
ఆదివారం, 14 నవంబర్ 2021

నాగరికతకు చిరునామాగా రహదారులను అభివరిణిస్తారు. అయితే ఏపీలో 
ప్రభుత్వం రహదారుల అభివృద్ధిని గాలికొద్లేసవంద్. కొతతాగా రోడ్లు నిరి్మవంచకపోగా, 
ఇప్పటికే నిరి్మవంచిన వాటి మరమ్మతులు కూడా చేపట్టక పోవడవంతో చాలా రోడ్లు 
నామరూపాలు లేకువండా పోయాయి. రోడలుపై అక్కడక్కడా గవంతలు పడటవం మనవం 
చూస్తానే ఉవంటవం, కానీ ఏపీలో రోడ్లు మాయమై అనీనీ గోతులే మిగిలాయని జనవం 
విమర్శలు గప్్పస్తానానీరు. గత ప్రభుత్వం రోడలును నిరలుక్ష్వం చేయడవం వలేలు ఈ దుసథితి 
ఏర్పడవందని ప్రస్తాత వైసీపీ ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వంపై నెపవం నెట్్ట ప్రయతనీవం 
చేసతావంద్. 2019లో కొతతాగా ప్రభుత్వం ఏర్పడనప్్పడ్ ఇలావంటి మాటలు చెప్తే 
జనాలు కొవంత వరకు వినేవారు, కానీ అధికారవంలోకి వచిచి 2 సవంవత్సరాలు 
దాటిపోయిన తరవాత కూడా అవే మాటలు చెబుతువంట్ జనవం నవ్్కువంటునానీరు. 
కనీసవం వరాషాలకు కొటు్టకుపోయిన, గవంతలు పడ్డ రోడలుకు కూడా మరమ్మతులు 
చేయకపోవడవంతో రాష్టవంలో రోడలుపై ప్రయాణవం నరకప్రాయవంగా మారివంద్.
మన రాష్టవంలో మొతతావం లక్షా 28 వేల కిలో మీటరలు రహదారులు ఉనానీయి. 
ఇవందులో లక్షా 12 వేల కిలోమీటరులు గ్రామీణ రహదారులు, 14,714 
కిలోమీటరులు రాష్ట రహదారులు, 2,592 కిలోమీటరులు జాతీయ రహదారులు. 
జాతీయ రహదారుల నిర్హణ కేవంద్ర ప్రభుత్వం చూస్కువంటువంద్. దేశవంలోని 
అనినీ రాష్ట్రాలోలు జాతీయ రహదారుల నిరా్మణవం, నిర్హణ కేవంద్ర ప్రభుత్వం లేదా 
బీవోటీ పద్దతిలో రహదారి నిరి్మవంచిన కావంట్రాక్టరులు నిర్హిస్తారు. ఏపీలో జాతీయ 
రహదారుల పరిసథితి మెరుగాగానే ఉవందని చెపా్పలి. ఇక రాష్ట రహదారులు అవంట్ 
జిలాలు కేవంద్రాలను, పట్టణాలను కలుప్తూ వెళ్లు రోడ్లు అననీమాట. వీటి నిరా్మణవం, 
నిర్హణ మొతతావం రాష్్ట ప్రభుత్మే చూడాలి. గత రవండేళ్లుగా రాష్ట రహదారుల 
నిరా్మణవం ఆగిపోయివంద్. రవండేళ్లుగా వరాషాలకు దెబ్బతిననీ రోడలు మరమ్మతులు కూడా 
నిర్హివంచకపోవడవంతో రాష్ట రహదారులపై ప్రయాణవం నరకప్రాయవంగా మారివంద్. 
ఉదాహరణకు మనవం కొనినీ రోడలును పరిశీలిదా్దవం. ఏపీలో అత్వంత అధ్్నవంగా 
తయారైన రోడలులో తాడేపలిలుగూడవం నువంచి కొయ్లగూడవం రోడ్్డ నిలుసతావంద్. 
ఈ రోడ్్డపై ఎలావంటి వాహనాలు తిరిగే పరిసథితి లేదు. ఇక రావ్లపాలవం నువంచి 
అమలాప్రవం, నిడదవోలు నువంచి పెరవలి రహదారులు కూడా దారుణవంగా 
తయారయా్యి. కవంకిపాడ్ నువంచి భీమవరవం, ప్డ్గరాళలు నువంచి సత్తానపలిలు, 
శ్రీకాళహసతా నువంచి చెనె్నీ రహదారులు వరాషాలకు నామరూపాలు లేకువండా పోయాయి. 
మొతతావంగా ఆవంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రధ్న రోడలుపై ప్రయాణవం దుర్భరవంగా మారివంద్. 
రహదారుల అభివృద్ధి కార్్పరేషన్ పేరుతో పెట్రోల్, డీజిల్ పై లీటరుకు రూపాయి 
చొప్్పన వసూలు చేస, ఆ మొతాతానినీ కొతతాగా ఏరా్పటు చేసన కార్్పరేషన్ ఖాతాలో 
జమ చేస్తానానీరు. ఆ ఆదాయానినీ గా్రవంటీగా చూప్ బ్వంకుల వద్ద నువంచి 
రూ.2000 కోటలు రుణవం తీస్కు వచేచివందుకు ప్రభుత్వం ప్రయతినీసతావంద్. బ్వంకులు 
రుణాలు అవంద్స్తా ఆ మొతతావంలో కొవంత రోడలు మరమ్మతులకు వినియోగివంచాలని 

