి జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131 వ జయంతి సందర్ంగా.. రాజమండ్రి 
సిటీ శివజ్్యతి దగగార ఉన్న డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులు అరిపించడం 
జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో రాజమండ్రి సిటీ ఇంచారిజీ అనుశ్రీ సత్యనారాయణ, జనసేన పార్టీ 
రాజమండ్రి కార్పిర్షన్ అద్యక్షులు వై శ్రీనివాస్, నగర నాయకులు వీరమహళలు తదితరులు 
పాల్గానా్నరు.

వలూలిరు జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్: ఆచంట నియోజకవరగాం, 
వలూలురు గ్రామంలో భారతరత్న డా. 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి 131 జయంతి 
ని పురస్కరించుకని వలూలురు మారె్కట్ 
సెంటర్ లో ఉన్న భారతరత్న డా.బి.
ఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహనికి జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పూలమాలలు వేసి 
నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ 

కార్యక్రమం లో గ్రామ సరపించ్ శ్రీమతి నలపూడి బేబీ రామ్ మోహన్, జనసేన పార్టీ 
జిలాలు సెక్రెటర్ చిటూటీరి శ్రీనివాస్, జనసేన నాయకులు తోట ఆదినారాయణ (తాతాజీ ), 
తోట సాయిబాబు, తదితరులు పాల్గానా్నరు.

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

అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నివ్ళులరిపుంచిన 
దారం అనిత

శతఘ్్న నూ్యస్: మదనపలెలు, 
డాకటీర్ భీమ్  రావ్ 
అంబేద్కర్ జయంతి. 
నా్యయవాదిగా, ఆరిథికవేతతుగా, 
రాజకీయవేతతుగా, సామాజిక 
సంస్కరతుగా, రాజ్్యంగ 
నిరా్మతగా ఆయన పేరు 
చిరసాథియిగా నిలిచిపోయింది. 
అంటరానితనంపై ఆయన 
పూరించిన సమరశంఖం 

నేటికీ ఆగ్రహజ్్వలలు పెలులుబుకుతూనే ఉంది. దళితలు, మహళలు, కారి్మకుల 
హకు్కల క్సం అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన యోధుడాయన.అంబేద్కర్ జయంతిని 
పురస్కరించుకుని యావత్ భారతావని ఆయన సేవలను స్మరించుకుంటూ జనసేన పార్టీ 
తరపున చితూతురు జిలాలు ప్రధాన కార్యదరి్శ అనిత దారం అంజలి ఘటించడం జరిగ్ంది.

యలలినూరు జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్:  యలలునూరు, డా.బి.ఆర్.అంబడ్కర్ గారి 131 జయంతి సందర్ంగా.. 
యలలునూరు జనసేన పార్టీ అద్వర్యంలో.. యలలునూరు మండల అధ్యక్షుడు పి. చిన్న శ్రీరామ్ 
ఆధ్వర్యంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి ఘనంగా నివాళులు అరిపించడం 
జరిగ్ంది.

అంబేద్కర్ కు గంధం ఆనంద్ ఘన నివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్:  జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర 
నాయకులు మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు జనసేన 
పార్టీ ఇనాచిరిజీ శ్రీ రామ్ తాళూలురి గారి ఆదేశాల 
మేరకు.. భారత రత్న డాకటీర్. బాబా సాహెబ్ 
అంబేద్కర్ గారి 131వ జయంతి సందర్ంగా 
గురువారం ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు జనసేన పార్టీ 
విదా్యరిథి విభాగ ఎగ్జీకూ్యటివ్ మెంబర్ గంధం ఆనంద్ 
డాకటీర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి చిత్రపట్నికి 
పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అరిపించారు. 
ఈ సందర్ంగా గంధం ఆనంద్ మాట్లుడుతూ.. 
అని్న వరాగాలకు అభివృదిధి ఫలాలు అందాలనే ఆయన 
ఆశయ సాధన క్సం జనసేన పార్టీ కృషి చేస్తుందని 
తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం 

జిలాలు వీరమహళ్ విభాగం అధ్యక్షులు భోగ హరిప్రియ, ప్రసన్న,ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు 
యువజన విభాగం ప్రధాన కార్యదరి్శ మేడబోయిన కార్తుక్, ఉపాధ్యక్షులు యాసంనేని 
అజయ్ కృష్ణ, ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్ మైలవరపు మణికంఠ, జనసేన పార్టీ కార్యకరతులు 
కూరకుల గోపీకృష్ణ, చలాలు శ్రీకాంత్, దేవరకండ స్ర్ష్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివ్ళులు అరిపుంచిన 
మాజీ మంత్రి కామినేని శ్రీనివ్స్

శతఘ్్న నూ్యస్: కైకలూరు నియోజకవరగాం , ముదినేపలిలు మండలం అంటరానితనాని్న 
రూపుమాపిన మహా మేధావి, సామాజికవేతతు డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అని మాజీ 
మంత్రి డా. కామినేని శ్రీనివాస్ అనా్నరు. డా. బి ఆర్ అంబేద్కర్ 131 వ జయంతి వేడుకలు 
ముదినేపలిలులో బీజేపీ, జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం సాథినిక బస్ సాటీండ్ సెంటర్ లో 
అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా 
కనీ్వనర్ పైడపాటి శివ శంకర్, జిలాలు ప్రధాన కార్యదరి్శ కటప్రోలు కృష్ణ, జనసేన మండల 
అధ్యక్షులు వీరంకి వెంకయ్య, జిలాలు కార్యదరి్శ వెలుపిరి నానాజీ, బీజేపీ జిలాలు కార్యదరి్శ గాజుల 
సిదదేర్ కుమార్, మండల జనసెన నాయకులు అంబుల భరత్, వడాలుని ఆంజనేయులు, ఎసిసు 
మోరాచి జిలాలు ఉపాధ్యక్షుడు మొవ్వ ఫణి, బసినసెటిటీ కిషోర్, దాసరి శ్రీను, మహళ ఉపాధ్యక్షురాలు 
సత్యవోలు నాగలక్ష్మి, గణేష్, రెడిడి నాగలక్ష్మి, రాజేష్, కానుమురి వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు 
పాల్గానా్నరు.

పితాని ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ జయంతి ఉతస్వ్లు
శతఘ్్న నూ్యస్: క్నసీమ జిలాలు, 
ముమి్మడివరం. భారత రాజ్్యంగ 
ప్రదాత, బడుగు, బలహీన వరాగాల 
ఆశాజ్్యతి.. మహనీయుడు డాకటీర్ బాబా 
సాహెబ్ అంబేద్కర్ 131 వ జయంతి 
ఉతసువాలు ముమి్మడివరం జనసేన పార్టీ 

కారా్యలయంలో ఘనంగా నిర్వహంచారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా జనసేన రాష్ట్ర పి.ఎ.సి సబు్యలు, ముమి్మడివరం 
నియోజకవరగా ఇన్ ఛార్జీ పితాని బాలకృష్ణ ముమి్మడివరం కాశీవారి తూము సెంటర్ లో 
అంబేద్కర్ నిలువెతతు కాంశ్య విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అరిపించారు.
అనంతరం ముమి్మడివరం జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో అంబేద్కర్ చిత్రపట్నికి 
పూలమాలలు వేసి ఆ మహనీయునికి నివాళులు అరిపించి జయంతి శుభాకాంక్లు 
తెలియజేసారు.
నియోజకవరగాం నలుమూలల నుండి వందలాదిగా తరలివచిచిన కార్యకరతులు అంబేద్కర్ 
మహనీయుని సేవలను కనియాడారు. అటటీడుగు, అణగారిన వరాగాలు నేడు సగర్వంగా 
తలెతతుకుని బ్రతికేలా ఆయన  కలిపించిన రాజ్్యంగ హకు్కలను తలుచుకునా్నరు.
అంబడ్కర్ ఆశయాలు కలిగాన జనసేనాధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చనిపోయిన కౌలు రైత 
కుటుంబాలకు 5 క్టులు రూపాయలు విరాళం ప్రకటించి వారికుటుంబాలకు అండగా 
నిలబడాడిరని పితాని బాలకృష్ణ ప్రశంసించారు.
అమలాపురం కేంద్రంగా ఏరపిడిన కతతుజిలాలు క్నసీమ జిలాలుకు, క్నసీమప్రజల 
ఆరాజ్యదైవం అంబేద్కర్ మహనీయుని పేరుపెట్టీలని జనసేన పార్టీ లో తొలుత 
ప్రతిపాందించిది జనసేన పార్టీయేనని పితాని బాలకృష్ణ అనా్నరు. అనంతరం జనసేన 
పార్టీలో బదదేతతో పనిచేస్తున్న ఎసిసు కార్యకరతులను, బీసీ కార్యకరతులను, వీరమహళలను 
దుశా్శలువతో సత్కరించి అభినందలు తెలియజేసారు.
ఈ కార్యక్రమంలో, గుదదేటి జమి, సానబోయిన మలిలుకారుజీన రావు, మదిధింశెటిటీ పురుషోతతుం, 
తాళూలురి ప్రసాద్, యలమంచిలి బాలరాజు, జక్కంశెటిటీ పండు, గోలక్టి వెంకన్న బాబు, 
మోకా బాలప్రసాద్, పెమా్మడి గంగాద్రి, అతితులి బాబురావు, సవరపు వెంకట్, రాయపురెడిడి 
బాబి, గ్డిడి రత్నశ్రీ, ఓగురి బాగ్యశ్రీ , కడలి వెంకటేశ్వరావు (కండ), శివ, రాంబాబు, 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతులు అధిక సంఖ్యలోపాల్గానా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యువతకు ఆదర్శప్రాయుడు అంబేద్కర్
శతఘ్్న నూ్యస్: అలూలురి జిలాలు, 
పాడేరు, కులపాడు గ్రామంలో జనసేన 
ఆధ్వర్యంలో జరిగ్న బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ 131వ జయంతి ఉతసువాలు. 
జనసేన పార్టీ జి.మాడుగుల మండల 
అధ్యక్షులు మసాడి భీమన్న సారధ్యంలో 
జనసైనికులు, గ్రామస్తులు బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి 
నివాళులరిపించారు. మసాడి భీమన్న 
ప్రసంగ్స్తు బడుగు, బలహీనులకు 

ఆశాజ్్యతి, రాజ్్యంగ నిరా్మత, ఆ మహనీయుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రసాదించిన 
ఈ సే్వచ్ఛ జీవితం అనుభవిస్తున్నందుకు మనం ఎపపిటికి ఆయనకు ౠణపడి ఉంట్ం. 
యువతకు ఆదర్శప్రాయుడు ఆ మహనీయుడు. ఆయన రాజ్్యంగ నిరా్మతయే కాదు గొపపి 
ఆరిథిక నిపుణుడు కూడా బహుముఖ ప్రజఞాశీలి. అంటూ ఆయన చేసిన సేవలను ప్రస్తుత 
యువతకు తెలియ జేశారు. ఈ జయంతి ఉతసువాలోలు కుడుముల సత్యనారాయణ, వైస్ 
ఎంపీపీ గసడ ధరా్మరావు, కుడుముల లక్ష్మినారాయణ, ఉడ్రంగ్ రాఘవరావు, ఉడ్రంగ్ 
లక్ష్మి వార్డి మెంబర్. అధికసంఖ్యలో యువత, మహళలు, గ్రామస్తులు పాల్గానా్నరు.

పౌరుని నైతిక అభివృద్ధే నిజమైన ద్శాభివృదిధే: 
దాసరి రాజు

శతఘ్్న నూ్యస్:  ఇచాచిపురం, డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131 వ జయంతి 
పురస్కరించుకని ఇచాచిపురం బసాటీండ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులరిపించిన 
ఇచాచిపురం జనసేన సమన్వయకరతు దాసరి రాజు మాట్లుడుతూ దేశం అభివృదిధి 
చెందడమంటే అదాదేల మేడలు రంగుల గోడలు కాదు పౌరుని నైతిక అభివృదేధి నిజమైన 
దేశాభివృదిధి చెపిపిన డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ అడుగుజ్డలోలు ప్రతి ఒక్క భారతీయులు 
ముందుకు పోవాలని కనియాడారు. డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి 
శుభాకాంక్లు తెలియజేస్తు ఈ కార్యక్రమానికి అపుపిడు మునిసుపాలిటీ వార్డి ఇంచార్జీ 
ర్క్కల భాస్కర్ సంతోష్ మహారణా దాసరి శ్ఖర్ మరియు దుంగ భాస్కర్ కుమార్ 
మేఘనాథ్ బిజపి నాయకులు ఎర్రయ్య కిషోర్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

పవన్ కళ్్యణ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలను, 
సిదాధేంతాలను పాటిసుతూంటారు

శతఘ్్న నూ్యస్:  ఏటూరు నాగారం, డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా 
ఏటూరు నాగారం ఎసిసు నేతాకాని వాడలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి 
నివాళులు అరిపించిన జనసేన ఏటూరు నాగారం సబ్ డివిజన్ య్త్ లీడర్ కండగోరలు 
వెంకి (సాయి). ఈ సందర్ంగా కండగోరలు వెంకి మాట్లుడుతూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలు, సిదాధింతాలను ఎపుపిడు పాటిస్తుంట్రని, అణగారిన 
బడుగు, బలహీన వరాగాలకు రాజ్్యధికారంలో సామాజిక నా్యయం జరిగే వరకు జనసేన 
తోడుగా ఉంటుందని తెలియజేశారు. ప్రజలందరూ రాజకీయ చైతన్యం కలిగ్ సమ 
సమాజ సాథిపన చేయడంలో భాగసా్వములు కావాలని, కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రజలు 
కలిసి మెలసి ఉండాలని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కండగొరలు పవన్ కమిటీ 
ఉపాధ్యక్షులు, జనసేన నాయకులు, కార్యకరతులు గోగు బాబు, నాగరాజు, శివ, జ్డి 
మలలుయ్య, నవిన్, పాల్గానా్నరు.

జునూ్నరు జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేడ్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్:   పాలకలులు నియోజకవరగాం, జునూ్నరు గ్రామంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా జునూ్నరు జనసైనికులు, వీర మహళలు ఆయన 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా.. ఇటీవల 
అనంతపురం జిలాలులో జనసేన పార్టీ చేపటిటీన కౌలు రైత భరోసా యాత్రలో భాగంగా 
ఆత్మహత్య చేస్కుని చనిపోయిన కౌలు రైతల కుటుంబాలకు లక్ రూపాయల ఆరిథిక 
సహాయాని్న అందించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారికి జునూ్నరు జనసైనికులు 
కృతజఞాతలు తెలియజేశారు.

