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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రా న్ని అడుక్కునే స్థితికి 
తీసుకొచ్చిన ఘనత వసైీపీది

* శవాలపై బొంగు పేలాలు ఏరుకొని తినే రాజకీయొం వైసీపీ నాయకులది
* కష్టార్జితానిని ప్రజలకు పొంచే గొప్ప గుణొం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ది
* జనసేన పాలనలో రాయలసీమ వలసలు ఆపుతాొం
* కర్నిలు జిలాలా కారయాకర్తల సమావేశొంలో పీఏసీ సభ్యాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యాస్: జాతికి అననిొం పెట్టాన అననిపూర్ణగా పేరు గాొంచిన ఆొంధ్ర ప్రదేశ్ 
రాష్్రానిని ఈ రోజు అపు్పల కోసొం బాయాొంకుల దగ్గర పడిగాపులు కాస్్త అడుకుకునే 
స్థితికి తీసుకొచిచిన ఘనత “వై.సీ.పీ.” ప్రభ్తావానికి దకుకుతొందని జనసేన పార్టా రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు వెలలాడిొంచారు. కర్నిలులో శనివారొం 
జర్గిన జనసేన పార్టా కారయాకర్తల సమావేశొంలో శ్రీ నాగబాబు గారు ముఖయా అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. శవాలపై బొంగు పేలాలు ఏరుకొని తినే రాజకీయొం వై.సీ.పీ. నాయకులది 
అయితే, తన కష్టార్జితానిని ప్రజలకు పొంచే గొప్ప గుణొం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ది అని అనానిరు. అపు్పల రాష్టొంగా పేరు బడిన ఆొంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్్రానిని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖయామొంత్రిగా 
అభివృదిధి చేస్ పెట్టాబడులకు అనువైన రాష్టొంగా తీర్చిదిదేదే ప్రణాళికలు జనసేన దగ్గర ఉనానియని ఉద్ఘాట్ొంచారు. రాయలసీమలో, ప్రతేయాకొంగా కర్నిలు జిలాలాలో ఇటీవల వేల సొంఖయాలో 
ప్రజలు ఇతర రాష్్రాలకు వలసలు పోవడొం చాలా బాధాకరమని, జనసేన అధికారొంలోకి వచాచిక వలస పోవాలనే ఆలోచన, అవసరొం కూడా లేకుొండా చేస్్తమని అనానిరు. వొందల 
సొంఖయాలో హాజరైన వీర మహిళలు, జన సైనికులు వై.సీ.పీ. ప్రభ్తవా వైఫలాయాలు, స్థినిక సమసయాల గుర్ొంచి జనసేన పార్టా రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభ్యాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు 
గార్ సమక్ొంలో తమ అభిప్రాయాలను వయాక్తపర్చారు. ప్రతీ ఒకకుర్ అభిప్రాయొం, సమసయాలను వినని అనొంతరొం శ్రీ నాగబాబు గారు స్పొందిస్్త కర్నిలులో జర్గిన సమావేశొం వివరాలు 
అన్ని పార్టా అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ దృష్టాకి తీసుకెళ్్తమని అనానిరు. నాయకులు, వీర మహిళలు, జన సైనికులు అొంతా సమనవాయొంతో పని చేయాలని కోరారు.
* జనసేన ప్రభొంజనొం ఆపడొం ఎవర్ తరొం కాదు: శ్రీ కొందుల దుర్్గశ్, పీఏసీ సభ్యాలు
ఏ విధమైన వయాకి్తగత లాభాపేక్ ఆశొంచకుొండా కేవలొం ప్రజా ప్రయోజనాల కోసొం పని చేయడానికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నెలకొల్్పన జనసేన పార్టా ప్రభొంజనొం ఆపడొం ఎవర్ తరొం 
కాదు. వై.సీ.పీ. ప్రభ్తావానిని గదెదే దిొంపి జనసేన పార్టాని అధికారొంలోకి తీసుకు వచేచి బాధయాత వీర మహిళలు, జన సైనికులు తీసుకోవాల్. సలహా ద్రుల దగ్గర నుొంచి భూ కబాజిల ద్కా 
నాయాయస్థినాలతో మొట్టాకాయలు వేయిొంచుకునని ప్రభ్తవాొంగా వై.సీ.పీ. నిల్చిపోతొంది.
* మనకు రక్ణగా వచిచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ని మనొం కాపాడుకోవాల్: శ్రీ చిలకొం మధుస్ధన్ రెడిడి, రాష్ట ప్రధాన కారయాదర్శి
మనకు రక్ణగా వచిచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని మనొం కాపాడుకోవాల్. రాయలసీమ అనగానే ఫ్యాక్న్ అనే పద్నిని ప్రచారొం చేసుకుొంట్నని సొంప్రద్య రాజకీయ పార్టాలను ఇొంట్కి 
పొంపి, జనసేన అధికారొంలోకి వచాచిక రాయలసీమ అొంటే ప్రేమ, అభిమానొం, ఐకమతయాొం అని చేస్ చూపిస్్తొం.
* జన సైనికులు, వీర మహిళల పోరాట్నికి వైసీపీ దిగి రావాల్్సొందే: శ్రీమతి యశస్వాన్, రాష్ట ప్రధాన కారయాదర్శి
జన సైనికులు, వీర మహిళల పోరాట్నికి వై.సీ.పీ. తప్పనిసర్గా దిగి రావాల్్సొందే. జన సైనికులు, వీర మహిళలు చేసే పోరాట్నికి నాయాయపరొంగా ఏవనాని అడడిొంకులు ఏర్పడితే జనసేన 
లీగల్ సెల్ సహాయొం ఉొంట్ొంది. కారయాకర్తలు అొంతా సమనవాయొంతో పనిచేయాల్.
* ఏపీకి కాబోతనని ముఖయామొంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్: శ్రీ కూసొంపూడి శ్రీనివాస్, అధికార ప్రతినిధి
ఆొంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్్రానికి కాబోతనని ముఖయామొంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని తెల్స్, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖయామొంత్రి అయితే తమ మూలాలు కదిల్ పోతాయనే అభద్రతా భావొంతో 
వై.సీ.పీ. నాయకులు జనసేనపై, పవన్ కళ్యాణ్ గార్పై మాటల ద్డి చేసు్తనానిరు. ప్రసు్తతొం ఆొంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టొం ఉనని పర్స్థితలోలా జనసేన తప్ప వేర్ మార్గొం లేదు.
* వీర మహిళలమొంతా సొంఘట్తొంగా పోరాడుద్ొం: శ్రీమతి రాయపాట్ అరుణ, అధికార ప్రతినిధి
వై.సీ.పీ. అరాచక పర్పాలనకు సవాస్్త చెపి్ప, జనసేన పార్టా అధికారొంలోకి రావడొం లక్ష్ొంగా వీర మహిళలమొంతా సొంఘట్తొంగా పోరాటొం చేయాల్.
* క్షేత్ర స్థియిలో ప్రజా సమసయాల పర్ష్కురొంలో జనసేన ఎపు్పడో గెల్చిొంది: శ్రీ టీ.సీ. వరుణ్, అనొంతపురొం జిలాలా అధయాక్షులు
క్షేత్ర స్థియిలో ప్రజా సమసయాల పర్ష్కురొంలో జనసేన ఎపు్పడో గెల్చిొంది. రాష్టొంలో ఎకకుడ సమసయా ఉొంటే అకకుడ జనసేన గుర్్తస్తొంది. అడిగితే విననపు్పడు పోరాడి స్ధిొంచుకోక తప్పదు.
* ఓటలా శాతొం పెొంపొందిొంచడొంపై దృష్టా పెట్టాల్: శ్రీ కళ్యాణ్ దిలీప్ సుొంకర, స్థినిక నాయకులు
జన సైనికులు, వీర మహిళలు ప్రజా సమసయాల పర్ష్కురొం కోసొం పని చేస్్తనే ఓటలా శాతొం పెొంపొందిొంచడొంపై కూడా దృష్టా పెట్టాల్. విలాసవొంతమైన జీవితానిని తయాజిొంచి ప్రజా సొంక్షేమొం 
కోసొం పర్తపిసు్తనని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని గెల్పిొంచుకోవాల్. పోల్ొంగ్ కేొంద్రాలే లక్ష్ొంగా జన సైనికులు, వీర మహిళలు పని చేయాల్.
* ప్రజాధనొం దోచుకోవడమే వైసీపీ లక్ష్ొం: శ్రీ మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, జనసేన నాయకులు
ప్రజలు నమిమి అప్పజెపి్పన బాధయాతను అడడిొం పెట్టాకొని ప్రజాధనొం దోచుకోవడమే లక్ష్ొంగా వై.సీ.పీ. పని చేస్తొంది. ప్రభ్తవా ఆద్యొంలో ప్రతీ రోజు పది శాతొం పాలకుల ఇొంట్కి తరల్ 
వెళిలాపోతోొంది. ప్రజా సేవ కోసొం కోటలా ర్పాయల ఆద్యానిని వదులుకొని వచిచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ని గెల్పిొంచుకోవాల్్సన బాధయాత మనొందర్పై ఉననిది. స్థినిక నాయకులు శ్రీ 
సుర్ష్, శ్రీ అర్షద్, శ్రీమతి ర్ఖ గౌడ్, శ్రీమతి హసీనా, పవన్ కుమార్, ఆయా నియోజకవరా్గల బాధుయాలు, జనసేన ప్రోగ్రామ్ కమిటీ రాష్ట కారయాదర్శి యడవల్లా విశవానాథ్ నేతృతవాొంలోని 
కమిటీ సభ్యాలు సమావేశొం నిరవాహణలో ముఖయా భూమిక పోష్ొంచారు. రవికుమార్, మలలాప్ప, వెొంకప్ప తదితరులు పాల్్గనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కర్నూలులో శ్రీ నాగబాబుకి ఘన స్వాగతం
* సుగాల్ ప్రీతి తల్లాదొండ్రులతో సుదీరఘాొంగా మాట్లాడిన శ్రీ 
నాగబాబు
* జనసేన అధికారొంలోకి రాగానే సుగాల్ ప్రీతి కేసుపై శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టా పెడతారు
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టా రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ 
సభ్యాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గార్కి కర్నిలు జిలాలాలో ఘన 
స్వాగతొం లభిొంచిొంది. పార్టా కారయాక్రమాలోలా పాల్్గనేొందుకు 
శుక్రవారొం స్యొంత్రొం కర్నిలు జిలాలాలో ప్రవేశొంచిన శ్రీ 
నాగబాబు గార్కి జిలాలా సర్హదుదే నుొంచే జన సైనికులు ఘన 
స్వాగతొం పల్కారు. ఈ సొందర్ొంగా సుగాల్ ప్రీతి తల్లాదొండ్రులు 
శ్రీ నాగబాబు గార్ని కల్స్ సుగాల్ ప్రీతి కేసు విషయొం గుర్ొంచి 
అభయార్థిొంచారు. జనసేన అధికారొంలోకి రాగానే శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు సుగాల్ ప్రీతి కేసు దరాయాపు్తపై దృష్టా పెడతారని 
స్పషటాొం చేశారు. జనసేన నాయకులు శ్రీ మధుస్ధన్ రెడిడి, శ్రీ 
టీ.సీ. వరుణ్, శ్రీమతి ర్ఖ గౌడ్, సుర్ష్, అర్షద్ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

