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సంక్షోభంలో వరి సాగు….సాగలేమంటున్న కోనసీమ
*వేలాది ఎకరాల్లో పంట విరామం ప్రకటంచిన అన్నదాతలు
*వరదలు, మురుగు నీరే ప్రధాన సమస్య
*పెరిగిన ఖరుచులు, గిట్టుబాట్ కాని ధరలూ కారణమే

శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమ అనగానే పుష్కలంగా నీరు, ఏటా 
మూడు పంటలు పండంచే సారవంతమైన భూములే గురుతుకు 
వసాతుయి. కానీ అదే కోనసీమల్ వరి సాగు సంక్షోభంల్ 
పడంది. ఖరుచులు పెరిగి పోవడం, కూలీల కొరతకు తోడు 
కోనసీమల్ వరద ముంపు సమస్య ప్రధాన అవరోధంగా 
మారింది. దంతో ఖరీఫ్ ల్ వరి సాగుకు విరామం ఇవ్వాలని 
ఇప్పటకే వేలాది మంది రైతులు తీరామానం చేశారు. దేశానికే 
అన్నం పెటటు అన్నపూర్ణగా ఖ్్యతి గడంచిన కోనసీమల్ పంట 
పొలాలు ఈ ఏడాది బీడు భూములుగా దర్శనం ఇవవానండటం 
బాధాకరం.

* తహశీలాదారలోకు రైతు పరిరక్షణ సమితి మొర
కోనసీమ జిలాలోల్ని అలలోవరం, ఐ.పోలవరం, ముమిమాడవరం, ఉప్పలగుపతుం మండలాల్లోని దాదాపు 24000 ఎకరాల్లో రైతులు ఖరీఫ్ వరి సాగుకు ఇప్పటకే విరామం 
ప్రకటంచారు. ఈ ఖరీఫ్ ల్ వరి సాగు చేయడం లేదని కోనసీమ రైతు పరిరక్షణ సమితి ఆయా మండలాల్లోని తహశీలాదారలోకు వినతి పత్రాలు అందచేసంది. కోనసీమల్ 
మురుగునీట కాలువలు శుభ్ం చేస, ముంపు సమస్యకు పరిష్్కరం చూపాలని ఎన్్న ఏళ్లోగా కోరుతున్్న తమ గోడు పటటుంచుకోలేదని రైతులు ఆవేదన వెలిబుచుచుతున్్నరు. 
ఖరీఫ్ ల్ వచేచు వరదలకు తోడు మురుగునీట కాలవల నంచి ఎగదనే్న మురుగుతో పంట సక్రమంగా పండటం లేదు. అరకొరగా వచిచున దిగుబడులకు కూడా న్ణ్యత 
లేదని అతి తకు్కవ ధరకు అడుగుతున్్నరని రైతులు అధికారులకు తెలియజేశారు. ప్రభుత్వానికి అమిమాన ధాన్్యనికి 6 నెలలకు కూడా డబుబు ఇవవాకుండా వేధిస్తున్్నరని 
కూడా కోనసీమ రైతులు తహశీలాదారలోకు తెలిపారు. సాగు ఖరుచులు పెరిగి పోవడం, కూలీల సమస్య రాష్ట్ర వ్్యపతుంగా ఉన్్న వీటకి అదనంగా కోనసీమల్ వరద ముంపు 
ప్రధాన సమస్యగా మారడంతో ఖరీఫ్ ల్ వరి సాగుకు విరామం ప్రకటంచారు.
* వరి సాగు ఎక్కడా గిట్టుబాట్ కావడం లేదు
కేవలం కోనసీమల్నే కాదు రాష్ట్రంల్ ఏ ప్ంతంల్న్ వరి సాగు గిట్టుబాట్ కావడం లేదు. పెరిగిన ఎరువుల ధరలు, డీజిల్ ధరలు, కూలీ ఖరుచులతో ఎకరా వరి సాగుకు 
రూ.40,000 వరకు ఖరచువుతోంది. సగట్న 30 బసాతుల దిగుబడ వచిచున్ రూ.36,000 వచేచు అవకాశం ఉంది.అంటే పంట సక్రమంగా ఇంటకి చేరిన్ ఎకరా వరి 
సాగుల్ రూ.4,000 నషటుం వసతుంది. అదే కౌలు రైతు అయితే ఎకరాకు 25 బసాతుల కౌలు ఇవ్వాలిసి ఉంట్ంది. అంటే మొదట పంట ఎకరాకు 30 బసాతుల సగట్ దిగుబడ 
వచిచున్ అందుల్ 25 బసాతులు కౌలుకే పోత్యి. కాబటటు మొదట పంటల్ కౌలు రైతులు భారీ నష్టులన చవిచూడాలిసి వసతుంది. రండో పంటపైనే ఆశలు పెంచుకోవ్లిసి 
వసతుంది. కోనసీమల్ 90 శాతం మంది కౌలు రైతులే. అందుకే వ్రికి సాగు ఏ మాత్ం గిట్టుబాట్ కావడం లేదు. దంతో ఖరీఫ్ ల్ వరి సాగుకు రైతులు ఏ మాత్ం ఆసకితు 
చూపడం లేదు.