మామిడికుదురు కమూ్యనిటీ హాల్ వద్ద 
అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: మామిడికుదురు కమూ్యనిటీ హాల్ వదదే నవభారత రాజ్్యంగ నిరా్మత 
ప్రపంచ మేధావి భారతరత్న డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ కి 131వ జయంతి 
సందర్ంగా జనసేన వీర మహళలు పెనుమల లక్ష్మీ, కటకంశెటిటీ పద్మవతి, గనిశెటిటీ 
రాజేశ్వరి, లకి్కంశ్టిటీ శ్్వత ఆయన విగ్రహానికి కటకంశెటిటీ కృష్ణ, ఇంటి మహేంద్ర, 
మదాదేల రంగ ప్రసాద్, వనే్నంరెడిడి సాగర్, నయినాల శ్రీరామ్, చేపురి సతీష్, క్లా స్ర్ష్, 
జన సైనికుల సమక్ంలో పూలదండ వేసి మహానేతను స్మరించుక్వడం జరిగ్ంది.

యువతకు ఆదర్శప్రాయుడు అంబేద్కర్
శతఘ్్న నూ్యస్: అలూలురి జిలాలు, పాడేరు జనసేన పార్టీ జిలాలు కారా్యలయంలో జనసేన 
పార్టీ అరకు పారలుమెంట్ ఇనాచిరిజీ డా.వంపూరు గంగులయ్య ఆధ్వర్యంలో జనసేన 
సిదాధింతాలు, ఆశయాలు, కౌలు రైతలపై జనసేన పార్టీకి ఉన్న చితతుశుదిదే, రాషటీంలో పలు 
సమస్యలపై పోరాటం ఇలాంటి విషయాలు మమ్మలి్న ఆకరి్శంచిందని అందుకే మేమంతా 
జనసేన పార్టీలో చేరుతనా్నమని జనసేనతోనే స్సిథిర ప్రజ్ పాలన సాగుతోందని 
బలంగా నము్మతనా్నమని రానున్న ఎని్నకలోలు మనమంతా కలిసి బలంగా ప్రజలోలుకి మన 
సిదాధింతాలు, ఆశయాలను తీస్కెలాదేమంటూ ఈదులపాలెం యువకులు జి.మాడుగుల 
మండలం పరులు గ్రామం ఈ కృష్ణచారి, కవల పూలు గ్రామ యువకులు పెదదే ఎతతున 
జనసేన పార్టీలో జనసేన పార్టీ అరకు పారలుమెంట్ ఇనాచిరిజీ డా.వంపూరు గంగులయ్య 
చేతల మీదుగా కండువా కపుపికుని జనసేన పార్టీలో చేరారు. జనసేన పార్టీలో ఈ 
చేరికలకు కృషి చేసిన జంగ్డే ఈశ్వరరావు, సమేలి బాబ్రావు,సీదారి బాలకృష్ణకు, 
జి.మాడుగుల మండల అధ్యక్షులకు మసాడి భీమన్న కి ప్రతే్యకంగా అభినందనలు.

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. అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి 
అరిపుంచిన ఏలూరు జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: దళితలకు వెనుకబడిన వరాగాలకు సమాన హకు్కల క్సం పాటుపడిన 
వ్యకితు,భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత భారత రత్న డాకటీర్ భీం రావ్ అంబేద్కర్ గారి 131 
వ జయంతి సందర్ంగా.. జనసేన పార్టీ ఏలూరు కారా్యలయంలో పశిచిమ గోదావరి 
జిలాలు అధికార ప్రతినిధి, ఏలూరు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ రెడిడి అపపిల 
నాయుడు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది.

ఈ సందర్ంగా రెడిడి అపపిల నాయుడు మాట్లుడుతూ.. అంబేద్కర్ అందించిన 
రాజ్్యంగ స్ఫూరితు ఈ రోజున భారతదేశంలో ఉన్న 135 క్టలు మంది ప్రజలు.. వారు 
ఇచిచిన రాయితీలు, చూపిన మారగాదర్శకాలు రాజ్్యంగం దా్వరానే పందుతనా్నరు.. 
ఈ పరిసిథితలోలు వారి ఆశయాలను స్మరించుకుంటూ.. నిరంతరం వారి భావాలను 
అలవరుచికుంటూ.. రాబోయే తరానికి వారి ఆశయాలను, వారి మారాగాలను అందించే 
బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. ప్రపంచ దేశంలోనే భారతదేశం అతి బలమైన రాజ్్యంగ 
వ్యవసథి నలకలిపి ఉంది. నేడు రాజ్్యంగం మీద జరుగుతన్నటువంటి దాడులను 
వ్యతిర్కించాలి.. ప్రజలను చైతన్య పరచాలి.. ప్రజలకు రాజ్్యంగం పటలు అవగాహన 
కలిపిస్తు.. మన రాజ్్యంగాని్న మనం కాపాడుకునే శకితువంతమైన చైతన్యం అందించే 
దిశగా.. మా అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆలోచనలను, పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
ఆశయాలను దీనికి జ్డించి రాబోయే తరానికి ఈ నవసమాజ నిరా్మణంలో భాగంగా.. 
అందరం కూడా భాగసా్వములు కావాలని, అని్న వరాగాలకు అభివృదిధి ఫలాలు అందాలనే 
జనసేన పార్టీ ఎపుపిడూ కృషి చేస్తుందని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు ఇళ్్ళ శ్రీనివాస్, నగర అధ్యక్షుడు నగ్రెడిడి కాశీ 
నర్ష్, ప్రధాన కార్యదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలులు సాయి చరణ్, సషల్ 
మీడియా క్ ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, జ్యింట్ కలెకటీర్ ఎట్ంచి ధర్్మంద్ర, క్శాధికారి 
పైడి లక్ష్మణరావు, నాయకులు గొడవరితు నవీన్, అగాగాల శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

నవ రాజ్్యంగ నిరామాత డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్: కౌనిస్లర్ విజయలక్ష్మి

శతఘ్్న నూ్యస్: క్నసీమజిలాలు, నవ రాజ్్యంగ నిరా్మత, డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్, 
దేశ సమగ్రత, సమైక్యత కు పాటుపడాడిరని అమలాపురం పురపాలక సంఘ 9వ వారుడి 
కౌనిసులర్ గొలక్టి విజయలక్ష్మి వాస్ అనా్నరు. డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేడ్కర్ 131వ 
జయంతిసందర్ంగా 9వారుడి పరిధిలో సాయంపేట, నలాలు గారెడిన్సు లో ఉన్న అంబేద్కర్ 
విగ్రహాలకు పూల మాలలు వేసి ఘన నివాళులు అరిపించారు. అనంతరం కౌనిసులర్ 
విజయలక్ష్మి వాస్ మాట్లుడుతూ దేశం క్సం ఆయనచేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని, 
అంటరాని తనాని్న వ్యతిర్కిస్తు దళితలు, మహళలు కారి్మకుల హకు్కల క్సం పోరాటం 
చేసిన మహానీయుడు అనా్నరు. షెడూ్యల్ కులాలు, షెడూ్యల్ తెగల అభు్యన్నతి క్సం 
రిజర్్వషనులు తీస్కువచిచి, దళితలకు అండగా నిలిచారనా్నరు. దళిత, అణగారిన వరాగాల 
ఆశాజ్్యతిగా నిలిచారని అనా్నరు. అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం, ఆయన ఆశయాలు, 
మారగాదర్శకంగా నిలిచిందనా్నరు. అంబేద్కర్ అంటే ఒక పేరు కాదని అది మనలను 
నడిపించే శకితు అనా్నరు. ఈ కార్య క్రమాలోలు నలాలు చిని్న, నలాలు సత్యనారాయణ, నూకల 
షణు్మఖరావు, నలాలు కృష్ణ, నలాలు మణికంఠ, గొలక్టి వాస్, కె.వెంకటేశ్వరావు, క్న 
గణేష్, క్న మలేలుశ్వరరావు తదితరులు పాల్గానా్నరు.

డాకటీర్. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ కు నివ్ళి అరిపుంచిన 
మారా్కప్రం జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రకాశం జిలాలు, మారా్కపురం జనసేన పార్టీ కారా్యలయం నందు.. బడుగు, 
బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి, సా్వతంత్రోద్యమ వీరుడిగా.. అని్నటికీ మించి సమ, సమాజ 
సాథిపకుడిగా కీరితుని అందుకున్న అంబేద్కర్ గారి 131వ జయంతి సందర్ంగా.. జనసేనపార్టీ 
మారా్కపురం నియోజకవరగా ఇంచార్జీ ఇమ్మడి కాశీనాథ్ అంబేద్కర్ గారి చిత్ర పట్నికి 
పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
జిలాలు కార్యదరి్శ తిరుమలశెటిటీ వీరయ్య, జిలాలు సంయుకతు కార్యదరి్శ చినా్న పాల్, జిలాలు ప్రోగ్రామ్ 
కమిటీ మెంబర్ వీరిశెటిటీ శ్రీనివాస్లు, పిన్నబోయిన శ్రీనివాస్లు, శిరిగ్రి శ్రీనివాస్లు, దుగ్గా 
రామిరెడిడి, పోటు. వెంకటేశ్వరులు, ఖాజ్వలి, ఇ. శ్రీనివాస్లు, సి.హెచ్. ఫణి, రమాకాంత్ 
మరియు జనసేన కార్యకరతులు పాల్గానా్నరు.

అరికేరి జీవన్ కుమార్ ఆధ్ర్యంలో డాకటీర్. బి. ఆర్. 
అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
అనంతపురం జిలాలు సంయుకతు కార్యదరి్శ అరికేరి జీవన్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా ఆరికేరి జీవన్ 
కుమార్ మాట్లుడుతూ “భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బీ.ఆర్ అంబేద్కర్ 1891లో 
ఏప్రిల్ 14న మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అంబవాడేలో తలిలుదండ్రులు.. రాంజీ మలోజీ 
సాకా్వల్, భీమాబాయ్ లకు జని్మంచారు. అంబేద్కర్ ఎనో్న అవమానాలు ఎదుర్్కని 
సమాజంలో వర్ణ, వరగాభేదాలు ఉండొదదేని రాజ్్యంగాని్న ప్రతే్యకంగా రూపందించి 
ఎందరిక్ ఆరాధు్యడయా్యరు. డాకటీర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కందరివాడు కాదు.. 
అందరివాడు, రాజ్్యంగాని్న రచించి ప్రజలకు కావాలిసున అవసరాలను, హకు్కలను 
కలిపించిన గొపపి మహా నాయకుడు. అలాంటి గొపపి నాయకుడు డాకటీర్ అంబేద్కర్ 
గారి ఆశయ సాధనకు జనసేన పార్టీ కృషి చేసతుంది అని తెలిపారు.” ఈ కార్యక్రమం 
లో జనసేన పార్టీ అనంతపురం జిలాలు కార్యనిర్వహన కమిటి సభు్యడు అమిర్ సహల్, 
వీరమహళ విజయ, గుంతకలులు నియోజికవరగాం నాయకులు వీర్ష్, గోపి, రవి, మహేష్, 
రాజు కుమార్, ఏలి, రాజు, గ్రి తదితరులు పాల్గానా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యంలో ఘనంగా భారత 
రాజ్్యంగ నిరామాత జయంతి వేడుక

శతఘ్్న నూ్యస్: నందిగామ, 
భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత, 
పేద, బడుగు, బలహీన, నిమ్న 
వరగా ప్రజల దైవం, ఆధునిక 
భారత పితామహుడు 
కీరితు శ్షులు డాకటీర్ బాబా 
సాహెబ్ అంబేద్కర్ 131వ 
జయంతి సందర్ంగా 
నందిగామ నియోజకవరగా 

జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహంచారు. ముందుగా సాథినిక గాంధీ 
సెంటర్ లో గల అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూల మాలలు వేసి నమస్కరించి జయ జయ 
ధా్వనాలు పలికినారు. అనంతరం మీడియా పాయింట్ లో అంబేద్కర్ కలలు కన్న 
బహుజన రాజ్్యధికార ఆవశ్యకత, దాని సాథిపనకై పవన్ కళ్్యణ్ అధ్యక్తన ఏరాపిటై 
పాటుపడుతన్న జనసేన పార్టీకి బహుజనులు ప్రజలు పటటీం కటిటీ డబు్కు, మదా్యనికి 
ప్రజలను బానిసలను చేస్తున్న పెటుటీబడి దార్ బ్రుజీవాల పార్టీలను తరిమి కట్టీలని అదే 
అంబేద్కర్ కి ఇచేచి నిజమైన నివాళి అని పేర్్కనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోకవరగా 
పార్టీ నాయకులు పూజ్రి రాజేష్, తెపపిలి క్టేశ్వరరావు, వీరమహళ శ్రీమతి తోటకూర 
పదా్మవతి, తాటి నర్ంద్ర మరియు పలువురు కార్యకరతులు పాల్గానా్నరు.

