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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మత్స్యకార గ్రామాలు దాహార్తితో ఉన్న విషయం ఈ ప్రభుత్వానికి తెలుసా?
*మత్స్యకార సంక్షేమానికి బడ్జెట్ కేటాయంపులు తగ్గిస్తున్నారు.

*ముమ్మిడివరం నియోజకవరగింలోని మత్స్యకార పల్లెలోలె జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ చైరమిన్ న్దండలె

రూ.2 లక్షల కోటలె రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్ం కేటాయంచంది ఎంత? వారి సంక్షేమానికి బడ్జెట్ 

కేటాయంపులు ఎందుకు తగ్గిస్తున్నారు? అని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ చైరమిన్ న్దండలె మనోహర్ 

ప్రశనాంచారు. 2022వ సంవత్సరంలో కూడా రండు బందల మంచనీటి కోసం మత్స్యకార మహిళలు ఎందుకు అవస్థలు 

పడాల్్సన పరిస్్థతి నెలకందని ఆవేదన వ్యకతుం చేశారు. మత్స్యకార గ్రామాలు దాహారితుతో ఈ ప్రభుత్్నికి తెలుసా అని 

ప్రశనాంచారు. మంచ నీటి కోసం కూడా అడుకుకునే పరిస్్థతి ఉంటే ప్రభుత్్లు ఎందుకు? పదవులు ఎందుకని అన్నారు. 

రూ.లక్షల కోట్లె అపుపులు చేస్ నిధులు ఎవరికిచాచారన్నారు. మత్స్యకార అభు్యననాతి యాత్రలో భాగంగా రండో రోజు 

ముమ్మిడివరం నియోజకవరగింలోని రామననాపాల్ంలో మత్స్యకారులను ఉద్దేశంచ ప్రసంగ్ంచారు. ఈ సందర్ంగా న్దండలె 

మనోహర్ మాటాలెడుతూ “మత్స్యకార పల్లెలోలె మహిళలు పడుతుననా బాధలు, ఇబ్ందులు కనీనారు తెప్పుస్తున్నాయ. కనీస 

మౌళిక వసతులు లేక ఇబ్ందులు పడుతున్నారు. రోడులె, డ్రైనేజీ, కరంట్ సక్రమంగా లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. డ్రైనేజీలో 

మురుగు నీరు నిండిపోవడంతో ఒక మహిళ బకెట్ తో మరుగునీరు తోడి బయటపడేసే దుస్్థతి నెలకంది. రాష్ట్రంలో 974 

కిలోమీటరలె తీరప్ంతం ఉంది. ఎంతో అదు్తంగా అభివృదిధి చేయోచ్చా. కానీ ప్రభుత్ం దగగిర సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడంతో మత్స్యకార గ్రామాలు ఇంకా అంధకారంలోనే ఉన్నాయ.

*డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్నా అద్ సబ్డీ

ఒక వైపు డీజిల్ ధరలు పెరుగుతుంటే… ప్రభుత్ం ఇచేచా సబ్సడీ మాత్రం పెరడగం లేదు. ఒకపుపుడు లీటరు రూ.30 ఉననాపుపుడు రూ.9 సబ్సడీ ఇచేచావారు. ఇపుపుడు లీటర్ ధర వంద దాటిన్ అద్ తొమ్మిది 

రూపాయలు ఇస్తున్నారు. అది కూడా అందరికీ దకకుడం లేదు. వేటకు వెళిలెనపుపుడు 3వేల లీటరలె డీజిల్ అవసరమైతే కేవలం 300 లీటరులె మాత్రమే ఇస్తున్నారు. అధికారంలోకి రాక ముందు గ్రామాలోలె 

తిరిగ్ హామీలు ఇచచాన న్యకులు …. గెల్చాక ఇపుపుడేందుకు గ్రామాలోలెకి రావడం లేదు. మీ సమస్యలు ఎందుకు తీరచాడం లేదు. మత్స్యకారుల సమస్య ఒక ప్ంత్నికి చందింది కాదు. రాష్ట్రంలో 

ప్రతి ఒకకురు తెలుస్కోవాల్. అందులో భాగంగానే ఈ నెల 20వ తేదీన నరసాపురంలో జరిగే బహిరంగ సభలో పవన్ కళ్్యణ్ మత్స్యకార సమస్యలను గళమెతుతుత్రు. వాటిపై పార్టీ సాటీండును కూడా 

వెలలెడిసాతురని అన్నారు.

మత్స్యకార గ్రామాలకు రక్షిత మంచనీరు అందిసాతుం.

వచేచా ఎనినాకలోలె జనసేన విజయం సాధిసేతు మత్స్యకార గ్రామాలోలె రక్షిత మంచ నీటి పథకం తీస్కస్తుంది. మహిళలు వా్యపారం చేస్కోవడానికి వీలుగా చననా చననా మ్నీ స్టీరేజ్ లు నెలకలుపుత్ం. 

మత్స్యకార గ్రామాలు ఉననా తీర ప్ంతంలో పడవలు నిలుపుకునేందుకు వీలుగా జెటీటీలు నిరిమిసాతుం. ఎంప్క చేస్న ప్ంత్లోలె ఫిషంగ్ హార్రులె నిరిమిసాతుం. అలాగే మత్స్యకార యువతకు ఉపాధి కల్పుంచేలా 

ప్రతే్యక చర్యలు తీస్కుంటాం. వైసీపీ, అధికారులను చూప్ భయపడకుండా అందరం కల్స్ కట్టీగా పనిచేసేతు మత్స్యకార గ్రామాలను అభివృదిధి చేస్ తీరుత్మని

రూ.5 లక్షలు భీమ సాయం

జనసేన క్రియాశీలక సభు్యడు మేడిశెటిటీ సాయబాబా ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతు మృతి చందారు. తూరుపుగోదావరి జిలాలె కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవరగిం తూరంగ్ గ్రామానికి చందిన ఆయన కుట్ంబానినా 

న్దండలె మనోహర్ పరామరి్శంచారు. సాయబాబా చత్ర పటానికి పూలమాల వేస్ నివాళులరిపుంచారు. భార్య శ్రీమతి లక్ష్మీ నరసమమి, కుమారులు లోవరాజు, న్గబాబు, ఇతర కుట్ంబ సభు్యలను 

మనోహర్ ఓదారాచారు. కుట్ంబ ఆరి్థక పరిస్్థతులు అడిగ్ తెలుస్కున్నారు. పార్టీ తరఫున రూ.5 లక్షల బీమా చకుకును అందజేశారు.

*రండో రోజు యాత్ర సాగ్ందిలా…

జనసేన పార్టీ మత్స్యకార వికాస విభాగం ఆధ్ర్యంలో చేపటిటీన మత్స్యకార అభు్యననాతి యాత్ర రండో రోజు ముగ్స్ంది. స్మవారం యాత్రంలో భాగంగా పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ చైరమిన్ 

శ్రీ న్దండలె మనోహర్ గారు, పార్టీ ముఖ్య న్యకులు, మత్స్యకార వికాస విభాగం న్యకులు కాకిన్డ, ముమ్మిడివరం నియోజకవరాగిలోలెని పలు మత్స్యకార గ్రామాలోలె పర్యటించ వారి సమస్యలపై 

అధ్యయనం చేశారు. మత్స్యకారుల సమస్యల పరిష్కురానికి జనసేన పార్టీ అనినా విధాల అండగా ఉంట్ందని భరోసా ఇచాచారు. రండో రోజు కాకిన్డలోని మహాలక్ష్మినగర్ ప్ంతంలో ప్రంభమైన 

జనసేన పార్టీ మత్స్యకార అభు్యననాతి యాత్ర డ్రైవర్్స కాలనీ, పగడాలపేట, ముమమిడివరం నియోజకవరగిం పరిధిలోని చొలలెంగ్పేట, జి.వేమవరం, కతూతురు, రామననాపాల్ం తదితర గ్రామాలోలె సాగ్ంది. 

పెదదే సంఖ్యలో న్యకులు, జనసైనికులు తోడు రాగా జనసేన జెండాలు రపరపలాడుతూ యాత్ర సాగ్ంది. ప్రతి గ్రామంలోనూ మత్స్యకార మహిళలు శ్రీ మనోహర్ గారితో పాట్ పార్టీ న్యకులకు 

హారతులతో సా్గతం పల్కారు. దారి పొడుగున్ పూల దండల వర్ం కురిప్ంచారు.

ప్రతి గ్రామంలోనూ మనోహర్ మత్స్యకారుల ఇళలెకు వెళిలె యువకులను, కుట్ంబ పెదదేలను మహిళలను కలుస్కని వారు పడుతుననా ఇబ్ందులు, ప్రభుత్ పథకాల అమలు తీరు గురించ మీద ఆరా 

తీశారు. యాత్రలో భాగంగా గురజన్పల్లె జంక్షన్ వదదే రాజ్యంగ నిరామిత డాకటీర్ బ.ఆర్. అంబేదకుర్ విగ్రహానికి శ్రీ మనోహర్ గారు పూల మాల వేస్ నివాళులు అరిపుంచారు. మటలెపాల్ం వదదే శ్రీ మహాలక్ష్మి 

అమమివారిని దరి్శంచ్కుని ప్రతే్యక పూజలు నిర్హించారు. మత్స్యకారుల అభు్యననాతి కోసం జనసేన పార్టీ చేస్తుననా కృష, పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు ఆకరి్తులై కతూతురులో వివిధ పార్టీలకు చందిన 

మత్స్యకార న్యకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు. వీరందరినీ న్దండలె మనోహర్ కండువా కప్పు పార్టీలోకి ఆహా్నించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్.ఎ.స్. సభు్యలు ప్త్ని బాలకృష్ణ, పంతం న్న్జీ, ముత్తు 

శశధర్, పార్టీ ప్రధాన కార్యదరి్శ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, మత్స్యకార వికాస విభాగం ఛైరమిన్ బొమ్మిడి న్యకర్, తూరుపుగోదావరి జిలాలె అధ్యక్షుడు కందుల దురేగిశ్ తదితరులు పాల్గిన్నారు.

