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పింఛన్ల తొలగింపుపై 
సీఎింకు జనసేనాని లేఖ

శ్రీ వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి
ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, అమరావతి.
విషయం: సామాజిక పంఛన్ల తొలగంపు నిమిత్ం నోటీసులు జారీ చేసు్నని తీరు గురంచి

రాష్టంలో సామాజిక పంఛన్ల పరిధిలోకి వచ్చే వృద్ధులు, 
వితంతువులు, దివ్యంగులు, ఒంటరి మహిళలకు 
ప్రతి నెలా ఇచ్చే పంఛన్లను తగ్గంచుకొనే దిశగా రాష్ట 
ప్రభుత్ం చ్స్తున్న కసరతుతు పేదలను ఇబ్ంద్ల 
పాలుజేసే విధంగా ఉంది. పంఛను్ల ఎంద్కు 
తొలగంచకూడదో చెపాపాలంటూ స్మారుగా 4 లక్షల 
మంది లబ్ధుదారులకి న్టీస్లు జారీ చ్శారు. పేదలైన 
వృద్ధులు, దివ్యంగులు, వితంతువులను ఇపపాటి వరకూ 
పంద్తున్న పంఛన్లకు దూరం చ్యడం కోసమే 
న్టీస్లు ఇచ్చేరని అర్ం చ్స్కోవల్సి ఉంటంది.
లబ్ధుని తొలగంచ్ంద్కు చూపంచిన కారణాలు కూడా 
సహేతుకంగా లేవు. మచుచేకు కొని్న మీ దృష్టికి 
తీస్కువస్తున్్నను. శ్రీకాకుళం జిలా్ల మెళియాపుటిటి 
మండలంలో కొందరు వృద్ధులకు పంఛను్ల రద్దు 
న్టీస్లు ఇచిచే – ఒకొకొకకొరి పేరున్ వేల ఎకరాల 
భూములు ఉన్్నయని కారణం చూపారు. అదే నిజమైతే 
ఆ వృద్ధులకు ఆ భూములకు సంబంధించిన పట్టిదారు 
పాస్ పుసతుకాలు ఇపపాంచవలసందిగా మీకు విజ్ఞపతు 
చ్స్తున్్నను. అదే విధంగా పెనుకొండ ప్ంతంలో 
రజక వృతితుపై ఆధారపడ్న శ్రీమతి రామకకొ అనే 
పంఛనుదారుకి 158 ఇళ్ళు ఉన్్నయని న్టీస్లో 
చూపారు. నిజంగా అని్న ఇళ్ళు రామకకొ గారికి ఉంటే 
అవి ఎకకొడ ఉన్్నయో చూపంచి ఆ ఇళ్ల తాళాలు 
ఇవ్ండ్. మెళియాపుటిటి ప్ంత వృద్ధులైన్, రజక వృతితు 

చ్స్కొనే రామకకొ గారైన్ పేదలే. వరికి తండ్రి నుంచో, తాతల నుంచో వరసత్ంగా వచిచేన ఎసేటిట్ల, ఇళ్ళు లేవని గ్రహించగలరు. మీ ప్రభుత్ రికారుడిల ప్రకారం అంతటి 
ఆసతుపరులే అయితే పంఛన్ల కోసం కారా్యలయాల చుటూటిన్, మీ వలంటీర్ల చుటూటిన్ ఎంద్కు తిరుగుతారు?
విద్్యత్ బ్లు్ల పెరిగందన్, ఇంటి విస్తుర్ం ఎకుకొవైందన్ రద్దు చ్యాలని చూడటం విచిత్ంగా ఉంది. కొని్న ఇళ్లకు ఉమమోడ్ మీటరు్ల ఉంటన్్నయి... అలాగే ఒకే ఇంటి 
నెంబర్ తో మూడు న్లుగు వట్లు ఉంట్యి. కాబటిటి వసతువిక దృకపాథంతో చూస పేద వృద్ధులను, వితంతువులను ఆవేదనకు గురి చ్యకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత 
ప్రభుత్ంపై ఉంది.
ఈ విధంగా న్టీస్లు ఇవ్డాని్న మీరు సమరి్స్తున్్నరు. పాతికేళళు కిందట చనిపోయినవరు ఇపపాటికీ ఆదాయపు పను్న కడుతున్్నరు అని న్టీస్లో్ల చూపంచి వితంతు 
పంఛను్ల రద్దు చ్సాతుమంటన్్నరు. ఈ తరహా న్టీస్లు సమర్నీయమేన్? ఈ తరహా న్టీస్లు దివ్యంగులకు సైతం వేదన కల్గస్తున్్నయి. పదిపదిహేనేళళుకు ముంద్ 
నుంచీ పంఛన్ తీస్కొంటన్న దివ్యంగులను, న్డు ఇచిచేన ధ్రువపత్రాలు ఇపుపాడు చూపంచ్లని ఒతితుడ్ చ్యడంలో ఉదేదుశం ఏమిటి? వరి వైకల్యం కళ్్లద్రుగా కనిపస్తున్్న 
లబ్ధుకి దూరం చ్సాతుమనడం భావ్యమేన్?
మా పారీటి తరఫున చ్పటిటిన ‘జనవణి’ కార్యక్రమంలో అనేకమంది దివ్యంగులు - తమకు పంఛను్ల అందటం లేదని, పంఛను్ల రాకుండా రాజకీయ కారణాలతో 
అడుడికొంటన్్నరనీ, వైకలా్యని్న ధృవీకరించ్ సరిటిఫికెట్ల మంజూరు ఇబ్ందికరంగా మారిందనీ వపోయారు.
పంఛన్ల రద్దు న్టీస్లపై వసతువ పరిస్తులను తెల్యచ్స్తుంటే సరిదిదదుకపోగా.. ‘తిటటిండ్‘ అని జిలా్ల కలెకటిర్లను ఆదేశంచడం దా్రా ముఖ్యమంత్రిగా మీ బాధ్యతను మీరు 
సక్రమంగా నిర్రితుంచ్ననే భావిస్తున్్నరా?
అవ్.. తాతా... అంటూ, రూ.3 వేలు పెన్షన్ ఇసాతును అని మీరు ఇచిచేన హామీని ఈ విధంగా అమలు చ్సాతురని ఎవరూ ఊహించలేకపోయారు.కాలం గడుస్తున్న కొద్దు పంఛన్ల 
సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంటంది.అరుహులైన ప్రతి ఒకకొరికీ పంఛన్ అందేలా చూడాల్. అంతేగానీ పెన్షన్ మొతతుం పెంచుతున్్నం కాబటిటి లబ్ధుదారుల సంఖ్యను తగ్గంచుకోవల్ 
అనుకోవడం సరికాద్. మీ పాలనలోని ఆరి్క దివళాకోరుతన్ని్న కపపాపుచుచేకోవడానికి పెన్షన్ల తొలగంపు చ్పటటిడం ఏమిటి? సామాజిక పంఛన్ అంద్కొంటన్న 
లబ్ధుదారుల సంఖ్యను తగ్గంచుకోవలనే ఆలోచనను విరమించుకోవలని కోరుతున్్నను. పంఛను్ల అందజేయడంలో మానవతా దృకపాథంతో వ్యవహరిసాతురని ఆశస్తున్్నను.
జైహింద్

ఇట్ల
(పవన్ కళా్యణ్)
అధ్యక్షులు - జనసేన పారీటి
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బత్తుల ఆధ్వర్ింలో జనసేనలో చేరికలు..!!
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం: స్తానగరం మండలం, స్తానగరం గ్రామానికి చెందిన… 
పలువురు వైసప నేతలు ఈ అసతువ్యసతు పాలనతో రాష్ట్రాని్న అని్న రంగాలో్ల పూరితుగా వెనకికొ నెటేటిసన 
వైసప ప్రభుత్ చ్తకాని పాలన కు విస్గుచెంది.. జనసేన అధినేత పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలు, 
సదాధుంతాలు మరియు రాజానగరం నియోజకవర్గ న్యకులు బతుతుల బలరామకృష్ చ్స్తున్న 
పలు సేవ కార్యక్రమాలు, పారీటిని అభివృదిధు చ్స్తున్న తీరు నచిచే… వైఎసాసిరీసిపీకి చెందిన పది 
కుటంబాలు బతుతుల రామకృష్ ఆధ్ర్యంలో జనసేన పారీటిలో జాయిన్ అయా్యరు, వీరందరికీ 
బలరామకృష్ జనసేన కండువ కపపా పారీటిలోకి ఆహా్నించ్రు.. స్నియర్ నేత మటటి 
వెంకటేశ్రరావు సమక్షంలో చ్కూరి సత్యన్రాయణ, చ్కూరి న్గు, చ్కూరి రామకృష్, చ్కూరి 
గణేష్ తదితర పది వైస్పీ కుటంబాలు జనసేన పారీటిలో జాయిన్ అయా్యరు.

ఈసారి ఎన్నికల్లో  జనసేన ప్రభంజనం సృష్ట ంచడం ఖాయం – బత్తుల
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, నిడ్గట్ల గ్రామంలో 
జరిగన “జనం కోసం జనసేన” “మహాపాదయాత్” 44వ రోజులో భాగంగా జరిగన 
కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకురాలు బతుతుల వెంకటలక్ష్మి మరియు జిలా్ల జాయింట్ సెక్రటరీ 
మేడ్శెటిటి శవరాంల ఆధ్ర్యంలో జరిగన ఈ పాదయాత్ గ్రామంలో ప్రతిఇంటికి తిరుగుతూ, 
ప్రతి ఒకకొరినీ ఈసారి జనసేన పారీటికి ఒకకొ అవకాశం ఇవ్లని అభ్యరి్స్తు… ఈ అసమరధు 
పాలన చ్స్తున్న వైస్పీ ప్రభుత్ం నుండ్ రాష్ట్రాని్న రక్ంచ్లని పవన్ కళా్యణ్ నేతృత్ంలో ప్రజా 
ప్రభుతా్ని్న సా్పంచి ప్రజాపాలన తీస్కురావలని, ఈసారి ఎని్నకలో్ల జనసేన పారీటి ప్రభంజనం 
సృష్టించడం కాయడం ఖాయమని అన్్నరు, గ్రామంలో మహిళలు పెదదుఎతుతున హారతులు 
పడుతూ, జనసెన శ్రేణుల ఉతాసిహం మధ్య ఈ కార్యక్రమం అత్యంత ఉతాసిహభరితంగా 
ముంద్కు సాగంది. ఈ పాదయాత్లో జనసేన పారీటి స్నియర్ న్యకులు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, నిడ్గట్ల గ్రామ ప్రజలు పాల్్గన్్నరు.
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పలు కుటుంబాలను పరామర్శుంచిన 
బుంతు రాజేశ్వరరావు

శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు నియోజకవర్గం, 
రాజోలు మండలం జనసేన న్యకులు 
బంతు రాజేశ్రరావు బుధవరం 
ఇంటి పెదదులను కోలోపాయిన కుటంబ 
సభు్యలను కల్స పరామరి్శంచి, 
అకాలమరణం చెందిన వరికి నివళి 
అరిపాంచ్రు. కుటంబ సభు్యలకు దైర్యం 
చెపాపారు. ప్రజల కష్టటిలు మన కష్టటిలుగా 
తీస్కున్నపుడే వరితో మమేకం 

అవ్గలం అన్్నరు. రాజోలు నియోజకవర్గంలో ప్రతి కుటంబానికి అండగా నిలుసాతును 
అని ఆయన అన్్నరు. రాజోలు మండలంలో బ్.సావరం, సంపల్్ల, రాజోలు 1, రాజోలు2 
పలు ప్ంతాలలో ఆయన పర్యటించ్రు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ యువత 
వలసల బాట పటటివద్దు. మన మేధస్సి మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి ఉపయోగపడేలా 
ఉండాల్ అన్్నరు. పవన్ కళా్యణ్ న్యకత్ం లో జనసేన పారీటి ప్రభుత్ం రావడం 
ఖాయం అన్్నరు. యువశకితు నిరీ్ర్యం అవుతుంటే చూస్తు ఊరుకోము అని అన్్నరు. 
ప్రభుత్ం ఇపపాటికైన్ కళ్్ల తెరవలని ప్రజా వ్యతిరేక విధాన్లు విడన్డాలని ఆయన 
హితవు పల్కారు.

