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

మేరా భారత్ మహాన్!
శతఘ్ని న్యూస్:  భారతదేశం స్వాతంత్యూనంతరం ఏం స్ధంచంది..? ఎందుకు మనం ఇంకా 
వెనుకబడ్డం.. జాతి మందుకు స్గటంలో అవంతరాలు ఎక్కడ ఎదురవుతున్నియి..? 75 ఏళ్లు 
వచచిన్ అభివృదిధి చందుతునని దేశంగానే ఎందుకు మిగిలిపోయం... అనే అనేక ప్రశనిలు స్వాతంత్యూ 
శతాబ్ది ఉత్సవల వేళ భారతీయులకు రావడం సహజం. ప్రతిస్రీ దీనిలో లోపాలు వెతికి.. దేశానిని 
తిట్టుకోవడం, న్యకులిని అసహయూంచుకోవడం తప్ప మనం చేసేదేమీ ఉండదు. అయితే ఈ కోపం, 
ఆగ్రహంలో దేశ గతిని తీక్షణంగా పరిశీలించలేకపోతున్నిం. వివిధ రంగాలోలు వడివడిగా మందుకు 
స్గుతునని భారతావని రూపానిని చూడలేకపోతున్నిం. ఓ పక్క మహా సమద్రాలు, మరో పక్క అతి 
పెదది పరవాతాల నడుమ గొప్ప దేవభూమిగా భారతదేశానికి పేరంది. ఏ దేశంలోన్ పూరితిస్థాయి వనరలు 
ఉండవు. అయితే మొదటి నుంచ ఈ గడ్డకు మాత్ం అన్ని వనరలతో నిండిన ఓ అదుభుత అక్షయపాత్గా పేరంది. ఎన్ని 
పోరాటాల తరావాత దేశానిని సవాతంత్ శకితిగా మలిచ పరిపాలన చేపటిటున భారతీయుల మసతికం నుంచ అనేక ప్రయోగాలు దేశ 
గతిని మారచిందుకు ఉపయోగపడ్డయి. ఫలితంగా 75 ఏళలులో ఒడిదొడుకుల నడుమ నేడు ప్రపంచ దేశాలతో అన్ని విషయలోలు పోటీ పడే స్థాయిలో ఉన్నిం. దీనికి ఎన్ని 
అదుభుతమైన, అన్హయూమైన ప్రయతానిలు దోహదం చేశాయని చప్్పచుచి. స్వాతంత్యూం తరావాత కూడ ఎన్ని ఆట్పోట్లు.. మరెన్ని దేశ విభజన పాట్లు.. ఇంకెన్ని సమర 
నిన్ద గాటలును ఈ మహోననిత జాతి ఎదుర్్కని అంతే దృఢంగా నిలబడింది. ఎందరో మహానుభావులు, మరెందరో మేధావులు దేశానిని ప్రగతిబాటలో నడిపేందుకు వరి 
వంతు కృషి చేశార. ‘‘ దేశం న్కు ఏమిచచింది అని కాదు... దేశానికి నేను ఏమిచ్చిను’’ అననిది ఈ దేశ గాలి పీలేచి ప్రతి ఒక్కరి రకతింలోన్ ఉండే సమర నిన్దం. 
అందుకే 75 ఏళలు విమకితి పాఠంలో మన అడుగుల దూరమంత.. స్ధంచన విజయలెనిని.. అనేది ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవలి్సన, గురతించుకోవలి్సన అంశాలు. భవిషయూతుతి 
తరాలకు మనం నింపాలి్సన స్ఫూరితి స్రాంశాలు...
*పరగులు పెడుతునని పారిశ్రామికీకరణ
భారతదేశ పారిశ్రామిక రంగం 1854లో మంబయిలో పతితి, జౌళి పరిశ్రమతో ప్రారంభమైంది. అప్పట్లు దేశం సవాయం పోషక ఆరిథాక వయూవసథా. పతితి, ఉనిని, జౌళి, పట్టు, కళాత్మక 
వసుతివులకు మంబయి కేంద్ం. స్వాతంత్యూ అనంతరం దేశ పారిశ్రామిక ప్రగతి అతయూంత దారణంగా ఉండేది. కేవలం జనపన్ర, పతితి పరిశ్రమలే ప్రధానం.
- 1949లో దేశంలో మొదటి కర్మగారాల చటటుం తీసుకొచ్చిర. 1951 న్టి మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికలో భారతదేశ పారిశ్రామిక విధాన్నిని తీసుకొచ్చిర. సహజ వనరలతో పాట్ 
విమానయన్నిని ప్రభుతవా పరిధలోకి తీసుకొచ్చిర.
- 1965-66 .... 1975-76 సంవత్సరాల మధయూ కాలంలో మౌలిక సదుపాయల పెట్టుబడులోలు కేవలం ఏడదికి 4.2 శాతం మాత్మే పెరగుదల ఉంటే, అది 1979-80 నుంచ 
1984-85 మధయూ 9.7 శాతంగా నమోదంది. తరావాత కాలంలో అది మరింత పెరిగి 18 శాతానికి పైగా ఎగబాకింది.
- 1980 నుంచ భారతీయ పారిశ్రామిక ప్రగతి స్థారమైన వృదిధితో మందుకు స్గింది. అప్పట్లునే డీలైసెని్సంగ్ విధాన్నికి అనుమతి ఇచ్చిర. 1991లో అప్పటి పీవీ నరస్ంహారావు 
ప్రభుతవాం తీసుకొచచిన మార్పలతో దేశంలో సమూల మార్పలు పారిశ్రామిక రంగంలో వచ్చియి. సరళీకరణ, ప్రపంచీకరణ, ప్రైవేటీకరణ మంత్ంతో పారిశ్రామిక ప్రగతి పరగులు 
పెటిటుంది.
- 1968లో భారతదేశంలో టాటా కన్సలెటుంగ్ సరీవాస్ (టీసీఎస్) దేశంలోనే మొదటి ఐటీ పరిశ్రమగా గురితింపు తెచుచికుంది. 1977 నుంచ భారతదేశంలో ఐటీ ఉత్పతుతిల ఎగుమతులు 
పెరిగాయి. 1991లో స్ఫ్టు వేర్ టెకానిలజీ పార్్కస్ ఆఫ్ ఇండియ ప్రారంభం కావడంతో ఐటీ పరిశ్రమకు ఊతమిచచింది. ఎగుమతులతో పాట్, కంపెన్లు పెరిగాయి. దేశ జీడీపీలో ఐటీ 
రంగం వటా 10 శాతం. అలాగే ఐటీ పరిశ్రమలో 78 శాతం ఎగుమతుల దావారానే ఆదాయం వసతింది.
- 2047 న్టికి దేశ ఆరిథాక వయూవసథా పరిమాణం 40 లక్షల కోటలు డలరలుకు చేరకుంట్ందని భారత పారిశ్రామిక సమాఖయూ అంచన్. 2050 న్టికి చైన్, అమరికా తరావాత భారతదేశం 
నిలుసుతిందనని అంచన్లు ఆశలు రపుతున్నియి. అప్పటికి తయరీ రంగం వటా 35 శాతానికి , సేవరంగం వటా 75 శాతానికి చేరవచుచి.
- దేశ జీడీపీలో 1951లో పారిశ్రామిక రంగం వటా కేవలం 5.1 గా నమోదు అయితే, 2022 న్టికి దాని వటా ఏకంగా 25.92 శాతం. 1951లో భారీ పరిశ్రమలు దేశంలోనే 
6,201 ఉంటే నేడు ఆ సంఖయూ 2.60 లక్షలకు చేరింది.
- 1951లో దేశంలో పరిశ్రమలోలు పెట్టుబడుల విలువ రూ.52 వేల కోట్లు అయితే, 2022 న్టికి రూ. 19,047 లక్షల కోట్లు. కారి్మకుల సంఖయూ అప్పట్లు 19.2 లక్షలు అయితే, నేడు 
పరిశ్రమలోలు పనిచేసుతినని కారి్మకులు 12.41 కోట్లు. 1951లో అసలు మనుగడలో లేని పారిశ్రామిక వడలు, సెజ్ లు దేశంలో ప్రసుతితం ఇబ్బడిమబ్బడిగా దర్శనమిసుతిన్నియి. మొతతిం 
మీద 3,511 పారిశ్రామిక వడలు, 265 సెజ్ లు దేశవయూపతింగా ఉన్నియి.
- దేశ పారిశ్రామిక విధానం అమలు అయినపుడు దేశంలో కేవలం 42,901 మంది ఉనని పారిశ్రామికవేతతిలు నేడు ఇండియ మొతతిం మీద 2.9 కోటలు మంది ఉన్నిరంటే పారిశ్రామిక 
ప్రగతిని అరధిం చేసుకోవచుచి. ప్రసుతితం ప్రపంచలోని పారిశ్రామిక రంగం విలువలో భారత్ 9వ స్థానంలో ఉంది.
*దేశ స్గలో శాస్త్ర స్ంకేతికత నగ
1958, 1983, 2003, 2013 సంవత్సరాలోలు భారతదేశం సైన్్స విధాన్లను విడుదల చేస్ంది. ఎప్పటికపు్పడు మారతునని పరిస్థాతులకు తగ్గట్టుగా ఈ విధాన్లోలు మార్పలు చేసుకుంది. 
ప్రపంచ పరిస్థాతులు, జీవన విధాన్లను అరధిం చేసుకొని కొతతికొతతి ప్రయోగాలతో మందుకు స్గిపోయింది. దీనిలో భాగంగా ఎన్ని విజాఞాన పరిశ్రమలకు కేంద్ంగా మారింది. ప్రతి 
ఏటా ప్రపంచ్నికి సరికొతతి శాస్త్రవేతతిలను అందించే గొప్ప వేదికగా భారత్ నిలిచపోయింది. ప్రపంచ్నికి పనికొచేచి వివిధ కీలకమైన పరిశోధన విషయలోలు 18 శాతం భారతీయుల పాత్ 
ఉందంటే గొప్పదనమే.
- ఇనఫూర్మషన్, కమూయూనికేషన్, టెకానిలజీ రంగాలోలు సమూల మర్పలు వచ్చియి. స్వాతంత్యూం వచచిన తరావాత ఈ రంగాలోలు భారత్ ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడింది. మఖయూంగా 
ఉపగ్రహాలను పంపడం అలాగే వటి దావారా వయూవస్యం, వైదయూం, విదయూ, పారిశ్రామిక, వణిజయూ, స్ంకేతిక పరిశోధనలను మందకు తీసుకెళలుగలిగింది. విపతుతి నిరవాహణ రంగంలోన్ 
ధృఢంగా నిలబడింది. స్ంకేతికంగాన్ ప్రజలిని చైతనయూం చేయడంతో డిజిటల్ చలిలుంపులు భారతదేశంలో ప్రసుతితం 3 లక్షల డలరలు స్థాయికి చేరకున్నియి.
- భారత అంతరిక్ష పరిశోధన్ సంసథా (ఇస్రో)ను 1969 ఆగసుటు 15న స్థాపంచ్ర. 1975లో భారతదేశం తన మొదటి అంతరిక్ష ఉపగ్రహం ‘ఆరయూభటటు’ ను ప్రయోగించంది. న్టి 
నుంచ ఒకో్క మట్టు ఎకు్కతూ వడివడిగా మందుకు స్గుతూ అతయూంత తకు్కవ ఖరచితో మంగళ్ యన్ ప్రయోగానిని విజయవంతం చేస్ ప్రపంచ దృషిటుని ఆకరి్షంచగలిగింది. రాకేష్ శర్మ 
1986లో అంతరిక్షంలోకి వెళిలున మొదటి భారతీయుడిగా నిలిచ్ర. ప్రసుతితం మేక్ ఇన్ ఇండియ కారయూక్రమంలో భాగంగా అతుయూతతిమ సవాదేశీ స్ంకేతికత ఆధారిత ప్రయోగ వహన్లు 
తయర చేసుతిన్నిర. 2008లో, భారతదేశం PSLV-C9 దావారా ఒకే మిషన్ లో 10 ఉపగ్రహాలను కక్షష్యలోకి పంప ప్రపంచ రికార్డ సృషిటుంచంది. చంద్రునిపైకి చంద్యన్ వంటి 
ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా ప్రయోగించడం జరిగింది.
- ప్రపంచ్నిని అతలాకుతలం చేస్న కరోన్ వయూకి్సన్ అభివృదిధి పరిశోధనలో భారతదేశం మందంజలో నిలిచంది. కరోన్ టీకాను భారతదేశంలో అభివృదిధి చేస్న భారత్ బయోటెక్ 
