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పవన్ కళ్యాణ్ పరయాటన, కారయాక్రమాల షెడ్యాల్
జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమ నేపథ్యయంలో పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు నాలుగు రోజులపాటు మయంగళగిరిలోని పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్్యలయయంలో పలు ముఖ్య 
సమావేశాలు, సమీక్షలోలో పాల్గయంటారు. 11వ తేదీన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మయంగళగిరికి చేరుకయంటారు. పార్టీ అధ్యక్షుల కార్యక్రమాల వివర్లు..

11-03-2023
మధ్్యహ్యం 2 గయం. – బీసీ సయంక్షేమయంపై రయండ్ టేబుల్ సమావేశయం, పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్్యలయయం
12-03-2023
ఉదయయం 11గయం. – పార్టీ ర్ష్ట్ర నాయకలతో సమీక్ష. పార్టీలో చేరికలు
మధ్్యహ్యం 2 గయం. – శ్రీ చేగయండి హరిర్మజోగయ్య గారి నేతృత్యంలోని కాపు సయంక్షేమ సేన ప్రతినిధులతో 
భేటీ
13-03-2023
ఉదయయం 11గయం. – ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమాల నిర్హణపై సమీక్ష
సాయయంత్యం 5 గయం. – ఆయంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర గవర్ర్ శ్రీ ఎస్.అబుదుల్ నజీర్ గారితో మర్్యదపూర్క భేటీ
14-03-2023
మధ్్యహ్యం 1 గయం. – మయంగళగిరి పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్్యలయయం నయంచి మచిలీపట్యం సభక బయలుదేరుట
2 గయం. – ఆటోనగర్ గేట్ దగ్గర సా్గతయం
- తాడిగడప జయంక్షన్
- పోరయంకి జయంక్షన్
- పెనమలూరు జయంక్షన్
- పామర్రు – గుడివాడ సయంటర్ (బైపాస్ దగ్గర) మీదుగా
5గయం. – మచిలీపట్యం సభా ప్యంగణానికి చేరుకయంటారు

జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు
* సభా స్థలి పరిశీలియంచిన పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదయండలో 
మనోహర్
మచిలీపట్యం వేదికగా మారిచి 14న జరగనన్ జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ 
ఏర్పాటలోన జనసేన పార్టీ ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ నాదయండలో మనోహర్ 
గారు శుక్రవారయం సాయయంత్యం పరిశీలియంచారు. ప్రధ్న వేదిక, డీ జోన్, వీర మహిళలు, 
మీడియా కోసయం ఏర్పాటు చేసిన గా్యలర్లు పరిశీలియంచారు. సభక హాజరయ్్య ఏ 
ఒక్కరికీ ఇబ్యంది లేకయండా చూడాలని నాయకలకి సూచియంచారు. పనలు ఎయంత వరక 
వచాచియనే విషయయం పరిశీలియంచి, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్హణ విభాగయం ఛైర్మన్ శ్రీ 
కళ్్యణయం శివశ్రీనివాస్ క పలు సూచనలు చేశారు. పనలు మరియంత వేగయంగా పూరితి 
చేయాలని, సభక తరలివచేచి ఆశేష జనవాహినికి ఎలయంటి ఇబ్యందులు కలగకయండా 
ఏర్పాటులో ఉయండాలని సూచియంచారు.
* జనసేన పార్టీలోకి చేరికలు
మచిలీపట్యంలో జరగనన్ 10వ ఆవిర్భావ సభా ప్యంగణయం వదదు పెడన, తిరువూరు 

నియోజకవర్్గలక చయందిన పలువురు జనసేన పార్టీలో చేర్రు. శుక్రవారయం సాయయంత్యం పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదయండలో మనోహర్ గారు అయందరికీ కయండువాలు కప్పా సాదరయంగా పార్టీలోకి 
ఆహా్నియంచారు. తిరువూరు మాజీ ఎయంపీపీ, టీడీపీ నాయకలు శ్రీ పసుపులేటి సురేష్, శ్రీ లియంగినేని సుధ్కర్, మైనారిటీ నాయకలు శ్రీ షేక్ ఫర్ద్, శ్రీ కొలగాని అఖిల్, శ్రీ ర్మిశెటిటీ జగన్, 
శ్రీ కసూతిరి ఓయంకార్, శ్రీ గడ్డేటి కరిములలో, పెడన నియోజకవర్గయం చిటిటీ గూడూరు మాజీ సరపాయంచ్ శ్రీ వేము ఆయంజనేయులు తదితరులు పార్టీలో చేరిన వారిలో ఉనా్రు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిలలో 
పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ బయండ్రెడిడే ర్మకృషణా, జిలలో కార్యదరిశి శ్రీ మనబోలు శ్రీనివాసర్వుల ఆధ్ర్యయంలో వీరయంతా జనసేనలోకి చేర్రు.

