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వై సీపీ సంక్షేమ పథకాలు
 ప్ర కటనలకే పరిమితం

• రూ.10 వేలు చేదోడు ఇచే్చేందుకు పది సాకులు
• రజకుల సమస్యలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దృష్టికి తీసుకువెళ్్త ేం
• రజక సేంఘాల నాయకులతో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదేండ్ల 
మనోహర్  
శతఘ్ని న్యూస్:  వైసీపీ ప్రభుత్వ విధానాలతో సంప్రదాయ వృత్తుల మీద 
ఆధారపడిన వర్గాల ప్రజలు నానా ఇబ్ందులు పడుత్నానిరని జనసేన 
పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గారు స్పషటీం చేశారు. ముఖయూమంత్రి చెబుత్నని సంక్షేమ పథకాలు 
ప్రకటనలకు మాత్రమే పరిమితం అవుత్నానియని విమరి్శంచారు. 
లక్షలాది మందికి జగననని చేదోడు ఇస్తునానిమని చెబుత్నానిరు.. 
రూ. 10 వేలు ఇవ్వడానికి పది సాకులు చూపుత్నానిరనానిరు. 
మంగళవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రజక వృత్తు, దోభీ ఘాట్ల పరిరక్షణ 
సమిత్ సభుయూలు శ్రీ మనోహర్ గారిని కలిశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో 
రజకులు ఎదుర్కంటునని సమసయూలు వివరించారు. తెలంగాణలో 
దోభీ ఘాటు్ల, లాండ్రీలకు ఉచిత విదుయూత్ ఇస్తునానిరని, ఇక్కడ 
జగననని చేదోడు ఇచే్చందుకు షాపులు, లైసెన్సులు అడుగుత్నానిరని 
వాపోయారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ.. 
రజకుల సమసయూలు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితో చరి్చసాతుమనానిరు. 
త్వరలో రజక సంఘాలతో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్రత్యూక సమావేశం 
ఏర్్పటు చేసాతుమని హామీ ఇచా్చరు. రజకులకు జనసేన పార్టీ అనిని 
రకాల అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచా్చరు. ఈ సమావేశంలో పార్టీ 
గుంటూరు నగర అధయూక్షులు శ్రీ నేరెళ్ల స్రేష్, ఏపీ రజక వృత్తు దోభీఘాట్ల పరిరక్షణ సమిత్ అధయూక్షులు శ్రీ చెన్నిరి చెననియయూ, సమిత్ నాయకులు పాల్గానానిరు.

జగన్ రెడ్డి  గారూ.. మందుగా మీ మంత్రు లు, ఎమ్మెల్యేలకు 
పచ్చబొట్లు  వేయంచండ్

•ముఖ్యమేంత్రి పబ్్లసిటీ పిచ్్చ పరాకాషటికు చేరేంది
•మా మొబైళ్ల మీద మీ సిటిక్కర్్ల  ఏేంటి?
•మీ ప్రచారారాభాటాలకు ప్రజాధనాన్ని దురవిన్యోగేం చేసా్త రా?
•సేంక్షేమాన్ని గాలికి వదిలి సి్కకటిర్్ల  అేంటిేంచుకుేంటూ త్ర్గుతునానిర్
•ముేందుగా అర్హులేందరకీ సకాలేంలో ఫేంచన్్ల  ఇవవిేండి
•జనసేన పార్టి కార్యకర్త లకు భదరిత-భరోసా కలి్పేంచేేందుక్ కి్రయాశీలక సభ్యతవిేం
•తెనాలిలో కి్రయాశీలక సభ్యతవి నమోదు కార్యక్రమేంలో శ్రీ నాదేండ్ల మనోహర్  

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రచార ఆర్్ట్లకు పోయి వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రజా ధనానిని 
దురి్వనియోగం చేసతుందని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. పబ్్లసిటీ పిచి్చ పర్కాషటీకు చేరిందని, 
ముఖయూమంత్రి తన ప్రచారం కోసం ఇంటంటకీ సిటీక్కరు్ల అంటంచాలి… మన మొబైళ్ల 
మీద ఆయన ఫోటోలు వేయాలని అంటూ ఆదేశంచడం ఆశ్చరయూం కలిగిస్తుందనానిరు. 
ముఖయూమంత్రి ముందుగా తన మంత్రులు, ఎమ్్మల్యూలకు పచ్చబొటు్ల వేయించి 
ప్రజలో్లకి పంపాలని ఎదేదేవా చేశారు. ఆయనకు వారి మీద నమ్మకం ల్దు కాబటటీ 
మేము వైసీపీ వాళ్లం.. జగనననికు తోడుగా ఉంట్ం.. ఆయనంటే మాకు భరోసా 
అనని మాటలు చెపి్పసేతు బాగుంటుందనానిరు. మంగళవారం తెనాలి పటటీణ పరిధిలోని 
పలు వారుడులో్ల క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమానిని నిర్వహంచారు. పార్టీ శ్రేణులు 

ఏర్్పటు చేసిన శబ్ర్ల వదదే పలువురికి క్రియాశీలక సభయూత్్వలు ఇచా్చరు. అనంతరం ఇంటంటకీ త్రుగుతూ.. సమసయూలు తెలుస్కుంటూ.. క్రియాశీలక సభయూత్వ ఆవశయూకతన్ 
స్వయంగా వివరించారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మీడియాతో మాట్్లడుతూ “ప్రజాసా్వమయూంలో బాధయూతగల ముఖయూమంత్రిగా సంక్షేమ పథకాలు, అభివృదిధి 
కారయూక్రమాలు ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్ళాలి. అది వదిల్సి ఇంటంటకీ సిటీక్కరు్ల అంటంచుకుంటూ త్రుగుత్మంటే ఎలా?
•రోజుకి రూ.700 కోట్్ల  ఖర్్చ.. ఎక్కడ చూసినా ప్రజలు మాకు ఏడాది గడచినా ఫంచన్్ల ర్వడం ల్దు అని చెబుత్నానిరు. కరెంటు బ్లు్లలు చూపి వృదుధిలకు, వితంత్వులకు 
ఫంచన్్ల ఆపేస్తునానిరు. కేవలం ప్రచార ఆర్్ట్లకు పరిమితమవుతూ ప్రజలిని మోసం చేస్తు, ఇంటంటకీ వెళ్్ల భయపెడుతూ పాలన సాగిస్తునానిరు. మొననిట వరకు వాలంటీరు్ల. 
ఇపు్పడు 5 లక్షల మంది గూఢచారులిని నియమించామని చెబుత్నానిరు. ర్జకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వ నిధులు ఖరు్చ చేస్తునానిరు. రోజుకి రూ. 700 కోటు్ల ఖరు్చ చేసి ర్షా్రానిని 
అంధకారంలోకి నెటేటీసిన ఘనత శ్రీ జగన్ రెడిడు ప్రభుత్్వనిది. భవిషయూత్తు గురించి ఆలోచించి అమర్వత్ ర్జధాని నిరి్మంచాలి. పెటుటీబడులు తీస్కుర్వాలి. మౌలిక వసత్ల కల్పన 
మీద దృష్టీ సారించాలి.
•విజయవేంతేంగా జనసేన కి్రయాశీలక సభ్యతవి ప్రకి్రయ.. జనసేన పార్టీ ఏ కారయూక్రమం చేసినా కారయూకరతులకు భద్రత – భరోసా కలి్పంచాలనని ఆలోచనతోనే చేపడుత్ంది. జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్వం వరధిమాన భారత దేశ ర్జకీయాలో్ల ఇంత వరకు ఎవరూ చేపటటీని కారయూక్రమం. కారయూకరతులు ఆపదలో ఉంటే వారిని ఆదుకోవడం కోసం మూడు సంవతసుర్ల 
క్రితం ఈ అదు్తమైన కారయూక్రమానిని తీస్కువచా్చం. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలు, సిదాధింత్లన్ ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్్ల విధంగా క్రియాశీలక సభుయూలిని తీరి్చదిదుదేత్ం” అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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•కి్రయాశీలక సభ్్యడికి రూ. 50 వేల మెడికల్ ఇనూసూరెన్సూ చెకు్క
తెనాలి పటటీణ పరిధిలోని 6వ వారుడుకు చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభుయూడు 
శ్రీ తూము మురళీ ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదంతో తీవ్ంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో 
చికితసు పందారు. తెనాలి పటటీణ పరయూటన సందర్ంగా శ్రీ మురళీకి పార్టీ 
తరఫున రూ. 50 వేల మ్డికల్ ఇన్సురెన్సు చెకు్కన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు 
అందచేశారు. తెనాలికి చెందిన ప్రముఖ వైదుయూలు డాకటీర్ ఎడ్ల బ్రహా్మజీ గారి తండ్రి 
శ్రీ ర్జార్వు ఇటీవల కాలం చేశారు. పరయూటనలో భాగంగా నాదండ్ల మనోహర్ 
డాకటీర్ బ్రహా్మజీని పర్మరి్శంచారు.
•బరిహ్మరథేం పటిటిన తెనాలివాసులు
జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంలో ప్రతయూక్షంగా పాల్గానేందుకు 
తెనాలి పటటీణంలో పరయూటంచిన నాదండ్ల మనోహర్ గారికి పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజలు 
అపూర్వ సా్వగతం పలికారు. వీధి వీధినా మహళలు హారత్లు పట్టీరు. భవనాల 
మీద న్ంచి పూలవర్ం కురిపించి అభిమానం చాటుకునానిరు. 3, 4, 5 వారుడులో్ల 
ప్రజలు శ్రీ మనోహర్ గారిని కలసి సమసయూలు చెపు్పకొనేందుకు వచా్చరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో పార్టీ ర్ష్ట్ర సంయుకతు కారయూదరి్శ శ్రీ బండారు రవికాంత్, పార్టీ 
నాయకులు ఇసా్మయిల్ బేగ్, పస్పుల్ట మురళీకృష్ణ, తోటకూర వెంకటరమణార్వు, షేక్ జాకిర్ హుసేసున్, గుంటూరు కృష్ణమోహన్, ఎర్రు వెంకయయూనాయుడు, దివె్వల 
మధుబాబు, వల్లం మురళీ, మంచాల శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

