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ఫ్యూడలిస్టి క్ కోటలిని బద్ధలు కొటటిక తప్పదు

రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద  స్క్రం జగననని కాలనీలు
* అధికార పార్టీ నాయకులు కోట్లు దోచుకునానారు
* ప్రభుత్వ అవినీతిని బటటీబయలు చేయడానికే జనసేన సోషల్ ఆడిట్
* ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీల్లు ‘జగనననా ఇళ్లు - పేదలందరికీ కనీనాళ్లు’ పేరుతో 
కార్యక్రమం
* #JaganannaMosam హ్్యష్ ట్్యగ్ తో ఫోటోలు, వీడియోలు అప్ ల్డ్ 
చేయండి
*ప్రభుత్వ అవినీతి, నిరలుక్ష్యనినా ప్రపంచానికి చూపిద్దం
* హైదరాబాద్ పార్టీ కారా్యలయంల్ మీడియాతో మాట్లుడిన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదండలు మనోహర్

శతఘ్నా న్్యస్:  రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదలకు ఇళలు పేరుతో చేపడుతుననా జగనననా 
కాలనీలు అతి పెద్ద స్కం అని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ 
శ్రీ నాదండలు మనోహర్ గారు పేర్్కనానారు. భూమి కొనుగోలు, మౌలిక వసతులు 
పేరిట వేల కోట్లు అవినీతి చేశారనానారు. జగనననా కాలనీల పేరిట పేదవాడికి జరిగిన 
అనా్యయానినా ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే ఉద్్దశంతో అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ఆద్శాల మేరకు ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీల్లు ‘జగనననా ఇళ్లు - పేదలందరికీ 
కనీనాళ్లు’ అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టీనట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంల్ 
భాగంగా తీసిన ఫోటోలు, వీడియోలను #JaganannaMosam హ్్యష్ ట్్యగ్ 
ద్వరా సోషల్ మీడియాల్ పోస్టీ చేసి ప్రభుత్వ తీరును ఎండగట్టీలని కోరారు. పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రాష్ట్రంల్ ఒక చోట ఈ కార్యక్రమంల్ పాల్గొని 
జగనననా కాలనీలను పరిశీలిసతారని తెలిపారు. బుధవారం హైదరాబాద్ పార్టీ కారా్యలయం నుంచి వీడియో విడుదల చేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలు మనోహర్ 
గారు మాట్లుడుతూ “పేదలందరికీ ఇళ్లు పథకం కింద రాష్ట్రవా్యపతాంగా 28 లక్షల 30వేల మందికి ఇళ్లు నిరి్మంచి ఇసతామని ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడిడి గారు హ్మీ ఇచాచారు. 
అందుల్ భాగంగా తొలి విడతల్ 18,63,552 గృహ్లు 2022 జూన్ నాట్కి నిరి్మంచి పేదలకు అందిసతామని చెపాపారు. ఆయన చెపిపాన గడువు ముగిసి ఐదు నెలలు 
కావొసోతాంది. రాష్ట్రంల్ ఎక్కడా కూడా ఒక్క ఇలులు కూడా పేదలకు ఇచిచాన దఖలాలు లేవు.
* భూ సేకరణల్ దోపిడీ
జగనననా కాలనీల కోసం రాష్ట్ర వా్యపతాంగా 68,677 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. రూ.10 నుంచి రూ.20 లక్షలు విలువ చేసే ఎకరా భూమిని రూ. 70 లక్షలు 
నుంచి కోట్ రూపాయలు పెట్టీ కొనుగోలు చేశారు. స్మారు రూ.23,500 కోట్లు వెచిచాంచి ఈ భూములు కొనానారు. ఇందుల్ వందల కోట్లు చేతులు మారాయి. అలాగే 
మౌలిక సదుపాయాలు కోసం మరో రూ.34 వేల కోట్లు ప్రభుత్వం కేట్యించింది. ఇంత పెద్ద మొతతాంల్ ఖరుచా చేసినా జగనననా కాలనీల్లు తాగునీరు, రోడులు వంట్ కనీసం 
మౌలిక సదుపాయాలు లేవు. గృహ నిరా్మణ పథకానికి నిధులనీనా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తాననావే. ఈ ఇళలు నిరా్మణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం ఇస్కను మాత్రమే 
ఉచితంగా అందిసోతాంది. అది కూడా ఇస్క రవాణాకు అయ్్య ఖరుచా లబ్ధిదరుడే భరించాలని కండీషన్ పెట్టీంది. ఇస్తాననా ఇస్క కూడా ఎక్కడ నుంచి తెచుచాకోవాల్ సపాషటీత 
ఇవ్వడం లేదు. 2022 జూన్ నాట్కి 18,63,552 గృహ్లు నిరి్మసతామని చెపిపాన నాయకులు... ఇపపాట్ వరకు కేవలం లక్ష 52వేల ఇళలును మాత్రమే నిరి్మంచారు. ఇంత 
దయనీయ పరిసిథితి ఎందుకొచిచాంది? పేదలను ఎందుకింత దగా చేశారు? ప్రజలకు సమాధానం చెపాపాలి.
* ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఆ బాధ్యత మాపై ఉంది
జగనననా ఇళ్లు పేరిట గత మూడుననారేళ్లుగా జరుగుతుననా దోపిడీని ప్రపంచానికి తెలియజేయాలిసిన బాధ్యత ప్రతిపక్ష పార్టీగా జనసేనపై ఉంది. 2020ల్ పులివెందుల, 
కాకినాడ, విజయనగరంల్ జగనననా కాలనీలకు ముఖ్యమంత్రి శంకుసథిపనలు చేశారు. పైలాన్ వేశారు. జూన్ 2022 కలాలు తొలి విడత ఇళలును పూరితా చేసతామని చెపాపారు. 
గడువు దట్నా దీని గురించి ముఖ్యమంత్రి మాట్లుడటం లేదు. ఈ నెల 12, 13 తేదీల్లు సథినికంగా ఉననా జగనననా కాలనీలను సందరి్శంచి ఇళలు నిరా్మణానినా పరిశీలించాలి. 
14వ తేదీన పథకం లబ్ధిదరుల జాబ్తా, వారికి ఏ మేరకు నిధులు విడుదల చేశారు, మౌలిక సదుపాయాల కలపాన ఖరుచాలు లాంట్ అంశాలపై సోషల్ ఆడిట్ చేసతారు. 
గతంల్ రహదరుల దుసిథితిపై గుడ్ మారినాంగ్ సీఎం సర్ హ్్యష్ ట్్యగ్ తో సోషల్ మీడియాల్ ఏ విధంగా ఫోటోలు, వీడియోలు అప్ ల్డ్ చేశామో... అద్ విధంగా 
#JaganannaMosam అనే హ్్యష్ ట్్యగ్ తో ఇళలు దుసిథితి, కాలనీల పరిసిథితి, గృహనిరా్మణ లబ్ధిదరుల బాధలను తెలియజేసే ఫోటోలు, వీడియోలు అప్ ల్డ్ చేయాలని 
జనసేన శ్రేణులకు, అందరికీ విజ్ఞపితా చేస్తానానాం. సథినిక నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు ఈ కార్యక్రమంల్ పాల్గొని ప్రభుత్వ మోసలను ఎండగట్టీల”ని కోరారు.

