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తెలుగు కీర్తి పతాక శ్రీ పింగళి వింకయ్య
శతఘ్ని న్యూస్: మూడు వర్ణాలతో 
మురిపించే భారత జాతీయ 
పతాకిం.. భారతీయుల ఏకతావానికి, 
శౌర్యూనికి, స్వాభిమానానికి, 
స్రవాభౌమతావానికి, సముననితకి 
ప్రతీక. మన త్రివరణా పతాకానిని 
వీక్ించిన మరుక్షణిం శరీరిం 
రోమాించితిం కాని భారతీయులు 
ఉిండరింటే అది అతిశయోకితి కాదు.. 

అక్షర సతయూిం. అింతటి శకితి కలిగిన పతాకానిని రూపిందిించిన స్వాతింత్ర 
సమరయోధుడు శ్రీ పింగళి వింకయయూ గారు చరితారుథుడు. ఆ పతాక తపశ్శాలి 
తెలుగు గడ్డపై జని్మించడిం తెలుగు జాతి పుణయూఫలిం. ఆ మహానుభావుని 
146వ జయింతి సిందర్భాన నా పక్షాన, జనసేన పారీటీ పక్షాన నీర్జనాలు 
అరిపిస్తినానినింటూ జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన 
విడుదల చేశ్రు. భారతదేశ్నికి సవాతింత్రిం సిది్ధించి 75 వసింతాలు 
పూరతివుతునని శుభతరుణింలో జాతి యావతుతి వజ్రోత్సవాలు జరుపుకోడానికి 

సమాయతతిమవుతునని వేళ సవారీగీయ శ్రీ పింగళి వింకయయూ గారి జయింతి కూడా జరగడిం యాదృచిచికమే అయినా అదొక మరుపుర్ని మహతతిర ఘటటీిం. దేశిం పర్యి 
పాలనలో అర్చకాలను చవి చూస్తినని తరుణింలో జాతిని ఏకిం చేయడానికి దేశ్నికి ఒక పతాకిం అవసరమని ఏళ్ల తరబడి ఘోషిస్తి, శ్రమిస్తి చివరికి ‘ఏ నేషనల్ 
ఫ్్లగ్ ఫర్ ఇిండియా’ అనే పుసతికానిని రచిించి, ప్రచురిించారు శ్రీ పింగళి. తుదకు 1921 మారిచిలో విజయవాడలో జరిగిన కాింగ్రెస్ సమావేశింలో మహాతా్మ గాింధీజీ 
ఆశీస్్సలతో శ్రీ పింగళి రూపిందిించిన త్రివరణా పతాకిం భారత జాతీయ పతాకింగా ఆమోదిం పిందిింది. ఈ ఘడియల కోసిం శ్రీ పింగళి ఒక తపస్్సనే చేశ్రు. 
విద్యూధికుడు, వయూవస్యిం, భూగరభాశ్స్తింలో నిపుణుడు అయిన శ్రీ పింగళి వింకయయూ గారిని ఎిందువల్లనో ఇటు తెలుగు ర్జకీయ నాయకులు, అటు జాతీయ నాయకులు 
సరైన సమయింలో ఆయన దేశ్నికి చేసిన సేవలను గురితిించకపోవడింతో ఆరిథుకింగా దురభారమైన జీవితానిని చరమాింకింలో చవిచూశ్రు. ఇది అతయూింత దురదృషటీకరిం. 
ఆ తాయూగశీలికి ‘భారతరతని’పురస్కారిం అిందిించాలని తెలుగు ప్రజల కోరిక. అది ఇింతవరకు నెరవేరలేదు. దేశింలో ‘ఆజాది కా అమృతోత్సవ్’ వేడుకలు జరుగుతునని ఈ 
శుభ ఘడియలలో శ్రీ పింగళి వింకయయూ గారి సేవలకు గురితిింపుగా ఆయనకు భారతరతని ప్రకటిించాలని భారతీయ జనతా పారీటీ జాతీయ నాయకతావానిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
కోర్రు.

విశ్వసనీయతే ఊపర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి చోటా, అనిని స్థుయిలో్ల వయూకితికి వయూవసథులకి విశవాసనీయతే ఊపరి.. 
మిగతావి ఎనిని ఉనాని విశవాసనీయత లోపిం వాటనినిింటినీ హరిించి వేస్తిింది.. విశవాసనీయత 
ఒకస్రి కోలోపితే తిరిగి పిందటిం కషటీిం.. వయూకుతిలు లేకుిండా వయూవసథులు ఉిండవు.. ఆ 
వయూవసథుల ప్రతిషటీ, పని తీరుతెనునిలు సమసతిిం ఆయా వయూకుతిల విశవాసనీయత పైనే ఆధారపడి 
ఉింటుింది.. ఈ వాసతివానిని విస్మరిించిన వారు ఎింతటి వారైనా ప్రజల మనస్లో పలుచన 
అవుతారు.. అప్రదిషటీపాలవుతారు.. ప్రజలతో రోజూ సింబింధాలు కలిగి ఉిండే వారు 
తమ మాటలో్ల, చేతలో్ల ఎపుపిడూ నిజాయితీగా ఉిండాలి.. కార్యూచరణలో చితతిశుది్ధ వారి 
విశవాసనీయతని పించుతుింది.

మొననిటి 2019 ఎనినికలో్ల ఆింద్రప్రదేశ్ 
లో చింద్రబాబు టీడీపీ పారీటీ అధికారిం 
కోలోపియినది విశవాసనీయత కోలోపివడిం వలే్ల.. 
ప్రస్తితిం జగనో్మహన్ రెడి్డ వైసీపీ ప్రభుతవాిం కూడా 
అదే దిశలో ప్రయాణిం చేసతిింది.. పాలనలో 
ఎింతటివారైనా కొనిని తడబాటు్ల పడటిం, ద్నివల్ల 
నవువాలపాలు కావడిం అసహాజమేమీ కాదు.. ఐతే 
ఈ విషయింలో జగనో్మహన్ రెడి్డ గారితో పోటీ 
పడగలవారు ఎవరూ లేరు.. ఇక ముిందు కూడా 
ఉిండబోరు.. ఆయన ఎపపిటికపుపిడు తన రికారు్డని 
తానే ఆధిగమిస్తినానిరు.. అసలు పద్ధతి లేకపోవడమనేదే 
ఒక పద్ధతి.. వివాద్లు విధానాలు.. గిటటీని వారిని గేలి 
చేయడింలో దిటటీ.. ప్రతయూరుథులిని చులకనభావింతో నోరు 
పారేస్కోవడింలో ఆయనకు ఎవరూ స్టిర్రు.. పోలీస్ 
వయూవసథు, నాయూయ వయూవసథులను కిించపరచడిం, చులకన 
భావిం ప్రదరిశాించడిం, ప్రతిపక్ష జనసేన, మీడియా 
కధనాలనీని అభూత కలపినలని బుకాయిించడిం 
లింటివి నితయూకృతయూింలో ఓ భాగిం.. గతింలో ఉనని 
ముఖయూమింత్రులు కూడా మాట మారిచి ఉిండొచుచి.. కానీ 
ఈ స్థుయిలో మాటలు మారచిడింలో పోటీపడినవారు, 
పడగలిగేవారు మాత్రిం ఎవరూ లేరు. ఇక మిగిలిన 
ప్రతాయూమానియిం పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పారీటీ ఒకకాటే.. ఇక 
చూడవలి్సింది పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పారీటీని.