కరూ్నలు జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి
*డాకటీర్ బి.ఆర్అంబేద్కర్ కు ఘనమైన నివాళులు: ర్ఖగౌడ్, పవనకుమార్, షేక్ హర్షద్, 
నక్కలమిటటీ శ్రీనివాస్లు, హసీనా బేగం
శతఘ్్న నూ్యస్: కరూ్నలు నగరంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131 వ జయంతి 
సందర్ంగా.. జనసేన పార్టీ నాయకులు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా 
నివాళులు అరిపించారు. నగరంలోని అంబేద్కర్ భవన్ లో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
కూడా వారు పూలమాలలు వేసి నివాళి అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
నాయకులు ర్ఖగౌడ్, పవనకుమార్ షేక్ హర్షద్ నాకల మిటటీ శ్రీనివాస్లు, ఎస్ ఎం డి 
హసీనా బేగం మాట్లుడుతూ.. భారతరత్న డాకటీర్. బీ.ఆర్ అంబేడ్కర్ దేశంలోని అణగారిన 
వరాగాల ఆరిథిక, సామాజిక సాధికారికతక్సం తన జీవితం చివరి వరకూ పోరాటం చేశారు 
అని పేర్్కనా్నరు. రాజ్్యంగ పరిషతతు సభు్యనిగా అంబేడ్కర్ విశ్ష శ్రమక్రిచి రాజ్్యంగ 
రచన చేయడం ఆయన జీవితంలో ప్రముఖ ఘటటీం అని కనియాడారు. ధర్మశాస్త్ర 
పండితడు, భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత, రాజకీయ నేత, స్వంతంత్ర భారత తొలి నా్యయ 
మంత్రి, జ్తీయోద్యమంలో తొలి దళిత నేత, వృతితు ర్తా్య లాయరు ఇలా ఎనో్న పదవులను 
చేపట్టీరని అనా్నరు. అంబేద్కర్ అడుగడుగునా ఛీతా్కరాలు, అవమానాలకు గురయా్యరని 
ఆవేదన వ్యకతుం చేశారు. పేదరికాని్న ఎదుర్్కంటూ స్వయంకృషి, సీ్వయప్రతిభతో ఎదిగ్ 
స్వతంత్ర భారత తొలి కేంద్ర మంత్రి పదవిని అలంకరించేసాథియికి చేరుకునా్నని అనా్నరు. 
తన జీవితాంతం అణగారివరాగాల గొంతకను వినిపించి, వారి సాధికారికతకు అంబేడ్కర్ 
పాటుపడాడిరు అని తెలిపారు. కలంబియా వరిసుటీ, లండన్ స్్కల్ ఆఫ్ ఎకనమిక్సు 
నుంచి అరధిశాస్త్రంలో గౌరవ డాకటీర్టులు, అలాగే, ప్రపంచ ప్రఖా్యత విదా్య సంసథిలోలు నా్యయ, 
ఆరిధిక, రాజకీయ శాసా్రాలోలు పరిశోధనలు చేశారు అని అనా్నరు. జ్తీయోద్యమంలో 
అడుగు పెటిటీ సా్వతంత్రం సిదిధించిన తరా్వత దళితల రాజకీయ హకు్కలు, సామాజిక 
సే్వచ్ఛ క్సం పనిచేశారు అని పేర్్కనా్నరు. రాజ్్యంగ రచనా కమిటీ అధ్యక్షుడిగా 
సేవలందించి ప్రపంచంలోనే అత్యతతుమ రాజ్్యంగం తయార్లో కీలక పాత్ర పోషించారు 
అని అనా్నరు. అలాగే, రిజర్్వ బా్యంకు ఆఫ్ ఇండియా సాథిపనలో అంబేడ్కర్ పాత్ర 
ఉంది అని తెలిపారు. హలటీన్ యంగ్ కమిటీకి బాబాసాహెబ్ అందించిన భావనతో 
ఆర్్ఐ ఏరపిడిందని అనా్నరు. తన జీవిత చరమాంకంలో బౌదధి మతాని్న సీ్వకరించారు 
అని.. గౌతమ బుదుదేని బోధనలకు ప్రభావితమైన అంబేడ్కర్.. బౌదుధిడిగా మారారు అని 
అంటరానితనంపై ఆయన పూరించిన సమర శంఖం నేటికీ నిపుపి కణికలా జ్వలిస్తునే 
ఉంది అని పేర్్కనా్నరు. దళితలు, మహళలు, కారి్మకుల హకు్కల క్సం అలుపెరుగని 
పోరాటం చేసిన యోధుడు అంబేద్కర్ అని కనియాడారు. కుల, మత రహత ఆధునిక 
భారతావని క్సం అంబేద్కర్  తన జీవితకాలం పోరాటం చేశారు అని పేర్్కనా్నరు. 
దళితల నాటి సమాజంలో ఉన్న వివక్ను పారద్రోలడానికి అంబేద్కర్  చేసిన పోరాటం 
మరువలేనిది అని తెలిపారు. అంటరానితనం గురించి ఆయన చేసిన పోరాటం చరిత్రలో 
చిరసాథియిగా నిలిచిపోయింది అని అనా్నరు. ‘బహష్కృత హతకారిణి’ అనే సంసథిను 
సాథిపించి, అంటరానితనంపై పోరాటం చేశారని ఆయన పేర్్కనా్నరు. అగ్రవరా్ణల 
ఆధిపతా్యని్న, మనుధరా్మని్న సవాల్ చేశారు అని తెలిపారు. 1931లో రండ్ టేబుల్ 
సమావేశాల సందర్ంగా గాంధీజీని కలుస్కుని జ్తీయోద్యమంలో భాగమయా్యరు అని 
తెలిపారు. సా్వతంత్రం తరా్వత దేశానికి గొపపి రాజ్్యంగాని్న రూపందించే బాధ్యతలను 
అంబేడ్కర్ కు అపపిగ్ంచారు అని అనా్నరు. రాజ్్యంగ పరిషత్  ను ఏరాపిటుచేసి రాజ్్యంగ 
రచనా కమిటీకి ఆయని్న అధ్యక్షునిగా ఎను్నకునా్నరు అని తెలిపారు. ప్రపంచంలోని అనేక 
దేశాల రాజ్్యంగాలను ఆధ్వయనం చేసిన అంబేడ్కర్ చివకు దృఢమైన రాజ్్యంగాని్న 
అందించారు అనా్నరు. డాకటీర్  అంబేడ్కర్  భారత దేశపు మూలసతుంభపు పునాది ఏంట 
తన అధ్యయనం దా్వరా కనిపెట్టీరు. ఆ అధ్యయనంలో తన జీవితాని్న కూడా అంకితం 
చేశారు. అంబేడ్కర్ .. తన ఆశయం క్సం, భారతదేశ భవిష్యతతు క్సం ఎంతగానో 
శ్రమించారు. బాంబే య్నివరిసుటీలో బీఏ చదివిన అంబేడ్కర్ .. ఉన్నత చదువుల 
క్సం విదేశాలకు వెళ్లురు. కలంబియా య్నివరిసుటీలో ఎంఎ పూరితుచేశారు. లండన్  
స్్కల్  ఆఫ్  ఎకనమిక్సు లో ఎమె్మసీసు కంపీలుట్  చేశారు. ఆ తరా్వత మళ్లు కలంబియా 
విశ్వవిదా్యలయంలోనే పీహెచ్ డీ పూరితుచేశారు. అయినా, అంబేడ్కర్  చదువును అంతటితో 
ఆపలేదు. లండన్  స్్కల్  ఆఫ్  ఎకనామిక్సు లో డీఎసీసు చదివారు. అంబేడ్కర్  విజ్ఞానాని్న 
గురితుంచిన కలంబియా య్నివరిసుటీ ఎల్ ఎల్ డి గౌరవ పట్టీ ప్రదానం చేసింది. అలాగే, 
ఉసా్మనియా య్నివరిసుటీ కూడా డాకటీర్ ఆఫ్ లిటర్చర్ గౌరవ పట్టీ అందజేసింది. 
గ్రేస్  ఇన్  లండన్  య్నివరిసుటీలో బారిషటీర్  ఎట్  లా చదివారు భీంరావ్. విదేశాలోలు 
ఎకనమిక్సు లో డాకటీర్ట్  పందిన తొలి భారతీయుడిగా రికారుడి సృషిటీంచారు అని అనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమం నందు వీరమహళ అనిత, ఓబులేష్, సతీష్, వంశీ, అబుదేలాలు, గఫర్, ప్రవీణ్ 
తదితరులు పాల్గానా్నరు.

అతితూలి జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు ఘననివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్: తణుకు, డాకటీర్ బి. ఆర్ అంబేద్కర్ గారి 131వ జయంతి సందర్ంగా 
తణుకు నియోజకవరగాం అతితులి మండలం అతితులి గ్రామంలో తణుకు నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ విడివాడ రామచద్రారావు అధ్యక్తన అతితులి మండలం పార్టీ 
అధ్యక్షులు దాసం ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో అతితులిలో పెదదేపేటలో గల అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
మరియు అతితులి బసాటీండ్ సెంటర్ లో గల అంబేద్కర్ విగ్రహానికి మరియు అతితులిలో గల 
జనసేన పార్టీ ఆఫ్స్ నందు ఉన్న అంబేద్కర్ చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి వందనం 
చేయడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో అతితులి గ్రామ ప్రెసిడంట్ గంట్ విజేత, గంట్ 
నాగరాజు, పశిచిమగోదావరి జిలాలు పార్టీ కార్యదరి్శ వన్నం విశ్వప్రభు , ఉభయగోదావరి 
జిలాలుల వీరమహళల ర్జినల్ క్ఆరిడినేటర్ కాట్నం విశాలి, అతితులి ఎంపీటీసీ సభు్యలు 
కూసంపూడి గీత, బుదాదేల రాంబాబు మరియు పంచాయతీ వార్డి మెంబర్సు అయ్యల 
దివ్య, ఈడూరు రాంబాబు మరియు వంగ వెంకటేశ్వరరావు, జవా్వది రాంప్రసాద్, అతితులి 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరామహళలు తదితరులు పాల్గానా్నరు. మరియు 
తణుకు మండలం తణుకు టౌన్ మునిసుపల్ ఆఫ్స్ దగగార గల అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసి వందనం చేసినారు. ఈ కార్యక్రమంలో తణుకు నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ శ్రీ విడివాడ రామచంద్రరావు తణుకు టౌన్ పార్టీ అధ్యక్షులు 
కమి్మరెడిడి శ్రీనివాస్ మరియు జనసేన పార్టీనాయకులు పంతం నానాజీ, స్ంకర ప్రసాద్ 
తదితరులు పాల్గానా్నరు.

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

కార్పురటర్ గోవింద్ రెడిడి కొనియాడిన 
యారాడ గ్రామ ప్రజలు

శతఘ్్న నూ్యస్: గాజువాక, భారత రాజ్్యంగం ప్రదాత, ప్రపంచ స్ఫూరితు దాత, బడుగు 
బలహీన వరగా కీరితు సంపను్నడు, డా. బాబాసాహెబ్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131 జయంతి 
సందర్ంగా గాజువాక నియోజకవరగాం 64 వ వారుడి యారాడ గ్రామం జ్షువా నగర్ 
పెదదేలు ఆహా్వనం మేరకు గురువారం ముఖ్య అతిధిగా 64 వ వారుడి కార్పిర్టర్ దలిలు 
గోవింద్ రెడిడి హాజరయా్యరు. ఆయనకు గ్రామస్తులు ఘనసా్వగతం పలికారు. ఆయన 
అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలతో సత్కరించారు. అనంతరం మాట్లుడుతూ.. 
ప్రపంచానికి నాగరికత నేరిపించిన దేశం మన భారత దేశం మన దేశానికి అంబేద్కర్ 
రాజ్్యంగం రూపకలపి అయినందుకు మనమందరము గరి్వంచాలని ప్రతి ఒక్కరూ 
ఆయనను స్ఫూరితుగా తీస్కని సమాజ శ్రేయస్సు క్సం పాటుపడుతూ… ప్రజలకు 
ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యతతును మనమందరము ఇవా్వలని కార్పిర్టర్ గోవింద్ రెడిడి 
సందేశాని్న తెలియజేస్తు ప్రజలే దేవుళు్ళ ప్రజ్ సేవే నాకు అంకితమని, ప్రజ్ పక్షాన 
నేనపుపిడూ ఉంట్నని ప్రజలతోనే నా ప్రక్రియ ఉంటుందని వార్డి అభివృదిధి పనులోలు నాకు 
అని్న విధాలుగా సహకరించిన అధికారులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తు ఆవేదన వ్యకతుం 
చేశారు. తదనంతరం వార్డి లో ప్రజ్ అభివృదిధి పనులపై ఆరా తీస్తు ప్రజ్ సమస్యలు 
తెలుస్కుంటూ యారాడ గ్రామం పర్యటించారు. సాథినిక ప్రజలు యారాడ గ్రామానికి, 
మీరు చేస్తున్న పనులు చాలా అభినందనీయంగా ఉనా్నయని కార్పిర్టర్ గోవింద్ రెడిడి 
కనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ సనా్యసి రావు, జి రమణ, బి రాము, అపాపిరావు, 
సాయి కుమార్, నాగేష్, తోవిటయా్య, జనసేన పార్టీ విశాఖపట్నం జిలాలు మాజీ పారలుమెంటు 
అధికార ప్రతినిధి సిహెచ్ ముసలయ్య తదితరులు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ కు సిగడం జనసేన ఘన నివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్: అణగారిన వరాగాల అభు్యన్నతి 
క్సం మరియు సమసమాజ్ని్న నిరి్మంచడానికి 
జీవితకాలం కషటీపడడి, బడుగు బలహీన వరాగాల 
ఆశాజ్్యతి రాజ్్యంగ నిరా్మత డా. బాబా సాహెబ్ 
అంబేద్కర్ గారి 131వ జయంతి సందర్ంగా.. 
జి సిగడం మండల హెడ్ కా్వరటీర్సు లో ఉన్న ఎసీసు 
కాలనీలో అ మహనీయుని విగ్రహంకి జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పులా మాల వేసి నివాళులు 
అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో నిదాదేం 
సరపించ్ మీసాల రవికుమార్, మండల నాయకులు 
తాలబతతుల పైడిరాజు, మీసాల రామకృష్ణ,ఎంపీటీసీ 
అభ్యరిథి బలులు రవికుమార్, చవితి హర్ష్, మండ 
గురయ్య, కపుపి సింహాచలం, దూసి చంటి, కన్న 
సంతోష్, జనసేన, బీజేపీ ప్రాంతీయ నాయకులు, 

జనసైనికులు, కార్యకరతులు, అంబేద్కర్ అభిమానులు సాథినిక ప్రజలు పాల్గానా్నరు. 
అంబేద్కర్ అభిమాన సంగం ప్రతే్యకంగా హర్షం వ్యకతుం చేశారు.

ఐద్ళలికొకసారి ఓట అనే ఆయుధంతో నీ 
తలరాతను మారుచుకో

శతఘ్్న నూ్యస్: కతతుచెరువు, భారత రాజ్్యంగం సృషిటీకరతు అయిన డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
131వ జయంతి సందర్ంగా ఈరోజు కతతుచెరువు కూడలిలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసి జయంతి వేడుకలు జనసేన నాయకులు పూల శివ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో 
ఘనంగా చేయడం జరిగ్ంది. సామాన్య ప్రజలకు ఆయుధ రూపంగా ఓటు అనే హకు్కను 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కలిపించారు దానిని నిజంగా మనం ఎని్నకల సమయంలో 
సది్వనియోగం చేస్కుని ఉంటే ఈరోజు మన రాష్ట్ర దుసిథితి ఇలా అంధకారంలోకి 
వెళ్్ళది కాదు. ఆ మహనీయుడు ప్రతి ఒక్కరికి సమాన హకు్కలు చట్టీలు ఉండే విధంగా 
రాజ్్యంగాని్న నిరి్మంచారు దానిని సరైన ర్తిలో అమలు పరిచే విధంగా ఉండే వ్యకుతులను 
గెలిపించుక్లేక మనం విఫలం అవుతనా్నము. నేరగాళులు, దురా్మరుగాలు, అవినీతిపరులు 
రాజకీయాలను శాసిస్తు అంబేద్కర్ కలలుగన్న ఈ రాజ్్యంగాని్న పూరితు సాథియిలో 
అమలు పరచకుండా వారి సా్వరాధినికి వినియోగ్ంచుకుంటూ డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
ఆశయాలను తంగలో తొకు్కతనా్నరు. కావున అంబేద్కర్ మన చేతికి ఐదేళలుకకసారి 
ఓటు అనే ఆయుధంతో నీ తలరాతను మారుచిక్ అని అందించారో దానిని సది్వనియోగం 
చేస్కుంటే ఆ మహనీయుడు కలలు కన్న స్వరాజ్్యని్న మనం రూపందించగళం అని 
అనా్నరు.ఈ కార్యక్రమంలో కతతుచెరువుమండల కనీ్వనర్ పూల శివ ప్రసాద్, బిజేపి 
నాయకులు హందూపురం పారలుమెంట్ జనరల్ సెక్రటర్ భాస్కర్ నాయక్ గారు, జనసేన 
నాయకులు పూల వెంకటేష్, పస్పులేటి స్ర్యనారాయణ, మలేలుష్, నర్ంద్ర, పసల 
లోకనాథ్, సలలుపపి, కులాలుయపపి, గూడా శ్రీనివాస్లు, నాగేంద్ర, బాలాజీ, కిరణ్, అంజి, 
నాగారుజీన, చాంద్, నరసింహులు, కుమార్ తదితర నాయకులు పాల్గానా్నరు.

