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పల్లె పల్లె ఎగరాలి పవనన్న జెండా
శతఘ్ని న్యూస్: నాగర్ కర్నిల్ నియోజకవర్గం: తెల్కపల్లి మగండలగం, తాళ్ళపల్లి గ్రామగంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు 
వగంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పల్లి పల్లి ఎగరాల్ పవననని జగండా మొదటి విడత కారయూక్రమానికి సోమవారగం శ్రీకారగం చుట్టీరు. 
కారయూక్రమగంలో భాగగంగా.. జనసేన సిద్ధగంతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలతో కూడియునని కరపత్రాలతో పాటు, 
ప్రజలకు, జనసైనికులకు మేలుచేసే కారయూక్రమాలు మరియు ప్రభుత్వ వైఫల్యూలతో కూడియునని కరపత్రాలను 
ఇగంటిఇగంటికి ఇచ్చి ప్రభుత్వ వైఫల్యూలను ఎగండగడుతూ.. ప్రజలకు వివరిస్తూ జనసేన పార్టీని ఆదరిగంచాలని ప్రజలను 
కోరారు. ఈ సగందర్గంగా ఆయన మాట్లిడుతూ.. నియోజకవర్గంలో ప్రతీ పల్లికూ జనసేన ఆశయాలను, పవన్ 
కళ్యూణ్ భావజాల్నిని తీసుకెళలిటమే పల్లి పల్లి ఎగరాల్ పవననని జగండా కారయూక్రమగం ముఖయూద్దేశయూమని తెల్పారు. ఈ 
యొక్క కారయూక్రమగంలో తెలగంగాణ రాష్ట్ర సీనియర్ నాయకులు సురేష్ రెడిడి, ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లి నాయకులు, 
బైరపోగు సగంబశివుడు, గొపాస్ కుర్మనని, ఏమ్. రెడిడి రాకేష్ రెడిడి, ఎదుల శరత్ గౌడ్, నాగర్ కర్నిల్ నియోజకవర్ 
ముఖయూ నాయకులు జసిటీన్ బాబా, గోపాస్ రమేష్, నారముళ్ళ రవగందర్, కోడిగగంటీ సయి కుమార్, స్రయూ, హారి 
నాయక్, రాజు నాయక్, ల్గంగగం నాయక్, ఆగంజనేయులు, అగంజి, భాస్కర్, మరియు తాడుర్ మగండల నాయకులు, 
బిజినపల్లి మగండల నాయకులు, నాగర్ కర్నిల్ మగండల నాయకులు, తిమ్మజ్ పెట్ మగండల నాయకులు, మరియు 
తాళ్ళపల్లి గ్రామ జనసైనికులు పాల్్ని కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చేశారు.
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ఆత్రేయపురం జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభంచిన బండారు శ్రీన్వాస్
శతఘ్ని న్యూస్: కొతతూపేట: ఆత్రేయపురగం జనసేన పార్టీ న్తన కారాయూలయానిని కొతతూపేట నియోజకవర్ 
ఇగంచారిజి బగండారు శ్రీనివాస్ ప్రారగంభగంచారు. ఆదివారగం ఆత్రేయపురగంలో పరయూటిగంచ్న ఆయన 
అగంబేద్కర్, అల్లిరి సీతారామరాజు విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అరి్పగంచారు. ముగందుగా 
బగండారుకు గ్రామగంలోని మహిళలు హారతులు ఇచ్చి ఘన స్వగతగం పల్కారు. మగండల అధయూక్షుడు 
చేకూరి కృష్గంరాజు, మగండల ఉపాధయూక్షుడు బగండారు సుబ్రహ్మణయూగం(బాబీ), గ్రామ పార్టీ అధయూక్షుడు 
యాతగం శ్రీనివాస్(అబిబిస్) ఆధ్వరయూగంలో సథానికగంగా ఏరా్పటు చేసిన పార్టీ మగండల కారాయూలయానిని 
శ్రీనివాస్ చేతులు మీదుగా ప్రారగంభగంచ్, భగవగంతుని చ్త్రపట్లకు ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహిగంచారు. 
అనగంతరగం పార్టీ జగండా స్థాపానిని ఆవిష్కరిగంచారు. కారయూక్రమగంలో బాగగంగా పలువురు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాల నచ్చి జనసేన పార్టీలో చేరారు. వారికి ఇగంచారిజి బగండారు కగండువాలు కప్్ప పార్టీలోకి 
సదరగంగా ఆహా్వనిగంచారు. ఈ సగందర్గంగా ఆయన మాట్లిడుతూ ప్రసుతూత అధికారగంలో ఉనని వైసీపీ 
ప్రభుత్వగంతో ప్రజలు విసుగు చగందరని జగన్ పాలనలో రాషటీగం అధోగతి పాలైయిగందనానిరు. రానునని 
రోజులోలి జనసేన అధికారగం చేపటటీడగం ఖాయమనానిరు, ఏప్కి మగంచ్ రోజులు రానునానియనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమగంలో జిల్లి కారయూదరుశులు తాళ్ళ డేవిడ్, దగంగా వగంకట సుబాబిరావు, సగంగీత సుభాష్, బొకా్క 

ఆదినారాయణ,రావులపాల్గం మగండల అధయూక్షులు తోట స్వమి, చాటలి మగంగతాయారు కగంఠగంశెటిటీ చగంటి, తుల రాజు, సల్ది జయప్రకాష్ నారాయణ, పడాల అమి్మరాజు, తమ్మన 
భాస్కర్ రావు, కొతతూపల్లి నగేష్, పెపకాయల త్రిమూరుతూలు, వగంగా వగంకట సయి, బగందెల గురవయయూ, నాయకులు, వర మహిళలు, కారయూకరతూలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

మంగళగిరి జనసేన కార్యాలయంలో వంగవీటికి వర్ంతి నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: మగంగళగిరి: వగంగవటి మోహన రగంగా 34వ వర్ధగంతి 
సగందర్గంగా జనసేన పార్టీ మగంగళగిరి నియోజకవర్ కారాయూలయగంలో 
సోమవారగం మగంగళగిరి ఇగంచార్జి చ్లలిపల్లి శ్రీనివాసరావు అధయూక్తన 
రగంగా చ్త్రపట్నికి పూలమాలవేసి, నివాళులు అరి్పగంచడగం జరిగిగంది. 
ఈ సగందర్గంగా చ్లలిపల్లి శ్రీనివాసరావు మాట్లిడుతూ వగంగవటి 
మోహన రగంగా గారు బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి, పేదల 
పాల్ట పెనినిధి, ప్రజా సమసయూలపై ప్రాణాలు సైతగం ల్క్కచేయకుగండా 
అహరినిశలు పోరాటగం చేసి తన ప్రాణాలు కోలో్పయిన మహానీయుడు, 
ఇప్పటికి, ఎప్పటికి ప్రజల గుగండెలోలి కొలువైన ఉనని మహా నాయకుడికి 
నేడు జనసేన పార్టీ మగంగళగిరి నియోజకవర్ కారాయూలయగంలో 34వ 
వర్ధగంతిని పురస్కరిగంచుకుని నివాళులు అరి్పగంచడగం జరిగిగందని, 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రగంగా గారి 
ఆశయాలతో జనసేన పార్టీని సథాప్గంచ్, రగంగా గారి ఆశయాలను 
నెరవేరేచి దిశగా జనసేన పార్టీని ప్రజలోలికి తీసుకువళుతూనానిరని 
అనానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో పార్టీ ఎగంటిఎగంసీ అధయూక్షులు మునగపాటి 
వగంకట మారుతీరావు, గుగంటూరు జిల్లి సగంయుకతూ కారయూదరిశు బడే 
కోమల్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగగం కారయూదరిశు జగంజనగం 

