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ఏ పార్టీ జెండా... అజెండాల కోసెం 
జనసేన పని చేయదు

* నచ్చకపోతే నచ్చలేదని నిర్మొహమాటంగా చెబుతం
* కాపులు... బీసీలు, దళితులను కలుపుకొని వెళితేనే రాజ్యాధికారం సిద్దిస్తంద్
* కాపులు పెదదిన్న పాత్ర పోషంచాలి
* మండల స్థాయి వరకూ సదససులు నిర్వహంచాలి
* కాపులు లేకండా దక్షిణ భారతదేశంలో రాజకీయాలు ఉండవు
* మంగళగిరిలో కాపు సంక్షేమ నాయకల సమావేశంలో పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
జనసేన పార్టీ ఏ రాజకీయ పార్టీ జండా, అజండాల కోసం పనిచేయదని అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పేర్కొనా్నరు. 
పార్టీ కోసం పనిచేసిన ఏ ఒకకొరి ఆతమొగౌరవానికి భంగం వాటిల్లనివ్వనని అనా్నరు. వాస్తవిక ధోరణితో ఆలోచంచ నిర్ణయాలు 
తీసకంటాను తప్ప... అవమాన పడి, గింజుకొని ఎవరితోనో ఎందుకంటానని అనా్నరు. నచ్చకపోతే నచ్చలేదని 
నిర్మొహమాటంగా చెపే్పస్్తను తప్ప... లోపాయికారి ఒప్పందాలు పెట్టీకోనని చెపా్పరు. ఈ మధయా వెయియా కోట్్ల... వెయియా 
కోట్్ల అని మాటా్లడటం హాస్యాస్పదంగా ఉందని... డబుబుతో ఎవరూ రాజకీయ పార్టీని నడపలేరని అనా్నరు. జనసేన పార్టీ 
భావనాబలంతో నడుస్తంద్ తప్ప డబుబుతో కాదనా్నరు. కాపులు పెదదిన్న పాత్ర పోషంచ దళితులు, బీసీలను కలుపుకొని 
వెళ్లగలిగితే రాజ్యాధికారం సిద్ధిస్తందని, లేనిపక్ంలో ఎన్నటికీ రాజకీయ స్ధికారిత స్ధయాం కాదని అనా్నరు. ఆద్వారం 
మంగళగిరి పార్టీ కారాయాలయంలో కాపు సంక్షేమ సేన నాయకలతో సమావేశమయాయారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు మాటా్లడుతూ...“సంఖ్యా బలం ఎకకొవ ఉండి కూడా రాజ్యాధికారం చేజికకొంచుకోలేని కలాలో్ల కాపు, తెలగ, బలిజ, 
ఒంటరి సమూహాలు చాలా కీలకమైనవి. ఇప్పటికి కూడా మాక రిజర్్వషన్ ఇవ్వండి, ఫీజు ర్యింబర్సు మంట్ ఇవ్వండి అని 
చేయి చాచడం బాధాకరం. కొంతమంద్ నాయకలు కలాలను వాడుకొని పదవులు సంపాద్ంచుకంట్నా్నరు తప్ప... 
కలానికి ఉపయోగం పడటం లేదు. ఇంత సంఖ్యాబలం ఉండి కూడా దేహీ అనే పరిసిథాతి ఎందుకొచ్చందో ఒకకొస్రి కాపులు 
ఆతమొపరిశీలన చేసకోవాలి. సంఖ్యాబలం ఉన్న కాపులు అధికారంలోకి రాగానే బీసీలు, దళితులను ఎదగనివ్వరనే విష 
ప్రచారం బయట జరుగుతోంద్. దానిని బలంగా తిప్్పకొటాటీలి. కాపులక స్ధికారిత రావాలంటే ఒక తరం నాయకలు 

తయాగానికి సిదధిం కావాలి. వయాకి్తగత పదవులను తయాగం చేసి రాజకీయ స్ధికారిత కోసం ప్రయత్నం చేసే్త మళ్్ల ఎపు్పడూ కూడా దేహీ అనే పరిసిథాతి రాదు. మర్ ముఖయాంగా కాపులో్ల ఐకయాత 
రానంత వరకూ రాజకీయ స్ధికారిత స్ధయాం కాదు. కాపుల ఆరిథాక వెనుకబాట్తనాని్న సంపూర్ణంగా అరథాం చేసకన్నవాడిని... వాళ్ల ఆతమొ గౌరవాని్న దెబబుతీసే ప్రతి అంశాని్న ఆకళింపు 
చేసకన్నవాడిగా చెబుతునా్నను... సంఖ్యాబలంతో పార్టీని నడపలేరు అని ఎవరైనా మాటా్లడితే చెపు్ప పగిలిపోయేలా సమాధానం చెప్పండి.
* రామ్ మనోహర్ లోహయా కలను జనసేన స్కారం చేస్తంద్
రామ్ మనోహర్ లోహయా ‘కాయాస్టీ ఇన్ ఇండియా’ అనే పుస్తకంలో ఉమమొడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కల రాజకీయాల గురించ ప్రస్్తవించారు. బీసీలు, దళితులు, కాపులు కలిసే్త రాజ్యాధికారం 
ఇంక ఎవరికీ దకకొదని రాశారు. ఆ పుస్తకం1964లో రాశారు. ఇప్పటికి దాదాపు 50 ఏళ్్ల పూర్తయియాంద్. అయినా ఆ కాంబినేషన్ నేటికీ కదరలేదు. రామ్ మనోహర్ లోహయా కలను 
జనసేన స్కారం చేస్తంద్. కాపులు, బీసీలు, దళితులను కలిప్ రాజ్యాధికారం స్ధిస్తంద్. కాపులు, బీసీలు, దళితులు ఎదగడం అంటే మిగత కలాలను తగి్గంచడం కాదు.
* సీఎం కట్ంబం గనుల ఆస్తలు బలిజ కట్ంబానివే
ఈ ర్జు ముఖయామంత్రి కట్ంబం అనుభవిస్తన్న మైన్సు బలిజలక చెంద్నవే. ముఖయామంత్రి కట్ంబం ఆ ర్జు పెటిటీన హంసను తట్టీకోలేక మైన్సు వద్లిపెటేటీశారు. రాయలసీమలో 
బలిజలు గంతెత్తలి అంటే భయపడతరు. దీనికి కారణం ధైరయాం, తెగింపు లేక కాదు. ఐకయాత లేక. మనలో ఒకడు పోరాటం చేసే్త మనవాడే మనలి్న వెనక నుంచ పొడిచేస్్తడు. 
ముఖయామంత్రి ధోరణి ఎలా ఉంద్ అంటే.. మీరు ఎంత ఎద్గినా నా ముందు చేతులు కట్టీకొనే నిలబడాలి అన్నట్్ల ఉంద్. ఇద్ మారాలి. నేను రండు చోట్ల ఓడిపోతే తొడలు కొటిటీంద్ 
కూడా ఇతర కలాలక చెంద్న వారు కాదు. ఇతరులక ఊడిగం చేసిన కాపులే. నిజంగా కాపులు నాకే ఓట్ వేసి ఉంటే భీమవరం, గాజువాక రండు చోట్ల గెలిచేవాడిని. ఓడిపోవడం 
దేనిని సూచస్తంద్ అంటే సంఖ్యాబలం ఉన్న చోట వైవిధయామైన అభిప్రాయం ఉంట్ంద్. దానిని గౌరవించ, వాళ్ల తీరు్పక తలవంచాలి. రండు చోట్ల ఓడిపోయినా ఏనాడూ వెనకికొ 
తగ్గలేదు. మడమ తిప్పలేదు. చనిపోయేలోపే నా వరక నేను సమాజంలో మారు్ప తీసకరావాలని పోరాటం చేస్్తను. ఒకకొ వయాకి్త తలుక బలం అనుకూల పరిసిథాతులో్ల కనా్న ప్రతికూల 
పరిసిథాతులో్ల బాగా తెలుస్తంద్. ప్రజలపై ఎంత ప్రేమ లేకపోతే ఇని్న అవమానాలను తీసకంటాను. నాక ద్వాయాంగులను అకకొన చేరు్చకంటే వచే్చ ఆనందం ముందు రూ.100 కోట్్ల 
సంపాద్ంచనా రాదు.
* కాపులు పెదదిన్న పాత్ర పోషసే్త ఈ వయాకి్త ముఖయామంత్రిగా ఉండడు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో కాపులు పెదదిన్న పాత్ర పోషసే్త ఈ వయాకి్త ముఖయామంత్రిగా ఉండడు. డబుబులు తీసకోకండా ఓట్ వేయగలిగితే అతుయాత్తమం. లేనిపక్ంలో డబుబులు తీసకొని 
జనసేనక ఓట్ వేయండి. వైసీపీకి మట్క ఓట్ వేయకండి. తూరు్ప గోదావరి జిలా్లలో పరయాటిస్తన్నపు్పడు కాపులు అవసరం లేదని చెప్్పన వయాకి్తకి ఓట్్ల వేసి గెలిప్ంచారు. ఆ మనిష 
మిమమొలి్న కాదని చీ కొటిటీనా మీరు మాత్రం భుజ్ల మీదక ఎకికొంచుకనా్నరు. ఆనాడు మీ కల ఆతమొ గౌరవాని్న ఎందుక చంపుకనా్నరు? ప్రభుత్వం మారగానే కాపుల అజండా 
మారకూడదు. మీక ఇషటీమైన ప్రభుత్వం వచ్చనపు్పడు ఒకలా... ఇంకొక ప్రభుత్వం ఉంటే మర్లా రిజర్్వషన్ గురించ మాటా్లడటం సరికాదు. మారు్ప మన దగ్గర నుంచే మొదలవా్వలి. 
వైఎస్ రాజశేఖర్ రడిడి ముఖయామంత్రిగా ఉన్నపు్పడు కొంతమంద్ కాంగ్రెస్ గండాలు హరిరామజోగయయా గారిపై దాడి చేశారు. సంత పార్టీ ముఖయామంత్రే దాడి చేయమని చెబితే కాపులే 
దాడి చేశారు. సంఖ్యాబలం ఎకకొవ ఉన్న కలాలో్ల సఖయాత ఉండదు. తిట్టీకోవడం ఎకకొవగా ఉంట్ంద్. మనుషులను తిడితే పరా్వలేదు కానీ కలాని్న తగి్గంచే హకకొ ఎవరికీ లేదు.
* చనిపోయాక విగ్రహాలు కాదు... బతికన్నపు్పడు పకకొనుండండి
వంగవీటి రంగా గారు మీటింగ్ పెడితే దాదాపు 10 లక్ల మంద్ వచా్చరు. కృష్్ణ తీరం జనాలతో నిండిపోయిందని అందరూ చెబుతుంటే వినా్నను. ఆయన చనిపోయాక ఇపు్పడు 
కృష్్ణ జిలా్లక రంగా గారి పేరు పెటటీండి అంట్నా్నరు. ఊరువాడలో్ల విగ్రహాలుపెడుతునా్నరు. పూలదండలు వేస్తనా్నరు. మనిష బతికన్నపు్పడు పకకొన లేకండా ఇపు్పడు విగ్రహాలు 
పెటిటీ ఏం లాభం? ఆయన నిరాహార దీక్క ద్గినపు్పడు ప్రతి ర్జు ఒక ఊరు నుంచ 100 మంద్ వచ్చ ఆయనతో పాట్ ఉంటే ఎవడైనా దాడి చేయడానికి ప్రయతి్నంచేవాడా? ఒకకొ 
స్రి ఆలోచంచండి. కాపులు ఒకకొ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలోనే కాదు పకకొనున్న తెలంగాణ, తమిళనాడు, కరా్ణటక ఇలా దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం వాయాప్ంచ ఉనా్నరు. మీరు లేకండా 
రాజకీయం లేదు. మీరు గనుక బీసీలు, దళితులను కలుపుకొని వెళ్లగలిగితే మిమమొలి్న ఆపే శకి్త ఎవరికీ లేదు. 2024 స్ర్వత్రిక ఎని్నకలు చాలా కీలకం. ఇంత పెదది సమూహాని్న 
భావోదే్వగాలతో ఆడించను. హరిరామజోగయయా గారు సూచంచన అంశాలను పరిశీలిస్్తము. అందరితో చరి్చంచ జనసేన మాయానిఫెస్టీలో పొందుపరుస్్తం” అనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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బీసీలంటే బ్యాక్ వర్డ్ క్లా స్ క్దు... బ్యాక్ బోన్ క్లా స్
* ఆశంచే స్థాయి నుంచ శాసించే స్థాయికి ఎదగాలి
* జనసేన గెలుపు... బీసీల గెలుపు
* ఆరిథాక పరిపుషఠితోనే రాజకీయ స్ధికారిత సిద్ధిస్తంద్
* బీసీలు, దళితులు, కాపులు కలిసే్త రాజ్యాధికారం తథయాం
* తెలంగాణలో 26 కలాలక బీసీ సేటీటస్ తొలగిసే్త ఒకకొ నాయకడూ మాటా్లడలేదు
* దీనిపై బీఆర్ఎస్ వివరణ ఇవా్వలి
* బీసీ కార్్పర్షన్ల పదవులు సిటీకకొర్లకే పరిమితమయాయాయి
* మంగళగిరిలో బీసీ సంక్షేమ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్
శతఘ్్న న్యాస్: బీసీలంటే బాయాక్ వర్డి కా్లస్ కాదు... బాయాక్ బోన్ కా్లస్ అని జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనా్నరు. బీసీలు ఆశంచే స్థాయి నుంచ 