ఉత్తమ ఎఫ్ఎంసిజి కేటగిరీ లో విన్ ఫినిత్ కి జాతీయ అవార్డు
ఉతతిమ ఫాస్టీ మూవియంగ్ కన్్సమర్ గూడ్్స విభాగయంలో 
విన్ ఫినిత్ మార్్కటియంగ్ కయంపెనీ జాతీయ అవార్డే క 
ఎయంప్క అయినటుటీ నేషనల్ కన్్సమర్ రైట్్స కమిషన్ 
చైర్మన్ నాగేశవరర్వు, సయంస్థ దక్షిణ భారతదేశ 
బాదు్యలు పేరూరు బాలకృషణా ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 
మార్చి నెల 15 న దేశ ర్జధ్ని ఢిలీలోలో జరిగే ప్రపయంచ 
వినియోగదారుల హక్కల దినోత్సవయం సయందరభాయంగా ఈ 
అవార్డే న విన్ ఫినిత్ సయంస్థ ప్రతినిధులక ఇవ్నన్టులో 
తెలియజేశారు. ఎఫ్ఎయంసిజి కేటగిర్ లో పలు కయంపెనీలు 
పోటీ పడగా ఎక్కవ ఆదరణ పయందిన ఉతపాత్తిలన 
అయందిసుతిన్ కయంపెనీగా విన్ ఫినిత్ నిలిచియందని జూరి 
సభ్్యలు నిరణాయియంచారు. దీయంతో జాతీయ అవారుడే కోసయం 
ఎయంప్క కబడినటులో తెలిపారు. 2020 లో సా్థప్యంచిన 
ఈ కయంపెనీ కరోనా లయంటి ఎనో్ ఒడిదుడుకలన 
తటుటీకొని నిలబడటానికి ఆ కయంపెనీ సా్థపకలు చేసిన 
కృషికి గురితియంపుగా ఈ అవార్డే నిలుసుతియందని నిర్్హకలు 
వెలలోడియంచారు. ఈ సయందరభాయంగా ఆ సయంస్థ చైర్మన్ మహేష్ 
డ్గలని నేషనల్ కన్్సయూమర్ రైట్్స కమీషన్ ఆయంధ్రప్రదేశ్ 
క అడ్్జరి బోర్డే చైర్మన్ గా నియమియంచడయం జరిగియంది.
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డేగల మహేష్
డైరెక్టర్ శతఘ్ని న్యూస్
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ప్రశ్నిస్తే రాత్రికి రాత్రే బోరు వేయిస్తేరా..? శ్రీమతి కాాంతిశ్రీ
శతఘ్్ న్్యస్: శ్రీకాకళయం జిలలో, ఎచచిరలో నియోజకవర్గయం, రణస్థలయం మయండలయంలో ఎచచిరలో నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకర్లు శ్రీమతి కాయంతిశ్రీ మీడియాతో మాటాలోడుతూ.. కొవా్డ పయంచాయతీ గ్రామసుతిలు జనసైనికలు 
అయందరూ కలిసికటుటీగా ఇయంతకముయందు ఒక బోరు వేయియంచి గ్రామసు్థల దాహాని్ తీర్చిరు. అలగే మా 
పయంచాయతీకి మరల జనసేన పార్టీ తరఫునయంచి మరో బోరు వేయియంచి మా మత్సయూకారుల దాహాని్ తీరచియండి, 
మమ్మలి్ ఆదుకనే వారు ఎవరూ లేరు, మిగిలిన పార్టీ నాయకలు ఎలక్షన్ టయం లో ఓటులో వేయియంచుకయంటునా్రు 
గాని మా గ్రామ అభివృదిధిని చేయటయం లేదు, మీరైనా మా పయంచాయతీకి మరో మయంచినీరు బోర్ వేయియంచి మా 
మత్సయూకారులన ఆదుకోయండని నన్ అడగటయం జరిగియంది. నేన ర్యండో మయంచినీటి బోరున కూడా వేయియంచడానికి 
సిదధిమయా్యన. ముహూరతియం కూడా ఖర్రు చేశాన. ఈ నెల 16వ తేదిన సాయయంత్యం 4 గయంటలక ఆ స్థలని్ 
చూడటానికి మా పెదదు కమారుడు జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యనిర్హణ వైస్ ప్రెసిడయంట్ “డాకటీర్ విశ్క్ సేన్” 
గారిని పయంప్యంచడయం జరిగియంది. అయితే మా కొడుక ఆ ప్యంతయంలో ఆ స్థలని్ పరిశీలియంచాడని తెలుసుకొని, 
జనసేన పార్టీ మరియంత బలోపేతయం అయిపోత్యందని, వైసీపీ నాయకలు ర్త్రికి, ర్త్రే బోరు వేయియంచడయం 
జరిగియంది. ప్రశి్సేతి గాని, మేము ముయందుకొసేతి గాని మీరు గ్రామ అభివృదిధి చేయర్ ఇయంకా ఎనే్ళ్లో ఇల? మీరు 
మా పై భయయంతో బోరు వేయియంచారు కానీ, అక్కడ మయంచి కార్యక్రమయం కోసయం మీరు వేయ్యలేదని కాయంతిశ్రీ 
మీడియా ముయందు దుయ్యబటాటీరు.

మంచినీటి సమస్యను పరిష్కరించకంటే 
జనసేన ధర్నా: దాసరి ర్జు

శతఘ్్ న్్యస్: ఇచాఛాపురయం నియోజకవర్గయం, కవిటి మయండలయం, ఉదాధిన ప్యంతయంలో గత నాలుగు 
రోజులుగా ఉదాదున మయంచినీటి పథకయం కళ్యి దా్ర్ చేసే నీటి సరఫర్ నిలిచిపోయి ప్రజలు 
చాల ఇబ్యందికి గురవుత్నా్రు. ఈ విషయాని్ ప్రజల దా్ర్ తెలుసుకన్ ఇచాచిపురయం 
నియోజకవర్గ జనసేన ఇయంచార్జ్ దాసరి ర్జు దీనికి గల కారణాని్ ఆర్ తీయగా ఉదాదునయం పథకయం 
తాగునీటి సిబ్యందికి గత 27 నెలలుగా వారి వేతనాలు చలిలోయంచకపోవడయం వలన సమ్్మ చేపటాటీరని 
తెలుసుకొని ఈరోజు కవిటిలో ఉదాదున పథకయం తాగునీటి సిబ్యంది చేసుతిన్ సమ్్మ వదదుక వెళ్లో 
వారి సమస్యలన అడిగి తెలుసుకని, సమ్్మక జనసేన పార్టీ తరఫున మదదుత్ తెలుపుతూ, ఏదైతే 
జడీపా నిధులు ఇపపాటివరక విడుదల చేయకపోవడయంతో నిరుపేద ప్రజలు మయంచినీటి కోసయం తీవ్ర 
అవస్థలు పడుత్నా్రు. వెయంటనే ఈ మయంచినీటి సమస్యన పరిష్కరియంచకయంటే జనసేన పార్టీ 
తరపున ప్రజల మదదుత్తో జనసేన ధర్్క దిగుత్యంది అనా్రు. ఈ కార్యక్రమయంలో ఇచాచిపురయం 
ముని్సపాలిటీ 10వ వారుడే ఇయంచార్జ్ రోకళ్ళ భాస్కర్, కసుయంపురయం సరపాయంచ్ అభ్యరి్థ అయంగ 
సురేష్, ఎయంపీటీసీ అభ్యరి్థ గులలో కర్్మర్వు, బడగల ర్మకృషణా, బడ్ ర్జు, శా్యమ్, ధనయంజయయం 
తదితరులు పాల్గనా్రు.

ఆవిర్బావ సభను విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచిచిన పిఠాపురం జనసేన

శతఘ్్ న్్యస్: ప్ఠాపురయం, మారిచి 14, మచిలీపటటీణయం, జనసేన పార్టీ 10 వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ 
మహాసభక లక్షలోలో ప్రజలు చేరుకని సభని విజయవయంతయం చేయాలని జనసేన పార్టీ – ప్ఠాపురయం 
నియోజకవర్గయం నయండి ఉభయగోదావరి జిలలో ర్జినల్ కో-ఆరిడేనేటర్ చలలో లక్ష్మి, గోదావరి 
జిలలోల అధికార ప్రతినిధి తోలేటి శిర్ష, ప్ఠాపురయం నియోజకవర్గ నాయకలు మురలిశెటిటీ సునీల్ 
కమార్, కయందరడా ఎయంపీటీసీ ప్లలో సునీతా (దినేష్), సూర్యప్రకాష్, మొయిలలో నాగబాబు, 
గలలోప్రోలు దొరబాబు, ర్జేష్, రమేష్, వీరమహిళలు తదితరులు ప్లుపునిచాచిరు.

కోనేటి హరి వంకటరమణకి మద్దతుగా ప్రచారం
శతఘ్్ న్్యస్: పశిచిమ ర్యలసీమ పటటీభద్రుల ఎమ్్మలీ్స 
జనసేన అభ్యరి్థ కోనేటి హరి వెయంకటరమణకి మదదుత్గా 
జనసేన నాయకలు ప్రభ్ ఆధ్ర్యయంలో సిదధివటయం 
గ్రామయం, గాయంధీ వీధిలో ప్రతి ఓటర్ ఇయంటికి, సిదధివటయం 
ప్రభ్త్ ఆసుపత్రి మరియు ఎస్.బి.ఐ బా్యయంక్ లో తిరిగి 

ప్రచారయం నిర్హియంచారు. జనసేన పార్టీ యొక్క ఎని్కల 
మేనిఫెస్టీని మరియు హరి వెయంకటరమణ పోర్టాలన 
ప్రజలక వివరియంచారు. సామాన్య ప్రజల నయంచి ప్రభ్త్ 

ఉద్్యగుల వరక ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నయంచి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ కి సానకూలయంగా సపాయందన 
ర్వడయం సయంతోషయంగా ఉయందని ఈ కార్యక్రమయంలో పాల్గన్ నాయకలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమయంలో 
జనసేన సిదధివటయం మయండల ఇయంచార్జ్ కొటేటీ ర్జేష్, పసుపులేటి కళ్్యణ్, నాగర్జు మరియు రేవన్ 
తదితరులు పాల్గనా్రు.

