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ఆడ బిడ్డ లకు రక్షణ ఉందా?
• సి.ఎం. నివాసానికి సమీపంలో ఘాతుకాలు చోటు చేసుకంటున్నా మౌనమే
• తాడేపల్లిలో అంధ యువతి హత్య కచ్చితంగా శంతిభద్రతల వైఫల్యమే
శతఘ్ని న్యూస్:  వైసీపీ ముఖయూమంత్రి తాడేపల్లి నివాసానికి సమీపంలో అంధ 
యువతి హతయూకు గురైన ఘటన కలచివేసందని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. కంటి చూపునకు 
నోచుకోని ఆ యువతిని వేధంపులకు గురి చేస కిరాతకంగా నరికి చంపిన 
మృగాడిని కఠినంగా శిక్ంచాల్. గంజాయి మత్్లో సదరు వయూకి్ నేరానికి 
ఒడిగట్టీడని, గతంలోన్ పోలీసులపైనా, మహిళలపైన దాడులకు 
తెగబడ్డాడని పోలీసులు చెబుత్నానిరు. ఈ హతయూ ఘటనను శాంతిభద్రతల 
వైఫలయూంగా చూడ్ల్. ముఖయూమంత్రి ఇంటి పరిసరాలోలి పటిషటీమైన పోలీసు 
పహారా, నిఘా వయూవస్థలు పని చేసా్యి. అయినా తాడేపల్లి ప్ంతం 
అసాంఘ్క శకు్లకు, గంజాయికీ అడ్డాగా మారింది. అంటే లోపం ఎక్కడ 
ఉంది? ఏడ్దిననిర క్రితం ఆ ప్ంతంలోనే ఓ యువతిపై అతాయూచారం 
చేసన ఘటనలో నిందిత్లోలి ఒకరిని ఇప్పటికీ పట్టీకోలేకపోయారంటే 
వైఫలయూం ఎవరిదీ? తన నివాసం పరిసరాలోలి పరిస్థత్లనే సమీక్ంచకుండ్ 
మౌనంగా ఉండే పాలకుడు కోటలో ఉనాని పేటలో ఉనాని ఒకటే. పోలీసు 
శాఖకు అవారుడాలు వచాచాయి, దిశా చటటీం చేశామని చెపు్పకోవడమే తప్ప 
రాష్టంలో ఆడబిడడాలకు మాత్ం రక్షణ లేకుండ్పోయింది. ఇట్వంటి 
ఘటనలు పునరావృతం కాకుండ్ పోలీసు ఉననితాధకారులే పటిషటీ చరయూలు 
తీసుకోవాల్. 
* అనినా వర్గా లూ ఆలోచన చేయాల్ అతాయూచారాలు చోట్ చేసుకంట్నానియి అంటే తల్లి పంపకంలోనే లోపం ఉంది, ఏదో దంగతనానికి వచిచా రేప్ చేశారు అంటూ 
వాయూఖ్యూనించే మంత్రులు ఉనని ప్రభుత్ం ఇది. ఆడపడుచులపై అఘాయితాయూలు సాగుత్నాని మహిళ్ కమిషన్ ఏం చేస్ంది? పదవులు ఇచిచానవారిని మెపి్పంచేందుకు 
రాజకీయపరమైన ప్రకటనలు, నోటీసులు ఇసే్ మహిళలకు రక్షణ, భరోసా దక్కవని గురి్ంచాల్. రాష్టంలో మహిళలకు రక్షణ కరవైంది. గంజాయికి కేరాఫ్ అడ్రస్ గా 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ను మారేచాశారు. శాంతిభద్రతల వైఫలయూం, ఆడ బిడడాలపై అఘాయితాయూలపై మహిళ్ సంఘాలు, మేధావులు, నాయూయ నిపుణులు గళమెతా్లని పవన్ కళ్యూణ్ కోరారు.

జందాల్ వాళ్ళతో జగన్ రెడ్్డ  రహస్య ఒప్ందం ఏంటి?
•ర్మాయంపటనాం పోర్టు లో బెర్తు ల కేటాయంపులో గోప్యత
•జందాల్ కు వందల ఎకర్ల భూములు ఎందుకు కటటుబెటాటు ర్?
•పెటుటు బడుల గురంచ్ అడిగితే మంతి్ర కోడి పెటటుల గురంచ్ 
మాటాలి డుతార్
•ఆగసుటు లో వచేచిసుతు ందననా ఇన్ఫోసిస్ ఎక్కడ?
•వైసీపీ ప్రభుత్ం ర్ష్ట్ంలో తీవ్ర ఆరథిక సంకోషోభం సృషటుంచ్ంది
•ఒక తర్నికి ఉపయోగపడాల్సిన ర్జధానిని చంపేసింది
•విజయవాడలో మీడియా సమావేశంలో జనసేన పార్టు పీఏసీ 
ఛైర్మన్ న్దండలి మన్హర్
 
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్టంలో శ్రీ జగన్ రెడిడా ప్రభుత్ం భయంకరమైన 
పాలనను, తీవ్రమైన ఆరిధిక సంక్షోభానిని సృషటీంచిందని జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలి మనోహర్ 
గారు స్పషటీం చేశారు. ఇలంటి పరిస్థత్లోలి రాష్టంలో పట్టీబడులు 
పటేటీందుకు ఎవరు వసా్రు అనానిరు. ఏపీలో పట్టీబడుల 
గురించి చెపా్పల్సిన ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కోడి పటటీల 
గురించి, కోడి గుడలి గురించి మాట్లిడుత్నానిరని ఎదేదేవా చేశారు. 
ఇలంటి పరిస్థత్ల మధయూ మూడు రోజుల పట్టీబడుల సదసుసి.. 
అదుభుతంగా ఉదోయూగాలు వసా్యంటూ మరోసారి యువతను 

మభయూపటేటీ కారయూక్రమం చేస్ందనానిరు. ఈ ప్రభుతా్నికి చిత్శుదిదే ఉంటే కేబినెట్ భేటీలో కడప సీటీల్ పాలింట్ ప్రసా్వన ఎందుకు లేదో చెపా్పలనానిరు. మంత్రివర్గ సమావేశం తరా్త 
రామాయంపటనిం పోరుటీలో జందాల్ సంస్థకి రెండు కమరిషియల్ బెరు్లు ఇసు్ననిట్టీ ఎందుకు చెప్పలేదో సమాధానం చెపా్పలనానిరు. రామాయంపటనిం, కావల్లోలి ఆ సంస్థకు ఎందు 
భూములు కేట్యించారు? దీని వెనుక ఏం జరిగంది? ముఖయూమంత్రికి జందాల్ సంస్థతో ఉనని ఒప్పందం ఏంటో వెలలిడించాలని డిమాండ్ చేశారు. విజయవాడ సంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని 
ఓ ఫంక్షన్ హాలోలి పార్టీ మూడో విడత క్రియాశీలక సభయూత్ కారయూక్రమానిని ప్రంభంచారు. అనంతరం నిర్హించిన మీడియా సమావేశంలో నాదండలి మనోహర్ మాట్లిడుతూ “శ్రీ జగన్ 
రెడిడా ఆధ్రయూంలో వైసీపీ ప్రభుత్ం రాష్ట్రానిని అభవృదిధికి దూరం చేశారు. వయూవస్థలనినింటినీ నిర్్రయూం చేసేశారు. చటటీ ప్రకారం చేయవలసన కారయూక్రమాలను దారి మళలించి ప్ంతాల మధయూ 
చిచుచాపట్టీరు. అమరావతి రాజధాని వయూవహారంలో తీసుకోవాల్సిన బాధయూతను విస్మరించారు. రైతాంగానిని అవమానపరాచారు. అభవృదిధి కారయూక్రమాలను ముందుకు తీసుకువెళలికుండ్ 
ఒక తరానికి ఉపయోగపడ్ల్సిన కారయూక్రమానిని చేత్లరా చంపేశారు. ఇలంటి పరిస్థత్లోలి ప్రపంచవాయూప్ంగా కంపనీలు వసా్యి. ఉదోయూగాలు వచేచాసు్నానియని మూడు రోజుల 
సదసుసి పేరుతో కోట్లిది రూపాయల ప్రజల సొము్మ దురి్నియోగం చేయడ్నికి సదధిమయాయూరు.
* కోళ్లి  గురంచ్ కాదు సాఫ్టు వేర్ సంసథిల గురంచ్ చెప్ండి.. ఈ రోజు ప్రభుతా్నిని ప్రశినిసు్నాని.. విశాఖలో పట్టీబడులు తీసుకువసా్మని చెబుత్నాని ఈ ప్రభుత్ం అక్కడ 
ఉనని మౌల్క వసుత్ల్ని ఎందుకు వినియోగంచుకోవడం లేదు. రెండు లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలం ఉంటే ఎందుకు ఆ భవనాలు ఉపయోగంచుకోవడం లేదు? మీరు యువతను, 
మహిళలను ఎందుకు మోసం చేసు్నానిరు? ఆగస్టీ లో ఇనోఫోసస్ వచేచాసు్ంది. వేల ఉదోయూగాలు వచేచాసు్నానియని చెపా్పరు. ఎందుకు ఇనోఫోసస్ ఇప్పటికీ ప్రంభంచలేదు. కోడి పటటీల 
గురించి మాట్లిడే మంత్రిగారు విశాఖలో ఎందుకు సాఫ్టీ వేర్ ఉదోయూగాలు ఇవ్లేకపోత్నానిరో చెపా్పల్. ఎందుకు కంపనీలు తరల్పోత్నానియి. గతంలో హైదరాబాద్ లో కారయూకలపాలు 
నిర్హిసు్నని చాల కంపనీలు విశాఖలో పట్టీబడులు పటేటీందుకు ఆసకి్ చూపాయి. ఇపు్పడు ఆ కంపనీలు ఎందుకు రాలేదు. కేవలం శ్రీ జగన్ రెడిడా పరిపాలన వలలినే రాష్టం అపు్పలోలి 
పడిపోయింది. భయంకరమైన రాజకీయ పరిస్థత్లు చూస రాష్టంలో పట్టీబడులు పటేటీందుకు ఎవరైనా ముందుకు వసా్రా?

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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•పెటుటు బడిదార్లకు ఏం చెప్దలుచుకున్నార్?.. రాయలసీమలో ఎనర్జీ సకాటీర్ లో పట్టీబడులు పటటీడ్నికి బెంగళూరు నుంచి ఇటీవల ఓ ప్రతినిధుల బృందం వసే్ రోడులి 
మొత్ం మూసవేస, సక్షన్ 144 అమలు చేస.. సామానుయూలు ఎవరూ రోడలి మీద నిలబడకుండ్ పోలీస్ కానా్య్ లో తీసుకువెళలి స్థలలు చూపించారు. ఇలంటి చరయూల దా్రా 
ప్రభుత్ం పట్టీబడిదారులకు ఎలంటి భరోసా, ఏ సందేశం ఇసు్ంది. రాష్టంలో శాంతి భద్రతలు లేవని చెబుత్నానిరా? రాష్టంలో మీ ప్రజల్ని మీరు నమ్మలేకపోత్నానిరు. రోడలి 
మీద ప్రజలు నిలబడకుండ్ చేస సంస్థల ప్రతినిధుల్ని తీసుకువెళ్్ పట్టీబడిదారులు ఎందుకు వసా్రు? రాష్టంలో భయంకరమైన వాతావరణం, ఆరిధిక, రాజకీయ సంక్షోభం 
సృషటీంచింది శ్రీ జగన్ రెడిడా ప్రభుత్ం. ఈ ప్రభుతా్నిని ఇంటికి పంపేందుకు జనసేన పార్టీ సదధింగా ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు విజయవాడలో పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ 
నమోదు కారయూక్రమానిని ప్రంభంచాం. ప్రతి ఇంటికి జనసేన పార్టీ సదాధింతాలను తీసుకువెళ్లి కారయూక్రమానిని చేపడుత్నానిం. ప్రతి ఒక్కరినీ పార్టీలోకి ఆహా్నిస్్ ముందుకు వెళ్్ం 
రాష్ట అభవృదిధికి, ప్రజా శ్రేయసుసికి జనసేన పార్టీ కట్టీబడి ఉంట్ంది” అనానిరు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్, రాష్ట కారయూదరిశి 
అమి్మశెటిటీ వాసు, సంయుక్ కారయూదరిశి శ్రీమతి పోతిరెడిడా అనిత, వీరమహిళ ప్ంతీయ కమిటీ సభుయూలు శ్రీమతి రావి సౌజనయూ, శ్రీమతి మల్లిపు విజయలక్ష్మి, ఉమ్మడి కృష్టణా జలలి 
లీగల్ సల్ అధయూక్షులు పి.ఆర్.కె. కిరణ్, పార్టీ నాయకులు బొల్శెటిటీ వంశీ, వెనాని శివశంకర్, సమనాధం తదితరులు పాల్్గనానిరు. 