7వ డివిజన్ నందు ఘనంగా అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: విజయవాడ, 7వ డివిజన్. జనసేన పార్టీ నాయకులు దోమకండ అశోక్ 
ఆధ్వర్యంలో భారతరత్న డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతిని పురస్కరించుకని 7వ 
డివిజన్ లో అంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథ్గా జనసేన పార్టీ 7వ డివిజన్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి దోమకండ 
మేరి హాజరవడం జరిగ్ంది.
మరియు 7వ డివిజన్ ఉపాధ్యక్షులు పెళూలురి ఉమామహేశ్వర రావు, సాది రెడిడి శ్రీనివాస్, 
ప్రధాన కార్యదరు్శలు పెందురితు విజయ్, గుతతువలిలు పవన్ స్రి, కూరగంటి భాగ్యరాజ్, బండి 
ప్రదీప్, మొగదల స్జ్త, అనిల్ కార్యదరు్శలు బండారు విజయ్, స్జ్త, జ్గరపు కార్తుక్, 
క్న రాజు, పెందురితు ప్రశాంతి, సాయి బ్రహా్మజీ, సాయి, కార్తుక్, జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
మరియు కార్యకరతులు పాల్గాని డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారికి 7వ డివిజన్ తరపున ఘన 
నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది.
అంబేద్కర్ జయంతి కార్యక్రమాలలో భాగంగా.. 7వ డివిజన్ లో జనసేన పార్టీ నాయకులు 
దోమకండ అశోక్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ కార్యకరతులకు నాయకులకు మొక్కలు పంపిణీ 
చేయడం జరిగ్ంది.
అదేవిధంగా అంబేద్కర్ జయంతి కార్యక్రమాలలో భాగంగా.. జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ 
దోమకండ అశోక్ గారి ఆధ్వర్యంలో 7వ డివిజన్ లో జనసేన పార్టీ క్సం కషటీపడి పని చేసే 
వారిని గురితుంచి వారికి చిరు సతా్కరం చేయడం జరిగ్ంది.

తిరుగుడుమెటటీ గ్రామంలో ఘనంగా అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: కవ్్వరు, తిరుగుడుమెటటీ గ్రామంలో నవ భారత రాజ్్యంగా నిరా్మత 
డా. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
తాళలుపూడి మండల జనసేన నాయకుడు మరియు జనసేన వారుడి మెంబర్ పోతల 
దురాగాప్రసాద్, అలాగే గ్రామ జనసైనికులు శా్యమ్, వీర్ంద్ర, తాతారావు, చినా్నరావు, 
లక్ష్మణ్, రాంబాబు పాల్గానా్నరు. అంబేద్కర్ ఆశయ సాదనక్సం ప్రతి ఒక్కరు కృషి 
చేయాలని క్రారు.

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

యండపలిలి గ్రామంలో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్: పిఠాపురం నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో యు కతతుపలిలు 
మండలం యండపలిలు గ్రామంలో డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి వేడుకలు. 
అణగారిన వరాగాల అభు్యన్నతి క్సం మరియు సమసమాజ్ని్న నిరి్మంచడానికి 
జీవితకాలం కషటీపడడి, బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి రాజ్్యంగ నిరా్మత డా. బాబా 
సాహెబ్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి జిలాలు సంయుకతు కార్యదరి్శ చీకటలు శా్యమ్ కుమార్, 
యు. కతతుపలిలు మండల ప్రెసిడంట్ పట్టీ శివ వారి ఆధ్వర్యంలో యు కతతుపలిలు మండలం 
యండపలిలు గ్రామంలో డా. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ మహనీయుని విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసిని నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల 
జనసేన నాయకులు ఎంపీటీసీ అభ్యరిథి సా్వమి రెడిడి స్బ్రమణ్యం, దొడిడి దురాగాప్రసాద్, 
సా్వమిరెడిడి అంజి, స్రాడా శ్రీను, వంకా కండబాబు, శివారెడిడి, పంతాడా ప్రసాద్, 
ముమ్మసాని స్ర్ంద్ర, ఇజ్రాయిల్, మైలపలిలు రాజు, స్రాడా ప్రతాప్, జనసైనికులు 
నాయకులు వీర మహళలు తదితరులు పాల్గానా్నరు. అంబేద్కర్ అభిమాన సంఘం 
ప్రతే్యకంగా హర్షం వ్యకతుం చేశారు.

అంబేద్కర్ కు ఎమిమాగనూరు జనసేన ఘన నివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్:  ఎమి్మగనూరు 
పటటీణంలోని జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయం నందు డాకటీర్ 
బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి 131వ 
జయంతి సందర్ంగా.. వేడుకలు 
పాలాభిషేకం చేసి నివాళులు 
అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా 
మండల అధికార ప్రతినిధి 
రాహుల్ సాగర్ మాట్లుడుతూ.. 

అంబేద్కర్ గారి జీతం యువతకు స్ఫూరితు అని.. ఆయన రచించిన రాజ్్యంగం 
వలలు నేడు ప్రతి ఒక్కరు సే్వచ్ఛగా జీవిస్తునా్నరని నేటి యువత అంబేద్కర్ గారిని 
ఆదర్శంగా తీస్కుంటూ.. ఆయన అడుగు జ్డలోలు నడవాలని ప్రతి ఒక్కరికీ 
మారగాదరి్శగా నిలవాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో సబీర్ వెంకటేష్, 
రమేష్, మళ్లు స్ర్య తదితరులు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి అరిపుంచిన మదనపలెలి జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: మదనపలెలు, గురువారం డాకటీర్. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ 131వ జయంతి 
సందర్ంగా.. బంగళూరు రోడుడి కాలనీ గేట్ లో ఉన్న డాకటీర్. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి జనసేన నాయకులు ఘనంగా నివాళులు అరిపించారు ఈ కార్యక్రమంలో.. 
జనసేన రాయలసీమ క్ కని్వనిర్ గంగారపు రామదాస్చౌదరి, చితూతుర్ జిలాలు జనసేన 
ప్రధాన కార్యదరి్శ జంగాల శివరాం, మదనపలెలు టౌన్ అధ్యక్షుడు శకితు ప్రధాన కార్యదరి్శ 
రెడడిమ్మ, గండిక్ట లోకేష్, టౌన్ కార్యదరి్శ పదా్మవతి టైగర్ పదుదే, మదనపలెలు రామచరణ్ 
టౌన్ ప్రెసిడంట్ నవీన్, జనసేన సీనియర్ నాయకులు ఫాజీల్, మండల కార్యదరి్శ 
కుమార్, బారలుపలెలు స్ర్ష్, కిరణ్, మండలం కార్యదరి్శ వేణు నాయక్, జనసైనికులు పెదదే 
ఎతతున పాల్గాని నివాళులు అరిపించారు.

వరంగల్ విదా్యరిధే నాయకుల ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు 
ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్:  వరంగల్ తూరుపి నియోజకవరగాం, ఏకశిలా నగర్ లో భారతరత్న డా. 
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా.. విదా్యరిధి నాయకులు గాద పృది్వ, 
ఆంజనేయులు ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ కు ఘనంగా నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన విదా్యరిధి విభాగం తరపున నలులుటలు వినయ్ పాల్గానడం జరిగ్ంది.

వెలు్దరితూ గ్రామంలో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: పిఠాపురం నియోజవరగాం జనసేన పార్టీ పిఠాపురం రూరల్ వెలుదేరితు గ్రామంలో 
డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి వేడుకలు.
అణగారిన వరాగాల అభు్యన్నతి క్సం మరియు సమసమాజ్ని్న నిరి్మంచడానికి జీవితకాలం 
కషటీపడడి, బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి రాజ్్యంగ నిరా్మత డా.బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ 
131వ జయంతి సందర్ంగా పిఠాపురం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జీ శ్రీమతి 
మాకినీడి శ్షుకుమారి ఆదేశానుసారం గోపు స్ర్ష్, జనసేన వైస్ ప్రెసిడంట్ ఎనగంటి 
హరిబాబు ఆధ్వర్యంలో పిఠాపురం మండలం వెలుదేరితు గ్రామంలో హరిజన పేట సెంటర్ లో 
ఉన్న అంబేద్కర్ మహనీయుని విగ్రహంకి పూల మాల వేసి నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో ఉభయ గోదావరి జిలాలుల ర్జినల్ క్-ఆరిడినేటర్ చలాలు లక్ష్మి గోపు స్ర్ష్, 
జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడంట్ ఎనుగంటి హరి బాబు, గొలలుప్రోలు మండల అధ్యక్షులు అమరాది 
వలిలు రామకృష్ణ, జిలాలు కార్యదరి్శలు మొగ్లి అపాపిరావు, ఎంపీటీసీ అభ్యరిథిలు రాసంశెటిటీ 
కన్యకరావు, మరియు, యాండ్రపు శ్రీనివాస్, కంద సమరాజు, సి.హెచ్ శిర్ష, గలాలు అంజి, 
రత శివ బాబు, బి ఎన్ రాజు , ఆనంద్, దవ్వల బద్రి, కె.మాణిక్యం, నాగభూషణం, శ్ఖర్, 
దావీద్, దురగాయ్య, చిని్న, సాయి, రాఘవ, శివ, శశి, జనసైనికులు వీర మహళలు నాయకులు, 
జనసైనికులు, కార్యకరతులు, సాథినిక ప్రజలు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ కు ఘనమైన నివ్ళులు!: మాదాల శ్రీరాములు
*బడుగులకు ప్రాణం! అని్న వరాగాల వారికి ఆదర్శం!
*దేశానికి రక్ణ కవచం అందించిన రాజ్్యంగ నిరా్మత!
*డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతికి ఘనమైన నివాళులు!

శతఘ్్న నూ్యస్: అలూలురి సీతారామరాజు జిలాలు, 
అరకునియోజకవరగా జనసేన పార్టీ, అరకు పారలుమెంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు మాట్లుడుతూ.. 
డాకటీర్ భి ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా వారికి 
ఘన మైన నివాళులు అరిపిస్తునా్నమని తెలియజేశారు. 
ప్రపంచ దేశాలలో భారత రాజ్్యంగము చాలా 
శకితువంతమైనదని, భారత దేశంలో ప్రజ్సా్వమ్యం 

గొపపిగా ఉన్నదని ప్రపంచ వా్యపతుంగా నిరూపించిన గొపపి మేధావి, ప్రపంచ మేధావి 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ అని ఈ సందర్ంగా దేశానికి వారు చేసిన సేవలను 
కనియాడారు. నేడు బడుగు బలహీన వరాగాలలో అందరికీ సమానత్వం, సే్వచ్ఛ 
కలిపించారని, కుల నిరూ్మలన, అంటరానితనాని్న పారద్రోలిన, గొపపి దేశోదాధిరకుడు, 
పేద ప్రజల పటలు, దళితలు బడుగు బలహీన వరాగాల పటలు, అణగారిన పీడిత బాదిత 
వరాగాల పటలు, ఒక శకితుగా అవతరించిన డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ లాంటి మహామేధావికి 
వందనాలు సమరిపిస్తునా్నమని ఈ సందర్ంగా అరకు నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ 
అరకు పారలుమెంట్ అదికార ప్రతి నిధి మాదాల శ్రీరాములు తెలియజేశారు.

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

సోమపపు సరి్కలోలి పవన్ కళ్్యణ్ ఫోటో కి పాలాభిషేకం
శతఘ్్న నూ్యస్: ఎమి్మగనూరు, 
డా. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ 
జయంతి సందర్ంగా 
ఎమి్మగనూరు పటటీణంలో 
అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసి నివాళులు 
అరిపించారు. అనంతరం 
సాథినిక రైతలతో భేటి అయి్య 

వారి సమస్యలను తెలుస్కునా్నరు. ఈ నల 12 న అనంతపురం లో రైత భరోసా 
యాత్రని గౌరవనీయులు పవన్ కళ్్యణ్ ప్రారంభించి 30 మంది రైత కుటుంబాలకు 
ఆరిథికసహయం అందించారు. అది తెలుస్కున్న కరూ్నల్ జిలాలు ఎమి్మగనూరు సాథినిక 
రైతలు జనసేన నాయకులు చలాలు వరుణ్ ని కలిసి మా రైతల అందరి తరపున 
పవన్ కళ్్యణ్ కి కృతజఞాతలు తెలియచేయండి అని క్రడం జరిగ్ంది. అంతేకాకుండా 
వారి అభిమానాని్న చాటుకనే దిశగా సాథినిక సమపపి సరి్కలోలు పవన్ కళ్్యణ్ ఫోటకి 
పాలాభిషేకం చేసి కృతజఞాతలు తెలుపుకునా్నరు. ఓటేలుసి గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రి 
పటిటీంచుక్లేదు కానీ ఓడిపోయినా సర్ తమపటలు ఎంతో ఔదార్యం చూపిన పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి పటలు ఎపపిటికి కృతజుఞాలై ఉంట్మని తమక్సం నిలబడిన జనసేన పార్టీ 
గెలుపు క్సం మేమంతా కటుటీబడి ఉంట్మని ఈ సందర్ంగా వారు తెలియచేశారు. 
ఎమి్మగనూరు జనసేన నేత చలాలు వరుణ్ మాట్లుడుతూ… వైసాసుర్సుపీ ప్రభుత్వం ఏరపిడిన 
తరువాత మన రాష్ట్రంలో ఏ వరగాం వారు సంతృపితుగా ఉన్న సంధర్ం లేదు. అందరికీ 
అన్నం పెటేటీ రైతన్న పరిసిథితి అయితే మర్ ఘోరం కౌలు రైతలకు అందించాలిసున ఫలాలు 
అందించడం లో పూరితు వైఫల్యం చెందింది ఈ ప్రభుత్వం పంటకు సరైన మదదేత ధర 
కలిపించడంలోనూ, తూఫాన్ లాంటి విపతతుల సంధర్ంలోనూ రైతలను ఆదుక్వాలిసున 
ప్రభుత్వం పూరితుగా చేతలెతేతుసింది. ప్రభుత్వం ఏరపిడిన ఈ మూడేళ్ళలో రాష్ట్ర వా్యపతుంగా 
3000 పైగా కౌలు రైతలు మరణిసేతు కేవలం అతి తకు్కవ మందికి మాత్రమే నషటీపరిహారం 
అందించింది. అది కూడా కులాల ప్రాతిపదికగా మాత్రమే అన్నం పెటేటీ రైతన్న మరణిసేతు 
అందులో కులం చూడటం అనేది ఈ ప్రభుతా్వనికి మాత్రమే చెలిలుంది. ఏ అధికారం 
లేకపోయినా అన్నం పెటేటీ రైతన్న కుటుంబాని్న ఎంతో కంత ఆదుకునే దిశగా జనసేన 
పార్టీ రైత భరోసా యాత్ర ని ప్రారంభించింది. ఈ యాత్ర క్సం అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
5 క్టలు రూపాయలను ఫండ్ గా ఇచాచిరు. అపుపిలు భరించలేక అరాదేంతరంగా తనువులు 
చాలించిన రైతల కుటుంబాలు పరామరి్శంచి కౌలు రైత మరణించిన ప్రతీ కుటుంబానికి 
లక్ రూపాయలు ఆరిధిక సహాయం చేస్తునా్నరు అని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైతలు, 
నందవరం నాయకులు, గోనగండలు నాయకులు, ఫణి, ప్రసాద్, మహారాజ్, హర్ష్, మలిలు, 
నవీన్, నాసిర్, మహబ్బ్, అక్ర్, మునా్న తదితరులు పాల్గానా్నరు.