మత్స్యకారులకు హెల్పు లైన్

జనసేన పార్టీ మత్స్యకార వికాస భాగం తరపున ఒక హెల్పు లైన్ ఏరాపుట్ చేస్తున్నామని మనోహర్ తెల్పారు. 8331 83 83 83 అనే నంబర్ ఈ విభాగం తరపున ఉంట్ంది. అర్హత ఉన్నా ప్రభుత్ం 

నుంచ మత్స్యకార భరోసా, డీజిల్ సబ్సడీ అందుకోలేకపోయన మత్స్యకారులపై హెల్పు లైన్ నంబరుకి ఫోన్ చేస్ సమస్య తెల్యచేయవచచాని మత్స్యకార వికాస విభాగం తెల్ప్ంది.
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మత్స్యకారులపై ప్రేమ ఉంటే జగన్ రెడ్డి ఇప్పుడు పాదయాత్ర చేయాలి
• ప్రజల ఆవేదన, ప్రభుత్ వైఫల్యం తెలుసాతుయ
• అరు్హలైన మత్స్యకారులకీ లబధి అందటం లేదు
• జనసేన మత్స్యకార వికాస విభాగం తరఫున ప్రతే్యక ఫోన్ నెంబర్
• చతతు పనునా కటటీలేదని చతతు ఇళలె ముందు వేస్తున్నారు
• కాకిన్డలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమ్టీ ఛైరమిన్ న్దండలె మనోహర్

శతఘ్నా నూ్యస్: మత్స్యకార ప్ంత్లను ప్రభుత్ం డంప్ంగ్ యారుడులుగా మారేచాస్ందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమ్టీ ఛైరమిన్ న్దండలె మనోహర్ ఆవేదన వ్యకతుం చేశారు. చతతు పనునా కటటీలేదని ఇళ్ళ ముంద్ చతతుపడేస్ 
వెళలెడం సమంజసం కాదని అన్నారు. తీర ప్ంతంలో ఉననా 560 మత్స్యకార గ్రామాలోలె త్గునీటి సమస్య, ఆరోగ్య 
సమస్యలు తీవ్ంగా వేధిస్తున్నాయని అన్నారు. నిజంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడుకి మత్స్యకారులపై ప్రేమ ఉంటే వారి 
సమస్యల పరిష్కురానికి ఇపుపుడు పాదయాత్ర చేయాలని ఛాల్ంజ్ చేశారు. అరు్హలైన చాలామంది మత్స్యకారులకు 
ప్రభుత్ సంక్షేమ పథకాలు అందడం లేదని, మత్స్యకారులు తమ సమస్యలు చపుపుకోవడానికి పార్టీ తరపున మత్స్యకార 
వికాస విభాగం ఆధ్ర్యంలో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏరాపుట్ చేస్తున్నామని, దానికి సమాచారం అందించాలని కోరారు. 
కాకిన్డ ముత్తు కలెబ్ లో స్మవారం మీడియా సమావేశం నిర్హించారు.
ఈ సందర్ంగా న్దండలె మనోహర్ మాటాలెడుతూ.. “మత్స్యకారుల అభివృదిధి, అభు్యననాతి కోసమే ఈ యాత్ర చేపటాటీం. 
కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవరగిం సూరా్యరావు పేటలో మొదలైన పాదయాత్ర పరద్శమమిపేట వరకు సాగ్ంది. ఏడు మత్స్యకార ప్ంత్లోలె పర్యటించ అనేక సమస్యలు తెలుస్కున్నాం.

హామీలకు భిననాంగా పాలన
పాదయాత్ర సమయంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడు మత్స్యకారులకు అనేక హామీలు 
ఇచాచారు. కాలుష్యం వెదజలేలె దివీస్ కంపెనీని బంగాళ్ఖాతంలో కల్పేసాతుం అని మాట 
ఇచాచారు. ఇపుపుడు ఆ మాట ఏమైంది?. ఆయన ఇచచాన వాగాదేన్లకు భిననాంగా పాలన 
సాగుతోంది. ప్రభుత్ం శాసనసభలో చేస్న ప్రకటనలకు కూడా విలువ లేకుండా 
పోయంది. మత్స్యకారులకు అందించాల్్సన ఆరి్థక సాయంలో కూడా అనేక ఇబ్ందులు 
ఎదురవుతున్నాయ. వేట విరామం ఉననా సమయంలో ప్రభుత్ం మత్స్యకార భరోసా కింద 
రూ. 10వేలు ఇసాతుమని ప్రకటించంది. మన రాష్ట్రంలో వేటకు వెళ్్ళవారు దాదాపు 2.5 
లక్షల మంది ఉంటే ప్రభుత్ం కేవలం 1.39 లక్షల మందిని అరు్హలుగా గురితుంచంది. 1 
లక్ష 6 వేల మందికే ఆ భృతి ఇచాచారు. చాలా మంది అరు్హలకు సాయం అందలేదు. డీజిల్ 
సబ్సడీ కూడా చతతుశుదిధితో ఇవ్డంలేదు. అరు్హలైన్ ఏ కారణంతో సాయం అందలేదో, 
ల్స్టీలో ప్రకటించ కూడా ఇవ్లేదు. ఈ సమస్యలు ఎదురకుంట్ననా వారు జనసేన టోల్ 
ఫ్రీ నెంబర్ కు కాల్ చేస్ సమాచారం ఇవ్్చ్చా.

ప్రేమ ఉంటే బడ్జెట్ కేటాయంపులు ఎందుకు తగుగితున్నాయ
సముద్ంలో వేటకు వెళి్ళ దురదృషటీవశాతుతు మృతి చందితే.. ఆ కుట్ంబానికి రూ. 10 లక్షలు ఇసాతుమని ఎనినాకల ముందు ముఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడు హామీ ఇచాచారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయా్యక కేవలం 
రూ. 5 లక్షలు మాత్రమే ఇస్తున్నారు. నిజంగా మత్స్యకారులపై ప్రేమ ఉంటే ప్రతి ఏడాది ఆ శాఖకు బడ్జెట్ కేటాయంపులు ఎందుకు కుదిస్తున్నారో చపాపుల్. ఒక వైపు డీజిల్ ధరలు పెరుగుతుంటే… 
ప్రభుత్ం ఇచేచా సబ్సడీ మాత్రం పెరడగం లేదు. సముద్ంలో వేటకు వెళ్లె మత్స్యకారులకు డీజిల్ పై రూ.9 సబ్సడీ మాత్రమే ఇస్తున్నారు. అది కూడా అందరికీ దకకుడం లేదు. వేటకు వెళిలెనపుపుడు 3వేల 
లీటరలె డీజిల్ అవసరమైతే కేవలం 300 లీటరులె మాత్రమే ఇస్తున్నారు. కనినా ప్ంత్లోలె అది కూడా ఇవ్డం లేదు. దీంతో ఖరుచాలు భరించలేని స్్థతిలో చాలా మంది మత్స్యకారులు వేట మానేస్తున్నారు. 
కందరు ఇతర ప్ంత్లకు వలసలు వెళిలెపోతున్నారు. ఉతతురాంధ్ర జిలాలెల నుంచ ఏటా 25 వేల మంది మత్స్యకారులు పకకురాష్్రాలకు వలస పోతున్నారంటే పరిస్్థతి ఎంత దయనీయంగా ఉందో అరధిం 
చేస్కోవచ్చా.

నైపుణ్యం లేదని చప్పు గంగపుత్రులకు అన్్యయం చేస్ంది
సముద్ం లోపల వేట కనసాగ్ంచేందుకు వీలుగా రూ. 80 లక్షలు విలువైన ఎస్్సల్ బోట్లె సబ్సడీ కింద ఇవా్లని కేంద్ ప్రభుత్ం అదు్తమైన పథకం తీస్కచచాంది. బోట్ కనుకోకువడానికి 
50 శాతం సబ్సడీ ఇచచా, మ్గ్ల్న రూ. 40 లక్షలోలె లబధిదారులు 10 శాతం అంటే రూ. 4 లక్షలు చల్లెసేతు చాలు బోట్ వచేచాలా పథకానినా తీస్కచచా, తీరంలో ఉననా రాష్ట్ర ప్రభుత్్లకు సమాచారం 
పంప్ంచారు. మత్స్యకారులను ప్రోత్సహించడానికి ఇలాంటి అదు్తమైన పథకం కేంద్ ప్రభుత్ం తీస్కసేతు రాష్ట్ర ప్రభుత్ం మాత్రం మా రాష్ట్రంలో వెస్్సల్ బోట్లెపై వేటకు వెళ్లె నైపుణ్యం గలవారు లేరని 
సమాచారం అందించంది. గుజరాత్ రాష్్రానికి 150 బోట్లె వెళిలెపోయాయ. మన మత్స్యకారులు నషటీపోయారు.
ఫిష్ సాటీల్్స పెడత్మని చబుతుననా ఈ ప్రభుత్ం ఎపపుటి నుంచో ఉననా ఫిష్ మారకుట్ ప్ంగణాలను కూల్చాంది. నిననాటి రోజున యాత్ర చేస్తుంటే మత్స్యకార యువకులు ఈ విషయానినా చప్పు ఆవేదన 
చందారు. సూరా్యరావుపేట ప్ంతంలో గంగపుత్రుల ఇళలెని కూలేచాశారు.. కనీసం పరిహారం చల్లెంచలేదు.

జీవో నెం. 217ను ఎందుకు ఉపసంహరించ్కోలేదు?
వైసీపీ ప్రభుత్ం తీస్కువచచాన జి.ఓ.217తో స్మారు 4.5 లక్షల మంది మత్స్యకారుల ఉనికి, ఉపాధి 
ప్రమాదంలో పడింది. చరువులు ఆనె్లెన్ దా్రా వేలం నిర్హిసేతు 2500 మత్స్యకార సంఘాలు నిర్్ర్యం 
అవుత్య. వందల ఎకరాల చరువులు ఉననా బడా ఆసాములే వాటి హకుకులు దకికుంచ్కుంటారు. మత్స్య 
సంపద మీద్ ఆధారపడి జీవనం సాగ్స్తుననా మత్స్యకారుల జీవిత్లు అన్్యయం అయపోత్య. ఈ జీవోపై 
మత్స్యకారుల నుంచ పెదదే ఎతుతున వ్యతిరేకత రావడంతో త్త్కుల్కంగా పకకున పెటాటీరు తపపు ఈ రోజుకు 
ఉపసంహరించ్కోలేదు. మత్స్యకార సమస్యల అధ్యయన్నికి మత్స్యకార అభు్యననాతి యాత్ర చేస్తుంటే 
పాలకులు ఎందుకు భయపడుతున్నారు. యాత్ర మొదలైన ఒకకు రోజుకే అంత ఆందోళన ఎందుకు? ప్రతి 
పేటలో జనసేన పార్టీ జెండా పట్టీకుంట్ననా ప్రతి కార్యకరతును ఇబ్ందులు పెడుతున్నారు.

గంగవరం పోరుటీను ఎందుకు అమేమిస్ంది?
ఫిషంగ్ హార్రులె, జెటీటీలు, పోరుటీలు ఏరాపుట్ చేసాతుమని ప్రకటించన ప్రభుత్ం ప్రతి ఏటా బడ్జెట్ లో ఎందుకు 
కేటాయంపులు తగ్గిస్తుంది. గంగవరం పోరుటీను ఎందుకు అమేమిస్ంది?. చవరకు డా్క్రా సంఘాలు 
దాచ్కునే డబు్లను కూడా మళిలెంచడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీ వరకు మత్స్యకార 
అభు్యననాతి యాత్ర కనసాగుతుంది. యాత్రలో భాగంగా సేకరించన డేటాను జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ కు అందిసాతుం. ఆయన 20వ తేదీన నరసాపురంలో జరిగే బహిరంగ సభలో దీనిపై మాటాలెడత్రు. 
సమస్యలపై మాటాలెడమే కాకుండా వాటిపై పార్టీ విధాన్లను కూడా వెలలెడిసాతురు. అలాగే మత్స్యకారుల 

అభు్యననాతికి పార్టీ తరపున భవిష్యతుతులో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపటటీబోతున్నామనే విషయాలు వెలలెడిసాతురని” తెల్పారు.

దామోదరం సంజీవయ్యకు ఘనంగా నివాళి
ఈ కార్యక్రమానికి ముందు ఆంధ్రప్రద్శ్ తొల్ దళిత ముఖ్యమంత్రి దామోదరం సంజీవయ్య జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్హించారు. న్దండలె మనోహర్ దామోదరం సంజీవయ్య చత్రపటానికి 
పూలమాల వేస్ పుష్పుంజల్ ఘటించారు. విదా్యదాత దివంగత మలాలెడి సత్యల్ంగం న్యకర్ వరధింతి సందర్ంగా ఆయన చత్రపటానికి పుష్పుంజల్ ఘటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్.ఎ.స్. సభు్యలు 
పంతం న్న్జీ, ముత్తు శశధర్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ ప్. విజయ్ కుమార్, తూ.గో. జిలాలె అధ్యక్షుడు కందుల దురేగిశ్, మత్స్యకార వికాస విభాగం చైరమిన్ న్యకులు శెటిటీబతుతుల రాజబాబు, తుమమిల 
రామసా్మ్, వరుపుల తమమియ్య బాబు, డా.మూగ్ శ్రీనివాస్, ఆకుల ప్రవీణ్, పాటంశెటిటీ సూర్యచంద్, మరడిడు శ్రీనివాస్, సంగ్శెటిటీ అశోక్, బండారు శ్రీనివాస్, బ. శవదత్, వేగుళలె లీలాకృష్ణ, వాస్రడిడు శవ 
ప్రసాద్, తలాటం సత్య, ప్.సరోజ, కళ్్యణం శవ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గిన్నారు.

