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విప్లవ జ్యోతికి నీరాజనాలు
శతఘ్ని న్యూస్:  అణచివేతలో ఉద్భవించిన వప్లవాగ్ని శ్రీ అల్్లరి సీతారామరాజు 
అని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో అభివరి్ణించారు. 
పాలకులు ప్రజల సింపద, మాన ప్రాణాల భక్షకులుగా మారిన నాడు.. అవనీతి, 
ఆశ్రిత పక్షపాతానికి లోనైననాడు.. ప్రభుతావాలను కూకటివేళ్లతో పెకిలించే వీరులు 
ఉదయిస్తారని చెప్పడానికి శ్రీ అల్్లరి సీతారామరాజు నిలువెత్తా తారాకాణిం. 
ప్రకృతి ఒడిలో జీవనయానిం స్గ్ించే గ్రిపుత్రులకు బత్కు పోరాటిం నేరి్ప ఆ 
పోరాటింలోనే అశువులుబాసిన వప్లవజ్యూతి శ్రీ సీతారామరాజు 125వ జయింతి 
సిందరా్భన ఆ మహా వీరునికి నమస్సుమాింజల అరి్పస్తానానిను. తెలుగు గడ్డపై 
జని్మించి, గోదావరి సవవాడులతో ఎదిగ్న శ్రీ సీతారామ రాజు గోదావరి నదికుననిింత 
గాింభీరయూిం, లోతైన ఆలోచన.. ఆయనను కుటింబిం వైపునకు కాకుిండా ప్రజాపక్షిం 
వైపు నడిపింది. అచేతనింగా ఉనని జాతిలో చైతనయూిం నిింపడానికి ఆయన ఒనరిచిన దీక్ష 
ఆదర్శప్రాయిం. అతి పననివయస్సులోనే గ్రిపుత్రుల హకుకాల కోసిం వప్లవ బాటను 
పటిటీ.. 27 ఏళ్లకే అమర వీరతవాిం పిందిన శ్రీ సీతారామరాజు మన దేశ స్వాతింతయూ్ర 
ఉదయూమానికి దివటీగా మారడిం తెలుగుజాతికి గరవాకారణిం. ఎకకాడ పాలకులు గతి 
తపు్పతారో.. ఎకకాడ పాలకులు ప్రజా కింటకులుగా మారతారో... ఎకకాడ పాలకులు 

దోపడీదారులుగా మారతారో అకకాడ శ్రీ సీతారామరాజు స్్పరితాతో వీరులు పుడుతూనే ఉింటారని చరిత చెబుతూనే వుింది. అటవింటి వీరుడు జని్మించిన ఈ పుణయూభూమిపై 
జని్మించడిం నా సౌభాగయూింగా భావస్తానానిను. ఏ లక్షష్ింతో శ్రీ అల్్లరి సీతారామరాజు అమరుడయాయూడో ఆ లక్షష్ిం కోసిం జనసేన మిందుకు స్గుత్ిందని ఈ పరవాదినాన 
మరోస్రి ఉదాఘాటిస్తానానిను. ఆ వప్లవ జ్యూతికి నా పక్షాన, జనసేన పక్షాన నీరాజనాలు అరి్పస్తానానినని జనసేనాని పేర్కానానిరు.

వనపర్తిలో జనసేన క్రియాశీలక సభయోత్వ కిట్ల పంపిణీ కారయోక్రమం

ముఖయూఅతిథి వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్
శతఘ్ని న్యూస్: వనపరితా జిల్్ల, వనపరితా నియోజకవర్ిం.. జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి జిల్్ల యువజన వభాగ ఉపాధయూక్షులు మరియు వనపరితా నియోజకవర్ నాయకులు ఎమ్ రెడి్డ. రాకేష్ రెడి్డ 
ఆధవారయూింలో సోమవారిం వనపరితా జిల్్ల మరియు నియోజకవర్ింలో క్రియాశీలక సభయూతవాిం నమోదు చేస్కునని సభుయూలకు క్రియాశీలక సభయూతవాిం కిట్ల పింపణీ కారయూక్రమిం నిరవాహించడిం 
జరిగ్ింది. ఈ కారయూక్రమానికి మఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్టీ తెలింగాణ రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు ఉమ్మడి జిల్్ల సీనియర్ నాయకులు వింగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ హాజరయాయూరు. అల్గే ఈ 
కారయూక్రమింలో ఉమ్మడి జిల్్ల యువజన వభాగిం అధయూక్షులు బైరపోగు స్ింబశివుడు, ఉమ్మడి జిల్్ల యువజన వభాగిం ఉపాధయూక్షులు గోపాస్ కురుమయయూ, ఉమ్మడి జిల్్ల యువజన 
వభాగిం కారయూ నిరవాహణ కారయూదరి్శలు రాజిందర్ స్రయూ, జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబనిగర్ జిల్్ల వదాయూరిథి వభాగిం కోఆరి్డనేటర్ ఏదుల శరత్ కుమార్, నాగర్ కర్నిల్ పార్లమింటర్ 
ఎగ్జికూయూటివ్ కమిటీ సభుయూడు జానీ, వనపరితా జిల్్ల నాయకులు కోడిగింటి స్యి, మూరితా నాయక్, వజయ్, కాసిిం, మాస్మ్, మసతాఫా, శ్రీకాింత్, రాహుల్, సిదాధారథి, శ్రీధర్, శశి కుమార్, 
బి పవన్ కళ్యూణ్, రమేష్, శివకుమార్, శివ శింకర్, అరుణ్ కుమార్, మోహన్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఆర్టీసి చార్జీల పంపుపై సతయోసాయి జిల్్ల కలెకటీరుకు వినతిపత్ం
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీ సతయూస్యి జిల్్ల, ఈ వైఎస్ఆర్ ప్రభుతవాిం వచిచినప్పటి నుించి రాష్ట్ర ప్రజలపైన 
నితాయూవసర సరుకుల ధరలు, పెట్రోల్ ఛార్జిలు, డీజిల్ ఛార్జిలు, వదుయూత్ ఛార్జిలు, ఇింటి పనునిలు, 
చెతతా పనునిలు తరువాత ఈరోజు ఆర్టీసీ బస్ ఛార్జిలు భార్ మొతతాింలో పెించుకుింటూ పోతూ ప్రజలపై 
భార్గా భారిం మోపుత్నానిరు. ఈ వషయింపై శ్రీ సతయూస్యి జిల్్ల కలెకటీర్ అయిన బసింత్ కుమార్ 
కి వనతిపత్రానిని అిందజసిన పుటటీపరితా మిండల అధయూక్షులు తల్రి పెద్దనని, జిల్్ల ప్రధాన కారయూదరి్శ 
అబు్దల్ అబు. రాష్ట్ర ప్రజలకు అనుకూలింగా ఉిండాలసున ఈ ప్రభుతవాిం ఇల్ చార్జిలను పెించుతూ 
ప్రజలను అపు్పలపాలు చేస్తానానిరు. ఈ ఆర్టీసీ బస్సుల వషయింలో ఇది వరకే రెిండు స్రు్ల చార్జిలను 
పెించి ఆర్టీసీ వారు ఇింత వరకూ ప్రజలకు ఎటవింటి ఆధునిక సౌకరాయూలు కలపించలేదు.. ఇపు్పడు 
మూడోస్రి కూడా అధిక మొతతాింలో చార్జిలను పెించి ప్రజలకు భారానిని మోపుతోింది ఈ ప్రభుతవాిం. ఈ 
మధయూనే కదిరి నుించి పుటటీపరితాకి వస్తానని దారో్ల బస్సు కిండిషన్ సరిగా్ లేకపోవడింతో బస్ ప్రమాదానికి 
గురింది,ఆ సమయిం లో బస్ డ్రైవర్ చాకచకయూింగా వయూవహరిించి ప్రమాదానిని అరికటటీడిం జరిగ్ింది. 
ఇల్ రాష్ట్ర వాయూపతాింగా ఎన్ని బస్సులు కిండీషన్్ల లేక ప్రజలు అనేక ప్రమాదాలకు గురవుత్నానిరు కానీ 
ఈ ప్రభుతవాిం మాతిం ప్రజలను దృష్టీలో పెటటీకోకుిండా వారికి ఇషటీిం వచిచినటటీ ఛార్జిలు పెించుకుింటూ 

పోతూ ఉనానిరు. ఇల్ చార్జిలను పెించకుిండా ప్రజలపై భారానిని మోపకుిండా చరయూలు తీస్కోవాల, అల్గే ప్రతి మిండలిం నుించి జిల్్ల హెడ్ కావాటర్సు కి బస్సు సౌకరయూిం కల్పించాలని 
ప్రభుతావానిని పుటటీపరితా జనసేన పార్టీ తరుపున కోరుచునానిమనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో డా. తిరుపతింద్ర, కొతతాచెరువు మిండల అధయూక్షులు పూల శివప్రస్ద్, జగరాజు పల్ల నరసిింహ, 
స్యి ప్రభ, మేకల పవన్ కళ్యూణ్, చిగ్చేర్ల గణేష్, అభి, నాగేింద్ర, చింద్ర, జగరాజు పల్ల నగేష్, రమేష్, దీపు, శివ, అఖిల్, అజయ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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వంగవీటి మోహన రంగా చిరస్మరణీయుడు: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్ని న్యూస్: వింగవీటి మోహన రింగా ఈ పేరు వింటే చాలు కాపు, బడుగు, బలహీన వరా్లు, 
బహుజనులు, పేదలు రెిండు చేత్లు జ్డిించి ఆరాధన భావింతో విందనాలు చేస్తా జ్హారు్ల 
అరి్పస్తారు. మడమ తిప్పని పౌరుషింతో ఆత్మగౌరవ పోరాటానిని స్గ్స్తా పేద ప్రజలకు బాసటగా నిలచి 
వారి రక్షణ కోసిం గాింధీయ మార్ింలో అమర నిరాహార దీక్ష ఉదయూమిం చేస్తా 1988 డిసింబర్ 26న 
రాజకీయ కుట్రకు బలైపోయారు. కీరితాశేషులు వింగవీటి మోహన్ రింగా మరణించే నాటికి ఆయన 
వయస్ 41 సింవతసురాలు ఎింతకాలిం జీవించావు అననిది మఖయూిం కాదు.. ప్రజల గుిండెలో్ల ఎింత 
స్థినిం సింపాదిించామననిది మఖయూిం. మరణించి 34 సింవతసురాలు అయినా ఎప్పటికీ ప్రజల గుిండెలో్ల 
చెరగని మద్ర వేసిన వింగవీటి మోహన రింగా చిరస్మరణీయుడు. 1947 వ సింవతసురిం జులై మాసిం 
మరో మిండలిం కాలింలో భారతదేశిం తెల్ల వారి పాలన ఉిండి వమకితా కోసిం సిదధామవుత్నని సమయిం 
ఎకకాడ చూసినా ఆశ ఎవరి మొహింలో పలకరిించిన వమకితా కోసిం అింత్లేని ఆనిందిం కాయూలెిండరో్ల 
మూడు రోజులు గడిచిపోయాయి జూలై 4వ తదీ కృష్్ణ జిల్్ల ఉయ్యూరు తాల్కాలోని కాటూరు అనే 

చినని గ్రామింలో ఉదయిించిన వప్లవ స్రుయూడే మోహనరింగా. రింగా ఓ స్మానయూ మధయూతరగతి కుటింబింలో జని్మించారు. వాయూపార నిమితతాిం వజయవాడ చేరుకోవడిం జరిగ్ింది. 
పుటిటీింది కాటూరులో అయినా పెరిగ్ింది వజయవాడలోనే. తాను పెరిగ్న సమయింలో ఏ రోజు రింగ ఊహించి ఉిండడు ఇదే నగరానికి తాను శాసనసభుయూలు అవుతానని, పీడిత తాడిత 
బడుగు బలహీనవరా్ల కోసిం పోరాటిం చేస్తానని వీరమరణిం పిందుతానని తన మరణమ ఒక ఉదయూమర్పానిని సించరిించుకుింటిందని రింగా బాలయూింలో ఊహించి ఉిండరు. తన 
సోదరుడు వింగవీటి రాధాకృష్ణ మరణానింతరిం రాజకీయ రింగ ప్రవేశిం చేసిన వింగవీటి మోహన్ రింగా జైలు గోడల మధయూన నుిండి నామినేషన్ వేసి శాసనసభుయూలుగా గెలుపింది.. 
తెలుగు రాజకీయ చరితలో కొతతా అధాయూయానికి నాింది పలకారు. రింగా గారి ఎదుగుదలను తదావారా ఓ స్మాజిక వర్ిం రాజకీయింగా ఎదుగుదలను జీరి్ణించుకొని కుటిల వరా్ల 
కుట్రలకు బలైపోయిన వప్లవ వీరుడు వింగవీటి మోహన రింగా. రింగా గారిని హతయూ చేయిించడిం అింటే ఒక ఒక వయూకితానొ సన్్మహ శకితానొ అింతమొిందిించడమే కాదు. ఒక బలమైన 
స్మాజిక వయూవసథిను ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాలో్ల నుిండి వేరు చేయడమే. సవార్్య వింగవీటి మోహన రింగా భౌతికింగా మన మధయూన లేకపోయినా, ఎన్ని ఆశయాలను మనకు వదిల వెళ్్లరు. 
రింగా ఆశయాలను నెరవేరే వధింగా యువతి, యువకులు మోహన్ రింగా గారి స్ఫూరితాతో మిందుకు నడిచి, రాజకీయింగా, స్మాజిక వర్ింగా ఉదయూమిించి.. రింగా ఆశయ స్ధన 
కోసిం కృష్ పెడన నియోజకవర్ిం చేయాలని జనసేన పార్టీ నాయకులు ఎస్ వ బాబు సమ్మట వజ్ఞపతా చేశారు. జ్హార్ వింగవీటి మోహన రింగా..