33వ వ్రుడిలో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్: 
విశాఖ, డాకటీర్ 
బి.ఆర్. అంబేద్కర్ 
131వ జయంతి 
సందర్ంగా 33వ 
వార్డి ఎసిసు కాలనీలో 
ఉన్న అంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి ఘననివాళి 
అరిపించడం జరిగ్ంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో 

వార్డి కార్పిర్టర్ భీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి జివిఎంసి ఫోలుర్ లీడర్ జనసేన పార్టీ, దక్ణ 
నియోజకవరగా నాయకులు గోపికృష్ణ (జికె), వారుడి నాయకులు బాలాజీ, ఆకుల రాజు, 
సంతోష్, రామచంద్రరావు, జనసైనికులు, వీరమహళలు మరియు ముఖ్యంగా ఎసీసు కాలనీ 
పెదదేలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గానడం జరిగ్ంది. అందరికీ కూడా ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు 
తెలియజేసారు.

కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్్గన్న కందుల దుర్గష్
శతఘ్్న నూ్యస్: రాజమహేంద్రవరం, జనసేన పార్టీ రాజమహేంద్రవరం మునిసుపల్ కారోపిర్షన్ 
కార్యవరగా కమిటీ అధ్యక్షులు వై.శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగ్న సమావేశంలో పాల్గాన్న 
తూరుపిగోదావరి జిలాలు అధ్యక్షులు కందుల దుర్గాష్, రాష్ట్ర లీగల్ సెల్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు 
రామచంద్రరావు, రాజమండ్రి అర్న్ ఇంచార్జీ అనుశ్రీ సత్యనారాయణ, రాజ్నగరం ఇంచార్జీ 
మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, కమిటీ సభు్యలు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు.

చిట్్లి జనసేన ఆధ్ర్యంలో ఘనంగా అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: చిటే్వలు జనసేన 
పార్టీ నాయకులు మాదాస్ 
నరసింహ మాట్లుడుతూ.. 
భారతదేశ చరిత్రలో 
నిరంతరంగా నిలిచిపోయే 
మహానుభావుడు భారతరత్న 
డాకటీర్ శ్రీ బిఆర్ అంబేద్కర్. ఈ 
దేశానికి దిశా నిర్దేశం చేసిన 
ఆ జ్ఞాన సంపను్నడి 131వ 
జయంతి సందర్ంగా నా 
పక్షాన జనసేన పార్టీ పక్షాన 

ఆయనకు ప్రణామాలు అరిపిస్తునా్నను అనా్నరు. అలాగే పురం స్ర్ష్ మాట్లుడుతూ.. 
శ్రీ అంబేద్కర్ అందరివాడు. నిత్య ఆరాధనీయుడు. నేడు మన దేశం ఆరిథికంగా 
సామాజికంగా వరిధిలులుతూ ఉందంటే అందుకు కారణం శ్రీ అంబేద్కర్ గారు అని అనా్నరు. 
కంచరలు స్ధీర్ రెడిడి మాట్లుడుతూ.. రాజ్్యంగమే ప్రపంచ గొపపి మేధావులోలు ఒకరిగా 
ప్రపంచానికి స్ఫూరితుదాయకంగా నిలిచిన శ్రీ అంబేద్కర్ భారతీయుడిగా జని్మంచడం 
భారతీయులందరూ చేస్కున్న అదృషటీం అనా్నరు. పగడాల శివ మాట్లుడుతూ.. 
అనుభూతి మాటలోలు సామాజిక నా్యయం అందరికీ సమానంగా అందాలని శ్రీ అంబేద్కర్ 
ప్రసాతువించిన ఆదేశిక స్త్రాలు అనుగుణంగానే జనసేన పార్టీ ఆవిర్వించింది అనా్నరు. 
షేక్ రియాజ్ మాట్లుడుతూ.. ఆయన చూపిన మారాగాని్న సదా అనుసరిస్తు నాదైనా 
సేవలు ఈ దేశ ప్రజలకు అందిసాతునని.. ఈ పుణ్య దినం సందర్ంగా ఆయనకు జేజేలు 
అనా్నరు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో చిటే్వలి జనసేన పార్టీ నాయకులు మా దాస్ శివ 
కనిశెటిటీ ప్రసాద్, పసల స్బు్,నానబల స్భాష్,హేమంత్ రెడిడి, కడుమురి నాగరాజు, 
కనిశెటిటీ చక్రి, పసల శివ ఆనందల తేజ, నాగ్శెట స్ర్ష్, స్వా్వరపు భాను, స్వారపు 
హరి పవన్ రాజు,షేక్ సను, పగడాల శివరాం, పగడాల భరత్ స్నీల్, శంకర, మాది 
నేని హరి కళ్్యణం స్బ్రహ్మణ్యం తదితరులు పాల్గానా్నరు.

పేలుడు సంభవించిన ప్రద్శాని్న పరిశీలించిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్్న నూ్యస్: ఏలూరు, జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు ఏలూరు జిలాలు 
ముస్నూరు మండలం అకి్కరెడిడి పాలెం ఫోరస్ 
కెమికల్సు ఫా్యకటీర్ని పేలుడు సంభవించిన ప్రదేశాని్న 
కృష్్ణ జిలాలు అద్యక్షులు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ 
సందరి్శంచడం జరిగ్ంది. అకి్కరెడిడిపాలెం 

గ్రామంలో బాధిత కుటుంబాలను పరామరి్శంచి, వారికి ధైర్యం చెపాపిరు. గ్రామస్థిలకు, 
బాధిత కుటుంబాలకు జనసేనపార్టీ అండగా ఉంటుందని అద్యక్షులు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ 
భరోసానిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు బలియశెటిటీ శ్రీకాంత్, 
ప్రధానకార్యదరి్శ బడిష్ మురళ్ కృష్ణ, జిలాలు కార్యదరి్శలు మానబోలు శ్రీనివాసరావు, 
చింతల లక్ష్మీకుమారి, సంయుకతు కార్యదరి్శ రెడిదేమని, జిలాలు అధికార ప్రతినిధి మరియుదు 
శివరామకృష్ణ, నియోజకవరగా మండల నాయకులు రాము, కృష్ణ, కిరణ్, నియోజకవరగా 
నాయకులు నాగబాబు, వెంకట్రావు, రామిరెడిడి తేజసి్వని, నటలు ఉమ మహేశ్వరి, లక్ష్మీ 
మరియు భార్గా జనసేనపార్టీ నాయకులు కార్యకరతులు పాల్గానా్నరు.

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 ఉమమాడి కర్ంనగర్ ఆధ్ర్యంలో 
అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి

*జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలు యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ కు 
ఘన నివాళులు
*పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచిచి పలువురు జనసేన పార్టీలో చేరిక
*కండువా కపిపి పార్టీలోకి ఆహా్వనించిన ఉమ్మడి జిలాలు యువజన విభాగం ప్రధాన 
కార్యదరి్శ

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి 
ఆశయాలను ప్రజలోలుకి 
బలంగా తీస్కెళలులని 
జనసేన పార్టీ తెలంగాణ 
రాష్ట్ర ఇంచార్జీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధ్యక్షులు లక్ష్మణ్ గౌడ్, 
తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన సెక్రెటర్ మూల హర్ష్ గౌడ్ మరియు ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలలు 
యువజన అధ్యక్షులు రావుల మధు స్చనల మేరకు ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలు యువజన 
విభాగం ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ గారి 131వ జయంతి వేడుకలు నిర్వహంచడం 
జరిగ్ంది.
ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలు యువజన ప్రధాన కార్యదరి్శ శివ రెడిడి 
చలాలు పాల్గాని అంబేద్కర్ గారి ఫోట కి పూలమాల వేసి ఘనంగా జయంతి వేడుకలు 
నిర్వహంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లుడుతూ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్్యంగం 
వలన మనము సే్వచ్ఛను అనుభవిస్తునా్నం. ఇలాంటి గొపపి వ్యకితుకి భారత దేశ ప్రజలు 
రుణగ్రస్తులు.. అని అనా్నరు. అనంతరం ఓదా్యరం గ్రామ అంబేద్కర్ యువజన సంఘం 
నాయకులు పలువురు జనసేన పార్టీ ఆశయాలకు సిదాధింతాలు నచిచి పార్టీలో చేరడం 
జరిగ్ంది. వారిని పార్టీ కండువా కపిపి పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
ఉమ్మడి కర్ంనగర్ యువజన ఎగ్జీకూ్యటివ్ మెంబర్ పండుగ కుమార్, విదా్యరిథి విభాగం 
ఎగ్జీకూ్యటివ్ మెంబర్ ప్రేమ్ కుమార్, ప్రశాంత్, పవన్, శివ, అనిల్, పలువురు జనసేన 
పార్టీ నాయకులు యువజన సంఘం నాయకులు పాల్గానా్నరు.

జనసేన ఆధ్ర్యంలో భారతరత్న డా.బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ ఘనంగా జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: నిడదవోలు 
నియోజకవరగాం, ఉండ్రాజవరం 
మండలం, ఉండ్రాజవరం గ్రామంలో 
జనసేన ఆధ్వర్యంలో భారతరత్న డా.బి.
ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి 
వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి..ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల 
అధ్యక్షులు వీరమళ్ళ బాలాజీ, 
ఉండ్రాజవరం జనసేన నాయకులు 
హనుమంత వెంకన్న, కనకం 
శ్రీను,,ఆళ్ళ రమణ, వాకాటి వరప్రసాద్ 

జనసైనికులు హనుమంత పండు, మాగాపు రాము, కైగాల ప్రసాద్, ఇర్రి మోహన 
కృష్ణ, కర్రి అసా్మ, పతితు సతీష్, నిమ్మకాయల మణికంట, క్లా వెంకట్, సండ్ర ప్రసాద్, 
తీగ్రెడిడి సాయి, మట్టీ ప్రసాద్, తోట మణికంఠ, హనుమంత స్రి, ప్రేమ్ కుమార్, 
భావన రమేష్, గుమ్మడి రమేష్, కాకిలేటి ప్రదీప్ బాబు తదితరులు పాల్గాని నివాళులు 
అరిపించారు.

బడుగు బలహీన వరా్గల అభు్యన్నతికి కోసం భారత 
రాజ్్యంగం రచించారు

శతఘ్్న నూ్యస్: డోన్ నియోజకవరగాం బేతంచెరలు 
మండలం జనసేన పార్టీ ఆద్వర్యంలో “డాకటీర్ 
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్” 131వ జయంతి 
సందర్ంగా బేతంచెరలు నగరంలోని ప్రభుత్వ 
ఆస్పత్రి నందు ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
గజమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అరిపించడం 
జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా మండల నాయకులు 
మదదేయ్య నాయుడు మాట్లుడుతూ అంబేద్కర్ 
ఎంతో ముందు చూపుతో అందరికి సమ నాయ్యం 
జరగాలనే ఉదేదేశంతో సామాన్య బడుగు బలహీన 
వరాగాల అభు్యన్నతికి క్సం మన భారత రాజ్్యంగం 

రచించారు. ఆయన అందించిన సేవలను ప్రతి ఒక్కరూ తెలుస్క్వాలి. నేడు ఆయనను 
ఒక కులానికే పరిమితం చేసి జ్తి నాయకుడుగా ముద్ర వేశారు. ఆయన జ్తి నాయకుడు 
కాదు జ్తీయ నాయకులు కావునా యువత స్పిరితుగా తీస్కని ముందుకు వెళ్్ళలని 
తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బేతంచెరలు జనసేన క్రియాశీలక జనసైనికులు పరమేష్, 
నవీన్ కుమార్, చిను్న, బ్రహ్మం పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ సేవలు అభినందనీయం: ఉప్పు వెంకట రతతూయ్య

శతఘ్్న నూ్యస్: పెదనందిపాడు 
మండలంలోని వరగాని గ్రామంలో 
గురువారం బాబాసాహెబ్ డాకటీర్ 
బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు 
జనసేన పారిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 
జరిగ్నాయి . జనసేన పారిటీ జిలాలు 
ప్రధాన కార్యదరి్శ ఉపుపి వెంకట రతతుయ్య 

అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అరిపించినారు. ఈసందర్ంగా 
ఆయన మాట్లుడుతూ.. భారతదేశ నా్యయ శాఖ తోలి మంత్రిగా ఆయన చేసిన సేవలు ఎంతో 
అభినందనీయం అని వెంకటరతతుయ్య అనా్నరు. సమాజంలో అటటీడుగున వున్నటువంటి 
పేద బడుగు బలహన గ్రిజన వరాగాల ప్రజల అభు్యన్నతికి నిరంతరం శ్రమించిన తా్యగజీవి 
అంబేద్కర్ గారని అనా్నరు. అంబేద్కర్ భావాలను నేటితరం ప్రజలందరికీ తేలియజేయాలిసున 
అవసరం వుందని వెంకట రతతుయ్య అనా్నరు. పెదనందిపాడు మండల అధ్యక్షులు క్లాలు లీలా 
వెంకట గోపినాధ్ మాట్లుడుతూ రాజ్్యంగంలో అని్న వరాగాల ప్రజలకు సముచిత సాథినం కలిపించి 
అందరి ఆదరాభిమానాలు చూరగోనా్నరని అనా్నరు ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో ఓబి్నేని 
శ్రీనివాసరావు, వరగాని గ్రామ ప్రెసిడంట్ నూన శివయ్య, గ్రామ ప్రధాన కార్యదరి్శ డేచేబ్రోలు 
నారాయణసా్వమి, గ్రామ కార్యదరి్శ నూన శ్రీనివాసరావు ( గండి ), చీరాల శ్రీనివాసరావు, 
నూన వెంకటేశ్వరులు, మంగనలూలురు వాస్, తదితరులు చూరగోనా్నరని అనా్నరు.