శతఘ్నా న్్యస్:  “మనలినా పరిపాలించిన రవి అసతామించని బ్రిటీష్ సమ్రాజ్యం 
మొతతాం ద్శానికి భారతీయ సంతతికి చెందిన రుషి స్నాక్ ప్రధాన మంత్రి 
అవగలిగే పరిసిథితులు ఉననాపుపాడు... ఇక్కడ ఇంకా.. ఫ్్యడలిసిటీక్ మనసతాత్వం ఉననా 
వ్యకుతాలు మిగతా వాళలును ఎందుకు రానివ్వరు? ఎంత కాలం రానివ్వకుండా 
ఉంట్రు. 
భారత ద్శం స్వతంత్రం సంపాదించుకుని మనం చేసిన అదు్తం ఏంటంటే- 
పంచాయితీ ఎనినాకల్లు అణగారిన వరాగొనికి చెందిన ఒకరు సే్వచ్ఛగా నేను నామినేషన్ 
వేద్దం ఓట్లు వచిచానా రాకునానా అనుకొనే పరిసిథితి లేదు. దీని గురించి ఏమనాలి? 
బ్రిటీష్ వాడు వదిలి వెళ్లుపోయినా ఇంకా ఊడిగం ఎవరికి చేసతాం. నామినేషన్ వేసే 
అర్హత కూడా నీకు లేదని భయపెటేటీస్తాంటే దీనినా ఎట్లు ఎదురో్కవాలి. ఫ్్యడలిసిటీక్ 
కోటలినా బద్దలు కొటటీక తపపాదు... ఏ రోజా అని ఎదురుచూస్తానానా.”

(జనసేన అధ్యక్షు లు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ట్విట్ట ర్ లో వీడియో పోస్్ట  చేశారు. ఆ వీడియోలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వెల్లడిించిన అభిప్రాయిం ఇదీ..)

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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దగా ప్రభుత్వం – దోపిడి ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం: జనసేన పల్లెపోరులో బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్
శతఘ్నా న్్యస్: తాడేపలిలుగూడం, ప్రజలకు మోసపూరిత వాగా్దనాలు చేసి అధికారంల్కి 
వచిచాన వైసీపీ ప్రభుత్వం దగా ప్రభుత్వం అని దోపిడీ ప్రభుత్వం అని బొలిశెట్టీ అనానారు. 
పెంటపాడు మండలం కససి పెంటపాడు గ్రామంల్ రెండవ రోజు బుధవారం జరిగిన 
జనసేన పల్లుపోరు కార్యక్రమంల్ ఆయన మాట్లుడుతూ విదు్యత్ చార్జీల విషయంల్ 
ప్రజలకు తపుపాడు వాగా్దనాలు చేసి మోసం చేసిందనానారు. మూడువందల యూనిట్లు దట్ 
వసేతా సంక్షేమ పథకాలను కట్ చేయడం దరుణం అనానారు. పల్లుల్లు రైతు కుట్ంబాల 
జీవితాలు అతలకుతలమయా్యయి అని అనానారు. రైతులను కనీనాళ్లు పెట్టీంచే ఏ ప్రభుత్వం 
మనుగడ సధించలేదనానారు. కనీసం మురుగునీరు పారుదల సమస్యలు కూడా తీరచాలేని 
దౌరా్గ్య సిథితిల్ వైసిపి ప్రభుత్వం ఉందనానారు. గ్రామాలకు ఉపయోగించవలసిన గ్రామ 
నిధులు సైతం దోచుకుననా దోపిడీ ప్రభుత్వం వైసిపి ప్రభుత్వం అని అనానారు. పేద మధ్యతరగతి 
కుట్ంబాల్లు చీకట్ అలుముకుందని పవన్ కళ్్యణ్ లాంట్ నిస్వరధి నాయకుడు సీఎం అయితే 
వారి కుట్ంబాల్లు వెలుగులు నిండుతాయనానారు. పవన్ కళ్్యణ్ గురించి మాట్లుడుతూ 
ఇపపాటం గ్రామంల్ రోడలు విసీతార్ణ పేరుతో వైసీపీ ప్రభుత్వం జనసేన సభ ప్ంగణం కోసం 
సథిలాలను కేట్యించిన గ్రామ ప్రజల ఇళలులను కూలిచాందనానారు. వెంటనే పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు సపాందించి కోరుటీ నుంచి సేటీ తేచిచా వారికి అండగా నిలబడి తక్షణ సయం కింద 
ప్రతి ఇంట్కి లక్ష రూపాయల సహ్యం ప్రకట్ంచారు. ఈ కార్యక్రమంల్ పెంటపాడు 
మండలం జనసేన అధ్యక్షుడు పులాలు బాబ్ సథినిక నాయకులు రావూరి వెంకటేశ్వరరావు, 

నర్రలాశెట్టీసంతోష్, నర్రలాశెట్టీ చంద్రరావు, వాకల బాలాజీ, వీరభతుతాల శ్రీను, పంజాల గోపాలకృష్ణ, వీరభతుతాల పులయ్య, పేరిచరలు నాగేశ్వరరావు, కాలి జగమోహన్ రావు, సయ్యద్ 
ఇమహిదీ్దన్, అడబాల వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు మరియు తాడేపలిలుగూడం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు వీర మహిళలు పాల్గొనానారు.

జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్ ని 
మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన దళిత సోదర సంఘం జాతీయ అధయాక్షులు

 
శతఘ్నా న్్యస్: హైదరాబాద్, జనసేన పార్టీని తెలంగాణల్ బల్పేతం చేసేందుకు జనసేన పార్టీ 
సిదధింతాలు నచిచా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సేవభావాలకు ప్రభావితులైన దళ్త సోదర సంఘం జాతీయ 
అధ్యక్షులు దళ్త రాజు మరియు వారి బృందం జనసేన పార్టీ తెలంగాణ ఇంచార్జీ శంకర్ గౌడ్ ని కలిసిన 
చరిచాంచిన అనంతరం దళ్త సోదర సంఘం నుండి 5000 దళ్త సోదరులు జనసేన పార్టీల్ చేరేందుకు 
నిశచాయించుకునానారు. త్వరల్ దళ్త సోదర సంఘంతో జనసేన తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకులు భార్ 
సమావేశం నిర్వహించాలని కోరారు. ఈ సమావేశం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన కార్యదరి్శ మూల 
హర్ష్ గౌడ్, ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిలాలు హుసనాబాద్ నియోజకవరగొం నాయకులు చిట్టీ ఉదయ్ భాస్కర్ రెడిడి, 
జగితా్యల నియోజకవరగొం నాయకులు జనారధిన్ కొనినా రోజుల కృషితో ఈ కార్యచరణ జరిగిందని తెలిపారు.

