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•90 మందికి ఒకరే టీచర్
•ఏళ్లు గడుస్తున్నా డీఎస్సీ ఊసే లేదు
•తరగతి గదులు చాలక చెటలు కిందే పాఠాలు
•3,4,5 క్లుస్ల సర్దుబాటుతో మరంత గందరగోళం
• చదువులన్నా చటుటుబండలు

తరగతి గది అంటే కేవలం న్లుగు గోడలు క్వు. 
నిజానికి అవి విద్య, చైతన్యం, ఉపాధి, భవిష్యత్ 
జీవితానినా నిర్ణయంచేవి. చదువు చెప్పే టీచరేలు బాలలను 
తీరచిదిదేదు చక్కని మార్గదర్శకులు. మర ఆ ఉపాధ్్యయుల 
సంఖ్్య తగ్్గపోతంటే, ఒక్కరే 70, 80,90 మంది 
పిలలులకు బోధించక తపపేని స్థితి వసేతు? అది ఎవర 
లోపం, దోషం, నేరం ? కచ్చితంగా ప్రభుతావానిదే. 
బోధక, విద్్యరథి నిషపేతితు 1:20 గా ఉండాలని పాఠశాల 
విద్్య కమిషనులు, జాతీయ విద్్యవిధ్నం, విద్్యహకు్క చట్టులు సైతం ఎపపేటికప్పేడు తేల్చి చెప్తున్నాయ. పరమిత రీతిలో బాలబాల్కలుననాప్పేడే బోధనపై దృష్టు 
కేంద్రీకరంచడం సాధ్యమవుతందని భారతరతనా సరేవాపల్లు రాధ్కృష్ణన్ ఏన్డో సపేషటుం చేశార్. స్్కళలులో విద్్యభివృదిధి ప్రధ్నంగా ప్రభుతవా బాధ్యత. ద్నినా 
జగన్ సరా్కర్ విస్మరంచడం వలలునే, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పాఠశాలలు టీచరలు కొరతతో కుంగ్ కృశంచ్ నశంచ్ పోతన్నాయ. కిటకిటలాడే క్లుస్ రూములు, 
ఒక్కరో, ఇదదురో బోధకులు .. చదువులు సాగేదెలా ?
 
పిల్లల సంఖయూ పెరిగినా....
ఉపాధ్్యయ నియామకం అనేది ఏపీలో ఒక బ్రహ్మ పద్రథిం. ఎవరకీ ఎననాటికీ అంతపటటునంత చ్దంబర రహస్యం. ప్రభుతవా బడులోలు ఇటీవల పెరగ్న 
బాలబాల్కల సంఖ్య అక్షరాలా ఆర్ లక్షలు. కరోన్ సృష్టుంచ్న కలోలులంతో ఆరథికంగా కుదేలైన పలువుర్ తమ పిలలులను ఫీజులు కటిటు ప్రైవేటు స్్కళలుకు 
పంపలేక ప్రభుతవా పాఠశాలలను ఎంచుకున్నార్. ఇలా పలు క్రణాలకు ‘అనినా సదుపాయాలు కల్పేసాతుం. ప్రైవేటు బడుల్నా వీడండి. ప్రభుతవా బడులకే రారండి’ 
అంటూ విద్్యశాఖ సాగ్ంచ్న ప్రచారం కూడా తోడయంది. ఫల్తమే ఇదంతా. నిజమే కద్ అని చేరన బాలబాల్కలకు, చేరచిన తల్లుతండ్రులకు చుక్కలు 
చూపిసతుంది జగన్ ప్రభుతవాం. పిలలుల సంఖ్య పెరగ్పోతనే ఉంది. పటిటుంచుకునేవార్ లేర్. ఉదో్యగ విరమణల క్రణంగా టీచరలు పోస్టులు ఖాళీ అవుతన్నాయ. 
భరీతు చేసే న్ధుడంటూ లేడు. కరోన్ తాకిడికి ప్రాణాలు కోలోపేయన ఉపాధ్్యయన్, ఉపాధ్్యయులందరో .. ఆ సాథిన్లోలు నియామక్ల ఊసేలేదు. వీటనినాంటికీ 
తోడు, ప్రాథమిక పాఠశాలల నుంచ్ 3, 4, 5 తరగతలను అపపేర్ ప్రైమరీ స్్కళ్లు, హైస్్కళలులో విలీనం చేసేస్ంది ప్రభుతవాం. ఆ మేర సంబంధిత పాఠా్యంశాల 
టీచరలు సంఖ్యనైతే పెంచలేదు. ‘ ఇటు చెంపదెబ్బ, అటు గోడదెబ్బ’అననాటులు మధ్యలో నల్గ్పోతంది బడిపిలలులే. అసలే ఇది ఏకోపాధ్్యయ పాఠశాలల రాష్టం. 
అర్ణాచలప్రదేశ్ తరావాత ఎకు్కవ స్ంగ్ల్ టీచర్లు ఉంది ఇక్కడే. ఇది చాలదననాటులు ఏకంగా 2,700 ప్రాథమిక బడులకు చెందిన 3,4,5 తరగతలను పరసర 
ప్రాంతాల ప్రాథమికోననాత, ఉననాత పాఠశాలలకు తరల్ంచ్ జత చేరచిడంతో, అవన్నా టీచరలు కొరత అనే ఊబీలోకి మరంత కూర్కుపోతన్నాయ.
 
