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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఇంటర్ బోర్డ్ నిర్లక్షమో, ఇంటర్ అధికారుల తప్పుడు వైఖరి వల్లనో తెలంగాణలో ఇంటర్  ఫలితాలు లో అనూహ్యామైన ఫలితాలు వల్లనో ఇంటర్ 
విద్యారుదుల ప్రాణాలు పోయాయి.
 
తెలంగాణలో విడుదలైన ఇంటర్  ఫలితాలు కందరు విద్యారుథుల పాలిట మరణశాసనంగా మారి ఆత్మహతయాలకు ద్రితీసాయి. తలి్లదండ్రులకు 
కడుప్ కోత మిగిలాయి. కుటంబాలో్ల తీరని విషాదం నింప్తున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరంలానే ఈసారి కూడా ఇంటర్ ఫలితాలు వెలువడగానే 
ఇదదురు విద్యారుథులు ఆత్మహతయా చేసుకున్నారు. ఇంటర్ లో ఫెయిలయాయామననా మనసాథుపంతో నల్గండకు చందిన జాహనావి, నిజామాబాద్ కు చందిన 
ధనుష్  తమ ప్రాణాలను తీసుకున్నారు.
 
నల్గండకు చందిన జాహనావి ఇంటర్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిలైంది. దంతో తనకిక జీవితమే లేదనుకుంది. అరథుంతరంగా జీవితానినా ముగించంది. 
రైలు కింద పడి ఆత్మహతయా చేసుకుంది. ఫలితాలు విడుదలయాయాక తాను ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అయినటట్ తెలుసుకుంది జాహనావి.. ఇదే 
విషయానినా ఇంట్్ల చపపుంది. దంతో ఇంట్్ల తలి్లదండ్రులు ఏం జరిగింది? ఎందుకు ఫెయిల్  అయాయావు? అంటూ జాహనావిని ప్రశనాంచారు. దంతో 
ఏం సమాధానం చపపులేకపోయింది. తనలో తానే కుమిలిపోయింది. బాగానే చదివే నేను ఎందుకు ఫెయిల్  అయాయానననా ప్రశనా వెంటాడిందో 
ఏమో అందరూ పడుకున్నాక రైలేవే ట్రాక్ పైకి వెళ్్ల ఆత్మహతయా చేసుకుంది.
 
సరిగా కా్లస్ లు జరిగింది లేదు.. ప్రాకిట్కల్్స  కూడా ప్రాపర్ గా జరగలేదు. దంతో టెన్త్  మాదిరిగానే ఇంటర్  విద్యారుథులనూ ప్రమోట్  చేసాత్రని 
విద్యారుథులు భావించారు. పరీక్షలకు ముందు అధికారులు, పాలకులు అదే విధమైన స్ట్ట్ మంట్ల ఇచాచారు. తీర ఆఖరి నిమిషానికి వచేచాసరికి 
పరీక్షలు రయాలి్సందే అన్నారు. దంతో సరిగా ప్రిపేర్  కాలేకపోయిన విద్యారుథులు.. ఆటంకాల మధ్యా పరీక్షలు రశారు.
 
ప్రోత్సహంచే లాగానే ఫలితాలు వసాత్యని భావించారు. కానీ విద్యారుథుల గండెలినా పండేస్లా ఇంటర్  బోర్డ్  ఫలితాలు ఇచచాంది. ఏకంగా 
51శాతం మంది విద్యారుథులను ఫెయిల్  చేసంది. ఇప్పుడు ఇదే విద్యారుథులకు గండెకోతను మిగలుసత్ంది. ఫలితాలను తటట్కోలేకపోతుననా 
విద్యారుథులు.. బలవంతంగా ప్రాణాలు తీసుకుంటన్నారు. అరథుంతరంగా జీవితాలను ముగించేసుత్న్నారు. తలి్లదండ్రులకు తీరని శోకానినా 
మిగిలిచాంది. ఇవి మచ్చాకు వెలుగలోకి వచచాన ఒకటి రండు విషయాలు మాత్రమే. ఇలా తెలంగాణ వ్యాపత్ంగా పదుల సంఖయాలో విద్యారుథులు.. 
ఆత్మహతాయాయతానాలకు పాలపుడాడ్రు. గణేశ్  రూపానీ లాంటి విద్యారుథులు.. మంత్రి కేటీఆర్ , విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారడిడ్కే ఆత్మహతయా 
చేసుకోబోతుననాట్ల టీవేట్  చేశారు. కేవలం తెలుగ, ఇంగ్్లష్  సబ్జెక్ట్స్ లో మాత్రమే తనను పాస్  చేస.. న్లుగ సబ్జెక్ట్స్ లో ఫెయిల్  చేశారని మార్క్స్  
లిస్ట్ ను టాయాగ్  చేశాడు. ఇంటర్  ఫలితాలపై మనసాథుపంతో విద్యారుథులు ప్రాణాలు తీసుకుంటండంపై విద్యారిథు సంఘాలు రగిలిపోతున్నాయి. కరోన్ 
సమయంలో పరీక్షలు వదదుని చపపున్ వినకుండా హడావుడిగా పరీక్షలు పెటిట్.. విద్యారుథుల భవిషయాత్ ను న్శనం చేశారని విద్యారుదుల తలి్లతండ్రులు 

మండిపడుతున్నారు. కనీస మారుక్లు వేస విద్యారుథులందరినీ 
పాస్  చేయాలని.. రీవ్లుయాషన్  అవకాశమూ కలిపుంచాలని 
డిమాండ్  చేసుత్న్నారు.
 
లక్ష మంది ఇంటర్ విద్యారుథులను మానసక క్షోభకీ గరిచేస, 
విద్యారుథుల విద్యారుథుల చావుకి కారకులైన వ్రిపై చరయాలు 
తీసుకోవ్లని ఇంటర్ బోరుడ్ వైఖరిని నిరసస్త్ జనస్న 
తెలంగాణ జనస్న విద్యారిథు విభాగం అదయాక్షులు శ్రీ డా:సంపత్ 
న్యక్ 21-12-2021 (మంగళవ్రం) రోజున బంద్ 
పలుప్నివవేటం జరిగింది.
విద్యారిదు న్యకులు తెలంగాణా లో ఉననా అనినా ఇంటర్ కాలేజీ 
లు వదదుకు వెళ్్ల ఇంటర్ విద్యారుధులకు సంఘీబావం తెలపడమే 
కాక, ఈ ప్రభుతవేం చేసుత్ననా అక్రుతయాలమీద నిరసన గళం 
వినిపసాత్రని తెలంగాణ జనస్న విద్యారిథు విభాగం అదయాక్షులు శ్రీ 
డా:సంపత్ న్యక్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
 
జనస్న తెలంగాణ జనస్న విద్యారిథు విభాగం ప్రధాన డిమాండ్్స
- ఇంటర్ విద్యారుథులందరికీ  ఉచత రివ్ల్యాషన్  సౌకరయాం 
కలిపుంచాలి.
- ఇంటర్ ఫలితాలలో జరిగిన సాంకేతిక లోపాలను  సరిచేస 
వెంటనే నూతన ఫలితాలను ప్రకటించాలి.

ఇంటర్ బోర్డు వైఖరి నిరసిస్తూ  
తెలంగాణ జనసేన విద్యారిధి విభాగం బంద్

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్నా నూయాస్: భారత దేశంలో 
ప్రజాసావేమాయానికి అతుయాననాత వేదిక మన 
పార్లమంట. ప్రసుత్తం నడుసుత్ననా పార్లమంట 
సమావేశాలో్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచ ఎనినాకైన 
ఎంపీలు, ముఖయాంగా వైసీపీ సభుయాలను 
రష్ట్ర ప్రజల తరఫున ఒకక్టే కోరుతున్నాం. 
విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమను పరిరక్ంచాలి.. 
ప్రయివేటీకరణ కాకుండా నిలువరించాలి 
అని. ఈ బాధయాత వైసీపీ ఎంపీలపై మరింత 
ఎకుక్వగా ఉంది అని జనస్న పారీట్ రజకీయ 
వయావహ్రల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండ్ల 
మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో సపుషట్ం చేశారు. 
శ్రీ జగనో్మహన్ రడిడ్ గారు ఇచచాన మాట 
నిలబ్టట్కునే విధంగా మీరంతా పార్లమంట 
ఆవరణలో ప్లకారుడ్లు పటట్కుని విశాఖ సీట్ల్ 
పా్లంటని కాపాడుకునేందుకు పోరటం 
చేయాలి. గతంలో విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ కోసం 
ఎంతో మంది తాయాగాలు చేస ఏ విధంగా 

పోరడారో ఆదే స్ఫూరిత్తో ముందుకు వెళ్్లలి. జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి పలుప్ మేరకు పారీట్ తరఫున మూడు రోజులపాట డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ శనివ్రం 
ప్రారంభంచాం. రష్ట్రం నుంచ రజయాసభ, లోక్ సభలకు వెళ్ళిన పార్లమంట సభుయాలకు 
ఒక ప్రత్యాకమైన బాధయాత ఉంటంది. ద్నినా గరుత్ చేస్ందుకు రష్ట్ర వ్యాపత్ంగా మా వీర 
మహళలు, జనసైనికులు పెదదు ఎతుత్న ఈ డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ లో పాల్గంటన్నారు. 
విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ అనే భావోదేవేగ నిన్ద్నినా మరోసారి పలుకుతూ విశాఖ 
సీట్ల్ పా్లంట్ పరిరక్షణ కోసం రష్ట్రవ్యాపత్ంగా అనినా వర్గల ప్రజలు, మా పారీట్ న్యకులు, 
జనసైనికులు, వీర మహళలు చేపడుతుననా ఆందోళనను పార్లమంటలో మీ గళం 
రూపంలో వయాకత్పరచాలని జనస్న పారీట్ తరఫున కోరుతున్నాం అని శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ 
పేర్క్న్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ బాధయూత వైసీపీ ఎంపీలపై 
మరింత ఎక్కువ

ఆలమూరు, పినపళ్ల, కొత్తూరు సంటర్్ల విశాఖ ఆలమూరు, పినపళ్ల, కొత్తూరు సంటర్్ల విశాఖ 
ఉక్కుపై డిజిటల్ ఉదయూమానికి సంఘీభావం ఉక్కుపై డిజిటల్ ఉదయూమానికి సంఘీభావం 

