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

మహిళా సాధికారితే జనసేన పార్టీ లక్ష్యం
*క్షేత్రస్థాయిలో నిష్పక్షపాతంగా పనిచేసే మహిళలకు పెద్దపీట

*ఒక్క ఏడాది కష్టపడితే విజయం మనదే

*పార్్ట సిద్ధంతాలు, భావజాలానిని ప్రజలోలోకి బలంగా తీసుకెళలోండి

*శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ నాయకతావానిని రాష్టం కోరుకుంటంది

*జనసేన అధికారంలోకి వసేతేనే రాష్ట్రానికి మేలు

*మంగళగిరిలో అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవం సందర్ంగా శ్రీ నాదండలో మనోహర్

మహిళలు స్మాజిక, ఆరి్ధక, రాజకీయ రంగాలోలో స్వావలంబన స్ధించేలా జనసేన పార్్ట కృషి చేసుతేందని ఆ 

పార్్ట రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు హామీ ఇచ్చారు. మహిళ్ స్ధికారితే 

లక్షష్ంగా పార్్ట పని చేసుతేందని తెలిపారు. స్థానిక సంసథాల ఎనినికలను నయానో భయానో ఏకగ్రీవం చేసుకోవాలనని 

అధికార పార్్ట కుట్రలను భగనిం చేసి, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిలుపు మేరకు ఆనాడు ఎనినికలోలో ధైరయాంగా నిలబడి 

పోరాడింది మహిళలేననానిరు. అధికార పార్్ట ప్రలోభాలకు లంగకుండా కడ వరకు వాళ్లో చేసిన పోరాటానికి 

హాయాటా్సఫ్ చెపా్పరు. జనసేన పార్్ట ఆధవారయాంలో అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవం మంగళగిరి రాష్ట కారాయాలయంలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు 

మాటాలోడుతూ... “ మహిళల ప్ంతీయ కమిటీలు వేశాక జరుగుతునని తొలి సమావేశం ఇది. రాష్ట్రానిని నాలుగు ప్ంతాలుగా విభజించి నాలుగు ర్జనల్ కమిటీలు వేశాం. ఉతతేరాంధ్ర, 

ఉభయ గోదవరి, కృష్టణా – పెనాని, రాయలసీమ ర్జనల్ కమిటీలను ఇప్పటి వరకు ఏరా్పటు చేశాం. తరవాలోనే జిలాలో, మండల, గ్రామ కమిటీలను కూడా నియమిస్తేం. క్షేత్రస్థాయిలో 

నిష్పక్షపాతంగా పనిచేసే మహిళలను గురితేంచి ర్జనల్, జిలాలో కమిటీలోలో నియమించ్లని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదేశంచ్రు. దనికి అనుగుణంగా కమిటీలోలో స్థానం కలి్పస్తేం.

*అధికార పార్్ట అబద్ధలను ఎండగటా్టలి

తమది సంక్షేమ ప్రభుతవామని వైసీపీ నాయకులు గొప్పలు చెపు్పకుంటునానిరు. వారి సంక్షేమం ప్రచ్రానికి మాత్రమే పరిమితమంది తప్ప... క్షేత్రస్థాయిలో లబ్్ధదరులకు చేరడం లేదు. 

మత్సష్కారుల సమసయాల అధయాయనానికి ఇటీవల తీర ప్ంతాలోలో పరయాటిసేతే అనేక సమసయాలు మా దృషి్టకి వచ్చాయి. అరుహులైన చ్లా మంది మహిళలకు పెన్షనులో అందడం లేదు. తాగునీరు 

లేక ఇబ్ందులు పడుతునానిరు. వేటకు వెళ్లో చనిపోయిన వయాకుతేల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం ఇవవాడంలో కూడా ప్రభుతవాం అలసతవాం వహిసతేంది. ఇనిని సమసయాలు పెటు్టకొని గొప్పగా 

ప్రచ్రం చేసుకుంటునని ప్రభుతవా తీరును ఎండగటా్టలి. ప్రభుతవా వైఫలాయాలపై వీర మహిళ విభాగం క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటం చేయాలి. సషల్ మీడియాలో ఒక పోసు్ట పెటి్ట, ఒక మీడియా 

సమావేశానికే పరిమితమతే ప్రభావం చూపలేము.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సయందరభాయంగా 
పిఏసి చైర్మన్ తో జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యాస్: పశచామగోదవరి, జిలాలో ప్రెసిడంట్ కొటికలపూడి గోవిందరావు ఆధవారయాంలో 
14 వ తార్కున జరగబోయే కానీ మన జనసేన పార్్ట ఆవిరా్వ దినోత్సవ సందర్ంగా 
కారయాక్రమానిని జయప్రదం చేయడానికి పిఎసి చైర్మన్ మనోహర్ తో చరిచాంచటం జరిగింది. 
అలాగే పోలవరం నియోజకవర్ంలో సమసయాలపై ఆయన దృషి్టకి తీసుకు వెళలోడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమంలో బొలిశెటి్ట శ్రీను, సిరి బాలరాజు, రెడ్డప్ప నాయుడు, విజయవాడ 
రామచంద్ం, జిలాలో నాయకులు కరాటం స్యి, గడ్డమణుగు రవికుమార్, కనకరాజు 
సూరి పాల్నడం జరిగింది.

మీతో మీ కార్పొరేటర్ పదహారవ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశీసు్సలతో మంగళవారం 
మీతో మీ కార్్పరేటర్ సమసయాలపై కలసి పోరాడదం అనే కారయాక్రమంలో 
భాగంగా పననిండవ రోజుకి బంగారమ్మ మెట్ట, 33వ వారు్డ ప్ంతంలో 
ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్లో వారి యొక్క సమసయాలు తెలుసుకొని.. 438 ఇలులోలు 
సరేవా చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కారయాక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్ం 
నాయకులు గోపికృషణా(జికె) పరయావేక్షణలో నిరవాహించబడింది, నాతో 
పాటు జనసైనికులు, వీరమహిళలు వచిచా పాల్ని ఈ కారయాక్రమానిని 

విజయవంతం చేసినందుకు వారందరికీ మనసూఫూరితేగా ధనయావాదలు తెలియజేసుకుంటునానిమని దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంసి ఫ్లోర్ లీడర్ జనసేన పార్్ట 33వ వార్్డ 
కార్్పరేటర్ భీశెటి్ట వసంతలక్ష్మి అనానిరు.

శ్రీ గోపాల గౌడ గారి మాటలు నాకు బలాన్ని ఇచ్చాయి 
- పవన్ కళాయాణ్

శతఘ్ని న్యాస్: అణచివేయబడిన వారి పటలో సుప్ం కోరు్ట మాజీ నాయాయమూరితే శ్రీ గోపాల గౌడ 
గారు చూపిన ప్రేమ మరియు అంకితభావం కారణంగా ఆయన అంటే నాకు ఇష్టం మరియు 
గౌరవం.
రాజాయాంగం కలి్పంచిన హకు్కల మీద వారి సూచనలు దౌరజానాయాలపై పోరాటం చేసేందుకు ననుని 
బలపరిచ్యి. ఆయన మాటలు నాకు ఎంతో బలానిని ఇచ్చాయి అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
టివాట్టర్ దవారా తెలిపారు.

*రాజకీయాలోలో ఓరు్ప కావాలి

సషల్ మీడియాలో కించపరిచ్రనో, అవమానించ్రనో డీలా పడిపోవదు్ద. రాజకీయ ప్రస్థానంలో ముందుకు వెళ్లోలంటే ఓరు్ప చ్లా అవసరం. బీఎసీ్ప అధినేత్రి మాయవతి గారిని 

ఆదర్ంగా తీసుకోండి. పార్్ట గెలుపు కోసం ఆమె ఉతతేరప్రదేశ్ లోని ప్రతి గ్రామం కాలినడకన తిరిగారు. డోర్ టూ డోర్ కారయాక్రమాలు చేపటా్టరు. అమరావతి మహిళ్ రైతులు అయితే 

దదపు 810 రోజులు ఉదయామం చేశారు. లాఠీ దబ్లు తినానిరు. అవమానాలు భరించ్రు. తమ బ్డ్డల భవిషయాతుతే కోసం కేసులు కూడా ఎదుర్్కనానిరు. వీళలోను మనం సూఫూరితేగా 

తీసుకోవాలి. ఏ రాజకీయ పార్్టకి వీర మహిళ విభాగం వంటి విభాగం లేదు. పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, పార్్టకి మంచి పేరు తెచేచాలా ధైరయాంగా ముందుకు దూసుకెళలోండి. 