వగంకట సగంబశివరావు, మగంగళగిరి తాడేపల్లి మునిసిపల్ కార్్పరేషన్ మైనార్టీ సెల్ కోఆరిడినేటర్ షేక్ సుభాని, మగంగళగిరి మగండల అధయూక్షులు వాస శ్రీనివాసరావు, తాడేపల్లి మగండల 
అధయూక్షులు సమల నాగేశ్వరావు, మగంగళగిరి నియోజకవర్ యువజన నాయకులు చ్టటీగం అవినాష్, ఎగంటిఎగంసీ కారయూదరుశులు ఉమామహేశ్వరరావు, కామేష్, సగంబ, మగంగళగిరి 
మగండల ఉపాధయూక్షులు బతితూనేని అగంజయయూ, మగంగళగిరి మగండల ప్రధాన కారయూదరిశు మేడిశెటిటీ కిషోర్, మగంగళగిరి మగండల కారయూదరిశు కటటీ కృష్, యర్రబాల్గం గ్రామ అధయూక్షులు సుగందరయయూ, 
యర్రబాల్గం గ్రామ కమిటీ కారయూదరిశు గడడిగం శ్రీనివాసరావు, మగంగళగిరి పటటీణ సోషల్ మీడియా కోఆరిడినేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, మగంగళగిరి మగండల సోషల్ మీడియా కోఆరిడినేటర్ 
లేళ్ళ సయి నగందన్, చ్లలిపల్లి యూత్ అధయూక్షులు మేకల సయి, పార్టీ నాయకులు నారాయణ, షేక్ నాగుల్, పెదిదేనేని వేణు, వాస గోప్, వాస శగంకర్, శివ, మహేష్, నాగరాజు, మధు, 
బేతపూడి దీపక్, చ్లలిపల్లి యూత్ సభుయూలు సగందీప్, పార్టీ కారయూకరతూలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ర్వు బుచ్చిబాబు కుటంబానికి 
పంతం నానాజీ పర్మర్శ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్: కాకినాడ వాసతూవుయూలు రావు బుచ్చిబాబు తగండ్రి, రావు సతయూనారాయణ తీవ్ర 
అనారోగయూగంతో బాధపడుతూ ఇటీవల స్వర్సుతూలయాయూరు.. విషయూగం తెలుసుకునని కాకినాడ ర్రల్ ఇగంచార్జి పగంతగం 
నానాజీ సోమవారగం వారి ఇగంటికి వళ్్ళ అయన చ్త్రపట్నికి పుష్్పలు వేసి శ్రద్ధగంజల్ ఘటిగంచ్, వారి కుటుగంబ 
సభుయూలను పరామరిశుగంచారు.
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రంగా పేరు మీద స్మృతి వనం ఏర్పాటు చేయాలి.. రంగా వరం్తి వేడుకల్లో పోతిన
వంగవీటి మోహన రంగా పేరు మీద స్మృతి వనం మరియు ఒక పథకానికి రంగా పేరు ఏర్పాటు చేయాలి
రంగా కుటుంబంపై వివక్ష చూపుతునని సీఎం జగన్
ర్ధాకమృష్ణ గారిని ర్జకీయంగా ఉపయోగంచుకుని వదిలేసినపుపాడు మరియు రెకీకీ నిర్వహంచినపుపాడు కొడాలి నాని లంటి వైసిపి నాయకులు ఎందుకు అండగా నిలవలేదు
ర్జకీయ లబ్ధి కోసమే ఊసరవెలిలి ప్రకటనలు నేడు వైసిపి నాయకులు చేస్తునానిరు
వెలలింపలిలి శ్రీనివాస్ తడిగుడ్డ లేకుండా గంతులు కోసే వయూకితు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: వగంగవటి మోహన్ రగంగా 34వ వర్ధగంతి 
సగందర్గంగా జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధి మరియు పశిచిమ నియోజకవర్ ఇనాచిరిజి పోతిన వగంకట మహేష్, 
బగందర్ రోడ్ లోని రగంగా విగ్రహానికి వగంగవటి రాధాకృష్ గారితో కల్సి 
పూలమాలలు వేసి ఘనగంగా నివాళులరి్పగంచారు. అనగంతరగం వారు 
మాట్లిడుతూ రగంగా గారు మరణగంచ్న 34 సగంవతసిరాల తరా్వత కూడా 
కోట్లిదిమగంది హృదయాలోలి నేటికీ కొలువై ఉనానిరని, బడుగు బలహీన 
వరా్ల సమసయూలపై నిరగంతరగం పోరాటగం చేశారని, ఇళ్ళ పట్టీల కోసగం, 
ల్కప్ డెత్ ల పైన అలుపెరగని ఉదయూమాలు చేసినగందువలేలి నేటికీ వారు 
బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతిగా నిలబడాడిరని, రగంగా గారి పేరు 
తలవకుగండా రాష్ట్రగంలో ఏ ఒక్క నాయకుడికి విజయగం సధయూపడదని, 
రగంగా గారి పేరును ఒక జిల్లికు ప్రకటిగంచాలని కోరిన సీఎగం జగన్ గారు 
రగంగా గారి కుటుగంబగంపై వివక్ చూపారని, ఎనినికలకు ముగందు రగంగా 
గారి చ్త్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి నివాళులరి్పగంచ్, నేడు అవసరగం 
తీరాక కనీస స్పగందన లేదని, నిజగంగా జగన్ గారికి చ్తతూశుది్ధ ఉగంటే 
విజయవాడ నగరగంలో వగంగవటి మోహన్ రగంగా గారి స్మృతి వనగం 
ఏరా్పటుతో పాటు, ఏదో ఒక పథకానికి వారి పేరలిను ప్రకటిగంచాలని 
డిమాగండ్ చేశారు. కొగంతమగంది వైయస్ఆర్సిపీ నాయకులు రాధాకృష్ 

గారి మగంచ్తనానిని ఆసరాగా తీసుకొని రాబోయే ఎనినికలోలి లబిదే పగందలని చూసుతూనానిరని, రాధాకృష్ గారు కోరుకుగంటే పదవులు డబుబి వారి వనక నడిచ్ వసతూయని, రాజకీయ లబి్ధ 
పగంద్ల్ మాట్లిడుతునానిరని మరి 9 సగంవతసిరాలు పాటు వైఎససిర్సిపీకి సేవ చేసేతూ 2019లో రాధాకృష్ గారికి అసెగంబీలి సీటు కేట్యిగంచనపు్పడు కొడాల్ నాని ల్గంటి నాయకులు 
ఏమయాయూరని, 2022లో రెకీ్క నిర్వహిగంచ్నపు్పడు కనీసగం స్పగందిగంచని ఈ నాయకులు నేడు రాజకీయగంగా లబి్ధ పగంద్గందుకే నేడు మోసపూరిత ప్రకటనలు చేసుతూనానిరని, ఇటువగంటివారిని 
వగంగవటి రగంగా గారి అభమానులు, అనుచరులు, అద్విధగంగా రాధాకృష్ గారి అభమానులు ఇటువగంటి ఊసరవల్లి నాయకులకి రాబోయే ఎనినికలోలి తప్పక బుది్ధ చప్్ప తీరుతారనానిరు. 
అనతరగం పశిచిమ నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ తరఫున ఏరా్పటు చేసిన వగంగవటి మోహన్ రగంగా గారి వివిధ వర్ధగంతి కారయూక్రమాలోలి పాల్్నని పోతిన వగంకట మహేష్ ముగందుగా 
నేరుబొమ్మ సెగంటర్.. నేరుబొమ్మ సెగంటర్ వదదే 51వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు భకుతూల వగంకటేష్ మరియు పోతిన శివ వగంకటేశ్వరలి ఆధ్వరయూగంలో నిర్వహిగంచ్న వర్ధగంతి కారయూక్రమగంలో 
ముఖయూఅతిథిగా పాల్్ని పూలమాలలు వేసి, ఘనగంగా నివాళులు అరి్పగంచారు. అనగంతరగం 750 మగందికి అననిదనగం ఏరా్పటు చేసినారు. ఈ సగందర్గంగా మహేష్ మాట్లిడుతూ నెహ్రూ 
బొమ్మ సెగంటరోలి 2020 సగంవతసిరగంలో రగంగా గారి వర్ధగంతి కారయూక్రమానిని చేయనివ్వకుగండా మాజీ మగంత్రి వలలిగంపల్లి శ్రీనివాసరావు అనేక ఇబబిగందులకు గురి చేశారని నేడు ఎనినికలు 
సమీప్సుతూననిగందున రగంగా గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి రాజకీయ లబి్ధ పగందలని డ్రామాల్డుతునానిరని, అద్విధగంగా రాధాకృష్ గారిపై రెకీ్క నిర్వహిగంచ్న వయూకుతూలకు సగంపూర్ 
మదదేతు ప్రకటిగంచ్న దురా్మరు్డని, ఇటువగంటి వయూకుతూలను రాజకీయాల నుగండి పూరితూగా సమాజగం నిర్్మల్గంచకపోత్ తీవ్రమైన నషటీగం కలుగుతుగందనానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో నవాయూగంధ్ర 
కాపు సగంఘగం అధయూక్షులు కొప్్పశెటిటీ వగంకటేశ్వరరావు, బిజప్ నాయకులు అడ్డిరి శ్రీరామ్, జనసేన పార్టీ నాయకులు పుల్ చేరి రమేష్, సటీల్న్ శగంకర్, కాగంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
పోతిన బేస్ కగంటేశ్వరుడు, బిజప్ నాయకులు బాగవల్లి శ్రీధర్ బీసీ నాయకులు పట్నిల హరిబాబు, తాత్రాజుల నరేష్, డివిజన్ అధయూక్షులు పటూనిరి శ్రీనివాసరావు, షేక్ అమీర్ భాష, 
తిరుపతి సురేష్, ఆకుల రవిశగంకర్, బుద్ధన ప్రసద్ ప్రముఖ నాయూయవాది పెళ్లి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్్నానిరు. అనగంతరగం చ్టిటీనగర్ సెగంటర్ వదదే 48వ డివిజన్ అధయూక్షులు 
కొరగగంజి వగంకట రమణ ఆధ్వరయూగంలో నిర్వహిగంచ్న కారయూక్రమగంలో పాల్్ని రగంగా చ్త్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘనగంగా నివాళులరి్పగంచారు. అనగంతరగం 300 మగందికి ఆప్ల్ ఆరెగంజ్ 
పగండలిను పగంప్ణీ చేసినారు. ఈ కారయూక్రమగంలో వేవిన నాగరాజు, పల్లి శెటిటీ ఉమా, తమి్మన రఘు, సగంబ, నాగరాజు, చ్నని, నాని తదితరులు పాల్్నానిరు. అనగంతరగం చరువు సెగంటర్ 
వదదే 44వ డివిజన్ అధయూక్షులు మల్లిపు విజయలక్ష్మి గారి ఆధ్వరయూగంలో ఏరా్పటుచేసిన కారయూక్రమగంలో రగంగా గారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనగంగా నివాళులరి్పగంచారు. అనగంతరగం 
250 మగంది పేదలకు పళు్ళ పగంప్ణీ చేసినారు. ఈ కారయూక్రమగంలో మల్లిపు సురేష్ ,గగంజి పవన్, తోట కోటి, సటీల్న్ శగంకర్ తదితరులు పాల్్నానిరు. అనగంతరగం కుమ్మరిపాల్గం సెగంటర్ 
వదదే 38 మరియు 39వ డివిజన్ అధయూక్షులు తమి్మన లీల్ కరుణాకర్ మరియు ఏల్రు సయి శరత్ ఆధ్వరయూగంలో ఏరా్పటుచేసిన వర్ధగంతి కారయూక్రమగంలో పాల్్ని రగంగా చ్త్రపట్నికి 
పూలమాలలు వేసి ఘనగంగా నివాళులరి్పగంచారు. అనగంతరగం 300 మగంది పేదలకు యాప్ల్ పగండలిను పగంప్ణీ చేసినారు. ఈ కారయూక్రమగంలో గనుని శగంకర్, దరా రాము, భరత్, నాని, 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

వంగవీటి రంగా వర్ంతి వేడుకలోలో పాల్గొన్న 
బొమ్మిడి నాయకర్

శ త ఘ్ ని 
న్ యూ స్ : 
నరసపురగం: 
బ డు గు 
బ ల హీ న 
వ రా ్ ల 
ఆ శా జ్ యూ తి 
వ గం గ వ టి 
రగంగా 34వ 
వ ర ్ధ గం తి 

