
బుధవారం, 22 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహతయాలకు బాధ్యాలైన వారిపై చరయాలు తీసుకునే 
వరకూ పోరాటం ఆగదని జనసేన పార్టీ విద్యార్థు విభాగము అదయాక్షులు సంపత్ 
నాయక్ గార్ ఆందోళన చేయడం జరిగంది. మంగళవారం నాడు రైల్వే 
జూనియర్ కాల్జీ, తారానాక  విద్యార్థుల ఆత్మహతయాలు కొనసాగుతంటే కేసీఆర్ 
అసలుపటటీంచుకోవటం ల్దని విమరి్శంచార్. గత కొనినా రోజులుగా ఇంటర్ 
విద్యార్థులకు నాయాయం చేయాలని కోర్తూ రాష్ట్ర వాయాప్ంగా ఆందోళనలు 
జర్గుతనానా ప్రభుతావేనికి ఎలంట చలనం ల్కుండా నిద్రమత్లో ఉందని 
అనానార్. 
సరిగా కాలాస్ లు జరిగంది ల్దు.. ప్రాకిటీకల్స్  కూడా ప్రాపర్ గా జరగల్దు. 
దంతో టెన్్  మాదిరిగానే ఇంటర్  విద్యార్థులనూ ప్రమోట్  చేసా్రని 
విద్యార్థులు భావించార్. పర్క్షలకు ముందు అధికార్లు, పాలకులు అదే 
విధమైన సేటీట్ మంట్లా ఇచాచార్. తీరా ఆఖరి నిమిషానికి వచేచాసరికి పర్క్షలు 
రాయాలస్ందే అనానార్. దంతో సరిగా ప్రిపేర్  కాల్కపోయిన విద్యార్థులు.. 

ఆటంకాల మధ్యా పర్క్షలు రాశార్. ఇంటర్ బోర్డ్ నిరలాక్షమో, ఇంటర్ అధికార్ల తప్పుడు వైఖరి వలలానో తెలంగాణలో ఇంటర్  ఫలతాలు లో అనూహ్యామైన 
ఫలతాలు వలలానో ఇంటర్ విద్యార్దుల ప్రాణాలు పోయాయి .
ఇంటర్ బోర్డ్ నిరలాక్షష్ం కారణంగా ఇంటర్ మొదట సంవతస్ర  ఫలతాలలో 49 %విద్యార్థులు మాత్రమే ఉతీ్ర్ణులు అవవేడం ,ఆ విషయంలో మనసాథుపం చంది 
విద్యార్థులు ఆత్మహతయాలకు పాలపుడుతండడం బాధాకరమైన విషయం..ఇంటర్ విద్యార్థులకు నాయాయం చేయాల తారానాక లోని రైల్వే కాల్జ్  తో సహ్ వివిధల 
కాల్జ్ లకు బంద్ ప్రకటంచి విద్యార్థుల తో మాట్లాడి,ఆందోళన చేయడం జరిగంది.. ఇంటర్ విద్యార్థులకు నాయాయం జరిగే వరకు జనసేన విద్యారిథు విభాగం 
అండగా ఉంట్ంది అని ఆ సందర్ంగా సంపత్ నాయక్ తెలపార్.
కార్పురేట్ కళాశాలలతో కుమ్మక్కైన ఇంటర్ బోర్డ్ ను ప్రక్షాళన చేయాల ఇల చేయాటం వలలా భవిషత్లో విద్యార్దులకు మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతార్. 
ఇంటర్ విద్యార్థులకు నాయాయం జరిగే వరకు జనసేన విద్యారిథు విభాగం అండగా ఉంట్ంది అని ఆ సందర్ంగా తెలయజేయడం జరిగంది.. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన విద్యారిథు విభాగం అధయాక్షులు సంపత్ నాయక్,ప్రధాన కారయాదరి్శ రామకృషణు మిరియాల,వైస్ ప్రెసిడంట్ బండి నరేష్,కారయాదరి్శ మొకురాల కృషణు మరియు 
విద్యారిథు నాయకులు పాల్గొనడం జరిగంది..

ఇంటర్ విద్యార్ధులకు అండగా జనసేన

ఖమ్ం జూనియర్ కళాశాలల బంద్ విజయవంతంఖమ్ం జూనియర్ కళాశాలల బంద్ విజయవంతం
శతఘ్నా నూయాస్: తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో ఇంటర్ విద్యార్థులను మానసిక క్షోభకు గురిచేసి, విద్యార్థుల మరణాలకు కారణమైన ఇంటర్ బోర్డ్ వైఖరిని నిరసిస్్ జనసేన విద్యారిథు విభాగం శతఘ్నా నూయాస్: తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో ఇంటర్ విద్యార్థులను మానసిక క్షోభకు గురిచేసి, విద్యార్థుల మరణాలకు కారణమైన ఇంటర్ బోర్డ్ వైఖరిని నిరసిస్్ జనసేన విద్యారిథు విభాగం 
మంగళవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర వాయాప్ంగా బంద్ నిరవేహంచార్. దనిలో భాగంగా ఖమ్మం జిలలా కేంద్రంలో జరిగన “జూనియర్ కళాశాలల బంద్” కు జనసేన పార్టీ విద్యారిథు విభాగం మంగళవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర వాయాప్ంగా బంద్ నిరవేహంచార్. దనిలో భాగంగా ఖమ్మం జిలలా కేంద్రంలో జరిగన “జూనియర్ కళాశాలల బంద్” కు జనసేన పార్టీ విద్యారిథు విభాగం 

