
గురువారం, 09 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రభుత్వ వైఫల్యాలకు విద్యార్థులను ఫెయిల్ చేశార్
• ఇంట్లో తల్లోతండ్రులదే తప్పు అని నెపం వేస్తారా?
• 10 గ్రేస్ మార్కులు ఇచ్చి విద్యార్థుల భవిషయాత్తా కాపాడాల్
• ఉచ్తంగా రీ కౌటంగ్ నిర్వహంచాల్... ఎటువంట ఫీజు వసూలు చేయకూడదు
• సప్లోమంటరీ పరీక్షలకీ ఫీజులు తీసుకోకూడదు
శతఘ్ని న్యాస్: పటుటుమని పది పరిశ్రమలు ఏరాపుటు చేసి నిర్ద్యాగులకు ఉపాధి 
కల్పుంచలేర్..గిటుటుబాటు ధర కల్పుంచ్ రైత్లకు అండగాను ఉండలేర్.. ధరలను 
అదుప్లో ఉంచ్ ప్రజలను ఎలాన్ సంతోషపెటటులేర్.. కనీసం ప్లలోలకు సరైన 
చదువు చెప్పుంచ్ వారిని ప్రయోజకులుగా తీరిచిదిద్దలేరా..? అంటూ జనసేన పారీటు 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో దుయయాబట్టుర్. పద్ తరగతి పరీక్షా 
ఫల్తాలు చూసేతా ఆ పని కూడా చేయలేని చేతకాని ప్రభుత్వమని మరోస్రి సపుషటుం 
అయంది. ప్లలోలు చదువులో పరీక్షలోలో ఫెయలైతే ‘ఇంట్లో తల్లోదండ్రుల మార్గదర్శకం 
సరిగా లేదు’ అని నెపం వేస్తార్. ఆడప్లలోల మానమరాయాదలను నేరగాళ్లో భంగపరిసేతా 
‘తలులోల పెంపకం సక్రమంగా లేదు’ అని సెలవిస్తార్. అప్పుల పాలై వేరే మార్గం 
కానరాక, ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని నమ్మకం లేక కౌలు రైత్లు ఆత్మహతయాలకు 
పాలపుడితే ‘అసలు వార్ కౌలు రైత్లు కానే కాదు’ అంటూ తిమ్్మని బమ్్మని 
చేస్తార్. వైసీపీ సరాకుర్ వారి ఇటువంట వాదనలు వింటుంటే ఈ ప్రభుత్వంపై 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలోనే కాదు తెలుగువారందరికీ రోత కలుగుతోంది. మీర్ చెప్పు 
లెకకుల ప్రకారం మీ పాలన సరిగా లేదు. మరి దీనికి ఎవరిని నిందించాల్..? 2018, 

19 సంవత్సరాలలో పద్తరగతి ఫల్తాలను పరిశీల్సేతా వర్సగా 94.48%, 94.88% శాతం ఉండగా ఈ ఏడాదికి సంబంధించ్ విడుదలైన ఫల్తాలలో 67.26% మంది 
మాత్రమే ఉతీర్ణులయ్యార్. గత ఫల్తాలతో పోల్సేతా ఇది అతయాలపు ఉతీరణుత. రండులక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఫెయల్ అయ్యార్. దీనికి కారణం తల్లోదండ్రులే అని చెప్పు 
మీర్ మీ చేతగానితనానిని ద్చ్ పెటుటుకోవచ్చి. విద్యా వయావసథులో మీ లోపభూయషటు విధానాలను మాత్రం చరిత్ర ద్చ్ పెటుటుకోదు. పాఠశాలలోలో నాడు-నేడు కారయాక్రమం 
పెటటు పాఠశాలలకు రంగులేసుతానానిం, ఇంగ్లోషులో పాఠాలు చెప్పుస్తాం అనగానే సరిపోదు. నాడు – నేడు కోసం రూ.16వేల కోటులో ఇచాచిమని చెప్పుకొనానిర్. ఆ వేల కోటలో 
రూపాయలు ఎటుపోయ్య అనిప్సతాంది ఈ ఫల్తాలు చూసేతా. మందుగా తగినంతమంది బోధన సిబ్ందిని నియమ్ంచాల్. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినపపుట నుంచ్ డీఎసీ్స 
ప్రకటనే ఇవ్వలేదు అనేది వాసతావం. విద్యా ప్రణాళిక పటషటుంగా ఉండాల్. జాతీయ, అంతరాజాతీయ విద్యాపారంగత్ల సూచనలను పరిగణనలోనికి తీసుకోవాల్. అప్పుడే 
కద్ మంచ్ ఫల్తాలు వచేచిది.

• గుర్వులకు మదయాం షాప్ల దగ్గర డ్యాటీలు వేసిన ప్రభుత్వం ఇది
అరకొరగా ఉనని ఉపాధాయాయులకు మదయాం షాప్ల దగ్గర కూయా లైనలో నిర్వహణకు డ్యాటీ వేసిన ఈ ప్రభుత్వం నుంచ్ ఏం ఆశంచాల్? సిగు్గపడే అలాంట డ్యాటీలు 
చేయంచ్.. మర్గుదొడలో నిర్వహణ, మధాయాహని భోజన పథకంలో ఫోట్లు తీయడం వంట పనులు అపపుగించ్ విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పు అసలు విధులకి దూరం చేసిన 
పాపమే ఈనాట ఫల్తాలు. రీ వాల్యాయేషన్ చేస్తాం రూ.500 కటటుండని మరో ద్ప్డీకి సరాకుర్ వార్ తెర దీశార్. అదేమీ కుదరదు. పరీక్ష తప్పున ప్లలోలల మానసిక 
సిథుతి, వారి భవిషయాత్తాను దృష్టులో పెటుటుకుని, వారి విలువైన కాలం వృథా కాకుండా ఫెయల్ అయన వారికి 10 గ్రేస్ మార్కులను ఇవా్వల్. ఆ తర్వాత రీ కౌంటంగ్ ను.. 
ఆపైన సప్లోమంటరీ పరీక్షల నిర్వహణను ఉచ్తంగా చేయ్లని జనసేన పక్షాన, ప్లలోల తల్లోదండ్రుల పక్షాన డిమాండ్ చేసుతానానిను. మీ చేతకానితనానిని ప్లలోల భవిషయాత్తాపై 
ర్ద్దవద్దని మనవి చేసుతానానినని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ అనానిర్.

సతయాసాయి మంచి నీటి పథకాన్ని కొనసాగంచే ఉద్దేశం వైసీపీ ప్రభుత్్వన్కి లేదు

• ఏల్ర్ జిలాలోలో 8 లక్షల మందికి శుద్ధ జలాలు అందకుండా చేసుతానానిర్
• శ్రీ సతయాస్య బాబా బోధించ్న సేవా ధరా్మనిని పాలకులు విస్మరించార్

