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* విద్యాసంస్థ ల మూసివేత పై తాతాసారం

* ప్ర మాదం అంచున లక్ష లాది విద్యార్్థలు

* జ గ న్ ప్ర భుత్వ తీవ్ర నిర్లక్షష్ం

ఊరంద రిదీ ఒక ద్రి ఉలిపిరి కట్ట దొక ద్రి...’ 
అన్న ట్్ట త యారంది ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ లో జ గ న్ 
ప్ర భుత్వ నిర్్వకం. ఓవైపు ఒమిక్రాన్ వైర స్ 
శ ర వేగంగా విస్త రిస్్తన్న నేప థయాంలో దేశంలోని 
అనేక ర్ష్ట్రాలో్ల విద్యాసంస్థ ల ను జనవరి 
30 వ ర కు మూసివేయాల ని నిర్ణ యంచ గా, 
జ గ న్ ప్ర భుత్వం మాత్ం నిర్ల క్షష్ంగా, 
బాధయా తార్హితయాంగా వయా వ హ రిస్్త ర్ష్టంలోని 
ద్ద్పు 90 ల క్ష ల మంది విద్యార్్థలను 
ప్ర మాదం అంచులోకి నెట్్టస్తంది. ఒక సారి 
తాజా ప రిణామాల ను ప రిగ ణిస్్త ప్ర భుత్వం ఎంత 
ఉద్సీనంగా వయా వ హ రిస్తందో తెలుస్్తంది.

* ర్ష్టంలో రోజుకు 4,000 పైగానే కొవిడ్ కేస్లు బ య ట ప డుతున్్నయ!

* చిత్్తర్లో 52 మంది ఉపాధ్యాయుల కు, ఒక విద్యారి్థకి కొవిడ్ సకింది!

* క డ ప రిమ్సా వైదయా క ళాశాల లో 50 మంది వైర స్ బారిన ప డ్డార్  గురించి నిర్ణ యం తీస్కోన క్క ర లేదు. కేస్లు పెరిగితే అపుపుడు చూద్్దం” 
అనేది బాధయా తాయుత మైన విద్యాశాఖ మంత్రి తాజా ప్ర క ట న .

ఓ ప క్క తెలంగాణ , త మిళ న్డు, క ర్్నట క , మ హార్ష్ట ప్ర భుతా్వలు స్్కల్సా ను జనవరి 30 వ ర కు మూసివేస్్త నిర్ణ యం ప్ర క టంచాయ. కానీ 
జ గ న్ ప్ర భుత్వం మాత్ం మండిగా, మంద కొడిగా వయా వ హ రిస్తంది.

విద్యార్్థలో్ల ఆందోళ న ..

ర్ష్టంలో ప్రాథ మిక , ప్రాథ మికోన్న త , ఉన్న త పాఠ శాల ల నీ్న క లిపి ద్ద్పు 69,561 ఉన్్నయ. వీటలో ద్ద్పు 70 ల క్ష ల కు పైగానే పిల్ల లు 
చ దువుకుంట్న్్నర్. ఇక కాలేజీల విష యానికి వ స్్త ర్ష్టంలో అని్న ర కాల క ళాశాల లు కలిసి ద్ద్పు 1400 పైగానే ఉన్్నయ. వీటలో ద్ద్పు 
18 ల క్ష ల కు పైగా విద్యార్్థలు చదువుకుంట్న్్నర్. అంట్ మత్తం విద్యార్్థల ను లెక్క లోకి తీస్కుంట్ 89 ల క్ష ల కు పైమాట్. వీళ్లంద రూ ప్ర తిరోజూ 
విద్యాసంస్థ ల కు హాజ ర వుతున్్నరంట్ వేగంగా విస్త రిస్్తన్న వైర స్ బారిన ప డే అవ కాశాల కు చేర్వ వుతున్్నర నేది నిరి్వవాద్ంశం. ముఖయాంగా 
పాఠ శాల లకు వెళ్్ల పిల్ల ల ప రిసి్థతి మ రింత ఆందోళ నక రం. పాఠశాల లో్ల ఉండే వ స తులు ఎలాంటవో ఎవ రికీ తెలియ నివి కావు. కొవిడ్ నేప థయాంలో 
సామాజిక దూరం పాటంచ డ్నికి వీలు క లిపుంచ లేని దుసి్థతిలో పాఠ శాల లు ఉన్్నయ. చాలా బ డులో్ల ద్ద్పు 90 మంది విద్యార్్థల కు ఒకే టీచ ర్ 
ఉన్న ప రిసి్థతులు ఉన్్నయ. ఇంత మంది కికి్కరిసిన  ప రిస ర్లో్ల చ దువుకుంట్న్్నరంట్, వీరిలో ఏ ఒక్క రికి వైర స్ సకిన్ అది శ ర వేగంగా అందరికీ 
పాకుతుంద నేది ఎవ రూ కాద న లేని స తయాం. అయతే ఇంత చిన్న విష యం కూడ్ జ గ న్ ప్ర భుతా్వనికి తోచ క పోవ డం నిలువెతు్త నిర్ల క్షయానికి నిద ర్శ నం. 
ఓ ప క్క ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్్థలు కూడ్ వైర స్ బారిన ప డుతున్న వార్త లు విన వ స్్తన్్న ప్ర భుతా్వనికి చీమ కుట్టన ట్ట యన్ అనిపించక పోవ డం 

ప ట్ల త లి్లదండ్రులంద రూ ఆందోళ న వయాక్తం చేస్్తన్్నర్. పిల్ల లి్న 
స్్కల్సా కి పంపాలంట్ వాళ్ల ని దింప డ్నికి త లి్లదండ్రులు కూడ్ 
బ య ట కు ర్వాలిసాందే. స్్కల్సా లో పిల్ల ల కు స రన మ ర్గుదొడిడా 
వ స తులు ఉండ వు. ఉన్్న వాటలో పారిశుధయా ప రిసి్థతులు అంతంత 
మాత్ంగానే ఉంటాయ. ఇక పిల్ల లు స్్వచ్ఛ గా ఒక రి లంచ్ బాక్సా లో 
ప ద్ర్ధాల ను మ రొక ర్ తింటూ యధేచ్ఛ గా ఉంటార్. ఇక 
స్్కల్సా లో శానిటైజేష న్ జాగ్ర త్త లు కూడ్ అంతంత మాత్ంగానే 
ఉంటాయ నేది అంద రికీ తెలిసిందే. ఇలాంట ప రిసి్థతులో్ల 
విద్యాసంస్థ ల ను తాతా్కలికంగా మూసివేయడం అనివారయా మైన 
విష యం. ఈ ప రిసి్థతుల ను ప రిగ ణించి అనేక ర్ష్ట్రాలో్ల స్్కల్సా ను 
మూసివేసిన్, జ గ న్ ప్ర భుత్వం మాత్ం పెనునిద్ద ర లో జోగుతోంది. 
ఈ ఉద్సీన త ల క్ష లాది మంది పిల్ల లను ప్ర మాద పు అంచులో్ల 
నిల బెడుతోంది. వాళ్ల త లి్లదండ్రులు విప రీత మైన ఆందోళ న కు 
గురి చేస్తంది.