* ఖరీఫ్ ల్ వరద ….రబీల్ నీట ఎదదాడ
కోనసీమల్ ఖరీఫ్ ల్ వరద నీరు ప్రధాన సమస్య. నెలల తరబడ వరద నీరు పొలాల్లో నిలిచిపోవడం వలలో ఖరీఫ్ వరి పంట దెబబుతింటంది. ఇక రబీల్ సాగునీట సమస్య 
వేధిసతుంది. గోదావరిల్ జులై నంచి డసంబరు వరకు వరద ఎకు్కవగా ఉంట్ంది. ఆ తరవ్త నీట ప్రవ్హాలు ఒక్కసారిగా తగిగిపోవడంతో, కాలువలకు నీట సరఫరా 
తగిగిస్తున్్నరు. దంతో రబీ వరి సాగు చేసే రైతులు కాలువల్లో అడుగున ఉన్న నీటని పొలాలకు పారించడానికి డీజిల్ ఇంజనలో పెట్టుకోవ్లిసి వసతుంది. దని వలలో ఎకరాకు 
రూ.6,000 ఖరుచు అదనంగా అవుతోంది. ఖరీఫ్ వరి సాగున వరదలు ముంచెతుతుతుంటే, రబీల్ నీట కొరత కారణంగా వరి సాగు చేయడం ఇబబుందిగా మారింది.
* మదదాతు ధరల మాయాజాలం
కేంద్ర ప్రభుతవాం ఏటా మదదాతు ధరలు ప్రకటస్తుంది. కేంద్రం ప్రకటంచిన మదదాతు ధర కన్్న తకు్కవ ధరలుంటే ప్రభుతవామే ఆ పంటలు కొనగోలు చేస్తుంది. కేంద్రం 
ప్రకటంచిన ధర కన్్న మార్కటలో ఎకు్కవ ధర లభిసేతు రైతులు వ్్యపారులకు సరకు అముమాకోవచుచు. ఒకవేళ ధరలు ఆశాజనకంగా లేకుంటే గిట్టుబాట్ ధరకు ప్రభుత్వానికి 
పంటలు అముమాకోవచుచు. వరి పంటకు 75 కేజీల బసాతుకు రూ.1455 మదదాతు ధర దకా్కలి. కానీ రూ.1100 నంచి రూ.1200 మించి రావడం లేదు. తేమ ఎకు్కవగా 
ఉందని, న్ణ్యత లేదంటూ గిట్టుబాట్ ధరల్లో కోతలు వేస్తున్్నరు. దనికితోడు ధాన్యం అమిమాన తరవ్త ఆ డబుబు కోసం 3 నెలల నంచి – 6 నెలలు ఆగాలిసి వసతుంది. 
దంతో సాగు కోసం రైతులు తెచిచున అపు్పలకు వడీడీలు పెరిగిపోతున్్నయి. కేంద్ర ప్రభుతవాం ప్రతిష్ఠాతమాకంగా తీస్కు వచిచున ఉపాధి హామీ పథకం ప్రవేశపెటటున తరవ్త 
కూలీ రేట్లో విపరీతంగా పెరగడంతోపాట్, వ్యవసాయ పనలకు కూలీలు రావడం లేదు. దంతో రైతులు సకాలంల్ వరి న్ట్లో పూరితు చేయలేకపోతున్్నరు. కోనసీమల్ 
వరిన్ట్లో వేయడానికి బీహార్, నేపాల్ నంచి కూలీలన తెచుచుకోవ్లిసి వసతుందంటే పరిసథితి ఎంత దారుణంగా తయారైందో అరథిం చేస్కోవచుచు. అందుకే ఉపాధి హామీ 
పథకాని్న వ్యవసాయ పనలకు కూడా వరితుంపజేయాలనే డమాండ్ వసతుంది. అయితే దనిపై కేంద్ర ప్రభుతవాం ఎలాంట నిర్ణయం తీస్కోలేదు.