తెలిపిన బండారు శ్రీనివాస్తెలిపిన బండారు శ్రీనివాస్
శతఘ్నా నూయాస్: తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల, కతత్పేట నియోజకవర్గంలోని, శతఘ్నా నూయాస్: తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల, కతత్పేట నియోజకవర్గంలోని, 
ఆలమూరు మండల కేంద్రమైన, ఆలమూరు గ్రామం నందు,ఆదివ్రం ఆలమూరు మండల కేంద్రమైన, ఆలమూరు గ్రామం నందు,ఆదివ్రం 
బసాట్ండ్ సంటర్ దగ్గర మహ్తా్మ గాంధీ విగ్రహం వదదు, రష్ట్ర జనస్న్ని బసాట్ండ్ సంటర్ దగ్గర మహ్తా్మ గాంధీ విగ్రహం వదదు, రష్ట్ర జనస్న్ని 
పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్పై విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ అనే నిన్దంతో, పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్పై విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ అనే నిన్దంతో, 
ఆలమూరు గాంధీ బొమ్మ సంటర్ ప్రాంగణం మారుమోగింది. రష్ట్ర ఆలమూరు గాంధీ బొమ్మ సంటర్ ప్రాంగణం మారుమోగింది. రష్ట్ర 
జనస్న్ని ఇచచాన పలుప్కు మదదుతుగా కతత్పేట నియోజక వర్గ జనస్న్ని ఇచచాన పలుప్కు మదదుతుగా కతత్పేట నియోజక వర్గ 
ఇన్చారిజె బండారు శ్రీనివ్స్ న్యకతవేంలో పలువురు జనసైనికులు, ఇన్చారిజె బండారు శ్రీనివ్స్ న్యకతవేంలో పలువురు జనసైనికులు, 
కారయాకరత్లు, న్యకులు, వీర మహళ్ కారయాకరత్లు పాల్గని సంఘీభావం కారయాకరత్లు, న్యకులు, వీర మహళ్ కారయాకరత్లు పాల్గని సంఘీభావం 
తెలిపన్రు. ఈ కారయాక్రమంలో ముఖయాఅతిథిగా బండారు శ్రీనివ్స్ పాల్గని తెలిపన్రు. ఈ కారయాక్రమంలో ముఖయాఅతిథిగా బండారు శ్రీనివ్స్ పాల్గని 
మాటా్లడుతూ, విశాఖ ఉకుక్ ఫ్యాకట్రీ ప్రైవేటీకరణను తగదని, రేపటి మాటా్లడుతూ, విశాఖ ఉకుక్ ఫ్యాకట్రీ ప్రైవేటీకరణను తగదని, రేపటి 
యువత భవిషయాతుత్కు, బంగారు బాటలు వేస్ విశాఖ ఉకుక్ ఫ్యాకట్రీని యువత భవిషయాతుత్కు, బంగారు బాటలు వేస్ విశాఖ ఉకుక్ ఫ్యాకట్రీని 
ప్రైవేటీకరణ చేస్త్ యువతకు ఉదోయాగాలు ఎకక్డ నుంచ వసాత్యని, ప్రైవేటీకరణ చేస్త్ యువతకు ఉదోయాగాలు ఎకక్డ నుంచ వసాత్యని, 
ఈ సందర్ంగా ప్రశనాంచారు.అంత్ కాకుండా రష్ట్రంలోని అధికార ఈ సందర్ంగా ప్రశనాంచారు.అంత్ కాకుండా రష్ట్రంలోని అధికార 
వైసపపారీట్ ఎంపీలను,ప్రతిపక్ష తెలుగదేశం పారీట్ ఎంపీలను విశాఖ ఉకుక్ వైసపపారీట్ ఎంపీలను,ప్రతిపక్ష తెలుగదేశం పారీట్ ఎంపీలను విశాఖ ఉకుక్ 
కరకు ప్రైవేటీకరణ తగదని పార్లమంట్్ల ప్రశనాంచాలని, పోరడాలని, కరకు ప్రైవేటీకరణ తగదని పార్లమంట్్ల ప్రశనాంచాలని, పోరడాలని, 
జనసైనికులు తెలియజేశారు. జనస్న్ని పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి సావేరధుం జనసైనికులు తెలియజేశారు. జనస్న్ని పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి సావేరధుం 
లేని నిజమైన న్యకుడు రబోయే రోజులలో అధికారంలోకి వస్త్, రష్ట్ర లేని నిజమైన న్యకుడు రబోయే రోజులలో అధికారంలోకి వస్త్, రష్ట్ర 
నిరుదోయాగ యువత భవిషయాతుత్కు భరోసా ఇవవేగలరని, నితాయావసర ధరలు నిరుదోయాగ యువత భవిషయాతుత్కు భరోసా ఇవవేగలరని, నితాయావసర ధరలు 
తగ్గతాయని, సామానుయాలు, పేద ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో జీవించడానికి, తగ్గతాయని, సామానుయాలు, పేద ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో జీవించడానికి, 
బతకడానికి,రష్ట్ర ప్రజల సమసయాలను జనస్న్ని తీరచా గలుగతారని, మన బతకడానికి,రష్ట్ర ప్రజల సమసయాలను జనస్న్ని తీరచా గలుగతారని, మన 
రష్ట్ర ఏకైక రజధాని అమరవతి అని, రజధాని సమసయాలను, ఇతర ప్రజా రష్ట్ర ఏకైక రజధాని అమరవతి అని, రజధాని సమసయాలను, ఇతర ప్రజా 
సమసయాలను, రైతు న్యకులు, రైతు కూలీల సమసయాలను తీరచాగలరని, సమసయాలను, రైతు న్యకులు, రైతు కూలీల సమసయాలను తీరచాగలరని, 
నిజాయితీతో విలువలు కూడిన పరిపాలన అందించగలరని, రబోయే నిజాయితీతో విలువలు కూడిన పరిపాలన అందించగలరని, రబోయే 
రోజులో్ల జనస్న్నిని ఆశీరవేదించాలని, ఈ సందర్ంగా కోరరు. ఈ రోజులో్ల జనస్న్నిని ఆశీరవేదించాలని, ఈ సందర్ంగా కోరరు. ఈ 
కారయాక్రమంలో పాల్గననా అతయాంత ప్రముఖ సీనియర్ న్యకులు పలువురు కారయాక్రమంలో పాల్గననా అతయాంత ప్రముఖ సీనియర్ న్యకులు పలువురు 
తాళ్ల డేవిడ్, సంగ్త సుభాష్, గారపాటి త్రిమూరుత్లు మాటా్లడుతూ, విశాఖ తాళ్ల డేవిడ్, సంగ్త సుభాష్, గారపాటి త్రిమూరుత్లు మాటా్లడుతూ, విశాఖ 
ఉకుక్ ప్రైవేటీకరణ చేయడం తగదని, 25 మంది ఎంపీలు పార్లమంటలో ఉకుక్ ప్రైవేటీకరణ చేయడం తగదని, 25 మంది ఎంపీలు పార్లమంటలో 
గటిట్గా మాటా్లడాలని, ఎంపీలను విశాఖ ఉకుక్ పై నిర్లక్షష్ం వహంచవదదుని గటిట్గా మాటా్లడాలని, ఎంపీలను విశాఖ ఉకుక్ పై నిర్లక్షష్ం వహంచవదదుని 
తెలియజేశారు. ఈ సమావేశంలో రష్ట్ర జనస్న న్యకులు, జిలా్ల తెలియజేశారు. ఈ సమావేశంలో రష్ట్ర జనస్న న్యకులు, జిలా్ల 
జాయింట్ సక్రెటరీ తాళళి డేవిడ్, జనస్న జిలా్ల కారయాదరిశి సంగ్త శభాష్ జాయింట్ సక్రెటరీ తాళళి డేవిడ్, జనస్న జిలా్ల కారయాదరిశి సంగ్త శభాష్ 
పనపల్ల సరపుంచ్, జనస్న న్యకులు పెదిదురడిడ్ పటాట్భ పనపల్ల ఎం ప టి పనపల్ల సరపుంచ్, జనస్న న్యకులు పెదిదురడిడ్ పటాట్భ పనపల్ల ఎం ప టి 
స సభుయాలు, పెదపల్ల సీనియర్ జనస్న ప్రముఖ న్యకులు, గారపాటి స సభుయాలు, పెదపల్ల సీనియర్ జనస్న ప్రముఖ న్యకులు, గారపాటి 
త్రిమూరుత్లు చౌదరి, సంగ్త రమమూరిత్, ఆలమూరు మండల జనస్న త్రిమూరుత్లు చౌదరి, సంగ్త రమమూరిత్, ఆలమూరు మండల జనస్న 
అధయాక్షులు సురప్ సతయా, ప్రముఖ సీనియర్ జనస్న న్యకులు సలాది అధయాక్షులు సురప్ సతయా, ప్రముఖ సీనియర్ జనస్న న్యకులు సలాది 
జయప్రకాష్ న్రయణ (జె ప), ప్రముఖ జనస్న న్యకులు కనకళళి జయప్రకాష్ న్రయణ (జె ప), ప్రముఖ జనస్న న్యకులు కనకళళి 
ధనరజ్ న్యుడు, బైరిశెటిట్ రంబాబు, న్గిరడిడ్ మణికంఠ, రఒకి రడిడ్ ధనరజ్ న్యుడు, బైరిశెటిట్ రంబాబు, న్గిరడిడ్ మణికంఠ, రఒకి రడిడ్ 
దప్,శరిగినీడి పటాట్భ, చలా్ల వెంకటేశవేరరవు, కోట వరలక్ష్మి, పలే్లటి దప్,శరిగినీడి పటాట్భ, చలా్ల వెంకటేశవేరరవు, కోట వరలక్ష్మి, పలే్లటి 
అము్మలు,లంకే సతీష్, అనయాం దుర్గరవు, మోటపలి్ల మణికంఠ, ముర అము్మలు,లంకే సతీష్, అనయాం దుర్గరవు, మోటపలి్ల మణికంఠ, ముర 
కండ భాసక్ర్, సంగ్త వీరబాబు, పలే్లటి ప్రసాదు, గడివ్డ న్గరజు, కండ భాసక్ర్, సంగ్త వీరబాబు, పలే్లటి ప్రసాదు, గడివ్డ న్గరజు, 
పెదదుపాటి శవ, కుడుపూడి దుర్గప్రసాద్, ఆలమూరు గ్రామజనస్న కమిటీ పెదదుపాటి శవ, కుడుపూడి దుర్గప్రసాద్, ఆలమూరు గ్రామజనస్న కమిటీ 
అధయాక్షులు కటాట్ రజు, పసుప్లేటి సాయిబాబా, యనమదల శ్రీనివ్స్, అధయాక్షులు కటాట్ రజు, పసుప్లేటి సాయిబాబా, యనమదల శ్రీనివ్స్, 
కోట ధనరజు, కుడుపూడి చననా శవ, కుడుపూడి పెదదు శవ, సంగ్త కోట ధనరజు, కుడుపూడి చననా శవ, కుడుపూడి పెదదు శవ, సంగ్త 
వీరబాబు, మురకండ భాసక్ర్, మోటపలి్ల సతీష్, న్గిరడిడ్ మహేష్ వీరబాబు, మురకండ భాసక్ర్, మోటపలి్ల సతీష్, న్గిరడిడ్ మహేష్ 
పలువురు న్యకులు, జనసైనికులు, కారయాకరత్లు, అనినా వర్గలకు చందిన పలువురు న్యకులు, జనసైనికులు, కారయాకరత్లు, అనినా వర్గలకు చందిన 
న్యకులు, కారయాకరత్లు అధిక సంఖయాలో కతత్పేట నియోజవర్గం జనస్న న్యకులు, కారయాకరత్లు అధిక సంఖయాలో కతత్పేట నియోజవర్గం జనస్న 
ఇన్చార్జె బండారు శ్రీనివ్స్ న్యకతవేంలో పాల్గన్నారు.ఇన్చార్జె బండారు శ్రీనివ్స్ న్యకతవేంలో పాల్గన్నారు.

డిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో చిత్తూరు జనసేనడిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో చిత్తూరు జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిరక్షణ కోసం పార్లమంట్ లో ప్లకారుడ్ పటట్కోవడం ద్వేర శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిరక్షణ కోసం పార్లమంట్ లో ప్లకారుడ్ పటట్కోవడం ద్వేర 
కేంద్రానికి గళం వినిపంచాలి్సందిగా చతూరు జనస్న కోరటం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో కేంద్రానికి గళం వినిపంచాలి్సందిగా చతూరు జనస్న కోరటం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనస్న ఫ్ఛ్ మంబ్ర్, జనస్న పారీట్ చతూత్ర్ జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ డా.పసుప్లేటి హరిప్రసాద్, జనస్న ఫ్ఛ్ మంబ్ర్, జనస్న పారీట్ చతూత్ర్ జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ డా.పసుప్లేటి హరిప్రసాద్, 
రష్ట్ర కారయాదరుశిలు ఆకేపాటి సుభాషిణి, జిలా్ల కమిటీ సభుయాలు ఆనంద్, కీరిత్, తిరుపతి జనస్న రష్ట్ర కారయాదరుశిలు ఆకేపాటి సుభాషిణి, జిలా్ల కమిటీ సభుయాలు ఆనంద్, కీరిత్, తిరుపతి జనస్న 
న్యకులు కృష్ణయయా, పారుధు, హేమంత్ పాల్గన్నారు.న్యకులు కృష్ణయయా, పారుధు, హేమంత్ పాల్గన్నారు.

డిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో చిత్తూరు జిల్్ల సక్రెటరీ ఎ.పి.డిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో చిత్తూరు జిల్్ల సక్రెటరీ ఎ.పి.
శివయయూశివయయూ

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ 
ప్రయివేటీకరణ వయాతిరేకిస్త్ పార్లమంట్ ప్రయివేటీకరణ వయాతిరేకిస్త్ పార్లమంట్ 
లో గళమత్త్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్ట్ర లో గళమత్త్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్ట్ర 
ఎంపీలపై ఒతిత్డి తెచేచాందుకు జనస్న పారీట్ ఎంపీలపై ఒతిత్డి తెచేచాందుకు జనస్న పారీట్ 
చేపడుతుననా డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ లో చేపడుతుననా డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ లో 
ఎంపీ లు శ్రీ గరుమూరిత్, శ్రీ మిథున్ రడిడ్, శ్రీ ఎంపీ లు శ్రీ గరుమూరిత్, శ్రీ మిథున్ రడిడ్, శ్రీ 
రడపాపు లను కోరిన చతూత్రు జిలా్ల సక్రెటరీ రడపాపు లను కోరిన చతూత్రు జిలా్ల సక్రెటరీ 
ఎ.ప.శవయయా మరియు జనసైనికులు.ఎ.ప.శవయయా మరియు జనసైనికులు.

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


సోమవారం, 20 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో నరసరావుపేట జనసేనడిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో నరసరావుపేట జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: నరసరవుపేట జనస్న పారీట్ ఆధవేరయాంలో అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ శతఘ్నా నూయాస్: నరసరవుపేట జనస్న పారీట్ ఆధవేరయాంలో అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ 
మేరకు శ్రీ సయయాద్ జిలాని న్యకతవేంలో డిజిటల్ ఉదయామంలో భాగంగా సాథునిక కోట మేరకు శ్రీ సయయాద్ జిలాని న్యకతవేంలో డిజిటల్ ఉదయామంలో భాగంగా సాథునిక కోట 
సంటరో్లని మహ్తా్మ గాంధీకి నివ్ళులు అరిపుంచ అనంతరం విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల సంటరో్లని మహ్తా్మ గాంధీకి నివ్ళులు అరిపుంచ అనంతరం విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల 
హకుక్ ప్లకారుడ్లను ప్రదరిశించ ఎంపీ శ్రీ లావు కృష్ణ దేవరయలు రష్ట్రంలోని అనినా హకుక్ ప్లకారుడ్లను ప్రదరిశించ ఎంపీ శ్రీ లావు కృష్ణ దేవరయలు రష్ట్రంలోని అనినా 
పారీట్లను ఏకం చేస ఢిలీ్లలో ప్రధాని మోడీని కలిస ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవ్నినా విశాఖ ఉకుక్ పారీట్లను ఏకం చేస ఢిలీ్లలో ప్రధాని మోడీని కలిస ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవ్నినా విశాఖ ఉకుక్ 
పరిశ్రమను కాపాడాలని అభయారిడ్ంచాలని మరియు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 32 మంది పరిశ్రమను కాపాడాలని అభయారిడ్ంచాలని మరియు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 32 మంది 
ప్రాణతాయాగం చేస్త్ ఏరపుటైన విశాఖ ఉకుక్ కాపాడాలి్సన బాధయాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు ప్రాణతాయాగం చేస్త్ ఏరపుటైన విశాఖ ఉకుక్ కాపాడాలి్సన బాధయాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు 
మీద ఉందని అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల కారయాదరుశిలు అదేదుపలి్ల ఆనంద్ బాబు, మీద ఉందని అన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల కారయాదరుశిలు అదేదుపలి్ల ఆనంద్ బాబు, 
ఈశవేర్, ఆర్ కే యాదవ్, గపాత్ శ్రీకాంత్, SK అబుదుల్ రవూఫ్, వంశ, బ్ల్లంకండ అనిల్, ఈశవేర్, ఆర్ కే యాదవ్, గపాత్ శ్రీకాంత్, SK అబుదుల్ రవూఫ్, వంశ, బ్ల్లంకండ అనిల్, 
బోనం జయరమ్, న్గల్ మీర, కృష్ణంశెటిట్ గోవింద్, P.రము, ఉలి్ల చంటి, కృష్ణంశెటిట్ బోనం జయరమ్, న్గల్ మీర, కృష్ణంశెటిట్ గోవింద్, P.రము, ఉలి్ల చంటి, కృష్ణంశెటిట్ 
సదదుయయా తదితరులు పాల్గన్నారు.సదదుయయా తదితరులు పాల్గన్నారు.

అగ్ని ప్రమాద బాధతులక్ అగ్ని ప్రమాద బాధతులక్ 
అమల్పురం జనసేన ఆరిథిక సహాయంఅమల్పురం జనసేన ఆరిథిక సహాయం

శతఘ్నా నూయాస్:  తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల, అమలాప్రం నిYఒజకవర్గం రండు రోజుల క్రితం గొల్లవిలి్ల శతఘ్నా నూయాస్:  తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల, అమలాప్రం నిYఒజకవర్గం రండు రోజుల క్రితం గొల్లవిలి్ల 
పంచాయితీ వ్డపర్రు ఇందిరనగర్ లో గర్రాల అకిక్రజు, గర్రాల న్గరజులకు చందిన గృహ్లు పంచాయితీ వ్డపర్రు ఇందిరనగర్ లో గర్రాల అకిక్రజు, గర్రాల న్గరజులకు చందిన గృహ్లు 
పూరిత్గా దగధుం అయియా కటట్ బటట్లతో మిగలగా వ్రి కుటంబాలకు ఒకక్కరికి జనస్న పారీట్ తరుప్న పది పూరిత్గా దగధుం అయియా కటట్ బటట్లతో మిగలగా వ్రి కుటంబాలకు ఒకక్కరికి జనస్న పారీట్ తరుప్న పది 
వేల రూపాయిలు మరియు 50 కేజీల బియయాం సహ్యం చేయటం జరిగింది.వేల రూపాయిలు మరియు 50 కేజీల బియయాం సహ్యం చేయటం జరిగింది.

డిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో శ్రీమతి వినుత కోటడిజిటల్ కయూంపెయిన్ లో శ్రీమతి వినుత కోట
శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిరక్షణకై పార్లమంట్ లో తమ గళ్నినా బలంగా వినిపంచాలని శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిరక్షణకై పార్లమంట్ లో తమ గళ్నినా బలంగా వినిపంచాలని 
పార్లమంట్ సభుయాలు గౌ. శ్రీ గరు మూరిత్ నీ కోరిన చతూత్రు జిలా్ల శ్రీకాళహసత్ నియోజకవర్గ పార్లమంట్ సభుయాలు గౌ. శ్రీ గరు మూరిత్ నీ కోరిన చతూత్రు జిలా్ల శ్రీకాళహసత్ నియోజకవర్గ 
ఇంచారిజె శ్రీమతి వినుత కోటా మరియు జనసైనికులు.ఇంచారిజె శ్రీమతి వినుత కోటా మరియు జనసైనికులు.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు:రాష్ట్ర కరయూదరిశి ప్రియా సౌజనయూవిశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు:రాష్ట్ర కరయూదరిశి ప్రియా సౌజనయూ
శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు “విశాఖ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు “విశాఖ 
ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్” అనే డిజిటల్ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్” అనే డిజిటల్ 
కాయాంపెయిన్ లో భాగంగా విశాఖ ఉకుక్ కాయాంపెయిన్ లో భాగంగా విశాఖ ఉకుక్ 
పరిశ్రమ ప్రయివేటికరణ ఉదయామంలో పరిశ్రమ ప్రయివేటికరణ ఉదయామంలో 
పారీట్లకతీతంగా పోరడాలని పార్లమంట్ పారీట్లకతీతంగా పోరడాలని పార్లమంట్ 
సమావేశాలో్ల ఎంపలందరు ప్లకారుడ్లు సమావేశాలో్ల ఎంపలందరు ప్లకారుడ్లు 
ప్రదరిశించ కేంద్ర ప్రభుతవేం మీద ఒతిత్డి ప్రదరిశించ కేంద్ర ప్రభుతవేం మీద ఒతిత్డి 
త్వ్లని జనస్న పారీట్ రష్ట్ర కారయాదరిశి త్వ్లని జనస్న పారీట్ రష్ట్ర కారయాదరిశి 
ప్రియా సౌజనయా తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో ప్రియా సౌజనయా తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
వీరమహళ సుభాషిణి పాల్గనటం జరిగింది.వీరమహళ సుభాషిణి పాల్గనటం జరిగింది.

అవనిగడ్డ నియోజకవర్ం నివేదికను అందించినఅవనిగడ్డ నియోజకవర్ం నివేదికను అందించిన
 రాష్ట్ర కరయూదరుశిలు రాష్ట్ర కరయూదరుశిలు

శతఘ్నా నూయాస్: కృషా్ణ జిలా్ల అవనిగడడ్ నియోజకవర్గంలోని జనస్న న్యకులు, క్రియాశీలక శతఘ్నా నూయాస్: కృషా్ణ జిలా్ల అవనిగడడ్ నియోజకవర్గంలోని జనస్న న్యకులు, క్రియాశీలక 
సభుయాలు, జన సైనికులు, వీరమహళలతో పారీట్ కేంద్ర కారయాలయం ప్రతినిధులు వ్రం రోజులపాట సభుయాలు, జన సైనికులు, వీరమహళలతో పారీట్ కేంద్ర కారయాలయం ప్రతినిధులు వ్రం రోజులపాట 
సమావేశాలు నిరవేహంచారు. రష్ట్ర కారయాదరుశిలు శ్రీమతి పొలాసపలి్ల సరోజ (కాకిన్డ మాజీ సమావేశాలు నిరవేహంచారు. రష్ట్ర కారయాదరుశిలు శ్రీమతి పొలాసపలి్ల సరోజ (కాకిన్డ మాజీ 
మేయర్), శ్రీ తాతంశెటిట్ న్గంద్ర అవనిగడడ్ నియోజకవర్గంలో పరయాటించారు. వీరు నిరవేహంచన మేయర్), శ్రీ తాతంశెటిట్ న్గంద్ర అవనిగడడ్ నియోజకవర్గంలో పరయాటించారు. వీరు నిరవేహంచన 
సమావేశాల వివరలతో కూడిన నివేదికను ఆదివ్రం ఉదయం జనస్న ప.ఏ.స. ఛైర్మన్ శ్రీ సమావేశాల వివరలతో కూడిన నివేదికను ఆదివ్రం ఉదయం జనస్న ప.ఏ.స. ఛైర్మన్ శ్రీ 
న్దండ్ల మనోహర్ కి కృషా్ణ జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడ్ రమకృష్ణ, రష్ట్ర కారయాదరుశిలు శ్రీమతి న్దండ్ల మనోహర్ కి కృషా్ణ జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడ్ రమకృష్ణ, రష్ట్ర కారయాదరుశిలు శ్రీమతి 
పొలాసపలి్ల సరోజ, శ్రీ తాతంశెటిట్ న్గంధ్ర అందచేశారు. అవనిగడడ్, చల్లపలి్ల, న్గాయలంక, పొలాసపలి్ల సరోజ, శ్రీ తాతంశెటిట్ న్గంధ్ర అందచేశారు. అవనిగడడ్, చల్లపలి్ల, న్గాయలంక, 
ఘంటసాల, మోపదేవి, కోడూరు మండలాలో్ల సమావేశాలు నిరవేహంచారు. క్షేత్ర సాథుయి నుంచ ఘంటసాల, మోపదేవి, కోడూరు మండలాలో్ల సమావేశాలు నిరవేహంచారు. క్షేత్ర సాథుయి నుంచ 
పారీట్ బలోపేతం దిశగా చేపటేట్ కారయాక్రమాల నిరవేహణ, మండల కమిటీ అధయాక్షుల ఎంపక పారీట్ బలోపేతం దిశగా చేపటేట్ కారయాక్రమాల నిరవేహణ, మండల కమిటీ అధయాక్షుల ఎంపక 
అంశాలపై మండలాలవ్రీగా చరిచాంచ న్యకులు, శ్రేణుల స్చనలను, అభప్రాయాలను అంశాలపై మండలాలవ్రీగా చరిచాంచ న్యకులు, శ్రేణుల స్చనలను, అభప్రాయాలను 
సీవేకరించారు. ఈ బృందం ఇచచాన నివేదికను పరిశీలించ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ అభనందించారు.సీవేకరించారు. ఈ బృందం ఇచచాన నివేదికను పరిశీలించ శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ అభనందించారు.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్్ల విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్్ల 
పటమట జనసేనపటమట జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: శతఘ్నా నూయాస్: 
జనస్న పారీట్ అధినేత జనస్న పారీట్ అధినేత 
గౌరవనీయులు శ్రీ కణిదల గౌరవనీయులు శ్రీ కణిదల 
పవన్ కళ్యాణ్ ఇచచాన పవన్ కళ్యాణ్ ఇచచాన 
పలుప్ మేరకు విశాఖ పలుప్ మేరకు విశాఖ 
ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ 

