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ఎయిడెడ్కళాశాలవిలీననిర్ణయానినివిరమించుకోవాలనివిద్యార్థులఆిందోళన..
వారిని అరెస్టు చేసిందుకు పోలీస్ల ప్రయతనిిం.. విద్యార్థుల ప్రతిఘటన..
పోలీస్లులాఠీలుఝుళిపించడింతోఅనింతపురింలోనిఎస్ఎస్బీఎన్కళాశాల
ఆవరణ రణరింగమింది. ఎయిడెడ్ విద్యాసింసథుల విలీనానిని వయాతిరేకిస్తూ
విద్యారిథుసింఘాలనాయకులు,విందలమిందివిద్యార్థులుఅనింతపురింలోని
ఎస్ఎస్బీఎన్(శ్రీసాయిబాబానేషనల్)కళాశాలవద్దసోమవారింఆిందోళన
చేపట్టుర్.కళాశాలనుప్రైవేటీకరిించకుిండాఎయిడెడ్గానేకొనసాగించాలని
నినాద్లుచేశార్.పోలీస్లువచ్చిఆిందోళనచేస్తూననిఏఐఎస్ఎఫ్,ఎస్ఎఫ్ఐ
నాయకులను అరెస్టు చేసిందుకు ప్రయతినిించార్. దింతో విద్యార్థులు,
పోలీస్లమధయాతోపులాటజరిగింది.నాయకులనుఅరెస్టుచేసితీస్కెళ్లకుిండా
విద్యార్థులు కళాశాల ప్రధాన ద్వారానిని మూసివేశార్. దింతో పోలీస్లు
వారిని చెదరగొట్టుర్. అడ్డుకుననివారిని లాగపడేశార్. జిండా కర్రలు
తీస్కొనిచ్తకొకొట్టుర్.దింతోకొిందర్విద్యార్థులుగింపులోనుించ్రాళ్్ల
విసిరార్.ఈఘటనలోజయలక్ష్మిఅనేవిద్యారిథునిగాయపడింది.విద్యార్థులు
ప్రతిఘటించడింతో ఆగ్రహించ్న పోలీస్లు వారిని చొక్కొలు పట్టుకుని
ఈడ్చికెళా్లర్.
విద్యారిథునులనూ పుర్ష క్నిసటుబుళ్్ల పకకొకు నెట్టుశార్. ఎటటుకేలకు
విద్యారిథుసింఘాలనాయకులనుఅరెస్టుచేసిసటుషనుకుతరలించడింతోపరిసిథుతి
అదుపులోకొచ్చిింది.
రాష్ట్రప్రభుతవాింకుట్రపూరితింగాభావితరాలకువిదయానుదూరించేసవిధింగా
వయావహరిసోతూింది. అిందులోభాగింగానే ఎయిడెడ్ విద్యాసింసథులనుసావాధీనిం
చేస్కోవాలనికుటలప్రయతనిించేసోతూింది.రాష్ట్రవాయాపతూింగాప్రజలుఎయిడెడ్
విద్యా సింసథులపై ఉనని తమ మమక్రానిని, గౌరవానిని బహరింగింగా
వయాకతూపర్స్తూనానిర్. లక్షలాదిమింది ఆయా విద్యాసింసథులో్ల చదివారని, తమ

