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సమతామూర్తిని సందర్్శంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
ముచ్చింతల్ లో సమతామూర్తి భగవద్ రామానుజాచార్య విగ్రహిం, అక్కడి 108 దివ్య దేశాల 
ఆలయాలను జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు దర్్శించ పూజలు నిర్వహించారు. 
శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదిండి శ్రీమన్నారాయణ చనజీయర్ స్్వమి ఆశీరా్వదిం తీసుకున్నారు. ఈ 
కార్యక్రమింలో పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ గారు పాల్గొన్నారు.

ప్రభుత్వ ఆధిపతయా ధోరణితో ఉద్యాగులకు నష్ం
ప్రభుత్వ ఉద్్యగుల జీతభతా్యలకు సింబింధించన డిమాిండ్ల పర్ష్్కరానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్విం చతతిశుదిధి 
కనపరచకుిండా ఆధపత్య ధోరణిలో వెళ్లింది. ఫలితింగా ఉద్్యగులకు ఊరట లభించలేదని జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్్కన్నారు. ఫిట్మింట్, గత హెచ్.ఆర్.ఏ. కొనస్గింపు, అశుతోష్ 
మిశ్రా నివేదిక ఇవ్వడిం లింటి ప్రధాన డిమాిండ్లతో విజయవాడలో ఉద్్యగులు ఉవె్వత్తిన చేసిన భార్ రా్యలీ ప్రతి 
ఒక్కర్నీ ఆలోచింపచేసిింది. ఇవేవీ నెరవేరకుిండానే... ఐ.ఆర్. హెచ్.ఆర్.ఏ., కా్వింటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ ర్కవర్ని 
పాక్షికింగా చేసిన్ సరే సమ్్మ ఉపసింహర్ించుకొని, ప్రభుతా్వనికి కృతజ్ఞతలు చెపాపాలిసిన పర్సిథితిని పి.ఆర్.
సి. స్టీర్ింగ్ కమిటీ న్యకులకు ప్రభుత్విం కలిపాించింది. ఈ ఉపసింహరణ ప్రకటనపై ఉపాధా్యయ సింఘాలు 
విభేదిించన విషయానినా, వారు ప్రస్తివిసుతిననా అింశాలను జనసేన పర్గణనలోకి తీసుకొింటింది. ప్రభుత్వ 
వైఖర్తో నషటీపోయిన ఉద్్యగ వరగొింపట్ల జనసేన పార్టీ స్నుకూల దృకపాథానినా కనబరుస్తి, వార్ భావోదే్వగాలకు 
విలువ ఇసుతిిందని జనసేన్ని సపాషటీిం చేశారు.

జనంలోకి జనసేన పోస్ర్ ఆవిష్కరణ
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయలను ముిందుకి తీసుకెళ్్ల భాగింలో జనసేన పార్టీని బలింగా ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్్లలని ఉమ్మడి వరింగల్ జిల్ల ఇించార్జి ఆకుల సుమన్ పిలుపునిచా్చరు 
ఈ మేరకు అయిన జనింలోకి జనసేన పోసటీర్ ఆవిష్కర్ించారు. ఈ సిందర్ింగా అయిన మాట్్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం తెలింగాణకు ఇచ్చన హామీలను ఒకటీ కూడా నెరవేర్చలేదు 
ముఖ్యింగా వరింగల్ జిల్లలో ఉననా 12 నియోజకవరాగొల ప్రజలను దారుణింగా మోసిం చేసిింది కేవలిం ఎనినాకల కోసమే హామీలు ఇచ్చ త్ింగలో తొకే్కస్రు, ఎనినాకల ముిందు హామీలు 
ఇవ్వడిం ఆ తరా్వత విస్మర్ించడిం రాష్ట్ర ప్రభుతా్వనికి ఆనవాయితీగా మార్ిందని అన్నారు. రాబోయే ఎనినాకలో్ల జనసేన పార్టీ తరపున ప్రజా సమస్యలపై బలింగా పోరాటిం చేయాలని జిల్ల 
న్యకులకు కార్యకరతిలకు స్చించారు. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ వరింగల్ అధ్యక్షులు బైర్ వింశీ కృష్ణ, ఉపాధ్యక్షులు గడ్ిం రాకేష్, 
సెక్రటర్ శేష్ద్రి సిందీప్, నరసిింపేట నియోజకవరగొిం న్యకులు మేరుగు శివకోటి యాదవ్, యువజన విభాగిం ప్రధాన కార్యదర్్శ చింత రమేష్, 

శతఘ్నాన్్యస్ వ్యవస్థిపకులు న్యుడు నిమ్మకాయల పాల్గొన్నారు. 
కార్యక్రమ అనింతరిం శతఘ్నాన్్యస్ భవిష్యత్ కారా్యచరణ గుర్ించ 
చర్్చించడిం జర్గింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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గానకోకిల లతా మంగేష్కర్ అసతిమయం బాధాకరం: పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్నా న్్యస్: భారతీయ సినీ సింగీత లోకింలో ధ్రువతార ‘గానకోకిల’ లతా మింగేష్కర్ 
త్దిశా్వస విడిచారనే విషయిం తీవ్ర ఆవేదనను కలిగించింది. లతాజీ అసతిమయిం భారతీయ 
సినీ సింగీతానికి తీరని లోట. అన్రోగ్యిం నుించ కోలుకొని ఇింటికి వెళ్్లరు అని తెలుసుకొని 
స్వసథిత చేకూర్ింది అనుకొన్నాను. ఇపుపాడు ఈ విష్ద వారతి విన్లిసి వచ్చింది. లతాజీ పాటకు 
భాష్బేదిం లేదు. ఆ గళిం నుించ వచ్చన ప్రతి గీతిం సింగీతాభమానులను మింత్రముగుధిలను 
చేసిింది. వేలది గీతాలు ఆలపిించన లతాజీ స్వరిం దైవదతతిిం అనిపిసుతిింది. తెలుగులో కేవలిం 
రిండు పాటలే పాడిన్ అవి మరచపోలేనివి. నిదురపోరా తము్మడా….. తెల్ల చీరకు… 
పాటలు శ్రోతలను మ్పిపాించాయి అింటే లతాజీ గానమే కారణిం. ఏడు దశాబ్దాలు పైబడి 
స్గన ఆమ్ గానయజ్ఞిం.. బ్ల్యిం నుించ ఎనోనా కష్టీలను ఎదుర్్కని తను నిలిచ గెలిచన 
తీరు స్ఫూర్తిదాయకిం. దైవభకితి మ్ిండుగా కలిగన లతాజీకి సదగొత్లు ప్రాపితిించాలని… 
ఆత్మకు శాింతి చేకూరాలని భగవింత్ణి్ణ ప్రార్ధిసుతిన్నాను. వార్ కుటింబ్నికి న్ తరపున, 
జనసేన పక్షాన ప్రగాఢ స్నుభూతిని తెలియచేసుతిన్నానని పవన్ కళ్్యణ్ అన్నారు.

జగద్గిర్గుట్ శ్రీ లక్ష్మీ వంకటేశ్వర స్్వమి వార్ని దర్్శంచుకున్న జనసేన పార్్ నాయకులు
శతఘ్నా న్్యస్: జగదిగొర్గుటటీ డివిజన్ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు వడ్లకొిండ జీవన్ ఆహా్వనిం మేరకు శ్రీ లక్ష్మీ వేింకటేస్వర స్్వమి వార్ 51వ బ్రహ్్మతసివాలలో 
తెలింగాణ రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ ఇించార్జి నేముర్ శింకర్ గౌడ్ మర్యు హైదరాబ్ద్ కమిటీ సెక్రెటర్ నిందగర్ సతీష్ కుమార్ పాల్గొని స్్వమి వార్కి ప్రత్్యక 
పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించ తీరథిప్రస్దాలు స్్వకర్ించారు. అనింతరిం గుడి చుటటీపక్కల పర్సరాలను మర్యు శిథిలవసథికు చేర్న నవగ్రహ మిండపానినా 
పర్శీలిించ మాట్్లడుతూ, అధకారులు దేవాదాయ శాఖ తగు చర్యలు తీసుకుని ఈ దేవాలయానినా పుణ్యక్షేత్రింగా ఆధునీకర్ించ, ఒక గొపపా పర్యటన ప్రాింతింగా 
ఏరాపాట చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమింలో రమేష్, మహేష్, లక్ష్మీ, స్గర్, విజయ్, రఘు, ప్రతాప్, శశి, రవి, సింతోష్, గణేష్, న్గరాజు, స్యి, 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మల్లాడి సతయాలంగ నాయకర్ జిల్లాగా కాకినాడను 
ప్రకటంచాలని కందుల దుర్గిష్ కు వినతిపత్ం

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపాగోదావర్ జిల్ల, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కిందుల దురేగొష్ ని 
కలిసి మల్లడి సత్యలిింగ న్యకర్ జిల్లగా కాకిన్డను ప్రకటిించాలని, జనసేన పార్టీలో 
ఉననాటవింటి అగనాకులక్షత్రియులు ప్రసింగ ఆదిన్రాయణ ఆధ్వర్యింలో జిల్ల అధ్యక్షులకి 
వినతిపత్రిం ఇవ్వడిం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో పిఏసి సభు్యలు పింతిం న్న్జి, జిల్ల 
ప్రధాన కార్యదర్్శ సిందాడి శ్రీనుబ్బు, ఆకులు ప్రవీణ్, అగనాకులక్షత్రియ న్యకులు 
పాల్గొన్నారు.