కోల్పోయిన ఫుంచనులు తిరగి ఇవ్్వలి: 
ములకాల జగన్

శతఘ్్న న్్యస్:  విజయనగరం జిలా్ల: ప్రభుత్ం అనరహుత వేటతో తొలగంచిన అరుహుల 
ఫించను్ల వెంటనే అమలు చ్యాలని జనసేన పారీటి గజపతినగరం మండల అధ్యక్షులు 
ములకాల జగన్ అన్్నరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి బటన్ 
నొకికొ పేదలందరకి సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చ్స్తున్్నమని పేపరు్ల, టీవీలో్ల ఆరా్టం 
చ్యడం తపపా వసతువనికి ఇకకొడ ఉన్న న్యకులు, ఉన్న పథకాలు తగ్గంచ్స్తున్్నరని, 
పంఛను్ల జనవరి నుండ్ పెంచుతామని చెపపా, అరుహులైన వరికి పంఛను్ల, సంక్షేమ పథకాలు 
కోత విధించడం ఎంతవరకూ సమంజసం అని.. పంఛను్ల కోలోపాయిన భాదితులకు 
వెంటనే పంఛను్ల పునరుదదురించ్లని జనసేన పారీటి తరుపున డ్మాండ్ చ్స్తున్్నమని, 
లేనిచో భాదితులు తరుపున పోరాటం చ్సాతుమని ములకాల జగన్ అన్్నరు.

హోమి బాబా హాస్పోటల్ నియామకాల్లు స్థానికులకు 
అవకాశుం కలిపోుంచాలి.. జనసేన డిముండ్

శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ జిలా్ల, గాజువక నియోజకవర్గం నంద్ గల హోమిబాబా 
కా్యనసిర్ ఆస్పత్రిలో ఇటీవల వెలువడ్న ఉదో్యగ ప్రకటనలో్ల సా్నిక యువతకు అధిక 
ప్ధాన్యతను ఇచిచే తీస్కోవల్ అని, అటండంట్ మరియు ట్రేడ్ హెలెపార్ ఉదో్యగాలను 
సా్నికులతోనే నియామకాలు చ్పట్టిలని జనసేన పారీటి పీఏస్ సభు్యలు కోన తాతారావు 
డ్మాండ్ చ్శారు. రాష్ట ప్రభుత్ం ఆరా్టంగా విడుదల చ్సన జి ఓ నెంబర్ 21 
ప్రకారం 75% ఉదో్యగాలు సా్నికులతో భరీతు చ్యాలని అన్్నరు, ఈ విషయం పై 
రాష్ట ప్రభుత్ం తీవ్ర నిర్లక్షష్ం వహిస్తున్్నరని అన్్నరు. అనంతరం పారీటి న్యకులతో 
ఆస్పత్రి డైరెకటిర్ ఉమేష్ మహంత్ శెటిటి ని కల్స మాట్్లడ్, సా్నికులకి ప్రస్తుత మరియు 
భవిష్యత్ నియామకాలో్ల ప్ధాన్యత ఇవ్లని కోరుతూ మెమోరాండం అందించ్రు. 
కార్యక్రమం చోడవరం నియోజకవర్గ ఇంచ్రిజి పీ.వీ.ఎస్.ఎన్ రాజు, రాష్ట పారీటి కార్యదరి్శ 
గడసాల అపాపారావు, స్నియర్ న్యకులు తిపపాల రమణారెడ్డి, వింద్ల వెంకటరమణ, 
జీవీఎంస్ కార్పారేటర్ దల్్ల గోవిందరెడ్డి, ద్ల్ల రామున్యుడు, ముమిమోన మురళి, 
గొన్న రమాదేవి, మేడ్శెటిటి విజయ్, వింద్ల చిరు రాజు, దాసరి త్రిన్ధ్, దాసరి రమేష్, 
కోన చిన అపాపారావు, జో్యతి రెడ్డి, రామ లక్ష్మి, భారతి, సర్సదిధు రాజు, మేడ్శెటిటి నరేష్, 
వసంత్, పడుగు బంగా్గరాజు, శ్రీనివస రెడ్డి మరియు సా్నిక 79, 85వ వరుడి జనసేన 
న్యకులు మరియు వీరమహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్్గన్్నరు.

పల్లె  పల్లె  ఎగరాలి పవనన్న జెండా 3వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: న్గర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గం, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలను, జనసేన పారీటి 
సదాధుంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్ళు కార్యక్రమంలో భాగంగా 
న్గర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు వంగ లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ పలె్ల పలె్ల ఎగరాల్ పవనన్న జండా అనే కార్యక్రమం దా్రా 
ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు జనసేన పారీటి సదాధుంతాలను 
వివరించడం జరుగుతుంది. మొదటి విడత కార్యక్రమంలో 
భాగంగా బుధవరం న్గర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గం, తెలకపల్్ల 
మండలం, రాకొండ గ్రామంలో పలె్ల పలె్ల ఎగరాల్ పవనన్న 
జండా 3వరోజు నిర్హించడం జరిగంది. రాకొండ గ్రామంలో 
వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలను, 
జనసేన పారీటి సదాధుంతాలను ప్రజలో్లకి తీస్కెళళుడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో న్గర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గ ముఖ్య న్యకులు గోపాస్ కురమోన్న, గోపాస్ రమేష్, న్రముళళు రవీందర్, 
దేశమోనేని రాజేష్, స్ర్య, ల్ంగం న్యక్, ఆంజనేయులు, అంజి, శ్రీధర్, సద్దు, మరియు రాకోండ గ్రామ జనసైనికులు పాల్్గని కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చ్శారు.

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

అగనిప్రమాద బాధిత్లకు అిండగా నిలిచిన అనుశ్రీ
రూపాయలు 5000/- తక్షణసాయం
శతఘ్్న న్్యస్: రాజమండ్రి, సా్నిక 49 వ వరుడి లో కరెంట ష్టర్టి సరూకొష్ట్ వల్ల ఇలు్ల దగధుమవడం జరిగంది. వరుడి జనసేన న్యకులు అయిన్ నరిసిపూడ్ రాంబాబు జనసేన 
పారీటి రాజమండ్రి సటీ ఇంచ్ర్జి అనుశ్రీ సత్యన్రాయణ దృష్టికి తీస్కురావడం జరిగంది. అనుశ్రీ వెంటనే సపాందించి బాధితులను పరామరి్శంచి వరికి ఆరి్క సహాయం రూపాయలు 
5000/- నగద్ బాధితులకు తక్షణసాయం క్ంద అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసైనికులు బాధితులకు కూరగాయలు, నిత్యవసర వస్తువులు అందజేశారు. జనసేన 
పారీటి యువ న్యకులు బయ్యపునీడ్ స్ర్య 2000 నగద్ బాధితులకు అందించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల జాయింట్ సెక్రెటరీ గెడడిం న్గరాజు, జిలా్ల కార్యనిరా్హక 
కార్యదరి్శ పన్్నడ శ్రీను, ప్రధాన కార్యదరి్శ నల్లంశెటిటి వీరబాబు, కార్యదరి్శలు అలాటి రాజు, విన్నవస్, సంయుకతు కార్యదరి్శ దేవకవడ్ చక్రపాణి, పటూ్నరు శ్రీనివస్ ఠాగూర్, మరియు 
జనసేన న్యకులు వికటిరీ వస్, మంచ్ల స్నీల్, ఖాన్, రాంబాబు, హేమద్ర్గ, లోవరాజు ద్రే్గష్ మరియు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగంది.

వైస్పి, టిడిపి నేతలు జనసేనల్ చేరక..
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, నిడ్గట్ల గ్రామంలో జనసేన 
న్యకులు బతుతుల బలరామకృష్, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి మరియు జాయింట్ సెక్రెటరీ మేడ్శెటిటి 
శవరాం ఆధ్ర్యంలో గ్రామంలో రాజకీయ మంచి నేపథ్యం ఉన్న వైసప, టిడ్పకి చెందిన కీలక నేతలు 
వల్లభశెటిటి శేషు (టిడ్ప పారీటి వైస్ ప్రెసడంట్), కొతతుపల్్ల ఆదివిషు్ (వైఎస్ఆరిసిప పారీటి), నందా్యల 
రాజేష్ (వైస్పీ), దేవిరెడ్డి దేవరాజు (వైస్పీ), బదిదురెడ్డి అన్నవరం (వైస్పీ), బదిదురెడ్డి సత్యన్రాయణ 
(టీడీపీ), బండారు చిన్నబా్యి (టీడీపీ), ఇతర న్యకులు.. జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ 
ఆశయాలు, సదాధుంతాలు.. బతుతుల బలరామకృష్ బలమైన న్యకత్ం నచిచే జనసేన పారీటిలో 
జాయిన్ అయా్యరు. వీరందరికీ జనసేన కండువ కపపా పారీటిలోకి సాదరంగా ఆహా్నించ్రు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్్గన్్నరు.

