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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

జగనన్న ఇళ్లు ... అవినీతి నకళ్లు
* పథకం పేరుతో రూ. 12 వేల కోట్ల లూటీ
* విశాఖ రాజధాని పేరుతో వైసీపీ కొత్త డ్రామాలు
* అభివృద్ధి, ఉపాధి ఏదని ఉత్తరాంధ్ర యువత వైసీపీ నాయకులను నిలదీయండి
* అద్భుతాలు చేస్్తమన్న వ్యక్్త ఇంటి గడప కూడా దాటడు
* సంక్షేమం పేరుతో ఇస్్తన్న డబ్బులు మన చెమట నుంచి కడుతున్న పను్నలు
* మీ బిడ్డల భవిష్యతు్త కోసం ఈస్రి జనసేనకు అవకాశం ఇవ్ండి
* అవినీతి రహిత పాలన ఎలా ఉంటందో చూపిస్్త
* జనసేన ప్రభుత్ంలో ఏ సంక్షేమ పథకాని్న నిలిపివేసేద్ లేద్
* రైతు కనీ్నరు తుడిచే రాజ్యం తెస్్తం
* కేస్లకు, బెద్రింపులకు జన సైనికులు ఎవరూ భయపడొద్దు
* గంకలంలో ‘జగనన్న ఇళ్్ల- పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల’ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్్న న్్యస్: ‘జగనన్న ఇళ్ల పేరుతో వైసీపీ నాయకులు జేబ్లు నింపుకొనా్నరు.. ఒకటి కాద్ రండు కాద్.. ఏకంగా 
రూ. 12 వేల కోట్ల అవినీతి చేశారని కొందరు పెదదులు నాతో అన్న మాట. పేదలకు మాత్ం ఇలు్ల కటి్టంచిందీ లేద్, 
వారిని సంత ఇంటిదారులు చేసంద్ లేద్. జగనన్న ఇళ్ల పేరుతో ఈ వైసీపీ నాయకులు చేసన అవినీతి బాగోతం అంతా 
ఇంతా కాద’ని జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అనా్నరు. జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో చేపటి్టన ‘జగనన్న ఇళ్్ల 
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల’ కార్యక్రమంలో భాగంగా విజయనగరం శివారులోని గంకలంలోని జగనన్న కాలనీని శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ఆద్వారం పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్్ట రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ గారు, పార్్ట పి.ఎ.స. సభు్యలు శ్రీ నాగబాబ్ గారు, పార్్ట నేతలు పాల్గొనా్నరు.లబిధిదారులతో ఏరాపాట చేసన 
సభలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్్లడుతూ “జగనన్న ఇళ్లకు సంబంధించి నిరా్మణం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్మే నిధులు 
ఇస్తంద్. దీనిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ఇచేచేద్ ఏమీ లేద్. రాష్ట్ర ప్రభుత్ం మాత్ం పెదదు పెదదు శంకుస్థాపనలు చేస, కమాను్ల, 
పైలాన్ కటి్ట హడావుడి చేస్తంద్. జగనన్న కాలనీల పేరుతో రైతుల వదదు నుంచి ఎకరా భూమిని రూ.5 లక్షలకు కొనుగోలు 
చేస దానిని ప్రభుత్ం వదదు సేకరణకు ఇచిచే రూ.40 లక్షల నుంచి రూ. 60 లక్షల పరిహారం వైసీపీ నాయకులు జేబ్లో 
వేస్కునా్నరు. ఆ తరా్త ఆ కాలనీలో ఇళ్ల నిరా్మణానిక్ మాత్ం ప్రభుత్ం మంద్కు రాలేద్. పేదలకు స్యం 
చేయలేద్. సథాలాలను పేదలకు పంచి పెట్్టమని చెబ్తున్న ప్రభుత్ం ఆ పట్్టలకు చట్టబదధిత కలిపాంచలేద్.
* వైసీపీ ప్రభుత్ం చేసన అతి పెదదు స్్కం
ఒక క్రమ పదధితిలో వైసీపీ ప్రభుత్ం చేసన అతి పెదదు స్్కం జగనన్న ఇళ్్ల. ఈ అవినీతిక్ వైసీపీ నాయకులు చెపేపా పేరు 
దేశంలోనే ఇంత భార్ మొత్తంలో పేదలకు పట్్టలు పంచి పెట్్టమని డబాబు కొట్టడం మాత్మే. కేంద్ర ప్రభుత్ం ఇచేచే 
నిధులు బొక్్క, పేదలను వారి ఇలు్ల వారే కట్టకోవాలని ఒతి్తడి చేయడం, బెద్రింపులకు ద్గడం ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ 
అసమరథాపు చర్య. ఉత్తరాంధ్రలోని గంకలంలో పేదలకు 12 వేల ఇలు్ల నిరి్మంచలేని ఈ ప్రభుత్ం ఉత్తరాంధ్రలో రాజధాని 
నిరి్మస్్తమని ప్రజలను మభ్యపెటి్ట మోసం చేయడానిక్ మరో ఎతు్తగడ వేస్తంద్. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు చైతన్యవంతులు. 
గరజాడ, శ్రీశ్రీ వంటి మహానుభావులు తిరిగిన నేల ఇద్. 
వైసీపీ నాయకుల కల్లబొలి్ల కబ్ర్లపై చొకా్క పట్టకుని 
నిలదీయాలి్సంద్ ఉత్తరాంధ్ర యువతరమే. ఈ వైసీపీ 
ప్రభుతా్ని్న అడిగేవాడు ప్రశి్నంచేవాడు లేకపోతే అవినీతిని 
చట్టబదధిం చేసేస్్తరు.
* ఉద్యమాల ఊపిరి ఉత్తరాంధ్ర
ఉత్తరాంధ్ర నాకు సనిమాల పరంగా విద్యను నేరిపాన నేల. 
ఇక్కడి సంస్కృతి, కళలు చాలా గొపపావి. నేను ఎపుపాడూ 
ఇక్కడి యాస, భాష, సంప్రదాయం మరిచేపోను. నా 
సనిమాలో్లన్ ఇక్కడి సంస్కృతి ప్రతిబింబిస్్తంద్. 
విశాఖను రాజధాని చేసే్త అద్భుతాలు జరిగిపోతాయని 
వైసీపీ ప్రభుత్ం భ్రమ పెడుతోంద్. అలా జనాలి్న 
మరోస్రి నమి్మంచి మోసం చేయాలని ఈ ప్రభుత్ం 
కుట్ర చేస్తంద్. మీ దగగొరకు వచేచే వైసీపీ నాయకులను 
గటి్టగా నిలదీయండి- ఉదో్యగాలు ఎక్కడ అని..? మీ 
దగగొరిక్ వచేచే ప్రతి నాయకుడిని ప్రశి్నంచండి మా 
ఇలు్ల నిరి్మంచేద్ ఎపుపాడు అని..? బటన్ నొక్్కతే ప్రజల బతుకులు బంగారం అయిపోతాయని ఓ నాయకుడు భ్రమపెడుతునా్నడు. బటన్ నొక్కడమే నాయకుడి బాధ్యత 
అనుకుంటనా్నడు. డబ్బులు పంచి మేమేదో అద్భుతాలు చేశామని చెబ్తునా్నడు. ఆయనకు చెపపాండి... మీరు పంచే డబ్బులు మా చెమట నుంచి కటి్టన పను్నలు అని, అవి 
మా నుంచి మీరు లాగేసన డబ్బులు అని గటి్టగా చెపపాండి.
* ఉత్తరాంధ్ర యువతరం మహోన్నతం
నేను విజయనగరం వస్్తంటే ఇక్కడి యువకులు నా కానా్య్ వంట పరుగలు తీశారు. స్మారు 14 క్లోమీటర్ల మేర నా కానా్య్ ని అనుసరించి పరుగెతా్తరు. వారి 
బలం అద్భుతమైనద్. ఇక్కడ యువతరం ఆలోచన మహోన్నతమైనద్. వారి బలం, వారి ఆలోచన దేశానిక్ ఉపయోగపడాలి. యువతరం మాకు ఉదో్యగాలు ఇవ్ండి అని 
అడగడం కాద్ వారే పద్మంద్క్ ఉదో్యగాలు ఇచేచేలా జనసేన ప్రణాళిక రచిస్్తంద్. కచిచేతంగా యువతకు ఒక దారి చూపేలా, వారి శక్్త పద్మంద్క్ ఉపయోగపడేలా 
తీరిచేద్ద్దుతాం. 25 ఏళ్ల భవిష్యతు్త కావాలని ఓ ఉత్తరాంధ్ర యువకుడు అడిగిన మాట నను్న ఎపుపాడూ వంట్డుతుంద్. రూ. 5 వేలు మీ అకంట్్లక్ కొటి్ట, రూ. 10 వేల 
కోట్ల దోపిడీ చేసే సంస్కృతిని యువతరం ప్రశి్నంచాలి. ఉత్తరాంధ్ర యువతరం నుంచే ఈ మారుపా మొదలు కావాలి.
* పేదలకు ఇస్క దొరకద్
ఇళ్్ల కట్టకోవాలి అంటే పేద వరాగొలకు రాష్ట్రంలో ఇస్క దొరకద్. ఇస్క దొరకని పుణ్యమా అని పేదలకు పని దొరకద్. వైసీపీ నాయకులు ఇస్కను దోపిడీ చేస్్తనా్నరు. 
స్మాను్యలకు ఇస్క దొరకడం గగనం అయిపోతోంద్. బా్లక్ లో మాత్ం వైసీపీ నాయకులు చక్కగా ఇస్క అమ్మకుంటనా్నరు. ఇలా ఐతే పేదలు ఎలా ఇలు్ల 
కట్టకుంట్రు..? ఇస్క దొరకనిదే వాళ్ళు నిరా్మణాలు ఎలా చేస్్తరు..? ఇస్క విషయంలో మొదటి నుంచి ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం ఫెయిల్ అయి్యంద్. జనసేన ప్రభుత్ంలో 
ప్రతి పేదవాడు ఇలు్ల కట్టకునేంద్కు ఇస్క పూరి్తగా ఉచితంగా అంద్స్్తం. ఇస్క అంద్బాటలోక్ తీస్కొస్్తం.
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* జనసేనకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్ండి
అధికారంలోక్ రాగానే అద్భుతాలు సృష్్టస్్తను అని చెపిపాన మహానుభావుడు రాష్ట్రాని్న ఇంటి గడప కూడా దాటకుండా పరిపాలిస్్తనా్నడు. మీ వదదుకు వైసీపీ నాయకులు 
వసే్త ఇదే అడగండి. మీరు చేసన అద్భుతాలు ఏంటి..? రాష్ట్రానిక్ చేసన అభివృద్ధి ఏంటి అని నిలదీయండి. ఈస్రి ఒక్క అవకాశం జనసేనకు ఇవ్ండి. రాష్ట్రంలో అవినీతి 
రహిత పాలన ఎలా ఉంటందో చూపిస్్తం. మీ కోసం అవకాశం ఇవ్డం కాద్.. మీ బిడ్డల భవిష్యతు్తను ఆలోచించి జనసేన పార్్టక్ వచేచే ఎని్నకలో్ల బలంగా నిలబడండి. 
కష్ట్టలో్ల ఉన్న వారిక్ సంత డబ్బు ఖరుచేపెటి్టన వాడిని.. రాష్ట్ర ప్రజల కోసం వారి డబ్బులు వారి కోసమే మరింత జాగ్రత్తగా వారి అభు్యన్నతి కోసం ఖరుచే పెడతాను. కష్ట్టలో్ల 
ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిక్ అండగా నిలబడతాను. రాష్ట్రంలో సైనికుల భూమలు, పోలీస్ల భూమలు ఇలా ఎవరి భూమలు పడితే వాళళువి ఇష్ట్టనుస్రం లాకు్కంటనా్నరు. 
గటి్టగా అడిగిన వారిపై పోలీస్ కేస్లు పెటి్ట వేధిస్్తనా్నరు. ఈ ప్రభుత్ దాష్్టకాలతో ప్రజలో్ల వస్్తన్న ఆవేశం, ఆవేదన, ఆగ్రహం నుంచే జనసేన పార్్ట పోరాటం పంథాలో 
మంద్కు వళ్తుంద్. ఈ ప్రభుత్ గండాలు వచిచేనా, రౌడీలు వచిచేనా ధైర్యంగా పోరాడుదాం. నేను మీకు అండగా నిలబడతాను. కచిచేతంగా వచేచే ఎని్నకలో్ల జనసేన 
పార్్టక్ నిలబడి, మా నాయకులి్న విశ్సంచండి. వారు ఏదైనా తపుపా చేసే్త కచిచేతంగా దానిక్ నేను బాధ్యత తీస్కుంట్ను. ప్రతి నాయకుడిలోన్ పవన్ కళ్్యణ్ ను చూస 
ఓట వేయండి.
* ఢిలీ్ల వళి్ల చాడీలు చెపపాడమే వాళ్లకు తెలిసన విద్య
ప్రజా సమస్యల కోసం ఢిలీ్ల వళి్ల కేంద్ర నాయకులి్న కలవడం రాద్ కానీ... పవన్ కళ్్యణ్ మీద చాడీలు చెపపాడం మాత్మే వైసీపీ నాయకుడిక్ తెలుస్. సజ్జల, బొత్స, ధరా్మన 
లాంటి నాయకులకు ఒకటే చెబ్తునా్న... మీరు ఎని్న చాడీలు చెపిపానా ప్రజా సమస్యల మీద నా పోరాటం ఆగద్. నేను మీ నాయకుడిలా చాడీలు చెపేపా వ్యక్్తని కాద్. ఏ 
సమస్య అయినా ఇక్కడే తేలుచేకుంట్. ఉత్తరాంధ్ర సమస్య అయితే ఉత్తరాంధ్రలోనే తేలుచేకుంట్. ఇక్కడే పోరాడుతా. మీరు నను్న చంపేస్్తం.. బెద్రిస్్తం అంటే భయపడే 
వ్యక్్తని కాద్. కనీసం నా చొకా్క గండీ కూడా పట్టకునే దమ్మ ఎవరికీ లేద్. మీరు చాడీలు చెపేపా వ్యకు్తలే తపపా చేవ ఉన్న వ్యకు్తలు కాద్. కచిచేతంగా మీ ఫ్్యడలిస్్ట 
కోటలు ప్రజలతోనే బదదులు కొటి్టస్్త. మీరు సదధింగా ఉండండి. అని్న స్థానాలో్లన్ జనసేన పార్్ట నామినేషను్ల వేస్్తంద్. మా వారిని అడు్డకోవడానిక్ కానీ భయపెట్్టలని, 
బెద్రించాలనిగాని చూసే్త కాళ్్ల కీళ్్ల ఇరగ కొటి్ట క్ంద కూరోచేబెడతాం.
* మత్స్యకారులకు చివరి వరకు అండగా నిలబడతాం
నా పోరాట యాత్ మత్స్యకారుల దీవనలతోనే మొదలంద్. మత్స్యకారులకు చివరి వరకు అండగా నిలబడే వ్యక్్తని. కచిచేతంగా వారిక్ జెటీ్టలు నిరి్మంచి గోవా, గజరాత్ 
వంటి రాష్ట్రాలకు వలసలు వళ్లకుండా నిరోధించే ఏరాపాట చేస్్తం. మత్స్యకారులకు హాని కలిగించే ఏ చర్యనైనా ధైర్యంగా అడు్డకుంట్ం. మత్స్యకారులకు ఇబబుంద్ కలిగించే 
జీవో నంబర్ 217 ను బహిరంగంగా చింపేశాం. వారిక్ ఏ ఆపద వచిచేన అండగా నిలబడతాను. వారిక్ అవసరమయ్్య ఏ పని చేయడానిక్ అయినా మంద్ ఉంట్ను. 
మత్స్యకారుల అభు్యన్నతిక్ జనసేన ప్రభుత్ం కచిచేతంగా ప్రాధాన్యమిస్్తంద్.
* సంక్షేమ పథకాలు ఆపేద్ లేద్
పేదలకు మేలు జరిగే ఏ సంక్షేమ పథకాని్న జనసేన ప్రభుత్ంలో నిలిపివేసేద్ లేద్. పేదలకు ఏ సంక్షేమ పథకానీ్న జనసేన ప్రభుత్ంలో దూరం చెయ్యం. వాటిని 
కొనస్గిస్్తనే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ భవిష్యతు్తను మారేచేలా ప్రణాళిక ఉంటంద్. జనసేన పార్్ట పోరాట్ని్న నమ్మకుంద్. పేదలు ఆపదలో ఉంటే కచిచేతంగా ఎవరితోనైనా 
పోరాడుతాం. గెలుపు అనేదే రాజకీయంలో స్చిక ఐతే మహాతా్మ గాంధీ, స్భాష్ చంద్రబోస్, అలూ్లరి సీతారామరాజు వంటి నాయకులు ఏ పదవులు ఆశించి పోరాడారు..? 
కచిచేతంగా జనసేన గెలుపు ప్రభంజనాని్న సైతం వైసీపీక్ రుచి చూపిస్్తం. వైసీపీ నాయకులు మరా్యదగా మాట్్లడితే మరా్యదగా మాట్్లడుతాం... లేదంటే వారు వాడే 
భాషలోనే సమాధానం చెపా్తం. మా పార్్ట నాయకులకు అలాగే జనసైనికులకు కూడా ఒకటే చెబ్తునా్న.. బలంగా పోరాడండి కేస్లకు వనకాడొద్దు. మీకు ఏమైనా అయితే 
నేను జైలుకు రావడానిక్ కూడా సదధిం. ఈ ప్రభుత్ం ఎంతమంద్ని అరస్్ట చేస్్తందో చేస్కోనివ్ండి. ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం మొదలు పెడితే జైళ్లను నింపేదాదుం. 
నేను మీతోనే ఉంట్ను. నేను గాయపడిన పులి లాంటివాడిని... ఆ పులి పంజా దబబు ఎలా ఉంటందో ఈ ద్రా్మరగొపు వైసీపీ పాలకులకు రుచి చూపిస్్త.
* మావి మాటలు కాద్ చేతలు
జనసేన పార్్ట రంగంలోక్ ద్గితే చేతలే కనిపిస్్తయి. ఊరికే మాటలు చెపిపా పబబుం గడిపే వ్యక్్తని అసలే కాద్. అన్నం పెటే్ట రైతు ఆత్మహత్యలు చేస్కుంటంటే వారి 
కుటంబాలకు ఎంతో కొంత స్యం చేయాలని తలచి, కలు రైతుల భరోస్ యాత్ చేపట్్టం. వారి కుటంబాలకు అండగా నిలిచాం. పిల్లల భవిష్యతు్తకు చద్వు 
చెపిపాంచే బాధ్యతను తీస్కునా్నం. అన్నం పెటే్ట రైతు స్భిక్షంగా ఆనందంగా ఉంటే ఆ నేల కళకళలాడుతుంద్ అని పెదదులు చెబ్తారు. దానిక్ ఎల్లపుపాడూ జనసేన పార్్ట 
కట్టబడి ఉంటంద్. “ ‘రైతు కనీ్నరు తుడిచే రాజ్యం జనసేన లక్ష్యం’ అన్నద్ మా నినాదం.. విధానం. రైతులకు సరిసంపదలు పంచే ప్రభుత్ంగా జనసేన ప్రభుతా్ని్న 
తీరిచేద్ద్దుతాం. అవినీతిపై ఎటి్ట పరిసథాతులో్ల రాజీలేని పోరాటం చేస్్తం. అవినీతి చేసన వారు కచిచేతంగా శిక్ష అనుభవించేలా చూసే బాధ్యత తీస్కుంట్ం. వచేచే ఎని్నకలో్ల 
కచిచేతంగా వైసీపీ ప్రభుతా్ని్న క్ందకు ద్ంపుతాం... జనసేన ప్రభుతా్ని్న స్థాపిస్్తం” అని అనా్నరు.
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గుంకలుం సాక్షిగా జగనన్న కాలనీల మోసాన్్న ఎుండగట్టి న జనసేనాన్
•రాష్ట్రంలోనే అతిపెదదు జగనన్న కాలనీ వీక్షణ
•పునాద్లు దాటని ఇళ్ల పరిశీలన
•గంకలం హౌసంగ్ కాలనీపై అధ్యయనం
•లే అవుట్ పరిశీలించిన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
•జనసేనాని రాకతో జనసంద్రమైన విజయనగరం
•నగరంలో మూడు గంటలకు పైగా రా్యలీ
•14 క్లోమీటరు్ల వాహన శ్రేణిని కాలినడకతో అనుసరించిన యువత
•ప్రతి ఒక్కరికీ అభివాదం చేస్్త మంద్కు వళి్లన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
•అడుగడుగనా హారతులు.. పూల వర్ంతో స్్గతం పలిక్న మహిళలు
•#JaganannaMosam అంటూ ప్లకారు్డలు ప్రదరి్శంచిన జనం
•శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దృష్్టక్ సంహాచలం పంచ గ్రామాల భూ సమస్య
•దారిపొడుగనా సమస్యలపై వినతిపత్రాలు
•జనసేన పక్షాన అండగా ఉంట్నని ప్రతి ఒక్కరికీ భరోస్
శతఘ్్న న్్యస్: వైసీపీ ప్రభుత్ం రాష్ట్రంలోనే అతిపెదదు జగనన్న కాలనీ అనే 
విజయనగరం కారోపారేషన్ క్ సమీపంలోని గంకలం జగనన్న కాలనీని 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆద్వారం పరిశీలించారు. 
మఖ్యమంత్రి అరాభుటంగా ప్రారంభించిన పైలాన్ స్క్షిగా జగనన్న 
మోస్ని్న రాష్ట్ర ప్రజల మంద్ ఉంచారు. గంకలం కాలనీలో ఇళ్లను 
పరిశీలించారు. L కాలనీ లే అవుట్ పరిశీలించి, పునాద్లు దాటని ఇళ్ల 
వదదుకు వళి్ల స్థానిక నాయకులను అడిగి వివరాలు తెలుస్కునా్నరు. బేస్ మంట్ల ఎనా్నళ్ల క్రితం వేశారు? ఇపపాటి వరకు ఎని్న ఇళ్్ల పూరి్త చేశారు? కేవలం పునాద్ స్థాయిలో ఎని్న ఇళ్్ల 
నిలిచిపోయాయి? ఏ కారణం చేత నిలచిపోయాయి? కాలనీలో అవినీతిపైనా ఆరా తీశారు. ఈ లే అవుట్్ల కనీసం రహదారులు కూడా పూరి్త కాకపోవడం పట్ల విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. 
తిరుగ ప్రయాణంలో కనీసం చద్ను చేయకుండా కేట్యించిన లే అవుట్ లో ఇళ్ల నిరా్మణాని్న పరిశీలించారు. లబిదుదారుల విన్నపం మేరకు ఈ ప్రాంతాని్న పరిశీలించారు. పునాద్లపై 
వేసన బేస్ మంట్ క్ంద ఖాళీలు ఏరపాడి వర్పు నీరు పారుతోందని లబిదుదారులు చెపపాగా వాటిని కూడా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరిశీలించారు. బేస్ మంట్ క్ంద మటి్టకరిగిపోతే ఇళ్్ల 
ఎలా నిలబడతాయో పాలకులకే తెలియాలని అనా్నరు.
•ఆనందపురం నుంచి అడుగడుగనా ఘనస్్గతం
విశాఖపట్నం నుంచి గంకలం హౌసంగ్ కాలనీ పరిశీలనకు బయలుదేరిన జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ అడుగడుగనా పార్్ట శ్రేణులు, ప్రజలు ఘనస్్గతం 
పలికారు. భీమిలి నియోజకవరగొంలోని ఆనందపురం జంక్షన్ వదదు వందలాద్ మంద్ జనసైనికులు, ప్రజలు హారతులు పటి్ట ఆహా్నించారు. గజమాలతో సత్కరించి, పూల వర్ం 
కురిపించారు. తన కోసం వచిచేన మహిళలకు, కార్యకర్తలకు అభివాదం చేస, కరచాలనం చేస ఉతా్సహపరిచారు. ప్రతి ఒక్కరికీ అభివాదం చేస్్త మంద్కు కద్లారు.
•సంహాచలం పంచ గ్రామాల సమస్యపై ప్లకారు్డలు
ఆనందపురం జంక్షన్ వదదు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ తమ సమస్యలు ప్ల కారు్డలు రూపంలో ప్రజలు ఆయన దృష్్టక్ తీస్కువచాచేరు. మఖ్యంగా సంహాచలం పంచ గ్రామాల సమస్యపై పెదదు 
సంఖ్యలో ప్లకారు్డలు దర్శనమివ్డంతో వాటిని తీస్కుని పరిశీలించారు. సమస్య పరిష్ట్కరానిక్ అండగా ఉంట్నని భరోస్ ఇచాచేరు.
•తగరపువలస వదదు విజయనగరం జిలా్ల శ్రేణుల ఆహా్నం
తగరపువలస జంక్షన్ వదదు విజయనగరం జిలా్లకు చెంద్న జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు పెదదు సంఖ్యలో తరలివచిచే జిలా్లలోక్ ఆహా్నం పలికారు. జనసేన నినాదాలతో మారుమోగించారు. 
ఆడపడుచుల హారతులు సీ్కరించి మంద్కు కద్లారు. జనసేనాని రాకతో జనసంద్రమైన విజయనగరం.. రామనాయుడు పేట వదదు బాణసంచా పేలుళ్్ల, కేరింతల నడుమ శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారిని స్్గతించగా... జొనా్నడ వదదు మరో గజమాల శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని ఆహా్నించింద్. వీర మహిళలు గమ్మడి కాయలతో ద్ష్్టతీస జనసేనానిక్ నీరాజనాలు పలికారు.
•విజయనగరంలో జన జాతర
జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పర్యటన నేపధ్యంలో విజయనగరంలో ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు స్మారు 7 క్లోమీటరు్ల రహదారి మొత్తం జనప్రవాహంతో 
నిండిపోయింద్. వి.టి. అగ్రహారం వై జంక్షన్ వదదు మేళతాళ్లు, బాణ సంచా పేలుళళుతో జనసేన శ్రేణులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ ఆహా్నం పలికాయి. గాంధీనగర్, ఇంద్రానగర్, 
రైలే్ సే్టషన్, ఆర్్టసీ కాంపె్లక్్స మీద్గా జిలా్ల కలెక్టర్ కారా్యలయం వరకు స్గిన రా్యలీలో ప్రతి అడుగనా మహిళలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ స్్గతం పలికారు. వేలాద్గా తరలివచిచేన 
జనసంద్రం విజయనగరాని్న మంచెతి్తంద్. జనసేన అధ్యక్షుల వారి వాహన శ్రేణి ప్రయాణించే మారగొం మొత్తం రహదారి జనంతో నిండిపోయింద్. రహదారిక్ ఇరు వైపులా ఉన్న చెట్ల, 
ఇళ్లతో పాట బస్్సలపైక్ కూడా ఎక్్క ప్రజలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిని చూసేంద్కు ఎగబడా్డరు. మీ వనుకే మేమంట్మంటూ నినాదాలు చేశారు. విజయనగరం పట్టణంలోన్ ప్రజలు 
తమ సమస్యలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ చెపుపాకునేంద్కు ఎగబడా్డరు. గాంధీనగర్ వదదు తగరపువలసకు చెంద్న శ్రీ రమణమూరి్త మాస్్టరు తమ సమస్యలపై ఓ వినతిపత్రాని్న శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారిక్ అందచేశారు.శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి రా్యలీ విజయనగరం పట్టణంలో ఉన్న జనప్రవాహాని్న దాటకుని గంకలం జగనన్నకాలనీ వదదుకు చేరడానిక్ మూడున్నర గంటలకు 
పైగా సమయం పటి్టంద్. కొంత మంద్ యువకులు విజయనగరం పట్టణం ప్రారంభం నుంచి గంకలం వరకు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి కానా్య్ ని కాలి నడకన అనుసరించారు. అలా 
వాహన శ్రేణితో పాట పరుగ పెడుతున్న ఓ యువకుడిక్ ఆయన జామపండును అంద్ంచారు. దారిపొడుగనా తన కోసం దండలు తెచిచేన ప్రజలను నిరాశ పడకుండా ప్రతి ఒక్కరి 
నుంచి సీ్కరించారు. గంకలం జగనన్న కాలనీలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి సభ జరుగతుండగా లబిదుదారులు జగనన్న మోసం హా్యష్ ట్్యగ్ తో ఉన్న ప్లకారు్డలు ప్రదరి్శంచారు. జనసేనాని 
రాక తరా్త అయినా ఈ లే అవుట్ క్ మోక్షం వస్్తందన్న ఆశాభావం లబిధిదారులు వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ కోన తాతారావు, ప్రధాన కార్యదరు్శలు 
శ్రీమతి పాలవలస యశస్, శ్రీ టి.శివశంకర్, శ్రీ బొలిశెటి్ట సత్య, పార్్ట నాయకులు శ్రీ స్ందరపు విజయ్ కుమార్, శ్రీ పరుచూరి భాస్కరరావు, శ్రీ సందీప్ పంచకర్ల, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ రాజు, 
శ్రీమతి పస్పులేటి ఉష్టక్రణ్, శ్రీ బోడపాటి శివదత్, శ్రీమతి అంగ ద్రాగొప్రశాంతి, శ్రీ గడస్ల అపాపారావు, శ్రీ బొడే్డపలి్ల రఘు, శ్రీమతి తుమి్మ లక్ష్మీరాజ్, శ్రీ దాసరి రాజు, శ్రీ పెడాడ 
రామో్మహన్, శ్రీ గేదల చైతన్య, శ్రీ బాబ్ పాలూరి తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వినుత కోటా ఆధ్వర్ుంలో జగనన్న ఇళ్లు , పేదలుందరికీ కనీ్నళ్లు !

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహస్త, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు ఆద్వారం శ్రీకాళహస్త నియోజకవరగొం జనసేన పార్్ట ఇంఛారి్జ శ్రీమతి వినుత కోట్ జగన్ 
ప్రభుత్ంలో శ్రీకాళహస్త నియోజకవరగొం లో జరుగతున్న మోస్ని్న జగనన్న ఇళ్్ల – పేదలందరికీ కనీ్నళ్ళు అనే కార్యక్రమం దా్రా ప్రజలకు తెలియజేసేంద్కు ఊరందూరు – 
మచుచేవొలు మధ్య మారగొంలో స్క్షాతు్త మఖ్యమంత్రి జగన్ రడి్డ శంకుస్థాపన చేసన జగనన్న కలనీను పరిశీలించడం జరిగింద్. అనంతరం శ్రీకాళహస్త పట్టణంలోని రాజీవ్ నగర్ 
కాలనీలోని జగనన్న నవరతా్నల గడి ఉన్న ప్రాంతంలోని వైఎస్్సర్ జగనన్న కాలనీను పరిశీలించడం జరిగింద్. అనంతరం రాజీవ్ నగర్ కాలనీలోని టిడ్్క గృహాలను పరిశీలించడం 
జరిగింద్. మఖ్యమంత్రి ప్రారంభించిన ఊరంద్రు ప్రదేశంలో కనీసం 25,000 ఇళళు పట్్టలు ఇచిచే ఒక్కటంటే ఒక్క ఇళ్్ల కూడా నిరా్మణం పూరి్త కాలేద్, ఇళళు నిరా్మణాని్న కాంట్రాక్టర్లకు 
అపపాగించారు. చాలా వరకు ప్రారంభించిన ఇళ్్ల పునాద్ల వరకే ఒక్క అడుగ మాత్మే పొడవుతో ఉనా్నయి, కొని్న మొండి గొడలే ఉనా్నయి. కనీసం ఇళళు నిరా్మణానిక్ అవసరం 
అయిన రోడు్ల, నీళ్ళు, కరంట్ సద్పాయం కలిపాంచలేద్. రాజీవ్ నగర కాలనీలోని నవరతా్నల గడి ప్రాంతంలోన్ 1900 ఇళ్లకు పేదలక్ ఇచిచేన ఒక్క ఇళ్్ల కూడా పూరి్త కాలేద్, టిడ్్క 
ఇళ్్ల దాదాపు శ్రీకాళహస్తలో 6000 ఇళ్్ల 80-90% పనులు పూరి్త అయినా కానీ లబిధి దారులకు మంజూరు చేయలేద్. ఇళళు నిరా్మణం కాంట్రాక్టర్లకు ఇవ్డం వల్ల నాసరకం పనులు 
చేస్్తనా్నరు సమంట్ ఇటకల తయార్ ఇస్క బద్లు లాంకో కంపెనీ నుండి తెచేచే వేసే్టజ్ మటి్టని వాడుతునా్నరు. శ్రీకాళహస్త నియోజకవరగొంలో మొదట విడతగా దాదాపు 12,000 
ఇళ్్ల నిరా్మణానిక్ ఇచిచే కేవలం 100 ఇళ్్ల కూడా పూరి్త కాలేద్. రాష్ట్ర వా్యప్తంగా 18 లక్షల ఇళ్లకు గాను కేవలం 1.5 లక్షల ఇళ్్ల మాత్మే పూరి్త కావడం పేద ప్రజలను తీవ్ంగా మోసం 
చెయ్యడమే. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహస్త మండల అధ్యక్షులు దండి రాఘవయ్య, ఏరేపాడు మండల అధ్యక్షులు క్రణ్ కుమార్, తొట్టంబేడు మండల అధ్యక్షులు గోపి, 4 మండలాల 
నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.
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వైసీపీ నాయకుల్ని ప్రజలు నిలదీసే రోజులు దగ్గరలోనే ఉనానియి: బత్తుల బలరామకృష్ణ
వైసీపీ నాయకుల్్న ప్రజలు చొకాకా పట్టి కున్ న్లదీసే రోజులు దగ్గరలోనే ఉనా్నయి
శతఘ్్న న్్యస్: మొదటిగా ప్రభుత్మే నివాస యోగ్యమైన నాణ్యమైన ఇళ్ళు కటి్టంచి 
ఇస్్తమ అన్న వైసీపీ ప్రభుత్ం పేదప్రజలను దారుణంగా మోసం చేసంద్
జగనన్న ఇళ్్ల – పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల జనసేన స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమం…
సీతానగరం మండలం, సంగవరం వంగలపూడి గ్రామాలో్ల. బతు్తల బలరామకృష్ణ 
ఆధ్ర్యంలో
రాజానగరం: జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు…. రాష్ట్రవా్యప్తంగా 
నిర్హించే సషల్ ఆడిట్ కార్యక్రమం జగనన్న ఇళ్ళు – పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల 
.#ఝగనన్నంఒసం ..లో భాగంగా రండవ రోజు సీతానగరం మండలం, వంగలపూడి 
గ్రామంలో … జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ వారి సతీమణి శ్రీమతి 
వంకటలక్ష్మి, నియోజవరగొ సీనియర్ నేతలు, జనసైనికులు, సీతానగరం మండల జనసేన 
నేతల సమక్షంలో జరిగింద్…. వంగలపూడి సంగవరం గ్రామాలకు స్మారు 7,8 
క్లోమీటరు్ల దూరంగా… ప్రజలకు ఏమాత్ం నివాసయోగ్యనిక్ అనుకూలంగా లేని 
ప్రాంతాలో్ల ఇళ్ల సథాలాని్న కేట్యించారని… రైతుల దగగొర తకు్కవ మొత్తంలో కొనుగోలు 
చేస… ప్రభుత్ం నుంచి మాత్ం పెదదు మొత్తంలో డ్రా చేస్కుని వైసపి నేతల జేబ్లు కాస్లు వర్ం కురిపించుకునా్నరని.. ఈ సథాలాలో్ల అడుగ మటి్ట తీసే్త నీరు ఊరడం…. చుటూ్ట 
ఏమాత్ం జనసంచారం లేని ప్రాంతం కావడం… ఈ సథాలాని్న లబిధిదారులు స్చ్ందంగా తిరస్కరించడం జరిగిందని…. కేవలం వైసీపీ నేతలు జేబ్లు నింపుకోవడం కోసమే ఇళ్ల 
సథాలాలు కేట్యించారని… దీన్నందరూ గమనించి వైసపి ప్రభుతా్నిక్ తగిన బ్ద్ధి చెపాపాలని దానిక్ జనసేన పార్్ట పేదలకు పూరి్తగా సహకరిస్్తందని ఈ సందరభుంగా బతు్తల దంపతులు 
మీడియాతో మాట్్లడుతూ వైసీపీ అరాచకంపై ధ్జమతా్తరు అనంతరం మీడియా ప్రతినిధులకు ఇళ్ల సథాలాలో్ల జరిగిన అవకతవకలను స్యంగా జగనన్న కాలనీలో పర్యవేక్షిస్్త 
చూపించారు…. ఈ కార్యక్రమంలో మట్ట వంకటేశ్రరావు, మదాదులి ఏస్ పాదం చీకట్ల వీర్రాజు, మట్ట స్బ్రహ్మణ్యం, కొండేటి సత్యనారాయణ, మాధవరపు వీరభద్ర రావు, అడపా 
నరసంహం, బండి సత్య ప్రస్ద్, రుద్రం క్షోర్, సందీప్, బ్రహ్మం, నాగేంద్ర, పిండి వివేక్, తలి్ల నాగేంద్ర, గటి్ట మణికంఠ, స్ందరపలి్ల చైతన్య, దొడపాటి కరుణాకర్, మదాదుల బాలు, 
కొనాల ద్రాగొప్రస్ద్ ప్రతి వారిని ఇతర నాయకులు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

