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మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
స్త్రీని శక్తి స్వరూపిణిగా భావిస్తిరు మన భారతీయులు. గిరులు, విరులు, నదులు 

సమసతి ప్రకృతిని స్త్రీ రూపంగా స్తితిస్తి వారిని గౌరవించడం మన సనాతన 

సంప్రదాయంలో ఒక భాగం. అటువంటి స్త్రీమూరుతిల విజయాలకు హర్షదా్వనాలు 

పలుకుతూ జరుపుకునే మహిళాదినోత్సవం శుభతరుణాన మాతృమూరుతిలు, 

ఆడపడుచులు యావత్ మహిళా లోకానిక్ నా పక్షాన, జనేసేన పార్టీ పక్షాన 

హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షాలు అంటూ ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ఒక 

ప్రకటన విడుదల చేశారు. తల్లిగా..సోదరిగా..భార్యగా..తనయగా..అవాజ్యమైన 

ప్రేమానురాగాలు అందించే మహిళామణులను ఎంత కొనియాడినా తకుకువే. నవీన 

కాలంలో వారు స్ధంచని విజయాలు లేవు. వారు అధరోహించని పదవులూ లేవు. 

నేను జనసేన పార్టీని స్థాపించి కొనస్గిస్తిన్న రాజకీయ యజ్ంలో మా వీర మహిళలు 

అందిస్తిన్న సేవలు, వారి అండదండలు వెలకటటీలేనివి. చిరస్మరణీయమైనవి. స్త్రీలు 

ఎకకుడ గౌరవింపబడతారో అకకుడ శాంతి సౌభాగా్యలు పరిఢవిలులితాయని మన 

ధర్మ శాస్్రాలు చెబుతున్న వాఖ్్యలు సదా ఆచరణీయం. సర్వదా అనుసరణీయం. 

మహిళాభ్్యన్నతిక్, వారిక్ రాజకీయ, ఆరిధిక, స్ంఘికంగా సమాన అవకాశాల 

స్ధనలో మహిళలకు నావంతు సహకారం అనునిత్యం ఉంటుందని ఈ సందర్ంగా 

పునరుదాఘాటిస్తినా్ననని జనసేనాని తెల్పారు.

రాజధాని నిరామాణాం కోసాం రైతులది వజ్ర సాంకల్ప పోరాటాం
* రైతుల లక్ష్ంలో చితతిశుదిధి ఉంది… హైకోరుటీ తీరుపు అమలయ్్య వరకూ వారి వెన్నంటే
శతఘి్న న్్యస్:  స్మారు 35 వేల ఎకరాల భూములను రాజధాని నిరా్మణం కోసం 
అందించిన రైతులు 811 రోజులుగా చేస్తిన్న పోరాటం వజ్ర సంకలపుంతో కూడుకున్నదిగా 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ఒక ప్రకటనలో అభివరి్ణంచారు. రాజధాని కోసం 
తాము స్గు చేస్కొంటున్న భూములను సమీకరణలో తా్యగం చేశారు. ఆ ఒపపుందాని్న 
ఉలలింఘిస్తి వైసీపీ ప్రభ్త్వం చేసిన నిర్ణయాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుటీ కొటిటీ వేస్తి ఇచిచిన 
తీరుపులోని అంశాలు అమలయ్్య వరకూ పోరు ఆగదని రైతులు చేస్తిన్న దీక్లు సంకలపు 
బలంతో కూడుకున్నవి. ప్రజాస్్వమ్య విధానంలో.. గాంధేయ మార్ంలో తాము చేస్తిన్న 
సంగ్రామం దా్వరా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాని్న కాపాడుకోవడంతోపాటు రాజధాని అమరావతిని 
నిరి్మంపచేస్కోవాలనే చితతిశుదిధి ఉంది. రాజధాని వికంద్రీకరణ పేరుతో ఈ ప్రభ్త్వం 
చేపటిటీన నిర్ణయాలు, చర్యలను నిరసిస్తి రైతులు, మహిళలు, ఎసీ్స, ఎసీటీ, బీసీలు చేస్తిన్న 
పోరాటంలో వారు ఎనో్న ఇబ్ందులు, అవమానాలు, కస్లను తటుటీకొని నిలబడ్డారు. ఆ 

సహనమే వారిక్ శ్రీరామరక్. హైకోరుటీ తీరుపు అమలు చేయకుండ్ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం తాతా్సరం చేస్తి ఇతర మారా్లు వెదుకుతుంది అనే భావన రైతులోలి ఉంది. అంటే 
రాజధాని రైతాంగం దృష్టీలో రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం విశ్వసనీయత కోలోపుయినటేలి. హైకోరుటీ తీరుపును గౌరవిస్తి నిరుదుషటీ కాలపరిమితిలో రాజధాని నిరా్మణం కోసం, అదే విధంగా 
రైతులకు ఇవా్వల్్సన పాలిటలిను అభివృదిధి చేసి ఇవా్వల్. అమరావతి నిరా్మణం అయ్్యవరకూ పోరాడ్లనే లక్ష్ంతో ఉన్న రైతుల వెన్నంటి జనసేన ఉంటుందని జనసేనాని 
సపుషటీం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన ఆవిరాభావ సభ 
చిరస్థాయిగా మిగిలి పోవాలి

*ప్రజలంతా ఎదురు చూస్తిన్న పండుగ ఇది
*అందుకు తగ్టులి అంతా సిదధిం చేదాదుం
*ఊరూవాడ్ జండ్లు, ఫ్లికీ్సలు, కటౌటలితో నింపేదాదుం
*అతిథులను స్దరంగా ఆహ్్వనిదాదుం….సౌకరా్యలకు లోటు లేకుండ్ చూదాదుం
*జనసేనాని పవన్ కళా్యణ్ నాయకతా్వని్న రాష్ట్రం కోరుకుంటంది
*విజయవాడ, కృష్ట్ణ జనసేన కమిటీల సమావేశంలో పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండలి మనోహర్

శతఘి్న న్్యస్:   ఈ నెల 14వ తేదీన జరగనున్న జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ సభ 
మన చరిత్ర, సంసకుృతి ఉటిటీపడేలా… మన ప్ంత ఔన్నత్యం ప్రతిబంబంచేలా 
ఉంటుందని పార్టీ రాజకీయ వ్యవహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండలి మనోహర్ సపుషటీం 
చేశారు. ఈ సభ రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా మిగిల్పోతుందని ఆకాంక్ంచారు. ఈ సభ కోసం జనసైనికులతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తినా్నరని, 
పోలీస్ శాఖ పరి్మషనులి ఇచిచినా, ఇవ్వకపోయినా సభ నిర్వహించి తీరుతామని చెపాపురు. రహదారులు జనసేన జండ్లతో నిండి పోవాలని, పండగ వాతావరణం తీస్కురావాలని 
జనసేన నాయకులు, కార్యకరతిలకు పిలుపునిచాచిరు. సోమవారం ఉదయం మంగళగిరి పార్టీ కారా్యలయంలో విజయవాడ, కృష్ట్ణ జనసేన కమిటీల సమావేశం జరిగింది. ఆవిరా్వ 
సభను ఎలా విజయవంతం చేయాల్ అనే దానిపై నాయకులకు, కమిటీ సభ్్యలకు మనోహర్ దిశానిర్దుశం చేశారు. ఈ సందర్ంగా నాదండలి మనోహర్ మాట్లిడుతూ… “ ఆవిరా్వ 
సభకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి లక్లాది జనసైనికులు, వీర మహిళలు తరల్ వస్తిరు. వాళలిందరినీ కృష్ట్ణ, గుంటూరు జిలాలి నాయకులు స్దరంగా ఆహ్్వనించాల్. వాళలికు అవసరమైన 
ఆహ్రం, మంచినీళ్లి దారిలోనే అందించాల్. వాళ్లి సభకు వచిచిన దగ్ర నుంచి సభ పూరతియి్య తిరిగి వెళ్లి వరకు అని్న జాగ్రతతిలు తీస్కోవాల్. ముఖ్యంగా మహిళల కోసం ప్రతే్యక ఏరాపుటులి 
చేయాలని పవన్ కళా్యణ్ ఆదేశంచారు. అందుకు అనుగుణంగా సీటింగ్, వాళ్లి సభకు చేరుకోవడ్నిక్ ప్రతే్యక దారి ఏరాపుటు చేస్తినా్నం. అలాగే ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండ్ 
ట్యిలెటలి ఏరాపుటులి జరుగుతునా్నయి. వాళ్లి ఎకకుడ ఉనా్న సభ కనిపించేలా ఎల్.ఇ.డి. స్కురీనులి ఏరాపుటు చేస్తినా్నం.

