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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

ఉద్యోగులనూ వంచంచన వైసీపీ సర్కార్
• ఐఆర్ కంటే 4 శాతం తక్కువగా ఫిట్ మంట్
• హెచ్ ఆర్ ఏలో కోత....సీసీఏ ఎత్తివేత
• అర్థరాత్రి జీవోలతో అలజడి....ఆందోళన బాటలో వేతన జీవులు
 
జీతం పెరుగుతందంటే వేత న జీవులెవ రైనా ఆశ గా ఎదురు చూస్తిరు...
అలాగే ఎదురు చూశారు ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్ట్ర ప్ర భుతోవోదోయోగులు...
ఏళ్ల త ర బ డి నిరీక్ష ణ ... నెల ల త ర బ డి స్గిన చ ర్చ లు...
ప్ర పంచంలో ఎకకు డైనా వేత న స వ ర ణ జ రిగిందంటే ఉదోయోగులు సంతోషిస్తిరు...
కార ణం వాళ్ల జీతం పెరుగుతంది...
కానీ ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ లో మాత్ం అలా జ ర గ లేదు...
ఉదోయోగులంతా ప్ర భుతవోం త మ ను మోసం చేసంద ని ఆగ్ర హిస్తినానారు...
కార ణం... వాళ్ల జీతం త గ్గ బోతోంద ని తెలియ డ మే!
అందుకే... ఇప్పుడు ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ లో ప్ర భుతోవోదోయోగులు పిడికిలి బిగించారు!
సమమెక్ సద్ధ మ వుతనానారు!
ప్ర భుతవోం క్ట్ర పూరితంగా వయో వ హ రించంద ని... త మ ను ద గా చేసంద ని ఆరోపిస్తినానారు!
ఏకంగా 13 ల క్ష ల క్ పైగా ఉననా ఉదోయోగులు ఒకకు తాటిపై నిల బ డి ఆందోళ న లు చేస్తినానారు!
ఈ మొతతిం వయో వ హారానినా విశ్్లషించ చూస్తి కనిపించే కార ణాలివీ...
 
* జ గ న్ ప్ర భుతవో విధానాలో్ల పారద ర్శ క త లోపించ డం
* ఏక ప క్షంగా నిర్ణ యాలు తీస్కోవ డం
* స హేతకమైన చ ర్చ లు జ ర ప క పోవ డం
* మొండిగా వయో వ హ రిస్తి మందుక్ స్గ డం
 
ఈ నేప థయోంలో వేత న స వ ర ణ విష యంలో ఏం జ రిగిందో తెలుస్క్ంటే ల క్ష లాది మంది ఉదోయోగులు ఎందుక్ రోడ్ల పైకి వ స్తినానారో, ఎందుక్ న ల్ల బాయోడ్జీలు ధ రిస్తినానారో, 
ఎందుక్ ధ రానాలు చేస్తినానారో, ఎందుక్ స మమెక్ సైతం సద్ధం అవుతనానారో అర్థం అవుతంది.
 
జీతాలు ఇలా త గ్గుతున్నియి...
ప్ర భుతవో ఉదోయోగులక్ సంబంధంచ ఐదేళ్ల కోస్రి వేత న సవ ర ణ సంఘానినా నియ మిస్తి ఉంటారు. ఆ సంఘం చేస్ సఫారుసులపై ఉదోయోగ సంఘాల తో చ రి్చంచ, చవ ర క్ 
ఒక నిర్ణ యానికి వ స్తిరు. ఆ తరావోత వేత న స వ ర ణ బిలు్లలను జీవోగా విడుద ల చేస్తిరు. దాని ప్ర కారం ప్ర త్ ఉదోయోగి జీతం ఎంతో కంత పెరుగుతంది. కానీ ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ లో 
జ గ న్ ప్ర భుతవోం కలువైన త రావోత వ చ్చన ఈ వేత న స వ ర ణ బిలు్లలు ప్ర భుతోవోదోయోగుల ను తీవ్ర మైన నిరాశ క్ గురి చేశాయి. ఎందుకంటే... వాళ్ల జీతాలు త గ్గ బోతండ డ మే 
ఇందుక్ కార ణం. అంటే నెల ల త ర బ డి ఉదోయోగ సంఘాల తో ప్ర భుతవోం చ ర్చ లు జ రిపినా అవి పార ద ర్శ కంగా జ ర గ లేద నే విష యం స్ఫ ష్ట మ వుతోంది. చ ర్చ క్ రాని 
అంశాలు బిలు్లలో చోటు చేస్కోవ డంతో ఉదోయోగులు వాటిపై లెకకు లు వేస్క్ని నిక రంగా త మ ఆదాయం ప్ర స్తితం ఉననా దాని క నానా త గు్గతోంద ని తెలుస్క్ని ఆగ్ర హానికి 
గుర వుతనానారు. స్ధార ణంగా ఒక ఉదోయోగి జీతంలో మూల వేత నం (బేసక్ ), ఇంటి అద్దె భతయోం (హెచ్ ఆర్ ఏ), న గ ర భ తయోం (సీసీఏ), క రువు భ తయోం (డ్ఏ) ప్ర ధానంగా 
ఉంటాయి. మూల వేత నం పెరిగితే దానినా బ టి్ట శాతాల ప్ర కారం మిగ తా భ తాయోలు కూడా పెరుగుతాయి. కానీ జ గ న్ ప్ర భుతవోం ప్ర క టించన వేత న స వ ర ణ బిల్ల లను చూస్తి 
కనినా భ తాయోల లో మారుపులు చేయ డం వ ల్ల నిక రంగా చేత్కి అందే జీతంలో కోత ప డుతోంద ని ఉదోయోగులు వాపోతనానారు. ఎందుకంటే గ తంతో ఉండే ఇంటి అద్దె భ తాయోనినా 
లెకికుంచే విభాగాల ను జ గ న్ ప్ర భుతవోం 4 నుంచ 3కి క్దించంది. పైగా దానినా లెకికుంచే శాతాల ను త గి్గంచంది. అలాగే గ తంలో ఉండే న గ ర భయో తాయోనినా మొతాతినికి ర దుదె 
చేసంది. ఇక పెన్ష న ర్ల విష యానికి వ స్తి గ తంలో 70 ఏళ్్ల పైబ డితే అద న ప్ కావోంట మ్ విధానం దావోరా పింఛ న్ కంత మేర క్ పెరిగేది. జ గ న్ ప్ర భుతవోం దానినా ఇప్పుడు 
80 ఏళ్్ల పైబ డిన వారికి త పపు రాద ని నిబంధ న మారి్చంది. ఇది పింఛ నర్ల ను నిరాశ క్ గురి చేసంది. అలాగే మ రో దారుణమైన, అమానుష మైన విష యం ఏమిటంటే... 
గ తంలో ఉదోయోగి కానీ, పెన్ష న ర్ కానీ త న జీవిత భాగ స్వోమిని కోలోపుతే కంత మొతాతినినా అంతయో క్రియ ల నిమితతిం విడుద ల చేస్వారు. ఇది మాన వీయ కోణంలో, 
ప్ర భుతోవోదోయోగుల స్వ ల ను గురితించ ఇచే్చ ఒక గౌర వ ప్ర ద మైన సొమమె. అయితే కతతి వేత న స వ ర ణ బిలు్లలో ఈ భ తాయోనినాజ గ న్ ప్ర భుతవోం మొతాతినికే ర దుదె చేసంది. దాంతో 
“ఈ ప్ర భుతవోం ఆఖ రికి మ టి్ట ఖ రు్చల ను కూడా ఆదా చేస్క్ంటంద ననా మాట “ అంటూ ఆగ్ర హావేశాలు స రవో త్రా వయో కతిం అవుతనానాయి. అలాగే ఈ వేత న స వ ర ణ లు 
ఆల సయో మ వుతనానాయ నే ఉదేదెశంతో ప్ర భుతవోం 2020 నుంచ ఉదోయోగుల క్ మ ధయోంత ర భృత్ (ఇంటీరియ మ్ రిలీఫ్ ) పేరిట కంత శాతం మేర క్ జీతాలు పెంచంది. 
అనినాంటిక నానా విచత్ మైన విష యం ఏమిటంటే... మ ధయోంతర భృత్ పేరిట ఇచ్చన పెరుగుద ల కంటే కతతి జీతం పెరుగుద ల త క్కువ గా ఉండ డం. అందుక నే “ఇలాంటి 
విచత్ మైన ప రిస్థత్ ఎకకు డా క నలేదు, విన లేదు...” అంటూ ఉదోయోగులు ఆగ్ర హానినా వయో కతిం చేస్తినానారు. ఆ లెకకు ల నీనా వేస్క్ని చూస్క్ననా ఉదోయోగులు దీనినా “రివ ర్సు పే 
రివిజ న్ “ అంటూ ఆక్రోశిస్తినానారు. మొతాతినికి పాత జీతాల నే ఉంచాల ని, కతతి వేత న స వ ర ణ బిలు్లల ను ర దుదె చేయాల ని ఉదయో మిస్తి ఆ బిలు్లల ను త గ ల బెడుతనానారు. 
ఉదోయోగులు వేస్క్ననా లెకకు ల ప్ర కారం చూస్తి... కింది స్్ధయి నుంచ పై స్్థయి వ ర క్ ఉండే ఉదోయోగుల మూల వేత నం మామూలుగా 13 వేల నుంచ ల క్ష రూపాయ ల వ ర క్ 
ఉంటుంది. అలా ఒక ఉదోయోగి స గ టు వేత నం 40 వేలు అనుక్ంటే, ఇంటి అద్దె భ తయోంలో కోత , న గ ర భ తయోం ఎత్తివేత , మ ధయోంత ర భృత్ మిన హాయింప్లు తీస్స్తి సగ టున 
ఒకో ఉదోయోగి 4 వేల చొప్పున న ష్ట పోతాడు. పైగా ఈ న ష్టం ఉదోయోగ జీవిత మంతా కన స్గుతంది. ఇప్పుడు ఇదే అంశం ఉదోయోగుల ను క ల వ ర పెడుతోంది. మరో అంశం 
ఏమిటంటే ఇక రాష్ట్ర పీఆరీసుకి మంగళం పాడటం. పదేళ్లకోస్రి కేంద్ర ప్రభుతవో తరహాలో వేతన సవరణ చేయనుననాటు్ల ప్రకటించడం. ఇది కూడా ఉదోయోగులక్ మింగుడు 
పడటం లేదు. ఎందుకంటే ఇపపుటివరక్ ఐదేళ్లకోస్రి వేతన సవరణ అమలవుతోంది.
 
