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పూర్తి పర్జ్ఞా నం లేని వసైీపీ మంత్రులకు 
అందంచినట్లే  అందర్కీ 'స్క్రిప్ట్ ' అందస్తి రా..?

*శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఏది మాట్లాడినా ఒకటికి పదిసార్లా ఆలోచించ 
వివేకింతో మాట్లాడతార్
* పరిపాలన గాలికొదిలేసి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరితో, ఏిం మాట్లాడారోనని 
మింత్రులు ఎిందుకు
ఆవేదన చిందుతునానార్..?
* జనసేన ప్రభుత్ింలో అనినా లెక్కలూ బయటికి తీసా్తిం
పూరి్త పరిజ్ఞానిం కూడా లేని కొిందర్ వైసీపీ మింత్రులకు పార్టీ 
మారినప్పుడల్లా ఆయా పార్టీలు స్్కరిప్టీ అిందిించనట్లా అిందరికీ ‘స్్కరిప్టీ’ 
అిందిసా్తర్ అనే భ్రమలో ఉిండి మాట్లాడుతుననాట్టీ ఉనానారని జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు 
ఒక ప్రకటనలో చురకలు అింటిించార్. జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఏది మాట్లాడినా ఒకటికి పదిసార్లా ఆలోచించ 
వివేకింతో మాట్లాడతార్. జనసేనలో ఎవరికీ ‘స్్కరిప్టీ’లు అిందిించాలిసిన 
అవసరిం లేదు. పార్టీలో గ్రామీణ సాథాయిలో ఉననా అతి సామానయా జన 
సైనికులు, వీర మహిళలు కూడా తమకుననా సామాజిక అవగాహనతో 
స్ింత పరిజ్ఞానింతో మాట్లాడతార్. అయినా పరిపాలన గాలికొదిలేసి 
పవన్ కళ్యాణ్ గార్ ఎవరితో, ఏిం మాట్లాడారోనని మింత్రులు ఎిందుకు 
ఆవేదన చిందుతునానారో వారికే తెలియాలి. గౌరవ ప్రధాన మింత్రి శ్రీ 
నరింద్ర మోడీ గార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై ఉననా గౌరవింతో ఆయనను 
ఆహా్నిించ మరాయాదపూర్కింగా మాట్లాడిన మాటలు కూడా విడమరచ 
చపాపులని వైసీపీ మింత్రులు అడగడిం వెనుక భయమో, అభద్రతా 
భావమో కూడా వారికే అరథాిం కావాలి.

* ‘జే-గాయాింగ్’ అవినీతి లెక్కలు ఇవిగో..
అధికారిం చేజికి్కించుకుననా దగ్గర నుించ జగనననా “జే-గాయాింగ్” చేసిన అవినీతి లెక్కల వివరాలు అనీనా జనసేన ప్రభుత్ిం సాథాపించన తర్వాత బయటికి తీసా్తిం. ప్రస్్తతానికి 
జగనననా కాలనీల పేర్తో “జే-గాయాింగ్” దోచుకుననా దోపడీ మొత్తిం రూ.15,191 కోట్లా వివరాలు ప్రజల మిందు ఉించుతునానాిం.
*ఇళలాసథాల్ల కొనుగోలులో గోల్ మాల్ చేసి రూ.4 వేల కోట్లా దోచుకునానార్.
*జగనననా కాలనీల లెవలిింగ్, చదును పేర్తో రూ.2,631 కోట్లా దోచుకునానార్.
*జగనననా కాలనీలోలా ఇస్క సరఫరా పేర్తో రూ. 3,100 కోట్లా దోచుకునానార్.
*జగనననా కాలనీలోలా సిమింట్ పేర్తో రూ.2,100 కోట్లా దోచుకునానార్.
*జగనననా కాలనీలోలా ఇనుమ పేర్తో రూ.1860 కోట్లా దోచుకునానార్.
*జగనననా కాలనీల పక్కన వై.సీ.పీ. నేతలు రియల్ ఎసేటీట్ పేర్తో రూ.1500 కోట్లా దోచుకునానార్.
*జగనననా కాలనీల పేర్తో జనావాసాలకు 10 కిలో మీటరలా పరిధిలో ఎట్వింటి మౌలిక సదుపాయాలు లేని కొిండలు, గుటటీలు, లోతట్టీ భూమలను నాలుగైదు రెట్లా 
అధికింగా ధర చలిలాించ బినామీ పేరలాతో కొనుగోలు చేయడిం ద్్రా రూ.4వేల కోటలా రూపాయలకు పైగా అవినీతికి పాలపుడాడార్.
*ఇళలా సథాల్ల లెవలిింగ్, చదును చేయడానికి సింబింధిించ 5-7-2020 న రూ. 2,631.70 కోట్లా నరగా నిధులను మింజూర్ చేయగా, ఈ నిధులోలా భార్ఎతు్తన అవినీతి 
చోట్చేస్కుింది.
*ఇళలాసథాల్లు లెవెలిింగ్ కు అవసరమైన గ్రావెల్ ను సింబింధిత లే అవుట్ కు 5 కిలోమీటరలా లోప్ నుించ తరలిించాలననా నిబింధనను కాింట్రాకటీరలా కోసిం సవరిించ భార్ 
ఎతు్తన అవినీతికి పాలపుడాడార్.
*నిబింధనలకు విర్ద్ింగా జెసిబిలు, ట్రాకటీరలాతో లెవలిింగ్ పనులు నిర్హిించార్. మైనిింగ్ శాఖ 
అనుమతులకు బదులు ఎమామారో్ల ద్్రా అనుమతి పింది జెసిబిలు, ట్రాకటీరలాతో గ్రావెల్ ను 
తరలిించ భార్ ఎతు్తన అవినీతికి పాలపుడాడార్.
*జగనననా కాలనీలో తొలివిడత నిరిమాించే ఇళలాకు అవసరమైన 3.10 లక్షల టనునాల ఇస్కను 
ఉచతింగా ఇవా్లిసి ఉిండగా, ఎక్కడా ఉచతింగా సరఫరా చేయడిం లేదు. ఈ కారణింగా టనునా 
ఇస్క రూ. 675/- పెటిటీ కొనుగోలు చేయాలిసివస్తింది. దీనివలలా రవాణా ఖర్చులతో సహా టనునాకు 
వెయియా రూపాయల చొప్పున రూ. 3,100 కోట్లా అదనప్ భారిం పడిింది.
*మఖయామింత్రి జగన్ భారతి సిమింట్సి కు లబి్ కలిగించడానికి మిగతా సిమింట్ కింపెనీలతో 
కుమమాక్కయి సిమింట్ ధరలను అమాింతింగా పెించేయడిం వలలా టనునాకు రూ. 3 వేలు చొప్పున రూ. 
2,100 కోట్లా అదనప్ భారానినా లబి్ద్ర్లు మోయాలిసి వస్తింది.
*తొలివిడత గృహనిరామాణాలకు 7.44లక్షల మట్రిక్ టనునాల ఇనుమ అవసరిం కాగా, గతింలో 
టనునా ఇనుమ ధర రూ. 45 వేలు ఉిండగా, ప్రస్్తతిం రూ. 70 వేలు వెచచుించ కొనుగోలు చేయాలిసి 
వస్తింది. దీనివలలా లబి్ద్ర్లపై రూ.1860 కోటలా మేర అదనప్ భారిం పడిింది.
*మొత్తింగా జగనననా కాలనీల నిరామాణిం పేర్తో రూ. 13,690 కోట్లా, సమీపింలో వై.సీ.పీ. నేతల 
రియల్ ఎసేటీట్ ద్్రా మరో 1500 కోట్లా దోచుకునానార్.
*ప్రస్్తత మారె్కట్ ధరల ప్రకారిం ప్రభుత్ిం ఇచచున డిజైన్ లో ఒకో్క ఇింటి నిరామాణానికి రూ. 5 లక్షలు 
ఖరచువుతుిండగా, ఇపపుటి వరకూ కేింద్ర ప్రభుత్ిం ఇస్్తననా రూ.1.8 లక్షలు మినహా రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం 
ఒక్క రూపాయి కూడా అదనప్ సాయిం అిందిించడిం లేదు అని శ్రీ నాగబాబు వివరిించార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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పేద ప్రజలకు ఇళ్ల స్థలాలకు కేటాయించి ప్రభుత్వ ఆస్్థని కాపాడాలని జనసేన డిమిండ్
శతఘ్నా న్యాస్: కాకినాడ జిల్లా కాకినాడ, 14 సమవారిం జనసేన పార్టీ పఏసి సభుయాలు, పింతిం నానాజీ, 
పతాని బాలకృష్ణ ఆధ్రయాింలో మిండపేట జనసేన పార్టీ ఇనాచుర్జ్ వేగుళ్ళ లీల్కృష్ణ, అమల్ప్రిం పార్టీ ఇనాచుర్జ్ 
శెటిటీబతు్తల రాజుబాబు తదితర పార్టీ నాయకులు ఎమమాలీసి తోట త్రిమూర్్తలు కాకినాడ జిల్లా కాజులూర్ 
మిండలిం పలెలాపాలెిం గ్రామానికి చిందిన స్మార్ 35, ఎకరాల ప్రభుత్ భూమిని కబాజ్ చేసి బాయాింక్ లో 
తనక పెటిటీ స్మార్గా 5, కోటలా రూపాయలు అప్పు తెచచునట్లా ఫిరాయాదులో పేర్్కనానార్ 2020, అపపుటి 
రామచింద్రాప్రిం రెవెన్యా డివిజన్ అధికారి, ల్యాిండ్ ప్రాసెసిింగ్ అధికారి కలిసి సర్ చేసి తోట కబాజ్ చేసిన 
భూమి ప్రభుతా్నికి చిందినదిగా నివేదిక అిందిించార్. అల్గే కాకినాడ జిల్లా కలెకటీర్ కి కూడా నివేదిక 
అిందినట్లా రికార్డాలోలా ఉిందని ఆయినా అధికార్లు సపుిందిించలేదని ఇపపుటికైనా ఎమమాలీసి తోట త్రిమూర్్తలు 
కబాజ్ చేసిన భూమిని అధికార్లు పేద ప్రజలకు ఇళలా సథాల్లకు కేట్యిించ ప్రభుత్ ఆసిథాని కాపాడాలని 
డిమాిండ్ చేస్్త కాకినాడ జిల్లా కలెకటీర్ కు వినతిపత్ిం అిందజేశార్.

పంతం నానాజీ ఆధ్వర్ంలో సోషల్ ఆడిట్
శతఘ్నా న్యాస్: కాకినాడ రూరల్, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు 3వ రోజు 
సమవారిం గ్రామ సచవాలయాలోలా సషల్ ఆడిట్ ని నిర్హిించే కారయాక్రమింలో భాగింగా కాకినాడ 
రూరల్ మిండలిం కొవా్డ గ్రామ అధయాక్షులు గుమమాడి వీరబాబు ఆధ్రయాింలో గ్రామసచవాలయింలో 
సషల్ ఆడిట్ ద్్రా జగనననా ఇళలా లబి్ద్ర్లు వివరాలు తెలియచేయాలని కోర్తూ వినతిపత్రానినా 
ఇచేచు కారయాక్రమింలో పాల్్గని సచవాలయిం అధికారికి అిందిించన జనసేన పార్టీ పఏసి సభుయాలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇించార్జ్ పింతిం నానాజీ ఈ కారయాక్రమింలో సాథానిక నాయకులు పాల్్గనానార్.

పితాని ఆధ్వర్ంలో గ్రామ సచివాలయాలలో సోషల్ ఆడిట్
శతఘ్నా న్యాస్:  మమిమాడివరిం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తలపెటిటీన జగనననా మోసిం జగనననా ఇలులా పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే కారయాక్రమిం సమవారిం మూడో రోజు 
సిందర్ింగా గ్రామ సచవాలయాలలో సషల్ ఆడిట్ జనసేన పార్టీ మమిమాడివరిం నియోజకవర్గ ఇనాచుర్జ్ పతాని బాలకృష్ణ ఆధ్రయాింలో కాట్రేనికోన మిండలింలో చయ్యార్, లక్ష్మీవాడ, 
కాట్రేనికోన, గెద్దనాపలిలా, ఉపూపుడి, దింతుకూర్ కిందికుపపు పలలాింకూర్ గ్రామ సచవాలయాలలో ఇళలా సథాల్లకు సింబింధిించన వివరాలు లబి్ద్ర్లు వివరాలు సథాల్లు ఎింత మొత్తిం 
ధరకు ప్రభుత్ిం కొనుగోలు చేసిిందో ఆ వివరాలనీనా గ్రామ సచవాలయాలోలా అడిగ సేకరిించటిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టీ మిండల కనీ్నర్ మోకా బాల ప్రసాద్, 
న్కల శ్రీరామ దుర్గ, సింసాని పాిండురింగారావు, పలిలా గోప, బీమాల స్రయా నాయుడు, రింబాల చౌదరిబాబు, పెమమాడి గింగాద్రి, ఓలేటి శ్రీను, పెమామాడి శ్రీను, పాలెప్ రాజు, బలలా 
కుమార్, వీర మహిళలు ఓగూరి భాగయాశ్రీ, గడిడా రతనాశ్రీ, వజ్రప్ చరింజీవి తదితర్లు పాల్్గనానార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పండ్్ల దాసరయ్ను పరామర్శంచిన 
శ్రీమతి బత్తుల వంకటలక్ష్మి

శతఘ్నా న్యాస్: రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం, సీతానగరిం మిండలిం, బొబిబిలింక గ్రామానికి చిందిన 
పెిండాయాల ద్సరయయా అనారోగయా కారణిం చేత కిమ్సి హాసిపుటల్ నిందు చకితసి పిందుతునానారని 
తెలుస్కొని వారిని పరామరి్శించ కుట్ింబ సభుయాలకు ధైరయాిం చపపు గౌరవప్రదింగా కలిసిన నా సేన 
కోసిం నా వింతు ఉమమాడి తూర్పుగోద్వరి జిల్లా కమిటీ కోఆరిడానేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెింకటలక్ష్మి. 
ఈ కారయాక్రమింలో నాయకులు తూమల సతి్తబాబు, దేవన దురా్గప్రసాద్, దడిడా అపపులరాజు మరియు 
జనసేన కారయాకర్తలు పాల్్గనానార్.

కార్తుక మాస వనసమారాధన మహోత్సవంలో పాల్గొన్న శ్రీమతి బత్తుల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్నా న్యాస్: రాజ్నగరిం నియోజవర్గిం, మిరి్తపాడు గ్రామింలో జరిగన కార్్తక మాస వనసమారాధన మహోతసివింలో పాల్్గని తీర్ప్రసాద్లు సీ్కరిించ భకు్తలతో మమేకమవుతూ 
అననావితరణ కారయాక్రమిం నిమిత్తిం ₹5000/- రూపాయల చింద్ను కమిటీ వారికి సమరిపుించన “నా సేన కోసిం నా వింతు” కమిటీ కోఆరిడానేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెింకటలక్ష్మి. ఈ 
కారయాక్రమింలో మిరి్తపాడు జనసేన శ్రేణులు పాల్్గనానార్.

పాయకరావుపేట జనసేన ఆద్వర్ంలో 
బాలల దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: 
పా య క రా వు పే ట 
నియోజకవర్గిం, ఎస్ 
రాయవరిం మిండలిం 
గోకులపాడు గ్రామింలో 
సమవారిం బాలల 
దినోతసివిం సిందర్ింగా 
తిమామాప్రిం పించాయతీ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
అయినా సేనాపతి బాబురావు 

మాసటీర్ మరియు మతి్త కార్్తక్ ఆరిథాక సాయింతో గోకులపాడు గ్రామింలో గోకులపాడు 
జనసైనికులు ఆధ్రయాింలో ఈరోజు అింగనవాడి పలలాలకి కించాలు, గాలాస్లు, ట్బుల్ 
బిసె్కట్లా ఇవ్డిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో గోకులపాడు జనసేన నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

వరుపుల తమ్మయ్బాబు ఆధ్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్గిం: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
పలుప్ మేరకు జగనననా ఇళ్్ళ పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా ప్రతి్తపాడు 
నియోజకవర్గిం, శింఖవరిం మిండలిం, మిండపిం గ్రామింలో పేదలకు కేట్యిించన 
ఇళలాసథాల్లినా నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ వర్ప్ల తమమాయయాబాబు ఆధ్రయాింలో 
జనసేన నాయకులు, కారయాకర్తలు సిందరి్శించడిం జరిగింది. నియోజకవర్గ ఇించార్జ్ 
వర్ప్ల తమమాయయాబాబు మాట్లాడుతూ పేదవారికి కేట్యిించన ఈ జగనననా ఇళలా 
సథాల్ల వయావహారింలో పూరి్తగా అవినీతి, అవకతవకలు జరిగాయని, ఎక్కడో 5 
కిలోమీటరలా దూరింలో ఉననా అననావరిం గ్రామింలోని లబి్ద్ర్లకు ఈ మిండపిం 
గ్రామింలో ఇళలా సథాల్లినా ఇవ్టిం జరిగింది, ఎవరూ కూడా ఇక్కడ ఇళ్్ళ నిరిమాించుకోలేని 
పరిసిథాతి కనిపస్తిందని ఎక్కడైతే ఈ వైసీపీ నాయకులకు కమిషన్ లు బాగా వసా్తయో 
ఆ సథాల్లినా ఎింపక చేస్కుని లబి్ద్ర్లినా ఇబబిింది పెడుతునానారని, ఇదింతా వైసీపీ 
నాయకులు లక్షలోలా అవినీతి చేసారని వైసీపీ అధికార పార్టీ నాయకులు ఈ ఇళలా సథాల్లోలా 
చేసిన అవినీతిని బటటీబయలు చేసే దిశగా ఈ మూడు రోజుల పాట్ జగనననా ఇళలా 
సథాల్ల కేట్యిింప్ దోపడీపై కారయాక్రమాలు చేపటిటీ ప్రజలకి తెలియజేసా్తమని చపపుటిం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో శింఖవరిం మిండల వైస్ ప్రెసిడింట్ స్ింకర చక్రి, జనసేన 
పార్టీ జిల్లా కారయాదరి్శ నలలాల రామకృష్ణ, ఏలేశ్రిం మిండల అధయాక్షులు పెింటకోట 
మోహన్, రౌతులపూడి మిండల అధయాక్షులు పల్లా శేఖర్, మరక చామవరిం అధయాక్షులు 
అర్జ్న్, పెద్దనాపలిలా గ్రామ పార్టీ అధయాక్షులు కరణిం రాజ్రావు, జనసేన నాయకులు, 
కారయాకర్తలు పాల్్గనానార్.
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భీమవరం జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న మోసం 
డిజిటల్ కా్ంపయిన్

శతఘ్నా న్యాస్: భీమవరిం: జగనననా ఇళ్్ళ పేదోళ్ళ కనీనాళ్్ళ అనే సామాజిక పరిశీలనలో భాగింగా 
సమవారిం సషల్ ఆడిట్ కారయాక్రమిం నిర్హిించ సాథానిక హౌసిింగ్ ఆఫీస్ కి వెళ్లా ప్రభుత్ిం కటిటీస్్తననా 
ఇళలా పై సమాచారిం కోరిన జనసేన పార్టీ జిల్లా అధయాక్షులు, నియోజవర్గ ఇింఛారిజ్ కొటికలపూడి 
గోవిిందరావు భీమవరిం నియోజకవర్గింలో నిరిమాస్్తననా ఇళ్లా ఎింతవరకు పూర్తయినాయి అని వివరాలు 
అడిగ తెలుస్కునానార్. ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ప్రభుత్ిం నిరిమాస్్తననా ఇళలాకు కనీస సౌకరాయాలు 
రోడులా, వాటర్ రిజరా్యర్,కలిపుించకుిండా ప్రధాన రహద్ర్లకు 5అడుగుల దిగువన నిరిమాస్్తనానార్. 
ఇల్ నిరిమాస్్తననా ఇళ్లా మరో ఇిందిరమమా గృహాల మాదిరిగా డ్రైనేజ్ వయావసథా లేక ప్రజలు ఇబబిిందిలకు 
గురవుతారని ఎదే్దవా చేశార్. ఈ కారయాక్రమింలో జిల్లా ప్రధాన కారయాదరి్శ, భీమవరిం పటటీణ అధయాక్షుడు 
చనమలలా చింద్ర శేఖర్, భీమవరిం మిండల అధయాక్షుడు మోకా శ్రీనివాస్, సెక్రటర్ కతు్తల నీలేింద్ర, 
నాయకులు బిండి రమేష్ కుమార్, ఎింపీటీసీ లు తాతపూడి రాింబాబు, ఆరటి వాస్, మాజీ కౌనిసిలర్ 
మాగాప్ ప్రసాద్, వానపలిలా స్రిబాబు నాయకులు ప్పాపుల స్బాబిరావు, ఆకుల శ్రీను, పింతిం ప్రసాద్, ఉిండవలిలా శీను, పెింటపాటి మరళ్ , పెదబాబు, కాళీ శేఖర్, కార్్తక్, యాతిం 
రామకృష్ణ, గణేష్, మలలా వెింకట్ష్, వీర మహిళ ఉడిసి మీనాక్షి తదితర నాయకులు, కారయాకర్తలు, వీర మహిళలు పాల్్గనానార్.

నిడదవోలు జనసేన ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: తూర్పుగోద్వరి జిల్లా, నిడదవోలు నియోజకవర్గిం, ఉిండ్రాజవరిం మిండలిం కె 
సావరిం, పాలింగ, ఉిండ్రాజవరిం గ్రామాలలో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్మేరకు 
జగనననా ఇలులా పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే కారయాక్రమింలో భాగింగా జగనననా కాలనీలను ఉిండ్రాజవరిం 
మిండల అధయాక్షులు వీరమలలా బాల్జీ ఆధ్రయాింలో జనసేన నాయకులు పరిశీలిించార్. ఈ 
సిందర్ింగా జనసేన నాయకులు మాట్లాడుతూ పేదలకు ఇళలా సథాల్లు ఇచేచు నెపింతో వైసిప నాయకులు 
కోటలా రూపాయలు దిండుకునానారని, సథాలిం ఇవ్డానికి ఒకో్క గ్రామింలో ఒకో్క రట్ ఫిక్సి చేశారని, 
లబి్ద్ర్ల నుిండి 30 వేల నుిండి 1,65,000 వరకు వస్లు చేశారని అనానార్. ఒక్క కె సావరిం 
గ్రామింలోనే అతయాధికింగా లక్షా 65 వేల రూపాయలు వస్లు చేశారని ఆరోపించార్. ఇళలా సథాల్ల 
లబి్ద్ర్లు మాట్లాడుతూ ఉిండ్రాజవరిం మిండలిం కె.సావరిం గ్రామింలో నాకు జగనననా కాలనీలో 
ఆరో నెింబర్ ఫ్లాట్ మింజూర్ అయిిందని ఆ సథాల్నికి గాను ననునా లక్షా 65 వేల రూపాయలు 
కటటీవలసిిందిగా నాపై వైసీపీ నాయకులు ఒతి్తడి తెచాచురని లక్షా 65 వేల రూపాయలు కట్టీ స్తమత 
నాది కాదు అని చపపుడింతో లక్షా 65 వేల రూపాయలు కటిటీన పదపే ఇళలా పట్టీ తీస్కోమని, ఇళలా పట్టీ 

వారి దగ్గర ఉించుకునానారని అింతే కాకుిండా నాతో నా భారయాతో మా గ్రామ వైసీపీ నాయకులు ఖాళీ పేపర్లా, ప్రామిసర్ నోటలాపై సింతకాలు తీస్కునానారని,ఇవి లక్ష 65 వేల రూపాయలకు 
పూచకత్ అని చపాపురని, డబుబిలు ఇచచు పట్టీ తీస్కు వెళ్ళమని పదేపదే ఒతి్తడి చేస్్తనానారని వాపోయార్. ఇద్దర్ పలలాలతో సెలూన్ షాప్ నడుప్కునే నేను లక్ష అరవై వేల రూపాయలు 
కటటీడిం గగనమేనని కావున అధికార్లు సపుిందిించ మాల్ింటి పేదలకు ఉచతింగా ఇళలా సథాల్లు ఇవా్లని కోరార్.

