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జగనన్న ఇళ్లలో వసైీపీ నాయకులే 
కమీషన్ ఏజెంట్్ల

•పేదల ఇంటి కలను దూరం చేసిన ప్రభుత్ం ఇది
•ఇళ్ల పేరుతో భారీ అవినీతి తంతు
•పేదల ఇంటి కష్టాలను జనసేన బయటపెడుతుంటే వైసీపీ అడుడుకొనే కుటిల 
యత్నాలు
•మంత్రులంత్ చవకబారు ట్రిక్స్ వదిలి క్షేత్రస్థాయికి వెళ్తే వాసతేవాలు తెలుస్తేయి
•చెరువుల్్ల జగనననా కాలనీ సథాల్లు... అరకొర నిర్మాణాలు నాసిరకమే
•భారతీ సిమంట్… ఇండియా సిమంటుకే ప్రాధాన్ం ఏమిటో?
•‘జగనననా ఇళ్్ల – పేదలందరికీ కనీనాళ్్ల’ కార్క్రమంలో నిజాలు నిగ్గు తేల్యి
•వీడియో ప్రకటనలో జనసేన పారీటా పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా న్్స్: ‘వైసీపీ నాయకులు కమీషన్ ఏజంటు్లగా మారి, జగనననా 
ఇళ్ల పథకం భూ సేకరణలో దోచుకునానారు. పేదల ఇళ్ల పేరుతో జరిగిన 
భారీ అవినీతికి ప్రభుత్మే పచ్చజండా ఊపంద’ని జనసేన పారీటా ర్జకీయ 
వ్వహార్ల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటాం చేశారు. 
మంగళవారం హైదర్బాద్ లోని జనసేన పారీటా కేంద్ర కార్్లయంలో ఆయన 
వీడియో ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గారు మాట్్లడుతూ ‘‘2020లో నవరత్నాలో్ల భాగంగా పేదలందరికీ ఇళ్ల 
కార్క్రమానినా ప్రారంభంచిన ముఖ్మంత్రి ఏకంగా 30.75 లక్షల ఇళ్్ల 
నిరిమాస్తేననాటు్ల, దీని ద్్ర్ ర్ష్టంలో కోటి 27 లక్షల మందికి లబ్ధి కలుగ్తుందని 
ఆర్్టంగా ప్రకటించారు. తర్్త ఆ లెక్క 28 లక్షలకు మారింది. త్జాగా 
జనసేన పారీటా ఆధ్ర్ంలో మూడు రోజుల పాటు నిర్హంచిన సోషల్ ఆడిట్ 
తర్్త కేవలం 21 లక్షల ఇళ్లను మాత్రమే నిరిమాస్తేననాటు్ల ప్రకటనలు ఇస్తేనానారు.

•7 లక్షల ఇళ్్ల ఏమైపోయాయి?
28 లక్షల ఇళ్్ల అని జీవోలు ఇచా్చరు. ఇప్్పడు ఆ సంఖ్ 21 లక్షలు అయింది. మరి 7 లక్షల ఇళ్్ల ఏమయిపోయాయి..? వాటి లబ్ధిద్రులు ఎక్కడ? అనేది ప్రభుత్ం 
సమాధానం చెపా్పలి. రూ.లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ కేట్యించి, ద్నిలో రూ.23,500 కోటు్ల కేవలం సథాల సేకరణకు ఇచా్చరు. కేవలం 46 గజాల సథాలంలో నలుగ్రు సభు్ల 
కుటుంబం ఉండటం స్ధ్మేనా..? సథాల సేకరణ విషయంలో వైసీపీ నాయకులు చేసిన అవినీతి అంత్ ఇంత్ కాదు.
•గ్ంకల్ంలో ఎసీస్ల భూములే 300 ఎకర్లు
ర్ష్టంలోనే అతి పెద్ద లేఅవుట్ అయిన గ్ంకల్ంలో 387 ఎకర్లను పేదల ఇళ్ల కోసం కేట్యించారు. దీనిలో స్మారు 300 ఎకర్లు ఎసీస్ల వద్ద నుంచి చాల్ తకు్కవ 
ధరకు వైసీపీ నాయకులు రూ.6 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షలకు కొనుగోలు చేసి, ప్రభుత్ం నుంచి మాత్రం రూ.34.50 లక్షల పరిహారం పంద్రు. దీనిలోనే ఎంత భారీ 
అవినీతి ఉందో అరధిం అవుతుంది. అల్ంటిది ర్ష్ట వా్పతేంగా నిరిమాంచతలపెటిటాన 17 వేల జగనననా కాలనీలో్ల ఎంత మేర ప్రజాధనం పక్కద్రి పటిటాందో అరధిమవుతుంది. 
జనసేన పారీటా చేపటిటాన ‘‘జగనననా ఇళ్్ల పేదలందరికీ కనీనాళ్్ల’’ పథకంలో భాగంగా ప్రతి చోట్ క్షేత్రస్థాయికి వెళ్్ల వాసతేవ పరిసిథాతిని తెలుస్కునానాం. దీనిలో మంత్రులు తమ 
ఆక్రోష్నినా జనసైనికులు, వీర మహళలపై చూపారు. పెడన, ర్జమండ్రి, మంగళగిరి, తిరుపతి ల్ంటి ప్రాంత్లో్ల కార్క్రమానినా అడుడుకోవడానికి మంత్రులు చేసిన చీప్ 
ట్రిక్స్ పనిచేయలేదు. ఎక్కడా వెనకు్క తగగుకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పరిసిథాతి ఏమిటి అననాది ర్ష్టం నలుమూలల నుంచి జనసైనికులు పంపడం నిజంగా అభనందనీయం. ర్ష్ట 
ప్రభుత్ తీరు మీద... లబ్ధిద్రులు ఆగ్రహంతో ఉనానారు. జూన్, 2022 నాటికి ఇళ్ల నిర్మాణం పూరితే చేస్తేమని చెప్పన ర్ష్ట ప్రభుత్ం ఇప్పటి వరకు కేవలం 1.52 లక్షల 
ఇళ్లను మాత్రమే పూరితే చేసిందని అధికారికంగానే తెలుసోతేంది. డిసంబరు నాటికి 5 లక్షల గృహాలను నిరిమాస్తేమని చెబుతునానారు. అంటే పూరితేస్థాయిలో గృహాలను మేం 
నిరిమాంచలేకపోతునానాం... అని వారే ఒప్్పకుంటునానారు. దీనిలోని వాసతేవ పరిసిథాతిని, జరిగిన అవినీతిని ప్రజలకు తెలియజపే్పందుకు వెళ్్లన జనసైనికులను అడుడుకోవాలని 
చూడటం మూర్ఖత్ం. టిడ్్క ఇళ్లను లబ్ధిద్రులకు అందించడం లేదు. ర్జకీయ కారణాలతో పేదలను ఇబ్ంది పెటటాడం ఏమిటి? జగనననా కాలనీలో్ల అదు్తంగా మౌలిక 
సదుపాయాలు కలి్పస్తేనానామని, రూ.32 వేల కోటు్ల ఖరు్చ చేస్తేనానామని ముఖ్మంత్రి 2020 డిసంబర్ లో ప్రకటించారు. కాలనీలో్ల ఇంటరనాల్ రోడు్ల, వీధి దీపాలు, 
పారు్కలు, ఆట సథాల్లు, లైబ్రరీ, అప్రోచ్ రోడు్ల, వాటర్ ట్్ంకులు నిరిమాస్తేనానాం... అంతే కాదు వైర్్లస్ ఇంటర్నాట్ ఇస్తేనానాం అనానారు. వాసతేవం ఏమిటంటే - అసలు ఆ 
కాలనీలకు వెళ్లడానికి సరైన రోడ్్ల లేవు... ఆ కాలనీలు నీట మునిగి ఉంటునానాయి. ముఖ్మంత్రి పేదలను మభ్పెటేటా మాటలు మాత్రమే చెబుతునానారు.
•భారీ స్్కం అనేది న్టికి న్రుపాళ్్ల నిజం
జగనననా కాలనీలో్ల నిరిమాస్తేననా ఇళ్ల నిర్మాణ స్మగ్రి సైతం అత్ంత నాసిరకంగా ఉంది. అక్కడ వాడుతుననా సిమంటు నాణ్త్ బాగాలేదు. ప్నాదులు లేకుండా ఇళ్ల 
నిర్మాణం చేస్తేనానారు. కాలనీలో్ల నిరిమాస్తేననా ఇళ్లకు వాడ్ సిమంటు సైతం భారతీ సిమంటు, ఇండియా సిమంటుస్ మాత్రమే వాడుతునానారు. అనంతప్రంలో మా నాయకులు, 
కార్కరతేలు ఒక లే అవుట్ పరిశీలించారు. ప్నాది తేలిపోయి ఉంది. ర్జమండ్రి రూరల్ పరిధిలోని వేమగిరిలో లే అవుట్ చెరువును తలపసోతేంది. అల్ంటి చోట ఇళ్లను 
ఎల్ నిరిమాస్తేరు? వీటిపై ప్రశనాంచే లబ్ధిద్రులను వాలంటీరు్ల బెదిరిస్తేనానారు. పంఛను్ల ఆపేస్తేం.. డబు్లు ర్కుండా చేస్తేం అంటూ రకరకాలుగా భయపెడుతునానారు. 
ఇళ్ల కలలనీనా కల్లలయ్్ల్ నిర్మాణం గతి తప్్పతుంటే ఏం చేయాలో, ఎవరిని ప్రశనాంచాలో కూడా తెలియని అయోమయ సిథాతిలో పేదలు ఉండిపోతునానారు. కేంద్రం నుంచి 
వచి్చన నిధులను సైతం సరైన రీతిలో ఖరు్చ చేయలేకపోతునానారు. ర్ష్ట ప్రభుత్ మా్చింగ్ గ్ంటు ఇవ్లేకపోవడంతో పనులు ముందుకు స్గని పరిసిథాతి నెలకొంది. 
కాలనీల పేరుతో భారీగా దోచుకోవడానికి వేసిన ప్రణాళ్క తప్ప... పేదలకు ఏ మాత్రం ప్రయోజనం చేయాలనుకునే ఆలోచన ఈ ప్రభుత్్నికి లేదు.
•జనసేన నేతలు, జన సైనికులు, వీర మహళల ధైర్్నికి అభనందనలు
పారీటా ఇచి్చన సూచనలు, పలుప్ను తీస్కొని ర్ష్ట వా్పతేంగా జనసైనికులు, వీర మహళలు జగనననా ఇళ్్ల పరిసిథాతిని ప్రజలకు అరధిం అయ్్ రీతిలో తెలియజేయడం 
అభనందనీయం. క్షేత్రస్థాయిలో పరిసిథాతిని చిత్రాల రూపంలోన్ సోషల్ మీడియాలో #JaganannaMosam పేరుతో తెలియజేశారు. ఎనినా అవాంతర్లు వచి్చనా, 
బెదిరింప్లకు లంగకుండా అనీనా చోట్్ల కార్క్రమానినా నిర్హంచడం గొప్ప విషయం. అనినా ప్రాంత్ల నుంచి కేంద్ర కార్్లయానికి జగనననా ఇళ్లపై నివేదికలు వచా్చయి. 
కచి్చతంగా వీటిని ప్రభుత్్నికి అందజేసి.. క్షేత్రస్థాయి సిథాతిని వారికి తెలియజప్పడం బాధ్తగా భావిస్తేం. ఇప్పటికైనా కళ్్ల తెరిచి ప్రభుత్ం పేదల ఇళ్లను నాణ్తగా 
నిరిమాంచి ఇచే్చ వరకు జనసేన పారీటా పోర్డుతుంది. పేదల ఇంటి కలను స్కారం చేయడానికి జనసేన పారీటా కటుటాబడి ఉంటుంది” అనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శ్రీ కృష్ణ పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి
శతఘ్నా న్్స్: చిత్రసీమలో సూపర్ స్టార్ బ్రుదుకి స్రథాకత చేకూరి్చన శ్రీ కృష్ణ గారు తుది శా్స విడిచారనే 
విషయం ఎంతో ఆవేదన కలిగించిందని జనసేన పారీటా అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ ఒక ప్రకటనలో 
పేర్్కనానారు. శ్రీ కృష్ణ గారు అస్సథాతతో ఆస్పత్రిలో చేర్రని తెలిశాక కోలుకొంట్రని ఆశంచాను. 
ఇప్్పడు ఈ విష్ద వారతే వినాలిస్ వచి్చంది. శ్రీ కృష్ణ గారి పవిత్ర ఆతమాకు శాంతి చేకూర్లని భగవంతుణ్్ణ 
ప్రారిథాస్తేనానాను. సేనాహశీలి, మృదుస్భావి అయిన శ్రీ కృష్ణ గారు ప్రతి ఒక్కరితో ఎంతో ఆపా్యంగా 
ఉండ్వారు. మద్రాస్ లో ఉననాప్పటి నుంచి మా కుటుంబంతో చక్కటి అనుబంధం ఉంది. తెలుగ్ చలన చిత్ర 
పరిశ్రమ అభవృదిధికి కథానాయకుడిగా, నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా, సూటాడియో అధినేతగా శ్రీ కృష్ణ గారు చేసిన 
సేవలు చిరసమారణీయాలు. తెలుగ్ సినిమా ప్రోగమన ప్రస్థానంలో ఆయన న్తన స్ంకేతిక పరిజాఞానానినా 
పరిచయం చేశారు. విభననా పాత్రలు పోషంచిన శ్రీ కృష్ణ గారు కౌబోయ్, జేమ్స్ బాండ్ కథలతో తెలుగ్ 
ప్రేక్షకులకు కొతతే అనుభూతిని కలిగించారు. పార్లమంట్ సభు్డిగా ప్రజా జీవితంలో కూడా ఆయన తన 
ముద్ర వేశారు. సినిమా రంగం క్షేమానినా కాంక్ంచే శ్రీ కృష్ణ గారి మరణం తెలుగ్ చలనచిత్ర సీమకు తీరని 
లోటు. ఆయన కుమారుడు శ్రీ మహేష్ బాబు గారికి, ఇతర కుటుంబ సభు్లకు నా తరఫున, జనసేన పక్షాన 
ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచేస్తేనానానని శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ అనానారు.

