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ఆవిర్భావ సభాస్థలి అందంగా ముస్తాబు
* శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు పుణ్య వేదికగా సభా వేదికకు నామకరణం
* సభ నిర్వహణ వాలంటీర్లకు శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ సూచనలు
జనసేన పార్టి పదో ఆవిరాభావ సభ ఏరాపాట్్ల తుది దశకు 
చేరుకునానాయి. 34 ఎకరాల సువిశాల ప్ంగణంలో కనీవినీ 
ఎరుగని ర్తిలో సభ స్థలి ముస్తాబు అయి్యంది. ఎక్కడా ఇబ్ందులు 
లేకుండా ప్రత్్యకంగా అనినా వసతులతో సభా ప్ంగణం సిద్ం 
అయి్యంది. సభ వేదికకు అమరజీవి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు పుణ్య 
వేదికగా నామకరణం చేశారు. సభకు వచేచే వాహనాల పార్కంగ్ 
కోసం ప్రత్్యకంగా నియోజకవరాగాల వార్గా స్థలం కేటాయించడం 
జరగంది. తాగునీట్ సదుపాయం, వైద్య సదుపాయం, మరుగుదొడ్ల 
ఏరాపాట్్ల పూరతా అయ్్యయి. సోమవారం స్యంత్ం సభా 

ప్ంగణానినా పార్టి పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు పరశీలించారు. సభా ప్ంగణం మొతతాం కలియతిరగ మొతతాం ఏరాపాట్్ల గురంచి కార్యక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభ్్యలను 
అడిగ తెలుసుకునానారు. ఎక్కడ ఏ ఏరాపాట్్ల జరుగుతునానాయో స్వయంగా పరశీలించారు.
* వాలంటీర్లకు సూచనలు
సభా వేదిక పరశీలన అనంతరం అక్కడే ఉననా ఆవిరాభావ సభ వాలంటీర్లతో శ్రీ మనోహర్ గారు మాటా్లడుతూ “ ఎంతో ప్రతిష్టిత్మకంగా నిర్వహిసుతాననా ఆవిరాభావ సభకు వాలంటీర్ల సేవలు 
చాలా కీలకం. సుదూర ప్ంతాల నుంచి వచేచే జనసైనికులు, వీర మహిళలకు ఎక్కడా ఇబ్ంది కలగకుండా వాలంటీరు్ల పనిచేయ్లి. నిబంధనల ప్రకారం పకా్కగా వ్యవహరంచండి. 
సభకు వచిచేన ప్రతి ఒక్కరనీ గౌరవించి, వారని ప్రత్్యకంగా చూసుకోవడం వాలంటీర్ల బాధ్యత. పార్టి ప్రతిషటి పంచేలా వాలంటీర్ల సేవలు ఉండాలి. పూరతాస్్థయి లో సమన్వయం చేసుకొని 
పని చేయండి. కార్యక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సూచనలు తీసుకోండి. పోలీసు శాఖకు సహకరంచి, సభ సజావుగా స్గేలా చూడాలి.
* ప్రత్్యక గీతం విడుదల
గబ్ర్ సింగ్ టీం ఆవిరాభావ సభ కోసం ప్రత్్యకంగా తయ్రు చేయించిన గీతానినా శ్రీ మనోహర్ గారు సోమవారం సభ వేదిక వద్ద విడుదల చేశారు. భగభగ మండే భగత్ సింగ్ అంటూ 
వచేచే గీతం అందరలో సూఫూరతా నింపేలా ఉంట్ందని ఈ సందరభాంగా శ్రీ మనోహర్ గారు గబ్ర్ సింగ్ టీంకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సభా వేదిక వద్ద శ్రీ మనోహర్ గార 
సమక్షంలో మచిలీపటనాం నియోజకవరాగానికి చందిన వివిధ పార్టిల నాయకులు జనసేన పార్టిలో చేరారు.

రెపరెపలాడిన వంద అడుగుల జండా
జనసేన పార్టి పదో ఆవిరాభావ దినోత్సవం సందరభాంగా మంగళగరలోని 
జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారా్యలయంలో 100 అడుగుల భార్ జండాను పార్టి 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు సోమవారం 
ఆవిష్కరంచారు. శాసో్రోకతాంగా పూజాదికాలు నిర్వహించిన అనంతరం మీట 
నొకి్క జండాను ఆవిష్కరంచారు. భార్ జండా ఆవిష్కరణతో కారా్యలయం 
నూతన శోభను సంతరంచుకుంది. ఈ సందరభాంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ 
గారు మాటా్లడుతూ “జనసేన పార్టి జండా ప్రజలకు ఎపుపాడు అండగా 
ఉంట్ంది. జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభకు కనీవినీ ఎరుగని విధంగా 
ఏరాపాట్్ల జరుగుతునానాయి. సభకు పోలీస్ శాఖ అనుమతి కూడా వచిచేంది. 
వారకి పార్టి తరఫున ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు స్యంత్ం గవరనార్ శ్రీ అబు్దల్ 

నజీర్ గారని కలిసిన అనంతరం మరోస్ర ఏరాపాట్్ల పరశీలించి ఏవైనా మారుపాలు ఉంటే వంటనే సర చూసుకుంటాం. సుదూర 
ప్ంతాల నుంచి వచేచే జన సైనికులు, వీర మహిళలకు ఎలాంట్ ఇబ్ందులు కలగకుండా అనినా ఏరాపాట్్ల చేసుతానానాం” అనానారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో పార్టి పి.ఎ.సి. సభ్్యలు, రాష్ట్ర కార్యవరగా సభ్్యలు, జిలా్లల అధ్యక్షులు, నగర అధ్యక్షులు తదితర నాయకులు పాల్గానానారు.

