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యువతకు పట్టు బటటులు, బంగారం కాదు,  
మంచి భవిషత్తు ఇవ్ండి.... జనసేనాని

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలోని 30 లక్షల మంది 
నిరుద్యోగ యువత ఎదుర్కంటున్న పరిస్థితి, 
నయవంచనకు గురయ్యోమనే వేదన 
అందరినీ కలచి వేస్తంది. వైసీపీకి 151మంది 
ఎమ్మెల్యోలతో అంత మ్జారిటీ చట్టసభలోలో 
దక్కడంలో ఆ 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగ 
యువత ప్రధాన కారణమయ్యోరు. ఎని్నకలకు 
మందు రండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు 
కల్పిస్్తమని వైసీపీ ఇచిచిన హామీని విశ్వస్ంచి 
అని్న సీటులో ఇస్్త అధికారంలోకి వచిచిన రండేళలో 
తరవాత 10 వేల ఉద్యోగాలు ఇస్్తమనడంతో 
యువత తామ వంచనకు గురయ్యోమని 
ఆవేదనతో ఉన్్నరు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 
ఇచిచిన జాబ్ కాయోలండరుపై ఆంద్ళన 
చందుతున్న నిరుద్యోగ యువతకు బాసటగా  
జనస్న పార్్ట నిల్చింది. 
 
ఆంధ్ర రాష్టం లో నిరుద్యోగ సమసయో రోజురోజుకి 
పెరిగిపోతుంది. పెటు్టబడులు పరిశ్రమలు ల్క 
నిరుద్యోగులు అల్లోడిపోతుంటే ప్రభుత్వం 
మాత్ం దున్నపోతు మీద వర్ం కురిస్నటులో 
వయోవహరిస్తంది. ప్రతి ఏడాది జనవరి 1 తేదీన 
విడుదల చేస్్తమ అన్న జాబ్ కాయోలండర్ ని ఇపపిటిదాకా విడుదల చేయకపోగా ప్రస్తత ప్రభుత్వ రంగాలోలో పనిచేస్తన్న ఉద్యోగుల వయోపరిమితిని 62 
సంవత్సరాలకు పెంచి నిరుద్యోగుల ని మళ్లో దెబ్బకొటి్టంది. ఏ.పీ లో జాబ్ కాయోలండర్ కోసం ఎదురుచూస్తన్న 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగుల ఆశలపై నీళ్లో 
చల్లోంది. డిగ్రీలు, ఎం.బీ.ఏ,లు పీ.జీ,లు చేస్న యువత నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురుచూడటంలోనే పుణయోకాలం పూర్తయిపోతుంది. స్వతంత్ భారతంలో అతయోధిక 
ఉద్యోగాలు ఇచిచిన ప్రభుత్వం తమదే అని ప్రగల్భాలు పల్కిన వై.స్.పి ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కొత్త భాషయోం చబుతూ, కాంట్రాక్్ట, ఔట్్సరి్సంగ్ 
ఉద్యోగాలు కూడా తమ ఖాతాలోనే వేసకునే పరిస్థితి కనిపిస్తంది. ఇది ఇల్ ఉండగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్్త అంటూ వై.సీ.పీ ప్రభుత్వం ఎని్నకల సమయంలో 
భార్గా హామీలు గుపిపించి అధికారంలోకి వచిచిన రండేళలో తరా్వత మొదటి జాబ్ కాయోలండరు్న విడుదల చేస్ంది. 6,03,756 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్్త అంటూ 
భార్గా ప్రకటన చేస్ంది. తీరా వాస్తవంలోకి వస్్త అందులో పటు్టమని 10 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా ల్ని పరిస్థితి. ఇక స్వచ్ందస్వా కారయోక్రమం అని 
ప్రవేశపెటి్టన వాలంటర్ ఉద్యోగులకు నెలకు కేవలం ఐదు వేల రూపాయలు వేతనం కూడా చల్లోంచల్కస్వా కారయోక్రమం పేరుతో తమ పార్్ట కారయోక్రమాలకు 
బానిసలు చేస్ంది. అర్హతకు తగిన ఉద్యోగాల్లోక స్వయం ఉపాధి కోసం ఎదురుచూస్తన్్న 50 లక్షల మంది బీసీ, ఎసీ్స, ఎసీ్ట, మైన్ర్్టలకు సబ్్సడీ రుణాలు 
ల్కుండా చేస్ంది. రాష్టంలో పట్్టలు తపిపిన నిరుద్యోగ సమసయో జనస్న్ని పవన్ కళ్యోణ్ గారిదగ్గరకు చేరింది. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అన్్నరు కాబటే్ట 
జగనోమెహన్ రడిడి కి పట్టం కట్్టం అని వారు అధికారంలోకి వచ్చిక నిరుద్యోగులకు కనీసం గోచీ గుడడి కూడా కట్ట ల్దని వాపోయ్రు. నిరుద్యోగుల ని కేవలం 
ఓటు బాయోంకు ల్గా మాత్మే చూస్ వైసీపీ ప్రభుతా్వని జనస్న తందరోలోనే తిపిపికొడుతూ ఉంది అని రాష్టంలో యువత ఆకాంక్షిస్తన్్నరు.
 
“రండున్నర లక్షల ఉద్యోగాల హామీని నిరుద్యోగ యువత నమిమెంది. 30 లక్షల మంది యువతీయువకులు ఉద్యోగాల కోసం ఆశగా చూస్తన్్నరు. పోలీస 
విభాగంలో 74వేల ఉద్యోగాలు ఉన్్నయని గురి్తంచి బడ్జెట్ అంశాలను దృష్్టలో ఉంచుకొని ఏట్ 6 వేల ఉద్యోగాలు భర్్త చేస్్తమన్్నరు. ఇపుపిడు జాబ్ 
కాయోలండరులో 460 పోస్టల్ చూపించ్రు. పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం శిక్షణ తీసకొని స్ద్దమవుతున్న యువతీయువకుల పరిస్థితి ఏమిటి? అని పవన్ కళ్యోణ్ 
ప్రశి్నంచటం జరిగింది.
 