వినోద్ జైన్ ని వంటనే ఉర్ తియ్యాలని జనసేన డిమండ్

శతఘ్నా న్్యస్:  శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగొిం, లింగక వేదిింపులు తటటీకోలేక మరణిించన 
చన్నార్ దీక్షితకు న్్యయిం జరగాలని, నిిందిత్డు వినోద్ జైన్ ని వెింటనే ఉర్ తియా్యలని 
డిమాిండ్ చేస్తి శ్రీకాళహసితి పటటీణింలో జనసేన పార్టీ శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగొిం ఇన్్చర్జి 
శ్రీమతి వినుత కోట్ విదా్యర్థినులతో, పార్టీ న్యకులతో కలిసి కొవ్్వత్తిలతో నిరసన 
తెలియజేయడిం జర్గింది. ఈ ప్రభుత్వ వైఖర్ సింఘటన జర్గ ఇనినా రోజులు అవుత్న్నా 
తాశ్చరింగా ఉింటూ జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ చెపిపానటటీ ఆడబిడ్లపై అఘాయితా్యలు 
చేసే వార్పై చట్టీలు బలవింత్లకు బలహీనింగా, బలహీనులకు బలింగా పనిచేసేల 
ఉన్నాయని తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమింలో శ్రీకాళహసితి పటటీణ అధ్యక్షులు భవాని 
శింకర్, న్యకులు ముననా, త్జా, ప్రమోద్, కర్ిం, రఫీ, నితీష్ కుమార్, చిందు చౌదర్ 
ఇతరులు పాల్గొన్నారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన ఆధ్వరయాంలో ద్శా-చట్ం పై సదస్సు

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరిం జనసేన పార్టీ కారా్యలయింలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్్శ శ్రీమతి పాలవలస 
యశసి్వ గార్ ఆధ్వర్యింలో జనసేన వీరమహళ త్మి్మ లక్ష్మీ రాజ్ అధ్యక్షతన మహళ్ సింఘిం 
అధ్యక్షులతో దిశా- చటటీిం పై చరా్చ వేదికను ఏరాపాట చేయడిం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో భాగింగా 
పాలవలస యశసి్వ మాట్్లడుతూ ఆింధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రింలో మహళలపై జరుగుత్ననా అకృతా్యలు మర్యు 
అఘాయితా్యలు రోజురోజుకి పెచ్చర్లి్లపోత్ననా తరుణింలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్విం ప్రవేశ పెటిటీన దిశా చటటీిం 
వల్ల ఈ రాష్ట్రింలో ఎింతమింది మహళలకు న్్యయిం జరుగుత్ిందని ప్రశినాించారు. ఈ దిశా చటటీింలో 
ఉననా లోపాలను సవర్ించ చటటీిం అలులోకి తీసుకొచే్చ చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుతా్వనినా డిమాిండ్ 
చేయడిం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో లోక్ సతాతి పార్టీ నుిండి పదా్మవతి, జనసేన నుిండి మాతా గాయిత్రి, 
దిశా వేల్ఫూర్ అసోసియేన్ గర్జ, సిపిఎిం పార్టీ నుిండి జగదాింబ, ఎస్.కోట నుిండి సగుబిిండి వెింకటలక్ష్మి, 
విజయనగరిం నుిండి వరలక్ష్మి, నీరజ మర్యు స్వచ్ింద సింసథి ప్రతనిధులు పలురకాల స్చనలు, 
సలహాలు ఇస్తి చర్చలో పాల్గొన్నారు.

బాపటలాలో జనసేన కారయాకరతిల ఆత్మీయ సమవేశం
శతఘ్నా న్్యస్: గుింటూరు జిల్ల బ్పట్ల నియోజకవరగొింలో జర్గన 
కార్యకరతిల సమావేశింలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్్శ నయుబ్ కమల్, 
రాష్ట్ర సింయుకతి కార్యదర్్శ బిండారు రవికాింత్, గుింటూరు జిల్ల అధ్యక్షులు 
గాద వెింకటేశ్వరరావు, జిల్ల కార్యవరగొ న్యకులు మర్యు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నారు.

పందూరు మండలంలో జనసేన జండా ఆవిష్కరణ 
కారయాక్రమం

*జనసేనలో చేర్న 50 కుటింబ్లు
శతఘ్నా న్్యస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగొిం పిందూరు మిండలింలో 
నిందివాడ మర్యు నరస్పురింలో జనసేన జిండా ఆవిష్కరణ 
కార్యక్రమింలో జనసైనికులతో కలిసి పాల్గొననా ప్రధాన కార్యదర్్శ 
తమి్మరడి్ శివశింకర్, జనసేన దళిం వనెనాఒరడి్ సతీష్ కుమార్ మర్యు 
నియోజకవరగొ ఇించార్జి పేడాడ రామో్మహన్ రావు. అనింతరిం ముఖ్య 
అతిథులు సుమారు 50 కుటింబ్లను కిండువా కపిపా పార్టీలోకి 
ఆహా్వనిించారు. ఈ కార్యక్రమింలో పిందూరు జడిపాటీసి అభ్యర్థి 
అసిర్న్యుడు, సరుబుజిజిలి జడిపాటీసి అభ్యర్థి మురళీమోహన్, పిందూరు 
మిండల జనసేన న్యకులు రమణ, చననాఒ న్యుడు, అపపాలన్యుడు, 
సతీష్, లక్షష్మణ, హర్, బ్బురావు మర్యు జనసైనికులు భార్ సింఖ్యలో 
పాల్గొన్నారు.

ఇస్కపలలా గ్రామంలో జనసేన పార్్ జండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్నా న్్యస్: ఆత్మకూరు నియోజకవరగొింలోని మర్రిపాడు మిండలిం, ఇసుకపలి్ల గ్రామింలో డబు్కొటటీ 
న్గరాజు యాదవ్ ఆధ్వర్యింలో జనసేన పార్టీ జిండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమిం జర్గింది. ఈ సిందర్ింగా 
మర్రిపాడు మిండల కేింద్ిం నుిండి ఇసుకపలి్ల గ్రామిం వరకు బైక్ రా్యలీ నిర్వహించడిం జర్గింది.ఈ 
కార్యక్రమింలో నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఇన్్చర్జి నలిశెటిటీ శ్రీధర్ మర్యు నెల్్లరు జిల్ల జనసేన 
పార్టీ న్యకులు కేతింరడి్ వినోద్ రడి్, ఉయా్యల ప్రవీణ్ గారు, శేఖర్ రడి్, దాడి అజయ్, బొబే్పలి్ల 
సురేష్, శ్రీపతి రాము, శిర్ష రడి్, ఇిందిరా రడి్, ఆలియా, ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ జనసైనికులు 
మర్యు జనసేన న్యకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సిందర్ింగా వకతిలు మాట్్లడుతూ ప్రజల సమస్యలపై 
పోరాటింలో జనసేన పార్టీ ముిందుింటిందని, జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమింత్రి అయే్య వరకు 
ప్రతి జనసైనికుడు అలుపెరగని పోరాటిం కావిస్తిరని పేర్్కన్నారు.

