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న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు - తెలుగు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా విలసిల్లాలి
నూతనం.. ప్రారంభం.. ఆరంభం.. కొత్త అనే పదాలలోనే ఒక ఉత్్తజం నిబిడీకృతమై ఉంటంది. అటవంటిది మరి కొత్త 
సంవత్సరం అంటే..? ఎన్నో ఆశలు, ఎన్నో ఆశయాలు, మరెన్నో ఆకంక్షలు… లక్ష్యాలతో సంగమమై మన మందుకు 
తరలివస్తంది. అలా మన మందు ఆవిష్ృతమవుతుననో 2022 నవ వసంతానికి ఆహ్వానం పలుకుతూ
తెలుగువారందరితో పాట భారతీయులందరికీ నా తరఫున, జనసేన పార్టీ తరపున ప్రేమపూరవాక నూతన సంవత్సర 
శుభాకంక్షలు తెలుపుతునానోను.
గడచిన రెండేళ్లలో కరోనా మహమ్మారి మ్నవాళిపై పైచేయి సాధంచాలని చేసిన ప్రయతానోలను మనమందరం అనుభవైక్యాంగా 
చవిచూశామ. అయిత్ మ్నవాళి మన్నిబ్బరం, మన్విజ్ఞానం మందు కరోనా పలాయనం దిశగా
ప్రయాణంచడం లోకకళ్్యాణంగా భావిస్తనానోను. ఆరపోయే దీపానికి వెలుగెకు్వ అననోట్ల కరోనా వెళి్లపోయే మందు కూడా 
తన ప్రభావానినో చూపాలని ప్రయత్నోస్్తనే ఉంది. అయిత్ ఇప్పటి వరకూ పాటించిన జ్గురూకతతోనే మనం మందుకు 
సాగాలని విజఞాప్్త చేస్తనానోను. ప్రజలందరూ ఆరోగ్యాకరం, ఆనందమైన జీవితం గడపాలని
కోరుకుంటనానోను. కరోనాతోపాట అత్వృష్టీ రూపంలో ప్రకృత్ కూడా కొంత ప్రకోపానినో ప్రదరి్శంచినా ప్రజల జీవన ప్రసాథానం 
అప్రత్హతంగా సాగిపోవడం సంతోషకరమైన పరిణామం. ఈ వైపర్తా్యాలతోపాట కొందరు పాలకుల చిత్తచాపల్యాం వల్ల 
కూడా కొనినో ప్రాంతాలలో ప్రజలు బాధలుపడాడారు.
పడుతూనే వునానోరు. ఈ నూతన సంవత్సరంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సభిక్షంగా విలసిలా్లలని, ఎటవంటి ఈత్బాధలు లేకుండా 
ప్రజలకు సఖసంతోష్టలు ప్రసాదించాలని ఆ భగవంతుణణి ప్రారిథాస్తనానోనని జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యాణ్ అనానోరు.

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు తెలిపిన జనసేనాని
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మరికొనిని మండలాలకు పార్టీ 
అధ్యక్షుల నియామకం

శతఘ్నో నూ్యాస్: జనసేన పార్టీ మండల కమిటీలకు అధ్యాక్షుల 
నియామక ప్రక్రియ చురుగాగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే ఎనిమిది 
జిలా్లలో్ల 403 మండలాలకు అధ్యాక్షులను నియమించారు. చితూ్తరు, 
పశ్చిమగోదావరి జిలా్లలో్ల మరికొనినో మండలాలకు పార్టీ అధ్యాక్షులను 
నియమించారు. ఇందుకు పార్టీ అధ్యాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యాణ్ ఆమోదం 
తెలిపారు.

నిరాశ్రయులని ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసిన
 పాటంశెట్టి సూరయూచంద్ర

శతఘ్నో నూ్యాస్: జగగాంపేట మండలం మలి్లశాల గ్రామంలో ప్రమ్దవశాతు్త మూడు ఇళ్ళు 
కలిపోవడంతో ఆ ఇళ్లలోని వారందరూ కటటీబటటీలతో ప్రాణాలతో బయటపడాడారు. వీరి మూడు 
కుటంబాలో్ల భర్తలు చనిపోవడం వల్ల మహిళలే కూలి పని చేసకుని కుటంబాలినో పోష్స్తనానోరు. 
ఇటవంటి పరిసిథాతులో్ల సరవాసవాం కలిపోయి బూడిద అవవాడం వల్ల వీరంతా రోడుడాన పడాడారు, వీరు 
ఆసరా కోసం ఎదురు చూస్తనానోరు. దయచేసి అందరూ వీరిని ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున 
జగగాంపేట నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెటిటీ స్ర్యాచంద్ర కోరటం జరిగింది.
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2022లో ఘనమైనరీతిలో ప్రజల మందుకు వెళ్ళి 
వారికి అండగా నిలుద్దం: నాదండలా మనోహర్

