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

మద్యంలోఆయంధ్రామునకలు!
మ దయూ నిషేధానికి జ గ న్ నీళ్లు
చెప్పందొక టి చేస్తందొక టి
అడుగడుగునా వంచ న విధానాలు
ఆడ ప డుచుల కిచ్చిన వాగ్దానం వమ్ము

“మా నాయ కుడు మాట త ప్ప డు... మ డ మ తిప్ప డు” అని వైకాపా నాయ కులు ముఖ్య మంత్రి 
జ గ న్ గురంచి త ర చు చెబుతంటారు. నిజంగా అలా ఉండే ఏ రాజ కీయ నాయ కుడైనా 
క చిచితంగా శ్లాఘ నీయుడే. ప్ర జ లు కూడా అలాగే విశ్వ సంచారు. జ గ న్ ను చూస వైకాపాను 
భారీ మెజారీటీతో గెలిపంచారు. కానీ... వాస్త వానికి జ రుగుతన్న దేమిటి? “మాట మీద 
నిల బ డ డు... మ డ త పేచీలు పెడ తాడు...” అని ఆ జ న మే అనుకుంటునా్నరప్్పడు. జ గ న్ 
ప్ర భుత్వం మ ద్య విధాన మే అందుకు ప్ర త్య క్ష నిద ర్శ నం!
అధికారం కోసం ఒక మాట ... అధికారం అందాక మ రో మాట చెపే్ప ఏ రాజ కీయ 
నాయ కుడైనా ప్ర జ ల ను వంచ న చేస్్తన్న ట్టీ లెక్క ! అలాంటి న య వంచ క విధానాలకు 
ఉదాహ ర ణ లు కోకొలలా లుగా ఉనా్న, ఒక్క మ ద్యం విధానాని్న తీస్కుంట్ చాలు... సీఎం 
మాట ఎలా మ డ త ప డుతోందో, వాగాదానాలు ఎలా వ ముము అవుతనా్నయో ఇట్టీ అర్థ మ వుతంది. అందుకు ఇవిగో ఉదాహ ర ణ లు...
* న య వంచ న నంబ ర్ 1!
“కాప్రాల్లా మ ద్యం చిచుచి పెడుతోంది. మాన వ సంబంధాలు ధ్వంస మైపోతనా్నయి. మేం అధికారంల్కి వ చాచిక మూడు ద శ ల్లా మ దా్యని్న నిషేధిస్తం. కేవలం ఫైవ్ సటీర్ హోట ళలా కే 
మ దా్యని్న ప రమితం చేస్తం...” ఇవి 2019 ఎని్నక లకు ముందు వైకాపా అధినేత జ గ న్ ఊరూరా పాద యాత్ర చేస్్త ప దే ప దే చెప్పన మాట లు. మ రప్్పడు ఏం జ రుగుతోంది? ఉన్న 
మ ద్యం షాప్లకు అద నంగా కొత్తగా మ రో మూడు వంద ల షాప్ల కు లైసెన్స్ లు జారీ చేసే ప్ర య తా్నలు చేస్్తనా్నరు.
అంతేకాదు... తాజాగా బారలా ను నల కొల్పడానికి గ తంల్ ఉండే స రహ దుదా ఆంక్ష ల ను కూడా స డ లించారు. అంట్... ఇప్్పడు న గ రాల ప రధి చుట్టీ 10 కిల్మీట రలా వ ర కు, ప టటీ ణాల 
ప రధికి 3 కిల్మీట రలా వ ర కు బారులా పెటుటీకోవ చుచి. యధేచచి గా మ ద్యం అముముకోవ చుచి.
మ ర... ఇది న య వంచ న కాదా?
* న య వంచ న నంబ ర్ 2!
ఒక వ్య కి్త నోటితో ఓ మాట చెప్ప, చేతిరాత ల్ అందుకు భిన్నంగా రాసే్త ఆ వ్య కి్తని ఏమంటారు? క పటి అంటారు. కానీ ప్ర భుత్వ మే అలా చేసే్త ఏమ నాలి? జ గ న్ ప్ర భుత్వం మ ద్య విధానం 
ఇదే నిరూపంచింది. ఎలాగో చూదాదాం...మ ద్య నిషేధం విధిస్తమ ని పాద యాత్ర ల్ చెప్ప, అధికారం అందాక ద శ ల వారీగా నిషేధిస్తమ ని జ గ న్ చెబుతూ వ స్్తనా్నరు. అనేక సధా్యసధా్యల 
ప రంగా చూసన ప్్పడు ద శ ల వారీగా అయినా ఇచిచిన మాట ను నిల బెటుటీకోవ డం త ప్్ప కాదు. కానీ జ రగందేమిటో తెలుస? రాష్టంల్ మ ద్యం వా్యపార లావాదేవీలు చూసే బేవ రేజెస్ 
కార్్పరేష న్ దా్వరా బాండలా ను జ గ న్ ప్ర భుత్వం ప్ర వేశ పెటిటీంది. కానీ ఓ ప క్క మ ద్య నిషేధం అని చెబుతంట్ ఆ బాండలా ను ఎవ రైనా ఎందుకు కొనుగోలు చేస్తరు? అందుక ని.. మ ద్య 
నిషేధం ఉండ బోద ని, మ ద్యం అమము కాలు య ధావిధిగా జ ర గుతాయ ని జ గ న్ ప్ర భుత్వం లిఖిత పూర్వ కంగా హామీ ఇచిచి, ఆ బాండలా అమము కాల దా్వరా తాజాగా ఏకంగా 8,300 కోటలా 
రూపాయ లను ప్ర భుత్వం సేక రంచింది.
మ ర ఈ ప్ర భుతా్వని్న ఏమ నాలి?
* న య వంచ న నంబ ర్ 3!
ప రపాల న ప రధిల్కి వ చిచిన ఏ వ్య వ స్థ నైనా అంత కు ముందుక నా్న మెరుగు ప ర చ డం అవ స ర మే. కానీ ఆ పేరుతో హ డావుడి చేస, అధికార ప ర మైన అహంకారాని్న ప్ర ద ర్శంచ డానికో... 
త మ కు అనుకూలురైన వారకి ప్ర యోజ నం క లిగంచ డానికో ప్ర య తి్నసే్త అది కూడా వంచ న ల్ భాగ మ నే చెప్్పకోవాలి. ఇస్క విధానంల్ కానీ, సనిమా టికెటలా విధానంల్ కానీ 
జ రగందిదే. అదే వ్య వ హార శైలి మ ద్యం విష యంల్ కూడా ప్న రావృత మైంది. ఎలాగో చూదాదాం... జ గ న్ అధికారం సీ్వక రంచ డానికి ముందు రాష్టంల్ మొత్తం 4380 మద్యం షాప్లు 
ఉనా్నయి. జ గ న్ అధికారంల్కి రాగానే ద శ ల వారీ మ ద్య నిషేధంల్ భాగంగా మొద టిగా 2019ల్ 880 షాప్ల లైసెన్స్ లు ర దుదా చేశ్రు. దాంతో షాప్ల సంఖ్య 3500కి త గ్గంది. 
ఆ త రా్వత మ రో సర ఆ సంఖ్య ను 2934కి త గ్గంచారు. అలాగే బారలా సంఖ్య ను కూడా త గ్గంచారు. అయితే ఇందుల్ నా్యయ ప ర మైన అంశ్ల ను ప్ర భుత్వం ప రగ ణ న ల్కి తీస్కోలేదు. 
బారలా య జ మానులు కోరుటీకు ఎకే్క అవ కాశ్ని్న విసము రంచింది. నిజంగా మ ద్య నిషేధం మీద చిత్త శుదిధి ఉంట్... అని్న ర కాల అడ్ంకుల ను ముందుగానే అంచ నా వేస అందుకు త గన 
విధంగా చ ర్య లు తీస్కోవాలి. అలా జ ర గ క పోవ డంతో త మ కు 2022 జూన్ వ ర కు బారలా ను కొన సగంచుకునే అధికారం త మ కు ఉందంట్ య జ మానులు కోరుటీకు వెళ్లారు. కోరుటీ 
తీరు్ప కూడా వారకి అనుకూలంగా రావ డంతో అవి కొన సగాయి.
ఇప్్పడు ఆ గ డువు పూర్త వడంతో తిరగ వాటి విష యంల్ నిర్ణ యం తీస్కోగ ల అవ కాశం వ చిచింది. కానీ జ గ న్ ప్ర భుత్వం ఆ విష యాని్న పూర్తగా ప క్క న పెటటీ డ మే కాదు, వాటిని 
య ధావిధిగా కొన సగంచుకునేలా చ ర్య లు తీస్కుంది.
అంట్ దానర్థం ఏమిటి? మ ద్య నిషేధంపై ప్ర భుతా్వనికి చిత్త శుదిధి లేద ని!
ఎన్న డూ లేనంత ఆర్థక సంక్షోభంల్ కూరుకుపోయి, ల క్ష ల కోటలా అప్్పలు చేస, ఇక ఎక్క డా అప్్పలు సైతం ప్టటీ ని దుస్థతికి దిగ జార, జీత భ తా్యల చెలిలాంప్ల కు సైతం క ట క ట లాడుతన్న 
జ గ న్ ప్ర భుత్వం ఇప్్పడు మ ద్యం అమము కాల మీద నే ఆధార పడాలిస్ రావ డ మే ఇందుకు అస లు కార ణ మ ని ఏమాత్రం అవ గాహ న ఉన్న సమాను్యల కు సైతం అర్థ మ వుతోంది.
అంతేకాదు... ఈ నేప థ్యంల్ మ ద్య నిషేధాని్న అడ్ం పెటుటీకుని అంత వ ర కు కొన సగుతన్న మద్యం వా్యపారాల ను ర దుదా చేస, త మ అనుచ రుల కు షాప్లు, బారులా కేటాయించ డ మే అస లు 
కార ణ మ నే ఆరోప ణ లు, విమ ర్శ లు వినిపస్్తనా్నయి. వాటికి స హ జంగానే ప్ర భుత్వం ద గ్గ ర స మాధానం లేదు.
* న య వంచ న నంబ ర్ 4!
“మ ద్యంపై ఆదాయాని్న ఒకేసర పూర్తగా తీసేయ లేం. దానిపై వ చేచి ఆదాయాని్న క్ర మంగా త గ్గంచుకుంట్ వెళ్్తం. 2024 ఎని్నక ల నాటికి కేవలం 5 నక్ష త్రాల హోట ళలా ల్నే మ ద్యం 
దొరకేలా చేస్తం. అప్్పడే తిరగ ఓటులా అడుగుతాం” ఇది ‘మాట త ప్ప ని’ జ గ న్ 2019 ఎని్నక ల్లా గెలిచిన వెంట నే జ రగన తొలి విలేక రుల స మావేశంల్ మారచిన మాట .
కానీ... ఇప్్పడు తాజాగా జ రగందేమిటి? 2024 కాదు క దా... 2025 ఆగ స్టీ వ ర కు కూడా మ ద్య నిషేధం అనేది ఉండ నే ఉండ ద ని జ గ న్ ప్ర భుత్వం చేత ల్లా ప్రత్య క్షంగా చూపంచింది! 
అదెలాగో చూదాదాం...తాజాగా ఈ ఏడాది సెపెటీంబ రు 1 నుంచి 2025 ఆగ స్టీ 31 వ ర కు మూడేళలా కాల ప రమితితో కొత్త బారలా విధానాని్న జ గ న్ ప్ర భుత్వం కొత్త గా ప్ర క టించింది.
ఆ ప్ర కారం చూసే్త... ప్ర స్్తతం రాష్టంల్ 840 బారులా ఉండ గా, వాటిల్ ఒక్క టి కూడా త గ్గంచబోమ ని మూడేళలా వ ర కు అవే కొన సగుతాయ ని ప్ర భుత్వం స్ప షటీం చేసందన్న మాట .
దాన ర్థం ఏమిటి? 2024 క లాలా కేవ లం సటీర్ హోట ళలా కే మ దా్యని్న ప రమితం చేస్తమ న్న మాట కూడా గాలికి ఎగరపోయిన ట్టీ!
* న య వంచ న నంబ ర్ 5!
హామీలిచిచి, వాటికి తిల్ద కాలివ్వ డం ఒక ర క మైన వంచ నైతే... ఆ హామీల కు అనుగుణంగానే ముందుకు సగుతనా్నమ నే భ్ర మ క లిగస్్త, ల్పాయికారీగా అందుకు భిన్నంగా 
వ్య వ హ రంచ డం మ రో ర కం న య వంచ న ని చెప్ప క త ప్ప దు. మ ద్యం విషయంల్ జ గ న్ ప్ర భుత్వ విధానాని్న నిశితంగా ప రశీలిసే్త ఇదే అర్థం అవుతంది. ఇదెలాగో చూదాదాం...
ద శ ల వారీ మ ద్య నిషేధంల్ భాగంగా మ ద్యం దుకాణాల సంఖ్య ను 4380 నుంచి 2019ల్ 3500కి, ఆ త రా్వత 2020ల్ 2934కి త గ్గంచ డాని్న వైకాపా నేత లు త ర చు చెప్్పకుంటునా్నరు. 
కానీ ల్పాయికారీగా జ రుగుతన్న దేంటో తెలుస?
కొని్న మ ద్యం షాప్ల ను త గ్గంచిన ప్ర భుత్వం వాటి స్థనంల్ వాకిన్ స్టీరలా ను తీస్కొచిచింది. సధార ణ దుకాణాల్లా రోజుకు రూ. 2.5 ల క్ష ల విలువైన మ ద్యం అమము కాలు జ రుగుతంట్... 
ఈ వాకిన్ దుకాణాల దా్వరా రోజుకు స గ టున రూ. 10 ల క్ష ల వ ర కు మ ద్యం అమము కాలు జ రుగుతనా్నయి. అంట్ ద శ ల వారీ మ ద్య నిషేధం చేస్్తనా్నమంట్ ప్ర జ ల కు భ్ర మ 
క లిగస్్తనే... ల్పాయికారీగా మ ద్యం అమము కాల కు ల్టు రానీయ కుండా చూస్కుంటోంద న్న మాట . అదేకాకుండా... 2020 త రా్వత ఇప్ప టి వ ర కు ఒక్క మ ద్యం దుకాణాని్న కూడా 
త గ్గంచ లేదు. ఈ విష యాల ను బ టిటీ చూసే్త... జ గ న్ హామీలు ఎలా ద శ ల వారీగా వ ముము అవుతనా్నయో ఇట్టీ అవ గ త మ వుతంది.
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టిటిడిఅటవీకార్మికులకుఅయండగాతిరుపతిలోఅఖిలపక్యం
శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి, టిటిడి అటవీ కారముకులకు అండగా 
తిరుపతిల్ అఖిలపక్షం ఏరా్పటు చేయడం జరగనది. ఈ కార్యక్రమంల్ 
జనసేన పఏస సభు్యలు మరయు జిలాలా అధ్యక్షులు డా.పస్ప్లేటి హర 
ప్రసద్, రాష్ట కార్యదర్శ అకేపాటి స్భాషిణి, జిలాలా ఉపధ్యక్షులు బతి్తన 
మధు బాబు, జిలాలా సంయుక్త కార్యదర్శ కీర్తన, తిరుపతి నాయకులు 
శెటిటీపలిలా చరణ్, హరీష్, ప్రసన తదితరులు జనసైనికులు పాల్్గనడం 
జరగంది.