అకాల మరణం చంద్న జనసైనికుని కుటంబానికి 
మనోధైర్యాని్నచిచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్:  మింగళగర్, ఇపపాటిం గ్రామిం జనసైనికుడు సింజీవ్ శ్రీనివాస్ 
అకాల మరణిం చెిందగా ఆదివారిం రాష్ట్ర చేనేత విభాగిం చైర్మన్ మర్యు 
మింగళగర్ నియోజకవరగొ ఇించార్జి చల్లపలి్ల శ్రీనివాసరావు ఆ కుటింబ్నినా 
పరామర్్శించ జనసేన పార్టీ తరఫున ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియజేశారు 
మర్యు ఆ కుటింబ్నికి పార్టీ తరపున భరోస్ ఇచ్చ ఇపపాటిం గ్రామిం 
జనసైనికులు తిరుమల శెటిటీ నరసిింహ, తిరుమల శెటిటీ శ్రీధర్, ఇింట్ల జగదీష్ 
మర్యు గ్రామసుతిలు చల్లపలి్ల శ్రీనివాస రావు చేత్ల మీదగా కుటింబ్నికి 
ఆర్థికస్యిం అిందిించడిం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో రాష్ట్ర ఐటి విభాగిం 
మ్ింబర్ చవా్వకుల కోటేష్ బ్బు, జనసేన పార్టీ జిల్ల కార్యదర్్శ రావిరామా, 
జిల్ల సింయుకతి కార్యదర్్శ బడే కోమలి,చేనేత వికాసిం ప్రధాన కార్యదర్్శ పర్వతిం 
మధు, దుగగొరాల అధ్యక్షులు పసుపులేటి శ్రీనివాసరావు ఈమని గ్రామ ఎింపీటీస్ 
అభ్యర్థి పసుపులేటి స్యి చైతన్య, స్నియర్ న్యకులు దాసర్ శివన్గేింద్ిం 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కండవీడు జనసేన ఆధ్వరయాంలో మెడికల్ కాయాంప్
శతఘ్నా న్్యస్: కొిండవీడు మ్డికల్ కా్యింప్ నిర్వహించన జనసేన న్యకులు కార్యకరతిలకి 
అభనిందనలు తెలిపారు. క్రమపదదాతిలో ఇపపాటికే 300ల పైన ఓపి అయిింది, ఇింకా వస్తినే 
ఉన్నారు. ఆదిత్య మలీటీ సెపాష్లిటీ హాసిపాటల్ డాకటీర్సి, సిబ్ింది, ఆదివారిం వాళ్ళకి దొర్కే కాసతి 
టింలో మారుమూల 100ల గ్రామాలలో ఉచత వైద్యిం అిందిించటిం, తలి్లగా నేను గర్్వించదగగొ 
విషయిం, మా సిబ్ిందికి ధన్యవాదాలు.

ఏలూరు నియోజకవరగిం లో ఈరోజు 12వ డివిజన్ లో 

జనసేన కమిటీ మీటంగ్

శతఘ్నా న్్యస్: ఏల్రు నియోజకవరగొింలో ఆదివారిం 12వ డివిజన్ లో నగర అధ్యక్షుడు నగరడి్ 
కాశీ నరేష్ ఆధ్వర్యింలో ఇించార్జి రడి్ అపపాల న్యుడు మర్యు జిల్ల ఉపాధ్యక్షుడు ఇళ్్ళ శ్రీనివాస్ 
సమక్షింలో “కమిటీ మీటిింగ్” ఏరాపాట చేసి విది విధాన్లు గుర్ించ చర్్చించటిం జర్గింది. ఈ 
కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ నగర ప్రధాన కార్యదర్్శ సర్ది రాజేష్, అధకార ప్రతినిధ అలు్ల స్యి 
చరణ్, ఫ్్యన్సి ప్రెసిడింట్ ద్సపర్తి రాజు, నగర కార్యవరగొ సభు్యలు బోిండా రాము న్యుడు, డివిజన్ 
కమిటీ అధ్యక్షుడు గల్ల రామకృష్ణ మర్యు డివిజన్ కమిటీ సభు్యలు పాల్గొన్నారు.

ఎచచిరలా ఎంపిటసి, సర్ంచ్ గా పోటీచేసిన అభయారుథులతో 
సమవేశమైన శ్రీమతి సయయాద్ కాంతిశ్రీ

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళిం జిల్ల, 
ఎచె్చర్ల నియోజకవరగొ జనసేన 
న్యకురాలు శ్రీమతి సయ్యద్ 
కాింతిశ్రీ, రాష్ట్ర కార్యక్రమల నిరా్వహణ 
జాయిింట్ కోఆర్్నేటర్ డా.విష్వకేసిన 
లు నియోజకవరగొింలో ఎింపిటిసిగా, 
సరపాించ్ గా జనసేన పార్టీ తరపున 
నుించ పోటీ చేసిన అభ్యరుథిలతో, 
మిండల న్యకులతో పార్టీ బలోపేతిం 
కోసిం చర్్చించడిం జర్గింది. ఈ 
కార్యక్రమింలో మలే్లశ్వరరావు, లవేరు 

మిండల న్యకులు బ్రనాల దురాగొరావు, జి.సిగడాిం న్యకులు పైడిరాజు, మధు, బ్బ్జీ 
పాల్గొన్నారు.

స్్సీ రెస్్రెంట్ ను ప్రారంభంచిన శ్రీమతి వినుత కోటా
శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగొిం జనసేన పార్టీ న్యకుడు పాల్రు మునికుమార్ 
రేణిగుింట పటటీణింలో న్తనింగా ప్రారింభించన సె్పాస్ రస్టీరింట్ ను నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టీ ఇించార్జి శ్రీమతి వినుత కోట్ చేత్లు మీదుగా ప్రారింభించ, వా్యపారింలో ఆయన అిందర్ 
మననానలతో ఉననాత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని శుభాకాింక్షలు తెలియజేయడిం జర్గింది. ఈ 
కార్యక్రమింలో జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

నిడదవోలు నియోజకవరగిం ఉనకరమిలలా గ్రామంలో జనసేన 
గ్రామ మీటంగ్

శతఘ్నా న్్యస్: నిడదవోలు నియోజకవరగొిం ఉనకరమిలి్ల గ్రామింలో జనసేన పార్టీ గ్రామ 
మీటిింగ్ జర్గింది. కార్యక్రమింలో గ్రామ ప్రెసిడింట్ గా కర్బిండి. మణికింఠ ని నియమిించడిం 
జర్గింది. గ్రామింలో సుమారు 20 మింది యూత్ జనసేన పార్టీ సభత్విం తీసుకోవడిం 
జర్గింది. కార్యక్రమింలో జిల్ల సహాయకార్యదర్్శ పాల వీరాస్్వమి నిడదవోలు మిండల 
అధ్యక్షులు పోలిరడి్. వెింకటరతనాిం గ్రామ జనసేన న్యకులు పాల్గొన్నారు.

జనసైనికులు ఏర్్టచేసిన జండా ద్మమీను 
ధ్వంసం చేసిన దుండగులు

శతఘ్నా న్్యస్: ఆమదాలవలస 
నియోజకవరగొిం పిందూరు మిండలింలోని 
నరస్పురిం గ్రామింలో జనసేనపార్టీ క్షేత్ర 
స్థియిలో అభవృదిధి చెిందిన సిందర్ింగా 
గ్రామింలో నేటి స్యింత్రిం జిండా 
ఆవిష్కరణ కార్యక్రమిం కొరకు జనసైనికులు 
ఏరాపాటచేసిన జిండా దిమ్మను, ఓర్వలేని 
అధకార పార్టీ న్యకులు కొిందర్ని పింపి, 
ధ్వింసిం చేయిించారు. మీ వైసిపి న్యకులు 
ఇలింటి చర్యలకు పాలపాడటిం నిజింగా సిగుగొ 

చేట.. మీ దికు్కమాలిన దిగుజారుడు రాజకీయాలకు అదదాిం పడుతోింది.

కర్్నటక చింతామణిలో చింతామణి ఆర్మీ సేవా ట్రస్్ 
ఆధ్వరయాంలో...

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ 
అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ పేరు మీద 
పేదలకు అననాదానిం చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమింలో జనసెన 
పార్టీ న్యకులు రడి్ ఆర్.ఆర్ 
(ప్రెసిదింత్) గడు్, గని, కుమార్, 
సునీల్, ష్బు, ప్రవీణ్, సింత్, శివ, 
ప్రసననా, హర్ మర్యు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నారు.

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

రాజవొమ్ంగి మండల జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూలతో రాజవొమ్ంగి మండల జనసేన క్రియాశీలక సభ్యూలతో 
సమావేశంసమావేశం

