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కామన్ వెల్త్ గేమ్స్ లో భారత 
విజయాలు సంతోషదాయకం
* పారిస్ ఒలింపిక్స్ పోటీల్లోనూ ఈ విజయిం కొనసాగాల
శతఘ్ని నూయూస్: బ్రిటన్ ల్ జరిగిన కామన్ వెల్త్ గేమ్స్ ల్ పతకాలు సాధించిన క్రీడాకారులకు, 
ఈ పోటీలల్ పాల్గొనని ప్రతి ఒక్కరికీ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనల్ 
హృదయపూర్వక శుభాకాింక్షలు తెలపారు. 22 స్వర్ణాలు, 16 రజతాలు, 23 కాింసయూ 
పతకాలను మన క్రీడాకారులు సాధించడిం చాలా సింతోషాన్ని కలగిించిింది. పతకాల పట్టీకల్ 
భారత్ నాలుగో సాథానింల్ న్లవడిం గొప్పగా అన్పిించిింది. ఈ విజయాలు క్రీడాభిమానులు, 
ఔతాస్హిక క్రీడాకారులల్ నూతన ఉత్త్జాన్ని న్ింపాయనడింల్ ఎటువింట్ సిందేహిం లేదు. 
ముఖయూింగా షట్ల్ బాడ్మింటన్, రెజలోింగ్, వెయిట్ లఫటీింగ్, బాకస్ింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్ క్రీడలల్ 
మన క్రీడాకారులు చూపిన ప్రతిభ ముచ్చటగొలపిింది. ఈ పోటీలల్ మన తెలుగు బిడ్డలు పతకాల 

పింట పిండించడిం మనిందరికీ గర్వకారణిం. విజేతలైన తెలుగు బిడ్డలు 
పి.వి.సింధు, ఆచింట శరత్ కమల్, సాతి్వక్ సాయిర్జ్, న్ఖత్ జర్న్, ఆకుల శ్రీజ, మేఘన, 
రజన్, హుసాస్బుద్దీన్, కదింబి శ్రీకాింత్, గాయత్రి గోపీచింద్ తోపాటు ఈ పోటీలల్ పాల్గొనని సుమిత్ రెడ్డ, జ్యూతిలకు తెలుగు ప్రభుతా్వలు 
ఉదరింగా నగదు ప్రోతాస్హకాలు, ఉద్యూగ అవకాశాలు కల్పించాల. ఈ పోటీలల్ మన క్రీడాకారులు విజయిం సాధించడాన్క వెననిింట్ 
ప్రోతస్హిించిన కోచ్ లు, అధకారులకు అభినిందనలు తెలుపుతునానిను. 2024 ల్ పారిస్ ల్ జరగనునని ఒలింపిక్స్ పోటీలల్ ఈ 

జైత్రయాత్ర కొనసాగాలన్ మనస్ఫూరిత్గా కోరుకుింటునానినన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

మత సామరసాయానికి ప్రతీక మొహరం
శతఘ్ని నూయూస్: ఇసాలోిం పరిరక్షణకు ప్రాణాలను తృణప్రాయింగా తయూజించిన అమరులను స్మరిించి, ప్రారి్ధించే ఈ 
మొహరిం పవిత్ర దినాన ఇసాలోింపై విశా్వసిం ఉనని ప్రతి ఒక్కరికీ ఆ భగవింతుడు ఆశీసుస్లు అిందచేయాలన్ జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనల్ కోరుకునానిరు. మొహరిం నాడు అనాదిగా జరుపుకొనే పీరలో కొలుపు 

హిిందూ-ముసలోింల ఐకయూతకు ప్రతీకగా తెలుగునాట న్లుసత్ింది. మత సామరసాయూన్ని పరిఢవిలలో చేసత్ింది. ఇది ఇలాగే 
కొనసాగాలన్ మనస్ఫూరిత్గా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఆకాింక్ించారు.

రాజకీయ మేధావి శ్రీ వెంకయయా నాయుడు
శతఘ్ని నూయూస్: ‘విశ్ింతి తీసుకుింటే నాకు అలసట కలుగుతుింది’ - ఈ మాటలు చాలు 
ఆయన గురిించి మనిం అరథాిం చేసుకోవడాన్క.. ఆయనే తెలుగుతనిం మూర్త్భవిించిన 
ర్జకీయ బాటసారి శ్రీ ముప్పవరపు వెింకయయూ నాయుడు గారు అన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనల్ విశ్లోషించారు. ఉపర్ష్ట్రపతిగా పదవీ విరమణ సిందర్భాన 
అధకార వీడ్్కలు సభల్ ఆయన చెపి్పన మాటలు ప్రతి ఒక్కరినీ చైతనయూ పరుసాత్యి. శ్రీ 
వెింకయయూ నాయుడు గారిన్ ర్జకీయ బాటసారిగా ఎిందుకు అభివరిణాించానింటే.. విదయూరిథా 
దశల్నే ర్జకీయాలల్ ప్రవేశించి, అతయూవసర పరిసథాతిన్ ఎదిరిించి, ఆరు నెలలపాటు 
జైలు జీవితిం మొదలుకున్ ఇప్పట్ ఉపర్ష్ట్రపతి పదవి వరకు ఆయన సుద్ర్ఘ ర్జకీయ 
ప్రయాణింల్ ఎన్ని మలుపులు, మరెన్ని అనుభూతులు. అయిదు దశాబాదీల ర్జకీయ 
జీవితింల్ ఏ పదవీ లేకుిండా ఆయన ఎపు్పడూ లేరు. ఆయన ర్జకీయ మేధావి. ఇటు 
శాసనసభ, అటు ర్జయూసభలల్ ఆయన చేసన ప్రసింగాలు ప్రతీ ఒక్కరిన్ ఆల్చిింప 
చేశాయి. ర్జయూసభ ఛైర్మన్ గా ఆయన సభను నడపిన తీరు బహుద ప్రశింసనీయిం.
తెలుగు, హిింద్, ఆింగలో భాషలపై శ్రీవెింకయయూ నాయుడు గారిక ఉననిపటుటీ, వాగా్ధట్ ప్రతి 
ఒక్కరినీ సమ్్మహన పరుసాత్యి. “ఉప ర్ష్ట్రపతి కింటే ఉషాపతిగా ఉిండడమే నాకు ఆనిందిం” వింట్ ఆయన చమతా్కర్లు, భాషా విరుపులు ఉలాలోసాన్ని, ఉతాస్హాన్ని 
కలగిసాత్యి. అటు పార్టీ పదవైనా ఇటు ర్జాయూింగ పదవైనా వాట్క వనెనిలు దిదదీడిం ఆయనకు వెననితో పెట్టీన విదయూ. ఇలా.. ఆయన గురిించి ఎింత చెపి్పనా కొింత మిగిలే 
ఉింటుింది. ఆయనను నేను అరుదుగానే కలసనప్పట్కీ కలసన ప్రతిసారి ఆయన ఇచే్చ సలహాలు నా ర్జకీయ ప్రయాణాన్క ఉపయుకత్ింగా ఉింటాయి. తెలుగు ర్షా్రాలనాని, 
తెలుగు భాషనాని ఆయనకునని మకు్కవ ప్రత్యూకింగా చెప్పవలసన అవసరిం లేదు. శ్రీ వెింకయయూ నాయుడు తెలుగు బిడ్డగా జన్్మించడిం తెలుగువారిక గర్వకారణిం. ఉప 
ర్ష్ట్రపతిగా పదవీ విరమణ చేస ప్రజలతో మమేకిం కావటాన్క సమాయతత్మవుతునని తరుణింల్ శ్రీ వెింకయయూ నాయుడు గారి్క నా హారిదీక శుభాకాింక్షలు. ఆయనకు ఆ 
భగవింతుడు సుసింపననిమైన ఆరోగాయూన్ని,ద్ర్్ఘయుష్షును, విశ్ింతి అవసరమవ్వన్ జీవితాన్ని  ప్రసాదిించాలన్ మనసార్ కోరుకుింటునానినన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్్కనానిరు.