రాష్ట్ర నిరావేహక కారయాదరి్శ కొండ పవన్ కుమార్ నేతృతవేం వహంచార్. సాథునిక నయబజార్ కాల్జ్ రాష్ట్ర నిరావేహక కారయాదరి్శ కొండ పవన్ కుమార్ నేతృతవేం వహంచార్. సాథునిక నయబజార్ కాల్జ్ 
నుండి RJC కాల్జ్ మీదుగా కలెకటీర్ కారాయాలయం వరకు రాయాలీ కొనసాగంది. అనంతరం జిలలా కలెకటీర్ కి నుండి RJC కాల్జ్ మీదుగా కలెకటీర్ కారాయాలయం వరకు రాయాలీ కొనసాగంది. అనంతరం జిలలా కలెకటీర్ కి 
వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగంది. ఇంటర్ బోర్డ్ నిరావేకం వలన నషటీ పోయిన విద్యార్థులకు నాయాయం వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగంది. ఇంటర్ బోర్డ్ నిరావేకం వలన నషటీ పోయిన విద్యార్థులకు నాయాయం 
చేయాలని జిలలా కలెకటీర్ గారిని కోరడం జరిగంది. గతంలో కూడా ఇదే ఇంటర్ బోర్డ్ అవకతవకల వలలా చేయాలని జిలలా కలెకటీర్ గారిని కోరడం జరిగంది. గతంలో కూడా ఇదే ఇంటర్ బోర్డ్ అవకతవకల వలలా 
అనేక మంది విద్యార్థులు ఆత్మహతయా చేసుకుననా సంఘటనలు ఉనానాయి. మును్మందు ఇట్వంట పరిసిథుతలు అనేక మంది విద్యార్థులు ఆత్మహతయా చేసుకుననా సంఘటనలు ఉనానాయి. మును్మందు ఇట్వంట పరిసిథుతలు 
ప్నరావృతం కాకుండా చూడాలని కోరడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఖమ్మం జిలలా ప్నరావృతం కాకుండా చూడాలని కోరడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఖమ్మం జిలలా 
కోఆరిడ్నేటర్ సురభి స్రజ్ కిరణ్, విద్యారిథు విభాగం ఖమ్మం జిలలా కోఆరిడ్నేటర్ గంగాధర్, వంశీ, చంద్ కోఆరిడ్నేటర్ సురభి స్రజ్ కిరణ్, విద్యారిథు విభాగం ఖమ్మం జిలలా కోఆరిడ్నేటర్ గంగాధర్, వంశీ, చంద్ 
పాషా, ఉదయ్, ఎకిజికూయాటవ్ మంబర్స్ గంధం ఆనంద్, వేముల వినయ్, వికాస్, రామ్ రాజ్, పవన్, పాషా, ఉదయ్, ఎకిజికూయాటవ్ మంబర్స్ గంధం ఆనంద్, వేముల వినయ్, వికాస్, రామ్ రాజ్, పవన్, 
శ్రీకాంత్, ఖమ్మం జిలలా యువజన విభాగం ప్రధాన కారయాదరి్శ కారి్క్, ఉపాధయాక్షుడు అజయ్, ఆరగొనైజింగ్ శ్రీకాంత్, ఖమ్మం జిలలా యువజన విభాగం ప్రధాన కారయాదరి్శ కారి్క్, ఉపాధయాక్షుడు అజయ్, ఆరగొనైజింగ్ 
సెక్రటర్ మణికంఠ, ఎకిజికూయాటవ్ మంబర్ గుండలా పవన్ కళాయాణ్, ప్రభాకర్, వంకట్, సంజయ్, ఆనంద్ సెక్రటర్ మణికంఠ, ఎకిజికూయాటవ్ మంబర్ గుండలా పవన్ కళాయాణ్, ప్రభాకర్, వంకట్, సంజయ్, ఆనంద్ 
తదితర్లు విద్యార్థులు పాల్గొనీ కాల్జ్ ల బంద్ విజయవంతం చేశార్.తదితర్లు విద్యార్థులు పాల్గొనీ కాల్జ్ ల బంద్ విజయవంతం చేశార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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• శ్రీ సంజీవయయూ శత జయంతి సందర్ంగా రూ. కోటి విరాళం ప్రకటించారు
• నిజాయతీ, చిత్తశుద్ధితో బతికితే దేశానిని అభివృద్ధి చేయొచ్చు
• అభివృద్ధి – సంక్షేమానిని సమాంతరంగా మందుకు తీసుకువెళ్లిన నాయకుడు
• అనిని ప్ంతాలను సమంగా అభివృద్ధి చేశారు
• రాజకీయ జీవితం అంటే సమాజం కోసం, ప్రజల కోసం బతకాలి
• శ్రీ సంజీవయయూ లంటి నాయకుల తాయూగాలే మనలిని తలెత్్తకు తిరిగేల చేశాయి
• అదు్తమైన మెమోరియల్ నిరా్ణానికి నడుం బిగంచారు
• శ్రీ దామోదరం సంజీవయయూ ఇంటి సందర్శన సందర్ంగా జనసేన పీఏసీ చైర్న్ శ్రీ నాదండలి మనోహర్
 
శతఘ్నా నూయాస్: ప్రతి యువకుడు, రాజకీయాలోలా ప్రయాణం చేసు్ననా ప్రతి నాయకుడు సవేర్గొయ శ్రీ ద్మోదరం 
సంజీవయయా గారి స్ఫూరి్ని ముందుకు తీసుకువళలాగలగతే, నిజాయతీగా చిత్శుదిదుగా బతికితే దేశానినా కచిచాతంగా 
అభివృదిధి చేసి చూపవచచాని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహ్రాల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గార్ 
సపుషటీం చేశార్. ఆ స్ఫూరి్ని ముందుకు తీసుకు వళాళుల అననాదే.. మా జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ 
గారి సంకలపుం అని చపాపుర్. శ్రీ సంజీవయయా గార్ లంట నాయకులు చేసిన తాయాగాల ఫలంగానే మనమంతా 
ఈ రోజు తలెత్కు తిరగగలుగుతనానామనానార్. శ్రీ సంజీవయయా గారి ప్రసాథునం యువతలో విశావేసం నింపి 
విధంగా ముందుకు సాగందనానార్. వార్ చేసిన తాయాగాల్ ఈ రోజు మనం అనుభవిసు్నానామననా విషయానినా ప్రతి 
ఒకకైరూ గుర్్ంచుకోవాలని తెలపార్. దేశం మొత్ం ఆయన స్ఫూరి్ని నింపాలననా లక్షష్ంతోనే శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ 
గార్ శ్రీ సంజీవయయా గారి శతజయంతి సందర్ంగా సా్మరకం నిమిత్ం రూ. కోట విరాళం ప్రకటంచారని 
తెలపార్. మంగళవారం కరూనాలు జిలలా, పెదదుపాడులోని మాజీ ముఖయామంత్రి శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయా గారి 
ఇంటని శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారి ఆధవేరయాంలో జనసినా నేతలు సందరి్శంచార్. శ్రీ సంజీవయయా గారి చిత్ర 
పట్నికి నివాళ్లు అరిపుంచార్. ఆయన ఇంటలో ఉననా ఇనుప పెటెటీ, సామాగ్రిని పరిశీలంచార్. శ్రీ సంజీవయయా 
గారి జీవిత విశేషాలను ఆయన కుట్ంబ సభుయాలను అడిగ తెలుసుకునానార్.

