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పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయేంలో ఘనేంగా 
తెలేంగాణ ర్ష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిరాభావ దినోత్సవ వేడుకలు హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ కంద్ర 
కారాయూలయంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలో జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంఛారిజి నేమూరి శంకర్ 
గౌడ్, జనసేన పార్టీ జి.హెచ్.ఎం.సి అదయూక్షులు రాధారం రాజలంగం, జనసేన పార్టీ పోలట్ బ్యూరో సభ్యూలు 
మరియు సీనియర్ నాయకులు అర్ం ఖాన్, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధయూక్షులు వంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్, గ్రేటర్ నాయకులు, వీరమహిళలు, యువజన మరియు విద్యూరిథి నాయకులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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3వ రోజుకు చేరుకున్న పాటేంశెట్టీ ఆమరణ నిర్హార దీక్ష
శతఘ్ని న్యూస్: జగగొంపేట నియోజకవరగొం జగగొంపేట మండలం వంగయయూమ్మపురం 
గ్రామంలో ఉపాధి హామీ కూలీలకు సరైన వేతనం ఇచ్చే విషయంలో అవకతవకలు 
ఉనానియని వాటిని పరిష్కరించి ఉపాధి హామీ కూలీలకు నాయూయం చ్యాలని జగగొంపేట 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి పాటంశెటిటీ సూరయూచంద్ర చ్పటిటీన ఆమరణ 
నిరాహార దీక్ గురువారానికి 3వ రోజుకు చ్రుకుంది. ఈ విషయంపై గ్రామ ప్రజలందరి 
తరుపున సూరయూచంద్రతో మాట్లాడడానికి డి.డబ్లాయు.ఏ.ఎం.ఏ పిడి అడపా వంకటలక్ష్మి, 
జగగొంపేట ఎమా్మరోవో, ఎంపిడిఓ, సి.ఐ, ఎస్.ఐ మరియు సంబంధిత అధికారులు 
గురువారం మధాయూహనిం వంగయయూమ్మపురం గ్రామం రావడం జరిగంది. ఈ క్రమంలో 
డి.డబ్లాయు.ఏ.ఎం.ఏ పిడి అడపా వంకటలక్ష్మి మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఉపాధి హామీ 

కూలీలకు జరుగుతునని అనాయూయానిని మా అధికారులు దృష్టీకి తీసుకుని వచాచేరని ఆ విషయాలపై సోమవారం విజిలెన్్స అధికారులతో విచారణ జరిపించి ఉపాధి 
హామీ కూలీలకు నాయూయం జరిగేలా చ్స్తానని చెపాపారు. దీనికి గ్రామ ప్రజలు అంగీకరించకుండా వంటనే చరయూలు తీసుకుని సమంబందిత ఫీల్డ్ అసిసటీంటును, టెకినికల్ 
అసిసటీంటును విధుల నుండి తొలగంచాలని డిమాండ్ చ్శారు. అంతేకాకుండా చెమటోడిచే కషటీపడి పనిచ్సే మాకు వారానికి 600 రూపాయలు ఇచిచే, ఏ పని చ్యకుండా 
ఇళలాలో కూరుచేనే వారికి 1550 రూపాయలు ఇసుతానానిరని ఇదంతా స్థినికంగా ఉనని నాయకులు, అధికారులు కుమ్మక్్క దోచుకుంటునానిరని వచిచేన అధికారులకు చెపిపా 
వాపోయారు. ఇదిలా ఉండగా శాంతియుతంగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ చ్సుతానని పాటంశెటిటీ సూరయూచంద్ర గారిని అక్కడకు వచిచేన పోలీసు అధికారులు దౌరజినయూంగా దీక్ను 
భగనిం చ్సి బలవంతంగా తీసుకళలాడానికి ప్రయతనిం చ్యగా ద్నిని గ్రామసుథిలు అంతా చాలా బలంగా త్రిపిపా కొటటీడం జరిగంది. అంతేకాకుండా పోలీసులు చ్సిన 
దౌరజినాయూనికి నిరసిసూతా సూరయూచంద్ర గారు చ్సుతానని ఆమరణ నిరాహార దీక్తో పాటు తను కూడా నేటి నుండి ఆమరణ నిరాహార దీక్ చ్సుతానానినని వారి భారయూ శ్రీదేవి గారు 
తెలపారు. అనంతరం స్యంత్ం స్థినిక పి.హెచ్.సి నుండి వైదయూ బృందం వచిచే వారికి ఆరోగయూ పర్క్లు చ్సి భారాయూ, భరతాలు ఇద్దరికీ కూడా ఆరోగయూం క్షీణిసుతాందనీ వీలైనంత 
తొందరగా వారికి ఫ్లాయిడ్్స ఎకి్కంచాలని తెలపారు. వేరే జిలాలాలో కొనిని కారయూక్రమాల పరయూటనలో ఉనని ఉమ్మడి తూరుపాగోద్వరి జిలాలా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కందుల 
దురేగొష్ కి ఈ విషయం తెలయగానే వంటనే వంగయయూమ్మపురం గ్రామం చ్రుకుని పాటంశెటిటీ సూరయూచంద్ర చ్సుతానని ఈ నాయూయపరమైన ప్రజా పోరాట్నికి మద్దతు తెలపి 
ఈ విషయానిని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టీకి తీసుకుని వళ్లా వారి ద్వోరా కూడా ప్రభ్తవోంపై ఒతితాడి తీసుకుని వచిచే మీరు చ్సుతానని ఈ ప్రజా పోరాట్నికి 
నాయూయం జరిగేలా చ్స్తానని హామి ఇచాచేరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.
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విజయనగరేం అభివృదిధిని అణగదొకుకుతున్న వారికి విశ్ేంతినిద్దేం
* ఉతతారాంధ్రలో దోపిడీకి గురవుతునని విలువైన ఆరిథిక వనరులను కాపాడుకుంద్ం
* జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబ్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జిలాలాను తమ ఆధిపతయూ రాజకీయ 
స్వోరథి ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగంచుకుంటునని నాయకులకు 
విశ్ంతినిచిచే జిలాలాను అభివృదిధి బాటలో నడిపేందుకు జనసేను 
గెలపించాల్సన అవసరం ఉననిదని జనసేన పార్టీ పీ.ఏ.సీ. సభ్యూలు 
శ్రీ కొణిదెల నాగబాబ్ గారు సపాషటీం చ్స్రు. ఉతతారాంధ్ర పరయూటనలో 
భాగంగా గురువారం విజయనగరం జిలాలాలో నియోజకవరాగొల వారిగా 
జరిగన సమావేశాలోలా నాగబాబ్ గారు కారయూకరతాలతో ముఖాముఖి 
మాట్లాడారు. ఖనిజాలు, నదులు, మత్సయు సంపద, ఇంకనోని విలువైన 
ప్రకృతి వనరులు, ఆరిథిక వనరులు ఉనని ఉతతారాంధ్రను వనుక 
బడిన ప్ంతం అని ఊత పదంగా ప్రచారం చ్సి ప్రజలను మభయూ 
పెడుతునానిరని అనానిరు. ఇంత గొపపా ఆరిథిక వనరులు ఉనని ఈ ప్ంతం 
నుంచి వలసలు వళ్లా బ్రతకాల్సన దుసిథితి ఏమిటి అనేది ఇపపాటికీ అంతు 
చిక్కని సవాలు అని పేర్్కనానిరు. వాసతావానికి ఉతతారాంధ్ర వనుక బడిన 
ప్ంతం కాదని వనకు్క నెటటీబడుతునని ప్ంతం అని సపాషటీం చ్స్రు. 