ఉద్యూగ్ల ప్ర శని ల కు బదులేదీ?
కతతి వేత న స వ ర ణ ల ప్ర కారం నిక ర పెరుగుద ల  (ఫిట్ మంట్ )ను ప్ర భుతవోం 23 శాతంగా నిర్ణ యించంది. అయితే అంత క్రితం మ ధయోంత ర భృత్ (ఐఆర్ )
ని 27 శాతం ఇచ్చంది. ఇలా ఐఆర్ కంటే ఫిట్ మంట్ ను త క్కువ గా నిర్ణ యించ డం ఎకకు డా విన లేద ని ఉదోయోగులు వాపోతనానారు. ఇలా ఎలా చేశార నే వారి 
ప్ర శనా క్ స మాధానం లేదు. గ తంలో ఉదోయోగుల క్ బకాయి ప డిన అయిదు డిఏల ను ఒకేస్రి ఇస్తినానామ ని ప్ర భుతవోం చెబుతంటే దానినా కూడా ఉదోయోగులు మ రో 
లెకకు ప్ర కారం ప్ర శినాస్తినానారు. ఇంటి భ తయోం త గి్గంప్, న గ ర భ తయోం ర దుదె, మ ధయోంతర భృత్ మిన హాయింప్ల ను తీస వేస్క్ని చూస్తి ప్ర భుతవోం కేవలం 14.29 
శాతం మాత్ మే పెంచన ట్ట యిందని తేలి్చ చెబుతనానారు. అంటే పైకి 23 శాతం పెంచన టు్ట క నిపిస్తినానా, చవ ర కి కోత ల నీనా తీస్స్తి పెరిగింది సవో లపు మేన నేది వారి 
వాద న . ఇలా అంకెల గార డ్ చేయ డం మోసం కాదా అనేది వారి ప్ర శనా . దీనికి జ వాబు లేదు. మ రో ప కకు ప్ర భుతవో కారయో ద రి్శ అనేక అంశాలు చూప్తూ ప్ర భుతవోం 
చ రయో ను స మ రి్థస్తినానా, ఉదోయోగులు అనేక ప్ర శనా లు లేవ నెతతితనానారు. వాటికి బ దులు లేదు. సమమెక్ సద్ధ మౌతననా ఉదోయోగులు సంధస్తిననా ప్ర శనా లు ఇలా ఉనానాయి. 
 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఉపాధ్యోయ సంఘ నాయకులను వంటనే విడుదల చేయాలి: జగ్గయయోపేట జనసేన
శతఘ్నా న్యోస్: జగ్గయయోపేట, రాజయోంగబద్ధంగా నిరసన తెలియజేస్తిననా ఉపాధాయోయులను, 
ఉపాధాయోయ సంఘ నాయక్లను అరెస్్ట చేయడం అప్రజస్వోమయోం. ప్రత్పక్షంలో 
ఉననాప్పుడు ప్రగలాబాలు పలికిన జగన్ రెడిడి మఖయోమంత్రి అయాయోక మాట తపాపురు. తాను 
మఖయోమంత్రి అయితే వారంలో సపిఎస్ రదుదె చేస్తిరని, పిఆరిసు సవరణ ఉంటుందని, డిఏ 
లను సకాలంలో చెలి్లస్తినని నమమెబలికి, తీరా మఖయోమంత్రి అయాయోక తమక్ జరుగుతననా 
అనాయోయానినా ప్రశినాస్తిననా ఉదోయోగులను, ఉదోయోగ సంఘ నాయక్లను అక్రమ అరెస్్టలతో 
గంత నొక్కుతనానారు. దీనిని మేమ తీవ్రంగా వయోత్రేకిస్తినానామ. అరెస్్ట చేసన ఉపాధాయోయ 
నాయక్లను వంటనే విడుదల చేయాలి, వారి నాయోయమైన కోరెకులను తీరా్చలని అధయోక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యోణ్ తరుప్న జనస్న పారీ్ట తరుప్న డిమాండ్ చేస్తినానామని… ఉదోయోగులక్, 
ఉదోయోగ సంఘ నాయక్లక్ వారి పోరాటానికి జనస్న పారీ్ట తరుప్న పూరితి మదదెత 
ఉంటుందని ఈ సందర్ంగా తెలియచేస్తినానామని జగ్గయయోపేట జనస్న నాయక్లు, కృష్్ణ 
జిలా్ల జనస్న పారీ్ట సం యుకతి కారయోదరి్శ ఏమని కిషోర్ క్మార్ అనానారు.

ఇది రైతు ప్రభుత్ం కాదు – రైతు దగా ప్రభుత్ం 
: నూజివీడు జనసేన

శతఘ్నా న్యోస్: న్జివీడు, మండల తహసలాదెర్ కి మండలంలో రైతలు పడుతననా కష్్టల గురించ 
జనస్న న్జివీడు మండల అధయోక్షులు యర్ంశెటి్ట రామ ఆధవోరయోంలో వివరించ, వినత్ పత్ం ఇవవోడం 
జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో జనస్న పారీ్ట న్జివీడు నియోజకవర్గం నాయక్లు మరీదు శివరామకృష్ణ 
మాటా్లడుతూ రైతల నుంచ ధానయోం కనుగోలు చేయాలనీ… కనుగోలు చేసన దానయోంక్ సంబంధంచన 
డబుబాలు రైతల ఖాతాలో్ల వయాయోలనీ… అకాల వరా్షలు మరియు చీడ ప్రుగులు వల్ల నష్టపోయిన 
రైతలను ఆదుకోవాలనీ… వితతినాలు, ఎరువుల ధరలను మరియు నాణయోతను ప్రభుతవో బాధయోత వహించ 
నియంత్రించాలనీ డిమాండ్ చేశారు. ఇది రైత ప్రభుతవోం అని చెప్పుక్ంటుననా వైఎస్ఆర్ సపి ప్రభుతవోం 
ఆచరణలో రైత వయోత్రేక విధానాలను అవలంబిస్తి రైత దగా ప్రభుతవోంగా మారిందని అనానారు. పై 
సమసయోలను తవోరితగత్న పరిషకురించాలని లేకపోతే రైతల పక్షాన, అండగా ఉండి అననాం పెటే్ట రైత 
కోసం జనస్న పోరాడుతందని తెలిపారు. ఈ కారయోక్రమంలో జనస్న పారీ్ట న్జివీడు నియోజకవర్గం 
నాయక్లు మతాయోల కామేష్, తోట వంకట్రారావు, ఏనుగుల చక్రి, ఎం స్నీల్ క్మార్, ఇంటూరి 
చంటి, యాధల వంకట్, యుస్మెర్్ట ఉమ, నిట్ల ఉమామహేశవోరి, కననాంగుట రాంబాబు, చెనానా, గససు 
రామ తదితరులు పాల్్గనానారు.

* ప్రభుతవోం పార ద ర్శ కంగా వయో వ హ రిస్తి, వేత న స వ ర ణ నివేదిక మొతాతినినా ఎందుక్ బ య ట పెట్ట లేదు?