అంబేద్కర్ ఆశయ సాధనకు యువత పాటపడాలి: చింతా 
సురష్ బాబు

శతఘ్్న నూ్యస్: పాణ్యం, బడుగు బలహీన 
వరాగాల క్సం డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ 
గారు చేసిన కృషి ఎనలేనిది. డా.బి.
ఆర్.అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్్యంగాని్న 
ప్రభుతా్వలు అమలు చేసేతు దేశం 
సస్యశా్యమలం అవుతంది. జనసేన పార్టీ 
పాణ్యం నియోజకవరగా ఇనాచిర్జీ చింతా 
స్ర్ష్ బాబు. భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత 

భారతరత్న బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి 
సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ కరూ్నలు పాత బసాటీండ్ కూడలిలో అంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి పాణ్యం నియోజకవరగాల ఇనాచిర్జీ చింతా స్ర్ష్ బాబు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూల 
వేసి ఘన నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. అనంతరం చింతా స్ర్ష్ బాబు మాట్లుడుతూ 
భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బడుగు బలహీన వరాగాల క్సం చేసిన 
కృషి ఎనలేనిదని అనా్నరు. నేటి యువతరం అంబేద్కర్ స్చించిన మారగానిర్దేశాలను 
అలవరుచిక్వాలని అనా్నరు. ఆయన రచించిన రాజ్్యంగాని్న ప్రభుతా్వలు అమలు చేసేతు 
దేశం సస్యశా్యమలం అవుతందనా్నరు. ఒక వరాగానికి డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ పరిమితం కాదని 
ఆయన దేశ ప్రజలకు మారగానిర్దేశం చేసిన మహనీయుడు అంటరానితనానికి వ్యతిర్కంగా 
పోరాడి ప్రజలందరూ సమానులేనని చాటిచెపిపిన మహనీయుడు ఆయన ఆశయ సాధనకు 
నేటి యువత పాటుపడాలని అనా్నరు. ఆయన రూపందించిన రాజ్్యంగం వలేలు నేడు 
ప్రజలు దేశంలో స్ఖ శాంతలు సే్నహ భావాలతో మెలుగుతనా్నరు అని తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన వీర మహళ విభాగ రాయలసీమ కమిటీ మెంబర్ హసీనా బేగమ్, 
మతసుష్కార విభాగ కమిటీ కార్యదరి్శ టి.రాజు, జిలాలు నాయకులు నక్కలమిటటీ శ్రీనివాస్, 
స్ధాకర్, బజ్రి, ష్లుబాష, మహేబ్బ్ బాష, రాంబాబు, గోవింద్, గోపాల్, నాగరాజు, 
హుసేన్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్: డాకటీర్ 
బి.ఆర్.అంబేద్కర్ గారి 131 
వ జయంతి సందర్ంగా 
విజయవాడ మాల మహానాడు 
అధ్యక్షులు శ్రీ బండి బాలయోగ్ 
గారి ఆధ్వర్యంలో  సాథినిక 
అయ్యపపి నగర్ నందు ఘనంగా 
జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
కృష్ణ పెనా్న కమిటీ సభు్యరాలు 
రావి సౌజన్య గారు, 8వ 
డివిజన్ అధ్యక్షులు మట్టీ 

వివేక్ కుమార్, 16వ డివిజన్ అధ్యక్షులు శ్రీ చందు శివరామకృష్ణ గారు, 10వ డివిజన్ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పార్ష శ్రీనాద్ గారు మరియు వీర మహళలు, కార్యకరతులు పాల్గానా్నరు-మీ, 
అమి్మశెటిటీ వాస్ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరి్శ.

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. అంబేద్కర్ కి పెనుగండ 
జనసేన ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: పెనుగొండ మండలం, ములపర్రు 
శివారు, మదిదేగుంట చెరువు గ్రామంలో గురువారం 
ప్రపంచ మేధావి రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా జనసేన 
పార్టీ మండల కమిటీ మంద. నవీన్ ( నాని) 
మరియు పెనుగొండ ఎస్.ఐ బండి. మోహన్ రావు 
మరియు జనసేన నాయకులు జనసైనికులు ఘన 
నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమం 
లో మండలం లో ఎస్.ఐ బండి మోహన్ రావు 
నిర్వహస్తున్న కరతువ్యం మరియు సేవలకు గాను 
అభినందనలు తెలియజేస్తు.. సనా్మనం చేయటం 

జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు ప్రజలు పాల్గానా్నరు.

యర్రవరం గ్రామంలో రాజ్్యంగ నిరామాత డా.బి 
ఆర్.అంబేద్కర్ జయంతి

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రతితుపాడు 
నియోజకవరగా ఇంచారిజీ 
వరుపుల తమ్మయ్య బాబు 
ఆదేశాలతో ఏలేశ్వరం 
మండలం యర్రవరం 
గ్రామంలో రాజ్్యంగ నిరా్మత 
డా.బి ఆర్. అంబేద్కర్ 

విగ్రహానికి పుషపిమాల వేసి 131వ జయంతి శుభాకాంక్లు తెలియజేసిన ఏలేశ్వరం 
మండల అధ్యక్షులు పెంటక్ట మోహన్, జిలాలు కార్యదరి్శ నలలుల రామకృష్ణ జ్యింట్ 
సెక్రటర్ దాసం శ్ష్రావుగారు, యువ నాయకులు సాయి, ఏలేశ్వరం మండల 
వైస్ ప్రెసిడంట్ పలివెల వెంకటేష్, దురాగా ప్రసాద్, నాని మరియు యర్రవరం గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

విజయనగరం జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్:   విజయనగరం, గురువారం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ 
131వ జయంతిని పురస్కరించుకుని జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, ప్రజ్గాయకులు, దళిత ఐక్య వేదిక అధ్యక్షుడు, 
ఆదాడ మోహనరావు నేతృత్వంలో సాథినిక అంబేద్కర్ కూడలిలో(బాలజీ జంక్న్) ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేసి జనసేన పార్టీ నాయకులు నివాళులు అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మాట్లుడుతూ.. 
భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత, అణగారిన వరాగాల హకు్కలు క్సం, అభు్యన్నతి క్సం పోరాడిన యోధుడు డాకటీర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ 
అని ఇటువంటి మహనీయుని్న ప్రపంచ వా్యపతుంగా ఆదర్శంగా తీస్కున్నందుకు భారతీయులు గా మనమంతా గరి్వంచదగగా 
విషయమని అనా్నరు.ఈ కార్యక్రమంలో జనసేనపార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జిలాలు చిరంజీవి యువత అధ్యక్షులు తా్యడ 

రామకృష్్ణరావు(బాలు), రత సతీష్, వంక నరసింగరావు, పిడుగు సతీష్, యరా్నగుల చక్రవరితు, దంతలూరి రామచంద్ర రాజు, మోపాడ అనిల్, డోల రాజేంద్రప్రసాద్, బ్రిలు వాస్, 
సిగ తవిటి నాయుడు, దన్న ఏషు, పళలుం కుమారసా్వమి, అడబాల వెంకటేష్, అనిల్, పాల్గానా్నరు.

కిడ్్న వ్్యధితో బాధపడుతున్న వ్యకితూకి ఆరిధేక 
సాయమందించిన యర్రవరం జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రతితుపాడు నియోజకవరగా ఇంచారిజీ వరుపుల తమ్మయ్య బాబు ఆదేశాలతో 
ఏలేశ్వరం మండలం యర్రవరం గ్రామంలో రాజ్్యంగ నిరా్మత డా.బి ఆర్. అంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి పుషపిమాల వేసి 131వ జయంతి శుభాకాంక్లు తెలియజేసిన అనంతరం 
ఎర్రవరం జనసైనికుల ఆధ్వర్యంలో సాథినికంగా కిడీ్న వా్యధితో బాధపడుతన్న పండు 
అనే వ్యకితుకి 7000 రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం చేయడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
ఏలేశ్వరం మండల అధ్యక్షులు పెంటక్ట మోహన్, జిలాలు కార్యదరి్శ నలలుల రామకృష్ణ 
జ్యింట్ సెక్రటర్ దాసం శ్ష్రావు, యువ నాయకులు సాయి, ఏలేశ్వరం మండల 
వైస్ ప్రెసిడంట్ పలివెల వెంకటేష్, దురాగా ప్రసాద్, నాని మరియు యర్రవరం గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

పవన్ కళ్్యణ్ చిత్ర పటానికి పాలాభిషేకం
శతఘ్్న నూ్యస్: ఆచంట నియోజకవరగాం, పెనుమంట్ర మండలం, మునమర్రు గ్రామంలో 
జనసేనపార్టీ ఆధ్వర్యంలో జనసేనపార్టీ మండల అధ్యక్షులు కంబాల బాబులు అధ్యక్తన 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆత్మహత్య చేస్కున్న కౌలు రైత కుటుంబాలకు ఐదు 
క్టులు రూపాయలు సంత నిధులు ఇచిచినందుకుగాను పవన్ కళ్్యణ్ చిత్ర పట్నికి 
పాలాభిషేకం చేయడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేనపార్టీ జిలాలు సెక్రెటర్ చిటూటీరి 
శ్రీనివాస్ మాట్లుడుతూ దేశచరిత్రలోనే ఎపుపిడు లేనివిధంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తునా్నరని, ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయుకుదైనా మేము అధికారంలోకి 
వసేతు ఆది చేసాతుం, ఇది చేసాతుం అని కళ్ళబోలిలు మాటలతో ప్రజలను మోసం చేస్తు కాలం 
గడిపేసాతురని, కానీ పవన్ కళ్్యణ్ అధికారంలో లేకపోయినా ఆయన ఆశయాలకు నిలబడి 
ప్రతీ పేదవాడికి అండగా ఉండాలనే ఆశయంతో రాష్ట్రం ఆత్మహత్యలు చేస్కున్న కౌలు 
రైతల ప్రతీ కుటుంబానికి, వారి బిడడిల భవిష్యత్ క్సం లక్ రూపాయలు అందించడానికి 
స్వయంగా పవన్ కళ్్యణ్ వెళిలు వారి కుటుంబ సభు్యలును పరామరి్శంచి వారికి నేనునా్నను 
అనే భరోసా కలిపించుటక్సం రైత భరోసా యాత్ర ప్రారంభించారాని, ఇందుక్సం 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆయన కష్టీర్జీతం ఐదు క్టలు రూపాయలు ఇచాచిరని, పవన్ కళ్్యణ్ లాంటి 
నాయకుడు అడుగుజ్డలోలు నడుస్తున్నందుకు ఒక జనసైనికునిగా ఎంతో గర్వపడుతనా్ననని 
అనా్నరు. అందుక్సమే గురువారం మునమర్రు గ్రామంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
చిత్ర పట్నికి పాలాభిషేకం చేశామనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన జిలాలు నాయుకులు, 
మండల నాయుకులు, కార్యకరతులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గానా్నరు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా 
సేవ్ కార్యక్రమాలు

శతఘ్్న నూ్యస్: పోడూరు, భారతరత్న 
డా.బి.అర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి 
సందర్ంగా మండలంలోని గుమ్మలురు 
గ్రామములో గల అంబేద్కర్ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు 
అరిపించారు. అనంతరం విదా్యరిథినీ, 
విదా్యరుథిలకు డ్రాయింగ్ పుసతుకాలు, 
పెను్నలు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన జిలాలు కార్యదరి్శ రావి హర్ష్ 
మాట్లుడుతూ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు 
అనుగుణంగా పవన్ కళ్్యణ్ ఆలోచన 
ఉంటుందని చెపాపిరు ఆయన ఆశయాలు 
మరింత ముందుకు తీస్కెలెందుకు 
పిలలులు అందరు మంచిగా చదువు 

క్వాలని తదా్వరా జ్ఞానంపారచిన చేయాలనీ చెపాపిరు అపుపిడే మనమందరం అంబేద్కర్ 
ఆలోచనకి అనుగుణంగా నడుచుకునా్నవలని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల 
అధ్యక్షులు గుడాల రాజేష్, గ్రామ అధ్యక్షులు కడలి రాంబాబు, వార్డి మెంబర్ దారలుంక 
శ్రీలక్ష్మి కార్యకరతులు పాల్గానా్నరు.

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

ఖమమాం జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: భారత రత్న డాకటీర్. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 131వ జయంతి 
సందర్ంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు జనసేన పార్టీ కారా్యలయం నందు అంబేద్కర్ గారి 
జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగ్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు వీర 
మహళ్ విభాగం అధ్యక్షులు భోగ హరిప్రియ గారు, మరియు ప్రసన్న గారు, జనసేన 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు యువజన కమిటీ ప్రధాన కార్యదరి్శ మేడబోయిన కార్తుక్, జనసేన 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు యువజన ఉపాధ్యక్షులు యాసంనేని అజయ్ కృష్ణ, ఉమ్మడి ఖమ్మం 
జిలాలు యువజన విభాగం కమిటీ ఆరగానైజింగ్ సెక్రటర్ మైలవరపు మణికంఠ, ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిలాలు విదా్యరిథి విభాగం ఎగ్జీకూ్యటివ్ మెంబర్ గంధం ఆనంద్, మరియు కూరాకుల 
గోపికృష్ణ, దేవరకండ స్ర్ష్,చలాలు శ్రీకాంత్ మరియు తదితరులు పాల్గానా్నరు.

గుమమాడి శ్రీరామ్ ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: భారత రాజ్్యంగ 
నిరా్మత, భారతరత్న డా. బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా 
మాడుగుల నియోజవరగాం, దేవరపలిలు 
మండలం, వాకపలిలు గ్రామంలో 
అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలోలు పాల్గాన్న 
మాడుగులనియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు గుమ్మడి శ్రీరామ్ అంబేద్కర్ 
మహనీయునికి ఘననివాళులు 

అరిపిస్తు.. అని్న వరాగాలకు అభివృదిధి ఫలాలు అందాలనే ఆయన ఆశయ సాధన క్సం 
జనసేన పార్టీ కృషి చేస్తుందని తెలియజేశారు.

గాజువ్కలో డా.బి.అర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్:గాజువాక జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ 
జయంతి సందర్ంగా పూలమాలతో నివాళులరిపించడం జరిగ్ంది. ప్రపంచాని్న 
సృషిటీంచింది ఆ పరమేశ్వరుడు అయితే యావత్ ప్రపంచ దేశాలు అనీ్న ఆచరించే 
మన భారతదేశం రాజ్్యంగాని్న రచించింది డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఈరోజు మన 
భారతదేశంలో ఎవరికి నచిచినటుటీ వారు జీవిస్తునా్నరు అంటే డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ 
రాజ్్యంగంలో కలిపించిన హకు్కలే మన భారతదేశంలో మనకు నచిచినటుటీగా 
జీవించగలుగుతనా్నం. డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్్యంగంలోని అనేక 
చట్టీలను సా్వరధి రాజకీయ నాయకులు దోపిడీ రాజకీయ నాయకులు పాటించకుండా 
వాళలుకు నచిచినటుటీగా చట్టీలను మారుచికుంటునా్నరు. డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ని ఒక 
కులానికి ఒక వరాగానికి అంటగడుతనా్నరు. డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ ఒక్క కులానిక్ 
ఒక వరాగానికి ఒక మతానిక్ నాయకుడు కాదు భారతదేశం మొతాతునికి నాయకుడు. ప్రతి 
ఇంటిలోని డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ ఫోట పెటుటీకని పూజించుక్వాలి. తాను రచించిన 
చట్టీలు పాటించాలి. డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ చట్టీలను గౌరవించే వ్యకితులు ఎవరైనా 
ఉనా్నరంటే అది జనసేన పార్టీ అధినేత కణిదల పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రమే, మన దేశం 
క్సం మన దేశ స్వతంత్రం క్సం పోరాడి ప్రాణాలు క్లోపియిన ప్రతి ఒక్కరికీ జనసేన 
పార్టీ గౌరవిస్తుంది… డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్్యంగంలో కలిపించిన చట్టీలను 
ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా జనసేన పార్టీ ఎపుపిడు పోరాడుతందని తెలిపారు.