ప్రభుత్వం భావిసతావంద్. 
ఈ ద్శగా చేస్తాననీ ప్రయతానీలు ఫలివంచేలా కనిప్వంచడవం లేదు. మవందుగా 
మూడ్ బ్వంకులు రుణాలు ఇచేచివందుకు మవందుకు వచిచినా, కేవంద్రవం తాజా 
ఆదేశాలతో కార్్పరేషనలుకు రుణాలు ఇవ్రాదని బ్వంకులు నిరణియివంచడవంతో రోడలు 
మరమ్మతులకు నిధుల కొరత ఏర్పడవంద్.ఏప్ లో రోడ్ ల పరిసథితి పై పెద్ద ఎతుతాన 
ఉద్మివంచిన జనస్నా ని. రోడ్్స బగకోసవం గత ప్రభుత్వం పటి్టవంచుకోక పోవటవం 
తో రాష్టవంలో రోడ్ లు అధ్్నవంగా తయారయా్యి. రోడ్ ల కోసవం జనస్న అనే 
నినాదవంతో డజిటల్  పాలుట్ ఫార్్మస్  వేద్క గా ఫోటో లు వీడయో షేర్ చేయటవం తో 
పెద్ద ఎతుతాన ఉద్మవం మొదలవంద్.  రోడ్ ల కోసవం జనస్న పార్్ట అనే నినాదవంతో 
గత సెప్టవంబరు 2,3,4 తేదీలోలు రోడలు దుసథితిని వీడయోలు తీయడవం, వాటిని 
డజిటల్ వేద్కలోలు ప్రదరి్శవంచడవంతోపాటు, పెద్ద ఎతుతాన ఉద్మివంచనుననీటు్ట ఆ 
పార్్ట రాజకీయ వ్వహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెవండలు మనోహర్ విజయవాడలో 
మీడయాకు త్లిపారు. ఆవంధ్రప్రదేశ్ రోడలు కోసవం జనస్న పార్్ట అనే నినాదవంతో 
రోడలు పరిశీలన పోస్టర్ ను ఆయన విజయవాడలో ఆవిష్కరివంచారు. పరిసథితిలో 
మారు్ప లేకువంట్ అకో్టబరు 2వ తేదీ అవంట్ గావంధీ జయవంతి నాడ్ జనసైనికులు 
శ్రమదానవంతో రోడ్లు బగ చేయతమే్మ కాక పెద్ద ఎతుతాన ఉద్మవంలా శ్రమదానవం 
నిర్హివంచారు. ఈ కార్క్రమవంలో పెద్ద ఎతుతాన జనసైనికులు పాల్గాని రాష్ట 
మొతతావం శ్రమదానవం నిర్హివంచటవం జరిగివంద్. ఒక సమయవంలో పోలీస్ లు కలగ 
చేస్కొని శ్రమదానవం కార్క్రమాని ఆపటనికి శతవిధ్ల ప్రయతినీవంచారు కానీ 
పవన్ కళ్్ణ్ పోలీస్లకు మధ్ వాగా్దవం జరిగివంద్.  సభాసథిలికి వెళ్ళటనికి 

ఆవంక్లు విధివంచడవంతో జనస్నాని తో పాటు కొదీ్ద 
మవంద్ని మాత్రమే కానా్య్ తో అనుమతివంచరు. 
త్రలోనే రోడ్ ల మరమ్మతులు చేస్తా మని చెప్్పన 
ప్రభుత్వం, ఇప్పటివరకు ఎటువవంటి చర్లు 
చేపట్టలేదు.  చాలా చోటలు ఈ రోడ్లు దుసథితి వలలు 
ఆకి్సడవంట్ లే కాక ఆర్్టసీ బస్్సలు కూడా బోలాతా 
పడటవం జరుగతువంద్. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం 
స్పవంద్వంచి రోడలు మరమతుతాలు చేపట్టలని జనస్న 
కోరుకువంటువంద్.
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అంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ల పై జనసేన పోరాటం
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సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో విశాఖ స్టీల్ 
ప్లంట్ అంశం ప్రస్తావించాలి

శతఘ్నీ న్్స్: విశాఖ సీ్టల్ పాలువంట్ 
ప్రైవేటీకరణను నిలువరివంచడానికి సదరన్ 
జోనల్ కౌని్సల్ సమావేశవం మఖ్ 
వేద్కగా ఉపయోగపడ్తువందని జనస్న 
భావిసతావంద్. ఆద్వారవం తిరుపతిలో జరిగే 
ఈ సమావేశవంలో విశాఖ ఉకు్క – ఆవంధ్రుల 
హకు్క అనే భావోదే్గవంతో ఈ సీ్టల్ పాలువంట్ 
ఏ విధవంగా మడపడ ఉవందో, 32 మవంద్ 
ప్రాణ తా్గాలతో ఈ పరిశ్రమను ఎలా 

స్ధివంచుకుననీద్ రాష్ట మఖ్మవంత్రి త్లియచేయాలి. ఈ అవకాశానినీ శ్రీ జగనో్మహన్ 
రడ్డ సద్్నియోగపరచుకోవాలి. స్లవం సీ్టల్ పాలువంట్ ప్రైవేటీకరణను నిలువరివంచేవందుకు 
తమిళనాడ్ రాష్ట ప్రభుత్వం గతవంలో అనుసరివంచిన విధ్నానినీ కూడా మన రాష్ట 
మఖ్మవంత్రి త్లుస్కోవాలి. అక్కడ అనినీ పక్షాలతో తమిళనాడ్ ప్రభుత్వం చరిచివంచివంద్. 
విశాఖ సీ్టల్ పాలువంట్ ప్రైవేటీకరణ కాకువండా చూస్వందుకు ఇక్కడ రాష్ట ప్రభుత్వం కూడా 
తన బధ్తగా మవందుకురావాలని జనస్న పార్్ట ప్ఏస చైర్మన్ నాదెవండలు మనోహర్ 
అనానీరు.

వినతిపత్ం అందంచిన తెలంగాణ వార్డు మంబర్సి 
ఫోరమ్ నాయకులు
శతఘ్నీ న్్స్: త్లవంగాణ రాష్ట 
వా్పతావంగా ఉననీ 1,13,000 
మవంద్ వారు్డ మెవంబరలు సమస్ను 
శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ దృష్్టకి 
తీస్కెళ్లు భరోస్ అవంద్వంచేలా 
చూడాలవంటూ జనస్న 

త్లవంగాణ రాష్ట ఇనాచిర్జ్ శ్రీ నేమూరి శవంకర్ గౌడ్ ని కలిస వినతిపత్రవం అవంద్వంచిన 
త్లవంగాణ వారు్డ మెవంబర్్స ఫోరమ్ నాయకులు.

