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జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ పోసటీర్ విడుదల
జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభను కనీవినీ ఎరుగని ర్తిలో నిర్వహించిందుకు ఏర్పాట్లు చస్తున్నట్టీ పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు 
తెలిపారు. పార్టీ కార్యకరతులింతా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి సభను విజయవింతిం చయాలని కోర్రు. మార్చి 14వ తేదీ మింగళగిరి నియోజకవర్ిం, 
ఇపపాటిం గ్రామింలో నిర్వహించనున్న జనసేన ఆవిర్భావ సభ పోసటీర్ ను ఆవిష్కరిించారు. ఈ సిందరభాింగా శ్రీ మనోహర్ గారు మాట్లుడుతూ.. నిత్యిం 
ప్రజల పక్షాన నిలుస్తు పార్టీ వర్్లు చస్తున్న కార్యక్రమాలను జనసైనికులు, వీరమహళలకు అింకితిం ఇస్తు పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు స్వయింగా ఈ పోసటీర్ కు రూపకలపాన చయించ్నట్టీ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమింలో పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ బి. మహిందర్ రెడ్డి, అధ్యక్షుల వారి 
ర్జకీయ కార్యదరిశి శ్రీ పి. హరిప్రసాద్, పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ పింతిం నానాజీ, శ్రీ ముతాతు శశిధర్, చనేత వికాస విభాగిం చైర్మన్ శ్రీ చ్లలుపలిలు శ్రీనివాస్, 
పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ విభాగిం ఇింఛార్జ్ శ్రీ కళ్్యణిం శివశ్రీనివాస్, గింటూరు, ప్రకాశిం జిల్లుల అధ్యక్షులు శ్రీ గాద వింకటేశ్వరర్వు, శ్రీ 
షేక్ రియాజ్, విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు శ్రీ పోతిన మహష్, పార్టీ నేతలు శ్రీ అమ్్మశెట్టీ వాస్, శ్రీ వడ్రాణిం మార్కిండేయబాబు, శ్రీమతి ఆకేపాట్ 
స్భాషిణి, శ్రీమతి ప్రియా సౌజన్య, శ్రీ సిందీప్ పించకరలు తదితరులు పాల్్నా్నరు.

ప్రత్యూక గీతం ఆవిష్కరణ
జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ కోసిం ప్రతే్యకింగా రూపిందిించ్న గీతాని్న శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు ఆవిష్కరిించారు. “జన జన జన జనసేనా” 
అింటూ సాగే ఈ పాట ప్రతే్యకింగా మహళ్ మణులి్న ఉతేతుజపరిచ విధింగా రూపిందిించ్నట్టీ తెలిపారు.
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ఇదొక డాంబికాల బడ్జెట్
*ప్రచార ఆర్భాటిం తపపా ప్రయోజనిం శూన్యిం
*గత ఏడాది కేట్యింపులతో ఎవరికి నా్యయిం జరిగిింది?
*బడ్జ్ట్ కేట్యింపులపై లోతైన చరచి జరగాలి
*మింగళగిరి మీడ్యా సమావేశింలో జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండలు మనోహర్

శతఘ్్న న్్యస్: ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్విం ప్రవేశపెట్టీన 
బడ్జ్ట్ వాసతువాలకు దూరింగా, ప్రజలకు ఏ మాత్ిం 
ఉపయోగపడని విధింగా ఉిందని జనసేన పార్టీ ర్జకీయ 
వ్యవహార్ల కమ్టీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు 
విశ్లుషిించారు. డాింబికాలు, ప్రచార ఆర్భాట్లకు బడ్జ్ట్ 
ను ఉపయోగిించుకుింట్నా్నరని దుయ్యబట్టీరు. గత 
ఏడాది బడ్జ్ట్ ప్రవేశపెట్టీనపుపాడు సింక్షేమానికి మా 
ప్రభ్త్విం పెద్దపీట వేసిందని పదే పదే గొపపాలు చెపుపాకున్న 
నాయకులు... ఏ వర్్నికి కూడా నా్యయిం చసింది 
లేదని అనా్నరు. ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్విం ప్రవేశపెట్టీన బడ్జ్ట్ 
కేట్యింపులపై శుక్రవారిం సాయింత్ిం మింగళగిరి పార్టీ 
కార్్యలయింలో శ్రీ నాదిండలు మనోహర్ గారు మీడ్యాతో 
మాట్లుడారు. ఆయన తన ప్రసింగాని్న కొనసాగిస్తు... “ 
తమ్ళ మహాకవి తిరువలులువార్ కవితా్వని్న ఉటింకిస్తు 
ముఖ్యమింత్రిని ఉదే్దశిించ్ ఆరిధిక మింత్రి శ్రీ బుగ్న ర్జింద్రనాథ్ బడ్జ్ట్ ప్రసింగాని్న ప్రారింభించారు. గొపపా పాలకులు అనబడేవారు అత్యింత కిలుషటీ సమయాలోలు 
కూడా ఇతరులకు ఉపకారిం చయకుిండా ఉిండరు. వారి నైతిక బాధ్యతల గరిించ్ సపాషటీమైన దృకపాథాని్న కలిగి ఉింటూ ఎని్న అడడిింకులు ఎదురైనా ధర్మపథిం 
మరియు నా్యయిం మార్్ల నుించ్ వైదొలగరు. ఆత్మగౌరవింతో దయతో కూడ్న ధైర్యింతో ముిందుకు సాగతారు.... అింటూ ప్రసింగిించారు. బుగ్న గారి 
మాటలోలు ముఖ్యమింత్రి గారిని పగిడారో.. ర్ష్ట్ర ప్రజలకు ఏమీ తెలియదులే అని ఆయన కా్యరెకటీర్ గరిించ్ చెప్పా ప్రయత్నిం చశారో అరధిిం కాలేదు. అయా్య 
మింత్రి గారూ.... సీఎిం గారి అహింకారింతో ర్ష్ట్ర ప్రజలు నలిగి పోత్నా్నరు. తమ్ళ కవి స్కుతుల బదులు వేమన స్కితు అయన అలుపాడ్పుడు పలుకు 
ఆడింబరముగాను... సజజ్నుిండు పలుకు చలలుగాను అని చెపిపా ఉింటే ఆయనకు కరెకుటీగా సరిపోయేది.

*కేట్యించడిం ... సవరిించడిం తపపా ఖరుచి పెట్టీింది లేదు
ప్రభ్త్వ తీరుతో క్షేత్ సాథాయలో సామాను్యడు అనేక ఇబ్ిందులు పడుత్నా్నరు. ఆ ఇబ్ిందులను ప్రభ్త్వ దృషిటీకి తీస్కుర్వడానికే జనసేన పార్టీ రోడలు దుసథాతిపై 
డ్జిటల్ కా్యింపెయనిింగ్ చసింది. గత ఆరిధిక సింవత్సరిం రోడలు మరమ్మత్లు, కొతతు రోడలు నిర్్మణిం కోసిం బడ్జ్ట్ లో రూ. 7500 కోట్లు కేట్యించారు. దానిని 
సవరిించ్ రూ. 5 వేల కోటలుకు తగి్ించారు. చ్వరికి మరమ్మత్ల కోసిం ఎింత విడుదల చశారో ఎవరికీ తెలియదు. ర్ష్ట్రింలో ఏ మూలకు వళ్లునా గోత్లు పడడి 
రోడేలు దరశినమ్చాచియ. జనసేన చపట్టీన డ్జిటల్ కా్యింపెయనిింగ్ తో ఉలికి్కపడడి ముఖ్యమింత్రి గారు హడావుడ్గా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్్స ఏర్పాట్ చస రూ. 2 వేల 
కోట్లు రోడలు మరమ్మత్ల కోసిం విడుదల చస్తునా్నమని ప్రకట్ించారు. రోడలు మరమ్మత్లను నెల రోజులోలు పూరితు చసాతుమని గత ఏడాది నవింబర్ లో చెపాపారు. 
తరువాత త్పానులు వచాచియని, వర్షాలు పడుత్నా్నయని పనులు నెలల తరబడ్ వాయదా వేస్కుింటూ వళ్లురు. గత ఏడాది రూ. 2 వేల కోటేలు ఖరుచి చయని 
మీరు ఇపుపాడు రూ. 8500 కోట్లు ఖరుచి చసాతుమని చెబితే ఎవరు నము్మతారు.

