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సంపద సృష్టికర్తలు మన కార్మికులు
కార్మికుల స్వేదం చందకపోతే ఏ దేశమైనా, ఏ జాతయినా అభివృద్ధి పథాన పయనంచజాలదు అన 

జనస్న పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో అభివర్్ణంచారు.

ఎక్కడ శ్రమైక సౌందర్ౌం వెల్లివిరుస్తౌందో... ఎక్కడ కార్మికులు సఖసౌంతోషాలతో జీవనౌం 

సాగిసా్తరో అక్కడ సమాజౌం సిర్ సౌంపదలతో అలరారుతౌంది. కుల, జాతి, వర్గ భేదాలకు 

అతీతౌంగా కార్మికులౌందరూ ఐక్ౌంగా జరుపుకొనే వేడుక మేడే. దేశాన్ని కాపాడే సైన్కులు, 

అౌందర్కీ అననిౌంపెట్టే రైతలతోపాటు ఆ సాథాయిలో గౌరవిౌంచవలసిన వారు మన కార్మికులు. 

దేశ సభాగ్ౌం కోసౌం ఎౌండనకా వాననకా, కాలాలకు అతీతౌంగా న్ద్రాహారాలు మాన్ దేశౌం 

కోసౌం అహరహరౌం కషటేౌంచి, శ్రమౌంచే కార్మికులౌందర్కీ నా పక్షాన, జనసేన పార్టే పక్షాన 

మేడే శుభాకాౌంక్షలు. కార్మిక లోకమౌంతా సఖసౌంతోషాలతో వర్ధిలాలిలన్ మనస్ఫూర్్తగా 

కోరుకుౌంటునానినన్ జనసేనాన్ తెల్పారు.

చిత్తశుద్ధి లేకుండా చట్టిలు చేసి ప్రచారం చేసుకున్నారు
• వైసీపీ ప్రభుత్ౌం మహిళలకు మాత్ౌం రక్షణ ఇవ్లేకపోతోౌంది

రేపల్లి రైలే్ సేటేషన్లి మహిళా వలస కూలీపై చోటు చేసకునని సామూహిక అతా్చార ఘటన 

అత్ౌంత బాధాకరమన్ జనసేన పార్టే రాజకీయ వ్వహారాల కమటీ ఛైరమిన్ శ్రీ నాదౌండలి 

మన్హర్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్క్తౌం చేశారు. పొటటే కూటి కోసౌం వలస వచిచిన 

కుటుౌంబాన్కి ఎదురైన ఈ దిగ్భ్రౌంతికర ఘటన ఆౌంధ్రప్రదేశ్ రాష్టౌంలో దిగజారుతనని 

శాౌంతిభద్రతల పర్సిథాతిన్ తెల్యచేస్తౌంది. గత పది రోజులుగా రాష్టౌంలో వరుసగా ఇలాౌంటి 

సౌంఘటనలు చోటు చేసకొౌంటునాని సిబిఐ దత్తపుత్రుడు... రాష్ట ముఖ్మౌంత్రి అయిన శ్రీ 

జగన్ రెడ్డి స్ౌందిౌంచడౌం లేదు. బాధిత కుటుౌంబాలపైనే న్ౌందలు వేసి తప్ౌంచుకోవాలన్ 

ప్రభుత్ౌం చూడటౌం గర్హనీయౌం. తమమిపూడ్ ఘటనలో పోలీస అధికారుల తీరు ఇలాగే 

ఉౌంది. రాష్ట హోమ్ శాఖ మౌంత్రి ప్రకటనలు కూడా ప్రభుత్ వైఖర్న్ వెలలిడ్స్తనానియి. 

ఇలాౌంటి సౌంఘటనలకు తలులిలే కారణౌం... వాళ్ళు సర్గా లేకపోవడమే కారణౌం అన్ 

చెప్డౌం విచిత్ౌంగా ఉౌంది. రేపల్లి సామూహిక అతా్చారాన్కి ఏ తల్లి తపు్ ఉౌంది..? విజయవాడ ప్రభుత్ ఆసపత్రిలో అతా్చారాన్కి ఏ తల్లి తప్దమో బాధ్త కల్గిన 

రాష్ట హోమ్ శాఖ మౌంత్రి స్షటేౌం చేయాల్. విజయవాడ అతా్చార ఘటనపై స్ౌందిౌంచిన తీరు చూశాక రాష్ట హోమ్ శాఖ మౌంత్రి అవగాహనారాహిత్ౌం వెలలిడౌంది. హోమ్ 

శాఖను, పోలీసలను ఈ ప్రభుత్ౌం న్ర్్ర్ౌం చేసిన ఫల్తమే రాష్టౌంలో మహిళలకు రక్షణ లేకపోవడౌం. చిత్తశుదిధి లేకుౌండా చట్టేలు చేసి.. ప్రచారౌం చేసకోవడౌం వలలి ఏ 

ఒక్క ఆడ బిడడికు భరోసా లభౌంచదు. తాడేపల్లి ఇౌంటి నుౌంచి కదలన్ ముఖ్మౌంత్రి.. ఒకసార్ బయటకు వచిచి బాధిత కుటుౌంబాలను పలకర్సే్త ఆడ పలలిల తల్లితౌండ్రులలో 

ఉనని భయాౌందోళనలు తెలుసా్తయి. రాష్టౌంలోన్ కీచక పరా్న్ని ఖౌండ్ౌంచే ప్రతిపక్షాలు, ప్రజా సౌంఘాల వార్న్ కటటేడ్ చేసి అరెసటేలు చేయడౌం మాన్ మహిళల రక్షణపై 

చిత్తశుదిధిగా పన్ చేయౌండ్. రేపల్లి ఘటనలో బాధితరాలు నాలుగు నెలల గర్్భణి అన్ తెల్సిౌంది. ఆమె ఆరోగ్ౌంపై ప్రత్్క దృషటే ఉౌంచి మెరుగైన వైద్ సేవలు అౌందిౌంచాలన్ 

శ్రీ నాదౌండలి మన్హర్ డ్మాౌండ్ చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జగన్ వసు్తన్నాడు కారులు జాగ్రత్త..!!

•తిరుపతి జనస్న విన్తని నరసన

తిరుపతి, సీఎౌం జగన్ మోహన్ రెడ్డి తిరుపతికి విచేచియుచునని సౌందర్భౌంగా జనసేన పార్టే ఆధ్ర్ౌంలో 
రాష్టసాథాయి, జిలాలిసాథాయి, పటటేణ ముఖ్ నాయకులతో కల్సి వినూతని న్రసన ఆదివారౌం సాథాన్క 
బైరాగి పట్టేడ పార్్క వద్ద చేపట్టేరు. ఈ సౌందర్భౌంగా తిరుపతి ఇనాచిర్జి కిరణ్ రాయల్ మాట్లిడుతూ 
ముఖ్మౌంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి తిరుపతి పర్టనలో భాగౌంగా తిరుపతికి విచేచిస్తనానిరు కనుక 
సీఎౌం కానా్య్ కి సౌంబౌంధిౌంచి ఏ ఒక్క ట్రాన్స్ పోర్టే వారు కూడా అౌందుబాటులో లేరు, ఎౌందుకనగా 
ఇప్టికే ట్రావెల్స్ వార్కి సౌంబౌంధిౌంచి రెౌండు కోటలి రూపాయలు బకాయిలు ఉననిౌందువలన ఎవ్రు 
కూడా కారులి పెటుటేటకు సముఖౌంగా లేరు కాబటిటే తిరుపతి సాథాన్క ప్రజలు, తిరుమలకు వస్తనని 
భకు్తలు మీ కారలిను జాగ్రత్తగా ఉౌంచుకో వలసినదిగా దౌండోరా వేసి మర్ మీడ్యా ముఖౌంగా 
తెల్యజేశారు. ఈ కార్క్రమౌంలో పటటేణ అధ్క్షులు రాజా రెడ్డి, రాజేష్ యాదవ్, బాబిజి, మునసా్మ, 
ముకు్క సత్వౌంతడు, సభాషన్, కీర్తన, కోకిల, మన్జ్, బలరాౌం, రమేష్, రాజశేఖర్, లోకేష్, 
హేమౌంత్, కిషోర్, బాలాజీ, హిమవౌంత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కలెకటిర్ ను కలిసిన కందుల దుర్గేష్
శతఘ్ని నూ్స్: తూరు్గోదావర్ జిలాలి, శన్వారౌం జిలాలి కల్కటేర్ న్ కల్సి జగ్గౌంపేట 
న్యోజకవర్గౌం అచు్తాపురౌం గమౌంలోన్ 33కెవి హై ట్న్షన్ లైన్స్ తీవ్రత గుర్ౌంచి 
వివర్ౌంచి మర్యు దీన్ గుర్ౌంచి జనసేన పార్టే జగ్గౌంపేట న్యోజకవర్గ ఇౌంచార్జి 
పాటౌంశెటిటే స్ర్చౌంద్ర చేస్తననిటువౌంటి ఆమరణ దీక్షను తెల్యజేసిన జనసేన 
పార్టే జిలాలి అధ్క్షులు కౌందుల దురే్గష్ మర్యు రాజమౌండ్రి సిటీ అధ్క్షులు వై 
శ్రీన్వాస్.