జనసైనికుడు కుల్లాయప్పకు
 భీమా చెకుకు

అందజేసిన టిసి వరుణ్

శతఘ్ని న్యూస్: శంగనమల నియోజకవరగాం, బుక్కర్యసముద్రం 
మండలం కేంద్రంలో విరుపాక్షి నగర్ కాలనీకి చెందిన జనసైనికుడు డి. 
కులా్లయప్ప ఇటీవల యాక్షిడంట్ కు గురికావడం జరిగింది. యాక్షిడంట్ కు 
గురైన కులా్లయప్ప జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వం తీస్కుననిందున జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలతో అతనికి హాసి్పటల్ వైదయూ ఖరు్చలకు 
50 వేల రూపాయలన్ ఆయన కుటుంబానికి జనసేన జిలా్ల అధయూక్షులు 
టసి వరుణ్ చేత్లమీదుగా 50 వేల రూపాయల చెకు్క అందించారు. ఈ 
సందర్ంగా టసి వరుణ్ మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ కారయూకరతులకు జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షుడు ఎల్లపు్పడూ అండగా ఉంట్రని, వారి కుటుంబాలకు 
ఏ ఆపద వచి్చన పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. బాధిత్డు వారి 
కుటుంబ సభుయూలు మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
గారికి జిలా్ల అధయూక్షుడు టసి వరుణ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరి్శ భవాని రవి కుమార్, ర్యలసీమ ప్ంతీయ వీరమహళ పి 
పదా్మవత్, జిలా్ల ఉపాధయూక్షులు జయర్మిరెడిడు, అంకె ఈశ్వరయయూ, జిలా్ల 
ప్రధాన కారయూదరి్శ పత్తు చంద్రశేఖర్, జిలా్ల కారయూదరి్శ కిరణ్ కుమార్, జిలా్ల 
సంయుకతు కారయూదరుసులు డి జయమ్మ, బ్ పురుషోతతుమ రెడిడు, అవుకు విజయ్, 
సింగణమల మండల కనీ్వనర్ తోట ఓబుల్స్, మొపూ్పరి క్రిష్ణ, నగర కమిటీ 
సభుయూలు మ్దర వెంకటేష్, జకి్కరెడిడు ఆదినార్యణ, కె వెంకటనార్యన, 
అంజి, హర్ష్ ర్యల్, నాయకులు బ్ సాయి శంకర్, సంతోష్, నౌషాద్ 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

చోటీ మృతికి వైసీపీ నేతలే కారకులు  
..అమ్మిశెటిటి వాసు

*అనా్యయేంగా భయపెటిటి, 
బదిరేంచ్ చేంపేశార్..
*దేవినేన్ అవినాష్ దురా్మరాగా న్కి 
న్దర్శనేం
*మీ పార్టి కోసేం కషటిపడి పన్చేసే్త.. 
మీరచే్చ బహుమానాలివా..?
*చోటీ కుట్ేంబాన్కి అేండగా 
జనసేన పార్టి న్లుస్తేంది..
*జనసేన పార్టి రాషట్ర కార్యదర్శ 
అమ్్మశెటిటి వాసు భరోసా.. 
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: 
ర్ణిగారితోట, అధికార పార్టీ అండతో పోలీస్లు, సచివాలయ ఉదోయూగుల నిర్్వకం ఓ నిండు ప్ణానిని 
బలితీస్కుందని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ అమి్మశెటటీ వాస్ మండిపడాడురు. 17వ డివిజన్ కు 
ర్ణిగారితోటకు చెందిన డోకుపరితు చోటీ సమవారం ఆకసీ్మకంగా మృత్చెందడంతో ఆమ్ పారిధివదేహానిని 
అమి్మశెటటీ వాస్ సందరి్శంచి ఆ కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ తరఫున తన ప్రగాఢ సాన్భూత్ని తెలియజేశారు. 
అనంతరం ఆ కుటుంబానికి రూ. 10 వేల ఆరిధిక సాయానిని వాస్ అందించారు. ఈ సందర్ంగా మీడియాతో 
ఆయన మాట్్లడుతూ.. ఈ సంఘటన తనన్ ఎంతగానో కలచివేసిందని, అసలు అధికార పార్టీ నేతలకు 
ఏమైనా సిగుగాందా అని ప్రశనించారు. దేవినేని అవినాష్ అనే వయూకితు ఏ పార్టీ అధికారంలోకి ఉంటే ఆ పార్టీలో చేరి 
ప్రజలన్ హంసించడమే తన నైజంగా పెటుటీకునానిరనానిరు. విచారణ పేరుతో ఇంటకి వచి్చ గంటల తరబడి 
పడిగాపులు కాసి వివర్లన్ సేకరించాలిసున అవసరం సచివాలయ సిబ్ందికి ఎందుకొచి్చందనానిరు. 
గొడవకు ఏలాంట సంబంధం ల్ని వయూకితు పేరున్ కూడా అక్రమంగా కేస్లో పెటటీ భయాందోళనలకు గురి 
చేయడం వలనే చోటీ అనే మహళ మృత్ చెందిందనానిరు. ఆ మహళ మృత్ కారకులు ముమా్మటకీ వైసీపీ 
నాయకులు, కృష్ణలంక పోలీస్లు, సచివాలయ సిబ్ందేననానిరు. మీ పార్టీ కోసం ఎంతో కషటీపడి పనిచేసిన 
మహళ్ కారయూకరతుకు పింఛన్ ఇవ్వకుండా, అడిగిన పాపానికి ఆ కుటుంబంపై భౌత్క దాడులకు పాల్పడటం 
దేవినేని అవినాష్ దుర్్మర్గానికి నిదర్శమనానిరు. గొడవకు ఏ సంబంధం ల్ని వయూకుతులపై కూడా పోక్సు యాక్డు, 
ఎసీసు, ఎసీటీ ఎట్రాసిటీ వంట అక్రమ కేస్లు బనాయించిన వారిపై కూడా ప్రైవేటు కేస్ వేసాతుమనానిరు. బచు్చ 
మాధవీ అనే వైసీపీ గుండాకు పవిత్రమైన దురగాగుడి పాలకమండలిలో సభుయూర్లిగా నియామకం చేయడం 
ఆలయ ప్రత్షటీలకు భంగం కలిగించడమేననానిరు. ఇప్పటకైనా పోలీస్లు ఈ కేస్లో నిస్పక్షపాతంగా 
వయూవహరించి గొడవకు సంబంధం ల్ని వాళ్ల పేర్లన్ తొలగించాలని, చోటీ మృత్కి కారకులైన సచివాలయ 
సిబ్ందిపై కూడా చరయూలు తీస్కోవాలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేస్తునానిమనానిరు. ఈ ఘటనకు 
సంబంధించి స్ర్యూర్వుపేట పోలీస్ సేటీషన్ లో అడిష్నల్ డిఎసీ్ప రమణమూరితుకి ఫర్యూదు చేయడం 
జరిగింది. మృత్ర్లి కుటుంబానిని పర్మరి్శంచిన వారిలో జనసేన పార్టీ నాయకులు పోత్రెడిడు అనిత, కట్టీ 
యాకోబు, వేముల వెంకటేష్, దోమకొండ అశోక్, గాదే అము్మలు, వి. హరిప్రసాద్, యడ్లపలి్ల శవనాగర్జు, 
గుంటుపలి్ల స్జాత, శ్రీపత్ శీరిషా తదితరులునానిరు.