* సాగర్ ఆయకట్టుల్న్ ఇదే పరిసథితి
పంటల విరామం కోనసీమకే పరిమితం అయిందనకుంటే పొరపాటే. వరి సాగు చేసే చాలా ప్ంత్ల్లో ఇలాంట పరిసథితి నెలకొంది. న్గారుజునసాగర్ ఆయకట్టు కింద 
వరి పొలాలన సాగు చేసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రావడంలేదు. గతంల్ సాగర్ ఆయకట్టుల్ ఎకరాకు 12 బసాతుల కౌలు ఇచిచు సాగు చేసేవ్రు. నేడు వరి పొలాల 
సాగుకు ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో వేలాది ఎకరాల భూమి బీడు వ్రిపోతోంది. ఎకరాకు కనీసం 4 బసాతుల కౌలు ఇచిచు సాగు చేస్కోవ్లని కోరిన్ ఎవరూ 
ముందుకు రావడం లేదని పలా్నడు జిలాలో చాగలులోకు చెందిన రైతులు వ్పోయారు. కోనసీమల్ రైతులు మూకుమమాడగా ఖరీఫ్ పంటల విరామం ప్రకటంచడం దేశ 
వ్్యపతుంగా చరచునీయాంశంగా మారింది.
* పరిష్్కర మారాగిలివే….
చితతుశుదిదా ఉంటే పరిష్్కరం లభిస్తుంది. కోనసీమ రైతుల ముంపు సమస్యన కాలువలు రిపేరు చేయడం దావారా పరిష్కరించవచుచు. అలాగే మదదాతు ధరన ఏటా అరకొరగా 
వందా యాబై కాకుండా, రైతుకు కొంత మిగులు ఉండేలా పెంచితే వరి సాగుకు మొగుగి చూపుత్రు. కేంద్రం క్రమంగా ఎరువుల రాయితీ భారం తగిగించుకుంటూ, ఎరువుల 
ధరలు పెంచుకుంటూ పోతోంది. ఎరువుల ధరలు రటటుంపు చేసన కేంద్రం, మదదాతు ధర మాత్ం కేవలం కివాంటా ధాన్్యనికి రూ.100 పెంచి చేతులు దులిపేస్కుంది. 
యంత్రాలన రాయితీ ధరలపై సరఫరా చేస కూలీల సమస్యకు చెక్ పెటాటులి. ఉపాధి హామీ పథకాని్న వ్యవసాయానికి అనసంధానం చేయాలి. మదదాతు ధరల్ కోతలు 
లేకుండా, సరకు అమిమాన మూడు రోజుల్లోనే రైతు ఖ్త్ల్ నగదు జమ చేయాలి. మాది రైతు సంక్షేమ ప్రభుతవాం అని చెపు్పకుంటూ కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం అయితే 
పంటల విరామం రాష్ట్రం మొతతుం విసతురించే ప్రమాదం ఉందనడంల్ ఎలాంట సందేహం లేదు.
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క్రియాశిలక సభ్యత్వాల కిటులు పంపిణి కార్యక్రమ పనులను పర్యవేక్ంచిన పంతం నానాజి
శతఘ్్న న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్: జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు కే పవన్ కళ్్యణ్, పీఏసీ చైరమాన్ న్దెండలో మన్హర్ ఆదేశాల మేరకు జూన్ నెలల్ 10,11,12 తేదలల్ రాష్ట్ర వ్్యపతుంగా 
చేపటేటు క్రియాశిలక సభ్యతవాం నమోదు చేయించిన వ్లంటీర్సి కి మండలాల్లో సన్మాన ప్రక్రియల్ భాగంగా నేడు కాకిన్డల్ కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవరాగినికి చెందిన క్రియాశిలక 
సభ్యత్వాల కిట్లో పంపిణి సన్్నహాలని జనసేన పారీటు పీఏసీ సభు్యలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచార్జు పంతం న్న్జి దగగిరుండ పర్యవేక్ంచడం జరిగింది.

యండమూరు గ్రామ రైతులకు భరోసా ఇచిచిన పంతం నానాజీ
శతఘ్్న న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్: కరప మండలంల్ పర్యటస్తున్న జనసేన పారీటు పీఏసీ సభు్యలు, కాకిన్డ 
రూరల్ ఇంచార్జు పంతం న్న్జీ గారిని యండమూరు గ్రామంల్ సాథినిక రైతులు కలిస.. వ్రు పడుతున్న 
ఇబబుందులు లిఖిత పూరవాకంగా తెలియచేస, మా బాధ అధికారులకు తెలియపరచండ అని కోరారు.. నీరు 
సరిగా రాకపోవడం వలన పంట పూరితుగా దెబబుతిని నషటుపోయమని వ్రి బాధన తెలియచేసారు. వ్రి 
సమస్యలన విని పై అధికారులతో మాటాలోడత్మని ఈ సందర్ంగా పంతం న్న్జీ రైతులకు భరోసా 
ఇవవాడం జరిగింది.

చదువులో బీహార్ కనా్న వెనుకబడిన ఏపీ: జనసేన
*సబిఐ దతతుపుత్రుడు ఏ వన్ జగన్ అయితే, రాష్ట్రంల్ వైసపి బ్రోకరాగి సజజుల..
*కనీసం పదో తరగతి పరీక్షలు కూడా పెటటుడం చేతకాని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం..
*జనసేన పారీటు ప్రతి విమర్శన్సా్రాలు..
*మా పవన్ కు విదా్యరిథి అభిమానలు ఉన్్నరు.. కానీ మీ జగన్ కు దంగలు, గుండాలు, రౌడీలే ఫ్్యన్సి..

శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి: వైసపి మూడేళలో పాలనల్ చదువు సంక న్కి పోయిందని దేశంల్నే తకు్కవ 
విద్య శాతం ఉన్న బీహార్ రాష్ట్రం కన్్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడు్యకేషన్ ల్ దిగజారి పోయిందని.. దనికి కారణం 
పాలక ప్రభుతవాం అని మంత్రి బొతసి సత్యన్రాయణన ఉదేదాశించి జనసేన పారీటు తిరుపతి అసంబీలో 
ఇన్చురిజు కిరణ్ రాయల్ ఆరోపించారు.
సాథినిక ప్రెస్ కలోబ్ ల్ గురువ్రం జనసేన నేతలు పటటుణ అధ్యక్షులు రాజారడడీ, రాజేష్ యాదవ్, హేమ కుమార్, బాబు సంగేరి, మునసావామి, కృష్ణ, మన్జ్ కుమార్, జీవన్ రాయల్ 
లతో కలిస కిరణ్ మాటాలోడుతూ.. సబిఐ దతతుపుత్రుడు జగన్ రడడీ ఏ వన్ అయితే సేటుటలో బోకర్ పనలు చేస్తు.. సజజుల బ్రోకర్ పేరున సారథికం చేశారని విమరి్శంచారు. సజజుల రాత్రి డీల్ 
చేసాతురని.. డే ల్ సీఎం సగే్నచర్ తో కోటలో వ్్యపారంతో మోసం చేస్తు.. బాధితుల ఉస్రు పోస్కుంట్న్్నరని.. దనికి సంబంధించిన సాక్ష్యధారాలు తమవదదా ఉన్్నయని తెలిపారు. 

అని్న డపారటు్మంటలోల్ పదవులకు, ఉదో్యగాలు కొనసాగింపు 
లాంట డీల్సి త్న తెలంగాణ, ఏపీ ల హైవే రహదారిల్ 
చేయలేదని సజజుల కాణిపాక విన్యకుని సని్నధిల్ 
ప్రమాణం చేయగలడా అని సవ్ల్ విసరారు.
ప్రమాణం చేసేతు బాధితులు రోడుడీపైకి వసాతురని.. లేనిపక్షంల్ 
బాధితులు ఇచిచున కోటలో రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వాలని 
డమాండ్ చేసాతురు. బిజెపి జాతీయ నేత నడాడీ వైసీపీని భారీగా 
విమరి్శసేతు న్రుమెదపని ఫ్్యన్ పారీటు నేతలు.. జనసేన, 
ప్రతిపక్షలు ప్రశి్నసేతు ఎందుకు ఫైర్ అవుత్రని ప్రశి్నంచారు. 
బీజేపీ అంటే భయమా లేక ప్రతిపక్షల అంటే చులకన్ 
అంటూ చురకలు వేశారు.
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సీబీఐ దత్త పుత్రుడు ఏ వన్ జగన్.. 
బి1 బ్రోకర్ సజ్జల: కిరణ్ రాయల్

శతఘ్్న న్్యస్: ఎపి ప్రభుతవాం ఏర్పడనప్పట నండ సజజుల బ్రోకరిజంల్ చక్రం తిపు్పతున్్నరు
వేల కోటలో ఆసతు పరుల్లో టాప్ టెన్ ల్ సజజుల ఉన్్నరు..
డబుబు పెడతే చాలు రడ్ లైట్ ఏరియాకు కూడా పరిమిషన్ ఇసాతురు సజజుల..
మంత్రి పదవి కోసం చితూతురు జిలాలో వ్యకితుకి మంత్రి పదవి మైనరిటకి ఇసాతున అని ఎంత కాజేసారో 
సజజుల చేపా్పలి..
ఎసీవా యూనివరిసిటీల్ 62 నండ 65 ఏళ్ళ వరకు కాల పరిమితి పెంచేలా కొతతు జీవో ఇసాతురు..
దనిపై మరో మూడు రొజుల్లో కొతతు జీవో విడుదల చేసాతురు సజజుల..
ఈ కొతతు జిఓకు 15 నండ 20 కోట్లో వరకు సటల్ మెంట్ జరిగింది..
ఓ ఎంపీ దావారా ఓ మహిళకు టీటీడీ బోరుడీ మెబర్ పదవి ఇసాతున జూన్ ,జులై నెలల్ 5 కోట్లో డీల్ 
కుదిరిచున వ్యకితు సజజుల..
ఆమె ఎవరు అనేది తవారల్ మీడయా ముందుకు తెసాతుం..
రాష్ట్రంల్ జరిగే ప్రతి అవినితిల్ సజజుల హసతుం ఉంట్ంది…
పదవ తరగతి ఫలిత్ల్లో దేశంల్ బీహార్ కంటే చివరి సాథినంల్ ఎపి ఉంది..
రాష్ట్రంల్ ఒకట ,రండు మారు్కల తేడాతో 2 లక్షల మంది విదా్యరుథిలన ఫైల్ చేసన ఘనత వైసపి 
ప్రభుతవాంది..
కనిసం పదవ తరగతి పరీక్షలు పెటటున చేతకాని వ్యకితు బొతసిన్ లేక బొచుచు మంత్రిన్ న్కైతే అరథిం 
కాలేదు..
బిజెపి న్యకుల గురించి మాటాలోడే దముమా ఒక్క వైసపి న్యకుడుకు లేదు..