ఇఫ్్తర్ వందులో పాల్గేననా కందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని నూ్స్: రాజమౌండ్రి రూరల్, కొౌంతమూరు గమౌంలో ముసిలిౌం యువత 
ఆధ్ర్ౌంలో జర్గిన ఇఫ్్తర్ విౌందులో పాల్్గనని జనసేన పార్టే తూరు్గోదావర్ 
జిలాలి అధ్క్షులు కౌందుల దురే్గష్, జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు.

ఎల్.ఎన్. డి పేట జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
డొకాకా సీతమమి చలివంద్ం

శతఘ్ని నూ్స్:  ఏలూరు జిలాలి, పోలవరౌం న్యోజకవర్గౌం, పోలవరౌం మౌండలౌం 
ఎల్.ఎన్. డ్ పేట గమౌంలో జనసేన పార్టే ఆధ్ర్ౌంలో డొకా్క సీతమమి గార్ 
చల్వేౌంద్రౌం ఘనౌంగా ప్రారౌంభమైౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో పోలవరౌం మౌండల 
అధ్క్షుడు గుణపర్్త చిన్ని, పశ్చిమ గోదావర్ జిలాలి జనసేన పార్టే కార్క్రమాల 
న్ర్హణ కమటి సభు్లు ఆటపాకల వెనకట్శ్ర రావు (ఏ.వి), జనసేన 
మౌండల కార్దర్శి శీలౌం వౌంశీ, ఎల్ ఎన్ డ్ పేట గమ జనసేన పార్టే అధ్క్షుడు 
తెలే నరసిౌంహమూర్్త, ఉపాధ్క్షుడు కట్టే, ప్రధాన కార్దర్శి పూనకౌం వెౌంకనని, 
పుల్బోయిన శ్రీను మర్యు జనసైన్కులు గమ పెద్దలు పాల్్గనానిరు.

నో మై కాన్సటిట్యూఎన్్సలో భాగంగా శనగలమిటటీ, 
ఆకుకుర్తి గ్రామాలలో పరయూటంచన వినుత కోటా

శతఘ్ని నూ్స్: శ్రీకాళహసి్త 
న్యోజకవర్గౌంలో ప్రజా సమస్ల 
పర్షా్కర దిశగా, పార్టే బలోపేతౌం 
దిశగా న్యోజకవర్గ ఇనాచిర్జి శ్రీమతి 
వినుత కోట్ ప్రారౌంభౌంచిన న్ మై 
కాన్స్టిట్్ఎనీస్ కార్క్రమౌంలో భాగౌంగా 
అదివారౌం శ్రీకాళహసి్త మౌండలౌంలోన్ 

శనగలమటటే, అకు్కర్థా గమాలలో పర్టిౌంచి ఇౌంటిటికి వెళ్లి ప్రజలతో మాట్లిడ్, సమస్లను 
తెలుసకోవడౌం జర్గిౌంది. శనగలమటటే గమౌంలో: త్రాగునీరు, డ్రైనేజీ, సీ్రీట్ లైటులి, అౌంగనా్డ్ 
స్్కల్ భవనౌం, ప్రైమర్ స్్కల్ భవనౌం, వీధులోలి సీసీ రోడులి, ఇౌంటి సథాలాలు, సమినాన వాటికకు 
దార్ మొదలగు సమస్లను శ్రీమతి వినుత కోట్కు తెల్పారు. 
ఆకు్కర్్త గమౌంలో: డ్రైనేజీ కాలువలు, సీ్రీట్ లైటులి, పార్శుధ్ౌం మొదలగు సమస్లు వినుత 
కోట్ దృషటేకి తీసకున్ వచాచిరు.
సమస్లను మౌండల అధికారుల, జిలాలి కల్కటేర్ దృషటేకి తీసకున్ వెళ్లి పర్షా్కరౌం కొరకు జనసేన 
పార్టే కృష చేస్తౌందన్ వినుత ప్రజలకు హామీ ఇవ్డౌం జర్గిౌంది.
ఈ కార్క్రమౌంలో తొటటేౌంబేడు మౌండల అధ్క్షులు కొపా్ల గోప, నాయకులు లక్షష్మణ్ యాదవ్, 
గణేష్, న్తీష్ కుమార్, మణికౌంఠ,మునని, సలీౌం, గిర్ష్, అశోక్, సరేష్, మోహన్, పవన్ సాయి, 
జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

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


సోమవారం, 02 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పాటంశెట్టి చేసు్తననా ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు 
సంఘీభావం తెలిపిన పితాని

శతఘ్ని నూ్స్: జగ్గౌంపేట జనసేన పార్టే న్యోజకవర్గౌం ఇౌంచార్జి పాటౌంశెటిటే శ్రీదేవి 
స్ర్చౌంద్ర అచు్తాపురౌం గమౌంలో నుౌండ్ 33 కెవి హైట్న్షన్ వైరులి లైన్ న్వాస గృహాల 
మధ్ నుౌండ్ వెళలిడౌం వలన గమాన్కి, గమ ప్రజలకు ప్రమాదౌం వాటిలులితౌందన్ 
ప్రభుతా్న్కి ఎన్నిసారులి మొరపెటుటేకునాని ఫల్తౌం లేకపోవడౌంతో గత మూడు రోజులుగా 
ఆమరణ న్రాహార దీక్ష చేస్తనని పాటౌంశెటిటే శ్రీదేవి స్ర్చౌంద్ర కి శన్వారౌం జనసేన 
పార్టే తరఫున సౌంఘీభావౌం తెల్య చేసిన రాష్ట జనసేన పార్టే పీఏసీ సభు్లు మర్యు 
ముమమిడ్వరౌం న్యోజకవర్గ ఇనాచిర్జి బాలకృష్ణ ఆయన వెౌంట జిలాలి ఉపాధ్క్షులు 
సానబోయిన మల్లికారుజిన రావు, రాష్ట జనసేన పార్టే జాయిౌంట్ సెక్రెటర్ జక్కౌంశెటిటే 
బాలకృష్ణ, మౌండల ప్రధాన కార్దర్శి దూడల సా్మ, పార్టే సీన్యర్ నాయకులు 
సానబోయిన వీరభద్రరావు మర్యు పార్టే సీన్యర్ నాయకులు కడల్ కొౌండ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

అధికార్క హామీ మేరకు దీక్ష వరమంపజేసిన 
కందుల దుర్గేష్

శతఘ్ని నూ్స్: జగ్గౌంపేట 
న్యోజకవర్గౌం, గోకవరౌం 
మౌండలౌం అచు్తాపురౌం 
గమౌంలో విదు్త్ శాఖ 
వారు తీసకునని అనాలోచిత 
న్ర్ణయాలపై జగ్గౌంపేట 

ఇౌంచార్జి పాటౌంశెటిటే స్ర్చౌంద్ర గత 4 రోజులుగా చేపటిటేన సామూహిక ఆమరణ 
న్రాహారదీక్షకు సౌంఘీభావౌం తెలుపుతూ జిలాలి కల్కటేర్ మర్యు విదు్త్త శాఖ 
వార్న్ సౌంప్రదిౌంచి… అచు్తాపురౌం గమ ప్రజల డ్మాౌండలిపై ల్ఖితపూర్క 
హామీ కోసౌం శ్రమౌంచి, అధికార్క హామీ ఇచిచిన నేపద్ౌంలో దీక్షలో పాల్్గనని 
నాయకులకు న్మమిరసౌం ఇచిచి దీక్ష విరమౌంపచేసిన జనసేన పార్టే తూరు్గోదావర్ 
జిలాలి అధ్క్షులు కౌందుల దురే్గష్.

పాటంశెట్టి సూర్చంద్ను కలిసి ఆరొగ్ వవరలు 
తెలుసుకుననా మాకినీడి శేషుకుమార్

శతఘ్ని నూ్స్:  పఠాపురౌం, జనసేన పార్టే పఠాపురౌం న్యోజకవర్గౌం ఇౌంచార్జి 
శ్రీమతి మాకినీడ్ శేషుకుమార్ ఆమరణ దీక్షలో ఉనని పాఠౌంశెటిటే శ్రీదేవి స్ర్చౌంద్ర 
కి సౌంఘీభావౌం తెలపడౌం జర్గిౌంది. దీక్ష విజయవౌంతౌంగా విరమౌంచారు. 
గోకవరౌం గవరనిమెౌంట్ హాసి్టల్ లో ఉనని దేవి స్ర్చౌంద్ర ఆరోగ్ పర్సిథాతి 
తెలుసకొన్ అక్కడ ఉనని డాకటేర్ తో మాట్లిడ్ వార్కి ధైర్ౌం చెప్డౌం జర్గిౌంది. ఈ 
కార్క్రమౌంలో గొలలిప్రోలు మౌండలౌం ప్రెసిడౌంట్ అమరాది వల్లి రామకృష్ణ, గోపు 
సరేష్, గొలలిపల్లి గౌంగ, వెలుగుల లక్షష్మణ్, మున్స్పల్ కౌన్స్లర్ అభ్ర్థా వినుకొౌండ 
అమామిజీ, ఎౌంపటిసి అభ్ర్థా కేతినీడ్ గౌర్ నాగలక్ష్మి, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పాటంశెట్టిని కలిసి ఆరోగ్ పర్సిథితిని తెలుసుకుననా 
దేవపటనాం జనసేన

