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జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ 
ర్ష్ట్ర ర్జకీయాల్లో మార్పునకు నాంది
* సభను విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ తరఫున కృతజ్ఞతలు
* ఇదే స్ఫూరితిని, ఉత్తిజానిని కొనసాగిస్తి భవిషయాత్తి కారయాక్రమాలు
* మంగళగిరి రాష్ట్ర కారాయాలయంలో జనసేన నాయకుల ఆత్మీయ సమావేశంలో శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్
బెజవాడ కృష్ణమమీ జన సునామీతో ఉప్పంగిందా..? బందరు సముద్ర త్రం ముందుకు వచ్చందా అననిట్్ల విజయవాడ 
నుంచ మచలీపటనిం వరకు ఇంత జనమా? అనే ఆశ్చరయాం కలిగే రీతిలో జనసేన పారీటీ పదో ఆవిరాభావ సభను విజయవంతం 
చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా జనసేన పారీటీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరపున, పారీటీ నాయకుల తరఫున 
ప్రత్యాక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుతినానిమని జనసేన పారీటీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైరమీన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు 
అనానిరు. జనసేన పారీటీ పదో ఆవిరాభావ సభ విజయవంతంగా పూరతియిన సందరభాంగా బుధవారం మంగళగిరి లోని పారీటీ 
రాష్ట్ర కారాయాలయంలో శ్రీ మనోహర్ గారు పారీటీ నాయకులు, మీడియా ప్రతినిధులతో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహంచారు. 
ఈ సందరభాంగా శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “వారాహ వాహనం పైకి ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎకి్క ప్రజలకు 
అభివాదం చేసిన దగ్గర నుంచ సభ దగ్గరికి వెళ్్ల వరకు లక్షలాదిమంది జనసైనికులు, ప్రజలు ఆయనకు పలికిన సా్వగతం 
అపూర్వమైనది. బెజవాడ చరిత్రలో గతంలో ఎననిడూ జరగనంతగా రోడుడు షో విజయవంతం అయియాంది. అభివాదం 
చేస్తి, ప్రతి ఒక్కరిని పలకరిస్తి, వారి ఆశీసుసులు త్సుకుంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేపట్టీన వారాహ విజయ యాత్ర 
విజయవాడలో విజయవంతం కావడం ఒక గొప్ప సంకేతంగా నముమీత్నానిం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారి మాట కోసం ఎదురు చూశారు. సభా వేదిక వద్దకు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావడం సుమారు 5 గంటలకు పైగా 
ఆలసయామైనా ఎవరూ కనీసం చెకు్కచెదరకుండా ఓపికగా సభాస్థలి వద్ద వేచ చూడడం ఓ గొప్ప మారు్పనకు నాందిగా 
భావిసుతినానిం. ముఖయాంగా అంతమంది మహళలు ఒక రాజకీయ పారీటీ సభకు రావడమే గొప్ప విషయం అయిత్, సభ 
చవరి వరకు ఉండి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రసంగానిని వినడం మరో గొప్ప విషయం.
* సమన్వయం, ప్రణాళిక అదుభాతం
కారయాక్రమం విజయవంతానికి పూరితి సమన్వయంతో, ఐకయామతయాంగా పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
తరపున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. ఎక్కడా ఎలాంట్ ఇబ్ందులు లేకుండా ఆవిరాభావ సభకు 
అతయాంత అదుభాతంగా ఏరా్పట్్ల చేసిన పారీటీ కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమిటీకి ప్రత్యాక అభినందనలు. మంచ ప్రణాళికతో 
ఏరా్పట్్ల చేయడం బాగంది. వివిధ ప్ంతాల నుంచ వచ్చన వారు ఎక్కడా ఇబ్ంది పడకుండా పారి్కంగ్ దగ్గర నుంచ భోజనాల ఏరా్పట్్ల వరకు చక్కగా చేయడం అందరితో 
శభాష్ అనిపించుకుంది. చాలామంది తమ విధులు మానుకొని స్వచ్ందంగా ముందుకు వచ్చ సభకు వచ్చన వారికి ఏరా్పట్్ల చేయడం ఆనందం కలిగించంది. వరుసగా రండు 
రోజులపాట్ పారీటీ వాలంటీరు్ల పడిన కషటీం గొప్పది. పారీటీ సభ నిర్వహణలో పూరితిసా్థయిలో సహకరించన విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్, కృష్్ణ జిలా్ల ఎస్్పలతో పాట్ పోలీసు సిబ్ంది 
అందరికీ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుత్నానిం. కృష్్ణ జిలా్ల అధయాక్షుడు శ్రీ బండ్రెడిడు రామకృష్ణ, జిలా్ల కమిటీ సభ్యాలకి, మచలీపటనిం ఇంఛారిజి శ్రీ బండి రామకృష్ణ, 
విజయవాడ సిటీ అధయాక్షుడు శ్రీ పోతిన మహేష్, రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీ అమిమీశెట్టీ వాసు, నాయకులు, శ్రేణులకి అభినందనలు. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిలా్లల నేతలు ఈ సభ కోసం ఏరా్పట్ 

