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‘ఎస్సీ, ఎస్టీ  సబ్ ప్లా న్ - వసై్పీ సర్కార్ నిరలా క్ష్యం'ప ైచర్చలో 
జనసేన తీర్మాన్యం

శతఘ్ని న్యూస్: ఎస్సీ, ఎస్టీల సర్వతోముఖాభివృద్ధి 
కోసం ప్రత్యూకంగా ఉప ప్రణాళిక చటటీం తీసుకువచ్చి 
అందరికీ మార్గదర్శకంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం 
నిలిచ్ంద్. పదేళ్ళ తరవాత ఆ చట్టీనిని నిర్్వరయూం 
చేసి... ఆ చటటీం ముఖ్యూదేదేశానిని నీరుగారాచిరని 
మాట్లాడుకోవాలిసీ రావడం దురదృషటీకరం.
ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ను పరిపుషటీం చేయడం ద్్వరా 
నిరుద్యూగ యువతకు ఉపాధి కలపొన, ఆయా వరా్గలను 

ఆరిథికంగా బలోపేతం చేసే ద్శగా ముందడుగు వేస్తామని ఈ చరచి సందర్ంగా సపొషటీం చేసుతాననిం. గిరిజనుల సంక్షేమం, అభ్యూననితి కోసం ప్రణాళికాబదధిమైన కారయూక్రమాలు 
చేపటటీడంతోపాటు ఐ.టి.డి.ఎ.లకు పూర్వ వైభవం తీసుకురావడానిని బాధయూతగా తీసుకుంట్ం.
ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ అమలు కాలపరిమితిని మరో పదేళ్్ళ పంచుతామని రాష్ట ప్రభ్త్వం ఆరిడినెన్సీ తీసుకురావడం ఒక కంటి తుడుపు చరయూగానే ఈ సమావేశం భావిసతాంద్. 
సమగ్ర ప్రణాళిక తయార్, నిధుల కేట్యంపు – వినియోగంపై దృష్టీ స్రించ్ నిరుదేషటీ కారాయూచరణతో పూరితా స్థియ ప్రత్యూక నిధి చటటీంగా రూపంద్ంచాలని జనసేన పార్టీ 
ఎస్సీ, ఎస్టీల పక్షాన తీరా్మనిసతాంద్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఎస్సీ, ఎస్టీల ఆర్ధిక, సామాజిక సాధికారతకు 
వైస్పీ ప్రభుత్వం ప్రమాదకరవం

•వైస్పీ సరాకారు సబ్ పాలాన్ చట్టీనిని పకకాద్వ పటిటీంచ్ంద్
•ఎస్సీ, ఎస్టీ అతాయూచార నిరోధక చట్టీనిని నిర్్వరయూం చేశారు
•ఏపీలో దుర్రమైన స్మాజిక పరిసిథితులుననియ
•ప్రజలోలా ధైరయూం నింపే వయూక్తా అవసరం రాష్ట్రానిక్ ఉంద్
•సబ్ పాలాన్ నిధుల కోసం కలసి పోరాటం చేయాలి
•‘ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ – వైస్పీ నిరలాక్ష్ం’పై సదసుసీలో వకతాలు

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో రాజకీయ వయూవసథి విలువలు కోలోపొయందని.. ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ ను 
ఈ ప్రభ్త్వం నిర్్వరయూం చేసిందని జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ – వైస్పీ ప్రభ్త్వ నిరలాక్ష్ంపై 
నిర్వహంచ్న రాష్ట స్థియ సదసుసీ అభిప్రాయపడింద్. 60 శాతం నిధులు కేట్యంచ్, 32 శాతం మాత్రమే 
ఖరుచి చేశారని.. ఖరుచి చేసిన ఆ మొతతాం కూడా నవరతానిల పేరిట ద్రి మళిలాంచారని వకతాలు సపొషటీం చేశారు. 
సబ్ పాలాన్ అమలులో లోపాలపై బలమైన పోరాటం చేయాలని.. దళితుల ఓటలాతో గెలిచ్ దళితులకు అనయూయం 
చేసుతానని వైస్పీ ప్రభ్తా్వనిని గద్దే ద్ంచాలని పిలుపునిచాచిరు.
•సబ్ పాలాన్ పడిగింపు ఆరిడినెన్సీ లోపభూయషటీం: శ్రీ డి.వరప్రస్ద్
విశ్ంత ఐఏఎస్ అధికారి, జనసేన పార్టీ నయకులు శ్రీ డి. వరప్రస్ద్ మాట్లాడుతూ “ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ ని పడిగిస్తా వైస్పీ ప్రభ్త్వం జార్ చేసిన ఆరిడినెన్సీ ను కంటితుడుపు 
చరయూగానే పరిగణంచాలి. సబ్ పాలాన్ ప్రకారం జనభా ప్రాతిపద్కన నిధుల కేట్యంపులు – ఖరుచి ఉండాలి. వైస్పీ ప్రభ్త్వం ప్రసుతాత ఏడాద్ బడ్జెట్ లో కేవలం 60 శాతం నిధులు 
కేట్యంచ్, 32 శాతం మాత్రమే ఖరుచి చేసింద్. ఈ ఏడాద్ రూ. 13 వేల కోటులా ఖరుచి చేసేతా.. గత ఏడాద్ చేసిన ఖరుచి కేవలం రూ. 10 వేల కోటులా. తెలంగాణ ప్రభ్త్వం సబ్ పాలాన్ లో 
మిగులు నిధులు మరుసటి ఏడాద్క్ ఖరుచి చేయాలని నిర్ణయంచ్ంద్. అదే నిర్ణయానిని ఆంధ్రప్రదేశ్ లోన్ అమలు చేయొచుచి. అద్ జరగడం లేదు. చేసిన ఖరుచి కూడా నవరతానిల పేరిట 
ద్రి మళిలాంచే ప్రయతనిం చేసుతాననిరు. సబ్ పాలాన్ అమలులో కూడా లోపాలు ఉననియ. దీనిపై ఖచ్చితంగా పోరాటం చేయాలిసీన అవసరం ఉంద్” అననిరు.
•ప్రభ్త్వ దురా్మరా్గనిని ప్రజలోలాక్ తీసుకువెళ్లాలి: శ్రీ టి.శివశంకర్
పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ టి.శివశంకర్ మాట్లాడుతూ.. “ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ నిధులు ఖరుచి కాకుండా మురిగిపోవడానిక్ వీలేలాదనని విషయం చటటీంలో ఉంద్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అద్ 
జరగడం లేదు. అయన దళితులకు జరుగుతునని అనయూయాలు, దురాగతాలపై ఆ వర్గం ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా మాట్లాడలేరు. ప్రభ్త్వం ఎంత దురా్మర్గంగా నిధులు ద్రి మళిలాంచ్ద్ 
అనే విషయానిని మనమంతా ప్రజలోలాక్ తీసుకువెళ్లాలి” అననిరు.
•వయూవసథిలిని పతనం చేయడంలో శ్రీ జగన్ రెడిడి ద్టటీ: శ్రీ వంపూరి గంగులయయూ
పార్టీ అరకు పారలామంట్ ఇంఛార్జె శ్రీ వంపూరి గంగులయయూ మాట్లాడుతూ “వయూవసథిలిని పతనం చేయడంలో శ్రీ జగన్ రెడిడి ద్టటీ. వైస్పీ ప్రభ్త్వం వచ్చిన తరా్వత రూ. 20 వేల కోటలా సబ్ 
పాలాన్ నిధులు ద్రి మళ్లాయ. ఆ కారణంగా దళిత సమాజం బలహీనం అవుతోంద్. ముఖయూమంత్రి నిధులిని ద్రి మళిలాంచ్ అవసరాలకు వాడుకుంటూ ప్రచారం పందుతుననిడు. సబ్ 
పాలాన్ నిధులు మన హకుకా. ద్నిని ద్రి మళిలాంచ్ ద్రోహం చేసుతానని శ్రీ జగన్ రెడిడిక్ మరోస్రి అవకాశం ఇవ్్వదుదే. రాజాయూంగ ఉలలాంఘనకు పాలపొడుతుననిరు. ఆ విషయానిని సమాజానిక్ 
తెలియ చెపాపొలి. గిరిజన ప్రాంతాలోలా గిరిజనులకు ఉనని హకుకాలిని కాలరాసుతాననిరు. గిరిజనేతరులకు విశాఖ మనయూంలో పవర్ పాలాంటులు కేట్యంచ్ రాజాయూంగ ఉలలాంఘనకు పాలపొడాడిరు. 
బెస్టీ అవైలబుల్ స్కాల్ విధాననిక్ నీళ్లాద్లి గిరిజన విద్యూ వయూవసథిను పతనం చేశారు. సంఖాయూబలం ఉనని బీస్ కులాలను ఎస్టీలోలా కలిపి హకుకాలు కాలరాసే ప్రయతానిలు చేసుతాననిరు. 
దీనిని ప్రతి ఒకకారు గురితాంచాల”ననిరు.
•సషల్ ఆడిట్ అవసరం: ఆచారయూ సుధాకర్ రావు
హైదరాబాద్ సంట్రల్ యూనివరి్శటీ ఆచారయూ సుధాకర్ రావు మాట్లాడుతూ.. “ప్రభ్త్వ పథకాలు ఎంత వరకు ఉపయోగకరంగా ఉననియనే అంశం మీద సషల్ ఆడిట్ అవసరం. అదే 
భవిషయూతుతాక్ ద్శానిరేధిశం చేసుతాంద్. సబ్ పాలాన్ ముఖయూ ఉదేదేశం ఆరిధిక, స్మాజిక సమానవత్వం. ఆ సమానత్వం తీసుకురావాలిసీన బాధయూత మన నయకులు, ప్రభ్తా్వల మీద ఉంద్. ఆ 
బాధయూత తీసుకుంటే సబ్ పాలాన్ నిధులు మురిగిపోయేవి కాదు” అననిరు.
•గత ప్రభ్త్వ పథకాలు నిర్్వరయూం అవుతుననియ: శ్రీ పదపూడి విజయ్ కుమార్
పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ పదపూడి విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ “వైస్పీ ప్రభ్త్వ హయాంలో ఎస్సీ, ఎస్టీల సంక్షేమం కోసం గత ప్రభ్తా్వలు చేపటిటీన కారయూక్రమాలనీని నిర్్వరయూం 
అయపోతుననియ”ననిరు.
•ప్రభ్త్వం మనకునని ఆశలు, ఆలోచనలిని చంపేసతాంద్: డాకటీర్ గౌతమ్ రాజ్
జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి, డాకటీర్ సల్ వైఎస్ ప్రెసిడ్ంట్ డాకటీర్ పాకనటి గౌతమ్ రాజ్ మాట్లాడుతూ “ప్రసుతాత ప్రభ్త్వం మనకునని ఆశలు, ఆలోచనలిని చంపేసుతాంద్. రాజాయూంగం 