* చ ర్చ ల నీనా స హేతకంగా జ రిగాయ నుక్ంటే స వ ర ణ బిలు్లల ను రాత్రి పొదుదెపోయాక ఎందుక్ విడుద ల చేయాలిసు వ చ్చంది?

* ఫిట్ మంటులో 4 శాతం, హెచ్ ఆర్ ఏలో 4 నుంచ 16 శాతం త గి్గంచ, న గ ర భ తాయోనినా పూరితిగా ఎత్తివేశాక జీతాలు ఎలా పెరుగుతాయి? అదే నిజ మైతే ల క్ష ల మంది 
ఉదోయోగులు ఎందుక్ ఆందోళ నక్ సద్ధ మ వుతారు? మాక్ కతతి జీతాలు వ దుదె, పాత జీతాలే ఇవవో మ ని ఎందుక్ అడుగుతారు?

* రాష్ట్ర విభ జ న వ ల్ల ఆరి్థక న ష్్టలు ఉనానాయ నే ప్ర భుతవో స మ ర్థ నే నిజ మైతే... గ త ప్ర భుతవోం 43 శాతం ఫిట్ మంటు ఇచ్చన నేప థయోంలో, రాష్ట్ర విభ జ న జ రిగిన ఏడేళ్ల క్ 
ఈ వాద న ఎలా స మంజ సం?

* ప్ర భుతవో ఆదాయంలో అధక భాగం ఉదోయోగులు, పెన్ష న్ల క్ పోతోంద నే ప్ర భుతవోం వాద న ప్ర కారం చూస్తి... ప్ర భుతవోం రాజ కీయ ల క్షాయోల కోసం గ్రామ వారుడి స చవాల యాల ను, 
వాటిలో వాలంటీర్ల ను ఎందుక్ నియ మించంది? అసమె దీయుల నుక్ననా వారికి స ల హాదారు ప ద వులు క ట్ట బెటి్ట ల క్ష ల క్ ల క్ష లు గౌర వ వేత నాలు ఎందుక్ ఇసతింది? జ గ న్ 
మీడియాలో ప నిచేసన సబబాందికి ప్ర భుతవోంలో ర క ర కాల కలువులు ఎందుక్ ఇచ్చంది? వీరంద రి ఖ రు్చను కూడా ఉదోయోగుల జీత భ తాయోల ఖాతాలో రాస్స్తి ఎలా?

* ప్ర ధాన కారయో ద రి్శ చెబుతననా టు్ట ఆరి్థక నిరవో హ ణలో జగ్ర తతి వ హించాల నేదే నిజ మ నుక్ంటే... రాష్ట్రం విష యంలో ప్ర భుతవోం ఆ ఆరి్థక క్ర మ శిక్ష ణ ను ఎందుక్ పాటించ డం 
లేదు? దుబారాను ఎందుక్ అరిక ట్టడం లేదు? ఒకవైప్ స చవాల యం ఉండ గానే విజ య వాడ లో, గుంటూరులో కాయోంప్ కారాయోల యాలు ఎందుక్ పెటా్టరు? ఆరి్థక శాఖ క్ 
స చవాల యంలో ఉననా కారాయోల యం కాక్ండా మ రో రెండు కాయోంప్ ఆఫీస్లు ఎందుక్? మ రో గెస్్ట హౌస్ కూ అద్దె ఎందుక్ క డుతనానారు? ఇలా ప్ర త్ శాఖ క్, ప్ర త్ 
కార్పురేష న్ క్ రెండేస కారాయోల యాలు దేనికి? ఆయా శాఖ ల అధకారులంద రూ రెండు నుంచ ఐదేస కార్ల ను ఎందుక్ వాడుతనానారు?

* ప్ర భుతవోం త ప్పుడు లెకకు లు, దొడిడి దారిలో వేల కోట్ల అప్పులు ఎందుక్ చేసతింది? ఈ అప్పుల వ ల్ల రాష్్రానికి జరుగుతననా మేలేమిటి? వేత నాల ద గ్గ ర కి వ చే్చస రికే ఆరి్థక 
లెకకు లు చెబుతారా?

* రాష్ట్ర ఆరి్థక ప రిస్థత్ బాగాలేద నేదే నిజ మ నుక్ంటే... గ త ఆరి్థక సంవ తసు రంలో రాష్ట్రం ఆదాయం గ ణ నీయంగా పెరిగిన టు్ల కాగ్ చెబుతననా లెకకు ల ను ఎందుక్ ఘ నంగా 
ప్ర చారం చేస్క్ంటునానారు? మ రి ఆదాయం అంత బాగుంద నుక్ంటే ఈ బీద అరుప్లు దేనికి?

* గ త ప్ర భుతవోం హ యాంలో తెలంగాణ కంటే ఏపీ ప నునా ఆదాయం 3000 కోటు్ల మందంజ లో ఉంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ కంటే 6000 కోటు్ల వన క బ డి 
ఉంది. ఇందుక్ సొంత ఆదాయానినా పెంచుకోడానినా గాలికదిలేసన జ గ న్ ప్ర భుతవోం వివాదాసపు ద నిర్ణ యాలే కార ణం కాదా? ఇస్క దొర క్కుండా చేయ డం, 
అమ రావ త్ని అట కెకికుంచ డం, అమ రావ త్ చుటూ్ట అలు్లక్ననా వాణిజయో కారయో క లాపాలు ఆగిపోవ డం, కతతి ప రిశ్ర మ లు రాని ప రిస్థతలు క లిపుంచ డం, ఉననా 
ప రిశ్ర మ లు పోతనానా అడుడికోక పోవ డంలాంటి అవ క త వ క విధానాల వ ల్ల సంప ద పెర గ లేద ననా ది నిజం కాదా? చెతతి ప నునాలు, ఆసతి ప నునాలు, క రెంటు 
ఛారీజీలు, ఓటీఎస్ పేరుతో ప్ర జ ల ప్ర జ ల నుంచ ఎంత సొమమె పిండితే ఖ జనా నిండుతంది? ఇలా పాపాలు పాల క్ల వి, శాపాలు ఉదోయోగులు, ప్ర జ ల కా? 
ఇనినా ప్ర శనా లు, ఇనినా సందేహాల ను లేవ నెతతితూ ప్ర భుతోవోదోయోగులు స మమెక్ సద్ధ మ వుతనానారు. ఇనినా ప్ర శనా లు త లెతతి డానికి, ఇంత ఆగ్ర హావేశాలు పెలు్లబుక డానికీ కార ణంమాత్ం ఒక టే. 
అది జ గ న్ ప్రభుతవో విధానాలో్ల అసపు ష్ట త ! ఏక ప క్ష ధోర ణి! నియ తృతవో పోక డ !

https://www.facebook.com/sataghninews
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శుక్రవారం, 21 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తిరుపతి ప్రజలను ఆ ఏడు కండల వాడే కాపాడాలి: 
కిరణ్ ర్యల్

శతఘ్నా న్యోస్: త్రుపత్, టీటీడ్ వైక్ంఠ 
ఏకాదశికి వీవీఐపీలక్ ఇష్్టరాజయోంగా 
దర్శనాలక్ అనుమతలను ఇచ్చ స్మానయో 
ప్రజలను కూయోలైన్లలో ఇబబాందులక్ గురిచేస 
ఈ కరోనా తీవ్రతక్ కారణమయాయోరని 
త్రుపత్ ప్రజలు అంటే అధకార పారీ్టకి 
– అధకారులక్ ఎందుక్ అంత చననా 
చూప్…? మందే హెచ్చరించనపపుటికీ 
నిర్లక్షష్య ధోరణితో వయోవహరించారని కిరణ్ 
రాయల్ అనానారు.

కబడ్డి పోటీలు నిరవోహిస్తినానారు. త్రుపత్ ప్రజలు ఇబబాందులక్ గురవుతారు 
తగు జగ్రతతిలు తీస్కోండి అని మందే జనస్న పారీ్ట హెచ్చరించనపపుటికీ 
నిర్లక్షష్య ధోరణితో వయోవహరించ ఈరోజు టిటిడి దేవస్్థనం ఎంపా్లయిస్ లలో సగం 
మందికి పైగా పోలీస్వారు, ఉదోయోగస్తిలు, వాయోపారస్తిలు, డాక్టరు్ల, త్రుపత్లో 
లక్ష మందికి పైగా జవోరాలతో అలా్లడిపోతూ ఎప్పుడు ఏమవుతందోనని 
భయభ్ంతలక్ గురవుతనానారు దీనికి కారణం మమామెటికి అధకార పారీ్ట, 
అధకార యంత్రాంగమేనని… కందరు బాధతలు టెస్్ట చేయించుక్ందామని 
సవోమోసులో గంటల తరబడి వేచ ఉననాపపుటికీ అకకుడ అధకారులు ఇకకుడ టెస్టంగ్ 
కి సంబంధంచనటువంటి కిటు్ల అందుబాటులో లేవని వారిని వనకికు పంపించ 
తలుప్లు మూస వేయడం ఎంతవరక్ సమంజసం? అధకార యంత్రాంగం 
అధకార పారీ్ట ఇపపుటికైనా మొదుదెనిద్ర వీడి ఈ త్రుపత్ ప్రజలను ఆ ఏడు 
కండల వాడే కాపాడాలని.. వైరస్ నుంచ జవోరాల నుంచ త్రుపత్ ప్రజలను 
వంటనే కాపాడే విధంగా చరయోలు చేపటా్టలని త్రుపత్ జనస్న పారీ్ట తరప్న 
మర్కకుస్రి డిమాండ్ చేస్తినానామని జనస్న పారీ్ట త్రుపత్ నియోజకవర్గం 
ఇంఛార్జీ కిరణ్ రాయల్ తెలిపారు.

