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బ్రిటిష్ కాలం నాటి చట్ం ద్వారా 
ఆంక్షలు విధిస్తా రా?

•ముఖ్యమంత్రి హోదాలో బంజి సర్కిలోలో కార్యక్రమాలు చేయలేదా?
•విశాఖలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ నిర్ంధానికి కొనసాగంపే చీకటి జీవో
శతఘ్ని న్్యస్: రాజకీయ పార్టీలను నియంత్రించాలనే ఉద్దేశంతోనే బహిరంగ సభలు, రా్యలీలను 
నిషేధిస్తూ అర్థరాత్రి వేళ హడావిడిగా ఉతతూర్వులు ఇవవుడం దావురా వైసీపీ ప్రభుతవుం తన నిరంకుశ 
ధోరణిని బయటపెట్టీకొందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనలో దుయ్యబట్టీర్. వైసీపీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడిపై ప్రజా వ్యతిరేకత రోజు రోజుకీ 
పెర్గుతోంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ నిరవుహిస్తూనని కౌలు రైతు భరోసా సభలోలో, జనవాణి కార్యక్రమాలోలో 
ప్రభుతవు వ్యతిరేకత స్పషటీంగా కనిపిసతూంది. విశాఖలో సవుచ్ందంగా జనం తరలివచ్చి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్కి సావుగతం పలకడం, ఆ తరవాత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ని నిర్ంధించడం అందరూ చూశార్. 
ఆ నిరంకుశత్వునికి కొనసాగంపే హోమ్ శాఖ దావురా ఇపి్పంచ్న చీకటి జీవో. రాజా్యంగం ఆర్టీకల్ 19 
దావురా ప్రసాదించ్న భావ ప్రకటన సేవుచ్లో రాజకీయ పార్టీల కార్యక్రమాలు కూడా ఉంట్యి. ఆర్టీకల్ 
19ని ఆంధ్ర ప్రద్శ్ రాష్టంలో నిషేధించాలని వైసీపీ ప్రభుతవుం నిర్ణయించుకుందా? కచ్చితంగా ఏదొక 

రోజు జీవించే హకుకిను కూడా హర్సాతూర్. ఇటీవల సత్తూనపలిలోలోని జనసేన కౌలు రైతు భరోసా సభను అడ్డికోవాలని చూడటం వాసతూవం కాదా? సమాజానికి ఉపయోగపడే 
కార్యక్రమాలను కూడా రాజకీయ కోణంలో చూస్తూ ఆంక్షలు విధించ్, నిలువర్ంచే ప్రయతనిం చేస్తూనానిర్. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో శ్రీ జగన్ రెడిడి గార్ విజయవాడ 
బంజి సర్కిలోలో అనిని మారాగాలు మూసేసి చెతతూ వాహనాలకు, రేషన్ బళ్ళకు జండాలు ఊపలేదా? అప్్పడ్ ప్రజలకు కలిగన ఇబ్ందులు కనిపించలేదా? ముఖ్యమంత్రి 
పర్యటన అనగానే అన్ని మారాగాలోలో దుకాణాలు మూయించేస్తూనానిర్. ఆర్టీసీ బస్సులు పార్టీ కార్యక్రమాలకు మళలోంచేస్తూనానిర్. ఇవేవీ జనజీవనానిని సతూంభంపచేయడం లేదా? 
శాంతిభద్రతల పేర్తో హకుకిలు కాలరాయడం రాజా్యంగ ఉలలోంఘనే. ప్రతిపక్ష పార్టీ సమావేశాలకు సైతం పూర్తూ సా్థయిలో భద్రత కలి్పంచాలిసున బాధ్యత రాష్ట హోమ్ 
శాఖకు ఉంది. పోలీస్లకు ముందుగానే అనుమతులకు లేఖలు ఇచ్చినా తగనంత భద్రత ఇవవుడం లేదు. వైసీపీ ప్రభుత్వునికి ప్రజా వ్యతిరేకత పెర్గుతుందనే భయం 
లేకపోతే చీకటి జీవో ఉపసంహర్ంచుకొని ప్రతిపక్షాల సభలు, సమావేశాలు, రా్యలీలకు పూర్తూ భద్రత ఇవావులి. ప్రతే్యక సందరాభాలోలో అనుమతి ఇసాతూం అని జీవోలో చెప్పడానిని 
కూడా దృష్టీలో ఉంచుకోవాలి. ప్రతే్యక సందరాభాలు అనేవి కేవలం వైసీపీకి మాత్రమే వసాతూయా? అనే ప్రశనికు జీవో ఇచ్చిన ఉననిత్ధికార్, జీవో ఇపి్పంచ్న పాలకుడ్ 
సమాధానం ఇవావులని శ్రీ నాదండలో మనోహర్ డిమాండ్ చేశార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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జనసేన మద్ద తుదారు ఆప్తా నూతన అధ్యక్షులను స్వాగతిస్తా గునుకుల కిషోర్ ర్్యలీ
శతఘ్ని న్్యస్: నెల్లోర్: అమెర్కాలో సేవా సంస్థ ఆపతూ న్తన అధ్యక్షుని సావుగతిస్తూ జనసేన 
పార్టీ తరఫున మంగళవారం మధా్యహనిం గునుకుల కిషోర్ దాదాప్ 500 మంది జనసేన మదదేతు 
దార్లతో కాప్ భవనోలో వార్ సనా్మన సభకు వెళలో అభనందనలు త్లిపార్. ఈ సందరభాంగా వార్ 
మాట్లోడ్తూ.. ఉననిత భావాలు కలిగ సాటి మనిష్కి ఏదో ఒక సహాయం చేయాలి అభవృదిధి పథంలో 
ద్శానిని నడిపించాలని ఒక సంకల్పంతో మొదటి నుంచ్ ఏదో ఒక విధంగా సమాజ శ్రేయస్సుకు 
పాడ్తుపడ్తునని మా నాయకుడ్ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడ్ పవన్ కళ్్యణ్ గార్. లక్షలాది మంది 
యువత కలల సాకారానికి శ్రమిస్తూనని సామాజిక వాది, దాదాప్గా 30 కోటలో రూపాయలు ఆర్్థకంగా 
ఇబ్ంది పడి ఆత్మహత్యలు చేస్కునని కౌలు రైతుల కుట్ంబాలకు అందించ్న సేవా తత్పర్డ్ శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గార్ని కాపాడ్కోవాలిసున ఆవశ్యకతను త్లియజేస్తూ ఆపతూ సంస్థ దాదాప్ మూడ్ 
కోటలో రూపాయలు ఖర్చి చేసింది. అమెర్కాలోని త్లుగు వార్కి సేవలను అందిస్తూ ఐటీ రంగంలో 
ఉననిత శిఖరానిని అందుకునని నెల్లోర్ వాసి కొట్టీ ఉదయ్ భాసకిర్ గార్ అపాతూ అధ్యక్షులుగా ఎనినికైన 
తొలిసార్గా నెల్లోర్కు విచేచిసిన సందరభాంగా జిలాలో జనసేన పార్టీ తరఫున అభనందనలు త్లియజేస్తూ 
వార్ని కలసి జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి పవన్ కళ్్యణ్ గార్ని సీఎం చేసేందుకు సహాయ 
సహకారాలు అందించాలని కోర్తూ వార్ని సతకిర్ంచార్. రోజా అకకి గో బా్యక్ ట్ జబరదేస్తూ… 
కళలోకు సాక్షి గంతలు కట్టీకునని మీకు ప్రజలకు పడ్తునని ఇబ్ందులు కనపడ్ట లేదు. మీ ప్రభుతవుం 

కాపాడ్తునని స్గాలి ప్రీతి రేప్ కేస్ల నిందితుల సాక్షిగా పవన్ కళ్్యణ్ గార్కి మహిళల మదదేతు ఎంత ఉందో అందర్కీ త్లుస్. మా పవన్ కళ్్యణ్ కి నిజంగా న్లాంటి నోటి పొగర్ 
ఉంట్ మహిళలు నచచికపోవచుచి. టూర్జం శాఖ పరా్యటక శాఖలో పూచ్క ప్ళలోంత అభవృదిధిని సాధించని మీర్ రాజకీయానికి అనర్హులు. రేప్ నగర్ ఎనినికలలో ప్రజాక్షేత్రంలో రోజా 
ఓటమి ఖాయం. రాష్టం రావణ కాషటీంగా ఉంది ఎట్ చూసినా ప్రజలు చాలా ఇబ్ంది పడ్తునానిర్.ప్రణాలిక బదధింగా రాష్ట అభవృదిధి సాధించాలంట్ ఒకసార్ పవన్ కళ్్యణ్ గార్కి 
ఓట్ వేసి గెలిపించండి అని త్లిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ గునుకుల కిషోర్ తో కంథర్, ప్రశాంత్ గౌడ్, రాజా, హేమంత్ యాదవ్, అమీన్, షాజహాన్, ప్రత్ప్ తదితర్లు 
పాల్గానానిర్.