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

నిజాయతీకి నిలువెత్తు రూపం దామోదరం సంజీవయయూ: పవన్ కళ్యూణ్నిజాయతీకి నిలువెత్తు రూపం దామోదరం సంజీవయయూ: పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్నా నూ్యస్: భారత జతి గరి్ంచదగ్న రాజనీతజుఞుడు దామోదరం సంజీవయ్య. అతి శతఘ్నా నూ్యస్: భారత జతి గరి్ంచదగ్న రాజనీతజుఞుడు దామోదరం సంజీవయ్య. అతి 
సాధారణ.. అందులోనూ అణగారిన వరాగిలవారి కుట్ంబంలో జనిమించ, అసాధారణ సాధారణ.. అందులోనూ అణగారిన వరాగిలవారి కుట్ంబంలో జనిమించ, అసాధారణ 
ప్రజన్యకునిగా ఆవిర్వించన సంజీవయ్య జీవితం, జీవనయానం సర్దా ప్రజన్యకునిగా ఆవిర్వించన సంజీవయ్య జీవితం, జీవనయానం సర్దా 
ఆదర్శప్యం. నేడు ఆ మహానుభావుని జయంతి సందర్ంగా న్ తరపున, జనసేన శ్రేణుల ఆదర్శప్యం. నేడు ఆ మహానుభావుని జయంతి సందర్ంగా న్ తరపున, జనసేన శ్రేణుల 
తరపున ప్రణామాలు అరిపుస్తున్నాను. ఆ మహనీయుని సేవలను అందరం సమిరించ్కోవాల్ తరపున ప్రణామాలు అరిపుస్తున్నాను. ఆ మహనీయుని సేవలను అందరం సమిరించ్కోవాల్ 
అంటూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. న్లుగు అంటూ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. న్లుగు 
పదుల వయస్ రాకుండానే అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా.. అంతకు పదుల వయస్ రాకుండానే అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా.. అంతకు 
మునుపే రాష్ట్ర, కేంద్ మంత్రిగా, కాంగ్రెస్కు రండుసారులె జతీయ అధ్యక్షునిగా ఆయన మునుపే రాష్ట్ర, కేంద్ మంత్రిగా, కాంగ్రెస్కు రండుసారులె జతీయ అధ్యక్షునిగా ఆయన 
నిర్రితుంచన బాధ్యతలు, ప్రజలకు చేస్న సేవలు అదు్తం, ఆదర్శప్యం. ఆయన నిర్రితుంచన బాధ్యతలు, ప్రజలకు చేస్న సేవలు అదు్తం, ఆదర్శప్యం. ఆయన 
చేస్న సేవలు ఇపపుటికీ ఎవరూ చేరుకోనంత సముననాతంగా ఉన్నాయంటే ఆయనలోని చేస్న సేవలు ఇపపుటికీ ఎవరూ చేరుకోనంత సముననాతంగా ఉన్నాయంటే ఆయనలోని 
దార్శనికతకు జేజేలు పలకవలస్ంద్. అణగారిన వరాగిల వారికి ఆరు లక్షల ఎకరాల దార్శనికతకు జేజేలు పలకవలస్ంద్. అణగారిన వరాగిల వారికి ఆరు లక్షల ఎకరాల 
భూముల్నా అందించన భూదాతగా కీరితు గడించారు. వృదాధిప్యపు పెన్నులె, నిర్ంధ ఉచత భూముల్నా అందించన భూదాతగా కీరితు గడించారు. వృదాధిప్యపు పెన్నులె, నిర్ంధ ఉచత 
ప్థమ్క విద్య, పాఠశాలలోలె మధా్యహనా భోజన పథకానినా ప్రంభించన సంక్షేమశీల్. ప్థమ్క విద్య, పాఠశాలలోలె మధా్యహనా భోజన పథకానినా ప్రంభించన సంక్షేమశీల్. 
మద్యనిషేధ విభాగం, అవినీతి నిరోధక శాఖను ఏరాపుట్చేస్న సంసకురతు. కాపులకు మద్యనిషేధ విభాగం, అవినీతి నిరోధక శాఖను ఏరాపుట్చేస్న సంసకురతు. కాపులకు 

రిజరే్షనలెను అందించన కాపు భాంధవుడు. స్తహాగా జనపద గేయాలన్నా, న్టకాలన్నా అమ్త ప్రేమగల సంజీవయ్య తన పాలనలో అధికార భాషగా తెలుగుకు పటటీం కటాటీరు. రిజరే్షనలెను అందించన కాపు భాంధవుడు. స్తహాగా జనపద గేయాలన్నా, న్టకాలన్నా అమ్త ప్రేమగల సంజీవయ్య తన పాలనలో అధికార భాషగా తెలుగుకు పటటీం కటాటీరు. 
కేంద్ కారిమిక శాఖ మంత్రిగా పదవి భాద్యతలు నిర్రితుస్తుననా సమయంలో 1965 మే 29వ తేదీన పారలెమెంట్ లో బోనస్  చటాటీనినా ప్రవేశపెటిటీ ద్శ వా్యపతుంగా ఉననా కారిమికుల ప్రయోజన్లు కేంద్ కారిమిక శాఖ మంత్రిగా పదవి భాద్యతలు నిర్రితుస్తుననా సమయంలో 1965 మే 29వ తేదీన పారలెమెంట్ లో బోనస్  చటాటీనినా ప్రవేశపెటిటీ ద్శ వా్యపతుంగా ఉననా కారిమికుల ప్రయోజన్లు 
సంరక్షించ ‘బోనస్  సంజీవయ్య’గా మననానలు అందుకున్నారు. జెనీవా అంతరాజెతీయ కారిమిక సదస్్సలో భారత ప్రతినిధి వరాగినికి న్యకత్ం వహించ ఈఎస్ ఐ చటటీంలో ‘కుట్ంబం’ సంరక్షించ ‘బోనస్  సంజీవయ్య’గా మననానలు అందుకున్నారు. జెనీవా అంతరాజెతీయ కారిమిక సదస్్సలో భారత ప్రతినిధి వరాగినికి న్యకత్ం వహించ ఈఎస్ ఐ చటటీంలో ‘కుట్ంబం’ 
అనే పదానినా చేరచాడమే కాకుండా, మహిళ్ కారిమికుల తల్లెదండ్రులను కూడా పరిధిలోకి చేరిపుంచ కారిమిక పక్షపాతిగా ఖా్యతి పొందారు. ఇలా చపుపుకంటే ఆయన ఈ ద్శానికీ, తెలుగు అనే పదానినా చేరచాడమే కాకుండా, మహిళ్ కారిమికుల తల్లెదండ్రులను కూడా పరిధిలోకి చేరిపుంచ కారిమిక పక్షపాతిగా ఖా్యతి పొందారు. ఇలా చపుపుకంటే ఆయన ఈ ద్శానికీ, తెలుగు 
ప్రజలకు చేస్న సేవలు ఎనోనా.. మరనోనా. మంత్రిగా పని చేస్న్, ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నెరవేరిచాన్ ఆయన ఎకరం పొలం గాని, ఆయనకంటూ ఒక ఇలులెగాని సంపాదించ్కోలేదు. ప్రజలకు చేస్న సేవలు ఎనోనా.. మరనోనా. మంత్రిగా పని చేస్న్, ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నెరవేరిచాన్ ఆయన ఎకరం పొలం గాని, ఆయనకంటూ ఒక ఇలులెగాని సంపాదించ్కోలేదు. 
నిలువెతుతు నిజయతీకి ప్రతిరూపం సంజీవయ్య. పేదరికంలో పుటిటీ, పేదరికంలో పెరిగ్ పేదగానే తనువు చాల్ంచన ఆదర్శమూరితు సంజీవయ్య. ఇట్వంటి మహానుభావుని పేరును ఆయన నిలువెతుతు నిజయతీకి ప్రతిరూపం సంజీవయ్య. పేదరికంలో పుటిటీ, పేదరికంలో పెరిగ్ పేదగానే తనువు చాల్ంచన ఆదర్శమూరితు సంజీవయ్య. ఇట్వంటి మహానుభావుని పేరును ఆయన 
జనిమించన జిలాలెకు పెటటీడానికి మనస్్స ఒపుపుకోవడంలేదు నేటి పాలకులకు. ఆయన పుటిటీన ఇంటిని సామిరక చహనాంగా రూపుదిదాదేలననా ప్రజల కోరిక తీరని కోరికగానే మ్గ్ల్పోయంది. జనిమించన జిలాలెకు పెటటీడానికి మనస్్స ఒపుపుకోవడంలేదు నేటి పాలకులకు. ఆయన పుటిటీన ఇంటిని సామిరక చహనాంగా రూపుదిదాదేలననా ప్రజల కోరిక తీరని కోరికగానే మ్గ్ల్పోయంది. 
ఈ కోరికను సాకారం చేయడానికి సంకల్పుంచాను. అందుకు కావలస్న ఏరాపుట్లె జరుగుతున్నాయ. తదా్రా ఆయన జఞుపకాలను తెలుగు జతికి చరంతనంగా జనసేన పక్షాన ఈ కోరికను సాకారం చేయడానికి సంకల్పుంచాను. అందుకు కావలస్న ఏరాపుట్లె జరుగుతున్నాయ. తదా్రా ఆయన జఞుపకాలను తెలుగు జతికి చరంతనంగా జనసేన పక్షాన 
అందిసాతునని సంజీవయ్య జయంతి సందర్ంగా వినమ్ంగా తెలుపుతున్నానని పవన్ కళ్్యణ్ అన్నారు.అందిసాతునని సంజీవయ్య జయంతి సందర్ంగా వినమ్ంగా తెలుపుతున్నానని పవన్ కళ్్యణ్ అన్నారు.