అనూషకి అండగా జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: చితూ్తరు జిలా్ల, పూతలపట్ట నియోజకవరగొం, ఐరాల మండలం, 
ఎగవ నాంపలి్లలో నివసస్్తన్న ఎం.అన్ష అనే 18 ఏళ్ల బాలికకు ఎవరిక్ 
రానటవంటి శా్సకోశ వా్యధితో గత రండు సంవత్సరాలుగా బాధపడుతుంద్. 
అన్ష తలి్లదండ్రులు కూతురిని బ్రతిక్ంచుకోవడం కోసం ఉన్న ఆస్్తలను, 
పశువులను అమి్మ ఆస్పత్రులు చుటూ్ట తిరిగిన తగిన వైద్యం చేయించలేకపోయారు. 
ప్రభుత్ అధికారులకు, స్థానిక రూలింగ్ ఉన్నటవంటి రాజకీయ నాయకులను 
సంప్రద్ంచిన ఎటవంటి ఉపయోగం లేకపోయింద్. విషయం తెలుస్కున్న స్థానిక 
జనసేన నాయకులు వంటనే వారి కుటంబాని్న పరామరి్శంచి తగిన సహాయం 
చేయగలమని హామీ ఇచాచేరు. ఐరాల మండలం మరియు పాకాల మండల 
జనసైనికులు సంయుక్తంగా కలిస పవన్ కళ్్యణ్ స్ఫూరి్తతో జనసేన పార్్ట తరపున, 

డి.ఎం.స హెలిపాంగ్ హాండ్్స తరపున ఈరోజు వారిక్ స్మారు 50,000 రూపాయలను అంద్ంచారు. ఈ కార్యక్రమాని్న వాస్ రాయల్ మరియు రహమతులా్ల అందరితో మాట్్లడి 
సహాయం అందేలాగా చేశారు. అన్ష తలి్లదండ్రులు పవన్ కళ్్యణ్ క్, జిలా్ల అధ్యక్షులు హరిప్రస్ద్ క్ వారి ఆశయాలను నడిపించే జనసైనికులు చితూ్తరు జిలా్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ తులస 
ప్రస్ద్, చితూ్తరు జిలా్ల కార్యదరి్శ ఎం.నాసీర్, ఐరాల మండల అధ్యక్షులు పురుషోత్తం, ఉపాధ్యక్షులు శ్రీను, ద్నేష్ ప్రధాన కార్యదరు్శలు వాస్, తులస, రహమతులా్ల మండల కార్యదరి్శ 
ష్టజహాన్, హరి శ్రీహరి సీనియర్ నాయకులు క్షోర్, మోహన్ లకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
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జగననని కాలనీలోలో రండవ రోజు జనసేన పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: అమలాపురం: జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ఆ 
దేశాలతో రాష్ట్ర వా్యప్తంగా జరుగతున్న జగనన్న ఇళ్్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల అనే 
కార్యక్రమంలో జగనన్న మోసం పై ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజెపిపా జగనన్న 
కాలనీలలోని లబిధిదారులకు ఇళ్్ల నిరి్మంచి తక్షణమే వారిక్ స్్ధీనం చెయా్యలని, 
అలానే మౌలిక వసతులు కలిపాంచాలని ఆద్వారం ఉపపాలగప్తం మండలం, 
సరిపలి్ల గ్రామంలో జగన్న కాలనీని అమలాపురం జనసేన పార్్ట నాయకులు డి 
ఎంఆర్ శేఖర్ నేతృత్ంలో మండల నాయకులు ఆకుల స్ర్యనారాయణ మూరి్త 
ఆధ్ర్యంలో సందరి్శంచడం జరిగింద్. అక్కడ మోకాలు లోతు నీరు, అస్తవ్యస్తమైన 
దారి చూస నాయకులు సైతం నివ్రపోయారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు ఇస్కపట్ల రఘుబాబ్, అయితాబతు్తల ఉమామహేశ్రరావు, మాజీ 
మని్సపల్ చైర్మన్ యాళ్ల నాగసతీష్, ఉండ్రు భగవాన్ దాస్, స్కా రాంబాబ్, ఆర్.
డి.యస్. ప్రస్ద్, కొపుపాల నాగ మానస, పడాల నానాజీ, వాకపలి్ల వంకటేశ్ర 
రావు, గెడ్డం చినబాబ్, సరిపలి్ల ఉప సరపాంచ్ కంఠంశెటి్ట చిని్న, పరమట యోహాను, 

చవటపలి్ల జ్్యతిబాబ్, చవటపలి్ల పల్లంరాజు, పిలా్ల రవి, పోలిశెటి్ట కనా్న, సతి్త చిన్న, బండారు వంకన్నబాబ్, జిన్్నరి వాస్, డి.ఎశ్ ఎణ్ కుమార్, నిమ్మకాయల రాజేష్, యాగా నవీన్, 
ఆకుల బాబి్జ, తికా్క సరస్తి, వానపలి్ల దేవి, గండుమోగల లక్ష్మి, పాలూరి నారాయణ స్్మి, మండేలా గోపి, మలపరి్త ద్రాగొరాజు, నిమ్మకాయల స్యి, చీకట్ల స్యి, పైబోడి వీరు, 
నలా్ల బాలు, చిక్కం కృష్ణ, సలాద్ కనా్న, కల్కొలను శివ, యర్ంశెటి్ట స్యి ఇంకా జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

నెల్లూరు జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన

శతఘ్్న న్్యస్: నలూ్లరు: అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశం మేరకు జగన్ అన్న ఇలు్ల 
– పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆద్వారం జిలా్ల అధ్యక్షుడు 
మనుక్ంత్ రడి్డ, నగర అధ్యక్షుడు ద్ స్జయ్ బాబ్, రాష్ట్ర ప్రోగ్రాం కమిటీ కార్యదరి్శ 
కొటే్ట వంకటేశ్రు్ల, జి.క్షోర్. కె కృష్ట్ణరడి్డ, అలియా, జీవన్, రమేష్, శ్రీధర్, రేవంత్, 
స్కుమార్, నలూ్లరు రూరల్ నంద్ టిడ్్క ఇలు్ల పరిశీలించదం జరిగింద్.

కయండకప్పాక గ్రామయంలో ఉన్న టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపలి్ల, మన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు 
#Jagannamosam అని ట్గ్ చేసన టి్ట్టర్ దా్రా తెలియజేయమనా్నరు ఆ 
మేరకు అనకాపలి్ల జిలా్ల కొండకొపాపాక గ్రామంలో ఉన్న టిడొ్క ఇలు్ల ద్సథాతి ఎలా ఉందో 
పేద ప్రజలకు తెలియజేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

పవన్ కళ్్ణ్ ని విమరి్శయంచడయం మాని జగనన్న 
కాలనీలపై దృష్టి పెటటియండి: మరీదు శివరామకృష్ణ

శతఘ్్న న్్యస్: న్జివీడు, 
ఆద్వారం న్జివీడు 
మండలం సదాధిరథా నగరలో 
జగనన్న ఇలు్ల పేదలందరికీ 
కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో 
ఉమ్మడి కృష్ట్ణ జిలా్ల అధికార 
ప్రతినిధి మర్ద్ శివరామకృష్ణ 

మాట్్లడుతూ జ్గి రమేష్ పవన్ కళ్్యణ్ ని విమరి్శంచడం మాని జగనన్న కాలనీలపై 
దృష్్ట పెట్్టలని కోరారు. ఈ గ్రామంలో మౌళిక సద్పాయాలు అంద్బాటలో లేకుండా 
ఇలు్ల నిరా్మణం ఎలా చేస్్తరని ప్రశి్నంచారు. న్జివీడు మండల అధ్యక్షులు ఎర్ంశెటి్ట 
రామ, ప్రధాన కార్యదరి్శ చెరుకుపలి్ల క్షోర్, మస్న్రు మండల జనరల్ సెక్రెటర్ 
ప్రేమ్ చంద్ సదాధిర్థా నగర్ జనసైనికులు శివ, కోటి, గోపి, ద్లీప్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

స్పాకర్ ఇలాకాలో జగనన్న ఇల్లూ పరిస్థితి ఇది..
శతఘ్్న న్్యస్: ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగొం, పొందూరు మండలం 
రాపాక గ్రామంలో జగనన్న ఇళ్ల సథాలాలని 
పొందూరు మండలం నాయకులు 
కొంచాడు చిన్నమనాయుడు, జామాన 
అపపాలనాయుడు, గార బాబ్రావు, చిమి్మ 
నాయుడు ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్్ట 
తరుపున జగనన్న కాలనీలుని పరిశీలించడం 
జరిగింద్. స్మాను్యలక్ ఇచిచేన ఇళ్లలు 
గరుంచి, కొంచడా చిన్నమనాయుడు 

మాట్్లడుతూ పట్్టలిచిచే మూడేళ్్ల అయినా ఇపపాటివరకు అక్కడ ఒక్క ఇలు్ల కూడా 
నిరా్మణం చేపట్టలేద్,వాటర్ ఫెసలిటీ లేని దగగొర ఇచాచేరు. అని్న సద్పాయలు 
కలిపించి, ఇలు్ల సథాలాలు ఇచిచేన ప్రతి ఒక్కరిక్ కూడా వీలనంత తొందరగా ఇలు్ల నిరి్మంచి 
పేదవారి సంత ఇంటి కల నరవేరాచేలని జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జనసైనికులు అందరికీ పేరుపేరునా హృదయపూర్క 
ధన్యవాదమలు తెలియజేశారు.

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

జగన్ అనని ఇలులో – పేదలందరికీ కనీనిళ్లో రండవ రోజు

శతఘ్్న న్్యస్: కద్రి: అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశం మేరకు జగన్ అన్న ఇలు్ల – పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆద్వారం జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ, 
పీఏసీ సభు్యలు చిలకం మధుస్దన్ రడి్డ శ్రీ సత్య స్యి జిలా్ల కద్రి నియోజకవరాగొనిక్ విచేచేస కద్రి మనిసపాలిటీ పరిధిలో నిరి్మస్్తన్న జగన్ అన్న కాలనీలను, గతంలో కేంద్ర 
ప్రభుత్ం రాష్ట్ర ప్రభుత్ం సంయుక్తంగా నిరి్మంచదలచిన జి+3 హౌసెస్ టిడ్్క ఇండ్లను పరిశీలించారు. జగన్ ప్రభుత్ం అధికారంలోక్ వచిచేనపపాటి నుంచి టిడ్్కఇండ్ల నిరా్మణంపై 
నీలి నీడలు కమ్మకునా్నయి గత ప్రభుత్ం కేంద్ర ప్రభుత్ం నిధులతో 80% పనులు పూరి్త చేసే్త ఇపుపాడు ఈ ప్రభుత్ం ఆ ఇండ్లను పూరి్తగా పటి్టంచుకోకుండా జగన్ అన్న కాలనీల 
పేరుతో 1 రూపాయికే ఉచితంగా ఇంటి నిరా్మణం పూరి్త చేస్్తమని లబిదు దారుల దగగొర సంగల్ బెడ్ రూం డబ్ల్ బెడ్ం కటి్టస్్తమని హామీ ఇచిచే ఇపుపాడు మాట మారుస్్త లబిదుదారులే 
కటి్టంచుకోండి అని చెపపాడం దారుణం అని ఇంటి నిరా్మణం చెయ్యకపోతే ఆ ఇండ్ల పట్్టలను వనక్్క తీస్కుంట్మని అధికారులు వతి్తడి తెస్్తనా్నరు. ఈ జగన్ రడి్డ చేస్్తన్న మోసం 
కారణంగా నివాస్నిక్ ఏమాత్ం అనుకూలమైన ప్రాంతాలో్ల కాకుండా కొండలో్ల గట్టలో్ల కేట్యించడం వల్ల అక్కడ నీటి వసతి,రోడు్డ సౌకర్యం లేద్.ప్రతి రోజూ ఇంటి నిరా్మణం కోసం 
నీటిని ట్్యంకర్లతో తెపిపాస్్తనా్నమని ఇంటి నిరా్మణం కోసం 400000₹ నుంచి 500000₹ రూపాయల దాకా ఖరుచే వస్తందని ప్రభుత్ం ఇచేచే 180000₹ ఏమాత్ం చాలటం లేదని 
లబిదుదారులు వాపోతునా్నరు అంతే కాకుండా కోట్ల రూపాయల ప్రజా ధనాని్న ఈ మఖ్యమంత్రి వృదా చేస్్తనా్నరని,మీరు లబిదు దాడులకు సకాలంలో ఇంటి నిరా్మణం పూరి్త చేస ఇవ్కపోతే 
రాబోయ్ ఎని్నకలో్ల జన సేన పార్్ట గెలుపు ఖాయం అని అపుపాడు జన సేన పార్్ట య్ వీరిక్ పూరి్త స్థాయిలో నా్యయం చేస్్తందని మధుస్దన్ రడి్డ మరియు అనంతపురం జిలా్ల ప్రధాన 
కార్యదరి్శ పతి్త చంద్ర శేఖర్, కద్రి నియోజక వరగొం ఇంచార్్జ భైరవ ప్రస్ద్ గారు మీడియా మఖంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతా్ని్న,స్థానిక ఎమ్మలే్య పి.వి. సదాదు రడి్డని, ప్రభుత్ం అధికారులను 
ప్రశి్నంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల కనీ్నరు్ల చిలా్ల మహేష్, కె.వి. రమణ, భూకా్య రవీందర్ నాయక్, జిలా్ల కార్య నిర్హణ కమిటీ సభు్యలు ఫయాజ్, కుట్ల లక్షష్మణ, ఐటీ వింగ్ 
కోఆరి్డనేటర్ పొరకల రాజేంద్ర ప్రస్ద్, లోకేష్, ప్రస్ద్, హరి బాబ్, రాజశేఖర్, రాజు, హర్ష్ వాలీ్మక్, కుమార్, శ్రీనివాస్, స్యి ప్రియ, ద్వాకర్ రడి్డ, నాగేంద్ర మరియు జన సైనికులు 
పెదదుయెతు్తన పాల్గొనా్నరు.

ఇయండలూ సథిలములకు సౌకరా్ల్ ఏవి మూడు రోజుల 
పర్టనలో మయండిపడిన మాకినీడి

శతఘ్్న న్్యస్: కాక్నాడ జిలా్ల, 
పిఠాపురం జనసేన గడప 
గడపకు కాద్ మీరు ఇచిచేన ఇంటి 
సథాలాలకు వచిచే పరిశీలించండి, 
వాటిలో్లక్ వళళుడానిక్ సరైన 
రోడు్ల కూడా లేవని, హైటెన్న్ 
లన్ల క్ంద గా్యస్ పైప్ లన్ పైన 
మీరు సథాలాలు ఇచాచేరు అంటే 
మీ ఉదేదుశం పిఠాపురాని్న గా్యస్ 

విసపాటను చేస మరో అమలాపురం చేయాలనా అని పిఠాపురం జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ 
శ్రీమతి మాక్నీడి శేషు కుమారి అధికార పార్్ట వైసపి పై విమర్శలు గపిపాంచారు. జనసేన 
పార్్ట అధిష్ట్టనం పిలుపుమేరకు ఆమ నరసంగపురం, విరవాడ మరియు కొని్న పిఠాపురం 
రూరల్ గ్రామాలకు ఇచిచేన జగనన్న కాలనీలు, మూడున్నర సంవత్సరాల క్రితం నిరి్మంచిన 
టిడ్్క ఇలు్ల లబిధిదారుల సమస్యలు, ప్రభుత్ం చేసన మోస్లు ప్రజలకు వివరించారు. 
ఇచిచేన సథాలాలో్ల లోపాలు, లబిధిదారులు సమస్యలు #జగనన్నమోసం అనే హష్ ట్గ్ 
తో సషల్ మీడియాలో స్మాను్యల గళం ప్రభుతా్నిక్ వినిపించేలా జనసేన తరఫున 
ఆమ లోపాలను ఎతి్త చూపారు. ఎమ్మలే్య మీరు గడప గడపకు కాద్ మీరు ఇచిచేన 
జగనన్న కాలనీ గడపలు తొక్్క ఇక్కడ సథాలంలో లోపాలను, సమస్యలను పరిష్కరించి 
లబిధిదారులకు నా్యయం చేయాలని, ఒటి్ట పేపర్ల మీద సథాలం ఇచాచేమని చెపిపా దస్్తవేజులు 
పంచడం కాదని వారిక్ కేట్యించిన సథాలాలను తక్షణమే లబిధిదారులకు చూపించి 
వారిక్ సంత ఇంటి కలను నరవేరిచేనవారై ఈ ప్రభుత్ం మాట నిలుపుకోవాలని విజ్ఞపి్త 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గోపు స్రేష్, గొల్లప్రోలు మండల అధ్యక్షుడు అమరాధి 
వలి్ల రామకృష్ణ, పుణ్యమంతుల మూరి్త, బ్ర్ స్రి ప్రకాష్, దేశినీడి సతీష్, రాసంశెటి్ట 
కనా్యకరావు, యండ్రపు శీను, కంద సమరాజు, టౌన్ నాయకులు సంగన్న, మణికంఠ, 
స్యిబాబ్ నామా, జనసైనికులు, వీరమహిళలు కార్యకర్తలు తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

తాడిపత్రి జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: తాడిపత్రి: 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ స్చనల మేరకు 
జగనన్న ఇలు్ల పేదల కనీ్నళ్్ల 
కార్యక్రమాని్న ఆద్వారం యాడిక్, 
పెదదువడుగూరు, పెదదుపపూపారు 
మండలాలలో చేపట్టడం 
జరిగింద్. మొదట యాడిక్ 

మండలంలోని చందన రోడు్డ, పినే్నపలి్ల రోడు్డ, గడిపాడు, నిటూ్టరు మరియు రాయల 
చెరువు గ్రామాలలోని జగనన్న ఇళ్లకు కేట్యించిన సథాలాలను తాడిపత్రి నియోజకవరగొ 
ఇంచార్్జ కద్రి శ్రీకాంత్ రడి్డ గారు యాడిక్ మండల అధ్యక్షులు స్నీల్ కుమార్ తో కలిస 
పరిశీలించారు. ఈ సందరభుంగా కద్రి శ్రీకాంత్ రడి్డ ఇళ్ల నిరా్మణాలకు సంబంధించిన 
వివరాలను స్థానికులను అడిగి తెలుస్కునా్నరు, ఇళ్ల సథాలాలను పరిశీలించిన నేపథ్యంలో 
ఆయన మాట్్లడుతూ ఎక్కడ కూడా ఇలు్ల నిరా్మణాలకు నోచుకోలేదని దీని్నబటి్ట చూసే్త 
పేదల పట్ల ప్రభుతా్నిక్ ఉన్న చిత్తశుద్ధి అరథామవుతుందని అనా్నరు అదేవిధంగా ఇళ్లకు 
కేట్యించిన భూమలు మళళు చెట్లతో మరియు పిచిచే మొక్కలతో నిరుపయోగంగా 
ఉండటంవల్ల కొని్న లక్షలు విలువచేసే భూమలు వృధా అయా్యయని తెలిపారు. మండల 
ఇంచార్్జ స్నీల్ కుమార్ మాట్్లడుతూ మండలంలోని 14 పంచాయతీలకు గాను 
కేవలం 9 పంచాయతీలో్లనే సథాలాలు కేట్యించారు అనా్నరు ఇళ్ల సథాలాలకు సంబంధించి 
అధికారులను వివరాలను కోరగా యాడిక్ మండలంలో ఇళ్ల నిరా్మణాలు ఇంకా మొదలు 
పెట్టలేదని రండవ దశలో వీటిని నిరా్మణం చేపడుతామని తెలిపారని ప్రభుత్ం వచిచే 
మూడేళ్్ల అవుతుంద్ ఎని్నకలలో రావడానిక్ ఇంకా రండేళ్్ల మాత్మే సమయం ఉందని 
మొదటి దశ ఇలే్ల ప్రారంభం కాకపోతే రండవ దశ ఇలు్ల ఎపుపాడు ప్రారంభమైతాయని 
మండిపడా్డరు ఈ ప్రభుతా్నిక్ చిత్తశుద్ధి లేదని తెలియజేయడం కోసమే జనసేన పార్్ట 
రాష్ట్ర వా్యప్తంగా ఈ కార్యక్రమాని్న చేపటి్టందని ఈ అవినీతిపై ప్రభుత్ం సపాంద్ంచకపోతే 
పూరి్తస్థాయిలో ఉద్యమాలు చేపడతామని తెలిపారు. పెదదువడుగూరు మండలంలోని గతి్త 
రోడు్డలో మరియు పెదదుపపూపారు మండలంలోని జగనన్న ఇళ్లకు కేట్యించిన సథాలాలను 
నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ కద్రి శ్రీకాంత్ రడి్డ మరియు మండలానిక్ సంబంధించిన 
కార్యకర్తలు దూద్ వలి, రాజేంద్ర, వేణు, బాబా, రాజు, రంగా, రాజేష్, మహేశ్ర్ రడి్డ, 
వంకటేష్ తో కలిస పరిశీలించారు, సథాలాలనీ్న కూడా ఎటవంటి నిరా్మణం లేకుండా 
కంపచెట్లతో ఉండటం చూస నియోజకవరగొంలో ఏ మండలానిక్ వళి్లన ఇదే పరిసథాతి 
ఉనా్నయని శ్రీకాంత్ రడి్డ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. త్రలోనే జగనన్న ఇళ్లకు సంబంధించి 
చర్యలు చేపట్్టలని అధికారులకు వినతి పత్రాల దా్రా నిరసన వ్యక్తం చేస్్తమని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో తాడిపత్రి నియోజకవరగొ నాయకులు క్రణ్ కుమార్, పట్టణ అధ్యక్షులు 
నరసంహచారి, ఉపాధ్యక్షులు హర్ద్ అయుబ్, ప్రధాన కార్యదరు్శలు కొండాశివ, 
మణికంఠ, రస్ల్, యాడిక్ మండల ఉపాధ్యక్షులు జాకీర్ హుసే్సన్, మఖ్య నాయకులు 
దస్తగిరి, నరేష్, నాగరు్జన, మహేంద్ర, రాజశేఖర్ తద్తర కార్యకర్తలు పాల్గొనా్నరు.

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

కాకినాడ జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: కాక్నాడ: జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు జగనన్న 
ఇలు్ల పేదలకు కనీ్నళ్్ల అనే కార్యక్రమానిక్ శ్రీకారం చుట్్టరు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 
ఆద్వారం కాక్నాడ సటీ ఇంచార్్జ మత్త శశిధర్, సటీ అధ్యక్షులు అశోక్, రాష్ట్ర నాయకులు, 
జిలా్ల నాయకులు, సటీ నాయకులు, కాక్నాడ సటీ 10వ డివిజన్ నాయకులు దాసరి వీరబాబ్, 
కార్యకర్తలు అందరూ కలిస టిట్్క ఇలు్ల పరిశీలన చేయడం పేదవాళళుక్ పవన్ కళ్్యణ్ అండగా 
నిలుస్్తరని శ్రీ మతా్త శశిధర్ హామీ ఇవ్డం జరిగింద్.

అగ్్నప్రమాద బాదితులకు 
అయండగా నిలచిన మేడ 

గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, 
కోరుకొండ మండలం, కోటి గ్రామం హరిజన 
పేటకు చెంద్న బర్ల వంకట్రావు ఇంటిక్ నిపుపా 

అంటించిన గరు్తతెలియని వ్యకు్తలు చేసన పని ఈ పేద కుటంబం రోడు్డన పడింద్. అని కోటి జనశ్రేణుల 
దా్రా తెలుస్కున్న రాజానగరం నియోజకవరగొం జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ & ఐక్యరాజ సమితి అవారు్డ గ్రహీత 
మేడ గరుదత్ ప్రస్ద్ వారి కుటంబాని్న ఓదారిచే ఒక నలక్ సరిపడే నిత్య అవసర సరుకులు, బాధితులకు 
బట్టలు, 5,000 రూపాయలు నగద్ జనసేన పార్్ట తరుపున ఇవ్డం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో కోటి 
గ్రామం జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు చద్వు నాగ, చద్వు మకే్తశ్రరావు, గణశాల ఏస్బాబ్, 

కోరుకొండ మండలం జనసేన పార్్ట కో-కనీ్నర్ మక్క రాంబాబ్, తెలగంశెటి్ట శివ, రాయపాటి హర్ష్, రాయపాటి స్రిబాబ్, రాజానగరం మండలం నాయకులు మడిద వీరబాబ్, 
నంద్కం శేష్టగిరి గ్రామస్్తలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

ప్త్రికేయులపై దాడికి ప్రయతి్నయంచడయం జనసేన 
ప్రీటి తీవ్యంగా ఖయండిస్తయంది: ఎస్ వి బాబు

శతఘ్్న న్్యస్: పెడన నియోజకవరగొం 
జనసేన పార్్ట నాయకులు ఎస్ వి 
బాబ్ మాట్్లడుతూ గృహ నిరా్మణ 
శాఖలో జరుగతున్న అనా్యయాలను, 
అక్రమాలను బయటపెడుతున్న 
జనసైనికుల మీద తన అనుచరులతో 
దాడి చేయించిన జ్గి రమేష్ 
చివరిక్ ఆ కార్యక్రమాలను కవర్ 
చేస, ప్రతిపక్షాల గళ్ని్న వినిపిస్్తన్న 
పాత్రికేయ మిత్రులపై కూడా తన 

అనుచరులతో జ్గి రమేష్ దాడిక్ ప్రయతి్నంచడం అంటే అతనిక్ ప్రజాస్్మ్యం 
అంటే విలువ లేద్ అని అరథామవుతుంద్. ప్రజాస్్మ్యవాద్లు ప్రతి ఒక్కరు పాత్రికేయ 
మిత్రులపై దాడిక్ ప్రయతి్నంచడాని్న తీవ్ంగా ఖండించాలి. దాడిక్ ప్రయతి్నంచిన 
వ్యకు్తలపై చర్య తీస్కోవాలని ఎస్ వి బాబ్ డిమాండ్ చేస్రు.

ధర్మవరయం జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి అనంతపురం జిలా్ల, 
ధర్మవరం పట్టణంలోని 28 వార్్డ జగనన్న ఇళ్్ల 
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో జగనన్న 
కాలనీ, టేడ్్క అపార్టష్మంట్్స లో జనసేన పార్్ట 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్, మరియు రాష్ట్ర ప్రధన 
కార్యదరి్శ చిలకం మధుస్దన్ రడి్డ ఆదేశాల 
మేరకు సందరి్శంచి నిరసన తెలియజేసన 
జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు లింగాల 

ప్రకాష్ రడి్డ, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగం బెస్త శ్రీనివాస్లు, జిలా్ల 
కార్యదరి్శ గొట్లరు రామాంజినేయులు, బత్తలపలి్ల మండల కనీ్నర్ రవి, రాజ్ ప్రకాష్, 
కోటిక్ రామంజి, పేరూరు శ్రీనివాస్లు, మీస్ల అద్, శ్రీరామలు, కారపాంటర్ రాజు, 
మలె్ల మిదదు మోహన్, దామోదర్, కారి్తక్, పా్యడింద్ వంకటేశ్, రూరల్ మండలం కనీ్నర్ 
నాగ స్ధాకర్ రడి్డ, ప్రతప్, రామ, శివ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

సర్్వపల్లూ జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ 
పరిశీలన

శతఘ్్న న్్యస్: సరే్పలి్ల 
నియోజకవరగొం: జగనన్న మోసం 
కార్యక్రమంలో భాగంగా రండవ 
రోజు సరే్పలి్ల నియోజకవరగొం 
జనసేన పార్్ట నాయకులు బొబేబుపలి్ల 
స్రేష్ నాయుడు మనుబోలు 
మండలంలో జగనన్న పేదలకు 

కేట్యించిన ఇళ్ల సథాలాలను పరిశీలించడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన 
మాట్్లడుతూ సరే్పలి్ల నియోజకవరగొంలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అక్రమంగా కోట్ల 
రూపాయలు విలువ చేసేటవంటి జగనన్న లేఔట్లలో అవినీతి జరిగింద్. అంతేకాకుండా 
అరుహులన వారిక్ పూరి్తస్థాయిలో ఇలు్ల అందకపోగా 70 శాతం వరకు పెండింగో్ల 
ఉన్నటవంటి ఇళ్ల సథాలాలు మరి మంత్రిగారి నియోజకవరగొమ అండి స్మాను్యలకు 
పూరి్తస్థాయిలో ఇళ్ల సథాలాలు అందకపోవడం ఇలు్ల బేసె్మంట్ల కూడా మొదలు 
పెట్టకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం దయచేస ఇకనైనా పేదల క్ ఇస్్తనన్న 
సంత ఇంటి కలని నరవేరాచేలని డిమాండ్ చేస్్తనా్నం. అదేవిధంగా నీరు చేసనటవంటి 
జగనన్న లేఔట్లలో కొని్న దగగొర్ల కనీసం రోడు్డ వసత కానీ, కరంట సౌకర్యం కలిపాంచని 
పరిసథాతులు పునాద్లు కూడా మొదలుపెట్టని పరిసథాతులు మనం గమనించవచుచే. ఈ 
కార్యక్రమంలో శివరాత్రి సందీప్, శ్రీహరి, వంశీ, తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

పెనుగయండ జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్:  పెనుగొండ నియోజవరగొం: 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కలా్యణ్ 
పిలుపు మేరకు పేదల ఇలు్ల గరించి 
పెనుగొండ నియోజవరగొం, గోరంట్ల 
మండలం జిలుమాండ్ల పలి్ల లోని జగనన్న 
కాలనీ సందరి్శంచి ప్రభుత్ం తీరును 
ఎండగట్టడం జరిగింద్. అలాగే ఇపపాటి 
వరకు ఒక్క ఇలు్ల పూరి్త చేయకపోవడం 

వల్ల స్థానిక ఎమ్మలే్య శంకర్ నారాయణను జనసేనపార్్ట తరుపున ప్రశి్నంచడం జరిగింద్.

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

జగనన్న కాలనీలో 100 కు ఒకటి కటిటి గపపాల్ చెప్పాకుయంటే 99 సయంగతయంటి..? : వాసగ్రి మణికయంఠ
శతఘ్్న న్్యస్: గంతకల్ జగనన్న కాలనీల పేరట ప్రభుత్ అవినీతిని బట్టబయలు 
చేయడానిక్ జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో పామిడి మండల అధ్యక్షుడు ధనుంజయ 
అధ్యక్షతన మరియు రాయలసీమ కమిటీ ప్రాంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు పద్మక్క, 
పెండా్యల శ్రీలత, జిలా్ల కార్యదరి్శ సంజీవ రాయుడు, నిస్్రథా జనసైనికులు, నాయకుల 
పర్యవేక్షణలో “జగనన్న ఇలు్ల- పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల” అనే కార్యక్రమం దా్రా పామిడి 
మండలంలో గల జగనన్న కాలనీ, టిడ్్క ఇళళు సమదాయాలను స్మాజిక పరిశీలన 
చేయడం జరిగింద్. ఈ సందరభుంగా వాసగిరి మణికంఠ మాట్్లడుతూ జగనన్న కాలనీల 
పేరిట పేదలందరికీ రాష్ట్రవా్యప్తంగా 28 లక్షల 30 వేల మంద్క్ ఇలు్ల నిరి్మంచి ఇస్్తమని 
మఖ్యమంత్రి జగనో్మహన్ రడి్డ హామీ ఇచాచేరు. అంద్లో భాగంగా తొలి విడతలో 
18,63,552 గృహాలు 2022 జూన్ నాటిక్ నిరి్మంచి పేదలకు అంద్స్్తమని చెపాపారు. 
ఆయన చెపిపాన గడువు మగిస 5 నలలు కావస్్తంద్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా ఐద్ 
శాతం ఇలు్ల కూడా పేదలకు ఇచిచేన దాఖలాలు లేవు. భూసేకరణ పేరుతో దోపిడీ, 

రాష్ట్రవా్యప్తంగా 68,677 ఎకరాలను ప్రభుత్ం కొనుగోలు చేసంద్. రూ 10 నుంచి రూ 20 లక్షలు విలువ చేసే ఎకరా భూమిని 70 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు పెటి్ట కొనుగోలు 
చేశారు. స్మారు రూ 23,500 వందల కోట్ల వచిచేంచి ఈ భూమలు కొనా్నరు. ఇంద్లో వందల కోట్ల చేతులు మారాయి. అలాగే మౌలిక సద్పాయాల కోసం మరో 34 వేల 
కోట్ల ప్రభుత్ం కేట్యించింద్. ఇంత పెదదు మొత్తంలో ఖరుచే చేసన జగనన్న కాలనీలో తాగనీరు, రోడు్ల వంటి కనీసం మౌలిక సద్పాయాలు లేవు అనేద్ కళ్లకు కటి్టనట్ట కనిపిస్్తంద్. 
ఎపుపాడూ గొపపాలు చెపేపా ఈ ప్రభుత్ంకు ఇంత దయనీయ పరిసథాతి ఎంద్కు వచిచేంద్, పేదలను ఎంద్క్ంత దగా చేస్్తనా్నరు, ప్రజలకు ఈ వైసపి ప్రభుత్ం సమాధానం చెపాపాలి 
అని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేశారు. అధికారంలోక్ వచిచేన వంటనే టికో్క ఇళ్లను రూపాయికే రిజిసే్రాషన్ చేయిస్్తమని చెపిపాన ఈ మఖ్యమంత్రి ఇపుపాడు తాడేపలి్ల పా్యలెస్ లో ఎక్కడ 
దాకు్కనా్నడ్ కూడా తెలియని పరిసథాతి అని మండిపడా్డరు. ఈ కార్యక్రమంలో అనంతపురం నగర ప్రధాన కార్యదరి్శ పెండా్యల చక్రపాణి, రూరల్ కనీ్నర్ గంట్ రామాంజనేయులు, 
వీర మహిళలు శ్రీమతి వాణి, శ్రీమతి కులా్లయమ్మ, శ్రీమతి ధారిబు, శ్రీమతి శైలజ, శ్రీమతి శారద, శ్రీమతి వరలక్ష్మి, శ్రీమతి అనస్య, నాయకులు రాజశేఖర్, పూజారి పవన్, వన్్నరు, 
ఉతే్తజ్ మరియు గంతకల్ జనసైనికులు పామయ్య, అనిల్ కుమార్, రామకృష్ణ, అమర్ పామిడి మండల ఉపాధ్యక్షులు టి రాజశేఖర్, శరత్ బాబ్ పామిడి మండల ప్రధాన కార్యదరు్శలు 
వేణుగోపాల్ పామిడి మండల కార్యదరి్శ ధనుంజయ, లాలు స్్మి, పెనా్న, ఖాజావలి, రోషన్ జమీర్ మండల సంయుక్త కార్యదరి్శ పారా స్రేష్, భాస్కర్, రంగా, గంగాధర్, ధన, 
అఫ్జల్, మరళి, మహమ్మద్ హబీబ్, మనీంద్ర, ఎస్.గంగాధర్, జాఫర్ వలి ఇంకా జనసైనికులు పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానులు పెదదు ఎతు్తన పాల్గొనా్నరు.

మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, సీతానగరం మండలం, చిన్న కొండేపూడి, 
చీపురపలి్ల, వంగళపూడి, సీతానగరం, సంగవరం గ్రామాలో్ల ఇచిచేన జగనన్న కాలనీలను 
సందరి్శంచిన రాజానగరం నియోజకవరగొం జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ & ఐక్యరాజ్య సమితి 
అవారు్డ గ్రహీత శ్రీ మేడ గరుదత్ ప్రస్ద్, సీతానగరం మండల జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
కరిచిర్ల విజయ శంకర్ . జగనన్న ఇళ్్ల – పేదల కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమం లో బాగంగా 2వ 
రోజు జగనన్న ఇళళు కేట్యింపు పూరి్తగా నివాసయోగ్యం కానీ ప్రాంతాలలో జరిగింద్. 
ప్రభుత్ం నిరా్మణాలు చేపట్ట లేద్ కావున అక్కడ సథాలాలు అని్న నిరుపయోగంగా ఉండటమే 
కాకుండా ఊరుక్ 4క్లోమీటర్ల దూరం లో ఉండడం ఎలాంటి సౌకరా్యలు లేవు అని స్థానిక 
ప్రజలు వాపోతునా్నరు. ఈ కార్యక్రమం లో సీతానగరం మండల కో-కనీ్నర్ కాత 
సత్యనారాయణ, మండల కమిటీ ప్రధాన కార్యదరి్శ ద్బాయ్ శ్రీను, చిడిపి నాగేష్, రాజు, 
అపపాయమ్మ (ప్రస్ద్ ), సీతానగరం మండల వీరామహిళ కంద్కట్ల అరుణ కుమారి, 
జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు చద్వు నాగ, చద్వు మకే్తశ్రరావు,గణశాల 
ఏస్బాబ్, కోరుకొండ మండలం జనసేన పార్్ట కో-కనీ్నర్ మక్క రాంబాబ్, తెలగంశెటి్ట 
శివ, రాయపాటి హర్ష్, రాయపాటి స్రిబాబ్, రాజానగరం మండలం నాయకులు 
మడిద వీరబాబ్, నంద్కం శేష్టగిరి గ్రామస్్తలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

ప్రజా సమస్లపై జనసేన పోరుబాట 32వ రోజు ప్దయాత్ర..
శతఘ్్న న్్యస్:  ఏలూరు: ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాటలో భాగంగా 
ఆద్వారం స్థానిక 13వ డివిజన్ లోని క్రీస్్త రాజపురం ఎసీ్స ఇంద్రా కాలనీ, 
వంకన్న చెరువు ప్రాంతాలో్ల పాదయాత్ను జననీరాజనాల నడుమ నిర్హించిన 
రడి్డ అపపాల నాయుడు. ఈ సందరభుంగా రడి్డ అపపాలనాయుడు మాట్్లడుతూ 
ఆద్వారం 13 డివిజన్ లోని కమిటీ ఆధ్ర్యంలో స్థానిక నాయకులు, పెదదులు, 
వీర మహిళ సదర్మణులు, టౌన్ నాయకులు నగర నాయకులు అందరూ 
ఆధ్ర్యంలో ఈ కార్యక్రమాని్న నిర్హిస్్తనా్నమనా్నరు. ఈ ఏరియాలో డ్రైనేజీ 
సమస్య చాలా తీవ్ంగా ఉంద్.. గతంలో నేను సరపాంచ్ గా ఉన్నపుపాడు మాత్మే 
మని్సపాలిటీ నుండి వాటర్ ఇవ్డం జరిగింద్..ఈ రోజున ఆ వాటర్ సరఫరా 
సక్రమంగా లేద్.. ఇక్కడ ప్రజలు ఈ సమస్యల గరించి వివరిస్్తనా్నరు.. 
కరంట్ బిలు్ల ఎకు్కవ వచాచేయని కుంటి స్కుతో పెన్ను్ల తొలగిస్్తనా్నరని 
ఇక్కడున్న ప్రజలు తమ ఆవేదనను తెలియజేస్్తనా్నరు. ఇపుపాడైనా ఈ ప్రభుత్ం 
సపాంద్ంచి తక్షణమే ఈ సమస్యలకు పరిష్ట్కరం చూపాలని డిమాండ్ చేశారు.. 

అలాగే సచివాలయ పరిధిలో డబ్బులు ఇస్్తనా్నమని ప్రభుత్ అట్టహాసంగా జగనో్మహన్ రడి్డ గారు చెపు్తనా్నరు. ఇక్కడ ప్రధానంగా డ్రైనేజీ సమస్య , మంచినీటి సద్పాయం లేద్..లట్ల 
వలిగే పరిసథాతి లేద్.. ప్రభుతా్ని్న నిద్ర లేపడానిక్ మాత్మే ఈ పాదయాత్ను నిర్హిస్్తనా్నమని, తదా్రా ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు..ప్రజా పక్షాన ప్రజా గొంతుకై 
స్థానిక నాయకులు పనిచేస్్తనా్నరనా్నరు..రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్ం నిరా్మణం చేసన పరిసథాతి లేద్…కక్ష స్ధింపు చర్యలు, కేస్లు ,దౌర్జనా్యలు తపిపాంచి అభివృద్ధి ఎక్కడ 
లేద్..నిరుదో్యగలు పెరిగిపోతునా్నరు..ఎక్కడ ఉపాధి కలపానా లేద్..రాష్ట్ర ప్రజలు అని్న రకాలుగా ఇబబుంద్ పడుతున్న ఈ రాష్ట్రని్న ఆద్కోవాలి్సన పరిసథాతి రాష్ట్ర ప్రభుత్ం మీద, కేంద్ర 
ప్రభుత్ం మీద ఉందని అనా్నరు. స్థానిక శాసనసభు్యలు గా గెలిచిన ఆళళు నాని గారు మొద్దు నిద్ర వీడి నగరంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలి్సంద్గా ఏలూరు జనసేన పార్్ట తరఫున 
డిమాండ్ చేస్్తనా్నం అని అనా్నరు. మీరు చేసన అభివృద్ధి శూన్యం అని ఇపపాటికైనా మీరు సపాంద్ంచి ఈ రోడు్ల డ్రైనేజీలు మరమ్మతు్తలు చేయించవలసంద్గా ఏలూరు జనసేన పార్్ట నుండి 
డిమాండ్ చేస్్తనా్నమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర ప్రధాన కార్యదరి్శ సరిద్ రాజేష్, ఫ్్యన్్స ప్రెసడంట్ దోసపరి్త రాజు, అధికార ప్రతినిధి అలు్ల స్యి చరణ్, కార్యవరగొ సభు్యలు 
బోండా రామ నాయుడు, సషల్ మీడియా కో ఆరి్డనేటర్ జనసేన రవి, చిత్తరి శివ, కోలా శివ, నాయకులు రడి్డ గౌర్ శంకర్, సషల్ సర్్స్ మరళి, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, కంద్కూరి 
ఈశ్రరావు, బొదదుపు గోవింద్, కతి్తరాజు, పొన్్నరు రామ,మజి్జ శ్రీను, స్థానిక నాయకులు తోట రవి, తోట రాజేష్, ఉమామహేష్, విషు్ణ, అంజి, సత్యనారాయణ, ప్రస్ద్, పోలవరపు 
చిరంజీవి, షేక్ స్బీ్జ, జె.రాజేష్, పి.వంకట్, జ్జివీర మహిళలు కావూరి వాణిశ్రీ, తుమ్మపాల ఉమాద్రగొ, స్జాత, సరళ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.
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బతు్తల బలరామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ – పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం: జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు…. రాష్ట్రవా్యప్తంగా నిర్హించే సషల్ ఆడిట్ కార్యక్రమం జగనన్న ఇళ్ళు – 
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల .#ఝగనన్నంఒసం లో భాగంగా రండవ రోజు కోరుకొండ మండలం, గాధరాడ గ్రామంలో జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ వారి సతీమణి శ్రీమతి 
వంకటలక్ష్మి, నియోజవరగొ సీనియర్ నేతలు, జనసైనికులు, గాదరాడ గ్రామ పెదదుల సమక్షంలో గాదరాడ గ్రామంలో జరిగింద్. మంద్గా రాజా్యంగ నిరా్మత బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గారి్క, 
జాతిపిత మహాతా్మ గాంధీ గారి్క పూలమాలలు అరిపాంచి.. ఘన నివాళ్లు సమరిపాంచి.. అనంతరం పెదదు గ్రామమైన గాధరాలలో ఎపపాటి వరకు ప్రభుత్ం ఆరాభుటంగా ప్రకటించినట్టగా 
ఏ ఒక్కరిక్ ఇళ్ల సథాలాలు కేట్యించలేదని… స్థానిక ఎమ్మలే్య జక్కంపూడి రాజా నంబర్ వన్ నియోజవరగొం అంటూ పత్రికా ప్రకటనలో డపుపాకోవడం తపపా.. ప్రగలాబులు చెపుపా కోవడం 
తపపా.. ప్రజలు కనీస మౌలిక సద్పాయాలు లేక తీవ్ ఇబబుంద్లు గరవుతునా్నరని… తక్షణమే వందలాద్ మంద్ పేదలకు సరైన నివాసయోగ్యమైన ఇళ్ల సథాలాలు మంజూరు చేయాలని 
బతు్తల దంపతులు మీడియా స్క్షిగా డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్ నేతలు గళళు రంగా, అడా్డల శ్రీను, చిక్్కరడి్డ దొరబాబ్, దేవన ద్రాగొప్రస్ద్, సంగల రమేష్, జ్కా 
శేషగిరి మైరడి్డ బ్జి్జ, మైరడి్డ స్రిబాబ్, చిటి్టప్రోలు సతి్తబాబ్, చలా్ల రామ, అడబాల ఆడివిషు్ణ, శంకరం, వంకటేష్, అబిబురడి్డ మణికంఠ, పాలం రమేష్, పాలిశెటి్ట సతి్తబాబ్, మద్దురడి్డ 
బాబ్లు, బొమ్మల రాజు, తోరాటి శ్రీను, ఆనందాల గోవింద్, కురుమళళు మహేష్, మక్కపాటి గోపాల్, కర్రీ దొరబాబ్, కవల శ్రీరామ్, పెన్నమరడి్డ విజయ్, త్రిమూరు్తలు, అరిగెల 
రామకృష్ణ, స్రపురడి్డ రాజారావు, చాపల లక్ష్మి, తోట అనిల్ వాస్, కొత్తపలి్ల బ్జి్జ ఇతర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

కార్తుకమాస వన సమరాధాన 
కార్యక్రమంలో పాల్్గనని బత్తుల దంపత్లు

శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం నియోజక వరగొం: కోరుకొండ మండలం, రాఘవపురం గ్రామంలో భార్ 
ఎతు్తన జరిగిన కార్్తక మాస వన సమరాధాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజానగరం నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ..నా సేన కోసం నా వంతు కమిటీ కో’ఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి వంకటలక్ష్మి. 
అన్నవితరణ కార్యక్రమం నిమిత్తం ₹10,000/- రూపాయలు చందాను కమిటీ వారిక్ అందజేసన బతు్తల 
దంపతులు. ఈ కార్యక్రమంలో రాఘవపురం జనశ్రేణులు, బద్రడి్డ దొర, మద్దురడి్డ బాబ్లు, తోరాటి శ్రీను, 
అడా్డల దొరబాబ్, పిలా్ల శ్రీను ఇతర నాయకులు, జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

కశియంకోట జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ 
పరిశీలన

శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపలి్ల: 
ఆద్వారం కశింకోట 
మండలంలో పలు గ్రామాలో్ల 
జగనన్న ఇళ్ల పట్్టలు 
ఇచిచేన ప్రదేశాలో్ల మండల 
జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పర్యటించి ఇళ్ల 
పట్్టల లబిదుదారులతో మాట్్లడి 
పట్్టల కేట్యింపులో జరిగిన 
అవకతవకలు గరిండి అడిగి 
తెలుస్కునా్నరు. తాళ్లపాలెం, 
బంగారయ్యపేట గ్రామాలలో 
జగనన్న ఇళ్్ల పరిసథాతి ఎలా 
ఉందంటే ఇళ్ల నిరా్మణాలక్ 

మటీరియల్ సరఫరా చేస్కోవడానిక్ కూడా కనీసం రోడు్డ సౌకర్యం లేద్. అక్కడ 
భవన నిరా్మణ కారి్మకులను అడిగితే తెలిసన విషయం ఏమంటే 100 కు పైగా ఇళ్ళు 
శాంక్షన్ చేసే్త, ఇద్ వరకు పూరి్త స్థాయిలో నిరి్మంచిన ఇళ్ళు కేవలం 12 మాత్మే అని. 
ఇద్ వాస్తవంగా ఇక్కడి పరిసథాతి, పూరి్త స్థాయిలో ఇళ్ళు నిరి్మంచి ఇస్్తమని చెపిపా పేదలకు 
జగనన్న చేసన మోసం ఇద్. అనంతరం మండలంలోని కొత్తపలి్ల-బ్చిచేయ్యపేట, 
పేరంట్లపాలెం, జ్గారావుపేట, తేగాడ గ్రామాలలో జగనన్న ఇళ్ల పని తీరుని మండల 
జనసైనికులు పరిశీలించారు. ఈ సందరభుంగా కనీసం మౌలిక సద్పాయాలు లేని 
కాలనీల ఫోట్లు వీడియోలు తీస #JaganannaMosam అనే హా్యష్ ట్్యగ్ తో 
సషల్ మీడియా లో పోస్్ట చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల నాయకులు పావాడ 
కామరాజు, ఉతా్తడ రామరాజు, కర్రి గోవింద్, కడిమి నాగ చిరంజీవి, అఖిల్ శ్రీను, 
స్ంకర మహేష్, కలిగెట్ల వీరు, గూడపు మణికంఠ, ఊడి న్కరాజు, అధికారి శ్రీను, 
తోరం గణేష్, కర్రి సతి్తబాబ్, ఉలి్లంగల శ్రీను, అరిగా గణేష్, జ్గాడ సతీష్, ఐనాలా 
నాయుడు, పావాడ కార్్తక్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

మోపిదేవి మయండల జనసేన ఆధ్వర్యంలో జగనన్న 
ఇళ్లూ పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: అవనిగడ్డ: 
జగనన్న కాలనీలు పేదలందరిక్ 
కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమం పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాలు మేరకు 
ఆద్వారం మోపిదేవి మండలం 
జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 

మోపిదేవి మండలంలో ఉన్న జగనన్న కాలనీలు సందరి్శంచి.. అక్కడ ఉన్న మౌలిక 
సద్పాయాలు చూడడం జరిగింద్.. ఈ కార్యక్రమంలో మోపిదేవి మండల నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

ప్రమాదయంలో కాల్ని కల్పాయిన రాజ్యం కు 
అయండగా నిలచిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  బోనకల్ మండలం, చిరునోమల 
గ్రామానిక్ చెంద్న రాజ్యం చిన్న ప్రమాదంలో తన 
కుడి కాలుని పోగొట్టకోవడం జరిగింద్, పా్లస్టక్ కాలు 
కోసం ప్రయతి్నంచగా కుటంబ ఆరిధిక పరిసథాతి బాగోలేక 
తీస్కోలేక పోయారు, ఈ విషయం తెలుస్కున్న 
జనసేన పార్్ట బోనకల్ మండల ఎగి్జకూ్యటివ్ మంబర్ 
షేక్ జానీపాష్ట స్యంగా వారి ఇంటిక్ వళి్ల సమస్య 
తెలుస్కొని మరల రండు కాళళుతో నడిపిస్్తనని భరోస్ 
ఇచిచే, విజయనగరానిక్ చెంద్న గరుదేవ చారిటబ్ల్ 
ట్రస్్ట వారిని సంప్రద్ంచగా వారు వంటనే సపాంద్ంచి 

ఉచితంగా పా్లస్టక్ కాలిని అంద్ంచడం జరిగింద్. అద్ చూస కుటంబం అంత 
సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. జనసేన పార్్ట బొనకల్ మండల ఎగి్జకూ్యటివ్ మంబర్ షేక్ 
జానీ పాష్ట మాట్్లడుతూ బోనకల్ జనసేన పార్్ట మరియు పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు ప్రజలందరికీ అని్న వేళల, కష్ట్టలో్ల తోడుగా ఉంట్రని తెలియజేస్రు.

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

పెయందురి్త జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: పెంద్రి్త నియోజకవరగొం, విశాఖపట్నం: జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు జగనన్న ఇలు్ల ఆడిట్ లో భాగంగా పెంద్రి్త నియోజకవరగొం, పెంద్రి్త 
మండలం, నరవ, జేరిపోతుల పాలెం, ఎపిపాలివానిపాలెం గ్రామాలలో జగనన్న ఇండ్ల లేఔట్లను 
జనసేన పార్్ట నాయకులు పరిశీలించడం జరిగింద్. స్థానిక నాయకులు వబిబున జనారధిన 
శ్రీకాంత్ మాట్్లడుతూ ఆద్వారం జగనన్న ఇండ్ల లేఔట్ లో పరిశీలించడంలో భాగంగా ఒకంత 
ఆశచేర్యం వ్యక్తపరుస్్తనా్నరని, నివాస్నిక్ యోగ్యమైన సథాలాలలోకాకుండా జగనన్న ఇలు్లను 
పేద ప్రజలకు బలవంతంగా ఇవ్డాని్న తీవ్ంగా వ్యతిరేక్స్్తనా్నమని, నరవ గ్రామంలో 100 
ఎకరాల భూమిని స్థానిక ప్రజల నుంచి లా్యండ్ పులి్లంగ్ చేస అక్కడ ఉన్న పంటను తొలగించి 
నివాస్నిక్ కావలసన యటవంటి మౌలికలవసతలు ఏరాపాట చేయకుండా, నాశరకమైన 
కట్టడాలు చేపటి్ట, లేఔట చద్ను చేయకుండా ఇక్కడ ఉన్న గ్రావల్ అక్రమంగా అమ్మకొని, 
స్థానిక నరవ గ్రామ ప్రజలకు కేవలం 65 ఫ్్లట్ల మాత్మే కేట్యించడం ఈ యొక్క లేఔట్ 
లో జరుగతున్న స్్కమకు నిదర్శనమని, జెర్రిరుపుతుల పాలెం, ఉపుపాలవానిపాలెం గ్రామాలో్ల 

లేఔట్ల పరిసథాతి మరింత దారుణంగా ఉందని ఎటవంటి మౌలిక వసతులు రోడు్ల డ్రైనేజీ విద్్యతు్త ఏరాపాట చేయకుండా, నివాస్నిక్ ఎటవంటి అవకాశం లేని కా్ర్ ప్రదేశంలో 
ప్రజలను బలవంతంగా ఇలు్ల నిరి్మంచాలని ఒతి్తడి తీస్కొని రావడం, లేఔట్ లో పేద ప్రజలకు ఇండ్ల ప్రదేశాలును కేట్యించకుండా స్థానిక వైఎస్ఆరి్సపి నాయకులు కుటంబీకులకు, 
బినామీ వ్యకు్తల పేర్లతో ఇండ్లను కేట్యించి స్్కమలు చేస్్తనా్నరని మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే శే్త పత్ం రిలీజ్ చేయాలని జనసేన పార్్ట దా్రా మిమ్మలి్న డిమాండ్ చేస్్తనా్నమని 
మాట్్లడడం జరిగింద్, స్థానిక నాయకులు గళళు శ్రీనివాసరావు మాట్్లడుతూ ఈరోజు ఈ ఇండ్ల సథాలాని్న పరిశీలిసే్త ప్రజలకు మౌలిక వసతలు ఏరాపాట చేయకుండా, భయంకరమైన 
కా్ర్ ప్రదేశాలో్ల ఏరాపాట చేయడం వల్ల భవిష్యతు్తలో కొండ చర్యలు విరిగి ఇండ్లపై పడితే పేద ప్రజలు మరణిసే్త ఎవరు బాధు్యలని, స్థానిక వైఎస్ఆరి్సపి నాయకులు బినామీ పేర్లతో ఫ్్లట్ల 
కేట్యించుకొని స్్కమలు చేశారని, వీటని్నటిని స్థానిక కలెక్టర్ తెలియజేస భవిష్యతు్తలో జనసేన పార్్ట తరఫున ఆడిట్ జరిపి అక్రమ దారులకు శిక్ష పడేలాగా కృష్ చేస్్తమని చెపపాడం 
జరిగింద్, స్థానిక జేరిపోతులపాలెం నాయకులు స్లపు అపపారావు మాట్్లడుతూ.. తెలుగదేశం ప్రభుత్ంలో అక్రమ కా్రిలు జరిపి వందల ఎకరాలు పనిక్రాకుండా చేశారని, ఇపుపాడు 
ఈ వైఎస్ఆరి్సపి ప్రభుత్ం కూడా జీడి తోటలను పండ్ల తోటలను తొలగించి ఎటవంటి మౌలిక వసతులు ఏరాపాట చేయకుండా జగనన్న ఇండు్ల నిరి్మంచడం తీవ్ంగా వ్యతిరేక్స్్తనా్ననని, 
స్థానిక పేద ప్రజలకు ఇండ్ల సథాలాలను కేట్యించకుండా బయట వ్యకు్తలకు బినామీ పేర్లతో ఇండ్ల సథాలాలను కేట్యించడం జనసేన పార్్ట దా్రా వ్యతిరేక్స్్తనా్నమని భవిష్యతు్తలో 
జనసేన పార్్ట తగ చర్యలు తీస్కుంటందని మాట్్లడం జరిగింద్, ఈ కార్యక్రమంలో గవర గోపి, గోపిశెటి్ట ప్రవీణ్, బొడపలి్ల గోపి, లోకేష్, నవీన్, ప్రస్ద్, శ్రీను మరియు జన సైనికులు 
పాల్గొనా్నరు.

పెనుమయంట్ర జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: ఆచంట: జగనన్న ఇలు్ల పేదల కనీ్నళ్్ల జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు జగనన్న 
ఇలు్ల పేదల కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో భాగంగా పెనుమంట్ర మండలం, పొలమూరు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో జగనన్న 
మోసం ఇళ్ల సథాలాల స్్కం.. ఇళ్ల సథాలాల భూమి కొనుగోలు నుండి లబిధిదారుల ఎంపిక వరకు ప్రతి చోట వైసీపీ నాయకులు 
అవకతవకలు జరిపినద్ వాస్తవం. సథాలాల కొనుగోలు వ్యవహారం జరిగిన వైనం, వైసీపీ నాయకుల వరాగొనిక్ చెంద్న 
వ్యకు్తలకు ఆరిధిక లబిదు చేకూరే విధంగా జరిగిన లావాదేవీలు. ఇళ్ల సథాలాల కేట్యింపు వ్యవహారంలో లేని పారదర్శకత, 
పేదలకు ఉచిత ఇలు్ల అన్న వైసీపీ ప్రతి లబిధిదారుల నుండి 20000 రూపాయలు వస్లు. అరహుత ఉంద్ 20000 కట్టలేని 

పేద వారిక్ మొండి చెయి్య. అరహుత లేని వారిక్ మాత్ం 20000 కడితే ఇళ్ల సథాలాల కేట్యింపు. కనీస మౌళిక సద్పాయాలు లేక నిరా్మణాలు చెయ్యడం లేద్ ప్రారంభమైన ఒకటి రండు 
నిరా్మణాలు కూడా ఆగిపోవడం వల్ల గడి్డ మొక్కలతో మలిగిపోయిన పరిసథాతి. ఈ ఇళ్ల సథాలాల వ్యవహారం పై పూరి్త స్థాయి సషల్ ఆడిట్ జరిపి సథాలం రాని అరుహులకు అండగా, అరహుత ఉంద్ 
20000 కటి్టంచుకున్న వైసపి ప్రభుత్ం తీరుకు వ్యతిరేకంగా మరియు అరహుత లేకునా్న స్థానాలు ఎలా మంజూరు చేశారు అనే అంశాలపై నివేద్క సదధిం చెయ్యనునా్నమని తెలియజేయడం 
జరిగింద్.

జగనన్న ఇల్లూ పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ జనసేన 
సోషల్ మీడియా ఉద్మయం

శతఘ్్న న్్యస్: అనంతపురం: 
ఆద్వారం జనసేన అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాలమేరకు 
జగనన్న ఇలు్ల పేదలందరికీ 
కనీ్నళ్్ల అనే సషల్ 
మీడియా ఉద్యమం దా్రా 
# J a g a n a n n a M o -
sam కార్యక్రమం రండవ 
రోజు బ్క్కరాయసమద్రం 
మండలంలోని దండువారి 
పలి్ల గ్రామంలో పేదలకు 

కేట్యించిన ఇలు్ల సథాలాలు పరిశీలించడం జరిగింద్. అసలు అవి గ్రామానిక్ దూరంగా 
కొండలలో ఉనా్నయి.. ఇంత వరకు ఒక్క ఇలు్ల కూడా నిరి్మంచలేద్..ఊరిక్ దూరంగా 
ఉండటం వలన ప్రజలు కూడా నిరి్మంచుకోలేద్.. అదీకాక ఇక్కడ ఎసీ్సలకు ఒక 
చోట ఇతరులకు ఒకచోట కేట్యించిన ఈ పాలకుల చిత్తశుద్ధి ఏ పాటిదో వీరింకా ఏ 
కాలంలో ఉన్నరో ప్రజలు గ్రహించాలి.. ఈ సథాలాలు అని్న పిచిచే మొక్కలు, మల్ల పోదలతో 
నిండిపోయింద్. ట్రాని్సఫిరన్స అని చెపుపాకొనే పాలకలకు అసలు దీని అరథాం ప్రజలను 
పీడించటం, మోసం చేయడం అని అతని పాఠశాలలో తెలిపారేమో మన కా్లస్ నం.వన్ 
స్్టడంట్ క్.. మీరిచిచేన ఇలు్ల పై మీ ట్రాని్సఫిరన్స ఏపాటిదో తెలపాలని ప్రజల తరుపున 
జనసేన పార్్ట ప్రశి్నస్్తంద్..అధికార పార్్ట ఎమ్మలే్య చేయవలసనద్ గడప గడప కార్యక్రమం 
కాద్ జగనన్న కాలనీలో్ల పరిసథాతి చూడండి మల్ల కంపలే మీ పాలన ఏపాటిదో తెలుపుతాయి. 
ఈ మంత్రులకు పదవులు నిజాయితీ పరుడైన పవన్ కళ్్యణ్ గారని తిట్టడానిక్.. అనవసర 
కేస్లు పెటి్ట ప్రజల ను బెద్ంచట్నిక్ కాద్అని మీకు ఏమాత్ం 1% చిత్తశుద్ధి ఉన్న 
పేదలకు కేట్యించిన ఇలు్ల ఎని్న నిరి్మంచింద్ ఎని్న మిగతావి ఉనా్నయా లేవా ఉంటే ఏ 
స్థాయిలో ఉనా్నయి అని ఒక సే్తపత్ం విడుదల చేయాలని ప్రజల తరుపున ఈ ప్రభుత్ం 
ను జనసేన పార్్ట ప్రశి్నస్్తంద్. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల అధికారి ప్రతినిధి స్కే మరళీకృష్ణ, 
జిలా్ల కార్యదరి్శ చొపాపా చంద్ర శేఖర్, సంయుక్త కార్యదరి్శ శ్రీమతి జయమ్మ, మండల కనీ్నర్ 
ఎర్రిస్్మి, మన్నల పెద్దురాజు, ఉపాద్యక్షులు సరిస్ల స్మన్, ప్రధాన కార్యదరి్శ తాహీర్, 
మండల నాయకులు వంశీ, అవా్రి రమేష్, మను, అశోక్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

గారీ్మ ఏ షరీఫ్ వేడుకలలో ప్ల్గొన్న 
యడలూపల్లూ రామ్ సధీర్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆద్వారం గూడూరు మండలం ఆకులమనా్నడు గ్రామంలో మస్లం 
సదరులు ఏరాపాట చేసన గార్్మ ఏ షర్ఫ్ వేడుకలలో పాల్గొన్న పెడన జనసేన నాయకులు 
యడ్లపలి్ల రామ్ స్ధీర్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మనా్న, మజీద, షబబుర్, 
రబాబునీ, మహమ్మద్ అస్మతులా్ల, అబ్దుల్ ఫరూక్, ఫర్ద్ భీమ్, ప్రస్ద్, ఎండి ద్యా 
వల్ల, ఎండి అకీమ్, బాకీ నాని, పోలగని లక్ష్మీ నారాయణ, పూలే్లటి ద్రాగొ రావు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.
గూడూరు మండలంలోని కంకట్వ నుంచి కతు్తలవానిపాలెం వళ్్ల మారగొంలోని వంతెన 
కూలడంతో విషయం తెలుస్కుని వంటనే అక్కడిక్ పెడన జనసేన నాయకులు 
యడ్లపలి్ల రామ్ స్ధీర్ చేరుకుని గ్రామస్్తలతో మాట్్లడడం జరిగింద్. ఈ సందరభుంగా 
గ్రామస్్తలకు ఎటవంటి సహాయ సహకారాలు కావాలనా్న జనసేన పార్్ట తరఫున 
అండగా ఉంట్మని హామీ ఇచాచేరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు పులే్లటి 
ద్రాగొ రావు, పోలగని లక్ష్మీ నారాయణ, అనీల్ కుమార్, కొలపలి్ల శ్రీకాంత్, బాకీ నాని, 
కొఠారి మలి్ల బాబ్, అఖిల్, శివ, అంజి, వినోద్ పాల్గొనా్నరు.