విద్యార్థి రాజేష్ కి ట్రై సైకిల్ అందంచిన 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్్యస్: ముమి్మడివరం నియోజకవరగాం త్ళలోరేవు మండలం జార్జి పేట గ్రామంలో జనసేన 
పార్టీ ఆధవుర్యంలో తద్కం ఫండేషన్ వార్ ఆర్్థక సహకారంతో జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు నియోజకవరగా ఇనాచిర్జి బాలకృష్ణ చేతుల మీదుగా విదా్యర్్థ పిత్ని 

రాజేష్ కి ట్రై సైకిల్ అందివవుడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట జనసేన సహాయ కార్యదర్శి 
జకకిం శెటిటీ పండ్, ఉదయ గోదావర్ జిలాలోల ర్జనల్ కో ఆర్డినేటర్ ముత్్యల జయలక్ష్మి, మండల 
అధ్యక్షులు అతితూలి బాబూరావు, జి వేమవరం గ్రామపంచాయతీ ప్రెసిడంట్ ప్ణ్యమంతుల 
స్ర్బాబు, డాకటీర్ ప్రసాద్ యిలాలో వీర స్ంకర చంద్ర రావు, గండి అనిల్ రాయుడ్ గోవిందు, 
మతుతూర్తూ హర్, సత్యమని కంఠ, దూడల సావుమి, దవుల్ర్ శ్రీనివాస్, ఆకెట్ రవి, రంకిరెడిడి 
రామకృష్ణ, మోటిపలిలో రాజా, సలాది రవి ప్రసాద్, వినుకొండ నాగంద్ర, గెదాదేడి శ్రీనివాస్ రాయుడ్, 
స్ర్బాబు, దవుల్ర్ శ్రీనివాస్, పైడికొండ రమేష్, పైడికొండ వీరభద్రరావు, బంగార్రాజు, కడల 
వెంకట్శవురరావు, చపి్పడి మహేష్, చపి్పడి గోపి మర్యు నాయకులు జనసేన పార్టీ కార్యకరతూలు 
వీరమహిళలు పాల్గానానిర్.
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జనసైనికుడు గణేష్ కుటంబానికి బత్తుల దంపత్లు లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సహాయం
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం: జనసేన పార్టీకి ఎనలేని సేవలందించ్, ఇటీవల తిర్గరాని లోకాలకు మనందర్న్ వదిలి వెళలోపోయిన మన జనసేన కుట్ంబసభు్యడ్, కోర్కొండ 
మండలం, బొల్లోదుదేపాల్ం గ్రామానికి చెందిన.. నిసావుర్థ జనసైనికుడ్ ప్పా్పల గణేష్ కుట్ంబ సభు్యలను.. రాజానగరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతూల వెంకటలక్ష్మి 
మరొకసార్ పరామర్శించ్, మనోధైర్యం కలి్పంచ్.. గణేష్ కు అశ్రునయనాలతో ఘననివాళులు అర్్పంచ్.. వార్ కుట్ంబానికి చేదోడ్గా ఉండాలని ఉద్దేశంతో 1,00,000/- (లక్ష 
రూపాయలు) ఆర్్థక సహాయం అందజేసి, జనసేన పార్టీ తరఫున అనిని విధాలా కుట్ంబానికి అండగా ఉంట్మని భరోసా కలి్పంచార్. ఈ చెక్ ని శ్రీకృష్ణపటనిం సర్పంచ్ కిమిడి శ్రీరామ, 
బొల్లోదుదేపాల్ం సీనియర్ నేత కట్టీ వెంకననిబాబు, ఇతర నేతల చేతుల మీదుగా వార్ కుట్ంబ సభు్యలకు అందజేయడం జర్గంది. నియోజకవరగాంలో ఎవర్కి ఏ కషటీం వచ్చినా.. ఏ ఆపద 
వచ్చినా.. మేమునానిమంటూ.. శకితూకొలది దానధరా్మలు చేస్తూనని సేవాతత్పర్లు బతుతూల దంపతులకు జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రతే్యక కృతజ్ఞతలు.

ఈసార్ పవన్ కళ్యాణ్ కి అవకాశం ఇసాతుం: బత్తుల
చంద్రబాబుని చూసం.. జగన్ ని చూసం.. ఈసరి పవన్ కళ్యూణ్ కి అవకాశం 
ఇస్తం.. ఎవరినోట విన్ని ఇదే మాట: బత్్తల
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం: జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర కార్యక్రమం 
రాజానగరం నియోజకవరగాంలోని మూడ్ గ్రామాలోలో ఉదృతంగా, ఉత్సుహంగా ప్రజల 
ఆదరాభమానులతో విజయవంతంగా సాగంది.. జనసేన నాయకులు జనసైనికులతో 
కలిసి విసతూృతంగా మూడ్ గ్రామాలోలో పర్యటించ్న జనసేన నాయకులు బతుతూల 
బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి.. కార్యక్రమంలో భాగంగా సమవారం మునగాల, 
నాగంపలిలో, మర్యు ఆకర్గా బోల్లోదుదేపాల్ం గ్రామాలోలో విసతూృతంగా పర్యటించ్ ప్రతి 
గడప ఎకుకితూ, ప్రతి ఒకకిర్ని కలుస్తూ… జనసేన పార్టీకి ఓట్ వెయా్యలని బతుతూల 
దంపతులు అభ్యర్్థంచడం జర్గంది. ఈ సందరభాంగా ఆయాగ్రామాలోలో ప్రజలు.. 
చంద్రబాబును చూశాం, జగన్ ని చూసాం, ఈసార్ పవన్ కళ్్యణ్ కి అవకాశం ఇసాతూమని 
వార్ సవుచ్ందంగా చెప్పడం పాదయాత్ర శిబిరం జనశ్రేణులోలో మికికిలి సంతోషానిని 
కలిగంచ్ంది.. రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉధృతంగా కొనసాగన ఈ మహాపాదయాత్ర 
లో సీనియర్ జనసేన నేతలు, జనసైనికులు, గ్రామప్రజలు పాల్గానానిర్.

వెన్నుపూస ఆపరేషన్ నిమితతుం చిన్నుర్కి జనసేన ఆర్థిక సహాయం
శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం, కొవావుడ గ్రామం వాసతూవు్యలు గణేస్ల శేఖర్ చ్నని కుమారెతూ వెనునిపూసకి ఆపరేషన్ నిమితతూం కొవావుడ గ్రామ జనసైనికులు సమకూర్చిన 20 
వేల రూపాయలు ఆర్్థక సహకారానిని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభు్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జి పంతం నానాజీ సమక్షంలో అందించ్న కొవావుడ గ్రామ జనసేన నాయకులు.. కొవావుడ 
గ్రామ జనసేన నాయకులని అభనందించ్న పంతం నానాజీ.
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జనసేన నేత అనుశ్రీ 
సతయూన్రాయణ గృహనిర్ంధం

శతఘ్ని న్్యస్: రాజమండ్రి సిటీ జనసేన ఇంచార్జి అనుశ్రీ సత్యనారాయణను పోలీస్లు 
గృహనిర్ంధం చేశార్. రాజమండ్రిలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటనల నేపధ్యంలో పోలీస్లు 
సత్యనారాయణను గృహనిర్ంధం చేశార్.

ఈసార్ “జనసేన జన ప్రభంజన్నిను” 
చూడబోత్న్నుం

బత్్తల దంపత్లకు శ్రీరంగపటనిం గ్రామంలో పెద్దఎత్్తన హారత్లు పట్టి ఘన సవాగతం 
పలికిన మహిళలు
“జనం కోసం జనసేన” “మహా పాదయాత్ర’ 50వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం, “జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర” లో భాగంగా 
మంగళవారం రాజానగరం నియోజకవరగాం, కోర్కొండ మండలం, శ్రీరంగపటనింలో 
గ్రామంలో జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతూల వెంకటలక్ష్మి “మహాపాదయాత్ర” 
గ్రామంలో ఇంటింటికి తిర్గుతూ, ప్రతి ఒకకిర్న్, ఈసార్ జనసేన పార్టీకి ఓట్సి, 
పవన్ కళ్్యణ్ కి ఒక అవకాశం ఇవావులని అభ్యర్్థస్తూ… ప్రజల ఆదరాభమానాలతో 
జనసైనికులు ఉత్సుహం, కేర్ంతలతో కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముందుకు సాగంది. 

ఈ సందరభాంగా బతుతూల వెంకటలక్ష్మి మాట్లోడ్తూ రాబోయేది జనసేన ప్రభుతవుమని, ఈసార్ పవన్ కళ్్యణ్ జన ప్రభంజనానిని సృష్టీంచబోతునానిరని, ప్రజలందరూ పవన్ కళ్్యణ్ ని 
ముఖ్యమంత్రిగా చూడాలనుకుంట్నానిరనానిర్.ఈ మహాపాదయాత్రలో పెదదేఎతుతూన శ్రీరంగపటనిం జనసేన నేతలు, జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

జోనల్ కమిషనర్ కు జనసేన 88 వార్డ్, నరవ 
గ్రామ సమసయాల సెగ

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం: 88 
వార్డి, పెందుర్తూ నియోజకవరగాం, 
నరవ గ్రామంలో జీవీఎంసీ సవుచ్ 
సరేవుక్షన్ పర్యటనలో భాగంగా 
జోనల్ కమిషనర్ సింహాచలంను 