శ్రీ చిల్లపల్్ల నాగేశ్వరరావు ఆత్మకు శంతి చేకూరాల్
శతఘ్ని నూయూస్:   జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస విభాగిం ఛైర్మన్ శ్రీ చిలలోపలలో శ్రీన్వాస ర్వు తిండ్రి శ్రీ చిలలోపలలో నాగేశ్వర ర్వు గారు కనునిమూయడిం బాధాకరమన్ జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనల్ సింతాపిం వయూకత్ిం చేశారు. చేనేత రింగిం, ఆ రింగిం మీద ఆధారపడ్డవారి అభివృది్ధ కోసిం ఆయన ఎన్ని ఆల్చనలు 
చేశారు. ఆధాయూతి్మక, సేవా కారయూక్రమాలు న్ర్వహిించారు. శ్రీ నాగేశ్వర ర్వు గారి ఆత్మకు శాింతి చేకూర్లన్ ప్రారిథాసుత్నానిను. వారి కుటుింబాన్క నా ప్రగాఢ సానుభూతి 
తెలయచేసుత్నానినన్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్్కనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ధరా్మన గారూ.. పరుగు పందేలు ఆపి పాలనపై దృష్టి పెటటిండి
* దనగుణిం, ప్రజాసేవల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తో పోటీ పడిండ
* జనసేనాన్ వలేలో ఉద్ధనిం కడ్ని సమసయూ ప్రపించాన్క తెలసింది
* తితీలో తుపాన్ సమయింల్ మీరు ఎక్కడునానిరు?
* శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఫోటో చూసేత్ మీకు ఎిందుకు భయిం?
* మీడయాతో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ విశాఖ జలాలో నాయకులు
శతఘ్ని నూయూస్: గడప గడపకూ వెళ్త్నని ప్రజా ప్రతిన్ధులకు ప్రజల 
న్లద్తలతో ఎక్కడలేన్ కోపిం వసత్ిందన్, దన్న్ పక్కదరి పట్టీించడాన్క 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నాతో నడవగలర్..? పరిగెతత్గలర్? అింటూ 
విచిత్రమైన వాయూఖయూలు మింత్రి శ్రీ ధర్్మన ప్రసాదర్వు చేసుత్నానిరన్ జనసేన 
పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ సభుయూలు శ్రీ కోన తాతార్వు అనానిరు. 
ప్రజాసేవల్, ప్రజా సమసయూలపై పోర్టాల్లో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితో 
పోటీ పడత్ ప్రజలు హరిషుసాత్రు తప్ప... చవకబారు కామింటులో చేసేత్ ప్రజలు 
హరిషుించరనానిరు. మింత్రి ధర్్మన ప్రసాదర్వు జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై చేసన అనుచిత వాయూఖయూలను ఖిండస్త్ హైదర్బాద్ 
ల్న్ జనసేన పార్టీ కింద్ర కార్యూలయింల్ మింగళవారిం విశాఖ జలాలో 
జనసేన నాయకులు మీడయాతో మాటాలోడారు. ఈ సమావేశింల్ శ్రీ కోన 
తాతార్వుతో పాటు జనసేన నాయకులు శ్రీ సుిందరపు విజయ్ కుమార్, శ్రీమతి పసుపులేట్ ఉషా కరణ్, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ ర్జులు పాల్గొనానిరు.
ఈ సిందరభాింగా శ్రీ కోన తాతార్వు మాటాలోడుతూ ‘‘శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితో నడవడింల్ పోటీ పడటిం కాదు.. సింత డబుబును ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతుల కుటుింబాలకు 
వెచి్చసుత్నని సేవల్ పోటీ పడిండ.. రూ.2 కోటలోను సైన్క సింక్షేమ న్ధక విర్ళింగా ఇచి్చన ఆయన దేశభకత్తో పోటీపడిండ. మూడేననిరేళలో పాలనల్ ప్రజలు ఈ పాలకులను గడగడపకూ 
ప్రోగ్ింల్ చీత్కరిించుకోవడింతో శ్రీ ధర్్మన న్ట్ నుించి మతి లేన్ ఇలాింట్ మాటలు వసుత్నానియి. అభిమానింతో యువకులు పెటుటీకునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఫొటోను చూసే మీకు 
భయమేసత్ింది అింటే మీ పాలనపై మీక నమ్మకిం లేదన్ అర్ధిం అవుతుింది. 45 సింవతస్ర్ల ప్రజా జీవితింల్ సీన్యర్ గా పేరు తెచు్చకునని ధర్్మన ప్రసాదర్వు శ్రీకాకుళిం జలాలోకు 
గురుత్ిండపోయేలా చేసన ఒక్క అభివృది్ధ పన్ కూడా లేదు. ఉతత్ర్ింధ్ర ఏజెనీస్ ప్రాింతాల్లో అక్రమ మైన్ింగ్ ను అడు్డకోవడింల్ పోటీ లేదు. సాథాయిక తగినటులోగా మాటాలోడే పరిసథాతి లేదు. 
తరతర్లుగా శ్రీకాకుళిం జలాలోను పట్టీ పీడసుత్నని ఉద్ధనిం కడ్ని సమసయూను ప్రపించాన్క తెలయచేసన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ప్రభుతా్వలు చేయాలస్న పనులను ఆయన చేస, 
ఎిందరో అింతర్జాతీయ వైదుయూలను ఉద్ధనిం తీసుకొచా్చరు. అక్కడ ప్రజల ఆరోగయూ సమసయూ పటటీన్ ప్రభుతా్వల న్ద్ర వదిలించారు. పోర్ట యాత్ర ద్వర్ ర్ష్ట్రింల్ ఉనని ఎన్ని సమసయూలను 
బయటకు తీసుకొచా్చరు. అలాింట్ వయూకత్న్ గౌరవిించుకుింటే, మీకు గౌరవిం దకు్కతుింది’’ అనానిరు.
* న్జాయతీ లేన్ వాళలోక ఆయన ఫొటో చూసేత్ భయిం: శ్రీ సుిందరపు విజయ్ కుమార్
జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర అధకార ప్రతిన్ధ శ్రీ సుిందరపు విజయ్ కుమార్ మాటాలోడుతూ “శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి కటౌట్ చూసేత్ నీతి, న్జాయతీ లేన్ వాళలోకు భయిం. ఈ మధయూన ర్జకీయాల్లోక 
వచి్చన కొిందరు ఎమ్మలేయూలు, మింత్రులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి గురిించి ఏద్ అింటే ఏద్ ముఖయూమింత్రి మపు్ప కోసిం అనుకునానిింగానీ... ఎప్పట్ నుించో ర్జకీయాల్లో ఉనని ధర్్మన 
వింట్ వాళ్లో ఇలా మాటాలోడటిం ఏ మాత్రిం బాగాలేదు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ధర్్మన వింట్ పెదదీలకు తగిన గౌరవిం ఇసాత్రు. న్తయూిం ప్రజల్లో ఉిండే మా నాయకుడు పరుగులెతాత్లస్న 
అవసరిం లేదు. ఆయన సేవలు చూస మీరు పరుగులు పెడుతునానిరు. అిందుక ఆయన చిత్రపటిం చూసన మీకు ఎక్కడ లేన్ కోపిం వసత్ింది” అన్ అనానిరు.
* తితీలో తుపాను సమయింల్ ధర్్మన ఎక్కడునానిరు?: శ్రీమతి పసుపులేట్ ఉషాకరణ్
విశాఖ ఉతత్ర న్యోజకవరగొిం ఇింఛారిజా శ్రీమతి పసుపులేట్ ఉషాకరణ్ మాటాలోడుతూ “మింత్రి గారు చెబుతుననిటులోగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వీధుల్లో నడసేత్ సాదసీదగా ఉిండదు. అద్ 
ప్రభింజనిం అవుతుింది. అపు్పడు ఉత్పననిిం అయేయూ శాింతి భద్రతల సమసయూను ఈ ప్రభుత్విం గాలకొదిలేసుత్ింది. శ్రీ ధర్్మన ప్రసాదర్వు నడచిన దన్క, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నడచే 
దన్క చాలా త్డా ఉింటుింది. అది గురుత్ించుకోిండ. గడపగడపకూ వైసీపీ అింటే ప్రజలు ఎక్కడ దగగొరకు కూడా ర్న్వ్వరో అనని భయింతో గడపగడపకూ ప్రభుత్విం అన్ చెపు్పకొన్ 
తిరుగుతునని మీరు కూడా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన్ విమరిశిచడిం విడూ్డరింగా ఉింది. సుద్ర్ఘ ర్జకీయ అనుభవిం ఉనని వారు సాథాయిన్ తగిగొించుకునేలా మాటాలోడటిం మించిది కాదు. 
తితీలో తుపాను సమయింల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వారిం రోజుల పాటు శ్రీకాకుళింల్ ప్రజలకు అిండగా న్లబడనపుడు కనీసిం ఇింట్ గడప కూడా దటన్ శ్రీ ధర్్మన ప్రసాదర్వు 
ఇపు్పడు కొతత్గా విమరశిలు చేయడిం ఆయన అనుభవాన్క తలవింపు. మీకు ఎలాగూ సింత డబుబులు సాయిం చేయడిం ర్దు.. అలా సాయిం చేసే వారిన్ అభినిందిించి మీ పెదదీరికిం 
న్లుపుకోిండ”న్ హితవు పలకారు.
* సీఎిం మపు్ప పిందడాన్క తిప్పలు పడకిండ: శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ ర్జు
జనసేన పార్టీ చోడవరిం న్యోజకవరగొ ఇింఛారిజా శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ ర్జు మాటాలోడుతూ... “ధర్్మన ప్రసాదర్వు వింట్ సీన్యరులో ఇలాింట్ చౌకబారు మాటలు మాటాలోడటిం హాసాయూస్పదింగా 
ఉింది. విశాఖ విధ్వింసాన్ని, ఉతత్ర్ింధ్రకు సాగునీట్ సమసయూను పరిష్కరిించలేన్ పాలకులు దిగజారుడు వాయూఖయూలకు దిగుతునానిరు. ఉతత్ర్ింధ్ర వయూవసాయిం నాశనిం అవుతోింది.. 
యువత న్రుద్యూగింల్ ఉనానిరు. పారిశ్మిక వేతత్లు ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు చూస పారిపోయే పరిసథాతిక వచా్చరు. ఎక్కడ చూసనా, ఏ వయూవసథా పరిశీలించినా ఘోరమైన పరిసథాతులు 
కన్పిసుత్నానియి. వాట్న్ సీన్యరులోగా పరిష్కరిించాలస్న నేతలు సీఎిం మపు్ప కోసిం ఏదేద్ మాటాలోడుతునానిరు. ఓ ర్జకీయ నాయకుడు భారతదేశింల్ మొదట్సారి సింత డబుబును 
కషాటీల్లో ఉనని పేదలకు పించడిం చూస అిందరూ అభినిందిసుత్నని తరుణింల్ దన్ని పక్కదరి పట్టీించేిందుక ఇలాింట్ మాటలు మాటాలోడుతునానిరు. ఉతత్ర్ింధ్ర గౌవరిం పెించేలా సీన్యర్ 
మింత్రులు మాటాలోడాల. సేవ విషయింల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన్ అిందుకోవడిం మీకు సాధయూిం కాదు. ప్రజలు ఇచి్చన అధకార్న్ని సక్రమింగా విన్యోగిించుకోిండ”న్ అనానిరు.

బత్త్ల వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వరయాంలో 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ని నూయూస్: జనిం కోసిం జనసేన మహా పాదయాత్రల్ జనసేన నాయకుర్లు 
బతుత్ల వెింకటలక్ష్మి ఆధ్వరయూింల్ సీతానగరిం మిండలిం, సింగవరిం దురగొమ్మ కాలనీల్ 
ట్డపి గ్మ పించాయతీ వైస్ ప్రెసడింట్ వారి అనుచరులతో జనసేన పార్టీల్ జాయిన్ 
అవ్వడిం జరిగిింది ర్జానగరిం.

నరిస్రెడిడి పల్్ల గ్రామంలో పరయాటంచిన 
బెల్లంకండ సాయిబాబా

శతఘ్ని నూయూస్:  కింభిం 
మిండలిం, నరిస్రెడ్డ పలేలో 
గ్మింల్ ర్ములవారి 
దేవాలయింను దరిశిించి 
అనింతరిం ఆ గ్మింల్ 
గిదదీలూరు జనసేన ఇించార్జా 
బెలలోింకొిండ సాయి బాబా 
పరయూట్ించారు, గ్మింల్న్ 
ప్రతి ఇింట్క వెళ్లో జనసేన 
అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ 

గారు వైసీపీ ప్రజా వయూతిరేక విధానాలను ఎిండ కడుతుననివిదనిం, రైతు భరోసా యాత్రల్ 
ఆత్మహతయూ చేసుకునని రైతులకు లక్ష రూపాయలు ఇసుత్నని విషయమును.. జనవాన్ 
ద్వర్ ప్రజా సమసయూలను తెలుసుకొన్ వాట్న్ పరిష్కరిించే దిశగా ముిందుకు వెళలోడిం 
వీటన్నిట్న్ జనసేన ఇనా్చరిజా బెలలోింకొిండ సాయి బాబా ప్రజలకు వివరిించడిం జరిగిింది. 
ఈ కారయూక్రమాన్క జలాలో నాయకులు, మిండల నాయకులు జనసేన కారయూకరత్లు అిందరూ 
పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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జనవాణి కారయాక్రమంలో పాల్గొన్న దివాయాంగులకు 
ట్రై సైకిల్ పంపించిన జనసేనాని

