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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నెల్లూరులో జనసేన పార్టీలో భార్ చేరికలు
నెల్లూరు రూరల్ స్థానిక వెంగళ్ రావు నగర్ 33వ డివిజన్ నెంచి జనసేన పార్టీ జిల్లూ అధ్యక్షులు చెన్నారెడిడి మనక్ెంత్ ఆధ్వర్యెంలో రాజు, శెంకర్ ఆధ్వర్యెంలో దాదాపు 

100 మెంది జనసేన పార్టీలో కుటెంబ సమేతెంగా చేరటెం జరిగెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో జిల్లూ అధ్యక్షులు మనక్ెంత్, గునకుల కిషోర్, సుధీర్, ప్రశెంత్ గౌడ్, షాకీర్, 

బాల్జీ, హేమచెంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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

ఆత్మకూరులో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ 
నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభం

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధినేత కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ జనసేన పార్టీ 
కార్యకర్తల శ్రేయసుసు కోరుతూ 500 రూపాయలకే 5,00,000 లక్షల ప్రమాద 
భీమా, ప్రమాదవశత్్త వైద్యశలలో చేరితే 50,000 రూపాయలు వరకు 
వచేచేటటటీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమెం చేపటటీడెం జరిగెంది. ఈ కార్యక్రమానినా 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగొ ఇన్ ఛార్జ్ నలిశెట్టీ శ్రీధర్ ఆత్మకూరు పార్టీ కారా్యలయెంలో 
ప్రారెంభెంచడెం జరిగెంది. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీధర్ మాట్లూడుతూ ఆెంధ్రప్రదేశ్ 
రాజకీయ చరిత్రలో ఏ పార్టీ తమ కార్యకర్తల కోసెం ఇల్ెంట్ నిర్ణయెం తీసుకోలేదని.. 
కాబట్టీ ఈ అవకాశనినా ప్రతి జనసేన కార్యకర్త ఉపయోగెంచుకోవాలని.. ముఖ్యెంగా 
యువకులు ఖఛ్చేతెంగా ఉపయోగెంచుకోవాలని కోరారు.

చంద్రగిరి నియోజకవర్ంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాలు
*జనసేన్ని పవన్ కళ్్యణ్ సూచనలు మేరకు మలిదశ సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ
*పూరి్తస్థాయిలో పార్టీ బలోపేత దిశగా చెంద్రగరి నియోజకవరగొెంలో అడుగులు వేసు్తననా న్యకులు, మెండల అధ్యక్షులు
*జిల్లూ అధ్యక్షులు పసుపులేట్ హరిప్రస్ద్ ఆదేశనస్రెం విస్తతృతస్థాయిలో సభ్యత్వ నమొదు ప్రక్రియ
*నియోజకవరగొెంలో స్ెంకేతికెంగా సహాయెం కోసెం ఇద్దరు వాలుెంటీరలూన మరియు దాదాపు 24 మెందికి నమోదు చేయగలిగే స్మరథా్య వసులుబాట కలి్పెంచి వారిచే అనినా మెండల్లోలూ 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమెం చేపటటీడెం జరిగెంది

శతఘ్నా న్్యస్:  చెంద్రగరి నియోజకవరగొెంలో జనసేన పార్టీని మరిెంత బలోపేతదిశగా 
ముెందుకు తీసుకెళలూడానికి కతృషి చేసు్తననా దేవర మనోహర్, ఇదే తరుణెంలో జనసేనపార్టీ 
అధ్యక్షులు జనసేన్ని కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ ప్రతిషాటీత్మకెంగా తలపెట్టీన క్రీయాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమెం శరవేగెంగా విస్తతృతస్థాయిలో కొనస్గుత్ెంది.
7 మెండల్లు కలిగ ఉననా చెంద్రగరి నియోజకవరగొెంలో పార్టీని బూత్ స్థాయిలో 
బలోపేతదిశగా తీసుకెళ్లూల్ చర్యలు చెప్పట్టీన న్యకులు మెండలెంలోని ఓటరులూ 
సెంఖ్యనబట్టీ మెండల్నికి 2 నెండి నలుగురు జనసేన వాలోెంటీరలూని నియమెంచి వారిచే 
నమోదు కార్యక్రమెం మరియు ఎటవెంట్ స్ెంకేతిక సమస్యలు వచిచేన పరిష్కరిెంచే దిశగా 
ఇద్దరు టెకినాకల్ కోఆరిడినేటరలూన నియమెంచారు.
క్రియాశీలక సభ్్యలే పార్టీకి వననాముకగా భావిెంచి అరుహులైన ప్రతి ఒక జనసైనికుడు, 
అభమాని, కార్యకర్త సభ్యత్్వనినా నమోదు చేసుకొని పార్టీని మరిెంత బలోపేతెం చేసేల్ కతృషి 

చెయా్యలని కోరారు.
ఈ సభ్యత్వెం చేసుకోవడెం వలలూ రాబోవు రోజులోలూ రానననా ఏ ఒక్క కమటీ లేక పదవులోలూ మొదట్ ప్రాధాన్యత మరియు జరగరానిదిదేదైన్ జరిగతే ₹50000 వరకూ ప్రమాద భీమా 
₹5,00,000 వరకు పెందవచచేని సూచిెంచారు.
కావున ప్రతి ఒక్కరూ సభ్యత్్వనినా నమోదు చేసుకొని పార్టీలో మరియు పార్టీ కార్యకల్పాలోలూ భాగస్్వము్యలు అవుత్రని జిల్లూ యెంత్ెంగెం ఆకాెంక్షిసూ్త 10 రోజుల నమోదు ప్రక్రియ 
గడువున వినియోగెంచుకోవాలని, ఎదైన సమస్యలు ఉననాచో వారివారి మెండల అధ్యక్షులన సెంప్రదిెంచగలరని చెంద్రగరి నియోజకవరగొ న్యకులు దేవర మనోహర్ తెలిపారు.

