
శనివారం, 03 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అమూల్యమైన మీ వాత్సల్్యనికి 
మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతలు

శతఘ్ని న్యూస్: పుట్టిన రోజు వేడుకలకు దూరంగా ఉంటూ... ఆధ్యూత్మిక సంబంధమైన కారయూక్రమాల్లో నిమగనిమవుతూ ఉంటాను. 
ఈ యేడాది కూడా అదే విధంగా జనమిదినం సందర్ంగా ఆధ్యూత్మిక సంబంధ కారయూక్రమంల్ పాల్గొన్నిను. ప్రత్ ఒక్కరి క్షేమానిని 
కోరుకోవడం న్ బాధయూతగా భావిస్తాను. న్పై ఉనని వాత్సలయూంతో, అభిమానంతో జనమిదిన శుభాకాంక్షలు తెలియచేసిన ప్రత్ ఒక్కరికీ 
మనఃపూర్వక కృతజ్ఞతలు అంటూ జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. శ్రేయోభిలాషులైన 
పెద్దలు, రాజయూంగబద్ధ పదవుల్లో ఉననివారు శుభాశీస్్సలు అందచేశారు. స్మాజిక మాధయూమాల ద్్వరా రాజకీయ నేతలు, ప్రజ 
ప్రత్నిధులు, సినీ తారలు, దర్శకులు, రచయితలు, స్ంకేత్క నిపుణులు, పాత్రికేయులు, ప్రవాస భారతీయులు శుభాకాంక్షలు 
తెలిపారు. ననుని తమ కుటంబంల్ ఒకడిగా చూస్కంటనని అభిమానులు, జన సైనికులు, వీర మహిళలు, జనసేన 
న్యకులు ప్రత్యూక కారయూక్రమాల ద్్వరా తమదైన శైలిల్ జనమిదిన శుభాకాంక్షలు వెలలోడించారు. న్పై అమూలయూమైన 
వాత్స్యలాయూనిని కనబరుస్తా జనమిదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపినవారందరికీ ధనయూవాద్లు తెలియచేస్కంటన్నిను. రకతా ద్న 
శిబిరాలు, స్మాజిక సేవా కారయూక్రమాలు నిర్వహించి న్ జనమిదిన కారయూక్రమానికి ఒక ప్రయోజనం కలిగంచిన ప్రత్ ఒక్కరికీ 
హృదయపూర్వక అభినందనలు అని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పేర్్కన్నిరు.

ఆయన పిలుపు.. ఆమెకు జీవన మలుపు!
* ఆతమిహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతు కుటంబానికి ద్రి చూపిన జనసేన్ని
* ఎంబీఏ చదివిన స్నీతకు జబ్
* సిద్ధవటం రచ్చబండల్ స్నీతకు ఉద్యూగం కలి్పంచాలని కోరిన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
* స్పందించిన పార్టి IT విభాగం సభ్యూలు శ్రీ పెననిమరెడిడి న్గబాబు
* కంపెనీల్ ట్రైనీ రిక్రూటీ జబ్ .... వర్్క ఫ్ం హం
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆమె చదువు విలువ తెలిసిన ఆడపడుచు.. ఎంబీఏ పూరితా చేసింది. భూమిని నమ్మికని 
పది మంది కడుపు నింపే హలాధ్రిని వివాహం చేస్కుంది. ఇద్దరు మ్దు్దల సంతానం. సంత పొలం 
2 ఎకరాలతో పాట... మరో 10 ఎకరాల పొలానిని కౌలుకు తీస్కని భరతా వయూవస్యం చేస్తాంటే.. 
పెళ్లో అయిన తరా్వత ఎంబీఏ పూరితా చేసింది. అంతా సవయూంగా స్గుతునని సమయంల్నే ఆ ఇంట్ని 
అపు్పల భారం కుదిపేసింది. ద్నిని తటటికోలేక భరతా బలవనమిరణంతో ఒక్కస్రిగా ఆమె బతుకు 
చీకటైపోయింది. ఇద్దరు చిన్నిరులతో దికు్కతోచని సిథిత్ల్కి వెళ్లోపోయింది. అంధకారంల్ ఉనని ఆమె 
జీవన నౌకకు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపట్టిన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర ఓ చుకా్కనిగా 
ఉపయోగపడింది. ఉననిత చదువు చదివిన ఆమెకు ఉపాధి బాటలు పరిచింది. జనసేన్ని రచ్చబండ 
వేదిక నుంచి ఇచి్చన పిలుపుతో స్పందించిన సహృదయులు ఆమెకు ఉద్యూగం ఇచే్చందుకు మ్ందుకు 
వచా్చరు.
- ఉమమిడి కడప జిలాలో, జమమిలమడుగు నియోజకవరగొం, బొమమినందలకు చందిన ఎనమల 
రఘున్థరెడిడికి, మైలవరం మండలం, పైరాల గ్రామానికి చందిన కామిని స్నీతకు ఏడేళలో క్రితం 
వివాహం అయింది. వీరికి ఇద్దరు సంతానం. రఘన్థరెడిడి తనకునని రెండు ఎకరాలతో పాట 10 
ఎకరాలను కౌలుకు తీస్కని పత్తా, శెనగ పంటలను వేశారు. వరుస నష్టిలు రావడంతో పాట కౌలు 
సమ్మిలు భారమై ఏట్కేడాది అపు్పలు చేస్తా వెళ్లోరు. ఆ భారం రూ.15 లక్షలకు చేరుకుంది. ఒకవైపు 
పంట పెటటిబడి లేక, కౌలు డబుబులు చలిలోంచుకోలేక ఇబబుందులు పడుతుంటే, అపు్పలు ఇచి్చన వారి 
ఒత్తాడి ఎకు్కవై రఘన్థరెడిడి గత ఏడాది పురుగులమందు తాగ ఆతమిహతయూ చేస్కున్నిరు. స్నీతతో 

పాట, ఇద్దరు చిన్నిరులు అన్ధలయాయూరు. 
దంతో స్నీత పుట్టింట్కి చేరుకుంది. తండ్రి 
చంద్రన్రాయణ రెడిడి, తలిలో రామ లక్షష్మమమి 
కూడా కూలీలే కావడంతో వారినే నమ్మికని 
జీవిసతాంది. ఈ సమయంల్ జనసేన పార్టి కౌలు 
రైతు భరోస్ యాత్రల్ భాగంగా కడప జిలాలో 
సిద్ధవటంల్ పెట్టిన రచ్చబండ సభకు స్నీత తన 
పిలలోలతో సహా వచి్చంది. రఘన్థరెడిడి మరణంతో 
పెద్ద దికు్కను కోల్్పయిన ఆ కుటంబానికి శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు తన వంతుగా రూ.లక్ష 
ఆరిథిక సహాయం అందించారు. తడారిన కళలోతో 
స్నీత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని తాను ఎంబీఏ 
చదువుకున్నినని, తనకు ఉద్యూగం ఇపి్పసేతా 
తన కుటంబానికి ఆసరా అవుతుందని కోరింది. కుటంబ వివరాలు అడిగ తెలుస్కునని జనసేన్ని 
వేదికపై నుంచే స్నీతకు సహాయ పడాలని కోరారు. ఆమెకు ఉద్యూగం ఇపి్పంచాలని అభిమానులకు, 
శ్రేయోభిలాషులకు పిలుపునివ్వడంతో ఆమె చిరు ఆశ స్కారం అయింది.
- పి.గననివరంకు చందిన పార్టి IT విభాగం సభ్యూలు శ్రీ పెననిమరెడిడి న్గబాబు శ్రీ పెననిమరెడిడి 
న్గబాబు స్పందించి కామిని స్నీతకు ట్రైనీ రిక్రూటీగా ఉద్యూగం ఇచా్చరు. హైదరాబాద్ కు చందిన 
రిక్రూటీ మేనేజమింట్ సర్్వస్ ప్రైవేట లిమిటెడ్ ల్ జబ్ అందించారు. కామిని స్నీత పిలలోలతో సంత 
ఊరి నుంచి హైదరాబాద్ కు వెళ్లో ఉద్యూగం చేసే అవకాశం లేకపోవడంతో ఆమెకు వర్్క ఫ్ం హం 
వెస్లుబాటను కంపెనీ కలి్పంచింది. ట్రైనీ స్ఫ్టి వేర్ ఉద్యూగ తరహాల్నే ఆమెకు వేతనం, ఇతర 
అలవెను్సలు ఉంటాయని కంపెనీ సీఈవో పెననిమరెడిడి స్వర్ణ ప్రియ తెలిపారు. దంతో స్నీతకు ఓ ద్రి 
దొరకింది. యూకేజీ, నర్సర్ చదువుతునని తన ఇద్దరు చిన్నిరుల భవిషయూతుతాకు భరోస్ ఇచే్చందుకు 
ఊతం దొరికింది. తమకేం కాని వయూకితా ఎక్కడి నుంచో దేవుడిలా వచి్చ తమ బతుకుల్లో కతతా ఉషోదయాలు 
నింపారని, శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఈ సందర్ంగా కామిని స్నీత ధనయూవాద్లు తెలిపారు. ఉద్యూగం 
ఇచి్చన కంపెనీ యాజమాన్యూనికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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జెండా దిమెమెల ధ్ెంసెంతో జనసేన ప్రస్థానానిని ఆపగలరా?
•జనసేన రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన మహేష్ అరెస్టు అప్రజాస్వామికం
•వైసీపీ దౌర్జన్యూలను జనసేన బలంగా ఎదుర్కంటంది
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి నితయూం ప్రజలతో మమేకమవుతూ వారి పక్షాన పోరాడుతుంటే అధికార వైసీపీ 
దౌర్జన్యూలకు పాల్పడుతోందని జనసేన పార్టి రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైరమిన్ శ్రీ న్దండలో మనోహర్ ఒక 
ప్రకటనల్ దుయయూబటాటిరు. మా పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదిన వేడుకలను పురస్కరించుకని- 
విజయవాడల్ రాయల్ హటల్ సంటరోలో పార్టి జండా ఎగురవేసేందుకు సిద్ధమైత్ వైసీపీ వాళ్ళు అడుడికని జండా 
దిమెమిను ధ్వంసం చేయడం పాలక పక్షం వైఖరిని తెలియచేసతాంది. వైసీపీ దౌర్జన్యూనిని అడుడికననిందుకు మా పార్టి 
రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నిధి, విజయవాడ నగర అధయూక్షుడైన శ్రీ పోత్న మహేష్, ఇతర న్యకులపై కేస్లు నమోదు 
చేసి అరెస్టి చేయడం అప్రజస్్వమికం. జనసేన జండా దిమెమిను పగలగొట్టిన వారిపై కాకుండా, ఆ దుశ్చరయూను 
అడుడికననివారినే పోలీస్ సేటిషన్ కు తీస్కువెళ్ళు కేస్లు పెటటిడం ఏమిట్? వైసీపీ ప్రజ వయూత్రేక విధ్న్లను 
ఎప్పట్కపు్పడు ప్రశినిస్తా, ప్రజల మ్ందుకు వెళ్తాననివారిని కటటిడి చేసేందుకే ఈ విధమైన కేస్లు నమోదు చేస్తాన్నిరు. జండా దిమెమిలు ధ్వంసం చేసినంత మాత్రాన జనసేన ప్రస్థిన్నిని 
ఆపలేరని అధికార పక్షం గ్రహించాలి. జనసేన జండా చూసేతానే భయపడి అక్కస్తో ద్డి చేస్తాన్నిరని మరోస్రి రుజువైంది. మొనని జగగొయయూపేటల్, నేడు విజయవాడల్ జనసేన జండా 
చూసి వైసీపీ న్యకులు భయపడాడిరు. వీళ్ళు చేసే దౌర్జన్యూలను జనసేన పార్టి బలంగా ఎదుర్్కంటంది. ఎప్పట్కపు్పడు వీళళు దుషటి పాలనను ప్రజ క్షేత్రంల్ నిలదస్తాం అని శ్రీ న్దండలో 
మనోహర్ హెచ్చరించారు.

జనహృదయ నేతకు జనమెదిన శుభాకెంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్:  నితయూం జనం గురించి ఆల్చించి వారి సమసయూల పరిష్్కరానికి 
పరితపించే, పరిమితులు లేకుండా పని చేసే జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ కు హృదయపూర్వక జనమిదిన శుభాకాంక్షలు.

కెంద్ర కరా్యలయెంలో ఘనెంగా 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్ ల్ని జనసేన పార్టి కేంద్ర కారాయూలయంల్ పార్టి అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పొలిట్ బ్యూరో 
సభ్యూలు శ్రీ అర్ంఖాన్, పార్టి అధయూక్షుల వారి రాజకీయ కారయూదరి్శ శ్రీ పి.హరిప్రస్ద్, 
సీనియర్ న్యకులు శ్రీ యాతం నగేష్ , పార్టి మీడియా విభాగానికి చందిన శ్రీ వట్టికూట్ 
చక్రవరితాతో పాట పార్టి కారాయూలయ సిబబుంది, కారయూకరతాలు ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొన్నిరు. 
శ్రీ అర్ంఖాన్ కేక్ కట్ చేసి అధినేతకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా పార్టి 
కారాయూలయం - హాయూపీ బర్తా డే పవన్ కళ్యూణ్ గారు... లాంగ్ లివ్ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అనే 
జనమిదిన నిన్ద్లతో మారోమిగంది.

జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కరా్యలయెంలో 
జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగరిల్ని జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారాయూలయంల్ జనసేన పార్టి 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్  జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పార్టి చేనేత 
వికాస విభాగం ఛైరమిన్ శ్రీ చిలలోపలిలో శ్రీనివాస్, పార్టి న్యకులు శ్రీ మండలి రాజేష్, శ్రీ 
అమిమిశెట్టి వాస్, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, మంగళగరి నియోజకవరాగొనికి చందిన 
అనిని మండలాల అధయూక్షులు పాల్గొని కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం కారయూక్రమంల్ 
పాల్గొనని ప్రత్ ఒక్కరు న్ సేన కోసం.. న్ వంతు కారయూక్రమానికి తమ తమ మొబైల్్స 
ద్్వరా ఎవరి వంతు సహకారం వారు అందచేశారు. నిజయితీతో కూడిన రాజకీయ 
వయూవసథి నిరామిణంల్ ప్రత్ ఒక్కరు తమవంతు సహకారం అందించాలని ఈ సందర్ంగా 
పార్టి న్యకులు పిలుపునిచా్చరు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్  రాజకీయ ప్రస్థినం నేట్ తరం 
న్యకులకు స్ఫూరితాద్యకమని కనియాడారు.

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

రాష్ట ్ర వ్యాప్ తంగా ఘనతంగా శ్రీ  పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదిన వేడుకలు
• రకతాద్న శిబిరాలు, సేవా కారయూక్రమాలతో హరెత్తాంచిన జనసేన శ్రేణులు
• శ్రమద్నంతో రహద్రులకు మరమమితులు
• ఆస్పత్రులు, అన్ద్శ్రమాల్లో అననిద్న్లు
• ఊరూరా జండా దిమెమిల ఆవిష్కరణలు
• ‘న్ సేన కోసం.. న్ వంతు’కు మద్దతుగా కారయూక్రమాలు
• క్రౌడ్ ఫండింగ్ కారయూక్రమం చేపట్టిన పార్టి న్యకులు
• ప్రమ్ఖుల నుంచి శుభాకాంక్షల వెలులోవ
• జనసేన్ని జనమిదినోత్సవాలకు పలు చోటలో పోలీస్ల ఆటంకాలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదిన వేడుకలను రాష్ట్ర 
వాయూపతాంగా పార్టి శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించాయి. ఉదయం నుంచి సినీ, రాజకీయ రంగ 
ప్రమ్ఖులతో పాట వివిధ రంగాలకు చందిన పలువురు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి పుట్టిన రోజు 
శుభాకాంక్షలు తెలియ చేశారు. అధినేత జనమిదిన్నిని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర వాయూపతాంగా పార్టి 
శ్రేణులు పెద్ద ఎతుతాన సేవా కారయూక్రమాలు, వేడుకలు నిర్వహించాయి. మంగళగరిల్ని పార్టి 
రాష్ట్ర కారాయూలయంల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టిన రోజు సందర్ంగా కేక్ కట్ చేసి.. ‘న్ 
సేన కోసం.. న్ వంతు’ కారయూక్రమానిని నిర్వహించారు. పార్టి చేనేత వికాస విభాగం ఛైరమిన్ 
శ్రీ చిలలోపలిలో శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కారయూదరు్శలు శ్రీ అమిమిశెట్టి వాస్, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, 
పార్టి న్యకులు శ్రీ మండలి రాజేష్ లతో పాట మంగళగరి నియోజకవరగొం పరిధిల్ని అనిని 
మండలాల అధయూక్షులు ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొన్నిరు.
* అనంతపురం జిలాలోల్ అంబరానిని తాకిన సంబరాలు
అనంతపురం జిలాలో జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ ట్.సి. వరుణ్ ఆధ్వరయూంల్ పార్టి అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. అనంతపురం నగరంల్ ‘న్ సేన 
కోసం.. న్ వంతు’ కారయూక్రమానిని తపోవనం సరి్కల్ ల్ నిర్వహించారు. నగర పరిధిల్ని 
50 డివిజనలోల్ ఈ కారయూక్రమానిని ఘనంగా నిర్వహించి వేలాది మందిని భాగస్్వమ్లిని 
చేస్తామని ఈ సందర్ంగా ట్.సి. వరుణ్ తెలిపారు. అనంతరం పార్టి మహిళ్ విభాగం 
కారాయూలయంల్ ఏరా్పట చేసిన కారయూక్రమంల్ పాల్గొన్నిరు. ఈ సందర్ంగా వీర మహిళ్ 
విభాగం రాయలసీమ ప్ంతీయ కమిటీ సభ్యూరాలు శ్రీమత్ పెండాయూల శ్రీలత ‘న్ సేన కోసం.. 
న్ వంతు’ కారయూక్రమానికి మొదట్ విడతగా రూ. 1,00,116 చకు్కను శ్రీ ట్.సి. వరుణ్ కి 
అందచేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ పార్టి కారయూక్రమాల నిర్వహణ విభాగం ప్రధ్న కారయూదరి్శ శ్రీ 
భవాని రవికుమార్, జిలాలో ఉపాధయూక్షులు శ్రీ జయరాం రెడిడి, జిలాలో కమిటీ సభ్యూలు, జనసైనికులు 
పెద్ద సంఖయూల్ పాల్గొన్నిరు. అనంతరం స్థినిక న్రాయణపురం కాలనీల్ జనసేన జండా 
దిమెమిను ఆవిష్కరించారు. మడకశిర నియోజకవరగొంల్ అధయూక్షుల వారి జనమిదినోత్సవం 
సందర్ంగా జనసేన శ్రేణులు భార్ బైక్ రాయూలీ నిర్వహించాయి.
*రాజంపేట, రైలే్వకోడూరుల్లో రకతాద్న శిబిరాలు
కడప జిలాలోల్ జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదినోత్సవాల్లో భాగంగా పార్టి 
శ్రేణులు పలు సేవా కారయూక్రమాలు చేపటాటిరు. రాజంపేట పార్టి కారాయూలయంల్ నిర్వహించిన 
కారయూక్రమంల్ జనసేన శ్రేణులు రకతాద్నం చేశారు. రైలే్వకోడూరు నియోజకవరగొంల్న్ 
జనసైనికులు పలు ప్ంతాల్లో రకతాద్నం, కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమాలు నిర్వహించారు. పార్టి 
రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్రీ తాతంశెట్టి న్గేంద్ర ఈ కారయూక్రమాల్లో మ్ఖయూ అత్ధిగా పాల్గొన్నిరు.
*చితూతారు జిలాలోల్ అవయవ ద్న్నికి అంగీకార పత్రాలు
త్రుపత్ ఎం.ఆర్.పలిలో సీతమమి నగర్ ల్ జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టిన రోజు 
సందర్ంగా ఏరా్పట చేసిన అననిద్న శిబిరంల్ పార్టి ఉమమిడి చితూతారు జిలాలో అధయూక్షులు డాకటిర్ 
పస్పులేట్ హరిప్రస్ద్ పాల్గొన్నిరు. రోజు మొతతాం ఇక్కడ నిరుపేదలకు అననిద్నం చేశారు. 
త్రుపత్ నియోజకవరగొ ఇంఛార్్జ శ్రీ కిరణ్ రాయల్, నగర అధయూక్షులు శ్రీ రాజరెడిడి ఆధ్వరయూంల్ 
త్రుచాన్రు నవజీవన్ ఆశ్రమంల్ దివాయూంగుల మధయూ నిర్వహించిన వేడుకల్లోన్ డాకటిర్ 
పస్పులేట్ హరిప్రస్ద్ పాల్గొన్నిరు. శ్రీకాళహసితా పటటిణంల్ నియోజకవరగొ ఇంఛార్్జ శ్రీమత్ 
విన్త కోట ఆధ్వరయూంల్ భార్ రాయూలీ నిర్వహించారు. అనంతరం మోహన్ ఫండేషన్ 
– జనసేన సంయుకతాంగా అవయవద్న అవగాహన కారయూక్రమానిని నిర్వహించారు. ఈ 
సందర్ంగా 100 మంది జనసేన న్యకులు, కారయూకరతాలు అవయవద్న అంగీకార పత్రాల 
మీద సంతకాలు చేశారు.
*నెల్లోరు జిలాలోల్ నిరుపేదలకు అండగా....
నెల్లోరు జిలాలో వాయూపతాంగా అనిని నియోజకవరాగొల్లో జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
జనమిదినోత్సవాలను పార్టి శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించాయి. నెల్లోరు నగర పరిధిల్ని ఎనీటిఆర్ 
కూడలిల్ నిర్వహించిన కారయూక్రమంల్ పార్టి జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ చన్నిరెడిడి మనుక్ంత్ రెడిడి 
పాల్గొన్నిరు. పార్టి శ్రేణులతో కలసి ‘న్ సేన కోసం.. న్ వంతు’ కారయూక్రమానిని నిర్వహించారు. 
రాష్ట్రంల్ ఎవరికి ఏ సమసయూ వచి్చన్ వెంటనే స్పందించే వయూకితా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అని, 
అలాంట్ వయూకితాకి అండగా నిలవడం ప్రత్ ఒక్కరి బాధయూత అని ఈ సందర్ంగా శ్రీ మనుక్ంత్ 
రెడిడి తెలిపారు. వైసీపీ పాలనల్ రాష్ట్ర వాయూపతాంగా ద్పిడీలు, దౌర్జన్యూలు పెచు్చమీరిపోయాయని, 
ప్రజ కంటక పాలకులకు ప్రజలు బుది్ద చపే్ప రోజులు దగగొరల్నే ఉన్నియని అన్నిరు. 
జనసేన్ని జనమిదినోత్సవాల్లో భాగంగా కావలి నియోజకవరగొం ఇంఛార్్జ శ్రీ అళహరి స్ధ్కర్ 
ఆధ్వరయూల్ స్థినిక ఏరియా ఆస్పత్రి వద్ద నిరు పేదలకు అననిద్నం చేశారు. అనంతరం 
జనసైనికులు రకతాద్న కారయూక్రమం నిర్వహించారు.
*ఒంగోలుల్ ‘న్ సేన కోసం.. న్ వంతు’
ఉమమిడి ప్రకాశం జిలాలో కేంద్రంల్ పార్టి జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ ఆధ్వరయూంల్ పార్టి 
అధయూక్షుల వారి జనమిదినోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. పార్టి జిలాలో కారాయూలయంల్ కేక్ కట్ చేసి 
‘న్ సేన కోసం... న్ వంతు’ కారయూక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం చీరాల నియోజకవరగొం, 
కతతాపేటల్ నిర్వహించిన కారయూక్రమంల్ పాల్గొని క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఆవశయూకతను తెలియచపా్పరు.
*గుంటూరు జిలాలో వాయూపతాంగా జనసేన జండా రెపరెపలు
గుంటూరు జిలాలో వాయూపతాంగా పార్టి జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశ్వరరావు, ప్రధ్న కారయూదరి్శ 
శ్రీ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, రాష్ట్ర కారయూదరు్శలు శ్రీ సయయూద్ జిలాని, శ్రీ నయూబ్ కమాల్ 