సగందర్గంగా నరసపురగం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ కారాయూలయగంలో రగంగా కు 
నివాళులు అరి్పగంచ్ అనగంతరగం కొప్పర్రు మరియు నరసపురగం పటటీణాలోలి గల రగంగా 
విగ్రహాలకు పూల మాలలు వేసి ఘన నివాళులు అరి్పగంచ్న నరసపురగం నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇగంచారిజి, పీఏసీ సభుయూలు మరియు రాష్ట్ర మతసి్యకార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ 
బొమి్మడి నాయకర్. ఈ కారయూక్రమగంలో డాకటీర్ చ్నిమిల్లి సతయూనారాయణ, జక్కగం బాబిజి, 
కోటిపల్లి వగంకటేశ్వరరావు, వలవల నాని, ఆకన చగంద్రశేఖర్, బగందెల రవగంద్ర, గుబబిల 
మార్రజు, గగంట కృష్, తోట అరుణ, బొమ్మడి కృష్కుమారి, అగంబటి అరుణ, సముద్రాల 
సతయూవాణ, నిపు్పలేటి తారక రామారావు, కోపల్లి శ్రీను, లకు్క బాబి, పుల్ భుజగంగరావు, 
పోల్శెటిటీ సగంబ, రావూరి సురేష్ , ప్ప్పల సుప్రజ, వలవల సవిత్రి, నియోజవర్ 
నాయకులు, వరమహిళలు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

సెయంట్ జోసెఫ్ రోడ్ దుస్థితిపై జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ పశిచిమ నియోజకవర్గం, ఇగండసి్రియల్ బెల్టీ సెయిగంట్ జ్సెఫ్ 
రోడ్ అతి దయనీయ సిథాతిలో ఉగండడగం చూసి పలుమారులి వారుడి లో జనసైనికులు రోడుడి 
మరమ్మతుతూ పనులు చేపటటీడగం, మళ్్ళ ఆ రోడుడి అద్ విధగంగా పాడవడగంతో ప్రయాణకులు 
తరచూ యాకిసిడెగంట్సి కు అవ్వడగం జరుగుతుగంది. ఈ క్రమగంలో జనసేన పార్టీ 60వ 
వారుడి కార్్పరేటర్ అభయూరిథా మొజాజిడ చగంద్ర మౌళ్, మరియు జనసేన నాయకులు ముప్్పన 
ధరే్మగంద్ర, ఆళ్ళ శ్రీకాగంత్, యెళలిపు పరమేశ్, వినయ్ సోమవారగం జీ.వ.ఎగం.సీ ప్ 
రాజబాబు కమిషనర్ ను కల్సి మరమ్మతుతూ పనులు త్వరగా చేయిగంచాలని వినతి పత్రగం 
ద్వరా కోరారు.

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


మంగళవారం, 27 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అగి్న ప్రమాద బాధిత కుటంబాని్న జనసేన అండ
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతితూపాడు: నెల్లిపూడికి చగందిన అగిని ప్రమాద బాధిత కుటుగంబానిని 
ప్రతితూపాడు జనసేన నాయకులు పలకరిగంచ్ వారికి జనసేన అగండగా ఉగంటుగందని బరోస 
ఇచ్చి, ఆరిదేకసహయగం అగందిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో ప్రతితూపాడు నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ ఇగంఛారిజి వరుపుల తమ్మయయూ బాబు, మరియు నెల్లిపుడి ప్రముఖ నాయకులు 
బుజిజి. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ జిల్లి కారయూదరిశు నలలిల రామక్రిష్, ఏలేశ్వరగం మగండలగం 
అధయూక్షులు పెగంటకోట మోహన్, పల్వల వగంకటేష్, గోవిగందు నాగేశ్వరరావు, బాధిత 
కుటుగంబానికి జనసేన సనుభూతి పరులు దుప్పటులి, బోజనాలు, బియయూగం, కూరగాయలు 
ఇచాచిరు. సోమవారగం ఆ కుటుగంబానికి మరిగంత ఆరి్ధక సహాయగం చేసి వారికీ అగండగా 
ఉగంట్మని, ప్రభుత్వము పెదదే మనసు చేసుకొని వరికి తక్ణమే అనిని వసతులు ఏరా్పటు 
చేయాల్ ఆని తాతాసిరగం పనికి రాదని తెల్యజేశారు.

వంగవీటి రంగాకు నివాళులు అరి్పంచ్న పాలకండ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొగండ: స్వర్్య వగంగవటి మోహనరగంగా వర్ధగంతి సగందర్గంగా పాలకొగండ నియోజకవర్గం కాగంపెలిక్సి ఆవరణ జగంక్న్ లో రగంగా 
చ్త్రపట్నికి నివాళులరి్పగంచారు. ఈ సగందర్గంగా జనసేన నాయకులు సతివాడ వగంకటరమణ, గరా్పు నరేగంద్ర మాట్లిడుతూ.. వగంగవటి మోహనరగంగా 
గారు నిస్వర్ధమైన రాజకీయ నాయకుడని, ఆయన చేసిన సేవలు మరువలేవని వరి్గంచారు. మరియు పేద బడుగు బలహీన వరా్ల కోసగం ఆయన చేసిన 
పోరాటగం మాకు స్ఫూరితూదయకమని అనానిరు. 1500 కుటుగంబాలకు ఇళ్ళ పట్టీల పగంప్ణీ కోసగం చేసుతూనని దీక్లో ఉనని వగంగవటి రగంగా పై వయూతిరేక శకుతూలు 
చేశాయని, ఆయన ఈ లోకగంలో లేకపోయినా మా అగందరి గుగండెలోలి చ్రసథాయిగా నిల్చ్పోతారని, ఆయన ఆశయాలను ముగందుకు తీసుకువళ్తూమని 
జనసేన నాయకులు అనానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో వగంగవటి రగంగా అభమానులు, జనసేన నాయకులు కారయూకరతూలు పాల్్నానిరు.

ర్ధా రంగా మ్త్మండలి ఆధ్వరయాంలో 
వంగవీటి వర్ంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: చగండ్రగూడెగం: బడుగు, బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి, బెజవాడ 
బొబిబిల్ స్వర్్య వగంగవటి మోహనరగంగా 34వ వర్ధగంతి సగందర్గంగా 
రాధా రగంగా మిత్రమగండల్ ఆధ్వరయూగంలో కొతతూ చగండ్రగూడెగంలోని రగంగా 
విగ్రహగం వదదే వర్ధగంతి కారయూక్రమగం ఘనగంగా నిర్వహిగంచడగం జరిగిగంది. 
ఈ కారయూక్రమగంలో నాయకులు మాట్లిడుతూ కుల, మతాలకు అతీతగంగా 
పేద, బడుగు బలహీన వరా్లకు మదదేతుగా రగంగా రాజకీయ ప్రయాణగం 
కొనసగిగందని కొనియాడారు. ఈ కారయూక్రమగంలో వైసిప్ మగండల అధయూక్షులు 
గరెనిపూడి వగంకట్రావు, జనసేన పార్టీ మగండల అధయూక్షులు శీలగం బ్రహ్మయయూ, 
వైసిప్ గ్రామఅధయూక్షుడు చల్కాని రమేష్, రాధా రగంగా మిత్రమగండల్ సెక్రటర్ 

లేళలి నాగేశ్వరరావు, శీలగం ప్రకాష్ రావు, భీమిరెడిడి వగంకటేశ్వరరావు, శీలగం సుబాబిరావు, కడియగం ఐదవ వగంకయయూ, పసుపులేటి శ్రీనివాసరావు, కొగండ్రు నవన్, సతీష్, లగంకా బ్రదర్సి, 
శీలగం బ్రదర్సి, రెడిడి విజయ్ కుమార్, బగండి బ్రదర్సి, మటటీ గోపాల్ రావు, శీలగం ప్రసద్ రెడిడి, ఈత కొటుటీ నాని తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఆంధ్రా అభివృద్్ – జనసేన తోనే సాధయాం 9వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లిరు జిల్లి, సరే్వపల్లి నియోజకవర్గం, ముతుతూకూరు మగండలగంలోని 
పోలగంరాజు గుగంటలో సోమవారగం ఆగంధ్రా అభవృది్ధ – జనసేన తోనే సధయూగం 9వ రోజు 
కారయూక్రమగం జనసేన పార్టీ నెల్లిరు జిల్లి కారయూదరిశు, ముతుతూకూరు మగండల అధయూక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి ఆధ్వరయూగంలో జరిగిగంది. కారయూక్రమగంలో బాగగంగా జనసేన నాయకులు 
ప్రతి ఇగంటికి జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పగంచుతూ, జనసేన పార్టీ సిద్ధగంతాలను 
తెల్యజేస్తూ ముగందుకు సగారు. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన నాయకులు సి.హెచ్ 
కసుమూరు, నీళలి విష్్, తాగండ్ర శ్రీను తదితరులు పాల్్నానిరు.

