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ఎన్ని రాజు ఆధ్వర్యంలో క్్లయండర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్:  ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లా, రాజం నియోజకవర్ం, రేగిడి 
ఆమదాలవలస మండలం, కోరలావలస గ్రామం లో సంక్ంతి సందర్ంగా 
రాజం నియోజకవర్ం నాయకులు ఎనిని రాజు ఆధ్వరయూంలో కాయూలండర్ 
ఆవిష్కరణ జరిగింది. తరువాత జన సైనికులు భారీ ఎత్తున పాల్్ని కారలావలస 
గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి కాయూలండర్ అందజేసి జనసేన పారీటీ సిదా్ధంతాలు, 
మేనిఫెస్టీని వివరిస్తు జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తునని గుపతు 
దానాలు వివరించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో కోరలావలస జనసైనికులు 
పాల్్నడం జరిగింది.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ 
నయంచి ప్రశయంసా పత్యం

శతఘ్ని న్యూస్:  నెల్లారు నగరానికి చందిన జనసేన నాయకులు కొట్టీ వంకట్శ్వరులాకి శ్రీకాకుళం 
జిల్లా రణస్థలంలో జరిగిన జనసేన పారీటీ యువశకితు కారయూక్రమానికి ప్రోగ్రాం కమిటీ రాష్ట్ర 
కారయూదరిశి కొట్టీ వంకట్శ్వరులా చూపంచిన నిబద్ధత అభినందనీయమని, పారీటీ కారయూక్రమాల లో 
ఇటువంటి నిబద్ధతను చూపంచి పారీటీని బలోపేతం చేయాలని కొనియాడారు. ఈ సందర్ంగా 
కొట్టీ వంకట్శ్వరులా మాట్లాడుతూ ఇటువంటి ప్రశంసా పత్ం లభించడం భవిషయూత్తులో పారీటీ 
కారయూక్రమాలోలా పాల్్నడానికి ఎంతో దోహదపడుత్ందని తెలియజేశారు. మా అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ కి, పఎసి చైర్మన్ నాదండలా మనోహర్ కి, ప్రోగ్రాం కమిటీ చైర్మన్ కెకె కి ధనయూవాదాలు 
తెలియజేశారు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో అయంగరయంగ వైభవయంగా ముగ్గుల పోటీ క్ర్క్రమయం
శతఘ్ని న్యూస్: కొండెప: ప్రకాశం జిల్లా, కొండేప 
నియోజకవర్ం, సింగరాయకొండలో జనసేన పారీటీ రాష్ట్ర 
నాయకులు మరియు జిల్లా నాయకుల ఆధ్వరయూంలో, 
సంక్ంతి సందర్ంగా మహిళలకు ఎంతో ఘనంగా ముగు్ల 
పోటీ కారయూక్రమం మండల అధయూక్షులు ఐనాబతితున రాజేష్ 
నిర్వహించారు. ఈ కారయూక్రమం శనివారం సా్థనిక రైల్్వ 
రోడుడులోని రంగ రంగ వైభవంగా కారయూక్రమం నిర్వహించడం 
జరిగినది. ఈ కారయూక్రమంలో స్మారు వందకు పైగా 
మహిళలు పోటీలోలా పాల్్నిని బహుమత్లు గెలుచుకునానిరు. 
మొదటి బహుమతి విజేత ఎస్ స్వపని, రండవ బహుమతి విజేత 
డి అనిత, మూడవ బహుమతి విజేత కె హరిత విజేతలుగా 
నిలవగా.. మొదటి 20 విజేతలకు చీరలు బహుమత్లుగా 
ఇవ్వడం జరిగినది. అంతేకాక ముగు్ల పోటీలో పాల్్నని ప్రతి 
మహిళలకు బహుమతి జనసేన పారీటీ తరుపున అందించినారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిథులుగా జనసేన పారీటీ రాష్ట్ర 

