
NRI కోట రుక్మిణీశ్వేత  గారితో జనసేనతో నా ప్రయాణం
మనందరికీ భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, భేదాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు కానీ పార్టీ 
సిదా్ధంతం అనే ఏకాభిప్రాయంతో పని చేసినప్పుడు, గెలుప్కు మనం అందరం ఎప్పుడూ 
చేరువలో ఉంటామని, జనసేన వీరమహిళా విభాగం అనే న్మకరణంతో ఆ ప్రయాణం 
మొదలై వీరమహిళా విభాగం అనేది ఒక వృక్ంగా మారడానికి మూలమై మహిళలకు 
పెద్దపీట వెయాయాలి అనే జనసేనపార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారి ఆలోచనలకు శ్రీకారం 
చ్ట్టీ ఎన్నా ఆటుపోట్లను, ఒడిదుడుకులను ఎనునాన్నా తటుటీకుని తనికి తెలిసినంతవరకు 
నిషపుక్పాతంగా, సేనాహపూర్వకంగా తాను ఎక్కడున్నా తన ఆలోచనలతో, ప్రస్తుత 
విజ్ఞానంతో మర్ ముఖయాంగా మహిళల కోసం..
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పూర్తి ఇంటర్వ్యూ 2వ పేజీలో...పూర్తి ఇంటర్వ్యూ 2వ పేజీలో...

జనసేన పార్టీ పి.ఎ.సి సభ్యులు 
శ్రీ చేగండి సూరయుప్రకాష్ క్ సనామిన కారయుక్రమం 

జనసేన పార్టీ పి.ఎ.సి సభ్యాలుగా శ్రీ చేగండి సూరయాప్రకాష్ ని నియమంచిన కారణంగా శనివారం ఉదయం యాతం నగేష్ ఆఫీస్లో దుర్గా శ్రీనివాస్ 
ఆధ్వరయాంలో శ్రీ చేగండి సూరయాప్రకాష్ కి సన్మాన కారయాక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీ చేగండి సూరయాప్రకాష్ మాటా్లడుతూ… మనం అందరం 
ప్రతిరోజు ఒక గంట సమయం జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేయాలని కోర్రు న్కు పదవి ఇచిచున జనసేన అధినేత పవన్ కళాయాణ్ గారికి 
కృతజఞాతలు అంతో కృతజఞాతతో పార్టీ కోసం కషటీపడతానని తెలియచేసారు. ఈ కారయాక్రమంలో ఏర్పుటు చేసిన యాతం నగేష్, దుర్గా శ్రీనివాస్, పంతం పవన్ లకు 
మరియు విచేచుసిన అందరికి కృతజఞాతలు తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో పంతం పవన్, దుర్గా శ్రీనివాస్, కొల్ల శంకర్, న్గేంద్ర, మహేష్, వెంకటేశ్వరర్వు, 
గిడుగు కిరణ్, నవీన్, వెంకట్, చందు మరియు జనసైనికులు, పవన్ కళాయాణ్ అభిమానులు పాల్గాన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్: పిఏసి సభ్యూలు శ్రీ చేగండి సూరయూ ప్రకాష్ ని 
మర్యూదపూరవ్కంగా కలిసిన శతఘ్నిన్యూస్ వయూవస్థాపకులు నిమ్మకాయల 
నాయుడు. పిఏసి సభ్యూలుగా నియమితులైనందుకు చేగండి సూరయూ ప్రకాష్ 
కు శతఘ్నిన్యూస్ తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జర్గంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తినని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, NRI టమ్్స, జనసేనతో 
వార్ వార్ ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వార్ ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వార్ కృషి, జనసేనక్ వార్ తోడ్పాటు వార్ మాటలో్ల 
వివర్ంచే చక్కని వేదిక!!
 
NRI కోట రుక్్మణీ శ్వ్త  గార్తో జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
మనందరికీ భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, భేదాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు కానీ పార్టీ సిదా్ధంతం అనే 
ఏకాభిప్రాయంతో పని చేసినప్పుడు, గెలుప్కు మనం అందరం ఎప్పుడూ చేరువలో ఉంటామని, 
జనసేన వీరమహిళా విభాగం అనే న్మకరణంతో ఆ ప్రయాణం మొదలై వీరమహిళా విభాగం 
అనేది ఒక  వృక్ంగా మారడానికి మూలమై మహిళలకు పెద్దపీట వెయాయాలి అనే జనసేనపార్టీ 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారి ఆలోచనలకు శ్రీకారం చ్ట్టీ ఎన్నా ఆటుపోట్లను, ఒడిదుడుకులను 
ఎనునాన్నా తటుటీకుని తనికి తెలిసినంతవరకు నిషపుక్పాతంగా, సేనాహపూర్వకంగా తాను ఎక్కడున్నా 
తన ఆలోచనలతో, ప్రస్తుత విజ్ఞానంతో మర్ ముఖయాంగా మహిళల కోసం.. వారికి అక్రం 
విలువను తెలియపరచాలని అక్రమాల, జనసేనను ప్రజలకు చేరవేసేలా జనంలోకి జనసేన, 
ప్రతీ ఒక్క వీరమహిళ ర్జకీయంగా చైతనయాం కావాలి అని జనజ్గృతి, ఇలా ఎన్నా బీజ్లతో 
జనసేన వీరమహిళా విభాగం మహావృక్ంగా మారడానికి కారణమైన ప్రప్రధమైన వీరమహిళ, 
వీరమహిళా కో-ఆరిడినటర్ మరియు జనసేనపార్టీ సంట్రల్ కమటీ ఫర్ పార్టీ అఫైర్స్ వైస్ చైర్ 
పరస్న్ అయిన NRI శ్రీమతి కోటా రుకిమాణీ శ్్వత గారితో ఈ వారం మన శతఘ్నాన్యాస్ జనసేనతో 
న్ ప్రయాణంను తెలుస్కుందాం రండి! 

 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: హలో రుకిమాణీ గారు! మాతృభూమకి దూరంగా ఉన్నా, మీ ఆలోచనలతో ఎప్పుడూ వీరమహిళలను 
ప్రోతస్హించడం వారికి తగిన గైడెన్స్ ఇసూతు పార్టీకి ఇంకా పనిచేసే దిశగా ఉతాస్హానినా అందిసూతు ఉండడంలో ప్రముఖ 
పాత్ర వహిస్తుననా మీకు శతఘ్నా న్యాస్ తరుప్న హృదయపూర్వక అభినందనలు అండీ! మొదట్గా మీ గురించి కొనినా 
విషయాలు చెపపుండి..
రుకిమాణీ గారు: థంక్యా అండి. అమమా వెంకటలక్ష్మి BCom-టీచర్, న్ననా కోట ర్జేశ్వర స్బ్రహమాణయా శరమా  గుడివాడ 
ఫారమాసీ Rtd. నేను  ప్ట్టీంది తెన్లి, పెరిగింది హైదర్బాద్ లో.. ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు పవన్ కుమార్ బంగుళూర్ లో 
వరి్కంగ్. My Husband is Mr Kesav Reddy.He was Masters in Pharmacy and working in 
Johnson&Johnson, London. 
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా సాటీర్టీ అయియాందండి?
రుకిమాణీ గారు: జనసేనతో న్ ప్రయాణం అంటే, పవన్ కళాయాణ్ గారు సమాజ్నికి ఏదోకట్ చేయాలి అని CMPF 
పెటటీకా ఆయనతో నడవాలని అప్పుడు అనుకున్నాను.ఆ విధంగా ఆయన ఆలోచనలకు ఆకరిషితుర్లిని అయాయాను. అపపుట్ 
నుండి పవన్ కళాయాణ్ గారి ఆలోచనలు వింటుండేవాళ్ం. 2016 July, UKTA సలెబ్రెషన్స్ అయినప్పుడు సేటీట్స్ కి 
వచిచునప్పుడు మన భాషను మరిచిపోక్డదు.కళలను మరిచిపోక్డదు.మీరు దేశానినా వదిలి వచాచురు, దేశానికి ఏదోకట్ 
చేయండి అననా మాటకు బాగా ఇన్సస్పైర్ అయాయాను.అవకాశం వసేతు మాటా్లడాలి అనుకున్నాను. అలా ఉండగా 2017 లో 
పవన్ కళాయాణ్ గారికి IEBF London Global Business Award వచిచుంది అది తీస్కోవడానికి వచిచునప్పుడు 

మీట్ంగ్ లో సూటీడెంట్స్ తో మాటా్లడారు. ఆ రోజు పవన్ కళాయాణ్ గారి సీపుచ్ !నేేను ఈ రోజు ఈ అవార్డి తీస్కుంటున్నా అంటే న్ దేశంలో న్లాంట్ వాళ్్ చాలా మంది ఉన్నారు.
వారందరి కోసం ఈ అవార్డి తీస్కున్నాను అని అదే టంలో సూటీడెంట్స్ తో మాటా్లడారు.పవన్ కళాయాణ్ గారు మాటా్లడినప్పుడు, జనసేనలో ఆడవారికి మీరు ఇచేచు సముచిత సాథానం ఏమట్ 
అని అడిగాను.దానికి ఆయన I Will get back to you అని చెపాపుక, మీట్ంగ్ అయిపోయిన 
తర్్వత కలిశారు.కలిసినప్పుడు  హాయాండిక్రాఫ్టీస్, ఫారమార్స్, హాయాండూ్లమ్స్, ఇండియా ఎలా అభివృది్ధ 
జరగాలి అనే file ఆయనికి ఇచాచును.కళాయాణ్ గారు ర్మ్ తాళూ్లరి గారిని పరిచయం చేశారు..అక్కడ 
అప్పుడు నుంచి ఆయనతో కాంటాక్టీ లో ఉండమని పవన్ కళాయాణ్ గారు చెపాపురు.2017 December 
మహిళా విభాగం అనే platform ని సాటీర్టీ చేస్తున్నాం దానిని  హాయాండిల్ చేయగలరేమో అని  పవన్ 
కళాయాణ్ గారు ర్మ్ తాళూ్లరి గారిని ననునా అడగమన్నారంట. అలా జనసేనతో న్ జర్నా మొదలైంది.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం:  పవన్ కళాయాణ్ గారితో మీరు సంభాషించే సమయంలో  లేక  మీకు ఇన్సస్పైర్ 
కలిగించిన క్ణాలు మరియు అధయాక్షులవారితో మీ ప్రయాణం గురించి తెలియపరచండి. 
రుకిమాణీ గారు: Every interaction with Pawan Kalyan garu will always inspires 
us very newly in every point.అలా ఇన్సస్పైర్ అయిన వాట్లో ప్రథమంగా ఆయన Po-
land Ambassdor ని కలిసినప్పుడు అక్కడ ఒక సూటీడెంట్ Women Empowerment గురించి 
అడిగినప్పుడు,  చదువు,భద్రత వారికి ఏరపురిసేతు వారికి వారే empower చేస్కోగలుగాతారు..అని 
అననాదాని నుంచి ఇంకా ఏమైన్ చేయాలని అక్రమాల అనే ప్రోగ్రామ్ వారు చెపిపున ఆ మాటలు నుంచి 
ఏరపుడిందే. ఇలా ప్రతీ మాట మనలినా ఎంతో ఇన్సస్పైర్  చేసాతుయి. ఎన్నా కారయాక్రమాలు చేపటటీడానికి 
ఆదర్ం ఆయనే! 
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: వీరమహిళా విభాగం అసస్లు ఎప్పుడు మొదలైంది ఎలా మొదలైంది?
రుకిమాణీ గారు: పవన్ కళాయాణ్ గారు అంకుర్రపుణ చేసింది 2017 December జరిగింది, January 21st 2018 సోషల్ మీడియా విభాగం కళాయాణ్ గారు లాంచ్ చేయడం, 
ఝానీస్లక్ష్మీ బాయి సూపురితుతో వీరమహిళ విభాగం పెటటీడం అనేది చాలా ఇనిస్పైరింగ్ చేసే విషయం. వీరమహిళ అని విననా ప్రతీ వీరమహిళ నేను క్డా  అవ్్వచేచుమో అని ఆలోచించే 
విధంగా ఆయన న్మకరణ చేశారు. ఆన్స్లన్ వీరమహిళా  విభాగానికి వర్్క చేయడానికి ఒక గూగుల్ ఫామ్ సృషిటీంచడం, ఆసకితు కలవారు మొదట్్ల 150+ తో మొదలైన కంట్ తర్్వత 
300+ ర్చ్  అయియాంది. కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ తో అందరితో ఇంటర్క్టీ అయియా, వీరమహిళా విభాగం ఏమ చేసేతు బాగుంటుంది ఎలా బాగుంటుంది అని డిస్కస్ చేసి వర్్కట్స్ చేశాము. 
ప్రతీ వీరమహిళకు చేరువగా ఉండేలా వాలంటీర్ గా ఆసకితు ఉననావారు దీనిలో వాళ్తో టచ్ లో ఉండేవారు.అప్పుడు ఈ ఎసాటీబ్్లషమాంట్ లేదు కాబట్టీ. పవన్ కళాయాణ్ గారు వీరమహిళా 
విభాగానికి ఒక రూపం తీస్కుర్వాలని హైదర్బాద్, విజయవాడలో వర్కషాప్స్ నిర్వహించడం ఇరు ర్షా్రాల నుంచి అనినా జిలా్లల నుండి వచిచు ఆకిటీవ్ గా పారిటీసిపేట్ చేయడం జరిగేవి. 
అలా జరుగుతుననాప్పుడు అక్రమాల, జనంలోకి జనసేన, జన జ్గృతి, ఇలా ప్రతీ కారయాక్రమం జనసేన వీరమహిళ విభాగం నుంచి మొదలుపెట్టీనవే!!
 

