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పార్టీ క్రమశిక్షణ వ్యవహారాలకు 
మార్గదర్శకాల రూపకల్పన

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాల అమలు, నిర్వహణలో నాయకులూ, శ్రేణులు 
సమన్వయంతో మందుకు వెళ్తేనే సత్ఫలితాలు వస్తేయని పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
తెలిపారు. సైద్దంతిక విలువలతో కూడిన పార్టీ జనసేన అనే విషయానిని నాయకులు ఎప్పుడూ 
మదిలో ఉంచుకోవాలని.. పార్టీకి బలంగా నిలిచే కారయూకరతేలను విస్మరంచవద్దని చెపాపురు. పార్టీ 
నియమావళి, నిబంధనలను నాయకుల నుంచి కారయూకరతేల వరకూ ప్రతి ఒక్కరూ పాటంచాలని 
ఆకాంక్ంచారు. క్రమశిక్షణకు సంబంధంచిన ఈ అంశాలను నిశితంగా పరశీలన చేసి, 
ఎవరూ నియమావళిని, నిబంధనలను అతిక్రమంచకుండా చూడాలని పార్టీ మఖయూ నేతలకు 
సపుషటీం చేశారు. పార్టీ కంద్ర కార్యూలయంలో గత అయిదు రోజులుగా వరుస సమీక్షలు, భేటీలు 
నిర్వహంచారు. అనంతరం శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పలు నిర్ణయాలు తీసుకునానిరు. నాయకుల 
మధయూ, శ్రేణుల మధయూ కొనిని సందర్భాలోలో భావ వైరుధ్యూలు ఉండవచుచు... అవేవీ పార్టీ మూల 
సూత్రాలు, సిద్దంతాలకు భిననింగా, పార్టీ ప్రయోజనాలకు, అంతిమ లక్షయూనికి విఘాతం 
కలిగంచేవిగా ఉండకూడదని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు సపుషటీం చేశారు. విధవిధ్నాలు, నియమాలు, 
నియమావళికి విరుద్ంగా ఏవైనా పరణామాలు చోటు చేసుకునని పక్షంలో పార్టీ అంతర్గతంగా 
పరశీలన చేసి, ఆ పరణామాలను విచారంచేందుకు కమటీని నియమంచి దిదు్దబాటు చరయూలు 
చేపడతామనానిరు. క్రమశిక్షణ అలవరచే ఈ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా పకడ్ందీగా అమలు 
చేసేందుకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలను సిద్ం చేసుతేనానిమనానిరు.

రాజంపేటలో జనసేన క్రియాశీలక కిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమము
రాజంపేట నియోజకవర్ంలోని రాజంపేట మండలంలో జనసేన కారయూకర్తల క్రియాశీలక సభయూత్వ మరియు ఇన్్సరెన్్స కిట్ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట నియోజకవర్గం, ర్జంపేట ఇనాచురజి మలిశెటటీ ఆదేశాల మేరకు ర్జంపేట జనకారయూకరతేలు ర్జంపేట పార్టీ ఆఫీస్ లో జనసేన 
ర్జంపేట మండల కారయూకరతేల జనసేన కియాశీలక కిటలో పంపిణీ కారయూక్రమమ జరగంది. పంపిణి కారయూక్రమమలో జనసేన కారయూకరతేలు విరవిగా పాల్్గని జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళయూణ్ ఈ ఇన్సూరెన్సూ సభయూత్వం కారయూకరతేలకు భరోస్గా ఉపయోగపడుతందని తెలియజేశారు. కారయూకరతేలు సది్వనియోగం చేసుకుననిందుకు 
అందరకీ ధనయూవాదలు తెలియజేశారు. అదే విధంగా ర్జంపేట మండల జనసేన కారయూకరతే యాకిసూడంట్ లో చనిపోయిన పాచికల బుజజియయూకు తపపుక 
నాయూయం జరుగుతందని జనసేన నాయకులు తెలియజేశారు. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజాసేవలో కౌలు రైతలను ఆదుకుంటుంటే వైసిపి నాయకులకు కడుప్మంటగా 
ఏవేవో మాట్లోడుతనానిరు. ప్రజలందరు పవన్ కళ్యూణ్ సిఎం కావాలని కోరుకుంటునానిరని తెలియజేశారు. జనసేన ప్రభంజనానిని ఎవరు అడుడుకోలేరని 
ఈ సందరభాంగా తెలియజేయడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమమలో ర్జంపేట జనసేన కారయూకరతేలతో పాటు, జనసేన ర్ష్ట్ర నాయకులు తాతంశెటటీ నాగంద్ర, 
మకురం చాంద్, ర్ష్ర చేనేత వికాస కారయూదర్శ ర్తాల ర్మయయూ, కడప జిల్లో లీగల్ సెల్ ఉపాధయూక్షులు కతితే సుబ్ర్యుడు, వెంకటేశ్వరర్వు, మరయు ఎం 
వెంకటేశ్వరర్వు, తాళ్ళపాక శంకరయయూ, బండలోర్జేష్, పోలిశెటటీ శ్రీనివాసులు మరయు ఇతరులు పాల్్గని కాబోయే సిఎం పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజలకు నాయూయం 
చేస్తేరని తెలియజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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గంటూరు కార్్పరేషన్ 48వ వారుడు యువత జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు మనిసూపల్ కార్పురేషన్ పరధలో 48వ వారుడు 
రెడిడుపాలం ప్రగతి నగర్ నుంచి ఆదివారం జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదర్శ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, మరయు జిల్లో అధయూక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరర్వు 
ల సమక్షంలో ప్రగతి నగర్ కాలనీ యువత వంశీ, క్ంతి, వరదర్జు, మరయ 
బాబు, పవన్, విజయ్, స్గర్ తదితరులను పార్టీ కండువా కపిపు జనసేన పార్టీలోకి 
ఆహ్్వనించారు. బడుగు బలహీన వర్్గల వారకి పార్టీ అనిని వేళల తోడు ఉంటుందని 
వారకి ఎటువంట సమసయూ వచిచునా పార్టీ మందు ఉంటుందని భరోస్ కలిపుంచారు 
నాయకులు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లో ఉపాధయూక్షులు అడపా మాణికాయూలర్వు, జిల్లో 
ప్రధ్న కారయూదర్శ నారదసు ర్మచంద్ర ప్రస్ద్, త్రినాధ్, మధు ల్ల్, అంబట 
కుమారు లు నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