ల ఆధ్వరయూంల్ జనసేన్ని జనమిదిన వేడుకలు జరిగాయి. జిలాలో వాయూపతాంగా సేవా కారయూక్రమాలు, 
రకతాద్న, ఉచిత వైదయూ శిబిరాలతో పాట ఊరూరా జనసేన జండాను పార్టి కారయూకరతాలు 
రెపరెపలాడించారు.
*కృష్్ణ జిలాలోల్ పోలీస్ల ఆటంకాలు....అయిన్ ఆగని కారయూక్రమాలు
జనసేన పార్టి అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదినోత్సవాలు కృష్్ణ జిలాలో వాయూపతాంగా 
హరెతాతాయి. అనిని నియోజకవరాగొల్లోన్ పార్టి శ్రేణులు ఏరా్పట చేసిన జనసేన జండా దిమెమిలను 
పార్టి జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ బండ్రెడిడి రామకృష్ణ, విజయవాడ నగర అధయూక్షులు శ్రీ పోత్న మాహేష్, 
శ్రీ అమిమిశెట్టి వాస్లతో పాట ఆయా నియోజకవరాగొల ఇంఛారు్జలు ఆవిష్కరించారు. ప్రత్ 
నియోజకవరగొంల్ ‘న్ సేన కోసం.. న్ వంతు’ కారయూ్రమానిని నిర్వహించారు. గుడివాడ , పామర్రు 
నియోజకవరాగొల్లో పెద్ద ఎతుతాన అననిద్న కారయూక్రమాలు జరిగాయి. పెడన నియోజకవరగొంల్ శ్రీ 
ఎడలోపలిలో రామ్ స్ధీర్ ఆధ్వరయూంల్ మెగా రకతాద్న శిబిరం నిర్వహించారు. అవనిగడడి మండల 
కేంద్రంల్ ఓ ఎసీ్స కాలనికి వెళ్లో రహద్రికి జనసేన న్యకులు, కారయూకరతాలు శ్రమద్నం 
చేసి మరమమితులు చేపటాటిరు. అందుకు రూ. 25 వేలు ఖరు్చ చేశారు. కృష్్ణ జిలాలోల్ గత 
రెండు రోజులుగా జనసేన పార్టి కారయూక్రమాలకు పోలీస్లు ఆటంకాలు కలిగస్తా వచా్చరు. 
విజయవాడ పశి్చమ నియోజకవరగొం పరిధిల్ జండా దిమెమి ఆవిష్కరణకు అనుమత్ లేదంటూ 
పార్టి నగర అధయూక్షుడు శ్రీ పోత్న మహేష్ తో పాట పార్టి శ్రేణులను పోలీస్లు అరెస్టి చేశారు. 
పెడనల్ ప్రైవేట ఫంక్షన్ హాల్లో ఏరా్పట చేసిన రకతాద్న శిబిరానికి అనుమత్ లేదని పోలీస్లు 
అడుడికున్నిరు. చివరికి ఈ కారయూక్రమానిని వేర్క చోటకు మారు్చకోవాలి్స వచి్చంది.
*పశి్చమల్ పండుగలా..
ఉమమిడి పశి్చమ గోద్వరి జిలాలోల్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టిన రోజును పార్టి శ్రేణులు పండుగ 
వాతావరణంల్ నిర్వహించారు. ఏల్రుల్ శ్రీ రెడిడి అప్పలన్యుడు ఆధ్వరయూంల్ వాడ వాడలా 
కారయూక్రమాలు జరిగాయి. ఉండి నియోజకవరగొం కాళలో మండల కేంద్రంల్ తలసేమియాతో 
బాధ పడుతునని చిన్నిరుల కోసం హప్ ట్రస్టి వారికి 60 మంది జనసైనికులు రకతాద్నం 
చేశారు. ఆచంటల్ జరిగన జనమిదిన వేడులకు పార్టి పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ చేగొండి స్రయూప్రకాష్ 
మ్ఖయూఅత్ధిగా హాజరయాయూరు. ఆచంట ప్రభ్త్వ పాఠశాలకు సేటిషనరి, విద్యూరు్ధలకు పుసతాకాలు 
బహూకరించారు.
*తూరు్పల్ కోలాహలంగా
తూరు్ప గోద్వరి జిలాలో, రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవరగొం పరిధిల్ గ్రామ గ్రామాన 
జరిగన జనమిదినోత్సవ కారయూక్రమాల్లో పార్టి జిలాలో అధయూక్షులు శ్రీ కందుల దురేగొష్ పాల్గొన్నిరు. 
రాజమండ్రి శాట్లైట్ సిటీ డి-బాలోక్, వేమగరి తదితర ప్ంతాల్లో జనసేన శ్రేణులు ఏరా్పట 
చేసిన జండా దిమెమిలను ఆవిష్కరించారు. కడియపు స్వరంల్ ఆ గ్రామ సర్పంచ్, ఉప 
సర్పంచ్ ల ఆధ్వరయూంల్ నిర్వహించిన శ్రమద్న కారయూక్రమంల్ పాల్గొన్నిరు. గ్రామ ప్రధ్న 
రహద్రికి మరమమితులు చేపటాటిరు. రాజమండ్రి రూరల్, పొట్టిలంక ప్ంతాల్లో నిర్వహించిన 
రకతాద్న శిబిరాలను ప్రంభించారు. రాజనగరం నియోజకవరగొంల్ శ్రీ బతుతాల బలరామకృష్ణ 
ఆధ్వరయూంల్ పుణయూక్షేత్రం గ్రామంల్ అననిసమారాధన నిర్వహించారు. అమలాపురం ఇంఛార్్జ 
శ్రీ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు ఆధ్వరయూంల్ స్థినిక కౌని్సలరులో, వీర మహిళల ఆధ్వరయూంల్ శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి పుట్టిన రోజు కానుకగా ‘న్ సేన కోసం.. న్ వంతు’ కారయూక్రమం ద్్వరా పార్టికి 
విరాళ్లు అందచేశారు. ఎంపీటీసీ సభ్యూలు శ్రీమత్ మోటూరి కనకదురగొ దంపతుల ఆధ్వరయూంల్ 
అమలాపురం పటటిణంల్ని ప్రధ్న కూడళలోల్ అన్ధలు, దివాయూంగులు, వృదు్దలకు అననిద్నం 
చేశారు. ప్రత్తాపాడు నియోజకవరగొం, రౌతలపూడి మండల పరిధిల్ని పలలోపు చామవరం 
గ్రామంల్ పార్టి న్యకులు శ్రీ శేఖర్ ఆధ్వరయూంల్ నిర్వహించిన శ్రమద్న కారయూక్రమంల్ 
నియోజకవరగొ ఇంఛార్్జ శ్రీ వరుపుల తమమియయూబాబు పాల్గొన్నిరు. గ్రామ ప్రధ్న రహద్రికి 
మరమమితులు చేపటాటిరు. కాకిన్డ రూరల్ పరిధిల్ జరిగన పలు కారయూక్రమాల్లో పీఏసీ సభ్యూలు 
శ్రీ పంతం న్న్జీ పాల్గొన్నిరు.
*విశాఖల్ భార్ రాయూలీ
విశాఖపటనింల్ని గాజువాక బీసీ రోడుడిల్ని కాకిన్డ జంక్షన్ ల్ జనసేన పార్టి పీఏసీ 
సభ్యూలు శ్రీ కోన తాతారావు ఆధ్వరయూంల్ నిరు పేదలకు మధ్యూహని భోజనం ఏరా్పట చేశారు. 
నియోజకవరగొం పరిధిల్ని పలు అన్ద్శ్రమాల్లో చిన్నిరులకు అననిద్నం చేశారు. అనకాపలిలో 
నియోజకవరగొ కేంద్రంల్ పార్టి అధికార ప్రత్నిధి శ్రీ పరుచూరి భాస్కరరావు ఆధ్వరయూంల్ శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టిన రోజు సందర్ంగా 1400 బైకులతో భార్ రాయూలీ నిర్వహించారు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ పార్టి ప్రధ్న కారయూదరి్శ శ్రీ బొలిశెట్టి సతయూన్రాయణ, రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్రీ గడస్ల 
అపా్పరావులు పాల్గొన్నిరు. కారయూక్రమంల్ భాగంగా పటటిణానికి చందిన 50 మంది యువకులు 
జనసేన పార్టిల్ చేరారు. రాష్ట్ర వాయూపతాంగా ప్రత్ నియోజకవరగొంల్న్ పార్టి న్యకులు క్రౌడ్ 
ఫండింగ్ ఆవశయూకత తెలియచేస్తా.. ‘న్ సేన కోసం.. న్ వంతు’ కారయూక్రమానిని ఉతా్సహంగా 
నిర్వహించారు.

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

శ్రీకళహస్తి నియోజకవర్ెంలో ఘనెంగా పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన సందర్ంగా శుక్రవారం 
శ్రీకాళహసితా నియోజకవరగొ ఇన్్చరి్జ శ్రీమత్ వినుత కోటా ఆధ్వరయూంల్ శ్రీకాళహసితా పటటిణం ఆర్టిసీ 
బస్టిండ్ నందు న్యకులు, కారయూకరతాలు భార్ కేక్ కట్ంగ్ చయయూడం జరిగంది. అనంతరం 
ఆర్టిసీ బస్టిండ్ నుండి విఎంసి సరి్కల్ మీదుగా న్లుగు మాడ వీధులు మీదుగా స్్వమి రిలాక్్స 
పాయూరడైజ్ హటల్ వరకు 2 కి.మీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి నిన్ద్లతో బార్ రాయూలీ నిర్వహించడం 
జరిగంది. అనంతరం అవయవద్న కారయూక్రమం.. భారతదేశంల్ ప్రకాయూత్గాంచిన మోహన్ 
ఫండేషన్ ద్్వరా నిర్వహించడం జరిగంది. నియోజకవరగొ న్యకులు, జనసైనికులు 100 
మంది అవయవద్ననికి మ్ందుకు వచి్చ డోన్ర్ కార్డి ద్్వరా అనుమత్ని తెలపడం జరిగంది. 
అనంతరం న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంల్ భాగంగా న్యకులు, జనసైనికులు పార్టికి 
విరాళం అందించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ శ్రీకాళహసితా మండల అధయూక్షులు దండి 
రాఘవయయూ, ఏరే్పడు మండల అధయూక్షులు కిరణ్ కుమార్, తొటటింబేడు మండల అధయూక్షులు కపా్పల 
గోపి బార్ ఎతుతాన న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలను
ఘనంగా నిర్వహంచిన గాదె

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి రాష్ట్ర అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదినం సందర్ంగా గుంటూరు జిలాలో పార్టి కారాయూలయంల్ 
జనమిదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించిన జిలాలో అధయూక్షులు 
గాద వెంకటేశ్వరరావు.. ఈ కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అత్థులుగా 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, న్యక్ కమల్ పాల్గొని వేడుకలు 
ఘనంగా నిర్వహించారు..
ఈ కారయూక్రమంల్ శ్రీమత్ పార్వత్ న్యుడు, అడపా మాణికాయూలరావు, 
న్రద్స్ రామ చంద్ర ప్రస్ద్, త్రిన్థ్ శిఖా బాలు, కరపాట్ 
న్గేశ్వరరావు, కోలా పద్మివత్, తుమమిల నరసింహారావు, ద్సరి 

వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీపత్ భూషయయూ, కండేట్ కిషోర్, చమిట్గంట్ కిరణ్, లక్ష్మీశెట్టి న్ని, శేషు, పులాలోరావు, గజేంద్ర ప్రస్ద్ మరియ జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

ఘనెంగా జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందరబుంగా శుక్రవారం 
ఉదయం జనసేన పార్టి మరియు విజయనగరం జిలాలో చిరంజీవి యువత సంయుకతా 
ఆధ్వరయూంల్ కలెకటిరేట్ కూడలిల్ ఇండియన్ రెడ్ క్స్ బలోడ్ బాయూంక్ ల్ మెగా రకతాద్న 
శిబిరానిని జనసేన పార్ సీనియర్ న్యకులు, జిలాలో చిరంజీవి యువత అధయూక్షులు తాయూడ 
రామకృష్్ణరావు(బాలు) నిర్వహించారు. మ్ందుగా మ్ఖయూ అతధిగా విచే్చసిన పార్టి 
సీనియర్ న్యకులు అద్డ మోహనరావు కేక్ ను కట్ చేసి వేడుకలను ప్రంభించారు. 
అనంతరం రకతాద్న శిబిరానిని ప్రంభించారు. ఈసందర్ంగా అయన మాటాలోడుతూ 
వయూవసథి మారు్పకోసం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన పార్టిని పెటాటిరాని, అయన ఆశయాలకు తగగొటటిగా భారత దేశంల్నే రైతు భరోస్ యాత్ర పేరిట రైతులకు ఆరి్ధకంగా 
ఆదుకుంటనని ఏకైక న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని పార్టి బల్పేతంనకు ప్రతీ యొక్క జనసైనికులు, వీరామహిళలు పాటపడాలని అన్నిరు. న్యకులు తాయూడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) 
మాటాలోడుతూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందరబుంగా ఆగషుటి 27నుండి సపెటింబర్ 2 వరకు నిర్వహించామని, ప్రతీకారయూక్రమం ప్రజలతో మమేకమై, పార్టి భావజలానిని 
ప్రజల్లోకి తీస్కెళ్లో విధమ్గా నిర్వహించడం జరిగందని, భవిషయూత్ ల్ పార్టి బల్పేతంనకు మరెనోని కారయూక్రమాలు చేపడతామని అన్నిరు. పలువురు రకతాద్నం చేసిన ఈ కారయూక్రమంల్ 
ప్రమ్ఖ సంఘసేవకులు, బలోడ్ బాయూంక్ పి.ఆర్.ఓ. మ్డిద్పు రామ్,జిలాలో చిరంజీవి యువత ప్రత్నిధులు, జనసేన పార్టి సీనియర్ న్యకులు డాకటిర్ ఎస్. మ్రళీమోహన్, పిడుగు సతీష్, 
కయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్, గురుబిలిలో రాజేష్, శీర కుమార్, పత్రి స్యి, యాతపేట రవి, స్రిబాబు, పైడిరాజు, న్ని, పొటూనిరు ద్స్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేనలోకి మత్స్యకరులు, దళితుల భార్ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: డా. బి ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలో, అమలాపురం నియోజకవరగొం, అలలోవరం మండలంల్ని 
స్మంతకుర్రు గ్రామానికి చందిన మత్స్యకారులు, దళ్తలు పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినం సందర్ంగా జనసేన పార్టిల్ 
చేరారు. మత్స్యకార న్యకులు కపన్త్ ఏస్ ఆధ్వరయూంల్ మండల జనసేన పార్టి న్యకులు పోలిశెట్టి బాబులు, 
జనసేన ఎంపీటీసి త్కా్క శేషుబాబు, డి.రావులపాలెం సర్పంచ్ ఉండ్రు భగవాన్ ద్స్ జనసేనల్ చేరిన వారికీ పార్టి 
కండువాలు వేసి ఆహా్వనించారు. వీరితో పాట అమలాపురం నియోజకవరగొ క్రియాశీలక న్యకులు నలాలో శ్రీధర్, 
అమలాపురం పురపాలక మాజీ చైరమిన్ యాళళు సతీష్, దళ్త న్యకులుఇస్కపటలో రఘుబాబు,అయితా బతుతాల 
ఉమామహేశ్వరరావు, కంచిపలిలో అబుబులు, పురపాలక ప్రత్పక్ష నేత యేడిద శ్రీను, కౌని్సలరులో పడాల శ్రీదేవి న్న్జీ, 
త్కా్క సతయూ లక్ష్మి ప్రస్ద్, లింగోలు పండు, పోలిశెట్టి చినిని, చేటలో మంగతాయారు, కపు్పల న్గ మానస, బటటి పండు, 
వాకపలిలో వేంకటేశ్వర రావు, కడియం సందప్, యాళళు బింద్స్, త్కా్క సరస్వత్ మరియు అలలోవరం మండల న్యకులు, 
జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రాజానగరంలో ఘనంగా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరం నియోజకవరగొంల్ 
రాజనగరం జనసేన న్యకులు బతుతాల 
బలరామకృష్ణ దంపతుల ఆధ్వరయూంల్ జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్వహించడం జరిగంది. రాజనగరంల్ 
జనసేన్ని జనమిదిన వేడుకల సంబరాలు అంబరానిని 
అంటాయి. ఈ వేడుకలల్ భాగంగా భారి బైక్ రాయూలీ 
నిర్వహించడం జరిగంది. బతుతాల బలరామకృష్ణ 
దంపతులు పలు కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమాలల్ 
పాల్గొనడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన 
న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