శతఘ్ని నూయూస్: భీమవరింల్ జూలై 17 వ తార్ఖున జరిగిన జనవాణి కారయూక్రమింల్ 
పాల్గొనని దివాయూింగులు పింతాడ జనార్ధన ర్వు, శ్రీమతి లక్ష్మి దురగొ ల కషటీిం వినని అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ స్పిందిించి వారిక తథేకిం ఫిండేషన్ ద్వర్ రెిండు ట్రై సైకల్ పింపడిం 
జరిగిింది.. వాట్న్ తణుకు న్యోజకవరగొిం జనసేన పార్టీ ఇన్ చారిజా విడవాడ ర్మచింద్ర 
ర్వు ఆధ్వరయూింల్ వాట్న్ దువ్వ గ్మింల్ వారి ఇింట్ వదదీ తణుకు న్యోజకవరగొిం జనసేన 
పార్టీ నాయకుల సమక్షింల్ వారిక అిందజేయడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్ తణుకు 
మిండల అధయూక్షుడు చికా్కల వేణు, అతిత్ల మిండలిం అధయూక్షుడు దసిం ప్రసాద్, ఇరగవరిం 
మిండలిం అధయూక్షుడు ఆకట్ కాశ, లీగల్ సెల్ సెక్రటర్ కొయయూల విజయ్ కుమార్, పింతిం 
నానాజీ, దువ్వ గ్మ అధయూక్షుడు శ్రీర్ముల చిన్ని, దువ్వ వార్్డ మింబరులో రుద్రా గణపతి, 
సముద్రిం, జలాలో మహిళ్ కోఆరి్డనేటర్ కాటనిిం విశాల, వీర మహిళలు తెలగారెడ్డ లక్ష్మీ 
అనుకుల రమేష్, తులస, అనెనిిం ప్రభు, కొమరవరిం పిండు, ఎిం. సురేష్, ట్. చినాని, 
తింట సతయూనార్యణ, దువ్వ గ్మ జనసేన పార్టీ కమిటీ సభుయూలు మరియు జనసైన్కులు 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

భూదాట లక్ష్మీనారాయణ ను బర్త్ రఫ్ చేసి, టటడి పవిత్రతను కాపాడాలని జనసేన నిరసన
శతఘ్ని నూయూస్: టీటీడ్ పాలకమిండల సభుయూలా!.. దింగల ముఠా సభుయూలా.!
భూదట్ లక్ష్మీనార్యణను వెింటనే బర్త్ రఫ్ చేయాల..
ట్ట్డ పవిత్రతను కాపాడిండ.. జనసేన
భూదట్ లక్ష్మీనార్యణ ను టీటీడ్ పాలకమిండల నుించి బర్త్ రఫ్ చేస, ట్ట్డ 
పవిత్రతను కాపాడాలన్ మింగళవారిం అలపిరి పాదల వదదీ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింల్ 
న్రసన తలయజేసారు..
ఈ న్రసన కారయూక్రమింల్ తిరుపతి జనసేన ఇించార్జా కరణ్ ర్యల్ మాటాలోడుతూ 
వీరు టీటీడ్ పాలకమిండల సభుయూలా లేక దింగల ముఠా సభుయూలా అన్ ప్రశనిస్త్, 
విందల కోటులో అక్రమాలకు పాల్పడ సామానయూ ప్రజల వదదీ నుించి టీటీడ్ బోరు్డ మింబర్ 
గా ఉనని లక్ష్మీనార్యణ అనే వయూకత్ డబుబులు కాజేశారన్ అతన్న్ వెింటనే పదవి నుించి 
తలగిించాలన్ ట్ట్డ ధారి్మక సింసథాలను కాపాడాలన్ ప్రజలకు నాయూయిం జరిగేలా 
చరయూలు చేపటాటీలన్ డమాిండ్ చేశారు..
అదేవిధింగా తిరుపతి పటటీణ అధయూక్షుడు ర్జారెడ్డ మరియు వీర మహిళలు, నాయకులు 
మాటాలోడుతూ టీటీడ్ బోరు్డ మింబరులోగా ఉననిత పదవులల్ ఉనని వయూకుత్ల పై మీడయాల్ 
అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడుతునని దృశాయూలు వసుత్ననిప్పట్కీ ట్ట్డ చైర్మన్ వీట్న్ 
పట్టీించుకోకుిండా వయూవహరిసుత్నానిరన్ తక్షణమే వీట్పై చరయూలు చేపట్టీ టీటీడ్ యొక్క 
పేరును కాపాడాలన్ ఆగ్రహిం వయూకత్ిం చేశారు.

ఈ కారయూక్రమింల్ సుభాషన్, ముకు్క సతయూవింతుడు, కీరత్న, అమృత, మునసా్వమి, బాటసారి, కొిండ ర్జమ్హన్, లక్ష్మి, మన్జ్, కశోర్, ర్జేష్, హేమింత్, దిలీప్, ర్జా, మరియు 
నాయకులు, జనసైన్కులు వీరమహిళలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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జనంకోసం జనసేన మహాపాదయాత్ర
జనింకోసిం జనసేన మహాపాదయాత్ర 5వ రోజు
శతఘ్ని నూయూస్: ర్జానగరిం న్యోజకవరగొిం సీతానగరిం మిండలిం, కూనవరిం 
గ్మింల్.. జనసేన నాయకులు బతుత్ల బలర్మకృషణా, శ్రీమతి వెింకటలక్ష్మి 
ఆధ్వరయూింల్.. ప్రజల విశ్ష స్పిందనతో ముిందుకు సాగుతునని కారయూక్రమిం.. జనిం కోసిం 
జనసేన మహాపాదయాత్ర 5వ రోజు విజయవింతింగా జరిగిింది.. ఈ కారయూక్రమింల్ 
తూరు్పగోదవరి జలాలో జాయిింట్ సెక్రెటర్ మేడశెట్టీ శవర్ిం, శ్రీకృషణాపటనిిం సర్పించ్ 
కమిడ శ్రీర్మ్, భూపాలపటనిిం సర్పించ్ గులెలోింకల ల్వర్జు, తూరు్పగాను గూడిం 
సర్పించ్ గళ్ళ రింగా, పరిజలలో పేట ఎింపీటీసీ పళ్ళ ధనలక్ష్మి, సీన్యర్ నాయకులు 
మదిదీరెడ్డ బాబులు బోయిడ వెింకటేష్, కురుమళ్ళ మహేష్, కామిశెట్టీ విష్ణా, బదిరెడ్డ 
దర, మటాటీ వెింకటేశ్వరర్వు, అడా్డల శ్రీను, కూనవరిం జనసేన నాయకులు 

జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు. ఈ కారయూక్రమిం విజయవింతింగా ముిందు కొనసాగుతుింది. ఈ కారయూక్రమింల్ బాగింగా మాధవరపు కోటేశ్వరర్వు ఎక్స్ ఎిం.పి.ట్.స ట్డపి సీతానగరిం 
మిండలిం కూనవరిం కూనవరిం గ్మింల్.. జనసేన నాయకులు బతుత్ల బలర్మకృషణా ఆధ్వరయూింల్ జనసేన పార్టీల్ జాయిన్ అవ్వడిం జరిగిింది.

యర్రబాల్ం గ్రామంలో పరయాటంచిన బెల్లంకండ సాయిబాబా
శతఘ్ని నూయూస్: ప్రకాశిం జలాలో, కింభిం మిండలిం, యర్రబాలెిం గ్మింల్ గ్మ ప్రజల కోరిక మేరకు గిదదీలూరు న్యోజకవరగొిం ఇింఛార్జా బెలలోింకొిండ సాయిబాబు మొహరిం పిండుగ 
సిందరభాింగా ప్రత్యూక పూజల్ పాల్గొన్.. అనింతరిం గ్మ పరయూటనల్ భాగింగా వారి సమసయూలను తెలుసుకునానిరు.
ఈ కారయూక్రమింల్ జలాలో సింయుకత్ కారయూదరిశి కాల్వ బాల రింగయయూ, కింభిం మిండలిం అధయూక్షులు తాడశెట్టీ ప్రసాద్, ర్చరలో మిండలిం గాడుదల నగేష్, మిండలో వీరబ్రహ్మిం, కోవెలకుింటలో 
గోవర్ధన్ మరియు యర్రబాలెిం జనసేన నాయకులు ఆర్.ర్మయయూ, గోనె పవన్, జము్మల దినేని యదుదీల రింగారెడ్డ, నలలోబోతుల వెింకటసుబబుయయూ, నళ్ళబోతుల నాగయయూ, నళ్ళబోతుల 
మసాత్న్ తదితరులు పాల్గొనానిరు..

పాడేరులో ఘనంగా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోతస్వ 
వేడుకలు

శతఘ్ని నూయూస్: అలూలోరి 
సీతార్మర్జు జలాలో 
కింద్రిం పాడేరుల్ జనసేన 
పార్టీ కార్యూలయింల్ 
ఆదివాసీ దిన్తస్విం 
పాడేరు, అరకు 
పారలోమింట్ ఇనా్చర్జా డా 
వింపురు గింగులయయూ 
ఆధ్వరయూింల్ ఘనింగా 
న్ర్వహిించడిం జరిగిింది. 

సా్వతింత్ర ఉదయూమింల్ పాల్గొనని ఆదివాసీ అమరవీరులకు న్వాళ్లు అరి్పించి.. ఆ 
మహనీయుల స్ఫూరిత్న్ ఆదరశిింగా తీసుకున్ ప్రతి ఒక ఆదివాసీ తమజాతి మనుగడ 
కాపాడవలసనటువింట్ అవసర్న్ని గురిత్ించి భవిషయూత్ తర్లకు ఆదరశిింగా 
న్లబడాలన్.. నేట్ యువతరిం ర్జకీయాలల్ సైతిం ప్రధాన భూమిక పోషించి మనకు 
గల ర్జాయూింగ పరమైనహకు్కలు, చటాటీలు, పరిరక్ించ వలసిందిగా పిలుపున్వ్వడిం 
జరిగిింది. ఈ సిందరబుింగా జనసేన పార్టీ సద్ధింతాలు, ఆశయాలకు ఆకరిషుతులై పాడేరు, 
జ.మాడుగుల చిింతపలలో, మిండలాలకు చెిందిన అనేకమింది వైసీపీ కారయూకరత్లు జనసేన 
పార్టీ ఇనా్చర్జా డా. వింపురు గింగులయయూ చేతుల మీదు కిండువా కపు్పకున్ పార్టీల్క 
చేర్రు. వారిన్ సాదరింగా పార్టీ ల్క ఆహా్వన్ించడమైనది. ఈ కారయూక్రమింల్ పాడేరు 
మిండల అధయూక్షులు నింద్ల మురళ్ కృషణా, ఉపాధయూక్షులుసాలేబు అశోక్, నాయడు, బలజ 
కోటేశ్వరర్వు (హుకుమాపేట), జ.మాడుగుల మిండల అధయూక్షులు మసాడ భీమనని, 
చిింతపలలో నాయకులు బుజజా బాబు, పిండు, రవి, వివిధ మిండలాల ముఖయూనాయకులు 
పాల్గొనానిరు.