శతఘ్నా న్్యస్: రాజవ్మ్మింగ మిండల క్రియాశీలక సభు్యలతో మిండల అధ్యక్షులు శతఘ్నా న్్యస్: రాజవ్మ్మింగ మిండల క్రియాశీలక సభు్యలతో మిండల అధ్యక్షులు 
బొదిరడి్ త్రిమూరుతిలు ఆధ్వర్యింలో సమావేశానినా ఏరాపాడుచేయడిం జర్గింది. బొదిరడి్ త్రిమూరుతిలు ఆధ్వర్యింలో సమావేశానినా ఏరాపాడుచేయడిం జర్గింది. 
మిండలింలో గల 19 పించాయతీలలోవుననా అనినాగ్రామాలలో జనసేనపార్టీని మిండలింలో గల 19 పించాయతీలలోవుననా అనినాగ్రామాలలో జనసేనపార్టీని 
బలోపేతిం చేయడానికి ఏవిధింగా ముిందుకువెళ్్లలనే కారా్యచరణని సభు్యలిందరు బలోపేతిం చేయడానికి ఏవిధింగా ముిందుకువెళ్్లలనే కారా్యచరణని సభు్యలిందరు 
కలిసి నిర్ణయిించడిం జర్గింది. ఈ సిందర్ింగా బొదిరడి్ త్రిమూరుతిలు మాట్్లడుతూ కలిసి నిర్ణయిించడిం జర్గింది. ఈ సిందర్ింగా బొదిరడి్ త్రిమూరుతిలు మాట్్లడుతూ 
పార్టీకోసిం పనిచేసే జనసైనికులిందర్కి స్థినముిండేల త్వరలోనే పూర్తిస్థియిలో పార్టీకోసిం పనిచేసే జనసైనికులిందర్కి స్థినముిండేల త్వరలోనే పూర్తిస్థియిలో 
మిండలకమిటిని ఏరాపాట చేస్తినన్నారు. అరకు పార్లమ్ింట్ ఇించార్జి వింపూర్ మిండలకమిటిని ఏరాపాట చేస్తినన్నారు. అరకు పార్లమ్ింట్ ఇించార్జి వింపూర్ 
గింగులయ్య మాట్్లడుతూ ఇపపాటివరకు జనసైనికులుగా ఉననా అిందరూ కూడా గింగులయ్య మాట్్లడుతూ ఇపపాటివరకు జనసైనికులుగా ఉననా అిందరూ కూడా 
ఇపపాటినుిండి జనసేన న్యకులుగా ఎదగాలని, అలనే జనసైనికులకు ఎపుపాడూ తను ఇపపాటినుిండి జనసేన న్యకులుగా ఎదగాలని, అలనే జనసైనికులకు ఎపుపాడూ తను 
అిందుబ్టలోవుింట్నని చెపుపాతూ విధవిధాన్ల గుర్ించ మాట్్లడడిం జర్గింది. అిందుబ్టలోవుింట్నని చెపుపాతూ విధవిధాన్ల గుర్ించ మాట్్లడడిం జర్గింది. 
మిండలింలో జనసేన కార్యకరతిలు జనసేన న్యకులు అిందరుకూడా ముిందు ముిందు మిండలింలో జనసేన కార్యకరతిలు జనసేన న్యకులు అిందరుకూడా ముిందు ముిందు 
జరగబోవు అనినాకార్యక్రమాలలో పాల్గొని జనసేనపర్టీని బలోపేతిం చేయవలసిిందిగా జరగబోవు అనినాకార్యక్రమాలలో పాల్గొని జనసేనపర్టీని బలోపేతిం చేయవలసిిందిగా 
న్యకులు కోరటిం జరుగుత్ింది.న్యకులు కోరటిం జరుగుత్ింది.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఉచిత వైదయూ శిబిరంజనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో ఉచిత వైదయూ శిబిరం
శతఘ్నా న్్యస్: గుింటూరు జిల్ల, చలకల్ర్పేట నియోజకవరగొిం, కొిండవీడు గ్రామింలో శతఘ్నా న్్యస్: గుింటూరు జిల్ల, చలకల్ర్పేట నియోజకవరగొిం, కొిండవీడు గ్రామింలో 
కొిండవీడు గ్రామ జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యింలో, జేఎసిపా రాయల్ సోలజిర్సి సహకారింతో ఉచత కొిండవీడు గ్రామ జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యింలో, జేఎసిపా రాయల్ సోలజిర్సి సహకారింతో ఉచత 
వైద్య శిబిరానినా ఏరాపాట చేశారు. ఈ వైద్య శిబిరింలో గుింటూరు నగరానికి చెిందిన ఆదిత్య వైద్య శిబిరానినా ఏరాపాట చేశారు. ఈ వైద్య శిబిరింలో గుింటూరు నగరానికి చెిందిన ఆదిత్య 
హాసిపాటల్ మర్యు రోజా ఐ కేర్ వార్ హాసిపాటల్సి కి చెిందిన డాకటీర్సి గ్రామసుతిలకు షుగర్, బిపి, హాసిపాటల్ మర్యు రోజా ఐ కేర్ వార్ హాసిపాటల్సి కి చెిందిన డాకటీర్సి గ్రామసుతిలకు షుగర్, బిపి, 
గుిండ, జనరల్ సమస్యలు, కింటి సమస్యలపై టస్టీ లు నిర్హించ మిందులను పింపిణీ చేశారు. గుిండ, జనరల్ సమస్యలు, కింటి సమస్యలపై టస్టీ లు నిర్హించ మిందులను పింపిణీ చేశారు. 
ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ న్యకులు మాట్్లడుతూ ప్రజల అవసరాలను బటిటీ మేము ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ న్యకులు మాట్్లడుతూ ప్రజల అవసరాలను బటిటీ మేము 
ముిందుకు అడుగులు వేస్తిమని, సమస్యల పర్ష్్కరిం దిశగా తాము పనిచేస్తిమని అన్నారు. ఈ ముిందుకు అడుగులు వేస్తిమని, సమస్యల పర్ష్్కరిం దిశగా తాము పనిచేస్తిమని అన్నారు. ఈ 
కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ జిల్ల అధ్యక్షుడు గాద వెింకటేశ్వరరావు, పాకన్టి రమాదేవి, తోట కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ జిల్ల అధ్యక్షుడు గాద వెింకటేశ్వరరావు, పాకన్టి రమాదేవి, తోట 
వెింకట స్యికృష్ణ, కొిండవీటి నరేింద్, ఎడ్రపలి్ల సతీష్, అశోక్, ఆకుల స్యి, వెింకట్రావు, సురేష్ వెింకట స్యికృష్ణ, కొిండవీటి నరేింద్, ఎడ్రపలి్ల సతీష్, అశోక్, ఆకుల స్యి, వెింకట్రావు, సురేష్ 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జనసేన ఆధ్వరయూంలో త్రాగునీటి పా్లంట్జనసేన ఆధ్వరయూంలో త్రాగునీటి పా్లంట్
శతఘ్నా న్్యస్: టక్కలి నియోజకవరగొిం, సింటి న్రు గ్రామింలో యూరోపియన్ జనసేన టీిం వార్ సహకారింతో శతఘ్నా న్్యస్: టక్కలి నియోజకవరగొిం, సింటి న్రు గ్రామింలో యూరోపియన్ జనసేన టీిం వార్ సహకారింతో 
టక్కలి జనసేన ఇించార్జి కణితి కిరణ్ ఆధ్వర్యింలో రిండు లక్షల యాబై వేల రూపాయలతో త్రాగునీటి పా్లింట్ టక్కలి జనసేన ఇించార్జి కణితి కిరణ్ ఆధ్వర్యింలో రిండు లక్షల యాబై వేల రూపాయలతో త్రాగునీటి పా్లింట్ 
ను ఏరాపాట చేయటిం జర్గింది. తమ గత పర్యటన సిందర్ింగా గ్రామ జనసేన న్యకుడు షణ్్మఖ మర్యు ను ఏరాపాట చేయటిం జర్గింది. తమ గత పర్యటన సిందర్ింగా గ్రామ జనసేన న్యకుడు షణ్్మఖ మర్యు 
గ్రామసుథిలు తాము ప్రత్్యకింగా వేసవికాలింలో ఎదుర్్కింటననా త్రాగునీటి సమస్యను మర్యు గ్రామింలో పెరుగుత్ననా గ్రామసుథిలు తాము ప్రత్్యకింగా వేసవికాలింలో ఎదుర్్కింటననా త్రాగునీటి సమస్యను మర్యు గ్రామింలో పెరుగుత్ననా 
కిడ్నా సమస్యలను కణితి కిరణ్ దృష్టీకి తీసుకువచా్చరు వెింటనే సపాిందిించన కిరణ్ యూరోపియన్ జనసేన వార్కి కిడ్నా సమస్యలను కణితి కిరణ్ దృష్టీకి తీసుకువచా్చరు వెింటనే సపాిందిించన కిరణ్ యూరోపియన్ జనసేన వార్కి 
ఈ విషయానినా తెలియజేయడింతో మించ మనసుతో సపాిందిించన యూరోపియన్ జనసేన బృిందిం జనసేన అదినేత ఈ విషయానినా తెలియజేయడింతో మించ మనసుతో సపాిందిించన యూరోపియన్ జనసేన బృిందిం జనసేన అదినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ స్పార్తితో రిండు లక్షల యాబై వేలు ఖరు్చతో రక్షిత మించనీటి పా్లింట్ ఏరాపాట చేయిించారు. పా్లింట్ పవన్ కళ్్యణ్ స్పార్తితో రిండు లక్షల యాబై వేలు ఖరు్చతో రక్షిత మించనీటి పా్లింట్ ఏరాపాట చేయిించారు. పా్లింట్ 
ప్రారింభోతసివిం సిందర్ింగా గ్రామ పెదదాలు, గ్రామ జనసైనికులు పెదదా ఎత్తిన పాల్గొని పవన్ కళ్్యణ్ కి, జనసేన ప్రారింభోతసివిం సిందర్ింగా గ్రామ పెదదాలు, గ్రామ జనసైనికులు పెదదా ఎత్తిన పాల్గొని పవన్ కళ్్యణ్ కి, జనసేన 
పార్టీకి తమ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమింలో టక్కలి జనసేన న్యకులు షణ్్మఖ, రాింప్రస్ద్, హర్, పార్టీకి తమ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమింలో టక్కలి జనసేన న్యకులు షణ్్మఖ, రాింప్రస్ద్, హర్, 
స్్వదీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.స్్వదీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