డా.పస్ప్లేటి హరప్రసద్ మాటాలాడుతూ… టిటిడి అటవీ కారముకులు 
586 రోజులుగా నిరాహారదిక్ష చేస్్త కడుప్ కాలుచికుంట్ నిరసన 
తెలియచేస్్తఒట్ ప్రభుత్వం నిమముకు నీరెతి్తనటులా ప్రవర్తంచడం 
నా్యయమా..? ఎని్నకల ముందు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ 

మోహన్ రెడి్ అధికారంల్కి వచిచిన వెంటనే మూడు నలల్లా రెగు్యలైజ్ చేస్తననీ మాట ఇచిచి మూడేళ్లా పూర్తయినా ఇచిచిన హామీలను పటిటీంచుకోని జగన్ మోహన్ రెడి్ వైఖరని 
ఖండిస్్త..”పేదొడికి కూడా మగబిడ్” అన్నటులాగా ఫారెస్టీ వారకి కూడా టంసె్కలా …? పరమునంటా ..? అన్నటుటీగా జగన్ మోహన్ రెడ్ి వైఖర ఉందని. అటవీ కారముకులకూ ఒక బ్రతకు 
ఉందని, వారకి కుటుంబం ఉందని.. ధరలు విపరీతంగా పెరగపోయాయి. పెట్రోల్, డీసెల్ ధరలు, కరెంట్, ఆరీటీసీ, బియం, పప్్ప, ఉప్్ప, కూరగాయల ధరలు పెరపోయాయి. కానీ 
అటవీ కారముకుల జీతాలు మాత్రం “గొర్రె తోక బెతె్తడు అన్నటుటీగా ఉంది. వీరకి ఆదాయం పెరగకుండా పెరగన ధరలతో ఏల జీవించాల్ ఎదేదావా చేసరు. రేప్ అఖిలపక్షంతో కలిస సీఎం 
జగన్ మోహన్ రెడి్కి వినతిపత్రం సమర్పదాదాం అని కర్షక కారముకులకు జనసేన పారీటీ ఎప్్పడూ అండగా ఉంటుందని తెలియచేసరు.