ఛలో కండగట్టు 
పోసటుర్స్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యాస్:  హైదరాబాద్: జనసేన పార్టా ఎనినికల 
ప్రచార వాహనొం వారహికి జనవర్ 24న తెలొంగాణలోని 
కొొండగట్టా ఆొంజనేయస్వామి సనినిధిలో వారాహి 
వాహనానికి సొంప్రద్య పూజలు చేయిొంచాలని జనసేన 
పార్టా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయిొంచారు.. ఈ 
సొందర్ొంగా జనసేన పార్టా తెలొంగాణ కేొంద్ర కారాయాలయొం 
(హైదరాబాద్) లో జనసేన పార్టా తెలొంగాణ రాష్ట 
నాయకతవాొం ఆధవారయాొంలో ఉపాధయాక్షులు మహొందర్ రెడిడి 

చేతల మీదగా ఛలో కొొండగట్టా పోసటార్్స ఆవిషకుర్ొంచడొం జర్గిొంది. కారయాక్రమొంలో జనసేన పార్టా తెలొంగాణ రాష్ట ఇొంచార్జి నెముర్ శొంకర్ గౌడ్, జిహెచ్ఎొంసీ అధయాక్షులు రాధరాొం 
రాజల్ొంగొం, జనసేన పార్టా తెలొంగాణ రాష్ట నాయకులు వొంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్, సుర్ష్ రెడిడి, గోకుల రవీొందర్ రెడిడి మర్యు జిహెచ్ఎొంసీ ముఖయా నాయకులు, పార్టా వీరమహిళలు, 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

రైతులకు మద్దతుగా జనసేన పార్టు ఆదవార్ంలో ఆందోళన
* రైతలు పొండిొంచిన ధానాయానిని వెొంటనే కొనుగోలు చేయాల్.
* కొనుగోలు చేస్న ధానాయానికి  డబు్లు వెొంటనే ఇవావాలని జనసేన శ్రేణులు డిమాొండ్ చేస్రు.
* జనసేన పార్టా ముమిమిడివరొం ఇొంచార్జి పితాని బాలకృష్ణ ఆదవారయాొంలో పార్టా కారాయాలయొం నుొండి స్విల్ సపె్లా ఆఫీసు వరకూ రాయాలీ ధరాని నిరవాహిొంచారు.
* రైతలు జనసేన  నాయకులు ధరాని చేసు్తనని ప్రదేశానికి వచిచిన స్విల్ సపె్లా అధికార్ణి తలస్ రెొండురోజులోలాగా రైతలు వదదేనునని ప్రతీగిొంజన్ కొనుగోలు చేస్్తమని హామీఇచాచిరు.
* ఇొంతవరకూ రైతల వదదే నుొండి రెొండు లక్ల ముఫ్ఫై ఎనిమిది వేల మెట్రిక్ టనునిల ధానాయానిని కొనుగోలు చేస్మని ద్నికి సొంబొంధిొంచి నాలుగు వొందల డెబ్్ కోటలార్పాయలు 
రైతలకు ఆన్ లైన్ ద్వారా చెల్లాొంచామని
* ఇొంకా రైతలవదదే ఆరువేల మెట్రిక్ టనునిల  ధానయాొం మిగిల్ ఉననిట్లాగా తమకు సమాచారొం ఉొందని ద్నిని కూడా రెొండురోజులలోగా కొనుగోలు చేస్్తమని మీడియాకు తెల్యచేస్రు.
* స్విల్ సపె్లా అధికార్ణి తలస్, అగ్రికలచిర్ జెడి కె నాగేశవారరావు హామీతో రైతలు జనసేన పార్టా నాయకులు కారయాకర్తలు ధరాని విరమిొంచారు.
ఈ కారయాక్రమొంలో జనసేన నాయకులు స్నబోయిన మల్లాకారుజినరావు, గుదదేట్ జమిమి, గోదశ పుొండర్ష్, జకకుొం శెట్టా పొండు, తాళ్లార్ ప్రస్ద్, గోలకోట్ వెొంకనని బాబు, మదిదేొంశెట్టా 
పురుషోత్తొం, అతి్తల్ బాబురావు, కడల్కొొండ, మోకా బాల ప్రస్ద్, దూడల స్వామి, మాద్ల శ్రీధర్, కర్రా దురా్గప్రస్ద్, స్నబోయిన వీరభద్రరావు, ఎలమొంచిల్ బాలరాజు, మచచి 
నాగబాబు, లొంకలపల్లా జమిమి, విత్తనాల అరుజిన్, గుదదేట్ విజయ్, గొలకోట్ స్యిబాబు, పాయసొం స్యి, అడపా స్యి, గొలకోట్ ఫణి, మునికోట్ జాజి, మటటాపర్్త శొంకర్, పితాని 
శవ, బొండారు సతీష్, కొపి్పశెట్టా బాబీ, జగతా సతీష్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

ప్రతిభకు ప్రోత్స్హం.. యువతకు వికాసం..!: బతుతుల బలరామకృష్ణ
భూపాలపటనిం గ్రామపెద్దల ఆధ్వరయూంలో మెగా కబడ్డీ టోర్ని ..
400 మంది క్రీడాకారులు..30 కి పైగా టీమ్్స
పోరాహోర్గా జరగనునని కబడ్డీ పోటీలు..
కబడ్డీ టోర్నిని రిబ్బన్ కట్ చేసి భూపాలపటనిం దివాన్ చెరువు గ్రామాల మధయూ మొదటి 
మాయూచ్ టాస్ వేసిన టౌరిని ని ప్రారంభంచిన బత్తుల
శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరొం: గ్రామీణ క్రీడాకారుల ప్రతిభ వెల్కితీస్, ప్రోత్సహిొంచడమే 
ధ్యాయొంగా భూపాలపటనిొం గ్రామ సర్పొంచ్ శ్రీమతి గుల్లాొంకల అననిపూర్ణ లోవరాజు, 
ఇతర గ్రామ పెదదేల ఆధవారయాొంలో.. రాజానగరొం మొండలొం, భూపాలపటనిొం గ్రామొంలో 
మెగా కబడ్డి టోర్నిని జనసేన నాయకులు బత్తల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెొంకటలక్ష్మి 
ప్రారొంభిొంచారు. ఈ కబడ్డి టోరనిమెొంటోలా విజేతలకు నగదు బహుమతలు సహా, వార్కి 

కావాల్్సన జెర్్స, తాగున్ట్, ఇతర అవసరాలు అనినిట్న్ నిరావాకులు సమకూరచిగా.. భూపాలపటనిొం టీొం కు జనసేన నేత గుల్లాొంకల లోవరాజు జెర్్సలు అొందజేస్రు. ఈ సొందర్ొంగా బత్తల 
బలరామకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. గ్రామీణ ప్రాొంతాలోలా యువ క్రీడాకారులోలా ప్రతిభను వెల్కితీస్, ప్రోత్సహిొంచడానికి జనసేన పక్షాన మేము ఎలలాపు్పడూ స్దధిొంగా ఉొంట్మని ఈ టోరనిమెొంట్ 
ఇొంత ఘనొంగా నిరవాహిసు్తనని నిరావాహకులకు అభినొందనలు తెల్పారు. ఈ కారయాక్రమొంలో మదిదేరెడిడి బాబులు, భూపాలపటనిొం గ్రామపెదదేలు, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, యువ 
క్రీడాకారులు పెదదేఎత్తన పాల్్గనానిరు.

నాగబాబు రాకతో ఆఘమేఘాలపై పనులు 
ప్రారంభంచిన వైకాపా ప్రభుతవాం

శతఘ్ని న్యాస్: అనొంతపురొం: 
జనసేన పార్టా పీఏస్ సభ్యాలు 
నాగబాబు అనొంతపురొం 
పరయాటనలో భాగొంగా గత మూడు 
నాలుగు సొంవత్సరాలుగా ప్రజలు 
గుొంతల రోడుడిలో ప్రయాణిస్్త 
అనేక ప్రమాద్లకు గురైన 
విషయొం విదితమే. అొందులో 
భాగొంగా ప్రజా సమసయాలను 
ప్రభ్తావానికి తెల్యజేస్ 
కనువిపు్ప కల్గిొంచడానికి 

ఏరా్పట్ చేస్న శ్రమద్నొం కారయాక్రమొం ఆదివారొం ఉదయొం నాగ బాబు చేతల 
మీదుగా ప్రారొంభిొంచడొం జరుగుతొందని తెలుసుకునని ప్రభ్తవాొం, వైకాపా నాయకులు 
ఆగమేఘాల మీద శనివారొం రోడుడి పనులను చేపట్టారు. గత మూడు సొంవత్సరాలుగా 
ప్రజలు పడుతనని కష్టాలను గుర్్తొంచని ప్రభ్తవాొం కేవలొం జనసేన పార్టా ఎకకుడైతే 
కారయాక్రమాలు చేపడుతొందో అకకుడకి ఆగమేఘాలపై వెళిలా పనిచేయడొం విడూడిరొం. 
ఇప్పట్కైనా ప్రభ్తవాొం కళ్లా తెరచి ప్రజా సమసయాలపై దృష్టా స్ర్ొంచి వాట్ పర్స్కురాల 
వైపు అడుగులు వేయాలని లేని పక్ొంలో రాష్టఒలో ఉనని గుొంతలను, ప్రజా సమసయాలను 
వెలుగులోనికి తీసుకురావడానికి మా జన సైనికులు స్దదేొంగా ఉనానిరని ప్రభ్తావానిని 
హెచచిర్సు్తనానిమని సొంజీవ రాయుడు పేర్కునానిరు.