జగనన్న కాలనీలతో సాకారం కాని పేదల 
సంతింటి కల

శతఘ్నా న్యాస్: బనగానపలిలా, జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో 12, 13, 14 తేదీలలో 
నిర్హిస్్తననా జగనననా ఇలులా – పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే సామాజిక పరిశీలన 
కారయాక్రమింలో భాగింగా 14వ తేది మూడవ రోజు కోవెలకుింటలా మిండలిం సింబింధిించన 
జగనననా కాలనీని పరిశీలిించ అక్కడ పరిసిథాతులను బనగానపలెలా నియోజకవర్గిం జనసేన 
పార్టీ నాయకులు భాస్కర్ తెలుస్కోవడిం జరిగింది. ఈ సిందర్ింగా భాస్కర్ మాట్లాడుతూ 
నియోజకవర్గింలో ఎక్కడా కానీ జిల్లా సథాల్లు పూరి్త పేదలకు అిందిన ద్ఖల్లు లేవని 
రాష్ట్రవాయాప్తింగా ఇదే పరిసిథాతి నెలకొింది ఉిందని ప్రజ్ సమసయాలు ప్రభుత్ిం దృష్టీకి తీస్కొని 
వెళ్్త వైసిప నాయకులకు నచచుడిం లేదని ప్రతిపక్షాలు ప్రజ్ సమసయాలపై ఎపపుటికప్పుడు 
సపుిందిస్్త ప్రశనాించడిం జర్గుతుిందని ఓట్లా వేసి రాష్ట్రవాయాప్తింగా అతయాధిక మజ్ర్టీతో 
గెలిపించన పార్టీ పై బాధయాతతో వయావహరిించ సమసయాల పరిషా్కరానికి కృష్ చేయాలని 
కానీ భిననాింగా రాష్ట్రవాయాప్తింగా వైసిప నాయకులు సమసయాలపై కాకుిండా ప్రశనాస్్తననా 
వారిపై ఎదుర్ద్డికి దిగుతోిందని ఏదైతే ప్రతిపక్షింలో ఉననాప్పుడు హామీలు ఇచాచురో 
వాటిని అమలు చేయాలని కోరడిం తప్పు ల్గా కనిపస్తిందని పేద ప్రజల సింతిింటి 
కలను సాకారిం చేయాలిసిన బాధయాత హామీ ఇచచున ప్రభుతా్నిదే అని జగనననా కాలనీల 
పేట రాష్ట్ర వాయాప్తింగా 28 లక్షల 30 వేల మిందికి ఇలులా నిరిమాించ ఇసా్తమని జగనోమాహన్ 
రెడిడా గారి చపాపురని అిందులో భాగింగా 18,63,552 గృహాలను జూన్ నెల 2022 
సింవతసిరానికి అిందజేసా్తమని అనానారని గడువు ద్టి ఐదు నెలలు అవుతుననా ఇపపుటికే 
10% గృహాలు కూడా రాష్ట్ర వాయాప్తింగా పేదలకు అిందిన ద్ఖల్లు లేవని త్రలోనే వాటి 
పూరి్తగా చేసి పేదల సింతిింటి కలను సాకారిం చేయాలని అనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో 
కొలిమిగుిండలా నాయకులు పృది్ అవుకు, నాయకులు అజిత్ రెడిడా, జనార్న్, కిరణ్ రెడిడా, 
బాషా సిందీప్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

భగత్ సంగ్ విదా్రథి విభాగం ఆద్వర్ంలో 
జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: జవహర్ ల్ల్ 
నెహ్రూ ప్టిటీన రోజు సిందర్ింగా 
జవహర్ ల్ల్ నెహ్రూ టెకానాలజీ 
యూనివరిసిటీ లో ఆయన 
విగ్రహానికి భగత్ సిింగ్ విద్యారిథా 
విభాగిం ఆధ్రయాింలో పూలమాల 
వేసి ఘనింగా నిర్హిించార్. 
ఈ కారయాక్రమింలో భగత్ సిింగ్ 

విద్యారిథా విభాగిం ఉమమాడి అనింతప్రిం జిల్లా నాయకులు గాిండలా జయింత్ వర్న్ 
మాట్లాడుతూ సా్తింత్ సమరయోధులు, మన దేశ మొటటీ మొదటి ప్రధాన మింత్రి శ్రీ 
జవహర్ ల్ల్ నెహ్రూ ప్టిటీన రోజు సిందర్ింగా ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసి 
జర్ప్కోవడిం చాల్ సింతోషిం గా వుిందనానార్. జవహర్ ల్ల్ నెహ్రూ గారి మాటలు 
గుర్్త చేస్్త ” నేటి బాలలే రపటి నవ భారత నిరామాతలు. వారి బింగార్ భవిషయాతు్త కోసిం 
మనమింతా కలిసి పని చేద్్దిం అని చపాపుర్.నెహ్రూ గారి సిద్్దింతాలు, ఆశయాలు 
ఎపపుటికీ ప్రతి ఒక్కరూ పాటిించాలని కోరార్. ఈ కారయాక్రమింలో విద్యారిథా నాయకులు 
రవి చింద్ర, వింశీ కృష్ణ, తదితర విద్యారిథా, విద్యారిథానులు పాల్్గనానార్.

జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయంతి బాలల దినోత్సవ 
కార్క్రమం

శతఘ్నా న్యాస్: నిందికొట్్కర్ 
నియోజకవర్గింలోని జనసేన 
పార్టీ కారాయాలయింలో 
సమవారిం జవహర్ ల్ల్ 
నెహ్రూ జయింతి వేడుకలు 
జర్ప్కోవడిం జరిగింది. ఈ 

కారయాక్రమానికి నలలామలలా రవికుమార్, బోరెలిలా వెింకట్ష్ తదితర్లు రావడిం జరిగింది. 
నలలామల రవికుమార్ మాట్లాడుతూ జవహర్ ల్ల్ నెహ్రూ సా్తింత్ సమర పోరాటింలో 
మఖయా పాత్ వహిించార్. మన దేశ మొదటి ప్రధానమింత్రి గా పనిచేశార్. జవహర్ 
ల్ల్ నెహ్రూ గార్ పారలామింటర్ ప్రభుతా్నినా సాథాపించార్. విదేశీ వయావహారాలోలా తటసథా 
విధానాలకు ప్రసిది్ చింద్ర్ అని తెలియజేయడిం జరిగింది.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డ్.శ్రీధర్ పిలా్ల ఆధ్వర్ంలో జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్నా న్యాస్: పఠాప్రిం, రోజురోజుకి జనసేనకు మద్దతు పెర్గుతుింది అనడానికి నిదర్శనింగా పఠాప్రిం మిండలిం బి కొతూ్తర్ గ్రామిం నుించ వైసిప నాయకులు దుడుడా రాింబాబు 
మాకు జనసేన సిద్్ింతాలు నచాచుయిండి మా వైసీపీలో అనాయాయాలు అక్రమాలు చూడలేక ఈరోజు ఇింత చక్కని ఆహాలాదకరమైన రోజున ఈ కార్్తక వనసమారాధన ప్రస్కరిించుకుని 
150 మింది అనుచర్లతో కలిసి వైసీపీ నుించ మన మతాసియాకార విభాగ రాష్ట్ర కారయాదరి్శ మరియు పఠాప్రిం నియోజకవర్గిం జనసేన నాయకులు కింబాల ద్స్ సమక్షింలో డా. పల్లా 
శ్రీధర్ ఆధ్రయాింలో జనసేనలోకి చేరడిం జరిగింది. ఇది చాల్ శుభ తర్ణిం రానుననా ఎలక్షన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ మఖయామింత్రి అవుతారని ప్రజల ఆశస్్తనానార్. అల్గే మరెనోనా జనసేన 
దిమమాలు ప్రతి గ్రామాలోలా పెరగాలని, ప్రతి ఇింటికి జనసేన జెిండా రెపరెపల్డలని, 2024 ఎలక్షన్ నాటికి రాష్ట్రింలో గెలిచే మొదటి సీట్ పఠాప్రిం నియోజకవర్గిం నుించేనని నేను 
తెలియజేస్్తనానాను. అదేవిధింగా కళ్యాణ్ కానీ పఠాప్రిం నుించ పోటీ చేసే్త మనుపెననాడు ఏ పార్టీలోని ఏ నాయకుడు సాధిించలేని గొపపు మజ్రిటీతో లక్ష ఓటలా పైన మజ్రిటీతో గెలిపించ 
అసెింబీలాలో మఖయామింత్రిగా కూరోచుబెడతామని డాకటీర్ శ్రీధర్ మాట్లాడడిం జరిగింది. జనసేనలోనే ఉింది జనింకోసిం పనిచేసే సేన జనసేన అని అిందులో నేను ఒక జనసైనికునినా నేను 
మన జనసైనికులతో కలిసి ప్రజలిందరికీ నాయాయిం చేయాలని జనాధిపతి అయిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలను మిందుకు తీస్కెళలాడిం కోసిం ఈ కారయాక్రమిం ఏరాపుట్ చేయబడినది. 
ఈ కారయాక్రమిం యొక్క మఖయా ఉదే్దశిం కుల మతాలకు అతీతింగా పనిచేసే పార్టీ ప్రజలిందరికీ నాయాయిం చేయాలని మన పార్టీ సిద్్ింతాలోలా మఖయామైనది కాబటిటీ మొటటీమొదటిసారిగా 
పఠాప్రిం నియోజకవర్గింలో మూడు మిండల్లను అనుసింధానమ చేస్్త కులమతాలకు అతీతింగా పక్కనే ఉననా మాధవప్రిం రైలే్ గేట్ దగ్గర ప్రజలు వేచ చూస్్తింట్ర్ ట్రైనులా 
ఎప్పుడు వెళ్్తయి ఎప్పుడు వెళ్లాచుచు అని కానీ అక్కడ జనసింద్రోహిం తాకిడికి రైలే్ గేట్ సిబబిింది మరియు జనసైనికులు ట్రైనలా రాకపోకలకు కొించిం సమయిం తీస్కుింట్ ట్రైనలాను 
కొించిం లేట్ గా పింపతూ ఉనానారింట్ అర్ించేస్కోవచుచు జనసమద్రిం ప్రవాహిం తాకిడి ఏ విధింగా ఉననాదో ఈ కారయాక్రమానినా ఇింత పెద్ద ఎతు్తన విజయిం సాధిించడానికి కారణమైన 
ప్రతీ ఒక్క జనసైనికులకు, ఆతీమాయులకు, మిత్రులు బీజేపీ నాయకులకు, నియోజకవర్గ ప్రజలకు అిందరికీ మర్క సారి మనస్ఫూరి్తగా మా కుట్ింబిం తర్ప్న, మా తర్ప్న, మన 
జనసేన పార్టీ తర్ప్న కృతజఞాతలు తెలుప్కుింట్నానాని డా.శ్రీధర్ పల్లా అభివరి్ణించార్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

హౌసంగ్ కారా్లయం ఎదుట నిరసన తెలుపుతూ 
రప్రజంటేషన్ ఇచిచిన డ్క్టర్ పిలా్ల శ్రీధర్

శతఘ్నా న్యాస్: పఠాప్రిం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్మేరకు జగనననా 
ఇలులా పేదలకు కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా పఠాప్రిం హౌసిింగ్ బోర్డా కారాయాలయిం 
ఎదుట పఠాప్రిం నియోజకవర్గిం జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత 
డాకటీర్ పల్లా శ్రీధర్ నిరసన తెలపడిం జరిగింది మరియు రిప్రెసెింట్షన్ ఇవ్డిం 
జరిగింది. అనింతరిం మీడియాతో మాట్లాడుతూ 28 వేల మింది లబి్ద్ర్లకు ఇలులా 
కటిటీ ఇచాచుమని ప్రభుత్ిం చబుతుింది అయితే ఈ ఇలులా అనినా ఎక్కడికి పోయాయని నేను 
అడుగుతునానాను కనీసిం మాకనానా చబితే ఆ ఇలులాలు జనసేన తరఫున ప్రజలకు మేమైనా 
చుపసా్తమని చబుతునానామ నాలుగు సింవతసిరాలుగా టిడో్క ఇలులా ఆలోమాస్టీ పూర్తయిపోయి 
చననా చననా పనుల దగ్గర ఆగపోయినట్టీింవింటి టిట్్క గృహలను పేద పేదవాళలాకు 
అిందిించలేకపోయిింది ఈ ప్రభుత్ిం ఉననా ఈ ఒక్క సింవతసిరిం అయినా సర యుద్ 
ప్రాతిపదికన చననా చననా పాలనా పూరి్త చేసి పేదవాడికి ఇళలాను అిందిించవలసిిందిగా 
పఠాప్రిం జనసేన పార్టీ తరప్ నుించ మేమ డిమాిండ్ చేస్్తనానాను మీకు మీకు 
ఏమైనా ఉింట్ పరసినల్్గ తీస్కోిండి అమాయకమైన ప్రజలను ఇబబిిందులు పెటిటీ కక్ష 
రాజకీయాలు చేయొద్దని డాకటీర్ శ్రీధర్ పల్లా మీడియా మఖింగా చపపుడిం జరిగింది, 
అనింతరిం హౌసిింగ్ కార్పురషన్ కారాయాలయింలో ఉననా ఏఈకి రిప్రజెింట్షన్ ఇవ్డిం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో భాగింగా రాష్ట్ర మతాసికార నాయకులు కింబాల ద్స్, 
కిందరాడ ఎింపటిసి పల్లా స్నీత, బిజెప నాయకులు పల్లా మతాయాలరావు, పల్లా దినేష్ 
మోట్రి మహేష్, వాకపలిలా స్రయాప్రకాష్, దుడుడా రాింబాబు, గుర్ిం గింగాధర్ బొిండాడ 
జయరాజు పెనునా పోతుల వీరబాబు, పలివెల నాని బాబు, అరెజ్ల నాగేింద్ర, కేసిరెడిడా బులిలా 
రాజు, కట్రి తాతబాబియి, మరియు జన సైనికులు పాల్్గనడిం జరిగింది.

ఆకా్వ రైత్ల గిట్్టబాట్ ధరలను పంచాలని 
జుత్తుగ నాగరాజు వినతిపత్ం

శతఘ్నా న్యాస్: ఉిండి, ఉభయగోద్వరి జిల్లాల ఆకా్ రైతుల గట్టీబాట్ ధరలను 
పెించాలని పశచుమగోద్వరి జిల్లా కలెకటీర్ కి సపుిందన కారయాక్రమింలో ఉిండి నియోజకవర్గ 
ఇించార్జ్ జుతు్తగ నాగరాజు వినతిపత్ిం అిందజేయడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో 
ఉిండి నియోజకవర్గిం జనసేనపార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

వలుగుబంద సచివాలయంలో జనసేన సోషల్ ఆడిట్
శతఘ్నా న్యాస్: రాజ్నగరిం 
నియోజకవర్గిం వెలుగుబింద 
సచవాలయిం లెక్కల ప్రకారిం 
812 మిందికి ఇళలా సథాల్లు కోసిం 
లబి్దద్ర్లను ఎింపక చేసార్. కానీ 
ఇపపుటి వరకు లేఅవుట్ తీయలేదు. సథాలిం 

ఎపపుటికి సెలెక్టీ చేయాలి? పట్టీలు ఎపపుటికి ఇవా్లి? ఇక పాపిం లబి్దద్ర్లు ఇళ్్ళ 
ఎపపుటికి నిరిమాించుకోవాలి? జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరి్శ స్రూప గింట్ ప్రశనాించార్. 
ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

డాక్టర్ శ్రీధర్ పిలా్ల  ఆధ్వర్ింలో అింగరింగ వైభవింగా జనసేన వనసమరాధన
15వేల మందికి పైగా జనసైనికులు
కుల మతాలకు అతీతంగా జనసేన కార్తీక సమారాధన
శతఘ్నా న్యాస్: పఠాప్రిం, కుల మతాలకు అతీతింగా పఠాప్రిం నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు మరియు శ్రీ విష్్ణ హాసిపుటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ పల్లా జనసేన కార్్తక 
వనసమారాధన – జనసైనికుల ఆతీమాయ సమావేశ కారయాక్రమిం కని విని ఎర్గునట్వింటి 
ర్తిలో ఆదివారిం నాడు కుల మతాలకు అతీతింగా నిర్హిించడిం జరిగింది. జనసేన 
కారి్తక వన సమారాధన కారయాక్రమింలో ఊహిించని ర్తిలో జనసేన సమద్రిం ఉపెపునల్ 
పింగ 15వేల మిందికి పైగా ఈ కార్్తక వనసమారాధనలో పాల్్గనడిం జరిగింది. 
జనసైనికుల ఆతీమాయ సమేమాళనింలో జనశ్రేణులు మరియు బీజేపీ నాయకులు కూడా 
పాల్్గనడిం జరిగింది. అల్గే నితయా గానాలు, పవన్ కళ్యాణ్ సీపుచ్ ల మధయా జనసేనకు 
ఎప్పుడూ వెననాింట్ ఉింట్ తోడుగా ఉిండే జనసేన నాయకులకు, వీరమహిళలకు, 
సేవా తాతపుర్యాలకు, అల్గే మిత్పక్షింగా ఉననాట్వింటి బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులకు 
గౌరవ సనామానాలతో ప్రారింభమై జనసైనికుల జన సమద్రానినా చూసిన డాకటీర్ శ్రీధర్ 
పల్లా వేదికపై మాట్లాడుతూ ఈ నాటి మఖయా అతిధి మకా్క శ్రీనివాస్ ఆయన జిల్లాలోనే 
పార్టీ అధయాక్షులు స్యింగా వార జగనననా మోసాలు – జగనననా ఇళ్్ళ పేదలిందరికీ 
కనీనాళ్లా అనే కారయాక్రమానినా చేపటటీడిం ద్్రా ఇక్కడి కారయాక్రమానికి రాలేనపపుటికి వారి 
సింఘీభావిం ఫోన్ ద్్రా తెలిపారనానార్. జనసైనికులు, వీర మహిళలు, నాయకులు 
అిందరిం కలిసి నేను కూడా ఒక జనసైనికుడిగా మీలో ఒకడిగా మనమిందరిం కలిసి 
ఈరోజు ఇక్కడ కులమతాలకు అతీతింగా రాజకీయిం చయాయాలని పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ స్చన మేరకు ప్రధమ సిద్్దింతాలైన కుల్లను కలిపే ఆలోచన విధానిం, మతాల 
ప్రసా్తవన లేని రాజకీయమైన వాటిని అనుసరిస్్త పెటటీడిం ద్నినా నిరూపించే విధింగా 
ఈరోజు ఇక్కడ కులిం మతాలకు అతీతింగా మేమిందరిం జనసైనికులిం ఒకే కులిం 
ఒకే మతింగా నిరూపించే విధింగా ఈ కార్్తక మాసిం వనభోజనాలు ఏరాపుట్ చేయడిం 
జరిగింది. ఇింతటి అశేష జనసింద్రోహింగా మారిన జనసైనికులను, వీరమహిళలను 
జనశ్రేణులను, నియోజకవర్గ ప్రజలను నాకు అిందిించన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 

కి ఆజనామాింతిం ఋణగ్రస్థాడునై ఉింట్ను నితయాిం ప్రతి ఒక్క జనసైనికుల కషటీింలో తోడుగా ఉింట్ను, ప్రతీ ఒక్కరికీ నా వింతు సహకారానినా మరిింత అిందిించడానికి నేను ఎప్పుడూ 
మిందుింట్నని ఈ సభామఖింగా మరోసారి మీకు తెలియజేస్్తనానానని ఎింతో భావోగే్దింతో జనసేన అనే ఒక పలుప్మేరకు వేల్ది మింది జనిం ఇక్కడికి రావడిం ఈ కారయాక్రమానినా 
విజయవింతిం చేసినిందుకు వీర మహిళలకు, పఠాప్రిం నియోజకవర్గ జనశ్రేణులకు, ప్రజలకు అల్గే కాకినాడ, రాజమిండ్రి నుించ వచచున జనసైనికులకు, మిత్పక్షిం అయిన బీజేపీ 
పార్టీ నాయకులకు కూడా డాకటీర్ శ్రీధర్ పల్లా ప్రతేయాకింగా ధనయావాద్లు తెలియజేసార్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

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

బొలిశెటి్ట శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇలు్ల  
పేదలందర కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్: తాడేపలిలాగూడిం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాలు 
మేరకు మూడవ రోజు జగనననా ఇలులా – పేదలిందరి కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో 
భాగింగా తాడేపలిలాగూడిం నియోజకవర్గ జనసేనపార్టీ ఇించార్జ్ బొలిశెటిటీ 
శ్రీనివాస్ ఆధ్రయాింలో పటటీణింలో టిడో్క ఇళలాను పరిశీలిించడిం జరిగింది. 
ఈ సిందర్ింగా బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ద్ద్ప్ మూడుననార ఏళ్్ళ 
కావస్్తనానా ప్రజల సమసయాలను పటిటీించుకోకపోగా కనీసిం ప్రజలకు ఎల్ట్ 
అయిన ఇళ్్ళ వాళలాకి ఇవ్కుిండా వారి దగ్గర నుిండి డబుబిలు ల్కు్కని ప్రజలను ఇబబిిందికి గురి చేస్్తననా ఈ అధికార ప్రభుత్ిం ప్రజల సమమాను అధికార్ల జేబులోలా వేస్కుని పథకాల 
పేర్ చపపు ద్ద్ప్ 15 వేల కోటలా రూపాయలు లూటీ చేసిిందని టిడో్క ఇళ్ళ ప్రజలకు ఎలలాప్పుడూ జనసేనపార్టీ అిండగా ఉింట్ిందనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు జనసైనికులు వీర మహిళలు పాల్్గనానార్.

చిల్లపలి్ల ఆధ్వర్ంలో 3వ రోజు జగనన్న ఇలు్ల – పేదలందరకి కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: మింగళగరి, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 
జగనననా ఇలులా – పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే సామాజిక పరిశీలన కారయాక్రమింలో భాగింగా 
14వ తేదిన 3వ రోజు మింగళగరి మిండలిం, నవులూర్ పోతురాజు చర్వు దగ్గర ఉననా 
టిడో్క గృహాలను మింగళగరి నియోజకవర్గ ఇనాచుర్జ్ చలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు పరిశీలిించ 
అక్కడ పరిసిథాతులను ప్రభుత్ పనితీర్ను తెలుస్కోవడిం జరిగింది. ఈ సిందర్ింగా 
చలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ… గత ప్రభుత్ింలోనే పూర్తయిన ఇలులా వైసీపీ 
ప్రభుత్ిం అధికారింలోకి వచచు 3 సింవతసిరాలైనా ఇపపుటికీ ఆ ఇళలాకు రింగులు మాత్మే 
మార్చుకొని, లబి్ద్ర్లకు ఇింకా ఇలులా కేట్యిించకుిండా, ఈ వైసిప ప్రభుత్ిం చోదయాిం 
చూస్్తింది. అల్గే నిననా మింగళగరి పటటీణింలోని టిడో్క గృహాలకు వెళ్లా పరిశీలిస్్తిండగా 
వైసీపీ కారయాకర్తలు అడుడాకొని, మాకు అనీనా బాగునానాయి ఇక్కడ ఏ సమసయాలు లేవని 
లబి్ద్ర్ల మస్గులో ఉననా వైసీపీ కారయాకర్తలు వాగా్దనవాదిం చేశార్. ద్ద్ప్ 1700 
పైచలుకు ఉననా లబి్ద్ర్లోలా మాకు ద్ద్ప్ 400 అర్జ్లు జనవాణి కారయాక్రమింలో 
మింగళగరి నియోజకవర్గిం నుించ వచాచుయని, వాటి పరిశీలనలో భాగింగా మింగళగరి 
టిడో్క గృహాలకు వెళ్లాతే నలుగుర్ వైసీపీ కారయాకర్తలు అడుడాకోవడిం విడూడారింగా ఉిందని, 
ఎనినా అడడాింకులు వచచున ప్రజల తరప్న జనసేన పార్టీ పోరాడుతుిందని, ఇపపుటికైనా 

ఈ ప్రభుత్ిం వార్ కళ్్ళ తెరిచ పేదలకు కటిటీించన ఇళలాకు వచచు ఒకసారి చూసి, వాళలాకి ఎల్ింటి మౌలిక సదుపాయాలు కావాలో కలిపుించాలని, లబి్ద్ర్లకు ఇలులాలు తొిందరగా 
కేట్యిించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాిండ్ చేస్్తనానామని తెలిపార్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరి్శ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, గుింట్ర్ జిల్లా సింయుక్త 
కారయాదరి్శ బడే కోమలి, మింగళగరి- తాడేపలిలా మనిసిపల్ కార్పురషన్ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు మనగపాటి వెింకట మార్తీరావు, మింగళగరి మిండల అధయాక్షులు వాసా శ్రీనివాసరావు, 
తాడేపలిలా మిండల అధయాక్షులు సామల నాగేశ్రావు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగిం కారయాదరి్శ జింజనిం వెింకట సాింబశవరావు (జే.ఎస్.ఆర్), మింగళగరి నియోజకవర్గ 
నాయకులు చటెటీఒ అవినాష్,తాడేపలిలా మిండల ప్రధాన కారయాదరి్శలు తిర్మలశెటిటీ శ్రీధర్, సిింగింశెటిటీ శ్రీనివాసరావు, తాడేపలిలా మిండల కారయాదరి్శ చామిండేశ్రి, కుించనపలిలా గ్రామ 
అధయాక్షులు మనానా శ్రీనివాసరావు, మింగళగరి పటటీణ సీనియర్ నాయకులు ఉమామహేశ్రరావు, మింగళగరి మిండల ప్రధాన కారయాదరి్శ కిషోర్, మింగళగరి నియోజకవర్గ ఐటీ విభాగిం 
కోఆరిడానేటర్ సిింగింశెటిటీ రాకేష్, మింగళగరి మిండల కారయాదరి్శ కట్టీ కృష్ణ, బేతపూడి గ్రామ నాయకులు వాసా శవనానారాయణ, యర్బాలెిం గ్రామ అధయాక్షులు స్ిందరయయా, మింగళగరి 
పటటీణ జనసేన పార్టీ సషల్ మీడియా కోఆరిడానేటర్ జొనానాదుల పవన్ కుమార్, మింగళగరి మిండల జనసేన పార్టీ సషల్ మీడియా కోఆరిడానేటర్ లీళ్ళ సాయి నిందన్, చలలాపలిలా యూత్ 
అధయాక్షులు మేకల సాయి, మింగళగరి మిండల సషల్ మీడియా కమిటీ సభుయాలు బేతపూడి వింశీ, పెనుమాక గ్రామ జనసైనికులు షేక్ బాషా, షేక్ రెహమాన్, షేక్ సైద్, పార్టీ కారయాకర్తలు 
తదితర్లు పాల్్గనానార్.

చితూతురు జనసేన ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇలు్ల – 
పేదలకు కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్: చతూ్తర్ నియోజకవర్గిం, గుడిపాల మిండలిం చీల్పలిలా పించాయతీలోని 
చీల్పలిలా మరియు రాసనపలిలా గ్రామింలోనీ జగనననా కాలనీలో “జగనననా ఇలులా – 
పేదలకు కనీనాళ్లా” (జగనననా మోసిం) కారయాక్రమిం నిర్హిించడిం జరిగింది. అల్గే ఆ 
ప్రాింతానినా పరిశీలిించడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరి్శ 
ఆరణి కవిత, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ఐ.టి మింబర్ ఉయాయాల శ్రీనివాస్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయానిర్హక కారయాదరి్శ ఎ.కె.శరవణ, చతూ్తర్ జిల్లా ఐ.టి.కో ఆరిడానేటర్ సల్లా గవాస్కర్, 
చతూ్తర్ నియోజకవర్గిం ఐటి కో ఆరిడానేటర్ పృథ్్ రాజ్ మరియు వీర మహిళలు ప్షపు, 
జయింతి, గుడిపాల మిండలిం సీనియర్ నాయకులు మలెలాల శవ మరియు ఆది కేశవులు 
యాదవ్, మిండల ప్రధాన కారయాదరి్శ, హేమింత్ చక్రాల, సింయుక్త కారయాదరి్శ స్రష్, 
ఐటి సభుయాలు- చింద్రబాబు, ప్రశాింత్, మర్గేష్, శవయయా, మిండల నాయకులు విష్్ణ, 
మరళ్ కృష్ణ, శశాింక్, చతూ్తర్ పటటీణ నాయకులు వినోద్, స్రష్, ఖాదర్, యాదవ్ 
తదితర్లు పాల్్గనానార్.