నెల్్లరు సిటీ కుక్కలగంటలో చెన్నారెడ్డు మనుక్ంత్
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలోరు సిటీ, కుక్కలగుంట తమ వారుడులోని ప్రతి ఇంటకి జనసేన ప్రచారం 
చేస్తేమని ర్నునని స్ర్వత్రిక ఎనినికలోలో తమ బూత్ లో నిలబడి పార్టీ గెలుప్ కోసం కృషి 
చేస్తేమంటూ వచిచున ప్రతాప్ మరయు మత్రులతో జనసేన పార్టీ జిల్లో అధయూక్షులు చెనానిరెడిడు 
మనుక్ంత్, జిల్లో ప్రధ్న కారయూదర్శ కిషోర్ గునుకుల, వీరమహళలు మరయు కారయూకరతేలు 
పాల్్గనానిరు.

వైసీపీని గద్దె దంచడమే జనసేన లక్షష్ం: రాటాల రామయ్య
*2024లో పవన్ కళ్యూణ్ సీఎం…
*జనసేన ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదర్శ ర్ట్ల ర్మయయూ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జంపేట: వైయస్సూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గదె్ద దించడమే జనసేన పార్టీ లక్షష్యమని జనసేన ర్ష్ట్ర 
చేనేత వికాస కారయూదర్శ ర్ట్ల ర్మయయూ పేర్్కనానిరు. ర్జంపేట జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి మలిశెటటీ వెంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం ర్జంపేట జనసేన పార్టీ ప్రధ్న కార్యూలయం నందు జనసేన యువ నాయకుడు 
పోలిశెటటీ శ్రీనివాసులు ఆధ్వరయూంలో పండగ వాతావరణంలో జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ కిటులో పంపిణీ కారయూక్రమం 
జరగంది. కారయూక్రమానికి మఖయూ అతిథులుగా జనసేన ర్ష్ట్ర నాయకులు తాతంశెటటీ నాగంద్ర, సయయూద్ మొఖరం 
చాంద్, ర్ట్ల ర్మయయూలు హ్జరై జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వం తీసుకునని కారయూకరతేలకు కిటులో అందజేశారు. 
అనంతరం క్రియాశీలక సభయూత్వం చేయించిన వాలంటీరలోకు శాలువాతో ఘనంగా సనా్మనించడం జరగంది. 
ఈ సందరభాంగా ర్మయయూ మాట్లోడుతూ.. ర్ష్ట్ర వాయూపతేంగా జనసేన పార్టీ వయూవస్థాపక అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆదేశాల మేరకు క్షేత్రస్థాయి నుంచి జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసే ప్రతి ఒక్కరకి క్రియాశీలక సభయూత్వం 
ఇచిచు వారకి ఐదు లక్షలరూపాయల బీమా పత్రాలను అందించడం జరగందని తెలియజేస్రు.

నో మై కానిస్టిటూ్యఎన్స్ లో భాగంగా
 ఏరే్పడు మండలంలో పర్యటంచిన వినుత కోటా

*నో మై కానిసూటిటూయూఎనీసూ: 27 వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాళహసితే నియోజకవర్గంలో ప్రజా సమసయూల పరష్్కర దిశగా.. పార్టీ బలోపేతం 
దిశగా నియోజకవర్గ ఇనాచురజి శ్రీమతి వినుత కోట్ ప్రారంభించిన నో మై కానిసూటిటూయూఎనీసూ 
కారయూక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం ఏరేపుడు మండలంలోని పలలోం పంచాయతీలో పలలోం పేట, 
పలలోం పేట హరజనవాడ, పలలోం పేట ఎస్ ట కాలనీ గ్రామాలోలో పరయూటంచి.. ఇంటటకి వెళిలో ప్రజలతో 
మాట్లోడి, సమసయూలను తెలుసుకోవడం జరగంది.
పలలోం పేట గ్రామంలో సమసయూలు: సీ్రీట్ లైటులో లేవు, డ్రైనేజీ కాలువలు లేవు, కొనిని డ్రైనేజీ కాలువలు 
నిరుపయోగంగా ఉనానియి, సీసీ రోడులో లేవు. పలలోంపేట హరజనవాడ & ఎస్ టకాలనీ సమసయూలు: 
డ్రైనేజీ కాలువలు, పారశుధయూం, సీ్రీట్ లైటులో, సీసీ రోడులో సమసయూలను గ్రామసుథాలు వినుతకి 
తెలియజేశారు. సమసయూలను మండల అధకారుల, జిల్లో కలకటీర్ దృషిటీకి తీసుకుని వెళిలో పరష్్కరం 

కొరకు జనసేన పార్టీ కృషి చేసుతేందని వినుత ప్రజలకు హ్మీ ఇవ్వడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఏరేపుడు మండల అధయూక్షులు కిరణ్ కుమార్, శ్రీకాళహసితే మండల అధయూక్షులు దండి 
ర్ఘవయయూ, నాయకులు వినోద్, లోక ర్యల్,నితీష్ కుమార్,చందు చౌదర, లక్షష్మణ్ యాదవ్ , మనికుమార్, వెంకటరమణ, అశోక్, మనిశేఖర్ , శీను, చలపతి,భాను,మరుగ, 
గురుప్రస్ద్, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.ఇచిచు వారకి ఐదు లక్షలరూపాయల బీమా పత్రాలను అందించడం జరగందని తెలియజేస్రు.