వారాహి ఆగదు... పోలీసులకు మా సహకారం ఉంటంది
అసంబ్్ల సమావేశాలు మంగళవారం నుంచి మొదలవుతునానాయి. ఈ తరుణంలో 
మంగళవారం రాష్ట్ర గవరనార్ శ్రీ అబు్దల్ నజీర్ గార ప్రసంగం ఉండటం వల్ల పోలీసు 
శాఖ విజ్ఞపితా మేరకు వారాహి య్త్ను ముందు అనుకుననాట్్ల జనసేన అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మంగళగర పార్టి కారా్యలయం నుంచి ప్రంభంచడం 
లేదు. శాసనసభకు వచేచే మంత్రులు, శాసనసభ్్యలు, ఇతర వాహనాలకు ఇబ్ంది 
కలగకూడదనే ఉద్్దశంతో వారాహి య్త్ ప్రంభం అయ్్య స్థలానినా విజయవాడ 
ఆటోనగర్ కు మారుసుతానానాం అని పార్టి పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక 
ప్రకటనలో తెలిపారు. మంగళవారం మధ్్యహనాం రండు గంటలకు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు వారాహి వాహనంలో విజయవాడ ఆటోనగర్ నుంచి మచిలీపటనాం 
సభాస్థలికి బయలుద్రుతారు. ముందుగా ఎంపిక చేసిన అయిదు ప్ంతాలో్ల శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారకి స్్వగతం పలికేందుకు జన సైనికులు సిద్ంగా ఉండాలి. 
పోలీసులకు పూరతాగా సహకరసూతా క్రమశిక్షణ పాట్ంచాలి. వారాహి వాహనానికి 
ఏమాత్ం అడుడు రాకుండా సభా స్థలికి ఎంతో జాగ్రతతాగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
గారని జనసైనికులు తీసుకు వచేచేలా ప్రణాళికతో ముందుకు వళ్్దం. ట్రాఫిక్ కు 
ఇబ్ందులు లేకుండా చూసుకోవాలి. పోలీసు వార వినతిని పరగణనలోకి తీసుకొని 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకునానారు. చటాటినినా, చటాటినినా రక్ంచే 
వారని పూరతాగా గౌరవించుకోవడం జనసేన పార్టి మొదట్ నుంచి పాట్సుతాంది. 
య్త్ మారుపా స్థలానినా జనసైనికులు, వీర మహిళలు గమనించాలని శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ కోరారు.
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గవర్నర్  అబ్దుల్ నజీర్ ని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పవన్ కళ్యాణ్
శతఘ్నా నూ్యస్: జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆంధ్ర ప్రద్శ్ రాష్ట్ర గవరనార్ శ్రీ ఎస్.అబు్దల్ నజీర్ గారని సోమవారం 
స్యంత్ం మరా్యదపూర్వకంగా కలిశారు. నూతనంగా బాధ్యతలు సీ్వకరంచినందుకు జనసేన పార్టి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్ర 
పరసి్థతులపై గవరనార్ గారతో అరగంటకుపైగా చరచేంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గార వంట పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ గారు ఉనానారు.

 అబ్దుల్ నజీర్ కి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు
శతఘ్నా నూ్యస్: ఆంధ్ర ప్రద్శ్ గవరనార్ శ్రీ అబు్దల్ నజీర్ గారతో ఈ రోజు స్యంత్ం జరగన మరా్యదపూర్వక భేటీ ఎంతో విలువైనదని జనసేన 
పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. వారకి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. సుప్ంకోరుటి విశ్ంత నా్యయమూరతా, 
రాజా్యంగ నిపుణులైన శ్రీ అబు్దల్ నజీర్ గార అనుభవం, మారగాదర్శకత్వం కచిచేతంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు చేసుతాందని విశ్వసిసుతానానానని 
జనసేనాని పేర్్కనానారు.

తెలుగు వారి కీరితిని విశ్వవాయాపతిం చేసిన ‘ఆర్.ఆర్.ఆర్.’ చిత్ం:  నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్నా నూ్యస్: తెలుగువార కీరతాని, తెలుగు సినిమా స్్థయిని అంతరాజాతీయ స్్థయికి తీసుకువళి్లన ఆర్.ఆర్.ఆర్. చిత్ బృందానికి మనసూఫూరతాగా అభనందనలు తెలుపుతూ 
జనసేన పార్టి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అదుభాతమైన దృశ్య కావ్యంగా మిగలిపోయిన ఈ చిత్ంలోని 
‘నాట్ నాట్’ పాటకు ఒరజినల్ స్ంగ్ విభాగంలో ఆస్్కర్ అవారుడు రావడం అందరూ గర్వంచదగన గొపపా విషయం. తెలుగువార గొపపాదనానినా విశ్వవా్యపతాం చేసిన 
ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా దర్శకులు శ్రీ రాజమౌళి గారకి, సంగీత దర్శకులు శ్రీ కీరవాణి గారకి, గీత రచయిత శ్రీ చంద్రబోస్ గారకి, చిత్ంలో నట్ంచిన శ్రీ ఎనీటిఆర్, శ్రీ రాంచరణ్ 
కి హృదయపూర్వక అభనందనలు తెలియజేసుతానానాను. ఈ చిత్రానికి దకి్కన ఆస్్కర్ అవారుడు ఎంతో మందికి సూఫూరతాని అందిసుతాందని శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ పేర్్కనానారు.