విద్్య వ్యవస్థ గాడి తప్పే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుతవాం 
వ్యవహరిస్తంది: రెడిడి అపపేలనాయుడు

శతఘ్్న న్్యస్:  ఏలూరు: రాష్ట్రంల్ ప్రతి ఏటా న్డు-నేడు కార్యక్రమం అటటుహాసంగా జరిపించి 
10వ తరగతి విదా్యరుథిల భవిష్యతో రాజకీయం చేస్తున్్నరని ప.గో జిలాలో జనసేన పారీటు అధికార 
ప్రతినిధి, ఏలూరు నియోజకవరగి ఇంచారిజు రడడీ అప్పలన్యుడు మండపడాడీరు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాటాలోడుతూ.. దాదాపు 2లక్షల 60వేల మంది విదా్యరుథిలన ఫెయిల్ చేసన ఈ ఘనత 
మీకే చెందింది.. గత 30 ఏళలోల్ 10వ తరగతి పాస్ గ్రాఫ్ పడపోవడం ఇదే తొలిసారి అని 
అప్పలన్యుడు ప్రభుతవాం పై విమర్శలు చేసారు. అమమావడ పధకానికి డబుబులు లేక ఇలా విదా్యరుథిల 
జీవిత్లతో ఆడుకుంట్న్్నరు అని వ్్యఖ్్యనించారు.
10వ తరగతి పరీక్ష పత్ం లీక్ అయిందని తెగ హడావుడ చేశారు..నిజంగా ప్రశా్నపత్ం లీక్ అయి 
ఉంటే వందకి 100% విదా్యరుథిలు పాస్ అవ్వాలి కదా రండు లక్షల అరవై వేలు ఎలా ఫెయిల్ 
అయా్యరని ప్రశి్నంచారు. ప్రతి విదా్యరిథికి పది మారు్కలు వేస పాస్ చేయాలని జనసేన పారీటు 
నియోజకవరగి కనీవానర్ డమాండ్ చేశారు.

శిధిలావస్థలో ఉన్న పాఠశాలల వద్ద హెచచిరిక 
బోరుడిలు ఏరాపేటు చేయాలి: ఇంటిపలిలు ఆనందరాజు
శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు నియోజవరగిం, రాజోలు మండలం సరవా సభ 
సమావేశంల్ గురువ్రం చింతలపలిలో మెయిన్ రోడుడీల్ శిధిలావసథిల్ ఉన్న 
పాఠశాల కోసం మరియు రాజోలు మండలంల్ మెయిన్ రోడుడీ పక్కన ఉన్న 
అని్న పాఠశాలల వదదా పిలలోలకు ప్రమాదం జరగకుండా హెచచురిక బోరుడీలు 
ఏరా్పట్ చేయాలని.. అలాగే చింతలపలిలో కుమమారి వీధిల్ అతి ప్రమాదంగా 
ఉన్న ఎలకి్రికల్ ఇనప సతుంభాల తీసవేస.. సమెంట్ సతుంభాలతో విదు్యత్ 
ఏరా్పట్ చేయాలని జనసేన పారీటు వైస్ ఎంపీపీ కోరడం 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

మలికిపురం ప్రజల ద్హారి్తకి జనసేన వాటర్ ట్యంకర్

శతఘ్్న న్్యస్: కోనసీమ జిలాలో, రాజోలు వేసవి కాలంల్ నీట ఎదదాడకి ప్రజలు ఇబబుంది 
పడుతుండడంతో జనసేన పారీటు చిరుపవన్ సేవ్సమితి ఆదవార్యంల్ ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
మంచినీళ్్ళ అందేవిధంగా వ్టర్ టా్యంకర్ ఏరా్పట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వ్టర్ 
టా్యంక్ దావారా గురువ్రం మలికిపురం గ్రామం, ఆదర్శనగర్ ల్(కాలేజ్ వెనక)
నీరు అందక ఇబబుందిపడుతున్నవ్రికి కేశనపలిలోకి చెందిన అడబాల శ్రీఆంజనేయులు 
& సన్సి వ్రి (ట్రాకటుర్ డజల్ )ఖరుచులతో మలికిపురం జనసైనికుల దావారా త్రాగునీరు 
అందించడం జరిగిందని జనసేన న్యకులు న్మన న్గభూషణం తెలియచేయడం 
జరిగింది.

క్రియాశీలక సభ్యతవాం కిటులు పంపిణీ కార్యక్రమాన్్న 
విజయవంతం చేయండి: గరాభాన

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొండ నియోజకవరగింల్ 
జనసేన క్రియాశీలక సభ్యతవాం కిట్లో జూన్ 12వ తేద 
ఆదివ్రం శ్రీ శ్రీనివ్స కళ్్యణ మండపంల్ ఉదయం 
10 గంటలకు క్రియాశీలక సభ్యతవాం కిట్లో పంపిణీ 
కార్యక్రమం జరగబడునని పాలకొండ నియోజకవరగి 
జనసేన పారీటు న్యకులు గరా్న సతితుబాబు 
తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలోడుతూ… 
క్రియాశీలక సభ్యతవాం తీస్కున్న ప్రతి జన సైనికుడు 
ఆ రోజు కార్యక్రమానికి హాజరై వ్రి యొక్క సభ్యతవాం 

కిట్టు తీస్కోవ్లి అని అన్్నరు. ఆదివ్రం నియోజకవరగి జనసైనికులు అందరూ ఈ 
కార్యక్రమానికి హాజరై విజయవంతం చేయాలని గరా్న సతితుబాబు కోరారు.