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


సోమవారం, 27 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పోరుబాట 12 వ రోజు పాదయాత్ర
ప్రజా సమసయూలపై పోరుబాటలో రెడ్డి అప్పల నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు, స్్నిక 6 వ డివిజన్ లోని మాదేపలిలో రోడ్ లో మొండేలు కాలనీ, ఇందిరమ్మ 
కాలనీ ఏరయాలో 12 వ రోజు ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పోరుబాటలో భాగంగా ఏలూరు సిటీ 
వైడ్ పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్యూన్సూ ప్రెసిడంట్ దోసపరతే ర్జు ఆధ్వరయూంలో పాదయాత్రను నిర్వహంచిన రెడిడు 
అపపుల నాయుడు. ఈ సందరభాంగా రెడిడు అపపుల నాయుడు మాట్లోడుతూ మాదేపలిలో రోడ్ ఇరువైప్ల్ 
ఉనని నిర్్వసితలకు సరైన మంచినీట సదుపాయం కలిపుంచలేకపోతనానిరని స్థానికంగా ప్రజలు 
వాపోతనానిరు. అల్గ అరుహులైన వృదు్లకు పెన్షనులో మంజూరు చేయకపోవడం అధకార పార్టీ 
కార్పురేటర్ కీ ఎనిని స్రులో విననివించుకునని పటటీంచుకోకపోవడం కవలం తమ తమ స్్వరథాం 
కోసం పదవిని ఉపయోగంచుకొని భూ కబాజిలకు పాలపుడుతనానిరు అని స్థానిక నాయకులపై రెడిడు 
అపపుల నాయుడు మండిపడాడురు. ఏలూరు నియోజకవర్గ ప్రజలు వైసిపి మీద ఉనని నమ్మకంతో 
ఆళ్ళనాని కి ఓటులో వేసి గెలిపించనందుకు మా చెప్పుతో మేమే కొటుటీకుంటునానిమని గెలిచిన ఈ 
మూడేళలోలో కనీసం ప్రజల వద్దకు వెళి్ళన దఖల్లు లేవని కరోనా కషటీ కాల సమయంలో ఆరోగయూ 
శాఖ మంత్రిగా ఉండి కరోనా బారన పడిన ప్రజలకు సౌకర్యూలు కలిపుంచడంలో విఫలమయాయూరని 
కవలం శంకుస్థాపనలకు పరమతమైన అభివృది్ పనులు మాత్రమే చేయగలిగారని రెడిడు అపపుల 
నాయుడు విమర్శంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లో ఉపాధయూక్షులు ఇళ్ళ శ్రీనివాస్, జిల్లో కారయూదర్శ 
కసూతేర స్యి తేజసి్వని, జిల్లో సంయుకతే కారయూదర్శ ఓబిలిశెటటీ శ్రావణ్, నగర అధయూక్షుడు నగరెడిడు 
కాశీ నరేష్, మండల అధయూక్షుడు వీరంకి పండు స్థానిక నాయకులు పి.ర్మ, న్కర్జు, డి.దుర్గ, 
ఆర్ గణేష్, ఆర్ స్యి, చినని, వంశీ, చంట, ర్మ్, లక్షష్మణ్, పి దేవా, పి ర్జు, పి.జితేంద్ర, 
ఉపేంద్ర, లోకష్, యు పవన్, బి.ఉదయ్, ఆర్.మోహన్, ఆర్ పెద్దస్యి, పి రమేష్, కె వెంకటేష్, 
ఎన్ వెంకటేష్, ర్మ, బి మహేష్, బి నవీన్, ఎమ్ స్యి, ర్జేష్, బొద్దప్ గోవిందు మరయు జిల్లో 
నాయకులు, నియోజకవర్గ నాయకులు, కారయూకరతేలు, వీర మహళలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పాలకండలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిట్ల పంపిణి

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవర్గ స్థాయిలో జనసేనపార్టీని బలోపేతం 
చేసే దిశగా ఆదివారం పాలకొండలో బామని మండల జనసేన నాయకులు 
కిషోర్, పాలకొండ టౌన్ జనసైనికులు ప్రశాంత్ పోరెడ్డు, పొటునిరు రమేష్ మరయు 
జనసైనికులు పాల్్గని పార్టీ సిద్దంతాలను ప్రజలోలోకి బలంగా తీసుకెళ్్ళలని, 
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ సంత డబు్లతో కౌలు రైతలకు 30 కోటులో ఆర్క 
సహ్యం చేసుతేనని విషయానిని రైతలకు అరథామయేయూ విధంగా మనమందరం కలిసి 
రైతలకు వివరంచి జనసేనపార్టీని పాలకొండ నియోజకవర్గ పరధలో బలపరచలని 
నిర్ణయించుకునానిం. ఈ విధంగా ప్రతి జనసైనికుడు తమ గ్రామస్థాయిలో జనసేన 
పార్టీని బలోపేతం చేసే విధంగా కృషి చేయాలని కోరుకుంటునానిమని అనానిరు. 
జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

కోత్తకుంకాం గ్రామంలో రైతులు పక్షాన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్లో ఎచెచురలో నియోజకవర్గం ల్వేరు మండలం 
కోతతేకుంకాం గ్రామంలో జనసేనపార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాలు 
మేరకు కోతతేకుంకాం పంచాయితీ యంపిటసి అభయూరథా వడిడుపిలిలో శ్రీనువాసర్వు 
ఆధ్వరయూంలో ఆదివారం రైతలకు నషటీపరహ్రం ఇంతవరకు మాగ్రామాలకు 
అందలేదు. రైతలకు అందనయెడల ఆగ్రామ రైతలు పక్షన అండగా నిలబడాలని 
వడిడుపిలిలో శ్రీనువాస్ ర్వు అల్గ జనసేనపార్టీ నాయకులు హతవు పలికారు. 
రైతలకు తక్షణమే ప్రభుత్వం సపుందించి వార అందే సహ్యం అందించకపోతే 
వడిడుపిలిలో శ్రీనువాస్ ర్వు సచివాలయం మందు రైతలు కోసం నిర్హ్ర దీక్ష 
కారయూక్రమం చేపడతానని అయిన మాట్లోడారు. ఆగ్రామ రైతలు సమసయూలు 
జనసేనపార్టీ నాయకులుకు విననివించారు ఈసమసయూను తీరేచు విధంగా మేమ మా 
జనసేనపార్టీ తరుప్న మాట ఇసుతేనానిం ఈసమసయూ తీరేచుంతవరకు జనసేనపార్టీ 
ఎంతవరకు అయిన బాధయూత తీసుకుంటుంది అని అల్గ పోర్టం చెయాయూడాని 
మేమ రైతలు పక్షన ఉనానిమ అని జనసేనపార్టీ నాయకులు భరోస్ ఇచాచురు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జి.సిగడాం మండలం జటపుటీసి అభయూరథా భూపతి అరుజిన్, 
జై.సిగడాం మండలం నిద్దం పంచాయితీ జనసేనపార్టీ సరపుంచ్ మీస్లు రవి 
జి.సిగడాం మండలం జనసేన నాయకులు మీస్ల ర్మకృష్ణ, ల్వేరు మండలం 
అపాపుప్రం, పంచాయతీ యంపీటసి అభయూరథా అదపాక అపపులర్జు రణసథాలం 
మండలం నాయకులు దనానిన చిరంజివి, రణసథాలం మండలం కృష్్ణప్రం 
పంచాయతీ యంపిటసి అభయూరథా పోటూనిరు లక్షు్మనాయుడు అల్గ జనసైనుకులు 
స్యి, సంతోష్, ర్మ గ్రామ రైతలు లక్ష్మీనార్యణప్రం కూనపిలిలో దసు, 
దుంబుడు బియయూప్ కాశీలు, పననిటలో చిటటీబాబు, ఇజిజిపేట కోల నార్యణర్వు, 
కోల జగనానిథం, కోతతేకుంకాం గ్రామ కూనపిలిలో మరళీ, మచచు సంతోష్, పైడియయూ 
వలస గ్రామ పలిలో అపపులనాయుడు, చీరకటలో సూరయూర్వు మహళలు చాల్ మంది 
ఈ కారయూక్రమంలో పాల్్గనానిరు.