అధికార పార్టీ అండతో అందినంతవరకు దోచుకుంటునానిరని అనానిరు. ప్రజలను బానిసలుగా తయారు చ్సి మేము ఇంతకనాని ఎదగలేము అనే భావన ప్రజలోలా తీసుకు 
వచాచేరని, ప్రజలను ఇంకా ఎంత గొపపాగా ఎదగవచుచే అనేది జనసేన చ్సి చూపిసుతాందని అనానిరు. దోపిడీకి గురవుతునని విజయనగరం జిలాలా అభివృదిధికి జనసేన వద్ద 
ప్రణాళ్క ఉననిదని అనానిరు. జనసైనికులే నాయకతవో బాధయూతలు తీసుకొని పార్టీ గెలుపు కోసం పని చెయాయూలని సూచించారు. స్ధయూమైనంత తొందరలో అనిని నియోజక 
వరాగొలకు, మండలాలకు ఇంచార్జిలను, జిలాలా కమిటీలను ఏరాపాటు చ్సే విధంగా పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారి దృష్టీకి తీసుకు వళతానని అనానిరు. కారయూకరతాలు 
అంతా పార్టీ రాష్ట్ర, జిలాలా స్థియి నాయకులతో, నియోజకవరగొం బాధుయూలతో సమనవోయంతో పార్టీ కారయూకలాపాలు చ్పట్టీలని సూచించారు. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర, జిలాలా 
స్థియి నాయకులు, విజయనగరం జిలాలాలోని చీపురుపలలా, గజపతినగరం, నెలలామరలా, విజయనగరం, శృంగవరపుకోట, బొబ్బిల, స్లూరు, పారవోతీపురం, కురుపాం 
నియోజకవరాగొలకు చెందిన ముఖయూ నాయకులు, కారయూకరతాలు, వీర మహిళలు పాల్గొనానిరు.

జనసేన రైతు భరోసా యాత్రకు చిన్్నరి సాయేం
• శ్రీ నాగబాబ్కు కిడీడ్ బాయూంక్ అందజేసిన ఎనిమిదేళలా బాలక మజిజి రోష్ణి
శతఘ్ని న్యూస్:  వయూవస్యంలో నష్టీల పాలై, ఆరిధిక ఇబబిందులతో ప్రభ్తవోం 
నుంచి ఎలాంటి స్యం అందని పరిసిథితులోలా ఆత్మహతయూలకు పాలపాడుతునని కౌలు 
రైతుల కుటుంబాలోలా భరోస్ నింపి, తనవంతు ఆరిధిక స్యం అందచ్సేందుకు 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చ్పటిటీన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ 
చినానిరులను సైతం ఆలోచింప చ్సోతాంది. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ రైతుల కోసం 
ఏదో చ్సుతానానిరు.. ద్నికి అంతా తలోచ్యి వేయాలనని తలంపు కలగసోతాంది. 
విజయనగరం జిలాలాకు చెంది ఎనిమిదేళలా చినానిరి మజిజి రోష్ణి తన కిడీడ్ బాయూంకును 
తనవంతు స్యంగా రైతు భరోస్ యాత్కు ఇవవోడమే అందుకు నిదర్శనం. 
ఉతతారాంధ్ర పరయూటనలో భాగంగా రండో రోజు విజయనగరం జిలాలా వళ్లాన శ్రీ 
నాగబాబ్కి ఆ చినానిరి తన కిడీడ్ బాయూంకును అందచ్సి ఆ మొతాతానిని “జనసేన 
కౌలు రైతు భరోస్” నిధిలో జమ చ్యమని కోరింది. ఆ చినానిరి చరయూ అక్కడ 
ఉనని ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలంచింది.