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీ సతయాస్య బాబా గార్ అందించ్న సూఫూరితాతో పోలవరంలో శ్రీ 
సతయాస్య సెంట్రల్ ట్రస్టు నిరి్మంచ్న సురక్షిత మంచ్ నీట పథకానిని వైసీపీ ప్రభుత్వం 
నీర్గారిచిందని జనసేన పారీటు రాజకీయ వయావహారాల కమ్టీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో 
మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో విమరి్శంచార్. ఫల్తంగా ఏజెనీ్స గ్రామాలు, మటటు ప్ంతాల 
వారికి శుది్ధ చేసిన జలాలు అందకుండా పోయ్య. వైసీపీ ప్రభుత్వం పాలనలోకి 
వచ్చినపపుట నుంచ్ ఆ పథకం నిర్వహణకు నిధులు ఇవ్వకపోవడం మూలంగానే ఈ 
సమసయా ఉతపుననిమంది. ఏల్ర్ జిలాలోలో 250 గ్రామాలోలో 8 లక్షల మందికి రక్షిత 
మంచ్ నీర్ సరఫరా చేసేలా శ్రీ సతయాస్య సెంట్రల్ ట్రస్టు ఈ ప్జెక్టు ను తీరిచిదిది్దంది. 
ఏట్ నిర్వహణకు నిధులు ఇవా్వల్్సన ప్రభుత్వం ఆ బాధయాతను వదిలేసింది. ఇందులో 
పని చేసే 160 మంది ఉద్యాగులకు గత 18 నెలలుగా జీతాలు కూడా అందటం 
లేదు. ఈ సమసయాను పరిషకురించ్ ప్రజలకు సురక్షిత తాగు నీర్ అందించాలని 
జనసేన నాయకులు ప్రభుత్వం దృష్టుకి తీసుకువెళిలోనా సపుందించకపోవడం చూసుతాంటే 
ఉదే్దశపూర్వకంగానే ఈ పథకానిని పని చేయకుండా చేసుతానానిర్ అనిప్సతాంది. శ్రీ 
సతయాస్య బాబా బోధించ్న సేవా ధరా్మనిని పాలకులు విస్మరించార్. లక్షలమంది 
భకుతాలను కదిల్ంచ్న ఆయన సేవా సూఫూరితా పాలకులోలో లేకపోవడం దురదృషటుకరం. 
తక్షణమే ఈ పథకానికి నిర్వహణ నిధులు మంజూర్ చేసి 8 లక్షల మందికి తాగు నీర్ 
అందించాలని వైసీపీ ప్రభుతా్వనిని శ్రీ నాదండలో మనోహర్ డిమాండ్ చేశార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జర బద్ం..
శతఘ్ని న్యాస్: అపపుట వరకు మనల్ని తిటటున నాయకులు సడెన్ గా మనల్ని పొగడ్ం ప్రంభిస్తార్. ఆ పొగడతాలను చూసి ఆ నాయకుడు 
మారిపోయ్డు, పరివరతాన చెంద్డని మనం భావించ్ చపపుటులో, ఆనందకరమన ఎమోజీలు పెడితే ప్రతయార్థుల లక్షష్ం నెరవేరినటేలో!

అపపుట వరకు తిటటున నాయకులు ఇప్పుడు ఎందుకు పొగుడుత్నానిరని ఆలోచ్ంచాల్. పొగుడుత్నానిడు కద్ అని ఆ నాయకుడిని హరాషాతిరేకాలతో 
ఆకాశానికి ఎతతాకండి. అది మండ్ గేమ్ లో ఒక భాగమే అని గురతారగండి అంటూ ట్వటటుర్ ద్్వరా పవన్ కళ్యాణ్ గార్ హెచచిరించార్.