జనసేన నాయకులు పండ్్యల శ్రీలత, హరికి అభినందనల వెలులూవ
*కొెండిశెట్టీ ప్రవీణ్ కుమార్, గుమ్మడిస్ని శిల్ప ఆధ్వర్యెంలో పెెండా్యల శ్రీలత, పెెండా్యల హరి దెంపత్లకు 
గజమాలతో సత్్కరెం..
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేనపార్టీ వీర మహిళ్ విభాగెం రాయలసీమ ప్రాెంతీయ కమటీ సభ్్యరాలుగా ఎనినాకైన 
పెెండా్యల శ్రీలత ని జనసేన పార్టీ న్యకులు, కార్యకర్తలు, అభమానలు పెద్ద ఎత్్తన కలిసి అభనెందనలు 
తెలియజేయడెం జరిగెంది. ఈ మేరకు సోమవారెం శిెంగనమల నియోజకవరగొ న్యకులు కొెండిశెట్టీ ప్రవీణ్ 
కుమార్, గుమ్మడిస్ని శిల్ప ఆధ్వర్యెంలో పెెండా్యల శ్రీలత, పెెండా్యల హరి దెంపత్లకు గజమాలతో సన్్మనెం 
చేయడెం జరిగెంది. అనెంతరెం వారు నియోజకవరగొెంలోని ముఖ్య న్యకులతో క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ నిరా్మణెం, 
బలోపేతెం చేయడెం పై చరిచేెంచి మెండల్ల వారిగా న్యకుల అభప్రాయాలన తెలుసుకున్నారు. ఈ 

సెందర్ెంగా కొెండిశెట్టీ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లూడుతూ రాష్టెంలో జనసేనపార్టీ అధికారమే లక్ష్యెంగా పవన్ కళ్్యణ్ న్యకత్వెంలో జనసేనపార్టీ వీర మహిళ్ విభాగెం రాయలసీమ 
ప్రాెంతీయ కమటీ సభ్్యరాలు పెెండా్యల శ్రీలత, జిల్లూ న్యకులు పెెండా్యల హరి స్రధ్యెంలో నియోజకవరగొెంలో జనసేన పార్టీని బలోపేతెం చేసి.. ప్రతీ గ్రామెంలో జనసేన జెండా 
ఎగరవేసే దిశగా అడుగులు వేస్్తమని అన్నారు. గుమ్మడిస్ని శిల్ప మాట్లూడుతూ.. పార్టీలో మహిళలకు సమూచిత స్థానెం కలి్పసూ్త పెద్ద పీట వేయడెం గర్వెంగా ఉెందని ముఖ్యెంగా 
న్ర్పల మెండల్నికి చెెందిన పెెండా్యల శ్రీలత కి రాయలసీమ కమటీలో చోట కలి్పెంచడెం ఆనెందెంగా ఉెందని అన్నారు. మహిళలలో ఉననా న్యకత్్వనినా వలికి తీసి పార్టీలో అనేక 
అవకాశలు కలి్పసు్తననా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్, పీఏసీ ఛైరె్మన్ న్దెెండలూ మనోహర్ లకు కతృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ.. పార్టీ అభవతృదిధికి అహరినాశలు కతృషి చేస్్తనని అన్నారు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జిల్లూ కార్యదరిశి కాశెట్టీ సెంజీవరాయుడు, నియోజకవరగొ న్యకులు తోట ప్రకాష్, విశ్వన్థ్ రెడిడి, కతృష్ణమూరి్త మెండల అధ్యక్షులు ఎర్రిస్్వమ, ఓబులేసు, రామయ్య, దెండు 
హర్ష్, పతృథ్్వ రాయల్, గర్ష్, లోకేష్, మురళిక్రిష్ణ, రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నిండు జీవితానికి రండు చుక్కలు
శతఘ్నా న్్యస్: గుెంటూరు, నిెండు జీవిత్నికి రెెండు చుక్కలు… పోలియో 
సెందర్ెంగా ఆదివారెం శ్రీనివాసరావుతోటలో పిలలూలకు పోలియో చుక్కలు 
వేసిన జనసేన పార్టీ జిల్లూ అధ్యక్షుడు గాదె వెంకటేశ్వర రావు, రాష్ట 
కార్యదరిశి షేక్ న్యబ్ కమాల్ తదితరులు.

షేక్ నదీర్ ను సనా్మనించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా న్్యస్:  త్రిమెళలూ గ్రామానికి చెెందిన షేక్ నదీర్ నేపాల్ 
లో జరిగన ఇెంటర్నాషనల్ ఛాెంపియన్ షిప్ గేమ్సు & హీరోస్ 
2022 & ఎడు్యకేషన్ అెండ్ ఫెడర్షన్ లో 100 మరియు1600 
మీటర్సు పరుగు పెందెెంలో రెెండవ స్థానెం లో గెలవడెం జరిగనది. 
ఈ సెంద్ెంగా గద్దల్రు నియోజకవరగొెం జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యెంలో 
షేక్ నదీర్ ని సన్్మనిెంచడెం జరిగనది. ఈ కార్యక్రమెంలో జిల్లూ 
కార్యదరిశి లెంకా నరసిెంహా రావు, జిల్లూ సెంయుక్త కార్యదరిశి కాల్వ 
బాల రెంగయ్య, కెంభెం మెండల అధ్యక్షుడు త్డిశెట్టీ ప్రస్ద్, 
కెంభెం మెండల న్యకులు సెందు న్రాయణ, షేక్ శుభాని 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

గూటాలలో జనసేనపార్టీ గ్రామకమిటీ నిర్్మణం 
కోసం ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్నా న్్యస్: పోలవరెం నియోజకవరగొెం పోలవరెం మెండలెం గూట్ల 
గ్రామెంలో ఇెంచార్జ్ చిర్రి బాలరాజు ఆదేశల మేరకు మెండల్ద్యక్షులు 
గుణపరి్త వీరవెంకట సత్యన్రాయణగారు(చినినా) మరియు జిల్లూ 
ప్రోగ్రాెం కమటీ సభ్్యలు ఆటపాకల వెంకటేశ్వరరావు ఏవి సమక్షెంలో 
గ్రామకమటీని వేయడెం జరిగెంది. అల్గే జనసేన సిదా్దెంత్లు 
విధాన్లు నచిచే పలువురు ఇతర పార్టీలనెండి వచిచే మెండల్ద్యక్షులు 
సమక్షెంలో జనసేన పార్టీలో జాయిన్  అయా్యరు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
మెండల ఉపాద్యక్షులు కురసెం రమేష్ , తెలగెంశెట్టీ రాము, ప్రధాన 
కార్యధరిశి చీకటలూ స్యికతృష్ణమూరి్త, సిద్దన రామకతృష్ణ మరియు గ్రామ 
జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