అధికార ప్రతినిధులు శ్రీమతి రాయపాటి అరుణ, శ్రీమతి పరింగి కీరతున, ప్రకాశం జిల్లా జనసేన ఉపాధయూక్షులు చిటటీం ప్రసాద్, దరిశి నియోజకవర్ జనసేన ఇంచార్జ్ బొటుటీకు రమేష్, 
ప్రకాశం జిల్లా జనసేన కారయూదరిశి కళ్యూణ్ ముతాయూలు, ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పారీటీ కారయూదరిశి రాయిని రమేష్, ఒంగోలు నగర జనసేన పారీటీ ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి పలలా ప్రమీల, 
ఒంగోలు నగర జనసేన ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి గోవింద కోమలి, ఒంగోలు నగర జనసేన సంయుకతు కారయూదరిశి శ్రీమతి ఆకుపాటి ఉష, నగరపాలక మహిళ శ్రీమతి స్ంకర కళ్యూణి, 
జరుగుమలిలా మండల అధయూక్షులు గూడా శశిభూషణ్, పొననిల్రు మండల అధయూక్షులు కనపరితు మనోజ్ కుమార్, కొండేప మండల అధయూక్షులు ఎలలామరిదిదినీ విశ్వ అతిథులుగా పాల్్నానిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో సింగరాయకొండ మండల అధయూక్షులు ఐనాబతితున రాజేష్ ముఖయూ పాత్ వహించి ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసినారు. ఈ కారయూక్రమానికి మొదటి బహుమతి 
5,116/- దాత జనసేన నాయకులు దండే ఆంజనేయులు, రండవ బహుమతి 3,116/- దాత కొతతుపలిలా శ్రీ హర్ష, మూడవ బహుమతి 2116/- కించం శెటిటీ రవిబాబు సహకారంతో 
అందజేయడం జరిగింది.
ఈ ముగు్ల పోటీలో మొదటి 20 విజేతలకు చీరలు బహుమత్లు అందజేసిన దాతలు సింగరాయకొండ మండల జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు ఐనాబతితున రాజేష్, గణేష్, కొతతుపలిలా శ్రీహర్ష, 
జనసేన నాయకులు సయయూద్ చాన్ బాషా, చలువాది వంకట స్బాబారావు. ఈ ముగు్ల పోటీలో పాల్్నని ప్రతి మహిళకు బహుమత్లు ఇచిచిన దాతలు కాస్ల శ్రీనివాస్, కాస్ల శ్రీకాంత్, 
శీలం సాయి, పోనుగోటి డేవిడ్. ఈ కారయూక్రమంలో సింగరాయకొండ మండల జనసేన నాయకులు జనసైనికులు మరియు వీరమహిళలు పెదది సంఖయూలో పాల్్ని విజయవంతం చేశారు.
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సయంక్యంతి సయంబరాలోలో పాల్గునని 
వయంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్:  నాగర్ కర్నిల్ నియోజకవర్ం, తిమ్మజ్ పెట్ మండలం, 
పోతిరడిడుపలిలా గ్రామంలో ఆదివారం నిర్వహించిన సంక్ంతి సంబరాలోలా వంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ పాల్్నానిరు. ఈ సందర్ంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ లక్ష్మణ్ గౌడ్ 
సంక్ంతి శుభాకాంక్లు తెలిపారు.

జియమ్మవలసలో జనసేన మయండల సాథాయి ఆత్్మయ సమావేశయం
శతఘ్ని న్యూస్: కురుపాం నియోజకవర్ం, జియమ్మవలస 
మండలంలో జనసేన మండల సా్థయి ఆత్్మయ సమావేశానిని 
ఏరాపాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశానిని జియమ్మ వలస 
మండల్నికి చందిన విజయనగరం జిల్లా కారయూనిరా్వహణ 
కమిటీ కారయూదరిశి పెంట శంకరరావు, నియోజకవర్ం ఐటీ 
వింగ్ సభ్యూలు లచిచిపత్ల రంజిత్ కుమార్, మండల 
నాయకులు వావులపలిలా రాజేష్, వారణాసి శివకుమార్, రంబ 
రమేష్, దాసరి శ్రీను, గల్వళ్లా శ్రీను, చవిటి సాయిరామ్, 
గుణుపూర్ పోలినాయుడు, రవి, శశి బాధయూతలు త్స్కుని 
ముందండి నడిపంచరు. ఈ సమావేసనికి విజయనగరం 
జిల్లా కారయూనిరా్వహణ కారయూదరుశిలు వాన ఉపేంద్ర, గార గౌరీ 
శంకర్రావు, కొమరాడ మండల అధయూక్షులు తెంటు శ్రీఖర్, 
నియోజకవర్ం నాయకులు కిల్లాన్ అనంత్ కుమార్, ముఖయూ 

