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భారతీయుల ఐక్యతకు ప్రతీక హోలీ
భారతీయులకు ముఖ్యంగా హయందువులకు ప్రకృతి ప్రసాదయంచిన ఉల్లాసకరమైన పయండుగ ‘హోలీ’ వసయంత ఋతువులో వచ్చే ఈ పయండుగను వసయంతోత్సవయంగా జరుపుకొనే 

ఈ వేడుక వేళ దేశ ప్రజలయందరికి నా తరపున, జనసేన తరపున ఆనయందకర హోలీ శుభాకయంక్షలు. మన దేశయంలో వివిధ పేరలాతో, వివిధ పురాణాల నేపధ్యంలో ఈ 

పయండుగ జరుపుకొయంటున్నప్పటికీ భారతీయలు ఐక్తకు ప్రతీకగా హోలీ శతాబ్దాల తరబడి విరాజిలులాతోయంద. రయంగులు, పూల సమ్మేళనయంతో నయండి ఉయండే ఈ పయండుగల్నే 

ప్రజలయందరి జీవితాలోలా మయంచి ఆరోగ్యం, సుఖ శయంతులు విరబూయాలన మనస్్పరితిగా ఆకయంక్షిసుతినా్నను. ఈ పయండుగను ప్రకృతి పరయంగా లభయంచ్ సహజ సిద్ధమైన రయంగుల 

మిశ్రమాలతో జరుపుకోవాలన విజ్ఞప్తి చ్సుతినా్నను.

ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించబోతుననిిం
2019 సార్వత్రిక ఎన్నకలోలా ఒక్క ఎమ్మేల్్ సీటు గెలుచుకునా్నయం. ఆ వైసీపీ 

వాళ్లా పటుటుకెళ్లాన సీటు మనదే. 137 సాథానాలోలా పోటీ చ్సి సరాసరి 7.24 

శతయం ఓటు సాధయంచయం. పార్టు గురుతిల మీద జరిగే సాథానక సయంసథాల ఎన్నకల 

నాటికి అద 27.4 శతానకి పెరిగయంద. పయంచయితీ ఎన్నకలోలా 60 శతయం 

మయంద జనసేన మదదాతుతో బరిలో దగారు. మనయం సాధయంచియంద 1209 

సర్పయంచులు, 1576 ఉప సర్పయంచులు, 4456 వారుడు మ్యంబరలా గెలుపు. 

రాష్ట్రవా్పతియంగా 2000 ఎయంపీటీసీ సాథానాలోలా జనసేన అభ్రు్ధల్్న బరిలో 

నల్ప్యంద. అయందులో 180 గెల్చయం. 156 జెడ్్పటీసీ సాథానాలోలా నలబెటిటు 

రయండు కైవసయం చ్సుకునా్నయం. విశఖ మున్సపల్ కరో్పరేషన్ తో పాటు 

మిగతా మున్సపాల్టీలకు పోటీ చ్సి కరో్పరేటరులాగా, వారుడు మ్బరులా 

గెలుచుకునా్నయం. అయందులో 28 శతయం ఓటు సాధయంచగల్గాయం. పార్టు 

సభ్త్వయం 46 లక్షలకు చ్రకుయంద. పక్క పార్టులకు ఇద గొప్ప విజయయంగా 

కనబడకపోవచుచే. ప్రసుతితయం అధకరయంలో ఉన్న వైసీపీ కయంగ్రెస్ పార్టుకి 

ఒక రూపయం. ముఖ్మయంత్రి తయండ్రి గారు సీనయర్ కయంగ్రెస్ నాయకులు. 

తెలుగుదేశయం పార్టు కూడా మూడున్నర దశబ్దాలుగా ఉయంద. జనసేనలో సీనయర్ నాయకులు ఎవరూ ల్రు. అయందుకే ఈ విజయాన్న మనయం బలయంగా గురుతి 

పెటుటుకోవాల్. ఎయంత సియంధువైనా బయందువుతోనే మొదలవుతుయంద. ఒక మహా వృక్షమైనా చిన్న వితుతితో మొదలవుతుయంద. ములోలాకలను ఏల్ వీరుడైనా అమమే 

కడుపు నుయంచ్ మొలవా్వల్. ఈ రోజున 7 శతయం నుయంచి 27 శతానకి.. రేపటి రోజున ఆ 27 శతయం ప్రభుతా్వన్న సాథాప్యంచ్ సాథాయికి చ్రబోతునా్నయం. 