 
అనంతరం శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గార్ మాట్లాడుతూ “శ్రీ సంజీవయయా గారి ఇంటని సందరి్శంచే అవకాశం ఈ రోజు నాకు దకికైంది. -ప్రతి యువకుడు ఆయన స్ఫూరి్ని 
నింప్కోవాల. శ్రీ సంజీవయయా గార్ అణగారిన వరాగొల ఆశాజ్యాతి, రాజకీయాలోలా ఎంతో నిజాయితీగా, నిరాడంబరంగా బతికిన వయాకి్ ఇంత చిననా కుట్ంబం నుంచి, 
పేద కుట్ంబం నుంచి రాజకీయ ప్రసాథునం ప్రారంభించి ముఖయామంత్రి సాథుయికి ఎదగడం సామానయా విషయం కాదు. ఆయన కుట్ంబ సభుయాలతో మాట్లాడుతననాప్పుడు 
తన ప్రాంతం గురించి ఎంత అదు్తంగా ఆలోచించారో అరధిం అవుతంది. సామానుయాలకు ఏది అవసరమో.. అభివృదిధి సంక్షేమం అనే రండు అంశాలను 1960వ 
దశకంలోనే సమాంతరంగా ముందుకు తీసుకువళాలార్. సాథునికంగా రాయలసీమకు ఉపయోగపడే విధంగా ఆనాడు గాజులదిన్నా ప్రాజెకుటీ నిరి్మంచార్. అనినా ప్రాంతాలను 
సమభావంతో చూసిన వయాకి్ కృషాణు గుంటూర్ జిలలాల కోసం ప్లచింతల, శ్రీకాకుళం జిలలా కోసం వంశధార ప్రాజెకుటీ నిరి్మంచార్. ఈ రోజు మనమంతా మాట్లాడు 
కుంట్ననా పించనులా సంజీవయయా గారి ప్ణయామే, ఆ దిశగా ప్రభుతవేం నుంచి మొటటీమొదట అడుగు వేసిన వయాకి్ శ్రీ సంజీవయయా గార్. ఆయన చేసిన కారయాక్రమాలు ప్రతి 
ఒకకైరికీ తెలయాల. యువతకు స్ఫూరి్ నింపాల. రాజకీయ జీవితం అంటే ఇంత నిజాయితీగా ప్రజల కోసం, సమాజం కోసం బతకాల అననా విషయం ప్రతి ఒకకైరికీ 
అరధిం అవావేలననా లక్షష్ంతోనే శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గార్ ఇకకైడ ఒక అదు్తమైన మమోరియల్ నిరి్మంచాలని నిరణుయం తీసుకునానార్. సాద్సీద్గా ఉండే ఈ ఇంటని 
భావితరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఒక మమోరియల్ ఏరాపుట్ చేయాలని నిరణుయించార్. అందుకు కుట్ంబ సభుయాల నుంచి సహకారం కూడా అవసరం. ఈ ఇంట 
సాథునంలో గ్ంధాలయం ఏరాపుట్ చేద్దుమా? సంజీవయయా గారి సా్మరకానినా అంతా గురి్ంచే విధంగా మండపం ఏరాపుట్ చేద్దుమా అననాది వారి నిరణుయానినా బటటీ ముందుకు 
వళాలాం. గ్రామ అభివృదిధిపై కూడా దృష్టీ పెట్టీలని కొంత మంది అడిగార్. ఆ దిశగా కూడా ఆలోచన చేద్దుం. ఇంత మంచి కారయాక్రమం తలపెటటీనప్పుడు నిధ్ల గురించి 
ఆలోచన చేయవదుదు” అనానార్. ఈ ఇంట సందర్శన సందర్ంగా శ్రీ సంజీవయయా గారి బంధ్వులు శ్రీ ద్మోదరం రంగయయా గార్ పలు అంశాలు వివరించార్.
 
* సవేగ్రామంలో శ్రీ సంజీవయయా గారి విగ్హం ల్దు
శ్రీ సంజీవయయా గారి ఇంట సందర్శన అనంతరం తిరిగ వసు్ండగా.. ఓ వృదుధిరాలు వచిచా.. 40 ఏళలా క్రితం పెళ్లా చేసుకుని ఈ గ్రామానికి వచాచాను. అపపుట నుంచి 
ఈ ఊర్ మారల్దు. దేశం మొత్ం శ్రీ సంజీవయయా గారి విగ్హ్లు ఉంట్యి. ఆయన సంత ఊళ్లా మాత్రం విగ్హ్నికి చోట్ ల్దు’ అనానార్. శ్రీ మనోవార్ గార్ 
సపుందిస్్ “ఇది బాధాకరమైన విషయం. మూడు న్లలోలా మీ అందరి ఆశీరావేదంతో సంతోషపడే విధంగా గ్రామానినా మారిచా చూప్తాం” అనానార్.
 
• కరూనాలు టోల్ గేట్ వదదు ఘన సావేగతం
అంతకు ముందు కరూనాలు జిలలా పరయాటనకు విచేచాసిన శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారికి అలంపూర్ టోల్ గేట్ వదదు పార్టీ శ్రేణులు ఘనసావేగతం పలకాయి. అనంతరం 
కరూనాలు సాటీన్న్ ప్రంలో దబ్బ తిననా రహద్రికి శ్రమద్నం ద్వేరా మరమ్మతలు 
చేపట్టీర్. అకకైడి నుంచి పెదదు సంఖయాలో కార్లా, బైకులు, ఆటోలతో రాయాలీగా బళాలారి 
చౌరసా్ మీదుగా శ్రీ సంజీవయయా గారి సవేగ్రామం పెదదుపాడు వళాలార్. శ్రీ సంజీవయయా 
గారి ఇంట సందర్శనం అనంతరం అకకైడి నుంచి భార్ రాయాలీగా కరూనాలు టౌన్, సి, 
కాయాంప్. మీదుగా నంద్యాల సరికైల్ కి వచాచార్. అకకైడ శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయా గారి 
విగ్హ్నికి పూలమాల వేసి నివాళ్లు అరిపుంచార్.
 
ఈ కారయాక్రమంలో పి.ఏ.సి. సభుయాలు శ్రీ పంతం నానాజీ, పార్టీ ప్రధాన కారయాదరి్శ శ్రీ 
పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పార్టీ డాకటీర్స్ సెల్ వైస్ చైర్మన్ డా.పాకనాట గౌతమ్, పార్టీ 
కారయాక్రమాల నిరవేహణ విభాగం కనీవేనర్ శ్రీ కళాయాణం శివ శ్రీనివాస్, ప్రకాశం జిలలా 
అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్, రాష్ట్ర కారయాదరి్శ శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, కరూనాలు జిలలా 
నాయకులు శ్రీ చింతా సురేష్, శ్రీమతి రేఖా నాకర్ మలలాపపు, శ్రీ ఆర్షద్, శ్రీ తెరేనాకల్ 
వంకప్పు, శ్రీ లక్షష్మననా, డా.బాల వంకట్, శ్రీ యడవలలా విశవేనాథ్, శ్రీ కొటటీ వంకటేశవేర్లా, 
శ్రీ సురేష్ బాబు తదితర్లు పాల్గొనానార్.
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మఖయూమంత్రికి జన్ద్న మఖయూమంత్రికి జన్ద్న 
శుభాకాంక్షలుశుభాకాంక్షలు