అంబేద్కర్ కు నెలూలిరు జనసేన ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: నలూలురు, భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత, భారతరత్న డా. బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా ఆ మహనీయునికి ఘననివాళులు అరిపిస్తు, అని్న 
వరాగాలకు అభివృదిధి ఫలాలు అందాలనే ఆయన ఆశయ సాధన క్సం జనసేన పార్టీ కృషి 
చేస్తుందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యక్రమాల నిర్వహణ కార్యదరి్శ 
క్టెటీ వెంకటేశ్వరులు, జిలాలు ప్రధాన కార్యదరి్శ గునుకుల కిషోర్, జిలాలు అధికార ప్రతినిధి 
దుగ్గాశెటిటీ స్జయ్ బాబు, ఐటి విభాగం జిలాలు కనీ్వనర్ శివకృష్ణ నక్కల పాలోగానా్నరు.

కాకినాడ సిటి కారిమాక కుటంబ ఆడపడుచుల 
పోరాటానికి జనసేన మద్దతు

శతఘ్్న నూ్యస్: కాకినాడ సిటి, పవర్ హాలిడే కారణంగా జీవన భృతిని, జీతాని్న క్లోపియిన 
పేదలు రాబోయే ర్జులలో ఎలా బ్రతకాలని ఆవేదనతో ఉన్న మహళలకి మదదేత ప్రకటించిన 
జనసేన పార్టీ వీరమహళలు. వీరందరి ఆందోళనకి సంఘీభావం ప్రకటిస్తు జనసేన పార్టీ 
ప్రత్యక్ంగా వీరితో పాల్గాంటుందని ప్రకటిస్తునా్నమని, కాకినాడ సిటి కారి్మక కుటుంబ 
ఆడపడుచుల పోరాట్నికి సంపూర్ణ మదదేత ప్రకటించిన వీర మహళలతో కాకినాడ సిటి 
జనసేన పార్టీ సంఘీభావం ప్రకటిస్తునా్నమన్ కాకినాడ సిటి జనసేన పార్టీ నగర అధ్యక్షుడు 
సంగ్శెటిటీ అశోక్ తెలిపారు.

అని్న వరా్గలకు అభివృదిధే ఫలాలు అందాలనే ఆయన 
ఆశయ సాధనకోసం జనసేన కృషి చేసుతూంది

శతఘ్్న నూ్యస్: నలూలురు సిటీ, భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత, భారతరత్న డా.బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా నలూలురులోని విఆరిసు సెంటర్ వదదే ఆ మహనీయునికి 
ఘననివాళులు అరిపిస్తు, అని్న వరాగాలకు అభివృదిధి ఫలాలు అందాలనే ఆయన ఆశయ 
సాధన క్సం జనసేన పార్టీ కృషి చేస్తుందని కేతంరెడిడి వినోద్ రెడిడి తెలియజేస్తునా్నం.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నరసరావుపేట జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: నరసరావుపేట జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సయ్యద్ జిలాని నాయకత్వంలో. 
రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా పార్టీ 
కారా్యలయంలో అంబేద్కర్ గారి చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి నివాళులరిపించడం 
జరిగ్ంది.
ఈ సందర్ంగా జిలాని మాట్లుడుతూ.. విభిన్న జ్తలు విభిన్న మతాలు కలిగ్న 
భారతదేశానికి రాజ్్యంగాని్న రచించిన అంబేద్కర్ గారు మహనీయులను ఇనే్నళులు 
గడిచినా.. వారిని కనియాడుతూనే ఈ దేశం ముందుకు పోతందని పేర్్కనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో పటటీణ అధ్యక్షులు జి ఎస్ ప్రసాద్, అదదేపలిలు ఆనంద్ బాబు, ఈశ్వర్, ఆర్ 
కే యాదవ్, దురాగా కుమారి, అబుదేల్ రవ్ఫ్, మేడిశెటిటీ రామారావు, గుపాతు శ్రీకాంత్, షేక్ 
మౌలాలి, వెంకటేశ్వరులు, మరియు కార్యకరతులు పాల్గానా్నరు.

డాకటీర్. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళులు
శతఘ్్న నూ్యస్:  
భారతరత్న డా. బాబా 
సాహెబ్ అంబేద్కర్ 
గారి 131 జయంతి 
సందర్ంగా మండూరు, 
ఆలపాడు, వేమూరు 
గ్రామాలోలు జనసేన 
పార్టీ తరపున ఆ 

మహనీయునికి ఘన నివాళులు అరిపించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కతితు 
కిషోర్, బపపిరాజు క్టేశ్వరరావు పూల దండలు తో అంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులు 
అరిపించడం జరిగ్ంది.
ఈ కార్యక్రమం లో చెవా్వకుల క్టేష్ బాబు, చలమయ్య, మూలూపిరు రమేష్, ఆలపాడు 
సరపించ్ గదదే విజయలక్ష్మి, నీలం రాము, దేవిరెడిడి మహేష్, యర్రంశెటిటీ శ్రీనివాస్, నగేష్, 
సమరత బ్రహ్మం, బోస్, యస్వంత్, జగదీష్, జనసైనికులు పాల్గాని ఘనంగా వేడుకలు 
నిర్వహంచారు.

అంబేద్కర్ కు ఆముదాలవలస జనసేన ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాకుళం జిలాలు, 
ఆముదాలవలస నియోజకవరగాంలో 
అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు 
జనసేన పార్టీ నాయకులు కతతుక్ట. 
నాగేంద్ర,ఎంపీటీసీ. అంపిలి. విక్రమ్ 
ఆధ్వర్యంలో ఆముదాలవలస లో 
ఘనంగా నిర్వహంచడం జరిగ్ంది. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన కార్యకరతులు 
భార్ ఎతతున పాల్గాని జై భీమ్ 
అనే నినాదాలు అరిపించారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు 

మరియు కార్యకరతులు పెదదే ఎతతున పాల్గానా్నరు.

రైలే్ కోడూరు నందు అంగరంగ వైభవంగా 
అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్:  రైలే్వ క్డూరు నియోజకవరగా నూతన కారా్యలయంలో అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా 
అంబేద్కర్ పుసతుక ఆవిష్కరణ, మరియు జనసేన పార్టీ దళిత నాయకులకు ఘన 
సనా్మనం, అనంతరం సీ్వటులు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదరి్శ 
తాతంశెటిటీ నాగేంద్ర, ఇంచారిజీ బోనాసి వెంకట స్బ్య్య, సరపించ్ సంయుకతు, 
పగడాల వెంకటేష్, అంజన్ కుమార్, గంధం శెటిటీ దినకర్ బాబు, వరికూటి 
నాగరాజ, కనుపరితు శంకరయ్య, నగీరిపాటి మహేష్,గ్దదేలూరు భాను, వీరు, 
కక్కంటీ మహేష్, చంద్ర,శివ, దశరథ, శ్రీనివాస్, అనంత రాయల్, ఈశ్వరయ్య, 
ఆలం రమేష్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

మాల మహానాడు అధ్యక్షులు ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: విజయవాడ, డాకటీర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ గారి 131 వ జయంతి సందర్ంగా 
విజయవాడ మాల మహానాడు అధ్యక్షులు బండి బాలయోగ్ ఆధ్వర్యంలో సాథినిక అయ్యపపి 
నగర్ నందు ఘనంగా జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణ పెనా్న కమిటీ సభు్యరాలు రావి 
సౌజన్య, 8వ డివిజన్ అధ్యక్షులు మట్టీ వివేక్ కుమార్, 16వ డివిజన్ అధ్యక్షులు చందు 
శివరామకృష్ణ, 10వ డివిజన్ అధ్యక్షులు పార్ష శ్రీనాద్ మరియు వీర మహళలు, కార్యకరతులు 
పాల్గానా్నరు.

కందరడా గ్రామంలో అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్: పిఠాపురం నియోజకవరగా పరిధిలోని పిఠాపురం మండల కందరడా 
గ్రామంలో అంబేద్కర్ కాలనీ యందు ఉన్నటువంటి డా.బిఆర్ అంబేద్కర్ మరియు 
ఎసిటీ బుడగ జంగం సంఘము ఏరాపిటు చేసిన డా. బి ఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి రెండు 
చోట్లు పూలమాలలు వేసి 131వ జయంతి కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహంచారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో కందరడా ఎంపీటీసీ పిలాలు స్నీతా, స్ర్యనారాయణ, పెదదే పుత్రయ్య, 
కన్నబతతుల జీవరత్నం, పలెలుటి వినోద్, మోటూరి మహేష్, కన్నబతతుల కృష్ణంరాజు, 
రమణ, వకాపలిలు స్ర్యప్రకాష్, చిన్న పుత్రయ్య, పలేలుటి శ్రీను, కన్నబతతుల కృష్ణంరాజు, 
మలలువరపు వెంకటరమణ, మాస స్రిబాబు, పెదోదేడు, సలాది కృష్ణ, దురాగాడ శివశంకర్, 
పిలాలు రామ్ కుమార్, మరియు ఎసిసు సంఘము పెదదేలు, బేడా బుడగ జంగం సదరులు 
పాల్గానా్నరు.
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బి.కొతతూకోటలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
జనమాదిన వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: బి.కతతుక్ట, జనసేన పార్టీ 
జిలాలు జ్యింట్ సెక్రెటర్ బండి వెంకటేశ్వరులు 
ఆధ్వర్యంలో 131వ జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహంచి 
మిఠాయిలు పంచిపెట్టీరు. ఈ సందర్ంగా డాకటీర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ భారత రాజ్్యంగాని్న నిరి్మంచిన 
మహానేతగా ఈరోజు బడుగు బలహీనవరాగాల 
అనుభవిస్తున్న ఈ రాజ్్యంగ హకు్కలకు 
అంబేద్కర్ కారణమని వారు తెలియజేశారు 
ఇంకా పూరితుసాథియిలో బడుగు బలహీన వరాగాల 
వారికి రాజ్్యంగపరమైన హకు్కలు పూరితు 

సాథియిలో చేరలేదని పూరితు సాథియిలో చేర్వరకు జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే 
రాజ్్యంగపరంగా వారికి కలిపించిన హకు్కలను పూరితుసాథియిలో అమలుపరచటం కృషి 
చేస్తుందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బి.కతతుక్ట మండల అధ్యక్షులు సటటీ 
రామానుజులు, ముని, వెంకీ, ఆది, కళ్్యణ్ మరియు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

చింతపలిలి మండలంలో డా.బి.అర్ అంబేద్కర్ 131వ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: అలూలురి జిలాలు, 
చింతపలిలు మండలంలో డా.బి.
అర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి 
వేడుకలు. అణగారిన వరాగాల 
అభు్యన్నతి క్సం మరియు 
సమసమజ్ని నిరి్మంచడానికి 

జీవితకాలం కషటీబడడి బడుగు బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి రాజ్్యంగ నిరా్మత డా.బాబా 
సాహెబ్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్ంగా అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలదండ వేసి 
అంబేద్కర్ ఆశయాలను ఉదేదేశించి మాట్లుడుతూ చింతపలిలు మండల జనసేన నాయకులు 
వంతల బుజిజీబాబు అందుకే అంబేద్కర్ అంటునా్నడు సమాజ్నికి ఎపుపిడైతే పూరితుగా 
కులనిరు్మలన అంటరానితనం నిసపిృశ్యత నిరు్మలించబడుతాదో అపుపిడే సమాజ్నికి 
సమనా్యయపాలన అందుతంది లేదంటే సమాజ్నికి అలానే మిగ్లిపోతారు సామజిక 
నా్యయం సమానత్వం సాదించుక్కుంటే భారత ప్రజ్సా్వమ్య వ్యవసథి మనుగడకే 
ప్రమాదమని డా. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటునా్నరు పాలించే పాలకులు కులాలక్ 
మతానిక్ వరాగానిక్ పాలిసేతు ఎలా రాజకీయ సాధికారత వస్తుందని వివరించారు. 
అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు కిము్మడు కృష్ణమూరితు, వంతల 
సందేశ్, గెమే్మళ బాలరాజు, వంతల లక్ష్మణ్ కర్ర భీమారాజు, సెటీ సా్వమి రాజు, బాబీ 
పాల్గానా్నరు.

ఆతమాకూరు జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు 
ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: అనంత సాగరం, బడుగు 
బలహీన వరాగాల ఆశాజ్్యతి, భారత రాజ్్యంగ 
నిరా్మత, భారతరత్న డా. బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ గారి 131 వ జయంతి సందర్ంగా 
అనంత సాగరం మండలం, బదే్వల్ రోడుడి 
సెంటర్ వదదే అంబేద్కర్ మహనీయుని 
విగ్రహానికి ఘననివాళులు అరిపిస్తు.. అని్న 

వరాగాలకు అభివృదిధి ఫలాలు అందాలనే ఆయన ఆశయ సాధన క్సం నలూలురు జిలాలు, 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ తరపున కృషి చేసాతునని తెలియజేస్తు.. 
మర్కసారి ఆత్మకూరు నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ తరపు నుంచి ఘనంగా అంబేద్కర్ 
గారి జయంతి స్మరించుకుంటూ ఘననివాళులు అరిపించారు, ఈ కార్యక్రమంలో మండల 
అధ్యక్షులు షేక్ మహబ్బ్ మసాతున్, మరియు అనంతసాగరం మండలం జన సేన పార్టీ 
ప్రధాన కార్యదరి్శ షేక్ సైఫులాలు, మండల కార్యదరి్శ ఎం. పెంచలయ్య, ప్రసాద్ మహ్మద్ 
రఫ్, వహీద్, రస్ల్ పాల్గానడం జరిగ్ంది.

పి.గన్నవరం జనసేన ఆధ్ర్యంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ 
అంబేద్కర్ జయంతి 

వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్: జ్తీయ నాయకుడు, 
రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేడ్కర్ 
131వ జయంతి సందర్ముగా పి.గన్నవరం 
3 రోడుడి సెంటర్ వదదే అంబేడ్కర్ చిత్రపట్నికి 
పూలమాలలు వేసి నివాళులు అరిపించడం 
జరిగ్నది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు సాదనాల శ్రీ వెంకట 

సత్యనారాయణ (జేడీ), జనసేన పార్టీ జిలాలు సంయుకతు కార్యదరి్శ వాసంశెటిటీ కుమార్, 
యడలు యేస్ భాస్కర్ రావు, ఆదిమూలం వెంకటేశ్వరరావు, యడలుపలిలు రాము, తాటికాయల 
వెంకటేష్, నలలు మణికంఠ తదితర జనసైనికులు నాయకులు పాల్గానా్నరు.