* న య వంచ న నంబ ర్ 6!
మ ద్య నిషేధానికి ప్ర భుత్వం ఎలా తూటులా పొడుస్్తందో చెప్ప డానికి విశ్లాష ణ లు అక్క రేలాదు. కేవ లం అంకెలే చాలు. అవి మ ద్యం విక్ర యాల కు సంబంధించిన అంకెలు. వాటికేస ఓసర 
దృషిటీ సరదాదాం... మ ద్య నిషేధానికి సంబంధించి ప్ర భుత్వం ఏమాత్రం చ ర్య లు తీస్కునా్న... మ ద్యం విక్ర యాలు త గు్గతాయి కానీ పెర గ వు. అంట్ ప్ర భుత్వం మ ద్య నిషేధం దిశగా చేసే 
ప్ర య తా్నల కు మ ద్యం విక్ర యాలే గీటురాళ్లా. అయితే జ గ న్ ప్ర భుత్వం అధికారం చేప టిటీన మూడేళలా ల్ మ ద్యం విక్ర యాలు ఏకంగా రూ.65 వేల కోటలాకు పైగా చేరాయి. క చిచితంగా 
చెపా్పలంట్ 2019-20ల్ రూ.20,938.61 కోటులా, 2020-21ల్ 20,189 కోటులా, 2021-22ల్ కేవ లం మారచి వ ర కే 24,714 కోటలా మేర కు మ ద్యం విక్ర యాలు జ రగాయి. ఇక 
రాబోయే ఆర్థక సంవ తస్ రమైన 2022-23ల్ మ ద్యం పై విధించే సేటీట్ ఎకె్స్జ్ ప ను్న దా్వరా రూ. 16,500 కోటలా ఆదాయం వ స్్తంద ని ప్ర భుత్వం బ డ్్ట్ ల్నే చూపంచింది. ఇంత ఎకె్స్జ్ 
ప ను్న రావాలంట్ మ ద్యం అమము కాలు ఏమేర కు జ ర గాల్ తెలుస? క నీసం రూ. 30 వేల కోటులా! ఇవి అంకెలు చెపే్ప ప చిచి నిజాలు!
* న య వంచ న నంబ ర్ 7!
ఓ ప క్క మ ద్యం విక్ర యాలు పెర గాలి...మ రో ప క్క ఆ ఆదాయాని్న చూపస్్త అప్్పలు ప్టిటీంచాలి...అలా అప్్పలు ప్టిటీంచ డం కోసం రాజా్యంగాని్న, బా్యంకుల ను, ఆఖ రకి చ టాటీని్న 
కూడా బురడీ కొటిటీంచే విధానాలు పాటించాలి...ఇదీ... జ గ న్ ప్ర భుత్వం చేప డుతన్న న యా న య వంచక విధానాల సరాంశం. ఇదంతా ఎలా జ రుగుతోందో చూదాదాం...తీవ్ర ఆర్థక 
సంక్షోభంల్ చికు్కకున్న జ గ న్ ప్ర భుత్వం రాబోయే కాలంల్ వ స్ల యే్య మ ద్యం ఆదాయాని్న చూపంచి ఇప్ప టికే వేల కోటలా రూపాయ ల అప్్పలు చేసంది. అప్్పలు చేయ డం కోసం 
మ ద్యం ఆదాయాని్న హామీగా చూపంచిందంట్ దాన ర్థం... మ ద్య నిషేధం ఉండ ద న్న మాట్గా! ఇది అంద రకీ అర్థ మ యే్య విష య మే కానీ... అలా అప్్పలు ప్టిటీంచ డం కోసం ప్ర భుత్వం 
అనుస రస్్తన్న విధానాలు ఆర్థక నిప్ణుల ను సైతం విసము యానికి గుర చేస్్తనా్నయి. రాష్టంల్ అభివృదిధి వ్య వ హారాల ను ప ర్య వేక్ంచే సేటీట్ డ్వ ల ప్ మెంట్ కార్్పరేష న్ (ఎస్ డీసీ), మ ద్యం 
విక్ర యాల వ్య వ హారాల ను చూసే సేటీట్ బేవ రేజెస్ కార్్పరేష న్ ఉనా్నయి. వాటి దా్వరా బా్యంకులు, ఆర్థక సంస్థ ల నుంచి అప్్పలు తెచుచికునే అవ కాశం ప్ర భుతా్వనికి ఉంది. ఇప్ప టికే 
ఎస్ డీసీ దా్వరా వేల కోటలా రూపాయ ల రుణాని్న ప్ర భుత్వం పొందింది. ఇందుకోసం మ ద్యంపై అద న ప్ ప ను్న విధించింది. పాతికేళలా పాటు వ చేచి ఆదాయాని్న తాక టుటీ పెటిటీంది. అయితే 
ఆర్థక సంక్షోభంల్ కూరుకుపోయిన ప్ర భుతా్వనికి ఇది ఏమూలకూ స రపోదు. అందుక ని బేవ రేజెస్ కార్్పరేష న్ దా్వరా రుణాలు చేయాలిస్ వ చిచింది. అయితే ఇక్క డొక చికు్కంది. మ ద్యం 
దా్వరా జ రగే అమము కాలు, వాటిపై ప ను్నల సొమముంతా నేరుగా రాష్ట ఖ జానాకు జ మ అవుతంది. బేవ రేజెస్ కు కేవ లం నిర్వ హ ణ ఛారీజీల ను మాత్ర మే ప్ర భుత్వం చెలిలాస్్త ఉంటుంది. 
బేవ రేజెస్ దా్వరా రుణాలు పొందాలంట్ అందుకు హామీగా దానికి మ రంత ఆదాయం ల భించే అవ కాశ్ల ను చూపంచాలిస్ ఉంటుంది. ఇందుకు ప్ర భుత్వం ఒక యోచ న చేసంది. 
మ ద్యం అమముకాల పై ఎకె్స్జు ప ను్న విధించి అందుల్ కొంత భాగం బేవ రేజెస్ కు జ మ అయే్యలా చేయాల నేదే ఆ ఆల్చ న . అయితే రాజా్యంగం ప్ర కారం టా్యక్స్ , డూ్యటీ, సెస్ , ఫీజు 
లాంటి పేరలా దా్వరా ప్ర జ ల నుంచి వస్లు చేసే ప ను్నల ఆదాయం ఏదైనా అది ఖ జానాకు మాత్ర మే జ మ అవా్వలి. దాంతో ప్ర భుత్వం సె్పష ల్ మారజీన్ పేరును ఉటంకిస్్త, ఆ పేరుతో 
వ స్ల యే్య సొముముల్ కొంత భాగం నేరుగా బేవ రేజెస్ కార్్పరేష న్ కు జ మ అయే్యలా కొత్త జీవోలు (312, 313) జారీ చేసంది. వీటి ప్ర కారం మ ద్యంపై విధించే ప ను్న ఆదాయాని్న 
రెండు భాగాలు చేశ్రు. వీటి ప్ర కారం వీటిల్ చిన్న భాగం ఖ జానాకు, పెదదా భాగం బేవ రేజెస్ కు జ మ అయే్యలా చేశ్రు. చిన్న భాగాని్న వా్యట్ (విలువ ఆధారత ప ను్న) అనీ, పెదదా భాగాని్న 
సె్పష ల్ మారజీన్ అనీ వ్య వ హ రస్్తనా్నరు. ఇలా చేయ డం వ లలా బేవ రేజెస్ కు వేల కోటలా ఆదాయం జ మ అవుతంది. ఉదాహ ర ణ కు 2020-21ల్ మ ద్యంపై స్మారు రూ. 12,000 కోటలా 
ఆదాయం వ చిచింది. ఇందుల్ రూ. 3000 కోటులా నేరుగా ఎస్ డీసీకి చేరుతంది. అక్క డి నుంచి అప్్పల అస లు, వ డీ్ల రూపంల్ బా్యంకుల కు వెళ్లాపోతంది. మిగలిన రూ.9000 కోటలా ల్ 
మూడు వేల కోటులా మాత్రం ఖ జానాకు వెళ్తంది. మిగలిన రూ. 6000 కోటులా బేవ రేజెస్ కు చేరుతంది. ఈ ఆదాయాని్న హామీగా చూపంచి ల క్ష ల కోటలాల్ అప్్ప తెచుచికునే అవ కాశం 
ప్ర భుతా్వనికి వ చిచింది. నిజానికి భ విష్య త్తల్ రాబోయే ఆదాయాని్న చూపంచి అప్్పలు చేసే విధానంపై హైకోరుటీల్ కేస్ న డుస్్తంది. ఇలా ఎలా చేస్తర ని హైకోరుటీ ప్ర శి్నంచింది కూడా. 
ఆ కేస్ కోరుటీల్ ఉండ గానే జ గ న్ ప్ర భుత్వం మాత్రం త నదైన శైలిల్ కొత్త రుణాల కోసం ఇలాంటి గమిముకు్కలు చేస్్తనే ఉంది. ఇది ఒక విధంగా రాజా్యంగాని్న, బా్యంకుల ను, చ టాటీని్న 
సైతం ప రోక్షంగా మోసం చేయ డ మేన నే విమ ర్శ లు ఆర్థక నిప్ణుల నుంచి, ప రశీల కుల నుంచి వినిపస్్తనా్నయి.
* న య వంచ న నంబ ర్ 8!
మ ద్య నిషేధంపై ద శ ల వారీ విధాన మంట్ ప్ర జ ల ను మ భ్య పెడుతన్న ప్ర భుత్వం ఇప్్పడు కొత్త గా మ రో పేరుతో మ ద్యం షాప్ల కు, బారలా కు అనుమ తలు మంజూరు చేయ డం అందరనీ 
ఆశచి ర్య పరుస్్తంది. ఎలాగంట్...ప రా్యట క ప్ంతాల కు వ చేచి వార కోసం అనే సకు చూపస్్త కొత్తగా మ రో 300 మ ద్యం దుకాణాల కు, 21 బారలా కు అనుమ తలు జారీ చేస్్తంది. 
ఇప్ప టికే రాష్టంల్ వాకిన్ స్టీరలా పేరుతో 90 మ ద్య దుకాణాల కు అనుమ తలు ఇవ్వ గా వాటిల్ 24 ఏరా్పటు చేశ్రు. అవి కూడా క లిప ఇప్్పడు కొత్త గా 300 షాప్లు పెట్టీందుకు 
ప్ర య తా్నలు చేస్్తన్న టులా తెలుస్్తంది. ఈ మేర కు ప రా్యట క ప్ంతాల గుర్తంప్, ఇత ర ఏరా్పటలా ల్ ఎకె్స్జ్ అధికారులు నిమ గ్న మైపోయారు. దీంతో మ ద్య నిషేధానికి జ గ న్ ప్ర భుత్వం 
పూర్తగా మంగ ళం పాడిన టటీ యింది. వీటి దా్వరా ఎలా లేద నా్న మ రో 200 కోటలా రూపాయ ల మేర కు మ ద్యం విక్ర యాలు పెరుగుతాయ ని అంచ నా. ఇని్న న య వంచ క విధానాల తో 
ముందుకు సగుతన్న జ గ న్ ప్ర భుత్వం ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ను మ ద్యంల్ ముంచుతోంది! ప్ర జ ల ను భ్ర మల్లా తేలుస్్తంది!!

