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AP ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ట్వాట్టర్లో విమర్శలు చేశారు. ఎయిడెడ్ స్కూళలోపై ప్రభుతవాిం న్నని జారీ చేసిన 4 
GOలను ఉద్దేశించిన పవన్.. ‘అప్పుడు అమ్మఒడి. ఇప్పుడు అమ్మకాన్కో బడి. ప్రభుతవా న్ర్ణయింతో 2200 AIDED స్కూళ్లో, 2 లక్షల మింది 
విద్యారుథులు, 6700మింది టీచరులో, 182 ఎయిడెడ్ కాలేజీలు, 71 వేల విద్యారుథులు, 116 డిగ్రీ కాలేజీలు, 2.5లక్షల మింది విద్యారుథులకు ఇబ్ింది’ 
అన్ తెలిపారు.
* ఎయిడెడ్ విద్యాసింసథులను ప్రభుత్వాన్కి అపపుగించేిందుకు నాలుగు అవకాశాలను ఇస్తూ వైసీపీ ప్రభుతవాిం ఈ ఏడాది నవింబర్ 12 న ఓ 
సరుకూలర్ (Circular Memo No 1072635/CE/A1/2020) జారీచేసిింది.
* ఈ విధాన న్ర్ణయిం 2,200 స్కూళలోను, 2 లక్షల మింది విద్యారుధులను, 6,700 మింది ఉపాధాయాయులను; 182 ఎయిడెడ్ జూన్యర్ 
కళ్శాలలను, ద్ద్ప్ 71 వేలమింది విద్యారుథులను, 116 ఎయిడెడ్ డిగ్రీ కళ్శాలలను, ద్ద్ప్ రిండుననిర లక్షలమింది విద్యారుథులను 
ఇబ్ిందులపాలు చేసిింది.
విద్యారుధులు, సిబ్ిందితోపాటు వారి కుటుింబాలను సైతిం అతలాకుతలిం చేసిింది.
* ఇిందులో విద్యాసింసథులు, విద్యారుథులే ప్రధాన భూమిక పోషిస్తూనానిరనని అింశాన్ని YCP ప్రభుతవాిం మరచిింది. విద్యారుథుల భవిషత్తూను పూరితూగా 
గాలికి వదిలేశారు. ఈ న్ర్ణయింతో విద్యారుథులే బలిపశువులుగా మారారు. విద్యారుథుల విషయింలో వారి భవిషత్తూను నాశనిం చేస్తూ ఎిందుకు 
వైసీపీ ప్రభుతవాిం అింత ద్రుణింగా వయావహరిించిింది?
* వీట్లో ఎన్ని ఎయిడెడ్ పాఠశాలలోలో స్కూల్ మేనేజిమింట్ కమిటీలు పన్ చేస్తూనానియి? ఈ అింశాలపై ఎస్.ఎమ్.సి.లు తమ తమ సమావేశాలోలో 
చరి్చించాయా? అసలు ఈ పాఠశాలలోలో కమిటీలు లేన్ పక్షింలో ఈ న్ర్ణయాన్కి విలువ ఉింద్? ఇది ఆరీ్టఈ స్త్రాలను ఉలలోింఘించినటు్ట 
కాద్?
* ఎయిడెడ్ సింసథులను ప్రభుతవాింతో కలుప్కొనేిందుకు లేద్ స్వాధీనపరు్చకోవడాన్కి వైసీపీ ప్రభుతవాిం ఎిందుకు తిందరపడుతోింది? విద్యారుథులు 
విద్యా సింవత్సరిం మధయాలో ఉిండగా సమయింకాన్ సమయింలో ప్రభుతవాిం ఈ తెలివితకుకూవ న్ర్ణయిం తీస్కోవాలి్సన అవసరిం ఏమొచి్చింది?
* న్జింగా ఎయిడెడ్ పాఠశాలలను, టీచరలోను ఆదుకోవాలనని ఉద్దేశమింటే వాట్న్ స్వాధీనపరుచుకోవడిం ఒకకూటే మార్గమా? అసలు ఇింతకింటే 
మించి న్ర్ణయిం,సరైన చరయాలు తీస్కొనే ఆలోచనలే కరవయాయాయా? లేద్ ప్రభుత్వాన్కి మరే ఇతర దురుద్దేశాలు ఏమైనా ఉనానియా? ఈ 
విషయింలో YCP ప్రభుతవాిం సమాధానిం చెపాపులి్సన అవసరిం ఉింది.
* మూసివేసిన పాఠశాలలోలో చదివే విద్యారుథులను దగ్గరలోన్ పాఠశాలలకు సింవత్సరిం మధయాలోనే తరలిస్తూరా? ఇది వారి విద్యాసింవత్సరాన్కి 
అింతరాయిం కలిగించద్? వారి చదువుకు అింతరాయిం కాద్?
* డీఎసీ్స నోట్ఫికేషన్ ను ప్రభుతవాిం ఎప్పుడు విడుదల చేస్తూింది? ప్రభుతవా విద్యాసింసథులలో ఖాళీగా ఉనని టీచరలో పోస్్టలను ఎప్పుడు భరీతూ చేస్తూరు? 
పాఠశాలలను, కళ్శాలలను స్వాధీనపరుచుకోవాలనని న్ర్ణయిం తీస్కొనేమిందు టీచరలోను, లెక్చరరలోను న్యమిించాలనని ఆలోచన మీకు 
రాలేద్? అన్  జనసేన అధినేత ప్రశనిించారు.
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ఉమ్మడి ఖమ్మమం జిల్లా జనసేనపార్టీ యువజన 
విభాగమం కమిటీని ప్రకటమంచిన లక్ష్మణ్ గౌడ్

శతఘని న్యాస్: జనసేన తెలింగాణ రాష్ట్ర ఇనా్చర్జ్ శ్రీ శింకర్ గౌడ్, ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలో 
ఇనా్చర్జ్ శ్రీ రామ్ త్ళ్లోరి ల ఆద్శాల మేరకు, ఉమ్మడి ఖమ్మిం జిలాలో జనసేన పారీ్ట 
యువజన విభాగిం కమిటీన్ ప్రకట్ించిన జనసేన తెలింగాణ యూత్ విింగ్ అధయాక్షులు శ్రీ 
లక్షష్మణ్ గౌడ్.
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• యూన్వరి్సటీకి రూ.30 కోటులో మిగలి్చ ఏిం స్ధిస్తూరు?