గంగరాయివలసలో జనసేన విసతితృత ప్రచారం చేపటిటీన 
బాబు పాలురు

శతఘ్ని న్యూస్: కురుపాిం నియోజకవర్ిం, గింగరాయివలస గ్రామ యువత ఆధవారయూింలో జనసేన పార్టీ జిండా, 
స్థిపానిని ఆవషకారిించి.. ఆ గ్రామ ప్రజలిందరినీ కలసి ఈస్రి కుటింబ సమేతింగా గాజు గా్లస్ గురుతాకు 
ఓట వేసి, మన పవన్ కల్యూణ్ గారిని మఖయూమింత్రి చేస్కోవాలసున ఆవశయూకతను ప్రజలకు రాష్ట్ర కారయూక్రమాల 
నిరవాహణ కారయూదరి్శ బాబుపాలురు, ఆ నియోజకవర్ నాయకులు మరియు జనసైనికులు వవరిించడిం జరిగ్ింది. 
అనింతరిం కొనిని కుటింబాలు జనసేన పార్టీలోకి చేరడిం జరిగ్ింది.

తాళ్ళవలస జనసేన యూత్ ఆధ్వరయోంలో క్రికెట్ టోర్నమంట్
*టోరనిమింట్ వజతలకు బహుమత్లను అిందిించిన కాింతిశ్రీ
*వననిర్ టీమ్ తాళ్ళవలస
*రననిర్ టీమ్ రణసథిలిం
*బెస్టీ బౌలర్ అిండ్ మాన్ ఆఫ్ ద సీర్స్ గా రామ
*బెస్టీ బాయూటసుష్మన్ గా రమణ

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ిం, ల్వేరు మిండలిం: జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ స్్పరితా 
తో.. జిల్్ల స్థియిలో్ల ల్వేరు మిండలింలో గల తాళ్ళవలస పించాయితి జనసేన య్త్ నిరవాహించిన 
క్రికెట్ టోరనిమింట్ లో వననిర్ గా తాళ్ళవలస నిలచిింది. రననిర్ గా రణసథిలిం టీమ్ నిలచిింది. ఎచెచిర్ల 
నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాింతిశ్రీ వజత కి ఒక క్రికెట్ కిట్ ను బహుమతిగా 
అిందజశారు… మరియు రననిర్సు గా నిలచిన రణసథిలిం క్రికెట్ టీమ్ కు ₹15000 ర్పాయిలు 
బహుమతిగా అిందజయడిం జరిగ్ింది. అల్గే బింత్ నారాయణరావు, మీస్ల పెింటిం నాయుడు 
పాట ఇతర జనసైనుకులతో ఈ టోరనిమింట్ నిరవాహించడిం జరిగ్ింది.ఈ కారయూక్రమానికి మఖయూఅతిథిగా 
ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాింతిశ్రీ పాల్్నానిరు. అల్గే ఈ కారయూక్రమింలో ల్వేరు మిండల నాయకులు బరానిల దురా్రావు, రాజా రమేష్, సర్పించ్ అభయూరిథి 
నడుపురి శింకర్, కొల రాజష్, జాన్, సతాయూరావు, నీలిం నాయుడు, నాయుడు, వెింకీ, పవన్, గౌతమ్ కోటి, లక్షష్మణ్, భాసకార్, శింకర్ తదితరుల జనసైనుకులు పాల్్నానిరు.

అల్్లర్ సీతారామరాజు కు ఘన నివాళులు అర్్పంచిన డా. వంపురు గంగులయయో మంట్

శతఘ్ని న్యూస్: పాడేరు: అల్్లరి సీతారామరాజు జయింతి సిందర్ింగా నియోజకవర్ింలో గల్ నకకాలపుటటీ 
లో శ్రీ అల్్లరి సీతారామరాజు వగ్రహానికి జనసేన పార్టీ (పాడేరు, అరకు పార్లమింట్) జనసేన పార్టీ 
ఇనాచిర్జి డా. వింపురు గింగులయయూ మరియు వీరమహళ శ్రీమతి కిటా్లింగ్ పద్మ పూలమాలలు వేసి నివాళులు 
అరి్పించారు. ఈ ప్రాింతానికి అల్్లరి సీతారామరాజు జిల్్లగా నామకరణిం చేసిన తరావాత మొటటీమొదటి 
జయింతిని పురసకారిించుకుని ఈ సిందర్ింగా జనసేన పార్టీ తరుపున మేమ ఆ స్వాతింతయూ వప్లవ వీరుడు 
యొకకా ఆశయాలను కొనస్గ్స్తామని.. ఆదివాసీ ప్రజలను పీడిస్తానని పలు సమసయూలపై అలుపెరగని పోరాటిం 
చేస్తామని.. అిందుకు మాకు వప్లవ వీరుడు అల్్లరి సీతారామరాజునే స్ఫూరితా అని.. ప్రజల సమసయూలపై పోరాటమే 
ఆ స్వాతింత వప్లవ వీరుడుకి మనిం ఇచేచి నిజమైన నివాళి అని డా..గింగులయయూ తెలపారు. ఈ కారయూక్రమింలో 
మిండల అధయూక్షులు నిందోల మరళి క్రిష్్ణ, భూపాల్, కొర్ర కమల్ హాసన్(ఎకిసుకూయూటివ్ మింబర్), అనిల్, 
అశోక్, సింతోష్, అశోక్ కుమార్, షణ్్మక్, స్రేష్, కొర్ర లక్షష్మయయూ తదితర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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

ఆరని విప్లవజ్యోతి అల్్లర్ సీతారామరాజు: మత్స 
పుండర్కం

శతఘ్ని న్యూస్: పారవాతీపురిం మనయూిం జిల్్ల, 
పాలకొిండ నియోజకవర్o,వీరఘటటీిం 
మిండలిం, నడుకూరు గ్రామింలో జనసేన 
పార్టీ ఆధవారయూింలో మనయూిం వీరుడు అల్్లరి 
సీతారామరాజు 125వ జయింతోతసువిం 
ఘనింగా నిరవాహించారు.

జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూతవా వాలింటీర్, జనసైనికుడు మతసు పుిండర్కిం మిందుగా 
దీపజ్యూతిని వెలగ్ించి.. అల్్లరి సీతారామరాజు చితపటానికి పూల మాలవేసి ఘన నివాళులు 
అరి్పించారు. అనింతరిం మాటా్లడుతూ ఆరని వప్లవజ్యూతి అల్్లరి సీతారామరాజు అని, బ్రిటీష్ 
వారికి వణ్కు పుటిటీించిన వీరుడు, అతడే ఒక సైనయూింగా మనయూిం ప్రాింతిం ఓ కారయూ క్షేమింగా 
మలచుకొని ఎిందరికో ధైరయూిం నిింపాడు, వల్లoబు చేతపూని సవాతింత పోరాటింలో వప్లవాగ్ని 
రగ్లచిన గొప్ప స్వాతింతయూ ఉదయూమ కారుడు అల్్లరి సీతారామరాజు అని అనానిరు. జనసైనికులు 
అల్్లరి సీతారామరాజుని ఆదర్శింగా తీస్కొని జనసేన పార్టీని గ్రామ స్థియిలో బలోపేతిం 
చేయడానికి కృష్ చేయాలని కోరారు. జనసేన పార్టీ సిదధాoతలో్ల కుల్ల ప్రస్తావన లేకుిండా.. 
పరాయూవరణ పరిరక్షణ, అటవీ ప్రాింతానిని (మనయూిం ప్రాింతాలను) రక్షిoచి భావతరాలకు ఆదర్శింగా 
ఉిండాలని అల్్లరి సీతారామరాజు తదితర సవాతింత ఉదయూమ కారులను ఆదర్శింగా తీస్కొని 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన పార్టీని స్థిపించారు. రాష్ట్రింలో, దేశింలో వప్లవాత్మక మారు్పలు 
తీస్కురాడానికి చిహనిమే జనసేన పార్టీ జిండాలో ఎరుపురింగు అని, సవాచ్ఛమైన, నీతివింతమైన 
పాలన అిందిించడమే జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారి లక్షష్ిం అని మతసు పుిండర్కిం 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూలు చిింత గోవరధాన్, తాడి అింజి బాబు, 
వావలపల్ల వశేవాశవార రావు, వాన కైల్ష్, బి.ప.నాయుడు, కింట మరళి, వావలపల్ల నాగభూషన్, 
దిండేల సతీష్, అనుని రామకృష్ణ, కింట గణేష్, మింతిని బాను తదితరులు పాల్్నానిరు.

అంజనీపుత్ చిరంజీవి వాకర్్స క్లబ్ ఆధ్వరయోంలో అల్్లర్ 
సీతారామరాజు 125వ జయంతి

*మఖయూఅతిథిగా వచేచిసిన వాకర్సు 
ఇింటరేనిషనల్ ఆర్.సి-3 జి. కృష్ణింరాజు
శతఘ్ని న్యూస్: వజయనగరిం: వాకర్సు 
ఇింటరేనిషనల్ డిసి్రిక్టీ-102 గవరనిర్ ప.జి. 
గుపాతా పలుపు మేరకు అింజనీపుత చిరింజీవ 
వాకర్సు క్లబ్ అధయూక్షులు తాయూడ రామకృష్్ణరావు 
(బాలు)ఆధవారయూింలో మనయూిం వీరుడు,స్వాతింతయూ 
సమరయోధులు అల్్లరి సీతారామరాజు 
125వ జయింతిని నిరవాహించడిం జరిగ్ింది.
సోమవారిం ఉదయిం దాసననిపేట రత్ బజారు 
జింక్షన్ వద్ద, శ్రీ అల్్లరి సీతారామరాజు 
సేవాసింసథి నెలకొల్పన సీతారామరాజు 
వగ్రహానికి, కారయూక్రమానికి మఖయూ అతిధిగా 
వచేచిసిన వాకర్సు ఇింటరేనిషనల్ ర్జనల్ 
కౌనిసులర్-3 వాకర్ జి. కృష్ణింరాజు మరియు 

వాకర్సు ఇింటరేనిషనల్ టెకానిలజీ ఛైర్పరసున్ వాకర్ ఐ. రామరాజు పూలమాలలు వేసి నివాళులు 
అరి్పించారు. ఈ సిందర్భింగా అతిధిగా వచేచిసిన జి.కృష్ణింరాజు మాటా్లడుతూ అల్్లరి 
సీతారామరాజు దేశభకితాకి, ధైరయూశాహశాలకు ప్రతీక అని, తెల్లదోరలకు కునుకులేకుిండా చేసి, 
అమాయకపు గ్రిజనలో్ల చైతనయూ స్ఫూరితాని నిింపన వప్లవజ్యూతి అని కొనియాడారు.
కారయూక్రమింలో క్లబ్ ఉపాధయూక్షులు లోపింటి కళ్యూణ్, కారయూదరి్శ కొయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్, బోర్్డ ఆఫ్ 
డైరెకటీర్సు డాకటీర్ ఎస్. మరళీమోహన్, చెల్్లరి మతాయూల నాయుడు, సభుయూలు మిడతాన రవకుమార్, 
దువవా రామ, మకికా కుమార్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

పంచిన ఆర్టీసీ చార్జీలను తగ్గంచాలి: జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎమి్మగన్రు: జనసేన పార్టీ కారాయూలయిం 
నిందు ఏరా్పట చేసిన వలేకరుల సమావేశింలో జనసేన పార్టీ 
మిండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ స్గర్, రాష్ట్ర చేనేత వకాస్ 
రాష్ట్ర కారయూదరి్శ కాస్ రవ ప్రకాష్, లు మాటా్లడుతూ పెించిన 
ఆర్టీసీ చార్జిలను వెింటనే తగ్్ించాలింటూ డిమాిండ్ చేశారు. 
ఈ సిందర్భింగా వారు మాటా్లడుతూ.. దాదాపు కొనిని నెల్లల 
వయూవధిలోనే ఆర్టీసీ చార్జిలు పెించి స్మానుయూడి పై అధిక భారానిని 
మోపన ఘనత రాష్ట్ర ప్రభుతావానినిదే అని వమరి్శించారు. కేింద్ర 
ప్రభుతవాిం పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ రేట్లను తగ్్స్తాింటే ఒకవైపు 

డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్ల ను తగ్్ించకుిండా ఆర్టీసీ చార్జిలను పెించడిం ఏింటి అని ప్రశినిించారు. సమయిం 
సిందర్భిం లేకుిండా ఆర్టీసీ చార్జిలు పెించడిం ఏమాతిం సమింజసిం కాదని.. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం 
స్మానయూ ప్రయాణకునిని దృష్టీలో పెటటీకొని ఆర్టీసీ చార్జిలను తగ్్ించే వధింగా చరయూలు తీస్కోవాలని 
డిమాిండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమింలో వనయ్, షబ్్ర్, వెింకటేష్, ఉరుకుిందు, తదితరులు పాల్్నానిరు.