ఒక్కస్రి నమ్మి జనసేనను ఆదరించండి: రాటాల రామయ్
శతఘ్ని న్యాస్: ఒొంట్మిటటా: కుల మతాలకు అతీతమైన పార్టా జనసేన పార్టా అని ఒకకుస్ర్ నమిమి జనసేనను ఆదర్ొంచాలని జనసేన 
రాష్ట చేనేత వికాస కారయాదర్శి రాట్ల రామయయా పేర్కునానిరు. రాజొంపేట జనసేన పార్టా ఇొంచార్జి మల్శెట్టా వెొంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు శనివారొం ఒొంట్మిటటా మొండల పర్ధిలోని రాచపల్లా ఎసీ్స కాలన్ గ్రామాలోలా 52 వరోజు ఇొంట్ొంట్కి జనసేన పవననని 
ప్రజా బాట కారయాక్రమానిని నిరవాహిొంచారు. ప్రజలతో మాట్లాడి పలు సమసయాలను అడిగితెలుసుకునానిరు. జనసేన పార్టా అధినేత 
ర్పొందిొంచిన మేనిఫసటా కరపత్రాలను ఇొంట్ొంట్కి పొంపిణీ చేశారు. ఈసొందర్ొంగా జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస కారయాదర్శి 
రాట్ల రామయయా మాట్లాడుతూ, పేద, బడుగు, బలహీన మధయాతరగతి కుట్ొంబాల సొంక్షేమమే ధ్యాయొంగా జనసేన పార్టా కృష్ 
చేసు్తొందనానిరు. వైస్పి అరాచక పాలనను ప్రజలు దృష్టాలో పెట్టాకొని రానునని 2024 ఎనినికలోలా ఒకకుస్ర్ నమిమి జనసేనను 
ప్రజలొందర్, ఆదర్ొంచాలనానిరు. ఈ కారయాక్రమొంలో వీర మహిళలు మర్యు పాల్్గనానిరు.

గంటూరు ఖ్్తిని విశవావ్్పతుం చేసిన క్రేన్ 
కాంత్రావు: నేరేళ్ళ సురేష్

శతఘ్ని న్యాస్: గుొంటూరు: ప్రస్దిధి చెొందిన క్రేన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కొంపెన్స్ అధినేత గ్ొంధి 
కాొంతారావు గుొంటూరు ఖ్యాతిని విశవావాయాప్తొం చేస్రని జనసేన పార్టా గుొంటూరు 
అర్న్ జిలాలా అధయాక్షుడు నేర్ళ్ళ సుర్ష్ అనానిరు. శనివారొం కాొంతారావు పుట్టానరోజు 
సొందర్ొంగా సొంపత్ నగర్ లోని ఆయన సవాగృహొంలో జనసేన పార్టా శ్రేణులు ఆయనను 
ఘనొంగా సనామినిొంచారు. ఈ సొందర్ొంగా నేర్ళ్ళ సుర్ష్ మాట్లాడుతూ వాయాపార 
రొంగొంలో తన కొంటూ ప్రతేయాక ఒరవడిని సృష్టాొంచటమే కాకుొండా ఆధాయాతిమికొంగాన్, 
సేవా రొంగొంలోన్ కాొంతారావు తన సేవలను విస్తృతొం చేస్రని కొనియాడారు. 
కాొంతారావుని సనామినిొంచిన వార్లో జనసేన పార్టా జిలాలా అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర్, 
నగర నాయకులు ఆనొంద్ స్గర్, బొండారు రవీొంద్ర, ఉదయ్, బాష్, రామిశెట్టా శ్రీను, 
పులలాొంసెట్టా ఉదయ్, గోపి, విజయ్, బాలకృష్ణ, శానొం రమేష్, షరుఫైదిదేన్, చెనాని శ్రీకాొంత్, 
ప్రస్ద్, అొంజి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

సుద్ద గుంట గ్రాముంలో జనసేన నియోజకవర్గ స్థా యి వీరమహిళా సదసుసు
మహిళలకు అండగా వీరమహిళా విభాగం
మహిళలు ఆరిధికంగా ఎదగాలి
మహిళలు రాజకీయాలోలోకి రావాలి
పూర్్వకుల ప్రేరణ పందాలి
ఇది జనసేన తోనే సాధయూం
శతఘ్ని న్యాస్: గొంగాధర నెల్లారు: ఉమమిడి 
చితూ్తరు జిలాలా వీరమహిళ్ విభాగొం 
ఆధవారయాొంలో మొటటా మెదట్ నియోజకవర్గ 
స్థియి వీరమహిళ్ సదసు్స గొంగాధర 
నెల్లారు నియోజకవర్గొం, కార్వాట్ నగరొం 
మొండలొం, సుదదేగుొంట గ్రామొంలో జర్గిొంది. 
ఈ సమావేశానికి ముఖయా అతిధిలుగా, 
రాయల సీమ వీరమహిళ్ విభాగొం ర్జినల్ 
కోఆర్డినేటర్, డా. ఆకుల వనజ, సేటాట్ 
సెక్రటర్ ఆకేపాట్ సుభాష్ణి, చితూ్తరు జిలాలా 
లీగల్ కమిటీ ఉపాధక్షురాలు శాయామల, 
తిరుపతి పటటాణ కారయాదర్శి లక్ష్మి, సీనియర్ నాయకురాలు తోట జయొంతమమి, కత్తల లతాదేవి, పుష్ప విజయరెడిడి, నవయా రెడిడి పాల్్గనానిరు. ఈ కారయాక్రమొంలో ర్జనల్ కోఆర్డినేటర్ ఆకుల 
వనజ మాట్లాడుతూ మహిళలు ఆర్ధిక ప్రగతి స్ధిొంచాలని, రాజకీయాలోలా మహిళలు చురుకైన పాత్ర పోష్ొంచాలని, పూర్వాకుల అడుగు జాడలోలా మహిళలు ప్రేరణ పొంద్లని, ఎొందుకు 
జనసేనలో మహిళలకు తగిన ప్రోతా్సహఒ అొందిస్్తమని తెల్పారు. నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జి డాకటార్ యుగొంధర్ పనని మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ కు ఒకకుస్ర్ అవకాశొం ఇవవాొండి 
సుదదేగుొంట గ్రామానిని అభివృదిధి చేయడమే కాకుొండా, నియోజకవర్గొంలోని 255 గ్రామాలను ఆదరశి గ్రామాలుగా తీర్చిదిదుదేతామని శపథొం చేశారు. రాష్ట కారయాదర్శి ఆకేపాట్ సుభాష్ని 
మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టా అధికారొంలోకి వచిచిన వెొంటనే మకికుపోయిన బియయాొం బదులు ప్రతి ర్షన్ కారుడి కల్గి ఉనని మహిళకు 2500 నుొండి 3500 వరకు ఇవవాడొం జరుగుతొందని, 
సొంవత్సరానికి ఆరు గాయాస్ బొండలు ఉచితొంగా ఇవవాడొం జరుగుతొందని, తద్వారా పేదర్క నిర్మిలనకు కృష్ చేసు్తొందని తెల్పారు. చితూ్తరు జిలాలా లీగల్ సెల్ ఉపాధయాక్షురాలు కొంచి 
శాయామల మాట్లాడుతూ మహిళల ఆర్థిక స్వావలొంబనకు జనసేన కృష్ చేసు్తొందని, మహిళలకు ఇబ్ొందులు ఎదురైతే జిలాలా నాయాయవిభాగొం ఎలలావేళలా అొందుబాట్లో ఉొంట్ొందని 
తెల్పారు. సీనియర్ నాయకురాలు తోట జయొంతి మాట్లాడుతూ రాజకీయాలోలా మహిళలు చురుకైన పాత్ర పోష్ొంచాలని తెల్పారు. సీనియర్ నాయకులు విజయ రెడిడి మాట్లాడుతూ 
జగననని కనాని పవన్ అనని మినని అని తెల్పారు. శరమి మాట్లాడుతూ మీరొందర్ గాజు గాలాసు మీద గుదిదేతే, ఫ్యాన్ విర్గి కిొంద పడాలని తెల్పారు. ఈ సొందర్ొంగా పవన్ కళ్యాణ్ సేవా 
దృక్పథొం నచిచి, జనసేన పార్టా స్ద్ధిొంతాలను మెచిచి, పాలసముద్రొం మొండలానికి చెొందిన ర్వతి జనసేన పార్టాలో చేరగా వీరమహిళ్ విభాగొం దుశాశిలువ కపి్ప సనామినిొంచారు. ఈ 
కారయాక్రమొంలో కార్వాట్ నగరొం మొండల అధయాక్షులు శోభన్ బాబు, ఉపాధయాక్షులు విజయ్, సుర్ష్ రెడిడి, సెల్వా, లోకేష్ పెనుమూరు మొండల అధయాక్షులు శ్రీనివాసులు, పాలసముద్రొం మొండల 
అధయాక్షులు లతీష్, ఎస్ఆర్ పురొం మొండల సీనియర్ నాయకులు సుధాకర్, వెదురుకుప్పొం మొండల సీనియర్ నాయకులు యతీశవార్ రెడిడి, గొంగాధర్ నెల్లారు మొండల్ ప్రధాన కారయాదర్శి 
రాము, జిలాలా సొంయుక్త కారయాదర్శి రాఘవ, జిలాలా కారయాక్రమ కమిటీ సభ్యాలు బాను చొంద్ర రెడిడి, కార్వాట్నగరొం టౌన్ కమిటీ నాయకులు శేఖర్ రెడిడి, చొంద్ర, జనసైనికులు గ్రామసు్తలు, 
మహిళలుపాల్్గనానిరు.