శాసించే స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. బీసీలు తమ హకకొల కనా్న ముందు ఐకయాత స్ధించాలని, ఆరిథాక పరిపుషఠి స్ధించన ర్జున రాజ్యాధికారం తప్పక సిద్ధిస్తందని అనా్నరు. 
బీసీలక ఆరిథాక పరిపుషఠి, రాజ్యాధికార స్ధన కోసం జనసేన కృష చేస్తందని హామీ ఇచా్చరు. శనివారం మంగళగిరి పార్టీ కారాయాలయంలో బీసీ సంక్షేమంపై రండ్ టేబుల్ సమావేశం 
నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటా్లడుతూ “ బీసీ కలాలు అంటే ఉత్పతి్త కలాలు. భారతదేశ సంసకొృతికి వెన్్నముక. అతయాధిక సంఖ్యా బలం ఉండి కూడా 
నేటికీ దేహీ అనే సిథాతిలో ఉండటం బాధాకరం. అతయాధిక బీసీలు ఉన్న చోట మిగత కలాలక చెంద్న వయాక్తలు గెలుస్తనా్నరు. బీసీల అనైకయాతే మిగత వారికి బలం. బీసీలు హకకొల 
కంటే ముందు ఐకయాత స్ధించాలి. బీసీలక స్ధికారత రావాలంటూ ఇంత వరక మాటలు చెపే్ప నాయకలనే మీరు చూశారు. చేతలను చూప్ంచే నాయకత్వని్న నేను చూప్స్్తను.
* 50 ఏళ్్ల అయినా ఆ కాంబినేషన్ కదరలేదు
రామ్ మనోహర్ లోహయా ‘కాయాస్టీ ఇన్ ఇండియా’ అనే పుస్తకంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కల రాజకీయాల గురించ ప్రస్తవించారు. బీసీలు, దళితులు, కాపులు కలిసే్త రాజ్యాధికారం ఇంక 
ఎవరికీ దకకొదని రాశారు. ఆ పుస్తకం1964లో రాశారు. ఇప్పటికి దాదాపు 50 ఏళ్్ల పూర్తయియాంద్. అయినా ఆ కాంబినేషన్ నేటికీ కదరలేదు. నిజంగా ఆ కాంబినేషన్ కద్రితే మాత్రం 
బీసీలు, ఎసీసులు, ఎసీటీలు.. దేహీ అనే స్థాయి నుంచ శాసించే స్థాయికి ఎదుగుతరు. పోరాటం చేసినపు్పడు కలిసి వచే్చ 146 బీసీ కలాలు... బీసీ వయాకి్తని గెలుప్ంచుకోవడానికి ఎందుక 
నిలబడలేకపోతునా్నయి? గత స్ర్వత్రిక ఎని్నకలో్ల విజయవాడ పశ్చమ సీట్ పొతు్తలో్ల భాగంగా వేర్ పార్టీ అడిగితే ... పట్టీబటిటీ మర్ మన బీసీ స్దరుడు అయిన పోతిన మహేష్ క 
ఇచా్చను. ఆ సీట్ కోసం అవసరమైతే పొతు్తను కూడా వదులుకందాం అనుకనా్నను. అదీ నేను బీసీలక ఇచే్చ విలువ.
* 26 బీసీ కలాలను తొలగిసే్త ఎందుక మాటా్లడలేదు?
నను్న రాజకీయంగా విమరి్శంచాలంటే బీసీలు, దళితులతో తిటిటీస్్తరు. ఎందుకంటే క్షేత్రస్థాయిలో బీసీలు, కాపులు, దళితులు కొట్టీకోవాలని అలా చేస్్తరు. ఈ పనా్నగం పని్నన 
నాయకలు మాత్రం ఏ పార్టీలో ఉనా్న తిట్టీకోరు. విమరి్శంచుకోవడం కూడా చాలా చకకొగా విమరి్శంచుకంటారు. తెలంగాణలో 26 బీసీ కలాలను బీసీ సేటీటస్ నుంచ తొలగించారు. 
అపు్పడు ఎందుక బీసీలు ఉదయామించలేదు? ఒకకొ బీసీ నాయకడైనా దీనిపై మాటా్లడారా? ఆ ర్జు బలంగా మాటా్లడింద్ కేవలం జనసేన పార్టీ మాత్రమే. పోలినాటి వెలమ, తూరు్పకాపు, 
కాళింగులను బీసీ సేటీటస్ నుంచ తొలగించారు. పోలినాటి వెలమ స్మాజికవరా్గనికి చెంద్న మంత్రి ధరామొన ప్రస్దరావు కానీ, తూరు్ప కాపు వరా్గనికి చెంద్న బొతసు సతయానారాయణ 
కానీ, కాళింగ కమూయానిటికి చెంద్న సీ్పకర్ గానీ ఎందుక మాటా్లడలేదు. దీనిపై ప్రతి పార్టీ స్పంద్ంచాలి. ఏపీ రాజకీయాలో్లకి వస్తన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ దీనిపై వివరణ ఇవా్వలిసున అవసరం 
ఉంద్.
* ఏడాద్కి రూ. 10 వేలు ఇచ్చ కడుపు కొడుతునా్నరు
బీసీల సంక్షేమానికి ఉపయోగించాలిసున సబ్ పా్లన్ నిధులను దారిమళి్లంచారు. దాదాపు రూ. 34 వేల కోట్ల సబ్ పా్లన్ నిధులు దారిమళ్్లయి. 56 బీసీ కార్్పర్షన్ల పదవులు సిటీకకొర్లకే 
పరిమితమయాయాయి. 36 మంద్ టీటీడీ సభుయాలు ఉంటే అందులో ముగు్గరు బీసీలక మాత్రమే చోట్ కలి్పంచారు. జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వసే్త టీటీడీ సభుయాలో్ల సగం మంద్ని 
బీసీలతో నింపుతం. బీసీ సబ్ పా్లన్ నిధులను ఒకకొ రూపాయి కూడా దారి మళి్లంచకండా అటటీడుగు వయాకి్తకి చేర్లా కృష చేస్్తం. బీసీలు రండు కోట్ల మంద్ ఉంటే 4.37 లక్ల మంద్కి 
ఏడాద్కి రూ. 10 వేలు ఇచ్చ వాళ్ల భవిషయాతు్తను కొనేస్తనా్నరు. జీవో న్ం 217 తీసకొచ్చ మతసు్యకారుల కడుపుకొటాటీరు. మనక నాయాయం చేయని జీవో చతు్తకాగితంతో సమానమని ఆ 
ర్జు ఆ జీవోను చంపేశాను. రూ. 20 కోట్్ల పెటిటీ మతసు్యకారులక జటీటీలు ఏరా్పట్ చేసే్త వలసలను నిర్ద్ంచవచు్చ. దీనిపై ఎవరూ ఆలోచన చేయరు. దాదాపు 400 బాయాక్ లాగ్ పోసటీలు 
ఖ్ళ్గా ఉండిపోయాయి. బీసీలు గనుక ఉదయామిస్్తను అంటే నేను అండగా ఉంటాను.ఎకకొడికి రమమొనా్న అకకొడికి వచ్చ ఒక ర్జు దీక్క కూరు్చంటాను.
* తూరు్పగోదావరి జిలా్లలో సక్సుస్ అయియాంద్
నేను ఏ ఒకకొ కలానికి చెంద్న నాయకడిని కాదు. అని్న కలాలక చెంద్న నాయకడిని. తూరు్పగోదావరి జిలా్లలో కాపులక, శెటిటీబలిజలక పడదనా్నరు. 2 వారాలు అకకొడ కూర్్చని 
సయోధయా చేశాను. దాని ఫలితంగా శెటిటీబలిజల పండగక కాపులు శుభాకాంక్లు చెపే్పలా పరిసిథాతి మారింద్. చాలా దూరదృషటీతో స్షల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. నను్న అని్న కలాలక 
చెంద్న నాయకడిగా చూస్్తరు. నిజంగా నను్న కాపులు ఓన్ చేసకొని ఉంటే ఓడిపోయేవాడిని కాదు. గోదావరి జిలా్లలో్ల జనసేన పార్టీకి వచ్చన ఓట్లలో సగానికి పైగా బీసీలు వేసినవే. 
ముఖయాంగా మతసు్యకారులు అండగా నిలబడాడిరు. ఎపు్పడైతే బీసీలక ఆరిథాక పరిపుషఠి వస్తందో అపు్పడు రాజకీయ స్ధికారిత వచ్చ తీరుతుంద్. వైసీపీ, టీడీపీ నాయకలు ఆరిథాకంగా 
పరిపుషఠిగా ఉంటారు కనుకే వాళ్్ల బలంగా ఆటలాడుతరు. మనం ముందు ఆరిథాక పరిపుషటీ స్ధించాలి. బీసీలక రాజకీయ స్ధికారిత ఎలా ఇవా్వలి? ఆరిథాక పరిపుషటీకి ఎలాంటి చరయాలు 
తీసకోవాలి? విదయా పరంగా ఎలాంటి మారు్పలు తీసకరావాలని జనసేన ముస్యిదా రూపొంద్స్్తంద్. బీసీల గెలుపు జనసేన గెలుపు. వాళ్లను అధికారంలోకి తీసకరావాలని 
తప్స్తనా్నను” అనా్నరు.
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పేటీఎం బ్యూచ్ ద్వారా ప్రజల మనసు మార్చే ప్రయతనిం చేసుతున్నిరు
• శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పై జరుగుతున్న అసతయా ప్రచారాలు నమమొవదుది
• వైసీపీ కట్రలను కాపు, బీసీ స్దరులు తిప్్పకొటాటీలి
• సంత డబుబు పేదలక ఖరు్చ చేస్తన్న ఏకైక నాయకడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
• కాపు సంక్షేమ సేనతో సమావేశంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైరమొన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్