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

యడ్లగణేష్యాదవ్ఆధ్వర్యంలోజనసేన
కిట్స్పయంపిణీకార్క్రమయం

*క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలాను అందజేసన డా. సందీప్ పంచకరలా

శతఘ్్న న్్యస్: భీమిలి నియోజకవర్గo:జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ జనసైనికుల క్షేమం 
కోసం చేపటిటీన క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీస్కున్న జనసేన పారీటీ భీమిలి నియోజకవర్గo 5వ వారు్ 
జనసైనికులకు జనసేన 5వ వారు్ నాయకులు యడలా గణేష్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంల్.. జనసేన 
భీమిలి నియోజకవర్గ ఇంచార్జీ డా. సందీప్ పంచకరలా చేతలు మీదుగా అందించడం జరగంది. 
ఈ కార్యక్రమంల్ డా.సందీప్ పంచకరలా మాటాలాడుతూ.. ప్రజా సమస్యలు పై పోరాడే వ్వకి్త పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు అని జనసేన పారీటీ అధికారంల్ లేకపోయినా ప్రజలు కనీ్నరు తడుస్్తంది అని.. 
కౌలు రైతలు కుటుంబలకు 30 కోటులా రూపాయలు ఇస్్తన్న జనసేన పారీటీల్ ఉన్నందుకు మనం 
అందరూ గర్వపడాలి అని తెలియజేసరు. మధురవాడ పీ హెచ్ స ని 30పడకల హాస్పటల్ చేస్తం 
అని చెప్ప ప్రజలను మోసం చేసరు అని.. గణేష్ నగర్ రోడు్ ఎనో్న ఏళ్ళు గా అధా్వనంగా ఉన్న ఈ 
ప్రజాప్రతినిధులకు కనిపంచలేదా అని ఏదేదావా చేసరు.
జనసేన నాయకుడు యడలా గణేష్ యాదవ్ మాటాలాడుతూ.. 5&7వారు్ ప్రజలకు అని్నవిధాలా 
ఉపయోగపడే పార్్క ను ఎవ్వరకి పనికిరాకుండా చేశ్రు అని అనా్నరు. అదే పార్్క ల్ కలా్యణ 
మండపం కానీ గ్రధాలయం కానీ పెటిటీనా చుటుటీపక్కల గ్రామాల ప్రజలకు ఉపయోగపడేది అని 
అనా్నరు.
ఈ సందర్ంగా సందీప్ గారకి స్థనిక విదా్యర్థ కంచుముర్త హాని తమ సమస్య ను చెప్్పకుంది, 
అని్న రంగాలల్ అభివృదిధి చేదుతన్న మధురవాడల్ గ్రంథలయం లేకపోవడం వలలా చాలా 
ఇబ్ంది పడుతనా్నం అని తెలియజేసంది. వెంటనే స్పందించిన డా. సందీప్ పంచకరలా తమ 
ప్రభుత్వం అధికారంల్కి రాగానే గ్రధాలయం ఏరా్పటుకి కృషి చేస్తం అని.. ప్రస్్తతంకి మీకు ఏ 
బుక్స్ అవసరమో చెపతే తాను ఇస్తను అని హామీ ఇచాచిరు.
జనసేన నాయకులు బీవీ కృష్ణయ్య, శ్ఖర శ్రీను బాబు, జనసేన మహిళ్ నాయకురాలు ఒమిము దేవి 
యాదవ్ మాటాలాడుతూ.. మహిళలపై దాడులు పెరగపోయాయి అని.. విశ్లామైన విశ్ఖపట్నంల్ 
మహిళలపై దాడులు జరుగుతనా్న ఈ ప్రభుత్వం పటిటీంచుకోవడం లేదు అని.. చెత్త పను్న వేస 
ప్రజలు పై మరంత భారం వేసన ఈ ప్రభుత్వంకి వచేచి ఎని్నకల్లా తగన గుణపాఠం చెప్తాం అని 
అనా్నరు.
కార్యక్రమంల్ జనసేన నాయకులు కుబీరెడి్ ప్రసద్, అనిల్ యాదవ్, కాకి ప్రకాష్, కోన వెంకట 
సయి, శ్్యమ్, సయి వరము, హరీష్, దిలీప్, సయి కృష్ణ, గణేష్, జేమ్స్, బసన శంకర్, రాజేష్, 
అధిక సంఖ్యల్ జనసేన కార్యకర్తలు పాల్్గనా్నరు.

అన్నదాతకిజనసేనఅయండగాఉయంటయంది:
శ్రీమతికాయంతిశ్రీ

శతఘ్్న న్్యస్: ఎచెచిరలా నియోజకవర్గం, లావేరు మండలం, ఎచెచిరలా నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి కాంతి శ్రీ అన్నదాత కి జనసేన అండగా ఉంటుందని 
భరోస ఇవ్వడానికి.. తాళలావలస, లావేరు, వెంకటాప్రం మూడు పంచాయతీల్లా 
పొలంల్ పనిచేస్్తన్న రైతలు కలవడానికి నేరుగా పొలంల్ కి వెళ్లారు. ఈ 
సందర్ంగా కాంతి శ్రీ రైతలతో మాటాలాడుతూ.. కౌలు రైతల కోసం పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు సొంతంగా తన కషాటీరజీతంల్ నుంచి 30 కోటలా రూపాయలు ఇచిచిన విషయం.. 
జనసేన పారీటీల్ రైతల కోసం పొందుపరచిన మేనిఫెస్టీ గురంచి వివరంచారు. 
అదేవిధంగా రైత పక్షాన జనసేన పారీటీ నిలబడుతంది అని చెప్పడం జరగంది. ఈ 
సందర్ంగా కాంతి శ్రీ తో రైతలు మాటాలాడుతూ.. ఎరువులు విత్తనాలు సబిస్డీలు 
లేవు అలాగే ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం పూర్తగా రైతలి్న కషాటీల్లా కి నట్టీసంది అని రైతలు 
చెప్్పకొచాచిరు . ఈ కార్యక్రమంల్ లావేరు మండల నాయకులు కోల రాజేష్, కాకరలా 
బాబాజీ, శ్రీను, కోటి, సతీష్, నీలాం నాయుడు, అలాగే జనసైనికులు వీరమహిళలు 
పాల్్గనా్నరు.

టేకుచెట్లమాయయం..భాధ్్లుపైచర్లు
తీసుకయండి..అనురాధ

శతఘ్్న న్్యస్:  రాయవరం: రాయవరం 
మండలం చెల్లారు గ్రామ శివారుల్ 9 ట్కు చెటులా 
మాయం అని మంగళవారం ఆమె స్వగృహంల్ 
మీడియా సమావేశంల్ మాటాలాడుతూ.. 
ప్రభుత్వ అధికారుల పర్యవేక్షణ ల్పం వలలా 
అక్రమారు్కలు రెచిచిపోతనా్నరని జనసేన పారీటీ 
ఎంపీటీసీ గొలలాపలిలా అనురాధ ఆరోపంచారు. 
చెల్లారు గ్రామ శివారుల్ సరే్వ నంబర్ 176 ల్ 
ఉన్న స్మారు 5 లక్షల రూపాయలు విలువచేసే 
9 ట్కు చెటలాను గురు్తతెలియని వ్యకు్తలు గ్రామ 

పంచాయితీ అధికారుల అనుమతి లేకుండా నరకివేశ్రనా్నరు. దీనిపై చర్యలు 
కోరుతూ.. పరా్యదు అధికారులకు చేశ్మని పేర్్కనా్నరు.