గునుకుల కిషోర్ ఆధ్వరయాంలో 
వంగవీటికి ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: స్వర్్య వగంగవటి మోహన రగంగా వర్ధగంతిని నెల్లిరు సుబేదర్ 
పేట వదదే గునుకుల కిషోర్ ఆధ్వరయూగంలో ఘనగంగా నిర్వహిగంచారు.. ఈ సగందరబిగంగా 
కిషోర్ మాట్లిడుతూ.. ఎవడి దయా దక్షిణాయూల కిగంద బతకాల్సిన అవసరగం లేదు. 
మనగం ఎవరి కాళ్ళ మీద వాళు్ళ నిలబడుతునానిము.. ధైరయూగంగా బ్రతకగండి అని బడుగు 
బలహీన వరా్లకు అగండగా నిలబడి, భూత భవిషయూత్ వరతూమాన కాల్నికి తిరుగులేని 
ఆదరశు నాయకుడుగా ఎదిగిన వగంగవటి మోహన రగంగా గారి వర్ధగంతి సగందర్గంగా 
ఆయనకు నివాళులు అరి్పస్తూ… అధికార మదగంతో విర్రవగుతునని కొనిని కుటుగంబాలకు 
సమాధానగం చప్పగల్గిన మొనగాడు జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఒక్కరే జ్హర్ 
శ్రీ వగంగవటి మోహన రగంగా అని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమగంలో ప్రజా నాయకులు 
గాదిరాజు అశోక్, కె ఆర్ ప్ ఆర్ ఓ పసుపరితూ కిషోర్ భవిశెటిటీ కిషోర్, గునుకుల కిషోర్, 
భకతూవతసిలగం, సుధామాధవ్, వగంశీ, రఘ, శివ, పవన్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 27 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మాజీ సర్పంచ్ అడవి ర్జు కుటంబాని్న పర్మరి్శంచ్న డాక్టర్ పిల్లో శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురగం: ప్రజా సగంక్షేమమే కోరికగా, ప్రజా అభవృది్ధ ప్రాణముగా భావిగంచ్ అగందరి 
గుగండెలోలి చరగని ముద్ర వేసి గ్రామ అభవృది్ధకై కృషిచేసిన మగంచ్ వయూకితూ గ్రామ ప్రజల గుగండె చపు్పడై 
భావితరాలకు ఆదరశుగంగా నిల్చ్న మహా వయూకితూ ఉపా్పడ గ్రామగం మామిశెటిటీపేట మాజీ సర్పగంచ్ ఎరిప్ల్లి 
అడవి రాజు అకాల మరణానికి చ్గంతిస్తూ ప్ఠాపురగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ 
హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ ప్ల్లి శ్రీధర్ వారి కుటుగంబానిని పరామరిశుగంచ్ మనోధైరాయూనిని నిగంపడగం జరిగిగంది. 
అనగంతరగం కుటుగంబగం అవసరాల నిమితతూగం 5000 ర్పాయలు అగందిగంచడగం జరిగిగంది. ఇల్గంటి మగంచ్ 
వయూకితూ చనిపోవడగం బాధాకరమైన విషయమని మీ కుటుగంబగంలో ఎవరికి ఏ అవసరగం ఉనాని ఒక అననిల్ 
నేను జనసేన కుటుగంబగంతో మీ ముగందు ఉగంట్నని ఎరిప్ల్లి అడవి రాజు కుటుగంబానికి ధైరాయూనిని ఇచ్చిన 
డాకటీర్ ప్ల్లి శ్రీధర్. ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా బొగందు చ్రగంజీవి, దసగం కాటుకలు, మైలపల్లి రవి 
పల్లిటి జానసిన్, బొగంతల వగంకటరావు, పెనుపోతుల వరబాబు, కోరు కొగండబాబు, మైలపల్లి సమేలు, 
దసగం అప్పనని, కారే కాసులు, బొగందు చ్నని, మరియు జనసైనికులు పాల్్నడగం జరిగిగంది.

అగి్న ప్రమాద బాధిత కుటంబానికి జనసేన తక్షణ సహాయం
శతఘ్ని న్యూస్: పూసపాటిరేగ మగండలగం, వల్దేరు పగంచాయతీ, కిలుగుపేట గ్రామగంలో గత శనివారగం 
సయగంత్రగం జరిగిన అగిని ప్రమాదగంలో నాయిన కననియయూ ఇలులి కోలో్పవడగం జరిగిగంది. విషయగం తెలుసుకునని 
పూసపాటిరేగ మగండల జనసేన కారయూవర్గం సోమవారగం ఉదయగం నాయిన కననియయూ కుటుగంబానిని పరామరిశుగంచ్, 
వారికి నితాయూవసర సరుకులు అగందిగంచ్, వారికి ప్రభుత్వగం నుగంచ్ వగంటనే పరిహారగం అగంద్ల్ చరయూలు 
తీసుకుగంట్మని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ మగండల అధయూక్షుడు జలపారి అప్పడుదర, రాష్ట్ర 
మతసికార విభాగ కారయూదరిశు కారి అప్పలరాజు, సీనియర్ నేతలు బూరెలి విజయశగంకర్, దుక్క అప్పలరాజు, 
మాద్టి ఈశ్వర్రావు, స్మర్టీ రమేష్, ల్గంక సురేష్, జానకీరామ్, వాళ్లి సగంతోష్, అల్లిడ జగదీష్, తోటరెడిడి, కె.ప్ 
రెడిడి, కె.రమణ, కె సిదుదే, సగంతోష్, బి. సయి, ప్ ఆది, బి. స్రయూప్రకాష్, ఎన్ సగంతోష్, కననియయూ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

వంగవీటి మోహన్ రంగా కు ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు: స్వర్్య వగంగవటి మోహన రగంగా 34వ వర్ధగంతి సగందర్గంగా తాటిపాక 
సెగంటర్ నగందు వర్ధగంతి కారయూక్రమానిని ఘనగంగా నిర్వహిగంచడగం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమగంలో పోతు 
కాశీ, జక్కగంపూడి వాసు, కటికిరెడిడి బుజిజి, సధనాల రమేష్, యెపుగగంటి సతయూనారాయణ, తుమ్మలపల్లి 
నారాయణ, తాటికాయల బాబులు, గుగండ బతుతూల తాతాజీ, మదిగంశెటిటీ బుజిజి, కటిక రెడిడి సుబ్రమణయూగం, 
ఘనసల బాబీ, లగంకలపల్లి సుబాబిరావు, ఎరుబగండి వగంకనని, మగండేల్ శ్రీను, తోరగం బాబి, కొగంపటలి 
నాని, కుగంపటలి రామకృష్, నేదూరి సతితూబాబు పాల్్నానిరు.

తణుకు జనసేన ఆధ్వరయాంలో వంగవీటికి ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: తణుకు: బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి వగంగవటి మోహన రగంగా 
వర్ధగంతి సగందర్గంగా తణుకు నియోజకవర్గం, అతితూల్ మగండలగం, అతితూల్ గ్రామగంలో 
వగంగవటి మోహన్ రగంగా విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులరి్పగంచ్న తణుకు 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జి విడివాడ రామచగంద్రరావు, అతితూల్ మగండలగం 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు దసగం ప్రసద్, జనసేన పార్టీ జిల్లి కారయూదరిశు వనెనిగం ప్రభు, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రోగ్రామిగంగ్ కమిటీ మగంబర్ దిరిశాల వగంకట్. ఈ కారయూక్రమగంలో 
అతితూల్ మగండలగం జనసేన పార్టీ నాయకులు, తణుకు నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు, కారయూకరతూలు, అభమానులు పాల్్నానిరు.

వంగవీటి రంగాకు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్:   తిరుపతి ఆర్.ప్.ఎఫ్ ఆఫీస్ నగందు బడుగు, బలహీన, ముసిలిగం మైనారిటీ, 
బల్జ, కాపు & అనిని సమజిక వరా్ల ప్రజా నాయకుడు స్వర్్య వగంగవటి. మోహన 
రగంగా 34వ వర్ధగంతిని పురస్కరిగంచుకొని, సోమవారగం ఆయన చేసిన సేవలను స్మరిస్తూ 
ఆయనకు ఘనగంగా నివాళులు అరి్పగంచటగం జరిగిగంది.

సత్తెనపలిలో జనసేన ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా వంగవీటి 
వరథింతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: సతెతూనపల్లి: బడుగు 
బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి 
వగంగవటి మోహనరగంగా 34వ 
వర్ధగంతి సగందర్గంగా సతెతూనపల్లి 
నియోజకవర్గంలోని వివిధ 
గ్రామాలోలి నిర్వహిగంచ్న వరథాగంతి 
వేడుకలోలి భాగగంగా ముగందుగా 
మాదల గ్రామగం జనసైనికుల 

ఆధ్వరయూగంలో జరిగిన కారయూక్రమగంలో నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొర్రా అపా్పరావు 
పాల్్ని రగంగా విగ్రహానికి నివాళులరి్పగంచ్ వారి ఆశయాలు జనసేనతో సధయూమని తెల్యచేశారు.. 
తదుపరి రుద్రవరగం గ్రామగం, బ్రుగభగండ గ్రామాలలో నిర్వహిగంచ్న కారయూక్రమగంలో పాల్్నానిరు. 
తదుపరి సతెతూనపల్లి పటటీణగం వడడివల్లిలో రగంగా అభమానుల ఆధ్వరయూగంలో నిర్వహిగంచ్న 
కారయూక్రమగంలో పాల్్ని పూల మాలలతో నివాళులరి్పగంచ్ రగంగా గారు బలహీన వరా్ల కోసగం 
ఆయన చేసిన తాయూగగం చరిత్ర ఎననిటికీ మరువదని ఆయన ఆశయాలకై జనసేన పోరాడుతుగందని 
కొనియాడారు. అనగంతరగం రాజుపాల్గం మగండలగంలో రగంగా గారి అభమానుల ఆహా్వనగం 
మేరకు అబిమానుల ఆధ్వరయూగంలో నిర్వహిగంచ్న కారయూక్రమగంలో పాల్్ని రగంగా గారి విగ్రహాలకు 
పూలమాలలు వేసి ఆయన తాయూగాలను, ధైరయూ సహసలను ప్రతయూరి్ధ పార్టీలపై ఆయన చేసిన 
పోరాట్లను కొనియాడుతూ రాజకీయాలలో ఆయన ప్రసథానగం తెలుగుజాతి ఉననిగంతకాలగం 
చరిత్రలో నిల్చ్పోతుగందని తెల్యజేశారు. ఆ తరువాతగా నేకరికలులి మగండల కుగంకులగుగంట, 
చేజరలి గ్రామాలలో నిర్వహిగంచ్న వేడుకలోలి ముఖయూ అతిథిగా పాల్్ని రగంగా గారు ఒక్క కుల్నికి 
మాత్రమే నాయకుడు కాదు అనిని వరా్లవారికి ఆయన ఒక స్్పరితూదయకగం మరియు అనిని 
వరా్లవారి గుగండెలోలి ఆయన సథానగం చ్రస్మరణీయగం అని రగంగా గారి పోరాట్లను గురుతూ 
చేశారు.. ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లి ప్రధాన కారయూదరిశు కొమి్మశెటిటీ సగంబశివరావు, ఏడవ వారుడి 
కౌనిసిలర్ రగంగిశెటిటీ సుమన్, ముపా్పళ్ళ మగండల అధయూక్షులు సిరిగిరి పవన్, సతెతూనపల్లి ర్రల్ 
మగండల్ధయూక్షులు నాదెగండలి నాగేశ్వరావు, రాజుపాల్గం మగండలగం అధయూక్షులు తోట నరసయయూ, 
నకరికలులి మగండల అధయూక్షులు తాడువాయి లక్ష్మీ, నకరికలులి మగండలగం వైస్ ప్రెసిడెగంట్ సయయూద్ 
నాగుర్ వల్, నకరికలులి మగండలగం వైస్ ప్రెసిడెగంట్ షేక్ రఫీ, ఉప్పల మగండలగం వైస్ ప్రెసిడెగంట్, 
షేక్ గౌస్, రాజుపాల్గం మగండలగం వైస్ ప్రెసిడెగంట్, బతుతూల హనుమగంతరావు, జిల్లి ప్రోగ్రాగం 
కమిటీ సభుయూలు బతుతూల కేశవ, నాగభూషణగం, దూళ్పాళలి మాజీ సర్పగంచ్ చ్లక సతయూగం, మరియు 
షేక్ జాన్ పీరా, తూలవా సీతయయూ, కేదరి రమేష్ రామి శెటిటీ సనీని, పసుపులేటి మురళ్, ఛాతికిల 
ఏడుకొగండలు, స్వర్పు, సైద మసతూన్, పెదదే ఎతుతూన జనసైనికులు కారయూకరతూలు పాల్్ని రగంగా 
గారికి ఘనగంగా నివాళులు అరి్పగంచారు.