శతఘ్్న న్యాస్: కాపు స్దరులు, బీసీలు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై జరుగుతున్న 
అసతయా ప్రచారాలు నమమొవదదిని జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైరమొన్ 
శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు కోరారు. 
గత ఎని్నకలో్లనే జరిగిన కట్రపూరిత 
ప్రచారాని్న నమిమొ.. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
నాయకత్వని్న విశ్వసించలేదు.. ఇపు్పడు 

కూడా ఏడాద్కి రూ. 600 కోట్్ల ఖరు్చ చేసి పేటీఎం బాయాచ్ ని పెటిటీ మర్ స్షల్ మీడియా దా్వరా ప్రజల మనస మార్్చ ప్రయత్నం 
చేస్తనా్నరని తెలిపారు. ఈ ప్రయత్నలను కాపు స్దరులు గురి్తంచాలని కోరారు. ఆద్వారం మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ రాష్ట 
కారాయాలయంలో జరిగిన కాపు సంక్షేమ సేన రండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ముఖయా అతిధిగా పాల్్గనా్నరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనోహర్ 
గారు మాటా్లడుతూ... “శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాలనలో రాష్్రానికి మంచ పరిపాలన తీసకరావాలి. ప్రజల కోసం ప్రతి ర్జు రాజకీయ 

ప్రస్థానం కొనస్గిస్తన్న నాయకడిపై వయాకి్తగత ఆర్పణలు చేసూ్త జనసేన పార్టీని కించ పర్్చ విధంగా చేస్తన్న ప్రయత్నలను నమమొవదుది. ఇలా ఎందుక జరుగుతుందో ఆలోచంచండి. 
వైసీపీ కట్రలు కయుక్తలను కాపు, బీసీ స్దరులు తిప్్పకొటాటీలి.
* శ్రీ జగన్ రడిడిని ఇంటికి పంపండి
సంత డబుబు పేదలక పంచ పెడుతున్న వయాకి్త శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గెలిప్ంచండి. శ్రీ జగన్ రడిడిని ఇంటికి పంపండి. సంక్షేమం పేరిట ప్రచారం చేసకంట్న్న ఈ ప్రభుత్వం క్షేత్ర 
స్థాయికి ఆ సంక్షేమ ఫలాలు చేరకండా చేస్్తంద్. జనసేన ప్రభుత్వంలో గతం నుంచ అమలు చేస్తన్న అని్న పథకాలను రాష్ట వాయాప్తంగా వరి్తంప చేసే విధంగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
ఆలోచన చేస్తనా్నరు. కాపు స్మాజకవర్గం సమసయాల పరిష్కొరానికి పెదదిలు శ్రీ హరిరామ జోగయయా గారు ఈ వయసలోన్ ఎంతో కృష చేస్తనా్నరు. సమసయాలు ఎప్పటికపు్పడు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి దృషటీకి తీసకవసూ్తనే ఉనా్నరు. వారి సూచనలు ఎంతో విలువైనవి” అనా్నరు.

