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గుంకలుంలో పేదలుందరికీ ఇళ్లు  పథకుం 
అమలు పరిశీలుంచనున్న పవన్ కళ్యాణ్

* 13వ తేదీన గుంకలుం పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్: వైసీపీ ప్రభుత్వం ‘పేదలవందరికీ ఇళ్లు’ పథకవంలో 28 లక్షల ఇళ్లు నిరిమిస్తామని ఆదేశాలు 
ఇచ్చినా ఇప్పటికీ క్షేత్ర స్థాయిలో పేదలకు ఇళ్లు దక్కని పరిస్థాతి నెలకవంది. జగననని కాలనీలు పేరిట జరిగిన 
అక్రమాలు, పేద లబ్ధిదారులను వవంచ్వంచ్న తీరును ప్రజలవందరికీ తెలియచెపే్పలా జనసేన పార్టీ ‘జగననని 
ఇళ్లు - పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు’ పేరుతో కారయూక్రమవం చేపటిటీవంది. #JaganannaMosam హ్యూష్ ట్యూగ్ దా్రా 
కాలనీలు, గృహనిరామిణ స్థాతిగతులను స్మాజిక మాధయూమాలోలు చూపవంచబోతునానిరు. ఈ నెల 12, 13, 14 
తేదీలోలు ఈ కారయూక్రమానిని జనసేన చేపటిటీవంది. పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఈ నెల 13వ తేదీన 
విజయనగరవం జిలాలు గవంకలావంలో పేదలవందరికీ ఇళ్లు పథకవం అమలు తీరును పరిశీలిస్తారు. 397 ఎకరాలోలు 
భార్ ఎతుతాన ఇళ్లు నిరిమిస్తానానిమని ప్రభుత్వం వెలలుడవంచ్వంది. ఈ మేరకు వైసీపీ ముఖయూమవంత్రి శవంకుస్థాపన చేస్, 
పైలాన్ ఆవిష్కరివంచారు. గవంకలావంను నగర పవంచాయతీ చేస్తామని, రోడ్లు, విద్యూత్, తాగనీరు లావంటి మౌలిక 
వసతులు కలి్పస్తామని ప్రకటివంచారు. 13వ తేదీ ఉదయవం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు గవంకలావం చేరుకని అక్కడ 
ఇళలును పరిశీలిస్తారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హ్మీలు ఏ మేరకు కారయూరూపవం దాలాచియి, పథకవం అమలు తీరుని 
లబ్ధిదారులతో మాట్లుడ తెలుస్కువంట్రు.

ఆుంధ్రప్రదేశ్ భవిషయాత్తుకు ముంచి రోజులు 
తీసుకొసుతు ుంది

* ప్రధానముంత్రి శ్రీ నరుంద్ర మోదీతో సమావేశుం అనుంతరుం మీడియాతో  పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్ని న్యూస్:  దేశ ప్రధానమవంత్రి శ్రీ నరవంద్ర మోదీ గారితో రాష్ట్ర విషయాల పటలు చరిచివంచామని, 
కచ్చితవంగా ఇది ఆవంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిషయూతుతాకు మవంచ్ రోజులు తెచేచి సమావేశవం అని జనసేన అధయూక్షుడ్ 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు తెలియచేశారు. ఆవంధ్రప్రదేశ్ పరయూటనకు విచేచిస్న ప్రధానమవంత్రి శ్రీ నరవంద్ర మోదీ 
గారిని విశాఖపటనివంలోని ఐఎన్ఎస్ చోళలో శుక్రవారవం రాత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు కలిశారు. అనవంతరవం 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మీడయాతో మాట్లుడారు. ఈ సవందర్వంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మాట్లుడ్తూ 
“దాదాపు 8 సవంవత్సరాల తరా్త ప్రధానమవంత్రి శ్రీ నరవంద్ర మోదీ గారిని కలవడవం సవంతోషవంగా ఉవంది. 
2014 ఎనినికల మువంద్ శ్రీ నరవంద్ర మోదీ గారితో కలిస్ ఎనినికల ప్రచారవం తరా్త మళ్లు శ్రీ మోదీ గారిని 
కలవలేద్. ఇపు్పడ్ రాష్ట్ర పరయూటన సవందర్వంగా రవండ్ రోజుల క్రితవం ప్రధానమవంత్రి కారాయూలయవం నువంచ్ 
ఫోన్ కాల్ వచ్చివంది. శ్రీ మోదీ గారిని కలవాలని చెప్పడవంతో  ఆయనతో పలు విషయాలపై చరిచివంచావం. 
రాష్ట్రవంలోని వివిధ అవంశాలను, పరిస్థాతులను శ్రీ మోదీ గారు స్యవంగా అడగి తెలుస్కునానిరు. వాటిపై నా 
వద్ద ఉనని సమాచారానిని ఆయనతో పవంచుకునానిను. ఆవంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు బాగవండాలి అననిదే ప్రధాని ఆకావంక్ష. 
ఆవంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు, తెలుగ ప్రజలు ఐకయూతతో మువంద్కు స్గాలననిదే శ్రీ మోదీ గారు కోరుకునానిరు. ప్రతేయూక 
పరిస్థాతులోలు శ్రీ నరవంద్ర మోదీ గారితో ఈ సమావేశవం జరిగివంది. కచ్చితవంగా దీని ఫలితాలు ఆవంధ్రప్రదేశ్ బాగ 
కోసవం, భవిషయూతుతా కోసవం ఉవంట్యి” అనానిరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వెవంట పార్టీ పీఏసీ చైరమిన్ శ్రీ నాదవండలు 
మనోహర్ గారు ఉనానిరు.

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


శనివారం, 12 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్ళు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: డా.బ్.ఆర్. అవంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 12, 13, 14 తేదీలలో జగననని కాలనీలు మరియు టిడ్్క ఇళ్ళు 
పరిశీలివంచ్ అవకతవకలను బయట పెటటీడవం సోషల్ మీడయాలో ప్రచారవం చేయడవం వవంటి కారయూక్రమాలను చేపటటీడవం జరుగ తువందని జనసేన పార్టీ అమలాపురవం నియోజక వర్వం 
ఇవంచార్జ్ శెటిటీ బతుతాల రాజబాబు అనానిరు. అమలాపురవం ప్రెస్ కలుబ్ భవన్ లో ఆయన పాత్రికేయులతో మాట్లుడ్తూ రాష్ట్రవంలో స్మారు 28 లక్షల 30 వేల ఇళ్ళు నిరామిణవం చేస్తామని 
అవంద్లో భాగవంగా ఈ సవంవత్సరవం జూన్ మాసవంలో 18 లక్షల 63 వేల 552 ఇళ్ళు నిరామిణవం చేస్ లబ్ధిదారులకు అవందజేస్తామని, శుష్క వాగా్దనవం చేస్న ముఖయూమవంత్రి జగనోమిహన్ 
రడడి ఒక్క ఇలులు కూడా నిరామిణవం చేయలేద్ అనానిరు. అదేవిధవంగా అమలాపురవం నియోజకవర్వంలో స్మారు 9000 పైగా లబ్ధిదారులు ఎవంపక జరిగినప్పటికీ ఈరోజు వరకు ఒక 
గృహవం కూడా నిరిమివంచలేద్. అతయూవంత ఆరా్టవంగా స్మారు 23,500 కోట్లు రూపాయలు వెచ్చివంచ్ భూములు కనుగోలు చేశారని కనీసవం ఎకరవం 10 లక్షల నువంచ్ 20 లక్షలు కూడ 
విలువచేయని భూములకు 70 లక్షల నువండ కోటి రూపాయలు పైగా ఎకరాకు చెలిలువంచ్ ప్రభుత్ ధనానిని ద్రి్నియోగవం చేయడమే కాకువండా పెద్ద ఎతుతాన భూమి కనుగోలులో స్్కమ్ 
జరిగివంది. తక్షణమే పేదలవందరికీ ఇళ్ళు నిరిమివంచాలని కోరుతూ అదే విధవంగా జగననని కాలనీ పేరుతో జరిగినట్వవంటి అవకతవకలను బయటకు తీస్తామని అమలాపురవం నియోజకవర్వం 
జనసైనికులు జనసేన పార్టీ నాయకులు వీర మహిళలు పెద్ద ఎతుతాన పాల్్ని జగననని మోసవంఅని సోషల్ మీడయాలో అప్లుడ్ చేయడవం దా్రా ప్రభుత్ వైఫలాయూనిని ప్రపవంచానికి చాటి 
చెపా్పలని నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ శెటిటీబతుతాలరాజబాబు తెలిపారు. ఈ సమావేశవంలో రాష్ట్ర పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్హణ కమిటీ కారయూదరిశి మహ్దశ నాగేశ్రరావు, జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి 
సవందాడ శ్రీను, కారయూదరిశి చ్కా్కల సతీష్, కౌని్సలరులు పవండ అమరావతి, గవండ హ్రికాస్్మి, గొలకోటి విజయలక్ష్మి వాస్, సీనియర్ నాయకులు సూదా చ్నని, ఆకుల బుజిజ్, చ్క్కవం స్ధా 
సూరయూమోహన్, తూము రమేష్, మవంచ్గవంటి మాచరరావు, కారవం వెవంకట్రావు, నామాడ నాగరాజు, గొలకోటి వెవంకటేష్, సతితా శ్రీనివాస్, పొణకల ప్రకాష్, అరళళుపలిలు ద్ర్ కర్ములాలు 
బాబా, మహమిద్ షర్ఫ్, షఫీ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో మౌలానా అబుల్ కలాయం ఆజాద్ జయయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: డా.బ్.ఆర్.అవంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు భారత్ తొలి విదాయూ శాఖ మవంత్రి స్్తవంత్ర సమర 
యోధులు భారతరతని మౌలానా అబుల్ కలామ్ ఆజాద్ 134వ జయవంతి ఘనవంగా నిర్హివంచారు. 
13వ వార్డి ముని్సపల్ పాఠశాలలో అమలాపురవం జనసేన పార్టీ ఆధ్రయూవంలో వేడ్కలు జరిగాయి. ఈ 
కారయూక్రమవంలో నియోజకవర్వం ఇనాచిరిజ్ శెటిటీబతుతాల రాజబాబు ఆజాద్ విగ్రహ్నికి పూలమాలలు వేస్ 
నివాళ్లరి్పవంచారు. ఈ కారయూక్రమవంలో కౌని్సలరులు పవండ అమరావతి, గవండ హ్రికాస్్మి, గొలకోటి 
విజయలక్ష్మివాస్, రాష్ట్ర పార్టీ కారయూక్రమాల నిర్హణ కమిటీ కారయూదరిశి మహ్దశ నాగేశ్రరావు, 
జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి సవందాడ శ్రీను, కారయూదరిశి చ్కా్కల సతీష్, సీనియర్ నాయకులు సూదా చ్నని, 
ఆకుల బుజిజ్, పవండ రాజా, చ్క్కవం స్ధా సూరయూమోహన్, తూము రమేష్, వలవల చ్నని, కారవం 
వెవంకటేశ్రరావు, నామాడ నాగరాజు, పొణకల ప్రకాష్, అరళళుపలిలు ద్ర్ కర్ములాలు బాబా, మహమిద్ 
షర్ఫ్, షఫీ తదితరులు పాల్్నానిరు.

దళితుల భూముల కోసయం పోరాటయం చేస్తయం: మైలవరయం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరవం, మూలపాడ్ గ్రామానికి 
చెవందిన తరతరాలుగా వస్తానని ఎస్టీ, ఎస్్స, బ్స్ లవంక 
సొసైటీ భూములను కవంతమవంది దళ్రులు మరియు 
రాజకీయ నాయకులు ఆక్రమణ చేస్తానానిరని గ్రామ 
ప్రజలు సమాచారవం ఇవ్డవంతో విషయవం తెలుస్కునని 
జనసేన పార్టీ మవండల అధయూక్షుడ్ ప్లిశెటిటీ తేజ మరియు 
రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ అక్కడ 
రామోమిహన్ దీక్షా శిబ్రవం వద్దకు చేరుకని వారికి మద్దతు 
ప్రకటివంచడవం జరిగివంది అవంతేకాకువండా జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ దా్రా ఈ విషయానిని కలెకటీర్ వద్దకు 
తీస్కువెళ్లు బాధిత ఎస్టీ, ఎస్్స, బ్స్ కుట్వంబాలకు తమ వవంతు బాధయూతగా నిలుస్తామని హ్మీ ఇచాచిరు. 
ఈ కారయూక్రమవంలో నాగబాబు, ప్రవీణ్, వెవంకట్ స్్మి, కృష్ణ, బాలు పాల్్నానిరు.

ప్రపంచంలోనే చాలా పెద్ద స్కం చేసిన ఘనత వైసీపీదే
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఇచ్చిన 
పలుపు మేరకు 12, 13, 14 తేదీలలో జగననని ఇళ్ళు – పేదలవందరికి కనీనిళ్లు అనే 
నినాదవంతో రాష్ట్రావాయూపతావంగా అనిని నియోజకవరా్లలో టిడ్్క గృహ్లు, మరియు 
ఇళలుపట్టీలు పొవందిన లబ్ధిదారులు యొక్క ఇబ్వంద్లు తెలుస్కుని, వారికీ సథాలాలు 
ఇచ్చిన ప్వంతానికి #jaganannaMosam అనే దానిని హ్ష్ టేగ్ చేయాలని 
జనసైనికులకు తెలిపారు. ఈ సవందర్వంగా కాకినాడలో మీడయా సమావేశవం ఏరా్పట్ 
చేస్న జనసేన పార్టీ పఏస్ సభుయూలు పవంతవం నానాజీ. మీడయాతో మాట్లుడ్తూ ఈ 
హోస్వంగ్ సీ్కమ్ లో ప్రపవంచవం లోనే చాలా పెద్ద స్్కవం చేస్న ఘనత వైసీపీ ప్రభుతా్నికి 
చెవంద్తువంది అని, పవన్ కళ్యూణ్ ఈ హౌస్వంగ్ కోసవం డీటెయిల్్స తీస్కుని అసలైన 
లబ్ధిదారులకు నాయూయవం జరిగేలా చూడాలని పలుపు ఇచ్చిన వెవంటనే సమాచారవం 
తెలుస్కనియకువండా సర్రులు అపుచేయడానిని తపు్పపట్టీరు సెవంట్ భూమిలో 
దూడలను ఎక్కడ కట్టీకోవాలి? తాడేపలిలు పాలేస్ లోన అని ఏదే్దవా చేస్రు. ఎకరానికి 

స్మారు 2 లక్షల రూపాయలు దోచేస్రని, రైతులకు, సరైన ధర ఇవ్కువండా వైసీపీ నాయకులు కాజేస్రని తెలిపారు. పట్టీలు ఇచ్చిన సథాలవం చూపవంచలేదని, ఉచ్త ఇస్క అనేదే లేదని, 
పూరితా స్థాయిలో లబ్ధిదారులకు నాయూయవం జరగలేదని వీటిపై పూరితా సమాచారవం తెప్పవంచ్కుని పేదలకు నాయూయవం జరిగేవరకు జనసేన పార్టీ అవండగా ఉవంట్వంది తెలిపారు.

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

రాష్టయంలోనే అతిపెద్ద స్కయం జగనన్న కాలన్లు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, జనసేన పార్టీ కారాయూలయవంలో శుక్రవరవం 
ఏరా్పట్ చేస్న మీడయా సమావేశవంలో రడడి అప్పల నాయుడ్ 
మాట్లుడ్తూ గత ప్రభుత్ హయావంలో టిడ్్క ఇళ్లు నిరామిణవం చేస్న 
లబ్్దదారులకు ఇవ్కప్వడవం శోచనీయవం అని రడడి అప్పల నాయుడ్ 
ప్రభుతా్నిని విమరిశివంచారు. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఇచ్చిన పలుపు మేరకు రాష్ట్ర వాయూపతావంగా ఉనని టిడ్్క ఇళలు నిరామిణవం 
ఎవంత వరకు వచ్చివందని పరయూవేక్వంచ్ వాటి వివరాలు అవందజేయాలని 
ఈ నెల 12, 13, 14 వ తేదీలలో నియోజకవరా్లోలు ఉనని జగననని 
కాలనీలు మరియు టిడ్్క ఇళలు సముదాయాలను సవందరిశివంచ్ ఆ 
సవందర్వంగా ఒక్కక్క కాలనీలో ఎనినిఇళ్లు ఎవంతమవంది లబ్ధిదారులకు 
మవంజూరయాయూయో అని ఎనిని విడతలు ప్రభుత్వం విధివంచ్వందని 
అలాగే ఎవంతనిధులు అవందజేశారని బేసేమివంట్, లివంటల్, రూఫ్ దశలోలు 

ఎనిని ఇళ్లు ఉనానియో పరిశీలివంచాలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నియోజకవర్ ఇవంచార్జ్లకు పలుపునిచాచిరు. అవంద్లో భాగవంగా టిడ్్క ఇళలు నిరామిణవం పూర్తాన కూడా ఎవంద్కు 
లబ్్దదారులకు ఈ జగన్ రడడి ప్రభుత్వం అవందివంచలేదని ఇప్పటికే గత ప్రభుత్ హయావంలో టిడ్్క ఇళలు లబ్్దదారులు ప్రభుతా్నికి 50 వేలు రుస్వం చెలిలువంచ్ దాదాపు 5 సవంవత్సరాలు 
కావస్తానానియని పూర్తాన టిడ్్క ఇళ్లు ప్రవంభ దశలోనే శిధిలావసథాకు వస్తానని ఈ జగన్ రడడి ప్రభుత్వం ఎవంద్కు పటిటీవంచుకోవడవం లేదో అరథావం కాని విధవంగా ఉననిది. అసలే పేదలు 
వాళ్ళు సొవంత ఇవంటి కల కోసవం 50వేల రూపాయల నగద్ను అపు్పచేస్ ప్రభుతా్నికి కటటీగా అసలు కనని వడీడి ఎకు్కవై మరివంత పేదరికానికి నెటిటీవేయబడ్తునానిరు. తక్షణమే జగన్ రడడి 
ప్రభుత్వం దీనిపై స్పవందివంచ్ లబ్్దదారులు ఎవరైతే ఉనానిరో వారికి వెవంటనే అవందివంచాలని రడడి అప్పల నాయుడ్ వైసీపీ ప్రభుతా్నిని డమావండ్ చేశారు. మరోపక్క ప్రజాధనానిని వృధాచేసూతా 
20లక్షల రూపాయల విలువైన భూములను 60, 70 లక్షలకు కననిట్లు లెక్కలు చూపసూతా మరియు ఆ ప్రదేశవంలో మరమమితుతాలు చేయుటకు మరివంత ప్రజాధనానిని వృధా చేశారు. కనీసవం 
కాలనీలోలు మౌళ్క సద్పాయాలు కూడా కలి్పవంచలేని స్గ్లేని ప్రభుతా్నికి బుధిధి చెపే్పలాగా జనసేన పార్టీ 12, 13 తేదీలోలు టిడ్్క ఇళ్లు మరియు జగననని కాలనీలు పరిశీలివంచడానికి 
జనసేన పార్టీ దా్రా జగననని ఇళ్ళు పేదలవందరికీ కనీనిళ్ళు అనే కారయూక్రమవం నిర్హివంచబోతునానిరు. అలాగే 14 వ తేదీన డజిటల్ కాయూవంపైనివంగ్ దా్రా సోషల్ మీడయా లో #ja-
ganannaMosam అనే కారయూక్రమవం నిర్హివంచ్ జగననని కాలనీలు మరియు టిడ్్క ఇళ్లు నిరామిణవం పరిస్థాతులు ఏవిధవంగా ఉనానియో ప్రజలకు అరథావం అయ్యూ విధవంగా వివరివంచడానికి 
టిడ్్క ఇళలు పరిస్థాతి ప్రజలకు తెలియజేసే విధవంగా జనసేన పార్టీ టిడ్్క ఇళలు పరిశీలనకు వెళళునునానిమని ఇవంచార్జ్ రడడి అప్పల నాయుడ్ తెలిపారు. అనవంతరవం ఆదివారవం నాడ్ జగననని 
కాలనీలలో నిరామిణాలు ఏవిధవంగా జరుగతునానియో పరిశీలివంచ్ ప్రజలకు తెలియజేసే బాధయూత జనసేన పార్టీ తీస్కువంట్వందని రడడి అప్పల నాయుడ్ తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమవంలో 
జనసేన నాయకులు హోటల్ గ్రావండ్ ఆరయూ అధినేత రాఘవయయూ చౌదరి, జనసేన నాయకులు మాజీ డపూయూటీ మేయర్ శిరిపలిలు శివరామకృష్ణ ప్రస్ద్, ప్ణవంగి బాబు, ఎమ్.ఆర్.ఓ.గబ్ల 
నాగేశ్రరావు, జిలాలు సవంయుకతా కారయూదరిశి ఓబ్లిశెటిటీ శ్రావణ్ కుమార్ గపాతా, నగర అధయూక్షుడ్ నగిరడడి కాశీ నరష్, ఉపాధయూక్షుడ్ బొత్స మధు, అధికార ప్రతినిధి అలులు స్యి చరణ్, సోషల్ 
మీడయా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, జాయివంట్ సెక్రటర్ ఎట్వంచ్ ధరమివంద్ర, నాయకులు నిమమిల శ్రీనివాసరావు, కవంద్కూరి ఈశ్రరావు, బొదా్దపు గోవివంద్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