వయావస్యం గురించి మాటాలోడేటపు్పడు మహిళల గురించి ఎవరూ మాటాలోడరు. కానీ 80 శాతం మంది వయావస్య కూలీలు మహిళలే. దనిని మనం గరవాంగా చెపు్పకోవాలి. మన దేశ 

రెవెన్యా చూసేతే 73 శాతం వయావస్యం నుంచే వసుతేంది.

*ఆవిరా్వ సభలో అతివలకు ప్రతేయాక ఏరా్పటులో

గుంటూరు జిలాలో మంగళగిరి నియోజకవర్ం ఇప్పటం గ్రామంలో ఈ నల 14న జనసేన పార్్ట ఆవిరా్వ సభకు చక చక ఏరా్పటులో జరుగుతునానియి. అధయాక్షుల వారి సూచనల మేరకు 

సభా ప్ంగణంలో మహిళల కోసం ప్రతేయాక ఏరా్పటులో చేసుతేనానిం. వాళలోకు సపరేట్ గా సీటింగ్ తో పాటు ఇన్ అండ్ ఎగిజాట్ సపరేట్ గా ఉండేలా చరయాలు తీసుకుంటునానిం. అలాగే 

టాయిలెటులో ఏరా్పటు చేసుతేనానిం. పార్్ట సిద్ధంతాలు, భావజాలానికి కటు్టబడి వీరమహిళ విభాగం ముందుకు వెళ్లోలి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకతావానిని ప్రజలు కోరుకుంటునానిరు. 

జనసేన పార్్ట అధికారంలోకి వసేతేసే మేలు జరుగుతుందని అనిని వరా్లు భావిసుతేనానియి. అధయాక్షుల వారిని బలపరిచేలా మనం క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లో పనిచేద్దం. కేవలం ఒక్క సంవత్సరం 

కష్టపడి సమషి్టగా పనిచేసేతే చ్లు.. మనం కోరుకునే నాయకుడిని అధికార పీఠంపై నిలబెట్టవచచాని” అనానిరు.

* మహిళ్ రైతులకు సతా్కరం

అంతకు ముందు మంగళగిరిలోని జనసేన పార్్ట కేంద్ కారాయాలయంలో అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. జనసేన పార్్ట వీరమహిళ్ విభాగం ఆధవారయాంలో 

ఈ వేడుకలు నిరవాహించ్రు. సూఫూరితే ప్రధాతలైన మహిళ్ మణులు.... ఆంధ్రుల అననిపూరణామ్మ శ్రీమతి డొకా్క సీతమ్మ, సెయింట్ మథర్ థెర్స్, శ్రీమతి స్విత్రిబాయి పూలే, శ్రీమతి 

ఝానీ్సలక్ష్మీ బాయిల చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు అరి్పంచ్రు. అనంతరం నిరవాహించిన స్ంస్కృతిక కారయాక్రమాలోలో శ్రీమతి అన్ష్టనాయుడు బృందం కూచిపూడి 

నృతయాం ఆహుతులను అలరించింది. అమరావతి రాజధాని ఉదయామంలో అలుపెరుగని పోరాటం చేసుతేనని మహిళ్ రైతులు శ్రీమతి నంబూరి రాజయాలక్ష్మి, శ్రీమతి కొవావాడ అననిపూరణా, 

ప్రముఖ వయోలిన్ విదవాంసురాలు శ్రీమతి బండమూడి సుమతిలను జనసేన పార్్ట వీర మహిళ్ విభాగం సత్కరించింది. ఈ కారయాక్రమంలో పార్్ట రాష్ట కారయాదరు్లు శ్రీమతి ఆకేపాటి 

సుభాషిణి, శ్రీమతి ఘంటా సవారూప, శ్రీమతి పొలాసపలిలో సరోజ, శ్రీమతి ప్రియా సౌజనయా, సంయుకతే కారయాదరి్ శ్రీమతి పోతిరెడి్డ అనిత, శ్రీకాళహసితే ఇంఛార్జా శ్రీమతి కోట విన్త, 

వీరమహిళ్ విభావం ర్జనల్ కమిటీ సభుయాలు శ్రీమతి ప్రియా సౌజనయా, శ్రీమతి కాటనిం విశాలి, శ్రీమతి కడలి ఈశవారి, శ్రీమతి చలాలో లక్ష్మి, శ్రీమతి షేక్ మొహమ్మద్ హసీనా బేగమ్ 

తదితరులు పాల్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అయంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాయంక్లు -  
గుడివాక శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యాస్: అవనిగడ్డ మండల పార్్ట అధయాక్షులు శ్రీ గుడివాక శేషుబాబు గారి అధయాక్షతన జనసేన 
పార్్ట కారాయాలయం - అవనిగడ్డ నందు అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవo సందర్ంగా జనసేన పార్్ట 
వీర మహిళలు అయిన వేకన్రు సర్పంచ్ తుంగల శ్రీలక్ష్మి, మోదుమూడి సర్పంచ్ బచ్చా బేబీ, అవనిగడ్డ 
సర్పంచ్ అభయారిథా నాదేళ్ళ ప్రమీల, వార్్డ మెంబరులో మునిపలిలో శ్రీలక్ష్మి,గరికపాటి లక్ష్మీ, మతితే శవ పారవాతి 
లను సనా్మనించ్కోవడం జరిగింది..! 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలుకు ఆకరి్షతులై & శేషుబాబు గారి నాయతవాములో పార్్టని 
మరింత బలోపేతం చేయు దిశగా తనవంతు కృషిని అందించ్టకు గాన్ సదరి శ్రీమతి బచ్చా కృషణా 
కుమారి పార్్టలో join అవగా - కండువా కపి్ప పార్్టలోకి స్దరంగా ఆహావానించడం జరిగింది..!

సీనియర్ నాయకులు రాయపూడి వేణుగోపాల్ గారు :
* మహిళ్ దినోత్సవం యొక్క అవశయాకతను వివరించి - పార్్టకి మహిళలే బలం అని, పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు మహిళలకు పార్్టలో పెద్ద పీట వేసుతేనానిరు అని సదరి శ్రీమతి బచ్చా కృషణాకుమారి చేరిక పార్్టకి 
మరింత బలానిని సమకూరుసుతేంది అని చెప్పడం జరిగింది..!

ఈ కారయాక్రమంలో MPTC బొప్పన భాను , అశావారావుపాలెం ఉప సర్పంచ్ యక్కటి నాగరాజు, బచ్చా 
వెంకట నారాయణ, బచ్చా శ్రీహరి, బచ్చా రఘునాథ్, రాజనాల వీరబాబు, భోగిరెడి్డ నాగేశవారరావు, 
తోట వీరాంజనేయులు,వాలీ్మకి, నరేష్ కమతం, మతితే సుబ్రమణయాం, మావూరి కృషణాయయా, బొప్పన పృథ్వా, 
అడపా ప్రభాకర్(సనిని), కోసూరు అవినాష్, తుంగల నరేష్, కమి్మలి వేణుబాబు, కమి్మలి సతీష్, పపు్పశెటి్ట 
శ్రీను,గౌస్ కాటమ, అంకరాజు,నాగరాజు,రాజేష్,రవి, గుగి్లం అనిల్ - తదితరులు పాల్నానిరు.

కడపజిలాలా జనసేన పార్టీ విస్తృతసాథాయి సమావేశయం

శతఘ్ని న్యాస్: కడపజిలాలో జనసేన 
పార్్ట విసతేృతస్థాయి సమావేశానికి 
హాజరైన త్రిసభయాకమిటీ సభుయాలైన 
రాష్టకారయాదరి్ మరియు రాజంపేట 
పారలోమెంట్ ఇంచ్ర్జా ముఖరంచ్న్, 
కడప నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జా 
సుంకర శ్రీనివాస్ మరియు కోడూరు 

నియోజకవర్ నాయకులు రాష్టకారయాదరి్ తాతంశెటి్ట నాగేంద్, రాయచోటి 
ఇంచ్ర్జా హసన్ బాష్ట కోడూరు ఇంచ్ర్జా బోనాసి వెంకటసుబ్యయా మరియు 
జనసైనికులు వీరమహిళలు కారయాకరతేలు పాల్నానిరు. ఈ కారయాక్రమానికి 
హాజరైన ముఖరంచ్న్ కారయాకరతేలను ఉదే్దశంచి మొదటగా జనసేన పార్్ట లోని 
వీరమహిళలకు మహిళ్దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తదనంతరం 
ప్రసుతేతం గత వారం రోజులుగా జరుగుతునని క్రియాశీలక సభయాతవా కారయాక్రమాలను 
ఉదే్దశంచి మాటాలోడుతూ లింకులు తీసుకుని సభయాతావాలను ఘనంగా పూరితే 
చేసిన కారయాకరతేలను నాయకులను అభినందించ్రు. రానునని మార్చా14 
ఆవిరా్వ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను తెలుపుతూ కారయాక్రమానికి హాజరవవాబోయే 
జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు నాయకులకు దిశానిరే్దశం చేస్రు.

అయంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకల్లా శ్రీమతి 
మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యాస్: మంగళగిరి, 8వ తార్ఖున మంగళగిరి జనసేన పార్్ట 
అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలోలో.. పిఠాపురం జనసేన పార్్ట 
ఇనాచార్జా శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి. 
“// సృషి్టకరతే ఒక బ్రహ్మ అతడిని సృషి్టంచినది ఒక మహిళ //
 ఈ సృషి్టకి మూలకారణం స్త్రీ, స్త్రీ లేనిదే ప్రపంచం లేదు. సహనం, 
దైరయాం,స్హసం వంటి ఎనోని గొప్ప లక్షణాలు కలిగినటువంటి వయాకుతేలను 
తీరిచాదిదే్ద మహిళ. నేటి సమాజంలో మహిళలకు ఉననిత స్థానం కలి్పంచి, 
స్త్రీలపై జరుగుతునని టువంటి ఆకృతాయాలకు కటు్టదిట్టమన చటా్టలను 
కఠినంగా అమలు చేసిన రోజే నిజమన మహిళ్ దినోత్సవం. రాబోయే 
రోజులోలో అటువంటి మహిళ్ దినోత్సవాలు జరుపుకోవాలని మనసూఫూరితేగా 
కోరుకుంటూ మహిళ్ మూరుతేలందరికీ అంతరాజాతీయ మహిళ్దినోత్సవ 
శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటునానిను.ఈ కారయాక్రమంలో.. జనసేన పార్్ట 
గోదవరి ర్జనల్ కో-ఆరి్డనేటర్ చలాలో లక్ష్మి, చిత్రాడ ఎంపిటిసి దూలపలిలో 
రతనిం, కందరాడ ఎంపీటీసీ పిలాలో సునీత, కేతినీడి గౌర్ నాగలక్ష్మి, పిలాలో 
రమయా జ్యాతి, అనంతలక్ష్మి, సి.హెచ్ శర్ష పాల్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ర్జవరయంల్ గడప గడపకు జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: రాజనగరం, నియోజవర్ం మేడ గురుదతతే ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం కోరుకొండ 
మండలం కనీవానర్ మండపాక శ్రీను గాదరాడ యూత్ అధయాక్షులు గళ్ళ సతీష్ కోరుకొండ, గాదరాడ 
మరియు నరస్పురం కొనపూర్ నుంచి జనసైనికులు కలిసి రాజవరం గ్రామం డోర్ టు డోర్ పాదయాత్ర 
చేయడం జరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ సిద్ధంతాలు వివరించడం జరిగింది. రాజవరం గ్రామ ప్రజలు 
పాదయాత్రలో చ్రుకుగా పాల్నడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్నానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గోవియందపురయం గ్రామయంల్ జనయంకోసయం జనసేన 90వ రోజు
శతఘ్ని న్యాస్: జగ్ంపేట, జనంకోసం జనసేన 90వ రోజు జగ్ంపేట మండలం గోవిందపురం 
గ్రామంలో జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో భాగంగా నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జా పాటంశెటి్ట సూరయాచంద్ 
గడప గడపకు తిరుగుతూ జనసేన సిద్ధంతాలను ప్రజలకు వివరిసూతే ప్రజల కష్ట సుఖాలను 
తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాల్నానిరు.

ప్రపయంచపటయంల్ భారతదేశ ఖ్యాతిన్ ఇనుమడియంపజేసే 
క్రీడాకారులను పవన్ కళాయాణ్ ఎలలాపుపొడూ ప్రోత్్సహిసా్రు

•పార్్ట రాష్ట నాయకులు చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు, వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు సిటీ, 
క్రీడలలో అదు్తమన ప్రతిభ చూపిన 
క్రీడాకారులను పవన్ కళ్యాణ్ 
ఎలలోపు్పడూ ప్రోతా్సహిస్తేరని, 
దనికి నిదర్నమే రషీద్ కి ఆరి్ధక 
స్యం అందించడం అని జనసేన 
పార్్ట రాష్ట కారయాదరి్ శ్రీ వడ్రాణం 
మార్కండేయబాబు తెలిపారు. 
పవన్ కళ్యాణ్ లెరినింగ్ సెంటర్ ఫర్ 
హ్యామన్ ఎకె్సలెన్్స” ఛారిటబుల్ 
ట్రస్్ట తరపున పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆరిథాక స్యంగా ప్రకటించిన 

రూ.2,00,000/- లక్షల రూపాయల చెకు్కను గుంటూరులోని రషీద్ నివాస్నికి వెళ్్ళ పార్్ట 
రాష్ట కారయాదరి్ వడ్రాణం మార్కండేయ బాబు, రాష్ట చేనేత విభాగం చైర్మన్ చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు, 
గుంటూరు జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్ ఉపు్ప వెంకట రతతేయయా, పార్్ట సీనియర్ నాయకులు చింతా 
రేణుకారాజు అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు మాటాలోడుతూ తవారలోనే 
గుంటూరులో రషీద్ కుటుంబానిని కలుస్తేనని పవన్ కళ్యాణ్ గారు పంపిన సందేశానిని తెలిపారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జిలాలో పార్్ట నాయకులు కొరిటిపాటి ప్రేమ్ కుమార్, ఆకుల వీరరాఘవయయా, 
విషుణామొలకల ఆంజనేయులు, బ్ట్రగుంట శ్రీనివాస్, కలలోగంటి త్రిపుర, దళవాయి భార్వ్, డేగల 
వెంకటేశవార రావు, బండి రామప్రభు తదితరులు పాల్నానిరు.

పాము కాటుకు మరణయంచిన విద్యారిధి కుటుయంబాన్కి 
మనోధైర్యాన్నిచిచాన బాబు పాలూరు

శతఘ్ని న్యాస్: కురుపాం 
నియోజకవర్ం, కొమరాడ మండలం 
దలయయాపేట గ్రామానికి చెందిన 
మంతిని రంజిత్ కుమార్ అనే 
విదయారిథా మొనని కురుపాం ప్రభుతవా 
వసతి గృహంలో పాము కాటుకు 
గురయియా మరణించడం జరిగింది. 
ఆ విదయారిథా కుటుంబానిని రాష్ట 
ప్రచ్ర కారయాదరి్ బాబు పాలూరు 
మరియు పారవాతీపురం కురుపాం 
నియోజకవరా్ల నాయకులు, 
జనసైనికులు పరామరి్ంచడం 
జరిగింది. ఆ కుటుంబానికి జనసేన 

పార్్ట ఎపు్పడూ అండగా ఉంటుందని బాబు పాలూరు భరోస్ ఇవవాడం జరిగింది.

రాజోలు జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: రాజ్లు, అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవం సందర్ంగా 
జనసేన వీరమహిళల ఉలిశెటి్ట అననిపూరణా ఆదవారయాంలో జనసేన పార్్టలో విజయం 
స్ధించిందిన ఎంపిటిసిలు, వార్్డ మెంబర్ లను సత్కరించి శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో రాజ్లు ఎంపిటిసి దరలో కుమారి లక్ష్మి కేక్ 
కట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిధిగా రాజ్లు జనసేన 
పార్్ట మండల అధయాక్షులు సూరిశెటి్ట శ్రీనివాసరావు పాల్ని వీరమహిళలకు 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో గ్రామశాఖ అధయాక్షులు కాటాని 
రాజు, రావురి నాగబాబు, స్దనాల నాగలక్ష్మి, చింతా వీరమణి, పాటి సుద, 
సుంకర కృషణా కుమారి, ఉలిశెటి్ట వేణు, అశం ఆదిలక్ష్మి, ఆకుల మహాలక్ష్మి, 
సురయావతి, నాగమణి, శాంతి మరియు జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
పాల్నానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జీడిగుప్ప పంచాయతీలో జోరుగా 
కొనసాగుతునని క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: రంపచోడవరం, 
జనసేన పార్్ట అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
తలపెటి్టన క్రియాశీలక సభయాతవాం 
ముమ్మరంగా కొనస్గుతుంది. ఈ 
కారయాక్రమంలో మండలం జీడిగుప్ప 
పంచ్యతీ నుండి క్రియాశీలక 
సభయాతవాం నమోదు చేయించ్కోవడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో పార్్ట 

మండల అధయాక్షులు ములకాల స్యికృషణా, ఉపాధయాక్షులు కనుగల శ్రీనివాసరెడి్డ 
మరియు గ్రామసుతేలు పాల్నానిరు.