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు భరోస్ ఇచ్చిన జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: బుధవారయం పారాదలో జరిగన అగ్న ప్రమాదయం దగ్ధమైన గుడిసెలు 
ఇలులా న సయందరి్శయంచిన రాష్ట్ర ప్రచర కర్దరి్శ బ్బు పాలూరు, రాష్ట్ర ఐటీ వియంగ్ 
సతీష్ బ్ధతులకు భరోసా ఇవ్వడయం జరిగయంద. రాత్రి 8 గయంటలకు వెళ్ళినపు్పడు 
ఇయంక అక్కడ మయంటలు అదుపులోకి రాల్దు వెయంటనే బ్బు పాలూరు సాథానక 
సిఐ కి ఫోన్ చ్సి చెప్్పన వెయంటనే సాథానక ఫైర్ సేటుషన్ కి ఫోన్ చ్సి పయంప్యంచడయం 
జరిగయంద. స్పయందయంచిన సిఐ కి, ఫైర్ సేటుషన్ సిబ్యందకి ధన్వాదములు తెలపడయం 
జరిగయంద. అల్గే రాత్రి 8 నుయంచి 12 గయంట వరకు ప్యంతయంలో ఉయండి మయంటలు 
అదుపు చ్సి వెళలాడయం జరిగయంద బ్ధతులకు మ్మునా్నమన భరోసా కల్్పయంచడయం 
జరిగయంద. ఇప్పటికైనా అధకరులు సర్వయం కోలో్పయిన వాళలాకి అయండగా ఉయంటారన 
కోరుకుయంటునా్నమన తెల్పారు.

ప్రమాదవశాత్తూ గాయపడిన వీరమహిళకి 
మనోధైర్్యన్నిచ్చిన పెనుకిండ జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: అనయంతపురయం, పెనుకొయండ, మారిచే 14వ తేదీన జనసేన పార్టు 
ఆవిరాభావ సభలో అనయంతపురయం జిల్లా పెనుగొయండ మయండలయంలోన జనసేన 
పార్టు తరపున 13వ వారుడు కౌన్సలర్ గా పోటీ చ్సిన వీరమహళ శ్రీమతి శ్రీదేవి 
ప్రమాదవశత్తి గాయపడడయం జరిగయంద. ఈ విషయయం తెలుసుకున్న జనసేన పార్టు 
అనయంతపురయం జిల్లా కర్దరి్శ సురేష్, పెనుకొయండ నయోజకవర్గ నాయకులు అనల్ 
కుమార్, వెయంకటేష్, పొగతోట వెయంకటేష్, హరి తదతరులు శ్రీదేవి యోగక్షేమాలు 
తెలుసుకొన రూపాయలు 5000/- ఆరిథాకసాయయం అయందయంచరు అల్గే శ్రీదేవి 
కొడుకు చదువుకి కూడా అనీల్ కుమార్ సహాయయం చ్సాతిను అన హామీ ఇవ్వడయం 
జరిగయంద. అల్గే జనసేన తరపున ఈ కుటుయంబ్నకి ఎపు్పడు అయండగా ఉయంటామన 
తెల్యజేయడయం జరిగయంద. ఈ కర్క్రమయంలో కదరి మునకుమార్ పెనుకొయండ 
నాయకులు లోకేష్ తదతరులు పాల్్గనా్నరు.

జనసేన ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతిన్ధిగా 
శ్రీమతి ర్యపాటి అరుణ

శతఘ్్న న్్స్: జనసేన పార్టు రాష్ట్ర అధకర 
ప్రతినధగా శ్రీమతి రాయపాటి అరుణను నయమిస్తి 
పార్టు అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ఆదేశల్చచేరు. 
శ్రీమతి అరుణ ప్రకశయం జిల్లా ఒయంగోలు నగరానకి 
చెయందనవారు. ప్రసుతితయం ఆమ్ ప్రకశయం జిల్లా 
కమిటీలో సయంయుకతి కర్దరి్శగా ఉనా్నరు. సాధారణ 
కుటుయంబయం నుయంచి వచిచేన ఆమ్ పార్టు కర్క్రమాలోలా 
చురుగా్గ పాల్్గయంటూ, పార్టు విధానాలను ప్రజలోలాకి 
తీసుకువెళ్తినా్నరు. సమస్లపై స్పయందయంచ్ విధానయం, 
విమర్శలకు దీటుగా సమాధానమిచ్చే వాక్పటిమను 
గమనయంచి పార్టు అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ రాష్ట్ర అధకర 
ప్రతినధ బ్ధ్తలను శ్రీమతి అరుణకు అప్పగయంచరు. ఈ సయందరభాయంగా పలువురు 
శ్రీమతి రాయపాటి అరుణకు శుభాకయంక్షలు తెల్పారు.