నిన్ద్నినా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపలు పార్లమంట్్ల ప్లకార్డ్స్ ప్రదరిశించాలని ఇచచాన పలుప్ నిన్ద్నినా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపలు పార్లమంట్్ల ప్లకార్డ్స్ ప్రదరిశించాలని ఇచచాన పలుప్ 
డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ ఉదయామానినా శ్రీ రమాయణప్ కోటేశవేర రవు(న్ని) ఆధవేరయాంలో డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ ఉదయామానినా శ్రీ రమాయణప్ కోటేశవేర రవు(న్ని) ఆధవేరయాంలో 
రష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి విజయవ్డ నగర అధయాక్షులు పశచామ నియోజకవర్గ ఇంచార్జె రష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి విజయవ్డ నగర అధయాక్షులు పశచామ నియోజకవర్గ ఇంచార్జె 
గౌరవనీయులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ స్చనలతో ఆదివ్రం పటమట పరిధి ఎన్.గౌరవనీయులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ స్చనలతో ఆదివ్రం పటమట పరిధి ఎన్.
టి.ఆర్ సరిక్ల్ లో చేయడం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంలో పాశం సుజాత, సుభాషిణి టి.ఆర్ సరిక్ల్ లో చేయడం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంలో పాశం సుజాత, సుభాషిణి 
మేకల, వేమా న్గారుజెన, యడ్లపలి్ల న్గరజు, బాబు పోట్ల, ఆదూరి శ్రీనివ్సరవు, ఉలి్ల మేకల, వేమా న్గారుజెన, యడ్లపలి్ల న్గరజు, బాబు పోట్ల, ఆదూరి శ్రీనివ్సరవు, ఉలి్ల 
విజయ, ఎలిసటట్ రడడ్మ్మ మరియు వీరమహళలు పాల్గన్నారు. ఈ కారయాక్రమం కోసం విజయ, ఎలిసటట్ రడడ్మ్మ మరియు వీరమహళలు పాల్గన్నారు. ఈ కారయాక్రమం కోసం 
ప్రత్యాకంగా విచేచాసన గడివ్డ జనస్న న్యకులు శ్రీ వడాడ్ది లక్ష్మీకాంత్ కి ఆకివీడు ప్రత్యాకంగా విచేచాసన గడివ్డ జనస్న న్యకులు శ్రీ వడాడ్ది లక్ష్మీకాంత్ కి ఆకివీడు 
జనస్న న్యకులు శ్రీ జానకి సుమంత్ కి హృదయపూరవేక ధనయావ్ద్లు తెలిపారు.జనస్న న్యకులు శ్రీ జానకి సుమంత్ కి హృదయపూరవేక ధనయావ్ద్లు తెలిపారు.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్ విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయూంపెయిన్ 
లో కీరతూనలో కీరతూన

శతఘ్నా నూయాస్: శతఘ్నా నూయాస్: 
చతూత్రు, జనస్న చతూత్రు, జనస్న 
అధినేత శ్రీ పవన్ అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు 
విశాఖ ఉకుక్ పరిరక్షణకై విశాఖ ఉకుక్ పరిరక్షణకై 
పార్లమంట్ లో ఎంపీలు పార్లమంట్ లో ఎంపీలు 
తమ గళ్నినా బలంగా తమ గళ్నినా బలంగా 
వినిపంచాలని డిజిటల్ వినిపంచాలని డిజిటల్ 
కాయాంపెయిన్ లో కాయాంపెయిన్ లో 
చతూత్రు జిలా్ల జనస్న చతూత్రు జిలా్ల జనస్న 
జాయింట్ సక్రటరి జాయింట్ సక్రటరి 
కీరత్న ప్లకారుడ్లను కీరత్న ప్లకారుడ్లను 
ప్రదరిశించారు.ప్రదరిశించారు.

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


సోమవారం, 20 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డిజిటల్ కయాంపెయిన్ లో మేడిచర్లపాలం జనసేన

అమలాపురం విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ 
కయాంపెయిన్ లో శెట్టిబత్తూల రాజబాబు

శతఘ్నా నూయాస్: అమలాప్రం, విశాఖ 
ఉకుక్ ప్రైవేటీకరణవయాతిరేకిస్త్ పార్లమంట్్ల 
గళమత్త్లా ఎంపీ శ్రీమతి చంతా అనూరధపై 
ఒతిత్డి తెచేచాందుకు అమలాప్రం నియోజకవర్గ 
జనస్నపారీట్ ఇంచార్జె శ్రీ శెటిట్బతుత్ల రజబాబు 
అమలాప్రం నియోజకవర్గంలోని పలు 
ప్రాంతాల్ల విశాఖ సీట్లు పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణను 
వయాతిరేకిస్త్ డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ లో భాగంగా 
నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ 

కారయాక్రమంలో భాగంగా అల్లవరం మండలం అల్లవరం సంటర్ లో, ఉపపులగపత్ం మండలం 
కూనవరం మరియు భీమనపలి్ల గ్రామాలో్ల ప్లకార్డ్స్ తో కూడిన డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ నిరవేహంచారు.

అనంతపురం అర్బన్ నాయక్లు మరియు కరయాకరతూలతో 
సమావేశం నిర్వహంచిన జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ ట్.సి.వర్ణ్

శతఘ్నా నూయాస్: అనంతప్రం నగరంలోని సాథునిక రంనగర్ కారయాలయంనందు అర్బన్ న్యకులు 
మరియు కారయాకరత్లతో సమావేశం నిరవేహంచడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ టి.స.
వరుణ్ మాటా్లడుతూ ఈ నెల 21వ తారీఖున అనంతప్రంకు విచేచాయుచ్ననా పొలిటికల్ అఫైర్్స కమిటీ 
చైర్మన్ గౌ. శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్ పరయాటన గరించ ఈ సమావేశంలో చరిచాంచడం జరిగింది. ఆయన 
పరయాటన విజయవంతం చేయాలని కారయాకరత్లకు దిశ నిరేదుశం అలాగ పారీట్ బలోపేతం కోసం ప్రతి ఒకక్రు 
కృషి చేయాలని తెలపడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో న్యకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గనడం జరిగింది.

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంతో 

మార్మోగిన రాజోలు జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల, రజోలు నియోజకవర్గం మలికిప్రం ఎంపీపీ 
జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు రజోలు శ్రీవనువులమ్మ దేవ్లయం 
కూడలిలో జనస్న న్యకులు రేకపలి్ల సురేష్ ఆధవేరయాంలో విశాఖ ఉకుక్ – ఆంధ్రుల 
హకుక్ పేరిట విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణను వయాతిరేకిస్త్ నిరసన కారయాక్రమం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో విశాఖ ఉకుక్ – ఆంధ్రుల హకుక్ అని ప్లకారుడ్లతో 
డిజిటల్ నిరసన తెలియచేశారు. దనికి సంఘీభావంగా మలికిప్రం మండల అధయాక్షులు 
శ్రీమతి మేడిచర్ల సతయావ్ణి రము, బి.సావరం ఉపసరపుంచ్ రవూరి న్గబాబు, 
జనస్న సీనియర్ లీడర్ గెడడ్ం మహ్లక్ష్మి ప్రసాద్, కుంచే శ్రీనివ్సరవు(పండు 
జనస్న), గలి్లంకగంగాధర్, నంద్యాల స్రయా, రవూరి త్జ, బోళ్ల రజేష్ మరియు 
సాథునిక వ్యాపారసుత్లు పాల్గన్నారు. ఈ సందర్ంగా జనస్న న్యకులు మాటా్లడుతూ 
విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణ తక్షణమే నిలిపవేయాలని ఆంధ్ర వైసప ఎంపీలకు 
స్చనలు తెలిపారు. పార్లమంట్్ల ప్లకార్డ్స్ ప్రదరిశించాలని మర్కసారి విజ్ఞపత్ చేశారు.

అయినవిల్్ల మండలంలో డిజిటల్ కయాంపెయిన్
శతఘ్నా నూయాస్:  విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల 
హకుక్ అనే నిన్దంతో డిజిటల్ 
కాంపెయిన్ కారయాక్రమం అయినవిలి్ల 
మండలం సానపలి్లలంక, వీరవెలి్ల, 
కండకూతురు క్రాప మాగం గ్రామంలో శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ఘనంగా 

నిరవేహంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో మండల పారీట్ అధయాక్షులు జిలా్ల కారయాదరిశి 
మదదు చంటి బాబు, పడాల గిరి, అడపా న్గభూషణం, గ్రామ కమిటీ అధయాక్షుడు రవి 
న్యుడు K, షారుక్ ఖాన్, M.ప్రసాద్, M.సాయి, P.శ్రీకాంత్ S.లక్షష్మణ్, P.ప్రసాద్, 
M.ఏసు, N.సుధీర్ పాల్గన్నారు.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయాంపెయిన్ లో 

సింగరాయకండ జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: కండేప, జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 
వైజాగ్ సీట్ల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకంగా కండేప నియోజకవర్గం, 
సంగరయకండ మండల జనసైనికులు విశాఖ ఉకుక్-ఆంధ్రుల హకుక్ 
డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ లో భాగంగా ప్లకారుడ్ల ప్రదరశిన చేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో కండేప నియోజకవర్గం, సంగరయకండ మండల 
జనస్న న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

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


మోదకొండమ్మ అమ్మవారికి వినతి పత్ం సమరి్పంచిన 
మాడుగుల జనసేన

సోమవారం, 20 డిసంబర్ 2021

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

వైసీపీ, టీడీపీ ఎంపీలు చితతూశుద్ధితో వయావహరించాల్: జనసేన పార్టి 

జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు తీగల చంద్రశేఖర్
శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రవేటికరణ విషయంలో వైసీపీ, టీడీపీ ఎంపీలు చతత్శుదిధుతో వయావహరించాలని 
జనస్న పారీట్ జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు తీగల చంద్రశేఖర్ కోరరు. జనస్న అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు 
“విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్” డిజిటల్ కాయాంపెయింగ్ లో భాగంగా ఆదివ్రం పలు మండలాలో్ల #Raise_
Placards_ANDHRA_MP నిన్దంతో చేపటిట్న కారయాక్రమం పై ప్రజలకు తెలియచేయడం జరిగింది. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ 32 మంది ప్రాణాలు వదిలి సాధించ్కుననా విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ అని 
అలాంటి విశాఖ ఉకుక్ను ప్రైవేటీకరించడం ఆంధ్రులను అవమానపరచడమేనన్నారు. విశాఖ ఉకుక్ ప్రవేటికరణ 
విషయంలో వైసీపీ, టీడీపీ ఎంపీలు తమ సావేరధు ప్రయోజన్లు విడన్డి పార్లమంట్ సమావేశాలో్ల ప్లకారుడ్లను 
ప్రదరిశించ ఆంధ్రుల మనోభావ్లను వెల్లడి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నషాట్ల పేరుతో విశాఖ ఉకుక్ ప్రైవేటీకరణ 
తగదని, రష్ట్రంలోని వైసీపీ కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుతావేలు ఆంధ్రుల మనోభావ్లను గరిత్ంచ విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ 
ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని కోరరు. కేంద్ర ప్రభుతవేం పై ఒతిత్డి తెచేచాందుకు వైసీపీ ప్రభుతవేం అనినా పారీట్ల న్యకులతో 
అఖిలపక్షం ఏరపుట చేయాలన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న న్యకులు ఓంకార్, భాసక్ర్, సాయి, మోహన్, శవ 
రజశేఖర్, భరత్, కోటి, సుభాష్, మసాత్న్ తదితరులు పాల్గన్నారు.