పాలకొలు్ల టౌన్ టిడ్కో ఇలు్ల సందర్శంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్యాస్: పాలకొలులా నియోజకవర్గిం, 
పాలకొలులా టౌన్ టిడో్క ఇలులా సషల్ ఆడిట్లా 
భాగింగా పాలకొలులా జనసేన నాయకులు 
టిడో్క ఇలులా సిందరి్శించడిం జరిగింది.

షేక్ మహబూబ్ మసాతున్ అద్వర్ంలో జగనన్న 
మోసం డిజిటల్ కా్ంపయిన్

శతఘ్నా న్యాస్:  ఆతమాకూర్: జగనననా ఇలులా – పేదలిందరికీ కనీళ్లా 
#JaganannaMosam అనే హాష్ ట్గ్ లైన్ తో జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశిం మేరకు, నెలూలార్ జిల్లా జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు చనానారెడిడా మనుక్రాింత్ ఆమోదింతో అనింత 
సాగరిం మిండలిం, ఆమని చరివేళ పించాయితీ పరిధిలో జనసేన 
పార్టీ మిండల అధయాక్షులు షేక్ మహబూబ్ మసా్తన్ పరయాటిించార్. 
ఈఅ సిందరబిింగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఆింధ్ర రాష్ట్రిం ఈ నెల 
12 ,13,14 వ తార్కులలో “జగనననా ఇలులా – పేదలిందరికీ 

కనీళ్లా” జగనననా మోసిం హాష్ ట్గ్ 14వ తేదీన కారయాక్రమిం విషయానికి వసే్త జగన్ రెడిడా 
నవరతానాలోలా కీలక అింశిం అయినా పేదలిందరికీ సింత ఇలులా అిందిసా్తను అని వాగా్దనిం చేసార్ 
మఖయామింత్రి . రాష్ట్రమ లో 68 వేల ఎకరాలో 28 లక్షలు ఇలులా ఇసా్తిం అన మాట ఏమి అయిింది 
అని అనానార్. అనింత సాగరిం మిండలిం లో 1030 పై చలుకు జగనననా ఇలులాలు ప్రభుత్ిం. 
అిందులో ఆమని చరివెళ 40 పైగా జగ్గననా కాలనీ ఇచచునది. 4 వ సింవతసిరిం నడుస్్తనా ఇపపుటికి 
ఒక్కఇలులా కూడా లబి్దద్ర్లకు పూర్్తగా అిందిించలేకపోవటిం నిజింగా జగన్ రెడిడా ప్రభుతా్నికే 
సిగు్గ చేట్ అనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో జన సైనికులతో కలిసి సిందరి్శించ ఇళలా లబి్ దర్ల 
బాధితులకి అిండగా జన సేన పార్టీ అిండగా నిలబడుతాిం అని చపపుడిం జరగింది.

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

సతెతునపలి్ల ముని్సపల్ కమిషనర్ కు జనసేన వినతిపత్ం
శతఘ్నా న్యాస్: సతె్తనపలిలా, పేదవారికి అిందరికీ ఉచత నివాస గృహాలు కలిపుించే సాకుతో ఆింధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం అతిపెద్ద భూదింద్ను చేపటిటీిందని, ఇిందులో అక్రమాలను వెలికి తీసి ప్రభుత్ 
పెద్దల అవినీతి కుట్రను రట్టీ చేసా్తమని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ 
యాదవ్ అనానార్. జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్మేరకు చేపటిటీన సషల్ ఆడిట్ కారయాక్రమింలో 
భాగింగా సమవారిం ఉదయిం వార్ జిల్లా జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు గాదె వెింకట్శ్రరావుతో 
కలిసి సతె్తనపలిలా పటటీణ మనిసిపల్ కమీషనర్ కు వినతిపత్రానినా అిందిించడిం జరిగింది. సతె్తనపలిలా 
పటటీణ పరిధిలో టిడో్క గృహాలు, జగనననా కాలనీ గృహాలు మింజూర్కు ఎింతమింది లబి్దద్ర్లను 
ఎింపక చేయడిం జరిగింది, టిడో్క గృహాల మింజూర్కు లబి్ద్ర్ల నుిండి ఎింతెింత ధరావతు్త 
వస్లు చేశార్, వారిందరికీ నివాస గృహాలు కేట్యిించారా, జగనననా కాలనీల కోసిం ఎింత 
మేరకు ప్రభుత్ భూమలను ఉపయోగించార్, ప్రైవేట్ వయాకు్తల నుిండి ఎింత మొత్తింలో భూమలను 

కొనుగోలు చేశార్, జగనననా ఇలులా ఎింతమిందికి కేట్యిించార్, ప్రస్్తతిం సదర్ టిడో్క మరియు జగనననా కాలనీల సిథాతిగతులు ఏమిటి అను పలు ప్రశనాలతో కూడిన సమాచారిం 
కోర్తూ మనిసిపల్ కమిషనర్ కు వినతిపత్ిం అిందిించడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో జిల్లా అధికార ప్రతినిధి తవిటి భవనానారాయన, సతె్తనపలిలా రూరల్ మిండల పార్టీ అధయాక్షులు 
నాదెిండలా నాగేశ్రరావు, వీర మహిళలు నామ ప్షపులత, తిర్మలశెటిటీ మలీలాశ్రి, జనసైనికులు తిర్మలశెటిటీ సాింబశవరావు, స్బుబి, నింద్యాల శ్రీకాింత్, రాట్నాల సమశేఖర్, తిర్మల 
సాింబశవరావు, రాయుడు బాలకృష్ణ, ఆకుల శ్రీనివాసరావు, షేక్ ఖాజ్, సిసిింద్రీ, షేక్ జమాల్, శేష్, కొిండలు, తమిమాశెటిటీ మహేష్, కూరాకుల మహేష్, రాజేష్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

మలిశెట్్ట  వింకటరమణ అద్వర్ింలో జగనన్న మోసిం డిజిటల్ కా్ింపెయన్
శతఘ్నా న్యాస్: అననామయయా జిల్లా, రాజింపేట నియోజకవర్గింలో జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో 
అననామయయా డాయాిం కొట్టీకుపోయిన తరా్త నిరా్సితులైన విందల్ది కుట్ింబాలకు రాష్ట్ర 
మఖయామింత్రి వైయసాసిర్ గారి కుమార్డు జగనోమాహన్ రెడిడా ఇలులా కూలిపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి 
ఆర్ నెలల లోప్ ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఇలులా ప్నరినారామాణిం చేసి వారికి కొత్త ఇింటి 
కల సహకారిం చేసా్తనని గత సింవతసిరిం డిసెింబర్ లో వరాలు కురిపించ వెళ్లా ద్ద్ప్ 
సింవతసిరిం అవుతునానా నిరాశ్రయులైన వారికి మిందుగా ఇలులా కటిటీ ఇసా్తమని తరా్త 
బేసి మటటీిం వేస్కుననా తరా్త బిలులాలు చలిలాసా్తమని.. కట్టీకొని పక్షింలో తిరిగ ఆ సథాల్లను 
ల్కు్కింట్మని బెదిరిించగా.. సథాలిం తీస్కుననా ఆ ప్రాింత ప్రజలిందరూ ప్రభుత్ిం బిలులాలు 
చలిలాస్్తిందని నమమాకింతో అప్పులు చేసి బేసి మటటీిం వేస్కుని ద్ద్ప్ 6 నెలలు అయినా కూడా 
బిలులా కూడా చలిలాించలేదని చాల్మింది ఆ ప్రాింతాలు వదిలి వలస వెళ్లాపోయారని, అల్గే 
అక్కడ ఇచచున సథాల్లు కూడా ఇదివరకు ఇచచున దళ్త కుట్ింబాల నుించ మూడు ఎకరాలు 
ల్కొ్కని ఇలులా కూలిపోయిన వారికి ఐదు సెింట్లా సథాలిం ఇచచు పేర్ మాత్ిం జగనననా కాలనీలు 
అని పెట్టీకుింట్నానారని పెట్టీకునానా కూడా బిలులాలు చలిలాించలేదని అప్పులు చేస్కునానా ఇలులా 
పూరి్త గాక ఇలులా లేక దుర్రమైన జీవితానినా గడుప్తునానామని ఆయా ప్రాింత ప్రజలు వారి 
బాధ ను జనసేన నాయకులకు తెలియచేశార్. ప్లపతూ్తర్ పించాయతీలో ఊర్ మొత్తిం 
కొట్టీకొని పోగా రోడుడాకు ఒకవైప్న ఉననా వైసీపీకి ఓట్ వేసిన వరా్గనికి మాత్మే ఇింటి 
పట్టీలను ఇచాచురని ఓట్ వేయని దళ్త సామాజిక వరా్గనికి ఇళలా పట్టీలు ఇవ్లేదని ఆ 
ప్రాింత పేదలు తెలియజేశార్. అధికారిక లెక్కల ప్రకారిం డబుబిలు ఇచేచుసినట్లా చూపస్్తనానా 

బిలులాలు పేద ప్రజలకు అిందకపోవడిం జగనననా హౌసిింగ్ సా్కిం అని పేదల ఇళలా పేర్తో రాష్ట్రవాయాప్తింగా అతిపెద్ద సా్కిం జరిగిందని నిధులను పక్కద్రి పటిటీించారని దీని మీద సమగ్ర 
సర్ జరిప ప్లపతూ్తర్ దళ్త కుట్ింబిం పాట్ర్ వెింకటస్బబిమమా కుట్ింబిం నుించ ల్కు్కననా భూమికి ప్రభుత్ిం పరిషా్కరిం చలిలాించాలి లేద్ ప్రతాయామానాయ మార్గింగా వేర చోట 
భూమిని వారికి ఇవ్వలసిిందిగా అల్గే నిరాశ్రయులైన పేద ప్రజలిందరికీ ప్రభుత్మే సత్రమే ఇలులా నిరిమాించ అల్గే పెిండిింగ్ బిలులాలను వెింటనే కిలాయర్ చేయవలసిిందిగా చేస్్తనానామని 
రాజింపేట జనసేన పార్టీ నాయకులు వైసిప ప్రభుతా్నినా డిమాిండ్ చేశార్. ఎనోనా ఆశలతో కడప జిల్లా బిడడా సీఎిం అయితే రాష్ట్రిం అభివృది్ చిందుతుింది అనుకుని ఓట్ వేసిన ప్రజలను 
నట్టీటిన మించేసిింది ఈ ప్రభుత్ిం అని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు ఎిం వెింకట్శ్రరావు గార్ వైసీపీ వైఖరి మీద తీవ్ింగా మిండిపడాడార్. తాడేపలిలా పాలెస్ లో పనిచేస్్తననా సీఎిం 
ప్రజలలో సమసయాలను పరిష్కరిసే్త తపపు వైసీపీకి రాష్ట్రింలో భవిషయాతు్త లేదని ప్రతాయామానాయింగా జనసేన పార్టీ ఎదుగుతుననాదని పేదల తరఫున ఈ ప్రభుత్ింతో పోరాడి అననామయయా డాయాిం 
కోలోపుయిన ప్రాింతాలలో నషటీపోయిన ప్రతి ఒక్కరికి నాయాయిం జరిగే వరకు జనసేన పార్టీ అిండగా ఉింట్ిందని రాజింపేట జనసేన పార్టీ నాయకులు బాల సాయి కృష్ణ వారికి మాట 
ఇచాచుర్. రాబోయ్ రోజులోలా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కూడా అననామయయా డాయాిం ద్్రా నషటీపోయిన ప్రాింతాలకు తీస్కొసా్తమని జనసేన పార్టీ నాయకులు కతి్త స్బబిరాయుడు, వీరయయా 
ఆచారి, భాస్కర పింతులు, తాళలాపాక శింకరయయా తదితర్లు ఆయా ప్రాింత ప్రజలకు భరోసా ఇచాచుర్. జనసేన పార్టీ రాజింపేట అసెింబీలా ఇనాచురిజ్ మలిశెటిటీ వెింకటరమణ ఆధ్రయాింలో 
జరిగన ఈ కారయాక్రమింలో కడప జిల్లా లీగల్ సెల్ వైస్ ప్రెసిడింట్ కతి్త స్బబిరాయుడు, జడాడా శర్ష చేనేత విభాగిం రాష్ట్ర కారయాదరి్శ రాట్ల రామయయా, జనసేన నాయకులు చింగల్ 
రాయుడు, గోవర్న్ ఆచారి, భాస్కర పింతులు వీరయయా ఆచారి తదితర్లు పాల్్గనానార్.

బేతపూడి అనిల్ నివాళ్లర్పంచిన
చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు

శతఘ్నా న్యాస్: 
మింగళగరి మిండలిం, 
బేతపూడి గ్రామిం, 
బాపూజీ నగర్ చిందిన 
జనసైనికుడు బేతపూడి 
అనిల్ ఆదివారిం 
మ ర ణి ిం చ డ ిం 
జరిగింది. సమవారిం 
బాపూజీ నగర్ లో 
వారి స్గృహానికి వెళ్లా 
అనిల్ భౌతికకాయానికి 

పూలమాలవేసి నివాళ్లరిపుించన మింగళగరి నియోజకవర్గ ఇనాచుర్జ్ చలలాపలిలా 
శ్రీనివాసరావు మరియు నాయకులు కారయాకర్తలు. తదనింతరిం వారి కుట్ింబ సభుయాలను 
పరామరి్శించ, జనసేన పార్టీ మీ కుట్ింబానికి ఎలలాప్పుడూ అిండగా ఉింట్ిందని, 
జనసేన పార్టీ తరఫున వారి ప్రగాఢ సింతాపిం తెలియజేశార్.

దొడిడిపలి్లలో జగనన్న కాలనీలో జగనన్న ఇలు్ల 
పేదలకు కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్: చతూ్తర్ 
నియోజకవర్గిం, చతూ్తర్ నగరిం, 
దడిడాపలిలా లో జగనననా కాలనీలో 
జగనననా ఇలులా – పేదలకు కనీనాళ్లా 
(#ఝగనననామొసిం) కారయాక్రమిం 
నిర్హిించడిం జరిగింది. అల్గే 
ఆ ప్రాింతానినా పరిశీలిించడిం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదరి్శ 
ఆరణి కవిత, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
ఐ.టి మింబర్ వుయాయాల శ్రీనివాస్, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయానిర్హక 
కారయాదరి్శ ఎకె.శరవణ మరియు వీర 
మహిళలు ప్షపు, జయింతి, వినోద్, 
స్రష్, ఖాదర్, న్ర్, పవన్ కళ్యాణ్ 
తదితర్లు పాల్్గనానార్.

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

గొడిచెర్ల గ్రామంలో జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: పాయకరావుపేట, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు జగనననా ఇళ్ళలో 
అవకతవకలపై ప్రతీ గ్రామింలో డిజిటల్ కాయాింపెయిన్ గా నిరసన తెలియజేయాలని పలుప్నివ్డిం 
జరిగింది. రాష్ట్ర నాయకులు గెడడాిం బుజిజ్ ఆదేశాలు మేరకు నక్కపలిలా మిండలిం గొడిచరలా గ్రామింలో 
#JaganannaMosam హాష్ ట్గ్ తో నిరసన తెలియజేశార్. జనసేన నాయకులు నలలాల రతానాజి 
మాట్లాడుతూ గొడిచరలా గ్రామింలో పేదలకు ఇచచున ఇళలా సథాల్లకు కనీసిం రవాణా మార్గింగాని నీటి 
సదుపాయిం లేకపోవడిం వలన సథాల్లు ఇచచు రెిండు సింవతసిరాలు అవుతుననాపపుటికి ఒక లబి్ద్ర్డు 
కూడా కనీసిం సింకుసాథాపన కూడా చేయలేదు. పేదలకు ఇళ్్ళ నిరిమాించుకోలేక పేదలకు ఇళ్్ళ 
కనీనాలుగానే మిగల్యి అని చపాపుర్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసైనికులు ఆచింటి వీరబాబు, సతి్తబాబు, 
స్రష్, నానాజి, గణేష్, కోటి, నాగు, చరణ్, నాని, సాయి, శవ, నాగేింద్ర తదితర్లు పాల్్గనానార్.

చిర్రి బాలరాజు అద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: పోలవరిం నియోజకవర్గిం, కొయయాలగుడిం మిండలిం, సరిపలిలా గ్రామ 
పించాయితీ జగనననా కాలనీని పవన్ కళ్యాన్ గారి పలుప్ మేరకు ఇించార్జ్ చర్రి బాలరాజు 
అద్రయాింలో జనసేన నాయకులు కారయాకర్తలు పరిశీలిించడిం జరిగింది. ఇక్కడ ద్ద్ప్ 
50 ఇళ్ళకు పైగా కడతామని ప్రారింభాలు చేసి కేవలిం రెిండు, మూడు భేస్ మింట్లా 
మాత్మే నిరిమాించ పక్కన పడేసార్ ఇక్కడిం కొిండ ఒకపక్క కా్ర్ 50 అడుగులోతు 
నిిండా నీర్ కాలనీ ప్రదేశమే భయానకిం ఇక్కడ సాథానిక లబి్ద్ర్లు కూడా మాతో 
వచచు మొర పెట్టీకునానార్ మీర్ ఇళ్్ళ కట్టీకోకపోతే సథాలిం వెననాకి్క తీసేస్కుింట్ిం 
అింట్నానారట మొదట వాళ్్ళ కడతామని మళీ్ళ ఇల్ అింట్ మేమ పేదలిం ఎల్ 
కట్టీకోగలిం తీసేస్కుింట్ తీసేస్కోిండి అింట్ిం అని బోర్మింట్నానార్. అధినేత 
అింతరింగిం జగనననా ఇళ్్ళ పేదలిందరికీ కనీనాళ్్ళ ఇక్కడ సఫూషటీింగా కనబడాడాయ్ . ఈ 
కారయాక్రమింలో మిండల అదయాక్షులు తోట రవి, సాథానిక పించాయితీ సరపుించ్  తాడేపలిలా 
గోప, సీనియర్  నాయకులు చోడిపిండి స్భ్రమణయాిం, జిల్లా సింయుక్త కారయాదరి్శ పాదిం నాగకృష్ణ, అపపున ప్రసాద్ , మాదేపలిలా శ్రీనివాస్, కస్కురి్త ఉమ, పస్ప్లేటి రామ, కొయయాలగుడిం 
మిండల కమిటీ సభుయాలు, సరిపలిలా, గ్రామ కమిటీ సభుయాలు జనసైనికులు పాల్్గనడిం జరిగింది.

డ్. వంపూరు గంగులయ్ ఆధ్వర్ంలో జగనన్న 
మోసం డిజిటల్ కా్ంపయిన్

శతఘ్నా న్యాస్: అలూలారి సీతారామరాజు జిల్లా, పాడేర్ మిండలిం, బడిమేల గ్రామమ 
మరియు పించాయితిలో జనసేన పార్టీ తర్ప్న నిర్హిించన జగనననా ఇలులా ప్రజల 
కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా సమవారిం జనసేన పార్టీ పాడేర్, అరకు పారలామింట్ 
ఇనాచుర్జ్ డా..వింపూర్ గింగులయయా పాడేర్, జి.మాడుగుల మిండల నాయకులు 
జగనననా కాలనీలను సిందరి్శించార్. ఈ సిందరబిింగా డా..గింగులయయా మాట్లాడుతూ.. 
బడిమేల గ్రామింలో జగనననా ఇలులా పధకిం ద్్రా ఇలులా మింజూర్ చేశార్.. బిలులా 
మరిచార్ అింట్ ఎదే్దవా చేశార్. అల్గే ఈ ప్రభుత్ిం గడప గడప కి వైసీపీ ప్రభుత్ిం 
అింట్ యాత్ చేస్్తనానార్ ఆ గడపలోలా సిందరి్శసే్త ఈ విషయాలు మీ దృష్టీలో రాలేద్ 
అింట్ ప్రశనాించార్. రాష్ట్ర వాయాప్తింగా జగనననా ఇలులా పధకిం అటటీహాసింగా ప్రారింభిించ 
ఇప్పుడు మీర్ ప్రజలను అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టీసి ప్రజలు మా వైపే ఉనానారని ఎల్ 
అనుకుింట్నానారో అరథాిం కావట్లాదనానార్. ప్రజలకు కలిపుించాలిసిన మౌళ్కసధుపాయలను 
కూడా రాజకీయాింశలుగా చూడటిం బహుశా వైసీపీ మార్్క రాజకీయిం కాబోలు 
గరిజన ప్రాింతాలోలా గృహపధకాలకు అతయాింత ప్రామఖయాత ఉింట్ింది. ఎిందుకింట్ 
పేద ఆదివాసీలు సింత ఇింటి కల జీవిత కల ఆ కలను ఒక కలగానే మిగలిపోయిింది. 
ఇప్పుడు జగనననా ఇలులా జగమొిండి బిలులా పధకిం చాల్ చక్కగా అమలు చేశార్. ఇింకా 
ఎనానాళ్్ళ ఈ ద్ష్టీకాలు చేసా్తర్ త్రలోనే మీ ప్రభుతా్నికి చరమ గీతిం పాడే రోజులు 
దగ్గర పడాడాయని ఉద్్గటిించార్. గడప గడపకు వైసీపీ అింట్ ప్రచార ఆరా్ట్లకు 
పోతునానార్ తపపుతే ఆ గడప ఈ పేద ప్రజలు గడప నిరామాణానికి కొరకు ఎింత వరకు 
మేలు చేసారని ప్రశనాించార్.ఈ కారయాక్రమింలో జనసేనపార్టీ ఇనాచుర్జ్ డా వింపూర్ 
గింగులయయా గారితో పాట్గా పాడేర్ మిండల నాయకులు, తరడ రమేష్ నాయుడు, 
కొర్ కమల హసన్, వింతల ఈశ్ర్ నాయుడుఅశోక్ సాలేబు, సతయానారాయణ మజిజ్ 
అశోక్ కుమార్ కిలో, సింతోష్ మజిజ్, జి.మాడుగుల మిండల అధయాక్షులు మసాడి భీమననా, 
పవన్, మసా్తన్, చిందు, తలేలా కృష్ణ, గ్రామస్్తలు తదితర్లు హాజరయాయార్.

గర్భన సతితుబాబు ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: పాలకొిండ నియోజకవర్గిం, 
పాలకొిండ మిండలిం లుింబూర్ 
గ్రామింలో ప్రభుత్ిం అిందచేసిన జగనననా 
ఇళలా సథాల్లను నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు గర్న సతి్తబాబు 
పరిశీలిించార్. ఈ సిందర్ింగా ఆయన 
మాట్లాడుతూ ప్రభుత్ిం లక్షల్ది ఇళలాను 
మింజూర్ చేశామని, అిందులో భాగింగా 

ఇపపుటివరకు ద్ద్ప్ 50 శాతిం ఇళలాను పూరి్తచేశామని చబుతూ పేదలను మోసిం 
చేస్్తనానారని ఆరోపించార్.చాల్చోటలా ఇపపుటివరకు పనులు కూడా పూరి్తగా ప్రారింభిం 
కాలేదని కానీ ప్రభుత్ిం పూరి్త చేసినట్లా చబుతునానారని అనానార్.అల్గే కేింద్ర ప్రభుత్ిం 
ప్రధానమింత్రి ఆవాస్ యోజన కిింద విడుదల చేస్్తననా నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం 
పేదలకు అిందిస్్తననాట్టీ చబుతూ ప్రజలను తప్పుదోవ పటిటీస్్తనానారని అనానార్. రానుననా 
రోజులోలా నియోజకవర్గిం లోని అనినా గ్రామాలోలా ఈ యొక్క ఇళలా సథాల్లను పరయాటిించ 
వీరిందరికీ నాయాయిం జరిగేల్ జనసేన పార్టీ తరప్న పోరాటిం చేసా్తమని తెలియచేశార్. 
ఈ కారయాక్రమింలో లబి్ద్ర్లు జనసేన కారయాకర్తలు పాల్్గనానార్.

జగనన్న మోసిం డిజిటల్ కా్ింపెయన్
శతఘ్నా న్యాస్:  భీమవరిం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అదేశానుసారిం జగనననా 
ఇళ్లా – పేదలిందరి కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా నిందమూరిగుర్వు, పెరికిపాలెిం 
గ్రామాలలో జగనననా లే అవుట్ లను జనసైనికులు, వీరమహిళలు సిందరి్శించ 
లబి్ద ద్ర్లతో మాట్లాడి వార్ పడుతుననా కషాటీలను అడిగ తెలుస్కొని నిజ నిజ్లు 
వెలుగులోకి తీస్కువచార్ మీ తర్ప్న మేమ పోరాడట్నికి ఎలలాప్పుడూ సిద్ింగా 
ఉనానామని భరోసా ఇచాచుర్. ఈ కారయాక్రమానికి జనసైనికులు, వీర మహిళలు భార్ 
ఎతుననా తరలి వచాచుర్.

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

శివదత్ బోడపాటి ద్వర్ంలో జగనన్న మోసం 
డిజిటల్ కా్ంపయిన్

శతఘ్నా న్యాస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గిం: జగనననా ఇలులా పేదల పాలిటి కనీనాళ్లా 
కారయాక్రమింలో బాగింగా జనసేన పార్టీ సేటీట్ సెక్రెటర్ శవదత్ బోడపాటి మాట్లాడుతూ 
నీలకుిండీలు ప్రాింతింలో 104 లబి్ద్ర్లకు ఇలులా సథాల్లు కేట్యిసే్త ఒక నలుగుర్ మాత్మే 
ప్నాది వరకు కటిటీ వదిలేసార్ ఇదిండీ సింగతి మరమింట్ర్ దీనిని మోసిం అనకపోతే. 
చిందనాడ ప్రాింతింలో పూరి్తగా కొిండను లబి్ద్ర్లకు ఇచచున పరిసిథాతి, ద్రి మరా్గనికైతే 
దికే్కలేదు, ఇింత ద్ర్ణింగా వుింది ఈ #JaganannaMosam ద్ర్ణమైన మోసానికి 
తెరలేపన సాథానిక ఎమమాలేయా గొలలాబాబూరావు, ప్రతీ కొిండనీ అక్రమింగా తవుయాతూ గ్రావెల్ 

అమమాకాలు చేస్్తననా ఎమమాలేయా అనుచర్లు. అసలు మీకు పెరిమాషన్ వుింద్ ?. వుింట్ చూపించిండి ఎమమాలేయా బాబూరావు. ఇల్ అడడాగోలుగా ఎనినా మోసాలు చేసా్తర్ జగన్ రెడిడా, ఎదైనా 
నీకు ఎసీసి నియోజకవర్గిం అింట్ బాగా చననా చూప్ అని శవదత్ బోడపాటి ఎదె్దవా చేసార్.