*సాయిం పిందే మత్స్యకారులోలు ఇింత కోతా?
97 వేల మింది మత్స్యకారులకు రూ. 10 వేల చొపుపాన ఇస్తునా్నమని ఆరిధిక మింత్రి గారు గొపపాగా చెపుపాకునా్నరు. సముద్రిం మీదకు వేటకు వళ్లు మత్స్యకారులు 
దాదాపు 2 లక్షల 30 వేల మింది ఉింటే కేవలిం 97 వేల మిందికి రూ. 10 వేలు చొపుపాన ఇచ్చి ఈ ప్రభ్త్విం చత్లు దులుపుకుింది. మత్స్యకార గ్రామాలోలు 
పరిసథాత్లు, వారి సథాతిగత్లు చూసేతు వాళ్లు పడుత్న్న కష్టీలు, ఇబ్ిందులు మీకు అరధిమవుతాయ. పశుసింవరధిక శాఖ, పాడ్ పరిశ్రమతో కలిపి మత్స్యకార 
శాఖకు రూ. 1568 కోట్లు మాత్మే కేట్యించారు. గత ఏడాది కేట్యింపులతో పోలిసేతు కేవలిం 10 శాతిం మాత్మే పెించారు. ఈ బడ్జ్ట్ కేట్యింపులు 
ఏ కోణిం నుించ్ చూసనా నిరుపయోగమే.

*ఏ ప్రాతిపదికన తెలింగాణతో పోలుచికోగలిం
ప్రతి ఏడాది బడ్జ్ట్ పెించుకుింటూ పోత్నా్నరు. ఉమ్మడ్ ర్ష్ట్ర బడ్జ్ట్ లక్షా 61 వేల కోట్లు. మొన్న తెలింగాణ ప్రభ్త్విం ప్రవేశపెట్టీన బడ్జ్ట్ రూ. 2 లక్షల 
56 వేల కోట్లు. ఈ రోజు మన ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్విం ప్రవేశ పెట్టీన బడ్జ్ట్ కూడా రూ. 2 లక్షల 56 వేల కోట్లు. ఏ ప్రాతిపదికన తెలింగాణ ర్ష్ట్రింతో మనిం 
పోలుచికోగలుగతాిం. జనాభా, విసీతుర్ిం పరింగా మన ర్ష్ట్రిం పెద్దది. మనకున్నని్న సహజ వనరులు ఆ ర్ష్్రానికి లేవు. ఇని్న అింశాలోలు ఇింత తేడా ఉింటే వాళలు 
బడ్జ్ట్, మన బడ్జ్ట్ మాత్ిం ఒక్కటే. దీనిపై మనిందరిం లోత్గా చరిచిించాలి.

*ఇల్ అయతే పెట్టీబడులు ఎల్ వసాతుయ
పరిశ్రమల శాఖకు బడ్జ్ట్ కేట్యించడిం.... రెిండు, మూడు నెలలలో సవరిించడిం. ఇల్ చసే ర్ష్్రానికి పెట్టీబడులు ర్కుిండా చస్తునా్నరు. ఇన్్ఫరాస్రాకచిర్ కు 
గత ఏడాది రూ. 1133 కోట్లు కేట్యించారు. చ్వరకు సవరిించ్ రూ. 331 కోటలుకు తీస్కొచాచిరు. అదేవిధింగా పరిశ్రమల శాఖకు గత ఆరిధిక సింవత్సరింలో 
రూ. 2540 కోట్లు కేట్యించారు. మన ప్రాింతానికి అదుభాతింగా పరిశ్రమలు వసాతుయ. యువతకు ఉపాధి దొరుకుింత్ిందని చెపాపారు. చ్వరకు ఆ బడ్జ్ట్ 
కేట్యింపులను సవరిించ్ రూ. 1906 కోటలుకు కుదిించారు. బడ్జ్ట్ ప్రసింగింలో ప్రతే్యకింగా తమ్ళ కవి గరిించ్ మాట్లుడారింటే ముఖ్యమింత్రికి, ఆయన 
సహచర మింత్రులకు అక్కడ పెట్టీబడులు ఉనా్నయని అరధిమవుతోింది” అని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమింలో పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ బి. మహిందర్ రెడ్డి, పీఏసీ 
సభ్్యలు శ్రీ పింతిం నానాజీ, శ్రీ ముతాతు శశిధర్, పార్టీ ప్రకాశిం జిల్లు అధ్యక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ పాల్్నా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నాదాండ్ల మనోహర్ సమక్ాంలో జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్్యస్: ర్జమిండ్రి అర్న్ నియోజకవర్ిం నుించ్ వివిధ పార్టీలకు చెిందిన పలువురు 
నాయకులు జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమ్టీ ఛైర్మన్ నాదిండలు మనోహర్ సమక్షింలో 
జనసేన పార్టీలో చర్రు. తూరుపాగోదావరి జిల్లు దేవాింగ సింక్షేమ సింఘిం డైరెకటీర్, ర్జమిండ్రి 
ఛాింబర్ ఆఫ్ కామర్్స డైరెకటీర్ అలలుింకి నాగేశ్వర్వు, ర్జమిండ్రి ఛాింబర్ ఆఫ్ కామర్్స డైరెకటీరులు 
కోటింశెట్టీ సత్యనార్యణ, సల్ది స్బ్రమణ్యిం, రెడీమేడ్్స వరతుక సింఘిం వైస్ ప్రెసడ్ింట్ వడగన 
వీరభద్రర్వు, బోగిరెడ్డి బాబిజ్, సపాపా శ్రీనివాసర్వులతో పాట్ మరికొిందరు పార్టీలో చరిన వారిలో 
ఉనా్నరు. పార్టీ ర్జమిండ్రి ముని్సపల్ కార్పారేషన్ అధ్యక్షులు వై. శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యింలో వీరింతా 
జనసేన కిండువా కపుపాకునా్నరు. వీరిందరినీ సాదరింగా పార్టీలోకి ఆహా్వనిించ్న మనోహర్ అింతా 
కలసకట్టీగా పార్టీ బలోప్తానికి కృషి చయాలని స్చ్ించారు. ఈ కార్యక్రమింలో పీఏసీ సభ్్యలు 
పింతిం నానాజీ, జనసేన పాల్్నా్నరు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ వేడుకలకు తెలాంగాణ కమిటీలు నియామకాం

శతఘ్్న న్్యస్: మారిచి 14వ తేదీన జరగబోయే 
జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలకు 
సింబింధిించ్ తెలింగాణ ర్ష్ట్ర ఇించార్జ్ నేమూరి 
శింకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదర్బాద్ అధ్యక్షులు 
ర్ధారిం ర్జలిింగింతో గ్రేటర్ పరిధిలోని 
నాయకులకు, గ్రేటర్ కమ్టీ సభ్్యలకు, 
వీరమహళలకు మరియు జనసైనికులకు 
సమావేశిం ఏర్పాట్ చయటిం జరిగిింది. గ్రేటర్ 
హైదర్బాద్ మరియు జిల్లుల నుిండ్ వచచి 

జనసైనికులను, వీరమహళలును మరియు నాయకులను కోఆరిడినేట్ చయడానికి కమ్టీలు 
నియమ్ించడిం జరిగినది. ఈ కార్యక్రమింలో ర్ష్ట్ర మహళ్ విభాగిం అధ్యక్షుర్లు శ్రీమతి 
కావ్య, వైస్ చైర్మన్ నీహారిక నాయుడు, గ్రేటర్ జనరల్ సెక్రటర్ దామోదర్ రెడ్డి, గ్రేటర్ కమ్టీ 
సభ్్యలు పాల్్నా్నరు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ ఏర్పాట్లను 
పరయూవేక్షిస్తునని జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: ఇపపాటిం, మార్చి 14న తాడేపలిలు మిండలిం ఇపపాటిం 
గ్రామింలో జరగబోయే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ ఏర్పాటలును సభ రవాణా 
పర్యవేక్షణ కమ్టీ సభ్్యలు బొలిశెట్టీ శ్రీనివాస్ తో కలిస పర్యవేక్షిస్తున్న 
ఏలూరు జనసేన పారిటీ ఇింఛార్జ్ రెడ్డి అపపాలనాయుడు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్బావ సభకు పిలుపునిచ్చిన 
శెట్టీబత్తుల ర్జబాబు

శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపాగోదావరి జిల్లు, అమల్పురిం నియోజకవర్ 
జనసేనపార్టీ ఇనాచిర్జ్ శెట్టీబత్తుల ర్జబాబు అధ్యక్షతన విండ్, బింగారు 
వరతుక సింఘిం కళ్్యణ మిండపింలో సమావేశిం జరిగిింది. ఈనెల 
14సోమవారిం నాడు అమర్వతిలో జరిగే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ 
గరిించ్ చరిచిించారు. శెట్టీబత్తుల ర్జబాబు మాట్లుడుతూ ఆవిర్్వ 
సభ విజయవింతిం చయాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమింలో 
పటటీణ జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పిిండ్ సాయబాబా, కౌని్సలర్ గిండ్ దేవి 
హారిక, చ్క్కింస్ధ, చాటలు మింగతాయారు, ర్ష్టీ కార్యదరిశి మహాదశ 
నాగేశ్వరర్వు జిల్లు కమ్టీ సిందాడ్ శ్రీనుబాబు, చ్కా్కల సతీష్, చ్క్కిం 
భీముడు, నాయకులు ఆకుల బుజిజ్, కూనవరిం సరపాించ్ వాకపలిలు ఈశ్వర్ 
సత్యనార్యణ, గోపాయులింక సరపాించ్ చ్టీ్నడ్ శ్రీదేవి శ్రీను, ఉప 
సరపాించ్ కింకిపాట్ వీరబాబు, మామ్డ్పలిలు దొరబాబు, ముతా్యల మణి, 
వీరమహళలు, జనసైనికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్్నా్నరు. ఈ కార్యక్రమిం 
అనింతరిం జనసేన క్రియాశీల సభ్యతా్వలు నమోదు చయించ్న వారిని 
సనా్మనిించారు.

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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జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభను విజయవాంతాం 
చేయాండి: పితాని బాలకృష్ణ

*ముమ్్మడ్వరిం నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు, క్రియాశీలక కార్యకరతులతో 
సమావేశిం ముమ్్మడ్వరిం జనసేన పార్టీ కార్యలయింలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర పీఏసీ 
సభ్్యలు పితాని బాలకృష్ అధ్యక్షతన ఘనింగా జరిగిింది

శతఘ్్న న్్యస్:  14 వ తార్కు న మింగళగిరిలో జరగబోయే జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ 
సభ కు ముమ్్మడ్వరిం నియోజకవర్ిం నుిండ్ జనసైనికులు, నాయకులు, కార్యకరతులు, 
వీరమహళలు అిందరూ కలిసకట్టీగా పనిచస, ముమ్్మడ్వరిం నియోజకవర్ిం నుిండ్ 
వేల్దిగా తరలివచ్చి ఈ సభను విజయవింతిం చయాలని కోరుతూ.. పితాని బాలకృష్ 
నియోజకవర్ నాయకులకు పిలుపునిచాచిరు.

జనసేన పార్టీ ఉభయ గోదావరి జిల్లుల మహళ్ అధ్యక్షుర్లు ముతా్యల జయ లక్ష్మి 
మాట్లుడుతూ.. రెిండు జిల్లులోని జనసేన నాయకులతో కలస పార్టీ బలోప్తిం చస 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ను ముఖ్యమింత్రిగా చసేవరకూ.. పనిచసాతునని.. అల్గే 14వ 
తేదీ జరగబోయే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు జనసైనికులు, అభమానులు వేల్దిగా 
తరలి వచ్చి సభను విజయమవింతిం చయాలనీ కోర్రు.

ఈ కార్యక్రమింలో బాలకృష్ గారి సమక్షింలో పలువురు జనసేన పార్టీలో చర్రు.
ఈ కార్యక్రమింలో ర్ష్ట్ర పించాయతీ ర్జ్ ఛాింబర్ ప్రధాన కార్యదరిశి గద్దట్ జమ్, గోదాశి 
పుిండర్ష్, సానబోయన మలిలుకారుజ్న ర్వు, అతితులి బాబుర్వు, మది్దింశెట్టీ పురుషోతతుిం, 
మోకా బాలప్రసాద్, గోలకోట్ వింకన్న బాబు, అింగాని నరసింహ మూరితు, సింగాని 
ర్మకృష్, యలమించ్లి బాలర్జు, నాతి నాగేశ్వర్వు, ర్ింబాల రమేష్, ముతా్యల 
జయలక్ష్మి, గిడ్డి రత్నశ్రీ, పిల్లు అన్ష, సానబోయన వీరబాద్రావు, లింకెలపలిలు జమ్్మ, 
బులిలు, దూడల సా్వమ్, జనిపలిలు ప్రశాింత్, అధిక సింఖ్యలో జనసేన నాయకులు కార్యకరతులు 
అభమానులు పాల్్నా్నరు.

జనసేన కారిమిక నాయకుడు సోము ఉదయ్ కు అాండగా 
నిలిచిన దార్ల మహేష్

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ కారి్మక 
నాయకుడు, అనేక సమస్యలతో 
ఇబ్ిందులు పడుత్న్న కారి్మకులకు 
అిండగా.. జనసేన జిండా పట్టీకుని 
ప్రశి్నించ గొింత్, సమస్యలపై 
పోర్డే నైజిం ఉన్న వ్యకితు,, మ్త్రుడు 
సోము ఉదయ్ ని ల్ల్ప్ట 
పోలీస్ సేటీషన్ లో అరెస్టీ చయటిం 
జరిగిింది. ఈ విషయిం తెలిసన 

వింటనే.. గింటూరు తూరుపా నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ అభ్యరిథా దారలు మహష్ పోలీస్ 
ఉన్నతాధికారులతో మాట్లుడ్ సేటీషన్ ఎస్.హెచ్.ఓ గారిని ఒపిపాించ్ సింత పూచీకత్తుపైన 
పోలీస్ సేటీషన్ నుించ్ బయటకు తీస్కుర్వడిం జరిగిింది.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావసభను విజయవాంతాం చేయాండి 
: గాంజికుాంట ర్మకృష్ణ

శతఘ్్న న్్యస్: *జనసేనాని నము్మకున్న జీరో బడ్జ్ట్ పాలిట్క్్స సాధ్యమని 
నిరూపిించ్న పింజాబ్ ఎని్నకల ఫలితాలు.
*2024 ఎని్నకలకు సదధిిం కావాలని కార్యకరతులకు దిశానిరే్దశిం చసే అవకాశిం.
*సభలో జనసేనాని ప్రసింగిం గరిించ్ అధికార, ప్రతిపక్షాల నాయకులోలు 
జోరుగా చరచిలు.
*సభా ప్రాింగణానికి శ్రీ దామోదరిం సింజీవయ్య చైతన్య వేదికగా నామకరణిం.