మాంచి మనిషి శ్రీ కృష్ణ
శతఘ్నా న్్స్: తెలుగ్ సినీ రంగ చరిత్రలో తనకంటూ ఓ అధా్యానినా లిఖంచుకుననా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు కనునామూయడం బాధాకరమని 
జనసేన పారీటా పీఏసీ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో సంత్పం వ్కతేం చేశారు. శ్రీ కృష్ణ గారి ఆతమాకు శాంతి చేకూర్లని భగవంతుణ్్ణ 
ప్రారిథాస్తేనానాను. తెనాలి మండలం బుర్రిపాలెం నుంచి మద్రాస్ వెళ్ళి సినీ స్టార్ గా ఎదిగిన మంచి మనిష ఆయన. తన స్గ్మంపై ఎంతో 
ప్రేమాభమానాలు చూపేవారు. బుర్రిపాలెంలో అభవృది్ద కార్క్రమాలకు శ్రీ కృష్ణ అండగా నిలిచారు. ప్రత్క్ష ర్జకీయాలు, ప్రజా జీవితంలో కొది్ద 
కాలమే ఉనానా పార్లమంట్ సభు్లుగా తన ముద్రను వేశారు. శ్రీ కృష్ణ గారి కుమారుడు శ్రీ మహేశ్ బాబు గారికి, కుటుంబ సభు్లకు నా ప్రగాఢ 
స్నుభూతి తెలియచేస్తేనానానని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ అనానారు.

వరికూటి సమక్ాంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్నా న్్స్: దరి్శ నియోజకవరగుంలోని కురిచేడు మండలం నాంచారప్రం గ్మంలో ర్త్రి సమయంలో 
కూడా గ్మ సమస్లను తెలుస్కుంటూ జనసేన పారీటా బలోపేత్నికి ప్రతి ఒక్కరు కృష చేయాలి అని 
పారీటా సిద్ధింత్లను ప్రజలో్లకి బలంగా తీస్కువెళ్తే ర్బోయ్ ఎలక్షన్లలో పవన్ కళ్్ణ్ ని ముఖ్మంత్రిగా 
చేయడమే లక్షష్ంగా గ్మ పెద్దలతో యువకులతో దరి్శ నియోజకవరగుం జనసేన నాయకులు వరికూటి 
నాగర్జు మాట్్లడడం జరిగింది. ఆనంతరం గ్మంలోని 50 కుటుంబాలకి జనసేన కండువాలని కప్ప 
జనసేన పారీటాలోకి ఆహా్నించారు. ఈ కార్క్రమంలో ఏపీజీబీ రిటైర్డు చీఫ్ మేనేజర్ కొల్్ల హనుమంతర్వు 
మరియు షేక్ ఇర్షాద్ లు కూడా గ్మ జనసైనికులతో మాట్్లడడం జరిగినది. కాలువ కోటేష్, కాలువ 
యలమంద, కాలువ నార్యణ, కాలువ సత్ం మరియు వీర మహళలు శ్రీ మహాలక్ష్మి, స్బ్మమా, రంగమమా, 
కోటమమా, సంజీవమమా పాలగునడం జరిగినది.

మహనీయునికి అమలాపురాం 
జనసేన అశ్రునివాళి

శతఘ్నా న్్స్:  డా.బ్.ఆర్.అంబేద్కర్ కొనసీమ జిల్్ల 
ప్రఖ్్త సినీ దిగగుజం, మాజీ పార్లమంట్ సభు్లు, సూపర్ 
స్టార్ కృష్ణ మరణానికి చింతిసూతే అమల్ప్రం జనసేన 
పారీటా నాయకులు నివాళ్లు అరి్పంచారు. స్థానిక గడియార 
సతేంభం వద్ద జనసేన పారీటా పక్షాన ఆయన కుమారుడు 
మహేష్ బాబుకి ఆయన కుటుంబ సభు్లకు ప్రగాఢ 
స్నుభూతిని తెలియజేశారు. ఈ కార్క్రమంలో మాజీ 
మునిస్పల్ చైరమాన్ యాళళి నాగ సతీష్, కంచిపలి్ల అబు్లు, 
ఇస్కపట్ల రఘుబాబు, అయిత్బతుతేల ఉమాహేశ్రర్వు, 
లింగోలు పండు, ఆకుల సూర్నార్యణ మూరితే, ఆర్.
డి.యస్.ప్రస్ద్, పడాల నానాజీ, వాకపలి్ల వేంకటేశ్రర్వు, 

కడియం సందీప్, బండారు వెంకననా బాబు, నల్్ల వెంకటేశ్రర్వు, పప్్పల నానాజీ, కంకిపాటి గోప, స్ధనాల మురళ్, నిమమాకాయల ర్జేష్, గంధం శ్రీను, అల్్లడ రవి, లింగోలు 
శ్రీనివాస్, సల్ది కనానా, షఫీ, కరీముల్్ల బాబా, తికా్క సరస్తి, చాట్ల మంగత్యారు, కర్రి లక్ష్మి దురగు, కర్టం వాణ్, వానపలి్ల దేవి, పడాల కళ్్ణ్, పోలిశెటిటా మహేష్, పరమట 
చిటిటాబాబు, యాళళి స్రేష్, జానపాటి చిరంజీవి మరియు నాయకులు, కార్కరతేలు పాలగునానారు.
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జనసేన విద్యార్థి  విభాగంలో చేర్న ఉప్పల్ 
నియోజకవర్గ యువ నాయకులు

శతఘ్నా న్్స్: హైదర్బాద్, జనసేన విద్్రిథా విభాగ ర్ష్ట అధ్క్షులు సంపత్ నాయక్ 
ఆధ్ర్ంలో జనసేన పారీటా సిద్ధింత్లు, పవన్ కళ్్ణ్ ఆశయాలు, జనసేన విద్్రిథా 
విభాగం ప్రజా సమస్లపై చేస్తేననా పోర్ట్నికి ఆకరిషాతులై ఉప్పల్ నియోజకవరగు వివిధ 
విద్్రిథా సంఘాల నాయకులు యువ నాయకులు, సింహాద్రి, చరణ్, స్యి, ద్ద్ప్ 60 
మంది జనసేన విద్్రిథా విభాగంలో చేర్రు. ఈ కార్క్రమంలో ర్ష్ట యువజన విభాగం 
ఆరగునైజింగ్ సక్రెటరీ కతితే సైదులు, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ జనసేన విద్్రిథా విభాగం అధ్క్షులు 
మహేష్ పెంటల, ఓయూ ప్రెసిడ్ంట్ వినోద్ నాయక్ ఓయూ కమిటీ సభు్లు ర్జేష్, 
హనుమంతు, చిరంజీవులు, నిజాం కాలేజ్ విద్్రిథా నాయకులు మోతిల్ల్ తదితరులు 
పాలగునానారు.

కార్తీకమాస ప్రత్యేక పూజలోలో పాల్గొన్న పాంతాం నానాజీ
శతఘ్నా న్్స్: కాకినాడ రూరల్, కారీతేకమాసం సందర్ంగా రేపూరు శవాలయంలో 
ప్రతే్క పూజలు నిర్హంచిన జనసేన పారీటా పఏసి సభు్లు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జె 
పంతం నానాజీ. ఈ కార్క్రమంలో స్థానిక నాయకులు, జనసైనికులు పాలగునానారు.

నూజెళ్ళపలిలో గ్రామ పెద్దలతో పార్టీ 
బలోపేతానికి వరికూటి సమావేశాం

శతఘ్నా న్్స్: ప్రకాశం జిల్్ల, దరి్శ నియోజకవరగుం ముండ్లమూరు మండలంలోని 
న్జళళిపలి్ల గ్మ పెద్దలతో జనసేన పారీటా బలోపేత్నికి కృష చేయాలి అంటూ 
మాట్్లడుతూ గ్మ సమస్లను తెలుస్కుంటూ వారికి జనపారీటా సిద్ధింత్లను వివరించి 
ర్బోయ్ ఎలక్షన్లలో పవన్ కళ్్ణ్ కి ఒక అవకాశం ఇవా్లని తెలియజేస్తేనానా దరి్శ 
నియోజకవరగుం జనసేన నాయకులు వరికూటి నాగర్జు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాలగునానారు.