మహబూబాబాద్ లో క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: మహబూబాబాద్, 
జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు 
బొంగున్ర మహేందర్ రెడిడు 
ఇంఛారజి నేమూర శంకర్ గౌడ్ ల 
ఆదేశాల మేరకు ఉమ్మడి వరంగల్ 
జిల్లో ఇంఛారజి ఆకుల సుమన్, 
ర్ష్ట్ర యువజన విభాగం అధయూక్షులు 

వంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లో యువజన విభాగం అధయూక్షుడు అలేట నరేందర్ గౌడ్ 
సూచనల మేరకు మహబూబాబాద్ జిల్లో నాయకులు మెరుగు చక్రపాణి గౌడ్, వది్ వీర్రెడిడు, మేకల 
గోపాల్ అధ్వరయూంలో మహబూబాబాద్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం కిటలో 
పంపిణీ కారయూక్రమం నిర్వహంచడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మహబూబాబాద్ నియోజకవర్గ 
నాయకులు భూశెటటీ పవన్ కళ్యూణ్, తోట నరేష్, గుండా పవన్, భారత్, సురుగు ఎలలోయయూ, వేమూర 
సర్వయయూ, ర్జకుమార్ మరయు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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


సోమవారం, 27 జూన్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పలాసలో క్రియాశీల సభ్యత్వ కిట్ల పంపిణి
శతఘ్ని న్యూస్: పల్స, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ సూచనల మేరకు పల్సలో 
క్రియాశీలక సభయూతా్వలు తీసుకునని జనసైనికులకు పల్స శ్రీ బడిడు పొలమ్మ ఆలయ 
ఆవరణలో సభయూత్వ ఐడి కారుడులు, ఇన్సూరెన్సూ పాలసీలు గల కిటలోను హర్ష్ కుమార్, 
శ్రీకాంత్ అనుమతితో వాలంటీర్ కోన కృష్్ణర్వు చేతల మీదుగా అందజేసి ఇంటంటకి 
జనసేన కారయూక్రమాల గురంచి తెలియజేయడమైనది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరగంది.

ముఖ్యమంత్రి ఎనినా హామీలను నెరవేరాచారో బహిరంగ 
చరచాకు సిద్ం

గౌరవ మఖయూమంత్రి వైయస్ జగనో్మహన్ రెడిడు మసిలోంలకి ఇచిచునటువంట హ్మీలు

1- మైనార్టీ కార్పురేషన్ ద్వర్ నిరుదోయూగ యువతకు 5 లక్షల రుణాలు.
2- నామనేటెడ్ పదవులు ప్రభుత్వ కాంట్రాకుటీ లో 50% రజరే్వషన్
3- దులహున్ పథకం ద్వర్ మసిలోం చెలలోమ్మల వివాహ్నికి లక్ష కానుక
4- మైనారటీల సబ్ పాలోన్ తో పాటు ఇస్లోమక బాయూంక్ ఏర్పుటు
5- హజ్ యాత్రకు వెళ్లో మసిలోంలకు ఆరథాక సహ్యం
6- మసీదులోలో ఇమామలు మౌజనులకు ఇలులో కటటీంచి గౌరవ వేతనం నెలకు రూ 
15000
7- ప్రమాదవశాతతే మసిలోం మైనార్టీ చెందినవారు మరణిసేతే వారకి ఐదు లక్షల భీమా

శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, పైన తెలిపిన హ్మీలలో గౌరవ మఖయూమంత్రి ఎనిని హ్మీలను 
నెరవేర్చురో, బహరంగ చరచుకు సిద్మని, జనసేన పార్టీ జిల్లో సంయుకతే కారయూదర్శ 
దుదేకుల ఖాసీం సైద అనానిరు. గురజాలకు చెందిన వైసిపీ మసిలోం మైనార్టీ నాయకులు, 
శనివారం ప్రెస్ నోట్ రలీజ్ చేసూతే, జనసేన పార్టీ వారు మసి పూసి మారేడు కాయ 
చేసుతేనానిరని అనడం సరైన పద్తి కాదని ఆయన అనానిరు. కోవిడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర 
వాయూపతేంగా కాదు, భారతదేశ వాయూపతేంగా వచిచుందనే, విషయానిని వైసిపి నాయకులు, 
మరచుపోయినటుటీనానిరని, ఆయన ఎదే్దవా చేశారు. కోవిడ్ కారణంగా ర్ష్ట్ర ఆదయం 
దెబ్తినే పరసిథాతి కలిగనందువలన, హ్మీలను నెరవేరేచులేక పోయారని, వైసిపి 
నాయకులు ఒప్పుకోవటం హ్స్యూసపుదంగా ఉందనానిరు. ర్ష్ట్ర వాయూపతేంగా నితాయూవసర 
సరుకుల ధరలు, పెట్రోల్, డ్జిల్ విదుయూత్ బిలులోలు, ఆఖరకి ప్రజల దగ్గర నుండి చెతతే పనుని 
కూడా వేసి ప్రజలను పీకు్క తింటునని ప్రభుత్వం వైసీపీ అని ఆయన అనానిరు. ఇక్కడ 
ఎవరని ఎవరు రెచచుగొటటీడం లేదని, అధకార పార్టీ వారు మసిలోమ్సూ కి ఇచిచున హ్మీలను 
నెరవేరచుడంలో, విఫలం అయాయూరనే విషయానిని చెపపుడం జరగందని, వైసిపి నాయకులు 
తెలుసుకోవాలనానిరు. ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలుగా అధకార పార్టీ చేసే తప్పులను, ప్రజలకు 
అరథామయేయూ విధంగా వివరంచటం, మా బాధయూత అని ఆయన అనానిరు. గత ప్రభుత్వం 
పై కూడా పవన్ కళ్యూణ్ అనేక విమర్శలు చేశారనే విషయానిని వైసిపి నాయకులు గురుతే 
చేసుకోవాలనానిరు. అందుకు నిదర్శనమే 2019 లో వైసీపీ ర్ష్ట్రంలో ప్రభుతా్వనిని ఏర్పుటు 
చేసిందని ఆయన తెలిపారు. ర్నునని 2024 స్ర్వత్రిక ఎనినికలోలో ప్రజా ప్రభుత్వం జనసేన 
పార్టీ ఏరపుడి, మసిలోం మైనార్టీలందరకీ, సమనాయూయం చేసుతేందని ఆయన తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జిల్లో ప్రోగ్రామ్సూ కమటీ సభుయూలు దూదేకుల సలీం, షేక్ మదీనా, షేక్ వలి 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఆరిథిక పరిసిథితిపై 
శ్్వతపత్రం విడుదల చేయాలి