జనసేన ఆధవార్ంలో మెగా రకతుధాన శిబిరం
గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా 7200 మందితో రకతుదానం
శ్రీకాకుళం లైన్్స బలోడ్ బయూంక్ సునీల్ సహకారంతో మరియు ధరంపురం జనసైనికుల 
సహాయంతో 10వ రకతుధాన శిబిరం ఏరాపాటు

శతఘ్ని న్యాస్: ఇచాచిపురొం: 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పిలుపుమేరకు ఉద్దేనొం 
ప్రాొంతొంలో రక్తొం అొందక ఎవర్ 
కూడా మరణిొంచకూడదని 
జనసేన పార్టా రాష్ట జాయిొంట్ 
సెక్రెటర్ తిప్పన దురోయాధన రెడిడి 
గత నాలుగు సొంవత్సరాలుగా 
7200 మొందితో రక్తద్నొం 
చేయిొంచారు, ఈ కారయాక్రమొంలో 

భాగొంగానే శనివారొం ఇచాచిపురొం మొండలొం, ధరొంపురొం గ్రామొంలో శ్రీకాకుళొం లైన్్స 
బలాడ్ బాయాొంక్ సున్ల్ సహకారొంతో మర్యు ధరొంపురొం జనసైనికుల సహాయొంతో 10వ 
రక్తధాన శబిరొం ఏరా్పట్ చేయగా 51 మొంది రక్తద్నొం చేయటొం అభినొందన్యొం. 
ఈ కారయాక్రమానికి ఇచాచిపురొం నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జి ద్సర్ రాజు మర్యు రాష్ట 
మత్సష్ విభాగ కారయాదర్శి నాగుల హర్బేర చేతల మీదగా ప్రారొంభిొండొం జర్గిొంది. ఈ 
కారయాక్రమొంలో ధరొంపురొం జనసైనికులుతో పాట్ పెదదే ఎత్తన జనసేన పార్టా నాయకులు, 
వీర మహిళలు, కారయాకర్తలు, అభిమానులు, గ్రామ పెదదేలు పాల్్గనానిరు. ఈ సొందర్ొంగా 
రాష్ట జాయిొంట్ సెక్రెటర్ తిప్పన దురోయాధన రెడిడి ఈ కారయాక్రమొం విజయవొంతొం చేస్న 
ప్రతీ ఒకకు జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు ధనయావాద్లు తెల్యపర్చారు.

20 సంవతస్రాలోలో గడివ్డ నియోజకవర్గ 
అభవృద్ధి ఎక్కడ?: పాలంకి స్రధి

16 కోటలో నిధులతో గుడివాడ పాత కంకిపాడు రోడుడీ నిరామాణ పనులు గాలికి ఎందుకు 
వదిలేశారు..
మాజీ మంత్రి కొడాలి నానిపై జనసేన నాయకుడు పాలంకి సారధి బబు ఫైర్..
శతఘ్ని న్యాస్: గుడివాడ: నియోజకవర్గ నాయకులు పాలొంకి స్రధి ఆధవారయాొంలో 
ఏఎన్ఆర్ కళ్శాల వదదే విజయవాడ రహద్ర్ పకకున ప్రమాదభర్తొంగా ఉనని గుొంతలో 
దిగి జనసేన పార్టా శ్రేణులు ఆొందోళన వయాక్తొం చేశారు. రహద్ర్ నిరామిణ పనులు పూర్్త చేస్ 
ప్రయాణికుల ప్రాణాలు కాపాడాలొంటూ, నినాద్లు చేస్్త జనసేన పార్టా శ్రేణులు ధరాని 
చేపట్టారు. ఈ సొందర్ొంగా జనసేన నాయకుడు పాలొంకి స్రధి బాబు మాట్లాడుతూ.. 
ప్రభ్తవా చేతకానితనొం, అధికారుల నిరలాక్ష్ొం వలలా విజయవాడ రహద్ర్లో ప్రమాద్లకు 
గురై అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోలో్పవాల్్స వసు్తొందని ఆవేదన వయాక్తొం చేశారు. పదుల 
సొంఖయాలో వాహనద్రులు మరణిొంచిన ప్రభ్తవాొం స్పొందిొంచకపోవడొం ద్రుణమని, 
తవారగతిన రహద్ర్ నిరామిణొం పూర్్త చేయకుొంటే జనసేన పార్టా ఆొందోళన ఉదృతొం 
చేస్్తమని ఆయన హెచచిర్ొంచారు.. అదేవిధొంగా గుడివాడ పటటాణొంలో ఉొండేట్వొంట్ 
పలు రైలేవా గేట్లా వేసే్త గొంటలు తరబడి వేచి ఉొండటొం వలన మహిళలు, విద్యారుథిలు.. 
తీవ్ర ఇబ్ొందులు గురవుతనానిరని స్థినిక ఎమెమిలేయా సబేవాలు వేద్దేమనని ఆలోచన 
ఏమాత్రొం లేదని గుడివాడలో ఉొండే వైసీపీ, ట్డిపి పార్టాలు వరధిొంతిలు, జయొంతలు, 
రాయాలీల. మీద ఉనని శ్రదధి ప్రజా సమసయాలపై కన్స చిత్తశుదిధి లేదని వారు ఆరోపిొంచారు. 
ఈ కారయాక్రమొంలో.. కృష్్ణ జిలాలా కారయాదర్శి పేర్ని జగన్, స్థినిక నాయకులు. షేక్ రబా్ని, 
గుడివాడ మణికొంఠ, గొంట్ చైతనయా, అరాజి కృష్ణ, స్యినా నాని, వడేడి గిర్, స్ర్శెట్టా 
రాజబాబు, కొటేటా శవ, మోటేపల్లా రాొంబాబు, మర్యు జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

ముత్తు శశిధర్ నివ్సంలో మీడియా సమావేశం
శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ స్టీ: ఉత్తరాొంధ్రలో జనసేన పార్టా ఉధృతొంగా ఉొందని 
పీఏసీ సభ్యాలు కాకినాడ స్టీ జనసేన పార్టా ఇొంచార్జి ముతా్త శశధర్ పేర్కునానిరు. 
శనివారొం ఆయన నివాసొంలో ఏరా్పట్ చేస్న మీడియా సమావేశొంలో ఆయన 
మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీకాకుళొం జిలాలా రణసథిలొంలో 
ఏరా్పట్ చేస్న యువశకి్త బహిరొంగ సభలో సుమారు 35 మొంది యువకులు 
విభినని కోణొంలో తమ అభిప్రాయాలను వెల్బుచాచిరని నేట్ పాలకుల అవగాహన 
రాహితయా పాలనకు యువత భవిషయాత్ నిర్వారయాొం అవుతొందని ఆవేదన వయాక్తొం చేశారని 
తెల్పారు. ద్నికి తగినట్లాగానే కాకినాడ గృహలబిధిద్రులను అనేక ఇబ్ొందులకు 
గుర్ చేసు్తనానిరని ఆయన అనానిరు. సుమారు 16 వేల కుట్ొంబాల నుొండి ర్. 35 
వేల ర్పాయలు కట్టాొంచుకుని మోసొం చేసు్తనానిరని ఆయన మీడియాతో అనానిరు. 
కోమర్గిర్ లేఅవుట్ కు సుమారు వారొం రోజులు నుొండి ద్ర్ లేకుొండా చేశారని 

ఇొంటరనిల్ లే అవుట్ ఎొంత ముఖయామో ద్నికి అనుగుణొంగా ఇొంటరనిల్ రోడ్ కనెకిటావిటీ కూడా అొంతే ముఖయాొం అనే విషయానిని అధికారులు గుర్్తొంచాలని శశధర్ తెల్పారు. గృహ నిరామిణ 
లబిధిద్రులు కట్టాన 35 వేల ర్పాయలు సొముమిలకు బాయాొంక్ లో వడ్డి పెరుగు పోతొందని ప్రభ్తవాొం స్పొందిొంచి తమకు కట్టాన నగదుకు వడ్డి రాయితీ కల్్పొంచి ఆదుకావాలని ఆయన 
విజ్ఞపి్త చేశారు. ఉత్తరాొంధ్ర యువశకి్త కారయాక్రమొం విజయవొంతొం కాకుొండా చేయాలని ప్రభ్తవాొం కుట్రలు పనినినా ద్నిని జనసైనికులు త్రిపి్ప కొడుతూనే ఉనానిరని తెల్పారు. తనకు 
ఉత్తరాొంధ్ర జనసేన పార్టా ఇన్ ఛార్జి గా చీపురుపల్లా, రాజాొం నియోజకవరా్గల బాధయాతలు అప్పగిొంచాలని తెల్పారు. ఉత్తరాొంధ్రలో జనసేన పార్టా మర్ొంత బలోపేతొం చేయడానికి కృష్ 
చేస్్తనని జనసేన పార్టా పిఎస్ సభ్యాలు, కాకినాడ స్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జి ముతా్త శశధర్ పేర్కునానిరు. ఈ కారయాక్రమొంలో జనసేన నాయకులు సొంగిశెట్టా అశోక్, వాస్రెడిడి శవ, 
దురా్గప్రస్ద్, రవిశొంకర్, దళిత మహిళలు బట్టా లీల, బోడపాట్ మర్యా, సుజాత, రమణమమి, రమ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