నాంద్యేల జనసేన ఆద్వరయేాంలో టిడ్కో ఇళలో పరిశీలన
శతఘ్నా న్్స్: నంద్్ల: జగనననా 
ఇళ్ళి -పేదలందరి కనీనాళ్్ల కార్క్రమాలో 
బాగంగా మంగళవారం నంద్్లలోని 
ఎస్.ఆర్.బ్.సీ కాలనీలో ఉననా టిడ్్క 
ఇళ్లను సందరి్శంచడానికి హుట్హుటిగా 
వెళ్్లన నంద్్ల ఎమమాలే్ శల్ప, రవిచంద్ర 
కిషోర్ ర్డిడు.. ఈ కార్క్రమలో బాగంగా 
వారు మాట్్లడుతూ నంద్్ల టిడ్్క ఇళ్ల 

రంగ్లు మార్యి తప్ప ఎల్ంటి అభవృదిధి జరగలేదు అని వైసీపీ ప్రభుత్్నినా చందు, స్ందర్ 
విమరి్శంచదం జరిగింది.

ఒకకో జగనన్న కాలనీ పూరితీ అయినది కానీ జనావాసాలకు 
అనువుగా ఉన్న కాలనీ గాని చూపాంచాండి

శతఘ్నా న్్స్: సింగనమల, జగనననా ఇలు్ల పేదలందరికీ 
కనీనాళ్్ల అనే కార్క్రమంలో భాగంగా గత మూడు 
రోజుల నుంచి జనసేన పారీటా ఆధ్ర్ంలో జగనననా 
కాలనీలో దుసిథాతిని ప్రజలకు తెలియజేసినందువలన 
వైసీపీ నాయకులు ఓరు్చకోలేక అవాకులు చవాకులు 
పేలుతునానారు వైసీపీ నాయకులకు జనసేన పారీటా తరఫున 
ఒక సవాల్ విస్రుతునానాం సింగనమల నియోజకవరగుంలో 
ఎక్కడికైనా సరే జనసేన పారీటా తరఫున మేము వస్తేము 
వైసీపీ పారీటా తరఫున వైసిప పారీటా నాయకులు ఎవరైనా సరే 

నియోజకవరగుంలో ఒక కాలనీ పూరతేయినది కానీ జనావాస్లకు అణువుగా ఇచి్చన సథాల్నినా 
చూపంచగలర్ ముఖ్ంగా బుక్కర్యసముద్రం మండలంలో 19 పంచాయతీల గాను 
36 గ్మాలలో ఒక్క బుక్కర్య సముద్రము అమమావారిపేట గ్మాలో్ల కొనినా ప్నాదులు 
మాత్రమే వేశారు. డబు్లు ఉననావారు సంత నిధులతో గృహాలు కటిటాంచుకుంటునానారు. 
మరి మిగత్ 34 గ్మాలలో ఒక్క ప్నాది అయినా చూపంచగలర్ బుక్కర్యసముద్రం 
మండలంలో మీరు ఎంపక చేసిన 600 మంది లబ్ధిద్రులను ఎందుకు మీరు ఇచి్చన 
పట్టాలను రదు్ద చేశారు. ఎప్్పడు చూసినా వైసిప నాయకులు జనసేన పారీటా తెలుగ్దేశం 
పారీటా ఒకటే అంటునానారు ఇప్్పడు అధికారంలో ఉననా మీరు అప్్పడు ప్రతిపక్షంలో ఉననాప్్పడు 
చంద్రబాబు అవినీతి పై ప్సతేకాలు వేశారు కద్ మరి వాటిని నిరూపంచి చంద్రబాబును 
తెలుగ్దేశం పారీటా నాయకులను జైలుకు పంపవచు్చ కద్ మరి మీరు ఎందుకు పంపడం 
లేదు దీనిని బటిటా అరథామవుతుంది ఎవరు ఎవరికి అండగా ఉంటునానారు ఎవరు ప్రజల 
మనిష అననాది మీరు చెపే్ప అభవృదిధి ఎక్కడ ఉంది ఏ గ్మంలో ఉందో చూపస్తేర్ కనీసం 
గ్మీణ ప్రాంత్లకు వెళ్్ల రహద్రులు కూడా సరిగాగు లేవు బుక్కర్యసముద్రం జడి్పటిసి 
సంత గ్మమైన పస్లూరు గ్మంలో ఎనినా జగనననా ఇలు్ల కంపీ్లట్ అయా్యో మరియు 
ఎంతమందికి బ్నామీలకి ఇచా్చరో రికారుడులు బయట పెటటాగలర్ జగనననా కాలనీల 
యొక్క అవినీతిని జనసేన పారీటా బయటపెడుతోందని అక్కస్తో జనసేన పారీటా మీద వైసిప 
నాయకులు లేనిపోని తప్్పడు ప్రచార్లు చేస్తేనానారు జగనననా కాలనీలో మొదటి పేజ్ లో 
ర్ష్టవా్పతేంగా 15.10 లక్షల గృహాలు నిరిమాస్తేమనానారు మరి వాటిలో కనీసం పదివేల 
గృహాలైన నిరిమాంచార్ అల్గే ర్ష్టవా్పతేంగా 15 వేల కాలనీలు అనానారు కనీసం ఐదు 
కాలనీలైన పూరితే చేశార్. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారికి ప్రజలలో పెరుగ్తుననా 
ఆదరణ చూసి ఓర్లేక అధికారం పోతుందనే బాధలో ఇల్ మాట్్లడుతునానారు.

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

రైతులకు అండగా జనసేన పార్టీ
శతఘ్నా న్్స్: శ్రీకాళహసితే నియోజకవరగుం, రేణ్గ్ంట మండలం, అడుస్పాలెం 
గ్మంలో 50 మంది రైతుల విలువైన (ఎకర్ 1 – 1.5 కోట్ల) రిజిసే్రేషన్ అయిన 

40 ఎకర్ల భూములను ర్వెన్్ అధికారుల సహకారంతో కబాజె ప్రయతనాం చేస్తేననా 
స్థానిక ఎమమాలే్. నా్యం కోసం జనసేనను ఆశ్రయించిన రైతులు. గ్మానికి 
వెళ్్ల పరిశీలించిన నియోజకవరగు ఇనా్చరిజె శ్రీమతి వినుత కోట్, అనంతరం 
శ్రీకాళహసితే ఆరీడుఓని రైతులతో కలిసి వెళ్ళి రైతుల సమస్లను తెలియజేయడం 
జరిగింది. గ్మంలో ఎంక్్రీ చేసి రైతుల భూములను ఆనె్్లనో్ల దరఖ్స్తే చేసి, 
నా్యం చేయాలని కోరడం జరిగింది. రైతులకు నా్యం జరగని పక్షాన జనసేన 
పారీటా రైతులతో కలిసి పోర్డుత్మని తెలపడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో 
శ్రీకాళహసితే మండల అధ్క్షులు దండి ర్ఘవయ్, నాయకులు రవి కుమార్ ర్డిడు, 
స్రేష్, గిరీష్, లోకేష్ తదితరులు పాలగునానారు.

రామభద్రపురాం ఎాం.ఆర్.ఓ మరియు బొబ్బిలి డివిజినల్ రెవెనూయే అధికారికి వినతిపత్రాం
శతఘ్నా న్్స్: విజయనగరం జిల్్ల, బొబ్్లి నియోజకవరగుం, ర్మభద్రప్రం మండల కేంద్రంలో వైసిప నాయకులు ప్రభుత్ం భూమిని కబాజె చేస్తేనానా.. స్థానిక అధికారులు చూసి, 
చూడనటు్ల వ్వహరిస్తేనానారని జనసేన పారీటా ర్ష్ట కార్క్రమాల నిర్హణ కార్దరి్శ బాబు పాలూరు ఆగ్రహం వ్కతేం చేస్రు. సరే్ నెంబర్ 98/1లో గల 56 సటు్ల 1966 లో 
ముడడ్ల పదమానాభం ప్రభుత్్నికి ద్నంగా ఇచా్చరని, గతంలో ఆ సథాలంలో వెలుగ్ కార్్లయం ఉండ్దని, ఇటీవల ప్రైవేట్ వ్కుతేలు జేసీబీతో కూలి్చవేసి ఆక్రమించారని తెలిపారు. 
గత 50 సంవతస్ర్ల నుంచి అక్కడ కొంతమంది నివాసం ఉంటునానారు. పేదవాళళిని అక్కడ స్థానిక ఆక్రమారు్కలు బెదిరింప్లు చేస్తేనానారని తెలిపారు. అల్ంటి వారిపై కఠిన చర్లు 
తీస్కోవాలని ర్మభద్రప్రం ఎం.ఆర్.ఓ కి, మరియు బొబ్్లి డివిజినల్ ర్వెన్్ అధికారికి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ కార్క్రమంలో నియోజకవరగుం నాయకులు సంచాన 
గంగాధర్, ర్మభద్రప్రం మండల నాయకుడు మహంతి ధనుంజయ, మండల జనసైనికులు అధిక సంఖ్లో పాలగునానారు. విజయనగరం జిల్్ల కార్నిర్హణ కమిటీ సభు్లు, గార్ 
గౌరీ శంకర్, అలు్ల రమేష్, మోతీద్స్, మారడాన రవి, మామిడి దురగు ప్రస్ద్, జనసైనికులు పోతుల శవశంకర్, చీమల సతీష్, శా్మ్ పాలగునానారు.

వైఎసాసార్సాపీ నాయకులకు ఛాలాంజ్ విసిరిన 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్నా న్్స్: 
పా య క ర్ వు పే ట 
ని యో జ క వ ర గు ం , 
అ మ ల్ ప్ ర ం 
పంచాయతీ, మూలపర్ర 
గ్మంలో స్థానిక 
ఎమమాలే్ గొల్లబాబుర్వు 
అనుచరుల అవినీతి 
అతిద్రుణంగా వుంది. 
61 మంది లబ్ధిద్రులకు 

ఇలు్ల సథాలం కేట్యిసేతే ఇప్పటికి మూడు సంవతస్ర్ల నుంచి ఒక్క ఇటుక, ఒక్క 
లబ్ధిద్రుడు నుంచి కూడా ఇక్కడ పడలేదు. ఇదే విషయం గ్రించి పవన్ కళ్్ణ్ 
ప్రశనాస్తేనానారు, దీనికందుకు వైఎస్స్రీస్పీ పారీటాకి ఇంత భయం.. మీకు చేతనైతే అవినీతి 
లేదని నిరూపంచండి అని జనసేన పారీటా సేటాట్ సక్రటరీ శవదత్ బోడపాటి జనసేన 
పారీటా తరప్న ఛాలెంజ్ విసిర్రు. ఈ కార్క్రమంలో నరిస్ంగర్వు (గబ్ర్ సింగ్), 
కురంద్స్ అప్పలర్జు, శ్రీను, పకి్క స్్మి, అల్్లడ రమణ, ర్జు బంగారి తదితరులు 
పాలగునానారు.

పాశరలోపూడిలాంక గ్రామాలలో జగనన్న కాలనీలో 
పరయేటిాంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్స్: ప గననావరం నియోజకవరగుం లూటుకుర్రు పంచాయతీ మామిడికుదురు 
మండలం మరియు పాశర్లపూడిలంక గ్మాలలో జగనననా కాలనీలో పేదలకు ఇచి్చన 
ఇలు్ల అసంపూరితేగా ఉననావి, ఖ్ళీ సథాల్లుగా ఉననావి, ఎక్కడ ఒక్క ఇలు్ల నిర్మాణం కూడా 
జరగలేదు.