మీతోమీకార్పొరేటర్61వరోజు
శతఘ్్న న్్యస్:  విశ్ఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీస్స్లతో బుధవారం మీతో మీ 
కార్్పరేటర్ సమస్యలపై కలస పోరాడదాం అనే కార్యక్రమంల్ భాగంగా అరవై 
ఒకటివ రోజుకి పెదదా గొలలాల సందు, వెంకట్శ్వర మెటటీ, 33వ వారు్ ప్ంతంల్ 
ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్లా వార యొక్క సమస్యలు తెలుస్కొని.. 3284 ఇలులాలు సరే్వ 
చేయడం జరగంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం దక్ణ నియోజకవర్గం నాయకులు 
గోపకృష్ణ(జికె) పర్యవేక్షణల్ నిర్వహించబడింది, నాతో పాటు జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు వచిచి పాల్్గని ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవంతం చేసనందుకు 
వారందరకీ మనస్ఫూర్తగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్కుంటునా్నమని దక్ణ 
నియోజకవర్గం జివిఎంస ఫ్లార్ లీడర్ జనసేన పారీటీ 33వ వార్్ కార్్పరేటర్ భీశెటిటీ 
వసంతలక్ష్మి అనా్నరు.

కొల్్లపురమమిజాతరకువిరాళమిచ్చినర్ద్యం
మయండలజనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  
సత్యసయి జిలాలా, 
పె ను కొ ం డ 
ని యో జ క వ ర ్గ ం , 
ర్దదాం మండలం 
దొడగటటీ పంచాయితీ 
డి.రంగాప్రం మరయు 
వైటి రెడి్పలిలా గ్రామాలల్ 
కొలాలాప్రమము జాతర 
సందర్ంగా ర్దదాం 
మండల ఉపాధ్యక్షుడు 

స్మశ్ఖర్ మరయు జనసైనికుల ఆహా్వనం మేరకు వార ఇళలాల్లా విందుకు హాజరైన ర్దదాం 
మండల అధ్యక్షులు యు. గంగాధర్, పెనుకొండ మండల అధ్యక్షులు, మహేష్, ర్దదాంమండల 
నాయకులు, గంగాధర్, చలపతి, తిరుపతి, వెంకట్ష్, గర, రవి మరయు జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్్గనడం జరగంది. అలాగే మండల అధ్యక్షులు యు.గంగాధర్ సహకారంతో ఆ గ్రామంల్ 
దేవస్థనంకు గ్రామ పెదదాలు ఆర్.టి నాగేష్ కి ఆలయ అభివృదిధి కొరకు జనసేన పారీటీ తరఫున 
5001/- రూపాయలు ఇవ్వడం జరగంది.

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

జనసేనసిదా్ధయంతాలునచ్చిజనసేనపార్టీలోచేర్నపలు
కుటయంబాలు

శతఘ్్న న్్యస్: తాడిపత్రి నియోజకవర్గ పరధిల్ని బోగసముద్ం(బుగ్గ) గ్రామానికికు 
చెందిన కుటుంబాలు తాడిపత్రి నియోజకవర్గ ఇంచార్జీ కదిర శ్రీకాంత్ రెడి్ ఆధ్వర్యంల్ 
స్థనిక పారీటీ కారా్యలయం నందు జనసేన పారీటీల్ చేరడం జరగంది. శ్రీకాంత్ రెడి్ వారకి 
పారీటీ కండువాలు కప్ప పారీటీల్కి ఆహా్వనించడం జరగంది. అదేవిధంగా నియోజకవర్గం 
నుంచి చాలామంది పారీటీల్ చేరబోతనా్నరని రాబోయే ఎని్నకల్లా అందరం కలిస పారీటీ 
బల్పేతంనకు కృషి చేయాలని కార్యకర్తలకు పలుప్నిచాచిరు. నియోజకవర్గ పరధిల్ని 
సమస్యలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ దృషిటీకి తీస్కెళలాడం జరగందని త్వరల్ 
పవన్ కళ్్యణ్ తాడిపత్రి నియోజకవర్గంల్ పర్యటిస్తరని ఈ సందర్ంగా శ్రీకాంత్ రెడి్ 
చెపా్పరు. ఈ కార్యక్రమంల్ కార్యకర్తలు కిరణ్, అయూబ్, దిలీప్, స్దర్శన్, మణికంఠ, 
రస్ల్, రాహుల్, చినా్న పాల్్గనా్నరు.

దయంకలపర్టీగ్రామములోజనసేనపార్టీసభ్త్వయం
మర్యుఇన్స్రెన్స్కిట్లపయంపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గం జనసేన పారీటీ నాయకులు కొత్తకోట 
నాగేంద్, కోరుకొండ మలేలాశ్వరరావు, అంపలి విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) ఆధ్వర్యంల్ బూరజీ 
మండలం, దోంకల పర్టీ గ్రామముల్ జనసేన పారీటీ సభ్యత్వం మరయు ఇన్స్రెన్స్ కిటలా 
పంపణీ కార్యక్రమం జరగంది, మరయు ప్రజలందరకీ జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ కౌలు రైతలకు చేస్్తన్నటువంటి 30 కోటలా సహాయం గురంచి ప్రతి ఒక్కరకి 
చెప్పడం జరగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటీ నాయకులు శ్రీపతి, నాయుడు, 
మౌళ్, శ్రీను, సంతోష్ నాయుడు, మోహన్ మరయు కార్యకర్తలు పాల్్గనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమంల్ పాల్్గని విజయవంతం చేసనటువంటి ప్రతి ఒక్కరకి కూడా పేరుపేరునా 
హృదయపూర్వక ధన్యవాదాములు తెలియజేస్కుంటునా్నమని తెలిపారు.

జనసైనికునికుటయంబానికి
మనోధైరా్ని్నచ్చినగాదె

శతఘ్్న న్్యస్:  గుంట్రు 
జిలాలా తూరు్ప నియోజకవర్గం 
నలలాచెరువు 19 వారు్ల్ 
జనసైనికుడు వంగవరప్ 
ప్రసద్ కొని్న నలల 
క్రితం రోడు్ ప్రమాదానికి 
గురవడం జరగంది. ఆరోజు 
నుంచి ఇప్పటి వరకు 

అతను కోమాల్ ఉన్న విషయాని్న ఆ వారు్ నాయకులు దొడి్ కోటి, తోట ప్రసద్ లు 
ఈ విషయం గుంట్రు జిలాలా జనసేన పారీటీ అధ్యక్షులు గాదె వెంకట్శ్వరరావు దృషిటీకి 
తీస్కు రావడం జరగంది.ఈ విషయం తెలిసన వెంటనే వార ఇంటికి వెళ్లా కదలలేని 
స్థతిల్ ఉన్న జనసైనికుడిని సందర్శంచి వార కుటుంబ సభు్యలను ప్రస్్తత పరస్థతల 
మరయు ఆర్థక స్థతిగతల గురంచి తెలుస్కొని వారకి మనోధైరా్యని్న తెలిపారు. మీకు 
అవసరమున్న ఏ సహాయమైన పారీటీ తరప్న మేము మీకు ఎలలావేళలా అందుబాటుల్ 
ఉంటానని తెలియజేశ్రు. ఈ కార్యక్రమంల్ జిలాలా ఉపాధ్యక్షులు అడపా మాణికా్యలరావు, 
జిలాలా ప్రధాన కార్యదర్శలు నారదాస్ రామచంద్ ప్రసద్, ఉప్్ప వెంకట రతయ్య, నగర 
ఉపాధ్యక్షుడు చింత రాజు, తనీ్నరు గంగరాజు, కొడుగంటి రవి, తమముల నరసంహ, 
ఆసయా, మాధవి నాయుడు మరయు వార్్ జనసైనికులు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

గిర్జనగ్రామాలో్లజనసేనపార్టీబలోపేతయం
లక్ష్యంగాజనసైనికులు

శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొండ 
నియోజకవర్గం, భామిని 
మండలం మరయు సీతంపేట 
మండలంల్ తంబకొండ 
గరజన గ్రామంల్ బుధవారం 
తమ వదదా పారీటీ జెండాలు 
లు లేవని వార సమస్యను 
తెలుపగా అలులా సయి 
స్పందించి వెంటనే జెండాలు 
పంపంచడం జరగంది. 

వాటిని పాలకొండ టౌన్ జనసైనికులు పోరెడి్ ప్రశ్ంత్, పోట్్నరు రమేష్ కలిస స్థనిక 
జనసైనికుడు దీపక్ కళ్్యణ్ కు పారీటీ జెండాలు ఇవ్వడం జరగంది. ఈ సందర్ంగా 
మాటాలాడుతూ ప్రతి గరజన గ్రామాల్లా పారీటీ సదాధింతాలను చాలా బలంగా తీస్కెళ్లా బాధ్యత 
ప్రతి జనసైనికుని మీద ఉందని ముఖ్యంగా కౌలు రైతలకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
చేస్్తన్న 30 కోటలా రూపాయల ఆర్థక సహాయాని్న ప్రజల్లాకి తీస్కువెళ్లా విధంగా మనం 
అందరం కలిస కటుటీగా పనిచేయాలని తెలిపారు.