హందూపురం జిల్లూ గా ప్రకటంచాలని జనసేన డిమాండ్

శతఘ్నా న్్యస్:  హిెందూపురెం జిల్లూ ఏరా్పట 
కోసెం అఖిలపక్షెం ఆధ్వర్యెంలో జరుగుత్ననా 
రిలే నిరాహారదీక్ష లో భాగెంగా 12వ రోజు 
హిెందూపురెం జనసేన పార్టీ ఇన్ ఛార్జ్ ఆకుల 
ఉమేష్ ఆధ్వర్యెంలో అెంబేథ్కర్ సరి్కల్ నెండి 
హిెందూపురెం జిల్లూ ద్రోహుల శవయాత్ర 
నిర్వహిెంచి దీక్షా శిబిరెంలో కూరోచేవడెం 

జరిగెంది. ఈ శవయాత్రలో భార్గా జనసైనికులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమెంత్రి జగన్ తన 
నిర్ణయానినా మారుచేకొని హిెందూపురానినా జిల్లూ కేెంధ్రెంగా ప్రకట్ెంచకపోతే ఉద్యమానినా మరిెంత 
ఉదతృతెం చేస్్తమని జనసేన పార్టీ తరుపున వైసీపీ ప్రభ్త్్వనినా హెచచేరిసు్తన్నామని ఆకుల 
ఉమేష్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన న్యకులు జిల్లూ కార్యదరిశి రమణ, సెంయుక్త 
కార్యదరుశిలు కొలలూకుెంట శేఖర్, మొద శివ హిెందూపురెం, లేపాక్షి, పరిగ మెండల అధ్యక్షులు 
చక్రవరి్త, సుర్ష్ బాల్జీ గౌడ్ న్యకులు నిమ్మకాయల రాము, మల్లూపూల మధు, గాజుల 
న్గభూషణెం, బెంచేరువు భాస్కర్, అెంజి, విజయ్, పవన్, రమేష్, రామెంజి, దాదు, నర్ష్, 
శ్రీనివాస్, ప్రశెంత్, మనోహర్, కిషోర్, సతీష్ దురాగొ, చిన్నా, మౌలి, ప్రశెంత్, హనమెంత్, 
గోపి, పాపననా, శివ శెంకర్, విష్్ణ, ఉపేెంద్ర, కుమార్ మరియు జనసైనికులు అధిక సెంఖ్యలో 
పాల్గొన్నారు. దీక్షలో కూర్చేననా వారికి అఖిలపక్షెం న్యకులు బాల్జీ మనోహర్, రమేష్ రెడిడి, 
ఉమర్ ఫారూఖ్, బార్ అసోషియేషన్ సభ్్యలు శివశెంకర్, మనోహర్ రెడిడి తదితరులు మదధిత్ 
తెలిపారు.

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


మంగళవారం, 01 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మార్్కపురం జిల్లూ సాధనకై జనసేన సంఘీభావం
శతఘ్నా న్్యస్: మారా్కపురెం ఆర్.డి.ఓ కారా్యలయెం వద్ద మారా్కపురెం జిల్లూ 
స్ధన సమతి (జే.ఏ.సీ) ఆధ్వర్యెంలో మారా్కపురెం కారె్పెంటర్ అసోసియేషన్ 
వారు రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టీరు. ఈ నిరాహార దీక్షకు జనసేనపార్టీ మారా్కపురెం 
నియోజకవరగొ ఇన్ ఛార్జ్ మరియు మారా్కపురెం జిల్లూ స్ధన సమతి జే.ఏ.సి వైస్ చైర్మన్ 
ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ సెంఘీభావెం తెలిపారు. అనెంతరెం ఇమ్మడి కాశీన్ధ్ న్తనెంగా 
ఎనినాకైన కారె్పెంటర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, ఉపాధ్యక్షులకు సన్్మనెం చేశరు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జిల్లూ స్ధన సమతి ఛైర్మన్ కెందుల న్రాయణరెడిడి, జిల్లూ స్ధన 
సమతి కన్్వనర్ సైదా, జిల్లూ స్ధన సమతి ట్రెజరర్ వక్కలగడడి మలిలూకారుజ్న, సిపిఐ, 
సీ.పీ.ఎెం న్యకులు అెందె న్సరయ్య, సోమయ్య, రవి, టీడీపీ న్యకులు తళలూపలిలూ 
సత్యన్రాయణ, డా.మౌల్లి, జనసేనపార్టీ ప్రకాశెంజిల్లూ కార్యదరిశి తిరుమలశెట్టీ 
వీరయ్య, మారా్కపురెం పటటీణ అద్యక్షుడు షేక్ ఇమామ్ స్హెబ్, మెండల అధ్యక్షులు 

త్ట్ రమేష్, వీరిశెట్టీ శ్రీనివాసులు, బిస్ హర్ష్, ఊటకురి వెంకటేశ్వరులూ మరియు జనసేన మరియు ఇతర పార్టీల న్యకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