రుషి కేండను గేండు కట్టీనట్టీ కట్టీశారు..
* ప్రకృతి వనరులు, ప్రభ్తవో ఆరిథిక వనరులను అడడ్గోలుగా దోచ్సుకుంటునానిరు
* వైసీపీ ప్రభ్తవోం చ్సుతానని అవినీతి, అరాచకాలపై తపపాని సరిగా ప్రశ్నిస్తాం
* విజయనగరం మీడియాతో జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబ్
శతఘ్ని న్యూస్: వై.సీ.పీ. ప్రభ్తావోనిని పదేపదే విమరి్శసుతానానిరు అని మీడియా ప్రతినిధి ఒకరు అడిగన ద్నికి 
సపాందిసూతా.. “రుష్ కొండను గుండు కొటిటీనటుటీ కొట్టీసిన విషయం మీడియా ద్వోరానే తెలసిందని మరి 
అలాంటపుపాడు అడగకుండా ఎలా ఉంట్మని..” వివరించారు జనసేన పార్టీ పీ.ఏ.సీ. సభ్యూలు శ్రీ కొణిదెల 
నాగబాబ్ గారు. ఉతతారాంధ్ర పరయూటనలో భాగంగా గురువారం విజయనగరం జిలాలా మీడియా ప్రతినిధులతో 
నాగబాబ్ గారు మాట్లాడారు. వై.సీ.పీ. ప్రభ్తావోనిని విమరి్శసుతానానిరు అని ఒక మీడియా ప్రతినిధి అదే పనిగా 
అడిగన ద్నికి సపాందిసూతా.. వై.సీ.పీ. ప్రభ్తవోం చ్సుతానని అవినీతి, అరాచకాలపై మీడియా కోడై కూసోతాందని., 
మీడియాలో వసోతానని కథనాలకు సంబంధించి నిజానిజాలు నిరాధిరణ చ్సుకునానిక ప్రభ్తవోం చ్సుతానని తపుపాలను 
ప్రశ్నిసుతానానిమని అనానిరు. రాజకీయ పార్టీలను పేరు పెటిటీ విమరి్శంచడం తమ అభిమతం కాదని, ఏ పార్టీ 
అధికారంలో ఉనాని ప్రజా వయూతిరేక కారయూకలాపాలకు పాలపాడితే మాత్ం తపపానిసరిగా ప్రశ్నిస్తాం అని అనానిరు. ప్రజా వయూతిరేక విధానాలు అవలంబ్సేతా ఎవరినీ ఉపేక్ంచ్ది లేదని చెపాపారు. 
పార్టీ పొతుతాల విషయంలో జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారిదే అంతిమ నిర్ణయమని జనసైనికులుగా మేమంతా ఆయన నిర్ణయమే శ్రోధారయూంగా శ్రస్ వహిస్తామని అనానిరు. 
పార్టీ జిలాలాల వార్గా నాయకతవోంకు సంబంధించి మీడియా ప్రతినిధులు అడిగన ద్నికి సపాందిసూతా జనసేనలో ప్రతీ కారయూకరతా నాయకుడిగా పని చ్స్తారని, కారయూకరతాలను నాయకులుగా 
తయారు చ్యడమే జనసేన పార్టీ ప్రధాన విధానమని అనానిరు. ఆ కోవలోనే జిలాలా స్థియి, నియోజకవరగొ స్థియి, రాష్ట్ర స్థియి కమిటీలోలా కారయూకరతాలకు ప్ధానయూత ఇసుతానానిమని అనానిరు. 
ప్రజా సమసయూల పరిష్్కరం ధ్యూయంగా జనసైనికులు పని చ్సుతానానిరు అని అనానిరు. విజయనగరం జిలాలాలోని చీపురుపలలా, గజపతినగరం, నెలలామరలా, విజయనగరం, శృంగవరపుకోట, 
బొబ్బిల, స్లూరు, పారవోతీపురం, కురుపాం నియోజకవరాగొలకు చెందిన ముఖయూ నాయకులు, కారయూకరతాలు, వీర మహిళలతో సమావేశమై పార్టీ బలోపేతం దిశగా నిరే్దశం చ్సినటులా, 
అవకాశం దొరికినపుపాడలాలా విజయనగరం జిలాలా పరయూటిస్తామని, విజయనగరం జిలాలాలో ప్రజా సమసయూల పరిష్్కరం కోసం అనునితయూం కారయూకరతాలతో మాట్లాడుతానని సపాషటీం చ్స్రు.

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

అేంబేదకుర్ విగ్రహాని్న ప్రతిషిటీేంచాలని 
చేంద్రగిరి జనసేన శాేంతియుత ర్యాలీ

శతఘ్ని న్యూస్: చంద్రగరి, చంద్రగరి టవర్ కాలాక్ దగగొర శాశవోతంగా డా.బ్.ఆర్ అంబేద్కర్ 
విగ్రహానిని ప్రతిష్టీంచాలని కోరుతూ… గురువారం చంద్రగరి జనసేన ఆధవోరయూంలో 
శాంతియుత రాయూలీ నిరవోహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయూదరి్శ శ్రీమతి ఆకపాటి సుభాష్ణి, చంద్రగరి నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి 
దేవర మనోహర, జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

న్గబాబుని మర్యాద పూర్వకేంగా కలిసిన 
శివదత్ బోడపాట్

శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరం, జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూలు నాగబాబ్ను ఉతతారాంధ్ర పరయూటనలో భాగంగా 
విజయనగరం జిలాలాలో పాయకరావుపేట నియోజకవరగొ నాయకులు మరియు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్వదత్ 
బోడపాటి ఆయనను మరాయూద పూరవోకంగా కలవడం జరిగంది.

సతయాసాయి ట్రస్టీ  కారిమికులకు సేంఘీభావేంగా జనసేన మహాధర్్న
శతఘ్ని న్యూస్:  పోలవరం నియోజకవరగొం పోలవరంలో మహానుభావుడు 
సతయూస్యి ట్రస్టీ  నుండి ప్రజల ద్హం తీరేచేదందుకు గోద్వరి నదినుండి 
శుది్ద చ్సిన త్రాగునీరు నాలుగు నియోజకవరాగొల ప్రజలకు 17 మండలాలకు 
ద్ద్పు 220నుండి 240 మెటటీ ఏజనీ్స గ్రామాలకు 7 నుండి 8 లక్ల ప్రజలకు 
నితయూం త్రాగునీరు అందిసుథినని సతయూస్యి మంచినీటి పథకం పంప్ హౌస్  
నుండి సంవత్సరం నుండి నీరు అందక ప్రజలు కలుష్త నీళ్ళు తాగ వాయూదుల 
పాలవడం.. బోరు నీళ్ళు తాగలేక పాలాంట్  వాటర్  కొనలేక పేదలు చాలా నరకం 
చూడడం జరుగుతుంది. నీళ్ళు రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం సంసథిలో 
పనిచ్యు కారి్మకులకు సంవత్సరంపై నుండి వేతనాలు లేకపోవడం నుండి 
జీతాలు లేకపోవడంతో 2006లో ప్రంభమైన ఉచిత సవోచచేమైన గోద్వరి 
నీరు అందే సతయూస్యి మంచినీటి పథకానిని 2007 లో ప్రభ్తావోనికి హండోవర్  
చ్స్రు ప్రభ్తవోం దీనికి బోర్ఢ్  చైర్మన్ గా కలెకటీర్ ని నియమించి ఎల్&టి సంసథికు 
అపపాజెపపాడం జరిగంది. అపపాటునించి నడుసూతా ఉనని వయూవసథిని జగన్  ప్రభ్తవోం 
ఎకి్కన ఏడాది లోపే ఎల్&టి కి భిల్  చ్యకుండా ఆపేయడం.. వారు కారి్మకులకు 
జీతాలు ఆపేయడం.. ప్రధాన కారణం.
16 సంవత్సరాలనుండి సంసథిలో పనిచ్సూతా సంవత్సరంపైనుండి జీతాలు లేక అలో 