వైజాగ్ సీటీల్ పా్లంట్.. ఎస్ ఎం ఎస్-2 
విభాగంలో క్రియాశీలక సభయోత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్ సీటీల్ పా్లింట్ లో.. ఎస్ ఎిం ఎస్-2 వభాగిం నిందు జనసేన 
పార్టీ కారయూకరతాలకు సోమవారిం క్రియాశీల కిట్ల పింపణీ చేయడిం జరిగ్ింది.. ఎస్ 
స్కుమార్ రెడి్డ సీటీల్ పా్లింట్ ఎస్ ఎిం ఎస్-2 వభాగింలో 35 మింది జనసేన 
కారయూకరతాలకు క్రియాశీల సభయూతవాిం చేయిించగా.. వారికి క్రియాశీల కిట్ల పింపణీ 
చేయడిం జరిగ్ింది..

వంగవీటి మోహన్ రంగా మర్యు అల్్లర్ 
సీతారామరాజు లకు ఘన నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: పడుగురాళ్ల మిండల జనసేన పార్టీ ఆధవారయూింలో స్వాతింత 
సమరయోధుడు, మనయూిం వీరుడు అల్్లరి సీతారామరాజు మరియు బడుగు బలహీన 
వరా్ల ఆశాజ్యూతి, వింగవీటి మోహన్ రింగా ల జయింతిని పురసకారిించుకొని 
పడుగురాళ్ల మిండల జనసేనపార్టీ ఆఫీస్ నిందు, వారి చితపటాలకు పూలమాలవేసి 
నివాళులరి్పించడిం జరిగ్ింది. ఈ కారయూక్రమింలో.. జనసేన పార్టీ పడుగురాళ్ల 
మిండల అధయూక్షులు కామిశెటిటీ రమేష్,జిల్్ల సింయుకతా కారయూదరి్శ దూదేకుల ఖాసీిం 
సైద, మహళ్ నాయకురాలు శిింగింశెటిటీ వెింకట రమణ, నాయకులు బయయూవరపు 
రమేష్, చేదెళ్ల రామకృష్ణ, బేతించర్ల ప్రస్ద్, మటటీిం పరమేష్, షేక్ వల, రవ, 
నాగేశవారావు, అశోక్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ల్వేరు మండలంలో వంగవీటి మోహన్ రంగా 
జయంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ల్వేరు మిండలిం: రాష్ట్ర వాయూపతాింగా వగ్రహాలు ఏరా్పటచేసిన 
మహోననిత వయూకితా.. జైలు గోడల మధయూ నిలబడి శాసనసభుయూడిగా గెలచిన జననేత.. 
పేద బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి అయినటవింటి వెనుకబడిన తరగత్ల 
అభుయూననిత కోసిం పాటపడిన కాపుకుల ప్రతయూక్ష దైవిం అయినటవింటి వింగవీటి 
మోహన్ రింగా 75వ జయింతి సిందర్భింగా.. ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ిం జనసేన పార్టీ 
తరపున సోమవారిం ల్వేరు మిండలింలో వింగవీటి మోహన్ రింగా వగ్రహానికి 
పాల్భిషేకిం చేసి.. పూలదిండను వేయడిం జరిగ్ింది. ఈ కారయూక్రమింలో ఎచెచిర్ల 
నియోజకవర్మ, జి సిగడిం మిండలిం జనసేన పార్టీ నాయకులు తాలబత్తాల 
పైడిరాజు, దనానిన సింతోష్, పటానిన స్రాయూరావు, ల్వేరు నాయకులు ఇజుజి 
శ్రీనివాస్, కోల రాజష్, రాజా రమేష్, స్థినిక జనసేన నాయకులు పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 05 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పంచిన బస్్స చార్జీలపై కడప జనసేన ఆధ్వరయోంలో ధరా్న

శతఘ్ని న్యూస్: కడప: రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం పెించిన బస్సు చార్జిలను వెింటనే తగ్్ించాలని కడప 
పటటీణింలో జనసేన పార్టీ ఆధవారయూింలో ధరాని కారయూక్రమిం నిరవాహించారు. అనింతరిం 
కడప ఆర్.టి.సీ బస్ స్టీిండ్ నిందు ఆర్.టి.సీ డీ.ఎిం కు వనతి పతిం అిందజస్తా.. 
పెించిన చారెజిస్ వెింటనే తగ్్ించాలని జనసైనికులు కోరారు.
ఆింద్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాిం, మూడవస్రి మచచిటగా బస్ చారెజిస్ పెించుతూ న్టిఫికేషన్ 
జూన్ 30 న వడుదల చేసిింది. డీజిల్ రేట్సు పెరగటిం వలన బస్ చారెజిస్ పెించారు అని 
కాకమ్మ కథలు చెబుత్నానిరు. పలె్ల వెలుగు బస్ లలో మొననినే 10 ర్పాయలు చేశారు. 
ఇపు్పడు దానిని 15 ర్పాయలు చేశారు. స్పర్ లగజిరి బస్ లో 70 ర్పాయలు పెించి 
నిలువు దోపడీ చేస్తానానిరు. ఇదేమి దారుణిం రెిండు నెలల కాలిం లో రెిండు పెించడిం 
అతయూింత దారుణిం.హేయమైన చరయూ. పలె్ల వెలుగు లో గరిషటీింగా 25 ర్పాయలు 
పెించారు. ఎక్సుప్్రస్ లో 90 పెించారు. అల్్రి డీలక్సు అిండ్ స్పర్ లకసుర్ 120 చేశారు. 
ర్. 140 ఏ. సి బస్సు లో పెించారు. జగన్ రెడి్డ గారు అధికారిం లోకి రాక మిందు బస్ 
చారెజిస్ పూరితాగా తగ్్స్తామని చెప్ప చీట్ చేశారు. మొనని 750 కోట్ల బస్ చారెజిస్ పెించి పేద 
ప్రజల నడి్డ వరిచారు. ఇపు్పడు మళీ్ళ 500 కోట్ల పేద ప్రజల నుించి వస్ల్ చేసి కడుపు 
కొడుత్నానిరు. నేను చిననిపు్పడు నుించి నేను ఒకకాటే వింటనని ఆర్టీసీ నష్టీలో్ల ఉింది 
చెపుతూనే ఉనానిరు. పార్టీలు మారినాయి, రాష్్రిలు మరినాయి, నాయకులు మారినారు 
కానీ ఆర్టీసీ నష్టీలో్లనే ఉింది. ప్రతి పక్షింలో ఉననిపుడు ఆర్టీసీ ఛారిజిస్ పెరిగ్నాయి అనే 
వాళు్ళ, అధికారింలోకి రాగానే వాళు్ళ అదే చేస్తారు. ఈ నాయకులు చెపే్ప ఒకకాటే మాట 
డీజిల్ రేట్ల పెరిగ్నాయి. ఆర్టీసీ కి అపు్పలు ఉనానియి. ఈ బస్ ఎకకాడిం కింటే ఒక బిండి 
కోనుకోవడిం మించిది అనిపస్తాింది. పలె్ల వెలుగు, ఎక్సు ప్రెస్, కి డీలక్సు కి, స్పర్ లకసుర్ 
బస్సు లు, ఏసి బస్ లు అనినిటికీ పెించారు. రోజుకు ఒకస్రి పెించుత్నానిరు, జీతాలు 
పెరగవు కానీ బస్ చారెజిస్ పెరుగుత్నానియి. దీనికి డీజిల్ సస్ అని ఇల్ రక రక లుగా 
పెించుత్నానిరు. ఇల్ రేట్ల పెించి రోజుకు 3 నుించి 5 కోట్ల జబులకి చిలు్ల పెడుత్నానిరు. 
డీజిల్ రేట్ పెరిగ్ిందని రేట్సు పెించుత్నానిరు అింటనానిరు, కానీ మరి కేింద్ర ప్రభుతవాిం 
రెిండు చారు్ల డీజిల్ రేట్సు తగ్్ించిింది మరి బస్ టికెట్ రేట్సు ఎిందుకు తగ్్ించడిం లేదు. 
గత రెిండు సింవతసురాలు గా కరోన కారణింగా ఆర్టీసీ కి బాగా నష్టీలు వచాచియి. చారెజిస్ 
పెింపు లేదు అింటూనే డీజిల్ సస్ పేరిట ,ప్రజల నెతితాన గుది బిండ వేస్తానానిరు. పలె్ల 
వెలుగు 2 ర్పాయల, ఎక్సు ప్రెస్ లో 5 ర్పాయిలు, ఏ. సి బస్ లో 10 ర్పాయిలు 
పెించారు. టికెట్ పై ధర పెింపు లేదు అింటారు, డీజిల్ సస్ పెింపు అింట, రక రకాలుగా 
పెించు త్నానిరు. మొనని వదుయూత్ చారెజిస్ పెింపు, ఇపు్పడు ఆర్టీసీ చారెజిస్ పెింపు. ప్రజలని 
మోత మోగ్స్తానానిరు.ఈ చారెజిస్ పేద ప్రజల నెతితాన భారిం పడుత్ింది. రాష్ట్రింలో 11 
వేలు పైగా ఆర్టీసీ బస్ లు ఉనానియి.సగిం పైగా పలె్లవెలుగు బస్ లు ఉనానియి. ఇది చారెజిస్ 
పై పెింపు కాదు అింట, డీజిల్ సస్ పెింపు అింట. ఆర్టీసీ మినిమిం 5 ర్పాయిలు చార్జి 
ని, 10 ర్పాయలు చేశారు.
దీని వలన దాదాపు 720 కోట్ల ప్రజల పైన భారిం పడిింది. ఇల్ టీడీపీ, వైసీపీ ఎవరు 
వచిచిన స్మానయూ ప్రజల పై పెను భారిం పడుత్ింది. ఆసితా పనుని, చెతతా పనుని, వదుయూత్ 
చారెజిస్ ఇల్ ప్రజలని చాకిరేవు వేసి బాది నట్ల బాదు త్నానిరు. మన దగ్ర నుించి 
వవధ రకాల పనునిలు వస్లు చేసి మనకి వేదో మించి చేసినట్ల డ్రామాలు ఆడుత్నని 
టీడీపీ,వైసీపీకి బుది్ద చెపా్పల. చిల్లర ఓట్ల కొనడానికి మనకి పడవేసి, కోట్ల వెనుక వేస్ 
కుింటనానిరు. ప్రజలు ఒకస్రి ఆలోచన చేయిండి. ఆర్టీసీ చైర్మన్ దావారక తిరుమల రావు 
గారు.. కేవలిం 720 కోట్ల భారిం పడుత్ిందని సలవు ఇచాచిరు. ఇది ఏదో 5 ర్పాయలు 
ఐనట్ల. డీజిల్ సస్ పెించిన టికెట్ రేట్ పెించిన ప్రజలు టికెట్ కొింటే మాతిం డబు్లు 
ఇవావాలచిిందే గా.. కరోనా కారణింగా 5600 కోట్ల నష్టీలు వచాచియి అింటనానిరు. 
రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం నెలకి 200 కోట్ల ఇవవావలచిిందే అని ఆర్టీసీ కి టారె్ట్ ఇచిచిింది. డీజిల్ 
పై వేట్ వేస్తాింది రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం, ఆ వేట్ తగ్్సేతా ఆర్టీసీ కి భారిం తగు్త్ింది. 2019 లో 
డిసింబర్ లో టికెట్ రేట్ పెించారు. ఇపు్పడు మళీ్ళ 2022 లో పెించారు. అధికారింలోకి 
వచాచిక రెిండు చారు్ల ఆర్టీసీ చారెజిస్ పెించారు. ప్రతి పక్షిం లో ఉననిపు్పడు ఆర్టీసీ చారెజిస్ 
పెించిం అనానిరు,వదుయూత్ చారెజిస్ పెించిం అనానిరు. ప్రతి పక్షిం లో ఉననిపు్పడు వరుస్ 
పడతారు, అధికారింలోకి రాగానే మల్ల అదే చేస్తారు.ఏమిటో ఈ వడు్డరిం. ఇస్క ధర 
పెరిగ్ింది, ఆర్టీసీ ధరలు పెరిగాయి, అసితాపనునిలు పెరిగ్పోయాయి. కరోన వలన ఉపాధి 
లేక, ఉదోయూగాలు లేక, చేస్కొనేనిందుకి పని లేక ప్రజలు అల్్లడుత్ింటే, వదుయూత్ చారెజిస్ 
ఇల్ ప్రజల ను తీవ్రమైన ఇబ్లకి గురి చేస్తానానిరు. 10 వేలు వేస్తానానిమ కదా, హాయూపీ 
గా బత్కు త్నానిరని జగన్ రెడి్డ గారు అనుకుింటనానిరా. ఆ 10 వేలు ఒక సకిండ్ 
లో ఐపోత్ింది. ప్రజలు అిందరు కరోన కారణింగా ఆదాయిం కోలో్పయి ఇబ్దులు 
పడుత్నానిరు. పెించిన చారెజిస్ వెింటనే తగ్్ించాల, లేని పక్షింలో జనసేన ప్రజా పోరాటిం 
ఉధృతిం చేస్తాిందని తెలయజశారు..