చేసిన కమిటీలో్ల బాధయాతలు త్సుకునానిరు.. ఈ ప్ంత అసంబ్్ల నియోజక వరా్గలకి సమన్వయకరతిలుగా 
పని చేశారు. వారికి కృతజ్ఞతలు. అర్ధరాత్రి వేళ కూడా మాకు అనిని విధాలా సహకరించన ప్ంట్, 
ఎలకా్రానిక్, వెబ్ మీడియా మిత్రులకు, యాజమానాయాలకు ధనయావాదాలు. వారు చేసిన ప్రతయాక్ష ప్రసారాల 
దా్వరా లక్షలాది మంది ఇళ్లలో ఆవిరాభావ సభను కనులారా వీక్ంచగలిగారు. జన సైనికులు రాత్రి రండు 
గంటల సమయంలోనూ పారీటీ జండాలు పట్టీకొని జాగ్రతతిగా ఇళ్లకు వెళ్లడం చూసేతి ముచ్చట వేసింది. 
పారీటీ కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ కనీ్వనర్ శ్రీ కళ్యాణం శివ శ్రీనివాస్ తోపాట్ ఆయన బృందం 
అహరినిశలు కషటీపడాడురు. అలాగే సభకు భూములు ఇచ్చన రైత్లకు అలాగే పారి్కంగ్ కోసం భూములు 
ఇచ్చన రైత్లకు ఈ సందరభాంగా హృదయపూర్వక ధనయావాదాలు తెలుపుత్నానిం. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి 
నాయకత్వం కోసం రాష్ట్ర ప్రజలంతా వేయికళ్లతో ఎదురుచూసుతినానిరు. ఇదే నూతన ఉత్తిజం స్ఫూరితిని 
భవిషయాత్తిలో కొనసాగించ రాష్ట్రంలో కొతతి మారు్పను చూపెడతామని గర్వంగా చెబుదాం” అనానిరు.
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విజయవాంతాం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు
శతఘ్ని నూయాస్: విజయవాడ నుంచ మొదలైన వారాహ యాత్రను, మచలీపటనింలో 
నిర్వహంచన జనసేన పారీటీ 10వ ఆవిరాభావ దినోతసువ సభను విజయవంతం చేసిన 
ప్రతి ఒక్కరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అంటూ జనసేన పారీటీ అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. దారి పడవునా హారత్లిచ్చ 
ఆశీర్వదించన ఆడపడుచులను, సాదర సా్వగతం పలికిన జనసేన శ్రేణులను 
ఎప్పట్కీ మరి్చపోను. సభకు అశేషంగా హాజరైన జన సైనికులు, వీర మహళలకు, 
పారీటీ నాయకులకు కృతజ్ఞతలు. వారాహ యాత్ర, సభ ప్ంగణంలో సేవలు 
అందించన వాలంటీర్లకు అభినందనలు. వారాహ యాత్ర, సభ నిర్వహణలో 
పాలుపంచుకునని పారీటీ కారయాక్రమాల నిర్వహణ కమిటీకి, పారీటీ పిఏస్ సభ్యాలు, 
రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యాలు, లీగల్ సల్, ఐటీ సల్, డాకటీర్సు సల్ సభ్యాలకు, చేనేత, 
మతసు్యకార వికాస విభాగాల సభ్యాలకు, కృష్్ణ జిలా్ల కమిటీ, విజయవాడ నగర 
కమిటీలకు అభినందనలు. ఆవిరాభావ దినోతసువ సభాస్థలికి, పారి్కంగ్ కోసం 
భూములు ఇచ్చన రైత్లకు మనస్ఫూరితిగా ధనయావాదాలు తెలియచేసుతినానిను. సభకు 
సహకరించన పోలీసు శాఖకు, ప్ంట్, ఎలకా్రానిక్, వెబ్ మీడియా పాత్రికేయులకు 
ప్రత్యాక కృతజ్ఞతలు అని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పేర్్కనానిరు.
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అంధుల పాఠశాలకు జనసేన విరాళం
శతఘ్ని నూయాస్: అమలా పురం: జనసేన పారీటీ ఆవిరాభావ దినోతసువానిని 
పురస్కరించుకుని పారీటీ నాయకులు డి.యం.ఆర్.శేఖర్ సా్థనిక లూయీ అంధుల 
పాఠశాలకు 25 వేల రూపాయలను విరాళంగా అందించారు. ఈ విరాళ్నిని అంధ 
విదాయారి్దని విదాయారు్థలకు భోజనాల నిమితతిం ఖరు్చ చేసాతిమని పాఠశాల నిరా్వహకులు 
శ్రీనివాస్ తెలిపారు. జనసేన ఆవిరాభావం నుండీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ స్్పరితితో 
ప్రతి యేట్ ఇలా సహకరిసుతినని పారీటీ నాయకులను, కారయాకరతిలను నిరా్వహకులు 
ప్రత్యాకంగా అభినందించారు. ఈ కారయాక్రమంలో శేఖర్, సత్మణి దురా్గ భవాని, 
దళిత నాయకులు ఇసుకపట్ల రఘుబాబు, లింగోలు పండు, ఆర్.డి.యస్.ప్రసాద్, 
ఆకుల స్రయానారాయణ మూరితి, పోలిశెట్టీ బాబులు, కొపు్పల నాగ మానస, డి.యస్.
యన్.కుమార్, తికా్క సరస్వతి, నలా్ల వేంకటేశ్వర రావు, పాలూరి నారాయణ 
సా్వమి, నిమమీకాయల రాజేష్, యర్ంశెట్టీ సత్ష్, నలా్ల దురా్గరావు, సలాది కనాని 
మరియు నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