ఎచ్చురలి జనసేన ఆధ్ర్యంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాకుళం జిలాలు ఎచెచిరలు నియోజకవరగాం డాకటీర్ బి ఆర్ అంబేద్కర్ 
131 వ జయంతి సందర్ంగా లావేరు మండలం తలవలస పంచాయితీ మరియు 
రణసథిలం మండలం రణసథిలం హెడ్ కా్వరటీర్సు లో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూల మాలలు 
వేసి నివాళులరిపించిన ఎచెచిరలు నియోజకవరగా నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతి శ్రీ అలాగే ఈ 
కార్యక్రమంలో లావేరు మండల నాయకులు కాకరలు బాబాజీ, నాని, సత్య, నాయుడు అలాగే 
రణసథిలం మండల నాయకులు, నడుపూరు శంకర్, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానా్నరు.

బిక్కవోలు జనసేన ఆధ్ర్యంలో ఘనంగా అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: అనపరితు నియోజకవరగాం, భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత, అణగారిన 
వరాగాల హకు్కల క్సం, ఆధునిక భారతదేశం క్సం అలుపెరుగని పోరాటం చేసిన 
ఆరిథికవేతతు, రాజకీయనేత భారతరత్న డా. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 131 జయంతి 
సందర్ంగా వారికి ఘన నివాళులు అరిపించి.. అనపరితు నియోజకవరగాం, బిక్కవోలు 
మండలం, బిక్కవోలు గ్రామంలో ప్రజలకు అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా జనసేన 
మండల తరుపున చలలుని మజిజీగ ఏరాపిటు చేయడం జరిగ్నది.. ఈ కార్యక్రమంలో 
ముఖ్యఅతిథ్గా అనపరితు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జీ మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, పెదపూడి 
మండల అధ్యక్షుడు వీరాసా్వమి, జనసేన నాయకులు నాగు, స్ంకర బుజిజీ, వీర సాయి 
పాల్గానా్నరు. ఈ కార్యక్రమాని్న ఘనంగా ఏరాపిటు చేసిన మండల అధ్యక్షులు ఇందల 
వీరబాబు, ఉపాధ్యక్షులు అరుణ్ కుమార్, వినోద్ రెడిడి, బిక్కవోలు జనసేన నాయకులు 
వెంకటరమణ, గోవిందు, పండు, సతీష్, హర్ష్, శ్రీనివాస్, దురగా ప్రసాద్, చందర్రావు, కరలు 
చిన్న బుజిజీ, భీమశంకర్, రాజు, కరలు వీరబాబు తదితరులను ఇంచారిజీ అభినందించారు.

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


శుక్రవారం, 15 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి అరిపుంచిన మధిర 
జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: మధిర నియోజకవరగాంలో 
జనసేన పార్టీ మధిర నియోజకవరగా 
విదా్యరిధి విభాగ నాయకులు వేముల 
వినయ్ కుమార్ నాయకత్వంలో డాకటీర్ 
బి . ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి ఉతసువాలు 
ఘనంగా నిర్వహంచబడాడియి. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్లుడుతూ.. 
అనగారిన వరాగాల అభు్యన్నతి క్సం 
మరియు సమాసమజ్ని్న నిరి్మంచడానికి 
జీవితకాలం కషటీపడడి, బలహీన వరాగాల 
ఆశాజ్్యతి రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ 
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సిదాధింతాల 
ప్రకారం జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ పార్టీని సాథిపించి.. ప్రపంచంలోనే 

ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా చేయని విధంగా ఆ మహానీయుల ఆశయాల అనుగుణంగా 
జీరో పాలిటిక్సు తీస్కచిచి.. నేడు బడుగు బలహీన వరాగాలకు పెదదే పీట వేస్తు.. బడుగు, 
బలహీన, బహుజనులకు.. కులమతాలకు అతీతంగా పార్టీని ముందుకు తిస్కెళుతున్న 
మహానుభావుడు పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఏదైతే రాజ్్యంగం నిరి్మంచి భారతదేశంలో బడుగు 
బలహీన వరాగాల ప్రజలు అండగా నిలబడిన చట్టీల ప్రకారంగా పార్టీ నడిపిస్తునా్నరు అని 
అనా్నరు. మహనీయులు అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా బోనకల్ మండల కేంద్రంలో 
అంబేద్కర్ కు పూల మాలలు వేసి వృదాధిశ్రమంలో పండులు పంపిణీ చేయటం చేయటం 
జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నేతలు కార్యకరతులు అభిమానులు పాల్గానటం 
జరిగ్ంది.

అరకు జనసేన ఆధ్ర్యంలో ఘనంగా 131వ 
అంబేద్కర్ జయంతి

శతఘ్్న నూ్యస్: అరకు నియోజకవరగాం, దుంబ్రిగుడ మండల పరిధిలోగల కించుమండ 
హెడ్ కా్వరటీర్ లో జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 131వ జయంతి నిర్వహంచారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు మాజీ ఎంపీటీసీ సాయిబాబా దురియా, 
మాదల శ్రీరాములు, పనే్నరి లక్ష్మణరావు, బంగూర్ రామాదేష్, అలలుంగ్ రామకృష్ణ, చిన్న, 
ప్రసాద్ రాజు, మురళి తదితరులు పాల్గానా్నరు.

ఐ. పంగిడి జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్: ఐ. పంగ్డి జనసేన పార్టీ గ్రామ కమిటీ కారా్యలయంలో గ్రామ కమిటీ 
అద్యక్షులు కన్నపపి ఆధ్వర్యంలో భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత భారతరత్న డాకటీర్ బి.ఆర్, 
అంబేద్కర్ గారి 131 జయంతి సందర్ంగా.. అంబేద్కర్ గారి జయంతి వేడుకలు 
ఘనంగా నిర్వహంచారు.

జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్: భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత భారతరత్న డాకటీర్ బి.ఆర్, అంబేద్కర్ గారి 
131 జయంతి సందర్ంగా, ఆ మహనీయునికి ఘన నివాళులు అరిపిస్తు, అని్న వరాగాల 
ప్రజలు అభివృదిధి ఫలాలు పందాలని, ఆయన ఆశయ సాధనకు జనసేన పార్టీ నిరంతరం 
కృషి చేసతుంది తెలియజేస్తునా్నం.

నరస్ంపేట జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి

శతఘ్్న నూ్యస్: నరసుంపేట, గురువారం భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత, సంఘ సంస్కరతు “డాకటీర్ 
బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్” గారి 131 వ జయంతి వేడుకలను జనసేన పార్టీ అధ్వర్యంలో 
నరసుంపేట పటటీణంలోని దా్వరక పేట రోడ్, ఎస్.సి కాలనీలో జనసేన క్రియాశీలక సభు్యడు 
ఇస్రం. యాకూబ్ అధ్యక్తన నిర్వహంచడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమానికి నరసుంపేట 
నియోజకవరగా నాయకుడు మేరుగు. శివ క్టీ యాదవ్ హాజరై అంబేద్కర్ చిత్రపట్నికి 
పూలమాలలు వేసి నివాళులు అరిపించారు. ఈ సందర్ంగా శివ క్టీ యాదవ్ మాట్లుడుతూ 
అంబేద్కర్ అంటే ఒక జ్ఞానంతో కూడిన “శకితు” అని.. అంబేడ్కర్ అంటే దీరఘాకాలిక ప్రయోజనాల 
క్సం తనను తాను సమరిపించుకున్న ఒక “తా్యగం” అని, అంబేద్కర్ అంటే దేశంలోని 
అణగారిన వరాగాలకి జీవాని్న, గురితుంపు, చరిత్రను, భావా జ్లాని్న, భవిష్యతతు పటలు ఆశను 
కలిపించిన “ఆశ జ్్యతి” అని అనా్నరు. అంతే కాకుండా భారత దేశాని్న వివేకవంతమయిన 
దేశంగా మారచిడానికి క్రియాశీల పాత్ర వహంచడంలో అంబేద్కర్ ప్రథముడు అనా్నరు. 
అలాగే అంబేద్కర్ గారి క్రమశిక్ణతో కూడిన నియమబదదేమయిన జీవితం “నేటి తరం 
నాయకులకి, ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శం” అనా్నరు. నేడు అంబేద్కర్ గారు కలలు కన్న ఆశయాలకి 
అనుగుణంగా బడుగు, బలహీన వరాగాల అభు్యన్నతి లక్ష్ంగా “జన సేన పార్టీని అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు ముందుకు తీస్కు వెళుతనా్నరనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
యువజన నాయకులు వంగ. మధు, ఓరుసు. రాజేందర్, డేవిడ్ రాజ్, క్రియాశీలక సభు్యలు 
అండే. రంజిత్, మాధారపు కృష్ణ, రమేష్, అజయ్, కిశోర్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

నిడదవోలు జనసేన ఆధ్ర్యంలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్్న నూ్యస్: నిడదవోలు, రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్.బి.అర్.అంబేద్కర్ గారి 131 
వ జయంతి వేడుకలు గురువారం నిడదవోలు మండలం కాటకటేశ్వరం గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ నాయకుల అలానే గ్రామ అంబేద్కర్ య్త్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 
నిర్వహంచారు. కార్యక్రమంలో గ్రామ అంబేడ్కర్ య్త్ సభు్యలు, జిలాలు కార్యవరగా 
సభు్యలు పాలావీరసా్వమి మండల అధ్యక్షులు పోలిరెడిడి వెంకటరత్నం, గ్రామ జనసేన 
పార్టీ ప్రెసిడంట్ కస్తురి స్బా్రావు, గ్రామ పంచాయితీ వైస్ ప్రెసిడంట్ కపిపిసెటిటీ 
మంగరాజు, ఉపుపిలూరి వాస్, ఉలిలు రమేష్, సా్వమి, గ్రామ జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.
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మహనీయునికి ఘననివ్ళులు
శతఘ్్న నూ్యస్: భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత, భారతరత్న డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి 
సందర్ంగా ఆ మహనీయునికి ఘననివాళులు అరిపిస్తు, అని్న వరాగాలకు అభివృదిధి ఫలాలు 
అందాలనే ఆయన ఆశయ సాధన క్సం జనసేన పార్టీ కృషి చేస్తుందని తెలియజేస్తునా్నం. 
జనసేన ఉతతురాంధ్ర పార్టీ ఆఫ్స్లో శివశంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మహనీయుడు 
బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్ంగా ఘనంగా నివాళులరిపించారు

అంబేద్కర్ కు ఘన నివ్ళి
శతఘ్్న నూ్యస్: గూడూరు జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో, రూరల్ మండలం 
కండాగుంట గ్రామంలో జనసేనపార్టీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
131వ  జయంతి వేడుకలు నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ  జిలాలు 
ఉపాధ్యక్షులు తీగల చంద్రశ్ఖర్ మాట్లుడుతూ  రాజ్్యంగ నిరా్మత,  బడుగు బలహీన 
పీడిత వరాగాలకు క్సం పాటుపడిన మహోన్నత వ్యకితు డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారిని ప్రతి 
ఒక్కరు ఆదర్శంగా తీస్క్వాలనా్నరు.  నేడు మనమంతా అని్న రంగాలోలు ఉన్నతంగా 
రాణిస్తునా్నమంటే అందుకు కారణం ఆయన రాసిన రాజ్్యంగమే కారణమనా్నరు. డాకటీర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయ సాధన క్సం జనసేనపార్టీ పని చేస్తుందని తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు విజయ్, మోహన్, భాస్కర్, కిషోర్, స్మన్, 
శంకర్, శివ, గని మణి, సాయి, వసంత్, గౌతమ్ లు పాల్గానా్నరు.

అంబేద్క ర్ జ నిమాంచిన రోజు – భార త ద్శానికి పండ గ రోజు

శతఘ్్న నూ్యస్: వటిటీచేరుకురు, అటటీ డుగు వ రాగాల ఆశాజ్్యతి అంబేద్క ర్ జ ని్మంచిన 
రోజు..భార త దేశానికి పండ గ రోజు. అణ గారిన వ రాగాల హ కు్కల కి పెదదే దికు్కగా నిలిచిన 
బాబాసాహెబ్ జ యంతి సంద ర్ంగా ఆ మ హ నీయునికి నివాళుల రిపిస్తునా్నము. రాజ్్యంగ 
నిరా్మత , దార్శ నికుడు, త త్వ వేతతు అయిన  అంబేద్క ర్ మ హాశ యుని ఆశ యాల సాధ న కి కృషి 
చేయ డం మ న బాధ్య త  అంబేద్క ర్ గారి 131 వ జయంతి కార్యక్రమంలో వటిటీచేరుకురు 
జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు ప్రతితు భవనా్నరాయణ ఆధ్వర్యంలో ముటూలురు గ్రామంలో 
నివాళులరిపించటఒ జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షుడు ప్రతితు. భవనా్నరాయణ 
గారు మండల ఉపాదక్షుడు క్ట అనిల్ కుమార్, ముటూలురు గ్రామ అధ్యక్షుడు క్టికం 
వెంకటేశ్వరరావు మండల ప్రధాన కార్యదరి్శ అలలుం దశరథ రామయ్య, మండల కార్యదరి్శ 
గంగ్శెటిటీ వెంకటేశ్వరరావు, గ్రామ ప్రధాన కార్యదరి్శ పోతంశెటిటీ లక్ష్మయ్య, ప్రతితు భ్రమయ్య 
మండల సంయుకతు కార్యదరి్శ బాలసాయి, ప్రవీణ్, కిషోర్, సాయి సరాదేర్, గేర రాజేష్, బుర్రి 
నాగేశ్వరరావు, ప్రవీణ్ క్వెలమూడి, అశోక్ క్వెలమూడి, తదితరులు పాల్గానా్నరు.

సర్పలిలిలో డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్: సర్్వపలిలు, ప్రపంచ మేధావి భారత రాజ్్యంగ నిరా్మత డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ 
అంబేద్కర్ జయంతి సందర్ంగా సర్్వపలిలు నియోజకవరగాం ముతతుకూరు మండలం 
కావలి హరిజనవాడ నందు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులరిపించడం 
జరిగ్ంది. అదేవిధంగా అంబేద్కర్ ఆశయం అని్నవరాగాలకు నా్యయం జరగాలి 
అంటే అయన సిదాధింతాలు పూరితుసాథియిలో అమలు కావాలంటే ఒక జనసేన పార్టీ 
అధికారంలోకి వసేతు మాత్రమే సాధ్యం అవుతంది అనేటువంటి విషయాని్న ఈరోజు 
జనసేన పార్టీ నాయకులు స్ర్ష్ బాబు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నలూలురు 
రూరల్ నియోజకవరగా నాయకులు శ్రీపతి రాము, సాథినికులు కావాలి పవన్ కుమార్, 
హరిబాబు, రహీం భాయ్, వీరబాబు, రవి కుమార్, సందీప్, శ్రీహరి, గ్ర్ష్ తదితరులు 
పాల్గానా్నరు.
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