పాపం పాలకులదే....
విద్యను పందడం బాలల ప్రాథమిక హకు్క. వారలోని ప్రతీ ఒక్కరకీ అరధిమయ్్యలా విడమరచ్ చెపపేడం టీచరలు కీలక బాధ్యత. వీటిని సాక్రం చేయడమే 
ప్రభుతావాల ప్రథమ విధి అంటంది మన రాజా్యంగంలోని 86వ సవరణ. ద్ద్ప్ 28 ఏళలు కిందట జస్టుస్ ఉనినాకృష్ణన్ తీర్పే (1993) కూడా పిలలుల సంఖ్యకు 
సరపడా బోధకులుండాలని సపేష్టుకరంచ్ంది. తగ్న రీతిలో టీచర్లుంటే తపపే న్ణ్యమైన విద్్యబోధన స్సాధ్యం క్దని సరవాశక్షా అభియాన్ దశాబాదుల న్డే 
వెలలుడి చేస్ంది. ఆ ప్రక్రంగానే పర్గున ఉననా తమిళన్డు ఉపాధ్్యయ నూతన నియామక్లతో పాటు, ఖాళీల సతవార భరీతు వైప్ చూప్ సారంచ్ంది. ఇవేవీ 
ఎంతమాత్ం పటటుని జగన్ అధిక్రగణం ’మూడడుగులు ముందుకు – ఆర్ అడుగులు వెనకు్క‘ చందంగా తయారంది. ఒకప్పేడు జాతీయ విద్్య పరశోధన్ 
మండల్ చేస్న అధ్యయన సరేవా బటిటు, ఏపీలో బోధక – విద్్యరథి నిషపేతితు శాతం 26గా ఉండేది. ఇనేనాళలులో ఇప్పేడది 48ని ద్టిపోయందంటే (రెటిటుంప్) పూరతుగా 
ప్రభుతావానిదే ఆ పాపమంతా !

తెలుగుకు మంగళం
ప్రాథమిక, ప్రాథమికోననాత, ఉననాత పాఠశాలలన్నా కల్పి రాష్టంలో 62,182 ఉండేవి. క్లక్రమంలో వాటి సంఖ్య 69,561కి పెరగ్ంది. వీటిలోలు ఏకోపాధ్్యయ 
విద్్యలయాలు 10,065. వీటి నుంచ్ 3, 4, 5 తరగతలకు చెందిన పిలలులు హైస్్కళలుకు చేరన్, టీచర్లు మాత్ం అక్కడే ఉండిపోయార్. నూతన నియామక్లు 
లేక, ఖాళీలు ఎంతకీ భరీతు క్క, పెరగ్న పిలలులకు సరపడా ఉపాధ్్యయులు లభించక చదువులన్నా చటుటుబండలయా్యయ. తరగతి గదులు చాలక ఆర్బయట చెటలు 
కింద బోధన జరగాల్సీన దురవసథి. తెలుగైన్, ఆంగలుమైన్ మాధ్యమంతో సంబంధం లేకుండా, 40 మంది బాలలకు ఒకర వంతన టీచర్ను కేట్యస్తున్నార్ 
విద్్యశాఖాధిక్ర్లు. దంతో కొనినాచోటలు తెలుగులో క్కుండా పూరతుగా ఆంగలుంలోనే విద్్య బోధన సాగుతోంది. ఇది అరథిం క్క పిలలులు తలలు పటుటుకుంటున్నార్. 
ఉపాధ్్యయులకు కటకట, గదుల కొరత వలలు చాలా చోటలు 70 మొదలు వంద మంది ద్క్ పిలలులతో అంతా కిటకిటలాడుతోంది. ఒకే ఒక్క గదిలో అంతమందికీ 
టీచరొక్కరే ! ఖాళీల భరీతు ఎంత అవసరమైన్ ప్రభుతావానికి అది కనిపించదు. విద్్యర్ధిలు, వార తల్లుతండ్రుల మొర వినిపించదు.
 
నియామకాల జోలికెళ్లని సర్కారు
కొతతు సంవతసీరంలోనైన్ పాత రోత తొలగ్పోతంద్ ? ఉపాధ్్యయుల కొరత తీర, బడిపిలలుల పరస్థితి మార, చదువులు చక్కబడుతాయా ? వీటనినాంటికి 
బదులు చెపాపేల్సీంది అధిక్ర పక్షమే. నియామక్లకు క్వల్సీంది ప్రచార ప్రకటనలు క్దు ఆచరణ. ఖాళీల భరీతు ప్రక్రీయ 2018 నుంచ్ (మూడేళ్లుగా) అతీగతీ 
లేకుండా పడి ఉందని కన్సం ఇపపేటికైన్ గ్రహంచ్ రంగంలోకి దిగ్తేనే స్థితిగతలు మారతాయ. విద్్యరంగ రూప్రేఖలనే మార్స్తున్నామంటుననావార్..... 
పిలలులకు సరపడా ఉపాధ్్యయులను ఏరాపేటు చేసేతునే బోధనలో న్ణ్యత, ప్రమాణం మెర్గుపడేది. బాలల భవిత్యం కికి్కరస్న తరగతి గదిలో ఉండదు. సరన 
వాతావరణంలో మాత్మే ఉంటుంది. పాలకులు అది తెలుస్కుంటే చాలు - అదే పది వేలు 

అయ్యవార్లు లేని ఆంధ్ర బడులు

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయంలో PAC చైర్మన్ శ్రీ 
నాదండలు మనోహర్ ని కలిసిన గుడివాడ జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: మంగళగ్ర, జనసేన పారీటు రాష్ట క్రా్యలయంలో PAC చైర్మన్, శ్రీ న్దెండలు మనోహర్ 
ని కల్స్ గుడివాడ నియోజకవర్గంలో సమస్యలను, ప్రస్తుత రాజకీయ పరస్థితలను, వివరంచ్ పారీటు 
అభివృదిధికి కృష్ చేస్తుననా సాథినిక న్యకుల్నా గుడివాడ నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు న్యకులు సందు 
పవన్ పరచయం చేస్ నూతన సంవతసీర శుభాక్ంక్షలు తెల్యజేయడం జరగ్ంది.ఈ క్ర్యక్రమంలో 
జనసేన పారీటు రాష్ట ప్రధ్న క్ర్యదర్శ శ్రీ అమి్మశెటిటు వాస్, కృష్్ణజిలాలు జనసేన పారీటు క్ర్యదర్శ శ్రీ ప్రనా 
జగన్ మరయు గుడివాడ నియోజకవర్గ న్యకులు SrI న్దెండలు మనోహర్ కి నూతన సంవతసీర 
శుభాక్ంక్షలు తెల్యజేయడం జరగ్ంది.