పరిశోధనలు ప్రపంచ్నిని మన వైపు తిపు్పకునేలా చేశాయి. పూణే సీరం ఇనిస్టుట్యూట్ దావారా ప్రపంచంలోని సుమార 30కు పైగా దేశాలకు టీకాల తయర చేస్ అక్కడకు పంపంచ, 
ఆదర్శంగా నిలిచ్ం. COVID-19 వయూకి్సన్ ల అతిపెదది తయరీదారలు, ఎగుమతిదారలలో ఒకటిగా భారత్ అవతరించంది. 2021 చవరి న్టికి.. భారతదేశం 90 కంటే ఎకు్కవ 
దేశాలకు 7 కోటలుకు పైగా కోవిడ్ వయూకి్సన్ డోస్ లను సరఫరా చేస్ంది. రోటా వకి్సన్ ను సైతం దేశీయంగా తయర చేసుకొనే స్థాయికి ఎదిగాం.
- భారతదేశంలో సవాదేశీ శాస్త్ర, స్ంకేతిక, విన్తని అభివృదిధిని ప్రోత్సహంచేందుకు.. కేంద్ ప్రభుతవాం 2016 జనవరి 16న ‘స్టురటుప్ ఇండియ’ కారయూక్రమానిని ప్రారంభించంది. అప్పటి 
నుండి, భారతీయ స్టురటుప్ ల సంఖయూ పెరగుతోంది. 2021 జూలై న్టికి దేశంలో 52,000 కంటే ఎకు్కవ స్టురటుప్ లు ఉన్నియి. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెదది స్టుర్టు-అప్ పరాయూవరణ 
వయూవసథాలలో ఒకటిగా నిలిచంది. ఈ స్టురటుప్ ల వలలు 5 లక్షలకు పైగా ఉదోయూగాల కల్పన జరిగింది. దీనిని ఎప్పటికపు్పడు ప్రోత్సహంచేలా, కొతతి ఆలోచనలకు శ్రీకారం చుటేటులా బడ్జెట్ లో 
స్టుర్టు ప్ ఇండియ కోసం సుమారగా రూ. 250 కోటలును కేటాయిసుతిన్నిర.
- భారతదేశంలో డీఎన్ ఏ ఫంగర్ ప్ంటింగ్.. 1988లో ఉనికిలోకి వచచింది. కౌని్సల్ ఆఫ్ సైంటిఫక్ అండ్ ఇండస్్రియల్ రీసెర్చి-సెంటర్ ఫర్ సెలుయూలార్ అండ్ మాలికుయూలర్ బయలజీ 
(CSIR-CCMB) శాస్త్రవేతతిలు ఈ స్ంకేతికతను అభివృదిధి చేస్.. ఉపయోగం కోసం అందుబాట్లోకి తీసుకొచ్చిర. దీంతో భారత డీఎన్ ఏ ఫంగర్ ప్ంటింగ్ అభివృదిధి చేస్న 
మూడవ దేశంగా నిలిచంది.
*సంతింటి కల స్కారం
ప్రతి ఒక్కరికీ సంతిలులు ఉండలననిది దేశ ఆకాంక్ష. దీనికి తగినట్లుగానే స్వాతంత్యూం వచ్చిక మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికలో ప్రభుతవా ఉదోయూగులు, బలహీనవరా్గలకు ఇళలు నిరా్మణం 
ప్రారంభం అయింది. మొతతిం మీద మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక పూరతియ్యూ సమయనికి 13 లక్షల ఇళ్లు కటిటునట్లు లెక్కలు చబుతున్నియి.
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- స్వాతంత్యూం వచ్చిక మొదటి ప్రాధానయూం ఆహార సమసయూకు ఇసేతి, దేశ విభజన తరావాత శరణారధిల రాకతో గూడు కష్టులు రెటిటుంపు అయయూయి. 1950లో మొదటగా ఇంటి నిరా్మణాల 
కోసం పథకం ప్రారంభం అయింది. 1954 లో అలా్పదాయ వరా్గలకు గృహ నిరా్మణ పథకం, 1956లో మరికివడల అభివృదిధి పథకం, 1959లో ప్రభుతవా ఉదోయూగులు, అలా్పదాయ 
వరా్గలకు ఇళలు నిరా్మణ పథకం, 1985లో ఇందిరా అవస్ యోజన, 1998లో వలి్మకీ అంబేద్కర్ అవస యోజన, 2005లో జేఎన్ఎన్ యూఆర్ ఎం, 2013లో రాజీవ్ ఆవస్ యోజన, 
2015లో ప్రధాన మంత్రి ఆవస్ యోజన పథకాలు ఇళలు కోసం కేంద్ం తీసుకొచ్చియి.
- 1970లో ప్రభుతవాం హడో్కను ఏరా్పట్ చేస్ంది. 1977లో హౌస్ంగ్ డ్వలప్ మంట్ కార్్పరషన్ ప్రారంభం తరావాత గృహ నిరా్మణానికి ప్రాధానయూం ఇస్తి ప్రైవేట్ బాయూంకులు ఇలులు 
నిరి్మంచుకునేందుకు తగిన విధంగా సహకరించ్లని స్చంచడంతో ఇళలు నిరా్మణం వేగం పుంజుకుంది. 1988లో జాతీయ హౌస్ంగ్ బాయూంకును ఏరా్పట్ చేస్.. ఇళలు నిరా్మణానికి 
పూరితిస్థాయి అవకాశం కలి్పంచ్ర.
- దేశ జీడీపీలో గృహ నిరా్మణ రణాల వటా 13 శాతం. భారత్ లో ఇంటి రణాల మారె్కట్ విలువ రూ.23.30 లక్షల కోట్లు. వచేచి అయిదేళలులో ఇది రూ.46 లక్షల కోటలుకు 
చేరకుంట్ందని అంచన్.
- పలెలుల నుంచ పటటుణాలకు, నగరాలకు వసుతినని జన్భా అధకం అవుతోంది. ఇది మరింత పుంజుకోవచచిని సరవాలు చబుతున్నియి. ఫలితంగా నగరాలోలు, పటటుణాలోలు ఇళలు కొరత 
ఎకు్కవైంది. ప్రసుతితం నగరాలోలు ప్రతి వెయియూ జన్భాకు ఏటా 5 మందికి మాత్మే సంతింటి భాగయూం కలుగుతోంది. దీంతో కోటి ఇళలుకు పైగా కొరత ఏర్పడింది. 2030 న్టికి ఇది 2.30 
కోటలుకు చేరవచచిని అంచన్.
- కేంద్ం ప్రధానమంత్రి అవస్ యోజన దావారా 2015 నుంచ పటటుణ ప్రాంతాలోలు 1.22 కోటలు గృహాలను మంజూర చేస్ంది. వటిలో 61.77 లక్షల గృహాలు పూరతియయూయి. దీనికి 
మొతతింగా రూ.1.20 లక్షల కోట్లు స్యం చేస్ంది. అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాలోలు 2.71 కోటలు ఇళలును నిరి్మంచ్లని భావిసేతి, 1.92 కోటలు ఇళ్లు మాత్మే పూరతియయూయి. దీనికి మొతతింగా 
రూ. 2.57 లక్షల కోటలును కేంద్ం వెచచించంది.
- గతంలో కేంద్ ప్రభుతవాం ఇంటి నిరా్మణాలకు సంబంధంచ సహాయం చేసేందుకు గృహ నిరా్మణ సహకార సంసథాలను 16 వేలు ఏరా్పట్ చేస్ంది. ఇపు్పడు అవి 10 లక్షలకు 
చేరకున్నియి. కేంద్ం ఇచేచి స్యనికి తగినట్లుగా రాష్ట్ర ప్రభుతావాలు సైతం ఇంటి నిరా్మణాలకు ప్రాధానయూం ఇవవాడంతో సంతింటి కల దేశానికి మలలుగా స్కారవుతోంది. ప్రతి వెయియూ 
మంది భారతీయులోలు 620 మందికి సంతిలులు ఉండే పరిస్థాతికి వచచినట్లు సరవాలు చబుతున్నియి.
*అణు విభాగంలో అదుభుతాల ఆవిష్కరణ
అణు విభాగంలో భారతదేశ ప్రగతి ఒక అదుభుత ఘటటుం అని చపా్పలి. ఎన్ని అవంతరాలను ఎదుర్్కని, ప్రపంచ షరతులిని పక్కన పెటిటు మనం అణుశకితిని సమపారిజెంచ్ం. పోఖ్రాన్ 
అణు పరీక్షలు దేశంలోనే ఓ అదుభుతమైన మైలురాయి. ప్రసుతితం భారత్ న్యూకిలుయర్ కలుబ్లు 6వ దేశంగా స్థానం సంపాదించంది.
- డకటుర్ హోమి జహంగీర్ బాబాను భారతదేశ అణు పతామహుడిగా పలుస్తిర. టాటా ఇనిస్టుట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమంటల్ రీసెర్చి ఏర్పడింది. 1948లో లో అణు శకితి సంఘానిని ఏరా్పట్ 
చేశార. భారత అణుశకితి సంసథాకు 5 పరిశోధన్ కేంద్రాలు ఉన్నియి. భారత అణుశకితి సంఘానికి వివిధ విభాగాలు, శాఖలు ఉన్నియి.
- భారత స్రవాభౌమతవా పరిరక్షణకు అణు స్మరథాష్యం పెంచుకోవడం అతయూంత అవసరమనని నిర్ణయనికి వచచిన అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ప్రభుతవాం స్హసపేతమైన నిర్ణయంతో 
రాజస్థాన్లుని థార్ ఎడరి ప్రాంతంలోని జైసలే్మర్ జిలాలులో ఉనని పోఖ్రాన్లు 1974 మే 18న మొదటి అణవాస్త్ర పరీక్ష జరిపంది. దీనిని ఆపరషన్ సె్్మలింగ్ బుదధి, పోఖ్రాన్–1గా పలుస్తిర. 
తరావాత స్ంకేతికాభివృదిధిని ప్రోత్సహంచడనికి చటటుబదధిమైన సంసథాగా టెకానిలజీ అండ్ డ్వలపె్మంట్ బ్ర్డను కేంద్ప్రభుతవాం 1996లో ఏరా్పట్ చేస్ంది.
- పోఖ్రాన్– 2.... 1998 మే 11న భారత్ 5 అణవాస్త్ర పరీక్షల శ్రేణిలో మొదటిది. దీనిని రాజస్థాన్ పోఖ్రాన్లు నిరవాహంచ్ర. అప్పటి ప్రధాని వజ్ పేయి, ఏరో సే్పస్ ఇంజన్ర్ ఏపీజే 
అబుదిల్ కలాం స్రథయూంలో ఐదు అణు పరీక్షలు జరిగాయి. ఆపరషన్ శకితి 1 లేదా పోఖ్రాన్ 2గా పలుసుతినని ఈ అణు పరీక్షలు జరిగిన మే 11ని భారత ప్రభుతవాం జాతీయ స్ంకేతిక 
దిన్త్సవంగా ప్రకటించంది.
- భారతదేశం అణు శకితిని కేవలం అణుబాంబుల తయరీకే ఉపయోగించలేదు. అణుశకితి దావారా విదుయూత్ ఉత్పతితి, ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగిసతింది. భారత్ లో ప్రసుతితం 20 అణు 
విదుయూత్ రియకటురలు పనిచేసుతిన్నియి. దీనిదావారా 4780 మగావటలు విదుయూత్ ఉత్పతితి అవుతోంది.
- భవిషయూతుతిలో పంజాబ్ లో 2 అణు రియకలురలు, మధయూప్రదేశ్ లో 2, పశ్చిమబంగలో 6, ఆంధ్రప్రదేశోలు 6, కుడంకులంలో 4, జైతాపూరోలు 6, మితివరి్షలో 6 దావారా విదుయూతుతి ఉత్పతితి 
చేయలని కేంద్ం భావిసతింది. వీటినినింటిన్ న్యూకిలుయర్ పవర్ కార్్పరషన్ ఇండియ నిరవాహసుతింది.
*సుసీతి నుంచ విమకితి
స్వాతంత్యూం వచ్చికా 75 ఏళలులో వైదయూ ఆరోగయూ రంగంలో భారత్ గణన్యమైన పురోగతి స్ధంచంది. 1946లో భోర్ కమిటీ మొదలు 2018లో ఆయుష్్మన్ భారత్ వరకు వేర వేర 
ప్రభుతావాలు వైదయూ రంగంలో మార్పలు తీసుకురావడనికి, అభివృదిధి చేయడనికి న్తన విధాన్లు ప్రవేశపెటాటుయి. ఫలితంగా ఆరోగయూ స్చకలు, మౌలిక వసతులోలు భారత్ పురోభివృదిధి 
దిశగా పయనిసతింది. మాతాశ్శు మరణాలు తగు్గమఖం పటాటుయి.