25 వేల ఉపాధాయోయ ఉద్యోగాలు భర్్త చేయ్ల్్స ఉంది. టీచర్ ట్రైనింగ్ పూరి్త చేసకున్న లక్షల మంది ఆ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమయ్యోరు. అసలు ఉపాధాయోయ 
ఉద్యోగాల ఊస్ ల్దు. రండు వేల వరకూ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఉద్యోగాలు ఖాళ్లు ఉన్్నయి. జాబ్ కాయోలండరోలో 34 పోస్టలు మాత్మే ప్రకటించ్రు. 30 లక్షల 
మంది అరు్హలు ఉంటే 34 ఉద్యోగాల్?
 
ఉద్యోగాలు వస్్తయని యువత ఢిలీలోకి వెళ్ళి, హైదరాబాద్ వెళ్ళి, అవనిగడడి వెళ్ళి... వేరే నగరాలకు వెళ్ళి కోచింగ్ తీసకొంటున్్నరు. వారందరి పరిస్థితి ఏమిటి?  
అని నిరుద్యోగ యువత  తమ ఆవేదనను తెల్యచేస్తన్్నరు. కోచింగ్ ల కోసం ఎక్కడ్క్కడో ఉండి కష్టపడి చదువుకొంటూ ఉన్్నమనీ, అర్హతలు ఉన్్న 
ఉద్యోగాలు లభంచని పరిస్థితి ఈ జాబ్ కాయోలండర్ వలలో నెలకొందని ఆవేదనకు లోనవుతున్్నరు. ఈ అంశంపై జనస్న రాజకీయ వయోవహారాల కమిటీ 
సమావేశంలో చరిచించి నిరుద్యోగ యువతకు అండగా నిలవాలని నిర్ణయం తీసకోవటం కూడా జరిగింది. పటు్ట బట్టలు, బంగారం ఇవ్వక్కరల్దు. చక్కటి 
భవిషయోత్ ఇవ్వండి చ్లు. తమ పార్్టలోని రాజకీయ నిరుద్యోగుల కోసం ల్ని పదవులు, కొత్తకొత్త పదవులు సృష్్టంచి ఉపాధి కల్పించిన వైసీపీ ప్రభుత్వం... ఉన్న 
ఉద్యోగాలను ఎందుకు ఇవ్వడం ల్దు... తమ పార్్ట వారిపై ఉన్న శ్రద్ధ, హామీ ఇచిచిన 2.5 లక్షల ఉద్యోగాలపై ఎందుకు ల్దని నిరుద్యోగులు ప్రశి్నస్తన్్నరు. 
30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులకు అండగా నిల్చేందుకు జనస్న పార్్ట  అని్న జిల్లో కేంద్రాలోలో జన సైనికులు, న్యకులు నిరుద్యోగ యువతను కలుపుకొని 
జిల్లో ఎంపాలోయమెంట్ ఎకే్స్ఛంజీల దగ్గరకు వెళ్ళి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇచిచిన 2.5 లక్షల ఉద్యోగాల హామీని గురు్త చేస్్త వినతి పత్రాలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. 
నిరుద్యోగ యువతకు న్యోయం జరిగే వరకూ జనస్న పార్్ట అండగా ఉంటుంది పవన్ కళ్యోణ్ తెలపటం కూడా జరిగింది.
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కరోనా నంచి పిల్లల్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత లేదా?
•విద్యూర్థుల ఆరోగయూ సంరక్షణపై ముఖయూమంత్రికి దూరదృష్టి లేదు
శతఘ్్న న్యోస్: కరోన్ థర్డి వేవ్ అంద్ళనకరంగా ఉంది. విదాయో సంసథిలను 
కనీసం ఈ నెల్ఖరు వరకూ మూస్వేస్్తనే విదాయోరుథిలను ఈ వైరస్ బారి నుంచి 
కాపాడుకోగలం. రాష్ట విదాయోశాఖ మంత్రి మాత్ం- కేసలు పెరిగితే చూదా్దం 
అని చపపిడం ఆయన బాధయోతారాహితాయోని్న తెల్యచేస్తందని జనస్న పార్్ట 
రాజకీయ వయోవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ న్దెండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో 
దుయయోబట్్టరు. విదాయోరుథిల ఆరోగయోంపై రాష్ట ప్రభుతా్వనికి ఏ మాత్ం బాధయోత 
ల్దనే విషయం అరథిమవుతోంది. దేశంలో పలు రాష్ట్రాలు ఇపపిటికే విదాయో 
సంసథిలను మూస్వేస్ ఆనె్లోన్ విధానంలో తరగతులు నిర్వహణపై మార్గదర్శకాలు 
ఇచ్చియి. ఆ మాత్ం దూరదృష్్ట కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ మఖయోమంత్రికి 
ల్కపోయింది. రోజుకి 4 వేలకుపైగా కొత్త కేసలు రాష్టంలో నమోదవుతున్్నయి. 
దేశవాయోప్తంగా కేసలు పెరుగుతున్్నయి. రోజువార్ పాజిటివిటీ రేట్ 16.28% 
నుంచి 19.65%కి పెరిగిందని గణాంకాలు చబుతున్్నయి. ఆసపత్రులోలో 