జోరు వానలోనూ సాగిన జనంతో జనసేన
ఆమదాలవలస నియోజవర్ంలో జోరు వాన లోన్ జనంతో జనసేన కారయూక్రమం
శతఘ్ని నూయూస్: ఆమదలవలస న్యోజకవరగొింల్, జనసేన పార్టీ నాయకులు కొతత్కోట 
నాగేింద్ర, కోరుకొిండ మలేలోశ్వరర్వు, అింపిల విక్రమ్ (ఎింపీటీసీ) ఆధ్వరయూింల్, 
కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసుస్లతో జనింతో జనసేన కారయూక్రమింల్ భాగింగా 7 వ 
రోజు కొలలోవలస సింతల్ ఉచితింగా టీ పింపిణీ కారయూక్రమిం జరిగిింది.. మరియు ప్రతి 
ఒక్క వాయూపారసుత్ల తో, సింతక వచి్చన కొనుగోలుదరులు అిందరితో మాటాలోడ, వారి 
సమసయూలను తెలుసుకొన్.. తిందరోలోనే ఆ సమసయూలు అన్నిట్ పైన కూడా జనసేన తరుపున 
పోర్టిం చేస.. వీలైనింత తిందరగా పరిషా్కరిం చేసాత్మన్ భరోసా కల్పించడిం 
జరిగిింది. ఇలాింట్ సమసయూలు మరలా పునర్వృతిం కాకుిండా ఉిండాలింటే.. 
భవిషయూతుత్ల్ వచే్చ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీన్ ఆదరిించి, గాజు గాలోస్ గురుత్క ఓటు వేస, 
జనసేన పార్టీన్ ఆదరిించి, ఆశీర్వదిించవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కరిన్ పేరుపేరునా మనవి 
చేసుకునానిరు, ఈ కారయూక్రమింల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు కొతత్కోట శ్రీను, సింతోష్ 
నాయుడు, ధూబా సింఘిం నాయుడు, సెపెన రమేష్, కళ్ళన నరేష్, వెింకటరమణ, 
ప్రసాద్, సతయూనార్యణ, లక్షష్మణర్వు, నాన్, దిలీప్, అన్ల్, కోమలర్వు, జనసేన 
కారయూకరత్లు మరియు గ్మ ప్రజలు పాల్గొన్ విజయవింతిం చేసనిందుకు ప్రతి ఒక్కరినీ 
పేరు పేరునా ధనయూవాదములు తెలయజేసుకునానిరు.

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

మీ బాధయాతను నిజాయితీగా నిర్వరిత్ంచండి.. 
నల్లపరెడిడిపై ద్వజమెతిత్న సుధీర్ బదిదిపూడి

శతఘ్ని నూయూస్: వైసీపీ ప్రభుత్విం అధకారింల్క వచి్చనప్పట్నుించి ఈరోజు వరకు ఆింధ్ర 
ర్ష్ట్ర ప్రజలు నానా అవసథాలు పడుతునానిరు. ఈ మూడు ఏళలోల్ మీరు ప్రాతిన్ధయూిం వహిసుత్నని 
కోవూరు న్యోజకవరగొింల్ ఎలాింట్ అభివృది్ధ లేదు. రోడలో దుసథాతి మర్ దరుణింగా ఉనానియి. 
ఆ రోడలోను బాగుచేసే పరిసథాతి లేదు. రైతులు చెమటోడ్చ పిండించిన పింటకు గిటుటీబాటు ధరలు 
లేక సతమతమవుతునానిరు. మొదట్ పింట డబుబులు ఇింతవరకు కూడా రైతులకు అిందన్ పరిసథాతి 
నెలకొింది. వరి వెయయూడాన్క సరిపడా నీరు ఉనానికూడా రైతులు పింట వెయయూడాన్క పెటుటీబడ 
లేక క్రాప్ హాలడే తీసుకునే పరిసథాతి కోవూరు న్యోజకవరగొిం పరిధల్ ఏర్పడింది. ద్న్మీద మీరు 
స్పిందిించి రైతులకు అిండగా న్లబడాల. కానీ ఆ పరిసథాతి లేదు. ప్రజలు ఇచి్చన ఎమ్మలేయూ హోదన్ 
అడ్డిం పెటుటీకున్ వయూకత్గత స్వలాభిం పిందుతూ పబబుిం గడుపుతునానిరు. కోవూరు సహకార చక్్కర 
కర్్మగారిం మూతపడడిం మీద 2019 ఎన్నికల ముిందు ఎన్ని ప్రసింగాలు, వినాయూసాలు చేసన 
మీరు.. వైసీపీ ప్రభుత్విం అధకారింల్క వచా్చక కోవూరు సహకార చక్్కర కర్్మగార్న్ని తిరిగి పునః 
ప్రారింభిసాత్మన్ చెపా్పరు. అధకారింల్క వచా్చక దన్ ఊసే మరి్చపోయారు. పైగా ఆ సహకార 
చక్్కర కర్్మగార సథాలాన్ని ప్రైవేటు వయూకుత్లకు కారు చౌకకు అమే్మసే కుట్రక తెరతీశారు. న్యోజకవరగొ 
పరిధల్ పర్యూవరణాన్ని పాడుచేసుత్..అక్రమారు్కలు చేసే అక్రమ ఇసుక మాఫయా, అక్రమ గ్వెల్ 
మాఫయా ముఠాన్, ప్రభుత్వ భూముల కబాజా చేసే రౌడ్ మూకన్ పెించి పోషసుత్నానిరు తప్ప నమి్మ 
ఒటేలోసన ప్రజలకు ఎలాింట్ నాయూయిం చేయటింలేదు. కోవూరు న్యోజకవరగొింల్ నము్మకునని 
ప్రజలను నటేటీట ముించారు. కవలిం అపు్పలు చేస సింక్షేమ పథకాలు ఇస్త్..ఇదే అభివృది్ధ అన్ 
మీరు భావిించడిం, ప్రజలను నమి్మించే ప్రయతనిిం చెయయూడిం హాసాయూస్పదింగా ఉింది. 2019 
ల్ వైసీపీ ప్రభుత్విం అధకారింల్క వచి్చన ఎన్మిది నెలల తరువాత అప్పట్ ఇరిగేషన్ మింత్రి 
గారు శ్రీ అన్ల్ కుమార్ యాదవ్ గారితో కలస కోవూరుల్ ఒక సమావేశిం న్ర్వహిించి కోవూరు 
న్యోజకవరగొిం ప్రజలకు మాట ఇచి్చన ప్రకారిం ఇరిగేషన్ పరిధల్క వచే్చ పనులను 300 కోటలో 
రూపాయలుతో పనులు చేసాత్మనానిరు. మరి ఆ పనులు ఏమయినాయి అన్ మేము జనసేన పార్టీ 
తరుపున ప్రశనిసుత్నానిము. 2022 మే నెలల్ పించాయితీ ర్జ్ రోడలోకు సింభిందిించి ప్రతిపాదనలు 
తెపి్పించుకున్ అప్పట్ మారె్కట్ింగ్ శాఖా మింత్రి శ్రీ కననిబాబు గారి ద్వర్ మారె్కట్ింగ్ శాఖ 
నుించి విడుదల చేయిించుకునని 32 కోటలో 74 లక్షల రూపాయల న్ధులు ఏమైనాయి అన్ మేము 
ప్రశనిసుత్నానిము. ఈరోజుక ఆ రోడులో అలానే గుింతల మయింగానే ఉనానియి. చినుకు పడత్ ప్రజలు 
ఆ రోడలో మీద ప్రయాన్ించలేక నానా అవసథాలు పడుతునానిరు. కోవూరు న్యోజకవరగొింల్ ఇన్ని 
సమసయూలు ఉింటే వాట్న్ గాలక వదిలేస మా అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన్ విమరిశిించడిం 
పద్ధతి కాదు. మీరు మీ వైసీపీ ప్రభుత్విం అసమరథా ప్రభుత్విం అన్ ప్రజలు గురిత్ించారు. ఇచి్చన పన్ 
చెయయూడిం చేతకాన్ కోవూరు న్యోజకవరగొిం ఎమ్మలేయూ గారు.. పన్ చేతకాకపోత్ ఎమ్మలేయూ పదవిక 
ర్జీనామా చేస దిగిపోిండ. అింత్కాన్ మా అధనాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై విమరశిలు 
చేసేత్ చూస్త్ ఊరుకోము. మాకు ప్రతిపక్షిం లేనేలేదు.. ఆింధ్ర ర్షా్రాన్క శాశ్వత ముఖయూమింత్రి జగన్ 
రెడ్డ మాత్రమే అన్ మీరు తిరిగే గడప గడపక కారయూక్రమింల్ ప్రగలాబులు పలుకుతునానిరు. మీకు 
ప్రతిపక్షిం ప్రజలే..ర్బోయే ఎన్నికలల్ ప్రజలు తప్పకుిండా మీ వైసీపీ పార్టీక బుది్ధచెపాత్రు. ప్రజలు 
మారు్ప కోరుకుింటునానిరు. ప్రజలు జనసేన పార్టీన్ కోరుకుింటునానిరు.

వి.ఆర్.ఏలకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని నూయూస్:c బోనకల్ మిండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు తాళ్లోరి డేవిడ్ మాటాలోడుతూ.. 
తెలింగాణ ర్ష్ట్రవాయూపత్ింగా 23 వేల మింది వీఆర్ఏ ఉద్యూగులు ఉనానిరు కావున తెలింగాణ ర్ష్ట్ర 
ప్రభుత్విం అసెింబ్లో సాక్గా ఇచి్చన హామీలను వారి యొక్క పే సే్కల్.. అదే విధింగా 55 సింవతస్ర్లు 
పైబడన వారి యొక్క కుటుింబ సభుయూలల్ ఓకరిక ఉద్యూగ అవకాశాన్ని మరియు ఇచిన హామీలను 
నెరవేర్్చల. ఫబ్రవరి 20- 2017 ప్రగతి భవన్లో ఇచి్చన హామీ, మరియు, సెపెటీింబర్- 9, 2020 
అసెింబ్లోల్ ఇచి్చన ప్రకటన అదే విధింగా మారి్చ 22 మరోసారి ఇచి్చన అన్ని హామీల యొక్క జీవోను 
వెింటనే విడుదల చేయాల.. అదేవిధింగా వీఆర్ఏలు తెలింగాణ ర్ష్ట్ర ఏర్్పటుకు సకలజనుల 
సమ్మల్ తెలింగాణ ర్ష్ట్రిం ఏర్్పటుక వీఆర్ఏల పాత్ర ఎింతో ఉిందన్.. వార్ చటటీబద్ధమైన 
సమసయూలను తక్షణిం ర్ష్ట్ర ప్రభుత్విం అమలు చేయాలన్.. వారి సమసయూలను పరిష్కరిించనీ 
యెడల ర్ష్ట్ర వాయూపత్ింగా జనసేన పార్టీ వీఆర్ఏలకు అిండగా ఉిండ వారి యొక్క సమ్మల్ పాల్గొన్ 
వారిక జనసేన పార్టీ అిండగా ఉింటుిందన్ తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమింల్ బోనకల్ మిండల 
సహాయ కారయూదరిశి ఎసే్క బాజీ బాబా, మిండల ఎగిజాకూయూట్వ్ నెింబర్ ఎస్ క జానీ పాషా, మిండల 