- ఆధునిక వైదయూం దిశగా భారత్ అడుగులు వేసతింది. ఏ సమాజంలోనైన్ మాతాశ్శు మరణాలు ఎంత మేరకు ఉన్నియననిదాని బటేటు ఆరోగయూ కొలమానంగా లెకి్కస్తిర. ఈ విషయంలో 
భారత్ మంచ పురోగతినే స్ధంచంది. స్వాతంత్యూం వచేచి న్టికి దేశంలో 5 ఏళలులోపు ప్రతి వెయియూమంది శ్శువులోలు 160 మంది ప్రాణాలు కోలో్పయ్వర. ఇపు్పడది 33కు తగి్గంది. 
ప్రస్తి మరణాలు అప్పట్లు లక్షకు రెండు వేల వరకు ఉంటే ఇపు్పడు 113కు తగా్గయి. ప్రస్తి మరణాలను చ్లా సీరియస్ గా తీసుకొని దానిని 0 స్థాయికి తీసుకొచేచిందుకు ప్రతేయూక 
ప్రణాళికలు వేసుతిన్నిర.
- 1994లో ప్రపంచంలోని పోలియో కేసులోలు 60% భారతదేశంలోనే నమోదయయూయి. అయితే రెండు దశాబాదిలోలునే భారతదేశం 2014లో ప్రపంచ ఆరోగయూ సంసథా నుంచ పోలియో 
రహత దేశంగా గురితింపు ప్ందింది. పోలియోను నిరోధంచడనికి చేస్న ప్రయతానిలు.. దేశంలో ప్రజల ఆయురాధియంను పెరిగేలా చేశాయి. ఇప్పటికీ కూడ కేంద్, రాష్ట్ర ప్రభుతావాలు 
కచచితంగా పోలియో చుక్కల కారయూక్రమానిని ఠంచనుగా నిరవాహసుతిన్నియి.
- స్వాతంత్యూం వచచిన సమయంలో దేశ బడ్జెట్లు వైదయూ రంగానికి కేవలం రూ.1.58 కోట్లు కేటాయిసేతి, అది ఇపు్పడు రూ.86 వేల కోటలుకు చేరకుంది. ప్రజల ఆయురాధినం అప్పట్లు కేవలం 
32 ఏళ్లు అయితే, ఇపు్పడది ఏకంగా 70 సంవత్సరాలు. ప్రతి వేయి ప్రస్తి జనన్లకు 145 మంది పలలులు చనిపోతే, ఇపు్పడు ఆ సంఖయూ 27 మందికి తగి్గంది. ప్రాథమిక ఆరోగయూ 
కేంద్రాలు అప్పట్లు కేవలం 725 మాత్మే. ఇపు్పడు అవి 30,813కు చేరకున్నియి. దేశ వయూపతింగా ఉనని వైదుయూలు సంఖయూ 13.08 లక్షలు.
- దేశ వయూపతింగా ప్రసుతితం 50 వేల మందికి పైగా పడియట్రిక్్స నిపుణులు ఉన్నిర. ప్రతి ఏటా 1500 మంది పడియట్రిక్్స లో పటాటులు పట్టుకొని బయటకు వసుతిన్నిర. ప్రసుతితం లక్ష 
మంది పలలులకు ఒక వైదుయూడే ఉంట్న్నిర. దీనిని 10 వేల మందికి ఒక వైదుయూడు ఉండేలా తీసుకురావలనేది లక్షష్యం. ప్రసుతితం ఉనని వైదుయూలోలు 70 శాతం మంది పటటుణాలు, నగరాలోలు 
పనిచేసుతిననివర.
*ఆకలి కేకలు మట్మాయం
భారత ఆరిథాక వయూవసథాకు వయూవస్య రంగమే వెన్నిమక. నేటికీ సుమార 55 శాతం జన్భా ప్రతయూక్షంగా, పరోక్షంగా వయూవస్య రంగంపైనే ఆధారపడి జీవిసుతిన్నిర. గ్రామీణ ప్రాంతాలోలుని 
ప్రజలకు నేటికీ వయూవస్యమే ప్రధాన జీవన్ధారం. అయితే స్వాతంత్యూం వచచిన మొదట్లు దేశ వయూపతింగా భీకరమైన ఆకలికేకలు ఉండేవి. చ్లామందికి తినడనికి తిండి లేని పరిస్థాతి.
– 1961లో భారతదేశంలో క్షామం ఏర్పడింది. దీనిని ఎలాగైన్ అధగమించ్లనే సంకల్పంతో అప్పటి వయూవస్య శాఖ మంత్రి స్. సుబ్రమణియన్ మకి్సకోలో న్ర్మన్ బ్రాలుగ్ 
నేతృతవాంలో స్ధంచన ఆహార విపలువ విజయనిని స్ఫూరితిగా తీసుకున్నిర. న్ర్మన్ బ్రాలుగ్ ను భారతదేశానికి ఆహావానించ్ర. భారతదేశ ప్రభుతవా పరంగా ఇబ్బందులుననిప్పటికీ 
గోధుమలను మకి్సకో ప్రయోగశాల నుంచ దిగుమతి చేసుకుని పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ప్రయోగాత్మకంగా పండించ్ర. దాంతో భారతదేశంలో హరిత విపలువనికి న్ంది పలికినటలుయింది. 
దీనివలలు భారతదేశంలో గోధుమల ఉత్పతితి 11 మిలియన్ టనునిల నుంచ 75 మిలియన్ టనునిలకు చేరకుంది. ఈ ప్రక్రియలో ప్రమఖ వయూవస్య శాస్త్రవేతతి ఎం.ఎస్.స్వామిన్థన్ 
అందించన సహకారం అపూరవాం.
– దీనిని స్ఫూరితిగా తీసుకొని భారతదేశం ఆహార ఉత్పతుతిలను పెంచుకోవడంపై దృషిటు పెటిటుంది. ప్రతి రంగంలోన్ అన్హయూమైన మార్పలను తీసుకొచేచిందుకు నిపుణులు రంగంలోకి 
దిగార. కురియన్ పాల విపలువం మీద దృషిటు పెడితే... ఇతర రంగాలోలున్ పంక్ రివల్యూషన్ ఉలిలు, ఔషధాలు, ర్యయూల కోసం, బ్లు రివల్యూషన్ చేపల కోసం, బాలుక్ రివల్యూషన్, రెడ్, 
రండ్, బ్రౌన్, వైట్, యెలోలు, గొలెటున్, స్లవార్ రివల్యూషనులు వివిధ రంగాలోలు వచ్చియి.
– దేశ జాతీయ ఆదాయంలో వయూవస్య రంగం వటా 2008-09 సంవత్సరంలో 21.8 శాతం ఉంది. గత రెండేళలులో కరోన్ కారణంగా కాసతి వృదిధి మందగించన్... అది మళీలు 
పుంజుకుంట్ందని ఆరిథాక సంసథాలు అంచన్ వేసుతిన్నియి. దేశం మొతతిం ఎగుమతుల విలువలో వయూవస్య రంగానిది అప్పట్లు కేవలం 0.2 శాతం వటా అయితే, ఇపు్పడు 12.2 
శాతానికి పెరిగింది.
– దేశం మొతతింలోని స్గుభూమిలో 58 శాతం వరా్షధారం. దీనిలో అధకంగా రతు పవన వరా్షలపై ఆధారపడే వయూవసథా అధకం. భారతదేశ భౌగోళిక విసీతిర్ణంలో 1419 లక్షల హెకాటురలు 
నికర భూమి మాత్మే స్గుభూమిగా ఉందని లెక్కలు వేశార. దీనిలో ఒకటి కంటే ఎకు్కవస్రలు పంట పండించుకునేందుకు అనువైన భూమిగా 509 లక్షల హెకాటురలు ఉంది. దేశం 
స్థాల స్గుభూమి మొతతింగా 1929 లక్షాల హెకాటురలు. స్వాతంత్యూ్ం వచచిన తరావాత స్గులోకి వచచిన భూమి 900 లక్షల హెకాటురలు పైగానే ఉంట్ందని నిపుణులు అంచన్.
– దేశంలో మూడు రతువుల దావారా ప్రధానంగా వయూవస్యం చేస్తిర. ఖరీఫ్, రబీ, జైద్ లుగా వీటిని పలుస్తిర. ఖరీఫ్ పంటలను రతు పవన్ల రాకతో మొదలుపెడతార. అవి 
వెళిలుపోయ్ సమయనికి పంటకాలం మగుసుతింది. అలాగే రబీ పంటలను నవంబర లేదా డిసెంబరలో మొదలుపెటిటు ఏప్లోలు మగిస్తిర. రబీలోనే దేశ వయూపతింగా సుమార 35.7 శాతం 
స్గు అవుతుంది. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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– కృత్రిమ న్టి వనరల దావారా సంవత్సరం అంతా పండించే పంటల స్గును జైద్ వయూవస్య సీజన్ గా పలుస్తిర.
– దేశంలో ఆహార ఉత్పతుతిలతో పాట్ ఇతర వయూవస్య ఉత్పతుతిల పెంపకం క్రమంగా పెరిగింది. గతంలో వరి, గోధుమ స్గు నుంచ సుమార 30 శాతం వరకు వయూవస్యం ... ఇతర 
వయూవస్య ఉత్పతుతిల వైపు మళిలుంది. పపు్ప ధాన్యూలు, తృణధాన్యూలు, పాన్యలు, వణిజయూ పంటలు, తోటలు, ఉదాయూన పంటల వైపు క్రమంగా రైతులు మళ్లుతున్నిర.
– 1950-51 సంవత్సరంలో వరి స్గు చేసే ప్రాంతం కేవలం 30.81 మిలియన్ హెకాటురలు మాత్మే అయితే 2014-15 న్టికి అది 43.9 మిలియన్ హెకాటురలుకు పెరిగింది. 1950లో 
20.6 మిలియన్ టననిలు మాత్మే వరి ఉత్పతితి చేసేతి అది 104 మిలియన్ టనునిలకు చేరింది. గోధమల స్గు సైతం దేశంలో బాగా పెరిగింది. చైన్ తరావాత అతయూధక స్గు చేసే దేశంగా 
గురితింపు ప్ందింది.
*బడికి పోతునని భారతం
ఓ దేశ విదాయూవిధానం ఎపు్పడైతే అదుభుతంగా ఉంట్ందో అపు్పడే ఆ దేశం నిజమైన అభివృదిధిలోకి దూసుకుపోతుందని చబుతార. భారతదేశం అక్షరాసయూతలో గణన్యమైన వృదిధి 
స్ధంచంది. విదాయూలయలు భారీగా పెరిగాయి. దేశం నుంచ విదేశాలకు వెళ్తి ఉననిత చదువులు చదువుతునని వర పెరిగార. మఖయూంగా మహళలోలు అక్షరాసయూత పెరగడం శుభ 
పరిణామం.
- భారత దేశం అనేక రకాల భాషలు, మతాల్, కులాలు, జాతులు, వరా్ణలు, వరా్గలు, సంప్రదాయలు, ఆచ్రాలు, కట్టుబాట్లు అనేక రకాల పదదితులు కలిగిన దేశం. ప్రపంచంలో 
మొటటుమొదటి విశవా విదాయూలయనిని స్థాపంచంది మన భారత దేశమే.
- 1947లో కేవలం 12% అక్షరాసయూత, 2.10 లక్షల పాఠశాలలతో ప్రారంభమైన ప్రయణం.. సగట్న నేడు 77.70% అక్షరాసుయూలు, 15 లక్షలకు పైగా బడులతో విరాజిలులుతోంది. 
స్వాతంత్యూ్ం వచేచిన్టికి 20 విశవావిదాయూలయలు ఉండగా, ఇపు్పడవి 1,055కు పెరిగాయి. న్టి ఇంజిన్రింగ్  కళాశాలలు కేవలం 33 అయితే, ఇపు్పడవి ఏకంగా 3,010కి పెరిగాయి. 
దేశంలోని ప్రసుతిత విదాయూరథాల సంఖయూ 44.50 కోట్లు. ఇది రష్యూ, పాకిస్థాన్ , బ్రిటన్ ల మొతతిం జన్భాతో సమానం.1947 కేంద్ బడ్జెట్ లో విదాయూ రంగానికి చేస్న ఖరచి రూ.1.38 కోట్లు. 
అదే 2022లో రూ.1.04 లక్షల కోట్లు. అమరికా తరావాత ప్రపంచంలో అతయూధకంగా (12.50 కోటలు మంది) ఆంగలుం మాటాలుడుతుననిదీ భారతీయులే.
- 34 ఏళలు క్రితం న్టి ‘జాతీయ విదాయూ విధానం 1986’ స్థానంలో ‘న్యూ నేషనల్ ఎడుయూకేషన్ పాలసీ(ఎన్ఈపీ) 2020’ ని తీసుకొచచింది. కొతతి విధానం పాఠశాల, ఉననిత విదాయూ 