జనసేన నాయకుల సమక్ంలో ఘనంగా మాకినీడి శేషుకుమారి పుట్టినరోజు వేడుకజనసేన నాయకుల సమక్ంలో ఘనంగా మాకినీడి శేషుకుమారి పుట్టినరోజు వేడుక
 *ప్రముఖ రాష్ట్ర జనసేన నేత న్దండలె మనోహర్, జనసేన జిలాలె అధ్యక్షులు కందుల దురేగిష్  *ప్రముఖ రాష్ట్ర జనసేన నేత న్దండలె మనోహర్, జనసేన జిలాలె అధ్యక్షులు కందుల దురేగిష్ 
నియోజకవరగి ఇన్చారిజెల సమక్షంలో మాకినీడి శేషుకుమారి పుటిటీనరోజు వేడుక శుభాకాంక్షలునియోజకవరగి ఇన్చారిజెల సమక్షంలో మాకినీడి శేషుకుమారి పుటిటీనరోజు వేడుక శుభాకాంక్షలు

శతఘ్నా నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి జిలాలె, ప్ఠాపురం నియోజకవరగిం ఇన్చార్జె మాకినీడి శేషుకుమారి శతఘ్నా నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి జిలాలె, ప్ఠాపురం నియోజకవరగిం ఇన్చార్జె మాకినీడి శేషుకుమారి 
స్మవారం పుటిటీనరోజు కావడం, రాష్ట్ర ప్రముఖ జనసేన నేత న్దండలె మనోహర్ మత్స్యకార స్మవారం పుటిటీనరోజు కావడం, రాష్ట్ర ప్రముఖ జనసేన నేత న్దండలె మనోహర్ మత్స్యకార 
అభు్యననాతి యాత్రలో తూరుపు గోదావరి జిలాలె అధ్యక్షులు కందుల దురేగిష్, పీఏసీ సభు్యలు పంతం అభు్యననాతి యాత్రలో తూరుపు గోదావరి జిలాలె అధ్యక్షులు కందుల దురేగిష్, పీఏసీ సభు్యలు పంతం 
న్న్జీ, ముత్తు శశధర్, నియోజకవరగి ఇన్చారుజెలు, జనసైనికులతో, జిలాలె పర్యటనలో భాగంగా న్న్జీ, ముత్తు శశధర్, నియోజకవరగి ఇన్చారుజెలు, జనసైనికులతో, జిలాలె పర్యటనలో భాగంగా 
మత్స్యకారుల పలు సమస్యలు తెలుస్కోవడంతో పాట్, యాత్రలో రండోరోజు కార్యక్రమంలో మత్స్యకారుల పలు సమస్యలు తెలుస్కోవడంతో పాట్, యాత్రలో రండోరోజు కార్యక్రమంలో 
పాల్గిన్నారు. అనంతరం పలువురు నియోజకవరగి నేతల సమక్షంలో స్మవారం పుటిటీనరోజు పాల్గిన్నారు. అనంతరం పలువురు నియోజకవరగి నేతల సమక్షంలో స్మవారం పుటిటీనరోజు 
జరుపుకుంట్ననా మాకినీడి శేషుకుమారి చేత కేక్ కట్ చేయంచ వేడుకను ఘనంగా జరిపారు. జరుపుకుంట్ననా మాకినీడి శేషుకుమారి చేత కేక్ కట్ చేయంచ వేడుకను ఘనంగా జరిపారు. 
ఈ సందర్ంగా పలువురు మాకినీడి శేషుకుమారికి ఆశీస్్సలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ సందర్ంగా పలువురు మాకినీడి శేషుకుమారికి ఆశీస్్సలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ ప్ఎస్ చైరమిన్ న్దండలె మనోహర్, జిలాలె అధ్యక్షులు కందుల దురేగిష్, పీఏసీ సభు్యలు జనసేన పార్టీ ప్ఎస్ చైరమిన్ న్దండలె మనోహర్, జిలాలె అధ్యక్షులు కందుల దురేగిష్, పీఏసీ సభు్యలు 
పంతం న్న్జీ, ముత్తు శశధర్, తుమమిల బాబు, బండారు శ్రీనివాస్, పోల్శెటిటీ చంద్శేఖర్, పంతం న్న్జీ, ముత్తు శశధర్, తుమమిల బాబు, బండారు శ్రీనివాస్, పోల్శెటిటీ చంద్శేఖర్, 

పాఠంశెటిటీ సూర్యచంద్, అనుశ్రీ సత్యన్రాయణ, వరుపుల తమమియ్య బాబు, సంగ్శెటిటీ అశోక్, తలాటం సత్య, గంటా స్రూప, పోలసపల్లె సరోజ, రాష్ట్ర న్యకులు, జిలాలె న్యకులు, పాఠంశెటిటీ సూర్యచంద్, అనుశ్రీ సత్యన్రాయణ, వరుపుల తమమియ్య బాబు, సంగ్శెటిటీ అశోక్, తలాటం సత్య, గంటా స్రూప, పోలసపల్లె సరోజ, రాష్ట్ర న్యకులు, జిలాలె న్యకులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు, గొలలెప్రోలు మండల అధ్యక్షుడు అమరది వల్లె రామకృష్ణ, గోపు స్రేష్, కార్యకరతులు ఈ సందర్ంగా అభినందనలు తెల్యజేశారు.జనసైనికులు, వీరమహిళలు, గొలలెప్రోలు మండల అధ్యక్షుడు అమరది వల్లె రామకృష్ణ, గోపు స్రేష్, కార్యకరతులు ఈ సందర్ంగా అభినందనలు తెల్యజేశారు.

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

ధర్మవరంలో రెవెన్యూ డ్విజన్ ను కొనసాగంచాలని జనసేన డ్మాండ్
*ధరమివరం గుడ్ మారినాంగ్ కేతిరడిడు పై, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పై గరిజెంచన మధుసూదన్ రడిడు

శతఘ్నా నూ్యస్: గత 69 సంవత్సరాలుగా ఉననా ధరమివరం రవెనూ్య డివిజన్ ను రదుదే చేసూతు జీవో ఇచచాన వైసీపీకు నిరసనగా పాదయాత్ర చేస్న రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ మరియు ప్ఏస్ 
సభు్యలు మరియు ధరమివరం నియోజకవరగి ఇంచార్జె చలకం మధుసూదన్ రడిడు ఈ ప్రభుత్ం జీవోను రదుదే చేసేవరకు ఈ పోరాటం చేసాతునని అన్నారు. ఈ సందర్ంగా సా్థనిక ఎమెమిలే్య 
కేతిరడిడు వెంకటరామ్రడిడు పై విరుచ్కుపడడు చలకం మధుసూదన్ రడిడు. ఎకకుడి నుండో ఇకకుడికి వలస వచచా ప్రజల్నా భయబ్ంతులకు గురిచేసూతు పాలన సాగ్స్తున్నారు ధరమివరంలో 
ప్రతి రోజు ఉదయం 6 గంటలకు గుడ్ మారినాంగ్ ప్రోగ్రాం అంటూ ధరమివరంలో ఎకకుడ భూములు ఖాళీ స్థలాలు ఇలులె ఎకకుడ్కకుడ ఉన్నాయో తెలుస్కునేందుకె ఈ గుడ్ మారినాంగ్ 
ధరమివరం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నావని అన్నారు. అద్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఉననా శ్రదధి ధరమివరం రవెనూ్య డివిజన్ పై నియోజకవరగి అభివృదిధిపై ప్రజల సమస్యలపై ఎందుకు లేదు అంటూ తనదైన 
శైల్లో ప్రశనాలు సంధించారు

*ముఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడు గారు..
కతతు జిలాలెలు చేయడం మేము వ్యతిరేకించడం లేదు. కానీ.. ఇలా ప్ంతీయ విభేదాలు చోట్ చేస్కునే విధంగా చయ్యడం మేము వ్యతిరేకిసాతుం. ముఖ్యమంత్రి జగన్ రడిడు మూడు 
రాజధానులు చేస్న విధంగా ఈ జిలాలెలను కూడా చేస్తున్నారు. పాత రవెనూ్య డివిజన్ లు ఎతితువేసూతు ప్ంతీయ విబేధాలు రచచాగొడుతున్నారు. కనీసం ప్రజలకు మన రాజధాని ఎకకుడ 
ఉందో కూడా చపపులేక పోతున్నారు ఎమెమిలే్యలు, మంత్రులు, ఎంపీలు.

*ధరమివరం నియోజకవరగి ప్రజలకు శరస్్స వంచ నమసకురిసూతు..
ధరమివరం నియోజకవరగి ప్రజలు జనసేన పార్టీని గెల్ప్సేతు మన ధరమివరంలో రౌడీలు. గుండాలు, దందాలు, భూకబాజెలు చేసే వారిని అణిచవేసాతుమని ప్రజలకు తెల్యజేశారు. ధరమివరానినా 
ప్రశాంత వరంగా మారుసాతు ఎపుపుడు మన ధరమివరం నియోజకవరగి ప్రజలకు అందుబాట్లో ఉంటామని హామీ ఇచాచారు.
ఈ పాదయాత్రకు మదదేతుగా అనంతపురం జిలాలె అధ్యక్షుడు టి సీ వరుణ్ మరియు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్య నిరా్హక ప్రధాన కార్యదరి్శ భవాని రవికుమార్ జిలాలె న్యకులు పెండా్యల 
హరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గిన్నారు మరియు ధరమివరం పటటీణ అధ్యక్షుడు అడడుగ్రి శా్యం కుమార్,మత్స్యకార వికాస విభాగం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ బెసతు శ్రీనివాస్, ప్రకాష్ రడిడు, 
రాజరడిడు, రాజ్ ప్రకాష్, వనేనాం శ్రీనివాస్లు, కుళ్లెయపపు, అది, న్గారుజెన, అనంతపురము అర్న్ న్యకులు మరియు కార్యకరతులు తదితరులు పాల్గిన్నారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వీరజవానులకు నివాళులు అర్పుంచిన భీమిలి జనసేన
శతఘ్నా నూ్యస్: భీమ్ల్ నియోజకవరగి జనసేన పార్టీ ఆద్ర్యంలో కాశీమిర్ పులా్మా 
ఉగ్రవాదులు ఆత్మిహుతి దాడిలో అమరులైన వీరజవానులను సమిరించ్కుంటూ వారి 
ఆతమికి శాంతికలగాలని నివాళులు అరిపుంచడం జరిగ్ంది.

యాకి్సడంట్ అయిన జనసైనికునికి 22,440 
రూపాయల చెకుకు అందజేత

శతఘ్నా నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి, జనసేన పార్టీ ప్ఏస్ సభు్యలు న్దండలె 
మనోహర్, తూరుపుగోదావరి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె కందుల దురేగిష్ మరియు 
రామచంద్పురం నియోజకవరగిం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె పోల్శెటిటీ చంద్శేఖర్ 
సమక్షంలో రామచంద్పురం రూరల్ వెలలె గ్రామం జనసేన న్యకులు కమ్రడిడు 
స్రేష్ కి ఇటీవల బైక్ యాకి్సడ్ంట్ జరిగ్ంది. వారికి జనసేన పార్టీ తరఫున 
22,440 రూపాయల చకుకును మటలెపాల్ం శ్రీ మహాలక్ష్మి అమమివారి గుడి 
దగగిర అందజేయడం జరిగ్ంది. తూరుపుగోదావరి జిలాలె జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె 
లు, జనసేన న్యకులు, జనసేన వీరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్గినడం 
జరిగ్ంది.

ప్ల్వామ ఉగ్రదాడ్లో అమరులైన వీరజవాన్లకు 
కొవ్వాత్తిలతో నివాళులర్పుంచిన తిరుపతి జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్:  తిరుపతి, యావత్ 
భారతద్శానినా శోకసంద్ంలో 
ముంచన పులా్మా ఉగ్రదాడి జరిగ్ 
నేటితో మూడేళ్లెంది న్టి ఉగ్రవాదుల 
ఆత్మిహుతి దాడిలో అమరులైన 
40 మంది స్ఆరిపుఎఫ్ జవానలెకు 
జనసేన పార్టీ కనీనాటి నివాళులు 
అరిపుంచారు. స్మవారం తిరుపతి 

నగరంలో అననామయ్య కూడల్ వదదే పార్టీ స్టీ ప్రెస్డ్ంట్ రాజరడిడు ఆధ్ర్యంలో 
అమరులైన సైనికుల చత్రాలతో కూడిన ఫ్లెకీ్సలతో, చేతిలో కవ్్తుతులు పట్టీకని 
ఘన నివాళ్లు అరిపుంచడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ న్యకులు 
బాబజె, హేమాకుమార్, మనోజ్, రమేష్, బాల, కిషోర్, స్మన్, స్మలబాబు, 
మునసా్మ్, అమృత, కీరతున, వనజ తదితరులు పాల్గిన్నారు.