ఎ గి జా కూ యూ ట్ వ్ 
నెింబర్ సింఘపు 
నరేింద్ర, మిండల 
నా య కు లు 
వ ల లో ిం కొ ిం డ 
అశోక్, తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

రోడ్ల దుసిథితి పై జనసేన, సిపిఐ నాయకుల 
ఆద్వరయాంలో రాసాత్రోకో

శతఘ్ని నూయూస్: పననిలూరుల్ జనసేన నాయకులు కనపరిత్ మన్జ్ కుమార్ 
మరియు సపిఐ నాయకులు క.వీర్రెడ్డ ఆద్వరయూింల్ ర్సాత్రోకో న్ర్వహిించడిం 
జరిగిింది.
ప్రకాశిం జలాలోల్ కొిండేపి న్యోజకవరగొింల్ పననిలూరు మిండలింల్ ప్రధాన 
రహదరిల్ గుింతలు చాలా ప్రమాదకరింగా మార్యి, చిననిపాట్ వరషుిం పడన 
ఈ గుింతల్లో పెదదీ ఎతుత్న ప్రమాదలు జరిగే అవకాశాలునానియి, ఈ రహదరిన్ 
అింట్పెటుటీకొన్ ఒక పక్కన పోలీస్ సేటీషన్, మరో పక్కన పాఠశాలలు, మరో 
పక్కన ఎిం.ఆర్.ఓ ఆఫీసు, ఇింకో పక్కన బాయూింకులు, ఎన్ని ఇలులో ఉనానియి.. 
న్తయూిం ఈ ప్రధాన రహదరిల్ చాలా రద్దీగా వాహనాలు తిరుగుతూ ఉింటాయి. 
చిననిపాట్ వరషుిం పడనా కానీ చినని చినని చెరువులను తలపిించే విధింగా ఈ 
రహదరి కన్పిసుత్ింది. ఈ రహదరిల్ ప్రయాణిించాలింటే ప్రయాణికులు చాలా 
ఇబబుిందులు ఎదుర్్కింటునానిరు.
పననిలూరు మిండలింల్ అధకార పార్టీక చెిందిన నాయకులు ఈ రహదరిల్ 
న్తయూిం ప్రయాణిస్త్, పటీటీ పటటీనటుటీగా వయూవహరిసుత్నని తీరు ప్రజలిందరిన్ 
ఆశ్చర్యూన్నిక గురి చేసుత్నానియి. ఇకనైనా పననిలూరు మిండలిం నాయకులు 
న్ద్రమతుత్ వదిల ఈ గుింతలని పూడే్చ విధింగా చేయాల. ఈ రహదరిల్ న్తయూిం 
అధకారులు కూడా ప్రయాణిస్త్ ఉింటారు.
ఆగష్టీ 15వ తార్ఖు ల్పు ఈ గుింతలని పూడా్చల, ఒకవేళ మీరు ఈ గుింతలని 
పూడ్చనీ పక్షాన 15వ తార్కు తర్్వత భార్ సాథాయిల్ ర్సాత్రోకో న్ర్వహిించడిం 
జరుగుతుిందన్ హెచ్చరిించదిం జరిగిింది.
ఈ కారయూక్రమింల్ జనసేన నాయకులు కనపరిత్ మన్జ్ కుమార్, సపిఐ 
న్యోజకవరగొ కారయూదరిశి క వీర్రెడ్డ, శ్షారెడ్డ, మాలాయూద్రి, రమణయయూ, నవీన్, పుల 
ర్మర్జు, బాలచింద్ర, నాన్, వీరేింద్ర, బిటుటీ, ప్రవీణు, నరసింహ, అింకమ్మర్వు, 
ర్యుడు, బిలాలో మహేష్ , మొదలైన వాళ్్ళ పాల్గొనానిరు.

ఘనంగా వీరంకి వెంకయయా జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని నూయూస్: ముదినేపలలోల్ ఘనింగా వీరింక వెింకయయూ గారి జన్మదిన వేడుకలు 
న్ర్వహిించిన మిండల జనసేన నాయకులు..

జనసేన పార్టీ కోసిం 
న్రింతరిం కృష చేస్త్ 
కైకలూరు న్యోజకవరగొింల్ 
ర్బోయే 2024 ఎలక్షన్ ల్ 
జనసేన పార్టీ ప్రభుతా్వన్ని 
సాథాపిించే విధింగా అహరినిశలు 

ప్రజలకు, న్యోజకవరగొిం నాయకులకు, జనసైన్కులకు న్తయూిం అిందుబాటుల్ 
ఉింటూ ప్రతి క్షణిం దిశాన్రేదీశిం చేస్త్ నాయకులను, జనసైన్కులను, జనసేన 
పార్టీ కుటుింబసభుయూలను అిందరిన్ ఏక తాట్పై నడపిసుత్నని పెదదీలు జనసేన 
పార్టీ ముదినేపలలో మిండల అధయూక్షులు శ్రీ వీరింక వెింకటేశ్వరర్వు(వెింకయయూ) 
గారి జన్మదిన వేడుకలు ముదినేపలలో జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ నిందు భార్గా 
న్ర్వహిించారు.ఈ సిందరబుింగా వెింకయయూ గారు మాటలోడుతూ ఎననిడూ లేన్ 
విధింగా నా పుట్టీనరోజు వేడుకలు న్ర్వహిించడిం చాలా ఆనిందకారిం అన్ 
నాకు శుభాకాింక్షలు తెలపిన ప్రతి ఒక్కరిక నా ధనయూవాదములు తెలపారు. ఈ 
కారయూక్రమింల్ మిండల నాయకులు, జనసైన్కులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రోజా నీది నోరా తాట మటటి?: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్ని నూయూస్: గోరింటలో మాధవ్ 
నూయూడ్ వీడయోల్ అడ్డింగా బుక్ 
అయిపోయిన విషయిం తెలసిందే.
నేను ఒక మహిళను, పైగా మింత్రిన్ 
అనే సగుగొ లేకుిండా గోరింటలో మాధవ్ 
న్ సమరిథాసుత్నని రోజా.
ఎ ఆడబిడ్డకైనా అనాయూయిం జరిగిత్ 
గన్ కింటే ముిందు జగన్ వసాత్డన్ 
సది మాటలు చెపి్పన రోజా ఇపు్పడు 
విషయాన్ని వక్రీకరిస్త్ విచారణల్ ఉింది టిం పడుతుిందన్ చెతత్ కబురులో చెబుతుింది.
గతింల్ అింబట్, అవింతి కూడా ఆడవాళ్ళతో అసభయూింగా మాటాలోడుతూ అడ్డింగా బుక్ 
అయిపోయారు. వారి మీద ఏ చరయూలు తీసుకోకుిండా సగుగొ లేకుిండా అింబట్కీ మింత్రి 
పదవి ఇచా్చరు. ద్న్ని బట్టీ అరథామవుతుింది తపు్ప చేసన వాడు మీ వాడైత్ మీరు ఎటాలో 
సమరిథాసాత్రో ఈ ర్ష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు.
గోరింటలో మాధవ్ గత చరిత్ర కూడా నేరమయిం. అలాింట్ దుర్్మరుగొడక సీటు ఇచి్చ 
ఎింపీగా చేసన వైసీపీ పార్టీ ఎింత నీతిమాలన పార్టీనొ అరథాిం చేసుకోవచు్చ.
జన సైన్కులను పిలలోలు అింటూ ఎక్కల మాటలు మాటాలోడుతునని రోజా. రోజా పెదదీ 
ఆరిింద, ఎపు్పడ్ భూమి పుట్టీనపు్పడు పుట్టీింది. తన కింట్క అిందరూ పిలలోలు లాగానే 
కనబడుతుింటారు.
విశాఖ ఋషకొిండ ధ్వింసిం చేయడాన్ని చూస చూడనటులోగా వదిలేసనిందుకు మింత్రి 
రోజాకు బెింజ్ కార్ బహుమతిగా వచి్చిందనేది ప్రధాన ఆరోపణ.
బెింజ్ కార్ విషయాన్ని బయట పెట్టీనిందుకు రోజా జనసైన్కులపై విషిం కకు్కతుింది.
నేను 150 సన్మాల్ నట్ించా, ఇప్పట్కీ జబరదీస్త్ షోల్ లచ్చ లచ్చలు డబుబులు 
వసుత్నానియి. నా కషాటీరిజాతింతోనే బెింజ్ కారు కొనుకు్కనని అింటూ మీడయా ముిందు 
కవరిింగ్ ఇసుత్ింది.
అవును రోజా పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఒక్క సన్మాల్ నట్సేత్ 100 కోటులో తీసుకుింటారు. 
అలాింట్ పవన్ కళ్యూణ్ గారు రెిండు కోటులో పెట్టీ ఎన్మిది కారులో కొనలేర్?
మించి చెడు వెనక ముిందు ఆల్చిించాల కద. అదేద్ లేకుిండా తాడేపలలో పాయూలెస్ నుిండ 
వచి్చన స్్కరిప్టీ పటుటీకున్ మీడయా ముిందు వచి్చ పవన్ కళ్యూణ్ గారిక ఎవరు గిఫ్టీ ఇచా్చరో 
చెపా్పలింటూ చెతత్ వాుడు వాగావ్. ఏమైింది
తీర్ నీ వరకు వచే్చటప్పట్క తత్విం బోధపడ, లబోదిబోమింటూ మొతుత్కుింటునానివ్.
ఇక ముిందే అయినా రోజాక మేిం చెపే్పది ఒకటే మొదట నీ న్ట్న్ అదుపుల్ పెటుటీకో, 
లేకుింటే ఇలాింట్ తిప్పలే పడవలస వసుత్ిందన్ పెడన న్యోజకవరగొిం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు ఎస్ వి బాబు రోజా వాయూకయూలపై మిందిపడా్డరు.