మారిచి 14 తేదీన గింటూరు జిల్లు తాడేపలిలు మిండలిం ఇపపాటిం గ్రామింలో జరిగే 
జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ గతింలో ఏ ర్జకీయ పార్టీ నిర్వహించలేనింత 
ఘనింగా నిర్వహించడిం జరుగతోిందని, ఈ వేదికగా 2024 ఎని్నకలోలు జనసేన 
ఏవిధింగా ముిందుకు పోవాలో, విధి విధానాలు గరిించ్ జనసేన శ్రేణులకు 
దిశా నిరే్దశిం చయడిం జరుగత్ిందన్న విసతుృత ప్రచారింతో ఒక్కసారిగా 
ర్ష్ట్ర ర్జకీయాలు వేడ్కా్కయని, సభలో అధినాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ ఏమ్ 
మాట్లుడుతారో అని జనసేన శ్రేణులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తునా్నరు . జీరో 
బడ్జ్ట్ పాలిట్క్్స సాధ్యమని ఎపపాట్నుిండో చెబుతూ 2019 ఎని్నకలోలు ఆచరణలో 
పెట్టీ ఎని్నకలలో పోటీచయడిం జరిగిింది. పలితాలు ఆశిించ్నింతగా లేకునా్న 
ప్రస్తుతిం పింజాబ్ ఎని్నకల ఫలితాల వలన జనసేన పార్టీ నాయకులోలు కార్యకరతులోలు 
న్తన ఉత్సహిం నిింపిింది, జనసేనాని సదాధిింతాలు, ఆశయాలు ప్రజలోలుకి 
తీస్కెళ్లు తిందరోలు అధినాయకుడ్ని ముఖ్యమింతి చస్కోవాలనే ధీమాతో 
కార్యకరతుకు ముిందుకు నడవాలని, ఆవిర్భావ సభకు నారపాల మిండలిం నుిండ్ 
పెద్దఎత్తున జనసేన పార్టీ కార్యకరతులు, మిండల నాయకులు, వీరమహళలు, 
పవన్ కళ్్యణ్ అభమానులు అధిక సింఖ్యలో పాల్్ని విజయవింతిం చయాలని 
పిలుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమములో నాయకులు త్పాకుల భాస్కర్, లోకేష్, 
సాకే ర్జు, ఆసా్వరథా రెడ్డి, పవన్ కళ్్యణ్, బాబు, పృది్వ, పులలుయ్య, ర్ము, ఆది 
నార్యణ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

అత్యధిక సభ్యతావాలు నమోదు చేసిన యిర్ాంకి 
సత్యతేజకు సనామినాం

శతఘ్్న న్్యస్: జనసేన పార్టీ మలిదశ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు 
కార్యక్రమింలో భాగింగా భీమవరిం నియోజకవర్ింలో అధిక సింఖ్యలో 
సభ్యతా్వలు నమోదు చసన వీరవాసరిం మిండలిం, తోలేరు గ్రామానికి చెిందిన 
జనసైనికుడు యర్ింకి సత్యతేజ ని జిల్లు అధ్యక్షులు కొట్కలపూడ్ గోవిిందర్వు 
(చ్నబాబు) అభనిందిించ్, సనా్మనిించారు. ఈ క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రమాని్న 
ముిందుిండ్ నడ్పిించ్న తోలేరు సరపాించ్ వేిండ్ర లీల్ వింకట కృష్, యర్ింకి 
ర్ము మరియు జన సైనికులిందరికీ అభనిందనలు తెలియజశారు.

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

జనసేన ఆవిర్భావ సభను విజయవాంతాం చేయాండి: 
పాంగనూరు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: మారిచి 14వ తేదిన మింగళగిరి నియోజకవర్ింలోని ఇపపాటిం గ్రామిం 
నిందు జరగబోయే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభను విజయవింతిం చయాలని 
పుింగన్రు జనసేన నేత పగడాల రమణ కోర్రు.

మారిచి 14వ తేదీన జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావాని్న పురస్కరిించుకొని ఆ రోజు కార్యక్రమాని్న 
చాల్ ఘనింగా చయాలని మన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ నిర్యించారు. అిందుకుగాను 
పుింగన్రు నియోజకవర్ిం నుిండ్ జిల్లు అధ్యక్షులు హరిప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు 
పుింగన్రు నియోజకవర్ిం నుిండ్ ప్రతి మిండలిం నుిండ్ వహకల్్స ను ఏర్పాట్ 
చయడిం జరిగిింది. ఎవరైతే సభకు ర్వాలి అనుకుింట్నా్నరో.. వారింతా ప్రతి 
ఒక్కరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి హాజరై సోమవారిం జరగబోయే ఆవిర్భావ సభను 
విజయవింతిం చయాలని కోర్రు. ఈ కార్యక్రమింలో జిల్లు కార్యదరిశి పగడాల రమణ, 
అధ్యక్షులు విరూపాక్షి, పటటీణ అధ్యక్షులు మనీ హరి నాయక్, నరేష్ ర్యల్, చింద్ర 
బాల్జీ నాయక్, చైతన్య ర్యల్, శీను రెడ్డి, కె.వి.రమణ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

జనసేన ఆవిర్భావ సభ నేపథ్యాంలో.. ర్మచాంద్రపరాం 
నియోజకవర్గ జనసేన సమావేశాం

శతఘ్్న న్్యస్: మారిచి 14 జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవిం సిందరభాింగా శుక్రవారిం 
ర్మచింద్రపురిం నియోజకవర్ిం జనసేన పార్టీ ఇన్ ఛార్జ్ పోలిశెట్టీ చింద్రశ్ఖర్ 
ఆధ్వర్యింలో ర్మచింద్రపురిం పటటీణము జనసేన పార్టీ కార్్యలయింలో, తూరుపా 
గోదావరి జిల్లు కార్యవర్ిం సభ్్యలు, నియోజకవర్ిం మిండల అధ్యక్షులు, జనసేన పార్టీ 
ఎింపీటీసీ లు, జనసేన నాయకులతో సమావేశమై.. మింగళగిరి నియోజకవర్ిం ఇపపాటిం 
గ్రామింలో జరగనున్న జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు వచచి వారు ఎవరైనా ఉింటే 
12/02/2022 శనివారిం ర్త్రి 10 గింటల లోపు మిండల అధ్యక్షుల దగ్రకి వళ్లు 
సింప్రదిించ్ మీ యెుక్క వివర్లను, జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ఐడ్ 
కారుడిను తీస్కుని వళ్ళి తెలియజయవలసనదిగా కోరుతూ.. పూరితు సమాచారిం కోసిం 
జనసేన పార్టీ ఇన్ ఛార్జ్ పోలిశెట్టీ చింద్రశ్ఖర్ క్రిింది నింబరలును ఇవ్వడిం జరిగిింది.

ర్మచింద్రపురిం పటటీణము,వడ్డి సతితుబాబు,సెల్: 9247536114 & 9848481899.
ర్మచింద్రపురిం రూరల్, పోతాబత్తుల విజయ్ కుమార్,సెల్: 9948806261.
కాజులూరు మిండలిం, బోిండా వింకన్న, సెల్: 9440342268.
గింగవరిం మిండలిం, చ్ర్రా ర్జ్ కుమార్,సెల్: 9985487888

జనసేన పార్టీ ఆవిర్బావ దినోత్సవ సభను విజయవాంతాం 
చేయాలి: నల్్ల శ్రీధర్

శతఘ్్న న్్యస్: తూరుపాగోదావరి జిల్లు, అమల్పురిం అసెింబ్లు నియోజకవర్ిం నుిండ్ భార్ 
సింఖ్యలో ఆవిర్్వ సభకు జనసైనికులు, నాయకులు తరలివళ్లులని జనసేన నేత నల్లు 
శ్రీధర్ పిలుపునిచాచిరు. నల్లు శ్రీధర్ స్వగృహిం వద్ద జరిగిన ఈ సమావేశింలో జనసేన 
పార్టీ ఆవిర్భావసభ పై చరిచిించారు. ఈ కార్యక్రమింలో ముని్సపల్ మాజీ చైర్మన్ యాళలు 
నాగ సతీష్, జనసేనపార్టీ మిండల అధ్యక్షులు లిింగోలు పిండు, ఆకుల స్ర్య నార్యణ 
మూరితు, దళ్త రైత్ నాయకులు అయతాబత్తుల ఉమమహశ్వరర్వు, అమల్పురిం 
ముని్సపల్ ప్రతిపక్ష నేత ఏడ్ద శ్రీను, కౌని్సలరులు పడాల శ్రీదేవి నానాజీ, తికా్కసత్య లక్ష్మి 
ప్రసాద్, ఆర్ డ్ ఎస్ ప్రసాద్, పోలిశెట్టీ చ్ని్న, వాకపలిలు శ్రీను, అకెళళి నార్యణ మూరితు, 
వాకపలిలు వింకటేశ్వర ర్వు, ర్ష్ట్ర నాయకులు కొపుపాల నాగ మానస, బట్టీ పిండు, 
పోలిశెట్టీ బాబులు, నల్లు వింకటేశ్వర ర్వు, నల్లు చ్ని్న గింగాబత్తుల కిషోర్, పోలిశెట్టీ 
కనా్న, సతితు చ్నా్న, బిండారు వింకన్న బాబు, నిమ్మకాయల సాయ, ఆచింట శ్రీను, నల్లు 
చ్నా్న, మిండా రవి, గటటీిం వీరు, గింధిం శ్రీను, బిండారు సతితుబాబు మరియు ఎింపీట్సలు, 
సరపాించ్ లు, ఉప సరపాించ్ లు వార్డి సభ్్యలు, వీరమహళలు, జనసైనికులు మరియు 
జనసేనపార్టీ వివిధ గ్రామాల అధ్యక్షులు, కార్యదరుశిలు, నియోజకవర్ కార్యకరతులు అధిక 
సింఖ్యలో పాల్్నా్నరు.