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 పాలనలో పేరుకే సంక్షేమం పాలనంతా సంక్షోభం
2014 లో అధికారాన్ని ఇవ్వలేదనే ప్రజలపై జగన్ రెడ్డికి కోపం
ప్రజల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్్సన నేతలే ప్రజల కంట్లో నలుసులా మారారు
టిడ్కో ఇళలోను లబ్ధిదారులకు ఇవ్వకపోవటంపై న్పు్పలు చెరిగన జనసేన నేతలు
శతఘ్్న న్్యస్: గంటూరు: మాద్ సంక్షేమ ప్రభుత్ం అని గొపపాలు చెపుపాకునే వైసీపీ నేతలు గత కేంద్ర , 
రాష్ట్ర ప్రభుతా్లు నిరుపేదలకు కటి్టంచిన టిడ్్క ఇళ్లను మూడన్నరేళ్్లగా లబిధిదారులకు ఇవ్కుండా నిరుపేదలి్న 
వేధిస్తందని, వైసీపీ పాలనలో పేరులోనే సంక్షేమం ఉందని తీరులో అంతా సంక్షోభమేనని గంటూరు నగర 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షుడు నేరేళళు స్రేష్ అనా్నరు. జనసేన పార్్ట అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు 
#JaganannaMosam పేరుతో జరుగతున్న సషల్ ఆడిట్ రండ్ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా 
అడవితకె్కళ్లపాడులోని టిడ్్క గృహాలను జనసేన నాయకులు పరిశీలించారు.
జగమంత మోసం – జగనన్న మోసం అంటూ నినాదాలు చేశారు: ఈ సందరభుంగా నేరేళళు స్రేష్ మాట్్లడుతూ 
మఖ్యమంత్రి జగన్ కులం చూడం మతం చూడం ప్రాంతం చూడం అంటూ పదే పదే నీతి ప్రవచనాలు వలె్లవేస్్తరు 
కానీ వాటిని ఆయన పాటించరు అంటూ విమరి్శంచారు. గత ప్రభుతా్లు కటి్టంచిన ఇలు్ల పేదలకు ఇసే్త వైసీపీక్ 
ఎలాంటి పేరు రాదని సీఎం చుటూ్ట ఉండే ఎంద్కు పనిక్రాని సలహాదారులు ఓ ఉచిత సలహా ఇచిచే ఉంట్రని 
ఎదేదువా చేశారు. దాదాపుగా పూరి్త అయిన ఇళ్లను మూడున్నరేళ్్లగా నిరుపయోగంగా ఉంచి వాటిని శిథిలావసథాక్ 
తీస్కువచాచేరని , ఇపుపాడు అవి అస్ంఘ్క కార్యకలాపాలకు నిలయంగా మారాయని ధ్జమతా్తరు. ఇపపాటికైనా 
లబిధిదారులకు ఇళ్లను కేట్యించాలని లేనిపక్షంలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర వా్యప్తంగా ఉద్యమాని్న చేపడుతుందని 
నేరేళళు స్రేష్ ప్రభుతా్ని్న హెచచేరించారు. పార్్ట రాష్ట్ర కార్యదరి్శ వడ్రాణం మార్కండేయబాబ్ మాట్్లడుతూ వైసీపీ 
నేతలు తమ అవినీతిక్ నిరుపేదల జీవితాలి్న సైతం ఫణంగా పెట్టడం ద్రా్మరగొమనా్నరు. మఖ్యమంత్రి జగన్ రడి్డక్ 
పేదలపై నిజమైన ప్రేమ ఉంటే జగనన్న కాలనీలను నిరి్మంచి ఉండేవాడనా్నరు. కొత్త ఇలు్ల ఎలాగూ కట్టలేద్ కనీసం 
కటి్టన ఇళ్లను కూడా నిరుపేదలకు ఇవ్కుండా వారిని నరకయాతనకు గరిచేస్్తనా్నడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 
టిడ్్క ఇళ్ల కోసం నిరుపేదలు అపుపా చేస డిపాజిట్ల కట్్టరని ఇపుపాడు వాటిక్ వడీ్డ కట్టలేక ఇంటి అదదులు కూడా కట్టలేని సథాతిలో పేదల జీవితాలు త్రిశంఖుస్రగొంగా మారాయని ఆవేదన 
వ్యక్తం చేశారు. దళితులి్న, మస్లం మైనారిటీలని, బీసీలను ఇంతలా దగా చేసన మఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర చరిత్లో మరొకరు లేరని విమరి్శంచారు. కార్యక్రమంలో కారొపారేటర్ యర్ంశెటి్ట 
పదా్మవతి , జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి, నగర ప్రధాన కార్యదరి్శలు యడ్ల నాగమలే్లశ్రరావు, స్రిశెటి్ట ఉదయ్, బండారు రవీంద్ర, త్రిపుర, హుసే్సన్, స్ంకే శ్రీనివాసరావు, తోట 
కారి్తక్, మహంకాళి శ్రీను, సమి ఉదయ్ , వీరమహిళలు ఆష్ట, కవిత, అరుణ, నాగేంద్ర సంగ్, బందల నవీన్, పులిగడ్డ గోపి, డివిజన్ అధ్యక్షులు సయ్యద్ షరుఫూదీదున్, గర్రాల ఉమా, 
రోశయ్య, రజాక్, చేజేర్ల శివ, జీవానందం, పులిగడ్డ నాగేశ్రరావు, పస్పులేటి నరేష్, కృష్ణ శర్మ, కోలా అంజి, వడ్డ స్బాబురావు, కారి్మక నేత వంకటేశ్రరావు తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

బనగానపల్లూ జనసేన ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ పేదలకు కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్: బనగానపలె్ల: జగనన్న ఇలు్ల పేదలకు కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమం దా్రా 
రాష్ట్ర వా్యప్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్ం పేదలకు నిరి్మంచి ఇస్్తన్న ఇలు్ల ఎక్కడ పూరి్తస్థాయిలో 
నిరా్మణాలు కాకపోవడంతో వాటిని పరిశీలించి నిరసన తెలియజేయడం జరుగతుంద్. 
అంద్లో భాగంగా బనగానపలె్ల పట్టణంలో జనసేన పార్్ట నాయకులు భాస్కర్ 
పరిశీలించారు. ఈ సందరభుంగా భాస్కర్ మాట్్లడుతూ అని్నచోట్ల కనీసం పునాద్లన 
పడా్డయని బనగానపలె్ల పట్టణంలో నిరా్మణాలు ఇంకా చేపట్టలేదని ప్రతిపక్షంలో 
ఉన్నపుపాడు జగనో్మహన్ రడి్డ గారు ఉచితంగా ఇలు్ల నిరి్మస్్తనని చెపాపారని అధికారంలోక్ 
వచిచేన తరా్త ఇలు్ల నిరా్మణం చేపట్టకపోవడం శోచనీయమని అనా్నరు. మాజీ 
ఎమ్మలే్య బీసీ జనారదున్ రడి్డ గారు తన అనుచరులతో కోరు్టలో కేస్ వేయించి నిరా్మణాలు 
చేపట్టకుండా చేశారని స్థానిక వైఎస్ఆరి్సపి నాయకులు అంటనా్నరని కానీ గటి్ట కంటర్ 
ఇచిచే నిరా్మణాల చేపటే్ట ద్శగా మంద్కు అడుగలు వేయకపోతునా్నరని బనగానపలె్ల 

పట్టణంలో ఉన్న వందల మంద్క్ సంత ఇలు్ల లేదని సంత ఇలు్ల కలగా మిగిలిపోవడం బాధాకరమని ఇపపాటికైనా ఇలు్ల నిరా్మణం చేపటే్ట విధంగా చర్యలు తీస్కోవాలని ప్రతా్యమా్నయం 
చూపకుండా మాజీ ఎమ్మలే్య జనారదున్ రడి్డ గారు కోరు్టలో కేస్లు వేయడం సమంజసం కాదని స్థానిక ఎమ్మలే్య కాటస్ని రామిరడి్డ గారు త్రగా నిరా్మణాలు చేపటే్ట విధంగా చర్యలు 
తీస్కొని మిగిలిన రండు సంవత్సరాలలోనైనా పూరి్త చేస గతంలో ఏదైతే హామీ ఇచాచేరో నవరతా్నలో్ల భాగంగా పేదలకు ఉచిత ఇలు్ల అని కచిచేతంగా అమలు చేయాలని అనా్నరు. 
పట్టణంలోని ఎస్ఆరిబుస కాల్ పక్కన ఉన్న సథాలాని్న పరిశీలించి జనసేన పార్్ట తరఫున నిరసన తెలియజేస్్తనా్నమనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో కొలిమిగండ్ల మండల నాయకులు పెదదుయ్య, 
పృద్్, అవుకు మండల నాయకులు అజిత్ రడి్డ, జనారధిన్ జనసైనికులు క్రణ్ రడి్డ, అలా్లబకాష్, సందీప్, క్ట్ట, మద్దులేటి, రామాంజి, భాష తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

జగననని కాలనీలతో సాకారం కాని పేదల సంతంటి కల: పాలకండ జనసేన
ప్రచార ఆరాభాటాలే కాన్ ప్రభుత్వ పన్తీరు క్షేత్రసాథాయిలో ఏమాత్రం కన్పంచడం లేదు
జగన్ రెడ్డి జూన్ 2021 పేదల సంతంటి కల నెరవేరుసాతామన్నిరు 2022 నవంబర్ వచ్చిన ఇంకా చాలా వరకు పున్ధులకే నోచుకొన్ జగననని కాలన్లు
పేదలకు న్యూయం జరిగందుకే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమాన్ని చేపటాటీం…
జనసేన పార్టీ పాలకొండ న్యోజకవర్గఒ, వీరఘటటీం మండలం జనసైన్కులు మత్స.పుండర్కం, జనసేన జాన్, వావిలపల్లో న్గభూషణ్ ఆధ్వరయూంలో న్ర్వహంచారు.

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొండ: జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 12,13,14 తేదీలలో నిర్హించు జగనన్న ఇలు్ల-
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల అనే స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమంలో భాగంగా 13వ తేద్ రండవ రోజు వివిధ 
గిరిజన గ్రామాలకు సంబంధించిన జగనన్న కాలనీని పరిశీలించి అక్కడ పరిసథాతులను తెలుస్కోవడం 
జరిగింద్. ఇక్కడ పూరి్తగా కొండలకు దగగొరి ప్రాంతంలో ఇళ్ల సథాలాలు ఇచాచేరు. కొండల పైనుండి బండలు 
పడే ప్రమాదం ఉంద్. ఒక పా్లట్ 30 వేల నుంచి 3 లక్షల వరకు కొనుగోలు చేసనట్ల తెలిసంద్. జగనన్న 
కాలనీలో కనీసం బేస్ మట్్టలు చీలిపోయిన దృశా్యలు చూస్ం, కనీసం మౌలిక సద్పాయాలన విద్్యత్, 
నీరు, రవాణా సౌకర్యం కూడా ఇక్కడ లేవనా్నరు. లక్షా 80 వేల రూపాయలతో ఇలు్ల నిరి్మంచుకోవడం 
మాకు స్ధ్యం కాదని మాకు బేస్ మట్టంకే (పునాద్కే) లక్షలో్ల ఖరుచే అవుతుందని , జగనన్న ఇలు్ల ఎపుపాడు 
నిరి్మస్్తరు తెలియజేయలని, ఒక ఇలు్ల నిరి్మంచడానిక్ మినిమం 5,00,000 అవుతుందని ప్రభుత్ం 
1,80,000 రూపాయలు ఇసే్త లబిధిదారులు ఎ విధంగా ఇలు్ల నిరి్మంచుకుంట్మని తెలిపారు, ఇంకా అనేక 
చోట్ల ఇలు్ల నిరా్మణాలు కూడా చేపట్టలేద్ ఎంద్కు చేపట్టలేద్ అని ప్రశి్నంచారు. ఈ ప్రాంతంలో ఇలు్ల 
నిరి్మంచుకోవడం అంటే మా ప్రాణాలను మేమ తెగించుకున్నట్ల అవుతుంద్, ఇక్కడ క్రింద భాగంలో రాయి 
ఉన్నంద్వల్ల బేస్ మట్టం పద్ అడుగలు పైగా తీయాలి, లేదంటే ఇలు్ల కూలిపోయ్ అవకాశం ఉన్నంద్వల్ల 
నిరి్మంచుకోలేకపోతునా్నరు అని జనసైనికులు తెలియజేశారు, పద్ అడుగలు తీస ఇలు్ల నిరి్మంచుకుంటే 
బేస్ మట్్టనిక్ లక్షలో్ల ఖరుచే అవుతుందని తెలిపారు. జనసేన పార్్ట అండగా ఉండి మీ పక్షాన నా్యయం 

జరిగే విధంగా మేమ పోరాడతామని తెలియజేస్రు.

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


సోమవారం, 14 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగనన్న కాలనీలతో సాకారయం కాని పేదల సయంతియంటి కల
ప్రచార ఆరాభాటాలే కాన్ ప్రభుత్వ పన్తీరు క్షేత్రసాథాయిలో ఏమాత్రం కన్పంచడం లేదు..
జగన్ రెడ్డి జూన్ 2021 పేదల సంతంటి కల నెరవేరుసాతామన్నిరు 2022 నవంబర్ వచ్చిన ఇంకా చాలా వరకు పున్ధులకే నోచుకొన్ జగననని కాలన్లు..
పేదలకు న్యూయం జరిగందుకే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమాన్ని చేపటాటీం…
జనసేన పార్టీ పతతాకొండ న్యోజకవర్గ న్యకుడు సిజి రాజశేఖర్

శతఘ్్న న్్యస్: పతి్తకొండ: జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 12,13,14 తేదీలలో నిర్హించు 
జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల అనే స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమంలో భాగంగా రండవ 
రోజు ఆద్వారం #JaganannaMosam 13-11-2022 న మద్దుకేర మండల కేంద్రం, 
మద్దుకేర గ్రామంలో పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు జగన్నన కాలనీలు.. పేద ప్రజల కనీ్నళ్్ల 
కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన పార్్ట మద్దుకేర మండల నాయకులు గదదుల రాజు, వడ్ల కంబగిరి, 
వడ్ల నరేష్, సంపలి్ల అశోక్ ఆధ్ర్యంలో పతి్తకొండ నియోజకవరగొ నాయకుడు స.జి రాజశేఖర్ 
మద్దుకేర గ్రామంలోని జగనన్న కాలనీని సందరి్శంచడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న 
స.జి రాజశేఖర్ కాలినీలో ఇలు్ల నిరి్మంచుకుంటన్న లబిధిదారులను కలిస వారి సమస్యలను అడిగి 
తెలుస్కోవడం జరిగింద్. లబిధిదారులు వారి సమస్యలను వివరిస్్త….మాకు కేట్యించిన ఇళళు 
సథాలాల భూమలు ఇళళు నిరా్మణానిక్ తగగొ భూమలు కావని, ఇంతకమంద్ ఇక్కడ వాగ, వంకలు 
పారిన భూమలు అని, ఇక్కడ పునాద్లను తీసే్త నీరు ఊరుతునాయి అని, ప్రభుత్ం ఇచేచే 
1.80 వేల రూపాయలు కేవలం పునాద్లను పుడచేట్నిక్ సరిపోతుంద్ అని, అంతేకాకుండా 
ప్రభుత్ అధికారులు, వైకాపా ప్రజాప్రతినిధులు వతి్తడి తో మేమ కష్టపడిన డబ్బులను పునాద్లు 
పుడచేట్నికీ మాత్మే పెడు్తనాం, బ్డిద్లో పోసన పనీ్నరు లా మా పరిసథాతి తయారయింద్ 
అని బాధ పడుతునా్నరు. ప్రస్్తత ధరలు పెరిగిన పరిసథాతులలో ప్రభుత్ం ఇచేచే లక్షా ఎనభై వేల 
రూపాయలు సరిపోవటం లేదని లబిధిదారుల సమస్యలను విన్న స.జి రాజశేఖర్ మాట్్లడుతూ….. 
ఈ ప్రభుత్ం అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల జగనన్న కాలనీల పేరుతో ప్రజల కు కనీ్నళ్్ల మాత్మే 

మిగలుస్్తందని. వారి సంత ఇంటి కలను కలగానే మారుతునా్నయని తెలియజేశారు. ఇక్కడ పూరి్తగా వాగ ప్రాంతంలో ఇళ్ల సథాలాలు ఇచాచేరు, జగనన్న కాలనీలో అనేకచోట్ల బేస్ 
మట్్టలు చీలిపోయిన దృశా్యలు చూస్ం, ఇక్కడ స్థానికులను అడగాగొ ఇక్కడ మాకు కనీసం, రవాణా సౌకర్యం లేద్, లక్షా 80 వేల రూపాయలతో ఇలు్ల నిరి్మంచుకోవడం మాకు స్ధ్యం 
కాదని మాకు బేస్ మట్టంకే లక్ష రూపాయలు పైగా ఖరుచే అవుతుందని, ఇలు్ల ఎపుపాడు నిరి్మంచాలని తెలియజేశారు, ఒక ఇలు్ల నిరి్మంచడానిక్ మినిమం ఎనిమిద్ లక్షలు అవుతుందని 
ప్రభుత్ం 1,80,000 రూపాయలు ఇసే్త మేమ ఏ విధంగా ఇలు్ల నిరి్మంచుకుంట్మని తెలిపారు, ఇంకా అనేక చోట్ల ఇలు్ల నిరా్మణాలు కూడా చేపట్టలేద్ ఎంద్కు చేపట్టలేద్ అని 
అడగగా ఇక్కడ వాగ ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలో ఇలు్ల నిరి్మంచుకోవడం అంటే మా ప్రాణాలను మేమ తెగించుకున్నట్ల అవుతుంద్, ఎంద్కంటే ఇక్కడ బంక మటి్ట ఉన్నంద్వల్ల బేస్ 
మట్టం పద్ అడుగలు పైగా తీయాలి, లేదంటే ఇలు్ల కూలిపోయ్ అవకాశం ఉన్నంద్వల్ల నిరి్మంచుకోలేకపోతునా్నరు అని తెలియజేశారు, పద్ అడుగలు తీస ఇలు్ల నిరి్మంచుకుంటే బేస్ 
మట్్టనిక్ రండు లక్షల పైగా ఖరుచే అవుతుందని తెలిపారు, మీరు అధైర్యపడకండి మీకు జనసేన పార్్ట అండగా ఉండి మీకు నా్యయం జరిగే విధంగా మేమ పోరాడతామని లబిధిదారులకు 
ధైర్యం చెపాపారు. గదదుల రాజు మాట్్లడుతూ….. మద్దుకేరలో ఎసీ్స కాలనీ వైపు కేట్యించిన 208 ఇళ్ల సథాలాలలో చాలా భాగం ఇళళు నిరా్మణానిక్ సౌకర్యవంతం కానీ, నాణ్యత 
లోపం గల భూమలలో పేద ప్రజలకు ఇళ్ల సథాలాలను కేట్యించడం చాలా అనా్యయమని. కేవలం ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల ఒతి్తడితో మాత్మే లబిధిదారులు ఈ సథాలాలలో ఇలు్ల 
కట్టకుంటన్నట్ట తెలియజేశారు. అదేవిధంగా సంపలి్ల అశోక్ మాట్్లడుతూ……. ఇంతకుమంద్ వాగలు, వంకలు పారిన భూమలో్ల లబిధిదారులకు కేట్యించిన ఇళ్ల సథాలాలలో 
ఇలు్ల నిరి్మంచుకోవడానిక్ అసౌకర్యంగా ఉండటం, పునాద్లు తీసే్త నీరు ఊరడం, కాబటి్ట ఇటవంటి ఇళ్ల సథాలాలను లబిధిదారులకు కేట్యించకుండా, వారిక్ ప్రతా్యమా్నయ సథాలాలను 
కేట్యించాలని జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేస్్తనా్నం అని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన కార్యకర్తలు, నాయకులు బాష్ట, ఆద్, లింగరాజు, అంజి, యుగంధర్, 
కాసమ్ తద్తరాలు పాల్గొనా్నరు.

వాక్ విత్ జనసేన 3వరోజు కార్క్రమయం
శతఘ్్న న్్యస్: ఏలూరు 
నియోజకవరగొ ప్రజలో్ల జనసేన 
పార్్టపై పెరుగతున్న ఆదరణ 
మరింత చేరువ అయ్్యలాగా 
ఆద్వారం ఏలూరులోని 
జూనియర్ కళ్శాలలో వాక్ విత్ 
జనసేన 3 వ రోజు కార్యక్రమాని్న 
చేపటి్టన పశిచేమ గోదావరి 

జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి ఏలూరు నియోజకవరగొ ఇంఛారి్జ రడి్డ అపపాలనాయుడు.. ఈ 
సందరభుంగా ఉదయం 5.30 ని.ల నుండి వాకర్్స కు కరపత్రాలను అంద్ంచి జనసేన 
పార్్ట విధివిధానాలను వివరించి జనసేన పార్్టక్ అవకాశం కలిపాంచాలని వారి మదదుతును 
తెలిపి పవన్ కళ్్యణ్ గారి నాయకతా్ని్న బలపరాచేలని రడి్డ అపపాలనాయుడు కోరారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో రిటైర్్డ ఎమా్మరో్ గబబుల నాగేశ్రరావు, జిలా్ల సంయుక్త కార్యదరి్శ 
ఓబిలిశెటి్ట శ్రావణ్ కుమార్ గపా్త, నగర అధ్యక్షుడు నగిరడి్డ కాశీ నరేష్, ప్రధాన కార్యదరి్శ 
సరిద్ రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలు్ల స్యి చరణ్, సషల్ మీడియా కో ఆరి్డనేటర్ జనసేన 
రవి, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచి ధరే్మంద్ర, కార్యవరగొ సభు్యలు బోండా రామ నాయుడు, 
నాయకులు రడి్డ గౌర్ శంకర్, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, కంద్కూరి ఈశ్రరావు, బ్ధధి 
నాగేశ్రరావు, వలూ్లరి రమేష్, వేమల బాలు, నాని, కొనిక్ మహేష్, వాస్ స్యి, 
బలరాం, వంకట రమణ, స్రేష్, హేమంత్, పండు వీర మహిళలు కావూరి వాణిశ్రీ, 
తుమ్మపాల ఉమాద్రగొ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

అవనిగడ్డ జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: అవనిగడ్డ: జగనన్న 
కాలనీలు – పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల 
కార్యక్రమంలో భాగంగా జగనన్న 
మోసం హాష్ ట్్యగ్ తో మొదటి రోజు 
అవనిగడ్డ మండలంలోని జనసేన 
నాయకులు, జన సైనికులు, వీర 
మహిళలు….. అశా్రావు పాలెం, 
మోద్మూడి, మండలిపురం, 
పులిగడ్డ, తిపపాపాలెం గ్రామాలలోని 
జగనన్న కాలనీలు సందరి్శంచడం 

జరిగింద్. ఈ సందరభుంగా అవనిగడ్డ మండల జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ అశా్రావు 
పాలెం గ్రామంలో జగనన్న కాలనీక్ వళ్్ల పద్హేను అడుగల ప్రధాన రహదారి నిరి్మంచకపోవడం 
కారణంగా గృహాలు నిరి్మంచుకునే లబిధిదారులు మటీరియల్ సథాలంలోక్ చేరుచేకోవడానిక్ ఇబబుంద్ 
పడుతునా్నరని, మోద్మూడి గ్రామంలోని జగనన్న కాలనీలో కూడా రోడు్డ సౌకర్యం, మంచినీటి 
సౌకర్యం లాంటివి ఇపపాటివరకు కలిపాంచడం లేదని, లక్ష వరకు డబ్బులు కటి్టంచుకున్న 
కాంట్రాక్టర్ చేతులెతే్తశారని జనసేన నాయకుల వదదు లబిధిదారులు వాపోయారు. మండలి పురం 
కాలనీలో ఇపపాటిక్ కూడా ఆరడుగల మేర నీరు నిల్ ఉండి గృహం నిరి్మంచుకోవడానిక్ 
ఏమాత్ం అనుకూల పరిసథాతులు లేకపోవడం కారణంగా లబిధిదారులు ఇదదురు మాత్మే 
మంద్కు వచాచేరని మిగిలిన 50 మంద్ ఇలు్ల నిరి్మంచుకోవడానిక్ వనకడుగ వేస్్తనా్నరని 
జనసేన నాయకులు ఎదేదువా చేశారు. గడపగడపకు మన ప్రభుత్ం అనే కార్యక్రమం కోసం సీఎం 
జగన్ మోహన్ రడి్డ కొరడా పట్టకుని ఎమ్మలే్యలను తరుమతూ ఇంటింటిక్ తిపుపాతునా్నరని, 
వీరు చేయాలి్సంద్ గడపగడపకు తిరగటం కాదని జగనో్మహన్ రడి్డ పేరు పెట్టకున్న జగనన్న 
కాలనీల చుటూ్ట తిరిగి, రోడు్ల కలిపాంచడం, మంచినీటి సౌకర్యం కలిపాంచడం, విద్్యతు్త సరఫరా 
జరిగేటట్ల చూడటం, ఇస్క కొరత రాకుండా చూడటం, నిరి్మంచిన గృహాలకు బిలు్లలు వంటనే 
మంజూరయ్్యలా చూడటం లాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని, అలా చేయని పక్షంలో ఇపుపాడు 
జగనన్న కాలనీలు చుటూ్ట సందర్శన చేసన జనసేన శ్రేణులు తరువాత కాలంలో ఎమ్మలే్యల 
కారా్యలయాలు మట్టడిస్్తమని ఈ సందరభుంగా నాయకులు హెచచేరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జిలా్ల పార్్ట ఉపాధ్యక్షులు మతి్త వంకటేశ్రరావు, జిలా్ల పార్్ట అధికార ప్రతినిధి రాయపూడి 
వేణుగోపాల్ రావు, మండల పార్్ట అధ్యక్షులు గడివాక శేషుబాబ్, ఎంపీటీసీ బొపపాన భాను, 
ఎంపీటీసీ కటికల వసంత్, బచుచే వంకట నారాయణ, తుంగల వేణు, రాజనాల వీరబాబ్, 
కమి్మలి స్యి భారగొవ, బచుచే శ్రీహరి, బాల భాస్కర్, శివ నాగలు, మండలి ఉదయ్, పవన్ 
కళ్్యణ్, రాజేష్, తుంగల నరేష్, కోస్రి అవినాష్, భాస్కర్, రోహిత్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

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

గాదె వయంకటేశ్వరరావు ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్:  గంటూరు మని్సపాలిటీ వార్్డ నంబర్ 41 అడవి తకె్కళ్లపాడులో జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల 
కార్యక్రమం రాష్ట్రవా్యప్తంగా 3 రోజులు జరుగతుండగా. రండవ రోజు ఆద్వారం గంటూరు మని్సపాలిటీ అడవి తకె్కళళుపాడు లో జగనన్న ఇలు్లను సందరి్శంచిన జిలా్ల అధ్యక్షులు గాద 
వంకటేశ్రరావు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలరావు, ప్రధాన కార్యదరి్శ నారదాస్ రామచంద్ర ప్రస్ద్, జిలా్ల నాయకులు కొర్పాటి నాగేశ్రావు, సంయుక్త 
కార్యదరి్శ చట్్టల త్రినాధ్, తనీ్నరు గంగరాజు, కోడిగంటి రవి, మహంకాళి శ్రీను, పతేళళు మలీ్ల, బ్రాహ్మం, దాసరి వంకటేశ్రావు, గోపిశెటి్ట స్యి తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

అగ్్నప్రమాద బాదితురాల్ని ఆదుకన్న 
ల్యంగయంపల్లూ జ్్తి కుమార్

శతఘ్్న న్్యస్: పాయకరావుపేట నియోజకవరగొం, ఎస్ రాయవరం మండలం, పెనుగొళ్ళు ధర్మవరం గ్రామంలో 
ఆద్వారం ఒక పేద కుటంబం నివసస్్తన్న కమ్మల ఇలు్ల అగి్న ప్రమాదానిక్ గరియింద్. ఈ విషయం జనసైనికులు 
పాయకరావుపేట సీనియర్ జనసైనికులు లింగంపలి్ల జ్్యతి కుమార్ క్ తెలియజేయగా వంటనే సపాంద్ంచి ఆ 

కుటంబానిక్ కొని్న రోజులుక్ సరిపడా నిత్యవసర సరుకులు గ్రామ జనసైనికులు ఆధ్ర్యంలో అందజేయడం 
జరిగింద్.

ప్రతి లబ్ధి దారున్కి ఇలులు  న్రి్ముంచి ఇవ్్వల్్సుందే: 
దోమకుండ అశోక్

శతఘ్్న న్్యస్: విజయవాడ: 
జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో జగనన్న 
ఇలు్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల అనే 
స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమంలో 
భాగంగా నున్న గ్రామంలోని జగనన్న 
కాలనీని జనసేన రాష్ట్ర కార్యదరి్శ 

అమి్మశెటి్ట వాస్ ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్్ట నాయకులతో కలిస దోమకొండ అశోక్ 
సందరి్శంచారు. ఈ సందరభుంగా దోమకొండ అశోక్ మాట్్లడుతూ ప్రతి లబిధిదారునిక్ 
ప్రభుత్ం ఇంటిని నిరి్మంచి అంద్ంచాలి్సందే అని వైసీపీ ప్రభుతా్ని్న డిమాండ్ చేశారు. 
ఈజగనన్న కాలనీలో ఎక్కడ చూసనా మొండిగోడలు దర్శనమిస్్తనా్నయని, అక్కడక్కడ 
జరిగిన నిరా్మణాలు కూడా నాసరకంగా ఉనా్నయనా్నరు. వాటిని పూరి్త చేస ఇచిచేనపపాటికీ 
ఎంతోకాలం మని్నకలో ఉండవనా్నరు. రాష్ట్ర మఖ్యమంత్రి వైయస్ జగ నో్మహన్ రడి్డ 
30 లక్షల గృహాలు నిరి్మంచి ఇస్్తనని, అంద్లో మహిళల పేరిట వాటిని రిజిసే్రాషన్ 
చేయిస్్తనని చెపిపా మహిళలను మోసం చేశారని ద్య్యబట్్టరు. మఖ్యమంత్రి గారు 
పా్యలెస్ లో ఉంటూ పేదవారు అదదు కట్టకుంటూ ఇబబుంద్లు పడుతుంటే పైశాచిక 
ఆనందం పొంద్తున్నట్ట ఉనా్నరు, మొదటిగా ప్రభుత్మే ఇలు్ల నిరి్మంచి ఇస్్తనన్న ఈ 
వైసపి ప్రభుత్ం మాట మారిచేంద్. ఇపుపాడు ఎవరి ఇలు్ల వారే కట్టకోవాలి అంటే పేద 
ప్రజల కు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్్తంద్.? ఆడబిడ్డలు వారి తాళిబొట్లను తాకట్టపెటి్ట 
ఇలు్ల కట్టకునే ద్సథాతి తీస్కొచిచేన ఈ ప్రభుతా్ని్న, ప్రజలు నిలదీసే రోజులు అతి 
దగగొరలోనే ఉనా్నయి. ఈ ప్రభుత్ం అధికారంలోక్ వచిచే మూడున్నర సంవత్సరాలు 
గడుస్్తన్న, జగనన్న కాలనీలో ఎటవంటి పురోగతి కనిపించలేద్. డ్రైనేజీ లన్ లేవు, 
మంచినీటి సౌకర్యం లేద్, రోడు్ల మారాగొలు లేవు, కరంట సరఫరా లేద్, కనీసం 
సగ్నల్ కూడా లేద్. ఇలాంటి పరిసథాతుల మధ్య స్మాను్యడి సంత ఇంటి కల 
ఇంకెపుపాడు నరవేరుతుంద్. ఒకపక్క చూసే్త సగం కట్టకొని డబ్బులు లేక మొండి గోడల 
దర్శనమిస్్తనా్నయి. ఈ జగనన్న కాలనీలు గంజాయి తాగే బాబ్లకు గంజాయి హబ్ 
గా, తాగబోతులకు బారు్లగా అడా్డగా మారాయి. జగనన్న కాలనీ బాధితులకు జనసేన 
పార్్ట అండగా నిలబడుతుంద్. జనసేన ప్రభుత్ం అధికారంలోక్ వచిచేన వంటనే 
పేదవాడి సంత ఇంటి కలని జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నరవేరుస్్తరు, 
జనసేన ప్రభుత్మే పేదలకు ఇలు్ల కటి్టంగ్ చేస్్తంద్, జనసేన ప్రభుత్ం స్థాపించింద్ 
పేదల కష్ట్టలు తీరచేడానికేనని దోమకొండ అశోక్ తెలియజేశారు.

నయందా్ల జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ 
పరిశీలన

శతఘ్్న న్్యస్: నందా్యల 
నియోజకవరగొం: జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు 
జగనన్న ఇలు్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల 
స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమంలో 
భాగంగా ఆద్వారం నందా్యల 

నియోజకవరగొం లోని ఎస్్సర్ బీసీ కాలనీ లో ఉన్నటవంటి టిడ్్క ఇళళును నందా్యల 
జనసేన నాయకులు చంద్ స్ందర్ మరియు జనసైనికులు సందరి్శంచడం జరిగింద్. 
గత ప్రభుత్ం నిరి్మంచిన ఇళ్లను కలరు్ల మారచేడం తపపా పేదలకు అంద్ంచడంలో ఈ 
ప్రభుత్ం విఫలమైందని అధికార పార్్టని జనసేన నాయకులు స్ందర్ విమరి్శంచడం 
జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు షబీబుర్, ఫక్రుదీదున్, అభి స్ంకన్న, ఖజా, రవి, 
జీవన్, శివ, పవన్, బిలా్ల, అశోక్, ప్రస్ద్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

పలమనేరు జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ 
పరిశీలన

శతఘ్్న న్్యస్: పలమనేరు 
నియోజకవరగొం: జగనన్న ఇళ్్ల – 
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల పర్యటనలో 
పలమనేరు నియోజకవరగొంలో 
జగనన్న ఇళ్లను పరిశీలించడం 
జరిగింద్. ఈ పరిశీలనలో 
గమనించ దగగొ విషయాలు ఇళ్ల 
సథాలం చాలా చిన్నద్గా ఉంద్ కనీసం 

నలుగరు జీవించడానిక్ కూడా వీలులేని పరిసథాతి, మరిక్ నీటి వ్యవసథా కాలవ్యవసథా 
లేద్, వరా్కాలంలో లోపట ప్రాంతంలో ఉన్న దాదాపు 500 ఇండు్ల మనిగిపోవడం 
జరుగతుంద్. ఒక్క ఇంటి నిరా్మణానిక్ 180000 ఇస్్తనా్నరు ఒక్క ఇస్కకు 30000 
అయిపోతుంద్ గవర్నమంట్ ఇచేచే డబ్బులు ఏ మాత్ం సరిపోవడం లేద్. #Jaga-
nannaMosam కార్యక్రమంలో స్మల స్బ్రహ్మణ్యం రడి్డ, రాజు, రమేష్, అనిల్, 
స్నీల్, హార్శ, విజయ్, భారగొవ్, నాని, నాగేంద్ర పాల్గొనా్నరు.

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


సోమవారం, 14 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

తిరుపతి జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ..

శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
ఆద్వారం తొండవాడలో గల జగనన్న టిడ్్క ఇళ్ల కాలనీ నంద్ నీటి సమస్యలు, 
కరంట సమస్యలు, రోడ్ల సమస్యల పై ప్రభుతా్ని్న ప్రశి్నంచిన జిలా్ల అధ్యక్షులు 
డా. పస్పులేటి హరిప్రస్ద్, పట్టణ అధ్యక్షులు రాజా రడి్డ మరియు మఖ్య 
నాయకులతో కలస ఇపపాటికైనా తక్షణమే సపాంద్ంచి ఇక్కడ నివసస్్తన్న పేద 
ప్రజలకు అవసరమైన కనీస సద్పాయాలను వారిక్ సమకూరాచేలని జనసేన 
పార్్ట తరపున ఫ్లకారు్డలు ప్రదరి్శస్్త ప్రభుతా్ని్న వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు, బాబి్జ, అకేపాటి స్భాష్ణి, 
వనజ, ఆనంద్, మనస్్మి, పారుథా, ఈశ్ర రాయల్, హేమంత్, మనోజ్, 
విజయ రడి్డ, నవా్య రడి్డ, స్యి, మణి తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

మదనపల్లూ జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్: మదనపలె్ల నియోజకవరగొం: ఆద్వారం జగనన్న ఇలు్ల పేదలందరిక్ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో 
బాగంగా రాయలసీమ కో కని్నిర్ గంగారపు రామదాస్చౌదరి ఆధ్ర్యంలో జనసేన పార్్ట ఉమ్మడి 
చితూ్తర్ జిలా్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ జంగాల శివరాం మరియు జనసేన నాయకులు కార్యకర్తలు పేద ప్రజలక్ 
ఇచిచేన ఇళ్ల పా్లట్్స సందరి్శంచడం దా్రా తెలిసన నిజాలు.. మదనపలె్ల క్ మొత్తమ 12850 ఇళ్ల పట్్టలు 
ప్రస్్తత ప్రభుత్ం ఇచిచేంద్.. ఇంద్లో పూరి్త అయిన ఇలు్ల 1700…. కానీ పూరి్త అయిన వాటిక్ రండు 
ఫ్్యను్ల రండు టూ్యబ్ లట్్స 4 బలుబులు సంటెక్ష్ ట్్యంక్ ఇస్్తమని చెపిపాన జగనన్న ఇవ్లేద్. మదనపలె్ల 
మనిసపాలిటిలో గల అని్న వారు్డలక్ పోతపోలు పంచాయతీ, భుచేపలె్ల దగగొర దాదాపు 100 ఎకరాలలో 
3800 ఇళ్ల పట్్టలు ఇచాచేరు.. కానీ పూరి్త అయినవి 30 కూడా లేవు పునాద్కే 3 లక్షలు పైగా ఖరుచే 
అవుతుంద్..180000 రు మాత్మే ప్రభుత్ం ఇస్్తంద్ పేదలు ఇలు్ల ఎలా కట్్టలి అపుపా చేస వడీ్డలు కటి్ట 
ఆత్మహత్యలు చేస్కోవాలి.. ఇద్ జగనన్న మోసమ కాదా ఆని జనసేన ప్రశ్న.. ?. స.టి.ఎం రోడు్డ లో 
ఎరగనా్నల మిట్ట దగగొర టిడ్్క అపార్టష్మంట్్స కట్్టరు.. ఇంతవరకు ఆలాట్ చెయ్యలేద్ దాదాపు సంగల్ 
బెడ్ రూమ్ క్ 12000 రు డబల్ బెడ్ రూంక్ 24000 రు దాదాపు 2000 మంద్క్ పైగా ప్రజలు డబ్బు 

కటి్ట మోసపోయారు.. ఇలా ఊరిక్ చాలా దూరం లో ప్రజలక్ ఇచిచేన పా్లట్్స ఇలు్ల కటే్టదానిక్ పనిక్రావు. ఒక వేళ కట్్టలి అంటే 10 లక్షలు పైనే అవుతుంద్ కేంద్ర ప్రభుత్ం ఇచేచే డబ్బు 
కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్ం 5 లక్షలు పైగా ఇవా్లి. పాల్గొన్న వారు రాష్ట్ర చేనేత విభాగం ప్రధాన కార్యదరి్శ అడపా స్రేంద్ర జిలా్ల లీగల్ అమరనారాయన మండల అదేక్షులు గ్రానైట్ బాబ్ 
ప్రధాన కార్యదరి్శ జి.లోకేష్ వి నాగరాజు ఐ.టి జగదీష్ వీర మహిళలు రడ్డమ్మ టైగర్ పద్దు రేణుక అరు్జన కుమార్ రమణ, కృష్ణ, అఫ్రీజ్ జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

పొన్నల్రు మయండలయంలో అవినీతి అగ్రసాథినయం, 
అభివృదిధి శూన్యం

శతఘ్్న న్్యస్: కొండేపి నియోజకవరగొం: 
నవరతా్నల పేర్లతో ప్రజలను ఈ వైసీపీ 
ప్రభుత్ం మోసం చేస్్తంద్. నవరతా్నలో్ల 
ఒక రత్నమైన పేదలందరికీ ఇలు్ల, జగనన్న 
కాలనీలు, అధికారంలోక్ రాగానే దాదాపు 

30 లక్షల ఇలు్ల పేదలకు కటి్టస్్తం అని వైసపి ప్రభుత్ం హామీ ఇచిచేంద్. ఇపపాటికీ దాదాపు 
మూడున్నర సంవత్సరం గడిచిపోయింద్, కేవలం రాష్ట్ర మొత్తంలో లక్షన్నర ఇలు్ల మాత్మే 
కటి్టంచారు. అంద్లో లబిధిదారులకు చేరింద్ 70 వేల ఇలు్ల మాత్మే. జగనన్న కాలనీ పేరుతో 
భూమిని కొనుగోలు చేయడానిక్ దాదాపు 28 వేల కోట్ల రూపాయలు ఖరుచేపెటి్టంద్ ఈ వైసీపీ 
ప్రభుత్ం అని ఈ వైసీపీ నాయకులే చెబ్తునా్నరు. మరి ఆ డబ్బులనీ్న ఎటపోయాయి.. ఎవరి 
జేబ్లు నింపుకునా్నరు. పేద ప్రజల పొట్టను కొట్్టరు. మీరు నిజంగా ఖరుచే చేస ఉంటే పేద 
ప్రజలకు ఇపపాటివరకు ఎంద్కు ఇలు్ల కటి్టంచలేకపోతునా్నరు. మీరు ఇచిచేన జగనన్న కాలనీలో 
సరైన రోడు్ల లేవు, విద్్యత్ సద్పాయం లేద్, తాగనీటి సద్పాయం లేద్, వర్ం వసే్త మూడు 
అడుగలు మనిగిపోయ్ పరిసథాతి, మరి ఇని్న కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడ ఖరుచే పెట్్టరు , ఇదంతా 
ఒక పెదదు స్్కం, పేదవాడిని అడు్డపెటి్ట, పెదదువాళ్్ల చేస్్తన్న పెదదు స్్కం ఇద్, కొని్న వందల కోట్ల 
రూపాయలు భూమి పేరిట మటి్టతోలి, చద్ను చేస, వాగలో్ల, వంకలో్ల, గంటలో్ల, స్మశానాలో్ల, 
ఇచిచే వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ వైసపి నాయకులు జేబ్లో్ల వేస్కునా్నరు. జీవో నంబరు 
8 మరియు 9 ప్రకారం 2020 సంవత్సరంలో వైసీపీ ప్రభుత్ం రండు దశలో్ల ఇలు్ల నిరి్మంచి 
పేదలకు ఇస్్తమని చెపాపారు. రాష్ట్రంలో 67 వేల ఎకరాలకు పైగా భూమిని కొనుగోలు చేశారు. 
10 లక్షల ఉన్న భూమిని 60, 70 లక్షలకు పెటి్ట కొనుగోలు చేశారు. జగనన్న కాలనీల పేరుతో 
ల పొన్నలూరు మండలం వైసపి నాయకులు క్షలో్ల దోచుకునా్నరు. పొన్నలూరు మండలంలో 
అభివృద్ధి మాత్ం శూన్యం, అవినీతి మాత్ం అగ్రస్థానంలో ఉంద్, పొన్నలూరులో ఒకొ్కక్క 
ఎకరం 5 లక్షలు విలువ చేసే చోట 10 నుండి 15 లక్షలు వరకు కొనుగోలు చేస పేదవారిని 
దోచుకుంటనా్నరు, మండలాని్న నాశనం చేస్్తనా్నరు, వైసపి నాయకులు మాత్ం అభివృద్ధి 
చెంద్తునా్నరు, పేదవాళ్్ల ఇంకా పేదరికంలోక్ పోతునా్నరు. పేద స్మాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు 
బ్రతికెంద్కు పొన్నలూరు మండలంలో అవకాశం లేకుండా పోతుంద్, క్ంద గ్రామస్థాయి నుండి 
మండల స్థాయి వరకు అందరూ మండలాని్న దోచుకుంటూ ఉనా్నరు. భూకబా్జలు, దందాలు, 
నక్లీ మద్యం, నాడు నేడు, జగనన్న కాలనీలు, ఇలా ప్రతి విషయంలో మండలాని్న దోచుకుంటూ 
దాచుకుంటనా్నరు, ప్రజాధనాని్న ఈ వైసీపీ నాయకులు ఇష్ట్టనుస్రంగా దొరిక్నకాడిక్ 
దోచుకుంటూ పొన్నలూరు మండలాని్న సర్నాశనం చేస్్తనా్నరు. వైసపి అవినీతి రాష్ట్రానిక్ 
తెలిసేలాగా జగనన్న మోసం పేరుతో జనసేన సషల్ ఆడిట్ చేస్్తంద్. ప్రతి ఒక్కరిక్ జనసేన 
పార్్ట అండగా ఉంటంద్. ఇపపాటివరకు పొన్నలూరు మండలంలో ఒక్క ఇలు్ల కూడా పూరి్తచేస 
పేదవాడిక్ ఇచిచేంద్ లేద్ అని పొన్నలూరు మండలం జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు కనపరి్త మనోజ్ 
కుమార్ తెలియజేశారు. జగనన్న కాలనీని సందరి్శంచిన వారిలో జనసేన పార్్ట నాయకులు 
షేక్ ఖాజావలి, కరా్ణ తిరుమల్ రడి్డ, స్బ్రహ్మణ్యం నాయుడు, శివ క్షోర్, భారగొవ్, శ్రీను, వేణు, 
మహేష్, వంగళరావు, హజరతయా్య, ధినేష్, క్ంతి, మలి్లకారు్జన పాల్గొనా్నరు.

గురజాల జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: గరజాల: 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు 
మేరకు ఉమ్మడి గంటూరు 
జిలా్ల అధ్యక్షులు గాద 
వ ం క టే శ ్ ర రా వు 
ఆదేశానుస్రం జనసేన 
పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 12, 13, 
14 తేదీలలో తలపెటి్టన 

జగనన్న ఇళ్్ల – జనాలకు కనీ్నళ్్ల అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆద్వారం పిడుగరాళ్ల 
లోని లెనిన్ నగర్ నంద్ జగనన్న కాలనీ పరిశీలన, మరియు #Jagananna-
Mosam డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ కార్యక్రమంలో వైసీపీ ప్రభుత్ం చేస్్తన్న మోస్ని్న 
ప్రజలకు తెలిసేలా నిరసన తెలియజేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో పిడుగరాళ్ల 
మండల జనసేన పార్్ట మండల అధ్యక్షులు కామిశెటి్ట రమేష్ మాట్్లడుతూ.. జగనన్న 
కాలనీల పేరిట మీ పార్్టక్ పనిచేసన కార్యకర్తలకు అని్న సౌకరా్యలు ఉన్న ప్రాంతాలో్ల 
ఇలు్ల కేట్యించి స్మాన్య ప్రజలకు మాత్ం పనిక్రాని కొండలు, గట్టలలో ఇచాచేరని 
అనా్నరు. కులం చూడం, మతం చూడం, పార్్ట చూడం అన్న జగనో్మహన్ రడి్డ స్మాన్య 
ప్రజలపై పక్షపాతం చూపిస్్తనా్నరని అనా్నరు. అభివృద్ధి పై నగర ప్రజల మధ్య చరచేకు 
పెడదామని సవాల్ విసరారు. 60:40 రాజకీయాలు ప్రజలు గమనించారని రాబోయ్ 
ఎని్నకలో్ల ప్రజలు ఇదదురికీ బ్ద్దు చెబ్తారనా్నరు. జిలా్ల సంయుక్త కార్యదరి్శ కాసం సైదా 
మాట్్లడుతూ.. జగనన్న కాలనీల అంట స్మాన్య జనాలను మోసం చేసన ఘనత 
మఖ్యమంత్రి జగనో్మహన్ రడి్డదని అనా్నరు… మీ కార్యకర్తలకు అని్న హంగలు 
ఏరాపాట చేసన కాలనిలలో సథాలాలు కేట్యించి ఇలు్ల కటి్టస్్తనా్నరని ఏమాత్ం పనిక్ 
రాని సథాలాలను, ఊరిక్ సంబంధం లేకుండా ఎక్కడ్ ఉన్న సథాలాలను ప్రజలకు ఇచిచే 
కనీసం శంకుస్థాపన కూడా నోచుకోలేదని, నీ పార్్ట నాయకులకు ఏ విధంగా ఇలు్ల 
కటి్టంచి ఇచాచేరో అదేవిధంగా స్మాన్య ప్రజలకు కూడా అని్న సౌకరా్యలతో ఇలు్ల కటి్టంచి 
త్రగా అంద్ంచాలని ఆరోపించారు.. త్రలో నియోజవరగొంలో జరిగిన అవినీతిపై పూరి్త 
ఆధారాలతో చరచేకు వస్్తమని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో.. ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ 
సభు్యలు దూదేకుల సలీం, మండల ఉపాధ్యక్షులు బయ్యవరపు రమేష్, పెడకోలిమి క్రణ్ 
కుమార్, ప్రధాన కార్యదరు్శలు గర్ం కోటేశ్రరావు, ఆవుల రమేష్, కార్యదరు్సలు, 
షేక్ గఫ్ర్, బేతంచర్ల నాగేశ్రరావు, బేతంచర్ల ప్రస్ద్, జన సైనికులు స్ంకర 
శ్రీనివాసరావు, కామిశెటి్ట అశోక్, కామిశెటి్ట ఆద్త్య, నరేష్, అభి, మంగారావు, అనంతు, 
పవన్, వాస్, ఆనంద్, మొదలగ వారు పాల్గొనా్నరు.

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

రయంగుల్ మారిచి ప్రజాధనయం వృధా చేస్తనా్నరు: గాదె
శతఘ్్న న్్యస్: గంటూరు జిలా్ల, పొన్్నరు పట్టణంలో ప్రభుత్ న్తనంగా నిరి్మంచిన జగనన్న కాలనీలను 
ఆద్వారం మధా్యహ్నం జనసేన గంటూరు జిలా్ల అధ్యక్షుడు వంకటేశ్రరావు సందరి్శంచారు. ఈ సందరభుంగా ఆయన 
మాట్్లడుతూ ఈ ప్రభుత్ం తమ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పై, జనసేన నాయకులపై అక్రమ కేస్లు బనాయించడం వల్ల 
తామ భయపడి వనక్్క తగగొబోమనా్నరు. గత ప్రభుత్ంలో నిరి్మంచిన టిట్్క గృహాలను రంగలు మారిచే ప్రజాధనం 
వృధా చేస తానే అభివృద్ధి చేసనట్ల ప్రచారం చేస్కోవడం దారుణం అనా్నరు. కోట్్లద్ రూపాయల ప్రజా ధనాని్న 
ద్రి్నియోగం చేస జగనన్న కాలనీలో మౌలిక వసతుల కలపానలో విఫలమయా్యరని ఆరోపించారు. తమ నాయకుడు 
పవన్ కళ్్యణ్ ఇచిచేన పిలుపు మేరకు జగనన్న కాలనీలో జగనన్న మోసం అనే పేరు పెట్్టలి్స వచిచేందని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల కార్యవరగొ సభు్యలు తాలూరి అపాపారావు, దేశంశెటి్టశెటి్ట స్ర్య, పొన్్నరు రురల్ మండల 
అధ్యక్షుడు నాగిసెటి్ట స్బాబురావు, పొన్్నరు టౌన్ అధ్యక్షుడు షేక్ కరిమలా్ల, మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

కుపపాయం జనసేన ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: కుపపాం: జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు టిట్్క ఇళ్ల సషల్ 
ఆడిటింగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కుపపాం నియోజకవరగొం నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు 
కలస ఆద్వారం శాంతిపురం మండలం, స బండిపలి్ల పరిధి కాలనీలో చేపట్టడం జరిగింద్. 
ఈ సందరబుంగా నాయకులు మాట్్లడుతూ పేదలందరిక్ ఇలు్ల అనా్నరు.. వారిక్ సరైన మౌలిక 
వసతులు లేకుండా మరియు చెట్ల, గట్టలున్న ప్రాంతంలో ఇండు్ల ఇవ్డం బాధాకరం, అలాగే 
సంవత్సరం గడుస్్తనా్న కనీసం పునాద్ పనులు కూడా ప్రారంభించలేంటే మీ చిత్తశుద్ధి ఏందో 
ప్రజలకు కనుబడుతుంద్. ఇకనైనా మీ ప్రకటనలు పేపరులకే పరిమితం కాకుండా మీ వాగాదునాలు 
పూరి్త చేస్కోవాలని జనసేన పార్్ట తరపున కోరుకుంటనా్నమ. ఈ కార్యక్రమంలో చితూ్తరు జిలా్ల 
కార్యదరి్శ రామమూరి్త సంయుక్త కార్యదరు్శలు వేణు రాష్ట్ర మత్స్యకార కార్యదరి్శ వామనమూరి్త 
చిరంజీవి యువత అధ్యక్షులు నవీన్ సమన్యకర్తలు అరుణ్ మండల కార్యవరగొ సభు్యలు శ్రీకాంత్ హరి స్రేష్ రవితేజ మరియు రాజేంద్ర పాల్గొనడం జరిగింద్.

పెడన జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్: పెడన: జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు మరియు పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ ఆదేశాల 
మేరకు.. జనసేన పార్్ట చేపటి్టన కార్యక్రమం ఆద్వారం గూడూరు మండలంలోని ఆకుమర్రు, రాయవరం గ్రామాలలోని జగనన్న 
కాలనీలలో నిర్హించడం జరిగింద్. కార్యక్రమంలో బాగంగా పెడన జనసేన నాయకులు యడ్లపలి్ల రామ్ స్ధీర్ జగనన్న ఇళ్్ల – 
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల మరియు # JaganannaMosam ప్లకార్్డస్ తో సషల్ ఆడిట్ నిర్హించడం జరిగింద్. ఈ పరిశీలనలో 
రాయవరం గ్రామంలో జగనన్న ఇళ్ల కోసం కేట్యించిన సథాలాలు కనీసం ఒక ఇలు్ల కూడా ప్రారంభించలేద్ ప్రారంభించాలంటే 
వచిచేనవారు ప్రతి ఒక్కరు రండు లక్షల రూపాయల వరకు మటి్టకే ఖరుచే అవుతుంద్ లేదంటే వరా్లు వచిచేనపుపాడు కాలనీ మొత్తం 

నీళ్లలోనే ఉండే పరిసథాతి అంత ద్గవన సథాలాని్న పేదలకు ఇసే్త ఎలా ఇళ్ళు ఎలా కట్టకుంట్రు? ఇక్కడ మరొక కారణం జగనన్న కాలనీక్ వళ్లట్నిక్ సరైన దారి కూడా లేద్. జగనన్న 
కాలనీలలో జరుగతున్న అవినీతి అక్రమాలను గరించి పరిశీలించి వాటిని గరి్తంచడం జరిగింద్. త్రలోనే ఈ జగనన్న ఇళ్్ల అవినీతి క్ సంబంద్ంచిన సమగ్రమైన సమాచారాని్న 
పూరి్తస్థాయిలో బయటపెట్టబోతునా్నమ అని జనసేన నాయకులు రామ్ స్ధీర్ తెలియచేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు పోలగాని లక్ష్మీ నారాయణ, పూలే్లటి ద్రాగొ రావు, 
మలి్ల బాబ్, బాకీ నాని, అంజిబాబ్, అశోక్, వినోద్, శివ, అఖిల్, పవన్ మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

ప్యకరావుపేట జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న 
ఇళ్లూ పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగొం: జగనన్న ఇలు్ల పేదల 
కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో బాగంగా 
అనకాపలి్ల జిలా్ల పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగొ గడ్డం బ్జి్జ ఆదేశాల 
మేరకు కోటవుట్ల మండలం కోటవురట్ల 
గ్రామంలో పేదలకు ప్రభుత్ం ఇచిచేన 

ఇళ్లను ఆద్వారం జనసైనికులు అందరూ వళి్ల పరిసీలించడం జరిగింద్. ఇంద్లో భాగంగా 
అక్కడ లింగాపురం నుంచి వస్్తన్న తుపాకీ గడ్డ నుంచి వస్్తన్న నీళ్్ల మొత్తం ఆ యొక్క 
పేదలకు ఇచిచేన గృహాల వైపు వచేచేస్్తనా్నయి. కనీసం ఆ యొక్క గడ్డం నుంచి వచిచేన 
నీరు బయటకు పంపించకుండా, అడు్డకట్ట వేయకుండా బాధ్యత లేకుండా ఈ ప్రభుత్ం 
చేస్్తందని ఇలు్ల నిరి్మంచుకోవడానిక్ అక్కడ పేదలు చాలా ఇబబుంద్ పడుతునా్నరు. 
కనీసం కరంట కూడా లేద్ అక్కడ సమంట్ బస్్తలు దాచుకోవడానిక్ కనీసం షెడ్ 
కూడా లేద్ అక్కడ ఈ విషయం మీద జనసైనికులు తీవ్ంగా వ్యతిరేక్స్్తనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షుడు బద్రి ప్రచార కార్యదరి్శ పవన్ మరియు లింగాపురం 
ద్రాగొ జన సైనికుడు బోడపాటి రవికుమార్ పాల్గొనా్నరు.

ఊరవకయండ జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్నఇళ్లూ  
పేదలయందరికి కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: ఊరవకొండ: 
జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 
12,13,14 తేదీలలో 
నిర్హిస్్తన్న జగనన్న 
ఇలు్ల-పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల 
అనే స్మాజిక పరిశీలన 
కార్యక్రమంలో భాగంగా 
13వ తేద్ రండవ రోజున 
జిలా్ల కార్యదర్శ గౌతమ్ 
కుమార్ ,ఉరవకొండ మండల 
అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ 

ఉరవకొండ నియోజక వరగొంలోని రాయంపాలి్ల రోడ్ రైస్ మిల్ దగర ఉన్న జగనన్న 
కాలనీని పరిశీలించి అక్కడ పరిసథాతులను ప్రభుత్ పనితీరును తెలుస్కోవడం జరిగింద్. 
ఈ సందరభుంగా జిలా్ల కార్యదరి్శ గౌతమ్ కుమార్ మాట్్లడుతూ.. జనావాసం లేని 
ప్రాంతంలో పట్టణానిక్ 3 క్లోమీటర్ల దూరన కరంట సౌకర్యం, రోడు్డ సౌకర్యం, నీటి 
సౌకర్యం మౌలిక సద్పాయాలు లేని ప్రాంతంలో సథాలాలు ఇచిచే ఇలు్ల కట్టకోమంటనా్నరని 
అయితే ఇక్కడ ఇంకా ఇలు్లలే పూరి్త కాలేదని ఇక్కడ స్థానికులను మేమ అడగాగొ ఇక్కడ 
ప్రభుత్ం సథాలం అయితే ఇచిచేంద్. కానీ మాకు బిలు్లలే సరిగా పడలేదని ఇస్కతో చాలా 
ఇబబుంద్గా ఉందని ఇస్క కొనడానిక్ వేల రూపాయలవరకు ఖరుచే అవుతుందని.. 
అపుపాచేస ఇలు్ల కట్టకుంటనా్నమని అయితే మేమ ఇంటిక్ అపె్్ల చేస్కున్నపుపాడు ఇలు్ల 
ప్రభుత్మే కటి్ట ఇవ్మని ఆప్న్ ఇచాచేమని తీరా ఇపుపాడు కట్టకుంటే మీరు కట్టకోండి 
లేదంటే పట్్టని వనక్్క తీస్కుంట్మని బెద్రిస్్తనా్నరని పట్్ట వనక్్క తీస్కుంట్రన్న 
భయంతో మేమ ఇలు్ల కట్టకోవడం ప్రారంభించగా మాకు బిలు్లలు సరిగా పడక 
ఇపుపాడు మా ఇంటిక్ లక్షల రూపాయలు అవతుందని ప్రభుత్ం ఇచేచే ఒక లక్ష ఎనభై 
వేల రూపాయలు ఏమాత్ం సరిపోవని వారు వాపోయారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల 
కార్యదరి్శ గౌతమ్ కుమార్, మండల అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర, ఉపాధ్యక్షుడు రాజేష్, 
ప్రధాన కార్యదరి్శ మళి్ల కరు్జన, వంకీ, కార్యదరి్శల మని కుమార్, జయకుమార్, బోగేష్, 
ఓబ్లేస్, లక్షన్, తద్తరులు పాల్గొనడం జరిగింద్.

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

చీరాల జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్: చీరాల నియోజకవరగొం: జనసేన పార్్ట తలపెటి్టన జగనన్న ఇళ్్ల – పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల స్మాజిక 
పరిశీలన కార్యక్రమం ఆద్వారం చీరాల నియోజకవరగొంలోనీ చలా్లరడి్డ పాలెం పంచాయతీ పరిధిలో చేనేతపురి-3 
గ్రామంలో పస్పులేటి స్యి మరియు బూడిద వరం ఆధ్ర్యంలో జరిగింద్. జగనన్న కాలనీల పేరిట పేదలకు 
జరుగతున్న మోస్ని్న, చాలీస్లని సథాలాలో కట్టకున్న ఇలు్ల సౌకర్యవంతం లేక పేద ప్రజలు ఇబబుంద్ పడుతున్న 
విధానాని్న జనసేన నాయకులు వివరించడం జరిగింద్. అతి తకు్కవ సథాలాలలో నిరి్మంచే గృహాల వలన పేద 
ప్రజలు సౌకరా్యల లేమిలతో బాధపడుతునా్నరని అలానే ఏరాపాట చేస్్తన్న కాలనీలో మౌలిక సద్పాయాలు 
కలిపాంచకుండా (రహదారులు, మరుగ పారుదల సౌకర్యం, విద్్యత్ సద్పాయం), ప్రభుత్ం కేట్యించిన 

పరిధి కనా్న ఒక అడుగ ఎకు్కవ జరిగి కట్టకుంటే ఆ లబిధిదారునిక్ రావలసన బిలు్ల రాకుండా చేయడం, ఇలా పేద ప్రజలను ఇక్కట్లకు గరి చేయడం అనేద్ దారుణాతి దారుణం అని 
జనసేన నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం జరిగింద్. ఇబబుంద్ పడుతున్న లబిధిదారుల చేత మాట్్లడిదాదుమంటే తమ సమస్యల గోడును విన్నవించుకుంటే రావాలి్సన బిలు్లలు రాకుండా 
ప్రభుత్ పెదదులు అడ్డం పడతారనే ఆందోళనతో వాళ్్ల ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనకుండా పరోక్షకంగా జనసేన నాయకులకు తమ సమస్యలను విన్నవించడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో 
చీరాల నియోజకవరగొ ఐటీ కోఆరి్డనేటర్ భూపతి మనోజ్ కుమార్, జనసేన కార్యకర్తలు కర్ణ క్రణ్ తేజ, పింజల సంతోష్, లలిత్ కుమార్ దోగపర్్త, ఆమోదగిరి పట్నం మరియు వేటపాలెం 
జనసేన సైనికులు వరుణ్, లంకా భారగొవ్, పి. భాను, హేమంత్, వంకట్, శ్రీను, క్ట్ట, స్యి, వంశీ, నరేశ్, రాజు మరియు ఇతర జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

జగనన్న ఇళ్లూ – పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ జనసేన సామాజిక పరిశీలన
శతఘ్్న న్్యస్: కనిగిరి: జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు జగనన్న ఇళ్్ల – పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల 
జనసేన స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమం #jaganannaMosam అనే హాష్ ట్్యగ్ తో కనిగిరి పట్టణ పరిధిలోని 
చాక్రాల వదదునున్న టిడ్్క ఇళ్లను మరియు కనిగిరి పట్టణంలోని మోడల్ స్్కల్ వనుక ప్రాంతంలో ప్రభుత్ ఇచిచేన 
సథాలాలలో ప్రకాశం జిలా్ల కార్యదరి్శ, కనిగిరి నియోజకవరగొ సమన్యకర్త రహిమలా్ల ఆధ్ర్యంలో నిరసన వ్యక్తం 
చేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో రహీమలా్ల మాట్్లడుతూ గత ప్రభుత్ హయాంలో పూర్తయిన టిడ్్క 
ఇళళును ఈ జగన్ రడి్డ ప్రభుత్ం ఇంకా ఇవ్కుండా ఆలస్యం చేయటం వలన ఇళ్లకు సంబంధించిన ఐరన్ మరియు 
ఫరి్నచర్ వంటివి తుపుపా పట్టడం చూస నిరసన వ్యక్తం చేశారు, వంటనే ప్రభుత్ం టిడ్్క ఇళళును లబిధిదారులకు 
ఇవ్వలసంద్గా డిమాండ్ చేశారు… అలాగే ప్రభుత్ం ఇచిచేన సథాలాలలో మాట్్లడుతూ లబిధిదారునిక్ ఇచిచేన 
1,80,000 వేలోతో ఇలు్ల ఎట్్ల కట్టకుంట్రు అని ప్రభుతా్ని్న నిలదీశారు. అలాగే అక్కడ ఇలు్ల కట్టకుంటన్న 
లబిధిదారులతో మాట్్లడి వారి సమస్యలను కనుకు్కనా్నరు లబిధిదారులు మాట్్లడుతూ మాకు చాలా దూర ప్రాంతాలో్ల 
సథాలం ఇచాచేరని చెపాపారు రావడానిక్ వళ్లడానిక్ చాలా కష్టంగా ఉందని చెపాపారు మేమ ఇక్కడిక్ రావడానిక్ 
ప్రధానమైన రహదారి చిన్న వాన పడ్డ గంతలమయం, బ్రద అసలు వళళుట్నిక్ వీలులేద్ అని చెపాపారు ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు గోస్్ట స్నీల్, నారాయణ, రాజేష్, 
చంటి, స్యి క్షోర్, హేమంత్, బాజీ పాల్గొనా్నరు.

ప్లకల్లూ జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొలు్ల నియోజకవరగొం, పోడూరు మండలం, వేడంగి గ్రామంలో 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు జగనన్న ఇలు్ల పేదలకు కనీ్నళ్్ల అనే 
కార్యక్రమంలో భాగంగా వేడంగి జనసైనికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని జగనన్న ఇళ్ల 
సథాలాలలో జరిగిన అవకతవకలపై మాట్్లడారు. మాట తపపాను మడమ తిపపాను అనే 
మన మఖ్యమంత్రి జగనో్మహన్ రడి్డ గారు పేదలందరికీ ఇలు్ల ఇచిచే వాళళు కళళులో 
ఆనందం చూస్్తనని మాట ఇచిచే వాళళు కళళులో కనీ్నళ్్ల చూస్్తనా్నరు అని జనసైనికులు 
అనా్నరు. రూపాయి తీస్కోకుండా ఇలు్ల కటి్టస్్తమని చెపిపా అక్షరాలా 25000 
రూపాయలు తీస్కుని, డబ్బులు తీస్కున్న తరువాత వాళ్లనే కట్టకోమని కట్టకోకపోతే 
ఇళ్ల సథాలాలను వనక్్క తీస్కుంట్మని చెపిపా బాధితులకు భయానిక్ గరిచేస్్తనా్నరు. 
వాళ్లకు ఇచేచే 180000 రూపాయలు పునాద్లకే సరిపోక పేదలు అపుపాల ఊబిలో 
కూరుకుపోతునా్నరు. కనీస మౌలిక సద్పాయాలు కూడా లేని సథాలాలలో వారిక్ ఇల్ల 
సథాలాలు కేట్యించారు. గ్రామానిక్ దూరంగా ఇళ్ల వలన దొంగల బెడద కూడా ఎకు్కవ 
అయి్యంద్ అంద్వలన శ్రీ జగనో్మహన్ రడి్డ దీనిమీద దృష్్ట స్రించి అక్కడ జరిగిన 
అవకతవకలపై అధికారులను అడిగితెలుస్కుని మా గ్రామం లో ఉన్న పేద ప్రజలకు 
నా్యయం చేయవలిసంద్గా జనసైనికులు కోరుతునా్నరు. ఈ కార్యక్రమానిక్ జనసేన 
ఎంపీటీసీ యర్ంశెటి్ట వంకటనరసంహరావు, జనసేన పార్్ట గ్రామ ప్రెసడంట్ కొర్కూటి 
హరికృష్ణ, జనసేన పార్్ట ఎసీ్స స్మాజిక వరగొ నాయకులు నలి్ల వంకటేశ్రావు, గ్రామ 
జనసేన గౌరవ అధ్యక్షులు యర్ంశెటి్ట అన్నవరం, జనసేన మండల కమిటీ అధ్యక్షులు 
కూనపరడి్డ శ్రీనివాస్, జనసేన జిలా్ల ఆరగొనైజింగ్ కమిటీ మంబర్ బొలిశెటి్ట నాగ రమేష్ 
మరియు గ్రామ కమిటీ సభు్యలు జనసైనికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనా్నరు.

పెనుకయండ జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: సత్యస్యి 
జిలా్ల, పెనుకొండ 
నియోజకవరగొం: జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
పిలుపు మేరకు, రాష్ట్ర 
ప్రధాన కార్యదరి్శ చిలకం 
మధుస్దన్ రడి్డ, జిలా్ల 
అధ్యక్షులు టి స వరుణ్ 
ఆదేశాల మేరకు జగనన్న 

మోసం కార్యక్రమంలో భాగంగా 2 రోజు జగనన్న ఇలు్ల పేదలకు కనీ్నళ్్ల అంటూ 
పెనుకొండ మండల అధ్యక్షులు మహేష్ ఆధ్ర్యంలో ఆద్వారం పెనుకొండ మండల 
కేంద్రం శెటి్టపలి్ల పంచాయతీలో గత మూడు సంవత్సరాలు క్ందట 200 పైగా ఇళ్ల 
పట్్టలు కేట్యించిన సథాలంలో కనీసం ఎటవంటి సౌకర్యం లేద్ ఒక్కరు కూడా 
ఇంటి పునాద్లు కూడా వేయలేద్ అడవి ప్రాంతంలో కొండ గట్టలో్ల ఇళ్ల సథాలాలు 
కేట్యిసే్త ప్రజలు ఇలు్ల ఎలా కట్టకుంట్రు. జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ ఇలు్ల 
పట్్టలు ఇచిచేన సథాలంలో రోడు్ల, నీరు, కరంట లాంటి కనీస సౌకరా్యలు లేవు కానీ ఈ 
మఖ్యమంత్రి జగన్ రడి్డ 70 శాతం పూరి్త అయిపోయాయి అంటూ వారు మరియు 
అధికార పార్్టస్థానిక ఎమ్మలే్య శంకర్ నారాయణ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ మరియు 
అధికార పార్్ట నాయకులు ప్రగలాబులు పలుకుతునా్నరు. ఈ కార్యక్రమం సందరభుంగా 
మీరు చేస్్తన్న అరాచకాలను భూదోపిడీలను ప్రజా దృష్్టక్ తీస్కెళి్ల మీ ప్రభుతా్ని్న 
కూలచేడం కాయం అంటూ మండిపడా్డరు. ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవరగొ నాయకులు 
కుమార్, రాజేష్, మండల అధ్యక్షుడు మహేష్, మండల ప్రధాన కార్యదరి్శ సయ్యద్ బాబా, 
మండల సీనియర్ నాయకులు బంగారం, హరి నాయక్, పట్న యూత్ నాయకులు 
మలే్లష్, పెనుకొండ పట్నం నాయకులు ప్రదీప్, మనోహర్, గంగాధర్, రాజు, శీన, రాజా 
తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

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

శియంగనమల జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్: శింగనమల: జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు జిలా్ల అద్యక్షులు టి స వరుణ్ 
స్చనలతో జగనన్న ఇలు్ల పేదోడి కనీ్నళ్ళు కార్యక్రమంలో బాగంగా ఆద్వారం సంగనమల నియోజకవరగొ పరిధిలోని 
బ్క్కరాయసమద్రం మండలమ. దండువారి పలి్ల గ్రామంలో గల జగనన్న కాలనీల ను మండల కనీ్నర్ జి.ఎర్రిస్్మి 
ఆద్ర్యంలో.. సందరి్శంచడం జరిగింద్.. ఇలు్ల కేట్యించిన జనం… వారి యొక్క గోడును జనసేన పార్్టక్ విన్నవించారు. 
మొదట్్ల మన మఖ్యమంత్రి నవరతా్నలో్ల బాగంగా ఇలు్ల లేని ప్రతి కుటంబంకు ఇలు్ల తామే కటి్టంచి.. అక్క చెలె్లమ్మలకు 
తాలాలూ చేతిక్స్్తనని చెపిపా అధికారం రాగానే మాట మారిచే కొండలలో..గట్టలలో సధిలాలు కేట్యింపు చేస మంద్ 
ప్రభుత్ం లాగానే 4దఫ్లుగా బిలు్లను చెలి్లంపు ఉంటంద్.. మీరే కట్ట కోవాలని లేకుంటే సథాలం వనక్్క తీస్కుంట్మని 
బెద్రింపు చేశారని.. అపుపాచేస ఇలు్ల కట్ట కున్న కొందరిక్ బిలు్ల లు సర్గా చెలి్లంపు చేయక వారు నిరా్మణాలు మద్య లోనే 

ఆపుకునా్నరు..ప్రభుత్ భూమలను ప్రయివేట్ వ్యక్్త భూమలు గా నక్లీ పత్రాలను సృష్్టంచి వాటిని కొనుగోలు చేస బార్గా వైసీపీ నాయకులు ప్రజాధనం దోచుకునా్నరని తెలిపారు.. 
జగనన్న ఇలు్ల గనాద్ కూడ నోచుకోని సథాలాలకు బోరు వేస ట్రాక్టర్ పెటె్ట, కరంట్ సప్లయ్ కూడ లేకుండా వైసపి నాయకులు బిలు్ల పెట్టకొని ప్రజాధనం దోపిడీక్ పాలపాడా్డరు. ఇలాంటి 
వాటిక్ అడు్డకట్ట వేయడానిక్ జనసేన పార్్ట ని పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్థాపించడం జరిగింద్. అని పీడిత వరాగొల గొంతుకగా జనసేన పార్్ట పనిచేస్్తంద్ అని ఈ వైసీపీ పాలకులు చేసే అవినీతి 
ని అక్రమాలను బట్ట బయలు చేస ప్రజలకు.. ఈ దేశానిక్ తెలిసేలా సషల్ మీడియా ఉద్యమం జనసేన పార్్ట చేస్తందని తెలుపటం జరిగింద్..ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల అధికారి ప్రతినిధి 
స్కే మరళీకృష్ణ, జిలా్ల కార్యదరి్శ చొపాపా చంద్ర శేఖర్, సంయుక్త కార్యదరి్శ శ్రీమతి జయమ్మ, మండల కనీ్నర్ ఎర్రిస్్మి, మన్నల పెద్దురాజు, ఉపాద్యక్షులు సరిస్ల స్మన్, ప్రధాన 
కార్యదరి్శ తాహీర్, మండల నాయకులు వంశీ, అవా్రి రమేష్, మను, అశోక్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

వయంప్రు గయంగులయ్ ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ పేద ప్రజల కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్: అలూ్లరి సీతారామరాజు జిలా్ల పాడేరు మండలం మినుమలూరు పంచాయితీ 
సంగొడి గ్రామంలో 3 సంవత్సరాలు పూరి్త కావస్్తనా్న అసంపూరి్త నిరా్మణంలో ఉనా్న ఇలు్ల, 
జనసేన పార్్ట చేపటి్టన హాష్ ట్గ్ “జగనన్న ఇలు్ల పేద ప్రజల కనీ్నళ్్ల” కార్యక్రమంలో వలుగ 
చూసన ఆశక్్తకరవిషయం ఏమిటనగా వైసీపీ సరపాంచ్ గా పోటీ చేసన అభ్యరిథా మూడవ 
వంకన్న ఇలు్ల అసంపూరి్తగా ఉండడం వైసీపీ ప్రభుత్ం వైఫలా్యనిక్ నిదర్శనంగా చెపపావచుచే. 
ఇదే వైనం గిరిజన ప్రాంతంలో ఉందని తెలియపరుస్్తనా్నం ఒకటి, అరగా మంజూరు చేసన 
ఇళ్్ల కూడా అసంపూరి్తగా ఉండడం జగనన్న ఇలు్ల పేద ప్రజల కనీ్నళ్్ల కార్యక్రంలో వలుగ 
చూసంద్. ఈ కార్యక్రమం జనసేనపార్్ట పాడేరు డా.వంపురు గంగలయ్య అరకు పార్లమంట్ 
ఇనాచేర్్జ ఆధ్ర్యంలో జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో మండల నాయకులు వంకటేష్ పాంగి, 
లింగరాజు, కొర్ కమల్ హాసన్, తరడా రమేష్ నాయుడు, వంపురు స్రేష్, స్లేబ్ అశోక్, 
ప్రస్ద్, పవన్ కుమార్, మాదేలి నాగేశ్రరావు గ్రామస్్తలు పాల్గొనా్నరు.