పేదల కన్్నటిలో వైకాపా ప్రభుత్వయం కొట్టుకుపోతుయంది
జగనన్న కాలనీల పేరుతో వేలకోట్లు  దోచుకున్న వైసీపీ నేతలు
తొండలు గుడ్లు  కూడా పెట్ట ని ప్రదేశాల్లు  పేదలకు ఇళ్ళు
పేదల కనీ్నళ్లు  రాష్ట్రా నికి శ్రేయస్కరొం కాదు
వైసీపీ అవినీతి ప్రపొంచానికి తెలియచేసొందుకే జగనన్న మోసొం పేరుతో జనసన సోషల్ ఆడిట్
అహొం వదిలి టిడ్్క ఇళలును యుద్ధప్రాతిపదికన లబ్్ధదారులకు అొందచేయాలి.
జనసన పార్్ట రాష్ట్ర కార్యదర్శి వడ్రాణొం మార్కొండేయ బాబు, నగర అధ్యకుషు డ్ నెరేళలు సురేష్.
శతఘ్ని న్యూస్: గవంటూరు, రాష్ట్రవంలో వైసీపీ అధికారవంలోకి వచ్చిన క్షణవం నువంచ్ రాష్ట్రవం రావణకాషటీవంలా 
మారివందని, పేద, స్మానయూ మధయూతరగతి ప్రజలు బ్రతికేవంద్కు అవకాశవం లేని స్థాతికి రాష్ట్రానిని తీస్కువచాచిరని, నిరుపేదల కనీనిటిలో వైసీపీ ప్రభుత్వం కట్టీకుప్తువందని జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర కారయూదరిశి వడ్రాణవం మార్కవండేయబాబు అనానిరు. శుక్రవారవం జనసేన పార్టీ నగర కారాయూలయవంలో నగర అధయూక్షుడ్ నెరళలు స్రష్ తో కలిస్ ఆయన విలేకరులతో మాట్లుడారు. 
ప్రజలు అధికారవం ఇచ్చివంది దోచుకునేవంద్కే అననిట్లుగా ముఖయూమవంత్రి నువంచ్ కివంది స్థాయి నాయకుల వరకు రాష్ట్రానిని సర్వం స్్హ్ చేస్తానానిరని విమరిశివంచారు. భూకబాజ్లు, దవందాలు, 
అక్రమ మైనివంగ్, నకిలీ మదయూవం, గవంజాయి లావంటి మాదకద్రవాయూల సరఫరాతో దోచుకువంట్ననిదే కాకువండా ఇపు్పడ్ పేదల ఇళలు పేరుతో వేల కోటలు దోపడీకి తెరతీస్రని వడ్రాణవం 
మార్కవండేయ బాబు ధ్జమెతాతారు. నగర అధయూక్షుడ్ నేరళళు స్రష్ మాట్లుడ్తూ నగరానికి దూరవంగా ఎక్కడ్ పదిహేను కిలోమీటరలు దూరవంలో తొవండలు గడ్లు కూడా పెటటీని ప్రదేశాలోలు 
పేదలకు జగననని కాలనీలు పేరుతో ఇళ్ళు కటిటీస్తామవంటూ వైసీపీ నేతలు పేదలిని వవంచ్స్తానానిరవంటూ ద్యయూబట్టీరు. ఎకరవం పది లక్షలు కూడా చేయని సథాలాలను 60, 70 లక్షల పెటిటీ 
ప్రజాధనానిని ఇష్టటీనుస్రవంగా వైసీపీ నేతలు దోచుకునానిరని విమరిశివంచారు. వైసీపీ నేతల దోపడీని ప్రపవంచానికి తెలియచేసేవంద్కే జనసేన పార్టీ జగననని మోసవం, జగననని కాలనీలు 
పేదల కనీనిళ్లు పేరుతో 12, 13, 14 తేదీలోలు సోషల్ ఆడట్ చేస్తానానిమనానిరు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలివంచ్ వైసీపీ నేతల అవినీతిని ప్రజల మువంద్ ఉవంచుతామనానిరు. దళ్తులు, ముస్లువం 
మైనారిటీలు, బీసీలు మా జగన్ మా జగన్ అని గవండెలోలు పెట్టీకని పూజివంచ్ ముఖయూమవంత్రి పీఠానిని అప్ప్పచెప్పనవంద్కు ఇపు్పడ్ తమకు వారసత్వంగా వచేచి సవంక్షేమ పథకాలనీని తీసేస్ 
వారి గవండెలపై అదే జగన్ తవంతునానిడని ఆవేదన వయూకతావం చేశారు. జిలాలు అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి మాట్లుడ్తూ గత ప్రభుత్వం కటిటీన టిడ్్క ఇళలును కూడా ఇవ్కువండా మూడననిరళ్లుగా 
లబ్ధిదారులకు వైసీపీ ప్రభుత్వం నరకవం చూపస్తావందని ఆవేదన వయూకతావం చేశారు. అహవం వదిలి ప్రజల ఇబ్వంద్లను కష్టటీలను దృష్టీలో పెట్టీకని యుదధిప్తిపదికన టిడ్్క ఇళలును 
లబ్ధిదారులకు అవందచేయాలని డమావండ్ చేశారు. వైసీపీ నాయకులు చెపే్ప మాయమాటలిని నమేమి స్థాతిలో ప్రజలు లేరని, వైసీపీ నేతల దాష్టీకాలకు అడ్డికటటీ వేయాలవంటే కేవలవం అది పవన్ 
కళ్యూణ్ నేతృత్వంలోని జనసేనతో మాత్రమే స్ధయూమని నగర ఉపాధయూక్షుడ్ చ్వంతా రాజు అనానిరు. రాష్ట్రానికి మవంచ్రోజులు రావాలనాని, మువంద్ తరాలకు బవంగారవంలావంటి భవిషయూత్ 
ఉవండాలనని ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ లావంటి నిజాయితీ, నిబదధిత కలిగిన నాయకుణ్్ణ ముఖయూమవంత్రిని చేయాలని చ్వంతా రాజు అనానిరు. విలేకరుల సమావేశవంలో నగర ప్రధాన కారయూదరిశి 
యడలు నాగమలేలుశ్రరావు, బుడవంపాడ్ రాజు, నగర కారయూదరిశి బవందల నవీన్ బాబు, పులిగడడి గోప తదితరులు పాల్్నానిరు.

జగనన్న ఇళ్లు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు – హసేన్ బాష
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలు రాయచోటిలో స్థానిక జనసేన పార్టీ కారాయూలయవంలో రాయచోటి 
అసెవంబీలు ఇవంచార్జ్ హసన్ బాష మీడయాతో మాట్లుడ్తూ ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు జగననని 
కాలనీ ఇళ్లు, టిడ్్క ఇళలు పై జనసేన సోషల్ ఆడట్ నిర్హివంచాలని నిర్ణయివంచ్నట్లు అనానిరు. 
ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు జగననని కాలనీ ఇళ్లు, టిడ్్క ఇళలు పై జనసేన సోషల్ ఆడట్ 
నిర్హివంచనునానిరు. జగననని ఇళళు పేరుతో అదికార పార్టీకి వైసీపీకి చెవందిన నాయకులు కోటలు 
రూపాయలు దోచుకునానిరని జగననని కాలనీలోలు అవినీతి పై ప్రాటవం చేయాలని రాయచోటి 
జనసేన పార్టీ అసెవంబీలు ఇనాచిర్జ్ హసన్ బాష పార్టీ కారయూకరతాలకు పలుపునిచాచిరు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
పేదలకు ఇళలు పేరుతో చేపడ్తునని జగననని కాలనీలు అతి పెద్ద స్్కవం అని పేర్్కనానిరు. అనవంతరవం 
జనసేన పార్టీ నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ మాట్లుడ్తూ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 

మేరకు ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు ‘జగననని ఇళ్లు – పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు’ అనే కారయూక్రమానికి శ్రీకారవం చుటిటీనట్లు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమవంలో భాగవంగా తీస్న ఫోటోలు, 
వీడయోలను #JaganannaMosam హ్యూష్ ట్యూగ్ దా్రా సోషల్ మీడయాలో ప్స్టీ చేస్ ప్రభుత్ పని తీరును ఎవండగట్టీలని పలుపునిచాచిరు. నాయకులు, జనసైనికులు, 
అభిమానులు, ప్రజలు మువంద్కచ్చి ఈ కారయూక్రమానిని విజయవవంతవం చేయాలని పలుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో పటటీణ అధయూక్షుడ్ పఠాన్, యువనాయకులు, కోలా నవీన్, అరాఫాద్, 
ఏహేషన్, నాయకులు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగనన్న ఇళ్లు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరవం నియోజకవర్వం, జనసేన పార్టీ రాజానగరవం నియోజకవర్ ఇవంచార్జ్ & ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గరుదత్ ప్రస్ద్ శుక్రవారవం కోరుకవండ 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయవం వద్ద మీడయా సమావేశవం ఏరా్పట్ చెయయూడవం జరిగివంది. ఈ సమావేశవంలో మాట్లుడ్తూ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వాయూపతావంగా 
ఈనెల 12, 13, 14 తేదీలోలు జగననని ఇళ్లు, పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు అనే కారయూక్రమవం చేయబోతునానిమని తెలిపారు. జగననని ఇళ్లు అనే వీళళు నవరతానిలలో ఒక రతనివం రాష్ట్రవంలోనే అతి 
పెద్ద స్్కవంగా మారివందని తెలిపారు. పేద ప్రజలకు భార్గా మోసవం చేసే ఈ కారయూక్రమానిని ప్రజలకి అరథావం అయ్యూ విధవంగా అనిని గ్రామాలోలున్ ఎక్కడైతే జగననని కాలనీలు, టిడ్్క ఇళ్లు 
ఉనానియో ఈ 3 రోజులు పరయూటివంచ్ అక్కడ పరిస్థాతులు వీడయోలు, ఫోటోల రూపవంలో #JagannnaMosam అనే హ్ష్ ట్గ్ తో తెలియజేయనుననిట్టీ తెలిపారు. రాష్ట్రవంలో 38 
లక్షల ఇళ్లు పేదలకు అవందిస్తామనని ప్రభుత్వం మొదటి విడతలో 18 లక్షల ఇళ్లు 2022 జూన్ నెల లోపు పూరితా చేస్తామని చెప్ప, కేవలవం 1.5 లక్షల ఇళ్లు కూడా నిరిమివంచలేదని తెలిపారు. 
ఈ పత్రికా సమావేశవంలో రాజానగరవం నియోజకవర్వం జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జ్ & ఐకయూరాజయూసమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ గరుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమతి 
గవంట్ స్రూప దేవి, ఉమమిడ తూరు్పగోదావరి జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి మైరడడి గవంగాధర్, సీతానగరవం మవండల కనీ్నర్ కారిచరలు విజయ్ శవంకర్, కోరుకవండ మవండల కో -కనీ్నర్ 
ముక్క రావంబాబు, చద్వు నాగ, చద్వు ముకేతాశ్రరావు, గాదరాడ జనసేన పార్టీ నాయకులు అరుబోలు బాలు, తనీనిరు తతాజీ, అడపా అవంజి, కోలా జాన్ ప్రస్ద్, ప్స్బాబు, మేడద 
వీరబాబు, తెలగవంశెటిటీ శివ, కూనవరవం సతితాబాబు, జనసేన వీరమహిళ కవందికటలు అరుణ, అడబాల హరి, సతీష్, స్రష్, సోడస్ని శివాజీ, రాయపాటి హర్ష్, చ్కా్కల నాగ శ్రీను, 
ఎవకుల భగవాన్, తొరటి ద్రా్ ప్రస్ద్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జగన్నన్న ఇలులు అతి పెద్ద స్కయం: పేడాడ రామ్మోహన్ రావు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస, శుక్రవారవం జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో 
ఆమదాలవలస జనసేన ఇవంచార్జ్ పేడాడ రామోమిహన్ రావు మాట్లుడ్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
పేదలకు ఇస్తానని జగననినని ఇలులు అతిపెద్ద స్్కవంగా జనసేన పార్టీ నముమితువందని, భూమి కనుగోలు, 
మౌళ్క వసతుల కల్పనలో వేలకోటలు అవినీతి జరిగివందని తెలిపారు. ఈ నెల 12, 13, 14 వ తేదీలలో 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడ్ గౌరవ పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలతో నాదవండలు మనోహర్ సూచనలతో రాష్ట్ర 
వాయూపతావంగా “జగననినని ఇలులు -పేద లవందరి కనీనిళ్లు” అనే కారయూక్రమవం దా్రా #Jagannna-
Mosam అనే నినాదవంతో సోషల్ మీడయా వేదికగా రాష్ట్ర ప్రజలవందరికీ తెలిసేలా ఈ కారయూక్రమవం 
నిర్హిస్తానానిమని తెలిపారు. అధికారవంలోకి వచ్చిన వెవంటనే 28.30 లక్షల ఇలులు నిరిమిస్తామని చెప్ప 
మొదట విడతగా 15.10 లక్షల ఇలులు జూన్ 2022 కి పూరితా చేస్తాఅనానిరు కానీ జూన్ దాటి ఐద్ 
నెలల గడ్స్తానాని రాష్ట్రవంలో ఒక లఖాయాభై వేల ఇళ్ళు మాత్రమే పూరితా చేస్రని తెలిపారు. ఈ 
ఇళలు నిరామిణవం కోసవం 68 వేల 677ఎకరాల భూమిని 23 వేల 500 కోటలు తో కనుగోలు చేస్రని, 
అలాగే మౌళ్క సద్పాయాల కోసవం 34 వేల కోట్లు ఖరుచి చేస్నట్లుగా చెపా్పరని కానీ ఏ ప్వంతవంలో 
కూడా జగననని కాళనీలలో కనీసవం రోడ్డి, డ్రైనేజీ, వీధి దీపాలు కూడా ఏరా్పట్ చేయలేదని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభత్ ఈ దయనీతి పరిస్థాతిని సోషల్ మీడయా వేదికగా 12, 13 తేదీలలో 
రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేస్ 14వ తేదీన సోషల్ ఆడట్ చేస్తామని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమవం ఆమదాలవలస నియోజకవర్ నాలుగ మవండలాలలో జనసేన నాయకులు, కారయూకరతాలతోను 
జరుపుతామని తెలిపారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో ఆమదాలవలస జనసేన నాయకులు పైడ మురళ్ మోహన్, గవంగ కోటేశ్రరావు, రాము, బొగ్ స్రష్, అశోక్, పాల్్నానిరు.