రోడ్డును సక్రమవంగా నిర్మవంచాలని జనసేన డిమవండ్
శతఘ్నా న్్యస్: అల్లురి సీతారామరాజు జిలాలు, అరకు నియోజకవరగొం, పెదబయలు 
మండలం సిరసపలిలు గ్రామ జంక్షన్ నుంచి తోటల గంది గ్రామము స్మారు 8 
కిల్మీటరలు వరకు ప్రభుత్వం ఆర్ అండ్ బ్ శాఖ ద్వరా వేసిన రోడుడి సంవతసిరం పూరితా 
కాకుండానే శిథిలావసథికు చేరుకుంది. కారణాలు ఏమిటనగా రోడుడి వేసినట్వంట్ 
కాంట్రాకటీర్ నాణ్యత ల్పమైన పనుల కారణంగా నేడు ప్రజారవాణకు ప్రధాన 
రహదరి ఇలా శిథిలావసథికు చేరుకోవడం ఎంతో విచారకరం. ఈ విషయమై 
సంబంధిత ఆర్ అండ్ బ్ అధికారులు, కాంట్రాకటీరులు, ప్రభుత్వ పెద్దలు కలిపాంచుకుని 
ఈ నాణ్యతాల్పమైన రోడుడిను తిరిగి ఇంకోసరి పనులు చేపట్టీ రోడుడిను సక్రమంగా 
నిరి్మంచాలని, అవినీతికి తావులేకుండా నాణ్యమైన రోడుడి వేయాలని డిమాండ్ 
చేస్తానానామని పెదబయలు మండల జనసేనపార్టీ మండల అధ్యక్షులు జాగరపు పవన్ 
కుమార్, జనసైనికులు నాగరాజు, చిననా, స్మన్ డిమాండ్ చేస్తానానామని త్వరల్నే 
సంబంధిత అధికారులకు వినతిపత్రం సమరిపాసతామని తెలిపారు.
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ఏళ్ళు గడ్స్తున్నా పూరతుకాని కేటీ రోడ్  నిర్్మణవం
గత డిసింబర్  లో మింత్రి బొత్సా చేతుల మీదుగా శింక్స్థా పన
ఏడాది కాబోతున్నా ఇింకా నిర్మాణ దశలోనే
ఇబ్ిందులక్ గురవుతుననా వాహన చోదక్లు, ప్రజలు
రోడ్డు  నిర్మాణిం పూర్ తి అయితే చిననాపాట్ వర్షు నికి సైతిం మింపునక్ గురయ్్య అవకాశిం
తవిరగా పూర్ తి చేయాలనే ఆలోచనతో డ్ైనేజ్ , పైపులైన్ల  సమస్యలను పక్కన పట్్ట న వైెనిం
ప్రజల ఇక్కట్్ల  అధికారులక్ పట్ట వా…!
మిందు చూపులేక్ిండా పనులు చేయిస్తి ననా స్థా నిక ఎమ్మాలే్య
ఇదేన్ అభివృదిధి… ఇదేన్ మీ పనితీరు..?
జనసేన పార్్ట ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, పశ్చిమ నియోజకవర్గ  ఇించార్జి, నగర అధ్యక్షు లు పోతిన వెింకట మహేష్  
ధవిజిం.

శతఘ్నా న్్యస్: విజయవాడ, సథినిక వన్  టౌన్  ల్ని కేటీ రోడ్  నిరా్మణ పనులకు బుధవారం జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు, పశిచామ నియోజకవరగొ ఇంచారిజీ పోతిన వెంకటమహేష్  
పరిశీలించారు. ఈ క్రమంల్ 51వ డివిజన్  అధ్యక్షులు బతుతాల వెంకటేశ్వర రావు, 50వ డివిజన్  అధ్యక్షులు 
రెడిడిపలిలు గంగాధర్ జరుగుతుననా రోడుడి నిరా్మణ పనుల గురించి, వాట్ వలలు వచేచా సమస్యల గురించి వివరించారు. 
అనంతరం పోతిన మహేష్  మాట్లుడుతూ కేటీ రోడుడి నిరా్మణం కోసం గత ఏడాది డిసంబర్  ల్ మంత్రి బొతసి 
సత్యనారాయణ చేతుల మీదుగా శంకుసథిపన జరిగిన సంగతి అందరికి విధితమే. శంకుసథిపన చేసి ఏడాది 
గడిచిన ఇంకా నిరా్మణ పనులు నతతానడకన నడుస్తానానాయని ఎద్్దవా చేశారు. అలాగే పాత అండర్  గ్ండ్  డ్రైనేజీ, 
వాటర్  పైపులైనలును తొలగించకుండా యధావిధిగా రోడుడి నిరా్మణం చేపడితే భవిష్యతుతాల్ వాట్ని తొలగించాలిసి 
వచిచానపుడు వేసిన రోడుడి ఏమి చేసతారని ప్రశినాంచారు. రోడుడి నిరా్మణం పూరితా అయితే మహంతిపురం మొతతాం 
ముంపునకు గురవుతుందని అధికారులు ఆ మాత్రం తెలియకుండా ముందుకు సగిస్తానానారు? అని ప్రశినాంచారు. 
నియోజకవరాగొనినా, రాష్ట్రానినా అభివృధి పథంల్నే నడిపిస్తానానామని గపపాలకు పోయ్ సథినిక ఎమ్్మలే్య వెలలుంపలిలు 
శ్రీనివాస్ కు ఆ మాత్రం ముందు చూపు లేకపోవటం శోచనీయమనానారు. ఇద్నా మీ అభివృదిధి..? ఇద్నా మీ 
పనితీరు..? అని అనానారు. ప్రజా సమస్యలను దృషిటీల్ ఉంచుకుని రోడుడి నిరా్మణ పనులు చేయాలని ఆయన డిమాండ్  చేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ చేనేత రాష్ట్ర కార్యదరి్శ నెమల సంజీవరావు, 
నగర అధికార ప్రతినిధి సటీలిన్ శంకర్, పిళ్లు శివ, రెడిడిపలిలు నవీన్, సబ్న్కర్ నరేష్, చీరంజీవి, రాజు, పి దురాగొరావు, మణికంఠ, కళ్్యణ్, సోమి మహేష్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

జనవంకోసవం జనసేన 346వ రోజు
శతఘ్నా న్్యస్: జగగొంపేట, జనంకోసం జనసేన 346వ రోజుల్ భాగంగా జగగొంపేట నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ పాటంశెట్టీ శ్రీద్విసూర్యచంద్ర ఆధ్వర్యంల్ జనసేన వనరక్షణ ద్వరా మొక్కల 
పంపిణీ కార్యక్రమం మరియు మన పార్టీ ఎనినాకల గురుతా అయిన గాజు గాలుస్ల పంపిణీ కార్యక్రమం 
జగగొంపేట మండలం మలిలుశాల గ్రామంల్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంల్ భాగంగా 500 మొక్కలు 
మరియు 500 గాజు గాలుస్లు పంచడం జరిగింది. నేట్ వరకు నియోజకవరగొం మొతతాంగా 99595 
మొక్కలు మరియు 1000 గాజు గాలుస్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అవకాశం ఉననా జనసైనికులు 
అంతా రేపట్ కార్యక్రమంల్ పాల్గొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుచునానాము. ఈ 
కార్యక్రమానినా విజయవంతం చేసిన జగగొంపేట మండల అధ్యక్షులు మరిశే రామకృష్ణ, జగగొంపేట 
మండల మహిళ్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు లంకపలిలు భవాని, జగగొంపేట మండల బ్సి సల్ అధ్యక్షులు 
రేచిపూడి వీరబాబు, జగగొంపేట మండల రైతు కమిటీ అధ్యక్షులు సింగం వాస్, రామవరం 
ఎంపీటీసీ దొడడి శ్రీను, జగగొంపేట మండల ఉపాధ్యక్షులు తోలాట్ ఆదినారాయణ, జగగొంపేట మండల 
ఉపాధ్యక్షులు వరుపుల వెంకటరాజు, జగగొంపేట మండల రైతు కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు రౌతు పైడియ్య, 
జగగొంపేట మండల ప్రధాన కార్యదరి్శ చింతా స్రేష్, మలిలుశాల నుండి గ్రామ అధ్యక్షులు చలపరెడిడి 
ల్వరాజు, బూత్ కనీ్వనర్ తోగర సతీష్, బూత్ కనీ్వనర్ తొగర గాంధీ, చీకటలు దురాగొప్రసద్, 
తొట్టీపూడి చంద్రశేఖర్, యర్రా రాజేష్, మడక శ్రీను, నక్కరాజు రమేష్, కర్ణం స్వమి, గీసల రాజేష్, 
జె.కొతూతారు నుండి గ్రామ అధ్యక్షులు గుంటముక్కల మధు, ద్వరపురెడి్ద ఉమా మహేష్, గోనేడ 
నుండి నలలుంశెట్టీ చిట్టీబాబు, బూరుగుపూడి నుండి కోడి గంగాధర్ లకు జగగొంపేట నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ పాటంశెట్టీ శ్రీద్విసూర్యచంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనంకోసం జనసేన 
కార్యక్రమంల్ భాగంగా మలిలుశాల గ్రామంల్ ఎంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథ్యం అందించిన సేవా 
స్రేష్ కుట్ంబ సభు్యలకు, తొగర గాంధీ కుట్ంబ సభు్యలకు జగగొంపేట నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జీ పాటంశెట్టీ శ్రీద్విసూర్యచంద్ర హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