పల్లలుకూడాఆయావిద్యాసింసథులో్లచదవాలనికోర్తునానిరనానిర్.ప్రజలఆక్ింక్షకువిర్ద్దింగాభావితరాలనునాశనించేసవిధింగాపభుతవాింఎయిడెడ్విద్యాసింసథుల
విలీనానికిమిందుకువెళ్తుిందిఅనిజనసననాయకులుతెలపార్.అనింతపురింలోనిఎస్ఎస్బీఎన్(శ్రీసాయిబాబానేషనల్)కళాశాలవద్దసోమవారింఆిందోళన
లోమొదటగావిద్యార్థులకుదైరయాించెప్పిందిమొదటగాజనసనపార్టునే.
విద్యార్థులనిపోలీస్వార్అక్రమింగాఅరెస్టుచేసినసింగతితెలసినమర్క్షణమేగాయపడనవిద్యార్థులదగ్గరకుజనసనపార్టుఅనింతపురింజిలా్లప్రధానక్రయాదరిశిపతితూ
చింద్రశేఖరమరియుజనసననాయకులుక్రయాకరతూలతోకలసివెళి్లగాయాలుతగలనఅమ్మాయినిమరియువారికుట్ింబసభుయాలనుపరామరిశిించార్.విద్యార్థులిందరికీ
మనోధైరాయానినినిింపమీకుజనసనపార్టుఅిండదిండగాఉింట్ిందనితెలపడింజరిగింది.ఈఘటననుతీవ్ింగాపరినమించాలనిపలువుర్వీరమహళలుతెలపార్.
విద్యార్ధులపైజరిగనదౌర్జనాయానికిమఖయామింత్రినిప్రశనిించ్నజనసనవీరమహళఇలాప్రశనిించార్.
ఆింద్రప్రదేశ్మఖయామింత్రిగారూ...
మీర్ముఖ్యమంత్రిగా గెలిచిన తరువాత మిమలిని ఓట్లు వేసి గెలిపంచిన ప్రజలకి మీరు చేసిన అభివృద్ధికంటే  ఇబ్ందులే ఎక్కువగా ఉన్నియి..
అనినిరింగాలలోఅభివృదిధుచేపట్టులసినమీర్,అనినివిభాగాలలోనషటుింకలగచేస్తూనానిర్.
ఇపు్పడ్చ్వరికినవరత్నిలలోభాగింఅయినవిదయాఅిందిించటింలోవిద్యార్థులనువయాతిరేకిించేవారిపైలాఠీచార్్జచేయిస్తూనానిర్.
సామ్నయాపేద,మధయాతరగతివిద్యార్థులకుఉచ్తవిదయానుఅిందిించాలసిిందిపోయికషటుపడకూలనాలచేస్కొనికూడబెట్టుకొనివారిసోథుమతకుతగనట్టుఎయిడెడ్
కళాశాలలోచదువుకునేవిద్యార్థులనురోడ్డుకులాగవారికివిదయానుదూరించేయటింలోమీరూమీప్రభుతవాింసఫలింఅవుతునానిర్..
ఇదేవిధింగామీర్మీఅధిక్రానినిఅడడుింపెట్టుకునిసామ్నయాప్రజలకుఇబ్ిందిపెడతే2024ఎలక్షన్సిలోమీకుతగనగణపాఠింప్రజలుతప్పకచెపాతూర్.
న్దండలు మనోహర్ తీవ్ర ఆగ్రహం
అనింతపురింలోదశాబా్దలచరిత్రఉననిఎస్.ఎస్.బి.ఎన్.క్లేజీనిఎయిడెడ్గానేకొనసాగించాలనివిద్యార్థులుచేస్తూననిఆిందోళననుపోలీస్లద్వారాఆపాలని
చూడటింఅప్రజాసావామకిం.ఆిందోళనచేస్తూననివిద్యార్థులపైలాఠీలుఝుళిపించ్భయభ్ింతులకుగరిచేయడానినిఖిండస్తూనానిిం.ఒకవిద్యారిథునితలకు
బలమనగాయమిందిఅింట్ఆ కళాశాలప్ింగణింలోఎలాింటపరిసిథుతులుఏర్పడాడుయోఅరథుింఅవుతోింది.విద్యార్థులు,వారితల్లతిండ్రులుపడ్తునని
ఆవేదననుపరిగణనలోకితీస్కోకుిండాఈఅింశానినిఒకశాింతిభద్రతలసమసయాగామ్రాచిలనుకోవదు్ద.ఎిందరోద్తలువిద్యాభివృదిధుకోసింఆస్తూలుద్నిం
చేసిపేదలకువిదయానుచేర్వచేశార్.శ్రీజగనోమాహన్రెడడుఅనాలోచ్తచరయాలవల్లఎింతోచరిత్రఉననిపాఠశాలలు,క్లేజీలువిద్యార్థులకుదూరమయ్యా
పరిసిథుతులునెలకొనానియనిశ్రీనాదిండ్లమనోహర్ఆిందోళనవయాకతూించేశార్.
పోరాటం చేస్తంద్ క్రిమినల్స్ కాదు. టెర్రరిస్ట్ లు కాదు!
నిస్వార్ంగా తమ ఎయిడెడ్_కళాశాల కోసం పోరాటం చేస్్తనని కళాశాల విద్్యరు్లు
విద్యార్థులపక్షానఅనింతపురింజిలా్లజనసనపార్టుఅిండగాఉింట్ిందిఅనిఅనింతపురింజిలా్లఉపాధయాక్షులుఅింకెఈశవారయయాతెలపార్.
పోలీస్లుప్రజలకిపనిచేస్తూనానిరాలేకప్రభుత్వానికేపనిచేస్తూనానిరోతెలీటింలేదు.లేడీపోలీస్లులేకుిండాఆడవాళ్్లఅనేకర్ణలేకఇషటుింవచ్చినట్టుకొటటుడిం
ద్ర్ణింఅనిపలువుర్జనసైనికలుతెలపార్.కషటుింఎకకొడఉనానిఅకకొడజనసనఉింట్ిందనిపలువుర్అభిప్యపడాడుర్.
ఈఎయిడెడ్కళాశాల,పాటశాలవయావసథులనుపూరితూగానిర్వారయాించేసదిశగాతీస్కువచేజివోనువెనకుకొతీస్కునివిద్యార్థులకునాయాయించేసవిధింగా
చరయాలుతీస్కోవాలనిజనసనడమ్ిండ్చేస్తూింది
ఏదిఏమనాఎట్వింటసమసయాఉననిఅకకొడజనసనఉింట్ింది.

శతఘ్ని న్్యస్ వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

విద్యార్థుల పై విరిగిన లాఠీ
విద్యార్థులకు అండగా జనసేన 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్్యస్ వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలా మరియు కరంనగర్
 విద్యారిథు విభాగ కమిటీలను ప్రకటంచిన సంపత్ నాయక్ 

శతఘ్నినూయాస్:జనసనపార్టు తెలింగాణఇనాచిర్్జశ్రీనేమూరి
శింకర్గౌడ్ఉమమాడఖమమాింజిలా్లఇనాచిర్్జశ్రీరామ్తళ్ళూరి
లఆదేశాలమేరకు,ఉమమాడఖమమాింజిలా్లమరియుకర్ింనగర్
జనసనపార్టువిద్యారిథువిభాగకమటీలనుప్రకటించ్నతెలింగాణ
రాష్ట్రవిద్యారిథువిభాగింఅధయాక్షులుశ్రీసింపత్నాయక్.

బట్టేలంక ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న జనసేన
శతఘ్నినూయాస్:రాజోలునియోజకవర్గింమలకిపురింశతఘ్నినూయాస్:రాజోలునియోజకవర్గింమలకిపురిం
మిండలిం బట్టులింక ఎింపీటీసీ జనసన అభయారిథుమిండలిం బట్టులింక ఎింపీటీసీ జనసన అభయారిథు
తరపున ఎనినికలప్రచారింలోపాల్్గననిమలకిపురింతరపున ఎనినికలప్రచారింలోపాల్్గననిమలకిపురిం
ఎింపీపీ మరియు జనసన వీరమహళ శ్రీమతిఎింపీపీ మరియు జనసన వీరమహళ శ్రీమతి
మేడచర్ల సతయావాణి,రాజోలు నియోజకవర్గ జనసనమేడచర్ల సతయావాణి,రాజోలు నియోజకవర్గ జనసన
నాయకులు గడడుిం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, రాష్ట్ర సింనాయకులు గడడుిం మహాలక్ష్మి ప్రసాద్, రాష్ట్ర సిం
యుకతూక్రయాదర్శిలుదిరిసాలబాలాజీమరియుత్డయుకతూక్రయాదర్శిలుదిరిసాలబాలాజీమరియుత్డ
మోహన్,రాజోలుఎింపటసిద్ర్లకుమ్రిలక్ష్మి,అింతరేవాదిఎింపటసిబైరానాగరాజు,మోహన్,రాజోలుఎింపటసిద్ర్లకుమ్రిలక్ష్మి,అింతరేవాదిఎింపటసిబైరానాగరాజు,
మేడచర్లరామ,నింద్యాలస్రయా,గిండ్బోగలపెదక్పు,బోనింసాయి,గబ్లమేడచర్లరామ,నింద్యాలస్రయా,గిండ్బోగలపెదక్పు,బోనింసాయి,గబ్ల
రవికిరణ్,బిండార్సతయా,బిసావరింఉపసర్పించ్రావూరినాగబాబు,మ్జీఎింపపరవికిరణ్,బిండార్సతయా,బిసావరింఉపసర్పించ్రావూరినాగబాబు,మ్జీఎింపప