రాజకీయ వ్యవస్థను దిగజార్చిన ఘనత వైసీపీది
•కులాలు, పా్రంతాల పేరట విద్్ష్ పాలన సాగిసుతు న్నార్
•అమర్వతిని చంపేశర్
•ఉద్్యగులు నెల జీతం వసేతు సీఎంకు పాలాభిషేకాలు చేసే పరసిథితి
•కా్యలండర్లి  మార్తున్నా జాబ్ కా్యలండర్ జాడ లేదు
•మంతు్ర లు పారశ్రమికవేతతు లతో ఫోటోలకు పరమితం అవుతున్నార్
•పక్క ర్ష్ట్ం అభివృదిధిలో దూసుకుపోతుంటే మనం వనకబడిపోతున్నాం
•రోజుకు రూ.205 కోటలి అపు్ చేసుతు న్నా అభివృదిధి లేదు
•ప్రశనాంచే వారని చూసి ప్రభుత్ం భయపడుతోంది
•సామాన్్యల ర్జా్యధికారం కోసం జనసేన కృష
•పదవుల కోసం జనసేనలోకి ర్లేదు
•శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయసాధనలో భాగసా్మిగానే వచ్చి
•త్రలో విజయవాడ వేదికగా టిడ్్క లబ్దిదార్ల తరఫున ఉద్యమం
•విజయవాడలో కి్రయాశీలక సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమంలో శ్రీ న్దండలి మన్హర్
శతఘ్ని న్యూస్: ‘రాజకీయ వయూవస్థను దిగజారిచాన ఘనత వైసీపీకే దకు్కత్ంది... ఎనినికలోలి 
సీట్లి అము్మకునానిరు.. అధకారంలోకి వచాచాక కులలు, ప్ంతాలను రెచచాగొటిటీ 
విదే్షపూరిత పరిపాలన రాష్టంలో సాగసు్నానిరు.. అమరావతిని చంపేశారు... 
ప్రశినించే వారిని చూస వైసీపీ ప్రభుత్ం భయపడుతోంద’ని జనసేన పార్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలి మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. మన మంత్రులు పారిశ్రామికవేత్లతో ఫోటోలకు పరిమితం అవుత్ంటే.. పట్టీబడులు పక్కనునని తెలంగాణకు 
తరల్పోత్నానియనానిరు. ప్రభుత్ ఉదోయూగులు జీతాలు వసే్ చాలు ముఖయూమంత్రికి పాలభషేకాలు చేసే పరిస్థతికి తీసుకువచాచారని వాయూఖ్యూనించారు. కాయూల్ండరులి మారిపోత్నాని ప్రభుత్ం 
చెపి్పన జాబ్ కాయూల్ండర్ కనబడడం లేదనానిరు. పట్టీబడుల పేరిట యువతను మోసం చేసు్నానిరని మండిపడ్డారు. ఇలంటి పరిస్థత్లోలి సామానుయూలకు రాజాయూధకారం కల్్పంచేల 
జనసేన పార్టీ కృష చేస్ందనానిరు. కత్ నాయకతా్నిని పంపందించే కారయూక్రమానిని ముందుకు తీసుకువెళ్్నానిమనానిరు. పదవుల కోసం తాను జనసేన పార్టీలో చేరలేదని చెపా్పరు. 
కత్ నాయకతా్నిని పంపందించేందుకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రంభంచిన ప్రయాణంలో తన వంత్ కృష చేసేందుకే వచాచానని అనానిరు. సమవారం విజయవాడలో మూడో 
విడత క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని ప్రంభంచారు. ఈ సందరభుంగా శ్రీ నాదండలి మనోహర్ గారు మాట్లిడుతూ “పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని 
విజయవంతం చేయాల్సిన బాధయూత మనందరి మీద ఉంది. మొదటి విడత నుంచి ఈ కారయూక్రమం స్ఫోరి్దాయకంగా ముందుకు వెళ్ంది. సభయూత్ం అంటే ఓటరు ల్సుటీలో పేరులి 
రాసుకునే సంప్రదాయానికి భననింగా.. జనసేన పార్టీ పారదరశికంగా ఈ కారయూక్రమానిని ముందుకు తీసుకువెళ్ంది. ఇపు్పడు సరికత్ యాప్ దా్రా మూడో విడత సభయూత్ నమోదు 
ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకురావడం జరిగంది. సాంకేతికతను ఉపయోగంచుకుని కారయూక్రమానిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళేల చూడ్ల్. క్రియాశీలక సభుయూలకు అస్త్ర యాప్ దా్రా పార్టీ 
కారయూక్రమాలు, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఉపనాయూసాలు తెలుసుకునే అవకాశం కల్్పసు్నానిరు. మొదటి విడత క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని విజయవాడలో ప్రంభంచడం 
జరిగంది. ఇపు్పడు అదే సంటిమెంట్ తో ఈ కారయూక్రమానికి వచాచాను.
* భరోసా నింపగల్గాం
ఎలంటి పదవులు ఆశించకుండ్ కంత మంది వాలంటీరులి గతంలో క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని అదుభుతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లిరు. ఈ కారయూక్రమం దా్రా 
వయూవస్థలో మనం ఒక నమ్మకానిని కల్గంచగల్గాం. ఆపదలో ఉనని వారి కుట్ంబాలోలి భరోసా నింపాం. కృష్టణా జలలి, చలలిపల్లికి చెందిన రోజు కూల్ శ్రీ దరబాబు కుట్ంబానిని 
పరామరిశించడ్నికి వెళలినపు్పడు.. రోజు కూలీ అయిన అతను సభయూత్ం తీసుకునని విషయం కూడ్ ఇంటోలి వాళలికు తెల్యదని చెబితే ఆశచారయూం కల్గంది. కషటీకాలంలో ఆ కుట్ంబానిని 
ఆదుకోగల్గాం. గుంటూరుకు చెందిన శ్రీ భక్షపతి కూడ్ రోజు కూల్. ఆయన క్రియాశీలక సభయూత్ం తీసుకునానిరు. పి. గననివరం, అమలపురం లంటి కనిని నియోజకవరా్గలోలి 
9,900 సభయూతా్లు నమోదు అయాయూయి. పుల్వెందులలోన్ జనసేన సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమం జరిగంది. 350 మందికి పైగా పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ం తీసుకునానిరు. రాష్టంలో 
గ్రామ గ్రామాన జనసేన క్రియాశీలక సభుయూలు ఉనానిరు. ప్రతి గ్రామంలో జనసేన జండ్ రెపరెపలడుతోంది. అదే స్ఫోరి్ని మరోసారి ముందుకు తీసుకువెళలిండి. ప్రతి ఒక్కరు ఈ 
కారయూక్రమంలో భాగసా్ములు కావాల్. విజయవాడలో వాలంటీరులి ఇప్పటికే సభయూత్ నమోదులో ముందుకు దూసుకుపోత్నానిరు. క్రియాశీలక సభుయూలకు అందించే కిటలి పంపిణీలో 
మారు్పలు తీసుకువసు్నానిం. షణు్మఖ వ్యూహంతో కూడిన ఒక బ్రోచర్, ప్రతి క్రియాశీలక సభుయూడికి గాజు గాలిసు గురు్తో కూడిన బటన్ అందిసు్నానిం. పార్టీ కారయూక్రమాలోలి పాల్్గనే 
సందరభుంలో ధరించేందుకు అవకాశం కల్్పసు్నానిం. దేశంలో మరే రాజకీయ పార్టీ ఆలోచన కూడ్ చేయని కారయూక్రమం ఇది. ఆపద సమయంలో కారయూకర్లకు రూ. 5 లక్షల బీమాతో 
పాట్ రూ. 50 వేల మెడికల్ ఇన్సిరెన్సి వచేచా ఏరా్పట్ చేసు్నానిం. ఈ కారయూక్రమం దా్రా ఇప్పటి వరకు రాష్ట వాయూప్ంగా క్రియాశీలక సభుయూల కుట్ంబాలకు ఆరు కోటలి 70 లక్షల 
రూపాయిలు పంపిణీ చేశాం. క్రియాశీలక సభయూత్ం నాయకతా్నిని పంపందించే కారయూక్రమం.
•వైసీపీ డిపాజటులి  తీసుకుని సీటులి  ఇచ్చింది
పార్టీలో క్రమశిక్షణ చాల ముఖయూం. పార్టీ నుంచి ఎలంటి కారయూక్రమం చేపటిటీనా విజయవంతం చేసేందుకు కృష చేయాల్. అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు వెళ్లిల్. వయూకి్గత అజండ్లతో 
ముందుకు వెళ్్ కిందపడిపోవడ్నికి ఎకు్కవ రోజులు పటటీదు. నేను పదవుల కోసం జనసేన పార్టీలో చేరలేదు. చక్కటి నాయకతా్నిని తయారు చేసే కారయూక్రమంలో భాగంగా శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి ప్రయాణంలో నావంత్ కృష చేయడ్నికే వచాచాను. 2018లో పరిస్థత్లు దారుణంగా ఉనానియి. అలంటి పరిస్థత్లోలి కత్ నాయకత్ం రాజకీయాలోలికి ఎందుకు 
రాకూడదు? రాజకీయ నేపథయూం ఉననివారికే ఎందుకు అవకాశం ఇవా్ల్ అని ఆలోచించిన పార్టీ జనసేన. సామానుయూలకు రాజాయూధకారం కోసం జనసేన పని చేసు్ంది. వైసీపీ అప్పటోలి 
ఒకో్క అభయూరిధి వదదే రూ.20 కోట్లి డిపాజట్ చేయించుకునానిరు. అదేమంటే మీ బలం ఎంతో చూసా్మని చెపా్పరు. అలంటి వయూకు్లను రాజకీయాలోలికి తీసుకువచిచానపు్పడు దోపిడి 
జరగకుండ్ ఎల ఉంట్ంది. రాష్టంలో ఎక్కడ చూసనా ఇసుక మాఫియా, ల్క్కర్ మాఫియా.. మాట్లిడితే సామానుయూలను ఇబ్ంది పటేటీ విధంగా కేసులు కటిటీ భయబ్ంత్లకు గురి 
చేస్్ పాలన సాగసు్నానిరు. ఇంతకు మించి సగు్గచేట్ ఏముంది?
•ర్ష్ట్ంలో ది్చక్ర వాహన అమ్మకాలు 19 శతం తగాగా య
హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు వచిచా చూసే్ బాధ కలుగుతోంది. అమరావతిని కావాలనే చంపేశారు. పక్క రాష్టం అభవృదిధిలో దూసుకుపోత్ంటే మనం ఎందుకు వెనకబడిపోత్నానిం. 
పట్టీబడుల గురించి అడిగతే మంత్రులు కోడి పటటీ, గుడుడా అంటూ కబురులి చెబుత్నానిరు. పారిశ్రామికవేత్లతో వీళ్లి ఫోటోలకు పరిమితం అవుత్ంటే పట్టీబడులు తెలంగాణకు 
పోత్నానియి. మొనని ఉదయం మన ఐటీ మంత్రి శ్రీ ఆనంద్ మహంద్రాతో ఫోటో దిగ రాష్టంలో పట్టీబడి పడుత్ననిట్టీ చెపా్పరు. మరుసటి రోజు శ్రీ మహంద్ర తెలంగాణలో రూ. 
వెయియూ కోటలి పట్టీబడి పడుత్ననిట్టీ ప్రకటించారు. ప్రతి రోజు రూ.205 కోటలి అపు్పలు తెసు్నానిరు. రోజుకు ఆదాయం రూ. 414 కోట్లి వస్ంది. నెలకి రూ. 12,800 కోటలి ఆదాయం 
వసు్ంటే రూ. 6 వేల కోట్లి అపు్పలు తెసు్నానిరు. ఆ డబ్ంతా ఏమైపోయినట్టీ. ఎందుకు ఒక్క రోడుడా కూడ వేయలేకపోత్నానిరు. అధకార పార్టీ కారో్పరేటరులి, వారుడా మెంబరులి రాజీనామా 
చేసా్మంటూ బెదిరిసు్నానిరు. చెత్కు పనుని వేయడం ఎక్కడైనా ఉందా? విజయవాడకు చెందిన మాజీ మంత్రి గడప గడపకు వసా్ను అంటే రావదదేని ప్రజలు బాయూనరులి కడుత్నానిరు. 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కారయూకర్తలకు జనసేన భరోసాగా నిలుస్తంది
.. తాడికండ ప్రవీణ్