జనసేన పార్టీ ముదినేపలిలు మండల కమిటీ న్యామకం
*జనసేన మండల శాఖ్ న్తన కార్యవరగిం నియామకం

శతఘ్్న న్్యస్:  ముదినేపలిలో: జనసేన 
పారీటు ముదినేపలిలో మండల కమిటీల్ 
బుధవ్రం జనసేన మండల శాఖ 
న్తన కార్యవరగిం నియామకం 
జిలాలో అధ్యక్షులు బంద్రెడడీ రామకృష్ణ 
అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సందర్ంగా 
అధ్యక్షుడుగా వీరంకి వెంకటేశవార 
రావు (వెంకయ్య)న కొనసాగించగా.. 
ఉప-అధ్యక్షులుగా వర్రే హనమాన్ 

ప్రసాద్, ఎర్ంశెటటు శివ ప్రసాద్, ప్రధాన కార్యదరు్శలుగా భూపాల న్ని, దాసరి 
నగవీరంగానేయులు, చింత్ మురళి కృష్ణ, అబిబుశెటటు నగేష్ బాబుతో పాట్ మరో 6 
కార్యదరు్శలు, 9 మంది సంయుకతు కార్యదరు్శలుగా బంద్రెడడీ రామకృష్ణ నియమించారు.
ఈ కార్యక్రమంల్ జిలాలో సంయుకతు కార్యదరి్శ వేలు్పరి న్న్జీ మాటాలోడుతూ.. ముదినేపలిలో 
మండల జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు, ఉపాధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదరు్శలు, కార్యదరు్శలు, 
సంయుకతు కార్యదరు్శలు గా ఎంపికైన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూరవాక అభినందనలు 
తెలియజేస్తు.. ఇప్పటనండ మండల కమిటీల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు.. చాలా బాధ్యతగా 
పారీటుని ముందుకు తీస్కు వెళ్్ళలి అని కోరారు.

చిలకపాలం గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కరిమజి్జ 
మలీలుశావారావు భేటి

శతఘ్్న న్్యస్: *పవనన్న ప్రజాబాట 62వరోజు

శ్రీకాకుళం జిలాలో, ఎచెచురలో నియోజకవరగిం, రణసథిలం మండలం, పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు 
మేరకు జనసేన పారీటు న్యకులు, ససైట బా్యంకు మాజీ చైరమాన్ కరిమజిజు మలీలోశావారావు, 
జనసేన పారీటు యంపీటస అభ్యరిథి పోటూ్నరు లక్షుమాన్యుడు గురువ్రం ఉదయం 
చిలకపాలం గ్రామ చెరువుల్ పర్యటంచి.. చెరువుల్ ఉన్న ఉపాధి కూలీలన ప్రతి 
ఒక్కరినీ కలవడం జరిగింది.

జనసేన పారీటు మేనిఫెసటు గురించి ప్రతి మహిళకు,యువతకు,పెదదాలకు, తెలియజేస్తు.. 
పవనన్న ప్రజాబాట ప్రచార కార్యక్రమాని్న ప్రంభించి 62 రోజులు పూరితు చేస్కున్న 
పవనన్న ప్రజాబాట స్దర్ంగా ప్రజలు దగగిరకు వెళి్ళ పలు కుట్ంబాలన పలకరిస్తు 
ముందుకు సాగడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజు మలీలోశావారావు 
మాటాలోడుతూ.. జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటున రైతు 
భరోసా యాత్ల్ బాగంగా 3000 మంది చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుట్ంబాలన 
నేరుగా పరామరి్శంచి.. ఒకో్క కుట్ంబానికి లక్ష రూపాయలు విరాళం అందిస్తున్న.. 
గొప్ప మనస్న్న న్యకుడని.. అలాంట న్యకుడని కాపాడు కోవ్లిసిన అవసరం 
ఉందని ఆయన తెలియజేశారు. అలాగే వివిధ విషయాలు గురించి వివరించి వ్ళలోకు 
అవగాహన కలి్పంచారు. కళ్్యణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావ్లని అన్్నరు. అలాగే 
వృదుదాలతో మాటాలోడుతూ.. సామాన్య ప్రజలకు న్్యయం జరగాలంటే.. పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ముఖ్యమంత్రి కావ్లని అన్్నరు. జనసేన ప్రభుతవాం వసేతు సంవతసిరానికి 5గా్యస్ 
సలిండరులో ఉచితంగా పేదలకు ఇవవాబడుతుందని.. ప్రతి పేద ప్రజలకు ఇలులో కట్టుకోవడానికి 
తెలలోరేషన్ కారుడీ కలిగినవ్రికి ఇస్క ఉచితంగా ఇవవాబడుతుందని.. అలాగే తెలలోరేషన్ 
కారుడీదారులకు రేషన్ బదులు 2500/-నండ3500/-వరకు ఎకౌంట్ల్ నగదు 
జమ చేయబడుతుందని తెలియజేశారు. త్ము ప్రంభించిన పవనన్న ప్రజాబాటకు 
ప్రజలనండ అపూరవా స్పందన లభిసతుందన్్నరు. గత ఎని్నకల సందర్ంగా ఒక్క ఛాన్సి 
జగన్ కి ఇదాదాం అని ఓటేసన వ్రవరూ ఈసారి వైసపి కి ఓట్ వేసేందుకు సద్ంగా 
లేరన్్నరు. మా పవన్ కళ్్యణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రి గెలిపించికోవ్లని ప్రజలు చెపా్పరు
ఈకార్యక్రమంల్ చిలకపాలేం గ్రామ,ప్రజలు మహిళలు తదితరులు పాల్గిన్్నరు.