గోపాలకృషణా
ర్జింద్రనగర్ నియోజకవరగీిం

రుషికిండను మింగేస్తి చూస్తి ఊరుకునేది లేదు 
: వైజాగ్ జనస్న నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రుషికొిండ ప్ింతానిని తవారలో విశ్ఖ ర్బోతునని జనసేన అధినేత పవన్  కలయూణ్  
సిందరిశాస్తిరని జనసేన ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభుయూడు కోన తాతార్వు పేర్కానానిరు. 
ఆదివారిం రుషికొిండ వద్ద జరిగిన నిర్ింధ ఘటనపై ఆయన వివర్లు అడిగి తెలుస్కునానిరని… 
నిరసన కొనస్గిించాలని ఆదేశించారని తెలిపారు. ప్రజల పక్షాన నిలిచి…. అనాయూయానిని 
ప్రలినిసేతి కేస్లు పడతార్? కారయూక్రమానిని కవర్  చేయడానికి వచిచిన మీడియా ప్రతినిధులను 
నిరభాిందిస్తిర్ ? ఇదెకకాడి ప్రజాస్వామయూిం?  ఆయన అని ధవాజమెతాతిరు. సమవారిం విలేకరుల 
సమావేశింలోన్, మీడియా ప్రతినిధులతోన్ ఆయన మాటా్లడారు. ప్రజల పక్షాన నిలిచి 
నాయూయిం గురిించి పోర్డుతునని కార్పిరేటర్  పీతల మూరితియాదవ్  పైనా, హైకోరుటీ నాయూయవాది 
కె.ఎస్ .మూరితిపైనా అక్రమింగా కేస్లు నమోదు చేయడానిని ఖిండిస్తినానిమని, వింటనే కేస్ 
ఉపసింహరిించుకోవాలనానిరు. పర్యూటక రింగానికి సింబింధిించిన నిర్్మణాలు ప్రభుతవా ఆస్తిలని, 
వాటిని చూసేతి తపేపిమిటని ప్రశనిించారు. 19968చదరపు మీటర్లకు అనుమతులు తీస్కుని 
70 ఎకర్లో్ల నిర్్మణాలకు వీలుగా రుషికొిండను తవువాతునానిరనానిరని ఆరోపించారు. వయూర్థులు 
తీరిం వింబడి వేస్కునేల కలెకటీర్  అనుమతులు  ఇచాచిరని ఆరోపించారు. మూరితియాదవ్  చేసే 
పోర్టానికి జనసేన నాయకులు, శ్రేణులు మద్దతుగా నిలుస్తిమనానిరు. జీవీఎింసీకి స్మారు 
రూ.18 కోటు్ల కటాటీలని ఆన్ లైన్ లో చూపస్తిిండగా…. జీవీఎింసీ అధికారులు కేవలిం రూ.10వేలు 
మాత్రమే కటిటీించుకునానిరని, పూరితిస్థుయిలో డబు్లు చెలి్లించకునాని పనులు చేస్తినానిరని 
ఆరోపించారు. అనుమతిించిన ష్్లన్  ప్రతిని నిర్్మణ సథులిం దగగీర ప్రదరిశాించాలనని నిబింధనను 
కూడా నిర్్మణ సింసథు పటిటీించుకోవడింలేదని పేర్కానానిరు.  జనసేన ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి 
స్ిందరపు విజయ్ కుమార్  మాటా్లడుతూ  స్మారు 9.8 ఎకర్లో్ల నిర్్మణాలకు మాత్రమే అనుమతి 
ఉిండగా… కొిండచుటూటీ రేకులతో ఫెని్సింగ్  ఎిందుకు వేశ్రని ప్రశనిించారు. విధవాింసింతో 
ప్రస్తిత ప్రభుతవాపాలన మొదలైిందని… నేటికీ అదే విధింగా కొనస్గిస్తినానిరని ఆరోపించారు. 
దీనికి ముగిింపు పలికే రోజులు దగగీర పడా్డయని పేర్కానానిరు. చోడవరిం నియోజకవరగీ ఇన్ ఛారిజి 
ప. వి.ఎస్ . ఎన్ .ర్జు మాటా్లడుతూ నేటి ప్రభుతవాపాలన నియింతృతావానిని గురుతి చేసతిిందనానిరు. 
భీమిలి ఇన్ ఛారిజి సిందీప్  మాటా్లడుతూ అక్రమ కేస్లతో ప్రశనిించే గింతుకలను నొకకాలేరనానిరు. 
వైజాగ్ ప్రజల ఆసితి, ఆింధ్ర ప్రజల ఆసితి. అలింటి ద్నిని ప్రవైట్ పరిం చేశ్రు. ఎర్రమటిటీ దిబ్లను 
ఎల దోచేశ్రో, ఋషికొిండను కూడా అలగే మిింగేస్తినానిరు. ఎవడబా్ సొతతిని 80 ఎకర్ల 
మేర ఫెని్సింగ్ వేశ్రు. అటు పర్యూటక శ్ఖకు మచచి తెచేచిల, మత్సకారుల జీవన భృతిని 
నాశనిం చేసేతి చూస్తి ఊరుకోమని హెచచిరిించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పింగళి వింకయ్యకు భారతరత్న ఇవ్్వలి: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: అఖిండ భారతావని సగరవాింగా ఆవిషకారిించుకునే మువవానెనిల జాతీయ 
పతాక సృషిటీకరతి, అదివాతీయమైన తన మేధస్్సతో దేశ్నికి అపరిమితమైన సేవలిందిించిన 
మహామనిషి, గాింధేయవాది, ప్రముఖ స్వాతింత్రయూ సమరయోధులు పింగళి వింకయయూకు 
ఆజాధికా అమృత్ మహోత్సవ జరుగుతునని వేల కేింద్ర ప్రభుతవాిం భారతరతని ఇచిచి 
గౌరవిించాలని గుింటూరు జిల్ల జనసేన పారీటీ అధయూక్షుడు గాదె వింకటేశవారర్వు కోర్రు. 
పింగళి వింకయయూ 146 వ జయింతి సిందరభాింగా మింగళవారిం జిల్ల పారీటీ కార్యూలయింలో 
ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘననివాళులు అరిపిించారు. ఈ సిందరభాింగా 
గాదె వింకటేశవారర్వు మాటా్లడుతూ స్వాతింత్రయూ సమయింలో కాింగ్రెస్ నాయకులు బ్రిటీష్ 
జిండాను ఆవిషకారిించడిం చూసిన పింగళి వింకయయూ ఎింతో కలత చెింద్రని, మన దేశ్నికీ 
ఒక జాతీయ పతాకిం ఉిండాలనని దృఢ సింకలపిింతో ఎింతో కృషి చేసి జిండాకు రూపకలపిన 
చేశ్రనానిరు. మూడు రింగుల జాతీయ జిండా సముననితింగా ఎగురుతుింటే ప్రతీ 
భారతీయుడి శరీరిం పులకరిస్తిిందని, ఇది పింగళి వింకయయూ దేశభకితికి ఒక మచుచితునక 
అని గాదె వింకటేశవారర్వు అనానిరు. కారయూక్రమింలో జిల్ల ప్రధాన కారయూదరిశా నారద్స్ 

ప్రస్ద్, అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి, నాయకులు కొర్రపాటి నాగేశవారర్వు, నెల్్లరు ర్జష్, కొిండేటి కిషోర్, లక్ష్మిశెటిటీ నాని, పావుల్రి కోటి, తిరుమలశెటిటీ కిటూటీ, వడ్్డ స్బా్ర్వు, 
శఖా బాలు, కొతతికోట ప్రస్ద్, పతెల్ల మలి్ల, చేమిటికిింటి కిరణ్, పరుపోగు ర్జు, సయుయూద్ మింజూర్, కిందుల కిరణ్ తదితరులు పాల్గీనానిరు.

కాపు నేసతిిం అింటూనే కాపు కి ద్రోహిం చేస్తిన్న పెద్ద నాయకుడు
*కాపు అింటే అరథుిం (రక్ించు, కాపాడు, కాపుకాయువారు)
*కాపుకు ద్రోహిం చేసే వాళు్ళ, దేశద్రోహుల కింటే ప్రమాధకరమయిన వారు
*పేరులోనే గపపిదనిం కలిగి, మానవతవాపు పరిమళ్నిని ప్రపించమింతా వదజలు్లతూ, 
సింస్కారిం అనే సింపదను కలిగి, అనిని కులలను సమానింగా చూసే ఔద్రయూిం కలిగినవారు 
కాపులు*ఓట్లకోసిం, అధికారిం కోసిం, కొది్దమింది కాపులకు పదవులు ఎరగా చూప పబ్ిం 
గడుపుకొని శుషకావాగా్ధనాలతో మభయూపటిటీ, సొింతవాళ్ళమధయూ చిచుచి పటిటీ, వేడుక చూస్తినని 
మీ చిల్లర ర్జకీయాలను కాపులిందరూ ముకతికింఠింతో ఖిండిస్తినానిిం
*ఏ పారీటీ అధికారింలోకి ర్వాలి అనాని, మీలో ఒకరిని కురీచిలో కూరోచిబెటటీటానికి.. కురీచి 
కునని నాలుగు కాళు్ళ నలుగురు కాపులు మోస్తి.. జీవితమింతా మీఎదుగుదలకు పాకులడే 
నిస్వారుథులు కాపులు.
*ఒకకాస్రి కాపులు అిందరూ ఏకము ఐతే చరిత్ర తిరగ ర్యవలసిిందే!
*అిందరూ బాగుిండాలి అని, ప్రతీఒకకారికీ మద్దతు పలికి, మిమ్మలిని కురీచి మీద 
కూరోచిబెడుతుింటే.. మీరు కాపులకే పింగనామాలు పటాటీలని చూస్తినానిరు.
*అధికారిం కోసిం,కాపులు కనెనిర్రజసేతి.. చరిత్ర తిరగ ర్స్తిరు.
*మిమ్మలిని ఉద్ధరిించాలని కొిందరు మా స్మాజిక వర్గీనికి చెిందినవారు మీకు 
కొము్మకాస్తి, మీకునాయూయిం చేయటానికి సొింతోళ్లకి అనాయూయించేసి చరిత్రహీనులుగా 
మిగిలిపోతునానిరు. క్షమిించర్ని నేరిం చేస్తినానిరు.
*ఇనినిరోజులు అధికారిం అవసరిం లేదని, అిందరూ బాగుిండాలి అిందులో 
మనమూవుిండాలి అని కాపులు అనుకునానిరు.. కాబటిటీ మీ ఆటలు స్గుతునానియి.
*కాపులను మభయూపటిటీ, వారికి ర్వలసిన నిధులను సక్రమింగా ఇవవాకపోగా.. కాపులను 
నోటికొచిచినటు్ల తూలనాడి, కాపు ద్రోహులుగా మిగిలిపోయారు నేటి పాలకులు.