• విశవావిద్యాలయాల న్ధులు.. మళలోింప్లపై జనసేన పరిశీలన చేస్తూింది

శతఘని న్యాస్: విశవా విద్యాలయాలు మరుగైన రీతిలో నడిచి ఉననిత ప్రమాణాలతో అభివృదిధు 
చేయాలి్సన ప్రభుతవాిం ఆ విద్యాలయాల న్ధులను మళలోించుకోవడిం దురదృష్టకరమన్ జనసేన 
పారీ్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సపుష్టిం చేశారు. ఆింధ్ర ప్రద్శ్ రాష్ట్రాన్కి తలమాన్కమైన 
ఎన్్టఆర్ హెల్తూ యూన్వరి్సటీ నుించి న్ధులు ప్రభుతవా అవసరాలకు తీస్కోవడాన్కి విశవా 
విద్యాలయిం పాలక మిండలిపై ఒతితూళ్ళు తీస్కురావడిం మానుకోవాలన్ ఒక ప్రకటనలో 
తెలిపారు. వైదయా విదయా ప్రమాణాలు మరుగుపరచేిందుకు మరిన్ని న్ధులు సమకూరా్చలి్సన 
పాలకులు ఆ విద్యాలయిం దగ్గర ఉనని వాట్నే గుింజుకోవాలనుకోవడాన్ని విద్యావేతతూలు, 
వైదయా న్ప్ణులు మకతూకింఠింతో ఖిండిించాలి. హెల్తూ యూన్వరి్సటీ దగ్గర మిగులు 
న్ధులుగా ఉనని రూ.450 కోటలోలో రాష్ట్ర విభజన ప్రక్రియలో భాగింగా తెలింగాణా వాటా 
రూ.170 కోటులో వెళలోపోత్యన్, ఉననివాట్లో నుించి ఏపీ ప్రభుతవాిం రూ.250 కోటులో 
తీసేస్కొింటే మిగలేది రూ.30 కోటులో మాత్రమే. ఈ రూ.30 కోటలోతో ఏిం స్ధిస్తూరు. ఈ 
న్ధులు మళలోించాలన్ కీలక బాధయాతలోలో ఉననివారే ప్రయతినిించడింతోనే అతయావసరింగా 
పాలకమిండలి సమావేశిం అయినటులో నా దృషి్టకి వచి్చింది. ఈ రూ.250 కోటలో కోసిం 
ప్రభుతవాిం ఎిందుకిింత ఆత్రపడుతోింది? ఈ సొమ్మలను ఏ ప్రయోజనిం కోసిం ఖరు్చ 
చేస్తూర్ ప్రజలకు వివరణ ఇవావాలి. ఈ సొమ్మలను ఎస్.ఎఫ్.ఎస్.సి.లో డిపాజిట్ చేసినా 
తిరిగ ప్రభుతవాిం చెలిలోించగలద్ అనే సింద్హాలు హెల్తూ యూన్వరి్సటీ వరా్గలోలో నెలకొనానియి. 
ప్రభుతవా ఆరిథుక సిథుతి వలేలో అిందరికీ అనుమానాలు కలుగుత్నానియి. కాబట్్ట ప్రభుతవాిం ఈ 
సింద్హాలను న్వృతి చేయాలి.
ఎన్్టఆర్ హెల్తూ యూన్వరి్సటీతోపాటు రాష్ట్రింలోన్ విశవా విద్యాలయాలకు ఉనని న్ధులు, వాట్ 
న్రవాహణపై జనసేన పారీ్ట పరిశీలన చేస్తూింది. ఈ అింశింపై దృషి్ట స్రిించి యూన్వరి్సటీల 
న్ధులను ప్రభుతవాిం ఏ మేరకు మళలోించుకొింది? తిరిగ చెలిలోించిింద్ లేద్? మళలోింప్లో 
న్బింధనలు అనుసరిించారా లేద్? లాింట్ అన్ని విషయాలన్ సమగ్ింగా పరిశీలిించాలన్ 
పారీ్ట నాయకులకు ఇపపుట్కే స్చనలు ఇచా్చమన్ అనానిరు.
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హెల్త్ యూనివర్సిటీ నిధులు తీసేసుకోవాలని 
ప్రభుత్వానికి ఎమందుకమంత ఆత్మం?

మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ 
మందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను 
మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, 
ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.
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చెరుకుపల్లాలో జనసేన బలపర్చిన అభ్యర్థి విజయమంచెరుకుపల్లాలో జనసేన బలపర్చిన అభ్యర్థి విజయమం
శతఘని న్యాస్: గుింటూరు జిలాలో శతఘని న్యాస్: గుింటూరు జిలాలో 
రేపలెలో న్యోజకవర్గిం చెరుకుపలిలో రేపలెలో న్యోజకవర్గిం చెరుకుపలిలో 
మిండలిం చెరుకుపలిలో గ్రామింలో జరిగన మిండలిం చెరుకుపలిలో గ్రామింలో జరిగన 
గ్రామపించాయతీ ఎన్మిదో వారుడుకు గ్రామపించాయతీ ఎన్మిదో వారుడుకు 
పోటీచేసిన జనసేన పారీ్ట బలపరిచిన పోటీచేసిన జనసేన పారీ్ట బలపరిచిన 
జజజ్ర శ్రీన్వాసరావు(కాింత్రావు) వైసిపి జజజ్ర శ్రీన్వాసరావు(కాింత్రావు) వైసిపి 
బలపరిచిన అభయారిథు బరా్మ వేణుగోపాల్ బలపరిచిన అభయారిథు బరా్మ వేణుగోపాల్ 
పై 15ఓటలో మజారిటీతో విజయిం పై 15ఓటలో మజారిటీతో విజయిం 
స్ధిించారు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన స్ధిించారు. ఈ సిందర్ింగా జనసేన 
పారీ్ట రేపలెలో న్యోజకవర్గ ఇింఛారిజ్ కమతిం పారీ్ట రేపలెలో న్యోజకవర్గ ఇింఛారిజ్ కమతిం 
స్ింబశవరావు మాటాలోడుతూ జజజ్ర స్ింబశవరావు మాటాలోడుతూ జజజ్ర 
శ్రీన్వాసరావును గెలిపిించిన చెరుకుపలిలో 8వ శ్రీన్వాసరావును గెలిపిించిన చెరుకుపలిలో 8వ 
వారుడు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ విజయాన్కి అహరినిశలు శ్రమిించి పాటుపడిన వారుడు ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ విజయాన్కి అహరినిశలు శ్రమిించి పాటుపడిన 
పారీ్ట కారయాకరతూలకు, నాయకులకు విజయాన్కి తోడపుడిన అిందరికీ అభినిందనలు పారీ్ట కారయాకరతూలకు, నాయకులకు విజయాన్కి తోడపుడిన అిందరికీ అభినిందనలు 
తెలియజేశారు. ఈ విజయిం జనసేన పారీ్ట శ్రేణులు కృషి న్దర్శనిం అనానిరు. ఇది ప్రజా తెలియజేశారు. ఈ విజయిం జనసేన పారీ్ట శ్రేణులు కృషి న్దర్శనిం అనానిరు. ఇది ప్రజా 
విజయమన్ కొన్యాడారు.విజయమన్ కొన్యాడారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

బాలల హకుకులు అనునిత్యమం కాపాడాల్ – పవన్ కళ్్యణ్

ప్రభుతవామం పై నిప్పులు చెర్గిన శివదత్ బోడపాటప్రభుతవామం పై నిప్పులు చెర్గిన శివదత్ బోడపాట
శతఘని న్యాస్: పెన్షన్, రేషన్ ఆపడాన్కి ఆడి అబ్ సొమ్మ శతఘని న్యాస్: పెన్షన్, రేషన్ ఆపడాన్కి ఆడి అబ్ సొమ్మ 
ఏమైనా పించుత్నానిడా, ఏ ప్రభుతవాిం అయిన అవి మనకి ఏమైనా పించుత్నానిడా, ఏ ప్రభుతవాిం అయిన అవి మనకి 
ఇచి్చ తీరాలి్సింద్ అది మన హకుకూ. 151 మింది వునని ఇచి్చ తీరాలి్సింద్ అది మన హకుకూ. 151 మింది వునని 
వైఎస్్సరీ్సపీ, 23 మింది వునని టీడీపీ పారీ్టలు ఇింట్లో వైఎస్్సరీ్సపీ, 23 మింది వునని టీడీపీ పారీ్టలు ఇింట్లో 
పడుకుింటే, ఒకకూ ఎమ్మలేయా కూడా లేన్ జనసేన పారీ్ట పడుకుింటే, ఒకకూ ఎమ్మలేయా కూడా లేన్ జనసేన పారీ్ట 
మాత్రమే ప్రజల కోసిం న్లబడిింది అన్ జనసేన పారీ్ట మాత్రమే ప్రజల కోసిం న్లబడిింది అన్ జనసేన పారీ్ట 
రాష్ట్ర కారయాదరి్శ శవదత్ బోడపాట్ తెలిపారు.రాష్ట్ర కారయాదరి్శ శవదత్ బోడపాట్ తెలిపారు.

రామశిమంగవరమం గ్రామమంలో ఆఖర్ రోజు ఎమంపిటసి రామశిమంగవరమం గ్రామమంలో ఆఖర్ రోజు ఎమంపిటసి 
ఎనినికల ప్రచారమంఎనినికల ప్రచారమం

శతఘని న్యాస్:పశ్చమగోద్వరి శతఘని న్యాస్:పశ్చమగోద్వరి 
జిలాలో, దిందులూరు న్యోజకవర్గిం, జిలాలో, దిందులూరు న్యోజకవర్గిం, 
రామశింగవరిం గ్రామింలో ఈ రామశింగవరిం గ్రామింలో ఈ 
నెల 16వ త్రీఖున జరగబోవు నెల 16వ త్రీఖున జరగబోవు 
MPTC ఎన్నికల ప్రచారింలో MPTC ఎన్నికల ప్రచారింలో 
భాగింగా ప్రచారింలో పాల్్గనని భాగింగా ప్రచారింలో పాల్్గనని 
జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర కారయాదరి్శ జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర కారయాదరి్శ 
శ్రీమతి ఘింటస్ల వెింకటలక్ష్మి. శ్రీమతి ఘింటస్ల వెింకటలక్ష్మి. 