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


మంగళవారం, 27 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గుంటూరు జనసేన ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా వంగవీటి 
రంగా వర్ంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి కీరితూశేష్లు వగంగవటి మోహన రగంగా 34వ 
వర్ధగంతి సగందర్గంగా జిల్లి అధయూక్షులు గాదె వగంకటేశ్వరరావు మొదటగా జిల్లి పార్టీ కారాయూలయగంలో 
రాష్ట్ర జరనిరల్ సెక్రటర్ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ తో కలసి రగంగా చ్త్ర పట్నికి పూలదగండలు 
వేసి నివాళులు అరి్పగంచారు. అనగంతరగం సతెతూనపల్లి నియోజకవర్గం, పతితూపాడు నియోజకవర్గంలో 
మరియు సిటీ వారుడిలో కొతతూపేట, నలలిచరువు, పాత గుగంటూరు, గోరగంటలి, నగరగం పాల్గంలో ఉనని 
సథానిక రగంగా విగ్రహాలకు పూలదగండలు వేసి అననిసగంతర్పణ కారయూక్రమాలలో పాల్్నటగం జరిగిగంది.

బలిలోపర్రు గ్రామంలో ఘనంగా వంగవీటి మోహన్ రంగా వర్ంతి
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన మగండలగం, బల్లిపర్రు గ్రామగంలో జనసేన ఆధ్వరయూగంలో స్వర్్య వగంగవటి మోహన్ రగంగా 
వర్ధగంతిని పురస్కరిగంచుకుని బల్లిపర్రు గ్రామసుతూలు, రగంగా అభమానులు, జనసేన పార్టీ నాయకులు ఘనగంగా 
వర్ధగంతి కారయూక్రమానిని నిర్వహిగంచారు. కారయూక్రమగంలో భాగగంగా వగంగవటి మోహన రగంగాకు ఘనగంగా నివాళులు 
అరి్పగంచ్ అనగంతరగం వారు మాట్లిడుతూ.. వగంగవటి మోహన రగంగా ఈ పేరు విగంటే చాలు కాపు, బడుగు, బలహీన 
వరా్లు, బహుజనులు, పేదలు రెగండు చేతులు జ్డిగంచ్ ఆరాధన భావగంతో వగందనాలు చేస్తూ జ్హారులి అరి్పసతూరు. 
మడమ తిప్పని పౌరుషగంతో ఆత్మగౌరవ పోరాట్నిని సగిస్తూ పేద ప్రజలకు బాసటగా నిల్చ్ వారి రక్ణ కోసగం 
గాగంధీయ మార్గంలో అమర నిరాహార దీక్ ఉదయూమగం చేస్తూ 1988 డిసెగంబర్ 26న రాజకీయ కుట్రకు బలైపోయారు. 
కీరితూశేష్లు వగంగవటి మోహన్ రగంగ మరణగంచే నాటికి ఆయన వయసు 41 సగంవతసిరాలు, ఎగంతకాలగం జీవిగంచావు 
అననిది ముఖయూగం కాదు. ప్రజల గుగండెలోలి ఎగంత సథానగం సగంపాదిగంచామననిది ముఖయూగం. మరణగంచ్ 34 సగంవతసిరాలు 
అయినా ఎప్పటికీ ప్రజల గుగండెలోలి చరగని ముద్ర వేసిన వగంగవటి మోహన రగంగా చ్రస్మరణీయుడు. 1947 వ 
సగంవతసిరగం జులై మాసగం మరో మగండలగం కాలగంలో భారతద్శగం తెలలి వారి పాలన ఉగండి విముకితూ కోసగం సిద్ధమవుతునని సమయగం ఎక్కడ చూసినా ఆశ ఎవరి మొహగంలో పలకరిగంచ్న 
విముకితూ కోసగం అగంతులేని ఆనగందగం కాయూల్గండరోలి మూడు రోజులు గడిచ్పోయాయి జూలై 4వ త్దీ కృష్్ జిల్లి ఉయూయూరు తాల్కాలోని కాటూరు అనే చ్నని గ్రామగంలో ఉదయిగంచ్న 
విపలివ స్రుయూడే మోహనరగంగా. రగంగా ఓ సమానయూ మధయూతరగతి కుటుగంబగంలో జని్మగంచారు. వాయూపార నిమితతూగం విజయవాడ చేరుకోవడగం జరిగిగంది. పుటిటీగంది కాటూరులో అయినా 
పెరిగిగంది విజయవాడలోనే. తాను పెరిగిన సమయగంలో ఏ రోజు రగంగ ఊహిగంచ్ ఉగండడు ఇద్ నగరానికి తాను శాసనసభుయూలు అవుతానని, పీడిత తాడిత బడుగు బలహీనవరా్ల కోసగం 
పోరాటగం చేసతూనని వరమరణగం పగందుతానని తన మరణము ఒక ఉదయూమర్పానిని సగంచరిగంచుకుగంటుగందని రగంగా బాలయూగంలో ఊహిగంచ్ ఉగండరు. తన సోదరుడు వగంగవటి రాధాకృష్ 
మరణానగంతరగం రాజకీయ రగంగ ప్రవేశగం చేసిన వగంగవటి మోహన్ రగంగా జైలు గోడల మధయూన నుగండి నామినేషన్ వేసి శాసనసభుయూలుగా గెలుపగంది, తెలుగు రాజకీయ చరిత్రలో కొతతూ 
అధాయూయానికి నాగంది పల్కారు. రగంగా ఎదుగుదలను తద్వరా ఓ సమాజిక వర్గం రాజకీయగంగా ఎదుగుదలను జీరి్గంచుకొని కుటిల వరా్ల కుట్రలకు బలైపోయిన విపలివ వరుడు వగంగవటి 
మోహన రగంగా. రగంగాని హతయూ చేయిగంచడగం అగంటే ఒక ఒక వయూకితూనొ, సనో్మహ శకితూనొ అగంతమొగందిగంచడమే కాదు. ఒక బలమైన సమాజిక వయూవసథాను ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాలోలి నుగండి 
వేరు చేయడమే. స్వర్్య వగంగవటి మోహన రగంగా భౌతికగంగా మన మధయూన లేకపోయినా, ఎనోని ఆశయాలను మనకు వదిల్ వళ్లిరు. రగంగ ఆశయాలను నెరవేరే విధగంగా యువతి, 
యువకులు మోహన్ రగంగా స్ఫూరితూతో ముగందుకు నడిచ్, రాజకీయగంగా, సమాజిక వర్గంగా ఉదయూమిగంచ్, రగంగా ఆశయ సధన కోసగం ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలని తెల్యజేయసరు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో బల్లిపర్రు గ్రామసుతూల ఆహా్వనగం మేరకు జనసేన పార్టీ నాయకులు కనపరితూ వగంకనని, బతితూన రమేష్, ఊస వగంకయయూ శ్రీరగం సగంతోష్, వాసన వర కుమారస్వమి, చీరలి 
నవన్ కృష్, బతితూన నరేష్, ముదినేని రామకృష్, సమ్మటి కృష్, సమ్మటి సురేష్, ఎర్రగం శెటిటీ వరబాబు, వాసన వరబాబు, కూనపరెడిడి రగంగయయూ నాయుడు, కొకు్క రమేష్, దసరి నాని, ఓగు్ 
సయి, బావిరెడిడి రవి, సమే్మట శివ, సమ్మట సతయూనారాయణ, పేనేనిరు నాని, పెనేనిరు శివ, మేక వాసు, దసరి శీను, సమ్మట సతీష్, దసరి రాజు, బతితూన నాగభూషణగం, కొకు్క కొగండారావు, 
ప్నిశెటిటీ రాజు,మచచి సురేష్, దసరి సురేష్, మరియు పెదదే ఎతుతూన జనసైనికులు, బల్లిపర్రు గ్రామసుతూలు,పెదదే సగంఖయూలో రగంగా అభమానులు పాల్్నానిరు.