చేరేవారి సంఖయో క్రమంగా పెరుగుతున్న విషయ్ని్న విసమెరించవదు్ద. ఇల్ంటి పరిస్థితులోలో పిలలోలను స్్కల్్స, కాల్జీలకు పంపించడం రిస్్క అవుతుంది. ఏపీ 
విదాయోశాఖ మంత్రి- వాయోకి్సనులో ఇస్తన్్నం కాబటి్ట స్్కల్్స తెరుస్్తం అంటున్్నరు. 15-18 సంవత్సరాల మధయో పిలలోలకు వాయోకి్సన్ మన రాష్టం కంటే మహారాష్టలో 
ఎకు్కవ మందికి వేశారు. అక్కడే విదాయో సంసథిలను మూస్వేశారు. తెలంగాణ, తమిళన్డు, కరా్ణటకలోలోన్ వాయోకి్సన్ అందిస్తన్్నరు. ఆయ్ రాష్ట్రాలు విదాయోరుథిల 
క్షేమం కోసం సెలవులు పొడిగించ్యి. ఎనో్న జాగ్రత్తలు తీసకొనే వైదయో కళ్శాలలోలోని విదాయోరుథిల్ కోవిడ్ బారినపడుతున్్నరు. మరి స్్కల్ పిలలోల పరిస్థితి 
ఏమిటి? ప్రాథమిక, మాధయోమిక, ఉన్నత పాఠశాలలోలో భౌతిక దూరం అమలు చేయడం ల్దు. పాఠశాలలోలో శానిటైజరులో అందుబాటులో ఉంచడం ల్దు. 
అల్ంటపుపిడు స్్కల్్స తెరవడం సమంజసమా? ఇపపిటికిపుపిడు విదాయో సంసథిలు తెరవాల్… పర్క్షలు నిర్వహించ్లనే మొండి ధోరణిని విడిచిపెటి్ట విదాయోరుథిల 
సంరక్షణ బాధయోతను రాష్ట ప్రభుత్వం తీసకోవాలని న్దెండలో మనోహర్ డిమాండ్ చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాజోలు ప్రభుత్ ఆసుపత్రిలో తక్షణమే గైనకాలజిసుటు పోసుటున భర్తు చేయాలని జన సేన డిమండ్
రాజోలు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సంటర్ నందు గైనకాలజిస్టి లేక గర్భిణీ స్త్రీలు ఇబ్ందులు పడుతుననిందున తక్షణమే సమసయూలు పర్ష్కర్ంచాలని కోర్తూ రాజోలు జనసేన మండల 
అధయూక్షుడు సూర్శెట్టి శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయూంలో భారీ నిరసన

శతఘ్్న న్యోస్: తూరుపిగోదావరి జిల్లో, రాజోలు నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఏకైక 
ప్రభుత్వ ఆసపత్రి అయిన కమూయోనిటీ హెల్్త సెంటర్ నందు స్బ్బంది కొరతతో 
గరిభాణీ స్త్రీలు చ్ల్ ఇబ్బందులు పడుతున్్నరని, ప్రభుత్వం సపిందించి తక్షణమే 
వైదుయోలు కొరత ల్కుండా పరిష్కరించ్లని జన స్న న్యకులు డిమాండ్ చేశారు. 
కొది్దరోజుల క్రితం చికిత్సకు వచిచిన గరిభాణీ స్త్రీలకు సమవారం డ్ల్వర్ డేట్ ఇవ్వగా 
సమారు ఏడుగురు గరిభాణీలు వచ్చిరని, ఇక్కడ గైనకాలజిస్్ట ల్కపోవడంతో 
వారందరినీ వేరే వేరే ప్రాంతాలకు పంపించి వేశారని దుయయోబట్్టరు. ఇల్ 
ఆకస్మెకంగా డాక్టర్ ల్కపోవడం వలలో ఏదైన్ జరగకూడని ప్రమాదం జరిగితే ఎవరు 
బాధయోత వహిస్్తరని ఆగ్రహం వయోక్తం చేశారు. వైదుయోలు కొరత ల్కుండా తక్షణమే 
శాశ్వత ప్రాతిపదికన పరిష్ట్కరం చూపాలని కోరారు. ఆసపత్రి కమిటీ చైరమెన్ గా 
వయోవహరిస్తన్న ఎమ్మెల్యో రాపాక వరప్రస్ద్ రావు దృష్్ట స్రించ్లని కోరారు. దీనిపై 

ఆసపత్రి స్పరింటండ్ంట్ జి ప్రభాకర్ ని వివరణ కోరగా కలక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ పనిచేస్తన్న గైనకాలజిస్్ట ని డిపే్టషన్ పై వేరే ప్రాంతానికి పంపాల్్స వచిచిందని 
వారంలో మరల్ ఆమ్ తిరిగి వస్్తరని తెల్పారు. ఈ కారయోక్రమంలో మల్కిపురం ఎంపీపీ మేడిచరలో సతయోవాణి, రాజోలు వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపల్లో ఆనందరాజు, గుండాబతు్తల 
తాతాజీ, ఎంపీటీసీ దారలో లక్ష్మీ కుమారి చినబాబు, ఉల్శెటి్ట అన్నపూర్ణ, పినిశెటి్ట బుజిజె, కోళళి బాబ్, పంచదార చినబాబు, చింతా ప్రస్ద్, కాట్న రాజు, గండ్రోతు కిరణ్, జి. 
బాచి, బొకా్క చందు భాజాపా న్యకులు గొలలోమందల నిరంజన్ రావు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

భామిని మండలంలో జనసేన కార్యకరతుల ఆత్మీయ సమవేశం
శతఘ్్న న్యోస్: పాలకొండ నియోజకవర్గం, భామిని 
మండలంలో జనస్న కారయోకర్తల సమావేశం 
పెట్టడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ఆమదాలవలస 
నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జె పేడాడ రామోమెహన్ 
మాట్లోడుతూ జనస్న పార్్టకి గ్రామస్థియిలో ఉన్న 
కారయోకర్తలు, జనస్నికులు పార్్టకి బలమని అందరూ 
కూడా ఒకే తాటిపై ఉండి జనస్న అధినేత పవన్ 
కళ్యోణ్ ఆశయ్లను స్దా్ధంతాలను ప్రజలోలోకి బలంగా 
తీసకువెళ్లోలని చపాపిరు అల్గే ప్రస్తత ఉన్న పొతు్తలు 
పరిస్థితులపై పవన్ కళ్యోణ్ నిర్ణయమే జనస్న 
న్యకులు, కారయోకర్తలు నిర్ణయం అవా్వలని చపాపిరు. 
ఈ కారయోక్రమంలో పాతపట్నం ఇంచ్ర్జె గేదెల 
చైతనయో పాలకొండ నియోజకవర్గ న్యకులు గరాభాన 
సతి్తబాబు, మండల న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గన్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అనంతసాగరం కమిటి సభు్యల వివరాలన 
ప్రకటించిన మండలాధ్యక్షుడు మసాతున్

శతఘ్్న న్యోస్: నెల్లోరు, జిల్లో అధయోక్షులు మనుక్ంత్ రడిడి స్చనలతో 
అనంతస్గరం మండల ప్రెస్డ్ంటు మస్్తన్ కమిటీ సభుయోల వివరాలను జనస్న 
పార్్ట జిల్లో కారాయోలయంలో జిల్లో న్యకులు కిషోర్ గనుకులకి అందజేశారు. 
ఈ కారయోక్రమంలో విజయలక్ష్మి, సకనయో పాల్్గన్్నరు.