లక్ష్మణా అంటునని కారి్మకులకు, త్రాగునీరు లేక ప్రజలకు సంఘీభావంగా మేమునానిం గురువారం పోలవరం నడిబొడుడ్న మహాధరాని నిరవోహించి ప్రభ్తవో తీరును ఎండగటిటీ 
తూరాపారబెటుటీటం జరిగంది. సజావుగా స్గే వయూవసథిపై సమసయూలు సృష్టీంచడం కొనానిళ్ళు ప్రజలని ఇబబిందులు పెటటీడం తరవాత మేము పరిస్్కరం చ్స్తాం అంటూ.. 
ధుర్మర్ఘపు ఆటవిక పాలనపై నిపుపాలు జిలాలా నియోజకకవరగొ నాయకులు చెరిగారు.. ఈ కారయూక్రమంలో పోలవరం ఇంచారిజి చిర్రి బాలరాజు, సేటీట్  జనసేన కారయూధరి్శ మరియు 
దెందులూరు ఇంచార్జి  శ్రీమతి గంటశాల వంకటలక్ష్మి, జిలాలా ప్రధాన కారయూధరి్శ కరాటం స్యి, మరో ప్రధాన కారయూధరి్శ ఎంట్రపాటి రాజు జిలాలా కారయూధరి్శ గడడ్మణుగు 
రవికుమార్ , గాయత్రి వంకట్శవోరావు, జిలాలా సంయుకతా కారయూధరి్శ పాదం కృష్ణ&, జకు్కల శ్రీను, పోలవరం నియోజకవరగొ ఏడు మండల అదయూక్షులు, తాళళుపూడి మండల 
అదయూక్షులు, గోపాలపురం అదయూకులు మరియు భార్గా జనసేన నాయకులు, కారయూకరతాలు పాల్గొని విజయవంతం చ్స్రు.

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


శుక్రవారం, 03 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కళ్యాణ్ దిలీప్ సేంకరతో పాయకర్వుపేట జనసేన 
న్యకులు మరియు జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం, ప్రముఖ 
నాయూయవాది, రాజకీయ విశ్లాషకుడు, జనసేన 
పార్టీ కీలక మదధితుద్రుడు సుంకర కళ్యూణ్ 
దిలీప్ ని గురువారం విశాఖలో పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు మరాయూద పూరవోకంగా కలసి 
అతీ్మయంగా సత్కరించారు. ఈ సందరభాంగా 
ఆయన నియోజకవరగొంలో పార్టీ పరిసిథితిపై 
వాకబ్ చ్శారు. ప్రసుతాత పరిసిథితి గురించి అడిగ 

తెలసుకునానిరు. జనసైనికులంతా సమైకయూంగా పాటుపడి పార్టీ బలోపేతానికి కృష్ చ్యాలని 
సూచించారు. ప్రసుతాతం నెలకొనని పరిసిథితులోలా ప్రజలంతా పవన్ కళ్యూణ్ వంట నడవాల్సన 
అవసరం ఉందని పేర్్కనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో బాలేపలలా ఏసుబాబ్, ఉగగొన రాము, తుమ్మలపలలా 

స్వోమినాధ్, జ్యూతికుమార్ పాల్గొనానిరు.

అన్రోగయాేంతో ఉన్న వయాకితికి మనోధైర్యాని్నచిచిన గర్భాన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగొం 
వీరఘటటీం మండలం తూడి గ్రామానికి 
చెందిన మోయియూ బాలకృష్ణకు గత 
కొది్దరోజుల నుండి అనారోగయూం 
కారణంగా రోజు రోజుకి ఆరోగయూ పరిసిథితి 
చాలా ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో 
సహాయం కోసం పాలకొండ జనసేన 
నాయకులు గరాభాన సతితాబాబ్కి విషయం 
తెలయ చ్యడంతో వంటనే గ్రామానికి 
చ్రుకొని పేషంట్ యొక్క యోగ క్షేమాలను తెలుసుకొని చికిత్స చ్సిన డాకటీర్ కి ఫోన్ చ్సి పెషంట్ 
ఆరోగయూ సమసయూను తెలుసుకొని బలాడ్ అవసరమని చెపపాగానే వంటనే బలాడ్ ఇపిపాంచి, మందులు ఖరుచే 
నిమితతాం కొంత ఆరిథిక సహాయం చ్సూతా, అలాగే ఆయనకి అండగా ఉంట్నని భరోస్ ఇచాచేరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

పవన్ వసేతినే ఆేంధ్రప్రదేశ్ బాగపడుతుేంది: 
కరిమజ్జి మలీలీశ్వర్వు

పవననని ప్రజాబాట 56వరోజు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలా ఎచెచేరలా నియోజకవరగొం రణసథిలం మండలం రావాడ గ్రామ 
చెరువులో ఉనని ఉపాధి కూలీలతో జనసేన పార్టీ నాయకులు సోసైటి బాయూంకు మాజీ చైర్మన్ 
కరిమజిజి మలీలాశావోరావు జనసేన పార్టీ యంపీటిసి అభయూరిథి పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు శుక్రవారం 
మధాయూహనిం చెరువులో పరయూటించడం జరిగంది. చెరువులో ఉనని ప్రతి ఒక్కరిను కలవడం జరిగంది. 
జనసేన పార్టీ మేనిఫెసోటీ గురించి ప్రతి మహిళకు, యువతకు, పెద్దలకు, తెలయజేయడం పవననని 
ప్రజాబాట ప్రచార కారయూక్రమానిని ప్రంభించి 56 రోజులు పూరితా చ్సుకునని పవననని ప్రజాబాట 
సుదీర్ఘంగా ప్రజలు దగగొరకు వళ్ళు పలు కుటుంబాలను పలకరిసూతా ముందుకు స్గడం జరిగంది. 
ఈ సందరభాంగా ఉపాధి కూలీలతో పవన్ కళ్యూణ్ చ్పటిటీన రైతు భరోస్ యాత్లో బాగంగా 
3000 మంది కౌలు రైతులు చనిపోయారని, వాళలా కుటుంబాలను నేరుగా పరామరి్శంచి ఒకో్క 
కుటుంబానికి లక్ రూపాయలు విరాళం ప్రకటించారు. అలాంటి నాయకుడిని కాపాడు కోవాల్సన 
అవసరం ఉందని ఆయన అనానిరు. అలాగే వివిధ విషయాలు గురించి వివరించి రావాడ గ్రామ 
జనసైనుకులకు శ్క్ణ ఇచిచే 10 లేక 20 మందిని గ్రామానికి నాయకులుగా తయారు చ్యాలని 
ధృడ సంకలపాంతో మలీలాశావోరావు చెపాపారు. పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి కావాలని అనానిరు. అలాగే 
వృదు్దలతో మాట్లాడుతూ స్మానయూ ప్రజలకు నాయూయం జరగాలంట్, పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి 
కావాలని అనానిరు. పవననని ప్రజాబాట తాము ప్రంభించిన ప్రజల నుండి అపూరవో సపాందన 
లభిసోతాందనానిరు. గత ఎనినికల సందరభాంగా ఒక్క ఛాన్్స జగన్ కి ఇద్్దం అని ఓట్సిన వారవరూ 
ఈస్రి వైసిపికి ఓటు వేసేందుకు సిదధింగా లేరనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో రావాడ గ్రామ, ప్రజలు 
మహిళలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ర్జోలు జనసేన ఆధ్వరయాేంలో వాటర్ టయాేంకర్
శతఘ్ని న్యూస్: కోనసీమ జిలాలా, రాజ్లు 
వేసవి కాలంలో నీటి ఎద్దడికి ప్రజలు ఇబబింది 
పడుతుండడంతో జనసేనపార్టీ చిరుపవన్ 
సేవాసమితి ఆదవోరయూంలో ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
మంచినీళ్ళు అందేవిధంగా వాటర్ ట్యూంకర్ 
ఏరాపాటు చ్యడం జరిగంది. ఈ వాటర్ 
ట్యూంక్ ద్వోరా గురువారం గొంది గ్రామంలో 
నీరు అందక ఇబబిందులు పడుతుననివారికి 
జనసేన నాయకులు రావూరి నాగు ట్రాకటీర్ 
డిజల్ కి ఆరిధిక సహకారం అందించగా 