కాట్ల కుక్కల్్ల రోడ్లపైకి వచ్చి మొరగడిం కాదు… : 
కుింటిమద్ది జయర్ిం రెడిడి

శతఘ్్న న్్స్:  అనయంతపురయం జిల్లా, 
అనయంతపురయం అర్న్, అనయంతపురయం జిల్లా జనసేన 
ఉపాధ్క్షులు ల్యర్ కుయంటిమదదా జయరాయం రడిడు 
మాటాలాడుత్… మొదటగా అనయంతపురయం జిల్లా 
నుయంచి జనసేన నాయకులు కర్కరతిలు పెదదా 
ఎతుతిన జనసేన పార్టు 9వ ఆవిరాభావ సభకు విచ్చేసి 
సభను దగ్వజయయం చ్సినయందుకు ప్రతి ఒక్కరికి 
పేరుపేరునా ధన్వాదాలు తెల్పారు. తరా్వత 
ఆవిరాభావ సభలో జనసేన ఆధనేత మాటాలాడిన 
మాటలను వక్రీకరియంచిన వైసిప్ నాయకులకు 
సాట్యంగ్ కౌయంటర్ ఇచరు.

కటలా కుక్కల్లా రోడలాపైకి వచిచే మొరగడయం కదన, వైయసా్సర్్సప్ మయంత్రులు మీరు ఏ ఏ 
శఖలకు మయంత్రులో మీకు తెలుసా? ఎపు్పడనా్న మీ శఖలకు సయంబయంధయంచిన సమస్ 
వచిచేనపు్పడు బయటకొచిచే మాటాలాడుతునా్నరా? జనసేన అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ ప్రజా 
సమస్లు మీరు చ్సుతిన్న అవినీతి, అరాచకలు, మదమ్కి్క మీరు పరిపాల్సుతిన్న తీరు 
విధ విధానాల గురియంచి మాటాలాడితే… వాటికి సమాధానయం చెపే్ప శకితి, దముమే ధైర్యం ల్క 
అవాకులు చవాకులు పేల్తే చూస్తి ఊరుకోయం అన హెచచేరిసుతినా్నమన, ఇప్పటికైనా 
బుద్ధ తెచుచేకొన మీరు.. మీ శఖలకు సయంబయంధయంచిన ప్రజా సమస్ల పటలా స్పయందయంచి 
తక్షణమ్ పరిష్కరియంచయండి….బ్ధ్త గురతిరిగ ప్రవరితియంచయండి.. మగతనయం గురియంచి 
మాటాలాడే అయంత మగాళ్ళి మీరు? అన ప్రశ్నయంచరు.

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

జనసైన్కున్కి మనోధైర్్యన్నిచ్చిన న్డదవోలు జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: పశచేమగోదావరి జిల్లా, నడదవోలు నయోజకవర్గయంలోన రూరల్ 
మయండలయంలో విజేజేశ్వరయం గ్రామానకి చెయందన జనసైనకుడు కపు్పల లక్ష్మీ శవనారాయణకి 
గత నెలలో కొవ్్వరు వదదా ఆకి్సడయంట్ జరిగ రయండు భుజాలకు ఆపరేషన్ చ్యడయం జరిగయంద. 
వీరిన కర్వర్గయం మరియు మయండల అధ్క్షులు కల్సి పరామరి్శయంచి కుటుయంబ్నకి 
అయండగా ఉయంటామన హామీ ఇచచేరు. కర్క్రమయంలో జిల్లా కర్దరి్శ తుల్ చినబ్బు, 
సయంయుకతి కర్దరి్శ ఉలుసు సౌజన్, సయంయుకతి కర్దరి్శ పాల్ వీరాసా్వమి మరియు 
నడదవోలు మయండల అధ్క్షులు పోల్రడిడు వెయంకటరత్నయం కల్సి అతన కుటుయంబ్నకి 
బయ్యం కూరగాయలు మరియు నతా్వసర వసుతివులు అయందచ్సి భవిష్తుతిలో కూడా 
జనసేన తరపున ఎలలాపు్పడూ అయండగా ఉయంటామన పేర్్కనా్నరు. ఈ కర్క్రమయంలో 
విజేజేశ్వరయం జనసైనకులు స్రిశెటిటు శేషగరి, వరప్రసాద్, రాజేష్, వీరబ్బు, రవి, ప్రసాద్, 
మణికయంఠ, బ్రహామేజి పాల్్గనా్నరు.