టిడ్్క ఇళ్లు, జగన్ కాలన్ల నిరామోణయంపై చర్చకు సిద్దమా…?
సవాల్ విసిర్న గొంగారపు రామదాస్ చౌదర్
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలు, పేదలకు ఇళలు ఇవ్కువండా 
మోసవం చేశారని దీనిపై మదనపలెలు ఎమెమిలేయూ, మవంత్రి, ఎవంప, 
ప్రజాప్రతినిధులు చరచిలకు స్ద్దమా అని జనసేన పార్టీ 
రాయలసీమ కనీ్నర్  గవంగారపు రామదాస్ చౌదరి సవాలు 
విస్రారు.  జగననని ఇలులు పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు హ్యూష్ ట్యూగ్ 
అనే నినాదవంతో ఉదయూమానిని చేపడతామని శుక్రవారవం 
నిర్హివంచ్న విలేఖరుల సమావేశవంలో ప్రకటివంచారు. ఈ 
సవందర్వంగా గవంగారపు రామదాస్ చౌదరి మాట్లుడ్తూ 
జగననని ఇలులు పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు అ ని, నవరతానిలలో 
ఒక్కటి కూడా నెరవేరచికప్యారని విమరిశివంచారు. 
జగననని కాలనీలలో 25 లక్షల ఇళలును అవందిస్తామనని హ్మీ 
ఏమైవందని, దీనిపై అవంబేద్కర్ సరి్కల్ వద్ద చరచికు స్దధిమా 
అని ప్రశినివంచారు.  జగన్ అవండ్ కో ఇచ్చిన మాట ఏమైవంది, 
రాష్ట్ర వాయూపతావంగా సేకరివంచ్న భూములు ఏమయాయూయని 
తెలచిడానికి పార్టీ పలుపు మేరకు ఈనెల 12, 13, 14 వ తేదీలలో జగననని ఇలులు పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు అనే కారయూక్రమ నిర్హిస్తామని ప్రకటివంచారు. ఈ సవందర్వంగా ఉమమిడ చ్తూతారు 
జిలాలు ప్రదాన కారయూదరిశి జవంగాల శివరామ్ రాయల్ మాట్లుడ్తూ భూముల సేకరణ సమయవంలో యజమానులకు ఇవాలి్సన నషటీపరిహ్రవం ఏమయాయూయని ప్రశినివంచారు.  జగననని 
కాలనీలో రోడ్లు, విద్యూత్, నీటి సద్పాయాలు ఏమి లేవనానిరు.  పార్టీ పలుపు మేరకు 12, 13, 14 వ తేదీలలో జగననని ఇలులు పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు అనే కారయూక్రమవం నిర్హిస్తామనానిరు.  
అక్కడ కుట్వంబాలు నివస్వంచే విధవంగా సౌకరాయూలు లేవని అనానిరు.  ఇచ్చిన హ్మీ విధవంగా 28 లక్షల ఇళ్లు ఏమయాయూయి వైస్ప పెద్దలు సమాధానవం చెపా్పలని డమావండ్  చేశారు. జగననని 
ఇలులు ఎక్కడ ఉనానియో అక్కడకి వెళ్లు వాసతావాలను ప్రజలకు తెలియజేస్తామని వివరివంచారు. ఈ సమావేశవంలో ఉమమిడ చ్తూతారు జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి శివరామ్ రాయల్, రాష్ట్ర చేనేత 
విభాగవం ప్రధాన కారయూదరిశి అడపా స్రవంద్ర, జిలాలు లీగల్ సెల్ అమరనారాయణ, మదనపలెలు రూరల్ మవండలవం అధయూక్షులు గ్రానైట్  బాబు, ప్రధాన కారయూదరిశి నాగరాజు, వీర మహిళలు 
రడడిమమి, టైగర్ పదామివతి, కోలా నాగవేణ్, పస్పులేటి రణుక పాల్్నానిరు.
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వాక్ విత్ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్ ప్రజలోలు జనసేన పార్టీపై పెరుగతునని ఆదరణ మరివంత చేరువ అయ్యూలాగా నేడ్ 
స్థానిక సర్ స్ఆర్ రడడి కళ్శాల ప్వంగణవంలో “వాక్ విత్ జనసేన” కారయూక్రమానిని చేపటిటీన పశిచిమ గోదావరి జిలాలు అధికార 
ప్రతినిధి ఏలూరు నియోజకవర్ ఇవంఛారిజ్ రడడి అప్పలనాయుడ్. ఈ సవందర్వంగా ఉదయవం 5.30 ని.ల నువండ వాకర్్స కు 
కరపత్రాలను అవందివంచ్ జనసేన పార్టీ విధివిధానాలను వివరివంచ్ జనసేన పార్టీకి అవకాశవం కలి్పవంచాలని వారి మద్దతును 
తెలప జనసెన అధినెత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతా్నిని బలపరాచిలని రడడి అప్పలనాయుడ్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జిలాలు 
నాయకులు, నియోజకవర్ నాయకులు, కారయూకరతాలు, వీర మహిళలు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జగనన్న కాలన్లో మౌళిక సదుపాయాలను పరిశీలిస్తయం: కదిరి శ్రీకాయంత్ రెడ్డి
శతఘ్ని న్యూస్: తాడపత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు తాడపత్రి నియోజకవర్ ఇవంచార్జ్ కదిరి శ్రీకావంత్ రడడి 
నియోజకవర్ పరిధిలోని అనిని గృహ నిరామిణ పథకాలు జగననని కాలనీలు, టిడ్్క ఇలులు సవందరిశివంచ్ ఒక్కక్క కాలనీలో ఎనిని ఇళ్ళు 
మవంజూరయాయూయి, ఇప్పటి వరకు ఎవంత మవంది లబ్ధిదారులకు విడతల వార్గా ప్రభుత్వం నిధులు అవందజేస్వంది, బేసెమివంట్, లివంటెల్, 
రూఫ్ దశలో ఎనిని ఇలులు ఉనానియో పరిశీలిసూతా, టిడ్్క ఇళలు నిరామిణవం పూరతాయినా లబ్ధిదారులకు అవందివంచారా లేదా అనే సముదాయాలపై 
ప్రతేయూక దృష్టీ పెటిటీ, లబ్ధిదారుల ఇబ్వంద్లనిని రికారుడి చేసూతా, పేదల కాలనీలకు ఇస్క సరఫరా ఏ విధవంగా ఉవందో సకాలవంలో నిధులు 
వస్తానానియో లేదో అడగి తెలుస్కువంట్మని ప్రభుత్వం ఇస్తానని 1.80 వేల రూపాయలు కాకువండా ఎవంత మొతతావం లబ్ధిదారుల చేతి నువంచ్ 
పడ్తువందో, జగననని కాలనీలకు సేకరివంచ్న భూములకు ఎవంత ధర చెలిలువంచారు ఎవంత ఖరుచి చేశారో ప్రస్తాతవం ఆ భూముల పరిస్థాతి ఏ విధవంగా ఉవందో గరితాస్తామని, కాలనీలో మౌళ్క 
సద్పాయాలను పరిస్థాతిని పరిశీలివంచ్ ప్రతి అవంశానిని ఫోటోలు వీడయోలు తీస్ సోషల్ మీడయా దా్రా #JaganannaMosam అనే హ్యూష్ ట్యూగ్ తో జగననని ఇళలు ద్స్థాతి, కాలనీల 
పరిస్థాతిని సోషల్ మీడయాలో ప్స్టీ చేస్ ప్రభుతా్నికి ప్రజలకు తెలిసేలా చేస్తామని చెపా్పరు. అదేవిధవంగా ఈ కారయూక్రమానిని 14వ తేదీన సోషల్ ఆడటోలు భాగవంగా గ్రామ సచ్వాలయవంకు 
వెళ్లు సదరు గ్రామవంలో ఎవంత మవంది లబ్ధిదారులు ఉనానిరు లబ్ధిదారుల ఎవంపకకు అనుసరివంచ్న విధివిధానాలు ఏవంటి ఈ కారయూక్రమాలను 3 రోజులు చేయడవంతో పాట్ ఎప్పటికపు్పడ్ 
సోషల్ మీడయా స్థానిక మీడయా దా్రా సమాచారవం ఇస్తామని ఈ సవందర్వంగా కదిరి శ్రీకావంత్ రడడి తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమవంలో నియోజకవర్ నాయకులు కిరణ్ కుమార్, పటటీణ 
ఉపాధయూక్షులు హర్షద్అయుబ్, గోపాలకృష్ణ, ప్రధాన కారయూదరుశిలు మణ్కవంఠ, స్దరశిన్ మరియు గోప పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటనలో పోలీసుల ప్రవర్తన అనుచితం
• జనసేనానికి ముప్పు తెచ్చే యతనిం
• డీసీపీపై చరయూలు తీసుకోవాలి
• పోలీస్ కంప్లెయంట్ అధారిటీకి జనసేన ఫిర్యూదు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనివం పరయూటన సవందర్వంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పటలు ప్లీస్లు 
వయూవహరివంచ్న తీరు ఆయన ప్ణాలకు ముపు్ప ఏర్పడే పరిస్థాతి తలెతితావందని జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి శ్రీమతి అవంగా ద్రా్ప్రశావంతి విశాఖ కలెకటీరట్ లోని ప్లీస్ 
కవంపెలుయివంట్ అధారిటీకి ఫిరాయూద్ చేశారు. ముఖయూవంగా డీసీపీ స్మిత్ తీరు పటలు తీవ్ర 
అభయూవంతరవం వయూకతావం చేశారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ వాహనవం పైకి ఎకి్క ప్రజలకు అభివాదవం 
చేయడానికి వీలేలుదని తీవ్రవంగా ఇబ్వంద్లకు గరి చేసే ప్రయతనివం చేశారని ఫిరాయూద్లో 
పేర్్కనానిరు. ఆయనిని కూరోచివాలని ఒతితాడ తేవడవం, విద్యూతుతాను నిలిపవేయడవం 
ఉదే్దశపూర్క చరయూలేనని తెలిపారు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పరయూటన 
నేపధయూవంలో మువందస్తాగానే అనిని రకాల అనుమతులు పొవందామనానిరు. అకోటీబర్ 
16వ తేదీన జనవాణ్ కారయూక్రమవం కోసవం అనుమతి తీస్కునానిమని, కారయూక్రమవంలో 
పాల్్నేవంద్కు 15వ తేదీన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ విశాఖ విమానాశ్రయానికి చేరుకునానిరని 
స్పషటీవం చేశారు. అక్కడ నువంచ్ హోటల్ కి చేర క్రమవంలో ప్రతి అడ్గలో పరయూటనకు 
ఆటవంకాలు కలిగివంచారనీ, డీసీపీ స్మిత్ గరుడపై ప్లీస్ ఉననితాధికారులు చరయూలు 
తీస్కోవాలని కోరారు. ప్లీస్లు వయూవహరివంచ్న తీరు పటలు ఆధారాలు అవందచేశారు. 
ప్లీస్లు అధికార పార్టీకి తొతుతాలాలు వయూవహరివంచరాదని ఈ సవందర్వంగా శ్రీమతి ద్రా్ 
ప్రశావంతి హితవు పలికారు.

జనసేనానికి స్వగతయం పలికిన 
రాష్ట కార్దరిశి శివదత్ బోడపాటి
శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్, ఎక్కడ ఆపారో అక్కడే మొదలైవంది. 
వైజాగ్ నోవోటెల్ కి చేరుకునని అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
మరియు నాదవండలు మనోహర్ లకు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయూదరిశి శివదత్ బోడపాటి ఘన స్్గతవం పలికారు.

పవన్ కళ్్ణ్ పిలుపు మేరకు జనసేన 
మహోద్మానికి శ్రీకారయం

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు ఈ నెల 12, 
13, 14 వ తేదీలోలు మవండల వాయూపతావంగా 
జగననని కాలనీలను సవందరిశివంచ్ ప్రభుత్ 
మోసపూరిత తీరును ఎవండగటటీనట్లు 
జనసేన మవండల నాయకులూ 
గవంజికువంట రామకృష్ణ, తుపాకుల 
భాస్కర్, నారాయణస్్మిలు తెలిపారు. 
మవండలవంలో కనినిప్వంతాలోలు నివాస్లకు 

ఏ మాత్రవం యోగయూవం కానీ ఇళలు సథాలాల నువంచ్ జగననని కాలనీల అవంటూ ప్రజలను మభయూపెటేటీ 
ప్రయతానినిని క్షేత్రస్థాయిలో తూరా్పర పటటీనుననిట్లు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు 
జనసేన మహోదయూమానికి శ్రీకారవం చుట్టీమనానిరు. అవంద్లో భాగవంగా ఈ నెల 12,13,14వ 
తేదీలోలు మవండలవంలోని అనిని పవంచాయితీల పరిధిలో గృహ నిరామిణ పథకాలు జగననని కాలనీలో 
సముదాయాలను సవందరిశివంచ్ అవి ఏయ్ దశలోలు ఉనానియో పరిశీలిస్తామనానిరు. మూడ్ 
రోజుల పాట్ ఆయా కాలనీలో విసతాృతవంగా పరయూటివంచ్ లబ్ధిదారులతో ప్రతయూక్షవంగా మాట్లుడ ప్రీతి 
అవంశానిని ఫోటోలు వీడయో రూపవంలో పార్టీ అధిష్టటీనవం పలుపు మేరకు సోషల్ మీడయాలో 
అప్లుడ్ చేస్తామనానిరు. జగననని కాలనీలో తిషటీవేస్న ప్రతి సమసయూపై జనసేన ప్రజల దృష్టీకి 
తీస్కచ్చి అవి పరిష్ట్కరవం అయ్యూవరకు ప్రభుత్వంపై ఉదయూమ బావుట ఎగరవేస్తామనానిరు. 
ప్రభుత్వం అవందిస్తానని 1.80 లక్షల కాకువండా అదనపుభారవం లబ్్ద దారుని పై పడ్తువందో, ఇళళు 
నిరామిణవం ఏ ఏ దశలోలు ఉవందొ తెలుస్కని ఇస్క కరత, తాగనీటి సరఫరా, విద్యూత్ లైనులు, 
రహదారులు డ్రైనేజీల నిరామిణవం ఇలా ప్రతి మౌళ్క సద్పాయవం పై సవంబవంధిత అధికారులపై 
ఒతితాడ చేస్ సమసయూ పరిష్ట్కరవం చేయడానికి జనసేన కృష్ చేస్తావందనానిరు.

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

డాకటుర్ శ్రీధర్ పిలాలు చేతుల మీదగా జనసేన కారి్తక సమారాధన పోసటుర్ విడుదల
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురవం, కుల మతాలకు అతీతవంగా పఠాపురవం నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హ్స్్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పలాలు నిర్హివంచబోయ్ 
జనసేన కారితాక వనసమారాధన కారయూక్రమవంలో భాగవంగా శుక్రవారవం ప్సటీల్ 
విడ్దల కారయూక్రమవం నిర్హివంచడవం జరిగివంది. ఈ కారయూక్రమవంలో మువంద్గా 
ప్సటీల్ విడ్దల చేస్ అనవంతరవం డాకటీర్ శ్రీధర్ మీడయాతో మాట్లుడ్తూ పఠాపురవం 
నియోజకవర్వంలోని జనసైనికులు అవందరూ కలిస్ ఒకే కుట్వంబవంల కలిస్మెలిస్ 
పనిచేస్తామని ఏ ఒక్కరూ వేరువేరు కాదని పఠాపురవం జనసైనికులు అవందరూ 
ఒకే వేదికగా కలిస్మెలిస్ పని చేసూతా పఠాపురవం నియోజకవర్వంలోనే తొలిస్రిగా 
కులమతాలకు అతీతవంగా కుట్వంబ పరవంగా అవందర్ని ఆహ్్నిసూతా 13 -11-2022 
ఆదివారవం జరగబోవు జనసేన కారితాక వన సమారాధన కారయూక్రమానికి అవందరూ 
సహకరివంచాలి్సవందిగా కోరుచునానిమని డాకటీర్ శ్రీధర్ పలాలు మీడయా ముఖవంగా 

చెప్పడవం జరిగివంది. ఈ కారయూక్రమవంలో భాగవంగా జిలాలు అధికార ప్రతినిధి తోలేటి శిర్ష, చెలులుబోయిన సతీష్, పలానిటి మధు, వలపుల చక్రధర్ రావు, మైనబతుతాల చ్నని, పెది్దవంటి శివ, గవంజి 
గోవివందరాజు, బతితాన వీరబాబు, జలూలురు చక్రి, బ్జెప నాయకులు పలాలు ముతాయూలరావు, వాకపలిలు సూరయూ ప్రకాష్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నడవం జరిగివంది.

జగనన్న ఇళ్ళు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు, పాణయూవం, రాష్ట్ర వాయూపతావంగా ఈనెల 12 13 14వ తేదీలోలు జరగబోయ్ జగననని 
ఇలులు పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు అనే కారయూక్రమానిని కరూనిలు జిలాలులో 14 నియోజకవరా్లోలు చేపడ్తునానిమని 
జనసేన పార్టీ జిలాలు నాయకులు పాణయూవం నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ చ్వంత స్రష్ బాబు తెలియజేశారు. ఈ 
సవందర్వంగా స్థానిక బ్రాలు కావంపవండ్ జనసేన పార్టీ కారాయూలయవంలో పత్రికా విలేకరుల సమావేశవంలో 
ఆయన మాట్లుడ్తూ నవరతానిలోలు ఒక రతనివం జగననని ఇలులు రాష్ట్రవంలో 28 లక్షల మవంది లబ్ధిదారులకు 
జగననని ఇస్తామని రాష్ట్ర ముఖయూమవంత్రి జగన్ రడడి ఆనాడ్ ఎలక్షన్ టైవంలో హ్మీ ఇచాచిరు దీనికోసవం 
68 లక్షల ఎకరాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనుగోలు చేయడవం జరిగివంది. అలాగే ఆ కాలనీలో ఒక మౌళ్క 
పరిస్థాతుల రూపవంలో అభివృదిధి చేయడానికి స్మారు 34 వేల కోటలు రూపాయలు ప్రభుత్వం విడ్దల 
చేయడవం జరిగివంది కానీ ఈరోజుటి వరకు ఏ యొక్క కాలనీ కూడా పూరితా కాలేద్ ప్రభుత్వం యొక్క అవినీతి ప్రభుత్ నిరలుక్షాయూనిని ప్రభుతా్నికి చూపవంచడానికి ఈ కారయూక్రమానిని 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ శ్రీకారవం చుట్టీరని రాష్ట్రవాయూపతావంగా ఈనెల 12, 13, 14 తేదీలలో జగననని కాలనీలో పరయూటివంచ్ 14వ తేదీన సోషల్ ఆడట్ జనసేన పార్టీ ఇస్తావందని 
తెలియజేశారు. సోషల్ ఆడటోలు ఏ కాలనీలో ఎనిని ఇలులు పూరితాగా నిరిమివంచారు ఇవంకా ఎనిని పెవండవంగ్ లో ఉనానియి ప్రభుత్వం ఎట్వవంటి మౌలిక సద్పాయాలు కలి్పవంచ్వంది. రాష్ట్ర ప్రజలకు 
ప్రభుతా్నికి కళ్ళు తెరిపవంచే విధవంగా ఈ కారయూక్రమవం నిర్హివంచబోతునానిమని అనానిరు. అవంద్లో భాగవంగా కరూనిలు జిలాలులో కూడా ప్రతి నియోజకవర్వంలో ఈ కారయూక్రమానిని 
చేపడతామని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో స్ధాకర్, బజారి, షబీ్ర్, రావంబాబు, సతీష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

వైసీపీ పరిపాలనలో జగనన్న ఇళ్ళు పేదలయందరికీ 
కన్్నళలుని మడకశిర జనసేన ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్ మీట్

శతఘ్ని న్యూస్: 
మడకశిర, స్థానిక 
జనసేన మవండల 
అధయూక్షుడ్ శివాజీ 
మాట్లుడ్తూ జనసేన 
పార్టీరాష్ట్ర పఏస్ సభుయూలు. 
ప్రధాన కారయూదరిశి 
చ్లకవం మధుసూదన్ 
రడడి మరియు జిలాలు 
అధయూక్షుడ్ వరుణ్ 
హివందూపూర్ ఇవంచార్జ్ 
ఉమేష్ ఆదేశాల మేరకు 

మవండలాల వార్గా గృహనిరామిణ పథకాల పరిశీలనలో విధివిధానాలపై ప్రతి ఒక్కరు 
అనుసరివంచాలనానిరు. అలాగే నియోజకవర్ వాయూపతావంగా గృహ నిరామిణ పథకాలు, జగననని 
కాలనీలలో ప్రజలకు కనీనిళ్ళు మిగిలాయాని వారు ఎదే్దవా చేశారు. జగననని మోసవం హ్ష్ 
ట్యూగ్ తో ఈనెల 12, 13, 14 వ తేదీల కారయూక్రమాలు నిర్హిస్తామనానిరు. పేదలకు 
ఎవంతో ప్రతిష్టటీతమికవంగా నిరిమిస్తానని 1.80 లక్షల ఇళ్ళు కేట్యివంచామని ఎవంద్కు ప్రగల్ 
బాలుపలుకుతూ ప్రజలకు మోసవం చేస్తానని వైసీపీ నాయకులు తపు్పదోవ పటిటీస్తానానిరని 
అలాగే 1.25 సెవంట్లో ఇళ్ళు పేదలకు ఎలా నిరిమిస్తారో వైసీపీ నాయకులు ఆతమి 
పరిశోధన చేస్కోవాలనానిరు. జనసేన పార్టీ పేదల కనీనిళ్లు తుడచే ప్రతిష్టటీతమికమైన పార్టీ 
అని ప్రజలు ఎపు్పడ్ ఏ సమయవంలో కషటీవం అనాని చేదోడ్ వాదోడ్గా జనసేన పార్టీ 
నిలుస్తావందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమవంలో పాల్్ననివారు ఐటీ విభాగవం కోఆరిడినేటర్ 
ప్రస్ద్, మవండల అధయూక్షుడ్ టి.ఏ శివాజీ మవండల కమిటీసభుయూలు విజయ్ కుమార్, 
పవన్ కళ్యూణ్ నాయకులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

జగనన్న ఇలులు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: అనవంతపురవం, స్వంగనమల, జనసేన పార్టీ అధినేత గౌరవనీయులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ స్ధనలో భాగవంగా 
అనవంతపురవం జిలాలు అధయూక్షుడ్ టిస్ వరుణ్ ఆదేశాల మేరకు జగననని ఇలులు పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు ఈ కారయూక్రమవంలో భాగవంగా 
నవవంబర్ 12, 13, 14 తేదీలలో స్వంగనమల నియోజకవర్వంలోని 6 మవండలాలలో జగననని కాలనీలను సవందరిశివంచ్ వాటిపై 
జరిగిన అవినీతిని ఎవండగటిటీ ప్రభుతా్నిని నిలదీయడానికి ఈ కారయూక్రమవం ఏరా్పట్ చేయడవం జరిగినది కావున నియోజకవర్వంలోని 
ఆరు మవండలాల జనసైనికులు వీర మహిళలు పాల్్ని ప్రభుత్వం యొక్క అవినీతిని బటటీబయలు చేయాలని తెలియజేస్తానానివం. 
ఈ కారయూక్రమవంలో పాల్్ననివారు జిలాలు అధికార ప్రతినిధి స్కే మురళ్కృష్ణ జిలాలు సహ్య కారయూదరుశిలు బొమమిన పురుషోతతావం 
రడడి దివే కృష్ణమూరితా మవండల కనీ్నరులు జి ఎర్రి స్్మి, తోట ఓబులేస్, భార్వ్, రామోమిహన్, అశోక్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

కలెకటుర్ వయంటనే స్యందియంచి తగిన చేర్లు 
తీసుకోవాలి జనసేన డ్మాయండ్

శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ట్ణ జిలాలు, అవనిగడడి నియోజకవర్వం, కోడూరు 
మవండలవంలో జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హ్మీ పథకవంలో భార్ 
స్థాయిలో జరిగిన అవినీతి ఎటటీకేలకు బటటీబయలైవంది. పథకవం 
దా్రా జరిగిన పనులకు సవంబవంధివంచ్ నిర్హివంచ్న స్మాజిక 
తనిఖీలోలు పథకవం స్బ్వంది, అధికారులు పాల్పడన అవినీతి బహిర్తవం 
అవ్టవం చూస్తావంటే కవంచె చేను మేస్నవిధవంగా ఉవంది, ఇది చాలా 
బాధాకరవం. మవండలవంలోని 13 పవంచాయతీలకు సవంబవంధివంచ్ రవండేళలు 
వయూవధిలో పథకవం దా్రా రూ.7కోటలు పనులు జరగగా, ఇవంద్లో 