మనక్ ఇచ్చిన హకుకాలిని భిక్ంగా వేసేతా ఓటులా వేసి చపపొటులా కొడుతుననిం. సంక్షేమ పథకాలు తీసుకుని ఈ రోజుక్ ఆకలి తీరిత్ చాలు అననిటుటీ ఉంటే.. ఆరిధికంగా ఎపుపొడు ఎదుగుతాం? 
ప్రతి ఒకకారు మనక్ మనం బతుకుద్మా? ఎదుగుద్మా? అనని ఆలోచన చేయాలి. మనం ఎదగాలి అంటే జనసేన పార్టీని నమా్మలి. అందుకు నిబదదేత కలిగిన నయకుడి ప్రస్థిననిక్ 
ప్రతి ఒకకారు సహకరించాలి” అననిరు.
•సబ్ పాలాన్ చట్టీనిని వైస్పీ నిర్్వరయూం చేసింద్: శ్రీ విజయ్ శేఖర్
రాష్ట కారయూదరి్శ శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్ మాట్లాడుతూ.. “వైస్పీ అధికారంలోక్ వచ్చిన నలుగేళలాలో ఎస్సీ, ఎస్టీ వరా్గలు ఆరిధికంగా స్మాజికంగా మరింత వెనుకబడిపోయాయ. 
మోసపోయాయ. అంబేదకార్ గారి రాజాయూంగం ద్్వరా అమలుకావాలిసీన 27 సంక్షేమ పథకాలను ఈ ప్రభ్త్వం నిలిపివేసింద్. ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చట్టీనిని పూరితాగా నిర్్వరయూం చేసింద్. 
గడచ్న నలుగేళలాలో ఎస్సీ కారోపొరేషన్ ద్్వరా రూ. లక్ కూడా లోను ఎవరికీ ఇవ్వలేదు. లిడ్ కాయూప్ సంసథికు నలుగేళలాలో కేట్యంచ్ంద్ రూ. 20 కోటలా లోపే. ఎస్సీ, ఎస్టీల మీద అట్రాసిటీ 
చట్టీనిని ప్రయోగించ్న ఏకైక ప్రభ్త్వం వైస్పీదే” అననిరు.
•సబ్ పాలాన్ నిధులపై శే్వతపత్రం విడుదల చేయాలి: శ్రీ శెటిటీబతుతాల రాజబాబు
జనసేన పార్టీ అమలాపురం ఇంఛార్జె శ్రీ శెటిటీబతుతాల రాజబాబు మాట్లాడుతూ “శ్రీ జగన్్మహన్ రెడిడి ప్రభ్త్వం పూరితాగా దళితులకు వయూతిరేకంగా పని చేసతాంద్. సరైన ప్రణాళికతో పని 
చేయడం లేదు. వైస్పీ పాలనలో చారిత్రాత్మక సబ్ పాలాన్ చటటీం నిర్్వరయూం అయపోతోంద్. ఇద్ ఈ ప్రభ్త్వం ఎస్సీ, ఎస్టీల పటలా చూపుతునని వివక్కు నిదర్శనం. ఎస్సీ, ఎస్టీ ఎమ్మలేయూలు, 
మంత్రులు సైతం వారి కులాల గురించ్ న్రువిపపొలేని పరిసిథితి ముఖయూమంత్రి నిరంకుశ వైఖరిక్ నిదర్శనం. దళితుల ఆత్మగౌరవానిక్ ఏ మాత్రం విలువ ఇవ్వని ప్రభ్త్వం వైస్పీదే. దళితుల 
ఓటలాతో గద్దేనెక్కా దళితులకు అనయూయం చేసుతాననిరు” అననిరు.
•జగన్ పోవాలి.. పవన్ రావాలి’ శ్రీ మోహన్ కుమార్ ధర్మ
ఎరుకల హకుకాల పోరాట సమితి నయకులు శ్రీ మోహన్ కుమార్ ధర్మ మాట్లాడుతూ “ఈ ముఖయూమంత్రి జైలు నుంచ్ వచ్చి పాదయాత్ర చేసి మా దగ్గరకు వచ్చి మమ్మలిని నమి్మంచాడు. 
మోసపోయ ఓటులా వేశాం. ఓటలా వేసేతా గత ప్రభ్తా్వలు మాక్చ్చిన భూములు లాకుకాని లే అవుటులా వేసుతాననిరు. మా దగ్గర డబుబులు తీసుకుని రైతులకు ఇసుతాననిడు. ఏం చేసిన మాట్లాడే పరిసిథితి 
లేదు. మాట్లాడిత్ కేసులు పడతారు. మా గిరిజనుల ఉననితిక్ ఉనని ఒకకా బెస్టీ ఆప్షన్ కూడా తీసేశారు. మైద్న ప్రాంత గిరిజనులకు తీవ్ర అనయూయం జరుగుతోంద్. పాలకుల నేరాలు- 
ఘోరాలు ప్రశినిసేతా కేసులు పడతారా? ఇద్ ప్రజాస్్వమయూమా? ఇలాంటి ప్రభ్తా్వలు కొనస్గాలా? అందుకే అంతా మనస్ఫూరితాగా జగన్ పోవాలి పవన్ రావాలని కోరుకుంద్మ”ననిరు.
•అట్రాసిటీ చట్టీనిని నిర్్వరయూం చేసుతాననిరు: శ్రీ కుడుముల రామచంద్రయయూ
యానదుల సంక్షేమ సంఘం అధయూక్షులు శ్రీ కుడుముల రామచంద్రయయూ మాట్లాడుతూ “వైస్పీ ప్రభ్త్వంలో సబ్బు లేదు.. పాలాన్ లేదు అనని చందంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ ని నిర్్వరయూం 
చేసింద్. నిధులనినింటినీ వెనుక నుంచ్ తీసుకువెళిలా సబ్ పాలాన్ పరిధిలోక్ రాని వాటిక్ ఖరుచి చేసుతాననిరు. చ్వరిక్ ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రక్ణ కలిపొంచే అట్రాసిటీ కేసులోలా కూడా సేటీషన్ బెయల్ 
ఇచేచిసి చట్టీనిని నిర్్వరయూం చేసుతాననిరు. ఇలాంటి పరిసిథితులోలా దము్మనని నయకుడితో పని చేయంచుకోలేకపోత్ దదదేమ్మలైపోతాం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారితో కలసి పోరాటం చేద్దేమ”ననిరు. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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•రాష్టంలో రాజకీయ వయూవసథి విలువలు కోలోపొయంద్: శ్రీ పాటిబండలా ఆనందరావు
ప్రముఖ థియేటర్ పరసీనలిటీ శ్రీ పాటిబండలా ఆనందరావు మాట్లాడుతూ “నిధులిని ద్రుణంగా ద్రి మళిలాంచ్ అబద్దేలతో ప్రభ్తా్వలు నడుపుతుంటే ప్రశినించే వారు లేరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
లో సమాజం దుర్రమైన పరిసిథితులోలా ఉంద్. రాజకీయ వయూవసథి విలువలు కోలోపొయంద్. బాగు చేయడం స్ధయూపడని ఈ పరిసిథితులోలా ప్రజలోలా ధైరయూం నింపే వయూక్తా ఈ సమాజానిక్ అవసరం. 
అలాంటి పరిసిథితులోలా ప్రజాస్్వమయూం పురుడు పోసుకుని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అనే బిడడిను కననిద్. ఆయనిని కాపాడుకోవాలిసీన అవసరం ఉంద”ననిరు.
•మీ ప్రభ్త్వంలో సబ్ పాలాన్ నిధులపై ట్స్కా ఫోర్సీ ఏరాపొటు చేయండి: శ్రీ పాల్ ద్వాకర్
ప్రముఖ దళిత హకుకాల నయకులు శ్రీ పాల్ ద్వాకర్ మాట్లాడుతూ “ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఖరుచి పట్టీలిసీన నిధులు పకకాద్రి పడుతుననియ. గత ఎనిమిదేళలాలో లెకకాలు పరిశీలిసేతా కేట్యంచ్న 
నిధులోలా 38 శాతం మాత్రమే పథకాల రూపంలో లబిదేద్రులకు చేరాయ. రూ. లక్షా 54 వేల కోటలాకు మాకు చేరింద్ రూ. 34 వేల కోటులా మాత్రమే. ఇపుపొడు ఈ లెకకాలు మరింత 
ద్గజారిపోయాయ. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రావాలిసీన నిధులు వారిక్ మాత్రమే అందేలా చూడాలిసీన బాధయూత మీరు తీసుకోండి. మీ ప్రభ్త్వంలో ఒక ట్స్కా ఫోర్సీ ఏరాపొటు చేయండి. ప్రభ్త్వం 
అబద్దేలు చెబుతోంద్. మీరు నిజాలు బయటపటటీండి. మీరు ముఖయూమంత్రి కావాలి అని కోరుకుంటుననిం. మీరు రాకునని మా బాధయూత తీసుకోండి” అననిరు.
•మూడు సంటులా లాకుకాని సంటు ఇసుతాననిరు: శ్రీ తాడి మోహన్
పార్టీ రాష్ట సంయుకతా కారయూదరి్శ శ్రీ తాడి మోహన్ మాట్లాడుతూ “దళితులకు మేనమామను అని చెపిపొన ముఖయూమంత్రి 27 పథకాలు రదుదే చేసి దగా చేశారు. సబ్ పాలాన్ నిధులనీని నవరతని 
పథకాలకు మళిలాంచుకుంటుననిరు. దళితులిని ఉదదేరించామని చెబుతునని ముఖయూమంత్రి విదేశీ విదయూను నిర్్వరయూం చేశాడు. ఎకకాడ చూసిన దళితుల ఆకలి చావులు, శిరోముండనలు, 
ఆత్మహతయూలు చూసుతాననిం. వివక్ లేదని ఎలా చెబుతారు. దళితులకు మేనమామనని చెపిపొ శ్రీమతి ఇంద్రాగాంధీ 40 ఏళలా క్రితం మాక్చ్చిన మూడు సంటలా భూమి లాకుకాని సంటు 
భూమి అంటగడుతుననిరు” అననిరు. సదసుసీలో తటసథి మేధావి వరా్గల ప్రతినిధులు శ్రీ ఇమ్మడి విజయ్ పాల్, విశ్ంత ఐఆర్ఎస్ అధికారి శ్రీ వడాడిద్ అపపొలరాజు, పార్టీ నయకులు శ్రీ 
డిఎంఆర్ శేఖర్, డాకటీర్ పనని యుగంధర్, శ్రీ బోడపాటి శివదత్, శ్రీ సువర్ణ రాజు తద్తరులు ప్రసంగించారు. పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు, ప్రధాన కారయూదర్శలు, జిలాలాల 
అధయూక్షులు, రాష్ట, జిలాలాల కారయూవర్గం సభ్యూలు సదసుసీలో పాల్్గననిరు.