ఎన్.జి.ఆర్ పురం గ్రామ సమసయూలపై చర్చంచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: ఎచెచారలో నియోజకవర్ం, రణసథాలం మండలం, ఎన్.జి.ఆర్ పురం 
పంచ్యతీ గ్రామ నాయకులు, జనసైనికులు వచిచా ఎచెచారలో నియోజకవర్ 
జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి సయయాద్ కాంతిశ్రీ ని కలిసి గ్రామపంచ్యతీ 
సమసయాలు గురించి కాంతిశ్రీ కి తెలియజేస్రు. అలాగే మతయా్సకారుల సమసయాలు 
గురించి పూరితే స్్ధయిలో వివరించ్రు. శ్రీమతి కాంతిశ్రీ మాటాలోడుతూ… కొనిని 
రోజులోలో మీ పంచ్యతీ పరయాటనకు వస్తేనని అనానిరు. అలాగే ఆ సమసయాలను 
పూరితే స్్ధయిలో తెలుసుకుంటాను. తెలుసుకొని సమసయా పరిష్ట్కరం అయేయా దిశగా 
ప్రభుతవాం దృషి్టకి తీసుకువెళ్్దమ అనానిరు. అని జనసైనికులకు తెలియజేశారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో గ్రామ నాయకులు, కాకరలో బాబాజీ మరియు జనసైనికులు 
పాల్నానిరు.

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

పిఏసి చైర్మన్ నాదయండలా ను కలిసిన ఎయంపీటీసి 
మోటూరి

శతఘ్ని న్యాస్: తూరు్పగోదవరి, అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవం సందర్ంగా మంగళగిరి రాష్ట 
జనసేన పార్్ట కారాయాలయంలో సందడి చేసుతేనని వీరమహిళలు. ఈ మహిళ్ దినోత్సవంలో కోనసీమ 
జిలాలో అమలాపురం రూరల్ చిందడ గరువు ఎంపిటీసీ మోటూరి కనకదుర్, పవన్ కళ్యాణ్ సేవా ట్రస్్ట 
నేత మోటూరి వెంకటేశవారరావు, ఆయన కుటుంబీకులు పాల్నానిరు. మహిళ్ దినోత్సవం సందర్ంగా 
మంగళగిరి రాష్ట జనసేన పార్్ట కారాయాలయంలో జరిగిన సమావేశానికి ముఖయా అతిథ్గా హాజరైనటువంటి 
జనసేన పిఏసి చైర్మన్ నాదండలో మనోహర్ ను మరాయాద పూరవాకంగా కలిసిన చిందడగరువు జనసేన పార్్ట 
మోటూరి కనకదుర్ వెంకటేశవార రావు. మనోహర్ మాటాలోడుతూ జనసేన పార్్ట తరపున మీరు చేసుతేనని 
సేవలు అభినందనీయం అని కొనియాడారు.

మయందమర్రి జనసేన ఆధ్వరయాయంల్ 
మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: మంచిరాయాల జిలాలో, మందమర్రి, అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవం 
సందర్ంగా మందమర్రి మారె్కట్ ఏరియాలో మహిళలతో కేక్ కటింగ్ చేసి సీవాట్్స 
పంపిణీ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. అనంతరం జనసేన పార్్ట ఉమ్మడి 
ఆదిలాబాద్ జిలాలో ఆర్నైజింగ్ సెక్రటర్, మాయ రమేష్ మాటాలోడుతూ… దేవతలుగా 
పూజించే స్త్రీలను ఈ సమాజం అతాయాచ్రం, అవమానం శాపమ పీడిసుతేనానియి, 
సమాజ నిరా్మణంలో సగభాగమన స్త్రీ సమానతవామే మన ప్రగతికి మూలం, సమాజంలో 
మహిళకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. రాష్ట ప్రభుతవాం మహిళలపైన మహిళల 
రక్షణకే ఒక జీఓ తీసుకురావాలని జనసేన పార్్ట తరఫున డిమాండ్ చేసుతేనానిం. ఈ 
కారయాక్రమంలో మహిళ్ మూరుతేలు, బతుతేల సుజాత, గంగాభవాని, ష్టహిన్, నాగలక్ష్మి, 
సరిత, ప్రశాంతి, దివయా, శేవాత, తదితరులు పాల్నానిరు.

పిడుగుర్ళలా జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాయంల్
మహిళా దినోత్సవవేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: పిడుగురాళలో జనసేన పార్్ట ఆధవారయాంలో, పార్్ట ఆఫీసు నందు జాతీయ 
మహిళ్ దినోత్సవం సందర్ంగా జనసేన పార్్ట మండల అధయాక్షులు కామిశెటి్ట రమేష్ 
ఆధవారయాంలో మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిరవాహించ్రు. ఈ కారయాక్రమంలో 
ముఖయా అతిథులుగా వచిచాన జనసేన వీర మహిళలు వీరలో లక్ష్మి, సింగంశెటి్ట రమణ, 
షేక్ ఫాతిమా, న్తి సంధాయారాణి లచే జనసైనికులు కేక్ కట్ చేయించి అనంతరం 
దుశా్లువతో సత్కరించ్రు.

మండల అధయాక్షులు కామిశెటి్ట రమేష్ మాటాలోడుతూ.. స్త్రీని శకితే సవారూపిణిగా భావించి 
కొలిచే దేశం మనదే అని.. సకల నదులు విధులు గిరులు ప్రకృతిని స్త్రీ రూపంగా భావించి 
గౌరవించే సనాతన సంప్రదయం మనది అని కొనియాడారు. స్త్రీ మూరుతేల విజయాలను 
హర్షధావానాలు పలుకుతూ జరుపుకునే వేడుకే మహిళ్ దినోత్సవం తెలియజేశారు.

జనసేన నాయకులు పెడ కొలిమి కిరణ్ మాటాలోడుతూ.. ఈ ప్రపంచంలో మహిళ ఒక 
అక్కగా భారయాగా తలిలోగా అనేక విధాలుగా సేవలు అందిసుతేనానిరని.. భారతదేశంలో స్త్రీ 
పాత్ర చ్లా ప్రముఖమనది అని కొనియాడారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
భయయావరపు రమేష్, పెడకొలిమి కిరణ్ కుమార్, చీదళ్ళ రాము, అడపా వెంకట్, మట్టం 
పరమేష్, బోనబోయిన సతీష్, బవిరిశెటి్ట శ్రీకాంత్, అంబటి స్యి, మలెలోల రామాంజి, 
కార్తేక్, శ్రీకాంత్, ధనుష్, ఆదితయా మొదలగు వారు పాల్నానిరు.

దళితుల ఆత్మ గౌరవ న్రసన దీక్కు మద్దతు 
తెలిపిన రెడిడి అపపొలనాయుడు

శతఘ్ని న్యాస్: ఏలూరు, గత 
3 రోజులు గా శనివారపు 
పేట భూ పెతతేం దరలో 
ఆగడాలపై బాధిత ఇందిరా 
కాలనీ దళ్తుల ఆత్మగౌరవ 
నిరసన దీక్షకు మంగళవారం 
ఏలూరు నియోజకవర్ 
జనసేన పార్్ట ఇంచ్ర్జా రెడి్డ 
అప్పల నాయుడు మద్దతుగా 