సయయోద్ జిల్ని ఆధ్వరయోంలో అల్్లర్ సీతారామరాజు, 
వంగవీటి మోహనరంగాలకు నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: నరసరావుపేట జనసేన పార్టీ కారాయూలయింలో.. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయూదరి్శ ఇించార్జి సయయూద్ జిల్ని ఆధవారయూింలో.. స్వాతింత సమరయోధులు అల్్లరి 
సీతారామరాజు మరియు బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి సవార్్య వింగవీటి 
మోహనరింగా జయింతి సిందర్భింగా వారిరువురి చితపటాలకి పూలమాలలు వేసి 
నివాళులరి్పించారు. అనింతరిం జిల్ని మాటా్లడుతూ.. అల్్లరి సీతారామరాజు స్వాతింత 
పోరాటింలో చురుకైన పాత పోష్ించారని బ్రిటిష్ వారి దాసిటీకానిని ఎదుర్కానానిరని. 
అటా్లనే వజయవాడ మాజీ శాసనసభుయూలు వింగవీటి మోహనరింగా గారు బడుగు 
బలహీన వరా్లకు తన వింత్ సహాయింగా చేస్తా పేదల పట్ల. వదయూ వైదయూిం సహాయ 
సహకారాలు అిందిస్తా మిందుకు నడిచారని మీరు ఇరువురి ఆశయాలను జనసేన పార్టీ 
మిందుకు తీస్కువెళుతాిందని అనానిరు. కారయూక్రమింలో పటటీణ అధయూక్షులు జీవీఎస్ ప్రస్ద్, 
అదే్దపల్ల ఆనింద్ బాబు, బెల్లింకొిండ ఈశవార్, బెల్లింకొిండ అనిల్, వీరవల్ల వింశి, కృష్ణిం 
శెటిటీ గోవిందు, గుపాతా శ్రీకాింత్. ఆర్ కే యాదవ్, హనీ సైదా, మిరాయూల సోమ, వజయ్, 
బోనిం జయరాిం, రామిశెటిటీ రామకృష్ణ, బ్మా స్ింబయయూ, ఏమలయయూ, జష్ఠ మల్లబాబు 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనంలోకి జనసేన కారయోక్రమం చేపటిటీన మాడుగుల 
నియోజకవర్గ జనసేన రాయపురెడ్డి కతృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్:  మాడుగుల, జనింలోకి జనసేన అనే కారయూక్రమానిని మాడుగుల 
నియోజకవర్ిం యువనాయకులు రాయపురెడి్డ కృష్ణ మొదటి రోజు జాలిం పల్ల 
పించాయతీలో ప్రారింభిించడిం జరిగ్ింది. సోమవారిం స్మారు 320 గడపలకు 
జనసేన పార్టీ గురుతా అయిన గాజు గా్లస్ ఇచిచి జనసేన పార్టీ సిదాధాింతాలు వవరిించడింతో 
పాట ప్రజా సమసయూలను అడిగ్ తెలుస్కొని వారికి అిండగా ఉింటామని తెలయజయడిం 
జరిగ్ింది. వచేచి ఎనినికలలో అిందరిం కషటీపడి పని చేసి మాడుగుల నియోజకవర్ిం 
గెలుపును జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి బహుమతిగా ఇస్తామని రాయపురెడి్డ కృష్ణ 
తెలయజస్రు. ఈ కారయూక్రమింలో పెద్ద ఎత్తాన జనసేన పార్టీ కారయూకరతాలు పాల్్ని గడప 
గడపకి రాయపురెడి్ద కృష్ణతో పాల్్నానిరు. గ్రామస్తాలకి జనసేన పార్టీ సిదాధాింతాలు 
తెలయజస్రు.

ఇంటింటికి జనసేన సిద్ధంతాలు.. జనసేన భావజాలం
శతఘ్ని న్యూస్: ఇింటిింటికి ఇింటికి జనసేన పార్టీ 
సిదాధాింతాలు మరియు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ భావజాలిం తెలసే తెలయజయాలనే 
ఉదే్దశింతో… జనసేన పార్టీ కారయూకరతాల 
సహకారింతో సోమవారిం జరిగ్న భద్రాద్రి 
కొతతాగూడెిం జిల్్ల పాలవాించ మిండలిం లో 
క్రియాశీలక సభయూతవాిం తీస్కునని వారికి కిట్ల 
అిందజయడిం జరిగ్ింది. పవన్ కళ్యూణ్ గారి 

మన్గత పుసతాకింలోని ఉనని కొనిని అమూలయూమైన వషయాలను కుటింబాలకు తెలయజసి.. 
వారు మరో పది మిందిని ఉతతాజ పరిచే వధింగా వవరిించడిం జరిగ్ింది. ఈ కారయూక్రమింలో 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక కారయూకరతాలు కొిండా దేవా గౌడ్, మిదె్ద స్యి కుమార్, కొిండ 
స్యి, మిదె్ద ప్రస్ద్ గౌడ్, మాడీ్డ ప్రస్ద్ మరియు స్యి వింశీ కారయూకరతాలు పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 05 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మనయోం వీరునికి నివాళులర్్పంచిన ఇచాచాపురం 
జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచాచిపురిం నియోజవర్ిం లో జనసేన పార్టీ సమనవాయకరతా దాసరి రాజు 
సోమవారిం ఇనేనిశపేట గ్రామింలో య్త్ లీడర్ దుింగు భాసకారరావు ఆధవారయూింలో 
ప్రాణాలను సైతిం లెకకాచేయకుిండా ఆింగే్లయుల దురాగతాలకు ఎదురుతిరిగ్, మనయూిం 
వాస్లో్ల పోరాట స్ఫూరితా రగ్లించిన మనయూిం వీరుడు, స్వాతింత సమరయోధుడు అల్్లరి 
సీతారామరాజు 125 వ జయింతి సిందర్భింగా, ఆ మహనీయుని స్ఫూరితాని గురుతా 
చేస్కుింటూ జనసేన పార్టీ సమనవాయకరతా దాసరి రాజు, రాష్ట్ర జాయిింట్ సక్రటర్ తిప్పన 
దురోయూధన రెడి్డ, ఇచాచిపురిం మనిసుపాలటీ 9వ వారు్డ, 10వ వారు్డ, ఇనాచిరిజిలు సింతోష్ 
మహారాణా, రోకళ్ల భాసకార రావు, మరియు ఇనేనిశ పేట గ్రామ జనసైనికులు శింకర్, 
మరళి, రామకృష్ణ, పద్మనాభిం, హరి, వెింకీ, ఢిలీ్ల రావు, ఆదినారాయణ, కుమారు, 
దేవదాస్, చింటి, ఏ కింబర్, ప్రస్ద్, కూరా్మరావు, పూలమాలను వేసి నివాళులరి్పించడిం 
జరిగ్ింది.

అల్్లర్ సీతారామరాజుకు నివాళులు అర్్పంచిన 
గరాభాన సతితిబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొిండ 
నియోజకవర్ిం: సోమవారిం 
అల్్లరిసితారామరాజు గారి 
జయింతి సిందర్భింగా.. 
పాలకొిండ నియోజకవర్ిం 

జనసేన పార్టీ నాయకులు గరా్భన సతితాబాబు ఆయనను స్మరిించుకుింట.. వారికి 
ఘననివాళులు అరి్పించారు.
ఈ సిందర్భింగా ఆయన మాటా్లడుతూ స్వాతింతయ్రోదయూమింలో దేశిం కోసిం ప్రాణాలు 
కోలో్పయిన వయూకుతాలో్ల అల్్లరిసితారమరాజు ఒకరు అని.. వారి అశయాలు ఆచరణలో 
పెటాటీలని.. యువతకు దిశానిరే్దశిం చేశారు.

మానవత్వం చాటిన దసర్ రాజు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఇచాచిపురిం, ఆదివారిం రాత్రి 
అనగా 3.7.2022 ఇచాచిపురిం మిండలిం 
ల్ద్దపుటిటీ గ్రామిం సర్వాస్ రోడు్డలో స్మారు 
రాత్రి 7 గింటల 30 నిమిష్ల ప్రాింతింలో 
ఒక దివాచక్ర వాహనిం అదుపుతప్ప రోడు్డ 
ప్రమాదిం సింభవించిింది ఈ ప్రమాదింలో 
ఇచాచిపురిం మిండలిం ధర్మపురిం 