ఎస్సీ, ఎస్టీ ఉప ప్రణాళికకు కేటాయవంపులు తప్ప 
ఖర్చులు సున్నా

* వైస్పీ ప్రభ్త్వం అడడిగోలుగా నిధులను ద్రి మళి్ళసతాంద్
* ఆడిట్ లేదు... న్డల్ ఏజెనీసీల జాడే లేదు
* ఉపాధి పథకం తరహాలో ఉపయోగపడాలి
* తూతూమంత్రంగా చటటీం అమలు చేసి.. పద్ సంవతసీరాల పడిగింపు కుదరదు
* పకాకాగా చటటీం అమలుకు జనసేన చ్తతాశుద్ధితో కృష్ చేసుతాంద్
* ‘ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ అమలు- వైస్పీ సరాకార్ నిరలాక్ష్ం’పై సదసుసీలో శ్రీ నద్ండలా మన్హర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘బడుగు జనుల బాగు కోసం గొపపొ కలలుగనని శ్రీ కానీ్షరాం లాంటి 
మహనీయులు వారి అభ్యూననితి కోసం చ్వరి వరకు పాటుపడాడిరు. అయత్ నేటి పాలకులు మాత్రం దళితులు, గిరిజనుల అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం దేశంలోనే ప్రత్యూకంగా తీసుకువచ్చిన 
అదు్తమైన ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చట్టీనిని పూరితాగా నిర్్వరయూం చేసుతాననిరు. ఉప ప్రణాళిక నిధుల కేట్యంపులను కాగితాలోలానే చూపించ్, వయూయం మాత్రం వేరే ఖరుచిలకు పడుతూ వైస్పీ 
ప్రభ్త్వం పూరితాగా ఎస్సీ, ఎస్టీలను మోసం చేసతాంద’ని జనసేన పార్టీ పీఏస్ ఛైర్మన్ శ్రీ నద్ండలా మన్హర్ గారు అననిరు. బుధవారం ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ అమలు- వైస్పీ సరాకార్ నిరలాక్ష్ంపై 
రాష్ట స్థియ సదసుసీ మంగళగిరి పార్టీ కారాయూలయంలో జరిగింద్. దళిత మేధావులు, ఎస్సీ, ఎస్టీ సంక్షేమ సంఘాల నేతలు నిధుల కేట్యంపులపై జరిగిన అనయూయంపై మాట్లాడారు. 
అనంతరం శ్రీ నద్ండలా మన్హర్ గారు మాట్లాడుతూ “2013 లో నేను శాసనసభాపతిగా ఉనని సమయంలోనే దేశంలోనే అదు్తమైన ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చట్టీనిక్ ఆమోదం 
లభించ్ంద్. శాసనసభలో ద్ద్పు 8 గంటలకు పైగా చరచి జరిపి, అరధిరాత్రి 12 గంటల వరకు దీనిపై పూరితాస్థియలో అందరి ఆమోదం తీసుకునని తరా్వతనే చట్టీనిని ఆమోద్ంచాం. 
దేశంలోనే ఇలాంటి చట్టీనిని తీసుకువచ్చిన మొదటి రాష్టం ఆంధ్రప్రదేశ్. స్్వతంత్రయూ్ం వచ్చిన తరా్వత రాజాయూంగ ఫలాలు దకకాని దళితులు, గిరిజనుల అభ్యూననితి కోసం ఎంతో మథనం 
చేసిన తరా్వత తెచ్చిందే ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చటటీం. దీని ద్్వరా కచ్చితంగా ఎస్సీ వాడలోలా, గిరిజన గ్రామాలోలా మారుపొ వసుతాందని భావించాం. ప్రభ్త్వం కేవలం ప్రకటనలకు పరిమితం 
కాకుండా కచ్చితంగా బడుగు వరా్గల జీవితాలోలా వెలుగులు నింపాలి అని బలంగా అనుకుననిం. అయత్ తరా్వత వచ్చిన ప్రభ్తా్వలు చట్టీనిక్ నిధులు కేట్యంపు చూపడం తపపొ ఖరుచి 
పటిటీంద్ పూరితాగా శూనయూం చేశాయ. ఫలితంగా ఓ అదు్తమైన చటటీం పూరితా స్థియలో ఉపయోగపడకుండానే కాలపరిమితి పూరితా చేసుకోవడం విచారకరం.
* ఇపపొటికీ వివక్షే..
దళిత వాడలు, గిరిజన గ్రామాలోలా ఇపపొటికీ కనీస సౌకరాయూలు కనిపించని దుసిథితి నెలకొంద్. కనీసం రోడులా, మరుగుదొడులా కూడా అందుబాటులో లేవు. ఏదైన రోగం వసేతా గిరిజన 
గ్రామాలోలాని ప్రజలు ఈ నటిక్ డోలి కటిటీ ఆసుపత్రిక్ తీసుకువెళ్తాననిరంటే పరిసిథితి ఎలా ఉంద్ అరథిం చేసుకోవచుచి. అసలు వీరిక్ కేట్యంచే నిధులు ఎటు వెళ్తాననియ..? ఒకవేళ ఖరుచి 
చేసేతా ఎకకాడ ఖరుచి అవుతుననియ..? అసలు ఎందుకు వీరిపై ప్రభ్తా్వలకు వివక్ అనని విషయాలు చరచికు రావాలి. చాలా నమమాత్రంగా మాత్రమే ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చట్టీనిని అమలు 
చేయడం వలలా ఒరిగేద్ ఏమి ఉండదు. కుల వివక్, అంటరానితనం ఇపపొటికీ చాలా గ్రామాలోలా కనిపిసుతాననియ. ఎస్సీ ఎస్టీలు ఆరిథికంగా ఇంకా వెనుకబాటులోనే ఉననిరు. ముఖయూంగా 
వారు నివసించే ప్రాంతాలోలా ఏమాత్రం మౌలిక సదుపాయాలు, కనీస సౌకరాయూలు కానరాని పరిసిథితి రాషటీంలో ఉంద్. వీటనినిటికీ కచ్చితంగా ఫుల్ స్టీప్ పడాలంటే ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ 
చటటీం బలంగా అమలు జరగాలి. నేటి యువతరం ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చటటీంలో ఏముంద్.. ఎందుకు దీనిని ప్రభ్తా్వలు అమలు చేయడం లేద్.. వీటి వెనుక ఉనని ఉదేదేశాలు ఏమిటో 
తెలుసుకోవాలి.. ప్రశినించాలి.
* ఉపాధి హామీ పథకం తరహాలో అమలు జరగాలి
దేశంలో ఆకలితో ఉనని పేదలకు పని చూపించ్ ఉపాధి బతుకును ఇచ్చిన అదు్తమైన చటటీం ఎన్ఆర్ఈజీఎస్. యూపీఏ ప్రభ్త్వ హయాంలో తీసుకువచ్చిన ఈ చటటీం పేదలకు ఎంతగా 
ఉపయోగపడింద్ 2013లో రాష్ట ప్రభ్త్వం తీసుకువచ్చిన ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చటటీం కూడా దళితులు, గిరిజనుల అభ్యూననితిక్ అలాగే ఉపయోగపడాలి.
* వైస్పీ ప్రభ్త్వం సబ్ పాలాన్ నిధులను మళి్ళసతాంద్
ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ నిధులకు భార్ కేట్యంపులు చేసినటులా చెబుతునని వైస్పీ ప్రభ్త్వం వాటిని పూరితాగా వేరే పథకాలకు మళి్ళసతాంద్. ఏ దళితవాడ అభివృద్ధికీ వాటిని కేట్యంచడం 
లేదు. వైస్పీ ప్రభ్త్వం ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ నిధులను ఖరుచి చేయడంలోన్ వివక్ చూపిసతాంద్. వారి లెకకాలు చూసేతా ఇద్ అరథిమవుతుంద్. కేట్యసుతానని బడ్జెట్ ను సక్రమంగా వయూయం 
చేయటం లేదు.
* న్డల్ ఏజెనీసీలు ఏవి..?
ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చటటీంలో కీలకమైన అంశంగా నిధుల కేట్యంపు, ఖరుచిలు, అభివృద్ధిపై పూరితాస్థియలో నిబంధనలు ఉననియ. ఉపాధి హామీ పథకం తరహాలో ప్రత్యూకమైన ఆడిట్, 
న్డల్ ఏజెనీసీలు చటటీం అమలును పరయూవేక్ంచాలి. నిధుల కేట్యంపును అలాగే పనుల కేట్యంపులను చూడాలి. దీనికోసం ప్రత్యూకమైన వయూవసథి చటటీంలో ఉంద్. అయత్ ప్రసుతాత 
పరిసిథితులోలా ఎకకాడ న్డల్ ఏజెనీసీల జాడ కానీ, అలాగే చటటీం అమలు, నిధుల కేట్యంపులపై సమీక్లు కానీ లేవు. కచ్చితంగా ప్రభ్త్వం చటటీం అమలు పై సషల్ ఆడిట్ జరిపించాలి. 
కేట్యంపులు, ఖరుచిలపై ఏ ఏడాద్క్ ఆ ఏడాదే బడ్జెటోలా వివరించాలి. ప్రతి జిలాలాకు ప్రత్యూక ప్రణాళిక ఉండాలి. క్ంద్ స్థియ నుంచ్ జిలాలా అధికారుల వరకు ప్రతి ప్రజాప్రతినిధిని, అధికారిని 
దీనిలో భాగస్్వమయూం చేయాలి. ప్రతి గ్రామానిని యూనిట్ గా తీసుకొని అకకాడునని పరిసిథితిని, కేట్యంపులను సరిచూసేలా చూడాలి. చట్టీనిని మరింత పటిషటీంగా అమలు చేసేలా 
ప్రభ్త్వం ప్రత్యూక చరయూలు తీసుకోవాలి.
* ప్రశినించేతత్వం పరగాలి
యువతలో ప్రశినించే తత్వం పరగాలి. ముఖయూంగా మనకు రావాలిసీన నిధులు మనకు కేట్యంచకుండా చేసుతానని పాలకులను ప్రశినించాలిసీన అవసరం ఉంద్. వైస్పీ ప్రభ్త్వం భయపటిటీ 
పాలన చేయాలని భావిసతాంద్. ముఖయూంగా చ్నని చ్నని సషల్ మీడియా పోసుటీలకు అరెసుటీలు, కేసులు పడుతోంద్. ఇలాంటి దమనకాండ స్గిసుతానని ప్రభ్తా్వనిని నిలదీయాలిసీన అవసరం 
ఉంద్. కచ్చితంగా ప్రశినించేతత్వం అందరిలో పరగాలి. ఇపపొటిక్ చాలా వాడలోలా కనీసం మరుగుదొడులా లేని పరిసిథితి ఉంద్. అంతా సంఘటితంగా మాట్లాడి, ప్రభ్త్వ నియంతృతా్వనిని 
ఎదురోకావాలి. ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చట్టీనిని మరో 10 ఏళలాపాటు పడిగిస్తా ఆరిడినెన్సీ జార్ చేయడం మంచ్దే... కానీ చట్టీనిని తూతూమంత్రంగా అమలు చేస్తామంటే కుదరదు. కచ్చితంగా 
ప్రభ్త్వం తగిననిని నిధులు కేట్యంచ్ దళితులు, గిరిజన అభివృద్ధి కోసం చ్తతాశుద్ధితో పనిచేసిన నడే ఈ చటటీం అకకారకు వసుతాంద్. జనసేన పార్టీ కచ్చితంగా ఎస్సీ, ఎస్టీల అభ్యూననితి 
కోసం పని చేసుతాంద్. మహనీయులు అభిలాష్ంచ్న అభివృద్ధిని వారి ప్రాంతాలోలా చేసి చూపిసుతాంద్. కచ్చితంగా చటటీం అమలు విషయంలో ఓ ప్రణాళిక ప్రకారం జనసేన పార్టీ పని 
చేసుతాంద్” అననిరు. ఈ సమావేశంలో రిటైర్డి ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీ వరప్రస్దరావు, జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీ పదపూడి విజయ్ కుమార్, అరకు నియోజకవర్గ ఇంచారిజె శ్రీ 
వంపూరు గంగులయయూ తద్తరులు పాల్్గననిరు. ఎస్సీ, ఎస్టీ వరా్గల మేధావులు శ్రీ పాల్ ద్వాకర్, డా. సుధాకర్ రావు, శ్రీ వడాడిద్ అపపొలరాజు, శ్రీ ఇమ్మడి విజయ్ పాల్, డా.పాటిబండలా 
ఆనంద రావు, శ్రీ మోహన్ కుమార్ ధర్మ తద్తరులు తమ అభిప్రాయాలు, పరిశీలనలు వెలలాడించారు.