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 

కా్యన్సర్ తో బాధపడుతున్న సత్్తబాబుకు జనసేన సాయం
శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపలిలో జిలాలో, 
పాయకరావుపేట నియోజకవరగిం, కోటవురటలో 
మండలం, బాపిరాజు కొతతుపలిలో గ్రామంల్ 
కా్యనసిర్ తో బాధపడుతున్న వేములపూడ 
సతితుబాబుకు జనసేన ఆధవార్యంల్ 25 కేజీలు 
బియ్యం, పండులో మరియు 1000రూ.ల 
ఆరిథిక సాయం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ 

వెంకట పూరం గ్రామ అధ్యక్షుడు గొలులో బాలరాజు, గ్రామ ప్రధాన కార్యదరి్శ రావ్డ 
సావామి, అశోక్ రడడీ , గెడడీం రాజు, బీ శివ్జీ, కొడవటపూడ శీన, బాపిరాజు, కొతతుపలిలో 
జనసైనికులు పాల్గినడం జరిగింది.

రోడుడిను బాగు పరచండి మహాప్రభో ??? : భైరవ ప్రసాద్
శతఘ్్న న్్యస్: కదిరి నియోజకవరగింల్ని ఎన్ పి కుంట మండలం నందు కదిరి- 
రాయచోట రోడుడీ నంచి వంకమదిదా మీదుగా పెదదా రాంపలిలో వరకు దాదాపు ఆరు 
కిల్మీటరలో రోడుడీ గత 2019 సంవతసిరంల్ రోడుడీ శాంక్షన్ అయింది. ఆ రోడుడీపై గత 
సంవతసిరము కిందట కంకర పరిచి ఎట్వంట పనలు చేయకుండా అలాగే వదిలేశారు. 
దనితో న్లుగైదు గ్రామాల ప్రజలు రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబబుందులకు గురవుతున్్నరు. 
అక్కడ ప్రజలు మోటార్ సైకిల్ పై గాని, ఆటలల్ గాని పోవడానికి కూడా చాలా ఇబబుంది 
కరం. ఎవరికైన్ ఏదైన్ ఆరోగ్యపరంగా ఇబబుంది తలతితుతే వ్రి బాధలు వర్ణన్తీతం. 
ఇదే మండల ఎంపీపీది కూడా అదే ఊరు. ఆయన కూడా అదే రోడుడీ పై మా ఎదురుగానే 
న్న్ తంటాలు పడుతువెళ్్ళడు. కాబటటు ఎమెమాలే్య గారు ఒక్కసారి ఆ గ్రామాల్లోకి వెళిలో 
మీరు ఎంపిక చేస్కున్న వ్రికి మీకు డబుబులు వచిచుందా అని అడగకుండా, గ్రామాల్లో 
ప్రజలందరికీ మీకు రోడులో బాగున్్నయా, త్గునీరు వసతుందా, కాలువలు, గిట్టుబాట్ 
ధరలు అని అడగితే చెపాతురు. ఎమెమాలే్య గారు ఒక్కసారి ఆ రోడుడీపై వెళిలో, రోడుడీ పరిశీలించి 
చూస రోడుడీ పనిని పూరితు చేయాలని జనసేన పారీటు తరఫున డమాండ్ చేస్తున్్నం అన్్నరు. 
ఇలాగే రోడుడీ వదిలేసేతు అక్కడ ప్రజలే మీకు బుది్ చెబుత్రని జనసేన పారీటు ఇంచార్జు 
భైరవప్రసాద్ తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటు మండల కనీవానర్ 
మేకలచెరువు చౌదరి, జిలాలో కార్యక్రమాల కమిటీ సభు్యలు కుటాటుల లక్ష్మణ్, భాస్కర్, 
చక్రధర్ పాల్గిన్్నరు.

పదవ తరగత్ ఫలిత్లతో విద్్య వ్యవస్థలో రాష్ట్ర ప్రభుతవా 
పన్ తీరు అందరికీ తెలిసిపోయంది -ద్రం అన్త

శతఘ్్న న్్యస్: ఇపు్పడు విదా్యశాఖల్ పురపాలక 
పాఠశాలల విలీన్నికి ప్రభుతవాం రంగం సద్ం 
చేసతుంది. పాఠశాలలతో పాట్ ఆస్తుల బదిలీకి 
సంబంధించి పురపాలక కౌనిసిల్ సమావేశాల్లో 
తీరామాన్లు చేయాలని ప్రభుతవాం నిరేదాశించింది. 
దనివలలో ఎపు్పడో దాతలిచిచున పురపాలక పాఠశాలల 
ఆస్తుల పరిరక్షణ అన్నది అనమానమే.రాష్ట్రవ్్యపతుంగా 