బెలలూయంకయండ సాయిబాబు ఆద్వర్యంలో టిడ్కో ఇళ్ళ 
పరిశీలన

శతఘ్్న న్్యస్: గిదదులూరు 
నియోజక వరగొం, బెస్తవారపేట 
మండలం చెటి్టచేర్ల గ్రామంలో 
జగనన్న కాలనీలో పర్యటించిన 
జనసేన పార్్ట ఇంఛారి్జ బెల్లంకొండ 
స్యిబాబ్. చెటి్టచేర్ల గ్రామంలో 
జగన్న కాలనీ 30 ఇళ్్ల మంజూరు 
చేసనారు. ఇపపాటి వరకు కేవలం 
1ఇలు్ల మాత్మే పూరి్త స్్లప్ వేశారు. 

ఇక్కడ స్మశానం ప్రక్కన ఇలు్ల నిరి్మంచు కొనుటకు ప్రజలు ఇష్టపడటం లేద్, వాగ 
వచిచేనపుపాడు నీళ్్ల వస్్తయని చెపాపారు, కేంద్ర ప్రభుత్ం ఇచేచే నిధులు వైసపి ప్రభుత్ం 
పక్కదారి పటి్టస్్తనా్నరు అని జగనన్న ఇలు్ల నిరి్మంచిన వారిక్ కనీ్నళ్్ల ఆని తెలిపారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల నాయకులు లంకా నరసంహా రావు, కాల్ బాల రంగయ్య, 
మండలం అధ్యక్షులు తాడిశెటి్ట ప్రస్ద్, కళగొట్ల అలు్లరయ్య, సదధిం వంకటేశ్రు్ల, 
వీరనాల గోపాల్, శేష్టద్రినాయుడు, మధు, దేవరాజ్, కంట్ రమణయ్య తద్తరులు 
పాల్గొనా్నరు.

సైదాప్రయం జగనన్న కాలనీలో పర్టియంచిన 
జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: గిదదులూరు 
నియోజక వరగొం కంభం మండలం 
సైదాపురం గ్రామంలో జగనన్న 
కాలనీలో పర్యటించిన జనసేన పార్్ట 
ఇంఛారి్జ బెల్లంకొండ స్యిబాబ్ 
సైదాపురంలో జగన్న కాలనీ ఏరాపాట 
129 ఇళ్్ల మంజూరు చేసనారు, 

ఇపపాటి వరకు కేవలం 2ఇలు్ల మాత్మే పూరి్త స్్లబ్ వేశారు. ఇక్కడ స్మశానం ప్రక్కన 
ఇలు్ల నిరి్మంచుకొనుటకు ప్రజలు ఇష్టపడటం లేద్, ఒక ఇలు్ల నిరి్మంచాలంటే ప్రభుత్ం 
ఇచేచే 180000 వేలు సరిపోవడం లేద్, కేంద్ర ప్రభుత్ం ఇచేచే నిధులు వైసపి ప్రభుత్ం 
పక్కదారి పటి్టస్్తనా్నరని జగనన్న ఇలు్ల నిరి్మంచిన వారిక్ కనీ్నళ్్ల ఆని తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జిలా్ల నాయకులు లంకా నరసంహారావు, కాల్ బాల రంగయ్య, 
ఉదయగిరి మలి్లకారు్జన, మండలం అధ్యక్షులు తాడిశెటి్ట ప్రస్ద్, కళగొట్ల అలు్లరయ్య, 
సదధిం వంకటేశ్రు్ల, వీరనాల గోపాల్, శేష్టద్రినాయుడు, గాజుల స్రేష్ తద్తరులు 
పాల్గొనా్నరు.

ల్యంగప్ల్యం జనసేన ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ – 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడి పశిచేమగోదావరి 
జిలా్ల, చింతలపూడి నియోజకవరగొం, 
లింగపాలెం మండలం. “జగనన్న ఇలు్ల 
-పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల” జనసేన పార్్ట 
స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమం ఉమ్మడి 
పశిచేమ గోదావరి జిలా్ల చింతలపూడి 
నియోజకవరగొం లింగపాలెం మండలం 
ధరా్మజిగూడం, మఠంగూడం, 
స్ందరరావు పేట గ్రామ ప్రాంతాలో్ల 
జనసేన పార్్ట చింతలపూడి నియోజకవరగొ 
ఇంఛార్్జ మేకా ఈశ్రయ్య ఆదేశాల 

మేరకు పరిశీలించిన లింగపాలెం మండల అధ్యక్షులు పంద్ మహేష్ బాబ్ ఆధ్ర్యంలో 
సందరి్శంచడం జరిగినద్. మండల అధ్యక్షుడు పంద్ మహేష్ బాబ్ మాట్్లడుతూ 
ఏమాత్ం నివాసయోగ్యం కాని మౌళిక వసతులు లేని సథాలాలను కేట్యించి జగనన్న 
కాలనీలు అని ఇంటిక్ సెంటన్నర భూమి ఇచిచే చేతులు ద్లుపుకుని కొని్న ఇళళు సథాలాలు 
కోరు్ట కేస్లో ఉండడం, కొని్న సథాలాలు స్మశానంలో వుండడం వల్ల లబిధి దారులకు 
సంతింటి కలను నరవేరచేకుండా జగనన్న కాలనీలు మాటలకే ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం 
పరిమితం చేసందని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ అధ్యక్షులు మాదాస్ కృష్ణ, 
ఉపాధ్యక్షులు తాళం మలే్లశ్రరావు, కార్యదరి్శ బంట స్మ్యల్ రాజు, మఠంగూడం 
గ్రామం జనసైనికుడు స్యిల ప్రేమ్ కుమార్, బోగోలు గ్రామం జనసైనికుడు తాడేపలి్ల 
బాబూరావు, కలరాయనగూడం గ్రామం జనసైనికులు మొహ్మద్ హమద్ షర్ఫ్ మరియు 
షేక్ స్భాని పాల్గొనా్నరు.

జగనన్న ఇళ్లూ – పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్:  ఆలూరు నియోజకవరగొం: కరూ్నలు జిలా్ల, 
ఆలూరు నియోజకవరగొం. ఆలూరు మండలం. జనసేన 
అధ్యక్షులు ఫవన్ కళ్్యణ్ అదేశాల మేరకు జగనన్న 
ఇళ్్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల, కార్యక్రమంలో భాగంగా 
ఆలూరు మండల నాయకులు అనుమంతు మాట్్లడుతూ 
పేదలతో ఆట్్లడుతున్న జగన్ ప్రభుత్ం. పేదలందరిక్ 
ఇలు్ల అనా్నడు. కొంతమంద్కే చాలు అనా్నడు. ఇంటి 

సథాలం వచిచేన పునాద్లు వేయలేని ద్సథాతి. మూడున్నర సంవత్సరాలు గడిచిన ఇంటి 
నిరా్మణ పనులు చేపట్టలేని ప్రభుత్ం. కొని్న వందలమంద్ పేద ప్రజల సంత ఇంటి కల 
నరవేరచేలేని ప్రభుత్ం. ఇలు్ల పూరి్త చేస ఇస్్తమని చెపిపా లబిధిదారుల మీదే భారం వేసన 
జగన్ ప్రభుత్ం అని ఎదేదువా చేశారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విజయనగరయంలో జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్ణ్ కు అడుగడుగునా జన నీరాజనాల్

శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరం 
అధికార పార్్ట నేతలో్ల గబ్లు 
పుటి్టంచిన పవన్ పర్యటన రాష్ట్రంలోనే 
అతిపెదదు భార్ కుంభకోణం జగనన్న 
ఇళ్లలో్ల జరిగిన అక్రమాలను జనసేన 
అద్నేత పవన్ కళ్్యణ్ #Jaga-
nannaMosam జగనన్న ఇళ్్ల 
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంతో 
ప్రజలందరికీ తెలుపుదామనే 
ఉదేదుశ్యంతో కార్యక్రమంలో భాగంగా 
రాష్ట్రంలో జగనన్న ఇళ్లలో్ల పెదదుద్గా 
నిరా్మణమవుతున్న విజయనగరం 
నియోజకవరగొం, గంకలాం 
గ్రామంలో జనసేన అధినేత 

పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటించి, సగంసగం నిరి్మతమైన ఇళ్లను పరిశీలించి, బాధితులను 
పరామరి్శంచారు. జిలా్లలో పవన్ కళ్్యణ్ అడుగపెట్టగానే పదా్నలుగ క్లోమీటర్ల మేరా 
పూలతోను, గజమాలలతోను, తిలకంద్ద్దు, హారతులు పటి్ట జననీరాజనాలు పలికారు. 
స్థానిక వైఎస్్సర్్సపీ ఎమ్మలే్య, అధికారులు పవన్ కళ్్యణ్ పర్యటన మంద్ హుట్హుటిన 
వళి్ల, హడావిడి చేశారు. పవన్ కళ్్యణ్ గంకాలం వచిచేనపుపాడు లబిధిదారులు రాకూడదని, 
అలాగే మీ డివిజన్ల నుండి జనాలు కూడా వళ్లకూడదని వైఎస్్సర్్సపీ కారొపారేటర్లకు 
హెచచేరికలు జార్చేసనా పవన్ కళ్్యణ్ పట్టణంలో అడుగపెట్టగానే వేలాద్గా ప్రజలు 
రోడ్ల మీదకు వచిచే పవన్ కు స్్గతం పలిక్న తీరుచూస స్థానిక వైఎస్్సర్్సపీ ఎమ్మలే్యకు, 
వైఎస్్సర్్సపీ మేతనాయకులకు ఏమిచేయాలో తోచలేద్. రండుచోట్్ల ఓడిన పవన్ 
కళ్్యణ్ కు ఇంత ప్రజాధరణ చూస ఓర్లేక, ఎక్కడ వారి మోస్లు ప్రజలకు తెలిస, 
గడప గడపకు వైఎస్్సర్్సపీ కార్యక్రమానిక్ వళిళునపుపాడు ప్రజలు జగనన్న ఇళ్్లలు ఏవి 
అని నిలదీస ఎక్కడ ఛీ కొడతారో అని భయపడుతునా్నరు. విజయనగరం పట్టణమంతా 
జనసేనకు ఒక్క కారొపారేటర్ లేడు, నాయకులు లేరు, కనీసం ఎమ్మలే్య లేని పార్్టక్ అధికార 
పార్్టక్ మూడు చెరువులు తాగిస్్తనా్నరు, అధికారం లేకుండానే ఇంతచేసే్త జనసేనకు 
మనమంతా ఒక్క అవకాశం ఇసే్త మంచి స్పరిపాలన అంద్స్్తరనే గసగసలు 
ప్రజలనుండి వినిపించడం గమనారహుం.

పయంతయం నానాజీ ఆద్వర్యంలో 2వ కారీ్తక 
వన సమరాధన

శతఘ్్న న్్యస్:  కాక్నాడ: జనసేన పార్్ట కాక్నాడ రూరల్ నియోజకవరగొ జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు, విరమహిళలు,క్రియశిలక సభు్యలు, అభిమానుల కుటంబ 
సభు్యలతో కలిస 2వ కార్్తక వన సమరాధన కార్యక్రమం జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభు్యలు, 
కాక్నాడ రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం నానాజీ ఆధ్ర్యంలో గంగనపలి్ల గ్రామంలో 
నిర్హించడం జరిగింద్.. ఈ కార్యక్రమం సమీపూజ తో ప్రారంభించి, అనేక స్ంస్కృతిక 
కార్యక్రమాలు, పిల్లలు, పెదదులు, మహిళలు ఆటపాటలు, నిర్హించడం విజేతలకు ఫ్రిడ్్జ, 
వాష్ంగ్ మిషన్, మైక్రోవోవన్, హాట్ పా్యకు్ల, డిషు్ల, కా్యరియర్్స, అనేక ప్రైజెస్ ఇంచార్్జ, 
కాక్నాడ రూరల్ జనసేన నాయకులు చేతుల మీద్గా అంద్ంచడం జరిగింద్… ఈ 
కార్యక్రమంలో మతా్త శశిధర్, శెటి్టబతు్తల రాజబాబ్, తుమ్మల బాబ్, వేగళ్ల లీలా కృష్ణ, 
మాక్నీడి శేషుకుమారి, వరుపుల తమ్మయ్య బాబ్, మరడి్డ శ్రీనివాస్, సంగిశెటి్ట అశోక్ 
తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

వైస్పీ చేస్న మోసయం హౌస్యంగ్ స్కోయం, 
జగనన్న సాకోయం

శతఘ్్న న్్యస్: రాజంపేట నియోజకవరగొంలో సదధివటం మండలం మాధవరం 
పంచాయతీలో జగనన్న కాలనీ సందరి్శంచిన జనసెన నాయకులు. కనీస రోడు్డ వసతి 
లేని చోట కొండ ప్రాంతం లో ఇద్ వరకు సమశిల ప్రాజెక్్ట వల్ల సర్ం కోలోపాయిన వారిక్ 
ఇచిచేన డీకేటీ భూమలను లాకొ్కని ఇచాచేరు అని అద్ కూడా ఎవరికైనా చెపే్త కేస్లు 
పెడతామని బెద్రిస్్తనా్నరు అని మామిల్ల వంకట స్బబుయ్య జనసేన నాయకులతో 
వాపోయారు. రోడు్డ లేద్, సరైన వసతులు ఏవి లేక పోగా నాసరకం పనులతో కొని్న 
చోట్ల గోడలు కట్్టరు, ఎవరి ఇలు్ల వారే కట్టకుంటే ప్రభుత్ం డబ్బు తిరిగి ఇస్్తందని చెపిపా 
ఇంకా బిలు్లలు చెలి్లంచలేద్ అని, ఇద్ వరకే ఇలు్ల ఉనా్న మళీ్ల వారిక్ ఇలు్లలు ఇచాచేరు 
అని ఇలా అనేక రకాలుగా ఇస్్టర్తిగా ప్రభుత్ం వహించటం వైసీపీ ప్రభుత్ అసమరథా 
పాలనకు నిదర్శనం అని జనసేన నాయకులు ప్రభుతా్ని్న నిలదీశారు. వైసీపీ ప్రభుత్ం 
వచిచేనపపాటి నుండి సంక్షేమం పేరిట సంక్షోభం లోక్ తీస్కెళిళు ప్రజలను ఇబబుంద్లకు 
గరి చేస్్తనా్నరు తపపా ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేద్, హౌసంగ్ సీ్కం కాద్ జగనన్న 
స్్కం అని జనసెన్ రాజంపేట నాయకులు బాలస్యి కృష మీడియా వారి సమక్షంలో 
వైసీపీ ప్రభుతా్ని్న ద్య్యబట్్టరు. ఇపపాటికైనా ప్రభుత్ం సరైన వసతులు కలిపాంచి 
త్రగా ఇళ్లను పూరి్త చెయా్యలని, లేని పక్షంలో ప్రజాగ్రహానిక్ గరవుతారు అని జనసెన 
నాయకులు ఎం వంకటేశ్రరావు తెలియచేశారు. రాజంపేట జనసెన పార్్ట అధ్ర్యంలో 
జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట నాయకులు సదధివటం మండల అధ్యక్షుడు కొటే్ట 
రాజేష్, జిలా్ల లీగల్ సెల్ వైస్ ప్రెసడంట్ కతి్త స్బబురాయుడు, భాస్కర్ పంతులు, వీరయ్య 
ఆచారి, జనసేన వీర మహిళ జడా్డ శిర్ష మరియు జనసేన పార్్ట కార్యకర్తలు పాల్గొనా్నరు.

పిఠాప్రయం నియోజకవరగొ వా్ప్తయంగా 
హోరెతి్తన జగనన్న మోసయం

శతఘ్్న న్్యస్: 
పిఠాపురం, జనసేన 
పార్్ట అధినాయకత్ం 
పిలుపుమేరకు ఉమ్మడి 
తూరుపాగోదావరి జిలా్లల 
అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి 
తోలేటి శిర్ష ఆధ్ర్యంలో 
పిఠాపురం నియోజకవరగొ 
జనసేన నాయకులు ఊట 
ఆద్విషు్ణ(నాని బాబ్) 
నాయకత్ంలో, కందరాడ 
జనసేన ఎంపీటీసీ పిలా్ల 

స్నీత స్ర్యనారాయణల సమక్షంలో పిఠాపురం నియోజకవరగొ వా్యప్తంగా టిట్్క ఇళ్ల 
ద్సథాతి తెలుపుతూ మోసపోయిన లబిధిదారుల పరిసథాతి వివరిస్్త #జగనన్నమోసం 
మరియు జగనన్న ఇలు్ల పేదలకనీ్నళ్్ల అనే నినాదాలతో ప్లకారు్డలు ప్రదరి్శస్్త కార్యక్రమం 
నిర్హించడం జరిగినద్. రూరల్ నరి్సంగపురం గ్రామం నంద్ రండు సంవత్సరమల 
క్రితం 80 ఎకరాల భూమిని సేకరించి నియోజకవరగొ వా్యప్తంగా 10 గ్రామాల ప్రజలకు 
సథాలాలు ఇస్్తమని నమ్మపలిక్ నేటికీ ఇవ్లేద్ సరి కదా కనీసం సేకరించిన భూమిని 
చద్ను కూడా చేయలేద్. రండు లార్లతో తెచిచేన కొలత రాళ్్ల కూడా నిరుపయోగంగా 
అధికారుల రాకకై ఎద్రు చూస్్తన్న పరిసథాతిని ఈ డిజిటల్ ప్రోగ్రాం దా్రా వలుగలోక్ 
తెచిచేన నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు. పిఠాపురం పట్టణాని్న ఆనుకుని రైలే్ గేట్ 
పక్కన 5 సంవత్సరాల క్రితం గత ప్రభుత్ హయాంలో నిరా్మణమైన టిడ్్క అపార్టష్మంట్ 
భవనమలు గృహప్రవేశానిక్ కూడా నోచుకోక నేటి ప్రభుత్ం వాటిపై రుణాలు 
పొందడానిక్ బా్యంకులో తాకట్ట పెట్టకోవడానిక్ ఉపయోగిస్్త రంగలు మాత్మే మారిచే 
పబి్లసటీ చేస్కున్న వైనాని్న ఎండగటి్టన పిఠాపురం జనసేన శ్రేణులు. ఈ కార్యక్రమంలో 
నియోజకవరగొ వా్యప్తంగా జనసేన పార్్ట తరఫున పోటీ చేసన ఎంపీటీసీ అభ్యరుథాలు పట్టణ 
కని్సలర్ అభ్యరుథాలు పలు గ్రామాల జనసేన నాయకులు, నియోజకవరగొ దళిత నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గొనడం జరిగింద్.

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 ఇళలూను బూత్ బయంగాలూల్గా మారాచిరు

శతఘ్్న న్్యస్: రాజంపేట: జగనన్న ఇలు్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో భాగంగా 
జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు రాయచోటి అసెంబీ్ల ఇనాచేర్్జ హసన్ 
భాష ఆధ్ర్యంలో అన్నమయ్య జిలా్ల, రాయచోటిలో ఉన్న టిడ్్క గృహాలను జనసేన పార్్ట 
బృందం భార్ వరా్ని్న సైతం లెక్కచేయకుండా పరిశీలించారు. ఈ సందరభుంగా జనసేన 
పార్్ట నాయకులు రామా శ్రీనివాస్, ప్రదీప్, మస్్తన్ జయరాం చినా్నరి మాట్్లడుతూ.. 
టిడ్్క గృహాలను అధికార వైసీపీ పార్్ట బూత్ బంగా్లలుగా మారిచేందని ధ్జమతా్తరు. 
గత ప్రభుత్ం పేదల కోసం నిరి్మంచిన టిడ్్క ఇళ్లను పూరి్త చేయకుండా వైసపి ప్రభుత్ం 
అనరుహులకు ఇచాచేరంటూ ఇపపాటివరకు గృహాలను లబిధిదారులకు అందజేయలేద్ 
అనా్నరు. సంత ఇంటి కల స్కారం కాక పేదలు ఇళ్లలోనే మగగొతూ నేటికీ నానా 
ఇబబుంద్లు పడుతునా్నరని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.పేదల పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుతా్నిక్ 
చిత్తశుద్ధి లేదనా్నరు. ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించకుండా కేవలం ప్రతిపక్షాలను 
తిట్టటమే పనిగా పెట్టకునా్నరని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ కు పేదల పట్ల చిత్త 
శుద్ధి ఉంటే వంటనే టిడ్్క గృహాలను పూరి్తచేస లబిధిదారులకు వంటనే అందజేయాలని 
డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆధ్ర్యంలో రానున్న 
కాలంలో జనసేన ప్రభుత్ం లబిధిదారులకు గృహాలు అందజేస్్తమని పేరొ్కనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో పట్టణ అధ్యక్షుడు పఠాన్, మయానా మొహమ్మద్ అలీ, జిలా్ల దూదేకుల 
సంఘం అధ్యక్షులు మస్్తన్, జయరాం చినా్నరి, ఉదయగిరి శివ, నగేష్, నాగేంద్ర, నవీన్ 
రాయల్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

టెకకోల్ జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: టెక్కలి : జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు రండవ రోజు 
జగనన్నఇలు్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్ళు #jaganannaMosam కార్యక్రమంలో భాగంగా 
టెక్కలి నియోజకవరగొంలోని క్స్్టపురం పంచాయతీలో ప్రభుత్ం అందజేసన జగనన్న 
ఇళ్ల సథాలాలను కాకర్ల కొండ దగగొర జనసేన పార్్ట టెక్కలి నియజకవరగొం నాయకులు 
మేడిబోయిన.స్ధీర్, పలి్ల కోటేశ్రరావు ఆధ్ర్యంలో పరిశీలించారు. ఈ సందరభుంగా 
మాట్్లడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ం 28 లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేశామని చెబ్తునా్న 
ఇపపాటివరకు 10 శాతం ఇళ్లను పూరి్తచేయలేద్. చాలాచోట్ల ఇపపాటివరకు పనులు కూడా 
పూరి్తగా ప్రారంభం కాలేద్, కానీ ప్రభుత్ం పూరి్త చేసనట్ల పేపరో్ల ప్రకటనలు చేయడం 
సగగొ చేట.. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్ం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన క్ంద విడుదల 
చేస్్తన్న నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్ం పేదలకు అంద్స్్తన్నట్ట చెబ్తూ ప్రజలను తపుపాదోవ 
పటి్టస్్తనా్నరని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో, టెక్కలి నాయకులు సంతోష్, వినోద్, రమేష్, 
చంద్ ప్రస్ద్, జనారదున్, శ్రీను, ఉదయ్, పవన్, జనసైనికులు, లబిధిదారులు పాల్గొనా్నరు.

జగనన్న కాలనీలా లేక మయందు బాబుల ఆవాసాలా…?
శతఘ్్న న్్యస్: అనంతపురం 
జిలా్ల, సంగనమల 
నియోజకవరగొం, నారపాల 
మండలం జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు, 
జిలా్ల అధ్యక్షులు టిస వరుణ్ 
ఆదేశాలమేరకు రండవరోజు 
జగనన్న ఇలు్ల అందరిక్ కనీ్నళ్్ల 

అనే కార్యక్రంలో భాగంగా రండవ రోజు నారపాల మండలంలోని బి పపూపారు గ్రామంలోని 
జగనన్న కానీలను సందరి్శంచడం జరిగింద్. కాలనీలో ఎక్కడ చూసనా మళ్ల పొదలు 
వాటి మధ్యలో మంద్ బాబ్లు తాగి పడేసన గాజు పెంకులే దర్శనమిస్్తనా్నయి. 
కాలనీలో తమ సథాలం ఎక్కడుందో వతుకో్కవాలి్సన పరిసథాతి లబిదుదారులద్ పిచిచే మొక్కలతో 
హద్దు రాళ్ళు కూడా కనిపించడం లేద్. జగనన్న కాలనీ అని పట్్టలు పంపిణి చేయడం 
పెదదు మోసం, నివాస్నిక్ ఏమాత్ం పనిక్రాని కొండా ప్రాంతంలో పట్్టలు పంపిణి 
చేయడం జరిగింద్ . గతంలో జగన్ మోహన్ రడి్డ పేదలందరికీ ఇలు్ల కటి్టంచి అక్క 
చెలె్లమ్మలకు తాళ్లు చేతిక్స్్తమ అని చెపిపాన వ్యక్్త ఇపుపాడు అధికారం రాగానే మాట 
మారాచేరనా్నరు. కొండలలో గట్టలలో సథాలాలను పంపిణి చేసే్త ఇలాంటి ప్రాంతాలో్ల 
పట్్టలు ఎలా కేట్యినాచేరని ప్రతిపక్షాలు ప్రశి్నంచి అడు్డకునే ప్రయంత్నం చేస్్తరని 
అపుపాడు మనం నిరా్మణాలు చేయనవసరం ఉండదనే ద్రుదేదుశంతో మంద్గానే 
ఊహించి ఉదేదుశపూర్కంగానే కొండలు, చెరువులు ఉన్న ప్రాంతాలో్ల భూసేకరణ 
చేస్రని ఆరోపించారు. జగనన్న కాలనీ పేరుతో ప్రజలకు పట్్టలిసే్త మంచి చేస్్తంటే 
ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేస్్తనా్నయి అని ప్రచారం చేస పబబుం గడుపుకోవడానిక్ వైసీపీ 
ప్రభుత్ం కుట్ర చేస్తందని విమరి్శంచారు. స్యంగా ఎమ్మలే్య గొన్నలగడ్డ పదా్మవతి 
ఇంటి పట్్టలు పంపిణీ చేస దాదాపు 8 నలలు గడుస్్తన్న కనీస మౌళిక వసతులు 
అక్కడ కలిపాంచలేదని, మంద్బాబ్లకు ఆవాస్లుగా మారిపోయాయని లబిదు దారులు 
వాపోతునా్నరు. ప్రభుత్ం మరియు అధికారులు వంటనే చర్యలు తీస్కొని మౌలిక 
వసతులు కలిపాంచాలని జనసేన పార్్ట తరపున డిమాండ్ చేస్్తనా్నమ. ఈ కార్యక్రంలో 
జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి స్కే మరళి కృష్ణ, జిలా్ల కార్యదరి్శ చొపపా చంద్ర, జిలా్ల సంయుక్త 
కార్యదరి్శ జయమ్మ, నారపాల మండల అధక్షుడు గంజికుంట రామకృష్ణ, తుపాకుల 
భాస్కర్, వినోదం నారాయణస్్మి, పొన్నతోట రామయ్య, వినోదం కుళ్్లయపపా, ప్రదీప్, 
గిర్ష్, రాజు, చరణ్ కుమార్, వలిగిరి గణేష్, పెదదుఎతు్తన జనసేన కార్యకర్తలు, పవన్ 
కళ్్యణ్ అభిమానులు పాల్గొనడం జరిగింద్.