శతఘ్ని నూ్స్: జగ్గౌంపేట, గోకవరౌం మౌండలౌం అచుచితాపురౌం గమౌంలో 
గమస్తలు మన్భావాలకు వ్తిరేకౌంగా ఊర్ మధ్లో వేస్తనని 33 కెవి విదు్త్ 
వైరులి ఊర్ ప్రజలు ప్రశ్నిసే్త వార్ మీద బెదిర్ౌంచడౌం కూడా జర్గిౌంది. ఆఖర్కి 
జగ్గౌంపేట ఇౌంచార్జి పాటౌంశెటిటే స్ర్చౌంద్రరావు ఆమరణ న్రాహార దీక్ష చేసి 
ప్రజలకు నా్యౌం చేశారు. నాలుగు రోజుల దీక్ష తరా్త ఎటటేకేలకు ప్రభుత్ౌం 
దిగివచిచి 33 కెవి హై ట్న్షన్ వైరలిను ఊర్ మధ్ నుౌండ్ కాకుౌండా అతి దగ్గర 
దూరౌంలో ఉనని పొలాల మధ్నుౌండ్ వేయడాన్కి న్ర్ణయిౌంచుకుౌంది. ఇలా చేయడౌం 
వలలి మూడు కోటలి రూపాయలతో ఆ విదు్త్ వైరులి పన్ పూర్్త అవుతౌంది. అలా 
కాకుౌండా మూడు కిలోమీటరలి దూరౌం గమౌం మద్ నుౌండ్ తీసకురావడాన్కి 
ప్రయతనిౌం చేశారు కాౌంట్రాకటేర్… వైసిప ప్రభుత్ౌంలో జర్గిన ఈ తప్దాన్ని 
సర్చేసి ప్రజల ప్రాణాలనే కాదు ప్రభుతా్న్కి 10 కోటలి రూపాయలు మగిల్చిన 
పాటౌంశెటిటే స్ర్చౌంద్రరావు కల్సి ఆరోగ్ౌం పర్సిథాతిన్ కనుకో్కవడౌం జర్గిౌంది. 
ఈ కార్క్రమౌంలో జనసేన పార్టే దేవిపటనిౌం మౌండల కనీ్నర్ రాయుడు, సౌందీప్, 
మహేష్, రమేష్, వౌంశీ తదితరులు పాల్్గనడౌం జర్గిౌంది.
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గాజువాక జనసేన అధ్వర్ంలో కార్మికుల 
ద్నోత్సవం వడుకలు

శతఘ్ని నూ్స్: గాజువాక, జనసేన పార్టే గాజువాక న్యోజకవర్గౌంలో కార్మికుల 
దిన్తస్వౌం వేడుకలు ఘనౌంగా జర్గాయి. ఆదివారౌం ఉదయౌం 8 గౌంటలకు కొత్త 
గాజువాక బి. సి రోడ్ జౌంక్షన్, మారె్కట్ వద్ద గాజువాక జనసేన పార్టే నాయుకులు 
తిప్ల రమణ రెడ్డి గార్ ఆధ్ర్ౌంలో మేడే (కార్మికులు దిన్తస్వౌం) సౌందర్భౌంగా 
కార్మికులకు అలా్హారౌం అౌందిౌంచటౌం జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమాన్కి ముఖ్ అతిధిగా 
జనసేన పార్టే గాజువాక ఇౌంచార్జి కోన తాతరావు, గౌరవ అతిధులు జనసేన పార్టే రాష్ట 
కార్దర్శి గడసాల అపా్రావు, 64వార్డి కార్్రేటర్ దల్లి గోవిౌంద్ రెడ్డి విచేచిసారు. ఈ 
కార్క్రమౌంలో సమనని అలులి రామారావు, కాద శ్రీను, ముమమిన మురళీ, గుౌంట్రు 
మూర్్త, కళావతి, శాల్న్, రామలక్ష్మి, విజయ్, విౌందుల చిరురాజు, ములకలపల్లి వౌంశీ, 
వీరబాబు, రవీౌంద్రబాబు, భాస్కర్ రాజు తదితర జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు 
మర్యు అధిక సౌంఖ్లో జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

పామడి జనసేన ఆధ్వర్ంలో పెర్గిన వదు్త్, 
ఆర్టిసీ చార్జీలను వ్తిర్కిసూ్త నిరసన రా్లీ

శతఘ్ని నూ్స్: పామడ్: అదివారౌం పెర్గిన విదు్త్, ఆర్టేసీ చార్జిలకు వ్తిరేకౌంగా పామడ్ 
జనసేన పార్టే ఆధ్ర్ౌంలో.. పామడ్ మౌండల అధ్క్షులు ధనుౌంజయ అధ్క్షతన న్రసన 
రా్లీ చేయడౌం జర్గినది. ఈ న్రసన రా్లీ కార్క్రమౌంలో నాయకులు, అభమానులు 
జనసైన్కులు పెద్ద ఎత్తన పాల్్గన్ ప్రభుతా్న్కి వ్తిరేకౌంగా, ప్రజల పక్షాన తమ న్రసన 
గళౌం విన్పౌంచారు. ఈ న్రసన కార్క్రమౌం పౌంచముఖ ఆౌంజనేయ సా్మ గుడ్ దగ్గర 
నుౌంచి అౌంబేద్కర్ సర్్కల్ వరకూ ప్రభుతా్న్కి వ్తిరేకౌంగా న్నాదాలు చేస్్త..పెర్గిన 
ధరలను వెౌంటనే తగి్గౌంచాలన్ డ్మాౌండ్ చేస్్త రా్లీ చేయడౌం జర్గినది. అనౌంతరౌం 
మొదటగా జనసేన పార్టే పామడ్ మౌండల అధ్క్షులు ధనుౌంజయ మాట్లిడుతూ.. 
రాష్టౌంలో రోజురోజుకీ చార్జిల బాదుడు పెరుగుతోౌందన్ ప్రభుత్ౌం మాత్ౌం వీటి పై 
సమీక్షలు చేయకుౌండా సాయౌం అౌందిస్తనని పవన్ కళా్ణ్ గార్ పై వ్కి్తగత దూషణలు 
చేస్్త ప్రతిపక్షాల న్రు నొకా్కలన్ చూస్తనానియి అన్, పవన్ కళా్ణ్ గారు మాత్ౌం 
పార్టేలను చూడకుౌండా కషటేౌంలో ఉనని అన్ని పార్టేల వార్కి భరోసా ఇస్తనానిరు అనానిరు. 
ఉదాహరణకు మొనని పామడ్ మౌండలౌంలో ఆతమిహత్ చేసకునని రైత కుటుౌంబాలకు 
లక్ష రూపాయల ఆర్థాక సహాయౌం అౌందిౌంచారన్, ఆర్థాక సహాయౌం అౌందుకునని వార్లో 
ఒకరు టిడ్ప సానుభూతిపరులు, ఇౌంకొకరు వైసిప సానుభూతిపరులు ఉనానిరన్ అయినా 
గానీ పవన్ కళా్ణ్ గారు వార్కునని కషాటేన్ని చూశారు తప్.. పార్టేలను వ్కు్తలను 
చూడలేదన్.. కషటేౌం వసే్త ఎవర్నైనా ఆదుకోవడాన్కి ముౌందుౌండే వ్కీ్త పవన్ కళా్ణ్ గారన్ 
తెల్యజేశారు, అలాగే జగన్ గారు ప్రతిపక్షౌంలో ఉననిపు్డు అప్టి ప్రభుత్ౌం పెౌంచిన 
ధరలను వ్తిరేకిస్్త పాదయాత్లో బాదుడే బాదుడు అౌంట్.. తనకు అవకాశౌం ఇసే్త 
పెర్గిన అన్ని ఛార్జిలను పూర్్తగా తగి్గ చేసా్తనన్ నమమిబల్కి ప్రజలతో ఓటులి వేయిౌంచుకొన్.. 
ఇపు్డు ప్రజలపై బాదుడే బాదుడు కాదు వీరబాదుడు రుచి చూపస్తనానిడు అన్ 
అనానిరు. ఇచిచిన మాట తప్ను అనే జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు మాట తప్ ప్రజలను 
మోసౌం చేశారన్ తెల్యజేశారు. తరా్త జనసేన జిలాలి కార్దర్శి వాసగిర్ మణికౌంఠ 
మాట్లిడుతూ.. తన పాదయాత్లో ప్రజలకు ముదు్దలు పెడుతూ ఓటులి అడ్గి.. ఇపు్డు 
అదే ప్రజలకు గుదు్దలతో చార్జిల మోత మోగిస్్త ప్రజల నడ్డి విరుస్తనానిరన్, ప్రభుత్ 
వైఖర్ మారచికోకుౌంట్ రానునని రోజులోలి మా న్రసన కార్క్రమాలను ఇౌంకా తీవ్రతరౌం 
చేసా్తమన్ ఇప్టికైనా ప్రభుత్ౌం కళ్లి తెరచి ప్రజలు పడుతనని కషాటేలను అరధిౌం చేసకొన్ 
తను ఇచిచిన హామీలను న్లబెటుటేకోలేదౌంట్ రానునని రోజులోలి ప్రజలే మీకు తగిన బుదిధి 
చెబుతారన్, రాష్టౌంలో మముమిలను తిరగన్వ్రన్ ఘాటుగా విమర్శిౌంచారు..
ఈ కార్క్రమౌంలో జనసేన జిలాలి కార్దర్శి వాసగిర్ మణికౌంఠ, జనసేన జిలాలి సౌంయుక్త 
కార్దర్శి జీవన్ కుమార్, జనసేన పార్టే మౌండల అధ్క్షుడు ధనుౌంజయ, జనసేన 
నాయకులు వేణు, రాజశేఖర్, జగదీష్, శరత్, స్ర్, ఖాజావల్, శేక్షావల్, రాము, 
మురళ్, అబు్దలాలినాగేౌంద్ర, సరేష్, సిదధి, ధనుౌంజయ, మాభూ, ప్రతాప్, ధన, సకుమార్, 
జమీర్, అశోక్ విశ్నాధ్, హర్కృష్ణ, రాజేష్ కుమార్, జనసైన్కులు, అభమానులు పెద్ద 
ఎత్తన పాల్్గన్ ప్రభుతా్న్కి వ్తిరేకౌంగా న్రసన రా్లీ చేపట్టేరు.