అపి గ్రామ సమస్యలను వివర్ంచ్న జనసేన పార్టీ సా్థనిక నాయకులు వబి్న జనారదేన 
శ్రీకాంత్.. జోనల్ కమిషనర్ తో మాట్లోడ్తూ ఈ నరవ గ్రామం జీవీఎంసీలోకి 
తీస్కొని దశాబదే సంవతసురాలు గడిచ్న అభవృదిధి కి మాత్రం ఆమడ దూరంలో ఉందని, 
ముఖ్యంగా నాణ్యమైన త్రాగున్టి సమస్య, వీధిలైట్లో డ్రైనేజీ లేకపోవడం వలన మనిని 
పాల్ం, రెలిలో వీధి, ఇలా కొనిని కాలన్ల ప్రజలు ఇబ్ంది పడ్తునానిరని, కొనిని ముఖ్యమైన 
ప్రద్శాలోలో కూడా వీధిలైట్లో ఏరా్పట్ చేయడం లేదని, పాడైపోయినవి మరమ్మతులు 
కూడా చేయటం లేదని, మాకు కళ్్యణ మండపం అందుబాట్లో ఉననిప్్పడ్ ప్రజలుకు 
ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండేది, దయచేసి సచ్వాలయానిని వేరే ప్రద్శానికి మారేచి 
కళ్్యణ మండపం అందుబాట్లో తీస్కొని రావాలని, మా గ్రామానికి 10 పడకల 
హాసి్పటల్ మంజూరైనప్పటికీ అధికార్లు, ప్రజా ప్రతినిధుల అవగాహనలోపం వలన 
వెనకికి వెళలోపోయిందని కావున మాకు పది పదకల హాసి్పటల్ వచేచిలాగా కృష్ చేయాలని 
ఇది మా చుటూటీ పకకి గ్రామాల అందర్కీ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంట్ందని, 
బహరా కాలేజ్ నుండి రామాలయం వదదే ఇర్వైప్లా మర్యు హనుమాన్ టంప్ల్ 
నుండి మాజీ సైనిక సంక్షేమ కారా్యలయం వరకు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏరా్పట్ చేయాలని, 
మహిళలకు కుటీర పర్శ్రమ మీద అవగాహన కలి్పంచ్ ఆర్్థక భరోసా కలిగలాగా కృష్ 
చేయాలని, సా్థనిక యువతుకు జీవీఎంసీలో ఉనని ఉదో్యగాలను కృష్ చేయాలని, స్మశాన 
వాటికి సర్పడే నిధులు మంజూర్ చేసి ప్రహర్ గోడ కంపీలోట్ చేయాలని, షీలానగర్ 
నుండి నరవ రహదార్ నిరా్మణం 2018 ప్రారంభంచ్నప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఎట్వంటి 
చర్యలు చేయలేదని, దయచేసి మా గ్రామ ప్రజల సమస్యలపై దృష్టీ పెట్టీలని కోరడం 
జర్గంది, ఈ యొకకి కార్యక్రమంలో గవర శీను, బొడ్డి నాయుడ్, గోపిసెటిటీ ప్రవీణ్, 
రామ్, ప్రసాద్, పరమేశు, మర్యు జనసైనికులు ప్రజలు పాల్గానానిర్.

నూతన సంవత్సర కాయాలండర్ న్ ఆవిష్కర్ంచిన న్దండ్ల
శతఘ్ని న్్యస్: హైదరాబాద్, జనసేన పార్టీ కేంద్ర కారా్యలయంలో అంజనా ద్వి 
చార్టబుల్ ట్రస్టీ (నర్సుపటనిం నియోజకవరగాం) టీమ్ రూపొందించ్న న్తన సంవతసుర 
కా్యలండర్ ను ఆవిషకిర్ంచ్న పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండలో మనోహర్, అరహుం ఖాన్ మర్యు 
కళ్్యణం శివ శ్రీనివాస్ (కె.కె), జనసేన పార్టీ పిఏసి సభు్యలు నాగంద్ర బాబు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఆధవారయూంలో పల్లె పల్లె ఎగరాలి 
పవననని జండా 7వ రోజు

• మార్పు కోర్కుంటునని ప్రజలు.
• జనసేన పార్టి వైపు ఆసకి్త చూపుత్.
• రాజకీయాలోలెకి కొత్త వాళ్ళు రావాలి, పాలన మారాలి అని కోర్కుంటునని ప్రజలు.
• మంచి వయూకి్తతవాం ఉనని గొపపు న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని ప్రజలు నోట వయూక్తపరచడం 
జరిగంది.

శతఘ్ని న్్యస్: నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగాం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, 
జనసేన పార్టీ సిదాధింత్లను ప్రజలోలోకి తీస్కెళ్్ళ కార్యక్రమంలో భాగంగా నాగర్ కరూనిల్ 

నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పల్లో పల్లో ఎగరాలి పవననని జండా అనే కార్యక్రమం దావురా ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు జనసేన పార్టీ సిదాధింత్లను వివర్ంచడం 
జర్గుతుంది. మొదటి విడత కార్యక్రమంలో భాగంగా మంగళవారం నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగాం, త్లకపలిలో మండలం, ఆలేర్ గ్రామంలో పల్లో పల్లో ఎగరాలి పవననని జండా 7వ 
రోజు నిరవుహించడం జర్గంది. కామ్ రెడిడిపలిలో గ్రామంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, జనసేన పార్టీ సిదాధింత్లను ప్రజలోలోకి తీస్కెళ్ళడం జర్గంది. 
మర్యు మంగళవారం సాయంత్రం నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగాం బోప్పలిలో గ్రామంలో వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాదయాత్రగా గడప గడపకు జనసేన పార్టీ సిదాధింత్లను ప్రజాలోలోకి 
తీస్కెళ్ళడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో త్లంగాణ రాష్ట, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో నాయకులు, ఎండి మహబూబ్ మర్యు నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగా ముఖ్య నాయకులు 
గోపాస్ కుర్మనని, నారముళ్ళ రవీందర్, ద్శమొని రాజేష్, గోపాస్ రమేష్, కొడిగంటి సాయి కుమార్, ఎస్.పి.స్ర్య నాయక్, జర్రిపాటి చంద్రశేఖర్ స్ర్య, సత్యం, రాము, పరశరాముడ్, 
లింగం నాయక్, వంశీ, ఎ.శ్రీధర్, శివాజీ, ప్రశాంత్, శివ, శేఖర్, రవి యాదవ్, చందు, బాలు, ఆదిత్య మర్యు జనసైనికులు పాల్గాని కార్యక్రమానిని విజయవంతం చేశార్.

పూలే 192వ జయంతోత్సవాలలో పాల్గొనను 
రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్్యస్: రాజంపేట: అననిమయ్యజిలాలో, రాజంపేట నియోజకవరగా పర్ధిలోని 
టి. స్ండ్పలిలోలో స్త్రీ జాతి విముకితూ ప్రధాత, మన భారత ద్శప్ మొదటి పంతులమ్మ! 
సావిత్రిబాయి పూలే 192వ జయంతి వేడ్కలోలో భాగంగా ఆమె చ్త్రపట్నికి పూలమాలలు 
వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్్పంచ్, మహిళలు విదా్యర్్థనిలతో కేక్ కట్ చేయించ్, అందర్కీ 
పంచ్ పెడ్తూ మండల కేంద్రంలోని స్ండ్పలిలో ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఏరా్పట్ 
చేసిన సమావేశంలో మండలంలోని అభవృదిధి, విద్య, వైద్య, ఉపాధా్యయ, వివిధ రకాల 
రంగాలోలోని అధికార్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజాసావుమిక వాదులు, ప్రజాసంఘాల 
నాయకులు, అలానే మండల వా్యపతూంగా ప్రముఖులతో భార్ ఎతుతూన మహిళలు, కాలేజీ 
విదా్యర్్థనిలు మర్యు స్కిల్ పిలలోలు కలిసి ఘనంగా ఆమె జయంతోతసువాలను 
జర్ప్కునానిర్. అనంతరం జనసేన పార్టీ తరప్న రామ శ్రీనివాస్ మాట్లోడ్తూ మన 
భారత ద్శానికి ఆమె చేసిన సేవలను గురెతూర్గ స్ఫూర్తూతో కులమత్లకు, ప్రాంత్లకు 
అతీతంగా ఆదరశింగా తీస్కుని వివిధ మాధ్యమాలోలో అందరూ కలిసి కట్టీగా సననిదదేమై 
భవిష్యత్ తరాలకు ప్నాదులు వెయా్యలిసున అవసరం ఎంతైనా ఉందని పిలుప్నిచాచిర్.

యువశకితు కారయాక్రమానిను విజయవంతం చేయాలి: 
గాద

శతఘ్ని న్్యస్: 
గుంటూర్: వినుకొండ 
నియోజకవరగాంలో జనసేన 
పార్టీ ఎదుగుదలకు 
భవిషత్ కారా్యచరణ 
ఏ విధంగా ఉండాలో 
నియోజవరగా నాయకులతో 
జిలాలో అధ్యక్షులు గాద 
వె ం క ట్ శ వు ర రా వు 
సమావేశమై చర్చించడం 
జర్గంది. కార్యక్రమంలో 
ఆయన మాట్లోడ్తూ మన 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఏ కార్యక్రమానికి పిలుప్ 

ఇచ్చిన ఆ కార్యక్రమానిని బలంగా జనాలోలోకి తీస్కు వెళ్లోలని నాయకులకు త్లియజేసార్. 
జనవర్ 12వ తేదీ శ్రీకాకుళం జిలాలో రణస్థలంలో సావుమి వివేకానంద జయంతి నాడ్ 
జనసేన యువశకితూ కార్యక్రమం ఉంట్ందని మన నాయకుడ్ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ చెప్పడం 
జర్గంది.ఈ యువశకితూ కార్యక్రమం మనం విజయవంతం చేయాలని ఈ వినుకొండ 
నియోజకవరగాంలో నుంచ్ ఎకుకివ సంఖ్యలో యువత ఈ కార్యక్రమానికి తరలిరావాలని 
త్లియజేశార్. ఈ నియోజకవరగాంలో మన పార్టీ ఎదుగుదలకు నాయకులు, కార్యకరతూలు 
మర్యు వీర మహిళలు సమిష్టీగా కృష్ చేయాలని స్చ్ంచడం జర్గంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలాలో నాయకులు అడపా మణికా్యలరావు, నారదాస్ ప్రసాద్, నిసశింకర 
శ్రీనివాసరావు, మండల అధ్యక్షులు, నియోజకవరగా నాయకులు, వీరమహిళలు మర్యు 
కార్యకరతూలు పాల్గానానిర్.