డ్రైనేజీ సమస్య పరష్కరవంచవండి మహాప్రభు
శతఘ్నా న్్యస్: అరకు నియోజకవరగొం, మాడగడ పంచాయతీ పరిధిల్ గల బోడుగూడ గ్రామంల్ తక్షణమే డ్రైనేజ్ 
సమస్య పరిష్కరించాలి జనసేన మాజీ ఎంపీటీసీ సయిబాబా దురియా అలలుంగి, రామకృష్ణ, బంగార్రాజు, కొర్ర 
జల్లుడి సంతోష్ ఈ సందర్ంగా ప్రభుతా్వనికి డిమాండ్ చేశారు. బుధవారం సయంత్రం జనసేన పార్టీ బృందంగా 
ఏరపాడి బోడుగూడ గ్రామంల్ పర్యట్ంచి, ముందుగాను గ్రామస్తాలతో సమావేశమై సమస్యల పటలు చరిచాంచారు. 
గ్రామంల్ డ్రైనేజీ సమస్య నెలకొందని, ఇళలు పట్టీలిచిచా నేట్ వరకు ప్రభుత్వం ఇలులు నిరి్మంచి ఇవ్వలేదని జనసేన పార్టీ 
దృషిటీకి తీస్కొచాచారు. సపాందించిన జనసేన పార్టీ మాజీ ఎంపిట్ సయిబాబా దురియా గపపాలు చెపుపాకుంట్ననా ఈ 
వైయససిర్ ప్రభుత్వం ఇలులు నిరి్మంచి ఇవ్వకుండా ఇళలు పట్టీలకి పరిమితం చేసి చేతులు దులుపుకుంట్ననా ఇట్వంట్ 
దౌరా్గ్య పరిసిథితి జగన్ రెడిడి నాయకత్వంల్ మేము చూస్తానానామని తెలిపారు. గిరిజనుల కోసం కోట్లుది రూపాయలు 
ఖరుచా పెడుతునానామని చెపుపాకుంట్ననా ఈ ప్రభుత్వం డ్రైనేజీ మరియు కనీస సదుపాయం కలిపాంచలేని పరిసిథితిల్ 
నెలకొందని ప్రభుత్వంఫై ఎదవ చేసి మాట్లుడారు. తక్షణమే డ్రైనేజ్ సమస్య పరిష్కరించాలని ఈ సందర్ంగా జనసేన 
పార్టీ ప్రభుతా్వనినా డిమాండ్ చేస్తాందని తెలిపారు. రాష్ట్రంల్ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబ్స్తాందని 
తీస్కెళ్లురు. కావున రాష్ట్రంల్ నిత్యం ప్రజల శ్రేయస్సి కోసం పాట్పడుతుననా జనసేన పార్టీకి 2024ల్ పవన్ 
కళ్్యణ్ కి ముఖ్యమంత్రి చేయాలని పిలుపునిచాచారు. ఈ సందర్ంగానే ప్రభుతా్వనికి వ్యతిరేకంగా నినాదలు చేసూతా 
నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టీరు. అనంతరం జనసేన బృందం డ్రైనేజీ లేక నీట్ నిల్వతో ఉననా కాలువను పరిశీలించారు. 
జనసేన పార్టీ జనసైనికులు కృష్ణ, గ్రామస్తాలు పాల్గొనానారు.

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

మర్టిరు గ్రామ పెద్దలతో చేగవండి సూర్యప్రకాష్ భేటీ
శతఘ్నా న్్యస్: ఆచంట, పెనుమంట్ర మండలం, మారేటీరు గ్రామంల్ పెద్దలు అడబాల శ్రీనివాస్, 
పస్పులేట్ ప్రసద్, రామకృష్ణ, నాగ శ్రీనులను జనసేన పార్టీ పిఏసి సభు్యలు మరియు ఆచంట 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ చేగండి సూర్యప్రకాష్, పెనుమంట్ర మండల అధ్యక్షులు 
కోయ వెంకట కార్తాక్, జిలాలు సంయుకతా కార్యదరి్శ షేక్ ముంతాజ్ బేగం ఆలి, మండల నాయకులు 
బయా్య బాలాజీ మరా్యదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది. మారేటీరు గ్రామంల్ జనసేన పార్టీ 
సంసథిగత నిరా్మణం గురించి సూచనలు చేయడం మరియు సలహ్లు తీస్కోవడం జరిగింది. 
అలాగే నెగిగొపూడి గ్రామంల్ చలాలు బాలాజీ భార్య అనారోగ్య కారణం చేత స్వరగొస్తాలవడంతో 
వారి కుట్ంబానినా చేగండి సూర్యప్రకాష్ పరామరి్శంచి దైర్యం చెపపాడం జరిగింది. అలాగే 
సకిలేట్ శ్రీనివాస్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతునానారని వారిని కలసి ఆరోగ్య పరిసిథితులు అడిగి 
తెలుస్కోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంల్ కిరణ్ నాయుడు, షేక్ అనిఫ్, ఆకేట్ మహేష్ తదితర 
జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