పవనన్న ప్రజాబాట కారయాక్రమం 98వ రోజు
శతఘ్ని నూయూస్: శ్రీకాకుళిం జలాలో, 
ఎచె్చరలో న్యోజకవరగొింల్, లావేరు 
మిండలిం లావేట్ పాలేిం పించాయతీ 
కశవర్యిన్పాలేిం గ్మింల్ ఎచె్చరలో 
న్యోజకవరగొిం జనసేన పార్టీ సీన్యర్ 
నాయకులు మరియు ససైట్ బాయూింకు 
మాజీ చైర్మన్ కరిమజజా. మలేలోశ్వరర్వు 
పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమింల్ 
భాగింగా 98వరోజు సీతార్ిం పురిం 

గ్మింల్, ప్రతి ఇింట్ింట్క వెళ్లో జనసేన సద్ధింతాలను మరియు మేయూన్ఫేస్టీ గురిించి.. 
ర్షా్రాముల్ గతింల్ మరియు ఇపు్పడు అధకారింల్ ఉనని పార్టీలు ప్రజలను ఏ విధింగా, 
మభయూపెట్టీ మ్సిం చేసుత్నానియో, ప్రజలక అరథామయేయూ విధింగా చెప్పడిం జరిగిింది..
ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు బాగుిండాల, యువత అిందరక కూడా జాబులు ర్వాల, మన 
ర్ష్ట్రిం అభివృది్ధ చెిందల అింటే భవిషయూతుత్ల్ వచే్చ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీన్ ఆదరిించి, 
గాజు గాలోస్ గురుత్క ఓటు వేస, జనసేన పార్టీన్ గెలపిించవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కరిన్ 
పేరుపేరునా రిక్్వస్టీ చేయడిం జరిగిింది. ఈ కారయూక్రమింల్ రణసథాలిం మిండలిం జనసేన 
పార్టీ నాయకులు కృషాణాపురిం పించాయతీ యింపిట్స అభయూరిథా పోటూనిరు.లక్షు్మనాయుడు, 
దనానిన.భోగినాయుడు ర్ింబాబు, కృషాణార్వు, రఘ మరియు జనసేన కారయూకరత్లు, 
కశవర్యిన్ పాలేిం గ్మ ప్రజలు పాల్గొన్ విజయవింతిం చేసనిందుకు ప్రతి ఒక్కరినీ 
పేరు పేరునా ధనయూవాదములు తెలయజేసారు.

జనసేన రాష్ట్ర గ్ండ్ ల్వెల్ ప్రోగ్రామర్ 
కేశవరావుకు అభినందనలు

శతఘ్ని నూయూస్: కనూస్మర్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరిం ఆఫ్ 
ఇిండయా.. ర్ష్ట్ర ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటర్గా ఎన్నికైన 
జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర గ్ిండ్ లెవెల్ ప్రోగ్మర్… 
కశవర్వు కు జనసేన పార్టీ తరుపున హృదయపూర్వక 
అభినిందనలు తెలయజేసారు.. నెలూలోరు జలాలో, 
కిందుకూరు మిండలిం, పలుకూరు గ్మిం ల్ 

జన్్మించి ఫల్్మ ఇిండసీ్రా దరశికత్వ శాఖల్, ర్జకీయ, సామాజక సేవా కారయూక్రమాల్లో 
ర్ణిస్త్ న్రింతరిం జనసేన అభివృది్ధ కొరకు శ్రమిసుత్నని జనసేన పార్టీ గ్ిండ్ లెవెల్ 
ప్రోగ్మర్ కశవర్వు కు శ్రీకాకుళిం జలాలో జనసేన పార్టీ నాయుకులు కర్రిమజజా. 
మలేలోశ్వరర్వు, కృషాణాపురిం పించాయతీ ఎింపీటీసీ అభయూరిథా పటూనిరు. లక్షు్మనాయుడు 
మనస్్పరిత్గా అభినిందనలు తెలయజేస్త్.. ఇలాగే మీ ప్రయాణిం ర్నునని జనసేన 
పార్టీ అదుభాత విజయాన్క గొప్ప తోడా్పటున్ అిందిసాత్రన్.. ర్ష్ట్ర జనసేన నాయకులు, 
సైన్కులు, వీరమహిళలలు శ్రేయోభిలాష్లు మనస్్పరిత్గా అభినిందనలు తెలయజేసారు.

రకత్దానం చేదాదిం ఎదుట వారికి మరో జన్మ 
నిదాదిం: జనసేన జానీ

శతఘ్ని నూయూస్:   మనయూిం జలాలో, 
పాలకొిండ న్యోజకవరగొిం, వీరఘటటీిం 
మిండలిం కమి్మ గ్మ జనసైన్కుడు 
తిండ్రి పలీలో అప్పలనాయుడుక ఆరోగయూిం 
బాగులేకపోవడింతో చికతస్ న్మితత్మై 

అతయూవసరింగా రకత్ిం బి పాజట్వ్ గ్రూప్ బలోడ్ అవసరిం అన్ చెప్పడింతో.. కమి్మ గ్మ 
జనసేన నాయకులు రౌతు గోవిింద నాయుడు వీరఘటటీిం మిండల జనసేన నాయుకులు 
బొడలోపాడు జనసేన జానీక చెప్పడింతో.. స్వయింగా జనసేన జానీ వెళ్్ళ రకత్ిం ఇవ్వడిం 
జరిగిింది. ఈ సిందరబుింగా జానీ మాటాలోడుతూ ఎవ్వరిక ఎపు్పడు ఎలాింట్ అవసరిం ఉనాని.. 
ఆింధ్రప్రదేశ్ జనసేన నాయుకులు నుించి జనసైన్కులు ఎపు్పడు ముిందు ఉింటారన్.. 
రకత్దనిం చేదదీిం మన్షగా బ్రతుకుదిం.. ఏ తలీలో కనీనిరు తన బిడ్డను కాపాడలేదు 
కానీ.. మనిం చేసే రకత్ిం ఆ మన్షన్ కాపాడగలదు.. అన్ నలుగురుతో బ్రతికవాడుకాదు 
నలుగురున్ బ్రతికించే వాడుమన్ష అన్ చిరింజీవి గారు బలోడ్ బాయూింక్ సాథాపిించారు అన్ 
జనసేన జానీ చెప్పడిం జరిగిింది. జనిం కోసిం జనసేన ప్రజలు కోసిం పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
అన్ తెలయజేసారు.

చిల్లపల్్ల నాగేశ్వరరావుకు అశ్రునివాళి అరి్పంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని నూయూస్: జనసేన పార్టీ చేనేత వికాసిం విభాగిం చైర్మన్, 
మింగళగిరి ఇించార్జా చిలలోపలలో శ్రీన్వాసర్వు తిండ్రి గారైన ప్రముఖ 
పారిశ్మికవేతత్ చేనేత నాయకుడు చిలలోపలలో నాగేశ్వరర్వు 
మృతిచెిందడిం బాధాకరిం.. ఆయన మృతి చేనేత పరిశ్రమకు, ఆయన 
కుటుింబాన్క తీరన్ ల్టన్ జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి వడా్డణిం 
మార్కిండేయ బాబు, అనానిరు… మింగళవారిం మింగళగిరిల్ ఆయన 

న్వాసింల్ చిలలోపలలో నాగేశ్వరర్వు భౌతికకాయాన్ని సిందరిశిించి న్వాళ్లరి్పించారు. 
ఆయన వెింట గుింటూరు జలాలో ప్రధాన కారయూదరిశి ఉపు్ప వెింకటరతత్యయూ, గుింటూరు 
నగర జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు చిింతా రేణుకార్జు కూడా న్వాళ్లరి్పించారు..
చేనేత పరిశ్రమల్ తనకింటూ ఒక ప్రత్యూక సాథానాన్ని పిందిన చిలలోపలలో నాగేశ్వరర్వు .. 
చేనేత పరిశ్రమఅభివృది్ధక విశ్ష సేవలిందిించారు.
చిలలోపలలో నాగేశ్వరర్వు మృతిక అశ్రున్వాళ్ అరి్పస్త్ .. వారి ఆత్మకు సద్ఘతి ప్రాపిత్ించాలన్ 
చాలన్ జనసేన నాయకులు దేవుణిణా కోరుకునానిరు.

దానయయా మెమోరియల్ బాకిస్ంగ్ క్లబ్ వారిషికోతస్వ సంబరాలు
శతఘ్ని నూయూస్: ఇిందిర్ ప్రియదరిశిన్ సేటీడయింల్ దనయయూ మమ్రియల్ బాకస్ింగ్ 
కలోబ్ 31 వ వారిషుకోతస్వాలు చీఫ్ కోచ్ వాసుపలలో దనయయూ అధయూక్షతన జరిగాయి. ద్న్క 
ముఖయూ అతిథిగా అలలోపిలలో వేణు పాల్గొనగా.. 35 వ వారు్డ జనసేన కార్్పరేటర్ అభయూరిథా 
లింకా త్రినాథ్, అససెటీింట్ కోచ్ అన్ల్, వాడబలజ సింఘ సభుయూలు మరియు బాకస్రులో 
పాల్గొనానిరు.

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


బుధవారం, 10 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కండపల్్లలో ఘనంగా పీరు్ల పండుగ
శతఘ్ని నూయూస్: కొిండపలలో ఉతస్వ కమిటీ సభుయూలు ఎస్.క సుభాన్ ఆహా్వనిం మేరకు 
మొహర్రింను పురస్కరిించుకున్ కొిండపలలో మున్స్పాలటీ పరిధల్న్ ఖిలాలో రోడు్డల్ హజ్రత్ 
మౌలాల పింజా ఉతస్వాల్లో జనసేన పార్టీ మైలవరిం ఇింఛారిజా అక్కల ర్మ్్మహనర్వు 
(గాింధీ) ముఖయూఅధతిగా పాల్గొన్ సాథాన్క నాయకులతో కలస ప్రత్యూక ప్రారథానలు చేశారు, 
అనింతరిం ఈ అననిదనిం న్ర్వహిించడిం జరిగిింది.
ఈ కారయూక్రమింల్ అక్కల ర్మ మ్హన్ ర్వు (గాింధీ), జనసేన పార్టీ తుమ్మలపాలెిం 
ఎింపీటీసీ సభుయూలు పోలశెట్టీ త్జ, యర్రింశెట్టీ నాన్, యతిర్జుల ప్రవీణ్, దేవాబతుత్ల 
నాగబాబు, కృషణా, నరేష్ , , తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన గ్రామ సాథియి సమావేశం
శతఘ్ని నూయూస్: పలమనేరు రూరల్ మిండలిం, 
బయయూప్ప గారి పలలో పించాయితీల్ ఉనని జనసేన 
ముఖయూ నాయకులను రూరల్ మిండల అధయూక్షుడు 
నాగర్జు మ్తుకూరు కలవడిం జరిగిింది. ఈ 
సిందరభాింగా ఆయన మాటాలోడుతూ.. ర్బోవు 
రోజుల్లో పార్టీన్ మరియు జనసేన సద్ధింతాలను 

ఏవిధింగా గ్మ సాథాయిక తీసుకున్ వెళ్్ళల.. అలాగే గ్మ సాథాయిల్ ఉనని సమసయూలపై 
ఏవిధింగా పోర్డాల మొదలగు విషయాలపై చరి్చించడిం జరిగిింది. అలాగే మీకు 
ఎపు్పడూ అిందుబాటుల్ ఉింటానన్ తెలయచేశారు.. ఈ కారయూక్రమింల్ మిండల 
కారయూదరుశిలు జ్యూతి బోస్, దిలీప్, కషోర్, సింయుకత్ కారయూదరిశి గాింధీ మరియు జయ 
స్రయూలు పాల్గొనానిరు.

