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జనసేన  పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం  సందరభాంగా పార్టీ అభిమానులు రూపందించిన 
ప్రత్యేక గీతాని్న ఆవిష్కరించిన పార్టీ PAC ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

ఆవిర్భావ సభ ఏర్్పట్లను పరిశీలిస్తున్న నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి నియోజకవర్ంలోని ఇప్పటం గ్రామంలో జరగనునని జనసేన ఆవిర్భావ సభ ప్ంగణం ను పార్టీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సభ్యూలు శ్రీ కె.నాగబాబు గారు 
పరిశీలించారు. అక్కడ పని చేస్తునని కూలి వారితో కాసేపు ముచ్చటించిన నాగబాబు గారు జనసేన నాయకులతో ఏర్్పట్ల గురించి చరి్చంచారు.

జనసేనలో చేరిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేతతు లోళ్ల ర్జేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాకుళం జిల్్ల, ఇచాఛాపురం నియోజకవర్్నికి చందిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేతతు, కళ్యూణి గ్రూప్స్ అధినేత లోళ్ల ర్జేష్ శనివారం పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల 
మనోహర్ సమక్ంలో జనసేన పార్టీలో చేర్రు. కండువా కప్్ప ఆయనుని నాదండ్ల మనోహర్ సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.
పోలవరం నియోజకవర్ం నుంచి….
పశ్్చమ గోదావరి జిల్్ల పోలవరం నియోజకవర్ం నుంచి వివిధ పార్టీలకు చందిన పలువురు నాయకులు జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వయూవహ్ర్ల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ 
సమక్ంలో జనసేన పార్టీలో చేర్రు. వైసీపీకి చందిన నాయకులు చోడిప్ండి స్బ్రహ్మణయూం, గొలిశెటిటీ సూరయూచంద్రర్వు, ఆరేటి బులి వంకట్రామయయూ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి చందిన అప్పన 
ప్రసాద్, బైపీ పుల్్లర్వు, ఏపీ టైలర్స్ వర్కర్స్ సేటీట్ అసోసియేషన్ సెక్రటర్ సీహెచ్. మధుబాబుతో పాటు మరికందరు పార్టీలో చేరిన వారిలో ఉనానిరు. జిల్్ల ఇంఛారిజి కటికలపూడి 
గోవిందర్వు, పోలవరం ఇంఛారిజి చిర్రి బాలర్జు ఆధవారయూంలో వీరంతా జనసేన కండువా కపు్పకునానిరు. వీరందరినీ సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన మనోహర్ అంతా కలసికటుటీగా 
పార్టీ బలోపేతానికి, అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ భావజాల్నిని ప్రజలో్లకి తీస్కెళ్లడానికి కృషి చేయాలని సూచించారు.
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జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభను జయప్రదం చెయయేండి: బండ్రెడిడి ర్మ్
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్ణ జిల్్ల, ఈ నెల 14న జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోతస్వం సందర్ంగా కృష్ణ జిల్్ల అధయూక్షులు బండ్రెడిడి ర్మకృష్ణ ఆధవారయూంలో జిల్్ల కమిటీ మండల అధయూక్షుల 
సమావేశం ఏర్్పటు చేసారు. జిల్్ల అధయూక్షులు బండ్రెడిడి ర్మ్ మాట్్లడుతూ.. ప్రతి నియోజకవర్ం నుండి జనసేన శ్రేణులు తరలిర్వాలని సభని జయప్రదం చయాయూలని.. అందుకు 
కావలసిన సహ్య సహకార్లు అందజేసాతు అని తెలిపారు.. ఈ కారయూక్రమంలో ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి మరియు వాలంటీర్ ఇన్ ఛార్జి ఆకేపాటి స్భాషిణి మాట్్లడుతూ.. అనిని నియోజక 
వర్్లనుండి వాలంటీరు్ల రేపు ఉదయం 10 గంటలకు ఆధార్ జిర్క్స్ మరియు పాస్ పోర్టీ సైజు ఫోటో తో పార్టీ ఆఫీస్ కి చేరుకోవాలని కోర్రు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ పోసటీర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: చితూతురు, 14-03-22 న జరగబోయే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ 
దినోతస్వ కారయూక్రమానికి సంబంధించిన పోసటీర్ ను చితూతురు జిల్్ల అధయూక్షులు 
డా.పస్పులేటి హరి ప్రసాద్ తిరుపతి ఇనా్చర్జి కిరణ్ ర్యల్ జనసేన ముఖయూ నేతలు 
శనివారం ఆవిష్కరించడం జరిగింది.