ట్ండ్్స మెన్్స వేర్ అదినేతలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్నా న్యాస్: పఠాప్రిం టౌన్ నిందు గల హరివిలులా రెసాటీరెింట్ ఎదుర్గా జనసేన నిసా్రథా కారయాకర్త కొిండపలిలా శవ సదర్లు 
రమేష్ మరియు టి వీరబాబు లు ట్ిండ్సి మన్సి వేర్ అనే న్తన బటటీల షాప్లు ప్రారింభిించుకుననా సిందర్ింలో అిందుబాట్లో 
లేక సమవారిం వారి జనసేన పార్టీ నాయకులు పల్లా స్నీత, స్రయానారాయణ, ఎింపీటీసీ కిందరడా (దినేష్), జడీపుటీసి అభయారిథా 
వుట నానిబాబు, మిండల కమీటీ నాయకులు గింజి గోవిిందరాజు, వాకపలిలా స్రయా ప్రకాష్, తదితర జనసైనికులుతో కలిసి వారి 
యొక్క వాయాపార అభివృది్ జరగాలని ఆకాింక్షిస్్త శుభాకాింక్షలు తెలియజేయడిం జరిగింది.

యానాది కుట్ంబాలకు అండగా మోపిదేవి మండల జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: అవనిగడడా, మోపదేవి పించాయతీలో గత కొనినా సింవతసిరాలుగా నివసిస్్తననా 7 యానాది కుట్ింబాలకు 
సరైన నివాసిం లేదు, కొిందరికి ఆధార్ కార్డా మరియు రషన్ కార్డా లేదు మరియు వృద్ వయస్ వారికి పింఛన్ కూడా రాట్లాదు 
అల్గే కనీసిం అధికార్లు గానీ ప్రభుత్ సచవాలయ సిబబిింది కూడా పటిటీించుకోట్లాదు అని నిర్పేద యానాది కుట్ింబాలు 
జనసేన నాయకులు దగ్గర వారి బాధలు చప్పుకునానార్ వారికి అిండగా ఉింట్ిం అని మాట ఇచచు ఈరోజు మోపదేవి మిండల 
తహసీల్్దర్ కారాయాలయిం దగ్గర వారి సమసయాలు పరిష్కరిించాలని వారికి ప్రభుత్ిం పూరి్తగా సహకరిించాలని మోపదేవి 
మిండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పూషాడప్ రతనాగోపాల్ ఆధ్రయాింలో ఎమామారో్కి అర్జ్ ఇవ్ిండి జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో 
మోపదేవి మిండల పార్టీ ఉపాధయాక్షురాలు కొకి్కలిగడడా ప్రభుకుమారి, ఉపాధయాక్షులు మరకనపలిలా నరష్, బోగరెడిడా సాింబశవరావు, 
యడలాపలిలా అజయ్, ప్రధాన కారయాదరి్శ ఆకుల పవన్ కళ్యాణ్ మరియు మిండల నాయకులు రపలెలా సీతారామాింజనేయులు, 
బాదరలా లోల్క్ష నాయుడు, అరాజ్ కిరణ్ కాింత్ మరియు జనసైనికులు రపలెలా నాగేింద్ర బాబు, హరికృష్ణ, రాఘవ కూరటి 
పాల్్గనానార్.

మాడుగుల జనసేన ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: మాడుగుల 
నియోజకవర్గిం, మాడుగుల 
మిండలిం, మాడుగుల 
పించాయతీలో కోన వాళ్ళ 
పాకలు దగ్గర జగననా 
కొలని కిింద స్మార్ 
77మిందికి ఇలులా పట్టీలు 
ఇవ్డిం జరిగింది. ఇక్కడ 

కనీసిం ఒక్క ఇలులా నిరామాణిం కూడా జరగలేదు,కారణిం ఏింటి అింట్ రహద్రి మార్గిం 
సరిగలేకపోవడిం వలన లబి్ద్ర్లకు ఇబబిిందులు ఉింట్ చోట ఇలులా సథాల్లు ఇవ్డిం 
వలన, ఆరోజు జగన్ గార్ అధికారిం కోసిం ఒకల(ఇలులా నిరిమాించ ఇసా్తిం అనానార్( 
మాట్లాడి, అధికారిం వచచున తర్వాత ఒకల్ (సి్కిం యిసా్తర్ 180 అని చపపుడిం)
మాట్లాడి ప్రజలను మోసిం చేశార్ అని జనసేన పార్టీ జనశైనుకులు చపపుడిం జరిగింది. 
జగననా ఇలులా-పేదలకు కనీనాళ్లా గా మరయి తపపు ప్రజలు మేలు జరగలేదు అని చపపుడిం 
జరిగింది, ఇయొక్క కారయాక్రమింలో కోళలా చనానా, రాకెట్ న్కరాజు, వేపాడా నాగు, 
మించాల శవ, అచుచుట్, శవ, ప్రకాష్, మరికొింత మింది జనశైనుకులు పాల్్గనానార్.

పోతిన మహేష్ ను మరా్దపూర్వకంగా కలసన 
తిరుపతంద్ర

శతఘ్నా న్యాస్: ప్టటీపరి్త: జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పోతిన మహేష్ ను 
మరాయాదపూర్కింగా కలిసిన రాష్ట్ర వడడార యువజన సింగిం అధయాక్షులు డాకటీర్ పలలాప్ 
తిర్పతేింద్ర, సింగిం నాయకులు.

జగనన్న ఇళ్్ల – పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: డా.బి.ఆర్ అింబేద్కర్ 
కోనసీమ జిల్లా జనసేన సామాజిక 
పరిశీలన కారయాక్రమిం డా.బి ఆర్ 
అింబెడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు 
నియోజకవర్గిం మామిడికుదుర్ 
మిండలిం ఈదరాడ జగననా కాలనీలో 
పేదవారికి కేట్యిించన సథాల్నినా 
పరిశీలిించడిం జరిగింది. ఈ 

కారయాక్రమింలో జనసైనికులు యెర్బిండి చనినా, బొింతు స్ధాకర్, నకా్క రామారావు, వై. 
చటిటీరాజ్ చుటటీగులలా బుచచుబాబు, పెదపూడి ప్రసాద్, బడుగు శ్రీనివాస్, బొింతు భానుప్ర 
కాష్, ఎమ్. హేమింత్ కుమార్, వై.రఘు, జి.సాయి తదితర్లు పాల్్గనానార్.

ఎచెచిర్ల జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇలు్ల పేదల 
పాలిటి కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్: శ్రీకాకుళిం జిల్లా, ఎచచురలా నియోజవర్గిం, రణసథాలిం మిండలింలో రణసథాలిం 
పించాయతీలో జేఆర్ ప్రిం పించాయతీలో జగనననా ఇళ్్ళ కేట్యిించ మూడుననార 
సింవతసిరాలు అవుతుింది. ఈ సథాలింలో ప్రభుత్ిం ఏరాపుట్ చేసి జగనననా ఇలులా ఎట్వింటి 
నిరామాణిం జరగలేదు ఈ జగన్ ప్రభుత్ిం జనాలు మోసిం చేసిింది. జనసేన పార్టీ దీనినా 
తీవ్ింగా ఖిండిస్్త పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్మేరకు జనసేన పార్టీ రణసథాలిం మిండలిం 
నాయకులు కారయాక్రమిం చేశార్. ఈ కారయాక్రమానికి జనసేన నాయకులు ద్నానాన 
చరింజీవి రెడిడా, భాస్కరరావు, స్వా్డ రామారావు, పనినాింటి స్రష్, శ్రీను పింప్, ప్రేమ్ 
కుమార్ రెడిడా, ఆదినారాయణ మరియు జనసేన కారయాకర్తలు పాల్్గనానార్.

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

అయ్ప్ప స్్వమి పడిపూజ మహోత్సవింలో పాల్గొ న్న బత్తుల దింపత్లు

శతఘ్నా న్యాస్: రాజ్నగరిం నియోజకవర్గ, కోర్కొిండ మిండలిం, గాడల గ్రామిం అడాడాల శవ చక్రవరి్త ఆధ్రయాింలో అతయాింత వైభవింగా అయయాపపు సా్మి పడిపూజ మహోతసివింలో 
పాల్్గని సా్మి వారి శుభాశీస్సిలు తీస్కుననా రాజనగరిం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ వారి సతీమణి బతు్తల వెింకటలక్ష్మి పాల్్గనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో 
రాజ్నగరిం నియోజకవర్గ నాయకులు కారయాకర్తలు వీర మహిళలు జనసేన శ్రేణులు రాజ్నగరిం నియోజకవర్గ ప్రజలు పాల్్గనానార్.

గిద్దలూరు జనసేన ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: గద్దలూర్ నియోజకవర్గిం, అర్వీడు మిండలిం, పాపనేనిపలిలా గ్రామింలో ప్రభుత్ిం కేట్యిించన 
జగనననా కాలనీలను సమవారిం జనసేన పార్టీ ఇించారిజ్ బెలలాింకొిండ సాయి బాబా గార్ పరిశీలిించడిం జరిగింది 
ఈ లేఔట్ లో 141 గృహాలు కేట్యిించగా ఒక్కర్ కూడా బేసెమాింట్ కూడా ప్రారింభిించలేదు కారణిం ఊరికి 
దూరింగా కొిండ ప్రాింతింలో సథాల్లను కేట్యిించడమే అని జనసేన పార్టీ ఇనాచురిజ్ బెలలాింకొిండ సాయి బాబా 
గారికి తెలియజేయడిం జరిగింది. ప్రభుత్ిం వెింటనే ప్రజ్ ఆమోదయోగయామైన ఇింటి సథాల్లను కేట్యిించాలని 
సాయిబాబా గార్ డిమాిండ్ చేయడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టీ జిల్లా సింయుక్త కారయాదరి్శ 
కాల్ బాల రింగయయా అర్వీడు మిండల అధయాక్షుడు అలూలారయయా సిద్ిం వెింకట్శ్ర్లా శేషాద్రి నాయుడు అట్ కర్ 

వెింకట్శ్ర్లా అింబటి ద్స్ బాబు కొింకేల రింగసా్మి వీరనాలలా శవ కేశవ వీరగళ్ళ శ్రీకాింత్ మరియు జనసేన కారయాకర్తలు పాల్్గనడిం జరిగింది.

టెకకోలి జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్ళు పేదల 
పాలిటి కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్: టెక్కలి 
నియోజకవర్గిం: జగనననా 
ఇళ్్ళ -పేదలిందరికీ 
కనీనాళ్లా జనసేన సామాజిక 
పరిశీలన కారయాక్రమిం టెక్కలి 
నియోజకవర్గిం, కోటబొమామాలి 
మిండలిం కుర్డు పించాయతీ 
పరిధిలో పరిశీలిించన జనసేన 
పార్టీ టెక్కలి నియోజకవర్గిం 
నాయకులు మేదిబోయిన 

స్ధీర్, పలిలా కోట్శ్రరావు అధ్రయాింలో కొిండ ప్రాింతింలో ఇళలా సథాల్లు కేట్యిించడింతో 
లబి్ద ద్ర్లు ఎవర్ ఇలులా కట్టీకోవడానికి ఆసకి్త చూపించడిం లేదు అని ఈ సిందర్ింగా 
మాట్లాడుతూ ప్రభుత్ిం నలుగుర్, ఐదుగుర్ వెకు్తలతో శీతల గదులోలా తీస్కుననా 
నిర్ణయాలకు రాష్ట్ర ప్రజలు బలవుతునానార్. నివాసయోగయాిం లేని, మౌలిక సదుపాయాలు 
లేని కొిండ ప్రాింతాలోలా ఇలులా ఇచచు ప్రజ్ధనానినా దురి్నియోగిం చేస్్త… రాష్ట్ర ప్రజలను 
అప్పుల ఉబిలో నెట్టీతునానార్ అని మిండిపడాడార్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టీ 
నియజకవర్గిం టెక్కలి నాయకులు సింతోష్, వినోద్, రమేష్, చిందు, ప్రసాద్, జనారథాన్, 
శ్రీను పట్నాయక్, ఉదయ్, పవన్, జనసైనికులు, లబి్ద్ర్లు పాల్్గనానార్.

నందికొట్కోరు జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న 
ఇలు్ల పేదల పాలిటి కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్:  నిందికొట్్కర్: 
జగనననా ఇలులా పేదల కనీనాళ్లా 
అనే కారయాక్రమిం నిందికొట్్కర్ 
నియోజకవర్గిం లోని పగడయాల 
మిండలింలో నిర్హిించడిం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి జనసేన 
పార్టీ నుిండి నలలామల రవికుమార్, 
బోరెలిలా వెింకట్శ్, కాకరలా కిరణ్, కరానాటి 
మలిలాకార్జ్న తదితర్లు రావడిం 

జరిగింది. మఖయాింగా ఈ ప్రాింతింలో నాలుగు గ్రామాలకు కలిపే ఒకే చోట జగనననా గృహాలు 
ఇవ్డిం జరిగింది. కానీ కనీసిం 5 శాతిం గృహాలు కూడా పూరి్త కాలేదు. చాల్ మింది ప్రజలు 
కటిటీించుకోలేని పరిసిథాతి ఉిండడింతో వారికి మింజూరైన గృహాలు ప్రభుత్ిం రిటర్నా తీస్కోవడిం 
జరిగింది. ప్రభుత్ిం ఇచేచుది 1,80,000 రూపాయల మటీరియల్ పలాస్ నగదు. ప్రభుత్మ 
గృహాలు మింజూర్ చేసిింది పేద ప్రజల కొరకు వార్ ఈ లక్షా ఎనభై వేల రూపాయలతో ఎల్ 
గృహానినా పూరి్త చేసా్తర్? మింజూరైనట్వింటి గృహాలు ప్రభుత్ిం రిటర్నా తీస్కుననా వారికి తిరిగ 
వారికి ఇవా్లని నిందికొట్్కర్ నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ తరఫునుిండి డిమాిండ్ చేయడిం 
జరిగింది.

పనుకొండ జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న మోసం 
డిజిటల్ కా్ంపయిన్

శతఘ్నా న్యాస్: పెనుకొిండ నియోజకవర్గిం: జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ 
మేరకు మరియు పీఏసీ ఛైరమాన్ నాదెిండలా మనోహర్ ఆదేశాల మేరకు. జనసేన పార్టీ 
ర్ద్దిం మిండల అధయాక్షులు యు గింగాధర ఆధ్రయాింలో జగనననా ఇళ్లా పేదలిందరికీ 
కనీనాళ్లా మరియు జగనననా మోసిం పలాకార్డాస్ తో సషల్ ఆడిట్ నిర్హిించడిం జరిగింది. 
జగనననా కాలనీలలో జర్గుతుననా అవినీతి అక్రమాలను గురిించ ఎిం ఆర్ ఓ ఆఫీస్ కి 
వెళ్్ళ అధికార్లతో పరిశీలిించ.. వాటిని అతి త్రలో పరిష్కరిించాలని విననావిించడిం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో మిండలింలోని జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
పాల్్గనానార్.

కాకినాడ రూరల్ జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న 
మోసం డిజిటల్ 

కా్ంపయిన్
శతఘ్నా న్యాస్:  కాకినాడ రూరల్: 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
పలుప్ మేరకు 3వ రోజుసమవారిం 
గ్రామ సచవాలయాలోలా సషల్ ఆడిట్ 

ని నిర్హిించే కారయాక్రమింలో భాగింగా రాష్ట్ర పఏసీ సభుయాలు కాకినాడ రూరల్ ఇించార్జ్ 
పింతిం నానాజీ ఆదేశానుసారిం కాకినాడ రూరల్ కరప మిండలిం కరప గ్రామ 
అధయాక్షులు పెకేటి దురా్గప్రసాద్ ఆధ్రయాింలో గ్రామసచవాలయింలో సషల్ ఆడిట్ ద్్రా 
జగనననా ఇళలా లబి్ద్ర్లు వివరాలు తెలియచేయాలనీ కోర్తూ వినతిపత్రానినా ఇచేచు 
కారయాక్రమింలో పాల్్గని సచవాలయిం అధికారికి వినతి పత్ిం అిందిించన జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర సింయుక్త కారయాదరి్శ, భోగరెడిడా గింగాధర్… ఈ కారయాక్రమింలో మిండల ప్రధాన 
కారయాదరి్శ పేపకాయల అింజనీ పవన్ కుమార్, జిలెలాలలా ప్రసాద్, కాకినాడ రూరల్ సషల్ 
మీడియా ఇనాఛార్జ్ నలేలా ప్రసననా కుమార్, సాథానిక నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

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


మంగళవారం, 15 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వింలో అన్్న మోసపూరిత వాగాదా నాలే జనసేన పల్్లపోరులో బొలిశెట్్ట  శ్రీనివాస్
శతఘ్నా న్యాస్: తాడేపలిలాగూడిం, అధికారిం రాకమిందు ఇచచున వాగా్దనాలు అధికారిం వచాచుక 
వైసీపీ ప్రభుత్ిం పక్కకు పెటిటీిందని బొలిశెటిటీ అనానార్. తాడేపలిలాగూడిం లిింగారాయుడు గూడిం 
గ్రామింలో సమవారిం జరిగన పలెలా పోర్ కారయాక్రమింలో ఆయన మాట్లాడుతూ ద్ద్ప్ 
మూడుననార ఏళ్లా కావస్్తననా ప్రజల సమసయాలను పటిటీించుకోకపోగా పటటీణింలో, గ్రామింలో 
జగనననా కాలనీలో అవకతవకలు జరిగాయని తాడేపలిలాగూడిం శ్రీనివాస్ అనానార్. ఇకనుించ 
ప్రతి సమసయాపై ప్రభుత్ింపై ఉదయామిం బావుట ఎగురవేసా్తమనానార్. ఇస్క కొరత విదుయాత్ 
లైనులా రహద్ర్లు డ్రైనేజీల నిరామాణిం ఇల్ ప్రతి మౌలిక సదుపాయల గురిించ ప్రజల తరఫున 
ప్రభుత్ింపై తిరగబడతామనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో తాడేపలిలాగూడిం రూరల్ మిండల 
అధయాక్షులు అడపా ప్రసాద్, లిింగారాయుడు గూడిం జనసేన నాయకులు జనసైనికులు మరియు 
తాడేపలిలాగూడిం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్గనానార్.

మకిన్డి శేషుకుమరి ఆధ్వర్ింలో జగనన్న ఇలు్ల  పేదల కన్్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: పఠాప్రిం, వైసిప నాయకులు జగనననా ప్రభుత్ిం భయపెటిటీ సథాలిం లేకుిండా 
అని చపపు బలవింతింగా ఎింత వరకు నివాసయోగయాింలేని సథాల్లోలా ఇలులా కటిటీించాలని వర్ిం పడితే 
సాథానికులు చాల్ ఇబబిిందులకు గురవుతునానారని పఠాప్రిం జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ మాకినీడి 
శేష్కుమారి విమర్శలు గుపపుించార్. జగనననా ఇలులా పేదల కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా 
సమవారిం నాడు గొలలాప్రోలు మిండలింలో ఆమ పరయాటిించ సాథానికింగా 2500 మిందికి ఇళలా 
సథాల్ల పట్టీలు ఇచచున ప్రదేశానినా ఆమ పరిశీలిించ సాథానిక లబి్ద్ర్లతో, ప్రస్్తత కాలింలో ఆ 
సథాల్లోలా ఇలులా కట్టీకుననా వారితో ఆమ వారి సమసయాలను అడిగ తెలుస్కునానార్. లబి్ద్ర్లు 
చపపున వివరాలు ప్రకారిం నివాసిం లేని వారికి కాకుిండా అనర్హులకు, ఇలులా ఉననావారికి, 
ప్రభుత్ సానుకూలపర్లకు పట్టీలు ఇచాచురని సాథానికులు వివరిించార్. ఈ సిందర్ింగా ఆమ 
మాట్లాడుతూ గత రెిండు రోజులుగా మా జనసేన పార్టీ తరఫున నేను మరియు నియోజకవర్గ 
నాయకులు, జనసైనికులు, కారయావర్గిం నియోజవర్గిం పరిధిలో ప్రభుత్ిం ఇచచున జగనననా 
కాలనీలో విస్తృతింగా పరయాటిించాిం. ఈ సిందర్ింగా మేమ కనుగొననా లోపాలు, లబి్ద్ర్లు 
ఎదుర్్కింట్ననా సమసయాలు, ఇచచున సథాల్లోలా నివాసయోగయామైన సథాల్లు సాథానికుల వివరాల 
ప్రకారిం 20 శాతిం కూడా లేవని, గాయాస్ లైన్ పైప్లు పైన, హై టెన్న్ లైనలా కిింద, కొిండలు తవి్, 

చర్వులోలా, కాలువ మప్పు ప్రాింతాలోలా మీర్ ఇచచున సథాల్లు కనీస సౌకరాయాలు కూడా లేవని, సథాల్లకు కొనుగోలు అక్రమాలకు పాలపుడి మారె్కట్ రట్ కనానా ఎకు్కవ కొనుగోలు చేశార్. 
ఇది ఎల్ ఉించతే సథాల్ల కేట్యిింప్ విషయింలో పేదలకు కాకుిండా వైసిప సానుకూలపర్లకు, అనర్హులకు, ఇలులా ఉననావారికి ఇచాచురనానార్. ఈ వైఖరిని మీర్ కొనసాగించడిం వలలా 
పేదలు, నివాసిం లేనివార్ చాల్ ఇబబిిందులు పడుతునానారని ఈ సిందర్ింగా ఆమ తెలియజేశార్. కనీసిం మీరిచచున సథాల్లోలా కరెింట్ లైనులా, వాటర్ లైనులా, వెళలాడానికి రహద్ర్లు 
కూడా లేవని అల్ింటి సథాల్లను ఎిందుకు కేట్యిించాలని ఆమ విమరి్శించార్. ఒక ఊరికి సథాలిం ఊరికి ద్ద్ప్ రెిండు నుించ పది కిలోమీటరలా దూరింలో ఉనానాయని అల్ింటి సథాల్లు 
ఇలులా కట్టీకోవడానికి భయింకర పామలతో, ఇతర విషాజీవాలతో ఉనానాయనానార్. కనీసిం ఇపపుటికైనా నీ ప్రభుత్ిం తీర్ మార్చుకొని ఇచచున సథాల్లకు కనీస అవసరాలు అయినా రోడుడా, 
తాగునీర్, విదుయాత్ సరఫరా ఏరాపుట్ చేయాలని ఆమ ప్రభుతా్నినా కోరార్. ఈ కారయాక్రమింలో గొలలాప్రోలు మిండల అధయాక్షుడులు అమరాది వలిలా, పట్టీ శవ, గోప్ స్రష్, గుననా బతు్తల 
రాింబాబు, మేళిం బాబీ, యాిండ్రప్ శ్రీనివాస్, వినుకొిండ అమామాజీ, వినుకొిండ శర్ష, కింద సమరాజు, పబిబిరెడిడా ప్రసాద్, ఇజ్రాయిల్, స్రింద్ర, దురా్గప్రసాద్ మరియు జనసైనికులు, 
వీర మహిళలు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

పేడ్డ రామో్మహన్ ఆధ్వర్్మలో జగనన్న ఇళ్ళు 
-పేదలందర కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు నియోజకవర్గ ఇించార్జ్ పేడాడ రామోమాహన్ రావు నియోజకవర్గింలోని పిందూర్ లో జగనననా ఇళలా సథాల్లను 
పరిశీలిించార్. మిండలింలోని తొల్ప, రాపాక, పిందూర్లో పరయాటిించన రామోమాహన్ ప్రభుత్ిం పేదలకు కేట్యిించనట్లా చబుతుననా ఇళలా సథాల్లు ప్రజలు నివసిించుటకు 
అనుకూలింగా లేవని, కా్ర్లలో కేట్యిించ పేదల ప్రాణాలతో చలగాటిం ఆడుతునానారని ఆగ్రహిం వయాక్తిం చేశార్. చాల్ చోటలా ఇింతవరకు పనులు కూడా ప్రారింభిించకుిండా 
కాలయాపన చేస్తిందని, ఈ విషయిం పై పేదలకు నాయాయిం జరిగే వరకూ జనసేన పార్టీ పోరాడుతుిందని అనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో రామోమాహన్ తో పాట్ మిండల నాయకులు స్రయా, 
రమణ, రఘు, స్రష్, మధు, గణేష్, జగదీష్, చననాిం నాయుడు, బాలకృష్ణ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

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

అండగా బొలిశెటి్ట
శతఘ్నా న్యాస్: తాడేపలిలాగూడిం, 
పటటీణింలో 1 వ వార్డా మిలటర్ 

కాలనీలో శుక్రువారిం నాడు అగనా ప్రమాదనికి గురి అయిన వటిటీ ప్లుస్ చరణ్ 
సిింగ్ ఇలులాని పరిశీలిించ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ వారి కుట్ింబానికి జనసేన పార్టీ 
తర్ప్న అిండగా ఉింట్మని చపపు తక్షణ సాయిం కిింద 20,000 అిందజేశార్. 
అనింతరిం ఆ ఇింటిని ప్నరినారామాణిం కోసిం సహకరిసా్తమని బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 
జనసేన పార్టీ తరఫున భరోసా ఇచాచుర్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన తాడేపలిలాగూడిం 
పటటీణ, రూలర్, పెింటపాడు మిండల నాయకులు జన సైనికులు, వీర మహిళలు 
పాల్్గనానార్.