ఉమ్మడి ఆదలాబాద్ జిలా్ల జనసేన పర్టీ కమిటీన్ 
ప్రకటంచిన శ్రీ శంకర్ గౌడ్

శతఘ్నీ న్్స్: త్లవంగాణ రాష్ట వా్పతావంగా ఉననీ 
1,13,000 మవంద్ వారు్డ మెవంబరలు సమస్ను 
శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ దృష్్టకి తీస్కెళ్లు భరోస్ 
అవంద్వంచేలా చూడాలవంటూ జనస్న త్లవంగాణ 
రాష్ట ఇనాచిర్జ్ శ్రీ నేమూరి శవంకర్ గౌడ్ ని కలిస 
వినతిపత్రవం అవంద్వంచిన త్లవంగాణ వారు్డ 
మెవంబర్్స ఫోరమ్ నాయకులు.

ఆదివారం, 14 నవంబర్ 2021

గ్ంట్ ఇన్ ఎయిడ్ కొనసాగంచాలి
ఆప్షన్లు పేరుతో మభయూపెట్టవద్దు.
శతఘ్నీ న్్స్: ఎయిడడ్ విదా్సవంసథిల విషయవంలో ప్రభుత్వం ఇచిచిన నాలుగ జీవోలను 
రదు్ద చేస్తానే విదా్రుథిలు, వారి తలిలుతవండ్రులు చేస్తాననీ ఆవందోళనకు ఫలితవం ఉవంటువంద్. 
వారు చేస్తాననీ డమావండ్ లో స్పష్టత ఉవంద్. తమ బిడ్డలు చదువ్తుననీ విదా్ సవంసథిలను 
ఎప్పటిలాగే కొనస్గివంచాలని, గ్రావంట్ ఇన్ ఎయిడ్ దా్రా ఆ విదా్ సవంసథిలు నిర్హణ 
స్గేలా చూడాలని తలిలుతవండ్రులు కోరుతునానీరు. అనవంతప్రవం, విజయవాడ, కాకినాడ, 
విశాఖపటనీవం… ఇలా రాష్టవంలోని అనినీ ప్రావంతాలోలు విదా్రుథిలు రోడ్్డ మీదకు వచిచి 
ప్రభుత్ నిరణియవం వలలు తామ చద్వే కాలేజీలు, సూ్కళ్్ళ ప్రైవేట్ విధ్నవంలోకి వెళ్తా ఫీజులు 
భరివంచలేమని చెబుతూనే ఉనానీరు. కననీవారు, విదా్రుథిలు ఆవందోళనకు తల్గిగానటులు 
కనిప్వంచిన ప్రభుత్వం- మెమో దా్రా ఎయిడడ్ విదా్సవంసథిలకు ఆపషానులు ఇచాచిమని ప్రకటన 
చేసనా అవందులో మతలబులే కనిప్స్తానానీయి. ఆపషానలు పేరుతో విదా్రుథిలను, తలిలుతవండ్రులను 
మభ్పెట్్ట ప్రయతనీవం చేస్తానానీరు. ఎయిడడ్ విదా్సవంసథిల నిరా్హకులకు ఇచిచిన వాటిలో 
మొదటి రవండవంటినీ బలవంగా ప్రభుత్వం చెబుతోవంద్ అవంట్ కచిచితవంగా ప్రభుత్వం నాలుగ 
జీవోల దా్రా తీస్కుననీ నిరణియానికే కటు్టబడ ఉవంద్ అని అరధిమవ్తోవంద్. నాలుగ 
మారాగాలు చెపా్పవం… విదా్సవంసథిల నిరా్హకులు ఏదోఒకటి ఎవంచుకొవంటరు అవంటూ 
విదా్ శాఖ తన బధ్తను తప్్పవంచుకోకూడదు. ఎప్పటిలాగే ఎయిడడ్ విదా్ సవంసథిలు 
కొనస్గాలి అవంట్ జీవో 42, జీవో 50, జీవో 51, జీవో 19లను పూరితాగా రదు్ద చేయాలి. 
1982నాటి విదా్హకు్క చట్టనినీకి విరుదధివంగా ఉననీ ఈ జీవోలను రదు్ద చేయడవంతోపాటు 
గ్రావంట్ ఇన్ ఎయిడ్ కొనస్గివంచి ప్రభుత్వం చితతాశుద్ధిని నిరూప్వంచుకోవాలి. ఆవందోళనలు 
తాతా్కలికవంగా సదు్దమణిగేలా చేస్వందుకు మెమోల రూపవంలో ప్రకటనలు చేయడవం వలలు 
ప్రయోజనవం ఉవండదు. విదా్రుథిలకు అనా్యమే జరుగతువందని జనస్న అధినేత పవన్ 
కళ్్ణ్ అనానీరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ఎయిడెడ్ విద్యాసంస్థలపై ఇచ్చిన 
జీవోలు రద్దు  చేయాలి - జనసేనాని

మారుమూల గ్మాల్లు ఉండే సామానయూ జనసైన్కుడు చేసే కారయూక్రమాలన్ సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ 
మంద్కు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలన్ 
మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలన్ మా వెబ్ సైట్, 
ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.
మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