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 అధికారంలోకి వసేతే ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సంపూర్ణ సాధికారిత
* నిలిచ్పోయన ప్రతి పథకానిని పునరుదదేరిస్తాం
* పథకాల కోసం కాదు రాజాయూధికారం కోసం దళిత, గిరిజనులు పోరాడాలి
* సబ్ పాన్ అమలుకు ప్రత్యూక ట్స్కా ఫోర్సీ ఏరాపొటు
* ఆచరణలో పటేటీ వయూక్తాక్ హృదయం లేనపుపొడు ఎనిని గొపపొ చట్టీలు చేసిన వృథా
* ఆయన కోసం మీరు ఉపవాస ప్రారథినలు చేసేతా ... అధికారంలోక్ వచ్చి అక్రమ కేసులు పడుతుననిడు
* ‘ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ - వైస్పీ సరాకార్ నిరలాక్ష్ం’పై రాష్ట స్థియ సదసుసీలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్: ఎనిని గొపపొ చట్టీలు, సంసకారణలు తీసుకొచ్చిన ఆచరణలో పటేటీ వయూక్తాక్ హృదయం 
లేనపుపొడు వృథాయేనని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పేర్కాననిరు. ద్ద్పు 22 శాతం 
ఉనని ఎస్సీ, ఎస్టీ స్మాజిక వరా్గలు ఇపపొటికీ నిధులు కోసం దేహీ అంటూ అడుకోకావడం బాధాకరమననిరు. 
అణగారిన వరా్గలు ఆశించే స్థియ నుంచ్ శాసించే స్థియక్ ఎదగాలని ఆకాంక్ంచారు. జనసేన పార్టీ 
అధికారంలోక్ వసేతా ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ చటటీంలో ఉనని లోపాలను సవరించ్, సబ్ పాలాన్ నిధులను 
దళిత, గిరిజనుల సంక్షేమానిక్, అభ్యూననితిక్ ఖరుచి చేస్తామని హామీ ఇచాచిరు. బుధవారం ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ 
పాలాన్ వైస్పీ సరాకార్ నిరలాక్ష్ంపై రాష్ట స్థియ సదసుసీ మంగళగిరి పార్టీ కారాయూలయంలో జరిగింద్. దళిత 
మేధావులు, ఎస్సీ, ఎస్టీ సంక్షేమ సంఘాల నేతలు సబ్ పాలాన్ నిధుల కేట్యంపులపై జరిగిన అనయూయంపై 
మాట్లాడారు. అనంతరం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్లాడుతూ “సమాజానిని ఎపుపొడూ ఒకకా కోణం నుంచ్ 
చూడకూడదు. సమగ్రంగా అనిని కోణాల నుంచ్ విశేలాష్ంచాలి. అణగారిన వరా్గలు వివక్తకు గురైనపుపొడు కలిగే బాధ మనకు తెలియాలంటే మనం కూడా వివక్తకు గురి కావాలి. 
గతంలో విదేశాలకు వెళిలానపుపొడు తెలలా తోలు లేని కారణంగా వివక్తకు గురయాయూను. విమానంలో నీళ్లా ఇవ్వమని అడిగిన ఒక బ్రిటిష్ మహళ పటిటీంచుకోలేదు. పైలట్ ను పిలిచ్ 
మందలించడంతో ఆమ క్మాపణ చెపిపొంద్. మరో భారతీయ ప్రయాణకునిక్ ఇలాంటి పరిసిథితి రానివ్వకూడదని ఆ రోజు నేను అలా చేయాలిసీ వచ్చింద్.
* పారదర్శకంగా అమలు చేస్తాం
జగన్ రెడిడి జైలుకు వెళిత్ ఆయన కోసం ప్రారథినలు, ఉపవాసదీక్లు చేశారు. మీ కుటుంబంలో వయూక్తాగా భావించ్ మీరు అంత చేసేతా ..ఆయన అండగా నిలబడకపోగా ఎస్సీ, ఎస్టీలపైనే 
అట్రాసిటీ కేసులు పట్టీరు. ఎంతసేపు ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ అమలు చేయాలనే కోణంలోనే మన పోరాటం ఉంద్ తపపొ.. అధికారానిక్ చేరువవా్వలనే ఆలోచన లేదు. ఆ కోణంలో 
ఆలోచ్ంచనంత కాలం మన పరిసిథితులోలా మారుపొ రాదు. జనసేన అధికారంలోక్ వసేతా అదు్తాలు చేస్తామని చెపపొం కానీ... ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ ను పారదర్శకంగా అమలు చేస్తాం. 
చటటీంలో లోపాలను సవరించ్ నిధులు ద్రి మళలాకుండా చూస్తాం.
* వాళలాను శాసించలేడు కనుకే మనలిని శాసిస్తాడు
కృష్ట్ణ జిలాలాకు ఎనీటీఆర్ గారి పేరు పటిటీనపుపొడు... కోనస్మ జిలాలాకు అంబేదకార్ గారి పేరు పటటీడం తపుపొ అనిపించలేదు. కానీ పటిటీన నయకుల ఉదేదేశం కులాల మధయూ చ్చుచి పటిటీ పబబుం 
గడుపుకోవాలని చూడటమే. వారి పాచ్కలు పారకుండా సంయమనం పాటించాను. శాసనసభలో ఎంతోమంద్ ఎస్సీ, ఎస్టీ వరా్గలకు చెంద్న ఎమ్మలేయూలు ఉననిరు. నిధుల మళిలాంపుపై 
ఒకకారు కూడా బలంగా మాట్లాడరు. ఒక రోజు ఎస్సీ స్మాజిక వరా్గనిక్ చెంద్న ఐఆర్ఎస్ అధికారి తన ఇంటోలా వివాహానిక్ ననుని ఆహా్వనించారు. ఆయన కుటుంబంలో ఉనని వయూకుతాలు 
వైస్పీలో ఉననిరు. నేను వసేతా ఇబబుంద్ అని చెబుతునని ననుని బలవతంగా రావాలని కోరడంతో సరే అననిను. అర గంటలో ఆ పళి్ళక్ బయలుదేరాలిసీ ఉండగా.. ఆహా్వనించ్న వారు కాల్ 
చేసి మీరు వసేతా ముఖయూమంత్రి స్థియ వయూక్తా రావడానిక్ ఇషటీపడటం లేదని చెపపొడంతో ఆగిపోయాను. ఇదదేరం పదదే పదదే పత్రికాధిపతులు, పారిశ్మికవేతతాల పళిలాళలాకు వెళ్లాం. అకకాడరాని 
ఇబబుంద్ ఇకకాడ ఎందుకు? వాళలాను శాసించలేడు కనుక మనలిని శాసిసుతాననిడు.
* ప్రభ్త్వ వృథా ఖరుచిలు రూ. 21,500 కోటులా
ద్మాష్ట పదదేతిలో బడ్జెట్ కేట్యంపులు ఉండాలి. మేము ఎంతో మాకు అంత. రాష్టంలో ఎస్సీలు 16.4 శాతం ఉననిరు. ఎస్టీలు 5.3 శాతం ఉననిరు. రెండు కులాలు కలిపి ద్ద్పు 
22 శాతం. మన బడ్జెట్ లక్ కోటులా అనుకుంటే ద్నిలో 22 వేల కోటులా వారి సంక్షేమానిక్, అభివృద్ధిక్ ఖరుచి చేయాలి. అలా ఖరుచి చేయకపోగా ద్ద్పు 27 సంక్షేమ పథకాలను 
ఎత్తాశారు. ఈ మూడేళలాలో ఎస్సీలకు రూ.16వేల కోటులా, ఎస్టీలకు రూ.4 వేల కోటులా కోత పట్టీరు. మొతతాం ద్ద్పు రూ. 20 వేల కోటులా ఇవ్వలేదు. గతంలో విదేశీ విద్యూ పథకంలో 
చదువుతునని వారిక్ సైతం పథకం సొము్మను నిలిపేశారు. ఏపీ గవరనిమంట్ పబిలాసిటీ ఖరుచి రూ.15వందల కోటులా. స్కాళ్లా, గవరనిమంట్ కారాయూలయాలకు వైస్పీ పార్టీ రంగులు 
వేయడానిక్ పటిటీన ఖరుచి అక్రాల రూ.4,500 కోటులా. కోరుటీలు మొటిటీకాయలు వేయడంతో మళ్లా రంగులు మారచిడానిక్ పటిటీన ఖరుచి రూ. 2వేల కోటులా. అలాగే ఇతరత్రా వృథా ఖరుచిలు 
వేల కోటులా ఉననియ. మొతతాంగా రూ. 21,500 కోటలా ప్రజాధననిని ప్రభ్త్వం దురి్వనియోగం చేసింద్. ఈ డబుబుతో ఎంతో మంద్ విదేశీ విద్యూ పథకం విద్యూరుధిలకు సహాయం చేయవచుచి. 
ఇంకందరో ఆత్మహతయూలు చేసుకునని అననిద్తల కుటుంబాలను ఆదుకోవచుచి. జనసేన పార్టీ అధికారంలోక్ వసేతా ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సంపూర్ణ స్ధికారిత అంద్స్తాం.
* శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయూ సేవలు ఎందుకు గురుతా ఉండవు?
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు తొలి దళిత ముఖయూమంత్రిగా ఎన్ని గొపపొ సంసకారణలు తీసుకొచ్చిన శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయూ సేవలు ఎందుకు గురుతా ఉండవు? ప్రజలకు అవసరమైన ఎన్ని పాలస్లను 
రూపంద్ంచ్ వాటిని పకాకాగా అమలు చేసిన గొపపొ ముఖయూమంత్రి, ద్ర్శనికుడు శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయూ గారు. మాతృభాష తెలుగులో ప్రభ్త్వ ఉతతార ప్రతుయూతతారాలు ఉండాలని 
పకాకాగా అమలు చేసిన గొపపొ మనిష్ శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయూ. అలాంటి సంసకారణలు తీసుకొచ్చిన వయూకుతాలను ఎందుకు గురుతా పటుటీకోరు..? ఇంద్క వసుతాంటే ఓ కాలనీ పేరు 
ఫలకం దగ్గర జ్యూతిబా పూలే - వైయస్ రాజశేఖర్ రెడిడి కాలనీ అని ఉంద్. శ్రీ వైయస్ రాజశేఖర్ రెడిడి గారు గొపపొ నయకుడు కావచుచి. అంబేడకార్, పూలే, నరాయణ గురులతో సమం 
కాదు. అయన గొపపొ నయకులకు సంపూర్ణ గౌరవం ఎందుకు ఇవ్వరు.? మీరు మధయూలో వచేచియడం దేనిక్? దళితులకు, గిరిజనులకు నయూయపరంగా అంద్లిసీన ప్రతి రూపాయ 
వారిక్ అందేలా చూస్తాం. వారిక్ సంబంధించ్ ఆగిపోయన ప్రతి పథకానిని రివైజ్ చేస్తాం. ద్మాష్ట పదధితిలో మీకు అంద్లిసీన సొము్మ ఖచ్చితంగా మీ అభివృద్ధిక్ అందేలా జనసేన 

ప్రభ్త్వంలో పని చేస్తాం. దీనిలో ఎలాంటి సందేహం అకకారేలాదు. రైతులు ఆత్మహతయూలు 
చేసుకుంటే రూ.7 లక్లు ఇస్తామని వన్ టైం సటిలె్మంట్ చేస్తామని చెపిపొన ప్రభ్త్వం ఆ 
మాట నిలబెటుటీకోలేకపోయంద్. జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో చేపటిటీన కౌలు రైతు భరోస్ 
యాత్రలోన్ ఎకుకావమంద్ బడుగు బలహీనవరా్గలు, దళితులు, గిరిజనులు ఉననిరు. 
వారిక్ మా వంతుగా చేయాలిసీన సహాయం మేము చేశాం. కానీ ప్రభ్త్వం నుంచ్ మాత్రం 
అంద్లిసీన పరిహారం దకకాలేదు.
* ఎవరితో కలిసునని నేను చేస్తాను
జనసేన పార్టీ ఎవరితో పతుతాలో ఉనని కచ్చితంగా చెపిపొంద్ చేస్తాం. మేం బహరంగంగా 
భారతీయ జనతా పార్టీతో మిత్రపక్ంగా మలుగుతుననిం. అధికార వైస్పీ నయకుడు 
కేంద్రంతో మంచ్గా మలిగిత్ మంచ్ద్ అననిటుటీ మసులుతుననిరు. మేం బీజేపీతో 
పతుతాలో ఉండి, ప్రభ్త్వం ఏరాపొటు చేసేతా కచ్చితంగా మేం అనుకుననివి అనుకుననిటుటీ చేసి 
చూపిస్తాం. బీజేపీ కేంద్ర నయకులతో నకు మంచ్ సంబంధాలు ఉననియ. వారి నుంచ్ 
జనసేన ప్రభ్తా్వనిక్ కచ్చితంగా పూరితా మదదేతు ఉంటుందని భావిసుతాననిను. ఎవరితో 
కలిస్న్ లేద్ అననిద్ చూడకండి.. కచ్చితంగా మీకు సంబంధించ్ ఇచ్చిన హామీలను 
నెరవేరేచిలా బాధయూత తీసుకుంట్ను. దళిత ఆడపడుచుకు హం మంత్రి పదవి ఇచ్చి 
కనీసం హంగారుడిను కూడా బద్లీ చేయలేని విధంగా చేతులు కటేటీసి, అనిని పనులు సకల 
శాఖ మంత్రితోనే ఈ ప్రభ్త్వం చేయసతాంద్. ఆ మాత్రం ద్నిక్ దళితులకు పదవులు 
ఇచాచిమని చెపుపొకోవడం ఎందుకు..? దళితులు, గిరిజనులకు అనిని రంగాలోలాన్ 
స్ధికారత కోసం జనసేన ప్రభ్త్వంలో కచ్చితంగా ప్రయతనిం చేస్తాం. చెపిపొనవి 
ఏమాత్రం చేయకపోయన మీరు ననుని కచ్చితంగా గటిటీగా అడిగే ధైరయూం ఇస్తా. అవుట్ 
కం బడ్జెట్ అంటే స్మానుయూడిక్ తెలిసేలా చేస్తాం. సబ్ పాలాన్ నిధుల కేట్యంపులు, 
వినియోగానిక్ ప్రత్యూక ట్స్కా ఫోర్సీ ఏరాపొటు చేసే బాధయూత తీసుకుంట్ం” అననిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన అరంతమే వారాహి లక్షరం
* విజయవాడలో వారాహ ప్రచార రథం నుంచ్ జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
* దుర్గమ్మకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రత్యూక పూజలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టంలోని రాక్స పాలన అంతం చేయడమే వారాహ ముఖయూ లక్ష్మని జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అననిరు. రాష్టం సుభిక్ంగా ఉండాలని, అనిని వరా్గలకు మేలు 
జరగాలని శ్రీ కనక దుర్గమ్మ అమ్మవారిని కోరుకుననిటులా వెలలాడించారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలిసిన శ్రీ 
కనకదుర్గ అమ్మవారి ఆశీసుసీలను బుధవారం తీసుకొని అనంతరం వారాహ వాహననిక్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహంచారు. అనంతరం వారాహ నుంచ్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
తొలి పలుకులుగా ‘జై భవానీ’ అంటూ అమ్మవారి పేరు భక్తాపూర్వకంగా స్మరించారు. ఆనంతరం 
ప్రసంగిస్తా రాజకీయాలోలాక్ యువతరం రావాలని, తెలుగు రాష్ట్రాలు ఐకయూంగా అభివృద్ధి స్ధించాలని 
అమ్మవారిని కోరుకుననిటులా చెపాపొరు. కచ్చితంగా వారాహతో త్వరలోనే ప్రజలను కలుసుకుంట్ను 
అననిరు. వారాహ వాహనం పూజలోలా మాకు సహకరించ్న విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి 
ఆలయ ఈవో, అధికారులు, వేద పండితులు, అరచికులు, పోలీసులు, ఇతర సిబబుంద్క్ కృతజ్ఞతలు 
తెలిపారు.అదే విధంగా కొండగటుటీ శ్రీ ఆంజనేయ స్్వమి ఆలయ సిబబుంద్క్, శ్రీ ధర్మపురి లక్ష్మీ 
నరసింహ స్్వమి ఆలయ సిబబుంద్క్ కృతజ్ఞతలు చెపాపొరు.
* దుర్గమ్మ సేవలో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్, శ్రీ మన్హర్
ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారిని జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు, పార్టీ పీఏస్ చైర్మన్ శ్రీ నద్ండలా మన్హర్ గారు బుధవారం దరి్శంచుకుననిరు. ఉదయం 
వేళ నేరుగా అమ్మవారి ఆలయానిక్ చేరుకొని, అమ్మవారిక్ పసుపు, కుంకుమ, చీర, గాజులు, 
పూలు సమరిపొంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిక్ ఆలయం మరాయూదలతో ఆలయ ఈవో శ్రీమతి 
భ్రమరాంబ, ఆలయ అధికారులు, అరచికులు స్్వగతం పలికారు. అమ్మవారిని అంతరాలయం 
గుండా దరి్శంచుకునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు, శ్రీ మన్హర్ గారు ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహంచారు. 
అనంతరం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిక్ ఆలయ ఆవరణలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అంద్ంచారు. 
అమ్మవారి తీరథి ప్రస్ద్లు, చ్త్ర పటం అంద్ంచారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు మేలు జరిగేలా 
శ్రీ దుర్గమ్మ ఆశీర్వద్ంచాలని వేడుకుననిటులా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చెపాపొరు.