* ముఖ్యమంత్రి పిచిచి నిర్ణయాలపై సమరానిక్ సిదధిమవా్వల్
ముఖ్యమంత్రి అనాలోచిత నిర్ణయాలతో రాష్ట్రం అంధకారంలోక్ వెళ్లిపోతోంది. మండి పటుటీదల, పిచిచి నిర్ణయాలతో అని్న వరా్లకు నషటీం వాటిలులితోంది. ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్ందులకు 
గురి చేస్తిన్న ఆయన వైఖరిపై మనమంతా సమరానిక్ సిదధిమవా్వల్. ఈ సభే దానిక్ నాంది కావాల్. ఇపుపుడున్న పరిసిథాతులోలి పవన్ కళా్యణ్ నాయకత్వం అవసరమని ప్రజలు బలంగా 
నము్మతునా్నరు. వాళలిలో ధైర్యం నింపే విధంగా అధ్యక్షులవారు కూడ్ పని చేస్కుంటూ వెళ్తినా్నరు. జనసేన పార్టీ స్థాపించినపుపుడు ఆయన ఎనో్న అవమానాలు, ఇబ్ందులకు 
గురయా్యరు. అయినా ఆ రోజు దేనికోసమైతే పార్టీ ఏరాపుటు చేశారో… ఈ రోజుకీ వాటిక కటుటీబడి ఉనా్నరు. ఈ రోజు ఎంపీటీసీలు, జడ్పుటీసీలుగా మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాల 
నుంచి వచిచిన వ్యకుతిలు పోటీ చేయగలుగుతునా్నరు అంటే దానిక్ కారణం ఆయన పార్టీ స్థాపించడమే.

* పరి్మషన్ ఇవ్వకునా్న సభ జరిగి తీరుతుంది
సభ నిర్వహణ కోసం మన పార్టీ నాయకులు పోలీస్ శాఖ పరి్మషనలి కోసం ప్రయతి్నస్తినా్నరు. వాళ్లి ఇస్తిరనే నమ్మకం ఉంది. ఒకవేళ రాజకీయ ఒతితిళలితో అనుమతులు ఇవ్వడ్నిక్ 
నిరాకరించినా.. సభ మాత్రం జరిగి తీరుతుంది. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ సభా వేదిక నుంచి మన అధనేత ఏం మాట్లిడతారా అని ప్రజలందరూ ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు 
చూస్తినా్నరు. పార్టీ భవిష్యతుతి కారా్యచరణ, మనం ఏ మార్ంలో నడవాల్? రాజకీయ పరంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీస్కోవాల్ అన్న దానిపై పవన్ కళా్యణ్ ప్రసంగిస్తిరు. ఇతర పార్టీలాలి 
జనసేన పార్టీ ఓటు బా్యంకు రాజకీయాలు చేయదు. ప్రజా సమస్యలపై మాత్రమే పోరాటం చేస్తింది. అందుకు నిదర్శనమే స్ర్వత్రిక ఎని్నకలోలి ఓడిపోయిన నాలుగు నెలలక భవన నిరా్మణ 
కారి్మకుల కోసం రోడలి మీదకు వచాచిం. ఈ సభను అందరూ సంత కార్యక్రమంలా భావించి విజయవంతం చేదాదుం.

* రెచచిగొడతారు… రెచిచిపోవదుదు
సభకు ఆటంకం కల్గించడ్నిక్ చాలా మంది ప్రయతి్నస్తిరు. మాటలతో రెచచిగొడతారు, ఇబ్ంది పెట్టీలని చూస్తిరు. రాజకీయాలోలి ఇవనీ్న సహజం. జనసేన నాయకులు గానీ, 
జనసైనికులు గానీ, వీరమహిళలు గానీ వారి ఉచుచిలో పడొదుదు. ఎకకుడ్ కూడ్ సహనం కోలోపువదుదు. ఇంత పెదదు స్థాయిలో మీటింగ్ జరుగుతుంటే అస్యతో రగిల్పోయి తపుపుడు 
ప్రచారాలు చేస్తిరు. మీరు మాత్రం ఇంటలి సంత కార్యక్రమం చేస్తిన్నటులి హందాగా వ్యవహరించండి. ఈ సమావేశం గురించి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెల్సేలా చర్యలు తీస్కోండి. 
సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయండి. స్థానికంగా మీడియా సమావేశాలు ఏరాపుటు చేయండి. అని్న జిలాలిల నుంచి వచేచి జనసైనికులను ఆహ్్వనించడమే కాకుండ్.. మన నాయకులు, 
కార్యకరతిలను సమావేశానిక్ తీస్కెళ్లిలా ప్రణాళ్క రూపందించుకోవాల్. సభ విజయవంతం అయ్్యలా ప్రతి ఒకకురు సమిష్టీగా కృష్ చేయాలని” కోరారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన 
పార్టీ కృష్ట్ణ జిలాలి అధ్యక్షులు బండ్రెడిడా రామకృష్ణ, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్, రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ అకకుల గాంధీ, రాష్ట్ర కార్యదరి్శ అమి్మశెటిటీ వాస్, సహ 
కార్యదరి్శ శ్రీమతి పోతిరెడిడా అనిత, మచిలీపట్నం ఇంఛార్జ్ బండి రామకృష్ణ, పామర్రు, గుడివాడ నియోజకవరా్ల స్థానిక సంసథాల ఎని్నకల ఇంఛారుజ్లు తాడిశెటిటీ నర్ష్, బూరగడడా శ్రీకాంత్, 
బొల్శెటిటీ వంశీ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

మాంగళగిరి ప్రధాన కరాయాలయానికి బయలుదేరిన వీరమహిళలు
శతఘి్న న్్యస్: అనంతపురం జిలాలి, జనసేన పార్టీ రాయలసీమ మహిళా విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ సభ్్యలు 
శ్రీమతి పెండ్్యల శ్రీలత మరియు పస్పులేటి పదా్మవతి ల ఆధ్వర్యంలో ర్పు జనసేన పార్టీ మంగళగిరి రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారా్యలయంలో జరగబోయ్ అంతరాజ్తీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలకు అనంతపురం జిలాలి నుంచి జిలాలి మహిళా 
సంయుకతి కార్యదరు్శలు మరియు అనంతపురం జిలాలిలోని 14 నియోజక వరా్ల నుంచి దాదాపు 40 మంది వీరమహిళలు 
అనంతపురం నగరంలోని పెండ్్యల శ్రీలత స్వగృహం నుంచి బయలుదేరడం జరిగింది.

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

జనసేన ఆవిరాభావ సభకు అనిని జాగ్రత్తలూ తీసుకుాంటుననిాం
*ఏరాపుటలిలో పార్టీ యంత్ంగం తలమునకలై ఉంది
*రోడులి, లైటలితో సహ్ సౌకరా్యలనీ్న కల్పుస్తినా్నం
*ఆహ్రం, మంచినీరుకు ఢోకా లేదు
*మహిళలకు ప్రతే్యక వసతులు
*అని్న అంశాలూ సపుృశస్తి స్గనున్న పవన్ కళా్యణ్ ప్రసంగం
*సభా ప్ంగణం వదదు మీడియాతో పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండలి మనోహర్

శతఘి్న న్్యస్:  గుంటూరు జిలాలి మంగళగిరి నియోజకవర్ం 
ఇపపుటం గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ సభకు చక చక ఏరాపుటులి 
జరుగుతునా్నయని పార్టీ రాజకీయ వ్యవహ్రాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండలి 
మనోహర్ తెల్పారు. ఎనో్న రాజకీయ ఒతితిళ్లి ఎదురైనా సభ నిర్వహణ 
కోసం భూములు ఇచిచిన రైతులకు కృతజ్తలు తెల్పారు. కొంతమంది 
పాలకులు అహంకారంతో ప్రజాస్్వమా్యని్న అణగతొకాకులని 
చూస్తినా్నరని, అంతిమంగా గెల్చేది ధర్మమేనని అనా్నరు. సోమవారం 
స్యంత్రం ఆవిరా్వ సభ సథాల్ని సందరి్శంచారు. సభ ప్ంగణం, 
వేదిక నిరా్మణ పనులను పరిశీల్ంచారు. ఈ సందర్ంగా నాదండలి 
మనోహర్ మీడియాతో మాట్లిడుతూ… “ ఆవిరా్వ సభకు చురుగా్ ఏరాపుటులి జరుగుతునా్నయి. స్మారు 7 ఎకరాలోలి సభ ప్ంగణం ఉంటుంది. వాహనాల పారికుంగ్ కోసం మరో 
18 ఎకరాల సథాలాని్న సిదధిం చేస్తినా్నము. మూడు ప్రధాన రహదారుల నుంచి ఈ ప్ంతానిక్ చేరుకోవచుచి. విజయవాడ – చెనె్్న జాతీయ రహదారి నుంచి కవలం రెండు క్లోమీటరలి 
దూరంలో సభను ఏరాపుటు చేశాం. స్దూర ప్ంతాల నుంచి వచేచి జనసైనికులకు ఇబ్ంది లేకుండ్ అని్న సౌకరా్యలు కల్పుస్తినా్నం. ఆహ్రం, మంచినీరుతో పాటు మహిళలకు 
ట్యిలెటులి ఏరాపుటు చేస్తినా్నం. ప్రతి ఒకకురు జాగ్రతతిగా సభా సథాల్క్ చేరుకొని, అంతే జాగ్రతతిగా తిరిగి వెళ్లిలా ఈ ప్ంతంలో రోడలిను మరమ్మతులు చేయిస్తినా్నం. అలాగే లైటులి ఏరాపుటు 
చేస్తినా్నం. సభను విజయవంతం చేయడ్నిక్ పార్టీ నుంచి 12 కమిటీలు నియమించాం. ఆ కమిటీలు పనులు చురుగా్ జరిగేలా చూస్తినా్నయి.