గొంది జనసైనికుల ద్వోరా త్రాగునీరు అందించడం జరిగందని జనసేన నాయకులు 
నామన నాగభూషణం అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో గొంది జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరిగంది.

యాకి్సడేంట్ లో గాయపడిన జనసైనికులకు 
మనోధైర్యాని్నచిచిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం, కందరాడ గ్రామంలో గత కొనినిరోజుల క్రితం రండు 
వేరు వేరు ఘటనలలో బైక్ యాకి్సడంట్ కి గురయి గాయపడిన జనసైనికులు 
సైతనరాజ, అయయూపపాలను పరామరి్శంచి వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకొని మాటలక 
పరిమితమవవోని భరోస్తో ఎటువంటి అతయూవసరం ఏరపాడినా నిర్్మహమాటంగా 
తమను సంప్రదించవచుచేనని తెలపిన జనసేన నియోజకవరగొ నాయకులు వనాని 
జగదీష్ (ఎం.ఏ పొలటికల్ అడి్మనిసే్రేషన్), స్థినిక జనసేన ఎంపిటిసి పిలాలా సునీత 
(దినేష్) మరియు జనసేన నాయకులు యర్ంశెటిటీ బాబ్జి. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా గాయపడిన సోదర జనసైనికులను పరమరిచేంచిన విరవాడ జనసేన 
ఎంపిటిసి అభయూరిథి రామిశెటిటీ సూరిబాబ్ స్థినిక జనసైనికులు పిలాలా శ్రీనాధ్, 
సతీష్, స్యి, వినునికోట నాని, పసుపులేటి అపాపారావులు తీరంశెటిటీ ఈస్కు, 
బతితాన దొరబాబ్, పెనుపోతుల చక్రి మరియు గంజి గోవిందరాజు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

లక్ష్మీ చెన్నకశవ తిరున్ళ్ళలో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలా, రేగులచ్లుక లక్ష్మీ చెననికశవ తిరునాళళు లో 
పాల్గొనని ప్రకాశం జిలాలా కారయూదరి్శ మరియు కనిగరి నియోజకవరగొ సమనవోయకరతా 
యాలమందల. రహిముళళు, పామూరు మండల అధయూక్షులు దరి్శ ఏడుకొండలు, 
సిఎస్ పురం మండల అధయూక్షులు జానపాటి రాజ, పామూరు మండల నాయకులు 
గుతితా మాహిత్, గుతితా అఖిల్, ముతుతా నాగేంద్ర తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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


శుక్రవారం, 03 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రైతు భరోసా యాత్ర గోడ పోసటీర్ ను ఆవిషకురిేంచిన సిఎస్ 
పురేం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలా, సిఎస్ పురం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
రాష్ట్రంలో ఆపుపాల బాధ తటుటీకోలేక ఆత్మహతయూ చ్సుకునని 3000 మంది కౌలు రైతు 
కుటుంబాలను విడతల వారిగా పరామరి్శంచి కుటుంబానికి 1 లక్ రూపాయలు చొపుపాన 
మొతతాం 30 కోటలా రూపాయల సంత నిధులతో జనసేన రైతు భరోస్ యాత్ చ్సుతానని 
సందరబింగా గోడ పోసటీర్ ను ప్రకాశం జిలాలా, సిఎస్ పురం మండల అధయూక్షులు జానపాటి 
రాజశ్ఖర్ ఆవిష్కరణ చ్యడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల నాయకులు 
సుబాబిరాయుడు, ఊస శ్రీను, బాబ్, రాజా, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కోడుమూరు నియోజకవర్ేంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: కోడుమూరు నియోజకవరగొం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలు, రాష్ట్ర ప్రజల కోసం, యువత భవిషయూతుతా కోసం, ఆత్మహతయూ చ్సుకునని కౌలు 
రైతుల కుటుంబాలకు అండగా నిలచ్ందుకు తాను తీసుకునని నిర్ణయానిని అమలు చ్సుతానని 
విధానం చూసి నచిచే పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకతవోంలో నడవడానికి కోడుమూరు 
నియోజకవరగొం పసుపుల గ్రామం నుంచి ముందుకు వచిచేన 40 మంది మైనారిటీ, ఎసి్స 
మరియు ఎసిటీ యువకులను జనసేన పార్టీ కండువా కపిపా పార్టీలోకి ఆహావోనిఇంచినటువంటి 
ఉమ్మడి కరూనిలు జిలాలా పాణయూం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి చింతా సురేష్ బాబ్. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

పారిశుదధి్య పనులు చేపటటీేండి: జనసేన న్యకులు 
యు.పి.ర్జు

శతఘ్ని న్యూస్:  రాజాం ముని్సపల్ కమిషనర్ 
డి.టి.వి కృష్్ణరావుకి రాజాం ముని్సపాలటీ 
పరిధిలో గల బ్చిచేం పేట గ్రామంలో 
పారిశుదధియు సమసయూపై జనసేన పార్టీ రాజాం 
నియోజకవరగొ నాయకులు యు.పి.రాజు 
వివరిసూతా వినతి పత్ం అందచ్శారు. కమిషనర్ 
స్నుకూలంగా సపాందించి సమసయూలను 
తక్ణమే పరిష్కరిస్తామని తెలయచ్స్రు. 