* పూల వర్షమై కురిసిన అభిమానం
వారాహ పూజ అనంతరం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు వారాహ వాహనంపైక్ ఎక్కా వేలాద్గా తరలివచ్చిన పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులకు అభివాదం చేస్తా ముందుకు కద్లారు. కనక 
దుర్గమ్మ ఫ్లా ఓవర్ నుంచ్ అభిమానులు జనసేననిపై పూల వర్షం కురిపించారు. డపుపొ చపుపొళ్లా, బాణ సంచా పేలుళలాతో విజయవాడ నయకులు, జన సైనికులు, వీర మహళలు తమ 
అభిమాననిని చాటుకుననిరు. దుర్గమ్మ ఆలయం బయట ప్రత్యూకంగా తయారు చేయంచ్న గజమాలతో సతకారించారు. తన కోసం తరలి వచ్చిన ఆశేష జనవాహనిక్ ఈ సందర్ంగా 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కృతజ్ఞతలు తెలియచేశారు. వాహన పూజ, ప్రసంగం అనంతరం వారాహలో మంగళగిరి కారాయూలయానిక్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు, శ్రీ నద్ండలా మన్హర్ గారు 
బయలుదేరారు. వారాహక్ వీర మహళలు వంద బింద్లతో నీళ్లా పోసి స్్వగతం పలికారు. ద్రి పడవున ఘన స్్వగతం చెపాపొరు. పలు ప్రాంతాలోలా వారాహపై నుంచ్ అభిమానులుకు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అభివాదం చేశారు. వారధి దగ్గర శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిక్ హారతులు పటిటీ పూలాభిషేకం చేశారు. స్తమ్మ పాద్ల దగ్గర 108 అంబులెన్సీ సైరన్ వినగానే తన 
వాహన శ్రేణని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిలిపి వేయంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ నేతలు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్, శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాసు, శ్రీ అకకాల గాంధీ, శ్రీ తంగెళలా ఉదయ్, శ్రీ 
మండలి రాజేష్, శ్రీ బ్రగడడి శ్రీకాంత్, శ్రీ క్షోర్, శ్రీ బొలియాశెటిటీ శ్రీకాంత్ తద్తరులు పాల్్గననిరు.

పద్మ పురసాకారాలకు ఎవంపికైనవార్కి అభినవందనలు
శతఘ్ని న్యూస్: పద్మ పురస్కారాలకు ఎంపికైన తెలుగువారిక్ న తరఫున, జనసేన పక్షాన హృదయపూర్వక 
అభినందనలు తెలియచేసుతాననినంటూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 
ప్రముఖ ఆధాయూతి్మకవేతతా, వేద విజా్ఞననిని ఉపదేశించే శ్రీశ్రీశ్రీ చ్నజీయర్ స్్వమి వారిని పద్మభూషణ్ పురస్కారానిక్ 
ఎంపిక చేయడం ముద్వహం. సమతామూరితా విగ్రహ స్థిపన ద్్వరా చ్నజీయర్ స్్వమి నవతరానిక్ చకకాటి 
సందేశానిని ఇవ్వడమే కాకుండా ‘జిమ్సీ’ సంసథి ద్్వరా విదయూ, వైదయూ సేవలు అంద్సుతాననిరు. రామచంద్ర మిషన్ 
ద్్వరా అంద్సుతానని సేవలను గురితాస్తా అధాయూతి్మక గురువు శ్రీ కమలేశ్ డి.పటేల్ గారిని పద్మభూషణ్ పురస్కారానిక్ 
ఎంపిక చేయడం సంతోషద్యకం. ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు శ్రీ ఎం.ఎం.కీరవాణ గారిని పద్మశ్రీ పురస్కారానిక్ 
ఎంపిక చేయడం ఆనందద్యకం. ఆర్.ఆర్.ఆర్. చ్త్రం ద్్వరా తెలుగు సినిమా పాటకు ప్రపంచ స్థియలో 
గురితాంపు తీసుకువచాచిరు. సంకురాత్రి ఫండేషన్ ద్్వరా వైదయూ సేవలు అంద్సుతానని సంఘ సేవకులు డా.సంకురాత్రి 
చంద్రశేఖర్ గారిని పద్మశ్రీ పురస్కారానిక్ ఎంపిక చేయడం సంతోష్టనిని కలిగించ్ంద్. పేదలకు ఉచ్తంగా కంటి 
వైదయూం, శస్త్ర చ్క్తసీలు అంద్ంచడంతోపాటు ఉచ్త విదయూ అంద్ంచే సేవలు ఎంతో విలువైనవి. తెలంగాణకు 
చెంద్న భాష్ట శాస్త్రవేతతా శ్రీ బి.రామకృష్ట్ణ రెడిడి గారిక్ పద్మశ్రీ పురస్కారం దకకాడం భాషకు ఇచ్చిన పురస్కారమే. 

ముఖయూంగా గిరిజన భాషలపై ఆయన చేసిన పరిశోధనలు, నిఘంటువుల రూపకలపొన అమూలయూమైనవి. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచ్ పద్మశ్రీ పురస్కారాలకు ఎంపికైన శ్రీ సి.వి.రాజు, 
శ్రీ అబాబురెడిడి నగేశ్వర రావు, శ్రీ ఎం.విజయ గుపాతా, డా.పసుపులేటి హనుమంత రావు, శ్రీ కోట సచ్చిద్నంద మూరితా గారలాకు మనస్ఫూరితాగా అభినందనలు తెలియచేసుతాననినని శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ అననిరు.
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మన గణతంత్ం - వెలుగునీడలు
భారత రిపబిలాక్ 74 ఏట అడుగుపటటీనునని శుభసందరా్న ఈ పవిత్ర సందర్ం ఆత్మశోధనకు మనకు మంచ్ అవకాశం కలిపొసుతాంద్. విభినని భాషలు, 
మతాలు, స్ంప్రద్యాల సంగమమైన విశాల భారతానిని దృష్టీలో పటుటీకుని రాజాయూంగానిని రూపకలపొన చేయడం ఓ అద్్వతీయమైన ప్రక్రియ. రెండో 
ప్రపంచ యుదధిం తరువాత వలసవాద సంకళ్ళ నుంచ్ విముక్తాపంద్, రిపబిలాక్ గా అవతరించడంతో పాటు ప్రజాస్్వమయూం, స్ర్వత్రిక వయోజన 
ఓటుహకుకా, చటటీబదధిపాలన, రాజాయూంగబదధి వయూవసథి, లౌక్కవాదం, పీడితులకు రక్ణ వంటి విశిషటీతలతో ముందడుగువేసిన మొటటీమొదటి గొపపొదేశం 
ఇండియానే. మానవతకు, సే్వచ్ఛకు, వివేకానిక్ ప్రతీక అయన గణతంత్ర ద్న్తసీవానిని ప్రతి ఏట్ జనవరి 26న మనం ఎంతో ఆనంద్తాసీహాలతో 
పండగ చేసుకోవాలనడంలో సందేహం లేదు. రాజధాని ఢిలీలాలోని ఆరి్వన్ సేటీడియం (ప్రసుతాత మేజర్ ధాయూన్ చాంద్ సేటీడియం)లో 1950 జనవరి 26 
ఉదయం 10.30 గంటలకు భారత తొలి రాష్టపతి బాబ్ రాజేంద్రప్రస్ద్ మువ్వనెనిల జాతీయ పతాకం ఆవిషకారించడంతో భారత్ గణతంత్ర రాజయూంగా 
అవతరించ్ంద్. స్్వతంత్రయూం వచ్చిన 894 రోజులకు ప్రజలే ప్రభ్వులుగా భారత్ సర్వసతాతాక గణతంత్ర దేశంగా ప్రయాణం ప్రారంభించ్ంద్. భారత 
గణతంత్ర రాజాయూనిక్ తొలి బీజాలు 1929 లాహర్ లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభలో పడిన అద్ వాసతావరూపం ద్లచిడానిక్ రెండు దశాబాదేలు 
పటిటీంద్. రాజాయూంగానిని రూపంద్ంచడమే లక్ష్ంగా రాజాయూంగ పరిషత్ తొలి సమావేశం 1946 జనవరి 9న జరిగింద్. మూడేళ్ళ తరువాత 1949 
నవంబర్ 26న అనేక చరోచిపచరచిల తరువాత రాజాయూంగానిక్ అధికారికంగా ముద్రపడింద్. తొలి రిపబిలాక్ డే రోజున రాష్టపతి రాజేంద్రప్రస్ద్ 
దేశప్రజలకు సందేశమిస్తా... ‘ఈరోజు కేవలం పండుగ చేసుకోవడం కనని మన లక్షాయూలకు పునరంక్తం కావడానికే శ్రదధి చూపాలి. కర్షకులు, 
శ్మికులు, కారి్మకులు, ఆలోచనపరులు పూరితా సే్వఛచిగా, సంతోషంగా ఉండేలా చేసి... గొపపొ లక్షాయూనిక్ కటుటీబడి ఉంద్ం’ అని పిలుపునిచాచిరు.  

అమరికా రాజాయూంగం తొలి లిఖిత రాజాయూంగంగా చరిత్రకక్కాంద్. కానీ ఆ దేశంలో స్్వంతంత్రయూ ప్రకటన సమయంలోను, మొటటీమొదటి రిపబిలాక్ 
రాజాయూంగ నిరా్మణ సందర్ంగాన్ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరడానిక్ 180 ఏళ్్ళ పటిటీంద్.  వారి రాజాయూంగం అమలులోక్ వచాచిక 140 ఏళలా తరువాత 
1920లలో మహళలకు ఓటుహకుకా లభించ్ంద్. వంద సంవతసీరాల తరువాత నేడు అమరికాలో తొలిమహళ ఉపాధయూక్షురాలు కాగలిగింద్. నలలాజాతి 
పురుషులకు ఓటువేసి హకుకాను అంతరుయూదధిం తరువాత్ కలిపొంచ్నపపొటికీ, 1960లలో పౌరహకుకాల ఉదయూమంలో మారిటీన్ లూథర్ క్ంగ్ జూనియర్ 
స్ఫూరితాద్యక నయకత్వం తరువాత్ దక్ణాద్ రాష్రాలలోని ఆఫ్రో-అమరికన్ జనభాకు ఆ హకుకా స్కారమైంద్. చాలా నిద్నంగా చోటుచేసుకునని 
పరిణామ క్రమమిద్. ద్ంతో పోలిసేతా భారత రాజాయూంగం ఎంతో విపలావాత్మకైనద్. మహళలు, దళితులు సహా పౌరులందరికీ ఒకకాస్రిగా ఇద్ ఓటు 
హకుకా ప్రస్ద్ంచ్ంద్. మన స్్వతంత్రయూయోధులు గొపపొ ఆదర్శవాద్నిని, మన ప్రజానీకం పటలా అపార విశా్వస్నిని ప్రదరి్శంచ్ వయోజన ఓటుహకుకా 
కలిపొంచారు. రిపబిలాక్ స్త్రాలను అనుసరించారు. ఆనడు మన దేశాధినేత  గవరనిర్ జనరల్, రాజాయూంగానిని స్వయంగా ఆమోద్ంచలేదు. రాజాయూంగ 
సభ సభ్యూలు విశిషటీమైన, ఆలోచనయుతమైన నిర్ణయం తీసుకొని కొతతా రాజాయూంగంపై సంతకాలు చేశారు. రాజాయూంగపత్రం ప్రజలకు ఎవరో ఇచ్చిన 
బహుమతి కాదు. “మేము, ప్రజలము”- అంటూ రాజాయూంగ పీఠిక నిరధి్ందంగా ప్రకటించడానిని బటేటీ రాజాయూంగం మనదని సపొషటీమవుతోంద్. 
రాజాయూంగసభ, గొపపొ ద్రి్శనికుడైన బాబా స్హెబ్ అంబేదకార్ అధయూక్తన ఏరాపొటైన రాజాయూంగ రచన సంఘం మనకు స్వయం పాలనకు సంబంధించ్ 
విశిషటీమైన డాకుయూమంటును అందజేశాయ. అయత్ గణతంత్ర వయూవసథి ఆవిరా్వం నటికే మనదేశం ఎన్ని ఆటుపోటలాను చవిచూసింద్. వలస 
పాలకులు ఈ దేశానిని వద్లిపోతూ స్గించ్న దుషపొ్చారం అంతాయంతా కాదు. అంతటి ఉద్రికతా పరిసిథితులోలానే మన రాజాయూంగ నిరా్ణయక సభ 
అంబేదకార్ నేతృత్వంలో ప్రపంచంలోనే అతి పదదేదైన ఉతకాృషటీమైన రాజాయూంగానిని అంద్ంచ్ంద్. తమ ప్రమేయంలేని ఈ దేశం పరసపొర ఘర్షణలోలా 
అతి త్వరలో విఛ్చిననిమైపోతుందని వలస పాలకులు జ్సయూం చెపాపొరు. భారతీయులకు పాలన చేతగాదననిరు. ప్రజలిని మతం పేరిట విడదీయాలని 

చూస్రు. లేనిపోని వదంతులు సృష్టీంచ్ పరసపొర అవిశా్వస్నిని, 
అపనమ్మకానిని నటేందుకు ప్రయతినించారు. గణతంత్రయూ్ వయూవసథి 
స్థిపన కలగానే మిగులుతుందని, ఏరపొడిన అద్ ఎంతోకాలం 
మనుగడ స్గించలేదని లెకకాలేశారు. ప్రపంచవాయూపతాంగా 
పలువురు సందేహపడే స్థియలో ఇదంతా కొనస్గింద్. కానీ 
వారివనీని అకకాసు మాటలే అని మనం రుజువు చేయగలిగాం. 
స్ధించ్న విజయాలెన్ని ఉననియ. శాస్త్ర, స్ంకేతిక రంగాలోలా 
మనం స్ధించ్న పురోగతి ప్రపంచానేని ఆశచిరయూపరిచ్ంద్. 
ఆహార ధానయూలను స్వయం సమృద్ధి స్ధించడం మాత్రమే 
కాకుండా భార్ఎతుతాన ఎగుమతులు చేసుతాననిం. ప్రాణాంతక 
వాయూధులిని చెపుపొకోదగ్గ ర్తిలో అదుపు చేయగలిగాం. కరోన 
విసిరిన సవాలును భారత్ ఎదుర్కానని తీరు మన పాలన 
నిర్వహణ సంసథిల మౌలిక శక్తా సంపననితకు నిలువుటదదేం. 
చెపుపొకోదగ్గ ఆరిథికశక్తాగా ఎద్గాం. మన రాజకీయ వయూవసథిలో 
అనేక ల్సుగులు, లోటుపాటులా ఉండవచుచి. రాజకీయ 
నయకులు అనేక విషయాలోలా మన నమ్మకానిని వము్మచేసి 
ఉండవచుచి. కానీ మొతతాంమీద చూసేతా ప్రజాస్్వమయూం మరింతగా 
విసతారిసతాంద్, చొచుచికుపోతుంద్. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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