మ ప్ుంతుం.. మ సచివ్లయుం.. 
మన జనసేన కార్యక్రమనికి శ్రీకారుం చుటిటిన ముత్తా

శతఘ్్న న్్యస్:  
కాకిన్డ సటిలో 
మా ప్ంతం – మా 
సచివలయం – 
మన జనసేన అనే 
నిన్దంతో పారీటి 
అధ్యక్షులు పవన్ 
కళా్యణ్ ఆలోచనలకు 
అనుగుణంగా ముతాతు 
శశథర్ ఆధ్ర్యంలో, 
మాజీ కారోపారేటర్ 
రా్యల్ రాంబాబు 
న్ య క త ్ ం లో 
స చి వ ల య ం 

పరిధి 45 ఏ సచివలయ పరిధిలో మరియు వీరమహిళ శ్రీమతి బోడపాటి మరియా 
న్యకత్ంలో 24 ఏ సచివలయ పరిధిలోన్ కార్యక్రమాలు నిర్హించ్రు. ఈ 
సందర్ంగా 45 ఏ సచివలయ పరిధిలో ప్రజల సమస్యలు విన్న ముతాతు శశధర్ సపాందిస్తు 
ఎన్్న ఏండ్లనుండీ పేద ప్రజలకు ఆలంబనగా ప్రభుతా్లు ఎపపాటినుండో అమలు చ్స్తున్న 
పెన్షన్ పధకం మొతతుం పెంచుతున్్నమని గొపపాలు చెపుపాకుంటూ అరుహులను ఏరివేస్తు 
చర్యలు చ్పటటిడం చూస్తుంటే కొండ న్ల్కకు మంద్ వేసేతు ఉన్న న్ల్క ఊడ్పోయింది 
అన్నటటిగా చ్స్తున్్నరన్్నరు. అదేవిధంగా 24 ఏ సచివలయ పరిధిలో సమస్యలు విన్న 
ముతాతు శశధర్ తాగునీరు ప్రజలకు అందించడం సా్నిక సంస్ల దా్రా ప్రభుతా్ల 
బాధ్యత అనీ ద్నినుండీ తపపాంచుకోజాలరని, కరెంట బ్లు్ల బాధితురాలు మాసపల్్ల 
అంజమమో సమస్య విని సపాందిస్తు కరెంట చ్రీజిలు పేదల నడ్డి విరుస్తున్్నయనీ వటిపై 
కూడ వ్యపార దృకపాధంతో వ్యవహరించడం ప్రభుత్ తపపాదమని ఆక్షేపంచ్రు. ప్రజల 
సమస్యలపై జనసేన పారీటి తరపున పోరాడతామని సపాషటిం చ్సారు. ఈ కార్యక్రమంలో 45 
ఏ సచివలయ పరిధిలో రా్యల్ న్గేస్రరావు, ముమిమోడ్ రాంబాబు, కాశలంక అబు్, తోట 
న్రాయనరావు, భగవన్, నరసమహుకుమార్, అపాపారావు పాల్్గనగా, 24 ఏ సచివలయ 
పరిధిలో మడుడి విజయ్ కుమార్, బటటి లీల, శ్రావణి, నందిని, ఏ. లక్ష్మి, మారమమో, 
శాంతమమో, కుమారి, ప.అరుణ మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

పింతిం నానాజీ సమక్ింలో 
జనసేనలో భారీ చేరికలు

శతఘ్్న న్్యస్: కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవర్గం, వకలపూడ్ గ్రామ యువత జనసేన 
పారీటి అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలు, సదాధుంతాలు, కార్యదక్షత కు ఆకారి్షతులై 
నేడు రాష్ట పారీటి సహాయ కార్యదరి్శ తాటికాయల వీరబాబు ఆధ్ర్యంలో వకలపూడ్ 
యువన్యకుడు యండమూరి ధనుష్ న్యకత్ంలో స్మారు 30 మంది జనసేన 
పారీటి పీఏస్ సభు్యలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇంచ్ర్జి పంతం న్న్జీ సమక్షంలో జనసేన 
పారీటిలో చ్రేరు.. వీరందరికి పారీటి కండువలు వేస సాధారంగా ఆహా్నం పల్కి, 
అభినందనలు తెల్పారు.

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

జనసేన కార్యవర్గ సమవేశుంల్ మకినీడి శేషుకుమర
శతఘ్్న న్్యస్: పఠాపురం కె.వి.కె.టీ ఫంక్షన్ హాల్ లో, జనసేన పారీటి ఇంఛారిజి శ్రీమతి మాకినీడ్ 
శేషుకుమారి అధ్యక్షతన పఠాపురం పటటిణ జనసేన పారీటి కార్యవర్గ సమావేశం జరిగంది. ఈ 
సందర్ంగా శేషుకూమారి మాట్్లడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ కళా్యణ్ మరియు రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ చైరమోన్ న్దండ్ల మన్హర్, ఉమమోడ్ తూరుపాగోదావరి జిలా్ల అధ్యక్షులు కంద్లు 
ద్రే్గష్ ఆదేశనుసారం కొదిదు రోజులో్ల పఠాపురం పటటిణ పారీటి కార్యవర్గం నియామకం చ్యడం 
జరుగుతుంది. ద్నికి అనుగుణంగా ప్రతి ఒకకొ జన సైనికుడు కూడా వరి వరి అభిప్యాలు 
తెల్యజేస కార్యవరా్గని్న బలపరచ్లని అన్్నరు. పఠాపురం నియోజకవరా్గనికి పటటిణం కుంభస్లం 
లాంటిది అలాంటి పటటిణంలో ప్రతి జనసైనికుడు కూడా కార్యకరతుగా మారాల్. పటటిణంలో ఉన్న 30 
వరుడిలో్ల వరుడికి పది మంది బలమైన కార్యకరతులు తయారయ్య వరుడికమిటీలుగా ఏరపాడ్ పారీటిని 
ప్రజలో్లకి తీస్కెళి్ల అధికార దిశగా అడుగులు వెయా్యలని అన్్నరు. పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలను, 
సదాధుంతాలను, వరి బాటలో నడుచుకుంటూ ప్రజలో్లకి తీస్కెళి్ల బలంగా పనిచ్యాలని దిశానిదేదుశం 
చ్శారు. టౌన్ న్యకులు బుర్ర స్ర్య ప్రకాష్ ఈ ఏరాపాట్ల చ్సనంద్కు ప్రతే్యక ధన్యవదములు 
తెల్పారు. జనసైనికుల అభిప్యానుసారం పఠాపురం పటటిణ అధ్యక్షుడ్ని నియమించడం మరియు 
పఠాపురం కార్యవరా్గని్న ప్రకటించడం జరుగుతుంది అని శేషు కుమారి తెల్పారు. రాష్ట్రానికి పవన్ 
కళా్యణ్ ప్రతా్యమా్నయమని, పేదలకు న్్యయం జరగాలన్న, రాష్ట్రానికి ఉన్న ఆరి్క సమస్యలు తీరాలన్న 
పవన్ రావల్ అనే దిశగా కార్యకరతులు అందరూ ముంద్కు వెళి్ల పారీటి బలోపేతానికి కృష్ చ్యాలని 
అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి జనసైనికుడ్కి, కార్యకరతుకు, న్యకులకు, మీడ్యా 
మిత్రులకు హృదయపూర్క ధన్యవదాలు తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల కార్యదరి్శ మొగల్ 
అపాపారావు, చీకట్ల శా్యం కుమార్, పఠాపురం పటటిణ న్యకులు బుర్ర స్ర్య ప్రకాష్, చెలు్లబోయిన 

సతీష్, మాజీ కౌనిసిలర్ కర్రీ కాశీ విశ్న్ధ్, జనసేన కౌనిసిలర్ అభ్యరి్ పలా్నటి మధు, మేళం రామకృష్, కసరెడ్డి న్గేశ్రరావు, బజజి కుమార్, వేల్పాల చక్రధర్, పబ్్నీడ్ ప్రసాద్, 
తోట సతీష్, న్మా శ్రీకాంత్, చెలు్లబోయిన న్గేశ్రరావు, సకోలు రాజశేఖర్, మైన్బతుతుల చిన్న, గరగ బాబీ, వినయ్, పస్పులేటి గణేష్, రెడ్డిపల్్ల బాబురావు, చొడ్శెటిటి న్ని, చోడ్సెటిటి 
రాజా, మగపు సతీష్, పుణ్యమంతుల నంది బాబు, చెలు్లబోయిన విజయ్, కొండేపూడ్ శవ, జి స్రేష్, పటటి చిన్న, బుదాదుల చంటిబాబు, ఖండవల్్ల స్ర్యకుమారి, సరా రాజు, దాకే ప్రసాద్, 
స్బ్రమణ్యం, టౌన్ జన సైనికులు, న్యకులు వీర మహిళలు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

రద్దయిన పెన్షనలుకు నిరసనగా రలేనిరాహరదీక్షకు 
జనసేన సుంఘీభావుం

శతఘ్్న న్్యస్: రాజంపేట: బుధవరం ఉదయం అన్నమయ్య జిలా్లకేంద్ం రాయచోటి 
కలెకటిరేట్ ఎద్ట రాష్టవ్యపతుంగా దివ్యంగులు, వితంతువులు, వృద్ధుల పట్ల రదదుయిన 
పెన్షన్లకు నిరసనగా రిలేనిరాహారద్క్షకు మదదుతుగా 2వ రోజు సంఘీభావం తెల్పన 
జనసేన పారీటి. రాష్టవ్యపతుంగా దివ్యంగులకు రదదుయిన పెన్షను్ల శాపమని అన్నమయ్య 
కలెకటిరేట్ ఎద్ట రిలేనిరహద్క్ష చ్పటిటిన జిలా్ల వి.హెచ్.ప.స్ అధ్యక్షుడు పూసపాటి 
రెడడియ్య జనసేన పారీటి తరపున మదదుతు కోరగా 2వ రోజు సంఘీభావం తెలుపుతూ 
రామ శ్రీనివస్ మాట్్లడుతూ ఈ రాష్ట వైసాసిర్ కాంగ్రెస్పారీటి ప్రభుత్ం అధికారంలోకి 
వచిచే మూడున్నర సంవతసిరాల కాలం అవుతున్్న ముఖ్యమంత్రి వై ఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి 
అభివృదిధు పకకొన పెటిటి అవ్, తాతలు, దివ్యంగులు, వితంతువులు, వృద్ధులకు పెన్షన్ 
మీద ఆధారపడ్ ఉన్న అరుహులకు గుండ కోత మిగల్చే లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు అపుపాలు 
చ్స ప్రజాసమస్యలు మరచి ప్రజాసంక్షేమ అవసరాలకు కాకుండా, అనవసరమైన 
మాధ్యమాలో్ల ప్రభుత్ ఖజాన్ని్న పకకొదోవ మళిళుంచి, వరి వ్యకితుగత అభివృదిధు రాజకీయ 
లబ్ధుకోసమే ద్రి్నియోగం చ్స్తున్్నరని విమరి్శంచ్రు. అదే విధంగా ఏదో కారణం 
చూప కుట్రతో రద్దు చ్సన పెన్షన్లను వెంటనే పునరుదిదుంచ్లని రాష్ట ప్రభుతా్ని్న 
డ్మాండ్ చ్శారు. అలాచ్యని పక్షంలో రాష్ట వ్యపతుంగా ఈ ఉద్యమాలను ఉదృతం 
చ్సాతుమని హెచచేరించ్రు. అలానే అన్నమయ్యజిలా్ల అధికార యంత్రాంగం కూడా 
చూస చూడనట్ల వ్యవహరిస్తున్్నరు. వరి వైఖరి మారుచేకుని సమస్యల మీద దృష్టి 
పెటిటి విచ్రణ చ్పటిటి ప్రభుత్ం తరపున పెన్షను్ల వసేతునే పూట గడుస్తుంది లేదంటే 
వరి జీవన్దారానికి వేరే మార్గం లేక దిగులు చెంద్తున్న దివ్యంగులకు మరియు 
పెన్షన్ల మీద ఆధారపడ్ ఉన్న వరందరికి న్్యయం జరిగే వరకు జనసేన పారీటి వరి 
పట్ల అండగా ఉంటూ పోరాడుతామని డ్మాండ్ చ్శారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
న్యకులు, జనసైనికులు, ఎమామోరీపాఎస్, ఎంఎసపా, విహెచ్ పీఎస్, వివిధ మండలాల 
న్యకులు, ప్రజాసంఘాలు పాల్్గన్్నరు.