కరోనా ఉధృతిలో క్లాసులా!

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కోవిడ్ పరీక్ష కంద్రాలు పంచాలి.. 
ట్రాక్ అండ్ ట్రేస్ విధానం అతయూవసరం: పవన్ కళ్యూణ్

•మాజీ ముఖయామంత్రి వర్యాలు న్ర్ చంద్రబాబు న్యుడు త్వరగా కోలుకోవాలి
దేశంలోను, తెలుగు ర్ష్ట్రాలలో నమోదవుతున్న కోవిడ్ రోగుల 
గణాంకాలు ఆందోళనకరంగానే వున్్నయ. ప్రజలకు ప్రతయాక్షంగా స్వలు 
అందించే ఆరోగయా సిబ్ంది ముఖయాంగా డ్క్టర్్ల, వైదయా సహాయకులు, 
వైదయా విద్యార్్థలతోపాట్ పోలీస్లు, సా్థనిక సంస్థల సిబ్ంది, మీడియా 
ఉదోయాగులు అధిక సంఖయాలో కోవిడ్ బారినపడుతున్్నరని వస్్తన్న వార్తలు 
విచారం కలిగిస్్తన్్నయ. ప్రజా ప్రతినిధులు, ర్జకీయవేత్తలు కూడ్ 
కోవిడ్ బారినపడుతుండడం దీని తీవ్రతను తెలియచేస్తందని జనస్న 
పారీ్ట అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆందోళన వయాక్తం చేశార్. 
తెలుగుదేశం అధినేత, మాజీ ముఖయామంత్రి వర్యాలు న్ర్ చంద్రబాబు 
న్యుడు కూడ్ కరోన్తో అస్వస్థతకు గురికావడం విచారకరం. 
ఆయన త్వరగా కోలుకుని ప్రజల కోసం ఎపపుటలాగే పని చేయాలని 
కోర్కుంట్న్్నను. ప్రస్్తత పరిసి్థతులలో తెలుగు ర్ష్ట్రాలలోని ప్రభుతా్వలు 
మరింత అప్రమత్తతతో కోవిడ్ నివారణకు చరయాలు తీస్కోవాలని విజ్ఞపి్త 
చేస్్తన్్నను. కోవిడ్ పరీక్షలు పెంచడం ద్్వర్ వైరస్ సకినవారిని 
గురి్తంచి వైదయాం చేస్ అవకాశం కలుగుతుంది. ఇందుకోసం పరీక్ష 
కేంద్రాలు పెంచాలి. మబైల్ పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పుట్ చేస్్త ప్రయోజనం 
ఉంట్ంది. అలాగే కరోన్ మదట వేవ్ సమయంలో పాటంచిన ట్రాక్ 
అండ్ ట్రేస్ విధ్న్ని్న పటష్టంగా అమలు చేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
ర్త్రి వేళ కరూఫ్ష్, సమావేశాలు, వేడుకలపై పాక్షిక నిషేధ్లు ఉన్నపపుటకీ 
పాఠశాలలో్ల తరగతుల కొనసాగింపు ప్రస్్తత తర్ణంలో వాంఛనీయం 
కాదు. కోవిడ్ ఉధృతి తగేగే వరకు తరగతులను వాయద్ వేయవలసిందిగా కోర్తున్్నను. పిల్లలకు వాకిసానేషన్ పూరి్తకాకపోవడం, వారిలో రోగ నిరోధక శకి్త 
తకు్కవగా ఉండడం వంట అంశాలు దృష్్టలో ఉంచుకుని నిర్ణయం తీస్కోవలసిందిగా వై.సి.పి. ప్రభుతా్వనికి విజ్ఞపి్త చేస్్తన్్నను. ఈ కి్లష్ట తర్ణంలో మదయాం 
దుకాణాలను మరో గంటపాట్ అదనంగా తెరిచి ఉంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేయడం ర్ష్ట ప్రభుత్వ అన్లోచిత వైఖరిని వెల్లడిస్తంది. ఈ సమయంలో 
ప్రజలకు నితాయావసర్లు ఎలా ఇవా్వలి.. వైదయా స్వలు మెర్గుపరిచేందుకు కార్యాచరణ ప్రకటంచాలి. అవి లేకుండ్ మదయాం అమ్మకాలపై దృష్్ట పెట్టడం ఏమిట?
• అందరూ జాగ్రత్తలు తీస్కోవాలి
ప్రజలంతా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటంచాలి. మాస్్క లేకుండ్ దయచేసి బయటకు ర్కండి. భౌతిక దూరం పాటంచండి. వృదుధాలు, దీర్ఘకాలిక అన్రోగయాంతో 
ఉన్నవార్, పిల్లల విషయంలో అప్రమత్తత పాటంచవలసిందిగా పవన్ కళాయాణ్ విజ్ఞపి్త చేశార్.

కరోనా మహమ్మారి నుంచి పిలలాల్ని క్పాడుండి 
-జనసేన బాడిశ మురళీకృష్ణ 

శతఘ్్న న్యాస్: కృష్ట్ణజిలా్ల, కరోన్ మహమా్మరి నుంచి పిల్లలి్న కాపాడ్లని 
కృష్ట్ణజిలా్ల జనస్న పారీ్ట ప్రధ్న కారయాదరి్శ బాడీశ మురళీకృష్ణ పత్రికా ముఖంగా 
ప్రకటన విడుదల చేశార్. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుత్ కరోన్ థర్డా వేవ్ 
చాలా తీవ్రంగా ఉన్న నేపథయాంలో విద్యాసంస్థలకు కనీసం ఈ నెలాఖర్వరకు సెలవులు 
ప్రకటస్్తనే విద్యార్్థలను ఈ మహమా్మరి నుంచి కాపాడుకోగలమని ర్ష్టంలో కరోన్ 
కేస్లు పెర్గుతున్న నేపథయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు స్రేష్ 
కేస్లు పెరిగినపుపుడు చూద్్దంలే అని భాదయాతార్హితయాంగా మాటా్లడటం చాలా 
దురదృష్టకరమని విద్యార్్థల ఆరోగయాంపై ర్ష్ట ప్రభుతా్వనికి ఏ మాత్ం కూడ్ దూరదృష్్ట 