“స్్వతంత్రయూ్ం అనేద్ సంబరాలు జరుపుకోవాలిసీన సందర్మే. ద్ంటోలా ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ, ఈ స్్వతంత్రయూ్ం మనమీద పదదే 
బాధయూతలను పటిటీందనే విషయానిని మరిచిపోవదుదే. ఏ తపుపొ జరిగిన బ్రిటీషువాళ్ళని విమరి్శంచే అవకాశం ఇకమీదట మనకు ఉండదు. ఇకపై 
జరిగే తపుపొలకు మనలిని మనమే నింద్ంచుకోవాలిసీ ఉంటుంద్. రాజకీయ పార్టీలు దేశంకనని తమ సిద్ధింతాలకే ఎకుకావ ప్రాముఖయూతనిసేతా మాత్రం 
మనం రెండోస్రి స్్వతంత్రాయూనిని కోలోపొతాం. ఇటువంటిద్ జరగకుండా మనమందరం జాగ్రతతాపడాలి. చాలాకాలంగా ప్రజాస్్వమాయూనిని ఆచరించని 
భారత్ వంటి దేశంలో ప్రజాస్్వమయూం నియంతృతా్వనిక్ ద్రితీసే అవకాశం పుషకాలంగా ఉంద్. ఎనినికలోలా ఒక పార్టీకే బ్రహా్మండమైన విజయం 
లభించ్నపుపొడు ఈ ప్రమాద్నిక్ అవకాశాలు మరింతగా పరుగుతాయ. అదేవిధంగా ప్రజాస్్వమాయూనిని రూపంలో మాత్రమే కాదు స్రంలో కూడా 
నిలబెటుటీకోవాలంటే మనం ఇకముందు విపలావం తాలూకు హంస్యుత పదదేతులతోపాటు పౌర ఉలలాంఘన, సహాయ నిరాకరణ, సతాయూగ్రహం 
వంటి ప్రక్రియలను పూరితాగా విడిచ్పట్టీలి. మోక్స్ధన కోసం మతంలో భక్తా అవసరమేమోగానీ రాజకీయాలోలా భక్తా లేద్ వయూక్తా ఆరాధన అనేద్ 
పతననిక్, అంతిమంగా నిరంకుశతా్వనిక్ ద్రితీసుతాంద్. మన రాజకీయ ప్రజాస్్వమాయూనిని స్మాజిక ప్రజాస్్వమయూంగా కూడా మలుచుకోవాలి....” 
అంటూ భారత రాజాయూంగానిని ఆమోద్ంచడానిక్ ఒకరోజు ముందు నవంబర్ 25, 1949న రాజాయూంగసభనుదేదేశించ్ అంబేదకార్ చేసిన ప్రసంగంలోని 
ముఖాయూంశాలు, ఆయన చూపిన స్చనలు, చేసిన హెచచిరికలు కూడా ఈ సందర్ంలో మనం గురుతాచేసుకోవాలి. ప్రజల అభిమతమే ప్రభ్తకు 
సరైన పునద్ కావాలని రాజాయూంగ నిరా్మతలు ఆకాంక్ంచారు. కానీ అందుకు భిననింగా ప్రభ్తా్వలు కొందరి పతతానంగా మారి, ప్రజాస్్వమయూం 
మర్చ్కగా మిగలడంతో రాజాయూంగంలోని లోపాలవలేలా ఇనిని సమసయూలూ తలెతాతాయనని వాదనలు మొదలయాయూయ. కానీ ద్నిని అమలు చేసేవాళలాలోనే 
లోపముందని మరికొందరు ఆ వాదనకు ఎదురు నిలిచారు. ఎన్ని దేశాల రాజాయూంగాలను పరిశీలించ్ అంబేదకార్ స్రధయూంలో ప్రాణం పోసుకునని 
సంవిధాననిక్ ఇపపొటిక్ 104 సవరణలు చేశారు. అవసరారధిం రాజాయూంగానిని సవరించే వెసులుబాటును రాజాయూంగ నిరా్మతలే కలిపొంచారు. ఈ 73 
ఏళలా భారత గణతంత్ర సుదీర్ఘ ప్రస్థినంలో స్ధించ్న అతిగొపపొ విజయం పంచాయతీరాజ్ వయూవసథి. ఢిలీలా పాలనను గ్రామస్థియ వరకు తీసుకళలాందుకు 
మహాతు్మడు కలలుగనని గ్రామస్వరాజయూం లక్ష్ంతో మొదలైన పంచాయతీరాజ్ వయూవసథి చాలావరకు ఉదేదేశిత లక్షాయూలను చేరుకుంద్. 73వ రాజాయూంగ 
సవరణ ద్్వరా పంచాయతీరాజ్ వయూవసథి అమలోలాక్ వచ్చింద్. గ్రామస్థియ పాలనలో మహళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు తగిన ప్రాతినిధయూం కలిపొంచేందుకు ఈ 
చటటీం ఉపయోగపడింద్. తమ సమసయూలను తామే గురితాంచ్ వాటి పరిష్టకారాలను కూడా తామే నిర్ణయంచుకునే అధికారం పంచాయతీ ప్రతినిధులకు 
దక్కాంద్. తద్్వరా నిధుల వినియోగం, పాలనలో పారదర్శకత ఏరపొడింద్. ఈ సవరణ పంచాయతీలకు కొతతా అధికారాలు కలిపొంచడమే కాక ద్ని 
స్వభావానిని కూడా మారిచివేసింద్. అంతకుముందు పంచాయతీలు రాజాయూంగ సంసథిలు కావు. కేవలం అమలు కమిటీలుగానే ఉండేవి. వాటిలో రాజకీయ 
పార్టీలకు ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. పంచాయతీ ఎనినికలోలా ప్రజలు వయూక్తాగతంగానే పోటీ చేసేవారు. 73వ రాజాయూంగ సవరణతో పంచాయతీలోలా 
రాజకీయ పార్టీలు ప్రవేశించాయ. వాటిక్ స్వయం నిర్ణయాధికారం లభించ్ంద్. పంచాయతీలోలా బలహీన వరా్గలు, మహళలకు రిజరే్వషనులా వచాచియ. 
దేశమంతట్ రెండు, మూడు అంచెల పంచాయతీ వయూవసథి ఏరపొడింద్. నగాలాండ్, మేఘాలయ, మిజొరాంలు మినహా దేశంలోని అనిని రాష్ట్రాలోలా 
పంచాయతీరాజ్ వయూవసథి ఉంద్. దేశంలోని పంచాయతీ వయూవసథిను మొదట రాజస్థిన్ ప్రభ్త్వం 1959లో నగపూర్ జిలాలాలో ప్రవేశపటిటీంద్. తరా్వత 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్వం అమలు చేసింద్. రాజస్థిన్ రెండో స్ఎం బల్వంత్ రాయ్ ను ‘పంచాయతీ పిత ‘గా పేర్కాంట్రు. ఆయన ఆధ్వరయూంలో 
వేసిన కమిటీ సిఫారసు మేరకే దేశంలో మూడంచెల పంచాయతీ వయూవసథిను ప్రవేశపటటీడం జరిగింద్. దీని తరువాత ప్రభ్తా్వలు పలు కమిటీలను 
ఏరాపొటుచేశాయ. పంచాయతీరాజ్ వయూవసథి స్ధించ్న అతిగొపపొ విజయం... జనభాలో సగమైన మహళలకు 50 శాతం రిజరు్వ చేయడం. 

మన ప్రజాస్్వమయూంలో, రాజకీయాలోలా అనేక లోపాలు లేకపోలేదు. అతయూంత కీలకమైన రాజకీయ, అధికార స్థినలోలా ఆరిధిక నేరగాళ్లా, అతాయూశపరులు 
కుదురుకుని దేశసంపదను కొలలాగొడుతునని ప్రసుతాత దుసిథితి ప్రజాజీవనంలో నైతిక విలువల పతననికే అదదేం పడుతుంద్. అవినీతి, నేరగ్రసథిత 
మన రాజకీయాలను మహమా్మరిలా పటిటీపీడిసుతాననియ. శక్తా స్మరాధిష్లను రుజువు చేసుకునే అవకాశాలు లభించక పేదలు, అణగారిన వరా్గల 
వారు మరింతగా కుంగిపోతుననిరు. ప్రజాస్్వమిక ప్రక్రియ చటటీబదధిత క్షీణసుతాండడంతో తరచు హంస్కాండ తలెతుతాతోంద్. ధనిక-పేదల మధయూ 
అంతరాలు మరింతగా పరిగిపోతుననియ. నయూయం, సే్వచ్ఛ, సమానత్వం మూలసథింభాలుగా ఆవిర్వించ్న రాజాయూంగ ఆదరా్శలను పౌరులందరికీ 
మేలు చేకూరేచిలా అమలు చేయడంలో పాలకులు ఘోరంగా విఫలమయాయూరు. 
రాజాయూంగంలోని ఆదేశిక స్త్రాల స్ఫూరితాక్ పటటీం కట్టీలిసీన ప్రభ్తా్వలు ఏడు 
దశాబాదేలుగా నిరలాక్ష్ంగా వయూవహరించడం వలేలా మానవాభివృద్ధి స్చీలోలా భారత్ 
ఇపపొటికీ అటటీడుగు స్థినలోలా మగు్గతోంద్. స్గు గిటుటీబాటు కాక, ననటికీ 
రుణాల ఊబిలో కూరుకుపోయ రైతులు ఆత్మహతయూలు చేసుకుంటుననిరు. మౌలిక 
సదుపాయాలు ఇపపొటికీ అంతంతమాత్రమే. ఇపపొటికీ నణయూమైన విదయూ, వైదయూం 
అతయూధికులకు అందుబాటులో లేదు. ఫలితంగా పేదరికమే కోట్లాద్ కుటుంబాల 
శాశ్వతంగా చ్రునమాగా మారింద్. అందుకే మన రాజకీయాలోలా, పాలన 
వయూవసథిలో మౌలికమైన సంసకారణలు తీసుకు రావాలిసీన అవసరం ఎంతైన ఉంద్. 
మహననితమైన, మానవతా విలువలు కలిగిన రాజాయూంగం మనకు ఉననిదని, 
అద్ సంతృపితాకరంగా పనిచేసతాందని మనం గురితాంచాలి. సంక్షోభానిని తిపిపొకొటేటీ 
స్మరధిష్ం గల ప్రాజాస్్వమిక వయూవసథి మనకు ఉంద్. కావాలిసీందలాలా ముందుచూపు 
కలిగిన నయకత్వం. అదే సమయంలో మనకు స్ర్వభౌమతా్వనిని, మన రిపబిలాక్ 
ను పునరుత్తాజం చేసే అవకాశానిని కలిపొసుతానని మన రాజాయూంగానిని, ప్రజాస్్వమాయూనిని 
మరింత పరిపుషటీం చేసుకోవాలి. స్్వతంత్రయూ్ం ద్న్తసీవం స్వరాజయూ స్ధనకు 
ప్రతీకగా నిలిసేతా, గణతంత్ర వేడుక సురాజయూ స్థిపనకు స్ఫూరితా పతాకగా భాసిలాలాలి. 
అపుపొడే గణతంత్ర ద్న్తసీవం... నిజమైన సంబరమవుతుంద్.  కూసంపూడి శ్రీనివాస్,

జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన న్యకులకు, 
కార్యకర్తలకు ధన్యవాదాలు 

తెలిపిన నేమూర్ శవంకర్ గౌడ్
శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్, “ఛలో కొండగటుటీ” యాత్రను 
విజయవంతం చేసిన మరియు కొండగటుటీ ఆంజనని సనినిధిలో 
‘వారాహ’ వాహననిక్ జరిగిన పూజలో, ధర్మపురి పరయూటనలో 
పాల్్గనని ప్రతీ కారయూకరతాకు, నయకులకు జనసేన పార్టీ తెలంగాణ 
రాష్ట ఇంచార్జె నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ప్రత్యూక ధనయూవాద్లు తెలిపారు. 
ఈ యాత్రలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చెపిపొన మాటల 
స్ఫూరితాతో పార్టీని బలోపేతం చేద్దేమని తెలిపారు.