దిందులూరు న్యోజకవర్గిం, రామశింగవరిం గ్రామ జనసేన పారీ్ట MPTC దిందులూరు న్యోజకవర్గిం, రామశింగవరిం గ్రామ జనసేన పారీ్ట MPTC 
అభయారిథుగా పోటీచేస్తూనని శ్రీ ఏటా రాధాకృష్ణ తరప్న ఎన్నికల ప్రచారిం చేస్రు. అభయారిథుగా పోటీచేస్తూనని శ్రీ ఏటా రాధాకృష్ణ తరప్న ఎన్నికల ప్రచారిం చేస్రు. 
ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు 
పాల్్గనానిరు.పాల్్గనానిరు.

ముదినేపల్లాలో చివర్ రోజు ప్రచారమంలో దూసుకుపోయిన ముదినేపల్లాలో చివర్ రోజు ప్రచారమంలో దూసుకుపోయిన 
బీజేపీ మర్యు జనసేనపార్టీబీజేపీ మర్యు జనసేనపార్టీ

శతఘని న్యాస్: కృష్ట్ణ జిలాలో, కైకలూరు శతఘని న్యాస్: కృష్ట్ణ జిలాలో, కైకలూరు 
న్యోజకవర్గిం, మదినేపలిలో మిండలింలో ఈ నెల న్యోజకవర్గిం, మదినేపలిలో మిండలింలో ఈ నెల 
16వ తేదీన మదినేపలిలో 2nd సెగె్మింట్ ఎింపీటీసీ 16వ తేదీన మదినేపలిలో 2nd సెగె్మింట్ ఎింపీటీసీ 
ఎన్నికల భాగింగా చివరి ర్జు మదినేపలిలోలోన్ ఎన్నికల భాగింగా చివరి ర్జు మదినేపలిలోలోన్ 
గురజ ర్డ్ మరియు మసీదు కాలన్లో గురజ ర్డ్ మరియు మసీదు కాలన్లో 
ప్రచారింలో దూస్కుపోయిన బీజేపీ మరియు ప్రచారింలో దూస్కుపోయిన బీజేపీ మరియు 
జనసేన పారీ్ట నాయకులు. 16వ తేదీన జరిగే జనసేన పారీ్ట నాయకులు. 16వ తేదీన జరిగే 
ఎింపీటీసీ ఎన్నికలకు భారతీయ జనత్ పారీ్ట ఎింపీటీసీ ఎన్నికలకు భారతీయ జనత్ పారీ్ట 
మరియు జనసేన పారీ్ట ఉమ్మడి ఎింపీటీసీ అభయారిథు మరియు జనసేన పారీ్ట ఉమ్మడి ఎింపీటీసీ అభయారిథు 
శ్రీ మీస్ల సతయానారాయణ. ఈ కారయాక్రమింలో కృష్ట్ణ జిలాలో శ్రీ కారయాదరి్శ పేరిని జగన్, సింయుకతూ శ్రీ మీస్ల సతయానారాయణ. ఈ కారయాక్రమింలో కృష్ట్ణ జిలాలో శ్రీ కారయాదరి్శ పేరిని జగన్, సింయుకతూ 
కారయాదరి్శ వేలుపురి నానాజీ, జనసేన నాయకులు, బీజేపీ జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్శ కోటప్రోలు కృష్ట్ణ, కారయాదరి్శ వేలుపురి నానాజీ, జనసేన నాయకులు, బీజేపీ జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్శ కోటప్రోలు కృష్ట్ణ, 
కైకలూరు న్యోజకవర్గ కన్వానర్ పైడిపట్ శవ శింకర్, SC సెల్ జిలాలో ఉపాధయాక్షుడు మొవవా ఫణి, కైకలూరు న్యోజకవర్గ కన్వానర్ పైడిపట్ శవ శింకర్, SC సెల్ జిలాలో ఉపాధయాక్షుడు మొవవా ఫణి, 
జనసేన నాయకులు తోట గణేష్, భూపాల రాింబాబు, అింబుల భరత్, లింకపలిలో నాన్, తనుకుల జనసేన నాయకులు తోట గణేష్, భూపాల రాింబాబు, అింబుల భరత్, లింకపలిలో నాన్, తనుకుల 
రవి తేజ, సతయావోలు గణేష్, మలలోింపలిలో వీరబాబు, విజయ్, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.రవి తేజ, సతయావోలు గణేష్, మలలోింపలిలో వీరబాబు, విజయ్, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