కారితీక వన సమారాధన కారయేక్రమాంలో పాల్గొన్న 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్స్:  తణుకు: ఆర్వైశ్ 
సేవా సంఘం తణుకు, ఆర్వైశ్ కారీతేక 
వన సమార్ధన మరియు శ్రీ శ్రీనివాస 
పండ్ల వరతేక సంఘం కారితేక వన 
సమార్ధన కార్క్రమంలో తణుకు 
నియోజకవరగు జనసేన పారీటా ఇంచార్జె 
విడివాడ ర్మచంద్రర్వు మరియు 

ఇరగవరం మండలం జనసేన పారీటా అధ్క్షులు ఆకేటి కాశీ, తణుకు టౌన్ అధ్క్షులు 
కొమిమార్డిడు శ్రీనివాస్, పంతం నానాజీ తదితరులు పాలగునానారు.

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

కార్తీకమాస వనసమారాధన కారయేక్రమాంలో పాల్గొన్న బత్తీల 
వెాంకటలక్ష్మి

శతఘ్నా న్్స్: ర్జానగరం: సైకిల్ వరతేక సంఘం, ఆటో యూనియన్ సంయుకతేంగా ర్జానగరం మండలం, 
చక్రద్్రబంధం గ్మంలో ఏర్్పటు చేసినటువంటి కారీతేకమాస వనసమార్ధన కార్క్రమంలో పాలగుని 
అననా వితరణ కార్క్రమంలో కాసేప్ స్థానిక గ్మ ప్రజలతో మమేకమవుతూ ముందుకు స్గిన నా సేన 
కోసం నా వంతు కమిటీ కో-ఆరిడునేటర్, జనసేన నాయకుర్లు శ్రీమతి బతుతేల వెంకటలక్ష్మి.. కార్క్రమంలో 
జనసేన పారీటా గ్మ అధ్క్షులు అనంద్ల గోవింద్, సీనియర్ నేత కురుమళళి మహేష్, చక్రద్్రబంధం 
జనశ్రేణులు పాలగునానారు.

కూలిచివేతతో మొదలు పెటిటీన వైసీపీ కూలిపోవడాం తథయేాం: 
రెడిడి అప్పల నాయుడు

శతఘ్నా న్్స్: ఫ్్లష్ సంసథా ద్్ర్ నిరిమాతమైన షెడుడుని మునిస్పల్ అధికారులు అక్రమంగా తొలగించే 
ప్రక్రియకు అడుడుపడిన ఏలూరు జనసేన ఇంచారీజె ర్డిడు అప్పల నాయుడు అక్రమ అర్ష్టా
ఏలూరు నియోజకవరగుం, అశోక్ నగర్ లోని స్మాశాన వాటికలో గత 10 సంవతస్ర్లుగా ఫ్్లష్ 
అనే స్చ్ంద సంసథా వారు చనిపోయిన మృతదేహాలను తరలించడానికి ఫ్రీజర్ బాకుస్లు, శాంతి 
రథాలను ఎటువంటి ల్భాపేక్ష లేకుండా పేదవారికి ఉచితంగా చేరవేసి షెడుడును ఏర్్పటు చేసి అనేక 
కార్క్రమాలు నిర్హస్తేనానారు. ఫ్్లష్ సంసథా ద్్ర్ నిరిమాతమైన ఈ షెడుడుని మునిస్పల్ అధికారులు 
అక్రమంగా తొలగిస్తేనానారు.. దీనికి అడుడుపడిన ఏలూరు జనసేన పారీటా ఇంచారీజె ర్డిడు అప్పల నాయుడు, 

ప్రధాన కార్దరి్శ సరిది ర్జేష్ లను అర్స్టా చేసి 2 టౌన్ పోలీస్ సేటాషన్ కీ తరలించారు.. ఇది తెలుస్కుననా జనసైనికులు భారీ ఎతుతేన పోలీస్ సేటాషన్ కీ వచి్చ ప్రభుత్్నికి వ్తిరేకంగా 
నినాద్లు చేశారు.. అనంతరం 41 నోటీస్ ఇచి్చ సంతకం పెటిటాంచుకొని ర్డిడు అప్పల నాయుడు ను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్ంగా బయటికి వచి్చన ర్డిడు అప్పల నాయుడు 
మాట్్లడుతూ ఏలూరులో దుర్మారగుమైన చర్ నడుస్తేందని తీవ్ర స్థాయిలో మండి పడాడురు.. గత ఆరు సంవతస్ర్లుగా, ఫ్్లష్ స్చ్ంద సంసథా పేరు మీద అంతిమయాత్రకి, శాంతియాత్రకి 
వాహనానినా ప్రమోట్ చేస్తేననాటువంటి ఈ షెడుడుని తొలగిస్తేనానారని తెలిసి నేను వెళ్్ల అడుడుపడగా ననునా అర్స్టా చేశారు.. చనిపోయిన డ్డ్ బాడీని బంధువులు కూడా తీస్కళ్లని పరిసిథాతులో్ల 
ఫ్్లష్ సంసథా ద్్ర్ వారు దగగురుండి తీస్కళ్్ల ఎవరైనా అనాధలు ఉంటే వారికి ఉచితంగా దహన సంస్్కర్లు చేయటం జరుగ్తుందని, అటువంటి వాటిని తొలగించడం ఎంతవరకు 
సమంజసమని ప్రభుత్్నినా ప్రశనాంచారు.. స్థానిక ఎమమాలే్ ఆళ్ల నాని గాని, మునిస్పల్ అధికారులు కానీ మేయర్ గాని, ఇక్కడ షెడుడు నిరిమాంచుకోవడానికి పరిమాషన్ ఇచి్చ ఇప్్పడు 
తొలగించడం అనేది ఎంతవరకు కర్క్టా అని ప్రశనాంచారు. ప్రతి వారికి ఉచితంగా సరీ్స్ అందిస్తేననా ఈ షెడుడును కూల్చడం ఏంటని ప్రశనాంచారు.. సోమవారం కమిషనర్ వచి్చ ఈ 
షెడ్్ల్ ఖ్ళీ చేయాలని ఎల ఆదేశాలు జారీచేస్తేరు? గత ఆరు సంవతస్ర్లుగా మేము ఈ సేవలు చూస్తేనానామని మీరు కూలుస్తేంటే ద్నినా అడుడుకోవాలని వసేతే అధికారులు పోలీస్లు 
వారు ప్రొక్లయిన్ తీస్కొచి్చ ఈషెడుడు ను తొలగించడం ఏమిటి అని ప్రశనాంచారు.. మీరే ఈ షెడుడును హా్ండొవరు చేస్కోండి ? ఆ వాహనానినా మీరే తీస్కోండి? ఫ్రీగా మీ సిబ్ందిని 
పెటిటా సపె్్ల చేయండి అని అంతేగాని ద్నినా నాశనం చేయకండి అని పోలీస్ వారిని కోరగా మాపై దౌరజెన్ం చేసి పోలీస్ సేటాషన్ కి అక్రమంగా తరలించి తీస్కువచా్చరు.. పోలీస్ సేటాషనో్ల 
41నోటీస్ ఇచి్చ వదిల్రు.. ఇది చాల్ దుర్మారగుమైన చర్ అని అనానారు..ఈ స్చ్ంద సంసథా వారు కరోనా సమయంలో అనేక సేవా కార్క్రమాలు చేశారు..ఇప్పటికైనా ఏలూరు 
శాసనసభు్లు ఆళళినాని గారు మేలుకోండి..?, మీరు ఊరో్ల ఉండి కూడా లేరనిపంచుకోవడం ఎందుకు?, మీకు తెలియనటుటాగా నటించడం ఎందుకు? ఇది సరైన విధానం కాదు అని తీవ్ర 
స్థాయిలో మండి పడాడురు.. ప్టిటానవారు మరణ్ంచక తప్పదు.. చనిపోయిన తరువాత ఎవరైనా సమాశానానికి వెళ్్లలిస్ందే అని ఈ సమాశానానినా మీరు నాశనం చేయడానికి పూనుకునానారు.. 
కూలి్చవేతతో మొదలు పెటిటాన మీ ప్రభుత్ం కూలిపోవడం తథ్ం అని జోస్ం చెపా్పరు.. నాకు మద్దతుగా వచి్చన జనసేన పారీటా ర్ష్ట కార్దరి్శ సోదరి ఘంటస్ల వెంకటలక్ష్మి గారికి, 
జనసేన పారీటా జిల్్ల నాయకులకు, కార్కరతేలకు, వీర మహళలకు ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా కృతజఞాతలు తెలియజేస్తేనానాను అని అనానారు.

జనసేన బలోపేతాం కోసాం కృషి చేస్తీన్న 
హనుమాంత్

శతఘ్నా న్్స్: ఆలూరు: ర్బోయ్ 
2024 లో జనసేన పారీటా బలోపేతం 
కోసమే కృష చేసోతే.. పారీటాని 
ప్రజలో్లకి తీస్కు వెళళిడమే లక్షష్ంగా 
పనిచేస్తేననా హనుమంతు ఎంపీటీసీ 
జడి్పటిసి ఎలక్షనో్ల కనీసం ప్రచార్నికి 
ఏ ఒక్కరూ ర్లేకపోయినా.. కనీసం 
ఏజంటు్ల కూడా ర్లేకపోయినా 
ప్రచార్నినా విజయవంతం చేయడం 

జరిగింది.

మణినాగేశ్వరపురాం గ్రామములో జనాంతో 
జనసేన 2వ రోజు

శతఘ్నా న్్స్: టెక్కలి నియోజకవరగుం, 
జనసేన పారీటా నాయకుల అధ్ర్ంలో 
పవన్ కళ్్ణ్ ఆశయాలు, జనసేన 
పారీటా సిద్ధింత్లు ప్రజలో్లకి తీస్కువెళ్తే 
జనసేన పారీటా బలోపేత్నికి జనంతో 
జనసేన అనే కార్క్రమానినా ర్ండవ రోజు 
చేపటటాడం జరిగింది.. ఈ కార్క్రమం 
టెక్కలి నియోజకవరగుం, కోటబొమామాళ్ 
మండలంలో మణ్నాగేశ్రప్రం గ్మంలో ప్రతి గడపకి వెళ్తే, పారీటా సిద్ధింత్లు, 
మేనిఫెసోటా వివరిసూతే… ఈస్రి ఎనినాకలో్ల జనసేన పారీటా గ్రుతే గాజు గా్లస్ పై ఓటు వేసి 
పవన్ కళ్్ణ్ గారికి ఒక్క అవకాశం ఇవా్లని కోరడం జరిగింది. జనంతో జనసేన 
కార్క్రమంలో టెక్కలి నియోజకవరగు నాయకులు షణుమాఖ, వినోద్, చందు, ఉదయ్, శ్రీను 
పట్నాయక్, జనారథాన్, ప్రస్ద్, పవన్, గంగయ్, తేజ తదితరులు పాలగునానారు.