కండపలిలులో ఘనంగా మేడే వడుకలు
శతఘ్ని నూ్స్: కొౌండపల్లి బి. కాలనీ వద్ద ఎౌంసిపఐ నాయకులు బసవయ్ ఆధ్ర్ౌంలో 
కార్మికులు ఆఫీస్ ప్రారౌంభోతస్వౌం మర్యు జౌండా ఆవిష్కరణ కార్క్రమౌం జర్గిౌంది. 
ఈ కార్క్రమౌంలో జనసేన పార్టే రాష్ట అధికార ప్రతిన్ధి, మైలవరౌం న్యోజకవర్గౌం 
ఇనాఛార్జి అయిన అక్కల రామమోహన్ రావు (గాౌంధీ), కొౌండపల్లి మాజీ సర్ౌంచ్ 
కొల్లి వెౌంకట్శ్ర రావు, వౌంగవీటి రాజేశ్రరావు, యతిరాజుల ప్రవీణ్, దొడడికుల 
వెౌంకట్శ్రరావు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వంగవీట్ రాధాకృష్ణ ని మరా్దపూర్వకంగా కలిసిన పితాని

శతఘ్ని నూ్స్: ముమమిడ్వరౌం, రాష్ట జనసేన పార్టే రాజకీయ వ్వహారాల కమటీ సభు్లు ముమమిడ్వరౌం 
న్యోజకవర్గ ఇనాచిర్జి బాలకృష్ణ వౌంగవీటి రౌంగా తనయుడు వౌంగవీటి రాధాకృష్ణ న్ పాౌండ్చేర్ యానౌం 
గెస్టే హౌస్ లో మరా్దపూర్కౌంగా కల్సి శాలువా మర్యు పూలమాలతో సత్కర్ౌంచడౌం జర్గిౌంది. వీర్ 
వెౌంట జిలాలి ఉపాధ్క్షులు సానబోయిన మల్లికారుజినరావు, రాష్ట జనసేన పార్టే రాష్ట సహాయ కార్దర్శి 
జక్కౌంశెటిటే బాలకృష్ణ అల్యాస్ పౌండు మర్యు కడల్ వెౌంకట్శ్రరావు ఉనానిరు.

పితానిని కలిసిన ట్బికె జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్క్షులు దాసర్ రాము
శతఘ్ని నూ్స్: ముమమిడ్వరౌం, రాష్ట జనసేన పార్టే రాజకీయ వ్వహారాల కమటీ సభు్లు ముమమిడ్వరౌం 
న్యోజకవర్గ ఇనాచిర్జి పతాన్ బాలకృష్ణ న్ రాష్ట కాపు టిబికె జేఏసీ రాష్ట అధ్క్షులు దాసర్ రాము 
మరా్దపూర్కౌంగా కలవడౌం జర్గిౌంది. ఈ సౌందర్భౌంగా పతాన్ బాలకృష్ణ దాసర్ రాము న్ శాలువా 
మర్యు పూలమాలతో సత్కర్ౌంచారు. ఈ కార్క్రమౌంలో పలువురు బీసీ నాయకులు మర్యు కాపు 
నాయకులు పాల్్గనానిరు.

ప్రభుత్వ మండి వైఖర్ని నిరసిసూ్త మనుబోలులో జనసేన రా్లీ
శతఘ్ని నూ్స్:  సరే్పల్లి 
న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
బొబేబేపల్లి సరేష్ బాబు ఆధ్ర్ౌంలో 
పెర్గిన కరెౌంట్ చార్జిలన్ తగి్గౌంచాలన్ 
ప్రభుత్ౌం మొౌండ్ వైఖర్న్ న్రసిస్్త 
మనుబోలు మౌండలౌంలో డాకటేర్ 
బాబా సాహెబ్ అౌంబేద్కర్ విగ్రహాన్కి 
పూలమాలవేసి రా్లీ న్ర్హిౌంచడౌం 
జర్గిౌంది.

ఈ సౌందర్భౌంగా ఆయన మాట్లిడుతూ ఈ రాష్ట ప్రభుత్ౌం ఏర్డ్న తరా్త కరెౌంట్ చార్జిల బాదుడు 
ఆర్టేసి బసస్ ఛార్జిల బాదుడు మున్స్పల్ చెత్త పనుని పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల పెౌంపు న్త్వసర ధరల పెౌంపు 
ఉచితౌంగా 200 యూన్టులి పేదలకి ఇసా్తమన్ చెప్ ఈరోజు ఈ రాష్ట ప్రభుత్ౌం 300 యూన్టులి 
కరెౌంటు బిలులి అయిత్ అమమిఒడ్న్ తొలగిసా్తమన్ చెప్డౌం చాలా బాధాకరమైన విషయౌం ఏదేమైనా ఈ 
రాష్టప్రభుత్ౌం ఏర్డ్న తరా్త పేద మధ్ తరగతి కుటుౌంబ జీవన విధానౌం ఎౌంతో కషటే సాధ్ౌం అనే 
విధౌంగా ఈ రాష్ట పర్పాలనను కొనసాగిస్తనానిరు ప్రతిపక్షౌంలో ఉననిపు్డు ఒక మాట అధికారౌంలోకి 
వచాచిక ఇౌంకొక మాట ఇకనైనా ఈ రాష్ట ప్రభుత్ౌం తమ వైఖర్న్ మారుచికున్ ఏదైత్ పెౌంచిన కరెౌంటు 
ఛార్జిలు తగి్గౌంచాల్, అదేవిధౌంగా ఆర్టేసీ ఛార్జిలను తగి్గౌంచాల్, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను తగి్గౌంచాల్, 
సామాన్ పేదలకు న్తా్వసర సరుకుల ధరలు అౌందుబాటులోకి తీసకువచేచి విధౌంగా పర్పాలన 
కొనసాగిౌంచాలన్ జనసేన పార్టే నుౌంచి డ్మాౌండ్ చేస్తనానిమన్ అనానిరు. ఈ కార్క్రమౌంలో సాథాన్కులు 
మౌండల అధ్క్షులు ప్రసాద్, సౌందీప్, పవన్, జాకీర్, రహమాన్ భాయ్, కె.శ్రీన్వాసరావు, వెౌంకయ్, 
కె.సధాకర్, రాకేష్, శ్రీహర్, కార్్తక్, రహమాన్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

నూజివీడు జనసేన ఆధ్వర్ంలో మే డే వడుకలు
శతఘ్ని నూ్స్: నూజివీడు, మే డే సౌందర్భౌంగా భవన న్రామిణ కార్మికుల 
సౌంఘౌం (ఏ.ఐ.టి.యు.సి) ఆధ్ర్ౌంలో నూజివీడు మౌండలౌం పాత 
రావిచేరలిలోన్ పౌంచాయితీ కార్లయౌం వద్ద ఉనని జౌండా ఆవిష్కరణ చేసి 
సీ్టులి పౌంపణీ చేయడౌం జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో భవన న్రామిణ 
కార్మికుల ఆహా్నౌం మేరకు పాల్్గన్ కార్మిక సదరులకు 136వ మే 
డే శుభాకాౌంక్షలు తెల్యచేసి, కార్మికుల సమస్లు, హకు్కల కోసౌం 
చేసే పోరాట్లకి జనసేన పార్టే మద్దత ఉౌంటుౌందన్ తెల్యచేయడౌం 
జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో ఏ.ఐ.టి.యు.సి రాష్ట నాయకులు చలసాన్ 
రామారావు, జనసేన కృషా్ణజిలాలి అధికార ప్రతిన్ధి మర్దు శ్వరామకృష్ణ, 
సి.ప.ఐ టౌన్ కార్దర్శి చాటలి పులాలిరావు, మాజీ గమ సర్ౌంచ్ 
బసవరాజు నగేష్ బాబు, గమ జనసేన నాయకులు తోట మలేలిశ్రావు, 
తోట శ్రీన్వాసరావు, అౌంజి బాబు, బలరామ్, అశోక్, పసపులేటి నాగు, 
చెల్కాన్ సాయి, కోననిౌంగుౌంట ప్రసాద్, బిల్డిౌంగ్ వర్కర్స్ యూన్యన్ 
నాయకులు తోట సీతారామరాజు, కొత్్తౌం పెద్దపులలియ్, చిననిౌం రాౌంబాబు, 
హెల్్ౌంగ్ హా్ౌండ్స్ నూజివీడు న్యోజకవర్గౌం ప్రధాన కార్దర్శి మర్దు 
నాగ మలేలిశ్రరావు తదితరుల పాల్్గనానిరు.