నిలిచ్రు. ఈ సందర్ంగా రెడి్డ అప్పల నాయుడు మాటాలోడుతూ ఏదైతే భూమి కబాజా జరిగిందో భూ 
బాధితులైనటువంటి దళ్త సదర సదర్మణులు గత కొంతకాలంగా ఆందోళన చేసుతేనానిరు. 
స్పందన లేని ప్రభుతవాం స్పందనా లేని మంత్రుల మీద అధికార యంత్రాంగానికి చలనం వచేచా 
విధంగా ఈరెండు రోజుల నుండి నిరసన దీక్ష కారయాక్రమానిని తలపెటి్టన శనివారపు పేట భూ 
బాధితులకు మద్దతుగా ఈరోజు జనసేన పార్్ట ఏలూరు నియోజకవర్ం నుండి వారికి మద్దతు 
తెలుపుతునానిము. చెరువులుగా ఉననిటువంటి భూమిని కొనుగోలు చేసి ఇళ్ళస్దలాలకు ఇవవాడమే 
ఒక పెద్ద నేరం. అక్కడ ఉననిటువంటి ఆ లాయాండ్ ను ఖర్దు చేసి ఇళ్ళ సథాలాలకు ఇచిచానపు్పడు 
అక్కడ ఎవరైతే పేదవారు ఉనానిరో ఆ పరిసర ప్ంతాలోలోని ఎసీ్స,ఎసీ్ట ,బీసీ, మనారిటీ లు ఉననిత 
వరా్లోలోని పేద వరా్లు వారందరికీ అక్కడ ఆసరా కలి్పంచే బాధయాత పూరితేగా మంత్రి మీదే ఉంది. 
ఈరోజు ఏవిధంగా ఉందంటే ఏలూరు నియోజకవర్ంలో మంత్రి యొక్క పరిపాలన పేదవారు 
ఎవరు కూడా ఏలూరు నగరంలో ఉండడానికి వీలు లేదననిటులోగా ఎదే్దవా చేశారు.. పేదవారు 
అందరూ కూడా ఊరికి దూరంగా ఉండాలి. మేం ఇచేచాటువంటి పేదవారికి 45 గజాల సెంటు 
భూమి సథాలానిని ఊరికి పది నుండి ఇరవై కిలోమీటరలో దూరంలోనే ఇస్తేం, అక్కడ మాత్రమే ఇస్తేం, 
లేదంటే ఊరి నుండి వెలివేస్తేం అననిటు్టగా వయావహరిసుతేనానిరు.
ఏలూరు నియోజకవర్ంలో 30 వేల మంది మీద మీకు ఈ వివక్షత ఎందుకు ??
ఈ పేద ప్రజలు మీకు ఓటులో వేయలేద ??
మంత్రి గారు (ఆళ్ళనాని) మీ ఇంటి వెనుక భాగంలోని దళ్త సదరులను కూడా పటి్టంచ్కోండి..
ఎందుకు ఈ వివక్ష ??
అందరికీ ఇళ్్ళ ఇచిచానపు్పడు ఆ సథాలంలోనే ఫాలోటులో ఇచిచానపు్పడు ఇక్కడ ఉనని 50,60 మంది మీకు 
ఎకు్కవయాయారా??
ఈరోజు ప్రభుతవాం గానీ డిపూయాటీ సీఎం గానీ పదవులు అనుభవిసుతేనని ఇతర నాయకులు గానీ 
వీరందరూ ఓటులో వేసేతేనే కద మీరందరూ ఎనునికోబడా్డరు.
మీ నాయకులు ఆత్మవిమర్ చేసుకుంటే మంచిది. మొదు్ద నిద్ నుండి లేచి ఇప్పటికైనా సుపరిపాలన 
అందించండి అని నిలదీశారు. ఇప్పటికైనా మీరు ఈ దళ్త సదరుల పటలో వివక్షత చూపరాదని 
కోరారు. వీళ్ళని ఊరి నుండి దూరంగా పంపించడం చ్లా దురా్మర్మన, ఘోరమన చరయాగా 
మేం భావిసుతేనానిం ఖండిసుతేనానిం. అక్కడే స్థానికంగా పాకలు వేసుకునని దళ్త సదరులు బీసీలు, 
ఎసీ్స, ఎసీ్టలు, మనారిటీలు ఎవరైతే ఉనానిరో వారికి తక్షణమే ఇళ్ళను ఇవవాండి. మీరు తీసుకు 
వచిచాన లక్ష్మి పురాణంలోని పటా్ట ఏదైతే ఉనానియో అవి అనీని మీరు ఈరోజున వేరే వేరే ప్ంతాల 
నుండి తీసుకు వచిచా ఇచ్చారు కనుక దని మీద మేం ఏం మాటాలోడుకోదలచ్కోవడం లేదు. 
ఎందుకంటే ఈ ఊరిలో 600 మందికి ఫాలోటులో ఇచిచానపు్పడు ఇచిచాన వారిని దూరంగా పంపడం 
చ్లా దురా్మర్మన చరయా అని మేం ఖండిసుతేనానిం. అలాగే జిలాలో యంత్రాంగం మరియు రెవెన్యా 
వారికి తెలియజేసుతేనానిము. భూమి కబాజా చేయకూడదు అని సుప్ంకోరు్ట లో ఉంది కద. ఇళ్ళ 
సథాలాలు చెరువులో ఇవవాకూడదు అని అనేక రకాలైన చటా్టలు జీవోలు ఉండగా మీరు ఏ రకంగా 
కబాజాలు చేయిసుతేనానిరు అని నిలదీశారు. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట ఎస్.సి.నాయకులు న్కపెయాయా 
కారితేక్, శాయాంప్రస్ద్, మతేతే బాబీ, అగసతేష్న్, గొలాలో నరేష్, కోలామణి, ఏలూరు జనసేన పార్్ట 
నగర అధయాక్షుడు నగిరెడి్డ కాశీ నరేష్, మండల అధయాక్షుడు వీరంకి పండు, మండల ఉపాధయాక్షుడు 
సుందరనీడి వెంకట దురా్ ప్రస్ద్, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ంచి ధరే్మంద్, సషల్ మీడియా కో 
ఆరి్డనేటర్ జనసేన రవి, నాయకులు సుందరనీడి శవ శంకర్, తోట దురా్ ప్రస్ద్, తోట రాజేష్ 
కుమార్ తదితరులు పాల్నానిరు.

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

ద్్వరపూడి రోడుడి కోసయం జనసేన దీక్

*కలెక్టరు మాటకు కూడా విలువ లేదు.
*అననింలో దుము్మ ఎగిరి పడుతునాని చలనం లేదు.

శతఘ్ని న్యాస్: మండపేట, నాలుగేళ్లోగా మండపేట దవారపూడి రహదరి దుసిథాతి 
కోసం రాష్ట ప్రజలకు తెలియనిది కాదు. రోడు్డ అధావానని సిథాతిని ప్రజలు ప్రతిపక్ష పార్్టలు 
ప్రభుతావానికి అనేక రూపాలోలో ధరానిలు రాస్తేరోకోలు నిరసనలు చేసి చేసి అలసి 
పోయారు. ఇదే రోడు్డ బాగుచేయలని కొంతమంది స్మాజిక కారయాకరతేలు రాష్టపతి, 
కేంద్ రహదరుల శాఖ కారాయాలయాలకు కూడా ఆన్ లైన్ దవారా విజాఞాపన పత్రాలు 
చెరవేసిన సందరా్లు సైతం లేకపోలేదు. అయా సందరా్లోలో ఢిలీలో నుండి వచిచాన ఒతితేళలోకు 
అధికారులు నామ మాత్రంగా మాత్రమే స్పందించి మమ అనిపించ్కునానిరు. ఇదే 
బాటలో స్థానిక ప్రజా ప్రతినిథ్ కూడా వయావహరిసుతేనానిరని ప్రజలు మండి పడుతునానిరు. 
ప్రజలు, ప్రయాణికులు, వాహన దరులు సషల్ మీడియాలో పెటే్ట చివాటలోకు మెలకువ 
వచిచా అప్పటికపు్పడు రూ 57 లక్షల నిధులతో కంకర బూడిదతో భార్ గోతులు పూడిచా 
చేతులు దులుపుకునానిరు. ప్రజలేమ పోతే మాకేంటి అనని విధంగా ఇక్కడి నాయకుల 
తీరు ఉందని ప్రజలు బాహాటంగానే విమరి్సుతేనని ఎంత మాత్రం చలనం లేక పోవడం 
ఆశచారయాకరంగా ఉందని సీనియర్ సిటిజన్్స పేర్్కంటునానిరు.

ఈ నేపథయాంలో ప్రజల కోసం ప్రజల కష్ట్టలను తమ కష్టంగా భావించి ప్రజల పక్షాన 
పోరాటం చేసుతేనని జనసేన పార్్ట ఆది నుండి రోడు్డ కోసం ప్రభుతావానికి తన గళం 
వినిపిసూతేనే ఉంది. రోడు్డ పరిసిథాతి మెరుగు పరచ్లని కోరుతూ జనసేన పార్్ట తరపున ఆ 
పార్్ట మండల కనీవానర్ కుంచే దురా్ ప్రస్ద్ గత 20 రోజుల క్రితం జిలాలో కలెక్టరును కలిసి 
విననివించ్రు. స్నుకూలంగా స్పందించిన జిలాలో కలెక్టర్ ఆర్ అండ్ బ్ అధికారులను 
పిలిచి తక్షణమే బీటీ రోడు్డ నిరి్మంచ్లని 20 రోజులోలో పని పూరితే చేసి నాకు తెలియ 
పరచ్లని కలెక్టర్ ఆదేశాలు ఇవవాడంతో కుంచే దురా్ ప్రస్ద్ లేని పక్షంలో తాను 
నిరాహార దీక్ష చేస్తేనని కలెక్టరు ముందే ఆయన తెగేసి చెపా్పరు.