పలు కుటింబాలను పర్మర్శించ్న పత్న్
శతఘ్్న న్్స్: త్రు్పగోదావరి, ముమిమేడివరయం, రాష్ట్ర జనసేన పార్టు రాజకీయ 
వ్వహారాల కమిటీ సభు్లు ముమిమేడివరయం నయోజకవర్గ జనసేన పార్టు ఇయంచర్జే 
ప్తాన బ్లకృష్ణ ఐ పోలవరయం మయండలయం బ్ణాపురయం గ్రామసుతిలు దేవు నాగేశ్వరరావు 
అకల మరణయం చెయందనారు వారి కుటుయంబ సభు్లను పరామరి్శయంచి సానుభూతి 
తెల్యపరిచరు మరియు పెదదామడి గ్రామానకి చెయందన వాసయంశెటిటు వెయంకట్ రావు 
అకసామేతుతిగా చనపోయినయందున వారి కుటుయంబ సభు్లను పరామరి్శయంచరు 
వీరి వెయంట మయండల అధ్క్షులు మదదాయంశెటిటు పురుషోతతియం రాష్ట్ర కర్దరి్శ జక్కయంశెటిటు 
బ్లకృష్ణ జిల్లా కమిటీ కర్వర్గ సభు్లు తాళ్లారి ప్రసాద్ ఎయంపీటీసీ జమిమే, మచచే 
నాగబ్బు ఇయండుగుల రామకృష్ణ, లయంకలపల్లా వెయంకటేశ్వరరావు, సల్ద రాజా, 
ప్తానరాజు మరియు జనసేన పార్టు శ్రేణులు పాల్్గనా్నరు.

జనసేన ఆవిర్భావ సభలో గాయపడడి మహిళకు ఆరథాక 
స్యిం అింద్ించ్న పెిండ్్యల శ్రీలత

శతఘ్్న న్్స్: మారిచే 14వ తేదీన జనసేన పార్టు ఆవిరాభావ సభలో అనయంతపురయం జిల్లా 
పెనుగొయండ మయండలయంలోన జనసేన పార్టు తరపున13వ వారుడు కౌన్సలర్ గా పోటీ చ్సిన 
వీరమహళ శ్రీదేవి ప్రమాదవశత్తి గాయపడడయం జరిగయంద. ఈ విషయయం తెలుసుకున్న 
రాయలసీమ మహళ్ విభాగయం ప్యంతీయ కమిటీ సభు్రాలు పెయండా్ల శ్రీలత గాయపడిన 
వీరమహళ శ్రీదేవిన పరామరి్శయంచి యోగ క్షేమాలు తెలుసుకొన 10 వేల రూ. ఆరిథాకసాయయం 
అయందయంచరు.
ఈ సయందరభాయంగా పెయండా్ల శ్రీలతమాటాలాడుత్.. జనసేన పార్టు ఆవిరాభావ దనోత్సవ సభ 
పెదదా ఎతుతిన విజయవయంతయం అయినప్పటికీ ఇల్యంటి ఘటన జరగడయం దురదృషటుకరమన 
శ్రీదేవి జనసేనపార్టులో క్రియాశీలక సభ్త్వయం తీసుకున్నయందువలలా వైద్ బీమా కియంద 50వేల 
రూపాయలు వచ్చే విధయంగా చూసాతిమన జనసేన పార్టు అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ గారు 
ఇటువయంటి అను కోన ప్రమాదాలు జరిగనపు్పడు జనసేన కర్కరతిలకు, వీర మహళలకు ఆరిథాక 
తోడా్పటును అయందయంచ్ విధయంగా క్రియాశీలక సభ్తా్వన్న ప్రవేశపెటాటురన తెల్యజేశరు. ఈ 
కర్క్రమయంలో జిల్లా కర్దరు్శలు కశెటిటు సయంజీవ రాయుడు, సురేష్, సయంయుకతి కర్దరు్శలు 
శవ, పెనుగొయండ మయండల అధ్క్షుడు మహేష్, సోమయందేపల్లా అధ్క్షులు జబబులలా వీర మహళలు 
కసెటిటు సావిత్రి, శల్ప, తేజలక్ష్మి, శర్ష నాయకులు తోట ప్రకష్, టి.ఎన్ అయంజి, కొయండిశెటిటు 
ప్రవీణ్, లోకేష్, శవ శయంకర్, విష్్ణ, వెయంకటేష్, జనసైనకులు తదతరులు పాల్్గనా్నరు.