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


బుధవారం, 04 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బత్తుల ఆధ్వరయాంలో 
వైఎసా్సర్్సపీ సీనియర్ నేతలు జనసేనలో చేర్క

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవరగాం, సీత్నగరం మండలం, ఇనుగంటి వార్ పేట గ్రామానికి 
చెందిన వైఎసాసుర్ సీపీ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేతలు వరదా ప్రభాకర్ రావు, సత్యం భాసకిరరావు. 
ఈ అసమరధి ప్రభుతవు పాలన పటలో విస్గు చెంది.. జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు, 
సిదాధింత్లు నచ్చి బతుతూల బలరామకృష్ణ సేవాతతవుం, ప్రజలకు చేస్తూనని పలు సేవా కార్యక్రమాలకు 
ఆకర్షితులై నాసేన కోసం నా వంతు కమిటీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బతుతూల వెంకటలక్ష్మి ఆధవుర్యంలో 
సీనియర్ నేత కొండేటి సత్యనారాయణ సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అయా్యర్. ఈ 
కార్యక్రమంలో సీనియర్ నేతలు మటటీ వెంకట్శవురరావు, మదాదేల ఏస్పాదం, కొండాటి అనిల్ 

కుమార్, చ్కాకిల నాగ ద్వి వరప్రసాద్ (సన్ని), కొండాటి సత్య, దారలో బ్రహ్మమ్, వరద వంశీ, మణికంఠ పి.ఎల్.ఎమ్, వర్రే ఈశవుర్, కొండేటి భద్ర, పెంటపాటి శివ, ఈలి స్రేష్, 
దాసర్ వీరబాబు, జయవరప్ రాజు, జయవరప్ నరసింహామూర్తూ, కొలపెలిలో సాయి, చంగా దురాగా ప్రసాద్, రాజేష్ సత్యం, దుళలో అనిల్ కుమార్, దుళలో రామ్ సాయివరద ప్రభాకర్ రావు 
తదితర్లు పాల్గానానిర్.

హరరామ జోగయయాన్ మరాయాదపూర్వకంగా కలిసిన 
బొమిమిడి న్యకర్

శతఘ్ని న్్యస్: రాష్ట కాప్ సంక్షేమ సేన అధ్యక్షులు చేగండి హరరామ జోగయ్య కాప్లకు 5% ర్జరేవుషన్ 
కలి్పంచాలి అని కోర్తూ ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు పిలుపిచ్చిన తర్ణంలో పోలీస్లు వార్ని దౌరజిన్యంగా 
అరెస్టీ చేసి అనంతరం ఏల్ర్ ప్రభుత్వుస్పత్రికి తరలించ్న నేపథ్యంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
పిలుప్ మేరకు వార్ దీక్షను విరమించుకుని ఇంటికి తిర్గ వచ్చిన నేపథ్యంలో వార్ని మరా్యదపూరవుకంగా 
కలిసి, వార్ బాగోగులు అడిగ త్లుస్కునని నరసాప్రం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి, పీఏసీ సభు్యలు 
మర్యు రాష్ట మతసు్యకార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నాయకర్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ జిలాలో 
నాయకులు, నరసాప్రం నియోజకవరగా నాయకులు, కార్యకరతూలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గానానిర్.

యువశకితుతో యువతకు దశానిరేదేశం చేయన్నను 
పవన్ కళ్యాణ్: నేరేళ్ళ సురేష్

శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూర్: తమ సావురధి ప్రయోజనాల కోసం దశాబాదేల కాలంగా 
రాజకీయ నాయకులు యువతలో ఉనని శకితూ సామరాధి్యలను నిర్వుర్యం చేస్తూ వచాచిరని, 
దికుకితోచని సి్థతిలో ఉనని యువతకు యువశకితూ సభదావురా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
దిశానిరేదేశం చేయనునానిరని జనసేన పార్టీ గుంటూర్ అర్న్ అధ్యక్షుడ్ నేరేళ్ళ స్రేష్ 
అనానిర్. సావుమి వివేకానంద జయంతి సందరభాంగా జనవర్ 12న ఉద్యమాలకు ఊపిర్ 
పొసే శ్రీకాకుళంలోని రణస్థలిలో జర్గ యువశకితూ బహిరంగ సభకు సంభందించ్న గోడ 
ప్రతులను మంగళవారం పరమాయగుంటలోని నగర పార్టీ కారా్యలయంలో ఆయన 
ఆవిషకిర్ంచార్. ఈ సందరభాంగా నేరేళ్ళ స్రేష్ మాట్లోడ్తూ ఉకుకి నరాలు, ఇనుప 
కండరాలు ఉనని యువతతోనే ఈ ద్శ భవిష్యతుతూ ఆధారపడి ఉందని సావుమి వివేకానంద 
ఉదోభాదించేవారనానిర్. ద్శానికి పట్టీకొమ్మలాలోంటి యువతను మద్యం, గంజాయి, 
హెరాయిన్ వంటి మాదకద్రవా్యలకు బానిసను చేసి యువశకితూని రాజకీయ నాయకులు 
ఎప్పటికప్్పడ్ నిర్వుర్యం చేస్తూనే ఉనానిరని నెరేళలో స్రేష్ ఆవేదన వ్యకతూం చేశార్. 
జిలాలో అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్ మాట్లోడ్తూ రాష్టంలో యువత ఎదురొకింట్నని 
సమస్యలపై జనసేనాని శంఖారావానిని పూర్స్తూనానిరనానిర్. నిర్దో్యగులకు, యువతకు 
ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడిడి చేసిన ద్రోహానిని ప్రజల ముందు పెటటీడానికే మన యువత – మన 
భవిత పేర్తో యువశకితూ భార్ బహిరంగ సభను ఏరా్పట్ చేయటం జర్గందనానిర్. 
కారొ్పరేటర్ యర్ంశెటిటీ పదా్మవతి మాట్లోడ్తూ తమ దాషీటీకాల, అరాచకాల నుంచ్ 
యువత దృష్టీ మరలేచిందుకే రాషా్రానిని గంజాయి లాంటి మాదకద్రవా్యలకు నిలయంగా 
మారాచిరని విమర్శించార్. యువతకు ఇరవై ఐదు కేజీల బియ్యం కాదు 25 సంవతసురాల 
బంగార్ భవిష్యత్ అందించటం కోసం పవన్ కళ్్యణ్ తన జీవిత్నిని ఫణంగా పెటిటీ 
పోరాడ్తునానిరనానిర్. యువశకితూకి రాష్ట నలుమూలల నుంచ్ పెదదేఎతుతూన యువకులు 
తరలిరావాలని పదా్మవతి కోరార్. సమావేశంలో కారొ్పరేటర్ దాసర్ లక్ష్మీ దురగా, 
నగర ఉపాధ్యక్షుడ్ కొండూర్ కిషోర్, ప్రధాన కార్యదర్సులు యడలో నాగమలేలోశవురరావు, 
కటకంశెటిటీ విజయలక్ష్మి, ఆనంద్ సాగర్, ఉదయ్, నాగంద్ర సింగ్, గడదాస్ అర్ణ, 
ప్లిగడడి గోపి, కొతతూకోట ప్రసాద్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

సావిత్రిభాయి పూలే జీవితం ఆదర్శనీయం: నేరేళ్ళ 
సురేష్

శతఘ్ని న్్యస్: గుంటూర్: 
కు ల మ త్ ల క తీ త ం గా 
సమాజానిని ప్రేమించ్న 
మహన్యురాలు, విద్య 
దావురా మాత్రమే స్త్రీకి విముకితూ 

లభస్తూందని ప్రతే్యకంగా మహిళలకు విదా్యలయానిని సా్థపించ్న ఉపాధా్యయుని, రచయిత 
సావిత్రభాయి పూలే జీవితం అందర్కీ ఆదరశిన్యమని జనసేన పార్టీ గుంటూర్ 
అర్న్ అధ్యక్షుడ్ నేరేళ్ళ స్రేష్ అనానిర్. మంగళవారం సావిత్రిభాయి పూలే జయంతి 
సందరభాంగా పార్టీ నగర కారా్యలయంలో ఆమె చ్త్ర పట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘన 
నివాళులు అర్్పంచార్. ఈ సందరభాంగా నేరేళ్ళ స్రేష్ మాట్లోడ్తూ సావిత్రిభాయి 
నిమని వరాగాల ప్రజల అభు్యననితికై జీవిత్ంతం పోరాడారని కొనియాడార్. మహిళలు 
ఎదుర్కుంట్నని అనిని వివక్షలకు చదువు ఒకకిట్ పర్షాకిరం అని నమి్మ మహిళలకు 
ప్రతే్యక విదా్యలయాలు సా్థపించ్న మహోననితురాలు సావిత్రభాయి పూలే అనానిర్. 
భారతద్శ తొలి ఉపాధా్యయునిగా ఆమె అందించ్న సేవలిని ద్శం ఎప్పటికీ మర్వదని 
నేరేళ్ళ స్రేష్ అనానిర్. కారొ్పరేటర్ యర్ంశెటిటీ పదా్మవతి మాట్లోడ్తూ సావిత్రభాయి 
పూలే ఆధిపత్యవరాగాల వార్ని ధికకిర్ంచ్ ఎనోని అవమానాలకు గురైనా ఎకకిడా వెనకడ్గు 
వేయకుండా స్త్రీ అభు్యననితికై తన జీవిత్నిని ఫణంగా పెటిటీన సావిత్రభాయి పూలేకి యావత్ 
మహిళ్లోకం ఎప్పటికీ ఋణపడి ఉంట్ందని పదా్మవతి అనానిర్. కార్యక్రమంలో 
కారొ్పరేటర్ దాసర్ లక్ష్మీ దురగా, జిలాలో అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్, నగర ఉపాధ్యక్షుడ్ 
కొండూర్ కిషోర్, ప్రధాన కార్యదర్శిలు విజయలక్ష్మి, యడలో నాగమలేలోశవురరావు, స్ర్శెటిటీ 
ఉదయ్, ఆనంద్ సాగర్, నాగంద్ర సింగ్, కొతతూకోట ప్రసాద్, గడదాస్ అర్ణ, ప్లిగడడి 
గోపి తదితర్లు పాల్గానానిర్.