గ్రామానికి చెిందిన 48 ఏళ్ల వయూకితా తీవ్రింగా గాయాలు పాలయాయూరు. సరిగా్ అదే సమయానికి 
ఇచాచిపురిం జనసేన సమనవాయకరతా దాసరి రాజు పార్టీ కారయూక్రమాలు మగ్ించుకొని పాలకొిండ 
నుించి తిరిగ్ వస్తా రోడు్డ ప్రకకానే జరిగ్న సింఘటనను చూసి, సింఘటన సథిల్నికి చేరుకుని 
వెింటనే 108 వాహనింకు కాల్ చేశారు. 108 వాహనిం ఎింతకీ రాకపోవడానిని గమనిించిన రాజు 
తన కారులో రకతాస్రావింతో పడి ఉనని బాధిత్డిని స్థినికుల సహాయింతో ఇచాచిపురిం ప్రభుతవా 
ఆస్పత్రికి తరలించి తన మానవతావానిని చాటకునానిరు. ఆస్పత్రిలో డాకటీర్సు లేకపోయినప్పటికీ 
సిబ్ిందిని అప్రమతతాిం చేసి వెింటనే ప్రథమ చికితసు చేయిించారు. ఆస్పత్రి సిబ్ింది వెింటనే 
బరింపురిం ఆస్పత్రికి తీస్కొని వెళ్ళమని స్చిించడింతో, సమయానికి 108 అిందుబాటలో 
లేకపోవడింతో అదె్ద కారు తెప్పించి బాధిత్డిని బరింపురిం ఆస్పత్రికి తరలించడిం జరిగ్ింది. 
ఇచాచిపురిం ప్రభుతావాస్పత్రిలో డాకటీర్సు లేకపోవడింతో ఆగ్రహానికి గురన దాసరి రాజు సిబ్ిందిని 
నిలదీశారు. ఇల్ దాసరి రాజు వెింటనే స్పిందిించిన తీరు మరియు ఆయన చూపన సేవగుణిం 
చూసి చుటటీప్రకకాల ఉననివారు రాజు సేవా గుణానిని కొనియాడారు. దాసరి రాజు నాయకుడా 
లేదా సేవకుడా అనని ఆలోచన అిందరి మదిలోన మదులుత్ింది. ఇటవింటి సేవా గుణిం కలగ్న 
నాయకుడిగా దాసరి రాజు గారిని అభినిందిించాలసున అవసరిం ఎింతైనా ఉింది.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయోంలో అల్్లర్ సీతారామరాజు జయంతి
శతఘ్ని న్యూస్: వజయనగరిం: జనసేన పార్టీ ఆధవారయూింలో మనయూిం వీరుడు, వప్లవ జ్యూతి, 
స్వాతింతయూ సమరయోధులు అల్్లరి సీతారామరాజు 125వ జయింతి సిందర్ింగా 
సోమవారిం ఉదయిం దాసననిపేట రత్ బజారు జింక్షన్ వద్ద శ్రీ అల్్లరి సీతారామరాజు 
సేవాసింసథి నెలకొల్పన సీతారామరాజు వగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి జనసేన పార్టీ 
నాయకులు నివాళులు అరి్పించారు.
ఈ సిందర్ింగా జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు మాటా్లడుతూ 
బ్రిటిష్ ప్రభుతవాిం తమ పరిపాలన వసతారణలో భాగింగా కొిండజాతి ప్రజలను దోచుకొనే 
మారా్నికి తెరలేపింది. గ్రిజనుల శ్రమను, పిండిించిన పింటఫల్ల, ప్రకృతి సిద్దమైన 
ఫలస్యింపై బ్రిటిష్ వారు దోచుకొని.. వారికీ సేవాచ్ఛ లేకుిండా బానిసలుగా మారిచివేసిన 
తరుణింలో గ్రిజనలకు ఆశాకిరణింగా, వప్లవ జ్యూతిఅయ్ బ్రిటీష్ వారిపై తిరిగుబాట 
చేసి మన బింగారు భవషయూత్ కోసిం తన జీవతానిని తాయూగిం చేసిన మహనీయుడని 
కొనియాడారు.
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), 
దింత్ల్రి రామచింద్ర రాజు, మిడతాన రవకుమార్, స్రిక మరళి మోహన్, కొయాయూన 
లక్షష్మణ్ యాదవ్, చెల్్లరి మతాయూల నాయుడు, లోపింటి కళ్యూణ్, అల్లబోయిన శివ, మకికాీ 
కుమార్, దువవా రామ, సీర కుమార్, గూడ రాజష్, చుకకారవ, నాని పాల్్నానిరు.

వంగవీటి మోహన్ రంగా జయంతి సందర్ంగా అవనిగడడి 
జనసేన ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణ జిల్్ల 
అవనిగడ్డ నియోజకవర్ిం, 
అవనిగడ్డ మిండలిం 
వింగవీటి మోహన రింగా 
ఈ పేరు వింటే చాలు కాపు, 
బడుగు, బలహీన వరా్లు, 
బహుజనులు, పేదలు రెిండు 

చేత్లు జ్డిించి ఆరాధన భావింతో విందనాలు చేస్తా జ్హారు్ల అరి్పస్తారు. మడమ 
తిప్పని పౌరుషింతో ఆత్మగౌరవ పోరాటానిని స్గ్స్తా పేద ప్రజలకు బాసటగా నిలచి 
వారి రక్షణ కోసిం గాింధీయ మార్ింలో అమర నిరాహార దీక్ష ఉదయూమిం చేస్తా 1988 
డిసింబర్ 26న రాజకీయ కుట్రకు బలైపోయారు. కీరితాశేషులు వింగవీటి మోహన్ రింగ 
మరణించే నాటికి ఆయన వయస్ 41 సింవతసురాలు
ఎింతకాలిం జీవించావు అననిది మఖయూిం కాదు. ప్రజల గుిండెలో్ల ఎింత స్థినిం 
సింపాదిించామననిది మఖయూిం. మరణించి 34 సింవతసురాలు అయినా ఎప్పటికీ ప్రజల 
గుిండెలో్ల చెరగని మద్ర వేసిన వింగవీటి మోహన రింగా చిరస్మరణీయుడు. రింగా 
ఓ స్మానయూ మధయూతరగతి కుటింబింలో జని్మించారు. వాయూపార నిమితతాిం వజయవాడ 
చేరుకోవడిం జరిగ్ింది. పుటిటీింది కాటూరులో అయినా పెరిగ్ింది వజయవాడలోనే. 
తాను పెరిగ్న సమయింలో ఏరోజు రింగ ఊహించి ఉిండడు ఇదే నగరానికి 
తాను శాసనసభుయూలు అవుతానని, పీడిత తాడిత బడుగు బలహీనవరా్ల కోసిం 
పోరాటిం చేస్తానని వీరమరణిం పిందుతానని తన మరణమ ఒక ఉదయూమర్పానిని 
సించరిించుకుింటిందని రింగా బాలయూింలో ఊహించి ఉిండరు. తన సోదరుడు వింగవీటి 
రాధాకృష్ణ మరణానింతరిం రాజకీయ రింగ ప్రవేశిం చేసిన వింగవీటి మోహన్ రింగా 
జైలు గోడల మధయూన నుిండి నామినేషన్ వేసి శాసనసభుయూలుగా గెలుపింది, తెలుగు 
రాజకీయ చరితలో కొతతా అధాయూయానికి నాింది పలకారు.
రింగా ఎదుగుదలను తదావారా ఓ స్మాజిక వర్ిం రాజకీయింగా ఎదుగుదలను 
జీరి్ణించుకొని కుటిల వరా్ల కుట్రలకు బలైపోయిన వప్లవ వీరుడు వింగవీటి మోహన రింగా. 
రింగాని హతయూ చేయిించడిం అింటే ఒక ఒక వయూకితానొ సన్్మహ శకితానొ అింతమొిందిించడమే 
కాదు. ఒక బలమైన స్మాజిక వయూవసథిను ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాలో్ల నుిండి వేరు చేయడమే. 
సవార్్య వింగవీటి మోహన రింగా గారు భౌతికింగా మన మధయూన లేకపోయినా, ఎన్ని 
ఆశయాలను మనకు వదిల వెళ్్లరు. రింగ ఆశయాలను నెరవేరే వధింగా యువతి, 
యువకులు మోహన్ రింగా స్ఫూరితాతో మిందుకు నడిచి, రాజకీయింగా, స్మాజిక 
వర్ింగా ఉదయూమిించి, రింగా ఆశయ స్ధన కోసిం కృష్ చేయాల.ఈరోజు జనసేన పార్టీ 
ఆధవారయూింలో మోదుమడి వింతెన సింటర్, మోదుమడి గ్రామింలో, కొతతాపేట గ్రామాలో్ల 
ఉనాని రింగాగారి వగ్రహలకు పూలమాలలు వేసి ఘనింగా నివాళులు ఇవవాటిం జరిగ్ింది. 
ఈ కారయూక్రమిం మిండల అధయూక్షులు గుడివాక శేషుబాబు ఆధవారయూింలో నిరవాహించడిం 
జరిగ్ింది. ఈ కారయూక్రమిం లో జిల్్ల అధికారప్రతినిధి రాయపూడి వేణ్గోపాల్, బచుచి 
నారాయణ, ఎింపీటీసీ సభుయూలు కటికల వసింత కుమార్, బప్పన భాను, వార్్డ నింబర్సు 
అడపా ప్రభాకర్, కమి్మల స్యి, జనసేన పార్టీ నాయకులు బచుచి రఘునాద్, ప్రస్ద్, 
పపు్పశెటిటీ శ్రీనివాసరావు, త్ింగల నరేష్, పృథివా, తోట ఆింజనేయులు, నాగరాజు, రవ, 
చిందు, మోదుమడి, కొతతాపేట జనసేన కుటింబ సభుయూలు హాజరయాయూరు.

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


మంగళవారం, 05 జూల ై2022

అల్్లర్ సీతారామరాజుకు 
నివాళులర్్పంచిన కూకట్పలి్ల జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్పల్ల నియోజకవర్ింలో ఉనని అల్్లరి 
సీతారామరాజు వగ్రహానికి జనసేన పార్టీ నాయకులు 
త్మ్మల మోహన్ కుమార్ అల్్లరి సీతారామరాజు 
వగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అరి్పించారు. 
ఈ కారయూక్రమింలో కొల్ల శింకర్, భాగయూలక్ష్మి, శాయూమ్, 
ద్రాక్షాయిని, మహాలక్ష్మి తదితరులు పాల్్నానిరు.

పందూరు మండలంలో గడప గడపకు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస 
నియోజకవర్ిం, పిందూరు మిండలిం 
పాపరాజుపేట మరియు లక్షిింపేట 
గ్రామాలలో, జనసేన పార్టీ ఆమదాలవలస 
నియోజకవర్ ఇనాచిర్జి పేడాడ రామో్మహన్ 
రావు ఆధవారయూింలో గడపగడపకు వెళి్ల, ప్రజా 
సమసయూలను అడిగ్ తెలుస్కొని, అధికారులు 
దృష్టీకి తీస్కువెళ్తామని హామీ ఇవవాడిం 
జరిగ్ింది. అల్గే జనసేన పార్టీ సిదాధాింతాలను 

మరియు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మన్గతానిని ప్రజలకు వవరిించడిం జరిగ్ింది. ఈ కారయూక్రమింలో 
పిందూరు మిండల నాయకులు అసిరి నాయుడు, చిననిిం నాయుడు, అప్పలనాయుడు, బాబురావు, స్రయూ, 
రమణ, రాజు, సిమి్మ నాయుడు, దినేష్ మరియు ఆ గ్రామ జనసైనికులు పెద్ద సింఖయూలో పాల్్నానిరు.

పనుగండ నియోజకవర్గం పర్గ మండల జనసేన ఆధ్వరయోంలో 
వినతిపత్ం

శతఘ్ని న్యూస్:  పరిగ్ ఎింపడిఓ బదిలీ 
అయిన ఉదోయూగ్ని కౌసర్ బేగింని వధులో్లకి 
చేరుచికోకుిండా పెనుకొిండ నియోజకవర్ిం 
శాసనసభుయూలు శింకర్ నారాయణ తమ్మడు 
రవింద్ర చెపేతానే వధులో్లకి చేరుచికుింటాిం అింటూ 
వైసీపీ కారయూకరతాల్ వయూవహరిించిన ఎింపడిఓ 
గారిని వెింటనే సస్పిండ్ చెయాయూలని జనసేన 
పార్టీ నాయకులు జిల్్ల కారయూదరి్శ స్రేష్, జిల్్ల 

సింయుకతా కారయూదరి్శ శివ, మిండల అధయూక్షులు స్రేష్, డిమాిండ్ చేస్తా స్థినిక ఎమా్మరోవాకి వనతిపతిం 
అిందజయడిం జరిగ్ింది. ఈ కారయూక్రమింలో మిండల నాయకులు నాగేష్, రవతజ, రామాింజినప్ప, 
నారాయణ స్వామి, రామాింజి పాల్్నానిరు.

