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సుహృద్భావపూర్వకంగా సాగిన సమావేశం
* ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీతో పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ
శతఘ్ని న్యూస్: గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరంద్ర మోదీ గారితో జనసేన అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు శుక్రవారం రాత్రి విశాఖపటనింలో సమావేశమయ్యూరు. ఈ 
భేటీ సుహృద్భావంగా ప్రేమపూర్వకంగా సాగంది. సుమారు 40 నిమిషాల పాటు 
వారి మధయూ సమావేశం సాగంది. ఈ భేటీపై శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సంతృప్తిగా 
ఉన్నిరు. 2014 ఎనినికలకు మందు గుజరాత్ రాజధాని గాంధీనగర్ లో శ్రీ నరంద్ర 
మోదీ గారితో జరిగన సమావేశమంత ప్రభావశీలంగా ఈ సమావేశం ఉందని పార్టీ 
న్యకులతో చెపాపారు. విశాఖ సమావేశంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అభివృదిధి, తెలుగు ప్రజల 
ఐకయూత గురించి చరి్చంచారు. రాషా్రానికి సంబంధంచిన మఖయూ విషయ్లను శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు కూలంకషంగా వివరించారు. యువత అభ్యూననితికి అవసరమైన 
ఆరిథికాభివృదిధి రాషా్రానికి ఎంత అవసరమో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రధాన మంత్రి 
దృష్టీకి తీసుకు వెళ్లారు.

రుషికండ విధ్వంసాన్ని పరిశీలంచిన 
పవన్ కళ్యాణ్

•అడ్డగోలు తవ్వకాలపై ఆరా
•పరాయూవరణ విధ్వంసంపై ఆవేదన
•కాపులుప్పాడ బీచ్ లో మత్స్యకారుల సమసయూలపై జాలరితో ముచ్చటంచిన శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్:  రుష్కండను మింగేసుతినని వైసీపీ ప్రభ్త్వ విధ్వంసకాండను 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు శనివారం సాయంత్ం స్వయంగా 
వీక్ంచారు. రుష్కండ చుట్టీ అక్రమ తవ్వకాలు కనబడకుండా ప్రభ్త్వం 
కండ చుట్టీ బ్లా షీట్స్ ఏరాపాటు చేయగా... రహద్రి పక్కన ఉనని ఓ ఎతతియిన 
గుటటీపైకి ఎకి్క లోపల జరుగుతునని పనులు పరిశీలంచారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ 
నరంద్ర మోదీ గారితో సమావేశం నిమితతిం విశాఖ వచి్చన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు శనివారం సాయంత్ం పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ గారితో 
కలసి రుష్కండ పరిసరాలోలా పరయూటంచారు. నిబంధనలకు విరుదధింగా వైసీపీ 
ప్రభ్త్వం చేసుతినని పరాయూవరణ విధ్వంసంపై అధయూయనం చేశారు. కండ చుట్టీ 
పోలీసులను కూడా మోహరించి అడ్డగోలుగా చేసుతినని పనులను గమనించారు. 
న్యూయసాథిన్ల తీరుపాలను సైతం ఉలలాంఘ్ంచి రుష్కండకు ఏ విధంగా గుండు 
కట్టీసుతిన్నిరు? అక్రమ కటటీడాల తీరును శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి జీవీఎంసీ 
కార్పారటర్ శ్రీ పీతల మూరితి య్దవ్ వివరించారు.

•బీచ్ లో ఈవినింగ్ వాక్
అంతకు మందు కాపులుపాపాడ సమద్ర తీరానికి వాయూహాళి నిమితతిం వెళ్లారు. బీచ్ లో అలలను, అక్కడ పరిసరాలను కాసేపు ఆసా్వదించారు. బీచ్ ఒడు్డన కాసేపు వాకింగ్ 
చేశారు.
•మతస్్యకారుల అభ్యూననితికి మేమ ఏం చేయ్ల?
బీచ్ లో నడుసుతినని సమయంలో అక్కడ చేపలు పటుటీకుంటునని చేపల తిమా్మపురం 
గ్రామానికి చెందిన శ్రీ జగన్నిథం అనే మతస్్యకారుడిని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
పలుకరించారు. వేట మీద ఆధారపడి జీవనం సాగంచే మతస్్యకారుల సమసయూలు 
అడిగ తెలుసుకున్నిరు. ఇరువురి మధయూ పది నిమిషాల పాటు సాగన ఆసకితికర 
చర్చలో జనసేన పార్టీ ప్రభ్త్వంలో ఎలంట పథకాలు అమలు చేసేతి మతస్్యకారులకు 
మంచి జరుగుతుంది అని జగన్నిథంను శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అడిగారు. ప్రభ్త్వం 
నుంచి డీజిల్ రాయితీ ఎల అందుతోంది? వేటకు వెళ్లా మతస్్యకారులు ఎదుర్్కనే 
ఇబ్ందులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే అంశాలపై ఆరా తీశారు. ఈ సందరభాంగా 
శ్రీ జగన్నిథం సంప్రద్య మతస్్యకారులు ఎదుర్్కంటునని ఇబ్ందులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారికి వివరించారు. ‘డీజిల్ రాయితీ మతస్్యకారులందరికీ అందడం 
లేదు. రాయితీ పందే వారికి కూడా బంకులు దూరంగా ఉండడం వలలా వాటని 
పందలేకపోతున్నిరు. ఇతర తీర ప్ంతాలకు వలస వెళిలాన సమయంలో 
సమద్ర జలలోలా సరిహదుదులు ద్ట వెళిలాన సమయంలో పరుగు దేశాల నుంచి 
ఇబ్ందులు వసేతి ప్రభ్తా్వలు పటటీంచుకోవడం లేదు. తుపానులు వచి్చనపుపాడు తీర ప్ంతానికి ఆనుకుని ఉండే మతస్్యకార గ్రామాలోలా అలల తాకిడికి పకా్క గృహాలు సైతం 
ధ్వంసమవుతున్నియి. మతస్్యకారులు అభివృదిధి చెంద్ల అంట్ విదయూ, వైదయూం లంట సదుపాయ్లు అందుబాటులోకి తేవాల. మఖయూంగా మతస్్యకార గ్రామాలోలా పకా్క 
గృహాలు నిరి్మంచాల. విడతల వార్గా అయిన్ ఇలంట కనీస వసతులు కలపాంచగలగతే మతస్్యకారుల జీవితాలు బాగుపడతాయ’ని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి చెపాపారు. వేట 
సమయ్లోలా వచే్చ ఇబ్ందులు.. విశాఖ తీర ప్ంతంలో లభించే చేపల విషయ్లపైన్ ఆరా తీసిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన పార్టీ మతస్్యకారులకు అనిని విధాల 
అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచా్చరు.
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కిరణ్ రాయల్ అరెస్టు అప్రజాస్వామికం
* ఆయన కుటుంబానికి జనసేన అండగా ఉంటుంది
శతఘ్ని న్యూస్: రాజకీయ కక్షతో అక్రమ కేసులు బన్యించి జనసేన పార్టీ తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇంఛారిజి శ్రీ కిరణ్ 
రాయల్ ను అక్రమంగా అరెసుటీ చేయడం చాల బాధాకరమని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ న్దండలా మనోహర్ ఒక 
ప్రకటనలో ఖండించారు. కుటుంబ సభ్యూలకు ఎటువంట సమాచారం ఇవ్వకుండా, ఏ కేసు పెటాటీరో చెపపాకుండా, 
కనీసం ఎక్కడికి తీసుకెళ్తిన్నిరో తెలయకుండా అందర్ని భయబ్ంతులకు గురి చేసేల ఇంట తలుపులకు తాళ్లు 
వేసి మర్ శ్రీ కిరణ్ రాయల్ ను పోలీసులు చటటీ విరుదధింగా అరెసుటీ చేయడం దురదృషటీకరం. నగరి నియోజకవర్గ 
అభివృదిధిపై బహిరంగంగా చరి్చంచడానికి మందుకు రావాలని మంత్రి రోజా గారికి శ్రీ కిరణ్ రాయల్ సవాల్ 
చేయడంతో... అపపాట నుంచి కక్షగటటీన మంత్రి జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలపై అక్రమ కేసులు పెటటీ వేధంచడం 
అప్రజాసా్వమికం.
*శ్రీమతి రోజా  ఏ విధంగా మాటాలాడతారో ప్రజలందరికీ తెలుసు
జనసేన పార్టీ తరఫున పోలీస్ శాఖను ఒకట్ కోరుతున్నిం. వైసీపీ న్యకులు రాజకీయ దురుదేదుశంతో.. వాళ్లా చెప్పాన వారిపై అక్రమ కేసులు బన్యించి అరెసుటీ చేయడం సరంది కాదు. 
మందుగా నోటీసులు ఇవ్వండి న్యూయపరంగా మేమ చేయ్లస్న పోరాటం మేమ చేసాతిం. అవసరమైతే మా న్యకులే పోలీసులకు తగన విధంగా సహకరిసాతిరు. అంతేతపపా మంత్రి 
చెపాపారని ఇషాటీనుసారం అరెసుటీ చేయడం ప్రజాసా్వమయూంలో మంచి పదధితి కాదు. మంత్రి రోజా గారు బహిరంగంగా ఎల మాటాలాడతారో ప్రజలందరికీ తెలుసు. మా పార్టీ అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు శ్రీ కిరణ్ రాయల్ అరెసుటీ అంశం మీద చరి్చంచారు. జన సైనికులంతా శ్రీ కిరణ్ రాయల్ కుటుంబానికి అండగా నిలబడతాం. ఆయన సమసయూలపై బలంగా 
మాటాలాడుతారు.. పార్టీ సిద్ధింతాలకు కటుటీబడిన వయూకితి. రాజకీయ కక్ష సాధంపులో ఆయనపై పెటటీన కేసులు వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాల. లేని పక్షంలో వైసీపీ న్యకుల ద్షీటీకాలను 
ప్రజాక్షేత్ంలోనే ఎండగడతాం. ప్రజా ప్రసాథినంలో జనసేన పార్టీని ఎవరు ఎనిని ప్రయతానిలు చేసిన్ ఆపలేరని శ్రీ న్దండలా మనోహర్ సపాషటీం చేశారు.

కడిగిన ముతయాంలా జనసైనయాంలోకి కిరణ్ రాయల్
కిరాతకంగా అరెస్టు చేసినా కిరణ్ రాయల్ కు కోరుటు బెయిల్
ప్రజాస్్వమయూంలో సతయూమే గెలిచింది
నిజం, నిజాయితీలకు ఎపుపాడూ విజయమే
నియంత ప్లనతో… పోలీస్ యంత్ంగం విఫలం
ఐపీసీ సెక్షన్ల ను మరి్చపోయి వైసిపి సెక్షన్లతో పోలీస్ వయూవస్థ పని చేస్్తంది.
మంత్రి రోజాపై అధికార/చటటు దురి్వనియోగఒ కేస్ వేస్్తం
విజయం స్ధించిన జనసేన ప్ర్టు వరిధిల్్లలంటూ జనసైనికుల స్్లగన్్స
శతఘ్ని న్యూస్:  తిరుపతి, గత కంతకాలంగా పరాయూటక శాఖ మంత్రి రోజా జనసేన 
పార్టీ తిరుపతి అసంబీలా ఇంచార్జి కిరణ్ రాయల్ ల మధయూ రాజకీయ పోటాపోటీ మాటల 
యుదధిం జరుగుతోంది. ఇది కాసతి పెదదుదై శుక్రవారం సాయంత్ం కిరణ్ రాయల్ నివాసంలో 
గురుతితెలయని వయూకుతిలు అపహరించినటులా హల్చల్ చేస్తి చివరికి నగరి పోలీసులు, మంత్రి 
రోజా ప్రమేయం తో నగరి పోలీస్ సేటీషనోలా నిర్ంధంచారని బాధతుడు కిరణ్ రాయల్ 
శనివారం ఓ ప్రైవేటు హోటలోలా ఆగ్రహం వయూకతిం చేశారు. ఆయన మాటాలాడుతూ వైసీపీ 
పాలనలో ప్రజాసా్వమాయూనిని ఖూనీ చేశారని తనను నంబర్ లేని వాహనంలో తనపై ద్డి 
చేస్తి ఓ టెర్రరిసుటీను తీసుకెళిలానటుటీ తీసుకెళ్లారని ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. రాజకీయంగా 
ఏదైన్ ఉంట్ మఖామఖి చర్చలకు రావాలే గాని.. ఇల తన కుటుంబ సభ్యూలు 

భయభ్ంతులకు గురి అయ్యూల తోసుకుంట్ తీసుకెళలాడం సమంజసమా అని ప్రశనించారు. సేటీషన్ కి తీసుకెళిలాన పోలీసులు ఏ కేసు పెటాటీలో కూడా తెలయకుండా ద్ద్పు పది పేపరులా 
రాసి చించారన్నిరు. చివరికి న్న్ బెయీలు్ల్ కేసును నమోదు చేసి కోరుటీలో హాజరు పరిచారని తెలపారు. జడిజి పోలీసులకు మటటీకాయ వేస్తి తనకు బెయిల్ మంజూరు చేయడం పటలా 
సతయూం గెలచిందని ఆశాభావం వయూకతిం చేశారు. తన అరెసుటీ వెనుక త్రిబుల్ ఆర్ మూడు రెడలా కుట్రలు ఉందని ఆరోప్ంచారు. తనను పోలీస్ సేటీషనోలా ఎల హింసించారో “ప్రతీకారంగా” 
రానునని తమ జనసేన పార్టీ పాలనలో తనను “హింసించిన” వీరిని ఇపుపాడునని పోలీస్ అధకారుల చేతులతోనే వాయించి ప్రతీకారం తీరు్చకుంటానని శపదం చేశారు. అనంతరం 
చితూతిరు జిలలా అధయూక్షులు డాకటీర్ పసుపులేట హరిప్రసాద్ మాటాలాడుతూ.. తమ జనసేన్ని నీతి, నిజాయితీ నడవడికతో వైకాపాలో భయం పుటుటీకుననిదని కిరణ్ రాయల్ అరెస్టీ పటలా రాష్ట్ర 
జనం మొతతిం వైసీపీ కుట్రలను మరోసారి తెలుసుకుననిదన్నిరు. దీంతో భయం పుటుటీకునని ఫ్యూన్ పార్టీ పోలీస్ సేటీషనోలా (కిరణ్ రాయల్ ను) న్లుగు రోజులు పెటాటీలనుకునని వయూవహారానిని 
కోరుటీ బెయిల్ తో శుభం కారు్డ వేశారని, చివరికి గెలుపు జనసేనదేనన్నిరు. మంత్రి రోజాపై అధకార/చటటీ దురి్వనియోగ కేసును వేసాతిమని హెచ్చరించారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో 
తిరుపతి ఇంచార్జి కిరణ్ రాయల్, పటటీణ అధయూక్షుడు రాజారెడి్డ, మహిళ్ నేతలు జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి ఆకేపాట సుభాష్ణి, కాళహసితి నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి వినుత 
కోట, జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతినిధ కీరతిన, వనజమ్మ, బాబ్జి, మధుబాబు, హెమకుమర్, మకు్క సతయూవంతుడు, సుమన్ బాబు, పండిట మళోత్, చంద్రబాబు, లక్ష్మీ, తోట జయంతి, 
మనసా్వమి, దేవర మనోహర్, ఆనంద్, సుమన్, పారుథి, విజయ రెడి్డ, రమేష్, ఆదికేశవులు, ఈశ్వర్ రాయల్, మనోజ్, రాజేష్, హేమంత్, సాయి పురుషోతతిం, బాలజీ, గుణ, పవన్ 
కుమార్, తదితరులతోపాటు జనసైనికులు సీ్వటులా పంచుకుంట్ వారి విజయం పటలా ఆనందం వయూకతిం చేశారు.

కిరణ్ రాయల్ కుటంబానికి ధైర్యమిచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ అభినందనలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీలో ప్రతి కారయూకరతి, న్యకుడూ ఒక కుటుంబంల కలసిపోవడం వలేలా ఎవరికి ఏ 
ఇబ్ంది ఎదురన్ మేమన్నిం అని అండగా నిలుసుతిన్నిరని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక 
ప్రకటనలో కనియ్డారు. ఈ సమైకయూత వలేలా పాలక పక్ష అప్రజాసా్వమిక వైఖరిని బలంగా ఎదురో్కగలుగుతున్నిం. 
జనసేన పార్టీ తిరుపతి నియోజకవర్గం ఇంచార్జి శ్రీ కిరణ్ రాయల్ మీద అక్రమ కేసు నమోదు చేసి, దౌరజినయూ 
ధోరణిలో ఆయన కుటుంబ సభ్యూలను బంధంచి, అరెసుటీ చేసిన విధాన్నిని రాజాయూంగ విలువలను విశ్వసించే ప్రతి 
ఒక్కరూ ఖండించాలస్ందే. శుక్రవారం రాత్రి శ్రీ కిరణ్ రాయల్ ను అక్రమంగా అరెసుటీ చేశారని తెలయగానే వారి 
కుటుంబానికి ధైరయూం చెబుతూ... ఆయన తరఫున ఉమ్మడి చితూతిరు జిలలా న్యకులు, పార్టీ లీగల్ సల్ సభ్యూలు 
న్యూయపోరాటం సాగంచారు. జిలలా అధయూక్షులు డా.ప్.హరిప్రసాద్ ఆధ్వరయూంలో పార్టీ న్యకులు శ్రీ జి.రాంద్స్ 
చౌదరి, శ్రీమతి వినుత, శ్రీ జె.రాజారెడి్డ, శ్రీమతి ఆరణి కవిత, శ్రీమతి ఆకేపాట సుభాష్ణి, శ్రీమతి కీరతిన, శ్రీమతి వనజ 
ఎపపాటకపుపాడు పార్టీ లీగల్ సల్ సభ్యూలను సమన్వయపరచుకంట్, శ్రీ కిరణ్ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నిరు. 
పార్టీ లీగల్ సల్ ఛైర్మన్ శ్రీ ఈవన సాంబశవ ప్రతాప్ స్చనలు సలహాలతో న్యూయవాదులు శ్రీమతి శాయూమల, శ్రీ 
మకు్క సతయూవంతుడు, శ్రీ శ్రీహరి, శ్రీ మోహన్ రావు, శ్రీ అమరన్రాయణ, శ్రీ భార్గవ్, శ్రీ న్రాయణలు పకడ్ందీగా 
వాదించారు. ఉమ్మడి చితూతిరు జిలలాలోని ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి జనసేన పార్టీ న్యకులు నగరికి చేరుకని 

శ్రీ కిరణ్ రాయల్ పక్షాన నిలబడా్డరు. వీరందరికీ అభినందనలు. ఈ విధంగా మనో ధైరాయూనిని ఇవ్వడం వలలా ప్రజల కోసం నిలబడే న్యకులు, శ్రేణులు మరింత బలంగా క్షేత్ సాథియిలో 
పని చేయగలుగుతారు. అక్రమ కేసును ఎదుర్్కనేందుకు శ్రీ కిరణ్ రాయల్ కుటుంబం ధైరయూంగా సననిదధిం కావడం అభినందనీయం. ఆయన కుటుంబానికి పార్టీ భరోసాగా నిలుసుతిందని 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సపాషటీం చేశారు.
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రాజానగరం జనసేన ఆధ్వరయాంలో జగనన్న ఇళ్లు  – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
రాజానగరం ఎమ్మెల్యూ జక్ంపూడి రాజా గెలిచిన తరా్వత ఒక్స్రి కూడా మా 
పేటలో ముఖం చూపించల్దు….. దివాన్ చెరువు గ్రామానికి చెందిన బడుగు 
బలహీన వరాగాలకు చెందిన మహిళలు...
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు… రాష్ట్రవాయూపతింగా 
జరుగుతునని పేద ప్రజలకు ఇసాతిననని జగననని ఇలులా పై సోషల్ ఆడిట్ “జగననని 
ఇళ్ళు పేదలందరికీ కనీనిళ్లా” 3 ర్జుల కారయూక్రమంలో భాగంగా రాజానగరం 
మండలం, దివాన్ చెరువు గ్రామంలో…. రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతులు దళితవాడలో 
పరయూటంచారు… ఎసీస్ ఎసీటీ బీసీ మైన్ర్టీ కి చెందిన మహిళలు అతయూంత దురభారమైన 
జీవితం అనుభవిస్తి… ప్రభ్త్వం నుండి ఎటువంట సహాయం అందక…. 
ఇసాతిననని ఇళలా సథిలలు రాక…. నంబర్ వన్ నియోజవర్గంగా డపుపా కటుటీకుంటునని 
సాథినిక ఎమ్్మలేయూ జక్కంపూడి రాజా గెలచిన తరా్వత ఒక్కసారి కూడా ఈ ప్ంతమ 
పరయూటంచకపోవడం అతయూంత ద్రుణంగా బాధపడడం…. వందలదిమంది ఎసీస్ 
ఎసీటీ బీసీ మైన్ర్టీలకు చెందిన మహిళలకి సరన ఇలులా లేక ఇళలా సథిలలు రాక కనీస 

సౌకరాయూలైన నీరు కరెంటు డ్రైనేజీ వయూవసథి లేక అతయూంత దురభార జీవితం అనుభవిసుతిన్నిరు… ప్రకటన లు మాత్ం రాష్ట్రవాయూపతింగా 43 లక్షలు ఇళ్ళు పేద ప్రజలకు అందిసుతిన్నిమని 
అబ్త కలపాన కలపాస్తి ప్రజలను మభయూపెడుతున్నిరు… ఈ దళిత ప్రజల దురభార పరిసిథితిలను బతుతిల దంపతులు మరికివాడలో ఇంటంటకి తిరుగుతూ… ఇక్కడ దయనీయంగా ఉనని 
పరిసిథితులు ను మీడియ్ ద్్వరా బయట ప్రపంచానికి చూప్ంచి.. వీళలాకు న్యూయం జరిగే వరకు పోరాడుతానన్నిరు. కారయూక్రమంలో గలలా రంగా, యర్రంశెటటీ శ్రీను, అకి్కరెడి్డ వేణు, బంగా 
సాటీలన్, బడ్డపాట న్గేశ్వరరావు, రాయి చిటటీ బాబు, సంగుల రమేష్, కానవారం న్యకులు సతీష్, రామకృష్ణ, అరిగెల రామకృష్ణ, పాలచరలా రాజారావు, చాటలా వెంకట్ష్, చాపల లక్ష్మి, 
రాజనగరం మండలం న్యకులు, జనసైనికులు వీర మహిళలు పెదదు ఎతుతిన పాల్్గన్నిరు.

సిరిపురం శివారులో టిడ్కో ఇళ్ళు 
పరిశీలంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: తెన్ల నియోజకవర్గం, నేలపాడు గ్రామం సిరిపురం 
శవారులో(ఫేస్-2) లో జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
‘జగననని ఇలులా-పేదలందరికీ కనీనిళ్లా” కారయూక్రమం రాష్ట్రవాయూపతింగా 3 రోజులు 

జరుగుతుంది. శనివారం మొదట రోజు నేలపాడు గ్రామంలో జిలలా అధయూక్షులు గాద 
వెంకట్శ్వరరావు పరయూటంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర కారయూదరిశి బండారు 
రవికాంత్, జిలలా కమిటీ సభ్యూలు అడపా మాణికాయూలరావు, ఇసా్మయిల్ బేగ్, 
న్రద్సు రామచంద్ర ప్రసాద్, కపుపాల కిరణ్, కర్రపాట న్గేశ్వరావు, చటాటీల 
త్రిన్ధ్, మమా్మలనేని సతీష్ తెన్ల న్యకులు గుంట్రు కృష్ణ మోహన్, 
కలలాపర మండలం అధయూక్షులు య్ర్రు వెంకయయూ న్యుడు, తెన్ల మండలం 
అధయూక్షులు దివె్వల మధుబాబు, కలలాపర సతయూన్రాయణ,వేణు, జగరలామూడి 
ఎంప్టసి పసుపులేట వెంకట్శ్వరావు, తెన్ల మండల ప్రధాన కారయూదరిశి రాగం 
గోప్చంద్, బెలలాపు యస్వంత్ కుమార్, గోవిందలపూడి కృష్ణ, పతేలలా మలలా 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

కిరణ్ రాయల్ కు 
సంఘీభావం తెలపిన 
పుంగనూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నగరి, అక్రమంగా అరెస్టీ అయి శనివారం 
బెయిల్ పై బయటకు వచి్చన అనంతరం నగరిలో తిరుపతి 
జనసేన పార్టీ ఇంచారిజి కిరణ్ రాయల్ ను కలసి సంఘీభావం 
తెలప్న పుంగన్రు జనసేన. ఈ కారయూక్రమంలో పుంగన్రు 
నియోజకవర్గ న్యకులు పగడాల రమణ, నరష్ రాయల్, 
చైతనయూ రాయల్, ఎన్నిర న్యకులు దేసాది వికాస్, నంద 
ప్రసాద్ లు పాల్్గన్నిరు.

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

మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – 
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

జగననని ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా జనసేన సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమంలో రాజానగరం 
జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర వాయూపతింగా నిర్వహించే సోషల్ ఆడిట్ కారయూక్రమం ‘జగననని ఇళ్ళు 
– పేదలందరికీ కనీనిళ్లా”. #JaganannaMosam అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశం మేరకు.. 
కోరుకండ మండలం, కాపవరం, చుటుటీపక్కల 5 గ్రామాల పేదలకు ఇళలా సథిలల కనుగోళ్లా విషయంలో 
గతంలో పెదదు ఎతుతిన అవినీతి అక్రమాలు జరిగాయంట్ దుమారం లేసిన ఆవ భూమలోలా…పేదల 
కేటాయించిన ఇళలా సథిలలను జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి &ఐకయూ రాజసమితి అవారు్డ గ్రహీత మేడ గురుదత్ 
ప్రసాద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి గంటా స్వరూప దేవి జనసేన శ్రేణులతో పరిశీలంచి..రోడు్డకు 
సమాంతరంగా 15 అడుగుల పైగా లోతు ఉనని ఆవ భూమలోలా ఇళలా సథిలలు ఎల ఇసాతిరని…. ఒకవేళ 

కేటాయించిన భూమలోలా ఇళ్లా నిరి్మసేతి ఎపుపాడూ బురదమయంగా నీళలాతో గోద్వరి తలప్సుతిందని…. ఒకవేళ నిరుపయోగంగా ఉనని ఈ సథిలలోలా బలవంతంగా ఇలులా నిరి్మంచిన్ ప్రజలకు 
ఇవి నివాసయోగం కాదని తెలయజేసారు.
జగననని కాలనీల పేరిట రాజానగరం నియోజకవర్గంలో పేదలకు జరిగన మోసానిని బాహయూ ప్రపంచానికి తెలయపరుద్దుం ప్రజాసంపదను కాపాడుద్ం అని గళమ్తాతిరు!!