జనసేన తరపున విద్యేర్ధుల కొసాం 
పోరటానికి సిద్దాం: జానీ

శతఘ్నా న్్స్: పాలకొండ నియోజకవరగుం: జనసేన పారీటా జనసేన జానీ మాట్్లడుతూ 
అంబేద్కర్ యూనివరిస్టీ 2019-2022 బా్చ్ కు చెందిన విద్్రుథాలు సపె్్లమంట్రీ 
రిజల్టాస్ ఓవరల్ గా 5వ సమిసటార్ మరియు 6వ సమిసటార్ వారికి పరిక్షలు పెట్టాలి. కాని 
శ్రీకాకుళం జిల్్ల లో ఉననాటువంటి అంబేద్కర్ యూనివరిస్టీ లో మాత్రం 3వ సమిసటార్ 
సపె్్ల రిజల్టాస్ విడుదల చెయ్కుండా 4 సమిసటార్ సప్ల రిజల్టాస్ విడుదల చేసి అడా్న్స్ ప్ల 
ఇనస్్ంట్ ఎగాజెమ్స్ పెటేటాశారు. అందువలన 3rd సమిసటార్ రిజల్టాస్ ర్ని కారణంగా 
వారు అడా్న్స్ సపె్్ల ఇనస్్ంట్ ఎగాజెమ్స్ ర్యడానికి అనుమతించలేదు. అందువలన 
విద్్రుథాలు తీవ్రంగా కోపంతో ఉనానారు. ఇటువంటి విద్్రుథాలు భవిష్తుతేను దృషటాలో 
ఉంచుకొని వీరికి ఎగాజెమ్ పెడత్రు అని కోరుకుంటునానాం లేని య్డల విద్్రుథాలకి 
ఒక్క సంవతస్రం వ్రథాం అవుతుంది. మతస్. ప్ండరీకం మాట్్లడుతూ భవిష్తుతే కోసం 
వాళళితో పాటుగా వాళళికి అండగా జనసేన పారీటా ఉంటుందని అవసరం అయినా 
పోర్డడానికి సిద్దంగా ఉనానాం అవసరం అయితే ఈ విషయానినా పవన్ కళ్్ణ్ 
దృషటాకి తీస్కువెళత్ం అని ఈ సందర్ంగా జనసేన జానీ చెప్పడం జరిగింది. కనుక 
గౌరవనీయులైన అంబేడ్కర్ యూనివరిస్టీ డీన్ అయినా ఉదయ్ భాస్కర్ గారికి మరియు 
ఉపకులపతి నిమమా వెంకటర్వు గారికి విననాపం చేస్తేనానాము. లేని పక్షంలో ఎంతటి 
పోర్టంకైన విద్్రుథాలతో పాటుగా జనసేన ఉంటుందని తెలియజేస్తేనానాము

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మాంగళగిరిలో ప్రజాసా్వమాయేనికి చీకటి రోజులు: చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు
రాజకీయ పార్టీల స్వేచ్ఛను హరిస్తునని వైసిపి నేతలు
జనస్న జండా చూస్తునే హడలెత్తుపోత్నని వైసిపి మంగళగిరి నాయకులు
జగననని కాలనీలలో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కూడా లేవు
జనవాసానికి దూరంగా జగననని కాలనీలు
శతఘ్నా న్్స్: మంగళగిరి: జనసేన పారీటా మంగళగిరి నియోజకవరగు కార్్లయంలో 
మంగళవారం ఉదయం నియోజకవరగు ఇంచార్జె చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసర్వు మీడియా సమావేశం 
నిర్హంచారు. ఈ సందర్ంగా చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసర్వు మీడియాతో మాట్్లడుతూ… 
పేదలందరికీ ఇలు్ల పథకం కింద 28 లక్షల 30 వేల మందికి ఇలు్లలు ఇస్తేమని, తొలి 
విడతలో జూన్ 2022 నాటికి 18,63,552 గృహాలు ఇస్తేమని వైసీపీ ప్రభుత్ం హామీ 
ఇచా్చరు. ఇప్పటికీ వైసీపీ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి వచి్చ 3 సంవతస్ర్లు అయినా కేవలం 
1,52,000 ఇలు్ల మాత్రమే నిరిమాంచారు. జగనననా కాలనీలకు ర్ష్టవా్పతేంగా భూసేకరణకు 
68 వేల 677 ఎకర్లను ప్రభుత్ం కొనుగోలు చేసింది. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్ం వారు ఆ 
భూములు కొనుగోలు ద్నిలో వందల కోటు్ల అవినీతి చేశారు. అల్గే మౌలిక సదుపాయాల 
కోసం మరో 34 వేల కోటు్ల ఈ ర్ష్ట ప్రభుత్ం కేట్యించింది. కేవలం వైసీపీ నాయకులకు 

వందల కోటు్ల అప్పనంగా కటటాబెటటాడం కోసమే ఈ ” జగనననా ఇలు్ల – పేదలందరికీ ఇలు్ల” పథకం. 12, 13, 14 తేదీలో్ల ‘జగనననా ఇళ్్ల – పేదలందరికీ కనీనాళ్్ల’ జనసేన స్మాజిక 
పరిశీలన కార్క్రమంలో భాగంగా మంగళగిరి, ఆతమాకూరు, నవులూరు, దుగిగుర్ల గ్మాలో్ల జగనననా కాలనీలను పరిశీలించడం జరిగింది. ఈ మూడు రోజులు పర్టనలో భాగంగా 
ఆతమాకూరు జగనననా కాలనీలో త్రాగ్నీరు సదుపాయం, సరైన రోడు్ల, రవాణా వ్వసథా, పాఠశాల, అంగనా్డీ, సచివాలయం, వాలంటరీ, రక్షణ వ్వసథా కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కూడా 
లేవు. ప్రభుత్ం నుంచి సహకారం లేక నిర్మాణాల మధ్లోనే నిలిచిపోయాయి, లబ్ధిద్రులు ప్రశనాసేతే అధికారులు బెదిరింప్లు, కేంద్రం ఇచే్చ 1 లక్ష 80 వేలు కూడా సిమంటు, ఐరన్ 
రూపంలో విడతల వారీగా ఇవ్టం, ర్ష్ట ప్రభుత్ం ఇస్తేనననా లక్ష రూపాయలు కూడా ఇవ్లేదు. వైసీపీ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి వచి్చ మూడుననార సంవతస్ర్లు అయినా పేదలకు 
ఇచే్చ ఇలు్ల ఇంకా నిర్మాణ దశలోనే సగం పైగా ఉనానాయి. సరైన నీటి వసతులు లేవు ఎటు చూసినా మురికి నీళ్ళి ఆ నీటి వల్ల చరమా సమస్ వా్ధులు అనారోగ్ పాలవుతునానారు, చికితస్ 
చేయించుకుంట్నికి వెళ్్లలనానా 3 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్్లలిస్న పరిసిథాతి. అల్గే దుగిగుర్ల జగనననా కాలనీ పరిసిథాతి కూడా ఇదే రోడ్లనీనా నీలమయం, బురదమయం, పాములు తిరిగే 
ప్రదేశంలో ప్రజలందరికీ ఇలు్లలు కటుటాకోమని సథాల్లు ఇచా్చరు. నవులూరులో గత ప్రభుత్ంలోనే 80% పూరతేయిన ఇలు్ల, ఈ ప్రభుత్ం అధికారంలోకి వచి్చ మూడుననార సంవతస్ర్లు 
అయినా మిగిలిన నిర్మాణం పూరితే చేసి లబ్ధిద్రులకు ఇలు్లలు ఇవ్కుండా ఈ ప్రభుత్ం వేడుక చూస్తేంది. మంగళగిరి నియోజకవరగుంలో జగనననా కాలనీల నిర్మాణంలో మరియు టిడ్్క 
గృహాల కేట్యింప్లో కోట్ల రూపాయలు అవినీతి జరిగిందని, ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్ం వారు కళ్ళి తెరిచి, లబ్ధిద్రులకు ర్వలసిన ఇళ్లను వెంటనే కేట్యించాలని జనసేన పారీటా 
తరఫున డిమాండ్ చేస్తేనానామని కచి్చతంగా జనసేన పారీటా తరఫున ప్రజలకు నా్యం జరిగే వరకూ పోర్డుత్మని మీడియా ముఖంగా తెలియజేశారు. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పారీటా 
ర్ష్ట కార్దరి్శ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, గ్ంటూరు జిల్్ల సంయుకతే కార్దరి్శ బడ్ కోమలి, మంగళగిరి-త్డ్పలి్ల మునిస్పల్ కార్్పరేషన్ జనసేన పారీటా అధ్క్షులు మునగపాటి వెంకట 
మారుతీర్వు, జనసేన పారీటా ర్ష్ట చేనేత వికాస విభాగం కార్దరి్శ జంజనం వెంకట స్ంబశవర్వు (జ.ఎస్.ఆర్), మంగళగిరి మండల అధ్క్షులు వాస్ శ్రీనివాసర్వు, త్డ్పలి్ల 
మండల అధ్క్షులు స్మల నాగేశ్ర్వు, మంగళగిరి మండల ఉపాధ్క్షులు బతితేనేని అంజయ్, యర్రబాలెం గ్మ అధ్క్షులు స్ందరయ్, మంగళగిరి పటటాణ సీనియర్ నాయకులు 
ఉమామహేశ్రర్వు, మంగళగిరి పటటాణ జనసేన పారీటా సోషల్ మీడియా కోఆరిడునేటర్ జొనానాదుల పవన్ కుమార్, చిల్లపలి్ల యూత్ అధ్క్షులు మేకల స్యి తదితరులు పాలగునానారు.

సచివాలయాలోలో సోషల్ ఆడిట్ కారయేక్రమాం
శతఘ్నా న్్స్: 
విజయావాడ ఈస్టా: 
జగనననా ఇళ్్ల పేదల కనీనాళ్్ల 
. జగనననా మోసం. జనసేన 
పారీటా అధ్క్షులు పవన్ 
కళ్్ణ్ ప్రకటించిన ఈ 
కార్క్రమంలో భాగంగా 7వ 
డివిజన్ లో ఉననాటువంటి 

వారుడు సచివాలయాలో్ల సోషల్ ఆడిట్ కార్క్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో 
భాగంగా డివిజన్ సచివాలయ వి.ఆర్.ఓ ని కలిసి వినతి పత్రానినా అందజేసి 7వ డివిజన్ 
పరిధిలో జగనననా ఇళ్్ల ఎంతమందికి కేట్యించారు? లబ్ధిద్రుల సంఖ్? ఎంతమందికి 
పట్టాలు అందజేశారు?.జగనననా కాలనీలోఇళ్్ల ఎప్పటికీ పూరతేవుత్యి? మొదలగ్ 
అంశాల మీద జనసేన పారీటా తరఫున వివరణ కోరడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో 
తూరు్ప నియోజకవరగుం జనసేన డివిజన్ అధ్క్షులు శ్రీమతి అనిత పోతిర్డిడు, శ్రీమతి 
పాశం స్జాత, దోమకొండ అశోక్, పోతిర్డిడు రమణ, వి. హరి ప్రస్ద్, ర్మాయణప్ 
కోటి, యడ్లపలి్ల శవ నాగర్జు, ముత్్ల కృష్ణ, తోట శ్రీను, ప్రదీప్, విజయ్ పాలగునడం 
జరిగింది.