రేషన్ బియ్ం పంపిణీ అవకతవకలపై జనసేన వినతి పత్ం
శతఘ్ని న్యాస్: పెొందుర్్త నియోజకవర్గ, 88వ వార్డి, నరవ గ్రామొంలో సుమారు 250 కుట్ొంబాలకు 
ర్షన్ బియయాొం, సరుకులు ఇవవాకుొండా ప్రజలను ఇబ్ొంది పెడుతనానిరని బాధిత కుట్ొంబాలు తరఫున 
శనివారొం జనసేన పార్టా నాయకులు వబి్న జనారదేన శ్రీకాొంత్ ఆధవారయాొంలో వినతి పత్రొం ఇవవాడొం 
జర్గిొంది. ఈ సొందర్ొంగా శ్రీకాొంత్ మీడియా తో మాట్లాడుతూ నరవ గ్రామొంలో ప్రతినెల ర్షన్ 
సరుకులు ఇవవాకుొండా ఈ ప్రభ్తవాొం పేద ప్రజలను ఇబ్ొంది పెడుతొందని, ఈ నెలలో సుమారు 250 
కుట్ొంబాలకు టొం అయిపోయిొంది కావున మీకు ర్షన్ సరఫరా చేయలేమని కుొంట్ స్కులు చెబుతూ, 
ప్రభ్తవా ఉదోయాగుల మధయా అవగాహన లేకపోవడొం వలన ప్రతినెల ప్రజల ఇబ్ొంది పడుతనానిరు, 
ఒకొకుకకుస్ర్ ర్షన్ బియయాొం సర్పడినొంత రావడొం లేదని, మర్కకుస్ర్ బియయాొం సరఫరా చేసే వాహనొం 
ఉదోయాగులు అొందుబాట్లో లేరని, సరవార్ డౌన్ గా ఉొంది పనిచేయడొం లేదని, డేట్ అయిపోయిొంది సరవార్ పనిచేయదు అని కొొంటెస్కులతో ప్రజలను ఈ వైఎస్ఆర్్సపి ప్రభ్తవా న్తన 
విధానొం వలన ప్రజలుఇబ్ొంది పడుతనానిరని, ప్రజలకు ఈ ర్షన్ సరుకులు తీసుకోవడొం కోసొం పడిగాపులు కాస్్త అరధిరాత్రి సమయొంలో కూడా ర్షన్ బియయాొం తీసుకుొంట్నానిరని, 
ఈనెల సుమారు 250 కుట్ొంబాలకు ఉదోయాగసు్తల మధయా సఖయాత లేకపోవడొం వలన బియయాొం సరఫరా జరగలేదని వీట్పై ఆధారపడి జీవనొం గడుపుతనని పేద ప్రజలకు ఏవిధొంగా 
బతకాలని. ఉననితాధికారులకు తెల్యజేస్న వారు నుొంచి ఏట్వొంట్ స్పొందన లేదని, వెొంటనే స్థినిక ప్రజాప్రతినిధులు ఎమెమిలేయా అదీప్ రాజు, కార్్పర్టర్ ముతాయాల నాయుడు స్పొందిొంచి 
పేద ప్రజలకు బియయాొం సరఫరా అయ్యాలాగా కృష్ చేయాలని, మీడియా ప్రతినిధులు కూడా ఈ సమసయాను ఉననితాధికారుల దృష్టాకి తీసుకుని వెళిలా మిగిల్న కుట్ొంబాలకు నాయాయొం 
జర్గేలాగా సహకర్ొంచాలని కోరడొం జర్గిొంది. ఈ సమసయా పై స్థినిక వీఆరోవా శొంకర్రావు వివరణ ఇస్్త 250 కుట్ొంబాలకు ర్షన్ ఇవావాల్్స ఉొంది, చివర్ తేదీ అయిపోవడొం వలలా 
సరఫరా చేయలేకపోయామని, రెొండు రోజులు సరవార్ పని చేయలేదని, రెొండు రోజులు మాకు రావాల్్సన బియయాొం రాలేకపోవడొం వలలా సరఫరా చేయలేదని, మాకు ఈ సమసయా ప్రతినెలా 
వసు్తొందని ఉననితాధికారులకు ఈ సమసయాను తెల్యజేశామని వివరణ ఇవవాడొం జర్గిొంది. బాధిత మహిళలు మాట్లాడుతూ ర్షన్ బియయాొంపై ఆధారపడి జీవనొం స్గిసు్తనని మేము ఏ 
విధొంగా బతకాలని, ఈ సమసయా ప్రతినెల మా గ్రామొంలో ఏదో ఒక కలాసటార్ లో ఉనని ప్రజలకు ఈ సమసయా వసు్తొంది, మూడు నెలల క్రితొం కూడా ఇదే సమసయాపై మేము పోరాటొం చేసే్త మాకు 
ర్షన్ బియయాొం ఇవవాడొం జర్గిొంది అని, ర్షన్ ఏ సమయొంలో సరఫరా చేస్్తరో కూడా మాకు తెల్యడొం లేదని, దీనికోసొం పనులు మానుకొని పడిగాపులు కాయవలస్ వసు్తొందని, పాత 
పదధితే మాకు సౌకరయావొంతొంగా ఉొంట్ొందని, మాకు ర్షన్ బియయాొం లేకపోతే ఈనెల ఏ విధొంగా మా కుట్ొంబలు బతకాలని, ఓట్లా కోసొం ఈ నాయకులు వస్్తర్.. ఈ సమసయా పై ఎొందుకు 
నాయకులు రావడొం లేదు అని, ఈరోజు జనసేన పార్టా ఉొంది కాబట్టా మా సమసయాను ప్రభ్తవాొం దృష్టాకి తీసుకొని వచాచిరు, మూడు నెలల క్రితొం కూడా మాకు జనసేన పార్టా అొండగా 
నిలబడడొం వలలా ర్షన్ బియయాొం సరఫరా జర్గిొందని మాట్లాడడొం జర్గిొంది. కారయాక్రమొంలో బడుడి నాయుడు, గవర శ్రీను, రాడ్ పెొంట్రావు, ప్రస్ద్, మర్యు ప్రజలు పాల్్గనానిరు.

ఛలో కండగట్టు పోసటుర్ ఆవిష్కరించిన సిరిసిలలో 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: స్ర్స్లలా: జనసేన పార్టా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ జనవర్ 24వ 
తేదీన ఎనినికల ప్రచార రధొం వారాహి పూజ కోసొం కొొండగట్టాకు మర్యు ధరమిపుర్ 
దేవాలయాలకు వసు్తనని సొందర్ొంగా రాష్ట నాయకతవాొం ఆదేశాలతో జనసేన పార్టా స్ర్స్లలా 
నియోజకవర్గ నాయకులు ఛలో కొొండగట్టా పోసటార్ ఆవిషకుర్ొంచారు. ఈ సొందర్ొంగా 
వారు మాట్లాడుతూ.. ఈ యాత్రలో జనసేన కారయాకర్తలు, నాయకులు పెదదేఎత్తన పాల్్గని 
యాత్రని విజయవొంతొం చేయాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమొంలో జనసేన పార్టా విద్యార్థి 
విభాగొం రాష్ట నాయకులు మహష్ పెొంటల, జిలాలా నాయకులు ఎలగొొండ స్యి కృష్ణ, 
గుొంట్క రవికాొంత, ముద్రకొొండ హర్కృష్ణ అల్లా శ్రీకాొంత, జిలాలా విద్యార్థి నాయకులు 
చిప్ప స్యి నియోజకవర్గ నాయకులు, న్ర నర్ష్, సబా్ని నారాయణ, సొందిర్ 
శ్రీకాొంత్, ద్యావనపల్లా లవన్, అజీమిర్ స్యి ప్రస్ద్, దుొంపల్లా శ్రీకాొంత్, తొంగ రాహుల్, 
లాగిశెట్టా శాయామ్ మారుతి ,పొండుగ అనిల్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పవనననూ ప్రజాబాట 52వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: రాజొంపేట: వచేచి ఎనినికలోలా రాష్టొంలో పవననని ఆధవారయాొంలో ఏర్పడనునని 
ప్రభ్తవాొంలో అొందర్కీ స్మాజిక నాయాయొం జరుగుతొందని రాజొంపేట జనసేన 
నాయకుడు తాళలాపాక శొంకరయయా పేర్కునానిరు. రాజొంపేట జనసేన పార్టా ఇొంచార్జి 
మల్శెట్టా వెొంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు తాళలాపాక శొంకరయయా ఆధవారయాొంలో 52వ రోజు 
శనివారొం రాజొంపేట మొండలొంలోని ఊట్కూరు పొంచాయతీలోని కొొండలావార్పల్లా, 
సుననిపురాళలాపల్లా, గాల్వార్పల్లా గ్రామాలలో పవననని ప్రజాబాట కారయాక్రమొం 
నిరవాహిొంచారు. ప్రతి ఇొంట్కి వెళిలా ప్రజల సమసయాలను అడిగి తెలుసుకొని జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ర్పొందిొంచిన మేనిఫసటా కరపత్రాలను ప్రజలకు అొందజేశారు. 
ఈ సొందర్ొంగా తాళలాపాక శొంకరయయా మాట్లాడుతూ వైస్పి ప్రభ్తవాొం చేసు్తనని అరాచక 
పాలనను ప్రజలొందర్, దృష్టాలో ఉొంచుకొని జరగబోయ్ 2024 ఎనినికలోలా జనసేన 
పార్టా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ను ముఖయామొంత్రిని చేయాలని తాళలాపాక శొంకరయయా 
విజ్ఞపి్త చేశారు. ఈకారయాక్రమొంలో జనసేన నాయకులు నరస్ొంహులు, అొంజి జనసేన 
వీర మహిళలు జడాడి శర్ష, ర్వతి, ప్రమీల, సరోమమి జనసేన కారయాకర్తలు అభిమానులు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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 పార్టు ముద్్ద బిడ్డ గరుదత్ కు జన నిరాజనం
శతఘ్ని న్యాస్: రాజానగరొం: జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 41వ రోజు కారయాక్రమొంలో 
భాగొంగా పార్టా ఎనినికల గురు్త అయి గాజు గాలాసుల పొంపిణీ కారయాక్రమొం కోరుకొొండ మొండలొం 
పశచిమ గోనుగూడెొం గ్రామొంలో జర్గిొంది. ఈ రోజు కారయాక్రమొంలో భాగొంగా 1000 గాజు 
గాలాసులు పొంచడొం జర్గిొంది. నేట్ వరకు నియోజకవర్గొం మొత్తొంగా 41,000 గాజు గాలాసులు 
పొంపిణీ కారయాక్రమొం రాజానగరొం నియోజకవర్గొం జనసేన పార్టా ఇొంచార్జి &ఐకయారాజయాసమితి 
అవారుడి గ్హీత మేడ గురుదత్ ఆధవారయాొంలో దిగివాజయొంగా ముొందుకు స్గుతూ రాజానగరొం 
నియోజకవర్గొం జనసేన పార్టా జొండా ఎగర్సే విధొంగా ముొందుకు స్గిపోతొంది.. ఈ 
కారయాక్రమొంలో జనసేన పార్టా ఆడపడుచు &జనసేన పార్టా రాష్ట కారయాదర్శి శ్రీమతి గొంట్ 
సవార్ప దేవి సహకారొంతో గ్రామ గ్రామన ప్రతి సమసయాను సేకర్స్్త, జనసేన పార్టా షణుమిఖ 
వ్యాహొం కరపత్రొంలు ప్రజలకు అొందిస్్త… జనసేన పార్టా ని శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ 
గార్ని ప్రజలోలాకి బలొంగా తీసుకెళ్్తనానిరు. ఈ కారయాక్రమొంలో కోరుకొొండ మొండలొం జనసేన 
పార్టా అధయాక్షులు మొండపాక శ్రీను, కోరుకొొండ మొండలొం సీనియర్ నాయకులు చదువు 