పోతిన వంకట మహేష్, అక్ల గాంధీ ఆద్వరయూంలో టడ్్ గృహాల పరిశీలన
టడ్్ ఇళ్లకు ఛం జగన్ గ్రహణం పటటుంది
విజయవాడ నగరంలో 12000 మంది పేద ప్రజల సంత ఇంట కల వైఎస్్సర్్సపీ ప్రభుత్వంలో స్కారం కాదు
జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో టడ్్ ఇళ్ల గృహప్రవేశాలు జరగవు
వడ్్డలు వాయిదాలు కటటుల్క లబ్ధిదారులు తలలు పట్టుకుంట్నానిరు
పిచి్చ మొక్లు పెరిగి అడవిని తలపిస్్త విష సరాపాలకు ఆవాసంగా మారి నిరామెనుషయూంగా ఉండడం వలన అస్ంఘ్క కారయూకల్ప్లకు అడా్డగా మారిపోయాయి
పరిశీలన నివేదిక పవన్ కళ్యూణ్ గారికి సమరిపాస్్తం
కేంద్ం పథకం రాష్ట్ర పథకం ల్గా వైసిపి వారు కలరింగ్ ఇస్్తనానిరు
ఇలు్ల పూరి్త చేసి ఇస్్తమని చెపిపా లబ్ధిదారుల మీదే భారం వేసిన మోసకారి జగన్
శతఘ్ని న్యూస్: జగననని ఇళ్లా పేదలందరికీ కనీనిళ్లా కారయూక్రమంలో భాగంగా జక్కంపూడి లోని టడ్్క ఇళలాను విజయవాడ నగర అధయూక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్, మైలవరం ఇన్్చర్జి 
అక్కల గాంధీతో కలసి సందరిశించిన్రు. ఈ కారయూక్రమంలో మందుగా జనసేన పార్టీ జెండా దిమ్మ వదదు జెండా ఆవిష్కరణ చేసి న్ అనంతరం వంగవీట మోహన్ రంగా గారి 
విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లరిపాంచారు. అక్కడ నుంచి భార్ రాయూలీగా జక్కంపూడి షాబాద్ లో ఉనని టడ్్క గృహ సమద్య్నిని విజయవాడ మరియు మైలవరం నియోజకవర్గ 
న్యకులు, కారయూకరతిలు, వీర మహిళలతో కలసి పరిశీలంచారు. ఈ సందరభాంగా పోతిన వెంకట మహేష్ మరియు అక్కల గాంధీలు విలేకరులతో మాటాలాడుతూ
విజయవాడ నగరంలో పేద సామానయూ ప్రజలకు సంత ఇంట కల నరవేరా్చలని గత ప్రభ్త్వ హయ్ంలో జక్కంపూడి లో 10624 టడ్్క ఇళలా నిరా్మణానికి శ్రీకారం చుటాటీరని, 
అందులో భాగంగా 8284 ఎలలా నిరా్మణం ద్ద్పుగా 70 శాతం నుంచి 90 శాతం పూరతియిందని, 2019లో వైఎస్ఆరిస్ప్ ప్రభ్త్వం అధకారంలోకి వచా్చక విజయవాడ నగరంలో 
ఒక్కరికి కూడా టడ్్క ఇళలాను కేటాయించలేదని, లబ్ధిద్రులు సుమారు 12,000 మంది సంత ఇంట కల నరవేరుతుందని అపుపాలు చేసి గత ప్రభ్త్వంలో పాతికవేలు 50,000 లక్ష 
రూపాయలు చెలలాంచారు నేడు వాటకి వడీ్డలు చెలలాంచలేక ఇబ్ందులు పడుతున్నిరని, ఇలులా అందజేయకుండానే బాయూంకు రుణం ఇచా్చరని చెప్పా వాయిద్లు చెలలాంచాలని రికవర్ల 
పేరుతో బాయూంకు వారు వేధంపులకు గురి చేసుతిన్నిరని, సంత ఇంట కల నరవేరడం ఏమోగానీ ఇలులా రాకపోయిన్ వడీ్డలు వాయిద్లు చెలలాంచడం పేదలకు తలకు మించిన భారం 
అవుతుందని, ఒక్క రూపాయికే టడ్్క ఇలులా రిజిసే్రాషన్ చేయించి అందజేసాతిమనని జగన్ గారి హామీ నీట మీద రాతలు అయిందని, టడ్్క ఇళలాకు వైఎసాస్ర్స్పీ గ్రహణం పటటీందని, ఇది 
ఎపపాటకీ వీడుతుందో?పటటీణ ప్ంత పేద ప్రజల సంత ఇంట కల ఈ ప్రభ్త్వంలో నరవేరదని, జగన్ గారి ప్రభ్త్వంలో టడ్్క ఇళలా గృహప్రవేశాలు జరగవని మౌలక సదుపాయ్లైన 
అండర్ గ్ండ్ డ్రైనేజీ, స్యజ్ ట్రీటె్మంట్ పాలాంట్, సా్రామ వాటర్ డ్రైనేజ్, వాటర్ పైప్ లైనులా, వాటర్ టాయూంకుల నిరా్మణం జరగలేదని, మూడుననిర సంవతస్రాలుగా ఇక్కడ పనులు 
జరగకపోవడం వలన ఈ గృహ సమద్యం మొతతిం అడవిలగా మారిపోయిందని, ప్చి్చ మొక్కలు పెరిగ అద్దులు పగలపోయి అడవిని తలప్స్తి విష సరాపాలకు ఆవాసంగా మారి 
నిరా్మణసయూంగా ఉండడం వలన అసాంఘ్క కారయూకలపాలకు అడా్డగా మారిపోయ్యని, ప్రభ్త్వం రాబోయ్ రెండు నలలోలా పనులనీని పూరితి చేసి లబ్ధిద్రులకు అందజేయకపోతే 
వేలదిమంది లబ్ధిద్రులతో కలసి విజయవాడ మనిస్పల్ కార్పారషన్ కారాయూలయ్నిని మటటీడిసాతిమని హెచ్చరించారు. గడపగడపకు కారయూక్రమంలో టడ్్క ఇళలాకు గురించి మహిళలు 
ప్రశనిసేతి వారిపై అక్రమంగా ఎసీస్ ఎసీటీ అట్రాసిటీ చటాటీనిని ప్రయోగసుతిన్నిరని ప్రశనిసేతి అక్రమ కేసులు బన్యిసుతిన్నిరని టడ్్క ఇళలాకు ఇలులా ఇవ్వడం చేతకాదు గాని కేసులు పెటటీడం 
మాత్ం వైఎసాస్ర్ సీపీకి బాగా అలవాటుగా మారిపోయింది అన్నిరు ఇటువంట పనికిమాలన ప్రభ్త్వం అతి తందరలోనే కూలపోతుందని హెచ్చరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో బలశెటటీ 
వంశీకృష్ణ, షేక్. అమీర్ భాష, న్గబాబు వేంపలలా గౌర్ శంకర్, కరగంజి రమణ, పట్నిరి శ్రీనివాసరావు, వెనని శవశంకర్, బమ్మ రాంబాబు సింగనం శెటటీ రామ గుపాతి, పోలశెటటీ 
తేజ చింతల లక్ష్మి, ఆకుల రవిశంకర్, సోమి గోవింద్, భవానీ ప్రసాద్, సాయిన్గ్, కింబ్రి కృష్ణ, ఏలూరి సాయి శరత్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అమ్మిశెటిటి వాసు ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద స్్ం జగననని కాలనీలు…. విజయవాడ నునని లో జగననని 
కాలనీలో నిరామెణాలను పరిశీలించిన జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి అమ్మెశెటటు వాస్, 
ఇతర నేతలు
అమ్మెశెటటు వాస్… జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి
జగననని కాలనీలు.. నేడు పేదవాళ్ళ కనీనిళ్్లగా మారిపోయాయి
ప్రతి పేదవాడికి సంతింట కల నెరవేరుస్్తమంటే జగన్ ను గెలిపించారు
సెంట్ స్థలం ఇచి్చ ఉచితంగా ఇళ్్ల నిరిమెస్్తమని జగన్ చెప్పారు
ఇపుపాడు సెంట్ స్థలంతో సరిపెటటు.. నడి సంద్ంలో పేదలను వదిల్శారు
సముమెలు ప్రజలది.. స్కులు జగన్ వా..
జగననని కాలనీలో్ల అడుగు పెట్టులంటే పేదలు భయపడుతునానిరు
పేదలకు ఇళ్్ల ఇవ్వరు కానీ… ప్యూలెస్ మీద ప్యూలెస్ లు నిరిమెంచుకుంట్రు
నునని నుంచి ఏడు కిలోమీటరు్ల లోపలకు సెంట్ స్థలం ఇచా్చరు
ఇల్ంట ప్ంతాలో్ల ఇళ్్ల ఇచి్చ.. పేదలను ఉద్దరించినట్్ల జగన్ రెడి్డ ప్రచారం 
చేస్కుంట్నానిరు
జనసేన చేపటటున స్షల్ ఆడిట్ దా్వరా జగన్ అక్రమాలు వలుగులోకి వస్్తయి
కాలనీలో్లకి వళ్్లతే.. పేదల పడే ప్ట్్లతో కనీనిరు పెడుతునానిరు
చేసిన అపుపాలు తీర్చల్క పేదలు ఆతమెహతయూలు చేస్కునే పరిసి్థతి ఉంది
జగన్ రెడి్డ మాటలతో మాయలు చేయడం మాని… ప్రజలకు మేలు చేయాలి
శతఘ్ని న్యూస్: జగననని ఇలులా పేదలందరికీ కనీనిళ్లా. #JaganannaMo-
sam డిజిటల్ కాయూంపైన్ మరియు సోషల్ ఆడిట్ కారయూక్రమంలో బాగంగా అమి్మశెటటీ వాసు ఆద్వరయూంలో నునని సంటర్ నుండి, వికాస్ కాలేజ్ రోడ్ లో ఉనని టడ్్క ఇళలా మరియు జగననని 
కాలనీలు సందరిశించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో విజయవాడ తూరుపా నియోజకవర్గం మరియు సంట్రల్ నియోజకవర్గల డివిజన్ అధయూక్షులు, రాష్ట్ర కారయూవర్గ న్యకులు, కృష్ణ-
పెనని కమిటీ సభ్యూలు, విజయవాడ అధకార ప్రతినిధులు, నగర కమిటీ సభ్యూలు, నునని గ్రామ మండల అధయూక్షులు, మరియు నునని సాథినిక జనసేన పార్టీ న్యకులు, జనసేన పార్టీ వీర 
మహిళలు, కారయూకరతిలు తదితరులు పాల్్గనడం జరిగంది.

ఆముదాలవలస జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – 
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస: జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు అందవలసిన 
నియోజకవర్గంలోని ఆమద్లవలస మండలం, గాజుల కలలావలసలో ప్రభ్త్వం అందజేసిన జగననని ఇళలా 
సథిలలను జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్్చర్జి పేడాడ రామో్మహన్ రావు పరిశీలంచారు. ఈ సందరభాంగా 
ఆయన మాటాలాడుతూ ప్రభ్త్వం లక్షలది ఇళలాను మంజూరు చేశామని, ఇపపాటవరకు ద్ద్పు 50 శాతం 
ఇళలాను పూరితిచేశామని చెబుతూ పేదలను మోసం చేసుతిన్నిరని ఆరోప్ంచారు. చాలచోటలా ఇపపాటవరకు 
పనులు కూడా పూరితిగా ప్రంభం కాలేదని కానీ ప్రభ్త్వం పూరితి చేసినటులా చెబుతున్నిరని అన్నిరు. అలగే 
కేంద్ర ప్రభ్త్వం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద విడుదల చేసుతినని నిధులను రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం పేదలకు 
అందిసుతిననిటుటీ చెబుతూ ప్రజలను తపుపాదోవ పటటీసుతిన్నిరని అన్నిరు. రానునని రోజులోలా నియోజకవర్గం లోని 
అనిని గ్రామాలోలా ఈ యొక్క ఇళలా సథిలలను పరయూటంచి వీరందరికీ న్యూయం జరిగేల జనసేన పార్టీ తరఫున 

పోరాటం చేసాతిమని తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో లబ్ధిద్రులు కారయూకరతిలు జన సైనికులు పాల్్గన్నిరు.

టిడ్కో ఇళ్లు, జగనన్న కాలనిల భాదితుల తరుపున 
వీరఘటటిం జనసేన గళం..

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు జగననని ఇలులా 
పేదలందరికీ కనీనిళ్లా #JaganannaMosam కారయూక్రమంలో మొదట రోజులో 
భాగంగా వీరఘటటీం మండల కేంద్రానికి సంబంధంచిన జగననని కాలనీలను 
సందరిశించిన జనసేన పార్టీ న్యకులు మతస్.పుండర్కం, జనసేన జాని, వావిలపలలా 
న్గభూషన్ మాటాలాడుతూ ప్రభ్త్వ టడ్్క ఇలులా పూరతియి మూడుననిర సంవతస్రాలు 
పూరతియిన్ ఈ ప్రభ్త్వం లబ్ధిద్రులకు వాటని అపపాగంచలేదన్నిరు. నివాసాలకు ఏ 
మాత్ం ఇళలా సథిలల నుంచి జగననని కాలనీల అంట్ ప్రజలను మభయూపెట్టీ ప్రయతానినిని 
క్షేత్సాథియిలో ఎండగట్టీందుకు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు అందులో 
మొదట రోజు వీరఘటటీం మండల కేంద్ర పరిధలో గృహ నిరా్మణ పథకాలు, జగననని 
కాలనీలో సమద్య్లను సందరిశించి అవి ఏయ్ దశలోలా ఉన్నియో పరిశీలంచారు. 
ఆయ్ కాలనీలో సథిలలోలా విసతిృతంగా పరయూటంచి లబ్ధిద్రులకు ఇంతవరకు ఒక్క ఇలులా 
నిరా్మచకపోడం ఏమిట అని ప్రశనించారు?. జగననని కాలనీలో తిషటీవేసిన ప్రతి సమసయూ 
తెలుసుకుని, ప్రజల పక్షాన నిలబడి అవి పరిషా్కరం అయ్యూవరకు ప్రభ్త్వంపై జనసేన 
పార్టీ పోరాటం చేసుతిందని తెలపారు.

పర్చూరు జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – 
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: 
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిలలా, 
చిననిగంజాం మండలం 
పరిధలోని జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు జగననని 
ఇలులా పేదలందరికీ కనీనిళ్లా 
#jaganaanaMo-
sam అనే హాస్ టాగ్ 

తో చిననిగంజాం మండల అధయూక్షుడు సందు శ్రీనివాసరావు ఆధ్వరయూంలో చింతగుంపల 
గ్రామంలో పరయూటంచడం జరిగంది. ఆ గ్రామ పరిధలో పరిధలో జగననని కాలనీలో 
ఎటువంట ఇల నిరా్మణం లేదు లేకపోవడమే కాక అక్కడ అనిని మళళు చెటులా చిలలా చెటులా 
ఉన్నియి. అనంతరం గొనసపూడి గ్రామంలో పరయూటనకు వెళళుగా అక్కడ కూడా ఏమీ 
లేపావటం విశేషం. సంతరావూరు గ్రామంలో జగననని కాలనీలో పరిశీలంచగా 5 ఇలులా 
కటుటీకని అయితే ఉన్నిరు. ఎందుకని ఇక్కడ ఇలులా నిరా్మణం జరగట్లాదని అడగా్గ సాథినిక 
మహిళలు ఇక్కడ రోడు్డ లేకపోవడమే మ్యిన్ ఇపుపాడు మీరు చూసుతిన్నిరు.. అక్కడ 
ట్రాకటీర్ క పోయింది అది ఇపపాటకీ మూడు సారులా ఇరుకు్కపోయింది. అలంటదే ఇలులా 
ఎల కటుటీకుంటారని మహిళలు ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. తాతన్నంతరం కడవకుదురు 
గ్రామంలో పరయూటంచగా జగననని కాలనీ లేచిన లేఔట్ లో మొతతిం 22 ఉండగా 9 
పాక్కంగా పూరతియినపపాటకీ ఒక రెండు సాలాబ్ మారా్కటానికి ఒక మూడు బేస్ మటాటీనికి 
ఉన్నియి. వీట అనినిటపై త్వరలోనే అధకారంతో సమీక్ష సమావేశం జరుపుతామని 
మండల అధయూక్షుడు శ్రీనివాసరావు తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంలో యువ న్యకులు తోట 
అశోక్ చక్రవరితి, మండల ప్రధాన కారయూదరిశి కర్రీ వాసు. అడుసుమలలా హరిబాబు, మండల 
కారయూదరిశి వడలామూడి మలలాకారుజినరావు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

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

టిడ్కో ఇళ్లు, జగనన్న కాలనిల భాదితుల తరుపున అనంతపురము జనసేన గళం
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురమ: జగననని ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా మొదట రోజులో భాగంగా జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో నిర్వహించడం జరిగంది. జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు మొదట రోజులో భాగంగా అనంతపురం రూరల్ లోని కడిమి గ్రామంలో జగననని కాలనీలను సందరిశించిన అనంతరం జిలలా అధయూక్షులు & అర్న్ ఇంచార్జి 
టీ.సీ.వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డ మాటాలాడుతూ ప్రభ్త్వ టడ్్క ఇలులా పూరతియి మూడుననిర సంవతస్రాలు పూరతియిన ఈ ప్రభ్త్వం లబ్ధిద్రులకు వాటని 
అపపాగంచలేదన్నిరు. నివాసాలకు ఏ మాత్ం ఇళలా సథిలల నుంచి జగననని కాలనీల అంట్ ప్రజలను మభయూపెట్టీ ప్రయతానినిని క్షేత్సాథియిలో ఎండగట్టీందుకు జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్లుపు మేరకు అందులో మొదట రోజులో భాగంగా పరిధలో గృహ నిరా్మణ పథకాలు జగననని కాలనీలో సమద్య్లను సందరిశించి అవి ఏయ్ దశలోలా ఉన్నియో పరిశీలంచారు. 
ఆయ్ కాలనీలో విసతిృతంగా పరయూటంచి లబ్ధిద్రులతో ప్రతయూక్షంగా మాటాలాడి ప్రతి అంశానిని మరియు జగననని కాలనీలో తిషటీవేసిన ప్రతి సమసయూపై జనసేన ప్రజల దృష్టీకి తీసుకచి్చ అవి 
పరిషా్కరం అయ్యూవరకు ప్రభ్త్వం పై జనసేన పార్టీ పోరాటం చేసుతిందని డిమాండ్ చేశారు. అలగే కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర కారయూక్రమాల ప్రద్న కారయూదరిశి భవాని రవికుమార్, మరియు 
నగర అధయూక్షులు పదిల బాబురావు, జిలలా లీగల్ సల్ అధయూక్షులు, జిలలా కమిటీ సభ్యూలు, నగర కమిటీ సభ్యూలు, వీరమహిళలు, న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగంది.

రాజంపేట జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు 
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట నియోజకవర్గం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అదేశాల మేరకు జగననని 
ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా పేరిట అననిమయయూజిలలా, రాజంపేట నియోజకవర్గం, ట.సుండుపలలాలో జగననని 
కాలనీలో ఇళలా వదదు మరియు అక్కడికి వెళ్ళు రహద్రిపై జనసేన సామాజిక పరిశీలన్ కార్రయూ్రక్రమం నిర్వహించడం 
జరిగంది. #JaganannaMosam ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు రామ శ్రీనివాస్, 
మచ్చ లక్ష్మీన్రాయణ, రాజగోపాల్, శ్రీనివాసరాజు, వీరామహిళ రెడి్డరాణి, మణికుమార్, శవ, వెంకట్ష్, గణేశ్ 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

శింగనమల జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు 
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: శంగనమల నియోజకవర్గం: ప్రభ్త్వం వెంటనే ఇళలా నిరా్మణం చేపటటీ 
అరుహులైన పేదలందరికీ ఇవా్వలని జనసేన పార్టీ శంగనమల నియోజకవర్గ న్యకులు 
కండిశెటటీ ప్రవీణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు శనివారం జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు న్రపాల మండల కేంద్రంలో జగననని ఇలులా 
పేద ప్రజలకు కనీనిళ్లా అనే కారయూక్రమానిని నిర్వహించడం జరిగంది. ఇందులో భాగంగా 
వారు మండల కేంద్రంలోని జగననని కాలనీలను సందరిశించి జగననని మోసం అనే 
పలాకార్్డ లను చేతబటటీ నిరసన తెలయజేశారు. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్గ న్యకులు 
కండిశెటటీ ప్రవీణ్ కుమార్ మాటాలాడుతూ ప్రసుతిత మఖయూమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడి్డ 
పాదయ్త్లో భాగంగా ప్రజలకు మోసపూరిత హామీలు ఇచి్చ.. తీరా అధకారంలోకి 
వచా్చక వాటని నరవేర్చకుండా కళిలాబలలా కబురులా చెబుతూ ప్రజలను మోసం చేసుతిన్నిరని 
అన్నిరు. నవరతానిలోలా భాగమైన జగననని ఇలులా పథకానిని కేవలం ప్రచారం కోసం 
మాత్మే వాడుతున్నిరని క్షేత్ సాథియిలో అందుకు భిననింగా ఉందని ఆరోప్ంచారు. 
తాను అధకారంలోకి వచా్చక సంవతస్రానికి లక్ష ఇలులా నిరి్మంచి పేదలకు అందిసాతినని 
చెప్పాన జగన్ మోహన్ రెడి్డ అధకారంలోకి వచి్చ మూడుననిర సంవతస్రాలు అవుతున్ని 
కనీసం ఒక్క ఇలులా కూడా పూర్తి చేయలేదని ఆరోప్ంచారు. శనివారం న్రపాల మండల 
కేంద్రంలోని జగననని కాలనీలు సందరిశించామని అందులో ప్చి్చ మొక్కలు, కంపచెటులా 
దరశినిమిసుతిన్నియ్ తపపా ప్రభ్త్వం ఎక్కడ కూడా ఒక్క ఇటుక పేరి్చనటులా ఆనవాలు 
లేవని అన్నిరు. ఇపపాటకైన్ ప్రభ్త్వం మేలుకని ఇళలా నిరా్మణం చేపటటీ పేద ప్రజలకు 
పంచాలని లేని పక్షంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో పెదదు ఎతుతిన ఆందోళన కారయూక్రమాలు 
చేపడతామని హెచ్చరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో తుపాకుల భాస్కర్, ప్రదీప్, రామయయూ, 
గర్ష్, కళ్యూణ్, న్గేష్, విజయ్, బాబా, రామ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

మోపిదేవి మండలం జనసేన ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు 
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: మోప్దేవి 
మండలం: జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలు 
మేరకు శనివారం మోప్దేవి 
మండలం జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయూంలో జగననని 
కాలనీలు పేదలందరికి కనీనిళ్లా 
కారయూక్రమంలో భాగంగా 
మోప్దేవి మండలంలో ఉనని 

కనిని జగననని కాలనీలు సందరిశించి అక్కడ ఉనని ఉనని మౌలక సదుపాయ్లు చూడడం 
జరిగంది.. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన వీరమహిళ కేతరాజు హిమన్గవలలా, మోప్దేవి 
మండల న్యకులు బాదరలా లోలక్ న్యుడు, ఆకుల పవన్ కళ్యూణ్, కలపాల ప్రసాద్, 
కేతరాజు రామకృష్ణ మరియు జనసైనికులు రపల్లా న్గేంద్ర బాబు, కూరట జగన్, 
కోస్రు అనే్వష్ బాబు, రాఘవ కూరట పాల్్గన్నిరు.

డొకాకో సీతమమి ఆహార నిధి
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన్ని 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయంకై 
పేద ప్రజల ఆకల నింపే 
ప్రయతనింగా ఆంధ్రుల 
అననిపూర్ణ డొకా్క సీతమ్మ 
గారి ‘ఆహార నిధ‘ కారయూక్రమం 
కె.జి.హెచ్ వదదు శనివారం 
మధాయూహనిం 12 గంటలకి 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రామానికి 
సహకరించిన ఆర్. ప్ రాజు 
(Mr Lite), నీలం రాజు లకు 

పసుపులేట మోహన్ వారికి ప్రతేయూక ధనయూవాద్లు తెలయజేదం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమం 
జనసేన పార్టీ సంయుకతి జికె ఫండేషన్ ఆధ్వరయూంలో జనసేన దక్ణ నియోజకవర్గం 
న్యకులు గోప్ కృష్ణ (జి. కె )చేతుల మీదుగా జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనికులు 
మరియు ఫండేషన్ సభ్యూలు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వాక్ విత్ జనసేన 2వరోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవర్గ ప్రజలోలా జనసేన పార్టీపై పెరుగుతునని 
ఆదరణ మరింత చేరువ అయ్యూలగా నేడు సాథినిక అలూలారి సీతారామరాజు 
సేటీడియం ప్ంగణంలో “వాక్ విత్ జనసేన 2 వ రోజు” కారయూక్రమానిని 

చేపటటీన పశ్చమగోద్వరి జిలలా అధకార ప్రతినిధ ఏలూరు నియోజకవర్గ 
ఇంఛారిజి రెడి్డ అపపాలన్యుడు. ఈ సందరభాంగా ఉదయం 5.30 ని.ల నుండి 
వాకర్స్ కు కరపత్రాలను అందించి జనసేన పార్టీ విధవిధాన్లను వివరించి 
జనసేన పార్టీకి అవకాశం కలపాంచాలని వారి మదదుతును తెలప్ పవన్ కళ్యూణ్ 
న్యకతా్వనిని బలపరా్చలని రెడి్డ అపపాలన్యుడు కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగ కారయూదరిశి దోనేపూడి లోవరాజు, జిలలా సంయుకతి 
కారయూదరిశి ఓబ్లశెటటీ శ్రావణ్ కుమార్ గుపాతి, నగర అధయూక్షుడు నగరెడి్డ కాశీ 
నరష్, ప్రధాన కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, అధకార ప్రతినిధ అలులా సాయి చరణ్, 
సోషల్ మీడియ్ కో ఆరి్డనేటర్ జనసేన రవి, జాయింట్ సక్రటర్ ఎట్ంచి 
ధర్మంద్ర, కారయూవర్గ సభ్యూలు బోండా రామ న్యుడు, న్యకులు గుబ్ల 

న్గేశ్వరరావు, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, కందుకూరి ఈశ్వరరావు, వలూలారి రమేష్, పసుపులేట దినేష్, కనికి మహేష్, వాసా సాయి, కృష్ణ న్యుడు, బలరాం, వెంకట రమణ తదితరులు 
పాల్్గన్నిరు.