శ్రీ సజ్జల.. బ్రోకర్ పనులు మాన్ విద్యార్థుల భవిషయాత్ కోసం సలహాలు ఇవ్వండి
* అనిని శాఖల నుంచీ ఏం చేసుతానానిరో తెలుసు
* వస్త్ర వాయాపారం కోసం ఆపోకుకీ దబ్
* మీడియ్ సమావేశంలో జనసేన పారీటు రాష్ట అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్
శతఘ్ని న్యాస్:  సకల శాఖల నుంచ్ పర్సంటేజీ వసూలు చేసే ప్రధాన బ్రోకర్ గా రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాద్ర్ శ్రీ సజజాల 
రామకృషాణురడి్ పని చేసుతానానిరని, ప్రతి శాఖకు ట్ర్గటులో పెట్టురని జనసేన పారీటు రాష్ట అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ 
ఆరోప్ంచార్. విజయవాడ పశచిమ నియోజకవర్గ జనసేన పారీటు కారాయాలయంలో బుధవారం ఆయన విలేకర్లతో మాట్లోడార్. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ మాట్లోడుతూ “స్ధారణ జరనిల్సుటుగా కెరీర్ ప్రంభించ్న శ్రీ సజజాల రామకృషాణురడి్ 
వందల కోటులో ఎలా పోగు చేశారో ప్రజలకు సమాధానం చెపాపుల్. బ్రోకర్ సినిమాలో ఆరీపు పట్నియక్ రోల్ తరహాలో సజజాల 
చెలరేగిపోత్నానిర్. ఇనిని తప్పుడు పనులు చేయడంతోనే భారతీయ జనతా పారీటు వాయాఖయాలకు సమాధానం చెపపుడానికి కూడా సజజాల 
భయపడుత్నానిర్. కోనసీమ అలలోరలో ఘటనలో ప్రధాన నిందిత్డు మీతో ఫోట్లు దిగితే ద్నికి సమాధానం ఎందుకు చెపపులేదు? మీ బ్రోకర్ పనులను ప్రజలంతా గమనిసుతానానిర్. 
వార్ ఇక ఉప్క్షించర్.
* ఇసుక, మదయాంలోన్ పర్సంటేజీలే!
ఇసుక రవాణా, నిర్వహణను జేపీ వెంచర్్స సంసథుకు కటటుబెటటు, ఏక మొతతాంలో వందల కోటులో దండుకునానిర్. రాష్టంలో రకరకాల మదయాం బ్ండలోను దింప్, ప్రజల ఆరోగయాంతో ఆటలాడుతూ 
వివిధ డిసటులరీల నుంచ్ వందల కోటులో ప్ండుకుంటునానిర్. మనింగ్ మాఫియ్తో చేత్లు కల్ప్ వందల కోటులో సంపాదిసుతానానిర్. గుడివాడ కాయాసినో అంశంలోన్ మాజీ మంత్రి 
కొడాల్ నాని దగ్గర నుంచ్ భారీ మొతతాంలో లాకుకునానిరని చెబుత్నానిర్. భయపెటటు, బెదిరించ్ ఎంత మంది దగ్గర ఇలా ద్ప్డీ చేస్తార్.? మీ ద్ప్డీపైన జనసేన పారీటు విసతాృత ప్రచారం 
నిర్వహసుతాంది.
* ప్రేక్షకులపై ఉనని ప్రేమ విద్యార్థులపై లేద్?
సినిమా టకెటలో ధరలను తగి్గసేతా ప్దవాడికి వినోదం అందుత్ంది అననిటులో చెపాపుర్. మరి ప్రేక్షకుల మీద ఉనని ప్రేమ విద్యార్థులపై లేద్? వారికి రీ కౌంటంగ్ ఫీజు 500 రూపాయలు 
పెటటుడంలో ఆంతరయామేమ్ట? రండు లక్షల మంది పద్ తరగతి విద్యార్థులు ఎందుకు ఫెయల్ అయ్యారో సమీక్ష లేదు. వారి వద్ద నుంచ్ డబు్లు దండుకునే ధాయాస తపపు ఇంకం లేదు. 
ఉపాధాయాయులను మదయాం దుకాణాల వద్ద పెటటు, వారిని ఇషాటు రీతిన బదిలీ చేసి వేధించ్ంది ప్రభుత్వమే. ఈ కారణం చేతనే విద్యా వయావసథులో లోపాలు ఏరపుడా్య. ద్నిని రాష్ట ప్రధాన 
సలహాద్ర్గా సరిచేయడానికి సలహాలు ఇవా్వల్్సన సజజాలకు ద్ని గురించ్ ఏ మాత్రం పటటుదు. తన కుటుంబ వస్త్ర వాయాపారం కోసం ప్రభుత్వరంగ సంసథు ఆపోకుని నిరీ్వరయాం చేయడానికి 
సజజాల చేసుతానని ప్రయతానిలను స్క్షాయాధారాలతో సహా బయటపెడతాం. మరోస్రి జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇషాటునుస్రం మాట్లోడితే సహంచేది లేదు” అనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీ సజ్జల ప్రధాన సలహద్ర్ కాదు ప్రధాన బ్రోకర్
• జనసేన గ్రాఫ్ పెర్గుతోందనే వైసీపీ ఉల్కికుపడుతోంది
• మీడియ్ సమావేశంలో జనసేన పారీటు రాజమండ్రి నగర అధయాక్షులు శ్రీ 
యరానిగుల శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాద్ర్, సకల శాఖల మంత్రి శ్రీ సజజాల రామకృషాణు 
రడి్ నితయాం చేసుతానని బ్రోకరేజ్ పనులు, మధయావరితాతా్వల మీద... అవి ఎలాంట పనులో 
వెలలోడయేయాలా కంద్ం దరాయాప్తా జరిప్ంచాలని జనసేన పారీటు రాజమహేంద్వరం నగర 
అధయాక్షులు శ్రీ యరానిగుల శ్రీనివాస్ కోరార్. ఒక స్ధారణ కుటుంబం నుంచ్ వచ్చిన శ్రీ సజజాల 
కోటీశ్వర్డు ఎలా అయయాందీ,ఎనిని బ్రోకరేజ్ పనులు చేసిందీ చెపాపులనానిర్. ప్రభుత్వంలో 
ఉనని ఎమ్మలేయాలు, మంత్రులను మఖయామంత్రితో కలవకుండా అడు్పడుత్ననిది ఆయనే 
అని వైసీపీ వాళ్ళే చెబుత్నానిర్ అని చెపాపుర్. జనసేన పారీటు అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారిపై శ్రీ సజజాల చేసిన వాయాఖయాల్ని తీవ్ంగా ఖండించార్. బుధవారం రాజమండ్రిలో పారీటు 
నాయకులతో కలసి మీడియ్ సమావేశం నిర్వహంచార్. ఈ సందర్ంగా శ్రీ యరానిగుల 
శ్రీనివాస్ మాట్లోడుతూ “జనసేన పారీటు అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఎప్పుడ్ ఎవరినీ 
వయాకితాగతంగా అనర్. అలాగే విమరి్శంచే సమయంలోన్ గౌరవప్రదమన భాష వాడతార్. 
శ్రీ సజజాల గారిని కూడా గౌరవవాచకంతోనే సంబోధిస్తార్. వైసీపీ నాయకులు మాత్రం 
పైతయాంతో మాట్లోడుత్నానిర్. నిరంతరం రాష్ట క్షేమం, అభివృది్ధ కోసం ఆలోచ్ంచే వయాకితా 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్. అధికారం కోసం పాకులాడేవారే అయతే 2014లో జనసేన పారీటు 
మద్దత్తో బీజేపీ, టీడీపీలు ప్రభుత్వం స్థుప్ంచాయ. ఆ ప్రభుత్వంలో జనసేన భాగస్్వమ్ 
కాలేదు. ప్రభుత్వం నుంచ్ ఏ లబీ్ద లేదనని సంగతి రాష్ట ప్రజలందరికీ తెలుసు.
• మీ అధికారం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ చలవే
ఈ రోజున మీకు దకికున అధికారం కూడా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి చలవేననని సంగతి శ్రీ 
సజజాల, ఆయన బాస్ సిబిఐ దతతాప్త్రుడు గుర్తా పెటుటుకోవాల్. 2019లోన్ టీడీపీ, జనసేన 
కలసి పోటీ చేసేతా మీ పరిసిథుతి ఏమయేయాద్ ఆలోచ్ంచ్కోండి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
ప్రభుత్వ వయాతిరేక ఓటు చీలనివ్వం అంటే మీకెందుకంత ఉల్కిపాటు. వైసీపీవాళ్లో మూడేళలో 
పాలనలో చేసిన అరాచకాలనీని ప్రజలందరికీ తెలుసు.
• జగన్ ఏ1… సజజాల బీ1
శ్రీ సజజాల రామకృషాణురడి్ మరాయాద ఇచ్చి ప్చ్చికోవాల్. ఆయన వయావహారాలు ఆయన చేసే 
బ్రోకరేజీలు బయటకు తీసుకువస్తాం. వైసీపీ అధినాయకుడు ఏ1 అయతే బ్రోకర్ పనులతో 
సజజాల బీ1గా ఉనానిర్. చంచల్ గూడలో 17 నెలల జైలు జీవితం గడిప్న ఆరి్దక నేరగాడు 
ఏ1. కోర్టు అనుమతి తీసుకుంటే గాని దేశం ద్టలేని పరిసిథుతి ఆ నాయకుడిది. శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి గురించ్ మాట్లోడే నైతిక హకుకు, స్థుయ వైసీపీ వాళళేకు లేవు. విలువలతో 
కూడిన రాజకీయ్లు చేయ్లనని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్్ధంతాలకు లోబడి గౌరవంగా 
మాట్లోడుత్నానిమనని సంగతి వైసీపీ నాయకులు గుర్తాంచ్కుంటే మంచ్ది. జనసేన పారీటుకి 
ప్రజా ప్రయోజనాలే మఖయాం. రాషా్రానికి స్వచ్ఛమన, సుపరిపాలన అందించే లక్షష్ంతో 
ప్రభుత్వం ఏరాపుటు చేయ్లనని ఉదే్దశంతోనే ప్రభుత్వ వయాతిరేక ఓటు చీలనివ్వమనానిర్. 
ప్రజా సమసయాల పరిషాకురానికి బాధయాత తీసుకోవాలననిదే ఆయన ఆకాంక్ష. సంత 
కషాటురిజాతంతో ప్రజల కషాటులు తీర్సుతానని నిజమన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్. 
ప్రభుత్వ విధానాల కారణంగా ఆత్మహతయాలకు పాలపుడుత్నని కౌలు రైత్ల కోసం తన 
సంత కషాటురిజాతం నుంచ్ రూ. 5 కోటులో ఇచ్చిన నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్. 
కౌలు రైత్ భరోస్ య్త్రతో జనసేన గ్రాఫ్ పెర్గుత్ండడంతోనే వైసీపీ నాయకులు 
కంగార్ పడుత్నానిర్. తలలోకిందులుగా తపసు్స చేసినా 2024లో వైసీపీ అధికారంలోకి 
రాదు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో జనసేన పారీటు ప్రజా ప్రభుత్వం ఏరాపుటు చేసి 
తీర్త్ంద”ని చెపాపుర్. ఈ మీడియ్ సమావేశంలో పారీటు రాష్ట నాయాయ విభాగం వైస్ ఛైర్మన్ 
శ్రీ ఏవీఎన్ఎస్ రామచంద్రావు, పారీటు నాయకులు శ్రీ తేజోమూరితాల నరసింహమూరితా, శ్రీ 
ద్రసి గుర్నాథరావు, శ్రీ గుత్తాల సతయానారాయణ, శ్రీ షేక్ బాషా ల్మ్రా, శ్రీ నలలోంశెటటు 
వీరబాబు, శ్రీ కపపుల సూరయాప్రకాష్, శ్రీ గౌరిశెటటు చైతనయా కుమార్, శ్రీ పీవీవీ సతయానారాయణ, 
శ్రీ మణికంఠ తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