క్రియాశీలక కారయూకర్తకు ఏక్్సడంటల్ పాలసి ద్వార్ 
చెకుకాను అందజేసిన కందుల దుర్గేష్

శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ క్రియాశీలక క్ర్యకరతులకు 
ఏకిసీడంటల్ పాలస్ ద్వారా తూర్పేగోద్వర 
జిలాలు జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురే్గష్, 
రామచంద్రప్రం నియోజకవర్గం జనసేన పారీటు 
ఇంచార్జ్ శ్రీ పోల్శెటిటు చంద్రశేఖర్ ఆదవార్యంలో 
రామచంద్రప్రం పటటుణము 18 వ వార్డు 
కవలవార సావరం గ్రామంలో క్రియాశీలక 

సభ్యతవాం తీస్కుననా జనసైనికుడు పోల్శెటిటు మల్లుఖార్జ్నరావుకి ఇటీవల బైక్ యాకిసీడంట్ 
అవవాడం జరగ్ంది. జనసేన పారీటు తరఫున 32,194 రూపాయల చెక్ ను అందజేయడం 
జరగ్ంది. ఈ క్ర్యక్రమంలో జనసేన పారీటు PAC సభు్యలు శ్రీ పితాని బాలకృష్ణ, అమలాప్రం 
నియొజకవర్గ ఇంచార్జ్ శ్రీ శెటిటుబతతుల రాజబాబు, తూర్పేగోద్వర జిలాలు ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి 
స్ంకర కృష్ణవేణి, జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరయు జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.

ర్జమహంద్రవరం జనసేన క్రికెట్ టోరనిమంట్ 2022
శతఘ్నా నూ్యస్:  రాజమహంద్రవరం, సాథినిక మునిసీపల్ క్లన్ గ్ండ్ నందు బుధవారం ఉదయం 
10 గంటలకు క్రికెట్ టరనామెంట్ ప్రారంభమయంది. ఈ ప్రారంభోతసీవానికి ముఖ్య అతిథులుగా 
తూర్పేగోద్వర జిలాలు జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దురే్గష్, రాజమహంద్రవరం జనసేన 
పారీటు నగర ఇంచార్జ్ వర్్యలు శ్రీ అనుశ్రీ సత్యన్రాయణ, జనసేన పారీటు రాష్ట న్యకులు శ్రీ 
వై. శ్రీనివాస్, జనసేన పారీటు న్యకులు శ్రీ ద్సర గురానాథం వార చేతల మీదుగా ప్రారంభం 
జరగ్ంది. ఈ క్ర్యక్రమానికి జిలాలు క్ర్యదర్శ శ్రీ జామి సత్యన్రాయణ, జిలాలు సంయుకతు 
క్ర్యదర్్శలు వై డి ప్రసాద్, గడడుం న్గరాజు, జనసేన న్యకులు ప్రక్ష్, బాష్, శా్యమ్, 
ముమ్మడి న్గరాజు, పైడ్రాజు, వీరబాబు, బుల్లు, ధర్మరాజు, ట్గూర్, రాంబాబు, M.S.రాజు, 
న్గననా, ప్రసాద్ జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరయు జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.

పోలవరం ప్రాజెక్టీ మంపు గ్రామాల 
నిరావాసితుల నిరసిన దీక్షక్ జనసేన మద్దతు

శతఘ్నా నూ్యస్: పోలవరం 
ప్రాజెకుటు ముంప్ గ్రామాల 
నిరావాస్తల డిమాండలును 
తక్షణమే పరష్కరంచాలని 
దేవిపటనాం సరపేంచ్ ఆధవార్యంలో 
చేపటిటున నిరస్న దక్షకు 
మదదుత తెల్పిన జనసేన పారీటు 
తూర్పేగోద్వర జిలాలు అధ్యక్షులు 

శ్రీ కందుల దురే్గష్ మరయు జగ్గంప్ట నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ శ్రీ పాటంశెటిటు 
స్ర్యచంద్ర. అంతేక్కుండా ఈ పోలవరం ప్రాజెకుటు నిరావాస్తలకు 
జర్గుతననా విషయానినా పవన్ కళ్్యణ్ గార దృష్టుకి తీస్కుని వెళ్లు వారకి 
న్్యయం జరగేలా చూసాతుమని హామీ ఇచాచిర్. ఈ క్ర్యక్రమంలో అధిక 
సంఖ్యలో జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరయు జనసైనికులు 
పాల్్గన్నార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఆధవార్యంలో మన్యం బందుక్ పిలుపు
శతఘ్నా నూ్యస్:  విశాఖ, జనవర 6వ తేదన మన్యం బందుకు ఆదివాస్ 
జనసేన రాష్ట కమిటీ సభు్యడు సాయబాబా, దురయా, జిలాలు క్ర్యవర్గ 
సభు్యడు సన్్యస్రావు, గేమి్మల్ సంపూర్ణ మదదుత తెలుప్తననాటులు 
తెల్పార్. ఈ సందర్ంగా వార్ బుధవారం సమావేశమై ఆరో 
తారీఖున జర్గు బంధు గురంచ్ చరచించడం జరగ్నది. అనంతరం 
ఈ సందర్ంగా సాయబాబా సన్్యస్రావు మాట్లుడుతూ గ్రజన 
భాష విద్్య వాలంటీరలును రెను్యవల్ చేయాలని, జీవో నంబర్ 3 
చటటుబదధిత కల్పేంచాలని, ఒకటి బై 70 చటటుం పటిషటుంగా అమలు 
చేయాలని తదితర డిమాండలుపై జనవర 6వ తేదన గుర్వారం ప్రజా 
సంఘాల ఆధవార్యంలో జర్గు బంధును జయప్రదం చేయాలంటూ, 
ఈ బందుకు ఆదివాస్ జనసేన న్యకులు పాలో్గవాలని, విశాఖ 
మన్యం ప్రాంతప్ గ్రజనులు ప్రతి ఒక్కరూ మదదుత తెలపాలని. ఈ 
సందర్ంగా పిలుప్నిచాచిర్. ఈ క్ర్యక్రమంలో కొండ తదితర్లు 
పాల్్గన్నార్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసైనిక్నికి ప్రమాద భీమా చెక్కుని 
అందజేసిన చేగండి సూర్యప్రకాష్

