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చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కు వందనాలు
శతఘ్ని న్యూస్: నీ పేరేంటి..? ‘ఆజాద్’ (స్వేచ్ఛ)! నీ తేండ్రి పేరేంటి..? ‘స్వేతేంత్ేం’ అని బోనులో 
నిలబడిన పదిహేనేళ్ల బాలుడు న్యూయ పీఠేంపై ఉనని న్యూయమూర్తికి బదులిచ్చాడేంటే ఆ బాలుడు ఎేంతటి 
ధీరుడో ఆ తరువాత భారతావనికి అవగతమేంది. అతనే ఆజాద్ గా కీర్తిగాేంచిన చేంద్రశేఖర్ సీతారేం 
తివారీ. బ్రిటీష్ పాలకులపై ఉవ్వేత్తిన ఎగిసిపడిన విప్లవ కెరటేం ఆజాద్. ఆ మహా వీరుని జయేంతి 
సేందరభాన ముకుళిత హస్తిలతో అేంజలి ఘటిస్తిన్నినేంటూ జనస్న పారీటీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. మహాతామా గాేంధీ ప్రారేంభేంచిన సహాయ నిరకరణ ఉదయూమేం స్పూర్తితో 
తాను చదువుత్నని సేంస్కృత పాఠశాల వద్ద నిరసన ప్రదర్శన చేస్తినని తరుణేంలో చేంద్రశేఖర్ సీతారేం 
తివారీని బ్రిటీష్ పోలీస్లు అరెస్టీ చేసి న్యూయమూర్తి ఎదుట హాజరుపర్చ్రు. అపపూటికి చేంద్రశేఖర్ 
వయస్సు కేవలేం పదిహేనేళ్ళు మాత్మే. అయితే న్యూయమూర్తి నీ పేరేంటని అడిగినప్పూడు ‘న్ పేరు 
ఆజాద్’ అని ఒకి్ేంత పౌరుషేంగా బదులివవేడేంతో న్యూయమూర్తి ఆతనికి 24 వారల జైలు శిక్ష 
విధేంచడేం, అపపూటి నుేంచి చేంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గా కీర్తినేందటేం భారతావనికి విదితమే. భరత జాతి 
స్వేచ్ఛ, స్వేతేంత్యూరాల కోసేం అజాఞాతేంగా పోరు సలిపిన ఆజాద్ సవేతేంత్ సేంగ్రామ చర్త్లో సిథిరేంగా 
నిలిచిపోయారు. దేశేం కోసేం పోరడుతూ ఉర్శిక్షకు గురైన భగత్ సిేంగ్, స్ఖదేవ్, రజ్ గురులను 
రక్ేంచుకోడానికి బ్రిటిష్ పోలీస్లపై పోరడుతూ చివర్కి వార్ నుేంచి తపిపూేంచుకోడానికి త్పాకీతో 

తనకు తానే కాలుచాకునని ఆ వీరుని ధైరయూస్హస్లు రోమాేంచితేంగా ఉేంటాయి. పట్టీమని పాతికేళ్ళు నిేండకుేండానే దేశేం కోసేం ప్రాణాలు అర్పూేంచిన ఆజాద్ తాయూగేం ఈ 
ప్ణయూభూమి ఎననిటికీ మరవదు. ఆ తాయూగమూర్తికి న్ పక్షాన, జనస్న పక్షాన వేందన్లు అర్పూస్తిన్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్్న్నిరు.

జనసేన పార్టీలో భార్ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్ేం, రణిగుేంట పటటీణేంలో జనస్న పారీటీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకు ఆకర్షిత్లై దాదాప్ 100 మేంది యువకులు జనస్న పారీటీలో 
చేరడేం జర్గిేంది. స్థినిక ఎస్. ఆర్ ఫేంక్షన్ హాల్ నేందు సమావేశేం ఏరపూట్ చేసి బాలాజీ, 
శేంకర్, స్యి చేందు అధవేరయూేంలో యువత జనస్న పారీటీలో చేరరు. అేందర్కీ నియోజకవర్ 
ఇన్చార్జి శ్రీమతి వినుత కోటా, జిలా్ల అధయూక్షులు శ్రీ డా. పస్ప్లేటి హర్ ప్రస్ద్ పారీటీ కేండువా 
కపిపూ ఆహావేనిేంచ్రు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథులుగా జిలా్ల అధయూక్షులు డా. హర్ ప్రస్ద్ 
హాజరు అయాయూరు. ఈ కారయూక్రమేంలో శ్రీకాళహసితి మేండల అధయూక్షులు దేండి రఘవయయూ, 
న్యకులు పారథిస్రధ, ఆనేంద్, తాయూగరజులు, ఉమా మహేశవేర్, భాగయూ లక్ష్మి, జ్యూతి, చేందు 
చౌదర్, గిరీష్, తదితరులు పాల్్న్నిరు.
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పీహెచ్డీ నోటిఫికేషన్ కోసం విద్యార్థుల పక్షాన పోరాడిన సంపత్ నాయక్
శతఘ్ని న్యూస్: ఉస్మానియా విశవేవిదాయూలయేంలో 2017 లో ఉనని పాత 
పద్దతిలో పిహెచిడి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని తమ న్యూయమన 
హకు్ను అడుగుత్నని విదాయూరుథిలని అక్రమేంగా పోలీస్ స్టీషన్ లో 
బేంధేంచిన సేందరభాేంలో విదాయూరుథిల పక్షాన జనస్న విదాయూర్థి విభాగేం 
రష్ట్ర అధయూక్షుడు సేంపత్ న్యక్ పోరడి.. వైస్ ఛానుసుల్్లర్ కారయూలయానిని 
ముటటీడిేంచి ఉస్మానియా యూనివర్సుటీ ర్జిసటీర్ తో ఆగస్టీ1 న పీహెచ్డి 
నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తిమని సపూషటీమన హామీ తీస్కోవడేం జర్గిేంది. 
అదే విధేంగా విదాయూరుథిలపై పెటిటీన కేస్లను తొలగిేంచడేం జర్గిేంది. ఈ 
కారయూక్రమేంలో విదాయూర్థి న్యకులు నగేష్, గ్రేటర్ హైదరబాద్ విదాయూర్థి 
విభాగేం అధయూక్షుడు మహేష్ పెేంటల, ఉస్మానియా జనస్న విదాయూర్థి 
విభాగేం అధయూక్షుడు వినోద్ న్యక్, జనస్న విదాయూర్థి న్యకులు పొననిేం 

పవన్, చిరేంజీవి పాల్్న్నిరు.

వరద బాదితులకు బిరాయాని పంపిణీ చేసిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: రష్ట్ర జనస్న పారీటీ రజకీయ వయూవహారల కమిటీ సభ్యూలు ముమిమాడివరేం 
నియోజకవర్ ఇన్చార్జి పితాని బాలకకృష్ణ, ముమిమాడివరేం నియోజకవర్ కాట్రేనికోన మేండలేం 
పలి్లపాల్ేం అలాగే ఏట్గట్టీ వ్ేంబడి పల్లేంకూరు రవు వరకు వరద బాధత కుట్ేంబాలకు 
శనివరేం జనస్న పారీటీ తరప్న జనసైనికులు మర్యు పితాని బాలకకృష్ణ కలసి వరద బాధత్ల 
కుట్ేంబాలకు చికెన్ దముమా బిరయూని 1340 మేందికి పాయూకెట్్ల ఇేంటిేంటికి వ్ళి్ల అేందజేశారు. 
వీర్ వ్ేంట కాట్రేనికోన మేండల అధయూక్షులు మోకా బాల ప్రస్ద్, న్కల దుర్ బాబు, జక్ేం 
శెటిటీ బాలకకృష్ణ, గోదాసి ప్ేండరీష్, స్నబోయిన మలి్లకారుజినరవు, ఓగూర్ భాగయూశ్రీ, గిడిడి రతనిశ్రీ, 
దూడల స్వేమి, పిలి్ల గోపి, సేంస్ని పాేండురేంగ రవు, బీమాల స్రయూ న్యుడు, ఆకాశేం 
సేంటి, న్కల న్గరజు, అమర స్యి, స్నబోయిన వీరభద్రరవు, వేంగా సీతారేం, పిల్ల 
చినని మర్యు జనస్న పారీటీ న్యకులు, అభమానులు పాల్్న్నిరు.