డి.ఎస్.పి కార్్యలయాన్నీ జాంగారెడిడిగూడ్ాంలో 
కలపొదుదు: నూజివీడు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  న్జివీడు డ్విజన్ 
నుిండ్ డ్.ఎస్.పి కార్్యలయానీ్న 
75 కిలోమీటరలు దూరింలో ఉన్న 
జింగారెడ్డిగూడ్ింలో కలపడాని్న 
ఆపాలి.. అల్గే ఎగిజ్కూ్యట్వ్ 
ఇింజనీరిింగ్ ఆఫీస్ ను 
మరియు జిల్లు కోరుటీని ఏలూరు 
తరలిించడాని్న నిలపాలని.. 
జనసేన పార్టీ నాయకులు 
శుక్రవారిం న్జివీడు లో జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వర్యింలో కలెకటీర్ ఆఫీస్ 

వరకూ.. పాదయాత్ చస, సబ్ కలెకటీర్ కు వినతిపత్ిం జసారు. ఈ కార్యక్రమింల్ జనసేన పార్టీ నాయకులు 
వింకట్రావు, నాగబాబు, శివర్మకృష్, ర్జు, ర్ము, రవికిరణ్, పవన్, మహష్, స్నీల్, తేజస్వని,వింకట్, 
అశోక్ మరియు జనసైనికులు పాల్్నా్నరు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ నేపథ్యాంలో 
ఏలూరు నియోజకవర్గాంలో ప్రెస్ మీట్

శతఘ్్న న్్యస్: పశిచిమ 
గోదావరి జిల్లు జనసేన పార్టీ 
ఏలూరు నియోజకవర్ింలో 
14వ తేదీన జరుగబోయే 
జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ 
దినోత్సవ సభ గరిించ్ ఇన్ 
ఛార్జ్ రెడ్డి అపపాల నాయుడు 
ఆధ్వర్యింలో ప్రెస్ మీట్ 
ఏర్పాట్ చయడిం జరిగిింది.

ఈ సిందరభాింగా రెడ్డి అపపాల నాయుడు మాట్లుడుతూ.. ఈనెల 14 వ తేదీన జరుగబోయే జనసేన 
పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభకు ఏలూరు నియోజకవర్ిం నుించ్ అత్యధికింగా ప్రజలు తరలి 
వళ్తునా్నిం.. అదే విధింగా జిల్లు వా్యపతుింగా కూడా లక్షలోలు ఈ సభకు తరలి ర్వడిం జరుగత్ింది.. 
ఏలూరు నియోజకవర్ింలోని అని్న డ్విజనలులో, అని్న ఏరియాలోలు, అని్న ప్రాింతాలోలు కమ్టీల వారిగా 
మీట్ింగ్ లు వేస్కొని ఈ యొక్క సమావేశానికి బయలుదేరే కార్యక్రమిం రూపిందిించుకునా్నిం.. 
ఈ ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్విం సాగిించ ప్రజా వ్యతిరేక పాలనకు అింతిమింగా చరమగీతిం పాడే దిశగా 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ రూపకలపాన ఉింట్ింది..

ర్బోయే రోజులోలు ఈ ర్ష్ట్రింలో ఉన్న ప్రజల యొక్క జీవన సరళ్ మారుపా కోసిం ఈ ర్ష్ట్రింలో 
ఉన్న ప్రజల వాళళి జీవితాలోలు వలుగలు నిింప్ దిశగా ఒక ప్రణాళ్కను రూపిందుకొని ర్బోయే 
రోజులోలు జనసేన పార్టీ ప్రతి ఒక్క గ్రామాలను, పటటీణాలను, ఏరియాలను అని్నింట్నీ కూడా తాకే 
విధింగా ఈ ప్రణాళ్క ఉింట్ిందని తెలియజస్తునా్నము.

అవినీతి పాలనకు, దౌరజ్న్య పాలనకు, ప్రజా వ్యతిరేక పాలనకు చరమగీతిం పాడే దిశగా ఈ 
ఆవిర్భావ సభ నిర్వహస్తునా్నిం. ఈ సభ దా్వర్ ఈ ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్విం మొదు్ద నిద్రను వీడ్ ప్రజల 
పటలు ఏవైతే తపుపాలు చస్తునా్నరో.. ఆ తపుపాలను సరిచస్కోవాలని ఏలూరు జనసేన పార్టీ తరపున 
హెచచిరిస్తునా్నిం.

ఈనెల 14 వ తేదీన ఏలూరు జనసేన పార్టీ కార్్యలయింలో 10 గిం.లకు జిండా ఆవిష్కరణ 
కార్యక్రమిం ఉింట్ింది. తదుపరి 12 గిం.లకు ఇక్కడ్ నుిండ్ వహకల్్స ప్రొవైడ్ చయడిం జరిగిింది. 
అని్న డ్విజన్్స నుిండ్ కార్యకరతులు, మహళ్ సోదర్ మణులు అదే విధింగా యువతి యువకులు 
అిందరూ అత్యధిక శాతింలో పాల్్ని ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవింతిం చయాలని కోర్రు.

ఈ కార్యక్రమింలో మిండల అధ్యక్షుడు వీరింకి పిండు, ఫ్్యన్్స ప్రెసడ్ింట్ దోసపరితు ర్జు, నగర 
ప్రధాన కార్యదరిశి సరిది ర్జష్, నగర ఉపాధ్యక్షుడు బొత్స మధు, అధికార ప్రతినిధి అలులు చరణ్, 
సోషల్ మీడ్యా కో ఆరిడినేటర్ జనసేన రవి, జాయింట్ సెక్రటర్ ఎట్ించ్ ధరే్మింద్ర, నాయకులు 
పస్పులేట్ దినేష్ ,అగా్ల శ్రీనివాస్, వింకట రమణ తదితరులు పాల్్నా్నరు.