ముకే్తశవారరావు, తెలగొంశెట్టా శవ, పశచిమ గోనగూడెొం గ్రామ కమిటీ మెొంబర్్స బజొంకి రాజు, గోళ్ళ స్యి, వీరపురాజు పోస్బాబు, రాచపోతల సుర్ష్, గోళ్ళ కృష్ణ, చొంగ పవన్ 
కుమార్, కోమల్ వీరబాబు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనం కోసం జనసేన 409వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: జగ్గొంపేట నియోజకవర్గొం: కిరలాొంపూడి మొండలొం, కిరలాొంపూడి గ్రామొంలో 
జనొం కోసొం జనసేన 409వ రోజులో భాగొంగా జనసేన పార్టా ఎనినికల గురు్త గాజు గాలాసుల 
పొంపిణీ కారయాక్రమొం కిరలాొంపూడి మొండలొం, కిరలాొంపూడి గ్రామొంలో మర్యు ఎస్.తిమామిపురొం 
గ్రామొంలో జర్గిొంది. ఈ కారయాక్రమొంలో భాగొంగా 600 గాజు గాలాసులు పొంచడొం జర్గిొంది. 
నేట్ వరకు నియోజకవర్గొం మొత్తొంగా 48900 గాజు గాలాసులు పొంపిణీ చేయడొం జర్గిొంది. 
జనొం కోసొం జనసేన 410వ రోజు ర్పు ఉదయొం 8 గొంటల నుొండి మధాయాహనిొం 1 గొంట 
వరకు కిరలాొంపూడి మొండలొం శృొంగరాయునిపాల్ొం గ్రామొంలో మర్యు మధాయాహనిొం 2 గొంటల 
నుొండి రాత్రి 9 గొంటల వరకు గొండేపల్లా మొండలొం మురార్ గ్రామొంలో కొనస్గిొంచడొం 
జరుగుతొంది. కావున అొందుబాట్లో ఉనని జనసైనికులు అొంతా పాల్్గని కారయాక్రమొం 
విజయవొంతొం చేయవలస్ొందిగా కోరుచునానిమని పాటొంశెట్టా దొంపతలు తెల్యజేస్రు.. 
ఈ కారయాక్రమొంలో తూరు్ప గోద్వర్ జిలాలా జనసేన పార్టా కారయాక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ 
సభ్యాలు డేగల విజయ్ కుమార్, కిరలాొంపూడి మొండల గౌరవ అదయాక్షులు మూరా సహదేవుడు, 
జగ్గొంపేట మొండల అధయాక్షులు మర్శే రామకృష్ణ, కిరలాొంపూడి మొండల కారయాదర్శి ఎరుబొండి 
పెదదేకాపు, గొండేపల్లా మొండల సొంయుక్త కారయాదర్శి కారుకొొండ విజయ్ కుమార్, కిరలాొంపూడి 
మొండల సొంయుక్త కారయాదర్శి జువవాల శ్రీను, కిరలాొంపూడి గ్రామొం నుొండి నాగబోయిన శవ, 
సరపురెడిడి సతి్తరాజు, ఎస్.తిమామిపురొం గ్రామొం నుొండి ఎదుదే అరుజిన్, గొండికోట కృష్ణ, కొంటే 
తాతాజీ, పిలాలా శ్రీనివాస్, ఉగి్గన శ్రీను, నడిపల్లా సతీష్, పప్పల రాజు, బావిశెట్టా గొంగాధర్, 
రాజుపాల్ొం గ్రామొం నుొండి పోకల లోకేష్, కాొండ్రేగుల గ్రామొం నుొండి యాళ్ళ ఆనొంద్, గోనేడ నుొండి నలలాొంశెట్టా చిట్టాబాబు, వలలాపుసెట్టా నాని, బూరుగుపూడి నుొండి కోడి గొంగాధర్ లు 
పాల్్గని కారయాక్రమానిని విజయవొంతొం చెస్రు. జనొం కోసొం జనసేన కారయాక్రమొంలో భాగొంగా కిరలాొంపూడి గ్రామొంలో ఎొంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథయాొం అొందిొంచిన నాగబోయిన శవ 
కుట్ొంబ సభ్యాలకు హృదయపూరవాక జగ్గొంపేట నియోజకవర్గొం జనసేన పార్టా ఇొంచార్జి పాటొంశెట్టా హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

ముసిలోం ఆడబిడ్డ వివ్హానికి ఆరిథికంగా 
చేయూతనిచిచిన బొర్రా వంకట అపాపారావు

శతఘ్ని న్యాస్: సతె్తనపల్లా 
నియోజకవర్గొం నకర్కలులా 
మొండలొం చాగలులా గ్రామానికి 
చెొందిన షేక్ బాష్ షేక్ బేగొం 
దొంపతలు గ్రామొంలో కూల్ పని 
చేసుకుొంటూ జీవనొం స్గిస్్త 
ఉొండగా వార్ కుమారె్త షేక్ 
హసీనాకి వివాహొం నిశచియొం 
కాగా, వారు ఆర్థికొంగా 
ఇబ్ొందులోలా ఉనానిరని తెల్స్న 

మొండల అధయాక్షులు శ్రీమతి తాడువాయి లక్ష్మీ నియోజకవర్గ నాయకురాలు బర్రా 
వెొంకట అపా్పరావు కి తెల్యజేయగా ఆయన ఆర్థికొంగా సహాయొం చేస్ వార్కి అొండగా 
నిలబడాడిరు. ఈ కారయాక్రమొంలో నకర్కలులా మొండలొం వైస్ ప్రెస్డెొంట్ సయయాద్ నాగుర్ 
వల్, వైస్ ప్రెస్డెొంట్ షేక్ రఫీ, దూళిపాల దళిత నాయకుడు చిలకా సతయాొం, ర్రల్ 
మొండల అధయాక్షుడు నాదెొండలా నాగేశవార, షేక్ జాన్ పీర్, నకర్కలులా మొండలొం జాయిొంట్ 
సెక్రెటర్ సతకల ఏడుకొొండలు పాల్్గనానిరు.

విద్్రిథికి ఆరిథిక సహాయం అంద్ంచిన 
జనసేన నేత అపాపారావు

శతఘ్ని న్యాస్: సతె్తనపల్లా నియోజకవర్గొం రాజుపాల్ొం మొండలొం అొంచుల వార్ 
పాల్ొం గ్రామానికి చెొందిన హనుమాన్ బాబు కొడుకు వొడిచరలా వెొంకట శవరాొం 
విదయాలో బాగా రాణిస్్త ఉొండగా ఆర్థికొంగా వెనుకబాట్లో ఉొండటొంతో రాజు పాల్ొం 
మొండల అధయాక్షులు తోట నరసయయా తెల్యజేయగా, ప్రతిభ కల్గిన విద్యారుథిలకు ఆర్థిక 
ఇబ్ొందులు కారణొం కాకూడదనే ఉదేదేశొంతో సతె్తనపల్లా నియోజవర్గొం జనసేన పార్టా 
నాయకులు బర్రా వెొంకట అపా్పరావు, ఆ విద్యార్థి చదువుల నిమిత్తొం ఆర్థిక సహాయొం 
అొందిొంచారు. భవిషయాత్తలో ఎట్వొంట్ సహయానికైనా సొంప్రదిసే్త తాను స్దధిొంగా 
ఉనానినని తెల్యచేశారు. ఈ కారయాక్రమొంలో రాజుపాల్ొం మొండలొం వైస్ ప్రెస్డెొంట్ 
బత్తల హనుమొంతరావు, సతె్తనపల్లా ర్లర్ మొండలొం అధయాక్షుడు నాదెళలా నాగేశవారావు, 
ముపా్పళ్ళ మొండల అధయాక్షుడు స్ర్గిర్ పవను, షేక్ జాన్ పీర్, షేక్ సైద్, పార్టా నాయకులు 
కారయాకర్తలు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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