అనకాపలలు జనసేన ఆధ్వరంలో జగనన్న మోసం
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలలా, జగననని ఇళ్ళు పధకం అమలులో జరుగుతునని 
అవకతవకలని పరిశీలంచేందుకు జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు శనివారం జనసేన అనకాపలలా నియోజకవర్గం ఇంచార్జి పరుచూరి 
భాస్కరరావు ఆధ్వరయూంలో సతయూన్రాయణపురం మ్గా లేఔట్ లో ఉనని టడ్్క 
గృహాలు, వేటజంగాలపాల్ం మరియు కూండ్ం గ్రామాలోలా ఉనని జగననని 
ఇళలా పటాటీల లేఔటలాను పరిశీలంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరిశి బలశెటటీ సతయూన్రాయణ, సంకు వెంకట్శ్వరరావు పాల్్గన్నిరు. రోజు 
రోజుకి పాడైపోతునని టడ్్క గృహల సమద్యం నుండి #Jagananna-
mosam అనే హాయూష్ టాయూగ్ తో సోషల్ మీడియ్లో వీడియో మరియు ఫోటోలు 
పోసుటీ చేశారు. మూడు రోజుల కారయూక్రమం అనంతరం పూరితి నివేదికను పార్టీ 
అధయూక్షులకి పంపనుననిటులా భాస్కరరావు తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంలో అనకాపలలా 
మండలం జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

పెనుకండ జనసేన ఆధ్వరంలో జగనన్న మోసం
శతఘ్ని న్యూస్: పెనుకండ, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు రాషా్రా 
వాయూపతింగా తలపెటటీన జగననని ఇళ్లా – పేదలకంటోలా కనీనిళ్లా కారయూక్రమంలో భాగంగా 
రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డ మరియు జిలలా అధయూక్షులు టసి వరుణ్ 
ఆదేశాల మేరకు పెనుకండ పటనింలో ఉనని జగననని కాలనీలను సందరిశించి అక్కడ 
కనీస మౌలక సదుపాయ్లు అయినటువంట విదుయూత్ నీరు రోడులా డ్రైనేజీలు సరిగా లేవని 
ప్రభ్త్వం ఇపపాటకైన్ సపాందించి మౌళిక సదుపాయ్లు కలపాంచాలని కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో నియోజకవర్గ న్యకులు కుమార్, రాజేష్ మరియు మండల అధయూక్షులు 
మహేష్ పెనుకండ మండల ప్రధాన కారయూదరిశి వెంకట్ష్ పెనుకండ సీనియర్ 
న్యకులు బంగారం, హరి న్యక్, పెనుకండ పటటీణ యువత న్యకులు మలేలాష్ 
న్యకులు గంగాధర్, హనుమంతు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

జగనన్న ఇల్లు పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: పెనుకండ, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ సాధనలో 
భాగంగా జిలలా అధయూక్షులు టసి వరుణ్ ఆదేశాల మేరకు పెనుగొండ నియోజవర్గం 
గోరంటలా మండలంలోని ఎమకలగుటటీపలలా క్రాస్ దగ్గర జగననని కాలనీ సందరిశించి 
ప్రభ్త్వం తీరును ఎండగటటీడం జరిగంది అక్కడ పరిసిథితి చూసేతి స్మశాన వాటక ఒకవైపు 
పంచాయితీ చెతతి ఒకవైపు ఉన్నియి అక్కడకు వెళ్తినే చెతతి దురా్వసనతో చాల అద్్వననింగా 
ఉంది ఇటువంట చోట మనుషులు నివసించడానికి ఇలులా ఇచా్చరు అసలు అటువంట 
చోట ఇలులా కటుటీకోవడానికి కూడా ప్రజలు చాల ఇబ్ందులు పడుతున్నిరు అని వారు 
తెలయజేసారు ఇటువంట చోట ఇళ్ళు ఎందుకు ఇచా్చరో అధకార పార్టీ న్యకులు 
సమాధానం చెపాపాలని జనసేన న్యకులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలలా 
కారయూదరిశి సురష్, సంయుకతి కారయూదరిశి వెంకట్ష్, కారయూక్రమాల కమిటీ జిలలా సభ్యూడు 
పగతోట వెంకట్ష్, మండల అధయూక్షుడు సంతోష్, ఐటీ నియోజకవర్గ కో ఆరి్డనేటర్ 
యోగనందరెడి్డ, న్యకులు అనిల్ కుమార్, న్గేష్, బండారు మలలాకారుజిన, వెలమదిదు 
శ్రీనివాసులు, బాబర్, రాఘవేంద్ర, తిరుపాల్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

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


ఆదివారం, 13 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పాలకండ జనసేన ఆధ్వర్ంలో జగనన్న 
ఇళ్ళు పేదల కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ నియోజకవర్గం, జగననని ఇళ్ళు, పేదల 
కనీనిళ్లా… పేద ప్రజలపై ప్రభ్త్వం నిరలాక్ష్యం జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు పాలకండ జనసేన పార్టీ న్యకులు పాలకండ 
– లుంబురు ఎక్కడికక్కడ ఈ ఇళలా సా్కమ్ లను బహిర్గతం చేయ్లని 
పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుననిటులా చెపాపారు. పాలకండ నియోజకవర్గంలో ఇళలా 
నిరా్మణంలో అవకతవకలు ఉన్నియని ఆయన ఆరోప్ంచారు. మఖయూంగా 
పాలకండ మండలం లూంబురు గ్రామం పరిధలో ప్రభ్త్వం సేకరించిన 
సథిలం కనుగోలు లోనే భార్ అక్రమాలు చోరోచేసుకుననియని ఆరోప్ంచారు. 
ఇళ్ళు నిరి్మంచకపోతే పటాటీ రదుదు చేసాతిమని అధకారులు లబ్ధిద్రులను 
బెదిరిసుతిన్నిరని పేర్్కన్నిరు. ఈ నేపదయూంలో అక్కడ ఇళ్లా నిరా్మణం 
చేపటటీన లబ్ధిద్రులకు కషాటీలు తపపా ఇంకేమి మిగలడం లేదన్నిరు. కనీసం 
నిరా్మణంకు నీళ్లా లేకపోవడంతో డ్మ్మ నీరు రూ 50 ఇచే్చ దుసిథితి ఏరపాడిందని 
ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. దూర భారం ఒకవైపు, అక్కడ కనీస వసతులు లేక 
లబ్ధిద్రులు ఇబ్ందులు పడుతున్నిరని ఆరోప్ంచారు. ఇసుక ఉచితంగా 
ఇసాతిమని చెపాపారని వాసతివాలు అల లేవన్నిరు. కందరు కాంట్రాకటీరులా అక్కడ 
లబ్ధిద్రులకు చుక్కలు చూప్సుతిన్నిరని విమరిశించారు. ఇళ్ళు హడావిడిగా 
ఇచా్చరని కనీసం ఇళలాలోలా కరెంట్ సౌకరాయూలు లేవని ఆరోప్ంచారు. లబ్ధిద్రుల 
నుండి విదుయూత్ కనక్షనులా కోసం సమ్మ చెలలాంచాలని ఒతితిడి చేయడం 

తగదన్నిరు. నియోజకవర్గ వాయూపతింగా పేదలకు అండగా నిలుసాతిమని, ఇళలా నిరా్మణం అవకతవకలుపై పోరాటం చేసాతిమని హెచ్చరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో పాలకండ జనసేన పార్టీ 
న్యకులు పోరెడి్డ ప్రశాంత్, పట్నిరు రమేష్, జనసేన జానీ, బోర వాసు అనిల్ ఈశ్వర్ రాకేష్ ఉమా తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

జగనన్న ఇళ్లు పేదలందరికీ కన్్నళ్లు 
సోషల్ మీడియా వేదికగా జనసేన పార్టు యుద్ం

శతఘ్ని న్యూస్: పెడన, వైసిప్ ప్రభ్త్వం చేపటటీన జగననని కాలనీలు పథకం అతిపెదదు 
కుంభకోణం. భూమి కనుగోలు, మౌలక వసతులు పేరిట వేల కోటులా అవినీతి జరిగంది. 
ఈ అవినీతి బాగోతానిని ప్రపంచానికి తెలయజేయ్లనే ఉదేదుశంతో జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాలతో ఈనల 12,13,14 తేదీలోలా జగననని కాలనీలో జరిగన అవినీతిని సోషల్ మీడియ్ 
వేదిక ద్్వరా #jaganannamosam హాష్ టాయూగ్ తో కారయూక్రమం నిర్వహిసుతింది. ఇందులో 
భాగంగా పెడన నియోజకవర్గంలో జగననని కాలనీలో భార్ కుంభకోణాలు జరిగాయి. గృహ 
నిరా్మణ శాఖ మంత్రి జోగ రమేష్ ప్తినిధయూం వహిసుతినని పెడన నియోజకవర్గంలో తన 
అనుచరులను బ్న్మీ కాంట్రాకటీరులాగా అనేక అవినీతికులకు పాలపాడా్డరు. పెడన పటటీణానికి 
సంబంధంచిన పలోలాట 1, పలోలాట 2, పైడమ్మ కాలనీల 38 ఎకరాలలో ఒక్కక్కరికి సంటు 
సథిలం చొపుపాన 2000 మందికి పైగా ఇళలా సథిలలు కేటాయించారు. పలలాపుభూమి కావటం 

వలన మ్రక చేయుటకు రూ.6.30 కోటలా రూపాయలను ప్రభ్త్వం కేటాయించడం జరిగంది. కానీ మటటీ తోలకుండా 2.29 కోటలా రూపాయలను బ్లులాలు చేసుకున్నిరు. న్లుగు 
కోటలా రూపాయలకు బ్లులాలు పెటటీడం జరిగంది. ఒక పెడనపటానినికి సంబంధంచి ఇంత పెదదు సాథియిలో అవినీతి జరిగందంట్ నియోజకవర్గంలో ఇంకెనిని కోటులా అవినీతి జరిగందో 
ఊహించుకోవచు్చ. డాంబ్కాలు పలకే జోగ రమేష్ కి దమ్మంట్ ఈ మూడు కాలనీల మ్రక పనుల అవినీతిపై చర్చకు రావాల. టీవీలోలా ఏ రాష్ట్రంలో కాలనీ కైన్ వసాతివని సవాలు 
చేయటం కాదు. మీరు ప్తినిధయూం వహిసుతినని నియోజకవర్గంలో, పైగా మీరు నిర్వహిసుతినని గృహ నిరా్మణ శాఖలో జరిగన అవినీతిని ఆధారాలతో సహా బయట పెడతాం. ఈరోజు 
జగననని ఇలులా పేదలందరికీ కనీనిళ్లా కారయూక్రమంలో భాగంగా కృషా్ణ జిలలా గూడూరు మండలంలోని పలు గ్రామాలోలా జనసేన పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు పరయూటంచి జగననని 
కాలనీలోని జరుగుతునని మోసాలను బయటపెటాటీరు.
గూడూరు మండలం తలకుటూరు గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో జగననని కాలనీ పేరుతో 88 మంది లబ్ధిదారులకు ఇలు్ల కేట్యించడం జరిగింది. కానీ ఆ కాలనీలో కేవలం 5 ఇలు్ల నిరామెణం 
ప్రంభంచి, పునాదుల దగగారే ఆగిపోయింది. కాలనీ మొత్తం చెరువును తలపిస్్తంది.
గూడూరు మండలం మది్దపట్ల గ్రామంలోని జగననని కాలనీ సందరిశించడం జరిగింది.
ఈ గ్రామంలో ఒక్ ఇలు్ల కూడా నిరామెణం ప్రంభం కాల్దు.
గూడూరు మండలం కంచ కోడూరు గ్రామంలో జగననని కాలనీని సమెశాన వాటక పోయే దారిలో ఇవ్వటం వల్ల ఆ గ్రామంలో ప్రజలందరూ అక్డ ఇలు్ల నిరిమెంచుకోవడానికి ఆసకి్త చూపటం ల్దు.
కంచ కోడూరు గ్రామంలో సాథినికులు మాకు అనిని సదుపాయ్లతో ఇళలా సథిలలను కేటాయించాలని మహిళలు డిమాండ్ చేశారు. స్మశానం దింపుడు కళళుం దగ్గర ఇళలా సథిలలను 
కేటాయిసేతి ఏ రకంగా కటుటీకోవాలని మంత్రి జోగ రమేష్ ని ప్రశనిసుతిన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు ఎస్ వి బాబు, బతితిన హరి రామ్, పాండమనేని శ్రీనివాసరావు, 
గరికపాట ప్రసాద్, గలలా హర్ష్, శీరం సంతోష్, సమ్్మట శవన్గ ప్రసాద్, కార్తిక్, బెనర్జి, గంట రవి, కోలపలలా చంద్రశేఖర్, దురా్గప్రసాద్, భీమవరపు పరమేశ్వరరావు, ద్సరి రవీంద్ర, 
ద్సరి న్ని, కనపరితి వెంకనని, ప్నిశెటటీ రాజు, రెహమాన్ ఖాన్, పుపాపాల బుజిజి మరియు పెదదు ఎతుతిన జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

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

తణుకు జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్:  తణుకు నియోజవర్గం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు జగననని ఇళ్లా పేదలందరికీ కనీనిళ్లా మరియు జగననని మోసం అనే కారయూక్రమంలో 
భాగంగా తణుకు నియోజవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి విడివాడ రామచంద్ర రావు ఆధ్వరయూంలో జగననని కాలనీలు సందరిశించడం జరిగంది. అక్కడ లబ్ధిద్రులను ప్రశనించగా మాకు ఈ 
కాలనీలో ఏ విధమైన మౌలక సదుపాయ్లు వాటర్ సపాషల్ టీ, కరెంటు, రోడులా డ్రైనేజీ ఇటువంట ఏమీ లేకుండా మమ్మలని ఇక్కడ ఇలులా కటుటీకోమని ఒతితిడి తీసుకురావడం జరిగంది అని 
సాథినికంగా లబ్ధిద్రులు వాపోయ్రు. కారయూక్రమంలో తణుకు తణుకు మండలం అధయూక్షులు చికా్కల వేణు, ఇరగవరం మండలం అధయూక్షులు ఆకేట కాశ, తణుకు టౌన్ ప్రధాన కారయూదరిశి 
పంతం న్న్జీ, తణుకు టౌన్ యూత్ ప్రెసిడంట్ గర్రె తులసీరామ్, మండపాక గ్రామ ప్రెసిడంట్ జాన్ వెంకటలక్ష్మి, తణుకు మండలం ఉపాధయూక్షురాలు తెలలాగా రెడి్డ లక్ష్మి, మరియు 
జవా్వది ప్రసాద్, జాన్ శ్రీనివాస్, మరియు జనసేన పార్టీ న్యకులు కారయూకరతిలు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గన్నిరు.

కదిరి జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు 
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: తనకలులా మండలం, తవలం గ్రామంలో జనసేన ఆద్వరయూంలో జగననని ఇళ్ళు- 
పేదలందరికి కనీనిళ్లా కారయూక్రమం నిర్వహించదం జరిగంది. ఈ గ్రమంలో 22 మందికి 
పాలాట్స్ ఇచి్చన ప్రభ్త్వం ఇపపాటవరకు ఎలంట కటటీడాలు జరగలేదు. 3 సంవతస్రాలు 
పైబడి కావసుతిన్ని ఇచి్చన హామీల 20% కూడా నిరా్మణం జరగలేదు. ప్రభ్తా్వనికి ఉనని ఒక 
సంవతస్రం సమయంలో 20 లక్షల ఇళళును నిరి్మంచగలుగుతుంద్ అని జనసేన పార్టీ ద్్వరా 
ప్రశనించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల కనీ్వనర్ కె.వి రమణ, కటటీ కుమార్, 
శ్రీన్థ్, లక్షష్మణ్, కారయూక్రమాల కమిటీ మ్ంబర్ ఫయ్జ్, ఉపాధయూక్షులు శ్రీనివాసులు, అనిల్, 
మబారక్, బా బాజిన్, అమర్ కారితికేయ ఎంపీటీసీ పాల్్గన్నిరు.

పూతలపట్టి జనసేన ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళళు 
పరిశీలన

శతఘ్ని న్యూస్: పూతలపటుటీ: 
జగననని ఇలులా – పేదలందరికీ 
కనీనిళ్లా, జగననని మోసం 
హాష్ టాగ్ 12 వ తేదీన 
కారయూక్రమంలో బాగంగా 

పూతలపటుటీ నియోజకవర్గం, ఐరాల మండలంలోని కాణిపాకంలో అరుణ నగర్ జగననని 
కాలనీ వదదు అసంపూరితిగా ఉనని గృహాల పరిశీలంచిన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూనిర్వహక 
కారయూదరిశి ఎ.కె.శరవణ, చిరంజీవి యువత జిలలా అధయూక్షులు పూల ప్రభాకర్, బంగారు 
పాళయూం మండల అధయూక్షులు కోడి చంద్రయయూ, జిలలా సంయుకతి కారయూదరిశి నహ్రూ రాయల్, 
జిలలా కారయూనిర్వహక కారయూదరుశిలు జయప్రకాష్, రాజేష్, సురష్, రాకేష్, చైతనయూ, 
సుశాంత్, యశ్వంత్, పవన్ బాలు తదితరులు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గన్నిరు.

సింగరాయకండ జనసేన ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు 
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: కండేప్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు 
సింగరాయకండ మండల అధయూక్షులు ఐన్ బతితిన రాజేష్ ఆధ్వరయూంలో సింగరాయకండ 
మండలంలో పలు గ్రామంలో టడ్్క గృహాలను సందరిశించడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో బాధతులు కూడా పాల్్గని ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

హందూపురం జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు  
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: హిందూపురం: జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
హిందూపురం నియోజకవర్గం ఇంచార్జి ఆకుల ఉమేష్ మరియు మండల అధయూక్షుడు 
చక్రవరితి ఆధ్వరయూంలో జగననని ఇళ్ళు – పేదలకు కనీనిళ్లా, #janananna mosam 
కారయూక్రమంలో బాగంగా హిందూపురం పటటీణానికి న్లుగు కిలోమీటరులా దూరంలో 
కోటప్ దగ్గరలో గల జగననని కాలనిని పరిశీలంచి అక్కడి పరిసిథితులు తెలుసుకోవడం 
జరిగంది. ఇక్కడ ద్ద్పు రెండు వేల పైచిలుకు లబ్ధిద్రులకు ఇళలాను కేటాయించారు. 
ఇపపాటద్కా కనీసం పది ఇళ్ళు కూడా పూరితి కాలేదు. ఎంతో అర్టలతో ప్రంభించిన 
జనననని కాలనీలు సరన వసతులు లేక ఆధ్వనని సిథితిలో ఉన్నియి. ప్రభ్త్వం ఏరపాడి మూడు 
సంవతస్రాలు పూరితి అయిన్ కనీసం పది శాతం ఇళ్ళు కూడా పూరితి చేయకపోవడం 
వైసీపీ పాలనకు నిదరశినం. ఇపపాటకైన్ ప్రభ్త్వం కళ్ళు తెరచి లబ్ధిద్రులకు ఇళ్ళు పూరితి 
చేసి ఇవా్వలని హిందూపురం జనసేన పార్టీ తరుపున డిమాండ్ చేసుతిన్నిం.
ఈ కారయూక్రమంలో హిందూపురం పటటీణ అధయూక్షుడు కోళలాకుంట శేఖర్, జనసేన 
న్యకులు మరియు జన సైనికులు ప్రభ్ ద్స్, హనుమంతు, మనోహర్, రామాంజి, 
హర్ష్, లంగరాజు, ప్రశాంత్, బాబు, వెంకట్ష్, చింత హనుమంతు, దివాకర్, కిరణ్ 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

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

కాకినాడ సిటీ జనసేన ఆధ్వర్ంలో ‘జగనన్న ఇళ్లు  
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు’

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ సిటీ, జగననని ఇళ్లా – పేదలకు కనీనిళ్లా కారయూక్రమంలో భాగంగా కాకిన్డ 
సిటీ ఇంఛారిజి మరియు పీఏసీ సభ్యూలు మతాతి శశధర్, నగర అధయూక్షులు సంగశెటటీ అషోక్ మరియు పార్టీ 
శ్రేణులతో కలసి కమరగరి జగననని కాలనీలో పరయూటంచి జరుగుతునని అక్రమాలను పత్రికామఖంగా 
ప్రశనించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గన్నిరు.

‘జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు’ 
జనసేన సామాజిక పరిశీలన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజాం, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కలయూణ్ ప్లుపు మేరకు పేదలు 
ఇలులా జగననని మోసం కారయూక్రమంలో భాగంగా రాజాం నియోజకవర్గం, రాజాం మండలం, 
కంచరాం గ్రామాలకు దూరంగా కనీసం మౌళిక వసతులు లేని ప్ంతంలో పేదలకు ఇళ్ళు 
పటాటీలచి్చ నిరా్మణం చేయ్లని చేతకాని ప్రభ్తా్వనికీ బుదిధి చెపేపా రోజులు దగ్గర పడా్డయని 
ఇకనైన్ పేదల గృహాలు ప్రభ్త్వమే కటటీంచాలని జనసేన పార్టీ తరుపున డిమాండ్ చేస్తి 
మొదట రోజు కారయూక్రమంలో రాజాం నియోజకవర్గ న్యకులు ఎనిని రాజు ఆధ్వరయూంలో 
కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో వీర మహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

పుటటిపరితి జనసేన ఆధ్వర్ంలో 
టిడ్కో ఇళళు పరిశీలన

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసాయి జిలలాలో పుటటీపరితి పటటీణానికి సంబంధంచిన జగననని 
గృహాలను అక్కడ జరుగుతునని మోసాలని షోషల్ ఆడిటరింగ్ ద్్వరా ప్రజలకు 
వివరించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ప్ఏసి మరియు రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరిశి చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డ, జిలలా అధయూక్షులు టసి వరుణ్, జిలలా ప్రధాన 
కారయూదరిశి అబుదుల్, నియోజకవర్గం న్యకులు డాకటీర్ తిరుపతేంద్ర, బోయ వంశీ గణేష్ 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

జగనన్నకాలన్ల్, టిడ్కో గృహాల్ సందరి్శంచిన 
డి ఎమ్ ఆర్ శేఖర్

శతఘ్ని న్యూస్: డా. బ్ ఆర్.అంబేద్కర్ 
కోనసీమ జిలలా: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు జగననని 
ఇళళు పేరుతో జరుగుతునని మోసాలు, 
అవకతవకలను బయటపెటటీ ప్రజలకు 
న్యూయం జరిగే విధంగా సోషల్ ఆడిట్ 
నిమితతిం కారయూక్రమం రూపందించారు. 

ఈ కారయూక్రమంలో బాగంగా అమలపురం జనసేన పార్టీ అమలపురం పారలామ్ంట్ 
నియోజకవర్గం ఇంచార్జి డి ఎమ్ ఆర్ శేఖర్ ఆధ్వరయూంలో అలలావరం మండలం, బోడసకుర్రు 
గ్రామంలోని జగననని కాలనీలు, టడ్్క ఇళలాను సందరిశించి లబ్ధిద్రుల సమసయూలను 
జనసేన పార్టీ న్యకులు, కారయూకరతిలు తెలుసుకోవడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన న్యకులు నలలా శ్రీధర్, మనిస్పల్ మాజీ చైర్మన్ య్ళలా న్గ సతీష్, కంచిపలలా 
అబు్లు, ఇసుకపటలా రఘుబాబు, అయితాబతుతిల ఉమామహేశ్వరరావు, ఉండ్రు భగవాన్ 
ద్స్, లంగోలు పండు, ఆకుల స్రయూన్రాయణ మూరితి, ఆర్.డి.యస్.ప్రసాద్, పోలశెటటీ 
బాబులు, వాకపలలా వేంకట్శ్వర రావు, పడాల న్న్జీ, తికా్క ప్రసాద్, డి.యస్.యన్.
కుమార్, అలలాడ రవి, నిమ్మకాయల రాజేష్, కంకిపాట గోప్, కరాటం వాణి, బండారు 
వెంకననిబాబు, సాధన్ల మరళి, పరమట చిటటీబాబు, పాలూరి న్రాయణ సా్వమి, 
గంధం శ్రీనివాస్, పోలశెటటీ మహేష్ పాల్్గన్నిరు.
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ఆదివారం, 13 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పత్తికండ జనసేన ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
• జగననని కాలనీలు సాకారం కాని పేదల సంతింట కల
• ప్రచార ఆరాభాటాలే కాని ప్రభ్త్వ పనితీరు క్షేత్సాథియిలో ఏమాత్ం కనిప్ంచడం లేదు
• జగన్ రెడి్డ జూన్ 2021 పేదల సంతింట కల నరవేరుసాతిమన్నిరు 2022 నవంబర్ వచి్చన ఇంకా చాల వరకు పున్దులకే నోచుకని జగననని కాలనిలు..
• పేదలకు న్యూయం జరిగేందుకే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమానిని చేపటాటీం

జనసేన పార్టీ పతితికండ నియోజకవర్గ న్యకుడు సిజి రాజశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్: పతితికండ, జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో 12,13,14 తేదీలలో నిర్వహించు జగననని ఇలులా-
పేదలందరికీ కనీనిళ్లా అనే సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమంలో భాగంగా 12వ తేది మొదటరోజు పతితికండ 
నియోజకవర్గం పతితికండ టౌన్ కు సంబంధంచిన ఆదోని రోడు్డలో ప్రభ్త్వమ ఏరాపాటు చేసిన జగననని 
కాలనీని పరిశీలంచి అక్కడ పరిసిథితులను తెలుసుకోవడం జరిగంది. ఇక్కడ పూరితిగా వాగు ప్ంతంలో 
ఇళలా సథిలలు ఇచా్చరు. మరి మఖయూంగా ఉరుకుంద ఈరనని గుడి మందర ఉనని పాలాటలాలో చేత వాటం 
ప్రదరిశించి డబు్లు తీసుకున్నిరని తెలయజేశారు, ఒక పాలాట్ 30 వేల నుంచి 3 లక్షల వరకు కనుగోలు 
చేసినటులా తెలసింది, జగననని కాలనీలో అనేకచోటలా బేస్ మటాటీలు చీలపోయిన దృశాయూలు చూసాం, ఇక్కడ 
సాథినికులను అడగా్గ ఇక్కడ మాకు కనీసం మౌలక సదుపాయ్లైన విదుయూత్,నీరు,రవాణా సౌకరయూం కూడా 
ఇక్కడ లేవన్నిరు. లక్షా 80 వేల రూపాయలతో ఇలులా నిరి్మంచుకోవడం మాకు సాధయూం కాదని మాకు బేస్ 
మటటీంకే లక్ష రూపాయలు పైగా ఖరు్చ అవుతుందని , ఇలులా ఎపుపాడు నిరి్మంచాలని తెలయజేశారు, ఒక ఇలులా 
నిరి్మంచడానికి మినిమం 5,00,000 అవుతుందని ప్రభ్త్వం 1,80,000 రూపాయలు ఇసేతి మేమ ఏ 

విధంగా ఇలులా నిరి్మంచుకుంటామని తెలపారు, ఇంకా అనేక చోటలా ఇలులా నిరా్మణాలు కూడా చేపటటీలేదు ఎందుకు చేపటటీలేదు అని అడగగా ఇక్కడ వాగు ప్ంతం ఈ ప్ంతంలో ఇలులా 
నిరి్మంచుకోవడం అంట్ మా ప్ణాలను మేమ తెగంచుకుననిటులా అవుతుంది, ఎందుకంట్ ఇక్కడ బంక మటటీ ఉననిందువలలా బేస్ మటటీం పది అడుగులు పైగా తీయ్ల, లేదంట్ ఇలులా 
కూలపోయ్ అవకాశం ఉననిందువలలా నిరి్మంచుకోలేకపోతున్నిరు అని తెలయజేశారు, పది అడుగులు తీసి ఇలులా నిరి్మంచుకుంట్ బేస్ మటాటీనికి రెండు లక్షల పైగా ఖరు్చ అవుతుందని 
తెలపారు, మీరు అధైరయూపడకండి మీకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉండి మీకు న్యూయం జరిగే విధంగా మేమ పోరాడతామని లబ్ధిద్రులకు ధైరయూం చెపాపారు. ఈకారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
ఐట వింగ్ కోఆరి్డనేటర్ పురుషోతతిం, జనసేన పార్టీ న్యకులు, ధర్మతేజ, చాంద్ భాష, వడే్డ విరష్, ఎర్రి సా్వమి, జీవన్ కుమార్ మరియు తదితరులు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గన్నిరు.