కాళోజి ఆశయాలు కొనస్గంచాలి: కాళోజి ఆశయాలు కొనస్గంచాలి: 
ఆకుల సుమన్ఆకుల సుమన్

శతఘ్నీ న్్స్: హనుమకొవండ, నిజావం శతఘ్నీ న్్స్: హనుమకొవండ, నిజావం 
నిరవంకుశ పాలనపై కలవం ఎకు్కపెటి్టన నిరవంకుశ పాలనపై కలవం ఎకు్కపెటి్టన 
ప్రజాకవి, స్్తవంత్ర్్ర సమరయోధుడ్, ప్రజాకవి, స్్తవంత్ర్్ర సమరయోధుడ్, 
పద్మవిభూషణ్  శ్రీ కాళోజీ నారాయణరావ్ పద్మవిభూషణ్  శ్రీ కాళోజీ నారాయణరావ్ 
19వ వరధివంతి ప్రస్కరివంచుకొని ఉమ్మడ 19వ వరధివంతి ప్రస్కరివంచుకొని ఉమ్మడ 
వరవంగల్ జిలాలు ఇవంచారిజ్ శ్రీ ఆకుల స్మన్ వరవంగల్ జిలాలు ఇవంచారిజ్ శ్రీ ఆకుల స్మన్ 
నివాళ్లురి్పవంచారు. ఈ సవందర్బవంగా నివాళ్లురి్పవంచారు. ఈ సవందర్బవంగా 
ఆకుల స్మన్ మాటలుడ్తూ త్లవంగాణ ఆకుల స్మన్ మాటలుడ్తూ త్లవంగాణ 
తొలిపోదు్ద ఉద్మమే ఊప్రిగా జీవివంచిన తొలిపోదు్ద ఉద్మమే ఊప్రిగా జీవివంచిన 
మహాకవి నా గొడవ పేరిట సమాకాలిన మహాకవి నా గొడవ పేరిట సమాకాలిన 
స్మజిక సమస్లపై నిర్్మహమాటవంగా స్మజిక సమస్లపై నిర్్మహమాటవంగా 
నిక్కచిచిగా స్పవంద్సూతా పాలకులపై అక్రాలు నిక్కచిచిగా స్పవంద్సూతా పాలకులపై అక్రాలు 
సవంద్వంచిన స్హితికారుడ్ అనా్యాలను సవంద్వంచిన స్హితికారుడ్ అనా్యాలను 
శ్రీ కాళోజి ఎదురివంచి ప్రశనీవంచారాని శ్రీ కాళోజి ఎదురివంచి ప్రశనీవంచారాని 
నేటి యువత ఆయన ఆశయాలను నేటి యువత ఆయన ఆశయాలను 
కొనస్గివంచాలని ప్లప్నిచాచిరు.కొనస్గివంచాలని ప్లప్నిచాచిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

జోరందుకున్న ప్రచారం – గెలుపు దశగా శ్రీమతి ములంపక నాగవేణి

కార్్మకుల న్రసనకు మద్దతు పలికిన జనసేనకార్్మకుల న్రసనకు మద్దతు పలికిన జనసేన
శతఘ్నీ న్్స్: బొబి్బలి జ్్ట్ మిల్ 320 శతఘ్నీ న్్స్: బొబి్బలి జ్్ట్ మిల్ 320 
మవంద్ కారి్మకులకు గ్రాటు్టీ మరియు ప్ఎఫ్ మవంద్ కారి్మకులకు గ్రాటు్టీ మరియు ప్ఎఫ్ 
చెలిలువంచడవంలో గత 7 సవంవత్సరాలుగా జాప్వం చెలిలువంచడవంలో గత 7 సవంవత్సరాలుగా జాప్వం 
చేస్తాననీ యాజమాన్వం మరియు చోద్వం చూస్తాననీ చేస్తాననీ యాజమాన్వం మరియు చోద్వం చూస్తాననీ 
స్థినిక ఎవం ఎల్ ఏ మరియు వైసప్ ప్రభుత్వం. స్థినిక ఎవం ఎల్ ఏ మరియు వైసప్ ప్రభుత్వం. 
కారి్మకుల నిరసనకు మద్దతు పలికిన జనస్న పార్్ట కారి్మకుల నిరసనకు మద్దతు పలికిన జనస్న పార్్ట 
ప్రచార కార్దరి్శ బబు పాలూరు.ప్రచార కార్దరి్శ బబు పాలూరు.

విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జిన్ ఖండించిన జనసేనవిద్యార్థులపై లాఠీఛార్జిన్ ఖండించిన జనసేన
శతఘ్నీ న్్స్: కాకినాడ కలక్టర్ కారా్లయవం వద్ద ఐడయల్ కాలేజీలు శతఘ్నీ న్్స్: కాకినాడ కలక్టర్ కారా్లయవం వద్ద ఐడయల్ కాలేజీలు 
ప్రైవేటీకరణ చేయవద్దని విదా్రిథి సవంఘాల ఆధ్ర్వంలో విదా్రుథిలు చేపటి్టన నిరసన ప్రైవేటీకరణ చేయవద్దని విదా్రిథి సవంఘాల ఆధ్ర్వంలో విదా్రుథిలు చేపటి్టన నిరసన 
కార్క్రమవంలో పోలీస్లు అక్రమవంగా విదా్రుథిలపై లాఠీఛార్జ్ చేయడానినీ జనస్న కార్క్రమవంలో పోలీస్లు అక్రమవంగా విదా్రుథిలపై లాఠీఛార్జ్ చేయడానినీ జనస్న 
పార్్ట ఖవండవంచివంద్. గాయపడన విదా్రుథిలను పరామరి్శవంచి మద్దతు త్లిప్ కళ్శాల పార్్ట ఖవండవంచివంద్. గాయపడన విదా్రుథిలను పరామరి్శవంచి మద్దతు త్లిప్ కళ్శాల 
యాజమాన్వంతో మాటలుడన పార్్ట ప్ఎస సభు్లు శ్రీ పవంతవం నానాజీ, శ్రీ మతాతా యాజమాన్వంతో మాటలుడన పార్్ట ప్ఎస సభు్లు శ్రీ పవంతవం నానాజీ, శ్రీ మతాతా 
శశధర్ చరిచివంచారు. ఎయిడడ్ విదా్సవంసథిల విషయవంలో వైసీపీ ప్రభుత్ వైఖరిని శశధర్ చరిచివంచారు. ఎయిడడ్ విదా్సవంసథిల విషయవంలో వైసీపీ ప్రభుత్ వైఖరిని 
ఖవండవంచారు.ఖవండవంచారు.

అగ్న ప్రమాద బాధితులకు భరోస్ 
ఇచిచిన పలవలస యశస్వి

శతఘ్నీ న్్స్: విజయనగరవం జిలాలు శతఘ్నీ న్్స్: విజయనగరవం జిలాలు 
స్లూరు నియోజకవరగావం జకు్కవ గ్రామవంలో స్లూరు నియోజకవరగావం జకు్కవ గ్రామవంలో 
అగినీ ప్రమాదవం చోటుచేస్కువంద్. దానిని అగినీ ప్రమాదవం చోటుచేస్కువంద్. దానిని 

పరామరి్శవంచడానికి జనస్న పరామరి్శవంచడానికి జనస్న 
రాష్ట ప్రధ్న కార్దరి్శ శ్రీమతి రాష్ట ప్రధ్న కార్దరి్శ శ్రీమతి 
పాలవలస యశస్ అక్కడకి పాలవలస యశస్ అక్కడకి 
చేరుకుని మృతుల కుటువంబలకు చేరుకుని మృతుల కుటువంబలకు 
భరోస్గా నిలిచారు. ఈ భరోస్గా నిలిచారు. ఈ 
కార్క్రమవంలో జనస్న కార్క్రమవంలో జనస్న 
నాయకులు, వీరమహిళలు నాయకులు, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనికులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానానీరు.పాల్గానానీరు.