నర్సెంపేట నియోజకవర్ెంలో ఘనెంగా పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు
ఘనంగా జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి 51 వ జన్మదిన వేడుకలు
నియోజకవర్గ న్యకుడు “మేరుగు శివ కోటీ యాదవ్” అధవారయూంలో 200 మంది క్రియా శీలక సభ్యూలతో బైక్ 
రాయూలీ నిరావాహణ విజయవంతం – కేక్ కటంగ్ మరియు సీవాట్ల పంపిణీ
పార్టు ఉపాధయూక్షుడు బంగు న్రి మహేందర్ రెడ్డి మరియు రాష్ట్ర ఇన్చార్్జ శంకర్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు జన సేన 
సభయూతవాం తీస్కునని క్రియా శీలక సభ్యూలకి 5 లక్షల రూపాయలు జీవిత భీమా కిట్ల పంపిణీ కారయూక్రమం

శతఘ్ని న్యూస్: వరంగల్, జనసేన 
పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 51 వ జనమిదినం సందర్ంగా జనసేన పార్టి నర్సంపేట నియోజకవరగొం జనసేన 
అధ్వరయూంల్ నర్సంపేట పటటిణంల్ని రెడిడి పంక్షన్ హాలుల్ జనమిదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడం 
జరిగంది.ఈ సందర్ంగా పార్టి కారయూకరతాలు సమక్షంల్ కేక్ కట్ంగ్ చేసి, నెకో్కఒ డ రోడుడి నుంచి పాకల్ సంటర్ 
వరకు 200 మంది జనసేన క్రియాశీలక కారయూకరతాలతో బైక్ రాయూలీ నిర్వహించడం జరిగంది. అలాగే నియోజకవరగొఒల్ 
జన సేన పార్టి క్రియాశీలక సభయూత్వం తీస్కునని సభ్యూలకి జన సేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రవేశపెట్టిన 5 
లక్షల రూ.జీవిత బీమా కిటలోపంపిణీ కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది.ఈ సందర్ంగా నియోజకవరగొ మేరుగు.
శివ కోటీ యాదవ్ మాటాలోడుతూ రాబోయే రోజుల్లో నర్సంపేట నియోజకవరగొఒ ల్ జన సేన పార్టిని మరింత 
బల్పేతం దిశగా మ్ందుకు తీస్కెళ్లోందుకు కృషి చేస్తామ్ అని, జన సేన జండా ఎగురవేయడమే లక్ష్యంగా పని 

చేస్తామ్ అని తెలిపారు.ఈ కారయూక్రమంల్ నియోజకవరగొ కారయూవరగొ సభ్యూలు వంగా.మధు, ఒరు్స. రాజేందర్, స్ధగాని ప్రదప్, రాపోలు.స్రేష్, గంగుల రంజిత్, ఎలబోయిన డేవిడ్ 
రాజ్, కలువుల కార్తాక్, గాండలో అరున్ మరియు క్రియాశీలక సభ్యూలు రాసమలలో పవన్ కళ్యూణ్, అందే రంజిత్, కమమి బిరాన్, షేక్ పాష్, మాద్రపు కృష్ణ, గద్దల కిరణ్, జిలాని మరియు 
నియోజకవరగొ జనసేన కారయూకరతాలు అందరూ పాల్గొన్నిరు. మేరుగు శివ కోటీ యాదవ్, జనసేన పార్టి నర్సంపేట నియోజకవరగొం మరియు వరంగల్ జిలాలో న్యకులు.

దర్శిలో ఘనంగా జనసేనాని జన్మదినోత్సవ వేడుకలు
500 బైకులతో భార్ రాయూలీ
51 కేజీల భార్ కేక్ కటంగ్
మెగా బ్లడ్ బయూంకు నిరవాహణ
శతఘ్ని న్యూస్: దరి్శ, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుక పురస్కరించుకుని జనసేన నిన్ద్లతో హరెత్తాన దరి్శ నియోజకవరగొం. 
జనసేన అధినేత వేడుకలకు దరి్శ నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు వరికూట్ న్గరాజుకి కి ఘన స్్వగతం పలికిన దరి్శ నియోజకవరగొ 
జనసైనికులు. జనమిదిన వేడుక పురస్కరించుకుని స్మారు 500 నుండి 600 బైకులతో స్గర్ కాలువ నుండి దరి్శ పటటిణంల్ బైక్ రాయూలీ 

నిర్వహించిన దరి్శ నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు వరికూట్ న్గరాజు. దరి్శ నియోజకవరగొంల్ జనసేన పార్టికి మరింత గురితాంపు తీస్కచి్చన వరికూట్ న్గరాజు. బైక్ రాయూలీ 
అనంతరం పద్మివత్ కళ్యూణ మండపంల్ 51 కేజీల భార్ కేకును జనసైనికుల సమక్షంల్ కట్ చేసి మెగా బలోడ్ బాయూంక్ కాయూంపును ప్రంభించిన వరికూట్ న్గరాజు. అనంతరం 
స్మారు 2000 మందికి భోజనం వసత్ ఏరా్పట చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు భార్ సంఖయూల్ పాల్గొనడం జరిగంది.

జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలలో 
బాగెంగా మెగా రకతిదాన శిబిరెం

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన రాష్ట్ర న్యకులు మరియు ఉమమిడి ఖమమిం జిలాలో ఇంచార్్జ రామ్ 
తాళ్లోరి ఆదేశాలనుస్రం, జనసేన పార్టి యువజన విభాగం రాష్ట్ర అధయూక్షులు వంగా లక్షష్మణ్ 
గౌడ్ మరియు జనసేన పార్టి స్ంస్కృత్క విభాగం కారయూదరి్శ దుంపాట్ శ్రీనివాసరావు, 
స్చనలు మేరకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా ఖమమిం 
నగరంల్ గల కతతా బస్టిండు సమీపాన క్రీడా ప్ంగణంల్ జనసేన పార్టి యువజన విభాగ 
ఆధ్వరయూంల్ నిర్వహించిన మెగా రకతాద్న శిబిరంల్ 100 మంది జనసైనికులు రకతాద్నం 
చేసి కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొని విజయవంతం 
చేసిన ప్రత్ ఒక్క జనసైనికులకి వీర మహిళ్లకి మా హృదయపూర్వక ధనయూవాద్లు. 
కారయూక్రమంల్ సహకరించిన నగర కమిటీ సభ్యూలకు, వీర మహిళ్ విభాగానికి, విద్యూరిథి 
విభాగానికి, జన సైనికులకు మా ప్రత్యూక ధనయూవాద్లు. ఈ కారయూక్రమంల్ జిలాలో వీర 
మహిళ విభాగ అధయూక్షురాలు భోగ హరిప్రియ. గుంత అన్ష.. మహాలక్ష్మి. మేడ బోయిన 
కార్తాక్, యాసంనేని అజయ్, మాలిక్, బోస్, జి. సతయూ శ్రీకాంత్, ఉతతామ్ రాజ్ ఏ. వివేక్, 
రవికిశోర్, రమణకుమార్, గుమామి మ్రళ్, గోపి,రంజీత్, ఈశ్వర్, హరికృష్ణ, భద్రం 
ఇతర జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేనాని కోసెం వాడపల్లి వెంకటేశ్ర స్్మి వారి 
దేవాలయెంకు పాదయాత్ర చేపట్టీన ఆలపాట్ మోహన్

శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ జనమి దినోత్సవ 
వేడుకల్లో భాగంగా ఆయన నిండు న్రేళ్లో 
ఆరోగయూంగా ఉండాలని సీఎం పదవి వరించాలని 
వాడపలిలో వెంకటేశ్వర స్్వమి వారి దేవాలయంకు 
కాలినడకన వెళ్తానని మొగల్తారు గ్రామం 
జనసైనికుడు ఆలపాట్ మోహన్.

గారలిపాడులో ఘనెంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  మదిర, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినోత్సవం 
సందర్ంగా ఖమమిం జిలాలో జనసేన 
విద్యూరిథి విభాగ ఎగ్జకూయూట్వ్ మెంబర్ 
గంధం ఆనంద్ ఆధ్వరయూంల్ జనమిదిన 
వేడుకలు. గారలోపాడు గ్రామంల్ శ్రీ 
వేణుగోపాల స్్వమి ఆలయం నందు 
ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహించామ్. 
అనంతరం కేక్ కట్ చేయడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ బోనకల్ 
మండల జనసేన పార్టి అధయూక్షుడు 
తాళ్లోరి డేవిడ్, కారయూదరి్శ అద్దంకి 

సంతోష్, ఆరగొనైజింగ్ సక్రటర్ మోదుగు పవన్, ఎగ్జకూయూట్వ్ నెంబర్ షేక్ జనీ పాష్, 
ఖమమిం జిలాలో జనసేన విద్యూరిథి విభాగ ఎగ్జకూయూట్వ్ నెంబర్ వేమ్ల వినయ్, సజ్జనపు 
భరత్, మోదుగు రాజ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పాలకెండ నియోజకవర్ెం జనసేన కరా్యలయెంలో 
ఘనెంగా పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ నియోజకవరగొ జనసేన 
పార్టి న్యకులు గరా్న సత్తాబాబు ఆధ్వరయూంల్ 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా 
జరిగాయి. ఈ సందర్ంగా పవన్ కళ్యూణ్ 
గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ 
సత్తాబాబు గారు కేక్ కట్ంగ్ చేయడం జరిగంది. 
ఈ సందర్ంగా గరా్న సత్తాబాబు మాటాలోడుతూ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఏదైత్ ఆశయాలు ఒక 

బలమైనటవంట్ మారు్ప కోసం తపిస్తాన్నిరో.. అలాంట్ సమాజనిని మనం తీస్కురావాలని, 
అలాగే జనసేన పార్టి సిద్్ధంతాలను, పార్టి మేనిఫెసటిను బలంగా ప్రజల్లోకి తీస్కుపోయి ప్రచారం 
చేయాలని జనసైనికులకు స్చించారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జలులో సంబాబు, ఎనిని శ్రీను, విశ్వన్థం, 
స్యి, గణేష్, మీడితాన ప్రస్ద్, పి. శేకర్, గరా్పు నరేంద్ర, సత్వాడ వెంకటరమణ, జ.రాంబాబు, 
యోగ, అనిల్, సతీష్, న్రాయణరావు, రమేష్, 4 మండలాల జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

పామిడి జనసేన ఆద్ర్యెంలో 
జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: పామిడి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదిన్నిని పురస్కరించుకని పామిడి జనసేన పార్టి 
న్యకులు జనసైనికులు అభిమానులు పెద్ద ఎతుతాన 
పాల్గొని.. పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదిన వేడుకలను 
స్థినిక రాయల్ స్టిడియో దగగొర అంగరంగ వైభవంగా 
జరుపుకున్నిరు. ఈ సందర్ంగా డ్రమ్్స వాయిద్యూలతో 
సందడి చేస్తా కేక్ కట్ంగ్ చేశారు.. ఈ వేడుకలల్ 
జనసేన పార్టి మండల అధయూక్షులు ధనుంజయ, జనసేన 
పార్టి పామిడి ప్రధ్న కారయూదరి్శ వేణుగోపాల్, పామిడి 

మండల కారయూదరు్శలు ఖాజవలి, స్రయూ, రోషన్, జమీర్, పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు వినోద్, 
ఇంత్యాజ్, సనీని, బికే మ్జీబ్, అఫ్జల్ మరియు జనసైనికులు పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు పెద్ద 
ఎతుతాన పాల్గొన్నిరు.

గోపవరెంలో జనసేన నేత 
పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: డా. బి ఆర్. అంబెద్కర్ కోనసీమ జిలాలో, ఉప్పలగుపతాం మండలం గోపవరంల్ 
జనసైనికుల ఆధ్వరయూంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్వహించారు. కారయూక్రమల్ బాగంగా కేక్ కట్ంగ్ చేశారు. మ్ఖయూ అత్ధులుగా అమలా పురం 
పారలోమెంట్ నియోజక వరగొం ఇంచార్్జ డి ఎం ఆర్ శేఖర్ హాజరు అయాయూరు. ఈ కారయూక్రమంల్ 
అయితా బతుతాల ఉమా మహేశ్వర రావు, ఇస్క పటలో రఘుబాబు, నలాలో శ్రీ ధర్, అమలా పురం 
పురపాలక జనసేన నేత, కౌని్సలర్ యేడిద శ్రీను, కౌని్సలర్ పడాల శ్రీదేవి, కపు్పల న్గ మానస, 
జన సైనికులు, వీర మహిళలు పాల్గొన్నిరు.

గెంగారపు రామదాసుచౌదరి ఆద్ర్యెంలో 
రకతిదాన శిబిరెం

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలో 
టౌన్, జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కలాయూన్ పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా ..అననిమయయూ జిలాలో, 
మదనపలెలో టౌన్ నీరుగొట్టిపలెలోల్ 
రకతాద్న శిబిరం ఏరా్పట చేసిన 

రాయలసీమ కో కని్వనిర్ గంగారపు రామద్స్చౌదరి.. ఈ ఏరా్పటలోను దగగొర 
ఉండి పరయూవేక్ంచిన రాష్ట్ర చేనేత ప్రధ్న కారయూదరి్శ అడపా స్రేంద్ర ఉమమిడి 
చితూతార్ జిలాలో ప్రధ్న కారయూదరి్శ శివరాం, సీనియర్ న్యకులు కళ్యూణ్, జగదశ్, 
జిలాలో కారయూదరి్శ సనఉలాలో నవీన్, టౌన్ ప్రధ్న కారయూదరి్శ రెడడిమమిష్మ, పద్మివత్, 
కల న్గవేని. రకతా ద్నం చేసిన మదనపలెలో మండల అధ్యూక్షులు గ్రానైట్ బాబు, 
ద్మోదర రెడిడి, దేవేంద్ర, అరు్జన, ప్రస్ద్, మధు, పవన్, నిమమినపలెలో రామసమ్ధ్ం 
మండల అధయూక్షులు ప్రదప్ సింగ్ మరియు చంద్రశేఖర్, ఐటీ విభాగం రాజేష్, 
లక్ష్మీన్రాయణ,చంద్ర జంగలపలెలో శేఖర గండికోట ల్కేష్ ఇంకా జనసైనికులు. 
ద్ద్పుగా 40 యూనిటలో పైగా రకతా ద్నం చేయడం జరిగంది.. ఈ కారయూక్రమం 
స్యంత్రం వరకు కనస్గుతుంది.. ఈ కారయూక్రమం దిగ్వజయం చేసిన, 
రకతాద్నం చేసిన వారికి పేరు పేరున గంగారపు రామద్స్ చౌదరి కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేస్రు.

జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలలో బాగెంగా 
రోగులకు పళ్ళు పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ఎచ్చరలో నియోజకవరగొం, రణసథిలం మండలంల్ జనసేన పార్టి 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా ప్రభ్తా్వస్పత్రిల్ రోగులకు 
పళ్ళు పంపిణీ చేసిన జనసేన న్యకులు దన్నిన చిరంజీవి, అననిం న్యుడు, 
సంతు, స్నీల్, చినని, జగన్, రాజు మరియు జనసేన కారయూకరతాలు పాల్గొన్నిరు.

మర్రిపాడు మెండల కెంద్ర పరిధిలో పవన్ 
కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి వీరమహిళ శ్రీమత్ యరంశెట్టి శైలజ యు.ఎస్.ఎ 
ఎన్నిరై న్యూజర్్స వారి సహకారంతో మర్రిపాడు మండల జనసేన పార్టి 
అధయూక్షురాలు ప్రమీలా ఓరుగంట్ ఆధ్వరయూంల్ శుక్రవారం మండల కేంద్రంల్ 
ఇరవై మంది విద్యూరిథినీ విద్యూరుథిలకు పాయూడ్్స పెన్్స సట్్స అందించడం జరిగంది. 
అనంతరం కేక్ కట్ చేసి సంబరాలల్ బాగంగా జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారికి ఈ సందర్ంగా మండల న్యకులు చిన్ని జనసేన శుభాకాంక్షలు 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంల్ పవన్ కళ్యూణ్ గారి అభిమానులు, స్థినికులు పాల్గొని 
విజయవంతం చేశారు.

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


శనివారం, 03 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఘనెంగా జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందరబుంగా 
శుక్రవారం ఉదయం జనసేన పార్టి 
సీనియర్ న్యకులు స్రేష్ మర్రాపు 
ఆధ్వరయూంల్ గజపత్నగరంల్ మెగా 
రాయూలీ, జన సైనికులు సమక్షంల్ 
భార్ కేక్ కట్ చేయడం జరిగంది.  