పదవి విరమణ పందిన ఇండియన్ ఆర్మీ మేజర్ జనరల్ ను 
సత్కరించిన పంతం నానాజి

శతఘ్ని న్యూస్:  కాకిన్డ రూరల్, కాకిన్డ వాసతివుయూలు 
జే.వి ప్రస్ద్ ఇేండియన్ ఆరీమాలో మేజర్ జనరల్ గా ఇటీవల 
పదవి విరమణ పొేంది నేడు కాకిన్డ విచేచాసిన సేందర్ేంగా 
భానుగుడి సేంటర్ లో ఆయనకు కాకిన్డ రూరల్ జనస్న 
న్యకులతో కలిసి దుస్సులువ మర్యు పూలమాలవేసి 
ఘనస్వేగతేం పలికిన జనస్న పారీటీ పిఏసి సభ్యూలు, కాకిన్డ 
రూరల్ ఇేంచ్ర్జి పేంతేం న్న్జీ. ఈ సేందర్ేంగా న్న్జీ 
మాటా్లడుతూ ప్రస్ద్ కి ఆేంధ్రప్రదేశ్ లో ఎనోని ఉద్యూగ 
అవకాశాలు వచిచాన్ వాటిని కాదని దేశస్వ చేయాలనే 
కకృతనిశచాయేంతో భారత సైనయూేంలో చేర్ ఎనోని ఉననిత 
పదవులు పొేంది, పదవి విరమణ పొేంది శనివారేం కాకిన్డ 
రవడేం మాకు ఎేంతో సేంతోషేంగా ఉేందని, సైనయూేంలో 
ఉేండి కాకిన్డకి ఎప్పూడు వచిచాన్ స్నిహిత్లని కలవకుేండా 
వ్ళ్్లవారు కాదని తెలిపారు.
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గాదె వంకటేశ్వరరావుతో 
పన్నూర్ యువత మరాయాదపూర్వక బేటీ
శతఘ్ని న్యూస్:  గుేంటూరు: జనస్న పారీటీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలకు, 
ఉదయూమాలకు ఆకర్షిత్లై పొన్నిరు ప్రాేంతానికి చేందిన యువకులు యననిేం న్యుడు 
ఆధవేరయూేంలో.. గుేంటూరు జిలా్ల జనస్న పారీటీ కారయూలయేంలో జిలా్ల అధయూక్షుడు గాదె 
వ్ేంకటేశవేరరవును కలిసి ప్షపూగుచ్చాలును అేందిేంచి.. దుశా్శలవతో సన్మానేం 
చేశారు. అనేంతరేం గాదె మాటా్లడుతూ పారీటీ ఆశయాలకు అనుగుణేంగా యువకులు 
పనిచేసి పటటీణ గ్రామస్థియిలో జనస్న పారీటీని పటిషటీేం చేయాలని స్చిేంచ్రు. 
రబోయే ఎనినికలో్ల పారీటీ గెలుప్ కోసేం కకృషి చేస్తిమని తెలిపారు. కారయూక్రమేంలో 
యననిేం న్యుడు, తోట న్గరజు, వైజయ్ యూత్ గోపికకృష్ణ, ఎేం. చేంద్రకాేంత్, తోట 
స్రష్, పెదబాబు ఈ కారయూక్రమేంలో జనస్న కారయూకరతిలు జన సైనికులు తదితరులు 
పాల్్న్నిరు.

వరదలోలో చికు్కకుననూ వారికే కాదు.. నోర్లేని జీవాలకు ఆహారం అందించిన 
బండార్ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: అేంబేద్ర్ కోనసీమ జిలా్ల, కొతతిపేట 
నియోజకవర్ేంలో, ఆత్రేయప్రేం మేండలేం, 
వది్దపర్రు గ్రామములో వరదలలో దెబ్తినని లేంక 
రైత్లను శనివారేం కొతతిపేట నియోజక వర్ేం 
జనస్న పారీటీ ఇన్చార్జి బేండారు శ్రీనివాస్ రైత్లను 
కలిసి పలకర్ేంచిన్రు, ఈ సేందరభాేంగా అత్రేయప్రేం 
జనస్న పారీటీ మేండల అధయూక్షులు చేకూర్ కకృష్ణేంరజు 

అధయూక్షతన, బేండారు శ్రీనివాస్ చేత్ల మీదుగా 60 బస్తిల పశువుల దాన్ను రైత్లకు అేందిేంచడేం జర్గినది. ఈ కారయూక్రమేంలో చేకూర్ కకృష్ణేంరజుతోపాట్, 
ఆత్రేయప్రేం మేండలేం మాజీ ఎేంపీపీ బెజవాడ సతీష్ మర్యు వది్దపర్రు జనస్న పారీటీ అధయూక్షులు అడాడిల వీరబాబు, అడడిగల శ్రీను, జ్యూతి, తమిమాశెటిటీ సతయూన్రయణ, 
వీరవ్లి్ల దాస్, మర్యు రజవరేం, పేరవరేం, ప్లిదిేండి గ్రామ జనస్న అధయూక్షులు, గ్రామ న్యకులు, జనస్న న్యకులు పాల్్న్నిరు.

జనసేన, జికె ఫండేషన్ ఆధ్వరయాంలో 
డొకా్క సీతమమీ ఆహార నిధి

శతఘ్ని న్యూస్:  జనస్న్ని పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయేంకై పేద ప్రజల ఆకలి నిేంపే 
ప్రయతనిేంగా ఆేంధ్రుల అననిపూర్ణ డొకా్ 
సీతమమా గార్ ఆహార నిధ కారయూక్రమేం 
శనివారేం కే.జి.హెచ్ వద్ద నిరవేహిేంచడేం 
జర్గిేంది.
ఈ కారయూక్రమేం జనస్న పారీటీ సేంయుకతి 
జికె ఫేండేషన్ ఆధవేరయూేంలో జనస్న 
దక్ణ నియోజకవర్ేం ముఖయూ న్యకులు 
గోపి కకృష్ణ(జి.కే) చేత్ల మీదుగా జర్గిేంది.
ఈ కారయూక్రమేంలో జనసైనికులు మర్యు ఫేండేషన్ సభ్యూలు పాపారవు, జయరమ్, స్ధాకర్, గణేష్, సతీష్, అనిల్, హేమేంత్,భాస్ర్, లక్షష్మణ్, తారకేశ్ తదితరులు 
పాల్్న్నిరు. ఈ కారయూక్రమ నిరవేహణకు సహకర్ేంచిన ఆర్.పి రజు, మచచా రజు, పస్ప్లేటి మోహన్, అడపా సతితిబాబుకి, రఘు (35వ వారుడి జె.ఎస్.పి) లకు ప్రతేయూక 
ధనయూవాదాలు తెలియజేడేం జర్గిేంది.