జనసేనలోకి ఇద్దరు మాజీ శాసనసభ్యూలు
* శ్రీ ఈదర హరిబాబు, శ్రీ టి.వి.రామారావు జనసేనలో చేరిక
* కండువా కప్్ప ఆహా్వనించన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్్న న్యాస్:  జనసేన పార్టీలో ఇదదిరు మాజీ శాసన సభుయాలు ఆద్వారం మధాయాహ్నం పార్టీ 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సమక్ంలో చేరారు. ఒంగోలు మాజీ శాసన సభుయాలు, 
ప్రకాశం జిలా్ల మాజీ జడీ్ప ఛైరమొన్ శ్రీ ఈదర హరిబాబు, పశ్చమ గోదావరి జిలా్ల, కొవ్్వరు 
మాజీ శాసనసభుయాలు శ్రీ టి.వి. రామారావులు తమ అనుచరులతో కలసి పార్టీలో చేరారు. 
శ్రీ రామారావు వైసీపీకి రాజీనామా చేసి జనసేనలోకి వచా్చరు. మంగళగరిలోని పార్టీ కేంద్ర 
కారాయాలయంలో పీఏసీ ఛైరమొన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారి అధయాక్తన జరిగిన కారయాక్రమంలో ఈ 
ఇరువురికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ కండువా కప్్ప స్దరంగా ఆహా్వనించారు. వీరితోపాట్ 
భీమిలి నియోజకవరా్గనికి చెంద్న వైసీపీ కీలక నేతలు శ్రీ చందర్రావు, శ్రీ అకకొరమాని ద్వాకర్ 
లు కూడా జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ కారయాక్రమంలో పార్టీ ప్రకాశం జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ షేక్ 
రియాజ్, పశ్చమ గోదావరి జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ కొటికలపూడి గోవిందరావు, భీమిలి ఇంఛార్జ్ 
శ్రీ పంచకర్ల సందీప్ తద్తరులు పాల్్గనా్నరు.
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వృత్తి  రీత్యా దూరంగా ఉన్నా వయావస్థ  కోసం దగ్గ రవుదం
* సిడీ్నలో జరిగిన ప్రవాస భారతీయుల చరా్చవేద్కలో శ్రీ నాగబాబు
* ఆసే్రాలియాలో సిథారపడిన జన సైనికలు, వీర మహళల సమావేశాలో్ల బిజీ బిజీ
* ప్రధాన నగరాలో్ల నిరి్వరామ సమావేశాలు, చరా్చ వేద్కలు
శతఘ్్న న్యాస్: వృతి్త, వాయాపారాల ర్తయా ఆసే్రాలియా లాంటి దేశాలో్ల దూరంగా సిథార 
పడడిప్పటికి తెలుగు జ్తి ప్రయోజనాల కోసం, ప్రజ్స్్వమయా వయావసథాను కాపాడుకోవటం 
కోసం అందరం దగ్గరై పని చేదాదిమని జనసేన రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభుయాలు 
శ్రీ కొణిదెల నాగబాబు గారు స్పషటీం చేశారు. ఆసే్రాలియాలో జరుగుతున్న జనసేన 10వ 
ఆవిరా్వ ద్నోతసువం వేడుకలో్ల భాగంగా ఆద్వారం సిడీ్నలో నిర్వహంచన ప్రవాస 
భారతీయుల చరా్చవేద్కలో శ్రీ నాగబాబు గారు మాటా్లడారు. ప్రజ్ ప్రయోజనాల 
కోసం మాత్రమే పని చేసే జనసేన పార్టీకి తెలుగు రాష్్రాలో్లనే కాకండా దేశ విదేశాలో్ల 
సిథారపడిన వారు అనేక మంద్ మదదితు తెలపడం శుభపరిణామమని అనా్నరు. జనసేన 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆలోచనలక అనుగుణంగా ప్రపంచ వాయాప్తంగా పని 
చేస్్తన్న ప్రతీ జన సైనికడు, వీర మహళలక ప్రతేయాకమైన అభినందనలు తెలిపారు. 
ముఖయాంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టంలో అభద్రత భావం పెరిగి పోతున్న నేపథయాంలో జనసేన 
పార్టీ అధికారంలోకి రావాలిసునట్వంటి ఆవశయాకతను గురించ వివరించారు. ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్ రాష్్రానికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖయామంత్రి అవ్వడమే ప్రధాన ధ్యాయంగా పని 

చేయాలని ప్లుపునిచా్చరు.
* మల్ బోర్్న మేథో మథనంలో...
మల్ బోర్్న నగరంలో మేధావులు, వాయాపారస్తలు, స్థానిక రాజకీయ 
నాయకలు, పలు వాయాపార, స్మాజిక సంసథాల యాజమానాయాలతో జరిగిన 
మేథో మథనంలో శ్రీ నాగబాబు గారు ప్రతేయాక ఆకర్షణగా కనిప్ంచారు. 
భారతదేశ రాజకీయ వయావసథాలో చోట్ చేసకంట్న్న పరిణామాలు, 
ఉదోయాగ అవకాశాలు, వాయాపార రంగంలో స్ధాయాస్ధాయాలు గురించ 
ప్రధానంగా చరి్చంచారు. ముఖయాంగా తెలుగు రాష్్రాలో్ల రాజకీయ అనిశ్చతి 
గురించ చర్చ జరిగింద్. వేద్కపై ప్రసంగించన చాలామంద్ జనసేన 
బలోపేతం కోసం మదదితు ఇస్తన్నట్్ల ప్రకటించారు. రానున్న ఎని్నకలో్ల 

జనసేన పార్టీ విజయం కోసం అవసరం అయితే స్వదేశానికి వచ్చ పని చేస్్తమని స్పషటీం చేశారు. ఆసే్రాలియాలో సిథారపడిన జన సైనికలు, వీర మహళలు సమిషటీగా ఆయా ప్రధాన 
నగరాలో్ల నిరి్వరామంగా నిర్వహస్్తన్న సభలు, సమావేశాలు, చరా్చవేద్కలో్ల శ్రీ నాగబాబు గారు ప్రసంగిసూ్త, జన సైనికలు, వీర మహళలతో ముఖ్ ముఖి చరి్చసూ్త బిజీ బిజీగా 
గడుపుతునా్నరు. జనసేన నాయకలు శ్రీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ గారు, శ్రీ హైపర్ ఆద్ గారు శ్రీ నాగబాబు గారితో పాట్గా ఆసే్రాలియా పరయాటనలో ఆయా వేద్కలపై ప్రసంగిసూ్త 
ప్రవాస జన సైనికలను, వీర మహళలను ఉతే్తజ పరుస్తనా్నరు.

వైఎస్సార్సాపి వీడిన ఈదిమూడి నాగ సూర్య చంద్రరావు
శతఘ్్న న్యాస్:భీమిలి జనసేన ఇంచార్జ్ సందీప్ పంచకర్ల ఆధ్వరయాంలో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ సమక్ంలో ఆద్వారం మంగళగిరిలో 
జనసేన పార్టీలో ఈ.ఎన్.ఎస్.చందర్రావు చేరారు. 
జనసేన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ సమక్ంలో పార్టీ కండువా కపు్పకనా్నరు.

జనసేన ఆవిరాభావ సభను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన పంతం నానాజీ
శతఘ్్న న్యాస్: పెడన: మారి్చ 14వ తేదీన మచలీపట్నంలో జరపబోయే జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ సభను 
విజయవంతం చేయాలని పెడన నియోజకవరా్గనికి చెంద్న నిలిపూడి, ఊర్లగండి తిప్ప, చన్నగల్లపాలం, లక్ష్మి పురం, 
చేరుకమిలి్ల గ్రామాలో్ల కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ విస్తృతంగా పరయాటించ, ఆయా గ్రామాలో్లని జనసేన 
నాయకలు, జనసైనికలతో సమావేశమై ఛలో మచలీపట్నం పోసటీర్సు ని ఆవిషకొరణ చేసి, గ్రామాలో్ల ప్రచారం ఏవిధంగా 
చేయాలి, వివిధ విషయాలను తెలియ జేస్రు.

జనసేన పార్టీ  లో చేరిన సలాది శ్రీనివాస్ బ్బ్
శతఘ్్న న్యాస్: కాకినాడ రూరల్ మండలం వలసపాకల గ్రామం మాజీ ఉప సర్పంచ్ మరియు జిలా్ల బీజేపీ కారయావర్గ 
సభుయాలు సలాద్ శ్రీనివాస్ బాబా నేడు జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభుయాలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ 
ఆధ్వరయాంలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ చైరమొన్ నాదెండ్ల మనోహర్ సమక్ంలో విజయవాడలో జనసేన పార్టీ లో చేరారు. 
వారికి జనసేన పార్టీ కండువా వేసి స్దరంగా ఆహా్వనం పలికి శుభాకాంక్లు తెలియచేసిన నాదెండ్ల మనోహర్.

ఛలో మచిలీపట్నం పోస్ట ర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్యాస్:  పార్వతీపురం: మారి్చ 14న మచలీపట్నంలో జరగబోయే జనసేన 
పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ ద్నోతసువం సభ విజయవంతం చేయాలని నరిసుపురం 
గ్రామంలో ఆద్వారం స్యంత్రం పార్వతీపురం మండల అధయాక్షురాలు ఆగురు 
మణి, జనసేన పార్టీ నాయుకలు, జనసైనికలు, వీరమహళల ఆధ్వరయాంలో చలో 
మచలీపట్నం పోసటీర్ విడుదల చెయడం జరిగింద్.
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కూకట్పల్లిజనసేనఆధ్వర్యంలోఛలో
మచిలీపట్యంపోస్టర్ఆవిష్కరణ

శతఘ్్న న్యాస్: 
కూకట్ పలి్ల: జనసేన 
పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట 
ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్ 
ఆదేశాల మేరక 
కూకట్పలి్ల నియోజకవర్గం 
కోఆరిడినేటర్ నాగంద్ర 
ఆధ్వరయాంలో జనసేన 
పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ 

ద్నోతసువ సందర్ంగా ఛలో మచలీపట్నం కారయాక్రమానికి సంబంధించ వాల్ పోసటీర్ 
ను ఆవిషకొరించడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమానికి కూకట్పలి్ల నియోజకవర్గ డివిజన్ 
ప్రెసిడంట్్ల కొలా్ల శంకర్, వెంకటేశ్వరు్ల, నాగరాజు, మహేష్, రాజు, వేణుగోపాల్, వీరు, 
ప్రస్ద్ మరి జన సైనికలు పాల్్గనడం జరిగింద్.

జనసేనఆవిర్భావసభనువిజయవయంతయంచేయయండి:
పేడాడర్మ్మోహన్

శతఘ్్న న్యాస్: ఆముదాలవలస: జనసేన ఆవిరా్వ సభను 
విజయవంతం చేయండి మచలీపట్నం వేద్కగా మారి్చ 14న 
జరగబోయే జనసేన 10వ ఆవిరా్వ భార్ బహరంగ సభను 
విజయవంతం చేయాలని ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ 
నాయకలు కారయాకర్తలు అభిమానులు వీర మహళలక పేడాడ 
రామ్మొహన్ రావు ప్లుపునిచా్చరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాటా్లడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ పై జగనోమొహన్ రడిడి కక్ స్ధింపు 

రాజకీయం చేస్తనా్నరు దాని్న ప్రజలు వయాతిర్కిస్తనా్నరని, 
రానున్న ర్జులో్ల జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తందని ఆశాభావం వయాక్తం చేశారు.