సందర్ంగా అయన మాటాలోడుతూ వయూవసథి మారు్పకోసం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
జనసేన పార్టిని పెటాటిరాని, అయన ఆశయాలకు తగగొటటిగా భారత దేశంల్నే రైతు భరోస్ 
యాత్ర పేరిట రైతులకు ఆరి్ధకంగా ఆదుకుంటనని ఏకైక న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ అని 
పార్టి బల్పేతంనకు ప్రతీ యొక్క జనసైనికులు, వీరామహిళలు పాటపడాలని అన్నిరు. 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందరబుంగా రోజుకు ఒక సేవా కారయూక్రమం 
వారం రోజులు పాట నిర్వహించడం జరిగంది. ఆగషుటి 27నుండి సపెటింబర్ 2 వరకు 
నిర్వహించామని, ప్రతీకారయూక్రమం ప్రజలతో మమేకమై, పార్టి భావజలానిని ప్రజల్లోకి 
తీస్కెళ్లో విధమ్గా నిర్వహించడం జరిగందని, భవిషయూత్ ల్ పార్టి బల్పేతంనకు 
మరెనోని కారయూక్రమాలు చేపడతామని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టి జిలాలో 
సీనియర్ న్యకులు ఆద్డ మోహన్రావు, మిడతాన రవికుమార్, రామకృష్ణ బాలు, 
గజపత్నగరం నియోజకవరగొ న్యకులు పండు, ఆదిన్రాయణ, శ్రీను, హర్ష్, శంకర్, 
రవీంద్ర, గౌర్ న్యుడు, అనిల్, రాంబాబు, స్రయూ పాల్గొన్నిరు.

నరసరావుపేటలో అెంగరెంగ వైభవెంగా 
జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: నరసరావుపేట జనసేన 
పార్టి కారాయూలయంల్ జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ 51వ జనమిదిన సందర్ంగా 
జనసేన పార్టి రాష్ట్ర కారయూదరి్శ సయయూద్ 
జిలాని న్యకత్వంల్ భార్గా కేక్ 
కట్ చేసి పవన్ కళ్యూణ్ గారికి జనమిదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ 

సందర్ంగా కారయూకరతాలను ఉదే్దశించి మాటాలోడుతూ.. జనసేన పార్టికి ప్రత్ ఒక్క కారయూకరతా 
అండగా ఉండాలని తామ్ తోచిన విధంగా న్ సేన న్ వంతు కు విరాళ్లు ఇవా్వలని.. 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు మ్ఖయూమంత్రి అయేయూంతవరకు ప్రత్ ఒక్క కారయూకరతా నిబద్ధతతో పని 
చేయాలని అన్నిరు. అనంతరం నరసరావుపేట పటటిణంల్ని మహాతామి గాంధీ, అంబేద్కర్, 
పొట్టి శ్రీరామ్లు, వంగవీట్ మోహనరంగా తదితర మహనీయులకు పూలమాలలు వేసి 
నివాళ్లరి్పంచి. భార్ ఎతుతాన కారయూకరతాలతో రాయూలీ నిర్వహించారు. ఈ కారయూక్రమంల్ 
పటటిణ అధయూక్షులు జీవీఎస్ ప్రస్ద్, జిలాలో కారయూదరి్శ అదే్దపలిలో ఆనందబాబు, ఈశ్వర్, 
బెలలోంకండ అనిల్, వీరవలిలో వంశి, కృష్ణం శెట్టి గోవింద్, అచు్చల స్ంబశివరావు, ఆరే్క 
యాదవ్, అదుర్్స గుపాతా శ్రీకాంత్, ఎసిటి గౌస్, త్రుమల శెట్టి శ్రీనివాసరావు, సైద్ విజయ్, 
న్గుల్ మీరా, జనీ, మేడిశెట్టి రామారావు, దురాగొ కుమారి, మిరియాల స్బబుమమి, ద్సరి 
లలిత, వీర మహిళలు, జనసేన పార్టి కారయూకరతాలు భార్ ఎతుతాన పాల్గొని జయప్రదం 
చేశారు.

కూకట్ పల్లి నియోజకవర్ెంలో ఘనెంగా 
జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: కూకట్ పలిలో నియోజకవరగొంల్ని కె.పి.హెచ్.బి 114 మరియు బాలాజీ 
నగర్ 115 డివిజన్ ప్రెసిడంటలో కలాలో శంకర్, దురాగొ శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయూంల్ రమయూ గ్ండ్ 
వద్ద జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా వేడుకలు ఘనంగా 
జరుపుకున్నిరు. ఈ కారయూక్రమం కిజనసేన పార్టి కారయూనిరా్వహక ప్రధ్న కారయూదరి్శ 
మండలి దయాకర్ అత్థిగా వచి్చ కేక్ కట్ చేశారు.
ఈ సందర్ంగా డివిజన్ ప్రెసిడంటలో కలాలో శంకర్ మరియు దురాగొ శ్రీనివాస్ మాటాలోడుతూ.. 
గత అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుండి న్తన సంవత్సర వేడుకల వలె జన సైనికులు మరియు 
అభిమానులుకాలనీల్ ప్రత్ ఒక్క వీధి వీధిల్ అతయూంత వైభవంగా జనసేన అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన 
విషయమ్ అని.. వారందరికీ ధనయూవాద్లు తెలిపారు.
ఈ కారయూక్రమంల్ ఇరు డివిజన్ న్యకులు అంజి (కేబుల్), చరణ్, డాకటిర్ సతయూన్రాయణ 
‘వెంకట్, వంశీ కృష్ణ, వెంకటేష్ గణేష్ మరియు జన సైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేనాని పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా అననిదాన 
కర్యక్రమెం

శతఘ్ని న్యూస్: కోస్రు 
మండలంల్ శుక్రవారం 
హస్్పనబాద్ గ్రామ ప్రజలు, 
జనసైనికులు, వీర మహిళలు 
అందరూ కలిసి పవన్ కళ్యూణ్ 

పుట్టినరోజు సందర్ంగా అననిద్న కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది.

పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలలో భాగెంగా 
నిత్్యవసర సరుకుల 

పెంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలో, 
న్గులుప్పలపాడు మండలంల్ని 
ఉపు్పగుండురు గ్రామంల్ జనసేన 
పార్టి అధయూక్షులు కణిదల పవన్ కలాయూణ్ 

జనమిదిన వేడుకలల్ భాగంగా పేద కుటంబ సభ్యూలకి కోడూరి స్యి న్కల దిలీప్ 
కుమార్ ఆధ్వరయూంల్ ఉపు్పగుండురు గ్రామంల్ పేద కుటంబ సభ్యూలకి నితాయూవసర 
సరుకులు పంపిణీ చేయటం జరిగంది..

జనసేనాని జనమెదినోత్సవెం సెందర్ెంగా ప్రత్్యక 
పూజలు నిర్హెంచిన రమాదేవి
శతఘ్ని న్యూస్:  పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన సందర్ంగా 
ఆయన ఆయురారోగాయూలతో వుండాలని శ్రీ 
ద్స్ంజనేయ స్్వమి ఆలయంల్ అభిషేకం మరియు 

ప్రత్యూక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా సీనియర్ జనసేన న్యకురాలు 
తంబళళుపలిలో రమాదేవి మాటాలోడుతూ జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి జనమిదిన 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా, మానవ సేవయే మానవ సేవ అనే ఆదరా్శనికి నిదర్శనంలా 
నిలిచిన జనసేన్ని అడుగుజడల్లో ప్రత్ ఒక్క జనసైనికులు, న్యకులు నడవాలని 
ఆకాం   క్స్తాన్నిను.. సరే్వజన్ స్కినోభవంతు అన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కోయిలకెండ గ్రామెంలో రకతిదాన శిబిరెం
శతఘ్ని న్యూస్: పత్తాకండ 
నియోజకవరగొం, క్రిష్ణగరి 
మండలం, కోయిలకండ 
గ్రామంల్ జనసేన పార్టి 
న్యకులు విజయ్, 
గోపాల్, శ్రీరామ్లు, 
హరికృష్ణ, వారి టీం 
ఆధ్వరయూంల్ రకతాద్న 
శిబిరం ఏరా్పట 
చేయడం జరిగంది. ఈ 

కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అత్థిగా జనసేన పార్టి నియోజకవరగొ న్యకులు సిజి రాజశేఖర్ 
హాజరయాయూరు. కారయూక్రమం ఉదే్దశించి జనసేన పార్టి న్యకుడు సిజి రాజశేఖర్ 
మాటాలోడుతూ.. జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టినరోజు సందర్ంగా, 
కోయిలకండ గ్రామంల్, జనసేన పార్టి న్యకులు, కారయూకరతాలు, పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
అభిమానులకు, ప్రత్యూకంగా అభినందనలు తెలియజేశారు, అలాగే మన కోయిలకండ 
గ్రామంల్ ఎవరికి రకతాం అవసరమైన్ రకతాద్నం చేయండి.. ప్ణద్తలు కండి, 
అలాగే ఎలక్షనులో ఎపు్పడు వచి్చన్.. జనసేన పార్టిని పూరితాస్థియిల్ బలపేతం చేసి, మన 
కోయిలకండ, గ్రామంల్ జనసేన పార్టి గెలుపు కోసం మనమంతా కలిసికటటిగా కృషి 
చేయాలని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టి న్యకులు, కారయూకరతాలు, 
అభిమానులు పాల్గొన్నిరు.

ఖమమెెంలో ఘనెంగా జనసేనాని పుట్టీనరోజు 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన 
పార్టి అధినేత కణిదల 
పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినం 
సందర్ంగా శుక్రవారం 
ఖమమిం జిలాలో కేంద్రం నందు 
జరుగుతునని జనసేన పార్టి 

యువజన విభాగం ఆద్వరయూంల్ జరుగుతునని రకతాద్న శిబిరం వద్దకు కూస్మంచి 
మండలం, భీరోలుకు చందిన మాజీ ఎసీ్స సంక్షేమ అధయూక్షుడు మ్ండ్రు స్ధ్కర, 
జనసేన పార్టి సిద్్దంతాలు నచి్చ ఉమమిడి ఖమమిం జిలాలో యువజన విభాగం అధయూక్షుడు 
డేగల రామచంద్రరావు సమక్షంల్ పార్టిల్ చేరడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
యువజన విభాగం ఆద్వరయూంల్ వారికి పార్టి కండువా కపి్ప స్దరంగా ఆహా్వనించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ జిలాలో వీర మహిళ విభాగ అధయూక్షురాలు భోగ హరిప్రియ, 
గుంత అన్ష, మహాలక్ష్మి, మేడ బోయిన కార్తాక్, యాసంనేని అజయ్, మాలిక్, బోస్, 
జి.సతయూ శ్రీకాంత్, ఉతతామ్ రాజ్, ఏ. వివేక్, రవికిశోర్, రమణకుమార్, గుమామి మ్రళ్, 
గోపి, రంజీత్, ఈశ్వర్, హరికృష్ణ, భద్రం ఇతర జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

కళ్్యణదుర్ెం జనసేన ఆద్ర్యెంలో
 పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: కళ్యూణదురగొం పటటిణం గవరనిమెంట్ హాసి్పటల్ నందు జనసేన 
పార్టి అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 51 వ జనమిదినం సందర్ంగా కేక్ కట్ంగ్ చేయడం 
జరిగంది… కళ్యూణదురగొం నియోజకవరగొం జనసేన వీర మహిళ షేక్ తార అక్క వారి 
ఆధ్వరయూంల్ పేషంటలోకు & గరి్ణీలకు బ్రెడుడి, ఫ్రూట్్స పంపిణీ చేయడం జరిగంది… ఈ 
సందర్ంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారి నుంచి నేరు్చకుననిది సమాజ సేవ, అని తెలియజేయడం 
జరిగంది… పేషంటలో వారి బంధువులు అందరికీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేస్తానని ఆతమిహతయూ 
చేస్కునని కౌలు రైతు కుటంబాలకు లక్ష చొపు్పన మొతతాం 30 కోటలో రూపాయలు 
ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని, అలాగే జనవాని కారయూక్రమం నిర్వహించి స్మానయూ ప్రజలు 
ఎదుర్్కంటనని సమసయూలను వారి ద్్వరా సీ్వకరించి, సంబంధిత అధికారులకు పంపించి 
వారి సమసయూలు తీరే్చ విధంగా జనసేన పార్టి నేతలు కృషి చేస్తాన్నిరు అని తెలియజేయడం 
జరిగంది… ఈ కారయూక్రమంల్ జిలాలో కారయూదరి్శ బాలయూం రాజేష్, కళ్యూణదురగొం పటటిణ 
అధయూక్షులు చలపాది రమేష్, చిరంజీవి యువత అధయూక్షులు ళ్. రాఘవేంద్ర గుపాతా, 
కారయూనిర్వహక సభ్యూలు ఎర్రి స్్వమి, చితతాప్ప, జకీర్, శ్రీ హర్ష, మ్కా్కనని, అబు్దల్, 
చిరంజీవి, అనిల్, మొదలైన జనసేన పార్టి కారయూకరతాలు పాల్గొనడం జరిగంది…పటటిణం, 
గవరనిమెంట్ హాసి్పటల్ నందు జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 51 వ జనమిదినం 
సందర్ంగా కేక్ కట్ంగ్ చేయడం జరిగంది… కళ్యూణదురగొం నియోజకవరగొం జనసేన 
వీర మహిళ షేక్ తార అక్క వారి ఆధ్వరయూంల్ పేషంటలోకు & గరి్ణీలకు బ్రెడుడి, ఫ్రూట్్స 
పంపిణీ చేయడం జరిగంది… ఈ సందర్ంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారి నుంచి నేరు్చకుననిది 
సమాజ సేవ, అని తెలియజేయడం జరిగంది… పేషంటలో వారి బంధువులు అందరికీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేస్తానని ఆతమిహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతు కుటంబాలకు లక్ష చొపు్పన 
మొతతాం 30 కోటలో రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని, అలాగే జనవాణీ కారయూక్రమం 
నిర్వహించి స్మానయూ ప్రజలు ఎదుర్్కంటనని సమసయూలను వారి ద్్వరా సీ్వకరించి, 
సంబంధిత అధికారులకు పంపించి వారి సమసయూలు తీరే్చ విధంగా జనసేన పార్టి నేతలు 
కృషి చేస్తాన్నిరు అని తెలియజేయడం జరిగంది… ఈ కారయూక్రమంల్ జిలాలో కారయూదరి్శ 
బాలయూం రాజేష్, కళ్యూణదురగొం పటటిణ అధయూక్షులు చలపాది రమేష్, చిరంజీవి యువత 
అధయూక్షులు ళ్. రాఘవేంద్ర గుపాతా, కారయూనిర్వహక సభ్యూలు ఎర్రి స్్వమి, చితతాప్ప, జకీర్, 
శ్రీ హర్ష, మ్కా్కనని, అబు్దల్, చిరంజీవి, అనిల్, మొదలైన జనసేన పార్టి కారయూకరతాలు 
పాల్గొనడం జరిగంది.

కెనడా ప్రవాస భారతీయులు జనసేనకు చేసుతినని 
సేవలు అభినెందనీయెం

గతంలో “కౌలు రైతు భరోస్”కు రూ 
5,55,555 విరాళం అందజేస్రు
ఇప్పుడు “న్ సేన కోసం న్ వంతు” 
కారయూక్రమంలో భాగంగా శుక్రవారం జనసేన్ని 
పవన్ కల్యూణ్ ప్టటునరోజుని “డొనెషన్ డే” గా 
జరుప్కుంటూ కెనడా జనసేన టీం జనసేన 

పార్టుకి రూ 11,11,111 విరాళం అందచేసంది
శతఘ్ని న్యూస్: ఉద్యూగర్తాయూ ఏడు సమ్ద్రాల అవతల ఉన్ని, రాజకీయ ప్రక్షాళన 
చేయడానికి జీరో బడ్జట్ పాలిట్క్్స చేస్తా రెండు రాష్్రాల తెలుగు ప్రజలకు మంచి జరగాలి 
అని కోరుకునే జనసేన్ని తోనే మా కెనడా జనసైనికులు అడుగులు అనే నిన్దంతో తమ 
మద్దతును ప్రకట్స్తాన్నిరు.
కెనడా జనసేన టీం గతంల్ జరిగన 2019 ఎలక్షన్్స నుండి పార్టికి అండగా ఉంటూ 
ప్రచార రధ్లు అంధించడం, పరాయూవరణ పరిరక్షణ ల్ భాగంగా మొక్కలు పంచడం, 
గ్రామ స్థియిల్ పార్టి ప్రచార స్మాగ్రిని సమకూర్చడం లాంట్ ఎనోని కారయూక్రమాలు 
చేశారు.
అవినీత్ రాజకీయాలను అంతం చేసి తెలుగు ప్రజలకు మంచి పాలన అందించాలి అని 
జనసేన్ని చేసే ఈ పోరాటం ల్ శ్రీ పవన్ కలయూణ్ గారు ఏ నిర్ణయం తీస్కున్ని తుదిశా్వస 
వరకూ జనసేన్నికి అండగా నిలబడతాం అని తెలిపారు.
కెనడా ల్ పవన్ కలాయూణ్ పుట్టిన రోజు వేడుకను ఘనంగా జరుపుకున్నిరు.

ఘనెంగా జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: శుక్రవారం జనసేన 
పార్టి ప్రధ్న కారాయూలయంల్ 
మలిశెట్టి వెంకటరమణ ఆదేశాల 
మేరకు భార్గా కేక్ కట్ చేయడం 
జరిగంది. తదుపరి జనసేన పార్టి 
ఆధ్వరయూంల్ రాయచోట్ దప బలోడ్ 
బాయూంకును నిర్వహించడం జరిగంది. 

ఇందుల్ జనసేన పార్టి న్యకులు కారయూకరతాలు, అభిమానులు, జనసేన వీర మహిళలు 
అందరూ కలిసి రకతాద్నం ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ కడప లీగల్ సల్ 
అధయూక్షుడు కరుణాకర్ రాజు, ఉపాధయూక్షుడు కత్తా స్బబురాయుడు, వెంకటేశ్వరరావు, 
వీర మహిళ రజిత, స్ండుపలిలో రెడిడి రాణి, వీరబలెలో గుగగొళళు వెంకటేష్, బండలో రాజేష్, 
పోలిశెట్టి శ్రీనివాస్లు, బాల స్యి, శంకరయయూ, మన్నిరు గోపి, భాస్కర్ పంతులు, 
ఐట్ కోఆరిడినేటర్ స్యి శ్రీనివాస్, సిద్ధవటం జనసేన న్యకులు అత్తాకారి దినేష్, 
కళ్యూణ్, రాజేష్, కోలాటం హరి, ప్రశాంత్ భారతాల, జనసేన కారయూకరతాలు, న్యకులు, 
అభిమానులు, వీర మహిళలు ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొనడం జరిగనది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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లక్కన్ పల్లిలో ఘనెంగా పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: బైరెడిడి పలిలో మండలం, లక్కన్ 
పలిలోల్ జనసేన జండా ఆవిష్కరణ చేసి బైరెడిడి 
పలిలో న్లుగు రోడ్ కూడలిల్ పవన్ కలాయూణ్ 
గారి జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ అరని 
కవిత, జిలలో కారయూదరి్శ పస్పులేట్ దిలీప్, మండల 
అధయూక్షులు చైతనయూ, ఉపాధయూక్షులు సలామిన్, కుమార్, 
జన సేన న్యకులు నగేష్, మధు, భరత్, శివ, 
దినేష్, రాజు, న్గరాజు, మలేలోష్, జమీర్, న్ఫీళ్ 
పాల్గొన్నిరు.

జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలలో బాగెంగా గరి్ణీ స్త్రీలకు 
పెండులి పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: పవర్ స్టిర్ పవన్ కళ్యూణ్ 51వ 
పుట్టినరోజు సందర్ంగా…. జనసేన ఐనవోలు మండల 
అధయూక్షుడు బరలో శివ తన సంత ఖరు్చలతో వర్ధననిపేట 
మండలంల్ని ప్రభ్త్వ ఆస్పత్రిల్ని వందమంది 
గరి్ణీ స్త్రీలకు పండులో డొనేట్ చేయండం జరిగంది. 