పలు కుటుంబాలను పరామర్శుంచిన పిత్ని
శతఘ్్న న్్యస్: ముమిమోడ్వరం: బుధవరం రాష్ట జనసేన పారీటి రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమిటీ సభు్యలు మరియు ముమిమోడ్వరం నియోజకవర్గం ఇంచ్ర్జి పతాని బాలకృష్ 
కాట్రేనికోన మండలం చెయ్్యరు గ్రామంలో అకాల మరణం చెందిన పోల్శెటిటి వెంకట్రావు 
వరి కుటంబ సభు్యలను పరామరి్శంచ్రు. గెదదునపల్్ల గ్రామానికి చెందిన దంతుల్రి 
దశరథ రఘురామ ఆంజనేయ వరమో అన్రోగ్యంతో మరణించ్రు వరి కుటంబ 
సభు్యలకు పరామరి్శంచ్రు. ముమిమోడ్వరం మండలం కాపు చింతలపూడ్ రాయుడువరి 
పాలెం గ్రామానికి చెందిన రాయుడు న్గేశ్రి అన్రోగ్యంతో మరణించ్రు వరి 
కుటంబ సభు్యలను పరామరి్శంచ్రు. వీరి వెంట కాయలు బలరాం, స్ఎం, అడప 
సాయి, పల్్ల గోప, సామసాని పాండురంగ, మటటిపరితు శంకర్, గడ్డి రత్నశ్రీ, జకకొంపూడ్ 
కిరణ్ రాయుడు, శవ రాయుడు, శవ, న్యకులు మరియు కార్యకరతులు పాల్్గన్్నరు.

జనసేన అధ్వర్యుంల్ మతితా వుంకటేశ్వరరావుకి 
ఘన సత్కారుం

శతఘ్్న న్్యస్:  అవనిగడడి: ఇటీవల 
తెలంగాణ రాష్టం హైదరాబాద్ 
లో ఉతతుమ న్్యయవది అవరుడి 
ఆల్ ఇండ్యా కాపు తెలగ 
బల్జ సంఘంచ్ ఆల్ ఇండ్యా 
సా్యిలో కృష్ట్జిలా్ల నుండ్ 
ప్రముఖ న్్యయవది మతితు 

వెంకటేశ్రరావు చ్స్తున్న సేవలకు గురితుంపు గా అవరుడి ప్రదానం చ్శారు. ఈ సందర్ంగా 
మతితు వెంకటేశ్రరావు ని మోపదేవి మండల జనసేన పారీటి అధ్యక్షలు పూషడపు 
రత్నగోపాల్ అధ్యక్షతన మోపదేవి మండల జనసేన పారీటి ఆధ్ర్యంలో ఘనంగా సన్మోన 
కార్యక్రమం నిర్హించ్రు. ఈసందర్ంగా ఏరాపాట చ్సన కార్యక్రమంలో పలువురు 
నియోజకవర్గ మరియు మండల న్యకులు, జనసైనికులు మతితు వెంకటేశ్రరావు ని 
పూలదండలతో మరియు ష్టలువలతో సతకొరించి ఆయన సేవలను కొనియాడారు. 
వృతితులో నిజాయితీగా, ఉన్నత విలువలతో, ఎంత ఎదిగన్ ఒదిగఉండే స్భావమే 
ఆయనకు అవరుడితెచిచేపెటిటింది అని పలువురు వకతులు ఆయన గురించి తెల్యజేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ట్జిలా్ల జనసేన పారీటి కార్యదరి్శ ఉసామోన్ షరీఫ్, పూషడం గ్రామ 
సరపాంచ్ అంకెం మారుతీరావు, పెదకళ్ళుపల్్ల ఎంపీటీస్ అరజా ఆష్టదేవి, న్గాయలంక 
మండల పారీటి అధ్యక్షులు చింతా వెంకటేశ్రరావు అలాగే నియోకవర్గసా్యి న్యకులు 
మరియు జనసేన మోపదేవి మండల కమిటి సభు్యలు, మండల సా్యి న్యకులు, వీర 
మహిళలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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తొలగించిన అర్హు ల ఫించన్లు  
వింటనే అమలు చేయాలి.. రాజారెడ్డి
ఎనినికల మందు జగననని మదుదులు
ఎనినికల తరువాత జగననని గుదుదులు
తొలగంచిన ఫంచన్ బాధితులకు అండగా జనసేన
తొలగంచిన అరుహుల ఫంచన్్ల వంటనే అమలు చేయాలి.. తిరుపతి జనసేన నిరసన
శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి: ఫించన్ పేరుతో కోట్ల రూపాయిలు ఖరుచే చ్స మరీ పటటిల దొర కబురు్ల చెపపాన 
బటన్ రెడ్డి, లక్షలాది మంది ఫించను్ల ఎలా తొలగసాతురని తిరుపతి జనసేన పటటిణ అధ్యక్షులు రాజారెడ్డి 
మండ్పడాడిరు. తొలగంచిన అరుహుల ఫించను్ల వెంటనే అమలు చ్యాలని ప్రభుతా్ని్న డ్మాండ్ చ్స్తు 
జనసేన ఆధ్ర్యంలో తిరుపతి నగరపాలక సంస్ కారా్యలయం బుధవరం వదదు నిరసన వ్యకతుం చ్శారు. 
ఈ సందర్ంగా రాజారెడ్డి మాట్్లడుతూ ఆ ఫించన్ మీద ఆధారపడ్ జీవించ్ నిరుపేదకు వేల ఎకరాల 
భూములు ఎలా వసాతుయి అని భూములు ఉన్్నయని ఆన్ లైన్ లో తపుపాగా చూపనంత మాత్రాన 
విచ్రణ లేకుండా ఫించను నిల్పేసాతురా..? అని వృదాధుప్యంలో భరోసా లేకుండా చ్సాతురాఅని మీరు నెతితు 
మీద చ్తులు పెటిటి నిమిరిన అవ్, అకకొ, తాతలకు మీరు చ్సతుంది అన్్యయం కాదా, మీరు ఫించన్ 
ఇవ్లంటే మూడేళ్ల క్తం చనిపోయిన వరు కూడా బతికి వచిచే మీకు ట్కుసిలు కడతారు, సంత ఇలు్ల 
ఉంటే ఫించను్ల కట్ చ్స్తున్్నరు, అదదు ఇంట్్ల ఉండడానికి మీరిచ్చే ఫించన్ డబు్ సరిపోతుందా సంత 
ఇలు్ల ఉంటే ఆకల్ తీరిపోతుందా, వృద్ధులకు వేస్కోను మంద్లు వచ్చేసాతుయా, వయస్ మళి్లన అవ్ 
తాతలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎంద్కంత పగఅని ప్రశ్నంచ్రు. గత ఎని్నకలో్ల వరంతా మీకే ఓట్ల 
వేశారు కదా, అయిన్ కనికరం చూపరా కొతతు ఏడాది వీళ్ల ఫించన్ లో రూ. 250 కలుస్తుంది అన్న 
ఆశతో ఉన్న వరి ఆశల మీద నీళ్్ల చలు్లతారా, అసలుకే లేకుండా ఎతేతుసాతురా, ఫించన్ ఎతేతుసేంద్కు మీరు 
చూపే కారణాలు సహేతుకంగా లేవు వృద్ధుల ఉస్రు కొటటికోవద్దు జగన్ రెడ్డి, బటన్ నొకికొ అద్్త 
పాలన చ్స్తున్్నననుకుంటన్న మీరు ఆ డబు్ ఎవరి ఖాతాలకు చ్రుతుందో తెలుస్కోకపోతే ఎలా అని, 
తపుపా జరిగంది సరి చ్సాతుం అని చెపాపాల్సిన మీరు చ్సన తపుపాని సమరిధుంచుకోవడం ఏంటని, మీకు మీ 
ప్రభుతా్నికి రోజులు దగ్గర పడాడియని ఉమమోడ్ చితూతురు జిలా్లలో 26 వేల మందికి ఫించన్ రద్దు చ్సనటటి 
న్టీస్లు ఇచ్చేరు, రాష్ట వ్యపతుంగా లక్షా 60 వేల మంది ఫించన్ కట్ చ్సేంద్కు సదధుమయా్యరు, వరికి న్టీస్లు కూడా ఇచ్చేరు, ఇపపాటికే అరహుత ఉన్న లక్షలాది మంది ఫించను్ల 
తీసేశారు. గడప, గడపన మీ ఎమెమోలే్యలు, మంత్రుల దగ్గర లబ్దుదారులు మొరపెటటికున్్న కనికరం చూపడం లేద్ ఎంద్కని వరు ఆగ్రహం వ్యకతుం చ్శారు.. సపాందనలో ఫిరా్యద్ చ్సన్ 
పరిష్టకొరానికి న్చుకోవడం లేద్, జగన్ మోహన్ రెడ్డి సపాందించ్ మనస్ లేదని ప్రజలందరికీ అరధుం అయిపోయింది, వృద్ధుల ఉస్రు కొటటికున్న మీకు తగన శాసతు చ్సే రోజులు దగ్గరో్లనే 
ఉన్్నయి, అరహుత ఉన్న ప్రతి ఒకకొరికీ ఫించన్ ఇచ్చేంత వరకు జనసేన పారీటి పోరాటం చ్స్తుందని, వైస్పీ ప్రభుతా్నికి జనసేన అధినేత పవన్ కళా్యణ్ న్యకత్ంలో కంటి మీద కునుకు 
లేకుండా చ్సాతుమని అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట న్యకులు స్భాష్ని, కీరతున, వనజమమో, లక్ష్మి, సత్యవంతుడు, రాజమోహన్, మునుసా్మి, రాజేష్ ఆచ్రి, హిమవంత్, స్మన్, 
మన్జ్, హేమంత్, సాయి దేవ్, కిషోర్, గోప సా్మి, ఆది కేశవులు, భాను ప్రకాష్, పురుషోతతుం, సాయి, ముని, విశ్, పవన్ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