శతఘ్నా నూ్యస్:  ఆచంట నియోజకవర్గం, ఆచంట మండలం కోడేర్ 
గ్రామంలో జరగ్న సమావేశంలో జనసైనికునికి ప్రమాద భీమా 
చెకు్కని బుధవారం అందించడం జరగ్ంది. వివరాలోలుకి వెళ్తే మూడు 
నలల క్రితం జరగ్న రోడుడు ప్రమాదంలో గ్రామానికి చెందిన జనసేన 
పారీటు క్రియాశీలక సభు్యడు యర్ంశెటిటు వెంకటేశవారరావు క్లుకి 
తీవ్ర గాయాలు క్గా చ్కితసీ నిమితతుం ఆస్పత్రిలో చేరగా క్ల్కి 
శస్త్రచ్కితసీ చేస్ స్టుల్ రాడలును అమరచిడం జరగ్ంది. ఈ విషయానినా 
కోడేర్ జనసేన న్యకులు కుంపటలు రమేష్ రాష్ట జనసేన పారీటు కేంద్ర 
క్రా్యలయానికి తెల్యపరచగా వార్ కుంపటలు రమేష్ మరయు 
వెంకటేశవారరావులను సంప్రదించ్ వెంటనే వెంకటేశవారరావు వైద్యం 
నిమితతుం ప్రమాద భీమా క్రింద 22278/- రూపాయలు మంజూర్ 
చేశార్. జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశానుసారం 
బుధవారం ఆచంట నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు ఇంచార్జ్ శ్రీ 
చేగండి స్ర్యప్రక్ష్ కోడేర్ గ్రామ సభను ఏరాపేటు చేస్ జనసేన 
న్యకులు, క్ర్యకరతుల మరయు గ్రామస్తుల సమక్షంలో ఆ చెకు్కను 
యర్ంశెటిటు వెంకటేశవారరావుకి వార కుటుంబ సభు్యల సమక్షంలో 
అందించార్. ఈ క్ర్యక్రమానికి ఆచంట మండల అధ్యక్షులు శ్రీ 
జవావాది బాలాజీ అధ్యక్షత వహంచార్. ఈ క్ర్యక్రమంలో జనసేన 
పారీటు జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ వెంగళద్స్ ద్నయ్య, జిలాలు సెక్రటరీలు 
చ్టూటుర శ్రీనివాస్, అడాడుల కనకదురా్గరావు, మండల ఉపాధ్యక్షులు 
ఎర్గప్పేల న్గరాజు, జిలాలు జాయంట్ సెక్రటరీ రావి హరీష్ బాబు, 
నంబుార విజయ్, కోడేర్ గ్రామ జనసేన పారీటు న్యకులు కుంపటలు 
రమేష్, మండల జనసేన పారీటు న్యకులు నిమ్మన శేఖర్, సలాది 
పెదిదురాజు, లక్షష్మణ్, పాలకొలులు జనసేన న్యకులు అంబటి విజయ్ 
కుమార్ మరయు గ్రామ పెదదులు పాల్్గన్నార్. 64వ వారుడులో బోరు బాగుచేయంచిన 

జనసేన కార్పొర్టర్ శ్రీ దలి్ల గోవందరెడ్డు
శతఘ్నా నూ్యస్: గాజువాక, 
తేద 04.1.2022. గాజువాక 
నియోజకవర్గం 64వ వార్డు గంగవరం 
గ్రామం, PAT సెంటర్ వాక్డ 
నరసీంగ్ రావు, సతితుబాబు ఇచ్చిన 
ఫిరా్యదు మేరకు చాలా రోజుల నుండి 
మంచ్న్ళ్లు బోర్ మూత పడిందని 64వ 
వార్డు క్రొపేరేటర్ శ్రీ దల్లు గోవిందరెడిడుకి 
ఫిరా్యదు చేయగా సమస్య చెపిపేన 24 

గంటలోలునే పరష్్కరం అయ్యంది. మహళలు, క్రొపేరేటర్ గోవింద్ రెడిడుకి ప్రతే్యకమైన ధన్యవాద్లు 
తెల్యజేశార్. మరయు గంగవరం జనసేన న్యకులకు, ధన్యవాద్లు తెల్యజేశార్. ఆయన 
మాట్లుడుతూ ప్రజా సమస్యలపై అలుపెర్గని పోరాటం చేసాతునని.. వారకి భరోసా ఇచాచిర్. 
ఈ క్ర్యక్రమంలో నరసీంగ్ రావు, సతితు బాబు, సమేష్ జనసేన పారీటు, విశాఖపటనాం జిలాలు మాజీ 
పారలుమెంటు అధిక్ర ప్రతినిధి శ్రీ చోడిపిల్లు ముసలయ్య తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

రైతుల దగగేర ధానయూం బస్్తలు కొనుగోలు చేయాలని 
పారవాతీపురం జనసేన ధర్ని

శతఘ్నా నూ్యస్: పారవాతీప్రం నియోజకవర్గంలో రతల కోసం పాత బసాటుండ్ జంక్షన్ ఆర్.డి.ఓ 
ఆఫీస్ వరకు క్ల్ నడకన జనసేన న్యకులు, క్ర్యకరతులు అయన చ్టులు గణేష్, రాజన బాలు, 
గోవిందమ్మ, సాలూర్ ఎమెలే్య అభ్యరథి గౌరీశంకర్, పైల లక్ష్మి, జడీపేటీస్ అభ్యరథి కర్రి మణికంఠ 
రతల కోసం ధరానాలో పాల్్గన్నార్. ఈ ధరానాలో ఉననా రతల దగ్గర ధ్న్యం బసాతులు కొనుగోలు 
చేయాలని ధరానా చేయడం జరగ్ంది.