ఉచిత ఆరోగ్యం పేరుతో అఖిలపక్ం జరిపిన సమావేశంలో పాల్్న్న జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: హైదరాబాద్, సుెందరయ్య విజా్ఞన కేెంద్రెంలో అెందరికీ ఉచిత ఆరోగ్యెం పేరుతో అఖిలపక్షాలన ఆహా్వనిెంచి, లోక్ సత్్త పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు 
జయప్రకాష్ న్రాయణ నిర్వహిెంచిన రెండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సు లో జనసేన పార్టీ తరుపున తెలెంగాణ రాష్ట ఇెంచార్జ్ నేమురి శెంకర్ గౌడ్ సూచన మేరకు, గ్రేటర్ 
హైదరాబాద్ అధ్యక్షులు రాధారెం రాజలిెంగెం పాల్గొన్నారు. ఈ సెందర్ెంగా తదితర పార్టీల ప్రతినిధులతో పాట జనసేన అభప్రాయెంగా రాజలిెంగెం మాట్లూడుతూ… 
గోలూబల్ సిటీ స్్మర్టీ సిటీ అని చెపు్పకొనే ఎనోనా ప్రాెంత్లోలూ కన్స వైద్య సదుపాయాలు కూడా ఇప్పట్కీ అెందుబాటలో లేదు. నెల వారి సూదులు చిననా పిలలూలకు వేసేెందుకు 
కూడా కొనినా కొనినా సెందరా్లోలూ కొరత ఏర్పడుత్ెంది. కుక్క కాటకి కూడా స్థానికెంగా ఉననా ప్రైమర్ లేదా అర్న్ ప్రైమర్ హెల్్త సెంటరలూలో ర్బిస్ వా్యకిసున్ కూడా నిలువ 
లేకపోగా, ఆ సూది కోసెం మన హైదరాబాద్ లో సైతెం హిమాయత్ నగర్ దాకా వచిచే తీసుకోవాలి. ఇల్ెంట్ చిననా స్మాన్య వైద్యమే దొరకకపోతే పెద్ద పెద్ద జబు్లు వచిచే, 
ఆపర్షనలూ చేయిెంచుకునే పరిసిథాతి ఏర్పడితే మనల్ెంట్ సగట మనిషి జీవితెం అగమ్యగోచరెంగా మారుత్ెంది. అెందుకే ఈ పరిసిథాతి మారాలి, నిరుపేద మధ్యతరగతి 
కుటెంబాలకు వైద్య సదుపాయాలు సరైన ర్తిలో అెందిచే విదెంగా ప్రభ్త్వెం చర్యలు తీసుకోవాలి. ఓట కొనడెంలో చూపిెంచే త్పత్రయెం, వైద్యెం అెందిచడెంలో 
మాత్రెం చూపడెం లేదు. అధికారెం మీద దతృషిటీ పెటటీడమే తప్ప, అెందరికీ విద్య వైద్యెం అెందిచాలని మాత్రెం ప్రసు్తత ప్రభ్త్్వలు ఆలోచన చేసిన దాఖల్లు లేవు. 
ప్రయివేట ఆసుపత్రులోలూ వైద్యెం ఇెంత ఖర్దుగా మారడానికి గల కారణాలన ముల్లతో మరిచేవేయాలని మా ఆకాెంక్ష. ఇక మీద కూడా ప్రజా సమస్యల పరిషా్కరానికి, 
స్మాన్యల తరుపున నిలబడి ప్రశినాెంచి పోరాడట్నికి జనసేన పార్టీ ఎపు్పడూ ముెందు ఉెంటెందని, రాజకీయాలలో అెంతిమెంగా ప్రజా శ్రేయసేసు మాకు ముఖ్యమని 
తెలియజేసు్తన్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమెంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కమట్ న్యకులు, తదితర డివిజనలూ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు.

పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో 
పాల్్న్న కౌనిస్లర్ 

విజయలక్ష్మి
శతఘ్నా న్్యస్: అమల్పురెం 
పురపాలక సెంఘెం పరిధిలో పల్సు 
పోలియో చుక్కలు వేసే కార్యక్రమెం 
జరిగెంది. 9వ వారుడి ఝాన్సులక్ష్మి 
బాయ్ పాఠశలలో జరిగన ఈ పల్సు 
పోలియో కార్యక్రమెంలో వార్డి జనసేన 
కౌనిసులర్ గొలకొట్ విజయలక్ష్మి వాసు 
పిలలూలకు పోలియో చుక్కలు వేశరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఆక్రమణలు తొలగింపునకు 20 లక్లు అవసరమా: 
కౌనిస్లర్ గండి దేవి హారిక

శతఘ్నా న్్యస్: అమల్పురెం పురపాలక 
సెంఘ సమావేశెం చైర్ పరసున్ రెడిడి సత్య 
న్గేెంద్ర మణి అధ్యక్షతనజరిగెంది. ఈ 
సమావేశెంలో అమల్పురెం పటటీణ పరిధిలో 
ఆక్రమణలు తొలగెంచడెంలో 20లక్షలు 
ఎెందుకు, సగెం కూడా ఖరుచే కాని వాట్కీ అని 
7వ వారుడి జనసేన కౌనిసులర్ గెండి దేవి హారిక 
ప్రశినాెంచారు. ముెందు అవగాహన అవసరెం 

అని అధికార వై.సి.పీ కౌనిసులర్ 17వ వారుడి దొమే్మట్ పరశురాముడు (రాము) అన డెంతో 
ఆయనకు వైసీపీ కౌనిసులరులూ అెండగా నిలిచారు. జనసేన కౌనిసులర్ 7వ వారుడి గెండి హారిక దేవి కి 
మద్దత్గా సీనియర్ కౌనిసులర్, 6వ వార్డి జనసేన కౌనిసులర్ పిెండి అమరావతి నిలిచారు. దీనిపై 
అబి్రెడిడి వెంకటన్గేశ్వరావు(చెంట్) 21వ వారుడి తెలుగుదేశెం కౌనిసులర్ మాట్లూడుతూ కౌనిసులర్ 
అడిగన వాట్కి సమాధానెం ఇవ్వెండి, ఆమెకు తెలియదు అెంటూ మాట్లూడెం తగదు అన్నారు. 
అభ్యెంతరెం పెడుత్న్నా ఆమోదెం అెంటూ ముెందుకు పోత్న్నారు ఇల్ ఐతే ఎల్ అని 6వ వారుడి 
జనసేన కౌనిసులర్ పిెండి అమరావతి ప్రశినాెంచారు. చైర్ పరసున్ రెడిడి సత్య న్గేెంద్ర మణికి జనసేన 
కౌనిసులరులూ 7వ వారుడి గెండిదేవి హారిక, 6వవారుడి పిెండి అమరావతి డీసెంట్ ఇచాచేరు. దీనిపై వైసిపి 
కౌనిసులర్17వ వారుడి దొమే్మట్ పరశురాముడు(రాము) గతెంలో ఆమోదెం చేసిన పనలకు డీసెంట్ 
అెంటూ వివాదెం చేయడెం సరి కాదు అన్నారు.