అంత్ కాదు ప్రజలకు సమసయూ వచి్చన్ వారికి సహాయం చేయాడానికి జనసైనికులు మ్ందుంటారాని 
చపు్పకచా్చరు.. ఈ కారయూక్రమంల్ రాజ్ కుమార్, సంతోష్, శ్రీకాంత్, అరవింద్ స్్వమి, గణేష్, కుషల్ 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ఘనెంగా జనసేన నేత పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం,88వ వారుడి, 
జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 51 
వ జనమిదిన సందర్ంగా జర్రీపోతుల పాలెం 
కోలనీ యందు జండా ఆవిష్కరణ, కేక్ కట్ంగ్ 
మరియు న్సేన న్ వంతు అనే కారయూక్రమానిని 
జన్ల్లోకి తీస్కు వెళలోడం జరిగంది. ఈ 
యొక్క కారయూక్రమంల్ గళళు శ్రీనివాసరావు 
మాటాలోడుతూ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి 
అండదండలుగా ఉండే సమయం వచి్చందని.. 
మనందరం రామాయణంల్ శ్రీ రామ్డికి 
ఉడతా ఏ విధంగా సహాయం చేసింద్ ఈన్ట్ 
మన పవన్ కళ్యూణ్ గారికి మనందరం 

ఆరిథికంగా బలానిని చేకూరా్చలని కోరడం జరిగంది. వబిబున జన్ర్దన్ శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ ప్రజలందరూ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి న్యకతా్వనిని కోరుకుంటన్నిరని.. కావున మంచి పాలన కోసం అధయూక్షులు వారికి 
ఆరిథిక పరమైన విషయాలపై వెస్లుబాట కలి్పంచే కారయూక్రమంల్ మన వంతు బలానిని ఇవా్వలని, పవన్ 
రావాలి పాలన మారాలి అననిద్నిని ప్రజల్లోకి తీస్కుని వెళ్లోలని కోవడం జరిగంది.
ఈ వేడుకలల్ బాఘంగా అజనగరి గ్రామంల్ న్యకులు గోపి, ప్రస్ద్ ఆధ్వరయూంల్ పేద ప్రజలకు మెడికల్ కాయూంపు 
బలోడ్ డొనేషన్ కాయూంప్ ల్ పాల్గొని ద్తలకు సరిటిఫికెట్్స అందించడం జరిగంది, యాదవ్ జగరాజుపేట గ్రామంల్ 
న్యకులు చలం, చిననిరావు, అశోక్ ఆధ్వరయూంల్ కేక్ కట్ంగ్, జండా ఆవిష్కరణ కారయూక్రమానికి మ్ఖయూఅత్థిగా 
గాజువాక నియోజవరగొం ఇంచార్్జ కోన తతారావు పాల్గొని ఈరోజు ఈ గ్రామంల్ జండా ఎగరిందని రాబోయే 
రోజుల్లో అమరావత్ల్ పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన జండాను ఎగరవేస్తారని ప్రజలు ఉదే్దశించి మాటాలోడారు. 
త్ప్పల రమణారెడిడి మాటాలోడుతూ.. తప్పకుండా మీ అందరి కషటిం రాబోయే రోజుల్లో మంచి ఫలితాలు ఇస్తాందని 
కలిసికటటిగా పని చేద్్దమని కోరడం జరిగంది. న్యకులు శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ ఈ గ్రామంల్ జనసైనికులు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు అడుగుజడల నడుస్తా.. జనసేన పార్టిని దినదిన అభివృది్ధ చేయడంల్ చాలామందికి 
స్ఫూరితాగా ఉంటన్నిరని, ఈ గ్రామం జనసేన పార్టికి చాలా ప్రత్యూకమైనదని.. మీ అందరికీ ఇటవంట్ మంచి 
కారయూక్రమం చేసినందుకు ధనయూవాద్లు తెలిపారు. ఈ యొక్క కారయూక్రమాల్లో కాద్ శీను, గలాలో శ్రీను, పెంటరావు 
గోపి, రవిబాబు, త్జ, శాయూమ్, లింగం, వాస్, శంకర్రావు, అశోక్ మరియు జనసైనికులు, ప్రజలు పాల్గొన్నిరు.

మండూరు గ్రామంలో జనసేన్ని జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు నియోజకవరగొం, చుండూరు మండలం, మండూరు 
గ్రామంల్ జనసేన పార్టి అధయూక్షులు కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదిన 
వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కారయూక్రమం ల్ చుండూరు మండలం 
అధయూక్షులు శ్రీరామమూరితా, జిలాలో కారయూదరు్శలు చేబ్రోలు బోడియయూ, శ్రీమత్ 
సమరౌతు అనురాధ, పెనుగుదురుపాడు సర్పంచ్ శ్రీ రమేష్, చుండూరు 
మండలం ఉపాధయూక్షులు దేవిరెడిడి మహేష్, చావలి ఎంపీటీసీ గాజుల నగేష్, 
బొందలపాట్ మ్రళ్, తాట్కండ శివరామకృష్ణ, గోళళు ఏడుకండలు, 
మోదుకూరు భాస్కర్, దేవిరెడిడి బులిలోబాబు, గోళళు స్యి బాలాజీ, రెడిడి 
శివన్నిరాయణ, రెడిడి శివకోటేశ్వరరావు, దేవిరెడిడి శివయయూ, దేవిరెడిడి యశ్వంత్, 
లక్షష్మణ్, మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

తుంగతురితిలో పవన్ కళ్యూణ్ ప్టటునరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:   
పవన్ కళ్యూణ్ 
51వ పుట్టినరోజు 
స ం ద ర బు ం గా 
తుంగతురితా పవన్ 
కళ్యూణ్ ఫాన్్స 
అ స సి యే ష న్ 
స్రాయూపేట జిలాలో 

ఉపాధయూక్షులు ఎర అశోక్ నంద & తుంగతురితా అధయూక్షులు పులుస్ వెంకటేష్ 
గౌడ్ ఆధ్వరయూంల్ న్లుగు మండలాలల్ కేక్ కట్ంగ్, పండలో పంపిణి మరియు 
ఆ నియోజకవరగొ పోలీస్ సేటిటస్ ఎస్.ఐ డేనియల్ గారికి డా. బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
గారి ఫోటో ఫ్రేమ్ బహుకరించి మరియు సన్మినం చేయడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ జనసైనికులు & అభిమానులు కంపలిలో యాదగరి, గౌతమ్, శివ, 
మహేష్, బద్రి, విషు్ణ, రానదర్, రాజు, రాజేష్, తరుణ్, న్ని,ఆది, అరుణ్, గోపి 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

నడుకూరు జనసేన ఆధ్ర్యెంలో ఘనెంగా 
‘పవన్ కళ్్యణ్’ జనమెదినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: అభిమానులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి పుట్టినరోజు వేడుకలను నడుకూరు గ్రామంల్ ఘనంగా నిర్వహించారు. 
మ్ందుగా గ్రామంల్ స్యి మారుత్ మందిరం ల్ జనసేన్ని శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి పేరిట ప్రత్యూక పూజలను చేశారు.
నీతీ, నిజయితీకి నిలువెతుతా నిదర్శనం పవన్ కళ్యూణ్ గారు తప్ప మరెవ్వరూ 
లేరని, డబుబు రాజకీయాలను పక్కనపెట్టి, విలువలతో కూడిన రాజకీయాలను 
ప్రజలకు పరిచయం చేసిన గొప్ప వయూకితా పవన్ కళ్యూణ్ అని ఆయన పేర్్కన్నిరు. 
మా నడుకూరు గ్రామ జనసైనికులు చివరి శా్వస వరకు జనసేన పార్టి కోసమే.. 
మా శకితావంచన లేకుండా కృషి చేస్తామని మత్స.పుండర్కం అన్నిరు. ప్రత్ 
జనసైనికుడు బాధయూత గా న్ సేన కోసం – న్ వంతు పార్టికి కనీసం పది 
రూపాయలు నుండి ఆపై ఎంత డబుబులైన గూగుల్ పే, పేట్మ్, ఫోన్ పే ద్్వరా 
విరాళంగా పంపిచలని, జనసేన పార్టికి విరాళ్లు వయూకితా గతంగా ఎవ్వరికి 
ఇవ్వవోదు్ద అని, మీ ఫోన్ నుండి నేరుగా పంపిఒచవచు్చఅని స్చించారు.
ఈ పూజ కారయూక్రమం అనంతరం పరాయూవరణ పరిరక్షణ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయం, ద్నిల్ భాగంగా రైతులకు మొక్కలు పంపిణీ చేశారు. గ్రామంల్ని 
వృదు్దలకు పళ్ళు, ర్టెటిలు ఇచి్చ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేపట్టిన 
రైతుభరోస్, జనవాణి, మేనిఫెసటిల్ ని అంశాలు గ్రామ జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యూలు వివరించారు. అనంతరం కేక్ కట్ చేసి జనసేన్ని కి జనమిదినోత్సవ 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ కలిపిలిలో సింహచలం, మత్స.
వెంకటరమణ, స్ధు జన్ర్దన్, చింత గోవర్ధన్, వాన మహేష్, రౌతు కిరణ్, 
స్ధు విస్్స, బి.పి.న్యుడు, కంట మ్రళ్, మంత్ని వెఘ్రిస్వరరావు, పొటూనిరు 
లక్ష్మి న్రాయణ, మక్క. బాబి్జ, గుడివాడ రాజశేఖర్, కంట రాంబాబు, గెఒబలి 
ల్కేష్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

యు.పి.రాజు ఆధ్ర్యెంలో జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజం నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టి కారాయూలయంల్ జనసేన పార్టి 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుకలు 
ఘనంగా స్థినిక న్యకులు యు.పి.రాజు 
ఆధ్వరయూంల్ రకతాద్న శిబిరానిని ఏరా్పట 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ 60 మంది 
జనసైనికులు స్వచ్ందగా మ్ందుకు వచి్చ 
రకతాద్నం చేశారు. మొదట్గా రాయూలీగా వెళ్తా 
ప్రత్క పూజలు నిర్వహించారు తరువాత 

రకతాద్నం అనంతరం కేక్ కట్ంగ్ చేశారు. ఈ సందరబుంగా యు.పి.రాజు మాటాలోడుతూ రకతాద్నం 
చేసినవారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా జనసేన పార్టి బల్పేతానికి కృషి చేయాలనీ అన్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ జనసేన వీరమహిళలు ఎమ్ కుమారి, విజయదురగొ, న్యకులు స్మంతుల రమేష్, గొరెలో 
గోవిందరావు, రెడిడి బాలకృష్ణ, నమిమి దురాగొరావు, ఎమ్.హరిబాబు, ఎనిని.సతయూం తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గెంపలగూడెంలో ఘనెంగా జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: శుక్రవారం జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా 
గంపలగూడం మండలం తోటమూల రింగ్ సంటర్ వద్ద జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి ఫెలోకీ్స ఏరా్పట చేసి, కేక్ కట్ చేసి మిఠాయిలు పంచి పెటటిడం జరిగంది. అనంతరం రాయూలీగా 
బయలుదేరి దుండిరాలపాడు గ్రామంల్ ఏరా్పట చేసినటవంట్ జనసేన పార్టి జండా దిమెమి 
ఆవిష్కరణ కారయూక్రమం, కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి ఉమమిడి కృష్ణ 
జిలాలో జనసేన పార్టి ఉపాధయూక్షులు బొలియశెట్టి శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ.. గంపలగూడం మండలం 
దుందిరాలపాడు గ్రామంల్ ఏరా్పట చేసినటవంట్ జనసేన పార్టి జండా దినోత్సవం పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టినరోజు సందర్ంగా ఏరా్పట చేస్కోవడం మంచి శుభదినమ్ అని.. ప్రభ్త్వం ఉచిత పథకాల 
పేరుతో ప్రజలను దండుకుంటందని ఇట తీస్కని అట ఖరు్చపెడుతుందని ప్రజధన్నిని వృధ్ 
చేసి ప్రజలపై ఆరిథిక భారం వేస్తాందని ఎదే్దవా చేశారు. జగగొయయూపేటల్ జనసేన జండా కూల్చడానిని 
ఖండిస్తాన్నిమని.. అది జనసేన అంటే వైసీపీ న్యకులకు భయం పుటటికచి్చ దురామిరగొ చరయూలకు 
పాల్పడాడిరని జనసేన పార్టి గుండకాయ లాంట్దని నిదర్శనమే వైసీపీ గుండాల అరాచకానికి 
నిదర్శనమని అరథిమైందని మాటాలోడటం జరిగంది. అనంతరం గంపలగూడం మండల జనసేన 
పార్టి అధయూక్షులు చింతలపాట్ వెంకటకృష్ణ మాటాలోడుతూ.. గంపలగూడం మండలంల్ జనసేన 
పార్టి బలంగా ఉందని రాబోయే రోజులు జనసేన పార్టి ఇవే అనటానికి నిదర్శనం దుందిరాలపాడు 
హరిజనవాడ జనసేన దిమెమి జండా ఆవిష్కరణ నిదర్శనమని.. ఇక్కడికి వచి్చనటవంట్ యువతను 
చూసి అడుగు ప్రభంజనంలా జనసేన వైపు మొగుగొ చూపుతోందని రాబోయే రోజుల్లో పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు సీఎం పదవి చేపటటిటం ఖాయమని ఉద్గొసించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి 
జిలాలో ఉపాధయూక్షులు బొలియశెట్టి శ్రీకాంత్ మరియు త్రువూరు నియోజకవరగొ న్యకులు పగడాల 
లక్షష్మణరావు, గంపలగూడం మండల జనసేన పార్టి అధయూక్షులు చింతలపాట్ వెంకట కృష్్ణరావు, 
ఉపాధయూక్షులు బరలో బాలకృష్ణ, ప్రధ్న కారయూదరి్శలు వట్టికుంట కృష్ణ, పస్పులేట్ కిషోర్, కారయూదరి్శ 
రామిశెట్టి శ్రీరామ్, పగడాల శంకర్, చింతలపాట్ మాధవ కంకి, రవి పస్పులేట్, శ్రీనివాసరావు 
కోయ, రామకృష్ణ రవి, న్గవరపు ఆంజనేయులు, వరి కోట్ బాబురావు, గొటేటి నవీన్, రాజేష్ ప్రసనని, 
ఆకాష్ దినకర, కేసరి జీవరతనిం తదితర జనసైనికులు హాజరై ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం 
చేయడం జరిగంది.

కీసరలోఘనెంగా జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు..

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడి కృష్్ణజిలాలో, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుకలకు 
మ్ఖయూ అత్థిగా జిలాలో అధయూక్షులు బండ్రేడిడి రామకృష్ణ హాజరయాయూరు. ఈ కారయూక్రమంల్ ఉమమిడి 
కృష్్ణజిలాలో ఉపాధయూక్షులు బొలియశెట్టి శ్రీకాంత్ మాటాలోడుతూ మా మ్ఖయూ అత్ధి బంద్రెడిడి రామకృష్ణ 
గారు రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా వుంది. ఈ రోజు నందిగామ నియోజకవరగొం, కంచికచరలో 
మండలం కీసర గ్రామమ్ల్ జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి జనమిదినం వేడుకలు 
ఘనంగా నిర్వహించారు. నందిగామ నియోజకవరగొం కీసర గ్రామమ్ల్ 40 అడుగులు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి కౌటాటూ పెటటిడం, కేకు కట్ంగ్ చయయూడం, జరిగంది అనంతరం అననిద్నం 
కారయూక్రమం చేయడం జరిగంది. జనసేన పార్టి రోజు రోజుకి బలం పెరుగుతుంది. వైసీపీ న్యకులు 
మన బలం చూసి ఓర్వలేక జండా దిమమిలు పగల గొటటిడం కారయూకరతాలను బెదిరింపులు, చేస్తాన్నిరు 
మీ అరాచకం రాజకీయం త్వరల్నే మ్గస్తాం. మిలాంట్ వేదవలు ఎంతమంది వచి్చన మమమిలిని 
ఎంట్రుక కూడా పికలేరు. మీకు ధైరయూం లేక రాత్రి పూట పగలు గొడుతున్నిరు.. మీకు దమ్మి 
ధైరయూం ఉంటే మ్ఖ మ్ఖి రండి చేస్కుంద్ం అని వైసీపీ కారయూకరతాలకు గట్టిగా వారినింగ్ ఇచా్చరు. 
ఈ కారయూక్రమంల్ జిలాలో అధయూక్షులు బంద్రెడిడి రామకృష్ణ, ఉపాధయూక్షులు బొలియశెట్టి శ్రీకాంత్, 
కంచికచరలో మండల అధయూక్షులు న్యుని సతీష్, చండరలోపాడు మండల అధయూక్షులు స్ధ్కర్, కీసర 
గ్రామ న్యకులు రామిరెడిడి, గోపి, మ్రళీకృష్ణ, పొలిశెట్టి వెంకటేష్, మండల కమిటీ న్యకులు, 
భార్ ఎతుతాన కారయూకరతాలు పాల్గొన్నిరు.

ఆలేట్ నరెందర్ గౌడ్ ఆధ్ర్యెంలో 
జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: పవర్ స్టిర్ పవన్ కళ్యూణ్ బరేతాడే సందర్ంగా శుక్రవారం 
ఉమమిడి వరంగల్ జిలాలో యువజన అధయూక్షుడు ఆలేట్ నరేందర్ గౌడ్ ఆధ్వరయూంల్ 
చింపకిల్్సలోని అత్థి గృహమ్ అన్ధ పిలలోల సమక్షంల్ కేక్ కట్ చేసి, పిలలోలకి 
పండులో మరియు వాళలోకు నితాయూసర వస్తావులు పంచడం జరిగంది. అలాగే మరియు 
రాజరాజేశ్వరి వృద్్ధశ్రమంల్ పండులో పంపిణీ చేయడం జరిగనది. గవరనిమెంట్ 
హాసి్పటల్ ల్ బ్రెడులో పంపిణీ చేయడం జరిగనది. విన్యకుని గుడిల్ ప్రత్యూక 
పూజలు నిర్వహించి పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎటవంట్ అన్రోగయూం రాకుండా ఉండి 
ఇలాంట్ పుట్టినరోజులు మరెనోని జరుపుకోవాలని ప్రత్యూక పూజలు చేయడం 
జరిగనది. ఈ కారయూక్రమంల్ మంద న్గరాజు, కామెడీ జనీ, గాద. వెంకటేష్, 
బొటలో. రాకేష్, శివ, న్గరాజు, మంద పవన్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలలో భాగెంగా 
మెగా ఉచిత వైద్య శిబిరెం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 51 జనమిదిన సందర్ంగా 
రాష్ట్ర జయింట్ సక్రెటర్ త్ప్పన దురోయూధన రెడిడి ఆధ్వరయూంల్ మెడికవర్ హాసి్పటల్ 
సౌజనయూంతో మెగా ఉచిత వైదయూ శిబిరం కెసిపురం గ్రామంల్ జన సైనికులు 
స్యంతో ఏరా్పట చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అత్దిగా 
ఇచా్చపురం జడి్పట్సి అభయూరిథిని త్ప్పన నేలవేణి రెడిడి చేతుల మీదుగా స్మారుగా 
211 మంది కి బీపీ షుగర్ ఈసీజీ పర్క్షలు చేసి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ 
చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి గ్రామ జనసైనికులు, పెద్దలు, మహిళలు పాల్గొని 
విజయవంతం చేశారు. వారికి ప్రత్యూకంగా ధనయూవాద్లు తెలియజేడం జరిగంది.

జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలలో భాగెంగా 
జనసైనికుని కుటెంబానికి ఆరిథాక చేయూత

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపలెలోల్ జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా మంజున్థ్ స్్వమి ఆలయంల్ 
పవన్ కళ్యూన్ గారి పేరు మీద జనకల గోత్రం 
మీద అర్చన మరియు పూజలు చేయించిన 
రాయలసీమ కో కని్వనిర్ గంగారపు 
రామద్స్చౌదరి మరియు ఇదివరల్ 
బస్్సల్ గుండపోటతో మరణించిన 
కురిమిశెట్టి ప్రభకర అనే జనసైనికుని భారయూ 

కె స్్వత్ కుటంబానికి ఆరిథిక చేయూతగా 
గంగారపు రామద్స్ చౌదరి 20 వేల 
రూపాయలు ఇచా్చరు.. మరియు మదనపలెలో 

జనసైనికులు 13 వేల రూపాయలు ఈవ్వడమ్ జరిగంది. మొతతాం 33 వేల రూపాయల 
ఇవ్వడమ్ జరిగంది. మరియు వారి పిలలోలు స్వరూప 9 సం.. గర్ష్ 11 సం వీరిని 
పై చదువుల కై రామద్స్చౌదరి బాధయూత తీస్కన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ ఉమమిడి 
చితూతారు జిలాలో ప్రధ్న కారయూదరి్శ జంగాల శివరాం, రాష్ట్ర చేనేత ప్రధ్న కారయూదరి్శ అడపా 
స్రేంద్ర, జిలాలో కారయూదరి్శ సనఉలాలో.. మదనపలెలో మండల అధయూక్షుడు గ్రానైట్ బాబు, 
నిమమిన పలెలో మండల అధయూక్షుడు ప్రదప్ సింగ్, రామసమ్ధ్ం మండల అధయూక్షులు 
చంద్రశేఖర్, సీనియర్ న్యకుడు తోట కళ్యూణ్, ఐటీ విభాగం రాజేష్, జగదశ్, 
లక్న్రాయన, చంద్ర, ప్రధ్న కారయూదరి్శ ల్కేష్, రెద్దమమి, టైగర్ పదు్ద, కోలానగవేని 
శేఖర్, ద్మోదర్ మధు పాల్గొన్నిరు.

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


టీ.సీ.వరుణ్ ఆధ్ర్యెంలో నా సేన కోసెం.. నా వెంతు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదిన వేడుకలల్ భాగంగా.. శుక్రవారం జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన శుభసందర్ంగా 
జిలాలో అధయూక్షులు & అరబున్ ఇంచార్్జ టీ.సీ.వరుణ్ 
ఆధ్వరయూంల్ “న్ సేన కోసం … న్ వంతు” 
కారయూక్రమం రంగ రంగ వైభవంగా తపోవనం సరి్కల్ 

ల్ నిర్వహించారు. జిలాలో అధయూక్షులు & అరబున్ ఇంచార్్జ ట్.సి.వరుణ్ మాటాలోడుతూ నగరంల్ని 50 
డివిజనోలో వేలాది మందిని కలుపుకుని ఈ కారయూక్రమాని మ్ందుకు తీస్కువెళ్తామని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ రాష్ట్ర కారయూక్రమాల ప్రధ్న కారయూదరి్శ భవాని రవికుమార్, అధయూక్షులు పొదిలి బాబురావు, 
ప్ంతీయ కమిటీ మహిళల శ్రీమత్ పెండాల శ్రీలత, జిలాలో ఉపాధయూక్షులు జయరాం రెడిడి, అంకె ఈశ్వరయయూ 
నగర ఉపాధయూక్షులు జకి్కరెడిడి ఆదిన్రాయణ, మరియు న్యకులు, జనసైనికులు మరియు వీరమహిళలు 
పాల్గొనడం జరిగంది.

కనపర్తి మనోజ్ కుమార్ ఆధ్వర్ంలో 
జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు

పవన్ కళ్యూణ్ 51వ ప్టటునరోజు వేడుకలు పొననిలూరులో కనపరితి మనోజ్ 
కుమార్” ఆధవారయూంలో జరిగాయి
ఇపపుటకిప్పుడు ఎనినికలు జరిగిన్ కేవలం ఒక పొననిలూరు మండలంలోనే 
7000 నుండ్ 10,000 వరకు ఓటంగ్ వస్తిందని సర్వాలు చెబుతున్నియి
పొననిలూరులో చాప కింద నీరుల జనసేన పార్టు వాయూపిస్తింది
రాబోయే ఎనినికలో్ల పొననిలూరులో అట వైస్్సర్్సపీకి ఇట టీడీపీకి గటటు 
పోటీ ఇవవానుంది
శతఘ్ని న్యూస్: శుక్రవారం ప్రకాశం జిలాలో, కండేపి నియోజకవరగొం, 
పొననిల్రు మండలంల్ జనసేన పార్టి అధినేత గౌరవనీయులు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి 51వ పుట్టినరోజు వేడుకలు మండల అధయూక్షుడైన కనపరితా 
మనోజ్ కుమార్ ఆధ్వరయూంల్ అంగరంగా వైభవంగా జరిగాయి. ఈ 
కారయూక్రమానికి మ్ఖయూఅత్థిగా ప్రకాశం జిలాలో కారయూదరి్శ మరియు 
కండేపి నియోజకవరగొ న్యకులు గౌరవనీయులు మేడా రమేష్ 
న్యుడు పాల్గొని కేక్ కట్ంగ్ చేయడం జరిగంది. మండలంల్ పెట్రోల్ 
బంక్ నుండి ఎస్.బి.ఐ బాయూంక్ వరకు రాయూలీగా వెళలోడం జరిగంది. ఈ 
సందరబుంగా మనోజ్ కుమార్ మాటాలోడుతూ కనిని సరే్వలు పొననిల్రు 
మండలంల్ ఇప్పట్కిపు్పడు ఎనినికలు జరిగత్ ఏడువేల నుండి పదివేల 
వరకు ఓట్ంగ్ వస్తాంది,. చాప కింద నీరు లాగా రోజురోజుకి జనసేన 
పార్టికి ఆదరణ పెరుగుతుంది. అట వైసిపికి ఇట ట్డిపికి రాబోయే 
రోజుల్లో పొననిల్రుల్ జనసేన గట్టి పోటీ ఇస్తాంది అని మనోజ్ కుమార్ 
తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ పొననిల్రు మండలం జనసైనికులు 
పాల్గొని విజయవంతం చేశారు.

సెంకిల్ గ్రామెంలో పవన్ కళ్్యణ్ 
పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా రకతిదాన శిబిరెం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజం నియోజకవరగొం, రేగడి మండలం, సంకిలి 
గ్రామంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా 
జనసైనికులు అభిమానులు రకతాద్న శిబిరం ఏరా్పట చేయడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంల్ జన సైనికులు, అభిమానులు శాయూమ్, రమణ మూరితా, 
అశోక్ పాల్గొని విజయవంతం చేశారు.

జ.ఎస్.పి రాయల్ సోల్జర్్స ఆధ్ర్యెంలో 
పెండులి పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా గుంటూరు 
అమరావత్ రోడుడిల్ని 
జ్వరాల ఆస్పత్రిల్ 
పేషంటలోకు జ.ఎస్.పి 
రాయల్ సల్జర్్స ఆధ్వరయూంల్ 

పండులో పంపిణీ కారయూక్రమం మరియు రెడిడిపాలెంల్ని మానవతా సేవా 
సమిత్ వృదు్ధల ఆశ్రమంల్ భోజన్లు ఏరా్పట చేయడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంల్ జ.ఎస్.పి రాయల్ సల్జర్్స అధయూక్షులు అననిద్స్ 
వెంకట స్బాబురావు, నగర ప్రధ్న కారయూదరి్శ స్రిశెట్టి ఉపేంద్ర, జనసేన 
మీడియా కోఆరిడినేటర్ పులలోంశెట్టి ఉదయ్, నగర కారయూదరి్శలు తోట కార్తాక్, 
బండారు రవీంద్ర కుమార్, రూరల్ మండల అధయూక్షుడు గంధం స్రేష్, 
జనసైనికులు మెండు హరి, మిద్ద న్గరాజు, పస్పులేట్ గోపి, పస్పులేట్ 
అయయూప్ప పాల్గొని జనసేన్నికి జనమిదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

అశేష జనవాహని సమక్షెంలో పవన్ కళ్్యణ్ 
పుట్టీన రోజు 

వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: అతయూంత వైభవంగా 
ఘనంగా నిర్వహించిన అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టిన రోజు వేడుకలకు 
జనసేన పార్టి రాష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదరి్శ 
చికలం మధుస్దన్ రెడిడి, అనంతపురం 
జిలాలో అధయూక్షులు ట్.సి. వరుణ్, రాష్ట్ర 
కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ ప్రధ్న 
కారయూదరి్శ భవాని రవి కుమార్, 
అనంతపురం జిలాలో ఉపాధయూక్షులు అంకె 
ఈశ్వర్, కదిరి నియోజక వరగొం ఇంచార్్జ 

భైరవ ప్రస్ద్, రాయలసీమ ప్ంతీయ మహిళ అదయూక్షురాలు శ్రీమత్ పెండాయూల శ్రీలత, మదనపలిలో 
ఇంచార్్జ రామ్ ద్స్ చౌదరి, చితూతారు జిలాలో కారయూదరి్శ శ్రీమత్ ద్రం అనిత, న్యకులు పెండాయూల హరి, 
రాష్ట్ర చేనేత కారయూదరి్శ అడపా స్రేంద్ర మరియు అత్రథ మహారథులు అధినేత పుట్టిన రోజు వేడుకలల్ 
పాల్గొని జనసేన పార్టి బల్పేతం కోసం, జనసేన పార్టి గెలుపు కోసం మనం అంతా కృషి చయాయూలని.. 
యువకులు తలచుకుంటే స్ధించలేనిది ఏద లేదని సమాజంల్ అవినీత్, దౌర్జనయూం రాజయూం ఎలుతోందని 
వాట్ని నిరూమిలించాలి అంటే మనం అంతా జనసేన పార్టిని గెలిపించుకునేందుకు కృషి చేయాలని “న్ 
సేన న్ వంతు ” అనే కారయూక్రమం ద్్వరా ప్రజలే నేరుగా పార్టి బల్పేతం కోసం విరాళ్లు ఇవా్వలని 
కోరారు. ప్రత్ ఒక్కరూ తమ తమ ప్ంతాలల్ ఉనని సమసయూలను తెలుస్కుంటూ వాట్ పరిష్్కరం కోసం 
ప్రయతనిం చయాయూలని.. అలా కానీ పక్షంల్ స్థినిక న్యకుల దృషిటికి తీస్కని వసతా మేమంతా మీకు 
సహకారం అందిస్తా ఆ సమసయూపై పోరుకు సిద్దం అని తెలియజేశారు. రాబోయే రోజుల్లో అధినేత శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయం కోసం లక్ష్య స్ధన కోసం మనం ఒక సైనికుల మాదిరి పని చేసి ఇదే 
రాయలసీమ ప్ంతం నుంచి గెలుపును పవన్ కళ్యూణ్ గారికి బహుమత్ రూపంల్ అందిద్్దం అని 
రాబోయే ఎనినికల్లో అధికార మదంతో కటటికుంటనని ఈ వైఎస్ఆర్్సపీ పార్టి న్యకులకు ఓట అనే 
ఆయుధంతో సమాధ్నం చప్పడానికి ప్రత్ నియోజక వరగొంల్ సిద్దంగా ఉండాలని ఈ కారయూక్రమానికి 
విచే్చసిన కారయూకరతాలను, వీర మహిళలను, న్యకులను, అభిమానులను ఉదే్దశించి ప్రసంగంచారు.
ఈ కారయూక్రమానికి స్దూర ప్ంతాల నుంచి వచి్చన న్యకులు, వీరమహిళలు, కారయూకరతాలు, 
మెగాఅభిమానులు స్రక్తంగా ఇంట్కి చేరాలని ఆకాంక్ంచారు. అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టిన 
రోజు వేడుకలను అతయూంత వైభవంగా ఘనంగా నిర్వహించిన స్హి స్రేష్, డేగల మహేష్, మండల 
న్యకులకు మొదట్ నుంచి ఈ కారయూక్రమం కోసం కషటిపడుతునని మండల కనీ్వనర్ కే.వి. రమణ, 
న్యకులకు, జనసైనికులకు, రాయలసీమ ఏకైన ఎంపీటీసీ అమర్, ఈ కారయూక్రమం కోసం సథిలానిని 
కేటాయించిన కుమార్, ఈ వేడుకలు విజయవంతం అవ్వడం కోసం కృషి చేసిన కారయూక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటీ సభ్యూలు ఫయాజ్ మరియు మీడియా మిత్రులకు, అధికారులకు, తనకలులో మండల ప్రజలకు, 
వీరమహిళలకు కృతజ్ఞతలు తెలియ జేశారు.

శనివారం, 03 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

రకతిదాన శిబిరెం ఏరాపాట చేస్న కదిరి శ్రీకెంత్ రెడిడి
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిలాలో తాడిపత్రి నియోజకవరగొంల్ని యాడికి మండల కేంద్రంల్ 
జనసేన పార్టి తాడిపత్రి నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ కదిరి శ్రీకాంత్ రెడిడి అధయూక్షతన యాడికి మండలం 
ఇంచార్్జ కోడి స్నీల్ కుమార్ ఆధ్వరయూంల్ నిర్వహించిన రకతాద్న శిబిరంల్ మ్ందుగా 
నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ కదిరి శ్రీకాంత్ రెడిడి జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినం సందర్ంగా 
ప్రత్ సంవత్సరంలాగే ఈస్రి కూడా జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తా అందుల్ భాగంగా 
కారయూకరతాలు, అభిమానులతో కలిసి కేక్ కట్ చేసి రకతాద్న శిబిరానిని ప్రంభించారు. ఈ రకతాద్న 
శిబిరంల్ 90 మంది రకతా ద్నం చేయడం జరిగందని ఇందుల్ పాల్గొనని ప్రత్ ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేస్తా రాబోవు రోజుల్లో ఇలాంట్ మంచి కారయూక్రమాలతో ప్రజలల్కి వెళ్్దమని కారయూకరతాలకు 
పిలుపునిచా్చరు. అదేవిధంగా న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంల్ భాగంగా క్రౌడ్ ఫండింగ్ 
నిర్వహించి కారయూకరతాలతో కూడా పార్టికు ఫండ్ ఇపి్పంచారు. ఈ కారయూక్రమంల్ యాడికి మండల 
అధయూక్షులు కోడి స్నీల్ కుమార్ మాటాలోడుతూ తమ మీద నమమికంతో ఈ కారయూక్రమం అప్పగంచిన 
శ్రీకాంత్ రెడిడికి ఇందుల్ పాల్గొనని ప్రత్ జనసైనికుడికి ధనయూవాద్లు తెలిపారు. అదేవిదంగా 
తాడిపత్రి పటటిణంల్ చిరంజీవి రాష్ట్ర యువత తరుపున అధయూక్షుడు ఆటో ప్రస్ద్ అధ్వరయూంల్ 
కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టిన రోజు సందర్ంగా రకతాద్న శిబిరం నిర్వహించారు. అందుల్ 
80 మంది రకతాద్నం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ పటటిణ అధయూక్షులు కె.ఎన్ చారి, నియోజకవరగొ 
న్యకులు కిరణ్ కుమార్ మరియు జనసైనికులు అయుబ్, మణికంఠ, రస్ల్, గోపాల్, శివ, 
వెంకటేశ్, జకీర్, దసతాగరి, మనికిషోర్, నరేష్, అలి తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

రకతిదాతలకు హృదయపూర్క ధన్యవాదములు
జనసేన పార్టు అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ప్టటునరోజు సందర్ంగా ఏరాపుట చేసన మెగా రకతిదాన 
శిబిరానికి శిబిరానికి విచేచాస, 92 మంది రకతిం దానం చేసనటవంట రకతిదాతలకు హృదయపూరవాక 
ధనయూవాదములు.
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత కణిదల పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి పుట్టినరోజు సందర్ంగా ఆమద్లవలస 
నియోజకవరగొమ్ జనసేన పార్టి న్యకులు కతతాకోట 
న్గేంద్ర, కోరుకండ మలేలోశ్వరరావు, అంపిలి విక్రమ్ 
(ఎంపీటీసీ), జనసేన పార్టి న్యకులు, కారయూకరతాలు 
ఆధ్వరయూంల్, కలిలోవలస సంటరోలో, సపెటింబర్ 2వ త్దన, 
న్యూ బలోడ్ బాయూంక్ వారి సహకారంతో, మెగా రకతాద్నం 
శిబిరం బ్ర్జ మండలం ఎస్్స గారు చేతుల మీదుగా ప్రంభోత్సవం చేయడం జరిగంది, బ్ర్జ 
మండలం ఎస్్స గారు, మా ఆహా్వన్నిని మనినించి, విచే్చసినటవంట్ ఎస్ఐ గారికి కృతజ్ఞతలు 
తెలియజేయడం జరిగంది.
ఈ మెగా వైదయూ శిబిరంల్ 92 మంది ద్తలు, రకతాం ద్నం చేయడం జరిగంది. రకతాం ద్నం 
చేసినటవంట్ ప్రత్ ఒక్కరికి పేరుపేరున్ ప్రత్యూక ధనయూవాద్లు తెలియజేస్కుంటూ.. మెగా రకతాద్న 
శిబిరానికి విచే్చసి, విజయవంతం చేసిన జనసేన పార్టి న్యకులకు, కారయూకరతాలకు, ప్రజలకు ప్రత్ 
ఒక్కరికి హృదయపూర్వక ధనయూవాదమ్లు తెలియజేయడం జరిగంది.

పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు 
సెందర్ెంగా రకతిదానెం చేస్న ఫాన్్స

శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా మంచిరాయూల జిలాలో రెడ్ 
క్స్ ససైటీ బలోడ్ బాయూంకుల్ పవన్ కళ్యూణ్ ఫాన్్స 50 మంది రకతాద్నం చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంల్ మేకల స్ధ్కర్, టజమ్ల్మిహెద్, రమేష్, మహేష్
లక్షష్మణ్ పాల్గొన్నిరు.

సూరా్యపేట జనసేన అధ్ర్యెంలో 
పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: స్రాయూపేట, 
జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టినరోజు సందర్ంగా స్రాయూపేట 
నియోజకవరగొంల్ని స్థినికంగా 
ఉననిటవంట్ అపూర్వ దివాయూంగుల 
రెసిడని్షయల్ పాఠశాలల్ ఏవి రావు 
సహకారంతో అననిద్నం కారయూక్రమం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ ఉమమిడి 
నల్గొండ జిలాలో ఉపాధయూక్షుడు చింతల 
న్గారు్జన మరియు ఉమమిడి నల్గొండ 
జిలాలో యువజన విభాగ అధయూక్షులు 

రామగరి శివ స్యి మరియు శంకర్ యాదవ్, షేక్ పాష్, గుడిస గౌతమ్, 
శంకర్ న్యక్, సఫిల్, రవి కిషోర్, ఆకాష్, శ్రవణ్, సతీష్, హుసే్సన్ తదితర 
జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

రాజెంలో ఘనెంగా జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజం, జనసేన పార్టి అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ 51 వ జనమిదిన వేడుక ఘనంగా 

రాజం పటటిణంల్ నిర్వహించడం జరిగంది. 
రాజం నియోజవరగొ న్యకులు ఎనిని రాజు. 
ఆధ్వరయూంల్ 51 కిల్మీటరలో బైక్ రాయూలీ, 51 
కేకులు కట్ంగ్, భార్ అననిద్న కారయూక్రమం 
నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
అధిక సంఖయూల్ జనసేన పార్టి న్యకులు, 
కారయూకరతాలు పాల్గొన్నిరు.