పోతిన వంకట మహేష్ ఆధ్వర్ంలో సోషల్ ఆడిట్
• సెింట్ భూమి పథకింలో 0 మార్్కలు కొట్టీసిన సాథానిక ఎమమాలేయా వెలలాింపలిలా శ్రీనివాస్.
• వెలగలేర్లో కేట్యిించన పాలాట్లా పోలవరిం బుడవేర్ మింప్ గురయ్యా ప్రాింతిం
• ఇళలా నిరామాణ పథకిం వైసిప రాష్ట్ర ప్రభుత్ పథకిం కాదు ఇది ప.ఎిం.ఏ.వై కేింద్ర ప్రభుత్ పథకమే.
• టిడో్క ఇళ్్ళ ఎపపుటికి పూరి్త చేసా్తర్ ?
• విజయవాడ పశచుమ నియోజకవర్గిం కేట్యిించన 10468 ఇళలాకు గాను కేవలిం 74 ఇలులా మాత్మే 
ఈ సింవతసిరిం చవరికి పూరి్త చేసా్తమని ప్రగల్బిలు పలుకుతుననా గొపపు ఎమమాలేయా వెలలాింపలిలా శ్రీనివాస్ కు 
మార్్కలు స్నానా అనడింలో సిందేహిం ఏమనానా ఉింద్?
శతఘ్నా న్యాస్: విజయవాడ పశచుమ నియోజకవర్గిం, జగనననా ఇలులా పేదల కనీనాళ్లా, జగనననా మోసిం 
సషల్ ఆడిట్ కారయాక్రమింలో భాగింగా విజయవాడ పశచుమ నియోజకవర్గిం సరి్కల్ 1 కారాయాలయింలో 
జోనల్ కమిషనర్ స్ధాకర్ ని కలిసి వివరాలు అడిగ తెలుస్కుననా పశచుమ నియోజకవర్గిం ఇించార్జ్ 
నగర అధయాక్షులు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పోతిన వెింకట మహేష్. అనింతరిం మహేష్ మాట్లాడుతూ 
పశచుమ నియోజకవరా్గనికి సెింట్ భూమి పథకిం కిింద కేట్యిించన ఇలులా 10468, ఇపపుటివరకు లబి్ద్ర్లకు చూపించన పాలాట్లా 2083, లబి్ద్ర్లకు చూపించని కేట్యిించని 
పాలాట్లా 8385. డిసెింబర్. 31. 2022 నాటికి కేట్యిించన 2083 పట్టీలలో వెలగలేర్లో 74 ఇలులా మాత్మే పూరి్త చేయిించ లబి్ద్ర్లకు అిందజేయాలనే ట్రె్గట్ పెట్టీకునానారని 
అధికార్లు తెలియజేస్్తనానారని, విజయవాడ పశచుమ నియోజకవర్గిం కేట్యిించన 10468 ఇళలాకు గాను కేవలిం 74 ఇలులా మాత్మే ఈ సింవతసిరిం చవరికి పూరి్త చేసా్తమని 
ప్రగల్బిలు పలుకుతుననా గొపపు ఎమమాలేయా వెలలాింపలిలా శ్రీనివాస్ కు మార్్కలు స్నానా అనడింలో సిందేహిం ఏమనానా ఉింద్?అని దిండుకోవడిం ద్చుకోవడిం అవినీతి మీద ఉననా శ్రద్ పేద 
ప్రజలకు కేట్యిించన టిడో్క ఇళలాను అిందజేయడిం మీద సెింట్ భూమి పథకిం కిింద పాలాట్లా చూపించడిం పై ఏమాత్ిం శ్రద్ లేదనానార్. ఇట్వింటి పనికిమాలిన ఎమమాలేయా పశచుమ 
నియోజకవరా్గనికి అవసరిం లేదనానార్. టిడో్క ఇళ్్ళ ఎపపుటికీ పూరి్త చేసా్తమో సపుషటీింగా తెలియజేయలేమని చబుతునానారని, ఇళలా నిరామాణ పథకిం వైసిప రాష్ట్ర ప్రభుత్ పథకిం కాదని, 
ఇది ప.ఎిం.ఏ.వై కేింద్ర ప్రభుత్ పథకమేనని, లబి్దద్ర్నికి 180000 రూపాయలు కేింద్ర ప్రభుత్మే ఇస్్తిందని, 35000 డా్క్రా ర్ణిం ద్్రా లబి్ద్ర్నికి ఇపపుించ అక్కడినుించ 
కాింట్రాకటీర్ కి మలిలాసా్తరని, 215000 కాింట్రాకటీర్ కి చలిలాసే్త 4 పలలార్సి తో పాలాసిటీింగ్ లేని గోడలతో సాలాబ్ వేసి అిందజేసా్తరని, ఇదింతా పేద ప్రజల రకా్తనినా జలగననా పీలేచు పధకిం అని ఇది 
కేవలిం కాింట్రాకటీరలా కోసిం వైఎసాసిర్సిపీ ఎింపీ ఎమమాలేయా మింత్రులకు వేలకోట్లా దోచ పెట్టీిందుకేనని ఈ పథకమని, పేదలిందరికీ ఇళ్లా సీ్కమ పెద్ద సా్కమని, భూమలు కొనుగోలు చదును 
మారి్కింగ్ మటీరియల్ అమమాకాలు అనినా సిఎిం జగనోమాహన్ రెడిడాకి లబి్ చేకూరచువని, ఈ పథకిం కిింద ఇపపుటికే 15 వేల కోటలా రూపాయలను జగనోమాహన్ రెడిడా దోచుకునానారనానారని, 7 
లక్షల రూపాయల పైచలుకు నిరామాణవేయమయ్యా సెింట్ భూమిలో 1,80,000 తో నిరామాణిం ఏ విధింగా చేసా్తరని, అప్పులు తీరచులేక రాబోయ్ 20 సింవతసిరాలు వరకు పేద సామానుయాల 
ఈ సెింట్ భూమి పథకింలో కూర్కుపోయి జీవితాలు వయారథాిం చేస్కుింట్రని, నిరామాణానికి అదనింగా జగన్ ప్రభుత్ిం సామానుయాల వద్ద నుించ విదుయాత్ వాటర్ కనెక్షనులా కావాలింట్ 
లబి్ద్ర్ డబుబిలు అదనింగా చలిలాించాలిసిిందేనని, ఇింటి నిరామాణింతో వాటికి సింబింధిం లేదని, ఇదింతా పచచు మోసిం అనానార్. గత రెిండు రోజుల నుించ విజయవాడ నగరానికి 
సింబింధిించ టిడో్క ఇలులా జగనననా కాలనీలను సిందరి్శించామని ఇిందులో ఎనోనా అవినీతి వాస్తవాలు అధికార పార్టీ గురిించ బహిర్గతిం అయాయాయని గత ప్రభుత్ హయాింలో 70 నుించ 
90 శాతిం పూర్తయిన జక్కింపూడిలోని టిడో్క గృహ సమద్యిం నేటికీ అిందజేయలేదని లబి్ద్ర్లిందరినీ సెింట్ భూమి పథకానికి మళ్్ళించ టిడో్క గృహాలను అమమాకొని వేల 
కోటలా రూపాయల సింపాదిించుకునే కుటటీని ఇిందులో ద్గుిందని అదేవిధింగా వెలగలేర్ లో ఇచచున లేఅవుట్ ఒక పక్కన బుడమేర్ మర్క పక్కన పోలవరిం కాలవల మధయా ఉిందని 
ఇది ఎప్పుడైనా మింప్కి గురయ్యా ప్రాింతమని ఇక్కడ మౌలిక వసతులు ఏ మాత్ిం లేవని, ఈలలాప్రోలు ,వెదుర్ పావులూర్ జగనననా లేఔట్ లో ఇింతవరకు ప్రారింభిం కాలేదని సాథానిక 
ఎమమాలేయా వెలలాింపలిలా శ్రీనివాస్ ఈ కారయాక్రమింలో డివిజన్ అధయాక్షులు వేింపలిలా గౌర్ శింకర్, పట్నారి శ్రీనివాసరావు, కొరగింజి రమణ, షేక్ అమీర్ భాష లతోపాట్ నాయుకులు సాటీలిన్ 
శింకర్, వెనానా శవ శింకర్, శ్రీదేవి, జగదీష్, పవన్ కళ్యాణ్, అధి, రాళలాపూడి గోవిింద్, చవుల శ్రీనివాస్, పోతిన యుగింధర్, రఖపలిలా శ్రీను, ప్ల్లారావు, పళ్్ళ శ్రీకాింత్ సాయి, నాగూర్ 
తదితర్లు పాల్్గనానార్.

విడివాడ ఆధ్వర్ంలో మూడవరోజు జగనన్న ఇలు్ల – పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్: తణుకు, జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పలుప్మేరకు జగనననా ఇలులా పేదవారికి కనీనాళ్లా మరియు జగనననా మోసిం అనే కారయాక్రమింలో మూడవరోజు తణుకు 
నియోజకవర్గిం ఇరగవరిం మిండలిం అర్జ్నుడు పాలెిం గ్రామింలో తణుకు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ విడివాడ రామచింద్ర రావు ఆధ్రయాింలో జగనననా ఇలులా పరిశీలిించడిం జరిగింది ఈ 
జగనననా ఇళలాకు సరైన రహద్రి గానీ డ్రైనేజీ సదుపాయమ గాని మించనీర్ సదుపాయిం గానీ ఎలకి్రిసిటీ సదుపాయిం గాని లేవని లబి్ద్ర్లు విడువాడ రామచింద్రరావు దగ్గర వాపోయార్ మరియు 
తూర్పు విపపుర్రు కేకుమిందువలిలా గ్రామాలోలాని జగనననా ఇలులాలు సిందరి్శించడిం జరిగింది ఈ కారయాక్రమింలో ఉభయగోద్వరి జిల్లాల ర్జనల్ కోఆరిడానేటర్ కటనాిం కటనాిం విశాలి అర్జ్నుడు పాలెిం సరపుించ్ 
పోతుల గింగాధర్ తూర్పు విపపుర్రు సరపుించ్ తమిమాశెటిటీ సతయానారాయణ ఎింపీటీసీ నరసిింహమూరి్త కే, కుమదువలిలా ఎింపీటీసీ పిండి గోవిింద్, ఇరగవరిం మిండలిం జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు ఆకేటి కాశీ, 
తణుకు మిండలిం అధయాక్షులు చకా్కల వేణు, తణుకు మిండలిం ఉపాధయాక్షురాలు తెలగరెడిడా లక్ష్మి, తణుకు టౌన్ యూత్ ప్రెసిడింట్ తులసీరామ్ మరియు పింతిం నానాజీ, కేశవ మరియు జనసేన పార్టీ 
నాయకులు కారయాకర్తలు అభిమానులు పాల్్గనానార్.
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నలిశెటి్ట శ్రీధర్ ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇలు్ల – పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: ఆతమాకూర్, జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్మేరకు రాష్ట్రవాయాప్తింగా జర్గుతుననా 
జగనననా మోసిం కారయాక్రమింలో భాగింగా ఆతమాకూర్ నియోజకవర్గ ఇనాచుర్జ్ నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ఆధ్రయాింలో… ఆతమాకూర్ 
పటటీణ సమీపింలోని జగనననా కాలనీలను మరియు మనిసిపాలిటీ పరిధిలోని జ్లయయా నగరిం సమీపింలోని టిట్్క 
గృహ సమద్యాలను సిందరి్శించడిం జరిగింది. జగనననా కాలనీలలో 1936 ఇళ్ళకు గాను, కేవలిం134 మాత్మే 
పూర్తయాయాయి. టిడో్క గృహాలు పూర్తయి మూడు సింవతసిరమల కాలిం గడిచనపపుటికీ నేటి వరకు పూరి్తగా గృహాలను 
లబి్ద్ర్లకు కేట్యిించడిం జరగలేదు. మిగలిన గృహాలను కూడా లబి్ద్ర్లకు వెింటనే కేట్యిించాలని మరియు 
తాగునీటి సౌకరయాిం, వీధిలైట్లా వింటి కనీస వసతులను కలిపుించాలని జనసేన పార్టీ డిమాిండ్ చేస్్తింది. 1936 కాలనీలకు 
గాను కేవలిం134 మాత్మే పూర్తయాయాయి అింట్ నిర్పేదలకు మీర్ ఇస్్తననా ఇళ్్ళ ఇింకా ఎనినా సింవతసిరాలకు పూరి్త 
చేసి ఇసా్తర్? సపుషటీింగా లబి్ద్ర్లకు చపపువలసిిందిగా జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాిండ్ చేస్్తనానాిం. ఈ కారయాక్రమింలో 
వింశీ, చింద్ర, నాగరాజు, తిర్మల, భాను, పవన్, అనిల్, మదన్, హజరత్, వెింకట్ష్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

జగనన్న ఇళ్ళు-పేదలందర కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: గుింట్ర్, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు జగనననా ఇళ్్ళ-పేదలిందరి కనీనాళ్లా అనే 
పేర్తో #JaganannaMosam అనే ట్గ్ తో డిజిటల్ కాింపెయిన్ రాష్ట్ర వాయాప్తింగా నిర్హిించడిం జర్గుతుింది. 
రాష్ట్రింలో అసింపూరి్తగా ఉననా టిడో్క ఇళ్్ళ, జగనననా ఇళ్్ళ గురిించ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియ జేయడమే ఈ కారయాక్రమిం 
యొక్క మఖయా ఉదే్దశయాిం. ఈ కారయాక్రమింలో భాగింగా నాయకులు కొర్పాటి నాగేశ్రావు, జిల్లా సింయుక్త కారయాదరి్శ 
చట్టీల త్రినాధ్ సమవారిం ప్రతి్తపాడు మిండలిం వింగప్రిం నుిండి వలూలార్ వెళ్లా ద్రిలో ఉననా జగనననా కాలనీని 
సిందరి్శించడిం జరిగింది. ఈ సిందరబిింగా జనసేన నాయకులు మాట్లాడుతూ జగనననా ఇళలా పేర్తో పేద ప్రజలినా మోసిం 
చేస్్తనానార్ అని అనానార్. అల్గే ఈరోజు జగనననా కాలనీల పేర్తో రాష్ట్రింలో దోపడీ చేశార్ అని ఇక్కడ అవినీతి తపపు 
అభివృది్ లేదు అని ఆరోపించార్.

నిడదవోలు మండల కమిటీ సమావేశం
శతఘ్నా న్యాస్: నిడదవోలు నియోజకవర్గిం, నిడదవోలు మిండలింలో క్రొత్తగా నియమిించన నిడదవోలు 
మిండలకమిటితో పార్టీ ప్రణాళ్కల కోసిం మీటిింగ్ ఏరాపుట్ చేయడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో పోలిరెడిడా 
వెింకటరతనాిం మాట్లాడుతు మనమిందరిం గ్రామసాథాయిలో పార్టీ బలోపేతిం కోసిం గ్రామ కమిటీలు, బూత్ కమిటీలు 
త్రలో ఏరాపుట్ చేద్్దిం అని,ద్నికి కలిసి పనిచేద్్దిం అని మాట్లాడార్. ద్నితో పాట్ క్రొత్తగా నియమితమైన మిండల 
కమిటీకి పోలిరెడిడా వెింకటరతనాిం, రింగా రమేష్ చేతుల మీదుగా సనామానిం చేయడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో 
రింగారమేష్, ఇింద్రగౌడ్, మేడా పూర్ణ, కర్రీ వినోద్, షేక్ రఫీ, షబీబిర్, రాజ్, కస్్తరి స్బాబిరావు, వది్దరెడిడా రాజు జిల్లా 
ప్రోగ్రామ్సి కమిటీ యామన కాశ, యడలాపలిలా సతి్తబాబు మిండల కమిటీ సభుయాలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

మీడియా సోదరులకు సంఘీభావం తెలిపిన శేషుబాబు
శతఘ్నా న్యాస్:  అవనిగడడా, సభయా సమాజిం తలదిించుకునే విధింగా మన శాసన సభుయాలు, షాడో శాసన సభుయాలు 
మాట్లాడినట్లా మా దృష్టీకి వచచుింది. అది కూడా సాథానికింగా ఉననాట్వింటి మీడియా సదర్డి మీద మహిళలు 
వినకూడనట్వింటి బూతులు తిడుతూ కొటటీట్నికి మీదకు వెళ్లానట్లా తెలిసిింది. ఈ సిందర్ింగా ఆ తిటిటీన వారికి 
తగనింత జ్ఞానిం కలిగించాలని ఆ లింకమమా తలిలాని జనసేన పార్టీ తర్ప్న వేడుకుింట్నానామ. అల్గే ఈ 
నియోజకవర్గింలోని ప్ింట్ అిండ్ ఎలకా్రినిక్ మీడియా సదర్లకు జనసేన పార్టీ తర్ప్న పూరి్త సింఘీభావిం 
తెలుప్తునానామ. ఒక సామానుయానికి ఏదయినా నషటీిం జరిగతే వారి తర్ప్న ఏ విధింగా అయితే పోరాడతామో 
అదే విధింగా ఏ జరనాలిస్టీకు అనాయాయిం జరిగనా మీతో పాట్ ఉిండి పోరాడట్నికి నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ సిద్ింగా ఉింట్ింది అని తెలియ పర్స్్త పూరి్త సింఘీభావానినా ప్రకటిస్్తనానామ. ఈ విషయింలో మీ సాక్షి 
మీడియా సదర్లకు ఏదయినా నషటీిం జరిగనా కూడా జనసేన పార్టీ తర్ప్న మేమ మద్దతుగా ఉింట్మని తెలియచేస్్తనానామ.

ప్రతీ ఒకకో వైఎస్ఆర్్సపీ శాసనసభ్్డు నోరు అదుపులో 
పట్్టకోవాలి

• వైఎస్్సర్్సపీ ఎమ్మెలే్లకు కింటర్ ఇచిచిన జనసేన నాయకులు
• కిండకరకాిం జగనన్న ఇళ్్ల , కిండవలగాడ ట్ట్కోఇళ్్ల  జనసేన నాయకులు సిందర్శన
• నాణ్త లేని, గొయ్లు తీయకుిండానే జగనన్న పునాదులు
• లోపింకోసిం నిలదీస్న జనసేన నాయకులపై హౌస్ింగ్ ఏఈ, సచివాలయిం స్బ్ింది మటలదాడి
శతఘ్నా న్యాస్:  విజయనగరిం, 12,13,14 తేదీలోలా ఈ జగనననా ఇళలాలోలా మోసాలను ప్రజలకు 
తెలియజేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్నిచచున నేపథయాింలో మూడో రోజైన సమవారిం ఉదయిం 
జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో విజయనగరిం నియోజకవర్గింలో కొిండ వెలగాడలో ఉననా టిడో్క ఇళ్్ళ, 
కొిండకరకాింలో జగనననా లేఅవుట్ ను జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆద్డ మోహనరావు,జమమా 
ఆదినారాయణ, రౌతు సతీష్, ల్లిశెటిటీ రవితేజ, ఏరానాగుల చక్రవరి్త, పట్నార్ చిందు, పడుగు సతీష్, తాయాడ రామకృషా్ణరావు (బాలు), వీర మహిళల గింట్లాన ప్షపుకుమారి, పాల్్గని 
నిరసన తెలిపార్. అనింతరిం గోయయాలు తీయకుిండా, నాణయాత లేకుిండా తీస్్తననా జగనననా ప్నాదులను చూసి అవాక్కయియా, ఏింటిండీ ఈ ఘోరిం అనిఆడుగుగా వెింటనే హౌసిింగ్ 
ఎ.ఈ, సచవాలయిం సిబబిింది జనసేన నాయకులపై విర్చుకుపడాడార్. చవరకు వారిచచున లక్షా ఎనభై వేలకు ఎల్ కటటీమింట్ర్ అని ఆఖరకు ప్రభుత్ అధికార్లు, నాయకులు 
ఏల్చబిట్ అల్ చేయాలని ఒప్పుకునానార్. ఈ సిందర్ింగా జనసేన నాయకులు మాట్లాడుతూ ఆదివారిం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన అనింతరిం సాథానిక ఎమమాలేయా కోలగటలా 
వీరభద్రసా్మితో పాట్, సాలూర్ ఎమమాలేయా రాజననాదర,పార్తీప్రిం ఎమమాలేయా అలజింగ జోగారావు, ఎస్.కోట ఎమమాలేయా కడుబిండి శ్రీనివాస్ రావు, నెలిలామరలా ఎమమాలేయా బడుడాకొిండ 
అపపులనాయుడు, జెడ్.ప చైర్ పరసిన్ చననా శ్రీను, ఎమమాలీసి స్రష్ బాబు పవన్ కళ్యాణ్ పై అవగాహన రాహితయాింతో, పవన్ జన ప్రభింజనానినా తట్టీకోలేక, వైఎసాసిర్సిపీ జగనననా ఇళ్ళలోలా 
జరిగన కుింభకోణానినా బయట పెట్టీసరికి కుక్కల్లా మోరిగారని, ఈ మొరిగన ఎమమాలేయాలకు, వైఎస్ఆర్సిపీ నాయకులకు ఒక్కట్ చబుతునానాిం. జిల్లా మొత్తిం 55,5523 జగనననా ఇలులాలు 
మింజూర్కాగా,నిరామాణిం చేపటిటీన 51,119 కీ ఇపపుటికీ కటిటీన ఇళ్్ళలు కేవలిం 3,647 ఇళ్లాలు మాత్మే అని,మిగతా స్మార్ 48వేల ఇళ్లాలు ఎనినా సింవతసిరాలకు ప్రజలకు అిందిించ 
గలరని ప్రశనాించార్. కేింద్రిం ఇచచున లక్షలకోట్లా ఏచేసారని, జగనననా కాలనీలోలా కొల్యిలు, రోడులా, కాలువలు, బ్రిక్, కారిమాకుల కాింట్రాకటీర్లా, ఎవరెవరిని పెట్టీరో పేరలాతో సహా బయట 
పెటటీగలరా అని వైసిప నాయకులపై దుయయాపట్టీర్. సినిమా టికె్కట్లా అమమాకొని ఎల్ నాయకులు అయాయారో, సారా వాయాపారాలు, భూకబాజ్లు, దింద్లు, బినామీ కాింట్రాకటీర్లా పెట్టీకొని 
ప్రజలను ఎల్ మోసిం చేస్్తనానారో జనసేన త్రలో ప్రజలిందరికీ తెలిసేల్ జనసేన పోరాటిం చేస్్తిందని వైసిప నాయకులకు హెచచురిించార్. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల 
మేరకు ఈ జగనననా ఇళలాపై పోరాటిం మరిింత ఉదృతిం చేసా్తమని అనానార్.

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

జగనన్న ఇలు్ల – పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల జనసేన సామాజిక పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: ప్రకాశిం జిల్లా, మారా్కప్రిం నియోజకవర్గిం నిందు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్Yఆణ్ పలుప్మేరకు నవింబర్ 
12,13,14తేదీలోలా ఈ జగనననా ఇళలాలోలా మోసాలను ప్రజలకు తెలియజేయాలని పవన్ కల్యాణ్ పలుప్నిచచున నేపథయాింలో మూడో 
రోజైన సమవారిం ఉదయిం జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో మారా్కప్రిం పరిసర గ్రామ ప్రాింతాలోలా టిడో్క ఇలులా మరియు జగనననా 
ఇలులా పరిశీలిించన జనసేన పార్టీ మారా్కప్రిం నియోజకవర్గ ఇింఛార్జ్ ఇమమాడి కాశీనాధ్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

రాజోలు జనసేన వీరమహిళల వినూత్న నిరసన
శతఘ్నా న్యాస్: రాజోలు, జనసేన 
అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
పలుప్మేరకు జగనననా ఇలులా 
ప్రజలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే కారయాక్రమింలో 
భాగింగా #ఝగనననాింఒసిం లో 
సఖినేటిపలిలా మిండలిం, కేశవద్స్ 
పాలెిం గ్రామింలో మోకాలు లోతులో 
ఉననా జగనననా కాలనీని రాజోలు 
నియోజకవర్గిం జనసేన వీర 
మహిళలు పరయాటిించ విన్తనా ర్తిలో 
నిరసన తెలియజేస్్త జగనననా ఇలులా ఈ 

కాలనీలో కడితే ఈ విధింగా ఉింట్ిందని యావత్ ప్రపించానికి తెలియజేస్్తననా జనసేన 
వీర మహిళలు గ్రామ సరపుించ్ మేడిది సరోజ భరత్, ఎింపీటీసీ ఉిండపలిలా సాయి కుమారి 
అింజి, మలికిప్రిం ఎింపీటీసీ జక్కింపూడి శ్రీదేవి శ్రీనివాస్, జడిపుటిసి అభయారిథా తాడి 
లలితా మోహన్ కుమార్, ఎింపీటీసీ అభయారిథాని రావి అింజిల్దేవి, బలలా ప్రశాింతి, ర్ద్ర 
కుమారి, మాచనీడి మలీలాశ్రి, బి.విజయ, టి. విజయ, ఏ.నాగలక్ష్మి, ఏ.సతయావతి జనసేన 
వీర మహిళలు కాలనీలో లబి్ద్ర్లు పాల్్గనానార్.

ఆత్మకూరు జనసేన ఆధ్వర్ంలో ఘనంగా బాలల 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్నా న్యాస్: ఆతమాకూర్, బాలల 
దినోతసివిం సిందర్ింగా ఆతమాకూర్ 
జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ నలిశెటిటీ 
శ్రీధర్ ఆదేశాల మేరకు చేజరలా 
మిండలింలోని నడిగడడా అగ్రహారిం 
ప్రభుత్ పాఠశాలలో బాలల 
దినోతసివిం వేడుకలు ఘనింగా 

నిర్హిించడిం జరిగింది. ఈ సిందర్ింగా చేజరలా మిండల జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ బిండి 
అనిల్ రాయల్ మాట్లాడుతూ నేటి బాలలే రపటి పౌర్లు అని విద్యార్థాలిందరూ ప్రభుత్ 
పాఠశాలలోనే విదయాను అభయాసిించాలని, విద్యార్థాలిందరూ ఉననాత విదయాను అభయాసిించ 
ఉననాత శఖరాలను అధిరోహిించాలని పలలాలకు తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమింలో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు కనకిం హర్ష్, అభిల్ష రాయల్, శవాజీ, ఆదర్్శ రాయల్, 
శశవర్న్ నాయుడు మరియు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

శ్రీకాంత్ రెడిడి ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్:  తాడిపత్రి: జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు తాడిపత్రి నియోజకవర్గ 
ఇించార్జ్ కదిరి శ్రీకాింత్ రెడిడా ఆద్రయాింలో నియోజకవర్గ 
పరిధిలో నిర్హిస్్తననా జగనననా ఇళ్లా పేదలిందరికీ 
కనీళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా నియోజకవర్గింలో 2 
రోజుల నుించ టిడో్క ఇళ్లా, మరియు జగనననా కాలనీలో 
పరయాటిించ ప్రతయాక్షింగా పరిశీలిించడింతో పాట్ 
ఎపపుటికప్పుడు సషల్ మీడియా, సాథానిక మీడియా 
ద్్రా సమాచారిం ఇచాచుమని ఇిందులో భాగింగా 

14వ తేదీన సషల్ ఆడిట్ ని తాడిపత్రి మనిసిపల్ కారాయాలయింలో మరియు పెద్దవడుగుర్ 
మిండల కారాయాలయింలో అర్జ్లు ఇచచు టిడో్క ఇళ్లా మరియు జగనననా కాలనీలకు సింబింధిించ 
ఎింత మింది లబి్ద్ర్లు ఉనానార్, లబి్ద్ర్ల ఎింపకకు అనుసరిించన విధివిధానాలు ఏింటని 
వాటి వివరాలూ తీస్కోవడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో నియోజకవర్గ నాయకులు కిరణ్ 
కుమార్, పటటీణ ఉపాధయాక్షులు హర్ద్అయుబ్, ప్రధాన కారయాదరి్శ కొిండాశవ, రస్ల్, రాహూల్ 
తదితర్లు పాల్్గనానార్.