రూ 45.42,580 లక్షల నగద్ను పథకవం అధికారులు, స్బ్వంది స్్హ్ చేస్నట్లు జగననని 
లేఔట్ లో అవంతర్త రహదారులకు గ్రావెల్ వేస్మని చెప్ప సవంబవంధిత రికారుడిలు లేకువండా 
చేశారని ఉననిత అధికారులు చెప్పటవం జరిగివంది ఈ అవనితీ లక్షలో కాద్ కోట్లులలో జరిగివంది. 
గరువారవం స్థానిక కారాయూలయవం వద్ద నిర్హివంచ్న బహిరవంగ విచారణ గ్రామసభలో ఏవో 
వెవంకటలక్ష్మి పథకవంలో జరిగిన అవినీతిని బటటీబయలు చేయడవంతో పాట్ జగననని పచచి 
తోరణవంల్ పధకవందా్రా రోడలు వెవంబడ పెటిటీన మొక్కలు కానరాకువండా ప్యాయని. క్షేత్రస్థాయి 
నువంచ్ మవండల అధికారుల వరకు వయూవహరివంచ్న తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహవం వయూకతావం 
చేయటవం అభినవందనీయవం. చేయని పనులు కూడా బ్లులులు పెటిటీ నగద్ను స్్హ్ చేయటవంపై 
తీవ్రస్థాయిలో మవండపడడవంతో పాట్ 45 లక్షల నగద్ను రికవర్ చేయాలని ఆదేశాలు జార్ 
చెయయూటవం గొప్ప విషయవం. 45 లక్షలు స్్హ్ కాద్ ఈ అవనితీ త్రవి్తే నియోజకవర్వం మొతతావం 
కనిని కోట్లు అవనితీ జరిగివంది. జరిగిన పనులోలు కూడా నాణయూత లోపవంచ్వందని దీనిపై త్రలో 
కా్లిటీ కవంట్రోల్ అధికారులు కూడా పరిశీలన చేయనుననిట్లు వెవంకటలక్ష్మి చెపా్పరు. జిలాలు 
కలెకటీర్ తో పాట్ పడకి, విజిలెన్్స అధికారులకు ఈ నివేదికను అవందివంచటవం ఆమె నిజాయతీకి 
నిదరశినవం ఇలావంటి అధికారులు నియోజకవర్వంకు చాలా అవసరవం. రాష్ట్ర ముఖయూ మవంత్రి, 
నియోజకవర్ ఎమెమిలేయూ, జిలాలు కలెకటీర్ వెవంటనే స్పవందివంచ్ అవనీతి చేస్న వారి పైన క్రిమినల్ 
కేస్లు పెటిటీ చటటీపరమయన చెరయూలు తీస్కోని అవనితీ సొముమిను ప్రభుత్వం రికవరి చెయాయూలని 
జనసేన పార్టీ తరుపున డమెవండ్ చేస్తానానిము. ప్రభుత్వం, అధికారులు స్పవందివంచకప్తే ప్రజా 
ఉదయూమవం చేస్తామని హెచ్చిరిస్తానానిమని జనసేన పార్టీ జిలాలు అధికార ప్రతినిధి రాయపూడ 
వేణుగోపాల్ రావు అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రజా సమస్ల మీద పోరాడటయంలో జనసేన ముయందుట్యంది: ముత్్త శశిధర్
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ స్టిలో జనసేన పార్టీ కారాయూలయమునవంద్ జరిగిన పత్రికా విలేఖరుల సమావేశవంలో కాకినాడ 
స్టి ఇవంచార్జ్ మరియు జనసేన పార్టీ ప.ఏ.స్ సభుయూలు ముతాతా శశిధర్ మాట్లుడ్తూ రాష్ట్ర వాయూపతావంగా జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపుమేరకు ఈ నెల 12,13,14 తేదీలలో వై.ఎస్.ఆర్ పార్టీ తమ ఎనినికల మేనిఫెసోటీలో ఇచ్చిన 
హ్మీ ఐనట్వవంటి పేదలవందరికీ ఇళ్ళు ఇస్తామని చెప్ప నేడ్ జగననని కోలనీలపైన వాటిలో ఉనని సమసయూలపటలు ప్రాటవం 
స్గిస్తామని తెలియచేస్రు. ఈ కారయూక్రమానిని రాష్ట్రవంలోని 175 నియోజకవరా్లలో పెద్ద ఎతుతాన చేపడ్తుననిట్టీ 
వెలలుడవంచారు. ప్రజా సమసయూల మీద ప్రాడటవంలో జనసేన పార్టీ ఎలలుపు్పడూ మువంద్వంట్వందనానిరు. అధికార పార్టీ 
ఎనినికలవేళ హ్మీ గప్పవంచ్ అధికారవంలోకి వచాచికా మూడ్ననిర ఏళ్ళు గడప నేటికి వాటి స్థాతిగతులని ప్రజలవందరికీ 
కళళుకు కటిటీనట్టీ తెలియచెపే్పలా చేపటిటీన కారయూక్రమవం ఇది అని తెలిపారు. ఇటీవల కాకినాడ మునిస్పల్ కార్్పరషన్ 
కమీషనరు ఇచ్చిన ఇవంటరూ్యూలో కాకినాడ స్టి పేద ప్రజలకు ఇళ్ళు అవందివంచే విధవంగా ఐద్ లేఅవుటలును ఏరా్పట్ 
చేస్మని దీనివలలు 16,800 మవందికి ఇళళు పట్టీలు అవందచేస్తానానిమనగా, కానీ ఇప్పటికీ అసలు ఏమీ అవంద్బాట్లోకి 

రాలేదనని ప్రశనికు బద్లుగా, జనవరి కి స్మారు 7500ల ఇళళుకి గ్రుహప్రవేశవం చేస్తానానిమని చెపా్పరు. ఈసవందర్వంగా ముతాతా శశిధర్ మాట్లుడ్తూ సహజవంగా రాజకీయ నాయకులు 
వాగా్దనాలు చేయడవం ఇప్పటివరకు చూస్మని, కానీ నేడ్ విచ్త్రవంగా అధికారులు కూడా ఇలావంటి అభూతకల్పనలు చెపే్పలా రాష్ట్రవంలో పరిస్థాతి ఏర్పడటవం విచారకరమనానిరు. మనవం 
ఇపు్పడ్ నవవంబరు నెలలో ఉనానిము, జనవరి పవండగలకలాలు 7500 ఇళ్ళు అవందచేస్తామని అధికారులు చెప్పడానిని తీవ్రవంగా ఖవండస్తానానిము అని అనానిరు. అవంద్కే రపు ఆ కమరిగిరి 
లేఅవుట్ ప్రదేశాలకు పరిశీలనకు అవందరినీ ఆహ్నిస్తానానిమని ఈ క్షేయూత్రస్థాయి పరిశీలనలో ఎవంతమవందికి ఇళ్ళు కేట్యివంచారు, ఎనిని నిరామిణాలు జరుగతునానియి, ఎనిని పూరితా అయయూయో 
నిజవం నిగ్తేలుతువందవంటూ అక్కడ వునని పరిస్థాతులని చుపెటేటీ ఒక వీడయో చూపవంచారు. అక్కడకి వెళ్ళు రోడ్డి సముద్రపు అలలకి కోతకు గరి అయియూ రోడ్డి విరిగి ప్రమాదకరవంగా ఉవందని 
అనిని పత్రికలలో చ్త్రాలతో సహ్ ప్రచురివంచడవం, ఇదే కాక ప్లీస్ శేఖవారు ఇక్కడ రోడ్డిమీద నిలబడద్దని ప్రమాద హెచచిరికలు ఏరా్పట్ చేయడవం అవందరికీ తెలిస్న విషయమే అనానిరు. 
ఇలావంటి చోట ప్రజలకు ఇళ్ళు ఇచాచిరని, ప్నీలే పటటీణవంలో అయితే సెవంట్ భూమే, పలెలులోలు అయితే సెవంట్ననిర భూమి అని తృపతా పడతే సెవంట్ భూమితో సరిపెట్టీరవంట్నానిరు. కాకినాడ 
పటటీణ అకా్క, చెలీలు అరసెవంట్ భూమి కోలో్పవడవం వాసతావమా కాదో చెపా్పలని డమావండ్ చేస్రు. రాష్ట్రవంలోనే అతిపెద్ద లేఅవుట్ గా అతయూవంత ప్రతిష్టటీతమికవంగా చెప్ప ముఖయూమవంత్రిచేతుల 
మీద్గా చేపటిటీన శవంఖుస్థాపన, పైలాను తప్ప ఇవంకేమైనా నిరామిణాలు పూరితా అయాయూయా అని ప్రశినివంచారు. ఇలా ప్రజలను తపు్పదోవ పటిటీవంచడవం, మోసవం చేయడవం దారుణమనానిరు. 
కాకినాడ జగనానిధపుర ప్రజలకు చొలలువంగిలో ఇళ్ళు ఇచాచిమని చెపా్పరని, ఇప్పటికచ్చి ఆ లేఅవుట్ ఎక్కడ వువందో తెలియదని, కాగితాలు మాత్రమే వాళళు చేతిలో పెటటీడవం జరిగివందని 
ఇలావంటి మోస్లని ప్రజలకు కళళుకు కటిటీనట్టీ చూపవంచాలనే ఈ కారయూక్రమ లక్షయూమని తెలుపుతూ ఇవంద్లో పాల్్ని నిజా నిజాలను పరిశీలివంచమని పలుపునిచాచిరు. ఈ విలేఖరుల 
సమావేశవంలో జనసేన పటటీణ అధయూక్షులు సవంగిసెటిటీ అశోక్, రాష్ట్ర సవంయుకతా కారయూదరిశి వాస్రడడి శివ జిలాలు కారయూదరిశి అటలుసతయూనారాయన శ్రీమనానిరాయణ వరప్రస్ద్ మరియు నాయకులు 
పాల్్నానిరు.

మయంత్రి జోగి రమేష్ పాలనా ఘనతపై యడలుపలిలు రామ్ సుధీర్ పోసటుర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన నియోజకవర్వంలో 
శుక్రవారవం జనసేన నాయకులు 
యడలుపలిలు రామ్ స్ధీర్ మవంత్రి జోగి 
రమేష్ నియోజకవర్వంలో చేసే అవినీతి 
అక్రమాలను మరియు నియోజకవర్వంలో 
ఉనని సమసయూలను ప్సటీర్ రూపవంలో 
ఆవిష్కరివంచారు. పెడనలో మీడయా 
ముఖవంగా ఈ ప్సటీరలును రిలీజ్ చేశారు. 
ఈ సవందర్వంగా రామ్ స్ధీర్ మవంత్రి జోగి 
రమేష్ వీటికి సమాధానవం చెప్పగలరా? 

అవంటూ ప్రశినివంచారు. అనవంతరవం మీడయా సమావేశవం నిర్హివంచారు. ఈ సమావేశవంలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు మరియు పీఏసీ ఛైరమిన్ నాదవండలు మనోహర్ 
ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ చేపటేటీ “రాష్ట్రవంలోనే అతి పెద్ద స్్కవం జగననని కాలనీలు” కారయూక్రమానిని ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు ‘జగననని ఇళ్లు – పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు’ జనసేన 
స్మాజిక పరిశీలనను జగననని కాలనీల పేరిట పేదవాడకి జరిగిన అనాయూయానిని #ఝగనననివంఒసవం హ్యూష్ ట్యూగ్ తో పెడన నియోజకవర్వంలోని పెడన టౌన్, గూడూరు, పెడన, 
బవంట్మిలిలు, కృతితావెనుని మవండలాలోలు ఉనని జగననని కాలనీలలో ఇళళు నిరామిణాలు జరుగతునని ఫోటోలు, వీడయోలు అప్ లోడ్ చేయవండ అవంటూ శుక్రవారవం పెడనలో మీడయా ముఖవంగా 
జనసేన నాయకులకు కారయూకరతాలకు పలుపునిచాచిరు. జనసేన పార్టీ కృష్ట్ణ జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి వరుద్ రమాదేవి, మతయూకార వికాస విభాగవం ఛైరమిన్ ఒడ్గ ప్రభాస్ రాజు, పెడన 
మవండలవం అధయూక్షులు ఊస్ వెవంకయయూ, కృతితావెనుని మవండలవం ఉపాధయూక్షులు పాసవం నగమలేలుశ్రరావు, ప్లగాని లక్ష్మీ నారాయణ, పూలేలుటి ద్రా్రావు, దివి శ్రీనివాస్, సయియూద్ షఫీ, 
బొడ్డి వరధిన్ రావు, బొడ్డి స్బా్రావు, దోమతోటి కృష్ణవంరాజు, బొడ్డి ఏస్దాస్, కప్పనీటి శివమణ్, కఠారి మలిలు బాబు, నవందవం శివ స్్మి, స్వంగవంసెటిటీ అశోక్ కుమార్, బాకీ నాని, 
గడడిగోపుల నాగ, పవన్, వినోద్, అవంజి, ప్రస్ద్, మునని మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

అధికార పార్టు నాయకులు కోట్లు దోచుకునా్నరు, రాష్టయంలోనే అతిపెద్ద స్కయం జగనన్న కాలన్లు
* ఇుంటి నిర్మాణుంలో పేదలను వైసిపి ప్రభుత్ుం మోసుం చేసిుంది
*  ఇసుకను వైసీపీ నాయకులు బ్లా క్ లో అమ్మాకుుంటునానారు
*  టిడ్కో ఇలులా  రిజిసే్రేషన్ జరగలేదు
*  ప్రభుత్ అవినీతిని బట్ట బయలు చేయడానికి ఈనెల 12,13,14 తేదీలోలా  జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యుంలో “జగనననా ఇలులా - పేదలుందరికీ కనీనాళ్లా ” పేరుతో 
గుంతకల్ నియోజకవర్ుంలోని మూడు ముండలలోలా  (పామిడి, గతితి, గుంతకల్) కార్యక్రముం.
*  ప్రభుత్ అవినీతిని, నిరలాక్ష్యనినా ప్రపుంచానికి చూపే విధుంగా జగనననా కాలనీలో జనసేన సోషల్ ఆడిట్ చేస్తి #JaganannaMosam హ్్యష్ ట్్యగ్ తో 
ఫోటోలు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో అప్లా డ్ చేసతిుం.
*  ఉమమాడి అనుంతపురుం జిలలా  జనసేన పార్్ట కార్యదరిశి వాసగిరి మణికుంఠ
శతఘ్ని న్యూస్: గవంతకల్, ఈ సవందర్వంగా ఆయన మాట్లుడ్తూ జగననని కాలనీల పేరిట పేదవాడకి జరిగిన అనాయూయానిని ప్రపవంచానికి తెలియజేసే 
ఉదే్దశయూవంతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు మరియు పఏస్ చైరమిన్ నాదవండలు మనోహర్ సూచనలతో నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు 
గవంతకల్ నియోజకవర్వంలోని మూడ్ మవండలాలోలు “జగననని ఇలులు – పేదలవందరికీ” కనీనిళ్లు అనే కారయూక్రమవం జరుగతువంది. ఈ కారయూక్రమవంలో 
భాగవంగా నియోజవర్వంలోని జగననని కాలనీలని పరిశీలివంచ్ ప్రస్తాత పరిస్థాతి గరివంచ్ తీస్న ఫోటోలు, వీడయోలను #JaganannaMosam 
హ్యూష్ ట్గ్ దా్రా సోషల్ మీడయాలో ప్స్టీ చేస్ ప్రభుత్ తీరును ఎవండగట్టీలని నియోజకవర్వంలోని జిలాలు, మవండల నాయకులను మరియు 
జనసైనికులను వాసగిరి మణ్కవంఠ కోరారు. పేదలవందరి ఇళలు పథకవం కివంద రాష్ట్రవాయూపతావంగా 28 లక్షల 30 వేల మవందికి ఇలులు నిరిమివంచ్ ఇస్తామని ముఖయూమవంత్రి జగనోమిహన్ రడడి హ్మీ 
ఇచాచిరు. అవంద్లో భాగవంగా తొలి విడతలో 18,63,552 గృహ్లు 2022 జూన్ నాటికి నిరిమివంచ్ పేదలకు అవందిస్తామని చెపా్పరు. ఆయన చెప్పన గడ్వు ముగిస్ 5 నెలలు కావస్తావంది 
రాష్ట్రవంలో ఎక్కడా కూడా ఒక ఇలులు కూడా పేదలకు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. జగననని కాలనీలో భూసేకరణ పేరుతో దోపడీ రాష్ట్రవాయూపతావంగా 68,677 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కనుగోలు 
చేస్వంది. రూ 10 నువంచ్ రూ 20 లక్షలు విలువ చేసే ఎకరా భూమిని 70 లక్షల నువంచ్ కోటి రూపాయలు పెటిటీ కనుగోలు చేశారు. స్మారు రూపాయలు 23,500 వవందల కోట్లు 
వెచ్చివంచ్ ఈ భూములు కనానిరు. ఇవంద్లో వవందల కోట్లు చేతులు మారాయి. అలాగే మౌలిక సద్పాయాల కోసవం మరో 34 వేల కోట్లు ప్రభుత్వం కేట్యివంచ్వంది. ఇవంత పెద్ద మొతతావంలో 
ఖరుచి చేస్న జగననని కాలనీలో తాగనీరు, రోడ్లు వవంటి కనీసవం మౌలిక సద్పాయాలు లేవు గృహ నిరామిణ పథకానికి నిధులనీని కేవంద్ర ప్రభుత్వం నువంచ్ వస్తాననివే. ఈ ఇలులు నిరామిణానికి 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలవం ఇస్క మాత్రమే ఉచ్తవంగా అవందిస్తావంది అది కూడా ఇస్క రవాణాకు అయ్యూ ఖరుచి లబ్ధిదారుడే భరివంచాలని కవండషన్ పెటిటీవంది. ఇస్తానని ఇస్క కూడా ఎక్కడా 
నువంచ్ తెచుచికోవాలో స్పషటీత ఇవ్డవం లేద్.2022 జూన్ నాటికి 18 లక్షల 63,552 గృహ్లు నిరిమిస్తామని చెప్పన నాయకులు.. ఇప్పటివరకు కేవలవం 1,52,000 ఇళలును మాత్రమే 
నిరిమివంచారు ఇవంత దయనీయ పరిస్థాతి ఎవంద్కు వచ్చివంది? పేదలను ఎవంద్కివంత దగా చేశారు? ప్రజలకు సమాధానవం చెపా్పలి అని డమావండ్ చేశారు.

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


శనివారం, 12 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ర్జానగరుంలో వైసీపీకి బిగ్ షాక్
జనసేన పార్టీలో చ్రిన పలువురు దళిత సీనియర్ నాయకులు
రాజానగరవంలో, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, స్దధివంతాలు నచ్చి అలానే 
రాజానగరవం నియోజవర్ నాయకులు బతుతాల బలరామకృష్ణ సమరథామమైన నాయకత్వంపై 
శతఘ్ని న్యూస్: నమమికవం అలానే రాజానగరవం నియోజకవర్వంలో అవినీతి, అరాచకవం, 
రౌడీయిజవం పెరిగిప్వడవం. పెద్ద ఎతుతాన నియోజకవర్వంలోని దళ్తులపై పలు దాడ్లు 
జరగడవం వలలు విస్గ చెవంది సీతానగరవం మవండలవం, సీతానగరవం గ్రామానికి చెవందిన 
వైసీపీకి చెవందిన ఎస్్స స్మాజికవరా్నికి చెవందిన బలమైన సీనియర్ నాయకులు మదా్దల 
ఏస్పాదవం వారి కుమారుడ్ జీవన్ బాబు వారి అనుచరగణవం, అలానే మాజీ ఎవంపటిస్ 
చీకటలు వీర్రాజు వారి అనుచరులు, రాజానగరవం జనసేన నాయకులు బతుతాల బలరామకృష్ణ, 
వారి సతీమణ్ శ్రీమతి వెవంకటలక్ష్మిల సమక్షవంలో జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అయాయూరు. 