మరణంచిన జనసైనికుని కుటంబానికి జనసేన 5 లక్షల భీమా చెక్
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం, ఇటీవల మరణించిన అమల్పురం 
జనసైనికుడు తెవికిటి వంకటేష్ కి జనసేన అధి నేత పవన్ కళ్యూణ్ 
5 లక్లరూపాయలు ఆరిధిక సాయం ప్రకటించారు. శనివారం 
5లక్ల భీమా చక్ ను వంకటేష్ కుటుంబానికి అమల్పురం రూరల్ 
జనుపలి్లలో జనసేన జిల్్ల అధయూక్షులు కందుల దురే్ష్ అందించారు. 
ఈ సందరభాంగా జరిగిన సమావేశానికి అమల్పురం అసెంబ్్ల 
నియోజకవర్ం ఇన్ ఛార్జి శెటిటీబత్తుల ర్జబాబు అధయూక్త వహంచారు. 
దళిత కుటుంబానిని జనసేన అధినేత పవన్ ఆదుకోవడంలో 
చూప్న చొరవ ప్రశంసనీయమైనది అని ర్జబాబు అనానిరు. 
ముఖయూఅతిథిగా విచే్చసినజిల్్ల అధయూక్షులు దురే్ష్ మాట్్లడుతూ.. 
జనసేన అధికారంలోకి వచి్చన వంటనే వంకటేష్ కుటుంబానికి 
పకా్క ఇలు్ల నిరి్మంచి ఇసాతుమనానిరు. ఈ సమావేశంలో ముమి్మడివరం 
నియోజకవర్ం ఇన్ ఛార్జి ప్తాని బాల కృష్ణ, అయితాబత్తుల 
ఉమామహేశవార్వు, జనసేన పార్టీ అమల్పురం రూరల్ అధయూక్షులు 
లింగోలు పండు, మాజీ మునిస్పల్ చైర్మన్ యాళ్లనాగ సతీష్, కపు్పల 

నాగ మానస, స్దా చినాని, మహ్దశ నాగేశవార ర్వు, ఆర్ డి ఎస్ ప్రసాద్, వాకపలి్ల శ్రీను, గండి సావామి, నల్్ల వంకటేశవారర్వు, ప్ండి ర్జా తదితరులు పాల్్నానిరు.
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అనాధ పిల్లల నడుమ పాలవలస యశసివి పుట్టీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జనసేన నాయకుర్లు, ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి పాలవలస యశసివా 
పుటిటీనరోజు సందర్ంగా పుటిటీనరోజు వేడుకలు శుక్రవారం ర్త్రి కంటోనె్మట్ లో బ్రైట్ ఫ్యూచర్ 
డవలప్మంట్ ట్రస్టీ అనాధశ్రమంలో జరుపుకునానిరు.
ముందుగా ప్ల్లల మధయూ భార్కేక్ ను కట్ చేసి వేడుకలను ప్రంభంచి.. విదాయూరుథులకు సీవాటు్ల, బిసె్కట్ 
పాయూకెట్లను అందించారు. అనంతరం విదాయూరుథులకు అననిదాన కారయూక్రమం నిరవాహంచారు.
ఈ సందరభాంగా ఆమె మాట్్లడుతూ.. నా పుటిటీనరోజును అనాధ ప్ల్లల మధయూ జరుపుకోవడం కతతు 
ఆనందానిని, సంతృప్తుని ఇచి్చందని, పుటిటీనరోజును పురస్కరించుకని మా జనసైనికులు, వీరమహళలు 
వివిధ సేవాకారయూక్రమాలు చేయడం చాల్ అభందనీయమని అనానిరు. ఈ సందర్ముగా జిల్్ల 
నలుమూలనుండి మరియు పటటీణాల నుండి భార్ ఎత్తులో అభమానులు విచే్చసి శుభాకాంక్లు తెలిపారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన ఝానీస్ వీరమహళ మాతా గాయిత్రి, మతస్్యకార వికాస విభాగ ర్ష్ట్ర కారయూవర్ 
సభ్యూలు గనగళ్ల ర్జు, భార్సంఖయూలో జనసేన నాయకులు, జనసైనుకులు పాల్్నానిరు.

ఆచంట నియోజకవర్ కారయేకరతుల సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట నియోజకవర్ ఇంచారిజి చేగొండి సూరయూప్రకాష్ ఆదేశాల మేరకు మారి్చ 14న 
జరగబోయే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు ఎల్ తరలి వళ్ళాలి అనే అంశం పై సాథునిక పనుగొండ 
గ్రామంలోని బాల్జీ కనెవాన్షన్ నందు మండల పార్టీ అధయూక్షుడు కంబాల బాబులు అధయూక్తన ఆచంట 
నియోజకవర్ కారయూకరతుల సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో నాలుగు మండల్ల అధయూక్షులు పాల్్ని, 
ఆవిర్భావ సభకు తరలి వళళాడానికి అనిని విధాల్ సిదధింగా ఉనానిమని తెలిజేసారు. మరియు ఇంచార్జి 
చేగొండి సూరయూప్రకాష్,నాలుగు మండల్లకు నాలుగు బస్స్లు ఏర్్పటు చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు 
తెలిపారు.ప్రభ్తవాం ఎనిని ఆటంకాలు సృషిటీంచినా ఈ ఆవిర్భావ సభకి వళిళా సభని విజయ వంతం 
చేసాతుమని ఆచంట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయానిని తెలియజేసారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు వంగళదాస్ దానయయూ, జిల్్ల కారయూదరిశి అడాడిల దుర్,ఆచంట 
మండల అధయూక్షులు జవావాది బాల్జీ, పనుమంట్ర మండల అధయూక్షులు కయా కార్తుక్, ఆచంట మండలం 
వైస్ ఎంపీపీ యర్రగొపు్పల నాగర్జు,జిల్్ల సంయుకతు కారయూదరిశి ర్వి హర్ష్, జిల్్ల ఆర్నైజింగ్ కమిటీ 
సభ్యూలు కండవీటి శ్రీనివాస్,తోట స్రేంద్ర బండారు శేఖర్, ర్మననిపాలం ఎంపీటీసీ మొఖమాట్ల 
కృష్ణకాంత్ మరియు ఆచంట, పనుమంట్ర మండల ఎంపీటీసీలు, వివిధ గ్రామాల పార్టీ అధయూక్షులు, 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు, కారయూకరతులు అధిక సంఖయూలో పాల్్నానిరు.