లేదని అరధామవుతుందని 
పలు ర్ష్ట్రాలో్ల ఇపపుటకే 
విద్యాసంస్థలని ముసివేసి 
ఆనె్్లన్ కా్లస్లను 
నిర్వహిస్్తంట్ ఆ మాత్ం 
కూడ్ భాదయాత లేకుండ్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయామంత్రి 
వర్యాలు జగన్ మోహన్ 
రెడిడా బాధయాతార్హితయాంగా 
వయావహరించడం చాలా 
బాధ్కరమని ఇపపుటకైన్ 
పునర్లోచన చేసి కనీసం ఈ 
నెలాఖర్వరకైన్ సెలవులు 
ప్రకటంచి పిల్లల ఆరోగాయాని్న 
సంరక్షించాలని ప్రభుతా్వని్న 
డిమాండ్ చేశార్.

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

మర్రిపాడు కమిటి సభ్యూల వివరాలను 
ప్రకటించిన మండలాధయూక్షురాలు 

ఒరుగంటి ప్రమీల 
నెల్్లర్, జిలా్ల జనస్న పారీ్ట అధయాక్షులు మనుక్రాంత్ రెడిడా స్చనలతో మర్రిపాడు 
మండలాధయాక్షుర్లు శ్రీమతి ఒర్గంట ప్రమీల కమిటీ సభుయాల వివర్లను జనస్న 
పారీ్ట జిలా్ల కార్యాలయంలో మండల అధయాక్షుల నియామక కమిటీ సభుయాలు శ్రీమతి 
కోలా విజయలక్ష్మి మరియు ప్రధ్న కారయాదరి్శ కిషోర్ గనుకులకి అందజేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల కారయాదరి్శ శ్రీమతి పస్పులేట స్కనయా, ఆత్మకూర్ 
నియోజకవరగే సీనియర్ న్యకులు గంటా అంజి, ప్రశాంత్ రెడిడా, శ్రీనివాస్, చిన్్న 
జనస్న పాల్గేన్్నర్.

త్రిసభయూ కమిటీ సభ్యూలు ముత్తా శశిధర్ ని 
మరాయూదపూర్వకంగా కలిసిన

 గరాభాన సత్తాబాబు
శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిలా్ల, ర్జాం 
నియోజకవరగేంకి విచేచేసిన జనస్న పారీ్ట 
త్రిసభయా కమిటీ సభుయాలు ముతా్త శశిధర్ ని 
పాలకొండ నియోజకవరగే జనస్న పారీ్ట 
న్యకులు గర్భాన సతి్తబాబు మంగళవారం 
మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.

గిరిపుత్రులకు చీరలు పంపిణీ చేసిన 

జనసేన 

శతఘ్్న న్యాస్: దేశం స్వతంత్ వజ్రోతసావాలు జర్పుకుంటంది.. 
గిరిజనులకు మాత్ం ఈ రోజుకీ ఆరిధాక, సామాజిక స్వతంత్ం 
ర్లేదని జనస్న పారీ్ట చిత్్తర్ జిలా్ల సంయుక్త కారయాదరి్శ తడ 
శ్రీనివాస్లు సపుష్టం చేశార్. పాలకులు గిరిపుత్రులను కేవలం ఓట్ 
బాయాంకుగా మాత్మే చూస్్తండడమే అందుకు కారణమన్్నర్. కనీస 
మౌళిక వసతులకు కూడ్ గిరిజనులు నోచుకోని దుసి్థతులు మన 
ర్ష్టంలో ఉన్్నయన్్నర్. సతయావేడు నియోజకవరగేం. బుచిచేన్యుడు 
కండ్రిగ మండల పరిధిలోని ఓ గిరిజన కాలనీలో గడప గడపకు 
జనస్న పారీ్ట సిద్ధాంతాలు తీస్కువెళ్్ల కారయాక్రమానికి శ్రీకారం 
చుటా్టర్. కారయాక్రమంలో భాగంగా ఆ మండలానికి చందిన ముఖయా 
న్యకులు ర్ఘవేంద్ర, రమేష్, కిరణ్ కుమార్ ల ఆరిధాక సహకారంతో 
కాలనీలోని వృద్ద మహిళలకు పవనన్న సంక్రాంతి కానుక పేరిట 
చీరలు పంపిణీ చేశార్. ఈ సందరభాంగా శ్రీనివాస్లు మాటా్లడుత్.. 
గిరిజనుల సమసయాల పరిష్ట్కర్నికి కట్్టబడిన ఏకైక పారీ్ట జనస్న 
అని అన్్నర్. ప్రజలు ఓట్ను అము్మకోకుండ్ నము్మకున్న రోజే 
అది సాధయాపడుతుందన్్నర్. ఈ కారయాక్రమంలో పారీ్ట న్యకులు 
స్బ్రహ్మణయాం, కోదండ ర్మయయా, స్గంధర్, పోలయయా, వీరర్ఘవులు, 
తేజ, వసంతర్వు, నరసింహులు, గాంధీ, శాయామ్, అంబ్రూత్, స్నీల్, 
చంచయయా, సా్థనిక బీజేపీ న్యకులు పాల్గేన్్నర్.

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే 
కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు 
వారి గళ్నిని వినిపించడానికి మీ ముందుకు వచి్చంది శతఘ్ని న్యూస్. 
కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపించండి. మీరు పంపించే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, 
ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

సంత ఖరు్చలతో రోడుడు గుంతలు 
పూడి్చన జనసైనికులు

శతఘ్్న న్యాస్: ఖమ్మం 
జిలా్లలో ములకలపలి్ల 
మ ం డ ల ం లో 
ము ల క ల ప లి ్ల కి 
మాద్ర్నికి మధయా బ్రిడ్జ్ 
మీద ఉన్న గుంతల 
కారణంగా వృదుధాలకు 
ప్రమాదం జరిగింది. ఈ 
సంఘటనతో వెంటనే 
సపుందించిన జనసైనికులు 
గుంతలను తమ సంత 
ఖర్చేలతో మరమ్మతులు 

చేయడం జరిగింది. ప్రజలకు ఎల్లపుపుడూ జనస్న పారీ్ట అండగా ఉంట్ందని ఈ 
కారయాక్రమంలో పాల్గేన్న జనసైనికులకు, జనస్న పారీ్ట మండల న్యకులకు 
విద్యారి్థ విభాగం తరపున విద్యారి్థ విభాగం న్యకులు ధనయావాద్లు తెలియచేశార్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సత్యవేడు నియోజకవర్ుంలో జనసైనికుల 
ఆత్మాయ

 సమ్వేశుం

శతఘ్్న న్యాస్: సతయావేడు నియోజకవరగేం 
బి.ఎన్ కండ్రిగ మండలం కాటూర్ గ్రామ 
జనసైనికుల ఆతీ్మయ సమావేశం జరిగింది. 
ఈ సమావేశంలో మండలాదయాక్షుడు బాష్ట 
మండల కమిటీ గురించి జనసైనికులకు 
తెలియజేయడం జరిగింది.