జనసేన ఆధ్వర్ంలో పట్టి పత్రాల స్థలాల కోసం హోరెత్తిన ఆందోళనల్…
శతఘ్ని న్యూస్: భంసా రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రమైన భంసాలోని సర్వ నంబర్ 118లోని లబ్ధిద్రులకు పటాటీ పత్రాలకు సంబంధంచిన సథిలలను చూప్ంచాలంట్ జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
చేపటటీన ఆందోళనలు హోరెతాతియి. శుక్రవారం మధాయూహానిం జనసేన ఉమ్మడి జిలలా ఉపాధయూక్షులు సుంకెట మహేష్ బాబు ఆధ్వరయూంలో బాధత లబ్ధిద్రులు భంసా బసాటీండ్ ఎదుట 
ఆందోళనలు చేపటాటీరు. రోడు్డపై భఠాయించి రాసాతిరోఖోకు దిగారు. వాహాన్ల రాకపోకలను అడు్డకోని ట్రాఫిక్ వయూవసథిను సతింభింపజేశారు. దశాబధి కాలం క్రితం సర్వ నంబర్ 118లో 60 
మందికి పైగా లబ్ధిద్రులకు ఇండులా నిరి్మంచుకునేందుకు గాను సథిలలను కేటాయిస్తి పటాటీ పత్రాలు అందజేసినపపాటకీ సరిహదుదులను చూప్ంచకపోవడం ఎంత వరకు సబబు అంట్ 
జనసేవ ఉమ్మడి ఆదిలబాద్ జిలలా ఉపాధయూక్షుడు సుంకెట మహేష్ బాబు ప్రశనిస్తి ఆందోళణలు చేపటాటీరు. సంబంధత సమాచారం తెలుసుకునని టౌన్ సీఐ ప్రవీణ్ కుమార్ పోలీసు 
సిబ్ందితో ఘటన సథిలకి చేరుకోని జనసేన ఉమ్మడి జిలలా ఉపాధయూక్షుడు మహేష్ బాబును ఆందోళనకారులను అదుపులోకి తీసుకోని పోలీస్ సేటీషన్ కు తరలంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
లబ్దు ద్రులు రాణి, కమల, రమేష్, మతయూం, అజయ్, మహేష్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

నందికట్కోరు జనసేన ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: నందికట్్కరు నియోజకవర్గంలోని జనసేన పార్టీ 
తరఫున జగననని ఇలులా పేదలకు కనీనిళ్లా అనే ప్రోగ్రాం నందికట్్కరు 
నియోజకవర్గంలోని కణిదల రోడు్డలో ఉననిటువంట జగననని కాలనీలో 
చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా పరయూటంచినటువంట 
జనసేన పార్టీ న్యకులు నలలామలలా రవికుమార్ బోరెలలా వెంకట్ష్ కాకరలా కిరణ్ 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలోని మఖయూ అన్లసిస్ కణిదల 
రోడు్డకు వెళ్తి ఉంట్ వెడమవైపు 1500 బ్ల్డంగులు మరియు కుడివైపు 2500 
బ్ల్డంగులు జగన్ రెడి్డ ప్రభ్త్వం ఇవ్వడం జరిగంది. ఇక్కడ 60 శాతం ఇలులాలు 
సాలాబ్ అయిపోయి పాలాసిటీంగ్ జరుగుతా ఉన్నియి 20% సాలాప్ వరకు వచా్చయి, 
మిగతా 20 శాతం బేస్ మటాటీలు మరియు మొదలుపెటటీనివిగా ఉన్నియి. 
ఒక గృహానికి జగన్ ప్రభ్త్వం నుండి 1,80,000 ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది 
అందులో భాగంగా 90 బసాతిల సిమ్ంటు, 480 కేజీల ఐరన్, మూడు ట్రాకటీరలా 
ఇసుక, ఇచి్చ నగదు ₹1,10,000 ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది. అనగా 70 వేల 
రూపాయల సరుకు లక్ష పదివేల రూపాయలు నగదు ఇవ్వడం జరుగుతోంది. 
సథిలమ ప్రతి బ్ల్డంగ్ కి ఒక సంటు అందులో ఒక బెడ్ రూమ్, హాలు, కిచెన్, 
బాత్ం, ఇవ్వబడింది. ప్రతి ఒక్కరి ద్్వరా మేమ తెలయజేసుకుననిది ఏమంట్ 

జగననని ఇచే్చ డబు్ బ్ల్డంగ్ పూరితి చేసుకోవడానికి సరిపడట్లాదు బ్ల్డంగ్ పూరితి చేసుకోవడానికి కనీసమ 6 నుంచి 8 లక్షలు ఖరు్చ అవుతుంది జగననని ఇచే్చ లక్ష 80 రూపాయలు తీసివేసి 
మాకు మిగతా డబు్ అపుపాగా తెచి్చ కటటీంచుకనుచున్నిమ ఈ గృహాలు తందరగా పూరితి చేసి ఇచే్చసేతి బావుంటుందని ఆశసుతిన్నిను. అక్కడ చాలమందికి నీట సౌకరయూం లేదు. కరెంటు 
సౌకరయూం లేదు అవి ప్రభ్త్వం తందరగా కలపాంచాలని కోరుకుంటున్నిరని తెలపారు.

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

వైసీపీ నేతల ధనదాహంతో పేదల కంట రక్తకన్్నరు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంట్రు, రాష్ట్ర చరిత్లో ఎననిడూలేని విధంగా జగననని కాలనీలోలా వేల కోటలా 
అవినీతి జరిగందని, వైసీపీ నేతల ధనద్హానికి నిరుపేదలకు గూడు లేకుండా పోయిందని 
జిలలా జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గాద వెంకట్శ్వరరావు అన్నిరు. జగననని మోసం, జగననని 
కాలనీలు, పేదలందరికీ కనీనిళ్లా పేరుతో జనసేన చేపటటీన సోషల్ ఆడిట్ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా శనివారం 16 వ డివిజన్ పరిధలోని బుడంపాడు, ఏటుకూరులలోని జగననని 
కాలనీలను డివిజన్ కార్పారటర్ ద్సరి లక్ష్మీ దుర్గ నేతృత్వంలో పార్టీ నేతలు సందరిశించారు. 
ఈ సందరభాంగా జగమంత మోసం – జగననని మోసం. జగననని కాలనీలు – అవినీతికి 
ప్రతిరూపాలు అంట్ పెదదుఎతుతిన నిన్ద్లు చేశారు. పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి వడ్రాణం 
మార్కండేయ బాబు మాటాలాడుతూ పది లక్షలు కూడా చేయని సథిలలకు 60, 70 లక్షలు 
చెలలాంచి రాష్ట్ర వాయూపతింగా వైసీపీ నేతలు వేల కోటలా రూపాయలు దోచుకున్నిరని ఆగ్రహం వయూకతిం 
చేశారు. మాటాలాడితే 98.4 % హామీలు నరవేరా్చమంట్ గొపపాలు చెపుపాకునే వైసీపీ నేతలు 
అందులో జగననని కాలనీల గురించి మరచిపోయ్రమోనని ఏదేధివా చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం 
అతయూంత ప్రతిషాటీత్మకంగా చేపటటీన జగననని కాలనీలోలా ఇంత పెదదు ఎతుతిన అవినీతి జరగటంతో 
పేదలకు సంత ఇలులా కలగానే మిగలపోయ్ ప్రమాదం ఉందని పార్టీ నగర అధయూక్షుడు నేరళళు 
సురష్ అన్నిరు. ఒకవైపు రాష్ట్ర వాయూపతింగా వైసీపీ నేతలు చేసుతినని దౌరజిన్యూలు, ద్షీటీకాలతోనే 

ప్రజలు నరకం అనుభవిసాతి ఉంట్ మరోవైపు పేదలకు కటటీంచే ఇళళులోలాన్ అవినీతికి తెరతీయటం నిరుపేదలకు, మధయూతరగతి ప్రజల జీవనవిధాన్నికి శరాఘాతంల మారిందని 
ఆయన ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. రెండేళ్లాగా ఏ కాలనీలోన్ సరిగా్గ ఒక్క ఇంటని కూడా నిరి్మంచలేదు అంట్ పేదల ఇలులా అంట్ ఈ వైసీపీ ప్రభ్తా్వనికి ఎంత నిరలాక్ష్యమో అరధిమౌతుందని 
దుయయూబటాటీరు. మాయమాటలతో, అబదధిపు హామీలతో, సానుభూతి వచన్లతో ఇన్నిళ్లా ప్రజలని మోసం చేస్తి వసుతినని వైసీపీ నేతల కరుడుగటటీన నిజ స్వరూపానిని ప్రజాక్షేత్ంలో 
బటటీబయలు చేసేందుకే జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ సోషల్ మీడియ్ వేదికగా జగననని మోసం పేరుతో కారయూక్రమానిని నిర్వహిసుతిన్నిరని జిలలా అధకార ప్రతినిధ ఆళళు హరి అన్నిరు. 
రాష్ట్ర వాయూపతింగా జగననని కాలనీలోలా కనిప్సుతినని ఖాళీ ప్రదేశాలను, పున్ధకి మాత్మే పరిమితమైన ఇళలా నిరా్మణాలకు సంభందించిన ఫోటోలను జనసేన పార్టీ నేతలు బాహయూ ప్రపంచానికి 
తెలసేల విడుదల చేశారని, ఈ ఫోటోలను చూసిన ప్రజలు వైసీపీ నేతల పని తీరుపై విసుతిపోతున్నిరని ఆళళు హరి అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో కారోపారటరులా లక్ష్మీ దుర్గ, యర్రంశెటటీ 
పద్్మవతి, పార్టీ నేతలు మాణికాయూలరావు, ప్రసాద్, కిరణ్, చింతా రాజు, యడలా మలలా, ద్సరి వాసు, ఉపేంద్ర, సింగ్, బాషా, రవీంద్ర, చందు శ్రీరామలు, కారితిక్, పామలూరి కోట, సోమి 
ఉదయ్, త్రిపుర, మలేలాశ్వరి, అరుణ, కవిత, ఆషా, సతయూం, గలలా కోట, వీరాంజనేయులు, న్గేశ్వరరావు, మలలాకారుజినరావు, అంజి, కుమార్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

జగనన్న కాలన్లో జగనన్నకి సాకోంలో లాభం 
తప్ప పేదప్రజలకు కన్్నరే మ్గిలంది

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు, 
జనసేన పార్టీ అధనేత 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు జగననని మోసం 
అనే కారయూక్రమానిని 
ని యో జ క వ ర ్గ ం లో ని 
మ సు న్ రు 
మండలంలోని గోపవరం, 
కాట్రేనిపాడు, మసున్రు 
గ్రామాలోలా ప్రభ్త్వం 

అందజేసిన జగననని ఇళలా సథిలలను జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ న్యకులు పాశం న్గబాబు 
పరిశీలంచారు. ఈ సందరభాంగా ఆయన మాటాలాడుతూ ఇళళు సథిలల పేరుతో వైసీపీ సాథినిక 
న్యకులు అసైన్మంట్ సథిలలను, ఊరికి దూరంగా ఉనని భూమలను, చెరువులు దేనికి పనికి 
రాని 10 లక్షల రూపాయిల విలువ కూడా లేని భూమలను ఎకరం 25 లక్షలకు విలువ కటటీ 
జేబులు నింపుకునే పెదదు సా్కంలు జరిగాయని, ప్రభ్త్వం లక్షలది ఇళలాను మంజూరు చేశామని, 
ఇపపాటవరకు ద్ద్పు 50 శాతం ఇళలాను పూరితిచేశామని చెబుతూ పేదలను మోసం చేసుతిన్నిరని 
ఆరోప్ంచారు. చాలచోటలా ఇపపాటవరకు పనులు కూడా పూరితిగా ప్రంభం కాలేదని కానీ 
ప్రభ్త్వం పూరితి చేసినటులా చెబుతున్నిరని అన్నిరు. అలగే కేంద్ర ప్రభ్త్వం ప్రధానమంత్రి 
ఆవాస్ యోజన కింద విడుదల చేసుతినని నిధులను రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం పేదలకు అందిసుతిననిటుటీ 
చెబుతూ ప్రజలను తపుపాదోవ పటటీసుతిన్నిరని అన్నిరు. రానునని రోజులోలా నియోజకవర్గంలోని 
అనిని గ్రామాలోలా ఈ యొక్క ఇళలా సథిలలను పరయూటంచి వీరందరికీ న్యూయం జరిగేల జనసేన పార్టీ 
తరఫున పోరాటం చేసాతిమని తెలయజేశారు ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవర్గ న్యకులు పాశం 
న్గబాబు, మసున్రు మండల వైస్ ప్రెసిడంట్ బోటలా న్గేంద్ర, న్యకులు చేబతితిన విజయ్, 
వేట త్రిన్థ్, గరి గోప్, మొగళళు న్గరాజు, చేకూరి అనిల్, చిలలామంత సోమరాజు, గోవరధిన్ 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

జగనన్న కాలన్ల భాదితుల తరుపున జనసేన గళం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు మొదట రోజులో 
భాగంగా వజ్రకరూర్ మండలం కేంద్రం మరియ మండలంలోని పందికుంట, 
రాగులపాడు గ్రామలలో పరాయూటంచటం జరిగంది. జగననని కాలనీ జగననని కాలనీల 
అంట్ ప్రజలను మభయూపెట్టీ ప్రయతానినిని క్షేత్సాథియిలో ఎండగట్టీందుకు జనసేన 
అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు అందులో మొదట రోజులో భాగంగా మండల 
పరిధలో గృహ నిరా్మణ పథకాలు జగననని కాలనీలో సమద్య్లను సందరిశించి అవి 
ఏయ్ దశలోలా ఉన్నియో పరిశీలంచారు. ఆయ్ గ్రామమలో విసతిృతంగా పరయూటంచి 
లబ్ధిద్రులతో ప్రతయూక్షంగా మాటాలాడి ప్రతి అంశానిని మరియు జగననని కాలనీలో 
తిషటీవేసిన ప్రతి సమసయూపై జనసేన ప్రజల దృష్టీకి తీసుకచి్చ అవి పరిషా్కరం అయ్యూవరకు 
ప్రభ్త్వం పై జనసేన పార్టీ పోరాటం చేసుతిందని మండల అధయూక్షుడు కేశవ్ అచ్చన్ల 
డిమాండ్ చేశారు. పందికుంట, రాగులపాడు గ్రామాలోలా జగన్ కాలనీలో లేవని మీరు 
ఎక్కడ అని వెతుకుతారు అని అక్కడ గ్రామసుథిలు తెలయజేసారు. ఈ కారయూక్రమమలో 
మండల ఉపాధయూక్షులు హరిశంకర్ న్యక్, ప్రధాన కారయూదరిశి అంజినేయులు, కారయూదరిశి 
జీలన్, సంయుకతి కారయూదరుశిలు జగదీష్, భార్గవ్, వెంకట్రమణ మండల న్యకులు 
లలూ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగంది.

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

యడలుపలలు రామ్ సుధీర్ ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు మరియు పీఏసీ ఛైర్మన్ 
న్దండలా మనోహర్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ చేపటటీన కారయూక్రమం శనివారం పెడన 
పటటీణ శవారు పలోలాట స్్కల్ సమీపంలో ఉనని జగననని కాలనీలో మరియు పెడన పటటీణం 
పైడమ్మ కాలనీ సమీపంలో ఉనని జగననని కాలనీలో పెడన జనసేన న్యకులు యడలాపలలా 
రామ్ సుధీర్ ‘జగననని ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా’ మరియు #JaganannaMosam 
పలాకార్్డస్ తో సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహించడం జరిగంది. జగననని కాలనీలలో జరుగుతునని అవినీతి 
అక్రమాలను గురించి పరిశీలంచి వాటని గురితించడం జరిగంది. త్వరలోనే ఈ జగననని ఇళ్లా 
అవినీతికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారానిని పూరితిసాథియిలో బయటపెటటీబోతుననిమ 
అని జనసేన న్యకులు రామ్ సుధీర్ తెలయచేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ కృషా్ణ 
జిలలా ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి వరుదు రమా దేవి, పెడన మండలం అధయూక్షులు ఉసా వెంకయయూ, 
ఉపాధయూక్షులు చీరలా నవీన్ కృష్ణ, పోలగాని లక్ష్మీ న్రాయణ, పూలేలాట దురా్గరావు, సయియూద్ షఫీ, 
రంగయయూ, మలలా బాబు, బాకీ న్ని, సుంకర అంజిబాబు, అశోక్, వినోద్, శవ పవన్ మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు. ఈ కారయూక్రమానికి అధకార పార్టీ న్యకులు మహిళలను రెచ్చగొటటీ 

అడు్డకోవాలని చూసారు, భవన నిరా్మణ కారి్మకుల మసుగులో ఉనని తమ కారయూకరతిలను పంప్ జనసేన న్యకుల పై ద్డికి తెగబడా్డరు, ఎవరెనిని ఇబ్ందులకు గురి చేసిన్ ఎనిని 
ఆటంకాలు సృష్టీంచిన్ కారయూక్రమానిని విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగంది.

సింగనమల జనసేన ఆధ్వరంలో జగనన్న మోసం
శతఘ్ని న్యూస్: సింగనమల, జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు జిలలా 
అదయూక్షులు టీసి వరుణ్ స్చనలతో జగననని ఇలులా పేదోడి కనీనిరు కారయూక్రమంలో బాగంగా 
శనివారం సింగనమల నియోజకవర్గ పరిధలోని బుక్కరాయసమద్రం మండల కేంద్రంలో 
గల జగననని కాలనీలను మండల కనీ్వనర్ జి.ఎర్రిసా్వమి ఆద్వరయూంలో.. సందరిశించడం 
జరిగంది. ఇలులా కేటాయించిన జనం. వారి యొక్క గోడును జనసేన పార్టీకి విననివించారు. 
మొదటోలా మన మఖయూమంత్రి నవరతానిలోలా భాగంగా ఇలులా లేని ప్రతి కుటుంబంకు ఇలులా తామే 
కటటీంచి, అక్క చెల్లామ్మలకు తాళ్లు చేతికిసాతినని చెప్పా అధకారం రాగానే మాట మారి్చ 
కండలలో గుటటీలలో సధిలలు కేటాయింపు చేసి మందు ప్రభ్త్వం లగానే 4 దఫ్లుగా 
బ్లులాను చెలలాంపు ఉంటుంది. మీర కటుటీ కోవాలని లేకుంట్ సథిలం వెనకి్క తీసుకుంటామని 
బెదిరించారని అపుపాచేసి ఇలులా కటుటీకునని కందరికి బ్లులాలు సరిగా చెలలాంపు చేయక వారు 

నిరా్మణాలు మదయూలోనే ఆపుకున్నిరు. ప్రభ్త్వ భూమలను ప్రయివేట్ వయూకితి భూమలుగా నకిలీ పత్రాలను సృష్టీంచి వాటని కనుగోలు చేసి బార్గా వైసిప్ న్యకులు ప్రజాధనం 
దోచుకున్నిరని తెలపారు. జగననని ఇలులా నపంతో బుక్కరాయసమద్రం పంచాయతీ లోని అడ్డదిపపా కండ మటటీని ఎమ్్మలేయూ అనుయ్యులు న్మ మాత్పు అనుమతులతో కనిని 
వందల ఎకరాలోలా ద్ద్పు 3 కోటలా రూపాయల విలువైన ఎర్రమటటీ మైనింగ్ సా్కం జరిగంది. వీటపై లోకల్ గా ఉనని న్యకులు ఆధకారులదృష్టీకి తీసుకుని వచి్చన్ ఉపయోగం 
లేకుండా పోయింది. ఇలంట ప్రజాధనం దోప్డీకి అడు్డకటటీ వేయడానికి జనసేన పార్టీని పవన్ కళ్యూణ్ సాథిప్ంచడం జరిగంది అని పీడిత వరా్గల గొంతుకగా జనసేన పార్టీ పనిచేసుతింది 
అని ఈ వసీప్ పాలకులు చేసే అవినీతిని అక్రమాలను బటటీ బయలు చేసి ప్రజలకు, ఈ దేశానికి తెలసేల సోషల్ మీడియ్ ఉదయూమం జనసేన పార్టీ చేసోతిందని తెలుపటం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో జిలలా కారయూదరిశి చొపాపా. చంద్ర శేఖర్, సంయుకతి కారయూదరిశి శ్రీమతి జయమ్మ, మండల కనీ్వనర్ ఎర్రిసా్వమి, ఉపాదయూక్షులు సిరిసాల సుమన్, ప్రధాన కారయూదరిశి తాహీర్, 
మండల న్యకులు వంశీ, అవా్వరి రమేష్, అశోక్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

సింగనమల జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు 

పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయ సాధనలో భాగంగా, 
జిలలా అధయూక్షులు టసి వరుణ్ 
ఆదేశాల మేరకు సింగనమల 
నియోజవర్గం సింగనమల 

మండలం లోని కలులామడి, తరిమ్ల గ్రామాలలో జనసేన న్యకులు జగననని కాలనీ 
సందరిశించి ప్రభ్త్వం యొక్క అవినీతిని ఎండగటటీడం జరిగంది. అక్కడ పరిసిథితి చూసేతి 
మళళు పదల జగననని కాలనీ అనిప్సోతింది మరి అక్కడ మనుషులు నివసించడానికి 
ఇచా్చరో లేక ఎందుకు ఇచా్చరో వైసీపీ ప్రభ్త్వం చెపాపాలని జనసేన న్యకులు 
నిలదీసారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలలా సంయుకతి కారయూదరిశి బమ్మన పురుషోతతిం రెడి్డ, 
సింగనమల మండలం కనీ్వనర్ తోట ఓబులేసు, బ్ందల సాయి శంకర్, శేషు, రామ, 
మలేలాష్, మధు, మాధవ, తోట రామో్మహన్, గజేంద్ర న్యక్, నరసింహ, గంగాధర్, 
తోట మధు, సంతోష్, గంగాధర్ తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

కాకినాడ సిటీ జనసేన ఆధ్వర్ంలో టిడ్కో ఇళళు పరిశీలన
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకిన్డ సిటీ, జగననని 
ఇలులా – పేదలకు కనీనిళ్లా కారయూక్రమంలో 
భాగంగా శనివారం కాకిన్డ సిటీ 
ఇంఛారిజి మరియు పీఏసీ సభ్యూలు 
మతాతి శశధర్, నగర అధయూక్షులు అశోక్ 
సంగశెటటీ మరియు కాకిన్డ సిటీ ఐటీ 
కో ఆరి్డనేటర్ మరియు పార్టీ శ్రేణులతో 
కలసి కమర గరి జగననని కాలనీలో 
పరయూటంచి జరుగుతునని అక్రమాలను 
పత్రికామఖంగా ప్రశనించడం జరిగంది.

ఆచంట జనసేన ఆధ్వర్ంలో టిడ్కో ఇళళు 
పరిశీలన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట 
నియోజకవర్గం పెనుగొండ 
మండలంలో జగననని ఇలులా 
పేదల కనీనిళ్ళు ప్రోగ్రాంను 
ఆచంట జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్గ ఇన్్చర్జి 
మరియు ప్ఎసి సభ్యూలు 
చేగొండి స్రయూ ప్రకాష్ 

ఆధ్వరయూంలో చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పెనుగొండలో ఉనని పెనుగొండ 
మరియు మనుమర్రు, కటాలపర్రు లేఔటలా దగ్గరకు వెళిలా పరిశీలంచడం జరిగంది ఎక్కడ 
కూడా లేఅవుటలాలో కనీసం మౌళిక సదుపాయ్లను కలపాంచడం జరగలేదు. కనినిచోటలా 
అయితే కనీసం ట్రాకటీరులా వెళలాడానికి సరిపడా రోడు్డ కూడా లేదు కేవలం అధకార పార్టీ 
న్మమాత్ంగా మాత్మే ఈ ఇలులా సథిలనిని ఇవ్వడం జరిగందని అవి కూడా వారికి 
ఒక్కక్కరు సథిలనికి 70000 చెలలాంచడం జరిగందని చెపుతిన్నిరు ఈ విధంగా జగననని 
వారిని మోసం చేయడం జరిగందని అక్కడి ప్రజలు చెపపాడం జరిగంది. నియోజవర్గ 
ఇన్్చర్జి మాటాలాడుతూ ఈ ప్రభ్త్వం వారు స్వలభాల కోసం 40 లక్షల విలువ చేసే 
భూమలను 70 లక్షలకు కన్నిమని చెబుతూ అరుహులైన వారి దగ్గర ఈ విధంగా 70000 
తీసుకోవడం ఎంతవరకు న్యూయమని కనీసం వారికి మౌళిక సదుపాయ్లను కూడా 
కలపాంచడం లేదని ఇసుక ట్రాకటీరులా తిరగడానికి రోడులా కూడా లేవని ఈ విధంగా ప్రజలని 
మభయూపెట్టీ మోసం చేసుతిన్నిరని తెలయజేయడం జరిగంది ఇపపాటకైన్ ఈ ప్రభ్త్వం 
వారు మతుతి నిద్ర వదిల పనిచేయ్లని ఆరోప్ంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
ఆచంట నియోజవర్గం ఇంచార్జి మరియు ప్ఎసి సభ్యూలు చేగొండి స్రయూ ప్రకాష్ 
మరియు మండల అధయూక్షులు కంబాల బాబులు మండల టౌన్ ప్రెసిడంట్ బాబురావు, 
మనమర్రు మండల కమిటీ సభ్యూలు నరసింహమూరితి, కటాలపారు గ్రామ అధయూక్షుడు 
ఆకుల సుబా్రావు, ఆకుల ప్రసాదు, మరియు జిలలా ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ కండవీట 
శ్రీనివాస్, తోట సురంద్ర మరియు మండల కమిటీ సభ్యూలు మంద నవీన్, ద్రలాంక 
మారుతి జనసేన వీర మహిళ బరుసు కళ్యూణి మరియు జనసైనికులు అధక సంఖయూలో 
పాల్్గని ఈ కారయూక్రమం విజయవంతం చేయడం జరిగంది.

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

పొన్నలూరు జనసేన ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: పెదదు వెంకననిపాల్ం రహద్రి ప్రమాద్లకు పుటటీన ఇలులా. జగననని 
కాలనీలు చిలలాచెటలాతో నిండిన జగననని ఉద్యూనవన్లు వాగులోలా, వంకలోలా, 
స్మశాన్లోలా, ఊరికి దూరంగా, ఇచి్చన జగననని కాలనీలు పననిలూరు మండలంలో 
ఇపపాటవరకు జగననని కాలనీలో ఒక్కటంట్ ఒక్కట కూడా గృహప్రవేశం జరగలేదు. 
ఒకో్క ఎకరం 5 లక్షల విలువ ఉంట్ ఈ వైసీపీ న్యకులు మాత్ం 12 లక్షలు పెటటీ 
జగననని కాలనీ కోసం కన్నిరు. పననిలూరు మండలంలో పేదల ఆసితిని ఈ వైసీపీ 
న్యకులు దోచుకుని ద్చుకుంటున్నిరు.
శనివారం పననిలూరు మండలంలో ఇపపాగుంట, ఎడూలారుపాడు, పెదదు వెంకననిపాల్ం, 
చౌటపాల్ం, గ్రామాలోలా పననిలూరు మండలం జనసేన పార్టీ న్యకులు కనపరితి 
మనోజ్ కుమార్ బృందం పరయూటంచి పేదల కోసం ఇచి్చన జగననని కాలనీలను 
సందరిశించండి జరిగంది.
జగననని కాలనీ పేరుతో పననిలూరు మండలంలో వైసీపీ న్యకులు ప్రజాధన్నిని 
దురి్వనియోగం చేసుతిన్నిరు, ఒక్క ఎకరం 5 లక్షలు ఉంది, కానీ ఈ వైసీపీ 
న్యకులు ఒక్కక్క ఎకరానిని 10 నుంచి 15 లక్షలు వరకు కనుగోలు చేయడం 
జరిగంది. ప్రకాశం జిలలాలో జగననని కాలనీ పేరుతో అతయూధకంగా అవినీతి జరిగంది. 
పననిలూరు మండలంలో ఎకు్కవగా ఉంది. వాగులోలా, వంకలోలా, స్మశాన్లోలా, భూమి 
న్ణయూత లేని చోట, ఊరికి దూరంగా, విదుయూత్ సౌకరయూం లేని చోట, మంచినీట 

సౌకరయూం లేని చోట, ఈ జగననని కాలనీలు ఏరాపాటు చేయడం జరిగంది. కానీ అవి శలఫలకాలకు మాత్మే పరిమితం అయ్యూయి. కనీసం పననిలూరు మండలంలో ఒక్క ఇలులా కూడా 
గృహప్రవేశం చేయలేదు, అవినీతి కుంభకోణంలో పననిలూరు మండలం అగ్రసాథినంలో ఉంది. అభివృదిధి శూనయూం ఇక్కడ, వైసీపీ న్యకులకు వారికి నచి్చన వయూకుతిలకు వారి పార్టీకి 
చెందిన వయూకుతిలకు వారికి అనుకూలంగా ఉనని వయూకుతిలకు మాత్మే జగననని కాలనీలో పేరులా నమోదు చేయించుకోవడం జరిగంది. ఇపపాటకైన్ అధకారులు మేల్్కని జగననని కాలనీలో 
అవినీతిని బయటకు తీసి, అరుహులైన ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి ఇలులా కటటీంచాలని అదేవిధంగా రహద్రులను నిరి్మంచాలని జనసేన పార్టీ నుండి మేమ డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. జనసేన 
పార్టీ ప్రతి పేదవాడికి అండగా ఉంటుంది, ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు పననిలూరు మండలంలో జగననని కాలనీ వదదు మీడియ్ సమవేసం నిర్వహించదం జరుగుతుంది. ఈ 
సమావేసంలో పూరితి వివరాలు మీడియ్కు తెలయజేయడం జరుగుతుందని తెలయజేసారు. శనివారం జరిగన ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ న్యకులు పీటర్ రిష్, శ్రీను, భార్గవ్, 
మహేష్, నరంద్ర, ఇమా్మనుయ్ల్, తిరుమల్ రెడి్డ, సుబ్రమణయూం న్యుడు మొదలైన పననిలూరు మండలం జనసేన పార్టీ న్యకులు పాల్్గన్నిరు.