‘శ్రీ దామోదరిం సింజీవయ్య చైతన్య వేద్క’
*జనసేన ఆవిరాభావ సభ విజయవయంతయం చ్సిన అయందరికి ధన్వాదాలు తెల్ప్న రూపా 
మారిశెటిటు

శతఘ్్న న్్స్: అనయంతపురయం, జనసేన 
పార్టు 9వ ఆవిరాభావ దనోత్సవాన్న ఇయంతటి 
ఘనవిజయయం చ్సిన సయందరభాయంగా 
అనయంతపురయం జిల్లా వీరమహళ రూపా 
మారిశెటిటు మాటాలాడుత్… జనసైనకులు, 
వీరమహళలు, అభమానులు మరియు రాష్ట్ర 
నలుమూలల నుయండి తెలయంగాణ, కరా్ణటక 
నుయంచి వచిచేన వారయందరికీ పేరు పేరునా 
కృతజ్ఞతలు తెల్యజేసుతినా్ననన, ముఖ్యంగా 

ఎటువయంటి అవాయంతరాలు ల్కుయండా పోలీసు అధకరులు ట్రాఫిక్ పోలీసులు చల్ 
బ్గా కయంట్రోల్ చ్శరు పోలీసు అధకరులకు, జనసైనకులకు తరుపున ధన్వాదాలు 
తెల్యజేసుతినా్ననన అనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మార్్కపురిం జిల్్ల చెయ్్యలన్ కోరుత్ జెఏసీ ఆధవార్యింలో ఆమరణ న్ర్హారదీక్ష

శతఘ్్న న్్స్: మారా్కపురయం జిల్లా చెయా్లన సాథానక ఆర్డువో కరా్లయయం వదదా ఆమరణ నరాహారదీక్షలో కూరుచేన్న జేఏసి వైస్ చైరమేన్ మరియు జనసేనపార్టు మారా్కపురయం 
నయోజకవర్గ ఇయంచరిజే ఇమమేడి కశీనాథ్, జేఏసి కనీ్వనర్ షేక్ సైదా, జేఏసి ఛైరమేన్ కయందుల నారాయణరడిడు, సిప్ఎయం నాయకులు జి.బ్ల నాగయ్, అమ్ ఆదీమే పార్టు జిల్లా 
కనీ్వనర్ వి.సుదర్శన్, వైసీపీ నాయకులు పెదదారడిడు స్ర్ప్రకష్ రడిడు.
ఈ దీక్షలో ఇమమేడి కశీనాధ్ మాటలాడుత్ కొయంతమయంద వైసిపీ నాయకులు జిల్లా వసేతి పను్నలు పెరుగుతాయన అవగాహనల్న తపు్పడు ప్రచరయం చ్సుతినా్నరు. కొయంతమయంద 
నాయకులు తమ రాజకీయ సా్వరథాయం కోసయం రానున్న రోజులోలా భావితరాల భవిష్తుతిను నాశనయం చ్సుతినా్నరన, ప్రజలు వారి బడడుల భవిష్తుతిను దృష్టులో పెటుటుకొన అత్ధక 
మ్జారిీతో గెల్ప్యంచి మీ నాయకులు మీరు ప్రజలకు సేవ చ్సాతిరనుకునా్నరు, మీకు నజయంగా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉయంటే ఒక పూల సుబ్య్ గారిల ప్రజల గుయండలోలా 
శశ్వతయంగా నల్చిపోయే పనులు చెయా్ల్ కన, పశచేమ ప్యంతానకి చెయందన మయంత్రి అయంటారన మిమమేల్్న గెల్ప్యంచిన ప్రజలను మోసయం చ్సి రాజకీయ లబ్ధ కోసయం ఆతమే 
వయంచన చ్సుకొన జిల్లా రాకుయండ అడుడుపడుతునా్నరన ఇప్పటికైన కళ్ళి తెరచి జిల్లా సాధనకు సహకరియంచి, ముఖ్ మయంత్రి గారిన ఒప్్పయంచలన తెల్యజేసేశరు. ఈ దీక్షకు 
మదదాతు తెల్ప్న జిల్లా సీపీఐ కర్దరి్శ ఎయం.ఎల్.నారాయణ, నయోజకవర్గ సీపీఐ కర్దరి్శ అయందే నాసరయ్, మాజీ మున్సపల్ చైరమేన్ వక్కలగడడు మల్లాకరుజేన, సిప్ఎయం 
రాష్ట్ర కయంట్రోల్ కమిషన్ చైరమేన్ జల్ అయంజయ్, పశచేమ ప్రకశయం జిల్లా కర్దరి్శ సయ్ద్ హనీఫ్, జనసేనపార్టు మారా్కపురయం నయోజకవర్గ నాయకులు, కర్కరతిలు, వీర 
మహళలు అభమానులు పాల్్గనా్నరు.