శతఘని న్యాస్: బాలల దినోత్సవిం సిందర్ింగా బాల శతఘని న్యాస్: బాలల దినోత్సవిం సిందర్ింగా బాల 
బాలికలు జనసేన పారీ్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ బాలికలు జనసేన పారీ్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
శుభాకాింక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల శుభాకాింక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల 
చేశారు. బాలల హకుకూల పరిరక్షణకు, వారి మానసిక చేశారు. బాలల హకుకూల పరిరక్షణకు, వారి మానసిక 
వికాస్న్కి ఈ బాలల దినోత్సవాన్ని ఐకయారాజయాసమితి వికాస్న్కి ఈ బాలల దినోత్సవాన్ని ఐకయారాజయాసమితి 
న్రేదేశించిన నేపథయాింలో పిలలోలను ప్రాణ సమానింగా ప్రేమిించే న్రేదేశించిన నేపథయాింలో పిలలోలను ప్రాణ సమానింగా ప్రేమిించే 
మన ద్శ తలి ప్రధాన్ శ్రీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయింతి మన ద్శ తలి ప్రధాన్ శ్రీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయింతి 
నాడు బాలల దినోత్సవాన్ని జరుప్కొింటునానిమ. నేట్ నాడు బాలల దినోత్సవాన్ని జరుప్కొింటునానిమ. నేట్ 
బాలలే రేపట్ పౌరులు అన్ సరవాద్ అింటూ వుింటామ. బాలలే రేపట్ పౌరులు అన్ సరవాద్ అింటూ వుింటామ. 
అయితే పిలలోల హకుకూల పరిరక్షణకు పాటుపడవలసిన అయితే పిలలోల హకుకూల పరిరక్షణకు పాటుపడవలసిన 
ప్రభుతవా పెదదేలే వారి హకుకూలను హరిించివేస్నానిరు. కన్సిం ప్రభుతవా పెదదేలే వారి హకుకూలను హరిించివేస్నానిరు. కన్సిం 
వారు ఇష్టమైన మాధయామింలో చదువుకునే అవకాశాన్ని కూడా వారు ఇష్టమైన మాధయామింలో చదువుకునే అవకాశాన్ని కూడా 
వారికి లేకుిండా చేస్తూనానిరు. కన్సిం మధాయాహనిిం వేళ వారికి వారికి లేకుిండా చేస్తూనానిరు. కన్సిం మధాయాహనిిం వేళ వారికి 
నాణయామైన ఆహారాన్ని అిందిించలేకపోత్నానిరు. చివరకు మా నాణయామైన ఆహారాన్ని అిందిించలేకపోత్నానిరు. చివరకు మా 
పాఠశాలను తీసేయకిండన్ పసిప్రాయింలో వారు ఆిందోళన పాఠశాలను తీసేయకిండన్ పసిప్రాయింలో వారు ఆిందోళన 
చేసే పరిసిథుత్లను పాలకులు సృషి్టస్తూనానిరు.ఇద్ ఈ వయావసథు చేసే పరిసిథుత్లను పాలకులు సృషి్టస్తూనానిరు.ఇద్ ఈ వయావసథు 
పిలలోలకు ఇచే్చ భవిషయాత్తూ. బాలల మనోవికాస్న్కీ ఏమేమి పిలలోలకు ఇచే్చ భవిషయాత్తూ. బాలల మనోవికాస్న్కీ ఏమేమి 
చేయాలో ఐకయారాజయా సమితి, జాతీయ అింతరాజ్తీయ న్ప్ణులు చేయాలో ఐకయారాజయా సమితి, జాతీయ అింతరాజ్తీయ న్ప్ణులు 
ఏనాడో చెపాపురు. ఎలుగెతితూ చాటారు. వాట్న్ ఆచరిించమన్ ఏనాడో చెపాపురు. ఎలుగెతితూ చాటారు. వాట్న్ ఆచరిించమన్ 
ప్రభుతవా పెదదేలకు మర్స్రి మనవి. భారత తలి ప్రధాన ప్రభుతవా పెదదేలకు మర్స్రి మనవి. భారత తలి ప్రధాన 
మింత్రి శ్రీ నెహ్రూ జయింతి సిందర్ింగా ఆ మహా నాయకున్ మింత్రి శ్రీ నెహ్రూ జయింతి సిందర్ింగా ఆ మహా నాయకున్ 
సేవలను స్మరిించుకుింటూ నా పక్షాన, జనసేన శ్రేణుల పక్షాన ఆయనకు అింజలి ఘట్స్తూనానిను అన్ అనానిరు.సేవలను స్మరిించుకుింటూ నా పక్షాన, జనసేన శ్రేణుల పక్షాన ఆయనకు అింజలి ఘట్స్తూనానిను అన్ అనానిరు.

జానకయ్యపేట సెగ్మమంట్ లో జనసేనపార్టీ ప్రచార జోరు
శతఘని న్యాస్: ఉదయానేని 6.30 కి జానకయయాపేట సెగె్మింట్ లో జనసేన పారీ్ట ప్రచార జోరు. అిందరికీ అిందుబాటులో 
ఉిండే జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ కి అిండగా ఉిండాలన్ కోరుతూ రాష్ట్ర కారయాదరి్శ శవదత్ బోడపాట్ గారు 5 వ 
ర్జు ప్రచారింలో ప్రతీ ఇింట్కీ తిరుగుతూ కురింద్స్ చింటమ్మ గెలుప్కు బాట వేస్తూనానిరు. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాల్లో ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపంచడానికి మీ మందుకు 
వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ ల్ ప్రచురించడం జరుగుతంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

పార్టీ బల్పేతం కోసం అహరినిశలు కృషి 
చేసాతా – సైదల శ్రీనివాస్

శతఘని న్యాస్: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ 
జిలాలో పరిధిలో జనసేన పారీ్ట బలోపేతిం 
చేసేలా, ప్రజలోలోకి బలింగా పారీ్టన్ 
తీస్కెళ్లోలన్ జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆశయాలకు అనుగుణింగా, 
జనసేన పారీ్ట ఉపాధయాక్షులు శ్రీ 
బింగున్రి మహిందర్ రడిడు, తెలింగాణ 
రాష్ట్ర ఇించారిజ్ శ్రీ నేమూరి శింకర్ గౌడ్, 
పొలిట్క్ బ్యార్ సభుయాలు జనాబ్ అర్హమ్ 
ఖాన్, ఖమ్మిం ఇించారిజ్ శ్రీ రాిం త్ళ్లోరి, 
వరింగల్ ఇించారిజ్ శ్రీ ఆకుల స్మన్ 
ఆద్శాల మేరకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ 
జిలాలో ఇించారిజ్గా శ్రీ సైదల శ్రీన్వాస్ న్ న్యమిించారు. అనింతరిం 
శ్రీన్వాస్ మాటాలోడుతూ నా పై నమ్మకిం తో ఆదిలాబాద్ జిలాలో 
ఇించారిజ్గా న్యమిించిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్, మహిందర్ రడిడు, శింకర్ 
గౌడ్, అర్హమ్ ఖాన్, రాిం త్ళ్లోరి మరియు ఆకుల స్మన్ లకు 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పారీ్ట బలోపేతిం కోసిం గ్రామ స్థుయి నుిండి 
అహరినిశలు కృషి చేస్తూనన్ తెలిపారు.