రంగంలో పెదది ఎతుతిన సంస్కరణలకు బాటలు వేయనుంది. సమాన విదాయూ అవకాశాలు, అందుబాట్లో విదయూ, త్రిభాష్ స్త్ం అమలు, మాతృభాషలో స్ంకేతిక విదాయూబ్ధన లాంటి 
విపలువత్మక మార్పలు రాబ్తున్నియి.
- పలలుల హకు్క చటటుం 2009 ప్రకారం దేశంలో పుటిటున 6-14 సంవత్సరాల పలలులకు కచచితంగా ప్రభుతావాలు విదయూను అందించ్లి. భారతదేశంలోని ప్రైవేట్ పాఠశాలలతో ప్రభుతవా 
పాఠశాలల నిష్పతితి 7: 5. 1976 వరకు విదాయూ విధాన్ల తయరీ అమలు రాష్్రిల పరిధలో వుండగా, 1976 లో రాజాయూంగంలో 42 వ సవరణ విదయూను ‘కేంద్, రాష్ట్ర పరిధ లోనిది’ గా 
మారిచింది.
- 2011 జన్భా లెక్కల ప్రకారం, జన్భాలో 73% అక్షరాసుయూలు కాగా, 81% పురషులు, 65% స్త్రీలు అక్షరాసుయూలు. నేషనల్ స్టుటిస్టుకల్ కమిషన్ 2017–18లో అక్షరాసయూత 77.7%, 
పురషులకు 84.7%, ఆడవరికి 70.3% అని సరవా చేస్ంది. ఇది 1981 తో పోలిచితే 41%, 53% మరియు 29%. 1951 లో రట్లు 18%, 27% మరియు 9%. గత దశాబదింలో ఉననిత 
విదయూలో నమోదు క్రమంగా పెరిగి, 2019 లో 26.3% స్థాల నమోదు నిష్పతితి (జిఇఆర్) కు చేరకుంది.
- అసర్ విదాయూ స్థాతి నివేదిక నివేదిక (ASER) 2012 ప్రకారం, 6-14 సంవత్సరాల మధయూ వయసు్స గల గ్రామీణ పలలులలో 96.5% మంది పాఠశాలలో చేరార. 6-14 సంవత్సరాల 
వయసు గల పాఠశాలలో నమోదు కాని విదాయూరథాల సంఖయూ 2018 విదాయూ సంవత్సరంలో (ASER 2018) 2.8% కి తగి్గంది. 2013 విడుదలైన మరో నివేదిక ప్రకారం మొదటి తరగతి 
నుండి పన్నిండవ తరగతి వరకు భారతదేశంలోని వివిధ గురితింపు ప్ందిన పటటుణ, గ్రామీణ పాఠశాలలోలు 229 మిలియనలు మంది విదాయూరథాలు చేరార. 2002 మొతతిం నమోదుతో పోలిచితే 
ఇది 2.3 పెరగుదలను, బాలికల నమోదులో 19% పెరగుదల స్చసుతింది.
*భద్తకు భరోస్
రక్షణ ఉత్పతుతిల తయరీ రంగంలో భారత దేశానికి సుదీర్ఘకాలం పాట్ అనుభవం ఉన్ని దానిలో అంతగా బలోపేతం కాలేకపోయింది. కాన్ ఇపు్పడు రక్షణ ఉత్పతుతిల తయరీలో తన 
స్మరాథాష్యనిని మరింత వేగంగా, బలంగా మారచికుంట్ంది. కొంతకాలంగా ప్రపంచంలో రక్షణ ఉత్పతుతిలను కొంట్నని అతి పెదది దేశంగా భారత్ ఉంది. కాన్ మొటటు మొదటిస్రి, గత 
ఏడది ప్రపంచంలోనే మొదటి 25 ఎగుమతిదారల జాబ్తాలో చోట్ దకి్కంచుకోవడం భారత్ బలానినిచూపసతింది.
- 14 లక్షల పైబడిన సైనయూంతో, భారత రక్షణ బలగాలు ప్రపంచంలోకెలాలు మూడో అతిపెదది సైనయూం. ఈ దళాలనినిటికీ సరవాసైన్యూధయూక్షుడు రాష్ట్రపతి. సైనిక దళాల నిరవాహణ బాధయూతలను 
రక్షణ మంత్రితవా శాఖ చూసుతింది. పై మూడు ప్రధాన దళాలకు వటివటి అధపతులు ఉండగా, మూడింటిన్ సమనవాయ పరస్తి సంయుకతి ప్రధాన సైన్యూధకారి ఉంటార. త్రివిధ 
దళాధపతులు మగు్గరిలోకీ సీనియర అధకారి ఈ బాధయూతలు నిరవాహస్తిర.
- మొదటి బడ్జెట్లు రక్షణ రంగానికి రూ.92 కోట్లు ఉంటే, 2014లో రూ. 2.29 లక్షల కోట్లు అయింది. రక్షణ బడ్జెట్ ఈ ఏడది రూ. 4.78 లక్షల కోటలుకు చేరింది. ఇది ప్రతి ఏటా 
పెరగుతోంది. ఈ మధయూ కాలంలో రక్షణ విభాగం నుంచ ఎగుమతులు పెరగడంతో దాని నుంచ కూడ మనకు ఆదాయం వసతింది.
- స్వాతంత్యూం తరావాత భారత స్యుధ దళాలు ఎన్ని సైనిక చరయూలోలు పాలుపంచుకున్నియి. 1947, 1965, 1971 న్టి భారత పాక్ యుదాధిలు ప్రధానమైనవి. 1963లో భారత్- 
చైన్ యుదధిం, భారత పోరచిగీసు యుదధిం జరిగాయి. 1987 భారత చైన్ ఘర్షణ తరావాత 1998లో కారి్గల్ యుదధిం ప్రధానమైంది. ఒక క్రమపదధితి ప్రకారం భారతీయ సైనికులను 
నియమించుకోవడం జరగుతుంది. ఇటీవల అగినిపథ్ పథకం దావారా న్తన విధానంలో సైనిక దళాల నియమకానికి అడుగులు వేశార.
- భారతీయ రక్షణ మంత్రితవా శాఖను 1776లో కోల్ కతాలో ప్రారంభించ్ర.
తేజస్ యుదధి విమాన్లకు సంబంధంచ దాదాపు రూ. 48,000 కోటలు కాంట్రాకుటును దకి్కంచుకుంది. ప్రపంచంలో 100కి పైగా దేశాలకు బులెలుట్ ఫ్రూఫ్ జాకెటలును సరఫరా చేసతింది. 
రక్షణ ఉత్పతితిలో ఎంఎస్ఎంఈలకు మరింత సేవాచ్ఛను ఇచచింది. పరిశోధన, డిజైన్ లో విన్తనితకు ఈ రంగంలో అంకుర సంసథాలను ప్రోత్సహసతింది. 2016 నుంచ 2020 మధయూ 
కాలంలో రక్షణ ఉత్పతుతిల దిగుమతులు 33 శాతం వరకు తగా్గయి.
*సంతోష్ల సంక్షేమం
భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరి మఖంలో చరనవువా ఉండలనే తలంపుతో స్వాతంత్యూం వచచిన తరావాత వివిధ సంక్షే పథకాలు అమలు అయయూయి. శాఖల వరీగా వీటి నిరవాహణ 
బాధయూతలను అప్పగించ్ర. కేంద్ ప్రభుతవాం అందించే సంక్షేమ పథకాలకు తోడుగా, రాష్ట్ర ప్రభుతావాలు సైతం మందుకు రావడంతో సంక్షేమ పథకాల అమలు వేగంగా పెరిగింది.
- ఒకో్క సంక్షేమ పథకానికి మళీలు విభాగాలుగా కొనిని పథకాలు వరితిసుతిన్నియి. అలాగే కేంద్ం అందించే పథకానికి తోడుగా రాష్ట్ర ప్రభుతావాలు మరికొనినింటిన్ అమలు చేసుతిన్నియి. 
ప్రసుతితం కేంద్ ప్రభుతవాం వివిధ శాఖల కింద 156 వివిధ సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేసతింది.
- ఉచత సంక్షేమ పథకాలు కాకుండ అభివృదిధికి దోహదపడే పథకాలను అందించ్లని మొదట పాలకులు భావించ్ర. దీనిలో భాగంగా వివిధ అంశాలోలు కషటుపడే వరికి మరింత 
ప్రోతా్సహం ఇస్తి పథకాల రూపకల్పన స్గింది. అయితే రాన్రాను భారతదేశంలో ఉచత పథకాలు ఎకు్కవయయూయి. ఇటీవల వచచిన సరవా ఆధారంగా 12 రాష్్రిలోలు ఉచత పథకాలు 
యథేచ్ఛగా అమలు అవుతున్నియి.
- గత 70 ఏళలులో భారతదేశ అపు్ప 5.29 లక్షల శాతం పెరిగింది. 1950-51లో దేశం నికర అపు్ప రూ.2,565.40 కోట్లు ఉండగా, 2021-22 న్టికి అది రూ.1,35,86,975.52 
కోటలుకు చేరింది.
- స్వాతంత్యూ భారతదేశంలో వివిధ వరా్గలకు, పనులకు, విభినని అంశాలకు సంబంధంచ ఇప్పటివరకు సుమారగా 1200 పథకాలను కేంద్ ప్రభుతావాలు రూపకల్పన చేశాయి. 
ఎప్పటికపు్పడు మార్పలను చేస్తి, వటికి తగిన నిబంధనలు సవరిస్తి ప్రభుతావాలు మందుకు స్గుతున్నియి. సంక్షేమ పథకాల అమలు వలలు దేశంలో పేదరికంలో మార్ప మాత్ం 
లేదు అననిది సరవాలు చబుతునని మాట. అయితే వివిధ రకాల పథకాలోలు లబ్ధి ప్ంది అభివృదిధి పథంలో మందుకు స్గుతునని వరి శాతం 31 శాతం ఉండటం స్నుకూలాంశం.
*మానవ వనరలకు కేరాఫ్ భారత్
కేవలం దేశంలోని అవసరాలకే కాదు.. ఏకంగా ప్రపంచంలోని అవసరాలకు తగ్గట్లుగా మానవవనరలను భారతదేశం అభివృదిధి చేసే స్థాయికి చేరకోవడం ఈ శతాబ్ది ఉత్సవలోలున్ 
గొప్ప మరపు. ఏ దేశమేగిన్ ఎందుకాలిడిన్ అననిట్లుగా ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళిలున్ భారతీయ జాడలు కనిపస్తియి.
- అన్ని రంగాలోలున్ నిపుణులైన వరి సంఖయూ రోజురోజుకూ పెరగుతోంది. మఖయూంగా అక్షరాసయూత గణన్యంగా పెరగటంతో నిరదోయూగిత శాతం కూడ పెరగుతోంది. విశవావిదాయూలయలు, 
కళాశాలల నుంచ దేశంలో మొతతింగా ఏటా బయటకు వసుతినని సుమార 2 కోటలు మందికి ఉదోయూగాల కల్పన కషటుస్ధయూమవుతోంది.
- ప్రపంచంలోని సుమార 92 దేశాలోలు భారతీయ మానవ వనరలు ఉపయోగపడుతున్నియి. వివిధ విభాగాలోలు వర ఆయ దేశాలోలు కీలకమైన స్థాన్లోలు ఉన్నిర. వర మరికొందరికి 
చేయూతనివవాడంతో ఈ సంఖయూ పెరగుతోంది.
- స్ధారణ హౌస్ కీపంగ్ దగ్గర నుంచ న్స్ శాస్తివేతతిలు వరకు భారతీయత కనిపసుతింది. ప్రసుతితం భారతదేశం అభివృదిధిలో 18 నుంచ 45 ఏళలు మధయూ నవతరం ఉండటం 
కలిససతింది. యువతరం ఏకంగా భారతదేశంలో 62 శాతం మేర ఉననిట్లు సరవాలు చబుతున్నియి.
- ప్రతి ఏటా మరగైన విదయూ కోసం, తమ స్్కల్్స పెంచుకోవడం కోసం విదేశాలకు వెళ్తినని యువతరం రాన్రాను పెరగుతున్నిర. దాదాపు 3 లక్షల మంది ఏటా దేశం దాట్తున్నిర.
- విలక్షణమైన, నమ్మకమైన, అతయూంత తెలివిగల మానవవనరల స్చకలో భారతదేశం మంచ స్థానంలో ఉంది. ప్రపంచంలోనే టాప్ 10 దేశాలోలు దేశం ఉంటడం గొప్ప విషయం. 
స్వాతంత్యూం తరావాత వచచిన మార్పలను అందిపుచుచికోవడంలో యువతరం పోటీ పడింది.