దామోదరం సంజీవయయూ జయంతి సందర్ంగా 
నివాళులు అర్పుంచిన జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కీరితుశేషులు దామోదరం 
సంజీవయ్య జయంతి సందర్ంగా నివాళులు అరిపుంచన జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమ్టీ ఛైరమిన్ న్దండలె మనోహర్, జనసేన పార్టీ జిలాలె అధ్యక్షులు 
కందుల దురేగిష్ మరియు ఇతర పీఏసీ సభు్యలు, వీరమహిళలు, మరియు 
జనసైనికులు ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గిన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

భీమవరం నియోజకవర్ంలో జనసేన జిల్్ల సమావేశం
శతఘ్నా నూ్యస్: పశచామగోదావరి జిలాలె, భీమవరం నియోజకవరగింలో జనసేన జిలాలె సమావేశం 
ఏరాపుట్ చేయడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులుగా గోవిందరావు వ్యవహరించారు. ఆయన 
మాటాలెడుతూ పార్టీనీ రానుననా రోజులోలె ఎలా ముందుకు తీస్కువెళ్లెలని న్యకులకు సూచంచారు. పార్టీ 
విధివిధాన్లను ప్రజలలోకి తీస్కువెళ్లెల్ అని అలాగే ప్రభుత్ం వైఖరిని ఎండగటాటీలని తెల్యజేసారు.
అలాగే 20వ త్ర్ఖున జరగనుననా మత్స్యకార అభు్యననాతి సభకు వస్తుననా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ 
కళ్్యణ్ సభను విజయవంతం చేయాలని న్యకులకు కార్యకరతులకు, వీరమహిళలకు, ప్లుపునిచాచారు. 
ఈ జిలాలె సమావేశానికి ప్ఏస్ సభు్యలు కనకరాజు సూరి, పీఏసీ సభు్యలు ఆచంట నియోజవరగి ఇన్చారిజె 
చేగొండి ప్రకాష్, తణుకు నియోజకవరగిం ఇంచారిజె విదివాడ రామచంద్రావు, ఏలూరు నియోజకవరగి 
ఇన్చారిజె రడిడు అపపుల న్యుడు, చంతలపూడి నియోజకవరగి ఇన్చారిజె మేక ఈశ్రయ్య, పోలవరం 
నియోజకవరగి ఇన్చారిజె బాలరాజు, రాష్ట్ర కార్యదరి్శ ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి, రాష్ట్ర కార్యదరి్శ కారేపల్లె 
శాంతి ప్రియ, జిలాలె వైస్ ప్రెస్డ్ంట్లె, జిలాలె ప్రధాన కార్యదరు్శలు, జిలాలె కమ్టీ సభు్యలు, ఎంపీటీసీలు 
జడిపుటిస్, గ్రామ ప్రెస్డ్ంట్లె, నూతనంగా నియమ్తమైన మండల అధ్యక్షులు, నియోజకవరాగిల ముఖ్య 
న్యకులు, కార్యకరతులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గిన్నారు. పాల్గిన్నారు.

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


మంగళవారం, 15 ఫిబ్రవరి 2022

తిరువూరు నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టీ ఆత్్మయ సమావేశం
శతఘ్నా నూ్యస్: తిరువూరు నియోజకవరగింలో 
గ్రామ గ్రామాన జనసేన పార్టీ ని బలోపేతం 
చేయడమే మన లక్ష్యం.. రాష్ట్ర కార్యదరి్శ 
అమ్మిశెటిటీ వాస్, కృష్్ణ జిలాలె జనసేన పార్టీ 
ఉపాధ్యక్షులు బొల్యశెటిటీ శ్రీకాంత్ మరియు 
మనబోలు శ్రీనివాసరావు
ఆదివారం రోజు తిరువూరు నియోజకవరగిం, 
తిరువూరు టౌన్ లో కృష్్ణ జిలాలె జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు బండ్రెడిడు రామకృష్ణ ఆద్శాల మేరకు 

జిలాలె ఉపాధ్యక్షులు బొల్యశెటిటీ శ్రీకాంత్ సమక్షంలో జనసేన పార్టీ మండల కమ్టీ సమావేశం 
నిర్హించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో.. తిరువూరు నియోజకవరగింలో జనసేనపార్టీ 
సమావేశానికి 1000 మంది న్యకులు కార్యకరతులతో భార్ ఎతుతున రా్యలీ చేస్ జనసేనపార్టీ 
కారా్యలయానినా రాష్ట్ర కార్యదరి్శ అమ్మిశెటిటీ వాస్ ప్రంభించారు అనంతరం సమావేశం 
నిర్హించారు.
ఈ సమావేశంలో.. శ్రీకాంత్ మాటాలెడుతూ నియోజకవరగింలో ఉననా ప్రతి గ్రామంలో పార్టీ బలోపేతం 
దిశగా పని చేయాలని, మండల అధ్యక్షులు ప్రతి ఒకకురూ ప్రతి జనసైనికుడిని కలుపుకుని వెళ్తు 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా పని చేయాలని, మండల కార్యవరాగినినా త్రగా 
వెయా్యలని మండల అధ్యక్షులను కోరడం జరిగ్ంది.
రాష్ట్ర కార్యదరి్శ అమ్మిశెటిటీ వాస్ మాటాలెడుతూ ఈ రోజు తిరువూరు నియోజకవరగింలో ఇన్ ఛార్జె 
లేకుండా ఇంత భార్ సమావేశం పెటటీడం మాములు విషయం కాదు, జనసేనపార్టీ న్యకులు 
కార్యకరతులు చతతుశుదిధితో పార్టీకోసం పనిచేయా్యల్, పవన్ కళ్్యణ్ గారిని సీఎం చేయాలని మీరు 
అందరూ కల్స్ పార్టీని ముందుకు తీస్కని వెళ్లెలని అమ్మిశెటిటీ వాస్ అన్నారు.
కృష్్ణజిలాలె జనసేనపార్టీ కార్యదరి్శ మనబోలు శ్రీనివాసరావు మాటాలెడుతూ ఈ రోజు సమావేశం 
విజయవంతం అయ్యంది అంటే.. తిరువూరు నియోజకవరగి కార్యకరతులు టీమ్ వర్కు చేయడమే, 
నియోజకవరగింలో ప్రతి మండలం లో వుననా గ్రామాలు అనీనాతిరిగ్ జనసేనపార్టీ స్దాధింత్లు 
కార్యకరతులకు తెల్యజేసూతు పార్టీ బలోపేతం చేయడమే ముఖ్య ఉద్దేశ్యం తో ముందుకు వెళలెడం 
జరిగ్ంది. రాబోయే ఎనినాకలోలె తిరువూరు నుండి జనసేనపార్టీని గెల్ప్ంచే దిశగా ప్రతి కార్యకరతు ఒక 
సైనికుడిలా పార్టీకోసం పని చేసాతుం అని మనబోలు శ్రీనివాస్ మాటాలెడారు.
జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ స్దాధింత్లు నచచా కంత మంది యువకులు రాష్ట్ర కార్యదరి్శ 
అమ్మిశెటిటీ వాస్, జిలాలె ఉపాధ్యక్షులు బొల్యశెటిటీ శ్రీకాంత్, జిలాలె కార్యదరి్శ మనబోలు శ్రీనివాసరావు 
మరియు జిలాలె టీం వారి సమక్షంలో పార్టీలో చేరటం జరిగ్ంది.
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదరి్శ అమ్మిశెటిటీ వాస్, జిలాలె ఉపాధ్యక్షులు బొల్యశెటిటీ శ్రీకాంత్, జిలాలె 
ప్రధాన కార్యదరి్శ బాడిసా మురళీకృష్ణ, బండ్రిరడిడు రవి, జిలాలె కార్యదరి్శ మనబోలు శ్రీనివాస్ చంతల 
లక్ష్మీ కుమారి, సంయుకతు కార్యదరి్శ ఈమని కిశోర్ , స్రూప, మరియు స్షల్ జస్టీస్ విభాగం 
అధ్యక్షులు అజయ్ వరమి, తోట శ్రీనివాసరావు, రావి సౌజన్య, పవన్, పొల్శెటిటీ తేజ, స్ందరరామ్ 
రడిడు, నందిగామ రాజేష్, దాసరి కిరణ్, మండల అధ్యక్షులు మరియు భార్ ఎతుతున జనసేనపార్టీ 
న్యకులు కార్యకరతులు పాల్గిన్నారు.

మదనపలి్ల నియోజకవర్ ప్రజల నుండ్ సంతకాలు సేకరణ కారయూక్రమం

శతఘ్నా నూ్యస్: మదనపల్లె జిలాలె సాధన 
జెఏస్ ఆధ్ర్యంలో మదనపల్లె నియోజకవరగిం 
ప్రజలు నుండి సంతకాలు సేకరణ కార్యక్రమం 
చేపటటీడమైనది. ఈ కార్యక్రమానికి మదనపల్లె 
జిలాలె సాధన జెఏస్ సభు్యలు, జనసేన, వివిధ 
రాజకీయ పార్టీలు, కుల సంఘాలు న్యకులు 
పాల్గిన్నారు. ఈ సందర్ంగా వారు 
మాటాలెడుతూ ఎటిటీ పరిస్్థతులోలె మదనపల్లెని 

జిలాలె చేసేదాకా ప్రభుత్ం మీద ఒతితుడి తెసాతుమని… అనినా విధాలుగా అనుకూలంగా ఉననా మదనపల్లెని 
జిలాలె చేయాల్ ఈ విషయం గురించ ప్రభుత్ సరైన నిర్ణయం తీస్కోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

పోలవరం నియోజకవర్ ఏడు మండల నాయకులకు 
మండల్దయూక్షులుగా నియామకపత్రం అందంచిన జిల్్ల అదయూక్షులు

శతఘ్నా నూ్యస్: 
పశచామగోదావరి జిలాలె 
భీమవరంలో జరిగ్న 
సంసా్థగత న్యకుల 
సదస్్స ఇంచార్జె లు, సేటీట్ , 
జిలాలె, మండల మరియు 
లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ లో 
విజయం సాదించన 
న్యకులతో మీటింగ్ లో 
పోలవరం నియోజకవరగి 
ఏడు మండల న్యకులకు 

మండలాద్యక్షులుగా నియామకపత్రం అందించన జిలాలె అద్యక్షులు చనబాబు 
జిలాలె ప్రధాన కార్యదరి్శ కరాటం సాయ, గడడుమణుగు రవికుమార్  చేతులమీదుగా
కయ్యలగుడ్ం తోట రవి
బుటాటీయగూడ్ం తెలలెం రవిప్రసాద్ 
పోలవరం గుణపరితు వీరవెంకట సత్యన్రాయణ
జీలుగుమ్ల్లె పస్పులేటి రాము
టి నరా్సపురం అడపా న్గరాజు
కుకుకునూర్  ముల్శెటిటీ యుగంధర్ 
వేలేరుపాడు గణేశుల ఆదిన్రాయణ లు మండల అద్యక్షులుగా నియామక 
పత్రం అందుకోవడం జరిగ్ంది. అందరికీ పోలవరం నియోజకవరగి జనసేనపార్టీ 
నుండి హృదయపూర్క అభినందనలు తెల్యజేసారు.