కనిగిరి జనసేన ఆధ్వర్ంలో ‘జగనన్న ఇళ్ళు
పేదలందరికి కన్్నళ్లు’

శతఘ్ని న్యూస్: కనిగరి, ప్రకాశం జిలలా కారయూదరిశి మరియు కనిగరి నియోజకవర్గ సమన్వయకరతి 
యలమందల రహిమలలా స్చనల మేరకు కనిగరి నియోజకవర్గం పామూరు మండలం జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో ‘జగననని ఇళ్ళు – పేదలందరికి కనీనిళ్లా’ నిర్వహించడం జరిగంది. చిలకపాడు రెవెన్యూ 
పరిధలో నవరతానిలు జగననని కాలనీ పేరుతో ఇండలా పటాటీలు మంజూరు చేయడం జరిగంది. వీటలో 
చాలవరకు అధకార పార్టీకి చెందిన న్యకుల యొక్క బంధు వరా్గనికి ఆ పార్టీకి చెందిన కారయూకరతిల 

కుటుంబాలకు ఇవ్వడం జరిగంది. అందులో భాగంగా ఇండలా సమద్యమ ఏమాత్ం నిరా్మణానికి ఆమోదయోగయూంగా లేని సథిలలను కేటాయించారని సాథినికులు చెబుతున్నిరు. 
ఇలులా నిరి్మంచుకోవడానికి 1,80,000 గవరనిమ్ంట్ ఇసాతినని చెప్పా ఆ డబు్లను కూడా జార్ చేయడంలో చాల ఆలసయూం అవుతుందని లబ్ధిద్రులు వాపోతున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
పామూరు మండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు దరిశి ఏడుకండలు, గోస్టీ సునీల్, బందిల న్రాయణ, స్రయూ న్రాయణ, మతుతి న్గేంద్ర, తోట పవన్ కుమార్ మరియు కారయూకరతిలు 
పాల్్గన్నిరు.

ఉరవకండ జనసేన ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళళు పరిశీలన
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు, జిలలా ఇంచార్జి 
ట.సి వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరిశి మధుస్దన్ రెడి్డ 
ఆదేశాల మేరకు ఉరవకండ 
పటటీణంలో లబ్ధిద్రులకు 
కేటాయించిన టడ్్క ఇళలాను 
జిలలా కారయూదరిశి గౌతమ్ కుమార్, 
మండల అధయూక్షులు చంద్రశేఖర 

పరిశీలంచడం జరిగంది.
జిలలా కారయూదరిశి గౌతమ్ కుమార్ మాటాలాడుతూ ఉరవకండ మండల కేంద్రంలోని 
జగననని కాలనీలో కేవలం శంకుసాథిపనకే పరిమితమయయూయని.. జగననని లేఔటలాలో 
ఇపపాటవరకు ఒక్క ఇలులా కూడా పూరితి కాకపోగా.. ఈ కాలనీలో మందుబాబులకు 
అడా్డగా మారుతూననియని మండిపడా్డరు. జగననని కాలనీలో ఇపపాటవరకు సరన 
విదుయూత్ సౌకరయూం గాని నీట సౌకరయూం గాని ఏరాపాటు చేయలేని దుసిథితి ఉందని జనసన 
పార్టీ తరుపున తీవ్ంగా కండించడం జరుగుతుఒదని తెలయచేశారు.
గత ప్రభ్త్వం హయ్ంలో ద్ద్పు ఇళ్ళు పూరితి అయ్యూయని చెపుపాకుంట్ ఈ వైసీపీ 
ప్రభ్త్వం ఏరపాడి మూడు సంవతస్రాలు పూరితి అయిన్ ఇళ్ళు కూడా పూరితి చేయకపోవడం 
చాల దురా్మర్గం. పటటీంచుకోక పోవడనిని ఉరవకండ జనసేన పార్టీ తరుపున తీవ్ంగా 
ఖండిసుతిన్నిం. ఇపపాటకైన్ ప్రభ్త్వం కళ్ళు తెరచి ఇళలాను పూరితి చేసి లబ్ధిద్రులకు 
కేటాయించాలని ప్రభ్తా్వనిని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ కారయూక్రమంలో కూడేరు మండల అధయూక్షుడు న్గేష్ మరియు బెలుగుపపా మండల 
అధయూక్షులు కాసంశెటటీ సుధీర్ మరియు జనసేన న్యకులు దేవేంద్ర, రాజేష్, అబుదుల్, 
మలలాకారుజిన, మలేలాష్ గౌడ్, జయ కుమార్, ప్రియతం, బోగేష్, గోప్, సురష్, రమేష్, 
ప్రశాంత్, రామాంజి, మధు, తిపపాయయూ కారయూకరతిలు పాల్్గన్నిరు.

జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు.. జగనన్న మోసం, 
డిజిటల్ ప్రచారం నిర్వహంచిన నెలూలురు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: నలూలారు జిలలా: జగననని 
ఇలులా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా, జగననని 
మోసం హాష్ టాగ్ 12 వ తేదీన 
కారయూక్రమంలో బాగంగా #జగననని 
మోసం అనే హాష్ టాగ్ లైన్ తో జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశం 
మేరకు నలూలారు జిలలా జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షులు చెన్నిరెడి్డ మనుక్రాంత్ 
ఆమోదంతో అనంత సాగరం మండలం 
పాత దేవరాయ పలలా పంచాయితీ పరిధలో 
జనసేన పార్టీ మండల అధయూక్షులు షేక్ 
మహబ్బ్ మసాతిన్ పరయూటంచడం 

జరిగంది. ఈ సందర్ంగా ఆయన్ మాటాలాడుతూ.. బాగంగా జగన్ రెడి్డ నవరతానిలోలా 
కీలక అంశం అయిన పేదలందరికీ సంత ఇలులా అందిసాతిను అని వాగాదునం చేసారు 
మఖయూమంత్రి. రాష్ట్రమలో 68 వేల ఎకరాలో 28 లక్షలు ఇలులా ఇసాతిం అనని మాట ఏమి 
అయింది అని ఎదదువా చెసారు. అనంత సాగరం మండలంలో 1030 పై చిలుకు జగననని 
ఇలులాలు ప్రభ్త్వం శాంక్షన్ చేయగా 4 వ సంవతస్రాలు నడుసుతినని ఇపపాటకి ఒక్కఇలులా 
కూడా లబ్దుద్రులకు పూర్తిగా అందించలేకపోవటం నిజంగా జగన్ రెడి్డ ప్రభ్తా్వనికే 
సిగు్గ చేటు అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జన సైనికులతో కలసి సందరిశించి ఇళలా లబ్ధి 
దరుల బాధతులకి అండగా నిలబడతాం అనిని చెపపాడం జరగంది.
ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు షేక్ మహా బ్బ్ మసాతిన్ తో పాటు మండల 
సంయుకతి కారయూదరిశి షేక్ ఖాజా మసాతిన్ మరియు అనంతసాగరం మండలం జన 
సైనికులు, లసాని, షేక్ సుభని, వహీద్, సురంద్ర రెడి్డ, హకీమ్, షేక్ మహబ్బ్ బాషా, 
షేక్ శుభాని తది తరులు పాల్్గనడం జరిగంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాజమండ్రి జనసేన ఆధ్వరయాంలో టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమ్మడి తూరుపాగోద్వరి 
జిలలా, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు జగననని ఇలులా పేదలందరికీ 
కనీనిళ్లా కారయూక్రమం కారయూక్రమంలో 
భాగంగా రాజమండ్రి జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
టడ్్క ఇళళు పరిశీలన చేపటటీడం జరిగంది 
#జగనననిమొసం. ఈ ప్రభ్త్వం చేసుతినని 
అవినీతి అరాచక పరిపాలన పేదల జీవితాలకు 
గుదిబండ టీడ్్క ఇళలా పరిశీలన మౌళిక వసతులు 
అక్కడి సిథితిగతులు పరిశీలంచడానికి జనసేన 
పార్టీ తూరుపాగోద్వరి జిలలా అధయూక్షులు కందుల 
దుర్గఅహ్, జనసేన పార్టీ రాజమహేంద్రవరం 
అర్న్ ఇంచారిజి అనుశ్రీ సతయూన్రాయణ, నగర 
అధయూక్షులు వై.శ్రీనివాస్, జిలలా కమిటీ, నగర 
కమిటీ, జనసైనికులు వీర మహిళలు పెదదు 
ఎతుతిన పాల్్గన్నిరు.

డాకటిర్ శ్రీధర్ పిలాలు ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్ఠాపురం నియోజకవర్గం జనసేన 
న్యకులు శ్రీ విషు్ణ హాసిపాటల్ అధనేత డాకటీర్ శ్రీధర్ ప్లలా 
ఎం.డి జనరల్ మ్డిసిన్ జగననని కాలనీ పేరిట పేదలకు 
జరిగన మోసానిని నిలదీస్తి జగననని మోసం జగననని ఇలులా 
పేదలందరికీ కనీనిళ్లా అనే నిన్దంతో జనసేన అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు జగననని ఇలులా పేదలందరికీ 
కనీనిళ్లా జనసేన సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమంలో 
భాగంగా శనివారం ప్ఠాపురం నియోజకవర్గంలో డాకటీర్ 

శ్రీధర్ ప్లలా టడ్్క ఇలులా వాట యొక్క పాడైపోయినటువంట ఇళలాను పరిశీలంచి ధరానిను నిర్వహించడం జరిగంది. అనంతరం మీడియ్తో మాటాలాడుతూ # టాయూగ్ ద్్వరా 
జగననని మోసం జగననని ఇలులా పేదలందరికీ కనీనిళ్లా ఈ కారయూక్రమం ద్్వరా జగన్ ప్రజలకు చేసిన మోసానిని ప్రజలకు తెలయజేయడం జరిగంది. గత ప్రభ్త్వం నిరి్మంచిన 
టడ్్క ఇలులా ద్ద్పు పూరతియిపోయి చిననిచినని పనులు దగ్గర ప్రభ్త్వం మారడం వలలా ఆగపోవడం జరిగంది. ఈ ప్రభ్త్వం వచి్చ న్లుగు సంవతస్రాలు అవుతుంది, కానీ 
ఇపపాటకీ పేద ప్రజలకు ఇలులా అందించిన పాపాన పోలేదు. ఈ న్లుగు సంవతస్రాలలో టడ్్క ఇళలాకు రంగులు వేశారు తప్పాతే ఇచి్చందేమీ లేదని లబ్ధిద్రులకు మాత్ం 
బాయూంకు నుంచి నోటీసులు వస్తినే ఉన్నియి.. కానీ ఈ ప్రభ్త్వం లబ్ధిద్రులకు ఇలులా ఇసుతిందో లేదో తెలయని పరిసిథితిలో ఉందని మూడు రాజధానులు అంట్ పబ్ం 
గడుపుతుంది తప్పాతే.. కనీసం పేద ప్రజల కోసం ఆలోచించడం కూడా చేయట్లాదని.. రాష్ట్రమంతా 30 లక్షల మందికి సథిలలు ఇచి్చ ఇలులా కటటీంచామని చెబుతుంది. ఈ 
ప్రభ్త్వం ప్ఠాపురం నియోజకవరా్గనికి వసేతి 28 వేల మంది లబ్ధిద్రులకు ఇలులా కట్టీసి అందిచా్చమని చెబుతుంది. ఈ ప్రభ్త్వం అయితే ఈ ఇలులా అనిని ఎక్కడున్నియి..? 
ఒకవేళ కడితే ఎవరన్ దంగలు వచి్చ ఎతుతికెళిలాపోయ్రా అంట్ డాకటీర్ శ్రీధర్ మీడియ్ మందు మండిపడా్డరు. అదేవిధంగా మొనని వైజాగ్ లో జరిగన సంఘటన ఈ 
రోజు మనం గురుతి చేసుకోవాలస్న అవసరం ఉందంట్ ఎక్కడ నగా్గలో ఎక్కడ తగా్గలో రెండూ తెలసిన వయూకితి పవన్ కళ్యూణ్ అంట్ మొనని తగా్గడు.. నినని సాక్షాతుతి ప్రైమ్ 
మినిసటీర్ వచి్చ ఎవరతే పోలీసులు అవమానించారో.. ఎవరతే పోలీసులు హోటలోలా అరెస్టీ చేయడానికి ప్రయతినించారో వాళలా ద్్వరానే వైజాగ్ లో రెడ్ కారెపాట్ వేయించుకుని 
వైజాగ్ నగరంలో అడుగు పెటాటీడు. దట్ ఈస్ పవన్ కళ్యూణ్ అని ఆయన అన్నిరు. ఎవడ్రా మనలని ఆపేదని ఇపుపాడు చెబుతున్ని వైసిప్ వాళలాకు ఎవడ్రా మమ్మలని ఆపేది. 
ఇంకో విషయం ఏంటంట్ రాబోయ్ ఎలక్షనోలా ఇదే వైజాగ్ నగరానికి బాస్ మఖయూమంత్రి హోద్లో అడుగు పెడతారని.. ఈ సందరభాంగా తెలయజేసుతిన్నిను అంట్ డాకటీర్ 
శ్రీధర్ ప్లలా మీడియ్ మఖంగా ఫైర్ అవ్వడం జరిగంది, ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా పుల మధు, మైనబతుతిల చినని, మనోహర్, బ్జెప్ న్యకులు ప్లలా మతాయూలరావు 
గారు, బతితిన వీరబాబు, ప్ శవ, కననిబతుతిల రాజు, వకాపలలా స్రయూ ప్రకాష్, జీను శ్రీను గుర్రం గణేష్, మరియు జన సైనికులు అధక సంఖయూలో పాల్్గనడం జరిగంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఇమమిడి కాశీనాధ్ ఆధ్వర్ంలో టిడ్కో ఇళళు పరిశీలన
శతఘ్ని న్యూస్:  మారా్కపురం, “జగననని ఇలులా -పేదలందరికీ కనీనిళ్లా” జనసేన పార్టీ సామాజిక 
పరిశీలన కారయూక్రమంలో భాగంగా ప్రకాశం జిలలా పదిల మండలం గ్రామ ప్ంతాలోలా 
పరిశీలంచిన జనసేన పార్టీ మారా్కపురం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జి ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ మాటాలాడుతూ 
జగననని కాలనీలు నివాస ప్ంతాలకు కిలోమీటరలా దూరమని, అరకర సౌకరాయూలతో ఇలులా 
నిరి్మంచుకుంటునని పేద ప్రజల పరిసిథితి అగమయూ గోచరంగా ఉందని, వాటాలపై ప్రైవేట్ కంపెనీతో 
రాజకీయ న్యకుల ఒపపాందం చేసుకున్నిరని, జగననని కాలనీలు సాకారం కానీ పేద ప్రజల 
సంతింట కల్, ప్రైవేటు కంపెనీలతో ఇంట నిరా్మణం పనులు అంట్ న్సిరకంకు దోహదం, 
ఇంట నిరా్మణానికి ప్రభ్త్వం ఇవ్వవలసిన బకాయిలు వెంటనే చెలలాంచాలని సంచలన వాయూఖయూలు 
చేసారు.

జగనన్న ఇళళు పథకంలా లేదు.. ఇల్లు గులలు పథకంలా ఉంది: వాసగిరి మణికంఠ
శతఘ్ని న్యూస్:  గుంతకల్, జగననని కాలనీల పేరట ప్రభ్త్వ అవినీతిని 
బటటీబయలు చేయడానికి జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో పటటీణాధయూక్షుడు బండి శేఖర్ 
అధయూక్షతన “జగననని ఇలులా- పేదలందరికీ కనీనిళ్లా” అనే కారయూక్రమం ద్్వరా 
గుంతకల్ పటటీణం ధోని మక్కల రోడు్డలో గల జగననని కాలనీ, టకో్క ఇళలా 
సమద్య్లను సామాజిక పరిశీలన చేయడం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా 
వాసగరి మణికంఠ మాటాలాడుతూ జగననని కాలనీల పేరిట పేదవాడికి జరిగన 
అన్యూయ్నిని ప్రపంచానికి తెలయజేసే ఉదేదుశయూంతో జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు మరియు ప్ఏసి చైర్మన్ న్దండలా మనోహర్ స్చనలతో 
గుంతకల్ లోని జగననని కాలనీలని పరిశీలంచి ప్రసుతిత పరిసిథితి గురించి తీసిన 
ఫోటోలు, వీడియోలను డిజిటల్ మీడియ్లో జగనననిమోసం అనే హాయూష్ 
టాగ్ ద్్వరా సోషల్ మీడియ్లో పోస్టీ చేసి ప్రభ్త్వ తీరును ఎండకడతామని 
తెలపారు. పేదలందరి ఇళలా పథకం కింద రాష్ట్రవాయూపతింగా 28 లక్షల 30 వేల 
మందికి ఇలులా నిరి్మంచి ఇసాతిమని మఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రెడి్డ హామీ ఇచా్చరు. 

అందులో భాగంగా తల విడతలో 18,63,552 గృహాలు 2022 జూన్ న్టకి నిరి్మంచి పేదలకు అందిసాతిమని చెపాపారు. ఆయన చెప్పాన గడువు మగసి 5 నలలు కావసుతింది రాష్ట్రంలో 
ఎక్కడా కూడా ఒక ఇలులా కూడా పేదలకు ఇచి్చన ద్ఖలలు లేవు.
జగనన్న కాలన్లో భూసేకరణ పేరుతో దోపిడీ…
రాష్ట్ర వాయూపతింగా 68,677 ఎకరాలను ప్రభ్త్వం కనుగోలు చేసింది. రూ 10 నుంచి రూ 20 లక్షలు విలువ చేసే ఎకరా భూమిని 70 లక్షల నుంచి కోట రూపాయలు పెటటీ కనుగోలు చేశారు. సుమారు 
రూ 23,500 వందల కోటులా వెచి్చంచి ఈ భూమలు కన్నిరు. ఇందులో వందల కోటులా చేతులు మారాయి. అలగే మౌలళిక సదుపాయ్ల కోసం మరో 34 వేల కోటులా ప్రభ్త్వం కేటాయించింది. ఇంత 
పెదదు మొతతింలో ఖరు్చ చేసిన జగననని కాలనీలో తాగునీరు, రోడులా వంట కనీసం మౌలక సదుపాయ్లు లేవు అనేది కళలాకు కటటీనటుటీ కనిప్సుతింది. గృహ నిరా్మణ పథకానికి నిధులనీని కేంద్ర ప్రభ్త్వం 
నుంచి వసుతిననివే. ఈ ఇలులా నిరా్మణానికి రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం కేవలం ఇసుక మాత్మే ఉచితంగా అందిసుతింది అది కూడా ఇసుక రవాణాకు అయ్యూ ఖరు్చ లబ్ధిద్రుడే భరించాలని కండిషన్ పెటటీంది. ఇసుతినని 
ఇసుక కూడా ఎక్కడా నుంచి తెచు్చకోవాలో సపాషటీత ఇవ్వడం లేదు అని సామానయూ ప్రజలు ఆవేదన చెందుతున్నిరు. ఇపపాటవరకు కేవలం 5% ఇళలాను కూడా కూడా నిరి్మంచలేదు. ఇంత దయనీయ 
పరిసిథితి ఎందుకు వచి్చంది, పేదలను ఎందుకింత దగా చేసుతిన్నిరు, ప్రజలకు ఈ వైసిప్ ప్రభ్త్వం సమాధానం చెపాపాల అని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేశారు. జగననని ఇలులా పేరిట గత మూడుననిరఏళలాగా 
జరుగుతునని దోప్డీని ప్రపంచానికి తెలయజేయవలసిన బాధయూత ప్రతిపక్ష పార్టీగా జనసేనపై ఉంది. 2020లో పులవెందుల, కాకిన్డ, విజయనగరంలో జగననని కాలనీలకు మఖయూమంత్రి శంకుసాథిపన 
చేశారు పైలన్ వేశారు. గడువు ద్టన మఖయూమంత్రి మాటాలాడడం లేదు. ఇక పటటీణ ప్ంతాలోలా టకో్క ఇళలాను లబ్ధిద్రులకు రిజిసటీర్ చేయడం లేదు. ఇళలా కోసం చేసిన అపుపాలకు వడీ్డ కటటీలేక పేదలు చితికి 
పోతునని ఇళలాను మాత్ం కేటాయించడం లేదు. ఇది జగననని ఇళలా పథకంల లేదు.. ఇలులా గులలా పథకంల ఉంది. అధకారంలోకి వచి్చన వెంటనే టకో్క ఇళలాను రూపాయికే రిజిసే్రాషన్ చేయిసాతిమని చెప్పాన 
మాట ఈ మఖయూమంత్రి కి గురుతింద్? లేక ప్రజలే గురుతి చేయ్ల చెపపాండి అని తీవ్ సాథియిలో మండిపడా్డరు. ఈ కారయూక్రమంలో పటటీణ అధయూక్షుడు బండి శేఖర్, కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభ్యూడు 
పవర్ శేఖర్, గుంతకల్ చిరంజీవ యువత అధయూక్షుడు పాండు కుమార్ సీనియర్ న్యకులు జన్రధిన్, హనుమంతు వీర మహిళలు బండి చంద్రకళ, ఈరమ్మ, కుమారి, లలత, క్రియ్శీలక సభ్యూలు, 
జనసైనికులు ద్దు, ఆటో రామకృష్ణ, మంజున్థ్, అనిల్ కుమార్, రామకృష్ణ, అంజి, బద్రి, సుంకనని, మోహన్, విజయ్, అనిల్, లరెన్స్, వంశ, చికెన్ మధు, లచి్చ, చక్రవరితి, రామనని, రవి, రంగనని, 
ఆంజనేయులు, ఏ.సుంకనని, జి.సుంకనని తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

గురజాల జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు ఉమ్మడి గుంట్రు జిలలా అధయూక్షులు గాద 
వెంకట్శ్వరరావు ఆదేశానుసారం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో 12, 13, 14 తేదీలలో తలపెటటీన జగననని ఇళ్లా – 
జన్లకు కనీనిళ్లా అనే కారయూక్రమంలో భాగంగా శనివారం ప్డుగురాళలా లోని ఆదరశినగర్ నందు జగననని కాలనీ 
పరిశీలన, మరియు #జగననని_మోసం డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ కారయూక్రమంలో వైసీపీ ప్రభ్త్వం చేసుతినని మోసానిని 
ప్రజలకు తెలసేల నిరసన తెలయజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ప్డుగురాళలా మండల జనసేన పార్టీ 
మండల అధయూక్షులు కామిశెటటీ రమేష్ మాటాలాడుతూ..జగననని ఇలులా పేదలకు శరాఘాతంల మారాయని… కేవలం 
శలఫలకాలకు మాత్మే పరిమితమయ్యూయని అన్నిరు.. జనవాసలకు దూరంగా నీవాసలకు ఆనువుగాలేని 
ప్ంతాలోలా ఇచా్చరని అన్నిరు.. చెటులా పదలు పామలతో..వర్షపు నీతితో నిండిన ప్రదేశాలలో పేదలకు సథిలలు 
ఇవ్వడంలో అంతయూరయూమేటని ప్రశనించారు. జిలలా సంయుకతి కారయూదరిశి కాసిం సైద్ మాటాలాడుతూ.. జగననని కాలనీలు పెదదు సా్కం అని, పేదవారి సంతింట కల కలగానే మిగలపోతున్నియని, 
40 ఎకరాలోలా సుమారు 1700 మందికి పైగా నిరుపేదలకు ప్డుగురాళలా పటటీణంలోని ఆదరశి కాలనీలో సథిలలు కేటాయించి కనీసం ఒక ఇంటకి శంకుసాథిపన కూడా చేయని పరిసిథితి 
ఉందని, జగనో్మహన్ రెడి్డ, సాథినిక ఎమ్్మలేయూ కాసు మహేష్ రెడి్డ ఇచి్చన మాట ప్రకారం పేదలకు కేటాయించిన సథిలలోలా వెంటనే ఇలులా నిరి్మంచాలని లేనిపక్షంలో బాధతులు తరఫున జనసేన 
పార్టీ పోరాడుతుందని హెచ్చరించారు. త్వరలో జగననని కాలనీలపై సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహిసాతిమని జనసేన న్యకులు అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో.. జిలలా ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభ్యూలు 
దూదేకుల సలీం, మండల ఉపాధయూక్షులు బయయూవరపు రమేష్, పెడకోలమి కిరణ్ కుమార్, ప్రధాన కారయూదరుశిలు గుర్రం కోట్శ్వరరావు, ఆవుల రమేష్, కారయూదరుశిలు మటటీం పరమేష్, 
గదదునబోయిన సతీష్, షేక్ గఫూర్,షేక్ వల, బేతంచరలా న్గేశ్వరరావు, జానపాడు గ్రామ ప్రధాన కారయూదరిశి అంబట సాయికుమార్, గుర్రం చినని కోట్శ్వరరావు, బేతంచరలా ప్రసాద్, సుంకర 
శ్రీనివాసరావు, అబ్్శెటటీ ఆంజనేయులు, కామిశెటటీ అశోక్, గుర్రం అజయ్, అశోక్, మొదలగు వారు పాల్్గన్నిరు.
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అనంతపురం జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు
#JaganannaMosam అనే హ్యాష్ టాగ్ దా్వరా ప్రభుత్వ అవిన్తిని ప్రపంచానికి తెలియచేదా్ద ం
జగనన్న కాలన్లు సాకారం కాని పేదల సంతింటి కల…
ప్రచార ఆరాభాటాలే కాని ప్రభుత్వ పనితీరు క్షేత్రసాథా యిలో ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు..
జగన్ రెడిడి  జూన్ 2021 పేదల సంతింటి కల నెరవేరుసా్తమన్్నరు 2022 నవంబర్ వచ్చిన ఇంకా చాలా వరకు పున్ధులకే నోచుకొని జగనన్న కాలనిలు..
పేదలకు న్యాయం జరిగందుకే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో సామాజిక పరిశీలన కారయాక్రమాని్న చేపటాటీ ం…
అనంతపురం ఎమ్మెలేయా అనంత వంకట్రామిరెడిడి  గారిని హెచచిరిస్్తన్నం మా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమరి్శంచడంలో పెటిటీ న శ్రద్ధ  అనంతపురం అభివృద్్ధ  మీద చూపించండి.
-రాయలసీమ మహిళ్ విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ సభుయారాలు పెండ్యాల శ్రీలత

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో 12,13,14 
తేదీలలో నిర్వహిసుతినని జగననని ఇలులా-పేదలందరికీ కనీనిళ్లా 
అనే సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమంలో భాగంగా 12వ 
తేది మొదటరోజు రాయలసీమ మహిళ్ విభాగం ప్ంతీయ 
కమిటీ సభ్యూరాలు పెండాయూల శ్రీలత అనంతపురం జిలలాలోని 
ఆలమూరు, న్రాయణపురం పంచాయతీలలోని అవినీతి వైసీపీ 
ప్రభ్త్వమ ఏరాపాటు చేసిన జగననని కాలనీలని పరిశీలంచి 
అక్కడ పరిసిథితులను తెలుసుకోవడం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా 
పెండాయూల శ్రీలత మాటాలాడుతూ ఆలమూరు జగననని కాలనీ 
ఏరాపాటుకు 5 లక్షల విలువ చేసి ఎకరా భూమికి 20 లక్షలు 
వెచి్చంచి ప్రజాధన్నిని దురి్వనియోగం చేస్తి 187 ఎకరాల 
భూమిని కనుగోలు చేసి 120 ఎకరాలలో మాత్మే 7వేల 
ఇళళు పటాటీలు ఇచి్చ మిగలన భూమిని వైసీపీ న్యకులు తమ 