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


మంగళవారం, 14 మార్చి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

‘ది ఎలిఫంట్ విస్పరర్స్’ చిత్ బృందానికి అభినందనలు
గరజన దంపతులకీ, ఒక ఏనుగుకీ మధ్య ఏరపాడడు అనుబంధ్నినా చూపించిన ‘ది ఎలిఫంట్ విసపారర్్స’ డాకు్యమంటర్ ఆస్్కర్ పురస్్కరం 
దకి్కంచుకోవడం సంతోషదాయకమని జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ డాకు్యమంటర్ రూపొందించిన 
దర్శకురాలు కారతాకి గోనా్సలే్వస్ గారకి మనసూఫూరతాగా అభనందనలు తెలియచేసుతానానాను. తలి్ల నుంచి వేరుపడి దార తపిపాపోయిన ఏనుగు పి ల్లను 
సంరక్ంచిన బొమ్మన్, బెలి్ల అనే గరజన దంపతులు... ఆ ఏనుగు పిల్లకు రఘు అని పేరు పట్టి ఒక అనుబంధ్నినా ఏరపారచుకుననా తీరును 
హృదయ్నినా హతుతాకొనేలా చూపించారు. ఈ డాకు్యమంటర్ చూసుతాంటే కళ్ళు చమరాచేయి. ‘ది ఎలిఫంట్ విసపారర్్స’ ఆలోచింపచేసుతాంది. 
ఈ భూమి ఉననాది మన కోసమే అనే భావనను విడిచిపటాటిలి్సన అవసరానినా చబుతుంది. ఈ ప్రకృతిలో భాగమైన జంతుజాలానికీ ఈ 
భూమిపై జీవించే హకు్క ఉందనీ, ఈ నేలపై వాట్ ఉనికినీ గురతాంచాలని ఈ డాకు్యమంటర్ మరోస్ర మనకు తెలియచేసుతాంది. ఇట్వంట్ 
డాకు్యమంటర్లు మరనినా వచేచేందుకు ది ఎలిఫంట్ విసపారర్్స గెలుచుకుననా ఆస్్కర్ సూఫూరతాగా నిలుసుతాందని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆశాభావం 
వ్యకతాం చేశారు.

భారతీయులు గరి్వస్తిన్న క్షణాలివి
• ‘ఆర్.ఆర్.ఆర్.’ చిత్ బృందానికి హృదయపూర్వక అభనందనలు
భారతీయులందరూ గర్వపడేలా ఆస్్కర్ వేదికపై పురస్్కరానినా సీ్వకరంచిన ‘ఆర్.ఆర్.ఆర్.’ చిత్ సంగీత దర్శకులు శ్రీ ఎం.ఎం.కీరవాణి గారకి, గీత రచయిత శ్రీ చంద్రబోస్ గారకి హృదయపూర్వక 
అభనందనలు తెలుపుతూ జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ వారతాను చూడగానే ఎంతో సంతోషంచాను. ఆస్్కర్ బెస్టి ఒరజినల్ స్ంగ్ గా నిలిచిన 
‘ఆర్.ఆర్.ఆర్.’ చిత్ంలో ‘నాట్ నాట్...’ గీతంలోని తెలుగు పదం నేల నలుచరగులా ప్రతి ఒక్కరతో పదం కలిపేలా చేసి హుష్రతితాంచింది. ఆ హుష్రు ఈ రోజు ఆస్్కర్ వేదిక మీద రట్టించిన 
ఉతా్సహంతో కనిపించింది. ఈ వేదికపై ఈ గీతానినా ప్రదర్శంచడంతోపాట్... అవారుడు పొందటం దా్వరా భారతీయ సినిమా స్్థయి మరో స్్థయికి చేరంది. ఇంతట్ ఘనత పొంద్లా ‘ఆర్.ఆర్.
ఆర్.’ చిత్రానినా రూపొందించిన దర్శకులు శ్రీ ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి గారకి ప్రత్్యక అభనందనలు. ఆ చిత్ంలో కథానాయక పాత్లో్ల ఒదిగపోయిన శ్రీ ఎన్.ట్.ఆర్., శ్రీ రాంచరణ్, గాయకులు శ్రీ 
రాహుల్ సిపి్లగంజ్, శ్రీ కాలభైరవ, నృత్య దర్శకులు శ్రీ ప్రేమ్ రక్త్, చిత్ నిరా్మత శ్రీ డి.వి.వి.దానయ్యలకు అభనందనలు. ‘ఆర్.ఆర్.ఆర్.’ చిత్రానికి దకి్కన ప్రఖ్్యత ఆస్్కర్ అవారుడుతోపాట్ పలు 
అంతరాజాతీయ పురస్్కరాలు భారతీయ దర్శకులు, నట్లు, రచయితలకు సూఫూరతానిస్తాయి అని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పేర్్కనానారు.

జనసేన ఆవిర్భావ సభను విజయవంతం చేయాలని 
పిలుపునిచిచిన బొమ్మిడి నాయకర్

శతఘ్నా నూ్యస్: మారచే 14వ త్దీన మచిలీపటనాంలో జరగబోయ్ జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ 
దినోత్సవానినా పురస్కరంచుకుని ఆవిరాభావ సభ పోసటిర్ ను నరస్పురం నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టి ఇంచారజా, పీఏసీ సభ్్యలు మరయు రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమి్మడి 
నాయకర్ విడుదల చేస్రు. ఈ సందరభాంగా నాయకర్ మాటా్లడుతూ జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ 
సభను విజయవంతం చేయ్లని నియోజకవరగా నాయకులను, కార్యకరతాలను, జనసైనికులను, 
వీరమహిళలను మరయు నియోజకవరగా ప్రజలను కోరారు. అలాగే ఈ రాష్్రానికి ఒక్క జనసేన 
పార్టి నే ప్రతా్యమానాయ పార్టి అని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోట్పలి్ల వంకటేశ్వరరావు, 
వాతాడి కనకరాజు, వలవల నాని, బందల రవీంద్ర, నిపుపాలేట్ తారకరామారావు, కటకంశెట్టి 
స్యి, పోలిశెట్టి స్ంబ, లకు్క బాబి, యడ్లపలి్ల మహేష్, జడుడు మలి్లఖ్రుజాన రావు, కొపాపాడి 
కనకరాజు, గనానాబతుతాల ప్రస్ద్, య్తం మహేష్ మరయు నియోజకవరగా నాయకులు, 
కార్యకరతాలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గానానారు.