మీతో మీ కార్్పరేటర్ పంతొమి్మదవ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీస్స్లతో శనివారం 
మీతో మీ కార్్పరేటర్ సమసయూలపై కలసి పోర్డదాం అనే కారయూక్రమంలో 
భాగంగా పంతొమి్మదవ రోజుకి ర్ము పాన్ షాప్, బంగారమ్మ మెటటీ, 
33వ వారుడి ప్ంతంలో ప్రతి ఇంటింటికి వళి్ల వారి యొక్క సమసయూలు 
తెలుస్కని.. 544 ఇలు్లలు సరేవా చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క 
కారయూక్రమం దక్షిణ నియోజకవర్ం నాయకులు గోప్కృష్ణ(జికె) 
పరయూవేక్ణలో నిరవాహంచబడింది, నాతో పాటు జనసైనికులు, 
వీరమహళలు వచి్చ పాల్్ని ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసినందుకు 
వారందరికీ మనసూఫూరితుగా ధనయూవాదాలు తెలియజేస్కుంటునానిమని 
దక్షిణ నియోజకవర్ం జివిఎంసి ఫో్లర్ లీడర్ జనసేన పార్టీ 33వ వార్డి 
కార్్పరేటర్ భీశెటిటీ వసంతలక్ష్మి అనానిరు.

మాకినీడి శేషుకుమారి ఆధవిరయేంలో పిఠాపురం పటటీణ 
జనసేన పార్టీ కార్యేలయంలో సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్:  ప్ఠాపురం, మారి్చ 14 జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోతస్వం 
సందరభాంగా ఈ రోజు ప్ఠాపురం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జి మాకినీడి 
శేషుకుమారి ఆధవారయూంలో ప్ఠాపురం పటటీణము జనసేన పార్టీ కార్యూలయంలో 
తూరు్పగోదావరి జిల్్ల కారయూవర్ం సభ్యూలు నియోజకవర్ం మండల అధయూక్షులు, 
జనసేన పార్టీ కారయూకరతులు, జనసేన నాయకులతో సమావేశమయియూ మంగళగిరి 
నియోజకవర్ం ఇప్పటం గ్రామంలో జరగనునని జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ 
సభకు వచే్చ వారు ఎవరైనా ఉంటే 13/03/2022 ఆదివారం 2 గంటల 
లోపు మండల అధయూక్షులని ఈ కింద ఉనని నంబర్లకి సంప్రదించి మీ యెుక్క 
వివర్లను తెలియజేయవలను అల్గే 14వ తార్ఖున సోమవారం ఉదయం 
7:00 గంటలకు అందరూ పార్టీ కార్యూలయంకు చేరుకుని ర్వలసిందిగా 
కోరుచునానిమని తెలిపారు.

ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభకు జరుగుతున్న ఏర్్పట్లను 
పరిశీలిఇంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, ఈ నెల 14వ తేదీన జరగనునని జనసేన పార్టీ 
ఆవిర్భావ దినోతస్వ సభకు జరుగుత్నని ఏర్్పట్లను పరిశీలిఇంచిన జనసేన పార్టీ 
ప్ఏసి సభ్యూలు & గాజువాక ఇంచార్జి కోన తాతార్వు, చోడవరం ఇంచార్జి 
ఫ్వాశ్ణ్ ర్జు, 85వార్డి నాయకులు గవర సోమ శేఖర్ మరియు కాయూటరింగ్ కమిటీ 
సభ్యూలు భార్వ్, బలిరెడిడి అరవింద్, చైతనయూ.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్ఠాపురం పటటీణము
ప్. ఎస్. ఎన్. మూరితు
9299991111
మేళం బాబ్
9177221163
బుర్ర సూరయూప్రకాష్
93908 02045
ప్ఠాపురం రూరల్
గోపు స్రేష్
99488 88886

గొల్లప్రోలు మండలం
అమర్ది వలి్ల ర్మకృష్ణ
99497 22111
మొగలి అపా్పర్వు
89194 31947
గొల్లప్రోలు పటటీణ
కీరితు చంటి
99895 27849
ఉపా్పడ కతతుపలి్ల మండలం
పట్టీ శ్వ
73963 12513
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ఆదివారం, 13 మార్చి 2022