మెగా బ్రదర్స్ సేవాసమితి మరియు జనసేన 
ఆధ్రయోంలో అనాధ శవానికి అంతయోక్రియలు

శతఘ్నా న్యోస్: నెల్్లరు జిలా్ల గూడూరు పట్టణంలోని ఓం శ్రీ స్యిరామ్ 
చారిటీస్ ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందుతననా గోపాల్ అనే వయోకితి మృత్ చెందడంతో 
అతనికి సంబంధంచన వారు ఎవరు లేకపోవడంతో మగా బ్రదర్సు స్వాసమిత్ 
ఆధవోరయోంలో మరణించన గోపాల్ మృతదేహానికి అంతయోక్రియలు నిరవోహించడం 
జరిగిందని ఆశ్రమ నిరావోహక్రాలు కళ్యోణి తెలిపారు . గోపాల్ మృత్ చెందిన 
సమాచారానినా స్్థనిక పోలీస్ అధకారులక్ మగాబ్రదర్ స్వా సమిత్ సభుయోలు 
తెలియజేస వారి అనుమత్తో అంతయోక్రియలు కారయోక్రమం పూరితిచేశారు. 
గత నెల 22వ తేదీన గూడూరు పట్టణంలోని అల్్లరు ఆదిశ్ష్రెడిడి ప్రభుతవో 
స్్టడియంలో గోపాల్ అనే వయోకితి ఒంటరిగా ఉండడానినా గురితించన మగా బ్రదర్సు 
స్వాసమిత్ సభుయోలు స్్థనిక పోలీస్ల సహకారంతో గోపాల్ ను పట్టణంలోని 
ఓం శ్రీ స్యిరాం చారిటీస్ ఆశ్రమంలో చేరిపుంచారు. గోపాల్ అనారోగయోంతో 
మృత్ చెందడంతో ఆశ్రమ నిరావోహక్లు మగా బ్రదర్సు స్వా సమిత్ సభుయోలక్ 
సమాచారం అందించారు. మగా బ్రదర్సు స్వా సమిత్ సభుయోలు ఆశ్రమానికి 
చేరుక్ని గోపాల్ మృతదేహానినా అంతయోక్రియలు నిరవోహించారు. మృత్చెందిన 
గోపాల్ వివరాలు తెలుస్క్నేందుక్ మగా బ్రదర్సు స్వాసమిత్ అనేక విధాల 
ప్రయత్నాంచంది మీడియా దావోరా కూడా ప్రయతనాం చేయగా గోపాల్ క్ చెందిన 
వారు ఎవరు రాకపోవడంతో అనాధ గా గురితించ మగా బ్రదర్సు స్వా సమిత్ 
ఆధవోరయోంలో  అంతయోక్రియలు నిరవోహించారు. ఈ కారయోక్రమంలో జనస్న పారీ్ట 
జిలా్ల ఉపాధయోక్షుడు తీగల చంద్రశ్ఖర్ మరియు మగా బ్రదర్సు స్వా సమిత్ 
సభుయోలు స్రయో, మోహన్ పాల్్గనానారు.

నాడు ఉద్యోగులను నమి్మంచ నేడు నిట్టనిలువునా 
మంచన మఖయోమంత్రి: డా.యుగంధర్ పొన్న

శతఘ్నా న్యోస్: చతూతిరు జిలా్ల, నాడు ఉదోయోగులను, ఉపాధాయోయులను, కారిమెక్లను 
రకరకాల ప్రలోభాలక్ గురి చేస, అధకారం చేపటి్టన మఖయోమంత్రి జగన్ 
రెడిడి ప్రభుతవోం, నేడు వారిని ఆరి్ధకంగా నష్టపరచ ఆతమెక్షోభక్ గురిచేసందని 
నియోజకవర్గం ఇంచారిజీ డా.యుగంధర్ పొననా ఆగ్రహం వయోకతిం చేశారు. ప్రత్ ఐదు 
సంవతసురాలక్ ఒకస్రి జీతాలు పెంప్ అనేది ఉదోయోగికి సరవోస్ధారణం. జగన్ రెడిడి 
ప్రభుతవోం తన రాజకీయ చతరతను ఉదోయోగుల జీతాల విషయంలో ప్రదరి్శంచడం 
బాధాకరం. పీఆరీసు అమలు చేస్తి కనీసం వయియో రూపాయలు పెరగక పోగా, ప్రత్ 
ఉదోయోగి కూడా రెండు వేల నుండి పది వేల రూపాయలు పోగటు్టకోవడం జరిగింది. 
ఉదోయోగులు ఎంతో పోరాడి స్ధంచుక్ననా హెచ్ఆర్ఏ స్్లబులు 12, 14.5, 20, 30 
లను 8, 16 క్ తగి్గంచ వారిని మనో వేదనక్ గురి చేయడం తగదు. వారం రోజులో్ల 
రదుదె చేస్తిమననా సపిఎస్ ను మూడు సంవతసురాలైనా పటి్టంచుకోక పోవడం ఉదోయోగుల 
ఆగ్రహానికి గురికాక తపపుదని తెలిపారు. ఉదోయోగుల తరప్న మేమ పోరాటాలక్ 
కూడా వనుకాడమని హెచ్చరించారు. అర్ధరాత్రి పూట అడుడిగోలు జీవోలను 
రదుదె చేస ఉదోయోగులక్ ఆమోదయోగయోమైన వేతన సవరణ జరగాలని డిమాండ్ 
చేస్తినానామని ప్రభుతావోనినా దుయయోబటా్టరు. కాంట్రాక్్ట మరియు అవుట్ సరిసుంగ్ 
ఉదోయోగులను క్రమబదీదెకరించాలని ఈ సందర్ంగా కోరారు. ఈ కారయోక్రమంలో 
మండల అధయోక్షులు ప్రుషోతతిం, గౌరవ అధయోక్షులు మధు, జిలా్ల సంయుకతి కారయోదరి్శ 
వంకటేష్, రాఘవ, ప్రధాన కారయోదరుసులు మోహన్, మని, ఉపాధయోక్షులు సతీష్, 
సంయుకతి కారయోదరి్శ మహేష్, సీనియర్ నాయక్లు యతీశవోర్ రెడిడి, కారేవోటి నగరం 
టౌన్ కమిటి అధయోక్షులు గుర్ంకండ భానుచంద్ర రెడిడి, జనస్న నాయక్లు వేణు, 
శరత్, ప్రశాంత్, మతతి, గాంధీ, ప్రవీణ్, జీవన్, బిజెపి మండల అధయోక్షులు త్రుమల్, 
హనుమంత రెడిడి, జనసైనిక్లు పాల్్గనానారు.

మిరిచి రైతులను ఆదుకోవాలని ఎమ్్మర్్కి వినతిపత్ం 
అందించన నూజివీడు జనసేన

శతఘ్నా న్యోస్: న్జివీడు 
నియోజకవర్గం, చాట్రాయి మండలంలో 
రైతలు పడుతననా కష్్టల గురించ 
తెలుస్కనుటలో భాగంగా చాలా 
గ్రామాలో్ల మిరి్చపంట వల్ల రైతలు 
నష్టపోవడం పరిశీలించటం జరిగింది. 
సంబంధత ఎమామెరోవోని వారి ఆఫీస్లో, 
అగ్రికల్చర్ మరియు హారి్టకల్చర్ ఆఫీసర్ 
ని నరసంహారావు పాలెం గ్రామంలో 
కలిస పంట సమసయోల గురించ వివరించ 
జనస్న వినత్ పత్ం ఇవవోడం జరిగింది. 
మండల అధకారి తెలిపిన వివరమలు 
ప్రకారం మండలం ఉననా ప్రత్ 
గ్రామంలో ఉననా హారి్టకల్చర్ అసస్టంట్ 
లను కలిస మిరి్చపంట సంబంధత 
ఈ-క్రాప్ చేస్కని రైతలను గురితించ 
వారి పంటను ఆనె్్లన్ చేయించవలసన 

ఆవశయోకత ఉందని తెలిపారు. కాబటి్ట దీనిపై మండలంలో ఉననా ప్రత్ గ్రామం నుంచ 
జనస్న నాయక్లను ఈ బాధయోత తీస్కని గ్రామ సచవాలయాలో్ల ఉండే హారి్టకల్చర్ 
అసస్టంట్ కలిస రైతల పంట నష్టం వివరాలు వారికి తెలియజేస రైతలక్ 
నాయోయం జరిగే విధంగా చరయోలు తీస్కోవాలని వినత్ పత్రాలు అందజేస్రు. ఈ 
కారయోక్రమంలో మండల అధయోక్షుడు ఆరెలి్ల కృష్ణ, తమమెల జగన్ మరియు చాట్రాయి, 
జనార్ధనవరం, నరసంహారావు పాలెం, గుడిపాడు రైతలు పాల్్గనానారు.