ఫారామా బాధితులకు న్్యయుం చేయాలి: 
పెుందురతా జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: వైజాగ్: మంగళవరం రాత్రి పరవడ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఫారామో 
కంపనీలో లారస్ యూనిట్-3 సంస్లో అగ్న ప్రమాదం జరగడం వలన నలుగురు 
కారిమోకులు మరణించడం జరిగంది. నేడు ప్రమాదం జరిగన ప్రదేశంకు వెళి్ల, ప్రమాదంకు 
గల కారణాలను కంపెనీ యాజమాన్యంతో మాట్్లడ్ తెలుస్కొని పరిశీల్ంచడం 
జరిగంది. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వరికి ఒకొకకొరికి నషటిపరిహారంగా 50 లక్షల 
రూపాయలును ఇవ్లని అలాగే చికితసి పంద్తు వరికి మెరుగైన వైద్య సేవలను 
అందించ్లని డ్మాండ్ చెయ్యడం జరిగంది. సేఫ్టి ఆడ్ట్ లను సంక్రమంగా నిర్హిస్తు, 
విశాఖ జిలా్లలో ఉన్నటవంటి పరిశ్రమలో భద్త కోసం కటటిదిటటిమైన చర్యలను 
తీస్కోవలని చెపపాడం జరిగంది. అధికార వైస్పీ పారీటి నిర్లక్యం వలన అలాగే పరిశ్రమల 
మంత్రి గుడ్వడ అమర్ న్థ్ నిర్లక్షష్ం వలన, కంపెనీ యాజమాన్యం, సేఫ్టి డ్పారెటిష్మంట్, 
పరిశ్రమల ఇనెసిపెకటిర్ నిర్లక్షష్ం వల్లనే తరుచూ ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగ కారిమోకులు 
ప్ణాలను కోలోపావడం జరుగుతుందని, బాధితుల కుటంబాలకు జనసేన పారీటి అండగా 
ఉంటంది అని రాష్ట పీఏస్ కమిటీ సభు్యలు కోన తాతారావు, పెంద్రితు నియోజకవర్గ 
వర్గం న్యకురాలు గొన్న రమాదేవి అన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో పెంద్రితు నియోజకవర్గ 
వర్గం న్యకులు కార్యకరతులు అరిజిల్్ల అపపాలరాజు, మెడ్సెటిటి విజయ, సర్సదిదు సన్్యస 
రాజు, దాసరి రమేష్, దాసరి శ్రీను, బంది ద్రా్గరావు, సమమోంగ అపాపారావు, బంది 
ముతా్యలు తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

షేక్ జాకీర్ హుసేసేన్ కు గుడివ్డ జనసేన ఆరథాక 
సహాయుం

శతఘ్్న న్్యస్: గుడ్వడ 
నియోజకవర్గం, కారిమోక 
నగర వర్డి మైన్రిటీ 
కుటంబానికి చెందిన జనసేన 
పారీటి క్యాశీలక సభు్యడు 
షేక్ జాకీర్ హుసేసిన్, గత 
రెండునెలల క్తం రోడుడి 
ప్రమాదం జరిగ ప్రమాదంలో 

తగల్నటవంటి గాయాలకు పెయిన్ కిల్లర్ ట్బ్్లట్సి వడగా అవి వికటించి 28 
సంవతసిరాల వయస్గల షేక్ జాకీర్ హుసేసిన్, రెండు కిడీ్నలు పాడైపోయి నేడు 
ప్ణాపాయ స్తిలో ఉన్న మైన్రిటీ కుటంబానికి గుడ్వడ నియోజకవర్గ జనసేన 
పారీటి న్యకులు సంద్ పవన్ ఆధ్ర్యంలో 20వేల రూపాయల ఆరి్క సహాయం షేక్ 
జాకీర్ హుసేసిన్ అమమోగారికి అందించడం జరిగంది. జనసేన పారీటి ఆ కుటంబానికి 
ఎపుపాడు అండగా ఉంటందని కుటంబ పరిస్తిని పారీటి అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ 
దృష్టికి తీస్కెళాతుమని ఆ కుటంబానికి భరోసా ఇవ్డం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమానికి 
సహకరించిన, నియోజకవర్గ న్యకులు పాలంకి సారధి బాబు కి (జిలా్ల కార్యదరి్శ) 
పేరి్న జగన్ కి న్ హృదయపూర్క ధన్యవదములు. ఈ కార్యక్రమంలో సా్నిక 
న్యకులు కొటేటి శవ, సాయిన న్ని, స్రిశెటిటి రాజబాబు, జనసేన పారీటి మైన్రిటీ 
న్యకులు షేక్ రబా్నీ, యూత్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్్నరు.

పవన్ కళ్్యణ్ బయోగ్రఫ రాస్న అభిమని
శతఘ్్న న్్యస్:  కొతతుగూడం, జనసేన అధినేత పవన్ 
కళా్యణ్ బయోగ్రఫ్ని కొతతుగూడం నియోజకవరా్గనికి 
చెందిన జనసేన కార్యకరతు మరియు పవన్ కళా్యణ్ 
అభిమాని అయినటవంటి షేక్ బాష్ట రాయడం 
జరిగంది. 2018 లో మొదలుపెటిటి 2022 లో ఈ 
బయోగ్రఫ్ని పూరితుచ్యడం జరిగంది. షేక్ బాష్ట ఈ 
పుసతుకాని్న త్రలో జనసేన అధినేత పవన్ కళా్యణ్ 
చ్తుల మీడుగా ఆవిషకొరించి ఆయనకు అందజేయాలని 
తెల్యజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వై. కోట టీమ్ ఆధ్వర్ింలో జనసేన నూతన సింవత్సర క్్లిండర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్్యస్: ఉమమోడ్ కడపజిలా్ల, రైలే్కోడూరు నియోజకవర్గం 
జనసేన పారీటి కారా్యలయంలో బుధవరం జనసేన పారీటి వై. కోట 
టీమ్ ఆధ్ర్యంలో 2023 జనసేన పారీటి కా్యలెండర్ ను రాష్ట 
కార్యదరి్శ తాతంశెటిటి న్గేంద్ మరియు నియోజకవర్గ స్నియర్ 
న్యకులు, యువత, చ్తుల మీద్గా ఆవిషకొరించడం జరిగంది.. 
ఈ ఆవిషకొరణ కార్యక్రమం పారీటి ష్రెణుల మధ్య కను్నల పండుగగా 
జరిగంది. కాలండర్ లో అధ్యక్షుడు పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలను, 
పారీటి సదాదుంతాలను పంద్పరచి అద్్తంగా రూపందించ్రు.. 
జనసేన పారీటి సదాధుంతాలను, ఆశయాలను, పారీటి అధ్యక్షులు వరి 
లక్షా్యలను పలు విధాలుగా వివరిస్తు పామరులను సైతం కదిల్స్తు 
తయారు చ్యబడ్న ఈ కా్యలెండర్ రాబోయ్ ఎని్నకలలో జనసేన 
పారీటికి అండగా ఉంటందని పలువురు తమ అభిప్యాని్న వ్యకతుం 

చ్సారు. ఈ కార్యక్రమంలో వై కోట టీమ్ సభు్యలు వై కోట టీం జనసేన సభు్యలు చవకుల రెడ్డి మణి, నల్లంశెటిటి కిషోర్, ఆలం న్గభూషణం, వై కోట టీం ఎన్్నరై సభు్యలు కొమిమోనేని 
బాలాజీ, కొండేటి మన్జ్, అల్లం శ్రీనివస్లు, ప స్బ్రహమోణ్యం, ఎర్ర న్గేష్, నల్లంశెటిటి న్గరాజు, మలె్లం అజయ్, గంధంశెటిటి దినకర్ బాబు, ముతా్యల కిషోర్, ముదదుపోలు సభాపతి, 
రామస్బ్య్య, పగడాల మణీ, అంకి శెటిటి మణి, ఉతతురాది శవ, నగరిపాటి మహేష్, సవరం సాయి, శంకరయ్య, వరికుటిటి న్గరాజు, పగడాల చంద్శేఖర్, వీరేంద్, గరి, పోతుల్రి 
నరేంద్ మొదలగు వరు పాల్్గన్్నరు.