ప్రజా వయాతిరేక ప్రభుత్్వన్ని ఇంటికి సాగనంపడమే 
జనసేన లక్ష్ం: రంద్స్ చౌదరి

శతఘ్ని న్యాస్: రాయలసీమ: జనసేన పారీటు పొత్తాల విషయం పారీటు అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
నిరణుయస్తారని జనసేన పారీటు రాయలసీమ కో కనీ్వనర్ రాంద్స్ చౌదరి అనానిర్. బుధవారం 
స్థునిక ప్రెస్ కలోబ్ నందు ఏరాపుటు చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లోడుతూ.. 
నేడు రాష్టంలో ఎవరి నోట నైనారాజకీయ పారీటులు పొత్తాలపై ఊహాజనిత కథనాలు చరచిపై 
జర్గుతోందనానిర్. ఒక సీటు రాలేదని హేలన చేసిన రాజకీయ పారీటులనీని నేడు జనసేన పారీటు 
జపం చేసుతానానియని ఏదే్దవా చేశార్. జనసేన పారీటులో పొల్టకల్ అఫైర్్స కమ్టీ పొత్తాలు 
విషయం చరిచించ్, అధినేత వద్ద త్ది నిరణుయం తెలుప్త్ందని, రాష్ట భవిషయాత్తా, ప్రజల 
అభివృది్ధని దృష్టులో ఉంచ్కొని పారీటు అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ త్ది నిరణుయం తీసుకుంట్రని 
ప్రకటంచార్. వైఎస్ఆరి్సప్ రాషా్రానిని అంధ కారంలోకి తీసుకు వెళిలోందని.. జగనో్మహన్రెడి్ 
ప్రభుత్వ పాలనపై ప్రజలోలో తీవ్ వయాతిరేకత ఉందనానిర్. ఇటీవల విడుదలైన 10 వ తరగతి 
ఫల్తాలు రాష్ట పర్వును దేశంలో తీసివేశారనానిర్. ఎనినికలోలో పొత్తాలపై జనసేన పారీటు అధినేత 
చేసిన వాయాఖయాలపై బురద జలలోడం జర్గుతోందని, అసంబద్ధ వాయాఖయాలని కంటే జనసేన దీటుగా 
సపుందించాల్్స ఉంటుందనానిర్. ప్రజా వయాతిరేక ప్రభుతా్వనిని ఇంటకి స్గనంపడమే జనసేన 
లక్షష్ం అనానిర్. ఉమ్మడి చ్తూతార్ జిలాలో కనీ్వనర్ జంగాల శవరాం రాయల్ మాట్లోడుతూ 
కఏ. పాల్ పెద్ద జోకర్ అని వయాంగాయాస్్రాలు సంధించార్. మంత్రి రోజా రియల్ హీరో కాదని, 
రీల్ హీరో అని ఏదే్దవా చేశార్. అధికారంలోకి వచ్చిన వారంలో సిప్ఎస్ రదు్ద చేస్తామని చెప్పు 
నేడు ద్నిని అటకెకికుంచ్ందని, రాష్టంలో మదయాం ఏర్లై పార్తోందని నిప్పులు చెరిగార్. ఈ 
కారయాక్రమంలో జిలాలో జాయంట్ సెక్రటరీ నారాయణ స్్వమ్, మండల అధయాక్షులు గ్రానైట్ బాబు, 
ఉపాధయాక్షులు శంకర్, రడె్మ్మ, సనానివులాలో, రడె్పపుతో పాటు పలువుర్ పాల్్గనానిర్.

జనసైన్కుడి రక్తద్నం
శతఘ్ని న్యాస్:  శ్రీకాకుళం, తూడి గ్రామానికి చెందిన చంద్క 
మోహన్ రావు టీచర్ అతను ప్రసుతాతం కవిట జడీపుటీసీ హైసూకుల్ 
టీచర్ గా పనిచేసుతానానిర్ అతనికి తన ఒంట్లో బలోడ్ తకుకువగా ఉంది 
రకతాం ఎకికుంచాల్ అని శ్రీకాకుళం కిమ్్స హాసిపుటల్ డాకటుర్్స చెపపుడంతో 
ఓ పాసిటవ్ బలోడ్ కావాల్ అంటే ఎకకుడ దొరకకపోతే వీరఘటటుం 
మండల తూడి జనసేన ఎంపీటీసీ జనసేన జాని సేనిహత్డు పరిమ్ 
స్యకుమార్ చెపపుడంతో వీరఘటటుం మండల రల్లో వీధికి చెందిన 

జనసైనికుడు సండి సుమన్ కి చెప్పు ఎమరజానీ్సగా శ్రీకాకుళం కిమ్్స కి పంప్ రకతాద్నం ఇవ్వడంతో 
చందక మోహన్ రావు కుటుంబం చాలా సంతోషం వయాకతాం చేశార్ సుమన్ లాంట జనసైనికులు జనసేన 
పారీటులో ఉండటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని జనసేన జాని చెపపుడం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రోగులకు సరైన భోజనం అందంచాలి
 *ఆసుపత్రిలో అందిసుతానని భోజనాలను పరిశీల్ంచ్న జనసేన పారీటు జిలాలో నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: పార్వతీప్రం 
మనయాం జిలాలో కంద్ంలోని జిలాలో 
ఆసుపత్రిలో రోగులకు సరైన 
భోజనం అందించాలని జనసేన 
పారీటు జిలాలో నాయకులు కోరార్. 
మంగళవారం పార్వతిప్రం 
మనయాం జిలాలో ఆసపుత్రిలో రోగులకు 
అందిసుతానని భోజనాలను వార్ 
పరిశీల్ంచార్. ఈ సందర్ంగా 
ఆ పారీటు జిలాలో నాయకులు చందక 

అనిల్ కుమార్, రడి్ కర్ణ, వంగల ద్ల్ నాయుడు, బంటు శరీష్, గంగిరడలో జగదీష్, మానేపల్లో 
ప్రవీణ్ వంగలపూడి నాని, వీర మహళలు బోనెల గోవిందమ్మ, పైల లక్ష్మి, ఆగుర్ మణి 
తదితర్లు మాట్లోడుతూ అనారోగయాంగా ఉననిటువంట రోగులకు పౌష్టుకాహారం అందించ్న ప్పుడే 
వార్ త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుందనానిర్. రోగులకు మన్ ప్రకారం పౌష్టుకాహారం 
అందించాల్్స ఉంది అనానిర్. ఆసుపత్రిలో అందిసుతానని భోజనాలు సక్రమంగా లేవంటూ తమ 
దృష్టుకి వచ్చిందని, ఈ నేపథయాంలో పరిశీల్ంచడం జరిగింద నానిర్. ఉడకని బెండకాయ, 
తినేందుకు వీలులేని బియయాంతో వండిన అననిం తదితరవి తమ పరిశీలనలో కనిప్ంచాయనానిర్. 
తక్షణమే సంబంధిత అధికార్లు సపుందించ్ ఆసపుత్రులోలో రోగులకు అందిసుతానని భోజనాలు మన్ 
ప్రకారం సక్రమంగా అందించేలా చరయాలు తీసుకోవాలనానిర్. ఈ సందర్ంగా వార్ భోజనాలు 
ఎలా ఉనానియనేద్నిపై రోగులు, వారి అటండర్్స ని ఆడిగి తెలుసుకునానిర్. లేనిపక్షంలో జనసేన 
పారీటు తరప్న ఆంద్ళన చేయడం జర్గుత్ందని హెచచిరించార్.

ప్రభుత్వ అసమరథుతకు బలైన విద్యార్థుల భవితవయాం
రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు కనీసం పిల్లలకు ఉననితమైన విదయూను కూడా అందంచలేరా?
దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్రోకర్ సజ్జల రెడ్డి.
వైసీపీ పీడ ఎప్పుడు విరగడ అవుతందా అంటూ ఎదురుచూస్తునని ప్రజలు.
జిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు గాదె వంకటేశ్వరరావు.

శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూర్, రాష్టంలో ఎప్పుడైతే వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చింద్ ఆ క్షణం 
నుంచ్ రాష్టం తిరోగమనంలో పయనిసతాందని, కనీసం విద్యార్థులకు ఉననితమన విదయాను 
అందించటంలో సైతం పూరితాస్థుయలో వైసీపీ నాయకత్వం వైఫలయాం చెందిందని జిలాలో జనసేన 
పారీటు అధయాక్షుడు గాద వెంకటేశ్వరరావు అనానిర్. వైసీపీ అసమర్ధ కారణంగా విద్యార్థుల భవితవయాం 
అగమయాగోచరంగా మారిందని ఆవేదన వయాకతాం చేశార్. బుధవారం జిలాలో పారీటు కారాయాలయంలో 
ఏరాపుటు చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లోడార్. అడబిడ్లపై అతాయాచారాలకు 
తలులోల పెంపకానిని, విద్యార్థులు చదువులో పరీక్షలోలో ఫెయల్ అయతే తల్లోదండ్రుల మార్గదర్శకం 
బాగా లేదంటూ ప్రభుత్వం వింత వాదన చేసూతా తమ పరిపాలనా బాధయాత నుంచ్ తప్పుంచ్కోవటం 
సిగు్గచేటనానిర్. పాఠశాలలోలో విద్యా ప్రణాళికను పటషటు పరచకుండా విద్యార్థుల సంఖయాకు 
తగ్గ స్థుయలో ఉపాధాయాయులను నియమ్ంచకుండా కవలం నాడు – నేడు ప్ర్తో బడులకు 
రంగులేసినంతమాత్రాన విద్యార్థులు పాస్ అవ్వరని విమరి్శంచార్. విదయా వయావసథులో ఉనని 
లోపభూయషటులను సరిచేయకుండా ఇంగ్లోష్ లో బోధన చేయస్తాం అంటూ విద్యార్థుల భవితవాయానిని 
సైతం ఓటు బాయాంకు రాజకీయ్లకు బల్ చేయటం ఒకకు జగన్ రడి్క చెల్లోందని దుయయాబట్టుర్. 
ఉపాధాయాయులను ప్లలోలకు విద్యాబోధన చేయంచడం కనాని మదయాం షాప్ ల దగ్గర కాపలా 
పెటటుడం, మర్గుదొడలో ఫోట్లు తీయనచిటం లాంట పనులు చేప్సేతా ఇలాంట ఫల్తాలు రాకుండా 
ఇంక ఎలాంట ఫల్తాలు వస్తాయని ప్రశనించార్. ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుద్లకు విద్యార్థులు 
నషటుపోవట్నిని జనసేన సహంచదని ఫెయల్ అయన విద్యార్థులకు 10 గ్రేస్ మార్కులు ఇవా్వలని 
డిమాండ్ చేశార్. అదేవిధంగా రీ కౌంటంగ్ కు ఆ పైన సప్లోమంటరీ పరీక్షను ఎలాంట ర్సుమ 
లేకుండా ఉచ్తంగా నిర్వహంచాలని కోరార్. ప్రభుత్వ సలహాద్ర్ సజజాల రడి్ పవన్ కళ్యాణ్ 
పై చేసిన అనుచ్తవాయాఖయాలను ఆయన తీవ్ంగా ఖండించార్. దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్రోకర్ సజజాల 
రడి్అని అనానిర్. సలహాద్ర్ ప్ర్తో ప్రజల డబు్తో కులుకుత్నని సజజాల రడి్కి పవన్ కళ్యాణ్ ని 
విమరి్శంచే అర్హత లేదనానిర్. 151 మంది శాసనసభుయాలను డమీ్మలని చేసి అంతా తానై రాష్టంలో 
పరిపాలనా నీచతా్వనికి సజజాల రడి్ పాలపుడుత్నానిడనానిర్. రాష్ట రాజకీయ్లోలో అతిపెద్ద బఫున్ 
ఎవరనాని ఉనానిరంటే అది సజజాల మాత్రమే అని ఇంకోస్రి పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శసేతా మంత్రి వర్గ 
విసతారణలో నువు్వ చేసిన బ్రోకరిజం మొతతాం బయటపెడతామని హెచచిరించార్. వైసీపీ అరాచక 
పాలన ఎప్పుడు అంతమవుత్ంద్ అని ప్రజలంతా ఎదుర్చూసుతానానిరని గాద వెంకటేశ్వరరావు 
అనానిర్.
జిలాలో అధికార ప్రతినిధి ఆళళే హరి మాట్లోడుతూ రాష్టంలో మంత్రులు, శాసనసభుయాలు ప్రజల 
నుంచ్ వయాతిరేకతను దృష్టు మరలేచిందుకు పవన్ కళ్యాణ్ ని, జనసేనను అసందర్ంగా 
విమరి్శంచటం పనిగా పెటుటుకునానిరని దుయయాబట్టుర్. మంత్రి రోజా నోటకైతే అదు్దపొదు్ద ఉండటం 
లేదని తనకిచ్చింది పరాయాటక శాఖ అనని విషయం మరచ్పోయ పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శంచే 
శాఖ అనుకుంటుందని ఎదే్దవా చేశార్. తనని గెల్ప్ంచ్న ప్రజల సంక్షేమానిని మరచ్ జబర్దస్తా షో 
చేయట్నిని, నియోజకవర్గ అభివృది్ధని పటటుంచ్కోకుండా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ షోలో డ్రామాలు 
వేయట్నిని పార్టు టైమ్ రాజకీయ్లు అంట్రని ధ్వజమతాతార్. మీర్ అనుకుంటుననిటులో పవన్ 
కళ్యాణ్ పార్టు టైమ్ చేసుతానని రాజకీయ్లక వైసీపీ నేతలకు పార్టు లనీని వణికిపోత్నానియని ఎదే్దవా 
చేశార్. గడప గడపలో ప్రజల నుంచ్ ఎదురవువుత్నని ఛీతాకురాలకు, స్మాజిక నాయాయ భేరీ 
ప్ర్తో చేసిన బసు్స య్త్ర త్సు్స జాతరగా మ్గిల్పోవటంతో వైసీపీ నేతలకు మతిభ్రమ్ంచ్ 
మాట్లోడుత్నానిరనానిర్. ఇపపుటకైనా పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శంచటంలో ఉనని శ్రద్ధ పరిపాలనా పై 
పెడితే రానునని ఎనినికలోలో డిపాజిటులో అనాని దకుకుతాయని ఆళళే హరి హతవు పల్కార్. విలేకర్ల 
సమావేశంలో జిలాలో ఉపాధయాక్షుడు అడపా మాణికాయాలరావు, ప్రధాన కారయాదరి్శ నారద్సు ప్రస్ద్ 
పాల్్గనానిర్.

గంద ప్రజల ద్హారి్తకి జనసేన వాటర్ టయాంకర్
శతఘ్ని న్యాస్:  కోనసీమ జిలాలో, రాజోలు 
వేసవి కాలంలో నీట ఎద్దడికి ప్రజలు ఇబ్ంది 
పడుత్ండడంతో జనసేన పారీటు చ్ర్పవన్ 
సేవాసమ్తి ఆద్వరయాంలో ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
మంచ్నీళ్ళే అందేవిధంగా వాటర్ ట్యాంకర్ 
ఏరాపుటు చేయడం జరిగింది. ఈ వాటర్ ట్యాంక్ 
ద్్వరా బుధవారం గోంది గ్రామంలో నీర్ 
అందక ఇబ్ందిపడుత్నని వారికి కశనపల్లోకి 
చెందిన గౌరవ పెద్దలు అడబాల ఆంజనేయులు 
& సన్్స వారి (ట్రాకటుర్ డిజల్ )ఖర్చిలతో 
గోంది_జనసైనికుల ద్్వరా త్రాగునీర్ 
అందించడం జరిగిందని జనసేన నాయకులు 
నామన నాగభూషణం తెల్యచేయడం 
జరిగింది.