ర్ఖాగౌడ్ జన్మదిన వారోత్సవాలో్ల భాగంగా తొలిరోజు స్థానిక 
మానసిక వకలంగుల కంద్రంలో బనుని, బిస్కాట్ పంపిణీ

శతఘ్నా నూ్యస్: ఎమి్మగనూర్, 
జనసేన నియోజకవర్గ ఇన్చిరజ్ 
రేఖ గౌడ్, రానుననా ప్టిటునరోజును 
ప్రస్కరంచుకొని జన్మదిన 
వారోతసీవాలోలు భాగంగా తొల్రోజు 
సాథినిక మానస్క వికలాంగుల 
కేంద్రంనందు పిలలులకు బనునా, 
బిసె్కట్, పంపిణీ చేసార్. ఈ 
సందర్ంగా మండల అధిక్ర 
ప్రతినిధి రాహుల్ సాగర్, రాష్ట చేనేత 
రక్ర్డు రాష్ట క్ర్యదర్శ రవి ప్రక్ష్, 

వెంకటేష్ లు మాట్లుడుతూ మా న్యకురాలు ప్టిటునరోజు వేడుకలు పిలలుల మధ్య జర్ప్కోవడం 
ఎంతో సంతోష్నినాచ్చిందని మాకు తోచ్న విధంగా సహాయం చేయడానికి మేము ఎలలుప్పేడూ 
స్దధింగా ఉంట్మని రాబోయ్ రోజులోలు మరనినా ఇలాంటి మంచ్ మంచ్ క్ర్యక్రమాలు చేసాతుమని 
తెల్యజేశార్. ఈ క్ర్యక్రమంలో వినయ్, రమేష్, షబీ్బర్, రష్ద్, గోపి తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

రాజులమ్మ యోగ క్షేమాలు తెలుసుక్న్న 
డా.మాకినీడి వీరప్రసాద్

శతఘ్నా నూ్యస్: తూర్పేగోద్వర జిలాలు పిఠాప్రం మండలం చ్త్రాడకు 
చెందిన రాజులమ్మ తన బోధ క్లుకు వైద్యం పందుతననా హైద్రాబాద్ 
ఐక్న్ హాస్పేటల్ కు వెళ్ళి యోగ క్షేమాలు తెలుస్కుననా పిఠాప్రం జనసేన 
పారీటు ఇన్చిర్జ్ శ్రీమతి మాకిన్డి కుమార భరతు డా.మాకిన్డి వీరప్రసాద్. 
గతంలో పిఠాప్రం జనసేన పారీటు ఇన్చిర్జ్ శ్రీమతి మాకిన్డి కుమార 
రాజులమ్మను పలుమార్లు కల్స్ ధైర్యం చెపిపేన విషయం తెల్స్ందే.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఊపిరితితుతుల సమస్యతో బాధపడుతున్న మాదాసు దురాగాదేవికి 
ఆరిధిక సాయమందంచిన బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్

శతఘ్నా నూ్యస్: తాడేపల్లుగూడం 
నియోజకవర్గం జటలుపలం గ్రామంలో 
కరోన్ క్రణంగా ఊపిరతితతుల సమస్యతో 
బాధపడుతననా మాద్స్ దురా్గదేవికి 
ప్రతిరోజూ ఆకిసీజన్ పెటటువలస్న పరస్థితిలో 
ఉండగా, వార ఆరథిక పరస్థితి అంతంత 
మాత్ంగా ఉండటంతో 5 రోజులకు 

ఆకిసీజన్ ఖర్చి నిమితతుం 10 వేల రూపాయలు సహాయం చేస్న తాడేపల్లు గూడం జనసేన 
ఇంచారీజ్ శ్రీ బొల్శెటిటు శ్రీనివాస్.

మాడుగుల మండలంలో జనసేనక్ 
రోజురోజుక్ పెర్గుతున్న జనాదరణ

శతఘ్నా నూ్యస్: మాడుగుల నియోజకవర్గం మాడుగుల మండలం, సాగరం పంచాయతీ 
డి.స్రవరం నుంచ్ మొననా జరగ్న పంచాయతీ ఎనినాకలలో ఇండిపెండంట్ అభ్యరధిగా 
గెల్చ్న వార్డు మెంబర్ భరతు శ్రీ గుమ్మల అపపేలన్యుడుతో పాటూ స్మార్ 10 మంది 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ స్ద్ధింతాలు నచ్చి శ్రీ తమి్మరెడిడు శవ శంకర్రావు, శ్రీ బొల్శెటిటు సత్య ల 
సమక్షంలో జనసేన పారీటులో చేరార్. ఈ క్ర్యక్రమంలో మాడుగుల అధ్యకులు రొబా్బ 
మహష్, వీరా స్రేఖ, రాంబాబు, స్తారాం, దయ, శవాజీ, ద్సర అచు్యతరావు దయా 
యాదవ్, పాము న్గరాజు, అపిపే, చెలలుంన్యుడు మరయు దేవరపల్లు నుండి గుమ్మడి 
శ్రీరామ్, చీడిక్డ నుండి రాము, న్యుడు తదితర్లు పాల్్గన్నార్.

ఆర్్మ సైనిక్డిగా దేశ సేవలందంచిన 
జనసైనిక్నికి డాకటీరేట్ పురసాకురం

శతఘ్నా నూ్యస్: విశాఖ, 16 సంవతసీరాలు ఆరీ్మ సైనికుడిగా దేశ సేవ చేస్ 
పదవి విరమణ పంది, చైల్డు రట్సీ ప్రొటెక్షన్ ఫారం తరఫున బాలల హకు్కల 
పరరక్షణకు అలాగే దేశానికి వైజాగ్ యువత దేశ సేవ చేసే విధంగా ఎంతో 
మంది యువతను గత ఐదు సంవతసీరాలుగా నిత్య సేవకుడిగా రోజు గంటపాటు 
తన అమూల్యమైన సమయానినా ఉచ్త శక్షణకు కేట్యస్తు ఆయన చేస్తుననా 
కృష్ దేశం పటలు, ఊర్ పటలు గౌరవంతో కూడిన బాధ్యతను నిరవారతుస్తుననా శ్రీ 
రౌత గోవిందరావుగారకి గౌరవ డాకటురేట్ రావడం జరగ్ంది. ఈ సందర్ంగా 
గాజువాక నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు, వీరమహళలు మరయు 
జనసైనికులు ఆయనకు శుభాక్ంక్షలు తెల్యజేసార్.