నవులూరి లక్ష్మీగీత పుట్టినరోజు సందర్ంగా 
పేదలకు ఆహారం పంపిణీ

శతఘ్ని నూయాస్: కొండెపి: శ్రీరామ 
సాయిబాబా వెలేఫూర్ సొసైటీ అననిదాత 
సుఖీభవ కారయాక్రమంలో భాగంగా, 
పననిలూరు మండలం జనసేన పారీటీ 
అధయాక్షులు కనపరితి మనోజ్ కుమార్ 
ఆధ్వరయాంలో బుదవారం నవులూరి 
లక్ష్మీ గీత అనే ఆరు సంవతసురాల 
పాప పుట్టీనరోజు సందరభాంగా 

కందుకూరులో శివాలయం, అంకమమీ సా్వమి దేవాలయం, మరియు బసాటీండ్ సంటరో్ల 
ఉననిట్వంట్ అనాధలకు, యాచకులకు, పేదలకు మరియు వృదు్ధలకు దాదాపు 40 
మందికి ఆహార పాయాకెట్్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది, శ్రీరామ సాయిబాబా వెలేఫూర్ సొసైటీ 
అధయాక్షులు రవ్వ శ్రీనివాసులు గారికి హృదయపూర్వక ధనయావాదాలు తెలుపుకుంట్నానిను, 
ఎంతోమంది పేదల యొక్క ఆకలి బాధలు తెలుసుకునని వయాకితి, సేవా హృదయం గల 
మంచ మనసునని మనిషి, అనాధల యొక్క ఆకలి త్రుస్తి వారి కళ్ళలో్ల ఆనందానిని 
చూసుతినని గొప్ప మనసునని మహారాజు రవ్వ శ్రీనివాసరావు, అదేవిధంగా శ్రీనివాసరావు 
గారిని ఆదరశింగా త్సుకొని ప్రతి ఒక్కరు ఈ శ్రీరామ సాయిబాబా హెలే్పర్ సొసైటీకి 
దాతలు సహకరించాలని పననిలూరు మండలం జనసేన పారీటీ అధయాక్షులు కనపరితి 
మనోజ్ కుమార్ తెలియజేశారు. ఈ ఆహార పంపిణీ కారయాక్రమంలో రవ్వ శ్రీనివాసరావు, 
కనపరితి మనోజ్ కుమార్, చీదళ్ల కృష్ణ మొదలైన వారు పాల్్గనానిరు.