అంగరంగ వైభవంగా కువైట్ లో జనసేన పార్టీ 
8వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: కడపజిల్్ల, చిటేవాలి మండలం తిమా్మయపాలం గ్రామ జనసైనికులు మరియు 
ఓబులవారిపల్ల మండలం సియం బలిజపల్ల గ్రామజనసైనికుల సౌజనయూంతో జనసేనపార్టీ కువైట్ 
వారి సారథయూంలో 11వ తేది శుక్రవారం అల్-రిగా్య్ ప్ంతంలోని ర్యల్ ఫార్మసీ బిలిడింగు 
నందు 11-03-2022 వ తేది శుక్రవారం రోజున ఆవిర్భావ దినోతస్వ వేడుకను చేపట్టీరు కువైట్ 
జనసైనికులు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

టెక్కలి జనసేన కార్యేలయంలో ఛలో అమర్వతి 
పోసటీర్ రిలీజ్ చేసిన కణతి కిరణ్

శతఘ్ని న్యూస్: మారి్చ 14న జరగబోయే జనసేన 9వ ఆవిర్భావ దినోతస్వం సందరభాంగా శనివారం 
టెక్కలి నియజకవర్ం, జనసేన కార్యూలయంలో చలో అమర్వతి పోసటీర్ ను టెక్కలి ఇన్ ఛార్జి కణితి 
కిరణ్ విడుదల చేసారు. ఈ సందరభాంగా కణితి కిరణ్ మాట్్లడుతూ.. జనసేన ఆవిర్భావ దినోతస్వ 
సభా వేదిక కు అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ దళిత నేత, ఉమ్మడి ర్ష్ట్ర మాజీ ముఖయూమంత్రి శ్రీ దామోదర 
సంజీవయయూ పేరుతో నామకరణం చేశారని తెలిపారు. ఈ సభ దావార్ పార్టీ అధయూక్షులు ర్బోయే 
2024 ఎనినికలలో జనసేన పార్టీ వైఖరిని తెలియ జేసాతురని.. పార్టీ నాయకులకు.. కారయూకరతులకు 
దిశా నిరేదేశ్సాతురని తెలిపారు. టెక్కలి నాలుగు మండల్లనుండి ఈ సభను జయప్రదం చేయడానికి 
జనశ్రేణులు భార్ ఎత్తున తరలి ర్వాలని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో టెక్కలి నియజకవర్ం 
నాలుగు మండల్ల నాయకులు, వారుడి నెంబరు్ల, ఎంపీటీసీ అభయూరుథులు, ర్ం ప్రసాద్, కోటి, హరి 
రమేష్, చందు, గవరయయూ, విశవానాధం, జనారదేన్, వంకటేష్ తదితరులు పాలు్నానిరు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభను విజయవంతం చేయండి: 
గొల్లపలి్ల అనుర్ధ

శతఘ్ని న్యూస్: ర్యవరం, జనసేన పార్టీ 8 సంవతస్ర్లు 
పూరితు చేస్కని 9వ సంవతస్రఒ లోకి అడుగుపడుత్నని 
సందరభాంగా ర్ష్ట్ర ర్జకీయాలో తీస్కుర్వాలిస్న మారు్ప 
కోసం,పాతిక సంవతస్ర్ల బంగారు భవిషయూత్తును యువతకు 
అందించడం కోసం,జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
సభా ప్ంగణానికి దామోదరం సంజీవయయూ చైతనయూ వేదికగా 
నామకరణం చేసిన జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోతస్వ మహ్ 
సభను విజయవంతం చేయాలని కోరుచునానిను. జగనో్మహన్ 
రెడిడి అసమరథు, అవినీతి పాలనపై జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ 
ఇచే్చ ప్లుపు కోసం జనసైనికులు, వీరమహళలు, పవన్ 
అభమానులు, ఎంతో ఆత్ంగా ఎదురు చూస్తునానిరు.

జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభకు 
తరలి రండి: ఉప్పు వంకట రత్తయయూ