*అిందుకే కాపు సక్రమింగా ఆలోచిసేతి మీ అధికారిం ఎకకాడ చేజారుతుిందో అనే భయింతో, 
కాపులు అము్మడు బోయే వారుగా చిత్రీకరిస్తినానిరు. పదునయిన మాటలతో రెచచిగడుతునని 
మీకు సమాధానిం 2024 లో కచిచితింగా ఇస్తిము. మా కాపునే అధికారిం లోకి తెచిచి మా 
పౌరుష్నిని నిలబెటుటీకుింటాిం.
*కాపు దక్ణ భారతదేశింలో ముఖయూింగా తెలుగునాట ప్రముఖమయిన స్మాజిక వరగీము.
*ఏ పారీటీ మనుగడ స్గిించాలనని కాపులు ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తిింటారు.
ఎవరు అవుననాని.. కాదనాని ర్బోవురోజులో్ల అధికారిం కాపులదే! ఇది పకాకా
*అనిని కులలిని, మతాలని కలుపుకొని కుల, మత స్మరసయూ సింగమింతో ప్రజా ఆమోగయూ 
ప్రభుతవాిం స్థుపించే వరకు అలుపరుగని పోర్టిం చేస్తిిం.
పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద ముఖయూమింత్రి గారు చేసిన వాయూఖయూలను వింటనే వనకికా తీస్కోవాలని 
జనసేన పారీటీ తరపున ద్రిం అనిత చితూతిరు జిల్ల ప్రధాన కారయూదరిశా, జనసేన నాయకులు 
రెడి్డ, గిడు్డ, ప్రసనని, మురళి, ష్బుదీ్దన్, ఆసిఫ్ మరియు నరసిింహ డిమాిండ్ చేస్రు.

స్్వమీ!.. మీ అధికారాన్్న అభివృదిధికి విన్యోగించిండి: డా యుగింధర్ పొన్న
అనవసరంగా అవరోధకంగా మారకండి.. ప్రజలు గమనిస్తున్నిరు
జనసేన ప్రాబల్యూనిని, ప్రభావానిని తట్టుకోలేక., ఓడి పోతామనని భయం
అక్రమ కేస్లు బన్యిస్తునని ఉప ముఖయూమంత్రి ఆగడాలను అరికట్టుతీరుతాం
ఎనిని కేస్లు పెట్టుకంటారో పెట్టుకోండి
అదిరేది లేదు, బెదిరేది లేదు కానీ మీక ఇదే చివరి డాన్్స
జనసేన ఇంచారిజి డా. యుగంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్యూస్: కారేవాటినగరిం మిండల కేింద్రింలో ముఖయూ నాయకుల సమావేశింలో జనసేన పారీటీ నియోజకవరగీ 
ఇనాచిరిజి డాకటీర్ యుగింధర్ పనని మాటా్లడారు. ఈ సిందరభాింగా యుగింధర్ పనని మాటా్లడుతూ.. స్వామీ! మీ 
అధికార్నిని అభివృది్ధ కి వినియోగిించిండి గాని అనవసరింగా అవరోధకింగా మారకిండి, ప్రజలు గమనిస్తినానిరని హెచచిరిించారు. జనసేన ప్బలయూనిని, ప్రభావానిని తటుటీకోలేక, ఓడి పోతామనని 
భయింతో, అక్రమ కేస్లు బనాయిస్తినని ఉప ముఖయూమింత్రి నార్యణ స్వామి ఆగడాలను అరికటిటీతీరుతామని తెలిపారు. ఎనిని కేస్లు పటుటీకుింటారో పటుటీకోిండి, అదిరేది లేదు, బెదిరేది లేదని 
ఆగ్రహిం వయూకతిిం చేశ్రు. కాని మీకు ఇదే చివరి డాన్్స, ఎనిని డాన్్స లు వేస్తిరో ఇపుపిడే వేస్కోిండి, ర్నునని ఎనినికలో్ల మీ గెలుపు అస్ధయూమని, ప్రజలే మిమ్మలిని ఓడిస్తిరని, మీ ర్జకీయ జీవితిం 
నలే్లరుపై నడకేనని ఎదే్దవా చేశ్రు. ఈ కారయూక్రమిం లో మిండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, ఉపాధయూక్షులు విజయ్, జిల్ల సింయుకతి కారయూదరిశా ర్ఘవ, వదురుకుపపిిం మిండల గౌరవ అధయూక్షులు నలిప 
రెడి్డ మధు, ఉపాధయూక్షులు వినోద్, కారయూదరిశా రూపేష్, జనసైనికులు పాల్గీనానిరు.

పలు కుటింబాలను పరామర్్శించిన పింతిం నానాజీ
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవరగీిం, కరప 
మిండలిం, పద్్దపురపాపిడు జనసేన పారీటీ ఎింపీటీసీ భరతి 
పబ్్నీడీ ప్రస్ద్ మరియు ఇద్దరు జనసైనికులు అనారోగయూ 
కారణాలవల్ల, మరియు ప్రమాదింలో గాయపడిన వారిని 
మింగళవారిం పర్మరిశాించిన జనసేన పీఏసీ సభుయూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇించార్జి పింతిం నానాజీ.. ఈ సిందర్ింగా 
పద్్దపురపాపిడులో పరయూటిించిన నానాజీ కి స్థునిక మహిళ 
(దివయూింగుర్లు) నాకు అర్హత ఉనాని కాపు నేసతిిం ర్లేదని 
తెలిపారు.. నానాజీ వింటనే ఎిండిఓ తో మాటా్లడి విషయిం 
తెలియచేయగా 2 రోజులో్ల సమసయూను పరిషకారిస్తినని 

తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమింలో స్థునిక నాయకులు, మిండలనాయకులు, జిల్ల నాయకులు పాల్గీనానిరు.

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

మెగాస్టార్ పుట్టానరోజు వ్రోత్సవ్
అఖిలభారత చిరంజీవి యువత, రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత పిలుపుతో మెగాస్టుర్ జన్మదిన వారోత్సవాలు
చిరంజీవి, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీస్కెళ్లోటమే ధ్యూయం
మెగాభిమానుల సమావేశానిని నిర్వహంచి, మీడియా సమావేశానిని నిర్వహంచిన జిల్లో చిరంజీవి 
యువత
విజయనగరం జిల్లో చిరంజీవి యువత మరియు అంజనీపుత్ర చిరంజీవి ప్రజాసేవాసంఘం సంయుకతు 
ఆధ్వరయూంల్ ఆగష్టు 16నుండి ఆగష్టు 22వరక మెగాస్టుర్ చిరంజీవి పుట్టునరోజు వారోత్సవాలు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరిం: మాజీ 
ర్జయూసభ సభుయూలు, పద్మభూషణ్ డాకటీర్ 
మెగాస్టీర్ చిరింజీవి జన్మదిన వారోత్సవాలను 
విజయనగరిం జిల్ల చిరింజీవి యువత మరియు 
అింజనీపుత్ర చిరింజీవి ప్రజాసేవాసింఘిం 
ఆధవారయూింలో ఆగష్టీ 16నుిండి ఆగష్టీ 22వ 
తేదీ వరకు నిరవాహిస్తిననిటు్ల జిల్ల చిరింజీవి 