తీగల చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్ంలో ఘనంగా జనసేన 
ఆవిర్్వ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్:  తిరుపతి జిలా్ల, గూడూరు జనసేన పారీటీ కారాయాలయంలో మంగళవారం 
జనసేన పారీటీ పదవ ఆవిరాభావ దినోతసువ సందరభాంగా ఉమమీడి నెలూ్లరు జిలా్ల జనసేన 
పారీటీ ఉపాధయాక్షుడు చంద్రశేఖర్ త్గల ఆధ్వరయాంలో పారీటీ జండా ఆవిష్కరించారు. 
అనంతరం సా్థనిక వివేకానంద రోడ్ లో ఉనని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేసి నివాళులరి్పంచారు. మచలీపటనింలో జరిగిన ఆవిరాభావ దినోతసువ సభకు జనసేన 
పారీటీ నాయకులు బసుసులో తరలి వెళ్్లరు. ఈ సందరభాంగా ఉమమీడి నెలూ్లరు జిలా్ల 
జనసేన పారీటీ ఉపాధయాక్షుడు త్గల చంద్రశేఖర రావు మాట్్లడుతూ మచలీపటనింలో 
జరిగిన సభ దా్వరా పారీటీ శ్రేణులో్ల ఉతాసుహానిని నింపుత్ందని 2024 ఎలక్షన్ కు సమర 
శంఖం పూరించబోత్నానిరని, 2024లో జనసేన ప్రభ్త్వం ఏర్పడుత్ందని తెలిపారు. 
మచలీపటనిం వెళ్్లందుకు వాహనానిని సమకూరి్చన జనసేన పారీటీ ఎన్.ఆర్.ఐ యు.ఎస్.ఏ 
తారక శ్రీనివాస్ ఇండ్ల గారికి శిరీష రామిశెట్టీ గారికి గూడూరు జనసేన పారీటీ తరపున 
ధనయావాదాలు తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పారీటీ గూడూరు పటటీణ అధయాక్షులు 
ఇంద్రవర్ధన్, గూడూరు మండల అధయాక్షుడు భాస్కర్, చలుకూరు మండల అధయాక్షుడు 
జమాల్ బాష్, కోట వాకాడు చటటీమూరు నాయకులు విష్్ణ, అక్ర్, రాజా, వెంకయయా, 
కోట్ క్ంతి, వంశీ, అవినాష్, శివ, గని, వాసు, కారయాకరతిలు మరియు జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన ఆవిర్్వ సభకు తరలి వెళ్ళిన మర్రిపాడు 
మండల జనసేన శ్రేణులు

శతఘ్ని నూయాస్:  అమెరికా 
జనసేన ఎనానిరై కనెకిటీకట్ 
సేటీట్ నుండి శృతి కుమార్ 
సహయ సహకారాలతో 
ఏరా్పట్ చేసిన మినీ 
వాహనంలో మర్రిపాడు 
మండల జనసేన శ్రేణులు 
మచలీపటనిం ఆవిరాభావ 

సభా వేదికకు తరలి వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా మర్రిపాడు మండల జనసేన 
పారీటీ అధయాక్షురాలు ప్రమీలా ఒరుగంట్ మండల ప్రధానకారయాదరిశి గంట్ అంజి, మండల 
కారయాదరుశిలు కనెనిమరకల హరికృష్ణ, పెనుమాది నరసింహా, రాయల్ పోలిచర్ల జనార్ధన్ 
చనాని జనసేన అనంతరం మండల అధయాక్షురాలు ప్రమీలా ఒరుగంట్ మాట్్లడుతూ .. 
ఈ వాహనం ఏరా్పట్ చేసిన శృతి కుమార్ గారికి మర్రిపాడు మండల జనసేన పారీటీ 
తరపున ధనయావాదాలు తెలిపారు.

చిరు పవన్ సేవా సమితి ఆధ్వర్ంలో మంచినీట్ 
సరఫర్

శతఘ్ని నూయాస్: రాజోలు, 
జనసేన పారీటీ, చరు పవన్ 
సేవా సమితి ఆధ్వరయాంలో 
ఏరా్పట్చేసిన వాటర్ 
ట్యాంకర్ దా్వరా బుధవారం 

కేశవదాసుపాలేం మెండుపాలేం పెది్దంట్లమమీతలి్ల త్ర్దంలో ప్రజలకు రాజోలు 
నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు డా. రాపాకరమేష్ బాబు డీజల్ మరియు డ్రైవర్ 
జీతం ధన సహయంతో 5వ రోజు ఉచత త్రాగనీరు సరఫరా చేయడం జరిగిందని 
నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

పాలకండ నియోజకవర్ంలో ఘనంగా జనసేన 
ఆవిర్్వ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: మనయాం జిలా్ల, 
పాలకొండ నియోజకవర్గం, వీరఘటటీం 
మండలం జనసేన పారీటీ 10వ 
ఆవిరాభావదినోతసువం సందర్ంగా 
గేడగాం గ్రామంలో జనసేన పారీటీ 
జండా 20 అడుగల ఎత్తిలో జండా 
ఎగరవెయయాడం జరిగింది. ఈ 

సందరభాంగా జనసేన జానీ మాట్్లడుతూ ఈ 10 సంతసురాల జనసేన పారీటీ ప్రయాణంలో 
పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎనోని ఆట్పోట్లను ఎదుర్్కంటూ 2024లో జనసేన పారీటీ ఒక 
బలమైన శకితిగా ఏదిగే దిసగా గొప్పగా పారీటీని బలోపేతం చేశారు. అందుకు జనసేన పారీటీ 
నాయుకులు వీరమహళలు జనసైనికులు ఎంతోగాను కృషి చేశారు. రాబోయే ఎలక్షనో్ల 
కచ్చతంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారుని స్ఎం గా చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కులమతాలకు 
అత్తంగా పోరాట్లు చెయాయాలి. ఎలాంట్ అధికారం లేకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
సాధించన విజయాలు ప్రజలులోకి త్సుకువెళ్్ళలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క 
కారయాక్రమంలో గెడగాం గ్రామ జనసైనికులు యువత పెద్దలు పిల్లలు వీరఘటటీం మండలం 
నాయకులు అనంత్ శ్రీను బనిని కారీతిక్ గణేష్ అనిల్ యోగి పాల్్గనానిరు.