గింగాభవాని,కుించెపిండ్,రావూరితేజ,ఎన్ఆర్ఐఎనుమలవెింకటపతిరాజా,గబ్లఫణికుమ్ర్,మింగళింపల్లఅింజిబాబుగద,అననిపూర్ణ,శ్రీదేవి,జోయాతి,గింగాభవాని,కుించెపిండ్,రావూరితేజ,ఎన్ఆర్ఐఎనుమలవెింకటపతిరాజా,గబ్లఫణికుమ్ర్,మింగళింపల్లఅింజిబాబుగద,అననిపూర్ణ,శ్రీదేవి,జోయాతి,
గిండాబతుతూలత్త్జి,అడబాలమణి,వెింకట్శవారరావు,ఎనుమలబాబి్జ,రావిఅింజనీదేవి,పొనానిలప్రభ,ఉిండపల్లఅింజి,నామననాగభూషణిం,తదితరజనసనగిండాబతుతూలత్త్జి,అడబాలమణి,వెింకట్శవారరావు,ఎనుమలబాబి్జ,రావిఅింజనీదేవి,పొనానిలప్రభ,ఉిండపల్లఅింజి,నామననాగభూషణిం,తదితరజనసన
నాయకులు,వీరమహళలుమరియుబట్టులింకజనసైనికులుపాల్్గనానిర్.నాయకులు,వీరమహళలుమరియుబట్టులింకజనసైనికులుపాల్్గనానిర్.

వేగం పంచిన “గల్ఫ్ సేన – జన సేన”వేగం పంచిన “గల్ఫ్ సేన – జన సేన”
శతఘ్నినూయాస్:గల్ఫ్ఆర్దేశాలజనసైనికులఆతీమాయసమ్వేశింఫరావానియాలోజరిగింది.శతఘ్నినూయాస్:గల్ఫ్ఆర్దేశాలజనసైనికులఆతీమాయసమ్వేశింఫరావానియాలోజరిగింది.
రెిండ్తెలుగరాష్ట్రాలో్ల పవన్ కళాయాణ్రాజకీయింగాదూకుడ్పెించడింజరిగింది. గల్ఫ్రెిండ్తెలుగరాష్ట్రాలో్ల పవన్ కళాయాణ్రాజకీయింగాదూకుడ్పెించడింజరిగింది. గల్ఫ్
దేశాలో్ల నివసిించేజనసైనికులునివాసప్ింత్లుమరియుపనిచేసప్రదేశాలో్ల అిందరికీదేశాలో్ల నివసిించేజనసైనికులునివాసప్ింత్లుమరియుపనిచేసప్రదేశాలో్ల అిందరికీ
జనసన ఆశయాలను వివరిస్తూ పార్టునీ బలోపేతిం చేస దిశగా మిందుకు సాగాలనిజనసన ఆశయాలను వివరిస్తూ పార్టునీ బలోపేతిం చేస దిశగా మిందుకు సాగాలని
సమ్వేశింఏర్పర్చుకునికీలకనిర్ణయింతీస్కునానిర్.సమ్వేశింఏర్పర్చుకునికీలకనిర్ణయింతీస్కునానిర్.
కోవిడ్క్రణింగాఎవరినికలవలేకపోవడింజరిగిందని,ఇకనుించ్ప్రతివారింసమ్వేశింకోవిడ్క్రణింగాఎవరినికలవలేకపోవడింజరిగిందని,ఇకనుించ్ప్రతివారింసమ్వేశిం
ఏరా్పట్చేస్కుని పవన్ కళాయాణ్ ఆశయాలనుమరియుజనసన సిద్ధుింత్లనుప్రజలో్లకిఏరా్పట్చేస్కుని పవన్ కళాయాణ్ ఆశయాలనుమరియుజనసన సిద్ధుింత్లనుప్రజలో్లకి
తీస్కువెళళూట్నికి“గల్ఫ్సన–జనసన”తమవింతుకృషిచేస్తూిందనిగల్ఫ్జనసైనికులుతీస్కువెళళూట్నికి“గల్ఫ్సన–జనసన”తమవింతుకృషిచేస్తూిందనిగల్ఫ్జనసైనికులు
తెలపార్.తెలపార్.