జిల్లె స్థాయి ఆటలపోటీలోలె ముఖ్య అతిధిగా దలిలె గోవవంద్ రెడిడు
శతఘ్నా న్్యస్: గాజువాక నియోజవరగొం, 64వ వారుడి గంగవరం గ్రామం జిలాలు పరిషత్ ఉననాత పాఠశాలల్ జిలాలు సథియి అండర్ 14, అండర్ 17 బాయ్సి అండ్ గర్లుస్ కు కబాడీ 
వాలీబాల్ త్రోబాల్, షట్ల్, ఫుట్బాల్ క్రీడ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధిగా.. 64వ వారుడి కార్పారేటర్ దలిలు గోవింద్ రెడిడి హ్జరయా్యరు. ఆయన మాట్లుడుతూ.. 
క్రీడల్లు ప్రతిభ కనబరచాలని భావితరాల భవిష్యత్ కి, క్రీడ ఉపయోగపడుతుందని, మన జిలాలుకి, రాష్ట్రానికి, ద్శానికి, మంచి పేరు ప్రతిషటీలు తీస్కురావాలని. ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రంల్ 
కబాడీల్ మంచి పేరు ప్రఖ్్యతలు సంపాదించుకుననా గ్రామం గంగవరం అని గంగవరం గ్రామంల్ క్రీడాకారులు ఉద్్దశించి మాట్లుడుతూ.. అభినందించారు. నా వారుడి పరిధిల్ అది 
నా గంగవరం గ్రామంల్ ఈ పోటీలు నిర్వహించడం చాలా అభినందనీయమని ఆయన కొనియాడారు. అనంతరం కార్పారేటర్ గోవింద్ రెడిడికి అందరూ ధన్యవాదలు తెలియజేశారు. 
సూ్కల్ గేమ్సి డిసిటీసి్రాక్టీ సక్రెటర్ మాట్లుడుతూ.. ఈ పోటీల్లు ప్రతిభ కనబరిచే వారిని జిలాలు సథియి టీంగా ఎంపిక చేసతామని చెపాపారు. ఈ కార్యక్రమంల్ సూ్కల్ హెచ్ఎం ప్రియాంక 
రెడిడి, సూ్కల్ పీడీ భానుజి, విశాఖపటనాం జిలాలు ఫిజికల్ డైరెకటీర్సి, పీఈటీలు, సూ్కల్ సటీఫ్, సూ్కల్ చైర్మన్ అమో్మరు, సూ్కల్ కమిటీ ధనరాజ్, అమో్మరు, అపపాననా, చోడి పిలిలు ముసలయ్య, 
మంగరాజు, లక్షష్మణ్, భూల్క, అపాపారావు తదితరులు పాల్గొనానారు.

చవంతల శ్రీను అవండగా నిలిచన 
కె.కోటపాడ్ జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: మాడుగుల నియోజకవరగొం కె.కోటపాడు మండలం, కె.కోటపాడు గ్రామం 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభు్యడు చింతల శ్రీను ఇటీవల కిడీనాల్ రాళలుతో బాధపడుతుననా 
కారణంగా అతనికి నియోజకవరగొం నాయకులు, జనసైనికులు సహకారంతో కె.కోటపాడు 
మండల నాయకులు కుంచా అంజి ఆధ్వర్యంల్ వైద్య ఖరుచాల నిమితతాం 16000/- 
చింతల శ్రీనుకి అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంల్ మాడుగుల నియోజకవరగొం 
నాయకులు ఈశ్వర్, రాయపరెడిడి కృష్ణ, రాంబాబు, వై.ప్రసద్, కె.కోటపాడు జనసైనికులు 
ఈశ్వరరావు రాజు, పైడిరాజు, సూర్య, గోవింద( గోల్డి) గంగునాయుడు పరమేశం 
ఆనంద్, గణేష్ తదితరులు పాల్గొనానారు. నియోజకవరగొంల్ జనసైనికులకు కషటీం వసేతా 
జనసేన పార్టీ అండగా ఉనుటీందని ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు.

కీరతున గోల్డు లోన్స్ ప్రారవంభోతస్వవంలో పాల్గొననా 
ర్మశ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్్యస్: రాజంపేట, ఘనంగా ప్రంభించబడిన కీరతాన గోల్డి ల్న్సి అననామయ్య 
జిలాలు రాజంపేట నియోజకవరగొం పరిధిల్ని ట్ స్ండుపలిలు మండల కేంద్రంల్ 
ఎస్ బ్ ఐ ఎదురుగా కీరతాన గోల్డి ల్న్సి న్తనంగా ప్రంభించడం జరిగింది. 
ఈ ప్రంభోతసివానికి ముఖ్య అతిథిగా జనసేన పార్టీ నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ 
పాల్గొని ఆయన చేతుల మీదుగా ప్రంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాట్లుడుతూ ముందుగా ఈ కీరతాన గోల్డి ల్న్సి ప్రంభించిన యజమానా్యనినా ఆయన 
అభినందించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లుడుతూ ఈ కీరతాన గోల్డి ల్న్సి ల్ తకు్కవ 
వడీడికి అధిక రుణం అసలు మరియు వడీడి ల్న్ తీస్కుననా 9 నెలల తరా్వత ఒకేసరి 
చెలిలుంచే అవకాశం ఉందనానారు. అలాగే బంగారు ఆభరణాల తనఖ్పై మరియు 
ఆభరణాల కొనుగోలు కూడా ల్న్సి సౌకర్యం ఉంట్ందనానారు. అతి తకు్కవ సమయంల్ 
అధిక ల్ను సదుపాయం కూడా ఉందనానారు. ఈ కీరతాన గోల్డి ల్న్సి కిమీ గోల్డి ల్న్ 
బదిలీ చేసి ఎకు్కవ అమౌంట్ తకు్కవ వడీడితో ఇవ్వబడుతుందనానారు. ఈ కీరతాన గోల్డి 
ల్న్సి ల్ ఎట్వంట్ ప్ససింగ్ పీలుజ్ లేదనానారు. ఈ అవకాశానినా అననామయ్య జిలాలు 
ప్రజలందరూ సది్వనియోగం చేస్కోవాలని వారు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంల్ మేనేజర్ 
పూజారి నాగరాజ, అసటీంట్ మేనేజర్ ఆంజనేయులు, ఆర్ ఓ శ్రీకాంత్, రెడిడిబాబు, అశోక్, 
కుమార్ స్వమి, నాగేష్, మలిలుకారుజీన తదితరులు పాల్గొనానారు.
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ఉమ్మడి తురుపుగోదావర జిల్లె జనసేన కార్యవరగొ సమవేశవం
శతఘ్నా న్్యస్: ఉమ్మడి తురుపాగోదవరి జిలాలు, జనసేన పార్టీ జిలాలు కార్యవరగొ సమావేశం జిలాలు అధ్యక్షులు కందుల దురేగొష్ అధ్యక్షతన రాజమండ్రిల్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ 
సమావేశంల్ జనసేన పార్టీ పిఏసి సభు్యలు, నియోజకవరాగొల జనసేన పార్టీ ఇంచారుజీలు, 
జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది.

పెదపూడి మవండల ఎమ్మరో్కి జనసేన వనతిపత్వం
శతఘ్నా న్్యస్: అనపరితా నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జీ మర్రెడిడి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంల్ పెదపూడి 
మండలం కౌలు రైతులు మద్దతు ధరకు ధాన్యం కొనుగోలు ప్రభుత్వం చేస్తాననా పనితీరుకు సంబంధించి రైతులు 
ఎనోనా ఇబబాందులు పడుతుననా విషయం గమనించి జనసేన పార్టీ ద్వరా నిరసన కార్యక్రమం చేసి రైతులకు 
సపాందన, జరుగుతుననా అనా్యయానినా తెలుస్కొని పెదపూడి మండల ఎమా్మరో్వకి వినతిపత్రం రైతుల ద్వరా 
అందించారు. ఈ కార్యక్రమంల్ నాగు, మండల అధ్యక్షులు వీరాస్వమి జనసేన సంపర ఎంపీటీసీ, కాశీ 
రాణి మండల అధ్యక్షులు, నాయకులు, పెదపూడి గ్రామ జనసైనికులు, మండల జనసైనికులు, నియోజకవరగొ 
జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

ఉపాపుడ వరప్రస్ద్ కుటవంబానికి 
మనోధైర్్యనినాచచిన ఇచాచిపురవం జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: ఇచా్ఛపురం, కోజిజీరియా పంచాయతీల్ ఉపాపాడ వరప్రసద్ అనే 
జనసైనికులు అనారోగ్యంతో మరణించిన కారణంగా ఆ కుట్ంబానికి జనసేన పార్టీ 
తరఫున కమలాయిపుట్టీగ మరియు కొజిజీరియా జనసైనికులు రూ.12 వేలు ఆరిథిక 
సహ్యంను ఇచా్ఛపురం జనసేన ఇంఛారిజీ దసరి రాజు, జనసేన రాష్ట్ర జాయింట్ 
సక్రటర్ తిపపాన దురో్యధన రెడిడి, కొజిజీరియా ఎంపీటీసీ అభ్యరిథి పనపాన లింగరాజు 
చేతుల మీదుగా అందచేశారు. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన నాయకులు, జన సైనికులు 
పాల్గొనానారు.