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


మంగళవారం, 15 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగనన్న మోసం డిజిటల్ కా్ంపయిన్.. మామిడి తోరణాలతో గుంతకల్ జనసేన నిరసన
శతఘ్నా న్యాస్: గుింతకల్: 2022 జూన్ కల్లా ఇలులా లేని 18 లక్షల 62 వేలు నిర్పేదలకు 
ప్రతి లబి్ద్ర్లకు ఇలులా కటిటీ మామిడి తోరణాలతో, అరటి పలకలతో దేవుని పటింతో 
గృహప్రవేశిం చేయిసా్తనననా మఖయామింత్రి కనీసిం లక్ష కూడా పూరి్త చేయలేని మఖయామింత్రి 
సమవారిం అదే మామిడాకులతో సచవాలయాల దగ్గర నిరసన వయాక్తిం చేశార్. ఈ 
కారయాక్రమింలో భాగింగా మన గుింతకల్ నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ నాయకులు. 
అనింతప్రిం జిల్లా కారయాదరి్శ వాసగరి మణికింఠ, సచవాలయిం సిబబిింది గారితో 
మాట్లాడటిం జరిగింది. ఎింతమింది లబి్ద్ర్లు ఇలులా పూరి్త అయియాింది ఎింతమింది 
ఇళలాకు మామిడాకులు కట్టీర్. ఇింకా ఎింతమిందికి పెిండిింగోలా ఉనానాయి. మొత్తిం వివరణ 
రపటికల్లా ఇవా్లని సచవాలయిం సిబబిిందితో మాట్లాడటిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి 
గుింతకల్ పటటీణ అధయాక్షులు బిండి శేఖర్, కారయా నిర్హణ కమిటీ సభుయాలు పవర్ శేఖర్, 

చరింజీవి యువత అధయాక్షులు పాిండు కుమార్, మరియు వీర మహిళలు బిండి చింద్రకళ, ఈరమమా, లక్ష్మీదేవి, పలలావి, క్రియాశీలక సభుయాలు పామయయా, రామకృష్ణ, మింజు, ఎిం వెింకట్ష్, 
సతి్త, చకెన్ మధు, ల్రెన్సి, మహేష్, రమేష్ రాజ్, మొదలగుననావార్ పాల్్గనడిం జరిగింది.

అవినీతి పుత్రుడు భూ కబాజాదారులు తోపుదురతు ప్రకాష్ 
రెడిడి

• రాపా్తడు నియోజకవర్గింలోని ఆలమూర్ గ్రామింలోని జగనననా కాలనీని మీ అడడాగోలు 
సింపాదనకు ప్రతీకగా మార్చుకునానార్.
• జగనననా కాలనీల పేర్తో ప్రకృతి వనర్లను ధ్ింసిం చేస్్తనానార్.
• ఆలమర్ కాలనీలో 5,315 మిందికి ఇళలా పట్టీలు మింజూర్ చేసి 4,834 ఇలులా పూరి్త దశలో 
ఉనానాయని అింట్నానావ్ అక్కడ మేమ ప్రతయాక్షింగా పరిశీలిించగా 5విందల ఇలులా కూడా పూరి్త 
కాలేదు.
• ఎకరా 5 లక్షల విలువ చేయని భూమికి కూడా 20 లక్షలు వెచచుించ ప్రజ్ధనానినా 
దురి్నియోగిం చేశార్.
• తోప్దురి్త ప్రకాష్ రెడిడా మా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ని విమరి్శించే సాథాయి నీకులేదు.
• అింతప్రిం ఎమమాలేయా అనింత వెింకట్రామిరెడిడా,రాపా్తడు ఎమమాలేయా తోప్దురి్త ప్రకాష్ రెడిడా 
ఆలమూర్ జగనననా కాలనీని అవినీతికి నిలయింగా మలచుకొని అవినితిసమమా నికుసగిం నాకు సింగిం అనేవిధింగా వయావహరిస్్త పేదప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుింట్నానార్.
• జగనననా కాలనీలను వైసిప ప్రజ్ప్రతినిధులు ఏటీఎిం కార్డాలు ల్గా ఉపయోగించుకుింట్నానార్.
• మింత్రి ఉషశ్రీ చరణ్ మీ జగన్ రెడిడా నిరిమాస్్తననాది జగనననా కాలనీలు ఊరలాకు ఊర్లా కాదు పేదల పాలిట యమపాషాలు.
రాయలసీమ మహిళ్ విభాగిం ప్రాింతీయ కమిటీ సభుయారాలు పెిండాయాల శ్రీలత
శతఘ్నా న్యాస్: అనింతప్రిం, జనసేన పార్టీ మహిళ్ కారాయాలయిం అనింతప్రిం నిందు రాయలసీమ మహిళ్ విభాగిం ప్రాింతీయ కమిటీ సభుయారాలు పెిండాయాల శ్రీలత మీడియాతో 
మాట్లాడుతూ గత మూడు రోజులుగా జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ 12, 13, 14 తేదీలలో జగనననా ఇలులా పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే సామాజిక పరిశీలన కారయాక్రమానికి 
పలుప్నిచచు జగనననా కాలనీల పేర్ట వైసీపీ ప్రభుత్ిం అవినీతిని ప్రపించానికి తెలియజెపేపుల రాష్ట్రిం మొత్తిం ఒక ఉదయామింల్ చేయాలని స్చించార్. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
పలుప్ ఇచచున తరా్త రాపా్తడు నియోజకవర్గిం అవినీతి ఎమమాలేయా తోపదురి్త ప్రకాష్ రెడిడా పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలెింజ్ చేస్్త వచచు తన నియోజకవర్గింలోని ఆలమూర్ గ్రామిం వద్ద 
జగనననా కాలనీ పరిశీలిించమనానాడని ఆయన చాలెింజ్ ఆయన అవినీతిని ఎిండగటటీడానికి 12వ తేది స్యింగా మేమే ఆలమూర్ కాలనీని పరిశీలిించడిం జరిగిందని ప్రకాష్ రెడిడా చపపున 
మాటలకు ఇక్కడ జర్గుతుననా పనులకు ఏమాత్ిం పింతనలేదని ఆయన 125 ఎకరాలలో 5,135 మిందికి ఇళలా సథాల్లు పింపణీ చేసి ఇపపుటికీ 4,835 ఇలులా పూరి్త దశలో ఉనానాయని 
చపాపుర్ కానీ అక్కడ ఎకరా 5 లక్షలు విలువ చేసే భూమికి 20 లక్షలు చలిలాించ 187 ఎకరాల భూమిని కాలనీకి తీస్కొని తీరా 125 ఎకరాలలోనే ప్రజలకు ఇళలా సథాల్లు పింపణీ చేసి 
మిగలిన 62 ఎకరాలు ప్రకాశ్ రెడిడా తన బినామీలకు బదిలీ చేసి అక్కడ ఇపపుటివరకు కేవలిం 500 ఇలులా మాత్మే నిరూమాలింలో ఉనానాయని తెలియజేస్్తనానామని అదేవిధింగా ప్రకృతి 
వనర్లను వైసీపీ ప్రభుత్ిం ద్ింశిం చేస్్త కాలనీ పేర్తో కొిండను తవి్ ఎర్ మటిటీని సైతిం అమమాకుింట్ అవినీతికి పాలపుడుతునానార్, ఇక అక్కడ మౌలిక సౌకరాయాలైన రోడుడాకానీ, 
విదుయాతు్తగానే, నీటి సరఫరా గాని ఏమాత్ిం లేవు ఇక ప్రకాశ్ రెడిడా ఆలమూర్ కాలనీలో పార్్కలు కడతా, గుళ్్ళ కడతా అింట్నానాడని మిందు పేదప్రజల ఇలులాలు కటటీమని మేమ 
అడుగుతునానామ. తోప్దురి్త ప్రకాష్ రెడిడా పవన్ కళ్యాణ్ నీ విమరి్శించే మిందు నీ గత అవినీతి చరిత్ గుర్్త చేస్కో. మింత్రి ఉషశ్రీ చరణ్ జగన్ రెడిడా కడుతుననాది ఊరలాకు ఊర్లా కాదు మీ 
అవినీతి సమమాను పెించుకునేిందుకు జగనననా కాలనీలు ఒక ఏటీఎింలు. అదేవిధింగా కేింద్ర రాష్ట్ర ప్రభుతా్ల సహకారింతో గతింలో నిరిమాించన ద్ద్ప్ 80 శాతిం పూరి్త అయిన టిడో్క 
ఇళలాను జగన్ రెడిడా కక్షపూరిత చరయాలతో లబి్ద్ర్లకు అిందివ్కుిండా జగనననా కాలనీల పేర్తో మరో తుగలాక్ ల్గా వయావహరిస్్తనానాడు. ఈ కారయాక్రమింలో రాయలసీమ మహిళ్ విభాగిం 
ప్రాింతీయ కమిటీ సభుయారాలు పస్ప్లేటి పద్మావతి జిల్లా కారయాదరి్శ కాశెటిటీ సింజీవ రాయుడు నగర ప్రధాన కారయాదరి్శ పెిండాయాల చక్రపాణి, రూరల్ కనీ్నర్ గింట్ రామాింజనేయులు, 
వీరమహిలలు కాశెటిటీ సావిత్రి, శైలజ, కులలాయమమా, దర్్ తదితర్లు పాల్్గనడిం జరిగింది.

జగనన్న కాలనీలలో క్షేత్సాథియిలో జరగిన పనితీరుకు 
సచివాలయ సబ్ంది చూపే లెకకోలకు ఏమాత్ం పంతన లేదు

శతఘ్నా న్యాస్: అనింతప్రిం, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్మేరకు, 
రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైరమాన్ నాదెిండలా మనోహర్ ఆదేశాల మేరకు 
జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో 12, 13, 14 తేదీలలో నిర్హిించన జగనననా 
ఇలులా-పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే సామాజిక పరిశీలన కారయాక్రమింలో భాగింగా 
రాయలసీమ మహిళ్ విభాగిం ప్రాింతీయ కమిటీ సభుయారాలు శ్రీమతి పెిండాయాల 
శ్రీలత 14వ తేది మూడవ రోజు సషల్ ఆడిట్లా భాగింగా అనింతప్రిం అర్న్ 
నియోజకవర్గిం నారాయణప్రిం పించాయతీలోని 1,2 వ సచవాలయాలకి వెళ్లా 
సదర్ గ్రామింలో ఎింత మింది లబి్ద్ర్లు ఉనానార్, ఎింపక అనుసరిించన 
విధానాలు ఏమిటి, ఇపపుటివరకు లబి్ద్ర్లకు ఎింత మేరకు బిలులాలు 
మింజూర్ చేశార్. వింటి విషయాలను సచవాలయ సిబబిిందిని అడిగ వివరాలు 
తెలుస్కునానార్. ఈ కారయాక్రమింలో రాయలసీమ మహిళ్ విభాగిం ప్రాింతీయ 
కమిటీ సభుయారాలు శ్రీమతి పస్ప్లేటి పద్మావతి, అనింతప్రిం జిల్లా కారయాదరి్శ 
కాశెటిటీ సింజీవ రాయుడు, నగర ప్రధాన కారయాదరి్శ పెిండాయాల చక్రపాణి, 
అనింతప్రిం రూరల్ కనీ్నర్ గింట్ రామాింజనేయులు, వీరమహిళలు శ్రీమతి 
శైలజ, శ్రీమతి కుళ్ళయమమా, శ్రీమతి ద్రిబి, శ్రీమతి అనస్య, శ్రీమతి యమన 

నాయకులు పామరాయి వెింకట్ష్, గణేష్, పూజ్రి పవన్ తదితర్లు పాల్్గనడిం జరిగింది.

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


మంగళవారం, 15 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మైలవరం జనసేన ఆద్వర్ంలో “జగనన్న మోసం” డిజిటల్ కా్ంపయిన్
శతఘ్నా న్యాస్: మైలవరిం: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాలమేరకు ఈ నెల 12,13,14 
తేదీలలో రాష్ట్రిం మొత్తిం జరిగే జగనననా ఇలులా పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా 
జనసేన పార్టీ రెడిడాగూడిం మిండల అధయాక్షులు చాపలమడుగు కాింతారావు ఆధ్రయాింలో సాథానిక 
రెడిడాగూడింలో జగనననా ఇళ్లా పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా కారయాక్రమిం నిర్హిించడిం జరిగింది. ఈ 
కారయాక్రమింలో రెడిడాగూడిం పించాయితీ ప్రజలకు కేట్యిించన ఇళలా సథాల్లను సిందరి్శించ ఆ 
ఇళలా సథాల్ల గురిించ మాట్లాడడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో రెడిడాగూడిం మిండల నాయకులు 
పామలపాటి స్ిందరరామిరెడిడా మరియు, చాపలమడుగు కాింతారావు మాట్లాడుతూ 2019 
ఎనినాకలోలా ప్రచారింలో వైసీపీ వాళ్్ళ నవ రతానాలలో ఒకటైన జగనననా ఇళ్లా పేదలిందరికీ ఇళలా సథాల్లు 
ఇచచు వాటిలో ఇళ్లా కటిటీసా్తమని హామీ ఇచాచుర్. కానీ వైసీపీ ప్రభుత్ిం సా్తపించ మూడునానారళ్లా 
గడుస్్తననా ఇపపుటివరకు రాష్ట్రిం మొత్తింలో కనీసిం పది శాతిం కూడా ఇళ్లా పూరి్తకాలేదని అింతే 
కాకుిండా మిందు ఇళ్ళసథాల్లు ఇచచు ఇళ్లా కటిటీసా్తమనానార్. తర్వాత ఇళలా సథాలిం ఇచాచుమ మీర 
ఇళ్్ళ కట్టీకోిండి మేమ బిలులా ఇసా్తమ అనానార్. ఇప్పుడైతే మీర్ ఇళ్లా మొదలు పెటటీకపోతే సథాలిం 
వేరవాళలాకు ఇచేఛాసా్తమని వాలింటీర్లా బెదిరిస్్తనానారని తెలిపార్. ఇింకా చపాపులిసి వసే్త రెడిడాగూడిం 

మిండలిం మొత్తింలో ఏ గ్రామింలో కూడా జగనననా కాలనీల్లా పనులు మొదలుపెటటీలేదు ఒక్క పెటిటీన పాపాన కూడా పోలేదు అనానార్. దీనికి కారణిం మైలవరిం నియోజకవర్గ 
యిం.యల్.ఏ వసింత వసింత కృష్ణప్రసాద్ రెడిడాగూడిం మిండలిం మీద కక్షకట్టీరాని కక్ష కటటీకపోతే నియోజకవర్గిం లోని మిగతా నాలుగు మిండల్లలో ఎింతో కొింత పనులు 
జర్గుతునానాయి కేవలిం రెడిడాగూడిం మిండలిం లోనే ఎల్ింటి పనులు మొదలు కాలేదని దీనికి వసింత కృష్ణప్రసాదేనని అనానార్. నియోజకవర్గింలో అతయాధిక మజ్రిటీ ఇచచున రెడిడాగూడిం 
మిండలిం ప్రజలు ఏిం పాపిం చేశారని ఇల్ కక్షసాదిస్్తనానారని దీనికి సమాధానిం చపపులనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో భాగింగా కూనపరాజుపర్,ఓబుళ్ప్రిం గ్రామాలలో ఇచచున ఇళలా 
పాలాటలాను సిందరి్శించార్. ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇళలా సథాల్లు ఊరికి దగ్గర ఇవ్లేదని ఊరికి దూరింగా గతలాల్లా ప్టలాలోలా ఇచాచుర్. రెడిసిగూడిం పించాయితీ ప్రజలకైతే మర్ ద్ర్ణమని 
ఊరికి నాలుగు కిలోమీటరలా దూరింలో ఇచాచుర్. ఇింత దూరిం వఛ్చు ప్రజలు ఎల్వుింట్రని ప్రశనాించార్. మేమ కోర్కునానా, మా పార్టీ నాయకులు కోర్కునానా, మా అధినాయకుడు 
పవన్ కళ్యాణ్ కోర్కునానా అది ప్రజలకు మించ జరగడమే అనానార్. ఇషటీిం వచచునట్లా ఎనినాకలోలా హామీలిచచు ఇప్పుడు అవి నెరవేరచుకుిండా ఉిండడిం సరికాదని వెింటనే కాలనీలలో నిరామాణ 
పనులు మదలుపెట్టీలని కోరార్. ఈ కారయాక్రమింలో మిండల ఉపాధయాక్షులు బొలిలాపోగు చింటి, కమిటీ సభుయాలు రామ్ ప్రసాద్, దురా్గప్రసాద్, గింగాదర్, క్రాింతిబాబు, అనింత్ కుమార్, 
గోప, సాింబశవరావు, రమేష్, స్భాని, రామకృష్ణ, శవ మరియు జనసైనికులు శుభాస్, స్రష్, ప్రవీణ్, అశోక్, స్నీల్, భరత్, రామ, వేణు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

మదనపలి్ల జనసేన ఆద్వర్ంలో 
జగనన్న మోసం డిజిటల్ కా్ంపయిన్

శతఘ్నా న్యాస్: మదనపలిలా నియోజకవర్గిం, అననామయయా జిల్లా, మదనపలిలా రూరల్ మిండలిం 
కోళలా బైలు పించాయతీలోని జగనననా కాలనీలో రాయలసీమ కో కనీ్నర్ గింగారప్ రాింద్స్ 
చౌదరి ఆధ్రయాింలో కాలనీ ఇళ్ళని సిందరి్శించడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో రాష్ట్ర జనసేన 
పార్టీ చేనేత విభాగిం అడపా స్రింద్ర, మదనపలిలా రూరల్ మిండలిం అధయాక్షుడు గ్రానైట్ బాబు, 
పటటీణ ప్రధాన కారయాదరి్శ నాగరాజు, ఐటీ విింగ్ జగదీష్, అర్జ్న, నరసిింహ, రమేష్, సింజీవ, 
కిరణ్ కుమార్ రెడిడా, అనే్ష్, పవన్, వీర మహిళలు, టైగర్ పదు్ద, రెడడామమా పాల్్గనానార్.

జగనన్న కాలనీలో యాడికి జనసేన 
సామాజిక పరశీలన

శతఘ్నా న్యాస్: తాడిపత్రి: జగనననా 
ఇలులా – పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా #Ja-
ganannaMosam 3 వ రోజు 
కారయాక్రమింలో భాగింగా తాడిపత్రి 
నియోజకవర్గిం, యాడికి మిండలింలోని 
జగనననా కాలనీలో జనసేన సామాజిక 

పరిశీలన కారయాక్రమింలో పాల్్గననా తాడిపత్రి పటటీణ కమిటీ.

వజ్రకరూరు జనసేన ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల 
పరశీలన

శతఘ్నా న్యాస్: 
ఉరవకొిండ: జగనననా 
కాలనీలలో క్షేత్సాథాయిలో 
జరిగన పనితీర్కు 
సచవాలయ సిబబిింది 
చూపే లెక్కలకు ఏమాత్ిం 
పింతన య్ మాత్ిం 
లేదని వజ్రకరూర్ మిండల 
అధయాక్షుడు కేశవ్ అచాచునాల 

పేర్్కనానార్. వజ్రకరూర్ మిండలింలోని కొనినా పించాయతీలోని సచవాలయాలకి 
వెళ్లా సదర్ గ్రామింలో ఎింత మింది లబి్ద్ర్లు ఉనానార్, ఎింపక అనుసరిించన 
విధానాలు ఏమిటి, ఇపపుటివరకు లబి్ద్ర్లకు ఎింత మేరకు బిలులాలు మింజూర్ 
చేశార్ వింటి విషయాలను సచవాలయ సిబబిిందిని అడిగ వివరాలు తెలుస్కునానార్. 
కాని వార్ చపపున వాటికి అక్కడ ఉననావాటికి ఎట్వింటి పింతన లేదు అని ఆయన 
వివరిించార్.ఈ కారయాక్రమింలో మిండల ఉపాధయాక్షులు హరిశింకర్ నాయక్, ప్రధాన 
కారయాదర్్శలు అింజినేయులు, గణేష్, సింయుక్త కారయాదరి్శ జగదీష్ ఈతర మిండల 
నాయకులు తదితర్లు పాల్్గనడిం జరిగింది.

పనుకొండ జనసేన ఆద్వర్ంలో జగనన్న మోసం 
డిజిటల్ కా్ంపయిన్

శతఘ్నా న్యాస్: పెనుకొిండ నియోజకవర్గిం, సతయాసాయి జిల్లా: జగనననా ఇళ్్ళ – పేదోళ్ళ 
కనీనాళ్్ళ అనే సామాజిక పరిశీలన భాగింగా సమవారిం సషల్ ఆడిట్ కారయాక్రమిం 
నిర్హిించ. పెనుకొిండ పటనాింలోని సాథానిక సచవాలయిం మరియు ఏపీ హౌసిింగ్ 
కార్పురషన్ కారాయాలయానికి వెళ్లా ది ఈ ని ప్రభుత్ిం కటిటీస్్తననా ఇళలా పై సమాచారిం కోరిన 
పెనుకొిండ మిండల కనీ్నర్ మహేష్ నిరిమాస్్తననా ఇళ్లా ఎింతవరకు పూర్తయినాయి అని 
వివరాలు అడిగ తెలుస్కునానార్. ఈ సిందరబిింగా వార్ మాట్లాడుతూ ఈ ప్రభుత్ిం 
నిరిమాస్్తననా ఇళలాకు కనీస సౌకరాయాలు రోడులా, వాటర్ రిజరా్యర్, కలిపుించకుిండా 
నిరిమాస్్తనానార్. ఇల్ నిరిమాసే్త ప్రజలు ఎనినా ఇబబిిందిలకు గురవుతారనే జ్ఞానిం కూడా 
లేకపోతె ఎల్ అింట్ సాథానిక ఎమమాలేయా శింకరానారాయణపై అధికార పార్టీ నాయకులను 
నిలదీసార్. ఈ కారయాక్రమింలో నియోజకవర్గ నాయకులు రాజేష్, మిండల అధయాక్షుడు 
మహేష్, నగర అధయాక్షుడు లోకేష్, మిండల ఉపాధయాక్షులు స్రష్, మిండల ప్రధాన 
కారయాదరి్శ వెింకట్ష్ మిండలిం సీనియర్ నాయకులు బింగారిం, హరి నాయక్ యువ 
నాయకులు మలేలాష్, శ్రీనివాస్ నాయకులు స్రష్, అనిల్ కుమార్, రఫీక్, రాజు, రమేష్, 
వేణు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

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

జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల శింగనమల జనసేన సామాజిక పరశీలన కార్క్రమం
శతఘ్నా న్యాస్: శింగనమల: జనసేన పార్టీ అదయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు జగనననా ఇలులా పేదలకు కనీనాళ్్ళ #Ja-
ganannaMosam కారయాక్రమింలో భాగింగా శింగనమల నియోజకవర్గింలో ఆర్ మిండల్లలో జగనననా ఇలులా కేట్యిించన 
సథాల్లను సిందరి్శించిండిం జరిగింది. ఈ కాలనీలు అనినా జనావాసాలకు దూరింగా కొిండ గుటటీలోలా, వింకలలో అద్్నమైన 
సథాల్లు మళ్ళ పదలతో నిిండి పోయినాయి. ఈ విధింగా జగనననా ఇింటి పథకిం ద్్రా పేద ప్రజలకు పెద్ద మోసిం జరిగిందని 
ఈ మోసానినా రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలిపే ఉదే్దశింతో మూడవ రోజూ కారయాక్రమింలో బాగింగా బుక్కరాయసమద్రిం మిండల 
కేింద్రమలోనే సచవాలయిం, మిండల రెవన్యా కారాయాలయిం, ఎింపడిఓ అధికారిని సింప్రదిించ జగనననా ఇళ్లా కేట్యిింప్, 
ప్రస్్తత నిరామాణ దశ సమాచారిం ఇవ్వలసినదిగా సిింగనమల నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ తరప్న కోరడిం జరిగింది. 
అధికార్లు కొనినారోజులు వయావది తీస్కొని వివరాలు ఇసా్తమ అని తెలిపార్.
ఎపపుటికి అప్పుడు కింపూయాటర్ లలో ఉననా సమాసారానినా ఇవ్ట్నికి అధికార పార్టీ నాయకులకు భయపడి నిరాసక్తత 

తెలుప్తునానార్. మోసమనేది ఎనినా రోజులు ద్చన బయటకు రాక తపపుదు. పేద ప్రజలకు జరిగన మోసానినా ప్రజలకు తెలిప అవినీతి పార్టీ నాయకుల భరతిం పట్టీిందుకు జనసేన పార్టీ 
సిద్ింగా ఉింది. ఈ కారయాక్రమింలో జిల్లా అధికారి ప్రతినిధి సాకే మరళీకృష్ణ, జిల్లా కారయాదరి్శ చొపపు చింద్రశేఖర్, జిల్లా సింయుక్త కారయాదరి్శ దేవరకొిండ జయమమా, మిండల కన్నర్ జి. 
ఏర్రిసా్మి, జనసేన నాయకులు మననాల పెది్దరాజు, మనీింద్రా, తాహిర్, వింశీ, అవ్రి రమేష్, భద్రింపలిలా శవ, హరిప్, షేక్ ఖాజ్, కళ్యాణ్, సాయి జగదీష్, సదింఖాన్, షేక్ హర్ద్ 
తదితర్లు పాల్్గనానార్.