కాయాన్సర్ తో బాధపడుతున్న జనసైనికుడికి
 మాకినీడి భరోసా

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం: యు కొతతుపలి్ల 
మండలం, కొండేవారం గ్రామంలో గొంత్ 
కాయూనసుర్ తో బాధపడుత్నని జనసైనికుడు 
కేధంశెటటీ మణికంఠన్ డాకటీర్ మాకినీడి 
వీరప్రసాద్ వారి ఇంటకి వెళ్్ల మణికంఠన్ 
పలకరించి, రిపోర్టీస్ అనిని పరిశీలించి వారికి 
మ్రుగైన వైదయూం అందే విధంగా చూస్కుంట్నని 
వారి కుటుంబానికి భరోసా ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో మేడిశెటటీ కామేష్, కోన ర్మకృష్ణ, మేడిచశెటుటీ 
ర్జేష్, సంగం ర్జా, నాని, గాది శ్రీనివాస్, జనసైనికులు, తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

జనసైనికుడు కరెడలా సతితిబాబును పరామర్శంచిన
 మాకినీడి దంపతులు

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం: గొల్లప్రోలు పటటీణంలో 11వ వారుడు కరణం గారి తోటలో జనసైనికుడు కరెడ్ల 
సత్తుబాబు కొంతకాలంగా కాళ్ళా నొపి్పతో బాధపడుత్నానిరు. విషయం తెలుస్కునని పిఠాపురం నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇంచారిజి శ్రీమత్ మాకినీడి శేషుకుమారి మరియు వారి హసె్ండ్ డాకటీర్ మాకినీడి వీరప్రసాద్ 
వారిని పర్మరి్శంచి వారి రిపోరుటీలు పరిశీలించి, వారి ఆరోగయూ పరిసిథిత్ అడిగి అడిగి తెలుస్కుని మ్రుగైన 
వైదయూం కోసం వాయూధికి సంబంధించిన డాకటీర్ తో మాట్్లడి మ్రుగైన వైదయూం అందేలా చూస్కుంట్నని చెప్పడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో విన్కొండ అమ్మజి, శర్ష, నవీన్, కర్రెడ్ల సత్తుబాబు, త్త్ర్వు, త్త్జీ, కుటటీ, 
ఉలవశెటటీ శ్రీన్, నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్గానానిరు.

కుంటిమద్ది జయరాం రెడిడి ఆధ్వరయాంలో 
ఇంటింటా జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం: 
అనంతపురం జిలా్ల జనసేన 
ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కుంటమదిదే 
జయర్ం రెడిడు ఆధ్వరయూంలో 
“ఇంటంట్ జనసేన” 
కారయూక్రమం దా్వర్ అనంతపురం 
నియోజకవరగాంలో.. రెండవ 
రోడుడు గొంగడి ర్మయయూ ఫంక్షన్ 
హాల్ పరిసర ప్ంత్ల నందు.. 
అనంతపురం నియోజకవరగా ప్రజలతో 
మమేకమై జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఏ ఆశయ సాధన కోసమైత్ 

జనసేన పార్టీని సాథిపించారో.. ఆ ఆశయాలన్ వివరిస్తు సాథినిక ప్రజలతో మమేకమై సాథినిక సమసయూలు 
తెలుస్కొని జనసేన పార్టీ ఆవశయూకతన్, క్రియాశీలక సభయూత్వ ఆవశయూకతన్ తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమంలో అనంతపురం జిలా్ల జనసేన ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కుంటమదిదే జయర్ం రెడిడు, లీగల్ సెల్ 
అధయూక్షులు మురళీకృష్ణ, భవాని నగర్ మంజునాథ్, ప్రవీణ్ కుమార్, నార్యణ నాయక్, హేమంత్ నాయక్, 
కళ్యూణ్, కర్ణ, పురుషోతతుం నాయక్, ర్జు, మహేష్ కుమార్, పోత్ర్జుల అశోక్, పబ్్శెటటీ మంజునాథ్, 
ప్రవీణ్ కుమార్, వెంకటకృష్ణ, ప్రత్ప్ మరియు జనసేన నాయకులు కారయూకరతులు పెదదే ఎత్తున పాల్గానానిరు.

రోడ్లు  వేయ ల్రు.. రాజధాని కడతామని మోసం చేస్తు న్నారు
•అమరావత్తో అభివృదిధి సాధ్యపడేది
•రాష్టట్రన్ని ఈ ప్రభ్తవిేం 20 ఏళ్్ల  వెనకి్క తీసుకువెళ్లేంది
•కుళ్లపోయిన రాజకీయ వ్యవస్థ  ప్రకాషేళన జనసేనతోనే సాధ్యేం
•క్రియాశీలక సభయూత్వం కేవలం బీమా పథకం కాదు.. పార్టీతో అన్బంధం
•మార్్ప  కోసేం చేసే ప్రయాణేంలో మనమేంతా భాగసావిములవుదేం
•తెనాలి న్యోజకవరగా కి్రయా వాలేంటీర్ల సమీకాషే సమావేశేంలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదేండ్ల 
మనోహర్ 
శతఘ్ని న్యూస్: కుళ్్లపోయిన ర్జకీయ వయూవసథి ప్రక్షాళన జనసేన పార్టీతోనే సాధయూమని జనసేన పార్టీ 
ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీం చేశారు. ర్జకీయాలో్ల 
మారు్ప కోసం చేస్తునని ప్రయాణంలో ప్రత్ కారయూకరతుని భాగసా్వములిని చేసే ఉదేదేశంతో క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు ప్రక్రియ చేపటటీనటుటీ తెలిపారు. క్రియాశీలక సభయూత్్వనిని కేవలం ఒక బీమా 
పథకంగా కాకుండా ఒక ప్రత్యూక గురితుంపుగా.. పార్టీతో అన్బంధంగా భావించి సీ్వకరించాలనానిరు. 
మనం ఎంత బలంగా క్రియాశీలక సభయూత్వం చేసేతు ఎనినికలకు అంత బలంగా సిదధిమవుత్మనానిరు. 
రోడు్ల కూడా వేయల్ని మన్షులు ర్జధాన్లు కడత్మని చెపి్ప ప్రజలిని మోసం చేస్తునానిరని.. 
అమర్వత్ వచి్చ ఉంటే ఎంతో అభివృదిధి జరిగేదని అనానిరు. సమవారం సాయంత్రం తెనాలి 
నియోజకవరగా క్రియా వాలంటీర్లతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహంచారు. నియోజకవరగాంలో మూడో 

విడత సభయూత్వ నమోదు ప్రక్రియపై చరి్చంచారు. అనంతరం శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “క్రియాశీలక సభయూత్్వనిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రత్యూకంగా గురితుంచారు. సభయూత్వ 
నమోదున్ ప్రత్ కారయూకరతు ఒక బాధయూతతో సీ్వకరించాలి. చితతుశుదిదేతో ముందుకు తీస్కువెళ్్లలి. క్రియాశీలక సభుయూలకు ప్రత్యూక గురితుంపుతో పాటు ఐడీ కారుడు, గాజు గా్లస్, బాయూడిజితో 
కూడిన కిటుటీన్ ఈ ఏడాది సిదధిం చేస్తునానిం. దంతో పాటు షణు్మఖ వ్యూహంతో కూడిన బ్రోచర్ అందుబాటులో ఉంటుంది. షణు్మఖ వ్యూహమే జనసేన ఎనినికల ప్రణాళ్క. జనసేన పార్టీ 
ప్రభుత్వంలో.. వయూవసాయ రంగానికి ఏం చేయబోత్నానిమనేది షణు్మఖ వ్యూహంలో తెలియచేశారు. యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మ్రుగుపరే్చందుకు ఏట్ లక్ష మందికి రూ.10 
లక్షల చొపు్పన ప్రభుత్వం దా్వర్ సాయం చేయడం దా్వర్ చినని చినని వాయూపార్లు చేస్కునే అవకాశం కలి్పసాతుం. క్రియాశీలక సభుయూలంత్ షణు్మఖ వ్యూహానిని ఇంటంటకీ తీస్కువెళ్్లలి. 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకత్వ ఆవశయూకతన్ ప్రజలకు వివరించాలి.
•పాలకుల బదిరేంపులు త్పి్పకొటటిేండి
తెనాలి నియోజకవరగాంలో స్వయంగా వారుడులు, గ్రామాలో్ల పరయూటంచి క్రియాశీలక సభయూత్వ ఆవశయూకతన్ వివరిసాతున్. క్రియాశీలక సభుయూలంత్ కంకణబదుదేలై ఈ కారయూక్రమానిని ముందుకు 
తీస్కువెళ్్లలి. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకత్వంలో ఒక మారు్ప తీస్కుర్గలమనని నమ్మకంతో ప్రత్ ఒక్కరు పని చేయాలి. ఎనినికల కోసం రకరకాల పుకారు్ల పెడత్రు. ర్జకీయంగా 
కావాలని మన మీద బురద చల్్ల ప్రయత్నిలు చేసాతురు. అంత్మంగా ప్రజలు మన చితతుశుదిదేని గురితుసాతురు. అమర్వత్ని నిర్్వరయూం చేసిన కారణంగా ఈ ప్రభుత్వం వచా్చక ర్ష్ట్రం 20 
సంవతసుర్లు వెనకి్క వెళ్్లపోయింది. అనినింటనీ ధైరయూంగా ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్లండి. కేస్లకు భయపడవదుదే. ఏ ప్రభుత్వమైనా సంక్షేమ పథకాలు ఇవా్వలిసుందే. ఇంటంటకి వెళ్్ల బెదిరిసేతు 
త్పి్పకొటటీండి. మన పార్టీ గురించి ప్రజాసా్వమయూ బదదేంగా ప్రజలకు చెపు్పకుందాం. వరధిమాన ర్జకీయాలో్ల జనసేన అవసరం ప్రజలకు తెలియాలి. మంచి మారు్ప కోసం జనసేన 
నిలబడుత్ంది. అందులో అంత్ భాగసా్వములు కావాలి” అనానిరు. కారయూక్రమంలో పార్టీ ర్ష్ట్ర సంయుకతు కారయూదరి్శ బండారు రవికాంత్, పార్టీ నాయకులు ఇసా్మయిల్ బేగ్, పస్పుల్ట 
మురళీకృష్ణ, షేక్ జాకిర్ హుసేసున్, తోటకూర వెంకటరమణార్వు, గుంటూరు కృష్ణమోహన్, ఎర్రు వెంకయయూనాయుడు, దివె్వల మధుబాబు తదితరులు పాల్గానానిరు.