ఈ నేపథయాంలో ఇచిచాన మాట అధికారులు నిలబెటు్ట కోలేక పోయారు. కలెక్టర్ 
ఎదురుగానే నిరాహార దీక్ష చేస్తేనని సవాల్ విసిరిన ప్రస్ద్ మాట ప్రకారం ఆర్ అండ్ 
బ్ అధికారుల తీరుకు నిరసనగా సమవారం ఇప్పనపాడు గ్రామంలో గ్రామ ప్రజలతో 
కలిసి నిరాహార దీక్ష చేపటా్టరు. ఈ సందర్ంగా ప్రస్ద్ మాటాలోడుతూ తమ గ్రామానిని 
అనుసంధానిసూతే వెళ్లో మండపేట దవారపూడి రోడు్డ దుసిథాతిని మళ్లో తెర మీదకు తెచ్చారు. 
ఈ రోడు్డ నిరి్మంచడానికి అధికారులు టండరలోకు ఆహావానిసుతేనే ఉనానిరనానిరు. ఏడాదిననిర 
కాలంగా గ్రామ ఫ్న్ రికారి్డంగ్ లా అధికారులు ఇదే మాట చెప్పడం సిగు్గా అనిపించడం 
లేద అని ప్రశనించ్రు. గుతేతేదరు టండరలోకు రాకపోతే అధికారులే చొరవ తీసుకుని 
యుద్ద ప్తిపదికన రోడు్డ పనులు పూరితే చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశంచిన ఆర్ అండ్ బ్ 
అధికారులు పటి్టంచ్కోక పోవడం దరుణంగా ఉందని విమరి్ంచ్రు. పైగా రోడు్డ 
సమసయా పరిష్ట్కరం అయిందని గ్రీవెన్్స దవారా తనకు మెసేజ్ చేయడం ఆశచారయాకరంగా 
అనిపించిందనానిరు. రోడు్డ విషయంలో ఎందుకింత జాపయాం జరుగుతోందో అరథాం 
కావడం లేదని ఆవేదన వెలిబుచ్చారు.
స్క్షాయాతుతే కలెక్టరు మాటకు కూడా ఆర్ అండ్ బ్ అధికారులు విలువ ఇవవాకపోవడం వెనుక 
ఆంతరయాం అంతుపట్టడం లేదనానిరు. కొనిని నలల క్రితం రూ 57 లక్షలతో బూడిద కొటి్ట 
పోయారని నిధులనీని బూడిద పాలయాయాయే ఫలితం మాత్రం లేదనానిరు. రహదరి వెంట 
వెళ్్ళ వాహనాల రాక పోకలకు దుము్మ దట్టంగా గాలిలో కలిసి తదవారా ఇళలోలోలోకి వచిచా 
పడుతుందనానిరు. తినే ఆహార పదరాథాలోలో కూడా దుము్మ పడి అననిం తింటుంటే నోటికి 
హితవు కాని పరిసిథాతులోలో ఇప్పనపాడు ప్రజలు జీవనం స్గిసుతేనానిరని వివరించ్రు. 
ఇటువంటి దయనీయ పరిసిథాతులు నలకొనాని ప్రజాప్రతినిధులు గాని అధికారులు గాని 
నిమ్మకు నీరెతతేనటులో వయావహరిసుతేనానిరని దుమె్మతితే పోశారు. దుము్మ, ధూళ్ పడిన ఆహార 
పదరాథాలు తింటూ ఎంత కాలం జీవించ్లని ప్రశనించ్రు. ప్రజలు ఆరోగయాకరంగా, 
సంతోషంగా ఉంటేనే ప్రభుతావాలను గురుతేపెటు్ట కుంటారనని విషయానిని ప్రభుతవాం 
గురెతేరగాలని హితవు పలికారు. ప్రభుతవా తీరు తెనునిలు ఇదే విధంగా ఉంటే భవిషయాతుతేలో 
ఎదురో్కబోయే పరిణామాలకు సిద్ధంగా ఉండాలని ప్రభుతావానిని హెచచారించ్రు. 
ఇప్పటికైనా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు మొదు్ద నిద్లోంచి లేచి ప్రజల సమసయాలు 
పరిష్కరిసేతే మంచిదని హితవు చెపా్పరు. ఈ కారయాక్రమంలో గ్రామసుతేలు జనసేన పార్్ట 
కారయాకరతేలు పాల్నానిరు.

వరయంగల్ జిలాలా జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయయంల్ 
మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

*ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలో ఇంచ్ర్జా ఆకుల సుమన్ ఆదేశాల మేరకు వరంగల్ జిలాలో జనసేన పార్్ట 
ప్రధాన కారాయాలయంలో నిరవాహించబడిన “అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలు”

శతఘ్ని న్యాస్: వరంగల్ అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవం ని పురస్కరించ్కొని జనసేన పార్్ట 
జిలాలో కారాయాలయంలో మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలను గ్రేటర్ అధయాక్షుడు భైరి వంశీ కృషణా అధవారయాంలో 
నిరవాహించడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా వీరమహిళల చేత కేక్ కటింగ్ చేసి శుభాకాంక్షలు 
తెలపడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో వరంగల్ జిలాలో మరియు నర్సంపేట నియోజకవర్ 
నాయకులు మేరుగు. శవ కోటీ యాదవ్ మాటాలోడుతూ… మహిళ్ దినోత్సవం అనునది కారి్మక 
ఉదయామం నుంచి పుటి్టంది అని, మహిళలు నేటి సమాజంలో ఆత్మగౌరవంతో, సవాశకితేతో ఉననిత 
శఖరాలకి చేరుకుంటు రంగం ఏదీ అయిన, కష్టం ఎంతైనా పురుషులకి తామేమీ తీసిపోమనీ స్త్రీ 
శకితేని చ్టుతునానిరనానిరు. భారత దేశానికి తొలి ప్రధాన మంత్రి “ఇందిరాగాంధీ”, భారత దేశ 
చరిత్రలో రాజాయాలను ఏలిన “రాణి రుద్మదేవి”, భారత దేశం నుంచి అంతరిక్షంలోకి అడుగు 
పెటి్టన మొట్ట మొదటి మహిళ్ “కల్పన చ్వలో” వంటి ఎంతో మంది మహిళలు దేశానికే సూఫూరితే 
దయకం అనానిరు. అలాగే జన సేన పార్్ట మహిళ అభుయాననితికి వారి రాజకీయ, ఆరిథాక, స్ంఘ్క 
రంగాలోలో సమాన హోద అవకాశాలు కలి్పంచే విధంగా కృషి చేసుతేంది అని, మహిళల ప్రగతి.. 
మన దేశ అభివృది్ధ అనానిరు..ఈ కారయాక్రమంలో ఈ కారయాక్రమంలో గ్రేటర్ వరంగల్ ఉపాధయాక్షులు 
తాళలోపెలిలో బాలు గౌడ్, కారయాదరి్, శేష్టద్రి సందీప్, యువజన విభాగం ఎగిజాకూయాటివ్ మెంబెర్ 
వసు్కలా నిఖిల్ చోప్, వరంగల్ జిలాలో నాయకులు గోపు నవీన్, మనోజ్, అనిల్, దయాకర్, 
కుమార్, శవ, అనుదీప్, వీరమహిళలు సవాపని, అనిత, ఆశజ్యాతి, సుమలత మరియు జనసేన 
కారయాకరతేలు పాల్నానిరు.