* భవిష్యతుతి కారా్యచరణ ప్రకటించనున్న అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్
రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో ఈ సభ చిరస్థాయిగా మిగిల్ పోతుంది. అమరావతి రైతుల పోరాటం… ఈ ప్ంతానిక్ జరిగిన అనా్యయం, వైసీపీ పాలనలో రాష్ట్రానిక్ జరిగిన నషటీంపై 
అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ప్రసంగిస్తిరు. అలాగే పార్టీ భవిష్యతుతి కారా్యచరణ, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ శ్రేణులు ఏ విధంగా పనిచేయాలని, ప్రజలోలిక్ ఎలా వెళాలిల్ వంటి అంశాలపై రోడుడా మా్యప్ 
అందిస్తిరు. అధ్యక్షులు పవన్ కళా్యణ్ ప్రసంగం కోసం జనసేన శ్రేణులతో పాటు యావతుతి రాష్ట్రం ఆసతిక్గా ఎదురుచూసోతింది.

* పోలీస్లు సహకరిస్తిరని నము్మతునా్నం
సభ నిర్వహణకు అనుమతుల కోసం ఫిబ్రవరి 28న పోలీస్ ఉన్నతాధకారులకు లెటర్ రాశాం. సభ సజావుగా స్గేందుకు సహకరించాలని కోరాం. అయితే ఇపపుటికీ పోలీస్ శాఖ 
నుంచి ఎటువంటి అనుమతులు రాలేదు. అసంబీలి సమావేశాలు జరుగుతునా్నయి బజీగా ఉనా్నమని చెబుతునా్నరు. త్వరలోనే సభ సథాల్క్ వస్తిమని చెబుతునా్నరు. వాళ్లి ప్రభ్త్వ పరంగా 
భద్రత చర్యలు తీస్కుంట్రనే నమ్మకం మాకు ఉంది. ఒకవేళ భద్రత చర్యలు తీస్కోని పక్ంలో మా నాయకులకు ఉన్న అనుభవంతో సభ శాంతియుతంగా జరిగేలా మేమే చర్యలు 
తీస్కుంట్మని” చెపాపురు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, గుంటూరు జిలాలి అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు, కార్యక్రమాల నిర్వహణ 
విభాగం కనీ్వనర్ కళా్యణం శవశ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కార్యదరు్శలు సయ్యద్ జిలానీ, నయూబ్ కమాల్, భూముల్చిచిన రైతులు పాల్్నా్నరు.

చిరాంజీవి యువత ఆధ్వరయాాంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
• మహిళలకు ఉచిత మెగా వైద్య శబరం
• జనసేన వీరమహిళలకు సతాకురం
• ముఖ్యఅతిథిగా హ్జరైన పాలవలస యశసి్వ

శతఘి్న న్్యస్: విజయనగరం, మార్చి 8న, అంతరాజ్తీయ 
మహిళాదినోత్సవాని్న పురసకురించుకుని సోమవారం ఉదయం, 
అయ్యన్నపేట జంక్న్ వదదు, విజయనగరం జిలాలి చిరంజీవి 
యువత ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జిలాలి 
చిరంజీవి యువత అధ్యక్షులు తా్యడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) 
మహిళా దినోత్సవం వేడుకల్్న ఘనంగా నిర్వహించారు. 
కార్యక్రమంలో భాగంగా స్థానిక అయ్యన్నపేట జంక్న్ వదదు 
కవలం మహిళలుకు మెగావైద్య శబరాని్న నిర్వహించారు. 
శ్రీ స్యి స్పర్ సపుష్టల్టీ హ్సిపుటల్ నుంచి ప్రముఖ 
వైదు్యలు డ్కటీర్ సింధూరి వడ్డాధ వచిచిన మహిళలకు తనిఖీలు 
నిర్వహించి, ఉచితంగా మందులు అందించారు. ఈ కార్యక్రమానిక్ ముఖ్యఅతిథిగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
ప్రధాన కార్యదరి్శ, విజయనగరం అసంబీలి ఇంచార్జ్ పాలవలస యశసి్వ హ్జరయా్యరు. ఈ సందర్ంగా 
ఆమె మాట్లిడుతూ చిరంజీవి యువత సేవలు వెలకటటీలేనివని, సమాజానిక్ చేసేసేవలోలి మెగాఫ్్యమిలీ 
అభిమానులు సమాజంలో ముందుంట్రని, మహిళా దినోత్సవం సందర్ంగా ఇలా వైద్య శబరాని్న 
నిర్వహించి, ఇలా మహిళలును సతకురించటం అభినందనీయమని అంటూ విజయనగరం జిలాలి చిరంజీవి 
యువత చేసేసేవలను ఆమె కొనియాడ్రు. విజయనగరం జిలాలి చిరంజీవి అధ్యక్షుడు, జనసేన సీనియర్ 
నాయకుడు తా్యడ రామకృష్ట్ణరావు(బాలు) మాట్లిడుతూ చిరంజీవి, పవన్ కళా్యణ్ ఆశయాలను ప్రజలోలిక్ 
తీస్కెళలిటమే లక్ష్ంగా చిరంజీవి యువత పనిచేస్తిందని,అఖిల భారత చిరంజీవి యువత వ్యవస్థాపకులు 
రవణం స్్వమినాయుడు,రాష్ట్ర చిరంజీవి యువత అధ్యక్షుడు పి.భవానీ రవికుమార్ స్రధ్యంలో మరెనో్న 
సేవాకార్యక్రమలే లక్ష్ంగా ముందుకెళాతిమని అనా్నరు. అనంతరం శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ తోపాటు 
జనసేన వీరమహిళలు తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్, గంట్లిన పుషపుకుమారి, మాతాగాయత్రి, పద్మశ్రీ దాస్, భారతి మరియు డ్కటీర్ సింధూరి లకు విశషటీ అతిథిలుగా హ్జరైన శ్రీ స్యి కృష్ట్ణ 
వాకర్్స కలిబ్ పెదదులు ఎడలి గణేష్, కర్రోతు ఈశ్వరప్రస్ద్ ల చేతులమీదుగా సతకురించటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ సంఘసేవకులు అంబులెన్్స శవ, అనిల్, శ్రీ స్యి 
కృష్ట్ణ వాకర్్స కలిబ్ అధ్యక్షుడు పతివాడ నారాయణ రావు, జిలాలి చిరంజీవి యువత, జనసేన యువనాయకులు స్రిక్ మురళ్ మోహన్, కొయా్యన లక్ష్మణ్ యాదవ్, చెలూలిరి ముతా్యల 
నాయుడు, స్రిక్ విశ్వనాధ్, హసే్సన్ ఖ్న్, లాల్శెటిటీ రవితేజ, క్లారి ప్రస్ద్, మిడతాన రవికుమార్, వై. నలమరాజు, కొమూ్మజి స్యి, ఉదయ్, రవికుమార్, పైడిరాజు, స్రిబాబు, 
ఆలబోయిన శవ, తదితరులు పాల్్నా్నరు.

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

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంలో జనసేన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంలో జనసేన 
కౌన్్సలర్లుకౌన్్సలర్లు

శతఘి్న న్్యస్:  తూరుపుగోదావరి, అమలాపురం, ఆంతరాజ్తీయ మహిళా దినోత్సవం శతఘి్న న్్యస్:  తూరుపుగోదావరి, అమలాపురం, ఆంతరాజ్తీయ మహిళా దినోత్సవం 
పురసకురించుకుని అమలాపురం డివిజన్ పోలీస్లు, సచివాలయ మహిళా పోలీస్లు పురసకురించుకుని అమలాపురం డివిజన్ పోలీస్లు, సచివాలయ మహిళా పోలీస్లు 
నిర్వహించిన 3కె రన్ ను నిర్వహించారు. గడియార సతింభం నుండి ప్రంభమైన ఈ నిర్వహించిన 3కె రన్ ను నిర్వహించారు. గడియార సతింభం నుండి ప్రంభమైన ఈ 
3కెరన్ రాష్ట్ర స్ంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పినిపే విశ్వరూప్ డిఎసీపు మాధవ రెడిడా 3కెరన్ రాష్ట్ర స్ంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పినిపే విశ్వరూప్ డిఎసీపు మాధవ రెడిడా 
ప్్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముని్సపల్ జనసేన కౌని్సలరులి గొలకోటి విజయలక్ష్మి, ప్్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముని్సపల్ జనసేన కౌని్సలరులి గొలకోటి విజయలక్ష్మి, 
గండి దేవి హ్రిక పాల్్నా్నరు.గండి దేవి హ్రిక పాల్్నా్నరు.