గార్లపాడు గ్రామంలో జనసేన కాయాలండర్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్్యస్:  గారలోపాడ్ గ్రామంలో జనసేన విదా్యర్్థ విభాగ నాయకులు గంధం 
ఆనంద్ ఆధవుర్యంలో న్తన సంవతసుర కా్యల్ండర్సు పంపిణీ చేయడం జర్గంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో బోనకల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు షేక్ జాన్ పాషా, బహుజన సాధికారత 
సమితి అధ్యక్షుడ్ గంధం ప్లలోయ్య, కనకపూడి కోటి, తదితర్లు పాల్గానానిర్.

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

మండపేట: అంబరాననుంటిన జనసేన నూతన సంవత్సర సంబరాలు
శతఘ్ని న్్యస్: మండపేట: మండపేట నియోజకవరగా జనసైనికులు ఆదివారం న్తన సంవతసుర వేడ్కల సందడి 
సృష్టీంచార్. మండపేట నియోజకవరగా వా్యపతూంగా అనిని గ్రామాల నుంచ్ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు మండపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ ఇంటికి భార్ సంఖ్యలో తరలి 
వెళ్లోర్. కపీలేశవురప్రం మండలం వల్లోర్ గ్రామంలోని లీలాకృష్ణ సవుగృహంలో ఈ వేడ్కలు ఘనంగా జర్గాయి. 
ఉదయం నుండే కార్యకరతూలు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణకు శుభాకాంక్షలు త్లియజేసి ఆయనను 
పూలమాలలతో ముంచెత్తూర్. జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ అభమానులు లీలాకృష్ణను శాలువాలతో ఘనంగా 
సతకిర్ంచ్ మెమెంటోలు అందజేశార్. ఈ సందరభాంగా లీలాకృష్ణ మాట్లోడ్తూ జనసైనికులు తనను ఎంతగానో 
ఆదర్స్తూనానిరనానిర్. ప్రజా సమస్యల పర్షాకిరానికి జనసేన ఎప్్పడ్ ముందుంట్ందనానిర్. ప్రభుతవు వ్యతిరేక 

విధానాలకు పోరాటం సాగసాతూమని పేరొకినానిర్. రైతులకు అండగా ఉండి వార్ కోసం తమ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆద్శాలకు అనుగుణంగా దశలవార్ ఆందోళనలు చేపడత్మని 
స్పషటీం చేశార్. వివిధ శాఖల అధికార్లు, సిబ్ంది, పలు సామాజిక వరాగాలకు నాయకులు, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, మెగా ఫ్్యమిలీ అభమానులు అధిక 
సంఖ్యలో పాల్గానానిర్.

యువశకితు కారయాక్రమం పోస్టర్లన్ 
ఆవిష్కర్ంచిన పెదపూడి విజయ్ కుమార్

శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ సిటీ: కాకినాడ సిదాధిర్థ నగర్ లో గల జనసేన 
పార్టీ ఆఫీస్లో రాష్ట సంయుకతూ కార్యదర్శి వాసిరెడిడి శివ ఆధవుర్యంలో జర్గన 
ప్రెస్ మీట్ లో రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి పెదపూడి విజయ్ కుమార్ పాల్గాని 
ఈ సభను జయప్రదం చేయాలని త్లిపార్. అలాగ దళత బలహీన 
వరాగాలకు జగనో్మహన్ రెడిడి నేను అండగా ఉంట్నని చెపి్ప ఈ రోజున 
ముఖం చాట్ వేశాడని ఆయన దుయ్యబట్టీర్. అనిని వరాగాల ప్రజల పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదర్స్తూనానిరని అందరం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గాని సభను 
విజయవంతం చేయాలని పిలుప్నిచాచిర్. అనంతరం ఈ కార్యక్రమం 
వివరాలతో రాష్ట సంయుకతూ కార్యదర్శి వాసిరెడిడి శివ తయార్ చేసిన పోసటీర్ని ఆయన విడ్దల చేశార్. మరొక రాష్ట కార్యదర్శి బోడపాటి శివదత్ మాట్లోడ్తూ జగన్ మోహన్ రెడిడి 
ప్రభుత్వునికి న్కలు చెలాలోయని చెపా్పర్. రాష్ట సంయుకతూ కార్యదర్శి వాసిరెడిడి శివ మాట్లోడ్తూ జగన్ మోహన్ రెడిడి మంత్రులు, ఆయన నియమించ్న సలహాదార్లు పవన్ కళ్్యణ్ 
గార్ని వ్యకితూగతంగా విమర్శిస్తూంట్ పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రం ప్రజల కోసం తన పనులు త్ను చేస్కుంటూ వెళుతూనానిరని సావుమి వివేకానంద స్ఫూర్తూతో ఈ కార్యక్రమం ఏరా్పట్ చేసిన పవన్ 
కళ్్యణ్ గార్ యువతకి ఉదో్యగ అవకాశాలు అలాగ వార్ని చైతన్య పరచడానికి ఈ కార్యక్రమం ఏరా్పట్ చేసినట్లో త్లిపార్. ఈ కార్యక్రమంలోక కాకినాడ సిటీ ఉపాధ్యక్షులు అడబాల 
సత్యనారాయణ, కాకినాడ సిటీ ఐ.టీ. కో ఆర్డినేటర్ వరప్రసాద్ ఎలుచూర్, కాకినాడ సిటీ సెక్రెటర్ ముత్్యల దురాగాప్రసాద్, సహాయ కార్యదర్శి కంట రవి, దారప్ సతీష్, పచ్చిపాల మధు, 
వీర మహిళలు మర్యా బట్టీ లీల తదితర్లు పాల్గానానిర్.

దళిత యువత ఆధ్వరయాంలో విలేకరుల సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: ఉంగుటూర్: 
ప్రశినిసేతూ దాడ్లు చేయడం 
దార్ణమని ఉంగుటూర్ 
నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జి పతసుమటలో ధర్మరాజు 
పేరొకినానిర్. మంగళవారం 
ఉంగుటూర్ జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయం వదదే నియోజకవరగా 

సా్థయిలో దళతయువత ఆధవుర్యంలో విలేకర్ల సమావేశం నిరవుహించార్. ఈ 
సందరభాంగా యువత మాట్లోడ్తూ రాష్టంలో దళతులు పథకాలను రదుదే చేసిన 
ఏకైక ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగనో్మహన్ రెడిడి అని విమర్శించార్. ప్రజలోలో ఆదరణ 
కోలో్పతుండటంతో ప్రతిపక్ష నాయకులపై దాడ్లు చేయడం సిగుగాచేట్ అనానిర్. 
మహాసేన రాజేష్ ప్రభుతవు పనితీర్ను నాయకుల అవిన్తిని ప్రశినిస్తూ ఎప్పటికప్్పడ్ వార్ 
బండారం బయట పెడ్తుండటంతో ఆందోళన చెంది దాడ్లకు దిగుతునానిరనానిర్. 
అలాగ మహాసేన రాజేష్ అంబేదకిర్ ఆశయాలను పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను ప్రజలోలోకి 
తీస్కెళుతూండటంతో వైసీపీ ప్రభుతవుం మర్ంత ఆందోళన చెంది ఆయన కార్పై గండాలు 
దాడి చేయడం పిర్కిపందల చర్యని విమర్శించార్. అనంతరం ఈనెల 12వ తేదీన 
రణస్థలంలో జర్గ యువశకితూ పోసటీర్ని ధర్మరాజు ఆవిషకిర్ంచార్. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ జిలాలో సంయుకతూ కార్యదర్శి గంగమోలు చ్నని రతతూయ్య, ఇలిలోందల స్రేష్, 
మీసాల ప్రసాద్ బోనాల నారాయణ, కొము్మ పెదిదేరాజు, వడ్డి వెంకట్, దౌలుర్ స్న్ల్, 
పాకా ప్రేమ్ కుమార్, మూదునుర్ ప్రసాద్, తోట పవన్, గెడడిం వెంకట్ష్, బోయిన 
రాంబాబు జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గానానిర్.

పిడుగురాళ్ల జనసేన ఆధ్వరయాంలో పూలేకు ఘన 
నివాళులు

శతఘ్ని న్్యస్: గురజాల: పిడ్గురాళలో 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయంలో 
సావిత్రిబాయి పూలే 192వ జయంతి 
సందరభాంగా ఆమె చ్త్రపట్నికి 
పూలమాలవేసి ఘనంగా నివాళులు 
అర్్పంచార్, ఈ సందరభాంగా వకతూలు 
మాట్లోడ్తూ స్త్రీల యొకకి అభు్యననితి 

విద్య దావురా మాత్రమే సాధ్యమని గ్రహించ్ తన భరతూ జో్యతిరావు పూలే వదదే విద్యను 
అభ్యసించ్, మొటటీమొదటి మహిళ్ పాఠశాల ఏరా్పట్ చేసి స్త్రీ విద్యను ప్రోతసుహించ్న 
మాతృమూర్తూ సావిత్రిబాయి పూలే గారని, ఇప్్పడ్ ఇంతమంది మహిళలు ఉదో్యగాలోలో 
కావచుచి అనేక రంగాలోలో కావచుచి అభవృదిధి చెందడానికి ముఖ్య కారకులు సావిత్రిబాయి 
పూలే అని ఆమెకు ప్రతి ఒకకిరూ ర్ణపడి ఉండాలని ఆమె ఆశయాలను ప్రతి ఒకకిరూ 
ముందుకు తీస్కోవాలని, ఇలాంటి గప్ప వార్ పేరలోను ప్రభుతవు పథకాలకు పెట్టీలని 
అనానిర్, ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలో జాయింట్ సెక్రెటర్దూద్కుల ఖాసీం సైదా, జిలాలో 
ప్రోగ్రాం కమిటీ సభు్యలు సలీం, పిడ్గురాళలో మండల ఉపాధ్యక్షులు పెదదేకొలిమి కిరణ్, 
మండల కార్యదర్శి బేతంచెరలో ప్రసాద్, రామాయణం రామయ్య, జానపాడ్ గ్రామ ప్రధాన 
కార్యదర్శి అంబటి సాయి, ఆదిత్య తదితర్లు పాల్గానానిర్.