 తెలిపిన జనసేనాని తెలిపిన జనసేనాని

శతఘ్నా నూయాస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ శతఘ్నా నూయాస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర ముఖయామంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడ్ రాష్ట్ర ముఖయామంత్రి శ్రీ జగన్ రడిడ్ 
గారికి హృదయపూరవేక జన్మదిన గారికి హృదయపూరవేక జన్మదిన 
శుభాకాంక్షలు. మీకు సంపూరణు శుభాకాంక్షలు. మీకు సంపూరణు 
ఆయురారోగాయాలను భగవంతడు ఆయురారోగాయాలను భగవంతడు 
ప్రసాదించాలని మనసారా ప్రసాదించాలని మనసారా 
కోర్కుంట్నానాను అని జనసేనాని కోర్కుంట్నానాను అని జనసేనాని 
ఒక ప్రకటనలో తెలపార్.ఒక ప్రకటనలో తెలపార్.

రోడులి, డ్రైనేజీ నిరా్ణంలో నాణయూతా లోపాలురోడులి, డ్రైనేజీ నిరా్ణంలో నాణయూతా లోపాలు
•అధికారుల స్ందనకు జనసేన డిమాండ్•అధికారుల స్ందనకు జనసేన డిమాండ్
శతఘ్నా నూయాస్:  సరేవేపలలా నియోజకవరగొంలో గ్రామీణ నీట సరఫరా పథకం (RWS) ద్వేరా వంకట్చలం శతఘ్నా నూయాస్:  సరేవేపలలా నియోజకవరగొంలో గ్రామీణ నీట సరఫరా పథకం (RWS) ద్వేరా వంకట్చలం 
పంచాయితీతో పాట్ వంకట్చలం మండలంలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఈ ఏడాది రూ.లక్షల రూపాయలతో పంచాయితీతో పాట్ వంకట్చలం మండలంలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఈ ఏడాది రూ.లక్షల రూపాయలతో 
డ్రైనేజీలు, సిమంట్ రోడులా నిరి్మంచార్. ఇటీవల కురిసిన భార్ వరా్షలకు డ్రైనేజీలు కొట్టీకుపోగా, మరికొనినా డ్రైనేజీలు, సిమంట్ రోడులా నిరి్మంచార్. ఇటీవల కురిసిన భార్ వరా్షలకు డ్రైనేజీలు కొట్టీకుపోగా, మరికొనినా 
చోటలా కుపపుకూలయి. సిమంట్ రోడలాపై కంకర తేలకనబడుతోంది. ఈ ఏడాది నిరా్మణం చేపటటీన సిమంట్ చోటలా కుపపుకూలయి. సిమంట్ రోడలాపై కంకర తేలకనబడుతోంది. ఈ ఏడాది నిరా్మణం చేపటటీన సిమంట్ 
రోడులా, డ్రైనేజీల పరిసిథుతి కూడా అలగే ఉంది. ఈ ప్రాంతాలను సరేవేపలలా నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నేత శ్రీ రోడులా, డ్రైనేజీల పరిసిథుతి కూడా అలగే ఉంది. ఈ ప్రాంతాలను సరేవేపలలా నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ నేత శ్రీ 
బొబే్బపలలా సురేష్ బాబుతో పాట్ పార్టీ నాయకులు పరిశీలంచార్. సంబంధిత శాఖ అధికార్ల పరయావేక్షణా బొబే్బపలలా సురేష్ బాబుతో పాట్ పార్టీ నాయకులు పరిశీలంచార్. సంబంధిత శాఖ అధికార్ల పరయావేక్షణా 
లోపం వల్లా నాణయాతల్ని నిరా్మణాలు జరిగాయని ఆరోపించార్. బిలులాలు మంజూర్ కాకముందే రోడులా, లోపం వల్లా నాణయాతల్ని నిరా్మణాలు జరిగాయని ఆరోపించార్. బిలులాలు మంజూర్ కాకముందే రోడులా, 
ముర్గు కాలవేలు కొట్టీకోవడం ప్రభుతవే పనితీర్కు అదదుం పడుతోందనానార్. జిలలా అధికార్లు సతవేరమే ముర్గు కాలవేలు కొట్టీకోవడం ప్రభుతవే పనితీర్కు అదదుం పడుతోందనానార్. జిలలా అధికార్లు సతవేరమే 
సపుందించి మరమ్మతలు చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ ప్రతినిధ్లు ప్రభుతావేనినా డిమాండ్ చేశార్. జరిగన సపుందించి మరమ్మతలు చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ ప్రతినిధ్లు ప్రభుతావేనినా డిమాండ్ చేశార్. జరిగన 
లోట్పాటలాను పూరి్ సాథుయిలో విచారించాలని అధికార్లను కోరార్. వంకట్చలం పంచాయతీతో పాట్ లోట్పాటలాను పూరి్ సాథుయిలో విచారించాలని అధికార్లను కోరార్. వంకట్చలం పంచాయతీతో పాట్ 
వంకట్చలం మండలం, సరేవేపలలా నియోజకవరగొంలో అనేకచోటలా అధికారపార్టీ నాయకుల కనుసననాలోలా వంకట్చలం మండలం, సరేవేపలలా నియోజకవరగొంలో అనేకచోటలా అధికారపార్టీ నాయకుల కనుసననాలోలా 
కాంట్రాకటీర్లా నాసిరకమైన సైడ్ డ్రైనేజీలు, సిమంట్ రోడులా నిరి్మంచారని మండిపడాడ్ర్. నాణయాతాలోపాలపై కాంట్రాకటీర్లా నాసిరకమైన సైడ్ డ్రైనేజీలు, సిమంట్ రోడులా నిరి్మంచారని మండిపడాడ్ర్. నాణయాతాలోపాలపై 
చరయాలు తీసుకోవాలని కోరార్. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీ పోలంరడిడ్ ఇందిరా రడిడ్, శ్రీ సందప్, శ్రీ గర్ష్, శ్రీ చరయాలు తీసుకోవాలని కోరార్. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీ పోలంరడిడ్ ఇందిరా రడిడ్, శ్రీ సందప్, శ్రీ గర్ష్, శ్రీ 
వంశి, శ్రీ సాయి తదితర్లు పాల్గొనానార్.వంశి, శ్రీ సాయి తదితర్లు పాల్గొనానార్.