యు.పి.రాజుతో పాటు ఎంపీటీసీ అభయూరిథి స్మంతుల రమేష్, నమి్మ దురాగొరావు, 
రామకృష్ణ, ఈశవోరరావు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

భేంసా జనసేన ఆధ్వరయాేంలో తెలేంగాణ ర్ష్ట్ర 
ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిలాలా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిరాభావ దినోత్సవ సందరభాంగా 
జనసేన పార్టీ గౌరవ రాష్ట్ర ఇంఛారిజి,నేమురి శంకర్ గౌడ్, ఉపాధయూక్షులు మహందర్ రడిడ్, ఉమ్మడి 
ఆదిలాబాద్ జిలాలా ఇంఛారిజి సైద్ల శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వాయూపతాంగా అనిని జిలాలా కంద్రాలోలా 
భాగంగా భంస్ పటటీణంలోని ఐలమ్మ గదె్ద వద్ద జాతీయ జెండా ఎగరేసి జాతీయ గీతం ఆలాపన 
చ్సి, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్ధన కోసం అమరులైన విద్యూరుథిలను, మహనీయులను గురుతా చ్సూతా 
నివాళ్లు అరిపాసూతా, వారి తాయూగాలను కొనియాడారు. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి 
ఆదిలాబాద్ జిలాలా ఉపాధయూక్షులు సుంకట మహష్ బాబ్ మాట్లాడుతూ… తెలంగాణ రాష్ట్ర 
ప్రజలందరికీ ఆవిరాభావ దినోత్సవ శుభాకాంక్లు… రాష్ట్ర స్ధన కోసం అమరులైన వీరులకు 
జ్హారులా తెలయచ్సూతా రాష్ట్ర ఏరాపాటుకు పాటుపడిన ఎందరో ప్రముఖులు, మహనీయులు, 
కవులు, రచయితలు, విద్యూరుథిలు, ఉదోయూగులు, సకల జనుల సమె్మ, వివిధ రూపాలోలా పోరాట్లు, 
ఆత్మ బలద్నాలు, ఎందరో మంది ప్ణ తాయూగాలు, పోలీసుల అరసుటీల ఫలతంగా రాష్ట్ర స్ధన 
స్ధించారు. కానీ వారు చ్సిన తాయూగం తెలంగాణలో బ్డిదలో పోసిన పనీనిరులా అయియూంది. 
నీళ్ళు, నిధులు, నియామకాల కోసం పోరాటం చ్సి రాష్ట్రం మొతతాం ఒక కుటుంబానికి ద్రదతతాం 
చ్యడం జరిగంది. వాళళుక అనిని పదవులు దకి్కంచుకునానిరు. దీనికి తోడు తెలంగాణ వయూతిరేకులకు 
కూడా పదవులు ఇవవోడం చాలా దురదృషటీకరం. ఇపపాటికీ ఉదోయూగాల కోసం కోచింగ్ సంటరలా దగగొర 
పడిగాపులు కాసుతానని విద్యూరుథిలకు ఎలాంటి ఉదోయూగాలు రాలేదు. రైతులకు సరైన గటుటీ బాటు ధర 
లభించక ఆత్మహతయూలు చ్సుకునానిరు. బంగారు తెలంగాణలో కాంట్రాక్టీ కారి్మకులను పరి్మనెంట్ 
చ్యలేదు, ధరలు విపర్తంగా పెరిగపోయాయి, పని దొరక్క వలసలు వళ్ళు పరిసిథితి ద్పురించింది. 
కాబటిటీ తెలంగాణలో మళ్ళు మలదశ పోరాట్నికి అందరు సిద్దంగా ఉండాలని కోరుతునానిం. ఈ 
కారయూక్రమంలో జన సేన పార్టీ కారయూకరతాలు బోజరామ్, నవీన్, భిం ఛంద్రే, తుకారాం, లక్ష్మణ్, 
రాములు, విఠల్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

హుసా్నబాద్ నియోజకవర్ేంలో జనసేన పార్టీ 
కార్యాలయ ప్రారేంభేం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి కర్ంనగర్ 
జిలాలా, హుస్నిబాద్ నియోజకవరగొం, 
నియోజకవరగొ నాయకులు 
తగరపు శ్రీనివాస్ ఆధవోరయూంలో 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయం 
ప్రంభించడం జరిగంది. ఈ 
సందరభాంగా హుస్నిబాద్ జనసేన 
నాయకులు మాట్లాడుతూ జనసేన 

అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను మరియు జనసేన పారిటీ సిద్ధింతాలను ప్రజలలోకి 
బలంగా తీసుకళ్తామని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో బండి శరత్, లకి్కరడిడ్, హిమవంత్, 
ప్రశాంత్, నిఖిల్, అభిలాష్ మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

ర్మగేండేం జనసేన ఆధ్వరయాేంలో తెలేంగాణ 
ర్ష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  రామగుండం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
తెలంగాణ ఇంచారిజి నేమూరి శంకర్ గౌడ్, రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు వంగ లక్ష్మణ్ 
మరియు రాష్ట్ర యువజన సక్రటర్ మూల హరిష్ గౌడ్ సూచనలు మేరకు ఉమ్మడి 
కర్ంనగర్ జిలాలా రామగుండం నియోజకవరగొంలో తెలంగాణ ఆవిరాభావ దినోత్సవ 
వేడుకలు రామగుండం నియోజకవరగొం జనసేన నాయకులు రావుల స్యికృష్ణ 
ఆధవోరయూంలో ఘనంగా నిరవోహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిధిగా 
ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలా యువజన విభాగం అధయూక్షులు రావుల మధు జండా ఆవిష్కరించి 
తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్లు తెలపారు. ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలా యువజన విభాగం 
ఆరగొనైజర్ మంథని శవణ్, ఎగజికూటివ్ మెంబెర్ మేకల రాజ్ కుమార్, రామగుండం 
నియోజకవరగొం నాయకులు ఎమురలా రంజిత్, గోల మహందర్, మోతె రవికాంత్, బ్స 
శ్రీనివాస్, బండారి తిరుపతి, స్యి పవన్, పొటలా శశాంక్, పొటలా స్యి తేజ, నడిగోటి 
స్యికుమార్ మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శుక్రవారం, 03 జూన్ 2022