జనసేన పార్టీ 10వ ఆవిర్భావ సభలో పాల్గొనే 
మహిళలకు ప్రత్యాక ఏర్్పట్్ల

శతఘ్నా నూ్యస్: పడన: మార్చే 14 ఛలో మచిలీపటనాం కార్యక్రమంలో భాగంగా 
జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ సభలో పాల్గానే మహిళలకు ప్రత్్యక ఏరాపాట్్ల, భద్రత 
కలిపాంచి, పడన నియోజకవరగా గ్రామాలైన తలకాటూరు, కాచి కోడూరు, గూడూరు, 
కొక నారాయణ పాలం, మల్లవోలు తదితర ప్ంతాలో్ల పర్యట్ంచి ఇంట్ంట్కి 
వళిళు వీరమహిళలను సభకి ఆహా్వనం పలుకుతూ పాసులు అందిసుతాననా జనసేన 
పార్టి పీఏసీ సభ్్యలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జా పంతం నానాజీ మరయు స్్థనిక 
నాయకులు.
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జనసేన ఆవిరాభావ సభను విజయవంతం చేయండి: తులసి ప్రసాద్
శతఘ్నా నూ్యస్: చితూతారు: జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర రాజకీయ్లో్ల 
పను మారుపాలు తీసుకొచిచే, ప్రజా ప్రభ్తా్వనినా ఏరాపాట్ చేయడానికి, మంగళవారం మారచే 14వ 
త్దీన మచిలీపటనాంలో సుమారు ఐదు లక్షల మందితో జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవం 
నిర్వహిసుతానానారు. ఈ సభ నుండి ఆత్మహత్య పాలపాడిన 50 మంది కృష్్ణ జిలా్ల కౌలు రైతుల 
కుట్ంబాలకి ఒక లక్ష రూపాయల చొపుపాన స్యం అందించనునానారు. చితూతారు జిలా్ల నాయకులు 
అధినాయకుడు ఆశయ్లను ముందుకు నడిపిసూతా ఆవిరాభావ దినోత్సవంను విజయవంతం చేయ్లని 
జిలా్ల అధ్యక్షులు డాకటిర్ పసుపులేట్ హరప్రస్ద్ పిలుపునిచాచేరు. జిలా్ల నుండి పార్టి కోసం పనిచేసుతాననా 
రాష్ట్ర, జిలా్ల విభాగాల నాయకులు, నియోజకవరగా ఇనాచేర్జాలు, లీగల్ సల్ నాయకులు, ఐటీ భాగాల 
నాయకులు, వీర మహిళలు, మండల అధ్యక్షులు మరయు కమిటీ సభ్్యలు ఈ కార్యక్రమానికి 
హాజరవుతునానారని, అలానే ప్రతి నియోజకవరగాంలో నుండి రండు బసు్సలు మరయు మూడు నుండి 
నాలుగు ఇతర వాహనాలో్ల జనసైనికులు సభకు చేరుకుంటారని జిలా్ల ప్రధ్న కార్యదర్శ తులసి 
ప్రస్ద్ తెలియజేశారు. ఈ ఆవిరాభావ సభ దా్వరా కార్యకరతాలకు దిశా నిర్్దశం చేసూతా, వచేచే ఎనినాకలో్ల 

పార్టి అనుచరంచబోయ్ రాజకీయ వ్్యహాలను అధినేత తెలియజేయనునానారని చపాపారు. పార్టి అధినేత ఆశయ్లను, సిదా్ంతాలను ప్రజలకు చేరవేసూతా ఆయన కోరుకుననా సమాజానినా 
నిర్మంచడానికి చితూతారు జిలా్ల జనసైనికులు అంకితభావంతో పనిచేసుతానానారని తెలియజేశారు. జిలా్ల నుండి అనేకమంది ప్రజలు ఈ సభకు రావాలని, ప్రజల కోసం యుద్ం చేసుతాననా 
నాయకుడికి అండగా ఉండాలని పిలుపునిచాచేరు.
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మోట్రి దంపతుల ఆధ్వరయాంలో మజ్జిగ 
చలివంద్ం ఏర్్పట్

శతఘ్నా నూ్యస్: డాకటిర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలా్ల కలకటిర్ ర్ట్ నందు ప్రతి 
సంవత్సరం వేసవికాలంలో ఏరాపాట్చేసే విధంగా సోమవారం చిందాడగరువు ఎం.పి.
ట్.సి మోట్ర కనకదురగా వంకటేశ్వరరావు దంపతులచే సపాందన కార్యక్రమంలో పాల్గానే 
వారందరకీ మజిజాగ చలివేంద్రం ఏరాపాట్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా 
విచేచేసిన జిలా్ల కలకటిర్ హిమానుషు శుకా్ల చేతుల మీదుగా కార్యక్రమానినా ప్రంభంచారు. 
ఈ సందరభాంగా కలకటిర్ శుకా్ల మాటా్లడుతూ ఇలాంట్ కార్యక్రమాలకు ఈ దంపతులు 
ముందుకు రావడం ఆనందనీయమని మోట్ర దంపతులను అభనందించారు. జాయిట్ 
కలకటిర్ ధ్్యన్ చంద్ర, సతితాబాబు, జిలా్ల పంచాయతీ రాజ్ ఉదో్యగుల అధ్యక్షులు ఆర్ 
ఎస్ రాజు, వివిధ జిలా్ల అధికారులు, పలువురు పత్రిక సోదరులు, ఎలకా్రానిక్ మీడియ్ 
సోదరులు పాల్గానానారు.