SSBN కాలేజీ విదాయూరుథులకు సంఘీభావం తెలిపిన జనసేనSSBN కాలేజీ విదాయూరుథులకు సంఘీభావం తెలిపిన జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: అనంతప్రం, శతఘ్నా నూయాస్: అనంతప్రం, 
SSBN ఎయిడడ్ కాల్జీ ఫీజులు SSBN ఎయిడడ్ కాల్జీ ఫీజులు 
పెంప్ను నిరసిస్్, ప్రైవేటీకరణకు పెంప్ను నిరసిస్్, ప్రైవేటీకరణకు 
వయాతిరేకంగా “రిల్ నిరాహ్ర దక్ష” వయాతిరేకంగా “రిల్ నిరాహ్ర దక్ష” 
చేసు్ననా విద్యార్థులకు అండగా, చేసు్ననా విద్యార్థులకు అండగా, 
SSBN కాల్జీ యజమానయాం SSBN కాల్జీ యజమానయాం 
ఆడుతననా దంగ నాటకాలను ఆడుతననా దంగ నాటకాలను 
రాజకీయాలకతీతంగా ఎండగటటీన రాజకీయాలకతీతంగా ఎండగటటీన 
అనంతప్రం జిలలా జనసేన అనంతప్రం జిలలా జనసేన 
ఉపాధయాక్షులు లయర్ కుంటమదిదు ఉపాధయాక్షులు లయర్ కుంటమదిదు 
జయరాం రడిడ్ మరియు విద్యారిథు జయరాం రడిడ్ మరియు విద్యారిథు 
నాయకులనా జనసేన కారయాకర్లని నాయకులనా జనసేన కారయాకర్లని 
అక్రమంగా అరసుటీ చేయడం అక్రమంగా అరసుటీ చేయడం 
జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో 
అనంతప్రం జిలలా జనసేన అనంతప్రం జిలలా జనసేన 
ఉపాధయాక్షులు శ్రీ లయర్ కుంటమదిదు ఉపాధయాక్షులు శ్రీ లయర్ కుంటమదిదు 
జయరామిరడిడ్ , ఈశవేరయయా, చరణ్ జయరామిరడిడ్ , ఈశవేరయయా, చరణ్ 

తేజ, M.V. శ్రీనివాసులు మరియు జనసేన నాయకులు, కారయాకర్లు విద్యారిథు నాయకులు SSBN తేజ, M.V. శ్రీనివాసులు మరియు జనసేన నాయకులు, కారయాకర్లు విద్యారిథు నాయకులు SSBN 
కాల్జీ విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలయజేసార్.కాల్జీ విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలయజేసార్.

వేరవరం గ్రామంలో 22వ రోజు “జనంకోసం – వేరవరం గ్రామంలో 22వ రోజు “జనంకోసం – 
జనసేన”జనసేన”

శతఘ్నా నూయాస్: జగగొంపేటలో శతఘ్నా నూయాస్: జగగొంపేటలో 
చేపటటీన ‘జనం కోసం జనసేన’ చేపటటీన ‘జనం కోసం జనసేన’ 
కారయాక్రమం చేపటటీ నేడు 22వ కారయాక్రమం చేపటటీ నేడు 22వ 
రోజుకు చేర్కుంది. ఈ సందర్ంగా రోజుకు చేర్కుంది. ఈ సందర్ంగా 
జగగొంపేటనియోజ కవరగొం జనసేన జగగొంపేటనియోజ కవరగొం జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జి పాటంశెటటీ స్రయాచంద్ర పార్టీ ఇంచార్జి పాటంశెటటీ స్రయాచంద్ర 
మాట్లాడుతూ జగగొంపేట మండలం మాట్లాడుతూ జగగొంపేట మండలం 
వేరవరం గ్రామంలో జనంకోసం వేరవరం గ్రామంలో జనంకోసం 
జనసేన కారయాక్రమం నిరవేహణలో జనసేన కారయాక్రమం నిరవేహణలో 
గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటకి వళ్ళు గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటకి వళ్ళు 
ప్రజలను కలుసుకుననాట్టీ చపాపుర్. ప్రజలను కలుసుకుననాట్టీ చపాపుర్. 

గ్రామంలో పరయాటసు్ననా సమయంలో చాల సమసయాలను గురి్ంచామని తెలపార్.గ్రామంలో పరయాటసు్ననా సమయంలో చాల సమసయాలను గురి్ంచామని తెలపార్.

పెమ్రాజు పోలవరంలో జనసేన స్థుపం ప్రంభోత్సవంపెమ్రాజు పోలవరంలో జనసేన స్థుపం ప్రంభోత్సవం
శతఘ్నా నూయాస్: ఆచంట నియోజకవరగొం, శతఘ్నా నూయాస్: ఆచంట నియోజకవరగొం, 
పోడూర్ మండలం, పెమ్మరాజు పోలవరం పోడూర్ మండలం, పెమ్మరాజు పోలవరం 
గ్రామంలో గల్ఫూ యన్.అర్.ఐ నాయకులు గ్రామంలో గల్ఫూ యన్.అర్.ఐ నాయకులు 
మరియు “గల్ఫూ సేన – జనసేన” మరియు “గల్ఫూ సేన – జనసేన” 
సభుయాలు సతీష్ ఆధవేరయాంలో జనసేన సభుయాలు సతీష్ ఆధవేరయాంలో జనసేన 
స్థుపం ప్రారంభోతస్వం విజయవంతంగా స్థుపం ప్రారంభోతస్వం విజయవంతంగా 
జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన 
ముఖయా అతిధ్లుగా ఆచంట నియోజకవరగొ ముఖయా అతిధ్లుగా ఆచంట నియోజకవరగొ 
ఇంచార్జి శ్రీ చేగండి స్రయా ప్రకాష్, ఇంచార్జి శ్రీ చేగండి స్రయా ప్రకాష్, 