చెరపల్్ల గ్రామంలో జనసేన విస్తరణ సమావేశంచెరపల్్ల గ్రామంలో జనసేన విస్తరణ సమావేశం
శతఘ్నా న్్యస్: చింతపలి్ల మిండలిం,లోత్గడ్ శతఘ్నా న్్యస్: చింతపలి్ల మిండలిం,లోత్గడ్ 
పించాయితీ,చెరపలి్ల గ్రామింలో జనసైనికుడు దేపురు పించాయితీ,చెరపలి్ల గ్రామింలో జనసైనికుడు దేపురు 
రాజు గార్ యొక్క సోదర్ దేపురు దారాలమ్మ(నిందిత), రాజు గార్ యొక్క సోదర్ దేపురు దారాలమ్మ(నిందిత), 
వేణ్గోపాల్ వివాహనికి హాజరైన జనసేన పార్టీ వేణ్గోపాల్ వివాహనికి హాజరైన జనసేన పార్టీ 
ఇన్్చర్జి(అరకు పార్లమ్ింట్) డాకటీర్ వింపురు గింగులయ్య. ఇన్్చర్జి(అరకు పార్లమ్ింట్) డాకటీర్ వింపురు గింగులయ్య. 
వధువును ఆశీర్వదిించ, పెదదాలతో మాట మింతి, తరా్వత వధువును ఆశీర్వదిించ, పెదదాలతో మాట మింతి, తరా్వత 
తోటి జనసైనికులతో వివాహవిిందుకు హాజరయా్యరు. తోటి జనసైనికులతో వివాహవిిందుకు హాజరయా్యరు. 
అనింతరిం లోత్గెడ్ జనసైనికులు, రామరాజు, రాజు, అనింతరిం లోత్గెడ్ జనసైనికులు, రామరాజు, రాజు, 
సతితిబ్బు, మోహన్ రామకృష్ణ, చరింజీవి, దాస్, సతితిబ్బు, మోహన్ రామకృష్ణ, చరింజీవి, దాస్, 
సోమరాజు తదితరులతో సమావేశమై పార్టీ యొక్క సోమరాజు తదితరులతో సమావేశమై పార్టీ యొక్క 
విసతిరణ యువత యొక్క ప్రధాన పాత్ర విషయమై విసతిరణ యువత యొక్క ప్రధాన పాత్ర విషయమై 
చర్్చించటిం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో డాకటీర్ వింపురు చర్్చించటిం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో డాకటీర్ వింపురు 
గింగులయ్య, జనసేన పార్టీ ఇన్్చర్జి అరకు పార్లమ్ింట్ గింగులయ్య, జనసేన పార్టీ ఇన్్చర్జి అరకు పార్లమ్ింట్ 
జి.మాడుగుల మిండల న్యకులు షేక్ మస్తిన్, పాడేరు జి.మాడుగుల మిండల న్యకులు షేక్ మస్తిన్, పాడేరు 

మిండల జనసేన ఉపాధ్యక్షులు స్లేబు అశోక్, చింతపలి్ల జనసేన న్యకులు బుజిజిబ్బు, దేపురు మిండల జనసేన ఉపాధ్యక్షులు స్లేబు అశోక్, చింతపలి్ల జనసేన న్యకులు బుజిజిబ్బు, దేపురు 
రాజు, స్్వమి, రవికుమార్, చటిటీబ్బు, రామ్ పాల్గొన్నారు.రాజు, స్్వమి, రవికుమార్, చటిటీబ్బు, రామ్ పాల్గొన్నారు.

కుప్ం రెవన్యా డివిజన్ కోసం జరుగుతున్న ర్లే 
నిర్హారదీక్షకు జనసేన పూర్తి మద్దతు

శతఘ్నా న్్యస్: కుపపాిం రవిన్్య సబ్ డివిజన్  స్ధన కోసిం అనినా పార్టీలు 
కలిసి జేఏస్ గా ఏరాపాట చేసుతిననా ర్లే నిరాహారదీక్షలో ఆదివారిం జనసేన 
పార్టీ నియోజకవరగొ ఇించార్జి డా.ముదిదానేని వెింకటరమణ మర్యు ఇతర 
జనసేన న్యకులతో కలిసి పాల్గొని సింపూర్ణ మదదాత్ పలికారు.

పెనుగంచిప్రోలు మండల కమిటీలు వేసిన జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: జగగొయ్యపేట నియోజకవరగొిం, పెనుగించప్రోలు కెవిఆర్ గార్న్ నిందు 
పెనుగించప్రోలు మిండల జనసేన కమిటీలు గుర్ించ చర్్చించ కమిటీలు వేయటిం 
జర్గింది. మిండలింలోని ప్రతి గ్రామింలో పార్టీని బలోపేత దిశగా మిండల కమిటీ 
సభు్యలు మర్యు కార్యకరతిలు పనిచేయాలని న్యకులు దిశానిరేదాశిం చేయడిం 
జర్గింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనలో చేర్న పులకలులా, ఇటలాంపలలా గ్రామల యువత
శతఘ్నా న్్యస్: కళ్్యణదురగొిం నియోజకవరగొిం, జనసేన పార్టీ అనింతపురిం జిల్ల కార్యదర్్శ లక్ష్మి 
నరసయ్య మర్యు అనింతపురిం జిల్ల సింయుకతి కార్యదర్్శ బ్ల్యిం రాజేష్, కళ్్యణదురగొిం మిండల 
అధ్యక్షుడు షేక్ మొహదిదాన్ ఆధ్వర్యింలో పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు నచ్చ పులికలు్ల, ఇట్లింపలి్ల 
గ్రామాలో్ల ఉననా 20 మింది యువకులు పార్టీలోకి చేరడిం జర్గింది. రాబోయే ఎనినాకలో్ల కళ్్యణదురగొిం 
నియోజకవరగొింలో జనసేన పార్టీని ప్రజలో్లకి ఏ విధింగా తీసుకు వెళ్్లలో, ప్రజాసమస్యలు గుర్తిించ 
వాటి పర్ష్్కరిం కృష్ చేయాలని, యువతకు పెదదాపీట జనసేన పార్టీ వేసుతిిందని యువత దా్వరానే 
సమాజింలో, రాజకీయాలలో అవినీతిని నియింత్రిించగలమని వివర్ించడిం ఈ సిందర్ింగా 
న్యకులు పిలుపునివ్వటిం జర్గింది. అలగే కళ్్యణదురగొిం పటటీణ కమిటీల గుర్ించ చర్్చించడిం 
జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో కళ్్యణదురగొిం జనసేన న్యకులు రాజు, రమేష్, వింశీ, జగదీష్, 
ప్రతాప్, జాకీర్, సయ్యద్, శివ, ధనింజయ శ్రీనివాసులు, బ్రహ్మసముద్ిం కనీ్వనర్ ఆింజనేయులు, 
ఎర్రి స్్వమి, మొదలన జనసైనికులు పాల్గొనడిం జర్గింది.

ప్రజా ఉదయూమం ద్్వరా జిల్్లను సాధిసా్తం – కందుల, 
జెఎసి కనీ్వనర్ సైద్, ఇమ్డి

శతఘ్నా న్్యస్:  ప్రజా ఉద్యమిం దా్వరా అత్యింత వెనుకబడిన మారా్కపురిం 
డివిజన్ కేింద్ింగా జిల్ల స్ధస్తిమని జిల్ల స్ధన సమితి (జఎసి) న్యకులు 
కిందుల న్రాయణరడి్,జఏసి కనీ్వనర్ షేక్ సైదా, ఇమ్మడి కాశీన్ధ్’లు అన్నారు. 
స్థినిక సెవెన్ హల్సి హ్టల్ దగగొర నుిండి సి.పి.ఐ కారా్యలయిం వరకు శనివారిం 
స్యింత్రిం మారా్కపురిం జిల్ల స్ధన సమితి (జఎసి) ఆధ్వర్యింలో భార్ 
కాగడాల ప్రదర్శన జర్గింది. ఈ సిందర్ింగా వారు మాట్్లడుతూ ఈ ప్రాింతానికి 
ప్రాతినిధ్యిం వహసుతిననా మింత్రులు ఎమ్్మలే్యలు మారా్కపురిం జిల్ల ఏరాపాటకు 
కలిసి రాని పక్షింలో ప్రజా ఉద్యమ ఆగ్రహానికి గురవుతారని హెచ్చర్ించారు. 
ప్రజలలో చైతన్యిం పెర్గిందని ఉద్యమబ్ట పట్టీరని కచ్చతింగా జిల్లను 
స్ధించ తీరుతామని శపథిం పూన్రు. జఎసి న్యకులు అింద న్సరయ్య, 
శాసన్ల వీరబ్రహ్మిం, వేశపోగు సుదర్శన్, షేక్ అబుదాల్ రజాక్’లు మాట్్లడుతూ 
మారా్కపురిం జిల్ల స్ధన కోసిం ఈ ప్రాింత ప్రజల ఆకాింక్ష ఆశయాలపై 
ఖచ్చతింగా వైఎస్ఆర్ కాింగ్రెస్ పార్టీ మింత్రులు ఎమ్్మలే్యలు బ్ధ్యత తీసుకోవాలని 
హెచ్చర్ించారు. లేని పక్షింలో మిము్మలను కదలనీయకుిండా మీ ఇళ్లముిందు 
కూడా ఉద్యమిం చేయడానికి వెనుకాడబోమన్నారు. ఈ కార్యక్రమింలో షేక్ 
మౌలలి, తాళ్లపలి్ల సత్యన్నారాయణ, వక్కలగడ్ మలి్లఖారుజినరావు, తిరుమలశెటిటీ 
వీరయ్య, యన్.వి. సురేష్ కుమార్, షేక్ ఖాసిిం, గఫ్ర్, నరసిింహారావు 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