ఆదుకోవటంలో, ఆరిథుక సహాయం చేయడంలో 
జనసైన్కులకు ఎవర్ సాటిరర్

శతఘ్ని న్యాస్: కృతితావెనుని మండలం పెద్ద గొలలోపాలెంలో ప్డుగు పడి ఒక నిర్ప్ద కుటుంబం 
యొకకు ఇలులో పూరితాగా దగ్ధమ పోయంది. ఆ ఇంట యజమాని వేమల బాలకృషణు కుటుంబ పూరితాగా 
నషటుపోయంది. ఈ గ్రామంలో ఉనని వాలంటరీ వయావసథు గాని, పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ గాని ఎవరూ 
పటటుంచ్కోలేదని ఆ కుటుంబం చాలా మనస్థుపానికి గురయ్యార్. జనసేన పారీటు తరఫునుండి 
బుధవారం ఆ కుటుంబానిని ఓద్రిచి తమవంత్ సహాయ సహకారం అందించడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట మత్సష్కార వికాస విభాగ కారయాదరి్శ ఒడుగు ప్రభాస్ రాజు, కూనస్ని 
నాగబాబు, జనసేన మండల అధయాక్షులు తిర్మణి రామాంజనేయులు, కాజా మణికంఠ, ప్తాని 
సురేష్ అడా్ల చంద్శేఖర్, కొప్పునేట రాంబాబు, పెది్ద సతీష్, డంకినా సతీష్ తదితర జనసైనికులు 
ఈ కారయాక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగింది.

మంచి నీటి సమసయాను పరిష్కరించండి: 
కోడుమూర్ జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్:  కరూనిలు జిలాలో, కోడుమూర్ నియోజకవర్గం, గూడ్ర్ నగర 
పంచాయతీలో ప్రధాన సమసయా అయనటువంట నీట సమసయాపై బుధవారం జనసేన 
పారీటు తర్ప్న మని్సపల్ కమ్షనర్(మేనేజర్) మరియు మని్సపల్ చైర్మన్ లను కల్సి 
వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ప్రధాన నీట సమసయాను త్వరగా 
పరిషకురించాలని కోరడం జరిగింది. ద్నికి వార్ సమసయాపై స్నుకూలంగా సపుందించ్.. 
ఈ నీట సమసయాను త్వరగానే పరిషాకురం చేస్తామని హామీ ఇచాచిర్. ఈ కారయాక్రమంలో 
కోడుమూర్ నియోజకవర్గ నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనడం 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

జనసేన పోర్బాటకు అనూహయా స్ందన
శతఘ్ని న్యాస్: ఏల్ర్ 
నియోజకవర్గం కొమడవోలు 
పంచాయతీ 1వ డివిజన్ లోని (పార్టు 
-3) స్యనగర్ కాలనీ, నలలోదిబ్లో 
ప్రజా సమసయాలపై జనసేన పోర్బాట 
కారయాక్రమంలో గడప గడపకు 
ప్రచారానికి వచ్చిన జనసేన పారీటు 
కనీ్వనర్ రడి్ అపపుల నాయుడుకి 
బ్రహ్మరథం పడుత్నని ప్రజలు. పవన్ 
కళ్యాణ్ ని సియం చేసి ప్రతి సమసయాను 
పరిషకురిస్తారని గటటు నమ్మకంతో 

ఉనానిమని స్థునిక ప్రజలు వెలలోడించార్. ఈ సందర్ంగా రడి్ అపపుల నాయుడు మాట్లోడుతూ 
మేమ చేపటటున ఈ పోర్బాట పాదయ్త్రలో విశేష సపుందన లభిసతాంది. కారి్మక రంగం 
నుండి వచ్చిన వాడిని కాబటటు నాకు ప్రతి సమసయా మీద అవగాహన ఉంది. మీర్ ఆశీర్వదిసేతా 
రాబోయే రోజులోలో జనసేన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రతి ఒకకు డివిజన్ లోని 
ఉననిటువంట సమసయాలు అనినింటనీ పరిషకురిస్తానని రడి్ అపపుల నాయుడు భరోస్ ఇచాచిర్. ఈ 
ప్రభుత్వ పాలనకు చరమగ్తం పాడాలని బెదిరింప్లతో, దౌరజానాయాలతో పరిపాలన ఎకుకువ కాలం 
నిలబడవని అధికార పారీటు వైసీపీకీ రాబోయే ఎనినికలోలో తగిన గుణపాఠం ప్రజలు చెబుతారని 
జిలాలో అధికార ప్రతినిధి, జనసేన పారీటు ఏల్ర్ ఏల్ర్ నియోజకవర్గ కనీ్వనర్ రడి్ అపపుల 
నాయుడు హెచచిరించార్. ఈ కారయాక్రమంలో లీగల్ సెల్ అధయాక్షులు నిమ్మల జోయాతి కుమార్, 
జిలాలో ఉపాధయాక్షులు ఇళళే శ్రీనివాస్, నగర అధయాక్షుడు నగిరడి్ కాశీ నరేష్, మండల అధయాక్షుడు 
వీరంకి పండు, ఫ్యాన్్స ప్రెసిడెంట్ ద్సపరితా రాజు, ప్రధాన కారయాదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార 
ప్రతినిధి అలులో స్య చరణ్ తేజ్, సషల్ మీడియ్ కో ఆరి్నేటర్ జనసేన రవి, జాయంట్ సెక్రటరీ 
ఎట్ంచ్ ధరే్మంద్, కోశాధికారి పైడి లక్షష్మణరావు, వీరమహళ లంకా ప్రభావతి మరియు ఏల్ర్ 
నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు గొడవరితా నవీన్, బుధా్ధ నాగేశ్వరరావు, ఆంజనేయులు, 
అంబికా నాని, సతయానారాయణ, చందూ, తోట రవి, బలరాం, గోప్, కూనిశెటటు మరళి, పవన్, 
పవనిజం పండు, కరడలో వెంకట కృషణు, కరడలో న్కరాజు, ఎట్ంచ్ మహేష్ మరియు కారయాకరతాలు, 
వీర మహళలు, డివిజన్ ప్రజలు భారీ సంఖయాలో పాల్్గనానిర్.

వికల్ంగులకు ట్రై సైకిల్స్ న్ అందజేసిన 
పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్: జనసేనపారీటు ఆధ్వరయాంలో.. తదేకం ఫండేషన్ వారి 
సహకారంతో ఏరాపుటు చేసిన 3 ట్రై సైకిల్్స ని జనసేన పారీటు పీఏసీ సభుయాలు, కాకినాడ 
రూరల్ ఇంచార్జా పంతం నానాజీ, తదేకం ఫండేషన్ ప్రతినిధులు శ్రీమతి మాధవి, శ్రీమతి 
సుధ తూరంగి గ్రామంలోని పగడాల ప్ట ప్ంతంలోని వికలాంగులకు అందజేయడం 
జరిగింది.. ఈ కారయాక్రమంలో తూరంగి గ్రామ జనసైనికులు, రాష్ట, జిలాలో, మండల స్థుయ 
నాయకులు పాల్్గనానిర్.

తద్కం ఫండేషన్ సహకారంతో న్రి్మంచబోయే ఇంటి 
న్ర్మణ ప్ంత్న్ని సందరి్శంచిన పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్: జనసేన పారీటు ఆధ్వరయాంలో.. తదేకం ఫండేషన్ వారి 
సహకారంతో తమ్మవరం గ్రామంలో నిరి్మంచబోయే ఇంట నిరా్మణ ప్ంతానిని జనసేన 
పారీటు పీఏసీ సభుయాలు పంతం నానాజీ సందరి్శంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
తదేకం ఫండేషన్ ప్రతినిధులు శ్రీమతి మాదవి, శ్రీమతి సుధ, కాకినాడ రూరల్ జనసేన 
నాయకులు, తమ్మవరం గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గనానిర్.