కొనస్గంపు తదుపర్ పేజీలో...కొనస్గంపు తదుపర్ పేజీలో...

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


ఆదివారం, 30 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

శతఘ్నాన్యాస్ టీం:  పవన్ కళాయాణ్ గారితో మీరు సంభాషించే సమయంలో  లేక  
మీకు ఇన్సస్పైర్ కలిగించిన క్ణాలు మరియు అధయాక్షులవారితో మీ ప్రయాణం గురించి 
తెలియపరచండి. 
రుకిమాణీ గారు: Every interaction with Pawan Kalyan garu will always 
inspires us very newly in every point.అలా ఇన్సస్పైర్ అయిన వాట్లో ప్రథమంగా 
ఆయన Poland Ambassdor ని కలిసినప్పుడు అక్కడ ఒక సూటీడెంట్ Women Em-
powerment గురించి అడిగినప్పుడు,  చదువు, భద్రత వరకు ఏరపురిసేతు వారికి వారే em-
power చేస్కోగలుగాతారు..అని అననాదాని నుంచి ఇంకా ఏమైన్ చేయాలని అక్రమాల 
అనే ప్రోగ్రామ్ వారు చెపిపున ఆ మాటలు నుంచి ఏరపుడిందే. ఇలా ప్రతీ మాట మనలినా ఎంతో 
ఇన్సస్పైర్  చేసాతుయి.ఎన్నా కారయాక్రమాలు చేపటటీడానికి ఆదర్ం ఆయనే! As a NRI గా 
మనం పార్టీ కి ఏదొక విధంగా కృషి చేయాలి, దాని వల్ల పార్టీకి బనిఫిట్ కలగాలనేది న్ 
motto!!మీరు చేసిన వర్్క వల్ల నేను మీకు ఈ పొజిషన్ ఇస్తున్నాను అని ఒక మధురమైన 
క్ణం అంతే బాధయాతగా క్డా భావిసాతును.ఆయన ఎకస్పెకటీషన్స్ కి  మనం ర్చ్ అయ్యాలా 

చెయాయాలి అనేది ప్రధానమైన  responsible గా తీస్కుంటాను.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: మహిళలకు పవన్ కళాయాణ్ గారు ఎప్పుడూ ప్రథమ సాథానం కలిపుసాతురు. వారి భద్రత గురించి ఆలోచిసాతురు.అక్రమాల 
అంటే ఏమటండీ?
రుకిమాణీ గారు: ఆడపిల్ల చదువు వారి మానసిక, భౌతిక, సామాజిక అభివృది్ధకి మరియు అనినా విధాలా సహాయపడుతుంది ఎటువంట్ 
అసమానతలు లేకుండా మన ఆడపిల్లలు అభివృది్ధ చెందాలని, ఆడపిల్ల చదువుకుంటే ఆ చదువు మన దేశాభివృది్ధకి తోడపుడుతుంది 
అని నమమా ప్రతీ ఆడపిల్లకు అక్ర్లు దిదే్ద వయస్ దాట్ ఉననాత విదయా దిశగా పయనించాలని ఆశిసూతు చదువు యొక్క అవసర్నినా 
గురించిన అవగాహన కలిపుంచడం,  మన దేశంలో ఎంతోమంది గ్రామీణ బాలికలు నిరక్ర్సయాతతోనే జీవితం గడిపేస్తున్నారు అలాంట్ 
చిన్నారులకు చైతనయాం తీస్కుర్వడానికి “అక్రమాల “ యొక్క ముఖయా ఉదే్దశయాం. దీనిలో అప్పుడు వివిధ ప్రాంతాలో్ల ఈ డ్రైవ్ ని చాలా 
ఆకిటీవ్ గా చేశారు.పెదా్దవిడ ప్రభావతి గారైన్,  జయ కళాయాణి గారైన్, మార్తు  గారైన్, సౌజనయాగారైన్, యామని గారైన్, నల్్లరు నుంచి 
న్గరతనాం గారైన్ ఆవిడ ఒక  పెళ్స్లన మహిళను మళ్్ చదివేలా ప్రభావితం చేశారు, తేజు, హైదర్బాద్ లిఖిత గారైన్, ఇంకా చాలానే 
ఉన్నారు లిస్టీ సరిపోదు కాబట్టీ  ఇలా ప్రతీ ఒక్కరు భాగమై చాలా బాగా చేశారు.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: మీరు చెబుతుంటే ఇంకా ఇలాంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి తెలుస్కోవాలని ఉంది. జనంలోకి జనసేన గురించి చెపపుండి? 
రుకిమాణీ గారు: జనంలోకి జనసేన అంటే మనం సరే్వ చేసాతుం, మన పార్టీ గురించి అక్కడ వాళ్కి చెబుతాం, వాళ్కి పార్టీపై ఎంత ఇంటరెస్టీ 
ఉంది అనేది తెలుస్కుంటాం, వాళ్ కనస్ర్నా తో వాళ్ కాంటాక్టీ డీటెయిల్స్ తీస్కుంటాం ఆ కాంటాక్టీ డీటెయిల్స్ తో మన మేనిఫెసోటీ 
గురించి కానీ వాళ్లతో ర్చ్ అవ్వడానికి వీలుంటుంది.వాళ్ని పార్టీ నుండి ఎంగేజ్  చేసినటు్ల అవుతుంది. ఎక్కడ నుండైన్ సరే అది ఒక 
నియోజకవరగాం తీస్కుంటే ప్రతీ మండలానికి వెళ్్ల ప్రతీ గ్రామాలకు, ప్రతీ గడపకు చేరువైయ్యాలా బూత్ సాథాయి నుంచి కవర్ చేయాలి అది 
మనం ఒక గోల్ గా పెటుటీకోవాలి. దానివల్ల పార్టీకి ఓట్స్ పెరిగే విధంగా ఉండాలి.. పైలట్ ప్రాజెక్టీ గా అనంతప్రం సాటీర్టీ చేసాం చాలా 
మంచి రెసాపున్స్ వచిచుంది. పదామావతి గారైన్,  NRI శైలజ గారైన్,  శిర్షా గారైన్,  రమయాజ్యాతి, స్నీత , ముంతాజ్, రూప, కావయా 
గారైన్, శివపార్వతి గారైన్, కదిరి వీరమహిళలు అయిన్, ప్రొఫెసర్ గారైన్, శ్రీదేవి గారైన్, సా్వతి గారైన్, జర్న్ గారైన్, ద్రాక్యని 
గారైన్ , జ్యాతి గారైన్, అనిత గారైన్, పదమాజ్ గారైన్, అన్ష గారైన్, లిఖిత  గారైన్,  హరిప్రియ గారైన్  ఉన్నారు ఇలా ఒంగోలు, ఇలా చాలా ప్రాంతాలో్ల అనీనా ఎలక్న్స్ ముందు 
వరకు తీస్కువెళా్లం తెలంగాణ లో  క్డా ఖమమాంలో చేశాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ కి కమటెమాంట్ తో 10 days అలా అక్కడే ఉండి చేసిన వారు క్డా ఉన్నారు.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం:  చాలా డెడికేషన్ కనిపిస్తుంది అండి ఇంతమంది వీరమహిళలు వారు పార్టీ కోసం కషటీపడిన తీరును చూస్తుంటే.. మరి జనజ్గృతి గురించి?
రుకిమాణీ గారు: జన జ్గృతి ఏంట్ అంటే మహిళలో్ల ర్జకీయపరంగా  చైతనయాం తీస్కుర్వడానికి, వారికి Women Empowerment గురించి వివరించడం తదా్వర్ మన జనసేన 
వీరమహిళలకు ఇచేచు ప్రాధానయాత గురించి వివరించడం. పై రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కి అక్కడి నుండి కో-ఆరిడినట్ చేయడం జరిగింది. తర్్వత NRI s అందరం  కొనినా రోజులు ఇక్కడ 
కారయాక్రమాలో్ల ప్రతేయాక్ంగా ఉండాలి, చేయాలి అని నేను అనినాట్నీ కవర్ చేయాలిస్ వచిచుంది, భీమవరం నుంచి  ర్ధిక గారు, తూరుపుగోదావరి నుంచి  ప్రియాంక గెడేడిం గారు, ఒంగోలు 
నుంచి మేఘన గారు, విజయనగరం నుంచి  లోకం మాధవి గారు ఇలా అందరం ప్రతీ జిలా్లను కవర్ చేయాలని ఉదే్దశంతో తిరిగాం, ప్రజలతో మమేకం అయాయాం.స్రేష్ కరోతు గారు 
మెయిన్ లీడ్ తీస్కుని ఉతతుర్ంధ్ర అంతా డ్రైవ్ చేశారు. అవకాశముననా ప్రతీ జిలా్లలో దీనిని క్డా బాగా తీస్కువెళ్లగలిగాం. “గాజుగా్లస్” ను చూపిసూతు బాగా ప్రచారమైన కారయాక్రమం.