ఇపపుటవంలో పర్యట్వంచన హైకోరుటి సీనియర్ 
న్్యయవాది కె.చదవంబరవం

శతఘ్నా న్్యస్: మంగళగిరి, హైకోరుటీ సీనియర్ నా్యయవాది కె.చిదంబరం ఇపపాటం 
గ్రామానినా సందరి్శంచడమైనది. ఇపపాటం గ్రామ ప్రజలను కలిసి వారికి జరిగిన అనా్యయం 
గురించి పూరితాగా అడిగి తెలుస్కునానారు. వీరికి అధికార పార్టీ వారు చేసిన అనా్యయానినా, 
నష్టటీనినా వారిచేతే కట్టీంచేచా విధంగా కోరుటీ నుంచి ఆరడిర్ తీస్కువసతానని ధైర్యం చెపాపారు. 
ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

నలలెల రత్నాజి జన్మదిన సవందర్వంగా
అననాదాన కార్యక్రమవం

శతఘ్నా న్్యస్:  పాయకరావుపేట నియోజకవరగొ జనసేన యువనాయకులు నలలుల 
రతానాజి జన్మదినం సందర్ంగా పవన్ కళ్్యణ్ సూపారితాతో పాయకరావుపేటల్ ఉననా 
యాచకులకు స్మారు 70 మందికి మధా్యహనాం అననాదనం చేయడం జరిగింది.

బీసీ వెల్ఫేర్ బాలికల పాఠశాల మరయు 
కళాశాలని సవందర్శవంచన జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా న్్యస్: ఖమ్మం, రఘునాదపాల్ం బీసీ వెలేఫేర్ బాలికల పాఠశాల మరియు 
కళ్శాలని సందరి్శంచి విద్యరిధినుల యొక్క సమస్యలు తెలుస్కొని, విద్యరుథిలతో కలిసి 
అక్కడే భోజనం చేయడం జరిగింది. ఆ కళ్శాల సమస్యలను ప్రినిసిపాల్ జ్్యతి మేడం 
దృషిటీకి తీస్కువెళలుడం జరిగింది. సమస్యల పరిష్ట్కరం కోసం వెంటనే కృషి చేసతానని 
చెపపాడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన వీరమహిళ అధ్యక్షురాలు హరిప్రియ, 
తెలంగాణ జనసేన విద్యరి్ద విభాగం రాష్ట్ర ఆరగొనైజింగ్ సక్రటర్ కొండ పవన్ కుమార్, 
జిలాలు విద్యరి్ద నాయకులు గంగాధర్, సయి చంద్, మరియు అమృత, జాను, జ్్యతి, 
విజయ్, స్ధీర్, నాగేందర్ తదితరుల పాల్గొనానారు.
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జగనననా కాలనీలో అధికార పక్వం ఆగడాలు…!
పట్్ట లు ఇచిచి లబ్ధిదారులక్ కేట్యిించిన సథాలింలో దౌరజిన్యింగా అధికార పక్ిం ఇళ్ల నిర్మాణాలు
పత్తి లేని రెవెన్్య, సచివాలయ అధికారులు
జిల్్ల  అధికారులు స్ిందిించాలననా జనసేన పార్్ట న్యక్లు
శతఘ్నా న్్యస్: పార్వతీపురం పటటీణానికి కూతవేట్ దూరంల్, గోపాలపురం గ్రామ సమీపంల్ 
పేదలకు ఇళలు కోసం ఏరాపాట్చేసిన జగనననా కాలనీల్ అధికార పక్షం ఆగడాలు పెచుచా 
మీరుతునానాయని జనసేన పార్టీ నాయకులు ఆరోపించారు. బుధవారం జనసేన పార్టీ జిలాలు నాయకులు 
చెందక అనిల్ కుమార్, వంగల దలి నాయుడు, బంట్ శిర్స్, రాజాన రాంబాబు, సిరిపురపు గౌర్ 
శంకర్, మండల శరత్ బాబు తదితరులు గోపాలపురం వద్ద ఉననా జగనననా కాలనీని పరిశీలించారు. 
ఈ సందర్ంగా అధికార పక్షం ప్రజా ప్రతినిధుల దౌరజీనా్యనికి బలైన లబ్ధిదరులు జనసేన పార్టీ 
నాయకులతో తమ గోడును వెళ్ళబుచాచారు. ఈ సందర్ంగా పార్వతీపురం మునిసిపాలిటీల్ని మూడో 
వారుడి, వివేకానంద కాలనీకి చెందిన మంతిని శారద భరతా రాము మాట్లుడుతూ గతంల్ తమకు 
జగనననా కాలనీల్ పట్టీ ఇచిచా సథిలానినా చూపి, ఆ సథిలంల్ తన భార్యను నిలబెట్టీ ఫోటో తీసి సథిలము 
అపపాగించారనానారు. ఆ సథిలంల్ పార్వతీపురం మునిసిపాలిటీకి చెందిన ఓ ప్రజా ప్రతినిధి పునాదులు 
తీసి ఇంట్ నిరా్మణం చేపడుతునానారననా విషయం తెలుస్కొని వారిని ప్రశినాసేతా తమకు ఈ సథిలంల్ ఇలులు 
కట్టీకోమనానారని సమాధానం ఇచాచారనానారు. తమకు కేట్యించిన సథిలంల్ అధికార పక్షనికి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు దౌరజీన్యంగా నిరా్మణ పనులు చేస్తాననాడంతో ఏమి చేయలేక 
బాధపడుతునానామనానారు. ఈ విషయమై సంబంధిత అధికారుల వద్ద మొరపెట్టీకుననా ఫలితం లేదనానారు. తనతోపాట్ జగనననా కాలనీల్ పలువురు సథిలాలను దౌరజీన్యంగా ఆక్రమించి 
ఇళలు నిరా్మణాలు చేస్తానానారనానారు. ఉననాతాధికారులు, పాలకులు సపాందించి తమకు నా్యయం చేయాలని కోరారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు మాట్లుడుతూ జగనననా 
కాలనీల్ పార్వతీపురంల్ జగడాల కాలనీలుగా మారనానారు. ఒకరికి కేట్యించిన సథిలంల్ దౌరజీన్యంగా ఇంట్ నిరా్మణాలు చేయటం ఎంతవరకు సమంజసమో ఆల్చించాలనానారు. 
ఈ విషయమై జిలాలుసథియి అధికారులు చర్యలు చేపట్టీ బాధితులకు నా్యయం చేయాలనానారు. జగడాల కాలనీల్ గడవలు జరగకుండా పోలీస్ అధికారులు కూడా దృషిటీ సరించాలని 
కోరారు. పాలకులు, అధికారులు కలిసి సమస్యను పరిష్కరించాలనానారు. లేని పక్షంల్ జనసేన పార్టీ జనసైనికులు రోడుడి ఎకా్కలిసి వస్తాందని హెచచారించారు.