నా సేనకోసెం… నావెంతు కు ఆరణి గిర్ష్ 
విరాళెం

శతఘ్ని న్యూస్:  శభాష్…! ఆరణి 
గర్ష్….!! “న్ సేనకోసం… 
న్వంతు” అంటూ స్వచ్ందంగా 
చితూతారుకు చందిన ఆరణి 
ఉపేంద్ర, ఆరణి అంజలి గారలో 
కుమారుడు చిరంజీవి ఆరణి గర్ష్ 
₹.25,000/-లు ( అక్షరాలా 
ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు) 

జనసేన పార్టికి తనవంతు బాధయూతగా శుక్రవారం జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన 
వేడుకల సందర్ంగా భూరి విరాళం పంపించి పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై, జనసేన 
పార్టిపై తనకు, తన కుటంబ సభ్యూలందరికీ గల అపార ప్రేమాభిమాన్లు మాటల్లో 
కాకుండా చేతల్లో ఇలా చూపించారు. అలాగే ఆరణి ఉపేంద్ర, ఆరణి అంజలి 
కూడా తమతమ వంతు బాధయూతగా ఇటీవలి కాలంల్ తరచుగా స్వచ్ందంగా 
విరాళ్లు అందజేస్తా.. పార్టి బల్పేతానికి తమవంతు కృషి చేస్తాన్నిరు. చితూతారు 
జనసేన యువ న్యకుడు ఆరణి గర్ష్ కు, అతని తలిలోదండ్రులు ఆరణి ఉపేంద్ర, 
అంజలి లకు చితూతారు జిలాలో జనసేన పార్టి తరపున న్నబాల ల్కేష్ రాయ్ ప్రత్యూక 
ధనయూవాద్లు తెలియజేస్రు.

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

జ.ఎస్.పి రాయల్ సోల్జర్్స ఆధ్ర్యెంలో 
పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా గుంటూరు 
అమరావత్ రోడుడి ల్ని జ్వరాల 
ఆస్పత్రిల్ పేషంటలోకు జ.ఎస్.

పి రాయల్ సల్జర్్స ఆధ్వరయూంల్ 
పండులో పంపిణీ కారయూక్రమం 
మరియు రెడిడిపాలెం ల్ని 
మానవతా సేవా సమిత్ వృదు్ధల 

ఆశ్రమంల్ భోజన్లు ఏరా్పట చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ జ.ఎస్.పి 
రాయల్ సల్జర్్స అధయూక్షులు అననిద్స్ వెంకట స్బాబురావు, నగర ప్రధ్న కారయూదరి్శ 
స్రిశెట్టి ఉపేంద్ర, జనసేన మీడియా కోఆరిడినేటర్ పులలోం శెట్టి ఉదయ్, నగర కారయూదరి్శ 
లు తోట కార్తాక్, బండారు రవీంద్ర కుమార్, రూరల్ మండల అధయూక్షుడు గంధం స్రేష్, 
జనసైనికులు మెండు హరి, మిద్ద న్గరాజు, పస్పులేట్ గోపి, పస్పులేట్ అయయూప్ప 
పాల్గొని జనసేన్నికి జనమిదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

పడాల్ ఆద్ర్యెంలో ఘనెంగా పవన్ 
కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  హుకుంపేట మండలం 
పాతకోట గ్రామంల్ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి జనమిదిన వేడుకలు కోటేశ్వరరావు 
పడాల్ ఆద్వరయూంల్ అటటిహాసంగా 
జరిగంది. గ్రామంల్ కేక్ కట్ంగ్ చేసిన 
అనంతరం పాఠశాలల్ని విద్యూరి్ధని, 
విద్యూరు్ధలకు నోట పుసతాకాలు, 
పెనునిలు అందించారు.అనంతరం 
తడిగరి గ్రామంల్ కేక్ కట్ంగ్ చేసి 

పాఠశాలల్ని విద్యూరి్ధని, విద్యూరు్ధలకు వంతాల మోహన్ ఆద్వరయూంల్ పెనునిలు, నోట పుసతాకాలు 
అందించారు. ఇలాంట్ సేవాకారయూక్రమంల్ పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నిరు. 
కారయూక్రమంల్ పడాల్, స్రేష్, న్గరాజు, మోహన్, చిరంజీవి, మలేలోష్ న్రాయణ మూరితా అధిక 
సంఖయూల్ జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

బొర్రబిడడిలో మెంచి నీట్ సమస్య వెంటనే 
పరిష్కరిెంచాల్: జనసేన డిమాెండ్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆరకు వేలి మండలం గనెనిల 
పంచాయితీ బొరబిడడి గ్రామంల్ మంచి నీరు కోసం 
గ్రామ మహిళలు ఎనిని త్ప్పలు పడుతున్నిరో అని 
జనసేన పార్టి ఆరకు పారలోమెంట్ అధికార ప్రత్నిధి 
మాద్ల శ్రీరామ్లు స్పందించారు. ఈ సందర్మ్గా 
మాటాలోడుతూ గ్రామంల్ మంచినీరు కోసం మహిళలు 
వాగు ద్ట్ మంచి నీరు సేకరిస్తాన్నిరు గ్రామ 

సచివాలయం సిబబుందికి చపి్పన స్పందించడం లేదు అని గ్రామస్తాలు అధికారుల మీద 
తమ ఆగ్రహానిని వయూకతాం చేస్తాన్నిరు. బొరబిడడి ఎంపీపీ స్్కల్ టీచర్ పాసి బిడడికి ఎతుతాకుని 
గెడడివాగు ద్ట్ మంచి నీరు తెచు్చకుంటన్నిరు. ఉద్యూగ ర్తాయూ బొర్రాబిడడిగ్రామంల్ 
సరైన రోడుడి సౌకరయూం లేనందున ఈ రోజు రాకపోకలకు ఇబబుంది అవుతాధి అని కనీస 
సౌకరాయూలు సదుపాయాలు లేకపోయిన్ గ్రామంల్ ఉంటూ విధులు నిర్వహిస్తాన్నిరు.. 
నిజంగా ఆ టీచర్ అమమి ఎంత గొప్ప మనస్్స రోజు రాకపోకలు అయిత్ పిలలోలకు 
చదువు సరిగాగొ చప్పలేను అని గ్రామంల్నే ఉంటూ వారానికి శనివారం స్వగ్రామానికి 
వెళ్తున్నిరు. గ్రామ మహిళలు మంచి నీట్ కోసం వాగు ద్ట్ గొప్ప స్హసం చేసి 
మంచి నీట్ తెచు్చకుంటన్నిరు. వెంటనే అధికారులు స్పందించి బొరబిడడి గ్రామంల్ 
మంచి నీట్ సదుపాయం కలి్పంచాలని ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టి డిమాండ్ చేస్తాంది. 
మంచి నీట్ సమసయూ వెంటనే పరిష్కరించాలి లేని పక్షాన గ్రామస్తాలతో కలిసి జనసేన పార్టి 
గ్రామ సచివాలయానిని మ్టటిడిస్తాం అని గ్రామస్తాలు తెలిపారు.

జనసేన అధినేత జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడి 
కర్ంనగర్ జిలాలో హుస్నిబాద్ 
నియోజకవరగొంల్ జనసేన్ని 
జనమిదిన్నిని పురస్కరించుకుని 
నియోజకవరగొ న్యకులు తగరపు 
శ్రీనివాస్ అధ్వరయూంల్ బైక్ రాయూలీ 
నిర్వహించి, పార్టి జండాను 

ఆవిష్కరించారు. అనంతరం కేక్ ని కట్ చేసి, పార్టి యొక్క సిద్్ధంతాలను ప్రజల్లోకి 
తీస్కెళ్తా, పార్టిని బల్పేతం చేస్తామని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంల్ మండల న్యకులు 
మలెలోల సంతోష్, లకి్కరెడిడి హిమవంత్, కలెలోపు అజయ్, శ్రావణపెలిలో శ్రీకాంత్,కమ్మిల 
మధుబాబు, మోరె బాబు, స్యిచంద్, రాజు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

తిరుపతిలో ఘనెంగా పవన్ కళ్్యణ్
జనమెదిన వేడుకలు

మెగా రకతిదాన కారయూక్రమం నిరవాహంచి కేక్ కట్ చేసన జనసేన శ్రేణులు
తిరుచాన్రులో గల నవజీవన్ ఆశ్రమంలో నిత్యూవసర వస్తివుల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: త్రుపత్, సపెటింబర్ 2 త్దన జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన్నిని పురస్కరించుకని శుక్రవారం త్రుపత్ల్ మెగా రకతాద్న కారయూక్రమం నిర్వహించి బరతాడే 
కేకును కట్ చేసి ఒక పండగ వాతావరణంలా బర్తా డే వేడుకలను నిర్వహించిన త్రుపత్ ఇన్్చరి్జ కిరణ్ రాయల్, ఉమమిడి చితూతారు జిలాలో కారయూక్రమాల నిర్వహణ కమిటీ సభ్యూడు స్మన్ 
బాబు, టౌన్ సక్రటర్ హేమంత్, మరియు గుడి శ్రీనివాస్లు. ఈ సందర్ంగా కిరణ్ రాయల్ మాటాలోడుతూ మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కి జనమిదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా 2024ల్ 
పవన్ కళ్యూణ్ ని మ్ఖయూమంత్రి చేస్కోవడమే మా లక్ష్యంగా భావిస్తా ప్రజ సమసయూలపై అలుపెరగని పోరాటం చేస్తా జనసేన పార్టిని అధికారంల్కి తీస్కచే్చ దిశగా ప్రత్ ఒక్కరు 
చితతాశుది్ధతో పనిచేయాలని పవన్ కళ్యూణ్ ఆసియా సిద్్ధంతాలకు కటటిబడి ఉండాలని అధికార పార్టి అవినీత్ అక్రమాలను ఎప్పట్కపు్పడు అంటగడుతూ ప్రశినించి ప్రజలకు మేలు చేకూరే్చ 
విధంగా త్రుపత్ల్ ప్రత్ ఒక్కరు పార్టి కోసం పాటపడాలని ఆయన అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ కండా రాజమోహన్, శివ, బాలాజీ, బాలు, లికిత్, జగదష్, సంతోష్, కౌషిక్, కిషోర్, 
మ్రళీకృష్ణ, ఉదయ్, పూరషోతతాం, జయ కుమార్, యశ్వంత్, దిలీప్ రాయల్, రవి, మరియు జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు పెద్ద ఎతుతాన పాల్గొన్నిరు.
అదేవిధంగా త్రుచాన్రుల్ గల నవజీవన్ ఆశ్రమంల్ పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన్నిని పురస్కరించుకని వారు నితయూవసర సరుకులు పంపిణీ చేసి, అననిద్న కారయూక్రమం నిర్వహించి, బర్తా 
డే కేక్ ను త్రుపత్ ఇన్్చర్్జ కిరణ్ రాయల్ పటటిణ అధయూక్షుడు రాజరెడిడి మరియు మ్ఖయూ న్యకులు జనసైనికులు వీరమహిళలతో కలిసి కట్ చేసి పెద్ద ఎతుతాన సలబ్రేట్ చేస్కున్నిరు. ఈ 
సందర్ంగా చితూతారు జిలాలో అధయూక్షులు డాకటిర్ పస్పులేట్ హరిప్రస్ద్, త్రుపత్ ఇంచార్్జ కిరణ్ రాయల్, పటటిణ అధయూక్షుడు రాజరెడిడి లు మాటాలోడుతూ పవన్ కళ్యూణ్ యొక్క సేవ స్ఫూరితాని 
ప్రత్ ఒక్క జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు జనసేనసైనికులు తప్పకుండా పాట్స్తారని, ఆయన ఆశయ సిద్్ధంతాలకు మంత్రమ్గు్ధలై ప్రజలకు ఏ కషటిం వచి్చన్ మ్ందుంటారని 
మంచి మనస్నని పవన్ కళ్యూణ్ ను రేపు రాబోవు ఎలక్షనలోల్ ప్రజలు పటటిడం కటటిడానికి సిద్ధంగా ఉన్నిరని, మర్క్కస్రి మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారికి జనమిదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేస్తాన్నిమని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టి రాష్ట్ర, జిలాలో, పటటిణ స్థియి మరియు మ్ఖయూ న్యకులు, వీరమహిళలు జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పిత్ని ఆధ్ర్యెంలో జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: తూరు్పగోద్వరి జిలాలో 
మ్మిమిడివరం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టినరోజు వేడుకలు రాష్ట్ర పిఏసి సభ్యూలు 
మ్మిమిడివరం జనసేన పార్టి ఇంచార్్జ 
పితాని బాలకృష్ణ ఆధ్వరయూంల్ జనసేన పార్టి 
కారాయూలయంల్ ఘనంగా జరిగాయి. మెగా 
అభిమానులు, జనసైనికులు ఆధ్వరయూంల్ 
పితాని బాలకృష్ణ కేక్ కట్ చేసి, జనసేన పార్టి 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కు శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేస్రు. అయన ఆయురారోగాయూలతో 
మరినిని ఉననిత శిఖరాలను అధిరోహించి, 
ఈరాష్్రానికి మ్ఖయూమంత్రి కావాలని 
ఆకాంక్ంచారు. ఈ వేడుకలల్ భాగంగా 
మ్మిమిడివరం ఆస్పత్రులల్ని రోగులకు 
పాలు, పండులో, బ్రెడ్ పంపిణిచేశారు. అనంతరం 
అలాగేమ్మిమిడివరం నియోజకవరగొంల్ని 
పలుగ్రామల్లో జనసైనికులు ఏరా్పట చేసిన 
కేకులను కట్ంగ్ చేసి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
కు జనమిదిన శుభాకాక్షలు తెలియజేస్రు. 
అనంతరం జనసైనికులు మ్మిమిడివరం 
పురవీధులల్ బైక్ రాయూలీ నిర్వహించి తమ 
అభిమాన న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ కు 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తాళళురేవు 
మండలం పి.మలలోవరం గ్రామంల్ ఏరా్పట 

చేసిన భార్ రకతాద్న శిబిరంల్ పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు, జనసేన పార్టి కారయూకరతాలు అధిక 
సంఖయూల్ పాల్గొని రకతాద్నం చేస్రు. ఈ కారయూక్రమంల్ గుద్దట్ జమి, గోదశి పుండర్ష్, స్నబోయిన 
మలిలోకారు్జనరావు, అత్తాలి బాబురావు, డా.ఆర్.ఎన్.బి ప్రస్ద్, యలమంచిలి బాలరాజు, స్నబోయిన 
వీరభద్రావు, ఎంపీటీసీ జమి, గోలకిట్ వెంక్కననిబాబు, రాంబాల రమేష్జ, మోకా బలప్రస్ద్, కాయల 
బలరాం, చవటపలిలో సి ఎం, జక్కంశెట్టి పండు, గడిడి రతనిశ్రీ, జగతా సతయూ, న్కల దురగొ, ఓగూరి భాగయూశ్రీ, 
మచా్చ న్గబాబు, కడలి వెంకటేశ్వరావు, వితతాన్ల అరు్జన్, మది్దంశెట్టి పురుషోతతాం, కర్రా ప్రస్ద్, సలాది 
రాజ, బొంతు వీరబాబు, మారెళలో రాజేష్, దూడల స్్వమి, న్ని, రవిత్జ, వంగ సీతారాం, అడపా స్యి 
మరియు జనసేన న్యకులు కారయూకరతాలు పాల్గొన్నిరు.

రొబాబా మహేష్ ఆధ్ర్యెంలో జనసేనాని జనమెదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధయూకులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా మాడుగుల 
జనసైనికులు ర్బాబు మహేష్ ఆధ్వరయూంల్ 
మాడుగుల పటటిణ జనసైనుకులందరు కలిసి 
పలుసేవా కారయూక్రమాలు చేశారు. అందుల్ 
భాగంగా మాడుగుల బస్ స్టిండ్ ఆవరణల్ 

కేక్ కట్ంగ్, పేదలకు చీరలు పంపిణీ, వృద్్ధశ్రమంల్ వృదు్ధలకు చీరలు, పండులో, ర్టెటిలు పంపిణీ, 
మాడుగుల గేడడిబడి, గదబురుల్ చదువుతునని పిలలోలకు పుసతాకాలు, పెననిలు, పెని్సల్ పంపిణీ, మాడుగుల 
30 పడకల ప్రభ్త్వ హాస్పట్ల్ ల్ పేషంట్ మంచాల దగగొర కూరో్చడానికి వీలుగా 10 బెంచిలు, 
రోగులకు ర్టెటిలు, పండులో పంపిణీ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ సీతారాం, ద్సరి అచు్చతూ 
రావు, అపు్పల న్యుడు, వీర స్రేఖ, దయ యాదవ్, ఇలలోపు రణేష్, గళళు గణేష్, మంచాల శివ, రాకె్కట్టి 
న్కరాజు, ల్కేష్, అపి్ప, అచు్చతరావు, కోళలో చిన్ని, సంతో న్కరాజుతో పాట స్మారు 150 మంది 
జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

మడకశిర జనసేన ఆధ్ర్యెంలో 
ఘనెంగా జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మడకశిర జనసేన పార్టి మండల కమిటీ సభ్యూల ఆధ్వరయూంల్ 
శుక్రవారం జనసేన పార్టి అధినేత కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా భాగంగా డాకటిర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి పూలమాల 
వేసి ఆదిరెడిడి పాలెం వరకుస్మారు 110 బైకులతో రాయూలీ నిర్వహించి, పావగడ 
రోడుడి వెంకటేశ్వర వృద్్ధశ్రమం నందు కేక్ కట్ంగ్ పండులో ఫలహారాలు పంచడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొని జనసైనికులు న్యకులు ప్రత్యూక సంఖయూలు 
పాల్గొని కారయూక్రమం చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ ఐట్ కోఆరిడినేటర్ 
ప్రస్ద్, మడకశిర మండలంఅధయూక్షుడు ట్ ఏ శివాజీ, పవన్ కళ్యూణ్, కళ్యూణ్, 
శ్రీహరి, స్ధ్కర్, న్గభూషణ, న్గారు్జన, హనుమంతు, రఘు, మండల 
కమిటీ సభ్యూలు పంచాయతీ జన సైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

మోదుకూరులో ఘనెంగా జనసేనాని జనమెదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: వేమూరు 
నియోజకవరగొం, చుండూరు 
మండలం, మోదుకూరు గ్రామంల్ 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 

జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కారయూక్రమంల్ చుండూరు మండలం 
ఉపాధయూక్షులు దేవిరెడిడి మహేష్, పోకల గోపి, విషు్ణ, చింట, భాస్కర్, శ్రీహరి, స్రేష్, 
మార్కండేయలు, చంద్ర, దురాగొ, స్రయూన్రాయణ, విక్రమ్ మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నిరు. న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమం విజయవంతం చేయాలని దేవిరెడిడి 
మహేష్ జనసైనికులని కోరారు.