తణుకు నియోజకవరగొం ఇంచార్జి శ్రీ విడివాడ రామ చంద్రరావు, వీరవాసం మండలం తణుకు నియోజకవరగొం ఇంచార్జి శ్రీ విడివాడ రామ చంద్రరావు, వీరవాసం మండలం 
జడ్.పి.టీ.సి శ్రీ గుండా జయ ప్రకాష్, జనసేన వీరమహళ శ్రీమతి కాటనాం విశాల లక్ష్మి, జడ్.పి.టీ.సి శ్రీ గుండా జయ ప్రకాష్, జనసేన వీరమహళ శ్రీమతి కాటనాం విశాల లక్ష్మి, 
పెమ్మరాజు పోలవరం 1వ వార్డ్ జనసేన మంబర్ పిలలా రతనాంమాణికయాం(రాంబాబు), పెమ్మరాజు పోలవరం 1వ వార్డ్ జనసేన మంబర్ పిలలా రతనాంమాణికయాం(రాంబాబు), 
7వ వార్డ్ జనసేన మంబర్ చోపావరప్ మధ్కృషణు మరియు జనసేన నాయుకులు 7వ వార్డ్ జనసేన మంబర్ చోపావరప్ మధ్కృషణు మరియు జనసేన నాయుకులు 
జగదష్, మణికంఠ, సతీష్, హేమ, నాగరాజు, సాయి, తాతజీ, దురాగొరావ్, గరి, సాయి, జగదష్, మణికంఠ, సతీష్, హేమ, నాగరాజు, సాయి, తాతజీ, దురాగొరావ్, గరి, సాయి, 
కారాయాకర్లు గ్రామ పెదదులు పాల్గొనానార్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు కారాయాకర్లు గ్రామ పెదదులు పాల్గొనానార్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
జనసేన సిద్దుంతాలు జనసేన ఆశయాల గురించి మాట్లాడి జనసేన స్థుప కారయాక్రమం జనసేన సిద్దుంతాలు జనసేన ఆశయాల గురించి మాట్లాడి జనసేన స్థుప కారయాక్రమం 
విజయవతం చేశార్.విజయవతం చేశార్.

అక్రమ అరెసుటులకు జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు అక్రమ అరెసుటులకు జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు 
ఎవ్వరూ భయపడరు: అనుకుల రమేష్ఎవ్వరూ భయపడరు: అనుకుల రమేష్

శతఘ్నా నూయాస్: తణుకు నియోజకవరగొంలో మంగళవారం జరిగన ముఖయామంత్రి శతఘ్నా నూయాస్: తణుకు నియోజకవరగొంలో మంగళవారం జరిగన ముఖయామంత్రి 
శ్రీ జగన్ మోహన్ రడిడ్ సభ కారణంగా అనుక్షణం ప్రజల సమసయాలపై పోరాటం శ్రీ జగన్ మోహన్ రడిడ్ సభ కారణంగా అనుక్షణం ప్రజల సమసయాలపై పోరాటం 
చేసే తణుకు జనసేన పార్టీ నాయకులు అనుకుల రమేష్ ని పోలీసులు అక్రమంగా చేసే తణుకు జనసేన పార్టీ నాయకులు అనుకుల రమేష్ ని పోలీసులు అక్రమంగా 
అరసుటీ చేసి తణుకు నుంచి పెనుగండ తీసుకు వళ్ళు అకకైడ నిర్బందించటం అరసుటీ చేసి తణుకు నుంచి పెనుగండ తీసుకు వళ్ళు అకకైడ నిర్బందించటం 
ద్వేరా భారత రాజయాంగం ద్వేరా సంక్రమించిన హకుకైల హరించటమేనని ద్వేరా భారత రాజయాంగం ద్వేరా సంక్రమించిన హకుకైల హరించటమేనని 
ఆయన తెలయజేశార్. అలగే తణుకు పటటీణం మొత్ం దిగ్బందించటం ప్రజల ఆయన తెలయజేశార్. అలగే తణుకు పటటీణం మొత్ం దిగ్బందించటం ప్రజల 
జీవిన విధానానినా ఇబ్బందులు కలగంచటం తగదని జనసేన పార్టీ నాయకులు జీవిన విధానానినా ఇబ్బందులు కలగంచటం తగదని జనసేన పార్టీ నాయకులు 
అనుకుల రమేష్ అనానార్. అక్రమ అరసుటీలకు తణుకు నియోజకవరగొం జనసేన అనుకుల రమేష్ అనానార్. అక్రమ అరసుటీలకు తణుకు నియోజకవరగొం జనసేన 
నాయకులు కారయాకర్లు ఎవవేరూ బయపడరని రమేష్ తెలయజేశార్. వైకాప నాయకులు కారయాకర్లు ఎవవేరూ బయపడరని రమేష్ తెలయజేశార్. వైకాప 
ప్రజా వయాతిరేక విధానాలపై తమ పోరాటం కొనసాగుతందని ఆయన సపుషటీం ప్రజా వయాతిరేక విధానాలపై తమ పోరాటం కొనసాగుతందని ఆయన సపుషటీం 
చేశార్.చేశార్.

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

స్థలం కోల్పోయిన బాధితుడికి స్థలం ఇపపోంచిన జనసేన పార్టీ
శతఘ్నా నూయాస్:  విశాఖ జిలలా పాడేర్ 
హుకుంపేట మండలం మర్రిప్ట్టీ గ్రామానికి 
సంబందించినట్వంట పాడేర్ జనసేన పార్టీ 
జనసైనికుడు చుంచు రాజు తండ్రి చుంచు 
కొండబాబుకి 1997లో అప్పుడు గవరనామంట్ 
హయాంలో సటీలం మంజూర్ అయింది. 
చుంచు కొండబాబు 20 సంవతస్రాల నుండి 
సథులంలో జీవనం కొనసాగసు్నానార్. కొండబాబు 
సోదర్డు గవరనామంట్ ఇచిచాన సథులం 
అమే్మసాను అని చపపుడంతో కొండబాబు జీవనం 
అయినట్వంట పశువులు కట్టీకోడానికి 
భూమి ల్క కొండబాబు పాడేర్ జనసేన పార్టీని 
ఆశ్రయించార్ మాకు నాయాయం జరగడం 
ల్దు అని వివరించార్. విషయం తెలుసుకుని 
హుకుంపేట మండలం తహసిలడ్ర్ కారాయాలయంకి 
వళ్లా, డిపూయాటీ తహసిలదుర్ భాసకైర్ బాధితలకు 
తగన నాయాయం చేయమని పెద్దుయన తిరగల్ర్ 