యువత అధయూక్షులు, జనసేన పారీటీ సీనియర్ నాయకులు తాయూడ ర్మకృష్ణార్వు(బాలు) తెలిపారు.
దీనికి సింబింధిించి మింగళవారిం ఉదయిం స్థునిక బాలజీ జింక్షన్ వద్దనునని అింబేదకార్ స్మాజిక 
భవనింలో మెగాభిమానులతో సమావేశ్నిని నిరవాహిించిననింతరిం, మీడియా సమావేశ్నిని 
ఏర్పిటు చేశ్రు.
ఈసిందరభాింగా అయన మాటా్లడుతూ అఖిలభారత చిరింజీవి యువత వయూవస్థుపకులు రవణిం 
స్వామి నాయుడు పలుపుమేరకు ఈ కారయూక్రమాలను నిరవాహిస్తినానిమని, మెగాఫ్యూమిలీ ఎల్లపుపిడూ 
సమాజిం, అభిమానుల శ్రేయస్్సను ఎల్లపుపిడూ కోరుకుింటుిందని, అిందుకోసిం మా ఆర్ధయూదైవిం 
చిరింజీవి, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్లటమే మా అభిమానుల ధేయూయమని, 
అిందుకు ఈ వారోత్సవాల కారయూక్రమాలు, ప్రజలతో మమేకమైన కారయూక్రమాలగా రూపిందిించామని 
అనానిరు.
కారయూక్రమింలో ముిందుగా ఆగష్టీ 16న మొకకాలు నాటే కారయూక్రమిం, 17న చిరింజీవి గారి 
సినిమా పాటలతో మెగా డాన్్స పోటీలు,18న పించముఖ ఆింజనేయ స్వామి కోవలలో ప్రతేయూక 
పూజలు,19న స్కాల్ పల్లలకు కాయూన్సర్ పరీక్ష శబ్రిం మరియు మెగా వైదయూ శబ్రిం,20న అననిద్న 
కారయూక్రమిం,21న ఇిండియన్ రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బాయూింకులో మెగా రకతిద్న శబ్రిం, మరియు ఆగష్టీ 
22న ఉతతిర్ింధ్ర ఇలవేలుపి శ్రీ శ్రీ శ్రీ పైడితలి్ల అమ్మవారి ఆలయింలో ప్రతేయూక పూజలు మరియు 
చిరింజీవి గారి జన్మదిన వేడుకలతో ముగిస్తిమని తెలిపారు.
ఈ కారయూక్రమాలో్ల మెగాఫ్యూమిలీ అభిమానులు, ఝానీ్స వీరమహిళలు, జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు హాజరయియూ విజయవింతిం చేయాలని కోర్రు.
ఈ సమావేశింలో జనసేన పారీటీ సీనియర్ నాయకులు అింజనీపుత్ర మరియు జిల్ల చిరింజీవి 
యువత ప్రతినిధులు డాకటీర్ ఎస్. మురళీమోహన్, పడుగు సతీష్, చెల్్లరు ముతాయూల నాయుడు, 
లోపింటి కళ్యూణ్, బూరి్ల వాస్,అల్ల బోయిన శవగణేష్ కృషణా సీర కుమార్, గుాడా ర్జష్, దువివా 
ర్ము, గిండుబారికి పైడిర్జు, చిందక ర్జా, ఎస్.లక్షష్మణర్వు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

జనస్న నాయకుల ఆధ్వర్యింలో వరద బాదితులకు 
అన్నదాన కార్యక్రమిం

శతఘ్ని న్యూస్: వి.ఆర్.పురిం 
మిండలిం: గోద్వరి వరదలకు 
సరవాిం కోలోపియి ఇబ్ిందుల 
పడుతునని వి.ఆర్.పురిం 
మిండలింలోని ప్రజలకు జనసేన 
పారీటీ తరఫున గుింటూరుకు 
చెిందిన చెరుకూరి స్రేష్ బాబు, 
నాగ భావన ఆధవారయూింలో 3వ 
రోజు అననిద్న కారయూక్రమిం 
నిరవాహిించడిం జరిగిింది. 
ధర్మతాళ్లగూడ్ిం నుిండి స్గిన ఈ 
పింపణీ కారయూక్రమిం వి.ఆర్.పురిం, 
బ్.సి కాలనీ నుిండి రేఖపలి్ల మీదుగా 

స్గిింది. ఈ కారయూక్రమింలో నాగ భావన తో మిండల అధయూక్షుడు ములకాల స్యికృషణా ఉనానిరు. 
ఈ సిందర్ింగా స్యికృషణా మాటా్లడుతూ.. ప్రతేయూకింగా వరద బాధితుల సహాయారథుిం గుింటూరు 
నుిండి వచిచి ఇలింటి సేవా కారయూక్రమాలు చేస్తినని భావన దింపతులకు ప్రతేయూక ధనయూవాద్లు 
తెలియజశ్రు. ఈ కారయూక్రమిం లో జ. నాగు, స్యి, నమ్రత, దుర్గీ ప్రస్ద్, అయయూపపి(పీ. కే), 
నవీన్, రవి, పోషి రెడి్డ, తేజ, రమేష్, శవ, సమేష్, పిండు మరియు అనిని గ్రామాల జనసైనికులు 
పాల్గీనానిరు.

ఇచ్ఛాపురిం మున్్సపాలిటీలో జనస్న పార్టాలో 
భార్ చేర్కలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పారీటీ సిద్్ధింతాలకు మరియు 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన 
పారీటీ తరుపున చేస్తినని మించి 
కారయూక్రమాలకు ఆకరిషితులై 

ఇచాఛాపురిం ముని్సపాలిటీ పరిధిలోని 7,8 వారు్డలకు చెిందిన స్మారు 150 
కుటుింబాలు హేమింత్ ఆధవారయూింలో ఇచాఛాపురిం జనసేన ఇింఛారిజి ద్సరి ర్జు 
సమక్షింలో జనసేన పారీటీలో చేర్రు. ద్సరి ర్జు మాటా్లడుతూ.. జనసేన 
ప్రభుతవాిం ర్గానే ఇచాచిపురిం ముని్సపాలిటీని ఒక మోడరన్ ముని్సపాలిటీగా 
తీరిచిదిదు్దతాను అని మాట ఇచాచిరు. స్థునిక వాయూపారస్తిలకు మేలు జరిగే విధింగా 
జనసేన పారీటీ చూస్కుింటుిందని చెపాపిరు.. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పారీటీ ర్ష్ట్ర 
జాయిింట్ సెక్రటరీ తిపపిన దురోయూధన రెడి్డ, 9 వారు్డ 10 వ వారు్డ ఇనాచిరిజి లు సింతోష్ 
మహారణా, రోకళ్ల భాసకార ర్వు, మరియు జాయినిింగ్ సభుయూలు ముిందుగా వీర 
మహిళలు, బైరమ్మ, హేమలత, పారవాతి, తులసమ్మ, చింద్రమ్మ దేవమ్మ, గింగమ్మ, 
లిింగమ్మ ద్లమ్మ, శ్ింతమ్మ, జమున, మీనమ్మ, జగగీమ్మ, ఢీల్లమ్మ, మహాలక్ష్మి, 
బాలమ్మ, చిననిమ్మ నాగమ్మ, జమున శ్రీ, రేణుకమ్మ, శ్యూమలమ్మ, నార్యణమ్మ, 
జనసైనికులు ఢిలీ్ల ర్వు, గణేష్, సమేశ్, ధర్మ, రవి, శవ, బాలు, అనిల్ సతతియయూ, 
స్యి, ఢిలీ్ల, శేష్, గోప, హేమింతు, గణేష్ రెడి్డ, పురుషోతతిిం, జీవన్, హేమ, 
స్ిందర్, మోహన్, తరుణ్, మహేిందర్, మరియు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

త్రాగు నీరు కలుషితిం కాకుిండా పలు చర్యలు 
చేపట్టాన మేడిది సరోజ

శతఘ్ని న్యూస్: కేశవద్స్పాలెిం గ్రామింలో 
ఓ.ఎన్.జి.సీ వారి సహకారింతో నిరి్మించిన 
వాటర్ హెడ్ టాయూింకులకు గత కొింత కాలింగా 
వాటిని శుబ్రపరిచేిందుకు పైకి ఎకకాడానికి 
నిచెచిన, టాయూింక్ కు మూతలు లేకపోవడింతో 
త్రాగు నీరు కలుషితిం అవుతునని కారణింగా 
గ్రామ సరపిించ్ మేడిది సరోజ వాటికి అవసరిం 
అయిన ఇనుప నిచెచినలు, టాింక్ పై మూతలు 

పించాయితీ నిధులతో ఏర్పిటు చేయడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో ఎింపీటీసీ 
ఉిండపలి్ల స్యి కుమార్ అింజి, ఎన్.జి.అర్.ఎస్ చిింతా ర్మలక్ష్మీ, కొల్లబతుతిల 
బనుని, రవి, పాలపరితి చింద్రర్వు, చిింతా ర్జబాబు, గెడ్డిం స్జాత, నాని, 
పించాయితి సిబ్ింది పాల్గీనానిరు.