*కి్రయాశీలక సభ్యత్ పలికార్డ్స్, పాంపెలిట్సి రలీజ్
శతఘ్ని న్యూస్: అశా్రావుపేట: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు, జనసేన పార్టీ తెలంగాణ 
ఇంచార్జీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మం 
జలలి జనసేన పార్టీ ఇంచార్ రామ్ తాళూలిరి స్చనల 
మేరకు భద్రాద్రి కత్గూడం జలలి ఆశా్రావుపేట 
నియోజకవర్గం, ములకలపల్లి మండలంలో మండల 
అధయూక్షులు తాటికండ ప్రవీణ్ ఆధ్రయూంలో జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదుకు సంబంధంచిన పలికార్డాస్, 
పాంఫ్లిట్లి రిలీజ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
మండల అధయూక్షుడు తాడికండ ప్రవీణ్ మాట్లిడుతూ చరిత్లోనే ఏ రాజకీయ పార్టీ తీసుకని నిరణాయం జనసేన 
పార్టీ తీసుకుంది, అదే జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ం అని జనసేన పార్టీకి కారయూకర్లే మా బలం, వారే మా 
సంపద, జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరియు వారి కుట్ంబాలకు అండగా పార్టీ, జండ్ వారి భుజాన మోసే 
కారయూకర్ల సంకల్పం, పట్టీదలను జనసేన పార్టీ ఎననిడూ విస్మరించదు అని పేర్్కనానిరు. పార్టీ సభయూత్ం తీసుకునని 
కారయూకర్లకు ప్రయోజనాలు పార్టీతో ప్రతయూక్ష అనుబంధం, పార్టీ బలోపేతం కోసం ఏర్పడబోయే వివిధ కమిటీలలో 
సా్థనాలు, పార్టీ కారయూక్రమాలోలి మీకు భాగసా్మయూం, పార్టీ ఐడి కారుడా, ప్రమాదవశాత్్ గాయపడిన వారికి 50 వేల 
రూపాయలు ప్రమాద బీమా, ప్రమాదవశాత్్ మరణంచిన కారయూకర్ కుట్ంబానికి అండగా 5 లక్షల రూపాయల 
బీమా పథకం వరి్సు్ందని తెల్యజేశారు. ఇప్పటివరకు ప్రమాదవశాత్్ మరణంచిన 96 మంది జనసేన కారయూకర్లు 
మరణంచారని వారి కుట్ంబాలకు నేటి వరకు 4 కోటలి 80 లక్షల రూపాయలు, ప్రమాదవశాత్్ గాయపడిన 169 
మంది కారయూకర్లకు 60 లక్షల 90 వేల రూపాయలు, నేటి వరకు మొత్ం జీవిత బీమా కింద 5 కోటలి 40 లక్షల 
90 వేల రూపాయలు పార్టీలో క్రియాశీలక సభయూత్ం తీసుకుని గాయపడిన మరియు మరణంచిన కుట్ంబాలకు 
అందజేశారు అని తెల్పారు. క్రియాశీలక సభయూత్ం చేయించుకోవడ్నికి మీ ఆధార్ కారుడా, మీ నామిని ఆధార్ 
కారుడా, మీ ఫోటో మీ పర్మనెంట్ ఫోన్ నెంబర్ 500 రూపాయలతో సభయూత్ం చేయించుకోవాలని కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకర్లు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అధక సంఖయూలో పాల్్గని 
క్రియాశీలక సభయూత్ం విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జలలి నాయకులు గరికే రాంబాబు, 
గొలలి వీరభద్రం, మండల అధయూక్షులు తాటికండ ప్రవీణ్, మండల ప్రధాన కారయూదరిశి ఊకె నాగరాజు, కారయూదరిశి బొక్క 
వెంకటేశ్రులి, కందుకూరి వినీత్, ముదిగొండ సాగర్, పసుపులేటి సాయి తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గడప గడపకు కారయూక్రమానికి పోలీసుల్ని వెంటబెట్టీకుని వెళ్్నానిరు. పదదేవాళ్ళే ఫించన్ అడిగనా.. యువకులు ఉదోయూగం గురించి అడిగనా కేసులు పడుత్నానిరు. రియల్ ఎసేటీట్ 
పడిపోయింది. లక్షలది మంది యువత ఉపాధ అవకాశాలు లేక వలసలు వెళలిపోత్నానిరు. టూ వీలర్సి అమ్మకాలు అనిని రాష్ట్రాలోలి పరుగుత్ంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 19 శాతం తగా్గయి. 
పరిపాలన అంటే ఎనినికలపు్పడు వచిచా నాలుగు మాటలు చెపే్ప కారయూక్రమం కాదు.
•ఆ కేటాయంపులోలి దాపరకాలు ఎందుకు?
విశాఖలో ఇనోఫోసస్ వచేచాసు్ందని ప్రకటనలు చేశారు. ఇనోఫోసస్ ఎక్కడ వచిచాందా? కేబినెట్ భేటీ అనంతరం కడప సీటీల్ పాలింట్ గురించి ఎందుకు మాట్లిడలేదు. మొనని జందాల్ 
సంస్థను నాలుగో కృష్ణాడిగా తెర మీదకు తెచాచారు. ఇపు్పడు ఆ సంస్థకు తెరవెనుక రామాయపటనిం పోరుటీలో రెండు కమరిషియల్ బెరు్లు, 600 ఎకరాల స్థలం ఇచాచారు. ఈ దాపరికాలు 
ఎందుకు? మీ దగ్గర నిజాయితీ లేదు. పట్టీబడులు ఎల వసా్యి. దావోస్ వెళ్లిసే్ సరిపత్ందా? రాష్టంలోకి పట్టీబడులు వచేచా వాతావరణం కల్్పసు్నానిరా? ఇపు్పడు పట్టీబడుల 
సదసుసి అంట్నానిరు. ఇప్పటి వరకు ఎనిని కంపనీలు వచాచాయి. మీరు రాకముందు వెయియూ మందికి ఉదోయూగాలు ఇసా్మనని ఫ్ంకిలిన్ టంపులటీన్ ఇపు్పడు 20 మందితో తూతూ మంత్ంగా 
ఎందుకు నడుస్ంది. ఈ ప్రభుత్ం యువతను మోసం చేస్ంది. కాయూల్ండరులి మారిపోత్నానియి గాని ఏట్ ఇసా్ననని జాబ్ కాయూల్ండర్ కనబడడం లేదు. ఏపీపీఎసీసి ఉదోయూగాలను 
హాసాయూస్పదం చేశారు. మంత్రులకు వారి శాఖల మీద అవగాహన ఉందా? రాష్టం అభవృదిధిలో ముందుకు వెళ్్నే పట్టీబడులు వసా్యి. ప్రసు్తం ప్రభుత్ంలో ఉనని వారు వారి స్లభం 
కోసం మినహా ప్రజలకు ఉపయోగపడే రాజకీయాలు చేసే వయూకు్లు కాదు.
•వ్్యహాలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కి వదిలేయండి
జనసేన పార్టీ వరకు రాజకీయ వ్యూహాలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి వదిలేయండి. సీటలి మీద కర్చాపులు వేసుకుని కూరుచాంటే కుదరదు. కత్ నాయకతా్నిని ప్రోతసిహించండి. పార్టీలోకి 
వచేచా వారిని సా్గతించండి. విజయవాడ పటటీణంలో జనసేన పార్టీ నంబర్ వన్ సా్థయికి ఎదగాల్. ఎవరి డివిజనోలి వారు బలంగా పని చేయండి. 15 వేల క్రియాశీలక సభయూత్ం లక్షష్ంగా 
ముందుకు వెళ్లిల్. రాష్టంలో ఉనని పేద ప్రజలందరికీ మేలు జరిగే విధంగా టిడో్క గృహాల వయూవహారంలో విజయవాడ వేదికగా నిరసన కారయూక్రమం చేదాదేం. దసరాకే గృహ ప్రవేశాలు 
అని ముఖయూమంత్రి ఘనంగా ప్రకటించారు. తరా్త ముఖయూమంత్రి పుటిటీన రోజు అనానిరు, క్రిస్మస్, సంక్ంతి దాటించి ఇపు్పడు ఉగాది అంట్నానిరు. రాష్టవాయూప్ంగా 29 లక్షల మందికి 
ఇసా్మనని ఇళ్లి ఏమయాయూయో చెపా్పల్. పేదల ఇళలి పేరిట రాష్టంలో 75 వేల కోటలితో అతిపదదే సా్కమ్ కు ఈ ప్రభుత్ం పాల్పడింది. టిడో్క గృహాల దుస్థతిని జనసేన పార్టీ కళ్లికు 
కటిటీంది. ఖచిచాతంగా లబిదేదారుల తరఫున నిరసన కారయూక్రమం చేపడదాం. క్రియాశీలక సభయూతా్నిని ప్రతి ఒక్కరు సీరియస్ గా ముందుకు తీసుకువెళ్లిల్” అనానిరు.
•రేపటి రోజున మేమూ కేసులు పెడతాం: శ్రీ పోతిన వంకట మహేష్
విజయవాడ నగర అధయూక్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ మాట్లిడుతూ “జనసేన పార్టీ చేసు్నని పోరాట్లతో విజయవాడలో కనిని పార్టీల అడ్రస్ ఇప్పటికే గలలింతయియూంది. గత 
నాలుగేళ్లిగా జనసేన అధష్టటీనం మదదేత్తో అధకార పార్టీ విధానాలపై అలుపరుగని పోరాటం చేశాం. పోరాడిన ప్రతిసారి కేసులు పట్టీరు. ఇపు్పడు మీరు కేసులు పడితే జనసేన 
ప్రభుత్ంలో మేమూ కేసులుపడతాం. అంతకంత బదులు తీరుచాకుంట్ం. జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్ంతో కారయూకర్లు తమ కుట్ంబాలకు భద్రత ఏరా్పట్ చేసుకుననిటేటీ టిడో్క 
లబిదేదారుల పక్షాన జనసేన పార్టీ తరఫున శ్రీ నాదండలి మనోహర్ గారి ఆధ్రయూంలో పోరాటం చేదాదేం. పేద ప్రజల సొంత ఇంటి కలను నెరవేరేచా ప్రయతనిం చేదాదేం. ప్రతి కారయూక్రమంలో 
పటటీణ నాయకత్ం మొత్ం సమన్యంతో ముందుకు వెళ్దేమ”ని అనానిరు.
*ఆయనే నిజమైన కార్యకరతు : శ్రీ అమి్మశెటిటు వాసు
రాష్ట కారయూదరిశి శ్రీ అమి్మశెటిటీ వాసు మాట్లిడుతూ “రాషటీం మొత్ం విజయవాడ పటటీణం వైపు చూసే సా్థయిలో క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాల్. పార్టీలో 
క్రమశిక్షణకు మారుపేరు, నిజమైన కారయూకర్ అయిన శ్రీ నాదండలి మనోహర్ గారి స్ఫోరి్తో అంతా ఐకమతయూంతో ముందుకు వెళ్లిల్. పార్టీని ఒక రథ సారధగా ముందుకు తీసుకువెళ్్నని శ్రీ 
మనోహర్ గారి మీద అనవసర విమరశిలను సహించేది లేద”నానిరు. కారయూక్రమంలో పార్టీ సంయుక్ కారయూదరిశి శ్రీమతి పోతిరెడిడా అనిత, వీర మహిళ ప్ంతీయ కమిటీ సభుయూలు శ్రీమతి రావి 
సౌజనయూ, శ్రీమతి మల్లిపు విజయలక్ష్మి, ఉమ్మడి కృష్టణా జలలి లీగల్ సల్ అధయూక్షులు పి.ఆర్.కె. కిరణ్, పార్టీ నాయకులు బొల్శెటిటీ వంశీ, వెనాని శివశంకర్, సమనాధం తదితరులు పాల్్గనానిరు. 

దాడి భాను కిరణ్ ఆధ్వర్యయంలో 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ

 నమోదు కార్యక్రమయం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం 
ఇంచార్జీ నల్శెటిటీ శ్రీధర్ స్చనల మేరకు జనసేన పార్టీ 
ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం ఉపాధయూక్షులు దాడి భాను కిరణ్ 
ఆధ్రయూంలో సమవారం సంగం మండలంలోని బంగాలి 
సంటరోలి (తాసలదేర్ ఆఫీస్ ఎదురుగా) క్రియాశీలక సభయూత్ం 
కారయూక్రమానిని ప్రంభంచడం జరిగనది. ఈ సందరభుంగా 
భాను కిరణ్ మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు, జనసేనాని 
శ్రీ కణదల పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన పార్టీ నాయకులను 
మరియు కారయూకర్లను, వీరమహిళలను, జనసైనికులను 
దృషటీలో పట్టీకని క్రియాశీలక సభయూత్ం అనేది ప్రవేశ పటటీడం 
జరిగనది. క్రియాశీలక సభయూత్ం తీసుకునని వారికి ప్రమాద 
వశాతూ్ మరణంచిన వారికి జీవిత బీమా 5,00,000, ప్రమాద 

వశాతూ్ గాయపడిన వారికి చికితసి నిమిత్ం యాకిసిడంట్ 
బీమా 50,000, అందచేయడం జరుగుత్ంది. ఇంతవరకూ ఏ 
పార్టీ చేయని విధంగా జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన 
నాయకులు, కారయూకర్ల, వీరమహిళలు, జనసైనికులుకు 
అండగా నిలవాలని ఈ క్రియాశీలక సభయూతా్నిని పటటీడం 
జరిగనది. ఈ క్రియాశీలక సభయూతా్నిని సంగం మండల పరిధలో 
ఉనని అనిని గ్రామ పంచాయతీలోలి తప్పనిసరిగా తీసుకునే విధంగా 
కృష చేసా్మని భాను కిరణ్ తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ సంగం మండల కారయూదరిశి హజరత్, సంగం 
మండల కారయూదరిశి గురువరాజు, సంగం మండల నాయకులు 
కృషణామోహన్, వెంకటేష్, రంత్లలి, శ్రీను, శేషయయూ తదితరులు 
పాల్్గనానిరు.

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

బత్తు ల సమక్షంలో మాదిగ సామాజకవర్ం నండ్ 
జనసేనలోకి భారీ చేరికలు..