జగనన్నఇలు్ల – పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల సోషల్ ఆడిట్
శతఘ్నా న్యాస్: మడకశర, జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్మేరకు, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ చలకిం మధుస్దన్ రెడిడా జిల్లా అధయాక్షులు 
వర్ణ్ హిిందూపూర్ ఇనాచుర్జ్ ఉమేష్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో 12,13,14 తేదీలలో నిర్హిించన జగనననా ఇలులా-
పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే సామాజిక పరిశీలన కారయాక్రమింలో 14వ తేది మూడవ రోజు సషల్ ఆడిట్లా భాగింగా మడకశర నియోజకవర్గిం 
మనిసిపాలిటీ పరిధిలో హౌసిింగ్ డిపారెటీ్మింట్ మనిసిపాలిటీ కారాయాలయిం సచవాలయాలకి వెళ్లా ఎనినా గృహాలు మింజూర్ అయాయాయి? ఎింత 
మింది లబి్ద్ర్లు ఉనానార్? ఎింపక అనుసరిించన విధానాలు ఏమిటి? ఇపపుటివరకు లబి్ద్ర్లకు ఎింత మేరకు బిలులాలు మింజూర్ 
చేశార్? వింటి విషయాలను సచవాలయ సిబబిిందిని ఉననాత అధికార్లను అడిగ వాళ్్ళ చపపున మాటలు ఎక్కడా పింతన లేదని తెలిపార్. 
ఈ కారయాక్రమింలో మడకశర మిండల అధయాక్షుడు టి.ఏ శవాజీ, హనుమింతు, రామ, పవన్ కళ్యాణ్, హరి, కమిటీ సభుయాలు తదితర్లు 
పాల్్గనడిం జరిగింది.

జగనన్న కాలనీల మోసాని్న ఎండ గటి్టన ఆముదాలవలస జనసైనికులు 
శతఘ్నా న్యాస్: ఆమద్లవలస: జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ఆమద్లవలస నియోజకవర్గింలోని బూరజ్ 
మిండలిం అపపుల పేట పించాయతీలో గరిజన గ్రామిం బూరజ్ మన గూడు అనే గ్రామింలో ప్రభుత్ిం అిందజేసిన జగనననా ఇలులా 
సథాల్లను జనసేన పార్టీ బూరజ్ మిండల నాయకులు  మజిజ్ రాింబాబు, తోట అపపులరాజు ఆధ్రయాింలో ఆ గ్రామానినా పరిశీలిించడిం 

జరిగింది. ఈ సిందర్ింగా ప్రభుత్ిం లక్షల్ది ఇళలాను మింజూర్ చేశామని ఇపపుటివరకు 50 శాతిం ఇళలాను పూరి్త చేసామని చబుతూ 
పేదలను మోసిం చేస్్తనానారని ఆరోపించార్. చాల్ చోటలా ఇపపుటివరకు పనులు కూడా పూరి్తగా ప్రారింభిం కాలేదని కానీ ప్రభుత్ిం 
పూరి్త చేసినట్లా చబుతునానారని అనానార్.. కానీ ఈ గరిజన గ్రామింలో 10 శాతిం ఇలులాను పూరి్త చేయలేదు అని ఆరోపించార్. 
వీరిందరికీ నాయాయిం జరిగేల్ జనసేన పార్టీ తరఫున పోరాటిం చేసా్తమని తెలియజేశార్. ఈ కారయాక్రమింలో కేత సాయికుమార్, 
సాింబ, మనమాధరావు అల్గే లబి్ద్ర్లు కారయాకర్తలు జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

స్వగ్రామాలకి దూరంగా కొండలపై జగనన్న ఇలు్ల
శతఘ్నా న్యాస్: పాలకొిండ 
నియోజకవర్గఒ, ఉమమాడి శ్రీకాకుళిం 
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గ్రామాలను మూడురోజులుగా సిందరి్శించ సమసయాలు తెలుస్కునానార్. అనింతరిం మతసి.
ప్ిండర్కిం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఊరి చవర ఉనానాయి జగనననా కాలనీలు – ప్రజలు 
కార్స్్తనానార్ కనీనాళ్లా. తకు్కవ ధర ఉననా నాసిరకిం భూమలు ఉననా రైతులు సింప్రదిించ. 
వారికి మారె్కట్ రట్ కి 3 రెట్లా ఇసా్తిం అని ఆశ చూప సథాలిం తీస్కునానార్, రైతు దగ్గర 
బలవింతింగా కమీషన్ వైసాసిర్సిపీ నాయకులు తీస్కునానార్. మటిటీ తవి్ అమేమాస్కుననా 
గోతులు, సమాశానిం పక్కన ఉననా భూమలు, వర్ిం వచచున, వరద వచచున మనిగపోయ్ ఏట్ 
గట్టీ భూమలు సేకరణ చేసి గృహ సథాల్లు ఇచాచుర్. లబి్ద్ర్లు ఎవర్ నోర్ ఎత్తకుిండా. 
మూడేళ్ళ తరా్త ఇవి మీర్ అమమాకోవచుచు అని చలలాని హామీలు ఇచాచుర్ ఇక్కడి వైసాసిర్సిపీ 
నాయకులు.ఇలులా నిరామాణిం చయయాకపోతే సథాలిం వెనకి్క తీస్కుింట్ిం అని బెదిరిింప్లు 
చేస్్తననా వైసాసిర్సిపీ నాయకులు, 180000 ప్రభుత్ిం గృహ నిరామాణిం కి ఇస్్తింది, ప్రస్్తతిం 
ఉననా ఇింటి నిరామాణిం కి సింబింధిించన మడిసర్కుల ధరలు ఆకాశమే హదు్దగా ఉనానాయి. 
ఒక ఇింటి నిరామాణిం కి కనీసిం 5 లక్షల నుిండి 6 అవుతుింది. లబి్ద ద్ర్లు పై పెను భారిం 
పడుతుింది. గృహ నిరామాణిం కి ఇచచున సథాలిం ఉిండాలి అింట్ లబి్ద్ర్లు అప్పులు పాలు 
అయియా ఇలులా కట్టీలి. జనసేన జ్ని మాట్లాడుతూ కొనినా కాలనీలలో మూడు లేద్ నాలుగు 
అడుగులే రోడులా ఉనానాయి, డ్రైనేజీలు లేవు. పించేది ప్రభుత్ భూమి కాదు. ప్రజల సమమాతో 
కొననా నాసిరకిం మౌళ్క వసతులు ఉననా భూమలు జగన్ అననా ఇలులా జనాలకి కనీనాళ్లా తపపు 
మరమిలేదు అని అనానార్. వావిలపలిలా నాగభూషన్ మాట్లాడుతూ నిసా్ర్ నాయకుడు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గార్ అట్వింటి వయాకి్త ని, జనిం కోసిం జనసేన పార్టీని సాథాపించార్. 
#జగనననామోసింతో సషల్ మీడియా ద్్రా సమసయాలు తెలియజేసామ. తక్షణమే గృహ 
నిరామాణాలు చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ తర్ప్న డిమాిండ్ చేస్్తనానామ.

జనసేనలోకి చేరకలు
శతఘ్నా న్యాస్: పాయకరావుపేట నియోజకవర్గిం, కోటవురటలా మిండలిం, పింధూర్ 
గ్రామానికి చిందిన టీడీపీ కారయాకర్తలు గూడుప్ చరింజీవి, కడిగటలా చరింజీవి, చీకటలా 
ప్రసాద్, కిర్రా రామ, వెలగా రామకృష్ణ జనసేన పార్టీకి ఆకరి్తులై గూడుప్ రాజుబాబు 
ఆధ్రయాింలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గెడడాిం బుజిజ్ ఆధ్రయాింలో పార్టీలోకి 
చేరార్. వీరికి బుజిజ్ కిండువాలు కపపు పార్టీలోకి ఆహా్నిించార్. మీకు ఏ విధమైన 
సహాయిం కావలసి వచచున నిరింతరిం అిందుబాట్లో ఉింట్నని వారికి భరోసా 
కలిపుించార్.
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3వ రోజు జగనన్న ఇళ్ళు పేదల కన్్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: రాజ్నగరిం, కోర్కొిండ గ్రామ సచవాలయింలో కె.రమేష్ బాబు పించాయతీ సెక్రటర్ని కలిసిన 
రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం జనసేన పార్టీ ఇించార్జ్ మరియు ఐకయారాజయాసమితి అవార్డా గ్రహీత మేడ గుర్దత్ 
ప్రసాద్ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయాదర్శ గింట్ స్రూప దేవి. జగనననా ఇళ్్ళ పేదల కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా 
రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం, కోర్కొిండ గ్రామిం ఎనినా ఎకరాలోలా ఎనినా ఇళలా సథాల్లు ఎక్కడ కేట్యిించార్ అనే 
విషయాల మీద సమాచారమ కోసిం జనసేన పార్టీ తర్ప్న వెళలాడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో కోర్కొిండ 
జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయాదరి్శ పోసిబాబు, కోర్కొిండ మిండల జనసేన పార్టీ నాయకులు చదువు నాగు, 
చదువు మకే్తశ్రావు, కొచచురలా బాబి, తెలగింశెటిటీ శవ, రాజ్నగరిం మిండలిం జనసేన పార్టీ యూత్ ప్రెసిడింట్ 
స్ింకర బాబిజ్ మేడిద వీరబాబు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

కలవచర్ల గ్రామంలో జగనన్న ఇళ్ళు పేదల కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం, రాజ్నగరిం మిండలిం, కలవచరలా గ్రామ 
సచవాలయిం జగనననా ఇళ్్ళ పేదల కనీనాళ్లా కారయాక్రమింలో భాగింగా రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం 
కలవచరలా గ్రామమలో ఊరికి బయట జనావాసానికి బాగా దూరింగా స్మార్ 5క్మా ఊరికి బయట 
11 ఎకరాలోలా రమారామి 465 మిందికి ఇళలా సథాల్లు కేట్యిించామని చపపు ఎింపీటీసీ ఎలక్షన్సి లో 
సిలాప్పులు ఇచాచుర్. అిందులో 200 మిందికి పైగా పట్టీలు కేట్యిించలేదు. కొింతమిందికి పట్టీలు 
ఇచాచుర్ కానీ ఆ సథాల్నినా పాలాట్సి కిింద విడగొటటీకుిండా ఉిండటిం వలన ఎవరి సథాలిం ఎక్కడుిందో 
తెలీని పరిసిథాతి పైగా పట్టీలు వచచున వాళ్్ళ ఇళ్్ళ కట్టీకోకపోతే పట్టీలు వెనకి్క తీస్కుింట్ిం అని 
బెదిరిస్్తనానార్. అనే విషయాలు మీద విసిటిింగ్ కొచచున రాజ్నగరిం నియోజకవర్గిం జనసేన 
పార్టీ ఇించార్జ్ & ఐకయారాజయాసమితి అవార్డా గ్రహీత మేడ గుర్దత్ ప్రసాద్ జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయాదరి్శ శ్రీమతి గింట్ స్రూప దేవి కలవచరలా పించాయతీ సెక్రెటర్తో చరిచుించడిం జరిగింది. ఈ 

కారయాక్రమింలో కలవచరలా జనసేన పార్టీ నాయకులు చల్లా ప్రసాద్, అడాడాల భగవాన్, సబుబి గణేష్, మిండేల్ రామకృష్ణ, కోర్కొిండ జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయాదరి్శ పోసిబాబు, కోర్కొిండ 
మిండల జనసేన పార్టీ నాయకులు చదువు నాగు, చదువు మకే్తశ్రావు, కొచచురలా బాబి, తెలగింశెటిటీ శవ, రాజ్నగరిం మిండలిం జనసేన పార్టీ యూత్ ప్రెసిడింట్ స్ింకర బాబిజ్, మడిద 
వీరబాబు తదితర్లు పాల్్గనానార్.

ఉరవకొండ జనసేన ఆద్వర్ంలో 3వ రోజు 
టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: ఉరవకొిండ: 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
పలుప్మేరకు, జిల్లా అధయాక్షుల టి సి 
వర్ణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ మధు 
స్దన్ రెడిడా ఆదేశాల మేరకు జనసేన 
పార్టీ ఆధ్రయాింలో 12,13,14 
తేదీలలో నిర్హిించన జగనననా 
ఇలులా-పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా అనే 
సామాజిక పరిశీలన కారయాక్రమింలో 

భాగింగా జనసేన పార్టీ జిల్లా కారయాదరి్శ గౌతమ్ కుమార్ 14వ తేది మూడవ రోజు 
సషల్ ఆడిట్లా భాగింగా ఉరవకొిండ నియోజకవర్గింలోని గ్రామ పించాయతీలోని 
సచవాలయాలకి వెళ్లా సదర్ గ్రామింలో ఎింత మింది లబి్ద్ర్లు ఉనానార్, ఎింపక 
అనుసరిించన విధానాలు ఏమిటి, ఇపపుటివరకు లబి్ద్ర్లకు ఎింత మేరకు బిలులాలు 
మింజూర్ చేశార్ వింటి విషయాలను సచవాలయ, హౌసిింగ్ అధికార్లను సిబబిిందిని 
అడిగ వివరాలు తెలుస్కొనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో మిండల అధయాక్షలు చింద్రశేఖర్, 
నాయకులు దేవేింద్ర, రాజేష్, అబు్దల్లా, మలిలాకార్జ్న, వెింకీ, ప్యతమ, మనికుమర్, 
బోగేష్, బూపేష్, తదితర్లు పాల్్గనడిం జరిగింది.

ఘనంగా శిరగినీడి వంకటేశ్వరరావు జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్నా న్యాస్: ఉమమాడి తూర్పు గోద్వరి జిల్లా జనసేన పార్టీ ఉపాధయాక్షులు శరిగనీడి 
వెింకట్శ్రరావు జనమాదినిం సిందర్ింగా ఆయనను వారి ఇింటి దగ్గర ప గననావరిం 
నియోజకవర్గ ఐటీ కోఆరిడానేటర్ మేడిద శవకుమార్ కలిసి జనమాదిన శుభాకాింక్షలు 
తెలియచేయటిం జరిగనది. ఈ కారయాక్రమింలో నియోజకవర్గిం జనసేన నాయకులు, 
జనసైనికులు పెద్ద సింఖయాలో పాల్్గని జనమాదిన వేడుకలు జరిపార్.

గుంతకలు్ల జనసేన ఆద్వర్ంలో 3వ రోజు టిడ్కో 
ఇళ్ల పరశీలన

శతఘ్నా న్యాస్: గుింతకలులా 
నియోజకవర్గిం: జగనననా ఇళ్్ళ – 
పేదోళ్ళ కనీనాళ్్ళ సామాజిక పరిశీలన 
కారయాక్రమింలో భాగింగా సమవారిం 
సషల్ ఆడిట్ కారయాక్రమిం నిర్హిించ. 
సచవాలయిం కారాయాలయానికి వెళ్లా 

ప్రభుత్ిం కటిటీస్్తననా ఇళలా పై సమాచారిం కోరిన అనింతప్రిం జిల్లా సింయుక్త కారయాదరి్శ అరికేరి 
జీవన్ కుమార్ నిరిమాస్్తననా ఇళ్లా ఎింతవరకు పూర్తయినాయి అని వివరాలు అడిగ తెలుస్కునానార్. 
ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ప్రభుత్ిం నిరిమాస్్తననా ఇళలాకు కనీస సౌకరాయాలు రోడులా, వాటర్ 
రిజరా్యర్, కలిపుించకుిండా ప్రధాన రహద్ర్లకు 5అడుగుల దిగువన నిరిమాస్్తనానార్. ఇల్ 
నిరిమాస్్తననా ఇళ్లా మరో ఇిందిరమమా గృహాల మాదిరిగా డ్రైనేజ్ వయావసథా లేక ప్రజలు ఇబబిిందిలకు 
గురవుతారని ఎదే్దవా చేశార్. అల్గే కారయాక్రమింలో బోయ విరష్, కారయానిర్హణ కమిటీ 
సభుయాడు అమీర్ సహిల్, హెన్రీ పాల్, మహేష్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

సర్్వపలి్లలో 3వ రోజు జగనన్న ఇళ్ళు పేదల కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్:  సర్పలిలా, గత మూడు రోజుల 
నుించ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
పలుప్మేరకు రాష్ట్రింలో కోటలా రూపాయల 
అవినీతి జగనననా ఇళ్్ళ పేదల కనీనాళ్లా 
జగనననా మోసిం అనేట్వింటి కారయాక్రమానినా 
మూడవరోజు సర్పలిలా నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు బొబేబిపలిలా స్రష్ నాయుడు 
ఆధ్రయాింలో సర్పలిలా నియోజకవర్గిం లోని 

వెింకట్చలిం మిండలింలో ఉననాట్వింటి జగనననా పాలాట్ లని పరిశీలిించడిం జరిగింది. సర్పలిలా 
నియోజకవర్గింలోని వెింకట్చల మిండలింలో కోటలా రూపాయల అవినీతికి పాలపుడిన అధికార 
పార్టీ నాయకులు అనడానికి ఎనోనా నిదర్శనాలు మనిం చూడొచుచు అదేవిధింగా ఎర్గుింట దగ్గర 
వేసిన పాలాట్లా లక్షలోలా అమమాకాలు జరిపనట్వింటి పరిసిథాతి అదే విధింగా సర్నెింబర్ 667/3 
కనుపూర్ బిట్-1 లో దేవాద్య శాఖకు సింబింధిించనట్వింటి భూమిని పేదలకి అని చపపు 
303 పాలాట్ లని అక్కడ ఏసీ మిగలినది చేతివాటిం చేస్కునే విధింగా అక్కడ పాలాట్లా వేయడిం 
అదేవిధింగా ఈ భూమి కోర్టీలో ఉిండి రెవెన్యా శాఖకి జిల్లా కలెకటీర్ గారికి కోర్టీ నుించ 
సమనులా కూడా పింపించనార్ మరి కోర్టీలో పరిషా్కరిం కాకుిండా ఉననాట్వింటి దేవాద్య 
శాఖకు సింబింధిించన భూమిలో పేదలకు ఇలులా ఇసా్తమని చపపు పాలాట్ లేసి ఇలులాని నిరిమాించడిం 
ఎింతవరకు సమింజసిం అింట్ పేదలకు ఇచేచు ఇళ్లా మీర్ ప్రభుత్ భూమిలో ఇవ్చుచు లేదింట్ 
ప్రైవేట్ భూమీమానీ కొనుగోలు చేసి వాళ్ళకి శాశ్తింగా ఇళ్్ళ నిరిమాించవచుచు మరి ఎిందుకని 
దేవాద్య శాఖ భూమి మీద మీ కనునాపడిింది అింట్ కోటలా రూపాయలు విలువ చేసేట్వింటి 
భూమిని మిందు పేదలకు ఇచచు వెనక ఉననా మిగలిన భూమింతా కబాజ్ చేయాలనేట్వింటి 
ఆలోచనతో ఏమైనా ఉనానారా ఇింత అవినీతి జర్గుతా ఉింట్ ఈ రాష్ట్ర వయావసాయ శాఖ మింత్రి 
గోవర్న్ రెడిడా మరి నిమమాకు నీరెతి్తనట్లా ఉిండడానికి గల కారణాలేింది అింట్ వీటనినాటిలో కూడా 
మరి మింత్రి గారికి ఏమైనా భాగసా్మయాిం ఉింద్ అని మేమ అడుగుతా ఉనానాిం దయచేసి 
ఇట్వింటి అవినీతికి పాలపుడే వారిని కఠినింగా శక్షిించాలని చపపు మేమ జనసేన పార్టీ నుించ 
తెలియజేస్్తనానాను. ఈ కారయాక్రమింలో శ్రీహరి, సిందీప్,తదితర్లు పాల్్గనానార్.

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


మంగళవారం, 15 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగనన్న ఇలు్ల-పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల జనసేన సామాజిక పరశీలన కార్క్రమంలో వరకూటి
శతఘ్నా న్యాస్: ప్రకాశిం జిల్లా దరి్శ నియోజకవర్గిం, మిండలామూర్ మిండలిం, పెద ఉలలాగలులా గ్రామ ప్రాింతాలోలా టిడో్క ఇలులా మరియు జగనననా ఇలులా పరిశీలిించన ప్రకాశిం జిల్లా జనసేన 
పార్టీ లీగల్ సెల్ కారయాదరి్శ మరియు దరి్శ నియోజకవర్గిం జనసేన నాయకులు వరికూటి నాగరాజు. ఈ కారయాక్రమింలో రిటైర్డా డిపూయాటీ డి.ఈ.ఓ బదు్దల లక్ష్మయయా, ఏ.పీ.జి.ప రిటైర్డా చీఫ్ 
మేనేజర్ కొల్లా హనుమింతరావు, షేక్ ఇరా్ద్, షేక్.బాషా, వరికూటి అనిల్, ఉప్పు స్బుబి, గోగు శ్రీను, నీలిశెటిటీ ప్రభు, నాగశెటిటీ అజయ్, గోగు రమేష్, నీలిశెటిటీ ప్రసననా, పాశిం శ్రీను, 
మాదింశెటిటీ సాయి మరియు వీర మహిళలు కాలువ లక్ష్మీ, మౌనిక తదితర్లు పాల్్గనడిం జరిగనది.

ఎని్న రాజు ఆధ్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్్ల – పేదలందరకీ కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: రాజ్ిం నియోజకవర్గిం: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కల్యాణ్ పలుప్ మేరకు పేదలు 
ఇలులా జగనననా మోసిం కారయాక్రమింలో భాగింగా రాజ్ిం నియోజకవర్గ, రగడిఆమద్లవలస మిండలిం, 
ఉింగరడ మటటీ వద్ద మౌలిక వసతులు లేని ప్రాింతింలో పేదలకు ఇళ్్ళ పట్టీలిచచు నిరామాణిం చేయాలని 
చేతకాని ప్రభుతా్నికీ బుది్ చపేపు రోజులు దగ్గర పడాడాయని ఇకనైనా పేదల గృహాలు ప్రభుత్మే కటిటీించాలని 
జనసేన పార్టీ తర్ప్న డిమాిండ్ చేస్్త. 3వ రోజు కారయాక్రమింలో రాజ్ిం నియోజకవర్గ నాయకులు ఎనినా 
రాజు ఆధ్రయాింలో కారయాక్రమిం నిర్హిించడిం జరిగింది, ఈ కారయాక్రమింలో వీర మహిళలు జనసైనికులు 
పాల్్గనానార్.

మంద నవీన్ ఆధ్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల పరశీలన
శతఘ్నా న్యాస్: ఆచింట: జగనననా మోసిం డిజిటల్ కాయాింపెయిన్ జగనననా ఇలులా పేదలకు 
కనీనాళ్లా #JaganannaMosam కారయాక్రమింలో బాగింగా పెనుగొిండ మిండల 
కమిటీ మింద నవీన్ ఆద్రయాింలో సమవారిం మలపర్రు పరిధిలోని సీతారామ చర్వు 
గ్రామింలో ఉననా లేఔట్ లో సిందరి్శించడిం జరిగింది. చననా సథాలిం అింతా గేదలను 
మేప్కోవడానికి మరియు వాటి సాథావరాలు నిరిమాించడానికి ఉననాట్లాగా అక్కడ ఉిండడిం 
జరిగింది కనీసిం ఆ లేఔటలాలో మౌలిక సదుపాయాల అనేవి ఏమీ లేవు మరియు అక్కడ 
కొింతమిందికి ఇింకా ఇలులా పట్టీలు ఇవ్లేదని ఆరోపించడిం జరిగింది కట్టీకుింట్ననా 
రెిండేళ్లా కూడా తమ సింత ఖర్చులతో కట్టీకుింట్నానామని ప్రభుత్ిం నుించ రావాలిసిన 
నిధులు సరిగా అిందటిం లేదని వార్ ఆరోపించడిం జరిగింది అల్గే మరియొక గ్రామిం 
మలపర్రు పెద్దగర్వు గ్రామింలో పరయాటిించడిం జరిగింది అల్గే అక్కడ అక్కడ కూడా 
ఇలులా పట్టీలు ఇసా్తమని పటటీకు 10000 తీస్కునానారని అడుగుతుింట్ సింవతసిరిం కాలిం 
మగస్్తననా ఇింకా వాటికి సమాధానిం చపపుట్లాదు అని చపపుడిం జరిగింది ద్ింతో మింద. 
నవీన్ గార్ మాట్లాడుతూ ఇపపుటికైనా ఈ ప్రభుత్ిం బూతు మాటలు ద్్రా కాకుిండా 
చపపున పని చపపునట్టీగా చేసి చూపించాలని అసలు ఈ ప్రభుత్ిం మిందు నుించ 
పబిలాసిటీకి మాత్మే పరిమితిం అల్ పని పనిచేస్్తిందో తపపు నిజ్నికి అక్కడ పనిలేని 
జరగట్లాదని ఆయన ఆరోపించడిం జరిగింది ఈ కారయాక్రమింలో మలపర్రు జనసేన పార్టీ 
ఉపాధయాక్షులు పిందే .వెింకట్ష్, పెనుగొిండ మిండల కమిటీ నాయకులు మింద నవీన్, 
జిల్లా ఉపాధయాక్షులు వెింగళద్స్, ద్నయయా , జిల్లా ప్రోగ్రామిింగ్ కమిటీ సభుయాలు తోట 
స్రింద్ర, జనసేన ఎింపీటీసీ మోకమటలా కృష్ణకాింత్, ద్రలాింక మార్తి, మధు నడువుడి 
గ్రామ అదయాక్షుడు శీలిం. బాబి భాస్కర్ మరియు జన సైనికులు తదితర్లు పాల్్గని ఈ 
కారయాక్రమిం జయప్రదిం చేయడిం జరిగింది.

దాడి భాను కిరణ్ ఆధ్వర్ంలో జగనన్న మోసం 
డిజిటల్ కా్ంపయిన్
శతఘ్నా న్యాస్: ఆతమాకూర్: సింగిం 
మిండలిం కోలగటలా గ్రామిం ఎసీసి 
కాలనీ నిందు వరా్లు కారణింగా ఎసీసి 
కాలనీ ప్రజలు నడిచే రహద్రి వర్ిం 
నీర్తో మరియు గుింతలు, బురద 
మయింతో ఏరపుడడిం జరిగింది. 