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

సమస్యల పరిష్కారానికి రాస్తారోకో చేపట్టిన కందుల

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్, ధవళేశవారం గ్రామ సమసయూ పరిష్్కరానికి చేపటిటున రిలే నిరాహారీదీక్ష శ్బ్రంలో వరికి సంఘీభావం 
తెలిప అనంతరం సమసయూల పరిష్్కరానికి రాస్తిరోకో చేపటిటున జనసేన పారీటు జిలాలు అధయూక్షులు కందుల దుర్గష్ మరియు అఖిలపక్ష 
న్యకులు, జనసైనికులు మరియు వీరమహళలు.

జనంకోసం జనసేన మహా పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం, ఏడవ రోజు జనంకోసం జనసేన మహా పాదయత్ రాజనగరం నియోజకవర్గం, సీతానగరం 
మండలం, కూనవరం గ్రామంలో ఇంటింటికి తిరగుతూ అధనేత పవన్ కళాయూణ్ ఆశయలను స్దాధింతాలను వివరిస్తి ఈస్రి 
పవన్ కళాయూణ్ కి అవకాశం ఇవవాలని జనసేన పారీటుని 
ఆశీరవాదించ్లని ప్రతి ఒక్కరిని అభయూరిథాస్తి మందుకు స్గుతూ 
గురవరం జనంకోసం జనసేన మహా పాదయత్ కారయూక్రమం 
జరిగింది. రాజనగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు బతుతిల 
బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల ఆధవారయూంలో జరిగిన 
ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ న్యకులు మటటు వెంకటేశవారరావు, 
మతాయూల హరీష్, మోహన్ పఎసీ్పకే, తోట స్రయూ మణికంఠ, 
మండల న్యకులు మటటు వేంకటేశవారరావు, ప్రశాంత్ కుమార్, 
కొండేటి సతయూన్రాయణ, శ్రీహరి ప్రగడ, మూరితి, వీర్రాజు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

ఉపాధ్్యయుల నిరాహార దీక్షకు జనసేన 
సంఘీభావం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి, శ్రీ కందుకూరి వీరశలింగం ఆంగలు మాధయూమ పాఠశాల 
మరియు తెలుగు మాధయూమ పాఠశాల అన్ ఎయిడ్డ్ ఉపాధాయూయులు 7వ రోజు 
నిరహారదీక్ష శ్బ్రానిని సందరి్శంచన సంఘీభావం తెలిపన జనసేన పారీటు రాజమండ్రి 
స్టీ ఇంచ్ర్జె అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ. జనసేన న్యకులు ఏడిద బాబ్. తూర్పగోదావరి 
జిలాలు సంయుకతి కారయూదరి్శ గెడ్డం న్గరాజు. జిలాలు న్యకులు ప్న్నిడ శీను, రాజమండ్రి 
కార్్పరషన్ కమిటీ సభుయూలు గుతుతిల సతయూన్రాయణ, పైడ్రాజు, నలలుంశెటిటు వీరబాబు, 
గుణ్ణం శాయూంసుందర్, చక్రపాణి, వికటురీ వసు, సరదా శాయూమ్, కుంది రామ, స్రయూ, 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిర.