తద్కం ఫండేషన్ వారి పలు సేవా కారయాక్రమాలలో 
పాల్గొనని పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ రూరల్: జనసేన పారీటు ఆధ్వరయాంలో తదేకం ఫండేషన్ వారి 
ఆరిథుక సహకారంతో కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం, సూరాయారావు ప్ట గ్రామంలో 
మత్సష్కార మహళలకు స్వయం ఉపాధిలో భాగంగా కుటుటు శక్షణ సెంటర్ ని సందరి్శంచ్, 
తర్వాత గ్రామంలోని వికలాంగులకు ట్రై సైకిల్ పంప్ణి కారయాక్రమంలో జనసేన పారీటు 
పీఏసీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జా పంతం నానాజీ మఖయా అతిధులుగా పాల్్గని 
లబి్దద్ర్లకు తదేకం ఫండేషన్ ప్రతినిధుల సమక్షంలో 7 ట్రై సైకిల్్స అందజేయడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో స్థునిక జనసేన పారీటు గ్రామ అధయాక్షులు మలెలో భాసకుర్, 
ఎంపీటీసీలు ఓసుపల్లో రాజేశ్వరి రామ, ఎలలోబోయన వీరదుర్గ రామకృషణు, మండల పారీటు 
అధయాక్షులు కరడలో గోవింద్, శాండీ, రాష్ట సహా కారయాదరి్శ తాటకాయల వీరబాబు, సదే 
మసలయయా, గరికిన సురేష్, కరప మండల అధయాక్షులు బండార్ మరళి, ద్సరి శవ, 
రడి్పల్లో కిషోర్, నందిపాట త్రిమూర్తాలు, సుందర సతీష్, కరిని శ్రీనివాస్, దుర్గ బాబు, 
జగన్, సునీల్, తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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2024లో ముఖయామంత్రి జనసేనాన్ అన్ తేలిచి చెప్్న 
ఉపాధి కూలీలు: కరిమజ్్జ మలీలీశా్వరవు

*పవననని ప్రజాబాట 61వరోజు
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిలాలో, ఎచెచిరలో నియోజకవర్గం, రణసథులం మండలం, పవన్ కళ్యాణ్ ప్లుప్ 
మేరకు జనసేన పారీటు నాయకులు, ససైట బాయాంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజా మలీలోశా్వరావు, జనసేన పారీటు 
యంపీటసి అభయారిథు పోటూనిర్ లక్షు్మనాయుడు బుధవారం ఉదయం గిరిజాలప్ట గ్రామ చెర్వులో 
పరయాటంచ్.. చెర్వులో ఉనని ఉపాధి కూలీలను కలవడం జరిగింది.

జనసేన పారీటు మేనిఫెసటు గురించ్ ప్రతి మహళకు,యువతకు,పెద్దలకు, తెల్యజేసూతా.. పవననని ప్రజాబాట 
ప్రచార కారయాక్రమానిని ప్రంభించ్ 61 రోజులు పూరితా చేసుకునని పవననని ప్రజాబాట సుదీర్ంగా ప్రజలు 
దగ్గరకు వెళిళే పలు కుటుంబాలను పలకరిసూతా మందుకు స్గడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఉపాధి 
కూలీలతో కరిమజిజా మలీలోశా్వరావు మాట్లోడుతూ.. జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ 
చేపటటున రైత్ భరోస్ య్త్రలో బాగంగా 3000 మంది చనిపోయన కౌలు రైత్ల కుటుంబాలను 
నేర్గా పరామరి్శంచ్.. ఒకోకు కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు విరాళం అందిసుతానని.. గొపపు మనసునని 
నాయకుడని.. అలాంట నాయకుడిని కాపాడు కోవాల్్సన అవసరం ఉందని ఆయన తెల్యజేశార్. 
అలాగే వివిధ విషయ్లు గురించ్ వివరించ్ వాళలోకు అవగాహన కల్పుంచార్. కళ్యాణ్ గార్ మఖయామంత్రి 
కావాలని అనానిర్. అలాగే వృదు్దలతో మాట్లోడుతూ.. స్మానయా ప్రజలకు నాయాయం జరగాలంటే.. 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్ మఖయామంత్రి కావాలని అనానిర్. జనసేన ప్రభుత్వం వసేతా సంవత్సరానికి 5గాయాస్ 
సిల్ండర్లో ఉచ్తంగా ప్దలకు ఇవ్వబడుత్ందని.. ప్రతి ప్ద ప్రజలకు ఇలులో కటుటుకోవడానికి తెలలోరేషన్ 
కార్్ కల్గినవారికి ఇసుక ఉచ్తంగా ఇవ్వబడుత్ందని.. అలాగే తెలలోరేషన్ కార్్ద్ర్లకు రేషన్ బదులు 
2500/-నుండి3500/-వరకు ఎకౌంటులో నగదు జమ చేయబడుత్ందని తెల్యజేశార్. తామ 
ప్రంభించ్న పవననని ప్రజాబాటకు ప్రజలనుండి అపూర్వ సపుందన లభిసతాందనానిర్. గత ఎనినికల 
సందర్ంగా ఒకకు ఛాన్్స జగన్ కి ఇద్్దం అని ఓటేసిన వారవరూ ఈస్రి వైసిప్ కి ఓటు వేసేందుకు 
సిద్ధంగా లేరనానిర్. మాపవన్ కళ్యాణ్ గారిని మఖయామంత్రిగా గెల్ప్ంచ్కోవాలని ప్రజలు చెపాపుర్.
ఈ కారయాక్రమంలో గిరిజాలప్ట గ్రామ, ప్రజలు మహళలు జనసైనికులు కెలాలో బాకకురావు, కెలాలో 
బానుప్రస్ద్, కెలాలో కళ్ళేణ్ రావు తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

విద్యా వయావసథును పూరి్తగా న్ర్్వరయాం చేసిన జగన్ 
ప్రభుత్వం: ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యాస్: విద్యా వయావసథును సమూలంగా మార్పు 
చేసుతానానిం, ఆంగలో మాధయామానిని ఆంగలో మాధయామానిని 
ప్రవేశపెడుత్నానిం అంటూ ఆరా్టం చేసి.. పద్ 
తరగతి పరీక్ష ఫల్తాలు చూసినప్పుడు కవలం ప్రస్ర 
ఆరా్ట్లకు తపపు క్షేత్రస్థుయలో విద్యా వయావసథును 
పూరితాగా విస్మరించారని సపుషటుమవుత్ంది. రండు 
లక్షల పైచ్లుకు విద్యార్థులు పద్ తరగతిలో ఫెయల్ 
అవట్నిని ప్రభుత్వ వైఫలయాం గా చెపపువచ్చి. గతంలో 