కండపలిలోలో అణగారిన వర్గొల ఆశాజోయాతి 
రంగా వర్ంతి కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరగం నియోజకవర్గం: పేద ప్రజల గుగండెలోలి కొలువై ఉనని నేత 
వగంగవటి మోహన రగంగా 34వ వర్ధగంతి సగందర్గంగా వారికి కొగండపల్లి మునిసిపాల్టీ 
రాధా రగంగా అభమాన సగంఘము ఘనమైన నివాళ్ అరి్పగంచారు.. ఈ సగందరబిగంగా వారు 
మాట్లిడుతూ పేదలకు ఇచేచి ఇళ్ళ సథాల్ల పగంప్ణీ విషయమై నాటి తెలుగుద్శగం పార్టీ 
ప్రజా వయూతిరేక విధానాలపై నడి రోడుడి మీద (బగందరు రోడ్, విజయవాడ) ఆమరణ 
నిరాహారదీక్ చేసుతూనని రగంగా గారిని తెలుగుద్శగం పార్టీ రౌడీలు అతి దరుణగంగా నరికి 
చగంపారు, రగంగా మరణగంచ్ మూడు దశాబాదేలు దటినా ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూరితూ ఇగంకా 
ప్రజల గుగండెలోలి జ్వల్స్తూనే ఉగందనానిరు. రగంగాని భౌతికగంగా లేకుగండా చేశారు కానీ 
ఆయన ఉననితమైన ఆశయాలను మాత్రగం ఏమి చేయలేకపోయారని సురేష్ అనానిరు. 
రగంగా అగంటే ఏ ఒక్క కుల్నికో, ఏ ఒక్క మతానికో చగందిన నాయకుడు కాదు, అతను 
పేదల పక్షాన వుగండే నాయకుడు, హరిజన, గిరిజన బడుగు బలహీనవరా్లకు చగందిన 
నాయకుడు వగంగవటి మోహన రగంగా అని పలువురు కొనియాడారు. ఈ కారయూక్రమగంలో 
జనసేన మైలవరగం నియోజకవర్ ఇగంచారిజి అక్కల గాగంధీ, కాపు నాయకులు అడపా శివ, 
ద్వబతుతూల నాగబాబు, నాగభూషణగం, మునిసిపల్ కౌనిసిలరులి కరిమికొగండ శ్రీలక్ష్మి, అడపా 
వగంకయయూ నాయుడు, గుగంజా శ్రీను, వైససిర్సిపీ కారి్మకసగంగగం నాయకులు శరబయయూ, 
జనసేన నాయకులు చరుకుమల్లి సురేష్, యర్రగంశెటిటీ నాని, యతిరాజుల ప్రవణ్, శాయూమల 
సుజాత, అగంజినీయులు, ఎస్. సురేష్ ఎర్రగంశెటిటీ సయి, ఈశ్వర్ నాయుడు, గోప్ చగంద్, 
సగంబ, వి.టి.ప్.ఎస్ ఉదోయూగసుతూలు రాము, అచుచిత రామయయూ, శ్రీను, మోహనరావు, 
టైలర్ నరసిగంహారావు పాల్్నానిరు.

వంగవీటి మోహన్ రంగాకు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు: సఖినేటిపల్లి మగండలగం, కేశవదసుపాల్గం కాలవమోగ 
సెగంటర్ నగందు బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి వగంగవటి మోహన్ రగంగా 34వ 
వర్ధగంతి సగందర్గంగా పోతురాజు నాగేగంద్ర కుమార్ ఆధ్వరయూగంలో రతని మమోరియల్ 
ఎసీసి సగంక్షేమ సగంఘగం మరియు గ్రామసుతూల సమక్గంలో రగంగా విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేసి, ఘనగంగా నివాళులు అరి్పగంచడగం జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో ఎగంపీటీసీలు 
చొపా్పల బాబూరావు, ఉగండపల్లి అగంజి, రావూరి నాగు, చొప్పల మరతూయయూ, చేవా్వకుల 
సోమరాజు, ఏన్ముల తాతాజీ, మేడిది మోహన్, పోతు రాజు కృష్, కేశవదసుపాల్గం, 
అగంతరే్వదికర, గొగంది గ్రామ పెదదేలు, ప్రజలు పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 27 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవనన్న సారథయాంలోనే ర్ష్ట్ర అభివృద్్: 
ర్టాల ర్మయయా

శతఘ్ని న్యూస్:  ఒగంటిమిటటీ: పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమగంత్రి అయిత్నే ఆగంధ్రప్రద్శ్ 
రాష్ట్ర అభవృది్ధ అనిని రగంగాలలో సధయూమని రాష్ట్ర జనసేన చేనేత వికాసకారయూదరిశు 
రాట్ల రామయయూ పేర్్కనానిరు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమగంత్రి 
చేయాలనని దృఢ సగంకల్పగంతో ప్రజల ఆశీరా్వదగంతో కొనసగుతునని పవననని 
ప్రజా బాట కారయూక్రమగం సోమవారగంతో 44వ రోజుకు చేరుకుగంది. పవననని 
ప్రజాపాట కారయూక్రమగంలో భాగగంగా ఒగంటిమిటటీ మగండల పరిధి గగంగపేర్రు 
గ్రామ పగంచాయతీలోని ఎసిటీ కాలనీ, బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామాలోలి పరయూటిగంచ్ ప్రతి 
ఇగంటికి జనసేన పార్టీ ర్పగందిగంచ్న సిద్ధగంతాల కరపత్రాలను పగంచుతూ, 
జనసేన పార్టీ సిద్ధగంతాలను తెల్యజేస్తూ, పవననని ప్రజాపాట సగుతుగంది. 
ఈసగందర్గంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశు రాట్ల రామయయూ 
మాట్లిడుతూ, ప్రసుతూత ముఖయూమగంత్రి జగనో్మహన్ రెడిడి చేసుతూనని అరాచక పాలనను 

ప్రజలగందర్, దృషిటీలో ఉగంచుకొని రాబోయే 2024 ఎనినికలలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమగంత్రిని చేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన వరమహిళలు 
నరసమ్మ, లక్ష్మీద్వి, లోకా, రమ, గౌరి తదితరులు పాల్్నానిరు.

నూతన కారయావరగొ కమ్టిని ప్రకటించ్న 
కాకినాడ రూరల్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ ర్రల్: జనసేన పార్టీ కాకినాడ ర్రల్ మగండల న్తన కారయూవరా్నిని 
సోమవారగం కాకినాడ గొడరిగుగంటలో గల జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయూలు, కాకినాడ ర్రల్ ఇగంచార్జి 
పగంతగం నానాజీ ఇగంటివదదే అయన సమక్గంలో, ర్రల్ మగండలగం అధయూక్షులు కరెడలి గోవిగంద్ ఆధ్వరయూగంలో 
ప్రకటిగంచడగం జరిగిగంది. ఈ సమావేశగంలో రాష్ట్ర సహాయ కారయూదరిశు తాటికాయల వరబాబు, జిల్లి 
కారయూదరిశు సోద్ ముసలయయూ, నేమగం గ్రామ అధయూక్షులు దసరి శివ తదితరులు పాల్్నానిరు.

అణగారిన వర్గొల ఆశాజోయాతి 
వంగవీటికి ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: 
చ్తూతూరు: చరిత్ర 
మరువని నాయకుడు, 
యోధుడు బడుగు 
బలహీన వరా్ల 
అభుయూననితికి కృషి 
చేసిన వగంగవటి 
మోహన రగంగా 37వ 

వర్ధగంతి సగందర్గంగా ఆయనను స్మరిగంచుకుగంటూ కాపు సగంక్షేమ సేన రైతు విభాగగం 
జిల్లి అధయూక్షులు రమేష్ మరియు నాగిరెడిడి వర్ధగంతి కారయూక్రమానిని నిర్వహిగంచగా, బలహీన 
బడుగు వరా్ల నుగండి అనేకమగంది ప్రజలు పాల్్ని ఆయనకు నివాళులరి్పగంచారు. ఈ 
సగందర్గంగా రగంగా గారు ఆశిగంచ్నటుటీగా ప్రజలు ఎవరికీ భయపడకుగండా, కషటీపడి 
తన పని తను చేసుకుగంటూ, సగర్వగంగా బతకాలని, అల్గంటి సమాజానిని నిరి్మగంచే 
నాయకులను ఎనునికోవాలని అక్కడ ప్రజలు నిర్యిగంచారు. ఈ కారయూక్రమనికి వివిధ 
రాజకీయ పార్టీ నాయకులు, రాజగోపాల్, కుమార్ మరియు రగంగా అభుయూదయాలను 
ముగందుకు నడిపే యువకులు తులసి ప్రసద్, నాసీర్, ప్రశాగంత్, పురుషోతతూగం, గురునాథ్ 
దినేష్ రాయల్, చగంగల్ రాయల్, వాసు రాయల్, మోహన్, బాలకృష్, బాల్జీ, చాణకయూ, 
కేశవులు, కిషోర్, భార్వ తదితరులు పాల్్నానిరు.

వంగవీటికి నివాళులు అరి్పంచ్న జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: 
విజయవాడ సెగంట్రల్: 
జనసేన పార్టీ విజయవాడ 
అధయూక్షులు పోతిన వగంకట 
మహేష్ ఆద్శాల మేరకు, 
డివిజన్ అధయూక్షులు రాము 

గుపాతూ ఆధ్వరయూగంలో జనసేన పార్టీ సథానిక 37వ డివిజన్ లో సోమవారగం చౌక్ సెగంటర్ లో 
పటిటీ శ్రీరాములు విగ్రహగం ముగందు వగంగవటి మోహన్ రగంగా వర్ధగంతి కారయూక్రమగంను 
నిర్వహిగంచ్ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా రగంగాకు ఘనగంగా నివాళులు అరి్పగంచడగం 
జరిగిగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో చలలి ఏసుబాబు, కిల్ని రాము యాదవ్, రమేష్ , రవి, జాగ్ 
స్రిబాబు, బీసీ నాయకులు మరియు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర బీసీ నాయకులు మరియు 
నాయూయవాది హనుమాను, జనసేన పార్టీ నాయకులు పెటేటీటి నాగంచారయయూ పాల్్నానిరు.

వంగవీటి మోహన రంగా 34వ వర్ంతి 
సందర్ంగా ఘనంగా నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు: వగంగవటి 
మోహన రగంగా 34వ వర్ధగంతి 
సగందరబిగంగా మగండ్రు గ్రామగం లో 
ఘనగంగా నివాళులు అరి్పగంచాము. ఈ 
కారయూక్రమగంలో జిల్లి కారయూదరిశు సోమరౌతు 
అనురాధ, బ్రహ్మగం, బొగందలపాటి 
మురళ్, ద్విరెడిడి మహేష్, ద్విరెడిడి 
సుబబియయూ, ద్విరెడిడి బుల్లిబాబు, గోళ్ళ 
సయి బాల్జీ, రెడిడి సగంబయయూ, రెడిడి 
శివ, రగంగా అభమానులు పాల్్నానిరు.