వారికి బతుతాల దవంపతులు జనసేన కవండ్వా కప్ప స్దరవంగా పార్టీలోకి ఆహ్్నివంచారు. ఈ కారయూక్రమవంలో మటటీ వెవంకటేశ్రరావు, బవండ సతయూప్రస్ద్, కావండ్రేకుల ప్స్రతనివం, కవండాటి 
సతయూనారాయణ, మాధవరపు వీరభద్రరావు, అడపా నరస్వంహవం, ప్రగడ శ్రీహరి, రుద్రవం నాగ, గోకాడ సూరయూవతి, వెలలువంపేట శ్రీను, స్్మి, బవంగారవం, సూరిబాబు, రుద్రవం కిషోర్, 
కరుణాకర్, రుద్రవం గణేష్, మిరుతాపాడ్ ప్రస్ద్, కిలాడ వీరయయూ, పెరుగ బాబ్, చీరల శివ నాగేవంద్ర, బ్రహమివం, ఎనగవంటి వారి పేట పవండ వివేక్, తనీనిరు నాగేవంద్ర, కవండవలిలు వీరబాబు, 
బొడడిపాటి నాగేశ్రరావు, బొవంగా స్టీలిన్, రాయి చ్టిటీబాబు, రాజనగరవం కోరుకవండ మవండల నాయకులు పాల్్నానిరు.

జగనన్న ఇళ్లు, పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు: మీడ్యా సమావేశయంలో వినుత కోటా
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహస్తా, జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహస్తా నియోజకవర్ ఇనాచిరిజ్ 
శ్రీమతి వినుత కోట్ శుక్రవారవం శ్రీకాళహస్తా పటటీణవంలోని వారి నివాస గృహవం 
వద్ద మీడయా సమావేశవం ఏరా్పట్ చెయయూడవం జరిగివంది. జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వాయూపతావంగా ఈనెల 12,13,14 తేదీలోలు 
జగననని ఇళ్లు, పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు అనే కారయూక్రమవం చేయబోతునానిమని 
తెలిపారు. జగననని ఇళ్లు అనే వీళళు నవరతానిలలో ఒక రతనివం రాష్ట్రవంలోనే 
అతి పెద్ద స్్కవంగా మారివందని తెలిపారు. ఈ రతనివం ఈ వైస్ప ఎమెమిలేయూలకు 
అవందరికీ రతానిలు, మనిమాణ్కాయూలు లాగా ఉపయోగివంచుకునానిరనానిరు. 
పేద ప్రజలకు భార్గా మోసవం చేసే ఈ కారయూక్రమానిని ప్రజలకి అరథావం 
అయ్యూ విధవంగా అనిని ప్వంతాలు ఎక్కడైతే జగననని కాలనీలు, టిడ్్క ఇళ్లు 
ఉనానియో ఈ 3 రోజులు పరయూటివంచ్ అక్కడ పరిస్థాతులు వీడయోలు, ఫోటోల 
రూపవంలో #ఝగనని్వంఒసవం అనే హ్ష్ ట్గ్ తో తెలియజేయనుననిట్టీ 
తెలిపారు. రాష్ట్రవంలో 38 లక్షల ఇళ్లు పేదలకు అవందిస్తామనని ప్రభుత్వం 
మొదటి విడతలో 18 లక్షల ఇళ్లు 2022 జూన్ నెలలోపు పూరితా చేస్తామని 
చెప్ప, కేవలవం 1.5 లక్షల ఇళ్లు కూడా నిరిమివంచలేదని తెలిపారు. కనీస 
జీవన ప్రమాణాలు అయిన త్రాగ నీరు, డ్రైనేజీ కాలువలు, సీసీ రోడ్లు, 
సీ్రాట్ లైట్లు కలి్పవంచడవం కోసవం 34 వేళ కోట్లు కేట్యివంచ్న ప్రభుత్వం 
ఒక్క కాలనీలలో కూడా నిరామిణాలు చెయయూలేద్ అనానిరు. 12 వ తార్కున 
సమీపవంలో జగననని కాలనీలు, రాజీవ్ నగర్, కాపుగనేనిరి దగ్ర ఉనని 
ఇవంటి సథాలాలను పరిశీలిస్తామనానిరు. 13న తిడ్్క ఇళ్లు పరిశీలిస్తామని, 14 
న నియోజకవర్వంలో కనిని సచ్వాలయవంలో సవందరిశివంచ్ ప్రజలవందరికీ ఈ 
ఇళళు సథాలాలోలు జరిగే మోస్లను #ఝగనననివంఒసవం అనే హ్ష్ ట్గ్ దా్రా 
తెలుపుతామనానిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో శ్రీకాళహస్తా మవండల అధయూక్షులు దవండ 
రాఘవయయూ, నాయకులు రవి కుమార్ రడడి, మణ్కవంఠ, గిర్ష్ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

జనసేన వినతికి అధికారుల స్యందన
శతఘ్ని న్యూస్: కవండేప, పొననిలూరు మవండలవంలో మువండలుమూరివారిపాలెవం గ్రామవంలో రామననిపాలెవం వైపు వెళ్లు ప్రధాన రహదారి పరిస్థాతి మర్ 
అధా్నవంగా ఉనని సమయవంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు “కనపరితా మనోజ్ కుమార్” వెవంటనే స్పవందివంచ్ ప్రజలకు ఎట్వవంటి ఇబ్వంది జరగకూడద్ 
అని ఆ రహదారి గరివంచ్ అధికారుల దృష్టీకి తీస్కునివెళ్లు వారికి తెలియజేయడవం జరిగివంది. అధికారులు వెవంటనే స్పవందివంచ్ ఆ రహదారికి ఇరువైపుల 
ఉనని చెటలును తొలగివంచ్, రహదారిలో మటిటీని వేస్, గవంతలను పూడచి రహదారిని వెడలు్ప చేయడవం జరిగివంది. శుక్రవారవం మువండలుమూరివారిపాలెవం 
గ్రామ ప్రజలకు ఎట్వవంటి ఆటవంకవం కలగకువండా చేయడవం జరిగివంది. జనసేన పార్టీ నాయకులకు స్పవందివంచ్న అధికారులకు జనసేన పార్టీ నువండ 
మరియు మువండలుమూరివారిపాలెవం గ్రామ ప్రజలవందరి తరపునువండ అధికారులకు ధనయూవాదాలు తెలుపుకువంట్నానిమని తెలిపారు.

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

జగనన్న ఇళ్లు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరవం నియోజకవర్ జనసేన నాయకులు బతుతాల బలరామకృష్ణ 
శ్రీమతి వెవంకటలక్ష్మి దవంపతుల స్రధయూవంలో సీనియర్ జనసేన నేతలు, జనసైనికులు, 
వీరమహిళల స్రధయూవంలో జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర 
వాయూపతావంగా ఈనెల 12,13,14 తేదీలోలు జగననని ఇళ్లు, పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు అనే 
కారయూక్రమవం #JaganannaMosam హ్ష్ ట్యూగ్ తో చేయబోతునని విషయవం 
తెలిస్వందే జగననని ఇళ్లు అనే వీళళు నవరతానిలలో ఒక రతనివం రాష్ట్రవంలోనే అతి పెద్ద 
స్్కవంగా మారిన విషయవం అవందరికీ తెలుస్. ఈ రతనివం ఈ వైస్ప ఎమెమిలేయూలకు, 
వైసీపీ నాయకులకు అవందరికీ రతానిలు, మణ్మణ్కాయూలలాగా ఉపయోగివంచుకుని 
అడడివంగా ప్రజాసవంపదను దోచుకువంట్నానిరు. పేద ప్రజలకు భార్గా మోసవం చేసే 
ఈ కారయూక్రమానిని ప్రజలకి అరథావం అయ్యూ విధవంగా అనిని ప్వంతాలు ఎక్కడైతే జగననని 
కాలనీలు, టిడ్్క ఇళ్లు ఉనానియో ఈ 3 రోజులు మన రాజానగరవం నియోజకవర్వంలో 

పరయూటివంచ్ అక్కడ పరిస్థాతులు వీడయోలు, ఫోటోల రూపవంలో #JaganannaMosam అనే హ్ష్ ట్గ్ తో మనమవందరవం సమిష్టీగా తెలియచేయాలి. రాష్ట్రవంలో 38 లక్షల ఇళ్లు 
పేదలకు అవందిస్తామనని ప్రభుత్వం మొదటి విడతలో 18 లక్షల ఇళ్లు 2022 జూన్ నెల లోపు పూరితా చేస్తామని చెప్ప, కేవలవం 1.5 లక్షల ఇళ్లు కూడా నిరిమివంచలేద్. కనీస జీవన ప్రమాణాలు 
అయిన త్రాగ నీరు, డ్రైనేజీ కాలువలు, సీసీ రోడ్లు, సీ్రాట్ లైట్లు కలి్పవంచడవం కోసవం 34 వేల కోట్లు కేట్యివంచ్న ప్రభుత్వం ఒక్క కాలనీలలో కూడా నిరామిణాలు చెయయూలేద్, ఈ ప్రజా సవంపద 
అవంతా ఎక్కడకి ప్యివంది. ఈ మోస్లిని నిరస్సూతా 12 వ తార్కు నువంచ్ ఉదయవం 9 గవంటలకు దివాన్ చెరువు గ్రామవంలో ఉనని జగననని కాలనీలు, ఇవంటిసథాలాలను పరిశీలివంచడవం, 
అలానే రపు మరికనిని గ్రామాలోలు 13 న, 14 న నియోజకవర్వంలో మరికనిని గ్రామాలు సవందరిశివంచ్ ప్రజలవందరికీ ఈ ఇళళు సథాలాలోలు జరిగే మోస్లను #JaganannaMosam అనే 
హ్ష్ ట్గ్ దా్రా సమిష్టీగా, ఉధృతవంగా తెలుపుదావం. ఈ కారయూక్రమాలోలు బతుతాల దవంపతులతో పాట్ సీనియర్ నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్్వంట్రు కావున అవందరూ పై 
కారయూక్రమాలోలు తప్పక హ్జరై, కారయూక్రమాలిని అతయూవంత విజయవవంతవం చేయాలై కోరడవం జరిగివంది.

పెద్్దపురయంలో జనసేన పార్టు టిడ్్క ఇళ్ళు జగనన్న 
కాలన్లో సోషల్ ఆడ్ట్ కార్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్:  పెదా్దపురవం, రాష్ట్రవంలో పేదవాడకి జగననని ఇవండ్లు పేరిట ఇచ్చిన కాలనీలు 
గాని ఆ కాలనీకి ఇచ్చిన భూములు గాని పూరితా అవినీతి చోట్చేస్కువందని జనసేన పార్టీ 
వయూవస్థాపక అధయూక్షుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ ఇచ్చిన పలుపు మేరకు సర్ నిర్హిస్తాననిట్లు పెదా్దపురవం 
జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జ్ తుమమిల బాబు తెలిపారు. పెదా్దపురవం నియోజకవర్వంలో పెదా్దపురవం, 
స్మరలుకోటమవండలాలలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు అభిమానులు ఈ కారయూక్రమానికి 
తమ సహ్య సహకారాలు అవందివంచాలని ఆయన ఈ సవందర్వంగా విజ్ఞపతా చేశారు. ప్రతి గ్రామవంలో 
జగననని ఇవండలును సవందరిశివంచ్ వాటిలో ఉనని లోపాలను గరితావంచ్ లోపాలను ఫోటోలు దా్రా 
వీడయో దా్రా నమోద్ చేస్ వాట్్సప్ లో పవంపవంచవలస్వందిగా తుమమిల రామస్్మి (బాబు) 
తెలిపారు. మవండలవంలో ఎనిని గృహ్లు మవంజూరయాయూయి, ఆయా గృహ్లు ఇవంత వరకు ఎనిని 
నిరిమివంచారు. లబ్్ద దాని పేరు పట్టీ వివరాలు కూడా సేకరివంచాలని ఆయన అనానిరు. ఈ నెల 12, 
13 తేదీలలో జనసైనికులు ఈ కారయూక్రమానిని విజయవవంతవం చేస్ తనకు వాట్్సప్ మెసేజ్ దా్రా 
పవంపవంచవలస్వందిగా కోరారు. జగననని ఇవండలు కాలనీలు మవంజూరులోప్రతి జనసైనికుడ్ క్షేత్రస్థాయి 
క్షుణ్ణవంగా పరిశీలన చేస్ వాటిలో జరిగిన అవినీతిని వెలికి తీస్ తనకు మెసేజ్ ని వాట్్సప్ దా్రా తెలియపరచాలనానిరు. ఉతతామ ఫోటోగ్రఫీ వీడయోగ్రఫీలకు రాష్ట్రస్థాయిలో పార్టీకి తెలిప, 
పార్టీ నిర్హణలో నడ్స్తానని మాయూగజైనోలు ప్రచురివంపబడతాయని ఆయన వెలలుడవంచారు. అలాగే ఈ నెల 14వ తేదీన ప్రతి మవండల స్థాయిలో దీనిపై సోషల్ ఆడట్ కూడా నిర్హివంచడవం 
జరుగతువందనానిరు. అనవంతరవం రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ పబ్లుక్ ఆడట్ కమిటీ చైరమిన్ నాదవండలు మనోహర్ కు ప్రతి మవండల స్థాయి నివేదికను సమరి్పవంచడవం జరుగతువందని తుమమిల బాబు ఈ 
సవందర్వంగా తెలిపారు. ఒక్క సెవంట్ భూమిలో లబ్ధిదారుడ్ గృహ నిరామిణవం చేస్కువంటే వారికి సరైన సమయవంలో ప్రభుత్వం అవందివంచే ఇస్క, స్మెవంట్, ఐరన్ వవంటివి అవందటవం లేదని 
సర్త్ర ఆరోపణలు వినిపస్తానానియని ఆయన పేర్్కనానిరు. ఈ నేపథయూవంలో జనసేన పార్టీకి సవంబవంధివంచ్ ప్రతి ఒక్కరూ కృష్చేస్ ఈ కారయూక్రమానిని విజయవవంతవం చేయాలని పెదా్దపురవం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జ్ తుమమిల రామస్్మి (బాబు) విజ్ఞపతా చేశారు.

జగనన్న ఇలులు 
పేద ప్రజల కన్్నళ్లు

టిడ్కో ఇలులె, జగననని కాలనీల భాదితుల తరుప్న జనసేన గళం
ప్రజల సమసయూల పరిష్కోరమే జనసేన ధ్యూయం
పిఠాప్రం జనసేన పార్టీ ఇంఛారిజి మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురవం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు ఈ నెల 12, 13, 14 వ తేదీలోలు జిలాలు వాయూపతావంగా జగననని కాలనీలను సవందరిశివంచ్ ప్రభుత్ తీరును 
పఠాపురవం నియోజవర్ జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జ్ మాకినీడ శేష్ కుమారి తెలిపారు. పఠాపురవం నియోజకవర్వం జనసేన పార్టీ కారాయూలయవంలో సమావేశవం ఏరా్పట్చేస్ ఇవంచార్జ్ మాకినీడ 
శేష్కుమారి మాట్లుడ్తూ టిడ్్క ఇలులు పూరతాయి మూడ్ననిర సవంవత్సరాలు పూరతాయిన ఈ ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు వాటిని అప్పగివంచలేదనానిరు. నివాస్లకు ఏ మాత్రవం ఇళలు సథాలాల 
నువంచ్ జగననని కాలనీల అవంటూ ప్రజలను మభయూపెటేటీ ప్రయతానినిని క్షేత్రస్థాయిలో ఎవండగటేటీవంద్కు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు జనసేన మహోదయూమానికి శ్రీకారవం 
చుట్టీమనానిరు. అవంద్లో భాగవంగా ఈ నెల 12, 13, 14వ తేదీలోలు జిలాలులోని అనిని నియోజకవరా్ల పరిధిలో గృహ నిరామిణ పథకాలు జగననని కాలనీలో సముదాయాలను సవందరిశివంచ్ 
అవి ఏయ్ దశలోలు ఉనానియో పరిశీలిస్తామనానిరు. మూడ్ రోజుల పాట్ ఆయా కాలనీలో విసతాృతవంగా పరయూటివంచ్ లబ్ధిదారులతో ప్రతయూక్షవంగా మాట్లుడ ప్రతి అవంశానిని ఫోటోలు, వీడయోల 
రూపవంలో పార్టీ అధిష్టటీనవం పలుపు మేరకు సోషల్ మీడయాలో #జగనననిమోసవం ఈ హ్ష్టటీగ్ అప్లుడ్ చేస్తామనానిరు. జగననని కాలనీలో తిషటీవేస్న ప్రతి సమసయూపై జనసేన ప్రజల 
దృష్టీకి తీస్కచ్చి అవి పరిష్ట్కరవం అయ్యూవరకు ప్రభుత్వం పై ఉదయూమ బావుట ఎగరవేస్తామనానిరు. మీ దృష్టీ మొతతావం మటిటీ తవ్కాలు, ఇస్క మాఫియా మీదే ఉనానియి తప్ప ఒక్క బ్రిడజ్ 
నిరామిణవం అయిన, రోడలు నిరామిణవం జరిగివందా అని ప్రశినివంచారు. జగననని పేద ఇళళు ప్రజల కనీనిళ్లు ఇస్క కరత, తాగనీటి సరఫరా, విద్యూత్ లైనులు, వవంతెనలు, రహదారులు, డ్రైనేజీల 
నిరామిణవం ఇలా ప్రతి మౌలిక సద్పాయవంపై ప్రభుత్వం మెడలు వవంచుతామనానిరు. ప్రతి జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు, క్రియాశీల కారయూకరతాలు ఈ మహోదయూమవంలో 
భాగవం కావాలని పలుపునిచాచిరు. అలాగే కారయూక్రమవంలో గొలలుప్రోలు మవండల ప్రెస్డెవంట్ అమరాది వలిలు రామకృష్ణ, గోపు స్రష్, గ్రామ పవంచాయతీ జనసేన వైస్ ప్రెస్డెవంట్ ఎనుగవంటి 
హరిబాబు, అడ్కేట్ స్రిపరడడి గణేష్, గననిబతుతాల రావంబాబు, మదేపలిలు పదమిరాజు, పెనుగొవండ సోమేశ్రరావు, పెనుగొవండ వెవంకటేశ్రరావు, కవంద సోమరాజు, బవండ అపా్పరావు, 
రౌతు శివబాబు, దేస్రడడి సతీష్, కస్రడడి నాగేశ్రరావు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, తదితరులు పాల్్నడవం జరిగివంది.

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 సమాజిక పరిశీలన 
కార్క్రమాని్న విజయవయంతయం 
చేయాలి: ఇమమోడ్ కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశవం జిలాలు మారా్కపురవం పటటీణవం జనసేన పార్టీ మారా్కపురవం 
కారాయూలయవం నవంద్ జనసేన పార్టీ మారా్కపురవం నియోజకవర్ ఇవంఛార్జ్ ఇమమిడ 
కాశీనాధ్ మాట్లుడ్తూ తమ నియోజకవర్వం నవంద్ ప్రతీ గ్రామాలోలు ‘జగననని 
ఇళ్లు – పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు’ జనసేన స్మాజిక పరిశీలన కారయూక్రమానిని 
విజయవవంతవం చేయాలని ఆదేశివంచారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన నాయకులు, 
జిలాలు కారయూదరుశిలు, మవండల అధయూక్షులు, పటటీణ అధయూక్షులు, కారయూవర్వం, వీర 
మహిళలు పాల్్నానిరు.

మయంగళగిరిలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్:  మవంగళగిరి, ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు ‘జగననని ఇళ్లు – పేదలవందరికీ 
కనీనిళ్లు’ జనసేన స్మాజిక పరిశీలన కారయూక్రమవంలో భాగవంగా శుక్రవారవం జనసేన పార్టీ 
మవంగళగిరి నియోజకవర్ కారాయూలయవంలో మవంగళగిరి ఇవంచార్జ్ చ్లలుపలిలు శ్రీనివాసరావు 
అధయూక్షతన మవంగళగిరి నియోజకవర్ ముఖయూ నేతలతో సమావేశవం నిర్హివంచ్, ప్సటీర్ 
ఆవిష్కరివంచడవం జరిగివంది. ఈ సవందర్వంగా చ్లలుపలిలు శ్రీనివాసరావు మీడయాతో 
మాట్లుడ్తూ…
జగననని ఇలులె పేదలందరికీ కనీనిళ్లె అనే కారయూక్రమం 12, 13, 14 తార్కులలో మంగళగిరి 
నియోజకవర్ంలో జరుగుతుందని తెలియజేశారు.
ఇందులో భాగంగా “పేదలందరికీ ఇలులె పథకం” కింద ముఖయూమంత్రి జగన్మోహన్ రెడిడి గారు 
పేదలందరికీ 28 లక్షల 30 వేల మందికి ఇలులె కట్టీస్్తమని హామీ ఇచ్చేరు.
తొలి విడతలో 18 లక్షల 63 వేల 552 గృహాలు జూన్ (2022) నెల నాటికి ఇస్్తమని హామీ 
ఇచ్చేరు.
కానీ కేవలం వారు 1 లక్ష 52 వేల ఇళలెను మాత్రమే నిరిమోంచ్రు.
జగననని కాలనీలకు ర్ష్ట్రవాయూప్తంగా భూసేకరణకు 68 వేల 677 ఎకర్లను ప్రభుత్ం 
కొనుగోలు చ్సంది.
10 నుంచి 20 లక్షల ఉనని భూమిని 70 లక్షల నుంచి 1 కోటి రూపాయలు వరకు వారు 
కొనానిరు.
అంట్ దాదాప్ 23,500 కోట్లె వెచిచేంచి, వారు ఆ భూములు కొనానిరు.
ఈ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం ఆ భూములు కొనుగోలు దానిలో వందల కోట్లె అవినీతి చ్శారు.
అలాగే మౌలిక సదుపాయాల కోసం మరో 34 వేల కోట్లె ఈ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ం కేటాయంచింది.
ఇంత ప్ద్ద మొత్తంలో డబ్బును వెచిచేంచిన కనీస మౌళిక సదుపాయాలు కూడా లేనకుండా 
ఇలులెలను నిరిమోంచ్రు.
కేవలం వైసీపీ నాయకులకు వందల కోట్లె అపపునంగా కటటీబెటటీడం కోసమే ఈ “జగననని ఇలులె 
– పేదలందరికీ ఇలులె” పథకం.

కావున మవంగళగిరి నియోజకవర్ నాయకులు, కారయూకరతాలు, వీర మహిళలు, అభిమానులు అవందరూ కలిస్ 12, 13, 14 తేదీలలో ఈ మూడ్ రోజులు జరగబోయ్ ఈ కారయూక్రమవంలో 
పాల్్ని విజయవవంతవం చేయవలస్వందిగా కోరుచునానిము. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి బేతపూడ విజయ్ శేఖర్, మవంగళగిరి-తాడేపలిలు ముని్సపల్ కార్్పరషన్ 
అధయూక్షులు మునగపాటి వెవంకట మారుతీ రావు, గవంటూరు జిలాలు సవంయుకతా కారయూదరిశి బడే కోమలి, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగవం కారయూదరిశి జవంజనవం వెవంకట స్వంబశివరావు 
(జే.ఎస్.ఆర్), మవంగళగిరి మవండల అధయూక్షులు వాస్ శ్రీనివాసరావు, తాడేపలిలు మవండల అధయూక్షులు స్మల నాగేశ్రావు, ద్గి్రాల మవండల అధయూక్షులు పస్పులేటి శ్రీనివాసరావు, 
మవంగళగిరి పటటీణ నాయకులు షేక్ కైరులాలు, మవంగళగిరి నియోజకవర్ నాయకులు చ్టెటీవం అవినాష్, మవంగళగిరి తాడేపలిలు ముని్సపల్ కార్్పరషన్ మైనార్టీ సెల్ కోఆరిడినేటర్ షేక్ స్భాని, 
ఉవండవలిలు గ్రామ నాయకులు శెటిటీ రామకృష్ణ, మవంగళగిరి మవండల ఉపాధయూక్షులు బతితానేని అవంజయయూ, యర్రబాలెవం గ్రామ అధయూక్షులు కౌపరతు స్వందరయయూ, సీనియర్ నాయకులు 
నారాయణ, ఏడ్కవండలరావు, ప్రకాష్ రావు, చవంద్రశేఖర్, బేతపూడ గ్రామ నాయకులు శివనానిరాయణ, మవంగళగిరి పటటీణ జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడయా కోఆరిడినేటర్ జొనానిద్ల 
పవన్ కుమార్, మవంగళగిరి మవండల జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడయా కోఆరిడినేటర్ లీళళు స్యి నవందన్, చ్లలుపలిలు యూత్ సభుయూలు మేకల చవంద్రశేఖర్, జనసైనికులు శివ తదితరులు 
పాల్్నానిరు.

జగనన్న ఇలులు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు 
కార్క్రమాని్న విజయవయంతయం చేయయండ్: 

ఎమ్మోగనూరు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎమిమిగన్రు, జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ ఇవంచార్జ్ రఖ గౌడ్, ఆదేశాల మేరకు పార్టీ 
కారాయూలయవం నవంద్ విలేకరు సమావేశానిని ఏరా్పట్ చేస్న జనసేన పార్టీ నాయకులు ఈ సవందర్వంగా జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస్ రాష్ట్ర కారయూదరిశి కాస్ రవి ప్రకాష్, కరణవం రవి, బజారి, మాట్లుడ్తూ జనసేన అధినేత 
పలుపు మేరకు ఈనెల 12, 13, 14 తేదీలోలు చేపటటీనునని జగననని ఇలులు పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు కారయూక్రమవంలో 
ప్రతి ఒక్క జనసేన నాయకులు కారయూకరతాలు పెద్ద ఎతుతాన పాల్్ని జగననని కాలనీలో పరయూటివంచ్ సమసయూలిని 
అధికారుల దృష్టీ తీస్కుప్య్ విధవంగా కృష్ చేయాలి్సవందిగా పలుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో షబీ్ర్ నరష్ 
రాజు ఎలలుప్ప తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

జగనన్న నవరత్్నలలో రోజుకో రత్నయం రాలిపోతయంది

శతఘ్ని న్యూస్: తిరుపతి, వైకాపా ప్రభుత్వం పాలన లోకి వచేచివంద్కు నవరతానిలను నెరవేరుస్తామని ఎనినికలోలు హ్మీ ఇచ్చి, అవంద్లోని (జగననని ఇళ్ళు) తో ప్రతిఒక్క పేదవాడ కలను 
నెరవేరుస్తామని మాట చెప్ప నేడ్ అదొక స్్కవంగా భూకవంభకోణవం కనస్గిస్తానానిరని, దీనిపై నవవంబర్ 12, 13, 14 తేదీలలో రాష్ట్ర వాయూపతావంగా వైస్ప భూకువంభకోణవం, మోస్లపై అనిని 
సోషల్ మీడయాలలో పేలు కారుడిలతో ప్రస్రవం జరిగేలా ఫ్యూన్ పార్టీ పాలనలోని బవండారానిని బయటపెడతామని, జనసేన పార్టీ నేతలు జిలాలు అధయూక్షుడ్ పస్పులేటి హరిప్రస్ద్, తిరుపతి 
ఇవంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధయూక్షుడ్ రాజారడడి, బాబ్జ్, ఆకేపాటి స్భాష్ని, కీరతాన, లక్ష్మీ, ఆనవంద్, డా.బాబు, కృష్ణయయూ, పారుథా తదితరులు వెలలుడవంచారు. ప్రెస్ కలుబ్ లో శుక్రవారవం 
మీడయాతో వీరు మాట్లుడ్తూ జగననని ఇలులు నక్సలైట్లు , దారిదోపడదారులకు నివాస్లుగా తయారయాయూయనానిరు, వైకాపా ఇళలు నిరామిణవం కోసవం లబ్ధిదారుడ ఖాతాలో రవండ్ లక్షల 
లోపు ధనానిని వేస్తామని వాలవంటీరలు దా్రా బాయూవంకులలో ఖాతాలను ఓపెన్ చేశారని , కానీ అవంద్లో అమౌవంట్ పడలేదని ఇది వైకాపా ఖాతాకు చేరుతుననిదేమోనని అనుమానవం వయూకతావం 
చేశారు. జగననని మోస్నిని ఎవండగటెటీ కోణవంలో మూడ్ రోజుల పాట్ జనసేన పార్టీ ప్రజలోలుకెళ్తుననిదని పలుపునిచాచిరు. ప్రజలు కూడా ఈ భూ కువంభకోణవంపై స్పవందివంచ్ జనసేన 
వెవంట నడవాలని వారు కోరారు.

జగనన్న కాలన్లు రాష్టయంలోనే పెద్ద స్కయం
• ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు జగననని ఇళ్లు పేదలవందరికీ 
కనీనిళ్లు జనసేన స్మాజిక పరిశీలన కారయూక్రమవం
• గతవం నిర్హివంచ్న #ఘూదవంఒరినివంగ్_ఛవంశిర్ తరహ్లోనే 
ఈ కారయూక్రమవం నిర్హివంచనునానిరు
• జగననని కాలనీల పేరిట పేదవాడకి జరిగిన ఆనాయూయవం 
జరుగతువంది
• #JaganannaMosam హ్యూష్  ట్యూగ్ తో ఫోటోలు, 
వీడయోలు అప్ లోడ్  చేయవండ
• జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, విజయవాడ నగర 
అధయూక్షులు, పశిచిమ నియోజకవర్ ఇవంచారిజ్ ప్తిన మహేష్ 
శతఘ్ని న్యూస్:  పశిచిమ నియోజకవర్ జగననని కాలనీలు 
రాష్ట్రవంలోనే పెద్ద స్్కవం అని స్థానిక పశిచిమ నియోజకవర్ 
పార్టీ కారాయూలయవంలో నిర్హివంచ్న విలేకరుల సమావేశవంలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, విజయవాడ నగర 
అధయూక్షులు, పశిచిమ నియోజకవర్ ఇవంచారిజ్ ప్తిన మహేష్  
అనానిరు. ఈ నేపధయూవంలో ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు జగననని 
ఇళ్లు పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు జనసేన స్మాజిక పరిశీలన 
కారయూక్రమవం నిర్హివంచనుననిట్లు తెలిపారు. జగననని కాలనీల 
పేరిట పేదవాడకి జరిగిన ఆనాయూయవం జరుగతువందనానిరు. 
#ఝగనననివంఒసవం హ్యూష్  ట్యూగ్ తో ఫోటోలు, వీడయోలు 
అప్ లోడ్  చేస్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్  కళ్యూణ్  తలపెటిటీన 
ఈ కారయూక్రమానిని విజయవవంతవం చేయాలని ఆయన కోరారు. 
అనవంతరవం ఆయన మాట్లుడ్తూ 2-12-20 న ఇచ్చిన 
జీవో నెవంబర్ 9 లో నవరతానిల కివంద పేదలవందరికీ ఇళ్లు అని 
చెపా్పరని, 28.30 లక్షల మవందికి ఇళ్లు నిరామిణవం, మొదటి 
దశలో 15.10లక్షల మవందికి అని ప్రకటివంచుకునానిరని, జూన్ 
2022 మొదటి దశ, 2023జూన్ కి రవండ్ దశ పూరితా చేస్తామని 
చెపు్పకునానిరని, పవన్ కళ్యూణ్ సోషల్ ఆడట్ కారయూక్రమవం 
ప్రకటివంచగానే వైయస్ నేతలోలు భయవం పట్టీకువందని, నినని 

సజజ్ల, జోగి రమేష్, కడాలి నాని వవంటి వారు మీడయా మువంద్కు వచ్చి అవాసతావాలు చెబుతునానిరని,17వేల కాలనీలు అని చెపు్పకువంట్నని వైసీపీనేతలు కనీసవం 17 కాలనీలుఅయినా 
పూరితా చేశారని ? పేదలవందరికీ 28లక్షల ఇళళు నిరామిణవం అని చెప్పవంది వాసతావవం కాదా? అని, నినని సజజ్ల, మవంత్రులు 21.25లక్షల ఇళ్లు కడ్తుననిట్లు చెపా్పరని, మరి ఈ ఏడ్ లక్షల ఇళ్లు 
ఏమయాయూయో ఎవరు సమాధానవం చెబుతారని, ఆ ఇళ్లు ఎట్ వెళ్లుయి, ఎవరు మివంగేశారో వాసతావాలు బయట పెట్టీలని, అక్కడ ఉనని వాసతావ పరిస్థాతి ప్రజలకు చెపే్పవంద్కే జనసేన సోషల్ 
ఆడట్ చేపడ్తువందని, గడపగడపకూ వెళ్లు ఎమెమిలేయూలను, మవంత్రులను ప్రజలు కూడా నిలదీయాలని, జగననని కాలనీలోలు పెద్ద ఎతుతాన స్్కవం జరిగివందనేది వాసతావమని, ఇవంత పెద్ద ఎతుతాన 
అవినీతి జరిగిన పధకవం ఇదేఅని, భూముల కనుగోళలులోలు ఎకరానికి పది నువంచ్ ఇరవై లక్షలు పెవంచ్ జగన్ అవండ్  కో పది కోట్లు దోచుకుననిది వాసతావమా కాదో సమాధానవం చెపా్పలని, 
సథాలాలను చదను చేస్తామని చెప్ప నాలుగ వేల కోట్లు దోచుకువంది వాసతావవంమని, మౌళ్క సద్పాయాలకోసవం 34వేల కోటలు రూపాయలు కేట్యివంచామనానిరని ఒక పైపు లైన్ వేశారా, 
కరవంట్ సతావంభవం వేశారా.. కనీస వసతులు కలి్పవంచారని, ఇవేమీ ఎక్కడా కనిపవంచడవం లేదని మరి 34వేల కోట్లు ఎక్కడకి వెళ్లుయి సమాధానవం చెపా్పలని, 2019 మువంద్ స్మెవంట్ 
బస్తా ధర 190 ఉవంటే.. 450 చేశారని, భారతి స్మెవంట్ మాత్రమే జగననని కాలనీల నిరామిణాలకు వాడ్తునానిరని, స్మెవంట్ కవంపెనీలను స్వండకేట్ చేస్, బస్తాకు యాభై రూపాయలు 
చొపు్పన పది వేల కోట్లు జగన్ కి ఇచాచిరని, మొతతావం మీద జగననని కాలనీల నిరామిణవం పేరుతో యాభై వేల కోట్లు దోచేశారని, ఇవంటి నిరామిణవం కోసవం లక్షా యనభై వేలు కేవంద్ర ప్రభుత్వం 
ఇస్తావందని, 14లక్షలపై చ్లుకు ఇళలు కోసవం కేవంద్రవం అనుమతి మవంజూరు చేస్వందని, అయినా అడడిగోలుగా పేదల సొముమిను జగన్ అవండ్ దోచుకునానిరని, జగననని కాలనీలు పేరుతో 
సమిశాన వాటికలు ఏరా్పట్ చేస్తానానిరని, ప్రజలను అపు్పలు ఊబ్లోకి నెటేటీసే ప్రయతనిమే అని, జనసేన చేపటిటీన సోషల్ఆడట్ లో వారి అవినీతి బాగోతవం బయట పడ్తువందనే కవంగారు 
పడ్తునానిరని, పవన్ కళ్యూణ్ పై విమరశిలు చేసేవంద్కు సజజ్ల నువంచ్ మవంత్రులు, ఎమెమిలేయూలవరకు కూయూలు కడ్తునానిరని, ఉదోయూగలు, వాయూపారుల ఆదాయవం పడప్యివందని, జగన్ 
అవండ్ కో ఆదాయవం పదివంతలు అయియూవందని, ప్రజలు కూడా గడడిగా నమమిడవం కాద్. వాసతావాలు ఆలోచ్వంచ్ జగన్ కి బుది్ద చెపా్పలని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో డవిజన్ అధయూక్షులు 
పొటూనిరి శ్రీనివాస్ రావు, ఎస్ రాము గపాతా, కరగవంజి వెవంకటరమణ, షేక్ అమీర్ భాష, ఎన్.ప్రదీప్ రాజ్, జలిలు రమేష్, రడడిపలిలు గవంగాధర్, ఏలూరు స్యి శరత్, సోమి గోవివంద్, నగర 
అధికార ప్రతినిధి స్టీలిన్ శవంకర్, నగర కమిటీ సభుయూలు సయయూద్ మొబ్న, బొట్టీ స్యికుమార్ గనుని శవంకర్, ఎస్ నరష్, వసవంత కుమార్, ఎ.విజయ్ కుమారి, అమమివారి ధారిమిక 
మవండలసభుయూలు బద్దన ప్రస్ద్, ఆర్ రమాదేవి, రాళలుపూడ గోవివంద్, జనసేన నాయకులు రాజేష్, రాజా నాయుడ్, ప. శివ, బావిశెటిటీ శ్రీను స్మి మహేష్, తదితరులు పాల్్నానిరు.
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వి.ఆర్ ట్యండ్స్ ప్రారయంభోతస్వయంలో 
పాల్గొన్న మాకిన్డ్ దయంపతులు

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురవం మవండలవం చ్త్రాడ గ్రామ జనసైనికులు పటెటీవం వీరబాబు, మలిలుపాము 
రమేష్ ఆహ్్నవం మేరకు పఠాపురవం పటనివంలో వి.ఆర్ ట్వండ్్స న్తన బటటీలు ష్టప్ ప్రవంభోత్సవవంలో 
పాల్్నని విచేచిస్న పఠాపురవం ఇనాచిరిజ్ శ్రీమతి మాకినీడ శేష్కుమారి, వారి భరతా డాకటీర్ మాకినీడ 
వీరప్రస్ద్ మరియు జిలాలు కారయూదరిశి మొగలి అపా్పరావు, గొలలుప్రోలు మవండల ప్రెస్డెవంట్ అమరాది 
వలిలు రామకృష్ణ, కవండపలిలు శివ, మేళవం బాబ్, యవండ్రపు శ్రీనివాస్, కస్రడడి నాగేశ్రరావు, మలిలుపాము 
ద్ర్బాబు, మలిలుపాము జగా్రావు, మలిలుపాము వీరబాబు, బతుతాల సతీష్, నాయకులు జనసైనికులు 
వీర మహిళలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

అయినవిల్లా ర్జుకు అుండగా తణుకు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  తణుకు నియోజకవర్వం ఇరగవరవం మవండలవం కతతావపాడ్ గ్రామానికి చెవందిన జనసైనికుడ్ అయినవిలిలు రాజు కరవంట్ 
ష్టక్ గరై ఒక కాలు చెయియూ కోలో్పవడవం జరిగివంది. ఈ విషయవం తెలుస్కునని తణుకు నియోజకవర్వం జనసేన పార్టీ ఇవంచార్జ్ విడవాడ 
రామచవంద్ర రావు మరియు కతతావపాడ్ జనసేన పార్టీ నాయకులు అయినవోలు రాజును పరామరిశివంచ్ కటటీవపాడ్ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కారయూకరతాలు ఆరిథాక సహ్యవం 12,500 మరియు తణుకు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇవంచారిజ్ విడవాడ రామచవంద్రరావు 
7500 మొతతావం గాను 20 వేల రూపాయలు బాధితులు అయినవిలిలు రాజుకి అవందజేయడవం జరిగివంది. ఈ కారయూక్రమవంలో ఇరగవరవం 
మవండలవం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు ఆకేటి కాశీ, మరియు తణుకు మవండలవం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు చ్కా్కల వేణు, తణుకు టౌన్ 
అధికారి పవంతవం నానాజీ మరియు కతతావపాడ్ జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయూకరతాలు పాల్్నానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు జనసేన మహోద్యమానికి శ్రీకారుం
శతఘ్ని న్యూస్:  తాడేపలిలుగూడెవం, ఈ నెల 12, 13, 14 తేదీలోలు ‘జగననని 
ఇళ్లు – పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు’ జనసేన స్మాజిక పరిశీలన కారయూక్రమవంలో 
జగననని కాలనీల పేరిట పేదవాడకి జరిగిన అనాయూయానిని #Jagananna-
Mosam  హ్యూష్ ట్యూగ్ తో ఫోటోలు, వీడయోలు అప్ లోడ్ చేయవండవం అనే 
కారయూక్రమవం గరివంచ్ శుక్రవారవం ఉదయవం 11 గవంటలకు బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 
అధయూక్షతన జనసేన ఆఫీస్ నవంద్ ప్రెస్ మీట్ ఏరా్పట్ చేయడవం జరిగివంది. 
ఈ కారయూక్రమవంలో స్థానిక నాయకులు మాట్లుడ్తూ టిడ్్క ఇలులు పూరతాయి 
మూడ్ననిర సవంవత్సరాలు పూరతాయిన ఈ ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు వాటిని 
అప్పగివంచలేదనానిరు. నివాస్లకు ఏమాత్రవం యోగయూవంకాని ఊరి చ్వర ఇళలు 