పితాని ఆధ్వరయాంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్:  రష్ట్ర పీఏసీ సభ్యూలు మర్యు ముమిమాడివరేం నియోజకవర్ ఇన్చార్జి 
పితాని బాలకకృష్ణ ఆధవేరయూేంలో శనివారేం టిడిపి పారీటీ నుేంచి షేక్ హుస్సున్ అదే 
సేందరభాేంలో జనస్న అధనేత పవన్ కళ్యూన్ సిదా్ధేంతాలు నచిచా చుట్టీగుల శ్రీను జనస్న 
పారీటీలో జాయిన్ అయాయూరు. ఈ కారయూక్రమేంలో స్నబోయిన మలి్లకారుజిన్ రవు, జక్ేం 
శెటిటీ పేండు, గోలకోటి వ్ేంకనని బాబు, దూడల స్వేమి, ఎల్లమెలి్ల లోకేష్, స్యిబాబా, 
మాదాల శ్రీధర్, పాయసేం స్యి, బేండారు వ్ేంకనని బాబు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

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

ప్రజా సమసయాలపై జనసేన పోర్బాట

15వ రోజు పాదయాత్రలో భాగంగా నేడు 27వ డివిజన్ చోదిమెళ్ళ గ్రామం పరయూటంచిన రెడిడి 
అప్పలనాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్ేం, ప్రజా సమసయూలపై జనస్న పోరుబాట 15వ రోజు 
పాదయాత్లో భాగేంగా నేడు 27వ డివిజన్ చోదిమెళళు గ్రామేంలో ప్రజా సమసయూలు తెలుస్కోవడానికి 
ఏలూరు జనస్న పారీటీ ఇన్చార్జి రెడిడి అపపూలన్యుడు డివిజనో్ల ఉనని సమసయూలను తెలుస్కుని 
ప్రభ్తావేనికి బుది్ధ చపపూడానికి జనస్న పారీటీ సిద్దేంగా ఉేందని తెలియజేశారు. డివిజనో్ల ఉనని 
సమసయూలు మేంచినీటి సదుపాయేం అసతివయూసతిేంగా ఉనని రోడు్ల, వకృదా్ధపయూ పెనషిన్, అమమా ఒడి లాేంటి 
సేంక్షేమ పథకాలు సర్గా అేందటే్లదని ప్రజలు వాపోత్న్నిరు. ప్రభ్తవేేం సేంక్షేమ పథకాలు బేషుగా్ 
ఇస్తిన్నిను, నవరతానిలు ప్రజలకు అేందేలా చేస్తిన్నిను అని చపిపూ పూర్తిస్థియి సేంక్షేమ పథకాలు 
ప్రజలకు అేందకుేండా స్థినిక న్యకులు వయూవహర్స్తిన్నిరని, వాలేంటరీ వయూవసథి అసతివయూసతిేంగా 
ఉననిదని రష్ట్రేంలో జగనోమాహన్ రెడిడి పర్పాలన పూర్తి అసేంతకృపితి ఇస్తిేందని రెడిడి అపపూలన్యుడు 
ఎదే్దవా చేశారు. ఇప్పూడు ఈ రష్ట్ర ప్రజలేందరూ జనస్న అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ వైప్ చూస్తిన్నిరు. 
ఆయన చేస్తినని కౌలు రైత్ భరోస్ కారయూక్రమానికి అన్హయూసపూేందన వస్తిేందని తెలియజేశారు. 
రష్ట్రానికి ప్రతేయూక హోదా తెస్తినని చపిపూ ప్రజలను నమిమాేంచి అధకారేం ఎకి్ నేడు ప్రతేయూక హోదా వస్తి 
పటిటీేంచుకోని విధేంగా తయారైన జగన్ మోహన్ రెడిడి ప్రజలిని మోసేం చేశారని రెడిడి అపపూలన్యుడు 
మేండిపడాడిరు. నిరుద్యూగ చదువుకునని చదువుకు సరైన పని దొరక్ రష్ట్రేం దాటి పరయి రష్ట్రాలకు 
వ్ళ్్లలిసు వస్తిేంది. సరైన పర్శ్రమ లేక ఉనని ఒక ఏలూరు జ్యూట్ మిలు్లను మూతపడేలా చేసి రెేండు 
వేల కుట్ేంబాలు రోడు్ల పడేలాగా చేశారని మేండిపడాడిరు. ఈ కారయూక్రమేంలో నగర అధయూక్షుడు 
నగిరెడిడి కాశీ నరష్, మేండల అధయూక్షుడు వీరేంకి పేండు, ప్రధాన కారయూదర్్శ సర్ది రజేష్, అధకార 
ప్రతినిధ అలు్ల స్యి చరణ్, మురళి, సోషల్ మీడియా కో ఆర్డినేటర్ జనస్న రవి, జాయిేంట్ 
సక్రటరీ ఎట్ేంచి ధరమాేంద్ర, మేండల ఉపాధయూక్షుడు స్ేందరనీడి ప్రస్ద్, వీర మహిళ కావూర్ వాణి, 
సరళ, ఉమా దుర్ మర్యు స్థినిక న్యకులు,చొదిమెళళు డివిజన్ కమిటీ సభ్యూలు కారయూకరతిలు 
జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

సిద్దవటంలో జనంలోకి జనసేన సిద్్ధంతాలు
శతఘ్ని న్యూస్: సిద్ధవటేం: జనస్న పారీటీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 2024 లో 
ముఖయూమేంత్రి కావాలని జనస్న సిదా్ధేంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్కు వ్ళ్్లలని ఉదే్దశేంతో 
ఇేంటిేంటి తిర్గి ప్రచ్రేం చేస్తిన్నిరు.రజేంపేట జనస్న పారీటీ ఇేంచ్ర్జి మలిశెటిటీ 
వ్ేంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు జనస్న రష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదర్్శ రటాల 
రమయయూ ఆధవేరయూేంలో ఇేంటిేంటికి జనస్న కారయూక్రమేంలోభాగేంగా22.వరోజు 
సిద్దవటేం మేండలేం లోని పలు గ్రామాలలో పరయూటిేంచి ప్రతి ఇేంటికి వ్ళి్ల సమసయూలను 
అడిగి తెలుస్కున్నిరు. అనేంతరేం జనస్న పారీటీ విధవిధాన్లు పారీటీ సిదా్ధేంతాలు 
మేనిఫెసోటీ రూపొేందిేంచిన అేంశాలను స్మానయూ ప్రజలకు వివర్ేంచ్రు. ఈ 
సేందరభాేంగా రమయయూ మాటా్లడుతూ.. ప్రజా వయూతిరక విధాన్లను అవలేంబిస్తినని 
వైయస్సుర్ ప్రభ్తావేనికి రనునని రోజులో్ల ప్రజలు బుది్ధ చపాపూలన్నిరు. సమసయూలు 
శాశవేతేంగా తొలగిపోవాలేంటే ముఖయూమేంత్రిగా పవన్ కళ్యూణ్ రవాలని చపాపూరు. 
వచేచాఎనినికలో్ల ప్రజలేంతా జనస్న పారీటీకి మద్దత్గా నిలవాలని ఆయన విజఞాపితి 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమేంలో రజేంపేట జనస్న యువ న్యకుడు పస్ప్లేటి 
కళ్యూణ్ ఆవులరజ, జనస్న వీర మహిళలు, జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