ప్రజలకు ఏ కష్ెం వచ్చినా జనసేన పోరాడుతెంది: మనుక్ెంత్ రెడ్డి
అందుకే పారీటీని ప్రజలు ఆదరసు్న్నిరు
జగన్ సీఎంగా ప్రజలకు కష్టీలు కన్నిల్్ల మిగల్చారు
పంఛన్లన్ దౌర్జనయూంగా తొలగంచారు
అవ్వతాతలు, వితంతువులు, దివాయూంగులు పంఛన్్ల తొలగంచేందుకు మనసెల్ 
వచిచాంది
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రజలకు ఏ కషటిం వచిచేన్ జనసేన పారీటి ముంద్ండ్ 
పోరాడుతుందని, అంద్కే ఆ పారీటిని ప్రజలు ఆదరిస్తున్్నరని నెల్్లరు జిలా్ల 
జనసేన పారీటి అధ్యక్షులు చెన్్నరెడ్డి మనుక్ంత్ అన్్నరు, బుధవరం జనసేన 
పారీటి జిలా్ల కారా్యలయంలో చెన్్నరెడ్డి మనుక్ంత్ ఆధ్ర్యంలో 27వ డ్విజన్ 
నుంచి ఉదయ్ కిరణ్ , తన మిత్బృందంతో కల్స జనసేన పారీటిలో చ్రారు. ఈ 
సందర్ంగా మనుక్ంత్ గారు వరికి కండువ కపపా సాదర ఆహా్నం పల్కారు. 
అనంతరం చెన్్నరెడ్డి మనుక్ంత్ మీడ్యాతో మాట్్లడుతూ.. యువత జనసేన 
పారీటిని ఆధరించడం సంతోషంగా ఉందన్్నరు. జగన్ స్ఎం అయినపపాటి నుంచి 
ప్రజలకు కష్టటిలు, కనీ్నలే్ల మిగలాచేరని ఆవేదన వ్యకతుం చ్శారు. అవ్,తాతల 
పంఛను్ల, వితంతువుల పంఛను్ల, దివ్యంగులు పంచన్లను తొలగంచడానికి 
జగన్ కు మనసెలా ఓపపాందో అర్ం కావడం లేదన్్నరు. ప్రభుత్ం పంఛన్లను 
దౌరజిన్యంగా తొలగంచిందని ఆగ్రహం వ్యకతుం చ్శారు. నెల్్లరు స్టీలోనే దాదాపు 
6 వేల పంఛన్లను తొలగంచి వరి కడుపు కొడుతున్్నరని ఆవేదన వ్యకతుం చ్శారు. 
పేదల పంఛను్ల తొలగంచి నేతలు రాజకియాలో్ల ఎలా ఉండగలుగుతున్్నరని 
ప్రశ్నంచ్రు. అంత మంది పంఛన్లను తొలగంచి ఏ విధంగా గడపగడపకు 
వెళ్తున్్నరని నిలద్శారు. అరుహులకు పంఛన్ ఇచ్చేంత వరకు జనసేన పారీటి 
పోరాడుతూనే ఉంటందని అవసరమైతే ఉద్యమాని్న చ్పడతామని చెన్్నరెడ్డి 
మనుక్ంత్ హెచచేరించ్రు. జగన్ ప్రభుత్ం రోజురోజుకు దిగజారి పోతుందని 
కలెకటిర్ లను ప్రస్ మీట్ పెటిటి తిటటిమనడం దేశ చరిత్తో ఏ ముఖ్యమంత్రి చ్యలేదన్్నరు. మంత్రులు, ఎమెమోలే్యలు తిడుతుంటే ప్రజలు అసహించుకుంటన్్నరని అంద్కే కలెకటిర్ ల చ్త 
తిటిటించ్ కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్్నరని విమరి్శంచ్రు. ప్రజలు వైస్పీ పాలను చూస తిటటికుంటన్్నరని చెపాపారు. ప్రజలకు కష్టటిలను పడుతుంటే బాధలను పటిటించుకోకుండా సటీ 
ఎమెమోలే్య కేవలం జగన్ ను పగడట్నికి, భజనలు చ్యడానికే సరిపోతుందని, గెల్పంచిన ఓటర్లను ఆద్కోలేక పోయారని చెన్్నరెడ్డి మనుక్ంత్ అన్్నరు. 
నగర అధ్యక్షుడు స్జయ్ బాబు మాట్్లడుతూ.. జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్ంలో కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాలపాడుతున్్నరు తపపా అభవృదిదు శూన్యం చ్శారని స్జయ్ మండ్పడాడిరు. పంఛను్లను 
రద్దుచ్స పేదలను ఇబ్ందిపెడుతున్్నరని ఆగ్రహం వ్యకతుం చ్శారు. గతంలో వైస్పీకి ఓట్ల వేసన ప్రజలు ఎంద్కు వేశామని అనుకుంటూ బాధపడుతున్్నరని తెల్పారు. జగన్ తీరు 
మారకుంటే రాబోయ్ రోజులో్ల ప్రజలే బుదిధు చెబుతారని సపాషటిం చ్శారు. పంఛను్ల పెంచుతున్న కొదిదు అరుహులను తగ్గంచడం ఏమిటని మండ్పడాడిరు. జనసేన పారీటిలో భరిఎతుతున చ్రికలు 
జరుగుతున్్నయని స్జయ్ బాబు తెల్పారు.
ఉదయ్ కిరణ్ మాట్్లడుతూ.. 27 డ్విజన్ నుంచి పవన్ కళా్యన్ పై అభిమానంతో యువత జనసేన పారీటి చ్రడం జరిగందని ఉదయ్ తెల్పారు. నిజాయితీగా పేదలకు సాయం చ్సేంద్కు 
జనసేన పారీటి పోరాడుతుందని తెల్పారు.. పవన్ కళా్యన్ గెలుపుకోసం కృష్ చ్సాతుమని తెల్పారు.. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల అధ్యక్షులు చెన్్నరెడ్డి మనుక్ంత్ తో పాట నగర అధ్యక్షులు 
ద్గ్గశెటిటి స్జయ్ బాబు, జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి కలువయి స్ధీర్, కృష్ -పెన్్న కమిటీ కో- కనీ్నర్ కోలా విజయలక్ష్మి , మహిళా న్యకురాలు సావిత్రి నగర డ్విజన్ ఇన్చేరు్గలు 
రమణ , స్లాతున్ బాష్ట తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

చల్ రణసథాలుం యువశకితా పోసటిర్ ఆవిషకారణ
శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొండ: వీరఘటటిం మండలంలో, జనసేన పారీటి న్యకులు 
చలో రణస్లం యువశకితు కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చ్యాలని పోసటిర్ ఆవిషకొరణ 
చ్శారు. ఈ సందర్ంగా సతివడ వెంకటరమణ మాట్్లడుతూ యువత వరి గళం 
వినిపంచ్ంద్కు తరల్ రావలని, వళళు హకుకొల మీద యువశకితు వేదికగా వైస్పీ 
ప్రభుతా్ని్న ప్రశ్నంచ్ సమయం ఆసన్నమైందని వీరఘటటిం మండల జనసేన న్యకులు 
సతివడ వెంకటరమణ అన్్నరు. అలాగే వైస్పీ ప్రభుత్ం యువతకు పెదదుపీట వేస్తుందని 
తెగ హామీలు కురిపంచిందని అధికారంలోకి వచ్చేక మొహంచ్టేయడం సరికాదని 
అన్్నరు. ఆవిషకొరణ కార్యక్రమంలో వీరఘటటిం మండలం జనసేనన్యకులు గరా్పు 
నరేంద్, రౌతు గోవిందరావు, కోడ్ వెంకట న్యుడు, తదితర జనసేన న్యకులు 
కార్యకరతులు పాల్్గన్్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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తొలగిుంచిన పిుంఛనలును వుంటనే అమలు చేయాలి: బొబ్బేపలిలు సురేష్
శతఘ్్న న్్యస్:  సరే్పల్్ల నియోజకవర్గం, తోటపల్్లగూడూరు మండలం, నరకూరులో సరే్పల్్ల 
నియోజకవర్గ జనసేన పారీటి న్యకులు బబ్్పల్్ల స్రేష్ న్యుడు బుధవరం డాకటిర్ 
అంబ్దకొర్ విగ్రహానికి పూలమాలవేస, తొలగంచిన పంఛన్లను వెంటనే అమలు చ్యాలంటూ 
నిరసన కార్యక్రమాని్న చ్పట్టిరు. ఈ సందర్ంగా బబ్్పల్్ల స్రేష్ న్యుడు మాట్్లడుతూ 
పంఛను్ల అంటూ కోట్ల రూపాయలు ఖరుచే చ్స మరీ పటటిల దొర కబురు్ల చెపపాన బటన్ రెడ్డి 
గారు.. లక్షలాది మంది పంఛను్ల ఎతేతుయడాని్న సమరిధుంచుకుంటన్్నరా. అయా్య.. పంఛన్ల మీద 
ఆధారపడ్ జీవించ్ నిరుపేదకు వేల ఎకరాల భూములు ఎలా వసాతుయి?. భూములు ఉన్్నయని 
ఆన్ లైన్ లో తపుపాగా చూపనంత మాత్రాన విచ్రణ లేకుండా పంఛను్ల నిల్పేసాతురా?, 
వృదాధుప్యంలో భరోసా లేకుండా చ్సాతురా?, మీరు నెతితు మీద చ్తులు పెటిటి నిమిరిన అవ్, 
అకకొ, తాతలకు మీరు చ్స్తున్నది అన్్యయం కాదా?, పంఛను్ల ఆపేయాలంటే మూడేళ్ల క్తం 
చనిపోయిన వరు కూడా బతికి వచిచే మీకు ట్కుసిలు కడతారు?, సంత ఇలు్ల ఉంటే పంఛను్ల 
కట్ చ్స్తున్్నరు, అదదు కొంపలో ఉండడానికి మీరిచ్చే పంఛన్ల డబు్ సరిపోతుందా?, సంత ఇలు్ల 
ఉంటే ఆకల్ తీరిపోతుందా?, వృద్ధులకు వేస్కోనే మంద్లు వచ్చేసాతుయా?, వయస్ మళి్లన 

అవ్, తాతలపై జగన్ రెడ్డి గారికి ఎంద్కంత కోపం, గత ఎని్నకలో్ల వరంతా మీకే ఓట్ల వేశారు కదా? అయిన్ కనికరం చూపరా?, కొతతు ఏడాది వేళ మా పంఛన్ లో రూ. 250 
కలుస్తుందన్న ఆశతో ఉన్న వరి ఆశల మీద నీళ్్ల చలు్లతూ.. అసలుకే లేకుండా ఎతేతుసాతురా?. ఫించన్ ఎతేతుసేంద్కు మీరు చూపే కారణాలు సహేతుకంగా లేవు. వృద్ధుల ఉస్రు మూట 
కటటికోవద్దు జగన్ రెడ్డి బటన్ నొకికొ అద్్త పాలన చ్స్తున్్నననుకుంటన్న మీరు, ఆ డబు్ ఎవరి ఖాతాలకు చ్రుతుందో తెలుస్కోకపోతే ఎలా?. మీ ప్రభుతా్నికి రోజులు దగ్గర 
పడాడియని అరధుం అయి్యందనుకుంట్?, రాష్ట వ్యపతుంగా లక్షా 60 వేల మంది ఫించన్ కట్ చ్సేంద్కు సదధుమై, న్టీస్లు కూడా ఇచ్చేరు. ఇపపాటికే అరహుత ఉన్న లక్షలాది మంది ఫించను్ల 
తీసేశారు. గడప గడపన మీ ఎమెమోలే్యలు, మంత్రుల దగ్గర లబ్దుదారులు మొరపెటటికున్్న కనికరం చూపడం లేద్. సపాందనలో ఫిరా్యద్ చ్సన్ పరిష్టకొరానికి న్చుకోవడం లేద్. బటన్ 
రెడ్డి గారికి సపాందించ్ మనస్ లేదని ప్రజలందరికీ అరధుం అయిపోయింది. వృద్ధుల ఉస్రు మూటకటటికున్న మీకు తగన శాసతు చ్సే రోజులు దగ్గరో్లనే ఉన్్నయి. అరహుత ఉన్న ప్రతి ఒకకొరికీ 
ఫించన్ ఇచ్చేంత వరకు జనసేన పారీటి పోరాటం చ్స్తుంది. వైస్పీ ప్రభుతా్నికి మా అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారి న్యకత్ంలో కంటి మీద కునుకు లేకుండా చ్సాతుం అన్్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో తేల్మేటి చిన్న, ఠాగూర్, వెంకటేశ్రు్ల, శ్రీహరి తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