“నాడు – నేడు” కార్యక్రమంలో స్్కల్ పనులను 
పరిశీలంచిన పిల్లా సునితస్ర్యనార్యణ

శతఘ్్ న్్యస్: ప్ఠాపురయం, ప్ఠాపురయం మయండలయం 
కయందరడా గ్రామయం ఎయంపీపీ సూ్కల్ కి జనసేన 
కయందరడా ఎయంపీటీసీ ప్లలో సునితసూర్యనార్యణ 
(దినేష్) వెళ్లో “నాడు – నేడు” కార్యక్రమయంలో సూ్కల్ 
పనలన మరియు వాటికి సయంబయంధియంచిన అకయంట్్స 
న చక్ చేయటయం జరిగియంది. నిధులన సక్రమయంగా 
ఉపయోగియంచాలని, త్రత్రగా పూరితి చేయాలని 
సూ్కల్ హెడ్ మాసటీర్ ని కోరడయం జరిగియంది.

ఓ నాయి బ్రాహ్మణుడా మేలుకో: చందు తాతపూడి
శతఘ్్ న్్యస్: వచిచిన ప్రభ్తా్లు కేవలయం మనలి్ 
నమి్మయంచి మోసయం చయ్యడయం తపపా మనకి ఏ విధమైన 

నా్యయయం జరగలేదు ర్బోయ్ రోజులోలో నాయి బ్రాహ్మణ 
ప్లలోల భవిష్యత్తి బాగుయండాలి అయంటే అది కేవలయం 
ఒక జనసేన పార్టీతోనే సాధ్యమవుత్యంది ప్రసుతిత 
సీఎయం జగనో్మహన్ ర్డిడే పాదయాత్లో కృష్ణాజిలలో, 
గుడివాడలో ఆయన ఇచిచిన వాగాదునయం చటటీసభలోలోకి 
నాయి బ్రాహ్మణులన తీసుకెళ్తినని నాయి బ్రాహ్మణ 
సమస్యలు తెలపటానికి ఒకరు చటటీసభలోలో ఉయండాలని 
అది వైయసా్సర్ పార్టీలో చేసాతినని మాట ఇచిచి మాట 
తప్పాన జగనో్మహన్ ర్డిడేని నము్మత్న్ ఈ నాయి 

బ్రాహ్మణులు ఇపుపాడైనా మేలుకోయండి అదేవిధయంగా నాయి బ్రాహ్మణులు ప్రతి దేవాలయాలోలో 
ఒకరిని బోరుడే మ్యంబర్్గ నియమియంచాలని గవర్ర్ చేత ఆరిడేనెన్్స తెచిచిన జగనో్మహన్ ర్డిడే 
సాధ్రణ దేవాలయాలక పరిమితి అయిపోయియంది. ఇపపాటికే కమిటీలు వేయడయం జరిగియంది ఇక 
కార్పారేషన్ పరిసి్థతి అయితే మనయం చపుపాకనే అవసరయం లేదు. ఈ నాయిబ్రాహ్మణ కార్పారేషన్ 
వచిన్ మూడు సయంవత్సర్లోలో కార్పారేషన్ లో ఎటువయంటి నిధులు లేవు అలగే జగనన్ చేద్డు 
పేరుతో నాయి బ్రాహ్మణులన మళ్లో మోసగియంచిన జగన్ కేవలయం ష్పు యజమానికి మాత్మే 
పదివేల రూపాయలు ప్రకటియంచిన జగన్, ష్పులోలో ఉయండ్ నాయి బ్రాహ్మణులు వారు నాయి 
బ్రాహ్మణులు కాదా..? అలగే గ్రామాలోలో ఉన్టువయంటి నాయి బ్రాహ్మణులు ఇపపాటికీ పాత 
నాగరికతతోనే మీర్శి చేసూతి, సయంవత్సర్నికి ధ్న్యయం తీసుకని వారి కడుపు నియంపుకయంటూ 
కటుయంబాని్ పోషియంచుకన్టువయంటి నాయి బ్రాహ్మణులక కూడా ఈ పథకయం వరితియంచలేదు మరి 
వాళ్ళయందరూ ఎవరు కేవలయం ష్పు ఉన్ యజమానికి మాత్మే పదివేల రూపాయలు పథకాని్ 
పెటిటీ నాయి బ్రాహ్మణని ఎయంత మోసయం చేసుతినా్రో ప్రతి నాయి బ్రాహ్మణుడు గ్రహియంచాలి. మన 
భవిష్యత్తి కోసయం మన ప్లలోల భవిష్యత్తి కోసయం ర్బోయ్ తర్ల భవిష్యత్తి కోసయం పవన్ కళ్్యణ్ 
కి మదదుత్ తెలియజేసి పవన్ కళ్్యణ్ ని గెలిప్యంచే దిశగా నాయి బ్రాహ్మణ ప్రతి ఒక్కరూ పని 
చేయాలని ఆకాయంక్షిసూతి కోరుకయంటూ రేపు జరగబోయ్ ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి మన నాయి 
బ్రాహ్మణ సయంఘాలు కూడా అయందరూ తరలిర్వాలని కోరుకయంటునా్నని జనసేన నాయకలు, 
ఏలూరు నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సయంఘయం ప్రధ్న కార్యదరిశి మరియు జాతీయ బీసీ సయంక్షేమ 
సయంఘయం ఏలూరు జిలలో అధికార ప్రతినిధి చయందు తాతపూడి అనా్రు.

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


శనివారం, 11 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఎమ్్మల్సీ ఎనినాకల ప్రచారంలో ఇమ్మడి కాశీనాథ్
శతఘ్్ న్్యస్: ప్రకాశయం జిలలో, మార్్కపురయం పటటీణయం నయందు ఈనెల 13వ తేదీన 
జరగనన్ ఎమ్్మలీ్స ఎని్కలలో ప్డిఎఫ్ ఎమ్్మలీ్స అభ్యరు్థలక మదదుత్గా ప్రచార 
కార్యక్రమయంలో పాల్గన్ జనసేన పార్టీ మార్్కపురయం నియోజకవర్గ ఇయంఛార్జ్ ఇమ్మడి 
కాశీనాథ్.