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


చలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ..
 వైసిపి అాంతానికి పనాది: దుర్్గర్వు

శతఘ్్న న్్యస్: శుక్రవారిం దాచపలిలు మిండల పార్టీ కార్్యలయింలో జిల్లు పోగ్రాిం కమ్టీ మింబర్ గా ఎని్నకైన 
వేలుపాల చైతన్య ని దుశాశిలువతో సత్కరిించ్న అనింతరిం జరిగిన సమావేశింలో జనసేనపార్టీ మిండల అధ్యక్షుడు 
మిందపాట్ దుర్్ర్వు మాట్లుడుతూ.. మారిచి 14 న గింటూరు జిల్లు, ఇపపాటిం గ్రామింలో జరిగే జనసేన పార్టీ 
ఆవిర్భావ సభకు మిండలింలో నలుమూలల నుిండ్ జనసేన కార్యకరతులు, విరమహళలు, అభమానులు తరలి 
ర్వాలని పిలుపునిచాచిరు. ముఖ్యింగా మనిం గతిం చూస్కుింటే గింటూరు జిల్లులో జరిగే ఆవిర్భావ సభకు ఒక 
ప్రతే్యకత ఉిందని గతింలో అదే ప్రాింతింలో అపపాట్ టీడీపీ ప్రభ్త్విం చస్తున్న నిరింకుశ పాలనకు వ్యతిరేకింగా 
2008 ఆవిర్భావ సభలో ఆ ప్రభ్త్వ విధానాలను ఎిండకట్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ టీడీపీ పతనానికి నాింది 
పలికారు. అపపాట్ నుిండ్ ఇపపాట్ వరకు టీడీపీ కొలుకోలేక పోయిందని.. ఇపపాట్కీ 175 సాథానాలోలు అభ్యరుథాలను 
నిలపెటటీలేని సథాతిలో ఉిందని గరుతు చశారు. అదే మాదిరిగా ఇపపాట్ వైసీపీ ప్రభ్త్విం చస్తున్న నిరింకుశ పాలనను 
ఎిండకడుతూ మర్క్కసారి ఈ సభ దా్వర్ పవన్ కళ్్యణ్ పిలుపు వైసీపీ నిరింకుశ ప్రభ్త్వ పతనానికి నాింది 
కాబోతోిందని తెలిపారు. ఇపపాట్కే ఆ రెిండు పార్టీల 60:40 బింధిం ర్ష్ట్ర ప్రజలిందరికి అరధిిం అయ్యింది. ఆ 
పార్టీలను నమే్మ సథాతిలో ఎవరూ లేరని ప్రజలిందరి చూపు జనసేన వైపు ఉిందని 2024 లో ఖచ్చితింగా జనసేన పార్టీ 
అధికారింలోకి ర్బోత్ిందని ఆశాభావిం వ్యకతుిం చశారు. ఈ కార్యక్రమింలో జిల్లు కార్యదరిశి అింబట్ మలిలు, ప్రోగ్రాిం 
కమ్టీ సభ్్యడు వేలుపాల చైతన్య మిండల నాయకులు కోట మధు, సింటిం కొిండలు, గరజాల నరసింహార్వు 
తదితరులు పాల్్నా్నరు.

మీతో మీ కార్పొరేటర్ పదదునిమిదివ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశీస్్సలతో శుక్రవారిం 
మీతో మీ కార్పారేటర్ సమస్యలపై కలస పోర్డదాిం అనే కార్యక్రమింలో 
భాగింగా పద్దనిమ్దివ రోజుకి ర్ము పాన్ ష్ప్, బింగారమ్మ మటటీ, 
33వ వారుడి ప్రాింతింలో ప్రతి ఇింట్ింట్కి వళ్లు వారి యొక్క సమస్యలు 
తెలుస్కొని.. 502 ఇలులులు సరే్వ చయడిం జరిగిింది. ఈ యొక్క 
కార్యక్రమిం దక్షిణ నియోజకవర్ిం నాయకులు గోపికృష్(జికె) 
పర్యవేక్షణలో నిర్వహించబడ్ింది, నాతో పాట్ జనసైనికులు, 
వీరమహళలు వచ్చి పాల్్ని ఈ కార్యక్రమాని్న విజయవింతిం చసనిందుకు 
వారిందరికీ మనస్్ఫరితుగా ధన్యవాదాలు తెలియజస్కుింట్నా్నమని 
దక్షిణ నియోజకవర్ిం జివిఎింస ఫ్లుర్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వార్డి 
కార్పారేటర్ భీశెట్టీ వసింతలక్ష్మి అనా్నరు.

దామోదరాం సాంజీవయ్య చైతన్య మహాసభ 
గురిాంచి శ్రీకాకుళాం జిల్్ల నాయకుల భేటి

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళిం, మారిచి 14న జరగబోయే జనసేన పార్టీ 
ఆవిర్భావ దినోత్సవిం సిందరభాింగా… చలో దామోదరిం సింజీవయ్య 
చైతన్య మహాసభ గరిించ్ శ్రీకాకుళిం జిల్లు నాయకులు శ్రీమతి సయ్యద్ 
కాింతిశ్రీ, గేదేల చైతన్య, కోర్డ సరే్వశ్వరర్వు, ప్డాడ ర్ింమోహన్, 
కణితి కిరణ్, సతితుబాబు, ఎని్న ర్జు, ఉదయ్, గరుప్రసాద్ అల్గే మరి 
కొింతమింది నాయకులతో భేట్.

శ్రీ కృష్ణ జ్్యట్ మిలు్లను తెరిపిాంచాలి.. జనసేన డిమాాండ్!
శతఘ్్న న్్యస్: చటటీ ప్రకారిం మూసవేసన శ్రీ కృష్ జ్్యట్ మ్లులును తెరిపిించాలి.. చటటీ ప్రకారిం కారి్మకులకు 
ర్వాలి్సన ర్యతీలు ఇపిపాించాలని కోరుతూ.. పశిచిమ గోదావరి జిల్లు ఏలూరు నియోజకవర్ిం లో వామ పక్షాలు, 
కారి్మక సింఘాలతో కలిస ఏలూరు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ కనీ్వనర్ రెడ్డి అపపాల నాయుడు జ్ట్ మ్ల్ వద్ద 
నిరసన తెలిపారు.
ఈ సిందరభాింగా రెడ్డి అపపాల నాయుడు మాట్లుడుతూ.. గత 20 రోజుల నుిండ్ ఇక్కడే ఉన్న యూనియనులు అని్న 
కూడా పోర్టిం చస్తున్నపపాట్కీ జ్ట్ మ్ల్ యాజమాన్యిం నిషపాక్షపాతింగా మోసపూరితమైన ఆలోచనా ధోరణితో.. 
అధికార పార్టీకి సింబింధిించ్న మింత్రి యొక్క చొరవ ఉన్నపపాట్కీ కూడా.. మొిండ్కేసన మేనేజ్మింట్ మ్లులు తెరిచ్ 
కారి్మకులకు ఉపాధి కలపాన నిర్కరిస్తు వస్తున్న తరుణింలో.. ఐక్య కార్్యచరణ సమ్తి ఆధ్వర్యింలో ఏర్పాట్ చసన 
ధర్్నకు అఖిల పక్షింలో ఉన్న అని్న పార్టీలు కూడా జ్ట్ కారి్మకులకు మద్దత్గా ఉింట్ిం అని ఒక ప్రణాళ్కను 
రూపిందిించడిం జరిగిింది. ఏదైతే కారి్మకుల యొక్క శ్రమతో, వచచి ల్భాలతో గడ్ించ ఆస్తులు అని్న కూడా అనేక 
ప్రాింతాలకు విసతురిస్తున్నట్వింట్ పరిసథాతినీ చూస్తునా్నిం.. కనీసిం కారి్మకులకు పటటీడన్నిం పెటటీడానికి కోవిడ్ టిం 
లో కూడా ఈ మేనేజ్మింట్ కు మనస్ ర్లేదు. చ్న్న చ్న్న వా్యపారస్తులు కూడా కోవిడ్ టిం లో కనీస సాలర్ ఇచ్చి.. 
కారి్మకుల బాధ్యత ను తీస్కునే పరిసథాతి చూశాిం. కోటలు రూపాయలు గడ్ించ ఈ మేనేజ్మింట్ మాత్ిం ఆ వైపుగా 
ప్రయాణిం చయలేదు సరి కదా.. నేడు అక్రమింగా జ్ట్ మ్ల్ ను మూసేస దానిని రియల్ ఎసేటీట్ గా మారేచిసే 
ప్రక్రియ చస్తుింది.
ఈ క్రమింలో నా ఆలోచన ఏింటింటే ఈ ఆసతు మనది.. ఈ మ్లులును వాళ్ళి తీయకపోతే మనమే తీస్కొని మ్లులును 
నడ్ప్ కార్్యచరణ కూడా చయాలి.. లేదింటే ఈ జ్్యట్ మ్లులు మేనేజ్మింట్ ఇళళిను నిర్ింధిించ్ వారి ఇింట్ ముిందు 
కూరుచిని అక్కడ అవసరమైన వింట్ వారూపా కార్యక్రమిం చపట్టీలి.
ఇపపాట్కైనా కారి్మక శ్రమతో, కారి్మక శకితుతో సింపాదిించ్నట్వింట్, అనుభవిస్తున్నట్వింట్ వారి స్ఖాలను 
గరుతు తెచుచికుని కారి్మకుల శ్రేయస్్సను దృషిటీలో ఉించుకుని ఇపపాట్కైనా.. ఈ మేనేజ్మింట్ తక్షణమే మ్లులు తెరిచ్ 
కారి్మకులకు ఉపాధి కలిపాించాలని కోరుత్నా్నిం.. లేని పక్షింలో ఐక్యసమ్ట్ కార్్యచరణ తీస్కునే నిర్యానికి 
ఏలూరు జనసేన పార్టీ పూరితుగా మీ ముిందుిండ్ మీ కార్్యచరణ లో భాగసా్వములు అవుతామని, నేను కూడా ఒక 
కారి్మకుడ్గా, కారి్మక నాయకుడ్గా జనసేన పార్టీ ఏలూరు తరపున పూరితుగా మద్దత్ ఇసాతుమని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమింలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, ఐ.ఎఫ్.ట్.యూ నాయకులు, ఏ.ఐ.టీ.యూ.సీ నాయకులు, ట్.ఎన్.
జ.కే.ఎస్ నాయకులు, సీ.ఐ.టీ.యూ నాయకులు, ఐ.ఎన్.ట్.యూ.సీ నాయకులు తదితరులు పాల్్నా్నరు.
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జనసేన కార్పొరేటర్ దలి్ల గోవిాందరెడిడి అధవార్యాంలో ఓపెన్ జిమ్ శాంకుస్థాపన
శతఘ్్న న్్యస్: గాజువాక, జివిఎింస 64వ వారుడి పరిది యాతపాలెిం గ్రామింలో 64వ వారుడి 
కార్పారేటర్ దలిలు గోవిిందరెడ్డి అధ్వర్యింలో ఓపెన్ జిమ్ శింకుసాథాపన కార్యక్రమిం చయటిం 
జరిగిింది, కార్పారేటర్ గోవిిందరెడ్డి మాట్లుడుతూ కార్పారేటర్ గా గెలిచ్ సింవత్సరిం పూరితు 
అవుత్న్న సిందరభాింగా వారుడి అభవృదిధి కానుకగా ఇచ్చిన 5 లక్షల రూపాయల నిధులతో 
యాతపాలెిం గ్రామింలో ఓపెన్ జిమ్ ఏర్పాట్ చయటిం జరుగత్ిందని గ్రామ ప్రజలు అిందరూ 
జిమ్ ని సది్వనియోగిం చస్కొని ఆరోగ్యింగా ఉిండాలని చెపపాటిం జరిగిింది. ఈ కార్యక్రమింలో 
జోనల్ కమ్షనర్ శ్రీధర్, వైసీపీ నాయకులు దేవన్ రెడ్డి, గ్రామ ప్రెసడ్ింట్ సమ్మింగి అపపాల 
నాయుడు, గోడుడి కన్నర్వు, గ్రామ కమ్టీ సభ్్యలు, పెద్దలు, మహళలు, జివిఎింస సబ్ింది, 
సచ్వాలయిం సబ్ింది పాల్్నటిం జరిగిింది.