సూర్యార్వుపేట గ్రామంలో పరయాటంచిన బండారు
శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపాగోదావర్ జిల్ల, ఆలమూరు మిండలింలోని, 
స్రా్యరావుపేట గ్రామముయిందు ఆదివారిం కొతతిపేట నియోజకవరగొిం 
జనసేన పార్టీ ఇన్్చర్జి మర్యు ప్రముఖ జనసేన నేత బిండారు శ్రీనివాస్ 
పర్యటిించారు. ఈ స్రా్యరావుపేట గ్రామింలో కొదిదా రోజుల క్రితిం శెటిటీబలిజ 
కులమునకు చెిందిన గ్రామ పెదదా కాల రామదాసు స్వరగొసుతిలన కారణింగా, ఆ 
కుటింబ పెదదాను కోలోపాయిన, కుటింబ సభు్యలను పరామర్శ చేసిన్రు, వార్ 
మనవడు స్ర్యరావుపేట జనసేన న్యకుడు కడలి రమేష్ ను కలిసి, వార్ 
కషటీసుఖాలను తెలుసుకున్నారు. కుటింబ పెదదా లేని లోట చాల బ్ధాకరమని, 
ధైర్యింగా ఉిండాలని కడలి రమేష్ కు, కుటింబ సభు్యలకు, బిండారు శ్రీనివాస్ 
స్చించారు. ఈ సిందర్ింగా గ్రామింలోని పలువురు శెటిటీబలిజ న్యకులు, 
బిండారు శ్రీనివాస్ రాక సిందర్ింగా వార్తో కొదిదాసేపు కలిసి మాట్్లడారు. 
వీర్ వెింట కొతతిపేట మిండలిం జనసేన న్యకులు త్ల రాజు, న్గరడి్ 
మణికింఠ, ఆలమూరు జనసేన న్యకులు, జిల్ల ప్రధాన కార్యదర్్శ తాళ్ల 
డేవిడ్ రాజు, ఆలమూరు మిండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు స్రపు రడి్ సత్య, 
మర్యు స్రా్యరావుపేట గ్రామ శెటిటీ బలిజ న్యకులు కాల స్యి బ్బ్, 
కాల స్ర్, కడలి శ్రీను, కాల ప్రస్ద్, మర్యు కాల రాిందాస్ కుమారులు 
న్గేశ్వరరావు, రామకృష్ణ, శ్రీనివాస్, స్ర్బ్బుతోపాట, స్రా్యరావుపేట 
గ్రామ జనసేన న్యకులు కడలి రమేష్, ఎిం.కిరణ్, ఎల్.ప్రస్ద్ తదితర 
న్యకులు పాల్గొన్నారు.

ఏలూరులో జనసేన పార్్లోకి వంద మంద్ విద్యారుథుల చేర్క
శతఘ్నా న్్యస్: ఏల్రు, జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు, సిదాధిింతాలు నచ్చ, ఇించార్జి రడి్ 
అపపాల న్యుడు చేసుతిననా సేవా కార్యక్రమాలకు ఆకర్్షత్ల వింద మింది విదా్యరుథిలు ఆదివారిం 
జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ సిందర్ింగా ఇించార్జి మాట్్లడుతూ రాబోయే రోజులో్ల జనసేన 
పార్టీ ప్రశినాించే స్ధియి నుిండి పాలిించే స్థియికి వెళతిిందని దానికి నిదర్శనమే ఈరోజు వింద 
మింది విదా్యరుథిలు జనసేన పార్టీలో చేరడమేనని ఇించార్జి రడి్ అపపాల న్యుడు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమింలో జిల్ల ఉపాధ్యక్షులు ఇళ్ళ శ్రీనివాస్, నగర అధ్యక్షుడు నగరడి్ కాశీ నరేష్, 
నగర ప్రధాన కార్యదర్్శ సర్ది రాజేష్, అధకార ప్రతినిధ అలు్ల స్యి చరణ్, ఫ్్యన్సి ప్రెసిడింట్ 
ద్సపర్తి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అర్ధవీడు మండలంలో మండల కమిటీ మర్యు గ్రామ 
కమిటీల ఏర్్ట

శతఘ్నా న్్యస్: గదదాల్రు ఇించార్జి 
బల్లింకొిండ స్యిబ్బు ఆదేశాల మేరకు 
మిండల కమిటీ మర్యు గ్రామ కమిటీల 
ఏరాపాటపై అరధివీడు మిండలింలోని 
యాచవరిం రింగాపురిం గనే పల్్ల బొమి్మ 
లిింగిం గ్రామాలను పర్యటిించ గ్రామాలో్లని 
సమస్యలను తెలుసుకోవడిం, కమిటీల 

ఏరాపాటపై చర్్చించడిం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ జిల్ల సింయుకతి 
కార్యదర్్శ కాల్వబ్ల రింగయ్య, అరధివీడు మిండలిం అధ్యక్షుడు కలగట్ల అల్్లరయ్య, 
సింగతాలసోమయ్య గోపాల్ గింజి రమణ కిందుల హర్కృష్ణ రమేష్ కొటేటీ పృథి్వరాజ్ 
నవీన్ చెననాకేశవులు అచు్యతరావు శ్రీకాింత్ మలే్లశ్వరరావు మింత్రులు న్యక్ భాస్కర్ 
న్యక్ మర్యు ఇతర కార్యకరతిలు పాల్గొనడిం జర్గింది.

ప్రమదంలో గాయపడ్డ జనసేన కారయాకరతికు ఆర్థుక సహాయం

శతఘ్నా న్్యస్:  ప్రకాశిం జిల్ల, గదదాల్రు నియోజకవరగొ జనసేన ఇన్్చర్జి బల్లింకొిండ 
స్యిబ్బు ఆదేశాల మేరకు కింభిం మిండలిం ఎర్రబ్ల్ిం గ్రామింలో జనసేన పార్టీ 
న్యకులు, కార్యకరతిలు, జనసేన కార్యకరతి ఎనుముల న్రాయణ ఇటీవల రోడు్ 
ప్రమాదింలో తీవ్రింగా గాయపడి ఆసుపత్రి పాలయా్యరు. దీింతో జనసేన కార్యకరతిలు, 
న్యకులు ఎనుముల న్రాయణను కలిసి పరామర్్శించారు. అనింతరిం ఆయనకు 
ఐదు వేల రూపాయల వైద్య ఖరు్చలు నిమితతిిం ఆర్థిక స్యిం అిందజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమింలో జిల్ల కార్యదర్్శ లింకా నరసిింహ రావు, జిల్ల సింయుకతి కార్యదర్్శ కాల్వ 
బ్లరింగయ్య, కింభిం మిండలిం అధ్యక్షుడు తాడిశెటిటీ ప్రస్ద్ చేత్లు మీదుగా 5,000 
ఆర్ధిక సహాయిం అిందిించారు. అలనే జనసేన కార్యకరతి న్రాయణకు ఇన్సిరన్సి 
కింపెనీ పత్రాలు అిందిించారు. ఈ కార్యక్రమింలో కింభిం మిండలిం న్యకులు సిందు 
న్రాయణ, నల్లబోత్ల మస్తిన్, ఇటటీ విశ్వన్థ్, పికి్కలి కాశయ్య, నళ్ళబోత్ల అనిల్ 
కుమార్, అనింత రాయుడు, నళ్ళబోత్ల భరత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఆమిద్లగంద్ పంచాయత్ నుండి 35మంద్ 
యువకులు జనసేన పార్్లో చేర్క

శతఘ్నా న్్యస్: మడకశిర, మడకశిర మిండలిం ఆమిదాలగొింది పించాయతీ నుిండి 35 
మింది యువకులు మడకశిర మిండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు టి.శివాజీ ఆధ్వర్యింలో 
జనసేన పార్టీలో చేరడిం జర్గింది. పల్్లపల్్లలో జనసేన పార్టీ జిండా రపరపలడాలి, పార్టీ 
బలోపేతిం దిశగా మడకశిర మిండలిం అనినా పించాయతీలలో 2024 సింవతసిరింలో 
జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ స్ఎిం అయే్యింతవరకు కషటీపడి గెలుపే ధ్్యయింగాప్రతి 
జనసైనికుడు పోరాడాలని మడకశిర మిండలిం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు టి.శివాజీ 
తెలియజేయడిం జర్గింది. ఈ కార్యక్రమింలో మిండల కమిటీ సభు్యలు, జనసైనికులు 
పాల్గొనడిం జర్గింది.