పింగళి వింకయ్య తెలుగు జాతికి గర్వకారణిం: 
జనస్న జానీ

శతఘ్ని న్యూస్: తెలుగు కీరితి పతాక పింగళి వింకయయూ 146 
వ జయింతి సిందర్ింగా పాలకొిండ నియోజకవరగీ జనసేన 
జానీ మాటా్లడుతూ భారతదేశ్నికి మూడు రింగుల జాతీయ 
పతాకానిని రూపిందిించిన సవాతింత్ర సమరయోధులు శ్రీ 
పింగళి వింకయయూ గారు మన తెలుగు గడ్డపై జని్మించడిం 
తెలుగు జాతి యొకకా అదృషటీిం దేశింలో ఎింతోమింది 

భారతీయులు ఉనని భారతదేశిం యొకకా జాతీయ పతాకానిని మన ఆింధ్రప్రదేశ్ ముదు్దబ్డ్డ 
శ్రీ పింగళి వింకయయూ గారు రూపిందిించడిం ఆింధ్రులు యొకకా అదృషటీింగా భావిస్తి 140 
కొటా్ల భారతీయులు తరఫున 5 కోట్ల ఆింధ్రుల తరఫున.. జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు తరుపున.. పాలకొిండ నియోజకవరగీ జనసైనికుల తరుపున.. మా ఊరు 
బొడ్లపాడు గ్రామ ప్రజల తరుపున జన్మదిన శుభాకాింక్షలు తెలియ జస్రు.

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


బుధవారం, 03 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అగ్నప్రమాద బాదితులకు అిండగా న్లచిన గెడ్ిం బుజ్జి
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలి్ల జిల్ల, పాయకర్వుపేట మిండలిం, పాలమానపేట 
పించాయితీ కొర్లయయూపేట గ్రామింలో స్ర్డ ర్ింబాబు భారయూ స్ర్డ కొిండమ్మ 
ఇింటిలో వింట గాయూస్ మింటలు రేగడింతో ఇలు్ల పూరితిగా కాలిపోయిింది. ఈ విషయానిని 
స్థునిక జనసైనికులు పాయకర్వుపేట నియోజకవరగీిం నాయకులు గెడ్డిం బుజిజి దృషిటీకి 
తీస్కువళ్లడింతో.. విషయిం తెలుస్కునని బుజిజి సింఘటనా సథులనికి వళి్ల బాధితులను 
పర్మరిశాించి వారికి బ్యయూిం, నితయూవసర సరుకులు, 5000 రూ. నగదు అిందచేశ్రు. 
అలగే తాను మరియు జనసేన పారీటీ అిండగా ఉింటుిందని భరోస్ ఇచాచిరు. ఈ 
కారయూక్రమింలో నాయకులు జగగీిం దొర, ర్జు, ముతితి రమణ, వింక శవ జనసైనికులు 
స్రడ నల్ల బాబు, అపపిలర్జు, జగనానిథిం, స్రిబాబు, సిింహాచలిం, ర్జు, 
జనసైనికులు పాల్గీనానిరు.

పలు సమస్యలపై మున్్సపల్ కమషనర్ కి వినతి 
పత్ిం ఇచిచిన దాసర్ రాజు

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచిపురిం 
ముని్సపాలిటీ వారు్డలలో 
నెలకొని ఉనని పలు 
సమసయూలపై ముని్సపల్ 
కమిషనర్ కి ఇచాఛాపురిం 
నియోజకవరగీ జనసేన 
ఇింఛారిజి ద్సరి ర్జు వినతి 

పత్రిం ఇవవాడిం జరిగిింది.
ఇచాచిపురిం ముని్సపాలిటీ 23 వారు్డలలో డ్రైనేజీ వయూవసథు బాలేదు వాటిని శుభ్రపరచి, 
శ్నిటైజషన్ చేయాలి. అలనే 23 వ వారు్డలలో కుళ్యిలు ద్వార్ సప్్ల అవుతునని బురద 
నీటిని మించి నీరుగా ఫిలటీరైజషన్ చేసి ప్రజలకి అిందిించాలని కోరుతునానిిం. ర్నునని 
కాలింలో సీజనల్ వాయూధులు ఎకుకావగా వచేచి అవకాశ్లు ఉనానియి. కావున ప్రతీ వీధిలో 
కాలువల దగగీర స్నిటైజషన్ జరగాలి మరియు కుళ్యి నీరు ఫిలటీరైజషన్ చేసి ప్రజలకు 
సప్్ల చేయాలి లేని యెడల జనసేన పారీటీ తరపున గళిం ఎతతిడిం జరుగుతుింది. మరియు
పదో వారు్డ ఖరిజివిది పకలవిది మధయూగల చెతతి కుిండీ వలన.. పిందులతొ అకకాడ స్థునికులు 
చాల ఇబ్ిందులు పడుతునానిమని జనసేన ఇనాచిరిజి రోకలి భాసకార్ దృషిటీకి తీస్కుని 
ర్వడిం జరిగిింది. వింటనే తొలగిించవలసిిందిగా ముని్సపల్ కమిషనర్ జరిగినది.
ఈ కారయూక్రమింలో ముని్సపాలిటీ వార్్డ ఇనాచిరిజిలు 9,10,11,20,22, ద్సరి శేఖర్, 
సింతోష్ మహార్ణా, రోకళ్ల భాసకార ర్వు, సింతోష్ బ్స్యి, కలియ గౌడ, మరియు 
జనసైనికులు సిింహాచలిం, పురుషోతతిిం, ఉస్్మన్, ఫరీద్, కామేష్, మురళి, గణేష్, 
నాగమణి, ర్ము, చిందు, శ్రీధర్ మరియు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

జనింతో జనస్న కార్యక్రమిం 3వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస నియోజకవరగీింలో, జనసేన పారీటీ నాయకులు కొతతికోట 
నాగేింద్ర, కోరుకొిండ మలే్లశవారర్వు, అింపలి విక్రమ్ (ఎింపీటీసీ) ఆధవారయూింలో జనింతో 
జనసేన కారయూక్రమింలో భాగింగా మూడవరోజు సిింగననిపాలెిం పించాయతీ, లక్ష్మీపురిం 
గ్రామింలో ప్రతి ఇింటిింటికి వళి్ల జనసేన సిద్్ధింతాలను మరియు ర్ష్్రానికి ర్జధాని లేదు, 
ర్ష్ట్రింలో జాబులు కలిపిించలేకపోవడిం వల్ల రోజురోజుకీ నిరుదోయూగులు పరిగిపోతునానిరు. 
యువత అిందరూ కి కూడా జాబులు ర్వాలి, మన ర్ష్ట్రిం అభివృది్ధ చెింద్లి అింటే 
భవిషయూతుతిలో వచేచి ఎనినికలో్ల జనసేన పారీటీని ఆదరిించి, గాజు గా్లస్ గురుతికి ఓటు వేసి, 
జనసేన పారీటీని గెలిపించవలసిిందిగా ప్రతి ఒకకారిని పేరుపేరునా రికెవాస్టీ చేయడిం జరిగిింది. 
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పారీటీ నాయకులు తులగాపు మౌళి, ధూబా సింఘిం నాయుడు, 
సేపన రమేశ్, కొతతికోట శ్రీను, కిల్లన నరేష్, ప్రస్ద్, మోహన్, కిరణ్ మరియు జనసేన 
కారయూకరతిలు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గీని విజయవింతిం చేసినిందుకు ప్రతి ఒకకారినీ 
పేరు పేరునా జనసేన పారీటీ తరపున ధనయూవాదములు తెలియజస్రు.

గింగవరిం జనస్న జనబాటకు కారా్యచరణ సిదధిిం
శతఘ్ని న్యూస్:  పలమనేరు నియోజకవరగీిం, గింగవరిం మిండల అధయూక్షుర్లు శ్రీమతి 
మింజుల ఆధవారయూింలో తవారలో జరగబోయే జనసేన పారీటీ గింగవరిం మిండలిం 
జనబాటకు కార్యూచరణ సిద్ధిం చేయడిం జరిగిింది. గ్రామ స్థుయిలో గడప గడపకు వళ్తి 
పారీటీ సిద్్దింతాలను ప్రజలకు తెలిజస్తి గ్రామింలో సమసయూలు గురితిించి.. వాటి పరిష్కారిం 
కోసిం కృషి చేస్తి పారీటీ బలోపేతానికి పలె్లలో నాయకులను తయారు చేయడమే లక్షష్ింగా 
ముిందుకు స్గుతామని తెలిపారు.