పీఏసీ చైరమాన్ నదాండ్ల మనోహర్ ని 
మరాయాదపూర్వకాంగా కలిసిన శ్రీమతి వినుత కోటా

శతఘి్న న్్యస్: మంగళగిరి, జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదండలి మనోహర్ ని మంగళగిరి కంద్ర పార్టీ 
కారా్యలయంలో మరా్యదపూర్వకంగా కల్సిన శ్రీకాళహసితి నియోజకవర్ ఇనాచిరిజ్ శ్రీమతి వినుత కోట్. 
ఈ సందర్ంగా నియోజకవర్ంలో జరుగుతున్న క్రియాశీల సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ, పార్టీ నిర్వహిస్తిన్న 
కార్యక్రమాలు, జిలాలిలోని రాజకీయ పరిసిథాతులు పైన చరిచించడం జరిగింది.

మరణాంచిన జనసైనికుని కుటుాంబానికి 
బాసటగా వీరమహిళ ప్రియాసౌజనయా

శతఘి్న న్్యస్: పశచిమగోదావరి జిలాలి, నిడదవోలు నియోజకవర్ం, ఉండ్రాజవరం 
మండలం, వడ్లిరు గ్రామంలో 4 నెలల క్రితం మన జనసైనికుడు మేడపాటి 
దురా్ప్రస్ద్ చనిపోయినపుపుడు పిఏసి చైర్మన్ నాదండలి మనోహర్ ఐదు లక్ల 
రూపాయల భీమా చెకుకు అందజేసిన సమయంలో రాష్ట్ర కార్యదరి్శ ప్రియా సౌజన్య 
వారిక్ అండగా ప్రతినెల నితా్యవసర సరుకులు అందజేస్తిమని హ్మీ ఇచాచిరు. 
ఆ హ్మీని నెరవేరుస్తి ప్రతి ప్రతినెల నితా్యవసర సరుకులు అందజేస్తినా్నరు. 
అంతేకాకుండ్ అదే గ్రామంలో దూడు నాగలక్ష్మి అనే మంచానిక్ పరిమితం అయి 
పని చేస్కోలేని పరిసిథాతులోలి ఉన్న వృదుధిరాల్క్ 7000 సహ్యం అందిస్తినని 
హ్మీ ఇచిచి నితా్యవసర సరుకులతో పాటు ఆరిథాక సహ్యం అందించారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

బాండారు శ్రీనివాస్ నయకత్్వనికి అాండగా మేమాంటాాం
*జనసేనానే మా అది నాయకుడు.
*శెటిటీబల్జ పెనికరు గ్రామ యువత, నాయకులు పెదదు ఎతుతిన అధకార పార్టీని వదిల్ జనసేనకు మదదుతుగా భార్గా చేరిక.
*జనసేన కొతతిపేట నియోజకవర్ శెటిటీబల్జ సేవాదళ్ యూత్.

శతఘి్న న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జిలాలి, కొతతిపేట నియోజకవర్ంలోని, 
ఆలమూరు మండలంలో, పెనికరు గ్రామంనందు ఆదివారం రాత్రి 
పదుదుపోయాక జరిగిన జనసేన పార్టీ శెటిటీబల్జ గ్రామ నాయకుల మీటింగు 
200 మందితో ఎంతో పెదదు ఎతుతిన జరిగింది. పలువురు ప్రముఖ నాయకులు 
మాజీ ప్రజా ప్రతినిధులు, గ్రామ నాయకులు, కార్యకరతిలు అధకార పార్టీని 
వదిల్, పెదదు ఎతుతిన జనసేన పార్టీలోక్, ఏమీ ఆశంచకుండ్ భార్గా చేరికలు 
జరిగాయి. ఈ భార్ చేరికలు చూసి, కొతతిపేట నియోజకవర్ంలో ఉన్న పలు 
గ్రామాల వారు విశేషంగా చరిచించుకుంటూ, అధకారం లేకపోయినా, 
జనసేనాని పవన్ కళా్యణ్ ఒంటరివాడు కాదని, శెటిటీబల్జ పెనికరు గ్రామ 
నాయకులు నిరూపించారని, ప్రజలోలి మారుపు మదలై పోయిందని, ఇక 
రాబోయ్ రోజులోలి జనసేనాని ప్రభంజనాని్న ఆపడం ఎవరితరం కాదని, 
మా అందరి నాయకుడని, అని్న వరా్ల వారితో పాటు, అని్న కులాల 
వారితో పాటు,మా శెటిటీ బల్జ కులస్తిలను గుండెలోలి పెటుటీకుని చూసే, 
గొపపు మనస్న్న వ్యక్తి అని, అని్న కులాల వారిక్ సమనా్యయం జరగాలని, రాజా్యధకారం అందరూ సమానంగా పంచుకుందామని, ఏ కులము తకుకువ కాదని, గొపపు 
మానవతావాదిగా ముందుకు స్గుతున్న జనసేనానిక్ మేము ఎందుకు మదదుతు ఇవ్వకూడదని, ఎవడు అడడాం వచిచినా జనసేనానిక్ మేము అండగా నిలబడతామని, 
పెనికరు గ్రామం నుంచి పెదదు ఎతుతిన శెటిటీ బల్జ కులస్తిలు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధలు, ఎక్్స ఎంపిటిసి శీలం రమణతో పాటు వనచరలి ధనరాజు నాయకత్వంలో పలువురు 
శెటిటీ బల్జ నాయకులు, శెటిటీ బల్జ గ్రామ పెదదులు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు భార్గా చేరికలు అధక సంఖ్యలో ప్రంభమయా్యయి. ఈ చేరిన ప్రతి ఒకకురిక్ క్రియాశీలక 
సభ్యత్వం తోపాటు 5 లక్ల రూపాయలు ఇన్్సరెన్్స భీమా పథకం వరితించే విధంగా వారిక్ భీమా సౌకర్యం కూడ్ కల్పుంచారు. ఇలాంటి గొపపు పథకాని్న ప్రవేశపెటిటీన 
జనసేనాని లాంటి నాయకుడు భారతదేశ చరిత్రలో ఎవరూ లేడని, ముందు ముందు కూడ్ ఉండడని, కవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అని్న వరా్లను సమానంగా నడిపించగల 
నాయకుడుగా, రాబోయ్ రోజులోలి ఈ రాష్ట్రానిక్ దశ దిశ చూపించే మార్దర్శకుడుగా, ఒక జనసేనాని మాత్రమేనని ఆశాదీపంగా ఉనా్నరని, పలువురు శెటిటీ బల్జ 
నాయకులు మాట్లిడుతూ, ఈ సందర్ంగా యువత, నాయకులు పెదదు ఎతుతిన జనసేనాని పవన్ కళా్యణ్ నాయకత్వం వరిధిలాలిలని జేజేలు పలుకుతూ, బండ్రు శ్రీనివాస్ 
నాయకతా్వనిక్ ధన్యవాదాలు, కృతజ్తలు తెల్యజేస్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అటా్లాంటాలో బీమ్్లనయక్ జోరు.. 
డే వన్ నుాంచి తగ్గేదేలే అాంటునని పవన్ ఫ్యాన్్స