రక్తదానయంచేసిప్రాణదాతలుఅవ్వయండి-డాక్టర్
కయందులనాగర్జు

శతఘ్్న న్యాస్: వైజ్గ్ సౌత్: ప్రాణం 
కనా్న విలువైనద్ ఈ ప్రపంచంలో 
మర్కటి లేదని, అలాంటి విలునవైన 
ఓ ప్రాణాని్న రక్తదానం చేసి రక్షించడం 
కనా్న గప్ప సంతృప్్త కూడా ఇంకోటి 
లేదని దక్షిణ నియోజకవర్గ జనసేన 

నాయకలు, 32వ వారుడి కార్్పర్టర్, వాసవి ఇంటర్్నషనల్ వి. 201 ఏ డిసి్రాక్టీ గవర్నర్ 
డాకటీర్ కందుల నాగరాజు అనా్నరు. ఆద్వారం వాసవి క్లబ్ ఫ్యామిలీస్ వరల్డి రక్తదాన 
శబిరాని్న నిర్వహంచంద్. డాకటీర్ కందుల నాగరాజు ముఖయాఅతిథిగా పాల్్గని ఈ శబిరాని్న 
ప్రారంభించారు. పలువురు స్వచ్ందంగా పాల్్గని రక్తదానం చేశారు. దాతల నుంచ 
50 యూనిట్లక పైగా రకా్తని్న సేకరించారు. ఈ సందర్ంగా డాకటీర్ కందుల నాగరాజు 
మాటా్లడుతూ అని్న దానాల కంటే రక్తదానం గప్పదని ప్రతీ ఒకకొరూ విధిగా రకా్తని్న 
దానం చేసేందుక ముందుక రావాలని అనా్నరు. ఒకకొ వయాకి్త రక్త దానం చేసే్త ముగు్గరుకి 
ప్రాణదానం చేసినటే్లననా్నరు. రక్తదానం చేయడం వల్ల కాయానసుర్ తో బాధపడుతున్న 
అవకాశాలు ప్రతేయాకంగా పెదదిపేగు, ఊప్రితితు్తలు, కాలేయం, గంతు, ఊప్రితితు్తల 
కాయానసుర్ లు రాకండా అడుడికంట్ందనా్నరు. అధిక రక్త పోట్ను నియంత్రిస్తందని 
చెపా్పరు. రక్త దానం చేసినపు్పడు, రక్త పరిమాణం సమతులయాం చెంద్ రక్తపోట్ను 
నిర్ధిస్తందని అనా్నరు. కాబటిటీ ఒక ఆర్గయాకరమైన గుండ, గుండ సంబంధిత 
వాయాధులను నివారించడానికి రక్తదానం చేయడం మంచదని అనా్నరు. కొలస్్రాల్ 
స్థాయిలను తగి్గంచడానికి రక్తదానం చాలా ఉపయోగపడుతుందనా్నరు. చాలా మంద్లో 
ఇపు్పడు కూడా రక్తదానం పై అపోహలు ఉనా్నయి అనా్నరు. రక్తదానం చేయడం దా్వరా 
ఎట్వంటి అనార్గయా సమసయాలు రావని చెపా్పరు. స్మాజిక బాధయాతగా స్పంద్ంచ ప్రతి 
ఒకకొరు ముందుక వచ్చ రక్తదానం చేయాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో వాసవి క్లబ్ 
అధయాక్షురాలు భువనేశ్వరి, క్లబ్  సభుయాలు కౌసలాయాదేవి, సంతోష, శవకమార్ , కారయాక్రమ 
ఇంచారిజ్ మజటి పాండు, గ్రంధి దేవి, పెదమలు్ల రామారావు, కందుల బద్రీనాథ్, కందుల 
కేదారా్నథ్ తద్తరులు పాల్్గనా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనఆవిర్భావసభనువిజయవయంతయంచేయయండి:
పితానిబాలకృష్ణ

శతఘ్్న న్యాస్: ముమిమొడివరం నియోజవర్గం: మారి్చ 14వ తేదీన మచలీపట్నంలో జరుగబోయే 
జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ సభను విజయవంతం చేయాలని ఆద్వారం జనసేన పార్టీ రాష్ట ప్ ఏ సి 

సభుయాలు ముమిమొడివరం నియోజకవర్గ ఇంఛారిజ్ ప్తని బాలకృష్ణ ప్లుపునిచా్చరు. ఈ సందర్ంగా 
ముమిమొడివరం జనసేన పార్టీ కారాయాలయంలో మారి్చ 14వ తేదీన మచలీపట్నంలో జరుగబోయే 
అవిరా్వ సభక సంబంధించ ముమిమొడివరం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ నాయకల కారయాకర్తలతో 
ఒక ముఖయా సమావేశం ఏరా్పట్ చేస్రు. ఈ సమావేశంలో ప్తని బాలకృష్ణ మాటా్లడుతూ మారి్చ 
14న మచలీపట్నంలో నిర్వహంచనున్న జనసేన ఆవిరా్వ సభ ఏరా్పట్్ల భార్గా జరుగుతునా్నయని, 

ఈ సభక జనసేన పార్టీ నాయకలు కారయాకర్తలు, వీరామహళలు జనసైనికలు భార్గా పాల్్గని జయప్రదం చేయాలని ప్లుపనిచా్చరు. జనసేన క్రియాశీలక సభయాత్వం నమ్దు 
కారయాక్రమంలో నియోజకవర్గం లో సమారు 7800 సభయాత్వలు నమ్దు సంతోషం అనా్నరు.25 కి పైగా క్రియాశీలక సభయాత్వలు చేయించన వాలంటీర్లక జనసేన పార్టీ నుంచ 
ప్రతేయాకంగా పాసలు ఏరా్పట్ చేసినట్్ల ఆయన తెలిపారు. ఈకారయా క్రమంలో పాల్్గన్న నియోజక వర్గ జనసైనికలు, వాలంటీర్సు లను ప్తని బాలకృష్ణ అభినంద్ంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
స్నబోయిన మలి్లకారుజ్నరావు, జకకొంశెటిటీ పండు, గలకోటి వెంకన్నబాబు, మదదింశెటిటీ పురుషోత్తం, మ్కా బాల ప్రస్ద్, మచా్చ నాగబాబు, కడలి శీను, ఉండ్రు సతయానారాయణ, గిడిడి 
రత్నశ్రీ, నాతి నాగశ్వరరావు, పోతబతు్తల గోవిందరాజు, సదా శ్రీను, రంబాల చౌదరిబాబు, గలకోటి పణి, బీమాల సూరయానారాయణ, సంస్ని పాండురంగారావు, ప్లా్ల గోప్, 
రాయపురడిడి దురా్గప్రస్ద్, ఓలేటి బాబి, రామాయణం మణేశ్వరరావు, కోలా నారాయణరావు మరియు క్రియాశీలక వాలంటీరు్ల, మండల అధయాక్షులు, గ్రామ పార్టీ అధయాక్షులు, నాయకలు, 
వీరమహళలు, కారయాకర్తలు, జనసైనికలు పెదది యెతు్తన పాల్్గన్నరు.

కదిరిజనసేనఆధ్వర్యంలో
టి.సి.వరుణ్పుటి్టనరోజువేడుకలు

శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
ఒకే ఒక ప్లుపుతో జనసేన 
పార్టీలో క్రియాశీలకంగా 
ఉంటూ నితయాం పార్టీ 
బలోపేతం కోసం, జనసేన 
పార్టీ గెలుపు కోసం కృష 
చేస్తన్న యువనాయకలు 
ఉమమొడి అనంతపురం జిలా్ల 

అధయాక్షులు టి.సి. వరుణ్ అన్న పుటిటీన ర్జు వేడుకలు కద్రి నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ 
భైరవ ప్రస్ద్ ఆధ్వరయాంలో మాధవ గురుకలంలో ఉన్న నిరాశ్రిత ప్ల్లల మధయా కేక్ 
కటింగ్ మరియు ప్ల్లలక పండు్ల పంచ పెడుతూ పుటిటీనర్జు వేడుకలు జరిపారు. 
యువనాయకలు నితయాం పార్టీ బలోపేతం కోసం కృష చేసే టి.సి వరుణ్ నిండు న్ర్ళ్ళు 
సఖ సంతోష్లతో జీవించాలని భవిషయాతు్తలో రాజకీయాలో్ల మరింత ఉన్నతమైన 
స్థాయికి ఎదగాలని ఆ శ్రీ మధ్ ఖ్ద్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్్వమి ఆశీససులు ఆయనపై 
ఉండాలని మనసూ్పరి్తగా కోరుకంట్నా్నను అని భైరవ ప్రస్ద్ ఆకాంక్షించారు. ఈ 
పుటిటీన ర్జు వేడుకలో్ల జన సేన పార్టీ ఐటి వింగ్ కోఆరిడినేటర్ పొరకాల రాజేంద్ర ప్రస్ద్, 
జిలా్ల కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభుయాలు లక్ష్మణ కటాల, 34 వార్డి ఇంచార్జ్ హరి 
బాబు, సీనియర్ నాయకలు వానిలి్ల అంజిబాబు, అన్నం జయవరధిన్, నరసింహులు, 
కారి్తక్, ప్రతప్ తద్తరులు పాల్్గనా్నరు.