జనసేన ఆవిర్భావ దినోతసీవ సభను విజయవంతం 
చేయండి

శతఘ్్ న్్యస్: అమలపురయం: జనసేన 
పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాని్ 
పురస్కరియంచుకని మచిలీపట్యంలో 
భార్ బహిరయంగసభ న జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చేపటటీననా్రు. 
ఈ కార్యక్రమానికి మారిచి 14 
సాయయంత్రానికి అమలపురయం 

నియోజకవర్గయం నయండి భార్గా తరలి వెళ్లోల ప్రణాళ్క చేసుకన్టుటీ జనసేన పార్టీ నాయకలు 
నలలో శ్రీధర్ తెలిపారు. ఈ సయందరభాయంగా ఈ భార్ బహిరయంగసభక సయంబయందియంచిన ప్రచార పోసటీర్ 
న ఆవిష్కరియంచారు. ఈ కార్యక్రమయంలో జనసేన పార్టీ నాయకలు కయంచిపలిలో అబు్లు, ముని్సపల్ 
ప్రతిపక్ష నేత య్డిద శ్రీన, లియంగలు పయండు, పడాల నానాజీ, ఆర్.డి.యస్.ప్రసాద్, నాగ మానస, 
బటుటీ పయండు, పోలిశెటిటీ బాబులు, పోలిశెటిటీ చిని్, కే యస్ యస్ నాయకలు బసవా చినబాబు, 
తికా్క శేషు బాబు, పెనమాల జాన్ బాబు, తికా్క సరస్తి, నలలో వేయంకటేశ్ర ర్వు, అలలోడ రవి, 
స్రణా కార జనసేన నాయకలు, కరిములలో బాబా మరియు జనసైనికలు, నాయకలు పాల్గనా్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఇమ్మడి కాశీనాథ్ మద్దతు కోరిన ఎమ్్మల్్స విఠపు బాలసుబ్రమణయూం
శతఘ్్ న్్యస్: మార్్కపురయం, ఈనెల 13వ తేదీన జరగనన్ ఎమ్్మలీ్స ఎని్కలలో ప్డిఎఫ్ పటటీభద్రుల 
నియోజకవర్గ అభ్యరి్థ మీగడ వెయంకటేశ్ర్ ర్డిడే మరియు ఉపాధ్్యయ నియోజకవర్గయం ప్డిఎఫ్ అభ్యరి్థ పకి్కర్డిడే 
బాబు ర్డిడే కి మదదుత్ తెలియజేయవలసియందిగా కోరుతూ శుక్రవారయం ఎమ్్మలీ్స విఠపు బాలసుబ్రమణ్యయం మార్్కపురయం 
వెళ్్ళ జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ కార్్యలయయంలో ఇమ్మడి కాశీనాథ్ తో భేటీ కావడయం జరిగియంది. ఈ సయందరభాయంగా 
ఇమ్మడి కాశీనాథ్ మాటాలోడుతూ పవన్ కళ్్యణ్ ఈపాటికి ప్డిఎఫ్ ఎమ్్మలీ్సలక మదదుత్ ప్రకటియంచారని మార్్కపురయం 
నియోజకవర్గయంలో కూడా జనసేన పార్టీ తరఫున కార్యకరతిలతో ప్డిఎఫ్ ఎమ్్మలీ్స అభ్యరు్థలక మదదుత్గా ప్రచారయంలో 
తిరుగుతానని ప్డిఎఫ్ అభ్యరు్థలు గెలుపు కోసయం జనసేన పార్టీ సభ్్యలు పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానలు ప్డిఎఫ్ 

అభ్యరు్థలక మొదటి ప్ధ్న్యత ఓటు వేసి గెలిప్యంచాలని వారు కోరడయం జరిగియంది. ఈ కార్యక్రమయంలో సిఐటియు నాయకలు డీకేఎయం రఫీ, దగు్గపాటి స్మయ్య, జి బాలనాగయ్య, కెవిప్ఎస్ నాయకలు 
జవాజి ర్జు, డివైఎఫ్ఐ నాయకలు జకి్క వెయంకటేశ్రులో, ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకలు కార్తిక్, చరణ్, బాబిజ్, జనసేన పార్టీ తరులోపాడు మయండల అధ్యక్షులు చేత్ల శ్రీనివాసులు మరియు మార్్కపురయం జనసేన 
నాయకలు ప్నె్బోయిన శ్రీనివాసులు పాల్గనా్రు.

ఛలో మచిల్పటనాం కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచిచిన చేగండి స్ర్య ప్రకాష్
శతఘ్్ న్్యస్: ఆచయంట, ఈ నెల 14 వ తేదీన మచిలీపట్యంలో జరగనన్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవయం వేడుకగా ఛలో 
మచిలీపట్యం కార్యక్రమయం విజయవయంతయం చేయాలని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ సభ్్యలు, ఆచయంట 
నియోజకవర్గయం ఇయంచార్జ్ చేగయండి సూర్య ప్రకాష్ ప్లుపునిచాచిరు. శుక్రవారయం మారేటీరులో వర్హ నరసియంహసా్మి 
కళ్్యణ మయండపయంలో నిర్హియంచిన నియోజకవర్గయం జనసేన పార్టీ విసతిృతసా్థయి కార్యకరతిల సమావేశయం మయండల 
అధ్యక్షుడు కోయె వెయంకట కార్తిక్ అధ్యక్షతన జరిగియంది. ఈ సయందరభాయంగా సూర్య ప్రకాష్ గోడ పత్రికన విడుదల చేశారు. 
ఈ సయందరభాయంగా జనసైనికలక దిశా నిరేదుశయం చేసారు. మయండలయంలోని జనసైనికలు, వీర మహిళలక కార్యక్రమయం 
విజయవయంతయం చేయాలని ప్లుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమయంలో పెనగయండ మయండలయం అధ్యక్షులు కొయండవీటి శ్రీనివాస్, 
ఆచయంట మయండల అధ్యక్షులు జవా్ది బాలజీ, జిలలో ఉపాధ్యక్షులు వెయంగలదాసు దానయ్య, జిలలో సయంయుకతి కార్యదరిశి 
షేక్ ముయంతాజ్ బేగయం, జిలలో సయంయుకతి కార్యదరిశి ర్వి హర్ష్, ఆచయంట మయండల వైస్ ఎయంపీపీ ఎర్రగపుపాల నాగర్జు, 
కార్యనిర్హణ కమిటీ సభ్్యడు తోట సురేయంద్ర, సీనియర్ నాయకలు, గ్రామ అధ్యక్షులు, ఎయంపీటీసీలు జనసేన నాయకలు, క్రియాశీలక వాలయంటీర్్స, కార్యకరతిలు, వీర మహిళలు పాల్గనా్రు.