శతఘ్ని న్యూస్:  మదనపలలో, ర్ష్ట్ర ఆరథాక పరసిథాతి, చేసిన 
అప్పులు, రుణాలు కోసం ఇచిచున గాయూరంటీలు నిధుల వయూయంపై 
ప్రభుత్వం శే్వత పత్రం విడుదల చేయాలని జనసేన పార్టీ 
తరఫున డిమాండ్ చేసుతేనానిం. మనం శ్రీలంకలో నెలకొనని ఆరథాక 
పరసిథాతలకు చేరువలో ఉనానిమా…? లేద…? అనేది ప్రజలు 
నిర్ణయించుకుంట్రు. ప్రభుత్వం ఆరథాక నిర్వహణలో ఏమాత్రం 
విలువలు పాటసుతేనని ఏమాత్రం నిజాయితీ ప్రజాస్్వమయూంపై 
విశా్వసం వెంటనే శే్వత పత్రం ఇవా్వలని డిమాండ్ చేసుతేనానిం. 

ప్రజల నుండి వసూలు చేసిన ప్రజల పేరట తెచిచున అప్పులిని వారకి తెలియజేయకుండా 
దచి ఉంచడం నేరం 5 లక్షల కోటులో అప్పులు తెచిచు అందులో ఒకటననిర లక్షల కోటులో నగదు 
వేశామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది మర మగతా మూడుననిర లక్షల కోటులో ఏమయాయూయి 
ర్ష్ట్ర ఖరుచులు అప్పుల గురంచి అడిగన సరే ఎందుకు సమాధ్నం చెపపుడం లేదు ఏపీ 
ప్రభుత్వం ఆరథాక నిర్వహణపై విశా్వసం లేదని కాదు చెపిపుంది ప్రభుత్వం చేసినటులోగా 
చెబుతనని ఖరుచులు ధృవీకరంచడమని కూడా కాగ్ ప్రకటంచింది ద్రవయూలోటును నాలుగు 
నుండి రెండు శాతానికి తగ్గంచామని చెబుతనని ఆరథాక మంత్రి అది ఎల్ తగ్గంచారు అనే 
విషయం వివరంగా ప్రజలకు చెపాపులని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేసుతేనానిమని 
చితూతేరు జిల్లో కారయూదర్శ దరం అనిత అనానిరు.

మన సీతానగరం-మన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన సిద్ంతాలని 
ప్రతి గ్రామానికి, ఇంటకి చేరవేసే 
క్రమంలో “మన సీతానగరం-మన 
జనసేన” కారయూక్రమానికి శ్రీకారం 
చుటటీటం జరగంది. మొదటవిడతగా 
కాసయయూపేట గ్రామానిని 
పార్వతీప్రం నియోజకవర్గం, 
సీతానగరం నాయకులు 

సందర్శంచి.. ప్రజాసమసయూలు తెలుసుకొని, ఆ సమసయూల పటలో తమదైన సహకారం 
ఉంటుంది అని హ్మీనిసూతే.. పార్టీ సిద్ంతాలిని ప్రజలకి చేరువ చేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 
నియోజకవర్గం నాయకులు పైల సతయూనానిర్యణ, అలులో రమేష్, మరళి మరయు 
సీతానగరం మండల నాయకులు ప్రకాష్, వెంకటరమణ, జై ప్రకాష్, దమోదర్, జగదీశ్ 
మరయు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు. ఇందులో పైల సతయూనానిర్యణ మాట్లోడుతూ.. 
పవన్ కళ్యూణ్ గార నాయకత్వం బలపరచుటమే మా అంతిమ లక్షష్యం.. మగలిన 43 
గ్రామాలోలో కూడా ఈ కారయూక్రమం చేసి పార్టీని బలోపేతం చేస్తేం అని చెపపుటం జరగంది.

చలివేంద్ం ద్్వరా మజ్జిగ పంపిణీ చేసిన జనసేన 
న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: సింగర్యకొండ ట్ంక్ 
రోడుడు లోనీ జనసేన పార్టీ అధ్వరంలో.. 
ఏర్పుటుచేసిన చలివేంద్రంలో ఆదివారం 
మజిజిగ పంపిణీ కారయూక్రమం చేయడం 
జరగనది. సింగర్యకొండ మండల 
అధయూక్షులు ఐనా బతితేన ర్జేష్ ఆధ్వరయూంలో 
చలివేంద్రం ఏర్పుటు చేసి 11 వార్లు 
పూరతే చేసుకొని, వేసవికాలంలో దహ్రతే 