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

పవన్ తోనే ర్ష్ట్రాభివృదిధి.. ర్యపురెడ్డి కృష్ణ
శతఘ్ని నూయాస్: మాడుగల: జనసేన పారీటీ అధయాక్షులు కొణిదల పవన్ కళ్యాణ్ తోనే రాష్్రాభివృది్ధ 
జరుగత్ందని, మాడుగల నియోజక వర్గ జనసేన పారీటీ నాయకులు రాయపు రడిడు కృష్ణ పేర్్కనానిరు. 
మంగళవారం మండలంలో ఘాట్ రోడ్ జంక్షన్ లో జనసేన పారీటీ ఆవిరాభావ దినోతసువ వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్వహంచారు, ఈ సందరభాంగా కేక్ కట్ చేసి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందరభాంగా జనసేన పారీటీ నాయకులు 
కృష్ణ మాట్్లడుతూ.. పారీటీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ సిదా్దంతాలు నచ్చ వివిధ పారీటీల నుండి జనసేన లోకి 
వసుతిననిట్టీ చెపా్పరు, రాష్్రానికి మేలు జరగాలంటే త్వరలో జరగనునని ఎనినికలో్ల జనసేన అధికారంలోకి 
రావాలనానిరు. అందుకోసం పారీటీ శ్రేణులు సమిషిటీ కృషితో పని చేయాలని కోరారు. ప్రధానంగా అధికార 
పారీటీ వైఫలాయాలను ప్రజలో్లకి త్సుకు వెళ్్లలని స్చంచారు. నిరంతరం ప్రజా సమసయాలపై పోరాటం 
సాగించే పవన్ కళ్యాణ్ కు రోజు రోజుకు ప్రజలో్ల ఆధరణ పెరుగత్ందని తెలిపారు. ఇది చూసి ఓర్వలేక 
అధికార పారీటీ నాయకులు చేసుతినని ఆరోపణలు ప్రజలు గమనిసుతినానిరని చెపా్పరు. ఎవరనిని ఆరోపణలు 
చేసిన ప్రజలు నమమీ బొరని చెపా్పరు. ఈ కారయాక్రమంలో నియోజకవర్గ జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

వైర్ నియోజకవర్ంలో ఘనంగా జనసేన 
ఆవిర్్వ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: వైరా నియోజకవర్గం, ఏనూ్కరు: జనసేన పారీటీ 10వ ఆవిరాభావ దినోతసువ 
వేడుకలను ఏనూ్కరు జనసేన పారీటీ నాయకులు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహంచారు. 
వేడుకలలో భాగంగా ఏనూ్కరు మండలం, ట్ యల్ పేట గ్రామం ప్రధాన కూడలిలో 
జనసేన పారీటీ జండాను ఆవిష్కరించ, కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం పరస్పరం స్్వట్సు 
తినిపించుకునానిరు. ఈ సందరభాంగా వారు మాట్్లడుతూ వయావస్థ మారు్పకై జనసేన 
పారీటీ ఆవిరభావించందని, పారీటీ వయావసా్థపకులు, జాత్య అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
నాయకత్వంలో కారయాకరతిలందరం నిరంతరం నిసా్వర్ధంగా పనిచేసాతిమని తెలిపారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో మండల కోఆరిడునేటర్ బొగా్గరపు శివకృష్ణ, కొవూరి మహేష్, చుంచు 
భాస్కర్, బ్స్ సల్ కోఆరిడునేటర్ పసుపులేట్ కృష్ణ, సోషల్ మీడియా కోఆరిడునేటర్ పాశం 
భరత్, బూరుగ రాము, ఎస్సు సల్ కోఆరిడునేటర్ మద్దల పవన్ కళ్యాణ్, భాగం రవి, 
ఎస్టీ సల్ కోఆరిడునేటర్ బోజగాని సురేష్, ముకితి సత్ష్, మైనారీటీ సల్ కోఆరిడునేటర్ షేక్ 
యాకూబ్ పాష్, పోతిని నాగేంద్రబాబు, ఇలూ్లరి సురేష్, గిది్దగిరి విజయ్, అలాసపురి 
నాగరాజు, ఇలూ్లరి నరేష్, పసుపులేట్ తరుణ్, ఇలూ్లరి సాయి, బాణోత్ అనిల్, బండారు 
ఉదయ్, ఇండ్ల అనిల్, ఇలూ్లరి లక్ష్మీ నరసింహ, సాదం వెంకట పవన్, వాసు, సాదం 
నాగేశ్వరరావు, బాలు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