ఈతకోటల్ పేట్రేగిపోతున్న ఆకా్వ మఫయా
శతఘ్్న న్్యస్: రావులపాలెం : పచచేని పైరు భూములో్ల ఆకా్ రంగం కోరలు చ్చి చెరువులు త్వు్తుండడంతో పంటలు 
పండ్ంచ్ అన్నదాతకు కష్టటిలు మొదలయా్యయి కంటి చూపుతపపా న్టిమాట రానిపరిస్తులు నెలకొన్్నయి. డా.బ్ ఆర్ అంబ్దకొర్ 
కోనస్మ జిలా్ల రావులపాలెం మండలం ఈతకోట గ్రామం పరిధిలో ముమిమోడ్వరపాపాడుకు చ్రిచే స్మారు యాభై ఎకరాలు పచచేని 
పంట భూములు వరిచ్లను ఇపుపాడు కొందరు తమ సా్రధు ప్రయోజన్ల కోసం చెరువులుగా మారుస్తున్్నరు. మండల, గ్రామ 
అధికారుల దగ్గర కొని్న ఎకరాల భూమిని చ్పల చెరువులుగా చూపంచగా కొందరు అధికారులు పరిమోషన్సి ఇచ్చేశారు. కానీ ఇకకొడ 
గమనించదగ్గ అంశం ఇవనీ్న కూడా ఆకా్ ర్య్యల చెరువులు. పంట పలాల మధ్యలో, గ్రామ నివసాలకు దగ్గరగా, ఆర్ అండ్ 
బ్ ప్రధాన రహదారి పకకొనే అనుమతులు ఎలా ఇచ్చేరు అని సంబంధిత అధికారులపై ప్రజలు అనుమానం వ్యకతుం చ్స్తున్్నరు. ముఖ్యంగా ర్య్యల చెరువులకు ఉపుపానీరు అవసరం, 
ఉపుపా నీరు వలన చుటటిపకకొల పంట భూములు చౌడు భూములుగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ప్రజలకు కల్గే అన్రోగా్యలు, రాబోయ్ రోజులో్ల చెరువుల నుంచి వచ్చే వ్యరాధులు చెరువు 
లకు వడే రకరకాల మంద్లు చుటటిపకకొల కిలోమీటర్ వరకు పంట చ్లకు, నివస ప్రజలకు హాని కల్గంచవచుచే. ఇని్న ఆపదలు ఉన్న ఆ చెరువులకు పరిమోషన్ ఎలా ఇచ్చేరు అనేది 
ప్రజలకు ఆశచేర్యం కల్గంచ్ సందేహం. సంబంధిత అధికారులను అడ్గన్ ప్రజలకు సమాధానం లేదని,ఉన్నత సా్యి అధికారులను అడగండ్ మా చ్తులో్ల ఏమీ లేదని దాటేస్తున్్నరని, 
అధికారులు ఎవరికి చెపుపాకుంటే న్్యయం జరుగుతుందో తెలీడం లేదని, భవిష్యతుతులో భావి తరాలను కాపాడుకోవడం ఎలాన్ తెల్యని స్తిలో సా్నిక ప్రజలు అలా్లడుతున్్నరు. చెరువు 
ను ఆనుకొని ఉన్న పకకొ గ్రామమైన ముమిమోడ్వరపాపాడు గ్రామ ప్రజలు అధికారులు ఎంద్కింత నిర్లక్షష్ంగా అనుమతుల్చ్చేరు అనే అభిప్యం కల్గ ఉన్్నరని, తాగడానికి నీళ్్ల కూడా 
కరువయ్్య రోజులు రాబోతున్్నయని, ఇపపాటికే కాలుష్యం ఎకుకొవై ప్రజల అన్రోగ్యం పాలు అవుతున్్నరని, మళ్్ల ఈ ఆకా్ చెరువుల వ్యరాధులతో కొతతురకమైన రోగాలను ఎద్రోకొవడానికి 
ప్రజల సదధుంగా ఉండాల్సివస్తుందని సా్నికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురౌతున్్నరు. వరి పంట పండ్ంచ్ రైతులు తకుకొవైపోయారని, రైతే రాష్ట్రానికి వెనె్నముక అని చెపేపా న్యకులే వరి 
పంట లేకుండా ఈ చెరువు న్లతో కాలుష్యంతో నిండ్పోయ్ ఆకా్ వ్యపారులకు అనుమతి ని ఎలా సహకరిస్తున్్నరని సా్నిక ప్రజలు ఆవేదన వ్యకతుం చ్స్తున్్నరు. ఇపపాటికైన్ సంబంధిత 
అధికారులు కళ్ళు తెరిచి ఈ ఆకా్ చెరువులను ఆపేయాలని, పంటచ్లను కాపాడాలని కోరుతున్్నరు.

అర్హులుందరకీ ఉచిత బియ్యుం అుందుంచుండి.. 
త్స్ల్్దర్కు వినతి పత్ుం

శతఘ్్న న్్యస్: టకకొల్ నియోజకవర్గం, నందిగాం మండల పరిదిలోని పలు గ్రామాలలో 
ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళా్యణ్ యోజన పథకం దా్రా పేద ప్రజలకు అందిస్తున్న ఉచిత 
రాయితీ బ్య్యం కొంతమంది లబ్ధుదారులకి అందడంలేద్, ఈ సమస్యతో ప్రతీ 
గ్రామంలోన్ 15 నుండ్ 20 కారుడిల వరకూ అందక ప్రజలు ఇబ్ంద్లు పడుతున్్నరు. 
వరి తరఫున ఈ సమస్యపై టకకొల్ జనసేన, బ్జప పారీటిల ఆధ్ర్యంలో బుధవరం 
నందిగాం మండల ఎమామోరో్ ఆఫ్స్లో డ్పూ్యటీ తాసలాదురుకు వినతి పత్ం ఇవ్డం 
జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పారీటి ప్రతినిధి కూరాకుల యాదవ్, జనసేన జిలా్ల 
ప్రోగ్రాం కమిటీ సభు్యలు పస్పురెడ్డి సమేశ్రరావు పాల్్గన్్నరు.

పెన్షనలును యధాతధుంగా కొనస్గిుంచాలి: 
వైస్ ఎుంపీపీ ఇుంటిపలిలు

శతఘ్్న న్్యస్: రాజోలు, 
పెన్షన్లను యధాతధంగా 
కొ న సా గ ం చ్ ల ని 
కోరుతూ రాజోలు మండల 
వైస్ ఎంపీపీ ఇంటిపల్్ల 
ఆనందరాజు రాజోలు 
ఎంపీడీవో ఇస్కపట్ల 
ఇమామోనియ్లు కుమార్ 
కు బుధవరం వినతిపత్ం 
అందించ్రు. ఈ 
సందర్ంగా వైస్ ఎంపీపీ 
ఇంటిపల్్ల మాట్్లడుతూ 
రాజోలు మండల పరిధిలో 

రెండు వందల ముపై న్లుగు పెన్షన్లను వెరిఫికేషన్ నిమితతుం సంబంధిత రిమార్కొ లతో 
మండల కారా్యలయానికి వచిచేనవని, వటిని న్టీస్ల రూపంలో గ్రామ వలంటరీల 
దా్రా ఆయా లబ్ధుదారులకు పంపంచడం జరిగందని అన్్నరు. అయితే వెరిఫికేషన్ 
కు వచిచేన రెండు వందల ముపై న్లుగు పెన్షన్ల లబ్దుదారులను అరుహులుగా గురితుంచి 
వరందరికీ పెన్షన్ల యధావిధిగా కొనసాగంచ్లని ఎంపీడీవో ల్ఖితపూర్కంగా 
కోరినట్ల ఇంటిపల్్ల విలేఖర్లకు తెల్పారు. కుంటిసాకులతో పెన్షన్ల నిలుపుదల చ్సేతు 
ఉద్యమం చ్బడతామని ఇంటిపల్్ల ఆనందరాజు అన్్నరు. వినతిపత్ం ఇచిచేన ఇంటిపల్్ల 
తో పాట కోఆప్షన్ సభు్యలు కూడా ఉన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పార్టిల్ సముచిత స్థానుం కలిపోుంచిన ప్రతి ఒకకారకీ 
కృతజ్ఞతలు తెలిపిన మడ్డు
శతఘ్్న న్్యస్:  కాకిన్డ సటీ: జనసేన పారీటి సటీ 
కమిటీ లో ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ గా నియమించి 
సముచిత సా్నం కల్పాంచిన జనసేన రాష్ట అధ్యక్షులు 
పవన్ కళా్యణ్ కి సటీ అధ్యక్షులు సంగశెటిటి అశోక్ కి 

ఈ నియామకానికి ముఖ్య కారకులు ముతాతు గోపాల 
కృష్ కి జనసేన పారీటి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ 
సభు్యలు యువ న్యకులు ముతాతు శశధర్ కి సటీ 

ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ మడుడి విజయ్ కృతజ్ఞతలు 
తెల్పారు. తన పై నమమోకం తో అపపాగంచిన 
బాధ్యతలను అత్యంత విశా్సం తో నిర్రితుంచి 
జనసేన పారీటి సదాధుంతాలను ఆశయాలను ప్రజల 
వదదుకు తీస్కువెళిళు పారీటి విజయానికి కృష్ 
చ్సాతునని విజయ్ తెల్పారు. పారీటిలో సముచిత 
సా్నం కల్పాంచిన ప్రతి ఒకకొరికీ మడుడి మర్కకొసారి 
కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

ఫుంచనులు తొలగిుంచడుం సరైన పద్ధతి కాదు: 
గురాన అయ్యలు

శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరం: సామాజిక 
పంఛన్ల తొలగంపు నిమితతుం న్టీస్లు జారీ 
చ్స్తున్న వైకాపా తీరును జనసేనన్యకులు 
గురాన అయ్యలు వ్యతిరేకించ్రు. 
ఈమేరకు బుధవరం ఒక ప్రకటన 
విడుదల చ్శారు. వృద్ధులు, వితంతువులు, 
దివ్యంగులు, ఒంటరి మహిళలకు ప్రతి 
నెలా ఇచ్చే పంచన్లను తగ్గంచుకొనే దిశగా 
రాష్ట ప్రభుత్ం చ్స్తున్న కసరతుతు పేదలను 