అయినవిలిలా జనసేన ఆధ్వరయాయంల్ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్:  పి.గననివరం, అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవం సందర్ంగా గననివరం నియోజకవర్ం 
అయినవిలిలో మండలంలో గుర్రాల రాంబాబు అధయాక్షతన అయినవిలిలో మండలం జనసేన పార్్ట మహిళ్ 
అధయాక్షురాలు స్నబోయిన నాగ సీత ప్రతూయాష(ఉష) కొండుకుదురు పోతుకూరు ఎంపీటీసీ సభుయాలు గుర్రాల 
రమాదేవి, విలస ఎంపీటీసీ సభుయాలు కుపా్పల ఈశవార్, పంచ్యితీ మెంబర్ కర్రి శైలజ, స్విత్రిబాయి పూలే 
చిత్రపటానికి మరియు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి భార్ కేక్ కటింగ్ చేశారు. ఈ కారయాక్రమానికి 
అయినవిలిలో మండలం సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, వార్్డ మెంబరులో, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్నానిరు. ఈ సందర్ంగా మహిళలందరికీ మహిళ్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

త్డేపలిలాగూడయం జనసేన ఆధ్వరయాయంల్ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు
*స్త్రీ లేకపోతే జననం లేదు
*స్త్రీ లేకపోతే సృషి్ట లేదు
*స్త్రీ లేకపోతే గమనం లేదు

శతఘ్ని న్యాస్:  తాడేపలిలోగూడం, అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవ సందర్ంగా తాడేపలిలోగూడం 
నియోజకవర్ అధయాక్షులు నియోజకవర్ కనీవానర్ బొలిశెటి్ట శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పట్టణ 
అధయాక్షులు వరతేన పలిలో కాశ ఆధవారయాంలో అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవ శుభసందర్ంగా ఈరోజు ఏదైతే 
ప్రతిభావంతుల విదయారుథాలు ఉనానిరో వారిని సనా్మనించి అభినందన జాఞాపికలు ఇవవాడం జరిగింది. ఈ 
క్రమంలో అడబాల నారాయణ మూరితే, యంత్రపాటి రాజు, మద్దల మనికుమర్, ముఖేష్, చ్పల రమేష్, 
పుళ్ళ బాబీ, నాని, గుండుమోగుల సురేష్, వలూలోరి పలిలో దంగేటి మోహన్, అడపా జమున, వేజుజా రతని 
కుమారి, సమలమ్మ పాల్నానిరు.

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


క్రికెటర్ రషీద్ కు జనసేనాన్ ఆరిధిక సాయయం
*అండర్-19 క్రికెట్ వైస్ కెపె్టన్ షేక్ రషీద్ 
కు రూ.2,00,000/-లక్షల రూపాయల 
ఆరి్ధక స్యం ప్రకటించిన  జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరులో రషీద్ 
నివాస్నికి వెళ్లో చెకు్కను తన తరపున 
అందజేయాలని జనసేన పార్్ట రాష్ట కారయాదరి్ 
వడ్రాణం మార్కండేయ బాబుకి  జనసేనాని 
పవన్ కళ్యాణ్ సూచించ్రు. “పవన్ కళ్యాణ్ 
లెరినింగ్ సెంటర్ ఫర్ హ్యామన్ ఎకె్సలెన్్స” 
ఛారిటబుల్ ట్రస్్ట నుండి స్యం. తవారలోనే 
క్రికెటర్ రషీద్ ను కలుస్తేనని తెలిపారు. 
అనంతరం ఈ నల 14వ తేదీన ఇప్పటం 

వేదికగా జరగనునని జనసేన పార్్ట ఆవిరా్వ దినోత్సవ సభ ఏరా్పటలో పై చరిచాంచ్రు.

ర్పా్డుల్ జనసేన ఆతీ్మయ సమావేశయం

శతఘ్ని న్యాస్: రాపాతేడు, నియోజకవర్ంలోని పామురాయి కళ్యాణ 
మండపంలో జనసేన పార్్ట కారయాకరతేల సమావేశానిని మండల అధయాక్షులు 
గంట రామాంజి, ఆధవారయాంలో నిరవాహించ్రు. ఈ సమావేశానికి జిలాలో 
అధయాక్షులు టి.సి.వరుణ్, రాష్ట ప్రధాన కారయాక్రమాల కారయాదరి్ భవానీ 
రవికుమార్, రాపాతేడు ఇంచ్ర్జా స్కే పవన్ కుమార్, జిలాలో ఉపాధయాక్షులు 
జయరాం రెడి్డ, అంకె ఈశవారయయా, జిలాలో ప్రధాన కారయాదరి్ నాగేంద్ 
ముఖయా అతిథులుగా విచేచాశారు. ఈ సందర్ంగా అధయాక్షులు టి.సి.
వరుణ్ మాటాలోడుతూ కారయాకరతేల శ్రేయసు్స కొరకే పార్్ట అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ లోతుగా ఆలోచించి 500 రూపాయలతో సభయాతవా నమోదు 
కారయాక్రమానిని చేపటా్టరు భవిషయాతుతేలో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే జనసేన 
పార్్ట కారయాకరతేల కుటుంబాలు ఇబ్ందులు పడకూడదని దూరదృషి్టతో 
ఇన్్సరెన్్స తో కూడిన సభయాతవా నమోదు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రంభించ్రు. 
2024 ఎనినికలోలో పవన్ కళ్యాణ్ ని సీఎం గా చేయాలననిదే లక్షష్ంగా ప్రతి 
కారయాకరతే ధ్యాయంగా పని చేయాలనానిరు. జనసేన పార్్ట అధికారంలోకి 
వసేతే రాష్ట్రానిని అభివృది్ధ పథంలో నడిపి చూపిస్తేమనానిరు. అలాగే జనసేన 
పార్్ట ఆవిరా్వ దినోత్సవానిని నిరవాహిసుతేననిందున రాష్టవాయాపతేంగా జనసేన 
పార్్ట నాయకులు, జనసైనికులు మరియు వీరమహిళలు మారిచా 14న 
పెద్ద ఎతుతేన తరలిరావాలని పిలుపునివవాడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
నగర అధయాక్షులు పొదిలి బాబురావు, కారయాదరు్లు సంజీవ రాయుడు, 
రాపాధనుంజయ్, కిరణ్ కుమార్, నారాయణ స్వామి (కోడిమీ) 
మండల అధయాక్షులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు తదితరులు 
పాల్నానిరు.

కావలి రవికుమార్ కుటుయంబాన్ని పర్మరి్శయంచిన టి.సి.వరుణ్
శతఘ్ని న్యాస్: అనంతపురం జిలాలో, గుంతకల్ నియోజకవర్ం, గుంతకల్ 
పట్టణం. 2019 నుండి జనసేన పార్్ట కారయాక్రమాలులో చ్రుగా్ పాల్ంటూ పార్్ట 
అభివృది్ధ కోసం ఎంతో కృషి చేసిన జనసైనికుడు కావాలి రవికుమార్ అసవాసథాతకు 
గురై హఠాతుతేగా కొనిని రోజుల క్రితం చనిపోయిన విషయానిని జనసేన పార్్ట 
జిలాలో కారయాదరి్ వాసగిరి మణికంఠ మరియు స్థానిక నాయకులు బండి శేఖర్ 
దవారా తెలుసుకునని అధయాక్షులు టి.సి వరుణ్ జిలాలో పరయాటన భాగంగా గుంతకల్ 
నియోజకవర్ పరయాటనలో ఉననిపు్పడు సవాయానా అమరుడైన కావలి రవి కుమార్ 
ఇంటికి వెళ్లో వారి కుటుంబ సభుయాలను పరామరి్ంచ్రు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాటాలోడుతూ జనసేన పార్్ట కోసం అహరినిశలు కష్టపడి అతి చినని వయసులోనే 
మరణించిన నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన నిస్వారథా జనసైనికుడు కావలి రవికుమార్ 
గారి కుటుంబానికి పార్్ట ఏదో రకంగా భవిషయాతుతేలో అండగా నిలుసుతేందని భరోస్ 
ఇచ్చారు. ఇలాంటి కష్టమన పరిసిథాతులను దృషి్టలో పెటు్టకుని కారయాకరతేలకు అండగా 
ఉండాలని కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ ”క్రియాశీలక సభయాతవా” కారయాక్రమానిని చేపటా్టరు 
కావున ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు కుటుంబ భద్తను దృషి్టలో ఉంచ్కుని సభయాతవా 
నమోదు చేసుకోవాలని పేర్్కనానిరు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు తరలి రయండి: కటికయం అయంకార్వు
శతఘ్ని న్యాస్: పలానిడు, మారిచా 14న జరగబోవు జనసేన 
పార్్ట ఆవిరా్వ సభకు పలానిడు నుంచి వేలాదిగా తరలి 
రావాలని, జనసేన పార్్ట జిలాలో కారయాదరి్ కటికం అంకారావు 
పిలుపునిచ్చారు. విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన 
మాటాలోడుతూ.. ఈ నల 14న మంగళగిరి నియోజకవర్ం 
తాడేపలిలో మండలం, ఇప్పటం గ్రామంలో, జరగబోయే 
సభ తరువాత రాష్ట రాజకీయాలోలో పెను మారు్పలు వచేచా 
అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. పవన్ కళ్యాణ్ భవిషయాత్ 
కారాయాచరణ, జనసేన పార్్టని ప్రజలోలోకి బలంగా తీసుకెళ్లో 
అంశాలపై సభావేదికగా పవన్ కళ్యాణ్ మాటాలోడతారని 
ఆయన తెలియజేశారు. సభా ప్ంగణం ఏరా్పటులో అనీని 