జనసేన న్యకులను కలిసిన ఎమార్పిఎస్ న్యకులు

శతఘ్ని నూ్స్:  కోనసీమ జిలాలి, అమలాపురౌం రూరల్ మౌండల జనసేన 
పార్టే అద్క్షులు ల్ౌంగోలు పౌండు న్ కల్సిన ఎమార్్ఎస్ నాయకులు 
ఉౌందుర్్త సబాబేరావు ప్రతి న్యోజకవర్గౌంలో ఉనని జనసేన పార్టే 
నాయకులను కలుస్తనని నేపథ్ౌంలో ఆదివారౌం ల్ౌంగోలు పౌండున్ 
కలవడౌం జర్గిౌందన్ తెల్యజేశారు. ఈ కార్క్రమౌంలో జనుపల్లి 
గమ వైస్ ప్రెసిడౌంట్ వాకపల్లి శ్రీను, నలాలి నాగు మర్యు ఎమార్్ఎస్ 
నాయకులు పాల్్గనానిరు.

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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సింగరాయకండ జనసేన అధ్వరంలో మజిజీగ పంపిణీ
శతఘ్ని నూ్స్: ప్రకాశౌం జిలాలి జనసేన పార్టే అధ్క్షులు షేక్ ర్యాజ్ సహాయ సహకారాలతో 
సిౌంగరాయకొౌండ ట్ౌంక్ రోడుడిలో జనసేన పార్టే అధ్రౌంలో ఏరా్టు చేసిన చల్వేౌంద్రౌంలో 
ఆదివారౌం మజిజిగ పౌంపణీ కార్క్రమౌం చేయడౌం జర్గినది. ఈ కార్క్రమౌంలో మౌండల అధ్క్షులు 
అయినాబతి్తన రాజేష్, దౌండే ఆౌంజనేయులు, కాసల శ్రీన్వాస్, సయద్ చాన్ బాషా, గుౌంటుపల్లి 
శ్రీన్వాస్, అనుములశెటిటే కిరణ్ బాబు, పోల్శెటిటే విజయ్ కుమార్, షేక్ మా భాష, చుౌండుర్ మాధవ, 
సౌంకే నాగరాజు, చలౌంచరలి కరుణ్ కుమార్, షేక్ సలా్తన్ బాషా, నరేౌంద్ర, మాక వెౌంకట్శ్రులి, షర్ఫ్ 
జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన న్యకుడు మామళ్ళపలిలు సూర్బాబు జాఞాపకారథిం 
చలివంద్ం ప్రారంభం

శతఘ్ని నూ్స్: అమలాపురౌం 
రూరల్ మౌండలౌం: సమనస గమ 
కమటీ ప్రెసిడౌంట్ మామళళుపల్లి 
స్ర్బాబు జాఞాపకారథాౌం సమనస గమ 
జనసైన్కులు, నాయకులు మజిజిగ 
చల్వేౌంద్రాన్ని ఏరా్టు చేయడౌం 

జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో అమలాపురౌం, ఉప్లగుప్తౌం మౌండల జనసేన పార్టే అద్క్షులు ల్ౌంగోలు 
పౌండు, ఆకుల స్ర్నారాయణమూర్్త, నాయకులు నలాలి వెౌంకట్శ్రావు, వాకపల్లి శ్రీను, డ్.ఎస్.
ఎన్ కుమార్,న్మమికాయల రాజేష్, ఆ గమ నాయకులు సతి్త రామచౌంద్రరావు, గౌంధౌం శ్రీన్వాస్, 
కురసాల కేశవరావు, భోదూర్ శ్రీరామ్, మానేపల్లి రాము, సతి్త బాబీ, పోల్శెటిటే దురా్గరావు, మామళలి 
పల్లి సతీష్, సతి్త దురా్గరావు, తోట రామకృష్ణ, ఎరుబౌండ్ బాబీ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ఎక్సలెనీ్స అవారుడు రావడానికి ముఖ్ కారణం పవన్ కళ్్ణ్: మైలవరపు 
మణికంఠ

శతఘ్ని నూ్స్: విశ్కవి 
జాతీయ గీత సృషటేకర్త, 
న్బెల్ అవారుడి గ్రహీత 
శ్రీ రవీౌంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 
జనమిదిన వేడుకలు 
సౌందర్భౌంగా జనసేన 
పార్టే ఉమమిడ్ ఖమమిౌం 
జిలాలి యువజన విభాగౌం 

ఆర్గనైజిౌంగ్ సెక్రటర్ మైలవరపు మణికౌంఠ చేసిన సేవా కార్క్రమాలను గుర్్తౌంచి వార్కి రవీౌంద్రనాథ్ 
ఠాగూర్ మర్యు డాకటేర్ బి.ఆర్ అౌంబేద్కర్ ఎకస్ల్నీస్ అవారుడి ను 2022 సౌంవతస్రాన్కి గాను.. 
తెలౌంగాణ ట్ర్జౌం చైరమిన్ ఉప్ల శ్రీన్వాస్ గుప్త మర్యు అనేకమౌంది పెద్దల చేతల మీదగా 
హృదయపూర్కౌంగా అౌందిౌంచడౌం జర్గిౌంది. ఈ సౌందర్భౌంగా మైలవరపు మణికౌంఠ మాట్లిడుతూ.. 
అవారుడి ను వచిచినౌందుకు సౌంతోషౌం వ్క్తౌం చేస్్త.. వర్్ణక ఆర్టే ఎౌంటరె్టేనెమిౌంట్ చైరమిన్ రౌంజిత్ గార్కి 
ధన్వాదాలు తెల్యజేసి..
“ఈ అవారుడి నాకు రావడాన్కి గల ముఖ్ కారణౌం పవన్ కళా్ణ్ గారు మర్యు జనసేన పార్టే” 
అన్ తెల్య జేశారు.

లాలుపురం జనస్న ఆధవేరయూంలో ఉచత మజ్జిగ పంపిణీ
శతఘ్ని నూ్స్: గుౌంట్రు, లాలుపురౌం జనసేన పార్టే ఆధ్ర్ౌంలో ఎటుకురు 
బైపాస్ ఆౌంజనేయసా్మ బొమమి దగ్గర మర్యు మర్చియారుడి వై జుౌంక్షన్ 
దగ్గర ఉచిత మజిజిగ పౌంపణీ ఏరా్టు చేయడౌం జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో 
రాష్ట కార్దర్శి నాయుబ్ కమల్, జిలాలి ఉపాధ్క్షుడు అడపా మాణికా్లరావు, 
ప్రధాన కార్దర్శి నారదాస ప్రసాద్, టౌన్ ప్రెసిడౌంట్ నెరేళలి సరేష్, 16 వ వార్డి 
కార్్రేటర్ దాసర్ లక్ష్మీ, జిలాలి సౌంయుక్త కార్దర్శి చట్టేల త్రినాద్, జనసేన 
నాయకులు కాట్ర్ శ్రీన్వాసరావు, దామరచెరలి పవన్, రామౌంజి, వెౌంకట్ష్, 
శ్వ, ఉమ, తలసి, రాము, కృష్ణ, ఆదుర్ శ్వయ్, శ్రీన్వాసరావు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

తూరుపువిపపుర్రు గ్రామంలో జనస్న రైతు భరోసా యాత్ర

శతఘ్ని నూ్స్: తణుకు న్యోజకవర్గౌం, ఇరగవరౌం మౌండలౌం తూరు్విప్ర్రు 
గమౌంలో ఆదివారౌం జనసేన పార్టే రైత భరోసా యాత్ న్ర్హిౌంచడౌం 
జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో తణుకు న్యోజవర్గ జనసేన పార్టే ఇౌంచార్జి 
విడ్వాడ రామచౌంద్రరావు ఈ కార్క్రమౌంలో న్యోజకవర్గ నాయకులు 
ఇరగవరౌం మౌండల నాయకులు కార్కర్తలు తూరు్విప్ర్రు గమ రైతలు, 
గమ జనసైన్కులు, వీర మహిళలు మర్యు గమ ప్రజలు అత్ధికౌంగా 
పాల్్గనానిరు.