సావిత్రిబాయి పూలేక నివాళులరి్పంచిన 
పిడుగుర్ళలా జనసేన

శతఘ్్ న్్యస్:  గురజాల, సావిత్రిబాయి పూలేక వరధియంతిని పురస్కరియంచుకొని ప్డుగుర్ళలో మయండల పార్టీ ఆఫీసు 
నయందు ప్డుగుర్ళలో మయండల జనసేన పార్టీ ఆధ్ర్యయంలో ఘనయంగా నివాళ్లరిపాయంచడయం జరిగియంది. ఈ సయందరభాయంగా 
మయండల అధ్యక్షులు కామిశెటిటీ రమేష్ మాటాలోడుతూ సమాజయంలో అసమానతలు మీద అలుపెరగని పోర్టయం చేసి, 
మహిళ్ హక్కల కోసయం విశేష కృషి చేసిన వీర వనిత అని, మహాత్మ జో్యతిర్వు పూలే అడుగుజాడలోలో నడుసూతి 
నిత్యయం ఆయన మార్గయంలో తోడుగా వునా్రని, మొటటీమొదటి భారతదేశ మహిళ ఉపాధ్్యయుర్లుగా, మహిళ్ 
అక్షర్సు్యలుగా, రచయిత్రిగా ఆమ్ సేవలు మరువలేనివని కొనియాడారు. జిలలో సయంయుకతి కార్యదరిశి కాసియం సైదా 
మాటాలోడుతూ కల వ్యవస్థక, అయంటర్నితనానికి వ్యతిరేకయంగా న్తన వ్యవస్థ కోసయం తన ప్ణాలన సైతయం 

లెక్కచేయకయండా పోర్డియందని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమయంలో జిలలో ప్రోగ్రామియంగ్ కమిటీ సభ్్యలు దూదేకల సలీయం, ప్డుగుర్ళలో మయండల ఉపాధ్యక్షుడు పెడకొలిమి కిరణ్ కమార్, మయండల ప్రధ్న 
కార్యదరిశి గుర్రయం కోటేశ్రర్వు, ఆవుల వెయంకట రమేష్, కార్యదరుశిలు కయండ్పుడి వయంశీ, జానపాడు ప్రధ్న కార్యదరిశి అయంబటి సాయి, బేతయంచరలో ప్రసాద్, సూరయం నాగమలిలో, ముక్కయంటి, న్తి శేషు, కొపుపాల 
నరసియంహార్వు, పరమేశ్రర్వు, గౌరి, ధర్మ తదితరులు పాల్గనా్రు.

ఛలో మచిల్పటనాం విజయవంతం చేయాల: రేగిడి లక్ష్మణర్వు
శతఘ్్ న్్యస్: విజయనగరయం, 10 వ జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావసభన విజయవయంతయం చేయాలని దళ్త సతాతి ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు మరియు విజయనగరయం జిలలో జనసేన పార్టీ ప్రచార 
కార్యదరిశి సూచియంచారు. ర్ష్ట్రయంలో ఉన్ దళ్త సతాతి కా్యడర్ మయండల సా్థయి నియోజకవర్గసా్థయి జిలలో సా్థయి నాయకలయందరూ కూడా ఈ సభలో పాల్గనాలని ప్లుపునిచాచిరు 
అలగే ఎసీ్స, ఎసీటీ, బీసీ, మైనార్టీ ప్రజలయందరూ, యువత, కారి్మకలు, రైత్లు అయందరూ కూడా పాల్గని సభని విజయవయంతయం చేయాలని కోర్రు. జనసేన పార్టీకి దళ్త సతాతి 
సయంపూరణా మదదుత్ ప్రకటిసుతియందని పత్రికా ప్రకటనలో తెలియజేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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3036 క్రియాశీలక సభ్యతా్యలతో మొదటి సా్దనంలో నిలచిన మదనపల్లా నియోజకవర్ం
శతఘ్్ న్్యస్: మదనపలెలో: 3036 క్రియాశీలక సభ్యతా్యలతో జిలలోలో అన్మయ్య జిలలోలో 
మదనపలెలో నియోజకవర్గయం మొదటి సాదునయంలో నిలి్సచినయందుక జనసేన పార్టీ ర్యలసీమ కో 
కనీ్నర్  గయంగారపు ర్మదాస్ చౌదరి సభ్యత్ నమోదు వాలయంటీరలోక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ 
సయందరభాయంగా ఆయన మాటాలోదుతూ గ్రామ సా్థయిలో జనసేన పార్టీ బలోపేతయం చేయడయం దా్ర్ 
అధికార్నికి ర్చబాట వేసుతియందని జనసేన పార్టీ ర్యలసీమ కో కనీ్నర్  గయంగారపు ర్మదాస్ 
చౌదరి, మదనపలెలో ఇన్ ఛార్జ్ గయంగారపు సా్తి పేర్్కనా్రు.  క్రియశీలక సభ్యతా్యలలో అన్మయ్య 
జిలలోలో మదనపలెలో నియోజకవర్గ అత్యధికయంగా 3036 సభ్యతా్లు చేయడయం జరిగియందని విలేఖరుల 
సమావేశయంలో వివరియంచారు. సభ్యత్ నమోదు కార్యక్రమయంలో చురుకగా పాల్గని అధిక సయంఖ్యలో 
క్రియాశీలక సభ్యతా్లు చేసి సభ్యత్ నమోదు వాలయంటీరలోక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సభ్యత్ నమోదు 
చేసిన వాలయంటీరలోక ఈనెల 14 వ తేది జనసేన పార్టీ 10 ఆవిర్భావ సభలో విఐప్ పాస్ ఇవ్డమే 
కాకయండా ప్రతే్యక గా్యలర్ ఏర్పాటు చేయడయం జరుగుత్యందని తెలిపారు. మదనపలెలో నియోజకవర్గయంలో 

మొతతియం వాలయంటీరలో ఇచిచిన సమయయంలో క్రియాశీలక సభ్్యలన చేరచిడయం సయంతోషయంగా ఉయందనా్రు. వారయందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రతి కార్యకరతి చురుకగా పాల్గని సభ్్యలన 
చేయడయం, ర్ష్ట్ర సాదుయిలో గురితియంపు తీసుకర్వడయం సయంతోషయంగా ఉయందనా్రు. ర్బోయ్ రోజులోలో ఇదే విధయంగా కషటీపడి జనసేన పార్టీని అధికారయంలోకి తీసుకర్వాలని కోర్రు.  

బీసీలక ప్రతా్యమ్నాయం జనసేన పార్టీ: బొమ్్మడి నాయకర్
శతఘ్్ న్్యస్: నరసాపురయం, ది.11-03-2023 మధ్్యహ్యం 2 గయంటలక మయంగళగిరి జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్్యలయయంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
అధ్యక్షతన బీసీ సయంక్షేమయంపై రయండ్ టేబుల్ సమావేశయం ఏర్పాటు చేశామని పార్టీ అధిష్టీనయం ఇపపాటికే తెలియజేసి ఉనా్రు. ఈ సయందరభాయంగా నరసాపురయం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇయంచారిజ్, ప్ఏసి సభ్్యలు మరియు ర్ష్ట్ర మత్సయూకార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ బీసీలక ప్రతా్యమా్య పార్టీ అలగే 
బీసీల సయంక్షేమ పార్టీ ఏదైనా ఉయంది అయంటే అది ఒక్క జనసేన పార్టీనే అని ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు.