బొమ్్మడి న్యకర్ ఆధ్ర్యవంలో
‘జనవంలోకి జనసేన’ పాదయాత్ర

శతఘ్ని న్యూస్: నరస్పురం: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ స్ఫూరితాతో జనవరి 26వ త్దీ గురువారం ఉదయం 
9-45 నిమిష్టలకు గొంద్ గ్రామం నుండి నరస్పురం నియోజకవర్గ ప్రజలకు జనసేన పార్టీని మరింత చేరువ చేసేలా, 
పార్టీ సిద్ధింతాలతో ప్రజలిని చైతనయూవంతులని చేసేలా, నియోజకవర్గంలో ప్రజలు పడుతునని సమసయూలు, వారి ఇబబుందులు 
తెలుసుకుని వాటి పరిష్టకార మారా్గనిని చూపేలా నియోజకవర్గ, నయకులు, కారయూకరతాలు, జనసైనికులు, వీరమహళలతో 
“జనంలోక్ జనసేన” అనే నినదంతో పాదయాత్ర చేయనుననిటుటీ నరస్పురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజె, పీఏస్ 
సభ్యూలు మరియు రాష్ట మతసీష్కార వికాస విభాగ ఛైరె్మన్ బొమి్మడి నయకర్ ఒక ప్రకటనలో తెలియజేస్రు.

ఆవంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే సాధ్యవం 
20వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలా 
నియోజకవర్గం, ముతుతాకూరు 
మండలం, లింగాయపాలెం 
గ్రామంలో ఆంధ్రా అభివృద్ధి 
– జనసేన తోనే స్ధయూం 20వ 
రోజు కారయూక్రమానిని జనసేన 
పార్టీ నెలూలారు జిలాలా కారయూదరి్శ, 
ముతుతాకూరు మండల అధయూక్షుడు 

మనుబోలు గణపతి ఆధ్వరయూంలో నిర్వహంచడం జరిగింద్. కారయూక్రమంలో భాగంగా 
ముతుతాకూరు మండలంలోని లింగాయపాలెం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ మండల 
నయకులు కరపత్రాలు పంచుతూ పార్టీ సిద్ధింతాలను, జనసేన పార్టీ అధికారంలోక్ 
వసేతా చేపటటీబోయే అభివృద్ధి ప్రస్థిననిని వివరిస్తా ఈ కారయూక్రమం కొనస్గింద్. 
గ్రామసుథిలు మాట్లాడుతూ వైస్పీ పాలనపై అసంతృపితాగా ఉననిమని ఈ స్రి స్ర్వత్రిక 
ఎనినికలోలా తమ మదదేతు జనసేన పార్టీకే అని తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
నయకులు కాళహసితా గిరిధర్, తాండ్ర శ్రీను, శశి వరధిన్ పాల్్గననిరు.

వారాహి యాత్ర విజయవవంతవం కావాలని 
మోపిదేవి జనసేన ప్రత్్యక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడి: 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ చేపటటీబోయే వారాహ 
యాత్ర విజయవంతం కావాలని 
కోరుతూ మోపిదేవిలో కొలువు 
తీరిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యూశ్వర 
మోపిదేవి మండల జనసేన 
అధయూక్షులు పూషడపు రతనిగోపాల్ 

ఆధయూరయూంలో శ్రీ స్్వమి వారిక్ స్్వమి వారిక్ ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహంచారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో పార్టీ జిలాలా ఉపాధయూక్షులు మతితా వెంకటేశ్వరరావు, పార్టీ జిలాలా అధికార 
ప్రతినిధి రాయపూడి వేణుగోపాలరావు, పార్టీ నయూయ విభాగం జిలాలా ప్రధాన కారయూదరి్శ 
బాసు నంచారయయూ నయుడు, నియోజకవర్గ నయకులు బచుచి వెంకట్నిథ్, సిద్దేనేని 
అశోక్ నయుడు, మోపిదేవి మండల పార్టీ ఉపాధయూక్షులు మరకనపలిలా నరేష్, భోగిరెడిడి 
స్ంబశివరావు, వీరమహళ కేతరాజు హమనగ శ్రీవలిలా, మండల నయకులు బాదరలా 
లోలాక్ నయుడు, కలపాల ప్రస్ద్, యర్ంశెటిటీ సునీల్, కేతరాజు రామకృష్ణ, రేపలెలా 
నగేంద్ర బాబు, జనసైనికులు తోట శ్రీనివాస్, చావకుల సురేష్, కోస్రు అనే్వష్ బాబు, 
రాఘవ కూరేటి, మన్జ్ తద్తరులు పాల్్గననిరు.
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పలువురి బాధితులను పరామరి్శించి, ఆరిథి క సహాయిం అిందించిన శ్రీ మతి బతుతు ల
శతఘ్ని న్యూస్: కోరుకొండ మండలం, కోటి కేశవరం 
గ్రామానిక్ చెంద్న నకకాపలిలా ప్రవీణ్ కు రోడుడి ప్రమాదం 
జరిగింద్. విషయం తెలుసుకొనని బతుతాల వెంకటలక్ష్మి వారి 
ఇంటి వదదే ప్రవీణ్ ను పరామరి్శంచ్, ప్రసుతాత పరిసిథితులు 
తెలుసుకొని కుటుంబానిక్ అండగా ఉంట్మని భరోస్ 
ఇచ్చి 5000/- రూపాయల ఆరిథిక స్హయం చేయడం 
జరిగింద్. అదే గ్రామానిక్ చెంద్న తాడిపాక రవి డయాలసిస్ 
కారణంగా బాధపడుతూ ఉండగా విషయం తెలుసుకుని వారి 
ప్రసుతాతం ఆరోగయూ విషయంలో డాకటీరులా స్చ్ంచ్న విధానం 
విశ్ంతి తీసుకోవాలని స్చ్ంచారు. కుటుంబానిక్ అండగా 
ఉంట్మని భరోస్ ఇచ్చి 5000/- రూపాయలు ఆరిథిక 
సహాయం చేయడం జరిగింద్. వీరి వెంట పాల్్గననివారు 

వాకపలిలా రాజు, జలూలారి ఏసు, ద్సరి మని బాల రాంబాబు, లావేటి రాముడు, ములపరితా సుబాబురావు, పదదే కొండ రామలక్ష్మణులు మరియు నయకులు జనసైనికులు పాల్్గనడం 
జరిగింద్.

శ్రీరావంపురవంలో పలు బాధితులను పరమార్్శవంచిన శ్రీమతి బతు్తల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, శ్రీరాంపురం గ్రామంలో ఇటీవల కాలంలో జగ్గంపూడి సతయూనరాయణ 
అనరోగయూంతో మృతి చెందగా వారి కుటుంబ సభ్యూలను పరామరి్శంచ్ వారి చ్త్రపట్నిక్ పూలమాలలు వేసి, 
శ్రద్ధింజలి ఘటించు నివాళ్లరిపొంచడం జరిగింద్. అదేవిధంగా మేడిశెటిటీ పాపారావు అనరోగయూంతో మృతి చెందగా 
వారి కుటుంబ సభ్యూలను పరామరి్శంచ్ మన్ధైరయూం చెపపొడం జరిగింద్. కురుమలలా లక్ష్మీదేవి ఇటీవల కాలంలో 
స్వర్గసుతాలు కాగా.. వారిక్ నివాళ్లరిపొంచ్ వారి కుటుంబానిక్ మన్ధైరయూం చెపపొడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో 
వీరి వెంట స్నియర్ నయకులు బోయడి వెంకటేష్, పచచికులు సతితాబాబు, నడిపిలిలా రామకృష్ణ, పంతం బుజిజె, 
ఆరే రామకృష్ణ, మాద్రపు రాజియయూ, ఆద్మూలం పదదే కాపు, ముతయూం దొరబాబు, ఉగి్గస్ వెంకటేష్, మరియు 
శ్రీరాంపురం జనసైనికులు పాల్్గననిరు.

వారాహి వాహన్నినా సవందర్్శవంచిన జనసేన 
న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో అనంతపురం జిలాలా అధయూక్షులు 
టి.సి వరుణ్ తో కలిసి జనసేన నయకులు శింగనమల నియోజకవర్గం నయకులు స్కే 
మురళ్కృష్ణ మరియు మననిల పద్దేరాజు ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ పాలాన్ – వైస్పీ సరాకార్ నిరలాక్ష్ం పై 
రాష్ట స్థియ సదసుసీలో పాల్్గని అనంతరం వారాహ వాహననిని సందరి్శంచడమైనద్.

వావవం గ్రామవంలో ఇవంటవంటకి జనసేన 
కా్యలవండర్ల పవంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస నియోజకవర్గం, బ్రజె మండలంలోని వావం గ్రామంలో 
నియోజకవర్గ ఇనచిరిజె పేడాడ రామో్మహన్ రావు పిలుపుతో బ్రజె మండల నయకులు 
మజిజె రాంబాబు, తోట అపపొలరాజు ఆధ్వరయూంలో బుధవారం జనసేన కాయూలెండర్ ప్రతి 
ఇంటింటిక్ ఇవ్వడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో కేత స్యకుమార్, అనుస్రి 
మన్మధరావు అలాగే వావం గ్రామం నయకులు శ్రీధర్, జయరాం, వీరస్్వమి అలాగే 
గ్రామసుతాలందరూ చాలా హుష్టరుగా పాల్్గనడం జరిగింద్.

దర్్శ కనక దుర్గమ్మ ఆలయవంలో వారాహి కోసవం 
ప్రత్్యక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన అధినేత 
పవన్  కలాయూణ్  చేపటటీనునని 
యాత్ర కోసం ప్రత్యూకంగా సిదధిం 
చేసిన వారాహ వాహననిక్ 
విజయవాడలోని కనకదుర్గమ్మ 
సనినిధిలో నిర్వహంచనునని ప్రత్యూక 
పూజల సందర్ంగా మంగళవారం 
దరి్శలోని అదదేంక్ రోడుడిలో గల శ్రీకనక 
దుర్గమ్మ ఆలయంలో జనసైనికులు 

పూజలు నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లాడుతూ అమ్మవారి కృపతో యాత్ర 
విజయవంతంగా పూరితాకావాలని, పవన్  కలాయూన్ కు సంపూర్ణ ఆరోగయూం ప్రస్ద్ంచాలని 
ప్రారిథించ్నటులా తెలిపారు. కారయూక్రమంలో ఐటి కోఆరిడినేటర్ ఉలిలా బ్రహ్మయయూ జనసేన పార్టీ 
జిలాలా ప్రోగ్రామ్  కమిటీ సభ్యూలు మరియు పడమర గంగవరం వారుడి మంబర్  పసుపులేటి 
చ్రంజీవి, పార్టీ దరి్శ పటటీణ అధయూక్షులు చాతరాశి కొండయయూ, నియోజకవర్గ నయకులు 
పుపాపొల పాపారావు, ఉలిలా వెంకటేష్, ఉపుపొ అంజి, ఎస్ కే వెంకటేష్, ఎస్ కే భాష, 
తిరుమల వెంకటేశ్వరులా, చొపపొరపు త్జ, తద్తరులు పాల్్గననిరు.

జలజీవన్ నిధులతో పైపులైను పనులు ప్రారవంభవం
శతఘ్ని న్యూస్:   మామిడికుదురు: జనజీవన్ మిషన్ నిధుల ద్్వరా బాడిలంకకు 
వెళలా పైపులైను పనులను గ్రామ సరపొంచ్ అడబాల తాత కాపు ప్రారంభించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో ఉపసరపొంచ్ కోట బ్రహా్మనందం, ఎంపీటీస్ నమన వెంకటేశ్వరరావు, 
గ్రామపంచాయతీ వారుడి సభ్యూలు, గ్రామ పదదేలు పాల్్గననిరు.

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 జనజాగృతి యాత్ర  44వ రోజు..
జనసేన ఆడపడుచు గంటా స్వరూప దేవికి ఘన సా్వగతం పలికిన సంగవరం గ్రామస్థులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జనసేన జనజాగృతి యాత్ర 44వ రోజులో భాగంగా జనసేన పార్టీ 
ఎనినికల గురుతా అయన గాజు గాలాసుల పంపిణీ కారయూక్రమం స్తానగరం మండలం సింగవరం 
గ్రామంలో జరిగింద్. బుధవారం కారయూక్రమంలో భాగంగా 500 గాజు గాలాసులు పంచడం జరిగింద్. 
నేటి వరకు నియోజకవర్గం మొతతాంగా 42,500 గాజు గాలాసులు పంపిణీ కారయూక్రమం రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జె &ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ఆదేశాల 
మేరకు ద్గి్వజయంగా ముందుకు స్గుతూ రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ జండా 
ఎగరేసే విధంగా ముందుకు స్గిపోతుంద్.. కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన ఆడపడుచు & 
జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయూదరి్శ శ్రీమతి గంట్ స్వరూప దేవిక్ గ్రామ గ్రామన ప్రతి ఇంటింక్ వెళిలా 
జనసేన పార్టీ షణు్మఖ వ్యూహం కరపత్రాలు ప్రజలకు అంద్స్తా… జనసేన పార్టీ ని శ్రీ కొణద్ల 
పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ప్రజలోలాక్ బలంగా తీసుకళ్తాననిరు.. ఈ కారయూక్రమంలో స్తానగరం మండల 
కనీ్వనర్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కారిచరలా విజయ్ శంకర్, స్తానగరం మండల కో-కనీ్వనర్ కాత 
సతయూనరాయణ, కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ నయకులు తెలగంశెటిటీ శివ, తనీనిరు తాతాజీ, 
చలాలా ప్రస్ద్, సింగవరం జనసేన పార్టీ నయకులు అపపొయమ్మ (ప్రస్ద్ ), బెజవాడ స్య, 

ఒద్రి సురేష్, సింగిశెటిటీ స్య, పినిశెటిటీ బాలు, తురం రాజు, ముళలా దురా్గ ప్రస్ద్, సతయూ మురళి, ముసిరి శివ, రమేష్, గణ్ష్, సతీష్, గంగిశెటిటీ రాజ్ కుమార్, మునీంద్ర, గటిటీ స్య, 
చ్డిపి వంశీ, కొమి్మరెడిడి తులసి రామ్, పి. మణకుమార్, హరికృష్ణ, శివ మరియు వీరామహళలు పదదే ఎతుతాన పాల్్గననిరు.