మంద్డి శ్రీనివాసరావుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 
త్మమిల మోహన్

శతఘ్ని న్్యస్:  కూకట్పలిలో 
నియోజవరగాం, 114 డివిజన్ 
కారొ్పరేటర్ మందాడి 
శ్రీనివాసరావుని కూకట్పలిలో జనసేన 
పార్టీ నాయకుడ్ తుమ్మల మోహన్ 
కుమార్ న్తన సంవతసుర 
సందరభాంగా పూల మొకకి ఇచ్చి 
శుభాకాంక్షలు త్లియజేశార్. 
ఈ సందరభాంగా కాలన్ వాస్లకు 
సమస్యలను తీరాచిలని మర్నిని 
అభవృదిధి పనులను చేయాలని 
కోరార్.

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


బుధవారం, 04 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చింతలపూటి చంద్ర మోహన్ కుటంబానిను పరామర్్శంచిన బెల్లంకండ 
సాయిబాబు

శతఘ్ని న్్యస్: గదదేల్ర్ నియోజక వరగాం బేసతూవార్పేట మండలం గలిజేర్గుళలో గ్రామం జనసైనికుడ్ చ్ంతలపూటి చంద్ర 
మోహన్ డిసెంబర్ 24 వ తేదీన కార్ ప్రమాదంలో గాయపడి ఒంగోలు ఆస్పత్రిలో చ్కితసు పొందుతూ జనవర్ 1 వ తేదీన 
తుదిశావుస విడిచార్. చంద్ర మోహన్ తలిలో, తండ్రి, అననియ్య శేఖర్ లను పలకర్ంచ్ ధైర్యంగా వుండమని చెపి్పన జనసేన 
పార్టీ ఇంఛార్జి బలలోంకొండ సాయిబాబు వార్కి 25000/- ఆర్ధిక సహాయం చేశార్. మీ కుట్ంబానికి అండగా ఉంట్మని 
చెపా్పర్. క్రియాశీలక కార్యకరతూ కావున పార్టీ నుంచ్ రావలసిన 5లక్షల బీమా తవురలో వచేచిలా కృష్చేసాతూమని హామీ ఇచాచిర్. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిలాలో కార్యదర్శి లంకా నరసింహారావు, జిలాలో సంయుకతూ కార్యదర్శి కాలవు బాల రంగయ్య , కంభం మండలం 
అధ్యక్షుడ్ త్డిశెటీటీ ప్రసాద్, వాటర్ హుసేసున్, కులార విష్్ణ, ధుమ్మని చెననియ్య, మహేష్ మర్యు కార్యకరతూలు పాల్గానానిర్.

సావిత్రి బాయి ఫూలే సేవ లు 
మ రువ లేనివి: గురాన అయయాలు

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం: సావిత్రి బాయి ఫూలే 191వ జయంతి సందరభాంగా 
జనసేన ఆధవుర్యంలో మంగళవారం సా్థనిక జి.ఎస్.ఆర్ కాంపెలోక్సు లో గురాన అయ్యలు 
కారా్యలయంలో మహాత్్మ జో్యతిరావు ఫూలే, సావిత్రి బాయి ఫూలే చ్త్రపట్లకు పూలమాలలు వే సి 
ఘనంగా నివాళులు అర్్పంచార్.. ఈ సందరభాంగా గురాన అయ్యలు మాట్లోడ్తూ.. 
మహిళల కోసం సావిత్రిబాయి చేసిన సేవలను కొనియాడార్. సావిత్రిబాయి పూలే 
గప్ప క వ యిత్రి, రచ యిత్రి, చకకిటి ఆలోచనలు, త్్యగం, సేవ, నిబదధిత కలిగన మహిళ 
అని కొనియాడార్. భారతద్శ తొలి మహిళ్ సంఘ సంసకి ర్ణి సావిత్రిబాయి పూలే అ ని 
అనానిర్. సావిత్రిబాయి ఆధునిక భారతద్శంలో మొటటీమొదటి మహిళ్ ఉపాధా్యయురాలు అని, 
పీడిత ప్రజలు, ముఖ్యంగా స్త్రీల విదా్యభవృదిధికి కృష్ చేసిన తొలితరం మహిళ్ ఉద్యమకార్ణి అ ని 
అనానిర్. కులమత్లకతీతంగా విద్యనభ్యసించే హకుకి అంద ర్కీ ఉంట్ందని, అందుకే 
అందరూ చ దువుకోవాల ని, అందరూ సమానంగా బ తకాల ని అనునిత్యం తపించ్న సామాజిక విపలోవ మాతృమూర్తూ సావిత్రిబాయి అని అనానిర్.
నాటి, నేటి సమాజంలో సావిత్రిబాయి ప్రాముఖ్యత చాలా గప్పద ని అనానిర్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, వంక నర్సుంగరావు, వజ్రప్ నవీన్ 
కుమార్, మేడేపలిలో పవన్ కుమార్, గలలోపలిలో మహేష్, పస్మార్తూ అభలాష్, కంకిపాటి రాజు, ఏంటి స్రేష్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

జి.మాడుగుల జనసేన ఆధ్వరయాంలో 
సావిత్రిబాయి పూలేకు ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్్యస్: పాడేర్: 
జి.మాడ్గుల మండల జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయంలో అరకు 
పారలోమెంట్ ఇంచార్జి డాకటీర్ 
వంపూర్ గంగులయ్య ఆద్శాల 
మేరకు, జి.మాడ్గుల మండల 
అధ్యక్షుడ్ మసాడి భీమనని 
అధ్యక్షతన సావిత్రిబాయి పూల్ 

192వ జయంతి ఘనంగా నిరవుహించడం జర్గంది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధిలుగా 
రైతు నేసతూం ఫండేషన్ సీఈఓ దాలి లక్షష్మణ్ మర్యు సాగెని కోటిబాబు ముఖ్య అతిధులుగా 
పాల్గాని సావిత్రిబాయి గార్కి పూలమాల వేయడం జర్గంది. అలాగ ఈ కార్యక్రమానికి 
జనసేన పార్టీ మండల ప్రధాన కార్యదర్శి మురళ, ఉపాధ్యక్షులు సాగన ఈశవురరావు 
యూత్ అధ్యక్షులు ఎస్.కె మసాతూన్ అలాగ ట్రెజర్ మర్యు జిలాలో కమిటీ మెంబర్ త్ంగుల 
రమేష్, ఖుష్, కొదమ కొండబాబు, కొర్ భాను ప్రసాద్, మసాడి సింహాచలం యూత్ 
ఉపాధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్, తలేలో త్రిమూర్తూలు, కృషా్ణ మూర్తూ, నాయకులు కార్యకరతూలు 
పాలుకోవడం జర్గంది.

దలి్ల గోవిందరెడిడ్ ఆద్వరయాంలో దోమల 
నివారణకు ఫాగంగ్ ..

శతఘ్ని న్్యస్: గాజువాక 
నియోజవరగాం, 64వ 
వార్డి, గంగవరం 
గ్రామం పలు వీధులోలో 
జనసేన కారొ్పరేటర్ దలిలో 
గోవిందరెడిడి పిలుప్మేరకు.. 
జీవీఎంసీ సిబ్ంది వార్చే 
దోమల నివారణకు ఫ్గంగ్  
చేయించడం జర్గంది. 

సా్థనికులు దోమలతో ఎంతో ఇబ్ంది పడ్తునానిమని అట్వంటి సమయంలో.. బండిని 
పంపించ్ ఇలా సర్వుస్ చేయించడం ఆనందంగా ఉందని దలిలో గోవింద రెడిడికి కృతజ్ఞతలు 
త్లియజేశార్.. ఈ కార్యక్రమంలో చడిపిలిలో ముసలయ్య, పలేలోటి ద్వుడ్, గంటి పిలిలో 
అపా్పరావు, కంబాల న్కరాజు, తదితర్లు పాల్గాని కార్యక్రమం విజయవంతం 
చేశార్.

బొండపలి్ల గ్రామ జనసైనికుల ఆత్మియ సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్:  చీప్ర్పలిలో నియోజకవరగాం, గర్విడి మండలం, బొండపలిలో గ్రామం 
జనసైనికులతో ఆతీ్మయ సమావేశం నిరవుహించడం జర్గంది. ఈ సమావేశంలో 
జనవర్ 12న జరగబోయే యువశకితూ కార్యక్రమం గుర్ంచ్ మర్యు గ్రామంలో ఉనని 
సమస్యలు గుర్ంచ్ పార్టీ బలోపేతం గుర్ంచ్ చర్చించడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
గర్విడి మండలం అధ్యక్షులు పెదిదే వెంకట్ష్, జిలాలో కార్యనిరావుహణ కమిటీ సభు్యలు 
దనానిన యేస్, బోడసింగ రామకృష్ణ, గలలోబాబు, ములులో జగదీష్, చందక బాలకృష్ణ, 
గణేష్, బాకుర్ శ్రీను, రెడిడి ప్రత్ప్, మని, గవిడి కృష్ణ, ఎజుజిప్రప్ పైడిరాజు, 
సిర్ప్రప్ రాంబాబు, పైల రమేష్, పైల రాంబాబు, పైల వంశీ, గోళలోవలస ధనుంజయ, 
సీతంనాయుడ్, ఎజిజిప్రప్ పండ్, సత్యనానిరాయణ, తలలోప్రెడిడి భాష, సత్య, మర్యు 
జనసైనికులు తదితర్లు పాల్గానానిర్.