కర్నీటక పవర్ స్టీర్ పవన్ కళ్్యణ్ 
అభిమానుల సేవా సాంఘ సమావేశాం

శతఘ్్న న్్యస్: ఆల్ కర్్నటక పవర్ 
సాటీర్ పవన్ కళ్్యణ్ అభమానుల 
సేవా సింఘిం గరువారిం 
చ్ింతామణి మహష్ తో సమావేశమై 
భవిష్యత్తు కార్యక్రమాల గరిించ్ 
చరిచిించారు. ప్రస్తుత ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు 
మురళీగౌడ్, ర్ష్ట్ర గౌరవనీయులు 
మింజన్నన్, ర్ష్ట్ర కోశాధికారి నవీన్, 
చ్ింతామణి స్నీల్, చ్క్కబల్లుపూర్ 
జిల్లు అధ్యక్షుడు జిల్లు శిడలుఘటటీ 
హర్ష్, కోల్రు జిల్లు అధ్యక్షులు 
హిందూ ఆనింద, గోవరధిన్, హర్ష్ 
చ్ింతామణి తాలూకా అధ్యక్షులు 

గజింద్ర, ర్జష్ అన్న, బాల్జీ, శిడలుఘటటీ తాలూకా అధ్యక్షులు విష్్, స్నీల్ యాదవ్.

జనసేనపార్టీ ఆధవార్యాంలో జనసేన వీరమహిళలకు సనామినాం
*నదిమ్దొడ్డి సరపాించ్ అభ్యరిధిని బుసపలిలు చెన్నమ్మ
*నారపాల ఒకటవ ఎింపీటీసీ అభ్యరిథాని గమ్మడ్సాని శిలపా
*నారపాల 4 ఎింపీటీసీ అభ్యరిథాని
*ర్యదుర్ిం తేజ లక్ష్మి
*ఘనింగా సనా్మనిించ్న జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: నారపాల, జనసేన పార్టీ 
ఆవిర్భావిం నుిండ్ క్షేత్ సాథాయలో 
పార్టీ బలోప్తిం కోసిం కృషి చస్తున్న 
వీరమహళలకు ఆ పార్టీ ఆధ్వర్యింలో 
ఘనింగా సనా్మనిించారు. ఈ మేరకు 
మింగళగిరిలోని జనసేనపార్టీ 
కార్్యలయింలో నిర్వహించ్న 
అింతర్జ్తీయ మహళ్ దినోత్సవిం 
కార్యక్రమానికి జనసేనపార్టీ 
వీరమహళ్ విభాగిం ర్యలసీమ 

ప్రాింతీయ కమ్టీ సభ్్యలు పెిండా్యల శ్రీలత, పస్పులేట్ పదా్మవతి ల ఆధ్వర్యింలో జిల్లు నుిండ్ 
పలువురు మహళలు వళలుడిం జరిగిిందని, పార్టీ కార్యక్రమాలోలు క్రియాశీలకింగా పాల్్ింటూ… 
క్షేత్ సాథాయలో పార్టీ బలోప్తిం చస్తు. ఇటీవల జరిగిన పించాయతీ, ఎింపీటీసీ ఎని్నకలోలు 
అధికార వైసీపీ పార్టీ దౌరజ్నా్యలకు ఎదుర్డ్డి నారపాల ప్రాింతిం నుిండ్ జనసేనపార్టీ తరుపున 
బరిలో నిలుచిన్న వారికి అింతర్జ్తీయ మహళ్ దినోత్సవిం సిందర్ింగా జనసేనపార్టీ ర్ష్ట్ర 
కార్్యలయింనిందు ఘనింగా సనా్మనిించారు. ఈ సిందర్ింగా వారు మాట్లుడుతూ అధ్యక్షులు 
కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ పార్టీలో మహళలకు పెద్ద పీట వేస్తు మహళల కోసిం పార్టీలో ప్రతే్యక 
విభాగాని్న ఏర్పాట్ చస దానికి వీరమహళ్ విభాగిం అని నామకరణిం చస మరిింత గౌరవిం 
పెించారని. తమ సేవలను గరితుించ్ మింగళగిరిలోని ర్ష్ట్ర కార్్యలయింలో సనా్మనిించడిం 
ఆనిందింగా ఉిందనా్నరు. జనసేనపార్టీ అభవృదిధి కోసిం మరిింత రెట్టీింపు ఉతా్సహింతో పని 
చస, 2024 ఎని్నకలోలు జనసేనపార్టీ అధికారమే లక్ష్యింగా మా వింత్ కృషి చసాతుమనా్నరు.