దాసం రాంబాబు క్టంబ సభ్్యలక్ 
మనోధైరా్యని్నచిచిన మాకినీడి శేషుక్మారి

శతఘ్నా నూ్యస్: పి.ఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు ఇన్చిర్జ్ శ్రీమతి 
మాకిన్డి శేషుకుమార గలలుప్రోలు మండలం తాటిపరతు గ్రామంలో శ్రీవిద్య 
క్నవాంట్ ప్రినిసీపాల్ అండ్ కరసాపేండంట్ మరయు జనసేన న్యకులు అయన 
శ్రీ ద్సం రాంబాబు మాసాటుర్ తల్లు ద్సం ప్రభావతి ఇటీవల అన్రోగ్యంతో 
మరణించడం జరగ్ంది. వార మరణానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెల్యజేస్ 
వార కుటుంబ సభు్యలకు మనోధైరా్యనినా కల్పేంచ్ పరామర్శంచడం జరగ్ంది. 
ఈ క్ర్యక్రమంలో గలలుప్రోలు మండల అధ్యక్షులు అమరాది వల్లు రామకృష్ణ, 
గారపాటి చంటిబాబు, అవావార రమేష్, అడబాల వీర్రాజు, ద్సం కొండబాబు, 
అడప నూకరాజు, గోకనకొండ బుజిజ్, p.s n.మూరతు, యండ్రప్ శ్రీనివాస్, 
స్.హెచ్ శరీష, తదితర్లు పాల్్గన్నార్

బొలిశెట్టీ ఫాలోవర్స్ పేర్తో ఉచిత అంబులెన్స్ సర్వాసు
శతఘ్నా నూ్యస్: బొల్శెటిటు ఫాలోవర్సీ ప్ర్తో న్లపాల దినేష్ యాదవ్ ఆయన సంత ఖర్చిలతో 
చంటి పిలలుల తలులులకు, ప్దవారకి 14 లక్షల విలువచేసే ఉచ్త అంబులన్సీ సరీవాస్ ఏరాపేటు 
చేసార్. ఈ అంబులన్సీ సరీవాస్ను జనసేన పారీటు జిలాలు అధ్యక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు, 
శ్రీ బొల్శెటిటు శ్రీనివాస్ మరయు శ్రీ బొల్శెటిటు రాజేష్ లు ప్రారంభించార్.

జనసేన తీరధిం పుచ్చిక్న్న పశ్చిమగోదావరి నాయక్లు
శతఘ్నా నూ్యస్: జువవాలపాలం నుండి శ్రీ పాలూర 
న్గ బలుస్లు(బూరయ్య) వార కుటుంబ 
సభు్యలు మిత్రులు, ఇతర పారీటు న్యకులు 
ద్ద్ప్ 200 మంది జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ 
కలా్యణ్ స్ద్ధింతాలు నచ్ శ్రీ బొల్శెటిటు శ్రీనివాస్ 
మరయు జిలాలు అధ్యక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి 
గోవిందరావు సమక్షంలో గుండుమోగుల శవ 
రామారావు, పాలూర శేషు, బొర్స్ ప్రభు 
ఆధవార్యంలో జనసేన పారీటులో చేరడం జరగ్ంది.

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


గురువారం, 06 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

బోరింగ్ వలస గ్రామంలో కనీస మౌలిక బోరింగ్ వలస గ్రామంలో కనీస మౌలిక 
సదుపాయాలు కలిపొంచాలని జనసేన డ్మాండ్సదుపాయాలు కలిపొంచాలని జనసేన డ్మాండ్
శతఘ్నా నూ్యస్: అనంతగ్ర మండలం కొండిబ పంచాయతీ పరధిలో గల బోరంగ్ శతఘ్నా నూ్యస్: అనంతగ్ర మండలం కొండిబ పంచాయతీ పరధిలో గల బోరంగ్ 
వలస గ్రామంలో ప్రభుతవాం తక్షణమే కన్స మౌల్క సదుపాయాలు కల్పేంచాలని వలస గ్రామంలో ప్రభుతవాం తక్షణమే కన్స మౌల్క సదుపాయాలు కల్పేంచాలని 
జనసేన పారీటు ఎక్సీ ఎంపిటిస్ సాయబాబా, దురయా, సన్్యస్రావు ప్రభుతావానికి జనసేన పారీటు ఎక్సీ ఎంపిటిస్ సాయబాబా, దురయా, సన్్యస్రావు ప్రభుతావానికి 
ఈ సందర్ంగా డిమాండ్ చేశార్. బుధవారం జనసేన పారీటు ఆధవార్యంలో ఈ సందర్ంగా డిమాండ్ చేశార్. బుధవారం జనసేన పారీటు ఆధవార్యంలో 
సాయంత్ం 6 గంటల సమయమున ఆయా గ్రామంలో పర్యటించ్ ముందుగాను సాయంత్ం 6 గంటల సమయమున ఆయా గ్రామంలో పర్యటించ్ ముందుగాను 
గ్రామస్తులతో సమావేశమై సమస్యల పటలు చరచించడం జరగ్ంది. ఆయా గ్రామాలోలు గ్రామస్తులతో సమావేశమై సమస్యల పటలు చరచించడం జరగ్ంది. ఆయా గ్రామాలోలు 
రోడులు, మంచ్న్ర్ సదుపాయం లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతననాటులు జనసేన రోడులు, మంచ్న్ర్ సదుపాయం లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతననాటులు జనసేన 
దృష్టుకి తీస్కొచాచిర్. ఈ సందర్ంగా సాయబాబా, సన్్యస్రావు మాట్లుడుతూ దృష్టుకి తీస్కొచాచిర్. ఈ సందర్ంగా సాయబాబా, సన్్యస్రావు మాట్లుడుతూ 
బోరంగ్ వలస గ్రామంలో తక్షణమే ప్రభుతవా సంబంధిత అధిక్ర్లు సపేందించ్ బోరంగ్ వలస గ్రామంలో తక్షణమే ప్రభుతవా సంబంధిత అధిక్ర్లు సపేందించ్ 
గ్రామంలో ఉననాటువంటి సమస్యలను పరష్కరంచాలని డిమాండ్ చేశార్. ఈ గ్రామంలో ఉననాటువంటి సమస్యలను పరష్కరంచాలని డిమాండ్ చేశార్. ఈ 
క్ర్యక్రమంలో జనసైనికుడు పండననా, నరసీంగ్, గ్రామ ప్రజలు పాల్్గన్నార్.క్ర్యక్రమంలో జనసైనికుడు పండననా, నరసీంగ్, గ్రామ ప్రజలు పాల్్గన్నార్.