ఆవిర్భావ దినోతసీవ సభను విజయవంతం చేయాలని కైకలూరు పిలుపునిచిచిన జనసేన
శతఘ్్ న్్యస్: కైకలూరు నియోజకవర్గయం, సా్థనిక జనసేన పార్టీ కార్్యలయయంలో ఈనెల 14వ తేదీన 
జరిగే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవయం పురస్కరియంచుకొని కైకలూరు నియోజకవర్గయం జనసేన 
పార్టీ కార్్యలయయంలో జనసేన పార్టీ నాయకలు కొలిలో వరప్రసాద్(బాబి) సభాధ్యక్షతన సమావేశయం 
నిర్హియంచడయం జరిగియంది. ఈ సయందరభాయంగా నాయకలు మాటాలోడుతూ కైకలూరు నయండి పెదదు ఎత్తిన 
జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభక మచిలీపట్యం కార్యకరతిలు తరలిర్వాలని జనసేన పార్టీ నాయకలు 
కోర్రు. ఈ సయందరభాయంగా ఆవిర్భావ సభలో గోడపత్రికన జనసేన పార్టీ నాయకలు ఆవిష్కరియంచారు. 
ఈ కార్యక్రమయంలో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ ఆహా్న కమిటీ సభ్్యలు నలలోగోపుల చలపతి నాని 
కైకలూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ పరిశీలకర్లు ఘయంటసాల వెయంకటలక్ష్మి 
చయంద్రశేఖర్, వేలూపారి వెయంకటేశ్రర్వు, జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర సయంయుకతి కార్యదరిశి బుటటీ కనకదుర్గ, 
కైకలూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ వీర మహిళ శ్రీమతి తోట లక్ష్మీ, ముదేనపలిలో మయండల అధ్యక్షులు 

వీరయంకి వెయంకటేశ్రర్వు, కైకలూరు మయండల ఉపాధ్యక్షులు సయంటి ర్జేశ్రి, జనసేన నాయకలు బోయిన ర్జేష్, మోటపలిలో ఆయంజనేయ ప్రసాద్, హనమ పోకల కృషణా, చన్యంశెటిటీ చిన్. 
దుర్గయం శ్రీనివాస్, ముతా్యల తరుణ్ సాయి నాయుడు, తోట కార్తిక్, కైకలూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ కార్యకరతిలు పాల్గనా్రు.

పూలే వర్ంతి సందరభాంగా ర్జం జనసేన ఘన నివాళి
శతఘ్్ న్్యస్: ర్జాయం: సావిత్రిబాయి పూలే వరధియంతి సయందరభాయంగా ర్జాయం జనసేన 
పార్టీ ఆధ్ర్యయంలో నియోజకవర్గ నాయకలు ఎని్ ర్జు ఆదేశాల మేరక శుక్రవారయం 
జనసైనికలు ఆ మాతృమూరితికి ఘనమైన నివాళ్ అరిపాయంచారు. ఈ సయందరభాయంగా వారు 
మాటాలోడుతూ స్త్రీల విదా్యభివృదిధి, హక్కల కోసయం కృషి చేసిన తొలితరయం మహిళ్ 
ఉద్యమకారిణి సావిత్రిబాయి పూలేక ఘన నివాళ్లు తెలిపుతూ సమాజయంలో 
అసమానతలు మీద అలుపెరగని పోర్టయం చేసి, మహిళ్ హక్కల కోసయం విశేష కృషి 
చేసిన వీర వనిత అని, మహాత్మ జో్యతిర్వు పూలే అడుగుజాడలోలో నడుసూతి నిత్యయం ఆయన 
మార్గయంలో తోడుగా వునా్రని, మొటటీమొదటి భారతదేశ మహిళ ఉపాధ్్యయుర్లుగా, 
మహిళ్ అక్షర్సు్యలుగా, రచయిత్రిగా ఆమ్ సేవలు మరువలేనివని మహనీయులన 
స్మరియంచుకయందాయం, వారి ఆశయాలన కొనసాగిదాదుమని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమయంలో 
వీరప్రవీణ్, అపపాలనాయుడు, జన, గవరయా్య, శ్రవణ్ కమార్ తదితరులు పాల్గనా్రు.

కదిరి జనసేన పార్టీలో పలువురు యువకలు చేరిక
శతఘ్్ న్్యస్: కదిరి నియోజకవర్గయం: కదిరి జనసేన పార్టీ కార్్యలయయంలో కదిరి 
టౌన్ క చయందిన పలువురు యువకలు కదిరి జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జ్ భైరవ ప్రసాద్ 
సమక్షయంలో జనసేన పార్టీలో చేర్రు, వారికి పార్టీ కయండువాలు కప్పా పార్టీలోకి సాదరయంగా 
ఆహా్నియంచారు. ఈ సయందరభాయంగా వారు మాటాలోడుతూ జనసేన పార్టీ పటలో, అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఈ ర్ష్ట్ర బాగు కోసయం చేసుతిన్ కృషిని దృషిటీలో ఉయంచుకొని పలువురు 
యువకలు పార్టీ పటలో ఆకరిషిత్లై పార్టీలో చేరడయం చాల సయంతోషియంచదగ్గ పరిణామయం 
అని, అలగే ఈ ముఖ్యమయంత్రి గారు పలు అబదాధిలతో యువతక ఉద్్యగాలు కలిపాసాతినని, 
అధికారయంలోకి వచిచి ఆ మాటే మరిచిపోవడయం, నేడు చదువుకన్ యువత పక్క ర్ష్్రాలక 
వలసల పోత్యండడయం చూసుతినా్మని ఇలయంటి పరిసి్థతి మార్లయంటే తపపాకయండా పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు పరిపాలన పగా్గలు చేపటాటీలని ఆయంధ్రప్రదేశ్ యువత కోరుకయంటుయంది 
అని, ర్ష్ట్రవా్యపతియంగా యువత పార్టీ పటలో ఆకరిషిత్లవుత్నా్రు అని తెలియజేశారు. 
పార్టీలో చేరిన వారిలో సుహాయల్ ఖాన్, ముజీబ్, మురళ్, శ్రీనివాసులు నాయక్, నగేష్, 
హరషివరధిన్ తదితర 20 మయంది యువకలు పార్టీలో చేర్రు.ఈ కార్యక్రమయం లో టౌన్ 
అధ్యక్షులు చలపతి, కటల లక్షష్మణ్, హరిబాబు తదితరులు పాల్గనా్రు.
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జగ్ంపేటలో ఛలో మచిల్పటనాం 10వ ఆవిర్భావ దినోతసీవ సభ పోసటీర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్్ న్్యస్: జగ్గయంపేట, ఈనెల 14న మచిలీపట్యంలో జరగబోయ్ జనసేనపార్టీ 10వ ఆవిర్భావ 
దినోత్సవయం సభ విజయవయంతయం చేయాలని జిలలో కార్యదరిశి బుదిర్డిడే శ్రీనివాస్ ప్లుపునిచాచిరు. ఈ 
సయందరభాయంగా సా్థనిక పార్టీ కార్యలయయంలో ఏర్పాటుచేసిన మిడియాసమావేశయంలో మాటాలోడారు. 
మచిలీపట్యంలో జరగబోయ్ పదవ ఆవిర్భావ దినోత్సవయం చాల ప్రతే్యకమైనదని, పవన్ కళ్్యణ్ 
ముఖ్య అథిదిగా పాల్గని విలువైన సయందేశయం ఇసాతిరని ర్బోయ్ ఎని్కలన దృషిటీలో పెటుటీకొని 
జనసేన పార్టీనీ ప్రజలోలోకి ఏవిధయంగా ముయందుక తీసుకొని వెళ్ళలో దిశానిరేధిశయం చేసాతిరని అనా్రు. 
కావున ఈ సభ కోసయం ర్ష్ట్రయంలోని జనసేన నాయకలు, జనసైనికలు, యువత, వీరమహిళలు ఎయంతో 
ఉత్కయంఠగా ఎదురుచూసుతినా్రనా్రు. ఆయన ఇచేచి సూచనలు మన మయందరయం గ్రామ గ్రామాన 
ప్రచారయం చేయాలి్సన అవసరయం ఉయంది, కావున ప్రతి గ్రామయం నయండి మన జనసైనికలు, పవన్ కళ్్యణ్ 