గుపెపాటోలా పెటుటీకున్నిరు. అనంతపురం ఎమ్్మలేయూ అనంతవెంకటరామిరెడి్డ గారు 2 సంవతస్రం క్రింద 7వేల ఇళలాకు భూమి పూజ చేసి ఇపపాట వరకు 2వందల ఇళలానుకుడా పూరితి 
చేయకుండా అభివృదిధిని గాలకి వదిలేశారు. ఇక్కడ పూరితిగా కండ ప్ంతంలో ఇళలా సథిలలు కేటాయించి ఆ కండలో ఉనని ఎర్ర మటటీని సైతం చదును చేసుతిన్నిమని చెప్పా అక్రమంగా 
అమ్మకున్నిరని, గున్దిలేకుండ ఇలులాను నిరి్మసుతిన్నిరని నసిరకమైన ఇసుక, పేలలాలు, సిమ్ంట్ వినియోగంచి కేవలం ఒక సంట్ లో మాత్మే ఇలులా నిరి్మసుతిన్నిరని ఈ ఇలులా పేద 
ప్రజలకు ఏమాత్ం నివాసయోగయూంగా లేదని శ్రీలత తెలయ జేశారు. ఇక్కడ సాథినికులను అడగా్గ ఇక్కడ మాకు కనీసం మౌలక సదుపాయ్లైన విదుయూత్, నీరు, రవాణా సౌకరయూం కూడా 
ఇక్కడ లేదని ఇంట పున్ది వేయ్లంట్ 50వేళ రూపాయలు ఇవా్వలని కాంట్రాకటీరులా అడుగుతున్నిరని మేమ డబు్లు ఇవ్వలేమ అంట్ కనీసం 35వేలు అయిన్ ఇవా్వలని మమ్మల 
డిమాండ్ చేసుతిన్నిరని వాపోయ్రు. అనంతరం న్రాయణపురం పంచాయతీలోని కాలనీని పరిశీలంచి అక్కడ పరిసిథితిని తెలుసుకున్నిరు. పంచాయతీ పరిధలోని జగననని కాలనీని 
పరిశీలంచి అక్కడ పరిసిథితిని తెలుసుకని జన్వాసం లేని ప్ంతంలో నగరానికి న్లుగు కిలోమీటరలా దూరన కరెంటు సౌకరయూం, రోడు్డ సౌకరయూం, నీట సౌకరయూం మౌలక సదుపాయ్లు 
లేని విష సరాపాలు సంచరించే గుటటీ ప్ంతంలో 2 ఎకరాల భూమిలో 110 ఇండలా పటాటీలు రెండు సంవతస్రాల క్రితం ఇచి్చ ఇలులా కటుటీకోమంటున్నిరని అయితే ఇక్కడ ఇంకా పది ఇలులా 
కూడా పూరితి కాలేదని ఇక్కడ సాథినికులను మేమ అడగా్గ ఇక్కడ ప్రభ్త్వం సథిలం అయితే ఇచి్చంది కానీ మాకు బ్లులాలే సరిగా పడలేదని ఇసుకతో చాల ఇబ్ందిగా ఉందని ఇసుక 
కనడానికి 50వేల రూపాయలవరకు ఖరు్చ అవుతుందని.. అపుపాచేసి ఇలులా కటుటీకుంటున్నిమని అయితే మేమ ఇంటకి అపె్లా చేసుకుననిపుపాడు ఇలులా ప్రభ్త్వమే కటటీ ఇవ్వమని ఆప్షన్ 
ఇచా్చమని.. తీరా ఇపుపాడు కటుటీకుంట్ మీరు కటుటీకోండి లేదంట్ పటటీని వెనకి్క తీసుకుంటామని బెదిరిసుతిన్నిరని.. పటాటీ వెనకి్క తీసుకుంటారనని భయంతో మేమ ఇలులా కటుటీకోవడం 
ప్రంభించగా మాకు బ్లులాలు సరిగా పడక ఇపుపాడు మా ఇంటకి 7 లక్షల రూపాయలు అయిందని ప్రభ్త్వం ఇచే్చ ఒక లక్ష ఎనభ వేల రూపాయలు ఏమాత్ం సరిపోవని వారు 
వాపోయ్రు. ఈ కారయూక్రమంలో రాయలసీమ మహిళ్ విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ సభ్యూరాలు పసుపులేట పద్్మవతి, జిలలా కారయూదరిశి కాశెటటీ సంజీవ రాయుడు, ప్రధాన కారయూదరిశి 
పెండాయూల చక్రపాణి,అనంతపురం రూరల్ కనీ్వనర్ గంటా రామాంజనేయులు, వీర మహిళలు శ్రీమతి గుమ్మడిసాని శలపా, వాణి, కుళళుయమ్మ, ద్రిభా, శైలజ, సరదగ, వరలక్ష్మి, 
అనస్య, న్యకులు కండిశెటటీ ప్రవీణ్ కుమార్, దండు హర్ష్ కుమార్, మధు, వనునిర్, పవన్, ఉతేతిజ్ తదితరులు పాల్్గనడం జరిగంది.

బండారు శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇల్లు, పేదలందరికీ కన్్నళ్లు!
శతఘ్ని న్యూస్:  డాకటీర్ బ్.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలలా, కతతిపేట 
నియోజకవర్గంలోని రావులపాల్ం మండలం ఈతకోట గ్రామం నందు 
శనివారం జన సైనికులు, కారయూకరతిలు నియోజకవర్గం నలుమూలల 
నుంచి హాజర, కతతిపేట జనసేన పార్టీ ఇన్్చర్జి బండారు శ్రీనివాస్ 
న్యకత్వంలో బైక్ రాయూలీగా బయలుదేరి, గోపాలపురం గ్రామంలో 
సాథినిక ఎమ్్మలేయూ తన సంత గ్రామంలో 15 ఎకరాల జగననని కాలనీ 
ఇళలా సథిలంలు నిరుపయోగంగా ఉండడం చూసి ఎంతో విచారమ 
వయూకతిం చేస్తి, జగననని ఇలులా, పేదవారికి కనీనిళ్లా అనే కారయూక్రమానిని 
జనసేన పార్టీ న్యకత్వం విజయవంతంగా య్సా్రాక్ డిజిటల్ 
కాయూంపెయిన్ నిర్వహించారు. అక్కడ జరుగుతునని కాలనీలో ఇళలా 
సథిలలోలా ఏ విధమైన డవలపె్మంట్స్, కానీ ఇళలా సథిలలు పేదలకు ఇచి్చన 
ద్ఖలలు కానీ, కాలనీ ఇలులా కటటీంచి ఇచి్చన ద్ఖలలు కానీ ఏ 
విధంగాన్ లేవని, ఈరోజుకి ఎంతో నీట లోతులో 15 ఎకరాల 
భూమి నిరుపయోగంగా ఉననిదని, ఈ భూమిలో ఇళలా సథిలలు ఎవరికి 
కేటాయించారని, సాథినిక ఎమ్్మలేయూ చిరలా జగ్గరెడి్డని నిలదీస్తి, జనసేన 
పార్టీ న్యకులు బండారు శ్రీనివాస్ జన సైనికులతో కారయూకరతిలతో, ఆ 
సథిలంలో ఉనని నీటలో పడవలను వదులుతూ, నిరసన వయూకతిం చేస్తి, 
వెంటనే పేదలందరికీ ఇళ్లా సథిలలు సా్వధీనం చేసి, ఇండులా కటటీంచి 

ఇవా్వలని డిమాండ్ చేసారు. ఈ ఇళలా సథిలలోలా జరుగుతునని జగననని మోసం అనే కారయూక్రమానిని య్సా్రాక్ జగననని మోసం అనే డిజిటల్ కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ ఇళలా 
సథిలలు వెంటనే పేదలకు కేటాయించాలని, కాలనీ ఇలులా కటటీంచాలని డిమాండ్ చేయడం జరిగనది. అదేవిధంగా నియోజకవర్గం వాయూపతింగా చాల గ్రామాలోలా ఈరోజు వరకు ఇళలా సథిలలు 
పేదలకు ఎవరికి ఇవ్వలేదని, కేవలం సాథినిక సంసథిల ఎనినికల కరకు న్మమాత్ంగా పటాటీలు ఇచి్చ, ఓటులా దండుకుని వేయించుకున్నిరని, కానీ ఈరోజు వరకు పూరితిసాథియిలో ఎక్కడా 
కూడా ఇళలా సథిలలను మ్రక చేసి, నిరుపేద లబ్ధిద్రులకు, ఎందుకు అందించలేదని వారికి, ఎందుకు కాలనీ ఇలులా కటటీంచడం లేదని డిమాండ్ చేశారు. ఇది జగననని మోసం కాద్! 
నిరుపేద ప్రజలు, ఇలులా లేని వారు ఎంత కాలం వేచి చూడాలని, సాథినిక శాసనసభ్యూలు చిరలా జగ్గరెడి్డ సంత గ్రామంలోని ఇళలా సథిలలను ఈరోజు వరకు పూరితిసాథియిలో మ్రక చేయించలేదని, 
ఈరోజు వరకు ఇళలా సథిలలు ఎవరికి కేటాయించకపోవడం ఎంతో ద్రుణమని, అదేవిధంగా నియోజకవర్గం నలుమూలల గ్రామాలలో ఇళలా సథిలలు ఎవరికి కేటాయించి,ఎవరికి సా్వధీనం 
చేశారని, వెంటనే సా్వధీనం చేసి, కాలనీఇలులా కటటీంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఈతకోట, గోపాలపురం, దేవరపలలా తదితర గ్రామాలోలా ఉనని ప్రభ్త్వం కనుగోలు చేసిన 
జగననని ఇళలా సథిలలను పరిశీలంచారు. నియోజకవర్గం జిలలా జనసేన కారయూదరుశిలతో పాటు, న్లుగు మండలల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు, ఎంపీటీసీ సభ్యూలు, సరపాంచులు, వారు్డ 
సభ్యూలు, జనసేన కారయూకరతిలు, జనసైనికులు అధక సంఖయూలో పాల్్గన్నిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పితాని ఆధ్వరయాంలో జగనన్న ఇలులు  – పేదలందరికి కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్:  మమి్మడివరం, జనసేన పార్టీ అధనేత్ పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో 
12, 13, 14 తేదీలలో నిర్వహించు జగననని ఇలులా-పేదలందరికీ కనీనిళ్లా అనే సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమంలో 
భాగంగా 12వ తేది మొదటరోజు జనసేన పార్టీ ప్ఏసి సభ్యూలు మరియు మమి్మడివరం నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జి ప్తాని బాలకృష్ణ ఆధ్వరయూమో జగననని ఇలులా – పేదలందరికి కనీనిళ్లా కారయూక్రమం పలు ప్ంతాలలో 
నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా మమి్మడివరం మండలం అనంతవరం పంచాయతీ 
ఎదురుమూడు పుంత 159 సైట్స్ కి సంబంధంచి, మమి్మడివరం మండలం చెయ్యూరు గునేనిపలలా పంచాయతీ 
ధనవారిపేట సైట్స్ కి సంబంధంచి, మమి్మడివరం మండలం క్రాప చింతలపూడి పాల్ం పంచాయతీ ఎదురుమూడు 
పుంత 160 సైట్స్ కి సంబంధంచి, మమి్మడివరం మండలం పళళువారిపాల్ం పంచాయతీ సైట్స్ కి సంబంధంచి, 
మమి్మడివరం మండలం లంక అఫ్ తానేలంక పంచాయతీ సైట్స్ కి సంబంధంచి, మమి్మడివరం మండలం నగర్ 
పంచాయతీ 20 వార్్డ 700 ఇళలా సథిలలకి సంబంధంచి, కాట్రేనికోన మండలం కాట్రేనికోన పంచాయతీ సతెతిమ్మ తలలా 

చెటుటీ రవువారిపేట ఇళలా సథిలలకి సంబంధంచి, కాట్రేనికోన మండలం కాట్రేనికోన పంచాయతీ దంతుకూరు పెరచెరువు ఇళలా సథిలలకి సంబంధంచి, కాట్రేనికోన మండలం కాట్రేనికోన 
పంచాయతీ పలలాంకుర్రు ఇళలా సథిలలకి సంబంధంచి, కాట్రేనికోన మండలం కాట్రేనికోన పంచాయతీ కప్పాగుంట ఇళలా సథిలలకి సంబంధంచిన ప్ంతాలలో పరయూటంచి టడ్్క ఇళళును 
పరిశీలంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.
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కీరితిశేషుల్ పెందురితి నాగరత్నంకు నివాళ్లరి్పంచిన 
బతుతిల దంపతుల్

శతఘ్ని న్యూస్: పెందురితి న్గరతనింకు నివాళ్లరిపాంచిన బతుతిల దంపతులు, సీతానగరం మండలం, 
సీతానగరం గ్రామానికి చెందిన ప్రమఖులు, మాజీ సరపాంచ్ కీరితిశేషులు పెందురితి న్గరతనిం 
పెదదుకారయూంలో పాల్్గని.. శ్రద్ధింజల ఘటస్తి నివాళ్లరిపాంచిన రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన 
న్యకులు బతుతిల బలరామకృష్ణ… న్ సేన కోసం వంతు’ కమిటీ కో’ఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతుతిల 
వెంకటలక్ష్మి.. ఈ కారయూక్రమంలో మద్దుల ఏసుపాదం, చీకటలా వీర్రాజు, మటటీ వెంకట్శ్వరరావు ఇతర 
న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

వర్ం వసేతి మునకే – వేములపలలు జగనన్న కాలన్లో జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మండపేట, మండపేట మండలం ద్్వరపూడి శవారు వేమలపలలా 
జగననని కాలనిలో వర్షం వసేతి మంపు తపపాదని జనసేన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి 
వేగుళళు లీలకృష్ణ ఆరోప్ంచారు. జనసేనపార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు 
మేరకు రాష్ట్ర వాయూపతింగా చేపటటీన జనసేన సోషల్ ఆడిట్ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా మండపేట మండలం వేమలపలలా గ్రామంలో శనివారం నిర్వహించిన 
కారయూక్రమంలో ఆయన పాల్్గన్నిరు. కాలని వదదు జనసేనపార్టీ చేపటటీన జగననని 
ఇళ్ళు పేదలందరికీ కనీనిళ్లా కారయూక్రమంలో జనసేన సామాజిక పరిశీలన 
నిర్వహించారు. అనంతరం ఇళలాపటాటీలు పందిన లబ్ధిద్రులు ఇబ్ందులు 
తెలుసుకున్నిరు. న్యూయం జరిగేవరకు జనసేనపార్టీ అండగా ఉంటుందని 
తెలపారు. ఈ సందరభాంగా ఆయన మాటాలాడుతూ మండపేట పటటీణానికి చెందిన 
నిరుపేదలకు వేమలపలలా లే అవుట్ లో సథిలలు ఇచా్చరన్నిరు. ద్ద్పు 15 కిలో 
మీటరలా దూరంలో సథిలం ఇచి్చ అక్కడ వెంటనే నిరా్మణం చేపటాటీలని లబ్ధిద్రులను 
బెదిరించి కటటీసుతిన్నిరని ఆరోప్ంచారు. దూరం భారం కాగా నిరా్మణం సామగ్రి 
తరలంచడం ఇబ్ందిగా ఉందని లబ్ధిద్రులు ఆవేదన వయూకతిం చేశారన్నిరు. ఇక్కడ 

కందరు దళ్రులు రాబందులుగా తయ్ర లబ్ధిద్రులకు చుక్కలు చూప్సుతిన్నిరని విమరిశించారు. ప్రభ్త్వం ఇచి్చన మూడ్ అప్షన్ ఏమైందో తెలయదని దుయయూబటాటీరు. ఖచి్చతంగా 
ప్రభ్త్వమే లబ్ధిద్రులకు ఇళ్ళు నిరి్మంచి ఇవా్వలని డిమాండ్ చేశారు. ఆలోచన రహిత నిర్ణయం వలలా ఆ లేఅవుట్ పలలాంగా ఉందని మేరక చేయడం లో ఎనోని అవకతవకలు జరిగాయని 
ఆరోప్ంచారు. ఇపుపాడు చినని పాట వరా్షనికే కాలని మనిగ పోతుందని, భవిషయూత్ లో ఇళ్ళు నిరా్మణం పూరితి అయితే ఇక్కడ డ్రైనేజీ వాడకంతో కాలని చెరువు మాదిరి అవుతుందని 
ఆందోళన చెంద్రు. మండపేట మండలంలో రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా కా్వర్ అక్రమ తవ్వకాలు చేపడుతున్నిరని ఆరోప్ంచారు. ఎలంట అనుమతులు లేకపోయిన్ అక్రమ ఎర్ర 
మటటీ తవ్వకాలు సాగుతునని తీరును ఆయన తపుపా బటాటీరు. దీనిపై దృష్టీ సారించినటులా వెలలాడించారు. ఆయ్ కా్వర్ల వదదుకు జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలు వెళిలా వాటని మూయించి వేసాతిమని 
హెచ్చరించారు. కా్వర్ తవ్వకాలకు వంత పాడుతునని అధకారులను సైతం శంకరగరి మాణాయూలు పటటీసాతిమని హెచ్చరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు, కారయూకరతిలు, 
అభిమానులు పాల్్గన్నిరు.

నరసరావుపేట జనసేన ఆధ్వర్ంలో టిడ్కో ఇళళు పరిశీలన
శతఘ్ని న్యూస్: పలనిడు జిలలా, నరసరావుపేట మండలం ఉపపాలపాడు వదదు ఉనని ప్రభ్త్వం నిరి్మసుతినని జగననని 
కాలనీలోని ఇళలాతో పాటు టడ్్క ఇళలాన పరిశీలంచిన జనసేన ఇంచారిజి జిలని, జనసైనికులు, వీర మహిళలు. ఈ 
సందరభాంగా నరసరావుపేట జనసేన ఇంచారిజి మాటాలాడుతూ… వైసీపీ ప్రభ్త్వం ఇలులా పేరుతో నిరుపేదలను మోసం 
చేసోతిందని, వైసీపీ ప్రభ్త్వం వచి్చ న్లుగేళ్లా కావసుతిన్ని ఇపపాటకీ ఇరవై శాతం ఇళలాను నిరి్మంచకపోవడం సిగు్గచేటని, 
జగననని ఇలులా నీరుపేదలకు కనీనిళ్లాగా మారాయని అన్నిరు. జగననని కాలనీలో రోడులా, డ్రైనేజీ, విదుయూత్ లంట కనీస 
మౌళిక సదుపాయ్లు కలపాంచ లేదు అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పటటీణ అధయూక్షులు జివిఎస్ ప్రసాద్. జిలలా కారయూదరిశి 

అదేదుపలలా ఆనందబాబు. వీరవలలా వంశీ ఎస్.కె అద్రుఫ్, ఆర్క య్దవ్, మండల అధయూక్షులు కృష్ణంశెటటీ గోవిందు, అచు్చల సాంబశవరావు, గోష్, గుపాతి శ్రీకాంత్, తిరుమలశెటటీ శ్రీనివాసరావు, 
న్రద్సు వెంకట్శ్వరులా, వలలాంశెటటీ శ్రీను, మిరాయూల సోమ, వెంకట్శ్వరులా, ఎస్.డి గౌస్, రామడు, సంజీవరావు, శ్రీనివాసరావు, వీర మహిళలు, మల్లాపూలు దురా్గ కుమారి, మిరాయూల 
సుబ్మ్మ, ద్సరి శవలీల, నిర్మల మరియు అధక సంఖయూలో వీర మహిళలు, జనసేన కారయూకరతిలు పాల్్గన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

టిడ్కో ఇళ్లు, జగనన్న కాలనిల భాదితుల 
తరుపున పాణ్ం జనసేన గళం..

శతఘ్ని న్యూస్: పాణయూం నియోజకవర్గం, ఓర్వకల్ మండలం పరిధలోని 
ఉసేన్పురం గ్రామానికి సంబంధంచి 500 మంది లబ్ధిద్రులకు కేటాయించిన 
సథిలం జగననని మోసం ప్రజలందరికీ తెలయజేసేల.. ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వ నిరలాక్షాయూనిని 
జగననని ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా పేరిట.. బయట పెడతామని పాణయూం 
నియోజకవర్గ ఇంచారిజి సురష్ బాబు చింతల తెలయజేసారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఏలూరు జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్ళు పేదలందరికీ కన్్నళ్ళు..
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇచి్చన ప్లుపు మేరకు ఏలూరు 
నియోజకవర్గంలోని పోణంగ గ్రామంలో ఏలూరు నియోజకవర్గ ఇంచారిజి రెడి్డ అపపాల న్యుడు 
ఆధ్వరయూంలో జగన్ మోహన్ రెడి్డ పేదలకు ఇచి్చన ఇలలాసథిలలు పరిశీలంచడం జరిగంది.. ఈ 
సందరభాంగా రెడి్డ అపపాల న్యుడు మాటాలాడుతూ రాష్ట్రంలోనే అతి పెదదు సా్కం జగననని కాలనీలు 
తీవ్ సాథియిలో మండి పడా్డరు. జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్లుపు మేరకు శనివారం 
ఏలూరు నియోజకవర్గం పోణంగ గ్రామంలో పేదలకు జగన్ రెడి్డ ఇచి్చన ఇళలా సథిలలను 
పరిశీలంచడం జరిగందని, కానీ ప్రభ్త్వం ఇలలాసథిలలు కేటాయించిన చోట కనీస మౌలక 
సదుపాయ్లు ఐనటువంట రోడులా, డ్రైనేజి, వాటర్, కరెంటు వంటవి ఏరాపాటు చేయడంలో 
ప్రభ్త్వం విఫలమైందని తీవ్ సాథియిలో విరుచుకుపడా్డరు.. అలగే సరన రహద్రులు 
లేకపోవడం వలన లబ్దు ద్రులు తీవ్ ఇబ్ందులకు గురవుతున్నిరని, కనీసం ఇసుక, సిమ్ంట్, 
కంకర ఐరన్ వంటవి రవాణా కు తీవ్ ఇబందులు పడుతున్నిరని, కావున ప్రభ్త్వం వెంటనే 
సపాందించి రోడులా, డ్రైనేజీ, కరెంట్, వాటర్ వంట మౌలక సదుపాయ్లు కలపాంచాలని ఏలూరు 
జనసేన పార్టీ నుండి డిమాండ్ చేసుతిన్నిం అని తెలపారు.
ఏలూరు నియోజకవర్గం లోని పోణంగ గ్రామంలో జగన్ రెడి్డ ఇచి్చన కాలనీలో ఇంట నిరా్మణంలో 
పేదలను వైసీపీ ప్రభ్త్వం పూరితిగా మోసం చేసింది. టడ్్క ఇళ్లా రిజిసే్రాషన్ జరగడం లేదు.. ఈ 
వైసీపీ ప్రభ్త్వం చేసుతినని అవినీతిని బటటీబయలు చేయడానికే 12,13,14 వ తేదీలలో జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో జగననని ఇళ్ళు పేదలందరికీ కనీనిళ్ళు అనే కారయూక్రమం చేసుతిన్నిమని తెలపారు. 
ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వ అవినీతిని నిరలాక్షాయూనిని ప్రపంచానికి చూపే విధంగా జగననని కాలనీలో ఈ 
కారయూక్రమం చేసుతిన్నిమని తెలపారు.. పేదలందరికీ ఇళళు పధకం కింద రాష్ట్ర వాయూపతింగా 28 
లక్షల 30 వేల మందికి ఇలులా నిరి్మంచి ఇసాతిమని జగన్ మోహన్ రెడి్డ హామీ ఇచా్చరు.. అందులో 
భాగంగా తల విడత లో 18,63,552 గృహాలు 2022 జూన్ న్టకి నిరి్మంచి పేదలకు 

అందిసాతిమని చెపాపారు..ఆయన చెప్పాన గడువు మగసి 5 నలలు కావసుతింది.. రాష్ట్రం లో ఎక్కడా కూడా ఒక ఇళ్లా కూడా పేదలకు ఇచి్చన ద్ఖలలు లేవు.. వైసీపీ ప్రభ్త్వం ఇసుతినని గృహ 
నిరా్మణ పథకానికి నిధులనీని కేంద్ర ప్రభ్త్వం నుండి వసుతిననివే.. సరన మౌలక సదుపాయ్లు కలపాంచకపోవడం వలన లబ్ధిద్రులు తీవ్ంగా నషటీపోతున్నిరు.. లబ్ధిద్రులు అపుపాలు 
తెచు్చకుని బెస్మంటులా వేసుకున్నిరని,కానీ ఇక్కడకు కనీసం ఇసుక కంకర ఐరన్ తెచు్చకుని ఇలులా నిరు్మంచుకనే అవకాశం లేకపోవడం వలన, తెచి్చన అపుపాలకు వడీ్డలు పెరిగపోయి, 
ఇలులా నిరి్మంచుకోలేక తీవ్ ఇబందులు పడుతున్నిరని, కావున ప్రభ్త్వం వెంటనే సపాందించి లబ్ధిద్రులు కు ప్రభ్త్వం అందిచవలసిన సిమ్ంట్, కంకర, ఐరన్, ఇసుకు, వారికి రావలసిన 
లోను వెంటనే విడుదలచేసి, వారు ఇలులా నిరి్మచుకోవడానికి అవసరమైన మౌలకసదుపాయ్లు వెంటనే ఏరాపాటు చెయ్యూలని డిమాండ్ చేసారు..
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు మాజీ డిపూయూటీ మేయర్ శరిపలలా శవరామకృష్ణ ప్రసాద్, పోణంగ బాబు, జిలలా కారయూదరిశి కస్తిరి సాయి తేజసి్వని,జిలలా సంయుకతి కారయూదరిశి 
ఓబ్లశెటటీ శ్రావణ్ కుమార్ గుపాతి, మాజీ ఎమా్మరో్వ గుబ్ల న్గేశ్వరరావు, నగర అధయూక్షుడు నగరెడి్డ కాశీ నరష్, మండల అధయూక్షులు వీరంకి పండు, నగర ఉపాధయూక్షుడు బతస్ మధు, 
ప్రధాన కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, అధకార ప్రతినిధ అలులా సాయి చరణ్, సోషల్ మీడియ్ కో ఆరి్డనేటర్ జనసేన రవి, జాయింట్ సక్రటర్ ఎట్ంచి ధర్మంద్ర, కారయూవర్గ సభ్యూలు బోండా 
రామ న్యుడు, న్యకులు రెడి్డ గౌర్ శంకర్, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, కందుకూరి ఈశ్వరరావు, వలూలారి రమేష్, వేమల బాలు, వాసా సాయి, కనికి మహేష్, పవన్, వెంకట రమణ 
వీర మహిళలు కావూరి వాణిశ్రీ, తుమ్మపాల ఉమాదుర్గ, కె.సుజాత, సరళ, జె.సుజాత తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