*భీమాలి నాయక్  థంకూ్య నోట్ ఫ్ం అట్లింట పి.ఎస్.పి.కె ఫ్న్్స

శతఘి్న న్్యస్: అట్లింట, భీమాలి నాయక్ ప్రీమియర్ షో విజయవంతమయిన సందర్ంగా అట్లింట 
పవర్ స్టీర్ పవన్ కళా్యణ్ ఫ్న్్స థంకూ్య నోట్ దా్వరా తమ కార్యక్రమం విజయవంతమవడ్నిక్ 
సహకరించిన ప్రతి ఒకకురిక్ ధన్యవాదములు తెల్యజేయడం జరిగింది.
మునుముందుగా బాలిక్ బసటీర్ హిట్ ఇచిచిన మా పవర్ స్టీర్ పవన్ కళా్యణ్ గారిక్ ధన్యవాదాలు.
అలాగే పవన్ కళా్యణ్ ప్రతీ సినిమా ప్రీమియర్ షో ఒక విన్త్న శైళ్లో, వైవిద్యభరితంగా మరియు 
రికార్డా లు తిరగరాస్తి చేయగలుగుతునా్నము అంటే అది అట్లింట అభిమానుల అండదండలే. వారిక్ 
మనస్పురితిగా కృతజ్తలు తెల్యజేస్తినా్నము.
భీమాలి నాయక్  అట్లింట ప్రిమియర్ షో రికార్డాస్:
లక్ క్రాకర్్స – అమెరికా చరిత్రలోనే ఇంత బార్ఎతుతిన బాణాసంచా కాలచిడం మన పవన్ కళా్యణ్ గారి 
సినిమాతోనే స్ద్యం అయి్యంది. పదకొండు వందల డ్లరులి స్పున్సర్ చేసిన వెంకట్ అయినాబతితిన (విని్న 
రావ్) గారిక్ మా హృదయ పూర్వక అభినందనలు.
రోజ్వల్ సిటీ కౌని్సల్ నుండి క్రిసీటీన్ హ్ల్ ముఖ్య అతిధగా విచేచిసి చకకుటి ప్రసంగం ఇవ్వడం జరిగింది. 
వారిని శ్రీమతి అరచినా రెడిడా గారు కాశీ కండువాతో సతకురించడం జరిగింది. అంతేకాకుండ్ అభిమానుల 
సమక్ంలో వారుకూడ్ సినిమా మతతిం చూడడం జరిగింది.
తొమి్మది అడుగుల నిలువెతుతి కటవుట్ – డిజిమేక్్స ధయ్టర్ ముందు హమ్మర్ వాహనం పై కటవుట్ 
అభిమానులను అబు్ర పరిచింది.
హ్ట్ బ్రెడ్్స వారు ఎంతో అభిమానంతో ముందుకు వచిచి ఫుల్ షీట్ కక్ స్పున్సర్ చెయ్యడం జరిగింది.
స్మారు 150 భీమాలి నాయక్  టీ షర్టీస్ మరియు 100 కాశీ టవల్్స అభిమానులకు అందజేయడం 
జరిగింది. సమయానిక్ తగిన డిజైన్్స చేయడం మరియు మతతిం ప్రోసస్ లో మాకు సహకరించిన రుక్్మణి 
కోట గారిక్, గోపాల్ గూడపాటి గారిక్ మరియు తము్మడు నాగు కూనస్ని గారిక్ మా అభినందనలు.  
కంఫ్టీస్ – స్మారు $300 విలువ చేసిన కంఫ్టీస్ ధయ్టర్్స లో పేల్చి, సిల్వర్ స్కురీన్ ముందు 
అభిమానుల డేన్్స తో ధయ్టర్ దదదురిల్లిపోయింది.
డకకున్ స్పుస్ రెస్టీరెంట్ వారు సే్నక్్స స్పున్సర్ చెయ్యడం జరిగింది.
అమెరికా ధయ్టర్్స లో అభిమానులు ప్రతే్యక్ంచి వేయించుకొన్న బా్యనర్్స అంటే అది అట్లింట మాత్రమే. 
ధయ్టర్ లో ప్రతీ చోట సంత బ్్యనర్్స ప్రింట్ చేయించి ధయ్టర్ మతతిం బా్యనర్ మయం చేసిన 
అభిమానుల అభిమానం గురించి ఎంత చెపిపునా తకుకువే.
పవన్ కళా్యణ్ ప్రతీ సినిమాక్ వారం ముందు నుండి డైల్ క్్వజ్ పెటటీడం అనవాయితీ. స్మారు 8 మంది 
విజేతలకు $5 గిఫ్టీ కార్డాస్ ఇవ్వడం జరిగింది.
ప్ం9 టి.వి చానెల్ వారు అట్లింట ప్రీమియర్ హంగామాని లైవ్ ప్రస్రం చెయ్యడం జరిగింది. వారిక్ 
మా ప్రతే్యక అభినందనలు. ముఖ్యంగా మిత్రులు వర్మ గారిక్ నా నమస్కురములు.

కయాన్సర్ తో బాధపడుతునని మహిళకి 
జికె ఫాండేషన్ ఆరిధికస్యాం

శతఘి్న న్్యస్:  విశాఖ, గౌర్ వీధ, వేంకటేశ్వర మెటటీలో నివసిస్తిన్న పితాని 
మరియ అను మహిళ కా్యన్సర్ తో బాధపడుతుందని తెల్సి ప్రతీ నెల లాగే ఈ 
నెల కూడ్ 1000/- చొపుపున వారి కుటుంబానిక్ ఆరిథాకంగా జికె ఫండేషన్ 
తరపున ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నెల అందించిన 24వ చెకుకు ఇవ్వడం జరిగింది 
24*1000=₹24,000. కావున, సహ్యం చేయాల్ అనుకునే దాతలు 
ముందుకు వచిచి ఫండేషన్ సభ్్యలను సంప్రదించాల్ అని కోరుకుంటునా్నమని 
తెల్పారు.

విజయవాడ పశ్చిమలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయాత్వాం కరయాక్రమాం

శతఘి్న న్్యస్: విజయవాడ పశచిమ, జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం 
కార్యక్రమం ఆదివారం విజయవాడ 48వ డివిజన్ అధ్యక్షులు వెంకట 
రమణ కొరగంజి ఆధ్వర్యంలో ఆంజనేయ వాగు సంటర్ వినాయకుడి 
గుడి దగ్ర జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానిక్ ముఖ్యఅతిథిగా విజయవాడ 
నగర అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ, విజయవాడ పశచిమ 
నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ పోతిన వెంకట మహేష్ హ్జరవడం జరిగింది. 
ఈ సందర్ంగా 100వ సభ్యత్వం డివిజన్ లో ఉన్న యువకుడుక్ 
అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు 
నగర కార్యదరి్శ వేవిన నాగరాజు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పల్శెటిటీ 
ఉమా, ఇల్పిల్లి మురళ్, బెవర సత్యనారాయణ, చిరంజీవి శ్రీను, బెవర 
మంగారావు, ధారి్మక మండల్ సభ్్యలు రఘుబాబు, సీనియర్ నాయకులు 
మరుపిళ్ళ సింహ్చలం, నోచరలి పవన్ కళా్యణ్, దాసిన జగదీష్, తమి్మన 
చక్రవరితి, దిండి నాని, గూడేల దురా్రావు, ఆవుల ఆనంద్, దుకకు స్ంబా, 
కొరగంజి స్ంబ, సింగంశెటిటీ రాము, తమి్మన శంకర్ బాబు, కొమరపురి 
శాంతారావు, దురా్సి లోకష్, మంతెన దురా్ ప్రస్ద్, పీస్ వెంకటేష్, 
కుందూరి రాజు, దుకకు గోపి, తమి్మన వెంకటేష్, కతితిక నాగరాజ్, 
కౌతువరపు పూర్ణ చందర్ రావు, పూసరలి నరసింహ్రావు, బొల్లి నీలం, 
బొల్లి అపాపురావు, పిలలి నాగరాజు, వీరమహిళలు, నాయకులు, మరియు 
జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

స్పున్సర్్స వివరాలు:

కరోతు స్ర్ష్ – $100
రవి యెళ్శెటిటీ – $100
రాఘవ బోగాది – $100
వెంకట్ కృష్ణ మర్రిఊడి – $100
కృష్ణ మేకల – $100
వెంకట్ అయినాబతితిన (వినీ్న రావ్) – $1100
మహ్ రాణా – $100
స్యిరాం కారుమంచి – $100
నాగ పునీత్ చందు – $100
వెంకట్ చెను్నబొటలి – $100
హేమంత్ పెనుమత్స – $50
అరచిన రెడిడా – $50
వెంకట్ జిడుగు – $100

చిన్మయ మంచాల – $200
వెంకట్ గోకా్యడ – $100
15, మని జోగరావ్ చీకరమెళ్్ళ – $100
వీరందిక్ మా హృదయపూర్వక అభినందనలు.
“ఆడ కాదు ఈడ కాదు…
అమీరెపుట ధయ్టర్ కాదు…
అమెరిక గడడా మీద,
డిజిమేక్్స ధయ్టర్ లోన,
దదదురిళ్్ళన పికె ఫ్న్్స.
శభాష్ భీమాలి నాయక్ !”

ఇటులి,
అట్లింట పి.ఎస్.పి.కె ఫ్న్్స.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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సమసయా పరిష్కరిాంచిన వారికి ధనయావాదాలు తెలిపిన అమర్ కరి్తకేయ

శతఘి్న న్్యస్: కదిరి, తనకలులి, బాలసముద్రం సర్వసభ్య సమావేశాలోలి తెల్పిన గ్రామసమస్యలలో 
ఒక సమస్య నేడు పరిషకురింపబడింది. బాలసముద్రం స్కుల్ నందు చేతి పంపు, పైప్ లైన్ మోట్ర్ 
చెడిపోవడం వలన పిలలిలు ఇబ్ంది పడ్డారు. నేటితో నీటి సమస్య తొలగిపోయినందుకు పిలలిలు, 
ఉపాధా్యయులు సంతోషం వ్యకతిం చేశారు. సపుందించిన ఆర్.ఎస్.డబులిష్ జేఈ కవిత, సహకరించిన 
సక్రటర్, సరపుంచ్ మరమ్మతుతిలు టీం రమణ రెడిడా క్ మరియు అందరిక్ జనసేనపార్టీ ఎంపిటిసి 
అమర్ కారితికయ ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు తెల్పారు.