భూ బకాసురులపై చరయూలు తీసుకోవాలని
 కృత్తావెనుని ఎమామారో్వకి వినత్పత్రమిచి్చన జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: కృష్ట్ణజిలా్ల, పెడన నియోజకవరగేం, కృతి్తవెను్న మండలం ఇంతేర్ గ్రామం భూ 
బకాస్ర్లకు అడ్డాగా మారిపోయంది. మడ అడవులు, ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతం 
అవుతున్్నయ. రక్షించవలసిన అటవీశాఖ అధికార్లు, రెవెన్యా అధికార్లు చోదయాం 
చూస్్తన్్నర్. అధికార పారీ్ట న్యకుల అండదండలతో ఆక్రమణద్ర్లు పోటీపడి మరీ 
భూ ఆక్రమణలకు పాలపుడుతున్్నరన్్నర్. నిజాని్న క్షేత్సా్థయలో తెలుస్కునే ఉదే్దశంతో 
మంగళవారం కృతి్తవెను్న మండలంలో వివిధ గ్రామాలు మరియు ఇంతేర్ గ్రామంలో సరే్వ 
నెంబర్ 94లో ఆక్రమణకు గురన మడ అడవులను చూడడం జరిగింది. అక్కడ చాలా వరకు 
ఆక్రమణద్ర్లు చర్వులు తవ్వడం జరిగింది. సముద్రానికి 10 మీటర్ల దూరంలో సి ఆర్ 
జెడ్ ఆంక్షలను తుంగలో తొకు్కత్ ఇష్ట్టనుసారం చర్వుల తవ్వకాలు జర్గుతున్్నయ. 
సామానుయాడు కరెంట్ మీటర్ కు దరఖాస్్త చేస్కుంట్ సవాలక్ష అభయాంతర్లు చపేపు విదుయాత్ 
శాఖ వార్, ఎలాంట నిబంధనలు పాటంచకుండ్ సి ఆర్ జెడ్ పరిధిలో ఉన్న ఆక్రమణ 
చర్వులకు ట్రాన్సాఫార్మర్ పెట్ట మరీ కరెంట్ సపె్్ల చేయడం ఈ సంఘటనలో అవినీతి ఏ 
సా్థయలో ఉందనే ద్నికి అద్దం పడుతుంది. రెవెన్యా అధికార్లు, అటవీ అధికార్ల 
ఉద్సీన వైఖరి వల్ల భూ బకాస్ర్లు ఇష్ట్టనుసారం చర్వుల తవ్వకాలు జర్గుతున్్నయ. 
భవిషయాతు్తలో ఏదైన్ ప్రకృతి విపతు్త సంభవిస్్త, గ్రామాలకు గ్రామాలు సముద్రంలో కలిసి 
పోయే ప్రమాదం ఉంది. కావున తక్షణమే సంబంధిత అధికార్లు వెంటనే సపుందించి తగు 
చరయాలు తీస్కోవాలి. లేని పక్షన జనస్న పారీ్ట ప్రజా పక్షన పోర్టం చేస్్తంది. మడ 
అడవులను, ప్రభుత్వ భూములను కాపాడుకోవడ్నికి జనస్న పారీ్ట పెద్ద ఎతు్తన ఉదయామం 
చేపటా్టలని సిదధాం. అన్యాక్రాంతమైన మడ అడవులను, ప్రభుత్వ భూములను కాపాడ్లని, 
భూ బకాస్ర్లపై చరయాలు తీస్కోవాలని మంగళవారం కృతి్తవెను్న ఎమా్మరో్వకి వినతిపత్ం 
సమరిపుంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న న్యకులు ఎస్ వి బాబు సమె్మట, 
కృతి్తవెను్న మండల అధయాక్షులు తిర్మని ర్మాంజనేయులు, జిలా్ల కారయాదరి్శ కూనసాని 
న్గబాబు, తిర్మలశెట్ట చంద్రమౌళి, ర్ష్ట మతసాష్కార విభాగ శాఖ కారయాదరి్శ ఒడుగు 
ప్రభాస్ ర్జు, బంట్మిలి్ల మండల అధయాక్షుడు ర్యాలీ సతయాన్ర్యణ, కొపిపునీట నరేష్, 
పట్టపు న్గేంద్ర, పాశం న్గమలే్లశ్వరర్వు, వాస్దేవ కృష్ణ, కొపిపునేట వెంకన్న బాబు, 
నరసింహ సా్వమి, మోకా లక్ష్మి, పులశెట్ట న్గబాబు, ద్సరి న్ని, పట్టపు పవన్, పట్టపు 
వెంకట్ష్, పట్టపు సాయబాబు మరియు పెద్ద ఎతు్తన జనసైనికులు పాల్గేన్్నర్.

జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గుద్దటి 
రామ కేశవ బాలకృష్ణన పరామరి్శుంచిన 

పితాని బాలకృష్ణ
శతఘ్్న న్యాస్: త్ర్పుగోద్వరి, ముమి్మడివరం జనస్న 
పారీ్ట సీనియర్ న్యకులు గుద్దట ర్మ కేశవ బాలకృష్ణ 
(జమి ) కంట ఆపరేషన్ చేయంచుకున్న సందరభాంగా వారిని 
పర్మరి్శంచి, వివర్లు తెలుస్కున్న ర్ష్ట జనస్న పారీ్ట 
ర్జకీయ వయావహార్ల కమిట సభుయాలు మరియు ముమి్మడివరం 
నియోజకవరగే ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృష్ణ, ర్ష్ట జనస్న పారీ్ట 
జాయంట్ సెక్రటరీ జక్కంశెట్ట బాలకృష్ణ, జిలా్ల జనస్న పారీ్ట 
ఉపాధయాక్షులు సానబోయన మలి్లకార్జ్న ర్వు, సాన బోయన 
వీరభద్రర్వు, నిమ్మన శ్రీను, కడలి న్గేశ్వరర్వు, మారెళ్ళ బాబి, 
దైవాల చిని్న, గుదధాట విజయ్, పేర్బతు్తల ర్మకృష్ణ తదితర్లు 
ఉన్్నర్. జనసైనికులుకు ఏ కష్టం వచిచేన జనస్న పారీ్ట అండగా 
ఉంట్ందని ఈ సందర్ంగా పితాని బాలకృష్ణ తెలిపార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన క్ర్యకర్తకు 
నివాళులరి్పుంచిన

 జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న న్యాస్: ప్రకాశం జిలా్ల బెస్తవారపేట మండలము 
సింగరపలి్ల గ్రామం చందిన జనస్న కారయాకర్త కీ.శే 
బండ్ల వేంగయయా న్యుడు 18.01.2021 వ తేదీన 
మరణించిన్ర్. ఆయనను గుర్్త చేస్్త గిద్దల్ర్ 
నియోజకవరగేం జనస్న పారీ్ట నియోజకవరగే ఇంచారీజ్ 
బెల్లంకొండ సాయబాబు ఆదేశాల మేరకు నివాళులు 
అరిపుంచడం జరిగినది. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న జిలా్ల 
కారయాదరి్శ లంకా నరసింహార్వు, జిలా్ల సంయుక్త కారయాదరి్శ 
కాల్వ బాలరంగయయా , బెసా్తవారపెట మండలము అధయాక్షుడు 
పిడతల సాయబాబు, కంభం మండలం అధయాక్షుడు 
తాడిశెట్ట ప్రసాద్, బండ్ల వెంగయయా న్యుడు సతీమణి 
బండ్ల న్ర్యణమ్మ మరియు జనస్న కారయాకర్తలు శ్రీపతి 
కాశయయా రంగన్యకులు, వంశీ, షేక్ ఇష్టక్ తదితర్లు 
పాల్గేన్్నర్.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన పార్టీలో చేరిన ఆతమాకూరు 
నియోజకవర్ యువకులు 

శతఘ్్న న్యాస్: నెల్్లర్ జిలా్ల జనస్న పారీ్ట కార్యాలయంలో 
జిలా్ల ప్రధ్న కారయాదరి్శ గునుకుల కిషోర్ సమక్షంలో ఆత్మకూర్ 
నియోజకవరగే యువకులు జనస్న పారీ్టలో చేర్ర్. వారికి 
పారీ్ట కండువా కపిపు ఆహా్వనించిన గునుకుల కిషోర్. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనస్న పారీ్ట సీనియర్ వీరమహిళ కోలా 
విజయలక్ష్మి, పస్పులేట స్కనయా, ఆత్మకూర్ నియోజకవరగే 
సీనియర్ యువ న్యకులు గంటా అంజి, రవి శంకర్, శ్రీను 
పాల్గేన్్నర్.

అుంధక్రుంలోని హరిజనవాడలో 
వెలుగున నిుంపిన జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: *వీధి దీపాలు వేయస్్తన్న ర్టాల ర్మయయా
సిద్దవటం మండలం ఉపపురపలి్ల గ్రామపంచాయతీలోని 
హరిజనవాడలో గత కొంత కాలం నుండి వీధి దీపాలు వెలగక 
పోవడంతో పలుమార్్ల పంచాయతీ దృష్్టకి తీస్కెళ్లగా వార్ 
సపుందించకపోవడంతో అంధకారంలో ఉన్న హరిజనవాడ 
కాలనీవాస్లు ర్త్రులో్ల తిరగాలంట్ పాముల భయం. ఈ 
విషయాని్న జనస్న ర్ష్ట చేనేత వికాస కారయాదరి్శ ర్టాల 
ర్మయయా దృష్్టకి తీస్కెళ్లగా ఆయన తక్షణమే సపుందించి తన 
సంత నిధులతో మంగళవారం హరిజన వాడలోని విదుయాత్ 
స్తంభాలకు వీధిలైట్్ల ఏర్పుట్ చేయంచార్. వీధిలైట్్ల వేయంచ 
మని అడగగానే లైట్్ల వేయంచి నందుకు హరిజనవాడ 
కాలనీవాస్లు జనస్న చేనేత వికాస కారయాదరి్శ ర్మయయాను 
అభినందించార్. ఈ సందరభాంగా జనస్న చేనేత వికాస 
కారయాదరి్శ ర్టాల ర్మయయా మాటా్లడుత్, గ్రామ ప్రజలు తన 
దృష్్టకి తీస్కు వచిచేన సమసయాలను పరిష్కరించే దిశగా మా 
జనస్న పారీ్ట ఎల్లవేళలా ప్రజలకు అందుబాట్లో ఉంట్ందని 
ఆయన అన్్నర్. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న న్యకులు, 
కారయాకర్తలు, ప్రజలు పాల్గేన్్నర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

మానవ బాంబు టీ్వట్ పై ఖండించిన జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: ఏపీ ప్రభుతా్వని్న, సీఎం వైఎస్ జగనో్మహన్ రెడిడా గురించి ఓ నెటజన్ పోస్్ట పెడుత్.. 
పవన్ కళాయాణ్ ఒక్క సినిమా రెముయానరేషన్ లో సగం పాతిక కోట్్ల న్కే ఇస్్త, న్ కుట్ంబాని్న జీవితాని్న 
వదిలేసా్తను. మానవ బాంబుగా మారి జగన్ ను లేపేసా్త అంటూ పోస్్ట పెటా్టడు. అంతటతో ఆగకుండ్ 
అతనేంట మా అన్నను తొకే్కది.. పేగులు మెడలో వేస్కొని తిర్గుతా.. పోలీస్ స్్టషన్ కు వెళి్ల కూరొచేంటా 
అంటూ నెటజన్ తన పోస్్టలో పేరొ్కన్్నర్. ఈ పోస్్టకు రకరకాల కామెంట్్ల పెడుతున్్నర్. అయతే 
పవన్ కళాయాణ్ అభిమానిగా చపుపుకొంటూ చేసిన పోస్్టకు సంబంధించిన ట్వట్టర్ అకంట్ డీపీ ఫోట 
మహేష్ బాబు ఉండటం, అకంట్ పేర్ బిజినెస్ మాయాన్ అని పెట్్టకోవడం కొంత గందరగోళంగా 
మారింది. అయతే ఈ పోస్్టపై జనస్న పారీ్ట వర్గేలు ఖండించాయ. పవర్ సా్టర్ పవన్ కళాయాణ్ 
అభిమానుల ముస్గులో ఎవరో ఇట్వంట పోస్్టలు పెడుతున్్నర్. ఖచిచేతంగా ఇది జనసైనికుల 
పనికాదు అనేదే న్ భావన. ఇట్వంట వారిపై కఠిన చరయాలు తీస్కోవాలని విజ్ఞపి్త చేస్్తన్్నం అంటూ 
జనస్న అధికార ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ కూసంపూడి ఖండించార్.