శతఘ్ని న్యూస్: మారి్చ 14 వ తేదీన మంగళగిరి నియోజకవర్ంలోని 
ఇప్పటం గ్రామం నందు జరగబోయే జనసేన పారిటీ ఆవిర్భావ దినోతస్వ 
సభను విజయవంతం చేయాలని శనివారం ప్రతితుపాడు నియోజకవర్ం 
లో జనసేన పార్టీ వివిధ మండల్ల అధయూక్షుల సమావేశంలో పాల్్నని 
జనసేన పారిటీ జిల్్ల ప్రధానకారయూదరిశి ఉపు్ప వంకట రతతుయయూ మాట్్లడుతూ 
మన ప్రతితుపాడు నుంచి జనసేన పార్టీ కారయూకరతులు, అభమానులు, వీర 
మహళలు భారిగా తరలి ర్వాలని కోరినారు. ర్ష్ట్రంలో నేడు అధికారం 
అనుభవిస్తునని పారిటీ గత ఎనినికలో్ల చేసిన వాగాదేనాలు పూరితు సాథుయిలో 
నెరవేర్చక పధకాలను కుంటుపడిపొయినాయని వంకట రతతుయయూ అనానిరు. 
జిల్్ల కారయూదరిశి డేగల లక్ష్మణ్ మాట్్లడుతూ.. మా అధయూక్షులు రేపు ఇప్పటం 
సభలో పార్టీ దిశానిరేదేశం చేసే విధంగా కారయూకరతులను నాయకులను 
సమయతతుం చేయనునానిరని అనానిరు. సంయుకతు కారయూదరిశి చట్టీల త్రీనాధ్ 
మాట్్లడుతూ.. ప్రతి జనసైనికుడు క్రమశ్క్ణ తోటి సమావేశానికి విచే్చసిన 
ప్రతి ఒక్కరూ క్షేమంగా ఇంటికి చేయాలని కోర్రు. ఈ కారయూక్రమంలో 
వివిధ మండల్ల అధయూక్షులు ప్రతితు భావనానిర్యణ, మకే్క స్రేష్, 
కోల్్ల లీల్ గోప్నాథ్, గడడిం శ్రీనివాసర్వు, మండల ఉపాధయూక్షులు 
నాగాంజనేయలు, మేరికేపలి్ల సాంబశ్వర్వు తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఇపపుటం నంచే ప్రభుత్ంపై సమర శంఖం
శతఘ్ని న్యూస్: ఇప్పటంలో జరిగే జనసేన ఆవిర్భావ దినోతస్వ 
సభ నుంచే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సమర శంఖార్వం 
పూరిసాతురని కుప్పం నియోజకవర్ ఇన్ ఛార్జి తెలియజేసారు.

కుప్పం నియోజకవర్ం జనసేన పార్టీ ఇన్ ఛార్జి వంకటరమణ కుప్పం 
నందు శనివారం న్తనంగా ఎనునికోబడిన మండల కారయూవర్ 
సభ్యూలతో సమావేశమై వారికి ఈ నెల 14 వ తేదీన గుంటూరు 
లో జరుగుత్నని జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోతస్వ సభ గురించి 
దిశానిరేథుశం చేయడం జరిగింది.

ఈ సమావేశం దావార్ నియోజకవర్ంలోని ప్రతియొక్క జనసైనికునికి 
పార్టీ ఆవిర్భావ దినోతస్వ సభలో పాల్్నాలని ఇన్ ఛార్జి ఆహ్వానం 
పలకడం జరిగింది.

ఈ సమావేశంలో ఇన్ ఛార్జి తో పాటు, చితూతురు జిల్్ల కారయూదరిశి 
ర్మమూరితు, సంయుకతు కారయూదరిశి వేణు, ర్ష్ట్ర మతయూ్స కార వికాస 
విభాగం సభ్యూలు వామనమూరితు, నియోజకవర్ సమనవాయకరతు 
హరి, మండల అధయూక్షులు స్ధాకర్, ప్రవీణ్, హర్ష్, కిషోర్, చంద్రు 
మరియు అమీర్ లతో పాటు మండల కమిటీ సభ్యూలు, జనసైనికులు 
పాల్్నడం జరిగింది.

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

చేనేత కారి్మకులకు అండగా నిలిచిన ర్యలసీమ జనసేన

*సిల్్క ధరలు పరగడంతో అయోమయంలో నేత కారి్మకుల బ్రత్కులు.. ప్రభ్తవాం 
స్పందించకుంటే ఆత్మహతయూలు