శతఘ్నా నూయాస్: “విశాఖ ఉకుక్ 
ఆంధ్రుల హకుక్” విశాఖ ఉకుక్ 
ప్రయివేటీకరణ విషయంలో 
మన రష్ట్రంలో ఉననాటవంటి 
25 మంది ఎంపీలు 6గరు 
రజయాసభ సభుయాల తీరు, 
వయావహ్ర శైలి మారి విశాఖ 

ఉకుక్ని ప్రయివేటీకరణ చేయకుండా పోరడే దైరయాం నింపాలని మాడుగల మండలంలో 
ఘాటి రోడుడ్ జంక్షన్ లో ఉననా మోదకండమ్మ అమ్మవ్రికి వినతి పత్రం, విశాఖ ఉకుక్ 
ఆంధ్రుల హకుక్ ప్లకారుడ్లు సమరిపుంచన అరకు పార్లమంటరీ నియోజకవర్గ ఇంచారిజె శ్రీ 
వంపూరి గంగలయయా మరియు మాడుగల నియోజకవర్గ జనసైనికులు.

డిజిటల్ కయాంపెయిన్ లో గంటూర్ 16వ వార్డు జనసైనిక్లు
శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ అనే నిన్దంతో జనస్న అధయాక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 
విశాఖ ఉకుక్ కర్మగారం ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్ట్రం నుంచ పార్లమంట్ కి వెళ్ళినటవంటి మన 
ఆంధ్ర న్యకులకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొకక్ భావ్లను తెలియజేయడానికి మనరష్ట్ర ఖనిజ సంపదలో 
ఒకటైన అటవంటి మన విశాఖ ఉకుక్ కర్మగారనినా ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా అడుడ్కోవడం వ్రి బాధయాతగా గరుత్ 
చేస్త్ ఈ డిజిటలైజేషన్ కారయాక్రమంలో భాగంగా రండో రోజు RAISE_PLACARDS_YSRCP_MP 
అనే హ్ష్ టాగ్ తో వ్రికి తెలియ పరుస్త్ జరగబోయే పార్లమంట్ సభలో ప్రైవేటీకరణ ఖండిస్త్ ప్లకారుడ్లు 
తెలియపరచాలని జనస్న పారీట్ 16వ వ్రుడ్( ఏటకూరు, బుడంపాడు, బొంతపాడు) తరఫున పార్లమంట్ సభుయాలకు 
తెలియజేసుత్న్నాము. ఈ కారయాక్రమంలో గంటూరు 16వ వ్రుడ్ కార్పురేటర్ శ్రీమతి ద్సరి లక్ష్మిదుర్గ, జిలా్ల ప్రధాన 
కారయాదరిశి ఉప్పు వెంకట రతత్యయా, ఆకుల వీరరఘవయయా, న్రిశెటిట్ కృష్ణయయా, పావుల్రి కోటేశవేరరవు, ద్ది 
ఆంజనేయులు, ఆకుల శవ్జీ, మలి్ల, సైదులు, సాంబయయా, సాయి, చంద్రశేఖర్, ఉదయ చంద్రరవు, వీరమహళలు 
దేవరకండ శవ అలాగ బుడంపాడు నుండి శబరిమల యాత్రకు వెళుతూ మదదుతు తెలిపన జనసైనికులు అయయాపపు 
సావేములు మరియు కారయాకరత్లు, జనసైనికులు అందరూ మదదుతు తెలుప్తూ ఫ్లకారుడ్ రూపంలో AP MPలను టివేటట్ర్ 
లో టాగ్ చేస్త్ మదదుతు తెలియజేయడం జరిగింది.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయాంపైన్ లో గాజువాక జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: గాజువ్క, జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాన్ ఆదేశాల మేరకు వైజాగ్ సీట్ల్ పా్లంట్ 
ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకంగా పాత గాజువ్క జంక్షన్ దగ్గర గాజువ్క జనస్న శ్రేణులు ప్లకారుడ్ల 
ప్రదరశిన చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న న్యకులు శ్రీ గడసాల అపాపురవు, 
గాజువ్క జనస్న పారీట్ ఇంచార్జె శ్రీ కోన తాతారవు, 64వ వ్రుడ్ కౌని్సలర్ శ్రీ దలి్ల గోవింద్ రడిడ్, 
జనస్న వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

ప్లకర్డు పట్టికనే దమమోంద్ ఏలూర్ ఎంపీ గార్…? 
నూజివీడు నియోజకవర్గ జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పలుప్మేరకు గౌరవనియులైన ఏల్రు ఎంపీ శ్రీ 
కోటగిరి శ్రీధర్ మీకు పార్లమంటలో ఇలాంటి ప్లకారుడ్ 
చూపంచే దము్మ ఉంద్ అని నూజివీడు నియోజకవర్గ 
జనస్న తరప్న డిమాండ్ చేసన నూజివీడు 

నియోజకవర్గ జనస్న పారీట్ న్యకులు పాశం న్గబాబు, ఉపేపు మణికంఠ, వంశీ, పవన్, గండాల 
శవ.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయాంపెయిన్ లో 

సతయావేడు జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్:  సతయావేడు 
నియోజకవర్గం సతయావేడు, 
కెవిబిప్రం మండలం అంజూరు 
గ్రామపంచాయతీ మరియు 
న్గలాప్రం మండలాలో్ల 
జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 

మరియు జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ డా.పసుప్లేటి హరిప్రసాద్ జిలా్ల కారయాదరిశి కపపుల 
లావణయాకుమార్ ఆదేశాల మేరకు రూపేష్ ఆధవేరయాంలో విశాఖ ఉకుక్ ప్రైవేటీకరణకి 
వయాతిరేకంగా మన ఎంపలు పార్లమంట్ పోరడాలని ప్లకారుడ్లతో నిరసన 
తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో శ్రీను, రజేంద్ర జోయాతీశవేర్, సుబు్బ 
రూపకుమార్, మోహన్ మరియు వ్రి కుటంబ సభుయాలు తదితరులు పాల్గన్నారు. 
విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకక్ ఆంధ్ర ఎంపీలు అందరూ పార్లమంటలో విశాఖ 
ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణను వయాతిరేకిస్త్ మీరు వ్యిస్ బలంగా వినిపంచాలని 
కోరుకుంటూ @GuruM ysrcp@vsREDDY ఎంపీ.

ఎంపి లు తమ గళానిని వినిపించాలని 
డిమాండ్ చేసిన సంకర కృష్ణవేణి

శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్  ఆదేశాల మేరకు విశాఖ 
ఉకుక్-ఆంద్రుల హకుక్ ని నినదిస్త్,జనస్న డిజిటల్ కాయాంపెనియింగ్ లో 
భాగంగా 2 వరోజు తూరుపు గోద్వరి జిలా్ల వైసీపీ ఎంప లు శ్రీమతి వంగా 

గ్తావిశవేన్ద్ , శ్రీమతి చంతా 
అనురధా , శ్రీ మార్గని భరత్ లు  
పార్లమంట్ లో మీ గళ్నినా 
బలంగా వినిపంచ విశాఖ 
ఉకుక్ ప్రైవేటీకరణ ఆపే 
విధంగా పోరడలని జనస్న 
పారీట్ తరుప్న డిమాండు 
చేసుత్న్నామని జనస్న పారీట్ 
తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల 
ఉపాధయాక్షురలు సుంకర 
కృష్ణవేణి తెలిపారు.

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

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పార్లమంట్ సభ్యాలు విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేట్ 
పరం కక్ండా కపాడాల్: అవనిగడడు జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: కృషా్ణ జిలా్ల అవనిగడడ్ నియోజకవర్గం అవనిగడడ్. జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు గౌరవనీయులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఇచచాన పలుప్ మేరకు డిసంబర్ 18,1920 మూడు రోజులు విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల 
హకుక్ నిన్ద్నినా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు పార్లమంట్్ల మరియు రజయాసభలో ప్లకార్డ్స్ ప్రదరిశించాలని 
ఇచచాన పలుప్ డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ ఉదయామానినా రండవ రోజు అవనిగడడ్ లో రజీవ్ గాంధీ విగ్రహం 
వదదు ప్లకారుడ్లు చేత పటిట్ విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రులు హకుక్ అనీ నిన్ద్లు చేస నిరసన చయయాటం జరిగింది. 
ఆదివ్రం ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న పారీట్ సీనియర్ న్యకులు రయపూడి వేణుగోపాల్ రవు, జిలా్ల 
ఉపాధయాక్షులు మతిత్ వెంకటేశవేరరవు, లీగల్ సల్ ప్రధాన కారయాదరిశి బాసు న్ంచారయయా న్యుడు, జిలా్ల 
కారయాదరిశి గాజుల శంకర్ రవు, ఎంపీటీసీ సభుయాలు కటికల వసంత్ కుమార్, బొపపున భాను, అశవేరపాలం 
ఉప సరపుంచ్ న్గరజు, వ్రుడ్ మంబ్ర్్స శ్రీలక్ష్మి, ప్రతాప్, జనస్న న్యకులు రజన్ల వీరబాబు, 
తోట ఆంజనేయులు, మతిత్ సుబ్రహ్మణయాం, పప్పుశెటిట్ శ్రీనివ్స్ రవు, తుంగల నరేష్, న్గరజు, గౌస్, 
అననాపరడిడ్ యేసు బాబు, చందు తదితరులు పాల్గన్నారు.

పి. గననివరం మండల జనసేన పార్టి 
డిజిటల్ కయాంపెయిన్

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణను 
వయాతిరేకిస్త్… ఆదివ్రం మధాయాహనాం 3 గంటలకు ప.గననావరం 3 
రోడ్ జంక్షన్ నందు సంటర్లలో డిజిటల్ కాయాంపెన్ నిరసన కారయాక్రమం 
నిరవేహంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు 
శరిగినీడి వెంకటేశవేర రవు, మండల అధయాక్షుడు వ్సంశెటిట్ కుమార్, 
ప.గననావరం మండలం సరపుంచ్లు యార్ంశెటిట్ త్రివేణి, తాతగారు, 
ఎల్లమలి్ల కృష్ణవేణి, ఎంపీటీసీలు కప్పుల సాయిబాబు, ఆదిమూలం 
సురేష్ కాప్, గనీశెటిట్ న్గలక్ష్మి, పాల్రి వీరభద్రం మరియు 
జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమని కపాడుకోవడం మనందరి బాధయూత: 

పాటంశెట్టి సూరయూచంద్ర
శతఘ్నా నూయాస్: జగ్గంపేట, వైసీపీ ఎంపీలు, పార్లమంట్ లో ప్లకార్డ్స్ ప్రదరిశించండి దయచేస విశాఖ ఉకుక్ 
పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా పోరటం చేయండి విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమని కాపాడుకోవడం మనందరి 
బాధయాత అని జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనస్నపారీట్ ఇంచార్జె పాటంశెటిట్ స్రయాచంద్ర అన్నారు.