సథాలాల నువంచ్ జగననని కాలనీల అవంటూ ప్రజలను మభయూపెటేటీ ప్రయతానినిని క్షేత్రస్థాయిలో ఎవండగటేటీవంద్కు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపు మేరకు జనసేన మహోదయూమానికి 
శ్రీకారవం చుట్టీమనానిరు. అవంద్లో భాగవంగా ఈ నెల 12, 13, 14వ తేదీలోలు జిలాలులోని అనిని నియోజకవరా్ల పరిధిలో గృహ నిరామిణ పథకాలు జగననని కాలనీలో సముదాయాలను 
సవందరిశివంచ్ అవి ఏయ్ దశలోలు ఉనానియో పరిశీలిస్తామనానిరు. మూడ్ రోజుల పాట్ ఆయా కాలనీలో విసతాృతవంగా పరయూటివంచ్ లబ్ధిదారులతో ప్రతయూక్షవంగా మాట్లుడ.. ప్రతి అవంశానిని 
ఫోటోలు వీడయో రూపవంలో పార్టీ అధిష్టటీనవం పలుపు మేరకు సోషల్ మీడయాలో అప్లుడ్ చేస్తామనానిరు. జగననని కాలనీలో తిషటీవేస్న ప్రతి సమసయూపై జనసేన ప్రజల దృష్టీకి తీస్కచ్చి 
అవి పరిష్ట్కరవం అయ్యూవరకు ప్రభుత్వంపై ఉదయూమ బావుట ఎగరవేస్తామనానిరు. ఇస్క కరత, తాగనీటి సరఫరా, విద్యూత్ లైనులు, రహదారులు డ్రైనేజీల నిరామిణవం ఇలా ప్రతి మౌళ్క 
సద్పాయవంపై ప్రభుత్వం మెడలు వవంచుతామనానిరు. ప్రతి జనసేన కారయూకరతా ఈ మహోదయూమవంలో భాగవం కావాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన గౌరవ అధయూక్షులు అడబాల 
నారాయణమూరితా, జనసేన ఉపాధయూక్షులు రామిశెటిటీ స్రష్, జనసేన పటటీణ అధయూక్షులు వరతానపలిలు కాశీ, పెవంటపాడ్ మవండల అధయూక్షులు పులాలు బాబీ, రూరల్ మవండల అధయూక్షులు అడప 
ప్రస్ద్, అధికార ప్రతినిధి సజజ్ స్బు్, జిలాలు కారయూదరిశి మదా్దల మణ్కుమార్, జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి యవంట్రపాతి రాజు, పటటీణ ప్రధాన కారయూదరిశి గవండ్మోగల స్రష్, జనసేన దళ్త 
నాయకులు చాపల రమేష్, జనసేన ఉభయగోదావరి జిలాలు మహిళ కోఆరిడినేటర్ కస్రడడి మధులత, జనసేన సోషల్ మీడయా ఇవంచార్జ్ బయణపాలేపు ముఖేష్, జనసేన నాయకులు, 
మాదాస్ ఇవంద్, అడబాల మురళ్, గట్టీ గోపకృష్ణ, నేధూరి స్్మి నాయుడ్, మేడశెటిటీ మాణ్కాయూలరావు, కవల ధరమివంద్ర, కామిశెటిటీ శ్రీనివాస్, కుద్ళళు శ్రీనివాస్, వీర మహిళ సతయూవతి 
పాల్్నానిరు.

జగనననా కాలనీలోలా  అవినీతి జరిగిుందుంటూ.. జనసేన 
ఆధ్ర్యుంలో వినూతనా నిరసన

జనసేన నేత బొలిశెటిటీ వవంశీకృష్ణ
జగనన్న ఇళ్లు .. పేదల కనీ్నళ్లు  అనే కార్యక్రమాని్న జగనన్న మోసొం హ్్యష్ ట్్యగ్ తో డిజిటల్ 
కా్యొంపెయిన్
రాష్ట్ర వా్యపొ్ంగా జనసన ఆధ్వర్యొంల్ ఈనెల 12, 13, 14 తేదీలల్
జగనన్న కాలనీలు అనే కార్యక్రమొం రాష్ట్రొంల్ అతి పెద్ద  స్కొం
జగన్ ప్రభుత్వొం అవినీతిని బట్ట బయలు చేసొందుకే సోషల్ ఆడిట్ చేపడ్తున్నొం
మూడ్న్నర ఏళళుల్లు  జగన్ వేల కోట్లు  దోచుకున్నరు
జక్కొంపూడి కాలనీల్ ఉన్న టిడ్్క ఇళలును రేపు పర్శీలిస్ొం
నున్నల్ జగనన్న కాలనీలను పర్శీలిొంచి అక్కడ జర్గిన అక్రమాలు బయట పెడతొం
మూడ్ రోజు ప్రతి సచివాలయొం వద్ద  జనసన సోషల్ ఆడిట్ దా్వరా ప్రజలకు వాసవ్ాలు 
వివర్స్ొం
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ, సెవంట్రల్ నియోజకవర్వంలో చేస్న సోషల్ ఆడట్ ను ప్తిన 
మహేష్ కి, నాదవండలు మనోహర్ కి, పవన్ కళ్యూణ్ కి అవందచేస్తావం. ఈ కారయూక్రమవంలో 

నగర ప్రధాన కారయూదరిశి దాకమర్రి నాగేష్ కారయూదరుశిలు గనిని రాము పాల రజిని డవిజన్ అధయూక్షులు యావంపాటి ప్రభు, నలాలురి స్యి నాగ, పైలా ప్రకాష్ కెవంబూరి కృష్ణ భవాని ,కుపా్పల 
శ్రీనివాస్, భవాని కుమార్, తాడ ద్రా్రావు అమమివారి ధారిమిక సభుయూలు పస్పులేటి విజయలక్ష్మి, ఉదయ రడడి, నాయకులు రుద్ర శేఖర్, వినుకోట స్యి కృష్ణ, బోర్ర రాజు, విజయలక్ష్మి 
మొదలగ జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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

మునగపాటి వయంకట మారుతీ రావుకి సత్్కరయం
శతఘ్ని న్యూస్: మవంగళగిరి, జనసేన పార్టీ మవంగళగిరి-తాడేపలిలు ముని్సపల్ 
కార్్పరషన్ అధయూక్షులుగా మునగపాటి మారుతీ రావుని నియమిసూతా ఇటీవల 
జనసేన పార్టీ వయూవస్థాపక అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆమోదివంచారు. ఈ నేపథయూవంలో 
జనసేన పార్టీ మవంగళగిరి నియోజకవర్ కారాయూలయవంలో మవంగళగిరి నియోజకవర్ 
ఇనాచిర్జ్ చ్లలుపలిలు శ్రీనివాసరావు అధయూక్షతన నిర్హివంచ్న సతా్కర కారయూక్రమవంలో 
మారుతీ రావుకి శాలువాతో సత్కరివంచ్ బొకే అవందజేస్ అభినవందనలు తెలిపారు. 

ఈ సవందర్వంగా చ్లలుపలిలు శ్రీనివాసరావు మాట్లుడ్తూ… మారుతీరావు లావంటి 
సీనియర్ నాయకుల అనుభవవం మాకు ఎవంతో అవసరవం అని, దానిని దృష్టీలో 
పెట్టీకునే పవన్ కళ్యూణ్ మవంగళగిరి- తాడేపలిలు ముని్సపల్ కార్్పరషన్ జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులుగా నియమివంచడవం జరిగివందని, మవంగళగిరి నియోజకవర్వంలో 
నిబదధితతో పని చేస్తారని చెపా్పరు. ఆయన భవిషయూతుతాలో మరినిని ఉననిత పదవులు 
అధిరోహివంచాలని కోరుకువంట్ననిట్లు తెలిపారు. మవంగళగిరి నియోజకవర్వంలో 

జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమవంత్రిని చేసేవంద్కు తామవంతా కృష్ చేయాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి బేతపూడ విజయ్ శేఖర్, 
మవంగళగిరి-తాడేపలిలు ముని్సపల్ కార్్పరషన్ అధయూక్షులు మునగపాటి వెవంకట మారుతీ రావు, గవంటూరు జిలాలు సవంయుకతా కారయూదరిశి బడే కోమలి, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
విభాగవం కారయూదరిశి జవంజనవం వెవంకట స్వంబశివరావు (జె.ఎస్.ఆర్), మవంగళగిరి మవండల అధయూక్షులు వాస్ శ్రీనివాసరావు, తాడేపలిలు మవండల అధయూక్షులు స్మల నాగేశ్రావు, ద్గి్రాల 
మవండల అధయూక్షులు పస్పులేటి శ్రీనివాసరావు, మవంగళగిరి పటటీణ నాయకులు షేక్ కైరులాలు, మవంగళగిరి నియోజకవర్ నాయకులు చ్టెటీవం అవినాష్, మవంగళగిరి తాడేపలిలు ముని్సపల్ 
కార్్పరషన్ మైనార్టీ సెల్ కోఆరిడినేటర్ షేక్ స్భాని, ఉవండవలిలు గ్రామ నాయకులు శెటిటీ రామకృష్ణ, మవంగళగిరి మవండల ఉపాధయూక్షులు బతితానేని అవంజయయూ, యర్రబాలెవం గ్రామ అధయూక్షులు 
కౌపరతు స్వందరయయూ, సీనియర్ నాయకులు నారాయణ, ఏడ్కవండలరావు, ప్రకాష్ రావు, చవంద్రశేఖర్, బేతపూడ గ్రామ నాయకులు శివనానిరాయణ, మవంగళగిరి పటటీణ జనసేన పార్టీ 
సోషల్ మీడయా కోఆరిడినేటర్ జొనానిద్ల పవన్ కుమార్, మవంగళగిరి మవండల జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడయా కోఆరిడినేటర్ లీళళు స్యి నవందన్, చ్లలుపలిలు యూత్ సభుయూలు మేకల 
చవంద్రశేఖర్, జనసైనికులు శివ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఆచరణ కాని హామీలత ప్రజలి్న వయంచిసు్తన్న జగనన్న
శతఘ్ని న్యూస్:  మైలవరవం, ఆచరణ కాని హ్మీలతో ముఖయూమవంత్రి జగనోమిహన్ 
రడడి ప్రజలిని వవంచ్స్తానానిరని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, నియోజకవర్ 
ఇవంచార్జ్ అక్కల రామోమిహనరావు(గావంధీ) ఆరోపవంచారు. శుక్రవారవం స్థానిక 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయవంలో మీడయా ప్రతినిధులతో ఆయన మాట్లుడ్తూ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పలుపుమేరకు జగననని మోసవం-జగననని 
ఇలులు పెడలవందరికి కనీనిళ్లు కారయూక్రమవంలో భాగవంగా, పీఏసీ అధయూక్షులు నాదవండలు 
మనోహర్ పరయూవేక్షణలో 12, 13, 14 వ తేదీలలో జగననని కాలనీలలో 
పరయూటివంచడవం జరుగతువందనానిరు. మౌళ్క సద్పాయాల గరివంచ్ ప్రజలను 
వారు ఎద్ర్్కవంట్నని సమసయూల గరివంచ్ తెలుస్కని పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ కు నివేదిక ఇస్తామనానిరు. పేదలు ఎద్ర్్కవంట్నని సమసయూల పటలు జనసేన 
ప్రభుతా్నిని నిలదీస్తావందని అనానిరు. గత జూన్ లో ముఖయూమవంత్రి జగననని 
పులివెవంద్ల, కాకినాడ, విజయనగరవంలో పరయూటన సవందర్వంగా జగననని 
కాలనీలు శవంఖుస్థాపన చేస్ ఇరవై ఎనిమిది లక్షల ఇలులు కటిటీస్తామని ప్రజలకు 

వాగా్దనవం చేస్ తొలివిడతగా 2022 జూలై కలాలు పద్దనిమిది లక్షల ఇవండలు నిరామిణాలు పూరితా చేస్తామని వాగా్దనవం చేస్ ప్రజలను మోసవం చేస్రని ఆరోపవంచారు. హ్మీ ఇచ్చి రవండేళ్లు 
పూరతాయిన కూడా నేటి వరకు కేవలవం లక్షా ఇరవై వేల ఇవండ్లు మాత్రమే పూరితా చేస్ మాట తపా్పరని విమరిశివంచారు. జగననని కాలనీలలో పరయూటనలో భాగవంగా ప్రభుత్వం చేసూతానని మోస్నిని 
ప్రజల మువంద్ ఎవండగడతామని అనానిరు. ఈ సమావేశవంలో జనసేనపార్టీ మైలవరవం, ఇబ్రహీవంపటనివం, రడడిగూడెవం మవండల అధయూక్షులు శీలవం బ్రహమియయూ, ప్లిశెటిటీ తేజ, చాపలమడ్గ 
కావంతారావు, ఉపాధయూక్షులు పడగల ఉదయ్, నాయకులు భూకయూ చ్రవంజీవి, మాదాస్ స్బా్రావు, బతితాన శ్రీనివాసరావు, తోట క్వంతి బాబు, పల్ రాజ్, మాదినేని చ్నని రామారావు, 
పస్పులేటి నాగరాజు, జనసైనికులు పావండ్, మర్రి కవండలరావు, యతిరాజు ప్రవీణ్, శీలవం బాలకృష్ణ, వది్ద గోపీచవంద్, ఐటీ వివంగ్ నాగ ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

వైసీపీకి రాజీనామా చేసి జనసేనలో చేరిన ముసిలుయం నేత
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ పశిచిమ నియోజకవర్వం, 48వ డవిజన్ వైఎస్ఆరి్సప కారయూదరిశి ఎస్.కె ముసతాఫ్ వైఎస్ఆరి్సప పార్టీకి రాజీనామా చేస్ జనసేన పార్టీ 48వ డవిజన్ అధయూక్షులు 
కోరగవంజి వెవంకటరమణ నేతృత్వంలో ఎస్.కె ముసతాఫ్, ఎస్.కె నాగూర్, ఎస్.కె ష్టరు, దినేష్, కర్ములాలు మరియు వారి బృవందవంతో జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు రాష్ట్ర 
అధికార ప్రతినిధి మరియు పశిచిమ నియోజకవర్వం ఇవంచార్జ్ ప్తిన వెవంకట మహేష్ ఆధ్రయూవంలో పార్టీలోకి చేరడవం జరిగివంది. ఈ సవందర్వంగా మహేష్ మాట్లుడ్తూ పవన్ కళ్యూణ్ 
నాయకత్వం పటిమ, పార్టీ స్దాధివంతాలు, భావజాలవం నచ్చి పార్టీలోకి చేరారని వారిని స్దరవంగా పార్టీలోకి ఆహ్్నిస్తానానిమనానిరు. ముస్లువం మైనార్టీలకు జరుగతునని అనేక అనాయూయాలపై 
త్రలోనే బలవంగా ఉదయూమిస్తామని మహేష్ తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో షేక్ అమీర్ భాష, మొబీనా తదితరులు పాల్్నానిరు.

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


శనివారం, 12 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగన్ మ్సని్న ప్రజలకు తెలియజేయాలి
*పత్రికా సమావేశానిని నిర్హివంచ్న జనసేన నాయకులు
* జగననని మోస్నిని తెలియజేయాలని పలుపునిచ్చిన నాయకులు ఆదాడ, రౌతు

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరవం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇచ్చిన 
పలుపుమేరకు జగననని ఇళ్లు వలన పేదలవందరి కనీనిళ్లు పెట్టీకువంట్నని 
బాధలను సోషల్ మీడయాలో ప్రజలకు తెలియజేయాలని చెపే్ప 
కారయూక్రమవంలో భాగవంగా జనసేనపార్టీ ఆధ్రయూవంలో స్థానిక బాలాజీ జవంక్షన్ 
వద్ద అవంబేత్కర్ స్మాజిక భవనవంలో పత్రికా, మీడయా సమావేశానిని 
నిర్హివంచారు. ఈ సవందర్వంగా మువంద్గా ఆదాడ మోహనరావు 
మాట్లుడ్తూ జగన్ నవరతానిలలో ఒక్కటైన జగననని ఇళ్లు మవంజూరులో 
జరిగిన మోస్లను వెలికితీస్ ప్రజలకు ప్రతీఓక్క జనసైనుకుడ్,వీర 
మహిళలు తెలియజేయాలని కోరారు. కాగా రాష్ట్రవంలో జగన్ రడడి రాష్ట్రవం 
మొతతామీమిద మొదటి విడతలో 18,63,552 గృహ్లను 2022, జూన్ 
నాటికి మవంజూరు చేస్తామని మాట ఇచ్చి, ఇప్పటికీ ఒక్క ఇళ్లు కూడా 

ఇవ్లేదని, జగననని ఇళ్లు కోసవం బీస్, ఎసీ్స, ఎసీటీలకు చెవందిన భూములు కనుగోలులో కూడా వేలకటలులో కువంభకోణాలు జరిగాయని, ఈ అక్రమాలను బయటకు తీస్ ప్రజలకు తెలియ 
పరుస్తామని అనానిరు. మరో నాయకులు రౌతు సతీష్ మాట్లుడ్తూ స్మారు పద్దనిమిది లక్షలపైగా 2022, జూన్ నాటికి ఇస్తామని చెప్ప ఇవంతవరకు స్మారు ఒక లక్షా ఏబైవేలు 
మాత్రమే ఇలులులు నిరిమివంచారని, ఇప్పటికే రాష్ట్రవంలో లక్షల కోటలులో కువంభకోణవం జరిగివందని అరథామౌతువందని, వైఎస్్సర్్సపీ నాయకులు ప్రజలకు ఇదిగో అదిగో అని మబ్్ పెడ్తునానిరని 
అనానిరు. కావునా నవవంబర్ 12, 13, 14వ తేదీలోలు ఈ జగననని మోస్లను ప్రజలకు తెలియజేయాలని పలుపునిచాచిరు. ఇవంద్లో భాగవంగా మొదటిరోజు, నవవంబర్, 12వ తేదీ 
శనివారవం గవంకలావంలో జగననని సగవం సగవం నిరిమితమైన కాలనీలో నిరసన చేపడతామని తెలిపారు. ఈ పత్రికా సమావేశవంలో జనసేన ఝానీ్స వీర మహిళ గవంట్లున పుష్ప కుమారి, 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు వవంక నరస్వంగరావు, లాలిసెటిటీ రవితేజ, పొట్నిరు చవంద్,యువ నాయకులు కోయాయూన లక్షష్మణ యాదవ్, లోపవంటి కళ్యూణ్, పత్రి స్యికుమార్, 
చవంద్, కవందివలస స్రష్, తాయూడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) పాల్్నానిరు.

జగనన్న ఇలులు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు: మర్రాపు సురేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  గజపతినగరవం సీనియర్ నాయకులు, జనసేన అదినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పలుపుమేరకు జగననని ఇళ్లు వలన పేదలవందరి కనీనిళ్లు పెట్టీకువంట్నని 
బాధలను సోషల్ మీడయాలో ప్రజలకు తెలియజేయాలని చెపే్ప కారయూక్రమవంలో 
భాగవంగా జనసేనపార్టీ గజపతినగరవం నియోజకవర్వం ఆధ్రయూవంలో ఈ నెల నవవంబర్ 
12,13,14 తేదీలోలు గజపతినగరవం నియోజకవర్వంలో ఐద్ మవండలాలోలు ఉనని 
జగననని ఇళ్లు మవంజూరులో జరిగిన మోస్లను వెలికితీస్ ప్రజలకు తెలియజేయడమే 
ఈ కారయూక్రమవం ఒక ముఖయూ ఉదే్దశవం #జగనననిమోసవం జగన్ నవరతానిలలో ఒక్కటైన 
జగననని ఇళ్లు మవంజూరులో జరిగిన మోస్లను వెలికితీస్ ప్రజలకు, ప్రతీఒక 
జనసైనుకుడ్, వీరమహిళలు తెలియజేయాలని కోరారు. కాగా రాష్ట్రవంలో జగన్ రడడి 
రాష్ట్రవం మొతతామీమిద మొదటి విడతలో 18 లక్షలు గృహ్లను 2022, జూన్ నాటికి 
మవంజూరు చేస్తామని మాట ఇచ్చి, ఇప్పటికీ ఒక్క ఇళ్లు కూడా ఇవ్లేదని, భూములు 
కనుగోలులో కూడా వేలకటలులో కువంభకోణాలు జరిగాయని. ఈ అక్రమాలను 
బయటకు తీస్ ప్రజలకు తెలియ పరుస్తామని అనానిరు. ఇవంతవరకు స్మారు ఒక్క 
లక్షా ఏబైవేలు మాత్రమే ఇలులులు నిరిమివంచారని. ఈ జగననని మోస్లను ప్రజలకు 
తెలియజేయాలని పలుపునిచాచిరు. ఇవంద్లో భాగవంగా మొదటిరోజు, నవవంబర్, 
12వ తేదీ శనివారవం గజపతినగరవం మరియు దతితారాజేరులో 13వ తేదీన బొవండపలిలు, 

గవంట్యూడ, జామి మవండలాలోలు జగననని కాలనీలో నిరిమితమైన ప్వంతవంలో నిరసన చేపడతామని తెలిపారు.