గిరిజనుల సమసయేలు ప్రభుత్వాం తక్ణమే 
పరిషకోరిాంచాలి:సాయిబాబా దురియా

శతఘ్నా న్్స్:  అరకు 
నియోజకవరగుం, బొండం 
పంచాయతీ సచివాలయంలో 
నేడు జరిగిన గ్మసభలో 
గిరిజనుల సమస్లు పరిష్్కరం 
కోసం గళం ఇప్్పతూ మాట్్లడిన 
జనసేన పారీటా మాజీ ఎంపీటీసీ 
స్యిబాబా దురియా ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ 
ప్రభుత్ం పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలిచి్చ నేటి వరకు ఇలు్ల నిరిమాంచి ఇవ్లేదని ప్రభుత్ంపై 
ధ్జమత్తేరు. బోయ వాలీమాకి బెంతు, ఒరియా (బ్సి)లను ప్రభుత్ం ఎసిటాగా రిజరే్షన్ 
కలి్పస్తేనని స్మూ్ల్ ఆనంద్ కమిటీని నియమించడం ఎంతవరకు సమంజసం అని, 
ప్రభుత్ం తక్షణమే జీవో నెంబర్ 52 ను రదు్ద చేయాలనిఈ సందర్ంగా జనసేన పారీటా 
ఆధ్ర్ంలో ప్రభుత్్నికి డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్క్రమంలో గ్మస్తేలుపాలగునానారు.

కలకటీర్ విచారణకు సిదధుమా?.. తోట 
త్రిమూర్తీలుకు వేగుళ్ళ లీలాకృష్ణ సవాల్

శతఘ్నా న్్స్: మండపేట: తోట 
త్రిమూరుతేలు భూ కబాజె వ్వహారంలో 
కలెకటార్ విచారణకు సిదధింగా ఉనానార్ 
అంటూ మండపేట జనసేన ఇంచార్జె 
వేగ్ళళి లీల్కృష్ణ ప్రతి సవాల్ విసిర్రు. 
మండపేట బాబు & బాబు కన్రషాన్ 
హాలులో మంగళవారం ఏర్్పటు 
చేసిన మీడియా సమావేశంలో వేగ్ళళి 
లీల్కృష్ణ మాట్్లడుతూ భూములు 
కొననాటు్ల ధ్రువీకరణ చూపస్తేననా తోట 
త్ను ఆయనపై చేసిన ఆరోపణలకు 
జవాబు చెప్పగలర్ అంటూ నిలదీశారు. 
కోర్టా కేస్ ఉపసంహరణ చేసి కలెకటార్ విచారణకు సిదధింగా ఉనానానని తోట చెపా్పరని 
దీనికి కటుటాబడి ముందు కేస్ ఉపసంహరణ చేయాలని డిమాండ్ చేస్రు. ఆయనే 
ప్రభుత్ంలో ఉనానారని తక్షణమే దీనిపై విచారణ కమిషన్ నీయమించేల్ చర్లు 
తీస్కోవాలని కోర్రు. దీనిపై కలెకటార్ వద్ద ఎప్పడు విచారణ అంటే త్ము అప్్పడు 
సిదధింగా ఉనానామని ప్రకటించారు. త్ను సమాచారం హకు్క ద్్ర్ తోట వివర్లు 
కోరుతుననా మాట వాసతేవమే నని పేర్్కనానారు. ర్మచంద్రప్రంలో ఆర్ టిసి కాంపె్లక్స్ 
సథాలం కాజేశారని ఆరోపంచారు. అక్కడ రహద్రి కూడా అక్రమించారని ఇవనీనా ఆర్ టి 
ద్్ర్నే బయట పడాడుయని తెలిపారు. అదే ర్మచంద్రప్రం పటటాణంలో సూర్ సినిమా 
హాల్ అక్రమంగా నిర్మాణం చేపట్టారని దీనిపై పా్లన్ అడిగితే ర్మచంద్రప్రం కమిషనర్ 
వివర్లు ఇవ్డం లేదని విమరి్శంచారు. దీనిపై సమాచారం హకు్క చటటాం కమిషనర్ కు 
ఫిర్్దు చేయనుననాటు్ల వెల్లడించారు. గతంలో టీడీపీ అధికారంలో ఉండగా కాజులూరు 
మండలంలోని భూ అక్రమ వ్వహారంపై ర్జ్సభ సభు్డు పలి్ల స్భాష్ చంద్రబోస్ 
ఫిర్్దు చేస్రని, ద్నిపై ఆర్ డి ఓ అక్రమాలు గ్రితేసూతే ఉతతేరు్లు ఇచా్చరని వాటి 
కాపీలు అందజేశారు. బోస్ ర్వెన్్ మంత్రిగా ఉననాప్డు ఈ ఆరడుర్ వచి్చందని, దీంతో 
తోట గత్ంతరం లేక వైసీపీలో చేర్రని విమరి్శంచారు. కోట్ల రూపాయల అక్రమాలకు 
పాల్పడి కాళ్ళి వేళ్ళి పటుటాకుని వైసీపీలో చేర్రని ఆరోపంచారు. ఇప్్పడు భూ కబాజె 
పై జనసేన తరప్ ప్రశనాసేతే ఉలి్లకిపడుతునానారని ఆరోపంచారు. ఇప్పటికీ త్ను చేసిన 
ఆరోపణలను రుజువు చేసేందుకు సిదధింగా ఉనానామని స్పషటాం చేశారు. ఇక తోట 
ర్జకీయ సనా్సంకు సిదధింగా ఉండాలని హతవు పలికారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో 
జిల్్ల ప్రధాన కార్దరి్శ సరకుల అబు్లు, మండపేట మండల అధ్క్షులు కుంచె ప్రస్ద్, 
నామాల చంద్రర్వు, వాసిర్డిడు అరుజెన్, చింత దొరబాబు, మామిడాల మనోకృష్ణ, బొమమాన 
సతీష్, పలమురి విజయ్, ర్్లీ బ్రహమాజీ తదితరులు పాలగునానారు.

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

నిజాాం కళాశల విద్యేరిథినుల పోరాటానికి మద్దత్గా 
జనసేన విద్యేరిథి విభాగాం

శతఘ్నా న్్స్: గత 15 రోజుల నుంచి నిజాం కాలేజ్ డిగ్రీ విద్్రిథానిలు హాసటాల్ కేట్యించాలని 
చేస్తేననా పోర్ట్నికి జనసేన విద్్రిథా విభాగం మొదటి నుంచి తోడుగా ఉంటుంది. మంగళవారం 
జనసేన విద్్రిథా విభాగ ర్ష్ట ప్రధాన కార్దరి్శ ర్మకృష్ణ మిరియాల విద్్రిథానులు చేస్తేననా 
నిరసన కార్క్రమానికి వెళ్్ల వారితో కలిసి నిరసన తెలిపారు. గత 15 రోజుల నుంచి విద్్రిథానులు 
చెటుటా కింద కూరు్చనే నిరసన తెలుప్తుననాప్పటికి అధికారులు పటిటాంచుకోకపోవడం దుర్మారగుం 
అని తెలిపారు. సమస్ పరిష్్కరం అయ్్ంతవరకు జనసేన విద్్రిథా విభాగం అండగా ఉంటుంది 
అని ఈ సందర్ంగా వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. విద్్రిథానులు చేస్తేననా ఈ ఉద్మం 
సూఫూరితేద్యకం ఈ సందర్ంగా విద్్రిథానిలు చూపస్తేననా పోర్టపటమను అభనందించడం 
జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అధ్క్షులు మహేష్ పెంటల, ఓయూ అధ్క్షులు 
వినోద్ నాయక్, నిజాం కళ్శాల జనసేన విద్్రిథా నాయకులు స్యి, మహేష్, స్యి ర్జ్, 

సూర్, శశ, వెంకటేష్, శవ, సందీప్, ర్కేష్ తదితర విద్్రిథా నాయకులు పాలగునానారు.

కోలా ధనలక్ష్మిని పరామరి్శాంచిన పతాని
శతఘ్నా న్్స్: ముమిమాడివరం, జనసేన పరీటా పఏసి సభు్లు మరియు నియోజకవరగు ఇనా్చరిజె పత్ని బాలకృష్ణ కాట్రేనికోన మండలంలో 
ఆరోగ్ం బాగోక పోవడంతో చిననా అబా్యి హాసి్పటలో్ల చేరిన నివసించే కోల్ ధనలక్ష్మిని పర్మరి్శంచి జనసేన పారీటా మీకు అండగా 
ఉంటుందని ధైర్ం చెప్పడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో ముమిమాడివరం పటటాణ అధ్క్షులు కొండ మరియు మలి్లపూడి ర్జా తదితరులు 
పాలగునానారు.

వరికూటి అశోక్ బాబు మీకు దము్మాంటే నా చాలాంజ్ 
సీ్వకరిాంచాండి

టైము పే్లస్ మీరు చెప్పండి నేను వస్తేను
నేను ఓడిపోతే జనసేన పారీటా నుండి తప్్పకుంట్ను,. మీరు ఓడిపోతే వైసిప పారీటా నుండి తప్్పకుంట్ర్.?
శతఘ్నా న్్స్: కొండ్ప, నియోజకవరగుంలో సింగర్యకొండ మండలంలో జనసేన పారీటా కార్్లయంలో 
“జగనననా కాలనీలు పేదలందరికి కనీనాళ్్ల”(జగనననా మోసం) అనే కార్క్రమం మీద మీడియా మిత్రులతో 
మాట్్లడడం జరిగింది. పననాలూరు మండలంలో ఇలు్ల లేని నిరుపేదలు ద్ద్ప్ 3,000 మంది వరకు 
ఉనానారు. కానీ వైసీపీ నాయకులు గ్రితేంచింది కేవలం 1100 మందిని మాత్రమే, తరవాత వాలంటీర్ల 
ద్్ర్ లబ్ధిద్రుల నుండి బెదిరింప్లకు గ్రిచేసి రిటర్నా సంతకాలు పెటిటాంచుకోవడం జరిగింది. మీరే 
ఇలు్ల కటుటాకోవాలి మేము కటిటాంచము అని లబ్ధిద్రులను బెదిరించి వారిని భయభ్ంతులకు గ్రిచేసి 