ఎననిడ్ ఇలాంట ఫల్తాలు రాలేదు. సజజాల రామకృషాణురడి్ ఆంగలో మాధయామం ప్రవేశ పెటటుడం వలన ఎకుకువ మంది 
ఉతీతార్ణులు కాలేదని ఇప్పుడు చెపపుడం సజజాల అజాఞానానికి నిదర్శనం. గతంలో ఇదే విషయ్నిని పవన్ కళ్యాణ్ గార్ 
ఆంగలో మాధయామం పై చరిచిద్్దమని, ఆలోచ్ంచ్ నిరణుయం తీసుకోవాలని చెప్పునప్పుడు, వైసిప్ మంత్రులు, ఎమ్మలేయాలు 
తప్పుబట్టుర్. ప్ద విద్యార్థులకు ఇంగ్లోష్ విదయాను దూరం చేసే ప్రయతనిం చేసుతానానిరని అసతయా ఆరోపణలు చేశార్. 
మఖయాంగా ఫల్తాలు ద్ర్ణంగా రావడానికి వైసిప్ అధికారం చేపటటున తర్వాత విద్యా వయావసథును పూరితాగా నిరలోక్షష్ం 
చేసింది.
ఉపాధాయాయులకు బోధనేతర పనులకు ఉపయోగించడం ఫల్తాలు అద్్వనంగా వచాచియ. నాడు నేడు పనులు 
ఉపాధాయాయులకు పని భారానిని పెంచాయ.
మధాయాహనిం భోజన పథకంలో చ్కికులు, కోడిగుడులో లెకకు పెటటుడం కూడా ఉపాధాయాయులకు అపపుగించడం ప్రసుతాత 
ఫల్తాలకు ఒక కారణం.అంతేకాకుండా ఉపాధాయాయులు ప్రతిరోజు ఆనె్లోన్ ద్్వరా రిపోర్టు పంపాలని నిబంధనలు 
ఉండటంవలలో మీర్ బోధనపై ఎకుకువ దృష్టు పెటటులేకపోత్నానిర్.90% హై సూకుల్ లో బోధనేతర సిబ్ంది లేర్. 
ఉపాధాయాయుల కూడా కొరత ఉంది.ఎం.ఈ.ఓల కొరత ఎకుకువగా ఉంది. ఒకొకుకకు ఎం.ఈ.ఓ మూడు, నాలుగు 
మండలాలు మానిటరింగ్ చేయటం వలన సమన్వయం లోప్సుతాంది. తాను మఖయామంత్రి అయతే ప్రతి సంవత్సరమ 
డీఎసీ్స ద్్వరా 50 వేల మంది ఉపాధాయాయులు భరీతా చేస్తానని ఇచ్చిన హామీని వైసిప్ ప్రభుత్వ గాల్కొదిలేసింది. 
71 ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఒకకుర్ కూడా ఉతీతారణుత కాకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫలాయానిని అద్దం పడుత్ంది. విద్యాశాఖ 
మంత్రి పద్ తరగతి ఫల్తాలకు బాధయాత వహంచ్ రాజీనామా చేయ్ల్. విద్యార్థుల భవిషయాత్తాతో ఆడుకునని 
మఖయామంత్రి ఇప్పుడైనా నోర్ విపాపుల్. సప్లోమంటరీ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులకు ఫీజును పూరితాగా రదు్ద చేయ్ల్ 
అని జనసేన పారీటు తరప్న పెడన నియోజవర్గ జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు డిమాండ్ చేశార్.

10వ తరగతి పాస్ మార్్కలు 35 
నుండి 25 కు తగగొంచాలి: శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యాస్: అవనిగడ్: గడిచ్న 
రండు సంవత్సరాల నుండి కరోనా 
కారణంగా రగుయాలర్ తరగత్లు 
జరగక.. పూరితా స్థుయ పాఠాలు 
వినలేక పోవడం కారణంగానే 
ఎకుకువ మంది విద్యార్థులు 
10వ తరగతి ఫైనల్ పరీక్షలలో 
ఫెయల్ అయనటులో, దీనికి నైతిక 
బాధయాత వహంచ్ ప్రభుత్వం పాస్ 
మార్కులను 35 నుండి 25 కు 

తగి్గంచ్, వీలు అయనంత వరకు విద్యార్థులు పాస్ అయేయాలా చూడాలని 
లేద్ రీ కౌంటంగ్, రీ వాలుయాయేషన్, సప్లోమంటరీ లకు ఫీజులు లాంటవి 
ప్రభుత్వమే చెల్లోంచాలని అవనిగడ్ మండల జనసేన పారీటు అధయాక్షులు 
గుడివాక శేషుబాబు ప్రభుతా్వనిని డిమాండ్ చేశార్.
ఎప్పుడ్ లేని విధంగా ఈ సంవత్సరం ప్పర్ లీకజీ ఆరోపణలు 
వచాచియని, స్ధారణంగా వచేచి ఫల్తాలకు విర్ద్ధంగా కృషాణు, 
గుంటూర్ జిలాలోల విద్యార్థులు ఉతీతారణుత లో వెనుక బడా్రని, ఫల్తాలు 
తార్మార్ అయ్యాయని, దీనిని బటటు చూసేతా స్మానుయాలకు కూడా విద్యా 
వయావసథు మీద విశా్వసం సననిగిలులోత్ంది అని ఎదే్దవా చేస్ర్.
ఎప్పుడ్ లేని విధంగా కవలం 67 శాతం పాస్ అవ్వడం చూసుతాంటే 
ఫల్తాల సరళిని అనుమానించాల్్స వసుతాందనానిర్. అలాగే ప్పర్ 
కాఠినయాతా స్థుయని పెంచడం, పరీక్షలను 11 రోజులకు కాకుండా 7 
రోజులకు కుదించడం కూడా విద్యార్థుల పాల్ట శాపంగా మారిందని 
అనానిర్.
ఇంగ్లోష్ మీడియం అని, తెలుగు మీడియం అని కోర్టుల చ్టూటు తిర్గుతూ.. 
విద్యార్థులను అయోమయ్నికి గురి చేశారని, రాయాంకులు, గ్రేడులు 
అంటూ విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడారని దుయయాబట్టుర్.
దీనికి తోడు నాడు – నేడు, మర్గుదొడులో శుభ్ర పరిచే ఫోట్లు అపోలోడ్ 
చేయడం, వైన్ షాప్ ల వద్ద డ్యాటీ లు వేయడం లాంట అనేక రకాల 
అదనప్ బాధయాతలు ఉపాధాయాయులకు అపపుచెపపుడంతో విద్యా వయావసథు 
కుంటు పడిందని.. వీటనినింటకీ ప్రభుత్వం నైతిక బాధయాత వహసూతా పాస్ 
మార్కులను 35 నుండి 25 కు తగి్గంచాల్.. మరియు 13 కోటులో వరకు 
అయేయా సప్లోమంటరీ పరీక్షలు ఫీజులు లాంటవి ప్రభుత్వమే చెల్లోంచాల్ అని 
ప్రభుతా్వనినిశేషుబాబు డిమాండ్ చేశార్.

చలివంద్ం ద్్వర పుచచికాయ జ్యాస్ పంప్ణీ 
చేసిన బిక్కవోలు జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: అనపరితా నియోజకవర్గం, బికకువోలు మండలంలో జనసేన 
పారీటు అధ్వరంలో ఏరాపుటుచేసిన చల్వేంద్ంలో బుధవారం చందనాల 
వీరభద్రావు అందించ్న సహాయంతో ప్చచికాయ జూయాస్ పంప్ణీ 
చేయడం జరిగినది. ఈ చల్వేంద్ంలో 35 రోజులుగా.. మండువేసవిలో 
ప్రయ్ణికులకు, బాటస్ర్లకు మరియు ప్రజలకు ద్హారితా తీరచిడానికి 
ప్రతీ రోజు సరికొతతా వెరైటీ తో జనసైనికులు ద్హం తీర్సుతానానిర్. 
ఈ సందర్ంగా వీరికి ఎంతగానో సహకరిసుతానని ద్తలు అందరికీ 
ధనయావాదమలు తెల్యచేయడం జరిగింది. బికకువోలు జనసైనికులు 
అర్ణ్ కుమార్ (మండల ఉపాధయాక్షులు), వడలోమూడి గోవిందరాజు, 
సతీష్, కొండ, శ్రీనివాస్, పండు, నాని, మహేష్, శవ తదితర్లు ప్రతిరోజు 
ఒక యజఞాంలాగా ఈ కారయాక్రమానిని ఎంతో ఘనంగా చేసుతానని పాల్్గని 
కారయాక్రమం నిర్వహసుతానానిర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