శతఘ్ని న్యూస్: సిల్్క ధరలు పరగడంతో అయోమయంలో వునని నేత కారి్మకుల 
బ్రత్కులు దురభారంగా మారే ప్రమాదం వుందని జనసేన పార్టీ ర్యలసీమ కో కనీవానర్  
గంగారపు ర్మదాస్ చౌదరి, జనసేన పార్టీ చితూతురు జిల్్ల ప్రదాన కారయూదరిశి జంగాల 
శ్వర్మ్ ర్యల్ ఆవేదన వయూకతుం చేశారు.  ఉపాధి కరువై, అపు్పల భాధ భరించలేక 
మనసాతుపంతో కుప్ప కూలిన కదిరి శేషాద్రి కుటుంబ సభ్యూలను శనివారం గంగారపు 
ర్మదాస్ చౌదరి నేతృతవాంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతులు పర్మరిశించారు. 
ఈ సందరభాంగా గంగారపు ర్మదాస్ చౌదరి రూ.10 వేలు ఆరిదేక సాయం అందించారు. 
ఈ సందరభాంగా గంగారపు ర్మదాస్ చౌదరి మాట్్లడుతూ కరోనా నేపధయూంలో చేనేత 
కారి్మకుల సిథుతిగత్లు ఒక్కసారిగా దీన సిథుతికి చేరి్చందని, ఈ పరిసిథుత్లలో ప్రభ్తవాం 
స్పందించకుంటే ఆత్మహతయూలే శరణమని ఆవేదన వయూకతుం చేశారు. సిలు్క ధరలను అదుపు 
చేసి మర మాగా్ల కారి్మకులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తు చేశారు. గత కదిదే రోజులుగా చేనేత 
కారి్మకులకు అవసరమైన ముడి సరుకు ధరలు పరుగుత్ండటంతో చేనేతరంగం పై 
ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తునని వారి పరిసిథుతి దయనీయంగా మారిందని కారి్మకుల దావార్ 
తెలుస్తుందని, కేంద్ర, ర్ష్ట్ర ప్రభ్తావాలు చోరవచూప్ ముడి సరుకు ధరలు తగే్ందుకు 
చరయూలు తీస్కోవాలని కోర్రు. జంగాల శ్వర్మ్ ర్యల్ మాట్్లడుతూ.. మదనపల్ల 
మండలంలో స్మారు 30 వేల మంది చేనేత వృతితుపై అధారపడి జీవిస్తునానిరని 
తెలిపారు. పరిగిన ముడి సరకు ధరలతో చేనేత కారి్మకులైతే వీధిన పడిపోయారనానిరు. 
ప్రభ్తవాం వంటనే చేనేత కారి్మకులను ఆదుకోవాలనానిరు. జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి 
వచి్చన వంటనే చేనేత కారి్మకులకు ప్రతేయూక పాయూకేజీలు ఇచి్చ అందుకోవడంతోపాటు 
బ్ండ్ ఇమేజ్ కలి్పసాతుమని హ్మి ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ర్యల 
దక్షిణ కోసాతు పార్లమెంటర్ సంయుకతు సమనవాయ కమిటీ సభ్యూలు మైఫోర్స్ మహేష్, చేనేత 
విభాగం ర్ష్ట్ర ప్రదాన కారయూదరిశి స్రేంద్ర, మూడవ వారుడి సహ్దేవ, జనసేన పార్టీ పటటీణ 
ప్రదాన కారయూదరిశి కిరణ్ కుమార్ రెడిడి, రమేష్, రెడిడిశేకర్ రెడిడి, శ్వ, ర్మకృష్ణ, నాగర్జు, 
వీర్ంజనేయులు, జయర్ం తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఆముదాలవలస లో ఘనంగా ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన ఆవిర్భావంతో తాడిత పీడిత బాధిత ప్రజలకు ప్రయోజనం 
కలుగుత్ందని ఆముదాలవలస జనసేన నియోజకవర్ ఇన్ ఛార్జి పేడాడ ర్మో్మహన ర్వు 
అనానిరు. శనివారం జనసేన 9 వ వారి్షకోతస్వం సందరభాంగా ఆముదాలవలస లో ఉనని పార్టీ 
కార్యూలయంలో ఆవిర్భావ దినోతస్వ వేడుకలు నిరవాహంచారు. ఈ సందరభాంగా ఏర్్పటు చేసిన 
విలేకర్ల సమావేశంలో పాల్్నని ఆయన మాట్్లడుతూ.. జనసేన ఆవిర్భావంతో పేద ప్రజలకు 
మేలు కలుగుత్ందని ఆశాభావం వయూకతుం చేశారు. ఈ సందరభాంగా 14న విజయవాడలో జరుగు 
ఆవిర్భావ దినోతస్వ వేడుకలో్ల భాగంగా సమావేశంలో జనసేన నాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ పార్టీ 
అజండాను ప్రకటించడం జరుగుత్ందని ఆశాభావం వయూకతుం చేశారు. ముఖయూంగా ర్ష్ట్రంలో 
అధికార పార్టీ అర్చక పాలనకు వయూతిరేకంగా పోర్టమే జనసేన లక్్యమని అనానిరు. 2024 లో 
జరుగు సాధారణ ఎనినికలో్ల జనసేన పూరితుసాథుయిలో పోటీకి సిదధిం అవుత్ందని దీంతో జనసేన 
అభయూరుథుల విజయం తధయూమని పలికారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన నాయకులు పైడి మురళీ 
మోహన్ ర్వు, ప్.ప్రసాదర్వు, గణేష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి భార్గా 
తరలిరండి: ఎమి్మగనూరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్ ఇన్ ఛార్జి రేఖ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు సాథునిక పార్టీ 
కార్యూలయం నందు ఏర్్పటు చేసిన విలేకర్ల సమావేశంలో ర్ష్ట్ర చేనేత వికాస ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి కాస 
రవి ప్రకాష్, వంకటేష్ లు మాట్్లడుతూ.. ఈనెల 14 న గుంటూరు జిల్్ల, తాడేపలి్ల మండలం, 
ఇప్పటంలో జరిగే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోతస్వంకు ఎమి్మగన్రు నియోజకవర్ం నుంచి 
భార్ సంఖయూలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్ని సభను విజయవంతం చేసి ర్బోయే 
ఎనినికలకు సంసిదధిం కావాలని ప్లుపునిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో షబ్్ర్, వినయ్, ర్జు, ఎల్లప్ప, 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ విజయవతం కావాలి: 
మోటూరి

శతఘ్ని న్యూస్:  మారి్చ 14 
వ తార్కున అమర్వతి 
లో జరగే జనసేన పార్టీ 
ఆవిర్భావ దినోతస్వం సభ 
విజయవంతం కావాలని 
పవన్ కళ్యూణ్ సేవాట్రస్టీ 
వయూవసాథుపకులు మోటూరి 
వంకటేశవార ర్వు, ఆయన 
సతీమణి, చిందడ గరువు 
జనసేన ఎంపీటీసి మోటూరి 
కనక దుర్ ఆలయంలో 