రైతు భరోస్ కంద్రాల ద్వారా ధాన్ం కనుగోలులో అక్రమాలపై జనసేన పోరాటం
శతఘ్ని న్యాస్: నెల్లామరలా నియోజకవర్గొం, పూసపాట్ర్గ మొండలొంలో రైతాొంగొం నషటాపోతనానిరు. రైతలు తమ వర్ పొంట 
ప్రభ్తావానికి అమమిడానికి ర్జిసే్రాషన్ ప్రక్రియ 3 నెలల క్రితమే రైత భరోస్ కేొంద్రాలోలా పూర్్త చేస్నప్పట్కీ నేడు ద్నయాొం కొనుగోలులో 
జాపయాొం జరుగుతోొంది.రైత భరోస్ కేొంద్రాల ద్వారా ద్నయాొం కొనుగోలు చేసు్తనని ప్రభ్తవాొం, కివాొంట్లుకి 105 కేజీలు అొంటే 
5 కేజీల అదనొంగా సేకర్సు్తనానిరు. ఈ అక్రమాలపై జనసేన పార్టా గళొం వినిపిొంచి రైతలకు అొండగా ఉొండాలనే ఉదేదేశయాొంతో 
జనసేన మొండల అధయాక్షుడు జలపార్ అప్పడుదొర(శవ) సహా జనసేన కారయావర్గొం అొందర్ కల్స్ మొండల వయావస్య అధికార్కి 
తెల్యజేస్్త, విజా్ఞపన పత్రొం అొందజేశారు. మొండల వయావస్య అధికార్ మాట్లాడుతూ సమసయాలు పర్ష్కురానికి తక్ణమే 
చరయాలు తీసుకుొంట్మని,రైతలకు అొండగా ఉొంట్మని హామీ ఇచాచిరు. ఈ కారయాక్రమొంలోజనసేన మొండల అధయాక్షులు జలపార్ 
అప్పడుదొర(శవ), రాష్ట మత్సకార విభాగ కారయాదర్శి కార్ అప్పలరాజు, సీనియర్ నేతలు బూరెలా విజయశొంకర్, మాదేట్ ఈశవార్రావు, 
జానకీరామ్, దుకకు అప్పలరాజు, స్మిర్టా రమేష్, ౠర సతీష్, పినినిొంట్ అప్పలనాయుడు, ప్రమోద్, బోనెల నర్్సొంగరావు, జమరాజు, 
జగదీష్, వొంశీ కృష్ణ,అడడిగరలా హర్, కె స్దుదే, మర్రి న్కరాజు, రౌత దురా్గప్రస్ద్, వెొంకటేష్, కననియయా తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్్ణ్ కండగట్టు పర్టన సందర్ంగా 
జనసేన పార్టు కంద్ర కారా్లయంలో సమావేశం

శతఘ్ని న్యాస్: శనివారొం హైదరాబాదులోని జనసేన పార్టా కేొంద్ర కారాయాలయొంలో పార్టా ఉపాధయాక్షులు బొంగున్ర్ మహొందర్ 
రెడిడి, రాష్ట ఇొంచార్జి వేమూర్ శొంకర్ గౌడ్ ల నేతృతవాొంలో నిరవాహిొంచిన సమావేశొంలో పాల్్గనని వరొంగల్ జిలాలా నాయకులు 
మర్యు నర్సొంపేట నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ మేరుగు శవకోట్ యాదవ్, డివిజన్ నాయకులు ఓరు్స రాజేొందర్ మర్యు జిలాలా 
ముఖయా నేతలు పాల్్గనానిరు.

నాగబాబు గారి అనంత జిల్లో పర్టనను జయప్రదం చేయండి: గౌతమ్ కుమార్
శతఘ్ని న్యాస్: ఉరవకొొండ: జనసేన పల్ట్కల్ అఫైర్్స కమిటీ సభ్యాలు నాగబాబు అనొంత జిలాలా పరయాటనను జయప్రదొం చేయాలని జనసేన జిలాలా కారయాదర్శి గౌతమ్ 
కుమార్ జనసేన శ్రేణులను కోరారు. ఈ అొందర్ొంగా గౌతమ్ కుమార్ మాటలాడుతూ.. అనొంత జిలాలా పరయాటన జనసేన పార్టాని క్షేత్రస్థియిలో బలోపేతొం చేయడొంలో 
భాగొంగా. ఉతా్సహానిని నిొంపేొందుకు ఈ పరయాటన ఎొంతో దోహద పడుతొందని, ప్రజలు జనసేన వైపు చూసు్తనని తరుణొంలో పవన్ కళ్యాణ్ గార్ నాయకతావానిని క్షేత్ర 
స్థియిలో తీసుకెళలాొందుకు తీసుకెళలాొందుకు నాగబాబు గార్ స్చనలు ఎొంతో లబిదే చేకూరుతాయని ర్పట్ రోజున ఉదయొం రోడులా శ్రమద్నొం మహిళల మీట్ొంగ్ 
మధాయాహానిొం జిలాలా కారయాకర్తల మీట్ొంగ్ కి ఉరవకొొండ నియోజకవర్గొం నుొంచి నాయకులు కారయాకర్తలు తరల్ రావాలని పిలుపునిచాచిరు. మొండల అధయాక్లు చొంద్రశేఖర్ 

మాట్లాడుతూ ఉరవకొొండ మొండలొం నుొంచి కారయాకర్తలు పెదదే ఎత్తన తరల్ వెళ్్తమని తెల్యచేశారు.

ఎక్కడండీ మెగా డీఎస్స్?
* ఊర్ొంచి ఉస్రుమనిపిొంచిన ‘జగననని’
* మాటలు కోటలు ద్ట్నా కాళ్లా గడప ద్టని వైనొం
నిరుదోయాగుల ఆశలు ఆవిరవుతనానియి. ఆొంధ్రప్రదేశ్ లో మెగా డ్ఎసీ్స కథ ముగిస్నటేలా అనిపిస్తొంది! 
‘ నేను ఉనాని, మీ మొర వినాని’ అొంటూ నాట్ ప్రతిపక్ నాయకుడిగా జగన్ రాష్ట యువతలో ఆశలు 
ర్కెతి్తొంచారు. ‘మమమిల్ని అధికారొంలోకి రానివవాొండి. మొత్తొం 23,000 ఉపాధాయాయ ఖ్ళీలన్ భర్్త 
చేస్్తొం’ అని ల్కకు తేల్చి మర్ చెపా్పరు. జిలాలాలవార్ ఎొంపిక సొంఘాల (డిస్్రాక్టా సెల్క్న్ కమిటీలు 
- డ్ఎసీ్స) ఏరా్పట్ చేస్ ఉదోయాగ నోట్ఫికేషన్ ఇస్్తమనానిరు. అదే జరుగుతొందని ఆశొంచిన 
యువతీ యువకులకు ఈ మూడుననిర సొంవత్సరాల్ ఎదురుచూపులే మిగిలాయి. ఆయన ప్రభ్తవా 
పదవీకాలొం మరో ఏడాదిననిరలో ముగిస్పోతొంది. ఇొంతకాలమూ 23 వేలు కాదుకద్, వాట్లోలా 
ఒకకుటొంటే ఒకకు పోసుటాను కూడా భర్్త చేయలేదు. నిజానికి 2020 జనవర్లోనే మెగా డ్ఎసీ్స పర్క్లు 
నిరవాహిొంచాల్్స ఉొంది. ఆ మేరకు అప్పటోలానే ప్రకట్ొంచిన నాట్ విద్యా మొంత్రి ఆదిమూలపు సుర్ష్.... 
‘నిరుదోయాగులకు బొంపర్ ఛాన్్స’ అని శాసనసభాముఖొంగా మర్నిని ఆశలు ర్కెతి్తొంచారు. ఇది 2023 
జనవర్. ఈ నెల కూడా కొదిదేరోజులోలా ముగిస్పోతోొంది. ఏదీ మెగా డ్ఎసీ్స? ఎకకుడ నోట్ఫికేషన్?
* సరుదేబాటలా తతొంగొం
వివిధ ప్రభ్తవా పాఠశాలలోలా టీచరలా నియామకానికి అనువుగా డ్ఎసీ్సలను ఏరా్పట్ చేసు్తొంట్రు. 
ఎొంపిక పర్క్లు నిరవాహిొంచి, పోసుటాల భర్్త జరుపుతొంట్రు. రాష్ట ప్రభ్తవా బాధయాత ఇది. ‘ 
స్ద్సీద్ కాదు, ఏకొంగా అతి పెదదే (మెగా) డ్ఎసీ్స’ అనేది నాడు జగన్ హామీ. ఏపీ పాఠశాల 
విద్యాశాఖ నిరవాహణలో ప్రాథమిక, ప్రాథమికోననిత, ఉననిత పాఠశాలలు 62,000 పైగా ఉనానియి. 
వాట్లోలా ద్ద్పు 70 లక్ల మొంది పిలలాలు చదువుకుొంట్నానిరు. ఉనని ఉపాధాయాయుల సొంఖయా 2, 
86,000 కు పైమాటే. ఎనినికలకు ముొందు ల్కకుల ప్రకారొం భర్్త కావాల్్సన పోసుటాలు 23 వేలు 
అయినా, ఆ తరావాత కాలొంలో వాట్ సొంఖయా బాగా పెర్గిొంది. ఈ మూడుననిర ఏళలాలో అనేకమొంది 
బోధకులు ఉదోయాగ విరమణ చేశారు. కరోనా మహమామిర్కి పలువురు ప్రాణాలు కోలో్పవడొంతో, 
ఆ టీచర్ పోసుటాల్ ఖ్ళీగా ఉనానియి. పెరుగుతనని విద్యార్థిన్ విద్యారుథిల సొంఖయాకి అనుగుణొంగా 
ఉపాధాయాయుల నియామకాలు జరగాల్్స ఉొంట్ొంది. వీటనినిొంట్ నేపథయాొంలో, అనిని తరహాల ప్రభ్తవా 
విద్యాలయాలోలాను కల్పి రమారమి 50,000 ఉదోయాగాలను భర్్త చేయాల్్సన అవసరముొంది. 
నాట్ ఆ ఇరవై మూడు వేల ఖ్ళీలతో పోల్సే్త, నేట్ ఈ యాభై వేలు పెదదే సొంఖయా! దీనిని జగన్ 
ప్రభ్తవాొం ఇప్పట్వరకు బయటపెటటాలేదు. గత పారలామెొంట్ సమావేశాల ప్రశోనిత్తరాల సమయొంలో 
ఇది బయటపడిొంది. ఖ్ళీలను భర్్త చేయక పోవడానికి ఆర్థిక కారణాలు చూపుతొంది సరాకురు. 
నియామకాలు జర్పితే జీతభతాయాల్వావాల్ కాబట్టా, ఇపు్పడు టీచరలా సరుదేబాట్కు తెగిొంచిొంది. 
హతబదీధికరణ, తరగతల విలీనొం వొంట్ రకరకాల పేరలాతో పోసుటాల్ని తగి్గొంచి చూపిస్తొంది. 
అసలు... ఖ్ళీల భర్్త అవసరమే లేదననిట్లా వయావహర్స్తొంది. ఉననివాట్ని ‘మిగులు’ గా తీర్చి, 
గణాొంక మాయాజాలానికి పాల్పడుతోొంది.
*నిబొంధనలకు న్ళ్లా
బదిలీల తరుణొంలో, ఉపాధాయాయుల పోసుటాలను ‘బాలాక్ ‘ చేయడొం మరో వైపర్తయాొం. అలా మునుపు 
15,000 స్థినాలను ఖ్ళీగానే ఉొంచేస్ొంది ప్రభ్తవాొం! కారణాలు ఏమిటననిది ఇప్పట్కీ చెప్పడొం 
లేదు. ఆ ఉదోయాగాల భర్్త ఎపు్పడననిది ఇప్పట్కీ ఒక ప్రశనిగానే మిగిల్పోయిొంది. దీనికి తోడు పని 
సరుదేబాట్ను కొనస్గిస్్తనే వస్తొంది. పాఠశాలలోలా స్కుల్ అస్సెటాొంట్లా, సెకొండర్ గ్రేడ్ టీచరులా 
(ఎస్ జీ టీ) ఉొంట్రు. సెకొండర్ గ్రేడ్ అొంటే ఉననిత పాఠశాల ఉపాధాయాయులు. రాష్టవాయాప్తొంగా 
ఇప్పట్కిపు్పడు 12,000 స్కుల్ అస్సెటాొంటలా పోసుటాలు అవసరమననిదని విద్యాశాఖ అొంచనా. వార్ని 
సబజిక్టా టీచరులాగా పర్గణిొంచి, మూడో తరగతి నుొంచీ ఆ మేర బోధన చేయిస్్తమొంది. నిబొంధనల 