మేయర్గయంగాడసుజాతతీరుఅమానుషయం
మండిపడ్ మారా్కప్రం జనసేనపారీటీ ఇంచార్జీ ఇమముడి కాశీనాథ్
శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం జిలాలా, మారా్కప్రం జనసేనపారీటీ కారా్యలయంల్ పాత్రికేయుల 
సమావేశం నిర్వహించడమైనది. ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్గ ఇనాచిరజీ ఇమముడి కాశీనాథ్ 
మాటాలాడుతూ… 20-6-22 వ తేదీన జనసేనపారీటీ అధికార ప్రతినిధి రాయపాటి. అరుణపై 
అరధిరాత్రి తప్పతాగ ఫ్న్ ల్ అనుచితంగా ప్రవర్తంచిన ఒంగోలు డివిజన్ స్థయి వైసప నాయకుడి 
యొక్క చర్యలు హేయమైనవి. అతడిని సమర్థస్్తన్న సటి మహిళ మేయర్ గంగాడ స్జాత తీరు 
అమానుషంగా ఉంది. మేయర్ మీ పారీటీల్ ఇటువంటి వ్యకు్తలు ఉన్నందుకు సగు్గపడాలి. వెంటనే 
అతనిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీస్కొని పారీటీ నుంచి ససె్పండ్ చేయాలి. కానీ అతని చర్యలను 
సమరధిస్్తన్న తమరు తిరగ ఎస్పకి మీరు, మీ అనుచరులు ఫిరా్యదు చేయడం స్త్రీ జాతిని మీరు 
అవమాన పరచినటులాంది. మా రాయపాటి అరుణ షెడూ్యలు కావాలని అంత సరదాగా ఉంట్ మేమే 
మీరు చెప్పన చోటికి వచిచి ఇంటరూ్వయూ ఇస్తమని హెచచిరస్్తనా్నము. ఇటువంటి చర్యలు మరలా 
ప్నరావృతమైతే ప్రకాశం జిలాలా జనసేన పారీటీ కార్యకర్తలు, మహిళలు, చూస్్త ఉపేక్ంచేది లేదని 
హెచచిరస్్తనా్నమని తెలియజేశ్రు. ఈ కార్యక్రమంల్ జిలాలా ప్రధాన కార్యదర్శ సయ్యద్ సదిక్, 
జిలాలా కార్యదర్శ తిరుమలశెటిటీ వీరయ్య, సంయుక్త కార్యదర్శ ఎన్ స్రేష్, పటటీణ అధ్యక్షులు డా 
ఇమాం సహెబ్, తరులాపాడు మండల అధ్యక్షులు చేతల శ్రీనివాస్లు, మారా్కప్రం మండలపారీటీ 
అధ్యక్షులు తాటి రమేష్, పేరూర రమేష్, పోటు వెంకట్శ్వరులా, ఖాజావలి, ఆదినారాయణ, దుగ్గ 
రామిరెడి్, పనే్నబోయిన శ్రీనివాస్లు, శ్ఖర్, ఎన్ రమణ, జనసేన కార్యకర్తలు పాల్్గనా్నరు.

రామరాజులయంకప్రజలదాహార్తినితీర్చినజనసేన
వాటర్ట్యంకర్

శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్పగోదావర జిలాలా, 
రాజోలుల్.. నీటి ఎదదాడికి ప్రజలు ఇబ్ంది 
పడుతండడంతో జనసేన పారీటీ చిరుపవన్ 
సేవాసమితి ఆద్వర్యంల్ ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
మంచి నీళ్ళు అందేవిధంగా వాటర్ టా్యంకర్ 
ఏరా్పటు చేయడం జరగంది. ఈ వాటర్ టా్యంక్ 
దా్వరా బుధవారం రామరాజులంక గ్రామంల్ 
నీరు అందక ఇబ్ందిపడుతన్న వారకి మోరపోడు 

గ్రామస్్తలు కామిశెటిటీ రాజు కుమారె్తలు నాగదుర్గ మహలక్ష్మీ మరయు శ్రీజకనకమహలక్ష్మీ 
ట్రాకటీర్ డిజల్ కి ఆరధిక సహకారం అందించగా.. రామరాజులంక జనసైనికుల దా్వరా 
త్రాగునీరు అందించడం జరగంది. ఈ కర్యక్రమంల్ మలికిప్రంమండల ఎంపీపీ 
మేడిచరలాసత్యవాణిరాము పాల్్గనా్నరు.

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

కౌలురైతులనుఆదుకవడమేజనసేనలక్ష్యం:
రేఖగౌడ్

శతఘ్్న న్్యస్: పలెలా పలెలాకు జనసేన కార్యక్రమంల్ భాగంగా.. పారలాపలిలా, పెసలదిన్న, 
ఏనుగు బాల, దైవందిన్న గ్రామాల ప్రజలతో జనసేన నియోజకవర్గ ఇనాచిరజీ రేఖ గౌడ్ 
సమావేశం నిర్వహించి.. పవన్ కళ్్యణ్ చేస్్తన్న రైత భరోస యాత్ర సంబంధించిన 
పోసటీరలాను ఆవిష్కరంచారు. ఈ సందర్ంగా రేఖ గౌడ్ మాటాలాడుతూ. అధికారానికి 
సంబంధం లేకుండా కౌలు రైతలను ఆదుకున్న ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ అని గురు్త 
చేశ్రు. అధికార ప్రతిపక్షాలు కేవలం మాటలకి, విమర్శలకే పరమితమయా్యరని.. 151 
సీటలా భారీ మెజారటీతో ఉన్న రాష్ట ప్రభుత్వం రైతలకు చేసంది ఏమీ లేదని విమర్శంచారు. 
ఇప్పటికైనా అధికారపక్షం మేలుకోవాలి అని.. అఖిలపక్షం ఏరా్పటు చేస రైత సమస్యలపై 
ప్రతిపక్ష పారీటీల స్చనలు తీస్కుని సమస్యల పరషా్కరం దిశగా అడుగు వేయాలని 
డిమాండ్ చేశ్రు. లేనిపక్షంల్ జనసేన పారీటీ తరఫున నిరసన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం 
చుడతామని హెచచిరంచారు. ఈ కార్యక్రమంల్ మండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ 
సగర్, ప్రధాన కార్యదర్శ బజార, రాష్ట చేనేత వికాస్ రాష్ట కార్యదర్శ రవి ప్రకాష్, షబీ్ర్ 
రాజు ఎలలాప్ప మరయు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనా్నరు.

క్రోసూరుజనసేనఆధ్వర్యంలోమయంచ్నీటి
సరఫరా

శతఘ్్న న్్యస్:  గుంట్రు జిలాలా, 
పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం, బుధవారం 
ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటలకు క్రోస్రు 
జనసేన పారీటీ మండల అధ్యక్షులు కడియం 
శివనాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంల్ నీరు సరఫరా 
చేయడం జరగంది. క్రోస్రు మండలం 

క్రోస్రు టౌనోలా కొండ కింద బజార్ కి మరయు పక్కన బజార్ కి బుధవారం మంచి నీటి టా్యంకు 
దా్వరా నీరు సరఫరా చేయడం జరగంది. ఈ నీటి సమస్యను ప్రభుత్వం ఏ పటిటీంచుకోకపోయినా 
జనసేన పారీటీ ఆధ్వర్యంల్ జనసైనికులు జనసేన కార్యకర్తలు అందరూ కలిస ఈ యొక్క 
మంచినీటి సరఫరాను ఏరా్పటు చేయడం జరగంది. అలాగే మండల అధ్యక్షుడు మాటాలాడుతూ 
ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తమనా్నరు. ప్రజలకు ఏ సమస్య వచిచినా జనసేన పారీటీ 
ముందు ఉంటుంది అని వివరంచారు గుంట్రు జిలాలా కమిటీ జనసేన పారీటీ కార్యదర్శ యర్ంశెటిటీ 
రామకృష్ణ, గుంట్రు జిలాలా లీగల్ కమిటీ సంయుక్త కార్యదర్శ బయ్యవరప్, నరసంహారావు 
గుంట్రు జిలాలా ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభు్యలు శ్ఖమూర శ్రీనివాసరావు, క్రోస్రు మండల 
నాయకులు జిజుర శివ, లేళళు నాగేశ్వరావు, గోళలామూడి అబ్య్య, నవీన్ మరయు జనసైనికులు 
పాల్్గనా్నరు.

క్రియాశీలకసభ్త్వయంతోజనసైనికులకుభరోసా:
రాటలరామయ్

శతఘ్్న న్్యస్: *జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటలాను అందజేసన రాటాల రామయ్య
సదధివటం: దేశంల్ ఏఒక్క రాజకీయ పారీటీ కలి్పంచని సౌకర్యం జనసేన పారీటీ 
కలి్పంచిందని.. క్రియాశీలక సభ్యత్వంతో కార్యకర్తలకు భరోస కలి్పస్్తందని జనసేన రాష్ట 
చేనేత వికాస కార్యదర్శ రాటాల రామయ్య పేర్్కనా్నరు. రాజంపేట జనసేనపారీటీ ఇంచార్జీ 
మలిశెటిటీ వెంకటరమణ ఆదేశ్ల మేరకు.. బుధవారం సదధివటం మండలంల్ని ఉప్పరపలెలా 
గ్రామంల్ జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వం కిటులా పంపణీ చేశ్రు. ఈ సందర్ంగా రాటాల 
రామయ్య మాటాలాడుతూ.. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ప్రతిషాటీతముకంగా ప్రంభించిన 
జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ఎంతో శుభ పరణామనా్నరు. ఈ 
సభ్యత్వంతో పాటుగా సభు్యలకు ఏదేని ప్రమాదానికి గురైతే తక్షణమే వార కుటుంబానికి 
అండగా 50.వేల రూపాయలు ఆస్పత్రికి నేరుగా పంపస్్తనా్నరనా్నరు. అంతేకాకుండా 
ప్రమాదవశ్త్త మరణిసే్త ఐదు లక్షల రూపాయల సహాయాని్న నిరాశ్రయులైన 
కుటుంబానికి అందజేయడం జరుగుతందనా్నరు. జనసైనికులు అందరూ.. నిత్యం పారీటీ 
కోసం కృషి చేస్్త.. గ్రామస్థయిల్ పారీటీ బల్పేతం చేయాలనా్నరు.