గ్రామ స్్ధయిలో జనసేన బలోపేతమే లక్ష్ంగా .. 
పవనననూ ప్రజాబాట

శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళేం జిలా్ల, ఎచచార్ల నియోజకవర్ేం, రణసథిలేం మేండలేం, 
కోషటీ పేంచ్యతీ దువావేన పేట గ్రామేం ఎచచార్ల నియోజకవర్ేం జనస్న పారీటీ 
న్యకులు మర్యు సోసైటి బాయూేంకు మాజీ చైరమాన్ కర్మజిజి మలీ్లశావేరవు 
ఆధవేరయూేంలో ఇేంటిేంటికి కారయూక్రమేం వ్ల్లడేం జర్గిేంది.
ఈ సేందరభాేంగా కర్మజిజి మలీ్లశావేరవు గ్రామస్థియిలో పారీటీ బలోపేతానికి 
కకృషి చేయాలని కోరరు. అలాగే గ్రామాలో్ల వయూవహర్ేంచ్లిసున తీరును ఆయన 
వివర్ేంచ్రు. మర్యు గ్రామాలో్ల పారీటీ యొక్ మేనిఫెసోటీ, మర్యు పారీటీ 
సిదా్ధేంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్కువ్ళ్్లలని స్చిేంచ్రు. అేందుకు తవేరలోనే 
మేండలాల వార్గా గ్రామ పరయూటనకు శ్రీకారేం చుడతామని ఆయన అన్నిరు. 
అేందేవిధేంగా గ్రామ స్్ధయిలో ఇేంటిేంటికి వ్ళి్ల ప్రతి ఒక్ర్ని కలవడేం జర్గిేంది.
ఈ కారయూక్రమేంలో రణసథిలేం మేండలేం కకృష్ట్ణప్రేం పేంచ్యతీ జనస్న పారీటీ 
న్యకులు యేంపిటిసి అభయూర్థి పోటూనిరు లక్షుమాన్యుడు పాల్్న్నిరు.
పవననని ప్రజాబాట ప్రారేంభేంచి 89వ రోజు స్దీర్ేంగా ప్రజల దగ్రకి వ్ళి్ల పలు 
కుట్ేంబాలను కలిసి మేనిఫెసోటీ గుర్ేంచి వివరేంగా చపపూడేం జర్గిేంది. పవననని 
ప్రజాబాట తాము ప్రారేంభేంచిన ప్రజలనుేండి అపూమన సపూేందన లభసోతిేందన్నిరు. 
గత ఎనినికల సేందరభాేంగా ఒక్ ఛాన్సు జగన్ కి ఇచ్చాేం అని ఓటేసిన వారెవరూ 
ఈస్ర్ వైసీపీకి ఓట్ వేస్ేందుకు సిద్ధేంగా లేరన్నిరు ఈ కారయూక్రమేంలో 
స్రయూప్రకాష్, సోమిన్యుడు, అపాపూరవు, గౌర్ న్యుడు, గురుమూర్తి, సతయూేం, 
గేంగాధర్, గ్రామేం పెద్దలు మహిళలు తదితరులు పాల్్న్నిరు.

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

వరద బాదితులకు కాయగూరలు, పాలు, మంచిన్నె 
పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రమరజులేంక పేంచ్యితి పర్దిలో గోదావర్ వరద ప్రభావిత 
వాస్లకు జనస్న పారీటీ ఆదవేరయూేంలో కాయగూరలు, పాలు, మేంచిన్నె పేంపిణీ 
చేయడేం జర్గిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో జనస్న పారీటీ మలి్ప్రేం మేండల ఎేంపీపీ 
మేడిచర్ల వ్ేంకట సతయూవాణి రము, రమరజులేంక గ్రామ సరపూేంచ్ కాకరశ్రీను, 
రవిగోపాలక్రిష్ణ, నలి్లశివ, చిేంతారజబాబు, గ్రామ రెవ్నుయూ డి.పి.టి వి.ఆర్.ఓ1, వి.ఆర్.
ఓ2 మర్యు పలువురు న్యకులు.

అక్రమ కేసుల పోరాటంలో జనసైనికులకు 
జనసేన పార్టీ మద్దతు

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాప్రేం 
నియోజకవర్ేంలో అధకార వైసీపీ 
నిరేంతరేం చేస్తినని దురగతాలలో, 
జనసైనికులపై బన్యిేంచిన అక్రమ 
కేస్లో జలూ్లరు గ్రామానికి చేందిన 
పిలి్ల సతయూన్రయణ అననివరేంకు 15 
రోజుల క్రితేం ర్మాేండ్ విధేంచ్రు. ఈ 
సమయేంలో ఆ జనసైనికునికి అేండగా 

నిలబడి తవేర్తగతిన బెయిల్ రవడానికి జనస్న న్యకులు వ్న్ని జగదీష్ మర్యు 
జలూ్లరు గ్రామానికి చేందిన జనసైనికులు కకృషి చేశారు. కషటీకాలేంలో జనసైనికునికి 
అేండగా నిలబడిన వీర్కి పిఠాప్రేం జనసైనికులు ధనయూవాదాలు తెలిపారు. అక్రమ 
కేస్లో బెయిల్ పై విడుదలైన పిలి్ల అననివరేంలో మనోధైరయూేం నిేంపి, అక్రమ కేస్లపై 
పోరటేంలో న్యకులు, జనసైనికులు బాధత్లకు జనస్న పారీటీ తరుప్న మద్దత్గా 
ఉేంటామని ఉదా్టిేంచ్రు. ఈ సేందరభాేంగా పిలి్ల అననివరేం, తనకు అేండగా నిలబడిన 
న్యకులకు ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు.

చిర్ పవన్ సేవాసమితి ఆద్వరయాంలో వరద 
బాదితులకు నితాయావసర సర్కుల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్:  సఖీనేటిపలి్ల గ్రామేంలో 
పలి్లపాలేేంలో శనివారేం వరద బాధత్లకు 
జనస్న పారీటీ చిరు పవన్ స్వాసమితి 
ఆదవేరయూేంలో దాతల సహకారేంతో 
కాయకూరలు మర్యు నితాయూవసర 
సరుకులు న్మన న్గభూషణేం 
ఆదవేరయూేంలో పేంపిణీ చేయడేం జర్గిేంది. 
ఈ కరయూక్రమేంలో సఖీనేటిపలి్ల మేండల 
జనస్నపారీటీ అధయూక్షులు గుబ్ల ఫణీ, 
మలికిప్రేం మేండల ఎేంపీపీ మేడిచర్ల 
సతయూవాణీ రము, బోనేం స్యి, నలి్ల 
లక్షష్మణరవు, ఉేండపలి్ల అేంజీ, మేండేల 
బాబిన్యుడు, తూతిక ఆది, మేడిచర్ల 
న్గేశవేరవు, యేరుబేండి చినిని, కూన్ 
న్గేశవేరవు, న్మన స్రయూన్రయణ, 
న్యుడు బాబి, ఇనుకోేండ శ్రీను, రఖపలి్ల 

స్ర్బాబు, అడబాల రహూల్, పరస్ స్యి పోలిశేటిటీ గణేష్, అడబాల న్గు, అననిేంనీడీ 
రజేష్, ప్త్యయూ, బళళు స్రష్, చినుని తదితరులు పాలో్న్నిరు.