బొబ్్లి జనసేన పార్టీ కారాయోలయంలో జనసేన ప్రెస్ మీట్
శతఘ్ని న్యూస్:  బబి్ల పూల్ బాగ్ లో ఉనని రోడు్డ దుసిథితిపై జనసేన పార్టీ ఇించారిజి గ్రడ 

అప్పలస్వామి మరియు రాష్ట్ర 
ప్రచార కారయూదరి్శ బాబు 
పాల్రు గారి ఆధవారయూింలో 
చేపటిటీన ప్రజల నుించి సింతకాల 
సేకరణ కారయూక్రమిం ఉిందని 
తెలుస్కునని ప్రభుతవాిం వెింటనే 
స్పిందిించి ఆ రోడు్డ మరమ్మత్తాల 
పనులను ప్రారింభిించారు. 
బబి్ల నియోజకవర్ింలో 
చాల్ వరకు రోడు్ల చాల్ 

దారుణమైన సిథితిలో ఉనానియని, ఆ రోడ్లనిని మరమ్మత్తాలు చేపటిటీ తక్షణమే పునరుదధారిించాలని 
జనసేన పార్టీ తరపున డిమాిండ్ చేస్రు. సిఎిం జగన్ రెడి్డ ఛాలెింజ్ చేసినటటీ జూలై 15 లోపు 
రాష్ట్రింలో రోడ్లనీని పునరుదధార్కరిించి వారి సవాల్ ని నిలబెటటీకోవాలని, తూ తూ మింతింగా రోడ్ల 
మరమ్మత్తాలు చేసి ప్రజా ధనానిని దురివానియోగిం చేసేతా జనసేన పార్టీ ఊరుకునేది లేదని చెపా్పరు. 
ఒక వైపు రాష్ట్రింలో రోడు్ల పరిసిథితి ఇింత దారుణింగా ఉింటే రాత్రికి రాత్రే మళీ్ల బస్ ఛార్జిలు 
పెించడానికి ఈ ప్రభుతావానికి బుదిధా లేదా అని అనానిరు. బస్ లు కిండీషన్ దారుణింగా ఉనానియి, 
బస్ సేటీషన్ లలో కనీస సౌకరాయూలు, మయిింటినెననిస్ లేకుిండా బస్ చార్జిలు పెించడానిని తీవ్రింగా 
ఖిండిించడిం జరిగ్ింది. మఖయూమింత్రి మాట ప్రకారిం జూలై 15 లోపు రోడు్ల పునరుదధార్కరణ పూరితా 
చెయయూకపోత గుింతలు గోత్లతో ఉనని రోడ్లకు ఫోటోలు తీసి నేరుగా జగన్ రెడి్డ గారిని టాయూగ్ చేసి 
సోషల్ మీడియాలో డిజిటల్ కాయూింపెయినిింగ్ పెద్ద ఎత్తాన చేసి మీ అసమరథి పాలనను సోషల్ 
మీడియా వేదికగా మన దేశ ప్రజల మిందు నిలదీస్తామని కారయూక్రమింలో హెచచిరిించారు. ఈ 
కారయూక్రమింలో గ్రడ అప్పలస్వామి, బాబు పాల్రుతో పాటగా జనసేన నాయకులు సించాన 
గింగాధర్, అడబాల నాగు, పలె్లిం రాజా, వెింకటరమణ, పైల హరి, మరడాన రవ, జన, సతయూ, 
చీమల సతీష్ మరియు జనసైనికులిందర్ పాల్్నానిరు.

స్రక్షితమైన ఆర్టీసీ ప్రయాణాని్న సామానయో 
ప్రజలకు దూరం చేస్తిన్న జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం

యిం.ధనుింజయ జనసేన అధయూక్షులు పామిడి మిండలిం.
శతఘ్ని న్యూస్: ఎకకాడా లేని 
వధింగా రాష్ట్రింలో ఆర్టీసీ 
ఛార్జిలను పెించుకుింటూ 
పోత్ింది ఈ వైసీపీ 
ప్రభుతవాిం స్మానయూ ప్రజలు 
ప్రయాణాలు చేయాలింటే 
చార్జిలకు భయపడి 

ప్రయాణాలను వాయిదా వేస్కునే పరిసిథిత్లు నెలకొనానియి. ప్రజలు 
తమ గమయూస్థినానికి చేరాల అనే ఆత్రుతతో ఆర్టీసీ బస్సులో చార్జిల 
మోత భరిించలేక ఆటోలలో స్మరాథిష్నికి మిించి ప్రయాణస్తాడటిం వల్ల 
ప్రమాదాలు కూడా ఎకుకావగా జరుగుత్నానియి, ప్రమాదాలలో కొిందరు 
ప్రాణాలు పోగొటటీకుింటనానిరు ఇింకొిందరు జీవతాింతిం జీవచ్ఛవింల్ 
బ్రత్కుత్నానిరు, కాబటిటీ స్మానయూ ప్రజలను, పేద ప్రజలను దృష్టీలో 
ఉించుకొని ఆర్టీసీ చార్జిలను ప్రభుతవాిం వెింటనే తగ్్ించ వలసిిందిగా 
జనసేన పార్టీ డిమాిండ్ చేసోతాింది.

వంగవీటి మోహన్ రంగా విగ్రహానికి 
పాల్భిషేకం

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచిర్ల, వెనుకబడిన తరగత్ల అభుయూననిత కోసిం 
పాటపడిన కాపు కుల ప్రతయూక్ష దైవిం అయినటవింటి వింగవీటి 
మోహన్ రింగ జయింతి సిందర్భింగా ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ిం జనసేన 
పార్టీ తరపున సోమవారిం ల్వేరు మిండలింలో వింగవీటి మోహన్ 
రింగ వగ్రహానికి పాల్భిషేకిం చేసి పూలదిండను వేయడిం జరిగ్ింది. 
ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన ఎచెచిర్ల నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
అరుజిన్ భూపతి, దనానిన చిరింజీవ, బింత్ వజయ్ తమి్మనేని శ్రీనివాస్, 
మీస్ల రామకృష్ణ, వడే్డపల్ల శ్రీనివాస్, అదపాక అప్పలరాజు, తాళబత్తాల 
పైడిరాజు, దనానిన సింతోష్, చినని, ల్వేరు నాయకులు ఇజుజి శ్రీనివాస్, 
కోల రాజష్, రాజా రమేష్, స్థినిక జనసేన నాయకులు పాల్్నానిరు.

కొర్లమ్ గ్రామంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయోత్వం 
కిట్ల పంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపల్ల, జనసేనపార్టీ క్రియాశీలక సభయూతవాిం కిట్లను 
చీపురుపల్ల నియోజకవర్ిం మరకమడిదాిం మిండలిం కొర్లమ్ గ్రామింలో 
జనసైనికులకు పింపణీ చేయడిం జరిగ్ింది. గ్రామ జనసైనికులుతో 
చరిచిించిన అింశాలు వాళ్ళ గ్రామింలో సమసయూలు గురుించి.
పార్టీని బలోపేతిం ఎల్ చేయాల.
పార్టీ యొకకా సిదాధాింతాలు, ఆశయాలు, ప్రజలకి చెప్పడిం గురుించి, 
దీనితో పాట చనిపోయిన కౌలు రత్లకు 30 కోట్ల సహాయిం చేసిన 
టీమ్ పడికిల పోసటీరు్ల కూడా ఇవవాడిం జరిగ్ింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వంగవీటి మోహన రంగా సేవలు 
మరువలం: బండారు శ్రీనివాస్

*పేద ప్రజల మదు్దబిడ్డ! అనిని వరా్ల ఆశాజ్యూతిగా వింగవీటి 
మోహన రింగా సేవలు మరువలేిం! 75వ జయింతి సిందర్భింగా 
ఘనమైన నివాళులు బిండారు శ్రీనివాస్, జనసేన కుటింబిం!
శతఘ్ని న్యూస్:కోనసీమ జిల్్ల, కొతతాపేట నియోజకవర్ింలోని, 
కొతతాపేట నియోజకవర్ిం జనసేన పార్టీ రథస్రథి, ప్రమఖ 
జనసేన నేత, ఇనాచిర్జి బిండారు శ్రీనివాస్ సోమవారిం ప్రమఖ 
నేత, సవార్్య వింగవీటి మోహనరింగా 75వ జయింతి 
సిందర్భింగా వారిని స్మరిించుకుింటూ.. వారు పేద ప్రజలకు 
అనిని వరా్ల వారికి అిండగా నిలబడిన గొప్ప నాయకుడని.. 
ఏపు్పడూ తాను కులిం చూస్కోలేదని.. ఎల్లపు్పడూ పేద ప్రజల 

కోసమే అిండగా ఉింటూ తన జీవతానిని ధారబోస్రని.. పేద ప్రజలకు అభుయూననితి కోసిం,వెనుకబడిన 
బడుగు బలహీన వరా్లకు ఒక అిండగా ఒక ధైరయూింగా ఉిండి.. తనకింటూ ఉననితమైన ఒక గొప్ప 
ఆశయింతో కదిలన గొప్ప నేత అని, ఈ రోజున వారి లేని లోటను ఎవర్ పూడచిలేనిదని, ఒక చరిత 
సృష్టీించిన నాయకుడిగా ఎింతో ఎత్తాకు ఎదిగ్న గొప్ప మనస్నని మారాజు అని, ఈ సిందర్భింగా 
బిండారు శ్రీనివాస్ వారి సేవలను గురుతా చేస్కుింటూ.. వారిని తలుచుకుింటూ ఈ సిందర్భింగా 
ఘనమైన నివాళులు తెలయజశారు.

మనయోం వీరుడు అల్్లర్కి ఘనమైన నివాళులు అర్్పంచిన 
బండారు శ్రీనివాస్

 *125 వ జయింతి సిందర్భింగా 
మనయూిం వీరుడు అల్్లరి 
సీతారామరాజుకు ఇవే మా ఘనమైన 
నివాళులు: జనసేన కుటింబిం
కోనసీమ జిల్్ల, కొతతాపేట 
నియోజకవర్ింలోని, ఆత్రేయపురిం 
మిండలింలోని, ఆత్రేయపురిం గ్రామిం 
శతఘ్ని న్యూస్: నిందు సోమవారిం 

అల్్లరి సీతారామరాజు 125వ జయింతి సిందర్భింగా వారికి ప్రతయూకమైన, ఘనమైన నివాళులు 
అరి్పస్తానానిమని కొతతాపేట నియోజకవర్ జనసేన ఇనాచిరిజి బిండారు శ్రీనివాస్ తెలయజశారు. స్వాతింత 
సమరింలో అల్్లరి సీతారామరాజు పాత ఎింతో మరువలేనిదిని, బ్రిటిష్ వారి దురా్మరా్లను 
ఎదిరిించిన, నిలబడిన గొప్ప పోరాటయోధుడని, మనయూిం ప్రజల గుిండెలో్ల ఒక దేవుడుగా ఎపు్పడు 
కొలువై ఉనానిడని, అదేవధింగా దేశ ప్రజలిందరికీ ఒక అల్్లరి సీతారామరాజు ల్ింటి దేశభకుతాడు 
చేసిన ప్రాణతాయూగిం ఎప్పటికీ దేశమ మరువదని, బిండారు శ్రీనివాస్ తెలయజశారు. ఈ సిందర్భింగా 
పలువురు నాయకులు, కారయూకరతాలు అల్్లరి సీతారామరాజు వగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనింగా 
నివాళులు అరి్పించారు. ఈ కారయూక్రమింనకు అధయూక్షునిగా ఆత్రేయపురిం మిండలిం జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు చేకూరి కృష్ణింరాజు నాయకతవాింలో పలువురు గ్రామ నాయకులు, మిండల, నియోజకవర్ 
నాయకులు, జన సైనికులు, కారయూకరతాలు అిందర్ ఐకమతయూింగా పాల్్ని, అల్్లరి సీతారామరాజు 
వగ్రహమనకు జ్హారు్ల అరి్పించారు.

సీతారామరాజు మర్యు రంగాలకు నివాళులర్్పంచిన జనసేన జాని
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొిండ నియోజకవర్ిం వీరఘటటీిం మిండలిం బడ్లపాడు 
జనసేన జానీ మాటా్లడుతూ… బ్రిటిష్ వారిని గడగడల్డిఒచిన మనయూిం 
వీరుడు అల్్లరి సీతారామరాజు 125 వ జయింతి సిందర్ింగా హా 
మహనీయుని స్ఫూరితాని గురుతా చేస్కుింటూ. దేశిం కోసిం ప్రాణాలను 
తృణప్రాయింగా వడిచిపెటిటీన ఆ వీరుడుని ఎప్పటికి మరచిపోలేమ అల్గే 
అల్్లరి సీతారామరాజు పుటిటీన 50సింతసురాలు తరువాత కాపు జాతిలో 
పుటిటీన వింగవీటి రింగా జయింతి జరుపుకోవడిం సింతోషకరిం అింటూ 
రింగా పుటిటీింది కాపు జాతిలో అయినా అనిని జాత్ల పేద ప్రజలు అిందర్ 
క్షేమిం కొరకు వారికి ఎపు్పడు అిండగా ఉింట నాలుగు గోడల మధయూ 
జైలులో ఉింటూ దేశ చరితలు ఒక ఎింపీగా గెలచినటవింటి గొప్ప మహా 
నేత వింగవీటి రింగా అని అల్గే భారతదేశ చరితలోనే ఒక ప్రమఖ వయూకితా 
అయిన స్వామి వవేకానింద వరధాింతి ఈ సిందర్భింగా ఘననివాళి అరి్పస్తానని. 

అల్గే మన భారత జాతీయ పతాక ర్పకరతా పింగళి వెింకయయూకి ఘననివాళి అరి్పస్తానానినని జనసేన జానీ 
అనానిరు.

ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతు కుటంబాన్ని 
పరామర్శంచి.. ఆరథిక సాయమందంచిన పితాన్ పిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: మమి్మడివరిం: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర పీఏసీ సభుయూలు మరియు మమి్మడివరిం 
నియోజకవర్ిం ఇించార్జి పతాని బాలకృష్ణ మమి్మడివరిం నియోజకవర్ిం, తాళ్ళరేవు 
మిండలిం, స్ింకరపాలెిం గ్రామపించాయతీలో చిింతాకుల వారి పేటలో ఆత్మహతయూ 
చేస్కునని కౌలు రత్ వాసింశెటిటీ స్రయూనారాయణ చితపటానికి నివాళులు అరి్పించి.. 
వారి కుటింబ సభుయూలను పరామరి్శించి.. వారికి 5000 ర్పాయలు మరియు 50 
కేజీల బియయూిం అిందజశారు. ఈ కారయూక్రమింలో ఆయన మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఈ వషయానిని తెలయజసి పార్టీ నుిండి ఆరిథిక సహాయిం 
అిందే వధింగా కృష్ చేస్తామని హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయూక్రమింలో వారి వెింట జిల్్ల 
ఉపాధయూక్షులు స్న బోయిన మల్లకారుజిన రావు, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ జకకాిం శెటిటీ పిండు, 
ఉభయగోదావరి జిల్్లల కారయూదరి్శ మతాయూల జయ, తాళ్లరేవు మిండల అధయూక్షులు 
అతితాల బాబూరావు, కొింపశెటిటీ బుజిజి, ఇళ్ల వీర, స్ింకర చింద్రిం, మచచి నాగబాబు, 
దూడల స్వామి, సల్ది రాజా, మల్లపుడి రాజ, కనీనిడి నాని, పతాని అరుజిన్, పెనడ 
శ్రీనివాసరావు, బింత్ సతయూనారాయణ, చిింతాకుల ఈశవారరావు, చీకట్ల చింద్రరావు, 
చిింతాకుల స్బ్రహ్మణయూిం ఉనానిరు.

అగ్నిప్రమాద బాదతులను ఆదుకునని పితాన్ బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర పీఏసీ సభుయూలు మరియు 
మమి్మడివరిం నియోజకవర్ిం 
ఇించార్జి పతాని బాలకృష్ణ 
మమి్మడివరిం నియోజకవర్ిం, ఐ 
పోలవరిం మిండలిం, గోగులింక 
గ్రామింలో ఈతకోట గోవిందమ్మ, 
వారి కుమారులు ఈతకోట 

నాగబాబు, ఈతకోట వాడపల్ల కుటింబ సభుయూల నివాస గృహాలు వదుయూత్ ష్ర్టీ 
సర్కాష్ట్ కారణింగా దగధామైన మూడు కుటింబాలను సోమవారిం పరమరి్శించి 
వారికి 10,000 వేల ర్పాయలు మరియు బియయూిం, నితయూవసర వస్తావులు, 
బటటీలు, అిందజశారు. ఈ కారయూక్రమింలో వారి వెింట జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు స్న 
బోయిన మల్లకారుజిన రావు, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ జకకాిం శెటిటీ పిండు, ఐ పోలవరిం 
మిండల అధయూక్షులు మదధాిం శెటిటీ పురుషోతతాిం, ఎింపీటీసీ లింనపల్ల జమి్మ, మచచి 
నాగబాబు, దూడల స్వామి, సల్ది రాజా, పడాల లక్షష్మణ్, మచచి తాతాజీ, 
కర్రీ చింద్రశేఖర్, మల్లపుడి రాజ, నిమ్మకాయల సతితాబాబు, స్ధనాల నాని, 
గుిండా బత్తాల రాింబాబు, వడే్డ చినని, ఎిం నాగబాబు, ప సతీష్, ప నాగేింద్ర, 
వీరాింజనేయులు, టి వెింకట్రావ్, బి స్బ్రమణయూిం మరియు తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

యడ్ల గణేష్ యాదవ్ ఆధ్వరయూంలో అల్్లర సీతారామరాజు 
జన్మదన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: వప్లవ వీరుడు అల్్లరి సితారామరాజు గా125 వ జయింతి 
సిందర్ింగా అల్్లరి సితారామరాజు నగర్ లో ఉనని అల్్లరి వగ్రహింకి 
పూలమాలలు వేసి నివాళులు అరి్పించారు. ఈ సిందర్భింగా యడ్ల గణేష్ యాదవ్ 
మాటా్లడుతూ.. స్ర్డు ఎల్ ఉింటాడో చూడాలనిపసేతా ఆ వప్లవ మూరితాని 
చూపించాల. తెల్లవారి గుిండెలో్ల అగ్నిపరవాతింల్ పేలన తెలుగు బిడ్డ.. బ్రిటిషర్ల 
గుిండెలో్లకి దూస్కుపోయిన వప్లవ బాణిం.. మనయూిం ప్రజల గుిండె చపు్పడు 
అల్్లరి సీతారామరాజు అని.. భీమిల పాిండ్ింగ్ లో అల్్లరి సీతారామరాజు 
పుటటీడిం మన భీమిల నియోజకవర్ిం ప్రజలకి ఎింతో గరవాకారణిం అని అనానిరు.. 
ఈ ప్రాతింలో కడుత్నని ప్రాథమిక ఆరోగయూిం కేింద్రిం కి అల్్లరి సీతారామారాజు 
పేరు పెటాటీల అని జనసేన తరుపున కోరుత్నానిమని యడ్ల గణేష్ యాదవ్ 
తెలయజస్రు. 6వారు్డ జనసేన నాయకుడు సింతోష్ నాయుడు మాటా్లడుతూ.. 
అల్్లరి సీతారామరాజు స్ఫూరితా తో య్వత అింత నడుస్తా మించి మించి 
కారయూక్రమలు చేస్తానానిరు అని.. తన సింత నిధులతో వగ్రహిం మరమ్మత్లు 
చేయిించిన యువతకు అభినిందనలు తెలయజస్రు. జనసేన పార్టీ భీమిల 
నియోజకవర్ిం మహళ్ నాయకురాలు ఒమి్మ దేవ యాదవ్ మాటా్లడుతూ.. 
అల్్లరి స్ఫూరితా తో అిందర్ మిందుకు స్గాల అని కోరారు. ఈ కారయూక్రమింలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు కుబ్రెడి్డ ప్రస్ద్, వజయ్ కుమార్, స్థినిక జనసేన 
య్వత దిలీప్, వెింకట స్యి, స్యి వర్మ, స్నాద్, శాయూమ్, జమ్సు, గణేష్ 
వకీకా, గణేష్, తదితరులు పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


స్పందనలో చెనా్నరెడ్డి మనుక్ంత్ రెడ్డి
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్్లరు, వైసీపీ అధికారింలోకి వచిచిన మూడు 
సింవతసురాలో్ల ప్రజలు నానా అవసథిలు పడుత్నానిరు అనేక 
రకాల సమసయూలతో జిల్్ల కారాయూలయింలో అధయూక్షుల వారిని 
ప్రజలు పలుమారు్ల సింప్రదిించిన వషయాలపై సోమవారిం 
కలెకటీర్ కి అర్జి ఇవవాడిం జరిగ్ింది దానిలోని మఖయూింశాలు…..
రత్లు తొలవడత తోలన ధానాయూలకు ఇింకా డబు్ రాకపోవడిం.
స్మానుయూడికి భారింగా మారిన ఆర్టీసీ చార్జిల పెింపుఅరుహులై 
గతింలో డబు్ కటిటీించుకునని వారికి ఇింకా టిడోకా గృహాలు 

కేటాయిించకపోవడిం పేద మసి్లింలకు వవాహ సిందర్భింగా ఇస్తానని దులహున్ పథకిం అిందకపోవడిం. ఈ 
సమసయూలను నిశితింగా పరిశీలించి పరిష్కారిం దిశగా చరయూలు చేపటాటీలని జనసేన పార్టీ తరపున కోరారు.అనింతరిం 
జిల్్ల అధయూక్షుడు చెనానిరెడి్డ మనుక్ింత్ రెడి్డ మీడియా మిత్రులతో మాటా్లడుతూ… వైసీపీ అధికారింలోకి వచిచిన గత 
మూడు సింవతసురాల ప్రజలు సమసయూలతో అల్్లడుత్నానిరు, అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిరవాహించిన జనవాణ 
కారయూక్రమిం వజయవింతిం కావడిం దానికి నిదర్శనిం అని స్మానుయూడు సమసయూలతో సతమతమవుతూ వెయిట్ 
చేసి మర్ అధయూక్షులు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి అర్జిలు సమరి్పించడిం జరిగ్ిందని, ప్రజల సమసయూలు తీరాలింటే 
జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అధికారిం లోకి రావాలసుిందేనని.ప్రభుతవాిం పటిటీించుకోకపోవడింతో జనసేన 
పార్టీ కారాయూలయానికి వరివగా సమసయూల అర్జిలు వస్తానానియని వాటిలో మఖయూమైన వాటిని కలెకటీర్ దృష్టీకి తీస్కు 
వచాచిమని రానునని రోజులో్ల సమసయూ పరిష్కారమయ్యూ వరకు కూడా ప్రజల తరఫున జనసేన పార్టీ పోరాడుత్ిందని 
తెలయజశారు.

కూకట్పలి్లలో రంగా జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: 
కూకట్పల్ల, బడుగు 
బలహీన వరా్ల 
ఆశాజ్యూతి వింగవీటి 
మోహన రింగా 75వ 
జయింతి ఉతసువాలు 

కూకట్పల్ల నియోజకవర్ిం కేపీహెచీ్ కాలనీ రమయూ గ్ిండ్ వద్ద రింగా 
అభిమానులు ఘనింగా జరుపుకునానిరు. ఈ కారయూక్రమానికి వీరాభిమాని 
అయిన భగవాన్ కేకు కట్ చేయడిం జరిగ్నది. ఈ సిందర్భింగా వారు 
మాటా్లడుతూ వింగవీటి మోహన రింగా బడుగు, బలహీన వరా్లకు 
వెననిింట ఉిండి, బడుగుల సమసయూలపై పోరాడిన గొప్ప వయూకితా మోహనరింగా 
అని, వారి ఆశయ స్ధనకు అిందర్ కృష్ చేయాలని అనానిరు. పేదల 
మనిష్ అని ఆపదలో ఉననివారిని ఆదుకునే వాడని అల్ింటి నాయకుడు 
ఇప్పటి వరకు ఎవర్ రాలేదని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో వవధ 
రాజకీయ నాయకులు రింగా అభిమానులు కొల్్ల శింకర్, మిండల 
దయాకర్, అింజి, అడుస్మల్ల వెింకటేశవారరావు, గింధిం రాజు, తోట 
రమేష్, హైటెక్ శ్రీనివాస్, త్మ్మల మోహన్ కుమార్, భరత్, ఎల్ రాజా, 
నాగేశవారరావు, పస్పులేటి ప్రస్ద్, కొతతాపల్ల స్బా్రావు మరియు 
భాగయూలక్ష్మి పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టీ ఉరవకొండ డొకాకా 
సీతమ్మ ఉచిత అన్నదన శిబ్రం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉరవకొిండ స్థినిక గవ మఠిం నిందు జనసేన 
పార్టీ సేటీట్ ప్రోగ్రామిింగ్ జనరల్ సక్టర్ ప.భవానీ రవకుమార్ 
సహకారింతో జనసైనికులు మల్లకారుజిన మరియు వశవానాధ్ 
ఆధవారయూింలో డొకాకా సీతమ్మ ఉచిత అననిదాన శిబిరిం 16 వారిం 
దిగ్వాజయింగా పురతాయిింది. ఈ కారయూక్రమింలో ఉరవకొిండ 
జనసైనికులు స్రి, వింశీ, హరి, మణకింఠ తదితరులు పాల్్నడిం 
జరిగ్ింది.

విజయవంతమైన 100వరోజు జనసేన వాటర్ 
టయోంకర్

*100 రోజులు పురితాచేస్కునని జనసేనపార్టీ చిరుపవన్ సేవాసమితి 
వాటర్ టాయూింకర్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు, జనసేన వాటర్ టాయూింకర్ దావారా సోమవారిం 
కేశవదాస్పాలెిం కూనాపాలెింలో నీరు అిందక ఇబ్ిందిపడుత్నని 
వారికి ఉిండపల్ల అింజి ట్రాకటీర్ డిజల్ ఖరుచిలకు ఆరిధాక సహకారింతో 
కేశవదాస్పాలెిం జనసైనికుల దావారా త్రాగునీరు అిందిించడిం జరిగ్ింది. 
ఈ కారయూక్రమింలో కేశవదాస్పాలెిం జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు మిండేల 
బాబ్నాయుడు, జీలే్లల్ల నరశిింహరావు, కడల శ్రీరామ చింద్రమూరితా, 
బెల్లింకోిండ పుతయయూ, నామన స్రయూనారాయణ, బళ్ళ శ్రీను, యెరుబిండి 
చినిని, బళ్ళ స్రేష్, పోలశెటిటీ గణేష్, బనుని, ప్రస్ద్, మరియు జనసైనికులు 
పాలో్నానిరని జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణిం తెలపారు.