మదనపల్లూ లో అఖిలపక్ పార్టీ నేతల అరస్టీ మరియు హౌస్ అరస్టీ లు

శతఘ్నా న్్యస్: మదనపలిలూ జిల్లూ స్ధన కోసెం జనసేన పార్టీ రాయలసీమ కో కని్వనిర్ గెంగారపు 
రామదాసుచౌదరి మరియు మదనపల్లూ స్ధన జే.ఏ.సీ ఆధ్వర్యెం లో జరుగుత్ననా మదనపల్లూ సకల 
జనల బెంద్ న వైసీపీ ప్రభ్త్వెం పోలీసులతో అణచి వేయాలని జే.ఏ.సీ న్యకులన మరియు 
అనినా పార్టీ ల కార్యకర్తలన అరెసుటీ చేసి ఒన్ టౌన్ పోలీస్ సేటీషన్ కు తరలిెంచడెం జరిగెంది. 
అదేవిధెంగా జనసేన ప్రధాన కార్యదరిశి జెంగాల శివరాెం కు ముెందు జాగ్రత్తగా నోటీస్ ఇవ్వడెం.. 
కొెంత మెందిని హౌస్ అరెస్టీ చేయడెం.. స్వఛచేెందెంగా బెంద్ పాట్సు్తననా వర్తకులకి మరియు 
సూ్కల్సు ని.. అెందరిని ప్రభ్త్వ అధికారులు వచిచే భలవెంతెంగా షాపులు తెరవాలిసుెందిగా 
ఆదేశలిసు్తన్నారు.

అమరావతి పరిరక్షణ సమితి రండ్ టేబుల్ 
సమావేశంలో జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: ఏల్రు హోటల్ ఎన్ లో జరిగన అమరావతి పరిరక్షణ 
సమతి ఆధ్వర్యెంలో ఏల్రు పారలూమెెంటర్ పరిధిలో రెండ్ టేబుల్ 
సమావేశెంలో జనసేన రాష్ట కార్యదరిశి ఘెంటస్ల వెంకట లక్ష్మి, 
చిెంతలపూడి నియోజకవరగొెం ఇెంచార్జ్ మేక ఈశ్వరయ్య, పోలవరెం ఇెంచార్జ్ 
చిర్రి బాలరాజు, ఏల్రు జనసేన పారిటీ ఇెంఛారిజ్ రెడిడి అప్పలన్యుడు 
తరపున పాల్గొననా ఏల్రు మెండల అధ్యక్షులు వీరెంకి పెండు, ఉపాధ్యక్షులు 
రిటైర్డి ఎమా్మరో్వ గుబ్ల న్గేశ్వరరావు, ఉెంగుటూరు న్యకులు కట్రెడిడి 
చెంద్రశేఖర్, ఏల్రు నగర ప్రధాన కార్యదరిశి సరిది రాజేష్, ఉపాధ్యక్షులు 
బతసు మధు, అధికార ప్రతినిధి అలులూ చరణ్, న్యకులు పసుపులేట్ 
దినేష్, వెంకట్, శ్రీనివాస్, చెందు, రామకతృష్ణ, రతనాకుమార్ తదితరులు 
పాల్గొన్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పీలేరు నియోజకవర్ మండలసాథాయి జనసేన కమిటీల 
నియామకం

శతఘ్నా న్్యస్: పీలేరు, పీలేరు టౌన్ నెందు పీలేరు నియోజకవరగొ 
మెండల స్థాయి జనసేన కమటీల నియామకెం మరియు సమావేశెం 
జరిగెంది. చితూ్తరు జిల్లూ అధ్యక్షులు డాకటీర్ హరి ప్రస్ద్ ఆదేశల మేరకు 
జిల్లూ కార్యదరిశి కలప రవి ఆధ్వర్యెంలో జిల్లూ కార్యదరిశి ఆరె్క బాటస్రి, 
మెండల ఇన్చేర్జ్ లు వి మోహన్, యెం కిషోర్, ట్ మహేష్ కుమార్ 
అెందరి సమక్షెంలో అెంగరెంగ వైభవెంగా జరిగెంది. ఈ కార్యక్రమెం 
మొత్తెం పీలేరు ఇన్చేర్జ్ బెజవాడ దినేష్ పర్యవేక్షణలో ముఖరెంచాెంద్ 
ముఖ్య అతిథ్గా పాల్గొనడెం జరిగెంది. ఈ కార్యక్రమానినా విజయవెంతెం 
చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరున్ కతృతజ్ఞతలు పిలవగానే వచిచేన మీడియా 
మత్రులకు ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

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

శెట్టీరు మండలంలో జనసేన పార్టీ ఆత్్మయ 
సమావేశం

శతఘ్నా న్్యస్: అనెంతపురెం జిల్లూ, కళ్్యణదురగొెం నియోజకవరగొెం శెటూటీరు మెండలెంలో 
జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సమావేశెంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వెం గురిెంచి జన సైనికులకు 
వివరిెంచి ఐదు లక్షల ఇన్సురెన్సు పాలసీని ప్రతి జనసైనికుడు ఖచిచేతెంగా తీసుకోవాలని 
సూచిెంచడెం జరిగనది. మారిచే 14వ తేదీ జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ దినోతసువానినా 
మన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ పెద్ద ఎత్్తన బహిరెంగ సభ నిర్వహిెంచబోత్న్నారు. ఈ 
ఆవిరా్వ సమావేశనికి జనసైనికులు పెద్ద ఎత్్తన తరలిరావాలని కోరడెం జరిగనది. 
జనసేన సిదాధిెంత్లు నచిచేన పలువురు యువతన కెండువా కపి్ప జనసేన పార్టీలోకి 
ఆహా్వనిెంచడెం జరిగనది. ఈ సమావేశెంలో జిల్లూ సెంయుక్త కార్యదరిశి బాల్యెం రాజేష్ 
శెటూటీరు మెండల కన్్వనర్ లేపాక్షి ఈరననా కళ్్యణదురగొెం మెండల కన్్వనర్ షేక్ మొహిదీ్దన్, 
రామలిెంగ, ఎర్రిస్్వమ, వెంకటేష్, నరసిెంహ, తిపే్పస్్వమ, వీర్ష్, కాెంత రాజ్ మొదలైన 
జనసైనికులు పాల్గొనడెం జరిగనది.