గుడివాడలో జనసేన క్రియాశీల సభ్యత్ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్్న న్యోస్: గుడివాడ, నిరంతరం 
జనస్న పార్్టలో కారయోకర్త క్షేమం 
గురించి ఆలోచించే పార్్ట అధయోక్షులు 
పవన్ కళ్యోణ్ పార్్ట కారయోకర్తలకు 
అండగా ఉండాలనే సంకలపింతో 
క్రియ్శీలక సభయోత్వం నమోదు 
కారయోక్రమాని్న చేపట్్టరు. కారయోకర్త 

కుటుంబానికి అండగా ఉండాలనే ఉదే్దశంతో ప్రారంభంచిన ప్రమాద భీమా 
మొదటి విడతలో సభయోత్వం చేయించుకున్న గుడివాడ జనసైనికులకు సభయోత్వ 
నమోదు కిటలోను సమవారం జనస్న న్యకులు జనస్న లక్ష్మీ కాంత్ 
అందజేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కిట్ లో సభయోత్వ నమోదు కారుడితో పాటు, 
5 లక్షల ప్రమాద భీమా పత్ం, పార్్ట యొక్క 7 స్దా్ధంతాలతో కూడిన పవన్ 
కళ్యోణ్ ఫొట్, అధయోక్షుల వారి మనోగతం యొక్క వివరాలు, ఒక నోట్ బుక్ 
అందించ్రు.

జనసేన జండా ఆవిష్కరణకు భూమిపూజ

శతఘ్్న న్యోస్: మర్రిపాడు మండలం జనస్న పార్్ట ఆధ్వరయోంలో జనస్న జండా 
ఆవిష్కరణకు నియోజకవర్గ ఉపాధయోక్షులు డబు్బ కొటు్ట న్గరాజు య్దవ్ 
భూమిపూజ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో మండల న్యకులు 
పెంచలయయో, ఉపాధయోక్షులు వెంకటేశ్వర్ రడిడి, అధికార ప్రతినిధి రమేష్, నవీన్, 
శీను తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

మెట్రోకెమ్ అధినేత నందెపు బాలాజీకి 
అభినందనలు

శతఘ్్న న్యోస్: తూరుపిగోదావరి జిల్లో, అమల్పురం ఎన్ వి ఆర్ నగర్ లో మ్ట్రోకెమ్ 
అధినేత నందెపు వెంకటేశ్వరరావు(బాల్జీ)గత న్లుగు సంవత్సరాలుగా 
సంక్ంతి సంబరాలు మూడు రోజులపాటు నిర్వహిస్తన్్నరు. ఈ సందర్బంగా 
అమల్పురం పురపాలకసంఘం ప్రతి పక్షనేత, జనస్న న్యకుడు యేడిద శ్రీను 
మ్ట్రో కెమ్ అధినేత నందెపు బాల్జిని ఆయన స్వగృహంలో కల్స్ పుషపిగుచ్చిని్నచిచి 
అభనందనలు తెల్పారు.

100 గృహాలపై జనసేన జండా రెపరెపలు

శతఘ్్న న్యోస్: పలమనేరు నియోజకవర్గం, బైరడిడిపల్లో మండలం, కైగల్ గ్రామంలో 
జిల్లో అదయోక్షులు పసపుల్టి హరిప్రస్ద్ స్చన మేరకు పసపుల్టి దిలీప్, కైగాల్ 
కుమార్ అధ్వరయోంలో జనస్న జండా ఆవిష్కరణ చేస్, 100 గృహాల పైన జండాలను 
ఎగరవేయడం జరిగింది. అనంతరం వైసీపీ, టీడీపీ నుండి పెద్దలు జనస్నలో 
చేరారు. ఈ కారయోక్రమంలో బైరడిడిపల్లో మండల అధయోక్షులు చైతనయో, దినేష్, రాజు, 
కృష్ణ, బాబు, కైగల గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.

కర్నిలు జిలా్ల కోడుమూరు నియోజకవర్ంలో 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్్న న్యోస్: కరూ్నలు జిల్లో కోడుమూరు నియోజకవర్గం స్.బెళగల్ మండలం 
బేతేలు గ్రామం ఎసీ్స కాలనీ మహిళలు యువకులు గ్రామ పెద్దలు జనస్న అధినేత 
పవన్ కళ్యోణ్ ఆశయ్లు, స్దా్దంతాలు నచిచి 30 మంది కరూ్నలు జిల్లో న్యకులు 
పాణయోం నియోజకవర్గ ఇన్చిర్జె చింతా సరేష్ బాబు ఆధ్వరయోంలో జనస్న పార్్టలో 
చేరడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో కరూ్నలు జిల్లో జనస్న స్వాదళ్ మాజీ కో-
ఆరిడినేటర్ చల్లో వరుణ్. కోడుమూరు నియోజకవర్గ న్యకులు లక్షష్మణ్ణ, ఆకెపోగు 
రాంబాబు, ష్టలుబాష, కృష్ణబాబు, వై రామాచంద్రులు, ఎలలోపపి, మరళ్, జాన్సన్ 
రాజు, పాణయోం నియోజకవర్గ న్యకులు మంజున్థ్, వై.బజారి, బ్.సధాకర్, షబీ్బర్, 
సతీష్, పతి్తకొండ నియోజకవర్గ న్యకులు గోవిందు మరియు గ్రామజనసైనికులు 
పెద్ద ఎతు్తన పాల్్గన్్నరు.