ప్రజలు కష్టిలుకు చలివంచన జనసైనికులు
శతఘ్నా న్్యస్: వి.మాడుగుల, మండల కేంద్రమైన మాడుగుల పంచాయతీ పరిధిల్ ఉననా 10 వార్డి ల్ సైడ్ 
కాలువ లేక పడుతుననా ఇబబాందులు చూసి జనసైనికులు చలించి పోయారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా 
జనసైనికులు 25 వేలు రూపాయలు తమ సంత డబుబాలతో అక్కడ ఉననా జనసేన పార్టీ నాయకులు ర్బబా 
మహేష్ కి కాలువలు లేకపోవడంతో జనసేన అద్వరంల్ కాలువ కట్టీంచారు. ఈ కార్యక్రమంల్ కోళలు 
చినానా, రాకేట్ న్కరాజు, కూడా మహేష్, గళ్ళ గణేష్, ఇలలుపు రమేష్, వేపడా నాగు, సంతో న్కరాజు, 
మంచాల శివ, అపిపా పాల్గొనానారు.

రోడలె దుస్థాతిపై ఎవంపీడీవో కార్్యలయవంలో 
వనతిపత్వం అవందజేస్న దాసర ర్జు

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళం జిలాలు, 
ఇచా్ఛపురం నియోజకవరగొం కవిట్ 
మండలం, బ్.గనపపుట్టీగ 
గ్రామ పంచాయితీ పరిధిల్ 
ఉననా తుంగానపుట్టీగ, గుమ్మడి 
పుట్టీగ, తడక పుట్టీగ, ల్ట్టీ 
పుట్టీగ, పర్రి పుట్టీగ, బంజు 
పుట్టీగ మరియు చెవిట్ పుట్టీగ 
గ్రామాలల్ మట్టీ రోడుడి (కంకర 
రోడుడి) అధా్వననా సిథితిల్ ఉంది. 
రోడుడి మొతతాం గుంతలు మరియు 

ఇస్క కూరుకు పోవడంతో కనీసం మోట్ర్ సైకిల్ వెళలుందుకు కూడా సౌకర్యం లేదు. 
దీని వలలు ఆ గ్రామాలల్ ఉననా ప్రజలు చాలా అవసథిలకు గురి అవుతునానారు. అంతే 
కాకుండా గరి్ణీ స్త్రీలు రాకపోకలకు మరియు అత్యవసర పరిసిథితుల్లు వైద్యము నిమితతాం 
అంబుల్న్సి రావడానికి కూడా రోడులు సరిగా లేవు. ఈ రోడుడి మారగొంల్ పాఠశాలలకు 
మరియు కళ్శాలలకు సైకిళ్ళపై వెళ్ళ విద్యరుథిలు అధికంగా ఉండడంతో వారి 
రాకపోకలు కూడా ఇబబాందిగా ఉందని ఆ పంచాయతీల్ని జనసైనికులు ఇచా్ఛపురం 
జనసేన ఇంఛారిజీ దసరి రాజు దృషిటీకి తీస్కెళలుగా బుధవారం ఆయన బ్.గనపపుట్టీగ 
పంచాయితీల్ పలు గ్రామాలినా సందరి్శంచి రోడలు దుసిథితిని చూసి, అక్కడ గ్రామ పెద్దలు, 
ప్రజలతో మాట్లుడి సంతకాలు సీ్వకరించి, బ్.గనపపుట్టీగ పంచాయితీల్ గల 6 
గ్రామాలుతో పాట్ చుట్టీ ఉననా గ్రామాల ప్రజలు రోడులు సరిగా లేక పడుతుననా అవసథిలు 
గురితాంచి అధికారుల దృషిటీకి తీస్కెళ్లు వెంటనే ఈ సమస్యను పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు 
తీస్కోవాలని కవిట్ మండలంల్ని ఎంపీడీవో కారా్యలయంల్ జనసేన నాయకులతో 
కలిసి వినతిపత్రం అందించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా దసరి రాజు మాట్లుడుతూ 
కవిట్ మండలంల్ ఎందరో పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉనానారని ఉననాత పదవులు 
చేపట్టీరని కానీ నేట్కీ మారుమూలన ఉననాట్వంట్ గ్రామాల పరిసిథితి చూసేతా సరైన 
సౌకరా్యలు లేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబబాందులు పడుతునానారు. ఇనేనాళ్లు పదవుల్లు ఉంట్ మరి 
మన నాయకులు ఏం సధించినట్టీ అని ప్రశినాంచారు. వినతిపత్రం అందించిన వారిల్ 
రాష్ట్ర మతసి్యకార వికాస విభాగ కార్యదరి్శ నాగుల హరి బెహరా, కుస్ంపురం సరపాంచ్ 
అభ్యరిథి అంగ స్రేష్, ఇచాచాపురం మునిసిపాలిటీ 10 వారుడి ఇంచార్జీ రోకళ్ళ భాస్కర్, 
బడగల రామకృష్ణ, ల్లలు సగర్, నరుతా కృష్ణ , దూగాన దివాకర్, హేమాచలపతి, ద్వా, 
రాజశేఖర్, శా్యమ్, ధనుంజయం, అమిత్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

జనసేన ఆధ్ర్యవంలో ట్రీ గార్డుస్
శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం నియోజకవరగొం, 11వ డివిజన్ కాటవీధిల్గల సథినిక 
ప్రభుత్వ పాఠశాల అపరిశుభ్ంగా ఉండడం వలన సూ్కల్ పిలలులు తీవ్ర ఇబబాందులు 
గురవుతునానారని గమనించిన జనసేన పార్టీ కార్పారేటర్ అభ్యరిథి హుసేసిన్ ఖ్న్ సూ్కల్ 
పూర్వ విద్యరుథిల సహ్యంతో మొక్కలు ట్రీ గార్డిస్ ఏరాపాట్చేసి పరిసర ప్ంతం 
శుభ్ం చేయడం జరిగింది సమాజంపై జనసేన పార్టీకి ఉననా బాధ్యత చితతాశుదిధిను 
సూ్కల్ ప్రినిసిపాల్ ప్రశంసించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు యరనాగుల చక్రవరితా 14వారుడి జనసైనికులు తేజ, భవాని, చిట్టీ, స్రేష్, 
సథినిక యువకులు నవ సయి, రాము, ఫిరోజ్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

సవంట్రల్ మినిసటిర్ ని కలిస్న రైల్్ కోడూరు 
జనసేన న్యకులు
శతఘ్నా న్్యస్: రైలే్వ కోడూరు, 
ప్రభుత్వ కార్యక్రమంల్ 
భాగంగా రైలే్వ కోడూరుకు 
విచేచాసిన కేంద్ర మంత్రివరు్యలు 
నారాయణస్వమిని రైలే్వ కోడూరు 