జనసేనక్రియాశీలకసభ్త్వయంకిట్లపయంపిణీ
శతఘ్్న న్్యస్:  అనపర్త నియోజకవర్గం, 
బిక్కవోలు మండలంల్ జనసేన 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ కిటలా పంపణీ 
కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరగంది. 
కార్యక్రమంల్ భాగంగా నాయకులు 
మాటాలాడుతూ.. ప్రజలు ఫ్న్ చేస మరీ 
సభ్యత్వం చేయించుకునా్నరు.. జనసేన 
పారీటీ కోసం.. పవన్ కళ్్యణ్ కోసం.. 
బంధువుల, చుటుటీపక్కల నివాసం ఉండే 
వాళలాని ఇప్పటి నుంచే జనసేనకు ఓటు వేసే 
విధంగా అహర్నశలు కషటీ పడుతనా్నరు. 
ఎక్కడికి వెళ్ళునా ఈ సర జనసేన కు 

ఓటు వేయాలి అని పదిమందికి తెలుప్తనా్నరు. అని చెబితే ఆశచిర్యమేసంది.. రాజకీయ 
అనుభవం లేకుండా రాజకీయాలంట్ ఏమిటో తెలియదు అయినా జనసేన గెలుప్ 
కోసం పని చేస్్తనా్నము అని చెప్్తంట్ నాకు చాలా సంతోషం వేసంది.. ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు 
వచేచిటప్పటికి మేము కూడా ప్రచారంల్ దిగుతాము ధైర్యంగా చెబుతనా్నరు.. మాలాంటి 
యువతనే కాదు ఇలాంటి మహిళలను కూడా ధైర్యంగా రాజకీయాల్లా అడుగు వేసే 
విధంగా పవన్ కళ్్యణ్ తీస్కొచిచిన మారు్ప ఇది.

దళితకుటయంబాలకుజనసేనపార్టీఎపుడూఅయండగాఉయంటయంది

శతఘ్్న న్్యస్: ప్రకాశం జిలాలా, కొండేప 
నియోజకవర్గం, సంగరాయకొండ మండలంల్ని 
మూలగుంటపాడు పంచాయతీ పరధిల్ 
వెంకట్శ్వర కాలనీల్ దళ్తలపై జరగన దాడిపై 
విచారణ కొరకు బుధవారం ఎప ఎసీస్ కమిషన్ 
వికటీర్ ప్రసద్ బాధితలి్న విచారంచి.. ముదాదాయిలు 
14 మంది వ్యకు్తలపై తక్షణమే రౌడీషీటర్ ఓపెన్ 

చేయవలసందిగా.. పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. దాడికి పాల్పడిన వారకి ఆసరా 
ఇచిచినందుకు మువ్వల రామ్ రెడి్ ని కూడా వెంటనే అరెస్టీ చేయాలని ఆదేశించారు. ఇలాంటి 
ప్రమాదాలు జరగనప్్పడు బాధితలకు ప్రభుత్వం నుంచి వారకి కేటాయించిన సహాయం 
అందించాలని.. ఆర్ డివో ని ఆదేశించారు. అనంతరం జనసేన పారీటీ నాయకులు ఎప ఎసీస్ 
కమిషన్ వికటీర్ ప్రసద్ కీ దళ్త కుటుంబాలకు ఎప్్పడు జనసేన పారీటీ అండగా ఉంటుందని 
తెలియజేశ్రు. ఈ కార్యక్రమంల్ సంగరాయకొండ మండల అధ్యక్షులు ఐనా బతి్తన రాజేష్, 
జిలాలా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభు్యడు కాస్ల శ్రీకాంత్, జనసేన నాయకులు, కాస్ల శ్రీనివాస్, 
గుంటుపలిలా శ్రీనివాస్, అనుమల శెటిటీ కిరణ్ బాబు, సంకే నాగరాజు, షేక్ వాహిద్, పస్మర్త 
నాగేశ్వరరావు, చొప్పర రానా, శీలం సయి, హరబాబు, నామ మహేష్, వెంకట్ష్, మరయు 
జనసైనికులు పాల్్గనా్నరు.

కళ్్ణదుర్యంనియోజకవర్యంజనసేనపార్టీపోసటీరు్లవిడుదల
శతఘ్్న న్్యస్: అనంతప్రం జిలాలా, జనసేన పారీటీ కార్యదర్శ లక్ష్మీనరసయ్య, సంయుక్త 
కార్యదర్శ బాల్యం రాజేష్ ఆధ్వర్యంల్.. టీం పడికిలి వార గోడ పత్రికలు ఆవిష్కరంచడం 
జరగంది… పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆతముహత్య చేస్కున్న కౌలు రైతలు 3 వేల మందికి 
ఒకొ్కక్కర చొప్్పన లక్ష రూపాయలు ఆర్థక సహాయం చేయడం వలలా ఆతముహత్య 
చేస్కున్న కుటుంబాలకు అండగా నిలిచారు. జనసేన పారీటీ రైతల పక్షాన ఎలలాప్్పడూ 
ఉంటుందని తెలియజేశ్రు. కార్యక్రమంల్ భాగంగా పోసటీరలాను బహిరంగ ప్రదేశ్ల్లా 
అతికించడం జరగంది.ఈ కార్యక్రమంల్ జిలాలా కార్యదర్శ నరసయ్య, జిలాలా సంయుక్త 
కార్యదర్శ బాల్యం రాజేష్, జనసేన నాయకులు వంశీ, జకీర్, పాషా, పవన్, మహేష్, 
శ్్యమ్, చిరంజీవి, రాజకుమార్, అరవింద్, వీరేష్ మరయు కార్యకర్తలు పాల్్గనా్నరు.

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

శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరం జిలాలా, 
గజపతినగరం నియోజకవర్గం, పలెలా 
పలెలాకు జనసేన పారీటీ కార్యక్రమంల్ 
భాగంగా రెండోరోజు బుధవారం గజపతి 
నగరం మండలం, ఎం. వెంకటాప్రం 
ల్ గజపతినగరం జనసేన పారీటీ సీనియర్ 
నాయకులు మర్రాప్ స్రేష్ ఇంటిఇంటికి 
పర్యటించారు.
ప్రతీఇంటికి జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ 

కళ్్యణ్ ప్రజలకు సహాయం చేస్్తన్న, చేయబోయే కార్యక్రమాల వివిరాలుతో ఉన్న కరపత్రాలను ప్రజలకు 
వివరస్్త పంచిపెటాటీరు.
ఈ సందర్ంగా నాయకులు మర్రాప్ స్రేష్ మాటాలాడుతూ.. అధికారం లేకపోయినా రాష్టంల్ కౌలు 
రైతలను ఆదుకునే ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ అని,యువతకోసం, మహిళలుకోసం, రైతలకోసమే 
కాకుండా రాష్టం సంక్షేమం కోసం తన బంగారం లాంటి జీవితాని్న వదులుకొని, కేవలం ప్రజలకు 
నిస్వర్థంగా సేవచేయడానికి ముందుకొచిచిన మహనీయుడు పవన్ కళ్్యణ్ అని కొనియాడారు. ఇటువంటి 
నిస్వర్థనాయకునికి ప్రజల ఆశీస్స్లు ఉండాలని కోరారు.
కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటీ సీనియర్ నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, మిడతాన రవికుమార్, స్రేష్, 
జనసేన ఝానీస్ వీరామహిళ లావణ్య, సంతోష్, పండు, కడమల శ్రీను, హరీష్ నాని, చలం, స్రేష్ 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ఇసుకదయందాఅక్రమారుకులపైచర్తీసుకవాలనిడిమాయండ్
చేసినమైలవరయంజనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: మైలవరం, స్థనిక జనసేన 
పారీటీ కారా్యలయంల్ ఏరా్పటు చేసన విలేకరలా 
సమావేశంల్ జనసేనపారీటీ మైలవరం మండల 
అధ్యక్షులు శీలం బ్రహముయ్య మాటాలాడుతూ… 
వైయసస్ర్ కాంగ్రెస్ పారీటీ నేతలు అక్రమ ఇస్క 