జాతీయ జండాలను తీసుకున్న జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్:  పాలకొండ 
నియోజకవర్గం, 75వ సవాతంత్ 
దిన్త్సవం సందరభుంగా దేశ ప్రధాని 
నరంద్ మోడీ ఆదేశాలతో… 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనసేన పారీటు 
అధయూక్షులు కొణిదల పవన్ కళాయూణ్ 
స్దాధింతాలలో మొదట దేశం తరవత 

పారీటు అనే భావజాలాలను కలిగి ఉనని జనసైనికులుగా పాలకొండ నియోజకవర్గంలో, 
పాలకొండ నగర పంచ్యితీలో ప్రతి ఇంటిపై త్రివర్ణ పతాకం ఎగరాలనే ధ్యూయంతో 
గురవరం జనసైనికులు పోరెడి్డ ప్రశాంత్, ప్ట్నిర రమేష్ కలిస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోసటుల్ 
డిపారెటు్మంట్ వరి నుండి జాతీయ జండలను తీసుకోవడం జరిగింది.

కూనవరం గ్రామంలో వైఎస్సారిసాపికి భారీ ష్క్
జనసేనలోకి కొనసాగుతునని చేరికలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, “జనంకోసం జనసేన మహాపాదయత్” 6వ రోజు 
కారయూక్రమంలో భాగంగా బుధవరం సీతానగరం మండలం, కూనవరం గ్రామంలో 
పరయూటిసుతినని రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, 
శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి ఆధవారయూంలో కూనవరం గ్రామ జనసేన పారీటు అధయూక్షులు మాదవరపు 
వీరభద్ రావు సమక్షంలో వైసీపీకి చందిన సీనియర్ న్యకులు 40 మంది జనసేన 
అధనేత పవన్ కళాయూణ్ ఆశయలు, స్దాధింతాలు, రాజకీయ విలువలకు ఆకరి్షతులై 
జనసేన పారీటులో చేరడం జరిగింది. వైసీపీ నుండి జనసేన పారీటులో చేరిన వర అడపా 
శ్వ, నండూరి చన్నిడు, స్రబతుతిల అననివరం, మండ్రు అబదదిం, నండూరి బురయయూ 
మొదలగు 40 మంది జనసేన పారీటులో చేరడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో వీరభద్రావు, 
మాదవరపు కోటేశవార రావు, ఐలి హనుమంతు, అడపా నరస్ంహరావు, ఉమి్మడి సురష్, 
న్ని, చౌట్పలిలు నలిలుబాబు, సంతోష్, శ్వ, అడపా రాజు, కడిమి వెంకనని, గుణ శేఖర్ 
మరియు మండల న్యకులు, మటటు వేంకటేశవార రావు, ప్రశాంత్ కుమార్, కొండేటి 
సతయూన్రాయణ, శ్రీహరి ప్రగడ, మూరితి, వీర్రాజు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం 
జరిగింది.

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

కంభం మండలంలో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: న్లుగవ రోజు జనంలోకి జనసేన కారయూక్రమం
ప్రకాశం జిలాలు, గిదదిల్ర నియోజకవర్గం, కంభం మండలం పెదది నలలుకలవా గ్రామంలో జనసేన 
ఇంచ్ర్జె బెలలుంకొండ స్యిబాబు ఇంటి ఇంటికి వెళిలు గ్రామ సమసయూలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. 
ఈ సందరభుంగా బెలలుంకొండ మాటాలుడుతూ రాష్ట్రంలో వైస్ప ప్రభుతవాం ఏర్పడిన తరవత జనసేన 
పారీటు కౌలు రైతులు 3000 మందిని గురితించ ప్రతి కుట్ంబానికి ఒక లక్ష రూపాయల చొపు్పన 
ప్రకాశం జిలాలులో 77లక్షల రూపాయలు ఇవవాటం జరిగిందని గ్రామసుథాలకు తెలియపరిచ్ర. 
జనసేన పారీటుకి ఓట్ వేసేతి ప్రజలకు అండగా ఉంట్ందని చపా్పర. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలు 
న్యకులు, మండల న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగింది.

వీఆర్ఏల నిరసనకు జనసేన పారీటి మద్దతు
శతఘ్ని న్యూస్: మలకలపలిలు మండల 
తాస్లాదిర్ కారాయూలయంలో గత కొనిని 
రోజులుగా వీఆర్ఏ లు నిరసన కారయూక్రమం 
కొనస్గిసుతిన్నిర వీఆర్ఏలకు జనసేన 
పారీటు మదదితు తెలపడం జరిగింది. 
మలకలపలిలు మండల జనసేన పారీటు 
అధయూక్షుడు తాటికొండ ప్రవీణ్ మాటాలుడుతూ 
తెలంగాణ రాష్ట్ర వయూపతింగా 23 వేల మంది 
వీఆర్ఏ ఉదోయూగులు ఉన్నిరని తెలంగాణ 

ప్రభుతవాం ఇచచిన హామీలు పే సే్కల్ 55 సంవత్సరాలు పైబడిన వరి కుట్ంబ సభుయూల లో ఒకరికి 
ఉదోయూగావకాశం, 2017 ఫబ్రవరి 20వ తేదీ, ప్రగతి భవన్ లో ఇచచిన హామీ సెపెటుంబర్ 9 2020 
అసెంబీలు లో ఇచచిన హామీలతో పాట్ మారిచి 22 మరోస్రి ఇచచిన హామీ యొక్క జీవోలను వెంటనే 
విడుదల చేయలని ప్రవీణ్ గురతి చేశార. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏరా్పట్ కోసం, సకల జనుల సమ్మలో 
వీఆర్ఏల పాత్ ఎంతో ఉందని వరి చటటుబదధిమైన సమసయూలను తక్షణం రాష్ట్ర ప్రభుతవాం అమలు 
చేయలని వరి సమసయూలను పరిష్కరించ్లని కోరార వరి సమసయూలు పరిష్కరించని ఎడల రాష్ట్ర 
వయూపతింగా జనసేన పారీటు వరి తరఫున పోరాటానికి అండగా ఉండి వరి సమ్మలో జనసేన పారీటు 
అండగా ఉంట్ందని తెలియజేశార. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలు విదాయూరిథా విభాగం 
కారయూనిరావాహక సభుయూలు గొలలు వీరభద్ం, కోడి మీ వంశీ, మండల ఉపాధయూక్షులు ప్డిచేటి 
చన్నిరావు, సహాయ కారయూదర్శలు బొక్క వెంకటేశవారలు, బాదావత్ రవికుమార్, మఖయూ న్యకులు 
కందుకూరి విన్త్ కారయూకరతిలు నక్క న రమేష్, బ్లగాని పవన్ కళాయూణ్ తదితరలు పాల్్గన్నిర.

టమోటా రైతులకు గిట్టిబాట్ ధర కల్పంచి 
ఆదుకోవాల: సి.జి రాజశేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: అధకార పారీటుకి సంబంధంచన న్యూస్ పేపరోలు గురవరం రాస్న రాతలు 
ఇవి…..ఇది నిజమా కిలో టమాట 20 రూపాయలు అమ్మడుపోతున్నియంట? టమోటాల 
బాక్్స 200 పోతాందంట?
మారె్కటింగ్ శాఖ అధకారలు వయూపారలు కుంభకె్్క 100 కేజీలు లేదంటే 200 కేజీలు వీర 
పైన చప్పన విధంగా కొని…. టమోటా రైతులిని ప్రజలిని మోసం చేస్ మభయూపెడుతున్నిర.
ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడ టమోటా రైతుకు కిలో టమోటా ధర రూపాయి 
కూడ లభించడం లేదు. కోత కోయడనికి కూలీల ఖరచిలు మారె్కట్్క కు తేవడనికి రవణా 
ఖరచిలు కూడ గిట్టుబాట్ కావటేలుదు. టమోటా రైతులంతా ఆరకాలం కషిటుంచ శ్రమించ 
పండించన పంటను రోడలుపైన పారవేస్ నిస్సహాయ స్థాతిలో ఇంటికి తిరిగి వెళిళిపోతున్నిర.
జగన్్మహన్ రెడి్డ గార ఎప్పటికపు్పడు గొప్పలు చపు్పకుంట్, కాకి లెక్కలు చబుతూ 
వయూవస్య రంగానికి లక్ష 28,000 వేల కోట్లు ఖరచి చేశామని చపుతిన్నిర, బడ్జెట్లు 500 కోట్లు 

కేటాయించ్ం అని చపా్పర, ధరల స్థారీకరణ నిధ 3,000 కోట్లు ఏరా్పట్ 
చేశామని చపుతున్నిర, సీఎం యప్ దావారా సమాచ్రం సేకరించ 
రైతులకు ఎప్పటికపు్పడు గిట్టుబాట్ ధర కలి్పంచ ఆదుకుంట్న్నిం అని 
చబుతున్నిర.
కేవలం పబ్లుస్టీల కోసం… హంగు ఆరాభుటాల కోసం కాకుండ చతతిశుదిధితో 
కాయగూరలు పండించే రైతులని అందులో మఖయూంగా టమోటా రైతులకు 
తక్షణమే గిట్టుబాట్ ధర కలి్పంచ ఆదుకోవలని జనసేన పారీటు తరఫున 
పతితికొండ నియోజకవర్గం జనసేన పారీటు న్యకులు స్.జి రాజశేఖర్ 
డిమాండ్ చేస్ర.

పవనన్న చేనేత బాట కార్యక్రమానికి షేక్ 
రియాజ్ కు ఆహావానం

శతఘ్ని న్యూస్: చీరాల 
నియోజకవర్గంలో 13 ఆగస్టు 
న జరిగే 50వ రోజు పవననని 
చేనేత బాట కారయూక్రమం కోరకు 
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిలాలు అధయూక్షులు 
షేక్ రియజ్ ను ప్రతేయూకంగా 
ఆహావానించన చీరాల నియోజకవర్గ 
యువ న్యకులు కర్ణ కిరణ్ తేజ్, 

పసుపులేటి స్యి, పంజల సంతోష్ మరియు నియోజవర్గ యువ న్యకులు 
తోట చక్రవరితి తదితరలు.