శతఘ్నో నూ్యాస్: కొత్త సంవత్సరంలోకి 
అడుగుపెడుతుననో వేళ ప్రత్ ఒక్రికీ 
హృదయపూరవాక శుభాకంక్షలు. గడచిన 
యేడాది కంటే కొత్త సంవత్సరం మరింత మేలు 
చేస్తందని ఆకంక్షిస్తనానోనని… ఒక్సారి 
2021ని సమీక్షించుకొంటే జనసేన పార్టీ 
సమధకోతా్సహంతో ప్రజ్ క్షేత్ంలో నిలిచింది. 
మన అధ్యాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యాణ్ – దివీస్ 
కలుష్యాంపై బహిరంగ సభ నుంచి విశాఖ ఉకు్ 
పరిరక్షణ దీక్ష వరకూ చేపటిటీన ప్రత్ పోరాటం 
ప్రజల కోసమే. రాష్ట్ర రహదారుల దుసిథాత్ని 
ప్రపంచానికి చూప్ంచాం. శ్రమదానంతో రోడ్లకు 
మరమమాతులు చేసి పాలకపక్షనికి చురుకు 
పుటిటీందాం. ఈ కర్యాక్రమ్ల విజయంలో 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళల 
భాగసావామ్యాం అభినందనీయమైనది. సాథానిక 
సంసథాల ఎనినోకలో్ల గణనీయమైన విజయాలు 
దకి్ంచుకుననోదీ 2021లోనే, రాష్ట్ర, జిలా్ల 
కమిటీలు, మండలాధ్యాక్షుల నియామకలతో, 

క్రియాశీలక సభ్యాతవా నమోదు తదితర కర్యాక్రమ్లతో పార్టీ క్షేత్సాథాయి వరకూ రెటిటీంచిన 
ఉతా్సహంతో మందుకు వెళ్్తంది. 2022లో ఇంతకంటే ఘనమైనర్త్లో ప్రజల మందుకు వెళిళు 
వారికి అండగా నిలుదా్దం అని జనసేన ప్ఏసి చైరమాన్ శ్రీ నాదండ్ల మన్హర్ అనానోరు.
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పార్టీ సిద్ధంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లో అధికరం దిశగా 
ప్రతి జనసైనికుడు కృషి చేయాలి: ఆకుల ఉమేష్

శతఘ్నో నూ్యాస్: హిందూపురం కొల్లకుంటలో ఇంచార్జ్ ఆకుల ఉమేష్ అధ్యాక్షతన శుక్రవారం 
మండల కర్యాకర్తల సమ్వేశం నిరవాహించడం జరిగింది. ఈ సమ్వేశంలో జనసేన 
పార్టీ హిందూపురం మండల అధ్యాక్షుడుగా ఎంప్కైన చక్రవరి్తని ఘనంగా సనామానించడం 
జరిగింది. ప్రత్ జనసైనికుడు ప్రభుతవా వ్యాత్రేక విధానాలను ప్రజలో్లకి తీసకెళి్ల, వారు 
అవలంభిస్తననో విధానాలను ఎండగట్టీలని, జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలను ప్రజలో్లకి తీసకెళి్ల 
అధకరం దిశగా ప్రత్ జనసైనికుడు కృష్ చేయాలని, తవారలోనే మిగతా కమిటీలు వేసి 
జనసైనికులందరికి పార్టీ సమిచిత సా్తనం కలి్పస్తందని, బడుగు బలహీన వరాగాలకు 
పార్టీ అండగా ఉంటందని ఇంచార్జ్ శ్రీ ఆకుల ఉమేష్ తెలిపారు. ఈ సమ్వేశంలో జిలా్ల 
కర్యాదరు్శలు లిచ్ రమణ, సరేష్, సహ్య కర్యాదరు్శలు శేఖర్, శ్వ, నాయకులు మంజు, 
లోకేష్, బాలాజీ, భాస్ర్, నాగభూషణ్, సరేష్, శ్వ, కిషోర్, నవీన్ ప్రభు, మన్హర్, 
మనీర్, నరేష్ మరియు పెద్ద సంఖ్యాలో జనసైనికులు పాల్గానానోరు.