అభిమానలు పెదదు ఎత్తిన ఈ కార్యక్రమయంలో పాల్గనాలి అని అనా్రు. మన నియోజకవర్గయం నయండి మూడు గయంటలు వ్యవధిలో మచిలీపట్యం చేరుకోగలమని కావున వేలది సయంఖ్యలో 
మన నియోజకవర్గయం నయండి ఈ కార్యక్రమయంలో పాల్గని విజయవయంతయం చేయాలని అనా్రు. ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే విధయంగా గ్రామ గ్రామాన గడపగడపకీ తెలియపరిచేల ప్రతి గ్రామయం 
నయండి ప్రతీఒక్కరూ స్యయంగా బాధ్యత తీసుకొని ప్రచారయం చేయాలని తెలియజేశారు. మన జగ్గయంపేట నియోజకవర్గయంలోని అని్ గ్రామాల నయండి కూడా పెదదు ఎత్తిన జనసేన నాయకలు, 
వీరమహిళలు, కార్యకరతిలు, పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానలు పాల్గనలని బుదిర్డిడే శ్రీనివాస్ కోర్రు. ఈ కార్యక్రమయంలో కిరలోయంపూడి మయండల అధ్యక్షుడు ఉలిసి అయిర్జు, జగ్గయంపేట జనసేన 
పార్టీ నాయకలు పాలిశెటిటీ సతీష్, బీడీలు ర్జబాబు, గ్రయంధి సుబ్రహ్మణ్యయం, ఏనగుపలిలో శ్రీనివాసు, ఈప్ సతీష్ కమార్ తదితరులు పాల్గనా్రు.

మహిళా సాధికారితే జనసేన లక్ష్ం: మ్కినీడి 
శేషుకమ్రి

శతఘ్్ న్్యస్: ప్ఠాపురయం నియోజవర్గయం గలలోప్రోలు టౌన్: గలలోప్రోలు టౌన్ కరణాయం గారి తోటలో 
జనసేన వీరమహిళల ఆధ్ర్యయంలో మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనయంగా నిర్హియంచారు. 
జనసేన వీరమహిళలు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అథిదిగా జనసేన పార్టీ ఇయంచార్జ్ శ్రీమతి 
మాకినీడి శేషుకమారిని ఆహా్నియంచి, పూల మాలతో సత్కరియంచారు. ఈ సయందరభాయంగా ఇయంచారిజ్ 
మాకినీడి శేషుకమారి మాటాలోడుతూ సామాజిక, ఆరిధిక, ర్జకీయ రయంగాలోలో మహిళలు 

సా్వలయంబన సాధియంచేల జనసేన పార్టీ కృషి చేసుతియందని మహిళల యొక్క గపపాతనాని్ తెలియజేసేల, మహిళ్ సాధికారతక పటటీయం కటేటీల ప్రతి సయంవత్సరయం మారిచి 8వ తేదీన 
అయంతర్జ్తీయ మహిళ్ దినోత్సవ వేడుకలన జరుపుకయంటునా్మనా్రు. మహిళ అయంటే చిన్ చూపు తగదని, సమాజ నిర్్మణయం లో మహిళలదే కీలక పాత్ అనా్రు. ప్రతి ఇయంటి లో 
మహిళన పురుషులతో సమానయంగా చూడాలని అనా్రు. ఆడ, మగ ప్లలోలి్ తేడాలు లేకయండా పెయంచాలనా్రు. సమాన అవకాశాలన, విద్యన్, నైపుణా్యని్ ఆడ ప్లలోలక ఇచిచినపుపాడ్ 
ఈ థయంన సాధియంచగలమనా్రు. జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చపేపా మాట స్త్రీలు ఆరిధికయంగా, వారి స్శకితిపై వారు నిలబడాలన్ వారికి చటటీ సభలలో 33% రిజరే్షన్ 
కలిపాయంచాలని జనసేన పార్టీ డిమాయండ్ చేసుతియంది అని అనా్రు. ఈ కార్యక్రమయంలో వార్డే అభ్యరి్థ వినకొయండ అమా్మజీ, వీరమహిళలు వినకొయండ శిర్ష, అమా్మజీ, నాగలక్ష్మి, లక్ష్మి, అన్ష, 
పావని, రమ్య, జో్యతి, దేవి, మణికటమ్మ, మణి, దేవి, శిర్ష, తాతాజీ, ర్జా చక్కర దొర, హర్ష్, శివ, నాని, ఎసు బాబు, ర్జు, లక్షష్మణ్, గయంగబాబు పార్టీ నాయకలు తదితరులు 
పాల్గనా్రు.

సావిత్రిబాయి పూలేక నివాళులరి్పంచిన 
జేరుపోతుల సనత్ కమ్ర్

శతఘ్్ న్్యస్: భూపాలపలిలో జయశయంకర్ జిలలో: స్త్రీల విదా్యభివృదిధి, 
హక్కల కోసయం కృషి చేసిన తొలితరయం మహిళ్ ఉద్యమకారిణి 
సావిత్రిబాయి పూలే వరధియంతి సయందరభాయంగా వారికి జనసేన పార్టీ జిలలో 
నాయకలు జేరుపోత్ల సనత్ కమార్ ఘనయంగా నివాళ్లరిపాయంచడయం 

జరిగియంది. ఈ సయందరభాయంగా ఆయన మాటాలోడుతూ స్త్రీల విదా్యభివృదిధి, హక్కల కోసయం కృషి చేసిన తొలితరయం 
మహిళ్ ఉద్యమకారిణి సావిత్రిబాయి పూలే క ఘన నివాళ్లు తెలిపుతూ సమాజయంలో అసమానతలు 
మీద అలుపెరగని పోర్టయం చేసి, మహిళ్ హక్కల కోసయం విశేష కృషి చేసిన వీర వనిత అని, మహాత్మ 
జో్యతిర్వు పూలే అడుగుజాడలోలో నడుసూతి నిత్యయం ఆయన మార్గయంలో తోడుగా వునా్రని, మొటటీమొదటి 
భారతదేశ మహిళ ఉపాధ్్యయుర్లుగా, మహిళ్ అక్షర్సు్యలుగా, రచయిత్రిగా ఆమ్ సేవలు 
మరువలేనివని కొనియాడారు.

వండితెరపై పవర్ సాటీర్ 27 ఏళలా జర్నాకి 
శుభాకాంక్లు తెలపిన జనీ

శతఘ్్ న్్యస్:  మన్యయం జిలలో, పాలకొయండ నియోజకవర్గయం, జనసేన 
అధినేత…పవర్ సాటీర్ పవన్ కళ్్యణ్ క్రేజ్ గురియంచి చపాపాలి్సన పనిలేదు. 
నటుడిగా, ప్రజా సేవకడిగా కోటాలోది మయంది హృదయాలోలో సా్థనయం 
సయంపాదియంచారు. ఓవైపు ర్జకీయాలోలో బిజీగా ఉయంటూనే ప్రేక్షకాభిమానల 
కోరిక మేకరు సినిమాలోలోన్ నటిసుతినా్రు. మ్గాసాటీర్ చిరయంజీవి స్దరిడిగా 
పరిశ్రమకి పరిచయయం అయినా కాలక్రమేణా మ్గా ఇమేజ్ కి దూరమై..