ఎకకుడ ఆపద అంటే

 అకకుడ జనసేన ఉంటంద్

శతఘ్ని న్యూస్: కొండపి: ప్రకాశం జిలా్ల, కొండేపి నియోజకవరగాం, 
సింగర్యకొండ మండలం, సింగర్యకొండకు చెందిన 
మల్లపెడ శ్రీన్ గుండ ఆపరేషన్ నిమితతుం బ్లడ్ అవసరం ఏర్పడింది. 
విషయానిని సింగర్యకొండ మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
ఐనాబత్తున ర్జేష్ దృష్టీకి ర్వడంతో వారు వెంటనే స్పందించి 
ర్జేష్, కాస్ల శ్రీనివాస్ మరియు జరుగుమలి్ల మండలం 
బ్ట్రగుంట మామిడి ర్ధాకృష్ణ మంగళవారం ఒంగోలు 
అమృత హార్టీ హాసి్పటల్ లో బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం జరిగినది. ఈ 
సందర్ంగా వారు మాట్్లడుతూ ప్రజలకు ఎక్కడైనా సమసయూ 
ఉందని తెలియగానే అక్కడ ప్రజలకు అండగా జనసేన ఉంటుంది.

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

బాధిత్ల పక్షాన నిలిస్తు  
ఎసీసీ ఎసీటీ  అట్్ర సిటీ కేస్లు బన్యస్తు రా?

*జనసేన రాషట్ర ప్రధాన కార్యదర్శ శ్రీమత్ యశసివిపైె దడికి యత్నిేంచ్న పోలీసు 
అధికారపైె చర్యలు తీసుకోవాలి 
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరంలో రోడుడు విసతురణ పేరుతో.. నోటీస్లు కూడా ఇవ్వకుండా 
కూలి్చవేతలు చేస్తుంటే బాధిత్ల పక్షాన నిలిచి పోర్డినందుకు జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర 
ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రీమత్ పాలవలస యశసి్వపై అక్రమంగా ఎసీసు, ఎసీటీ అట్రాసిటీ కేస్లు 
నమోదు చేయడానిని తీవ్ంగా ఖండిస్తునానిమని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. కార్పరేషన్ 
అధికారుల వైఖరినీ, అధికార పార్టీ పోకడలీని ప్రశనించడమే నేరం అనే విధంగా 
ప్రభుత్వం వయూవహరిసతుంది. ఈ ఘటనలో శ్రీమత్ యశసి్వపై పోలీస్ అధికారి దాడికి 
ప్రయత్నించి, దుర్్షలాడిన తీరు చూసేతు కొందరు అధికారులు చట్టీనిని, నిబంధనలనీ 
విస్మరించినటు్లగా భావించాలిసు వసతుంది. మహళ్ నేతపై దాడికి ప్రయత్నించిన సదరు 
అధికారిపై చరయూలు తీస్కోవాలి. ఆ అధికారిపై మహళ్ పోలీస్ సేటీషనో్ల ఫర్యూదు చేసినా 
ఇంత వరకూ స్పందన ల్దు. సరికదా ఫర్యూదు చేసిన శ్రీమత్ యశసి్వపై ఎసీసు ఎసీటీ 
అట్రాసిటీ కేస్ నమోదు చేయడం కచి్చతంగా ప్రభుత్వ నిరంకుశ వైఖరిని వెల్లడిస్తుంది. 
నిబంధనలు పాటంచకుండా కూలి్చవేతలు చేస్తుంటే బాధిత్ల పక్షాన నిలిసేతు కేస్లు 
బనాయిసాతుర్? మా పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శపై నమోదు చేసిన తపు్పడు కేస్పైనా, 
ఆమ్పై దాడికి యత్నించిన పోలీస్ అధికారిపైనా నాయూయ పోర్టం చేసాతుమని నాదండ్ల 
మనోహర్ స్పషటీం చేశారు.

యశసి్వనిపై అట్రాసిటీ కేసు పెటటిడాని్న ఖండిసుతిన్నం 
..రేగిడి లక్ష్మణరావు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: 
బొగుగాల దిబ్ వదదే నివాసముంటునని 
నిరుపేదల ఇళ్ల తొలగింపున్ 
నిరసిస్తు, బాధిత్ల తరుపున 
ప్రశనించినందుకు పాలవలస 
యశసి్వనిపై అట్రాసిటీ కేస్ నమోదు 
చేయడానిని జనసేన పార్టీ తరుపున 
తీవ్ంగా ఖండిస్తునానిమని రేగిడి 
లక్షష్మణర్వు మంగళవారం ఒక 
ప్రకటనలో తెలిపారు. వెంటనే ఆమ్పై 
పెటటీన కేస్న్ వెనకి్క తీస్కోవాలని 

డిమాండ్  చేశారు. అధికార పార్టీకి చెందిన కౌనిసులర్  ఇలా తపు్పడు కేస్ పెటటీడం దురదృషటీకరమనానిరు. 
ఇలాంట సంస్కృత్ ర్జకీయాలో్ల శ్రేయస్కరం కాదనానిరు. కేస్లకు తమ పార్టీ నాయకులు భయపడే 
ప్రసకేతు ల్దనానిరు. నాయూయపరంగా కేస్లన్ ఎదుర్కంట్మనానిరు. 

కరాటే విజేత సతీష్ కుమార్ ను 
అభినంద్ంచిన

 రెడిడి అప్పలనయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు: ఫబ్రవరి 12వ త్దన నిడదవోలులో జరిగిన 
మూడు ర్షా్రాల కర్టే పోటీలలో విజేతగా నిలచిన ఏలూరుకు చెందిన 
జి.సతీష్ కుమార్ న్ జనసేన ఏలూరు నియోజకవరగా ఇనా్చర్జి రెడిడు 
అప్పలనాయుడు జనసేన ఏలూరు కార్యూలయంలో అభినందించారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ మనిష్ ఆత్మరక్షణ కోసం 
ఉపయోగపడే కర్టేన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రీడారంగంలో గురితుంచడం 
జరిగిందని, అటువంట కర్టే పోటీల టోరనిమ్ంటో్ల ఏలూరు కు 
చెందిన జి సతీష్ కుమార్ పాల్గాని సేటీట్ ఫస్టీ ర్యూంక్ సాధించడం 
అభినందనీయమని అనానిరు. ఈ టోరనిమ్ంటో్ల సేటీట్ ఫస్టీ సాధించేందుకు 
తర్ఫీదు ఇచి్చన కోచ్ ర్మున్ అభినందించారు. ఇదేవిధంగా ఏలూరు 
నగర ఖ్యూత్ని కర్టే రంగంలో ప్రత్భ కనబరిచే విధంగా, అనిని 
రకాలుగా ర్ణించాలని, జాతీయ, అంతర్జితీయ సాథియిలో కర్టే 
రంగంలో ఏలూరు ప్రత్భన్ చాటే విధంగా సతీష్ కుమార్ తన 
నైపుణాయూనిని పెంపందించుకొని, క్రీడారంగంలో తన ప్రత్భన్ చాట్లని 
రెడిడు అప్పలనాయుడు ఆకాంక్షించారు.