పూజలు చేసారు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ నిరవాహంచే బహరంగ 
సభ ను విజయవంతం చేయాలని.. అల్గే సభకు వచి్చన జనసైనికులు వారి వారి 
ఇళ్లకు క్షేమంగా చేర్లని.. ఏ విధమైన అడడింకులు లేకుండా సభ విజయవంతం 
అవావాలని వేంకటేశవార సావామి వారికి అరటిగెల, కబ్రికాయలు నైవేదయూం 
సమరి్పంచి మీ ఆశీస్స్లు మాకు కలగాలని వంకటేశవార సావామి ని ప్రిథుంచారు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభను విజయవంతం 
చేయండి: ర్యదుర్ం త్జ లక్ష్మి

*జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ మహ్ సభకు మహళలు 
పదదేసంఖయూలో హ్జరై విజయవంతం చేయండి: 
జనసేనపార్టీ ఎంపీటీసీ అభయూరిథుని శ్రీమతి ర్యదుర్ం 
తేజ లక్ష్మి

శతఘ్ని న్యూస్:  ర్యలసీమ, మారి్చ 14 న గుంటూరు 
జిల్్ల తాడేపలి్ల మండలం ఇప్పంట గ్రామంలో జరిగే జనసేన 
పార్టీ ఆవిర్భావ మహ్ సభకి ర్యలసీమ మహళ్ విభాగం 
ప్ంతీయ కమిటీ సభ్యూలు శ్రీమతి పండాయూల శ్రీలత, 
పస్పులేటి పదా్మవతిల పరయూవేక్ణలో పదదేసంఖయూలో మహళలు 
హ్జరవుత్నానిరని, నార్పల మండలం నుండి మహళలు 

ఎకు్కవ సంఖయూలో పాల్్ని జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ మహ్ సభను విజయవంతం చేయాలనీ నార్పల 
4వ ఎంప్టిసి జనసేనపార్టీ అభయూరిథుని శ్రీమతి ర్యదుర్ం తేజ లక్ష్మి ప్లుపునిచా్చరు. జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ మహళలపట్ల ఎంతో అంకితభావం తో పని చేస్తునానిరని, పార్టీలో 
మహళ్ కమిటీలను ఏర్్పటు చేసి ర్జకీయంగా సామాజికంగా ఎదగడానికి మహళలకు గొప్ప 
అవకాశాలిని జనసేన పార్టీ అధినేత అందించారనానిరు. గత పంచాయితీ ఎంపీటీసీ ఎనినికలో్ల 
పోటీ చేసిన మహళలను గురితుంచి వారికీ ప్రతేయూకంగా మహళ్ దినోతస్వం సందర్ంగా సనా్మన 
చేయడం మహళలో్ల ఎంతో ఉతాస్హ్నిని నింప్ందని, వైసీపీ ప్రభ్తవాం అవలంబిస్తునని ప్రజా 
వయూతిరేక పాలనను ఖండిసూతు.. అధినేత అడుగుజాడలో్ల నడుసూతు.. ప్రజలిని చతనయూ పరచడంలో 
మహళలు ముఖయూ పాత్ పోషించాలని.. వైసీపీ ప్రభ్తవాం సభ సజావుగా జరగనీయకుండా ఎనోని 
కుట్రలు చేసోతుందని, జనసైనికులు వీరమహళలు పదదే సంఖయూలో పాల్్ని సభ విజయవంతం చేసి 
జనసేనపార్టీ సతాతు ఏంటో చూప్ంచాలని కోర్రు. సభలో అనినివర్్ల ప్రజలను ఆకరి్షంచేల్ 
అధినేత ప్రసంగం ఉంటుందనానిరు.
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జనసైనికులు అందరికీ ఒక బహిరంగ విజ్ఞపితు
శతఘ్ని న్యూస్: రేపటి అథినాయకుడి ప్రసంగం అనేది మన పార్టీ భవిషయూత్తునే కాదు, ర్ష్ట్ర భవిషయూత్తుని 
కూడా సంపూర్ణంగా మారు్ప చేయగలిగిన శకితుని కలిగి ఉంటుంది. అటువంటి అథినాయకుడి ప్రసంగం 
పూరితు పాఠం బహరంగ సభలో పాల్్నే ప్రేక్కులు మాత్మే కాకుండా, ర్ష్ట్రవాయూపతుంగా ఉనని ప్రజలందరికీ 
స్పషటీంగా వినపడాలి. కాబటిటీ దయచేసి అథినాయకుడి ప్రసంగం అసాంతం ప్రశాంతంగా, నిశశిబదేంగా 
వినాలి అని మనవి. ఎటువంటి ఈలలు, కేకలు వేయకుండా సైనికులు మాదిరిగా పూరితు క్రమశ్క్ణతో 
ఉండాలని మరియు మీ చుటూటీ పక్కల ఉనని అత్యూతాస్హం కలిగిన వారు ఏవరైనా అటువంటి చరయూలు 
చేసినపు్పడు, వీలైనంత వరకు వారికి నచ్చచప్్ప, సభ అసాంతంగా అధినాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రసంగపాఠం ప్రజలకు చేరేల్ చూదాదేం.
ఈ బహరంగ సభ దావార్ పవన్ కళ్యూణ్ చేయబోయే ప్రసంగం మన ర్ష్ట్ర భవిషయూత్తుని పూరితుగా 
మార్చబోయే అసాధారణమైన, చారిత్రాత్మకమైన, విప్లవాత్మకమైన మారు్పకి శ్రీకారం చుటేటీ ప్రసంగం. 
కాబటిటీ ఈ విషయానిని దృషిటీలో పటుటీకుని సభ అసాంతం సజావుగా సాగేల్, భవిషయూత్తు తర్ల తలర్తకు 
శ్రీకారం చుడదామని విజ్ఞప్తు.