కిడ్నూ బాధితుడికి జనసేన నాయకులు 
పరామర్శ

కిడ్ని బాధితుడికి ప్రభుత్ం ఆదుకోవాలి
జనసేన నాయకులు సాయిబాబా దురియా, రామకృష్ణ, రాజా భరత్
శతఘ్ని న్యూస్: కిడీని బాధత్డు మజిజి అరుజిన్ కి ప్రభ్తవేేం తక్షణమే ఆదుకోవాలని జనస్న 
పారీటీ నియోజకవర్ సమనవేయ కమిటీ సభ్యూలు మాజీ ఎేంపిటిసి స్యిబాబా దుర్యా, 
అల్లేంగీ రమకకృష్ణ, కిలో రజ్ భరత్, గతేం లక్షష్మణరవు ప్ేంకురు రౌత్ జనస్న పారీటీ 
తరఫున డిమాేండ్ చేశారు. శనివారేం ఉదయేం జనస్న పారీటీ బకృేందేంగా ఏరపూడి అరకు 
నియోజకవర్ కేేంద్రేం జడీపూ కాలనీలో కిడీని బాధత్లు మజిజి అరుజిన్ ఇేంటి వద్దకు వ్ళి్ల 
ముేందు గా పరమర్్శేంచి.. జనస్న ఆధవేరయూేంలో నితాయూవసర సరుకులు పేంపిణీ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమేంలో కుట్ేంబీకులు పాల్్న్నిరు.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రత్యాక పూజలు
శతఘ్ని న్యూస్: చ్రల: జనస్న అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ అన్రోగయూేం నుేంచి తవేరగా కోలుకుని 
సేంపూర్ణ ఆరోగయూవేంత్డై, శకితివేంత్డుగా తిర్గి రవాలని కోరుతూ చ్రల నియోజకవర్ేం, 
వేటపాల్ేం మేండల అధయూక్షులు ఉగీ్రల మర్ేండేయులు ఆధవేరయూేంలో పేందిళ్లపలి్ల లోని పేందిళ్లమమా 
అమమావార్ దేవస్థినేంలో, వేటపాల్ేం లోని శ్రీ సవేయేంభూ గణపతి ఆలయేంలో, వ్ేంకటేశవేర 
స్వేమి దేవాలయేంలో పవన్ కళ్యూణ్ పేరు మీద అభషేకేం చేయిేంచడేం జర్గినది. ఆ పేందిళళుమామా 
తలీ్ల, గణన్ధుని, వ్ేంకటేశవేర స్వేమి వార్ల ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి ఉేండాలి 
జనస్న కారయూకరతిలు పూజ చయయూడేం జర్గినది.
ఈ కారయూక్రమేంలో పకృథ్వే శ్రీహరీ, పిేంజల సేంతోష్, పవననని చేనేత బాట కారయూక్రమ నిరవేహణ 
న్యకుడు కర్ణ కిరణ్ తేజ్, పస్ప్లేటి స్యి, న్గారుజిన కోయిస్రీ, రతానికర్, స్భ్రమణయూేం, 
కకృష్ణ, శ్రీనివాసరవు, కర్ేం స్యి, తోట చక్రి మర్యు భూపతి మనోజ్ పాల్్నడేం జర్గిేంది.

నిర్పేద పిలలోల చదువుకు స్యమందించిన 
బెలలోంకండ అనిల్

శతఘ్ని న్యూస్:  పలానిడు జిలా్ల, నరసరవుపేట లోని స్థినిక కొేండలరవు పేట 
నివసిస్తినని నిరుపేద కుట్ేంబేం అయిన శిరమలేని అపర్ణ వార్ పిల్లనీని చదివిేంచే 
సోమత లేక ఆర్్దకేంగా ఇబ్ేంది పడుత్న్నిరు. విషయేం తెలిసిన జనస్న న్యకుడు 
బెల్లేంకొేండ అనిల్ వార్ కష్టటీనిని చూడలేక తక్షణమే వార్పిల్లలకు చదువు కోవడానికి 
నోట్ బుక్సు మర్యు ఆర్థిక స్యేం చేస్రు. పిల్లల చదువుకు ఏ అవసరేం ఉన్ని తన 
ఆదుకుేంటానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కారయూక్రమేంలో జనస్న న్యకులు షేక్ న్గుల్ 
మీర, ఆర్ కే యాదవ్, గుపాతి శ్రీకాేంత్, గుేండాల ఆనేంద్ తదితరులు పాల్్న్నిరు.

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

పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రత్యాక 
పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: 
తాడేపలి్లగూడేం జనస్న 
ఇన్్ఛర్జి బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 
ఆదేశాల మేరకు.. రష్ట్ర 
చిరేంజీవి యువత 
ఆధవేరయూేంలో పవన్ కళ్యూణ్ 

ఆరోగయూేం బాగుేండాలి అని పెేంటపాడు శివాలయేంలో అభషేక పూజలు చేయిేంచిన 
తాడేపలి్లగూడేం జనస్న.

వరద బాదితులకు ఆహారం పంపిణీ చేసిన 
జనసేన పార్టీ హెల్పంగ్ హాండ్స్

శతఘ్ని న్యూస్:  తూరుపూగోదావర్ జిలా్ల, 
రేంపచోడవరేం నియోజకవర్ేం, కూనవరేం 
మేండలేం, టేకులబోరు గ్రామేంలో వరదల 
కారణేంగా కట్టీబటటీలతో వలస వచిచాన వార్కి 
జనస్న అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
ఎక్డ ఆకలి ఉేంద్ ఏక్డ సమసయూ ఉేంట్ేంద్ 
అక్డ జనస్న తపపూక ఉేంట్ేంది అనే మాట ఎేంత 
అక్షర సతయూేం.. దానికి ప్రతేకగా మొదటి రోజు 180 
మేందికి మర్యు 2వ రోజు 360 మేందికి పీప్ల్సు 
వాయిస్ ఆఫ్ జనస్న టీేం తరప్న ఆహారేం 
అేందచేయడేం జర్గిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో 
జనసైనికులు వ్రుపూల స్రష్, కొటేటీ చిననిబాబు, 

చిరేంజీవి, లక్ష్మి, వ్ేంకనని, హనుమేంత్ దగ్రుేండి చేయడేం జర్గిేంది. జనస్నకు ఎనినికల 
సమయేంలో డబు్లు పేంచడేం తెలియదు ఆపదలో అేండగా నిలబడటేం తెలుస్ తోడుగా 
నిలబడటేం తెలుస్ ప్రతిక్షణేం ప్రజాహితేం జనస్న లక్షష్ేం.

చిర్ పవన్ సేవా సమితి ఆద్వరయాంలో మంచి నీటి 
సరఫరా

శతఘ్ని న్యూస్:  జనస్న 
పారీటీ చిరు పవన్ స్వా సమితి 
ఆదవేరయూేంలో ఏరపూట్ చేసిన 
వాటర్ టాయూేంకర్ దావేర 
శనివారేం వరదప్రాేంతేం 
అ ప పూ ని ర ము ని ల ేం క 
రవూర్వార్ మేరకలో నీరు 
అేందక ఇబ్ేందిపడుత్నని 
వార్కి టేకిశేటిటీపాలేేం గ్రామ 
జనస్న పారీటీ అధయూక్షులు రవుర్ 

తేజ మర్యు సఖీనేటిపలి్ల గ్రామేంలో సీటీమర్ రవులో నీరు అేందనివార్కి గోపాలప్రేం 
ఆకుల రమకకృష్ణ ప్టిటీనరోజు సేందర్ేంగా బటేటీలేంకకు చేేందిన బోనేంరేంగ (ట్రాకటీర్ 
డీజల్) ఖరుచాలతో జనసైనికుల దావేర వరద బాధత్లకు త్గునీరు అేందిేంచడేం 
జర్గిేందని జనస్న న్యకులు న్మన న్గభూషణేం తెలిపారు.

చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కు నివాళి: పోట్నూర్ 
లక్షమీనాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళేం జిలా్ల, ఎచచార్ల 
నియోజకవర్ేం, రణసథిలేం మేండలేం, కకృష్ట్ణప్రేం 
పేంచ్యతీ జనస్న పారీటీ న్యకులు యేంపిటీసి 
అభయూర్థి పోటూనిరు లక్షుమాన్యుడు మాటా్లడుతూ నేడు 
చేంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గార్ని మనదేశ ప్రజలు మరోక్ 
స్ర్ గురుతి తెచుచాకోవాలి. ఎేందుకేంటే దేశేం కోసేం 
ఆయన మనేందర్ కోసేం ప్రాణాలు అర్పూేంచిన వయూకితి 
చేంద్రశేఖర్ ఆజాద్ జయేంతి సేందరభాేంగా ఆయనకు 
నివాళి అర్పూేంచ్లి. తలి్ల కొరకు కోరుటీ మెట్్ల ఎకి్న 
అననిదముమాలు – కేస్ను చూసి ష్టక్ కు గుర్ అయిన 
జడిజివిచిత్ సేంఘటన ఇటీవల సౌదీ ర్యాద్ హైకోర్టీ 
లో ఒక కేస్ బెేంచ్ ముేందుకొచిచాేంది. జడిజి కేస్ 
చదువుత్ేండగా కేస్ వేసిన వారు అనని దముమాలు. 
అనని వయస్సు 80 సేం.రలు, తముమాని వయస్సు 70 
సేం.రలు. బహుశా ఇది ఆసితి కి సేంభేందిేంచిన కేస్ 
ఏమో! ఇేంత పెద్ద వయస్సులో వీర్కి ఆసితి ఎేందుకో 
అనుకుేంటూ కేస్ పూర్తిగా చదివాకా జడిజి కి దిమమా 

దిర్గిేంది. ఇేంత వరకు ఇట్వేంటి కేస్ తన ముేందుకు రలేదు. వార్కి ఆసితి పాస్తిలు కూడ 
ఎకు్వ లేవు. కేస్ పూరవే పరలు ఏమిటేంటే తన అనని వద్ద తలి్ల (110 సేం.రలు.) గత 40 
సేం.రలుగా ఉేంట్ేంది. ఆలన్ పాలన బాగానే చూస్కుేంటాడు. తముమాని బాధ ఏమిటేంటే తన 
తలి్లని తన వద్దకు పేంపమని, సేంవతసురల తరబడి ప్రాదేయబడాడి కూడ తన అనని తలి్లని తముమాని 
వద్దకు పేంపడేం లేదు. జడిజి ఇద్దర్నీ పిలిచి విడి విడిగా మీర ఒక నిర్ణయానికి రేండి అని అడిగాడు, 
కానీ ఇద్దరు అననిదముమాలు కూడ తలి్ల తన వద్దనే ఉేండాలని పట్టీబటాటీరు. త్దకు తలి్లని స్రాచచార్ 
లో కోరుటీలో హాజరు పరచారు. జడిజి తలి్లని అడిగాడు ఎవర్ వద్ద ఉేంటావు అని, అప్పూడు ఆ తలి్ల 
తనకు ఇద్దరు కుమారులు సమానమేననీ, ఇేంతకన్ని ఏమి చపపూలేనని, మీరు ఏేం చపేతి నేను 
అక్డే ఉేంటాను కానీ నేను ఎవర్ మనస్ను గాయ పర్చలేను అేంది. జడిజి ఇద్దరననిదముమాల 
ఆరోగయూ సమాచ్రేం స్కర్ేంచి తలి్లని తముమాని వద్ద ఉేండాలని ఆదేశిేంచ్డు. ఆ ఆదేశాలతో అనని 
అక్డే కుపపూకూలి పోయాడు. ఇది ప్రేమ అేంటే. ఈ రోజులో్ల తలి్ల తేండ్రులను పోషిేంచలేక కొటిటీ 
చేంపడమో, లేక వకృద్ధ శ్రమేంలో చేర్పూేంచడమో లేక వేంత్ల వార్గా పోషిేంచడమో చూస్తిన్నిము 
కానీ ఇట్వేంటి కేస్ వినలేదు. తలి్ల తేండ్రుల పాదాల కిేంద సవేర్ేం ఉేంట్ేందని ఎేంత మేందికి 
తెలుస్. అేందుకే తమ పిల్లలకు చిననిపపూటి నుేండి ఇేంట్్ల మర్యు బడులలో ప్రతి ఒక్రూ 
పిల్లలకు చేంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కు చేసిన తాయూగాలను వార్ విలువలను గుర్తిేంచేటట్్ల బోధేంచ్లి.

కల్లోపూర్ నియోజకవర్ంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభయాత్వ కిటలో పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాల కోసేం, తెలేంగాణ రష్ట్ర యూత్ 
విేంగ్ అధయూక్షులు న్గర్ కరూనిల్ జిలా్ల ప్రధాన కారయూదర్్శ వేంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పిలుప్ మేరకు 
శనివారేం న్గర్ కరూనిల్ జిలా్ల, కొలా్లపూర్ నియోజకవర్ేంలో క్రియాశీలక సభయూతవేేం 
నమోదు చేస్కునని క్రియాశీలక సభ్యూలకు కిట్ల పేంపిణీ కారయూక్రమేం జర్గిేంది. కారయూక్రమేంలో 
బాగేంగా జనస్న పారీటీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలా్ల యూత్ విేంగ్ అధయూక్షులు కొలా్లపూర్ 
నియోజకవర్ న్యకులు బైరపోగు స్ేంబశివుడు ఆధవేరయూేంలో పేంపిణీ చేయడేం జర్గిేంది.
ఈ సేందరభాేంగా బైరపోగు స్ేంబశివుడు మాటా్లడుతూ కొలా్లపూర్ నియోజకవర్ేంలో 
క్రియాశీలక సభయూతవేేం నమోదు చేస్కునని ప్రతి ఒక్ సభ్యూనికి, సభయూతావేలు నమోదు 
చేయిేంచిన కో-ఆర్డినేటర్సు కి హకృదయపూరవేక ధనయూవాదాలు తెలియజేస్రు. అదే విధేంగా
కొలా్లపూరో్ల యువతను కేవలేం రజకీయ న్యకుల లబి్ద కోసేం మాత్మే వాడుకుేంట్న్నిరు. 
యువతకు వార్ వార్ ఆశయేం, లక్షాయూలను నెరవేరచా దిశగా తెలేంగాణ రష్ట్ర ప్రభ్తవేేం పూర్తిగా 
విఫలమేంది. యువతకు పెద్ద పీట వేస్తిేంది తెలేంగాణ రష్ట్రేంలో కేవలేం ఒక్ జనస్న పారీటీ 
మాత్మే అని అన్నిరు.
యువత ఇకనైన్ మేలుకొని, స్వేరథి రజకీయాలను ఎేండగటాటీలి.
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆశయాలను, సిదా్ధేంతాలను, యువత పట్ల జనస్న బలేంగా 
నిలబడుత్ేంది. అనని పట్ల పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆశయసిదా్ధేంతానిని పూర్తి స్థియిలో బలేంగా 
మనేం ముేందుకు తీస్కెళ్్లలి అని దిశనిర్ధశేం చేశారు.
ఈ కారయూక్రమేంలో జనస్న పారీటీ ఉమమాడి మహబూబ్ నగర్ జిలా్ల యూత్ విేంగ్ ఆర్నైజిేంగ్ 
సక్రటరీ స్రయూ, న్గర్ కరూనిల్ పార్లమెేంటరీ ఎగిజికూయూటివ్ కమిటీ సభ్యూలు తలా్లర్ 
స్ేంబశివుడు, న్గర్ కరూనిల్ పార్లమెేంటరీ వర్్ేంగ్ కమిటీ సభ్యూలు తలా్లర్ మలే్లష్, 
కోడర్ మేండల న్యకులు పోలోజు రఘు, ఫారూఖ్, స్లాతిన్, రవితేజ, న్గరజు, అేంజి, 
శేఖర్, మాస్ేం, వడేడిమాన్ లక్షష్మణ్, బాలాజీ, అేంజి, సైదులు, అరవిేంద్, వినోద్ తదితరులు 
పాల్్న్నిరు.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రత్యాక పూజలు 
నిర్వహంచిన జారిజిపేట జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: జార్జిపేట జనసైనికుల ఆధవేరయూేంలో 
జనస్న అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ తవేరగా కోలుకోవాలని 
మర్యు పితాని బాలకకృష్ణ ఆయురరోగయూలతో 
బాగుేండాలని శ్రీ దుర్ మలే్లశవేర స్వేమి వార్ 
దేవస్థినములో జనస్న పారీటీ ఉభయ గోదావర్ జిలా్లల 
రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి ముతాయూల శ్రీజయలక్ష్మీ 
దేంపత్లు ప్రతేయూక కుేంకుమ పూజలు నిరవేహిేంచడేం 
జర్గిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో మేండల అధయూక్షలు అతితిలి 
బాబురవు, టేకుమూడి త్రిమూరుతిలు, జార్జిపేట గ్రామ 