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


శుక్రవారం, 21 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాష్ట్ర వాయూప్ంగా ఖాళీగా ఉనని 2.30 లక్షల ప్రభుత్వ రాష్ట్ర వాయూప్ంగా ఖాళీగా ఉనని 2.30 లక్షల ప్రభుత్వ 
ఉద్యూగాలను భర్్ చేయాలి: పవన్ కుమార్ఉద్యూగాలను భర్్ చేయాలి: పవన్ కుమార్

• నిరుద్యూగ్ల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడవదుదు• నిరుద్యూగ్ల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడవదుదు
• పదవి విరమణ వయస్్స పంపు నిర్ణయానిని వెనక్కి తీస్కోవాలి• పదవి విరమణ వయస్్స పంపు నిర్ణయానిని వెనక్కి తీస్కోవాలి

శతఘ్నా న్యోస్: పదవి విరమణ శతఘ్నా న్యోస్: పదవి విరమణ 
వయస్సు పెంప్ నిర్ణయానినా వయస్సు పెంప్ నిర్ణయానినా 
వనకికు తీస్కోవాలని, రాష్ట్ర వనకికు తీస్కోవాలని, రాష్ట్ర 
వాయోపతింగా ఖాళీగా ఉననా 2.30 వాయోపతింగా ఖాళీగా ఉననా 2.30 
లక్షల ప్రభుతవో ఉదోయోగాలను లక్షల ప్రభుతవో ఉదోయోగాలను 
భరీతి చేయాలని ప్రభుతావోనినా భరీతి చేయాలని ప్రభుతావోనినా 
జనస్న జిలా్ల నాయక్లు పవన్ జనస్న జిలా్ల నాయక్లు పవన్ 
క్మార్ డిమాండ్ చేశారు. క్మార్ డిమాండ్ చేశారు. 

స్్థనిక కరూనాలు నగరంలోని వంకటరమణ కాలనీ నందు ఉననా జనస్న స్్థనిక కరూనాలు నగరంలోని వంకటరమణ కాలనీ నందు ఉననా జనస్న 
కారాయోలయంలో మీడియా ప్రత్నిధుల సమావేశం నిరవోహించారు. ఈ కారాయోలయంలో మీడియా ప్రత్నిధుల సమావేశం నిరవోహించారు. ఈ 
సందర్ంగా పవన్ క్మార్ మాటా్లడుతూ నిరుదోయోగుల జీవితాలతో సందర్ంగా పవన్ క్మార్ మాటా్లడుతూ నిరుదోయోగుల జీవితాలతో 
చెలగాటం ఆడక్ండా, వైసీపీ పాదయాత్లో చెపిపున విధంగా ప్రత్ జనవరికి చెలగాటం ఆడక్ండా, వైసీపీ పాదయాత్లో చెపిపున విధంగా ప్రత్ జనవరికి 
అనినా ప్రభుతవో శాఖలలో ఉననా ఖాళీ ఉదోయోగాల కోసం జబు కాయోలెండర్ అనినా ప్రభుతవో శాఖలలో ఉననా ఖాళీ ఉదోయోగాల కోసం జబు కాయోలెండర్ 
రిలీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుతవో ఉదోయోగులు ఎవరు అడగని రిలీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుతవో ఉదోయోగులు ఎవరు అడగని 
పదవి విరమణ వయస్సు రెండు సంవతసురాలు పెంచ నిరుదోయోగులను మరో పదవి విరమణ వయస్సు రెండు సంవతసురాలు పెంచ నిరుదోయోగులను మరో 
స్రి మోసం చేస్తినానారని తక్షణమే ఈ నిర్ణయానినా వనకికు తీస్కోవాలని స్రి మోసం చేస్తినానారని తక్షణమే ఈ నిర్ణయానినా వనకికు తీస్కోవాలని 
డిమాండ్ చేశారు. ఇపపుటికే 20లక్షల మందికి పైగా నిరుదోయోగులు డిమాండ్ చేశారు. ఇపపుటికే 20లక్షల మందికి పైగా నిరుదోయోగులు 
ఉదోయోగాల కోసం వేల రూపాయలు ఖరు్చ పెటి్ట ప్రైవేటు కోచంగ్ సంటర్లలో ఉదోయోగాల కోసం వేల రూపాయలు ఖరు్చ పెటి్ట ప్రైవేటు కోచంగ్ సంటర్లలో 
ఎనోనా ఏళ్్లగా నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తినానారని, ప్రభుతవోం ఎనోనా ఏళ్్లగా నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తినానారని, ప్రభుతవోం 
తీస్క్ననా వయస్సు పెంప్ నిర్ణయంతో తీవ్ర ఇబబాందులు పడుతనానారని తీస్క్ననా వయస్సు పెంప్ నిర్ణయంతో తీవ్ర ఇబబాందులు పడుతనానారని 
ఆవేదన వయోకతిం చేశారు. ఇపపుటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుతవోం ప్రత్ సంవతసురం ఆవేదన వయోకతిం చేశారు. ఇపపుటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుతవోం ప్రత్ సంవతసురం 
ఖాళీగా ఉననా ఉదోయోగాల భరీతికి చరయోలు తీస్కోవాలని ఎనినాకల హామీ ఖాళీగా ఉననా ఉదోయోగాల భరీతికి చరయోలు తీస్కోవాలని ఎనినాకల హామీ 
నిలబెటు్టకోవాలని, లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వాయోపతింగా నిరుదోయోగ యువతను నిలబెటు్టకోవాలని, లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వాయోపతింగా నిరుదోయోగ యువతను 
కలుప్కోని జనస్న అధనేత పవన్ కళ్యోణ్ నాయకతవోంలో ఉదయోమాలు కలుప్కోని జనస్న అధనేత పవన్ కళ్యోణ్ నాయకతవోంలో ఉదయోమాలు 
చేపడతామని హెచ్చరించారు. ఈ కారయోక్రమంలో జనసైనిక్లు, పవన్ చేపడతామని హెచ్చరించారు. ఈ కారయోక్రమంలో జనసైనిక్లు, పవన్ 
కళ్యోణ్ అభిమానులు తదితరులు పాలో్గనానారు.కళ్యోణ్ అభిమానులు తదితరులు పాలో్గనానారు.

కళంగపటనింలో బీచ్ వదదు కళంగపటనింలో బీచ్ వదదు 
23-01-2022 న జనసేన సభ23-01-2022 న జనసేన సభ