తీరచుడానికి ప్రతీ రోజు చలలోని మనరల్ వాటర్, మరయు వారంలో ఒక్క రోజు ఆదివారం 
చలలోని మజిజిగ ప్రయాణికులకు, బాటస్రులకు, యచకులకు మరయు ప్రజలకు జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో అందజేయడం జరుగుతంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు 
ఐనాబతితేన ర్జేష్, జిల్లో ప్రోగ్రాం కమటీ సభుయూడు కాసుల శ్రీకాంత్, దండే ఆంజనేయులు, 
కాసుల శ్రీనివాస్, సంక నాగర్జు, పోలిశెటటీ విజయ్ కుమార్, ప్రవీణ్ కుమార్, షేక్ 
సుల్తేన్ బాష్, షేక్ సుభాని మరయు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జనసైనికులు రోడ్ల మీదకు వసే్త తట్టీకోలేరు: 
జనసేన జాన్

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ 
నియోజకవర్గం బొడలోపాడు జనసేన 
ఎంపిటసి అభయూర్ జానీ మాట్లోడుతూ… 
పార్టీ వీర మహళ సేటీట్ స్పుక్ పరసూన్ 
శ్రీమతి ర్యపాట అరుణకి అర్ర్త్రి 

12 గంటల సమయంలో వైసీపీ ఎమె్మలేయూ అనుచరుడు ఫోన్ చేసి పరసూనల్ గా కలవాలి 
మాట్లోడాలనని భయపెటటీనటులోగా ఫోన్ లు చేసేతే ఇక్కడ భయపడే జనసైనుకులు ర్యపాట 
అరుణ విషయంలో ఏమైన తేడా జరగతే ర్ష్ట్ర వాయూపతేంగా జనసైనికులు రోడలో మీదకు 
వసేతే తటుటీకోలేరని జనసేన జానీ చెపపుడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో సతివాడ వెంకట 
రమణ పాల్్గనానిరు.

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

అగ్నాప్రమాద బాదతులను ఆదుకుననా చండూరు 
జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: భటటీప్రోలు రైలుపేటలో అగనిప్రమాదంలో సర్వం కోలోపుయిన బళ్లోర శ్రీను 
కుటుంబ సభుయూలకు చుండూరు మండలం జనసేన నాయకులు పోకల శ్రీనివాసర్వు 
తక్షణ ఆర్క సహ్యంగా 5000 రూపాయలు మరయు బాధతలకు న్తన వస్్రాలు 
అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో పోకల గోపి, కోడ భాస్కర్, అపిపుకటలో శ్రీహర, సుద 
ర్ధ్కృష్ణ మూరతే పాల్్గనానిరు.

ఎంపీటీసీ అనురాధ పిరా్యదు పై విచారణ చేపటటీన 
ఫారెస్టీ డ్పారెటీ్మంట్

శతఘ్ని న్యూస్: ర్యవరం: ర్యవరం 
మండలం చెలూలోరు గ్రామంలో 
అక్రమంగా నరకివేసిన టేకు చెటలో 
విషయం పై గ్రామ జనసేన ఎంపీటీసీ 
గొలలోపలిలో అనుర్ధ ఫ్రెస్టీ డిపారెటీష్మంట్ 
వారకి పిర్యూదు చేయడంతో.. ఆదివారం 
ఫ్రెస్టీ డిపారెటీష్మంట్ వారు వచిచు సదరు 
విశయం పై పూరతే స్థాయిలో విచారణ 
చేశారు.

ఇంటంటకి జనసేన పార్టీ కార్యక్రమం 75 వ రోజు
బావరాజుపాలం గ్రామంలో ఇంటంటకి జనసేన పార్టీ సిద్ధంతాలను 
వివరిస్్తనని కర్రిమజ్జి మల్్లశ్వరరావు
శతఘ్ని న్యూస్: ఎచెచురలో, 
శనివారం రణసథాలం 
మండలం బావర్జుపాలం 
గ్రామంలో ప్రతి ఇంటకి వెళిలో 
రైత కుటుంబాలను, కార్మక 
కుటుంబాలను కలుసుకుని 
జనసేన పార్టీ సిద్ంతాలను, 
ఆశయాలను వివరసుతేనని 
పిఏసిఎస్ మాజీ చైర్మన్, 
జనసేన పార్టీ జిల్లోనేత, ఎచెచురలో 
నియోజకవర్గ నాయకులు కర్రిమజిజి మలేలోశ్వరర్వు, లక్షల కోటలో రూపాయిలు అప్పులోలో 
ఉనని ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్్రీనిని కాపాడాలంటే అది జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
వలేలో స్ధయూమని, నిబద్త, నిజాయితీ కలిగన పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమంత్రిని చెయాయూలిసూన 
బాధయూత ప్రజలదని అనానిరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ర్జకీయాలోలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 
పార్టీకి, తెలుగుదేశం పార్టీకి, యెస్సూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధకారమచాచుమ, ర్నునని 
ఎనినికలోలో జనసేన పార్టీకి ఓటేలోసి గెలిపించాలిసూన బాధయూత మనమదే ఉందని అనానిరు, ఆరు 
కోటలో మంది ఆంధ్రుల జీవితాలకు మంచిచెయాయూలనే సంకలపుమనని ఏకైక నాయకుడు 
పవననని అని తెలియజేశారు, ఇళలోలోలో ఉనని మహళలు, యువకులు విశేష సపుందనతో 
కర్రిమజిజి మలేలోశ్వరర్వుకు ఘనస్్వగతం పలికారు, ఈ కారయూక్రమంలో స్థానిక జనసేన 
నాయకులు పాల్్గనానిరు.