గాజు గాలాసుకు ఓటు వేయండి – మనుక్ంత్ చెనా్నరెడిడి
శతఘ్నినూయాస్:నెల్్లర్క్ర్్పరేషన్ఎనినికల
సిందర్ింగా28వడవిజన్లోగాజుగా్లస్కు
ఓట్ వేయిండ అింటూ శ్రీమతి పస్పులేట
స్కనయా తరపున ఎనినికల ప్రచారింలో
పాల్్గనని జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ మనుక్ింత్
చెనానిరెడడుమరియురాష్ట్రక్రయాదరిశిబేతింపూడ
విజయశేఖర్,జిలా్లప్రధానక్రయాదరిశిశ్రీకిషోర్
గనుకుల, నెల్్లర్ నగర నాయకులు శ్రీ
దుగ్గశెటటుస్జయా్బు,రాష్ట్రక్రయాక్రమ్లనిరవాహణకమటీక్రయాదరిశిశ్రీకొట్టువెింకట్శవార్్ల,ఉపాధయాక్షులుశ్రీస్ధీర్బాధిపూడగార్,
క్వలనియోజకవర్గఇించార్్జశ్రీఅలహరిస్ధాకర్ఆతమాకూర్నియోజకవర్గఇనాచిర్్జశ్రీనలీ్లశెటటుశ్రీధర్జిలా్లనాయకులు,వీరమహళలు
మరియుజనసైనికులుపాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాల్లు ఉండే స్మాన్య జనసైనుక్డు చేసే కార్యక్రమాలను సైతం 
బాహ్యప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ ముందుక్ 
వచి్చంద్ శతఘ్ని న్్యస్. కావున మీ అందరూ జనసైనిక్లు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటస్ప్ 
నంబర్ క్ పంపంచండి. మీరు పంపంచే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంద్.

మా వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

జనసేన నేతల అరెస్టే
శతఘ్నినూయాస్:అనింతపురింSSBNఎయిడెడ్కళాశాలనుప్రైవేట్పరిం
క్కుిండాచూడాలనిజనసనపార్టుఅనింతపురింజిలా్లఅధయాక్షులుశ్రీట్ఛ్.
వర్ణ్ ఆదేశాల మేరకు కలెకటుర్ గారికి శాింతియుతింగా వినతిపత్రిం
ఇవవాడానికిపోతుననిరాష్ట్రక్రయాక్రమ్లక్రయానిరావాహణప్రధానక్రయాదరిశి
భవానీరవికుమ్ర్,జిలా్లఉపాధయాక్షులుజయరామరెడడు,అింకెఈశవారయయా,
జిలా్లక్రయాదరిశిజయలక్ష్మి,సిదు్ద,నాయకులుపొదిలబాబురావు,హుససిన్,
శ్రీనివాస్,అింజి,చరణ్,ధరాజ్భాష,వెింకట్ష్లనుఅడ్డుకొనిఅరెస్టుచేసి
1వపటటుణపోలీస్సటుషన్కితరలించడింజరిగింది.ఈక్రయాక్రమింలోజిలా్ల
కమటీసభుయాలుమరియుజనసననాయకులు,జనసైనికులుపాల్్గనానిర్.

శతఘ్నినూయాస్:విశాఖపటనిింఉకుకొపరిశ్రమప్రైవేటీకరణచేయవద్దనిఉకుకొపోరాటకమటీకిమద్దతుగా
జనసనపార్టుఅధయాక్షులుశ్రీపవన్కళాయాణ్గార్అఖిలపక్షింవారింరోజులులోఆింధ్రప్రదేశ్ప్రభుత్వానిని
ఏరా్పట్చేయమనికోరగా,ప్రభుతవాింనుించ్ఎట్వింటస్పిందనరాలేనియెడలసీటుల్పా్లింట్ఉదోయాగలు
శ్రీమజి్జసత్యారావు,శ్రీశ్రీజుభీమ్లఆధవారయాింలో32అమరవీర్లస్థుపాలవద్దనిరసనక్రయాక్రమిం
ఏరా్పట్చేయడింజరిగింది.ఈక్రయాక్రమింలోజనసనపార్టునాయకులుశ్రీవబి్నజనార్దనశ్రీక్ింత్
మ్ట్్లడ్తూఅధయాక్షులుశ్రీ పవన్ కళాయాణ్ఆింధ్రరాష్ట్రానికి ఏదైనాసమసయా ఏర్పడనపు్పడ్అిందరిం
కలసిపోరాటించేద్్దమనిసదుదే్దశింతోశ్రీజగన్రెడడుగారిప్రభుత్వానినిఅఖిలపక్షింఏరా్పట్చేయమని
వారింరోజులుగడచ్నాప్రభుతవాింనుిండసానుకూలస్పిందనరాలేదని,మీకుజనసనపార్టుమరియు
జనసనానిపవన్ కళాయాణ్పైకోపింఉింట్వయాకితూగతింగాచూపించాలక్నీవిశాఖఉకుకొ పరిశ్రమపై
ఆధారపడ పనిచేస్తూనని ఉదోయాగలు, విశాఖ అభివృదిధుపై చూపించకూడదని ఇప్పటకైనా అఖిలపక్షిం
ఏరా్పట్చేయమనిప్రభుత్వానినికోరడింతోపాట్విశాఖపోరాటకమటీకూడాఅఖిలపక్షింఏరా్పట్
చేయలేనిఎడలప్రభుతవాింపైఒతితూడ తీస్కొనివచేచిలాగాగ్రామగ్రామ్నికిఉదయామస్ఫ్రితూ తీస్కొని
వెళా్లలనికోరడింజరిగింది.
గాజువాకజనసననాయకులురిటైర్డుసీటుల్పా్లింట్ఉదోయాగశ్రీసోమననిమ్ట్్లడ్తూవిశాఖఉకుకొఆింధ్రుల
హకుకొఅనిఇదిఅమమాడింగానికొనడింగానిమేమఒపు్పకోమనిపవన్కళాయాణ్భవిషయాత్క్రాయాచరణలో
సీటుల్పా్లింట్ఉదోయాగలుఅిందరూసహకరిించాలనికోరడింజరిగింది.
గాజువాకనాయకులుశ్రీక్ద్శీనుమ్ట్్లడ్తూవిశాఖపటనిింసీటుల్పా్లింట్వల్లఆింధ్రప్రదేశ్ఎింతో
అభివృదిధుచెిందిిందనిఅదిదృషిటులోపెట్టుకొనిఅఖిలపక్షానినివెింటనేఏరా్పట్చేయాలనికోరడింజరిగింది.
పెిందురితూనాయకులుకించ్పాటమధుమ్ట్్లడ్తూసమసయాఉననిపు్పడ్అధయాక్షులుశ్రీపవన్కళాయాణ్
మించ్సలహాలుఇస్తూఉింట్ర్అనివాటనిప్రభుత్వాలుఅమలుచేయాలనిచెప్పడింజరిగింది.
వీరమహళశ్రీమతిపారవాతిమ్ట్్లడ్తూనేనొకసీటుల్పా్లింట్ఉదోయాగబారయాననిఇదిఒకరాజకీయసమసయాగా
క్కుిండాఆింధ్రప్రదేశ్ప్రజలుసమసయాగాభావిించ్అఖిలపక్షానినివెింటనేఏరా్పట్చేయమనికోరడిం
జరిగింది.వీరమహళమీనాక్షిమ్ట్్లడ్తూవిశాఖసీటుల్పా్లింట్అననిదిఆింధ్రప్రదేశ్కితలమ్నికింగా
గలపరిశ్రమనిఅలాింటపరిశ్రమఇపు్పడ్ప్రైవేట్వయాకుతూలచేతులో్లకివెళ్తూఆింధ్రప్రదేశ్యొకకొవిలువ
తగ్గతుిందనిదయచేసిప్రైవేటీకరణక్కుిండాప్రభుతవాిం తగచరయాలుచేయాలనికోరడింజరిగింది.
సీటుల్పా్లింట్ ఉదోయాగ శ్రీమజి్జ సతయా రావుమ్ట్్లడ్తూ ఇింత జర్గతునాని నిమమాకు నీరెతితూనట్్లగా,
చీమకుటటునట్్లకూడానటించడిం,ప్రభుతవావయావసథుతీర్మ్కుచాలాఆిందోళనకలగసోతూిందనిరాబోయ్
రోజులో్లశ్రీ పవన్ కళాయాణ్స్చనతోఅమరవీర్లబలద్నాలునుిండఉదయామస్ఫ్రితూని నిింపుకొని
ఉదయామ్నిని మరిింత బలింగా ప్రభుత్వానిని వినిపించుకునే లాగా పోరాట్లు చేసాతూమని ఈయొకకొ
క్రయాక్రమ్నికివిచేచిసినప్రతిఒకకొరికిపేర్పేర్నాధనయావాద్లుతెలుపుతునానిననిచెప్పడింజరిగింది.
ఈయొకకొక్రయాక్రమింలోలకీకొగోవిింద్,బలరెడడుప్రసాద్గోప,సరవాసిదిధురాజు,క్ర్తూక్,వెింకటరమణ,
జనసైనికులు,వీరమహళలుమరియుప్రజలుపాల్్గనానిర్.