59 పురపాలక, నగరపాలక సంసథిల ఆధవార్యంల్ 2వేల 115 పురపాలక పాఠశాలు ఉన్్నయి. 
వీటల్ న్లుగున్నర లక్షల మంది చదువుతున్్నరు. పురపాలక పాఠశాలు అంటేనే నిరుపేద, 
మధ్యతరగతి విదా్యరుథిలకు భరోసా అందించే విదా్యకేంద్రాలు.ప్రస్తుతం విదా్యశాఖ పరిధిల్ 
ప్థమిక పాఠశాలలన ఉన్నత పాఠశాలల్లో విలీనం చేస్తున్్నరు. ఇపు్పడు మునిసిపల్ పాఠశాలలు 
కూడా విదా్యశాఖ పరిధిల్కి వసేతు వీటని కూడా కుదించే అవకాశాలున్్నయి. అదే జరిగితే ఎసీసి, 
ఎసీటు, బీసీ, మైన్రీటు పిలలోలకు పురపాలక, నగరపాలక సంసథిల పరిధిల్ చదువు దూరమయ్్య 
ప్రమాదముంది. దని వెనక మంచి ఉదేదాశ్యం కనపడడం లేదు, కాబటటు వెనక పడన వరాగిలు చదివే 
పురపాలక పాఠశాలల విలినన్ని్న విరమించుకోవ్లని అని జనసేన పారీటు తరపున  డమాండ్ 
చేస్తున్్నన.

విదు్యత్ సమస్యలపై సానుకూలంగా సపేందించిన ఏఈ 
రమేశ్ కు కృతఙ్ఞతలు

శతఘ్్న న్్యస్: అన్నమయ్యజిలాలో, ట.స్ండుపలిలో మండలంల్ని గ్రామీణ ప్ంత్ల 
పర్యటనల్ భాగంగా.. వివిధ ప్ంత్ల్లో పర్యటంచినపు్పడు రైతులు విదు్యతుతు కు 
సంబంధించిన పనిముట్లో మరియు ప్రజలు పడుతున్న బాధలు.. విదు్యత్ చారీజుల 
భాదుడు.. పన్నల రూపంల్ ఎదురొ్కంట్న్న సమస్యలన గురితుంచి జనసేన న్యకులు 
రామశ్రీనివ్స్లు స్ండుపలిలో ‘ఏఈ’ దృష్టుకి తీస్కెళిలో.. పరిష్కరించాలని కోరగా.. ఈ 
సమస్యలపై ఏఈ రమేశ్ సానకూలంగా స్పందించారు.. ఈ సందర్ంగా జనసేన పారీటు 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ తరపున (ఏఈ) రమేశ్ గారికి హృదయ పూరవాక కృతఙ్ఞతలు 
తెలియజేశారు.

శ్రీ లక్ష్మీ గణపత్ పటటీభిరామ సావామి నూతన 
విగ్రహ ప్రత్షటీ మహోత్సవ ఆహావానము

*న్దెండలో మన్హర్ గారికి, కొణిదెల న్గబాబు గారికి మరియు షేక్ రియాజ్ గారికి 
సావాగతం.. స్సావాగతం
*మొటటుమొదటసారిగా పొన్నలూరు మండలంల్ అడుగుపెడుతున్న అతిరథమహారధులు 
అందరికీ సావాగతం.. స్సావాగతం
*మేడా రమేష్ న్యుడు గారి ఆధవార్యంల్ కార్యక్రమాల నిరవాహణ
*జనసేన న్యకుల సమక్షంల్.. పొన్నలూరు మండలం జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు 
కనపరితు మన్జ్ కుమార్ పుటటునరోజు వేడుకల నిరవాహణ
శతఘ్్న న్్యస్:  ప్రకాశం జిలాలో, కొండేపి నియోజకవరగిం, పొన్నలూరు మండలంల్.. 
లింగోరిగుంట గ్రామంల్ “శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి పటాటుభిరామ సావామి న్తన విగ్రహ ప్రతిషటు 
మహోతసివం” కార్యక్రమం జనసేన పారీటు ప్రకాశం జిలాలో కార్యదరి్శ మరియు కొండేపి 
నియోజకవరగిం న్యకులు మేడా రమేష్ న్యుడు గారి ఆధవార్యంల్ అంగరంగ 
వైభవంగా 10-06-2022న అనగా శుక్రవ్రం రోజున నిరవాహించడం జరుగుతుంది. 
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జనసేన పారీటు పీఏసీ చైరమాన్ న్దెండలో మన్హర్ 
గారు, మరియు రాష్ట్ర న్యకులు పీఏసీ సభు్యలు కొణిదెల న్గబాబుగారు మరియు 
ప్రకాశం జిలాలో అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ గారు రావడం జరుగుతుంది. అదే రోజున 
పొన్నలూరు మండలం అధ్యక్షులు కనపరితు మన్జ్ కుమార్ గారి పుటటునరోజు వేడుకలు 
కూడా నిరవాహించడం జరుగుతుంది. కాబటటు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంల్ పాల్గిని 
ఘన విజయం చేయాలని కోరుకుంట్న్్నము.
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