సభయాత్వ నమోదు ప్రతినిధులకు శుభాభినాందనలు

జనసైనికునికి మనో దైరాయానినిచిచిన ఆచాంట జనసేన నయకులు
శతఘి్న న్్యస్: ఆచంట, జనసేన కుటుంబ 
సభ్్యడు స్ర్ష్ గత రెండు సంవత్సరాల 
క్రితం యాక్్సడెంట్ మోకాలు విరగడంతో 
అపుపుడు రాడులి వేయడం జరిగింది. అవి 
ఇపుపుడు తీయగా ఆ రాడులి పైక్ జరిగి చాలా 
మేజర్ ఆపర్షన్ అయిన కారణంగా 
ఆదివారం పెనుగొండ మండలం జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు కంబాల బాబులు, 
పెనుమంట్ర మండలం అధ్యక్షులు కోయా 
కార్తిక్, జిలాలి జనసేన పార్టీ సక్రెటర్ 
చితూతిరు చిటూటీరి శ్రీనివాసరావు, జిలాలి 
జనసేన పార్టీ సంయుకతి కార్యదరి్శ రవి 

హర్ష్, సిదాధింతం గ్రామ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు బొబ్ల్ శ్రీనివాస్, పెనుగొండ మండలం జనసేన 
పార్టీ మండల కమిటీ సంయుకతి కార్యదరి్శ లకుకు వర్మ, జనసేన పార్టీ ఆచంట నియోజకవర్ ఐటి 
కో-ఆరిడానేటర్ స్దా ఆదినారాయణ, సీనియర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు నకాకువారిపాలెం మరియు 
సిదాధింతం కోర్  సలహ్దారుడు దార్ లంక మారుతి వ్యక్తిగతంగా కల్సి అతనిక్ మరియు అతని 
కుటుంబానిక్ మనో దైరా్యని్న అందించండం జరిగింది.

కాంచికచర్లలో జోరుగా క్రియాశీల సభయాత్వ కరయాక్రమాం

శతఘి్న న్్యస్: కంచికచరలి, ఆదివారం కంచికచరలి పటటీణంలో జనసేన పార్టీ అభిమానులు భార్ 
సంఖ్యలో క్రియాశీల సభ్యతా్వలు నమోదు చేయించుకున్నటులి జనసేన పార్టీ జిలాలి సంయుకతి కార్యదరి్శ 
పుట్టీ స్వరూప తెల్పారు. కంచికచరలి సేటీట్ బా్యంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎదురుగా జాతీయ రహదారి 
పకకున ఏరాపుటు చేసిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం కౌంటర్ వదదు మండలంలోని పలు 
గ్రామాల నుండి జనసేన పార్టీ అభిమానులు క్రియాశీల సభ్యతా్వలు నమోదు చేయించుకునా్నరని 
ఆమె తెల్పారు. క్రియాశీలక సభ్యత్వం దా్వరా 5 లక్ల రూపాయలు ప్రమాద భీమా 50 వేల 
రూపాయలు మెడికల్ బీమా లభిస్తిందని ఈ అవకాశాని్న జనసేన పార్టీ కార్యకరతిలు అభిమానులు 
ఉపయోగించుకోవాలని ఆమె కోరారు. ప్రమాదంలో వ్యక్తి ని కోలోపువడం కుటుంబం రోడుడాన 
పడటమేనని అటువంటి పరిసిథాతులోలి జనసేన పార్టీ కార్యకరతిల కుటుంబాలకు ప్రమాద భీమాతో ఐదు 
లక్ల రూపాయలు అందించి కార్యకరతిల కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని సంకలపుంతో జనసేన 
పార్టీ అధనేత పవన్ కళా్యణ్ స్వయంగా కోటి రూపాయలు సంక్షేమ నిధని ఏరాపుటు చేయడం 
జరిగిందని ఆమె తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెదిదునేడి హరిబాబు, కొఠారు దేవేంద్ర, తోట ఓంకార్, 
పుపాపుల వేణుగోపాల్, స్యి హేమంత్, కుస్న్రి నరసింహ్రావు, కుర్రా నాని, పెరుమాళ్ళ 
స్ర్ష్, స్యిబాబా, గోపి, వెంకట్ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

అలలివరం మండలంలో జనసేన క్రియాశీల సభ్యతా్వలకు కృష్చేసిన 
ప్రతి ఒకకు సభ్యత్వ నమోదు ప్రతినిధక్,  కార్యకరతిలకు, నాయకులకు 
ప్రతే్యక ధన్యవాదాలు !!! 100 కు పైగా జనసేన సభ్యతా్వలు 
చేయించిన సభ్యత్వ నమోదు ప్రతినిధులకు శుభాభినందనలు..!!

మనందరికీ పార్టీ పటలి నిబదధిత, పటుటీదల, కార్యదీక్, క్రమశక్ణ 
ఇలాగే కొనస్గాలని కోరుకుంటూ... 
జై జనసేన !! జై పవన్ కళా్యణ్!! జై హింద్!!!

- వేణు పలచోళ్ళ, 
కొమరగిరిపటనిం 
జనసేన పార్టీ 
అలలువరం మండలం
అమలాపురం న్యోజకవర్ం

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

ఉమమాడి ఖమమాాం జిల్్ల నయకులతో సమ్వేశమైన శాంకర్ గౌడ్
శతఘి్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర బాధు్యలు నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ఆదివారం జనసేన పార్టీ కంద్ర కారా్యలయంలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలి నాయకులతో సమావేశమయా్యరు. 
మార్చి 14న మంగళగిరిలో జరగనున్న జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ దినోత్సవసభ, క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం గురించి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిలాలి జనసైనికులతో చరిచించారు. 
పార్టీ అభివృదిదు కోసం అంతా ఒక తాటిపై నడవాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పోల్ట్ బూ్యరో సభ్్యలు అర్హమ్ ఖ్న్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అద్యక్షులు రాధారం 
రాజల్ంగం, స్ంసకుృతిక విభాగం కార్యదరి్శ దుంపటి శ్రీనివాస్, నగర అధ్యక్షులు మిరియాల జగన్, యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్, వీరమహిళ విభాగం చైర్ 
పర్సన్ కావ్య, విదా్యరిథా విభాగం అధ్యక్షులు సంపత్ నాయక్, యువజన, విదా్యరిథా విభాగం నాయకులు, వీరమహిళలు పాల్్నా్నరు.

కూకట్ పలి్ల జనసేన కరాయాలయాంలో 
మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘి్న న్్యస్: కూకట్ పల్లి నియోజకవర్ంలో  కె.పి.హెచ్.బ కాలనీలో జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయంలో మహిళా దినోత్సవం సందర్ంగా తుమ్మల మోహన్ కుమార్    
ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యఅతిథిగా తెలంగాణ వీరమహిళ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిహ్రిక విచేచిసి 
పారిశుదధిష్ కారి్మకులకు నితా్యవసర సరుకులు మరియు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు 
మరియు కక్ కటింగ్ చేసి వేడుకలు జనసేన పార్టీ కార్యకరతిల సమక్ంలో ఘనంగా 
నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 114 డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ కొలలి శంకర్, జనసేన 
పార్టీ వీర మహిళా విభాగం ముంతాజ్, భాగ్యలక్ష్మి, మహ్లక్ష్మి, అంజి మరియు 
జనసేన నాయకులు పాల్్నడం జరిగింది.