దువ్వలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నినూయాస్:తణుకునియోజకవర్గింతణుకుమిండలిందువవాగ్రామింలోదువవా
గ్రామజనసనపార్టుఅధయాక్షులుశ్రీరామలచ్నినిఆధవారయాింలోపార్టుసిద్ధుింత్లకు
అకరిషితులై పార్టులో జాయిన్ అయిన గ్రామ సభుయాలు చేట్ల స్రేష్,యార్లగడడు
చ్రింజీవి(గని),నూతింగ కిరణ్మరియు20మిందినితణుకునియోజకవర్గ
జనసనపార్టుఇించార్్జశ్రీవిడవాడరామచింద్రరావుకిండ్వాలుకప్పపార్టులోకి
ఆహావానిించడిం జరిగనది. ఈయొకకొ క్రయాకమింలో తణుకుపార్టు మిండలిం
అధయాక్షులు చ్క్కొల వేణుగోపాల్ చింద్రశేఖర్, లీగల్ సెల్ అధయాక్షులుకొయయాల
విజయ్మరియుగ్రామనాయకులుతోటశ్రీను,అింతరేవాదిగ్రామజనసైనికులు
పాల్్గనానిర్.

శతఘ్ని న్్యస్ వాటస్ప్ నంబర్: 9391115789

అఖిలపక్ం ఏరాపాట్ చేయక్ంటే గ్రామ 
గ్రామానికి ఉద్యమ స్ఫూరి్త – వబ్్న శ్రీకాంత్

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


జనసేన లో భార చేరికలు
శతఘ్నినూయాస్:పవన్కళాయాణ్ఆశయాలుకోసింజనసనసిద్్దింత్లపట్లఆకరిషితులై
తూ.గో.జిలా్లపఠాపురింనియోజకవర్గింగొల్లప్రోలుమిండలింత్టపరితూగ్రామింనుిండ
వైసీపీనాయకులుఅమరాదిరామకృష్ణ(వలీ్ల)మరియుఆయనఅనుచరలు50మింది
జనసనపార్టులోచేరటింజరిగింది.
రామకృష్ణ అనుచర్లను జనసన పార్టు ఇించార్్జ మ్కినీడ శేషుకుమ్రి గార్
కిండ్వాలుకప్పసాదరింగాపార్టులోకిఆహావానిించార్.

కందుల దుర్గేష్ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రత్యాక పూజలు
జిల్లు అధ్యక్షులు కందుల దుర్గేష్ కరోన్ నుంచి తవారగా కోలుకోవాలని ప్రత్్యక పూజలు.. 
జిల్లు జనసేన కార్యదరిశి షేక్ అమిన..!!
శతఘ్ని నూయాస్:  రాజమిండ్రి రూరల్
మిండలిం ధవళ్శవారిం క్ింపె్లక్సి దగ్గర
ఉనని శ్రీ అభయ ఆింజనేయ సావామ వారి
ఆలయింలో జనసన తూర్్పగోద్వరిజిలా్ల
అధయాక్షులుశ్రీకిందులదురే్గష్కోవిడ్బారిన
పడన క్రణింగా తవారగా కోలుకోవాలని
తూర్్పగోద్వరిజిలా్ల జనసన క్రయాదరిశి
శ్రీమతిషేక్అమనఆధవారయాింలోసావామవారికిపూజలుఅననిసింతర్పణనిరవాహించడింజరిగింది
క్రయాక్రమింలోభాగింగాశ్రీమతిషేక్అమనమ్ట్్లడ్తూ…తూర్్పగోద్వరిజిలా్లఅధయాక్షులు
మ్కుదశదిశనిరే్దశకులు,మ్కురాజకీయగర్వులుకిందులదురే్గష్కరోనబారిననుిండ
కోలుకోవాలనిఆరోగయాింతోజనసనకుట్ింబసభుయాలతోసింతోషింగాఉిండాలకోరార్.ఈ
క్రయాక్రమింలో..జిలా్లక్రయాదరిశిబీరప్రక్ష్,శవరెడడు,దూద్సాయిబాలుమహింద్రా,ప్రసాద్,
లోకేష్,లక్ష్మి,రాజేశవారి,పుష్ప,సతయాకళ,లక్ష్మీప్రసనని,ఆదిలక్ష్మి,భారతి,నాని,జనసైనికులు,
నాయకులు,వీరమహళలుతదితర్లుపాల్్గనానిర్.