*బతుతు ల సమక్ంలో జనసేన పార్టులో చేరన మాజీ ఉమ్మడి తూర్్ గోదావర జలాలి  
ఎం ఆర్ఎస్ మాజీ అధ్యక్షులు కతతు పల్లి రఘు మాదిగ..
*పార్టులోకి ఘనంగా ఆహా్నించ్న బతుతు ల..
*అనినా వర్గా ల ప్రజలకు సమన్్యయం కోసం జనసేన పార్టు అభివృదిధికి చేయ చేయ 
కలుపుదామని ఇర్వుర నేతల పిలుపు..
*దళితుల సమస్యల మీద, వార హకు్కల కోసం పోర్డేది జనసేన పార్టు ఒక్కటే 
అని పలువుర ప్రసంగం..
*కతతు పల్లి రఘు మాదిగ చేరకతో నియోజకవరగాంలో మారన్ననా ర్జకీయ 
సమీకరణాలు.. 
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, రాజానగరం జఎస్ఎల్ పట్రోల్ బంక్ 
పక్కనునని పార్టీ కారాయూలయం నిరా్మణంలో ఉనని ప్రదేశంలో జరిగన బహిరంగ సభలో.. 
జనసేన నాయకులు బత్్ల బలరామకృషణా, నా సేన కోసం నా వంత్ కమిటీ కోఆరిడానేటర్ 
శ్రీమతి బత్్ల వెంకటలక్ష్మి దంపత్ల ఆధ్రయూంలో ఎమా్మర్్పఎస్ లో కీలకంగా పనిచేసన 
ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జలలి మాజీ ఎమా్మర్్పఎస్ అధయూక్షులు కత్పల్లి రఘు మాదిగ వారి అనుచరుగణం, వారి బంధువులు సుమారు 400 మంది జనసేన పార్టీలో చేరారు వారందరికీ 
బత్్ల దంపత్లు జనసేన కండువా వేస, సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహా్నించారు.. మాదిగ సామాజక వర్గంలో రాజకీయంగా మంచి పట్టీ ఉనని కత్పల్లి రఘు మాదిగ గారి చేరికతో 
రాజానగరం నియోజకవర్గంలో సమీకరణాలు మారనునానియి.. అనంతరం ఈ కారయూక్రమానిని ఉదేదేశించి బత్్ల బలరామకృషణా మాట్లిడుతూ.. జలలిలో రాజకీయంగా మంచి పట్టీ 
ఉనని కత్పల్లి రఘు గారు జనసేన పార్టీలో చేరికతో మరింత ఉతాసిహంగా పనిచేస, క్షేత్సా్థయిలో పార్టీని మరింత బలపరిచి రానునని ఎనినికలోలి ఘనవిజయం సాధసా్మని.. టికెట్ 
విషయం, పత్్ల విషయం దయచేస ఎవరూ మాట్లిడవదదేని.. ఆ విషయానిని అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చూసుకుంట్రని, పవన్ కళ్యూణ్ గారి నిరణాయానికి అందరూ కట్టీబడి పని 
చేదాదేమని.. మహనీయులు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు, బాబూ జగజజీవన్ రామ్ గారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లిది పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాత్మేనని, ఈ అరాచక ప్రభుతా్నిని గదదే 
దించాలంటే అందరూ సమిషటీగా పోరాడ్లని.. ముఖయూంగా రాజానగరం నియోజకవర్గంలో గుటటీలు, కండలు, చెరువులు, ఇసుక తినేసు్నని ఈ అవినీతి బకాసుర వైసపి నాయకులు నుండి 
నియోజకవరా్గనిని రక్ంచాలంటే అనిని వరా్గల ప్రజలు జనసేన పార్టీని ఆదరించి రానునని ఎనినికలోలి జనసేన పార్టీ విజయానిని కృష చేయాలని పిలుపునిచాచారు.. అనంతరం పార్టీలో చేరిన 
కత్పల్లి రఘు మాట్లిడుతూ.. రాజాయూధకారం కనిని కుట్ంబాలకే పరిమితమైన ఈ ప్రసు్త రాజకీయ పరిస్థత్లోలి.. సామానుయూలకి సమనాయూయం గానీ, రాజాయూధకారం గానీ వచేచా అవకాశం 
లేదని.. ఇట్వంటి పరిస్థత్లోలి నిసా్రధింగా, నిజాయితీగా.. రాష్టం కోసం సామానయూ ప్రజల కోసం రాష్టంలో ఎవరైనా పని చేసు్నానిరంటే అది ఒక పవన్ కళ్యూణ్ మాత్మేనని.. అనిని 
వరా్గలకు సామాజక నాయూయం జరగాలంటే అది ఒక జనసేన పార్టీ తోనే సాధయూమని, అందుకే జనసేన పార్టీలో చేరానని, పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలు సదాధింతాలు, రాజకీయ విలువలు 
అందరూ కల్స ముందుకు తీసుకెళ్లిలని, నియోజకవర్గంలో ఎవరికి ఏ కషటీం వచిచానా, ఎవరికి ఏ ఆపద వచిచానా, బత్్ల బలరామకృషణా గారు స్పందిసు్నని తీరు, వారిని ఆదుకుంట్నని 
గుణం తనకు ఎంతగానో నచిచాందని అందుకే వారి నాయకత్ంలో పని చేయాలని నిరణాయించుకునానినని.. ఇందుకు ఉదాహరణ మొనని కోటికేశవరం గ్రామంలో దళత యువకుడి మృతి 
విషయంలో ఉదయం నుంచి అరధిరాత్రి వరకు పోరాడిన తీరు, వారి కుట్ంబానికి నాయూయం జరిగన విషయం ఈ సందరభుంగా అందరికీ గురు్చేస, రానునని రోజులోలి మరింత మందిని 
జనసేన పార్టీలో చేరుసా్నని ఎనినికలు ఎపు్పడు వచిచానా ఇక్కడ జనసేన పార్టీదే విజయమని అనానిరు.. ఈ చేరికలోలి కీలకపాత్ పోషంచిన బొడడాపాటి నాగేశ్రరావు, బొంగా సాటీల్న్, కండవల్లి 
వీరబాబు లను పలువురు ప్రశంసంచారు.. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నేతలు జలలి జాయింట్ సక్రెటర్ మేడిశెటిటీ శివరాం, మదాదేల ఏసుపాదం, చికటలి వీర్రాజు, పోసుపో రతానిజీరావు, 
బండి సతయూప్రసాద్, కండేటి సతయూనారాయణ, ముకా్క రాంబాబు, చాటలి వెంకటేష్, చాపల లక్ష్మి, మరియు జనసేన సర్పంచులు కిమిడి శ్రీరామ్, గుల్లింకల లోవరాజు, గళళే రంగా, అడ్డాల 
శ్రీను, మనయూం శ్రీను, మాజీ ఎంపీటీసీ నాగభూషణం, గంగశెటిటీ రాజేంద్ర, తోరాటి శ్రీను, సంగుల రమేష్, పంతం స్రిబాబు, దాసరి స్రిబాబు, అరిగెల రామకృషణా, చిటిటీప్రోలు సతి్బాబు, 
అడబాల ఆది విష్ణా, తోట అనిల్ వాసు, చలలి రాము, శంకరం, కురుమళళే మహేష్, ఆనందాల గోవింద్, యర్ంశెటిటీ పోలవరం, కలులి రమేష్, గళ్లి శ్రీను, రఘునాథపురం బాబురావు, 
వీర్రాజు, బదదేం వెంకటరమణ, సుల సతీష్ వీరభద్రరావు తదితర అనేక మంది సీనియర్ నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పదదేఎత్్న పాల్్గనానిరు.

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

ఎస్తేరు రాణిది వైసీపీ ప్రభుత్వయం చేసిన హత్్య: ఆళ్ళ హర్
*ముఖ్యమంతి్ర నివాసం పక్కనే హత్యలు, అతా్యచ్ర్లు జర్గుతుంటే ర్ష్ట్ పరసిథితి ఏమిటి?
*గంజాయ మతుతు లో యువశకితుని నిర్్ర్యం చేసుతు న్నార్
*ర్ష్టట్నినా మాదకద్రవా్యలకు అడాడ్ గా మార్చిర్
*తమ దాష్టుకాలన్ ప్రశనాంచకుండా ర్ష్ట్ యువతన్ మాదకద్రవా్యల మతుతు లో జోగాడేలా 
చేసుతు న్నార్
*పోలీస్ వ్యవసథిన్ గుపి్టోలి పెటుటు కని లా అండ్ ఆరథిర్ ని నిర్్ర్యం చేశర్
*బటన్ నొక్కటం, రంగులు వేయటం, సిటుక్కర్లి  అతికించటమే పరపాలన అన్కుంటున్నార్
*వైసీపీ రహిత ఆంధ్రప్రద్శ్ ఏర్డినపు్డే ర్ష్టట్నికి మంచ్రోజులు

శతఘ్ని న్యూస్:  గుంటూరు: సాక్షాత్్ 
ముఖయూమంత్రి నివాసానికి కూతవేట్ దూరంలో 
అంధురాలైన ఎసే్రు రాణ అనే అమా్మయిని రాజు 
అనే యువకుడు గంజాయి మత్్లో దారుణంగా 
నరికి హతయూ చేయటం ప్రభుత్ అసమరధి పాలనకు 
నిదరశినమని, గంజాయి వంటి మాదకద్రవాయూలను 
అరికటటీలేని ప్రభయూత్మే రాణ హతయూకు పూరి్ 
బాధయూత వహించాలని జలలి జనసేన పార్టీ అధకార 
ప్రతినిధ ఆళళే హరి అనానిరు. సమవారం 
తాడేపల్లిలోని సీఎం నివాస ప్ంతానికి దగ్గరలో 
అదీ జాతీయ మహిళ్ దినోతసివం రోజు ఈ హతయూ 
జరగటం దారుణమనానిరు. వైసీపీ ప్రభుత్ం 
అధకారంలోకి వచాచాక రాష్టంలో మహిళలకు 

రక్షణ లేకుండ్ పోయిందనానిరు. అసలు రాష్టంలో పోలీస్ వయూవస్థ ఉందా, ల అండ్ ఆరడార్ పనిచేసు్ందా 
అనని అనుమానం కలుగుతోందని విమరిశించారు. గంజాయి, హెరాయిన్ వంటి మాదకద్రవాయూలకు రాష్ట్రానిని 
అడ్డాగా మారాచారని ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. వక్కపడి పాయూకెట్లి దరికినంత సులువుగా బడిడా కటలిలో 
సైతం గంజాయి పట్లిలు దరుకుత్నానియని, అయినా పోలీసులు, అధకారులు చోదయూం చూసు్నానిరని 
దుయయూబట్టీరు. మాదకద్రవాయూలను సరఫరా చేసు్నని వారిపై చరయూలు తీసుకోకుండ్ డ్రగ్సి రహిత ఆంద్రప్రదేశ్ 
అంటూ ప్రచారం చేసుకుంటే సరిపోదని ధ్జమెతా్రు. ప్రజాధనానిని ఇష్టటీనుసారంగా దోచుకుంట్ంది 
చాలక కనిని ప్ంతాలోలి వైసీపీ నేతలే ఈ మాదకద్రవాయూలను, నకిలీ మదాయూనిని సరఫరా చేసు్నానిరని 
విమరిశించారు. అభవృదిధిలో, సంక్షేమంలో మొదటిసా్థనం సంపాదించకపోయిన మాదకద్రవాయూల వాడకంలో 
మాత్ం రాష్ట్రానిని దేశంలోనే ప్రదమసా్థనంలో నిలబెటిటీన ఘనత వైసీపీ నేతలకే దకు్కత్ందని ఎదేదేవా చేశారు. 
బటన్ నొక్కటం, రంగులు వేయటం, సటీక్కరులి అతికించటమే పరిపాలన అనుకుంట్నానిరని ధ్జమెతా్రు. 
జగణాసుర పాలన అంతమై వైసీపీ రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడినపు్పడే రాష్ట్రానికి మంచిరోజులు వసా్యనానిరు. 
చరిత్లో నిల్చిపోయే విజయానిని అందించిన ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించటంలో వైసీపీ నేతలు 
నాలుగేళ్ళేగా పూరి్గా విఫలమవుతూనే ఉనానిరనానిరు.రాణ లంటి మరో అమా్మయిని కోలో్పకుండ్ వైసీపీ 
ప్రభుత్ం గంజాయి, హెరాయిన్ వంటి మాదకద్రవాయూలపై ఉకు్కపాదం మోపాలనానిరు. హతయూకు పాల్పడి 
పరార్లో ఉనని హంతకుడు రాజుని వెంటనే పట్టీకని కఠినంగా శిక్ంచాలని ఆళళే హరి కోరారు.

చిట్టివనిపాలయంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు కార్యక్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక నియోజకవర్గం, 70 వారుడా చిటిటీవనిపాల్ం గ్రామంలో 
వీరమహిళలు దురా్గ, రామలక్ష్మి మరియు జనసైనికులు రవీందర్, శ్రీనివాస్ 
ఆధ్రయూంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ం నమోదు కేంద్రం ఏరా్పట్ చేస, 

భార్ ఎత్్న క్రియాశీలక 
సభయూత్ం నమోదు 
చేయడం జరిగంది. 
ప్రతి జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు ఈ 
కారయూక్రమంలో పాల్్గని 
వి జ య వ ం త ం 
చేయాలని జనసేన పార్టీ 
తరఫున మనస్ఫోరి్గా 
తెల్యజేయడమైనది.

బస్్వ నూకరాజు కుటయంబానికి 
ఐదు లక్షల బీమా చెకుకు అయందజేత

*ఇటీవల విదు్యత్ ష్టక్ ప్రమాదంలో మరణంచ్న నూకర్జు
*కుటుంబ సభు్యలకు అండగా ఉంటామననా జనసేన 
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం మండలం: మొదట నుండి మెగా ఫ్యూమిలీకి అభమానిగా ఉంటూ, జనసేన పార్టీ అభవృదిధికి 
కృషచేసన చిత్రాడ జనసేన పార్టీ క్రియాశీల కారయూకర్ బసా్ న్కరాజు కుట్ంబానికి 5 లక్షల బీమా చెకు్కను 
జనసేన నాయకులు అందించారు. ఇటీవల విదుయూత్ ష్టక్ ప్రమాదంలో మరణంచిన బసా్ న్కరాజు క్రియాశీల 
సభయూత్ం కల్గ ఉననిందున జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, మరణంచిన కారయూకర్ న్కరాజు కుట్ంబానికి 
5 లక్షల రూపాయలు చెకు్కని జలలి అధయూక్షులకు పంపించి, న్కరాజు కుట్ంబసభుయూలకు అందజేయవలసనదిగా 
స్చించారు.. ఈ మేరకు  సమవారం కారయూకర్ న్కరాజు  నివాసానికి వెళళే, నివాళ అరి్పంచిన అనంతరం ఆయన 
కుట్ంబ సభుయూలకు ఉమ్మడి తూరు్పగోదావరి జలలి పార్టీ అధయూక్షులు కందుల దురే్గష్, పిఠాపురం జనసేన పార్టీ ఇంచారిజీ 
మాకినీడి శేష్కుమారి, పిఎస సభుయూలు, కీ.శే. బసవా న్కరాజు కు సభయూత్ం చేయించిన క్రియాశీలక వాలంటీర్ 
పంకే జగదీష్ చేత్ల మీదుగా 5 లక్షల రూపాయల బీమా చెకు్కను అందజేశారు. ఈ సందరభుంగా జలలి అధయూక్షులు 
దురే్గష్ మాట్లిడుతూ ప్రమాదవశాతూ్ ఎవరైనా పార్టీ కారయూకర్లు గాయపడినా, దురదృషటీవశాత్్ మరణంచినా వారి 
కుట్ంబం ఆరి్థకంగా ఇబ్ంది పడకూడదనే ముందు చూపుతో జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గారు పార్టీ క్రియాశీల సభయూత్ం కల్గన ప్రతి ఒక్కరికి బీమా చేయించారని అనానిరు. ఈ కుట్ంబానికి 
అనిని విధాలుగా జనసేన పార్టీ ఇనాచారిజీలు, నాయకులు, జనసైనికులు అండగా ఉండ్లని తెల్యజేశారు. అనంతరం పిఠాపురం జనసేన ఇంచార్జీ శేష్కుమారి మాట్లిడుతూ దేశంలో మరే ఇతర 
రాజకీయ పార్టీ చేయని ఒక గొప్ప కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మొదలుపటిటీ, ప్రమాదం జరిగన సమయంలో వైదయూ ఖరుచాలకు, ప్రమాదవశాత్్ మరణసే్ వారి కుట్ంబ సభుయూలకు ఆరి్థకంగా 
ఉపయోగపడేల భీమ పథకానికి తీసుకచాచారనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన కారయూకర్కు ఒక అననియయూల భరోసాని కల్్పస్్ ఆ కుట్ంబాలకు అండగా ఉంట్నానిరని, ఇది న్కరాజు గారి పిలలిల 
పటలి నిదరశినమని అనానిరు. కుట్ంబ సభుయూలు మాట్లిడుతూ మా నానని గారు ప్రమాదంలో మరణంచిన తరా్త ఆరి్థక ఇబ్ందులోలి ఉనానిమని గతంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు పంకే జగదీష్ దా్రా 
క్రియాశీలక సభయూత్ం తీసుకునని మాకు ఐదు లక్షల రూపాయల బీమా కుట్ంబ ఆరి్థక అవసరాలకు ఉపయోగపడుత్ందని, పవన్ కళ్యూణ్ ఒక అననిలగా, కందులు దురే్గష్ గారు, ఇంచార్జీ శేష్ కుమారి 