కమిటీ అధయూక్షుడు కరీ్ణడి న్ని, జనసైనికులు సలాది వినోద్ కుమార్, పళళు మణికేంఠ, 
గిర్, న్గేేంద్ర, వినోద్ పాల్్న్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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భైరవ స్్వమికి అండగా నిలచిన ప్రతి ఒక్కరికి 
ధనయావాద్లు

శతఘ్ని న్యూస్: రోడుడి ప్రమాదవశాత్తి తీవ్ేంగా గాయపడిన ఆలమూరు 
ప్రముఖ సీనియర్ జరనిలిస్టీ కోలాటి భైరవ స్వేమికి అేండగా నిలిచిన వైసిపి 
కలవచర్ల గ్రామ ప్రముఖ శెటిటీబలిజ న్యకులు వనుము శ్రీనివాసరవుకు 
అభనేందనలు! ఆలమూరు మేండల ప్రెస్ సభ్యూలు రయుడు లక్షష్మణరవు
అేంబేద్ర్ కోనసీమ జిలా్ల, కొతతిపేట నియోజకవర్ేం లోని, ఆలమూరు 
మేండలేం నేందు కలవచర్ల గ్రామానికి చేందిన ప్రముఖ శెటిటీబలిజ 
మేండల న్యకులు కలవచర్ల గ్రామ వైసిపి న్యకులు వనుము 
శ్రీనివాసరవు, ఇటీవల ప్రమాదేంలో గాయపడిన జరనిలిస్టీ కే. స్వేమికి 

తవేరగా కోలుకొని సేంపూర్ణ ఆరోగయూేంతో తిర్గి రవాలని కోరుతూ 2000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయేం 
చేయడేం ఎేంతో ఒక గొపపూ మానవతవేము గా భావిేంచ్లని, ఇలాగే ప్రతి ఒక్రు కూడా ఆ జరనిలిస్టీ 
స్వేమికి, వార్ కుట్ేంబ సభ్యూలకు అేండగా నిలబడి, ఆ జరనిలిస్టీ వార్కి మేమున్నిమని, గుేండ ధైరయూనిని 
ఇవావేలని, ఇపపూటివరకు చేయూతనిచిచాన, ప్రముఖులకు, పలువురు దాతలకు ప్రతి ఒక్ర్కి పేరుపేరున్ 
పాదాభవేందన్లు తెలియజేస్తి, మర్క్స్ర్ సహాయేం చేసిన ప్రతి ఒక్ర్కి ధనయూవాదాలు తెలుప్తూ 
ప్రెస్ మీడియా తరఫున, స్వేమి కుట్ేంబ సభ్యూల తరఫున అేందర్కీ పేరుపేరున్ ప్రతి ఒక్ర్కి ఘనేంగా 
పాదాభవేందన్లు తెలియజేయడేం జర్గిేంది.

పేదలకు అననూద్న కారయాక్రమం నిర్వహంచిన కెల్లో జయలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రజమేండ్రి: శ్రీమతి డొకా్ సీతమమా గార్ స్ఫూర్తితో, జనస్న అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలతో జనస్న టౌన్ సక్రటరీ కెలా్ల జయలక్ష్మి ప్రతి శనివారేం రజమేండ్రి ప్ష్రలరవు 
వద్ద పేదలకు అననిదానేం నిరవేహిేంచడేం జరుగుత్ేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో బాగేంగా ఈ 
శనివారేం పేదలకు అననిదానేం చేశారు.

జనసేనాని త్వరగా కోలుకోవాలని తిర్మలకు పాదయాత్ర 
చేపటిటీన మస్తాన్ రాయల్
శతఘ్ని న్యూస్: నేందలూరు: ఇటీవల 
జనస్న అధయూక్షులు ప్రజన్యకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ వైరల్ ఫీవర్ కి గురైన 
విషయేం తెలిసిేందే. జనస్న్ని తవేరగా 
కోలుకోవాలని.. అలాగే వచేచా ఎనినికలో్ల 
ముఖయూమేంత్రి అవావేలని నేందలూరు 

జనసైనికుడు మస్తిన్ రయల్ శనివారేం ఉదయేం 7 గేంటలకు ఉమమాడి కడప జిలా్ల పదకవితా 
పితామహుడు తాళళుపాక అననిమయయూ జనమాసథిలేం తాళళుపాక లోని 108 అడుగుల అననిమయయూ విగ్రహేం 
నుేంచి తిరుమలకు పాదయాత్ చేపటటీడేం జర్గిేంది. మస్తిన్ రయల్ ప్రయతనిేం విజయవేంతేం 
కావాలని.. ఆయన కొరుకుేంట్నని కొర్కలనీని నెరవ్రలని మనస్సు పూర్తిగా టీేం నేందలూరు జనస్న 
తరప్న శుభాకాేంక్షలు తెలియ జేయడేం జర్గిేంది.
ఈ కారయూక్రమేంలో గుర్విగార్ వాస్, భాను తేజ, గోపి, పోలి న్రష్, పోలిశెటిటీ శ్రీనివాస్లు, జావాజి 
రవి, వీరయయూ ఆచ్ర్, నరహర్, గోవరథిన్ ఆచ్ర్, మల్్లల, హరీష్, ఉపేేంద్ర, శేంకరయయూ, మారుతీ, స్బు్ 
మేందపలి్ల యువత టీేం నేందలూరు జనస్న సైనికులు పాల్్న్నిరు

ఊడుముడి జనసేన టీం ఆధ్వరయాంలో వరద బాధితులకు 
భోజనాల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలా్ల, పి.గననివరేం జనస్న అధనేత పిలుప్ మేరకు ఇటీవల సేంభవిేంచిన 
వరదల కరణేంగా ఊడుముడి లేంక గ్రామేంలో ఊడుముడి జనస్న టీేం ఆధవేరయూేంలో వరద బాధత్లకు 
భోజన్ల పేంపిణీ కారయూక్రమేం జర్గిేంది. ఈ కారయూక్రమేంలో జనస్న న్యకులు మర్యు జనసైనికులు 
పాల్్నడేం జర్గిేంది.