శతఘ్నా న్యోస్: శ్రీకాక్ళం జిలా్ల, గారమండలం, జనసైనిక్లక్, జనస్న శతఘ్నా న్యోస్: శ్రీకాక్ళం జిలా్ల, గారమండలం, జనసైనిక్లక్, జనస్న 
కారయోకరతిలక్, మగా అభిమానులు అందరికీ తెలియజేయనది ఏమనగా కారయోకరతిలక్, మగా అభిమానులు అందరికీ తెలియజేయనది ఏమనగా 
గుంటు శ్రీను ఆధవోరయోంలో కె మతసుష్యలేశం పోర్్ట కళంగపటనాంలో బీచ్ గుంటు శ్రీను ఆధవోరయోంలో కె మతసుష్యలేశం పోర్్ట కళంగపటనాంలో బీచ్ 
వదదె 23-01-2022 ఈ ఆదివారం జనస్న సభ ఏరాపుటుచేయడం వదదె 23-01-2022 ఈ ఆదివారం జనస్న సభ ఏరాపుటుచేయడం 
జరుగుతంది. ఈ సభక్ మఖయో అత్థులుగా మన శ్రీకాక్ళం నియోజవర్గ జరుగుతంది. ఈ సభక్ మఖయో అత్థులుగా మన శ్రీకాక్ళం నియోజవర్గ 
నాయక్లు అందరూ హాజరవుతారు. కావున గారమండలం గ్రామలో్ల నాయక్లు అందరూ హాజరవుతారు. కావున గారమండలం గ్రామలో్ల 
నివసస్తిననా ప్రతీ ఒకకు జనసైనిక్డు, జనస్న కారయోకరతిలు ప్రతీ ఒకకురూ నివసస్తిననా ప్రతీ ఒకకు జనసైనిక్డు, జనస్న కారయోకరతిలు ప్రతీ ఒకకురూ 
హాజరు కావాలని కోరుక్ంటునానాం… ఈ సభ ఉదేదెశం ఏమనగా హాజరు కావాలని కోరుక్ంటునానాం… ఈ సభ ఉదేదెశం ఏమనగా 
గారమండలం గ్రామాలో్ల జనస్న పారీ్టని ఎలా బలోపేతం చెయాయోలని, గారమండలం గ్రామాలో్ల జనస్న పారీ్టని ఎలా బలోపేతం చెయాయోలని, 
మన జనస్న పారీ్టని మన గ్రామాలో్ల ఎలా మందుక్ తీస్కెళ్్లలని, మన జనస్న పారీ్టని మన గ్రామాలో్ల ఎలా మందుక్ తీస్కెళ్్లలని, 
మన మండలంలో ఎవరెవరిని ఇంఛారిజీలు నిలబెటి్ట వాళ్ళకి బాధయోతలు మన మండలంలో ఎవరెవరిని ఇంఛారిజీలు నిలబెటి్ట వాళ్ళకి బాధయోతలు 
అపపుగించ పారీ్టని మండలంలో ఎలా మందుక్ తీస్క్వళ్్ళలి అనేది ఈ అపపుగించ పారీ్టని మండలంలో ఎలా మందుక్ తీస్క్వళ్్ళలి అనేది ఈ 
సభ ఉదేదెశం. అందుకని ఈ సభక్ ప్రతీ ఒకకు జనసైనిక్డు హాజరయియో సభ ఉదేదెశం. అందుకని ఈ సభక్ ప్రతీ ఒకకు జనసైనిక్డు హాజరయియో 
జయప్రదం చేయాలని కోరుక్ంటునానామని గుంటు శ్రీను అనానారు.జయప్రదం చేయాలని కోరుక్ంటునానామని గుంటు శ్రీను అనానారు.

గరాభాన సత్్బాబు ఆధ్వరయూంలో జనసేన వీరఘట్ం గరాభాన సత్్బాబు ఆధ్వరయూంలో జనసేన వీరఘట్ం 
మండలం సాథాయి కారయూకర్ల సమావేశంమండలం సాథాయి కారయూకర్ల సమావేశం

శతఘ్నా న్యోస్: పాలకండ, జనస్న పారీ్ట వీరఘట్టం మండలం స్్థయి కారయోకరతిల సమావేశం శతఘ్నా న్యోస్: పాలకండ, జనస్న పారీ్ట వీరఘట్టం మండలం స్్థయి కారయోకరతిల సమావేశం 
నియోజకవర్గ జనస్న పారీ్ట నాయక్లు గరా్న సత్తిబాబు ఆధవోరయోంలో జరిగింది. 42 గ్రామ నియోజకవర్గ జనస్న పారీ్ట నాయక్లు గరా్న సత్తిబాబు ఆధవోరయోంలో జరిగింది. 42 గ్రామ 
పంచాయతీల నుంచ కారయోకరతిలు పాల్్గనానారు. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్గ నాయక్లు పంచాయతీల నుంచ కారయోకరతిలు పాల్్గనానారు. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్గ నాయక్లు 
గరా్న సత్తిబాబు మాటా్లడుతూ… గ్రామాలో్ల విసతిృత స్్థయి జనస్న పారీ్ట పరయోటనలు చేపటా్టలని గరా్న సత్తిబాబు మాటా్లడుతూ… గ్రామాలో్ల విసతిృత స్్థయి జనస్న పారీ్ట పరయోటనలు చేపటా్టలని 
గ్రామస్్థయిలో పారీ్ట బలోపేతానికి శ్రీకారం చుటా్టలని ఆయన అనానారు. ఎలాంటి పరిస్థతలో్లన్ గ్రామస్్థయిలో పారీ్ట బలోపేతానికి శ్రీకారం చుటా్టలని ఆయన అనానారు. ఎలాంటి పరిస్థతలో్లన్ 
నేను సమసయోల మీద సపుందిస్తినే ఉంటానని అండగా ఉంటానని కారయోకరతిలక్ భరోస్ ఇచా్చరు. నేను సమసయోల మీద సపుందిస్తినే ఉంటానని అండగా ఉంటానని కారయోకరతిలక్ భరోస్ ఇచా్చరు. 
ఈ కారయోక్రమంలో మఖయోఅత్థిగా ఎనారై త్రిశూల్ టీం సభుయోలు వండాన వినయ్ క్మార్ ఈ కారయోక్రమంలో మఖయోఅత్థిగా ఎనారై త్రిశూల్ టీం సభుయోలు వండాన వినయ్ క్మార్ 
పాల్్గనానారు. పారీ్టని ఉదేదెశించ మాటా్లడుతూ పారీ్ట మేనిఫెస్టను, గురుతిను సదా్ధంతాలను ప్రజలో్లకి పాల్్గనానారు. పారీ్టని ఉదేదెశించ మాటా్లడుతూ పారీ్ట మేనిఫెస్టను, గురుతిను సదా్ధంతాలను ప్రజలో్లకి 
తీస్కోవాలని ఆయన అనానారు. ఈ కారయోక్రమంలో వీరఘట్టం మండల జనసైనిక్లు వజ్రగడ తీస్కోవాలని ఆయన అనానారు. ఈ కారయోక్రమంలో వీరఘట్టం మండల జనసైనిక్లు వజ్రగడ 
రవిక్మార్, మతసు ప్ండరీకం, గరా్ప్ నరేంద్ర, కెవిఆర్ నాయుడు, గోపాలకృష్ణ, గోవిందరావు, రవిక్మార్, మతసు ప్ండరీకం, గరా్ప్ నరేంద్ర, కెవిఆర్ నాయుడు, గోపాలకృష్ణ, గోవిందరావు, 
భూషణ్, తదితర జనస్న కారయోకరతిలు పాల్్గనానారు.భూషణ్, తదితర జనస్న కారయోకరతిలు పాల్్గనానారు.

ఉపాధ్యూయులను గౌరవంగా చూడండి: ముఖరంచంద్ఉపాధ్యూయులను గౌరవంగా చూడండి: ముఖరంచంద్
శతఘ్నా న్యోస్: రాజంపేట, చదువు చెపేపు శతఘ్నా న్యోస్: రాజంపేట, చదువు చెపేపు 
గురువులను పోలీస్ స్్టషనో్ల బంధస్తిరా? గురువులను పోలీస్ స్్టషనో్ల బంధస్తిరా? 
ప్రభుతవో ఉదోయోగాల జీతభతాయోలు ఎకకుడైనా ప్రభుతవో ఉదోయోగాల జీతభతాయోలు ఎకకుడైనా 
పెరుగుతాయే కాని తగ్గవు కాని వైసీపీ పెరుగుతాయే కాని తగ్గవు కాని వైసీపీ 
పాలక్లు తగి్గంచారు.! ఉదోయోగులు పాలక్లు తగి్గంచారు.! ఉదోయోగులు 
సమైకయోంగా… బలంగా పోరాడాలి. పే సమైకయోంగా… బలంగా పోరాడాలి. పే 
రివిజన్ కమిషన్ అనే పేరును కాస్తి పే రివర్సు రివిజన్ కమిషన్ అనే పేరును కాస్తి పే రివర్సు 
కమిషన్ గా మారి్చన ఘనత జగనోమెహన్ కమిషన్ గా మారి్చన ఘనత జగనోమెహన్ 
రెడిడి ప్రభుతావోనికే దకికుంది. ప్రభుతవో రెడిడి ప్రభుతావోనికే దకికుంది. ప్రభుతవో 
ఉదోయోగులు, ఉపాధాయోయులు, పోలీస్ల ఉదోయోగులు, ఉపాధాయోయులు, పోలీస్ల 
జీతాలను తగి్గంచే విధంగా ప్రభుతవోం ఇచ్చన జీతాలను తగి్గంచే విధంగా ప్రభుతవోం ఇచ్చన 
ఉతతిరువోలను తక్షణమే వనకికు తీస్కోవాలి. ఉతతిరువోలను తక్షణమే వనకికు తీస్కోవాలి. 
జీతభతాయోలో్ల కోతలు విధంచడానినా నిరసస్తి జీతభతాయోలో్ల కోతలు విధంచడానినా నిరసస్తి 
ఉపాధాయోయ సంఘాలు చేస్తిననా పోరాటానినా ఉపాధాయోయ సంఘాలు చేస్తిననా పోరాటానినా 
అణచవేస్ విధంగా వైసీపీ ప్రభుతవోం అణచవేస్ విధంగా వైసీపీ ప్రభుతవోం 
వయోవహరించడానినా ఖండిస్తినానాం. నిరసన వయోవహరించడానినా ఖండిస్తినానాం. నిరసన 
చెపపుడం అనేది ప్రజస్వోమయోంలో ఒక చెపపుడం అనేది ప్రజస్వోమయోంలో ఒక 
భాగం. ప్రజస్వోమాయోనికి అర్థం తెలియని భాగం. ప్రజస్వోమాయోనికి అర్థం తెలియని 
పాలక్లు గద్దె మీద ఉండటం మన పాలక్లు గద్దె మీద ఉండటం మన 
దురదృష్టం. మనక్ విదాయోబుదు్ధలు నేరేపు దురదృష్టం. మనక్ విదాయోబుదు్ధలు నేరేపు 
గురువులను పూజించుకోవడం భారతీయ గురువులను పూజించుకోవడం భారతీయ 
సంసకుృత్. వైసీపీ పాలనలో చదువు సంసకుృత్. వైసీపీ పాలనలో చదువు 