ఇబ్ంద్ల పాలుజేసే విధంగా ఉందన్్నరు. తొలగంచ్ంద్కు చూపంచిన 
కారణాలు కూడా సహేతుకంగా లేవన్్నరు. విద్్యత్ బ్లు్ల పెరిగందన్, ఇంటి 
విస్తుర్ం ఎకుకొవైందనే రద్దు చ్యాలని చూడటం విచిత్ంగా ఉందన్్నరు. 
అలాగే సచివలయాలో్ల పనిచ్సే వలంటీర్లను పారీటి కార్యకరతులుగా రాజకీయ 
ప్రయోజన్లకు వైకాపా ప్రభుత్ం ఉపయోగంచుకుంట్ందని ఆరోపంచ్రు. 
వలంటీర్ లతో వైస్పీ సమావేశాలు నిర్హించడం దారుణమన్్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అక్షరాస్యతల్నూ అటటిడ్గునే....!
*హామీలనీ్న గాల్కి....ప్రయతా్నలు శూన్యం
అక్షరక్రమంలో ముంద్న్న ఆంధ్రప్రదేశ్ నేడు ఎన్్నరంగాలో్ల చతికిల బడ్ంది! విద్య, వైద్యం సహా అనేక 
రంగాల పరిస్తి ఎంతో దయనీయంగా మారింది. ‘అభివృదిధు, సంక్షేమం మా లక్షష్ం’ అని ప్రకటించిన 
పాలకులే ఆలోచన క్షీణించి, ఆచరణ నశంచి వ్యవహరిస్తున్్నరు. ద్నికి మరో ఉదాహరణ - సంపూర్ 
అక్షరాస్యత సాధనలో వెనకబాటతనం. చదవటం, రాయడం... ఈ రెండూ అక్షరాస్యతలో కీలకం. ఇవి 
అందరికీ ఉంటేనే జీవితంలో రాణిసాతురంటూ కేంద్ ప్రభుత్ం కొని్న పథకాలు ప్రవేశపెటిటి అమలు చ్సతుంది. 
సర్శక్షా అభియాన్ పేరిట సాక్షరతా ప్రచ్ర కార్యక్రమాని్న రెండు దశాబాదుల కిందట ప్రంభించింది. 
సాక్షర భారత్ అంటూ విడతలవరీగా కార్యక్రమాలు చ్పటిటింది. తరా్త 2021 నుంచి పఢన్-ల్ఖన్ 
అభియాన్ పేరుతో కారా్యచరణకు నడుం కటిటింది. అదే సందర్ంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న నిరక్షరాస్్యల 
సంఖ్య 43 లక్షలని లెకకొ తేల్ంది. వరిని అక్షరాస్్యలుగా చ్యాల్సిన బాధ్యత అపుపాడు అధికారంలోకి 
వచిచేన ప్రభుతా్నిదే. ఆ కరతువ్యని్న విసమోరించడంతో పాట, పూరితు నిర్లక్షా్యని్న ప్రదరి్శంచడం వల్లనే సంపూర్ 

అక్షరాస్యత ఇపుపాడ్క స్దూర స్ప్నం అయింది!
* చోద్యం చూస్తున్న ప్రభుత్ం
నిరక్షరాస్యత అంతరించ్లంటే, అవసరమైన ప్రతి చోట్ పాఠశాలలు సా్పంచ్ల్. పల్లలందరినీ వటిలో్ల చ్రాచేల్. 
తరగతి గద్లకు సరిపడా ఉపాధా్యయులను నియమించ్ల్. అలాగే 15 ఏళ్్ల దాటిన వయోజనులకు అక్షరాలు, అంకెలు 
నేరపాడంతో పాట వృతితు సంబంధ శక్షణనివ్ల్. ఇదంతా వయోజన విద్యలో భాగం. ఈ పేరును ‘సార్త్రిక విద్య’ 
గామారిచేన కేంద్ం ‘సవభారత సాక్షరతా కార్యక్రమం’గా అభివరి్ంచింది. ద్ని్న 2022– 27 మధ్య రాష్ట పభుతా్లనీ్న 
అనులు చ్యాల్సి ఉంది. కేంద్ ప్రభుత్ం ఇచ్చే నిధులకు రాష్ట్రాలు తమ వట్ను జమ చ్యాల్సి ఉంటంది. ఈ పథకం 
అమలు తీరు ఆధారంగా రాష్ట్రాలకు రా్యంకులు కేట్యిసాతురు. అంటే, శత శాతం అక్షరాస్యత సాధించడానికి ఆయా 
రాష్ట్రాలు ఎనె్నన్్న పనులు నిర్హించ్ల్. వయోజన విదా్యశాఖ అవసరాలకు ద్టగా నిధులందించ్ల్. విద్యపై శ్రదధు, 
ఆసకితు పెంచ్లా ఉతాసిహ ప్రోతాసిహాలు కల్గంచ్ల్. ఈ అవసరం మిగతా రాష్ట్రాలకంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ కే ఎకుకొవ ఉంది. 
ఎంద్కంటే, అక్షష్రాస్యత శాతంలో ఏపీది దిగువ సా్నం!
* ఎకకొడ్ గొంగళి అకకొడే
జాతీయసా్యిన శాంపల్ సరే్ 2018 జూన్ నెలలో ముగసంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా పలు రాష్ట్రాలో్లని వరిని ఇంద్లో 
భాగసా్మ్యం చ్శారు. సరే్ ప్రకారం, జాతీయంగా అక్షరాస్యతా శాతం 77. రాష్ట్రాలకు సంబంధించి కేరళ అగ్రసా్నంలో 
ఉంటే; చిటటిచివరి సా్నం 66 శాతంతో ఏపీ ఉంది! తెలంగాణ 72, బీహార్ 70 శాతం అక్షరాస్యతలో ఉంటే ; ఆనంతర సా్న్లు మధ్యప్రదేశ్, ఉతతురప్రదేశ్, రాజసా్న్, తదితర రాష్ట్రాలకు 
లభించ్యి. సాక్షర భారత్ పథకం 2011- 2018 మధ్య విడతల వరీగా కొనసాగంది. అనంతరం 2021లో ‘పఢన్-ల్ఖన్ ‘ అమలు సమయానికి రాష్టంలో నిరక్షరాస్్యలు 43లక్షల 
మంది అని లెకకొ తేల్ంది. అకకొడే జగన్ ప్రభుత్ వ్యవహార శైల్ బయట పడ్ంది. ముఖ్యమంత్రి అయిన మొదట్్లనే ఆయన ఒక సభలో ‘2024 కలా్ల సంపూర్ అక్షరాస్యత సాధిసాతుం’ అని 
హామీ అయితే ఇచ్చేరు. అది జరిగ ఇపపాటికి మూడున్నర సంవతసిరాలు కావసతుంది. ఆ 2019, ఈ 2022 ముగంపు నడుమ ఇనే్నళ్్ల గడ్చిపోయాయి. చెపపాంది చ్సేంద్కు ఇంకా కొని్న 
నెలలు మాత్మే వ్యవధి ఉన్్న... ఎకకొడ్ గొంగళి అకకొడే!
*ఆచరణ లేమి
ఆ 43 లక్షల మందిలో 2.5 లక్షల మందిని అక్షరాస్్యలుగా తీరిచేదిదాదుమని ఏపీ ప్రభుత్ం ప్రకటించ్సంది. కరోన్ మహమామోరి విజృంభించిన ఆ సమయంలో (2021 మొదలు) ఎలా 
తీరిచేదిదదుగల్గారో పాలకులకే తెల్యాల్! మరి ఆ లెకకొన చూస్కున్్న, ఇంకా అక్షరాస్్యలు కావల్సినవరు 40.5 లక్షలమంది ఉన్్నరు. రాష్టంలోని మూడు జిలా్లలు (ఉతతురాంధ్రలోని 
శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ) మినహా, మిగతా పది ఉమమోడ్ జిలా్లలో్లనే అక్షరాస్యత అమలు చ్శామని ప్రభుత్ నివేదిక చెపోతుంది. కరోన్ విజృంభణ వేళ అద్ తకుకొవ వ్యవధిలోనే 
2.5 లక్షల మందిని ఎలా అక్షరాస్్యల్్న చ్యగల్గారన్నది పెదదు ప్రశ్న. గత 2021 జులైలో ‘పఢన్-ల్ఖన్ ‘ ముగశాక, ఈ ఒకటిన్నర ఏడాది కాలంలో ఏ పథకానీ్న ఏపీలో చ్పటిటిన 
దాఖలాలు లేవు. అయిన్ రెండున్నర లక్షల మందికి అక్షరాస్యత కల్గంచ్మంటన్్నరు? ద్నికి తోడు కేంద్ం నిధుల్సేతునే, ఈ ప్రభుత్ం తన వట్ సముమోను జత చ్స్తుంది. లేదంటే, 
ఇక అంతే సంగతి! అంద్కే రాష్ట వయోజన విదా్యశాఖకు ఇంతకాలంగా ఏ కేట్యింపుల్ లేవు. అకకొడ ఏ కార్యక్రమాలు అమలు కావడం లేద్. వచ్చే 2027 దాకా అమలయ్్యలా 
కేంద్ం ఒక ప్రణాళిక వేసన్, నిధుల మంజూరు ఇంకా జరగలేద్. ఆ కారణంగానే శాఖలోని దాదాపు 250 మంది సబ్ంది ఖాళ్గా ఉంటన్్నరు. పది లక్షలమందిని అక్షరాస్్యలుగా 
మారాచేలన్న లక్షష్ం ఉన్్న; నిధుల కొరత, పనులలేమి ఆ ఉదో్యగుల చ్తుల్్న కటిటిపడేస్తున్్నయి. ఇద్ ఏపీలో అక్షరాస్త అమలు ద్స్తి!
* మాటలు కోటలు దాటిన్....
ఇది చ్లదన్నట్ల, వయోజన విదా్యశాఖలోకి డ్పు్యటేషన్ మీద ప్రభుత్ పాఠశాలల ఉపాధా్యయులను తీస్కొంటన్్నరు. శాఖలో పదోన్నతులకు పలు అవకాశాలుండటమే ద్నికి కారణం. 
సబ్ంది పెరిగన్ ఏం లాభం? చ్యడానికి పనంటూ లేద్. ఇటవంటి స్తిగతులో్ల ఏపీ స్ఎం మునుపటి మాటల్్న గురుతు చ్స్కుంటే; మాటలు కోటలు దాటిన్ కాళ్్ల గడప దాటని 
వైనం కనిపస్తుంది. ఎపుపాడో పుషకొరకాలం న్టి జన్భా గణాంకాల్్న ఉదహరించ్రు ఆయన 2019లో. అపపాటి (2011) ప్రకారం, రాష్టంలో నిరక్షరాస్యత శాతం 33 అయితే జాతీయ 
సరాసరి శాతం 27 అని పోల్చే చెపపాడమే గమనించ్ల్సిన విషయం. కానీ తన పదవీకాలంలోగా నిరక్షరాస్యత నిరూమోలన ఏవిధంగా సాధ్యమో మరి? ఇటవంటి ఎనె్నన్్న ప్రశ్నలకు 
పాలక పక్షం నుంచి జవబులు లేవు, ఎన్నటికీ రావు. అక్షష్రాస్యతలో ఇంకా ఇలా వెనకబడ్ ఉంటే, మానవ అభివృదిధు స్చికలోన్ వెనుకంజ తపపానటే్ల! అ స్చీని విద్య, తలసరి 
ఆదాయం, ఆయురాదుయం ఆధారంగా నిర్యిస్తుంట్రు. అభివృదిధు స్చీ రా్యంకింగ్సి లో వెనకబాట దయనీయతనే స్చిస్తుంది. గత వివరాల నివేదిక ప్రకారం- రాష్ట్రాలో్ల కేరళది తొల్ 
రా్యంక్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ది 27 వ రా్యంక్. తెలంగాణ, తమిళన్డు, కరా్టక, వంటి రాష్ట్రాలకన్్న ద్ని రా్యంక్ ఎంతెంతో వెనక ఉంది. ఇంత ద్నత్ంతో ఏపీ కొటటిమిట్టిడుతోంది. ద్నికి 
ఆద్్యల్ బాధు్యల్ ఎవరంటే... అందరి చూపుల్, వేళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలకుల వైపే !
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