క్రియాశీలక సభయాత్వ నమోదు కారయాక్రమాని్న 
వినియోగించుకండి: షేక్ పాషా

శతఘ్ని న్యూస్: కొణిజర్ల: జనసేన 
పార్టీ చేపటటీన మూడవ విడత జనసేన 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని 
కొణిజర్ల మండల మరియు వైర్ నియోజక 
వరగా జనసేన నాయకులు, కారయూకరతులు 
మరియు అభిమాన్లందరూ విజయ 
వంతం చేయాలని కొణిజర్ల మండల 
ముఖయూనాయకులు పాషా పిలుపునిచా్చరు. 
ఈ సందర్ంగా పాషా మాట్్లడుతూ.. 
జనసేన అదయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పిలుపు 
మేరకు ఈ కారయూక్రమానిని ప్రత్షాఠాత్మకంగా 
తీస్కుంటునానిమని తెలిపారు. 
అదేవిధంగా గతంలో సభయూత్వం తీస్కునని 
వారు మరలా రెన్యూవల్ చేయించుకోవాలని, 
కొతతుగా సభయూత్వం తీస్కునేవారికి ఇదొక 

మంచి అవకాశం అనానిరు. భారత దేశ చరిత్రలో వేరే ఏ పార్టీ కూడా కారయూకరతులకు అండగా 5 
లక్షలు రూపాయల ప్రమాద బీమా ఇవ్వల్దని, జనసేన కారయూకరతులు ప్రమాదంలో గాయపడిన, 
మరణించిన వారి కుటుంబ సభుయూలకు అండగా ఉండేందుకు పవన్ కళ్యూణ్ ఎంతో ఖరు్చ చేసి 
ఇన్సురెన్సు కంపెనీకి డబు్ చెలి్లస్తునానిరని ఈ సందర్ంగా వారికి ప్రత్యూక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్్ర మతి డోకుపరితు  చోటీ మృతికి

 వై సీపీ వేధింపుల్ కారణం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ తూరు్ప నియోజకవరగాంలో శ్రీమత్ డోకుపరితు చోటీ అనే మహళ 
ఉస్రుపోవడానికి వైసీపీ నాయకులు, వారి ప్రోద్లంతో అధికార యంత్ంగం చేసిన వేధింపుల్ 
కారణమని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో 
విమరి్శంచారు. వైసీపీ అసెంబీ్ల ఇంచారుజిలు ర్జాయూంగేతర శకుతులుగా మారి ప్రజలన్... ముఖయూంగా 
మహళలన్ ఇక్కట్ల పాలుచేస్తునానిరు. ప్రభుత్వం ప్రకటంచిన కారయూక్రమానిని విజయవాడ తూరు్పకి 
వైసీపీ ఇంచారిజిగా ఉనని శ్రీ దేవినేని అవినాష్ నిర్వహంచడం నిబంధనలకు విరుదధిం. నిబంధనలు 
ఉల్లంఘ్ంచడమే కాకుండా ప్రభుత్వ పథకాలన్ ప్రశనించిన ముసి్లం మహళపై దాడి చేయించడం 
పాలక పక్షం నిరంకుశ వైఖరిని తెలియచేస్తుంది. ఆ ముసి్లం కుటుంబానికి చెందిన చోటీ అనే మహళ 
అనారోగయూంతో బాధపడుత్నాని పోలీస్లు, ఇతర శాఖల అధికారులు విచారణ పేరుతో ఇబ్ందులకు 
గురి చేసినటు్ల కుటుంబ సభుయూలు చెబుత్నానిరు. శ్రీమత్ చోటీ మృత్కి కారకులైన వారిపైనా, ప్రభుత్వ 
కారయూక్రమానిని అనధికారికంగా చేపటటీన వైసీపీ నేతపైనా క్రిమినల్ కేస్లు నమోదు చేయాలి. ఆ 
కుటుంబానికి అండగా జనసేన నిలబడుత్ందని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ భరోసా ఇచా్చరు.

నంద్కొట్కురు జనసేన కారాయాలయంలో 
క్రియాశీలక సభయాత్వ నమోదు కారయాక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: నందికొటూ్కరు: 
నందికొటూ్కరు జనసేన 
కార్యూలయంలో క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం 
ఏర్్పటుచేయడం జరిగింది. 
నియోజకవరగాంలోని ప్రజలు 
క్రియాశీలక సభయూత్్వలు 
చేయించుకోవాలని జనసేన 
పార్టీ కార్యూలయం న్ండి 
నల్లమల రవికుమార్, మదిదేల్ట, 
మొలక శేషు, పగడం శేషననిలన్ కోరడం జరిగింది. కారయూక్రమంలో భాగంగా క్రియాశీలక సభయూత్వ 
ప్రయోజనాలన్ వివరిస్తు.. క్రియాశీలక సభయూత్వం చేయించుకునని వారికి చాలా ఉపయోగాలు 
ఉంట్యని, కుటుంబంలో సభయూత్వం చేయించుకుననివారు యాకిసుడంట్ వల్ల మరణిసేతు 
కుటుంబం ఇబ్ందులు పడకుండా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఈ బీమా దా్వర్ కుటుంబానికి 
వసాతుయని తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే జనసేన పార్టీలో క్రియాశీలక సభయూత్వం ఉననివారికి 
ప్రత్యూక గురితుంపు ఉంటుందని తెలియజేశారు.. పల్లటూర్లలో జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాలు జరిగే 
సమయంలో ప్రజలు కుటుంబ పెదదే యాకిసుడంట్ వల్ల చనిపోయారని అప్పటన్ంచి మేము చాలా 
ఇబ్ంది పడుత్నానిమని, పిల్లల చదువులు చదివించల్కపోత్నానిమని, కషాటీలు ఉనానియని 
తెలియజేశారు. అందువల్ల ఇలాంట ఇబ్ందులు ఎవరు పడకూడదని జనసేన పార్టీ భావించి ఈ 
యొక్క కారయూక్రమానిని ముందుకు తీస్కు ర్వడం జరిగింది. కన్క ప్రత్ ఒక్కరూ ఈ సభయూత్్వనిని 
తీస్కొని ముందు జాగ్రతతు వహంచవలసిందిగా తెలియజేశారు.

భీమ్లి జనసేన ఆధ్వరయాంలో సరోజినీ 
నయుడు జనమిద్న వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: భీమిలి 
నియోజకవరగాం: భారత 
కోకిల, నైటంగేల్ ఆఫ్ 
ఇండియాగా ప్రసిదిధి చెందిన 
సా్వతంత్రయూ సమరయోధుర్లు, 
భారతదేశపు తొలి మహళ్ 
గవరనిరు సరోజినీ నాయుడు 
జన్మదినానిని పురస్కరించుకొని 
భీమిలి ఇంచారిజి సందప్ 
పంచకర్ల నాయకత్్వనిని 

బలపరుస్తు ఫబ్రవరి 13వ త్ద, సమవారం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో భీమిలి నియోజకవరగాం 
7వార్డు వాంబే కాలనీ అంగనా్వడీ కేంద్రంలో సరోజినీ నాయుడు జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహంచడం 
జరిగింది. కారయూక్రమంలో భాగంగా అంగనా్వడీ కేంద్రంలో మౌలిక వసత్లు ల్క ఇబ్ంది 
పడుత్నని గరి్ణీ స్త్రీలు, చినని పిల్లలకు, టీచర్లకు మరియు హెల్పర్సు కి అవసరం అయిన 
సామాగ్రిని జనసేన నాయకులు ఒమి్మ దేవి యాదవ్, సాగర్ మల్ల, యాళ్ల విజయ్ కుమార్, 
ఆకుల శవ, యార్ణగుల స్ధీర్, వావులపలి్ల చినని, వెన్గాలా శ్రీన్, రెడిడు ర్జు, పాలపరితు గణేష్ 
అందజేసారు. అనంతరం సాథినికులకు జనసేన క్రియాశీల కారయూక్రమం యొక్క వివర్లు 
తెలియజేసి, జనసేనలోకి ఆహా్వనించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమం విజయవంతం చేసిన 
జనసేన కుటుంబ సభుయూలందరికి ధనయూవాదములు తెలియజేసారు.

దక్షిణంలో కార్్పరేటర్ కందుల 
సేవా కారయాక్రమాలు

శతఘ్ని న్యూస్: దక్షిణ వైజాగ్ 
నియోజకవరగాంలో 32 వ వారుడు 
కార్పరేటర్, నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు కందుల నాగర్జు సేవా 
కారయూక్రమాలు కొనసాగుత్నానియి. 
నియోజకవరగాంలోని అనిని 
ప్ంత్లలోన్ అవసరమైన వారికి 
తన సహాయం అందజేస్తునానిరు. 
ఈ క్రమంలో 32వ వారుడు, 37వ 
వారుడులలో పుష్పవత్ అయిన ఇదదేరు 
అమా్మయిలకు పటుటీబటటీలన్ 
అందజేశారు. 32వ వారుడు లో 
చెరువుగటుటీ ప్ంత్నికి చెందిన ధన్ష, 37వ వారుడు చెంగల ర్వు బజార్ 
ప్ంత్నికి చెందిన వైష్ణవిలకు పటుటీచీరలు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా 
కందుల నాగర్జు మాట్్లడుతూ అరుహులైన ప్రత్ ఒక్కరికి సహాయం చేయడం తన 
బాధయూతగా భావిస్తుననిటు్ల చెపా్పరు. ఈ క్రమంలోనే నియోజకవరగాంలో పలువురికి 
తన పరిధి మేరకు సేవలన్ అందిస్తుననిటు్ల పేర్కనానిరు. నియోజక వరగాంలో ఒక 
వారుడుకే పరిమితం కాకుండా అనిని వారుడులలోన్ తన సేవలన్ కొనసాగిస్తుననిటు్ల 
వెల్లడించారు. ఈ కారయూక్రమం లో 32వ వారుడు ఇంచార్జి బద్రీనాథ్, కేఎన్ఆర్ 
చారిటబుల్ ట్రస్టీ వైస్ చైర్మన్ కేదార్నిథ్, మహేష్ బాబు, జానకి, కనకమహాలక్ష్మి, 
కోదండమా్మ, దురగా, కుమారి, రోజి, వెంకటేష్, త్త్ర్వు, స్రిబాబు, ఎర్ంశెటటీ 
స్రేష్ కుమార్, గరికిన రవి, జోగర్జు తదితరులు పాల్గానానిరు.