మాకిన్డి ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇల్లు – పేదలందరికి కన్్నళ్లు
• జగననని కాలనీలు సాకారం కాని పేదల సంతింట కళ
• ప్రచార ఆరాభాటాలే కాని ప్రభ్త్వ పనితీరు క్షేత్సాథియిలో ఏమాత్ం కనిప్ంచడం లేదు
• జగన్ రెడి్డ జూన్ 2021 పేదల సంతింట కల నరవేరుసాతిమన్నిరు 2022 నవంబర్ వచి్చన ఇంకా చాల వరకు పున్దులకే నోచుకని జగననని కాలనీలు
• పేదలకు న్యూయం జరిగేందుకే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమానిని చేపటాటీం
• ఎమ్్మలేయూ, ఎంప్లని హెచ్చరిసుతిన్నిం మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ని విమరిశించడంలో పెటటీన శ్రదధి రాష్ట్ర అభివృదిధి మీద చూప్ంచండి
శతఘ్ని న్యూస్:  ప్ఠాపురం, జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో 12, 13, 14 తేదీలలో నిర్వహించు జగననని ఇలులా-పేదలందరికీ కనీనిళ్లా అనే సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమంలో భాగంగా 12వ 
తేది మొదటరోజు కాకిన్డ జిలలా ప్ఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజి శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి నియోజవర్గంలో గ్రామలోలా అవినీతి వైసీపీ ప్రభ్త్వమ ఏరాపాటు చేసిన 
జగననని కాలనీని పరిశీలంచి అక్కడ పరిసిథితులను తెలుసుకోవడం జరిగంది. గొలలాప్రోలు మండలం చేబ్రోలు గ్రామంలో ప్రభ్త్వం ఇచి్చన భూమలను ఆమ్ పరిశీలంచారు. ప్రభ్త్వం 
ఇచి్చన సథిలలోలా ఇలులా కటుటీకోవడం దేవుడేరుగ మందు ఇక్కడికి రావడానికి సరన రహద్రి కూడా లేదు సాథినిక ఎమ్్మలేయూ సంత బంధువుల లభం కరకు ఊరికి దూరంగా ఉనని 
భూమలను మారె్కట్ రటు కంట్ ఎకు్కవకు కనుగోలు చేసి ప్రభ్త్వ ఖజాన్ను దురి్వనియోగం చేశారన్నిరు. ఇటు ప్రజలకు కూడా న్యూయం చేయకుండా మూడుననిర సంవతస్రాలు 
వటటీ కాగతం చూప్ంచి కంతమందికి వారి సథిలం కూడా చూప్ంచకుండా కాలం వెళలాబోశారు. ఇపపాటకైన్ నిద్రపోయిన ప్రభ్త్వ యంత్రాంగం మేలుకని పటటీలు ఇచి్చన లబ్ధిద్రులకు 
న్యూయం చేయ్లని, వారి సంత ఇంట నరవేరా్చలని ప్రభ్తా్వనిని కోరారు. గడప గడపకు కాదు మీరు ఇచి్చన సథిలలోలా కూరు్చని చూడండి వాట పరిసిథితి మీకు అరథిమవుతుంది వర్షం 
వసేతి వాహన్లపై కాదు పడవ మీద రావాలస్ ఉంటుందని అన్నిరు. తాటపరితి గ్రామంలో ప్రభ్త్వం ఇచి్చన సథిలలను పరిశీలంచి సాథినిక లబ్ధిద్రుల సమసయూలను అడిగ తెలుసుకున్నిరు. 
తాటీపరితి గ్రామంలో ప్రభ్త్వం ఇచి్చన సథిలలకు ఇరువైపుల హై టెన్షన్ వైరులా, సథిలం మధయూలో ఓఎనిజిసి గాయూస్ పైపులు, కనీసం సథిలలను కేటాయించారని, లబ్ధిద్రులు ఇలులా కటుటీకోవడం 
కూడా ఆసకితి చూపటం లేదని ఈ వైఖరిని మీరు మారు్చకోకపోతే వచే్చ ఎనినికలోలా భార్ మూలయూం చెలలాంచవలస్ వుంటుందని ఆమ్ విమరశిలు గుప్పాంచారు. అనంతరం కడవల గ్రామంలో 
ప్రభ్త్వం ఇచి్చన జగననని కాలనీలను పరిశీలంచి సాథినిక లబ్ధిద్రులను వారి సమసయూను అడిగ తెలుసుకున్నిరు. ఆమ్ మాటాలాడుతూ ప్రభ్త్వం ఎంత అక్రమాలకు పాలపాడిందో ఈ 
గ్రామానికి ఇచి్చన సథిలలు నిదరశినం అని ద్ద్పు ఊరికి పది కిలోమీటరలా దూరంలో కనీసం రోడు్డ సదుపాయం కూడా లేకుండా కండల మధయూలో ఇచా్చరు అన్నిరు.ఈ కారయూక్రమంలో.
గొలలాప్రోలు మండల ప్రెసిడంట్ రామకృష్ణ వలలా రామకృష్ణ, పుణయూమంతుల మూరితి, గోపు సురష్ బుర్రా స్రయూప్రకాష్,ద్సం కండబాబు, మేళం బాబీ, యండ్పు శ్రీనివాస్, సామినీడి 
అపాపారావు, అడబాల వీర్రాజు, నక్క న్రాయణమూరితి, గారపాట శవ కండారావు, పెదిదుంట శవ, పప్పానీడి దురా్గప్రసాద్, న్మ శ్రీకాంత్, జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.
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వడ్డేపుట్టి గ్రామంలో పర్టించిన జనసేన 
నాయకుల్

శతఘ్ని న్యూస్: అలూలారి సీతారామరాజు 
జిలలా అరకు నియోజకవర్గం పెదబయలు 
మండలం అడుగులు పుటుటీ పంచాయితీ 
వడే్డపుటుటీ గ్రామంలో పరయూటంచిన మండల 
అధయూక్షులు జాగరపు పవన్ కుమార్ ను 
సాథినిక గ్రామ జనసైనికులు కె.రఘు, రెడి్డ 
బాలనని, శవనని, పలువురు వీరమహిళలు 
ఘనసా్వగతం పలకి గ్రామ సమసయూలపై 
సమావేశం ఏరాపాటు చేశారు. మఖయూంగా 
ఈ సమావేశంలో గ్రామంలోగల 
త్రాగు నీట సమసయూవలలా ఊట గెడ్డ నీరు 

తాగుతున్నిమని, అలగే డ్రైనేజీ వయూవసథి లేదని గ్రామంలో ఇందువలన విషజ్వరాలు ప్రబలడం సహజమై 
పోయిందని, గ్రామసుతిలు వాపోయ్రు. మండల అధయూక్షులు పవన్ కుమార్ మాటాలాడుతూ తపపాకుండా 
ఈ సమసయూలను ప్రభ్తా్వనికి తెలయజేసాతిమని, అలగే ప్రసుతిత ప్రభ్త్వ తీరు కూడా మీరు పరిగణలోకి 
తీసుకోవాలని కోరారు. గ్రామసుతిలందరు ఐటీడీఏ వేదికగా జరగబోయ్ సపాందన కారయూక్రమంలో మన 
గ్రామ సమసయూలను వినతి పత్ం రూపంలో సమరిపాద్దుమని, అందుకు అందరు సమాయతతిం కావాలని 
ప్లుపునిచా్చరు. అలగే రానునని ఎనినికలోలా జనసేన పార్టీ తపపాకుండా విజయం సాధసుతిందని, మారుపా 
కరకు రాజకీయ ప్రక్షాళన కోసం వచి్చన పవన్ కళ్యూణ్ ని మనమందరు ఆదరించాలని కోరారు. 
జనసేనపార్టీ సిద్ధింతాలు, ఆశయ్లు లక్షాయూలు సుదీర్ఘ 25 ఏళలా భవిషయూత్ కాంక్ంచే పార్టీ అని, బాజివితరాల 
భవిషయూత్ నిరా్మణం కేవలం జనసేనపార్టీ తోనే సాధయూమని వడే్డపుటుటీ గ్రామప్రజాలకు ప్లుపునిచా్చరు. ఈ 
సమావేశంలో మండల అధయూక్షులు జాగరపు పవన్ కుమార్, కె. రఘు, రెడి్డ బాలనని, న్రాయణ, శవన్ని, 
వీరమహిళలు గ్రామసుతిలు పాల్్గన్నిరు.పోలవరం జనసేన ఆధ్వర్ంలో 

జగనన్న ఇల్లు – పేదలందరికి కన్్నళ్లు
శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరం, జనసేన అదయూక్షులు పవన్ కళ్యూన్  ప్లుపు 
మేరకు జగననని ఇళ్ళు పేదలందరికీ కనీనిళ్ళు సామాజిక పరిశీలన్ 
కారయూక్రమం పోలవరం నియోజకవర్గం జీలుగుమిలలా మండలం, ప్ 
రాజవరం మరియు పాలచరలా గ్రామాలలో ఇంచార్జి  చిర్రి బాలరాజు 
మరియు న్యకులు కారయూకరతిలు నిర్వహించడం జరిగంది. ఏదైతే 
సథిలలు పేదలకు కేటాయించారో ఇక్కడ చెరువులు కుంటలు ఇవ్వడం 
జరిగందని ఏసథిలం ఎవరిదో అసలు ఒక ఇలులా కటటీంది లేదని సాథినిక 
భాదితులు బోరుమనడం జరిగంది. ఏదైతే ప్రభ్త్వం పెదదు ఎతుతిన 
రాష్ట్రం మొతతిం చేసిందో పోలవరం నియోజకవర్గంలో బయలు 
చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జీలుగుమిలలా మండల అదయూక్షులు 
పసుపులేట రామ,కయయూలగూడం మండల అదయూక్షులు తోట రవి,జిలలా 
సంయుకతి కారయూదరిశి పాదం న్గకృష్ణ, నియోజకవర్గ ఐటీ కారయూధరిశి 
ఆటపాకల వెంకట్శ్వరరావు(ఏవి), వీరంకి వెంకట్శ్వరరావు, చోడిప్ండి 
సుభ్రమణయూం, ప్రగడ రమేష్ , చిర్రి రాంపండు, తెలగంశెటటీ రామ, డేవిడ్  
రాజు, కోల మధు, స్రిశెటటీ మహేష్  తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

టిడ్కో ఇళలుకు సీఎం జగన్ గ్రహణం పటిటింది: బొలశెటిటి వంశీకృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ సంట్రల్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అదేశాల మేరకు జగననని ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా 
కారయూక్రమంలో బాగంగా విజయవాడ సంట్రల్ నియోజకవర్గం న్యకులతో కలసి జక్కంపూడిలో టడ్్కఇళలాను సందరిశించిన సంట్రల్ 
నియోజకవర్గం న్యకులు బలశెటటీ వంశీకృష్ణ. ఆయన మాటాలాడుతూ విజయవాడ నగరంలో 12000 మంది పేద ప్రజల సంత ఇంట కల 
వైఎస్ఆరిస్ప్ ప్రభ్త్వంలో సాకారం కాదు పేదల ఇళలాను పబ్లాసిటీ కోసం వాడుకుంటునని జగన్ ప్రభ్త్వంలో టడ్్క ఇళళు గృహప్రవేశాలు జరగవు. 
వడీ్డలు వాయిద్లు కటటీలేక లబ్ధిద్రులు తలలు పటుటీకుంటున్నిరు. గడపగడపకు కారయూక్రమంలో మహిళలు ఇళలా గురించి మాటాలాడుతుంట్ 
అక్రమ కేసులు బన్యిసుతిన్నిరు. పూరతియిన ఇళలాను తక్షణం లబ్ధిద్రులకు అందజేయ్లని జనసేన పార్టీ తరఫున బలశెటటీ వంశీకృష్ణ డిమాండ్ 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర ప్రధాన కారయూదరిశి ద్కమరి న్గేష్, పలు డివిజన్ అధయూక్షులు కెంబ్రి కృష్ణ భవాని, నలలారి సాయి న్గు, 
య్ంపాట ప్రభ్, పైల ప్రకాష్, భవాని కుమార్ నగర కారయూదరుశిలు అలయ్ బేగం, పాల రజిని, ధారి్మక కమిటీ సభ్యూలు సనంపూడి శర్ష, 

రుద్ర శేఖర్, వినుని కోట సాయి కృష్ణ, ప్లలా శ్రీకాంత్, బర్ర రాజు, వాసా అనిల్, హనుమంతు, పోలకి శ్రీనివాస్, చెననికేశవుల సతయూం, పోలకి లక్ష్మీన్రాయణ, రామ్ శెటటీ శ్రీధర్, పోలకి న్గరాజు, 
శ్రీధర్ మొదలుగుజనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

పునాది దశలోనే ఇళ్లు… పేదలకు కన్్నళ్లు!
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట, రాష్ట్రంలో వైసిప్ ప్రభ్త్వం 24 లక్షల మంది పేదలకు జగననని ఇలులా 
కటటీంచి ఇసాతిమని చెప్పా పున్ది దశలోనే పేదలకు కనీనిళ్లా మిగల్చందని రాజంపేట జనసేన న్యకులు 
ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపుమేరకు శనివారం జగననని ఇళ్లా’ 
పేదలకు కనీనిళ్లా! అనే విన్తని కారయూక్రమం చేపటాటీరు.ఈసందరభాంగా వారు మాటాలాడుతూ రాజంపేట 
నియోజకవర్గంలో వైకాపా ప్రభ్త్వం అధకారంలోకి వచి్చన తరా్వత పేద ప్రజలకు ఒక్క ఇలులా కూడా 
నిరి్మంచి ఇచి్చన ద్ఖలలు లేవన్నిరు. ఈ మేరకు పేదలకు అందించే ఇళలా సథిలల విషయంలోన్,సాథినిక 
ప్రజా ప్రతినిధులు, అధకార పార్టీ న్యకులు అవినీతికి పాలపాడా్డరన్నిరు. అందులో భాగంగా మొదట 
రోజు నందలూరు మండల పరిధలోని పులపుతూతిరు గ్రామంలో గృహ నిరా్మణాల పథకాలు జగననని 
కాలనీలో సమద్య్లను సందరిశించి అవి ఏయ్ దశలోలా ఉన్నియో పరిశీలంచారు. ఆయ్ కాలనీలో 
విసతిృతంగా పరయూటంచి లబ్ధిద్రులతో ప్రతయూక్షంగా మాటాలాడి ప్రతి అంశానిని మరియు జగననని కాలనీలో 
తిషటీ వేసిన ప్రతి సమసయూపై జనసేన పార్టీ ప్రజల దృష్టీకి తీసుకువచి్చ అవి పరిషా్కరం అయ్యూంతవరకు 
ప్రభ్త్వంపై జనసేన పార్టీ పోరాటం చేసుతిందని వారు డిమాండ్ చేశారు.ఈకారయూక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర 
చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాటాల రామయయూ, ఎం.వి.ఆర్ వెంకట్శ్వరులా, లీగల్ సల్ కతితి సుబ్రాయుడు, 
భాస్కర్ పంతులు, పోలశెటటీ చెంగల్ రాయుడు, బాలసాయి కృష్ణ, తాళలాపాక శంకరయయూ, మంచిరాయూల 
గోవరధిన్, వీరాచారి, జంగాల శర్ష తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

ఆదివారం, 13 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కిరణ్ రాయల్ కు సంగీభావం 
తెలపిన ఐటి విభాగం

శతఘ్ని న్యూస్:  కిరణ్ రాయల్ ను మరాయూదపూర్వకంగా కలసి సంగీభావం 
తెలప్న ఐట విభాగం రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యూలు వుయయూల శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర 
కారయూ నిరా్వహక కారయూదరిశి ఎకె.శరవణ, చితూతిరు ఐట కోఆరి్డనేటర్ పృథ్్వ 
రాయల్, చరణ్ రాజ్, ఐటీ టీమ్ మ్ంబర్ దేవినేని భారత్, రాజంపేట 
ఐట కోఆరి్డనేటర్ ప్రశాంత్ తదితరులు.

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


ఆదివారం, 13 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అనారోగ్ంతో ఇబ్ంది పడుతున్న రాయి శంకర్ 
కు ఆరిదిక సాయం అందించిన బతుతిల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: జగననని ఇళ్లా – పేద ప్రజల కనీనిళ్లా జనసేన పార్టీ సామాజిక 
పరిశీలన కారయూక్రమం రాజానగరం మండలం, దివాన్ చెరువు గ్రామంలో జరుగుతుండగా…. ఆ 
గ్రామంలో పరయూటసుతిననిపుపాడు రాయి శంకర్ తీవ్ అన్రోగయూంతో ఇబ్ంది పడుతున్నిరనని విషయం 
తెలయగానే… న్ సేన కోసం న్ వంతు కమిటీ కో ఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బతుతిల వెంకటలక్ష్మి అతని 
ఆరోగయూ పరిసిథితి పై అరా తీసి… వైదయూ ఖరు్చల నిమితతిం ₹5000/- ఆరిథిక సహాయం అందించడం 
జరిగంది.

కళ్్ణదుర్ం జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్లు  
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: కళ్యూణదుర్గం: జనసేన 
పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు జగననని ఇలులా పేదలందరికీ కనీనిళ్లా 
కారయూక్రమంలో బాగంగా కళ్యూణదుర్గం పటటీణం, 
మదిగలులా రోడు్డలో ఉనని జగననని కాలనీలను 
సందరిశించడం జరిగంది. ఇలులా లబ్ధిద్రులను 
కలసి వారి ఎదుర్్కంటునని సమసయూలను 

తెలుసుకోవడం జరిగంది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం కాకి ల్క్కలు చెప్పా ప్రజలని మభయూపెటటీ మోసం 
చేసే విధంగా పరిపాలన కనసాగసాతి ఉంది… ఈ విషయ్నిని దేశవాయూపతింగా కూడా తెలయ్ల 
పేదలకు న్యూయం జరగాల అనేటువంట ఆలోచనతో శనివారం రాష్ట్రవాయూపతింగా కూడా జనసేన 
పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు అందరూ కూడా అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపు మేరకు ఈ 
యొక్క జగననని ఇళ్లా పేదవాడి కనీనిళ్లా అనే నిన్దంతో పేదవాడు కనీనిళ్లా తుడిచే్చందుకు ఈరోజు 
జనసేన పార్టీ అడుగు మందుకి వేయడం జరిగంది.. ఈ రోజు కళ్యూణదుర్గం పటటీణంలో పేదలకు 
ఇచి్చన జగననని పాలాటలాను పరిశీలంచడం జరిగంది… అందులో భాగంగా అరుహులైన లబ్ధిద్రులకు 
ఇండలాకు పున్దులు తీయకుండా న్సిరకంగా సిమ్ంటు వాడుతూ ఇలులా నిరా్మణం చేపడుతూ 
ఉన్నిరు.. వరా్షలు వచి్చన్ ఇలులా పడిపోయ్ విధంగా నిరా్మణాలు చేపటటీడం జరుగుతుంది అని 
లబ్ధిద్రులు వాపోతున్నిరు… ఇలులా నిరి్మంచుకుంటునని లబ్ధిద్రులకు సక్రమంగా బ్లులాలో 
చెలలాంచకుండా కాలయ్పన చేస్తి ఉన్నిరు… ఇసుక ఉచితమని చెప్పా లబ్ధిద్రులు దగ్గర 
డబు్లు తీసుకుంట్ ఇసుకను అందజేస్తి ఉన్నిరు… కాంట్రాకుటీ పదధితిలో ఇళలాను న్సిరకంగా 
నిరి్మస్తి లబ్ధిద్రులకు తీవ్ అన్యూయం జరుగుతుంది… ఒక చినని అంగడి నిర్వహించేలగా 
రూమలు ఉన్నియి… మౌలక వసతులు త్రాగునీరు, విదుయూతుతి, రోడులా లేకుండా కాలనీలో నిరి్మస్తి 
ఉన్నిరు… ఈ కారయూక్రమంలో అనంతపురం జిలలా సంయుకతి కారయూదరిశి బాలయూం రాజేష్, కుందురిపా 
మండల అధయూక్షుడు జయకృష్ణ, బ్రహ్మసమద్రం మండల అధయూక్షుడు ఆంజనేయులు, చితూతిరు 
మండల అధయూక్షులు కాంత రాజ్, వంశీ, రామలంగ, జాకీర్, చితపపా, మక్కన్ని, శ్రీహర్ష, ప్రసనని, 
శ్రావణ్, శ్రీకాంత్ , నరష్ నీలకంఠ, విన్యక, మొదలైన జనసేన న్యకులు, కారయూకరతిలు 
పాల్్గనడం జరిగంది.

జగనన్న ఇళ్లు- అవిన్త్కి ఆనవాళ్లు: గులకవరపు నరేష్
శతఘ్ని న్యూస్: గుంట్రు జిలలా, 
తాడికండ నియోజకవర్గం తాడికండ 
మండలం, కంతేరు గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు, జిలలా అధయూక్షులు 
గాద వెంకట్శ్వరరావు స్చనలను 
అనుసరించి ‘జగననని ఇలులా-పేదలందరికీ 
కనీనిళ్లా’ కారయూక్రమం నిర్వహించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జగననని 

ఇళలా పేరుతో పేదలకు జరిగన అన్యూయ్నిని బయటపెటటీటం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల 
అధయూక్షులు గులకవరపు నరష్, అలలాం రమేష్, శ్రీనివాస్, బాలు, రమణ, భరత్, ప్రవీణ్ మరియు 
వీరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

తాడిపత్రి జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న 
ఇళ్లు పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ స్చనల 
మేరకు, తాడిపత్రి నియోజకవర్గ ఇంచార్జి కదిరి శ్రీకాంత్ రెడి్డ నియోజకవర్గంలోని 
రూరల్ గ్రామాలైనటువంట ఎర్రగుంటలాపలలా, చినని పడమల మరియు ఆర్.డి.ట 
కాలనీలోని జగననని ఇళలాను సందరిశించడం జరిగంది. ఈ సందరభాంగా శ్రీకాంత్ 
రెడి్డ మాటాలాడుతూ కనిని లక్షలు విలువ చేసే ప్రభ్త్వ భూమలను జగననని కాలనీల 
పేరుతో పేదలకు పంచిపెటాటీరు కానీ ఎక్కడ కూడా పూరితిసాథియిలో ఇళలా నిరా్మణం 
జరగలేదని నిరి్మంచిన కనిని ఇలులా కూడా పున్దుల దగ్గర ఆగపోయ్యని 
తెలపారు, ఆ పున్దులనీని కేవలం ఒక అడుగు ల్ంటెల్ ఉపయోగంచి భూమికి 
పైభాగాన నిరి్మంచారని దీని కారణంగా ఆ ల్ంటలలాపై నిరి్మంచే గోడలు ఎంత మాత్ం 
ధృడంగా ఉంటాయో చెపపాలేమని శ్రీకాంత్ రెడి్డ అనుమానం వయూకతిం చేశారు. వీట 
నిరా్మణానికి సంబంధంచిన స్పరె్్వజర్ తో మాటాలాడగా ప్రభ్త్వ ఆదేశాల మేరకే 
మేమ నిరి్మంచగలమని ఇందులో మా సంత నిర్ణయ్లు లేవని వాపోయ్రు. దీనిని 
బటటీ చూసేతి ప్రభ్త్వం ఎంతో గొపపాగా చెపుపాకున్ని జగననని కాలనీలలో డొలలాతనం 
సపాషటీంగా కనిప్సుతిందని ఇవనీని కూడా ప్రజలను మోసం చేయడంలో ఓ భాగమని 
శ్రీకాంత్ రెడి్డ పేర్్కన్నిరు. చాలమంది లబ్ధిద్రులు వారి సంత డబు్తోనే ఇళలాను 
నిరి్మంచుకుంటున్నిమని, ప్రభ్త్వం నుంచి కేవలం 1,80,000 రూపాయలు 
మాత్మే అందిందని, కానీ పూరితిసాథియిలో ఇలులా నిరి్మంచుకోవడానికి 6 నుండి 
8 లక్షల వరకు ఖరు్చ అవుతుందని తెలపారు “జగననని ఇలులా పేదలకు కనీనిళ్లా” 
కారయూక్రమం పేరుతో ప్రభ్త్వం చేసుతినని మోసాలను అవినీతిని జనసేన పార్టీ ద్్వరా 
ప్రజలకు తెలయజేయడమే తమ మఖయూ ఉదేదుశమని ఆదివారం కూడా మిగలన 
మండలలలోని జగననని కాలనీలను సందరిశించి ప్రభ్త్వం అవకతవకలను 
బయటపెడతామని శ్రీకాంత్ రెడి్డ తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంలో తాడిపత్రి 
నియోజకవర్గ న్యకులు కిరణ్ కుమార్, పటటీణ అధయూక్షులు నరసింహచారి, 
య్డికి మండల ఇంచార్జి సునీల్ కుమార్, తాడిపత్రి పటటీణ ఉపాధయూక్షులు గోపాల్, 
పెదదువడుగురు న్యకులు దూద్ వల పటటీణ ప్రధాన కారయూదరుశిలు కండాశవ, 
మణికంఠ, రస్ల్ మరియు జనశైనికులు జాకీర్ హుసేస్న్, గుండలాశవ, న్గరుజిన 
తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

కుంటిమదిది జయరాం రెడిడే ఆధ్వర్ంలో 
జగనన్న ఇళ్లు.. పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: #jagananna-
Mosam అనంతపురం జిలలా జనసేన 
ఉపాధయూక్షులు లయర్ కుంటమదిదు 
జయరాం రెడి్డ ఆధ్వరయూంలో… 
జగననని ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా 
కారయూక్రమంలో బాగంగా అనంతపురం 
నగర సమీపాన ఆలమూరు గ్రామం 
దగ్గర జగననని కాలనీ సందరిశించడం 
జరిగంది. జగననని కాలనీలో 
లబ్ధిద్రులకు… 5315 గృహాలు 
మంజూరు చేశారు ఇంతవరకు 
కనీసం ఒక గృహం కూడా పూరితి 

చేసి లబ్ధిద్రులకు ఇవ్వలేదు. కేవలం 300 నుంచి 400 గృహాలకు మాత్మే 
పున్దులు వేసి వదిలేసారు కనిని గృహాల గోడల నిరా్మణ దశలో వదిలేశారు. 
జగననని నిరుపేదలకు మీరు ఇసుతినని ఇలులా ఇంకా ఎనిని సంవతస్రాలకు పూరితి 
చేసి ఇసాతిరు? సపాషటీంగా లబ్ధిద్రులకు చెపపావలసిందిగా జనసేన పార్టీ తరఫున 
డిమాండ్ చేసారు. ఈ కారయూక్రమంలో అనంతపురం జిలలా జనసేన ఉపాధయూక్షులు 
లయర్ కుంటమదిదు జయరాం రెడి్డ లీగల్ సల్ అధయూక్షులు మరళీకృష్ణ, మ్రుగు 
శ్రీనివాసులు, భవాని నగర్ మంజున్థ్, వెంకటాద్రి న్యక్, దురా్గప్రసాద్, న్రా 
న్యక్, రవి న్యక్ మరియు జనసేన న్యకులు కారయూకరతిలు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాజంపేట జనసేన ఆద్వర్ంలో 
జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలలా, రాజంపేట నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో 
అననిమయయూ డాయూం కటుటీకుపోయిన తరా్వత నిరా్వసితులైన వందలది కుటుంబాలకు రాష్ట్ర 
మఖయూమంత్రి వైయసాస్ర్ కుమారుడు జగనో్మహన్ రెడి్డ ఇలులా కూలపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆరు 
నలల లోపు ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఇలులా పునరినిరా్మణం చేసి వారికి కతతి ఇంట కల సహకారం 
చేసాతినని గత సంవతస్రం డిసంబర్ లో వరాలు కురిప్ంచి వెళిలా ద్ద్పు సంవతస్రం అవుతున్ని.. 
నిరాశ్రయులైన వారికి మందుగా ఇలులా కటటీ ఇసాతిమని తరా్వత బేసి మటటీం వేసుకునని తరా్వత 
బ్లులాలు చెలలాసాతిమని కటుటీకని పక్షంలో తిరిగ ఆ సథిలలను లకు్కంటామని బెదిరించగా సథిలం 
తీసుకునని ఆ ప్ంత ప్రజలందరూ ప్రభ్త్వం బ్లులాలు చెలలాసుతిందని నమ్మకంతో అపుపాలు చేసి 
బేసి మటటీం వేసుకుని ద్ద్పు 6 నలలు అయిన్ కూడా బ్లులా కూడా చెలలాంచలేదని చాలమంది 
ఆ ప్ంతాలు వదిల వలస వెళిలాపోయ్రని, అలగే అక్కడ ఇచి్చన సథిలలు కూడా ఇదివరకు 
ఇచి్చన దళిత కుటుంబాల నుంచి మూడు ఎకరాలు లక్కని ఇలులా కూలపోయిన వారికి ఐదు 
సంటులా సథిలం ఇచి్చ పేరు మాత్ం జగననని కాలనీలు అని పెటుటీకుంటున్నిరని, పెటుటీకున్ని కూడా 
బ్లులాలు చెలలాంచలేదని అపుపాలు చేసుకున్ని ఇలులా పూరితి గాక ఇలులా లేక దురభారమైన జీవితానిని 
గడుపుతున్నిమని ఆయ్ ప్ంత ప్రజలు వారి బాధను జనసేన న్యకులకు తెలయచేశారు.
పులపతూతిరు పంచాయతీలో ఊరు మొతతిం కటుటీకని పోగా రోడు్డకు ఒకవైపున ఉనని వైసీపీకి 
ఓటు వేసిన వరా్గనికి మాత్మే ఇంట పటాటీలను ఇచా్చరని ఓటు వేయని దళిత సామాజిక వరా్గనికి 
ఇళలా పటాటీలు ఇవ్వలేదని ఆ ప్ంత పేదలు తెలయజేశారు.
అధకారిక ల్క్కల ప్రకారం డబు్లు ఇచే్చసినటులా చూప్సుతిన్ని బ్లులాలు పేద ప్రజలకు 
అందకపోవడం జగననని హౌసింగ్ సా్కం అని పేదల ఇళలా పేరుతో రాష్ట్రవాయూపతింగా అతిపెదదు 
సా్కం జరిగందని నిధులను పక్కద్రి పటటీంచారని దీని మీద సమగ్ర సర్వ జరిప్ పులపతూతిరు 
దళిత కుటుంబం పాట్రు వెంకటసుబ్మ్మ కుటుంబం నుంచి లకు్కనని భూమికి ప్రభ్త్వం 
పరిషా్కరం చెలలాంచాల లేద్ ప్రతాయూమానియ మార్గంగా వేర చోట భూమిని వారికి ఇవ్వవలసిందిగా 
అలగే నిరాశ్రయులైన పేద ప్రజలందరికీ ప్రభ్త్వమే సత్వరమే ఇలులా నిరి్మంచి అలగే పెండింగ్ 
బ్లులాలను వెంటనే కిలాయర్ చేయవలసిందిగా చేసుతిన్నిమని రాజంపేట జనసేన పార్టీ న్యకులు 
వైసిప్ ప్రభ్తా్వనిని డిమాండ్ చేశారు.
ఎనోని ఆశలతో కడప జిలలా బ్డ్డ సీఎం అయితే రాష్ట్రం అభివృదిధి చెందుతుంది అనుకుని ఓటు 
వేసిన ప్రజలను నట్టీటన మంచేసింది ఈ ప్రభ్త్వం అని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర న్యకులు 
ఎం వెంకట్శ్వరరావు గారు వైసీపీ వైఖరి మీద తీవ్ంగా మండిపడా్డరు. తాడేపలలా పాల్స్ లో 
పనిచేసుతినని సీఎం ప్రజలలో సమసయూలను పరిష్కరిసేతి తపపా వైసీపీకి రాష్ట్రంలో భవిషయూతుతి లేదని 
ప్రతాయూమానియంగా జనసేన పార్టీ ఎదుగుతుననిదని పేదల తరఫున ఈ ప్రభ్త్వంతో పోరాడి 
అననిమయయూ డాయూం కోలోపాయిన ప్ంతాలలో నషటీపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి న్యూయం జరిగే వరకు 
జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని రాజంపేట జనసేన పార్టీ న్యకులు బాల సాయి కృష్ణ 
వారికి మాట ఇచా్చరు. రాబోయ్ రోజులోలా పవన్ కళ్యూణ్ గారిని కూడా అననిమయయూ డాయూం ద్్వరా 
నషటీపోయిన ప్ంతాలకు తీసుకసాతిమని జనసేన పార్టీ న్యకులు కతితి సుబ్రాయుడు, వీరయయూ 
ఆచారి, భాస్కర పంతులు, తాళలాపాక శంకరయయూ తదితరులు ఆయ్ ప్ంత ప్రజలకు భరోసా 
ఇచా్చరు. జనసేన పార్టీ రాజంపేట అసంబీలా ఇన్్చరిజి మలశెటటీ వెంకటరమణ ఆధ్వరయూంలో జరిగన 
ఈ కారయూక్రమంలో కడప జిలలా లీగల్ సల్ వైస్ ప్రెసిడంట్ కతితి సుబ్రాయుడు, జడా్డ శర్ష చేనేత 
విభాగం రాష్ట్ర కారయూదరిశి రాటాల రామయయూ, జనసేన న్యకులు చంగల్ రాయుడు, గోవరధిన్ 
ఆచారి, భాస్కర పంతులు వీరయయూ ఆచారి తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