పద్మశ్రీ అవారుడు గ్రహీతని సత్కరించన పోతిన మహేష్
శతఘని న్యాస్: పద్మశ్రీ ప్రస్కూరిం సీవాకరిించిన ప్రమఖ మృదింగ 
విద్వాింస్రాలు శ్రీమతి దిందమూడి స్మతిన్ సతకూరిించిన జనసేన 
పారీ్ట రాష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధి శ్రీ పోతిన మహష్ మరియు పారీ్ట నేతలు. 
ద్శింలో తలి మృదింగ విద్వాింస్రాలు శ్రీమతి స్మతి కావడిం 
తెలుగు వారికి గరవాకారణమన్ శీతూ పోతిన మహష్ అనానిరు.

శతఘని న్యాస్: విజయనగరిం జిలాలో, తెరాలోిం మిండలిం సతివాడ గ్రామిం జనసైన్కులు 
గ్రామింలో ఆనార్గయా సమసయాలు తలెతతూకుిండా మిందుస్తూ చరయాలుగా డ్రైనేజిలో బీలోచిింగ్ పౌడర్ 
చలలోడిం మరియు బస్ సెల్టర్ దగ్గర జనసేన పేరుతో సిమింట్ బించీలు పెట్టడిం జరిగింది. ఈ 
కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

పారవాతీప్రమం జనసేన ఆధవార్యమంలో చిల్డ్రన్సి డే
శతఘని న్యాస్: విజయనగరిం జిలాలో యువమగా 
ఫ్యామిలీ రాజాన రాింబాబు, బింటు శరీష్ 
ఆదవారయాింలో చిలడు్రన్్స డే సిందర్ింగా పారవాతీప్రిం 
న్యోజకవర్గిం పద్మశ్రీ ధియేటర్ దగ్గర పిలలోలతో 
కేక్ కట్ చేసి వాళలోకి బాయాగ్ లు, చాకెటులో బాకు్సలు, 
బిసకూట్ బాకు్సలు పింపిణీ కారయాక్రమిం చేయటిం 
జరిగింది. మఖయా అతిథిగా జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర 
ప్రచార కారయాదరి్శ బాబు పాలూరి మరియు మగా 
అభిమానులు, జనసైన్కులు పాల్్గనానిరు.

సామాజిక సేవతోనే ప్రజలోలా గుర్త్మంప్
శతఘని న్యాస్: విజయనగరిం జిలాలో, కింటకాపలిలో గ్రామిం, సేవా కారయాక్రమాలతోనే ప్రజలోలో గురితూింప్ 
లభిస్తూిందన్ ఎమ్మలీ్స మాధవ్ పేర్కూనానిరు. మించి పనులతో యువత సమాజాన్కి ఉపయోగపడాలన్ 
స్చిించారు. జనసేన పారీ్ట నాయకుడు తూరిబిలిలో విజయ్ కుమార్, జనసైన్కుల సహకారింతో కింటకాపలిలోలో 
గ్రామ యువత ఆధవారయాింలో స్థున్క పాఠశాల వదదే ఆదివారిం రకతూద్న శబిరిం ఏరాపుటు చేశారు. మఖయా 
అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మలీ్స మాధవ్ శబిరాన్ని ప్రారింభిించారు. భారతద్శ ఆత్మ గ్రామాలోలోనో ఉిందన్ 
ఆయన పేర్కూనానిరు. అిందుకే ఇకకూడే మిందుగా ఇటువింట్ మించి కారయాక్రమాలు చేపటా్టలన్ స్చిించారు. 
పారీ్ట న్యోజకవర్గ నాయకులు వబి్న సతితూబాబు, గొరపలిలో రవికుమార్, వబి్న సనాయాసినాయుడు, 
పెదిరడలో రాజశేఖర్ న్రవాహకులను అభినిందిించారు. మించి కారయాక్రమాలకు జనసేన మదధుత్ కచి్చతింగా 
ఉింటుిందనానిరు. ఇకపై జనసేన తరప్న న్యోజకవర్గ వాయాపతూింగా మించి కారయాక్రమాలు న్రవాహిించడాన్కి 
ప్రణాళకలు రూపొిందిస్తూననిటు్ట తెలిపారు. బీజేపీ న్యోజకవర్గ కన్వానర్ సి.ఆర్.కె.ప్రస్ద్ శబిరాన్ని సిందరి్శించి 
రకతూద్తలను అభినిందిించారు. అన్ని గ్రామాలోలోన్ ఇటువింట్ కారయాక్రమాలను న్రవాహిించి యువతను 
సింఘట్త పరచాలన్ కోరారు. ఇటీవల స్థున్క ఎన్నికలోలో ఎింపీటీసీగా పోటీచేసి యువతకు ఆదర్శింగా న్లిచిన 
తూరిబిలిలో విజయ్ కుమార్ ను రిటైర్డు తహశీలాదేర్ పిలాలో అరుజ్న్ శాలువాతో సతకూరిించారు. మొతతూిం 30 మింది 
యువకులు రకతూద్నిం చేశారు. కారయాక్రమింలో జనసేన పారలోమింటరీ ఎగజ్కూయాట్వ్ మింబర్ మలులోవలస శ్రీను, 
ద్శపాత్రున్పాలెిం పించాయతీ వార్డు మింబర్ గొరపలిలో పోలినాయుడు, నాయకులు నకకూరాజు సతీష్, గురజాడ 
వెింకటేష్, ఎస్.స్న్ల్ కుమార్, ఎ.స్రేష్, ఎస్.స్మింత్, గుమ్మడి వెింకటరావు, గొరలో శ్రీను, జె.భాసకూరరావు, 
ట్.అపపులరాజు, న్రవాహకులు ఎస్.గణేష్ పాల్్గనానిరు.
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ప్రజాసేవల్ తెరలోం జనసైనికులు
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నసేన
శతఘని న్యాస్: 