విశాఖ కార్పోర్షన్ మరియు స్థునిక ఎని్నకల కోసం సమన్వయ కమిటీలు
శతఘ్నినూయాస్:విశాఖపటనిింక్రో్పరేషన్మరియువిశాఖజిలా్లలోఎింపీటీసీ,జడీ్పటీసీఉపఎనినికల
సమనవాయింకోసింజనసనపార్టుఅధయాక్షులుశ్రీపవన్కళాయాణ్గార్ఈదిగవకమటీలకుఆమోదిం
తెలపార్.
సా్రాటజిక్కమటీ:
శ్రీతమమారెడడుశవశింకర్(పార్టుప్రధానక్రయాదరిశి)
శ్రీకోనత్త్రావు(పార్టురాజకీయవయావహారాలకమటీసభుయాలు)
ప్రచారకమటీ:
శ్రీబొలశెటటుసతయానారాయణ(పార్టుప్రధానక్రయాదరిశి-పరాయావరణిం)
శ్రీస్ిందరపువిజయ్కుమ్ర్(రాష్ట్రఅధిక్రప్రతినిధి;యలమించ్లఇింఛార్్జ)
శ్రీపర్చూరిభాసకొరరావు(రాష్ట్రఅధిక్రప్రతినిధి;అనక్పల్లఇింఛార్్జ)
డాకటుర్బొడేడుపల్లరఘు(పార్టుడాకటుర్సిసెల్చైరమాన్)
జీవీఎింసీవార్డునింబర్–31,కోఆరిడునేషన్కమటీ:
శ్రీమతిపస్పులేటఉష్టకిరణ్,కోఆరిడునేటర్(విశాఖఉతతూరనియోజకవర్గింఇింఛార్్జ)
శ్రీమతిబీశెటటువసింతలక్ష్మి(జీవీఎింసీక్రో్పరేటర్)
శ్రీపీతలమూరితూయాదవ్(జీవీఎింసీక్రో్పరేటర్)
శ్రీశవప్రసాద్రెడడు
డాకటుర్మూగశ్రీనివాసరావు
జీవీఎింసీవార్డునింబర్–61కోఆరిడునేషన్కమటీ:
శ్రీప.వి.ఎస్.ఎన్.రాజు,కోఆరిడునేటర్(చోడవరింనియోజకవర్గఇింఛార్్జ)
శ్రీమతిఅింగాదురా్గప్రశాింతి(పార్టురాష్ట్రక్రయాదరిశి)
శ్రీగడసాలఅపా్పరావు(పార్టురాష్ట్రక్రయాదరిశి)
శ్రీదల్లగోవిిందరెడడు(జీవీఎింసీక్రో్పరేటర్)
శ్రీపీలారామకృష్ణ
శ్రీపెతకింశెటటుశాయామ్
మ్డ్గలనియోజకవర్గింఎింపీటీసీఎనినికలకోఆరిడునేషన్కమటీ:
శ్రీవింపూరిగింగలయయా,కోఆరిడునేటర్(అరకుపార్లమింట్ఇింఛార్్జ)
పాయకరావుపేటనియోజకవర్గిం,ఎింపీటీసీఎలక్షన్కోఆరిడునేషన్కమటీ:
శ్రీగెడడుింబుజి్జ(పార్టుసీనియర్నాయకులు)
శ్రీబోడపాటశవదత్(పార్టురాష్ట్రక్రయాదరిశి)