దీనికి విజయనగరం నుంచి లక్ష్మీర్జ్ తుమమా, పార్వతి గారు్ల,  తూరుపు- పశిచుమ గోదావరి 
వీరమహిళలు చాలా ఉతాస్హంగా పాల్గాన్నారు..అధికశాతం వీరమహిళలు ఇక్కడ 
ఉండడం వల్ల అనినా పేరు్ల చెపపులేకపోతున్నా అనయాదాభావించవదు్ద  కానీ ప్రతీ ఒక్కరూ చాలా 
బాగా ముందుకు తీస్కువెళా్లరు.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: ఇంతమంది Womens ఉన్నారు కదా కో-ఆరిడినేషన్ ఎలా జరిగేదండి? 
ఇప్పుడు కమూయానికేషన్ అననాది అందరికి చేరడం లేదంటున్నారు దానికి ఏమై ఉండొచ్చు 
అంటారు ?
రుకిమాణీ గారు: నమమాకం కుదరని వారికి నమమాకం కుదిరేలా చెపపుడం . అప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ 
అనేవి ఒకే ఛానల్ గా వెళ్్వి. కామన్ గ్రూప్స్ దా్వర్ అయ్యాది.ఇప్పుడు రెండుగా seper-
ate చేయడం వల్ల కొంచెం కమూయానికేషన్ గాయాప్ క్రీయ్ట్ అవ్వడానికి ఛానుస్లు ఉన్నాయి..
అప్పుడు AP లో జరిగితే TS వాళ్్ క్డా ర్వడం, TS లో జరిగితే AP వాళ్్ క్డా 
ర్వడం జరిగేది..అప్పుడు పొజిషన్స్ అంటూ ఏమ లేవు అప్పుడు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం.. 
కాల్స్ పెటుటీకుని ఆంధ్రాలో క్డా Empowerment కమటీ అని క్డా ఇచాచురు రేఖా 
జవా్వజి గారిని చైరె్సమాన్ గా రెండు ఆకిటీవేట్ అవుతూ ప్రతీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుండడం వల్ల  

జరుగుతూ ఉండేవి. త్వరలో Party Wings తో, ర్మ్ గారితో మాటా్లడి ఒక పరిషా్కర దిశగా వెళా్లి. 
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: పవన్ కళాయాణ్ గారు  ఏదైన్ ఒక సమసయా ఉందంటే ఒకట్ రెండు ప్రెస్ మీట్ లు పెట్టీ వదిలేసాతురు చివరివరకు కాయార్ ఫార్వర్డి 
చేయరని అంటుంటారు దానికి మీ సమాధానం ? 
రుకిమాణీ గారు: పవన్ కళాయాణ్ గారి ప్రతీ సమసయాపై ఆయన కచిచుతంగా సపుందిసాతురు, ఆడపిల్లలకి ఏమ జరిగిన్ వెంటనే రెసాపున్డి అవుతారు.
అది తీరే వరకు ఆయనే దగగారుండి అనినా తానే టేక్ అప్ చేసి సాల్్వ అవ్వడానికి చూసాతురు. అలాగే భవన కారిమాకుల గురించైన్, మొననా విశాఖ 
సీటీల్ పా్లంట్ అయిన్ ఇలా ప్రతీ సమసయాను చివర వరకు ప్రశినాసూతు బలంగా నిలబడతారు.ఇక్కడ బాధయాత అనేది Govt ది. ప్రశినాంచే హకు్క 
మనకి ఉంటుంది, కానీ అథరిటీ అనేది Govt ది. Continuous గా ప్రశినాసూతు ఉన్నా ఎనినా రోజులు ప్రశినాసూతు ఉంటాం. Main Stream 
Media ఏదీ మనకు సపోర్టీ చెయయారు.మన కాయాడర్ నుంచి మనం బలంగా తీస్కువెళ్తున్నాం . అలాగే మనం గురుతుచేయాలి.మనం వెళ్్ల సాల్్వ 
చేయాలని లేదు కానీ మనం క్వశచున్ చేసూతు ఉన్నాం ఈ దిశగా ఎలక్న్స్ వరకు తీస్కువెళ్లగలగాలి.మన తరుప్న ఇనిషియ్ట్వ్ తీస్కుని 
చేయగలిగినంత సాల్్వ చేస్తున్నాం.

కొనస్గంపు తదుపర్ పేజీలో...కొనస్గంపు తదుపర్ పేజీలో...

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


ఆదివారం, 30 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నాన్యాస్ టీం: పార్టీ కారయాక్రమాలు చేస్తున్నా లైం లైన్ లోకి ర్నివాళ్్ క్డా చాలా మంది ఉన్నారు వారికి ఏ విధంగా వెళతే బాగుంటుంది, 
అంటే AP లో కొంతమందికి పదవులు ఇచాచురు కొంతమందికి ఇవ్వలేదని సరిగా ఇవ్వలేదని చేరలేదు అంటున్నారు.మీరు ఏమని సూచిసాతురు?
రుకిమాణీ గారు: కమటీస్ అనేవి పార్టీ డెసిషన్ అది మనం గౌరవించాలి. వాళ్్ లైం లైన్ లోకి వెళ్్లలా చెయాయాలి. అది రెండు సైడు్ల నుండి జరగాలి. 
ఇప్పుడు లేడీస్ కి అనుకోండి వారు చేసే కారయాక్రమం ఏదైన్ వీరమహిళా హాయాండిల్ లో వేయడం జరుగుతుంది. అది జయకళాయాణి గారికి, మార్తు 
గారికి అయిన్ పెట్టీన్ వేసాతురు.అలా ఎవరికి పంపితే చేరుతుందో అనేది తెలుస్కుని ప్రతీ ఒక్కరిని మోట్వేట్ చేసూతు వెళా్లి. For Example, 
Team Astra అననాటు్ల తీస్కుని ఒక ప్రోగ్రాం ని చేస్తున్నారు అంటే అసస్లు ఈ ప్రోగ్రాం ఏమట్ , ఈ ప్రోగ్రాం తో ఎంత మందిని connect 
చేయగలం, డిసి్రాక్టీ  పీప్ల్ తో కనక్టీ చేస్కుంటూ వెళ్తూ చెయాయాలి పార్టీ నుంచి కరెక్టీ కనకిటీవిటీ ఉండాలి. అందరితో అందరికీ అందుబాటులో 
ఉండాలి.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: Compare to AP, TS లో వీరమహిళా విభాగం కమటీ ఫార్మా అయిన్ ఆకిటీవిటీస్ తకు్కవగా ఉంటున్నాయి అంటున్నారు 
వాట్ గురించి తెలపండి?
రుకిమాణీ గారు: కమటీలు వచిచునప్పుడు నుండి వారు వారి ఆకిటీవిటీస్ చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటున్నారు. సంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి అక్కడ లీడర్స్ 
క్డా ప్రతీ ఆకిటీవిటీస్ లో వీరిని క్డా కలుప్తూ వెళ్తున్నారు.అది కవిడ్ టం లో అయిన్, ఆకిస్జన్ సీలిండర్స్ ను అందించడం, నితయావసర్లను 
పంపిణీ చేయడం. ఎలక్న్స్ అయిన్, కవిడ్ టం లో ఆడపిల్లలపై జరిగే అకృతాయాలను బలంగా ఖండించడంలో వీరమహిళ ఛైరపురస్న్ కావయా గారు 
అయిన్, వైస్ ఛైరపురస్న్ నిహారిక గారైన్ మగతా కమటీ సభ్యాలైన్ అవకాశం ఉననా ప్రతీ చోట వారు వారి 

వాయిస్ ని బలంగా వినిపిస్తున్నారు.అసిఫా నుంచి మొననా చైత్ర  వరకు,మరియమమా లాక్-అప్ విషయాల వరకు అయిన్ చూస్కుంటే కోవ్తుతులతో 
ర్యాలీలు నిర్వహించడం, ప్రెస్ వారితో సమసయా తీవ్రతను ప్రభ్తా్వనికి తెలియపరచడం మొననా  పవన్ కళాయాణ్ గారు వీరమహిళా విభాగం చేస్తుననా 
కృషిని క్డా వారి మాటలో్ల విన్నాం కదా ఏ సమసయాకైన్ ముందుంటారు అని..ప్రతీ ఒక్కరూ వారు తమ కృషిని పెడుతున్నారు సమసయాలపై..

శతఘ్నాన్యాస్ టీం: వీరమహిళలకు కానీ, జనశ్రేణులకు కానీ జనసైనికులకు కానీ ఇంకా ఏమైన్ చెపాపులనుకుంటున్నార్ ? 
రుకిమాణీ గారు: వీరమహిళా విభాగం అనేది చాలా అదుబుతమైన పా్లట్ ఫామ్. వీరమహిళలుగా  చాలా చక్కగా ఉపయోగించ్కోవచ్చు  పార్టీకి 
ఉపయోగపడేలా ఉండాలి.మన విజన్ అదై  ఉండాలి. మహిళలకు సహనం, సమయసూ్ఫరితు ఉంటాయి  అని, ప్రతీ ఒక్కరూ ఇంకా మరింత ఉతాస్హంగా 
పని చేసాతురని.పదవి అనేది శాశ్వతం కాదు మనం పని చేస్కుంటూ వెళ్తుననాప్పుడు దానంతట అదే వస్తుంది.అపపుట్ వరకు ఓరుపుగా ఉండాలి. మనము 
ఎంత కృషి చేయగలమో అంతా చేదా్దం. అలాగే జనశ్రేణులకు క్డా పార్టీ అధయాక్షులవారు ఒక సమసయాను ఎంత బలంగా  లేవనతుతుతున్నారో అంతే 
విధిగా అంతే బలంగా ప్రజల మధయాకు తీస్కువెల్లవలసిన బాధయాత మనపై ఉంది. మన అంతిమ లక్ష్ం పవన్ కళాయాణ్ గారిని CM గా చూడాలంటే 
మన వరకు బలంగా పార్టీకి ఉపయోగపడే ప్రతీ కారయాక్రమాలను అనినా ప్రాంతాలలో ఉననావారికి పార్టీ చేరువైయ్యా దిశగా తగిన చరయాలు తీస్కుంటూ 
ఉండాలి. కరెంట్ సిటుయాయ్షన్ లో పార్టీ మన నుంచి ఏమ కోరుకుంటుంది  అనేది తెలుస్కోవాలి, కాయాడర్ క్డా పార్టీ విధివిధాన్లు అందరికి చేరేలా 
చూస్కోవాలి ఏమ చేసేతు పార్టీ ఇంకా strengthen అవుతుంది అనేది చూడాలి. పవన్ కళాయాణ్ గారు ఆశయాలు, సిదా్ధంతాలు నచిచు వచాచుం అందరూ 
అలాగే వచాచురు. కానీ, మనం ఏమ చేయాలంటే , పవన్ కళాయాణ్ గారు గెలవాలంటే లాస్టీ టం పవన్ కళాయాణ్ గారు ఓడడం అంటే సరైన్ ఆరగానైసింగ్ 
లేక అది క్డా ఒక కారణం. మన సైడ్ నుంచి 100% ఉండాలి.మనం ఒక పని చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు శతఘ్నా న్యాస్ చేస్తున్నారంటే 
దాని ఇంపాక్టీ ఎలక్న్స్ మీద ఉండాలి అనేగా ! అలా అందరూ ఆలోచిసేతు పార్టీ వృది్ధ చెందుతుంది.తదా్వర్ పవన్ కళాయాణ్ గారిని CM గా చూడగలుగాతాం.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: శతఘ్నా న్యాస్ దా్వర్ ఏమైన్ చెపాపులనుకుంటున్నార్ ?
రుకిమాణీ గారు:  నేను ఇంత వర్్క చేస్తున్నానంటే  obviously మా హసబుండ్ సపోర్టీ వలే్ల, ఈవెన్ ఇండియాకి వచిచు వీరమహిళా విభాగం కమటీస్ వేసేటప్పుడు క్డా ట్టల్ న్ ఫాయామలీ 
న్కు సపోర్టీ నిలిచి పాపని తను 8 నలల బేబీ  చూస్కోవడం మన పార్టీ వర్్క చూస్కోగలిగాను. Eventhough Orthodex family, నువు్వ ఏమ చెయాయాలనుకున్నా ఇండిపెండెంట్ 
గా ఆలోచించ్కోవాలన్నా  సహకరించిన  పేరెంట్స్ కి, వీళ్ందరికి My heartfelt Thanks. తర్్వత పార్టీ నుంచి అంటే మొటటీమొదట్గా శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారికే, ఎందుకంటే 
ఎక్కడో ఉండే నేను చేసిన వర్్కస్ కలిసినప్పుడు రెండో సారి అయిన్ తెలుస్కున్నాను అని అనడం  నేను ఏమ చేశాన్ పూరితుగా తెలుస్కుని న్కు ఇంకా బాధయాత అపపుచెపపుడం.Thanks 
giving చెప్పుకోవాలి.అది కాకుండా ఇంకా Ram Talluri గారు . He was a mentor who always gives support and encouragement for the ideas about 
developing party. వీరమహిళా విభాగం సాటీర్టీ అయినప్పుడు నుంచి ఇపపుట్ వరకు క్డా హాయాండీల్స్ ని అల్ టం హాయాండిల్ చేస్తుననా వీరమహిళలు ఆకుల జయకళాయాణి గారికి, 
మార్తు గారికి she was a wonderful content writer. కంటెంట్స్ ఇసూతు చేస్తుండేవారు. ఎవరైతే ననునా నమమా న్కు సపోర్టీ చేసి న్ ఐడియాస్ కి తోడుగా ఉండేవారు అందరూ 
మీరైన్, రమయా గారైన్, స్నీత గారైన్, లిఖిత గారైన్ ఇలా ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరుపేరున్ Thanks. NRI టీం నుంచి Suresh Karothu గారికి ప్రతేయాకంగా ధనయావాదాలు..కొనినా 
డ్రైవ్స్ కి ముందుడి నడిపించారు. NRI Women అందరం  సానిటర్ naphkins ప్రోగ్రామ్ కి front line ga support చేశారు NRI team కి. మర్ ముఖయాంగా న్కు బాధయాత 
ఇచిచునప్పుడు నేను India కి వచిచునప్పుడు న్తో ఉండి 100% న్కు తోడుగా ఉననా శిర్ష గారికి Thank You So much for everything.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: చివరిగా శతఘ్నా న్యాస్ గురించి మీ ఒపీనియన్ చెపపుండి.
రుకిమాణీ గారు:  న్యాస్ వినగానే e-పేపర్ ఏంట్ అనిపించింది. చూసాక చాలా మంచి ఇనిషియ్ట్వ్ అనిపించింది. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే వినడం ఎకు్కవైపోయింది.కంటెంట్ 
చదవడం కానీ అసస్లు మనకి ఏదైన్ ఒక విషయం గురించి కావాలంటే మనం చదివినప్పుడే పూరితు అవగాహన వస్తుంది.ఇలా మన పార్టీని తీస్కువెళ్లడంలో May be don’t know, 
ఇలాగే కషటీపడితే ఇంకా హై ర్చ్ కి వెళ్్ల  immediate సర్చు చేసే పేపర్ గా మరొచ్చు..చాలా కషటీపడుతున్నారు.
 