చలో మచిలీపట్నం పోసటీర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్నా నూ్యస్: గూడూరు జనసేన పార్టి కారా్యలయంలో చలో మచిలీపటనాం పోసటిర్ 
ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరగంది. ఈ సందరభాంగా జనసేన పార్టి ఉమ్మడి 
నెల్్లరు జిలా్ల ఉపాధ్యక్షులు తీగల చంద్రశేఖర రావు మాటా్లడుతూ జనసేనపార్టి 10వ 
ఆవిరాభావదినోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా మచిలీపటనాంలో నిర్వహిసుతాననా దిగ్వజయ 
సభను గూడూరు నియోజకవరగాం నుండి వందలాది కార్యకరతాలు పాల్గానాలని 
పిలుపునిచాచేరు. ఈ దిగ్వజయ సభ, ఈ రాష్ట్ర దశాదిశను నిర్ణయించబోతుందని, ఈ 
సభ దా్వరా పార్టి శ్రేణులలో ఉతా్సహానినా నింపి, 2024 ఎలక్షన్్స కు సమర శంఖం 
పూరంచబోతునానారని, 2024లో జనసేన ప్రభ్త్వం ఏరపాడబోతుందని తెలిపారు. 
మారచే14న ముందుగా గూడూరు పార్టి ఆఫీసులో జనసేన జండాను ఎగురవేసి, 
బహిరంగ సభకు బయలుద్రుతారని, జనసైనికులు, వీరమహిళలు అందరూ కూడా 
ఉదయం 6.30 గంటలకు గూడూరు పార్టి ఆఫీస్ వద్ద హాజరవా్వలని కోరారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టి గూడూరు పటటిణ అధ్యక్షులు ఇంద్ర వర్న్, ఉపాధ్యక్షులు 
ఇమ్రాన్, ప్రధ్న కార్యదరు్శలు నాగారుజాన, రాజ, అవినాష్, శంకర్, ధన, శివ వసంత, 
పటటిణ నాయకులు, కార్యకరతాలు మరయు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గానానారు.
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చలో మచిలీపట్నం పోసటీర్లను ఆవిష్కరించిన షేక్ 
మహబూబ్ మస్తిన్
శతఘ్నా నూ్యస్: ఆత్మకూరు 
నియోజకవరగాం, జనసేన పార్టి 
నాయకులు అనంతస్గరం 
మండలం జనసేన పార్టి అధ్యక్షులు 
షేక్ మహబూబ్ మస్తాన్ ఆధ్వర్యంలో 
సోమవారం పార్టి కారా్యలయంలో 

చలో మచిలీపటనాం పోసటిర్లను ఆవిష్కరంచారు. మారచే 14వ తార్కున జరగే పదవ జనసేన 
పార్టి ఆవిరాభావ దినోత్సవం మచిలీపటనాంలో జరగే బహిరంగ సభకు ప్రతి జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, కార్యకరతాలు, అభమానులు ఆవిరభావ సభకు హాజరై విజయవంతం చేయ్లని, 
ఆత్మకూరు నియోజకవరగాం నుంచి కార్యకరతాలు అభమానులు భార్గా పాల్గాని విజయవంతం 
చేయ్లని పిలుపు ఇవ్వడం జరగంది. ఈ పదవ ఆవిరాభాసభకు సభకు దిగ్వజయ సభగా 
నామకరణం చేయడం జరగంది. ఈ సభలో రాష్ట్ర రాజకీయలో జరగబోయ్ పను మారుపాలను 
రాబోయ్ రోజులో్ల జనసేన పార్టి ఏ విధంగా ప్రజలో్ల ముందుకెళ్్లలనానా విషయంపై చరచేంచడం 
జరుగుతుందనానారు. 2024 ఎనినాకలో్ల జనసేన పార్టి గెలిపే లక్ష్యంగా ముందుకు స్గుతారు 
అనానారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల కార్యదర్శ ఎం పంచలయ్య, మండల సంయుకతా కార్యదర్శలు 
హర కృష్ణ, ఖ్జా మస్తాన్ జన సైనికులు మహేంద్ర, నరసింహ అస్లం, సుభాని పాల్గానడం 
జరగంది.

ఆవిర్భావ సభ దిగ్్వజయంగా జరగాలని ప్రత్యాక 
పూజలు నిర్వహించిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్నా నూ్యస్: కృష్్ణ జిలా్ల 
మచిలీపటనాంలో జరగబోయ్ జనసేన 
పార్టి 10 వ ఆవిరాభావ దినోత్సవం 
దిగ్వజయంగా జరగాలని, మరయు, 
రాబోయ్ 2024 ఎనినాకలో్ల జనసేన 
పార్టి అధికారంలోకి రావాలని 
కోరుతూ పటటిణంలోని స్్థనిక శ్రీశ్రీశ్రీ 
నీలకంటేశ్వర స్్వమి ద్వాలయంలో 

ఆపార్టి నాయకులు రాహుల్ స్గర్, కరణం రవి, బజార నాయుడు, లు కలసి శివలింగాకి 
పంచామృత అభషేకం నిర్వహించిన అనంతరం జనసేన పార్టి అధికారంలోకి రావాలని 
ప్రత్్యక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం వారు మాటా్లడుతూ ఈ రాష్్రానికి పవన్ 
కళ్్యణ్ నాయకత్వం చాలా అవసరం అని అనానారు, రాష్ట్రంలోని యువతి, యువకులు, 
ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఉదో్యగాలు లేక తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురఅవుతునానారని 
ఆవేదన వ్యకతాం చేశారు, యువతి యువకుల జీవితాలు బాగుపడాలంటే కార్మకుల 
కడుపు నిండాలంటే జనసేన పార్టి అధికారంలోకి రావాలని వారు ఆకాంక్ంచారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో రమేష్, వంకటేష్, సుర్ష్, మలి్ల, కళ్్యణ్ తదితరులు పాల్గానానారు.
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జనసేన పార్టీ  ఆధ్వర్యంలో చలివయంద్యం
శతఘ్నా నూ్యస్: మడుగు మహాలక్ష్మి అమ్మవార జాతర సందర్ంగా జినూనారు గ్రామ జనసైనికుల ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్రం ఏరాపాట్ 
చేసి సుమారు 3000 మందికి మజిజాగ పంపిణి చేశారు. పోడూరు మండల అధ్యక్షుడు పీతాని వంకటేష్, జినూనారు గ్రామ అధ్యక్షుడు 
బోస్ పర్యవేక్ంచారు. జనసైనికులు , వీరమహిళలు రయ్, ఝాని్స పాల్గానానారు.
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అస్వస్థతకు గురైన విదాయార్్థలను పర్మరి్శంచిన 
శెట్టీబతుతిల ర్జబాబ్