శతఘ్నీ న్్స్: విశాఖ జిలాలు, పశచిమ నియోజకవరగావం, శతఘ్నీ న్్స్: విశాఖ జిలాలు, పశచిమ నియోజకవరగావం, 
61వ వారు్డలో ఉపఎనినీకకు జోరవందుకుననీ జనస్న 61వ వారు్డలో ఉపఎనినీకకు జోరవందుకుననీ జనస్న 
పార్్ట కార్్పరేటర్ అభ్రిథిని శ్రీమతి మలవంపాక పార్్ట కార్్పరేటర్ అభ్రిథిని శ్రీమతి మలవంపాక 
నాగవేణి ప్రచారవం. ఈ ప్రచారవంలో ఒక్క రూపాయి నాగవేణి ప్రచారవం. ఈ ప్రచారవంలో ఒక్క రూపాయి 
కూడా పవంచకువండా నియోజకవరగావం మొతతావం కద్లివంద్. కూడా పవంచకువండా నియోజకవరగావం మొతతావం కద్లివంద్. 
శ్రీమతి మలవంపాక నాగవేణి మొతతావం నియోజకవరగావం శ్రీమతి మలవంపాక నాగవేణి మొతతావం నియోజకవరగావం 
ప్రచార కార్క్రమవంలో ఊపవంద్వంచి అభ్రిథినికి అవండగా నిలిచిఇవంద్. ప్రచారవంలో ప్రజలు అడ్గడ్గనా ప్రచార కార్క్రమవంలో ఊపవంద్వంచి అభ్రిథినికి అవండగా నిలిచిఇవంద్. ప్రచారవంలో ప్రజలు అడ్గడ్గనా 
శ్రీమతి మలవంపాక నాగవేణికి నిరాజనాలు పట్టరు. ప్రచారవంలో భాగవంగా శనివారవం మధ్్హనీవం 2 శ్రీమతి మలవంపాక నాగవేణికి నిరాజనాలు పట్టరు. ప్రచారవంలో భాగవంగా శనివారవం మధ్్హనీవం 2 
గవంటలకు బైకు రా్లి నిర్హివంచారు. ప్రచారవంలో శ్రీమతి మలవంపాక నాగవేణికి లభివంచిన జనాదరణ గవంటలకు బైకు రా్లి నిర్హివంచారు. ప్రచారవంలో శ్రీమతి మలవంపాక నాగవేణికి లభివంచిన జనాదరణ 
చూస జనస్న నాయకులు తమ అభ్రిధి గెలుప్పై ధీమా వ్కతావం చేస్తానానీరు. ఈ ప్రచారవంలో జనస్న రాషత్ర చూస జనస్న నాయకులు తమ అభ్రిధి గెలుప్పై ధీమా వ్కతావం చేస్తానానీరు. ఈ ప్రచారవంలో జనస్న రాషత్ర 
జనస్న నాయకులు, నియోజకవరగా జనస్న నాయకులు, జనస్న నాయకులు, నియోజకవరగా జనస్న నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానీరు.వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గానానీరు.

జనసేన అభయార్థులను ఆశీరవిదంచండి జనసేనాన్
శతఘ్నీ న్్స్: నెలూలురు నగర పాలక సవంసథితోపాటు 12 మని్సపాలిటీలకు ఈ నెల 15వ 
తేదీన నిర్హివంచే ఎనినీకలోలు జనస్న పార్్ట తరఫున అభ్రుథిలు బరిలో నిలిచారు. వీటితోపాటు 
మరికొనినీ ప్రపాలక, నగర పాలక సవంసథిలోలున్, ప్రజా పరిషతుతాలోలు వచిచిన ఉప ఎనినీకలోలు 
జనస్న పోటీలో నిలిచివంద్. ఒక మారు్ప కోసవం ఈ పోరాటవం. జనసైనికులు పదవ్ల కోసవం 
కాకువండా స్వచేయడానికి మవందువంటరని విజుఞులన మీకు త్లిసన విషయమే. అనినీ వేళలా 
ప్రజల కోసవం పని చేసూతా, ప్రజా సమస్ల పరిష్ట్కరవం కోసవం పాటుపడేవారినే ఈ ఎనినీకలలో 
పోటీ చేయడానికి అవకాశవం కలి్పవంచామ. పార్్ట భావజాలానినీ అరధివం చేస్కుననీ అభ్రుధిలు 
పోటీలో నిలిచారు. స్థినిక సమస్లపై అవగాహనతో, స్మాజిక స్పృహతో పని చేస్వారిని 
స్థినిక సవంసథిల ప్రతినిధులుగా ఎనునీకొవంట్ ప్రజా గళవం ప్రతిధ్నిస్తావంద్. జనస్నతో మైత్రి ఉననీ 
బీజేపీ కొనినీ స్థినాలోలు పోటీ చేసతావంద్. మన బిడ్డలకు పాతికేళలు భవిష్తుతా కోసవం పరితప్వంచే 