ఆయన జీవనాధారం అయిన పశువులు కట్టీకోడానికి సథులం కేట్యించి ఆయన జీవన విధానానికి 
అండగా ఉండాలని జనసేనపార్టీ ద్వేరా కోరడం జరిగంది. డిపూయాటీ తహసిలదుర్ వంటనే సపుందించి 
2 సెంట్లా భూమి గవరనామంట్ సథులంలో కేట్యిసా్మని హ్మీ ఇచిచా బాధితలకు నాయాయం చేసా్నని 
డిపూయాటీ తహసిలదుర్ భాసకైర్ తెలపటం జరిగంది. చుంచు కొండబాబుకి ధైరయాం చపిపు నాయాయం జరిగే 
వరకు అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇచాచార్ డిపూయాటీ తహసిలదుర్ భాసకైర్. బాధితలకు నాయాయం 
జరిగే వరకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్దని పాడేర్ జనసేన పార్టీ మండల ప్రెసిడంట్ నందోల 
మురళ్ క్రిషణు, G.మాడుగుల మండల జనసేన పార్టీనాయకులు మాసాడి సింహ్చలం, Ex ఎంపీటీసీ 
కాకినాడ రూరల్ జనసేన పార్టీ క్రియశీలక సభుయాడు అనిల్ కుమార్, పాడేర్ నాయకులు రాజు 
బాధితలకు నాయాయం జరిగే వరకు అండగా ఉంట్మని భరోసా ఇవవేడం జరిగంది.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంల్ కరోనా వారియర్స్ కు సనామానం
శతఘ్నా నూయాస్:  మానవ సేవే మాధవ సేవ అననా ఆనాట మహ్నుభావుల అడుగుజాడలలో నడుస్్ కరోనా 
కషటీకాలంలో తమ ప్రాణాలను సైతం లెకకైచేయకుండా సేవలు అందించిన ఆశా కారయాకర్లకు ఐనవోలు 
జనసేన పార్టీ ఆధవేరయాంలో సనా్మన కారయాక్రమం నిరవేహంచార్. కరోనా సమయంలో తన సేవలు అందించి 
అందరి మననానలు పందిన మండల అధయాక్షుడు బరలా శివ ఈ సందర్ంగా మాట్లాడుతూ… ఐనవోలు 
మండలంలో రాష్ట్ర పార్టీ పిలుప్ మేరకు జనసేన నాయకులు గతంలో అనేక సేవా కారయాక్రమాలు చేశార్. 
అయితే ప్రసు్తం గ్రామాలోలా ఉననా ఆశా వరకైర్స్ యొకకై సేవలను గురి్ంచి వారిని మరాయాదపూరవేకంగా 
సనా్మనం చేయాలని నిరణుయించాము అనానార్. ఇలంట సేవ కారయాక్రమలు చేపటటీడానికి జనసేన అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళాయాణ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర అధయాక్షుడు శ్రీ నేమురి శంకర్ గౌడ్, ఉప అధయాక్షుడు శ్రీ మహేందర్ రడిడ్ మరియు 
ఉమ్మడి వరంగల్ జిలలా అధయాక్షుడు శ్రీ ఆకుల సుమన్ లు అందించిన ప్రోతాస్హం మర్వల్నిది అనానార్. 
వరధినపేట్, ఐనవోలు జనసేన బృందం సహకారంతో ఈ సేవా కారయాక్రమాలు చేపటటీడానికి తోడపుడాడ్యి అని 
తెలపార్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన సైనికులు ఉమేష్, వై.శ్రీకాంత్, ఈ.అఖిల్, ఎం.రాకేష్, సాంబరాజు, 
హరికృషణు ,రాకేష్, నవీన్ తదితర్లు పాల్గొనానార్.

డిజిటల్ కయాంపెయిన్ ల్ రాజనగరం జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్:  వైజాగ్ సీటీల్ పాలాంట్ 
ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకంగా జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ 
పిలుప్ మేరకు రాజనగరం ఇంచార్జి 
శ్రీ మేడా గుర్దత్ ఆధవేరయాంలో 
విశాఖ ఉకుకై – ఆంధ్రుల హకుకై 
@Bharat YSRCP Raise_
Placards_YSRCP_MP 
మీ యొకకై పారలామంట్ పరిధిలో 
ఓటర్గా మా విననాపం, అలగే 
పారలామంట్ లో పలాకార్డ్లు పట్టీకుని 

ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవానినా కాపాడాలని జనసేన పార్టీ తర్ప్న జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, గ్రామ 
పెదదులు మరియు జనసైనికులు కోరార్.

జనసేన ఆధ్వరయాంల్ సెమీ క్రిసమాస్ వేడుకలు
శతఘ్నా నూయాస్: గుంటూర్ జిలలా జనసేన పారిటీ కారాయాలయంలో జరిగన సెమీ క్రిస్మస్ 
వేడుకలు ఘనంగా నిరవేహంచార్. ఈ సందర్ంగా ఫాదర్ విజయ్ బాబు, షేక్ 
రహ్మంతలలా, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాసరావు, జిలలా ఆధయాక్షులు 
శ్రీ గాద వంకటేశవేరరావు, జిలలా ఉపాధయాక్షులు శ్రీమతి బిట్రగుంట మలలాకా, జిలలా ప్రధాన 
కారయాదర్్శలు కొప్పుల కిరణ్, ఉప్పు వంకట రత్యయా, నారాద్సు ప్రసాద్, అడపా 
మాణికాయాలరావు, 47వ డివిజన్ కార్పురేటర్ శ్రీమతి యర్ంశెటటీ పద్్మవతి, శిఖా బాలు, 
యడలా నాగమల్లాశవేరరావు, మాద్సు శేఖర్, జడ సురేష్, పమిడి పవన్, లక్ష్మి శెటటీ 
నాని, ప్రసాద్, పావులూరి కోటేశవేరరావు, ద్సరి అశోక్, తిర్మలశెటటీ కిట్టీ, ద్సరి 
వంకటేశవేరరావు, పాండురంగారావు తదితర జనసైనికులు పాల్గొనానార్.

బండార్ శ్రీనివాస్ సమక్ంల్

ఆలమూర్ల్ జనసేనల్ చేరికలు
ప్రజలోలా మార్పు మొదలైంది! ప్రముఖ జనసేననేత ఇనాచారిజి బండార్ శ్రీనివాస్ 
నాయకతవేంలో అంచనాలకు మించి, జనసేన పార్టీ వైప్ ప్రజలోలా పెర్గుతననా 
ఆదరణ! జనసేనాని గెలుప్ నల్లార్ మీద నడకే ఆఒట్ననా పలువుర్ బీసీ, దళ్త 
సోదర్లు, యువకులు.