దందాకు తెరలేపారని సబజీపాడు, మైలవరంల్ని అయ్యప్పనగర్ మధ్యనగల వాగుల్ జెసబిలతో, 
ఇస్కను సమీపంల్ గల మామిడితోటల్ డంప్ చేస, అక్కడ నుండి రాత్రి సమయంల్ మైలవరం 
మరయు పరసర ప్ంతాలల్ అక్రమంగా అమముకాలు కొనసగస్్తనా్నరని ఆరోపంచారు. ఈ దందా 
అంతా మైలవరంల్ని గవర్నమెంట్ హాస్పటల్ ప్రక్కన గల ఇస్క రీచ్ కి అతి సమీపంల్ జరగటం 
దురాముర్గప్ చర్య అని, అక్రమారు్కలు ఏస్థయి నేతలయినా సరే, స్థనిక శ్సనసభు్యలు వసంత వెంకట 
కృష్ణ ప్రసద్ మరయు అధికారులు చొరవ తీస్కుని, అక్రమారు్కలపై కేస్లు నమోదు చేయాలని 
డిమాండ్ చేశ్రు. చండ్రగూడ్ం గ్రామ పంచాయతీల్ని 450 మందికి పైగా లబిధిదారులకు నేటికి కూడా 
ఇళలా స్థలాల పంపణీ కార్యక్రమం పూర్త కాలేదని, గ్రామానికి సమీపంల్ స్థలాని్న కొని రెండు నలలు 
కాలంల్ లబిధిదారులకు అందజేస్తమన్న మీ హామీలు ఎక్కడికి పోయాయి అని చెప్ప విమర్శంచారు. 
చండ్రగూడ్ంల్ని ప్థమిక పాఠశ్ల మరయు సముశ్న వాటిక అభివృదిధికి నోచుకోలేదని, జనసేనపారీటీ 
ప్రజా సమస్యల పైన పోరాటం చేస్్తందని అక్కస్తోనే, చండ్రగూడ్ంల్ పలు అభివృదిధి కార్యక్రమాలు 
చేయాలిస్ంది పోయి అనగతొకు్కతనా్నరని విమర్శంచారు. ఈ కార్యక్రమంల్ జనసేన పారీటీ మైలవరం 
మండల ఉపాధ్యక్షులు గుమముడి శ్రీనివాసరావు, పడిగెల ఉదయ్, ప్రధాన కార్యదర్శ చంద్రాల మురళీకృష్ణ, 
రమేష్ బాబాయ్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

మదనపల్్లబాహుదాకాలువఆక్రమణలువయంటనేతొలగియంచాలి:
దారయంఅనిత

శతఘ్్న న్్యస్:  చితూ్తరు జిలాలా జనసేన ప్రధాన కారా్యదర్శ దారం అనిత 
మాటాలాడుతూ.. మదనపలెలా పటటీణం మీదుగా దాదాప్ నాలుగు కిల్మీటరలా పొడవునా 
ప్రయాణిస్్త ప్రజలకు తాగునీరు పంటలకు సగునీరు ఇస్్తంది బహుదానది 
అధికారుల ఉదాసీనత నదీ పరవాహక ప్ంతంల్ ఆక్రమణలు అక్రమ నిరాముణాలు 
పెరగపోవడంతో 80 అడుగులకు పైగా ఉన్న ఉన్నది ప్రస్్తతం 30 అడుగులకు 
కుదించుకుని పోయింది 1996 జూనోలా భారీ వరా్షలు కురవడంతో పై భాగాన 
ఉన్న చెరువులు తెగపోవడంతో మదనపలెలా పటటీణాని్న వరద ముంచెతి్తంది ఒకవైప్ 
బాహుదా మరోవైప్ బుగ్గ కాలువల్ ప్రమాద స్థయిల్ వరదనీరు ప్రవహించడంతో 
భారీగా ఆస్త నషటీం ప్ణ నషటీం వాటిలిలాంది ల్తటుటీ ప్ంతాల్లాని ప్రజలు ఆక్రమిత 

స్థలాల్లా ఇళలా నిరముంచుకున్న వారు తీవ్ర ఇబ్ందులు పడా్రు 2000 2014 అనంతరం సరే్వ చేస ఆక్రమణలను 
తొలగంచడానికి అధికార యంత్రాంగం రంగం సదధిం చేసంది అనంతరం ఏం జరగందో ఏమో అధికారులు 
బహుద నది ఆక్రమణలను పటిటీంచుకోలేదు 2021 నవంబర్-డిసెంబర్ ల్ కురసన భారీ వరా్షలు మరోసర 
మదనపలెలా పటటీణానికి ముంచెతా్తయి పరసర ప్ంతాల్లాని ఇళలాల్కి వరద నీరు చేర నితా్యవసర వస్్తవులు 
కొటుటీకుపోయాయి ప్ంతాల్లాని ప్రజలకు ప్నరావాస కేంద్రాలు ఏరా్పటు చేయించి తాతా్కలికంగా ఆదుకునా్నరు 
ప్రతిసర వరా్షకాలంల్ బహుదానది పరవాహక ప్ంతంల్ని ప్రజలకు ఇబ్ందులు తప్పడం లేదు తాజాగా 
రుతపవనాలు వీటి ప్రభావంతో భారీ వరా్షలు కురసే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంల్ అధికారులపై ఒతి్తడి తప్పదు 
ఇకనైనా ఆక్రమణల తొలగంచి బాధితలకు ప్రతా్యమా్నయ మార్గం చూపంచాలి ఉన్నత అధికారుల స్థయిల్ 
కఠినమైన నా నిర్ణయం తీస్కుంట్ సమస్యకు పరషా్కరం దొరుకుతందని మదనపలెలా జనసేన పారీటీ తరఫున దారం 
అనిత డిమాండ్ చేయడం జరగంది.

రాష్టప్రజలబ్రతుకులో్లవలుగులునియంపే
నిజాయితీకలిగినఏకైకనాయకుడు
పవన్కళ్్ణ్:కర్మజ్జిమల్్లశ్్వరావు

శతఘ్్న న్్యస్: ఎచెచిరలా నియోజకవర్గం, రణస్థలం మండలం, నలివాడ 
గ్రామంల్.. స్మవారం ఇంటింటికి జనసేన పారీటీ కార్యక్రమంల్ 
భాగంగా.. గ్రామ ప్రజలను కలుస్కొని, జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆశయాలను, లక్షా్యలను, పారీటీ సదాధింతాలను, ప్రజలకు 
తెలియజేస్్త.. చైతన్య పరుస్్తన్న ఎచెచిరలా నియోజకవర్గ నేత, ప.ఏ.స.ఎస్ 
మాజీ చైరమున్ కరమజిజీ మలీలాశ్్వరావు, రాష్ట ప్రజల బ్రతకుల్లా వెలుగులు 
నింపే నిజాయితీ కలిగన ఎకైక నాయకుడు కోనేదేల పవన్ కళ్్యణ్ 
అని అనా్నరు, రానున్న సర్వత్రిక ఎని్నకల్లా జనసేన పారీటీకి ఓటులా వేస 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రానికి పవన్ కళ్్యణ్ గారని ముఖ్యమంత్రిని చెయా్యలిస్న 
అవసరం ఎంతైనా ఉందని అనా్నరు, నేడు అధికారం లేకపోయినా సరే, 
తన సొంత కషాటీరజీతంతో కోటాలాది రూపాయిలను ఇచిచి ఆదుకుంటున్న 
గొప్ప మానవతావాది పవన్ కళ్్యణ్ అని అనా్నరు. అటువంటి మహానేతను 
రాష్ట ముఖ్యమంత్రిని చేస మన భవిష్యత్ తరాలకు మంచి నీతివంతమైన 
పాలన అందించాలనా్నరు. ఈ కార్యక్రమంల్ స్థనిక నేతలు, తదితరులు 
పాల్్గనా్నరు.

జనసేనసీనియర్నాయకులభేటీ
శతఘ్్న న్్యస్:  కావలి, 
జిలాలా రాజకీయ పరస్థతలపై 
జనసేన పారీటీ సీనియర్ 
నాయకులు సదుదాని 
మరా్యద పూర్వకంగా కలిస 
చరచించిన పారీటీ నాయకులు 

భరత్. ఈ సందర్ంగా జనసేన పారీటీని ప్రజలల్కి బలంగా తీస్కు 
వెళ్ళులి, పారీటీ సదాధింతాలని జనాలకి తెలియచేయాలని సదుదా భరత్ కి 
తెలియ చేశ్రు. సదుధి చేస్్తన్న కార్యక్రమాల వలలా కావలిల్ జనసేన పారీటీ 
కి ఆదరణ పెరుగుతందని భరత్ ఈ సందర్ంగా తెలియజేసరు.

బయంతుపేటలోజనసేనక్రియాశీలకసభ్త్వయంకిట్లపయంపిణీ

శతఘ్్న న్్యస్: ఎచెచిరలా నియోజకవర్గ పరధిల్ని లావేరు మండలం, 
బంతపేటల్.. జనసేన క్రియాశీల సభ్యలకు జనసేన క్రియాశీలక కిటులా 
అందచేయటం జరగంది. ఈ కార్యక్రమంల్ ఎచెచిరలా టీం దనా్నన చిరంజీవి, 
బంత విజయ కృష్ణ, రామకృష్ణ, రామారావు స్వా్వడ, రాము మరయు 
క్రియాశీల సభు్యలు పాల్్గనా్నరు.
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