పుల్్వమా అమరవీరులకు
 ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్:. 
గాజువాక: పులా్వమా దాడి 
జరిగి నేటకి నాలుగేళ్్ల, 
ఈ సందర్ంగా 
గాజువాక జనసేన పార్టీ 
భారత్ జనసైనిక్సు టీం 
సభుయూల ఆద్వరయూంలో 
పులా్వమా అమరవీరులన్ 
స్మరించుకుంటూ ఘనంగా 
నివాళ్లు అరి్పంచడం 

జరిగింది. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్్లడుతూ.. జమూ్మకశీ్మర్ లోని పులా్వమాలో 
జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 40 మంది భారత జవాన్్ల అమరులై నాలుగేళ్్ల అయింది. 
2019వ సంవతసురం ఫబ్రవరి 14వ త్దన 40 మంది భారత జవాన్్ల అమరులైన 
నాలుగేళ్ల తర్్వత కూడా జవాన్ల అత్యూననిత త్యూగానిని ఎప్పటకీ మరి్చపోల్ము. ఫబ్రవరి 
14వ త్ద భారతదేశానికి ఒక బా్లక్ డే, 40 మంది వీరజవాన్్ల, పులా్వమా సెకాటీర్ 
లో ముష్కరులు చేసిన బాంబు దాడి ఘటనలో ప్ణాలన్ అరి్పంచారు. సైనికుల 
త్యూగాలన్ గురుతు చేస్కుంటూ ఘనంగా నివాళ్లు అరి్పంచడం జరిగింది. ఈ 
కారయూక్రమం జనసేన పార్టీ గాజువాక నియోజకవరగాం భారత్ జనసైనిక్, జనసైనికులు 
బ్ కే దురగా, రవీంద్ర, అపు్ప, కనకేశ్వర, ర్మార్వు, స్వర్జ్, భాస్కర్, వీరమహళ 
శాలిని ఆధ్వరయూంలో కారయూక్రమం జరిగింది.

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

నిఘా, భద్రత....నిదుదిరోతున్నయా!
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శాంత్ భద్రతలు క్షీణించాయి. 
సాక్షాత్తు సీఎం జగన్ నివాసానికి అత్దగగారలో జరిగిన దారుణమే 
దనికి ఉదాహరణ. త్డేపలి్ల పోలీస్ సేటీషన్ కి సమీపంలో, ఎనీటీఆర్ 
కటటీ వదదే ఉనని ఇంటో్ల ఒక దళ్త బాలికన్ పాత నేరగాడు 
నరికి చంపాడు. అదే రోజు కొనిని గంటల ముందు కూడా అదే 
గంజాయి మత్తులో ఆమ్ మీద అత్యూచార్నికి యత్నించాడు. 
విధివంచిత్ర్లు, అంధుర్లైన ఆ అమా్మయి ఎదురుత్రగడంతో 
లోకముడిచాడు. త్రిగి వెళ్తు అదే వీధిలోని మరో బాలికతోన్ 
హీనంగా ప్రవరితుంచాడు. తర్్వత దళ్త్ర్లి కుటుంబీకులు 
నిలదయడంతో పగ పెంచుకునానిడు. ర్త్రి వేళ మళీ్ల అదే ఇంటో్లకి 
చొరబడి హతయూకు పాల్పడాడుడంటే... అంతకు మించిన ఘోరం, నేరం 
ఇంకేముంటుంది? అదకాక - ముఖయూమంత్రి ఇంట పరిసర్లో్లనే 
మత్తుపదార్థిల బెడద త్ండవిసతుంది. వాటకి బానిసలైన వాళ్్ల 
ఏకంగా కత్తుతోనే ఇళ్లలోకి దూరుత్నానిరంటే- ఏది శాంత్? 
ఇంకెక్కడి భద్రత?
* అంత్ చేతకానితనం
ఇదే ఉదంతంలో పలు కోణాలునానియి. నిందిత్డిది మొదటన్ంచీ 
నేరచరిత్ర. ఎనోని ఫర్యూదులునాని, పోలీస్లు కళ్్ల, చెవులూ 
మూస్కునానిరు. పోలీస్ హెడ్ కానిసేటీబుల్ నే గొడడులితో చంపబోయిన 
‘ఘన్డు’ అతడు! మూడేళ్లనాడే కేస్ నమోదైనా చరయూలు శూనయూం. 
మాదకద్రవాయూలతో రెచి్చపోవటం, మహళలతో అసభయూంగా 

వయూవహరించడం అలవాటుగా మారింది. పరిసర ప్రజలు మొత్తుకుంటునాని, పోలీస్లు ఇంకా నిద్రమత్తులోనే జోగుత్నానిరు. ఈలోగా హతయూ జరిగిపోయింది. అమాయకుర్లి ప్ణం 
గాలిలో కలిసిపోయింది. అయినా మరునాడు ఉదయం వరకు కేస్ నమోదు జరగల్దు. పోలీస్ల గసీతు ఏమిటో, నిఘా ఏ మేరకు ఉందో స్పషటీంగా తెలిసిపోతూనే ఉంది. అక్షర్లా ఇది 
భద్రత్ వైఫలయూం, పోలీస్ల చేతకానితనం. పాలకుల బాధయూత్ ర్హతయూం. ప్రజల ప్ణాలు గాలిలో దపాలా్ల మార్యనేందుకు ఇదే నిదర్శనం!
*ఆది న్ంచీ అంత్....
జగన్ సీఎం అయినప్పట న్ంచి శాంత్భద్రతలు కన్మరుగవుత్నానియి. ఆయన నివాస ప్ంతంలోనే, కృషా్ణ నదతీరంలో ఓ దళ్త యువత్పైన ముగుగారు వయూకుతులు సామూహక 
అత్యూచార్నికి తెగబడాడురు. ఇది 2021 నాట మాట. నిందిత్లో్ల ఒకడు ఇప్పటకీ పర్ర్లోనే ఉనానిడు. ఆనాట సంఘటనకు కూడా గంజాయి మత్తు నేరగాళ్్ల కారణం. అర్చక, ఆటవిక 
పాలన దుషఫీలితమిది. గూండాలమీద ఉక్కపాదం మోపాలిసున పోలీస్ యంత్ంగం చోదయూం చూసతుంది. జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అననిటు్ల త్డేపలి్ల ప్ంతం సంఘ వయూత్రేక 
శకుతుల అడడుగా మారింది. తన ఇంట పరిసర్లో్లనే దారుణాలు జరిగిపోత్ంటే, ముఖయూమంత్రి ఏం చేస్తుననిటు్ల? పరిసిథిత్ని అదుపుచేయల్ని పాలకుడు కోటలోఉనాని, పేటలో ఉనాని ఒకటే. 
హత్యూచార్లు సాగిపోత్నాని, ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉలుకూపలుకూ ల్దు. మహళల మాన ధన ప్ణాలిని కాపాడాలిసున మహళ్ కమిషన్ పని తీరు సరేసరి... అంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
చేసిన వాయూఖయూలు పరిసిథిత్కి అదదేం పడుత్నానియి. త్డేపలి్లలో జరిగిన దారుణానిని పరిశీలించేందుకు వెళ్్లన మహళ్ కమిషన్ అధయూక్షర్లు వాసిరెడిడు పద్మకు తీవ్ నిరసన సెగ తగిలింది. 
గంజాయి నేరగాళ్్ల, రౌడీషీటరు్ల రెచి్చపోత్ంటే ప్రభుత్వం ఏం చేసతుందని విపక్షాలు నిలదయటం ఉద్రికతుతకు దారితీసింది. వీటనినింటకీ సమాధానాలు చెపా్పలిసుంది పాలకపక్షమే.
*మాటలకు్కవ.... చేతలు తకు్కవ
ప్రత్పక్ష నాయకుడిగా ఉండగా, శాంత్భద్రతల పరిరక్షణ గురించి జగన్ ఎనోని మాటలు చెపా్పరు. ర్ష్ట్రంలో పరిసిథిత్ అదుపు తపి్పందని, గవరనిర్ జోకయూం చేస్కోవాలని కోరుతూ 2019 
ఏప్రిల్ నెలలో వినత్పత్రం సమరి్పంచారు కూడా. అప్పటో్ల- ‘ముఖయూమంత్రి కాదు, ముఖయూ కంత్రి’ అంటూ తీవ్ వాయూఖయూలూ చేశారు. సీఎం అయాయూక ‘ శాంత్భద్రతల విషయంలో తగేగాది 
ల్దు’ అంటూ 2021అకోటీబరులో జగన్ గంభీర ప్రకటన చేశారు. త్డేపలి్లలోని తన కాయూంప్ కార్యూలయంలో పోలీస్ ఉననిత్ధికారులతో మాట్్లడుతూ, మహళల రక్షణకు పెదదేపీట 
వేసాతుమనానిరు. బాధిత పనితలవరైనా ఎపు్పడైనా ఏ సమయంలోనైనా పోలీస్ల సాయం కోరవచ్చని హామీ ఇచా్చరు. అంత్కాక, ర్షా్రానిని మాదక పదారథి రహతంగా మారే్చందుకు 
ప్రత్యూక కార్యూచరణ చేపడత్మనానిరు. ఈ రెండూ లోపించాయని ‘అంధుర్లపై కత్తు వేటు’ సంఘటన స్పషటీం చేసతుంది. ఆమ్ ప్ణం పోయిన తర్్వత్, వివర్లిని తలి్లతండ్రుల న్ంచి 
సేకరించారు పోలీస్లు. అదే నిందిత్డు గతంలో ఎనిని అర్చకాలకు పాల్పడినా పటటీంచుకోల్దు. అప్పటో్లనే రంగంలోకి దిగి పోలీస్ తడాఖ్ చూపించి ఉంటే, ఇపు్పడు ఇంత 
ఘోరం జరిగి ఉండేది కాదు. ముఖయూమంత్రి నివాస ప్రదేశం హైసెకూయూరిటీ జోన్ గా ఉంటుంది. మరి ఆ ప్ంతంలోనే గంజాయి, ఇతర మత్తుపదార్థిల క్రయవిక్రయాలు, వినియోగం 
శాంత్భద్రతల దుసిథిత్ని త్టతెల్లం చేస్తునానియి.
*ఈ ప్రశనికు బదుల్ద?
వనితల సంరక్షణకి ఉదేదేశంచిన ‘దిశ’ గసీతు వాహనానిని గత్డాది మారి్చలో ఏపీ సీఎం ప్రంభించారు. మహళల భద్రతకి తన ప్రభుత్వం అతయూంత ప్ధానయూమిస్తుందని వాగాదేనం చేశారు. 
వారికి ఎటువంట అనాయూయం జరిగినా ఊరుకునేది ల్దనానిరు. మరి ఒక బాలిక, అందులోన్ దళ్త్ర్లు, చూపుకొరవడిన అమా్మయిపై జరిగిన దారుణానికి ఈ ప్రభుత్వం ఏమని 
బదులిస్తుంది? ముఖయూమంత్రి నివాసానికి కూతవేటు దూరంలోనే ‘కత్తుతో నరికివేత ‘ అంటే - ర్ష్ట్రంలో శాంత్భద్రతలు ఏమైనటు్ల! దనికి ప్రభుత్వమే సమాధానం చెపా్పలి.