జనసేన పార్టీ నాయకులు గంధంశెట్టీ దినకర బాబు మరా్యదపూర్వకంగా మండల 
పరిధిల్ని శెట్టీగుంట గ్రామం వద్ద కలిసరు. ఈ సందర్ంగా మంత్రివరు్యలను శాలువా 
కపిపా సత్కరించారు. జనసేన పార్టీ సిదధింతాలను మంత్రికి దినకర బాబు వివరించారు. 
ఈ కార్యక్రమంల్ కాపు యువసేన రాష్ట్ర ఆరగొనైజింగ్ సక్రటర్ అనంతరాయలు, బ్జెపి 
నాయకులు, కార్యకరతాలు పాల్గొనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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లబ్్ద దారులకు పాలెట్స్ ఇవా్లని జనసేన వనతి
శతఘ్నా న్్యస్: భంస, 118 సరే్వ భూమి ల్ గల 60 మంది లబ్్ద దరులకు పాలుట్సి ఇవా్వలని 
కోరుతూ రాజస్వ మండల అధికారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన 
పార్టీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిలాలు ఉపాధ్యక్షులు స్ంకెట మహేష్ బాబు మాట్లుడుతూ పట్టీలు ఇచిచా 
పాలుట్సి ఇపపాట్ వరకు ఇవ్వక పోవడం చాలా దరుణం గత పది సంవతసిరాలుగా పేదలకు పంపిణీ 
చేయవలసిన పాలుట్సి ఇవ్వకపోవడం వలలు వాళ్్ళ కిరాయి ఇండలుల్ జీవనం సగిస్తానానారు. వేలల్లు 
కిరాయిలు కటటీలేక వారి బతుకులు అగమ్య గోచరంగా మారాయి. అసలే నిరుపేద కుట్ంబాలు 
రెకా్కడితే గాని డొకా్కడని ఆరిథిక పరిసిథితుల్లు విలవిలాలుడుతునానారు. అధికారుల చుట్టీ ప్రజా ప్రతినిధుల 
చుట్టీ తిరిగి తిరిగి అనేక రూపాల్లు వినతులు ఇచిచానా ఎవరూ పట్టీంచుకోవడం లేదని, ఈ సమస్యను 
ప్రభుత్వం వెంటనే చొరవ తీస్కుని బాధితులకు నా్యయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తానానామని, లేని 

యెడల రెండు రోజుల్లు పెద్ద ఎతుతాన ఆందోళనలు చేయడానికి సిదధింగా ఉనానామని హెచచారిస్తానానాంమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంల్ రాణీ, కమల, గౌర్, ముత్యం, గణేష్ తదితరులు 
పాల్గొనానారు.

ప్రాణవం అవంత్ రకతువంలోనే ఉవంది
రకతుదానవం చేస్ ప్రాణ దాతలుకవండి

శతఘ్నా న్్యస్: ఎచెచారలు నియోజకవరగొం, లావేరు మండలం, పెద్ద కొతతాపలిలు పంచాయతీ ప్రజలకు ఈరోజు నుంచి 
గరి్ణీ స్త్రీలకు గానీ, అత్యవసర పరిసిథితులల్ రకతాం అవసరం అయితే నాకు ఒక ఫోన్ మాట ద్వరా తెలియజేయండి. 
ఉచితంగా రకతాం 30 నిమిష్టల్లు అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. పెద్దకొతతాపలిలు పంచాయతీ ప్రజలు అందరూ 
గమనించాలని, 7893028941 నంబరుకు కాంట్క్టీ చేయాలని కాకరలు బాబాజీ తెలియజేశారు.

ఎవంపాలెయిమవంట్ సర్్ ముస్గులో ఓటరలె వవర్లు అడ్గుతుననా 
వాలవంటీరులె

శతఘ్నా న్్యస్: ఎంపాలుయిమ్ంట్ సరే్వ ముస్గుల్ గ్రామ వారుడి వాలంటీరులు కొనినా రోజులగా ఇంట్ంట్కి వెళ్లు అడుగుతుననా 
ప్రశనాలు
పటటీబద్రులు మీ ఇంటోలు ఉనానారా…?
వాళ్్ళ ఏం చేస్తానానారు పటటీబద్రుల ఓటరలు జాబ్తాల్ వారు పేరు నమోదు చేస్కునానారా…?
ఏ రాజకీయ పార్టీ పైన ఆసకితా చూపిస్తానానారు…? అనే ప్రశనాలు అడుగుతునానారు. ఈ వివరాలనీనా వాలంటీరులు తెలుస్కోవలసిన 
అవసరం వారికి ఏంట్ నిజంగా ఎంపాలుయిమ్ంట్ సరే్వనైతే పటటీభద్రుల రాజకీయ ఆసకితాల గురించి ఎందుకు అడుగుతునానారు. 
ఇది ఎనినాకల విధుల్లు వాలంటీరులు భాగస్వమ్యం కాద ఇంత జరుగుతుననా ఎనినాకల సంఘం ఎందుకు పట్టీంచుకోవడం 
లేదు. రాజకీయ పార్టీల నుండి ఫిరా్యదులు అందినపుపాడలాలు వాలంటీరలుకు ఓటర్ నమోదు సహ్ ఏ విధమైన ఎనినాకల పనులను 

అపపాగించొదు్ద అంట్ ఆద్శాలు ఇవ్వడం తపపా వాట్ అమలుకు ఎందుకు పట్టీంచుకోవటేలుదు వాట్ని బే ఖ్తరు చేస్తాననా వాలంటీరలును విధులనుండి ఎందుకు తొలగించడం లేదు వారికి 
బాధ్యతలు అపపాగిస్తాననా అధికారులపై కఠిన చర్యలు ఎందుకు తీస్కోవటేలుదు వాలంటీరులు ఇంట్ంట్కి తిరిగి పటటీబద్రులను ఓటరులుగా నమోదు చేయించాలి వైకాపా వైకాపా అభ్యరుథిలను 
గెలిపించి జగనననా రుణం తీరుచాకోవాలి అని మంత్రులు వైకాపా ఎమ్్మలే్యలు సమావేశాలు పెట్టీ మర్ చెబుతునానారు ఇలా చెపుతాంటే కనీసం వారికి నోటీస్లు అయినా ఎందుకు ఇవ్వటేలుదు 
అందుకే ఎనినాకల విధుల్లు వాలంటీరులు వారికి ఆ బాధ్యతలు అపపాగిస్తాననా అధికారులు ఆద్శాలిస్తాననా వైకాపా ప్రజాప్రతినిధులు మరింతగా చెలరేగిపోతునానారు. శాసనమండలిల్ ప్రకాశం 
నెల్లురు చితూతారు కడప అనంతపురం కరూనాలు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపటనాం పటటీభద్రుల నియోజకవరాగొలకు త్వరల్ ఎనినాకలు జరగనునానాయి. వాట్కి సంబంధించి ఓటర్ 
నమోదు ప్రక్రియ సగుతోంది గ్రామ వారుడి వాలంటీరులు కొనినా రోజులగా పట్టీబద్రుల వివరాలు సేకరించడం వారి పేరుతో ఓటర్ నమోదు కోసం దరఖ్స్తా నింపటం దరఖ్స్తాలనీనా 
సేకరించి సంబంధిత అధికారులకు ఇవ్వడం వంట్వి చేస్తానానారు. వైకాపాకు అనుకూలమైన పేరులు మాత్రమే ఓటరలు జాబ్తాల్ చేరిచా ప్రతిపక్ష పార్టీలకు మధ్య మద్దతు ఇచేచా వారి పేరులు 
చేరచాకుండా చూసేందుకే వాలంటీరలును వినియోగిస్తానానారని ప్రతిపక్షలు ఆరోపిస్తానానాయి. ఎంపాలుయిమ్ంట్ సరే్వ పేరుతో వాలంటీరులు నిర్వహిస్తాననా సరే్వ ఎనినాకలను ప్రభావితం చేయటమే 
అవుతుంది కావున ఎనినాకల సంఘం జ్క్యం చేస్కోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తానానాం.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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