జగనన్నమ్సయం కార్క్రమాని్న విజయవయంతయం చెయ్యండ్
శతఘ్ని న్యూస్:  పొన్నిరు పటటీణవం జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో పలువురు జనసేన 
నాయకులు విలేకరుల సమావేశవంలో మాట్లుడ్తూ మేము రపు చేయబోవు 
కారయూక్రమవం “జగననని ఇలులు పేద ప్రజల కనీనిళ్లు’ కారయూక్రమవం అధికార పార్టీ 
వారు టిడ్్క గృహ్లు, జగననని గృహ్లపై వారు చేస్తానని అనాయూయాలపై 
ప్రజలకు తెలియజేయడమే మా ముఖయూ ఉదే్దశవం అని తెలిపారు. ఈనెల 12, 13, 
14, తార్కులలో మా పార్టీ అధయూక్షులు వారు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రవాయూపతావంగా 
ఉనని జగననని గృహ్లపై జరుగతునని మోస్నిని బాహయూ ప్రపవంచానికి 
తెలియజేయాలని మా పార్టీ ముఖయూ ఉదే్దశవం. ఈ కారయూక్రమానికి మీడయా 
మిత్రులు మాకు సహకరివంచ్ ప్రజాస్్మయూవంలో ప్రజల పక్షాన మీడయా 
సోదరులు కూడా నిలబడతారు అని కోరుకువంట్నానిము. ఈ కారయూక్రమవంలో 

జిలాలు మరియు నియోజకవర్ మవండల నాయకులు పాల్్నానిరు.

కుమమోరి భీమయ్ ఇయంటి నిరామోణయం గురియంచి చరి్చయంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్:  నాగర్ కరూనిల్ జిలాలు, తీమమిజిపేట మవండలవం, ప్తిరడడిపలిలు గ్రామానికి చెవందిన కుమమిరి భీమయయూ 
నివాసవం గతవంలో భార్ వరా్షల కారణవంగా కూలిప్యిన సవందర్వంలో వవంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ జనసేన పార్టీ తెలవంగాణ 
రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు నాగర్ కరూనిల్ జిలాలు ప్రధాన కారయూదరిశి వారికి రవండ్ రకుల ఇవంటిని నిరిమిస్తానని హ్మీ 
ఇచాచిరు. ఈ సవందర్వంగా వవంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ సూచనల మేరకు శుక్రవారవం ఆ కుట్వంబ సభుయూలను కలిస్ ప్తిరడడిపలిలు 
గ్రామ జనసైనికులు ఆధ్రయూవంలో న్తనవంగా నిరిమివంచబోయ్టట్వవంటి ఇవంటి నిరామిణవం గరివంచ్ మరియు అని ఆ 
కుట్వంబసభుయూలకు మనోధైరాయూనిని కలి్పస్తాననిట్వవంటి జనసేన పార్టీ నాయకులు ఈ యొక్క కారయూక్రమవంలో ప్తిరడడిపలిలు 
జనసేన గ్రామ నాయకులు, వవంగ విజయ్ భాస్కర్ గౌడ్, ఎడలు శివ, ప్రస్ద్, అలాతాఫ్, పవన్, భీముడ్, బెలేలు అవంజి, 
అబా్ అవంజి, అర్ శివ, గోప, రమేష్, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జగనన్న ఇలులు పేదల కన్్నళ్లు: డా.వయంపూరు గయంగులయ్
శతఘ్ని న్యూస్:  అలూలురి సీతారామరాజు జిలాలు పాడేరు వైసీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవంలో అధికారవంలోకి 
వచ్చిననాటినువంచ్ నేటివరకు గిరిజనప్వంతవంలో ప్రభుత్పరవంగా పేదలకు ఇళ్ళు మవంజూరు 
సవంపూరా్ణవంగా చేయకప్వడవం చాలా అనాయూయవం. అక్కడక్కడ కనిని పవంచాయితీలలో అడపదడప 10, 
నువంచ్ 15, మవందిని లబ్ధిదారులుగా గరితావంచ్ వాళళు సథాలాలకు వాళళుకే పట్టీలు కేట్యివంచారు. అసలు 
సథాలవం లేని లబ్ధిదారులకు ఎట్వవంటి ప్రతాయూమానియ సథాలాలు కేట్యివంచ్ పట్టీలు మవంజూరు చేస్న 
దాఖలాలు లేవు. ఇలులు నిరామిణానికి ఎట్వవంటి ఆరిధిక సహ్యవం చెయయూలేద్, చేస్నవారికి సకాలవంలో 
ఆరిధిక సహ్యవం చేయకప్గా విపర్తమైన జాపయూవం జరుగతుననిది. సొవంత ఇవంటి నిరామిణవం కలగా 
భావివంచ్ పేద ప్రజలు అపు్పల ఊబ్లో కూరుకుప్తునానిరు. చ్వరికి “జగననని ఇలులు పేదల కనీనిళ్లు”గా 
మిగిలివందనేది వాసతావమని చెపా్పలి. కాగా ప్రస్తాతవం ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పవందివంచ్ గిరిజన ప్వంతవంలో 
ప్రభుత్ రాయితితో గృహ్లు నిరిమివంచుకునుటకు సథాలలతో పట్టీలు మవంజూరు చేస్ లబ్ధిదారులకు 
నాయూయవం చేకూర విధవంగా తగిన చరయూలు తీస్కోవాలి. ఆడవంబర ప్రచారాలు ఆపవండ లబ్ధిదారులకు 
నాయూయవం చేయవండ ప్రచారాలకే పరిమితమైన మీ విధానాలను మారుచికోవండ. గిరిజన ప్వంతవంలో 
కది్దపాటి అసవంపూరితా గృహనిరామిణాలను ఈ నెల 12,13,14 తేదీలలో జనసేనపార్టీ ప్రభుత్ 
జవాబుదారితనానిని ప్రశినిసూతా స్మాజిక తనిఖీలు చేపడ్తోవంది. లబ్ధిదారులకు అవండగా ఉవంట్మని ఈ 
సవందర్వంగా తెలియజేస్తానానిమని డా.వవంపూరు గవంగలయయూ జనసేనపార్టీ పాడేరు, అరకు పారలుమెవంట్ 
ఇనాచిర్జ్ తెలిపారు. ఈ సమావేశవంలో పాడేరు మవండల జనసేనపార్టీ ఉపాధయూక్షులు సీస్లి భూపాల్, 
స్లేబు అశోక్, మాదేలి నాగేశ్రరావు, గణేష్ వారడ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జగనన్న ఇళ్ళు పేదలయందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిలు, పాణయూవం, రాష్ట్ర వాయూపతావంగా 
ఈనెల 12 13 14వ తేదీలోలు జరగబోయ్ జగననని ఇలులు 
పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు అనే కారయూక్రమానిని కరూనిలు జిలాలులో 
14 నియోజకవరా్లోలు చేపడ్తునానిమని జనసేన పార్టీ జిలాలు 
నాయకులు పాణయూవం నియోజకవర్ ఇనాచిర్జ్ చ్వంత స్రష్ బాబు 
తెలియజేశారు. ఈ సవందర్వంగా స్థానిక బ్రాలు కావంపవండ్ 
జనసేన పార్టీ కారాయూలయవంలో పత్రికా విలేకరుల సమావేశవంలో 
ఆయన మాట్లుడ్తూ నవరతానిలోలు ఒక రతనివం జగననని ఇలులు 
రాష్ట్రవంలో 28 లక్షల మవంది లబ్ధిదారులకు జగననని ఇస్తామని 
రాష్ట్ర ముఖయూమవంత్రి జగన్ రడడి ఆనాడ్ ఎలక్షన్ టైవంలో హ్మీ 
ఇచాచిరు దీనికోసవం 68 లక్షల ఎకరాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
కనుగోలు చేయడవం జరిగివంది. అలాగే ఆ కాలనీలో ఒక మౌళ్క 
పరిస్థాతుల రూపవంలో అభివృదిధి చేయడానికి స్మారు 34 వేల 
కోటలు రూపాయలు ప్రభుత్వం విడ్దల చేయడవం జరిగివంది 
కానీ ఈరోజుటి వరకు ఏ యొక్క కాలనీ కూడా పూరితా కాలేద్ 
ప్రభుత్వం యొక్క అవినీతి ప్రభుత్ నిరలుక్షాయూనిని ప్రభుతా్నికి 

చూపవంచడానికి ఈ కారయూక్రమానిని జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ శ్రీకారవం చుట్టీరని రాష్ట్రవాయూపతావంగా ఈనెల 12, 13, 14 తేదీలలో జగననని కాలనీలో పరయూటివంచ్ 14వ తేదీన 
సోషల్ ఆడట్ జనసేన పార్టీ ఇస్తావందని తెలియజేశారు. సోషల్ ఆడటోలు ఏ కాలనీలో ఎనిని ఇలులు పూరితాగా నిరిమివంచారు ఇవంకా ఎనిని పెవండవంగ్ లో ఉనానియి ప్రభుత్వం ఎట్వవంటి మౌలిక 
సద్పాయాలు కలి్పవంచ్వంది. రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రభుతా్నికి కళ్ళు తెరిపవంచే విధవంగా ఈ కారయూక్రమవం నిర్హివంచబోతునానిమని అనానిరు. అవంద్లో భాగవంగా కరూనిలు జిలాలులో కూడా ప్రతి 
నియోజకవర్వంలో ఈ కారయూక్రమానిని చేపడతామని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమవంలో స్ధాకర్, బజారి, షబీ్ర్, రావంబాబు, సతీష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఘనయంగా పోతు కాశీ జనమోదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ప గననివరవం, నియోజకవర్ మామిడకుద్రు మవండల సీనియర్ 
నాయకులు ప్తు కాశీ జనమిదిన వేడ్కలోలు మామిడకుద్రు మవండల సర్పవంచుల సమాఖయూ 
అధయూక్షులు అడబాల తాతకాపు, విళళు స్బా్రావు, కాపు సవంక్షేమ సేన రాష్ట్ర రైతు విభాగవం 
అధయూక్షులు బసవ చ్ననిబాబు, జిలాలు అధయూక్షులు తికా్క శేష్బాబు, మదా్దల రవంగ, కాపు 
సవంక్షేమ సేన రాజోలు నియోజకవర్వం అధయూక్షులు సూధ మోహనరవంగా స్్మి జనసేన 
పార్టీ మామిడకుద్రు గ్రామ శాఖ అధయూక్షులు ఇవంటి మహేవంద్ర మరియు అతయూధిక సవంఖయూలో 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్్హ్న భోజనయం మరియు వసతులు పరిశీలియంచిన విద్్రిథి విభాగయం
శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కతతాగూడెవం, జనసేన పార్టీ విదాయూరిథా విభాగవం రాష్ట్ర అధయూక్షులు సవంపత్ నాయక్ ఆదేశాల మేరకు భద్రాద్రి కతతాగూడెవం జిలాలు ములకలపలిలు మవండలవంలో జనసేన 
పార్టీ విదాయూరిథా విభాగవం ఆధ్రయూవంలో పూస్గూడెవం గ్రామపవంచాయతీలో ఉననిట్వవంటి యుపఎస్ పాఠశాల నవంద్ మధాయూహని భోజనవం మెనులో ఉనని విధవంగా భోజనవం పెడ్తునానిరు 
లేదా అని పరిశీలివంచడవం జరిగివంది. తరువాత పాఠశాల నవంద్ పలలులకు నీటి సద్పాయవం ఉననిదా అని మూత్రశాలలో ఉనానియని పాఠశాల ప్రధానోపాధాయూయులిని అడగి తెలుస్కోవడవం 
జరిగివంది. ఈ సవందర్వంగా ప్రధానోపాధాయూయురాలు మూత్రశాలలు లేవని చెప్పడవంతో ఈ పాఠశాల నవంద్ 120 మవంది విదాయూరుథాలు ఉనానిరు అయినా ఇప్పటివరకు మూత్రశాలలో 
నిరిమివంచకప్వడవం ప్రభుత్ వైఫలాయూనిని తెలియజేస్తావందని జనసేన పార్టీ విదాయూరిథా విభాగవం పేర్్కనడవం జరిగివంది. త్రగా మూత్రశాలలు నిరిమివంచాలని దానికి తగిన విధవంగా తెలవంగాణ 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు మవంజూరు చేయాలని ఈ సవందర్వంగా జనసేన పార్టీ విదాయూరిథా విభాగవం తరఫున డమావండ్ చేయడవం జరిగివంది. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన పార్టీ ఉమమిడ ఖమమివం 
జిలాలు విదాయూరిథా విభాగవం కారయూనిరా్హక సభుయూలు గొలలు వీరభద్రవం మరియు ఉమమిడ ఖమమివం జిలాలు యువజన విభాగవం సెక్రటర్ గరిక రావంబాబు మరియు మవండల అధయూక్షులు తాటికవండ 
ప్రవీణ్, ప్రధాన కారయూదరిశి వుకే నాగరాజు, కారయూదరిశి బాదావత్ రవికుమార్, గ్రామ కమిటీ నాయకులు బోలగాని పవన్ కళ్యూణ్, నక్కన రమేష్, ముదిగొవండ స్గర్, వావంకుడ్త్ 
కృష్ణబాబు, స్రష్, జె రమేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టుని గ్రామ గ్రామాన బలోపేతయం 
చేయాలి: ములకాల సయికృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్: రవంపచోడవరవం, స్ధారణ స్ర్త్రిక ఎనినికల సవంగ్రామవం ఇవంకా 
ఏడాదిననిర కాలవం ఉననివంద్న ఇప్పటి నువంచే జన సేన పార్టీని గ్రామ గ్రామాన బలోపేతవం 
చేయాలని అవంద్కు జనసైనికులు కారోయూనుమిఖులుకావాలని జనసేన మవండల అధయూక్షులు 
ములకాల స్యికృష్ణ శ్రేణులకు పలుపునిచాచిరు. పార్టీ జిలాలు కమిటీ ఆదేశాలు మేరకు 
పార్టీని  పార్టీ ఆశయాలను జనవంలోకితీస్కెళ్లులనిసూచ్వంచారు. గడచ్న ఆరు నెలల 
కాలవంలో మవండల వాయూపతావంగా వరద విపతుతాలు ఎద్ర్్కవంట్ పార్టీఆధ్రయూవంలో బాధితులకు 
పార్టీ ఆధ్రయూవంలో పలు సహ్య సేవా కారయూక్రమాలు నిర్హివంచ్ ఆనతి కాలవంలో నే 
మవండలవంలో పార్టీని మువంద్కు నడ్పుతునని జనసైనికుల కృష్ అభినవందనీయమని 
ఆయన కనియాడారు. దేశవంలో ఏరాజకీయ పార్టీ చేయని విధవంగా కారయూకరతాలకు 5 
లక్షల ఇన్్సరన్్స ప్రకటివంచ్ అమలు చేస్న ఘనత జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కె 
దకి్కవందని అనానిరు. ప్రజా శ్రేయస్్స కోరి ప్రజా సేవకోసమే జనసేన పార్టీ ఆవిర్వివంచ్వందని 
స్యికృష్ణ గరుతా చేశారు. మునుమివంద్ ఇదే ఐకయూత ఇదే సేవా బావవంతో ప్రజలు పక్షాన 
ఉవండ ప్రజా సమసయూలను పరిస్్కరవం చేయాలని దిశానిర్దశవం చేశారు. పాలక ప్రభుతా్లు 
మోపుతునని పెనుబారాలు   నేడ్ ప్రజలకు గది బవండలా మారివందని స్యికృష్ణ ఆవేదన 
వయూకతావం చేశారు. రాబోయ్ ఎనినికల దృష్టటీయూ జనసైనికులు వలే పని చేయాలని అవంద్కు 
ఇప్పటి నువండే కారయూకరతాలు స్ద్దవం కావాలని పలుపునిచాచిరు. ఈ కారయూక్రమవంలో జనసేన 
మవండల ఉపాధయూక్షులు కనుగల శ్రీనివాస్ రడడి, నాయకులు బాగల అవంజనరావు కెచేచిల 
ప్ష్ రడడి నుపా కళ్యూణ్ పెడపేటలు పవన్ కళ్యూణ్ పరావంకుశవం మణ్కవంఠ ములకాల 
కృష్ట్ణరుజ్నరావు కతాతాల హేమవంత్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ప్రభుత్వ మ్సలు బటటుబయలు చేయడానికి 
జనసేన సోషల్ ఆడ్ట్

శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవర్వం, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు ఈనెల 11, 12, 
13 తేదీలలో జగననని ఇళ్ళు – పేదలవందరికీ కనీనిళ్లు పేరుతో 
కారయూక్రమానిని విజయవవంతవం చేయాలని పలుపు ఇచ్చి 
ఉనానిరు. దీవంటోలు భాగవంగానే ప్రభుత్ అవినీతి, నిరలుక్షాయూనిని 
మన నియోజకవరా్నికి ప్రజలు వద్దకి చూపదా్దవం కావున 
ఈ కారయూక్రమానిని విజయవవంతవం చేసేవంద్కు ప్రతి ఒక్కరు 
కదలి రావాలని కలస్ రావాలని కోరుతూ, రపటికి అరకు 

నియోజకవర్ కేవంద్రవంలో ఈ కారయూక్రమానిని విజయవవంతవం చేసేవంద్కై ప్రతి ఒక్కరు కృష్ 
చేయాలని, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అవందరూ రావాలని కోరుతునానిము.

లబ్ధిద్రులే కట్టుకోవాలని చెప్డయం 
ఎయంతవరకు సమయంజసయం: మేకల ఈశ్వర్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు జనసేన 
పార్టీ ఆధ్రయూవంలో జగననని 
కాలనీలు పేదలవందరికీ 
కనీనిళ్లు అనే కారయూక్రమవంతో 
12, 13, 14 తేదీలలో ఓడస్ 
మవండలవంలో ఎక్కడైతే జగననని 
కాలనీలు ఏరా్పట్ చేస్ 

పేలుస్లు చూపవంచ్ ఇప్పటివరకు వారికి ఇలులు ఎవంత వరకు లబ్ధిదారులకు అవందజేశారనే 
వాసతావాలను ప్రజలకు తెలిసే విధవంగా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తానని మోస్లను ప్రజలకు 
వివరిస్తావం, జగననని కాలనీలు అక్కడ ఎట్వవంటి సద్పాయాలు లేని కవండలోలు, అడవులోలు 
సథాలాలు ఇచ్చి లబ్ధిదారులే కట్టీకోవాలని వాలవంటీరులు దా్రా బెదిరిస్తానానిరని, గతవంలో 
ప్రభుత్వం కటిటీస్తావం అని చెప్ప ఇపు్పడ్ లబ్ధిదారులే కట్టీకోవాలని చెప్పడవం ఎవంతవరకు 
సమవంజసమని జనసేన పార్టీ మవండల అధయూక్షులు మేకల ఈశ్ర్ ద్యయూపట్టీరు. ఈ 
కారయూక్రమవంలో మవండల ప్రధాన కారయూదరిశి కవండబోయన సతీష్, ప్రస్ద్, బాబాజ్న్, 
వీరయయూ, జనసేన కారయూకరతాలు పాల్్నానిరు.
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