శతఘ్నిన్యూస్ టం:  ర్నునని రోజులో్ల మీరు ఇచ్చిన ఇనుపాట్్స తీస్కుని, ఇంకా పేపర్ ని ఎనా్లర్జ్ లో ఉపయోగస్తిమండి. ప్రతీ ఒక్కర్ ప్రోగ్రామ్్స  లైం లైన్ లోక్ 
తీస్కుర్వడ్నిక్ వచ్చిందే శతఘ్ని న్యూస్ అండి. Finally Here 
is the Wish from us , 
“Wish you Happy Birthday Rukhmini Garu”.

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


ఆదివారం, 30 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కందనపల్లి గ్రామస్థులు చేస్తున్న రిలే నిరాహార దీక్షక 
మద్దతు తెల్పిన రామగండం జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్:  ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిలా్ల ర్మగుండం నియోజకవరగాం అంతరగాం 
మండలం కుందనపలి్ల గ్రామంలో ఉననా ఎనిటీపిసి యాష్ పాండ్ వల్ల కుందనపలి్ల 
గ్రామస్తులు తీవ్ర అన్రోగయా సమసయాలు ఏదురుకుంటున్నారు. 40 నుండి 45 
వయస్ వారు కిడీనా, గుండె జబుబులతో 60 కు పైచిలుకు మరణించగా గ్రామంలో 
తీవ్ర శా్వసకోస సమసయాలతో బాధపడుతున్నారని గ్రామస్తులు తమ గ్రామానినా 
స్రక్షిత ప్రాంతానికి తరలించాలని రిలే నిర్హార దీక్ చేపటటీడం జరిగింది. 
అదే గ్రామంకు చెందిన జనసేన పార్టీ ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిలా్ల యువజన 
సక్రటర్ గోపికృష్ణ, జనసైనికుడు పృధ్్వ దా్వర్ సమాచారం తెలుస్కుననా 
జనసేన పార్టీ ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిలా్ల యువజన అధయాక్షుడు ర్వుల మధు, 
పెద్దపలి్ల పార్లమెంట్ వరి్కంగ్ కమటీ సభ్యాలు ర్వుల సాయికృష్ణ, జనసేన 
న్యకులు రంజిత్, ర్జశ్ఖర్ కుందనపలి్ల గ్రామస్తులను కలిసి వారి సమసయాకు 
పరిషా్కరం వచేచు వరకు వారికి అండగా ఉంటామని, ఎనిటీపిసి యాజమానయాం 
వెంటనే కుందనపలి్ల గ్రామస్తులకు ప్నర్వాసం కలిపుంచాలని దీనికి ప్రభ్త్వ 
అధికారులు సహకరించాలని డిమాండ్ చేశారు.

నియోజకవర్గ ప్రజలక కష్టీల్లి అండగా నిలబడే 
బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్యాస్: తూరుపుగోదావరి జిలా్ల, కొతతుపేట నియోజకవరగాం, ర్వులపాలెం 
మండలంలోని, పొడగట్లపలి్ల జితుతుగపాడు గ్రామమునకు చెందిన వారు ప్లగం వెంకననా, 
కుచెచు వీరబాబు, సిరిమేళ్ల ర్ముడు ఇటీవలి కాలంలో కొది్ద రోజుల క్రితం స్వరగాస్తులైన 
కారణంగా, వారి కుటుంబాలను, శనివారం కొతతుపేట నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
బండారు శ్రీనివాస్, పర్మరి్ంచారు. వారి కుటుంబ సభ్యాలకు ఎంతో ధైరయాం చెపాపురు. 
కుటుంబంలోని వయాకుతులు లేని లోటు ఎంతో పూడచులేనిదని, ఎవరు క్డా ఎలాంట్ బంగ 
పెటుటీకోకుండా, బాధలను అనినా మరచి ముందుకు సాగాలని, స్వరగాస్తులైన వారి కుటుంబ 
సభ్యాలకు, బండారు శ్రీనివాస్ తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో బండారు శ్రీనివాస్ వెంట 
పలువురు మండలసాథాయి, గ్రామసాథాయి జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, కారయాకరతులు 
పాల్గాన్నారు.

ఆదివాసి గ్రామాల్లి మౌళిక సదుపాయాలు 
కల్్పంచడంల్ ప్రభ్తవేం విఫలం 

శతఘ్నా న్యాస్:  జి.మాడుగుల మండలం, నురమాతి పంచాయితీ, చిన వాకపలి్ల 
గ్రామంలో జనసేన పజ్చైతనయా కారయాక్రమంలో భాగంగా డాకటీర్ వంప్రు గంగులయయా 
ప్రసంగిసూతు… ఆదివాసీ గ్రామాలో్ల నేట్కి సా్వతంత్రయా్ం వచిచు 75 సంవతస్ర్లు 
గడుస్తున్నా ఎటువంట్ మౌలిక సదుపాయాలు కలిపుంచలేని ప్రభ్తా్వలు, పంటలకు 
కనీస మద్దతు ధర ప్రకట్ంచదు. ఈ నియోజకవర్గానినా పాలిస్తుననా ప్రజ్ప్రతినిధులో్ల 
జీవో నం3 కోసం ఎటువంట్ సపుందన ఉండదు, జీవో నం3 ఆదివాసీ నిరుదోయాగులకు 
ఆయువు పటుటీ అనే విషయం విసమారిస్తున్నారు. ప్రభ్త్వ ఉదోయాగులను పి.ఆర్.సి 
అంశం పక్కనట్టీ ఇప్పుడు కొతతు జిలా్లల అంశం తెరమీదకు తెచిచుంది ఫలితంగా ప్రజ్ 
సమసయాలు తెలివిగా తప్పుదోవ పట్టీంచింది. ఇటువంట్ నీతిమాలిన ర్జకీయలకి 
కొముమాకాస్తుననా ప్రజ్ ప్రతినిధులు 5వ షడూయాల్ ప్రాంత ప్రజల జీవన హకు్కని 
కాల ర్సోతుంది. దీనిని ప్రజలు తీవ్ర స్వరంతో వయాతిరేకించాలిస్న అవసరముంది. 
సంవతస్రంకి ఒక డి.ఎస్.సి అన్నారు ఇవా్వళ నిరుదోయాగులకు మొండి చెయియా చూపారు 
అంటూ డా.గంగులయయా వైకాపా పాలన వయావసథాని తీవ్రంగా దుయయాబటాటీరు. స్వతహాగా 
జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలకు ఆకరిషితులై టీడీపీకి కంచ్ కోట లాంట్ చినవాకపలి్ల 
గ్రామ ప్రజలు మూకుమమాడిగా ప్రతి ఒక్కరు మహిళలతో సహా డా.వంప్రు 
గంగులయయా ఆధ్వరయాంలో జనసేన పార్టీ కండువా కప్పుకుని ఇపపుట్నుంచి జనసేన 
పార్టీ బలోపేతానికి మావంతు కృషి చేసాతుమని శపథం చేశారు. ఈ కారయాక్రమం 
ఇంతలా విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసిన జి.మాడుగుల జనసేన మండల 
సాథాయి న్యకులు మసాడి భీమననా(ప్రశాంత్) జనసేన మండల అధయాక్షులు, గౌరవ 
అధయాక్షులు తెరవడా రమణ ప్రధాన కారయాదరి్ గంది మురళ్, యూత్ అధయాక్షులు, 
షేక్ మసాతున్, జనసేన ట్రెజర్ విభాగం అధయాక్షులు తంగుల రమేష్ కుమార్, జనసేన 
యూత్ ఉపాధయాక్షులు మసాడి సింహాచలం, గౌరవ ఉపాధయాక్షులు మతయారస పోతుర్స 
గంగ ప్రసాద్, చిన వాకపలి్ల గ్రామ యూత్ కుసంగి వంశీకృష్ణ, వెంబరి న్గర్జు, 
తాలే్ల మూరితు బూటర్ శివకృష్ణ, బూటర్ ఈశ్వరర్వు, వెంబరి పెద్ద మతయాలింగం 
మరియు వాకపలి్ల పెద్దలు కృషి ఆమోఘమని చెపాపులి.

విజయవాడక వంగవీటి మోహన రంగా 
పేరు పెట్టీలని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్నా న్యాస్: గుడివాడ ప్రధాన రహదారి ఏజికె 
సూ్కల్ సంటర్ వద్ద బూరగడడి శ్రీకాంత్(ఇంచారిజ్) 
ఆధ్వరయాంలో రంగా విగ్రహం ముందు నిరసన 
చేశారు. కొతతుగా ఏరపుడిన జిలా్లలో్ల విజయవాడకు 
వంగవీట్ మోహన రంగా పేరు. కరూనాలు 
జిలా్లకు దామోదరం సంజీవయయా పేరు పెటాటీలని 
డిమాండ్ చేశారు.
గుడివాడలో రంగా పేరు చెపిపు మంత్రి కొడాలి 
న్ని విజయం సాధించి మంత్రి క్డా అయాయారు. 
కావున విజయవాడకి రంగా పేరు పెటేటీ విధంగా 

కృషి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ రోజున కులాలు మధయా గడవలు సృషిటీంచే 
విధంగా ఉంది ప్రభ్త్వ చరయాలు అని విమరి్ంచారు. కావున మంత్రి కొడాలి న్ని 
మీరు జిలా్లకి రంగా పేరు పెట్టీ మీ చితతుశుది్ద నిరూపించ్కోవాలని డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో కొదమల గంగాధర ర్వు(జిలా్ల కారయాదరి్), వేమూరి త్రిన్ధ్, 
తోట చిన్నారి(గుడ్లవలే్లరు మండల అధయాక్షుడు), నల్లగాంచ్ ర్ంబాబు(కాప్ 
సంఘం న్యకులు), పందిళ్ మలి్ల(ర్ధా రంగా మత్ర మండలి) జేమ్స్, షేక్ 
మీర్ షర్ఫ, కోలా రమణ, దుర్గార్వు, ర్జేష్, కొటేటీ శివ, కంచర్ల మోషే, ఎస్ 
జన్ర్ధన ర్వు, ముతాయాల కోట్, సాయి పవన్, అంజి, తదితరులు పాల్గాన్నారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనల్ చేరిన కరప మండల ఉప్పలంక గ్రామ 
టీడీపీ కారయుకరతులు

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల కమటీ సభ్యాలు, కాకిన్డ రూరల్ 
ఇంచార్జ్ పంతం న్న్జీ స్వగృహం వద్ద అయన సమక్ంలో కరప మండలం ఉపపులంక 
గ్రామం టీడీపీ కారయాకరతులు స్మారు 15మంది ఉపపులంక జనసేన న్యకులు సంగడి 
శ్రీనివాసాగారు, భోగిరెడిడి కొండబాబు, మండల అధయాక్షులు బండారు మురళ్, జనసేన్పార్టీ 
ర్ష్ట్ర జ్యింట్ సక్రటర్ భోగిరెడిడి గంగధర్ న్యకత్వంలో జనసేన పార్టీలో జ్యిన్ 
అయాయారు. వీరందరికి పార్టీ కండువాలు వేసి సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహా్వనించిన పంతం 
న్న్జీ. ఈ కారయాక్రమంలో కరెడ్ల గోవింద్, డొకా్కడి శ్రీనివాస్, తాట్కాయల వీరబాబు, 
శిరంగు శ్రీనివాస్, సింగిరెడిడి సతితుబాబు, పెంటబాబు స్బ్రహమాణయాం, య్స్, బండారు 
మణికంఠ, చెక్కపలి్ల మలి్లబాబు, మామడిశెట్టీ మలే్లష్, ప్ల్ల పెదకాప్ తదితరులు 
పాల్గాన్నారు.

జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యులుగా నియమితులైన
చేగండి సూరయుప్రకాశ్  క్ 

శుభాకాంక్షలు తెల్పిన పోలవరం జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: పశిచుమగోదావరిజిలా్ల, ఆచంట నియోజకవరగా ఇంచార్జ్  

చేగండి సూరయాప్రకాశ్  
జనసేన పార్టీ పొలిట్కల్  
ఎఫైర్స్  కమటీ సభ్యాలుగా 
ని య మ తు లై న ం దు కు 
పోలవరం ఇంచారిజ్ 
చిర్రి బాలర్జు,   జిలా్ల 
ప్రధాన కారయాధరి్ కర్టం 
సా యి , గ డ డి మ ణు గు 
రవికుమార్ , తుట్టీ 
ర్మచంద్రం, మదు్ద తేజ, 
పాదం న్గకృష్ణ మరియు 
పోలవరం నియోజకవరగా 
ఏడు మండలాల అదయాక్షులు 
కారయాకరతులు హృదయపూర్వక 

శుభాకాంక్లు తెలియజేసారు.

గ్రామ సమసయుల పై ఎంపిడిఓ క్ 
వినతి పత్రమిచ్చిన వినుత కోట్

శతఘ్నా న్యాస్: శ్రీకాళహసితు నియోజకవరగాం, ఏరేపుడు మండలం కొతతు వీరప్రం 
అరుంధతి వాడలో నియోజకవరగా ఇన్చురిజ్ శ్రీమతి వినుత కోటా న్ మై కానిస్టిటుయాఎనిస్ 
కారయాక్రమం సందర్ంగా గ్రామంలో పరయాట్ంచినప్పుడు జనసేన పార్టీ దృషిటీకి 
ప్రజలు తీస్కుని వచిచున సమసయాలు ప్రధానంగా డ్రైనేజ్ కాలువలు, పారిశుధయాం, 
త్రాగునీరు, సీ్రాట్ లైట్స్, శమాశానవాట్క ఇతరత్రా సమసయాలను పరిష్కరించాలని 
శనివారం నియోజకవరగా ఇన్చురిజ్ వినుత కోటా ఏరేపుడు మండల ఎంపిడిఓ ని గ్రామ 
ప్రజలు, న్యకులతో కలిసి వెళ్్ల వినతి పత్రం అందించారు. ఈ సందర్ంగా 
గ్రామ సమసయాలను త్వరగా పరిష్కరిసాతునని ఎంపిడిఓ హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో ఏరేపుడు మండల అధయాక్షుడు కిరణ్ కుమార్, న్యకులు నితీష్ 
కుమార్, విన్ద్, చందు చౌదరి, తేజ, గిర్ష్, జనసైనికులు పాల్గాన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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యువశక్తిని ర్జకీయశక్తిగా యువశక్తిని ర్జకీయశక్తిగా 
మారచిడమే మారచిడమే 

జనసేన పార్్ట లక్షయూంజనసేన పార్్ట లక్షయూం
*ప్రజలకి పవన్ కళాయాణ్ కి మధయా వారధి జనసైనికులు*ప్రజలకి పవన్ కళాయాణ్ కి మధయా వారధి జనసైనికులు
*వారిని భవిషయాతుతు న్యకులుగా తీరిచుదిద్దడమే న్ ముందుననా సవాలు: *వారిని భవిషయాతుతు న్యకులుగా తీరిచుదిద్దడమే న్ ముందుననా సవాలు: 
జనసేన ఇన్చుర్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్జనసేన ఇన్చుర్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్
శతఘ్నా న్యాస్: వెదురుకుపపుం మండలం ఆళ్లమడుగు గ్రామంలో శతఘ్నా న్యాస్: వెదురుకుపపుం మండలం ఆళ్లమడుగు గ్రామంలో 
అన్రోగయా ర్తాయా మృతిచెందిన జ్యాతి, కేశవుల భౌతిక కాయానికి జనసేన అన్రోగయా ర్తాయా మృతిచెందిన జ్యాతి, కేశవుల భౌతిక కాయానికి జనసేన 
పార్టీ నియోజకవరగా ఇన్చుర్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్ పొననా నివాళ్లరిపుంచారు. పార్టీ నియోజకవరగా ఇన్చుర్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్ పొననా నివాళ్లరిపుంచారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ యువశకితుని ర్జకీయశకితుగా ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ యువశకితుని ర్జకీయశకితుగా 
మారచుడమే జనసేన పార్టీ లక్ష్మని, ప్రజలకి పవన్ కళాయాణ్ కి మధయా మారచుడమే జనసేన పార్టీ లక్ష్మని, ప్రజలకి పవన్ కళాయాణ్ కి మధయా 
వారధి జనసైనికులే అని అభివరి్ణంచారు. వారిని భవిషయాతుతు న్యకులుగా వారధి జనసైనికులే అని అభివరి్ణంచారు. వారిని భవిషయాతుతు న్యకులుగా 
తీరిచుదిద్దడమే న్ ముందుననా సవాల్ అని ఉదాఘాట్ంచారు. ఈ సందర్ంగా తీరిచుదిద్దడమే న్ ముందుననా సవాల్ అని ఉదాఘాట్ంచారు. ఈ సందర్ంగా 
కామసాని సతీష్ జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలు నచిచు, పవన్ కళాయాణ్ మాత్రమే కామసాని సతీష్ జనసేన పార్టీ సిదా్ధంతాలు నచిచు, పవన్ కళాయాణ్ మాత్రమే 
ఈ ర్షా్రానికి సరి అయిన దిక్స్చని, బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యాతి ఈ ర్షా్రానికి సరి అయిన దిక్స్చని, బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యాతి 
ఆయనే అని, ఆయన పాలనలో మాత్రమే కులము మతము ప్రాంతము ఆయనే అని, ఆయన పాలనలో మాత్రమే కులము మతము ప్రాంతము 
భాషా భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా అనినా రంగాలో్ల అభివృది్ధ జరుగుతుందని భాషా భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా అనినా రంగాలో్ల అభివృది్ధ జరుగుతుందని 
పార్టీ కండువా కప్పుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు. యువత ప్రతేయాకంగా పార్టీ కండువా కప్పుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు. యువత ప్రతేయాకంగా 
ర్జకీయాలో్లకి ర్వాలని, అణగారిన ప్రజలు అభివృది్ధ సాధించాలిస్న ర్జకీయాలో్లకి ర్వాలని, అణగారిన ప్రజలు అభివృది్ధ సాధించాలిస్న 
అవసరం ఉందని, గ్రామాలో్ల సర్వ రంగ సమగ్ర అభివృది్ధ జరగాలని, అవసరం ఉందని, గ్రామాలో్ల సర్వ రంగ సమగ్ర అభివృది్ధ జరగాలని, 
పటటీణాలో్ల విశ్షమైన ప్రగతి జరగాలని తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా డాకటీర్ పటటీణాలో్ల విశ్షమైన ప్రగతి జరగాలని తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా డాకటీర్ 
యుగంధర్ మాటా్లడుతూ నియోజకవరగాంలో ప్రతి మండలంలో ఐదు యుగంధర్ మాటా్లడుతూ నియోజకవరగాంలో ప్రతి మండలంలో ఐదు 
వందల మంది జనసైనికులను క్రియాశీలక సభ్యాలు గురితుంచి, వారికి వందల మంది జనసైనికులను క్రియాశీలక సభ్యాలు గురితుంచి, వారికి 
ర్జకీయ శిక్ణా తరగతులు ఏర్పుటు చేసి అదు్తమైన న్యకత్వ ర్జకీయ శిక్ణా తరగతులు ఏర్పుటు చేసి అదు్తమైన న్యకత్వ 
పట్మ గల గపపు న్యకులుగా తయారు చేసి ఈ నియోజకవరగా పట్మ గల గపపు న్యకులుగా తయారు చేసి ఈ నియోజకవరగా 
ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా చేసి, వారిచేత మహోననాతమైన కార్యాలు ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా చేసి, వారిచేత మహోననాతమైన కార్యాలు 
చేసేటటు్ల, బాధయాతను తీస్కుంటానని ప్రతిజఞా చేశారు. 72 సంవతస్ర్ల చేసేటటు్ల, బాధయాతను తీస్కుంటానని ప్రతిజఞా చేశారు. 72 సంవతస్ర్ల 
కాలంలో మునుపెననాడూ జరగని, ఏ న్యకుడూ చేయని మంచి పనులు కాలంలో మునుపెననాడూ జరగని, ఏ న్యకుడూ చేయని మంచి పనులు 
ప్రజలకు చేసే విధంగా న్యకులను తయారు చేసాతునని తెలిపారు. ఈ ప్రజలకు చేసే విధంగా న్యకులను తయారు చేసాతునని తెలిపారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు మోహన్ రెడిడి, మధు రెడిడి, గిరి, కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు మోహన్ రెడిడి, మధు రెడిడి, గిరి, 
శరత్, జన్ర్దన్, వాస్, కోదండన్, జనసైనికులు పాల్గాన్నారు.శరత్, జన్ర్దన్, వాస్, కోదండన్, జనసైనికులు పాల్గాన్నారు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మర్యు జనసేన శ్రేణులకు ధనయూవాదములు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మర్యు జనసేన శ్రేణులకు ధనయూవాదములు 
తెలిపిన వై.శ్రీనివాస్తెలిపిన వై.శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ పార్టీ బలోపేతం చేసే దిశలో, శుక్రవారం శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ పార్టీ బలోపేతం చేసే దిశలో, శుక్రవారం 
సాయత్రం ఒక పిఏసి సభ్యాడిని, న్లుగు కారొపురేషన్స్ అధయాక్షులను నియామకం చేసూతు ఓ ప్రకటన సాయత్రం ఒక పిఏసి సభ్యాడిని, న్లుగు కారొపురేషన్స్ అధయాక్షులను నియామకం చేసూతు ఓ ప్రకటన 
విడుదల చేసారు. ఈ సందర్ంగా వై.శ్రీనివిస్ సపుందిసూతు… న్పై నమమాకంతో ఈ బాధయాతను విడుదల చేసారు. ఈ సందర్ంగా వై.శ్రీనివిస్ సపుందిసూతు… న్పై నమమాకంతో ఈ బాధయాతను 
అపపుగించిన గౌ. పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ కి ప్రతేయాక కృతజఞాతలు తెలియజేసారు. అందులో అపపుగించిన గౌ. పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ కి ప్రతేయాక కృతజఞాతలు తెలియజేసారు. అందులో 
భాగంగా తూరుపుగోదావరి జిలా్లలో ఎంతో చారిత్రాతమాక నగరంగా పేరొందిన ర్జమండ్రి భాగంగా తూరుపుగోదావరి జిలా్లలో ఎంతో చారిత్రాతమాక నగరంగా పేరొందిన ర్జమండ్రి 
కారొపురెషన్ ను ప్రతిషాఠాతమాకంగా తీస్కుని అధయాక్షునిగా పార్టీ ఆవిర్్వం నుంచి పార్టీ అధయాక్షుడు కారొపురెషన్ ను ప్రతిషాఠాతమాకంగా తీస్కుని అధయాక్షునిగా పార్టీ ఆవిర్్వం నుంచి పార్టీ అధయాక్షుడు 
పవన్ కళాయాణ్ సంత మనిషిగా, అందరిని కలుప్కుని వెళ్తూ, సౌముయానిగా పేరుననా వై. పవన్ కళాయాణ్ సంత మనిషిగా, అందరిని కలుప్కుని వెళ్తూ, సౌముయానిగా పేరుననా వై. 
శ్రీనివాస్ ను నియమంచటం జరిగింది. అంతేకాదు వై.శ్రీనివాస్ పార్టీ ఆవిర్్వం నుంచి పార్టీని శ్రీనివాస్ ను నియమంచటం జరిగింది. అంతేకాదు వై.శ్రీనివాస్ పార్టీ ఆవిర్్వం నుంచి పార్టీని 
తూరుపుగోదావరి జిలా్లలోన్ ర్జమండ్రిలోన్ బలపరచటంలో, పవన్ కళాయాణ్ అభిమానులను తూరుపుగోదావరి జిలా్లలోన్ ర్జమండ్రిలోన్ బలపరచటంలో, పవన్ కళాయాణ్ అభిమానులను 
పార్టీ కారయాకరతులుగా మారచుటంలోన్, ఎంతో కీలకపాత్ర పోషించారు. వై.శ్రీనివాస్ కు పదవి పార్టీ కారయాకరతులుగా మారచుటంలోన్, ఎంతో కీలకపాత్ర పోషించారు. వై.శ్రీనివాస్ కు పదవి 
ర్వటంతో ర్ష్ట్ర, జిలా్ల, నగర న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు, కారయాకరతులు హరషిం ర్వటంతో ర్ష్ట్ర, జిలా్ల, నగర న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు, కారయాకరతులు హరషిం 
వయాకతుపరచి, శుభాకాంక్లు తెలియజేసారు. తనకు కీలకమైన ర్జమహేంద్రవరం కారొపురేషన్ వయాకతుపరచి, శుభాకాంక్లు తెలియజేసారు. తనకు కీలకమైన ర్జమహేంద్రవరం కారొపురేషన్ 
అధయాక్షునిగా నియమంచినందుకు ర్ష్ట్ర అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ కి, పిఏసి చైరమాన్ న్దండ్ల అధయాక్షునిగా నియమంచినందుకు ర్ష్ట్ర అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ కి, పిఏసి చైరమాన్ న్దండ్ల 
మన్హర్ కి, తూరుపుగోదావరి జిలా్ల అధయాక్షులు కందుల దురేగాష్ కీ, నగర ఇన్ చార్చు అనుశ్రీ మన్హర్ కి, తూరుపుగోదావరి జిలా్ల అధయాక్షులు కందుల దురేగాష్ కీ, నగర ఇన్ చార్చు అనుశ్రీ 
సతయాన్ర్యణ కి వై.శ్రీనివాస్ ప్రతేయాక కృతజఞాతలు తెలియజేసారు. నగరంలో జనసేన పార్టీని సతయాన్ర్యణ కి వై.శ్రీనివాస్ ప్రతేయాక కృతజఞాతలు తెలియజేసారు. నగరంలో జనసేన పార్టీని 
మరింత బలోపేతం చేసాతుమని, అనినా వర్గాలకు తగిన ప్రాధానయాత ఇసూతు, కులాలను కలిపి ఆలోచన్ మరింత బలోపేతం చేసాతుమని, అనినా వర్గాలకు తగిన ప్రాధానయాత ఇసూతు, కులాలను కలిపి ఆలోచన్ 
విధాన్లతో, మతాల ప్రసాతువన లేని ర్జకీయ చేసూతు, చారిత్రాతమాక నగరమైన ర్జమహేంద్రవర విధాన్లతో, మతాల ప్రసాతువన లేని ర్జకీయ చేసూతు, చారిత్రాతమాక నగరమైన ర్జమహేంద్రవర 
సంస్కృతులను కాపాడుతూ, అవినీతిపై ర్జీలేని పోర్టం చేసూతు, ఈ పదవిని ఎంతో బాధయాతగా సంస్కృతులను కాపాడుతూ, అవినీతిపై ర్జీలేని పోర్టం చేసూతు, ఈ పదవిని ఎంతో బాధయాతగా 
నిర్వహిసాతునని, నిరంతరం ప్రజ్ సమసయాపై పోర్డతామని తెలుయజేసారు అలాగే తనకు నిర్వహిసాతునని, నిరంతరం ప్రజ్ సమసయాపై పోర్డతామని తెలుయజేసారు అలాగే తనకు 
శుభాకాంక్లు తెలియజేసిన పార్టీ ర్ష్ట్ర, జిలా్ల, నగర న్యకులకు, పలు నియోజకవరగా ఇన్ చార్చు శుభాకాంక్లు తెలియజేసిన పార్టీ ర్ష్ట్ర, జిలా్ల, నగర న్యకులకు, పలు నియోజకవరగా ఇన్ చార్చు 
లకు కారయాకరతులకు, వీరమహిళలకు, జనసైనికులకు వై.శ్రీనివాస్ కృతజఞాతలు తెలియజేసారు.లకు కారయాకరతులకు, వీరమహిళలకు, జనసైనికులకు వై.శ్రీనివాస్ కృతజఞాతలు తెలియజేసారు.