జనస్నాన స్పుర్తితో ఉచతంగా స్పుకెన్ ఇంగ్లీష్ బోధన

*జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ స్ఫూర్్తతో తన వౌంత బాధ్తగా న్యోజకవర్గ 
నాయకులు మేరుగు శ్వ కోటీ యాదవ్
శతఘ్ని నూ్స్:  నరస్ౌంపేట, వృతి్త ర్తా్ ఒక ఇౌంగీలిషు ఉపాధా్యుడ్గా 
తనకునని అనుభవౌంతో నరస్ౌంపేట న్యోజకవర్గ జనసేన నాయకులు మేరుగు 
శ్వ కోటీ యాదవ్ పేద విదా్రుథాలకు ఇౌంగీలిషు భాష పర్జాఞానాన్ని అౌందిౌంచాలనే 
లక్షష్ౌంతో నరస్ౌంపేటలోన్ “సౌంజీవన్ ఆశ్రమౌం పలలిలకి ఉచితౌంగా” స్కెన్ 
ఇౌంగీలిష్ బోధన తరగతలను” మే 1 త్దీ నుౌండ్ రోజు నుౌండ్ నలభై ఐదు రోజుల 
వరకు న్ర్హిౌంచదలచడౌం జర్గిౌంది.ఈ సౌందర్భౌంగా శ్వ కోటీ యాదవ్ 
మాట్లిడుతూ… విద్ సామాను్లకి అౌందుబాటులో ఉౌండాల్ అనేది జన సేన 
ఆశయాలలో ఒకటి అన్, అలాగే తనకి ఈ అవకాశౌం కల్్ౌంచిన మర్యు 
ఎౌంతో మౌంది అనాద పలలిలకి దేవున్వల్ ఆశ్రమౌం న్ర్మిౌంచి, వార్కి ఉననిత విద్ 
అౌందిస్్త వార్న్ ప్రయోజకులను చేస్తనని మాతృభూమ చార్టబుల్ ట్స్టే చైరమిన్ 
డాకటేర్ ఎ.మోహన్ రావు కి హృదయపూర్క ధన్వాదాలు తెల్పారు, అలాగే 
వారు ఎౌంతో మౌందికి స్ఫూర్్తదాయకౌం అనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ప్రపంచ కార్మిక ద్నోత్సవ శుభాకాంక్షలు: శివదత్ బోడపాట్

శతఘ్ని నూ్స్: కార్మికుల పోరాట విజయాన్ని పురస్కర్ౌంచుకొన్.. కార్మిక సదరుల జీవితాల సౌంతోషౌం 
కోసౌం న్త్ౌం ఆలోచిౌంచే జనసేన పార్టే అధ్క్షులు పవన్ కళా్ణ్ తరపున పాయకరావుపేట న్యోజకవర్గ 
జనసేన పార్టే రాష్ట కార్దర్శి శ్వదత్ బోడపాటి ప్రపౌంచ కార్మిక దిన్తస్వ శుభాకాౌంక్షలు తెల్యజేసారు.

జేఎసిపి రాయల్ సోలజీర్్స ఆధ్వర్ంలో 
ఘనంగా మే డే వడుకలు

శతఘ్ని నూ్స్: గుౌంట్రు, నలలిచెరువు, మే డే సౌందర్భౌంగా గుౌంట్రు 
నలలిచెరువులో ఆదివారౌం జేఎసి్ రాయల్ సలజిర్స్ ఆధ్ర్ౌంలో పార్శుధ్ 
కార్మికులు 100 మౌందికి రేడ్యౌం జాకెటులి అౌందజేశారు. ఈ సౌందర్భౌంగా 
జనసేన పార్టే రాష్ట ప్రధాన కార్దర్శి బోనబోయిన శ్రీన్వాస యాదవ్ 
మాట్లిడుతూ మన దేశౌంలో మే డే అధికారౌంగా ప్రకటిౌంచి దాదాపు 100 
ఏళ్లి అయినా కార్మికుల జీవితాలోలి ఎటువౌంటి మారూ్ లేదన్, వారు 
చేస్తనని అవిరళ కృషన్ ఈ ప్రభుతా్లు గుర్్తౌంచటౌం లేదన్, జనసేన 
పార్టే అధికారౌంలోకి వచిచిన వెౌంటనే కార్మిక శాఖను మర్ౌంత బలోపేతౌం 
చేసి కార్మికులకు పూర్్త నా్యౌం జర్గేలా చూసా్తమన్ అనానిరు. 
ఎౌందరో కార్మికుల తా్గాలతో ఏర్డడి మే డే ను కార్మికుల పౌండుగగా 
మారేచిౌంత వరకూ జనసేన పోరాటౌం చేస్తౌందన్ అనానిరు. కార్మికుల 
సౌంక్షేమౌం కోసౌం అవిశ్ౌంతౌంగా పోరాటౌం చేస్తనని కార్మిక నాయకులు 
సమ ఉదయ్ కుమార్, అననిదాస వెౌంకట సబాబేరావు లు మర్న్ని 
కార్క్రమాలు న్ర్హిౌంచాలన్ ఆకాౌంక్ౌంచారు. తదౌంతరౌం మాట్లిడ్న 
రాష్ట కార్దర్శి నాయబ్ కమాల్ గుౌంట్రు నగర అధ్క్షుడు నేరెళలి సరేష్ 
కోవిడ్ సమయౌంలో పార్శుధ్ కార్మికులు చేసిన వెలకటటేలేన్ సేవలను 
కొన్యాడారు. ఈ కార్క్రమౌంలో జనసేన పార్టే రాష్ట ప్రధాన కార్దర్శి 
బోనబోయిన శ్రీన్వాస యాదవ్, రాష్ట కార్దర్శి నాయబ్ కమాల్, 
గుౌంట్రు నగర అధ్క్షుడు నేరెళళు సరేష్, జిలాలి అధికార ప్రతిన్ధి ఆళలి 
హర్, నాయకులు అననిదాస వెౌంకట సబాబేరావు, సమ ఉదయ్ కుమార్, 
బౌండారు రవీౌంద్ర, పులలిౌంశెటిటే ఉదయ్, బొడుడిపల్లి రాధాకృష్ణ, స్దా 
నాగరాజు, మద్ద నాగరాజు, పాములూర్ కోట్శ్రరావు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

ఘనంగా వీర మహిళ్ న్యకురాలు 
కిటలుంగి పదమి జనమిద్న వడుకలు

శతఘ్ని నూ్స్: అలూలిర్ సీతారామరాజు జిలాలి పాడేరు న్యోజకవర్గౌం, 
యత్ నార్స్త పూజ్ౌంత్ రమౌంత్ తత్ దేవతా:
యతైతాస్త న పూజ్ౌంత్ సరా్స్తత్ఫలా:క్రీయా :
తల్లిగా.. గృహిణిగా ఆమె అౌందిౌంచే సేవలు అమూల్మైనవి, వెల 
కటటేలేన్వి, విశాఖజిలాలి పాడేరు జనసేన పార్టే వీర మహిళా నాయకురాలు 
కిటలిౌంగి పదమి 50వ జనమిదిన వేడుకలు ఘనౌంగా జర్గాయి అలాగే జనసేన 
పార్టేలో పార్టే బలోపేతాన్కి ప్రజల సమస్ల మీద గళౌం విప్డాన్కి నాకు 
అవకాశాన్ని కల్పౌంచిన జనసేన పార్టే అధ్క్షులు కొణిదల పవన్ కళా్ణ్ 
కి ధన్వాదాలు తెల్యజేసారు. పార్టే నా పై పెటుటేకునని నమమికాన్ని 
పార్టే గమ సాథాయి నుౌండ్ క్షేత్సాథాయిలో న్సా్రథాౌంగా కృష చేసా్తనన్ 
తెల్యజేసారు అలాగే 2024 లో పవన్ కళా్ణ్ న్ ముఖ్మౌంత్రిన్ 
చేసే విధౌంగా అడుగులు వేయాలన్ దీశా న్రే్దశౌం చేశారు. అలాగే 
జనసేన పార్టే కోసౌం న్రౌంతరౌం కృష చేస్తనని జనసైన్కులకి జనసేన 
పార్టే వీర మహిళలకు ధన్వాదాలు తెల్యజేసారు.ఈ కార్క్రమౌంలో 
అరకు పారలిమెౌంట్ ఎకిస్కూ్టివ్ కమటీ మెౌంబెర్ కొర్ర కమల్ హాసన్, 
పాడేరుమౌండల అధ్క్షులు నౌందోల్ మురళ్ కృష్ణ, ఆనౌంద్, రాజు 

తదితరులు పాల్్గన్ విజయవౌంతౌం చేశారు.

శ్రీశ్రీశ్రీ గంగాలమమి జాతర మహోత్సవంలో 
పాల్గేననా మాకినీడి

శతఘ్ని నూ్స్: గొలలిప్రోలు మౌండలౌం, వనెనిపూడ్ గమ 
జనసైన్కుల ఆహా్నౌం మేరకు పఠాపురౌం న్యోజకవర్గ జనసేన 
పార్టే ఇనాచిర్జి శ్రీమతి మాకినీడ్ శేషు కుమార్ శ్రీశ్రీశ్రీ గౌంగాలమమి 
జాతర మహోతస్వాన్కి వెళ్లి, అమమివార్ ఆశీరా్దౌం తీసకున్, 
అమమివార్ బోనాలు కార్క్రమౌంలో అకా్క, చెల్లిమమిల తో కల్సి ఈ 
కార్క్రమౌంలో పాల్్గనానిరు. అలాగే ఈ కార్క్రమాన్కి 5000 వేల 
రూపాయలు విరాళౌంగా ఇవ్డౌం జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో 
వనెనిపూడ్ గమ నాయకులు, జనసైన్కులు, గొలలిప్రోలు మౌండల 
అధ్క్షులు అమరాది వలీలి రామకృష్ణ, న్యోజకవర్గ నాయకులు, 
జనసైన్కులు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

దాసర్ రాము తో జనసేన న్యకుల మరా్దపూర్వక భేటీ
శతఘ్ని నూ్స్: అమలాపురౌం విచేచిసిన రాష్ట కాపు నాయకులు దాసర్ రాము న్ జనసేన పార్టే అమలాపురౌం 
పారలిమెౌంట్ గౌరవ సలహాదారు నలాలి శ్రీధర్ ఇౌంటి దగ్గర జనసేన పార్టే నాయకులు, కార్కర్తలు, 
అభమానులు మరా్దపూర్కౌంగా కల్శారు.