ధోనిముక్కలలో వసతులతో కూడిన వైకుంఠధామం 
ఏర్పాటుచేయాలని వినతి

శతఘ్నా న్్యస్: *గుెంతకల్ మెండలెం ధోనిముక్కల గ్రామెంలో అనినా వసత్లతో కూడిన 
వైకుెంఠధామెం(స్మశన వాట్క) ఏరా్పట చేయాలని కోరుతూ త్సిల్్దర్ గారికి వినతి – 
అనెంతపురెం జిల్లూ జనసేన పార్టీ కార్యదరిశి వాసగరి మణికెంఠ, గుెంతకల్ మెండల జనసేన 
అధ్యక్షుడు కురువ పురుషోత్తెం
గుెంతకల్, జనసేన న్యకులు ఎమా్మరో్వ గారితో మాట్లూడుతూ గుెంతకల్ మెండలెం ధోని 
ముక్కల గ్రామెంలో జాతీయ రహదారి నిరా్మణెంలో భాగెంగా ఈ గ్రామానికి ఉననాటవెంట్ 
వైకుెంఠధామెం(స్మశన వాట్క) యొక్క సథాలము జాతీయ రహదారి నిరా్మణెంలోకి కొెంతభాగెం 
వళి్ళెంది. దీనివలన స్మశన వాట్క చిననాదవడెంతో స్థానిక గ్రామసు్తలు ఇబ్ెందులకు 
గురవుత్న్నారు. కావున కొెంతభాగెం ప్రభ్త్వ భూమని స్మశన వాట్క కేట్యిెంచి దానికి 
చుటూటీ కాెంపెండ్ వాల్, బోరు, వాటర్ ట్్యెంకు, రోడుడిన ఏరా్పట చేసి గ్రామసు్తలు పడుత్ననా 
ఇబ్ెందులన తొలగెంచే విధెంగా చర్యలు చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ గుెంతకల్ మెండల శఖ 
తరపున విజ్ఞపి్త విజ్ఞపి్త చేశరు. ఈ కార్యక్రమెంలో నిస్్వరథా జనసైనికులు, జనసేన న్యకులు 13 
వార్డి ఇెంచార్జ్ బెండి శేఖర్, ధోనిముక్కల రాజశేఖర్, కస్పురెం సుబ్య్య, ఎస్ కతృష్ణ, పాెండు 
కుమార్, అలులూ రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మిరియాల పంటకు గిటుటీబాటు ధర కలిపాంచాలి
*మరియాల పెంటకు గటటీబాట ధర కలి్పెంచాలని గరిజనలతో జనసేన ఆధ్వర్యెంలో నిరసన
*గరిజనలతో నిరసన తెలిపిన జనసేన ఎక్సు ఎెం.పి.ట్.సి స్యి బాబా, రామకతృష్ణ, రవీెంద్ర

శతఘ్నా న్్యస్: అరకు వేలి మెండలెం పేదలబుడు పెంచాయతీ పరిధిలో గల గర్ద గూడ గ్రామెంలో 
సోమవారెం ఉదయెం జనసేన పార్టీ మాజీ ఎెంపిట్సి స్యిబాబా, అలలూెంగ, రామకతృష్ణ, రవీెంద్ర 
ఆధ్వర్యెంలో ఆయా గ్రామాలోలూ పర్యట్ెంచి ఇెంట్ెంట్కి జనసేన మాటలు, సిదాధిెంత్లు తీసుకెళ్్త.. 
గరిజనలతో సమావేశమై సమస్యల పటలూ చరిచేెంచారు. ముఖ్యెంగా గరిజనల పెండిెంచిన 
మరియాల కు ప్రభ్త్వెం గటటీబాట ధర కలి్పెంచడెం లేదని జనసేన దతృషిటీకి తీసుకొచాచేరు. ఈ 
సెందర్ెంగా తన సెంత పార్టీ న్యకులు మాట్లూడుతూ ప్రభ్త్వెం తక్షణమే స్పెందిెంచి గరిజనలు 
పెండిెంచిన మరియాలకు గటటీబాట ధర కలి్పెంచాలని ఈ సెందర్ెంగా ప్రభ్త్్వనికి డిమాెండ్ 
చేశరు. అనెంతరెం గరిజనలు పెండిెంచిన పెంటకు గటటీబాట ధర కలి్పెంచాలని గరిజనలతో 
నిన్దాలు చేసూ్త ప్రభ్త్్వనికి నిరసన దా్వరా తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసైనికులు, 
గ్రామసు్తలు పాల్గొన్నారు.

మరణంచిన వారి కుటుంబాలను పర్మరి్శంచిన పితాని
శతఘ్నా న్్యస్:  తూరు్పగోదావరి జిల్లూ, 
ముమ్మడివరెం నియోజకవరగొెంలో రాష్ట జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమటీ సభ్్యలు, 
ముమ్మడివరెం నియోజకవరగొ ఇెంచార్జ్ 
గేదెలలూెంక గ్రామెంలో అకస్్మత్్తగా చనిపోయిన 
గుదధిట్ రాజా వరలక్ష్మి కుటెంబ సభ్్యలన 
పరామరిశిెంచారు. మరియు అదే గ్రామానికి 
చెెందిన సవరపు ఏసుదాసు ప్రమాదవశత్్త 

గోదావరిలో పడి మరణిెంచడెం జరిగెంది. వారి కుటెంబ సభ్్యలన పరామరిశిెంచి మనోధైరా్యనినావ్వడెం 
జరిగెంది. వీరివెంట జనసేన పార్టీ జిల్లూ ఉపాధ్యక్షులు అధ్యక్షులు స్నబోయిన మలిలూకారుజ్న గుదధిట్ జమ్మ, 
గోదాసి పుెండర్, కొపి్పశెట్టీ గణేష్, బెంత్ వీరబాబు, బెంత్ సత్యన్రాయణ, బెంత్ వెంకటరమణ, 
కడలి న్గేశ్వరరావు, నిమ్మన శ్రీన మరియు గ్రామసు్తలు ఉన్నారు.