విశాఖ ఉకుకా పర్రక్షణ పోరాటానికి జనసేన పూర్్త మద్దతు: రామ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూజిలాలా కేంద్రం, రాయచోటి కలెకటీరేట్ ఎదుట 
‘విశాఖ ఉకుకా- ఆంధ్రుల హకుకా అనే కారయూక్రమంలో భాగంగా.. అఖిల 
భారత కమూయూనిస్టీ, సి.పి.ఐ, ఏఐటీయూస్ వారు చేపటిటీన నిరసన 
నిరాహారదీక్ శిబిరానిక్ జనసేన తరపున మదదేతు కోరగా సంఘీభావం 
తెలుపుతూ.. జనసేన నయకులు రామ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ విశాఖ 
ఉకుకా పరిశ్రమ ప్రవేటికరణను వయూతిరేక్స్తా గతంలో జనసేన డిజిటల్ 
కాయూంపైన్ ద్్వరా విశాఖ ఉకుకా ఆంధ్రుల హకుకా, అని లోకసభ సమావేశాలోలా 
వైస్పీ ఎంపీల భాధయూతను గురుతా చేయడం జరిగింద్. అదేవిధంగా వైస్పీ 
పాలకులు రాష్ట ప్రజలను ఒక అవకాశం కోరి 151 అసంబీలాలు, 23 ల్క్ 
సభ స్టులా ప్రజలు నుంచ్ మదదేతు తీసుకుని ప్రభ్త్వ పరిపాలన విధానం 
చేతకానితనంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రజా అవసరాలకు అనుగుణంగా 
సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలను పకకాన పటిటీ, అధికారానిని అడుడిపటుటీకుని 
ప్రజలకు అన్వసరమైన పథకాల పేరుతో లక్లాద్ కోటలా రూపాయలు అపుపొలు చేసి నవరతానిల పధకాల పేరలాతో ప్రజలకు కొండంత ఆశలు కలిపొంచ్, అరకొర అభివృద్ధి పనులు చూపిస్తా 
వారి వయూక్తాగత స్్వరధి స్వప్రయోజనలు రాజకీయ లబిధికోసమే తపపొ ఈ రాష్ట్రానిని కేంద్ర ప్రభ్త్వ పదదేలకు, పాలకులకు తాకటుటీ పటిటీన ఘనత ముఖయూమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడిడి, 
రాజంపేట ఎంపీ, పారలామంట్ పాయూనెల్ స్పొకర్ మిదున్ రెడిడి మరియు వైస్పీ ఎంపీలదే అని ప్రశినించారు. విశాఖ ఉకుకా పరిశ్రమను ప్రవేటికరణను ఆపేంత వరకు ఇటువంటి ఉదయూమాలను 
ఉదృతం చేస్తామని వైస్పీ పాలకుల చేతకానితననిని ప్రజలు ముందు పడతామని హెచచిరించరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాయచోటి అసంబీలా జనసేన ఇంచార్జె షేక్ హసన్ భాష, జిలాలా 
కారయూక్రమాల సభ్యూడు షేక్ రియాజ్, మస్తాన్, నయకులు, జనసైనికులు పాల్్గననిరు.s

ఘనవంగా అడబాల దొరబాబు పుటటీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: 
పడమటిపాలెం గ్రామానిక్ 
చెంద్న జనసేన నయకులు 
అడబాల దొరబాబు 
పుటిటీనరోజు సందర్ంగా 
మొగలి కుదురు సతయూ 
స్య అనధాశ్రమలో 
1500 విలువగల క్రాణా 
సరుకులు అందజేశారు. ఈ 

కారయూక్రమంలో జనసేన నయకులు పంచద్ర చ్నబాబు పాల్్గననిరు.

జనసేన వారాహి కోసవం ప్రత్్యక పూజలు 
నిర్హివంచిన కద్ర్ శ్రీకావంత్ రెడిడి

శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి: జనసేన అదయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ మంగళవారం రోజున 
కొండగటుటీ ఆంజనేయస్్వమి ఆలయంలో జనసేన ప్రచార రథం వారాహ వాహననిక్ 
పూజలు నిర్వహంచ్న సందర్ంగా తాడిపత్రి నియోజకవర్గ ఇంచార్జె కద్రి శ్రీకాంత్ 
రెడిడి తాడిపత్రి పటటీణంలోని ఆంజనేయ స్్వమి ఆలయంలో మరియు స్ధినిక సయయూద్ 
సిద్దే బాష్ట స్్వమీ వారి దరా్గలో ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహంచారు. పూజా కారయూక్రమం 
అనంతరం శ్రీకాంత్ రెడిడి మాట్లాడుతూ రాబోయే ఎనినికలలో వైస్పీ పార్టీ ఓటమే లక్ష్ంగా, 
ప్రజల శ్రేయసుసీ కొరకు అవినీతి లేని ప్రజా పరిపాలన కోసం ఏరాపొటు చేసిన ప్రచార 

రథం వారాహ వాహననిక్ మరియు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిక్ ఎటువంటి ఇబబుందులూ రాకుండా వుండాలని 
ప్రారిథించారు. ఈ పూజా కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
పటటీణ నయకులు హర్షద్అయుబ్, రస్ల్, రమణ, 
మణకంఠ, హరి, రాహూల్, షేక్షా, హజి, శ్రీను తద్తులు 
పాల్్గననిరు.

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

ప్రభుత్వ భూముల ఆక్ర మ ణ లపై చ ర్య లు తీసుకోవాలి: జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: బనగానపలెలా: కొలిమిగుండలా మండలంలో ప్రభ్త్వ భూములను యదేచ్ఛగా కబాజె 
చేసుతానని ఆక్రమణద్రులపై చరయూలు తీసుకోవాలని మండల తాసిలాదేర్ ఆల్ఫూ్డ్ క్ బనగానపలెలా 
నియోజకవర్గ జనసేన నయకుడు భాసకార్ ఆధ్వరయూంలో కొలిమిగుండలా మండలం జనసేన 
నయకులు పదదేయయూ, పృథి్వ లతో కలిసి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింద్. ఈ సందర్ంగా 
భాసకార్ మాట్లాడుతూ మండలంలో కొందరు ఆక్రమణద్రులు ఏదేచ్ఛగా ప్రభ్త్వ భూములను 
ఆక్రమించుకొని బహరంగంగా భూములు చదును చేసుతాననిరని ప్రభ్త్వ అధికారులు వారిని 
నిలవరించకపోత్ భవిషయూత్ తరాల అవసరాలకు ప్రభ్త్వ భూములు గజం సథిలం కూడా 
లేకుండా చేస్తారని కావున వాటిపై తాసిలాదేర్ చరయూలు తీసుకోవాలని లేని పక్ంలో జనసేన పార్టీ 
తరఫున పోరాటం చేయాలిసీ ఉంటుందని కొండ ప్రాంతాలలో జింకలు, నెమలులా మరియు ఇతర 
వనయూప్రాణులు జీవిసుతాననియని వాటి భవితవయూం ప్రశానిరధికంగా ఉందని, వాటిని పరిరక్ంచాలిసీన 
బాధయూత ఉందని కావున అక్రమ ద్రులకు న్టీసులు ఇచ్చి చరయూలు తీసుకోవాలని కొలిమిగుండలా 
తాసిలాదేర్ ఆల్ఫూ్డ్ క్ వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో కొలిమిగుండలా జనసేన 
నయకులు పదదేయయూ, పృథి్వ, అవుకు మండల నయకులు అజిత్ రెడిడి, జనరధిన్ జనసైనికులు 
ప్రతాప్, నరాయణ, మద్దేలేటి, ఏసనని, కొతతా బోయన నరాయణస్్వమి, కళ్యూణ్, మోహన్ 
తద్తరులు పాల్్గననిరు.

ఆరాభాటాలకే గడప గడప కార్యక్రమవం!.. వైస్పీపై 
మలగా రమేష్ ధ్జవం

నేతల వంటే మున్్సపల్, పొలీస్, సచివాలయ ఉద్యూగులు
ప్రతీ కాలనీలో సమసయూలపై నేతలను న్లదీస్తునని నగరవాస్లు
ప్రభుత్వ కార్యూలయాలకు వళితే అక్కడ ఖాళీ కుర్చీలు దర్శనం
ప్రజల సమసయూలను పట్టంచుకునే నాధుడే కరువు
వైకాపా నేతలకు జపం చేయడం మానుకొన్, ప్రజా సమసయూలను 
పరిష్కరించండి

-38వ డివిజన్ కార్పొరేటర్, జనసేన ఒంగోలు నగర అధయూక్షులు మలగా రమేష్ ధ్వజం
శతఘ్ని న్యూస్: ఒంగోలు: జగన్ రెడిడి ప్రభ్త్వం చేపటిటీన గడప గడపకు మన ప్రభ్త్వం కారయూక్రమంతో 
ప్రజలకు వరిగిందేమి లేదని 38వ డివిజన్ కార్పొరేటర్, జనసేన నగర అధయూక్షులు మలగా రమేష్ 
ధ్వజమతాతారు. ఆరా్ట్లకే తపపొ, ప్రజల సమసయూలను పటిటీంచునే నధుడే కరువైయాయూరని బుధవారం 
పత్రికా ప్రటకన ద్్వరా దుయయూబట్టీ. ప్రభ్త్వ అధికారులు, మునిసీపల్ యంత్రాంగం, పోలీసు, 
సచ్వాలయ ఉద్యూగులు ఉద్యూగ విధులోలా లేకుండా మొతతాం స్టీఫ్ గడప గడపకు వెళిలా వైకాపా నేతలకు 

జపం చేయడం సిగు్గ చేటననిరు. అలా చేయడం వలన ఉద్యూగులు లేక ప్రభ్త్వ కారాయూలయంలో 
కుర్చిలు ఖాళ్గా దర్శనమిసుతాననియననిరు. మర్ ముఖయూంగా నగర కమిషనర్ నుండి సచ్వాలయ 
సిబబుంద్ వరకు కారయూక్రమంలోనే వారి రోజు వారి సమయం గడుపుతుననిరననిరు. ఇక పోలీసుల 
తీరు కూడా అలాగానే ఉంద్. సిఐ కాయూడర్ నుండి కానిసేటీబుల్ వరకు గడప గడపలో నేతల వెంట 
ఉండటం తపపొ, ప్రజల సమసయూలను పటిటీంచుకోవడం లేదు. పని మీద ప్రభ్త్వ కారాయూలయాలకు 
వసేతా అకకాడ ఖాళ్ కుర్చిలు దర్శనమిసుతాననియ. తిరిగి విధులకు ఎపుపొడు వస్తారో కూడా ఎకకాడ 
ఎవ్వరూ చెపపొలేని పరిసిథితి నెలకొంద్. ఇక గడప గడపలో కూడా ప్రజల నుండి నేతలకు నిరసన సగ 
తగులుతోంద్. ప్రతీ కాలనీలో నేతలను ప్రజలు నిలదీసుతాననిరు. ఈ నలుగేళలా పాలనలో ఏం చేశారో 
చెపాపొలని నేతలను నిలేసి అడుగుతుననిరు. చేసేదేమి లేక వారి వెంట ఎవ్వరూ రాక మునిసీపల్ 
యంత్రాంగానిని, పారిశుదధిష్ కారి్మకులను కూడా వదలకుండా వారి వెంట తిపుపొకుంటూ గడప 
గడపలో పబబుం గడుపుతుననిరు. ప్రజలకు రక్ణ, భరోస్ కలిపొంచాలిసీన పోలీసుల తీరు కూడా పలు 
విమర్శలకు ద్రి తీసతాంద్. పోలీసు సేటీషన్లా ఎవ్వరూ లేకుండా గడప గడపకు వెళ్తుననిరు. సేటీషనుకా 
వచేచి ఫిరాయూదుద్రుడు ఎవ్వరూ లేకపోవడంతో వెనుతిరిగే పరిసిథితులు వచాచియ. ఇలా అధికారులు, 
పోలీసులు వారి కారాయూలయాలు వద్లి నేతల వెంట తిరుగుతుంటే.. పని మీద కారాయూలయాలకు వచేచి 
ప్రజలు సంగతి ఏంటని రమేష్ ప్రశినించారు. ఇపపొటికైన కారాయూలయాలోలా ప్రతాయూమానియ పదధితిలో 
ప్రజలకు అందుబాటులో ఉద్యూగులను ఉంచాలని కోరారు. లేదంటే ప్రజా ఆగ్రహానిక్ గురి కాక 
తపపొదని వైకాపాతో పాటు ప్రభ్తా్వధికారులను మలగా రమేష్ హెచచిరించారు.
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