వైసీపీ అవలేంభిసతిన్న ద్వేంద ర్జకీయాలను 
ప్రజలు గమనిేంచాలి: ఆళ్ళహరి

*ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటమాడే వాళ్లా రైతు శ్రేయసు్సలా?
*వైసీపీలో పదవులు రావాల అంట్ నేర చరిత్ ప్మాణికమా?
*కనీస వయూవస్య పరిజాఞానం లేని వాళ్ళు రైతు సంక్షేమ పాలకవరగొ సభ్యూలా?
*గుట్్క మాఫియా నిందితుడికి వైస్ చైర్మన్ పదవితో ఆందోళనలో మిరిచే రైతులు.
*ప్రజాప్రతినిధులు చ్సే అక్రమ వాయూపారానికి కొము్మ కాసేతా చాలు ఎలాంటి 
ఉననితస్థియి పదవులైనా కటటీబెడతారా?
*పద్నిలుగు మంది ఉనని పాలకవరగొంలో నాలుగు పదవులు ఒక స్మాజిక 
వరాగొనికి కటటీబెడతారా? ఇదేనా వైసీపీ చెపేపా స్మాజిక నాయూయం?

శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభ్తవోంలో పదవులు 
పొంద్ల అంట్ ఏదో ఒక నేరచరిత్ 
కలగఉండటం కనీస అర్తగా మారిందని.. 
ప్రజల జీవితాలను.. ఆరోగాయూనిని ఛిద్రం 
చ్సుతానని నిషధిత గుట్్క నిందితుడికి మిరిచే 
యార్డ్ వైస్ చైర్మన్ పదవిని కటటీబెటటీడం 
దురా్మరగొమని జనసేన పార్టీ జిలాలా అధికార 
ప్రతినిధి ఆళళు హరి ఆగ్రహాం వయూకతాం 
చ్శారు. న్తనంగా ఏరపాడడ్ మిరిచే యార్డ్ 
పాలకమండలలో గతంలో భార్స్థియిలో 
గుట్్క నిలవోలు కలగవునని కసులో 

నిందితుడికి వైస్ చైర్మన్ పదవి కటటీబెటటీడంపై ఆయన తీవ్రస్థియిలో మండిపడాడ్రు. 
గురువారం ఆళళుహరి విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఎలాంటి నామినేటెడ్ పదవికైనా కనీస 
అర్తలు ఉంట్యని అందులోన్ రైతులకు సంభందించిన పదవులు పొంద్ల అంట్ 
వయూవస్యం పటలా.. రైతుల జీవనవిధానం పటలా కనీస అవగాహన ఉండాలనానిరు. తమ 
నాయకుడు చ్సుతానని గుట్్క వాయూపారాలకు కొము్మ కాయటమే తపపా మరో వాయూపకం 
లేని వయూకితాకి ఆసియా ఖండంలోనే అతి పెద్దదైన మిరిచే యార్డ్ వైస్ చైర్మన్ పదవి ఎలా 
కటటీబెడతారని వైసీపీ నేతలని ప్రశ్నించారు. పాలకమండలలో ఇలాంటి పరిణామాలను 
గమనిసుతానని రైతులోలా అభద్రతాభావం నెలకొందని, ఇలాంటి నేతల పాలనలో తమ 
భవిషయూత్ ఎలా ఉంటుందో అనని భయాందోళనలో మిరిచే రైతులునానిరని ఆవేదన వయూకతాం 
చ్శారు. సేవా భావం ఉననివారికి, సమాజం పటలా బాధయూత, కాసతా సపాృహ ఉననివారికి 
ఇచ్చే పదవులను ఇలా చటటీవయూతిరేకమైన పనులోలా నిందితులుగా ఉననివారికి ఇవవోటం 
పటలా ప్రజలోలా ఆగ్రహం నెలకొందనానిరు. మరోవైపు స్మాజిక నాయూయ భేర్ పేరుతో కోటలా 
రూపాయల ప్రజాధనానిని వృధా చ్సూతా కొనిని రోజుల క్రితమే బసు్స యాత్లు చ్సిన 
వైసీపీ నేతలు యార్డ్ పాలకమండలలో ఏకంగా నాలుగు పదవులు ఒక స్మాజిక 
వరాగొనికి కటటీబెటటీడానిని వైసీపీ నేతలు ఏ విధంగా సమరిధించుకుంట్రనానిరు. వైసీపీ 
ప్రభ్తవోం చెపేపా దళ్తుల, బ్సీల, మైనారిటీల, కాపుల అభివృదిధి అంతా నేతిబ్రలో 
నెయియూ చందమేనని.. అటటీడుగు వరాగొల వారికి అరకొర విదిలచే అగ్రభాగం ఒక స్మాజిక 
వరాగొనికి ప్ధానయూం ఇవవోటమేనా వైసీపీ చెపేపా స్మాజిక నాయూయం అని ప్రశ్నించారు. 
వైసీపీ నేతలు చెపేపాదొకటి చ్సేదొకటి అని ఇపపాటికైనా వైసీపీ ప్రభ్తవోం అవలంభిసుతానని 
దవోంద రాజకీయాలను ప్రజలు గమనించాలని ఆళళుహరి కోరారు.