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


మంగళవారం, 18 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

న్తన జనసేన పారీటి కారాయూలయం ప్రారంభంచిన శ్రీమతి శేషు కుమార్
జనసేనానిని సీఎం చేసే విధంగా మనం కషటిపడద్ం: మాకినీడి శేషు కుమార్
శతఘ్్న న్యోస్: తూరుపిగోదావరి జిల్లో పిఠాపురం నియోజవర్గం గొలలోప్రోలు 
మండలం దురా్గడ గ్రామంలో పిఠాపురం జనస్న పార్్ట ఇంచ్రిజె శ్రీమతి శేషు కుమారి 
జనస్న పార్్ట న్తన కారాయోలయం రిబ్బన్ కటింగ్ చేస్ ప్రారంభంచ్రు. అనంతరం 
జనస్న పార్్ట జండా ఆవిష్కరించి, జనస్న పార్్ట తరపున సంక్ంతి పండుగ 
సందరభాంగా నిర్వహించిన ఆడపడుచులు వీరమహిళలతో రంగుల మగు్గల పోటీల 
కారయోక్రమానికి జనస్న ఇంచ్ర్జె శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి మఖయో అతిథిగా 
పాల్్గని విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. అల్గే శేషుకుమారి మాట్లోడుతూ 
గొలలోప్రోలు మండల్నికి దురా్గడ చేబ్రోలు అల్గే కొని్న గ్రామాలు ఎంతో బలంగా 
ఉంట్యని ఈ కారాయోలయ్ని్న పండగ వాతావరణంలో ప్రారంభంచే పార్్ట జండా 
ఆవిష్కరణ చేయడం గ్రామ ఆడపడుచులు మగు్గల పోటీ మా హసె్బండ్ డాక్టర్ 
మాకినీడి వీరప్రస్ద్ నేను జనసైనికులతో కల్స్ ఈ కారయోక్రమంలో పాల్్గన్నందుకు 
చ్ల్ ఆనందంగా ఉందని… అల్గే పార్్ట స్దా్ధంతాలు పార్్ట ఆశయ్లు జనస్న 
అధయోక్షుడు పవన్ కళ్యోణ్ ని చేస్ విధంగా అందరూ కృష్ చేయ్లని ప్రతి జన 
సైనికుడు, వీరమహిళలు, కారయోకర్తలను కోరుకుంటున్్ననని మీకు ఎపుపిడూ 

అందుబాటులో ఉంటూ అండగా ఉంట్నని తెల్యజేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో డాక్టర్ మాకినీడి వీరప్రస్ద్ గొలలోప్రోలు మండల అధయోక్షులు అమరది వల్లో రామకృష్ణ, 
మొగిల్ శ్రీనివాస్, కొపపిన రమేష్, ఇంటి వీరబాబు, రావుల వీరభద్రరావు, శాఖ సరేష్, వెలుగుల లక్షష్మణ్, సకిన్ల త్రిమూరు్తలు, సకిన్ల రాంబాబు, మొగిల్ అరుజెనరావు, 
సకిన్ల అపపిన్న, ఎండపల్లో కన్్నరావు, బొమిమెడి రమేష్, శాఖ సరేష్, తోట ఏసయయో, తోట దంగోడు, తోట శ్రీను, తోట బాబ్జె, గొలలోపల్లో శ్రీనివాస్ వినుకొండ అమామెజీ, 
వాకపల్లో స్రయో ప్రకాష్, అడప శివరామకృష్ణ, గంజి గోవిందరాజు, రామిశెటి్ట స్రిబాబు, మేళం బాబ్, యండపు శ్రీనివాస్, స్.హెచ్ శిర్ష, స్.హెచ్ నవీన్, జనసైనికులు 
వీర మహిళలు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

రోడుడు ప్రమాద్నికి గురై ప్రాణపాయ స్థుతిలో నర్సంపేట నియోజకవర్గ జనసైనికుడు వినయ్
శతఘ్్న న్యోస్: వరంగల్, నర్సంపేట, రోడుడి ప్రమాదానికి గురై ప్రాణపాయ స్థితిలో నర్సంపేట నియోజకవర్గ జనసైనికుడు వినయ్. 
విషయం తెలుసకొని వెంటనే సపిందించి ఫోన్ దా్వరా వినయ్ ఆరోగయో పరిస్థితి వివరాలు తెలుసకొని విచ్రం వయోక్తం చేస్న ఉమమెడి 
వరంగల్ జిల్లో ఇంచ్ర్జె ఆకుల సమన్. వరంగల్ గారిడియన్ హాస్పిటలోలో వినయ్ ని పరామరి్శంచిన నియోజకవర్గ న్యకుడు 
మేరుగు శివ కోటీ య్దవ్, మ్రుగైన వైదయోం అందించ్లని తెల్స్న ఆసపత్రి వైదుయోలకి విజ్ఞపి్త చేస్న జిల్లో న్యకులు గోళలో 
రాజేంద్ర ప్రస్ద్. వరంగల్ జిల్లో నర్సంపేట డివిజన్ ఖాన్పూర్ మండలం అశోక్ నగర్ గ్రామ శివారులో రోడుడి ప్రమాదానికి గురై 
తీవ్ర గాయ్లయియో వరంగల్ గారిడియన్ హాస్పిటల్ చికిత్స పొందుతున్న నర్సంపేట పట్టణానికి చందిన పవన్ కళ్యోణ్ అభమాని 
మరియు జనస్న పార్్ట కారయోకర్త గొటి్టమకు్కల వినయ్ ని జనస్న పార్్ట నర్సంపేట నియోజకవర్గ న్యకుడు మేరుగు శివ కోటీ 
య్దవ్ వెళ్లో పరామరి్శంచి, ఆసపత్రి డాక్టర్ ఫ్. కాళ్ ప్రస్ద్ రావుని కల్స్ వినయ్ ఆరోగయో పరిస్థితి వివరాలు తెలుసకొని కుటుంబ 
సభుయోలకు దైరయోం చపపిడం జరిగింది. అల్గే ఈ సంఘటనకి సంబంధించి విషయం తెలుసకున్న ఉమమెడి వరంగల్ జిల్లో ఇంచ్ర్జె 
శ్రీ ఆకుల సమన్ వెంటనే సపిందించి ఫోన్ దా్వరా వినయ్ ఆరోగయో పరిస్థితి వివరాలు తెలుసకొని జనస్న కారయోకర్త వినయ్ రోడుడి 
ప్రమాదానికి గురవడం, ఈ సంఘటనలో అతని స్్నహితుడు సధాశివుడు మరణించడం చ్ల్ బాధకరం అన్్నరు. వినయ్ ని 

పరామరి్శంచిన వారిలో జనస్న విదాయోరి్ద విభాగం న్యకులు ఎలబోయిన డేవిడ్ రాజ్, జనసైనికులు అనుదీప్, వంగ మధు తదితరులు ఉన్్నరు.