ఎననిరై ల సేవలు ప్రశింసనీయిం
శతఘ్్న న్్స్: వృతితి ర్తా్ విదేశలోలా కుటుయంబ్లకు దూరయంగా ఉయంటూ పుటిటున ఊరూ కోసయం నమిమేన 
నాయకుడి కోసయం పరితప్యంచ్ నసా్వరథా జనసైనకులు ఈ ఎనా్నరై లు తాము దూరయంగా ఉయండిపోయాయం కనీసయం 
మా జనసైనకులు, వీర మహళలు, నాయకులు అయినా ఆవిరాభావ దనోత్సవయం కర్క్రమానకి వెళ్ళిల్ అన 
పెదదా మనసుతో సముచితమైన ఆలోచన చ్సి ఆచరణలో పెటిటున దేశ భకుతిలు ఈ జనసైనకులు. ఎనా్నరై 
అనశెటిటు సా్వమి, సపతిగరిష్, సాయి నయండూరి ల ఆద్వర్యంలో రయండు తెలుగు రాష్టట్లలో ఉన్న జనసైనకులను 
సభా ప్యంగానకి తీసుకు వచిచే క్షేమయంగా ఇళలాకు చ్రే వరకు ప్రతి క్షణయం తగన జాగ్రతతిలు తీసుకున్న వైనయం 
శలాఘనీయయం. ఎనా్నరైలు జనసేన ఆవిరాభావ సభకు 61 బసు్సలు ఏరా్పటు చ్యడయం జరిగయంద. యూ.ఎస్.ఏ 
ఎనా్నరై టీయం సభు్లు చ్సిన సేవలకు రయండు తెలుగు రాష్టట్లలో జనసేన పార్టు నాయకులు, నయోజకవర్గ 
ఇయంఛారిజేలు, మరియు జనసైనకులు, వీర మహళలు హర్యం వ్కతియం చ్శరు.

అఖిల కర్ణాటక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్్యణ్ 
అభిమానుల ఆధవార్యింలో 

పునీత్ ర్జ్ కుమార్ జన్మద్న వేడుకలు

శతఘ్్న న్్స్: అఖిల కరా్ణటక పవర్ సాటుర్ పవన్ కళ్్ణ్ అభమానుల సేవా 
సయంఘయం నుయంచి గురువారయం పవర్ సాటుర్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ జనమేదనయం 
సయందరభాయంగా అన్నదాన కర్క్రమయం చ్యడయం జరిగనద. ఈ కర్క్రమానకి 
రాష్ట్ర అధ్క్షులు మురళ్ గౌడ, గౌరవ అధ్క్షులు, రాజ్ సదసు్సలో నవీన్, 
రాజ్ సదసు్సలో మధు ఈ కర్క్రమానకి వెళ్లా తాలూక అధ్క్షులైన మయంజు 
వాళలాల జిమ్ కి ధన్వాదాలు తెల్యజేయడయం జరిగనద.
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