హుస్నాబాద్ జనసేన ఆధ్వర్ంలో ఘనంగా 
ఆవిర్్వ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్:  హుసానిబాద్: జనసేన పారీటీ 10వ ఆవిరాభావ దినోతసువం సందరభాంగా 
నియోజకవర్గ కోఆరిడునేటర్ తగరపు శ్రీనివాస్ ఆదేశాల మేరకు నియోజకవర్గంలోని 
సా్థనిక పటటీణంలో పారీటీ మండల నాయకులు మల్్లల సంతోష్ ఆధ్వరయాంలో మంగళవారం 
జనసేన జండా ఎగరవేయడం జరిగింది. ఈ సందరభాంగా నాయకులు మాట్్లడుతూ 
నియోజకవర్గ సా్థయిలో పారీటీని బలోపేతం చేస్తి, ప్రజా సమసయాలపై పోరాటం 
చేయాలనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో నాయకులు మల్్లల సంతోష్, గండా సాయి చంద్, 
మోర శ్రీకాంత్, మాయాకల రాజు, కొలుగూరి అనిల్, హమవంత్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

కరిమిళళి బాబా కుటంబ సభ్్లను 
పరమరి్శంచిన డ్.యం.ఆర్.శేఖర్

శతఘ్ని నూయాస్: అమలాపురం: 
ముసి్లం మైనారిటీ నాయకులు 
కరిమిళ్ళ బాబా సోదరుడు 
ఇటీవలే అనారోగయాంతో మృతి 
చెందడంతో వారి కుట్ంబ 
సభ్యాలను అమలాపురం 
జనసేన పారీటీ పార్లమెంటరీ 
నాయకులు డి.యం.ఆర్.శేఖర్ 
పరామరిశించారు. వారివెంత 

శ్రీమతి దురా్గ భవాని నాయకులు లింగోలు పండు, ఇసుకపట్ల రఘుబాబు, పోలిశెట్టీ 
బాబులు నలా్ల వెంకటేశ్వరావు, నిమమీకాయల రాజేష్, కొపు్పల నాగ మాన, డి.ఎస్.ఎన్ 
కుమార్, పాలూరి నారాయణ సా్వమి తదితరులు ఉనానిరు.

నూజివీడు నియోజకవర్ంలో ఘనంగా జనసేన 
ఆవిర్్వ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్:  నూజివీడు 
నియోజకవర్గ పరిధిలోని నాలుగ 
మండలాల జనసైనికులతో 
కలిసి ఘనంగా అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ పిలుపు మేరకు నూజివీడు 
నియోజకవర్గ నాయకులు బరామీ 
ఫణి అధ్వరయాంలో వందలాది మంది 
కారయాకరతిలతో నెక్కలం గొల్లగడెం 
నుండి ప్రతి గ్రామంలో కేకే కట్ంగ్ 

లు నిర్వహస్తి.. నూజివీడు పటటీణంలో భారీ ఎత్తిన వాహనాలు ఛలో మచలీపటనింకి 
జండా ఊపి వందలాది వాహనాలతో మచలీపటనిం వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో 
నియోజకవర్గ నాయకులు పాశం నాగబాబు, తోట వెంకట్రావు, సురిసట్టీ శివ, సునీల్, 
బొబ్్లి శ్రీకాంత్, మహేష్ మండల నాయకులు పాల్్గనానిరు.

పాల్వంచ జనసేన ఆధ్వర్ంలో ఘనంగా ఆవిర్్వ 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్:  భద్రాద్రి కొతతిగూడెం 
జిలా్ల, పాల్వంచ: జనసేన పారీటీ 
పదవ ఆవిరాభావ దినోతసువం 
సందరభాంగా పాల్వంచ జనసేన పారీటీ 
ఆధ్వరయాంలో పాల్వంచ మండలం 