విశాఖ సీటిల్ పా్లంట్ వయావహారంలో ప్రభ్త్వ 
తీర్ నిమమోక్ నీరెత్తూనట్్లంద్

శతఘ్నా నూయాస్:  విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ పరిరక్షణ వయావహ్రంలో వైసీపీ 
తీరు నిమ్మకు నీరతిత్నటట్గా ఉందని జనస్న పారీట్ గిదదుల్రు ఇంఛార్జె శ్రీ 
బ్ల్లంకండ సాయిబాబు సపుషట్ం చేశారు. ఎంతో మంది బలిద్న్లతో 
సదిధుంచన విశాఖ ఉకుక్ కర్మగారనినా కాపాడుకోవ్లి్సన బాధయాత ప్రతి 
ఆంధ్రుడిపై ఉందన్నారు. జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ 
మేరకు కంభం పటట్ణంలోని కందులాప్రం సంటర్ లో స్వ్ విశాఖ సీట్ల్ 
పా్లంట్ పేరిట డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ నిరవేహంచారు. #Raise_Plac-
ards_YSRCP_MP హ్యాష్ టాయాగ్ తో ప్లకారుడ్లు ప్రదరిశించారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో పారీట్ జిలా్ల కారయాదరిశి శ్రీ లంకా నరసంహరవు, జిలా్ల సహ్య 
కారయాదరుశిలు శ్రీ కాలవే బాలరంగయయా, శ్రీ గజజెల్ల కండ న్రయణ, కంభం 
మండల న్యకులు శ్రీ తాడిశెటిట్ ప్రసాద్, శ్రీ సందు న్రయణ, శ్రీ షేక్ 
అజుజె, శ్రీ దండే న్గారుజెన, రచర్ల మండల న్యకులు శ్రీ ఇపపుల శేషాద్రి, శ్రీ 
ప్టట్ బాలకృష్ణ, శ్రీ అలిశెటిట్ వెంకటేశవేరు్ల, శ్రీ ఏలం ప్లా్లరవు బ్సత్వరపేట 
మండల న్యకులు శ్రీ పడతలసాయి, శ్రీ ఒనిపెంట జీవన్, అరధువీడు 
మండల న్యకుల కారయాకరత్లు పాల్గన్నారు.

శతఘ్నా నూయాస్: తణుకు నియోజకవర్గం దువవే గ్రామంలో జనస్న్ని ఆదేశాల మేరకు 
వైజాగ్ సీట్ల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు వయాతిరేకంగా ప్లకారుడ్ల ప్రదరశిన చేయడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా
నరసాప్రం పార్లమంట సభుయాలు శ్రీ కనుమూరి రఘురమ కృష్ణంరజుని పార్లమంటలో 
ప్లకారుడ్లు ప్రదరిశించ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరుప్న ఈ పోరటానినా ముందుకు తీసుకు 
వెళ్ళిలి్సందిగా జనస్న పారీట్ ప్రత్యాకంగా విననావిసుత్ందని తెలియజేసారు.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు 
డిజిటల్ కయూంపైన్ లో దువ్వ జనసేన

గంతకల్ పటటిణంలో డిజిటల్ కయాంపెయిన్

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ – ఆంధ్రుల హకుక్ నిన్దంతో జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్నిచచాన డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ ఉదృతంగా సాగతోంది. #Raise_
Placards_YSRCP_MP హ్యాష్ టాయాగ్ తో వైసీపీ పార్లమంట సభుయాలను టాయాగ్ 
చేస్త్ అనంతప్రం జిలా్ల, గంతకల్ పటట్ణంలో జనస్న పారీట్ న్యకులు శ్రీ వ్సగిరి 
మణికంఠ ఆధవేరయాంలో పారీట్ కారయాకరత్లు ప్లకారుడ్లు ప్రదరిశించారు. పారీట్లకీతంగా 
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచ ప్రాతినిధయాం వహసుత్ననా ఎంపీలు రష్ట్ర ప్రజల ఆత్మగౌరవ్నినా 
కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు. విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమను పరిరక్ంచ్కునే వరకు 
జనస్న పారీట్ ఉదయామిసుత్ందని తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రులహక్కు: 
శ్రీమత్ గంటా స్వరూపదేవి

శతఘ్నా నూయాస్:  మన హకుక్ల కోసం పోరడండి, 
మీకు ఓటే్లస గెలిపంచన ప్రజల కోసం, ఆంధ్ర 
ప్రజల ఆత్మగౌరవం కోసం ఎంపీలు పార్లమంట్ 
లో మీ గళం బలంగా వినిపంచండి అని కోరిన 
జనస్న పారీట్ రష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి గంటా 
సవేరూపదేవి.

విశాఖ ఉక్కు-ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ 
కంపెయిన్ లో స్ళ్్లర్పేట జనసైనిక్లు

శతఘ్నా నూయాస్: స్ళ్్లరుపేట, విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణను 
వయాతిరేకిస్త్ పార్లమంట్ లో తమ గళ్నినా బలంగా వినిపంచాలంటూ 
ఎంపీ గరుమూరిత్ని కోరుతుననాట్ల విశాఖ ఉకుక్-ఆంధ్రుల హకుక్ డిజిటల్ 
కాంపెయిన్ లో భాగంగా స్ళ్్లరుపేట జనసైనికులు ప్లకారుడ్లతో నిరసన 
తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో కిరణ్, రమణ, బనీనా పాల్గన్నారు.

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు డిజిటల్ కయాంపెయిన్ లో పైల 
సాయి ధనుష్

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ 
ఆంధ్రుల హకుక్ అనే నిన్దంతో 
జనస్న అధయాక్షుడు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు విశాఖ 
ఉకుక్ కర్మగారం ప్రైవేటీకరణకు 
వయాతిరేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రష్ట్రం నుంచ పార్లమంట్ కి 
వెళ్ళినటవంటి మన ఆంధ్ర 
న్యకులకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ 

ప్రజల యొకక్ భావ్లను తెలియజేయడానికి మనరష్ట్ర ఖనిజ సంపదలో 
ఒకటైన అటవంటి మన విశాఖ ఉకుక్ కర్మగారనినా ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా 
అడుడ్కోవడం వ్రి బాధయాతగా గరుత్ చేస్త్ గాజువ్క నియోజకవర్గ బాధయాతాయుత 
పౌరుడిగా విశాఖపటనాంలోని జనస్న పారీట్ భగత్ సంగ్ విద్యారిథు సంఘం సభుయాడు 
అయినటవంటి పైల సాయి ధనుష్ నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది.

ఏజన్్స సుద్దగొమ్్మ గ్రామంలో మొకకులు పంపిణీ చేసిన జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: రంపచోడవరం నియోజకవర్గంలో జనస్న పారీట్ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సద్ధుంతం 
ప్రకారం గ్రామ సాథుయి నుంచ పారీట్ని బలోపేతం చేయటానికి కృషి చేయాలని నిరంతరం పారీట్కి కృషి 
చేస్ తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల ఇంచార్జె శ్రీ కందుల దురే్గష్ సలహ్ మేరకు, జగ్గంపేట నియోజకవర్గ ఇంచార్జె 
శ్రీ పాటంశెటిట్ స్రయాచంద్ర ను ఆదరశింగా తీసుకుని నిరంతరం న్కు వెననాట నేనున్నా అని నిలబడే శ్రీ 
కాకి సావేమి స్చనలతో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 2019లో మొటట్మొదటిసారి సందరిశించన ఏజనీ్స సుదదుగొము్మ 
గ్రామంలో సవేచచాందంగా గ్రామ అభవృదిధుకై ఇంటికి పది మొకక్లచప్పున రండు వందల జీబ్రా మొకక్లను 
పంపణీ చేస గ్రామసుథులకు జనస్న పారీట్ని బలోపేతం చయయామని, తద్వేర గ్రామాలు ఎలా అభవృదిధు 
జరుగతుందో వివరించటం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమం దేవిపటనాం తొయయారు గ్రామ జనసైనికుడు జనస్న 
రయుడు ఆధవేరయాంలో నెతునూరి న్గంద్ర, మరక తరుణ్, మనోజ్, చామకూరి మణికంఠ, తైలం రమేష్, 
గోకవరం జనసైనికుడు ఆమోస్ తదితరులు పాల్గన్నారు.

డిజిటల్ కయూంపెయిన్ నిర్వహంచిన రామచంద్రపురం నియోజకవర్ జనసేన పారీటి
శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రయివేటీకరణ వయాతిరేకిస్త్ పార్లమంట్ లో గళమత్త్లా 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్ట్ర ఎంపీలపై ఒతిత్డి తెచేచాందుకు జనస్న చేపడుతుననా డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ ద్వేర 2వ 
రోజు రమచంద్రప్రం నియోజకవర్గం జనస్న పారీట్ ఇంచార్జె శ్రీ పోలిశెటిట్ చంద్రశేఖర్ ఆధవేరయాంలో 
ముచచామిలి్ల రోడుడ్ శ్రీ బిలిడ్ంగ్్స నుండి ప్రారంభంచ విశాఖ ఉకుక్ ఆంద్రుల హకుక్ నివ్దంతో కాయాంపెయిన్ 
నిరవేహంచడం జరిగింది. వైసీపీ రష్ట్ర ఎంపీలను టాయాగ్ చేస వ్రిపై ఒతిత్డి తీసుకురవ్లి్సందిగా 
నియోజకవర్గ జనస్న న్యకులను, జనసైనికులను కోరుతున్నామని పోలిశెటిట్ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఈ 
డిజిటల్ కాయాంపైన్ లో జనస్న న్యకులు న్రప్రడిడ్ పారథుసారథి, తూరుపుగోద్వరి జిలా్ల జనస్న పారీట్ 
కారయాదరుశిలు బుంగారజు, సంపతి సతయాన్రయణ మూరిత్, గొల్లపలి్ల క్రిష్ణ, వెల్ల 1 గ్రామం జనస్న పారీట్ 
MPTC చకాక్ల సావేమి, ఏరుపలి్ల ఉట్రుమిలి్ల గ్రామాల జనస్న పారీట్ MPTC సాక్ శవక్రిష్ణ కుమార్, 
రంబాబు న్యుడు, సందప్, కలగాని సతీష్, కుంపట్ల పవన్ మరియు జనసైనికులు పాల్గనడం 
జరిగింది.

గణపవరం మరియు నిడమర్రు మండలాలు 
సంయుకతూంగా డిజిటల్ కయాంపెయిన్

శతఘ్నా నూయాస్: ఉంగటూరు నియోజకవర్గం గణపవరం మండలం 
మరియు నిడమర్రు మండలం సంయుకత్ంగా నిరవేహంచన విశాఖ ఉకుక్ 
ఆంధ్రుల హకుక్ వెంటనే ఉకుక్ కర్మగారం ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని ఎనోనా 
ప్రాణతాయాగం తాయాగాల ఫలితం ఉకుక్ పరిశ్రమ కాపాడుకునేందుకు 
ఉదయామించన జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ 
మేరకు ఫె్లక్్స టాబ్్లట్్స ప్రదరిశించడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
పశచామగోద్వరి జిలా్ల సంయుకత్ కారయాదరిశి ముతాయాల వ్సు, అడవికలను 
ఎంపీటీసీ నిమ్మల దొరబాబు, అడవికలను ప్రెసడెంట్ పాల వెంకననా, 
ఎనికేపలి్ల జవ్వేది బాలాజీ, భువనపలి్ల అనుమోలు, రమ్ చరణ్, గాజుల 
సాయి, జామ చటట్ నవీన్, చననాం గణేష్, ముతాయాల దుర్గ శ్రీనివ్స్, 
వనమల సామేలు, పసుప్లేటి శవ, సాయి కుమార్, దుపపు నీటి స్రయా, 
అగసత్ సాయిరం, నకక్ దుర్గ ప్రసాద్, క్షణం సతిత్పండు, మేక న్గంద్ర, 
కదిరి గరు ప్రసాద్, జొన్నాడ శ్రీనివ్స్ మరియు జనసైనికులు ఈ 
కారయాక్రమంలో పాల్గన్నారు.