శ్రీకళహసితి నియోజకవర్గ మండలాద్యక్షులకు 
నియామక పత్రాలు అందజేత

శతఘ్నో నూ్యాస్: జనసేన పార్టీ అధ్యాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యాణ్ ఆమోదంతో 
చితూ్తరు జిలా్ల అధ్యాక్షులు శ్రీ పసపులేటి హరిప్రసాద్ స్చనలతో శ్రీకళహసి్త 
నియోజకవరగాంలోని 4 మండలాలు, 2 పటటీణాలకు అధ్యాక్షులను నియోజకవరగా 
ఇనాచిరిజ్ శ్రీమత్ వినుత కోట్ నియమించడం జరిగింది. శ్రీకళహసి్త పటటీణంలోని 
ప్రెస్్స క్లబ్ నందు నూతనంగా నియమించబడడా అధ్యాక్షులకు నియమకపత్రాలను 
అందించడం జరిగింది.
• శ్రీకళహసి్త మండల అధ్యాక్షులుగా శ్రీ దండి రాఘవయ్యా
• శ్రీకళహసి్త పటటీణ అధ్యాక్షులుగా శ్రీ రామ్నాయుడు భవాని శంకర్
• ఏరే్పడు మండల అధ్యాక్షులుగా శ్రీ రామిశెటిటీ కిరణ్ కుమ్ర్
• తొటటీంబేడు మండల అధ్యాక్షులుగా శ్రీ కొప్పల గోప్
• రేణగుంట మండల అధ్యాక్షులుగా శ్రీ త్మ్మారెడిడా మనికుమర్
• రేణగుంట పటటీణ అధ్యాక్షులుగా శ్రీ ప్ విజయ్ ఆనంద్ రావు లను 

నియమించడం జరిగింది.
శ్రీకళహసి్త నియోజకవరగా కర్యాదరి్శలుగా శ్రీ పాలూరు మనికుమ్ర్, జంగం 
మన్జ్ కుమ్ర్, కవలి శ్వకుమ్ర్ నియమించడం జరిగింది. మిగిలిన 
మండల సాథాయి, పటటీణ సాథాయి కమిటీ సభు్యాలను రానుననో వారం, 10 రోజులో్ల 
నియమిసా్తమని తెలియజేశారు.

నూతన సంవత్సర క్యలండర్ విడుదల 
చేసిన వై కోట జనసేన

శతఘ్నో నూ్యాస్: రైలేవాకోడూరు, 2022 వ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభ 
సందర్ంగా రైలేవాకోడూరు నియోజకవరగా పరిధలోని వై కోట గ్రామం జనసేన 
టీం సభు్యాలు మరియు వై కోట ఎన్ఆర్ఐ సేవా సమిత్ సభు్యాలు కలసి 
నూతన సంవత్సర క్యాలండరును జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కర్యాదరి్శ తాతంశెటిటీ 
నాగంద్ర సవాగృహమనందు రైలేవాకోడూరు సాథానిక జనసేన పార్టీ నాయకులు 
గంధంశెటిటీ దినకర్ బాబుతో కలసి ఆవిష్రించారు. ఈ సందర్ంగా దినకర్ 
బాబు మ్ట్్లడుతూ పార్టీ క్యాలండర్ లో జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలను, పార్టీ 
అధ్యాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యాణ్ ఆశయాలను ప్రత్బింబిస్్త ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
మరియు నియోజకవరగా పరిధలోని ప్రత్ ఇంట్్ల జనసేన పార్టీ రాష్ట్రంలోని 
రైతులకు, విదా్యారుథాలకు, వృదు్ధలకు, ఉద్్యాగస్తలకు, బడుగు బలహీన వరాగాలకు 
సమ్జంలోని అనినో రకల ప్రజలకు చేసే సేవల గురించి విపులీకరించారనానోరు. 
అంత్కకుండా ధన, ప్రాంత, కుల, మత రహితఓగా క్యాలండరరును మంచి 
సామ్జిక స్పృహతో రూపందించారని వై కోట జనసేన టీం యువకులను 
అభినందించారు. ఈ కర్యాక్రమంలో ఇలాంటి క్యాలండరునో విడుదల చేసేందుకు 
సహకరించిన వై కోట జనసేన టీం యువకులకు మరియు ఎన్ఆర్ఐ సేవా సమిత్ 
సభు్యాలకు ప్రత్్యాక కృతజఞాతలు, అభినందనలు తాతఒశెటిటీ నాగంద్ర తెలిపారు. ఈ 
కర్యాక్రమంలో నల్లంశెటిటీ కిషోర్, చేవాకుల రెడిడామణ, కె. చంగల్రాయుడు ఆచారి, 
నల్లంశెటిటీ నరసింహ, కొండేటి మన్జ్, సాయం విదా్యాసాగర్, పటం రవి, ఆవుల 
గణేష్, నల్లంశెటిటీ బాబు, నల్లంశెటిటీ చందు తదితరులు పాల్గానానోరు.