రైతులకు అండగా జనసేన పారీటి
శతఘ్్న న్యోస్: రైతులకు అండగా ఉండాలని జనస్నపార్్ట అధయోక్షులు పవన్ కళ్యోణ్ పిలుపుమేరకు, అదేవిధంగా నెల్లోరు 
జిల్లో జనస్నపార్్ట అధయోక్షులు చన్్నరడిడి మనుక్ంత్ రడిడి న్యకత్వంలో నెల్లోరు జిల్లో కోవూరు నియోజకవర్గం పరిధిలోని 
విడవల్రు మండలం, గౌర్పురం గ్రామంలో అకాల వరా్లకు నీట మనిగిన 
వేరుశనగ పంట పొల్లను పరిశీల్ంచి, పంట వేస్న రైతులను కలుసకుని 
జరిగిన నష్ట్టని్న అంచన్వేస్ ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్్టకి తీసకువెళ్లో 
రైతులకు న్యోయం జరిగేవిధంగా పోరాటం చేస్ రైతులను ఆదుకుంట్మని 
కోవూరు నియోజకవర్గం జనస్నపార్్ట న్యకులు చపిపిడి శ్రీనివాసలు 
రడిడి మరియు విడవల్రు మండలం జనస్నపార్్ట అధయోక్షులు కమతం 
శ్రీన్ధ్ య్దవ్ ఆధ్వరయోంలో రైతులకు భరోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 
కారయోక్రమంలో నెల్లోరు జిల్లో జనస్నపార్్ట ప్రధానకారయోదరి్శ మన్వర్ బాష్ట, 

కోవూరు మండలం జనస్నపార్్ట అధయోక్షులు షేక్ అల్్తఫ్, కోవూరు మండల జనస్నపార్్ట న్యకులు స్యికృష్ణ, విడవల్రు మండల 
జనస్నపార్్ట న్యకులు కడియ్ల రామ, శివ కుమార్, రాజా, శ్రీకాంత్ మరియు రైతులు, జనసైనికులు, గ్రామసథిలు పాల్్గన్్నరు.

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

జనసేన పారీటి ముస్్లం సోదర్ల జనసేన పారీటి ముస్్లం సోదర్ల 
ఆత్మీయ సమావేశంఆత్మీయ సమావేశం

శతఘ్్న న్యోస్:  రాజంపేట, మస్లోం శతఘ్్న న్యోస్:  రాజంపేట, మస్లోం 
మైన్రిటీల హకు్కల స్ధికారం మైన్రిటీల హకు్కల స్ధికారం 
కేవలం జనస్న పార్్ట తోనే సంతం. కేవలం జనస్న పార్్ట తోనే సంతం. 
మస్లోం ప్రజల సంక్షేమం కోసం మస్లోం ప్రజల సంక్షేమం కోసం 
చేతులతే్తస్న ప్రభుత్వ నిస్సహాయతను చేతులతే్తస్న ప్రభుత్వ నిస్సహాయతను 
ఎండగట్టడం మస్లోం సదరులోని ఎండగట్టడం మస్లోం సదరులోని 
అభద్రతా భావాని్న పోగొటి్ట రాబోయే అభద్రతా భావాని్న పోగొటి్ట రాబోయే 
రోజులలో జనస్న పార్్ట దా్వరా రోజులలో జనస్న పార్్ట దా్వరా 
చేకూరే లబ్్ధని తెల్యపరచడం కోసం చేకూరే లబ్్ధని తెల్యపరచడం కోసం 

నియోజకవరా్గల వారిగా జనస్న పార్్ట మస్లోం మైన్రిటీ సదరులను ఏకం నియోజకవరా్గల వారిగా జనస్న పార్్ట మస్లోం మైన్రిటీ సదరులను ఏకం 
చేస్ రానున్న రోజులలో వాస్తవిక మద్దతును జనస్న పార్్టకి అందించి చేస్ రానున్న రోజులలో వాస్తవిక మద్దతును జనస్న పార్్టకి అందించి 
అధిన్యకులు పవన్ కళ్యోణ్ ని విజయం దిశగా నడిపించడం కోసం అధిన్యకులు పవన్ కళ్యోణ్ ని విజయం దిశగా నడిపించడం కోసం 
రాజంపేట పారలోమ్ంట్ ఇంచ్ర్జె మరియు రాష్ట కారయోదరి్శవరుయోలు మఖరం రాజంపేట పారలోమ్ంట్ ఇంచ్ర్జె మరియు రాష్ట కారయోదరి్శవరుయోలు మఖరం 
చ్ంద్ నడుం బ్గించ్రు. ఇందులో భాగంగా తలుతగా రాజంపేట చ్ంద్ నడుం బ్గించ్రు. ఇందులో భాగంగా తలుతగా రాజంపేట 
నియోజకవర్గంలోని లోకల్ మైన్రిటీ జనసైనికులు, కారయోకర్తలతో నియోజకవర్గంలోని లోకల్ మైన్రిటీ జనసైనికులు, కారయోకర్తలతో 
ఆతీమెయ సమావేశాని్న ఏరాపిటు చేయడం జరిగింది.ఆతీమెయ సమావేశాని్న ఏరాపిటు చేయడం జరిగింది.