భారత ప్రజాస్వామయూ కీరితుపతాకం 
దామోదరం సంజీవయయూ

శతఘ్నా నూ్యస్: గుంటూరు జనసేనపార్టీ కార్యక్రమంలో స్మవారం 
దామోదరం సంజీవయ్య శతజయంతి వేడుకలను జనసేన పార్టీ దళిత 
న్యకుడు కండూరు కిశోర్ ఆధ్ర్యంలో జిలాలె పార్టీ కారా్యలయంలో 
ఘనంగా నిర్హించారు.
ఈ సందర్ంగా న్యబ్ కమల్ మాటాలెడుతూ… అణగారిన వరగింలో 
పుటిటీ అసాధారణ ప్రజన్యకుడిగా ఎదిగ్, నీతి నిజయతీలే పున్దిగా 
రాజకీయాలోలె రాణించన గొపపు న్యకుడు సంజీవయ్య అని పేరకున్నారు.
అడపా మణికా్యలరావు మాటాలెడుతు… అటటీడుగు వరాగిల బాధలు, కష్టీలు 
తెల్స్న సంజీవయ్య పేదల సంక్షేమానికి పెదదేపీట వేశారని, ఇపుపుడు 
ప్రభుత్్లు అందిస్తుననా వృదుధిలకు ప్ంఛన్, ఉచత నిర్ంధ విద్య, 
మధా్యహనా భోజన పధకం లాంటివనినా ఆయన ప్ంభించనవేనన్నారు. 
సంజీవయ్య ఏన్డు రాజకీయాల్నా, పదవుల్నా తన సంత్నికి వాడుకోలేదని, 
ఎంత ఎతుతు ఎదిగ్న్ తన జీవిత పర్యంతం నిరాడంబరంగానే జీవన్నినా 
కనసాగ్ంచారు.
బట్రగుంట మల్లెక మాటాలెడుతు… ఇట్వంటి మహానుభావుల త్్యగాలను 
రాష్్రానినా పాల్ంచన వారు పటిటీంచ్కోకపోవడం దారుణమని, భావితరాలకు 
సంజీవయ్య జఞుపకాలను అందించేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
కోటి రూపాయలతో సంజీవయ్య సామిరక చహానానినా ఏరాపుట్ చేయటం 
ఎంతో సంతోషకరమని తెల్పారు.ఈ సందర్ంగా సంజీవయ్య జనిమించన 
కరూనాల్ జిలాలెకు సంజీవయ్య కరూనాల్ జిలాలెగా పెటాటీలని జనసేన పార్టీ 
తరుపున మరోసారి ప్రభుత్్నినా కోరుకుంట్న్నామని తెల్పారు.
తొలుత సంజీవయ్య చత్రపటానికి పూలమాలలు వేస్ ఘననివాళులు 
అరిపుంచారు. కార్యక్రమంలో జిలాలె న్యకులు: కపుపుల కిరణ్ , 
న్రదాస్ ప్రసాద్, నకకుల వంశీ, శవన్నారాయణ, ఆళ్ళ హరి, యడలె న్గ 
మలేలెశ్రరావు, శేషు, అరుణ, మధులాల్, మహబూబ్ స్భాని, సైదయ్య, 
జడా స్రేష్, మారాస్ శేఖర్, శీలం మోహన్, పాండు రంగారావు, 
కడిద్టి కిషోర్, కిరణ్, న్ని, శ్రీనివాస్, బుడంపాడు కోటి, రవి తదితరులు 
పాల్గిన్నారు.
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వీరజవానులకు నివాళులు అర్పుంచిన 
శ్రీకాళహస్తి 

జనసేన
శతఘ్నా నూ్యస్: 
శ్రీకాళహస్తు, పులా్మా 
దాడిలో స్ఆరిపుఎఫ్ కు 
చందిన భారత రక్షణ 
దళ సైనికులు 40 మంది 
అమరులై ఈరోజుకి 3 
సంవత్సరాలులు అయన 

సందర్ంగా, జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తు నియోజకవరగిం ఇన్చారిజె శ్రీమతి వినుత కోటా 
గారి ఆద్శాల మేరకు పటటీణ అధ్యక్షులు భవాని శంకర్ ఆద్రంలో పటటీణ న్యకులతో 
జవానులను సమిరిసూతు కవ్్తుతులతో నివాళులు అరిపుంచడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
న్యకులు మణికంఠ, తేజ, మున్నా, ప్రమోద్, రఫీ, స్రేష్, కిషోర్, పవన్ తదితరులు 
పాల్గిన్నారు.

స్ఆర్పుఎఫ్ అమరజీవులకు కరూ్నలు జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ ఘన నివాళి : చింత్ సురేష్ బాబు
శతఘ్నా నూ్యస్: పులా్మా దాడిలో అమరులైన 40 మంది స్ఆరిపుఎఫ్ భారత రక్షణ 
దళ సైనికులకు జనసేన కారా్యలయంలో కరూనాలు జనసేన పార్టీ తరపున ఘన 
నివాళి అరిపుంచన కరూనాలు జిలాలె పాణ్యం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె చంత్ స్రేష్ బాబు 
, మైన్రిటీ మహిళ న్యకురాలు హాసీన్ బేగం, అనిత శ్రీ, మైన్రిటీ న్యకులు 
షబీ్ర్ , మహబూబ్ బాష్, స్ధాకర్, బజరి, కండల్, ఆకెపోగు రాంబాబు, 
మానపాటి శ్రీనివాస్ గౌడ, జనసేన రాము, సతీష్ , శ్రీనివాస్ రడిడు , కృష్ణ బాబు 
తదితరులు పాల్గిన్నారు.

మత్స్యకార అభుయూన్నత యాత్రలో పాల్్న్న 
అమల్ప్రం జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆద్శాలతో ముమ్మిడివరం ఇంఛారిజె ప్త్ని బాలకృష్ణ 
అధ్ర్యంలో చొలలెంగ్లో జనసేన పార్టీ పొల్టికల్ 
అఫైర్్స కమ్టీ ఛైరమిన్ న్దండలె మనోహర్ మత్స్యకార 
అభు్యననాత యాత్ర కార్యక్రమంలో పాల్గిననా 
అమలాపురం నియోజకవరగి న్యకులు డి.ఎం.ఆర్ 
శేఖర్, ల్ంగోలు పండు, న్యకులు యాళ్ళ న్గ 
సతీష్, మునిస్పల్ ప్రతిపక్ష న్యకులు ఏడిద శ్రీను, 
నలాలె వెంకటేశ్రరావు, వాకపల్లె శ్రీను, తికకు సరస్తి, 
కుమార్, సాధన్ల మురళీ మరియు జనసైనికులు 
పాల్గిన్నారు.

కోవూరులో జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్నా నూ్యస్: కోవూరు, పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆశయాలకు, జనసేన 
స్ధాధింత్లకు ఆకరి్తులై కోవూరు 
నియోజకవరగిం ఇందుకూరిపేట 
మండలం ఇన్చార్జె హరిరడిడు 
ఆధ్ర్యంలో వైసీపీ నుంచ ప్రముఖ 
ఆకా్రైతు ల్బూరు స్కుమార్ 
రడిడు, కోమరిక మరియు టీడీపీ 

నుంచ స్వారతు(మహిళ) 200 మంది రా్యలీగా చేరడం జరిగ్ంది.

రైత్ల కష్టీల పట్ల కనీస చితతిశుదధిలేని 
ప్రభుతవాం వైసీపీ: జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్: గుంటూరు 
జిలాలె, దాచేపల్లె మండలం 
జనసేన వ్యవసాయ అధికారికి 
వినతిపత్రం ఇవ్డం జరిగ్ంది. 
ఈ సందర్ంగా న్యకులు 
మాటాలెడుతూ రైతు ప్రభుత్ం 
అని చపుపుకనే ఈ ప్రభుత్్నికి 
కనీసం రైతుల పటలె వారు 
పడుతుననా కష్టీలపై కనీస 
చతతుశుదిధి లేదని, ఈ ఏడాది మ్రిచా 
పంట వేస్న వారిలో స్మారు 
70 శాతం మంది రైతులు 
నషటీపోయన వారేనని మీకు 
వారిపై ఏమాత్రం చతతుశుదిధి కనుక 
ఉంటే వెంటనే నషటీ పరిహారంగా 

50000 ఇచచా రైతులను ఆదుకోవాలని తెల్పారు. మీరు రైతులకు నషటీ పరిహారం 
అందించని పక్ష్యంలో రైతు సంఘాలతో కల్స్ వ్యవసాయ సంబంధిత కారా్యలయాల 
ముటటీడికి ప్లుపును ఇసాతుమని తెల్య చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
మండల కనీ్నర్ మందపాటి దురాగిరావు, జిలాలె కార్యదరి్శ అంబటి మళీలె, తకెకుళలెపాడు 
సరపుంచ్ శానం వెంకటేశ్రులె, ఉపసరపుంచ్ లక్ష్మీన్రాయణ, బతుతుల వెంకయ్య జనసేన 
న్యకులు తోట న్గేశ్రరావు,నంబూరి మధు, కోట మధు, గురజల నరస్ంహారావు, 
వేలుపుల చైతన్య, రుద్రాల అంజి జనసైనికులు పాల్గిన్నారు.

మార్కుప్రం జిల్్ల చేయాలని జెఏస్ ఆధవారయూంలో జర్గన 6వ రోజు 
నిర్హారదీక్ష

శతఘ్నా నూ్యస్: పశచామ ప్రకాశం 
ప్ంతంలోని మారాకుపురం జిలాలె 
చేయాలని కోరుతూ మారాకుపురం 
టౌన్ సాధినిక ఆరిడుఓ కారా్యలయం 
ఎదురుగా జెఏస్ ఆధ్ర్యంలో 6వ 
రోజు ఆమ్ ఆదీమి పార్టీ వారిచే 
చేపటిటీన నిరాహార దీక్షకు నిమమిరసం 
ఇచచా విరమ్ంపజేస్న జనసేనపార్టీ 
మారాకుపురం నియోజకవరగి ఇంచార్జె, 
జిలాలె సాధన సమ్తి వైస్ చైరమిన్ ఇమమిడి 

కాశీన్ధ్, తెలుగుద్శం పార్టీ మారాకుపురం నియోజకవరగి ఇంచార్జె, జిలాలె సాధన సమ్తి చైరమిన్ కందుల 
న్రాయణరడిడు, జిలాలె సాధన సమ్తి కనీ్నర్ సైదా, స్.ప్.ఐ న్యకులు అంద్ న్సరయ్య, కాశం, స్.ప్.
యం న్యకులు డి.కె.యం.రఫీ. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేనపార్టీ మారాకుపురం మండల అధ్యక్షులు 
త్టి రమేష్, శరిగ్రి శ్రీను, రతనా కుమార్, జనకి రామ్, జనసేన కార్యకరతులు మరియు తెలుగుద్శం 
పార్టీ కార్యకరతులు పాల్గిన్నారు.

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

దామలచెరువులో అమరవీరులకు ఘననివాళులు

శతఘ్నా నూ్యస్: చతూతురు జిలాలె, దామలచరువులో 2019 ఫిబ్రవరి 14న జరిగ్న 
ఉగ్రవాద ఆత్మిహుతి దాడిలో అమరులైన భారత వీరజవానలెను సమిరించ్కుని జనసేన 
పార్టీ తరపున వారికి ఘననివాళులు అరిపుంచడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో చతూతురు 
జిలాలె కార్యదరి్శ న్సీర్, దామలచరువు జనసేన న్యకులు దినేష్, మసాతున్, ష్జహాన్, 
నౌమూన్, రహంతులాలె, న్గూర్ బాష్, చాంద్ బాష్, హరి, ష్రుక్, ఇమ్రాన్, ఆస్ఫ్ 
తదితరులు పాల్గినటం జరిగ్ంది.