శతఘ్నా నూ్యస్: అమలాపురం: బండారులంక విజ్ డమ్ సూ్కల్ సమీపంలో చతతా అంట్ంచడం దా్వరా వా్యపించిన 
కాలుష్యం వలన సుమారు 20 మంది విదా్యర్థని విదా్యరు్థలు అస్వస్థతకు గురై స్్థనిక అమలాపురం ఏరయ్ 
ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతునానారు. విషయం తెలుసుకుననా జనసేన పార్టి అమలాపురం నియోజకవరగా ఇనాచేర్జా 
శెట్టిబతుతాల రాజబాబు మరయు జనసేన పార్టి ప్రతినిధులు ఏరయ్ ఆసుపత్రిని సందర్శంచి పిల్లలకు జరుగుతుననా వైద్య 
పర్క్షలు మరయు వార ఆరోగ్య పరసి్థతి వైదా్యధికారులను అడిగ తెలుసుకోవడం జరగంది. అమలాపురం పటటిణంలో 
ఇపపాట్కే డంపింగ్ య్ర్డు లాంట్ చతాతాచదారంతో ప్రజలు తరచూ అనారోగా్యనికి గురవుతునానారు. మరల ఇపుపాడు 

బండారులంకలో ఇట్వంట్ద్ సమస్య జిలా్ల కలకటిర్ ఈ విషయ్నినా సీరయస్ గా తీసుకుని అమలాపురం పటటిణం బండారులంకతో పాట్గా అమలాపురం పరసర ప్ంతాలనినాట్లో 
డంపింగ్ య్ర్డు లో కాలుష్యం లేకుండా శాశ్వత ప్తిపదికన ప్రజలకు ఆరోగ్యవకమైన వాతావరణం కలిపాంచాలని జనసేన పార్టి తరఫున విజ్ఞపితా చేయడం జరగంది. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసేన పార్టి నాయకులుసందాడి శ్రీనుబాబు, ఆకుల బుజిజా, గండి స్్వమి, తాళళు రవి, తూము రమేష్, ముతాతాబతుతాల శ్రీను, పొనకల ప్రకాష్, పోతుమూడి రవికుమార్, పయ్యల స్్వమి 
తదితరులు పాల్గానానారు.

ఆర్.ఆర్.ఆర్ చిత్ బృందానికి అభినందనలు
శతఘ్నా నూ్యస్: మన్యం జిలా్ల, పాలకొండ నియోజకవరగాం: తెలుగువార కీరతాని, తెలుగు 
సినిమా స్్థయిని అంతరాజాతీయ స్్థయికి తీసుకువళి్లన ఆర్.ఆర్.ఆర్ చిత్ బృందానికి 
వీరఘటటిం జనసేన నాయుకులు జనసేన జానీ, మత్స పుండరకం అభనందనలు 
తెలిపారు. ఈ సందరభాంగా వారు మాటా్లడుతూ ఇది ఒక పండగ వాతావరణం ఇది 
భారతద్శంలో ఉననా ప్రతి హీరో అభమానులు సినీ ప్రేమికులు అందరూ ఎంతో 
గర్వంచదగగా విషయం. అద్విధంగా నాట్ పాటకు అదభాతంగా లిరక్్స రాసిన చంద్రబోస్ 
గారకి, అధుభూతమైన సంగీతం అందించిన కీరవాణి గారకి నాట్ నాట్ పాటకు 
అదభాతంగా డాన్్స చేసిన తారక్, రాంచరణ్ గారకి ఆర్.ఆర్.ఆర్ మూవీ కధ రాసిన 
విజేంద్రప్రస్ద్ గారకి, దర్శకదీరుడు రాజమౌళీ గారకి సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క 
టెకీనాషయన్ కు అందరకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసూతా.. ఇలాంట్ అవారుడులు తెలుగు 
ఇండసీ్రాలో ఇంకా రావాలి అని కోరుకుంట్నానాం అని తెలియజేస్రు. ఈ కార్యక్రమంలో 
జనసైనికులు, సినీ ప్రేమికులు పాల్గానానారు.

ఈరోజు జరగబోయే దిగ్్వజయభేరి సభ కోసం అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి సూచనలతో 10 వ 
ఆవిర్భావ సభ వాలంటీర్్స కమిటీకి దశ దిశ నిర్దుశంచిన PAC చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు. 
శవదత్ బోడపాటి,
జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయూదరిశి,
పాయకర్వుపేట నియోజకవర్ం.