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

చిరుంజీవి యువత అధ్యక్షులు భవాని రవికుమ్ర్ 
ని కల్సిన జనసేన నాయకులు 

శతఘ్్న న్యాస్: నెల్్లర్ జిలా్లకి విచేచేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట చిరంజీవి యువత 
అధయాక్షులు భవాని రవికుమార్ ని మర్యాదపూర్వకంగా కలసిన చిన్్న జనస్న 
మర్రిపాడు మండల జనస్నపారీ్ట అధయాక్షుర్లు శ్రీమతి ప్రమీలా అనంతసాగరం 
మండలం జనస్న పారీ్ట అధయాక్షులు మహబూబ్ మసా్తన్ ఆత్మకూర్ నియోజకవరగే 
సీనియర్ న్యకులు గంటా అంజి ప్రశాంత్ రెడిడా కలిశార్.

బూతు భాషన రాష్ట్ర అధిక్ర 
భాషగా మ్రిచిన ఘనడు 

ముంత్రి కొడాల్ నాని

శతఘ్్న న్యాస్: కొడ్లి న్ని కాయాసినోవా న్నిగా, గడడాం న్ని 
గోవా న్నిగా రూపాంతరం చంద్ర్. ద్ర్ణంగా సంస్కృతి 
సంప్రద్యాలును పండగ ముస్గులో న్శనం చేస్్త గుడ్ర్లు 
ఏర్పుట్ చేసి గుడిస్ట పనులు చేస్్తన్న మంత్రి కొడ్లి న్ని, అతని 
అనుచర్ల పై ఎందుకు చరయాలు తీస్కోవడం లేదో సమాధ్నం 
చపాపులి. జనస్న పారీ్ట పశిచేమ నియోజకవరగే కార్యాలయంలో 
విజయవాడ నగర అధయాక్షులు ర్ష్ట అధికార ప్రతినిధి మరియు పశిచేమ 
నియోజకవరగే ఇన్చేరిజ్ పోతిన వెంకట మహేష్ నిర్వహించిన విలేకర్ల 
సమావేశంలో మహేష్ మాటా్లడుత్ తెలుగు భాషకు తెగులు పట్టంచి 
బూతు భాషను ర్ష్ట అధికార భాషగా మారిచేన ఘనుడు మంత్రి 
కొడ్లి న్ని పచచేనోట్ల కోసం పచచేట పలె్ల వాతావరణాని్న విష 
సంస్కృతితో సర్వన్శనం చేస్్త, గుడివాడలోని కోడలి కనె్వన్షన్ 
సెంటరో్ల కాయాసినోవా సెంటర్్న ఏర్పుట్ చేసి, కోడలి న్ని కాయాసినోవా 
న్నిగా, గడడాం న్ని గోవా న్నిగా రూపాంతరం చంద్ర్. పచచేనోట్ల 
కోసం కకు్కరి్తపడి కరోన్ నటస్్త హైదర్బాదులో ద్కొ్కని గుడివాడ 
నడిబొడుడాన గుడ్ర్లు ఏర్పుట్ చేసిన అందరీ్న పక్కద్రి పట్టస్్త 
కోటా్లది రూపాయల అక్రమారజ్న సంపాదిస్్తన్్న మంత్రి కొడ్లి న్ని 
అతని అనుచర్లు చేస్్తన్న ఆగడ్లపై ర్ష్ట డిజిపి ఎందుకు మౌనం 
వహిస్్తన్్నరో సమాధ్నం చపాపులి. డిజిపి ఒకసారి వారి చతా్వర్ని్న 
చక్ చేయంచుకోవాలి. సషల్ మీడియాలో ఒక చిన్న పోస్్ట పెడితేనే 
సీఐడీ పోలీస్ల ద్్వర్ పోలీస్ల ద్్వర్ కేస్లు నమోదు చేసి 
విచారణ చేయంచే మీర్, ద్ర్ణంగా సంస్కృతి సంప్రద్యాలును 
పండగ ముస్గులో న్శనం చేస్్త గుడ్ర్లు ఏర్పుట్ చేసి గుడిస్ట 
పనులు చేస్్తన్న మంత్రి కొడ్లి న్నిపై అతని అనుచర్లు ఎందుకు 
చరయాలు తీస్కోవడం లేదో సమాధ్నం చపాపులి. ప్రభుత్వ పెద్దల 
అండదండలు లేకపోతే గుడివాడ నడిబొడుడాన గుడ్ర్లు ఏర్పుట్ 
చేస్ దము్మ ఎవరికి ఐన ఉంట్ంద్? ఎవరినడిగిన్ చబుతార్ సజజ్ల 
ర్మకృష్ట్ణరెడిడాకి సంచులు ఇస్్త ఏ పనైన్ ఇట్ట అయపోతుందని 
ప్రజలందరూ ఇదే చరిచేంచుకుంట్న్్నర్. గత ఏడ్ది కొడ్లి న్ని 
చర్వులు వద్ద ఏర్పుట్ చేసిన పేకాట శిబిర్లపై పోలీస్ల ద్డులు 
చేశారనే అక్కస్తోనే పోలీస్ల ఆత్మసె్్థర్యాని్న దెబ్తీయాలని ప్రభుత్వ 
పెద్దల మద్దతుతోనే గుడివాడ నడిబొడుడాన గుడ్ర్లు ఏర్పుట్ చేశార్. 
ముఖయామంత్రి ఈ ర్ష్టంలో అభివృదిధా అంట్ కాయాసినోవా సెంటర్్ల 
ఏర్పుట్ చేయడం పేకాట శిబిర్లు నడిపించడం చీర్ గర్్లస్ తో చిందులు 
వేయంచడమ సమాధ్నం చపాపులి. ఈ ర్ష్టం ఎట్వైపు పోతుంది. 
పండగ ముస్గులో సంస్కృతి సంప్రద్యాలను సర్వన్శనం చేస్్తన్్న 
మంత్రి కొడ్లి న్ని లాంట వయాకు్తలను ప్రోతసాహిస్్త ముందుకు వెళితే 
మీర్ కూడ్ తగిన మూలయాం చలి్లంచుకోక తపపుదని హెచచేరిస్్తన్్నం. 
మంత్రి కొడ్లి న్ని వారి అనుచర్లు పై కేస్లు నమోదు చేసి 
కఠినంగా శిక్షించాలని మహేష్ డిమాండ్ చేశార్.