ర్మచంద్రపురం జనసేన పార్్ట కార్యూలయంలో జనసేన సమావేశంర్మచంద్రపురం జనసేన పార్్ట కార్యూలయంలో జనసేన సమావేశం
శతఘ్నా న్యాస్: ర్మచంద్రప్రం నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెట్టీ చంద్రశ్ఖర్ ఆధ్వరయాంలో శనివారం ర్మచంద్రప్రం పటటీణము ముచిచుమలి్ల రోడుడి శతఘ్నా న్యాస్: ర్మచంద్రప్రం నియోజకవరగాం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెట్టీ చంద్రశ్ఖర్ ఆధ్వరయాంలో శనివారం ర్మచంద్రప్రం పటటీణము ముచిచుమలి్ల రోడుడి 
శ్రీ బ్లిడింగ్ ప్రక్కన గల జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో ర్మచంద్రప్రం పటటీణ జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు సమావేశం ఏర్పుటు చేసి పటటీణ జనసేన కమటీల శ్రీ బ్లిడింగ్ ప్రక్కన గల జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో ర్మచంద్రప్రం పటటీణ జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు సమావేశం ఏర్పుటు చేసి పటటీణ జనసేన కమటీల 
నిమతతుం చరిచుంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో పటటీణ జనసేన న్యకులు జనసైనికులు పాల్గాని తమ యొక్క సలహాలు సూచనలు తెలియజేయడం జరిగింది.నిమతతుం చరిచుంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో పటటీణ జనసేన న్యకులు జనసైనికులు పాల్గాని తమ యొక్క సలహాలు సూచనలు తెలియజేయడం జరిగింది.

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


జనసేన రాజమండ్రి నగర కార్్పరేషన్ అధయుక్షులుగా నియమితులైన 
యరా్నగల శ్రీనివాస్ ని అభినందించ్న కందుల దురే్గష్

శతఘ్నా న్యాస్: ర్జమండ్రి నగర కారొపురేషన్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులుగా నియమతులైన 
యర్నాగుల శ్రీనివాస్ ని అభినందిసూతు పార్టీ యొక్క భవిషయాత్ కారయాచరణ వివరించిన జనసేనపార్టీ 
జనసేన జిలా్ల అధయాక్షులు కందుల దురేగాష్. ఈ కారయాక్రమంలో ర్జమండ్రి అరబున్ ఇంచార్జ్ అనుశ్రీ 
సతయాన్ర్యణ, జ్మ సతయాన్ర్యణ, వై.వి.డి ప్రసాద్, దాసరి గుర్నాదర్వు, బాషా మరియు 
ఇతర జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్గాన్నారు.

కర్నిలు జిల్్లకు దామోదరం సంజీవయయూ పేరు పెట్్టలి: నలిశెట్్ట శ్రీధర్
శతఘ్నా న్యాస్: ర్ష్ట్రంలో, జిలా్లల ప్నర్వష్వసీథాకరణలో భాగంగా కరూనాలు జిలా్లకు దామోదరం సంజీవయయా పేరు 
పెటాటీలని ఆతమాక్రు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ నలిశెట్టీ శ్రీధర్ ఆధ్వరయాంలో ఆతమాక్రు మునిస్పల్ 
బసాటీండ్ లోని డాకటీర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం నుండి ఆరిడిఓ ఆఫీస్ వరకు ర్యాలీగా వెళ్లడం జరిగింది. 
అనంతరం ఆర్డివో గారికి జనసేన పార్టీ తరఫున వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా శ్రీధర్ 
మాటా్లడుతూ అతయాంత పేదరికంలో ప్ట్టీ అసాధారణ వయాకితుగా దామోదరం సంజీవయయా ఎదిగారని చెపాపురు. 
సంజీవయయా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర రెండవ ముఖయామంత్రి, తొలి దళ్త ముఖయామంత్రి. సంయుకతు మద్రాస్ ర్ష్ట్రములో, 
ఆంధ్ర ర్ష్ట్రములో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రములో, కేంద్ర ప్రభ్త్వములో అనేక మారు్ల మంత్రి పదవిని సంజీవయయా 
నిర్వహించారు. రెండుసారు్ల అఖిల భారత కాంగ్రేస్ కమటీ అధయాక్షుడు అవడము క్డా ఈయన ప్రతేయాకతలో్ల 
ఒకట్. ఈయన కాంగ్రేస్ పార్టీ తొలి దళ్త అధయాక్షుడు క్డా. 38 సంవతస్ర్ల పిననా వయస్లో ముఖయామంత్రి 
అయిన ఘనత ఈయనకే దకి్కంది. ఉమమాడి ఆంధ్రప్రదేశ్  మాజీ ముఖయామంత్రి దామోదరం సంజీవయయా 
చిరసమారణీయులని, కరూనాలు జిలా్లలోని ఆయన ఇంట్ని సామారక చిహనాంగా మారుసాతుమని జనసేన అధినేత పవన్  
కళాయాణ్  ప్రకట్ంచారు. ఈ మేరకు సామారక చిహనాం కోసం రూ.కోట్తో నిధి ఏర్పుటు చేసాతుమని పవన్ కళాయాణ్ 
తెలిపారన్నారు. వెనుకబాటుతన్నినా రూప్ మాపేందుకు బీజ్లు వేశారు. సీఎంగా రెండేళ్్ల ఉన్నా ఎన్నా పనులు 
చేశారు. హైదర్బాద్  పరిసర్లో్ల 6 లక్ల ఎకర్లను పేదలకు పంపిణీ చేశారు… వృదు్ధలు, వికలాంగులకు 
పింఛను్ల ప్రారంభించింది సంజీవయయా గారే అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో నియోజకవరగాంలోని జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగింది.