చెబుతననా ఉపాధాయోయులను పోలీస్ స్్టషనో్ల బంధంచడం అప్రజస్వోమికం. నిననాటి చెబుతననా ఉపాధాయోయులను పోలీస్ స్్టషనో్ల బంధంచడం అప్రజస్వోమికం. నిననాటి 
నుంచే ప్రత్ ఉపాధాయోయుడికీ పోలీస్లు నోటీస్లు ఇవవోడం, గృహ నిరబాంధాలు చేయడం నుంచే ప్రత్ ఉపాధాయోయుడికీ పోలీస్లు నోటీస్లు ఇవవోడం, గృహ నిరబాంధాలు చేయడం 
చూస్తింటే రాష్ట్రంలో నియంతృతవో పాలన నడుసతిందనే విషయం అర్థం అవుతోంది. వైసీపీ చూస్తింటే రాష్ట్రంలో నియంతృతవో పాలన నడుసతిందనే విషయం అర్థం అవుతోంది. వైసీపీ 
పాలక్లు ప్రత్పక్షాల గంత నొకకుడానికి ఎనినా అడడిదారులను ఎంచుకంటునానారో… పాలక్లు ప్రత్పక్షాల గంత నొకకుడానికి ఎనినా అడడిదారులను ఎంచుకంటునానారో… 
అనీనా ఇప్పుడు ప్రభుతవో ఉదోయోగులపై ఉపయోగిస్తినానారు. చర్చల పేరుతో ఉదోయోగ సంఘాల అనీనా ఇప్పుడు ప్రభుతవో ఉదోయోగులపై ఉపయోగిస్తినానారు. చర్చల పేరుతో ఉదోయోగ సంఘాల 
నాయక్లను మభయోపెటా్టరు. ప్రభుతవోం చేసన మోస్నినా ఉదోయోగులు ఇపపుటికే గ్రహించారు. నాయక్లను మభయోపెటా్టరు. ప్రభుతవోం చేసన మోస్నినా ఉదోయోగులు ఇపపుటికే గ్రహించారు. 
అనినా సంఘాల వాళ్్ళ ఒక తాటి మీదక్ వచ్చన సమైకయోంగా ఉండాలి. బలమైన పోరాటం అనినా సంఘాల వాళ్్ళ ఒక తాటి మీదక్ వచ్చన సమైకయోంగా ఉండాలి. బలమైన పోరాటం 
దావోరా ప్రభుతవోం దిగి వచే్చలా చేయాలిసున బాధయోతను ఇప్పుడు ప్రత్ ఉదోయోగి తీస్కోవాలి. దావోరా ప్రభుతవోం దిగి వచే్చలా చేయాలిసున బాధయోతను ఇప్పుడు ప్రత్ ఉదోయోగి తీస్కోవాలి. 
పోలీస్లక్ ఒక విననాపం. మనందరికీ, మన పిల్లలక్ చదువు చెపేపు గౌరవ స్్థనంలో పోలీస్లక్ ఒక విననాపం. మనందరికీ, మన పిల్లలక్ చదువు చెపేపు గౌరవ స్్థనంలో 
ఉపాధాయోయులు ఉనానారు. వాళ్్ళ చేస్ పోరాటం తమ కోసం మాత్మే కాదు. మీ ఉపాధాయోయులు ఉనానారు. వాళ్్ళ చేస్ పోరాటం తమ కోసం మాత్మే కాదు. మీ 
పోలీస్ల కోసం కూడా… కాబటి్ట వారిని కేస్ల పేరుతో, అరెస్్టల పేరుతో వేధంచవదుదె. పోలీస్ల కోసం కూడా… కాబటి్ట వారిని కేస్ల పేరుతో, అరెస్్టల పేరుతో వేధంచవదుదె. 
ఉపాధాయోయులను గౌరవంగా చూడండి. పాలకపక్షం నుంచ ఎనినా ఒత్తిళ్్ళ వచ్చనా పోలీస్ ఉపాధాయోయులను గౌరవంగా చూడండి. పాలకపక్షం నుంచ ఎనినా ఒత్తిళ్్ళ వచ్చనా పోలీస్ 
ఉననాతాధకారులు ప్రజస్వోమయో విధానాలను… గురువును పూజించే సంసకుృత్ని దృషి్టలో ఉననాతాధకారులు ప్రజస్వోమయో విధానాలను… గురువును పూజించే సంసకుృత్ని దృషి్టలో 
ఉంచుకోవాలని కోరుచునానామని మఖరంచాంద్ అనానారు.ఉంచుకోవాలని కోరుచునానామని మఖరంచాంద్ అనానారు.

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


పాలకొండ పట్ణంలో జనసేన పార్్ 
ఆధ్వరయూంలో 1200 మాస్కిలు పంపిణీ
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

ఉపాధ్యోయ సంఘ నాయకులను వంటనే విడుదల 
చేయాలి: ఎస్ వి బాబు సమె్మట

శతఘ్నా న్యోస్: కృష్్ణ జిలా్ల, 
పెడన, రాజయోంగబద్ధంగా 
నిరసన తెలియజేస్తిననా 
ఉపాధాయోయులను, ఉపాధాయోయ 
సంఘ నాయక్లను అరెస్్ట చేయడం 
అప్రజస్వోమయోమని… ప్రత్పక్షంలో 
ఉననాప్పుడు ప్రగలాబాలు పలికిన జగన్ 
రెడిడి మఖయోమంత్రి అయాయోక మాట 
తపాపురని, తాను మఖయోమంత్రి అయితే 
వారంలో సపిఎస్ రదుదె చేస్తిరని, 
పిఆరిసు సవరణ ఉంటుందని, డిఏ లను 
సకాలంలో చెలి్లస్తినని నమమెబలికి, 
తీరా మఖయోమంత్రి అయాయోక 
తమక్ జరుగుతననా అనాయోయానినా 
ప్రశినాస్తిననా ఉదోయోగులను ఉదోయోగ 

సంఘ నాయక్లను అక్రమ అరెస్్టలతో గంత నొక్కుతనానారని, అరెస్్ట చేసన ఉపాధాయోయ 
నాయక్లు వంటనే విడుదల చేయాలి, వారి నాయోయమైన కోరెకులను తీరా్చలని జనస్న పారీ్ట 
డిమాండ్ చేస్తిందని ఎస్ వి బాబు సమమెట అనానారు.

పొలవలస, ఈదులవలస గ్రామ్లలో పల్లె పల్లెకు
శతఘ్నా న్యోస్: శ్రీకాక్ళం, నరసుననాపేట పలె్ల పలె్లక్ జనస్న సదా్ధంతాలినా తీస్క్వళ్్ల 
కారయోక్రమంలో భాగంగా గురువారం పొలవలస, ఈదులవలస గ్రామాల కారయోకరతిలతో 
నరసుననాపేట నియోజకవర్గ నాయక్లు పి.జయరాం సమావేశమై పారీ్ట బలోపేతానికి కృషి 
చేయాలని పారీ్ట సదా్ధంతాలని ప్రజలలోకి తీస్క్వళ్్లలి అని అనానారు. ఈ కారయోక్రమంలో 
జనస్న నాయక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానారు.