ఈదరాడలో జనసేన మూడవవిడత
 క్రియాశీలక సభయాత్్వలు నమోదు

శతఘ్ని న్యూస్: 
ర్జోలు నియోజకవరగాం 
మామిడికుదురు మండలం 
ఈదర్డ గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్్వలు నమోదు 
కారయూక్రమం జరిగింది. 
జన సేన పార్టీ అధిషాటీనం 
ఆదేశాలు మేరకు మూడవ 
విడత క్రియాశీలక 
సభయూత్వం నమోదు 
ఈదర్డ గ్రామంలో 

సెంటరో్ల డాకటీర్ బ్ ఆర్ అంబెడ్కర్ విగ్రహం వదదే న్ండి జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం 
నమోదు చేసారు. గ్రామం లోని ప్రత్ గడపకు వెళ్ళా జనసేన పార్టీ గురించి వివరిస్తు పార్టీకి 
అండగా నిలబడిన వాళళా కోసం అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఏవిధంగా అండగా నిలబడు 
త్నానిరో వివరిస్తు, సభయూత్వం తీస్కునని వారికి పార్టీ అందిస్తునని సేవలన్ వివరించారు.

వరకూటి ఆధ్వరయాంలో క్రియాశీలక 
సభయాత్వ నమోదు కారయాక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం 
జిలా్ల, దరి్శ నియోజకవరగాం, 
దొనకొండ మండలంలోని 
కటటీకిందపలి్ల గ్రామంలో 
ఎసీసు కాలనీలో ప్రకాశం 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ లీగల్ 
సెల్ కారయూదరి్శ మరియు 
దరి్శ నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు వరికూట 
నాగర్జు సమక్షంలో 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 

సభయూత్్వల నమోదు కారయూక్రమంన్ ఏర్్పటు చేయడం జరిగినది. ఈ కారయూక్రమంలో 
కటటీకిందపలి్ల గ్రామంలోని జనసైనికులు అంత్ వరికూట నాగర్జుతో మాట్్లడి, జనసేన 
పార్టీకి మా మదదేత్ ఎపు్పడు ఉంటుందని తెలుపుతూ క్రియాశీలక సభయూత్్వలు నమోదు 
చేస్కోవడం జరిగినది. ఈ సందర్ంగా వరికూట నాగర్జు మాట్్లడుతూ జనసేన పార్టీ 
వైపు యువత ఎప్పటకపు్పడు ముందుకు ర్వడంపై సంతోషం వయూకతుం చేశారు.

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 ఆధ్వరయాంలో వీర జవానలాకు 
ఘననివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీపురం మనయూం జిలా్ల, పాలకొండ నియోజకవరగాం, వీరఘటటీం మండలం, 
పనసనందివాడ గ్రామంలో జనసేన ఆధ్వరయూంలో వీర జవాన్ లకు ఘననివాళ్లు అరి్పంచారు. 2019 
ఫబ్రవరి 14వ త్దన జమూ్మ కాశీ్మరో్ల దేశ రక్షణ కొరకు 43 మంది జవాన్్ల ప్ణ త్యూగాలు కోలో్పవడం 
జరిగింది. వారిని గురుతు చేస్కుంటూ నేడు బా్లక్ డే సందర్ంగా పాలకొండ నియోజకవరగా జనసైనికులు 
నందివాడ గ్రామంలో క్రొవ్్వత్తుల ర్యూలీ నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా జానీ మాట్్లడుతూ దేశానికి జవాన్ 
ఎంత అవసరమో గ్రామానికి యువత అంత అవసరం. అని ప్రత్ ఒక్కరు మంచిగా చదువుకొని ఉననితమైన 
సాథినంలోకి వెళ్ళాలని, నందివాడ గ్రామ యువత, పిల్లలకి చెప్పడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో గ్రామ 
సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, యువత, పెదదేలు, పిల్లలతో పాటుగా పాలకొండ నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు 
జామి అనిల్, దండేల చందు, అనిల్, మౌళ్, నందివాడ జనసైనికులు, గ్రామస్థిలు పాల్గానానిరు.