శ్రీ పుట్టీలమమా శ్రీ మహాలక్ష్మీ అమమావారి జాతరలో 
పాల్్నని జనసేన నాయకులు 

శతఘ్్న న్యాస్: కొవ్్వర్ నియోజకవరగేం పెదవాడపలి్ల గ్రామంలో శ్రీ పుటా్టలమ్మ శ్రీ 
మహాలక్ష్మీ అమ్మవారి జాతరలో పాల్గేన్న తాడేపలి్లగూడం నియోజకవరగే జనస్న పారీ్ట 
ఇంచార్జ్ బొలిశెట్ట శ్రీనివాస్, కొవ్్వర్ జనస్న న్యకులు, పెద వాడపలి్ల జనస్న 
న్యకులు మరియు జనసైనికులు. నిడదవోలు నియోజకవరగేం కంసాలిపాలెం 
గ్రామ జనస్న పారీ్ట న్యకులు,పంచాయతీ వార్డా మెంబర్్ల మరియు గ్రామ 
పెద్దలు, జనసైనికులు తాడేపలి్లగూడం నియోజకవరగే జనస్న పారీ్ట ఇంచార్జ్ బొలిశెట్ట 
శ్రీనివాస్ మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.

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

బిడుపలిలో వారుడుల్ జనసేనపారీటీ బిడుపలిలో వారుడుల్ జనసేనపారీటీ 
బల్పేతం కోసంబల్పేతం కోసం

 గ్రామసాథాయి సమావేశం  గ్రామసాథాయి సమావేశం 
శతఘ్్న న్యాస్: పుట్టపరి్త మునిసాపాలిటీ పరిధిలోని ప్రశాంతి శతఘ్్న న్యాస్: పుట్టపరి్త మునిసాపాలిటీ పరిధిలోని ప్రశాంతి 
గ్రామం మరియు కపపులబండ పంచాయతీ, బిడుపలి్ల వార్డాలో గ్రామం మరియు కపపులబండ పంచాయతీ, బిడుపలి్ల వార్డాలో 
జనస్నపారీ్ట బలోపేతం కోసం గ్రామ యువకులు, ప్రజలతో, జనస్నపారీ్ట బలోపేతం కోసం గ్రామ యువకులు, ప్రజలతో, 
మెగాఫ్యామిలీ అభిమానులతో కలిసిన జిలా్ల ప్రధ్న కారయాదరి్శ మెగాఫ్యామిలీ అభిమానులతో కలిసిన జిలా్ల ప్రధ్న కారయాదరి్శ 
అబు్దల్ అబు మండల అధయాక్షుడు పెద్దన్న, డ్క్టర్ తిర్పతేంద్ర, అబు్దల్ అబు మండల అధయాక్షుడు పెద్దన్న, డ్క్టర్ తిర్పతేంద్ర, 
సాయ, మేకల పవన్, బోయవంశీ, అభి, ప్రతాప్, జేశ్వంత్, సాయ, మేకల పవన్, బోయవంశీ, అభి, ప్రతాప్, జేశ్వంత్, 
మునెంద్ర, దీపు, రమేష్, నరేష్, లోకేష్, స్నీల్, వేణు, కిరణ్ మునెంద్ర, దీపు, రమేష్, నరేష్, లోకేష్, స్నీల్, వేణు, కిరణ్ 
తదితర్లు పాల్గేన్్నర్.తదితర్లు పాల్గేన్్నర్.

గ్రామ సాథాయిల్ పారీటీ సిద్ధంత్లను గ్రామ సాథాయిల్ పారీటీ సిద్ధంత్లను 
తీసుకెళలోడమే ద్యూయం: డా.యుగంధర్ పొననితీసుకెళలోడమే ద్యూయం: డా.యుగంధర్ పొనని