శతఘ్నా నూయాస్:  ప.గననావరం, విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ ప్రైవేటికరణకు వయాతిరేకంగా పార్లమంట్ సభలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలను తమ గళం వినిపంచాలని, ప్లకారుడ్లు ప్రదరిశించాలని కోరుతూ జనస్న పారీట్ 
చేపటిట్న డిజిటల్ కాయాంఫైనో్ల భాగంగా అమలాప్రం పార్లమంట్ సభుయాలు శ్రీమతి చంతా అనురధని 
కోరుతూ జనస్న పారీట్ ప.గననావరం నియోజకవర్గంలో మామిడికుదురులో జరిగిన డిజిటల్ 
కాయాంపెయినో్ల పెదదు ఎతుత్న మామిడికుదురు మండలం జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

డిజిటల్ కంపెయిన్ లో పాల్్నని మామిడిక్దురు మండల జనసైనిక్లు

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన మరియు బీజేపీ ఆధ్వరయాంలో విశాఖ ఉక్కు గళం 
విపిపిన బి.సావరం యువసేన

శతఘ్నా నూయాస్: ఎంపీలందరు పార్లమంటలో స్వ్ విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్లకారుడ్లతో నిరసన్ 
తెలపాలి: రవూరి న్గబాబు ఉకుక్ కర్మగారం ప్రైవేటీకరణ పై శేవేత పత్రానినా విడుదల చేయాలి: చటీనాడి 
శ్రీనివ్సరవు.
రజోలు నియోజకవర్గం, బి.సావరం జనస్న పారీట్ వైస్ ప్రెసడెంట్ శ్రీ రవూరి న్గబాబు ఆధవేరయాంలో 
విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ డిజిటల్ కాయాంపయిన్ నిరవేహంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన దింప్ 
కారి్మకులను వివరలు అడగగా తాము విజయనగరం జిలా్ల నుండి రజోలులో దింప్ పనులకు వచాచామని 
ఉతత్రంధ్రలో ఉపాధి అవకాశాలు తగి్గపోవడంతో అకక్డి వివిధ రకాల వృతుత్ల వ్రు వలసలు బాట 
పటాట్రని తెలియచేశారు. విశాఖ ఉకుక్ కర్మగారం ప్రైవేటీకరణ చేయొదదుని వ్రు ప్రభుతావేనికి తెలియ 
చేస్త్ ప్లకారుడ్లు ప్రదరిశించారు. ఉకుక్ పరిశ్రమ నిరి్మంచన న్టి నుంచ ఎంతో మంది కారి్మకులు, కారి్మక 
న్యకులు ప్రాణతాయాగాలు చేశారని వ్రు వ్పోయారు. ముఖయాంగా యువకులు సైతం ఉకుక్ పరిశ్రమ 
కోసం బలిద్న్లు చేశారు వ్రి ఆత్మ శాంతి కోసం అయిన ప్రైవేటీకరణ చేయొదుదు అని వ్రి బాధను 
వయాకత్ం చేశారు. ఈ సందర్ంగా వైస్ ప్రెసడెంట్ రవూరి న్గబాబు మాటా్లడుతూ కారి్మకులకు న్యాయం 
చేయాలని ఎంపీలందరు పార్లమంటలో స్వ్ విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్లకారుడ్లతో శాంతియుతంగా 
నిరసన రష్ట్ర ప్రజల తరుప్న వినతిపత్రాలు ఇవ్వేలి అన్నారు.
అనతరం బీజేపీ న్యకులు చటీనాడి శ్రీనివ్సరవు మాటా్లడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్ట్రములో ఉననా వైసీపీ, 
టిడిప ఎంపీలకు నిరసన గళ్నినా వినిపంచారు. రషా్రా ప్రభుతవేం ఉకుక్ కర్మగారం ప్రైవేటీకరణ పై శేవేత 
పత్రానినా విడుదల చేయాలని వ్రు డిమాండ్ చేసారు. బి.సావరము యువత మాటా్లడుతూ యువతకి 
ఉపాధి కలిపుంచే పరిశ్రమలను ప్రైవేటీకరణ చేయడం తగదు అని యువతకి ఉపాధి చూపాలి్సన బాధయాత 
వైసీపీ ప్రభుతవేం మీద ఉననాది అన్నారు. జనస్న అదినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ చూపన శాంతి మార్గంలో 
వెళుత్న్నామని అన్నారు.

సంత రాష్ట్రంలో సరిఅయిన ఉపాధి లేక 
పరాయి దేశంలో ద్న ద్న గండం నూరేళ్ళు 
ఆయుష్షుగా మా బ్రత్క్లు ఈడుసతూనానిమ

శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న పారీట్ అధినేత ఇచచాన 
ఒకక్ పలుప్తో ప్రపంచంలో వివిధ దేశాలో్ల 
ఉననా ప్రవ్సాంధ్రులు విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల 
హకుక్ అనే నిన్దంతో తాము ఉననా దేశంతో 
పనిలేకుండ సవేదేశంలో సంత రష్ట్రంలో 
ఉకుక్ కర్మగార కారి్మకులు రోడుడ్న పడే 
పరిసత్తి ద్పరించందని దైరయాంగా రోడ్లమీదకు 
వచచా #స్వ్ విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ అని రజోలు 
నియోజకవరర్గనికి చందిన మటట్పర్రు గ్రామ 
వ్స తోరం రమకృష్ణ కువైట్ నుండి @
అమలాప్రం ఎంపీ శ్రీమతి చంతా అనురధకి 

నిరసన తెలియచేశారు. దేశం ఏదైన్ సైనికుడి గండెధైరయాం జనస్న్ని 
అని తోరం రమకృష్ణ ఈ సందర్ంగా అన్నారు.

వైసీపీ ప్రభ్త్వం ప్రైవేటీకరణ పేర్తో కరామోగారాలు 
అమేమోసే ప్రయతనిం చేసతూంద్: ఈదరాడ జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న్ని పలుప్ 
మేరకు మామిడికుదురు మండలం 
ఈదరడ గ్రామానికి చందిన భవన 
నిర్మణ కారి్మకులు అమలాప్రం 
ఎంపీ శ్రీమతి చంతా అనురధకి 
తమ నిరసన తెలియచేస్త్ 
విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ 
కర్మగారనినా ప్రైవేటీకరణ 

చేయడానినా వయాతిరేకిస్త్ ప్లకారడ్లతో ప్రదరశిన నిరవేహంచారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
కి చందిన ఎంపీలు అందరు పార్లమంటలో విశాఖ ఉకుక్ కర్మగారం 
ప్రైవేటీకరణ చేయడానినా వయాతిరేకిస్త్ ప్లకారుడ్లు పటట్కుని కేంద్ర ప్రభుతావేనినా 
అడగాలని కోరరు.

విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రవేట్కరణను వయాత్రేకిస్తూ 
పార్లమంట్ లో తమ గళానిని వినిపించాల్: 

అంజూర్ చక్రధర్
శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న 
పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు 
ఆదివ్రం జనస్న పారీట్ 
చతూత్రు జిలా్ల కారయాదరిశి 
అంజూరు చక్రధర్ విశాఖ 
ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ అనే 
నిన్దంతో ఆంద్రప్రదేశ్ 
రష్ట్ర ఎంపీల అందరికి 
తెలిస్లా సషల్ మీడియా 

కాయాంపెయిన్ లో భాగంగా రండవరోజు ప్లకారుడ్లతో నిరసన తెలియజేసుత్ 
తిరుపతి ఎంపీ శ్రీ మదిదుల గరుమూరిత్ని వ్రి టివేటట్ర్ ఖాతాకు టాయాగ్ 
చేస్త్ నిరసన తెలియచేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా అంజూరు 
చక్రధర్ మాటా్లడుతూ విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రవేటికరణను వయాతిరేకిస్త్ 
పార్లమంట్ లో తమ గళ్నినా గటిట్గా వినిపంచాలంటూ చతూత్రు జిలా్ల 
తిరుపతి పార్లమంట్ సభుయాలు శ్రీ మదిదుల గరుమూరిత్ని జనస్న పారీట్ 
తరప్న డిమాండ్ చేసుత్న్నామన్నారు.

విశాఖ సీటిల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణను అడు్డకోవాలని 

జనసేన డిజిటల్ కయూంపెయిన్: బాడిశ మ్రళీకృష్ణ
శతఘ్నా నూయాస్:  జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు కృషా్ణజిలా్ల అధయాక్షులు బండ్రెడిడ్ రమకృష్ణ 
స్చనలు మేరకు విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ పరిరక్షనే లక్షష్ంగా జనస్న పారీట్ తరప్న విశాఖ ఉకుక్ – ఆంధ్రుల హకుక్ 
అనే నిన్దంతో మూడు రోజులపాట నిరవేహంచే ఈ డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ లో భాగంగా జనస్న పారీట్ కృషా్ణజిలా్ల 
ప్రధాన కారయాదరిశి బాడిశ మురళీకృష్ణ ఆధవేరయాంలో ఆదివ్రం జగ్గయయాపేట పటట్ణంలో పొటిట్శ్రీరములు విగ్రహనికి 
నివ్ళులు అరిపుంచ విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణను నిలిపవేయాలని డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ నిరవేహంచడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో మురళీకృష్ణ మాటా్లడుతూ ఎంతో మంది బలిద్న్లు, ప్రాణ తాయాగాలతో వచచాన 
విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ ని కాపాడుకోవ్లసన బాధయాత మనందరకి ఉందని అయిత్ వైసీపీ ఎమ్మలేయాలు, ఎంపీలు 
గళం విపపుకుండా 151 మంది ఎమ్మలేయాలు 22 మంది లోక్ సభ సభుయాలు ఉండి కూడా ఉకుక్ పరిశ్రమకు 
అనుకూలంగా గళం విపపుకపోగా కేంద్రానిదే బాధయాత అంటూ తపపుంచ్కునే ధోరణిలో ఉననా వ్రికి బాధయాతను 
గరుత్ చేయాలననా లక్షష్ంతో జనస్న పారీట్ డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ నిరవేహసుత్న్నామని వైసీపీతోపాట టీడీపీ ఎంపీలు 
ప్రసుత్తం జరుగతుననా పార్లమంట్ సమావేశాలో్లనే విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ పరిరక్షణ గరించ మాటా్లడుతూ ప్లకారుడ్లు 
ప్రదరిశించాలని వ్రి బాధయాతను వ్రికి తెలియచేస్లా ఎంపీలకు టాయాగ్ చేస్ విదంగా ఈ డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ 
ప్రారంభసుత్న్నామన్నారు. రజకీయ క్షేత్రంలో పారీట్ల మధయా విబేధాలు ఉన్నా ప్రతి పారీట్ అంతిమ లక్షష్ం ప్రజా స్వే. 
విశాఖ సీట్ల్ పా్లంట్ పరిరక్షన ప్రతి ఆంధ్రుడి కరత్వయాం అని కావున కేంద్ర ప్రభుతవేం సీట్ల్ పా్లంట్ ప్రైవేటికరణను 
నిలుప్దల చేస్ విధంగా ప్నరలోచన చేయాలననా విషయానినా కేంద్రానికి తెలియజేస్ బాధయాత వైసప ప్రభుతవేం పై 
ఉందని మురళీకృష్ణ ప్రభుతావేనినా డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమం లో జిలా్ల సంయుకత్ కారయాదరిశి ఈమని కిషోర్, 
పెనుగంచప్రోలు మండల న్యకులు తునికిపాటి శవ న్గలమీర, నవీన్,గోపన్ధ్, న్గబాబు, న్రయణ,, 
హరీష్, గోప, శ్రీహరి, రంప్రసాద్, అజయ్, బాజీ, సుమంత్ తదితరులు పాల్గన్నారు.