రంగా పోర్ట స్ఫూరితెతో వెలిగండ ప్రాజెకు్ట 
పూరితె చేయాలి: జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని న్యూస్:   ప్రకాశగం: విఎగంఆర్ ప్రజాసేవ సగంసథా నాయకులు మనేనిపల్లి వగంకటేశ్వరులి 
ఆధ్వరయూగంలో కగంభగం మగండలగం కగందులపురగం గ్రామగం లో వల్గొగండ ప్రాజకుటీ పూరితూ 
చేయాలని డిమాగండ్ చేస్తూ నిరసన కారయూక్రమగం చేపటటీడగం జరిగిగంది. వగంగవటి మోహన 
రగంగా చనిపోయి 34 సగంవతాసిరాలు అయిన సగందర్గంగా ఆయన పోరాట స్ఫూరితూనీ 
ఆదరశుగంగా తీసుకొని ప్రజల కోసగం వల్గొగండ ప్రాజకుటీ పూరితూ చేయాలని డిమాగండ్ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన జిల్లి కారయూదరిశు లగంకా నరసిగంహారావు, జిల్లి సగంయుకతూ 
కారయూదరిశు కాల్వ బాల రగంగయయూ, ఎన్ వి సురేష్, కగంభగం మగండలగం అదయూక్షుడు తాడిశెటిటీ 
ప్రసద్ మరియు మాద రమణ,ఎగం వగంకట్ద్రి, ఎగం నరసిగంహ, సి రగంగస్వమి, ఎన్ 
వగంకటేశ్వరులి, కె భాస్కర్, ఎస్ వగంకటేశ్వరులి తదితులు పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 27 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వంగవీటికి నివాళులు అరి్పంచ్న డాక్టర్ పిల్లో శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: ప్ఠాపురగం: పేదల జీవితాలోలి వలుగు నిగంప్న ఉషోదయగం బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి ధైరాయూనికి 
నిలువతుతూ నిదరశునగం వగంగవటి మోహన రగంగా 34వ వర్ధగంతి సగందర్గంగా కొతతూపల్లి మగండలగం కొతతూపల్లి గ్రామగం నగందు 
వగంగవటి మోహన్ రగంగా విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులరి్పగంచ్న ప్ఠాపురగం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు 
శ్రీ విష్్ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ ప్ల్లి శ్రీధర్. అనగంతరగం డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్ల్లి మీడియాతో మాట్లిడుతూ వగంగవటి రగంగా 
గారు ఒక కుల్నికో ఒక మతానికో ఒక ప్రాగంతానికో సగంబగంధిగంచ్న వయూకితూ కాదని, బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశాజ్యూతి 
అని, ధైరాయూనికి నిలువతుతూ నిదరశునగం వగంగవటి రగంగా గారు ఆయనిని ఆరోజు బడుగు బలహీన వరా్ల కోసగం పోరాటగం 
చేస్తూ సభ పెటుటీకోవడగం జరిగిగంది. ఎక్కడైత్ మోహన్ రగంగా గారికి మగంచ్ పేరు వచేచిసుతూగంది అని, బడుగు బలహీన వరా్ల 
అగండదగండలతో మరిగంత బలమైన శకితూగా ఎదుగుతాడని అద్ సభలో కొగంతమగంది రౌడీలను పగంప్గంచ్ చగంప్గంచారు. కానీ 

ఇపు్పడు నవయువ మోహన్ రగంగా మన పవన్ కళ్యూణ్ గారు అని ఒకపు్పడు రగంగా గారిని పోగొటుటీకుననిటుటీ ఇపు్పడు పవన్ కళ్యూణ్ వదులుకునే ప్రసకేతూ లేదని పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీద 
రెకీ్క నిర్వహిగంచ్న ఇగంకా ఏదైనా నిర్వహిగంచ్న గాని ఊరుకునే ప్రసకేతూ లేదని, రాష్ట్రగం అటుటీడికి పోతుగందని దనికి పూరితూ బాధయూత ప్రభుత్వ వహిగంచాల్సి వసుతూగందని, రాబోయే 2024 ఎలక్నోలి 
పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమగంత్రి సథానగంలో కూరోచి పెడతామని దనికోసగం మా ప్రాణాలు సైతగం పణగంగా పెడతామని డాకటీర్ ప్ల్లి శ్రీధర్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో భాగగంగా రాష్ట్ర 
మతసికార నాయకులు కగంబాల దసు, గగంధగం గగంగ, గవర రాగంబాబు, ముమి్మడి గగంగ, మతసి్యకార నాయకులు పలేలిటి బాపనని దర, జిలకర సతయూనారాయణ బిజప్ నాయకులు ప్ల్లి 
ముతాయూల రావు, మేడ సని వరలక్ష్మి నారాయణ, సోద్ రవికిరణ్, మరుగు రవికుమార్, పల్వలలి నానీబాబు, పెనుపోతుల వరబాబు,

శౌరయా ద్వస్ ను విజయవంతం చేయండి!
శతఘ్ని న్యూస్: భగంస: బహుజన ఐకయూవేదిక ఆధ్వరయూగంలో 205వ భీమా కోరేగావ్ ఉదయూమ స్ఫూరితూతో 
భగంస పటటీణగంలో జనవరి, 01 త్దీన నిర్వహిగంచబోయే శౌరయూ దివస్ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం 
చేయాల్సిగందిగా సీటీరిగంగ్ కమిటీ అధయూక్షుడు అమూల్, సభ అధయూక్షుడు సహెబ్ రావు, కామేలి, బీసీ సగంక్షేమ 
సగంఘగం నాయకులు సుగంకెట మహేష్ బాబు కోరారు. ఈ సగందర్గంగా వారు మాట్లిడుతూ స్ఫూరితూగా 
తీసుకొని యువత ఉద్దేశగం నిరేదేశగం చేసే విధగంగా ప్రముఖ ప్రొఫెసర్ క్షీరసగర్ సుభాష్, ప్రొఫెసర్ జేటి 
జాదవ్ ఉపనాయూసగంతో దిశా నిరేదేశగం చేసే ఈ వేదిక ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడుతుగందని, సమాజగంలో 
జరుగుతుననిటువగంటి అనాయూయాలను, అక్రమాలను ఎదిరిగంచడానికి ప్రతి బహుజన బిడడి సిద్ధగంగా 
ఉగండాలని, జనవరి 1త్దీన భగంస పటటీణగంలోని ఎలీబి కనె్వన్షన్ హాలోలి జరుగుతుగందని, నిర్మల్ జిల్లి వాయూపతూగంగా ఉననిటువగంటి ప్రతినిధుల హాజరవుతునానిరని ముధోల్ నియోజకవర్గంలోని 
యువతీ-యువకులు ప్రతి ఒక్కర్ పాల్్ని విజయవగంతగం చేయాల్సిగందిగా వారు కోరారు. ఈ కారయూక్రమగంలో బాబా సహెబ్, మైనార్టీ నాయకులు అగంజద్ షేక్, ఐకయూవేదిక నాయకులు 
విల్స్, దిలీప్, రాష్ట్ర పాల్, రామానిథ్ నాయక్, చగందు బాలే రావు, సచ్న్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

వీరఘట్టం జనసేన ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా 
వంగవీటి వర్ంతి
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొగండ 
నియోజకవర్గం, వరఘటటీగం 
మగండలగం కెగంద్రగంలో 
సోమవారగం బడుగు బలహీన 
వరా్ల ఆశాజ్యూతి, పేదల 
హకు్కల కోసగం పోరాడుతూ 
ప్రాణాలు అరి్పగంచ్న 
మహోననితమైన నాయకుడు, 

పోరాట యోధుడు వగంగవటి మోహన్ రగంగా 34వ వర్ధగంతి సగందర్గంగా పాలకొగండ 
నియోజక వర్గం, వరఘటటీగం మగండలగం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూగంలో వగంగవటి మోహన్ 
రగంగా చ్త్ర పటగం వదదే ఘన నివాళులు అరి్పగంచడగం జరిగిగంది. ఈ సగందర్గంగా 
జనసేన జానీ మాట్లిడుతూ వగంగవటి మోహన రగంగా గొప్ప పరటయోధుడు, బడుగు 
బలహీన వరా్లకు ఆశాజ్యూతిగా నేటికి ప్రజల హృదయాలోలి కొలువునానిరు, రగంగాగారి 
ఆశయ సధన జరిగేది జనసేన పార్టీతోనే సధయూమని జనసేన జానీ అనానిరు. మతసి 
పుగండర్కగం మాట్లిడుతూ.. ఆగంధ్రప్రద్శ్ లో అణగారిన వరా్లకు అగండగా నిల్చ్న 
మహావయూకితూ వగంగవటి మోహన్ రగంగా అని, కొగంతమగంది రాజకీయ లబి్ధకోసగం 
రగంగాగారిని హతయూ చేయిఒచారు. ఇటువగంటి మహనాయకుడిని స్మరిగంచుకోని ఆయన 
ఆశయానికి అనుగుణగంగా మనగంకూడా అణగారిన వరా్ల ప్రజలకు అగండగా ఉగండాలని 
ప్లుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో వావిలపల్లి నాగభూషన్, కరే్న సయి పవన్ దతితూ. 
గోపాల్, జనసైనికులు పాల్్నడగం జరిగిగంది.

పితాని ర్మకృష్ణ కు నివాళులరి్పంచ్న 
పితాని బాలకృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరగం: 
ముమి్మడివరగం మగండలగం 
చ్నకొతతూలగంక గ్రామానికి చగందిన 
ప్తాని రామకృష్(38) సోమవారగం 
హార్టీ ఎట్క్ తో అకాల మరణగం 
చగందరు. విషయగం తెలుసుకునని 

జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మరియు ముమి్మడివరగం 
నియోజకవర్ ఇగంచార్జి ప్తాని బాలకృష్, రామకృష్ భౌతికకాయానికి నివాళులరి్పగంచ్, 
వారి కుటుగంబ సభుయూలను పరామరిశుగంచ్ 10,000 ర్పాయల ఆరిథాక సయగం 
అగందిగంచారు. జనసేన పార్టీ వారికి ఎపు్పడు అగండగా ఉగంటుగందని భరోస ఇచాచిరు. 
ఈ కారయూక్రమగంలో సనబోయిన మల్లికారుజినరావు, చ్టూటీరి దరబాబు వితతూనాల అరుజిన్, 
సనబోయిన వరభద్రరావు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ర్జంపేట జనసేన ఆద్వరయాంలో వంగవీటికి ఘన 
నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజగంపేట: 
బడుగు బలహీన వరా్ల 
ఆశాజ్యూతి స్వర్్య వగంగవటి 
మోహన రగంగా 34వ వర్ధగంతి 
సగందరబిగంగా అననిమయయూ 
జిల్లి కేగంద్రగం, రాయచోటి 
అసగంబీలి ఇగంచార్జి షేక్ హసన్ 
భాష ఆద్శాల మేరకు, జిల్లి 
కారయూక్రమాల సభుయూలు షేక్ 