అతిథులుగా హాజరై ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేసి.. అనంతరం ఈ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గ్రామసా్థయి, మండల సా్థయి నుంచి నియోజకవర్ సా్థయి వరకు పారీటీని బలోపేతం 
చేస్తు శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ గారిని వచేచి ఎనినికలోలా గెలిపంచుకొని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రిగా చేయాలని మనం అందరం కూడా చాల్ కషటీపడి ప్రతి గ్రామంలో మారుపా త్స్కొచేచి 
విధంగా కషటీపడాలి, అల్గే జనసేన పారీటీ కోసం కషటీపడే ప్రతి వయూకితుకి పారీటీ గురితుస్తుంది. ఏ కషటీం వచిచినా పారీటీ అందగా నిలబడుత్ంది అని తెలియజేయడం జరిగింది. అనంతరం ఈ 
కారయూక్రమాలోలా న్తన సంవత్సర కాయూలండర్ లను ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. ఇకపై జనసేన పారీటీని ప్రతి గ్రామానికి పరిచయం చేసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు బాధయూతలు త్స్కోవాలని 
అల్గే, మండల పరిధిలో చుటుటీపక్కల జనసేన పారీటీ కోసం ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు కూడా బాధయూత త్స్కుంట్మని ఈ కారయూక్రమంలో తెలియజేయడం జరిగింది. మండల పరిధిలో 
ఉనని చుటుటీపక్కల గ్రామ జనసైనికులు ఈ కారయూక్రమానికి హాజరయాయూరు.

మహతి న్్స్ క్్లయండర్ న ఆవిష్కరయంచిన 
బొటుకు రమేష్

శతఘ్ని న్యూస్: నియోజక వర్ం: ప్రకాశం జిల్లా, దరిశి పటటీణంలోని జనసేన 
కారాయూలయంలో మహతి న్యూస్ ఛానల్  న్తన సంవత్సర కాయూలండర్ ను దరిశి 
నియోజకవర్ జనసేన ఇన్ ఛార్జ్  బొటుకు రమేష్ బాబు శనివారం ఆవిష్కరించారు. 
అనంతరం మహతి న్యూస్ ఛానల్  మేనేజింగ్ డైరకటీర్ ముత్తుకూరి చిరంజీవిని 
శాలువాతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్ంగా బొటుకు రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ 
ప్రభ్తా్వనికి, ప్రజలకు మధయూ వారధిగా ఉంటూ మహతి న్యూస్  నిషపాక్పాతంగా 
వయూవహరించడం అభినందనీయమనానిరు. వాసతువాలను ప్రజలకు చేరే వేసే మీడియా 
మాధయూమాలకు ప్రజల ఆదరణ తపపాకుండా ఉంటుందనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
పస్పుల్టి చిరంజీవి, ప్రకాశం జిల్లా ప్రోగ్రాం కమిటీ సభ్యూలు మరియు వార్డు సభ్యూలు 
దరిశి పటటీణం అధయూక్షులు చాతరాసి కొండయయూ, ముండలామూరు మండల అధయూక్షుడు 
తోట రామారావు, కురిచేడు మండలం అధయూక్షులు మాదా వంకట శేషయయూ, దొనకొండ 
మండల అధయూక్షులు గుండాల ప్రసాద్, దరిశి మండల నాయకులు పుపాల్ పాపారావు, 
మహిళ్ నాయకురాలు పటటీణ ఉపాధయూక్షులు గుండలా భారతి, పటటీణ ఉపాధయూక్షులు ఎస్ కే 
భాష, దరిశి మండల కారయూదరిశి ఉపుపా అంజి, దరిశి మండల కారయూదరిశి అంకిరడిడు, కురిచేడు 
మండల ఉపాధయూక్షులు మంచాల నరసింహారావు, ముండలామూరు మండల ఉపాధయూక్షులు 
వీరాంజనేయులు, దరిశి మండల కమిటీ ప్రధాన కారయూదరిశి కతితు నాగయయూ, జనసేన పారీటీ 
నాయకులు, కారయూకరతులు, అభిమానులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

పేదల కోసయం పవననని ఆపనని హస్యం క్ర్క్రమయం.. 
సోసియల్ రఫార్మర్ భరత్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: ఆత్మకూరు 
జనసేన నాయకుల ఆధ్వరయూంలో 
పేద కుటుంబాల కనీస అవసరాలు 
త్రచిడానికి, నితాయూవసర సరుకులు, 
దస్తులు, మెడిసిన్్స వంటి అవసరాలు 
ఉనని వారిని గురితుంచి సహాయం 
చేయడానికి పవననని ఆపనని హసతుం 
అనే కారయూక్రమానికి శ్రీకారం చుటటీడం 
జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా 