జనసేన ఆవిర్భావ సభ నిరవిహణ కమిటీలో్ల 
మరికందరి నియామకం

శతఘ్ని న్యూస్: అమర్వతిలోని మంగళగిరి నియోజకవర్ం, ఇప్పటం 
గ్రామంలో ఈ నెల 14న నిరవాహంచనునని జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ 
నిరవాహణ కోసం 12 కమిటీల నియమించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ 
కమిటీలో్ల మరికందరి నియామకానికి పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు ఆమోదం తెలిపారు. కతతుగా చేరి్చన సభ్యూల వివర్లు…
జిల్్లల సమనవాయ కమిటీ

జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఇప్పటం
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి, కేయల్ యూనివరిస్టీ దాటగానే..

ఇప్పటం ఈ ఊళ్ళా పటటీడం ఏంటి అని సందేహంచకండి..ఆ ఊరు మొతతుం 
జనసేన అభమానులే..
అక్కడికి చేరుకోవాలంటే..
రైలు మార్ం: విజయవాడ సేటీషనులో దిగి..బస్స్లో లేదా అటోలో ఇప్పటం 
ర్వొచు్చ..12 కిమీ దూరం. మీకు వసతి సౌకర్యూలు కుంచనపలి్ల, తాడేపలి్ల 
ఏరియా లో హోటల్స్ నానియి. కనకదుర్మ్మ వారది దాటగానే తాడేపలి్ల- 
కుంచనపలి్ల-వడేడిశవారం- ఇప్పటం..
ఈ రూట్ లో చాల్ టిఫిన్, భోజనం, మాంసాహ్ర, శాఖాహర భోజనం 
హోటల్స్ ఉనానియి.
బస్స్ రూటు: మీరు ఏ జిల్్ల నుండి వచి్చనా వారధి బస్ సాటీప్ దగ్ర దిగండి 
అక్కడి నుండి షేర్ ఆటోలు బోలుడి..
కారు, బస్స్లలో వచే్చవారు: తాడేపలి్ల మణిపాల్ హ్సి్పటల్ సెంటర్ నుండి 
దగ్ర..
మీకు ఇంకేం వివర్లు కావాలనాని..నాకు ఫోన్ చేయండి.. ఆ సభ అయేయూ 
వరకూ 24/7 అందుబాటులో ఉంట్నని గుడివాడ జనసైనికుడు లక్ష్మి 
కాంత్(7901555667) తెలిపారు.

ఆదివారం, 13 మార్చి 2022

• న్కల నార్యణర్వు
• భోగిరెడిడి కండల ర్వు
• సంగిశెటిటీ అశోక్
• వాసిరెడిడి శ్వ
• తల్టం సతయూ
• ఆకుల మణికుమార్
 ఆహ్వాన కమిటీ
• మలి్లనీడి తిరుమలర్వు(బాబ్)
కాయూటరింగ్ కమిటీ
• ప్.వి.ఎస్.ఎన్. ర్జు
మెడికల్ అసిసెటీన్స్ కమిటీ
• డాకటీర్ క్రిసాటీపరపు సతీష్
మీడియా కో ఆరిడినేషన్ కమిటీ
• ఆకుల కిరణ్ కుమార్
• బొలిశెటిటీ వంశీకృష్ణ
• తిరుమలశెటిటీ నరేష్
• పులిగడడి నాగేశవారర్వు
• బాదర్ల శ్వనాగకుమార్
• ఇంజరపు సూరయూ

పబి్లసిటీ కమిటీ
• గాద వంకటేశవారర్వు
సెకూయూరిటీ కమిటీ
• ఆర్.డి.ఎస్. ప్రసాద్
• మేకల తేజ
• వినయ్
• మేడిద శ్రీను
• కండా చినిని
• కె. సాయి సూరయూ
• పదమళ్్ల మణికంఠ
• వి. సతీష్ కుమార్
• శ్వ ప్రసాద్ రెడిడి
• ఏడిద భార్వ్
• బేత్ చైతనయూ కృష్ణ
వాలంటీర్ల కమిటీ
• గుండా జయప్రకాశ్ నాయుడు
• నల్లగోపుల చలపతిర్వు
• ఆనంద్ సాగర్
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