మాకు ఇలు్ల వదు్ద అనే విధంగా ఈ వైసిప నాయకులు చేయడం జరిగింది. సంతకాలు పెటటాకపోతే సంక్షేమ పథకాలు ఆపవేస్తేము అని కూడా బెదిరించడం జరిగింది. అల్ పననాలూరు 
మండలంలో 700 నుండి 800 మంది వరకు ఇలు్ల లేని నిరుపేదల దగగుర రిటర్నా సంతకాలు తీస్కోవడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు మండలం మొతతేం మీద ఫండ్షన్ అయింది కేవలం 
100 ఇలు్ల మాత్రమే ఉనానాయి. ఇంటిపైన స్్లబు వేసిన ఇలు్ల కేవలం ఒక 50 మాత్రమే ఉనానాయి, గృహప్రవేశం చేసిన ఇలు్ల ఒక్కటి కూడా లేదు, పననాలూరు మండలంలో ఒకొ్కక్క ఎకరం 
10 లక్షలు ఉండి 15 లక్షలు వరకు ఖరు్చ చేసి భూమి కొనుగోలు చేయడం జరిగింది, ఒకొ్కక్క ఎకరంలో 30 నుండి 40 మందికి పా్లటు్ల ఇవ్డం జరిగింది, ద్ద్ప్ మండలం మొతతేం 
మీద 40 నుండి 50 ఎకర్లు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఒకొ్కక్క ఎకరం యావరేజ్ గా 10 లక్షలు వేస్కుననా 50 ఎకర్లు 5 కోటు్ల అవుతుంది. 5 కోట్ల విలువ చేసే భూమిని 
కొని ఇప్పటివరకు ఒక గృహప్రవేశం కూడా చేయలేదు, వెంకుపాలెం, వెంకననాపాలెం, ఎల్లటూరు, విప్పగ్ంట, చౌటపాలెం, చెరుకూరు, పెరికపాలెం, పైర్డిడుపాలెం, నాగిర్డిడుపాలెం, 
స్ంకిర్డిడుపాలెం, ముండ్లమూరివారిపాలెం, సింగరబొట్లపాలెం, తిమమాపాలెం, భోగనంపాడు, ర్జోలుపాడు, మేకపాడు, కోటపాడు, చెనినాపాడు, ఎడ్్లరుపాడు, వేంపాడు, మాలపాడు, 
ర్వులకొలు్ల, అగ్రహారం ముపా్పళళి, ఉప్పలదినెనా, పననాలూరు, ఇల్ 24 పంచాయితీలో అవినీతి జరిగింది, వరికూటి అశోక్ బాబు గారికి దముమాంటే నా చాలెంజ్ సీ్కరించండి, నా 
పననాలూరు మండలంలో మీరు చెప్పన జగనననా కాలనీ దగగురకు నేను వస్తేను, మీరు కనీసం 100 ఇలు్ల లబ్ధిద్రులకు ఇప్పటివరకు ఇచి్చనటుటా చూపంచండి. నేను మీకు క్షమాపణ 
చెప్ప జనసేన పారీటా నుండి తప్్పకుంట్ను. మీరు చూపంచలేకపోతే వైసిప పారీటా నుండి తప్్పకోండి…? మీరు జగనననా కాలనీలో ఇలు్ల కటిటా లబ్ధిద్రులకు ఇవ్లేదు అని ఆధార్లు 
నేను చూపంచగలను, నాల్గా మీరు జగనననా కాలనీలో ఇలు్ల కటిటా పేద ప్రజలకు ఇచా్చము అని ఆధార్లు ప్రజలకు మీరు చూపంచగలర్…? పననాలూరు మండలంలో అవినీతి 
పర్కాషటాలో ఉంది మరియు అగ్రస్థానంలో ఉంది. అభవృది్ద మాత్రం శూన్ంగా ఉంది, కోట్ల రూపాయలు ఏమయా్యి…? మీరు ఎక్కడ అభవృదిధి చేశారు…? ఎవరిని అభవృదిధి 
చేశారు…? జడి్పటిసి ఏమి చేస్తేనానారు…? ఎంపప ఎక్కడునానారు…? మీరు ప్రజలకు సమాధానం చెపా్పలి…? అని పననాలూరు మండలం జనసేన పారీటా అధ్క్షులు “కనపరితే మనోజ్ 
కుమార్” వైసీపీ ఇనా్చరిజె “వరికూటి అశోక్ బాబు”ని నిలదీసి అడగడం జరిగింది.

తెలుగు సినీపరిశ్రమ సాహసి సూపర్ సాటీర్ కృష్ణ

శతఘ్నా న్్స్: గ్ంటురు, తెలుగ్ సినీపరిశ్రమలో ఎనోనా న్తన అధా్యాలకు 
ఆదు్డు, విభననా ప్రయోగాతమాక చిత్రాలో్ల నటించటమే కాకుండా వాటిని నిరిమాంచి 
స్హస్లకు ప్రతిరూపంగా నిలిచిన గొప్ప స్హసి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అని జిల్్ల 
జనసేన పారీటా అధికార ప్రతినిధి ఆళళి హరి అనానారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 
పరమపధించిన సినీనటుడు కృష్ణకు శ్రీనివాసర్వు తోటలోని జనసేన కార్్లయం 
వద్ద ఆయన చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళ్లు అరి్పంచారు. 
తేనెమనస్లు ద్్ర్ తెలుగ్ సినీపరిశ్రమలో అడుగ్పెటిటా గూఢచారి 117 ల్ంటి 
చిత్రాలో్ల కౌబాయ్ గా, అలూ్లరి సీత్ర్మర్జు ల్ంటి దేశభకితే చిత్రాలో్లన్, 
కురుక్షేత్రం వంటి పౌర్ణ్క చిత్రాలో్లన్ నటించి దశాబా్దలుగా కోట్్లదిమంది 
హృదయాలో్ల కృష్ణ శాశ్త స్థానానినా పంద్రనానారు. కృష్ణ ఆతమాకు సద్ఘతి 
ప్రాపతే0చాలని దేవుణ్్ణ ప్రారిధిస్తేనానామని ఆళళి హరి అనానారు. నివాళ్లు అరి్పంచిన 
వారిలో డివిజన్ అధ్క్షుడు సయ్ద్ షరుఫూదీ్దన్, నగర కార్దరి్శ బందల నవీన్, 
కోనేటి ప్రస్ద్, కోల్ అంజి, మహబూబ్ బాష్, వడ్డు స్బా్ర్వు, ద్సరి ర్ము, 
ప్ర్ణం కుమార్ తదితరులు పాలగునానారు.

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

మాజీ ఎమ్్మల్యే విశ్్వశ్వరరెడిడి, వైసీపీ నాయకులపై 
మాండిపడడి గౌతమ్ కుమార్

శతఘ్నా న్్స్:  ఉరవకొండ: జగనననా ఇలు్ల – పేదలందరికీ కనీనాళ్్ల కార్క్రమంలో 
బాగంగా జిల్్ల కార్దరి్శ గౌతమ్ కుమార్ మాట్్లడుతూ నివాస్లకు ఏ మాత్రం యోగ్ం 
కానీ ప్రాంత్లో్ల ఇళళి సథాల్లు ఇచి్చ జగనననా కాలనీలు అంటూ ప్రజలని మభ్ పెటేటా 
నిరుపేదలకు ఆశచూప మేమే ఇలు్ల కటిటా ఇచి్చ త్ళం ఇస్తేము అని గొప్ప ప్రలోబాలు 
పలికి ఈరోజు నిరుపేదలను మరింత నిరుపేదలు చేసేవిధంగా మీ ప్రభుత్ం చేస్తేంది. 
క్షేత్రస్థాయిలో గత మూడు రోజులుగా జనసేన పారీటా అద్ర్ంలో చేస్తేననా జగనననా ఇలు్ల-
పేదలకి కనీనాళ్్ల కార్క్రమంలో ప్రజలు ఎదుర్్కంటుననా సమస్లు ఇబ్ందులు గత మూడు 
రోజులు పర్టించి తెలుస్కోవడం జరిగింది.

ఈ సందర్ంగా గౌతమ్ కుమార్ మాట్్లడుతూ విశే్శ్రర్డిడు గారు మీరు పవన్ కళ్్ణ్ గారు గ్రించి మాట్్లడ్ ముందు మీరు నియోజకవరగుం లో ఎటువంటి అభవృదిధి చేశారో మీరు 
తెలియ చేశాక పవన్ కళ్్ణ్ గ్రించి మాట్్లడండి. పేదల సంతిలు్ల కలను స్కారం అంటునానారు కనీసం మౌలిక సదుపాయాలు ఇస్క, సిమంటు, మరి ముఖ్ంగా నీళ్ళి సదుపాయాలు 
లేక విదు్త్ లేక ఎల్ ఇబ్ందులు ఎదుర్్కంటూననారో తెలుస్ మీకు? ప్రభుత్ము 1,80,000 తో పేదల ఇలు్ల కల ఎల్ నెరవేరిందని అనుకుంటునానారు?. అప్్పలు చేసి మరీ ఇలు్లలు 
కటుటాకుంటునానారు ఇచి్చన సథాలం ల్కు్కంటంఅని సథాలం పోతుందనే భయంతో అప్్పలు చేసి మరీ మీరు చెపే్ప సంత ఇంటి కలలు ఇబ్ందులు పడుతూ కటుటాకుంటునానారని మండిపడాడురు. 
ఉరవకొండ మండల అధ్క్షలు చంద్రశేఖర్ మాట్్లడుతూ.. ప్రభుత్ నవరత్నాల ఇళ్్ల పూరితేస్థాయిలో అయిపోయాయని చెప్్పకుంటుననా వైసీపీ ప్రభుత్ము కనీసం ప్నాదులు కూడా 
జరగలేదని ఉననా వాసతేవాలు ప్రజలకి ఉరవకొండ జనసన పారీటా తెలియచేస్తేననాందున ఓర్లేక నిననాటి రోజున మాజీ ఎమమాలే్ విశే్శవరర్డిడు గారు, వైసిప నాయకులు జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్ణ్ గారిపై, జనసేన నాయకులపై చేసిన వా్ఖ్లను ఖండించడం జరిగింది. ిడపనకల్ మండల అధ్క్షులు తల్రి గోపాల్, వజ్రకరూరు మండల అధ్క్షులు కేశవ అచనాల, 
బెలుగ్ప్ప మండల అధ్క్షలు స్ధీర్ మాట్్లడుతూ.. జగనననా కాలనీలలో క్షేత్రస్థాయిలో జరిగిన పనితీరుకు సచివాలయ సిబ్ంది – హౌసింగ్ అధికారులు “చూపే లెక్కలకు ఏమాత్రం 
పంతన లేదు అని తెలియచేశారు. జిల్్ల కార్దరి్శ గౌతమ్ కుమార్ మాట్్లడుతూ.. వైసీపీ నాయకులకు జనసేన నాయకులపై మాట్్లడ్ ముందు జాగ్రతతేగా మాట్్లడాలని టీడీపీ డైర్క్షన్ 
లో ప్రెస్ మీట్, టీడీపీ డైర్క్షన్ లో పారీటా కార్క్రమలు చేస్తేనానారని చెపే్ప వైసీపీ నాయకులు ఒళ్ళి దగరలో పెటుటాకొని మాట్్లడితే బాగ్ంటుందని, మా అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారి ఆదేశాల 
మేరకే మేము ఎటువంటి కార్క్రమం అయినా చేయడానికి ప్రబుత్ వైపాల్్లు, ప్రజల సమస్ల కోసమే జనసేన పోర్డుతుందని తెలియ చేస్కుంటునానాం. ఈ కార్క్రమంలో జిల్్ల 
కార్దరి్శ గౌతమ్ కుమార్, ఉరవకొండ మండల అధ్క్షులు చంద్రశేఖర్, విడపనకల్ మండల అధ్క్షులు తల్రి గోపాల్, కేశవా, స్ధీర్ వజ్రకరూరు మండల అధ్క్షులు కేశవ అచనాల, 
నాయకులు దేవేంద్ర, ర్జేష్, అబు్దల్, ర్ంబాబు, ర్జు, రమేష్, మనికుమర్, ప్రియతమ, రమేష్, స్రేష్, జగదీష్, జగదీష్, రూపేష్ తదితరులు పాలగునానారు.