వేలుపొరి నానాజీ జన్మదిన వేడుకలో్ల జనసైనికులువేలుపొరి నానాజీ జన్మదిన వేడుకలో్ల జనసైనికులు
శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పారీటు కృష్్ణ జిలాలు క్ర్యదర్శ శ్రీ వేలుపేర న్న్జీ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పారీటు కృష్్ణ జిలాలు క్ర్యదర్శ శ్రీ వేలుపేర న్న్జీ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా 
నిరవాహంచార్. ఈ క్ర్యక్రమంలో జనసేన పారీటు ముదినేపల్లు అధ్యక్షులు వీరంకి వెంకటేశవార నిరవాహంచార్. ఈ క్ర్యక్రమంలో జనసేన పారీటు ముదినేపల్లు అధ్యక్షులు వీరంకి వెంకటేశవార 
రావు, కృష్్ణ జిలాలు సంయుకతు క్ర్యదర్శ బి.వి రావు, కైకలూర్ నియోజకవర్గ న్యకులు పోకల రావు, కృష్్ణ జిలాలు సంయుకతు క్ర్యదర్శ బి.వి రావు, కైకలూర్ నియోజకవర్గ న్యకులు పోకల 
కృష్్ణ, దూసనప్ది బ్రహా్మజీ, నలలుగోప్ల చలపతి, మోటేపల్లు హనుమా ప్రసాద్, కూనపరెడిడు రాజా, కృష్్ణ, దూసనప్ది బ్రహా్మజీ, నలలుగోప్ల చలపతి, మోటేపల్లు హనుమా ప్రసాద్, కూనపరెడిడు రాజా, 
తనుకుల రవితేజ, అంబుల భరత్, వాల్శెటిటు బాబీ, గణేష్, మణికంఠ, శవ, ఖాదర్ వాల్ మరయు తనుకుల రవితేజ, అంబుల భరత్, వాల్శెటిటు బాబీ, గణేష్, మణికంఠ, శవ, ఖాదర్ వాల్ మరయు 
జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.

అగినిప్రమాద బాధిత కుటంబానిక్ జనసేన ఆసర్అగినిప్రమాద బాధిత కుటంబానిక్ జనసేన ఆసర్
శతఘ్నా నూ్యస్:  గుంటూర్ జిలాలు, పనూనార్ నియోజకవరా్గనికి చెందిన కటెటుంపూడిలో సమవారం శతఘ్నా నూ్యస్:  గుంటూర్ జిలాలు, పనూనార్ నియోజకవరా్గనికి చెందిన కటెటుంపూడిలో సమవారం 
జరగ్న అగ్నాప్రమాదంలో ఓ నిర్ప్ద ఇలులు అగ్నాకి ఆహుతయ్యంది. విషయం తెలుస్కుననా జరగ్న అగ్నాప్రమాదంలో ఓ నిర్ప్ద ఇలులు అగ్నాకి ఆహుతయ్యంది. విషయం తెలుస్కుననా 
పనూనార్ నియోజకవరా్గనికి చెందిన జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి బోని పారవాతీన్యుడు బాధిత పనూనార్ నియోజకవరా్గనికి చెందిన జనసేన న్యకురాలు శ్రీమతి బోని పారవాతీన్యుడు బాధిత 
కుటుంబానినా పరామర్శంచార్. తనవంతగా కొంత మొతతుం ఆరధిక సాయానినా ఆ కుటుంబానికి కుటుంబానినా పరామర్శంచార్. తనవంతగా కొంత మొతతుం ఆరధిక సాయానినా ఆ కుటుంబానికి 
అందచేశార్. ప్రభుతవాం నుంచ్ పరహారం వచేచిలా ఒతితుడి తీస్కువసాతుమని హామీ ఇచాచిర్. ఈ అందచేశార్. ప్రభుతవాం నుంచ్ పరహారం వచేచిలా ఒతితుడి తీస్కువసాతుమని హామీ ఇచాచిర్. ఈ 
క్ర్యక్రమంలో పారీటు న్యకులు శ్రీ రామయ్య, శ్రీ స్బా్బరావు, సాథినిక జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.క్ర్యక్రమంలో పారీటు న్యకులు శ్రీ రామయ్య, శ్రీ స్బా్బరావు, సాథినిక జనసైనికులు పాల్్గన్నార్.

న్తన మండలదయూక్షులను కలిసిన మలిక్పురం ఎంపీపీన్తన మండలదయూక్షులను కలిసిన మలిక్పురం ఎంపీపీ
శతఘ్నా నూ్యస్:  మండల అద్యక్షులుగా ఎనినాకైన గననావరం అద్యక్షులు సాదన్ల శ్రీసత్యన్రయణ, శతఘ్నా నూ్యస్:  మండల అద్యక్షులుగా ఎనినాకైన గననావరం అద్యక్షులు సాదన్ల శ్రీసత్యన్రయణ, 
అంబాజీప్ట మండలం అద్యక్షులు దొమే్మటి సాయకృష్ణ, అయనవిల్లు మండల జనసేన అధ్యక్షుడు అంబాజీప్ట మండలం అద్యక్షులు దొమే్మటి సాయకృష్ణ, అయనవిల్లు మండల జనసేన అధ్యక్షుడు 
గుర్రాల రాంబాబు, జనసేన జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు శరగ్నిడి వెంకటేశవారరావులని మరా్యదపూరవాకంగా గుర్రాల రాంబాబు, జనసేన జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు శరగ్నిడి వెంకటేశవారరావులని మరా్యదపూరవాకంగా 
కల్స్న మల్కిప్రం మండల ఎంపీపీ మేడిచరలు సత్యవాణి రాము. ఈ క్ర్యక్రమంలో జనసైనికులు కల్స్న మల్కిప్రం మండల ఎంపీపీ మేడిచరలు సత్యవాణి రాము. ఈ క్ర్యక్రమంలో జనసైనికులు 
పాల్్గన్నార్.పాల్్గన్నార్.