గారు మాకు చేసన సాయానికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంట్మని భావోదే్గానికి గురయాయూరు. అనంతరం ఇదే గ్రామంలో 
ఉనని రాజులమ్మకు ఇటీవల ఇంచార్జీ శేష్ కుమారి హస్ండ్ డ్. మాకినీడి వీరప్రసాద్ దా్రా బోదకాలుకు పదదే ఆపరేషనులి 
మూడు చేయించి ఆమెను ఇంటికి క్షేమంగా తీసుకురావడం జరిగంది. నేడు ఆమె నడవగలుగుత్ననిదంటే జనసేనే కారణం, 
ఈ సందరభుంగా ఆమె ఆరోగయూ పరిస్థతి తెలుసుకని, ఆవిడకి అనిని విధాలుగా జనసేన పార్టీ సపోర్టీ ఉంట్ందని జలలి 
అధయూక్షులు తెల్యజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పిఎస సభుయూలు పంతం నానాజీ, మూతా్ శశిధర్, పితాని బాలకృషణా 
ఇనాచారుజీలు శెటిటీబత్్ల రాజబాబు, మేడ గురుదత్ ప్రసాద్, మర్రెడిడా శ్రీనివాస్, రాష్ట కారయూదరిశి పోలసపల్లి సరోజ, ప్ంతీయ 
వీరమహిళ్ ర్జనల్ కనీ్నరులిచలలి లక్ష్మి, ముతాయూల జయ, కడల్ ఈశ్రి, అధకార ప్రతినిధ తోలేటి శిర్ష, ఉపాధయూక్షురాలు 
సరిగనీడి వెంకటేశ్రరావు, సుంకర కృషణావేణ, ప్రధాన కారయూదరిశితలటం సతయూ, మొగల్ అపా్పరావు, మండల ప్రెసడంట్లి, 
రాష్ట, జలలి నాయకులు, లోకల్ పిఠాపురం జనసేన నాయకులు తెలగశెటిటీ వెంకటేశ్రరావు, వ్ట ఆది విష్ణా, వెనని జగదీష్, 
కంబాలదాసు, డ్. పిలలి శ్రీధర్, గోపు సురేష్, అమరాది వల్లి రామకృషణా, కడ్రి తమ్మయయూ నాయుడు, హ్యూమన్ రైట్సి సేటీట్ 
వైస్ చైర్మన్ బొంగరాల రవి చంద్రన్, చెలులిబోయిన సతీష్, ఎంపీటీసీ దూలపల్లి రతనిం, శిగట్పు నారాయణరావు, బావిశెటిటీ 
నంది, దేశిరెడిడా సతీష్, బసా్ గోపి, నందాయూల జాన్, నిమ్మన దుర్గ, తెలు దరబాబు, పలనిటి మధు, కోటపల్లి గోపి, అమా్మజ 
శిర్ష, గౌర్ నాగలక్ష్మి, కుమారి, జనసైనికులు, వీరమహిళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని సమస్యలు 
పర్షకుర్యంచాలి: తగరపు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: హుసానిబాద్ 
పటటీణంలోని ప్రభుత్ బాలుర 
పాఠశాలలో నెలకనని సమసయూలు 
వెంటనే పరిష్కరించాలని జనసేన పార్టీ 
తరపున ప్రభుతా్నిని కోరడం జరిగంది. 
ఈ సందరభుంగా నియోజకవర్గ 
కోఆరిడానేటర్ తగరపు శ్రీనివాస్ 
మాట్లిడుతూ పాఠశాలలో బాత్రూమ్ ల 
నిరా్మణం తందరగా పూరి్ చేయాలని 
అంతేకాకుండ్ పారిశుదధిష్ కారి్మకులను 
నియమించాలని ప్రభుతా్నిని డిమాండ్ 
చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
నియోజకవర్గ కోఆరిడానేటర్ తగరపు 
శ్రీనివాస్ మరియు మండల నాయకులు పడి శెటిటీ విజయ్, మొలుగూరి 
అరవింద్, గుండ్ సాయి చంద్, మోరె శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

సత్తేనపలిలి నియోజకవర్యంలో అరాచక పాలన స్గుతయంది: గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: సతె్నపల్లి నియోజకవర్గంలో అరాచక పాలన సాగుత్ందని గుంటూరు జలలి జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు గాద వెంకటేశ్రరావు మండిపడ్డారు. రెంటపాళళే యూనియన్ బాయూంక్ ఘటనపై 
ఆయన స్పందిస్్.. ప్రభుత్ం ఏ విధంగా పరిపాలన సాగసు్ందో రెంటపాళళే యూనియన్ బాయూంక్ 
ఘటనే ఉదాహరణ.. ఘటన జరిగ 20 రోజలు గడుసు్నాని బాధత్లకు ఇంతవరకు నాయూయం 
జరగలేదు. ఈ ఘటన మీద నియోజకవర్గ ఎమె్మలేయూ మంత్రి అంబటి ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. 
పోలీసులను పటిటీ ప్రతిపక్షాల ను అడుడాకుంట్నానిరు. మంత్రి అంబటి కి గోల్డా గోల్మల్ వయూవహారంలో 
హస్ం వుంది. గోల్డా అప్రైజర్ సంపత్ మొనని జరిగన సంక్ంతి సంబరాలోలి నకెలిస్ బహుమతిగా 
ఇచాచాడు. గోల్డా అప్రెజర్ సంపత్ కుమార్ అంబటి అనుచరుడు. మంత్రి అంబటి నిదిత్లను 
కాపాడే ప్రయతనిం చేసు్నానిడు. నియోజకవర్గం ఇంత జరిగన ఇప్పటివరకు భాధత్లను కల్స 
పరామరిశించలేదు. రాష్టంలో ధురా్మర్గపు పాలన సాగసు్నానిరు. యూనియన్ బాయూంక్ లో జరిగన 
సా్కమ్ లో పూరి్ సా్థయి విచారణ చేయకుండ్ పోలీసులు తతసిరం చేసు్నానిరు. బాధత్లను 
ఇబ్ందిపడుత్నానిరు. బాయూంక్ దంగలకే పోలీసులను పటిటీ రక్షణ కల్్పసు్నానిరు. ఖ్తాదారులకు, 

రైత్లకు ప్రభుత్ం నాయూయం చేయాలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసు్ందని గాద వెంకటేశ్రరావు అనానిరు.

వీరన్నబాబు సయంబరయంలో పాల్్న్న
 జనస్న 

నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురం 
నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు ల్ంగోలు వారి 
ఇంటివదదే సమవారం ఉదయం 
వీరననిబాబు సంబరం అంగరంగ 
వైభవంగా జరిగంది. సంబరాలలో 
భాగంగా పూజ కారయూక్రమాలు, 
అనంతరం అననిసమారాధన 

మరియు రాత్రికి శూలల సంబరం అతయూంత వైభవంగా జరుగుత్ంది. ఈ సంబరాలలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకర్లు పాల్్గని, సా్మి వారిని దరిశించుకుని తీర్థ 
ప్రసాదాలు సీ్కరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూఅతిథిగా రాజానగరం జనసేన పార్టీ 
నాయకులు బత్్ల బలరామ కృషణా సతీమణ శ్రీమతి బత్్ల వెంకటలక్ష్మి, అమలపురం 
మండల ఎంపీపీ కూడుపూడి భాగయూలక్ష్మి (బాబు), అమలపురం మునిసపల్ చైర్మన్ రెడిడా 
సతయూనాగెంద్ర మణీ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వయం నమోదు కార్యక్రమాని్న 
విజయవయంతయం చేయయండి.. వడ్రాణయం

శతఘ్ని న్యూస్: పన్నిరు  
నియోజకవర్గం, పదకాకాని మండలం, 
కపు్పరావ్రు గ్రామంలో జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్ం నమోదు 
కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయు 
నిమిత్ం కపు్పరావ్రు గ్రామ జనసేన 
ఆధ్రయూంలో సభ నిర్హించటం 
జరిగనది. ఈ  కారయూక్రమానికి ముఖయూ 

అతిథులుగా రాష్ట జనసేన పార్టీ కారయూదరిశి వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు, మండల జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షుడు వీరెళలి వెంకటేశ్రరావు హాజరైనారు. కారయూక్రమంలోభాగంగా కారయూకర్లకు 
మార్కండేయ బాబు దిశా నిరేదేసం చేసరు. అనంతరం గ్రామ మాజీ ఉప సర్పంచ్ పరకండలి 
శంకర రావు, పరకండలి సుధాకర్, పార్టీలో చేరినారు. ఈ కారయూక్రమంలో సీనియర్ నాయకులు 
కాల్శెటిటీ సహదేవరావు, మండల జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు పరకండలి శేషయయూ, అడపాల 
శ్రీనివాస్, ప్రధాన కారయూదరుశిలు విననికోట సుబ్రహ్మణయూం పల్లింపాటి రమేష్, కారయూదరిశి అనిల్, 
చేబ్రోలు మండల జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షుడు నారిశెటిఠి కృషణాయయూ, సీనియర్ నాయకులు తడవరి్ 
అపా్పరావు, గ్రామ జనసేన అధయూక్షుడు సమిశెటిటీ పాండు పాల్్గనానిరు.

జనస్న పార్టికీ కార్యకరతేలే బలయం.. 
శివాజి మిర్యాల

*ప్రతి ఒక్కరూ కీ్రయాశీలక సభ్యత్ం 
తప్నిసరగా తీసుకోవాల్.. ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జలాలి  యువజన విభాగ 
న్యకులు శవాజ మిరయాల 
శతఘ్ని న్యూస్ సత్్పల్లి: జనసేన పార్టీ 
చేపటటీబోయే మూడవ విడత జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని 
సత్్పల్లి నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు, కారయూకర్లు, వీరమహిళలు, 
అభమానులందరూ విజయవంతం 
చేయాలని జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఖమ్మం 
జలలి సత్్పల్లి నియోజకవర్గ ముఖయూ 
నాయకులు మిరియాల శివాజ కోరారు .. 

పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు మేరకు ఈ కారయూక్రమానిని ప్రతిష్టటీత్మకంగా తీసుకుంట్ననిట్లి 
తెల్పారు. అదేవిధంగా గతంలో జనసేన సభయూత్ం తీసుకుననివారు మరల రెనుయూవల్ 
చేయించుకోవాల్ అని, కత్గా సభయూత్ం తీసుకోవాలనుకునేవారికి ఇదోక మంచి 
అవకాశం అని అనానిరు. జనసేన పార్టీ ఇప్పటివరకు ప్రమాదవశాత్్ మరణంచిన 96 
మంది కారయూకర్లకు ప్రమాద భీమా కింద 4 కోటలి 80 లక్షల రూపాయలు అందించారు. 
ప్రమాదవశాత్్ గాయపడిన 169 మందికి జనసైనికులకు 60 లక్షల 90 వేల 781 
రూపాయలు అందించారు. మొత్ం 5కోటలి 40లక్షల 90వేల 781 రూపాయలు అందజేసన 
విషయం గురు్చేశారు. కేవలం 500 రూపాయల సభయూత్ రుసుముతో ప్రమాదంలో 
మరణసే్ 5లక్షల రూపాయల ప్రమాద భీమా, మరియు గాయపడితే 50 వేల రూపాయలు 
అందించే ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అనానిరు. జనసేన కారయూకర్లకు ప్రమాదం జరిగతే 
వారి కుట్ంబానికి అండగా ఉండేందుకు ఎంతో ఖరుచాచేస జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఇన్సిరెన్సి కంపనీకి పదదే మొత్ంలో డబు్లు చెల్లిసు్నానిరని, ఈ సందరభుంగా 
వారికి ప్రతేయూక కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

పాలనలో వై.సి.పి పూర్్తగా విఫలం.. 
ముతా్త శశిథర్

*మా  పా్రంతం..  మా సచ్వాలయం.. మన జనసేన 
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
సటిలో జనసేన పార్టీ 
మా ప్ంతం – మా 
సచివాలయం – మన 
జనసేన అనే నినాదంతో 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆలోచనలకు 
అనుగుణంగా, ముతా్ 
శశిథర్ ఆధ్రయూంలో 
16ఏ వ వారుడా 
సచివాలయం పరిధలో జ.చినని ఆధ్రయూంలో కారయూక్రమం నిర్హించారు. కారయూక్రమంలో 
భాగంగా సా్థనిక ప్రజలు మాటలిడుతూ ఇక్కడ నివససు్నని వాళళేందరమూ నిరుపేదలమనీ, 
కానీ తమకు ప్రభుత్ పధకాలలో తీవ్ర అనాయూయం జరుగుతోందనానిరు. ఇళళే పట్టీలు 
చాల మందికి ఇవ్లేదనీ, పందిన కందరు అవి యెక్కడ ఉనానియో తెల్యడం లేదని 
వాపోయారు. దీనిపై స్పందిస్్ ముతా్ శశిధర్ కాకినాడలో పదహారు వేల మందికి 
ఇళళే పట్టీలు ఇచాచామని గొప్పలు ఈ వై.స.పి ప్రభుత్ం చెపు్పకుంటోందనీ, కానీ తాను 
ఎక్కడకి వెళళేనా పేదలు తమకు అందలేదనీ, అందిన కదిదే మందీ కాగతాలు మాత్మే 
తమకు అందాయనీ వాటి వైనం తెలీదని చెపుత్నానిరనీ, దీనినిబటిటీ చూసు్ంటే ఇదంతా 
మసపూస మాయచేస అనే చందాన వుందనిపిస్ందనానిరు. ఈ వై.స.పి ప్రభుత్ం పూరి్గా 
పాలన చేయడంలో విఫలమైందనానిరు. ఎక్కడ చూసే్ అక్కడ అక్రమ సారా, గంజాయి 
విచచాలవిడిగా దరుకుత్నానియని, అసలు పాలన పూరి్గా ఈ వై.స.పి ప్రభుత్ంలో 
గాడితపి్పందని విమరిశించారు. ఎంతో పేరు కల్గ కనిని దశాబాదేల క్రితం నెలకల్్పన 
గాంధీ సంటినర్ స్్కలుని మూసవేస కళ్యూణ మండపంగా మారచాడం చాల దారుణమని, 
తానుకూడ్ ఆ స్్కలు విధాయూరిధినే అని బాధను వయూకీ్కరించారు. ప్రజలకోసం జనసేన పార్టీ 
ఉందనీ, వారి సంక్షేమం కోసం తామందరం పోరాటం చేసా్మని హామీ ఇచాచారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు సటి ఆర్గనైజంగ్ సక్రటర్ మడుడా విజయ్ కుమార్, 
వీరమహిళలు కండ్ రమణమ్మ, రాణ, రతనివేణ, వరలక్ష్మి, జనసైనికులు శివాజ, వాసు, 
బాలజీ, వేణు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

కొర్రపాడులో జిల్లి పర్షత్ హైస్కుల్ ను 
సయందర్్శయంచిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: 
తాడికండ నియోజకవర్గ, 
మేడికండూరు మండలం, 
కర్పాడు గ్రామం లో 
జలలి పరిషత్ హై స్్కల్ 
ను గుంటూరు జలలి 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
గా ద స ం ద రి శి ం చా రు . 
ఈ సందరభుంలో గాద 
మాట్లిడుతూ: ఈ తరగతి 
గదులు నాడు౼ నేడు 

పనులు అని గొప్పలు చెపు్నాని ఈ ముఖయూమంత్రి గత ఐదు నెలల నుండి తరగతి గదులోలి 
విదాయూరు్థలు బండలు తీసేసన నేల పై, దుము్మ లేసు్నని ఈ దుము్మలో విదాయూరు్థలకు వారి 
అరికాళళే నుండి మోకాళళే వరకు దుము్మతో కూరోచా బెటటీడం జరుగుత్ంది. మరోపక్క 
ఎక్కడ పనులు అక్కడ పటిటీ ఈ తరగతి గదులోలి పచుచాలు ఊడి పడే విధంగా ఉనని 
ఈ ఇనుప సువా్లు కూడ్ బయటికి వచిచా విదాయూరు్థల ను భయభ్ంత్లకు గురి 
చేసు్నానిరు. ఈ పనికిరాని సీఎం నాడు- నేడు అను కారయూక్రమంతో కోట్లి దోచుకోవడం 
తప్ప పనులు శూనయూం అని ఈ కర్పాడు స్్కలుని చూసే్ అర్థమవుత్ంది గాద 
విమరిశించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జలలి కారయూదరుశిలు నారదాసు ప్రసాద్, 
తడవరి్ కేశవ, బంధనాదం జ్యూతి, సరిగరి శ్రీనివాస రావు, సత్నపల్లి టౌన్ అధయూక్షులు 
రాడులి శ్రీనివాసరావు, కందులు సైదయయూ, మేడికండూరు మండలఅధయూక్షులు రాచరలి 
నాగబాబు, మండల నాయకులు, విజయ్, గొడవరి్ నాయక్, కుమారు, మల్లిల అనిత, 
బాలకృషణా, బర్కత్ అలీ, కర్పాడు గ్రామ నాయకులు చింత పదదే భద్రయయూ, పోతంశెటిటీ 
శ్రీనివాసరావు, మాసబత్ని ఆదినారాయణ, చింతా వెంకటేశ్రరావు, మాస బత్ని 
శ్రీనివాసరావు, పోతంశెటిటీ లక్ష్మీనారాయణ, ఎడలిపల్లి సీతారామయయూ, జనసేన పార్టీ కారయూ 
కర్లు వీర మహిళలు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గనడం జరిగంది.

వీరన్నబాబు సయంబరయం సయందర్యంగా అన్నప్రస్దాల వితరణ
శతఘ్ని న్యూస్: అమలపురం: సమవారం ఉప్పలగుప్ం మండలం ఆకుల వారి వీరననిబాబు సంబరం సందరభుంగా 
అననిప్రసాదాలు ఏరా్పట్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా అక్కడ మిగల్న 350 పట్లిల అనని ప్రసాదములు 
ఆదివారం మేము పటిటీన పోస్టీ ఈనాడు, ఆంధ్రప్రభ, నాగ శ్రీనివాసరావు గ్రూపోలి, విఐపి న్యూస్ పేపరోలి చూస 
ఉప్పలగుప్ం మండలం జనసేన పార్టీ నాయకుడు ఆకుల స్రయూనారాయణ మూరి్, మోటూరి గోపాల కృషణా, చిక్కం 
సీతారామ ప్రసాద్ ఆకుల కృషణా, మురళ అలగే అమలపురం పటటీణంలో వనచరలి వారి వీధలో రజస్ల శుభకారయూం 
ముగసన తరా్త మిగల్పోయిన 150 పట్లిల ఆహార పదారా్థలను అలగే అమలపురం మండలం వేమవరం 
గ్రామం ల్ంగోలు వారి వీరనని బాబు సంబరం సందరభుంగా మిగల్న అనని ప్రసాదము లను 40 పట్లిలు వాళ్లి 
కూడ్ మాకు ఫోన్ చేస తెల్యజేయడం జరిగంది. వాటిని మేము వాళళే సమక్షంలో పాయూకింగ్ చేస అమలపురం 
పటటీణం బస్ సాటీండ్ ఆవరణలో ఆశానగర్, ఉప్పర కాలనీ, ఈదరపల్లి కాలవ గట్టీ, గుడిసల వదదే ఆకల్తో ఉనని 
వాళలికి వృదుధిలకు, అనాధలకు, దివాయూంగులకు ఆ పట్లిలను పంచిపటటీడం జరిగంది.

వైసీపీ కపట విధానాలపై యువత పోరాడాలి
.. డా.వయంపూరు గయంగులయ్య

శతఘ్ని న్యూస్: అల్లిరి సీతారామరాజు జలలి, గూడం కత్వీది మండలం, రింతడ పంచాయితీ, 
గొడిచింత గ్రామంలో మండల నాయకులు రాజు అధయూక్షతన జరిగన సమావేశంలో ముఖయూ అతిధగా 
హాజరైన పాడేరు అరకు పారలిమెంట్ జనసేనపార్టీ ఇనాచార్జీ డ్.వంపూరు గంగులయయూ మరియు పాడేరు, 
చింతపల్లి మండలల నాయకులు ముందుగా గ్రామంలో పరయూటించి, పలుసమసయూలపై సావధానంగా 
ప్రజాభప్యము వినానిరు. ఈ సందర్ంగా డ్.గంగులయయూ మాట్లిడుతూ గూడం మండలం అనిని 
రంగాలోలి వెనకబాట్కు గురౌత్ంది. ఈ ప్ంతం యువత బలంగా మారు్ప కోరుకుంట్ంది. గడిచిన 
75 సంవతసిరాల స్తంత్ భారతంలో మండల కేంద్రానికి సమీప గ్రామమైన గొడిచింతకు సరైన 
రహదారి సౌకరయూం లేదు మంచి సాగుభూమి ఉండీ నీరు సదుపాయం ఉననికూడ్ సాగునీటి కాలువ 
ఏరా్పట్ లేదు. మాట్లిడితే గడప, గడప కి అంట్నని వైసీపీ నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు గోడి చింత గ్రామ 
విషయంలో సమాధానం చెపా్పల్. ఓట్లి అడగడ్నికి వచేచా నాయకులు ప్రజలు ఎక్కడ సమసయూలు 
ప్రసా్విసా్రేమోనని కనిపించకుండ్ తిరుగుత్నానిరు. రవాణా, మౌళకసధుపాయలు కల్్పంచడంలో 
గరిజనులకు తీరని ద్రోహం చేసు్నని ప్రభుత్ం మన అభవృదిధిపై నిరలిక్షష్ం చేసు్ంది. స్తంత్ వీరుడు అల్లిరిసీతారామరాజు పోరాటం జరిపిన నేల ఇది, మనం అదే స్ఫోరి్తో ఈ 
ప్రభుత్ం కపట విధానాలతో పోరాడ్ల్. నాయకులకు నీతి, నిజాయితీ కావాల్. ప్రసు్తం మన ప్రజాప్రతినిధులోలి అవి మచుచాకైనా కనపడదు. గరిజన ప్రజలకు మంచి చేయలేని 
నాయకులు ఉననింతవరకు మన బ్రత్కులోలి ఎట్వంటి మారు్పలేదు. ప్రభుత్ ఉదోయూగులకు సైతం జీతాలు వేయలేనట్వంటి దుస్థతి. జగనో్మహన్ రెడిడా తాడేపల్లి పాయూల్స్ లో పబిజీ 
ఆడుకుంట్రు తపి్పతే నిర్్రయూం అయిపోత్నని గరిజన హకు్కలు, చట్టీలు పరిరక్ంచే బాధయూత, తీరిక ఎక్కడిది సీఎం గారికి అంటూ ఎదేదేవా చేశారు. ప్రసు్తం ఈ ప్ంత గరిజనులోలి 
కత్ అలజడి ఏమిటంటే ప్రసు్తం మన పీష్ట చట్టీల ఉలలింఘన చేస కడప కంపనీలకు ఎర్వరం హైడ్రో పవర్ ప్జక్టీ ధారాదత్ం చేసు్నానిరు. ఇట్వంటి స్క్షా్మ రాజకీయాలను 
యువత ఆలోసంచకపోతే జాతి నిర్్రయూం కావడం ఖ్యం. ఎలగూ మన జాతి ప్రయోజనాలను కాపాడే దిశగా ఆలోచన చెయయూరు. యువత రాజకీయాలోలి చురుకైన పాత్ పోషంచి 
మారు్పకోసం ఆలోచన చెయాయూలని చెపా్పరు. అలగే పంట భూములకు ప్రధాన ఆనకటటీ, చెరువుకు ఎట్వంటి పూడిక తీత పనులు చేయని కారణంగా గ్రామసు్లు తీవ్రమైన నీటి ఎదదేడి 
ఎదుర్్కంట్నానిమని తెలపగా, చెరువును గంగులయయూ సందరిశించి పరిశీల్ంచారు. ఈ సమావేశం విజయవంతానికి ముఖయూకారణం సదుధి, బాలు మరికంతమంది జనసైనికులకు 
ప్రతేయూకంగా అభనందించారు. చింతపల్లి మండల నాయకులు బుజజీబాబు, దేపురు రాజు, వాలంగ ఫునిత్, జ.మాడుగుల మండల నాయకులు మండల అధయూక్షులుమసాడి భీమనని, యూత్ 
అధయూక్షులు మసా్న్, భానుప్రసాద్, పాడేరు మండల నాయకులు సతయూనారాయణ, అశోక్, సంతోష్ తదితరులు గ్రామసు్లు పాల్్గనానిరు.