జనస్న పార్టా పల్లెబాట కార్యక్రమిం 6వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పరూచిరు, చిననిగింజాిం 
మిండలిం, గనాసపుడి గ్రామింలో 
జనసేన పారీటీ పలె్లబాట కారయూక్రమిం 
6వ రోజు నిరవాహిించడిం జరిగిింది. 
ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన పారీటీ ర్ష్ట్ర 
ప్రధాన కారయూదరిశా పదపూడి విజయ్ 
కుమార్ మరియు పరూచిరు యువ 
నాయకులు మరియు మనయూిం శ్రీకాింత్ 
ఇింటిింటికి తిరిగి పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 

2024లో ముఖయూమింత్రిని చేయాలని ఇింటిింటికి తిరిగి ప్రచారిం చేయదిం జరిగిింది. ఈ 
ప్రచారిం చేసే క్రమింలో మహిళలు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఒకస్రి మాటా్లడడిం 
జరిగిింది. ప్రకాశిం జిల్ల వలస కారి్మకుల గురిించి నాలగ వళి్ల ఎింతోమింది వలస 
కారి్మకుల గురిించి మాటా్లడిన పవన్ కళ్యూణ్ కి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇింటిింటికి వళ్్ల 
క్రమింలో ప్రజలు ఆదరిస్తినని ఆదరణలో ఈస్రి కచిచితింగా జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ముఖయూమింత్రి అవుతారని చెపపిడిం విశేషిం. గనసపుడీ గ్రామింలో మొదటిగా 
ఆింజనేయ స్వామి వారి విగ్రహిం వేసి తదనింతరిం అింబేదకార్ నగర్ కు వళి్ల డాకటీర్ బ్.ఆర్ 
అింబేదకార్ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులరిపిించారు. గ్రామింలో పరయూటిస్తిననిపుపిడు 
ప్రజలు ప్రభుతవాిం చేయలేని పనులు కూడా పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తినానిరని చెపుతినానిరు. 
ఈ కారయూక్రమిం చిననిగింజాిం మిండల అధయూక్షులు శ్రీనివాసర్వు గారి ఆధవారయూింలో 
నిరవాహిించారు కారయూక్రమింలో ఉమ్మడి ప్రకాశిం జిల్ల కారయూదరిశా శింకర్ శెటిటీ చిరింజీవి, 
సింయుకతి కారయూదరిశా షేక్ ఇింతియాజ్ ప్రోగ్రామ్్స కమిటీ మెింబర్ సతీష్, అశోక్ కారించేడు 
మిండల అధయూక్షుడు స్గర శ్రీనివాస్ ర్వు, ఇింకొలు్ల మిండల అధయూక్షులు నారిశెటిటీ ప్రవీణ్ 
కుమార్, యద్దనపూడి మిండలిం అధయూక్షులు గనిపశెటిటీ అయయూపపి స్థునిక నాయకులు 
బొపపిన స్యి, ర్మిశెటిటీ దేవ ఇింటిింటికి తిరగడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో 
చీర్ల నియోజకవరగీ పవననని చేనేత బాట చేస్తినని కిరణ్ తేజ్, తోట అశోక చక్రవరితి, 
అడుస్మలి్ల హరిబాబు, చెరుకూరు లక్షష్మణ్, పరుచూరి వింకటేష్, కొపపిల మహేష్, 
పస్పులేటి రవికాింత్ పస్పులేటి స్యి తదితరులు పాల్గీనానిరు.

పెన్షన్ దారులకు పెన్షనులె అిందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: కేశవద్స్పాలెిం 
గ్రామింలో ఎపపిటినుిండో పిండిింగ్ 
లో ఉనని అింగవైకలయూిం కారణించే 
ఇబ్ిందులు పడుతునని వారికి, 
వృదు్దలకు, వితింతువులకు కలిప 
వచిచిన 39 కొతతి పనషిన్ ద్రులకు 
పనషిను్ల అిందిించడిం జరిగిింది. ఈ 
కారయూక్రమింలో గ్రామ సరపిించ్ మేడిది 
సరోజ భరత్, ఎింపీటీసీ ఉిండపలి్ల 
స్యి కుమార్ అింజి, వి.ఆర్.ఓ 
నాగర్జు, వలేఫేర్ ప్రమోద్, అడి్మన్ 
దరే్మష్, పనషిన్ ద్రులు సచివాలయిం, 
పించాయతి సిబ్ింది పాల్గీనానిరు.

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

పింగళి వింకయ్యకు ఘన న్వ్ళులు అర్్పించిన 
చలలెపలిలె జనస్న

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడ్డ 
నియోజకవరగీిం, కృష్ణా జిల్ల, 
చల్లపలి్ల మిండలిం మనకెింతో 
గౌరవిం అయిన జాతీయ 
జిండాను రూపిందిించిన 
సవారీగీయ శ్రీ పింగళి వింకయయూ 
గారి జయింతి సిందరభాింగా 

చల్లపలి్ల లోని జనసేన పారీటీ ఆధవారయూింలో పింగళి వింకయయూ గారి విగ్రహానికి పూలమాల 
వేసి నివాళులు అరిపిించడిం జరిగిింది.. చల్లపలి్ల మిండల అధయూక్షులు చోడగిం విమల్ 
కృష్ణా, కృష్ణా సింయుకతి కారయూదరిశా ఉస్్మన్ షరీఫ్, చల్లపలి్ల టౌన్ అధయూక్షులు ముతాయూల 
ప్రస్ద్, పాగోలు గ్రామ అధయూక్షులు ముకొకాలు్ల పోతుర్జు విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేశ్రు. ఈ సిందరభాింగా మిండల అధయూక్షులు విమల్ కృష్ణా మాటా్లడుతూ పింగళి 
వింకయయూ మన ప్ింతింలో పుటటీడిం మన అదృషటీిం అని అనానిరు.. ఆయన స్ఫేరితితో 
మనిం ముిందుకు వళ్్ళలని అనానిరు.. కృష్ణా జిల్ల సింయుకతి కారయూదరిశా ఉస్్మన్ షరీఫ్ 
మాటా్లడుతూ జాతీయ జిండాను రూపిందిించిన పింగళి వింకయయూ గారి కృషి ఎిందరికో 
ఆదరశాిం అని అనానిరు.. పింగళి వింకయయూ గారు నడయాడిన నేల మనది అని అనానిరు.. 
జాతీయ జిండాను రూపిందిించిన మహనీయుడు పింగళి వింకయయూ గారికి భారతరతని 
పురస్కారిం ఇవావాలని కేింద్ర ప్రభుతావానికి విజ్ఞపతి చెయయూడిం జరిగిింది..ఈ కారయూక్రమింలో 
బాదర్ల లోలక్షుడు, మల్లింపలి్ల నాించారయయూ, మణికింఠ, పస్పులేటి రవి, కింతేటి 
చింద్రశేఖర్, యననిిం స్రేష్, పనిశెటిటీ నిరింజన్, సమిశెటిటీ ర్ఘవ, గోళ్ళ ప్రస్ద్, శ్రీను 
పస్పులేటి, బెజవాడ సతయూనార్యణ, పోతన పచచియయూ, పైడిపాముల కిరణ్ కుమార్, 
అవనిగడ్డ నియోజకవరగీ ఐ.టీ కోఆరి్డనేటర్ స్ద్ని నిందగోపాల్ మరియు తదితరులు 
పాల్గీనానిరు.

చిరుపవన్ స్వ్సమతి ఉచిత మించి నీట్ సరఫరా
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పారీటీ 
చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆదవారయూింలో 
ఏరపిటు చేసిన వాటర్ టాయూింకర్ 
ద్వార్ మింగళవారిం అింతరేవాది 
కర ద్రికోడపలో నీరు అిందక 
ఇబ్ిందిపడుతునని వారికి బటేటీలింక 
గ్రామింనకు చేిందిన క్రీ. శే బిండారు 
చినవింకటస్వామి (పద్దకాపు) 

జా్ఞపకార్దిం వారి కుమారులు బిండారు విజయకుమార్ (ట్రాకటీర్ డిజల్) ఖరుచిలతో 
జనసైనికుల ద్వార్ త్రాగునీరు అిందిించడిం జరిగిిందని జనసేన నాయకులు నామన 
నాగభూషణిం తెలిపారు.