అరకు జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇళ్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్:  అరకు 
నియోజకవరగొం: జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు కొణిదల పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు అరకు 
పార్లమంట్ వరి్కంగ్ కమిటీ 
కొనే్నడి లక్షష్మణరావు ఆధ్ర్యంలో 
అరకు నియోజకవరగొం 

డుంబ్రిగూడ మండలం అరకు పంచాయతీ లో #Jagananna Mosam జగనన్న 
ఇలు్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో బంగారు రామదాస్ అరకు నియోజకవరగొ 
నాయకుడు పాల్గొనడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో బంగారు రామదాస్ అరకు 
నియోజకవరగొ నాయకుడు మాట్్లడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పేదవాళ్లకు ప్రతి 
అరుహులన కుటంబానిక్ గృహమ కటి్టస్్తనన్న ప్రభుత్మ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒకటి 
పాయింట్ ఐద్ సెంట్ల పట్టణ ప్రాంతంలో ఒక సెంట్ల చొపుపాన 30.76 లక్షల అరుహులన 
పట్్టదారులకు పంపిణీ చేసన వైసీపీ పార్్ట మొదటి దశలో 28.080 కోట్లతో 15.6 లక్షల 
ఇలు్ల నిరా్మణ ఇలు్ల నిరి్మంచడానిక్ శ్రీకారం చుటి్ట గ్రామీణ ప్రాంతంలో జగనన్న కాలనీ 
పేరుతో 17.005 లే అవుట్లలో రండవ దశలో 58.940 కోట్లతో 28.30 లక్షలు ఇలళళు 
సథాలాలను చూస వాటిని శంకుస్థాపన వరకు ఫోట్లకు పరిమితమైన ఈ ప్రభుత్మ.. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పేదోళ్ల కళ్ళు తుడుస్్తనన్నటి రాష్ట్ర మఖ్యమంత్రివరు్యలు ఈ రాష్ట్ర 
పేదలకు కనీ్నళ్్ల ద్గమింగతూ అపుపాలు పాలు అయిన పేదలకు రాష్ట్రంలో జగనన్న 
కాలనీలు పేరుతో పట్్ట ఇచిచే పట్్ట వరకే పరిమితం చేసన ప్రజలకు ఈ రోజున రాష్ట్ర 
ప్రభుత్మ సమాధానం చెపపావలసందే.. ఇలు్ల కట్టలేని సథాలమ ఇలు్ల లేక బయట 
నుంచి గడిసెల నుంచి జీవనం స్గిస్్తన్నటవంటి పేదలకు ఇపపాటివరకు ఆ సథాలంలో 
ఎటవంటి ఇలు్ల నిరా్మణం లేకపోవడం వల్ల ఏజెనీ్స గిరిజన ప్రాంతంలో ఉన్నటవంటి 
ప్రజలు ఇబబుంద్ పడుతునా్నరు. కావున వైసపి పార్్ట చేపటి్టనటవంటి జగనన్న కాలనీ 
ఇలు్లలను తక్షణమే నిరి్మంచాలని.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డుంబ్రిగూడ మండలం అరకు 
గ్రామానిక్ వైఎస్ఆర్ కాలనీ ఇచిచే మూడు స్రు్ల శంకుస్థాపన చేస పట్్టవరకు 
పరిమితం చేసన ఈ ప్రభుత్మ తక్షణమే గృహమ నిరి్మంచాలని.. ఈ సథాలంలో వాళ్లకు 
పా్లట్ల నిరి్మంచి ఇవా్లని అరకు నియోజకవరగొం జనసేన పార్్ట నాయకులు బంగారు 
రామదాస్, కొనే్నడి లక్షష్మణరావు అరకు పార్లమంట్ వరి్కంగ్ కమిటీ, అరకు పార్లమంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరామలు డిమాండ్ చేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో 
అరకు మండలం అధ్యక్షులు అల్లంగి రామకృష్ణ, డుంబ్రిగూడ మండలం అధ్యక్షులు 
కొనే్నడి సనా్నరావు, ఐటీ శాఖ సంతోష్, పార్లమంట్ కమిటీ మంబర్ శ్రీనివాస్ రడి్డ, 
ద్రియ స్యిబాబా మరియు తద్తరులు పాల్గొనడం జరిగింద్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మైలవరయం జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ
టిడ్కో ఇళలోకు జగన్ రెడ్డి గ్రహణం పటిటీంది.
కొన్ని వందలమంది పేద ప్రజల సంత ఇంటి కల వైఎసా్సర్్సపీ ప్రభుత్వంలో సాకారం కాలేదు
జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో టిడ్కో ఇళలో గృహప్రవేశాలు జరగవు.
వడ్డిలు వాయిదాలు కటటీలేక లబ్ధిదారులు తలలు పట్టీకుంట్న్నిరు.
పచ్చి మొకకోలు పెరిగ అడవిన్ తలపస్తా విష సరా్పలకు ఆవాసంగా మారి న్రామాణసయూంగా ఉండడం వలన 
అసాంఘ్క కారయూకలాపాలకు అడాడిగా మారిపోయాయి.
పరిశీలన న్వేదిక పవన్ కళ్యూణ్ గారికి సమరి్పసాతాం
కేంద్ం పథకం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకం లాగా వైసిప వారు కలరింగ్ బులుగు రంగు వేసి ఇసుతాన్నిరు.
శతఘ్్న న్్యస్:  మైలవరం: జగనన్న ఇలు్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో భాగంగా మైలవరం 
నియోజకవరగొంలోని ఒక భాగమైన జక్కంపూడి మరియు ఇలాప్రోలు గ్రామంలోని టిడ్్క ఇళ్లను మైలవరం 
ఇనాచేర్్జ అక్కల గాంధీ తో కలిస విజయవాడ నగర పార్్ట అధ్యక్షులు పోతిన మహేష్ సందరి్శంచినారు. ఇలు్ల 
పూరి్త చేస ఇస్్తమని చెపిపా లబిధిదారుల మీదే భారం వేసన మోసకారి జగన్ రడి్డ జక్కంపూడి లో ఉన్న టిడ్్క 
గృహ సమదాయాని్న మైలవరం ఇంచార్్జ అక్కల గాంధీ, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు పోతిన వంకట 

మహేష్ కలిస సందరి్శంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంద్గా జనసేన పార్్ట జెండా ద్మ్మ వదదు జెండా ఆవిష్కరణ చేసన అనంతరం వంగవీటి మోహన్ రంగా విగ్రహానిక్ పూలమాలలు 
వేస నివాళ్లరిపాంచారు. అక్కడ నుంచి భార్ రా్యలీగా జక్కంపూడి ష్టబాద్ లో ఉన్న టిడ్్క గృహ సమదాయాని్న విజయవాడ మరియు మైలవరం నియోజకవరగొ నాయకులు కార్యకర్తలు 
వీర మహిళలతో కలిస పరిశీలించారు. ఈ సషల్ అడిట్ కార్యక్రమంలో ఇబ్రహీంపట్నం మండల జనసేన అధ్యక్షులు పోలిశెటి్ట తేజ, జిలా్ల కార్యదరి్శ చింతల లక్ష్మి, స్మల స్జాత, 
కుమారి, బస్్టండ్ రాధా, ఏతిరాజుల ప్రవీణ్, యర్ంశెటి్ట నాని, సరిపురం స్రేష్, రమేష్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

రాష్టుంలోనే అతి పెద్ద  సాకాుం జగనన్న కాలనీలు: నుందా్ల జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: నందా్యల జనసేన నాయకులు దేవ నగర్ చంద్ 
స్ందర్ ఆధ్ర్యంలో రోడ్ లో ఉన్నటవంటి జగనన్న టిడ్్క ఇళ్్ల 
నిరా్మణాని్న సందరి్శంచారు. ఈ సందరభుంగా చంద్ స్ందర్ 
మీడియాతో మాట్్లడుతూ ఈ నల 12, 13, 14 తేదీలో్ల శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి పిలుపుమేరకు ‘జగనన్న ఇళ్్ల – పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల’ 
జనసేన స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమం చేపట్్టమని తెలియజేశారు. 
పేదవాళ్ల సంతింటి కలను జగనన్న కాలనీల పేరిట పేదవాడిక్ 
జరిగిన అనా్యయాని్న #ఝగనన్నంఒసం హా్యష్ ట్్యగ్ తో ఫోట్లు, 
వీడియోలు అప్ లోడ్ చేసే కార్యక్రమం దా్రా వైఎస్ఆరి్సపి అవినీతిని, 
అలసతా్ని్న ప్రజలకు తెలియజేస్్తనా్నమనా్నరు. పేదలందరి ఇళ్ల 
పథకం క్ంద రాష్ట్రవా్యప్తంగా 28 లక్షల 30 వేల మంద్క్ ఇళ్్ల 
నిరి్మంచి ఇస్్తమని మఖ్యమంత్రి జగనో్మహన్ రడి్డ హామీ ఇచాచేరు. 
అంద్లో భాగంగా తొలి విడతలో 18,63,552 గృహాలు 2022 
జూన్ నాటిక్ నిరి్మంచి పేదలకు అంద్స్్తమని చెపాపారు. ఆయన 
చెపిపాన గడువు మగిస 5 నలలు కావస్్తంద్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా 
ఒక ఇలు్ల కూడా పేదలకు ఇచిచేన దాఖలాలు లేవు. జగనన్న కాలనీలో 
భూసేకరణ పేరుతో దోపిడీ రాష్ట్రవా్యప్తంగా 68,677 ఎకరాలను 
ప్రభుత్ం కొనుగోలు చేసంద్. రూ 10 నుంచి రూ 20 లక్షలు 

విలువ చేసే ఎకరా భూమిని 70 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు పెటి్ట కొనుగోలు చేశారు. స్మారు రూపాయలు 23,500 వందల కోట్ల వచిచేంచి ఈ భూమలు కొనా్నరు. ఇంద్లో 
వందల కోట్ల చేతులు మారాయి. అలాగే మౌలిక సద్పాయాల కోసం మరో 34 వేల కోట్ల ప్రభుత్ం కేట్యించింద్. ఇంత పెదదు మొత్తంలో ఖరుచే చేసన జగనన్న కాలనీలో తాగనీరు, 
రోడు్ల వంటి కనీసం మౌలిక సద్పాయాలు లేవు గృహ నిరా్మణ పథకానిక్ నిధులనీ్న కేంద్ర ప్రభుత్ం నుంచి వస్్తన్నవే. ఈ ఇళ్్ల నిరా్మణానిక్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం కేవలం ఇస్క మాత్మే 
ఉచితంగా అంద్స్్తంద్ అద్ కూడా ఇస్క రవాణాకు అయ్్య ఖరుచే లబిధిదారుడే భరించాలని కండిషన్ పెటి్టంద్. ఇస్్తన్న ఇస్క కూడా ఎక్కడా నుంచి తెచుచేకోవాలో సపాష్టత ఇవ్డం 
లేద్.2022 జూన్ నాటిక్ 18 లక్షల 63,552 గృహాలు నిరి్మస్్తమని చెపిపాన నాయకులు… ఇపపాటివరకు కేవలం 1,52,000 ఇళ్లను మాత్మే నిరి్మంచారు ఇంత దయనీయ పరిసథాతి 
ఎంద్కు వచిచేంద్? పేదలను ఎంద్క్ంత దగా చేశారు? ప్రజలకు ఈ వైసపి ప్రభుత్ం సమాధానం చెపాపాలి అని డిమాండ్ చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్ం అధికారంలోక్ వచిచే మూడున్నర 
సంవత్సరాల అవుతున్న అరుహులనటవంటి పేదలకు ఇపపాటికీ ఇళ్్ల కేట్యించకపోవడం, అరుహులన పేదలకు ఇళ్్ల వస్్తయో రావో అని అనుమానంతో అలాగే సంత ఇళ్్ల లేని పేదలు 
బాడుగ ఇళ్లలో ఉంటూ నల నల ఆరిథాక భారంతో ఇబబుంద్లు పడుతునా్నరని, పేదల కష్ట్టలు వైసీపీ ప్రభుత్ం కనబడడం లేదా అని ప్రశి్నంచారు.. నందా్యల జిలా్ల నియోజకవరగొంలో 
అనారుహులనటవంటి వైసీపీ నాయకులు పాత ఇంటిని చూపిస్్త కొత్త ఇళ్్ల కట్టకునా్నమని, ప్రభుత్ం కేట్యించిన సథాలంలో కాకుండా ప్రైవేట సథాలాలలో ఇళ్్ల కట్టకొని అవినీతితో, 
అక్రమాలకు పాలపాడుతునా్నరని తెలియజేశారు. ఇపపాటికైనా అరుహులనటవంటి పేదలందరికీ ఇళ్ల సథాలాల పట్్టలు త్రగా ఇళ్్ల పూరి్తచేస అరుహులన వారి పేరిట రిజిసే్రాషన్ చేయించి వంటనే 
ఇవా్లని ఎమ్మలే్య కు విజ్ఞపి్త చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసైనికులు షబీబుర్, ఫక్రుదీదున్, అభి స్ంకన్న, ఖజా, రవి, జీవన్, శివ, పవన్, బిలా్ల, అశోక్, ప్రస్ద్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఉదయగ్రి జనసేన ఆద్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్:  ఉదయగిరి: జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు, నలూ్లరు 
జిలా్ల చెనా్నరడి్డ మనుక్ంత్ రడి్డ ఆదేశాలు 
మేరకు, వింజమూరి మండల ఉపాద్యక్షులు 
స్భాని ఆధ్ర్యంలో 12,13,14 తీదీలలో 
జరుగతున్న జగనన్న ఇలు్ల పేదలందరికీ 

కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో భాగంగా పేదలందరికీ ఇలు్ల అనే పథకం దా్రా ప్రజలకు చేసన వైయస్్సర్ 
ప్రభుత్ం చేస్్తన్న మోసని్న తెలియజేస్్త #JaganannaMosam హా్యష్ ట్క్ తో ఉదయగిరి 
మండలంలోని ప్రజలకు ఇచిచేన ఇంటి సథాలాలు వళిళు సందరి్శంచడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో 
పాల్గొన్న స్భాని మాట్్లడుతూ వింజమూరి పట్టణాన ప్రాంతంలో రండు సంవత్సరాల నివాస 
సథాలాలు ఇవ్డం జరిగిందని కానీ ఇపుపాడు వరకు ఎటవంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగలేదని 
ఒక ఇటక మక్క కూడా వేసన దాఖలాలు లేవని గతంలో కూడా పా్లట్ల పంపిణీ సమయంలో 
అవకతవకలు జరిగాయని మండల తాసలాదుర్ కారా్యలయంలో జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో నిరసన 
తెలపడం జరిగినదని, ప్రస్్తతం ఈ ప్రాంతంలో సథాలాలు దేనిక్ పనిక్ రాకుండా పిచిచే మొక్కలు 
మగిస , కంపచెట్ల పెరిగి ఉనా్నయని అధికారులు కూడా పటి్టంచుకున్న పరిసథాతి లేదని ఇకనైనా 
ప్రభుత్ం మేల్్కని ఆరాభుట్లకు వళ్లకుండా త్రగా పేదలందరికీ గృహాలు కటి్టంచి ఇవ్వలసంద్గా 
జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో స్భాని, పింట, అబ్బులు 
పాల్గొనా్నరు.

గోపీచయంద్ మల్నేనికి అభినయందనల్ తల్యజేస్న 
జనసేన నాయకుల్

శతఘ్్న న్్యస్: పెనుకొండలో జరుగతున్న 
వీరసంహరడి్డ సనిమా షూటింగ్ సందరభుంగా 
వీర సంహారడి్డ డైరక్టర్ గోపీచంద్ మలినేనిని 
మరా్యదపూర్కంగా కలిస చిత్బృందానిక్ 
పెనుకొండ జనసేన పార్్ట నాయకులు 
అభినందనలు తేలియచేయడం జరిగింద్. 

అలాగే భవిష్యత్ లో ఇంకా ఎనో్న సనిమాలు ఇక్కడ పెనుకొండలో షూటింగ్ల జరగాలని పెనుకొండ 
ను పరా్యటక ప్రాంతంగా గరి్తంచాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట 
నియోజకవరగొనాయకులు కుమార్ రాజేష్, మండల అధ్యక్షులు మహేష్, నాయకులు బంగారం, హరి 
నాయక్ పుట్టపరి్త కనీ్నర్ పెదదున్న, వీర మహిళ శిర్ష తద్తరులుపాల్గొనా్నరు.

విడివాడ ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ పేదవారి కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్: తణుకు, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు జగనన్న ఇలు్ల 
పేదవారి కనీ్నళ్్ల మరియు జగనన్న మోసం అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా రండవ రోజు తణుకు 
నియోజకవరగొ అతి్తలి మండలంలో జగనన్న కాలనీ పరిశీలన మరియు సషల్ ఆడిట్ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా ఈరోజు తణుకు నియోజకవరగొ ఇనాచేర్్జ విడువాడ రామచంద్రరావు ఆధ్ర్యంలో అతి్తలి 
మండల జనసైనికులు మరియు వీర మహిళల సంయుక్త ఆధ్ర్యంలో అతి్తలి గ్రామంలో బొంతు 
వారి వారిపాలెం మరియు పెదదు హరిజన పేట మధ్య నిచిచేన జగనన్న కాలనీలను ఇళ్ల సథాలాల 
పరిశీలించారు ఇక్కడ నిజమైన లబిధిదారులకు పేదవారకు ఈ సథాలాలు కేట్యించారు సథాలాలు 
కేట్యించారు కానీ ఇద్ చెరువును తలపిస్్తంద్ ఎక్కడ కట్టకొని అవకాశం గాని సౌకర్యం గాని 
లేవు ఇక్కడ అనేక కోట్ల రూపాయలు అవకతవకులు జరిగాయని ఈ సందరభుంగా రామచంద్ర 
రావు మాట్్లడుతూ విలేకరులకు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పశిచేమగోదావరి జిలా్ల జనసేన 
పార్్ట కార్యదరి్శ అన్నం విశ్ప్రభు, రాష్ట్రస్థాయి పార్్ట కార్యక్రమం నిర్హణ ఉపాధ్యక్షులు ద్రిశాల 
వంకట, అతి్తలి మండలం జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు దాసం ప్రస్ద్, తణుకు మండలం జనసేన పార్్ట 
అధ్యక్షులు చికా్కల వేణు, ఇరగవరం మండలం పార్్ట అధ్యక్షులు ఆకేటి కాశి, తణుకు మండలం 
ఉపాధ్యక్షురాలు తెలగరడి్డ లక్ష్మి మరియు పంతం నానాజీ, కేశవ మరియు అతి్తలి మండలం జనసేన 
పార్్ట నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొనా్నరు.

మారాకోప్రయం జనసేన ఆద్వర్యంలో 
టిడ్కో ఇళ్ళ పరిశీలన

శతఘ్్న న్్యస్: మారా్కపురం నియోజకవరగొం: జగనన్న ఇలు్ల -పేదలందరికీ 
కనీ్నళ్్ల జనసేన పార్్ట స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమం ప్రకాశం జిలా్ల 
మారా్కపురం నియోజకవరగొం తరు్లపాడు మండల గ్రామ ప్రాంతాలో్ల జనసేన 
పార్్ట మారా్కపురం నియోజకవరగొ ఇంఛార్్జ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ ఆదేశాల మేరకు 
పరిశీలించిన తరు్లపాడు, మారా్కపురం మండల అధ్యక్షులు మరియు జనసేన 
మారా్కపురం నియోజకవరగొ కార్యవరగొం.

జగనన్న ఇల్లూ పేదలకు కనీ్నరు
శతఘ్్న న్్యస్: అరకు నియోజకవరగొ కేంద్రంలో జనసేన పార్్ట మాజీ ఎంపిటిస 
స్యిబాబా ద్రియా, కొనే్నడి లక్షష్మణరావు అల్లంగి రామకృష్ణ, బంగ రాందాస్, 
శ్రీరామలు తద్తరుల ఆధ్ర్యంలో శనివారం సమయంలో జనసేన పార్్ట అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు జగనన్న మోసం దీంట్్ల భాగంగా జగన్ అన్న ఇలు్ల 
పేదలకు కనీ్నరు అనే కార్యక్రమం అరకు వేలి మండలం చిన్నలబడు పంచాయతీ 
అట్ట గూడ గ్రామంలో మరియు పెదాలబడు పంచాయతీ శరభ గూడకాలనీ 
పంచాయతీ జనసేన బృందం సందరి్శంచి జగనన్న ఇలు్ల బాధితులతో నిరసన 
కార్యక్రమం ప్లకారు్డలతో నిర్హించడం జరిగినద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
పార్్ట నాయకులు కొనే్నడి చినా్నరావు, జలే్లడి సంతోష్, సంతోష్ సంగ్, శ్రీనివాస్ 
రడి్డ మరియు జనసైనికులు తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

జగనన్న ఇళ్్ళ ప్రజలయందరికీ కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్: పలమనేరు, 
జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
టిడ్్క ఇళ్ల సషల్ ఆడిటింగ్ 
కార్యక్రమాని్న పలమనేరు 
నియోజకవరగొం నాయకులు 
మరియు కార్యకర్తలు 
కలస పలమనేరు పరిధిలో 
కురపపాలి్ల కాలనీలో 
చేపట్్టరు ఈ సందరబుంగా 

నాయకులు చితూ్తరు జిలా్ల కార్యదరి్శ పస్పులేటి ద్లీప్ మాట్్లడుతూ 
పేదలందరిక్ ఇలు్ల అనా్నరు వారిక్ సరైన మౌళిక వసతులు లేకుండా మరియు 
అడవి ప్రాంతంలో ఇండు్ల ఇవ్డం బాధాకరం 28 లక్షలు ఇళ్ళు కటి్టస్్తమని 
చెపిపా 21 లక్షలకే పరిమితం చేశారు మిగిలిన 7 లక్షల ఇళ్ళు ఏమైట్ల ఈ 
సందరబుంగా జిలా్ల కార్యదరి్శ పస్పులేటి ద్లీప్ కేంద్ర ప్రభూత్ం ప్రకటించిన 
1260 కోట్ల ఏమైనట్ల అని ప్రశి్నంచారు. అలాగే రారున్న రోజులో్ల మా పార్్ట 
ప్రజా ప్రభుతా్ని్న స్థాపిస్్తమని ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అంద్స్్తమని 
తెలియచేస్రు. ఈ కార్యక్రంలో నియోజకవరగొ నాయకులు రమేష్, రాజు, 
మోహన్, నందకుమార్, శ్రీనివాస్లు, దేవరాజులు, స్ధాకర్, బాబ్, ప్రకాష్, 
జైసంహ, భువన్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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పితాని ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ – పేదలయందరికి కనీ్నళ్లూ రెయండవరోజు
శతఘ్్న న్్యస్: మమి్మడివరం, జనసేన పార్్ట అధినేత్ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు 
జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 12, 13, 14 తేదీలలో నిర్హిస్్తన్న జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరికీ 
కనీ్నళ్్ల అనే స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమంలో భాగంగా 13వ తేద్ రండవరోజు జనసేన 
పార్్ట పిఏస సభు్యలు మరియు మమి్మడివరం నియోజకవరగొ జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ 
పితాని బాలకృష్ణ ఆధ్ర్యంలో జగనన్న ఇలు్ల – పేదలందరిక్ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమం పలు 
ప్రాంతాలలో నిర్హించడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మమి్మడివరం 
మండలం తాళ్లరేవు మండలం కమిని పంచాయతీ సథాలాలక్ సంబంధించి, ఐ పోలవరం 
మండలం కమిని సలాద్వారిపాలెం పంచాయతీ ఇళ్ల సథాలాలక్ సంబంధించి, ఐ పోలవరం 
మండలం కేశనకూరు పంచాయతీ ఇళ్ల సథాలాలక్ సంబంధించి, ఐ పోలవరం మండలం టి. 
కొత్తపలి్ల పంచాయతీ ఇళ్ల సథాలాలక్ సంబంధించి, తాళ్లరేవు మండలం నీలపలి్ల పంచాయతీ 
ఇళ్ల సథాలాలక్ సంబంధించి, తాళ్లరేవు మండలం రాంజీ నగర్ పంచాయతీ ఇళ్ల సథాలాలక్ 
సంబంధించి, తాళ్లరేవు మండలం చినవలసల పంచాయతీ ఇళ్ల సథాలాలక్ సంబంధించి, 
తాళ్లరేవు మండలం చిన్న బొడు్డవంకట్యిపాలెం పంచాయతీ ఇళ్ల సథాలాలక్ సంబంధించిన 
ప్రాంతాలలో పర్యటించి టిడ్్క ఇళళును పరిశీలించడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.
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అంగర జగననని కాలనీలో జనసేన 
ఇంచార్జ్ వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ

శతఘ్్న న్్యస్:  మండపేట, కపిలేశ్రం మండలంలోని అంగర 
గ్రామంలో హైస్్కల్ వదదు జగనన్న కాలనిలో వర్ం వసే్త మంపు 
తపపాదని జనసేన నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ వేగళళు లీలాకృష్ణ 
ఆరోపించారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర 
వా్యప్తంగా చేపటి్టన జనసేన సషల్ ఆడిట్ కార్యక్రమం రండ్వ 
రోజు భాగంగా అంగరలో ఆద్వారం నిర్హించిన జగనన్న ఇళ్ళు 
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని స్మాజిక 
పరిశీలన నిర్హించారు. అనంతరం ఇళ్లపట్్టలు పొంద్న లబిధిదారుల 
ఇబబుంద్లు తెలుస్కుని వారిక్ నా్యయం జరిగేవరకు జనసేనపార్్ట 
అండగా ఉంటందని తెలిపారు. ఈ సందరభుంగా ఆయన మీడియాతో 
మాట్్లడుతూ పట్టణానిక్ చెంద్న నిరుపేదలకు 15 క్లో మీటర్ల 
దూరంలో సథాలం ఇచిచే అక్కడ వంటనే నిరా్మణం చేపట్్టలని బెద్రించి 
కటి్టస్్తనా్నరని కొందరు దళ్రులు రాబంద్లా్ల తయారై లబిధిదారులకు 
ఇబబుంద్లు కలిగిస్్తనా్నరని విమరి్శంచారు. ప్రభుత్ం ఇచిచేన మూడ్ 
అప్న్ ఏమైందో తెలియదని ద్య్యబట్్టరు. ఖచిచేతంగా ప్రభుత్మే 
లబిధిదారులకు ఇళ్ళు నిరి్మంచి ఇవా్లని డిమాండ్ చేశారు. ఆలోచనా 
రహిత నిర్ణయం వల్లలే వరి పొలాలు కంటే, అవుట్ పల్లంగా ఉందని 
మరక చేయడంలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపించారు. 
చిన్నపాటి వరా్నికే కాలని మనిగి పోతుందని, భవిష్యత్ లో ఇళ్ళు 
నిరా్మణం పూరి్త అయితే ఇక్కడ డ్రైనేజీ వాడకంతో కాలని మరిక్ 
కూపంగా మారుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొనా్నరు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జిలా్ల కార్యదరి్శ కొమి్మశెటి్ట స్రిబాబ్, జిలా్ల 
ప్రోగ్రామ్ కమిటీ సభు్యలు మేడేపలి్ల కనకరామకృష్ణ, కపిలేశ్రం 
మండల అధ్యక్షులు తుతు్తపు నాగరాజు, పిలా్ల బసవరాజు, కొమి్మశెటి్ట 
స్యి, స్ధ తేజ, చోడపనేడి తేజ స్యి, కంపెళళు రాంబాబ్ శర్మ, 
అమి్మరాజు తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.
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టిడ్కో ఇళలూకు మోక్యం వచేచినా
శతఘ్్న న్్యస్: శింగనమల: అనంతపురం, మఖ్యమంత్రి వైఎస్ 
జగన్ మహన్ రడి్డ కక్ష పూరిత ఆలోచనలు, విధానాలు మానుకుని 
టిడ్్క ఇళ్లను అరుహులన పేదలందరికీ ఇవా్లని జనసేనపార్్ట 
రాయలసీమ ప్రాంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు పెండా్యల శ్రీలత 
ప్రభుతా్ని్న డిమాండ్ చేశారు. జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు, రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 
12, 13, 14 తేదీలలో నిర్హిస్్తన్న జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరికీ 
కనీ్నళ్్ల అనే స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమంలో భాగంగా 13వ 
తేద్ రండవ రోజు రాయలసీమ మహిళ్ విభాగం ప్రాంతీయ 
కమిటీ సభు్యరాలు శ్రీమతి పెండా్యల శ్రీలత అనంతపురం జిలా్ల 
గంతకలు్ల నియోజకవరగొం పామిడి పట్టణం సమీపంలోని టిడ్్క 
గృహాలను పామిడి మండల అధ్యక్షులు ధనుంజయ, జిలా్ల 

కార్యదరి్శ వాసగిరి మణికంఠలతో కలిస సందరి్శంచి అక్కడ నిరా్మణాలు జరిపిన విధానాని్న, మౌలిక సౌకరా్యలను, వాటి నాణ్యతను పరిశీలించారు. ఈ సందరబుంగా పెండా్యల శ్రీలత 
మాట్్లడుతూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతా్లు గతంలో నిరి్మంచిన ఇళ్ళు దాదాపు 80 శాతం నిరా్మణాలు పూర్్త అయి్య అరకొర పనులు పెండింగ్ లో ఉన్న టిడ్్క ఇళ్లను వైకాపా ప్రభుత్ం 
అధికారంలోక్ వచిచేన వంటనే ఆ పనులు పూర్్త చేస లబిధిదారులకు అందజేయకుండా రాజకీయ కక్షతో వాటిని గాలిక్ వద్లేస అట ప్రజా ధనం ద్రి్నియోగం అయ్్యలా, ఇట 
నిరుపేద లబిధిదారుల సంతింటి కలలు నీరు కారేచేలా జగన్ రడి్డ తన సైకో ఇజాని్న రాష్ట్ర ప్రజలపై ప్రయోగిస్్తనా్నడని మండిపడా్డరు. ఇపపాటికైనా మఖ్యమంత్రి తన వైఖరిని మారుచేకుని 
ప్రారంభానిక్ సదధింగా ఉన్న టిడ్్క ఇళ్లను పేదలకు పంచి పెట్్టలని, కేంద్రం నుండి వచేచే నిధులు సక్రమంగా లబిధిదారులకు అంద్ంచాలని ప్రభుతా్నిక్ హితువు పలికారు. లేని పక్షంలో 
జనసేనపార్్ట తరుపున గృహ లబిధిదారుల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేయడానిక్ వనుకాడబోమని ఆమ ప్రభుతా్ని్న హెచచేరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాయల సీమ మహిళ్ విభాగం 
ప్రాంతీయ కమిటీ సభు్యరాలు పస్పులేటి పదా్మవతి, జిలా్ల కార్యదరి్శ కాసేటి్ట సంజీవ రాయుడు, అనంతపురం నగర ప్రధాన కార్యదరి్శ పెండా్యల చక్రపాణి, రూరల్ కనీ్నర్ గంట్ 
రామాంజనేయులు, వీర మహిళలు వాణి, కులా్లయమ్మ, ధారిబు, శైలజ, శారద, వరలక్ష్మి, అనస్య, నాయకులు రాజశేఖర్, పూజారి పవన్, వన్్నరు, ఉతే్తజ్ జనసైనికులు తద్తరులు 
పెదదు ఎతు్తన పాల్గొనడం జరిగింద్.

అలసత్వయం వీడి ఇకనైనా జగనన్న కాలనీలను పూరి్త చేయయండి
శతఘ్్న న్్యస్:  దరి్శ నియోజకవరగొంలో జగనన్న కాలనీల పరిశీలన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆద్వారం దరి్శ 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్్ట ఇన్ ఛార్్జ  బొటకు రమేష్ బాబ్ ఆధ్ర్యంలో తాళ్్లరు మండల కమిటీ అధ్యక్షులు 
కూట్ల ప్రస్ద్, స్థానిక నాయకులు జాస్త కృష్ణ, స్ద్ అనిల్ కుమార్, భూయ్స్, కూట్ల రామాంజనేయులు, 
చెన్నంశెటి్ట క్షోర్, పస్పులేటి కృష్ణ, కూట్ల పవన్, బి ఆంజనేయులు, స్నే అశోక్ మరియు మండ్లమూరు 
మండల కమిటీ అధ్యక్షులు తోట రామారావు, కురిచేడు మండల కమిటీ అధ్యక్షులు మాదా వంకట శేషయ్య, 
ఉపాధ్యక్షులు మంచాల నరసంహారావు, దరి్శ నగర పంచాయితీ కమిటీ అధ్యక్షులు చాతిరాశి కొండయ్య, 
మండల కమిటీ నాయకులు ఉపుపా ఆంజనేయులులతో కలిస తాళ్్లరు మండలంలోని తాళ్్లరు గ్రామమ 
మరియు తూరుపా గంగవరం జగనన్న కాలనీలను సందరి్శంచారు. ఈ సందరభుంగా బొటకు రమేష్ బాబ్ 
మరియు కూట్ల ప్రస్ద్ మాట్్లడుతూ జగనన్న కాలనీలపై ప్రభుత్ం చిన్న చూపు చూపుతున్నదని, ఇద్ 
శోచనీయమని అనా్నరు. పేద ప్రజలకు కనీస అవసరాలన నిలువ నీడను కలిపాంచడంలో ప్రభుత్ం విఫలమైందని అనా్నరు. కనీస అవవసరాలు కలిపాంచకుండా అట్టహాసంగా జగనన్న 
కాలనీలను ప్రారంభించిన ప్రభుత్ం వాటి నిరా్మణంలో అలసత్ం వహించడం బాధాకరమనా్నరు. అమలు చేయలేని వాగాదునాలు చేయడం ప్రజలను మభ్యపెట్టడమేనని అనా్నరు. 
అధికారంలోక్ రావడానిక్ నవరతా్నల పేరుతో వాగాదునాలు ఇచాచేరని, వచిచేన తరా్త అమలు చేయలేక ప్రజలను అవసథాలపాలు చేస్్తనా్నరని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే 
ఏ పనైనా విజయవంతంచేయవచచేని, కాలయాపన చేయకుండా జగనన్న కాలనీలను నాణ్యంగా పూరి్తచేస లబిదుదారులకు ఇవా్లని, అరుహులన వారందరికీ నిసపాక్షపాతంగా నిలువనీడ 
కలిపాంచాలని ప్రభుతా్ని్న డిమాండ్ చేశారు.

వరికూటి నాగరాజు ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ 
పేదలయందరికీ కనీ్నళ్లూ
శతఘ్్న న్్యస్:  దరి్శ, జనసేన 
పార్్ట అధినేత్ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు 
మేరకు జనసేన పార్్ట ఆధ్ర్యంలో 
12, 13, 14 తేదీలలో నిర్హిస్్తన్న 
జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరికీ 
కనీ్నళ్్ల అనే స్మాజిక పరిశీలన 

కార్యక్రమంలో భాగంగా 13వ తేద్ రండవరోజు జనసేన పార్్ట ప్రకాశం జిల్ల లీగల్ 
సెల్ కార్యదరి్శ వరికూటి నాగరాజు ఆధ్ర్యంలో జగనన్న ఇలు్ల – పేదలందరిక్ 
కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమం నిర్హించడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీజీబీ రిటైర్్డ చీఫ్ 
మేనేజర్ కొలా్ల హనుమంతరావు, షేక్ ఇరా్ద్, షేక్ బాష్ట, వరికూటి అనిల్, లక్ష్మీ, 
నీలిశెటి్ట ప్రభు, నాగిశెటి్ట అజయ్, పెండి్ల బద్రి, యర్ంశెటి్ట చిరంజీవి, పాశం వంకటేష్ 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగినద్.

ప్ర్వతి నాయుడు ఆధ్వర్యంలో 
జగన్నన్న కాలనీ పేద వాళ్ళ కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్:  పొన్్నరు, జనసేన పార్్ట అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆదేశాల 
మేరకు జగన్నన్న కాలనీ పేద వాళళు కనీ్నళ్్ల ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఆద్వారం 
గంటూరు జిలా్ల పొన్్నరు నియోజకవరగొంలోని నంబూరు గ్రామంలో జగన్నన్న 
కాలనీలలో జరుగతున్న అవినీతి గరించి ర్జినల్ కోఆరి్డనేటర్ శ్రీమతి బి. 
పార్తి నాయుడు తెలుస్కోవడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

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

కూనవరయం మెటటి గయంగాలమ్మ తల్లూ దగగొర ఉన్న 
మెటటిను మొత్తయం తినేస్న వైస్పీ పెద్దల్

శతఘ్్న న్్యస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, 
సీతానగరం మండలం, కూనవరం చుట్టపక్కల 
గ్రామల వారిక్ ఇచిచేన జగనన్న కాలనీలను 
సందరి్శంచిన రాజానగరం నియోజకవరగొం 
జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ & ఐక్యరాజ్య సమితి 
అవారు్డ గ్రహీత మేడ గరుదత్ ప్రస్ద్, 
సీతానగరం మండల జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు 
కరిచిర్ల విజయ శంకర్. జగనన్న ఇళ్్ల – 
పేదల కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో బాగంగా 2వ 
రోజు జగనన్న ఇళళు కేట్యింపు పూరి్తగా 

నివాసయోగ్యం కానీ ప్రాంతాలలో జరిగింద్. ప్రభుత్ం నిరా్మణాలు చేపట్ట లేద్ కావున అక్కడ 
సథాలాలు అని్న నిరుపయోగంగా ఉండటమే కాకుండా ఊరిక్ 2క్లో మీటర్ల దూరంలో ఉండడం 
ఎలాంటి సౌకరా్యలు లేవు వరా్లు కురిసనపుపాడు మనిగిపోయ్ ప్రదేశాలో్ల ఇవ్డం వల్ల లబిధిదారులు 
ఎవరూ కూడా మంద్కు రావడానిక్ ఇష్టపడటం లేద్ అని స్థానిక ప్రజలు వాపోతునా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంలో సీతానగరం మండల కో-కనీ్నర్ కాత సత్యనారాయణ, మండల కమిటీ ప్రధాన 
కార్యదరి్శ ద్బాయ్ శ్రీను, చిడిపి నాగేష్, రాజు, అపపాయమ్మ (ప్రస్ద్ ), సీతానగరం మండల 
వీరామహిళ కంద్కట్ల అరుణ కుమారి,జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు చద్వు నాగ, చద్వు 
మకే్తశ్రరావు, గణశాల ఏస్బాబ్, కోరుకొండ మండలం జనసేన పార్్ట కో-కనీ్నర్ మక్క 
రాంబాబ్, తెలగంశెటి్ట శివ, రాయపాటి హర్ష్, రాయపాటి స్రిబాబ్, రాజానగరం మండలం 
నాయకులు మడిద వీరబాబ్, నంద్కం శేషగిరి, చికా్కల నాగ, గేదల సతి్తబాబ్, కాపు గ్రామస్్తలు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

పూతలపట్టి జనసేన ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ 
పేదల కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: పూతలపట్ట, 
జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు జగనన్న 
ఇలు్ల పేదల కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమాని్న, 
చితూ్తరు జిలా్ల అధ్యక్షులు డాక్టర్ 
ప్రస్ద్ స్చనతో పూతలపట్ట 
నియోజకవరగొంలో జిలా్ల ప్రధాన 

కార్యదరి్శ తులస ప్రస్ద్, ఐరాల మండల నాయకులు పురుషోత్తం, శీను, వాస్, తులస, 
మోహన్, ద్నేష్, స్రేష్ కలస మండలంలోని వేదగిరి వారిపలి్ల, మొరంపలి్ల మరియు 35 
ఎల్లంపలి్ల పంచాయతీలోని ఇళ్లను సందరి్శంచారు. పంచాయతీలోని పాడుపడ్డ ప్రదేశాలను, 
గట్టలను సదరించి ఇలు్ల మంజూరు చేసనట్లగా తెలుస్్తంద్. కులాల వారిగా విభజించి రోడు్డ 
పక్కన అగ్రవరా్ణలకు నివాసయోగ్యం కాని భూమలను మిగతా కులాల వారిక్ అంద్ంచినట్టగా 
తెలుస్్తంద్. ఉచితంగా ఇవా్లి్సన ఇస్కను ట్రాక్టరు్క మూడు వేల రూపాయల వరకు వస్లు 
చేసనట్ట తెలుస్్తంద్. బిలి్డంగ్ కట్టకోవడానిక్ కావలసనటవంటి పరికరాలు తకు్కవ రేటక్ 
అంద్ంచకుండా ఇలు్ల నిరా్మణ వ్యయం పెరిగినట్ల తెలుస్్తంద్. ఇలు్ల గణాతానిక్ దాదాపుగా 
లక్ష రూపాయలు అయినట్టగా చెబ్తునా్నరు, పూరి్తగా ఇలు్ల కట్టకోవడానిక్ 500000 పైన 
అయ్్యలాగా ఉందని ప్రజలు తెలియజేశారు. అలాగే ఇలు్ల నిరా్మణానిక్ ప్రభుత్ం యొక్క 
ఎని్నకలుకు, స్థానిక నాయకులకు సహకరిసే్తనే ఇలు్ల కేట్యించినట్ల తెలుస్్తంద్. స్మశానాల 
పక్కన, డంపింగ్ యార్్డస్ పక్కన ఇలు్ల సథాలాలు కేట్యించి మొకు్కబడుగా పథకం అమలు 
చేస్్తన్నట్ట తెలుస్్తంద్. పేదల పశువులకు కానీ, గొర్రెలకు కానీ తన ఇంటి వదదు ఉంచుకోవడానిక్ 
తగిన సథాలాని్న కేట్యించడం లేద్. మరిక్ కాలువలు డ్రైనేజీ వ్యవసథా శూన్యం. ప్రభుత్ అధికారులు 
సమస్యలను పరిశీలించి ప్రజలకు నా్యయం చేయాలని జనసేన పార్్ట తరఫున కోరుతునా్నం.