శిధిలావసథులో ఉనని పందల వాగు బ్రిడిజిని వంటనే శిధిలావసథులో ఉనని పందల వాగు బ్రిడిజిని వంటనే 
న్తనంగా నిర్మీంచాలి: అనిల్ రాయల్న్తనంగా నిర్మీంచాలి: అనిల్ రాయల్

శతఘ్్న న్యోస్: ఆతమెకూరు నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జె శ్రీ నల్శెటి్ట శ్రీధర్ ఆదేశాల శతఘ్్న న్యోస్: ఆతమెకూరు నియోజకవర్గ ఇంచ్ర్జె శ్రీ నల్శెటి్ట శ్రీధర్ ఆదేశాల 
మేరకు సంగం నుండి చేజరలో వెళ్లో రహదారి మధయోలో వరదల కారణంగా మేరకు సంగం నుండి చేజరలో వెళ్లో రహదారి మధయోలో వరదల కారణంగా 
దెబ్బతిని ఉన్న పందల వాగును చేజరలో మండల ఇంచ్రిజె బండి అనిల్ రాయల్ దెబ్బతిని ఉన్న పందల వాగును చేజరలో మండల ఇంచ్రిజె బండి అనిల్ రాయల్ 
జనసైనికులతో కల్స్ పరిశీల్ంచడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా అనిల్ రాయల్ జనసైనికులతో కల్స్ పరిశీల్ంచడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా అనిల్ రాయల్ 
మాట్లోడుతూ మొన్న వచిచిన వరదల కారణంగా పందల వాగు బ్రిడిజె బాగా దెబ్బతిని మాట్లోడుతూ మొన్న వచిచిన వరదల కారణంగా పందల వాగు బ్రిడిజె బాగా దెబ్బతిని 
శిధిల్వసథిలో ఉందని అదే విధంగా బ్రిడిజె బాగా కిందికి ఉండడం వలలో చిన్న పాటి శిధిల్వసథిలో ఉందని అదే విధంగా బ్రిడిజె బాగా కిందికి ఉండడం వలలో చిన్న పాటి 
వరా్లు పడితేనే దాదాపు 20 నుంచి 30 గ్రామాలకు రాకపోకలకు అంతరాయం వరా్లు పడితేనే దాదాపు 20 నుంచి 30 గ్రామాలకు రాకపోకలకు అంతరాయం 
కలుగుతుందని, ప్రభుత్వమ మరియు అధికారులు దీనిమీద స్నుకూలంగా కలుగుతుందని, ప్రభుత్వమ మరియు అధికారులు దీనిమీద స్నుకూలంగా 
సపిందించి న్తన బ్రిడిజె నిరామెణం చేపట్్టలని ఆతమెకూరు నియోజకవర్గం చేజరలో సపిందించి న్తన బ్రిడిజె నిరామెణం చేపట్్టలని ఆతమెకూరు నియోజకవర్గం చేజరలో 
మండలం జనస్న పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో మండల మండలం జనస్న పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయోక్రమంలో మండల 
ఉపాధయోక్షులు ప్రస్ద్, అధికార ప్రతినిధి హర్ష్, వెంకటేష్, అరవింద్ రాయల్, ఉపాధయోక్షులు ప్రస్ద్, అధికార ప్రతినిధి హర్ష్, వెంకటేష్, అరవింద్ రాయల్, 
హరిబాబు, అశోక్, సనీల్ మరియు తదితర జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.హరిబాబు, అశోక్, సనీల్ మరియు తదితర జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.

నిడదవోలులో జనసేనలో చేర్కలునిడదవోలులో జనసేనలో చేర్కలు
శతఘ్్న న్యోస్: నిడదవోలు మండలం కోరుమామిడి గ్రామం నుండి జిల్లో సంయుక్త కారయోదరి్శ శతఘ్్న న్యోస్: నిడదవోలు మండలం కోరుమామిడి గ్రామం నుండి జిల్లో సంయుక్త కారయోదరి్శ 
పాల్ సతయో వీరాస్్వమి మరియు నిడదవోలు జనస్న మండల్ధయోక్షులు పోల్రడిడి వెంకటరత్నం పాల్ సతయో వీరాస్్వమి మరియు నిడదవోలు జనస్న మండల్ధయోక్షులు పోల్రడిడి వెంకటరత్నం 
ఆధ్వరయోంలో జనస్న అధయోక్షులు పవన్ కళ్యోణ్ స్దా్ధంతాలు, భావజాలం మ్చిచి 40 మంది ఎస్్స, ఆధ్వరయోంలో జనస్న అధయోక్షులు పవన్ కళ్యోణ్ స్దా్ధంతాలు, భావజాలం మ్చిచి 40 మంది ఎస్్స, 
ఎస్్ట స్మాజికవర్గ న్యకులు, కారయోకర్తలు జనస్నపార్్టలో చేరడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో ఎస్్ట స్మాజికవర్గ న్యకులు, కారయోకర్తలు జనస్నపార్్టలో చేరడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో 
జనస్న న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.జనస్న న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

సోమశిల జలాశయానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన సోమశిల జలాశయానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన 
మరమమీతులు చేయాలని జనసేన డిమాండ్మరమమీతులు చేయాలని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్్న న్యోస్: ఆతమెకూరు శతఘ్్న న్యోస్: ఆతమెకూరు 
నియోజకవర్గ ఇన్చిరిజె నియోజకవర్గ ఇన్చిరిజె 
నల్శెటి్ట శ్రీధర్ స్థినిక నల్శెటి్ట శ్రీధర్ స్థినిక 
జనసైనికులతో కల్స్ జనసైనికులతో కల్స్ 
వరదల కారణంగా దెబ్బతిన్న వరదల కారణంగా దెబ్బతిన్న 
సమశిల జల్శయం సమశిల జల్శయం 
సందరి్శంచడం జరిగింది. సందరి్శంచడం జరిగింది. 
ఈ సందరభాంగా శ్రీధర్ ఈ సందరభాంగా శ్రీధర్ 
మాట్లోడుతూ 2020 మాట్లోడుతూ 2020 