హోప్ చార్టబుల్ ట్రస్టి ఆధ్వర్ంలో మెగా బలుడ్ కా్ంప్
శతఘ్ని నూ్స్: కృషా్ణ జిలాలి, కైకలూరు న్యోజకవర్గౌం కల్డ్ౌందిలో హోప్ చార్టబుల్ ట్స్టే ది్తియ 
వార్్షకోతస్వౌం సౌందర్భౌంగా ఏరా్టు చేసిన మెగా బలిడ్ కా్ౌంప్ లో పాల్్గనని జనసేన కృషా్ణ జిలాలి ప్రోగమ్స్ 
కమటీ సభు్లు చెననిౌంశెటిటే చక్రపాణి, నునని సబ్రమణ్ౌం, కేసిరెడ్డి రాజేష్, ఆళలి శ్వ, ఎర్రబోలు వీరసా్మ 
మర్కొౌంతమౌంది పాల్్గన్ పార్టేలకి అతీతౌంగా చేస్తనని ఈ రక్తదాన శ్బిరౌం గుర్ౌంచి హోప్ టీౌం కి 
ధన్వాదములు తెల్యచేసి వార్న్ అభనౌందిౌంచారు.

సోమవారం, 02 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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సోమవారం, 02 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యు.పి.రాజు ఆధ్వర్ంలో డొకాకా సీతమమి చలివంద్ం

శతఘ్ని నూ్స్: రాజాౌం, జనసేన నాయకులు 
యు.ప.రాజు ఆధ్ర్ౌంలో చల్వేౌంద్రౌం 
ప్రారౌంభౌం జనసేన పార్టే రాజాౌం న్యోజకవర్గ 
ఇౌంచార్జి డాకటేర్ ముచచి శ్రీన్వాసరావు 
పలుపు మేరకు న్యోజకవర్గ నాయకులు 
యు.ప.రాజు ఆధ్ర్ౌంలో డొకా్క సీతమమి 
చల్వేౌంద్రౌం రాజాౌం మౌండలౌం బుచిచిౌంపేట 
సెౌంటర్ వద్ద ఏరా్టు చేయడౌం జర్గిౌంది. ఈ 

కార్క్రమౌం కి ముఖ్ అతిథులుగా ఎౌంపటిసి అభ్ర్థా సామౌంతల రమేష్ రెడ్డి, బాలకృష్ణ 
పాల్్గన్ చల్వేౌంద్రాన్ని ప్రారౌంభౌంచారు. బుచిచిౌంపేట నాయకులు నమమి దురా్గరావు 
మాట్లిడుతూ… జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ స్ఫూర్్తతో యు.ప.రాజు ఆధ్ర్ౌంలో మా 
గమ కూడల్ వద్ద చల్వేౌంద్రౌం ఏరా్టు చేయడౌం చాలా సౌంతోషౌంగా ఉౌందన్ సౌంతృప్త 
వ్క్తపరుస్్త జనసేన బలోపేతాన్కి మర్ౌంత కృష చేసా్తమన్ అనానిరు. ఈ కార్క్రమౌంలో 
నాయకులు వటిటే రామకృష్ణ, మీసాల లక్షుమినాయుడు ఈశ్రరావు, నాగరాజు తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

కెలలు గ్రామ జనసైనికుల ఆధ్వర్ంలో చలివంద్ం
శతఘ్ని నూ్స్: పార్తీపురౌం జిలాలి, పాలకొౌండ న్యోజకవర్గౌం, వీరఘటటేౌం మౌండలౌం, 
కెలలి గమౌం జనసైన్కుల ఆధ్ర్ౌంలో చల్వేౌంద్రౌం ఏరా్టు చేసి మజిజిగ పౌంపణీ చేయడౌం 
జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో పాలకొౌండ న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టే నాయకులు గరా్భన 
సతి్తబాబు పాల్్గనానిరు. ఈ సౌందర్భౌంగా ఆయన మాట్లిడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళా్ణ్ వ్వసాయ పౌంటల నషాటేలతో మానసిక వేదనతో చన్పోయిన కౌలు రైతల యొక్క 
కుటుౌంబాలకు ఒకో లక్ష ప్రకటిౌంచారన్, ఈ విధౌంగా కౌలు రైతల సమారు 3000 
కుటుౌంబాలకు, మొత్తౌం 30 కోటలి రూపాయలతో ప్రణాఖిక ప్రకటిౌంచడౌం జర్గిౌందన్.. 
ఆ బాధిత కుటుౌంబాలకు అౌండగా న్ల్చి, స్యౌంగా వాళలిన్ పరామర్శిౌంచి చెకు్కలు 
అౌందజేయడౌం జర్గిౌందన్ గరా్భన సతి్తబాబు అనానిరు. సా్తౌంత్్ౌం వచిచినప్టి నుౌంచి 
ఇలాౌంటి నాయకుడ్న్ చూడలేదన్, ఇలాౌంటి నాయకుడ్న్ మనౌం కాపాడుకోవాల్స్న 
అవసరౌం ఉౌందన్ ఆయన అనానిరు. అలాగే 2024 లో జనసేన పార్టే అధినేత పవన్ 
కళా్ణ్ ముఖ్మౌంత్రిగా ప్రమాణ సీ్కారౌం చేయడౌం తధ్మన్ ఆయన మీడ్యాతో 
మాట్లిడారు. వైఎసాస్ర్స్ప, జగన్ ప్రభుత్ౌం ప్రజావ్తిరేక పాలన చేస్తౌందన్ ఆయన 
అనానిరు. ఈ కార్క్రమౌంలో, ఎౌంపటిసి అభ్ర్థా వజ్రగడ రవికుమార్, డొౌంక శ్వకుమార్, 
గరా్భపు నరేౌంద్ర, మౌండౌంగి యోగేష్, కెలలి గమ జనసైన్కులు ప్రసాద్, కృష్ణ, తదితర 
నాయకులు పాల్్గనానిరు.

చలివంద్రానినా ప్రారంభంచిన రెడిడు అపపిలన్యుడు
శతఘ్ని నూ్స్: ఏలూరు 
న్యోజకవర్గౌంలోన్ 15 వ డ్విజన్లి 
అఖిల భారత వడడిర సౌంఘౌం 
పశ్చిమగోదావర్ జిలాలి అధ్క్షులు 
ఏడుకొౌండలు ఆధ్ర్ౌంలో 
పశ్చిమగోదావర్ జిలాలి అధికార 
ప్రతిన్ధి జనసేన పార్టే ఏలూరు 
న్యోజకవర్గ ఇౌంచార్జి రెడ్డి అప్ల 
నాయుడు చేతల మీదుగా ప్రజల 

దాహార్్తన్ తీరేచిౌందుకు చల్వేౌంద్రాన్ని ప్రారౌంభౌంచడౌం జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో 
జనసేన నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

ఈసార్ జనసేనకు అవకాశం ఇవ్వండి గ్రామ 
పెద్దలతో భేట్: కర్మజిజీ

శతఘ్ని నూ్స్:  ఎచెచిరలి 
న్యోజకవర్గౌం, లావేరు మౌండలౌం, 
స్ర్నారాయణపురౌం గమౌం 
జనసేన పార్టే అధ్క్షులు పవన్ 
కళా్ణ్ పలుపు మేరకు ఆదివారౌం 
ఎచెచిరలి న్యోజకవర్గౌం, లావేరు 
మౌండలౌం స్ర్నారాయణపురౌం 
గమౌంలో మాట్లిడుతూ జనసేనకు 
ఈసార్ అవకాశౌం ఇవా్లన్ అలాగే 
జనసేన పార్టే సిదా్దౌంతాలను పవన్ 

కళా్ణ్ ఆదరాశిలను మర్యు ఆచర్ౌంచే విధానాలను ప్రజలకు కర్మజిజి మలీలిశ్రరావు 
వివర్ౌంచడౌం జర్గిౌంది. టిడ్ప, వైసీపీ ప్రభుత్ పాలన చూశారు, ఒక్కసార్ అవకాశౌం 
ఇచిచి జనసేన పార్టే పాలన కూడా ప్రజలు చూడాలన్ ఆయన కోరారు. రాష్టౌంలో అన్ని 
సామాజిక వరా్గల వార్కి మేలు చేయాలనే ఆలోచనతో ఉననిటువౌంటి పవన్ కళా్ణ్ కి వచేచి 
ఎన్నికలోలి జనసేనపార్టేకి ఓటు వేయాలన్ కర్మజిజి మలీలిశ్రరావు మర్యు పోట్నిరు 
లక్షుమినాయుడు, కోరడమైనది. ఈ కార్క్రమౌంలో జనసైన్కులు శ్రీరామ్, నారాయణరావు, 
రమేష్ మర్యు వెౌంకటరమణ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