రియాజ్ నేతృత్వగంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూగంలో రగంగా చ్త్రపట్నికి పూలమాల వేసి 
ఘనగంగా నివాళులు అరి్పగంచారు!, ఈ సగందర్గంగా జనసేన నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ 
మాట్లిడుతూ.. స్వర్్య వగంగవటి మోహన్ రగంగా గారు లేని లోటు ఈ రాష్్రి ప్రజలకు 
స్పషటీగంగా కనిప్సోతూగంది, అల్గంటి ప్రజా నాయకుడు మన ఆగంధ్రప్రద్శ్ రాష్్రినికి చాల్ 
ఆదరశునీయగం, ఆయన స్ఫూరితూతో జనసేన పార్టీని అధికారగంలోకి తీసుకొచ్చిన పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమగంత్రి చేయడమే మనమగందరగం రగంగా గారికి ఇచేచి ఘననివాళ్ అని 
పేర్్కనానిరు. ఈ కారయూక్రమగంలో రాయచోటి చ్రగంజీవి యువత అధయూక్షుడు జయరామ్, 
జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు షేక్ సలీమ్, బల్జసగంగగం నాయకుడు సుబబిరామయయూ, 
జనసైనికులు అరాఫూద్, ముశిరహ్మద్, మస్ద్, ఫైజాన్, జుబేర్, ఎల్యన్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

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


మంగళవారం, 27 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రంగా ఆశయాలు పవన్ కళ్యాణ్ తోనే సాధయామవుతాయ: నేరేళ్ళ సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్: గుగంటూరు: బడుగు బలహీన వరా్లకు, దళ్తులకు, బీసీ లకు, ముసిలిగం మైనారిటీలకు 
రాజాయూధికారగం దకా్కలని తన జీవిత పరయూగంతగం పోరాడిన స్వర్్య వగంగవటి మొహనరగంగా 
ఆశయాలు సధయూగం చేసే శకితూ ఒక్క జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ కి మాత్రమే ఉగందని 
జనసేన పార్టీ గుగంటూరు అరబిన్ అధయూక్షుడు నేరేళ్ళ సురేష్ అనానిరు. సోమవారగం వగంగవటి రగంగా 
34వ వర్ధగంతి సగందర్గంగా నగరగంలోని కొతతూపేట, నెహ్రు నగర్, పాతగుగంటూరు, నగరగంపాల్గం, 
నలలి చరువు, అడపా బజార్, శ్రీనివాసరావుతోటలోని రగంగా విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి 
ఘననివాళులు అరి్పగంచారు. తొలుత పార్టీ కారాయూలయగంలో రగంగా చ్త్రపట్నికి పూలమాలలు 
వేసి శ్రదదేగంజల్ ఘటిగంచారు. రగంగా తన జీవితానిని పేద ప్రజల అభుయూననితికే అగంకితగం చేశారని 
కొనియాడారు. ఎవరికి ఆపద అనాని, కషటీగం వచ్చినా వారికి ఆశ్రయమిచ్చి కొగండగంత అగండగా 
రగంగా నిల్చేవారనానిరు. రగంగాకి వలులివతుతూతునని ప్రజాభమానానిని, పెరుగుతునని విశేష ఆదరణని 
ఓరుచికోలేని కొగందరు ఆయనిని వేటకొడవళ్ళతో నరికి చగంపారని ఆవేదన వయూకతూగం చేశారు. రగంగా 

మరణగంచ్ మూడు దశాబాదేలు దటినా ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూరితూ ఇగంకా ప్రజల గుగండెలోలి జ్వల్స్తూనే ఉగందనానిరు. రగంగాని భౌతికగంగా లేకుగండా చేశారు కానీ ఆయన ఉననితమైన ఆశయాలను 
మాత్రగం ఏమి చేయలేకపోయారని సురేష్ అనానిరు. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశు వడ్రాణగం మార్కగండేయ బాబు మాట్లిడుతూ రగంగాని ఒక కుల్నికే పరిమితగం చేయటగం వనుక 
రాజకీయ కుట్ర దగుగందని ఆయన విశ్వనరుడని అనానిరు. సతయూగం, ధర్మగం, నాయూయగం ఎగంత శకితూవగంతమైనవో రగంగా ఆశయాలు కూడా అగంత్ శకితూ వగంతమైనవనానిరు. రగంగాని కేవలగం 
రాజకీయ ముడి సరుకుగా చూసే వారికి త్వరలోనే బుది్ధ చపే్పగందుకు ప్రజలు సిద్ధమయాయూరని మార్కగండేయ బాబు అనానిరు. కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ జిల్లి అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ 
హరి, నగర ఉపాధయూక్షుడు యడలి నాగమలేలిశ్వరరావు, ప్రధాన కారయూదరిశు స్రిశెటిటీ ఉదయ్, కటకగంశెటిటీ విజయలక్ష్మి, ఆనగంద్ సగర్, నాయకులు బగండారు రవగంద్ర, సోమి ఉదయ్, త్రిపుర, 
గిడుతూరి సతయూగం, పులలిగంసెటిటీ ఉదయ్, జడ సురేష్, కోల్ అగంజి, యాటలి దురా్ప్రసద్, సయయూద్ షరుఫూదీదేన్, రాజనాల నాగలక్ష్మి, ఆష్, హరి సుగందరి, మిదెదే నాగరాజు, నాగేగంద్ర సిగంగ్, 
రజాక్, పుల్గడడి నాగేశ్వరరావు, తదితరులు పాల్్నానిరు.

నర్సీపట్నం నియోజకవరగొ సమసయాలను సీఎం దృష్్టకి 
తీసుకెళ్తెం: స్రయాచంద్ర

శతఘ్ని న్యూస్: నర్సిపటనిగం: వివిధ అభవృది్ధ కారయూక్రమాల ప్రారగంభోతసివానికి నర్సిపటనిగం 
వసుతూనని సీఎగం జగనో్మహన్రెడిడికి నర్సిపటనిగం నియోజకవర్గంలోని సమసయూలపై వినతిపత్రగం 
అగందజేసతూమని జనసేన పార్టీ నర్సిపటనిగం నియోజకవర్ ఇనాచిర్జి రాజాన వరస్రయూచగంద్ర 
పేర్్కనానిరు. సోమవారగం నర్సిపటనిగం ఎనీజిఓ హోమ్ లో జరిగిన విలేకరలి సమావేశగంలో ఆయన 
మాట్లిడుతూ నర్సిపటనిగం నియోజకవర్గంలో ఎనోని సమసయూలు ఏళులి గడుసుతూనాని పరిష్్కరగం 
కాలేదనానిరు. సథానిక ఎమ్మలేయూ గణేష్ విమరశులకు ఇసుతూనని ప్రాముఖయూత నియోజకవర్గంలో ఉనని 
సమసయూలను పరిష్కరిగంచడగంలో ఏ మాత్రగం శ్రద్ధ చూపలేదనానిరు. దీగంతో తామే నియోజకవర్ 
సమసయూలను సీఎగంకు వివరిసతూమని చపా్పరు. ముఖయూగంగా మాకవరపాల్గం మగండగంలో గల ఆన్ 
రాక్ భూనిరా్వసితుల సమసయూలు పరిష్కరిగంచాలనానిరు. దివగంగత నేత వైయస్. రాజశేఖర్రెడిడి చరిష్్మతో మీరు ముఖయూమగంత్రి అయాయూరని, మీ తగండ్రి హయాగంలో ఏరా్పటు చేసిన అన్ రాక్ 
కరా్మగారానికి భూములు ఇచ్చిన రైతులకు, ఇప్పటికీ నాయూయగం జరగలేదనానిరు. వారి తాయూగాలను గురితూగంచ్ భూమి ఇచ్చిన రైతులు సమసయూలు పరిష్కరిగంచాలనానిరు.

పెడనలో పెన్షన్ టెన్షన్…
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన: అరుహులైన ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ ఇవా్వలని, పెన్షనలి కోత నిర్యానిని ప్రభుత్వగం వనకి్క తీసుకోవాలని పెడన 
జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బాబు డిమాగండ్ చేసరు. ఈ సగందర్గంగా ఆయన మాట్లిడుతూ వైసిప్ ప్రభుత్వగం ముఖయూమగంత్రి 
జగన్ రెడిడి బరతూడే మరుచటి రోజే పెన్షనరలికు ష్క్ ఇచ్చిగందని చపా్పల్. అనేక కుగంటి సకులతో పెన్షనులి లబి్ధదరులను భార్గా 
తొలగిగంచే ప్రయతానినికి వైసిప్ ప్రభుత్వగం వాలగంటీరలి ద్వరా శ్రీకారగం చుటిటీగంది, ఇగంటి సథాలగం ఎకు్కవ ఉగందని, నాలుగు చక్రాల 
వాహనగం ఉగందని, విదుయూత్ బిలులి 300 యూనిటలికు మిగంచ్ వసుతూగందని, ఇగంట్లి ఇన్కమ్ ట్క్సి కటేటీ వయూకుతూలు ఉనానిరని, ఇగంకా 
రకరకాల కారణాలతో పెన్షన్ లబి్ధదరులను తగి్గంచాలని వైసీపీ ప్రభుత్వగం వూయూహాలను సిద్ధగం చేసుతూగంది. కొతతూ సగంవతసిరగం నుగంచ్ 
పెన్షన్ పెగంచుతుననిటుటీ కలరిగంగ్ ఇస్తూ, మరోపక్క పెన్షన్ లబి్ధదరులను భార్గా తగి్గంచే ప్రయతనిగం చేసుతూనానిరు. సచ్వాలయగం 

నుగండి వాలగంటీరలి ద్వరా నోటీసు అగందుకునని పెన్షన్ లబి్ధదరులు ఆగందోళనలో ఉనానిరు. పెదదేవారికి నోటీసులు ఇచ్చి భయభ్గంతులకు గురి చేయటగం సరైన పద్ధతి కాదు, ఇచ్చిన 
నోటీసులు వగంటనే ఉపసగంహరిగంచుకోవాల్. అరుహులైన ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ ఇవా్వలని, లేనియెడల పెన్షనరలికు అగండగా జనసేన పార్టీ ఉగంటుగందని, వారి తరఫున ఎల్గంటి పోరాట్నికైనా 
జనసేన పార్టీ సిద్ధగం.
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