జనసేన వనరక్షణలో 800 
దానిమ్మ మొకకాల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట, జనంకోసం జనసేన 256వ రోజులో భాగంగా 
జనసేన వనరక్షణ దానిమ్మ మొక్కల పంపణీ కారయూక్రమం కిరలుంపూడి మండలం 
మకో్కలులు మరియు రాజుపాలెం గ్రామాలలో జరిగింది. కారయూక్రమంలో భాగంగా 
గురవరం 800 మొక్కలు పంచడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు మొతతిం 25300 
దానిమ్మ మొక్కల పంపణీ జరిగింది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేస్న 
తూర్పగోదావరి జిలాలు కారయూక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ సభుయూలు డేగల విజయ్ 
కుమార్, కిరలుంపూడి మండల అధయూక్షులు ఉలిస్ అయిరాజ్, కిరలుంపూడి మండల 
ప్రధాన కారయూదరి్శ పడుగు జయబాబు, కిరలుంపూడి మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ శెటిటు 
గంగా మహేష్, కిరలుంపూడి మండల కారయూదరి్శ కుండలుమహంతి స్వామి, కిరలుంపూడి 
మండల సంయుకతి కారయూదరి్శ జువవాల శ్రీను, మకొ్కలులు నుండి పెంటా బుజిజె, తంగెళలు 
న్గరాజు, నకా్క రాజు, తంగెళలు కృష్ణ, గండికోట న్కరాజు, గుర్ం వెంకట 
రమణ, నకా్క లోవ లక్ష్మి న్రాయణ, పోతుల వీరబాబు, మలిరెడి్డ వీరబాబు, 
కిరలుంపూడి నుండి న్గబ్యిన శ్వ, రామకృష్్ణపురం నుండి పోలిన్టి పవన్, 
కొంగు అశోక్, బదాది స్ల్మన్ రాజు, కూస్ మణీ, పోసపలిలు సుబు్బ, యసరపు 
న్తన్ రాజు, సలుగోళళి న్గు, సలుగోళళి కళాయూణ్, సుందరపలిలు వెంకటేష్, గుండే 
వెంకట్, డేగల గణేష్, వీరవరం నుండి రావులపూడి దొరబాబు, మలిశెటిటు విజయ్ 
కుమార్, గోనేడ నుండి నలలుంశెటిటు చటిటుబాబు, వలలుభశెటిటు న్ని, బ్రగుపూడి 
నుండి కోడి గంగాధర్, కుండలుమహంతి ప్రశాంత్ లకు ఈ సందరభుంగా కృతజఞాతలు 
తెలియజేస్ర.

రక్షణ శాఖ సోదరులకు 
జనసేన రక్షణ బంధం

శతఘ్ని న్యూస్:  పఠాపురం నియోజకవర్గంనందు ఫ్ండీలు పోలీస్ంగ్ నిరవాహసుతినని 
రక్షణ శాఖ సదరలకు రాఖీపూరి్ణమ సందరభుంగా రక్షాబంధనం కటిటు సహృదయ 
వతావరణం సమాజంలో న్లకొల్పడనికి మరింత కృషి చేయమని కోరతూ రక్షణ 
శాఖకు జనసేన రక్షణ బంధం అనే కారయూక్రమానిని నిరవాహంచన తూర్పగోదావరి 
జిలాలు అధకార ప్రతినిధ శ్రీమతి తోలేటి శ్రీష, కందరాడ జనసేన పారీటు ఎంపీటీసీ 
పలాలు సున్తమ్మ, పఠాపురం టౌన్ 22వ వర్్డ న్యకురాలు గండి రమయూ.

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

విదా్యరు్దల సమస్యలపై తెలంగాణ విదా్యరిథి విభాగం 
సమర శంఖం

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి మహబ్బ్ నగర్ జిలాలు: తెలంగాణ జనసేన పారీటు రాష్ట్ర ఇంచ్ర్జె 
నేమరి శంకర్ గౌడ్ స్చన మేరకు.. విదాయూరిథా విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు డ. సంపత్ 
న్యక్ ఆదేశాలతో విదాయూరిథా విభాగం రాష్ట్ర కారయూదరి్శ మొకురాల కృష్ణ గురవరం 
కలవాకురితి నియోజకవర్గంలో ప్రభుతవా గిరిజన బాలుర వసతి గృహం కి వెళిలు అక్కడ 
ఉనని విదాయూరథాలతో మాటాలుడడం, ఆక్కడ ఉనని సౌకరాయూల గురించ, సమసయూల గురించ 
తెలుసుకోవడం జరిగింది.
ఈ కారయూక్రమంలో విదాయూరిథా విభాగం ఉమ్మడి మహబ్బ్ నగర్ జిలాలు కోఆరి్డనేటర్ స్యి 
కుమార్(మన్ని) ఆధవారయూంలో కలవాకురితి నియోజకవర్గం జనసేన న్యకులు రవి 
యదవ్, చందు న్యక్, సందీప్ తేజ, మరియు నితీష్ పాల్్గనడం జరిగింది.

జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలకోసం యూఏఈ 
జనసేన సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: దుబాయ్, జనసేన అధనేత జన్మదిన వేడుకలను పురస్కరించుకుని 
యూఏఈ జనసేన ఆధవారయూంలో బుధవరం దుబాయ్ లో సమావేశం నిరవాహంచడం 
జరిగింది. ఈ సమావేశంలో అపా్పరావు, పెనుమాల జాన్ బాబు, మొగళళి చంద్శేఖర్, 
అపా్పజి, రవికుమార్, శ్రీనివస్, రవి వర్మ, సతయూ, పుజారా సతయూ, వేణు, న్గూ, న్ని 
తదితర జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిర.

స్వాతంత్ర సమరయోధులు బుద్ధవరపు 
సూర్యనారాయణగారికి నివాళులరి్పంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి స్టీ, భారతదేశ 75వ సంవత్సరం స్వాతంత్యూ అమృత 
మహోత్సవం కారయూక్రమం రాజమండ్రి జనసేన పారీటు తరపున స్థానిక కోటిపలిలు బస్టుండ్, 
స్వాతంత్ సమరయోధుల పార్క, పాల్ చౌక్ వదది అప్పటి స్వాతంత్ సమరయోధులు 
బుదధివరపు స్రయూన్రాయణ గారికి జనసేన పారీటు తరపున ఘన నివళ్లు అరి్పంచన 
రాజమండ్రి స్టీ జనసేన పారీటు ఇంచ్ర్జె అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ. ఈ సందరభుంగా ఆయన 
మాటలుడుతూ అప్పటి స్వాతంత్యూ కాలంలో బ్రిటీష్ గవరనిమంట్ కు వయూతిరకంగా భారతదేశ 
స్వాతంత్యూం కోసం పోరాటం చేస్న రాజమండ్రి వసతివుయూలు స్వాతంత్యూ సమరయోధులు 
సవారీ్గయ శ్రీ బుదధివరపు స్రయూన్రాయణ గారికి నివళ్లు అరి్పంచడం అదృషటుం అని 
ఎందరో మహన్యుల తాయూగఫలం భారతదేశ స్వాతంత్యూం అని, ఆ పోరాటంలో 
స్రయూన్రాయణ గార ఉండటం నిజంగా రాజమండ్రి వసతివికంగా మనమందరం 
గరవాపడే విషయమని అన్నిర. అనంతరం బుదధివరపు స్రయూన్రాయణ కుమారడుకి 
జనసేన పారీటు తరపున సన్్మనించడం జరిగింది. ఈ సందరభుంగా స్వాతంత్ అమృతోత్సవ 
మహోత్సవ సమితి రాజమహేంద్వరం చైర్మన్ శ్రీమతి జక్కంపూడి విజయలక్ష్మి, కన్వానరలు, 
మాదిరాజు శ్రీనివస్, దేశ్రెడి్డ బలరామ న్యుడు, పెదిరెడలు శ్రీనివస్, పవిఎస్ కృష్్ణరావు, 
డ.ఎస్.బ్.వి తిలక్, కో ఆరి్డనేటర్్స డ.పవిబ్ సంజీవ్ రావు, డ.మలిలు భాస్కర్ రావు లకు 
జనసేన పారీటు తరపున అనుశ్రీ ధనయూవదమలు తెలిపార. స్వాతంత్యూ సమరయోధులు 
బుదధివరపు స్రయూన్రాయణ గారికి నివళ్లు అరి్పంచన వరిలో రాష్ట్ర చరంజీవి యువత 
కారయూదరి్శ ఏడిద బాబ్, తూర్పగోదావరి జిలాలు సంయుకతి కారయూదరి్శ గెడ్డం న్గరాజు, జిలాలు 
న్యకులు ప్న్నిడ శ్రీను, రాజమండ్రి నగర ఉపాధయూక్షులు గుతుతిల సతయూన్రాయణ, 
ప్రధాన కారయూదర్శలు పైడి రాజు, నలలుంశెటిటు వీరబాబు, స్టీ కారయూదరి్శ గుణ్ణం శాయూమ్ 
సుంధర్, స్టీ సంయుకతి కారయూదరి్శ చక్రపాణి, జనసైనికులు వికటురీ వసు, కుంది రామ, 
శాయూమ్ తదితరలు నివళ్లు అరి్పంచ్ర.

రాజేష్ సరిపెళ్లని మరా్యదపూరవాకంగా కలసిన 
పోలరెడ్డి వంకటరత్నం

శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు నియోజకవర్గం, నిడదవోలు 
మండలం తిమ్మరాజుపాలెం గ్రామంలో నిడదవోలు మండల 
అధయూక్షులు పోలిరెడి్డ వెంకటరతనిం, మహాసేన అధయూక్షులు 
రాజేష్ సరిపెళలుని మరాయూదపూరవాకంగా కలవడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు జనసైనికులు మహాసేన 
శ్రేణులు పాల్్గన్నిర.

పవన్ కోసం పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజానగరం, జనసేన 
పారీటు అధనేత పవన్ కళాయూణ్ 2024 ఎలక్షన్లు 
సీఎం అవవాలని రాజానగరం నియోజకవర్గ 
పుణయూక్షేత్ం గ్రామానికి చందిన స్యి అనే 
జనసైనికుడు కాలినడకన తిరపతి వస్తినని 
ఏడుకొండల వెంకటేశవార స్వామికి మొకు్కకొని 
గురవరం పాదయత్ మొదలుపెటాటుడం 
జరిగింది. ఈ సందరభుంగా స్యిని 
అభినందిస్తి రాజమండ్రి మని్సపల్ సేటుడియం 

వదది శాటిలైట్ స్టీ జనసైనికులు చౌడడ సున్ల్, గోడిస్పూడి న్గేంద్, పోల్రి శ్రీను కలవడం 
జరిగింది. స్యి మొకు్కబడి న్రవేరాలని ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు కోరకుందామని అన్నిర.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అడడిగోలుగా పోసుటిలు రిటైర్డి అయా్యక కూడా ఉద్్యగాలు..
శతఘ్ని న్యూస్: సెకూయూరిటి గార్డలు ఖరీదన కారలు భారీ వేతన్లు అదంతే అలా కొనిని 
జరగుతూ ఉంటాయి. ఇలా చేసే గత ప్రభుతవాం మాయని మచచి తెచుచికొనింది. ఇపు్పడు 
కూడ సేమ్ ట్ సేమ్ అదే చేసుతిన్నిర కులం ఆ కులంలో ఉననివర అడగానే పెదదిపీట 
కాదు ఏకంగా పెదది స్టులే వేస్ కూరోచి పెడుతున్నిర సుమార రాష్ట్ర వయూపతింగా 40 మంది 
పదవీ విరమణ చేస్న అధకారలకు పోస్టుంగులు ఇచ్చిర చన్నిచతక పోస్టుంగులు కాదు 
కీలక పదవులు పోన్ ఇటీవల జీవో ప్రకారం కాదు రిటైర్్డ అయి కూడ ఐదేళ్లు పదేళ్లు 
దాటిన వరికి ప్రధాన పోస్టుంగులు ఇసుతిన్నిర దెబ్బలకు కొదవ అని ఒక స్మత ఉంది 
అలా ఉంది ప్రసుతితం ఏపీ ప్రభుతవాం లో డీజీపీ కారాయూలయం నుండి పలు జిలాలులోలు కీలక 
పదవులోలు రిటైర్్డ అయిన వళేలు అసలే జాబ్ కాయూలెండర్ విడుదల చేస్తిమని మాట తప్పన 
ఈ ప్రభుతవాం లక్షలాదిమంది నిరదోయూగులు ఉదోయూగం కోసం ఎదురచూస్తి ఉండగా 
ఇలా రిటైర్్డ అయిన అధకారలను మళీలు నియమించ్లి్సన అవసరం ఏమందని జనసేన 
పారీటు తరఫున ప్రశ్నిసుతిన్నిం.