ఛలోమచిలీపట్యంపోస్టర్నుఆవిష్కరియంచిన
బొబ్బేపల్లిసురేష్

శతఘ్్న న్యాస్: సర్్వపలి్ల 
ని యో జ క వ ర ్గ ం లో ని 
వెంకటాచలం మండలం, 
సర్్వపలి్ల గ్రామంలో 
ఉన్న జనసేన పార్టీ 
కారాయాలయంలో ఆద్వారం 
ఛలో మచలీపట్నం 
పోసటీర్ ను సర్్వపలి్ల 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 

నాయకలు బొబ్బుపలి్ల సర్ష్ నాయుడు ఆవిషకొరించారు. ఈ సందర్ంగా బొబ్బుపలి్ల 
సర్ష్ నాయుడు మాటా్లడుతూ మారి్చ 14వ తేద్న జనసేన పార్టీ పదవ ఆవిరా్వ 
ద్నోతసువాని్న పురసకొరించుకొని పోసటీర్ ను ఆవిషకొరించడం జరిగింద్. దాంతోపాట్ 
సర్్వపలి్ల నియోజకవర్గం నుంచ వందలాద్గా పైయి కారయాక్రమంలో పాల్్గనాలని 
ప్లుపునిచా్చరు. పదవ ఆవిరా్వ సభకి ద్గి్వజయ సభగా నామకరణం చేయడం, ఆ 
ద్గి్వజయ సభ నుంచ రాష్ట రాజకీయాలలో జరగబోయే పెను మారు్పలను రాబోయే 
ర్జులో్ల జనసేన పార్టీ ఏ విధంగా ప్రజలో్లకి ముందుక వెళ్్లలి. 2024లో గెలుపే 
లక్్యంగా ఎట్వంటి ద్శ నిర్దిశాలతో జనసైనికలు గ్రామాలలో జనసేనని బలోపేతం 
చేసే దానికి, వారికి సూచనలు దాంతోపాట్ ఏదైతే అధికార పార్టీకి సంబంధించన 
వారు 151 సీట్్ల గెలుచుకొని రాష్్రాని్న అభివృద్ధి గాలికి వద్లేసి నామమాత్రపు 
పదవులతో రాష్్రాని్న దోచుకనేట్వంటి అనేక విషయాలపై ద్గి్వజయ సభ నుంచ 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటా్లడడం జరుగుతుంద్. ఈ యొకకొ కారయాక్రమాని్న 
ప్రతి ఒకకొరు విజయవంతంగా చేయాలని కోరారు. సర్్వపలి్ల నియోజకవర్గం నుంచ 
జనసేన పార్టీ నాయకలు, కారయాకర్తలు, అభిమానులు, జనసైనికలు అందరూ భార్గా 
తరలి రావాలిసుంద్గా ప్లుపునిచా్చరు. ఈ కారయాక్రమంలో స్థానిక నాయకలు ప్నిశెటిటీ 
మలి్లకారుజ్న్, ఖ్జ్, ముతు్తకూరు మండల సీనియర్ నాయకలు షేక్ రహీం, చన్న, 
శ్రీహరి, రహమాన్, కార్్తక్ తద్తరులు పాల్్గనా్నరు.

జనసేనఆవిర్భావదినోత్సవసభనువిజయవయంతయం
చేయయండి:యు.పి.ర్జు

శతఘ్్న న్యాస్: ఛలో మచలీపట్నం: మచలీపట్నం 
వేద్కగా మారి్చ 14న తేద్న జరగబోయే ద్గి్వజయభేరి 
జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ ద్నోతసువ భార్ బహరంగ 
సభను విజయవంతం చేయాలనీ రాజ్ం నియోజకవర్గం 
నాయకలు ఉరా్లపు పోలరాజు (యు.ప్.రాజు) 
ప్లుపునిచా్చరు. ఈ సభలో రాజ్ం నియోజకవర్గం నుంచ 
పెదది సంఖయాలో నాయకలు, కారయాకర్తలు, అభిమానులు, వీర 

మహళలు పాల్్గనాలని అనా్నరు. యు.ప్.రాజు మాటా్లడుతూ ఈ వేద్క నుంచే భవిషయాత్  
రాష్ట రాజకీయాలక పవన్  కళ్యాణ్ ద్శా నిర్దిశం చేస్్తరనా్నరు. ప్రభుత్వ వైఫలాయాలను 
ప్రశ్నంచడమే జనసేన లక్్యమనా్నరు. రాబోయే ఎని్నకలక జనసైనికలు ఎలా సిదదిం 
కావాలో పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సభ దా్వరా ద్శా నిర్దిశం చెయయానునా్నరని, భావితరాలక 
ఎలాంటి భర్స్ కలి్పసే్త మరుగైన భవిషయాత్ అంద్ంచగలం అనే అంశాలపై జనసేన 
పార్టీ నుంచ ప్రజలో్లకి ఒక బలమైన సందేశం పంప్ంచేలా ఈ ఆవిరా్వ ద్నోతసువ సభ 
ఉంట్ందని స్పషటీం చేశారు.

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

జనసేనపార్్టఆధ్వర్యంలోచల్వేయంద్యం
శతఘ్్న న్యాస్: మడుగు మహాలక్ష్మి 
అమమొవారి జ్తర సందరబుంగా 
జిన్్నరు గ్రామ జనసైనికల 
ఆధ్వరయాంలో చలివేంద్రం ఏరా్పట్ 
చేసి సమారు 3000 మంద్కి 
మజిజ్గ పంప్ణి చేశారు. పోడూరు 
మండల అధయాక్షుడు పీతని వెంకటేష్, 

జిన్్నరు గ్రామ అధయాక్షుడు బోస్ పరయావేక్షించారు. జనసైనికలు , వీరమహళలు రియా, 
ఝానిసు పాల్్గనా్నరు.

ఛలోమచిలీపట్యం..జనసేనఆవిర్భావసభకు
తరల్రయండి:చాపలమడుగుకయంతార్వు

శతఘ్్న న్యాస్: 
ర డి డి గ డ ం మ ం డ ల 
కేంద్రంలో జనసేన పార్టీ 
మండల అధయాక్షుడు 
చా ప ల మ డు గు 
కా ం త రా వు 

ముఖయానాయకలు సమావేశం నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటా్లడుతూ మారి్చ 
14న జరగబోయే జనసేనపార్టీ పదవ ఆవిరా్వ సభక ప్రతీ కారయాకర్త, ప్రతి ఒకకొ అభిమాని, 
ప్రతి ఒకకొ జనసైనికలు పాల్్గనాలని ప్లుపునిచా్చరు. 14 మంగళవారం ఉదయం 9 గంటలక 
రడిడిగడం ప్రధాన కూడలి నందు జండా ఆవిషకొరణ కారయాక్రమం, మరియు కేక్ కటింగ్ 
జరుగుతుంద్. అనంతరం రడిడిగడం మండల జనసైనికలు అందరూ కలిసి బైక్ రాయాలీగా 
మైలవరం, కొండపలి్ల కి చేరుకోని అకకొడినుండి విజయవాడ ఆటోనగర్ కొత్త గట్ వరక 
చేరుకంటామని చెపా్పరు. ద్్వచక్ర వాహనాలపై వచే్చ ప్రతి ఒకకొరూ హెలమొట్ ధరించాలని, 
సభకి చేరుకొని మరలా ఇంటికి తిరిగి వచే్చ వరకూ జ్గ్రత్తలు వహంచాలని పరిమిత వేగంతో 
వాహనాలను నడిప్ అందరూ సరక్షితంగా ఇంటికి చేరుకనేలా జ్గ్రత్తలు తీసకోవాలనా్నరు. 
ప్రతి ఒకకొరూ ఈ సభను విజయవతం చేయాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో నాయకలు 
పాములపాటి సందరామిరడిడి, కొండపలి్ల రామకృష్ణ, తోట క్ంతి బాబు, కొండపలి్ల వెంకట 
రమణ తద్తరులు పాల్్గనా్నరు.

వికలయంగునికిట్రైసైకిల్నిఅయందజేసినమల్లిపూడి
సత్్తబాబు

శతఘ్్న న్యాస్: రాజోలు నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ మలికొపుర మండల 
అధయాక్షులు మలి్లపూడి సతి్తబాబు 
పుటిటీనర్జు సందర్ంగా మేడిచర్లపాలం 
సతి్తబాబు యువత సఖినేటిపలి్లలో 
పశువుల ఆసపత్రి ప్రాంతనికీ చెంద్న 
వికలాంగుడు మేడిద కమలాకర్ రావుకి 
3 ట్రై సైకిల్ అందజేయడం జరిగింద్.