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


శనివారం, 01 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దసం వెంకటేశ్వరావు సనామాన సభలో దసం వెంకటేశ్వరావు సనామాన సభలో 
పాల్గొనని లింగోలు పండుపాల్గొనని లింగోలు పండు

శతఘ్నో నూ్యాస్: రాజోలు, లక్వరం ఫ్ఛ్ లో 35 సంవత్సరాలుగా వైద్యా శతఘ్నో నూ్యాస్: రాజోలు, లక్వరం ఫ్ఛ్ లో 35 సంవత్సరాలుగా వైద్యా 
ఆరోగ్యాశాఖ నందు డిపూ్యాటీ పార మెడికల్ అధకరిగా సేవలందించి శుక్రవారం ఆరోగ్యాశాఖ నందు డిపూ్యాటీ పార మెడికల్ అధకరిగా సేవలందించి శుక్రవారం 
పదవివిరమణ చేయుచుననో గౌ.శ్రీ దాసం వెంకటేశవారావు సనామాన సభలో పాల్గాననో పదవివిరమణ చేయుచుననో గౌ.శ్రీ దాసం వెంకటేశవారావు సనామాన సభలో పాల్గాననో 
అమలాపురం రూరల్ మండల జనసేన పార్టీ అద్యాక్షులు శ్రీ లింగోలు పండు.అమలాపురం రూరల్ మండల జనసేన పార్టీ అద్యాక్షులు శ్రీ లింగోలు పండు.

ఉంగుటూరులో జనసేన పారీటి న్తన సంవత్సర ఉంగుటూరులో జనసేన పారీటి న్తన సంవత్సర 
కయూలండర్ ఆవిష్కరణకయూలండర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్నో నూ్యాస్:  ఉంగుటూరు, నిడమర్రు మండలం చిన నిండ్రకొలను గ్రామంలో జనసేన పార్టీ శతఘ్నో నూ్యాస్:  ఉంగుటూరు, నిడమర్రు మండలం చిన నిండ్రకొలను గ్రామంలో జనసేన పార్టీ 
నూతన సంవత్సర క్యాలండర్ ఆవిష్రణ ఈ కర్యాక్రమంలో శ్రీమత్ ఘంటసాల వెంకట లక్ష్మి, నూతన సంవత్సర క్యాలండర్ ఆవిష్రణ ఈ కర్యాక్రమంలో శ్రీమత్ ఘంటసాల వెంకట లక్ష్మి, 
మతా్యాల వాస, వంగ రఘు, జ్మశెటిటీ నవీన్ మరియు కేలండర్ రెడీ చేసిన జనసైనికులు కకర్ల మతా్యాల వాస, వంగ రఘు, జ్మశెటిటీ నవీన్ మరియు కేలండర్ రెడీ చేసిన జనసైనికులు కకర్ల 
వెంకట నరేష్, నరాల సాయి, దురాగా ప్రసాద్, కందులపాటి చందు నాయుడు, తుమమాలూరు వెంకట నరేష్, నరాల సాయి, దురాగా ప్రసాద్, కందులపాటి చందు నాయుడు, తుమమాలూరు 
మహేష్, వినుకొండ ప్రసాద్, దేవరగోపవరం గ్రామ జనసైనికులు ఈ కర్యాక్రమంలో పాల్గానానోరు.మహేష్, వినుకొండ ప్రసాద్, దేవరగోపవరం గ్రామ జనసైనికులు ఈ కర్యాక్రమంలో పాల్గానానోరు.