తనకయంటూ ఓ ప్రతే్యకమైన గురితియంపున దకి్కయంచుకనా్రు. నటుడిగా కయంటే 
వ్యకితిగతయంగా మానవతా దృక్ఫథయంతో ఎయంతో మయంది అభిమానలి్ సయంపాదియంచుకనా్రు. దాదాపు మూడు 
దశాబాధిల సినీ కెర్ర్ లో నటుడిగా ఆయన చేసిన సినిమాలు తక్కవే. కానీ ప్రజల మనసులోలో శిఖర్గ్రానికి 
చేరుకనా్రయంటే? కేవలయం అతనిలో మానవతా దృక్ఫధమే కార్ణమనొచుచి. తాజాగా నేటితో ఆయన సినీ 
ప్రయాణానికి 27 వసయంతాలు పూరతియియంది. మారిచి 14న జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవయం భార్ ఎత్తిన 
మచిలీ పట్యంలో జరగుత్యంది. ఈ సయందరభాయంగా జనసేన జానీ మాటాలోడుతూ శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు సినీ ప్రసా్థనయం మొదలై నేటికీ 27 సయంత్సర్లు పూరితి చేసుకన్ శుభసయందర్యంగా గురుతి చేసుకయంటూ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు సినిమా జయాపజయాలతో సయంబయంధయం లేకయండా పది సయంత్సర్లు ఎలయంటి విజయాలు 
లేకపోయినా, చక్క చదరని కోటాలోమయంది అభిమానలున భకతిలున సయంపయందియంచుకన్ గపపా పవర్ ఫుల్ 
పవర్ సాటీర్ గా నెయంబర్ వన్ పజిషన్ లో ఉయంటుయండగా తొమి్మది సయంత్సర్లు క్రితయం జనసేన పార్టీతో 
ర్జకీయ రయంగప్రవేశయం చేశారు. సినిమా అనేదే కేవలయం తన బ్రత్కతెరువు కోసయం, పార్టీని నడిప్యంచడయం 
కోసయం మాత్మే సినిమాలు తీసూతి యువత నీ మేధ్వులు మయంచివారుతో వీరమహిళలు జనసైనికలుతో 
సరికొతతి ర్జకీయయం చయ్యడానికి ఓటుకి నోటు అనే పదయం లేకయండా లయంచయం అనే పదయం లేకయండా 
ర్జకీయయం చయ్యడానికి ఓ గపపా నేతగా ఎదుగుత్న్ శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్్యణ్ గారికి జీవితయంలో ఇక 
అయంతా మయంచే జరగాలని కోరుకయంటునా్నని జనసేన జానీ తెలిపారు.

జనసేన ఆవిర్భావ సభను విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచిచిన మ్కినీడి!!

శతఘ్్ న్్యస్: ప్ఠాపురయం 
నియోజవర్గయం: మారిచి 14వ 
తేదీన మచిలీపట్యంలో 
జరుగబోయ్ జనసేన పార్టీ 

ఆవిర్భావ సభన విజయవయంతయం చేయాలని ప్ఠాపురయం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
ఇయంచారిజ్ మాకినీడి శేషుకూమరి ప్లుపునిచాచిరు. ఈ సయందరభాయంగా పార్టీ కార్్యలయయంలో 
ఏర్పాటు చేసిన సమావేశయంలో శేషు కూమరి మాటాలోడుతూ ఈ నెల 14న మచిలీపట్యంలో 
నిర్హియంచనన్ జనసేన ఆవిర్భావ సభ ఏర్పాటులో భార్గా జరుగుత్నా్యని, ఈ 
సభలో జనసైనికలు భార్గా పాల్గని జయప్రదయం చేయాలని ఆదేశియంచారు. అనయంతరయం 
జనసేన ఆవిర్భావ సభ పోసటీర్ న పార్టీ నాయకలతో కలిసి ఆవిష్కరియంచారు. భవిష్యత్ 
ఆశల వారధి జనసేన ఆవిర్భావ సభ అని పేర్్కనా్రు. ఈ వేదిక నయంచే భవిష్యత్ 
ర్ష్ట్ర ర్జకీయాలక పవన్ కళ్్యణ్ దిశానిరేదుశయం చేసాతిరనా్రు. జనసేన ఆవిర్భావ 
దినోత్సవానికి జనసైనికలతో పాటు ర్ష్ట్ర క్షేమాని్ కాయంక్షియంచే ప్రతి ఒక్కరూ ఆహా్నిత్లే 
అని, ప్ఠాపురయం నియోజవర్గయం మూడు మయండలల నయండి భార్ సా్థయిలో జనసైనికలు, 
వీర మహిళలు, నాయకలు, పార్టీ అభిమానలు భార్ ఎత్తిన సభక హాజరవడానికి 
సనా్హాలు చేసుతినా్మని అనా్రు. ప్రభ్త్ వైఫల్యలన ప్రశి్యంచడమే జనసేన 
లక్షయూమనా్రు. ర్బోయ్ ఎని్కలక జనసైనికలు ఎల సిదదుయం కావాలో పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆవిర్భావ సభలో దిశా నిరేదుశయం చేసాతిరనా్రు. భావితర్లక ఎలయంటి భరోసా కలిపాసేతి 
మ్రుగైన భవిష్యత్ అయందియంచగలయం అనే అయంశాలపై జనసేన పార్టీ నయంచి ప్రజలోలోకి 
ఒక బలమైన సయందేశయం పయంప్యంచేల ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభ ఉయంటుయందని సపాషటీయం 
చేశారు. అటు సభక వచేచివారిని ప్రభ్త్యం ఇబ్యందులక గురిచేసే అవకాశయం 
ఉయందని ఆరోప్యంచారు. సభక వెళలోడయం తమ హక్క అని ప్రతి జనసేన కార్యకరతి చాటి 
చపాపాలనా్రు. పోలీసులు కూడా తమక సహకరియంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ పార్టీపై 
విమరశిలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ, సయందేహాలు వ్యకతియం చేసిన వారికి సభాముఖయంగా పవన్ 
కళ్్యణ్ సమాధ్నయం చపాతిరనా్రు. ఈ కార్యక్రమయంలో యు కొతతిపలిలో మయండల ప్రెసిడయంట్ 
పటాటీ శివ, గోపు సురేష్, బుర్ర సూర్య ప్రకాష్, గలలోపలిలో గయంగ, వెలుగుల లక్షష్మణ్, మేకల 
కృషణా, దొడిడే దుర్గ ప్రసాద్, మోటురు మహేష్, మ్రుగు ఇజ్రాయిల్, మేళయం బాబీ, కసిర్డీడే 
నాగేశ్ర్వు, పసుపులేటి దుర్గ ప్రసాద్, సుర్డ శ్రీన, సతితిర్డిడే ఇస్సక్, వినకొయండ శిర్ష, 
అమ్మజీ, పెనమలలో సత్యనయందర్డిడే, పెనగయండ వెయంకటేశ్రర్వు, జో్యత్ల గణేష్, కయంద 
స్మర్జు పబి్నీడి దుర్్గప్రసాద్, తదితరులు పాల్గనా్రు.
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