జనసైనికుడు అశోక్ కుట్ంబానికి అండగా 
ఉంటం: కామ్శెట్టీ రమేష్

శతఘ్నా నూ్యస్: గురజాల నియోజవరగాం, పిడుగురాళ్ల మండలం, కొనంకి గ్రామం 
యసి్స కాలనికి చందిన జనసైనికుడు అశోక్ ప్రమాదానికిగురై మరణించారు. విషయం 
తెలుసుకుననా మండల అధ్యక్షుడు కామిశెట్టి రమేష్ జనసేన పార్టి నాయకులు, జనసైనికులు 
అశోక్ కుట్ంబానినా పరామర్శంచారు. అశోక్ పార్థవద్హానికి రమేష్ పూలమాల వేసి 
నివాళ్లరపాంచారు. అనంతరం మట్టి ఖరుచేలు నిమితతాం ఇరవై రండువేల రూపాయలను 
జనసేన పార్టి నాయకులు కార్యకరతాల సపోరుటితో వార కుట్ంబ సభ్్యలకు అందజేశారు. 
అనంతరం అశోక్ అంత్యక్రియలు పూరతాయ్్యవరకు ఉండి, వార కుట్ంబనికి అండగా 
ఉనానారు. ఈ సందరభాంగా కామిశెట్టి రమేష్ మాటా్లడుతూ అశోక్ లేని లోట్ పూడచేలేనిదని, 
అశోక్ మరణించడం బాధ్కరమని అనానారు. వార కుట్ంబానికి అండగా ఉంటామని 
హామీ ఇచాచేరు. తమ కుమారుడి దహన సంస్కరాలకు సహాయం అందించిన జనసేన 
నాయకులకు, జనసైనికులకు అశోక్ తలి్లదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ 
కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టి ఉపాధ్యక్షులు బయ్యవరపు రమేష్, పదకొలిమి కిరణ్, 
ప్రధ్న కార్యదర్శ గుర్ం రామకోటేశ్వరరావు, కార్యదర్శలు కొండేపూడి వంశీ, బేతంచర్ల 
నాగేశ్వరరావు, రామాయణం రాము, బలుసుపార్టి శ్రీనివాసరావు జనసేన నాయకులు 
నూతి శేషు, వీర్ల సుర్ష్, కార్తాక్ మరయు కార్యకరతాలు పాల్గానానారు.
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సౌదీలో అంబరాన్ంటిన జనసేన ఆవిరాభావ దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్నా నూ్యస్: పుట్టిన ఊరకి ద్శానికి దూరంగా ఉంట్నానా తమ నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ పట్ల, జనసేన పార్టి పట్ల వారకి ఉననా నమ్మకం ప్రతి రోజు రోజుకీ పరుగుతూనే ఉంది. మారచే 
14వ త్దీన జరగబోయ్ జనసేన పార్టి ఆవిరాభావ దినోత్సవం వేడుకలు ముందుగా సౌదీ అర్బియ్ లోని జుబైల్ లో 10వ త్దీన జనసైనికుల నాయకుల ఆనందోతా్సహాల మధ్య ఘనంగా 
జరగాయి. జుభైల్ లోని పార్టి నాయకులు జి. భాస్కరరావు, ఖె నగేష్, చింతల మూరతా ల ఆధ్వర్యంలో జరగన ఈ కార్యక్రమంలో సౌదీ అర్బియ్లోని పలు ప్ంతాల నుండి జనసైనికులు 
మరయు నాయకులు పాల్గాని పార్టికి తమ సంఘీభావం తెలిపి రాబోయ్ కాలంలో పార్టిని సంఘట్తంగా ముందుకు తీసుకెళ్్లలి అని తమ బంధువులు మిత్రులతో మాటా్లడి పార్టి 
విధ్నాలను వారందరకీ అర్థం అయ్్యలా పద్పద్ చపిపా వారలో మారుపా తీసుకురావాలని కోరారు. రాబోయ్ కాలంలో పార్టికి అనినా విధ్ల వనునాదనునాగా నిలబడాలని తీరా్మనించారు. ఈ 
కార్యక్రమంల్ రాజ మైలవరపు, వాజిద్, గణేష్ ల్కం, పవన్, త్జ, తారక్, గర బాబు, రవి త్జ, నాని, రామ క్రిష్ణ, గోవింద్, అభషేక్, స్యి, సయ్యద్ ఖ్లీష, తాజుదీ్దన్, వినయ్, భాను 
తదితరులు పాల్గానానారు. ఆవిరాభావ దినోత్సవ సందరభాంగా సీనియర్ సైంట్స్టి డాకటిర్ ప్రసననా, గౌర్ శంకర్, అవినాష్, వంకట్రావు, సతీష్ లను జనసేన పార్టి కండువా కపిపా నాయకులు 
మరయు జన సైనికులు వారందరనీ పార్టిలోనికి స్దరంగా ఆహా్వనించారు. అత్యంత ఉతా్సహభరత వాతావరణంలో జరగన ఈ కార్యక్రమం పార్టి కార్యకరతాల, నాయకుల లో సూఫూరతాని 
నింపింది. పవన్ కళ్్యణ్ ని సీ.ఎం కళ్్యణ్ గా చూడటమే తమ అభమతంగా కార్యక్రమం జరగంది.

తెలుగు జాతి, యావత్ భారతీయుల హృదయాలు 
గర్వంతో నిండిపోయిన క్షణాలివి

శతఘ్నా నూ్యస్: నెల్్లరు: ఆర్.
ఆర్.ఆర్ నాట్.. నాట్ పాటకు 
ఆస్్కర్ అవారుడు రావడం తెలుగు 
సినీ చరత్లో మరో మైలు రాయి 
అంటూ రామ్ చరణ్ అభమాని 
ప్రశాంత్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో ఇట్్స 
ఏ ప్రౌడ్ మూమంట్ అంటూ 
వేడుకలు జరగాయి.. ఈ 

సందరభాంగా వారు మాటా్లడుతూ.. తెలుగువాడి ఖ్్యతిని ప్రపంచవా్యపతాంగా చాట్న త్రిబుల్ 
ఆర్ టీం కి ప్రత్్యక అభనందనలు గో్లబల్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ ఇందులో భాగస్్వమి కావడం 
ప్రముఖ పాత్ వహించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలుగు సినిమా వజ్రోత్సవంలో 
చిరంజీవి గారు యుఎస్ లో జరగన ఫిలిం ఫసిటివల్ వేడుకలకు వళ్తా అక్కడ భారతీయ 
సినిమా గురతాంచుకో తగగా విధంగా ఏ స్్మరక చిహనాం లేదని తెలిపిన క్షణాలను గురుతా 
చేసుకుంటూ.. ఈరోజు తండ్రికి తగగా తనయుడుగా రామ్ చరణ్ ఆస్్కర్ అవారుడు విననార్ 
అవ్వడం నిజంగా గర్వంచదగగా విషయం. ఈ విజయ్నికి గర్వ కారణమైనచంద్రబోస్ 
గారకి, కీరవాణి గారకి, రాజమౌళి గారకి గో్లబల్ స్టిర్ రామ్ చరణ్ కి రామారావు గారకి 
గారకి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రశాంత్ గౌడ్ 
తో పాట్ జనసేన పార్టి జిలా్ల ప్రధ్న కార్యదర్శ గునుకుల కిషోర్, మధు, ష్జహాన్, 
హేమచంద్ర య్దవ్, అలేఖ్, వరషున్ తదితరులు పాల్గానానారు.