చాట్రాయిలో “జగనన్న మోసయం” డిజిటల్ కా్యంపెయిన్
శతఘ్్న న్్యస్: న్జివీడు, చాట్రాయి, 12 మరియు 13వ 
తేదీలలో జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల 
మేరకు మరియు ఉమ్మడి కృష్ట్ణ జిలా్ల అధ్యక్షులు బండ్రెడి్డ 
రామకృష్ణ స్చనలతో “జగనన్న ఇళ్్ల – పేదలందరికీ 
కనీ్నళ్్ల” అనే కార్యక్రమం మండలంలో ఉన్న చాట్రాయి, 
చిత్తపూరు, చనుబండ, స్రంపాలెం, నరసంహారావు 
పాలెం, బూరుగ గూడం, పిట్టవారిగూడం గ్రామాలలో 
“జగనన్న మోసం” డిజిటల్ కా్యంపెయిన్ నిర్హించడం 

జరిగింద్. మండలంలో ఉన్నటవంటి అని్న గ్రామాలో్ల మొత్తం 546 ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన 
ఇళ్లలో ఒక్కడి కూడా పూర్తవలేదని, గ్రామాలలో జగనన్న కాలనీ పేరిట లేఔట్ల మాత్మే ఉనా్నయని, 
తుమ్మ చెట్ల మొలిస అస్ంఘ్క కార్యకలాపాలకు నిలయంగా జగనన్న కాలనీలు మారుతునా్నయని, 
పేదవాడి సంతింటి కలకలగానే మిగిలిపోతుందని మండల ప్రజలు వాపోయారు. వారిక్చిచేన ఇళ్ల 
పట్్టలతో బా్యంకులో్ల రుణాలు పొందవచుచే అని చెపిపాన మఖ్యమంత్రి మాటలు పచిచే అబదాదులని, 
బా్యంకులలో అవి చెల్లవని, కనీసం నాలుగ తీస్కోవడానిక్ కూడా పనిక్ రావని ప్రజలు వారి గోడు 
వళళుబ్చుచేకునా్నరు.

గూడూరు మయండలయం పోలవరయం 
గ్రామయంలో జగనన్న కాలనీ దుస్థితి

సరైన రహదారి లేదు
మెరక తోలకపోవటం వలన కాలనీ మొతతాం జలమయం
శతఘ్్న న్్యస్: పెడన, 220 మంద్ లబిధిదారులకు ఇలు్ల కేట్యించినపపాటికీ, 
కేవలం పద్ మంద్ లబిధిదారులు మాత్మే స్్లబ్ లు వరకు నిరి్మంచుకునా్నరు . 
మంత్రి జ్గి రమేష్ తన దృష్్టని జనసైనికుల మీద కాకుండా గృహ నిరా్మణం 
మీద పెట్టవలసంద్గా కోరుకుంటనా్నం. జనసేన పార్్ట నిర్హిస్్తన్న జగనన్న 
ఇళ్్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు గూడూరు మండలం 
పోలవరం గ్రామాని్న సందరి్శంచడం జరిగింద్. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట 
నాయకులు ఎస్ వి బాబ్, బతి్తన హరి రామ్, గలా్ల హర్ష్, శ్రీరం సంతోష్ కటకం 
స్రేష్, కటకం లెనిన్ బాబ్, కటకం వీర శంకర్రావు, బండి నాగరాజు, నున్న 
శా్యమల రావు, పులేటి హరికృష్ణ, బొమి్మరడి్డ భగవాన్, నున్న నాని, పూలేటి 
మణికంఠ, అరా్జ వంకటేశ్రరావు, దారా రాజేష్, యాదవం రడి్డ వీరాంజనేయులు, 
దాసరి నాని, పిని్నశెటి్ట రాజు, మద్దునేటి రామకృష్ణ, స్యి, పరమేశ్రరావు 
మరియు పెదదు ఎతు్తన జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

జనసేన గ్రిసేన – జనయం వద్దకు జనసేన 
34వ రోజు

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొండ, 
ఆద్వారం జనసేన గిరిసేన 
– జనం వదదుకు జనసేన 34వ 
రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా 
మన్యం జిలా్ల, పాలకొండ 

నియోజకవరగొం బొడ్లపాడు గ్రామంలో జనసేన పార్్ట తరఫున జనసేన జానీ జేమ్్స 
హాసపాటల్ సబబుంద్ ఆధ్ర్యంలో కంటి వైద్య శిబిరం చేయించడం జరిగింద్. 
ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో బొడ్లపాడు గ్రామ ప్రజలు వచిచే కంటి చిక్త్స చెకపు 
చేయించుకునా్నరు. గ్రామ యువత మదదుతుగా ఉంటూ ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం 
చెయ్యడం జరిగింద్. జేమ్్స హాసపాటల్ సబబుంద్ వారు ఆప్తమాలజి టెకీ్నష్యన్్స 
అపాపాల్ండా భవాని, కడగల రమేష్, ఏరియా మేనేజర్, పి రాజేశ్ర్ రావు, 
అస్టంట్ మేనేజర్ తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

కళ్్ణదురగొయం జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
జగనన్న ఇళ్్ళ – పేదలకు కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్:  
కళ్్యణద్రగొం, జనసేన 
పార్్ట అధ్యక్షుడు పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు 
కళ్్యణద్రగొం నియోజకవరగొం 
కంబదూరు మండలంలో 
మండల అధ్యక్షుడు 

చంద్రమౌళి ఆధ్ర్యంలో జగనన్న ఇళ్ళు – పేదలకు కనీ్నళ్్ల, #ఝగనన్నంఒసం 
కార్యక్రమాని్న కద్రిదేవరాపలి్ల, తిమా్మపురం, కంబదూరు టౌనో్ల జగనన్న కాలినిని 
పరిశీలించి అక్కడి పరిసథాతులు తెలుస్కోవడం జరిగింద్. ఇక్కడ దాదాపు 
ఐద్వందలకు పైచిలుకు లబిధిదారులకు ఇళ్లను కేట్యించారు. ఇపపాటిదాకా 
కనీసం ఒక ఇళ్ళు కూడా పూరి్త కాలేద్. ఎంతో అరబుటలతో ప్రారంభించిన 
జననన్న కాలినీలు సరైన సద్పాయాలు లేక ఆధ్న్న సథాతిలో ఉనా్నయి. గత 
ప్రభుత్ంలో ఇచిచేన ఇళ్లపట్్టలనే ఈ ప్రభుత్ంలో వేరే లబిదుదారులక్చిచే 
ఇబబుంద్లకు గరిచేస్్తనా్నరు ప్రభుత్ం ఏరపాడి మూడున్నర సంవత్సరాలు 
పూరి్త అయినా కనీసం ఒక శాతం ఇళ్ళు కూడా పూరి్త చేయకపోవడం వైసీపీ 
పాలనకు నిదర్శనం. ఇపపాటికైనా ప్రభుత్ం కళ్ళు తెరచి లబిధిదారులకు ఇళ్ళు 
పూరి్త చేస ఇవా్లని కంబదూరు జనసేన పార్్ట తరుపున డిమాండ్ చేస్్తనా్నం. ఈ 
కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్, వంకటేష్, నరేష్, గోవింద్, స్రేష్, తిపేపాస్్మి, ప్రకాష్, 
అనిల్, నరేంద్ర, అజయ్, గోపాల్, స్రి, హేమంత్, మనింద్ర పాల్గొనా్నరు.

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


సోమవారం, 14 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అడవి ప్యంతాలోలూ రహదారి లేని ప్యంతాలోలూ జగనన్న లేఔట్లూ మరియు కాలనీల్
• పోలవరం బ్డమేరు మంపుకు గరయ్్య ప్రాంతంలో విజయవాడ పశిచేమ నియోజకవరగొ వాస్లకు ఇళ్ళు
• వలగలేరు లేఔట్ జగనన్న స్మశాన వాటిక లాగా ఉంద్
• ఫండేషన్ నమూనా చూసే్త శవపేటికలు లాగా కనపడుతునా్నయి
• రండు అడుగల ఎతు్త కటి్టన గోడలు ఆద్వారం పూట చేపల వా్యపారం చేస్కునే తొటె్టలా్లగా కనబడుతునా్నయి
• 2083 ఇళ్లకు ఒక్క ఇంటి నిరా్మణం కూడా పూరి్త చేయలేని వల్లంపలి్ల శ్రీనివాస్ ఏ స్థాయి అసమరుధిడు ?
శతఘ్్న న్్యస్: విజయవాడ పశిచేమ నియోజకవరగొం, జగనన్న ఇలు్ల పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల 2వ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా విజయవాడ పశిచేమ నియోజకవరగొ వాస్లకు కేట్యించిన 
వలగలేరు మరియు మనగపాడు లేఅవుట్ లను మైలవరం నియోజకవరగొ ఇనాచేర్్జ అక్కల గాంధీతో కలిస విజయవాడ పశిచేమ నియోజకవరగొ ఇనాచేర్్జ, నగర అధ్యక్షులు & రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధి పోతిన వంకట మహేష్ పార్్ట నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిస సందరి్శంచారు. ఈ సందరభుంగా పోతిన మహేష్ మరియు అక్కల గాంధీలు మాట్్లడుతూ

• 240 ఎకరాల మనగపాడు లేఅవుట్ విజయవాడ నగరవాస్లకు కేట్యించారని ఈ లేఅవుట్ విజయవాడ నగరానిక్ 45 క్లోమీటర్ల దూరాన 4 బస్్సలు మారి 4 రైలే్ ట్రాక్ల దాటిన 
తరా్త కొండలు, గట్టలు, వాగలు, వంకలు, మధ్య ఉన్న బీడు భూమి కేట్యించారని రాబోయ్ 100 ఎళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇళ్ల నిరా్మణం చేపట్టడం అస్ధ్యమని అటవంటి అడవి 
ప్రాంతాలో్ల జగనన్న కాలనీలో పేరుతో ప్రజలను పచిచే మోసం చేస్్తనా్నరని ఈ లేఔట్ కేవలం విజయవాడ నగరంలోని వల్లంపలి్ల శ్రీనివాస్ మలా్లద్ విషు్ణ దేవినేని అవినాష్ మరియు 
వసంత కృష్ణ ప్రస్ద్లకు కోట్ల రూపాయలు సంపాద్ంచే ఆదాయ వనరు మాత్మేననా్నరు. రహదారి లేని ప్రాంతాలో్ల లేఔట్ల ఇవ్డం ఏమిటనా్నరు 10 నుంచి 12 లక్షల రూపాయలు 
పలికే ఈ ప్రాంతంలో ఎకరం ధరను 30 లక్షల పైచిలుకు కొనా్నరంటే ఇంద్లో 50 కోట్లకు పైగా ఈ ఎమ్మలే్యలందరూ కలిస దండుకునా్నరనీ ఇద్ కేవలం ప్రజలను మోసం చేస 
నాయకులు బకాస్రులా మింగేంద్కే ఈ పథకం అనా్నరు.

• వలగలేరు లేఅవుట్ పోలవరం బ్డమేరు మంపుకు గరయ్్య ప్రాంతంలో విజయవాడ పశిచేమ నియోజకవరగొ వాస్లకు వలగలేరు పోలవరం కాలువ ఎడమ చేతి వైపున ప్రధాన 
రహదారిక్ మూడు క్లోమీటర్ల లోపల సెంట భూమిలో 2083 మంద్ పేదలకు ఇళ్ల నిరా్మణం పేరుతో దగా చేస్్తనా్నరనా్నరని, పశిచేమ నియోజకవరగొం సరి్కల్ వన్ లో 2083 ఇళ్లకు 
ఒక్క ఇంటి నిరా్మణం కూడా పూరి్త చేయలేని వల్లంపలి్ల శ్రీనివాస్ ఏ స్థాయి అసమరుధిడ్ ఈ ఒక్క లేఔట్ చూసే్త అరథామవుతుందని, ఒక్క ఇంటి కూడా ఫండేషన్ పూరి్త కాలేదని, ఈ 
లేఔట్ జగనన్న స్మశాన వాటిక లాగా ఉందని, ఫండేషన్ నమూనా చూసే్త శవపేటికలు లాగా కనపడుతునా్నయని, రండు అడుగల ఎతు్త కటి్టన గోడలు ఆద్వారం పూట చేపల 
వా్యపారం చేస్కునే తొటె్టలా్లగా కనబడుతునా్నయని, ఇవి ఇళ్ళు లాగా కనపడటం లేదని, పేద స్మాన్య ప్రజలను సంత ఇంటి కల పేరుతో మోసం చేస్్త చాలీచాలని డబ్బులు ఇస్్త 
వారి జీవితాలను సర్నాశనం చేస్్తనా్నరనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో డివిజన్ అధ్యక్షులు రడి్డపలి్ల గంగాధర్, రామ గపా్త, షేక్ అమీర్ భాష, వేంపలి్ల గౌర్ శంకర్,జలి్ల రమేష్, పొటూ్నరి 
శ్రీనివాసరావు, కూరగంజి వంకటరమణ, ఏలూరి స్యి శరత్, బోమ్మ రాంబాబ్, ప్రతినిధి స్్టలిన్ శంకర్, వన్న శివశంకర్, మొబీనా, గను్న శంకర్, బోట్ట స్యి, రాళ్లపూడి గోవింద్, 
కేఎస్ఎన్ మూరి్త, ధారా రామ, ఎన్నమనేని కృష్ణ, బావిశెటి్ట శ్రీను, దాసన జగదీష్, పవన్ కళ్్యణ్, రాజా నాయుడు, పండు, రామానాయుడు తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

జగనన్న ఇళ్లూ ప్రభుత్వ మాయ
శతఘ్్న న్్యస్:  రాజంపేట, రాష్ట్రంలో పేదల కోసం ఏరాపాట చేస్్తన్న జగనన్న కాలనీలో్ల ప్రభుత్ గారడితో 
సృష్్టంచినవని రాజంపేట జనసేన నాయకుడు తాళ్లపాక శంకరయ్య ఆరోపించారు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ పిలుపుమేరకు రాజంపేట జనసేన పార్్ట ఇంచార్్జ మలిశెటి్ట వంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు ఆద్వారం 
రాజంపేట మండలంలోని అపాపా రాజుపేట పంచాయతీ పోలి గ్రామంలో జగనన్న కాలనీలు పేదల ప్రజల 
కనీ్నళ్్ల అనే కార్యక్రమాని్న చేపట్్టరు. ఈ సందరభుంగా తాళ్లపాక శంకరయ్య మాట్్లడుతూ, కేంద్ర ప్రభుత్ం 
ఈగృహ లబిధిదారులకు మంజూరు చేసన నిధులే తపపా రాష్ట్ర ప్రభుత్ం నుంచి ఒక్క రూపాయి నిధులు కూడా 
విడుదల కాలేదనా్నరు. రాష్ట్రవా్యప్తంగా 28 లక్షల ప్రజలకు పట్్టల రూపంలో ఇవ్డం జరిగిందని 90 శాతం 
నిరా్మణ పనులు చేపట్్టమని వైసపి ప్రభుత్ం ప్రకటించడం విడూ్డరంగా ఉందనా్నరు. రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల 
రాళ్లగట్టలో్ల వన్యప్రాణుల సంచరించే కొండల ప్రాంతాలో్ల పేదలకు ఇళ్ల పట్్టలిచిచే నిరా్మణం చేయాలని 
లబిధిదారులపై ఒతి్తడి తెస్్తనా్నరనా్నరు. అలాగే మౌళిక సద్పాయాలు ఏరాపాట చేయలేదనా్నరు. ఇంటి 
నిరా్మణానిక్ సరైన సహకారం ప్రభుత్ం నుండి లేదనా్నరు. ఈ పరిసథాతులో్ల లబిధిదారులు ఇళ్ల నిరా్మణ పనులు 
చేయలేకపోతునా్నరనా్నరు. ఈ చేతగాని ప్రభుతా్నిక్ బ్ద్ధి చెపేపా రోజులు దగగొర పడా్డయని ఇకనైనా పేదల 
గృహాలు ప్రభుత్మే కటి్టంచాలని జనసేన పార్్ట తరఫున ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 

కార్యకర్తలు వంకటయ్య, స్బబుమ్మ, స్బబురాజు, నరసంహులు, వంకటస్్మి, గంగమ్మ, సంధు తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

చిలలుపల్లు ఆధ్వర్ుంలో జగనన్న ఇలులు  – పేదలుందరికి కనీ్నళ్లు
శతఘ్్న న్్యస్:  మంగళగిరి, జనసేన పార్్ట 
ఆధ్ర్యంలో 12,13,14 తేదీలలో నిర్హిస్్తన్న 
జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల అనే 
స్మాజిక పరిశీలన కార్యక్రమంలో భాగంగా 
13వ తేద్ రండవ రోజు ద్గిగొరాల మండలంలోని 
జగనన్న కాలనీని మంగళగిరి నియోజకవరగొ 
ఇనాచేర్్జ చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు పరిశీలించి అక్కడ 
పరిసథాతులను ప్రభుత్ పనితీరును తెలుస్కోవడం 
జరిగింద్. ఈ సందరభుంగా చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు 
మాట్్లడుతూ… జనావాసం లేని, కరంట 
సౌకర్యం, రోడు్డ సౌకర్యం, నీటి సౌకర్యం, మౌళిక 
సద్పాయాలు లేని విష సరాపాలు సంచరించే 
పొలాల మధ్యలో, గట్ట ప్రాంతంలో పేదలకు ఇలు్ల 
నిరి్మంచి, కనీస మౌళిక సద్పాయాలు కూడా 
కలిపాంచలేదని, ఈ కాలనీ చూస్్తంటే మోకాళళు 
లోతు నీళ్్ల ఒక చెరువు లాగా ఉందని, ఇపపాటికైనా 
ఈ ప్రభుత్ం వారు కళ్ళు తెరిచి పేదలకు కటి్టంచిన 
ఇళ్లకు వచిచే ఒకస్రి చూస వాళ్లక్ ఎలాంటి 
మౌలిక సద్పాయాలు కావాలో కలిపాంచాలని 
జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేస్్తనా్నమని 

తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కార్యదరి్శ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, గంటూరు జిలా్ల సంయుక్త కార్యదరి్శ బడే కోమలి, మంగళగిరి- తాడేపలి్ల మని్సపల్ కారొపారేషన్ 
జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు మనగపాటి వంకట మారుతీరావు, ద్గిగొరాల మండల అధ్యక్షులు పస్పులేటి శ్రీనివాసరావు, తాడేపలి్ల మండల అధ్యక్షులు స్మల నాగేశ్రావు, జనసేన పార్్ట 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం ప్రధాన కార్యదరి్శ పర్తం మధు, చేనేత రాష్ట్ర కార్యదరి్శ జంజనం వంకట స్ంబశివరావు (జె.ఎస్.ఆర్), మంగళగిరి నియోజకవరగొ నాయకులు చిటె్టం 
అవినాష్, చంద్రశేఖర్ రావు (కె.ఎస్.ఆర్), చిల్లపలి్ల యూత్ అధ్యక్షులు మేకల స్యి, మంగళగిరి పట్టణ మైనార్్ట నాయకులు వజీర్ భాష, మంగళగిరి నియోజకవరగొ సషల్ మీడియా 
కోఆరి్డనేటరు్ల, మంగళగిరి, తాడేపలి్ల, ద్గిగొరాల కమిటీ సభు్యలు, పార్్ట కార్యకర్తలు తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నిడదవోల్ జనసేన ఆధ్వర్యంలో జగనన్న ఇల్లూ 
పేదలయందరికి కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: నిడదవోలు, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు మేరకు 
నిడదవోలు నియోజకవరగొం, నిడదవోలు మండలం, కాటకోటేశ్రం గ్రామంలో జగనన్న 
ఇలు్ల పేదలందరి కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో భాగంగా జగనన్న లే అవుట్ ల పరిశీలన 
కార్యక్రమం చేయడం జరిగింద్. ఈ గ్రామంలో సథాలాలు ఇచిచే 2 సంవత్సరాల కాలం 
అయినా ఇంత వరకు ఒక్క ఇలు్ల కూడా శంకుస్థాపన చేయలేదని, అంతా అవినీతి 
మయమే దే్్యంగా ప్రభుత్ం పనిచేస్్తంద్ అని నిడదవోలు మండల అధ్యక్షులు 
పోలీరడి్డ వంకటరత్నం మాట్్లడారు. ఈ కార్యక్రమంలో నిడదవోలు పట్టణ నాయకులు 
రంగా రమేష్, మండల ఉపాధ్యక్షులు మేడా పూర్ణ చంద్రరావు, మండల కమిటీ సభు్యలు 
కొపిపాశెటి్ట మంగరాజు, కర్బండి ఈశ్రరావు, గంటపలి్ల శ్రీను, ఉపుపాలూరి వాస్, 
గ్రామ అధ్యక్షులు కస్్తరి స్బాబురావు, నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
తద్తరులు పాల్గొనా్నరు.

ఇది జగనన్న ఇళలూ పథకయంలా లేదు ఇల్లూ గులలూ 
పథకయంలా ఉయంది: చేగయండి సూర్ ప్రకాష్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆచంట, జగనన్న 
కాలనీల పేరట ప్రభుత్ అవినీతిని 
బట్టబయలు చేయడానిక్ జనసేన 
పార్్ట ఆధ్ర్యంలో పెనుగొండ మండల 
“జగనన్న ఇలు్ల- పేదలందరికీ 
కనీ్నళ్్ల” అనే కార్యక్రమం దా్రా 
పెనుగొండ, మనుమర్రు, కొట్ల 
పర్రు గ్రామంలో జగనన్న కాలనీ, ఇళ్ల 
సమదాయాలను పరిశీలన చేయడం 
జరిగింద్. ఆచంట నియోజకవరగొం 
ఇంచార్్జ చేగొండి స్ర్య ప్రకాష్ ఈ 
సందరభుంగా మాట్్లడుతూ జగనన్న 
కాలనీల పేరిట పేదవాడిక్ జరిగిన 
అనా్యయాని్న రాష్ట్రానిక్ తెలియజేసే 
ఉదేదుశ్యంతో జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు మరియు 
పిఏస చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 
స్చనలతో పెనుగొండ, మనుమర్రు, 
కొట్ల పర్రు లోని జగనన్న 
కాలనీలని పరిశీలించి ప్రస్్తత 

పరిసథాతి గరించి తీసన ఫోట్లు, వీడియోలను డిజిటల్ మీడియాలో #ఝగనన్నంఒసం 
జగనన్నమోసం అనే హా్యష్ ట్గ్ దా్రా సషల్ మీడియాలో పోస్్ట చేస ప్రభుత్ తీరును 
ఎండకడతామని తెలిపారు. పేదలందరి ఇళ్ల పథకం క్ంద రాష్ట్రవా్యప్తంగా 28 లక్షల 
30 వేల మంద్క్ ఇలు్ల నిరి్మంచి ఇస్్తమని మఖ్యమంత్రి జగనో్మహన్ రడి్డ గారు హామీ 
ఇచాచేరు. అంద్లో భాగంగా తొలి విడతలో 18,63,552 గృహాలు 2022 జూన్ నాటిక్ 
నిరి్మంచి పేదలకు అంద్స్్తమని చెపాపారు. ఆయన చెపిపాన గడువు మగిస 5 నలలు 
కావస్్తంద్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా ఒక ఇలు్ల కూడా పేదలకు మజార్్ట పలు గ్రామాలో్ల 
నిరి్మంచి ఇచిచేన దాఖలాలు లేవు.
జగననని కాలనీలో భూసేకరణ పేరుతో దోపడ్…
రాష్ట్రవా్యప్తంగా 68,677 ఎకరాలను ప్రభుత్ం కొనుగోలు చేసంద్. రూ 10 నుంచి 
రూ 20 లక్షలు విలువ చేసే ఎకరా భూమిని 70 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు పెటి్ట 
కొనుగోలు చేశారు. స్మారు రూ 23,500 వందల కోట్ల వచిచేంచి ఈ భూమలు 
కొనా్నరు. ఇంద్లో వందల కోట్ల చేతులు మారాయి. అలాగే మౌలిక సద్పాయాల 
కోసం మరో 34 వేల కోట్ల ప్రభుత్ం కేట్యించింద్. ఇంత పెదదు మొత్తంలో ఖరుచే చేసన 
జగనన్న కాలనీలో తాగనీరు, రోడు్ల, కరంట వంటి కనీసం మౌలిక సద్పాయాలు లేవు 
అనేద్ కళ్లకు కటి్టనట్ట కనిపిస్్తంద్. గృహ నిరా్మణ పథకానిక్ నిధులనీ్న కేంద్ర ప్రభుత్ం 
నుంచి వస్్తన్నవే. ఈ ఇలు్ల నిరా్మణానిక్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం కేవలం ఇస్క మాత్మే ఉచితంగా 
అంద్స్్తంద్ అద్ కూడా ఇస్క రవాణాకు అయ్్య ఖరుచే లబిధిదారుడే భరించాలని కండిషన్ 
పెటి్టంద్. ఇస్్తన్న ఇస్క కూడా ఎక్కడా నుంచి తెచుచేకోవాలో సపాష్టత ఇవ్డం లేద్ అని 
స్మాన్య ప్రజలు ఆవేదన చెంద్తునా్నరు. ఇపపాటివరకు కేవలం 5% ఇళ్లను కూడా 
కూడా నిరి్మంచలేద్. లబిదు దారులకు ఇచేచే 1,50,000/- కేంద్ర ప్రభుత్ం ఇస్్తండే తపపా 
రాష్ట్ర ప్రభుత్ం ఇవ్డంలేద్. ఇంత దయనీయ పరిసథాతి ఎంద్కు వచిచేంద్, పేదలను 
ఎంద్క్ంత దగా చేస్్తనా్నరు, ప్రజలకు ఈ వైసపి ప్రభుత్ం సమాధానం చెపాపాలి అని 
ప్రధానంగా డిమాండ్ చేశారు. జగనన్న ఇలు్ల పేరిట గత మూడున్నరఏళ్లగా జరుగతున్న 
దోపిడీని ప్రపంచానిక్ తెలియజేయవలసన బాధ్యత ప్రతిపక్ష పార్్టగా జనసేనపై ఉంద్. 
2020లో పులివంద్ల, కాక్నాడ, విజయనగరంలో జగనన్న కాలనీలకు మఖ్యమంత్రి 
శంకుస్థాపన చేశారు పైలాన్ వేశారు. గడువు దాటిన మఖ్యమంత్రి మాట్్లడడం లేద్. 
ఇక పట్టణ ప్రాంతాలో్ల టికో్క ఇళ్లను లబిధిదారులకు రిజిస్టర్ చేయడం లేద్. ఇళ్ల కోసం 
చేసన అపుపాలకు వడీ్డ కట్టలేక పేదలు చితిక్ పోతున్న ఇళ్లను మాత్ం కేట్యించడం లేద్. 
ఇద్ జగనన్న ఇళ్ల పథకంలా లేద్.. ఇలు్ల గల్ల పథకంలా ఉంద్. అధికారంలోక్ వచిచేన 
వంటనే టికో్క ఇళ్లను రూపాయికే రిజిసే్రాషన్ చేయిస్్తమని చెపిపాన మాట ఈ మఖ్యమంత్రి 
క్ గరు్తందా? లేక ప్రజలే గరు్త చేయాలా చెపపాండి అని తీవ్ స్థాయిలో మండిపడా్డరుద్. 
ఈ కార్యక్రమంలో ఆచంట నియోజవరగొం ఇంచార్్జ మరియు పిఏస మంబర్ చేగొండి 
స్ర్య ప్రకాష్ మరియు మండల అధ్యక్షులు కంబాల బాబ్లు, జిలా్ల ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ 
కొండవీటి శ్రీనివాస్, తోట స్రేంద్ర, మండల టౌన్ ప్రెసడంట్ బాబ్రావు మనమర్రు 
మండల కమిటీ సభు్యలు నరసంహమూరి్త కొట్లపారు గ్రామ అధ్యక్షుడు ఆకుల 
స్బాబురావు, ఆకుల ప్రస్ద్, బళ్ల మాధవ నాయుడు, కాక్ ప్రభాకర్, మరియు మండల 
కమిటీ సభు్యలు మంద నవీన్, దార్లంక మారుతి జనసేన వీర మహిళ బొరుస్ కళ్్యణి, 
కామిశెటి్ట మణికంఠ స్్మి, తోట సతీష్, పపపాపుపాల అంజిబాబ్, పోడూరి రాజు, గర్రాల 
స్ర్యనారాయణ(స్రిబాబ్) బొర్రా నాగేంద్ర, స్ర్్నడి వంకట్ స్్మి, స్ర్్నడి స్రేష్ 
స్్మి, బొరుస్ సరే్శ్రరావు, ధరా్మరావు, న్కల నాని, న్కల స్యి, నిమ్మకాయల 
ప్రస్ద్ మరియు జనసైనికులు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేయడం 
జరిగింద్.

జగనన్న ఇల్లూ – పేదలయందరికి కనీ్నళ్లూ

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్్ట 
ఆధ్ర్యంలో 12,13,14 తేదీలలో 
నిర్హిస్్తన్న జగనన్న ఇలు్ల-
పేదలందరికీ కనీ్నళ్్ల అనే స్మాజిక 
పరిశీలన కార్యక్రమంలో భాగంగా 
13వ తేద్ రండవ రోజు పవన్ కళ్్యణ్ 
పరిశీలించే ప్రాంతం యొక్క లేఅవుట్ 
పా్లన్ ను జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధి స్ందరపు విజయ్ కుమార్ 
మరియు పార్్ట సే్టట్ సెక్రెటర్ శివదత్ 
బోడపాటి పరిశీలించడం జరిగింద్. 
ఈ సందరభుంగా వారు మాట్్లడుతూ 
99% ఇళళు సథాలాలు ఖాళీగా ఉండటం 
చాలా ఆశచేరా్యని్న కలిగిస్్తంద్. కటి్టన 
ఆ 1% కూడా లబిధిదారులు సంత 
నిధులతో కట్టకోవడం విశేషమని 
అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొనా్నరు.

చెరువులను తలపిస్తన్న జగనన్న ఇల్లూ, ఇళలూ సథిలాల్
శతఘ్్న న్్యస్: గడూ్లరు, జనసేన పార్్ట అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
చేపటి్టన జగనన్న ఇలు్ల – పేదలందరిక్ కనీ్నళ్్ల కార్యక్రమంలో 
భాగంగా జిలా్ల అధ్యక్షులు రియాజ్ మరియు కంద్కూరు 
నియోజకవరగొ ఇనాచేర్్జ పులి మలి్లకారు్జన రావు గారి ఆదేశం 
మేరకు గడూ్లరు గ్రామ పరిధిలోని గ్రామానిక్ రండు క్లోమీటర్ల 
దూరంలో ఎం.ఎస్.ఆర్ సంఘం. ఈ సంఘానిక్ ఒక క్లోమీటర్ 
దూరంలో ఒకటిన్నర సంవత్సరం క్రితం స్థానిక ఎమ్మలే్య చేతుల 
మీద ఇచిచేన ఇళ్ల సథాలాలు పరిసథాతి చూసే్త ఒక చెరువు లాగా స్మశాన 
వాటిక లాగా దర్శనమిస్్తనా్నయి. 30 లక్షల జగనన్న ఇళ్లను పూరి్త 

చేస్్తమని చెపిపాన ప్రభుత్ం లక్షపై చిలుకు ఇళ్లను పూరి్త చేయడం సగగొచేట. మాట తపపాని 
మడిమ తిపపాని రాజన్న వారస్ని రాక్షస పాలన త్రలోనే తుడిచిపెట్టకుపోతుందని 
అదేవిధంగా కాలనీలో నాడు నేడు క్రింద ఉన్నటవంటి మర్రిచెట్ట బడిని హైస్్కలో్ల 
విలీనం చేయడం దా్రా రాకపోకులకు స్మారు రండున్నర క్లోమీటర్ల దూరం 
ఉండడం వలన విదా్యరుథాలు వారి తలి్లదండ్రులు నడవలేక ఇబబుంద్లు పడుతునా్నరు. 
స్థానిక ఎమ్మలే్య మరియు అధికారులు సపాంద్ంచి ఈ యొక్క కాలనీని అభివృద్ధి చేస 
సమస్యలను పరిష్కరించాలని గడూ్లరు మండల జనసేన పార్్ట తరపున అన్నంగి చలపతి 
గారు తెలియజేశారు. ప్రజల భవిష్యతు్త రాష్ట్ర అభివృద్ధి జనసేనతోనే స్ధ్యం.
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