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 
పాశం న్గబాబు

శతఘ్ని న్్యస్:  న్జివీడ్ 
నియోజకవరగా పర్ధిలోని 
అనిని ప్రభుతవు కారా్యలయాలోలో 
అధికార్లకు, వైదు్యలకు, 
పోలీస్ శాఖ వార్కి సీవుట్సు 
పంపిణీ చేసి జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ తరప్న 
న్జివీడ్ నియోజకవరగా 
జనసేన నాయకులు పాశం 
నాగబాబు న్తన సంవతసుర 
శుభాకాంక్షలు త్లిపార్.

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

పవననను ప్రజాబాటతో జనంలోకి దూసుకెళుతునను ఆతమికూరు జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ఆత్మకూర్: పవన్ కళ్్యణ్ ను ముఖ్యమంత్రి చేయాలనని దృఢ సంకల్పంతో, ప్రజల ఆశీరావుదంతో 
కొనసాగుతునని పవననని ప్రజాబాట కార్యక్రమం 44వ రోజుకు చేర్కుంది. పవననని ప్రజాబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా 
మంగళవారం ఆత్మకూర్ మునిసుపల్ పర్ధిలోని పంటవీధి, మంగలివీధి, కరణాల వీధి ప్రాంత్లలో పర్యటించ్ ప్రతి 
ఇంటికి జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిదాధింత్లను త్లియజేస్తూ పవననని ప్రజాబాట సాగంది. 
ఈ ప్రాంత ప్రజల ఇబ్ందులను త్లుస్కొని జనసేన పార్టీ తరఫున తన వంతు కృష్ చేసాతూనని ఈ సందరభాంగా ఆత్మకూర్ 
నియోజకవరగా ఇనాచిర్జి నలిశెటిటీ శ్రీధర్ భరోసా ఇవవుడం జర్గంది. మునిసుపల్ పర్ధిలో అనేక సమస్యలు ఉనానియని, 
ముఖ్యంగా డ్రైనేజీ సౌకర్యం, వీధి దీపాల వంటి కన్స సౌకరా్యలకు కూడా నోచుకోలేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులకు 
గురవుతునానిరని ఈ సందరభాంగా శ్రీధర్ త్లిపార్. సకల సౌకరా్యలతో, ఆత్మకూర్ మునిసుపాలిటీని ఆదరశి మునిసుపాలిటీగా 
తీర్చిదిదాదేలంట్ ప్రజలందరూ జనసేన పార్టీకి ఓట్ వేసి పవన్ కళ్్యణ్ గార్ని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ఈ సందరభాంగా 
కోరార్. ఈ కార్యక్రమంలో ఆత్మకూర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు వంశీ, చంద్ర, నాగరాజు, ఆనంద్, భాను, మలిలోకార్జిన, 
వెంకట రమణయ్య, మణి, హజరత్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

జనసేన – గర్సేన 43వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: పాలకొండ 
నియోజకవరగాం, వీరఘటటీం 
మండలంలో విసతూృత పర్యటన 
చెయ్యడం జర్గంది. ఈ 
సందర్ంగా బి.పి.నాయుడ్ 
మాట్లోడ్తూ జనసేన పార్టీ 
వ్యవసా్థపక అధ్యక్షులు 
కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆధవుర్యంలో శ్రీకాకుళం జిలాలో 
రణస్థలం లో ఈనెల 12 
వ తేదిన జరగబోయే భార్ 

బహిరంగ సభ యువశకితూ (మన యువత – మన భవిత) కార్యక్రమం ప్రచారంలో 
భాగంగా పాలకొండ నియోజకవరగాం వీరఘటటీం మండలం పర్ధిలో ఉనని అనిని 
గ్రామాలోలో విసతూృత ప్రచారం చేయటం కోసం వాల్ పోసటీర్లో, ఆటో సిటీకర్ లను విడ్దల 
చేశార్. కనుక ప్రతి ఒకకి జనసైనికులు వివిధ గ్రామాలోలో పర్యటించ్ విసతూృత ప్రచారం 
మొదలుపెట్టీలి అని జనసేన జాన్ త్లియజేయడం జర్గంది. మతసు ప్ండర్కం, జనసేన 
జాని లు మాట్లోడ్తూ యువశకితూ భార్ బహిరంగ సభకు ప్రతి ఒకకి క్రియాశీలక సభు్యలు, 
జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు, యువతీయువకులు తప్పకుండా 
పాల్గాననవలసినదిగా కోర్తునానిము. 2024 లో ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్్యణ్ సీఎం 
అవావులి అంట్ పాలకొండ నియోజకవరగాం లో యంయల్ఏ గా గెలిపించుకోవడానికి ప్రతి 
ఒకకిర్ కషటీపడాలి అని చెప్పడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రమోద, శీల చ్నిని, చ్ంత 
గోవరధిన్ నాయుడ్, మతసు సత్యనారాయణ, ఉంగటి శ్రీనివాస్, వావిలపలిలో నాగభూషన్, 
దండేల సతీష్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

తాళ్్లర్ డేవిడ్ ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా 
సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్:  మధిర: సావిత్రిబాయి 
పూలే 192 వ జయంతి సందరభాంగా 
మంగళవారం వార్ చ్త్రపట్నికి 
పూలమాలతో నివాళులర్్పంచడం 
జర్గంది. ఈ సందరభాం గా జనసేన 
పార్టీ మధిర నియోజకవరగా నాయకులు 
త్ళ్లోర్ డేవిడ్ మాట్లోడ్తూ అటటీడ్గు 
వరాగాలోలో విజా్ఞనం నింపడానికి సరవుసవుం 
త్్యగం చేసిన మహోననితమైన వ్యకితూ 
భారతీయ సంఘ సంసకిరతూ భారతద్శ 

మొటటీ మొదటి మహిళ్ ఉపాధా్యయిని సావిత్రిబాయి పూలే అని త్లియజేశార్. ఈ 
కార్యక్రమంలో బొనకల్ మండల నాయకులు ఎస్ కే జాన్, భాష, మండల నాయకులు లకికి 
శెటిటీ సాయి, రామయ్య, వీరయ్య, తదితర్లు పాల్గానానిర్.

రైత్ల సమసయాలపై ఎమామిరో్వ కు ద్సర్ రాజు 
వినతి పత్ం

శతఘ్ని న్్యస్: ఇచాచిప్రం: 
రోడలోపై ఉనని రైతులు తమ 
సమస్యలపై జనసేన ఇంచార్జి 
దాసర్ రాజును సంప్రదించగా.. 
ఈ మేరకు ఇచాచిప్రం జనసేన 
ఇంచార్జి దాసర్ రాజు కంచ్లి 
మండలం త్సిలాదేర్ని కలవడం 
జర్గంది. ఎమా్మరోవు గార్ 
స్పందించ్ నాలుగు మండలాలోలో 
ఉనని మిలలోర్లో కు పూర్తూ సా్థయిలో 
పర్్మషన్ ఇవవులేదని ఎమా్మరోవు 
కు త్లియజేయడం జర్గంది. ఈ 
విషయంపై దాసర్ రాజు వెంటనే 
ఈ విషయానిని కల్కటీర్ దృష్టీకి 
తీస్కువెళలో 24 గంటలోలో రైతు 
సమస్యను పర్షకిర్ంచవలసిందిగా 

ఎమా్మరోవు కు వినతి పత్రం అందజేయడం జర్గంది. లేనియెడల రైతులతో జనసేన 
శాంతియుతంగా ధరాని చేయడం జర్గుతుందని జనసేన తరఫున డిమాండ్ చేసార్. 
ఈ కార్యక్రమంలో కంచ్లీ జడి్పటిసి అభ్యర్్థ డాకకిర్ ఈశవురరావు, మన్మధ దుంగు 
భాసకిరరావు, శా్యమ్ తదితర్లు పాల్గానానిర్.

కణితి కిరణ్ అధయారయాంలో సావిత్రిబాయి పూలేకు 
ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్్యస్: టకకిలి: 
శ్రీమతి సావిత్రిబాయి 
పూలే 192వ జయంతి 
సందరభాంగా, వార్ సేవలను 
స్మర్ంచుకుంటూ టకకిలి 
నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ ఆఫీస్లో ఇంచార్జి 

కణితి కిరణ్ అధ్యర్యంలో ఆమెకు ఘన నివాళులు అర్్పంచార్. ఈ సందరభాంగా కణితి కిరణ్ 
మాట్లోడ్తూ సావిత్రి బాయి పూలే గార్ స్త్రీ విదా్య విపలోవ కార్ణి, నేటి మహిళ్ లోకానికి 
స్ఫూర్తూ ప్రదాత స్త్రీల బానిసత్వునికి విముకితూ మారగాదర్శిణి విదా్య విజా్ఞనం సేవుచ్ సావుతంత్రా్యలను 
స్త్రీ జాతికి ప్రసాదించ్ అసమానతలు లేని సమాజ నిరా్మణం కోసం అలుపెర్గని పోరాటం 
చేసిన సంఘసంసకిరతూ అని, భారత ద్శప్ మొదటి మహిళ్ ఉపాధా్యయిని సావిత్రిబాయి పూలే 
గార్ ఎందరో మహిళల జీవిత్లలో అక్షర కాంతులు నింపిన తొలితరం ఉపాధా్యయిని అని 
కొనియాడార్. ఈ కార్యక్రమంలో టకకిలి నియోజకవరగా నాయకులు పెడడా త్రివేణి రావు, 
కొతూతూర్ హర్, కుమారసావుమి, మెటటీ నరేష్, క్ంతి, గణపతి, తదితర్లు పాల్గానానిర్.