కొమరగిరి గ్రామాంలో పరయాటాంచిన మ్కినీడి
శతఘి్న న్్యస్: పిఠాపురం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇనాచిర్జ్ శ్రీమతి మాక్నీడి 
శేషుకుమారి యు కొతతిపల్లి మండలం కొమరగిరి గ్రామంలో తల్లిబోయిన 
అపపుయ్యమ్మ(81) ఇటీవల మరణించడం జరిగింది. వారి నివాస్నిక్ వెళ్్ళ 
పరామరి్శంచి ఆమె చిత్రపట్నిక్ నివాళ్లరిపుంచి, ప్రగాఢ స్నుభూతి తెల్యజేసి, 
వారి కుటుంబ సభ్్యలకు మనోధైరా్యని్న చెపపుడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో.. 
తల్లిబోయిన వీర వెంకట సత్యనారాయణ, అడబాల సత్యనారాయణ, కట్టీరి శ్రీను, 
నకకు శ్రీను, తల్లిబోయిన అపాపురావు, తల్లిబోయిన భద్రరావు, తల్లిబోయిన రాఘవ, 
తల్లిబోయిన మణికంఠ స్్వమి, నకకు మాధవ, అనస్రి చిన్న,జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

తణుకు నియోజకవరగేాంలో క్రియాశీలక 
సభయాత్వ నమోదు కరయాక్రమాం

శతఘి్న న్్యస్: పశచిమగోదావరి జిలాలి, తణుకు నియోజకవర్ం జిలాలి కార్యదరి్శ అనె్నం 
విశ్వప్రభ్ నాయకత్వంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వం యొకకు విధవిధానాలు, అవశ్యం 
గురించి జనసైనికులకు వివరిస్తి క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం చేస్తిన్న 
అతితిల్ జనసేన నాయకులు గంట్ నాగరాజు, బడేటి కృష్ణ, బడేటి త్రినాధ్, శ్రీమతి 
పుపాపుల కుమారి, గూడపాటి రాకష్, జవా్వది రామ్ ప్రస్ద్, తలారి కళా్యణ్, రాంబాబు 
తదితరులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహిళా దినోత్సవాం ప్రత్యాక కథనాం
కృష్ణా జిలాలు జనసేన తొలి వీర మహిళ శ్రీమతి లావణయూ శ్రీన్వాస్ కొఠారి
కృష్ట్ణజిలాలి అంటేనే వర్ రాజకీయాలకు పెటిటీంది పేరు. అలాంటి జిలాలిలో పటుటీమని పాతికళ్్ళ కూడ్ లేని 
ఒక ఆడపిలలి జనసేన జండ్ భ్జాన వేస్కొని ఊరూరు తిరిగింది. జనసేన అధనేత పవన్ కళా్యణ్ గారి 
సిదాధింతాలను ప్రజలోలిక్ తీస్కువెళ్్ళంది. మదట ఉద్్యగం చేస్తినే్న వారాంతంలో పార్టీ సేవా కార్యక్రమాల 
దా్వరా పవన్ కళా్యణ్ గారి ఆశయాలను ప్రజలోలిక్ తీస్కువెళ్్ళన లావణ్య తరా్వత చేస్తిన్న ఉద్్యగానిక్ 
రాజీనామా చేసి పూరితిస్థాయిలో పార్టీ కార్యక్రమాలోలి పాల్్ంది. ఒక ప్రకకు మెడికల్ కా్యంపులు నిర్వహిస్తినే్న, 
మరోప్రకకు ప్రజాసంఘాలతో కల్సి పేదల ఇళ్ళ సథాలాల కోసం ప్రజాపోరాట్లు చేసింది. జనసేన ఐటీ మీట్, 
కృష్ట్ణజిలాలిలో నిర్వహించిన జనసేన ఔతా్సహిక సభలోలి చురుకైన పాత్ర పోష్ంచింది. 2019 అసంబీలి, 
పెనమలూరు అసంబీలి, బందరు పారలిమెంట్ నియోజకవరా్లోలి ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు అలుపెరుగకుండ్ 
పార్టీ ప్రచార కార్యక్రమాలోలి ముందుండి పార్టీని నడిపించింది.

పారలిమెంట్ ఎని్నకలోలి పార్టీ పరాజయం పాలైనా ఆత్మస్థారా్యని్న కోలోపుకుండ్ పార్టీ జండ్ను మోసిందే తపపు 
పార్టీని వీడలేదు. కరోనా మదటి లాక్ డౌన్ సమయంలో కూడ్ అనేక మంది వలస కూలీలకు భోజన 
సదుపాయాలు అందించడమే కాక విజయవాడలో చికుకుకుపోయిన కొంతమంది వలస కూలీల పరిసిథాతిని 
జనసేన నాయకుల దృష్టీక్ తీస్కువచిచి, వారి స్యంతో వారిని క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేరిచింది. మన్న 
స్థానిక సంసథాల ఎని్నకలోలి  అధకార పార్టీ ఒతితిళ్్ళ పెరిగినా కూడ్ భయపడకుండ్ సంత పిని్నని, సంత 
చెల్లిని స్థానిక సంసథాల బరిలో నిల్పింది. ఒక ఆడపిలలివి నువు్వ ఇంత ఎలా చేయగలుగుతునా్నరు అని అడిగితే 
పవన్ కళా్యణ్ గారి మీద భరోస్, మా నాన్న కొఠారి శవాజీ గారి తోడ్పుటు, సంత సోదరిలా చూస్కునే 
జనసైనికుల సహకారం వలేలి స్ధ్యమని చిరునవు్వతో చెబుతునా్నరు.

తనగురించి తన మాటలోలునే...
ఒక స్ధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబ నేపథ్యం... పైగా ఆచార సంప్రదాయాలకు పెదదు పీట వేసే ఉమ్మడి కుటుంబం... 
తాతయ్య నానమ్మల మధ్య పెరిగిన లావణ్య కొఠారి గారు వారి తాతగారి నుండి క్రమశక్ణ ని అలవరుచుకొని వారి 
తండ్రి గారు అయిన శవాజికొఠారి గారి  ప్రోత్సహం తో  స్మాజిక సమస్యలపై సపుందించటం,తపుపు జరిగితే వెను 
వెంటనే దైర్యం గా ప్రశ్నంచటం , మన స్మాజిక  హకుకుల కోసం  పోరాడటం వంటివి చుటూటీ ఉన్న వారిక్ ఏదైనా 
ఆపద కల్గితే వారిక్ చేతనైన సహ్యం చేయటం వంటివి చిన్నతనం నుండి  పునిక్పుచుచికునా్నరు...

కాలేజీ సమయం లో N.C.C లో చేరి బెస్టీ కాడెట్ అవార్డా తో పాటు 
సీనియర్ అండర్ ఆఫీసర్ గా గురితింపు పంది ఎంతో భాద్యతగా తన రా్యంక్ 
నీ కొనస్గిస్తి స్మారు  100 మందిక్ లీడర్ గా నాయకత్వం వహించి 

తనలోని నాయకత్వ లక్ణాలకు పదునుపెట్టీరు. చదువుకొనే రోజుల నుండి తన సే్నహితులతో కల్సి స్మాజిక 
కార్యకలాపాలు లో పాల్్నటం, సంతగా తనక్ తోచిన సహ్యం చేయటం అలవాటుగా మారుచికునా్నరు. తరువాత 
వృతితి ర్తా్య హైదరాబాద్ లో ఉంటూ అకకుడ కూడ్ ఎనో్న సమస్యలపై సపుందిస్తి, స్మాజిక హకుకుల కోసం అకకుడి 
వారితో కల్సి ఎనో్న  పోరాట్లు చేశారు. మరో వైపు గ్రామాల నుండి చదువు పూరితి చేస్కొని ఉద్్యగం కోసం 
మదటిగా హైదరాబాద్ వస్తిన్న ఎంతో మంది విదా్యరిథానులకు వసతి మరియు ఉద్్యగ అనే్వషణలో ఉన్న వారిక్ తన 
సని్నహితులు దా్వరా ఐ. టి ఉద్్యగాలు రిఫర్ చేసి ఎంతో మందిక్ ఉపాధ  అవకాశాని్న కల్పుంచారు .

జనసేనతో ప్రయాణం...
2014లో  శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారు స్థాపించిన జనసేన పార్టీ క్ ఆకరి్షతురాలై జనసేన పార్టీని అనుసరించటం మదలు పెట్టీరు. మదటి నుండి వారిది రాజకీయ నేపథ్యం 
మరియు  రాజకీయం గా కొంత  అవగాహన ఉన్న కుటుంబం కాబటిటీ వారి కుటుంబ సభ్్యల నుండి ఎటువంటి ఆటంకాలు తనక్ అడుడారాలేదు. పైగా వారి పూరితి 
ప్రోతా్సహం మరియు  సహకారం తోడవడంతో  ఇంకా వెను తిరిగి చూడకుండ్ ముందుకు స్గారు మన వీర మహిళ.

ఐ.టి సంసథాలో ఉద్్యగం చేస్తి వారాంతం లో తన గ్రామానిక్ వచిచి జిలాలిలో జరిగే జనసేన కార్యక్రమాలలో పాల్్నే వారు. తొల్ నాళ్ళ లో కృష్ట్ణ జిలాలి వా్యపతిం గా జనసేన 
క్ సంభందంచి ఏ చిన్న కార్యక్రమం  జరిగినా  ఒంటరి జనసేన వీర మహిళ గా తన తండ్రి తో కల్సి ఎంత దూరమైన  ది్వచక్ర వాహనం పై ప్రయాణం చేసి కార్యక్రమాలకు 
హ్జరు అయ్్యవారు. తనక్ తెలుగు భాష మీద ఉన్న పటుటీ మరియు తన వాకాచితుర్యం తోడై తన ఉపనా్యస్లు అనరకుళంగ ప్రసంగిస్తి చుటూటీ ఉన్న ప్రజలను ఆకరి్షంచే 
వారు.  అదే క్రమం లో స్వచ్ందంగా గా జనసేన ఐ.టి అభిమానులు ఏరాపుటు చేసే జనసేన ఐ.టి మీట్ లకు తాను ఒక మహిళా ఆర్నైజర్ గా మరియు సీపుకర్ గా 
హైదరాబాద్, బెంగుళూరు వంటి ప్ంతాలలో మీటింగ్్స ఏరాపుటు చేసి పాల్్నే వారు. 

కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...
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జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ నుండి వచిచిన ఆదేశాల ప్రకారం ప్రతి కార్యక్రమాని్న తన తోటి సైనికుల సహ్య సహకారాలతో 
పూరితి చేసేవారు. 2019 ఎని్నకల సమయంలో పారలిమెంట్ అభ్యరిధి, మరియు అసంబీలి అభ్యరుథాల నామినేషన్ దగ్ర 
మదలుకొని ఎని్నకల ప్రచారం వరకు నియోజవర్ం లో ని అని్న ప్ంతాల లో ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు 
నిరి్వరామంగా ప్రతి రోజూ పాల్్నే వారు. నియోజకర్ంలో ప్రతి కార్యక్రమం ముందు ఉండి నడిపించే వారు. ఎని్నకల 
సమయం లో ఎని్నకల ప్రచార ఏరాపుటులి నుండి మండలం లో బూత్ ఏజంటులి ఏరాపుటు వరకు అని్న విషయాల లో  తన 
పాత్ర పోష్ంచారు.

కరోనా మదటి లాక్ డౌన్ సమయం లో ఇంటలి నుండి నితా్యవసర సరుకుల కోసం కూడ్ బయటక్ రావట్నిక్ 
ప్రజలు సంకొచిస్తిన్న సమయం లో దైర్యం గా ఒంటరి వీరమహిళ గా తన కుటుంబ సభ్్యలు సని్నహితుల సహకారం 
తో మూడు రోజులు కుటుంబ సభ్్యలతో కల్సి  ఇంటలి నే వంటలు చేసి వలస వెళ్తున్న పాదచారులకు మరియు 

వారి ప్ణాలను సైతం లెకకు చేయకుండ్ విధులు 
నిర్వహిస్తిన్న పోలీస్ శాఖ వారిక్,ఆర్టీసి సిబ్ందిక్ 
ఆహ్రం అంద చేశారు. 
తరువాత N.R.I సభ్్యల సహకారం తో 
తన స్వగ్రామం లో మదట స్మారు  100 
కుటుంబాలకు కాయగూరలు, వంట న్నె 
అందచేశారు. మరల తన సే్నహితులు, 
సని్నహితులు సహ్యంతో విడతల వారిక్ వారి 
స్వగ్రాంలో ని ప్రతి కుటుంభానిక్ కాయగూరలు, 
వంటన్నె అందించారు. మదటి రోజు ఈ 
కార్యక్రమానిక్ స్వచ్ందంగా సహకరించిన వారిని 

అధకార పార్టీ వారు బెదిరింపులకు గురి చేశారు. దానిక్ భయపడి వితరణకు ఏ ఒకకురూ ముందుకు 
రాలేదు... అయినా ఆగకుండ్ తన కుటుంబ సభ్్యలతో కల్సి గడప గడప క్ చేర వేశారు. అదే సమయం 
లో గ్రామ ప్రజలలో  జనసేన గురించి స్నుకూలత ఏరపుడటం తో ఓర్వ లేని అధకార పార్టీ నాయకులు 
అరథారాత్రి తన కుటుంబం పై అసభ్య పదజాలం తో ద్వజమెతితి ఇంటి ముందు గందరగోళం సృష్టీంచారు, 
అయినా ఏ మాత్రం అదరలేదు బెదరలేదు.

తరువాత తాను తన భరతి వృతితి ర్తా్య విదేశాలలో ఉండటం తో తాను విదేశాలకు పయనం అయా్యరు.
ఇంకా జనసేన కార్యక్రమాలకు స్వసితి చెపిపు ఉంట్రు అనుకుంటే పపుపులో కాలేసినటేటీ  తాను వెళ్లిన అతి కొదిదు 
రోజుల క స్థానిక ఎని్నకల నోటఫికషన్ వెలువడింది. తరువాత తాను తన భరతి వృతితి ర్తా్య విదేశాలలో 
ఉండటం తో తాను విదేశాలకు పయనం అయా్యరు. అంతే ఎలాగైనా జనసేన ఎని్నకల బరి లో ఉండ్ల్ 
అని ధ్రుడ నిశచియం తో గ్రామం లో ఉన్న జనసేన స్నుభూతి పరులను ఫోన్ దా్వరా ఎని్నకలలో జనసేన 
నుండి పోటీ క్ రావలసిందిగా కోరారు కానీ అధకార పార్టీ నాయకులకు భయపడి ఏ ఒకకురూ ముందుకు 

రాలేదు. అయినా ఎకకుడ్ నిరుతా్సహ పడకుండ్ తన సోదరి డ్కటీర్ రాహిత్య కొఠారి గారిని సరపుంచ్ అభ్యరిధిగా మరియు వృతితి ర్తా్య వ్యవస్యం చేస్కొనే చినా్నన్న గారి 
అబా్యిని ఒక ఒక వార్డా మెంబర్ గా , మరియు ఎంపీటీసీ అభ్యరిధి గా కుటుంబం తపపు వేర్ ప్రపంచం తో పని లేని స్ధారణ గృహిణి అయిన వారి పిని్న గారిని పోటీలో 
నిలబెటిటీ కొము్మలు తిరిగిన 2 బలమైన పార్టీ లకు ఒంటరిగా సవాలు విసిరారు, గెలుపు ఓటముల తో పని లేకుండ్ జనసేన పార్టీ మనుగడ మాత్రమే ముఖ్యం జనసేన 
కూడ్ ప్రత్యరిధి పార్టీల తో బరిలో ఉంది అని గ్రామ ప్రజలకు తెల్సేలా చేసి అందరినీ ఆశచిరా్యనిక్ గురి చేసిన 
లావణ్య కొఠారి గారి తెగువ అమోగం. 

ఇపపుటికీ సమయం కుదిరినపపుడలాలి జనసేన NRI విభాగం తో కల్సి పార్టీ కార్యక్రమాలోలి పరోక్ంగా ఆనె్లిన్ 
మీటింగ్్స దా్వరా పాల్్ంటునా్నరు.
జనసేన కోసం ఎకకుడికైనా ఎపుపుడైనా తాను సిదదుం, జనసేనాని కోసం అలుపెరుగని పయనం తన సంతం. తన 
జనసేన ప్రయాణం లో ఎంతో మంది సని్నహితులు, సే్నహితులు ప్రోత్సహం సహకారం, ఎనో్న కొతతి పరిచయాలు,  
తో నిరి్వరామంగా కొనస్గిస్తినా్నరు.
చివరిగా తన భరతి ప్రోత్సహం సహకారం ప్రోద్లం మరియు అతతివారింట కూడ్ 
రాజకీయ నేపథ్యం కావటం తో తనక్ మరింత బలం తొడవటం కొసమెరుపు...
నా ఈ ప్రయాణం లో అనునిత్యం నను్న ప్రోత్సహిస్తి, నా ఉన్నతిని ఆకాంక్ంచే నా 
కుటుంబ సభ్్యలకు, నా తోటి జనసైనికులకు , పెదదులకు అందరికీ నా హృదయ పూర్వక 
ధ్యవాదములు. మన భావితరాల భవిష్యత్ కోసం అహర్నశలూ శ్రమిస్తి నాలాంటి ఎంతో 
మంది యువతకు ఆదర్శంగా మరియు భవిష్యత్ పై భరోస్ కల్పుస్తిన్న జనసేన అధనేత 
శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ గారిక్ ప్రతే్యక కృతజ్తలు - శ్రీమతి లావణ్య శ్రీనివాస్ కొఠారి.

కూర్పు - టం శతఘ్నిన్యూస్
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మార్మూల గ్రామాలోలు ఉండే సామానయూ జనసైనుకుడు చేసే కారయూక్రమాలను సైతం బాహయూప్రపంచాన్కి తెలియజేయడాన్కి మరియు వారి గళాన్ని విన్పంచడాన్కి మీ మందుకు 
వచి్చంది శతఘ్ని న్యూస్. కావున మీ అందరూ జనసైన్కులు చేసే కారయూక్రమాలను మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీర్ పంపంచే కారయూక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ 
మరియు ఛానల్ లో ప్రచురించడం జర్గుతంది. మా వాట్సప్ నంబర్: 9440176789
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