గిరిజనేత్రుడు కబాజిలో ప్రత్యాక పాత్ర 
పోషిసుతాననూ వయావస్య శాఖ అధికార్లు

శతఘ్ని న్యూస్: కొర్రా ప్రవీణ్ 
కుమార్ మాటా్లడుతూ వస్లు 
మత్తిలో అధకారులు సిబ్ేంది 
మేండల కేేంద్రమన అనేంతగిర్ 
వయూవస్య శాఖ కారయూలము పక్న 
ఉనని వయూవస్య శాఖ సథిలమును 
ఒక వాయూపార్ గిర్జనేత్రుడు కబాజికు 
పాలపూడిన అధకారులకు సిబ్ేందికి 
కేంటికి కనిపిేంచకపోవడేం 
పలు విమర్శలకు దార్ తీస్తిేంది. 

కారయూలయేం పక్నే ఉనని సథిలము ఇలా అక్రమేం జరుగుత్ేంటే 
అధకారులు సిబ్ేంది కేవలేం ప్రతేయూక పాత్ పోషిస్తి వస్లు మత్తిలో 
ఉేండిపోయారని జనస్న పారీటీ న్యకులు ప్రవీణ్ కుమార్ శనివారేం 
విలేకరులు ముేందు మాటా్లడుతూ తెలిపారు. మేండల కేేంద్రేంలోని 
పలు ప్రభ్తవే సథిలములు ఇపపూటికే అక్రమాలకు గుర్తిస్తి చరయూలు మాత్ేం 
అధకారులు తీస్కోకపోవడేం చ్లా ఆశచారయూేంగా ఉేందని న్యకులు 
మాటా్లడుతూ తెలిపారు. ఇపపూటికైన్ న్తనేంగా అనేంతగిర్ మేండలానికి 
వచిచాన తాసిలా్దర్ ప్రభ్తవే సథిలలు మీద ప్రతేయూక శ్రద్ధ తీస్కొని విలువైన 
సథిలములు కాపాడాలని న్యకులు మాటా్లడుతూ తెలిపారు అనేంతగిర్ 
మేండల కేేంద్రేంలో వయూవస్య శాఖ కారయూలయేం పక్న ఉనని సథిలమును 
అలాగే అనేంతగిర్ మేండల పర్షత్ సిబ్ేంది కావేరటీర్సు లో నిర్మాస్తినని 
అక్రమ కటటీడాలను పూర్తిగా నిలిపివేసి జె సి బి లతో నేలకురచాలని 
అధకారులు ఇచిచాన నోటీస్లకు మాత్ము పటిటీేంచుకోకుేండా పనులు 
రత్రిపూట పనులు కొనస్గుత్న్నియని వీటి అనినిటికి రజకీయ 
న్యకులు ఉననిత అధకారులు అేండదేండలతోనే ఇలా సథిలలు కబాజికు 
గురై ఉన్నియని న్యకులు మాటా్లడుతూ తెలిపారు ఇపపూటికైన్ ఉననిత 
అధకారులు సపూేందిేంచి అక్రమ కటటీడాలపై నిలిపివేయాలని తెలిపారు. 
ఈ కారయూక్రమేంలో జనస్న పారీటీ మేండల అధయూక్షులు చిటటీేం మురళి 
పాల్్న్నిరు.

బాలయాం మోయలేని భారం
శతఘ్ని న్యూస్:  ప్సతికాల భారేం తగి్ేంచ్లని 2006లో 
ప్రభ్తవేేం చటటీేం చేసిన నిబేంధనలకు విరుద్ధేంగా 
ప్రైవేట్ పాఠశాలలో యాజమాన్యూలు తమ లాభాల 
కోసేం అవసరేం ఉన్ని లేకున్ని ప్సతికాల భారేం 
విదాయూరుథిలపై మోప్త్న్నిరు. విదాయూశాఖ అధకారులు 
చూసి చూడనట్్లగా వయూవహర్ేంచడేంతో యాజమాన్యూల 
ఆటలు స్గుత్న్నియి.. దీేంతో విదాయూరుథిల తలి్లదేండ్రుల 
జేబులకు చిలు్ల పడటేంతో పాట్ విదాయూరుథిలు అన్రోగయూేం 
పాలవుత్న్నిరు. ప్రైవేట్ కార్పూరట్ పాఠశాలల యాజమాన్యూలు ప్రతి విదాయూర్థికి 
లాకర్లను పాఠశాలలో ఏరపూట్ చేస్లా చరయూలు తీస్కోవాలని ఉలవపాడు 
జనస్న పారీటీ న్యకులు బాలచేందర్ న్యుడు డిమాేండ్ చేస్రు.

ఆశా కారయాకరతాల డిమండ్స్ తక్ణమే తీరాచాల: 
ద్రం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రభ్తావేనికి 
వివిధ రూపాలో్ల సహాయ 
సహకారలు అేందిేంచే 
వార్లో “ఆశా కారయూకరతిలు” 
ముేందుేంటారు. మారుమూల 

ప్రాేంతాలో్ల, గిర్జన ప్రాేంతాలో్ల కూడా వీర్ స్వలు ప్రజలకు చక్గా 
ఉపయోగపడుత్న్నియి. కానీ వీర్కి జీతాల విషయాలో్ల మాత్ేం 
ప్రభ్తవేేం మోసేం చేస్తి వస్తిేంది. సేంక్షేమ పథకాలు, పదవీ విరమణ 
ప్రయోజన్లు కలిపూేంచ్లని, ఏఎన్ఎేంల ఖాళీల భరీతిలో ఆశా కారయూకరతిలకు 
వ్యిటేజీ ఇవావేలని, కరోన్తో మరణిేంచిన వార్ కుట్ేం బాలకు రూ. 
పది లక్షల చొప్పూన ఎక్సు గ్రేషియా చలి్లేంచ్లని, గిర్జన ప్రాేంతాలో్ల 
పనిచేస్ కమూయూనిటీ హెల్తి వర్ర్లను ఆశాలుగా మారుపూ చేయాలని వారు 
డిమాేండ్ చేశారు. ప్రభ్తావేనికి అనేక మార్లో్ల ఉపయోగపడుత్నని 
“ఆశా కారయూకరతిల” డిమాేండ్సు తక్షణమే ప్రభ్తవేేం తీరచాలని జనస్న 
పారీటీ తరప్న మదనపల్్ల, చితూతిరు జిలా్ల ప్రధాన కారయూదర్్శ దారేం అనిత 
డిమాేండ్ చేస్రు.
ఆశాకారయూకరతిలు #JusticeForAshaWorkers
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