ఉత్తర్యంధ్రలోఅభివృదిధిఏదీ?..బోత్సనుప్రశ్యంచిన
మత్సపుయండర్కయం

శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాకళం జిలా్ల, పాలకొండ నియోజక వర్గం, వీరఘటటీం 
మండలం జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయాత్వ వాలంటీర్ మతసు పుండర్కం 
మీడియాతో మాటా్లడుతూ గౌరవ మంత్రి బొతసు సతయానారాయణ ఉత్తరాంధ్ర 
ప్రాంతనికి మీరు చేసిన అభివృద్ధి ఏంటో చెపా్పలని ప్రశ్నంచారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
లో జనసేన పార్టీ అధినేత అడుగుపెడుతున్న ప్రతి స్రి వైస్సుర్సుపీ పార్టీ 
అధయాక్షుడుకి, నాయకలక వెను్నలో వణుకపుడుతుఒద్. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ని 
నేరుగా ఎదుర్కొలేక కలం, పెళి్లళ్్ల గురించ మాటా్లడతరు మీరు ఓ రాజకీయ 

పార్టీ నాయకలు, జనసేన పార్టీ సెలిబ్రిటీ పార్టీ కాదు – వైస్సుర్సుపీ పార్టీ కి చెమటలు పుటిటీస్తన్న పార్టీ 
మా జనసేన పార్టీ అని అనా్నరు. వైస్సుర్సుపీ పార్టీ అధయాక్షుడు జగన్ కి నాయకలు బోతసు సతయానారాయణ 
గారు ఈ ప్రశ్నలక మీ సమాధానం చెప్పఒడి. వైస్సుర్సుపీ అధికారంలోకి వచ్చన వెంటనే శేసనమండలి 
రదుది చేయాలి రాషటీప్రతి ఆరిజ్ పెట్టీకంద్ మీరు కదా?, ప్రస్తతం రాష్టంలో శసనమండలి ఎని్నకలో్ల 
పోటీ చేసియునా్నరు ఎందుక?, ఉత్తరాంధ్ర లో ఎమమొలీసు అభయారిథా గా బీసీ లక ఎందుక మీ పార్టీ టిక్ట్ 
ఇవ్వలేదు బొతసు గారు?, శ్రీకాకళం జిలా్ల అతయాధిక జనాభా ఉన్న తూరు్పకాపు లక మీ వైస్సుర్సుపీ పార్టీ 
స్థానిక సంసథాలు ఎని్నకలో్ల తూరు్పకాపు లక ఎమమొలీసు టిక్ట్ ఎందుక ఇవ్వలేదు?, మీ ప్రభుత్వం లో ప్రతి 
బీసీ కలానికి ఒక కార్్పర్షన్ ఏరా్పట్ చేశారు. వాటికి నిధులు లేకండా చేశారు మీ పార్టీకి బీసీలు 
బాయాక్ బోన్ అంటూ చెపు్పకఒట్నా్నరు హాస్యాస్పదంగా ఉంద్ బోతసుగారు. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి టార్గట్ 
చేసూ్త కలం అంటగాడుతూ మాటా్లడుతూ వుండం మీ వైస్సుర్సుపీ కి వెన్నతో పెటిటీన విదయా. నీతి నిజ్యితీ 
లు ఉండబటేటీ వైస్సుర్సుపీ అధయాక్షుడు జగన్ పదహారు న్లలు జైలు జీవితం గడిపారు అని ఎదేదివా చేశారు. 
జనసేన పార్టీకి కాపుల పార్టీ కాదు – బాధిత, పీడిత, బడుగు బలహీన వరా్గల పార్టీ అని మతసు పుండర్కం 
అనా్నరు.

చిరుపవన్సేవాసమిత్ఉచితత్రాగునీరుసరఫర్
శతఘ్్న న్యాస్: ఆద్వారం రాజోలు 
నియోజకవర్గ జనసేన నాయకలు డా రాపాక 
రమేష్ బబు డీజల్ మరియు డ్రైవర్ జీతం ధన 
సహయంతో 2వ ర్జు జనసేన పార్టీ చరు 
పవన్ సేవా సమితి వాటర్ టాయాంకర్ దా్వరా 
కేశవదాసపాలం మండుపాలం ప్రాంతలలో 

నీరు అందక ఇబబుంద్ పడుతున్న ప్రజలక ఉచత త్రాగునీరు సరఫరా చేయడం జరిగింద్ 
అని సేవాసమితి నాయకలు నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

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

నరవగ్రామయంలోఅయంగరయంగవైభవయంగాజనసేనపార్్ట10వఆవిర్భావదినోత్సవసయంబర్లు
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరా్వ ద్నోతసువ సందర్ంగా పెందురి్త నియోజకవర్గ, 88 వార్డి, నరవ 
గ్రామంలో స్థానిక నాయకలు వబిబున జనారదిన్ శ్రీకాంత్ ఆధ్వరయాంలో జనసేన జండా వందనం, కేక్ కటింగ్, బ్లడ్ 
డొనేషన్ కాయాంప్, ఐ డొనేషన్ కాయాంప్, ఐ చెకప్ వంటి కారయాక్రమాల తో అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. స్థానిక 
నాయకలు వబిబున జనారదిన్ శ్రీకాంత్ మాటా్లడుతూ ఈ యొకకొ కారయాక్రమానికి ప్లవగానే ముఖయాఅతిథిగా విచే్చసిన 
గవర స్మశేఖర్ కి ప్రతేయాక ధనయావాదాలు తెలిపారు ఈర్జు ముఖయా అతిగా ప్లవడానికి కారణం ఆయన జనసేన 
పార్టీకి కషటీపడడం అని, మన జిలా్లలోనే 1200 పైచలుక క్రియాశీలక సభయాత్వలు చేయించ జనసేన పార్టీకి 
నిరంతరం కషటీపడుతునా్నరని, ప్రతి ఏటా జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ ద్నోతసువ ముందు వచే్చ ఆద్వారం మా నరవ 
రామాలయం చేసిన వదది 88వ వారుడి జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో ఈ సంబరాలు జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా 
వచ్చందని, దాంటో్ల భాగంగా ఆద్వారం తసబిలి్ల ఫండేషన్ వారి ఆధ్వరయాంలో బ్లడ్ డొనేషన్ కాయాంప్, ప్రౌఢస్ 
చారిటబుల్ ట్రస్టీ ఆధ్వరయాంలో కంటి పర్క్లు మరియు ఐ డొనేషన్ కాయాంప్ ఏరా్పట్ చేయడం జరిగిందని, సమారు 
50 పైచలుక యువతీ యువకలు డొనేషన్ లో పాల్్గనా్నరు వారందరికీ ప్రతేయాక ధనయావాదాలు, ఐ చెకప్ కూడా 
వందల సంఖయాలో ప్రజలు కంటి పర్క్లు చేయించుకనా్నరని, ముఖయాంగా నరవ గ్రామంలో అతయాధిక క్రియాశీలక 
సభయాత్వలు చేయించన దాంటో్ల ప్రతి ఒకకొరి కషటీం ఉందని అందులో భాగంగా ముఖయాంగా ఒకరికి మనం ఈ 
టంలో గౌరవించుకోవాలిసున అవసరం ఉందని కొత్తగా పార్టీలోకి వచ్చ పవన్ కళ్యాణ్ భావజ్లంతో పనిచేసూ్త 
నిరంతరం సమసయాలపై యుదధిం చేసూ్త ఈర్జు సమారు 60 పైచలుక క్రియాశీలక సభయాత్వలు చేసిన రాడి 

పెంటరావు కి ప్రతేయాక ధనయావాదాలు, తప్పకండా జనసేన పార్టీని ప్రజలందరూ ఆశీర్వద్స్తనా్నరని దాని నిదర్శనమే 
రాష్టంలో క్రియాశీలక సంఖయా పెరగడం అని, నరవగ్రామం మరి 88 వ వారుడిలో జనసేన పార్టీకి పనిచేస్తన్న ప్రతి 
ఒకకొరికి ఈ సందర్ం గా ధనయావాదాలు తెలియజేసకంట్నా్నను అని మాటా్లడడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమానికి 
ముఖయాఅతిథిగా గాజువాక నియోజవర్గ నాయకలు గవర స్మశేఖర్ పాల్్గని కేక్ కట్ చేసి, అధయాక్షులు పవన్ 

కళ్యాణ్ భావజ్లానికి ఆకరి్షతులైన శ్రీమతి అకికొరడిడి వెంకటరత్నంని కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహా్వనించ, బ్లడ్ డొనేషన్ చేసిన దాతలక సరిటీఫిక్ట్్ల ఇచ్చ వారిని అభినంద్ంచ, ఈ నరవ 
గ్రామానికి నాక చాలా సంబంధం ఉందని నా సంత ఊరు ఈ గ్రామం కావున ఈ గ్రామం పైన నాక ఎపు్పడూ ప్రేమ ఉంట్ందని, ఈ గ్రామంలో జనసేన పార్టీ జనసేన పార్టీ అభివృద్ధి 
చెందుతుందని, దీని్న నడిప్స్తన్న ప్రతి జనసైనికడికి ప్రతేయాక ధనయావాదాలు ఈర్జు ఆంధ్ర రాష్్రానికి జనసేన పార్టీ అవసరం ఉందని, జగన్ రడిడి నుంచ రాష్్రాని్న కాపాడాలంటే ఒకకొ 
మన అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయామంత్రి అవ్వడమే మార్గమని తప్పకండా మనమందరం కషటీపడి జనసేన పార్టీని గెలిప్ంచుకోవాలని ప్లుపునివ్వడం జరిగింద్. స్థానిక నాయకలు 
గళళు శ్రీనివాసరావు మాటా్లడుతూ తకకొవ సమయంలోనే ఎంత మంచ కారయాక్రమాని్న ఏరా్పట్ చేసిన నరవ జన సైనికలక ప్రతేయాక ధనయావాదాలు, క్రియాశీలక సభయాత్వం చేసకన్న 
ప్రతి కట్ంబానికి కూడా జనసేన పార్టీ అండగా ఉంట్ంద్ వారందరికీ కూడా ఈ సందర్ంగా ధనయావాదాలు తెలియజేసకంట్నా్ననని ప్రజలందరికీ జనసేన పార్టీ 10వ ద్నోతసువ 
శుభాకాంక్లు తెలియజేయడం జరిగింద్. ఈ సందర్ంగా తసబలి్ల ఫండేషన్ శంకర్ నాయుడు గారికి మరియు వారి టీం కి, ప్రౌడస్ చారిటబుల్ ట్రస్టీ జ్విద్ కి, వీర మహళ గా 
ముందు వచ్చ రక్తదానం చేసిన మల్ల శాలిని కి, వివాహ ద్నోతసువ సందర్ంగా రక్తదానం చేసిన సూరయా దంపతులక, ఈ యొకకొ కారయాక్రమాని్న ఏరా్పట్చేసిన స్థానిక నాయకలు వబిబున 
జనారదిన్ శ్రీకాంత్ కి సనామొనం చేయడం జరిగింద్. ఈ యొకకొ కారయాక్రమంలో జరిపోతులపాలం నాయకలు స్లాపు కనకరాజు స్లాపు అపా్పరావు, 88 వార్డి నాయకలు గోప్, ప్రస్ద్, 
తేజ, రూపేష్, గవర శ్రీను, బొడుడి నాయుడు, కారి్తక్, రాడి పెంటారావు, గంగు నాయుడు, ప్రవీణ్, నవీన్, లింగం రమేష్, మరియు జన సైనికలు, గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనా్నరు.