మచిలీపట్నం సభను విజయవంతం చేయండి: 
గంజ్కుంట ర్మకృష్ణ

శతఘ్నా నూ్యస్: సింగనమల: మచిలీపటనాంలో 
జరగే జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ 
సభకు పద్ద సంఖ్యలో నారపాల మండల 
జనసైనికులు తరలివళ్్లరు. మారచే 14 
త్దీన మచిలీపటనాంలో జరగే జనసేన 
పార్టి ఆవిరాభావ సభ గతంలో ఏ రాజకీయ 

పార్టి నిర్వహించలేని విధంగా ఘనంగా దాదాపు 36 ఎకరాలలో సభను నిర్వహించడం 
జరుగుతోందని, ఈ వేదిక సభా ప్ంగణానికి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు చైతన్య వేదికగా నామకరణం 
చేశారనానారు. 2024 ఎనినాకలో్ల జనసేన పార్టి కీలకమనానారు. వచేచే సర్వత్రిక ఎనినాకలో్ల 
ఏవిధంగా ముందుకు పోవాలో, విధి విధ్నాలు గురుంచి జనసేన శ్రేణులకు, నాయకులకు 
అధినేత దిశా నిర్్దశం చేయడం జరుగుతుందననా విసతాృత ప్రచారంతో ఒక్క స్రగా రాష్ట్ర 
రాజకీయ్లు వేడెకా్కయని, సభలో అధినాయకుడు పవన్కళ్్యణ్ గారు ఏమి మాటా్లడుతారో 
అని జనసేన శ్రేణులు ఆతృతగా ఎదురుచూసుతానానారనానారు. జనసేనాని సిదా్ంతాలు, ఆశయ్లు 
ప్రజలో్లకి తీసుకెళి్ల తందరో్ల అధినాయకుడిని ముఖ్యమంతి చేసుకోవాలనే ధీమాతో కార్యకరతాకు 
పార్టిని ముందుకు నడిపిస్తామని తెలిపారు. ఆవిరాభావ సభకు ఎన్.ఆర్.ఐ యూ.ఎస్.ఏ వార 
సహకారంతో ఏరాపాట్ చేసిన బస్ లలో నారపాల మండలం నుండి పద్దఎతుతాన జనసేన పార్టి 
కార్యకరతాలు, మండల నాయకుల్, పవన్ కళ్్యణ్ అభమానులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వళ్్లరు.
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కెనడాలో అంబరాన్ంటిన జనసేన ఆవిరాభావ దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్నా నూ్యస్: కెనడా: జనసేన పార్టి 10వ ఆవిరాభావ దినోత్సవ వేడుకలను 
టొరంటో, మరయు వాంకోవర్ మహానగరాలో్ల కెనడా జనసేన టీం ముందసుతాగా 
ఈ వారతంలో మారచే 11న శనివారం ఘనంగా జరుపుకునానారు. ఈ సందరభాంగా 
కెనడా జనసైనికులు మాటా్లడుతూ.. 2024 ఏప్రిల్ ఎనినాకలకు ఎలా సంసిద్ం కావాలి 
అనేదానిమీద వివరంగా చరచేంచారు. జనసేన ఆవిరాభావ దినోత్సవం సందరభాంగా 
కెనడా జనసేన టీం 14 లక్షల రూపాయలు పైగా విరాళం ఇవ్వడానికి సిద్ంగా 
ఉనానారు. రాష్ట్రంలో అణగారన వరాగాలకు అధికారం వైపుగా పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
చేసుతాననా ఈ పోరాటంలో తమ వంతు మద్దతు నిలవడానికి నాలుగు వందల పైచిలుకు 
కెనడా జనసైనికులు ఒకొ్కక్కరు తమ తమ నియోజకవరగాంలోని వందమంది 
కుట్ంబాలను ప్రభావితం చేస్తామని ప్రకట్ంచారు. జనసేన వీరమహిళలు 
కేక్ కట్ చేసి ఆవిరాభావ సభ వేడుకలకు తమ సంఘీభావానినా ప్రకట్ంచారు. 
క్రియ్శీలక సభ్యత్వం యొక్క విశిషటితను పవన్ కళ్్యణ్ గార దా్వరా ద్శంలో 
ఎక్కడా లేని విధంగా పార్టి సభ్్యలభద్రత కొరకు తన సంత ఖరుచేలతో కోట్ 
రూపాయల మా్యచింగ్ ఫండ్ ఇచాచేరని తెలియజేశారు. పవన్ కళ్్యణ్ గార వీడియో 
సంద్శాలను ప్రదర్శంచి ఆహా్లదభరత వాతావరణంలో వేడుకలను నిర్వహించారు. 
కెనడా జనసేన ప్రతిష్టిత్మకంగా నిర్వహిసుతాననా ”నో యువర్ లీడర్” ప్రోగ్రాంలో 
భాగంగా లోకల్ గా ఉననా జనసేన నాయకులతో ప్రతి వారంతంలో కెనడా జనసేన 
టీం చరచేలు జరుపుతూ స్్థనిక సమస్యల మీద, అధికార పార్టి అవినీతి పాలనా 
వివరాలు తెలుసుకుంటూ వచేచే ఎలక్షన్్స లో యుదా్నికి ఎలా సిద్ంగా ఉండాలో 
తెలుసుకుంట్నానారు. మారచే 14 మచిలీపటనాం లో పవన్ కళ్్యణ్ గార ఉపనా్యసం 
కోసం ఉతా్సహంగా ఎదురుచూసుతానానామని, లై వ్ లో వీక్స్తామని తెలియజేశారు.
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