జనస్న అభ్రుథిలకు ఓటు వేస ఆశీర్ద్వంచి గెలిప్వంచాలని విజఞుప్తా చేస్తానానీను. మా మిత్ర పక్వం బీజేపీ తరఫున బరిలో 
ఉననీ అభ్రుధిలను గెలిప్వంచాలని కోరుతునానీను. నెలూలురు కార్్పరేషన్ తోపాటు ఆకివీడ్, బుచిచిరడ్డ పాళవం, జగగాయ్పేట, 
కొవండపలిలు, గరజాల, దాచేపలిలు, కుప్పవం, దరి్శ, బేతవంచరలు, కమలాప్రవం, రాజవంపేట, పెనుకొవండ మని్సపాలిటీలతోపాటు, 
విశాఖ, గవంటూరు కార్్పరేషనులు, రేపలలు మని్సపాలిటీలోలు ఉప ఎనినీకలు, పలు జిలాలులోలు ఎవంపీటీసీ, జడీ్పటీసీ ఎనినీకలోలు పోటీ 
చేస్తాననీ జనస్న అభ్రుధిలకు అభినవందనలు త్లియచేస్తానానీను.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్మాల్లు ఉండే సామానయూ జనసైన్కుడు చేసే కారయూక్రమాలన్ సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మంద్కు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలన్ మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలన్ మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

ఎంపటిసి ప్రచారంల్ దూసుకుపోతనని 
శ్రీమతి దండపాటి సుజాత

శతఘ్నీ న్్స్: రాజోలు నియోజకవరగావం, పడమటిపాలవం గ్రామవంలో 
జనస్న పార్్ట ఎవంప్టిస అభ్రిథిని శ్రీమతి దవండపాటి స్జాత కి 
మద్దతుగా గ్రామ సర్పవంచ్ శ్రీ ఆకుల మాధవినాయుడ్ అద్ర్వంలో 
ఇవంటివంట ప్రచార కార్క్రమ జరిగివంద్. ఈ కార్క్రమవంలో అడా్డల 
చినబబులు, అడబల రామ, నరి్సవంహమూరితా, బెజవాడ రావంబబు, 
మతా్ల గణపతి, ఓగరి స్యిబబు, బబినాయుడ్, అవంబటి 
దరాజి,గ్రామ ప్రజలు, జనస్న వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానానీరు.

తెలుగుదేశం పార్్ట న్ండి జనసేనల్కి వలసలు
శతఘ్నీ న్్స్: కొతతాపేట నియోజకవరగావం ఆత్రేయప్రవం మవండలవం 
జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ సదాధివంతాలు నచిచి ప్రతిపక్ పార్్ట 
త్లుగదేశవం నువంచి అధికారపక్ వైస్్సర్్సపీ నువంచి వలసలు 
మొదలయా్యి. కొతతాపేట నియోజకవరగావం ఆత్రేయప్రవం మవండల 
త్లుగదేశవంపార్్ట మాజీ అధ్క్షులు వాడపలిలు దేవస్థినవం మాజీ చైర్మన్ 
శ్రీ చేకూరి కృషణివంరాజు, చేకూరి సత్నారాయణ రాజు మరియు స్గి 
సతితాపవండ్ రాజు త్లుగదేశవం పార్్టకి రాజీనామా చేస బవండారు శ్రీనివాస్ 
ఆధ్ర్వంలో జనస్న పార్్టలో చేరారు. వీరికి జనస్న పార్్ట కవండ్వా కప్్ప 
బవండారు శ్రీను స్్గతవం పలికారు. ఆత్రేయప్రవం మవండలవంలో జనస్న 
పార్్ట బలోపేతానికి కృష్ చేస్తామని అనినీ వరాగాలవారిని కలుప్కుని పార్్ట 
కోసవం పని చేస్తామని పార్్టలో చేరినవారు చెపా్పరు.

శతఘ్నీ న్్స్: స్గాలి ప్రీతి బయి 
కుటువంబ సభు్లకు రాష్ట ప్రభుత్వం 
ఆదేశాల మేరకు 5 సెవంటులు ఇవంటి 
సథిలవం పట్టతో పాటు 5 ఎకరాల 
వ్వస్య స్గ భూమి పట్టను 
అవందజేసన కరూనీల్ జిలాలు కలక్టర్ ప్ 
కోట్శ్రరావ్.
ఇద్ వరకే రాష్ట ప్రభుత్వం బధితురాలు 
అయిన స్గాలి ప్రీతి బయ్ తవండ్రి 

రాజు నాయక్ కు రవెన్్ శాఖలో ఉదో్గవం కలి్పవంచారు.
ఈ సవందర్భవంగా కలూలురు గ్రామవంలో 5 సెవంటులు ఇవంటి సథిలవం పట్టతో పాటు దీనేనీ దేవరపాడ్ 
గ్రామవంలో ఐదు ఎకరాల వ్వస్య స్గ భూమి ఇవ్డవంతో రాష్ట ప్రభుతా్నికి అలాగే ఈ 
పోరాటవంలో తన వెవంట ఉవంటూ తనకు తన కుటువంబనికి అవండగా ఉననీ ప్రతి ఒక్కరికి స్గాలి 
ప్రీతి బయి కుటువంబ సభు్లు కృతజఞుతలు త్లియజేశారు.
మఖ్వంగా పవన్ కళ్్ణ్ గారి ఆశయానికి వెననీవంటి నిలిచిన కరూనీలు జనస్ననాయకుడ్ శ్రీ 
ఆరషాద్ SMD కి ప్రతే్క ధన్వాదాలు త్లిపారు.
ఈ కార్క్రమవంలో శ్రీశైలవం ప్రాజెకు్ట సె్పషల్ కలక్టర్ తమీమ్ అనా్సర్యా, డ.ఆర్.ఓ. ప్లలుయ్, 
తద్తరులు పాల్గానానీరు.

మృతుడి కుటంబాన్కి “జనసేన పర్టీ” ఆర్ధిక సహాయం
శతఘ్నీ న్్స్: వరవంగల్, నర్సవంపేట 
నియోజకవరగావం ఇటీవల నర్సవంపేట 
పట్టణవంలోని 15వ వారు్డ వడ్డర కాలానిలో 
అనారోగ్వంతో మరణివంచిన ఆలకువంట 
వీరస్్మి గారి కుటువంబనికి జనస్న 
పార్్ట తరఫున ఏడ్వేల(7000/-) 
రూపాయల ఆరిధిక సహాయానినీ జనస్న 
కార్వరగా సభు్డ్ శ్రీ ఒరు్స రాజేవందర్ 
అధ్ర్వంలో అవందచేయడవం జరిగివంద్. 
వీరస్్మికి బర్, ప్లలులు ఒక కూతురు 

మరియు కుమారుడ్ ఉనానీరు. ఈ కార్క్రమానికి జనస్న నియోజకవరగా నాయకుడ్ మేరుగ శవ 
కోటీ యాదవ్ హాజరు అయి్ కుటువంబ సభు్లను పరామరి్శవంచారు. ఈ కార్క్రమవంలో జనస్న 
కార్వరగా సభు్లు ఒరు్స రాజేవందర్, వవంగ మధు, కువండే రాజు కుమార్, కొయ్డ శశ, డేవిడ్, 
చరణ్ రాజ్, అరుణ్ తద్తరులు పాల్గానానీరు.