అల్్లర్ సీతారామరాజు స్్పర్తితో వైసీపీ నేతలి్న తర్మికొటటీలి  
శతఘ్ని న్యూస్: గుింటూరు, బ్రిటీష్ వాళ్ళ 
పరిపాలనను మిించి అరాచకాలకు, అవనీతికి 
పాల్పడుతూ రాష్్రినిని రావణకాషటీింగా 
మారిచిన వైసీపీ నేతలని మనయూిం వీరుడు అల్్లరి 
స్్పరితాతో తరిమి తరిమి కొటాటీలని జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి 
అనానిరు. అల్్లరి సీతారామరాజు 125వ 
జయింతి సిందర్భింగా శ్రీనివాసరావుతోటలో 
జనసేన నాయకులు అల్్లరి చితపటానికి 

పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అరి్పించారు. ఈ సిందర్భింగా ఆళ్ళ హరి మాటా్లడుతూ ఎిందరో 
మహానుభావులు ప్రాణతాయూగఫలమైన స్వాతింతయూ ఫల్లను అిందరికి దకకాకుిండా రాష్ట్ర పరిపాలన 
కొనస్గుత్ిండటిం దురదృషటీకరిం అనానిరు. వైసీపీ పాలనలో బ్రిటీష్ వారిని మిించిన నియింతృతవా 
పాలన కొనస్గుతోిందని ఆవేదన వయూకతాిం చేశారు. అణగారిన ఆదివాసీల సింక్షేమిం, అభుయూననితి కోసిం 
తన జీవతానిని అింకితిం చేసిన మహనీయుడు అల్్లరి అని ఆళ్ళహరి కొనియాడారు. దళిత నాయకులు 
కొర్రపాటి మాటా్లడుతూ జీవతిం స్దీరఘాింగా కాదు గొప్పగా ఉిండాల అనని బాబాస్హెబ్ అింబేదకార్ 
మాటలో్ల అల్్లరి సీతారామరాజు జీవత స్రాింశిం కనిపస్తాిందనానిరు. కారయూక్రమింలో రామిశెటిటీ శ్రీను, 
కోనేటి ప్రస్ద్, షరుఫూదీ్దన్, శేషు, స్బా్రావు, చినాని, య్స్ఫ్, అింజి, దాసరి రామ, తిరుపతిరావు, తజ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

శ్రీనివాసరావుతోటలో స్వర్్గయ వంగవీటి మోహనరంగా 75వ 
జయంతి మహోత్సవాలు 

 గుింటూరు, సవార్్య వింగవీటి మోహనరింగా 75 వ జయింతి మహోతసువాలు శ్రీనివాసరావుతోటలో 
ఘనింగా జరిగాయి. ఈ సిందర్భింగా అచచియయూడాబా సింటర్ లోని రింగా వగ్రహానికి జనసేన పార్టీ 
నాయకులు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అరి్పించారు. కులమతాలకు అతీతింగా ఎవరికి ఏ కషటీిం 
వచిచినా నేను ఉిండానింటూ రింగా అిండగా నిలచేవాడని దళిత నేత కొర్రపాటి నాగేశవారరావు అనానిరు. 
పేద బడుగు బలహీన వరా్ల అభుయూననితికై తన జీవతానిని అింకిత చేసిన గొప్ప నాయకుడు రింగా అని 
జిల్్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి అనానిరు. కారయూక్రమింలో మైనారిటీ నాయకులు షరుఫూదీ్దన్, య్స్ఫ్, 
రామిశెటిటీ శ్రీను, కోనేటి ప్రస్ద్, దాసరి రామ, శేషు, అింజి, స్బా్రావు, చినాని, తోట స్ింబశివరావు, 
తిరుపతిరావు, తజ తదితరులు పాల్్నానిరు.
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పామూరు జనసేన ఆధ్వరయోంలో 
రంగా జయంతి

శతఘ్ని న్యూస్: పామూరు, పేద బడుగు బలహీన వరా్లకు ఆశాజ్యూతి, బెజవాడ బెబు్ల వింగవీటి 
మోహన్ రింగా 75 వ జయింతి పురసకారిించుకొని కాపు సింక్షేమ సేన ఆధవారయూింలో పామూరులోని 
మమి్మ డాడీ సింటర్ నిందు రింగా ఫొటో కి పూలమాల వేసి, పాల్భిషేకిం చేసిన అనింతరిం కేక్ కట్ 
చెయయూడిం జరిగ్ింది. ఈ సిందర్ింగా రింగాకి నివాళులు అరి్పించారు. ఈ కారయూక్రమింలో పలువురు 
పామూరు జనసేన నాయకులు మరియు కాపు నాయకులు, కాపు యువత, రింగా అభిమానులు 
పాల్్నానిరు.

పలమనేరు జనసేనలో భార్ చేర్కలు
శతఘ్ని న్యూస్: పలమనేరు నియోజకవర్ సీనియర్ నాయకులు సిందీప్ రాయల్ ఆధవారయూింలో జనసేన 
పార్టీలోకి భార్గా చేరికలు జరిగాయి. ఈ సిందర్ింగా సిందీప్ మాటా్లడుతూ పార్టీని నియోజకవర్ింలో 
పార్టీ బలోపేతిం దిశగా మిందుకు తీస్కుని వెళ్తామని, అదేవధింగా రాబోవు ఎనినికలో్ల పార్టీని 
గెలపించుకుింటామని ధీమా వయూకతాిం చేశారు. రానునని రోజులో్ల పార్టీ కారయూక్రమాలు నిరవాహస్తా అల్గే నితయూిం 
ప్రజా సమసయూలపై పోరాడతూ వారి సమసయూల పరిష్కార దిశగా మిందుకెళుతామనానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో 
ర్రల్ మిండల అధయూక్షులు నాగరాజు మోత్కూరు, నియోజకవర్ సీనియర్ నాయకులు రమేష్, టాకీసు 
స్టీిండ్ చిరింజీవ, రబా్నీ, అస్్లిం బాయ్, శబర్ష్ రెడి్డ, భరత్ భూషణ్, రాజశేఖర్, జా్ఞన శేఖర్, వన్ద్, 
చైతనయూ యాదవ్, వీకోట మిండల ఉపాధయూక్షులు అయాజ్ బాష్, కారయూదరి్శ స్ిందర్, మరియు జనసేన 

నాయకులు స్రజ్, కళ్యూణ్, అర్శధ్, బాల్జి, ష్హద్, అమీర్, బాబు, ఇస్్మయిల్, చైత్, వనయ్, అసేన్ , ఆదిల్, సకె్్లన్, లఖిత్, చరణ్, స్బు్, రాజు, పింజాని మిండల నాయకులు 
అజీమ్, నజీిం, నవాజ్, మస్తాన్, నిస్సుర్, అల్తాఫ్, ఆశిఫ్, నయిం, పీరు బాష్, హైదర్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

వంగవీటి రంగా జయంతి సందరభాంగా అన్నదనం చేసిన 
ఉలవపాడు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  కిందుకూరు, బడుగు బలహీన వరా్ల 
ఆశాజ్యూతి సవార్్య వింగవీటి మోహనరింగా 75వ 
జయింతి సిందర్భింగా ఉలవపాడు మిండల కాపు 
యువసేన అధయూక్షులు మరియు జనసేన నాయకులు 
బాలచిందర్ నాయుడు రోడు్డపకకాల ఉననిటవింటి పేదలకు 

అననిమ, పిండు్ల పింపణీ చేస్రు. నేటికీ వింగవీటి మోహనరింగా పేరు చెపత వణకిపోయ్ 
ప్రతయూరుథిలు ఒక వైపు అయిత, ఆయనిని చూడకుిండా కూడా ఆయన పేరు వింటూ పెరిగ్న 
నేటి యువత ఆయన ఫోటో పెటటీకొని దైవింల్ కొలుస్తా, ఆయన కోసిం ఎకకాడికైనా సిదధాిం, 
అింటూ అడుగులేస్తానానిరు. ఈ కారయూక్రమింలో ఉలవపాడు మిండల కాపు యువసేన అధయూక్షుడు 
బాలచిందర్ నాయుడు, ఉపాధయూక్షుడు పల్ల స్రేష్, నవీన్ నాయుడు, జసవాింత్ నాయుడు, గోరింట్ల 
సతీష్, కొనికి తిరుమల, క్ింతి, అభిజిత్ రింగా అభిమానులు చిందు, స్యి, నవీన్, వనయ్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వరయోంలో వి ఎమ్ రంగా జయంతి
శతఘ్ని న్యూస్:   కోనసీమ జిల్్లలో 
జనసేన నాయకులు పలు ప్రాింతాలో్ల వ 
ఎమ్ రింగా 75వ జయింతి కారయూక్రమిం 
ఘనింగా నిరవాహించారు. రాజ్లు పరిధిలో 
కేశవదాస్పాలెిం, మోరిపోడు, తూరు్పపాలెిం, 
గ్రామాలో్ల జరిపారు. ఈ కారయూక్రమింలో 
మిండేల బాబ్నాయుడు, యెరుబిండి చినిని, 

పోలశెటిటీ గణేష్, బళ్ళ స్రేష్, కిరణ్ మోహన్ తదితర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వరయోంలో అల్్లర్ 125 
వ జయంతి

శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమజిల్్ల, రాజ్లు నియోజకవర్ిం 
పరిధిలో గుడిమళ్ళింక గ్రామ పించాయతీ పించాయతి 
ఆవరణలో మనయూిం వీరుడు అల్్లరి సీతారామరాజు 125 
వ జయింతి పురసకారిించుకుని ఆయన వగ్రహనికి పూల 
మాలలు వేసి, ఘన నివాళులు అరి్పించారు. జనసేన 
నాయకుడు యెరుబిండి చినిని ఆధవారయూింలో జరిగ్ింది.

వీరమహిళల ఆధ్వరయోంలో అల్్లర్ సీతారామరాజు జయంతి
శతఘ్ని న్యూస్ గుింటూరు, సవాతింత సమరయోధులు, మనయూిం వీరుడు అల్్లరి 
సీతారామరాజు 125 వ జయింతి సిందర్భింగా జనసేన పార్టీ వీరమహళలు నాజ్ 
సింటరో్లని అల్్లరి సీతారామరాజు వగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి జయింతి నివాళులు 
అరి్పించారు. ఈ సిందర్భింగా కార్్పరేటర్ యర్రింశెటిటీ పదా్మవతి మాటా్లడుతూ అణగారిన 
ఆదివాసీల సింక్షేమిం కోసిం, అభుయూననితికి తన జీవతానిని అింకితిం చేసిన గొప్ప వీరుడు 
అల్్లరి సీతారామరాజు అింటూ కొనియాడారు. ఈ కారయూక్రమింలో జనసేన పార్టీ 
కార్్పరేటరు్ల యర్రింశెటిటీ పదా్మవతి, దాసరి లక్ష్మీ దుర్, రాజనాల నాగలక్ష్మి, మలే్లశవారి, 
ఆసియా, మాధవ, అరుణ, ప్రియారాణ తదితరులు పాల్్నానిరు.

బాధ్యోలపై చరయోలు తీస్కోవాలి
శతఘ్ని న్యూస్: భింస్ కస్తారిబా గాింధీ 
బాలకల పాఠశాలలో పురుగుల అననిిం తినడిం 
వల్ల పల్లలు అనారోగయూిం పాలవుత్నానిరని, 
అధికారులు వెింటనే స్పిందిించి బాధుయూలపై 
చరయూలు తీస్కోవాలని, అదే వధింగా 
పాఠశాలలో చేరుచికోవడానికి పల్లల తల్లదిండ్రుల 

దగ్ర నుించి వేలలో్ల డబు్లు వస్లు చేస్తానని వారిపై వచారణ జరిప చటటీ పరమైన 
చరయూలు తీస్కోవాలని డిమాిండ్ చేస్తానానిమని, ఈ సమసయూ పై ప్రజా సింఘాలు, 
వదాయూరిథి సింఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు కలసి పోరాటిం చేయడానికి సిదధాింగా ఉనా్డలని 
కోరుత్నానిమని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఆదిల్బాద్ జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు స్ింకెట మహేష్ 
బాబు తెలపారు.
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