చ్రుగా్ జరుగుతునానియని, 26 ఎకరాలలో మీటింగ్ నిరవాహించడానికి సనానిహాలు జరుగుతునానియని ఆయన 
తెలిపారు. గతంలో ఎపు్పడూ లేనివిధంగా ఆవిరా్వ సభకు సంబంధించి,12 కమిటీల నియామకం జరిగాయని 
ఆయన తెలిపారు. సభ అనంతరం రాష్ట వాయాపతేంగా ఉనని నాయకులందరు పవన్ వైపు మొగు్ చూపుతారని, ఆయన 
ధీమా వయాకతేం చేశారు. పలానిడు వాయాపతేంగా ఉనని జనసేన నాయకులు, కారయాకరతేలు, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు, 
వేలాదిగా మీటింగ్ తరలిరావాలని, ఆయన కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో పసుమరితే మణి, అజీస్, ప్రస్ద్, 
కోటేశవారరావు తదితర కారయాకరతేలు పాల్నానిరు.

డోర్ టూ డోర్ కయంటి స్క్రీన్యంగ్ కారయాక్రమాన్ని సది్వన్యోగయం చేసుకోయండి
శతఘ్ని న్యాస్: గాజువాక నియోజకవర్ం 64వ వారు్డ, యారాడ గ్రామంలో ఎస్.ఏ ఎల్.పీ.జీ వారి ఆరిథాక 
సహాయంతో శంకర్ ఫండేషన్ వారి ఆధవారయాంలో యరాడ గ్రామ ప్రజల కొరకు డోర్ టూ డోర్ కంటి స్్కరీనింగ్ 
ప్జెకు్ట కారయాక్రమానిని ఏరా్పటు చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిధులుగా 64వ వారు్డ కార్్పరేటర్ 
దలిలో గోవిందరెడి్డ, ఎస్.ఏ ఎల్.పీ.జీ సీఈఓ సంజయ్ గుహే, శంకర్ ఫండేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పాల్ని.. 
వరుసగా 10 రోజులు పాటు జరిగే డోర్ టూ డోర్ కంటి స్్కరీనింగ్ కారయాక్రమానిని గ్రామ ప్రజలందరూ సదివానియోగం 
చేసుకోవాలని తెలియజేయడం జరిగింది, ఈ కారయాక్రమం లో శంకర్ ఫండేషన్ ప్రతినిదులు గ్రామ పెద్దలు, ప్రజలు 
పాల్నటం జరిగింది.

దశావత్ర వయంకటేశ్వర సా్వమిన్ దరి్శయంచుకునని వీరమహిళలు
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్్ట మహిళ్ విభాగం రాయలసీమ ప్ంతీయ కమిటీ సభుయారాలు పెండాయాల శ్రీలత 
నంబూరి గ్రామంలో వెలసిన దశావతార వెంకటేశవార స్వామి వారిని దరి్ంచ్కుని అనంతరం మంగళగిరి జనసేన 
పార్్ట రాష్ట ప్రధాన కారాయాలయంలో జరిగే అంతరాజాతీయ మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలకు బయలుదేరారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో ఆమె వెంట రాయలసీమ మహిళ్ విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ సభుయారాలు పసుపులేటి పద్మవతి, 
అనంతపురం జిలాలో మహిళ్ సంయుకతే కారయాదరు్లు, వీర మహిళలు పాల్నానిరు.

బుధవారం, 09 మార్చి 2022
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విద్యారిథాన్, విద్యారుథాల సమసయాల పరిష్క్ర్న్కి కతృషిచేసా్మనని జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: మధిర నియోజకవర్ం జనసేన పార్్ట విదయారిథా విభాగం 
నాయకులు వేముల వినయ్ కుమార్ విదయారిథాని, విదయారుథాలకు మీరు 
చదువుతునని ప్రైవేట్ లేద ప్రభుతవా సూ్కల్ లో కానీ కాలేజ్ లో కానీ 
మీకు ఎటువంటి సౌకరాయాలు లేకపోయినా, ఎటువంటి ఇబ్ందులకు 
గురిఅయిన ఈ నంబర్ కు 8688635552 వాటా్సప్ దవారా 
లేద ఫ్న్ చేసి తేలియచేయవచ్చా అని అనానిరు. ఆ సమసయాలను 
క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకు వెళ్్ళ సమసయా పరిష్ట్కరానికి జనసేన విదయారిథా 
విభాగం పోరాటం చేసి సమసయాకు పరిష్ట్కరం చూపుతుందని 
తెలియజేస్రు.

దూదేకుల శ్రీనుకు అభినయందనలు
శతఘ్ని న్యాస్: గుంటూరు జిలాలో కారయానిరావాహక కమిటీ మెంబర్ 
గా ఎనినికైన దూదేకుల శ్రీనుకు గురజాల నియోజకవర్ జనసేన 
పార్్ట నాయకులు ప్రతేయాక అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ 
సందర్ంగా జిలాలో సంయుకతే కారయాదరి్ దూదేకుల ఖాసీం సైద 
మాటాలోడుతూ.. జనసేన పార్్టలో కష్టపడ్డ ప్రతి కారయాకరతేకు, పార్్టలో 

స్థానం దొరుకుతుందని అనటానికి ఇదే నిదర్నం అని అనానిరు. దుదేకుల శ్రీను మాటాలోడుతూ.. 
పవన్ కళ్యాణ్ సభలు గుంటూరు జిలాలోలో ఎక్కడ నిరవాహించినా.. నా కరతేవాయానిని నిరవాహిస్తేనని 
తెలిపారు. ముసిలోం మనార్్టలకు అండగా ఉండే ఏకైక పార్్ట జనసేన పార్్ట అని ఆయన అనానిరు. 
ననుని నమి్మ ఈ కమిటీలో పదవి అందజేసిన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ కు, కారయా నిరవాహణ కమిటీ 
చైర్మన్ కళ్యాణ శవ శ్రీనివాస్ కి ప్రతేయాక కృతజఞాతలు తెలియజేశారు.

కొము్మరి కోటేశ్వరర్వుకి 
న్వాళులరిపొయంచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్: ఇబ్రహంపటనిం మండలం కేతన కొండలో 
మరణించిన కొము్మరి కోటేశవారరావు కి (సిమెంట్ ష్టపు) నివాళ్లు 
అరి్పంచిన మలవరం నియోజకవర్ం ఇన్ ఛార్జా జనసేన పార్్ట 
అధికార ప్రతి నిధి అక్కల రామ మోహన రావు ( గాంధి ) మరియు 
మండలం నాయకులు పోలి శేటి తేజ,నాగబాబు, కృషణా, కొము్మరి 
వెంకట స్వామి, హనుమంతు, తిరుపతి రావు, ఆకుల నాగేశవారావు 
తదితరులు పాల్నానిరు.

క్రియాశీలక సభయాత్వయం జనసైన్కులకు గొపపొ వరయం: ర్హుల్ సాగర్
శతఘ్ని న్యాస్: ఎమి్మగన్ర్, జనసేన పార్్ట క్రియాశీలక సభయాతవాం 
పార్్ట కారయాకరతేలకు గొప్ప వరం అని జనసేన పార్్ట ఎమి్మగన్ర్ 
నియోజకవర్ మండల అధికార ప్రతినిధి రాహుల్ స్గర్ తెలిపారు. 
ఈ సందర్ంగా రాహుల్ స్గర్ మాటాలోడుతూ… దేశ చరిత్రలో 
ఏ పార్్ట తన కారయాకరతేలకు ఇవవాలేని భరోస్ ఇచిచాన అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ కి హృదయపూరవాక ధనయావాదలు తెలియజేశారు. 
క్రియాశీలక సభయాతవాం పొందిన ప్రతి ఒక్క కారయాకరతే పార్్ట గెలుపు 
కోసం అనునితయాం కృషి చేయాలని రాబోయే ఎనినికలోలో అతయాధిక 

స్థానాలోలో జనసేన జెండా ఎగిరే విధంగా ప్రతి ఒక్క కారయాకరతే కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
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