కా్యనస్ర్ వా్యధితో మరణంచిన వ్యకితి 
కుటుంబానికి జనసేన ఆరిధిక సాయం

శతఘ్నా న్్యస్: శ్రీకాకుళెం 
నియోజకవరగొెంలోని స్ధినిక దమ్మల 
వీదిలో నివాసముెంటననా బాబురావు 
అనే యువకుడు ఈ మధ్యనే కా్యనసుర్ 
వా్యధితో మరణిెంచారు. వతృతి్తర్త్్య 
డ్రైవర్ అయిన బాబురావు కుటెంబ ఆరిథాక 
పరిసిథాతి తెలుసుకుని వారికి అెండగా 
ఉెండాలనే ఉదే్దశ్యెంతో 39వ వారుడి లోని 

జనసేన న్యకులు కామేష్ మరియు తేజ విషయానినా ఆసే్రేలియాలోని జనసేన 
న్యకులు సనపల సెంజయ్ కు తెలియచేస్రు. ఆయన వెంటనే స్పెందిెంచి 
తక్షణ సహాయెంగా 15వేల రూపాయలన ఆ కుటెంబానికి ఆరిథాక సహయెంగా 
పెంపిెంచారు. శ్రీకాకుళెం జనసేన పారిటీ న్యకులు ఉదయ్ మరియు గురు ప్రస్ద్ 
అధ్వర్యెంలో బాబురావు కుటెంబ సభ్్యలకు 15 వేల రూపాయలు అెందిెంచారు. 
కషటీ సమయెంలో తమ కుటెంబానికి అెండగా నిలిచినెందుకు బాబురావు భార్య 
జనసేన పార్టీ న్యకులకు కతృతజ్ఞతలు తెలియచేశరు. కార్యక్రమెంలో జనసేన 
న్యకులు ప్రవీణ్, నవీన్, ప్రదీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

యానాం రోడుడు ప్రమాదంలో మరణంచిన 
వారి కుటుంబాని్న పర్మరి్శంచిన పితాని

శతఘ్నా న్్యస్:  ముమ్మడివరెం, ఇటీవల యాన్ెం రోడుడి ప్రమాదెంలో మరణిెంచిన 
ఐ.పోలవరెం, జి.వేమవరెం కి చెెందిన వైదాడి కుమార్, వైదాడి పద్మ, హరిషిత, సత్య 
వర్మ కుటెంబ సభ్్యలన పరామరిశిెంచిన జనసేన పార్టీ రాష్ట రాజకీయ వ్యవహారాల 
కమటీ సభ్్యలు మరియు ముమ్మడివరెం నియోజకవరగొ పిత్ని బాలకతృష్ణ మరియు 
జనసేన పార్టీ జిల్లూ ఉపాధ్యక్షులు స్నబోయిన మలిలూకారుజ్న రావు, ఐ.పోలవరెం 
మెండల అధ్యక్షులు మది్దెంశెట్టీ పురుషోత్తెం, ఎెం.పి.ట్.సి.జమ్మ తదితరులు.

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


యడలూపాట వెంకట్రావు ఆత్మకు శంతి చేకూర్లి
శతఘ్నా న్్యస్: ప్రజా జీవితెంలో విశేష అనభవెం 
ఉననా న్యకులు యడలూపాట్ వెంకట్రావు త్ది 
శ్వస విడిచారనే విషయెం బాధ కలిగెంచిెందని 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ న్దెెండలూ మనోహర్ ఒక 
ప్రకటనలో తెలిపారు. సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రయాణెంలో 
రాష్ట మెంత్రిగా, రాజ్యసభ సభ్్యనిగా, గుెంటూరు 
జిల్లూ పరిషత్ ఛైర్మన్ గా వెంకట్రావు చేసిన సేవలు 
మరువలేనివి. తెన్లి, వేమూరు ప్రాెంత్లతో 
ఆయనకుననా అనబెంధెం విడదీయలేనిది. 
వ్యవస్య రెంగెం, పాడి పరిశ్రమల అభవతృదిధి కోసెం 
ఎనోనా ఆలోచనలు చేశరు. వెంకట్రావు ఆత్మకు 
శెంతి చేకూరాలని భగవెంత్ణి్ణ ప్రారిథాసు్తన్నాన. 

వారి కుటెంబానికి న్ ప్రగాఢ స్నభూతి తెలియచేసు్తన్నానని న్దెెండలూ మనోహర్ అన్నారు.

ప్రమాదవశతుతి మరణంచిన జనసైనికుని కుటుంబాని్న 
పర్మరి్శంచిన మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్నా న్్యస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లూ పిఠాపురెం నియోజవరగొెం యు 
కొత్తపలిలూ మెండలెం రామననాపాల్ెం గ్రామెంలో ఇటీవల ప్రమాదవశత్్త 
మరణిెంచిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక జనసైనికుడు గెడడిెం రాజు బైక్ 
యాకిసుడెంట్ లో మరణిెంచడెం జరిగెంది. ఆ కుటెంబానినా పిఠాపురెం 
జనసేన పార్టీ ఇన్చేర్జ్ శ్రీమతి మాకిన్డి శేష్కుమారి పరామరిశిెంచి 
మనోధైరా్యనినా చెపి్ప జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్, మేమెందరెం 
కూడా అెండగా ఉెంట్మని తెలియజేశరు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
యు కొత్తపలిలూ మెండల అధ్యక్షులు పట్టీ శివ, గడడిెం న్ని, గోపిశెట్టీ 
న్గేశ్వరరావు, పి.వి.ఎస్.ఎన్ మూరి్త, రమేష్, కోదెండ, వెంకటరమణ, 
గడడిెం కతృష్ణ, ఎన్. వీరబాబు, బుజిజ్, జి.శ్రీనివాసరావు, జి.సత్యన్రాయణ, 
వీరబాబు, విజయ్, సుర్ష్, గడడిెం వీరబాబు, రాజు,రాజ్ కుమార్, 
సతి్తబాబు, పెద్దకాపు, రాజేష్, రామననాపాల్ెం జనసైనికులు న్యకులు 
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