మీడియా మిత్రులక ఆహ్హనం

శతఘ్నా న్యాస్: పెరుగుతుననా కరోన్ నేపథయాంలో ఉతతుర్ంధ్ర ప్రజలకు 
జనసేన డాకటీర్ సల్ ఆధ్వరయాంలో మెడిసిన్ కిట్స్ పంపిణి మరియు ఆకీస్జన్ 
కానస్నే్రాటర్స్ రోటీషన్ పద్దతిలో పంపిణి కారయాక్రమం ప్రారంభిస్తుననామని 
తెలియజేయుటకు తేదీ 30/01/2022 ఆదివారం ఉదయం 11గంటలకు 
మాధవధార పొల్యాషన్ కంట్రోల్ బోర్డి ప్రక్కన ఉననా జనసేన ప్రధాన 
పార్టీ కార్యాలయం లో మీడియా సమావేశం ఏర్పుటు చెయయాడమైనది. ఈ 
సమావేశం లో జనసేన ర్ష్ట్ర డాకటీర్స్ సల్ చైరమాన్ డాకటీర్ బొడేడిపలి్ల రఘు 
పాల్గాని కారయాక్రమం వివర్లు తెలియజేసాతురు కనుక ప్రింట్ మరియు 
ఎలకా్రానిక్ మీడియా జరనాలిస్టీ లు, వీడియో, ఫొట్ జరనాలిస్టీ హాజరై 
సమావేశానినా కవర్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నామని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర 
డాకటీర్స్ సల్ చైరమాన్, డాకటీర్ బొడేడిపలి్ల రఘు తెలిపారు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ మాతృమూరితు 
అంజనా దేవి జనమిదిన సందర్ంగా 

నర్సీపట్నంల్ పలు సేవా కారయుక్రమాలు

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళాయాణ్ మాతృమూరితు అంజన్ దేవి 
జనమాదిన సందర్ంగా నర్స్పటనాంలో “అంజన్ దేవి చారిటబుల్ ట్రస్టీ” వారి 
ఆధ్వరయాంలో నర్స్పటనాం నియోజకవరగాం జనసేన ఇంచార్జ్ ర్జననా వీర సూరయా 
చంద్ర మరియు సేవా ట్రస్టీ అధయాక్షులు పెనుపోతుల న్గు చేతుల మీదుగా శ్రీ 
వెంకటేశ్వర సా్వమ దేవసాథానంలో పూజ కారయాక్రమం, నర్స్పటనాం ఏరియా 
ఆస్పత్రిలో ఉననాటువంట్ రోగులకు పండు్ల, బ్రెడ్ ఏరియా హాసిపుటల్ డాకటీర్ 
ల పరయావేక్ణలో పంపిణీ చేశారు. తదుపరి పెద్ద బొడేడిపలి్లలో ఉననాటువంట్ 
నిర్శ్రయుల ఆశ్రమంలో ఉననాటువంట్ నిర్శ్రయులకు మధాయాహనా భోజనం 
ఏర్పుటు పంపిణీ, ఎంపిపి సూ్కల్ లో ప్సతుకాలు, పెన్ లు పంపిణీ చేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో టౌన్ అధయాక్షులు అదే్దపలి్ల గణేష్, రూరల్ 
అధయాక్షులు ఊడి చక్రవరితు, జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్గాన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

ఆదివారం, 30 జనవరి 2022
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క్డి్న సమసయుతో బాధపడుతున్న జనసైనికనిక్ అండగా నాయకలు

శతఘ్నా న్యాస్: సిది్దపేట జిలా్ల, నంగున్రు మండలం, సిద్ధననా పేట గ్రామం 
ఖాన్పూరంలో సాయికుమార్ అనే జనసైనికుడు కిడినాలకు సంబందించిన సమసయాతో 
గత కొది్ద కాలంగా అన్రోగయాంతో బాధపడుతున్నారు. హాసిపుటల్ కి చూపించ్కోగా 
ట్రీటెమాంట్ మరియు సరజ్ర్ అవసరమని వైదుయాలు చెపపుడం జరిగింది. ఆరిథాక ఇబబుందుల 
వలన ట్రీటెమాంట్ మధయాలోనే ఆపడంతో జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ర్ష్ట్ర యువజన విభాగ 
అధయాక్షులు వంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ మరియు
1)ఉమమాడి వరంగల్ జిలా్ల యువజన విభాగ కమటీ సభ్యాలు
2)ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిలా్ల యువజన విభాగం కమటీ సభ్యాలు
3)ఉమమాడి ఖమమాం జిలా్ల యువజన విభాగం కమటీ సభ్యాలు
4)ఉమమాడి ఆదిలాబాద్ జిలా్ల యువజన విభాగం కమటీ సభ్యాలు
కలిసి 30,000 వేల రూపాయల ఆరిథాక సహాయానినా జనసైనికుడు సాయికి అందజేయడం 
జరిగింది.
ఈ యొక్క కారయాక్రమంలో యువజన విభాగం ఉమమాడి వరంగల్ జిలా్ల అధయాక్షులు ఆలేట్ 
నరేందర్ గౌడ్ , యువజన విభాగం ఉమమాడి కర్ంనగర్ జిలా్ల జనరల్ సక్రెటర్ శ్రీ. 
శివరెడిడి చలా్ల, ఉపాధయాక్షులు తడికపెలి్ల అరవింద్, ఎగజ్క్యాట్వ్ మెంబర్ పండు గగన్ 
కుమార్, యువజన విభాగం ఉమమాడి వరంగల్ జిలా్ల జనరల్ సక్రెటర్ చింత రమేష్, 
ఉపాధయాక్షులు వది్ద వీర్ రెడిడి , సిద్దం రవి , ఆరగానైజింగ్ సక్రటర్ కే అనే్వష్ , ఎగజ్క్యాట్వ్ 
మెంబర్ బ్.నవీన్ మరియు జనసైనికులు పాల్గానడం జరిగింది.

జనసేన పార్టీ ఒంగోలు నగర అధయుక్షులుగా జనసేన 
కార్్పరేటర్ మలగా రమేష్

శతఘ్నా న్యాస్: ప్రకాశం జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు షేక్ రియాజ్ సహకారంతో 
ఒంగోలు జనసేన కారొపురేటర్ మలగా రమేష్ జనసేన పార్టీ ఒంగోలు నగర అధయాక్షులుగా 
నియమతులయిన సందరబుంగా ఒంగోలులోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో కేక్ కట్ంగ్ 
చేయడం జరిగింది, ఈ కారయాక్రమంలో ప్రకాశం జిలా్ల జనసేన పార్టీ కారయాదరు్లు చనపతి 
ర్ంబాబు, కళాయాణ్ ముతాయాల, ప్రకాశం జిలా్ల జనసేన పార్టీ సంయుకతు కారయాదరి్ అరుణ 
ర్యపాట్, కొతతుపటనాం మండల అధయాక్షులు నున్నా జ్నకి ర్మ్, జనసేన న్యకులు 
ఆంజనేయులు వల్లంశెట్టీ, పిలి్ల ర్జేష్, దండే అనిల్ కుమార్, మధు బొందిల, మని, 
మన్జ్ ర్యల్, తిరుమలశెట్టీ న్ని, ఇర్్ఫన్, నజీర్, స్భాని, బాలస్బ్రహమాణయాం నున్నా, 
శ్రీనివాస్ పెరనామటటీ, మాలాయాద్రి న్యుడు, శ్రీహరి, నరేష్ గంధం, నవీన్ పవర్, న్గర్జు 
ఈదుపలి్ల, సాయి కుమార్, శాలు, దండే సతీష్, శ్రీను, సాయి జలి్లపలి్ల, జలి్లపలి్ల వసంత్, 
నవీన్ న్యుడు, నవీన్ పవర్, శబరి, చిన్నాడు మరియు వీరమహిళలు ప్రమీల, కోమలి 
తదితరులు పాల్గాన్నారు.

పోరాట్ల పురిటిగడ్డ మారాకాపురం జిల్లి చేయాలని జనసేన డిమాండ్
శతఘ్నా న్యాస్: మార్్కప్రం, 
ఎ ర్ర గ ం డ పా లె ం , 
గిద్దల్రు, దరి్, కనిగిరి 
ఐదు నియోజకవర్గాలను 
కలిపి మార్్కప్రం జిలా్లగా 
చేయాలని అఖిలపక్ 
సమావేశంలో ఎలా పోర్టం 
చేయాలో కార్యాచరణ 
రూ పొ ం ది ం చ్ కో వ డ ం 
జరిగింది. అందరు క్డా 

ముకతుకంఠంతో పోర్టం చేదా్దమని తెలియజేశారు.
ఈ కారయాక్రమంలో మార్్కప్రం జనసేన ఇంచారిజ్ ఇమమాడి కాశీన్థ్, గిద్దల్రు జనసేన 
ఇంచారిజ్ బల్లంకొండ సాయిబాబా, దరి్ జనసేన ఇన్చురిజ్ బొటుటీకు రమేష్, జనసేన జిలా్ల 
కారయాదరి్ నరసింహ, జనసేన జిలా్ల సహాయ కారయాదరి్ స్రేష్ బాబు, సహాయ కారయాదరి్ 
బాల రంగయయా మరియు ట్డిపి, కాంగ్రెస్, సిపిఎం, సిపిఐ మార్్కప్రం జిలా్ల సాధన 
సమతి సభ్యాలు పాల్గాన్నారు.

పీసీసీ సభ్యులు చ్లక మధుసూదన్ రెడి్డని మరాయుదపూరవేకంగా 
కల్సిన మడకశిర మండల అధయుక్షులు

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్ మరియు పీసీసీ సభ్యాలు చిలక 
మధుసూదన్ రెడిడిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో మడకశిర 
మండల అధయాక్షులు ట్.శివాజీ, పవన్ కళాయాణ్, యశ్వంత్, విజయ్ కుమార్ పాల్గానడం 
జరిగింది.

మటటీపర్రు ప్రభ్తవే పాఠశాలను సందరి్శంచ్న జనసేన ఎంపీపీ 
శ్రీమతి మేడిచరలి సతయువాణి రాము

శతఘ్నా న్యాస్: ర్జ్లు, పదవి అనేది అలంకారం కాదు బాధయాత అని మలికిప్రం 
మండల జనసేన తొలి మహిళా ఎంపీపీ శ్రీమతి మేడిచర్ల సతయావాణి ర్ము అన్నారు. 
ర్జ్లు నియోజకవరగాంలో ఉననా మటటీపర్రు ప్రభ్త్వ పాఠశాలని సందరి్ంచి 
శానిటేషన్ పరిశుభ్రతను పరిశీలించారు, అనంతరం మధాయాహననాం భోజనంలో 
న్ణయాత గురించి విదాయారుథాలను వివర్లు అడిగి తెలుస్కున్నారు, ఆడపిల్లలు అనినా 
రంగాలలో అభివృది్ధ చెందాలి అని అన్నారు, విదాయాలయాలు దేవాలయంతో 
సమానం కావున విదాయాలయాల పరిసర్లను పరిశుభ్రంగా ఉండేలా తగిన 
జ్గ్రతతులు తీస్కోవాలని అన్నారు, కరోన్ తీవ్రత ఉంది కనుక పాటశాల 
సిబబుందికి తగిన చరయాలు తీస్కోవాలని అలాగే విదాయారు్దలకు ఆరోగయాపరమైన 
అంశాలపై అవగాహన తరగతులు తీస్కోవాలి అని సూచించారు, సామాజిక 
దూరం పాట్సూతు సానిటజర్ ఉపయోగించాలి అని గురుతుచేశారు, విదాయారుథాలు 
ఏదైన్ ఆరోగయాపరమైన సమసయాలు ఉంటే కరోన్ వైరస్ లక్ణాలు ఉననాటుటీ అయితే 
ఆందోళన చెందకుండా ఉపాధాయాయుల దృషిటీకి తెచిచు వైరస్ పర్క్లు చేయించ్కొని 
తగిన జ్గ్రతతులు పాట్ంచాలి అని విదాయారిథాని విదాయారు్దలకు సూచించారు, ఈ 
కారయాక్రమంలో పాఠశాల సిబబుంది తదితరులు పాల్గాన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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యరా్నగల శ్రీనివాస్ క శుభాకాంక్షలు తెల్పిన 
రాజమండ్రి జనసేన శ్రేణులు

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ ర్జమండ్రి కారొపురేషన్ అధయాక్షులుగా నియమతులైన 
యర్నాగుల శ్రినివాస్ ను ర్జమండ్రి సిటీ జనసేన పార్టీ ఇన్చురిజ్ అనుశ్రీ సతయాన్ర్యణ 
శుభాకాంక్లు తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంకా ఈ కారయాక్రమానికి జనసేన పార్టీ జిలా్ల 
న్యకులు ర్జమండ్రి సిటీ న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, వై శ్రీనివాస్ ను 
కలిసి శుభాకాంక్లు తెలియజేయడం జరిగింది.

పెండాయుల గ్రామం మరియు ఎస్.అమరవరం 
గ్రామంల్ సమసయులపై చరిచించ్న జనసేన నాయకలు

శతఘ్నా న్యాస్: కృషా్ణజిలా్ల, నందిగామ కంచికచర్ల మండలం, పెండాయాల గ్రామం 
మరియు ఎస్.అమరవరం గ్రామంలో న్యకులను కలిసి, మండల అధయాక్షులు న్యిని 
సతీష్ గ్రామంలో ఉననా సమసయాలు మీద, పార్టీ బలోపేతం గురించి గ్రామ న్యకులతో 
చరిచుంచటం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి పెండాయాల గ్రామ న్యకులు గౌస్ భాషా, 
ఎస్.అమరవరం న్యకులు ట్.చిరంజీవి, స్రేష్, హేమంత్, నరిస్ంహార్వు, చంట్, 
జనసైనికులు పాల్గానటం జరిగింది.