తెనాలి లో జనసేన కాయూలండర్ ఆవషకారణతెనాలి లో జనసేన కాయూలండర్ ఆవషకారణ
శతఘ్నా నూ్యస్: తెన్ల్ పారీటు క్రా్యలయంలో శతఘ్నా నూ్యస్: తెన్ల్ పారీటు క్రా్యలయంలో 
జనసేన క్్యలండర్ను ఆవిష్కరంచ్న జనసేన క్్యలండర్ను ఆవిష్కరంచ్న 
జనసేన పారీటు సంయుకతు రాష్ట క్ర్యదర్శ జనసేన పారీటు సంయుకతు రాష్ట క్ర్యదర్శ 
బండార్ రవిక్ంత్. ఈ క్ర్యక్రమంలో బండార్ రవిక్ంత్. ఈ క్ర్యక్రమంలో 
చుండూర్ మండల అధ్యక్షులు శ్రీరామమూరతు, చుండూర్ మండల అధ్యక్షులు శ్రీరామమూరతు, 
అమృతలూర్ అధ్యక్షులు రమేష్, వేమూర్ అమృతలూర్ అధ్యక్షులు రమేష్, వేమూర్ 
మండల న్యకులు బ్రహ్మం, దేవిరెడిడు మండల న్యకులు బ్రహ్మం, దేవిరెడిడు 
మహష్, జగదష్, శ్రీనివాసరావు, రాజశేఖర్, మహష్, జగదష్, శ్రీనివాసరావు, రాజశేఖర్, 
యశవాంత్ పాల్్గన్నార్.యశవాంత్ పాల్్గన్నార్.

అనాధలైన చినానిరులకు అండగా నిలిచిన జనసేన నాయకులుఅనాధలైన చినానిరులకు అండగా నిలిచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా నూ్యస్: లోతగడడు పంచాయతీ రామారావుపాలంలో మద్యం శతఘ్నా నూ్యస్: లోతగడడు పంచాయతీ రామారావుపాలంలో మద్యం 
మతతులో భార్యని కడతేరచి తాను ఆత్మహత్య చేస్కుని తనువు చాల్ంచ్న మతతులో భార్యని కడతేరచి తాను ఆత్మహత్య చేస్కుని తనువు చాల్ంచ్న 
కుటుంబానినా పరామర్శంచ్ అన్ధలు అయన చ్న్నార్లని పరామర్శంచ్ కుటుంబానినా పరామర్శంచ్ అన్ధలు అయన చ్న్నార్లని పరామర్శంచ్ 
తనవంత మానవతా దృకపేధంతో నగదు సహాయం చేస్న జనసేన తనవంత మానవతా దృకపేధంతో నగదు సహాయం చేస్న జనసేన 
పారీటు ఇన్చిరజ్ డాకటుర్ శ్రీ వంపూర్ గంగులయ్య. మద్యం మతతులో పారీటు ఇన్చిరజ్ డాకటుర్ శ్రీ వంపూర్ గంగులయ్య. మద్యం మతతులో 
క్షణికవేశాలుతో జీవితాలను ఛిద్రం చేస్కోవదుదు మద్యం మతతులో అభం క్షణికవేశాలుతో జీవితాలను ఛిద్రం చేస్కోవదుదు మద్యం మతతులో అభం 
శుభం తెల్యని పస్పిలలులను అన్ధలు చెయొ్యదుదు అంటూ తన గ్రజన శుభం తెల్యని పస్పిలలులను అన్ధలు చెయొ్యదుదు అంటూ తన గ్రజన 
ప్రజలను ఉదేదుశంచ్ చెపాపేర్, మా భవిష్యత్ ఏమిటంటూ అమాయకంగా ప్రజలను ఉదేదుశంచ్ చెపాపేర్, మా భవిష్యత్ ఏమిటంటూ అమాయకంగా 
చూస్తుననా ఆ పస్పిలలులను చూస్ పలువుర్ కంటతడి పెట్టుర్.చూస్తుననా ఆ పస్పిలలులను చూస్ పలువుర్ కంటతడి పెట్టుర్.

జనసైనికుడ్ కుటంబానిక్ ఆరిధిక సహాయంజనసైనికుడ్ కుటంబానిక్ ఆరిధిక సహాయం
శతఘ్నా నూ్యస్: గుంటూర్ జిలాలు, గురజాల పటటుణానికి చెందిన జనసైనికుడు శ్రీ శతఘ్నా నూ్యస్: గుంటూర్ జిలాలు, గురజాల పటటుణానికి చెందిన జనసైనికుడు శ్రీ 
అనవార్ ఇటీవల జరగ్న ఓ రోడుడు ప్రమాదంలో మృతి చెంద్ర్. రెక్్కడితేగాని అనవార్ ఇటీవల జరగ్న ఓ రోడుడు ప్రమాదంలో మృతి చెంద్ర్. రెక్్కడితేగాని 
డొక్్కడని అతని కుటుంబ పరస్థితిని తెలుస్కుని సాథినిక జనసేన న్యకులు, డొక్్కడని అతని కుటుంబ పరస్థితిని తెలుస్కుని సాథినిక జనసేన న్యకులు, 
క్ర్యకరతులు తమవంత సాయానినా అందచేశార్. నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు క్ర్యకరతులు తమవంత సాయానినా అందచేశార్. నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు 
ఆధవార్యంలో శ్రీ అనవార్ కుటుంబానినా పరామర్శంచ్ రూపాయలు 10 వేల ఆధవార్యంలో శ్రీ అనవార్ కుటుంబానినా పరామర్శంచ్ రూపాయలు 10 వేల 
నగదు, నలకు సరపడ నిత్యవసర సరకులు అందచేశార్. ఈ క్ర్యక్రమంలో నగదు, నలకు సరపడ నిత్యవసర సరకులు అందచేశార్. ఈ క్ర్యక్రమంలో 
పారీటు జిలాలు క్ర్యదర్శ శ్రీ కటికం అంక్రావు, శ్రీ ప్రసాద్, శ్రీ అజీజ్, శ్రీ కళ్్యణ్ పారీటు జిలాలు క్ర్యదర్శ శ్రీ కటికం అంక్రావు, శ్రీ ప్రసాద్, శ్రీ అజీజ్, శ్రీ కళ్్యణ్ 
తదితర్లు పాల్్గన్నార్.తదితర్లు పాల్్గన్నార్.
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