పల్లా పల్లాలో జనసేన జమండా
శతఘని న్యాస్: గతింలో మనిం తలపెట్్టన ఇన్్సరన్్స ప్రమాద భీమా ఆలోచన 
విధానిం జనసైన్కులకు చాలా ఉపయోగిం ఉింది, అలాగే ఈ ప్రాజెక్్ట కూడా 
పారీ్ట శ్రేణులలో మనోధైరాయాన్ని, జనసేన పారీ్ట బలోపేత్న్కి ఏింతో చకకూగా 
ఉపయోగపడుత్ిందన్ రిండు సింవత్సరాలుగా మాలో మేమ మధనపడి 
ఆలోచనలు ఆచరణలో పెట్టడాన్కి కర్నా మహమా్మరి విళయత్ిండవిం కళలోిం 
వేసిింది, ఇప్పుడు నేను మా రాజోలు న్యోజక వర్గింలో ఉనని కొింత మింది 
జనసైన్కులతో మామూలుగా చెపపుగా చాలా బాగుింది పారీ్టకి మరియు పలెలోలో 
ప్రజలకు మేలు చేకూరుత్ింది అన్ అనానిరు. మొదటగా పైలెట్ ప్రాజెకు్టగా 
రాజోలులో ప్రారింభిించి చుద్దేమన్ రిండి రాజోలు యువత తరలి రిండి, విజయిం 
స్ధిద్దేిం మిగలిన న్యోజకవరా్గలోలో కూడా పన్చేద్దేిం. ఇిందులో చాలా రకాల 
పారీ్టకి ఉపయోగాకరమైన విది విధానాలు పొిందుపరిచామ, రాజేష్ నింద్యాల, 
సలాది మూరితూ, గులిలోింక బ్రహా్మనిందిం, మేడిచరలో సతీష్, అననిింన్డి రాజేష్, 
శత్ఘనిన్యాస్ స్ింకర అరుణ్ తేజ్, ఆచింట ఫణి, మేడిపలిలో సతయా, గుబ్ల 
వినయ్, కడలి స్రేష్, న్మ్మకాయలు నాయుడు, వీర మహిళలు శారన్ద్వి, 
ఎింపీపీ మేడిచరలో సతయావాణి, రమయా, కసిరడిడు మధులత, వైజాగ్ రమేష్, గాజువాక 
బింగారారురాజు, రాజోలు సీన్యర్ నాయకులు బోనిం స్యి, ర్#ఖపలిలో 
స్రేష్, గులిలోింక గింగాధర్, నాగరాజు లకు అలాగే జనసైకులకు, వీరమహిళలకు 
అిందరి తరుప్న పేరు పేరున ప్రతేయాక హృదయపూరవాక ధనయావాదమలు.
తూరపుగోద్వరిజిలాలో అధయాక్షులు
*శ్రీ కిందుల దురే్గష్,
కొతతూపేట న్యోజకవర్గ ఇించార్జ్
*శ్రీ బిండారు శ్రీన్వాస్
గుింటూరు శ్రీ గుిండల శ్రీన్వాస్
చితూతూరు శ్రీ మనోహర్ ద్వర
ప్రతితూపాడు శ్రీ నలాలోల రామకృష్ణ
శ్రీ శెట్్ట రామకృష్ణ
మరియు NRI Team సబుయాలకు శ్రీ నింద్యాల స్రయా హృదయ పూరవాక 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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నేట తరానికి, యువతకు రామంచరణ్ ఆదర్మం
                               – పాలవలస యశసివా
శతఘని న్యాస్: విజయనగరిం జిలాలో, అఖిల భారత చిరింజీవి యువత వయావస్థుపకులు 
శ్రీ రవణిం స్వామి నాయుడు, రాష్ట్ర చిరింజీవి యువత అధయాక్షుడు శ్రీ పి. భవాన్ 
రవికుమార్ ఆద్శాల మేరకు విజయనగరిం జిలాలో చిరింజీవి యువత అధయాక్షులు, 
జనసేన పారీ్ట నాయకులు త్యాడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) ఆధవారయాింలో జాతీయ 
బాలల దినోత్సవాన్ని ఆదివారిం ఉదయిం స్థున్క 42వ డివిజన్, కామాక్షి నగర్, శ్రీ 
చైతనయా పాఠశాలలో న్రవాహిించారు.
కారయాక్రమింలో భాగింగా స్థున్క కామాక్షి నగర్ లో ఈమధయానే ఐ.ఐ.ట్లో ప్రతిభను 
కనబరి్చన విద్యారుథులు ఎిం.జసవాింతి, సి.హెచ్.న్ఖిత, ఎిం.ప్రణయ్, ఉషశ్రీ లకు 
చిరుసత్కూరాలు మఖయాఅతిథిగా హాజరైన జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ 
శ్రీమతి పాలవలస యశసివా గారి చేత్ల మీదుగా చేయడిం జరిగింది.
ఈసిందర్ింగా మఖయాఅతిథిగా హాజరైన జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ 
పాలవలస యశసివా మాటాలోడుతూ తిండ్రికి తగ్గ తనయుడు రాించరణ్ అన్, తిండ్రి 
మగాస్్టర్ చిరింజీవి అడుగుజాడలోలో ప్రతిభైన నటనతో పాటు సేవామారా్గన్ని కూడా 
వారసతవాింగా తీస్కున్ తన అభిమానులను సేవామార్గింలో నడిపిించిన ఘనత 
రాించరణ్ కు దకుకూత్ిందన్,నేట్తరాన్కి యువతకు మగాపవర్ స్్టర్ రాించరణ్ 
ఆదర్శమన్, మగాభిమానులు సేవలను గూరి్చ ఆమ కొన్యాడారు.
కారయాక్రమింలో జనసేన ఝాన్్స వీరమహిళల, రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగ కారయాదరి్శ 
శ్రీమతి కాటిం అశవాన్, సీన్యర్ ఝాన్్స వీరమహిళ త్మి్మ లక్ష్మీ రాజ్, జనసేన 
పారీ్ట యువనాయకులు,జిలాలో చిరింజీవి యువత మఖయా నాయకులుచెలూలోరి మత్యాల 
నాయుడు, కొయాయాన లక్షష్మణ్ యాదవ్,లోపిింట్ కళ్యాణ్,ద్సరి యోగేష్, రవిరాజ్ 
చౌదరి, పళలోిం కుమారస్వామి, కనపాక శవ, స్యికుమార్ అరవిింద్, సిందీప్, 
ఈశవారరావు, పైడిరాజు తదితరులు హాజరయాయారన్ విజయనగరిం జిలాలో చిరింజీవి 
యువత అధయాక్షుడు త్యాడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) తెలిపారు.
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గెలుపోటమలకతీతంగా ఎలలోప్పుడూ ప్రజలతో ఉంటూ ప్రజా క్షేత్ంల్ అధికార పార్టీ వైఫల్యూలపై యుద్ం 
చేస్తా, ఎలక్షన్ లకు 6 నెలల మందు వచ్చ ఓట్లో అడుగుతూ మాయమాటలు చెపేపు ఇతర పార్టీల నాయకులకు   
గుణపాఠం చెపేపు విధంగా.. పవన్ కళాయూణ్ గారి భావజాలం అందిప్చు్చకుని, అంబేద్కర్ గారి అడుగుజాడల్లో 
నడుస్తా జనసేన పార్టీ విధానాలను సిద్ంతాలను తూచా తపపుకుండా అనుసరిస్తా, ప్రజల్లోకి  తీసుకెళ్తా 
రష్టంల్ 175 నియోజకవరగాలల్  జనసేన క్రియాశీల సభయూతావాలు కానివవాండి, పార్టీ కారయూక్రమాలు కానివవాండి, 
ప్రభుతవా వైఫల్యూలను ఎండగడుతూ చేసే ఉదయూమాలు, ధరనిలు కానివవాండి, ఎప్పుడు అమల్ప్రం అసంబ్లో 
నియోజకవరగాం మొదటి సాథానమే అననిట్టీగా జనసేన పార్టీ కోసం పనిచేసే మీ నిబద్తకు, వయూకితా కనాని పార్టీ 
మఖయూం, పార్టీ బావుంటే ప్రజలు బాగుంటారు, కారయూకరతాలు బాగుంటారు అనే నినాదంతో, ఈ ప్రయాణంల్ వచే్చ  
సావారథాపూరిత వయూకితాగత ప్రయోజనాల కోసం చేసే అడడుంకులను తిపపుకొడుతూ, అమల్ప్రం నియోజకవరగాంల్ 
మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రష్టంల్ జనసేన పార్టీ విజయమే లక్షష్ంగా పనిచేసుతానని మీకు జనసేన పార్టీ శ్రేయసే్స 
మఖయూం అనుకునే మాల్ంటి జనసైనికులు మద్దత, సహకారం ఎలలోప్పుడూ ఉంట్ందని తెలియజేస్తా..మీకు  
హృదయపూరవాక ప్టిటీనరోజు శుభాకాంక్షలు !!