విగ్రహ ప్రతిష్ సందర్ంగా జరుగుతున్న హోమ 
కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్: వీరవాసరిం మిండలిం చింతలకొటిగరువు గ్రామింలో శ్రీ ఉమా సమేత 
చింద్శేఖర స్్వమి వార్ ఆలయ ప్రాింగణింలో ఈ నెల 7వ తార్ఖున విగ్రహ ప్రతిషటీ 
సిందర్ింగా జరుగుత్ననా హ్మ కార్యక్రమింలో ఆదివారిం జనసేన పార్టీ పశి్చమగోదావర్ 
జిల్ల అధ్యక్షులు కొటికలపూడి గోవిిందరావు(చనబ్బు) పాల్గొనడిం జర్గింది. ఈ 
కార్యక్రమింలో వీరవాసరిం మిండల అధ్యక్షులు గుిండా రామకృష్ణ, మిండల ఉపఅధ్యక్షులు 
అడా్ల రాము, ింఫటీింపిటిసి కొలే్లపర శ్రీను జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్గొన్నారు.

జనసేన ఆధ్వరయాంలో ముచిచింద్ర ఎంపీపీ సూ్కల్ 
ఆవరణలో తెలుగుతలలా విగ్రహావిష్కరణ

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయిం మేరకు రాష్ట్ర జాయిింట్ 
సెక్రెటర్ తిపపాన దురో్యధనరడి్ సింత ఖరు్చతో నిర్్మించన ఇచా్చపురిం మిండలిం 
ముచ్చింద్ ఎింపీపీ స్్కల్ ఆవరణలో శనివారిం తెలుగుతలి్ల విగ్రహావిష్కరణ వసింత 
పించమి రోజున కుటింబ సభు్యలు సమక్షింలో తన తలి్ల చేత్ల మీదుగా ప్రారింభిం 
చేశారు. ఈ కార్యక్రమాలో్ల హెచ్ఎిం సుహాస్ చిందు, మలే్లశ్వర రావు మహేష్ కలపాన 
మేడమ్, సతతి్యమయ్య కుటింబ సభు్యలు మర్యు గ్రామ యువకులు పాల్గొన్నారు.

మండల స్థుయి జనసైనికుల ఆత్మీయ సమవేశం
శతఘ్నా న్్యస్: చతూతిరు జిల్ల, తింబళ్లపల్్ల నియోజకవరగొిం, జనసేన చతూతిరు 
జిల్ల అధ్యక్షులు పసుపు లేటి హర్ప్రస్ద్ స్రధ్యింలో ఆదివారిం తింబళ్లపల్్ల 
నియోజకవరగొము, ములకలచేరువు మిండలింలో జనసేన పార్టీ మిండల అధ్యక్షుడు 
పోత్ల స్యిన్థ్ ఆధ్వర్యింలో మిండల స్థియి జనసైనికుల ఆతీ్మయ సమావేశిం 
నిర్వహించారు. ఈ సమావేశింలో స్యిన్థ్ మాట్్లడుతూ… జనసేన పార్టీ 
అభవృదిధికి అిందరూ గ్రామ స్థియిలో అిందరూ కషటీపడాలి అని కోరారు. అదేవిధింగా 
మిండల కమిటీ సభు్యలు ఎనినాక వార్ విధులు భాద్యతలు గుర్ించ వివర్ించారు. ఈ 
సమావేశింలో అధకార పార్టీ మర్యు టీడ్పీ కి సింబింధించన 50 మింది జనసేన 
పార్టీలో చేరారు. ఈ కార్యక్రమింలో అక్షర హర్ప్రస్ద్, పూల శ్రీనివాసులు, మల్్లమ్ 
అనిలు, పూల రడి్ సురేష్, షోరూమ్ స్ర్, చవల భానుప్రకాశ్, దేవేింద్, న్గరాజు, 
మధు మర్యు జనసేన సభు్యలు పాల్గొన్నారు.

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


విడవలూరు మండలంలో జనసేన శ్రమద్నం
శతఘ్నా న్్యస్: నెల్్లరు జిల్ల, కోవూరు నియోజకవరగొిం పర్ధలోని విడవల్రు మిండలిం, త్మ్మగుింట అనే 
గ్రామిం నుించ వావిళ్ళ గ్రామానికి వెళ్్ల ప్రధాన రహదార్లో గతింలో ఒక కల్వరుటీ నిర్్మించడిం జర్గింది. ఈ 
కల్వరుటీ దగగొర రోడు్ కొింత కాలనికే కుింగపోయి ఎనోనా ప్రమాదాలు కూడా జర్గాయి. ఈ సమస్యని అధకారులు 
దృష్టీకి ఎనినాస్రు్ల తీసుకెళ్లన్ ప్రయోజనిం లేకుిండా పోయిింది. ఈ క్రమింలో జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ 
కళ్్యణ్ గతింలో తలపెటిటీన #JSPFOR_AP_ROADS అనే నిన్దింతో నెల్్లరు జిల్ల జనసేనపార్టీ 
అధ్యక్షులు చెన్నారడి్ మనుక్ింత్ రడి్ న్యకత్వింలో విడవల్రు మిండలిం జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు కమతిం 
శ్రీన్ధ్ యాదవ్ ఆధ్వర్యింలో జనసేనపార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు, గ్రామసుథిలతో కలసి శ్రమాదానింతో రోడు్ని 
బ్గుచెయ్యడిం జర్గింది. విడవల్రు మిండలిం జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులు కమతిం శ్రీన్ధ్ యాదవ్ మాట్్లడుతూ… 
ప్రజల సమస్యలు పర్ష్కర్ించడానికి ప్రభుత్విం పనిచెయా్యలని, రోడు్ల బ్గలేక ప్రజలు న్న్ అవసథిలు పడుత్ింటే 
అధకారులు నిమ్మకు నీరతితినటటీ చోద్యిం చూసుతిన్నారని, ప్రజల క్షేమిం, ప్రజా సమస్యల పర్ష్్కరిం కోసిం మాత్రమే 
జనసేనపార్టీ పనిచేసుతిిందని తెలియచేశారు. ఈ కార్యక్రమింలో కోవూరు నియోజకవరగొిం జనసేనపార్టీ న్యకులు శ్రీ 
చపిపాడి శ్రీనివాసులురడి్ గారు , న్గేింద్ , రాము , శ్రీను , శివ , శ్రీకాింత్ , వర్మ , కోవూరు మిండలిం జనసేనపార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ అలతిఫ్ గారు , స్యి , పవన్ , ఏసురాజు , తదితర జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