ఉమమిడి మహబూబ్ నగర్ జ్ల్లీ జనసేన ఆధ్వరయాేంలో 
తెలేంగాణ ర్ష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి మహబ్బ్ నగర్ జిలాలా 
జూన్ 2 తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం 
సందరభాంగా జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర 
యువజన విభాగం అధయూక్షులు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ 
ఆదేశాల మేరకు గురువారం ఉదయం 9.30 
నిమిష్లకు నాగర్ కరూనిల్ జిలాలా జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయం వద్ద జాతీయ జెండా అవిష్కరణ 
కారయూక్రమం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
పార్టీ నాగర్ కరూనిల్ పిఈసి మెంబెర్ జానీ ఉమ్మడి, 
మహబ్బ్ నగర్ జిలాలా యువజన విభాగం వైస్ 
ప్రెసిడంట్ గోపాస్ కురుమనని, ఉమ్మడి మహబ్బ్ 
నగర్ జిలాలా యువజన విభాగం ఆరగొనైజింగ్ సక్రటర్ 
బారిగరి రాజేందర్, నరి్సంహా మరియు రాజు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మదనపల్లీలో పను్నల పేరిట పేద ప్రజల నుేండి దోపిడి..
శతఘ్ని న్యూస్: పెరిగన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు 
ఒక వైపు.. మరోవైపు పెంచిన ఆసితాపనుని నితయూవసర 
వసుతావులు ధరలతో ప్రజల ఆరిథిక ఇబబిందులు 
పడుతుంట్ పుండు పై కారం చలలానటుటీ యూజర్ 
చార్జిలు(చెతతా పనుని) మోగుతునానియి. ఇపపాటిక 
అన్హయూంగా పెంచిన ఆసితాపనుని నీటి పనుని చెలలాంచ్ 
ఆరిథిక సోతామత లేని పేద ప్రజలు కాలాప్ పథకం అమలుపై 
పెదవి విరుసుతానానిరు.
తవోరలోనే మదనపలలా పురపాలక సంఘం పరిధిలో 
కీలాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పథకం కింద చెతతా పనుని వసూలు 
చ్యడానికి 33 వాహనాలను సిదధిం చ్శారు. 

మదనపలలా పురపాలక సంఘం పరిధిలో 35వ వారుడ్లో అధికారుల లెక్కల ప్రకారం 30 వేల ఇళ్లా 
ఉనానియి. ఇందులో అధికారికంగా 1,35, 639 మంది జనాభా ఉండగా అనధికారికంగా 1.70 
లక్లు పైబడి ఉండొచచేని అంచనా. ఇందులో 42 మురికివాడలు ఉండగా 60 వేల పైచిలుకు 
జనాభా ఉనానిరు. నివాస గృహాలు, నివాసేతర, వాయూపార భవనాలు, మురికివాడలుగా పురపాలక 
సంఘం అధికారులు ఇపపాటిక నోటిఫై చ్స్రు. పురపాలక సంఘం చెతతాను తరలంచడానికి 
వాహనాలు సిదధిం చ్సింది. ఏ క్ణంలో అయినా ఈ పథకానిని అమలు చ్యవచుచే. దీంతో నెలకు 
60 రూపాయలు.. సలామ్ కటగరికి 30 రూపాయలు ధర నిర్ణయించగా దీనిని సవరించి 100 
రూపాయలు.. 50 రూపాయలు చ్శారు.
పెంచిన ధరలు పనునిలతో పేద ప్రజలు ఇపపాటిక ఇబబిందులు పడుతుంట్.. తాజాగా ఈ చెతతా 
వేయడం చాలా అనాయూయం. నెలకు 35 లక్లు వసూలు చ్యడానికి పురపాలక సంఘం రంగం 
సిదధిం చ్యడం చాలా దురా్మరగొ కరమైన చరయూ.. ప్రభ్తవోం తీసుకునని ఈ నిర్ణయానిని వంటనే వనకి్క 
తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున చితూతారు జిలాలా ప్రధాన కారయూదరి్శ ద్రం అనిత డిమాండ్ 
చ్యడం జరిగంది.

మధిర జనసేన ఆధ్వరయాేంలో ఘనేంగా 
తెలేంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: మధిర, జనసేన పార్టీ మధిర 
నియోజకవరగొం నాయకులు తాళ్లారి డేవిడ్ 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలా జనసేన పార్టీ విద్యూరిథి 
విభాగ కారయూనిరవోహక సభ్యూడు గంధం ఆనంద్, 
బోనకల్ మండల నాయకులు షక్ జానీ పాష్, 
అద్దంకి సంతోష్, షక్ బాజీ, నవీన్ ఆధవోరయూంలో 
ఈ సందరభాంగా తాళ్లారి డేవిడ్ మాట్లాడుతూ… 
తెలంగాణ ఆవిరాభావ ఒక చారిత్రాత్మక ఘటటీం 
ప్రజలంతా ముకతాకంఠంతో కోరి స్ధించుకునని ఒక 
అపురూప విజయం. ఈ విజయం కోసం ఎంతో 
మంది ప్ణాలు ధారపోశారు. మరందరో తమ 
జీవితాలోలా అరిపాంచారు వారి తాయూగాల ఫలతమే నేటి 
మన తెలంగాణ తెలంగాణ ఆవిరభావించి ఎనిమిది 
వసంతాల పూరతావుతునని సందరభాంగా నా పక్షాన 
మధిర నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ పక్షాన తెలంగాణ 
ప్రజలందరికీ తెలంగాణ ఆవిరాభావ దినోత్సవ 
శుభాకాంక్లు తెలపారు. ఎందరో అమరవీరుల బల 
ద్నాలతో స్ధించుకునని తెలంగాణ ఉదయూమంలో 

ఆకాంక్లు పూరితాగా నెరవేరలేదని అనానిరు నాటి నిరబింధాలకు ఎరవకాకుండా పోరాడి 
తెలంగాణ స్ధన లో పాల్గొనని వారికి ఉదయూమ వందనాలు తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
నియోజకవరగొ నాయకులు తాళ్లారి డేవిడ్, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలా విద్యూరిథి విభాగ కారయూనిరవోహక 
సభ్యూడు గంధం ఆనంద్, మండల నాయకులు షక్ జానీ పాష్, అద్దంకి సంతోష్, షక్ బాజీ 
బాబా, నవీన్ తదితరలు పాల్గొనానిరు.

ఖమమిేం జనసేన ఆధ్వరయాేంలో ఘనేంగా తెలేంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలా జనసేన పార్టీ.. ఖమ్మం నగర కమిటీ ఆధవోరయూంలో 
గురువారం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిరాభావ దినోత్సవ సందరభాంగా ఖమ్మంలోని పెవిలయన్ 
గ్ండ్ వద్ద గల అమరవీరుల సూథిపం వద్ద అమరవీరులకు పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు 
అరిపాంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఖమ్మం నగర కమిటీ అధయూక్షులు మిరియాల జగన్ 
మోహన్, నగర కనీవోనర్ ఎండి. స్దిక్ అలీ, బండారు రామకృష్ణ, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలా 
యువజన విభాగం ఆరగొనైజింగ్ సక్రెటర్ మైలవరపు మణికంఠ ఎగజికూయూటివ్ నెంబర్ 
పులాలారావు, రమణ, స్తివోక్, కరిములాలా సురేష్, రవి వంకట్ష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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