అమ్మఒడ్లో సైతం భార్ కోతలు
షరతులు వరి్తస్్తయని నాడు ఎందుకు చెప్పల్దు?
అరుహులైన వారికి సైతం మండ్చెయ్యూ
ఒక్కో సంక్షేమ పథకానికి తిలోదకాలిచ్చే పనిలో వైసీపీ ప్రభుత్వం
జ్ల్్ల జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, మాది సంక్షేమ ప్రభుత్వం అంటూ 
గొపపులు చెప్పుకునే వైసీపీ ప్రభుత్వం ఒకో్క పథకానిని నీరు 
కారుసూతే కొతతే నిబంధనల విధంచి ఎంతో మందికి సంక్షేమ 
ఫల్లు అందకుండా చేసుతేందని ఆ కోవలోనే ఇప్పుడు అమ్మఒడి 
పథకానిని సైతం అరుహులైన లబి్దరులకు అందకుండా మోసం 
చేస్తేందని జిల్లో జనసేన పార్టీ అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ హర 
విమర్శంచారు. అమ్మఒడి పథకానికి అరుహులు కాదంటూ ప్రకటంచిన జాబితాను ఆయన 
పరశీలించారు. గతంలో అమ్మఒడి పథకానిని తీసుకుననివారని సైతం ఇప్పుడు అనరుహుల 
జాబితాలో చేరచుటంపై ఆయన మండిపడాడురు. ఒకస్ర అరుహులైన వారు మరోస్ర ఎందుకు 
అనరుహులవుతారని ప్రభుతా్వనిని ప్రశినించారు. ఈ పథకానిని వరుసగా మూడు సంవతసూర్లు 
తీసుకుననివారు చాల్ తకు్కవ మంది ఉంటునానిరనానిరు. పాదయాత్రలో ఈ అమ్మఒడి 
పథకానిని ప్రకటంచేప్పుడు షరతలు వరతేస్తేయి అని ఎందుకు చెపపులేదనానిరు. ఇంట్లో 
ఎంతమంది చదువుకునే పిలలోలు ఉంటే అంతమందికి అమ్మఒడి ఇస్తేమని చెపిపున మాట 
వాసతేవం కాద అని ప్రశినించారు. ఇప్పుడేమో కుటుంబంలో ఒక్కరక అని మాట మార్చురని 
అదికూడా ఇచేచు పదిహేను వేల రూపాయలోలో రెండు వేలు కట్ చేసుతేనానిరని విమర్శంచారు. 
మర సంక్షేమం పేరుతో ప్రభుత్వం చేసుతేనని లక్షల కోటలో అప్పులు, ప్రభుత్వ ఆసుతేలిని 
అమ్మ పొగుచేసుకుంటునని డబు్లు ఎవర జేబులోలోకి వెళ్తేనానియో ప్రజలకి సమాధ్నం 
చెపాపులని వైసీపీ నేతలిని కోర్రు. ఎల్గైనా అధకారంలోకి ర్వాలనని ఏకైక లక్షష్యంతో 
అమలుకాని హ్మీలిచిచు అనినివర్్గల ప్రజలిని మోసం చేస్రని దుయయూబట్టీరు. గడప 
గడపకు ప్రభుత్వం కారయూక్రమంలో వైసీపీ నేతలిని ప్రజలు సంక్షేమ పథకాల నిలిపివేతపై 
చొకా్కలు పటుటీకొని నిలదియాయూలని కోర్రు. జవాబుదర్తనం, పారదర్శకత లేని వైసీపీ 
పాలనకు చరమగీతం పాడాలిసూన సమయం ఆసననిమైందని ఆళ్ళ హర అనానిరు.

జనసేన విస్తతృత స్థియి సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి పశిచుమగోదవర జిల్లో, పోలవరం నియోజకవర్గం, ట. 
నర్సూప్రం మండల జనసేన పార్టీ విసతేృత స్థాయి సమావేశం జిల్లో ప్రధ్న కారయూదర్శ 
కర్టం స్యి, జిల్లో కారయూదర్శ గటటీమనుగుల రవికుమార్, ట.నర్సూప్రం పార్టీ 
అధయూక్షులు అడపా నాగర్జు ఆధ్వరయూంలో జనసేన పార్టీ పోలవరం నియోజకవర్గం 
ఇంచారజి చిర్రి బాలర్జు అధయూక్షతన నిర్వహంచడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమానికి 
మఖయూ అతిధులుగా ఉమ్మడి పశిచుమగోదవర జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కొటకలపూడి 
గోవిందర్వు, పిఏసి మెంబర్, నర్సూపూరం ఇంచారజి మరయు మతయూకార వికాస 
విభాగం ర్ష్ట్ర చైర్మన్ బొమ్మడి నాయకర్, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయూదర్శ డా.ఘంటస్ల 
వెంకటలక్ష్మి, ఏలూరు ఇంచారజి మరయు జిల్లో అధకార ప్రతినిధ రెడిడు అపపులనాయుడు, 
తాడేపలిలోగూడం ఇంచారజి బోలిశెటటీ శ్రీనివాస్, చింతలపూడి నియోజకవర్గ ఇంచారజి మేకా 
ఈశ్వరయయూ, ఉంగుటూరు నియోజకవర్గ నాయకులు పతసూమటలో ధర్మర్జు, పార్టీ జిల్లో 
ప్రధ్న కారయూదరు్శలు యంట్పాట ర్జు, నవుడు బాజీ మరయు జిల్లో కారయూదరు్శలు, 
నియోజకవర్గంలోని అనిని మండల్ల అధయూక్షులు, నాయకులు, వీర మహళలు, 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు. కారయూక్రమం అనంతరం పోలవరం నియోజకవర్గంలోని 
జీలుగుమలిలో మండల్నికి చెందిన సుమారు 100 మంది మహళలు పార్టీలో చేరడం 
జరగంది.
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మధ్యపాన నియంత్రణ కఠినంగా అమలుచేయాలి: 
అద్డ