బేతంచర్ల మున్సిపలిటీ అభయార్థులను గెలిపంచాలన్ గడప గడపకు ప్రచారం
శతఘ్నీ న్్స్: పతితాకొవండ జనస్న పార్్ట 
నియోజకవరగా నాయకుడ్ C రాజశేఖర్, 
పతితాకొవండ నియోజకవరగావం నువండ వెళ్లు 
కరూనీల్ జిలాలు డోన్ నియోజకవరగావం, 
బేతవంచెరలు మని్సపాలిటీ నవందు, జనస్న 
పార్్ట తరుప్న నామినేషన్ వేసన అభ్రుథిలు, 
(1,శ్రీ లక్ష్మినారాయణ శాస్త్రి 1వ వారు్డ), 
(2, శ్రీమతి చామవందేశ్రి 9వ వారు్డ,)(3 
శ్రీకావంటి మధు 10వ వారు్డ),(4, శ్రీ పొల 

మధు 8వ వారు్డ,) (5, శ్రీమతి స్నీత 13వ వారు్డ) (6, శ్రీ చలలు మద్్దలేటీ 17వ వారు్డ,)(7, శ్రీమతి సరోజ 20వ 
వారు్డ) బేతవంచరలు మని్సపాలిటీ అభ్రుథిలను గెలిప్వంచాలని గడప గడప తిరుగతూ రవండ్ రోజుల నువంచి ప్రచారవం 
చేశారు, వైసప్ టిడప్ అభ్రుథిలను ఓడవంచి జనస్న పార్్ట తరఫున పోటీ చేసన అభ్రుథిలను గెలిప్వంచాలని. ప్రస్తాతవం 
అధికారవంలో ఉననీ వైసప్ ప్రభుత్వం,అధికారవంలోకి వచిచి 30 నెలలు గడచిపోయినా, బేతవంచరలు లో 1% కూడా 
అభివృద్ధి జరగలేదని, ఇక్కడ ప్రస్తాతవం ఉననీ వవంటి, (ఆరిథిక శాఖ మవంత్రి, బుగగాన రాజారడ్డ,) ప్రజలను గాలికి 
వద్లేస, వైసప్ ప్రభుత్వం అప్్పలోలు కూరుకుపోయి, పేద, మధ్తరగతి, ప్రజలపై, పనునీల భారాలు మోప్తూ, 
నితా్వసర సరుకుల ధరలతో పాటు, బస్ చార్జ్లు విదు్త్ ఛార్జ్లు, కులాయి పనునీలు, ఇవంటి పనునీలు, చెతతా పై 
పనునీల భారానినీ మోప్తుననీ ఇలావంటి పార్్టలకు ఓటు వేస్తారా, ఈ ప్రభుత్వం వలలు, బేతవంచరలు లో ప్రజలకు ఎలావంటి 
మేలు జరగలేదని, ఇప్్పడ్ననీ నీతివవంతమైన పార్్ట ఏదైనా ఉవంద్ అవంట్ అద్ ఒక్క జనస్న పార్్ట మాత్రమే, బేతవంచరలు 
లో జనస్న పార్్ట తరఫున మొదటిస్రి పోటీ చేయబోతునానీవం, కావ్న మీకు మీ కాలనీలో ఏదైనా సమస్ వస్తా 
జనస్న పార్్ట తరఫున వార్్డ నెవంబరలు గా పోటీ చేసన వ్కుతాలు గెలిప్స్తా, మీకు ఎప్్పడూ అవందుబటులోనే ఉవంటరని, 
మీరు ఓటు వేస గెలిప్స్తా మీకు పని చేస పెడతామని,ఓడతే మాత్రవం మీ తరఫున మవందువండ పోరాడతామని 
బేతవంచరలు ఓటర్ మహాశయులకు ఆలోచివంచు మరి మీరు ఓటు వేయవండ అని త్లియజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

కృతజ్ఞతలు తెలిపన సుగాలి ప్రీతి కుటంబ సభ్యూలు

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమార్కి క్రిస్మస్ సదససికు ఆహావినం
శతఘ్నీ న్్స్: ప్ఠాప్రవం పార్్ట కారా్లయవంలో ఉపా్పడ కొతతాపలిలు మవండల పాస్టర్్స ఫెలోష్ప్ 
వారు జనస్న పార్్ట ఇవంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడ శేషుకుమారిని మరా్దపూర్కవంగా కలిస 
కారా్లయవంలో ప్రతే్క ప్రారథిన చేస దీవెనలు అవంద్వంచారు. తదనవంతరవం డసెవంబర్ నెల 6వ 
తార్ఖున జరగబోయే స్వకుల క్రిస్మస్ సదస్సకు ఆహా్నివంచారు. ఈ కార్క్రమవంలో యు కొతతాపలిలు 
మవండల పాస్టర్్స ఫెలోష్ప్ ప్రెసడవంట్ జోసఫ్ తొవంమవండ్ర మరియు సెక్రటరి అలక్్స డ మేథ్్స్ 
కార్కరతాలు ఫెలోష్ప్ బోరు్డ మెవంబెర్్స, మత్సష్కార నాయకులు వవంక కొవండబబు, మెరుగ 
ఇశ్రాయేలు, మైలప్లిలు రాజు తద్తరులు పాల్గానానీరు.