ఆవిర్భావదినోత్సవ సభను విజయవాంతాం 
చేయడాం మనాందరి బాధ్యత: దారాం అనిత

శతఘ్్న న్్యస్: 
మదనపలెలు, జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ర్బోవు కాలింలో ర్ష్ట్ర 
భవిష్యత్తును తీరిచిదిదు్దకునే 
ప్రక్రియ కోసిం, 
ర్ష్ట్ర ర్జకీయింలో 
తీ స్ కు ర్ వా లి ్స న 
మారుపాకోసిం, నలలుదొరలు 
నీచ ర్జకీయాలకు 
చరమగీతిం పాడడిం 
కోసిం, పాతిక 

సింవత్సర్ల బింగారు భవిష్యత్తును యువతకు అిందిించడిం కోసిం అత్యింత ప్రతిష్టీత్మకింగా 
నిర్వహించబోత్న్న తమ్్మదవ జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావదినోత్సవ సభను విజయవింతిం 
చయడిం మనిందరి బాధ్యతగా సీ్వకరిస్తు. గరువారిం జరిగిన జిల్లు కమ్టీ, మిండల 
అధ్యక్షులు సమావేశింలో పార్టీ జిల్లు అధ్యక్షులు డాకటీర్ పస్పులేట్ హరి ప్రసాద్ క్రిింది 
స్చనలను నాయకులకు తెలియజశారు
ప్రతి నియోజకవర్ింలో పత్రిక సమావేశిం నిర్వహించ్ జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవిం 
గరిించ్ ప్రజలకు వివరిస్తు, నాయకులను కార్యకరతులను ఈ సమావేశానికి హాజరు అయే్యల్గా 
పిలుపు నివా్వలి.
శుక్రవారిం సాయింత్ింలోగా ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్ింలోని ఈ సమావేశానికి వచచి 
కార్యకరతుల వివర్లను సేకరిించాలి
13వ తేదీ మారిచి ఆదివారిం మిండల కేింద్రాలలో పటటీణాలలో జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ 
ఫ్లుకీ్సలను ఏర్పాట్ చయాలి. జిల్లు కమ్టీ ఒక పోసటీర్ రేపట్కి విడుదల చస్తుింది.
ప్రతి జన సైనికుడు తన బాధ్యతగా, సగర్వింగా, మన ఇింట్లు జరిగే ఒక పిండుగల్గా ఆవిర్భావ 
సభకు హాజరవా్వలని పిలుపునిచాచిరు
ప్రతి నియోజకవర్ిం నుిండ్ ఆవిర్భావ సభకు వళ్తున్నట్వింట్ నాయకులిందరూ 14వ తేదీ 
సోమవారిం ఉదయిం 5 గింటలకు తిరుపతి అలిపిరి దగ్ర చరుకోవాలి్సనదిగా జనసేన 
చ్తూతురు జిల్లు ప్రధాన కార్యదరిశి, మదనపలిలు, తింబళలుపలెలు, పీలేరు నియోజకవర్్ల ఆవిర్భావిం 
దినోత్సవిం కార్యక్రమిం పరిశీలకులు దారిం అనిత కోర్రు.

ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి పెదదు ఎత్తున తరలిర్వాలని పిలుపనిచిచిన 
గాంగారప ర్మదాస్ చౌదరి

శతఘ్్న న్్యస్: మదనపలెలు, 
ర్బోయే అసెింబ్లు  
ఎని్నకలకు ఇపపాటింలో 
జరిగే జనసేన ఆవిర్భావ 
దినోత్సవిం నుించ జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
సమర శింఖార్విం 
పూరిసాతురని జనసేన పార్టీ 

ర్యలసీమ కో-కనీ్వనర్  గింగారపు ర్మదాస్ చౌదరి ప్ర్్కనా్నరు. శుక్రవారిం మదనపలెలు టౌన్ 
కమ్మవీధి జనసేన పార్టీ కార్్యలయింలో ఏర్పాట్ చసన విలేఖరుల సమావేశింలో జనసేన పార్టీ 
ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి పెద్ద ఎత్తున తరలిర్వాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ సమావేశింలో గింగారపు 
ర్మదాస్ చౌదరి మాట్లుడుతూ… జగనో్మహన్ రెడ్డి అసమరథా, అవినీతి పాలనపై జనసేనాని పవన్ 
కళ్్యణ్ ఇచచి పిలుపు కోసిం జనసైనికులు, వీరమహళలు, పవన్ కళ్్యణ్ అభమానులు ఎింతో ఆత్ింగా 
ఎదురు చూస్తునా్నరని అనా్నరు. మదనపలెలు, తింబళలుపలెలు, పుింగన్రు, పీలేరు, పలమనేరు, కుపపాిం, 
నియోజకవర్్ల నుించ్ ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి పెద్ద సింఖ్యలో తరలిర్వాలని పిలుపునిచాచిరు.  మైఫ్ర్్స 
మహష్ మాట్లుడుతూ 2014 ఎని్నకల సమయింలో కాింగ్రెస్ హఠావో, దేశ్ కి బచావో అన్న పిలుపుతో 
కాింగ్రెస్ పార్టీ నామరూపిం లేకుిండా పోయిందనా్నరు.  ఇపుపాడు ఇచచి పిలుపు ర్ష్ట్ర ర్జకీయలను 
మలుపు తిప్పా విధింగా ఉింట్యనా్నరు. జింగాల శివర్మ్ ర్యల్ మాట్లుడుతూ సనిమా ధరలు 
తగి్ింపు, పెించడింలో ప్రభ్త్వ విధానాని్న తపుపా పట్టీరు.  ఈ సమావేశింలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, 
కార్యకరతులు పాల్్నా్నరు.  జనసేన పార్టీ కార్్యలయింలో ఏర్పాట్ చసన విలేఖరుల సమావేశింలో 
ర్యల దక్షిణ కోసతు పారలుమింటర్ సమన్వయ కమ్టీ సభ్్యలు మైఫ్ర్్స మహష్, చ్తూతురు జిల్లు ప్రధాన 
కార్యదరిశి జింగాల శివారిం ర్యల్ మదనపలెలు పటటీణ కమ్టీ అధ్యక్షుడు జింగాల శకితు జనసేన పార్టీ 
ర్ష్ట్ర చనేత విభాగిం ర్ష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశి అడపా స్రేింద్ర, లీగల్ సెల్ అమరనార్యణ, మిండల 
కమ్ట్ అధ్యక్షుడు గ్రానైట్ బాబు, లక్ష్మీనార్యణ, జగదీష్, ఫ్జిల్, సనావుల్లు, టగర్, రెడ్డిమ్మ, గజజ్ల 
రెడ్డిపపా, పవన్ కుమార్, లోకేష్, నవీన్ పాల్్నా్నరు.

నిర్దిషటీ కాలపర్మితిలో ఉద్యూగాల భర్తు పూర్తుచేయాలని జనసేన డిమండ్

శతఘ్్న న్్యస్: ఉమ్మడ్ ఖమ్మిం జిల్లు, మదిర, ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్విం 
భార్ సింఖ్యలో ఉదో్యగాలు భర్తు చయడానికి ప్రయతా్నలు చయడిం 
హరషాణీయిం అని అదే సమయింలో నా్యయపరమైన ఆటింకాలు 
లేకుిండా ప్రభ్త్విం ఉదో్యగాల నోట్ఫికేషన్ విడుదల చస నిరి్దషటీ 
కాలపరిమ్తిలో ఉదో్యగాల భర్తు చయాలని మదిర నియోజకవర్ 
విదా్యరిథా విభాగిం నాయకులు వేముల వినయ్ కుమార్ అనా్నరు. 
గతింలో ఉదో్యగాల భర్తు నోట్ఫికేషన్ విడుదల చస నా్యయసాథానిం 
జోక్యింతో సింవత్సర్ల కాలిం ఉదో్యగాలు భర్తు కాలేదు అని అనేక 
మింది ఆత్మహత్యలు చస్కున్న పరిసథాతి ఉిందని ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్విం 
సకాలింలో ఉదో్యగ భర్తు ప్రక్రియ పూరితు చస ముఖ్యమింత్రి కేసఆర్ 
మాట నిలబెట్టీకోవాలని కోర్రు.
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