బుధవారం, 10 నవంబర్ 2021

విద్యార్థులపై పోలీసుల లాఠీ చారజీలు దుర్్మరగేం
 – మాద్ల శ్రీర్ములు

విద్్యరు్లపై పోలీస్ల ల్ఠీ చార్జీలు దురామారగేం..!
విద్్యరు్లపై శాపంగా మారిన ఎయిడెడ్ విద్్యసంస్ల 
న్తన విధానం
రాష్ట్ర ప్రభుతవాం తెచి్చన జీవో నంబర్ 50ను తక్ణమే రదుదు 
చేయాలని జనసేనపార్ట్ డిమాండ్
శతఘ్ని నూయాస్: అరకులోయ - ఏపీలో ఎయిడెడ్
విద్యాసింసథులపైప్రభుతవాింతీస్కువచ్చినచటటుింవిద్యార్థుల
పాలట శాపింగా మ్రిిందని, దశాబా్దల తరబడ
విదయానిందిించ్న ఎనోని ప్రతిష్టటుతమాక విద్యా సింసథులుమూతపడ్తునానియని జనసనపార్టు
అరకుపార్లమింట్అధిక్రప్రతినిధిమ్ద్లశ్రీరామలుఆగ్రహానినివయాకతూించేశార్.
విశాఖలోనిసిక్రెడ్హార్టుస్కొల్,ప్రక్శింజిలా్లలోనిసీఎస్ఆర్శరమాకళాశాల..నెల్్లర్కు
తలమ్నికింగా పేర్నని వీఆర్ హైస్కొల్తోపాట్ ఎయిడెడ్ విద్యాలయాల భవిషయాతుతూ
అగమయాగోచరింగా మ్రిిందని. ఎయిడెడ్ విద్యా సింసథులపై ప్రభుతవాిం తెచ్చిన జీవోకు
వయాతిరేకింగా రాష్ట్ర వాయాపతూింగా విద్యార్థులు, వారి తల్లదిండ్రులు చేస్తూనని ఆిందోళనలపై
అనాయాయింగాపోలీస్లఅతుయాత్సిహింతోలాఠీచారి్జలుచేసిమహళలపైద్డలుచేయడిం
దురామార్గమనిదనినితీవ్ింగాఖిండస్తూనానిమనిఆమఆరోపించార్.!
గతింలోఫీజురియింబరెసి్మింట్సిద్వారావిద్యార్థులకుప్రభుతవామేఫీజుచెల్లించేదనిప్రస్తూత
రాష్ట్రప్రభుతవాింద్నినిరదు్దచేసివిద్యాసింసథులలోసామ్నుయాలుఫీజులుచెల్లించలేనివిధింగా
ఫీజులు పెించ్ విద్యార్థుల భవిషయాతుతూతో ప్రభుతవాిం ఆడ్కుింట్ిందని విదయాకు దూరిం
చేస్తూిందనానిర్. తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం స్పిందిించ్ ఎయిడెడ్ విద్యా సింసథుల నూతన
విధానానినిజీవోనెింబర్50నిరదు్దచేయాలనిఆయనడమ్ిండ్చేశార్.

జీవో నంబర్ 35 &42 రదుదు చెయ్యాలి… 
జిలాలా కన్్వనర్ అర్ణ్ కుమార్..!