స్యందనలో కలకటిర్ కి 
వినతి పత్యం అయందియంచిన గల్లి తిమోతి

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్టణాజలలి, 
మచిలీపటనిం నియోజకవర్గం, 
పదయాదర పంచాయితీ 
గ్రామం లోని పలు సమసయూలోలి 
ఒకటైన గ్రామసు్లకు ఆర్ ఓ 
పాలింట్ వాటర్ సదుపాయం 
కనిని దశాబాదేలుగా లేనందున 
పంచాయితీకి గఫుటీగా వచిచాన 
రెండువేల లీటరలి కెపాసటీ 
కల్గన వాటర్ పాలింట్ ను 
పంచాయతీ తీరా్మనం చేస 
పదయాదర వంతెన సంటరోలి 

ఉనని సపిడబూలిష్ఎస్ వాటర్ ట్యూంకు అనుసంధానపరిచి గ్రామంలోని వృదుధిలకు, ఇతర 
గ్రామసు్లకు అందుబాట్లోకి తెచేచా విధంగా అనుమత్లను మంజూరు చేయాలని 
దీనిపై గతంలో ఆరడాబూలిష్ఎస్ ఎసీసికి, ఎంపీడీవో కి, డిడబూలిష్ఎంఎపిడి కి మరియు డిపిఓ 
కి రెండు నెలల క్రితమే తెల్యజేస తీరా్మన పత్రానిని జత పరిచి వినతి పత్ం ఇచాచామని 
దానిపై ఎట్వంటి నిరణాయం తీసుకోలేదని తక్షణమే దీనిపై అనుమత్లు ఇస్్ అధకారులు 
ఆదేశించవలసందిగా గౌరవ కల్కటీర్ కి సమవారం జరిగన స్పందనలో గ్రామ సర్పంచ్ 
గలలి తిమోతి వినతి పత్ం అందించారు అలగే గత ఏడు నెలల క్రితం పంచాయతీ వారు 
తీరా్మనం చేస గ్రామంలోని ఎసీటీ కాలనీ మరియు న్తనంగా నిరి్మంచిన రోడలిలో విదుయూత్ 
స్ంభాలను కత్గా నిరి్మంచే దిశగా మీసేవ నందు అర్జీ మరియు సంబంధత కాగతాలను 
గ్రామ ఈవో దా్రా గౌరవ రూరల్ ఏఈ కి అందజేసన దరిమెల మరియు పలుమారులి 
వాకబు చేయగా వారు గత ఏడునెలలుగా కనీసం చూడడ్నికి వచిచా ఎసటీమేషన్ వేయటేలిదని 
తక్షణమే ఈ సమసయూను కూడ్ కల్కటీర్ దృషటీకి తీసుకసు్నానిమని స్పందన అర్జీ దా్రా 
గలలి తిమోతి కల్కటీర్ ని కోరారు. ఈ రెండు సమసయూల పైన సంబంధత అధకారులను 
సమసయూలను పరిష్కరించవలసందిగా కల్కటీర్ ఆదేశించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాని్న 
విజయవయంతయం చేయయండి: కామిశెట్టి రమేష్

శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల: జనసేన పార్టీ మూడో విడత క్రియాశీలక 
సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని 
జనసేన పార్టీ పిడుగురాళలి మండల అధయూక్షుడు కామిశెటిటీ రమేష్ 
పిలుపునిచాచారు. ఈ సందరభుంగా ఆయన మాట్లిడుతూ మూడో 
విడత క్రియాశీలక సభయూత్ం కారయూక్రమం ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ నుంచి 
మొదలైన సంగతి మనందరికీ తెల్సందే.. ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకూ 
కనసాగుత్ంది, కావున ప్రతి ఒక్కరూ సభయూత్ం తీసుకని పార్టీ 
బలోపేతానికి కృష చేయాలని అనానిరు, దేశ రాష్ట రాజకీయ పార్టీలలో 
ఎక్కడ్ లేనివిధంగా కారయూకర్ల బాగోగుల గురించి ఆలోచించే ఏకైక 
పార్టీ జనసేన పార్టీ అని కనియాడ్రు, పార్టీలో కషటీపడే కారయూకర్లకు 
ప్రమాదవశాత్్ ఏదైనా ఆపద వసే్ ఆ కుట్ంబానిని ఆదుకునే విధంగా ప్రమాద బీమా 50 వేల రూపాయలు, 
ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్్ మరణసే్ 5 లక్షల రూపాయలు ప్రమాద బీమా అందిసు్ందని తెల్యజేశారు, 
ఇప్పటికే మూడు లక్షల 50 వేలకు పైగా జనసేన పార్టీలో క్రియాశీలక సభుయూలకు సభయూత్ం అందించారని 
అదేవిధంగా.. మూడో విడతలో కూడ్ ఐదు లక్షలకు పైగా సభుయూలకు క్రియాశీలక సభయూత్ం అందించాలని 
అనానిరు, గతంలో సభయూత్ం తీసుకుననివారు ఇపు్పడు మళ్ళే రెనుయూవల్ చేయించుకోవాలని విజ్ఞపి్ చేశారు, 
జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకర్లు, వీరమహిళలు అందరూ కూడ్ కల్సకట్టీగా క్రియాశీలక సభయూత్ం 
కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని, గురజాల నియోజకవర్గంలో అతయూధకంగా సభయూతా్లు చేయాలని 
తెల్యజేశారు, ఈ కారయూక్రమంలో మండల క్రియా వాలంటీర్సి పడకలుమి కిరణ్ కుమార్, అంబటి 
సాయికుమార్, గదదేనబోయిన సతీష్, షేక్ మదీనా, మునగా వెంకట్, నియమించామని తెల్యజేశారు.

సాగు యంత్రీ కరణకు సర్కారు మోకాలడ్్డ ! 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వయూవసాయ యాంత్రీకరణ 
అటకెకి్కంది. అందుబాట్లోకి వచిచాన 
సాంకేతికతను అందిపుచుచాకుంటూ అనిని 
రంగాలు శరవేగంగా దూసుకుపోత్నానియి. 
అయితే వయూవసాయరంగంలో యాంత్రీకరణ 
విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్ం అనుసరిసు్నని 
విధానాలు విమరశిలకు దారితీసు్నానియి. 
దేశంలో వయూవసాయ యాంత్రీకరణను 
ప్రోతసిహించేందుకు రాష్ట ప్రభుతా్లకు కేంద్రం 
నిధులు అందిస్ంది. రాష్ట ప్రభుతా్లు 50 
శాతం భరిసే్, మిగల్న 50 శాతం రాయితీ నిధులు కేంద్రం విడుదల చేసు్ంది. ఏపీ ప్రభుత్ం 50 శాతం 
రాయితీ నిధుల కోసం ఏట్ రూ.150 కోట్లి విడుదల చేయాల్సి ఉంది. అయితే ఆ నిధులు విడుదల 
చేయకపోవడంతో కేంద్రం నుంచి ఏట్ వచేచా రూ.150 కోట్లి నిల్చిపోయాయి. ఇల గడచిన నాలుగేళలిలో 
కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన యంత్రాల రాయితీ నిధులు రూ.600 కోట్లి రాకుండ్ పోయాయి. ఏపీ ప్రభుత్ం 
చొరవ చూపి ఉంటే గడచిన నాలుగేళలిలో దాదాపు 7 లక్షల మంది రైత్లకు కేంద్ర, రాష్ట ప్రభుతా్ల 
నుంచి రూ.1200 కోటలి రాయితీలు అందేవి. కాని ఏపీ ప్రభుత్ం వయూవసాయ యాంత్రీకరణ పథకానిని 
అటకెకి్కంచివేయడంతో ముఖయూంగా చినని సననికారు రైత్లు తీవ్రంగా నషటీపోయారు.

*సీఎం గత ఏడ్ది ఏం చెపా్పరు...రాష్టంలోని 7,13,150 మంది రైత్లకు రైత్ భరోసా కేంద్రం యూనిట్ 
గా ట్రా్పల్నులి, స్్పరేయరులి, ట్రాకటీరులి, యంత్ పరికరాలు అందించేందుకు కారాయూచరణ సదదేం చేసనట్టీ సీఎం 
జగన్ రెడిడా గత ఏడ్ది సపటీంబరులో వయూవసాయం, అనుబంధ రంగాలపై జరిగన సమీక్షలో స్పషటీం చేశారు. 
ఆ సమీక్ష తరవాత అయినా రైత్లకు రాయితీపై యంత్రాలు అందుతాయని అందరూ భావించారు. కానీ 
ఖర్ఫ్ ముగసనా, రబీ పూరి్కావసు్నాని ఒక్క రైత్కూ ట్రా్పల్నులి, స్్పరేయరులి, ట్రాకటీరులి, యంత్పరికరాలు 
ఇవ్లేదు. వైసీపీ ప్రభుత్ం అధకారంలోకి రాగానే అంటే 2019 నుంచే రాయితీ యంత్రాలకు మంగళం 
పాడింది. ఏట్ కనీసం రూ.150 కోటలి మాయూచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్డ్నికి కూడ్ ముందుకు రావడం లేదు. 
దీంతో రైత్లకు రాయితీ యంత్రాల పంపిణీ నిల్చిపోయింది.
*ఎందుకింత నిరలిక్షష్ం.. చినని సననికారు రైత్లకు, కౌలు రైత్లకు 50 నుంచి 90 శాతం రాయితీపై 
అందించాల్సిన ట్రా్పల్నులి, తైవాన్ స్్పరేయరులి, ట్రాకటీరులి, యంత్ పరికాలను 2019 నుంచి జగన్ ప్రభుత్ం 
ఆపేసంది. గత ఏడ్ది 7.13 లక్షల మందికి రాయితీపై యంత్ పరికరాలు అందిసా్మని సీఎం హామీ 
ఇచిచానా అమలోలికి రాలేదు. గత ఏడ్ది జరిగన ఉననితాధకారుల సమీక్షలో 7.13 లక్షల మందికి రాయితీ 
యంత్రాలు అందించాలని నిరణాయించారు. లబిదేదారులోలి ఎసీసి, ఎసీటీ, బీసీ, మైనారిటీలు 80 శాతం ఉండ్లని 
కూడ్ సీఎం అధకారులను ఆదేశించారు. సీఎం సమీక్ష నిర్హించి 6 నెలలు గడుసు్నాని ఫైలు ముందుకు 
కదలేలిదు. రాయితీపై యంత్రాలు ఇవ్కపోగా, ఆర్్కేలోలి అదదే యంత్రాల ఏరా్పట్ అంటూ హడ్విడి చేశారు.
*గతంలో ఇల.. 2018-19 లో వయూవసాయ యాంత్రీకరణలో ఏపీ ప్రభుత్ం మొదటి సా్థనంలో నిల్చింది. 
ఆ ఏడ్ది మొత్ం పరికరాలోలి 32 శాతం అందించి దేశంలోనే మొదటి సా్థనం సంపాదించింది. 2018-
19 ఒక్క ఏడ్దిలోనే 1.24 లక్షల మందికి రాయితీ ధరలకు యంత్రాలు అందించారు. ఇక 2016-
17లో 34603 పరికరాలు, 2017-18 లో 53733, 2018-19లో 1,23,839 పరికరాలు రాయితీపై 
అందించారు. 2014 నుంచి 2019 వరకు రైత్లకు 50 నుంచి 90 శాతం రాయితీపై ట్రాకటీరులి, మినీ 
ట్రాకటీరులి, వరిగటిటీ కటటీలు కటేటీ యంత్రాలు, ట్రా్పల్నులి, తైవాన్ సే్పయరులి, పంపుసట్లి, నీటినితోడే ఇంజనులి, 
డ్రిప్ పరికరాలు, వాటర్ గన్సి, స్పరేంకరులి ఇచాచారు. 2014 నుంచి 2019 వరకు యంత్రాల రాయితీకి 
ఏట్ రూ.450 కోటలి నుంచి రూ.700 కోట్లి ఖరుచా చేశారు. 2019 నుంచి రాయితీపై యంత్రాలు ఇవ్డం 
ఆపేశారు. కేంద్రం నిధులకు రాష్ట ప్రభుత్ం రూ.150 కోట్లి జ్డిసే్ కేంద్రం నుంచి రూ.150 కోట్లి 
విడుదల అవుతాయి. అయితే ఏపీ ప్రభుత్ం ఈ విషయంలో చొరవ చూపలేదు. 2019 నుంచి ఏట్ కనీసం 
రూ.150 కోట్లి కూడ్ విడుదల చేయకపోవడంతో కేంద్రం నిధులు విడుదల ఆపివేసంది. దీంతో రాయితీ 
వయూవసాయ యంత్రాల పథకం మూలన పడింది.

వికల్యంగులకు పెన్షన్ పెయంచాలని 
కోరుతూ మీడియా సమావేశయం

శతఘ్ని న్యూస్: భంసా, 
వికలంగులకు 10 వేల 
రూపాయల పనషిన్ ఇవా్ల్ 
అని సమవారం భంసా 
పటటీణంలోని మునిసిపల్ 
ఆఫీస్ దగ్గర వికలంగులకు 
పనషిన్ పంచాలని కోరుతూ 
మీడియా సమావేశం 

ఏరా్పట్ చేయడం జరిగంది. వికలంగుల జలలి నాయకులు బురుగుల 
రాజు మాట్లిడుతూ కేంద్ర రాష్ట ప్రభుతా్లు వికలంగుల సంక్షేమం 
పూరి్గా మరిచారు అనానిరు. వికలంగులకు నెల నెల పనషిన్ సరైన 
సమయంలో అందడం లేదు. సదరం కాయూంప్ లో కేవలం 50 టోకెనులి 
మాత్మే ఇవ్డ్నిని చాల తీవ్రంగా ఖండించారు. జలలిలో చాల 
మంది వికలంగుల కాయూంపు సమయంలో టోకెనులి అందక నిరాశతో 
వెనుదిరిగ పోత్నానిరు. కాబటిటీ ప్రభుత్ం నెల నెల సదరం కాయూంప్ 
నిర్హించి, కనీసం 200 మందికి అవకాశం కల్్పంచాలని అనానిరు. 
అదేవిధంగా అరుహులైన కందరి వికలంగుల సరిటీఫికెట్సి(అసస్మంట్) 
రిజక్టీ అయాయూయి వాటిని వెంటనే మళ్ళే పునః పరిశీలన చేస 
వారికి మళ్ళే అవకాశం కల్్పంచాలనానిరు. పరుగుత్నని ధరలకు 
అనుగుణంగా వంద శాతం వునని వికలంగులకు 10 వేల పనషిన్ 
ఇవా్ల్. మిగతా వారికి 6 వేలు, పనషిన్, బస్ పాస్ లు, రైలే్ పాసులు 
ఉచితంగా ఇవా్లని డిమాండ్ చేసు్నానిం. ఈ కారయూక్రమంలో జన సేన 
పార్టీ ఉమ్మడి ఆదిలబాద్ జలలి నాయకులు సుంకెట మహేష్ బాబు 
పాల్్గనానిరు.