మానవత్వం చాటుకునని వీరమహిళ సగుబండి వెంకట లక్ష్మిమానవత్వం చాటుకునని వీరమహిళ సగుబండి వెంకట లక్ష్మి
శతఘ్నో నూ్యాస్: విశాఖ, రోడుడా పక్న నివశ్స్తననో నిరుపేదలకు చలి తీవ్రతను తటటీకునేలా శతఘ్నో నూ్యాస్: విశాఖ, రోడుడా పక్న నివశ్స్తననో నిరుపేదలకు చలి తీవ్రతను తటటీకునేలా 
దుప్పట్లను పంచి మ్నవతవాం చాటకుననో జనసేన వీరమహిళ మరియు హ్్యామన్ రైట్్స దుప్పట్లను పంచి మ్నవతవాం చాటకుననో జనసేన వీరమహిళ మరియు హ్్యామన్ రైట్్స 
సభు్యాలు శ్రీమత్ సగుబండి వెంకట లక్ష్మి.సభు్యాలు శ్రీమత్ సగుబండి వెంకట లక్ష్మి.

న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు తెలిప్న న్తన సంవత్సర శుభాకంక్షలు తెలిప్న 
దసుళళిపాలం జనసేనదసుళళిపాలం జనసేన

శతఘ్నో నూ్యాస్:  S.కోట నియోజకవరగాం, L.కోట మండలం దాసళళుపాలం జనసేన నాయకులు శతఘ్నో నూ్యాస్:  S.కోట నియోజకవరగాం, L.కోట మండలం దాసళళుపాలం జనసేన నాయకులు 
మరియు విజయనగరం జిలా్ల హ్్యామన్ రైట్్స వైస్ ప్రెసిడంట్ రామెళళు శ్వాజి మరియు మరియు విజయనగరం జిలా్ల హ్్యామన్ రైట్్స వైస్ ప్రెసిడంట్ రామెళళు శ్వాజి మరియు 
దాసళళుపాలం జనసేన వీరమహిళ మరియు విజయనగరం జిలా్ల హ్్యామన్ రైట్్స మెంబర్ దాసళళుపాలం జనసేన వీరమహిళ మరియు విజయనగరం జిలా్ల హ్్యామన్ రైట్్స మెంబర్ 
సగుబండి వెంకట లక్ష్మి నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు తెలిపారు.సగుబండి వెంకట లక్ష్మి నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు తెలిపారు.

న్తన సంవత్సర న్తన సంవత్సర 
శుభాకంక్షలు తెలిప్న శుభాకంక్షలు తెలిప్న 
శ్రీ దలిలా గోవింద్ రెడిడిశ్రీ దలిలా గోవింద్ రెడిడి

శతఘ్నో నూ్యాస్: విశాఖ, 64వ శతఘ్నో నూ్యాస్: విశాఖ, 64వ 
వారుడా ప్రజ్నీకనికి, మిత్రులకు వారుడా ప్రజ్నీకనికి, మిత్రులకు 
మరియు శ్రేయోభిలాషులకు మరియు శ్రేయోభిలాషులకు 
నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు 
తెలిప్న 64వ వారుడా కర్్పరేటర్ తెలిప్న 64వ వారుడా కర్్పరేటర్ 
శ్రీ దలి్ల గోవింద్ రెడిడా.శ్రీ దలి్ల గోవింద్ రెడిడా.

మతిసిథిమితం లేని వృదుధురాలికి అండగా నిలిచిన జనసేనమతిసిథిమితం లేని వృదుధురాలికి అండగా నిలిచిన జనసేన
శతఘ్నో నూ్యాస్: పాలకొండ పటటీణం వడమ గ్రామంలో నివసిస్తననో నడవలేని సిథాత్లో శతఘ్నో నూ్యాస్: పాలకొండ పటటీణం వడమ గ్రామంలో నివసిస్తననో నడవలేని సిథాత్లో 
ఉననో నిరుపేద వృదు్ధరాలకు జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ గరా్న సత్్తబాబు తమ ఉననో నిరుపేద వృదు్ధరాలకు జనసేన పార్టీ నాయకులు శ్రీ గరా్న సత్్తబాబు తమ 
కష్టటీలు తెలుసకొని డాకటీర్ ని తీసకొని వెళి్ల వైద్యాం చేయించి ఆమెకు భరోసా ఇస్్త కష్టటీలు తెలుసకొని డాకటీర్ ని తీసకొని వెళి్ల వైద్యాం చేయించి ఆమెకు భరోసా ఇస్్త 
ఈ సందర్ంగా ప్రత్ నెలకు సరిపడే మెడిసిన్ మరియు ఆమెకు ఉదయం పూట టిఫిన్ ఈ సందర్ంగా ప్రత్ నెలకు సరిపడే మెడిసిన్ మరియు ఆమెకు ఉదయం పూట టిఫిన్ 
అందిసా్తనని తెలియచేయడం జరిగింది.అందిసా్తనని తెలియచేయడం జరిగింది.
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