అఖిల భారతీయ విద్్యరి్ పరిషత్ కాకిన్డ శాఖ డిమాండ్… జీవో నంబర్ 35 & 42 రదుదు చెయా్యలి అఖిల భారతీయ విద్్యరి్ పరిషత్ కాకిన్డ శాఖ డిమాండ్… జీవో నంబర్ 35 & 42 రదుదు చెయా్యలి 
జిల్లు కన్వానర్ అరుణ్ క్మార్..!!జిల్లు కన్వానర్ అరుణ్ క్మార్..!!
శతఘ్నినూయాస్:క్కినాడజనసన:తూర్్పగోద్వరిజిలా్లక్కినాడఐడయల్కళాశాలఎదుర్గాశతఘ్నినూయాస్:క్కినాడజనసన:తూర్్పగోద్వరిజిలా్లక్కినాడఐడయల్కళాశాలఎదుర్గా
ధరాని. అనింతపురిం SSBN కళాశాలలోఎయిడెడ్ విద్యాసింసథుల పరిరక్షణకై బయటకువచ్చిధరాని. అనింతపురిం SSBN కళాశాలలోఎయిడెడ్ విద్యాసింసథుల పరిరక్షణకై బయటకువచ్చి
శాింతియుతింగానిరసనతెలయజేస్తూననివిద్యారిథునీవిద్యార్థులపైపోలీస్లులాఠీఛారి్జలనుఅఖిలశాింతియుతింగానిరసనతెలయజేస్తూననివిద్యారిథునీవిద్యార్థులపైపోలీస్లులాఠీఛారి్జలనుఅఖిల
భారతీయవిద్యారిథుపరిషత్ఖిండస్తూింది.ఎింతోమిందిమహానుభావులుకటటుించ్నవిద్యాసింసథులనుభారతీయవిద్యారిథుపరిషత్ఖిండస్తూింది.ఎింతోమిందిమహానుభావులుకటటుించ్నవిద్యాసింసథులను
ప్రైవేట్పరించేయడానికిఅనేకకుట్రలుచేస్తూననిట్వింటరాష్ట్రప్రభుత్వానినివారియొకకొపనితీర్నుప్రైవేట్పరించేయడానికిఅనేకకుట్రలుచేస్తూననిట్వింటరాష్ట్రప్రభుత్వానినివారియొకకొపనితీర్ను
వయాతిరేకిస్తూ విద్యార్థులు సవాతహాగా బయటకు వచ్చి శాింతియుతింగా నిరసన చేసతూ ప్రశనిించేవయాతిరేకిస్తూ విద్యార్థులు సవాతహాగా బయటకు వచ్చి శాింతియుతింగా నిరసన చేసతూ ప్రశనిించే
గొింతునునొకుకొతూవాళ్లపైదౌర్జనయాింగాలాఠీఛార్్జచేసిఅరెస్టుచేస్తూవిద్యార్థులనుభయానికిగరిగొింతునునొకుకొతూవాళ్లపైదౌర్జనయాింగాలాఠీఛార్్జచేసిఅరెస్టుచేస్తూవిద్యార్థులనుభయానికిగరి
చేస్తూవిద్యావయావసథునుభ్రషుటుపటటుస్తూననిట్వింటరాష్ట్రప్రభుతవాతీర్పూరితూగాహాసాయాస్పదింఅయినదిచేస్తూవిద్యావయావసథునుభ్రషుటుపటటుస్తూననిట్వింటరాష్ట్రప్రభుతవాతీర్పూరితూగాహాసాయాస్పదింఅయినది
మరియు కుట్రపూరితమనది. రాజకీయ సావారథుిం కోసిం సవాలాభిం కోసిం ఎయిడెడ్ వయావసథునుమరియు కుట్రపూరితమనది. రాజకీయ సావారథుిం కోసిం సవాలాభిం కోసిం ఎయిడెడ్ వయావసథును
నాశనించేయడానికితీస్కొచ్చినజీవోనెింబర్35, 42లనురదు్దచేయాల.సావాతింత్రింరాకనాశనించేయడానికితీస్కొచ్చినజీవోనెింబర్35, 42లనురదు్దచేయాల.సావాతింత్రింరాక
మిందుఎింతోమిందిమహానుభావులుపేదమధయాబడ్గబలహనవరా్గలవిద్యార్థులుఉననితమిందుఎింతోమిందిమహానుభావులుపేదమధయాబడ్గబలహనవరా్గలవిద్యార్థులుఉననిత
విదయా అభయాసిించాలనిఉదే్దశింతోఎయిడెడ్ కళాశాలక్యాింపస్్ల నిరిమాించ్వాటకి సింబింధిించ్నవిదయా అభయాసిించాలనిఉదే్దశింతోఎయిడెడ్ కళాశాలక్యాింపస్్ల నిరిమాించ్వాటకి సింబింధిించ్న
సథులాలుఉచ్తింగాకేట్యిించ్ఎయిడెడ్విద్యాసింసథులనుఏరా్పట్చేశార్.క్నీఈరోజురాష్ట్రసథులాలుఉచ్తింగాకేట్యిించ్ఎయిడెడ్విద్యాసింసథులనుఏరా్పట్చేశార్.క్నీఈరోజురాష్ట్ర
ప్రభుతవాింఎయిడెడ్విద్యాసింసథులనుప్రైవేట్పరించేయడానికితీస్కువచ్చినజీవోనెింబర్42ప్రభుతవాింఎయిడెడ్విద్యాసింసథులనుప్రైవేట్పరించేయడానికితీస్కువచ్చినజీవోనెింబర్42
అనేదివిద్యార్థులవిద్యావయావసథుపట్లశాపింగామ్ర్తూఎకుకొవఫీజులతోవిద్యార్థులపైగదిబిండగాఅనేదివిద్యార్థులవిద్యావయావసథుపట్లశాపింగామ్ర్తూఎకుకొవఫీజులతోవిద్యార్థులపైగదిబిండగా
మ్రేఅవక్శింఉింది.జీవోనెింబర్42నురాష్ట్రప్రభుతవాింవెింటనేరదు్దచేసివిదయానుద్నింమ్రేఅవక్శింఉింది.జీవోనెింబర్42నురాష్ట్రప్రభుతవాింవెింటనేరదు్దచేసివిదయానుద్నిం
చేసినమహానుభావులఆశయాలనుక్పాడలని,లేదింట్ఆవిద్యాసింసథులనుపూరితూగాప్రభుతవామేచేసినమహానుభావులఆశయాలనుక్పాడలని,లేదింట్ఆవిద్యాసింసథులనుపూరితూగాప్రభుతవామే
నడపాలని,ఎయిడెడ్విద్యాసింసథులుయుజిసిమరియుRUSAనిధులతోనడ్స్తూననివిషయానినినడపాలని,ఎయిడెడ్విద్యాసింసథులుయుజిసిమరియుRUSAనిధులతోనడ్స్తూననివిషయానిని
ప్రభుతవాింగరితూించాలనిఅనిఎయిడెడ్విద్యాసింసథులుప్రైవేట్పరమతేఫీజులుపెరగడింతోపాట్ప్రభుతవాింగరితూించాలనిఅనిఎయిడెడ్విద్యాసింసథులుప్రైవేట్పరమతేఫీజులుపెరగడింతోపాట్
ఫీజు ర్యిింబర్సిమింట్ ఇవవాడానికి ప్రభుతవాింపై అధికభారిం పడ్తుిందనిఈ సిందర్ింగాఫీజు ర్యిింబర్సిమింట్ ఇవవాడానికి ప్రభుతవాింపై అధికభారిం పడ్తుిందనిఈ సిందర్ింగా
తమరికి తెలయజేయడిం జర్గతుింది. అదేవిధింగా లెకచిరర్ పోస్టులను భర్తూ చేయకుిండాతమరికి తెలయజేయడిం జర్గతుింది. అదేవిధింగా లెకచిరర్ పోస్టులను భర్తూ చేయకుిండా
తీస్కువచ్చినజీవోనెింబర్35రదు్దచేసియధావిధిగాలెకచిరర్పోస్టులనుభర్తూచేయాలనిలేద్తీస్కువచ్చినజీవోనెింబర్35రదు్దచేసియధావిధిగాలెకచిరర్పోస్టులనుభర్తూచేయాలనిలేద్
మహారాష్ట్రకరా్ణటకపశచిమబెింగాల్రాష్ట్రాలమ్దిరిగాసర్వాస్కమషన్ద్వారాఅధాయాపకపోస్టులుమహారాష్ట్రకరా్ణటకపశచిమబెింగాల్రాష్ట్రాలమ్దిరిగాసర్వాస్కమషన్ద్వారాఅధాయాపకపోస్టులు
భర్తూచేయాలనిఉననితనాణయాతప్రమ్ణాలుఉిండాలింట్లెకచిరర్పోస్టులుభర్తూచేయాలసిిందేననిభర్తూచేయాలనిఉననితనాణయాతప్రమ్ణాలుఉిండాలింట్లెకచిరర్పోస్టులుభర్తూచేయాలసిిందేనని
తెలయజేయడింజర్గతుింది.వెింటనేజీవోనెింబర్35&42రదు్దచేయాలనిఅఖిలభారతీయతెలయజేయడింజర్గతుింది.వెింటనేజీవోనెింబర్35&42రదు్దచేయాలనిఅఖిలభారతీయ
విద్యారిథుపరిషత్క్కినాడశాఖడమ్ిండ్చేస్తూక్కినాడఐడయల్కళాశాలఎదుర్గాధరానివిద్యారిథుపరిషత్క్కినాడశాఖడమ్ిండ్చేస్తూక్కినాడఐడయల్కళాశాలఎదుర్గాధరాని
క్రయాక్రమింఏరా్పట్చేయడింజరిగింది.ఈక్రయాక్రమింలోజిలా్లకనీవానర్అర్ణ్కుమ్ర్,శవ,క్రయాక్రమింఏరా్పట్చేయడింజరిగింది.ఈక్రయాక్రమింలోజిలా్లకనీవానర్అర్ణ్కుమ్ర్,శవ,
రాజేష్తదితర్లుపాల్్గనానిర్.రాజేష్తదితర్లుపాల్్గనానిర్.
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