• రాష్టంలో మధయూపానానిని నియంత్ంచాలని లోక్సతా్త పార్టీ రండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహణ
• అనిని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజాసంఘాలు హాజరు
• జనసేన తరుపున పాలు్నని నాయకులు ఆదడ మోహనరావు, తాయూడ రామకృష్ణారావు(బాలు)
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం: లోక్ సతాతే ర్ష్ట్ర అధయూక్షలు బీశెటటీ బాబిజి ఆధ్వరయూంలో ర్ష్ట్ర వాయూపతేంగా 
ర్ష్ట్రంలో కటటీన మదయూ నియంత్రణ అమలు చేయాలని అనిని జిల్లోలోలో సమావేశాలు నిర్వహణలో 
భాగంగా ఆదివారం ఉదయం విజయనగరంలో.. స్థానిక గురజాడ సూ్కలోలో అనిని ర్జకీయ పార్టీలు, 
ప్రజాసంఘాలతో రండ్ టేబుల్ సమావేశానిని నిర్వహంచారు.
ఈ సమావేశనికి లోక్ సతాతే ఆహ్్వనం మేరకు.. జనసేన తరుప్న పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదడ 
మోహనర్వు మరయు తాయూడ ర్మకృష్్ణర్వు(బాలు) పాల్్గనడం జరగంది.
ఈ సమావేశంలో నాయకులు ఆదడ మోహనర్వు మాట్లోడుతూ మేధ్వులను, సైనుకులను, 
విదయూవంతలను తయారు చేసిన దేశాలను, ర్ష్్రీలను చూస్ంగాని, తాగుబోతలను తయారు చేసే 
ర్ష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని, దని ఘనత ర్ష్ట్ర మఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ రెడ్డుక 
చెలిలోందని అనానిరు. ఎనినికలకు మందు పూరతేగా మధ్యూనిని నిషేధస్థానని నమ్మబలికి తీర్ అధకారం 
వచాచుక విచిచులవిడిగా మధ్యూనిని వాడవాడల్ విసతేరంచి, ఎక్కడా వినని పేరలోతో కలీతే మధయూంతో ప్రజల 
ప్రణాలతో చెలగాటం ఈ ప్రభుత్వం ఆడుతందని ఆరోపించారు. గాంధీ జయంతి రోజునే మదయూంపై 
కొతతేపాలసీలు తెచిచున ఘనత ర్ష్ట్ర తాగుబోతల సంఘం అధయూక్షులు జగనో్మహన్ రెడి్దదని దుయయూబట్టీరు.
మరో నాయకులు బాలు మాట్లోడుతూ ర్ష్ట్రంలో ప్రజలను తాగుబోతలుగా చూపించి మూడువేల 
ఎనిమది వందలకోటులో అప్పుగా తెచుచుకునానిరని, ఖచిచుతంగా ర్ష్ట్రలో మధయూంను నియంత్రంచించాలని.. 
మధయూం నియంత్రణకు కొనిని సూచనలు చేయడం జరగంది.
1) విచచులవిడిగా మదయూంఅమ్మకాలు రదు్ద చెయాయూలి 2 )బహరంగ ప్రదేశాలలో మదయూం సేవిసేతే చరయూలు 
తీసుకోవాలి. 3)స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కు మదయూం ష్ప్లు నియంత్రణ చేసే అధకారం ఉండాలి 4)
బెల్టీ ష్ప్లు కలీతే మదయూం రదు్ద చేయాలి 5)ప్రతి మండల కంద్రం లో ఒక డి -ఎడిక్షన్ సెంటర్ ఏర్పుటు 
చేయాలి 6) చినని వయసుసూ పిలలోలకు మదయూం విక్రయం చేయకూడదని తెలిపారు.

సున్ల్ కుమార్ యాదవ్ జన్మదన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూర్ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు 
డబు్గొటుటీ నాగర్జు యాదవ్ ఆధ్వరయూంలో ఆదివారం జనసేన 
నాయకులు డబు్గొటుటీ సునీల్ కుమార్ యాదవ్ జన్మదిన వేడుకలు 
నిర్వహంచడం జరగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఆత్మకూర్ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు వంశీ, మర్రిపాడు నాయకులు రమేష్ మరయు మత్రులు 
పాల్్గనానిరు.

జనసేన సేవకే గాని సంపాదనకు కాదు
వైసీపీ గద్దె దిగడం ఖాయం
జనసేన ఇంచారిజి డా యుగంధర్ పొనని
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెలూలోరు నియోజకవర్గం, కారే్వటనగరం 
మండల కంద్రంలో ఇటీవల అకస్్మతతేగా మరణించిన దమ ర్యల్ 
కుటుంబానిని జనసేన పార్టీ గంగాధర నెలూలోరు నియోజకవర్గం ఇనాచురజి 
డాకటీర్ యుగంధర్ పొనని పర్మర్శంచారు. ఒక్కగానొక్క కుమారుడు 
దమ ర్యల్ ఆకసి్మకంగా మరణించడం కుటుంబానికి తీరనిలోటని 
ఆవేదన వయూకతేం చేశారు. కుటుంబానికి ఐదు వేలు రూపాయలు జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఆరథాక సహ్యం అందించారు. భవిషయూతతేలో జనసేన 
అండగా ఉంటుందని కుటుంబానికి భరోస్ ఇచాచురు. అదేవిధంగా 
జనసేన పార్టీ మండల ఉపాధయూక్షుర్లు సెలి్వ అస్వసథాతకు గురవ్వడంతో, 
పర్మర్శంచారు. జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఐదు వేలు ఆరథాక సహ్యం 
చేశారు. మానవసేవయే మాధవసేవ అని, జనసేన పార్టీ సేవకె గాని 
సంపాదనకు కాదని ఉదఘాటంచారు. కాప్లకు అగ్రపీఠం వేస్తేను అని 
చెపిపున మఖయూమంత్రి జగన్ రెడిడు, కాప్ నేసతేంలో నలభై ఒకవేలు పేరులో 
గలలోంత చేశారు. కాప్లకు అండగా నిలబడే పోయేది జనసేన పార్టీ 
మాత్రమేనని, ఈస్ర కాప్లంతా ఏకమై పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమంత్రిని 
చేయాలని నియోజకవర్గంలో ఉనని కాప్ స్మాజిక వర్గం ప్రజలకు విజ్ఞపితే 
చేశారు. ర్జధ్ని భూమలను అమ్మడం, మూడు రకాల బ్ండలోలో 
ప్రమాదకరమైన, హ్నికరమైన రస్యనాలను కలిపి అమ్మడం, 
చీకట జీవోలు జార్ చేయడం, దివాయూంగుల పై దడి చేయడం, ప్రశినిసేతే 
పాలు నీళ్లో లేకుండా చేయడం, ఉదోయూగులు ఆత్మహతయూకు పాలపుడటం, 
పెరగపోతనని ర్ష్ట్ర అప్పులు, రెవెన్యూ లోటు ఇదంతా మఖయూమంత్రి 
జగన్ రెడిడు అసమరథాతకు నిదర్శనమని, త్వరలో వైసిపిని ఈ ర్ష్ట్ర ప్రజలు 
ఇంటకి పంపడం ఖాయమని ఎదే్దవా చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
మండల అధయూక్షులు శోభన్ బాబు, జిల్లో సంయుకతే కారయూదర్శ ర్ఘవ, 
పటటీణ అధయూక్షులు ర్జేష్, ఉపాధయూక్షులు విజయ్, అనానిమలై, ప్రధ్న 
కారయూదరు్శలు వెంకటేష్, నరేష్, దేవా, కారయూదరు్శలు శివ, శేఖర్, వడివేలు, 
అజిత్, మోహన్, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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