షణ్మిఖ వ్్హం పోసటిర్ ఆవషకారణ 
కార్క్రమంలో పాల్గేననా మర్రపు సుర్ష్

శతఘ్ని నూ్స్:  విజయనగరౌం జిలాలి, గజపతినగరౌంలో జనసేన పార్టే ఆధ్ర్ౌంలో పోసటేర్ 
ఆవిష్కరణ కార్క్రమౌం న్ర్హిౌంచడౌం జర్గిౌంది. ఈ కార్క్రమౌంలో భాగౌంగా జనౌంలోకి 
జనసేన ప్రజా సమస్ల పై పోరాటౌం కార్క్రమౌం చేపటిటేన జనసేన న్యోజకవర్గ 
సీన్యర్ నాయకులు మార్రపు సరేష్ గజపతినగరౌం న్యోజకవర్గౌంలో ప్రతి గమాన్కి 
వెళ్లి జనసేన పార్టే సిదాధిౌంతాలు.. రేపు జనసేన పార్టే అధికారౌంలోకి రాగానే చేసే 
కార్క్రమాలు వివర్ౌంచడౌం జరుగుతౌంది, ఈ రోజు రాష్ట ప్రభుత్ౌం ఏవిధౌంగా ప్రజల్ని 
ఇబబేౌందికి గుర్ చేస్తౌంది, అలాగే జనసేన పార్టే ప్రభుత్ౌం ఏర్డాడిక ఏ విధౌంగా ప్రజల్ని 
మేలు జరుగుతౌందో పవన్ కళా్ణ్ గార్ ఆలోచనలు ఆయన సిదాధిౌంతాలు వివర్ౌంచడౌం 
జరుగుతౌంది.
ఈ సౌందర్భౌంగా గజపతినగరౌం న్యోజకవర్గౌం నాయకులు మర్రపు సరేష్ మాట్లిడుతూ.. 
జనసైన్కులు అౌందరౌం పవన్ కళా్ణ్ సిదాధిౌంతాలకు ఆశయాలకు గౌరవిస్్త జనసేన 
పార్టే మేన్ఫెసటేను ప్రజలోలికి తీసకెళ్లి రానునని కాలౌంలో రాక్షసపాలన కాకుౌండా 
రామరాజ్ౌం వచేచి విధౌంగా పన్చేసా్తమన్ ఆయన అనానిరు. ఈ కార్క్రమౌంలో పెద్ద 
ఎత్తన న్యోజకవర్గ నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

అన్రోగ్ంతో బాధపడుతుననా తోట లక్ష్మి ని 
పరామర్్శంచిన జనసేన

శతఘ్ని నూ్స్:   ఎచెచిరలి 
న్యోజకవర్గౌం, రణసథాలౌం 
మౌండలౌం, రణసథాలౌం పౌంచాయతీ 
బావరాజు పాల్ౌం గమౌం 
జనసేనపార్టే అధ్క్షులు పవన్ 
కళా్ణ్ ఇచిచిన స్ఫూర్్తతో 
ఆదివారౌం రణసథాలౌం మౌండలౌం 
బాలరాజు పాల్ౌం గమౌంలో చాలా 
రోజులు నుౌండ్ అనారోగ్ౌంతో 

బాధపడుతనని తోట లక్ష్మి న్ పరామర్శిౌంచిన సవా్డ రామారావు, జనసేన నాయకులు, 
జనసైన్కులు పోట్నిరు లక్షుమినాయుడు, నడుపూరు శౌంకరరావు, నేతల ప్రేమ్, సవా్డ 
ఆనౌంద్, పన్నిౌంటి అయ్ప్, పన్నిౌంటి సరేష్, సవా్డ ఆదినారాయణ, కర్మజిజి 
గొలలిబాబు, పైడ్ మర్యు బుజిజి తదితరులు.
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పవత్రమయిన రంజాన్ రోజున పర్క్షలు నిర్వహించడం 
ముసిలుంల హకుకాలను హర్ంచడమే

శతఘ్ని నూ్స్: చితూ్తరు జిలాలి, 30 
రోజుల పాటు ఎౌంతో కిలిషటేమయినా 
సరే సహనౌం, న్ష్ఠతో తో ఉపవాసౌం 
ఉౌంట్ చివరగా ప్రతి ముసిలిౌం రౌంజాన్ 
పౌండుగను ఎౌంతో ఉలాలిసౌంతో 
జరుపుకుౌంట్రు. రౌంజాన్ పౌండుగ 
ముసిలిౌంలకు ఎౌంతో ప్రత్్కమయినది. 
అటువౌంటి రౌంజాన్ రోజున ఆౌంధ్ర 
రాష్ట ప్రభుత్ౌం యధావిదిగా 10వ 
తరగతి పర్క్షలు న్ర్హిౌంచబడును 
అన్ సరు్కష్లర్ ర్లీజ్ చేయడౌం ఎౌంతో 
సిగు్గచేటు, ఇది ముసిలిౌంల హకు్కలను 

కూలద్రోయటమే. వైసాస్ర్స్పీ ప్రభుత్ౌంలో మైనార్టీలను ఒక ఓటర్ గానే చూస్తనానిరు, 
ముసిలిౌంలకు ఎౌంతో ప్రత్్కమయిన రౌంజాన్ రోజున న్ర్హిస్తనని 10వ తరగతి పర్క్షను 
వాయిదా వేయాల్స్ౌందిగా జనసేన పార్టే తరపున కోరుతనానినన్ చితూ్తరు జిలాలి కార్దర్శి 
ఎౌం. నాసీర్ అనానిరు.

జనసేన ట్ఫిన్ వత్ సఫ్యి
శతఘ్ని నూ్స్: హైదరాబాద్, మే డే సౌందర్భముగా కె.ప.హెచ్.బి కాలనీ 114 డ్విజన్ 
అధ్క్షులు కొలాలి శౌంకర్ జనసైన్కులతో కలసి టిఫిన్ విత్ సఫ్యి కార్క్రమౌంలో 
భాగౌంగా డ్విజన్ పర్ధిలో గల జిహెచ్ఎౌంసి సఫ్యి కార్మికులతో కలసి జనసైన్కులు 
టిఫిన్ తీసకునానిరు. ఈ సౌందర్భముగా కొలాలి శౌంకర్ మాట్లిడుతూ న్త్ౌం మన 
పర్సరాలను శుభ్ౌం చేస్్త మనల్ని మౌంచి వాతావరణౌంలో ఉౌంచే ఈ సఫ్యి 
కార్మికుల సేవలను మరువలేమన్ వారు చేసే ఈ సేవతోనే మనమౌందరము ఆరోగ్ౌంగా 
ఉౌంటునానిమన్, కార్మికులకు అౌండగా మా అధినేత పవన్ కళా్ణ్ ఎలలిపు్డూ ఇరు 
రాషా్రీలోలి ప్రజలతో మమేకమవుతూ ఉౌంట్రన్ అనానిరు. ఈ కార్క్రమములో బాలాజీ 
నగర్ డ్విజన్ ఉపాధ్క్షుడు తమమిల మోహన్ కుమార్, కె.ప.హెచ్.బి 114 డ్విజన్ వైస్ 
ప్రెసిడౌంట్ చరణ్, ఆర్గనైజిౌంగ్ సెక్రటర్ అౌంజి(కేబుల్) శ్రీన్వాస్ మర్యు జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిరు.

ప్రజల దాహార్్తని తీర్చిన చింతలమోర్ సరపించ్
శతఘ్ని నూ్స్: కోనసీమ జిలాలి, రాజోలు న్యోజకవర్గౌం, 
వేసవికాలౌం కారణౌంగా గమౌంలో ప్రజలు ఎదుర్్కౌంటునని 
మౌంచినీటి ఎద్దడ్కి జనసేన నాయకులు మర్యు 
చిౌంతలమోర్ సర్ౌంచ్ డా. రాపాక రమేష్ బాబు ట్్ౌంకరలి 
దా్రా మౌంచినీటిన్ ఏరా్టు చేయడౌం జర్గిౌంది. ఈ 
సౌందర్భౌంగా ప్రజల దాహార్్తన్ తీరుస్తనని డా. రాపాక 
రమేష్ బాబుకి చిౌంతలమోర్ ప్రజలు ధన్వాదములు 
తెలపడౌం జర్గిౌంది.

కార్మిక ద్నోత్సవ శుభాకాంక్షలు: కనపర్్త మనోజ్ కుమార్

శతఘ్ని నూ్స్:  కార్మికుల పోరాట విజయాన్ని 
పురస్కర్ౌంచుకొన్ ప్రతి సౌంవతస్రౌం ” మే” డే 
జరుపుకుౌంట్రు. అటటేడుగున ఉనని లక్షలాది మౌంది 
కార్మికులు తమ విముకి్తన్ పొౌందిన రోజే ఈ “మే” డే, 
మన్ష శ్రమ యొక్క దోపడ్ పై తిరుగుబాటు తనమే 
ఈ “మే” డే, కార్మిక వరా్గన్కి స్ఫూర్్తన్చేచి రోజే ఈ 
“మే ” డే, ఎన్మది గౌంటల పన్ దినౌం కోసౌం పోరాడ్ 
చన్పోయిన అమరవీరులకు న్వాళ్లు అర్్ౌంచే 
రోజే ఈ “మే” డే, శ్రమను దోపడ్ చేసే పెటుటేబడ్దార్ 

విధానౌం అౌంతర్ౌంచడౌం కోసౌం పోరాడ్న రోజే ఈ” మే” డే, కార్మికుల శ్రమ దోపడీ కోసౌం 
తమ యొక్క ప్రాణాలు సైతౌం ఫణౌంగా పెటిటే పోరాటౌం చేసిన అమరవీరుల అౌందర్కీ 
న్వాళ్లర్్స్్త.. పొననిలూరు మౌండలౌం జనసేన పార్టే అధ్క్షులు కనపర్్త మన్జ్ 
కుమార్ అౌంతరాజితీయ కార్మిక దిన్తస్వ శుభాకాౌంక్షలు తెల్యజేసారు.
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