ఆప్టిక్ చానల్ కాలువలను తక్షణమే 
బాగుచేయాల్: జనసేన డిమాండ్

శతఘ్ని నూయూస్: పార్వతీపురిం మనయూిం జలాలో, పాలకొిండ న్యోజకవరగొిం, వీరఘటటీిం 
మిండలిం. నాగావళ్ ఎడమ కాలువ అనుబింధ ఆపేటీక్ చానల్ కాలువ గటుటీలు కోతకు గురి 
అవుతునాని సింబింధించిన నీట్ పారుదల శాఖ అధకారులు పట్టీించుకోవడిం లేదు అన్ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు అనానిరు. మింగళవారిం నాగావళ్ ఎడమ కాలువ అనుబింధ 
కాలువలను మతస్.పుిండర్కిం, బి.పి.నాయుడు, జనసేన జాన్, కరేనిన సాయి పవన్ లు 
కింబర, కింబర వలస, నడుకురు గ్మింల్ వరషుింల్ సైతిం పరయూట్ించి కాలువలను 
పరిశీలించారు.
కొింతమింది రైతుల కలస 
కాలువల పరిసథాతి గురిించి 
అడగగా గత పది ఏళ్లోగా 
ఈ కాలువల్లోన్ మొక్కలు, 
పూడకతో న్ిండ ఉనానియన్, 
ఉపాధ హామీ పథకింల్ 
బాగుచేయమన్ పలుమారులో 
అధకారులు దృషటీ క 
తీసుకువెళ్లోనా ఫలతిం 
లేదన్ రైతులు జనసేన పార్టీ 
నాయకులతో చెపా్పరు. 
మతస్.పుిండర్కిం ఈ 
సిందరభాింగా మాటాలోడుతూ నాగావళ్ ఎడమ కాలువాల అనుబింధ కాలువాలకు నీట్ 
సింఘాలు ఉనానియి వాట్ న్ధులు ఏమైనటుటీ అన్ ప్రశనిించారు. నీట్పారుదల శాఖ 
అధకారులు న్ధురపోతుననిర్..? ప్రతి కాలువక లష్కర్ లు వుిండేవారు, కాలువాలను 
పరిశీలించి వాట్న్ బాగుచేసేవారు. ఈ రోజు నీట్ పారుదల శాఖల్ లాస్కర్ లు లేన్ 
పరిసథాతి ఏర్పడింది. సింబింధించిన అధకారులు తక్షణమే ఆపేటీక్ చానల్ కాలువలను 
బాగుచేయాలన్ జనసేన పార్టీ నాయకులు డమాిండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమింల్ కలపిలలో 
సింహ చలిం, వాన మహేష్, ప్రణీత్, మతస్. కృషణార్వు, వాన మహేష్, రైతులు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

వైకాపా నాయకులు వదదికు వెళ్్లలంటే 
మహిళలకు భయమేసుత్ంది: దారం అనిత

శతఘ్ని నూయూస్: జనసేన పార్టీ తరఫున చితూత్రు జలాలో ప్రధాన 
కారయూదరిశి దరిం అన్త మాటాలోడుతూ వైకాపా నాయకులు 
వదదీకు వెళ్లోలింటే మహిళలు భయింతో వణిక పోతునానిరు. 
నాయకులింటే అిందరికీ ఆదరశిింగా ఉిండాల కానీ వైకాపా 
నాయకులు మాత్రిం రేపిసుటీలు ఆకతాయిలుగా మారడిం 
సగుగొచేటు. బాధయూతగల ప్రజా ప్రతిన్ధగా ఉిండాలస్న 
హిిందూపురిం ఎింపీ గోరింటలో మాధవ్ మహిళల పటలో 
ప్రవరిత్ించిన తీరు తీవ్ర అభయూింతరింగా ఉింది. మహిళలను 
వేధింపులకు గురిచేసన మాధవ్ లాింట్ నాయకులు 
పారలోమింటుల్ ఉింటే అది సమాజాన్క అవమానకరిం. 

కనుక అతను పారలోమింటోలో ఉిండే అర్హత లేదు మహిళల పటలో అసభయూింగా ప్రవరిత్ించిన 
అింబట్ ర్ింబాబు, అవింతి శ్రీన్వాస్ పైన జగన్్మహన్ రెడ్డ ముఖయూమింత్రి జగన్్మహన్ 
రెడ్డ చరయూలు తీసుకొన్ ఉింటే నేడు గోరింటలో మాధవ్ అలా ప్రవరిత్ించేవాడు కాదు. 
మూడేళలోల్ ముఖయూమింత్రి జగన్ మ్హన్ రెడ్డ కోరుకుననిటులో అర్ధర్త్రి మహిళలు సే్వచ్ఛగా 
తిరగడిం కాదు కద.. పటటీపగలే రోడలోపైన తిరగలేన్ భయానక పరిసథాతులు ర్ష్ట్రింల్ 
ఏర్పడా్డయి. ఇలాింట్ నేరచరిత్ర కలగిన వారిక ముఖయూమింత్రి గారు ట్క్టులో ఇచి్చ గెలపిించి 
చటటీసభలకు పింపడిం సగుగొచేటు. ద్న్న్ జనసేన పార్టీ తరఫున తీవ్రింగా ఖిండసుత్నానిిం. 
ఇకనైనా ప్రజాప్రతిన్ధులు బుది్ధ తెచు్చకొన్ ప్రజా సమసయూలపై పోర్డాల అలాగే సభయూ 
సమాజిం తలదిించుకునేలా నూయూడ్ వీడయో చేసన గోరింటలో మాధవ్ ను వెింటనే పదవి 
తలగిించాలన్ జనసేన పార్టీ తరపున దరిం అన్త డమాిండ్ చేసారు. 

అంతరాజాతీయ ఆదివాసుల దినోతస్వ వేడుకలలో 
పాల్గొన్న జనసేన నాయకులు

యానాది సంక్షేమ సంఘం ఆహ్వానం మేరకు ఆదివాసులకు అండగా జనసేన 
నాయకులు దేవర మనోహర.
బాహయూ ప్రపంచానికి దూరంగా ఉనని గిరిజనుల అభివృదిధి ధ్యూయంగా జనసేన పార్టీ.
ఆదివాసుల సంక్షేమం మరచిన ప్రభుతవాం అరణయూంలో ఆదివాసులను ఎలా 
పటటీంచుకోవడం లేదో అలానే వారి సమసయూను గాలికి వదిలేసుతునని ప్రభుతవాం.

శతఘ్ని నూయూస్: అింతర్జాతీయ 
ఆదివాసుల దిన్తస్విం వేడుకల్ 
భాగింగా, యానాది సింక్షేమ సింఘిం 
ఆధ్వరయూింల్ చింద్రగిరి టవర్ కాలోక్ 
వదదీ శ్రీ కొమరిం భీమ్ మరియు శ్రీ 
అింబేడ్కర్ కు ఘనింగా న్వాళ్లు 
అరి్పించిన జనసేన పార్టీ.
చితూత్రు జలాలో చింద్రగిరి 

న్యోజకవరగొింల్ టవర్ కాలోక్ దగగొర యానాది సింక్షేమ సింఘిం వయూవసాథాపకులు 
పరమాల గోపి ఆధ్వరయూింల్ జరిగిన అింతర్జాతీయ ఆదివాసుల దిన్తస్విం వేడుకలకు 
ముఖయూఅతిథిగా హాజరైన దేవర మన్హర్ మరియు జనసేన నాయకులు ఆకపాట్ 
సుభాషణి, ఆశా, సింజీవి హరి.
ఈ సిందరభాింగా దేవర మన్హర మీడయాతో మాటాలోడుతూ ఆదివాసుల గురిించి 
మరియు వారి సమసయూల గురిించి మొటటీమొదటగా గళిం విన్పిించి, వారి అభివృది్ధ 
గురిించి మాటాలోడన ఏకైక వయూకత్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అన్ 
తెలయజేశారు, ఆదిలాబాద్ ల్ గిరిజన సమసయూలను గురిత్ించి వారిక అిండగా న్లచి 
అప్పటోలో పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసన కృషక వాళ్ళిందరూ పవన్ కళ్యూణ్ గారిన్ దేవున్తో 
సమానింగా చూసారు.
సింవతస్ర్లు గడుసుత్నని ప్రభుతా్వలు ఎన్ని మారుతునని గిరిజనుల అభివృది్ధ ఎటువింట్ 
మారు్ప లేదు వారు ఇప్పట్కీ బాహయూ ప్రపించాన్క చాలా దూరింగా అడవుల్లో, సమసయూలతో 
సతమతమవుతూ గిరిజనులు జీవితిం సాగిసుత్నానిరు, ఈ ప్రభుత్వింల్ ప్రభుత్వ పథకాలు 
అిందడిం అనేది ఒక కలలా మిగిలపోయిింది, ఒక ప్రణాళ్కాబద్ధింగా లేకపోవటింతో 
గిరిజన సింక్షేమాన్క ఎటువింట్ అభివృది్ధక న్చుకోలేదు.
2024ల్ జనసేన ప్రభుత్విం సాథాపిించిన వెింటనే మొదటగా కొమరిం భీమ్ గారి పేరుమీద 
గిరిజనుల సింక్షేమిం కొరకు నూతన ప్రణాళ్కను అమలు చేస వారిన్ నవసమాజింల్ 
భాగసా్వముయూలను చేయడమే జనసేన లక్షష్ిం అన్ తెలపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తెలంగాణ ఉదయామకారుల సనా్మన సభ పోసటిర్ విడుదల
శతఘ్ని నూయూస్: న్ర్మల్ జలాలో భింసా పటటీణిం ల్న్ అింబేద్కర్ విగ్రహిం దగగొర ర్జకీయ పార్టీలు, ప్రజా 
సింఘాల ఆధ్వరయూింల్ సనా్మన సభ పోసటీర్ విడుదల చేయడిం జరిగిింది. జనసేన, కాింగ్రెస్, బిజెపి, 
సీపీఐఎింఎల్, ఉద్యూగ, బిస, ఎసీస్, కారి్మక, మహిళ సింఘిం నాయకులు మాటాలోడుతూ.. తెలింగాణ ర్ష్ట్ర 
ఏర్్పటుకు కారణమైన ఎిందరో అమరవీరుల తాయూగాలను మరచి పోయారు. కవలిం ఒక కుటుింబిం 
ర్షా్రాన్ని న్యింతల పాలించడాన్ని తీవ్రింగా వయూతిరేకించారు. తెలింగాణ వయూతిరేకులకు పదవులు కటటీబెట్టీ, 
ఉదయూమ కారులను అవమాన పరచినిందుకు భవిషయూతుత్ల్ తగిన గుణపాఠిం చెబుతామన్ హెచ్చరిించారు. 
వెింటనే ప్రభుత్విం ఉదయూమ కారులను ఆదుకోవాలన్ డమాిండ్ చేసారు. లేన్ యెడల సామాజక తెలింగాణ 
కోసిం పోర్టిం చేయడాన్క సద్ధింగా వునానిమన్ ఈ సిందరభాింగా తెలయచేశారు.
డమాిండ్స్.. తెలింగాణ ఉదయూమ కారుల సింక్షేమ బోరు్డను వెింటనే ఏర్్పటు చేయాల.
అన్ని ర్జకీయ పార్టీలు ఉదయూమ కారుల డకలోరేషన్ ను ప్రకట్ించాల.
ఉదయూమ కారులకు పెనషున్, వడ్్డ లేన్ రుణాలు, ఉచిత బస్ పాస్ ఆరోగయూ కారు్డలు, సింక్షేమ పథకాలల్ 
20%వాట కటాయిించాల.
ఉదయూమ కారులను తెలింగాణ సా్వతింత్ర సమర యోధులుగా గురిత్ించి గౌరవిించి.. జార్ిండ్ ర్ష్ట్రింల్ 
అమలు చేసుత్ననిటులో తెలింగాణ ర్ష్ట్రింల్ అమలు చేయాల.
అన్ని ర్జకీయ పార్టీలు ఉదయూమ కారులకు ప్రాధానయూత ఇవా్వల. తదితర డమాిండలో సాధన కోసిం ఆగస్టీ 14 
హైదర్బాద్ సుిందరయయూ విజాఞాన కింద్రింల్ జరిగే సభను ప్రజలు, ఉదయూమ కారులు పాల్గొన్ విజయవింతిం 
చేయాలన్ తెలింగాణ ఉదయూమ కారుల ఫోరిం పిలుపున్సుత్ింది. ఈ కారయూక్రమింల్ ర్మకృషణా గౌడ్, చాకట్ 
లస్మనని, సుింక్ట మహేష్ బాబు, ర్జు, హరిత, డ్0గ్రే భీమ్ ర్వ్, గిరిధర్ జింగే్మ, అశోక్, నాగ్ నాథ్, 
ర్మ కృషణా, శ్వణ్, శ్రీన్వాస్ ర్జ్, సింటెనని తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఉద్యాగుల కష్టిలు రాష్్రానికి శ్రేయస్కరం కాదు: ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని నూయూస్: జలాలో జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతిన్ధ ఆళ్ళ 
హరి ఉద్యూగుల జీతాల చెలలోింపుల విషయింపై స్పిందిించి 
మాటాలోడుతూ.. ఎన్నికలకు ముిందు ఉద్యూగులకు ఎన్ని 
హామీలచి్చ అరచేతిల్ వైకుింఠిం చూపిించిన ముఖయూమింత్రి వై 
యస్ జగన్ రెడ్డ అధకారింల్క వచా్చక నరకిం చూపిసుత్నానిరు.
గతింల్ ఇచి్చన ఒక్క హామీ నెరవేర్చకపోగా ఉద్యూగులకు 
అిందలస్న లబి్ధన్ సైతిం సక్రమింగా అింధించటింల్ 
ముఖయూమింత్రి పూరిత్గా విఫలిం చెిందరు.