జనస్నాన్ ఆరోగ్యింగా ఉిండాలన్ గొలలెపలిలె 
జనసైన్కుల ప్రతే్యక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేనాని కొణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆరోగయూింగా ఉిండాలని. బొబ్్లి నియోజకవరగీిం, 
గల్లపలి్ల జనసైనికులు శ్రీ ద్డి తలి్ల అమ్మవారి 
ఆలయింలో ప్రతేయూక పూజలు నిరవాహిించడిం 
జరిగిింది.

పింగళి వింకయ్యకు ఘన న్వ్ళులు
శతఘ్ని న్యూస్: కేశవద్స్పాలెిం: జాతీయ పతాక రూపకరతి, స్వాతింత్ర సమర 
యోధులు శ్రీ పింగళి వింకయయూ 146 జయింతి సిందరభాింగా కేశవద్స్పాలెిం గ్రామ 
పించాయతి అవరణలో గ్రామ సరపిించ్ మేడిది సరోజ చిత్ర పటానికి పూలమాలలు వేసి 
నివాళులరిపిించారు. ఈ కారయూక్రమింలో ఉిండపలి్ల అింజి, వి.ఆర్.ఓ నాగర్జు, వలేఫేర్ 
ప్రమోద్, చెలు్లబోయిన నాగర్జు, చిటుటీరి వి.వి సతయూనార్యణ, మెడిది మురళీ, గెడ్డిం 
స్జాత, నాని, పించాయతి సచివాలయ సిబ్ింది పాల్గీనానిరు.

పింగళి కి ఘన న్వ్ళులు అర్్పించిన జనస్న 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ర్యచోటి: 
భారత స్వాతింత్ర 
సమరయోధుడు, మన జాతీయ 
జిండా రూపకరతి కీరితిశేష్లు శ్రీ 
పింగళి వింకయయూ గారి 146 
వ జయింతి సిందరభాింగా 

మింగళవారిం ర్యచోటి జనసేన పారీటీ కార్యూలయింలో జనసేన నాయకులు, షైక్ 
రియాజ్ నేతృతవాింలో వింకయయూ గారి చిత్రపటానికి పూలు వేసి నివాళులు అరిపిించి.. 
భారత దేశింలో ప్రతిఒకకారూ ఆయన చేసిన సేవల పట్ల గురెతిరగాలని పేర్కానానిరు. 
అదేవిధింగా జనసేన పారీటీ ర్మశ్రీనివాస్ మాటా్లడుతూ “స్వాతింత్రయూ సమరయోధులు, 
స్హితీవేతతి, బహుభాష్ కోవిదులు, భారత జాతీయ పతాకానికి రూపకలపిన చేసి. మన 
తెలుగువారి ఖాయూతిని విశవావాయూపతిిం చేసిన ఆయన చివరికి తినడానికి ఆహారిం లేకుిండా 
చాల రకాల సమసయూలు ఎదుర్కాని తుది శ్వాస విడిచారు. అటువింటి పరిసిథుతి ఏ ఒకకారికి 
కూడా ర్బోయే తర్ల వారికి పృనర్వృతిం కాకుిండా అిందరూ భావితర్ల భవిశేతుతి 
దేశిం, సమాజిం కోసిం ఎింతో మింది మహనీయులు చేసిన సేవలు తాయూగాలను గురుతి 
చేస్కొవాలి్సన అవసరిం ఎింతైనా ఉింది అని కొనియాడుతూ…“శ్రీ పింగళి వింకయయూ 
గారి జయింతి” సిందరభాింగా వారి సేవలను స్మరిించుకుింటూ వారికి ఘననివాళులు 
అరిపిించారు.
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన నాయకులు ర్మశ్రీనివాస్, షైక్ రియాజ్, మౌలనా రషీద్ 
అహ్మద్ ఖాసిమ్, అరిఫ్, ష్హిద్, వింకటేష్, స్బ్యయూ, హైదర్ తదితరులు పాల్గీనానిరు.

రాజకీయిం ఉపాధిగా మార్న నేట్ తరాన్కి 
ఆదర్శిం అమరజీవి పింగళి వింకయ్య

జనసేన పార్టు సీనియర్ న్యకలు ఆదాడ మోహనరావు
జనసేన పార్టు ఆధ్వరయూంల్ పింగళి వంకయయూ క నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: భారత జాతీయ త్రివరణా పతాక రూపకరతి, స్వాతింత్రయూ సమరయోధులు 
పింగళి వింకయయూ 146వ జయింతి సిందర్ింగా మింగళవారిం ఉదయిం, స్థునిక 
బాలజీ జింక్షన్ వద్దనునని అింబేదకార్ స్మాజిక భవనింలో జనసేన పారీటీ ఆధవారయూింలో 
నిరవాహిించారు.

ముిందుగా పింగళి వింకయయూ 
చిత్రపటానికి జనసేన పారీటీ నాయకులు 
ఆద్డ మోహనర్వు, తాయూడ 
ర్మకృష్ణార్వు(బాలు) పూలమాల 
వేసి నివాళులు అరిపిించారు.
ఈ సిందరభాింగా జనసేన పారీటీ సీనియర్ 
నాయకులు, ప్రజాగాయకులు ఆద్డ 

మోహనర్వు మాటా్లడుతూ ర్జకీయిం ఉపాధిగా మారిన నేటి తర్నికి నిస్వారథుమే 
ఊపరిగా బతికిన అమరజీవి పింగళి వింకయయూ ఆదరశామని, భారత దేశిం తలెతుతికునే 
విధింగా భారతీయుల ఏకతావానికి, సౌర్యూనికి, స్వాభిమానానికి,స్ర్వాభౌమతాయూనిక, 
సముననితికి ప్రతీకైనా ఇటువింటి మహనీయులను వర్ధింతులు, జయింతులపుపిడే 
ప్రభుతావాలు తలుస్తియే తపపి వటిటీపుపిడు పటిటీించుకునే పరిసిథుతి లేదని వాపోయారు.
ఇటువింటి మహనీయనిని పవన్ కళ్యూణ్ సిందేశిం ఇచిచినటు్ల భారతదేశిం గరివాించదగగీ 
భారత రతని ఇచిచి గౌరవిించుకోవాలని అనానిరు.
కారయూక్రమింలో జనసేన పారీటీ సీనియర్ నాయకులు డాకటీర్ ఎస్. మురళీమోహన్, 
పడుగుసతీష్, చెల్్లరి ముతాయూల నాయుడు, లోపింటి కళ్యూణ్, దువివాగూడా ర్జష్, 
ర్ము, బూరి్ల వాస్, ర్జు తదితరులు పాల్గీనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వైసీపీ నేతల అరాచక పాలనపై ప్రజల తిరుగుబాట శుభపర్ణామిం: ఆళ్ళ హర్
ప్రజల ప్రశనిలక సమాధానం చెప్పలేక పల్యనం చితతుగిస్తునని వైసీపీ నేతలు
నియంతృత్వ నేతల్ని ప్రజలు తరిమికొట్టు రోజులు ఎంతోదూరంల్ లేవు
ప్రజా చైతనయూమే ప్రజాస్్వమయూ వయూవస్థక పున్ది
పవన్ కళ్యూణ్ కోరుకనని మారు్ప ఇదే
జనసేన పార్టు జిల్లో అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: అధికారమదింతో.. నియింతృతవా పోకడలతో ప్రజా సింక్షేమానిని, ర్ష్్రాభివృది్ధని గాలికొదిలేసి అర్చకపాలన చేస్తినని వైసీపీ 
నేతలపై ప్రజల సవాచఛాింద తిరుగుబాటు ర్ష్ట్ర భవిషయూత్ కు శుభపరిణామమని జనసేన పారీటీ జిల్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అనానిరు. 
మింగళవారిం జిల్ల పారీటీ కార్యూలయింలో ఏర్పిటు చేసిన విలేకరుల సమావేశింలో ఆయన మాటా్లడుతూ.. గడప గడపకు మన ప్రభుతవాిం 
కారయూక్రమింలో పాల్గీింటునని మింత్రులకు, శ్సనసభుయూలకు ప్రజల నుించి తీవ్ర నిరసన వయూకతిమవుతోిందనానిరు. ఇనానిళు్ల తాము కూరుచిిందే 
ఆసనిం.. తాము చేసిిందే శ్సనిం అననిటు్లగా విర్రవీగిన వైసీపీ నేతలు ప్రజలు అడుగుతునని ప్రశనిలకు, సమసయూలకు సమాధానిం చెపపిలేని 
సిథుతిలో పలయనిం చితతిగిస్తినానిరని దుయయూబటాటీరు. కొనినిచోట్ల ప్రజలు వైసీపీ నేతలిని గటిటీగా నిలదీయటింతో పోలీస్ల సహాయింతో 
తపపిించుకోవాలి్సన దుసిథుతి నెలకొిందనానిరు. మదయూనిషేదిం మీద మాట తపపిడిం, సింక్షేమ పథకాల తీరులో మడమ తిపపిడిం, కొిండ్కికా 