ఆదివారం అనంత సాగరం మండలంలోని మంగుపలిలా గ్రామంలో ఓ నిరుపేద 
కుటుంబానికి నితాయూవసర సరుకులు అందజేయడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో టీమ్ 
సభ్యూలు రవి ఉదయగిరి, కానగల శ్రీనివాస్, వాస్ దేవ రడిడు, వేణు గుడిపాటి, నరసింహ 
రాయల్, శివ కుమార్ రాయల్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

న్రుపేదలకు దుస్్లు పయంపిణీ చేసిన 
బస్వ లలితా గోవియందరెడ్డి

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచచిరలా నియోజకవర్ం, రణస్థలం మండలం, కొచచిరలా పంచాయత్ సరపాంచ్ 
మరియు రణస్థలం మండలం జనసేన నాయకులు బస్వ లలితా గోవిందరడిడు సంక్ంతి పండుగను 
పురస్కరించుకుని కొచచిరలా పంచాత్లో స్మారు 1000 మంది నిరుపేద కుటుంబాలకు చీరలు, 
దస్తులు మరియు నగదను పంపణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పారీటీ నాయకులు 
బస్వ గోవింద రడిడు మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయిత్గా సంక్ంతి పండుగ కు మా 
ఇంటి వదది నిరుపేదలకు నాకు తగిన సాయం ప్రజలకు చేయడం చాల్ ఆనందంగా ఉంది 
అని ఆయన తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా ప్రియతమ నాయకులు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి, జనసేన 
పారీటీ నాయకులకు, కారయూకరతులకు, పవన్ కళ్యూణ్ గారు అభిమానులకు సంక్ంతి పండుగ 
శుభాకాంక్లు తెలియజేశారు.

వేముల క్ర్్క్ న సన్్మన్యంచిన 
జనసేన క్ర్కర్లు

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొతతుగూడెం జిల్లా, పాల్వంచ మండలం జనసేన పారీటీ ఇనాచిర్జ్ వేముల కారీతుక్ కు ఆదివారం పాల్వంచ 
జనసేన కారయూకరతుల ఆద్వరయూంలో సనా్మనం చేసి, సంక్ంతి శుభాకాంక్లు తెలియజేయడం జరిగింది. మరియు వచేచి ఎలక్నోలా 
పారీటీని మరింత ముందకు త్స్కెళలాడానికి మరింత కృషి చేసాతుమని కారయూకరతులు చపపాడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన 
కారయూకరతులు రాంబాబు, బ్రహ్మం, దేవా గౌడ్, ప్రసాద్ గౌడ్, మరి కొంతమంది కారయూకరతులు పాల్్నానిరు.

నకరకలులో మయండల పరధిలో పర్టయంచిన బొర్రా 
వయంకట్ అపాపారావు

నకరికల్లు మండల వైస్ ప్రెసిడంట్ షేక్ రఫీ ఆహ్వానం మేరకు తేనేటి వందు
పరయూటనలో భాగంగా పల్వురికి ఆరిథిక సాయం
కారయూకర్తలకు ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా మందుంటా

శతఘ్ని న్యూస్: సతెతునపలిలా నియోజకవర్ం: 
మండల కేంద్రమైన నకరికలులాలో మరియు 
నకరికలులా అడడురోడుడు, గుండలాపలిలా నకరికలులా 
గ్రామాలలో సతెతునపలిలా నియోజకవర్ జనసేన 
పారీటీ నాయకులు బొర్రా వంకట అపాపారావు 
పరయూటించారు. పరయూటనలో భాగంగా లక్ష్మీ 
నరసింహ సా్వమి కమిటీ సభ్యూలకు అననిదాన 
కారయూక్రమ నిమితతుం 25 వేల ర్పాయలు 