కందుల దుర్గేష్ ను సతకారించిన మోటూరి దంపతులు
శతఘ్ని న్యూస్: చందాడగరవు జనసేన 
పారీటు ఎం.ప.టి.స్ మోట్రి కనకదుర్గ, 
వెంకటేశవారరావు వీర చేసే సేవ 
కారయూక్రమాలు, పారీటు కారయూక్రమాలు కొణిదల 
పవన్ కళాయూణ్ దృషిటుకి తీసుకెళిలు ది.6-08-
2022 శనివరం పవన్ కళాయూణ్ గారి 
చేతుల మీదుగా సత్కరించే మహాభాగయూం 
కలి్పంచన కందుల దుర్గష్ ను రాజమండ్రిలో 
కలిస్ స్లువ కప్ప, పూలదండలు వేస్ 
సత్కరించ్ర. ఈ అవకాశం కలిగించన 
దుర్గష్ గారికి హృదయపూరవాక కృతజఞాతలు 

తెలియజేశార. ఆయన మాటాలుడుతూ మీ దంపతులిదదిరూ ఎలలుపు్పడు పారీటు కారయూక్రమాలోలు 
పాల్్గంట్.. మంచ సేవలు చేస్తి మంచ సేవ గుణం వరని కొనియడర. వీర 
భవిషయూతుతిలో మంచ స్థాయిలోకి వెళాలులని మనస్రా అభినందించ్ర.

వివి వినాయక్ సేవా యూత్ సరికాల్ ఆధవార్యంలో 
జాతీయ జండాల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: రావులపాలెం: 
దేశానికి స్వాతంత్యూ్ం వచచి 75 
ఏళ్ళి పూరతియిన సందరభుంగా కేంద్ 
ప్రభుతవాం నిరవాహసుతినని ఆజాదీకా 
అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా 
ప్రతి ఇంటిపైన జాతీయ పతాకం 

ఎగరాలనే సంకల్పంతో డకటుర్ బ్ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు రావులపాలెం మండలం 
ఈతకోటలో స్థానిక వివి విన్యక్ సేవ యూత్ సరి్కల్ ఆధవారయూంలో గురవరం 
ప్రజలకు జాతీయ జండలను పంపణీ చేస్ర. సంసథా వయూవస్థాపక అధయూక్షుడు గండ్రోతు 
దురా్గ సురష్, అధయూక్షుడు గండ్రోతు వీర గోవిందరావు ఆధవారయూంలో జాతీయ జండలను 
ఇంటింటికీ పంపణీ చేస్ జాతీయ జండ ఔననితాయూనిని వివరించ్ర. ఈ సందరభుంగా వర 
మాటాలుడుతూ ప్రధాని నరంద్ మోడీ పలుపు మేరకు జాతీయ జండలను ఈన్ల 13, 14, 
15 తేదీలోలు ఇళళిపై ఎగురవేస్ దేశభకితిని చ్టాలని కోరార. తమ సంసథా ఆధవారయూంలో 
పలు సేవ కారయూక్రమాలు చేపడుతూ సేవ యూత్ ను మరింత బలోపేతం చేసుతిన్నిమని 
చపా్పర. ఈ కారయూక్రమంలో పోసుటు మాసటుర్ కాట్రావులపలిలు రామకృష్ణంరాజు, గండ్రోతు 
గౌతమ్, పోడూర చంతారావు, గండ్రోతు గోపాలం, యర్ంశెటిటు రామకృష్ణ, గండ్రోతు 
మణికంఠ, అడబాల వెంకట కృష్ణ (బాబీజె), నరాలశెటిటు వెంకనని తదితరలు పాల్్గన్నిర.

జపైయ్యపేట జనసేన మా్యనిఫెసోటి ప్రజలకు వివరించిన 
కరిమజిజి మల్్లశవారావు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలు, ఎచచిరలు నియోజకవర్గం, 
రణసథాలం మండలం తెప్పలవలస పంచ్యతీ జపైయయూపేట 
గ్రామం గురవరం ఎచచిరలు నియోజకవర్గం సీనియర్ 
న్యకులు మరియు ససైటి బాయూంకు మాజీ చైర్మన్ 
కరిమజిజె మలీలుశవారావు పలెలు పలెలుకు అలుపెరగని ప్రచ్రం 
చేస్తి జనసేన మాయూనిఫెసటు మరియు స్దాదింతాలు ప్రజలోలుకి 

తీసుకువెళ్తిన్నిర. ప్రజలకు అరధిమైన రీతులోలు వివరిసుతిన్నిర. జనసేన అధనేత పవన్ కళాయూణ్ 
గెలిచనటలుయితే సంవత్సరానికి 5 గాయూస్ స్లిండరలు ఉచతంగా ఇవవాడం జరగుతుంది.తెలలురషన్ 
కార్డదారలకు ఇలులు కట్టుకోవడనికి ఇసుక ఉచతంగా ఇవవాడం జరగుతుంది. వయూవస్యం చేస్న 
రైతులకు పెన్షన్ సౌకరయూం కలదు. వృదుదిలకు వృదాధిశ్రమం నిరి్మంచడం జరగుతుంది. పవన్ కళాయూణ్ 
ప్రజల పక్షాన నిలబడిన న్యకుడు కాబటిటు అలాంటి న్యకుడుని గెలుపంచుకోలస్న బాధయూత 
మనపైన ఉంది. అలాగే ప్రతి పలెలుకు ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి గడపకి నితయూం ప్రజల దగ్గరకి వెలలుడం 
జరగుతుంది. మేమ ప్రతి గడపకు ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఒక్కరిని కలిస్ ప్రజలకు అరధిమైన రీతిలో 
జనసేన మేనిఫెసటు వివరించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో రణసథాలం మండలం కృష్్ణపురం 
పంచ్యతీ జనసేనపారీటు యంపటీస్ అభయూరిథా పోట్నిర లక్షు్మన్యుడు పాల్్గనడం జరిగింది. 
పవననని పలెలుబాట ప్రారంభించ 99 వరోజు సుదీర్ఘంగా ప్రజల దగ్గరకి వెళిలు పలు కుట్ంబాలను 
కలిస్ మేనిఫెసటు గురించ వివరంగా చప్పడం జరిగింది. పవననని ప్రజాబాట తామ ప్రారంభించన 
ప్రజలనుండి అపూరవామైన స్పందన లభిసతిందన్నిర. గత ఎనినికల సందరభుంగా ఒక్క ఛాన్్స 
జగన్ కి ఇచ్చిమని ఓటేస్న వరెవరూ ఈస్రి వైసీపీకి ఓట్ వేసేందుకు స్దధింగా లేరన్నిర. ఈ 
కారయూక్రమంలో శ్వజి, న్గరాజు, గౌరమ్మ, చంద్శేఖర్, సీతమ్మ, సరసవాతి, వనజ తదితరలు 
పాల్్గన్నిర.

దార్లలంక వంకన్న కుట్ంబానికి ఆరి్ధక 
స్యమందించి అండగా నిలచిన బండారు

శతఘ్ని న్యూస్: డకటుర్ బ్.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు, కొతతిపేట నియోజకవర్గం, 
ఆలమూర మండలం, చొపె్పలలు గ్రామం నందు గురవరం కొతతిపేట జనసేన పారీటు 
ఇన్చిరిజె, ప్రమఖ నేత బండర శ్రీనివస్ పరయూటించ్ర. ఇటీవల కొదిది రోజుల క్రితం 
ఇంటికి పెదదిదికు్క దారలులంక వెంకననిను కోలో్పయిన వరి కుట్ంబానిని కలిస్ వరిని 
పరామరి్శంచ రూ.10,000/-ఆరిథాకస్యం అందించ్ర. గురవరం ఆలమూర 
మండల పరయూటన సందరభుంగా వరి వెంట పలువుర జనసైనికులు, కారయూకరతిలు ఉన్నిర. 
ఈ కారయూక్రమంలో చొపె్పలలు ఎంపటిస్ సభుయూలు జాంపోలు న్గేశవారరావు, జిలాలు ప్రధాన 
కారయూదరి్శ తాళళి డేవిడ్ రాజ్, సలాది జయ ప్రకాశ్ న్రాయణ మూలస్థానం గ్రామ 
జనసేన పారీటు సీనియర్ న్యకులు ఆలమూర మండల జనసేన యువ న్యకులు 
(జప), ఆలమూర మండల జనసేన సీనియర్ న్యకులు కొతతిపలిలు నగేష్ తదితరలు 
పాల్్గన్నిర.

9వ రోజు జనంతో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలో జనసేన పారీటు న్యకులు కొతతికోట 
న్గేంద్, కోరకొండ మలేలుశవారరావు, అంపలి విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) ఆధవారయూంలో, 
జనసేన అధనేత కొణిదల పవన్ కళాయూణ్ ఆశీసు్సలతో జనంతో జనసేన కారయూక్రమంలో 
భాగంగా 9వ రోజు కొండపేట గ్రామంలో ఇంటింటికి వెళిలు మాటాలుడి, వరి సమసయూలను 
తెలుసుకొని, తందరోలునే ఆ సమసయూలనినిటిపై జనసేన తరపున పోరాటం చేస్, 
వీలైనంత తందరగా పరిష్్కరం చేస్తిమని భరోస్ కలి్పంచడం జరిగింది. ఇలాంటి 
సమసయూలు మరలా పునరావృతం కాకుండ ఉండలంటే భవిషయూతుతిలో వచేచి ఎనినికలోలు 
జనసేన పారీటుని ఆదరించ, గాజు గాలుస్ గురతికి ఓట్ వేస్, జనసేన పారీటుని ఆదరించ, 
ఆశీరవాదించవలస్ందిగా ప్రతి ఒక్కరిని పేరపేరన్ మనవి చేసుకుంట్న్నిమని 
తెలిపార. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పారీటు న్యకులు కొతతికోట శ్రీను, సెపెన రమేష్, 
కిళళిన నరష్, డుబా సంగం న్యుడు, ప్రస్ద్, మోహన్, రద్దీప్, సంతోష్ న్యుడు, 
అనిల్, కోమలరావు, జనసేన కారయూకరతిలు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గని విజయవంతం 
చేయడం జరిగింది.
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