ప్రకారొం, 30 శాతొం పోసుటాలను నేరుగా నియామకాల ద్వారా నిొంపాల్. ఆ పనిచేయకుొండా, మొత్తొం 
అనిని పోసుటాలన్ ఏదో పదోననితలతోనే భర్్త చేయాలని ప్రభ్తవాొం స్దధిమైొంది! దీొంతో నిరుదోయాగుల 
కలలన్ని కలలాలయాయాయి. ప్రసు్తత స్థితి కొనస్గితే, ఇకముొందు స్కుల్ అస్సెటాొంటలా పోసుటాల భర్్త అనే 
మాటే ఉొండదు.
*’కోత‘ల ప్రభ్తవాొం
తరగతలు, పోసుటాల హతబదీధికరణ అనేది ఇొంకో తతొంగొం. మూడు నుొంచి ఎనిమిదో తరగతి 
వరకు అొంతా ఒకే ఒకకు మీడియొం (ఆొంగలాొం). తెలుగుతో కల్పి రెొండు మీడియొంలు ఉొంటే, ఆ 
మేర సెక్నులా ఉొండాల్. అదే సొంఖయాలో ఉపాధాయాయుల్ కావాల్. ఒకకు మాధయామొం (మీడియొం) 
మాత్రమే చేసే్త, టీచరలా అవసరొం తగు్గతొందననిది రాష్ట ప్రభ్తవా వ్యాహొం. ఇక 9,10 తరగతలకు 
రెొండు మాధయామాలు ఉొంట్యని ప్రకట్ొంచినా; అకకుడా ఓ మెల్క! ప్రతీ మీడియొంలోన్ (ఆొంగలాొం, 
తెలుగు) సెక్నుకో 20 మొంది పిలలాలు ద్ట్తేనే టీచర్ నియామకొం. లేదొంటే, ఒక ఉపాధాయాయుడే 
రెొండు సెక్నలాకు భోధిొంచక తప్పదు. ఏ సెక్న్ కి ఆ సెక్న్ ఉపాధాయాయుడొంటూ ఉొండరు. ఆ 
విధొంగాను కోత పెట్టాొంది వైకాపా ప్రభ్తవాొం. ఫల్తొంగా, చాలాచోటలా ఉననిత పాఠశాల (సెకొండర్ 
గ్రేడ్) టీచర్ పోసుటాల అవసరమే లేకుొండా పోయిొంది!
*కుడి ఎడమల దగా
అలాగే మూడు నుొంచి ఐదో తరగతి వరకు... ప్రాథమికోననిత, ఉననిత పాఠశాలలకు తరల్ొంచారు. 
దీనివలలా ఒకటో, రెొండో తరగతలోలా పిలలాలతో పాట్ ఉపాధాయాయుల సొంఖ్యా తగి్గపోయిొంది. ఆరు 
నుొంచి పదో తరగతి ద్కా ఉనని బడులోలా కన్సొం వొంద మొంది విద్యారుథిలు ద్ట్తే తప్ప ప్రధాన 
ఉపాధాయాయులు,వాయాయామ శక్కుల పోసుటాలు ఉొండవనానిరు. మూడు మొదలు ఎనిమిదో తరగతి 
వరకు ఉనని పాఠశాలలోలా అదే విధొంగా వొంద మొంది మిొంచితే తప్ప, సబజికుటా ఉపాధాయాయులను 
నియమిొంచేది లేదనానిరు. అొంతేకాక రాష్ట వాయాప్తొంగా వొందలాది ఆర్టా, క్రాప్టా, డ్రాయిొంగ్ టీచరలా 
పోసుటాలను కూడా విద్యారుథిల సొంఖయా ఆధారొంగా రదుదే చేసు్తనానిమనానిరు. ఉమమిడి పనెనిొండు 
జిలాలాలోలాన్ వొందలకొదీదే పోసుటాలు విలీనమై పోయాయి. ఎనోని పోసుటాలు పోయి, అనేకొం ‘మిగులు‘గా 
మార్; అట్ నిరుదోయాగుల్ ఇట్ ఉపాధాయాయులు దగా పడాడిరు. ఈ’పుణయాొం’ అొంతా పాలకపక్షానిదే!
*అన్ని అడడిగోలు పనులే
ఇప్పట్ ఈ ప్రభ్తవా విధానానికి ఏ పేరు పెట్టాలో అని ఉపాధాయాయ సొంఘాల ప్రతినిధులు 
ప్రశనిసు్తనానిరు. ఉదోయాగాల హతబదీధికరణ అొంటూ సెకొండర్ గ్రేడ్ ఉపాధాయాయల పోసుటాలకు ఎసరు 
పెడుతనానిరని నిరస్సు్తనానిరు. బాల్కల ఉననిత పాఠశాలలోలాని మూయాజిక్, కుట్టా మిషన్, ఇతర వృతి్త 
విదయాల బోధక పోసుటాలను గణన్యొంగా తగి్గొంచడొం అనుచితమొంట్నానిరు. బడులోలా ఉపాధాయాయ 
- విద్యార్థి నిష్పతి్త 1:30గా ఉొండాలని విద్యా హకుకు చటటాొం చెపో్తొంది. అొంటే ప్రతీ 30 మొంది 
పిలలాలకూ ఒక టీచర్ ఉొండాల్. కాన్, ఉననిత తరగతలైన 9,10 కీ సొంబొంధిొంచి ప్రభ్తవాొం ఇపు్పడు 
చేస్తొందేమిట్? చేర్నవార్ సొంఖయా 60 ఉొంటేనే సెక్న్ ఏరా్పట్ కావాల్, అది ద్ట్తేనే మరో సెక్న్ 
అొంటోొంది. అొంటే ఒకే గదిలోని అరవై మొంది పిలలాలకు కికికుర్స్న స్థితిలో చదువు చెపా్పల్్స వస్తొంది! 
పోసుటాల కోత కోసమే ప్రభ్తవాొం ఇట్వొంట్ నిర్ణయాలు తీసుకుొంట్ొందని తీవ్ర విమరశిల్సు్తనానియి. 
హతబదీధికరణ పేర్ట రాష్ట ప్రభ్తవాొం జార్చేస్న అధికార్క ఉత్తరువా (జీవో 117) మొత్తొం 
విద్యారొంగానికే ఉర్ తాడుగా మార్ొందొంటూ నిరుదోయాగ ఐకయావేదిక సొంసథి ఇటీవల ఉర్ తాళలాతో 
నిరసన వయాక్తొం చేస్ొంది. ఆ హతబదీధికరణ, విలీనొం వొంట్వాట్కి ఆ ఉత్తరువా కొత్త అరాథిలు చెపి్పొందని 
వాయాఖ్యానిొంచిొంది. గత జాన్ పదో తేదీన వెలువడిన ఆ గవరనిమెొంట్ ఆరడిర్ ఏపీలోని ప్రభ్తవా, జిలాలా 
పర్షత్, మొండల ప్రజాపర్షత్ పాఠశాలోలా ఉపాధాయాయల ‘పునర్ నియామకాల‘కు సొంబొంధిొంచిొంది. 
కొత్తగా నియామకాలు చేపట్టాల్్సన ప్రభ్తవాొం ఆ బాధయాతను విసమిర్ొంచి, తిర్గి నియామకాలొంటూ 
అడడిగోలు పదధితలు అనుసర్స్తొందని విద్యార్థి, ఉపాధాయాయ యూనియనులా ఆక్షేపిసు్తనానియి. ఇప్పట్కీ 
నిరసన ప్రదరశినలు జరుగుతనాని, ఎొందరు ఎనిని విధాలుగా వయాతిర్కిసు్తనాని, ఆొంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్తవాొం 
మాత్రొం తనదైన శైల్నే ప్రదర్శిస్తొంది. మెగా డ్ఎసీ్స కథ కొంచికి చేర్నటేలా కనిపిస్తొంది. యువతకు 
మాత్రొం వయాధ్ మిగిల్ొంది!
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