ప్రభుతా్వన్క ప్రజలకు మధయూ వారధగా ఉిండ.. ప్రజలకు సింక్షేమ పధకాలను అిందిించటింల్ కానీ 
ర్ష్ట్ర సమగ్భివృది్ధల్ కానీ కీలకపాత్ర వహిించే ఉద్యూగుల జీవితాలు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వింల్ కషాటీల 
సుడగుిండింల్ చికు్కకునానియి.
దేశింల్ ఏ ర్ష్ట్రింల్ అయినా నెల మొదట్ త్ద్నే ఉద్యూగుల అకౌింటలోల్ జీతాలు పడతాయి కానీ 
మన ఆింద్రప్రదేశ్ ల్ మాత్రిం నెలల్ ఎపు్పడు పడతాయో తెలయన్ దుసథాతి నెలకొింది. పదవ తార్ఖు 
వసుత్నాని ర్ష్ట్రింల్ ఇింకా 40 % మింది ఉద్యూగులకు ఇింకా జీతాలు అిందలేదు అింటే పరిసథాతిన్ అర్ధిం 
చేసుకోవచు్చ.
సమయాన్క జీతాలు పడక సామానయూ ఉద్యూగుల జీవన పరిసథాతి మరిింత దరుణింగా తయారైింది.
ఇక పెనషున్ ల మీదే ఆధారపడ జీవిించే పెనషునరలోకు పెనషునులో సైతిం అింధించటింల్ ప్రభుత్విం పూరిత్గా 
అలసత్విం ప్రదరిశిించటింతో వాళ్ళ పరిసథాతి మరిింత దయనీయింగా మారిింది. పెనషునులో సైతిం నెల చివరి 
వరకు ఇవ్వక పోవడింతో వారు తీవ్ర ఇక్కటలోను ఎదురుకుింటునానిరు. మిందులకు, ఇింట్ అద్దీలకు, ఇతర 
ఖరు్చలకు పెనషున్ మీదే ఆధారపడ జీవిించే పెనషున్ దరులు నరకయాతన పడుతునానిరు.
ఇక ఉద్యూగులు భవిషయూత్ అవసర్ల దృషాటీష్ దచిపెటుటీకునని డబుబులను సైతిం ప్రభుత్విం ఇతర 
అవసర్లకు వాడుకోవడిం దరుణిం.
ఉద్యూగులు మా జీతాలు మాకు ఇవ్విండ అింటూ రోడ్డక్క అడుకో్కవాలస్న దుసథాతి నెలకొింది.
ఇలా చెపు్పకుింటూ పోత్ ఈ ప్రభుత్వింల్ ఉద్యూగుల కషాటీలకు అింత్ లేకుిండా పోతుింది.
ప్రభుత్విం ఉద్యూగులను సక్రమింగా చేసుకుింటేనే వారు ప్రజలకు పూరిత్సాథాయిల్ సేవలు అిందిసాత్రు.. 
అలాింట్ది ప్రభుత్వ తీరుతో ఉద్యూగుల జీవితాలే త్రిశింకు స్వరగొింగా మారిత్ వాళ్్ళ ప్రజలకు ఎలా 
సేవలిందిసాత్రు?
ఇప్పట్క తమ అవగాహనా ర్హితయూ, అర్చక , అసమర్ధ, అనాల్చిత న్రణాయాలతో ఎన్ని వయూవసథాలు ఈ 
రోజున న్ర్్వరయూిం అయిపోయాయి.
ఇప్పట్కైనా ప్రభుత్విం ఉద్యూగసుత్లకు జీతాలను సక్రమింగా చెలలోస్త్ … వారిక ప్రభుత్విం నుించి 
అిందలస్న బెన్ఫటలోను అిందిించటింతో పాటూ ఎన్నికల సమయింల్ ఇచి్చన హామీలను నెరవేర్్చలన్.. 
లేన్పక్షింల్ ఉద్యూగ సింఘాలు చేపటేటీ ఎలాింట్ కార్యూచరణకు అయినా జనసేన పార్టీ పూరిత్గా మదదీతు 
ఇసుత్ిందన్ ఆళ్ళ హరి తెలపారు.

పటటిణ శివారు కాలనీలకు మౌల్క 
సదుపాయాలు కల్్పంచాల్: జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని నూయూస్: ఎమి్మగనూరు న్యోజకవరగొిం జనసేన పార్టీ ఇించార్జా 
రేఖ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు జనిం కోసిం జనసేన కారయూక్రమింల్ 
భాగింగా జనసేన నాయకులు పటటీణింల్న్ సమప్ప నగర్, ఎలలోమ్మ 
బ్డు, కాలనీలాల్లో పరయూట్ించారు. ఈ సిందరభాింగా మిండల అధకార 
ప్రతిన్ధ ర్హుల్ సాగర్, ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస్ ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి రవి ప్రకాష్, 
లు మాటాలోడుతూ పటటీణ శవారు కాలనీల్లో చాలా కుటుింబాలు ఎన్ని 
సింవతస్ర్లుగా న్వససుత్నాని.. ఎలాింట్ అభివృది్ధక న్చుకొక పోవడిం 
ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్వన్క మరియు మున్సపల్ అధకారులకు కనపడడిం లేద అన్ 
వారు మిండపడా్డరు. ఇింట్ పనుని, నీట్ పనుని వస్లు చేస్త్ అధకారులు 
కనీస సౌకర్యూలు కల్పించకపోత్ ఎలా అన్ ప్రశనిించారు. ఇప్పట్కైనా 
అధకారులు స్పిందిించి శవారు కాలనీల్లో ఉనని సమసయూలపై దిషటీ సారిించి 
పరిషా్కరిం చేసే విధింగా అధకారులు చరయూలు తీసుకోవాలన్ డమాిండ్ 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమింల్ జనసేన నాయకులు కరణిం రవి, షబ్బుర్, 
రషీద్, బాలు, మ్హన్, కాళ్దసు, ర్ము, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఎవరెసుటి శిఖరాని్న అధిరోహించిన రాజ 
శిఖామనికి చిరుసతా్కరం

శతఘ్ని నూయూస్: విజయనగరిం పోలీస్ ట్రైన్ింగ్ కాలేజీ ప్రిన్స్పాల్ గా చేస 
పదవీవిరమణ పిందిన అనింతరిం 63 సింవతస్ర్ల వయసుస్ల్ ఎవరెస్టీ 
శఖర్న్ని అధరోహిించిన ప్రముఖ సింఘసేవకులు, ర్జశఖామన్న్ 
మింగళవారిం ఉదయిం ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూింల్ 
అపార్టీ నాయకులు, ప్రజాగాయకులు ఆదడ మ్హనర్వు సత్కరిించారు.
ఈసిందరభాింగా అదడ మ్హనర్వు మాటాలోడుతూ విజయనగరింల్ 
శఖామన్, పోలీస్ ట్రైన్ింగ్ కళ్శాల్ చేసన సేవలు ఎనలేన్వన్, పి.ట్.
స.కు ఓ ప్రత్యూకమైన గురిత్ింపును తెచా్చరన్, మనిం ఆరోగయూింగా ఉింటేనే 
మన కుటుింబాన్క, సమాజాన్క ఉపయోగపడగలమనే సద్ధింతాన్ని బాగా 
బలింగా యువతకు, ప్రజలకు ఎలలోపు్పడూ సిందేశాన్ని ఇచే్చ శఖామణి 
63 సింవతస్ర్ల వయసుస్ల్ ఎవరెస్టీ శఖర్న్ని అధరోహిించడిం, 
ప్రపించింల్ ఉనని ఏడు ఖిండాల్లో ఉనని ఏడు ప్రముఖ శఖర్లను ఈ 
వయసుస్ల్ అధరోహిించాలనే ఆయన దృఢశింకల్పిం ప్రసుత్త తర్న్క, 
భావితర్న్క ఆదరశిమన్ కొన్యాడారు.
కారయూక్రమింల్ జనసేన పార్టీ సీన్యర్ నాయకులు తాయూడ ర్మకృషాణార్వు 
(బాలు), డాకటీర్ ఎస్.మురళీమ్హన్, పిడుగు సతీష్, కొయాయూన లక్షష్మణ్ 
యాదవ్, ర్జు పాల్గొనానిరు.
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