మొగల్ర్జానుఅభినయందియంచినజనసేన
నాయకులు

శతఘ్్న న్యాస్: ప్ఠాపురం: రాష్ట 
వాయాప్తంగా శనివారం విడుదలైన 
ఆర్. ఆర్ మూవీ దా్వరా వెండితెరపై 
హీర్గా పరిచయమైన మగా 
ఫ్యామిలీ అభిమాని జనసైనికడు 
మొగలి రాజ్, హీర్యిన్ ద్యా 
రాజ్ కి, ప్రొడూయాసర్ కోటిపలి్ల 

బుజిజ్కి చత్ర దర్శకడు వి.వి.ఎస్ మణికంఠ క మొత్తం చత్ర యూనిట్ అందరికీ పేరు పేరునా 
అభినంద్ంచడం జరిగింద్. కట్ంబ కథా చత్రం కాబటిటీ ప్రతి ఒకకొరూ ఆశీర్వద్స్్తరని కొరటం 
జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకలు ఊట నానిబాబు, కందరడా ఎంపీటీసీ ప్లా్ల 
సనీత, సూరయానారాయణ(ద్నేష్), జ.ఎస్.ప్.ఎస్.సి నాయకలు సూరయాప్రకాష్, లోవరాజు ప్లా్ల 
పాల్్గనా్నరు. భవిషయాత్ లో మంచ ఉన్నత స్థాయికి వెళ్్లలని ఆశస్తనా్నమని తెలియజేస్రు.

జనసేనఆవిర్భావదినోత్సవసభనువిజయవయంతయం
చేయయండి..అక్కలర్మ్మోహన్ర్వు

శతఘ్్న న్యాస్: మైలవరం: 
మైలవరం స్థానిక జనసేన పార్టీ 
కారాయాలయంలో నిర్వహంచన 
విలేకరుల సమావేశంలో జనసేన 
పార్టీ రాష్టఅధికార ప్రతినిధి 
మరియు మైలవరం నియోజకవర్గ 
ఇనా్చరిజ్ అకకొల రామ్మొహన్ 
రావు(గాంధీ) మాటా్లడుతూ 

జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిరా్వద్నోతసువ వేడుకలలో భాగంగా మచలీపట్నంలో 
నిర్వహస్తన్న ద్గి్వజయ సభను మైలవరం నియోజకవర్గం నుండి వేలాద్గా 
కారయాకర్తలు పాల్్గనాలని ప్లుపునిచా్చరు. ఈ ద్గి్వజయ సభ, ఈ రాష్ట దశాద్శను 
నిర్ణయించబోతుందని, ఈ సభ దా్వరా పార్టీ శ్రేణులలో ఉతసుహాని్న నింప్, 2024 
ఎలక్న్సు క సమర శంఖం పూరించబోతునా్నరని, 2024లో జనసేన ప్రభుత్వం 
ఏర్పడబోతుందని తెలిపారు. మారి్చ14న ముందుగా మైలవరం పార్టీ ఆఫీసలో 
జనసేన జండాను ఎగురవేసి, బహరంగ సభక బయలుదేరుతరని, జనసైనికలు, 
వీరమహళలు అందరూ కూడా ఉదయం 9 గంటలక మైలవరం పార్టీ ఆఫీస్ వదది 
హాజరవా్వలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ మైలవరం మండల అధయాక్షులు 
శీలం బ్రహమొయయా, ఉపాధయాక్షులు పడిగల ఉదయ్, గుమమొడి శ్రీనివాసరావు, మండల 
నాయకలు చంద్రాల మురళ్కృష్ణ, భూకయా చరంజీవి, పొన్్నరు విజయ్ కమార్, ఆనం 
విజయకమార్, పసపులేటి నాగరాజు, తోట మాధవరావు, మాదాస సబాబురావు 
మరియు జనసైనికలు మర్రి కొండలరావు, రవితేజ తద్తరులు పాల్్గనా్నరు.
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జనసేనఆవిర్భావసభనువిజయవయంతయంచేయాలనిపిలుపునిచిచినమాకినీడిశేషుకుమారి
శతఘ్్న న్యాస్: ఈ న్ల 14 వ తేదీన మచలీపట్నంలో జరుగబోయే జనసేన పార్టీ ఆవిరా్వ సభను విజయవంతం 
చేయాలని ప్ఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ మాకినీడి శేషుకూమరి ప్లుపును ఇవ్వటం జరిగింద్. 
ఈ సందర్ంగా పార్టీ కారాయాలయంలో ఏరా్పట్ చేసిన సమావేశంలో శేషు కూమరి మాటా్లడుతూ ఈ న్ల 14న 
మచలీపట్నంలో నిర్వహంచనున్న జనసేన ఆవిరా్వ సభ ఏరా్పట్్ల భార్గా జరుగుతునా్నయని, ఈ సభలో 
జనసైనికలు భార్గా పాల్్గని జయప్రదం చేయాలని ఆదేశంచారు. అనంతరం జనసేన ఆవిరా్వ సభ పోసటీరు్న పార్టీ 
నాయకలతో కలిసి ఆవిషకొరించారు. భవిషయాత్ ఆశల వారధి జనసేన ఆవిరా్వ సభ అని పేర్కొనా్నరు. ఈ వేద్క 
నుంచే భవిషయాత్ రాష్ట రాజకీయాలక పవన్ కళ్యాణ్ ద్శానిర్దిశం చేస్్తరనా్నరు. జనసేన ఆవిరా్వ ద్నోతసువానికి 
జనసైనికలతో పాట్ రాష్ట క్షేమాని్న కాంక్షించే ప్రతి ఒకకొరూ ఆహా్వనితులే అని, ప్ఠాపురం నియోజవర్గం మూడు 
మండలాల నుండి భార్ స్థాయిలో జనసైనికలు, వీర మహళలు, నాయకలు, పార్టీ అభిమానులు భార్ ఎతు్తన సభక 

హాజరవడానికి సనా్నహాలు చేస్తనా్నమని అనా్నరు. ప్రభుత్వ వైఫలాయాలను ప్రశ్నంచడమే జనసేన లక్్యమనా్నరు. రాబోయే ఎని్నకలక జనసైనికలు ఎలా సిదదిం కావాలో పవన్ కళ్యాణ్ 
ఆవిరా్వ సభలో ద్శా నిర్దిశం చేస్్తరనా్నరు. భావితరాలక ఎలాంటి భర్స్ కలి్పసే్త మరుగైన భవిషయాత్ అంద్ంచగలం అనే అంశాలపై జనసేన పార్టీ నుంచ ప్రజలో్లకి ఒక బలమైన 
సందేశం పంప్ంచేలా ఈ ఆవిరా్వ ద్నోతసువ సభ ఉంట్ందని స్పషటీం చేశారు. అట్ సభక వచే్చవారిని ప్రభుత్వం ఇబబుందులక గురిచేసే అవకాశం ఉందని ఆర్ప్ంచారు. సభక 
వెళ్లడం తమ హకకొ అని ప్రతి జనసేన కారయాకర్త చాటి చెపా్పలనా్నరు. పోలీసలు కూడా తమక సహకరించాలని విజ్ఞప్్త చేశారు. తమ పార్టీపై విమర్శలు చేసిన ప్రతి ఒకకొరికీ, సందేహాలు 
వయాక్తం చేసిన వారికి సభాముఖంగా పవన్ కళ్యాణ్ సమాధానం చెపా్తరనా్నరు. ఈ కారయాక్రమంలో యు కొత్తపలి్ల మండల ప్రెసిడంట్ పటాటీ శవ, గోపు సర్ష్, బుర్ర సూరయా ప్రకాష్, గల్లపలి్ల 
గంగ, వెలుగుల లక్ష్మణ్, మేకల కృష్ణ, దొడిడి దుర్గ ప్రస్ద్, మ్ట్రు మహేష్, మరుగు ఇజ్రాయిల్, మేళం బాబీ, కసిరడీడి నాగశ్వరావు, పసపులేటి దుర్గ ప్రస్ద్, సరాడ శ్రీను, సతి్తరడిడి 
ఇససుక్, వినుకొండ శర్ష, అమమొజీ, పెనుమల్ల సతయానందరడిడి, పెనుగండ వెంకటేశ్వరరావు, జోయాతుల గణేష్, కంద స్మరాజు పబిబునీడి దురా్గప్రస్ద్, తద్తరులు పాల్్గనా్నరు.
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