ఆరి్థక సాయం అందించినారు. అదేవిధంగా గత కొదిది రోజులుగా ఆరోగయూ సమసయూతో 
బాధపడుత్నని నకరికలులా బంగాలా గడడు జనసేన కారయూకరతు షేక్ నాగుల్ మీరాకి ఆపరేషన్ 
ఖరుచిల కొరకు ఆరి్థక సహాయం అందిసాతునని మాటిచాచిరు, అదేవిధంగా గుండలాపలిలా 
గ్రామానికి చందిన జనసేన కారయూకరతు సొపపారలా శ్రీనివాసరావు కు ఐద వేల ర్పాయల 
ఆరి్థక సహాయం అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా బొర్రా వంకట అపాపారావు మాట్లాడుతూ 
సతెతునపలిలా నియోజకవర్ంలో జనసేన నాయకులకు, కారయూకరతులకు ఎటువంటి ఆపద 
వచిచినా ముందంట్నని ఆయన అనానిరు. కారయూక్రమంలో బాఘంగా జనసేన 
పారీటీ నకరికలులా మండల వైస్ ప్రెసిడెంట్ షేక్ రఫీ పలుపుమేరకు ఆయన గృహంలో 
తేనేటి వింద స్్వకరించడం జరిగిందని ఆయన అనానిరు. రానునని రోజులోలా జనసేన 
పారీటీ మరింత బలోపేతం అవుత్ందని ప్రతి ఒక్క కారయూకరతు పవన్ కోసం కషటీపడాలని 
నియోజవర్ంలో ఏ కారయూకరతుకి కషటీం వచిచినా అర్ధరాత్రి అయినా సరే నేను మీ అందరికీ 
అందబాటులో ఉంట్నని ఆయన తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి గుంటూరు 
జిల్లా ప్రధాన కారయూదరిశి కొమి్మశెటిటీ వంకట సాంబశివరావు, నకరికలులా మండల వైస్ 
ప్రెసిడెంట్ షేక్ రఫీ, సయయూద్ నాగుర్ వలి తెలిపారు. ముపాపాళ్ళ మండల అధయూక్షులు 
సిరిగిరి పవన్ కుమార్, సతెతునపలిలా ర్రల్ మండలం అధయూక్షులు నాదండలా నాగేశ్వరరావు, 
సతెతునపలిలా జనసేన పారీటీ వీర మహిళ పుషపా నామాల, అమి్మశెటిటీ శిరీష, నకరికలులా జనసేన 
పారీటీ నాయకులు కాసా రామకృష్ణ, మొగిలి నరసింహ, బండి వర్ధన్, రుస్ం రామయయూ, 
డికొండ లక్ష్మీనారాయణ, కాయల శివయయూ, తదితరులు పాల్్నానిరు.

పాలకయండ జనసేన ఆధ్వర్యంలో పయండ్లో పయంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూం జిల్లా, 
పాలకొండ నియోజకవర్ంలో 
సంక్ంతి సందరబాంగా వీరఘటటీం 
గవరనిమెంట్ హాసిపాటల్ వైదయూ 
సిబబాందికి, పేసంట్్స కి పాలకొండ 
నియోజకవర్ జనసేన తరుపున పండులా 
పంపణీ చయయూడం జరిగింది. ఈ 

కారయూక్రమంలో జనసేన జనీ, మత్స పుండరికం, వావిలపలిలా భూషణ్, వినోద్, ప్రణీత్, 
సందీప్, ఇతర జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

చీరాల: జనసేన ఆధ్వర్యంలో అననిదాన 
క్ర్క్రమయం

శతఘ్ని న్యూస్:  చీరాల 
నియోజకవర్ం: సంక్ంతి 
సందర్ంగా జనసేన నాయకులు 
ఆల్ అనీల్ మరియు ఆల్ శ్రీధర్ 
ఆధ్వరయూంలో చీరాల నియోజకవర్ 

జనసేన యువత ఆదివారం చీరాల పటటీణంలోని దండుబాటు రోడుడు లో ఉనని కోటయయూ 
వృదా్ధశ్రమంలో అననిదాన కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కారయూక్రమంలో 
చీరాల నియోజకవర్ యువత వరం బూడిద, పృధి్వ శ్రీహరి, స్మిశెటిటీ కిరణ్, బాల్జీ 
బతితున (బాలు), హర్ష, తోట రాజ, పంజల సంతోష్ మరియు పస్పుల్టి సాయి కుమార్ 
పాల్్నడం జరిగింది.