జగనన్న ఇళ్లు – పేదలందరికీ కన్్నళ్లు’ 
జనసేన సామాజిక పరిశీలన

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమద్లవలస, జగననని కాలనీల పేరిట పేదలకు జరిగన మోసానిని 
నిలదీయడానికి శనివారం ఆమద్లవలస నియోజకవర్గంలో కనిని గ్రామంలో 
మఖయూంగా లభం అనే గ్రామంలో జగననని కాలనీలో కావాలస్న విదుయూత్ మరియు నీట 
సరఫరా లేకుండా ఇళ్ళు కడుతున్నిరు. విదుయూత్ మరియు నీరు అడిగతే మొదట అందరూ 
ఇలులాలు పూరితి అయ్యూక విదుయూత్ ఇసాతిమన్నిరు అందులో ఎవరు కటుటీకోకపోయిన ఈ 
రెండు అందించమ అని చెపాపారు. దీనిపై జనసేన పార్టీ న్యకులు కతతికోట న్గేంద్ర, 
కోరుకండ మలేలాశ్వరావు మరియు సికో్కలు విక్రం ఆధ్వరయూంలో శనివారం న్యకులు 
ఎంపీటీసీ విక్రమ్, సైరిగాపు సంతోష్, గేదల ప్రసాద్, మణి, ప్రదీప్, మోహన్ తదితరులు 
పాల్్గని #JaganannaMosam అనే హాష్ టాగ్ ని చూప్ంచి మరియు ప్రభ్త్వం 
తక్షణమే ద్నిపై చరయూలు తీసుకోవాలని కోరడం జరిగంది.

మైలేరి మలలుయ్ ఆధ్వర్ంలో ‘జగనన్న ఇళ్లు  
పేదలందరికీ కన్్నళ్లు’

రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద స్్ం జగననని కాలనీలు
పేద వాడి సంతింట కల నెరవేరేనా
శతఘ్ని న్యూస్: ఆళళుగడ్డ జనసేన న్యకులు 
మైలేరి మలలాయయూ చింతకుంట రోడ్ లో 
ఉననిటువంట జగననని టడ్్క ఇళ్లా నిరా్మణానిని 
సందరిశించారు. అనంతరం ఆయన 
మీడియ్తో ఈ నల 12, 13, 14 తేదీలోలా 
పవన్ కళ్యూణ్ ప్లుపుమేరకు ‘జగననని 

ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా’ జనసేన సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమం చేపటాటీమని 
తెలయజేశారు. పేదవాళలా సంతింట కలను జగననని కాలనీల పేరిట పేదవాడికి జరిగన 
అన్యూయ్నిని #ఝగనననింఒసం హాయూష్ టాయూగ్ తో ఫోటోలు, వీడియోలు అప్ లోడ్ చేసే 
కారయూక్రమం ద్్వరా వైఎస్ఆరిస్ప్ అవినీతిని, అలసతా్వనిని ప్రజలకు తెలయజేసాతిమన్నిరు. 
పేదలందరి ఇళలా పథకం కింద రాష్ట్రవాయూపతింగా 28 లక్షల 30 వేల మందికి ఇళ్లా నిరి్మంచి 
ఇసాతిమని మఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రెడి్డ హామీ ఇచా్చరు. అందులో భాగంగా తల 
విడతలో 18,63,552 గృహాలు 2022 జూన్ న్టకి నిరి్మంచి పేదలకు అందిసాతిమని 
చెపాపారు. ఆయన చెప్పాన గడువు మగసి 5 నలలు కావసుతింది రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా 
ఒక ఇలులా కూడా పేదలకు ఇచి్చన ద్ఖలలు లేవు. జగననని కాలనీలో భూసేకరణ 
పేరుతో దోప్డీ రాష్ట్రవాయూపతింగా 68,677 ఎకరాలను ప్రభ్త్వం కనుగోలు చేసింది. 
రూ 10 నుంచి రూ 20 లక్షలు విలువ చేసే ఎకరా భూమిని 70 లక్షల నుంచి కోట 
రూపాయలు పెటటీ కనుగోలు చేశారు. సుమారు రూపాయలు 23,500 వందల కోటులా 
వెచి్చంచి ఈ భూమలు కన్నిరు. ఇందులో వందల కోటులా చేతులు మారాయి. అలగే 
మౌలక సదుపాయ్ల కోసం మరో 34 వేల కోటులా ప్రభ్త్వం కేటాయించింది. ఇంత 
పెదదు మొతతింలో ఖరు్చ చేసిన జగననని కాలనీలో తాగునీరు, రోడులా వంట కనీసం మౌలక 
సదుపాయ్లు లేవు గృహ నిరా్మణ పథకానికి నిధులనీని కేంద్ర ప్రభ్త్వం నుంచి వసుతిననివే. 
ఈ ఇళ్లా నిరా్మణానికి రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం కేవలం ఇసుక మాత్మే ఉచితంగా అందిసుతింది అది 
కూడా ఇసుక రవాణాకు అయ్యూ ఖరు్చ లబ్ధిద్రుడే భరించాలని కండిషన్ పెటటీంది. ఇసుతినని 
ఇసుక కూడా ఎక్కడా నుంచి తెచు్చకోవాలో సపాషటీత ఇవ్వడం లేదు.2022 జూన్ న్టకి 
18 లక్షల 63,552 గృహాలు నిరి్మసాతిమని చెప్పాన న్యకులు ఇపపాటవరకు కేవలం 
1,52,000 ఇళలాను మాత్మే నిరి్మంచారు ఇంత దయనీయ పరిసిథితి ఎందుకు వచి్చంది? 
పేదలను ఎందుకింత దగా చేశారు? ప్రజలకు ఈ వైసిప్ ప్రభ్త్వం సమాధానం చెపాపాల 
అని డిమాండ్ చేశారు. వైసీపీ ప్రభ్త్వం అధకారంలోకి వచి్చ మూడుననిర సంవతస్రాల 
అవుతునని అరుహులైనటువంట పేదలకు ఇపపాటకీ ఇళ్లా కేటాయించకపోవడం, అరుహులైన 
పేదలకు ఇళ్లా వసాతియో రావో అని అనుమానంతో అలగే సంత ఇళ్లా లేని పేదలు 
బాడుగ ఇళలాలో ఉంట్ నల నల ఆరిథిక భారంతో ఇబ్ందులు పడుతున్నిరని, పేదల 
కషాటీలు వైసీపీ ప్రభ్త్వం కనబడడం లేద్ అని ప్రశనించారు. ఆళళుగడ్డ నియోజకవర్గంలో 
ప్రతి గ్రామంలో అన్రుహులైనటువంట వైసీపీ న్యకులు పాత ఇంటని చూప్స్తి కతతి 
ఇళ్లా కటుటీకున్నిమని, ప్రభ్త్వం కేటాయించిన సథిలంలో కాకుండా ప్రైవేటు సథిలలలో 

ఇళ్లా కటుటీకని అవినీతితో, అక్రమాలకు పాలపాడుతున్నిరని తెలయజేశారు. ఇపపాటకైన్ 
అరుహులైనటువంట పేదలందరికీ ఇళలా సథిలల పటాటీలు త్వరగా ఇళ్లా పూరితిచేసి అరుహులైన వారి 
పేరిట రిజిసే్రాషన్ చేయించి వెంటనే ఇవా్వలని ఎమ్్మలేయూ కు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన న్యకులు రాచంశెటటీ వెంకటసుబ్యయూ, పశువుల నరంద్ర య్దవ్, షేక్ షబీ్ర్ 
భాష, ఆంజనేయులు, బావికాడి గుర్రపపా, సజజిల న్గేంద్ర, దూలం చైతనయూ తదితరులు 
పాల్్గన్నిరు.

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


ఆదివారం, 13 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రేపల్లులో టిడ్కో ఇళళు పరిశీలన
శతఘ్ని న్యూస్: రపల్లా నియోజకవర్గం రపల్లా మండలం నలూలారి వారి పాల్ం గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు ‘జగననని ఇలులా-పేదలందరికీ 
కనీనిళ్లా” కారయూక్రమం రాష్ట్రవాయూపతింగా 3 రోజులు జరుగుననివి. శనివారం మొదట రోజు 
రపల్లా నియోజకవర్గం రపల్లా మండలం నలూలారి వారి పాల్ం గ్రామంలో జిలలా అధయూక్షులు 
గాద వెంకట్శ్వరరావు పరయూటంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలలా కమిటీ సభ్యూలు అడపా 
మాణికాయూలరావు, ఇసా్మయిల్ బేగ్, న్రద్సు రామచంద్ర ప్రసాద్, కపుపాల కిరణ్, 
కర్రపాట న్గేశ్వరావు, చటాటీల త్రిన్ధ్, మమా్మలనేని సతీష్ రపల్లా నియోజకవర్గ 
న్యకులు మతితి భాస్కరరావు, చందోలు ప్రసాద్, మలలా, శ్రీనివాసరావు పతేలలా మలలా, 
జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

టిడ్కో ఇళ్లు, జగనన్న కాలనిల భాదితుల 
తరుపున దరి్శ జనసేన గళం..

జగననని కాలనీలలో.. కనీస వసతులు కలిపాంచాలి
కాలనీలను నివాసయోగయూంగా మారి్చ అరుహులకు అందచేయాలి.
దరిశి జనసేన ప్ర్టు ఇంచార్జ్ బొట్కు రమేష్ బాబు డిమాండ్
శతఘ్ని న్యూస్: దరిశి నియోజకవర్గం: జగననని కాలనీలలో కనీస సదుపాయ్లు 
కలపాంచడంలో వైసీపీ ప్రభ్త్వం విఫలమయిందని జనసేన పార్టీ దరిశి ఇంచార్జి 
బోటుకు రమేష్ విమరిశించారు. జనసేన పార్టీ అధషాటీనం ఆదేశం మేరకు ప్రకాశం 
దరిశి నియోజకవర్గంలో జగననని కాలనీల పరిశీలనతోపాటు సోషల్ ఆడిట్ లో 
కారయూక్రమంలో శనివారం దరిశి ప్ంతంలోని దనకండ మండలంలోని ఇండలాచెరువు 
కాలనీ, వెంకటాపురం కాలనీలను బటుకు రమేష్ బాబు తన బృందంతో పరయూటంచారు. 
ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టీ దరిశి నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జి  బటుకు రమేష్ బాబు 
మాటాలాడుతూ.. జగననని కాలనీలోలా కనీస సౌకరాయూలు కూడా లేవని, కనిని చోటలా ఇంతవరకు 
పున్ది కూడా వేయలేదని ఆవేదనవయూకతిం చేశారు. జగననని కాలనీలోలా ఒక్క ఇలులా సైతం 
నిరా్మణానికి నోచుకోలేదన్నిరు. చాల ప్ంతాలు మళలాపదలతో అటవీ ప్ంతానిని 
తలప్సుతిన్నియని పేర్్కన్నిరు. పున్దులు వేసిన చోట నీట సౌకరయూం లేక నిరా్మణాలను 
అరథింతరంగా ఆపేశారని తెలపారు. ఇసుక, కంకర, ఇటుక సైతం అందుబాటులో లేవని 
ఆవేదన వయూకతిం చేశారు. ఇపపాటకైన ప్రభ్త్వం నిరలాక్షాయూనిని వీడి అరుహులకు అందరికీ సథిలలను 
కేటాయించి, ఇళలా నిరా్మణం పూరితి చేయ్లన్నిరు. ప్రజలకు అనువైన వాతావరణంలో 
ఇళలాను నిరి్మంచి ఇచే్చల ప్రభ్త్వం చరయూలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరఫున బటుకు 
రమేష్ బాబు డిమాండ్  చేశారు.
సరా్కర్ నిరలాక్షాయూనిని వీడాల: అనంతరం కురిచేడు మండలంలోని ఆవులమంద, 
న్యుడుపాల్ం గ్రామాలోలాని జగననని కాలనీలను బోటుకు రమేష్ సాథినిక జనసేన నేతలతో 
సందరిశించారు. ఈ సందరభాంగా బటుకు రమేష్ బాబు మాటాలాడుతూ జగననని కాలనీలోలా 
అసంపూరితిగా వునని ఇళలాను న్ణయూతతో త్వరితగతిన పూరితి చేయ్లన్నిరు. ప్రజలకు 
అనువైన వాతావరణంలో ఇళలాను నిరి్మంచి ఇచే్చల ప్రభ్త్వం చరయూలు తీసుకోవాలని 
జనసేన పార్టీ తరఫున బటుకు రమేష్  బాబు డిమాండ్  చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలలా 
ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్యూలు పసుపులేట చిరంజీవి, దనకండ మండల కమిటీ అధయూక్షులు 
గుండాల న్గేంద్రప్రసాద్, కురిచేడు మండల కమిటీ అధయూక్షులు మాద్ వెంకట శేషయయూ, 
దరిశి నగర పంచాయతీ అధయూక్షులు చాతిరాశ కండయయూ, కురిచేడు మండల కమిటీ 
ఉపాధయూక్షులు మంచాల నరసింహారావు, దరిశి మండల కమిటీ న్యకులు పుపాపాల 
పాపారావు, నందిపాట లోకేష్, దనకండ జడీపాటీసీ కంటెసటీడ్  అభయూరిథి, ఉపాధయూక్షులు 
చేబ్రోలు న్గభూషణం, మాదికండ ఏడుకండలు, బాబు తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

టిడ్కో ఇల్లు, జగనన్న కాలనిల భాదితుల 
తరుపున సరే్వపలలు జనసేన గళం..

శతఘ్ని న్యూస్: సర్వపలలా: జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ అదేశాల మేరకు సర్వపలలా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ న్యకులు 
బబే్పలలా సురష్ న్యుడు శనివారం జగననని ఇళ్లా – పేదలందరికీ కనీనిళ్లా జనసేన 
సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమంలో బాగంగా మతుతికూరు మండలంలోని జగననని 
ఇళళుని పరిశీలంచడం జరిగంది.
#jaganannamosam మాట తపపాని మడమతిపపాని రాష్ట్ర మఖయూమంత్రి జగన్ రెడి్డ 
గారు నవరతానిలలో భాగంగా ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాళలాకి 28 లక్షల 30 వేల మందికి 
ఇళ్ళు నిరి్మసాతిమని చెప్పా హామీ ఇచి్చ, తోల విడత 1863552 ఇలులా 2022 జూన్ 
న్టకి పూరితిగా నిరి్మంచి ఇసాతిమని చెప్పా ఆమ్ ఇచా్చరు. అయితే ఎపపాటకీ ఐదు నలలు 
పూరితి అయిన్ గాని 50 శాతం కూడా ఇలులా పూరితి చేసి ఇచి్చన ద్ఖలలు ఎక్కడా 
కూడా కనిప్ంచని పరిసిథితి. రాష్ట్రవాయూపతింగా కూడా 68, 677 ఎకరాల భూమిని పది 
రూపాయల నుంచి 20 లక్షలు విలువ గలగన భూమిని 70 లక్షల నుంచి ఒక కోట 
రూపాయలు వరకు రటు పెటటీ కనుగోలు చేసిన ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం కాకి ల్క్కలు చెప్పా 
ప్రజలని మభయూపెటటీ మోసం చేసే విధంగా పరిపాలన కనసాగసాతి ఉంది. ఈ విషయ్నిని 
దేశవాయూపతింగా కూడా తెలయ్ల పేదలకు న్యూయం జరగాల అనేటువంట ఆలోచనతో 
ఈరోజు రాష్ట్రవాయూపతింగా కూడా జనసేన పార్టీ న్యకులు జనసైనికులు అందరూ కూడా 
మా అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్లుపు మేరకు ఈ యొక్క జగననని ఇళ్లా పేదవాడి 
కనీనిళ్లా అనే నిన్దంతో పేదవాడు కనీనిళ్లా తుడిచెందుకు జనసేన పార్టీ అడుగు మందుకి 
వేయడం జరిగంది.
సర్వపలలా నియోజకవర్గంలో మతుతికూరు మండలంలో శనివారం పేదలకు ఇచి్చన 
జగననని పాలాటలాను పరిశీలంచడం జరిగంది. అందులో భాగంగా కనీసం అరుహులైన వారికి 
ఇలులా ఇవ్వక పగా.. ఇచి్చన అరకురా కూడా పూరితిసాథియిలో నిరా్మణం జరగలేదు. 
కంతమంది అనరుహులకి ఇవ్వడంతో వాళ్లా అమ్మకునే పరిసిథితి మనం గమనించవచు్చ. 
అరుహులు అయినటువంట వాళ్ళు నిరి్మంచుకునే శకితి లేని పరిసిథితులు మనం చూడవచు్చ.
ఈ కారయూక్రమంలో మతుతికూరు మండల అధయూక్షుడు గణపతి, రహీం భాయ్, వెంకట్శ్వరులా, 
పవన్, శ్రీహరి, రహమాన్, గర్ష్, తదితరులు పాల్్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనగనన్న ఇల్లు – పేదల సంత్ంటి కలకే కన్్నళ్లు
ఎనినికల హామీగా మ్గిలి పోయిన జగననని కాలనీలు
జగననని కాలనీలో్ల మౌళ్క వసతులు గాలికి, గతంలో నిరిమెంచిన కాలనీలలోనే అధ్్వనంగా ఉనాని డ్రైనేజి కాలువలు
అద్్దలు భరించ ల్క అపుపా చేసి కట్టుకుందామనని అధికారులు అనుమతి ఇవ్వల్దు
కొనిని చోట్ల వర్ం వసే్త నీటతో నిండిపోయే పంట పొల్లో్ల స్థల్ల పంపిణి
మండలో జగననని కాలనీలు అటటుర్ ఫ్్లప్
గంజికుంట రామకృష్ణ, తుప్కుల భాస్ర్, పొననితోట రామయయూ

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో జగననని 
ఇలులా పేదలందరికీ కనీనిళ్లా కారయూక్రమంలో భాగంగా 
శనివారంన్రపాల మండల కేంద్రంలోని జనననని 
కానీలను సనదురిసంచడం జరిగంది. జగననని ఇలులా 
పతకం లో భాగంగా నవరతానిల పేదలందరికీ ఇలులా అని 
వైసిప్ ప్రభ్త్వం భూటకపు హామీలు ఇచి్చ పేదప్రజల 
ఇంట ఆశలపై నీళ్లా చలలాందని జనసేన పార్టీ మండల 
అధయూక్షుడు గంజికుంట రామకృష్ణ తీవ్సాథియిలో 
వైసిప్ ప్రభ్త్వం పై విమరశిలు చేసారు. జగననని ఇలులా 
పేదలందరికీ కనీనిళ్లా మిగల్చందని యెదదువా చేసారు. 
తుపాకుల భాస్కర్ మాటాలాడుతూ మండల కేంద్రంలోని 
రెండు విడతలలో ద్ద్పు 750 పైగా ఇంట సథిలలను 
450 కి పైగా ఇలులా మంజూరన ఇపపాటవరకు ఎక్కడ 
ఒక్క ఇటుక కూడా వేసింది లేదు అన్నిరు. మౌళిక 
వసతులైన నీరు, విదుయూత్, రోడులా, డ్రైనేజిలో వంట కనీస 
సౌకరాయూలను కలపాంచడంలో ఘోరంగా ప్రభ్త్వం 
విఫలం చెందిందని, వాటకోసం ఎక్కడ కుడా ఒక్క 
రూపాయి ఖరు్చ చేసిన ద్ఖలలు లేవన్నిరు. 
నివాసానికి కేటాయించిన సథిలలలో ప్చి్చ మొక్కలు, 
మళళు పదలకు నిలయమయ్యూయి. కందరు లబ్దు 
ద్రులతో మాటాలాడగా ప్రభ్త్వం ఇలులా కటుటీకోవడానికి 
పటాటీ ఇచి్చంది కానీ ఇలులా కటటీంచలేదని అదదు ఇండలాలో 

అదదు చెలలాంచలేక పోతున్నిమని, మరికందరు అపుపా చేసైన్ కటుటీకుంద్మని ప్రయ్నితిసునని అధకారులు అనుమతులు యివ్వకుండా తస్కరం చేసుతిన్నిరని వాపోతున్నిరు. ప్రభ్త్వం 
నుండి అందించేసహాయం 1.80 లతో ప్రసుతితం ఉనని ధరలలో బేస్ మటటీంకి మాత్మే సరిపోతుందని ప్రభ్త్వ సహాయం పెంచాలని డిమాండ్ చేసారు. తక్షణం మీరు లబ్దు ద్రులకు 
ఇలులా కటటీంచకపోతే 2024 లో వచే్చది జనసేన ప్రభ్త్వమే అని, మా ప్రభ్త్వంలో పటాటీల పంప్ణీలో జరిగన అక్రమాలను, అవకతవకలను సరిచేసి నిజమైన పేద అరుహులకు ఇలులా కటటీంచి 
జగననని కాలనీలను జనసేన కాలనీలుగా న్మకరణం చేసాతిమని హెచరిన్్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల న్యకులూ గంజికుంట రామకృష్ణ, తుపాకుకు భాస్కర్, పననితోట 
రామయయూ, ప్రదీప్, వినోదం లోకేష్, గూగూడు శ్రీధర్ బాబు, రామ జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు.

టిడ్కో నిరామిణాలను పూరితి చేసి 
పేదలకు అందించాల

పేదలకు పనికిరాని భూములను కేట్యించడం దురామెరగాం
శతఘ్ని న్యూస్: జగననని ఇళ్ళు-పేదలకు కనీనిళ్లా కారయూక్రమంలో జనసేన 
రాష్ట్ర పార్టీ కారయూదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ య్దవ్ వాయూఖయూలు.
సతెతినపలలా, జనవారధ పటటీణంలో గత ప్రభ్త్వంలో చేపటటీన టడ్్క 
గృహాలు నిరా్మణ దశలోనే ఆగపోవటం పటలా జనసేన పార్టీ నిరసన వయూకతిం 
చేస్తి టడ్్క గృహల వదదు ఆందోళన కారయూక్రమం నిర్వహించారు. ఈ 
సందరభాంగా రాష్ట్ర పార్టీ ప్రధాన కారయూదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ య్దవ్ 
మాటాలాడుతూ.. జనసేన్ని పవన్ ప్లుపు మేరకు రాష్ట్ర వాయూపతింగా జగననని 
కాలనీలు,టడ్్క ఇళలా నిరా్మణాలపై జగననని ఇళ్లా – పేదలకు కనీనిళ్లా 

అంట్ నిరసన కారయూక్రమాలు చేసుతిన్నిమని, అందులో భాగంగా సతెతినపలలా 
నియోజకవర్గంలో టడ్్క గృహాలు, జగననని కాలనీలు సందరిశించి ఇక్కడ 
జరుగుతునని లోపాలను, అవినీతిని ప్రశనించేందుకు సిదధిమయ్యూమని 
తెలపారు. 4 ఏళలా క్రితం మొదలుపెటటీన ఈ టడ్్క ఇలులా గత ప్రభ్త్వం 
కటటీందనే వంకతో నిలప్వేశారని, పేదలను పేదలుగానే ఉండాలనని 
ఆలోచన వైసిప్ ప్రభ్త్వం చేసుతిందని విమరిశించారు. ఇది చాల 
దురా్మర్గమని, లబ్ధిద్రులకు వెంటనే ఇళ్లా నిరా్మణం పూరితి చేసి ఇవా్వలని 
లేకుంట్ ఉదయూమం తీవ్తరం చేసాతిమని పేర్్కన్నిరు.

మరొక చోట సధిల్లను ఇవా్వలి:
పాకాలపాడు గ్రామంలో జగననని ఇళలా నిరా్మణానికి కేటాయించిన 
సధిలనిని పరిశీలంచి మాటాలాడారు. నివాసానికి పనికిరాని ప్ంతంలో 
సధిలలను కేటాయించారని, ప్లలార్ వేయటానికి ఈ ప్ంతం పనికిరాదని 
ఆరోప్ంచారు. ఈ సధిలలను కాయూనిస్ల్ చేసి మర్క చోట మంచి సధిలనిని 
ఇవా్వలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం పాకాలపాడు, కంకణాలపలలా, 
ధూళిపాళలా, రాజుపాల్ం, రెడి్డగూడం, గణపవరం గ్రామాలలో జరుగుతునని 
ఇళలా నిరా్మణాలను పరిశీలంచారు.
ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట్ర పార్టీ కారయూదరిశి న్యబ్ కమాల్,జిలలా అధకార 
ప్రతినిధ తవిట భవన్నిరాయణ, జిలలా ప్రధాన కారయూదరిశి కమి్మశెటటీ 
సాంబశవరావు, పలు మండలల పార్టీ అధయూక్షులు, వీర మహిళలు, 
న్యకులు పాల్్గన్నిరు.
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