రాయచోటి వదు్ద… రాజంపేట ముదు్ద… అని 
నినాదాలు చేస్తున్న జనసేన కారయుకరతులు

శతఘ్నా న్యాస్: ర్జంపేటను జిలా్ల కేంద్రంగా చేయాలని ర్జంపేట జనసేన పార్టీ 
ఇంచార్జ్ మలిశెట్టీ వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు ర్జంపేట జనసేన న్యకుర్లు 
పోలిశెట్టీ రజిత ఆధ్వరయాంలో జనసేన న్యకులు ర్యచోట్ వదు్ద ర్జంపేట ముదు్ద 
అనే నిన్దాలు చేసి నిరసన వయాకతుం చేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన న్యకుర్లు 
పోలిశెట్టీ రజిత మాటా్లడుతూ… జిలా్లల విభజనతో ర్జంపేటకు తీరని అన్యాయం 
జరుగుతుందన్నారు. ఏవనరులు లేకుండా ర్యచోట్ని జిలా్ల కేంద్రంగా ఎలా చేసాతురని 
ఆవేదన వయాకతుం చేశారు . ఎటువంట్ సౌకర్యాలు లేని ర్యచోట్ జిలా్ల కేంద్రంగా 
ప్రకట్ంచడం అన్యాయమని దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. ఈ విషయంపై 
ముఖయామంత్రి వైయస్ జగన్మాహన్ రెడిడి ప్నర్లోచన చేసి ర్జంపేటను అననామయయా జిలా్ల 
కేంద్రంగా ప్రకట్ంచాలన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస కారయాదరి్ 
ర్టాల ర్మయయా, పోలిశెట్టీ రమణయయా, స్బబుర్యుడు, కిషోర్, విజయ, లక్ష్మి దేవి, 
జయంతి, జ్నకి, ర్మకృష్ణ, తదితరులు పాల్గాన్నారు.

ప్రాణం ఉన్నంత వరక పార్టీ కారయుకరతుల కోసం పనిచేసతుం: 
వాసగిరి మణికంఠ

శతఘ్నా న్యాస్: అనంతప్రం జిలా్ల, రోడుడి ప్రమాదంలో గాయపడిన గుంతకల్ మండలం 
తిమామాప్రం గ్రామం జనసైనికుడు షాషావలి ని సాథానిక గుంతకల్ గవరనామెంట్ హాసిపుటల్ 
నందు అనంతపూర్ జిలా్ల జనసేన పార్టీ కారయాదరి్ వాసగిరి మణికంఠ మరియు జనసేన పార్టీ 
గుంతకల్ మండల అధయాక్షుడు కురువ ప్రుషోతతుం జనసేన న్యకులు, కారయాకరతులు వెళ్్ల 
పర్మరి్ంచి ఆయన ఆరోగయా పరిసిథాతి గురించి తెలుస్కున్నారు. అనంతరం వారు మాటా్లడుతూ 
నియోజకవరగాంలో జనసేన కారయాకరతులకు ఏమ జరిగిన్ జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని 
గతంలోన్ చెపాపుమని, ఇప్పుడు చెబుతున్నామని ప్రాణం ఉననాంత వరకు పార్టీ కారయాకరతుల కోసం 
పని చేసాతుమని అనంతప్రం జిలా్ల జనసేన పార్టీ కారయాదరి్ వాసగిరి మణికంఠ తెలియజేశారు.

రోడలి సమసయుపై జనసేన వినతిపత్రంపై స్పందించ్న 
అధికారులు

శతఘ్నా న్యాస్: భంసా సాత్ ఫూల్ 
బ్రిడిజ్రోడ్ గుంతలు ఉండటంతో గత 
3నలల ముందు దానికి సంభందించిన 
అధికారులకు వినతిపత్రం ఇవ్వడం 
జరిగింది. తరువాత అధికారులు 
సపుందించి కొది్దగ గుంతలను పూడచుడం 
జరిగింది. అదేవిధంగా దేగం గ్రామం 
నుంచి బాసర వరకు రోడ్ రిపేర్ గురించి 
క్డా సంభందించిన రోడ్ పాయాచ్ వర్్క 
ఇసిటీమెట్ వేసి అధికారులకు పంపడం 
జరిగింది త్వరలో ఆ పని క్డా పూరితు 
అవుతుంది అని అధికారులు తెలపటం 
జరిగింది. జనసేన ఇచిచున వినతిపత్రం 

వల్ల అధికారులు సపుందించటం జనసేన విజయం అని జనసేన పార్టీ ఉమమాడి ఆదిలాబాద్ 
జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు స్ంకెట మహేష్ బాబు తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు 
పాల్గానటం జరిగింది.

తూరు్పగోదావరి జిల్లిల్ మరో మూడు మండల్లక 
అధయుక్షుల నియామకం

శతఘ్నా న్యాస్: తూరుపుగోదావరి జిలా్లలో 
మరో మూడు మండలాలకు అధయాక్షుల 
నియామకానికి పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ 
ఆమోదం తెలిపారు. జిలా్లలో 64 మండలాలు 
ఉండగా 53 మండలాలకు ఇపపుట్కే అధయాక్షుల 
నియామకం పూరతుయింది. సఖినేట్పలి్లకి 
గుబబుల ఫణికుమార్, మలికిప్ర్నికి మలి్లపూడి 
సతితుబాబు, ర్జ్లుకు సూరిశెట్టీ శ్రీను 
మండలాధయాక్షులుగా నియమతులయాయారు.

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

కల్చరలి గ్రామంల్ టిడిపి నుండి జనసేనల్ భార్గా చేరికలు
శతఘ్నా న్యాస్: చితూతురు జిలా్ల, తంబళ్లపలె్ల నియోజకవరగాం, పెద్దమండయాం 
మండలం, కలిచర్ల గ్రామంలో ట్డిపి నుండి జనసేనలో భార్గా చేరికలు జరిగాయి. 
సీనియర్ న్యకుడు ఆర్.భీమయయా(రెక్కలకొండపలి్ల), ఆర్.దివాకర్(గాజులపలి్ల), 
కె.కొండయయా(గౌనివారిపలి్ల), కె.హరికృష్ణ(భతినిగారిపలి్ల), కె.ప్రవీణ్ కుమార్(కలిచెర్ల), 
పి.వెంకటేష్(కలిచెర్ల), ఎం.ర్జేష్(గౌనివారిపలి్ల)లు టీడీపీ నుండి జనసేనలోకి చేరటం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమాలో్ల పెద్దమండయాం మండల అధయాక్షుడు శంకర్, ధన్ంజనేయ, 
విన్ద్, హరిలు పాల్గానటం జరిగింది.

రాజమహంద్రవరం కార్్పరెషన్ జనసేన పార్టీ 
అధయుక్షునిగా వై.శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్యాస్: ర్జమహేంద్రవరం, జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ పార్టీ బలోపేతం 
చేసే దిశలో, శుక్రవారం సాయత్రం ఒక పిఏసి 
సభ్యాడిని, న్లుగు కారొపురెషన్స్ అధయాక్షులను 
నియామకం చేసూతు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. 
అందులో భాగంగా తూరుపుగోదావరి జిలా్లలో 
ఎంతో చారిత్రాతమాక నగరంగా పేరొందిన 
ర్జమండ్రి కారొపురేషన్ ను ప్రతిషాఠాతమాకంగా 
తీస్కుని అధయాక్షునిగా పార్టీ ఆవిర్్వం నుంచి 
పార్టీ అధయాక్షుడు పవన్ కళాయాణ్ సంత మనిషిగా, 

అందరిని కలుప్వెళ్తూ, సౌముయానిగా పేరుననా వై.శ్రీనివాస్ ను నియమంచటం 
జరిగింది. అంతేకాదు వై.శ్రీనివాస్ పార్టీ ఆవిర్్వం నుంచి పార్టీని తూరుపుగోదావరి జిలా్ల 
ర్జమండ్రిలోన్ బలపరచటంలో, పవన్ కళాయాణ్ అభిమానులను పార్టీ కారయాకరతులుగా 
మారచుటంలోన్, ఎంతో కీలకపాత్ర పోషించారు. వై.శ్రీనివాస్ కు పదవి ర్వటంతో ర్ష్టీ, 
జిలా్ల, నగర న్యకులు, వీరమహిళలు, జనసైనికులు, కారయాకరతులు హరషిం వయాకతుపరచి, 
శుభాకాంక్లు తెలియజేసారు. తనకు కీలకమైన ర్జమహేంద్రవరం కారొపురేషన్ 
అధయాక్షునిగా నియమంచినందుకు ర్ష్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ కు, పిఏసి చైరమాన్ న్దండ్ల 
మన్హర్ కు, తూరుపుగోదావరి జిలా్ల అధయాక్షులు కందుల దురేగాష్ కు, వై.శ్రీనివాస్ ప్రతేయాక 
కృతజజ్తలు తెలియజేసారు. నగరంలో జనసేన పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసాతుమని, 
అనినా వర్గాలకు తగిన ప్రాధానయాత ఇసూతు, కులాలను కలిపే ఆలోచన్ విధాన్లతో,మతాల 
ప్రసా్ధవనలేని ర్జకీయ చేసూతు, చారిత్రాతమాక నగరమైన ర్జమహేంద్రవ సంస్కృతులను 
కాపాడుతూ,అవినీతిపై ర్జీలేని పోర్టం చేసూతు, ఈ పదవిని ఎంతో బాధయాతగా 
నిర్వహిసాతునని, నిరంతరం ప్రజ్ సమసయాపై పోర్డతామని తెలుయజేసారు అలాగే తనకు 
శుభాకాంక్లు తెలియజేసిన పార్టీ ర్ష్టీ, జిలా్ల, నగర న్యకులకు, పలు నియోజకవరగా 
ఇన్చుర్జ్ లకు కారయాకరతులకు, వీరమహిళలకు, జనసైనికులకు వై.శ్రీనివాస్ కృతజజ్తలు 
తెలియజేసారు.

గంటపల్లి గ్రామ జనసేన నాయకలు గెడ్డం బుజిజి ని 
కల్సిన మాజీ యమ్.యల్.సి లక్ష్మీ శివకమారి

శతఘ్నా న్యాస్: పాయకర్వుపేట నియోజకవరగాం 
గుంటపలి్ల గ్రామం జనసేన న్యకులు మరియు 
జీసీఆర్ ఫండేషన్ అధినేత గెడడిం బుజిజ్ స్వగృహంలో 
మర్యాదపూర్వకంగా గెడడిం బుజిజ్ ని కలిసిన మాజీ 
యమ్.యల్.సి లక్ష్మీ శివకుమారి.

జీలుగమిల్లిల్ జగదాంబ అమమివారి 
ఆలయంల్ ప్రత్యుక పూజలు

శతఘ్నా న్యాస్: పోలవరం నియోజకవరగాం జీలుగుమలి్లలో శనివారం జగదాంబ 
అమమావారి ఆలయంలో ఇంచార్జ్  చిర్రి బాలర్జు, మండల అదయాక్షులు పస్ప్లేట్ 
ర్ము పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. గత న్లుగు రోజుల క్రితం జనసేన 
పార్టీ పశిచుమగోదావరి జిలా్ల అధయాక్షులు కోట్కలపూడి గోవింద్ కోవిడ్ బారినపడి 
అన్రోగాయానికి గురయాయారు, వారు ఆయుర్రోగాయాలతో ఉండాలని మరల తిరిగి పార్టీ 
కారయాక్రమాలను విజయవంతంగా నడిపించాలని ఆయనను పార్టీ జిలా్ల అధయాక్షుడిగా 
నియమంచినపపుట్ నుండి పార్టీని నియోజకవర్గాలో్ల మరింత బలోపేతానికి అభివృది్ధకి 
ఆయన కారయాక్రమాలు ఎంతగాన్ దోహదపడాడియి ఇలాంట్ మంచి న్యకుడికి ఇలా 
జరగటం చాలా బాధాకరం వెంటనే ఆయన కోలుకోవాలని పూజలు నిర్వహించడం 
జరిగిందని అన్నారు.

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