మాతయూకారుల ఆభ్యూననితి ధ్యూయంగా జనసేనాని యాత్ర
తూరపాగోదావర్జిల్ల అద్యక్షులు:శ్రీ కిందుల దురేగొష్. 
శతఘ్నా న్్యస్: దశాబ్దాలుగా పర్పాలిించన గత ప్రభుతా్వలు గింగపుత్రులను ఓట గానే చూసిింది వార్ నిజజీవితింలో జాలరులు పడే కష్టీనినా ఏన్డు గుర్తిించలేదు. వార్ కనీస అవసరాలు తీరే్చ దిశగా 
కూడా గత మర్యు ప్రసుథిత ప్రభుతా్వలు ఆలోచన చేయలేదు, ఎనినాకల సమయింలో హామీలు గుపిపాించ ,  మభ్యపెటిటీ వార్ ఓట్ల మాత్రిం తీసుకుని వార్ సమస్యలను,వార్ జీవితాలను గాలికి వదిలేశాయి. 
తరాలు మారుత్న్నా మత్యకారుల తల రాతలు మరాడింలేదు వార్ జీవితాలు తెరచాప లేని న్వా ల ఉన్నాయి, అనునిత్యిం నీటి పై చేసే జీవన పోరాటిం.బరోస్లేని బత్కులు పటటీడు మ్త్కులు కోసిం 
పడే ఆరాటిం.వేటకు వెళ్లన ప్రాణిం తిర్గ వచే్చ వరకు బికు్క బికు్కమింటూ కాలిం గడిపే కుటింబిం. ఎవరో ఒకరు రాకపోతరా తమ జీవితాలు మారకపోతయ అని ఆశతో ఎదురు చూసుతిననా వార్కి జన 
సేన్ని చుకా్కని ల కనిపిించారు, తమ బ్ధను ఆయన దగగొర వ్యకతిిం చేశారు. గత కొింతకాలింగా మత్యకారుల జీవన సిథితిగత్లను అధ్యయనిం చేసిన జనసేన అదినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ నేరుగ వార్ని 
కలిసి వార్ సమస్యలను తెలుసుకోవాలని పార్టీ శ్రేణ్లకు పిలుపునిచా్చరు. అిందులో బ్గింగా ఈ నెల పిబ్రవర్ 13 త్దీ నుించ 20 వ త్దీ వరకు మత్యకరుల అభు్యననాతి  యాత్ర కి శ్రీకారిం చుటటీడిం 
జర్గింది. ఈ కార్యక్రమిం పార్టీ పలిటికల్ అఫైర్సి కమిటీ సభు్యలు శ్రీ న్దిండ్ల మనోహర్ చేత్లమీదుగా ప్రారింభము అవుతోింది.కాకిన్డ మత్యకారుల గ్రామాల నుిండి మ్దలు అయి నరస్పురిం 
వరకు  ఉింటింది, అనతరిం 20 వ త్దీన నరస్పురిం లో  పార్టీ అదినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ బ్ర్ బహరింగ సభలో మత్యకారులను ఉదేదాశిించ ప్రసింగస్తిరు   అని జిల్ల అధ్యక్షులు శ్రీ కిందుల. దురేగొష్  
కార్య వరగొ సమావేశింలో తెలిపారు. అనింతరము పీఏస్సబు్యలు శ్రీపింతిం.న్న్జీ, కిందుల. దురేగొష్  అధ్యక్షతన జర్గన సమావేశింలో తూరుపా, పశి్చమ జిల్ల లో నియోజక వరగొింలో ఉననా అటవింటి 
ప్రజా ప్రతినిదులకు, జనసేన న్యకులకి మిండల అధ్యక్షులకు, సహాయ & సింయుకతి కార్యదర్్శలకు* కార్యక్రమమిం యెక్క దశ దిశ నిరేదాశిం చేశారు. సమావేశింలో జిల్ల అధ్యక్షులు మాట్లడుతూ ప్రజా 
సమస్యలపై జనసేన అధనేతకు సపాషటీమైన అవగాహన ఉింది అని గురుతి చేశారు, ఈ కార్యక్రమింలో పార్టీ న్యకులు, జనసైనికులు, వీర మహళలు, జనసేన పార్టీకి సింబింధించన అనినా విభాగాలకు 
చెిందిన కార్య దరు్శలు, అిందరూ పాల్గొన్లి అని  పిలుపునిచా్చరు.

యల్ యండి పేట గ్రామంలో జర్గిన జనసేనపార్్ 
ఆత్మీయ సమవేశం

శతఘ్నా న్్యస్:  పోలవరిం నియోజకవరగొిం పోలవరిం మిండలిం 
యల్ యిండి పేట గ్రామింలో జర్గన జనసేనపార్టీ ఆతీ్మయ సమావేశింలో 
ఇతర పార్టీలకు చెిందిన పలువురు 40 నుిండి 50 మింది జనసేనపార్టీ 
సిదాదాింతాలు నిజాయితీ నచ్చ ఇించార్జి  చర్రి బ్లరాజు అద్వర్యింలో 
జనసేన పార్టీలో జాయిన్  కావడిం జర్గింది అలగే నియోజకవరగొ 
జిల్ల న్యకుల మద్య గ్రామ కమిటీని సైతిం వేయడిం జర్గింది. ఈ 
కార్యక్రమింలో పోలవరిం ఇించార్జి చర్రి బ్లరాజు, పశి్చమగోదావర్ 
జిల్ల కార్యధర్్శ గడ్మణ్గు రవికుమార్ , జిల్ల జాయిింట్  సెక్రటర్ 
పాదిం న్గకృష్ణ, జిల్ల లీగల్ సెల్  ఉపాద్యక్షులు మేకల రామో్మహనరావు, 
పోలవరిం మిండల అద్యక్షులు గుణపర్తి వీరవెింకట సత్యన్రాయణ, 
కొయ్యలగుడిం మిండల అద్యక్షులు తోట రవి, పోలవరిం మిండల గౌరవ 
అద్యక్షులు తాడి మింగారామ్ , స్నియర్  న్యకులు అపపాన ప్రస్ద్ గారు, 
ఏవి, రామకృష్ణ, మాదేపలి్ల శ్రీనివాస్ దాకారపు మధు, పారేపలి్ల స్యి, 
గోపాలపురిం నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు కనుమూర్ గోపీగారు, 
కడియిం శ్రీనివాస్, షేక్  ఇస్్మయిల్  మర్యు అధకసింఖ్యలో గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్గొనడిం జర్గింది.

ఒంగోలు 38 మర్యు 39 డివిజనలాలో జనంలోకి జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: ఒింగోలు, ప్రజా సమస్యల పర్ష్్కరానికై జనసేన పార్టీ జనసైనికులు 
తలపెటిటీన జనింలోకి జనసేన అనే కార్యక్రమిం ఒింగోలులోని 38 మర్యు 39 
డివిజన్లలో నిర్వహించారు. దీనిలో భాగింగా స్థినిక సమస్యల గుర్ించ అక్కడ 
నివసిించే ప్రజలను అడిగ తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యింగా డివిజన్ లలో త్రాగునీటి 
సమస్య ఎకు్కవగా ఉిందని న్లుగు రోజులకు ఒకస్ర్ వాటర్ ట్్యింకర్ వసుతిిందని 
వచ్చన ఇింటికి ఐదు నుించ పది బిిందలు మాత్రమే ఇసుతిన్నారన్నారు. ఇింటి 
అవసరాలకు సర్పడా నీరు ఇవ్వడిం లేదని కనీసిం స్థినికింగా ఉననా బోరు్ల కూడా 
బ్గు చేయడిం లేదని వాపోయారు. సైడ్ కాలవలు కూడా లేక ఎక్కడ మురుగునీరు 
అక్కడే ఆగపోయి న్న్ ఇబ్ిందులు పడుత్న్నామని అన్నారు. అింత్కాకుిండా 
ఇింటి సథిలలు కూడా ఇక్కడ వార్కి లేవని సింత ఇలు్ల లేని పేదలమైన మేము 
ఇింటి అదదా కూడా కటటీకోలేని ఈ పర్సిథిత్లో్ల ఉన్నామని గతింలో చెలి్లించన ₹500 
జి ప్లస్ త్రీ ఇళ్లను ఇపపాటివరకూ కేట్యిించలేదని ఆవేదన వ్యకతిిం చేశారు. ఈ 
కార్యక్రమింలో జనసైనికులు బిండారు సురేష్, ఈదుపలి్ల గర్ గౌర్శింకర్, గారా 
న్రాయణ, రతానాకరిం స్యి, పరూ్చరు స్యి, చాకిర్ శీను, హర్ష్, ఉింగరాల 
మోహత్, వడ్్ రాజేష్, హర్ష న్గరాజు, సుబ్్రావు, హర్ పాల్గొన్నారు.

2 తెలుగు రాష్్రాలను ఉలి్లకి్క పడేల చేసిన విజయవాడకి చెిందిన చన్నార్ దీక్షిత పై లింగక దాడి చేసిన మానవ మృగిం 
వినోద్ జైన్ ని ఉర్ తియా్యలి అని విజయవాడ తూరుపా నియోజకవరగొిం 14వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ యడ్లపలి్ల 
శివన్గరాజు గార్ ఆధ్వర్యింలో జర్గన నిరసన కార్యక్రమింలో  స్థినిక పటమట ప్రాింతిం లో యన్ఆర్ఐ జూనియర్ 
కళ్శాల విదా్యర్దాని విదా్యరుథిల తో కలిసి బ్ర్ గా కా్యిండిల్ రా్యలీ నిర్వహించ, we want justice అింటూ నిన్దాలతో 
హ్రతితిించారు.
ఈ కార్ర్య్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్్శ అమి్మశెటిటీ వాసు గారు పాల్గొని చన్నార్ ఆత్మహత్య కి 
కారకుడైన నిిందిత్డిని ఉర్ తియా్యలని, ఈ విధింగా చేసేతినే ఇటవింటి మృగాలు తపుపా చెయ్యట్నికి భయపడతారు 
అని అన్నారు. మహళకు రక్షణ కలిపిస్తిిం అని గదదా నెకి్కన జగన్ గార్ ప్రభుత్విం దిశ లింటి చట్టీలను ఏరాపాట చేశాిం 
అని ప్రగల్లు పలకట మే కానీ ఆచరణలో సున్యిం అని, దయచేసి ఇటవింటి అరాచకాలు పునరావృతతిిం అవ్వకుిండా 
ప్రభుత్విం త్వరగా సపాిందిించ చన్నార్ కుటింభానికి తగన న్్యయిం జర్గేల కృష్ చేయాలని కోరారు.
ఈ కార్యక్రమింలో పాల్గొననా డివిజన్ న్యకులకు, కార్యకరతిలకు, విదా్యర్థినులకు, వీర మహళలకు అమి్మసెటిటీ 
హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్రు.

అమి్మశెటిటీ వాసు
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