అంకెల గారడీ! మాటల బురిడీ!!
* ఇళ్ల స్థలాలపైె మాయ లెక్కలు
* అసేంబ్్ల సాకిషేగా అబదదా లు
* మృతుల పేర్్ల  కూడా జాబ్తాలో్లకి
* పట్టీలు తీస్కోకునాని లక్కలోకి
* మభ్యపెటటిడేంపైెనే దృష్టి
* వాస్త వేం కనాని ప్రచారేం అధికేం 
బాధయూత్యుతమైన ముఖయూమంత్రి శాసనసభలో ఒక ప్రకటన చేశారంటే....
అదంత కచి్చతంగా ఉండాలి!
ఎంత నిజాయితీగా ఉండాలి!
ఎంత వాసతువికంగా ఉండాలి!
కానీ... ఓ ముఖయూమంత్రి చేసిన ప్రకటనలో...
అంకెల గారడీ తప్ప నిజం ల్కపోత్?
మాటల బురిడీ తప్ప కచి్చతత్వం ల్కపోత్?
అబదాదేలు చోటు చేస్కుంటే?
అది బాధయూత్ ర్హత్యూనికి నిదర్శనం!
మభయూ పెటేటీ ప్రయత్నినికి దర్పణం!
నయవంచనకు నయా త్ర్్కణం!!
నిరుపేదలకు పంపిణీ చేసిన సథిలాలకు సంబంధించి ముఖయూమంత్రి జగన్  మోహన్  రెడిడు అసెంబీ్లలో చేసిన ప్రకటన అలాంటదే. ఆ ప్రకటనలో వాసతువాలన్ నిగుగాదసి పరిశీలిసేతు ఎంత 
నిసిసుగుగాగా, నిర్లజజిగా అబదధిపు ప్రచారం చేస్కుంటునానిరో అరథిమవుత్ందని పరిశీలకులు విస్తుపోత్నానిరు. పైగా ముఖయూమంత్రి ప్రకటన చేసినపు్పడు అధికార వైకాపా పార్టీ ఎమ్్మల్యూలు 
బల్లలు చరుస్తు అభినందనలు కురిపించారు. ప్రశంసలతో ముంచెత్తురు.
ఇంతకీ ముఖయూమంత్రి చేసిన ప్రకటన ఏంటంటే... ర్ష్ట్రంలో తమ ప్రభుత్వం హయాంలో ఇంతవరకు 30, 29, 171 మందికి ఇళ్ల సథిలాలు పంపిణీ చేశారనేదే.
కానీ అసలు లక్కలో్లకి వెళ్త్ ఆ సంఖయూ ఎంతో తెలుసా?. కేవలం 14,52,160 మాత్రమే.
అంటే సగానికి సగం ఎకు్కవ చేసి అంకెలు ప్రకటంచారంటే... మసి పూసి మారేడు కాయ చేయడం తప్ప మరేమిట?
తపు్పడు ప్రచారం చేస్కోవడం తప్ప మరేమిట?.. ఈ అంకెల్ంటో, వాసతువాల్ంటో తెలియాలంటే ఇళ్ల సథిలాల పంపిణీ ప్రహసనం ఎలా సాగిందో పరిశీలించాలి.
* దేంగ లెక్కల తీరదీ... పేదలకు ఇళ్ల సథిలాలు ఇవా్వలన్కోవడం మంచిదే. అయిత్ అందుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ అంత్ పారదర్శకంగా జరగాలి. లబ్దేదారుల గురితుంపు దగగార 
న్ంచి, వేరే్వరు ప్ంత్లో్ల సథిలాల సేకరణ దగగార న్ంచి, పట్టీలు జార్ చేయడం న్ంచి, వాటని పంపిణీ చేయడం వరకు అంత్ పకా్కగా, నిజాయితీగా జరిగాలి. కానీ జగన్  ప్రభుత్వం 
హయాంలో ప్రకటనలు, ప్రచార్ల హోరే తప్ప ఈ ప్రక్రియలో ఏద సక్రమంగా జరగల్దనే విషయం అడుగడుగునా బయట పడుతూనే ఉంది. ఉదాహరణకు ఏ ర్ష్ట్రంలోనైనా పేదలు 
ప్రభుత్వ భూములన్ ఆక్రమించుకుని వాటలో నివాసాలు ఏర్్పటు చేస్కోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వారి సిథిత్గత్లన్ పరిశీలించిన ప్రభుత్్వలు ఆయా సథిలాలన్ పరిశీలించి, 
అక్కడి పేదల సిథిత్గత్లన్ అంచనా వేసి ఆయా సథిలాలన్ క్రమబదధికరణ చేస్తుంట్రు. నిజానికి ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. అయిత్ అలా ప్రభుత్వ భూములన్ క్రమబదదేకరణ చేయించుకునని 
వారి జాబ్త్లన్ కూడా జగన్  ప్రభుత్వం ఇళ్ల సథిలాలన్ పందిన పేదల జాబ్త్లో కలిపేసింది. అలాగే ప్రభత్్వలు వేరే్వరు పథకాల దా్వర్ ఇళ్లన్, సథిలాలన్ కేట్యించడం కూడా 
జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంట పథకాల లబ్దేదారులన్ కూడా ప్రభుత్వం ఇందులోనే కలిపేసింది. ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే కొనిని చోట్ల ఇవ్వడానికి భూములు ల్కునాని ఆయా 
ప్ంత్లో్ల గురితుంచిన లబ్దేదారుల పేర్లన్ కూడా ఈ జాబ్త్లోనే కలిపేశారు. ఇంకా దారుణం చెపా్పలంటే మరణించిన వారి పేరు్ల, తమకు పట్టీలు వదదేనని వారి పేరు్ల కూడా కలిపేశారు. 
అలాగే చాలా చోట్ల హడావుడిగా సభలు నిర్వహంచి పట్టీల పంపిణీ అయిత్ చేశారు కానీ, వారికి ఆయా సథిలాలన్ అప్పగించనే ల్దు. అంటే ర్జకీయ ప్రచారం కోసం జరిగిన 
హంగామా అననిమాట. అలా సథిలాలు ఎక్కడో తెలియకుండానే కేవలం పట్టీలు అందుకునని వారి పేర్లన్ కూడా కలిపేశారు. దాంతో అసెంబీ్ల సాక్షిగా ముఖయూమంత్రి చేసిన ప్రకటనలో 
ఏకంగా 30 లక్షల మందికి పైబడిన భార్ అంకెలు కనిపించాయి. ఇది ప్రజలన్ మభయూపెటటీడం తప్ప మరేమీ కాదని విపక్షాలు విమరి్శస్తునానియి.
* తతేంగేం జరగేందిలా... వైకాపా అధికారంలోకి వసేతు 25 లక్షల మంది పేదలకు ఇంట సథిలాలు ఇసాతుమని ఎనినికలకు ముందు ఊదరగొట్టీరు. జగన్  సర్్కరు అధికారంలోకి ర్గానే 
అందుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది. లబ్దేదారులన్ ఆహా్వనించడంతో ఏకంగా 42 లక్షల మంది దరఖ్స్తు చేస్కునానిరు. వీరందరికీ సథిలాలు ఇవా్వలంటే కనీసం 70 
వేల ఎకర్ల భూమి అవసరమవుత్ందని త్లింది. అంత భూమి ప్రభుత్వం దగగార ల్కపోవడంతో రకరకాల నిబంధనలు, షరత్ల పేరిట వచి్చన దరఖ్స్తులన్ వడబోసేతు ఆ సంఖయూ 
30,29,171గా త్లింది. వీరికి దాదాపు 50,782 ఎకర్లు అవసరమవుత్యని త్లా్చరు. ఇందుకోసం 25,433 ఎకర్ల ప్రభుత్వ భూమిని, మరో 25,359 ఎకర్ల ప్రైవేటు భూమిని 
సేకరించాలని నిర్ణయించారు. ఈ భూముల సేకరణకు దాదాపు 16,500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుత్ందని అంచనాలు కూడా సిదధిం చేశారు. ఇంతవరకు బాగానే జరిగినా ఇక్కడే 
అనేక అవకతవకలు చోటు చేస్కునానియి. ఎకరం లక్ష రూపాయల ధర కూడా పలకని భూములన్ పది లక్షలు అంతకు పైగా ధర చెలి్లంచి కొన్గోలు చేశారు. అంటే అసలు ధర కనాని 
దాదాపు పది రెటు్ల అధికంగా ప్రజా ధనానిని వెచి్చంచారననిమాట. ఇలా సథిల సేకరణలో సంత పార్టీ నాయకుల్ లబ్దేపందారనే ఆరోపణలు సర్వత్ వినిపించాయి. అంటే పేదల పేరు 
చెపి్ప సథిలాలు సేకరించడంలోనే కోట్్లది రూపాయల సము్మ చేత్లు మారిందననిమాట. సథిలాల పంపిణీ కోసం సిదధిం చేసిన ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సథిలాల విలువ రూ. 26 వేల కోట్లకు పైగా 
ఉంటుదని అప్పటో్ల ఘనంగా ప్రకటంచి ప్రచారం చేస్కునానిరు కూడా. మొత్తునికి 2020లో ఇళ్ల సథిలాల పంపిణీని సర్్కరు అటటీహాసంగా ప్రంభించింది. అలా సథిలాలు అందుకునని 
వారి సంఖయూ నికరంగా చూసేతు 14,52,160 మాత్రమే. మరి అంతకు రెటటీంపుగా అసెంబీ్ల ప్రకటన ఎందుకు జరిగిందో చూదాదేం. 2019కి ముందు, ఆ తర్్వత ప్రభుత్వ భూములన్ 
ఆక్రమించుకుని వాటని క్రమబదదేకరణ చేస్కునేందుకు 4,63,000 మంది దరఖ్స్తు చేస్కునానిరు. అలాగే 2.75 లక్షల టడో్క గృహాల లబ్దేదారులన్ కూడా కలిపేశారు. ఇక ఇళ్ల 
సథిలాలు వదదేంటూ 42 వేల మంది త్రస్కరించినప్పటకీ వారి పేర్లన్ తొలగించల్దు. లబ్దేదారులుగా ఎంపికై పట్టీలు తీస్కోకుండానే మరణించిన దాదాపు 25,097 మంది పేర్లన్ 
కూడా తొలగించల్దు. ఇక లబ్దేదారులుగా ఎంపికైనప్పటకీ ఇంకా పట్టీలు పందని వారు 4,43,143 మంది ఉనానిరు. అలాగే పట్టీలు ఇచి్చనా సథిలాల పజిషన్  ఇవ్వడానికి భూమి ల్ని 
వారు 1,19,634 మంది ఉనానిరు. పట్టీలు తీస్కునాని ఇంకా తమ సథిలం ఎక్కడుందో త్లని వారు ఇంకో 47,422 మంది ఉనానిరు. కోరుటీ కేస్లో్ల ఇరుకు్కనని భూమికి సంబంధించిన 
లబ్దేదారులు మరో 1,61,715 మంది ఉనానిరు. ఇలా వీరందరినీ తొలగించి చూసేతు వాసతువానికి సథిలాలు పందిన వారి సంఖయూ కేవలం 14,52,160 మంది మాత్రమే అని త్లుతోంది. 
వాసతువాలు ఇలా ఉండగా... కేవలం ప్రచారం కోసం, ప్రజలన్ మభయూపెటటీడం కోసం, ఎనినికల ముందు ఘనంగా ప్రకటంచుకోవడం కోసం ముఖయూమంత్రి జగన్  అసెంబీ్లలో ఏకంగా 
30,29,171 మందికి సథిలాలు ఇచా్చమంటూ చాటుకోవడం ఎంత వరకు సమంజసమని పరిశీలకులు, ప్రత్పక్ష నాయకులు ప్రశనిస్తునానిరు. అంకెల గారడీతో, మాటల బురిడీతో 
కాలక్షేపం చేసే వైకాపా ప్రభుత్వం దగగార ఈ ప్రశనికు సమాధానం ల్దు!

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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