మని్సపాలిటీ ఎనినికల ప్రచారంల్ దూసుకుపోతనని జనసేన
శతఘ్నీ న్్స్: జగగాయ్పేట మని్సపాలిటీ ఎలక్న్ లో భాగవంగా కృష్టణిజిలాలు జనస్న అధ్క్షులు 
శ్రీ బవండ్రెడ్డ రామకృషణి ప్రచారవంలో పాల్గానడవం జరిగివంద్. రవండవ వారు్డ, ఐదవ వారు్డ మరియు 
13వ వారు్డలలో ప్రచారవం చేయడవం జరిగివంద్. ప్రచారవంలో వరషావం కురుస్తానానీ ఆగకువండా ప్రచారవం 
చేయడవం జరిగివంద్. ఈ కార్క్రమవంలో జనస్న నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానానీరు.

ప్రభుతవిం పకాకా ఇళ్ళు కటటీంచి ఇవావిలి: గుమ్మడి 
శ్రీరామ్

శతఘ్నీ న్్స్: 
విశాఖపటనీవం జిలాలు, 
దేవరపలిలు మవండలవం 
వాకపలిలు గ్రామవంలో 20 
సవంవత్సరాలుగా ఏడ్ 
కుటువంబల ప్రజలు 
నివసస్తానానీరు వారికి 
ఇప్పటివరకు ఒక ఇలులు 

కూడా ఇవ్లేదు. వారిని ఏ అధికారి కూడా పటి్టవంచుకోలేదు నాయకులు 
వారి చేత ఓటులు వేయివంచుకొని వారికి పకా్క ఇళ్లు కటి్టవంచడవం లేదు. 
జనస్న పార్్ట తరప్న జనస్న పార్్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ పేరు 
మీదగా 50 కేజీలు బియ్వం ఇచిచి తమకు తోచిన సహాయవం అవంద్వంచడవం 
జరిగివందని, ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం పటి్టవంచుకొని పకా్క ఇలులులు కటి్టవంచి 
ఆ కుటువంబనినీ ఆదుకోవాలని జనస్న పార్్ట తరప్ నువంచి డమావండ్ 
చేస్తానానీమని మాడ్గల నియోజకవరగావం జనస్న నాయకులు గమ్మడ 
శ్రీరామ్ అనానీరు.

పెనుకొండ ఎలక్షన్ ప్రచారంలో వేగం 
పెంచిన జనసేన

శతఘ్నీ న్్స్: అనవంతప్రవం జిలాలు, పెనుకొవండ ఎలక్న్ ప్రచారవంలో 
భాగవంగా జిలాలు అధ్క్షులు శ్రీ TC.వరుణ్ మరియు శ్రీ పతితా చవంద్రశేఖర్ 
2,3,12,13 వారు్డలలో భార్ రా్లీతో ఇవంటివంట తిరిగి గాజు గాలుస్ 
గరుతాకు ఓటు వేస పోటి చేయుచుననీ అభ్రుథిలను గెలిప్వంచాలని ప్రజలను 
అభ్రిథివంచడవం జరిగివంద్. ఈ కార్క్రమవంలో జనస్న నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు అధిక సవంఖ్లో జనసైనికులు పాల్గానానీరు.

ప్రచారం ప్రారంభంచిన శివదత్ బోడపట
శతఘ్నీ న్్స్: జనస్న పార్్ట రాష్ట కార్దరి్శ శవదత్ బోడపాటి ఆధ్ర్వంలో ప్రచారవం 
ప్రారవంభవం. జనస్న జెవండాకి బ్రహ్మరథవం పడ్తుననీ జనవం. అఖవండ మెజారిటీతో జనస్న 
పార్్టనీ గెలిప్వంచికునేవందుకు ఉతా్సహవంగా ఉననీ జానకయ్పేట మరియు స.హెచ్.లక్ష్మీప్రవం 
గ్రామాల ప్రజలు. ఈ కార్క్రమవంలో జనస్న నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గానానీరు.

మనోధైరాయాన్్నచిచిన మాకినీడి శేషుకుమార్
శతఘ్నీ న్్స్:  ప్ఠాప్రవం పటనీవం 5వ వారు్డలో ఇటీవల మరణివంచిన 
బొజజ్ గవంగారావ్  ఇవంటికి వెళ్లు వారి కుటువంబ సభు్లు బొజజ్ రామయ్, 
కుమార్ ప్ఠాప్రవం జనస్న పార్్ట ఇవంచార్జ్ శ్రీమతి మాకినీడ శేషుకుమారి 
పరామరి్శవంచారు. మవందుగా వారి చిత్రపటనికి నివాళ్లు అరి్పవంచి వారి 
కుటువంబనికి మనోధైరా్నినీచిచి వారికి ప్రగాఢ స్నుభూతి త్లియజేశారు. 
ఈ కార్క్రమవంలో బొజజ్ కుమార్, గరగ బబీ, పలానీటి మధుబబు, మేళవం 
బబీ, వేలు్పల చక్రధర్, ప్ణ్వవంతుల సూర్ మూరితా, బెలలువంకొవండ రవి, 
ఆకుల అరుజ్నరావ్, తోట సతీష్ జనసైనికులు తద్తరులు పాల్గానానీరు.

శతఘ్నీ న్్స్: అనవంతప్రవం జిలాలువాస, తోలుబొమ్మల కళ్కారులు శ్రీ దలవాయి చలపతిరావ్ 
పద్మశ్రీ ప్రస్్కరవం సీ్కరివంచిన సవందర్భవంగా జనస్న పార్్ట రాష్ట ప్రధ్న కార్దరి్శ శ్రీ చిలకవం 
మధుసూదన్ రడ్డ, పార్్ట జిలాలు అధ్క్షులు శ్రీ టి.స.వరుణ్ జనస్న పార్్ట అనవంతప్రవం జిలాలు ప్రధ్న 
కార్దరి్శ పతితా చవంద్రశేఖర్ మరియు జనస్న నాయకులు కార్కరతాలతో కలిస సత్కరివంచారు. ఈ 
సవందర్భవంగా నాయకులు మాటలుడ్తూ శ్రీ చలపతిరావ్ పద్మశ్రీ అవారు్డ సీ్కరివంచడవం అవందరికీ 
గర్కారణమనానీరు.

శ్రీ దలవాయి చలపతిరావు పద్మశ్రీ అవార్డు స్వికర్ంచడం అందర్కీ గరవికారణం
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