జనసైనికుడిని కోలోపావడం బాధాకరం
శతఘ్నా న్్యస్: గురజాల మెండలెం, పల్లూగుెంత గ్రామానికి చెెందిన దీకొెండ 
వేణు అనే జన సైనికుడు ఇటీవల అన్రోగ్యెంతో మరణిెంచడెం జరిగెంది. వేణు 
పెద్దకర్మ కార్యక్రమానికి జనసేన పార్టీ గుెంటూరు జిల్లూ అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వరరావు 
విచేచేసి వేణు చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లరి్పెంచారు. అనెంతరెం 
వారి కుటెంబ సభ్్యలన పరామరిశిెంచి, జనసేన పార్టీ అెండగా ఉెంటెందని 
హామీ ఇచాచేరు. నిస్్వరథా జనసైనికుడిని కోలో్పవటెం చాల్ బాధాకరమని ఆయన 
ఆవేదన వ్యక్తెం చేశరు. పల్నాడు వా్యప్తెంగా ఉననా జనసైనికులెందరూ.. క్రియాశీలక 
సభ్యత్వెం తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ప్రమాదవశత్్త ప్రమాదాలకు గురైయితే 
పార్టీ ఇన్సురెన్సు ఎెంతగానో ఉపయోగపడుత్ెందని ఆయన తెలియజేశరు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జిల్లూ కార్యదరిశి కట్కెం అెంకారావు, సెంయుక్త కార్యదరిశి దుదేకుల 
ఖాసీెంసైదా, జనసేన న్యకులు భావన్నారాయణ, తోట నరసుయ్య, సలీెం, పసుమరి్త 
మణి, శిరిగరి మణికెంఠ, న్లుగు మెండల్ల అధ్యక్షులు, జనసేన న్యకులు 
జనసైనికులు పాల్గొన్నారు.

జనసేన వీరమహళ యన్నం ద్రాక్షాయనికి నివాళులు
శతఘ్నా న్్యస్:జనసేన 
వీరమహిళ యననాెం 
ద్రాక్షాయనికి దశ దిన 
కర్మ కార్యక్రమనికి 
హాజరై నివాళి అరి్పెంచి 
శ్రదాధిెంజలి ఘట్ెంచిన 
కెంకణాల శెంకర్, 
రాష్ట చిరెంజీవి యువత 
ఉపాధ్యక్షులు, గుగగొళలూ 
సుర్ష్, త్డికొెండ 
జనసేన పార్టీ న్యకులు, 

నవబోత్ తేజ, గుెంటూరు జిల్లూ చిరెంజీవి యువత ఉపాధ్యక్షులు మరియు 
వనిగెండలూ హరి, జనసేన పార్టీ గుెంటూరు జిల్లూ యువ న్యకులు పాల్గొన్నారు. ఈ 
సెందర్ెంగా వారు మాట్లూడుతూ పన్నారు లో జనసేన పార్టీ బలోపేతెం చెయ్యడెం 
లో యననాెం ద్రాక్షాయని కతృషి మరువలేనిది అని అన్నారు, ఆమెని మేము బుజజ్మా్మ 
అని ఎెంతో ప్రేమగా చూసుకొనే వాళ్ళెం రాష్టెంలో పార్టీ కార్యక్రమెం ఏది జరిగన 
మా అెందరికెంటే ముెందుగా హాజరై మాకు ఆదరశిెంగా నిలిచిెంది, ఆమె ఆశయాలు 
ముెందుకు తీసుకువళత్మని అన్నారు.

కాకర్పలిలూ థర్మల్ మృతులకు జనసేన ఘన నివాళి
శతఘ్నా న్్యస్: టెక్కలి, సెంతబమా్మలి మెండలెం పోతిన్యయుడు పేట గ్రామెంలో 2011 ఫిబ్రవరి 
28న జరిగన పోలీసు కాలు్పలలో మరణిెంచిన ఉద్యమకారులకు టెక్కలి జనసేన ఇెంచార్జ్ కణితి కిరణ్ 
ఆధ్వర్యెంలో జనసేన న్యకులు ఘనెంగా నివాళ్లు అరి్పెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా కణితి కిరణ్ 
మాట్లూడుతూ జీవో నెంబర్ 1108 ని వెంటనే రదు్ద చెయా్యలని ఉద్యమ కారుల పై అక్రమెంగా బన్యిెంచిన 
పోలీసు కేసులన భేషరుత్గా ఉపసమహురిెంచుకోవాలని ప్రభ్త్్వనినా డిమాెండ్ చేశరు. గతెంలో తన 
పాదయాత్రలో భాగెంగా ప్రసు్తత ముఖ్యమెంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడి గారు న్డు టెక్కలి లో 2018 డిసెంబర్ 
21న ఈ ప్రాెంత పర్యటనలో ఈ ప్రాెంత వాసులకు ఇదే హామీ ఇచాచేరని నేడు వారు అధికారెంలోకి 
వచిచే సుమారు మూడు సెంవతసురాలు గడుసు్తన్నా ఎెందుకు హామీలు నెరవేరచేలేదని డిమాెండ్ చేశరు. 
తమ జనసన ప్రభ్త్వెం వచిచేన వెంటనే 1108 జీవో న రదు్ద చేసి, ఉద్యమ కారులపై పెట్టీన కేసులన 
కూడా రదు్ద చేస్్తమని కణితి కిరణ్ తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన ఎెంపి అభ్యరిధి మెటటీ రామారావు 
మాట్లూడుతూ వచేచే ఏడాదికి పుష్కర కాలెం అవుత్ననా ఈ సమస్య పరిషా్కరెం కాకపోవడెం చాల్ 
బాధాకరెం అని ప్రభ్త్వెం వెంటనే స్పెందిెంచి 1108జోవో న వెంటనే రదు్ద చేయాలని తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జనసేన టెక్కలి నియోజకవరగొెంలోని న్లుగు మెండల్ల జనసేన న్యకులు, ఎెంపీటీసీ 
అభ్యరుధిలు, వార్డి మెెంబరులూ, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్్తన పాల్గొన్నారు.
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