చింతలపూడ్ మండలంలో జనసేన పార్టీ ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్నా నూ్యస్: చంతలపూడి మండల అధ్యక్షుడు చీదరాల మధుబాబు ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్టీ 
ఆతీమియ సమావేశం చంతలపూడి నియోజకవరగిం లో జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ 
స్దాధింత్లు మరియు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచచా వివిధ పార్టీల కార్యకరతులు 50మంది జనసేన 
పార్టీలో చేరడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా చంతలపూడి నియోజకవరగి 
ఇన్చార్జె మేకా ఈశ్రయ్య, పశచామగోదావరి జిలాలె కమ్టీ ప్రధాన కార్యదరి్శ కరాటం సాయ, 
గురుజు ఉమా మహేశ్రి, సంయుకతు కార్యదరి్శ తూము విజయకుమార్ హాజరయా్యరు.

ప్ల్వామా ఘటనలో మృతిచెందన వీరజవాన్లకు 
ఘననివాళులు

శతఘ్నా నూ్యస్: విజయనగరం జిలాలె, పార్తీపురం నియోజకవరగింలో పులా్మా దాడిలో అమర 
వీరులైన మన వీరజవానలె ఆతమికు శాంతి చేకూరాలని, బల్జిపేటలో కవ్్తుతుల రా్యలీ జనసేన 
ఆధ్ర్యంలో నిర్హించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యక్రమాల నిర్హణ కార్యదరి్శ 
బాబు పాలురు మరియు మండల జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గినడం 
జరిగ్ంది.

కాకినాడ జిల్్లకు నాయకర్ పేరు పెటేటీందుకు జనసేన 
సహకర్ంచాలి

శతఘ్నా నూ్యస్:  తూరుపుగోదావరి జిలాలె, కాకిన్డ మలాలెడి సత్యల్ంగ న్యకర్ జిలాలె ఐక్య సాధన 
సమ్తి ఆధ్ర్యంలో జనసేన జిలాలె అధ్యక్షులు కందుల దురేగిష్ సమక్షంలో జనసేన రాష్ట్ర ప్ఏసీ 
సభు్యలు న్దండలె మనోహర్ కి కాకిన్డ జిలాలెకు మలాలెడి సత్యల్ంగ న్యకర్ పేరు పెటాటీలని 
వినతి పత్రం ఇవ్డం జరిగ్ంది. వారు సానుకూలంగా సపుందించ, జిలాలె జనసేన పార్టీ తీరామినం 
చేసారు గనుక, జనసేన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ తో చరిచాంచ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ 
జగనోమిహన్ రడిడుకి లేఖ దా్రా వారి నిర్ణయానినా తెల్యజేసాతునని చపాపురు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ మత్స్యకార వికాస్ విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బొమ్మిడి న్యకర్, మలాలెడి రాజు, 
ఆకుల ప్రవీణ్, కకికుల్గడడు గంగరాజు, ముగ్ శ్రీనివాస్, పంతం వెంకటరమణ, డొకాకు డి శ్రీను సమ్తి 
సభు్యలు పాల్గిన్నారు.

దామోదరం సంజీవయయూ జయంతి సందర్ంగా ఆయన 
కాంసయూ విగ్రహానికి నివాళి అర్పుంచిన చింత్ సురేష్ బాబు

శతఘ్నా నూ్యస్: ఆంధ్రప్రద్శ్ 
రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి 
వరు్యలు కరూనాలు జిలాలె 
వాసతువు్యలు దళిత ముదుదే బడడు కీ 
శే గౌరవనీయులు దామోదరం 
సంజీవయ్య జయంతి 
సందర్ంగా నందా్యల చక్ 
పోస్టీ నందు ఉననా దామోదరం 
సంజీవయ్య కాంస్య విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేస్ వారికి ఘన 
నివాళులు అరిపుంచన కరూనాలు 

జిలాలె పాణ్యం నియోజకవరగి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె చంత్ స్రేష్ బాబు. ఈ కార్యక్రమంలో 
పాణ్యం నియోజకవరగి న్యకులు పొలూరి వెంకట స్బ్య్య, అనిత శ్రీ, హసీన్ బేగం, 
మహబూబ్ బాష్, బ.స్ధాకర్, బజరి, ఆకెపోగు రాంబాబు, మైన్రిటీ న్యకులు 
షబీ్ర్, కండల్, మానపాటి శ్రీనివాస్ గౌడ, జనసేన రాము, నవీన్ రడిడు, సతీష్ కుమార్, 
శ్రీనివాస్ రడిడు, కృష్ణ బాబు తదితరులు పాల్గిన్నారు.

దామోదరం సంజీవయయూ జయంతి ఉత్సవ 
వేడుకలు చోడవరం జనసేన

శతఘ్నా నూ్యస్:  ఆంధ్రప్రద్శ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దామోదరం సంజీవయ్య జయంతి 
ఉత్సవ వేడుకలు చోడవరం నియోజకవరగిం చోడవరం పటటీణం నందు చోడవరం 
నియోజకవరగి ఇంచారిజె ఘనంగా ప్.వి.ఎస్.ఎన్ రాజు ఆధ్ర్యంలో చయ్యడమయంది. 
ఆ మహనీయుని సూఫూరితుని, విలువలను శాలెఘ్సూతు వారిని నేటి తరానికి పరిచయం 
చేస్న అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ కి కృతజఞుతలు తెల్యచయ్యడమయంది. 
త్రలో సంజీవయ్య విగ్రహానినా నియోజకవరగింలో ఆవిషకురించ్ట జరుగునని 
తెల్యచేయడమైంది. ఈ కార్యక్రమమునందు ముఖ్య అతిధిగా నననాయ్య విశ్ 
విదా్యలయం విశ్ంత ఉప కులపతి ముర్రు ముత్్యలన్యుడు, ఆర్కు స్చ్ంద 
సంస్థ ప్రసాద్, జనసేన పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గినుట జరిగ్ంది.

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


నిజాయత్కి నిలువెత్తి రూపం దామోదరం సంజీవయయూ: ర్జోలు జనసేన
శతఘ్నా నూ్యస్: భారత జతి గరి్ంచదగ్న రాజనీతజుఞుడు దామోదరం సంజీవయ్య. అతి సాధారణ.. అందులోనూ 
అణగారిన వరాగిలవారి కుట్ంబంలో జనిమించ, అసాధారణ ప్రజన్యకునిగా ఆవిర్వించన సంజీవయ్య జీవితం, 
జీవనయానం సర్దా ఆదర్శప్యం. నేడు ఆ మహానుభావుని జయంతి సందర్ంగా జనసేన తరపున, రాజోలు 
నియోజకవరగిం జనసేన శ్రేణులు మల్కిపురం గాంధీ బొమమిల దగగిర నివాళులు అరిపుంచటం జరిగ్ంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర సంయుకతు కార్యదరి్శ దిరిసాల బాలాజీ, జనసేన న్యకులు గెడడుం మహాలక్ష్మి, గుండుబోగుల 
పెదకాపు, రాజోలు ఎంపీటీస్ దారలె లక్షికుమారి, మల్కిపురం ఎంపీటీస్ జకకుంపూడి శ్రీద్వి, జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గిన్నారు.

ర్మచంద్రప్రం నియోజకవర్్ని్న కాకినాడ జిల్్లలో 
కలపాలని చేసుతిన్న దీక్షకు జనసేన మద్దత్

శతఘ్నా నూ్యస్: రామచంద్పురం పటటీణము, రామచంద్పురం 
మండలం, కాజులూరు మండలం మరియు గంగవరం మండలాలు 
ఉననా రామచంద్పురం నియోజకవరాగినినా కాకిన్డ జిలాలెలో కలపాలని 
పార్టీలకు అతీయతంగా ఎస్్స,ఎస్టీ ఫ్డరేషన్ సంఘం వారు చేస్తుననా 
నిరాహరదీక్షకు రామచంద్పురం నియోజకవరగిం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె 
పోల్శెటిటీ చంద్శేఖర్ వారికి సంఘీబావం తెల్యజేయడం జరిగ్ంది.

చాపకింద నీరుల్ జనసేన
శతఘ్నా నూ్యస్: ఇబ్రహంపటనాం జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు పోల్శెటిటీ 
తేజ ఆధ్ర్యంలో మండలంలోని పలు గ్రామాలోలె గ్రామ సా్థయ సమావేశాలు 
నిర్హించడం జరిగ్ంది. జనసేన భవిష్యత్ కారా్యచరణ పై జనసైనికులకు మరియు 
కార్యకరతులకు దిశానిరేదేశం చేయడం జరిగ్ంది. త్రలో గ్రామ సా్థయ అధ్యక్షులు 
మరియు కమ్టీ మెంబరలె పేరులె ప్రకటన చేయడం జరుగుతుందని తెల్పారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గినడం జరిగ్ంది.

వీరజవాన్లకు ఆత్మకూరు జనసేన పార్టీ 
ఘననివాళి: నలిశెట్టీ శ్రీధర్

శతఘ్నా నూ్యస్: పులా్మా అటాక్ లో వీరమరణం చందిన 40 మంది జవానలెకు 
స్మవారం ఆతమికూరు నియోజకవరగి ఇంచార్జె నల్శెటిటీ శ్రీధర్ ఆధ్ర్యంలో 
ఆతమికూరు జనసేన పార్టీ కారా్యలయం నందు జనసైనికులతో కల్స్ ఘన నివాళులు 
అరిపుంచడం జరిగ్ంది. ఈ సందర్ంగా నల్శెటిటీ శ్రీధర్ మాటాలెడుతూ.. పులా్మా 
అటాక్ లో40 మంది జవానులె వీరమరణం చందడం ఇపపుటికీ తలుచ్కుంట్ంటే 
మనస్ కల్చవేస్తుందని, ఈ సందర్ంగా వారిని సమిరించ్కుంటూ జననీ జనమి 
భూమ్శచా స్రాగిదపీ గర్యస్.. స్రాగిదపీ గర్యస్ ఏ తల్లె నిను కననాదో ఆ తల్లెనే 
కననా భూమ్ గొపపుదిరా.. అని వారి సేవలను కనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
వివిధ మండలాల న్యకులు, జనసైనికులు మరియు కార్యకరతులు పాల్గిన్నారు.

మత్స్యకార గ్రామాల సందర్శన
శతఘ్నా నూ్యస్: తూరుపుగోదావరి, మత్యకార 
అభు్యననాతి యాత్రలో భాగంగా మత్యకార 
గ్రామాల సందర్శన కార్యక్రమం మంగళవారం 
ఉదయం 9గంటలకు ప్రంభిసాతుమని జనసేన 
పార్టీ అమలాపురం నియోజక ఇంచారిజె 
శెటిటీబతుతుల రాజబాబు తెల్పారు. అమలాపురం 
నియోజకవరగిం అన్తవరం స్ంటర్ నుండి 
ప్రంభమై అమలాపురం పటటీణం మీదుగా వై 
జంక్షన్, అలలెవరం, బెండమూరలెంక స్ంటర్, 

కమరగ్రిపటనాం మీదుగా ఎన్.రామేశ్రం వరకు కనసాగుతుందన్నారు. 
అనంతరం 11గంటలకు ఎన్.రామేశ్రం గ్రామంలో మత్యకారులతో సమావేశం 
జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేనపార్టీ న్యకులు, కార్యకరతులు, 
ఎంపీటీసీలు, సరపుంచ్ లు, వీరమహిళలు పాల్గిన వలస్నదిగా జనసేనపార్టీ 
అమలాపురం నియోజకవరగి ఇంచార్జె శెటిటీబతుతుల రాజబాబు కోరారు.