కోలగటలా రహద్రి డ్రైనేజీ కాలువలు లేక డ్రైనేజీ నీళ్లా మరియు వర్ిం నీర్ రోడలామీద 
నిలవ ఉిండడిం వలలా దోమల వలన విష జ్రాలు గ్రామ ప్రజలకు సకుతునానాయి. 
ఇపపుటికైనా కోలగటలా గ్రామిం ఎసీసి కాలనీ ప్రజలు పడుతుననా ఇబబిిందులను అధికార్లు 
గురి్తించ. ఎసీసి కాలనీ లో సిమింట్ రోడులా, డ్రైనేజ్ కాలువలు నిరిమాించాలని ఎింపీడీవో 
గారికి పై సమసయాల మీద జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో కోలగటలా ఎసీసి కాలనీ గ్రామస్్తలతో 
కలిసి సమసయాల మీద వినతి పత్ిం ఇవ్డిం జరిగనది. లేనిపక్షింలో ఈ సమసయాలు తీరచు 
దిశగా జనసేన పార్టీ పోరాటిం చేసా్తమని ఈ సిందర్ింగా తెలియజేస్్తనానాను. ఈ 
కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టీ సింఘ మిండల నాయకులు హజరత్, పనిింద్ర, నవీన్, 
చననాయయా, వెింకట రమణయయా, వెింకటరమణయయా, చననా పెించలయయా, రాజ్ తదితర్లు 
పాల్్గనానార్.

తిప్పన దురో్ధన రెడిడి ఆద్వర్ంలో టిడ్కో ఇళ్ల 
పరశీలన

శతఘ్నా న్యాస్: జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు.. శ్రీకాకుళిం 
జిల్లా, ఇచాచుప్రిం నియోజకవర్గింలోని 
ఇచాచుప్రిం మిండలిం, బాలకృష్ణ ప్రిం 
గ్రామింలో ప్రభుత్ిం అిందచేసిన జగనననా 
ఇళలా సథాల్లను జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర జ్యిింట్ 

సెక్రెటర్ తిపపున దురోయాధన రెడిడా పరిశీలిించడిం జరిగింది. ఈ సిందర్ింగా తిపపున దురోయాధన రెడిడా 
మాట్లాడుతూ ప్రభుత్ిం లక్షల్ది ఇళలాను మింజూర్ చేశామని, అిందులో భాగింగా ఇపపుటివరకు 
ద్ద్ప్ 50 శాతిం ఇళలాను పూరి్తచేశామని చబుతూ పేదలను మోసిం చేస్్తనానారని ఆరోపించార్.
చాల్చోటలా ఇపపుటివరకు పనులు కూడా పూరి్తగా ప్రారింభిం కాలేదని కానీ ప్రభుత్ిం పూరి్త 
చేసినట్లా చబుతునానారని అనానార్.అల్గే కేింద్ర ప్రభుత్ిం ప్రధానమింత్రి ఆవాస్ యోజన 
కిింద విడుదల చేస్్తననా నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్ిం పేదలకు అిందిస్్తననాట్టీ చబుతూ ప్రజలను 
తప్పుదోవ పటిటీస్్తనానారని ఇల్ింటి దోపడీ దింగలకు ప్రజలు గుణపాఠిం చపేపు రోజులు దగ్గరలో 
ఉనానాయని తెలియచేస్్తనానాను ఈ సిందర్ింగా రాబోయ్ రోజులోలా జనసేన పార్టీ కి అతయాధిక 
ఓటలా మజ్ర్టీతో గెలిపించాలని కోర్తునానాను. ఈ కారయాక్రమింలో శాయామ్, జోగారావు, దురోయాధన 
ఏకింబర్, రామ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పంతం నానాజీ ఆద్వర్ంలో 3వ రోజు 
జగనన్న ఇళ్ళు పేదల కనీ్నళ్్ల

శతఘ్నా న్యాస్: కాకినాడరూరల్: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
పలుప్ మేరకు జగనననా ఇళ్్ళ పేదల కనీనాళ్లా గ్రామ సచవాలయాలోలా 
సషల్ ఆడిట్ ని నిర్హిించే కారయాక్రమింలో భాగింగా 3వ రోజు 
సమవారిం కాకినాడ రూరల్ మిండలిం కొవా్డ గ్రామ అధయాక్షులు 
గుమమాడి వీరబాబు ఆధ్రయాింలో గ్రామసచవాలయింలో సషల్ ఆడిట్ 
ద్్రా జగనననా ఇళలా లబి్ద్ర్లు వివరాలు తెలియచేయాలనీ కోర్తూ 
వినతిపత్రానినా ఇచేచు కారయాక్రమింలో పాల్్గని సచవాలయిం అధికారికి 
అిందిించన జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇించార్జ్ 
పింతిం నానాజీ.. ఈ కారయాక్రమింలో సాథానిక నాయకులు పాల్్గనానార్.

గురజాల జనసేన ఆద్వర్ంలో 3వ రోజు జగనన్న ఇళ్ళు పేదల కనీ్నళ్్ల
శతఘ్నా న్యాస్: గురజ్ల: జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు గురజ్ల నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో 12, 13, 14 తేదీలలో తలపెటిటీన జగనననా ఇళ్లా 
– జనాలకు కనీనాళ్లా అనే కారయాక్రమింలో భాగింగా సమవారిం పడుగురాళలా లోని టిడో్క ఇళలా పరిశీలన మరియు జగనననా మోసిం డిజిటల్ కాయాింపెయిన్ కారయాక్రమింలో వైసిప ప్రభుత్ిం 
చేస్్తననా మోసిం ప్రజలకు తెలిసేల్ నిరసన తెలియజేయడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి మఖయాఅతిథ్గా ఉమమాడి గుింట్ర్ జిల్లా అధయాక్షులు గాదె వెింకట్శ్రరావు పాల్్గనానార్. ఈ 
సిందర్ింగా గాదె మాట్లాడుతూ.. నియోజవర్గింలో ద్ద్ప్ 70 జగనననా కాలనీలు ఏరాపుట్ చేసే్త వాటిలో కేవలిం 4 మాత్మే పనులు జర్గుతునానాయని, వాటిలో కూడా వారి పార్టీ 
నాయకులకు మాత్మే కటిటీస్్తనానారని, కులిం చూడిం పార్టీ చూడిం అని ఎలక్షన్ కు మిందు మాట్లాడిన జగన్రెడిడా ఈరోజు వాటిని తుింగలో తొకా్కరని సామానయా ప్రజలకు సింత ఇింటి 
కల కలగానే మిగలిపోతుిందని మిండిపడాడార్, జగనననా ఇలులా పేర్తో రాష్ట్రింలో కోటలా రూపాయల సా్కిం జరిగిందని ఆరోపించార్, ఈ కారయాక్రమింలో, మిండల అధయాక్షులు కామిశెటిటీ 
రమేష్, జిల్లా సింయుక్త కారయాదరి్శ దూదేకుల కాసిిం సైద్, ప్రధాన కారయాదరి్శ నారద్స్ ప్రసాద్, జిల్లా కారయాదర్్శలు బడిదల శ్రీనివాసరావు, కటకిం అింకారావు, అింబటి మలిలా, జిల్లా 
ప్రోగ్రామిింగ్ కమిటీ సభుయాలు దూదేకుల సలీిం, వేలుపుల చైతనయా, పడుగురాళలా మిండల ఉపాధయాక్షులు బయయావరప్ రమేష్, పెడకొలిమి కిరణ్ కుమార్, ప్రధాన కారయాదర్్శలు గుర్ిం 
కోట్శ్రరావు, ఆవుల రమేష్, కారయాదర్్శలు బేతించరలా ప్రసాద్, మటటీిం పరమేష్, దీకొిండ కిరణ్, రామాయణిం రామ, జ్నపాడు, గ్రామ అధయాక్షుడు పస్ప్లేటి నరసిింహారావు, అింబటి 
సాయి, బోజజ్ ఆదినారాయణ, కోట మధు, శ్రీనివాసరావు, కామిశెటిటీ అశోక్, పరమేష్, న్తి శేష్, కాకరలా శ్రీను, నరష్ మొదలగు వార్ పాల్్గనానార్.

కనీస అవసరమైన గూడు కలి్పంచడంలో నిర్లక్షష్ం ప్రభ్త్వ బాధ్తా రాహితా్నికి నిదర్శనం: 
బొట్కు రమేష్ బాబు

శతఘ్నా న్యాస్: దరి్శ, జనసేన పార్టీ దరి్శ నియోజకవర్గింలో గత 
మూడు రోజులుగా జర్గుచుననా జగనననా కాలనీల పరిశీలనా 
కారయాక్రమింలో భాగింగా ఈరోజు అనగా సమవారిం దరి్శ 
నియోజకవర్గింలోని దరి్శ నగర పించాయితీకి మరియు దరి్శ 
మిండలింలోని ఇతర గ్రామాలలో ప్రభుత్ిం కేట్యిించన జగనననా 
కాలనీలను జనసేన పార్టీ నగర పించాయత్ అధయాక్షులు చాతిరాశ 
కొిండయయా మరియు దరి్శ మిండల నాయకులు ప్పాపుల పాపారావుల 
ఆధ్రయాింలో జిల్లా ప్రోగ్రాిం కమిటీ సభుయాలు పస్ప్లేటి చరింజీవి 
మరియు ప్పాపుల ర్ద్రా పరయావేక్షణలో పరిశీలిించడిం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమింలో పాల్్గననా జనసేన పార్టీ దరి్శ నియోజకవర్గ 
ఇించారిజ్ బొట్కు రమేష్ బాబు మరియు ఇతర నాయకులు 
మాట్లాడుతూ జగనననా కాలనీలను ఇపపుటికీ పూరి్తచేయకపోవడిం 
ప్రభుత్ వైఫల్యానినా తెలియచేస్్తిందనానార్. ఇలులా లేని పేదలకు 
ఇళ్లా కటిటీసా్తమని చపపున ప్రభుత్ిం అధికారింలోకి వచచు మూడు 
సింవతసిరాలు ద్టినా వారికి సింత ఇలులా కటిటీించ ఇవ్కపోవడిం 
శోచనీయమనానార్. కేవలిం అధికారింలోకి రావడానికి ప్రజలను 
మభయాపెటిటీనట్లాగా ఉిందనానార్. ఎట్వింటి సదుపాయాలు లేకుిండా, 
అదు్త కాలనీలు నిరిమాసా్తమని ఉత్తర ప్రగల్బిలు పలికినట్లాగా 
ఉిందనానార్. కనీస అవసరమైన గూడును కలిపుించడింలో నిరలాక్షయాిం 
వహిించడిం ప్రభుత్ బాధయాతారాహితయామనానార్. రాజ్యాింగ మౌలిక 
ఆదేశ స్త్రాలను పాటిించ అర్హులైన అిందరికీ నివాస యోగయామైన 

ఇళలాను యుద్ ప్రాతిపదికమీద కటిటీించవలసిిందిగా ప్రభుతా్నినా డిమాిండ్ చేశార్. వింద రోజులోలా అనినా జగనననా కాలనీలలో లబి్ద్ర్లు ఆశించన ప్రోగతి జరగని పక్షింలో, జనసేన 
పార్టీ ప్రజల పక్షాన నిలబడి నాయాయ పోరాటిం చేస్్తిందని రమేష్ బాబు అనానార్. ఈ కారయాక్రమింలో మిండలామూర్ మిండల కమిటీ అధయాక్షులు తోట రామారావు, కురిచేడు మిండల 
కమిటీ అధయాక్షులు మాద్ వెింకట శేషయయా, దరి్శ మిండల కమిటీ ప్రధానకారయాదర్సిలు ఉప్పు ఆింజనేయులు, మారాబతు్తని వెింకటయయా, వీరమహిళ్ నాయకురాలు శ్రీమతి గుిండలా భారతి, 
నాయకులు షేక్ వెింకట్ష్, కతి్త నాగయయా, యాద్ల వెింకట్ష్, రాగుల కొిండలు, బెలలాిం రమేష్, బెలలాిం నింద, డొింతుల బాలకోటయయా మారెళలా సిింగరయయా, పాలేపోగు వసింత్, మించా 
కిషోర్, ప్పాపుల శ్రీకాింత్, తపెపుటలా వెింకట్, అబుబి వింశీ పాల్్గనానార్.

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

సజి రాజశేఖర్ ఆద్వర్ంలో జగనన్న ఇళ్ళు పేదల కనీ్నళ్్ల
జగననని కాలనీలతో సాకారం కాని పేదల సంతంటి కల
పేదలకు న్యూయం జరిగందుకే జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో సామాజిక పరిశీలన కారయూక్రమానిని చేపటిటీన జనసేన పార్టీ పతతీకండ నియోజకవర్గ న్యకుడు సిజి రాజశేఖర్

శతఘ్నా న్యాస్: పతి్తకొిండ: జనసేన పార్టీ ఆధ్రయాింలో 12,13,14 తేదీలలో నిర్హిించు జగనననా ఇలులా-
పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా #jagannaMosham అనే సామాజిక పరిశీలన కారయాక్రమింలో భాగింగా మూడవరోజు 
సమవారిం వెలు్దరి్త మిండలింలో పరయాటిించడిం జరిగింది. తదనింతరిం జనసేన పార్టీ నాయకుడు సిజి రాజశేఖర్ 
మాట్లాడుతూ.. వెలు్దరి్త గ్రామానికి సింబింధిించన వారికి, వెలు్దరి్త నుించ బ్రహమాగుిండిం దగ్గరగా అింట్ స్మార్ 
మూడు నాలుగు కిలోమీటరలా దూరింలో 350 ద్క పట్టీలిచాచుర్, కానీ ఇక్కడ ఇలులా నిరిమాించుకోవడానికి, ఎల్ింటి 
ప్రయోజనిం లేని చోట సథాల్లు ఇవ్డిం వలలా, ఇింతవరకు అక్కడ ప్నాది కూడా వేయలేకపోతునానార్, ఇలులా ఎవరైనా 
గాని నిరిమాించుకుింట్, తరతరాలకు నిలిచపోయ్ విధింగా ఇలులా నిరిమాించుకుింట్ర్, కానీ ఇక్కడ ఆ పేలాస్ ని చూసిన 
తరా్త మాకు ఆశచురయాిం కలిగించింది, నమమాలేని విషయాలు చూశాిం, కొిండలు, గుటటీలు, పెద్ద పెద్ద బిండ రాళ్లా, 
ఇలులా సథాల్లు కేట్యిించడిం వలలా ఇక్కడ ఎవరూ కూడా ఇలులా నిరిమాించుకోలేదని, మాకు తెలియజేశార్, ఇక్కడ ఇలులా 
నిరిమాించుకుననా తరా్త బాత్ింలకు వాటర్ సింప్లు నిరిమాించుకోవడానికి కూడా, రెిండు ఇించులు కూడా గుింతలు 
తీయలేని పరిసిథాతి ఇప్పుడు చూశాిం , ఇక్కడ ఇలులా నిరిమాించుకోవడానికి, ఈ సథాలిం సౌకరయామైన సథాలిం కాదని, ఈ సథాలిం 

బదులుగా వేరచోట ఎక్కడైనా సౌకరయావింతమైన సథాలిం తీస్కొని వెలు్దరి్త గ్రామ ప్రజలకు మించ సౌకరయాింతో కూడిన ఇలులా నిరిమాించాలని, జనసేన పార్టీ పతి్తకొిండ నియోజకవర్గిం నుించ 
డిమాిండ్ చేశార్. జగనననా కాలనీకి వెళ్లా రోడోలా పెద్ద పెద్ద కింప్ చట్లా మలిచాయి, జగనననా వెలు్దరి్త ప్రజలకు ఒక్క ఇలులా కూడా నిరిమాించే ప్రసకి్త ఇక్కడ లేదని ఈ ఐదు సింవతసిరాలు 
కాలక్షేపిం చేసి అదిగో ఇదిగో అింట్ ప్రజలు మోసిం చేసి పబబిిం పాపిం గడపాలనుకుింట్నానార్ అని అనానార్, ఈ కారయాక్రమింలో పాల్్గననా జనసేన పార్టీ నాయకులు, నాయకల్ బాబిజ్, 
శవరాజు, కట్ర్ కొిండ భాస్కర్, నాగేశ్రరావు, చరింజీవి, మధుస్దన్, మాలిక్ భాష, జీవన్ కుమార్, రామడు, ఆింజనేయులు, మరియు తదితర్లు కారయాక్రమింలో పాల్్గనానార్.

గృహనిరా్మణ పురోగతి అధికారక లెకకోలను వివరంచాలని జనసేన వినతి
శతఘ్నా న్యాస్: శ్రీకాళహసి్త, రాష్ట్ర గృహ నిరామాణ సింసథా శ్రీకాళహసి్త నియోజకవర్గ డి.ఈ శేషగరిని కలిసి వినతి ఇచచున నియోజకవర్గ జనసేన ఇింఛారిజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్. జనసేనాని 
పవన్ కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు చేపటిటీన జగనననా ఇళ్లా, పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా కారయాక్రమిం నియోజకవర్గింలో నిర్హిించ జగనననా కాలనీలు, టిడో్క గృహాల నిరామాణానినా క్షేత్ సాథాయిలో 
సషల్ ఆడిట్ చేసిన అింశాలను డి.ఈకి వివరిించ, అక్కడ నిరామాణింలో జర్గుతుననా జ్పాయానినా, కాింట్రాకటీర్లా చేస్్తననా అవినీతి, పేద ప్రజలు ఇళ్ళ నిరామాణానికి పడుతుననా ఇబబిిందులు, 
నిరామాణ కా్లిటీ గురిించన విషయాలు వివరిించడిం జరిగింది. నియోజవర్గింలోని 4 మిండల్లోలాని గృహనిరామాణ ప్రోగతి అధికారిక లెక్కలను వివరిించాలని కోరడిం జరిగింది. 
నియోజకవర్గిం మొతా్తనికి ద్ద్ప్ 12,000 ఇళ్లా నిరామాణిం కొరకు మింజూర్ చేసే్త 150 వరకు మాత్మే ఇళ్లా నిరామాణిం 4 మిండల్లలో మరియు శ్రీకాళహసి్త మనిసిపాలిటీలో 
పూరి్త అయినట్లా, ఊరిందూర్ సమీపింలోని జగనననా కాలనీలో 4,500 ఇళలాకు 8 ఇళ్లా, రాజీవ్ నగర్ నవరతానాల గుడి వద్ద ఉననా కాలనీలో కేవలిం 4 ఇళ్లా మాత్మే పూరి్త అయినట్లా 
డి.ఈ తెలిపార్. మఖయా మింత్రి జూన్ కళ్ళ మొదట విడత పూరి్త చేసా్తమని హామీ ఇచచునా ఎిందుకు నిలబెట్టీకోలేదని ప్రశనాించడిం జరిగింది. తపపుకుిండా దృష్టీకి తీస్కుని వచచున అనినా 
అింశాలను పరిశీలిించ క్షేత్ సాథాయిలో జరిగే అవకతవకలకు సరిదిదు్దతామని తెలిపార్. వీలైనింత త్రలో ప్రతేయాక అధికార్లను ప్రతి కాలనీ దగ్గర నియమిించ, పరయావేక్షిించ పూరి్త 
చేయడానికి ప్రయతినాసా్తమని డి.ఈ తెలిపార్. ఈ కారయాక్రమింలో శ్రీకాళహసి్త మిండల అధయాక్షులు దిండి రాఘవయయా, తొటటీింబేడు మిండల అధయాక్షులు కొపాపుల గోప, నాయకులు రవి 
కుమార్ రెడిడా, మణికింఠ, గర్ష్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.

ముకొకోలు్ల గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను 
జగనన్న కాలనీగా చిత్రీకరణ

గూడూరు మండలం ముక్కోలు 
గ్రామంలో గతంలో కాంగ్రెస్ 
ప్రభుత్వం ఉండగా పేదలకు 
ఇచ్చిన ఇందిరమ్మ కాలనీనే 
పేరు మారిచి జగననని కాలనీగా 
చూపంచారు
జగననని కాలనీగా పేరు 
మారచిబడిన్ రహదారి సౌకరయూం 
లేదు. ఎలంటి మౌలిక వసతులు 

కలి్పంచలేదు
అనిని కాలనీల మాదిరే కేవలం మూడు ఇలులు మాత్రమే పున్దుల వరకు నిరి్మంచారు. పేదలకు ఇళలు 
స్థలల పేరుతో రాష్టంలో పెద్ద ఎతుతీన అవినీత జరిగంది. పదివేల క్టలు నండి 15 వేల క్టలు వరకు 
అవకతవకలు జరిగాయి
సా్థనిక ఎమ్్మలేయూ, సా్థనిక న్యకులు కలిసి భూమి కనగోళలులో అనేక అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. 
తకుకోవ దొరికే భూమి కనగోలు చేసి, ఎకుకోవ ధరకు కననిట్లు చూపంచ్ ఒకకోకకో ఎకరానికి లక్షల 
రూపాయలన కలలుగొట్టీరు
శతఘ్నా న్యాస్: పెడన నియొజకవర్గిం: జగనననా కాలనీలో జరిగన అవకతవకలను అవినీతిని 
ప్రపించానికి తెలియజేయాలనే ఉదే్దశింతో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ జగనననా ఇలులా 
– పేదలిందరికీ కనీనాళ్లా పేర్తో సషల్ ఆడిట్ జనసేన పార్టీ నిర్హిస్్తింది. ఈ కారయాక్రమింలో 
భాగింగా పెడన జనసేన పార్టీ నాయకులు సమవారిం మకొ్కలులా గ్రామింలోని గతింలో 
ఇిందిరమమా కాలనీ, ఇపపుటి జగనననా కాలనీ సిందరి్శించార్. ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు ఎస్ వి బాబు, బతి్తని హరిరామ్, పిండమనేని శ్రీనివాసరావు, కనపరి్త వెింకననా, 
సమమాట గణపతి, సమమాట చనినా, సమమాట చింద్రశేఖర్, కోలపలిలా చింద్రశేఖర్, సమమాట బిక్షిం, 
కొిండిశెటిటీ అయయాపపు, ఆతూమారి అయయాపపు, సమమాట మణికింఠ, సమమాట అరవిింద్, కోలపలిలా 
నాగరాజు, సమమాట రాజ్, బతు్త భాను, సమమాట శవ, నాగరాజు, బడే శవ, శీరిం సింతోష్, 
మది్దనేటి రామకృష్ణ, ద్సరి రవీింద్ర, భీమవరప్ పరమేశ్రరావు, ద్సరి నాని, పనిశెటిటీ రాజు, 
మరియు పెద్ద ఎతు్తన జనసైనికులు పాల్్గనానార్.

రాయచోటి పట్టణ జగనన్న కాలనీలో 3వ రోజు 
సోషల్ ఆడిట్ 

పర్టన
శతఘ్నా న్యాస్: రాయచోటి, 
జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ పలుప్ మేరకు 
అననామయయా జిల్లా కేింద్రిం 

రాయచోటి పటటీణ జగనననా కాలనీలో 3వ రోజు సషల్ ఆడిట్ పరయాటనలో భాగింగా రాయచోటి 
అసింబీలా ఇింఛార్జ్ షేక్ హసన్ బాషా ఆధ్రయాింలో సిందరి్శించార్ ఆయన మాట్లాడుతూ పేర్కు 
మాత్మే జగనననా కాలనీ అక్కడ చూసే్త ఎట్వింటి మౌళ్క సదుపాయాలు లేవు రోడులా విదుయాత్, 
నీర్, ఇింటరెనాట్, బస్సి, సౌకరాయాలు లేవని ధ్జమతా్తర్. కాలనీ పేర్ అడడాపెట్టీకుని ఇస్కను 
డింపింగ్ చేస్కుని సాధారణ ప్రజలకు అధిక రటలాకు అమమాకుింట్నానారని మిండిపడాడార్. 
జనసేనపార్టీ నాయకులు రామ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్ర వైసీపీ ప్రభుత్ పెద్దలు మాటలోలా 
గొపపులు, చేతలు మాత్ిం శూనయాిం జగనననా కాలనీ పేర్ మిందర పెట్టీకుని ఆర్చులు, రింగులు, 
ప్రకటనల ఉననా ధాయాస కాలనీ వాస్లకు మౌళ్క వసతులు కలిపుించడింలో లేదు అదేవిధింగా 
నిజమైన లబి్ద్ర్లకు అక్కడ ఎట్వింటి నాయాయిం జరగడిం లేదు. వేల్ది ఎకరాల వేల కోటలా 
విలువైన భూమలను దిగమిింగ కొిండలకు గుటటీలలోలా సాధారణ ప్రజలకు ఇళ్ళ సథాల్లను 
కేట్యిస్్తనానారని ఆవేదన వయాక్తించేశార్. జనసేన జిల్లా దూదేకుల సింగిం అధయాక్షుడు జి.మసా్తన్ 
మాట్లాడుతూ జగన్ కి బెింగుళూర్లో 29 ఎకరాలోలా 3 లక్షల పదివేల చదరప్ అడుగులలో ఒక 
రాజ భవనానినా, హైదరాబాద్ లో నవాబులకు దీట్గా మహల్ ను, ప్లివెిందులలో పాయాలెస్, 
ఇడుప్లపాయలో ఎసేటీట్, అమరావతిలో ఇింద్ర భవనిం, నిరిమాించుకునానార్. కానీ రాష్ట్ర ప్రజలకు 
ఒకటిననార సెింట్ భూమిలో ఒక లక్ష ఎనభైవేల డబుబితో ఇింటిని నిరామాణిం చేస్కోవాలనానార్. 
ఇనినా భవనాలు నిరిమాించుకుననా జగనననాకు ఈ డబుబితో ఇింటి నిరామాణిం సాధయామేనా ఈ మాత్ిం 
తెలియద్ మఖయామింత్రికి అని ప్రశనాించార్. ఇవనీనా గమనిస్్తననా రాష్ట్ర ప్రజలు రాబోయ్ 
ఎనినాకలోలా ద్న వీర స్ర కర్్ణడు ల్ింటిపవన్ కళ్యాణ్ ని ఎనునాకోవాలిసిిందిగా అభయారిథాస్్తనానాిం. 
ఈ కారయాక్రమింలో జనసేన నాయకులు షేక్ రియాజ్,జయరామ్, జనసైనికులు, మసిర్, 
అహమాద్, ఖాసిమ్, సల్మాన్, హాబీబ్, లక్షమమమా, రాజమమా, శవ, పరమేష్ తదితర్లు పాల్్గనానార్.
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