పవన్ కళ్్ణ్ పై విమర్శలు చేసే్ ప్రజల నయంచి 
తిరుగ్బాటు తపపాదు: బూరగడడి శ్రీక్యంత్

శతఘ్ని న్యూస్: గుడివాడ 
నియోజకవర్ం: భోగి సందర్ంగా 
శనివారం జనసేన పారీటీ కారాయూలయం 
ముంద జనసేన ఇంచారిజ్ బూరగడడు 
శ్రీకాంత్ ఆధ్వరయూంలో భోగిమంటలు 
వేసి అల్గే రాష్ట్ర మంత్రులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పై చేసిన విమరశిలకు 
రాష్ట్ర మంత్రుల చిత్పట్లను 
భోగిమంటలలో వేసి ఇపపాటికైనా 

ప్రజలకు ఉపయోగపడే కారయూక్రమాలు చేసి ప్రజల కోసం నిలబడాలని, అంతేగాని పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి పైన వయూకితుగత విమరశిలు చేసేతు సహించేది ల్దని శ్రీకాంత్ అనానిరు. ఈ మంత్లకు తమ 
శాఖ మీద పటుటీ ల్దని తమ శాఖ మీద చరిచించే పరిజఞానం ల్ని ఆవివేకులని అనానిరు. మీరు 
ఇల్గే పవన్ కళ్యూణ్ గారి పైన విమరశిలు చేసేతు ప్రజల నుంచి తిరుగుబాటు తపపాద అని శ్రీకాంత్ 
హెచచిరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో కొదమల గంగాధర్ రావు (జిల్లా కారయూదరిశి), ఇంటూరి 
గజేంద్ర (మండల అధయూక్షుడు), మజిజ్ శ్రీనివాసరావు, సాయన రాజేష్, స్ంకర వంకట్, వడాడుది 
లక్ష్మి కాంత్, వంకటరమణ, జనారదిన్ రావు, వంకట్శ్వరరావు, జేమ్్స, తదితరులు పాల్్నానిరు.
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యువశక్్ సభతో యువతలో స్ఫూర్న్, ధైరా్న్ని న్యంపిన జనసేన్న్.. డాక్టర్ పిల్లో శ్రీధర్
యువశకి్త భారీ బహిరంగ సభ వజయవంతం
నియోజకవర్గ ప్రజలకు, జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు సంక్ంతి శుభాకాంక్షల్
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం నియోజకవర్ం: శ్రీకాకుళం జిల్లా, రణస్థలంలో జరిగిన యువశకితు భారీ బహిరంగ సభను ఉదేదిశించి 
పఠాపురం నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు డాకటీర్ పల్లా శ్రీధర్ మీడియా ముఖంగా మాట్లాడుతూ.. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 
జరిగిన యువశకితు భారీ బహిరంగ సభ విజయవంతమైందని, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ యువశకితు సభలో ఇచిచిన స్ఫూరితు 
యువతకి ఎంతో ధైరాయూనిని ఇచిచిందని, యువత కషాటీలు పోవాలంట్ పవన్ కళ్యూణ్ ముఖయూమంత్రి అవా్వలని డాకటీర్ పల్లా శ్రీధర్ 
తెలియజేశారు. ఈ సందర్ంగా డాకటీర్ పల్లా శ్రీధర్ పఠాపురం నియోజకవర్ ప్రజలకు, జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు 
సంక్ంతి శుభాకాంక్లు తెలియజేశారు.

2024లో జనసేన పార్్టనీ అధిక్రయంలోక్ త్స్కు రావాలి: 
జనసేన జానీ

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ: మనయూం జిల్లా, పాలకొండ నియోజకవర్ం జనసేన నాయకులు జనీ, బొత్స 
శివసాయి మాట్లాడుతూ 2024లో జనసేనకు టిడిప మదదిత్ ఇవ్వకపోతే ఒంటరిగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
గెలుపు సాధిసాతురు. ఇబబాందలు పడేది టిడిప పారీటీనే అర్థం చేస్కోవాలి. 2024లో శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పకా్క 
స్ఎం అవుతారు. 2014లో పవన్ కళ్యూణ్ గారు టిడిపకి మదదితిచిచి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని స్ఎం చేశారు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్లా ఇపుపాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జనసేనకు మదదితిచిచి పవన్ కళ్యూణ్ గారిని స్ఎం చేయాలి అది ధర్మం. ఇదే సరైన అవకాశం జనసేన పారీటీనీ 2024లో అధికారంలోకి 
కచిచితంగా త్స్కు రావాలి.
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