కూరుచినని నితాయూవసర ధరలతో, ఇష్టీనుస్రింగా పించిన విదుయూత్, బస్ చారీజిలతో, చివరికి చెతతికి సైతిం పనునిలు వేయడింతో ప్రజలు లోలోపల రగిలిపోతునానిరనానిరు. ప్రజల నుించి 
వస్తినని తూటాల్లింటి మాటలను, ఆగ్రహావేశ్లను తటుటీకోలేక వైసీపీ నేతలు తీవ్ర అసహనానికి గురై ప్రశనిించిన వారిపై కేస్లు పడతామింటూ బెదిరిస్తినానిరని మిండిపడా్డరు. 
పరిపాలనపై పటుటీస్ధిించటిం చేతకాక ప్రతీ ద్నికి పనికిర్ని ప్సలతో ప్రతిపక్షాలపై, పత్రికలపై, ఎలకా్రానిక్ మీడియాపై విరుచుకుపడే మింత్రి అింబటి ర్ింబాబుని ఈ మూడేళ్ళలో 
మాకేమి చేస్వు అింటూ ప్రజలు శ్పనార్్ధలతో తరిమితరిమి ఉరికెతితిించారనానిరు. మాయ లెకకాలతో పటటీ కథలు చెపేపి ఆరి్ధకమింత్రి బుగగీన మహిళలు అడుగుతునని ప్రజా సింక్షేమ, 
అభివృది్ధ లెకకాలకు సమాధానిం చెపపిలేక నీళు్ల నమిలరని అనానిరు. తమ అసమర్ధ పరిపాలనపై ప్రజలో్ల గూడుకటుటీకునని అసింతృపతితో, వారిలో వలి్లవిరుస్తినని చైతనయూింతో వైసీపీ నేతలకు 
దికుకాతోచటిం లేదనానిరు. ఇనానిళ్్ల వైసీపీ నేతలు పాడిిందే పాట ఆడిిందే ఆటగా స్గిిందని ఇక ఆ ఆటలు కొనస్గే పరిసిథుతులు లేవనానిరు.
ప్రజలో్ల ప్రశనిించే తతవామే ప్రజాస్వామయూ వయూవసథుకు పునాదని. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కోరుకునని మారుపి ఇదేననానిరు. ఏపారీటీ అయినా ఏ ర్జకీయ నాయకుడైన ప్రజలకు 
జవాబుద్రిగానే ఉిండాలని ఆళ్ళ హరి అనానిరు. ఇపపిటికైనా వైసీపీ నేతలు ప్రజలిచిచిన అధికార్నికి కృతజ్ఞతగా స్పరిపాలన అింధిించాలని లేనిపక్షింలో ప్రజలు ర్ష్్రానునిించి 
తరిమికొడతారని ఆళ్ళ హరి హెచచిరిించారు.

పింగళి వింకయ్య జయింతి వేడుకలో పాల్గొన్న 
అక్కల గాింధీ

శతఘ్ని న్యూస్: జాతీయ జిండా రూపకరతి పింగళి వింకయయూ గారి 145 జయింతి వేడుకలో 
జనసేన పారీటీ ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు మైలవరిం నియోజకవరగీిం ఇన్ ఛార్జి అకకాల 
ర్మమోహన్ ర్వు (గాింధీ).. పాల్గీని పింగళి వింకయయూకు ఘన నివాళులు అరిపిించడిం 
జరిగిింది.
పింగళి వింకయయూ గారి సవాగ్రామిం అయిన కృష్ణా జిల్ల బట్ల పనుమర్రు గ్రామింలో 
పింగళి వింకయయూ జయింతి సిందర్ింగా జాతీయ జిండా ఎగురవేసి, ఆయన విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేసి, కేక్ కటిింగ్ చేసి ఆయనకు ఘనింగా నివాళులు అరిపిించడిం జరిగిింది.
ఈ సిందర్ింగా ఆయన రూపిందిించిన జాతీయ జిండా ప్రపించిం మొతతిిం భారత దేశిం 
యొకకా ఖాయూతి విసతిరిించడిం జరిగిింది.
ఈ సిందర్ింగా అకకాల గాింధీ మాటా్లడుతూ పింగళి వింకయయూ గారికి భారత రతాని 
అవారు్డ ఇవావాలని ఆయన డిమాిండ్ చెయయూడిం జరిగిింది..
ఈ కారయూక్రమింలో జ.డి లక్ష్మి నార్యణ, వి.హెచ్ హనుమింతుర్వు, ప్రజాపతి, అజయ్ 
పాల్గీనానిరు.

రోడు్ ప్రమాదింలో గాయపడిన బాధితులను 
పరామర్్శించిన ఎచ్చిరలె జనస్న నాయకురాలు 

కాింతిశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళిం జిల్ల, ఎచెచిర్ల నియోజకవరగీిం లవేరు మిండలిం లోపింట 
పించాయితీ చెిందిన k బొడియయూతో పాటు వాళ్ళ కుటుింబ సభుయూలకు రోడు్డప్రమాదిం జరిగి 
తీవ్ర గాయాలు అయాయూయి. ఈ విషయిం లోపింట పించాయతీ జనసేనపారీటీ నాయకులు 
దుర్గీరెడి్డ, ఎచెచిర్ల నియోజకవరగీ జనసేన నాయకుర్లు కాింతిశ్రీ కి తెలియజయడిం 
జరిగిింది. శ్రీకాకుళిం రిమ్్స హాసిపిటల్ దగగీరకు వళి్ల బాధితులను పర్మరిశాించారు. 
ఈ సిందరభాింగా వారు మాటా్లడుతూ మీకు ఎటువింటి కషటీిం వచిచినా మేమునానిమని, 
జనసేనపారీటీ ఉిందని వారికి భరోస్ ఇవవాడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింలో లవేరు మిండల 
నాయకులు బార్నిల దుర్గీర్వు, కాకర్ల బాబాజీ అలగే జనసైనికులు పాల్గీనానిరు.

ట్డ్్క ఇళ్ళ అసింపూర్ణ న్రామాణిం కారణింగా ప్రజా ధనిం వృధా!: లక్ష్మణ కుటాల
శతఘ్ని న్యూస్: సతయూస్యి జిల్ల: పేద, మధయూతరగతి ప్రజల కోసిం కేింద్ర ర్ష్ట్ర 
ప్రభుతావాలు ప్రధాన మింత్రి ఆవాస్ యోజన కిింద నిరి్మించిన జి+3 హౌసెస్ అసింపూరణా 
నిర్్మణిం కారణింగా ప్రజాధనానిని వృద్ చేసి కాలయాపన చేస్తినానిరు.
కదిరి మునిసిపల్ పరిధిలో నిరి్మించిన టిడోకా ఇళ్ళ నిర్్మణిం పనులు సింవత్సర్లు 
సింవత్సర్లు గడుస్తినాని ఇపపిటి వరకూ ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాిం ఇళ్లకు మోక్షిం ఎపుడు 
కలిగిస్తిరని లబ్్ద ద్రులు ఆవేదన వయూకతిించేశ్రు.
నాయకుల నిర్లక్షష్మా..?? లేక అధికారుల నిర్లక్షష్మా..?? పేద ప్రజల సొింత ఇింటి 

కల కలగానే మిగిలిపోవాలి్స వస్తిింది. గతింలో లబ్్ద ద్రుల దగగీర ఇళ్ళ కేటాయిింపు కోసిం (లటరీ పద్దతిలో) డబు్లు కూడా వస్లు చేశ్రు మునిసిపల్ అధికారులు ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాిం 
లబ్్ధ ద్రులు మాత్రిం ఒకకా రూపాయి కూడా కటాటీలి్సన అవసరిం లేకుిండా ఇళ్లను కేటాయిస్తిమని చెపుతినానిరు గతింలో పేద మధయూతరగతి ప్రజలు దగగీర వస్లు చేసిన డబు్లు తిరిగి 
వనకికా ఇచిచి, జి+3 ఇళ్ళ నిర్్మణిం తొిందరగా పూరితి చేసి పేద, మధయూతరగతి ప్రజల సొింత ఇింటి కలను తొిందరగా తీర్చిలని కదిరి జనసేన పారీటీ తరపున కోరుకుింటునానిమని, జిల్ల 
కారయూక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ సభుయూలు శ్రీ సతయూస్యి జిల్ల, కారయూక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ సభుయూలు లక్షష్మణ కుటాల తెలియజస్రు.
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