దేవరాయపలిలో పాంచాయితీలో గ్రామాలకు మౌలిక 
సదుపాయాలు కలి్పాంచాలి: జనసేన డిమాాండ్

శతఘ్నా న్్స్: అనంత స్గరం మండలం, జనసేన పారీటా అధ్క్షులు షేక్ మహబూబ్ మస్తేన్ మండలం పాత 
దేవర్యపలి్ల పంచాయితీలో ఎసీస్ 75 సంవతస్ర్లు పూరితే అయిన కొనినా గ్మాలో్ల మౌలిక సదుపాయాలు లేక 
ప్రజలు చాల్ ఇబ్ంది పడుతునానారు. గ్మాలో్ల చిననా పాటి వరషాం పడినా వీధులనీనా బురదతో తీవ్రంగా ఇబ్ంది 
పడుతునానారు. గ్మంలో వీధులనీనా బురదమయం అవుతుంది. ఇక్కడ ఉననా స్థానిక అధికారులు కానీ, మండల 
నాయకులు గానీ గ్మ పంచాయతీ సంబంధించిన అధికారులు కానీ స్థానిక ఎమమాలే్ మేక పాటి విక్రమ్ ర్డిడు 
దృషటా తీస్కొని వెళ్ళి ఈ గ్మంలో ఉననా సమస్లు పరిష్కరించాలని, సీసీ రోడు్ల మరియు సైడ్ కాలువలు వెంటనే 

ఏర్్పటు చేయాలని అనంత స్గరం మండల జనసేన పారీటా తరప్న డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. లేని పక్షాన జిల్్ల కలెకటార్ కార్్లయం ఎదుట ధర్నా నిర్హస్తేమని తెలిపారు. ఈ 
కార్క్రమంలో మండల అధ్క్షులు షేక్ మహబూబ్ మస్తేన్, మండల కార్దరి్శ ఎం. పెంచలయ్, జన సైనికులు, ఎం. చిననాయ్, వెంకటేష్, నరసింహు లు పాలగునడం జరిగింది.

ఆత్మకూర్ రైత్ల దీక్ కు 
మద్దత్ తెలిపన నలిశెటిటీ శ్రీధర్

శతఘ్నా న్్స్:  ఆతమాకూరు నియోజకవరగుం: చేజర్ల మండలం, 
పెలే్లరు గ్మానికి చెందిన దళ్త రైతులు గత 22 రోజులుగా 
ఆతమాకూరు ర్వెన్్ డివిజన్ కార్్లయం ఎదురుగా దీక్ష 
చేస్తేననా విషయం అందరికీ తెలిసినదే. మంగళవారం ఆ 
దీక్షకు మద్దతుగా ఆతమాకూరు జనసేన పారీటా ఇంచార్జె నలిశెటిటా 
శ్రీధర్ ఆధ్ర్ంలో జనసేన పారీటా నాయకులు పాలగునడం జరిగింది. దీక్షలో పాలగుననా ఆతమాకూరు ఇంచార్జె నలిశెటిటా శ్రీధర్ మరియు జనసేన నాయకులను పోలీస్లు అర్స్టా చేసి తదుపరి 
విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో జనసేన పారీటా నాయకులు వంశీ, చంద్ర,భాను, అనిల్, హరీష్, ఆనంద్ తదితరులు పాలగునానారు.

జనసేన పెదబయలు మాండలసాథియి సమావేశాం
శతఘ్నా న్్స్: అరకు నియోజకవరగుం, అలూ్లరిసీత్ర్మర్జు జిల్్ల, పెదబయలు మండలం 
అరడకోట పంచాయితీ లింమగ్ంట గ్మంలో సందరి్శంచిన పెదబయలు మండల అధ్క్షులు 
జాగరప్ పవన్ కుమార్ లిమగ్ంట గ్మస్తేలతో సమావేశమైన పవన్ కుమార్ గ్మస్తేలు 
తెలిపన సమస్లు మంచినీటి సమస్లు, డ్రైనేజీ సమస్లు, రోడుడు రవాణా, అంగనా్డీ 
భవనం కొరత వంటి పలు సమస్లు గ్మస్తేలు తెలిపారు. మండల అధ్క్షులు మాట్్లడుతూ 
వైసీపీ ప్రభుత్ం పాలనలో అషటాకష్టాలకు గ్రౌతుననా గిరిజనులు త్రలోనే వైసీపీ పారీటా కి 

తగిన బుదిధి చెపాతేరని, మీరందరు జనసేనపారీటా కి సపోర్టా చేసి జనసేన ప్రభుత్ం స్థాపంచడానికి 
మీ వంతు కృష మీరు చేయాలని పలుప్నిచా్చరు. మన ప్రాంతంలో ఎందరో పట్టాలు 
ప్చు్చకుని నిరుదో్గ్లుగా ఉనానారని ఏట్ జాబ్ కా్లెండర్ అని చెప్పన జగన్ మోహన్ 
ర్డిడు నిరుదో్గ్లకు ద్రుణ మోసం చేస్తేనానారని ఈ విషయంలో యువత మారు్ప కొరకు 
పాటు పడ్ ర్జకీయలవైప్గా ఆలోచన చేయాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో చేరుకుననా 

స్మారు 30 మంది యువత గతంలో వైసీపీ పారీటా గెలుప్ కోసం చాల్ శ్రమించమని కానీ మోసపోయామని ఇప్్పడు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ అధికారంలో లేకునానా కూడా 
తమవంతు బాధ్తగా పేద ప్రజలకోసం, రైతుల కోసం తమ వంతు సహాయంగా నిలబడి స్యం చేస్తేనానారని, ఈ విషయం మమమాలినా ఆకరి్శంచిందని ఇల్ంటి వ్కితేకి మనమందరు 
గెలిపంచుకోవాలిస్న బాధ్త ఉందని ముకతేకంఠంతో లిమగ్ంట యువత తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో మండల అధ్క్షులతో పాటు జనసైనికులు బాబూర్వు, అపా్పర్వు, సనినాబాబు, 
ర్ంబాబు, గ్మస్తేలు పాలగునానారు.

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

జి దీపక్ వరాంగల్ నుాండి ఇచాచిపురాం 
వరకు బైక్ యాత్ర

శతఘ్నా న్్స్: తణుకు, జనసేన పారీటా అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్మంత్రి కావాలని కోరుకుంటూ తెలంగాణ ర్ష్టం 
జన సైనికుడు వరంగల్ వాసి జి దీపక్ వరంగల్ నుండి ఇచా్చప్రం 
వరకు బైక్ యాత్ర చేసూతే మారగుమధ్ంలో తణుకు నియోజకవరగుం 

జనసేన పారీటా ఇంచార్జె విడివాడ ర్మచంద్రర్వుని కలవడం జరిగింది. ఈ కార్క్రమంలో ఇరగవరం మండలం 
పారీటా అధ్క్షులు కాశీ, టౌన్ యూత్ ప్రెసిడ్ంట్ తులసీర్మ్, గాజుల మణ్, పంతం నానాజీ తదితరులు పాలగునానారు.

జనసేననేత 
రాజబాబు 

జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్నా న్్స్: డా.బ్.ఆర్. 
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్్ల 
జనసేన పారీటా అమల్ప్రం 
అసంబీ్ల నియోజకవరగు ఇంచార్జె 

శెటిటాబతుతేల ర్జబాబు జనమాదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్హంచారు. ఈ సందర్ంగా 
అమల్ప్రం ప్రపాలక జనసేన కౌనిస్లరు్ల గండి దేవి హారిక-స్్మి, గొలకోటి 
విజయలక్ష్మి -వాస్ దంపతులు ఆయనకు ప్ష్పగ్చ్చం ఇచి్చ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఘనంగా ఆర్మీ గోవింద్ జనమీదిన వేడుకలు
శతఘ్నా న్్స్: గాజువాక, భారతదేశం రక్షణకై ఇండియన్ ఆరీమాలో పనిచేసి రిటైర్మాంట్ తీస్కుననా తర్్త, ఒక రూపాయి కూడా 
తీస్కోకుండా యువతకు ఆరీమాలో నేవీలో సైనికులుగా తీరి్చదిదే్ద బాధ్త తీస్కొని ఎంతో మంది యువతకు ట్రైనింగ్ ఇస్తేనానారు. 
జనసేన పారీటా కోసం నిరంతరం కషటాపడుతూ ఎనోనా సేవా కార్క్రమాలు చేస్తేననా రౌతు గోవింద్ జనమాదిన వేడుకలు మంగళవారం 
ఘనంగా నిర్హంచారు.

వికలాాంగులను మోసాం చేసిన ఏపీ సీఎాం 
జగన్్మహన్ రెడిడి – జనసేన

శతఘ్నా న్్స్: గ్డ్్లరు 
:- 2019 అసంబీ్ల 
ఎనినాకల ప్రచారంలో 
భాగంగా ప్రస్తేత సీఎం 
అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత 
జగనోమాహన్ ర్డిడు గారు 
త్ము అధికారంలోకి వసేతే 
వికల్ంగ్ల వైకల్ం 40 
శాతం ఎకు్కవ ఉననావారికి 
సదరన్ సరిటాఫికట్ ద్్ర్ 
వికల్ంగ్లకు పంఛన్ 
ఇస్తేమని హామీ ఇచి్చ గెలిచి 
మూడు సంవతస్రములు 
అయినా పంఛను్ల 
మంజూరు కాలేదు. 
గ్డ్్లరు శవాలయం 
సంఘంలో నివాసం 

ఉంటుననా ఎసిటా కుల్నికి చెందిన ఏడుకొండలు అనే వ్కితేకి ఆటో ప్రమాదంలో కుడికాలు 
తీసివేయడం జరిగింది. ఈ ప్రమాదం జరిగే ర్ండు సంవతస్రములు అయినా అధికార 
నాయకులు పంచాయతీ అధికారులు వాలంటరీ వ్వసథా సహకరించలేదని పంచాయతీ 
అధికారులకు చెప్పన ఫలితం లేదని తనకు ఉపాధి లేదని అవసథాలు పడుతునానాడని 
అదేవిధంగా ప్రభుత్ పథకాలు అందకపోవడం పాతబడిన ఇలు్ల విదు్త్ మీటర్ 
లేకపోవడం చీకటిలో ఉంటునానామని కనీసం వంట చేస్కోవడానికి గా్స్ కూడా 
లేదని కుటుంబ సభు్లు తమ ఆవేదనను వ్కతేం చేశారు. మండల జనసేన నాయకుడు 
అననాంగి చలపతి వారి సమస్లను అడిగి తెలుస్కుని వీడియో ద్్ర్ చెప్పడం జరిగింది. 
గడపగడపకు తిరుగ్తుననాటువంటి స్థానిక ఎమమాలే్ మరియు అధికార నాయకులకు 
పంచాయతీ సిబ్ందికి ఈ సమస్లు కంటికి కనిపంచడం లేద్ ఇకనైనా సంబంధిత 
అధికారులు ఈ వికల్ంగ్ని సమస్లను పరిష్కరించి వారికి ఫించను మంజూరు 
చేయాలని లేనిపక్షంలో జనసేన పారీటా దీనిపై తీవ్ర చర్లు తీస్కుంటుందని గ్డ్్లరు 
మండల జనసేన నాయకుడు అననాంగి చలపతి అనానారు.

జనసేన నేత రాజబాబుకు 
జన్మదిన శుభాకాాంక్లు

శతఘ్నా న్్స్: డా.బ్.ఆర్.అంబేద్కర్ 
కోనసీమ జిల్్ల జనసేన పారీటా అమల్ప్రం 
అసంబీ్ల నియోజక వరగు ఇంచార్జె శెటిటాబతుతేల 
ర్జబాబు జనమాదిన వేడుకలు ఘనంగా 
జరిగాయి. అమల్ప్రం రూరల్ చింద్డ 
ఎంపీటీసి మోటూరి కనకదురగు, పవన్ 
కళ్్ణ్ సేవా ట్రస్టా అధినేత మోటూరి 

వెంకటేశ్రర్వు ర్జబాబుకు జనమాదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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