ఏపీ ప్రభుత్ నిరలెక్ష్ం విద్యోరుథుల ప్రాణాలకే 
ప్రమ్దం

శతఘ్నా న్యోస్: పెడన, కరోనా 
థర్డి వావ్ ఉదృతంగా వాయోపితి 
చెందుతననాపపుటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతవోం సంక్రాంత్ తరావోత 
విదాయోసంస్థలను ప్నః 
ప్రారంభించంది. ఆంధ్రప్రదేశ్్ల 
రోజుకి పది వేలక్ పైబడి కరోనా 
కేస్లు నమోదు అవుతనానాయి. 
విదాయోరు్థలు, వారి తలి్లదండ్రులు, 

ఉపాధాయోయులు ఆందోళన చెందుతనానారు. అమమె ఒడిని స్కులు హాజరుతో లింక్ పెట్టడం 
చేత, గతయోంతరంలేని పరిస్థతలో్ల విదాయోరు్థలు బడికి వళ్తినానారు. 75% హాజరు కాని యెడల 
అమమె ఓడి పోతందనే భయంతో తలి్లదండ్రులు పాఠశాలక్ పంపిస్తినానారు. విదాయోశాఖ 
మంత్రి వాయోకిసున్ ఇచా్చమ కనుక విదాయోసంస్థలు తెరిచామని చెబుతనానారు. మహారాష్ట్రలో 
15-18 సంవతసురాల వయస్ననా విదాయోరు్థలక్ మనకంటే ఎక్కువమందికి వాయోకిసునేషన్ 
వేశారు. కానీ అని మహారాష్ట్ర ప్రభుతవోం విదాయో సంస్థలక్ సలవు ప్రకటించంది. తెలంగాణలో 
రోజుక్ 2000 కరోనా కేస్లు నమోదు అవుతననాపపుటికీ మందు జగ్రతతితో విదాయో సంస్థలక్ 
సలవు ప్రకటించాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్్ల ప్రస్తితం రోజుకి పదివేలక్ పైనే కరోనా కేస్లు నమోదవుతనానాయి. రాబోయే 
రోజులో్ల మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కావున ఈ నెలాఖరు వరక్ విదాయోసంస్థలక్ 
సలవులు ప్రకటించవలసందిగా జనస్న పారీ్ట డిమాండ్ చేస్తిందని జనస్న పారీ్ట పెడన 
నియోజకవర్గం నాయక్లు ఎస్ వి బాబు సమమెట తెలిపారు.

శతఘ్నా న్యోస్: శ్రీకాక్ళం జిలా్ల, పాలకండ నియోజకవర్గం, పాలకండ 
పట్టణంలో జనస్న పారీ్ట ఆధవోరయోంలో దేశంలో కరోనా మహమామెరి రోజురోజుక్ 
పెరుగుతననా సమయంలో ప్రజలక్ కరోనాపై అవగాహన కలిపుస్తి స్మారు 
1200 మాస్కులు పంచడం జరిగింది. ప్రజలందరూ చాలా అప్రమతతింగా 
ఉండాలని ప్రభుతవోం కూడా వేగవంతంగా పరీక్షలు నిరవోహించేలా కోవిడ్ పరీక్ష 
సంటరు్ల ఏరాపుటు చేయాలని ఈ సందర్ంగా జనస్న పారీ్ట తరప్న ప్రభుతావోనికి 
డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో పాలకండ జనస్న పారీ్ట 
కారయోకరతిలు గరే్ల మనమెధరావు, పోరెడిడి ప్రశాంత్, కడగల హరికృష్ణ, పొటూనారు 
రమేష్, వననాలి చనానారావు, మిడితన ప్రస్ద్, స్యి, ఉమా లోకేష్, రాంబాబు, 
పవన్ ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్్గనటం జరిగినది.

అని్న మండల మరియు గ్రామకమిటీలు 
పూరితిచెయాయోలని సూచంచన 
కటికలపూడి గోవిందర్వు

శతఘ్నా న్యోస్: పశి్చమగోదావరి జిలా్ల జనస్న పారీ్ట జిలా్ల అధయోక్షులు 
కటికలపూడి గోవిందరావు(చనబాబు)ని కలిసన పోలవరం నియోకవర్గ 
ఇంఛారిజీ చర్రి బాలరాజు మరియు 7మండలాల అధయోక్షులు. ఈ నెలాఖరుక్ 
నియోజకవర్గంలో అనినా మండల మరియు గ్రామకమిటీలు పూరితిచెయాయోలని 
స్చంచారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నకకాపలిలె మండలం జనసేన పార్్టలో చేరికలు
శతఘ్నా న్యోస్: పాయరావుకపేట, అధకార పారీ్ట అయిన వైఎస్సురీసుపీ గురువారం ఆంధ్ర 
రాష్ట్రంలో ప్రతీ స్మానుయోడిని చాలా ఇబబాందులక్ గురిచేస్తింది. ఇది తప్పు అని ప్రశినాస్తి 
రౌడ్యిజం చేస్తినానారు, ఇలాంటి అవమానకర పరిస్థతలు తటు్టకోలేక ఆ పారీ్ట నుంచ 
బయటక్ వచ్చ అనాయోయానినా ఎదిరించాలననా దృఢ సంకలపుంతో 25 సంవతసురాల అపార 
రాజకీయ అనుభవం కలిగిన నకకుపలి్ల మండలం, దొండవాక గ్రామస్్థలు కోడా సత్తిబాబు 
జనస్న పారీ్టలోకి రాష్ట్ర కారయోదరి్శ బోడపాటి శివదత్ ఆధవోరయోంలో చేరడం జరిగింది. ఈ 
కారయోక్రమంలో నకకుపలి్ల మండలం జనస్న పారీ్ట నాయక్లు గోవిందు, వరహాలబాబు, 
అపపులరాజు, గణేష్, శివాజీ, మహేష్, మంగరాజు తదితరులు పాల్్గనానారు.

శతఘ్నా న్యోస్:  నల్లచెరువు మండలంలో జరిగిన క్రికెట్ టరనామంట్ ఫైనల్ మాయోచ్ 
క్ మఖయో అత్ధులుగా జనస్నపారీ్ట ఎంపిటిస అమర్ కారితికేయ వళ్లడం జరిగింది. 
39 టీం లు పాల్్గని ఫైనల్ క్ తనకలు్ల గుంజువారి పలి్ల/నల్లచెరువు టీం లు 
రాగా విననార్ గుంజువారి పలి్ల టీం, రననార్ నల్లచెరువు. విననార్సు క్, రననార్సు క్, 
మాన్ ఆఫ్ ది మాచ్, మాన్ ఆఫ్ ది సరీస్ మరియు బెస్్ట బాట్సు మాన్ లక్ ట్రోఫితో 
పాటు ప్రైజ్ మనీని అందించడం జరిగింది. ఈ కారయోక్రమంలో టరనామంట్ 
ఆర్గనైజింగ్, క్రీడాకారులు,మండల నాయక్లు పాళయోం స్ధాకర్, హరనాథ్ రెడిడి, 
సతీష్, జిలాన్, సదుదె, గణేష్ తదితరులు పాల్్గనానారు.

నల్లచెరువు మండలంలో జరిగన క్రికెట్ 
టోరనిమంట్ లో విననిర్ గ్ంజువారి పలి్ల టం, 

రననిర్ నల్లచెరువు టం

పెనుమంట్ర మండలాధయోక్షుడిగా కె.కార్తిక్

శతఘ్నా న్యోస్: ఆచంట నియోజకవర్గం ఇంచార్జీ చేగండి స్రయోప్రకాష్ అధయోక్షతన 
జనస్న పారీ్ట పెనుమంట్ర మండల అధయోక్షుడిగా కె.కారీతిక్ ని ఎనునాకోవడం జరిగింది. ఈ 
కారయోక్రమంలో జనస్న నాయక్లు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్గనానారు.

నీలపురం(గిర్డపేట) గ్రామంలో జనసేన పార్్ట లోకి 
భార్గా యువత , పెద్దలు చేరిక

శతఘ్నా న్యోస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గం, పెదదెపేట పంచాయతీ, నీలప్రం 
(గిరాడపేట) గ్రామంలో జనస్న పారీ్ట లోకి 17 క్టుంబాలు (98ఓటరు్ల) పారీ్టలో 
చేరటం జరిగింది.
యువతతో పాటు పెదదెలు కూడా పారీ్టలోకి భారీగా చేరటం జరిగింది. 
ఈ కారయోక్రమంలో జనస్న నాయక్లు కతతికోట నాగేంద్ర, కోరుకండా 
మలే్లశవోరావు,జనస్న ఎంపీటీసీ అంపిలి విక్రమ్, కల్ల జైరాం,రుంక్  అనంత్, 
సంతోష నాయుడు మరియు జనస్న కారయోకరతిలు పాల్్గనానారు.

మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం 
బాహయూప్రపంచనిక్ తెలియజేయడానిక్ మరియు వారి గళానిని వినిపించడానిక్ మీ 
ముందుకు వచ్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కారయూక్రమాలను 
మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపించండి. మీరు పంపించే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, 
ఈ-పేపర్ మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జరుగ్తుంది. 
మా వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

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