గవర సోమశేఖర రావు ఆధ్వర్యయంలో 
జనస్న పార్టి క్రియాశీల

 సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమయం
శతఘ్ని న్యూస్: 
గా జు వా క : 
జనసైనికులకు అండగా, 
పార్టీని బలోపేతం చేసే 
దిశగా జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రవేశపటిటీన మూడవ 
విడత క్రియాశీలసభయూత్ 
నమోదు కారయూక్రమం 

సమవారం జీవీఎంసీ 85వ వారుడాలో చేరిన అండమాన్ కండయయూవలస 
బంగారమ్మ గుడి వదదే గాజువాక నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ నాయకులు మరియు జీవీఎంసీ 85 వ వారుడా ఇంచార్జీ 
గవర సమశేఖర రావు ఆధ్రయూంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీల సభయూత్ 
నమోదు కారయూక్రమం జరిగంది. అనంతరం మాట్లిడుతూ రెండు 
తెలుగు రాష్ట్రాలోలి కారయూకర్లకు భరోసా ఇచేచా విధంగా పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్రవేశ పటిటీన జనసేన సభయూత్ నమోదు ప్రతి ఒక్క జన 
సైనికుడు రెనుయూవల్ అలగే న్తన సభయూత్ం చేయించుకోవాల్ అని 
కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో వార్డా సీనియర్ నాయకులు పి. వసంత, 
రాజు, చంటి, నాగ భాస్కర్, కృషణా, శ్రీను, సాయి, జనసైనికులు, వీర 
మహిళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నిధులు ర్వు.. నీళ్లు  పారవు
• సాగునీటి రంగానికి పడిపోయన కేటాయంపులు
• పా్రజెకుటు లు పూరతు  చేయాలనే లక్షం 42.... పూరతు  చేసింది 1 మాత్రమే
• జీతాలు, పా్రజెకుటు ల నిర్హణకే నిధులు
• సాగునీటి కాలువల నిర్హణ గాల్కి....
• ఈ రబీ సీజన్లి గడుడ్  పరసిథితులు 
శతఘ్ని న్యూస్: రబీ సీజన్ మొదలై పోయింది... రాష్టవాయూప్ంగా వరి నాట్లి 
జ్రందుకునానియి. ముఖయూంగా రాష్టంలోనే ధానాయూగారాలుగా పేర్ందని గోదావరి 
జలలిలోలి ఇప్పటికే 75 శాతం పైబడి నాట్లి పూరి్యినట్లి అధకారులు చెబుత్నానిరు. 
అయితే ఈ సారి రబీకి సాగునీటి పరిస్థతి ఎల అననిది మాత్ం అంత్బటటీడం లేదు. 
మరోపక్క వాతావరణ నిపుణులు ఎల్ నినో ప్రభావం గటిటీగా ఉండవచచాని, దీనిదా్రా 
వాతావరణంలో ఏర్పడే మారు్పలతో ఎండలు ఎకు్కవగా ఉంట్యని అంచనా వేసు్నానిరు. 
రాష్టంలో వరి సాగుకు అవసరం అయేయూ సాగునీటి ప్జకుటీలు ముందుకు సాగడం లేదు. 
వైసీపీ ప్రభుత్ం వచాచాక సాగునీటి రంగానికి పడుత్నని ఖరుచా పూరి్గా తగ్గపోయింది. ఫల్తంగా నీటి నిల్కు ఆధారం లేకుండ్ పోతోంది. ఆయుకట్టీ పరిగే అవకాశం ఉనాని, నీటి 
లభయూత లేని కారణంగా లక్షలది ఎకరాలోలి పంటలకు ఆసా్కరం లేకుండ్ పోతోంది. ప్రతి ఏట్ బడజీటోలి సాగునీటి ప్జకుటీలకు చేసు్నని కేట్యింపులకు, వాస్వంగా చేసు్నని ఖరుచాలకు 
పంతన లేకుండ్ పోతోంది.
• ముఖయూమంత్రి హోదాలో మొదటిసారి జగన్ రెడిడా 2019లో సాగునీటి ప్జకుటీల మీద సమీక్ష నిర్హించారు. అప్పటోలినే పోలవరంతో సహా రాష్టంలోని ప్జకుటీలనీని పూరి్ చేసేందుకు 
రూ.1,64,815 కోట్లి అవుత్ందని అంచనా వేశారు. ప్రతి ఏట్ పూరి్ చేయాల్సిన ప్జకుటీల లక్షాయూనిని చరిచాంచారు. దీనికి సంబంధంచిన ప్రణాళకను ఘనంగా అనుకునానిరు.
• ఆ సమావేశం తరా్త మళ్లి ప్జకుటీల పురోగతి మీద 2020లో పూరి్ సా్థయి సమావేశం జరిగంది. దీనిలో ఏ ప్జకుటీకు ఎంత మేర నిధులు వెచిచాంచాల్..? ప్ధానయూత..? ప్రసు్త 
స్థతిగత్లు, పునరావాసం, భూసేకరణ వంటి విషయాలపైనా సీఎం సమక్షంలో చరచా జరిగంది. రాష్టంలో మొత్ంగా 54 ప్జకుటీలను ప్ధానయూ ప్తిపదికగా పూరి్ చేయాలని 
భావించారు. వీటిలో 42 ప్జకుటీలకు 2024 నాటికి విడతల వార్గా నిధులు కేట్యించి, పూరి్ చేయాలని అంచనాలు రూపందించారు.
• 2024 నాటికి పూరి్ చేయాలనుకునని 42 మధయూలో నిల్చిపోయిన ప్జకుటీలకు సంబంధంచి రూ.24,092 కోట్లి అవసరం అవుతాయని భావించారు. అప్పటికే వాటికి ఖరుచా పటిటీ, 
సగంలో నిల్చిపోయిన వాటిని సులభంగా ఏడ్దికి కనిని చొపు్పన పూరి్ చేయవచచాని అనుకునానిరు. అయితే ఆ ప్రణాళకలు పూరి్గా కాగతాలకు పరిమితం అయాయూయి.
• ఇవిగాక వైసీపీ ప్రభుత్ంలో కత్ ప్జకుటీలను నిరి్మంచాలని పాలిన్ సదధిం చేశారు. సుమారు 12 కత్ సాగునీటి ప్జకుటీలను నిరి్మంచాలనేది ఇరిగేషన్ అధకారుల ప్రణాళక. 
ముఖయూమంత్రికి దీని మీద ప్రజంటేషన్ కూడ్ ఇచాచారు. కత్ ప్జకుటీలకు సంబంధంచి రూ.72,458 కోట్లి అవసరం అవుత్ందని భావించారు. కత్ ప్జకుటీల వలలి సుమారు 25 లక్షల 
ఎకరాలకు పైబడి సాగులోకి వసు్ందని అనుకునానిరు. అయితే అవేవీ అమలు రూపం దాలచాలేదు.
• 2024 నాటికి 80 శాతం అప్పటికే పూర్యిన 42 ప్జకుటీలను సంవతసిరాల వార్గా పూరి్ చేయాలని భావించారు. 2020 లో 3, 2021లో 11, 2022లో 18, 2023లో 3, 
2024వ సంవతసిరంలో 7 చొపు్పన పూరి్ చేయాలని, దీనికి అనుగుణంగా కేట్యింపులు జరపాలని భావించారు. అయితే వీటిలో కేవలం నెల్లిరు జలలి సంగం బాయూరేజీ తప్ప మరేవి 
ఇప్పటి వరకు పూరి్ కాలేదు. సంగం బాయూరేజీ పనులు సైతం చివరి దశలో ఉననివి పూరి్ చేస, ప్రంభంచారు.
• 2019లో ముఖయూమంత్రి సాగునీటి రంగం మీద సమీక్ష చేసే నాటికి, ప్రసు్తానికి వయూయం అంచనాలు దాదాపు డబుల్ అయాయూయి. ప్రతి ప్జకుటీ నిరా్మణ వయూయం పరిగంది. ఇపు్పడు 
వాటిని నిరి్మంచాల్ అంటే వచేచా ప్రభుత్ం కేట్యింపులు చాల ఎకు్కవగా పంచాల్. అయితే వైసీపీ ప్రభుత్ం పూరి్ చేయాలనుకునని ప్జకుటీలోలి చాలవరకు చివరిసా్థయి పనులు చేసే్ 

పూర్యేయూవి ఉనానియి. వాటికి సైతం సరైన కేట్యింపులు లేకపోవడంతో అలగే మిగల్పోయాయి.
• జగన్ ప్రభుత్ం సాగునీటి రంగానికి చేసన కేట్యింపులు అతయూంత అధా్నంగా ఉనానియి. సబ్ంది 
వేతనాలు, ప్జకుటీల నిర్హణకే అవి సరిపోయాయి. కత్ నిరా్మణాలకు ఏ మాత్ం సరిపడని విధంగా 
కేట్యింపులు ఉనానియి. 2019-20 ఆరి్థక సంవతసిరంలో రూ.5345.69 కోట్లి, 2020-21 
రూ. 5238 కోట్లి, 2021-2022 సంవతసిరానికి రూ.5203.10 కోట్లి, 2022-23 సంవతసిరానికి 
(నవంబరు వరకు ) రూ.3890 కోట్లి మాత్మే కేట్యించారు. ఇది గత ప్రభుత్ కేట్యింపులతో 
పోల్సే్ దాదాపు 40 శాతం నుంచి 50 శాతంకు పైబడి తగ్గపోయింది.
• సాగునీటి రంగానికి పూరి్సా్థయిలో నిధులు పంచుతామని ప్రగలభులు పల్కిన జగన్ ప్రభుత్ం సాగునీటి 
కాలువల ఆధునీకరణను పూరి్గా పక్కన పడేసంది. గతంలో జలవనరులశాఖ పనులంటే పోటీపడి 
ముందుకు వచేచా కాంట్రాకటీరులి ప్రసు్తం పనులు చేయడ్నికి కూడ్ ముందుకు రావడం లేదు. ఫల్తంగా 
చివరి ఆయుకట్టీకు సాగునీరు సరిపడ్ అందే పరిస్థతి కనిపించడం లేదు. ఈ రబీ సీజన్ లో అతయూంత 
దారుణమైన పరిస్థత్లు ఉండే అవకాశం ఉనని నేపథయూంలో ప్రభుత్ం ఎల స్పందిసు్ందో వేచి చూడ్ల్. 
నిధుల లభయూత ఇలగే ఉంటే రబీ సీజన్ లో అననిదాతకు గడుడా పరిస్థత్లు తపే్పల కనిపించడం లేదు.
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జనస్న క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాని్న 
విజయవయంతయం చేయయండి

- తాళలిపాక శంకరయ్య, మలలిం నరసింహులు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట మండలంలోని ప్రతి 
ఒక్క జనసేన కారయూకర్ జనసేన పార్టీ వయూవసా్థపకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల ప్రకారం జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్ నమోదు కారయూక్రమం ఈనెల 
10వ తేదీ నుండి 28వ తేదీ వరకు నిర్హించడం 
జరుగుత్ందని రాజంపేట జనసేన నేత తాళలిపాక 
శంకరయయూ, మల్లిం నరసంహులు పేర్్కనానిరు. 
ఈసందరభుంగా వారు మాట్లిడుతూ జనసేన పార్టీలో 
క్రియాశీలకంగా పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ, సభయూత్ం 
తీసుకని పార్టీ బలోపేతానికి కృష చేయాలనానిరు. 

దేశ రాష్ట రాజకీయ పార్టీలో ఎక్కడ్ లేనివిధంగా కారయూకర్ల బాగోగుల గురించి ఆలోచించే పార్టీ జనసేన 
పార్టీని క్రియాశీలకంగా పార్టీలో కషటీపడే కారయూకర్లకు ప్రమాదవశాత్్ ఏదైనా ఆపదలు వసే్ వారి కుట్ంబానికి 
ఆదుకునే విధంగా ప్రమాద భీమా రూ.50 వేలు, 5 లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా లను అందించిన ఏకైక 
నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని అనానిరు. గత 2021, 2022 సంవతసిరంలో 3లక్షల 50 వేలకు పైగా జనసేన 
పార్టీలోకి క్రియాశీలక సభుయూలకు సభయూత్ం అందించారని అదేవిధంగా మూడో విడతలో భాగంగా 2023 వ 
సంవతసిరంలో 5 లక్షల పైగా సభుయూలకు జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్ం అందించాలనానిరు. గత సంవతసిరాలుగా 
పార్టీ కోసం కషటీపడుతూ, క్రియాశీలకంగా పనిచేసన జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకర్లు వీర మహిళలు 
అందరూ కల్సకట్టీగా జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్ం కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని పవన్ కళ్యూణ్ 
ను ముఖయూమంత్రి చేయాల్సిన బాధయూత మనందరి పైన ఉందని వారు కోరారు.

బాస్కుట్  బాల్  ఛయంపియని్షప్ 
విజేతలకు బహుమతలు 

అయందజేసిన వర్రే హనుమాన్ ప్రస్ద్ 
శతఘ్ని న్యూస్: సమవారం విజయవాడలోని సదాధిర్థ కాలేజీలో 
66వ ఏపీ సేటీట్ స్్కల్ గేమ్సి అండర్ 17వ బాయ్సి అండ్ గర్లిస్ 
బాస్కట్్ల్ ఛంపియనిషిప్ ఫైనల్ మాయూచ్ కి ముఖయూఅతిథిగా 
విచేచాస క్రీడలను ప్రోతసిహిస్్ తనవంత్ కింద 70 వేల 
రూపాయలు ఆరి్థక సహాయం అందజేస, విజేతలుగా నిల్చిన 
జట్టీలకు కైకల్రు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు వర్రే 
హనుమాన్ ప్రసాద్ బహుమత్లు అందజేశారు.
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