శతఘ్నా నూయాస్: తూర్పుగోద్వరి జిలలా, కొత్పేట నియోజకవరగొం, ఆలమూర్ 
మండలంలోని, ఆలమూర్ గ్రామం నుంచి, గ్రామ శివార్ జిలెలాలలా పేట నుంచి 
పలువుర్ బీసీలు, దళ్త యువకులు జనసేన పార్టీలోకి ఈరోజు కొత్పేట 
నియోజకవరగొం ఇనాచారిజి బండార్ శ్రీనివాస్ సమక్షంలో వారి సవేగృహంనందు 
లంఛనంగా చేరార్. జనసేన పార్టీ కండువాను ఈ యువ నాయకుల 
భుజసకైంధాలపై జనసేన నేత బండార్ శ్రీనివాస్ వేసి, ఎంతో ప్రేమతో ఆతీ్మయతతో 
వారికి జనసేన పార్టీలోకి సాదరంగా సావేగతం పలకి, ఆలమూర్ గ్రామ జనసేన 
పార్టీ బాధయాతలను జనసైనికులు, గ్రామ జనసేన అధయాక్షులు శెటటీబలజ నాయకులు 
కట్టీ రాజుతో పాట్, ఆలమూర్ గ్రామ జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడంట్ గా 
దళ్త నాయకులు పెట్టీ రంగనాథ్ నియమించార్. వీరితో పాట్ ఆలమూర్ 
గ్రామం నుంచి, కొత్పేట నియోజకవరగొ జనసేన ఇనాచారిజి బండార్ శ్రీనివాసు 
సమక్షంలో పలువుర్ ఎస్ సి, బి సి నాయకులు ద్సి మోహన్, నలలా శ్రీనివాస్, 
ముసల భాసకైర్ రావు, లఒకే దనకృషణు, కొపాపుడి జైరాజ్, వీరంతా ఆలమూర్ 
గ్రామం ప్రముఖ సీనియర్ జనసేన నాయకులు తాళలా డేవిడ్ జిలలా జనసేన 
పార్టీ ప్రధాన కారయాదరి్శ వారి నాయకతవేంలో బండార్ శ్రీనివాస్ నియోజకవరగొ 
ఇనాచారిజి సమక్షంలో మంగళవారం జనసేన పార్టీలోకి చేరార్. వీరి రాకతో 
ఆలమూర్ మండల కేంద్రమైన, ఆలమూర్ గ్రామంలో జనసేన పార్టీ మరింత 
బలోపేతం అయినదని, భవిషయాత్లో జనసేనాని నాయకతవేంనకు తిర్గుల్దని, 
జనసేనాని ఆశయాలు నచిచా మచిచా, ప్రజలు మార్పును కోర్కుంట్నానారని, 
జనసేన పార్టీలోకి దళ్తలు, బీసీలు, మైనార్టీలు అనినా వరాగొల వార్ జనసేనానిని 
ఎంతో ఆదరిసు్నానారని అనడానికి నిదర్శనం ఇలంట భార్ చేరికల్ కారణమని, 
పలువుర్ జనసైనికులు, ప్రజలు ఈ సందర్ంగా సంతోషం వయాక్ం చేసు్నానార్.

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


డిజిటల్ కాయూంపెయినోలి పూతలపట్టు జనసేన

బుధవారం, 22 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు
డిజిటల్ కయాంపెయిన్ ల్ పఠాపురం జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్:  జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ ఆదేశాల మేరకు, విశాఖ ఉకుకై ప్రైవేటీకరణకు 
వయాతిరేకంగా, ఉకుకై పరిశ్రమను కాపాడాలని ఆంధ్రా పారలామంట్ సభుయాలు అందరూ పారలామంటోలా 
పలాకార్డ్లు పట్టీకుని మీ గళానినా బలంగా వినిపించాలని పిఠాప్రం జనసేన పార్టీ ఆధవేరయాంలో, 
విశాఖ ఉకుకై పరిరక్షణ డిజిటల్ ఉదయామంలో భాగంగా పిఠాప్రంలో పలు ప్రాంతాలోలా జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పలాకార్డ్లతో నిరసన తెలయజేయడం జరిగంది.

శతఘ్నా నూయాస్:  చితూ్ర్ జిలలా పూతలపట్టీ జనసైనికులు ఈరోజు జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షుడు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ పిలుప్ మేరకు జిలలా అధయాక్షులు డాకటీర్ శ్రీ హరిప్రసాద్ 
అధయాక్షతన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలకు పారలామంట్లో వైజాగ్ ఉకుకై గురించి పోరాడాలని 
విజ్ఞపి్ చేశార్.

ఎంతోమంది త్యాగల ఫలిత్మే విశాఖ స్టీల్ పా్లంట్: 
పాఠంశెట్టీ కశీరాణి

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ సీటీల్ పాలాంట్ పరిరక్షణకు సోషల్ మీడియా వేదికగా డిజిటల్ 
కాయాంపెయిన్ చేపట్టీలని జనసేన వయావసాథుపక అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ పిలుప్ మేరకు 
పెదపూడి మండలం, రామేశవేరం గ్రామంలో పార్టీ శ్రేణులతో కలసి జనసేన వీరమహళ 
పాఠంశెటటీ కాశీరాణి రండవ రోజు నిరసన చేపట్టీర్. ఈ మేరకు నాయకుల ఆదేశానుసారం 
రామేశవేరం గ్రామంలో విశాఖ ఉకుకై ఆంధ్రుల హకుకై…. సేవ్ సీటీల్ పాలాంట్ అంటూ 
పలాకార్డ్లతో ఎంపీలు పారలామంట్ లో సీటీల్ పాలాంట్ ను పరిరక్ంచాలని పెదదు ఎత్న నినాద్లు 
చేశార్. ఈ సందర్బంగా ఆమ మాట్లాడుతూ ఎంతోమంది తాయాగల ఫలతామే విశాఖ సీటీల్ 
పాలాంట్ ఏరాపుట్ చేయడం జరిగందని….. అట్వంట సీటీల్ పాలాంట్ ను ప్రైవేటీకరణకు 
వయాతిరేకంగా ఎంపీలు పారలామంట్ సమావేశంలో గళం విపాపులని కోరార్. ఎంపీలను 
మేలుకొలపేందుకు విశాఖ ఉకుకై ఆంధ్రుల హకుకై అనే నినాదంతో డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ 
చేయడం జరిగుతందని సపుషటీం చేశార్.

డిజిటల్ కయాంపెయిన్ ల్ పెద్దాపురం జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుకై-ఆంధ్రుల హకుకై అని కాకినాడ ఎంపీ 
వంగా గీత గార్ పారలామంటోలా గళం విపాపులని మూడో రోజు జనసేన పార్టీ 
తరప్న పెద్దుప్రం వీరమహళలు శ్రీమతి పెంకే వంకటలక్ష్మి, చోడిశెటటీ 
ఇందిరా ప్రియదరి్శని లు #Raise_Placards_YSRCP_MP 
SaveVizagSteelPlant అని పలాకార్డ్లు పట్టీకుని ప్రదర్శన చేపట్టీర్.

డిజిటల్ 
కయాంపెయిన్ ల్ 
కకినాడ జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: నాట ప్రాణ 
తాయాగాల ఉకుకై! దేశానినా 
దృఢపరిచిన ఉకుకై!! ఉకుకై 
పరిశ్రమను కాపాడాలని 
ఆంధ్రా పారలామంట్ సభుయాలు 
అందరూ పారలామంటోలా 
పలాకార్డ్లు పట్టీకుని మీ గళానినా 
బలంగా వినిపించాలని అలగే 
ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవానినా 
కాపాడాలని మూడవ రోజు 
కాకినాడ మహళా నేత కడల 
ఈశవేరి పలాకార్డ్లు పట్టీకుని 

డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ ను చేపట్టీర్.

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