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

విద్యాత్ ప్రమాద్లపై జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్ని న్్యస్: నెలిలోమరలో నియోజకవరగాం, పూసపాటిరేగ మండలంలో గత కొదిదే రోజులుగా విదు్యత్ ప్రమాదాల 
వలన చాలా మంది ప్రాణాలు కోలో్పయార్. ఇలా జరగడానికి సామాన్య ప్రజల అవగాహన లోపంతో పాటూ 
విదు్యత్ శాఖ వార్ మరమ్మతుల ఆలస్యం కూడా ప్రధాన కారణమని భావించ్ జనసేన మండల కార్యవరగాం 
సా్థనిక కొపె్పరలోలోని విదు్యత్ ఉపకేంద్రంలోని అసిసెటీంట్ ఇంజిన్ర్ కు సమస్యల తక్షణ పర్షాకిరానికి వినతి పత్రం 
అందించార్. దీనిపై ఎఈ స్పందించ్ వెంటనే ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు తీస్కుంట్మని త్లిపార్. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడ్ జలపార్ అప్పడ్దొర, రాష్ట మతసుకార విభాగ కార్యదర్శి 
కార్ అప్పలరాజు, సీనియర్ నేతలు బూరెలో విజయశంకర్, మాద్టి ఈశవుర్రావు, జానకీరామ్, దుకకి అప్పలరాజు, 
పినినింటి అప్పలనాయుడ్, ప్రమోద్, సా్మర్టీ రమేష్, రాలి రమణ, అలాలోడ వంశీ కృష్ణ, సతీష్, అడడిగరలో హర్, కె 
సిదుదే, న్కరాజు, వెంకట్ష్, కననియ్య తదితర్లు పాల్గానానిర్.

సావిత్రిబాయి పూలేకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 
అంబేద్కర్ ఇండియా మిసన్ యువత

శతఘ్ని న్్యస్: పాలకొండ: సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి సందర్ంగా మన్యం జిలాలో 
వీరఘటటీం మండలం నడ్కుర్ గ్రామ అంబేదకిర్ ఇండియా మిసన్(ఎయిమ్) యువతను 
అంబేదకిర్ ఇండియా మిషన్ వీరఘటటీం మండలం ఇంచార్జి వజ్రగడ రవికుమార్(జాన్) 
కలవడం జర్గంది. ఈ సందర్ంగా జాన్ మాట్లోడ్తూ దళత, బహుజన స్త్రీ 
జనోదదేరణకు, మహిళ విద్యకు తన జీవిత్నిని అంకితం చేసిన గప్ప త్్యగమయి, ద్శ 
తొలి మహిళ్ ఉపాధా్యయురాలు, స్త్రీ విదా్యభవృదిధికి కృష్ చేసిన తొలితరం మహిళ్ 
ఉద్యమకార్ణి, మహిళకు మొటటీమొదటి పాఠశాల సా్థపించ్న గప్ప సంఘ సంసకిరతూ, సమ 
సమాజ సా్థపన కోసం మహిళ విదా్య కోసం అలుపెర్గనిపోరాటం చేసిన గప్ప మహా 
తలీలో మన సావిత్రిబాయి పూలే గార్కి అంబేదకిర్ ఇండియా మిసన్ తర్ప్న జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు త్లియజేసార్. ఈ కార్యక్రమంలో వీరఘటటీం మండలం నడ్కుర్ గ్రామ 
ఎయిమ్ యువత పాల్గానానిర్.

అభయాంజనేయ సా్వమి విగ్రహానికి 
గంగాభిషేకానికి విచేచేసిన బొలిశెటి్ట రాజేష్

శతఘ్ని న్్యస్:  ముకోకిటి ఏకాదశి సందరభాంగా త్డేపలిలోగడం మండలం దండగర్ 
గ్రామంలో 16 అడ్గుల అభయాంజనేయ సావుమి విగ్రహానికి గంగాభషేకానికి విచేచిసిన 
త్డేపలిలోగడం నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ తనయుడ్ 
బొలిశెటిటీ రాజేష్ మర్యు జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గానానిర్.

మడమ తిప్పని ధీశాలి, మహిళ్ విద్యాపోరాట 
యోధురాలు సావిత్రిబాయి పూలే: రేగడి లక్షష్మణరావు

శతఘ్ని న్్యస్: విజయనగరం: దళత సత్తూ 
రాష్ట అధ్యక్షుడ్ మర్యు జనసేన పార్టీ జిలాలో 
నాయకులు రేగడి లక్షష్మణరావు ఆదవుర్యంలో 
సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి వేడ్కలు 
ఘనంగా జర్గాయి. ఈ సందరభాంగా 
లక్షష్మణరావు మాట్లోడ్తూ అటటీడ్గు వరాగాలోలో 
విజా్ఞనానిని నింపడానికి సరవుసవుం త్్యగం 

చేసిన మహోననితమైన వ్యకితూ సావిత్రీబాయి ఫూలే. సమాజంలో మహిళ్ విద్య పటలో 
వ్యతిరేకత ఉనని కాలంలో తొలి భారతీయ మహిళ్ ఉపాధా్యయురాలిగా ఎదిగన 
గప్ప మహిళ సావిత్రిబాయి పూలే. అటటీడ్గు వరాగాలు, మహిళలకు చదువు, సంపద 
వంటి సమసతూ హకుకిలు నిరాకర్ంపబడిన ద్శంలో ఆనాటి సమాజప్ కట్టీబాటలోను, 
మనువాద సంప్రదాయాలను, ఆధిపత్యవరాగాలను ధికకిర్ంచ్ భారతద్శప్ మొటటీమొదటి 
ఉపాధా్యయురాలుగా పాఠశాలలు ప్రారంభంచ్న సంసకిరతూ సావిత్రిబాయి ఫూలే, ఈమె 
భారతీయ సంఘ సంసకిరతూ, ఉపాధా్యయిని మర్యు రచయిత్రి, ఆమె నిమని వరాగాల 
అభు్యననితికి కృష్ చేసిన జో్యతీరావ్ ఫులే భార్య. కులమత భేదాలకు అతీతంగా సమాజానిని 
ప్రేమించ్న ప్రేమసవురూపిణి. ఆమె ఆధునిక విద్య దావురానే స్రతూ విముకితూ సాధ్యపడ్తుందని 
నమి్మ న్తన వ్యవస్థ కోసం, ప్రాణాలిని సైతం ఫణంగా పెటిటీ సమష్టీగా పోరాటం చేసార్. 
మహిళ్ హకుకిలే మానవ హకుకిలని తొలిసార్గా నినదించ్నది సావిత్రిబాయి ఫూలే. 
తొలి భారతీయ మహిళ్ ఉపాధా్యయురాలు, గప్ప సంఘ సంసకిరతూ, రచయిత్రి, స్ఫూర్తూ 
ప్రదాత శ్రీమతి సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి సందరభాంగా జాతీయ మహిళ్ ఉపాధా్యయ 
దినోతసువ శుభాకాంక్షలు త్లియజేసార్.

ఎయిమ్ ఆధ్వరయాంలో 
సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్:  విజయనగరం: ఎయిమ్ (అంబేదకిర్ ఇండియా మిషన్) ఆధవుర్యంలో 
విజయనగరం జిలాలో ఎయిమ్ కన్వునర్ కెలలో భీమారావు అధ్యక్షతన గురలో మండలం 
గురలో జడ్్ప హెచ్ హైస్కిల్ లో చదువుల తలిలో, సంఘ సంసకిరతూ సావిత్రి బాయి పూలే 
జయంతి కార్యక్రమం ఘనంగా జర్గంది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అధితిగా విచేచిసిన 
గురలో ఎంపీడ్ఓ కళ్్యణి మాట్లోడ్తూ సావిత్రి భాయి ఫూలే ఆశయాలు తో ముందుకు 
సాగాలని విదా్యర్్థలను కోరార్. మహానుభావులు చర్త్ర త్లుస్కొని మంచ్గా 
నడవాలనానిర్. సభా అధ్యక్షులు జిలాలోఎయిమ్ కన్వునర్ కెలలో భీమారావు మాట్లోడ్ 
తూ మహాత్్మ జో్యతి రావు ఫూలే, సావిత్రి భాయి ఫూలే ప్టటీక పోయి ఉంట్ బడ్గు 
బలహీన వరాగాలు ప్రజలు, ముఖ్యంగా మహిళలు తీవ్రంగా నషటీ పోయే వారనానిర్ వార్ 
స్ఫూర్తూ తోనే డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అంబేదకిర్ భారత రాజా్యంగంను వ్రాసార్ అనానిర్. 
అందర్ చదవాలని, మూఢ నమ్మకాలపై ఉద్యమం మహాత్్మ జో్యతిరావు ఫూలే, సావిత్రి 
భాయి ఫూలే దంపతులు కృష్ వలన, ఈనాడ్ బీసీ. ఎసీసు. ఎసీటీ.మైనార్టీ పేద వరగా ప్రజలు 
అభవృదిధి చెందుతునానిరంట్ వార్ చలవే అనానిర్. ఈ కార్యక్రమానిని ప్రసకిర్ంచుకొని 
ఎయిమ్ ఆధవుర్యంలో టీచర్ కి సనా్మనం చేయడం జర్గంది. ఈ కార్యక్రమంలో గురలో ఎం 
ఇ ఓ.భానుప్రకాష్ గురలో జడ్్ప హెచ్ హై స్కిల్ హెచ్ ఎం ఉమామహేశవురావు వెలుగు 
ఏపీఎం పి.నారాయణ రావు, గురలో సర్పంచ్ ఇజిజిరోతు ప్రసాద్, గురలో ఎయిమ్ కన్వునర్ 
తలే నారాయణ అప్పడ్గ, హైస్కిల్ ఇంచార్జి రాజాన ప్రసాద్ గురలో మండలం ఎయిమ్ 
సైనిక్ కన్వునర్ పొటూనిర్ రామనని జన విజా్ఞన వేదిక నాయకులు దాసర్ ఈశవురరావు, 
లండ ఈశవురరావు, గురలో ఎయిమ్ నాయకులు గడిజాల జనారదేన్, గంధవరప్ రాజేష్, 
ఒమి్మ వినయ్, ఉపాధా్యయులు, విదా్యర్ధినులు తదితర్లు పాల్గానానిర్.
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