విశాఖ ఉక్కు క్ మద్దత్గా పాయాపీల్ 
మండల జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్: శ్రీ పవన్ 
కలాయాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు 
డోన్ నియోజకవర్గం, పాయాపలి 
మండలం లోని జనసైనికులు 
“విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్” 
పరిరక్షణ కు మదదుతు గా నిలవడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనస్న న్యకులు సునీల్ 
జనస్న, చంద్ర, మధు, న్యుడు, 

రమేష్, రంగసావేమి, హర్ష తదితరులు పాల్గన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఎంపీ శ్రీమత్ వంగా గీతక్ సవాలు విసిరిన 
కకినాడ జనసైనిక్డు

శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న పారీట్ విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల హకుక్ అనే నిన్దంతో 
ప్లకార్డ్స్ పటట్కుని ముందుకు వచచాన వివిధ నియోజకవర్గ జనస్న పారీట్ 
న్యకులకి జనస్న పారీట్ వీరమహళలకి జనస్న పారీట్ కారయాకరత్లకు ప్లకార్డ్స్ 
పటట్కుని నిరసన తెలియజేసన ప్రతి ఒకక్రికి పేరు పేరున్ ధనయావ్దములు 
తెలియజేస్త్ ఇలానే ప్రతి ఒకక్రు ముందుకు వచచా నిరశన తెలియజేసాత్రు 
అని ఆశస్త్ అలాగ కాకిన్డ ఎంపీ వంగాగ్త గారు మీకు పార్లమంట్ లో 
ఇలాంటి ప్లకారుడ్ చూపంచే దము్మ ఉంద్ అని అడుగతూ ఆంధ్రుల ఆత్మ 
గౌరవ్నినా కాపాడతారని రబోయే పార్లమంట్ సమావేశాలో్ల మీ గళం ప్లకార్డ్స్ 
పటట్కని నిరసన తెలియజేసాత్రని కోరుకుంటననా అంటూ సవ్లు విసరిన 
కాకిన్డ రూరల్ జనస్న పారీట్ క్రియశీలక సభుయాడు అనిల్ కుమార్.

డిజిటల్ కయాంపెయిన్ లో 
ఉంగటూర్ జనసైనిక్డు

శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రారంభంచన విశాఖ ఉకుక్ 
పరిరక్షణ డిజిటల్ కాయాంపెయిన్ భాగంగా 
ఆదివ్రం ఉంగటూరు నియోజకవర్గం 
నిడమర్రు మండల నిడమర్రు గ్రామంలో 
ఉంగటూరు జనసైనికుడు సురేష్ డిజిటల్ 
కాయాంపెయిన్ చేయడం జరిగింది.

విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు: 
చిత్తూర్ జిలా్ల కరయాదరిశి ఎం. నాసీర్

శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ ప్రైవేటీకరణ కు వయాతిరేకంగా 
జనస్నపారీట్ న్యకులు శ్రీ.పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు 
పా్లకారుడ్లతో నిరసనచేస వైసా్సరీ్సపీ ఎంపీలకు తెలిస్లా 
ఎంపీ లు అందరూ పార్లమంట్ ముందు పా్లకారుడ్లతో 
మన అందరి విశాఖ ఉకుక్ కోసం నిరసన చయాయాలని 
జనస్న చతూత్రు జిలా్ల కారయాదరిశి ఎం. న్సీర్ జనస్న 
న్యకులు తెలిపారు.

ఎంపీలు తమ గళానిని వినిపించాల్: 
మారాకుపురం జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: జనస్న అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశానుసారం జనస్న 
పారీట్ విశాఖ ఉకుక్ పరిరక్షణ కోసం 
పార్లమంట్ లో ప్లకారుడ్ పటట్కోవడం 
ద్వేర సవేరనినా వినిపంచవలసందిగా 
రష్ట్ర ఎంపీలకు విజ్ఞపత్ చేసన 
మారక్ప్రం నియోజకవర్గం జనస్న. 

ఈ కారయాక్రమంలో ప్రకాశం జిలా్ల జాయింట్ సక్రెటరీ సురేష్ బాబు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

సికోకులు జనసేన క్రికెట్ టోరనిమంట్ 21 క్ హాజరైన శ్రీమతి కంతిశ్రీ
శతఘ్నా నూయాస్:  శ్రీకాకుళం జిలా్లలో జనస్న 
పారీట్ న్యకులు నిరవేహసుత్ననా సకోక్లు జనస్న 
క్రికెట్ ట్రనామంట్ 2021 క్రీడలో్ల భాగంగా 
జరగబోయే మాయాచ్ కి ఎచచార్ల జనస్న పారీట్ 
టీంకి అభనందనలు తెలపడానికి ముఖయాఅతిథిగా 
ఎచచార్ల నియోజకవర్గ న్యకురలు శ్రీమతి 
కాంతిశ్రీ హ్జరయాయారు. ఈ సందర్ంగా 
ఆమ మాటా్లడుతూ క్రీడా స్ఫూరిత్తో మరింత 
ముందుకెళ్ళి రనుననా రోజులో్ల దేశానికి గొపపు 
పేరు తీసుకురవ్లని ద్నికి జనస్న పారీట్ 

తరప్ నుంచ అనినా విధాలుగా క్రీడాకారులకు మదదుతు ఉంటందని తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో ఉదయ్, 
బాబాజీ, వ్సు జనసైనికులు పాల్గన్నారు.

వేలమేసి కరా్మగారం నడి వీధిన! కరి్మక్ల మన్భావాలు బజారున: 
శ్రీకక్ళం జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్:శ్రీకాకుళం, 
జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
పలుప్ మేరకు ఆదివ్రం 
శ్రీకాకుళం జనస్న పారిట్ విశాఖ 
ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రవేటికరణను 
వయాతిరేకిస్త్ ప్లకారుడ్లతో 
నిరసన తెలపడంతో పాటగా 
టివేటట్రో్ల శ్రీకాకుళం ఎంప ను 
టాగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 

కారయాక్రమంలో శ్రీకాకుళం జనస్న న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనడం జరిగింది.

రండవ ర్జు డిజిటల్ కంపెయిన్ లో తిరుపతి జనసేన
శతఘ్నా నూయాస్: విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమ 
ప్రయివేటీకరణను వయాతిరేకిస్త్ పార్లమంట్ 
లో తమ గళ్నినా బలంగా వినిపంచాలని 
వైసప ఎంపీలను రండవ రోజు కోరుతూ 
జనస్నపారీట్ తిరుపతి నియోజకవర్గ 
ఇంచార్జె శ్రీ కిరణ్ రయల్ ఆధవేరయాంలో 
ఈ కారయాక్రమం నిరవేహంచడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న న్యకులు 
రజారడిడ్, హేమ కుమార్, బాబిజె, సుమన్, 

మునిసావేమి, వనజ, లతా, అమృత, కీరత్న, మనోజ్, రమేష్, సుమన్, రజేష్ లతో కలిస విశాఖ సీట్ల్ ను పూజించ 
సీట్ల్ పా్లంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా ఉండాలని ప్రారిథుంచడం జరిగింది.

విశాఖ ఉక్కు క్ మద్దతుగా 
నాగల్పురం జనసేన

శతఘ్నా నూయాస్:  శ్రీ పవన్ కలాయాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు 
చతూర్ జిలా్ల, సతయావేడు నియోజకవర్గం, న్గలాప్రం 
మండలం లోని జనసైనికులు “విశాఖ ఉకుక్ ఆంధ్రుల 
హకుక్” పరిరక్షణ కు మదదుతు గా నిలవడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న న్యకులు సుబ్రమణయాం, 
రూప కుమార్, శ్రీను, వెంకీ, కారీత్క్, జోయాతి తదితరులు 
పాల్గన్నారు.

విశాఖ ఉక్కు.. మనందరి హక్కు: డా:యుగంధర్ పొనని
శతఘ్నా నూయాస్:  విశాఖ ఉకుక్ పరిశ్రమను 
కాపాడుకోవ్లి్సన బాధయాత మనందరిపై 
ఉందని జనస్న పారీట్ న్యకులు 
తెలిపారు. జనస్న పారీట్ అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ పలుప్మేరకు ఆదివ్రం 
వెదురుకుపపుం మండలం గొడుగచంత 
పంచాయతీ ఎదుట విశాఖ ఉకుక్-
ఆంధ్రుల హకుక్ నిన్ద్లతో ప్లకారుడ్లతొ 

నిరసన తెలపటం జరిగింది. గంగాధర నెల్్లరు నియోజకవర్గం ఇంచార్జె యుగంధర్ 
పొననా స్చన మేరకు ఆ పారీట్ న్యకులు ఈ సందర్ంగా మాటా్లడుతూ విశాఖ ఉకుక్ 
ఫ్యాకట్రీ ఎందరో మహనీయుల ఉదయామాల ఫలితంగా సాధించ్కోవడం జరిగిందని, 
ప్రతయాక్షంగా వేలాది మందికి, పరోక్షంగా లక్షమందికి పైగా ఉపాధి కలిపుసుత్ననా ఉకుక్ 
పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణ వయాతిరేకిస్త్ ఇపపుటికే తన పారీట్ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖకు వెళ్్ల 
ఉకుక్ పరిశ్రమ ఉదోయాగలకు అండగా నిలబడాడ్రని చపాపురు. పార్లమంట సమావేశాలు 
జరుగతుననా నేపథయాంలో ఉకుక్ పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణ పై అధికార పారీట్ పార్లమంట 
సభుయాల గళం విపాపులి్సన ఆవశయాకత ఎంతైన్ ఉందన్నారు. ఇపపుటికైన్ ఉకుక్ పరిశ్రమ 
ను కాపాడుకునేందుకు ఎంపకలో పార్లమంటలో కేంద్ర ప్రభుతవేం తీరు పట్ల ప్రశనాంచేలా 
ప్లకారుడ్లు ఉదయామానినా చేపటాట్మన్నారు. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల సంయుకత్ కారయాదరిశి 
కోలార్ వెంకటేష్, మండల అధయాక్షులు ప్రుషోతత్ం, మండల న్యకులు, సతీష్, ముని, 
ప్రతాప్, ముని సుధాకర్ వినోద్ గరుమూరిత్ ప్రుషోతత్ం షణు్మగం వర్మ రజ్ రుద్ర లోకేష్ 
జానకిరమ్ వెంకటాద్రి న్యుడు చరంజీవి పాల్గన్నారు.

మాద్గల సమసయాల ఆతీమోయ సమావేశానికి 
జనసేన కి ఆహా్వనం

శతఘ్నా నూయాస్: అనంతప్రం నగరంలోని సాథునిక రమ్ నగర్ 
కారయాలయంలో జనస్న పారీట్ అనంతప్రం జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ టి.స.
వరుణ్ ని కలిసన MHPS న్యకులు, వ్రి సమసయాలను వివరిస్త్ డప్పు, 
చర్మ మరియు చప్పులు కుటేట్ వ్రికి 21 సంవత్సరలు నిండిన వ్రికి నెల 
నెలా రూ 5000/- పంఛన్ రష్ట్ర ప్రభుతవేం మంజూరు చేయాలి అని 
తెలిప మాదిగల సమసయాలపై ఆతీ్మయ సమావేశానికి వినతిపత్రం ఇచచా 
సమావేశానికి పలవడం జరిగింది.
సమసయాలు విననా శ్రీ టీ.సీ.వరుణ్, సమావేశ వివరలు తెలియజేస్త్ 
జనస్న పారీట్ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ దృషిట్కి తీసుకెళ్త్నని MHPS 
సమసయాలను పరిషక్రిసాత్మని హ్మీ ఇవవేడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
శ్రీ రమేష్ బాబు (SC స్ట్ట్ జనరల్ సక్రటరీ), శ్రీ సాకే సంజీవరయుడు 
జిలా్ల (ప్రధాన కారయాదరిశి), శ్రీ సాకే రజపపు (జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు), శ్రీ హరి 
(జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు) మరియు తదితరులు పాల్గనడం జరిగింది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