మరియు 2021వ సంవత్సరాలోలో వచిచిన వరదల కారణంగా సమశిల జల్శయం మందుభాగం మరియు 2021వ సంవత్సరాలోలో వచిచిన వరదల కారణంగా సమశిల జల్శయం మందుభాగం 
తీవ్రంగా దెబ్బతిని 40 అడుగుల గోతులు పడాడియని తెల్పారు. డాయోం స్ఫ్్ట రివూయో కమిటీ ఈ తీవ్రంగా దెబ్బతిని 40 అడుగుల గోతులు పడాడియని తెల్పారు. డాయోం స్ఫ్్ట రివూయో కమిటీ ఈ 
గుంటలు పరిశీల్ంచి, ఇవి డాయోం భద్రతకు ఎంతో ప్రమాదమని, 2020వ సంవత్సరంలోనే నివేదిక గుంటలు పరిశీల్ంచి, ఇవి డాయోం భద్రతకు ఎంతో ప్రమాదమని, 2020వ సంవత్సరంలోనే నివేదిక 
ఇచిచినపపిటికీ, గత రండు సంవత్సరాలుగా సమశిల జల్శయ భద్రతను, పెన్్న నది పరివాహక ఇచిచినపపిటికీ, గత రండు సంవత్సరాలుగా సమశిల జల్శయ భద్రతను, పెన్్న నది పరివాహక 
ప్రాంత ప్రజల ప్రాణాలను గాల్కి వదిల్ నిమమెకు నీరతి్తనటు్ట చోదయోం చూస్్త ఉండటం ప్రజల ధన, ప్రాంత ప్రజల ప్రాణాలను గాల్కి వదిల్ నిమమెకు నీరతి్తనటు్ట చోదయోం చూస్్త ఉండటం ప్రజల ధన, 
మాన, ప్రాణాల పటలో ప్రభుత్వ నిరలోక్షయోనికి పరాకాష్ట అని పేర్కన్్నరు. ఈ నిరలోక్షష్యమే గత సంవత్సరం మాన, ప్రాణాల పటలో ప్రభుత్వ నిరలోక్షయోనికి పరాకాష్ట అని పేర్కన్్నరు. ఈ నిరలోక్షష్యమే గత సంవత్సరం 
వరదల కారణంగా కడప జిల్లోలో ప్రజలపాల్ట ఆధునిక దేవాలయం అయిన, అన్నమయయో ప్రాజకు్ట వరదల కారణంగా కడప జిల్లోలో ప్రజలపాల్ట ఆధునిక దేవాలయం అయిన, అన్నమయయో ప్రాజకు్ట 
కొటు్టకొని పోవడమే కాకుండా, అపార ఆస్్త, ప్రాణ నష్టం జరిగిన సంగతి మనకందరికీ తెల్స్నదే. కొటు్టకొని పోవడమే కాకుండా, అపార ఆస్్త, ప్రాణ నష్టం జరిగిన సంగతి మనకందరికీ తెల్స్నదే. 
ఇంత జరిగినపపిటికీ, సమశిల జల్శయం భద్రత పటలో ప్రభుత్వం నిరలోక్షష్యంగా వయోవహరించడం, ఇంత జరిగినపపిటికీ, సమశిల జల్శయం భద్రత పటలో ప్రభుత్వం నిరలోక్షష్యంగా వయోవహరించడం, 
పెన్్న నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలకు, దిన దిన గండం న్రేళ్ళి ఆయుషు్ గా తయ్రైంది. పెన్్న నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలకు, దిన దిన గండం న్రేళ్ళి ఆయుషు్ గా తయ్రైంది. 
ప్రజలు తమ ప్రాణాలను అరచేతిలో పటు్టకుని బ్కు్కబ్కు్కమంటూ బతుకుతున్్నరు. గత సంవత్సర ప్రజలు తమ ప్రాణాలను అరచేతిలో పటు్టకుని బ్కు్కబ్కు్కమంటూ బతుకుతున్్నరు. గత సంవత్సర 
అనుభవాలను దృష్్టలో పెటు్టకుని ఇపపిటికైన్, సమశిల జల్శయం భద్రత పటలో శ్రద్ధ వహించి, అనుభవాలను దృష్్టలో పెటు్టకుని ఇపపిటికైన్, సమశిల జల్శయం భద్రత పటలో శ్రద్ధ వహించి, 
యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమమెతులు చేయ్లని జనస్న పార్్ట డిమాండ్ చేస్తంది. ల్నిపక్షంలో యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమమెతులు చేయ్లని జనస్న పార్్ట డిమాండ్ చేస్తంది. ల్నిపక్షంలో 
ప్రజలతో కల్స్ జనస్న పార్్ట తన పోరాట్ని్న కొనస్గిస్తందని ఈ సందరభాంగా ప్రభుతా్వనికి ప్రజలతో కల్స్ జనస్న పార్్ట తన పోరాట్ని్న కొనస్గిస్తందని ఈ సందరభాంగా ప్రభుతా్వనికి 
తెల్యజేస్తన్్నమని అన్్నరు.తెల్యజేస్తన్్నమని అన్్నరు.

శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సేవా ట్రస్టి చే సేవా కారయూక్రమాలుశ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సేవా ట్రస్టి చే సేవా కారయూక్రమాలు
శతఘ్్న న్యోస్: తూరుపిగోదావరి జిల్లో, సంక్ంతి శతఘ్్న న్యోస్: తూరుపిగోదావరి జిల్లో, సంక్ంతి 
పర్వదినం కనుమన్డు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ స్వా పర్వదినం కనుమన్డు శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ స్వా 
ట్రస్్ట అధయోక్షులు, జనస్న న్యకులు, చిందడ ట్రస్్ట అధయోక్షులు, జనస్న న్యకులు, చిందడ 
గరువు జనస్న ఎంపిటిస్ మోటూరి కనకదుర్గ గరువు జనస్న ఎంపిటిస్ మోటూరి కనకదుర్గ 
వెంకటేశ్వర రావు ధన సహాయంతో హరి వెంకటేశ్వర రావు ధన సహాయంతో హరి 
మనో వికాస కేంద్రంలో 30 మంది మానస్క మనో వికాస కేంద్రంలో 30 మంది మానస్క 
విదాయోరుథిలకు మాంస్హార భోజన సదుపాయం విదాయోరుథిలకు మాంస్హార భోజన సదుపాయం 
కల్పించ్రు. ఈ కారయోక్రమంలో పాటశాల కల్పించ్రు. ఈ కారయోక్రమంలో పాటశాల 

ప్రధానోపాధాయోయులు స్రయోకళ, ఆనంద్, రామకృష్ణ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.ప్రధానోపాధాయోయులు స్రయోకళ, ఆనంద్, రామకృష్ణ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

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