ఏలూరు నియోజకవర్ంలోని శనివారప్ పేట నుండ్ జనసేన 

పార్టీలోకి భార్ చేర్కలు
శతఘ్నా నూ్యస్: ఏలూరు, రాబోయే రోజులోలె జనసేన పార్టీ ప్రశనాంచే సా్థయ నుంచ పాల్ంచే సా్థయకి 
జనసేన పార్టీ ముందుకి వెళుతుందని దానికి నిదర్శనం ఇతర పార్టీల న్యకులు జనసేనలో చేరడమేనని 
జనసేన పార్టీ ఏలూరు ఇంచార్జె రడిడు అపపుల న్యుడు అన్నారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు, 
జనసేన పార్టీ స్దాధింత్లు నచచా, ఇంచార్జె రడిడు అపపుల న్యుడు చేస్తుననా సేవా కార్యక్రమాలకు ఆకరి్తులై 
శనివారపు పేటలో మండల ఉపాధ్యక్షులు స్ందరనీడి వెంకట దురాగి ప్రసాద్ ఆధ్ర్యంలో స్మారు 
100 మంది ఇతర పార్టీల న్యకులు జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
విభాగ కార్యదరి్శ దోనేపూడి లోవరాజు, జిలాలె సంయుకతు కార్యదరి్శ ఓబల్శెటిటీ శ్వణ్ కుమార్ గుపాతు, 
నగర అధ్యక్షుడు నగ్రడిడు కాశీ నరేష్, ప్రధాన కార్యదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలులె సాయ 
చరణ్, స్షల్ మీడియా కో ఆరిడునేటర్ జనసేన రవి, కోశాధికారి పైడి లక్షష్మణరావు, మండల ఉపాధ్యక్షులు 
గుబ్ల న్గేశ్రరావు, వీరమహిళలు కావూరి వాణిశ్రీ, జిల్లెల ప్రియాంక, న్యకులు తేజ, గెడడుం చైతన్య, 
నియోజకవరగి న్యకులు, జనసైనికులు, కార్యకరతులు పాల్గిన్నారు.

పిఠాప్రం రూరల్ మండల  కమిటీ సభుయూని వాయూపార్ని్న 
ప్రారంభంచిన శేషుకుమార్

శతఘ్నా నూ్యస్: ప్ఠాపురం రూరల్ మండల  కమ్టీ సభు్యడు 
కండపల్లె శవ ప్రంభిస్తుననా నూతన వా్యపారం “విఎస్డు 
ఎలకా్రానిక్్స” ష్పును ప్ఠాపురం నియోజకవరగి జనసేన పార్టీ 
ఇన్చార్జె శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి చేతుల మీదుగా రిబ్న్ 
కటింగ్ చేస్ ప్రంభించడం జరిగ్ంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
ప్ఠాపురం నియోజకవరగి న్యకులు, మండల అధ్యక్షులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గిన్నారు.

మంగళవారం, 15 ఫిబ్రవరి 2022
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జనసేన పార్టీ విదాయూర్థీ విభాగం ఆధవారయూంలో ప్లవామా 
ఉగ్రదాడ్కి సైనికులకు ఘననివాళులు

శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పార్టీ 
విదా్యర్్థ విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు 
సంపత్ న్యక్ ప్లుపుతో ఉమమిడి 
వరంగల్ జిలాలె వా్యపతుంగా (వరంగల్, 
జనగామ, హనమికండ, భూపాలపల్లె) 
పుల్మా ఉగ్రదాడికి అమరులైన 
సైనికులకు ఘననివాళులు అరిపుంచన 
జనసేన విదా్యరి్థ విభాగం న్యకులు, 
జనసైనికులు. విదా్యరి్థ విభాగం 
ఆధ్ర్యంలో పలుచోటలె నివాళులు 
అరిపుంచన జనసేన జనగామ జిలాలెలో 
నివాళులు అరిపుంచన జనసేన పార్టీ 
విదా్యరి్థ న్యకులు గాద పృథ్్, 
విదా్యరి్థ విభాగం న్యకులు రాజ్ 

కుమార్, ప్రదీప్, బషీర్, జనగామ జిలాలె న్యకులు వేదాంతం ఉదయ్, మాల స్దుదే, 
బోటలె రాకేష్ ముఖ్యంగా విదా్యరి్థ విభాగం న్యకులు మౌనిక, శ్రీకాంత్.
హనమికండలో పాల్గిననా విదా్యరి్థ విభాగం న్యకులు రోహిత్, రాజు, తులస్ కారితుక్. 
భూపాలపల్లె జిలాలెలో కో ఆరిడునేటర్ బొడుడు స్ధాకర్ జనసేన న్యకులు కాల్ రాజశేఖర్, 
బొడుడు వెంకటేష్, రాజేష్ మరియు విదా్యరు్థలు పాల్గినటం జరిగ్ంది.

జనసేన ఆదవారయూంలో పూలవామా ఆమర జవనా్లకు 
ఘననివాళులు

శతఘ్నా నూ్యస్:  రాష్ట్ర విదా్యరి్థ విభాగం అధ్యక్షులు సంపత్ న్యక్ సూచన మేరకు విదా్యరి్థ 
విభాగం రాష్ట్ర న్యకులూ ఆంజనేయులు గౌడ్, గాద పృథ్్ ప్లుపుతో భూపాలపల్లె జిలాలె 
మహద్వ్ పూర్ మండల కేంద్ంలోని ప్రభుత్ జూనియర్ కళ్శాలలో పులా్మా దాడి 
ఘటనలో ప్ణత్్యగం చేస్న వీరజవానులకు జనసేన పార్టీ విధా్యరి్థ విభాగం జయశంకర్ 
భూపాలపల్లె జిలాలె వాస్ గౌడ్, జనసేన పార్టీ జిలాలె న్యకుల అధ్ర్యంలో ఘనంగా 
నివాళులు అరిపుంచడం జరిగ్ంది. మన ద్శ రక్షణ కోసం తమ ప్ణాలను సైతం పనంగా 
రాత్రి పగలు సేవ చేస్తుననా జవానులను గౌరవించడం వారిని సమిరించ్కోవడం అనేది ప్రతి 
పౌరుని బాధ్యత అని జవాను యొకకు గొపపుతనం గురించ వివరించడం జరిగ్ంది. ఈ 
కార్యక్రమంలో భూపాలపల్లె జిలాలె కో ఆరిడునేటర్ బొడుడు స్ధాకర్, జనసేన పార్టీ న్యకులు 
కాల్ రాజశేఖర్ ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిలాలె యువజన విభాగం ఎగ్జెకూ్యటివ్ సభు్యలు 
శేశజ్ల రాజేష్ తలారి ఉదయ్, బాలు, బొడుడు వెంకటేష్, సము్యల్, విజయ్, సాగర్ మరియు 
న్యుకులు విధా్యరు్థలు పాల్గిన్నారు.

ప్ల్వామా ఉగ్ర దాడ్కి మూడేళు్ల: జనసేన పార్టీ ఘన నివాళి
శతఘ్నా నూ్యస్:  ఉమమిడి వరంగల్ జిలాలె ఇంచారిజె ఆకుల స్మన్ ఆద్శాల మేరకు అదాలత 
స్ంటరోలెని అమరవీరుల సూ్థపం వదదే జనసైనికులు నివాళులు అరిపుంచారు. ఈ సందర్ంగా 
గ్రేటర్ వరంగల్ అధ్యక్షులు బైరి వంశీ మాటాలెడుతూ 2019లో ఈ రోజున పులా్మాలో 
అమరులైన వారందరికీ నేను నివాళులరిపుస్తునము మరియు మన ద్శానికి వారు చేస్న విశషటీ 
సేవలను సమిరించ్కుంట్న్నాను. వారి శౌర్యం మరియు అతు్యననాత త్్యగం ప్రతి భారతీయుడిని 
బలమైన మరియు సంపననా ద్శం కోసం పని చేయడానికి ప్రేరేప్స్తుంది” అని పేరకున్నారు. 
2019 ఫిబ్రవరి 14న జమూమికాశీమిర్ లోని పులా్మాలో సైనిక బలగాలే లక్ష్యంగా ఉగ్రవాదులు 
ఆత్మిహుతి దాడికి పాలపుడాడురు. పాకిసా్థన్ కు చందిన జైషే మహమిద్ ఉగ్రవాద సంస్థ జరిప్న 
బాంబుదాడిలో 40 మంది భారత వీర సైనికులు అమరులయా్యరు జముమి నుంచ 78 వాహన్లోలె 
2500 మంది సీఆర్పుఎఫ్ బలగాలు శ్రీనగర్ బయలుద్రగా, జతీయ రహదారి 44 పై జైషే 
మహమిద్ ఉగ్రవాది ఆత్మిహుతి దాడికి పాలపుడాడుడు. ఈదాడిలో 76వ బెటాల్యన్ కు చందిన 40 
మంది సీఆర్పుఎఫ్ స్బ్ంది అస్వులు బాశారు. పాకిసాతున్ ప్రేరేప్త ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహమిద్ 
ఈదాడికి పాలపుడినట్లె ప్రకటించ్కుంది. దీంతో కనెనార్రజేస్న భారత్..ఉగ్రవాదులు కనీవినీ 
ఎరుగని ర్తిలో ప్రతీకారం తీరుచాకుందని పేరకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రేటర్ వరంగల్ 
ఉపాఅధ్యక్షులు త్ళలెపెల్లె బాలు, ప్రధాన కార్యదరి్శ జనునా ప్రవీణ్, కార్యదరు్శలు ఎంసాని హర్ష్, 
అయలేని సంతోష్ రడిడు, యువజన విభాగం న్యకులు, కమ్ద్రి అనే్ష్, లైద్లాలె రాకేష్, జిలాలె 
న్యకులు మరియు కార్యకరతులు పాల్గిన్నారు.

మేడారం జాతరలో సేవకు జనసైనికులు మందుండాలి: ఆకుల సుమన్
శతఘ్నా నూ్యస్: ఆస్యాలోనే అతి పెదదే గ్రిజన జతర అయన మేడారం శ్రీ సమమికకు సారలమమి జతరలో జనసైనికులు సేవలు అందించాలని 
ఉమమిడి వరంగల్ జిలాలె ఇంచార్జె ఆకుల స్మన్ ప్లుపునిచాచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలెడుతూ ఈ మహా జతరకు 50 లక్షల నుండి కోటి 
మంది భకుతులు సమమికకు సారలమమి దర్శనం చేస్కుంటారని కావున ప్రభుత్ం నిర్హించన అధికారుల సేవలతో పాట్ భకుతులకు జనసైనికులు 
అందుబాట్లో ఉండి సేవా కార్యక్రమములు నిర్హించాలని సూచంచారు. ప్రస్తుతం కరోన్ మూడవ దశ తీవ్ంగా ఉననా నేపథ్యంలో జతర 
సేవలో పాల్గినే ప్రతి జనసైనికుడు తపపునిసరిగా మాస్కు ధరించ శానిటైజేషన్ చేస్కోవాల్్సందిగా విజఞుప్తు చేసారు, మరియు ఈ మేడరం జతరతో 
పాట్ కనినా గ్రామాలలో జరుగుతుననా మ్నీ జతరకు కూడా సా్థనికంగా ఉననా జనసైనికులు సేవలు అందించాలని సూచంచారు. జతరకు వచేచా 

భకుతులకు వాటర్ బాటిల్్స, మజిజెగ పా్యకెట్లె, ఆహార పదారా్థలు, 
వృదుధిలకు మరియు వికలాంగులకు వీల్ చైరులె అందుబాట్లో 
ఉంచ్కని సహాయం చేయాలని ఆకుల స్మన్ తెల్యజేసారు.

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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