శతఘని న్యాస్: రాజోలు 
మిండలిం మరకపాలెిం జనసేన 
పారీ్ట అభయారిథు గడుగు బుజిజ్బాబు 
136 ఓటలో మజారీ్టతో సరపుించిగా 
గెలుపొింద్రు.
కొలిలోపర మిండలిం అతోతూట 
గ్రామ పించాయతీలోన్ మూడు 
వారుడులకు ఆదివారిం జరిగన 
ఉప ఎన్నికలలో జనసేన పారీ్ట 
బలపరిచిన అభయారుథులు విజయిం 
స్ధిించారు. 1వ వారుడు యర్రు 
వెింకటరమణ (25) ఓటులో, 8వ 
వారుడు యర్రు బసవయయా (102) 
ఓటులో, 14వ వారుడు చికాకూల 

శామూయాల్ (66) ఓటులో మజారిటీతో విజయిం స్ధిించారు. దీింతో జనసైన్కులు 
సింబరాలు చేస్కునానిరు.
గుింటూరు జిలాలో, తెనాలి న్యోజకవర్గిం, అతోతూట గ్రామింలో జనసేన జయభేరి.
అవన్గడడు న్యోజకవర్గ పరిధిలోన్ మోపిద్వి మిండలిం కోస్రుపాలెిం 4వ 
వార్డు ఉప ఎన్నికలలో జనసేన పారీ్ట విజయిం. 

శతఘని న్యాస్: అమలాప్రిం న్యోజకవర్గిం ఈదరపలిలో గ్రామింలో జనసేన 
ఆదివారిం ఈదరపలిలో గ్రామింలో జనసేన ఆశయాలలో భాగింగా నేట్ బాలలే 
రేపట్ పౌరులు అనే న్నాదింతో బాలల దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. ఈ 
కారయాక్రమింలో రాష్ట్ర జనసేన వైదయా విభాగ కారయాదరి్శ నాగమానస మరియు 
జనసైన్కులు పాల్్గనడిం జరిగింది.

ఉప ఎనినికలలో జనసేన విజయభేర్

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

 ఈదరపల్లాలో జనసేన చిల్డ్రన్సి డే వేడుకలు
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