లక్ష్మీదేవి పలి్ల గ్రామపంచాయత్లో ఉనని యువసేన అనాధ శరణాలయం ముందు 
జనసైనికుడు బ్రహమీం ఆధ్వరయాంలో కేక్ కట్ చేసి, పిల్లలకు ఫ్రూట్సు స్్వట్సు అందించడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పారీటీ కారయాకరతి బ్రహమీ మాట్్లడుతూ గౌరవనీయులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, రండు తెలుగ రాష్ట్ర జనసేన నాయకులకు, వీరమహళలకు, 
అభిమానులకు, కారయాకరతిలకు జనసేన పారీటీ పదవ ఆవిరాభావ దినోతసువం శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశారు. 2024లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జనసేన పారీటీ అధికారంలోకి రాబోత్ందని, 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖయామంత్రి అవుతారని జనసేన పారీటీ రండు తెలుగ రాష్్రాలలో 
సమసయాలపై పోరాడుతూ ప్రజలో్ల బలమైన పారీటీగా అవతరించబోత్ందని తెలియజేశారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పారీటీ కారయాకరతిలు బ్రహమీం, బాలాజీ, పవన్, రమేష్, సాయి, 
రాము, పాండు, నూయా పాల్వంచ చరంజీవి ఫ్యాన్సు అధయాక్షుడు ఖాస్ం, మరి కొంతమంది 
జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

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

జనసేన ఆవిర్్వ సభ విజయవంతంపై మాకినీడ్ ప్రత్్క కృతజ్ఞతలు
శతఘ్ని నూయాస్: కాకినాడ జిలా్ల, పిఠాపురం నియోజకవర్గం జనసేన పారీటీ ఇంచార్జి మాకినీడి శేష్కుమారి బుధవారం జనసేన ఆవిరాభావ సభ 
విజయవంతమైనందుకు పిఠాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పారీటీ నాయకులకు కారయాకరతిలకు, జనసైనికులకు, వీరమహళలకు ఆమె ప్రత్యాక 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తలపెట్టీన ఛలో మచలీపటనింలో జరిగిన జనసేన పారీటీ 10వ ఆవిరాభావ 
దినోతసువ సభకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చ విజయవంతం చేసిన నాయకులకు, కారయాకరతిలకు, జనసైనికులకు, వీరమహళలకు పేరుపేరునా 
ధనయావాదాలు తెలియజేశారు. పవన్ ఆశయాలకు, సిదా్ధంతాలకు, అనుగణంగా ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు కృషి చేయాలని కోరారు.

జనసేన ఆవిర్్వ సభ విజయవంతంపై సయ్ద్ 
నాగుర్ వలి ప్రత్్క కృతజ్ఞతలు

శతఘ్ని నూయాస్: మచలీపటనింలో 
మంగళవారం జరిగిన జనసన పారీటీ 
10వ ఆవిరాభావ దినోతసువం సందరభాంగా 
ఏరా్పట్చేసిన సభను విజయవంతం 
చేసిన జనసైనికులు, వీరమహళలకు 
మరియు నకరికలు్ల మండలం నుంచ 
అతయాధికంగా సభలో పాల్్గనటమే 

కాకుండా ఫుడ్ సాటీల్సు, వాటర్ సాటీల్సు ఏరా్పట్ చేసిన జనసైనికులకు అందరికి పేరు 
పేరునా ప్రతి ఒక్కరికి జనసేన పారీటీ నకరికలు్ల మండలం వైస్ ప్రెసిడెంట్ సయయాద్ నాగర్ 
వలి ధనయావాదాలు తెలిపారు. ముఖయాంగా అందరూ క్షేమంగా ఇంట్కి వచా్చరని ఆశిస్తి 
ఆ భగవంత్డుకి మనస్ఫూరితిగా కృతజ్ఞతలు తెలువుత్నానినని మర్క్కసారి మన 
నకరికలు్ల మండలం నలుమూలల నుంచ అధిక సంఖయాలో వచ్చ సభను విజయవంతం 
చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధనయావాదాలు తెలిపారు.

కె. కోటపాడు మండలంలో ఘనంగా జనసేన 
ఆవిర్్వ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్:  మాడుగల: 
జనసేన పారీటీ దశవ 
ఆవిరాభావ దినోతసువం 
సందరభాంగా ఆవిరాభావ 
దినోతసువ వేడుకలను 
మాడుగల నియోజకవర్గం, 
కె. కోటపాడు మండలంలో 
కోటపాడు మండల 

నాయకులు కుంచా అంజిబాబు ఆధ్వరయాంలో ఘనంగా జరిగినవి. అదేవిధంగా పలు 
పంచాయత్లో్ల ఆవిరాభావ దినోతసువ వేడుకలు జరుపబడినవి. ఈ కారయాక్రమంలో కోటపుడు 
మండల జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు మరియు తదితరులు పాల్్గనానిరు.

గూడూరు జనసైనికుల ఆధ్వర్ంలో 2000 
మందికి భోజన పంపిణీ

శతఘ్ని నూయాస్:  జనసేన పారీటీ పదవ ఆవిరాభావ దినోతసువం సందరభాంగా మచలీపటనింలో 
ఆవిరాభావ దినోతసువ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానికి 
విచే్చసిన కారయాకరతిలకు, జనసైనికులకు, వీరమహళలు, జనసేన అభిమానులకు పెడన 
నియోజకవర్గం, గూడూరు మండలం జనసైనికులు ఆధ్వరయాంలో 2000 మందికి 
భోజనం పంపిణీ చెయయాడం జరిగింది.