శతఘ్్న న్యాస్: కారే్వట నగరం మండలం, గాజంకి గ్రామంలో జనస్న పారీ్ట శతఘ్్న న్యాస్: కారే్వట నగరం మండలం, గాజంకి గ్రామంలో జనస్న పారీ్ట 
ఆధ్వరయాంలో “జనసైనికుల జనస్న కారయాక్రమం” నిర్వహించడం జరిగింది. ఆధ్వరయాంలో “జనసైనికుల జనస్న కారయాక్రమం” నిర్వహించడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో నియోజకవరగే ఇన్చేర్జ్ డ్క్టర్ యుగంధర్ మాటా్లడుత్ ఈ కారయాక్రమంలో నియోజకవరగే ఇన్చేర్జ్ డ్క్టర్ యుగంధర్ మాటా్లడుత్ 
గ్రామ గ్రామాన జనస్న పారీ్టలో చేరికలు మదలయాయాయ అని, జనస్న పారీ్ట గ్రామ గ్రామాన జనస్న పారీ్టలో చేరికలు మదలయాయాయ అని, జనస్న పారీ్ట 
సిద్ధాంతాలు ప్రజలకు తెలియజేసి విన్త్నమైన కారయాక్రమాల ద్్వర్ ప్రజలకు సిద్ధాంతాలు ప్రజలకు తెలియజేసి విన్త్నమైన కారయాక్రమాల ద్్వర్ ప్రజలకు 
దగగేర అవా్వలని తెలిపార్. డ్క్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కన్న కలలు నిజం దగగేర అవా్వలని తెలిపార్. డ్క్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కన్న కలలు నిజం 
చేయడ్నికి ఈ ర్ష్టంలో జనస్న పారీ్ట ఆవిరభావించిందని తెలిపార్. పవన్ చేయడ్నికి ఈ ర్ష్టంలో జనస్న పారీ్ట ఆవిరభావించిందని తెలిపార్. పవన్ 
కళాయాణ్ అభిమానులను కారయాకర్తలుగా, కారయాకర్తల న్యకులుగా తయార్చేసి కళాయాణ్ అభిమానులను కారయాకర్తలుగా, కారయాకర్తల న్యకులుగా తయార్చేసి 
వారిని గొపపు న్యకుడి వారిని గొపపు న్యకులుగా చేసి ప్రజా స్వ చేయడమే వారిని గొపపు న్యకుడి వారిని గొపపు న్యకులుగా చేసి ప్రజా స్వ చేయడమే 
లక్షష్ంగా పని చేస్్తన్్నమని తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా లక్షష్ంగా పని చేస్్తన్్నమని తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా 
విచేచేసిన జనస్న పారీ్ట ర్ష్ట కారయాదరి్శ స్భాష్ని మాటా్లడుత్ పవన్ కళాయాణ్ విచేచేసిన జనస్న పారీ్ట ర్ష్ట కారయాదరి్శ స్భాష్ని మాటా్లడుత్ పవన్ కళాయాణ్ 
ముఖయామంత్రి చేయడమే లక్షష్మని, ఆయన సారధయాంలోనే గ్రామాలో్ల, పట్టణాలో్ల ముఖయామంత్రి చేయడమే లక్షష్మని, ఆయన సారధయాంలోనే గ్రామాలో్ల, పట్టణాలో్ల 
సమగ్ర అభివృదిధా సాధయామని ఈ సందరభాంగా తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో సమగ్ర అభివృదిధా సాధయామని ఈ సందరభాంగా తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో 
గ్రామ పెద్ద అపోజి జనస్న పారీ్టలో చేర్ర్. గ్రామంలో కొంతమంది పెద్దలు, గ్రామ పెద్ద అపోజి జనస్న పారీ్టలో చేర్ర్. గ్రామంలో కొంతమంది పెద్దలు, 
తెలుగుదేశం పారీ్ట కారయాకర్త బొజజ్యయా పారీ్ట కండువా కపాపుర్. ఈ కారయాక్రమంలో తెలుగుదేశం పారీ్ట కారయాకర్త బొజజ్యయా పారీ్ట కండువా కపాపుర్. ఈ కారయాక్రమంలో 
మండల అధయాక్షులు శోభన్ బాబు, మండల ప్రధ్న కారయాదర్సాలు చంద్రమౌళి, మండల అధయాక్షులు శోభన్ బాబు, మండల ప్రధ్న కారయాదర్సాలు చంద్రమౌళి, 
నరేష్ ఉపాధయాక్షులు విజయ్, కారే్వటనగరం టౌన్ కమిటీ ప్రెసిడంట్ భాను నరేష్ ఉపాధయాక్షులు విజయ్, కారే్వటనగరం టౌన్ కమిటీ ప్రెసిడంట్ భాను 
చందర్ రెడిడా, జిలా్ల సంయుక్త కారయాదరి్శ ర్ఘవేంద్ర, జనస్న పారీ్ట న్యకులు చందర్ రెడిడా, జిలా్ల సంయుక్త కారయాదరి్శ ర్ఘవేంద్ర, జనస్న పారీ్ట న్యకులు 
శేఖర్, లోకయయా, భాస్కర్, అబ్రహం, ష్టరోన్, యాశ్వంత్, జస్వంత్, జేమ్సా, శేఖర్, లోకయయా, భాస్కర్, అబ్రహం, ష్టరోన్, యాశ్వంత్, జస్వంత్, జేమ్సా, 
సింహాద్రి, న్గర్జు, చిరంజీవి గ్రామ పెద్దలు అపోపుజయయా, స్బ్రహ్మణయాం, సింహాద్రి, న్గర్జు, చిరంజీవి గ్రామ పెద్దలు అపోపుజయయా, స్బ్రహ్మణయాం, 
స్బ్యయా, లక్షష్మయయా, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, గ్రామస్్తలు పాల్గేన్్నర్. స్బ్యయా, లక్షష్మయయా, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, గ్రామస్్తలు పాల్గేన్్నర్. 

కోవూరు మండలం కోవూరు మండలం 
కమిటీ సభ్యూల వివరాలను కమిటీ సభ్యూల వివరాలను 

ప్రెసిడంటు అలాతాఫ్ప్రెసిడంటు అలాతాఫ్
శతఘ్్న న్యాస్: నెల్్లర్ జిలా్ల, అధయాక్షులు మనుక్రాంత్ రెడిడా శతఘ్్న న్యాస్: నెల్్లర్ జిలా్ల, అధయాక్షులు మనుక్రాంత్ రెడిడా 
స్చనలతో కోవ్ర్ మండలం ప్రెసిడంట్ అలా్తఫ్ కమిటీ స్చనలతో కోవ్ర్ మండలం ప్రెసిడంట్ అలా్తఫ్ కమిటీ 
సభుయాల వివర్లను జనస్న పారి్ట జిలా్ల కార్యాలయంలో జిలా్ల సభుయాల వివర్లను జనస్న పారి్ట జిలా్ల కార్యాలయంలో జిలా్ల 
న్యకులు కిషోర్ గునుకులకి జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు స్ధీర్ కి న్యకులు కిషోర్ గునుకులకి జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు స్ధీర్ కి 
అందజేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల న్యకులు మున్వర్, అందజేశార్. ఈ కారయాక్రమంలో జిలా్ల న్యకులు మున్వర్, 
పవన్, కోవ్ర్ నియోజకవరగే న్యకులు శ్రీనివాస్ల రెడిడా పవన్, కోవ్ర్ నియోజకవరగే న్యకులు శ్రీనివాస్ల రెడిడా 
తదితర్లు పాల్గేన్్నర్.తదితర్లు పాల్గేన్్నర్.

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

క్రియాశీల సభ్యత్వ క్్వట్స్ అుందుకునని సీతానగరుం ముండల జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్:  త్ర్పుగోద్వరి జిలా్ల, సీతానగరం ర్జనగరం నియోజకవరగేంలో మంగళవారం జనస్న పారీ్ట సీతానగరం మండలం క్రియాశీల సభయాత్వ 
కి్వట్సా క్రియాశీల సభుయాలకు మంగళవారం అందజేయడం జరిగింది. జనస్న అధయాక్షులు పవన్ కళాయాణ్ తలపెట్టన క్రియాశీల సభయాత్వ నమోదు కారయాక్రమం 
ప్రతి కారయాకర్తకు 5 లక్షల ప్రమాద భీమా మరియు 50000 రూపాయలు ఆకిసాడంట్ జరిగినపుడు ఇవ్వడం జర్గుతోంది. ఇపపుట వరకూ కారయాకర్తల సంక్షేమం 
కోసం ఇట్వంట కారయాక్రమం ఏ ర్జకీయ పారీ్ట కూడ్ చేయలేదు. మదటసారి సభయాత్వ నమోదు చేస్కోని వార్ మరల ఈ సంవతసారం మారిచేలో నమోదు 
చేస్కోవచుచే. ఈ కారయాక్రమంలో మండల కనీ్వనర్ విజయ శంకర్ కరిచర్ల, జనస్న న్యకులు మట్ట వెంకట్శ్వర ర్వు జనస్న, శివాజి మట్ట, మాధవరపు 
వీరభద్రర్వు, చికా్కల న్గశ్రీను, మరియు పెద్దలు, జనసైనికులు పాల్గేనడం జరిగింది.

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