అబుదాబిలో ఘనంగా జనసేన 
ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని నూయాస్: 
అబుదాబ్: జనసేన 
పారీటీ పదవ ఆవిరాభావ 
దినోతసువం సందరభాంగా 
అబుదాబ్లో గల్ఫూ సేన 
జనసేన ఆధ్వరయాంలో 
ఆవిరాభావ దినోతసువ 
వేడుకలను ఘనంగా 
నిర్వహంచడం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమానికి గల్ఫూ 
సేన జనసేన కారయాకరతిలు, 
పారీటీ నాయకులు ముఖయా 

అతిథులుగా విచే్చయగా, ఈ కారయాక్రమం కేసరి త్రిమూరుతిలు ఆధ్వరయాంలో నిర్వహంచడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన అబుదాబ్ కోఆరిడునేటర్ కేడి విఎస్ నారాయణ, 
కృష్ణ కిషోర్ వీరమలు్ల, దుబాయ్ కోఆరిడునేటర్ రమేష్ బాబు గంధం, పారీటీ కారయాకరతిలు 
మరియు వీరమహళలు పాల్్గనడం జరిగింది.

ఆవిర్భావ సభకు విచ్చేసిన జనసేన శ్రేణులకు మోపిదేవి 
మండల జనసేన అధ్వర్ంలో మజ్జి గ పంపిణీ

శతఘ్ని నూయాస్:  జనసేన పారీటీ 
10వ ఆవిరాభావ దినోతసువం 
సందరభాంగా మచలీపటనిం 
సభకు గంటూరు, ప్రకాశం, 
నెలూ్లరు, అనంతపురం, 
కరూనిల్, చతూతిరు, కడప 
జిలా్లలు నుండి వచ్చన 
లక్షలాది జనసేన శ్రేణులకు 
మోపిదేవి మండలం జనసేన 

పారీటీ అధ్వరయాంలో మజిజిగ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంను మోపిదేవి 
మండల జనసేన పారీటీ అధయాక్షులు పూషడపు రతని గోపాల్ ప్రంభించగా, మోపిదేవి 
మండల పెదప్రోలు జనసేన పారీటీ నాయకులు, కారయాకరతిలు మరియు మండల సా్థయి 
కారయాకరతిలు మజిజిగ పంపిణీ కారయాక్రమానిని విజయవంతం చేశారు.

ఖబడ్దా ర్ పైలా నరసింహాయ్
శతఘ్ని నూయాస్:  తాడిపత్రి జనసేన పారీటీ కారాయాలయంలో 
ఏరా్పట్ చేసిన మీడియా సమావేశంలో తాడిపత్రి పటటీణ 
జనసేన అధయాక్షుడు కుందురితి నరసింహా చారి మాట్్లడుతూ.. 
మారి్చ 12వ త్దీన జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
గారు మంగళగిరి కేంద్ర పారీటీ కారాయాలయంలో బ్.సి. 
సంక్షేమ రండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏరా్పట్ చేశారు. 
అందులో వివిధ కుల సంఘాల నాయకులు పాల్్గని బ్ సి 

సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమనిని విమరిశిస్తి అనంతపురం 
జిలా్ల వైఎస్ఆరీసుపీ జిలా్ల అధయాక్షుడు పైలా నరసింహయయా గారు 13వ త్దీ పవన్ కళ్యాణ్ 
గారిపై చేసిన విమరశిలకు దీట్గా సమాధాన మిచా్చరు. ఇందులో భాగంగా పైలా 
నరసింహాయయా గారికి 2008లో ప్రజారాజయాం పారీటీలో ఒక బ్సి అభయారి్థగా పోటీ చేసే 
అవకాశానిని ఆ రోజు శ్రీ కొణిదల చరంజీవిగారు ఇచా్చరు. గతానిని మరచ మాట్్లడటం 
ఆయన దిగజారుడు రాజకీయాలకు నిదరశినం, అంత్కాదు ఇలాంట్ వారికి వంద మంది 
బ్సి అభయారుతిలకు బ్ ఫ్ర్మీ ఇచ్చ బ్సి లపైన తన కునని ప్రేమను చాట్కునని వయాకితి చరంజీవి 
గారు. నీకు చేతనైత్ ఒక బ్సి నాయకుడుగా నువు్వ తాడిపత్రి నియోజక వర్గంలో మి 
వైఎసాసురీసుపీ నుంచ మీ జగన్ మోహన్ రడిడు గారితో బ్ ఫ్ర్మీ తెచు్చకో గలవా అని 
ప్రశినించారు.
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