సర్పల్లి గ్రామెంలో
 జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలో, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
జనమిదినం సందర్ంగా శుక్రవారం వెంకటాచలం మండలంల్ని సరే్వపలిలో 
గ్రామంల్ నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి న్యకులు బొబేబుపలిలో స్రేష్ 
న్యుడు ఆధ్వరయూంల్ భార్ కేక్ ఏరా్పట చేసి కట్ చేశారు. బొబేబుపలిలో 
స్రేష్ న్యుడు మాటాలోడుతూ సరే్వపలిలో నియోజకవరగొంల్ అధికార పార్టి 
న్యకుల అవినీత్ అక్రమాలకు అదుపు లేకుండా పోయింది. మూడుననిర 
ఏళలో పాలనల్ వైసిపి ప్రభ్త్వం చేసిన అభివృది్ధ శూనయూం. వైసీపీ న్యకులు 
పంచాయతీ నిధులను భార్గా దురి్వనియోగం చేస్తాన్నిరు. గ్రామాల్లో 
పారిశుధయూం ల్పించిన పంచాయతీ పాలకులు పట్టించుకోవడం లేదు. 
పంచాయతీ పాలకులకు పంచాయతీ నిధులను త్నడానికి సమయం 
సరిపోతుంది. అభివృది్ధ చేయడం చేతకాక తమ న్యకుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ పై వైసిపి న్యకులు అరథిరహిత విమర్శలు చేయడం విడూడిరంగా 
ఉంది. కౌలు రైతులు చనిపోతుంటే వైసీపీ ప్రభ్త్వం, ప్రభ్త్వ పెద్దలు 
వారిని ఆదుకోవాలి్సంది పోయి తమ న్యకుడిని విమరి్శస్తాన్నిరు. 
తమ న్యకుడు ప్రత్ కౌలు కుటంబానికి రూ.లక్షల రూపాయలు ఆరిథిక 
స్యం అందించారు. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం చేయాలి్సన పని తమ న్యకుడే 
చేస్తాన్నిడు. రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం మాత్రం నిమమికు నీరుతుననిటలోగా ఉంది. 
రాబోయే ఎనినికల్లో రాష్్రానికి కాబోయే మ్ఖయూమంత్రి తమ న్యకుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ అని, జనసేన పార్టి అధికారంల్కి వసేతా అవినీత్ లేని 
పరిపాలన కనస్గుతుంది. ఈ కారయూక్రమంల్ శ్రీహరి, సందప్, 
రహీమ్, గణపత్, కాకి శివకుమార్, రవికుమార్, వీరబాబు తదితరులు 
పాల్గొన్నిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


జనసేన అధినేతకు జనమెదిన శుభాకెంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టినరోజు సందర్ంగా బైంస్ల్ని 
వివేకానంద అన్ధ ఆశ్రమంల్ పవన్ 
కళ్యూణ్ అభిమాన సంఘం ఆధ్వరయూంల్ 
పండులో అదేవిధంగా నితయూవసర 
సరుకులను అందించడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ జనసేన పార్టి ఉమమిడి 
ఆదిలాబాద్ జిలాలో ఉపాధయూక్షులు స్ంకెట 
మహేష్ బాబు జనసేన యువకులు 
చంద్ర విశాల్ చంద్ర సచిన్ గణేష్ 
గరి యోగేష్ మనోహర్ నవీన్ రమేష్, 

అదేవిధంగా ఆనందిత ఫండేషన్ చైరమిన్ వాడేకర్ లక్షష్మణ్, జంబులేకర్ స్రేష్, కళ్కారుల నిరమిల్ జిలాలో 
అధయూక్షులు కతూతారు శంకర్ ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొని మాటాలోడారు. స్ంకేట మహేష్ బాబు మాటాలోడుతూ 
ఇలాంట్ పుట్టినరోజులు మరెనోని జరుపుకోవాలని రాజకీయంగా ఎదగాలని సినిమాల పరంగా మరెనోని 
సినిమాలు తీస్తా ప్రజలను ఆకటటికోవాలని తెలిపారు. చంద్రే విశాల్ మాటాలోడుతూ పవన్ చేసే పనులు 
అదేవిధంగా ఈ తరంల్ మాకు భగత్ సింగ్ లాగా అనిపిస్తాంది అని అందుకే యువకుల్లో అదేవిధంగా 
బడుగు బలహీన వరాగొల్లో చీకట్ నుండి వెళ్తారు నింపే స్రుయూడులా కనిపించాడని అందుకే మేమంతా 
పవన్ కళ్యూణ్ కి అభిమానులుగా మారి జనసేన పార్టి బల్పేతానికి కృషి చేస్తాన్నిం.అని తెలిపారు. 
వాడక్కర్ లక్షష్మణ్ మాటాలోడుతూ పేద మధయూ తరగత్ ప్రజలకు ఎప్పట్కపు్పడు అందుబాటల్ ఉంటూ 
సేవలందిస్తాననిటవంట్ పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రత్యూక ధనయూవాదమ్లు తెలుపుతూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు 
తెలిపారు. కతూతారు శంకర్ మాటాలోడుతూ ఇలాంట్ పుట్టినరోజులు మరెనోని జరుపుకోవాలని అదేవిధంగా 
ప్రజలల్ పవన్ కళ్యూణ్ చేసే మంచి పనులు తీస్కెళ్తా ప్రజలకు ఒక పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానిగా 
ఎప్పట్కపు్పడు అందుబాటల్ ఉండి ప్రజసేవ చేస్తామని పిలుపునిచా్చరు. అదేవిధంగా పవన్ కళ్యూణ్ కి 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున ప్రత్యూక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియచేయడం జరిగంది.

చల్లి శివారెడిడి ఆధ్ర్యెంలో 
జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిలాలో, జనసేన అధినేత కణిదల 
పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన్నిని పురస్కరించుకుని, ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిలాలో 
యువజన విభాగం ప్రధ్న కారయూదరి్శ చలాలో శివారెడిడి స్వగ్రామం అయిన 
ఎలబోతారంల్ జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ పేరు మీద విఘ్నిలను 
తొలగంచే ఆది దేవుడు గణేశునికి ప్రత్యూక పూజ కారయూక్రమం అనంతరం 
కేక్ కట్ చేసి, ఘనంగా అననిద్న కారయూక్రమం నిర్వహించడం జరిగంది. 
తదనంతరం శివా రెడిడి మాటాలోడుతూ జనసేన పార్టి తలపెట్టిన “న్ సేన 
కోసం న్ వంతు” వంట్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ కారయూక్రమం వాట్ గురించి 
క్రియాశీల సభ్యూలకు తెలియజేయడం జరిగంది. అలాగే ప్రత్ ఒక్క క్రియా 
శీలక కారయూకరతా ఇట్టి కారయూక్రమంల్ పాల్గొని “న్ సేన కోసం న్ వంతు” 
కారయూక్రమం విజయవంతం చేయాలని కోరారు.

జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: గోద్వరిఖని, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదిన సందర్ంగా రామగుండం బి పవర్ హౌస్ గడడి నుండి 
గోద్వరిఖని చౌరస్తా వరకు భార్ బైక్ రాయూలీ నిర్వహించడం జరిగంది. 
అనంతరం స్థినిక గోద్వరిఖని చౌరస్తాల్ కేక్ కట్ంగ్ నిర్వహించడం 
జరిగంది. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సేవా స్ఫూరితాతో జనసైనికులు 
రకతాద్నం చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ ఉమమిడి కర్ంనగర్ జిలాలో 
అధయూక్షులు రావుల మధు, పెద్దపలిలో పారలోమెంట్ వరి్కంగ్ కమిటీ మెంబర్ 
రావుల స్యి కృష్ణ, మంథని శ్రావణ్, గోపికృష్ణ, మేకల రాజ్ కుమార్, 
ఎమ్రలో రంజిత్, మోత్ రవికాంత్, చిట్టి రాజశేఖర్, బండారి త్రుపత్, 
బ్స శ్రీనివాస్, రవీందర్ గౌడ్, శంకర్ చారి, మండలం యువజన 
న్యకులు, నియోజకవరగొ న్యకులు, జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

ఖమమెెం జనసేన విదా్యరిధి విభాగెం ఆద్ర్యెంలో 
జనసేనాని పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినఒ 
సందరబుంగా జనసేన తెలంగాణ ఇంచారి్జ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ మరియు 
ఉమమిడి ఖమమిం జిలాలో ఇంచార్్జ రామ్ తాల్లోరి ఆదేశాల మేరకు చరలో 
మండలం ఉమమిడి ఖమమిం జిలాలో జనసేన విద్యూరి విభాగం ఎకి్స కూయూట్వ్ 
మెంబర్ పొంది వంశీ ఆధ్వరయూంల్ భార్ బైక్ రాయూలీ మరియు న్ సేన్ 
కోసం న్ వంతు కారయూక్రమం మరియు జనసేన క్రియాశీల సభయూత్వం 
కిటలో పంపిణి కారయూక్రమం విజయవంతం చయయూడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంల్ మండల న్యకులు నవీన్, కజ్జం చక్రపాణి, అలాలోడి 
పవన్, తోటమలలో వెంకటేశ్వరులో, బొలెలో సందప్, తడికల నరేష్, చరణ్ త్జ, 
రాజు, ఆలం సంజిత్, మ్తాయూల స్యి, ప్రశాంత్,ప్రవీణ్ మరియు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి అభిమానులు, కారయూకరతాలు పాల్గొనడం జరిగంది.

నల్ెండ జనసేన ఆద్ర్యెంలో జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టినరోజు సందర్ంగా ఉమమిడి నల్గొండ 
జిలాలో ఇంచార్్జ మేకల సతీష్ రెడిడి స్చనల మేరకు నల్గొండ ల్ని కాలోక్ టవర్ సంటర్ నందు ఉమమిడి 
నల్గొండ జిలాలో జనరల్ సక్రెటర్ కాంపలిలో వెంకట్ ఆధ్వరయూంల్ మరియు జన సైనికుల సమక్షంల్ పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగంది.

ఇచాచాపురెంలో ఘనెంగా జనసేనాణి జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఇచా్పురం నియోజకవరగొం ల్ద్దపుటటిగల్ అంగ రంగ వైభవంగా స్వతంత్ర 
సమరయోధుడు భగత్ సింగ్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ మరియు జనసేన జండా ఆవిష్కరణ జరిగంది. జనసేన 
అధినేత కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 51వ జనమిదినం సందర్ంగా మ్ందుగా ఇచా్పురం సే్వచా్చవత్ 
అమమివారి ఆలయంల్ ప్రత్యూక పూజలు చేసి అక్కడి నుండి ఇచా్పురం, కంచిలి, సంపేట, కవిట్ 
మండలాల జనసైనికులు, వీర మహిళలతో భార్ రాయూలీగా బయలుదేరి ల్ద్దపుటటిగ గ్రామంల్ దేశ 
న్యకుల స్ఫూరితానీ వారి ఆదరా్శలను మ్ందుకు తీస్కువెళ్లోలి అనే ఉదే్దశయూంతో త్ప్పన స్రేష్ రెడిడి 
మరియు గ్రామ జనసైనికులు ఆధ్వరయూంల్ ఏరా్పట చేసిన స్వతంత్ర సమరయోధుడు భగత్ సింగ్ విగ్రహ 
ఆవిష్కరణ మరియు రాష్ట్రంల్ రెండువ పెద్ద జనసేన స్థిపం జండా ఆవిష్కరణ కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ 
అత్థులుగా విచే్చసిన ఇచా్పురం జనసేన ఇంఛారి్జ ద్సరి రాజు, జనసేన రాష్ట్ర జయింట్ సక్రటర్లు 
త్ప్పన దురోయూధన్ రెడిడి, బైపలిలో ఈశ్వర్ రావు, రాష్ట్ర మత్స్యకార వికాస విభాగ కారయూదరి్శ న్గుల హరి 
బెహరా ల చేతుల మీదుగా పండగ వాతావరణంల్ అంగ రంగ వైభవమ్గా జరిగంది. పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదినంను పురస్కరించుకని అక్కడ మెడికల్ కాయూంపు, రకతాద్న శిబిరాలు నిర్వహించారు. ఇంతట్ 
గొప్ప కారయూక్రమం విజయవంతంగా చేపట్టిన నిరా్వహకులకు ల్ద్దపుటటిగ గ్రామ జన సైనికులు ద్సరి 
రాజు అభినందించి దనయూవాద్లు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమాల్లో నియోజకవరగొ జనసేన న్యకులు, 
ఇచా్పురం మ్న్సపాలిటీ వారుడి ఇంఛారి్జ లు జనసేన జడీ్పటీసీ, సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ అభయూరుథిలు, వారుడి 
మెంబరులో వీర మహిళలు, జనసైనికులు పెద్ద ఎతుతాల్ పాల్గొన్నిరు.

శనివారం, 03 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శనివారం, 03 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొయ్యలగూడెంలో ఘనెంగా జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు

పవన్ కళ్్యణ్ నాయకత్ెంలోనే అభివృదిధి
శతఘ్ని న్యూస్: కతతావలస, ఎటవంట్ అవినీత్ మరక లేని పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్వంల్నే రాష్ట్ర 
సమగ్రాభివృది్ధ స్ధయూపడుతుందని జనసేన పార్టి న్యకులు గొరపలిలో రవికుమార్ పేర్్కన్నిరు. 
జనసేన పార్టి అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుకలు కతతావలస మండలంల్ శుక్రవారం 
ఘనంగా నిర్వహించారు. పార్టి న్యకులు, అభిమానుల సమక్షంల్ సందడిగా వేడుకలు 
స్గాయి. మ్ందుగా కతతావలస జంక్షన్ ల్ని దురాగొదేవి ఆలయంల్ పవన్ కళ్యూణ్ పేరిట 
పూజలు చేశారు. 51 కబబురి కాయలు కటాటిరు. స్థినిక జడీ్ప ఉననిత పాఠశాలల్ మొక్కలు 
న్టారు. అనంతరం కతతావలస జంక్షన్ ల్ కేకు కట్ చేసి వృదు్ధలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. 
అననిద్న కారయూక్రమం నిర్వహించారు. స్మారు 800 మంది స్థినికులు భోజనం చేశారు. 
ఈ సందర్ంగా పార్టి న్యకులు గొరపలిలో చినబాబు మాటాలోడుతూ రాష్ట్ర భవిషయూత్, అభివృది్ధ 
దృష్టి్య పవన్ కలాయూణ్ గారి న్యకత్వం ఎంతో అవసరమని స్పషటిం చేశారు. సంత డబుబులను 
ప్రజలకు పంచుతునని అరుదైన న్యకుడని పేర్్కన్నిరు. స్మాజిక బాధయూత కలిగన ప్రత్ వయూకీతా 
పవన్ కలాయూణ్ న్యకతా్వనిని బలపరచాలని పిలుపునిచా్చరు. కారయూక్రమంల్ విజయనగరం 
పారలోమెంట్ జనసేన అభయూరిథి మ్కా్క శ్రీనివాస్ పాల్గొని జనసైనికులను అభినందించారు. 
కారయూక్రమంల్ పార్టి న్యకులు మలులోవలస శ్రీను, పిలాలో రామదురాగొ, తూరిబిలిలో విజయ్ 
కుమార్, బోని రామ గణేష్, ద్లిబోయిన రాజు, అలమండ స్రేష్, గాలి అపా్పరావు, 
గురజడ వెంకటేష్, అప్పలరాజు, మళలో రాజు, మ్చ్చకరలో శ్రీను, పెంటకోట శ్రీను, పవర్ శ్రీను, 
జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

చినకపవరెం ‘నా సేన కోసెం.. నా వెంతు’
శతఘ్ని న్యూస్: ఉండి 
నియోజకవరగొం, ఆకివీడు 
మండలం, చినకాపవరం 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టినరోజు సందరబుంగా ‘న్ 
సేన కోసం.. న్ వంతు’కు 
మద్దతుగా కారయూక్రమాలల్ 

భాగంగా క్రౌడ్ ఫండింగ్ కారయూక్రమం చేపటటిడం జరిగంది. చినకాపవరం 1వ 
వారుడి సభ్యూడు అడపా ఏస్బాబు, కరణం శ్రీనివాస్ మరియు జనసైనికులు ఈ 
కారయూక్రమం చయయూడం జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరం నియోజకవరగొం, సపెటింబర్ 
2 జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలకు 
సంబంధించి శుక్రవారం కయయూలగూడం టౌన్ ల్ 
పలు కారయూక్రమాలకు శ్రీకారం చుటటిడం జరిగంది.
అన్రోగయూ మహిళకు ఆరి్ధక స్యం
కయయూలగూడం మండలం పరింపూడి 
గ్రామపంచాయతీల్ గల పందిళళు మణి అను మహిళ 
అన్రోగయూం కారణంగా బాధపడుతూ ఉండగా పందిళళు 
మణి కి పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా 
ఐదువేల రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం అందజేశారు.
ఫ్రూట్్స పంపిణీ కారయూక్రమం
కయయూలగూడం మండలంల్ గల గవరనిమెంట్ 
హాసి్పటల్ ల్
జనసేన ధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల 

సందర్ంగా పేషంటలోకు ఫ్రూట్్స పంపిణీ కారయూక్రమం జరిగంది.
స్్కలు పిలలోలకు పుసతాకాల పంపిణీ
కయయూలగూడం మండలంల్ జనసేన ధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల 
సందర్ంగా స్థినిక ఎంపీపీ యూపీ స్్కల్లో పిలలోలకు స్్కల్ నోట్ బుక్్స పంపిణీ 
కారయూక్రమం జరిగంది.
బాలుర హైస్్కల్లో భోజనం పేలోటలో పంపిణీ
కయయూలగూడం టౌన్ ల్ జనసేన ధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలల్ భాగంగా 
బాలుర హైస్్కల్లో భోజనం పేలోటలో పంపిణీ కారయూక్రమం జరిగంది. స్్కల్ యాజమానయూం 

మరియు స్్కల్ పిలలోలకు భోజనం పేలోటలో పంపిణీ జరిగంది.
పుసతాకాల పంపిణీ
జనసేన ధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు సందర్ంగా పోలవరం రోడుడిల్ గల 
ఎలిమెంటర్ స్్కల్ నందు పోలవరం జనసేన ఇన్్చరి్జ బాలరాజు మండల ప్రెసిడంట్ తోట 
రవి మరియు జనసైనికుల సమక్షంల్ పుసతాకాలు స్్కలు యాజమానయూంకు అందించడం 
జరిగంది
జనసేన జండా ఆవిష్కరణ
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా పరంపూడి రామాలయం వద్ద జనసేన స్తాపం 
ఆవిష్కరించడం జరిగంది ఆవిష్కరణ కారయూక్రమం పోలవరం ఇంచార్్జ చిర్రి బాలరాజు 
చేతుల మీదుగా కారయూక్రమం జరగడం జరిగంది. పరింపూడిల్ ఉనని సభ్యూలు జనసేన 
పార్టిల్కి చిర్రి బాలరాజు జనసేన కండువా కపి్ప జనసేన పార్టిల్కి ఆహా్వనించారు. ఆ 
స్థిపం వద్ద కేక్ కట్ంగ్ తోట రవి, చిర్రి బాలరాజు సమక్షంల్ కేక్ కట్ంగ్ జరిగంది. 
తీన్మిర్ డపు్పలతో ఎంతో ఉలాలోసంగా పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించడం జరిగంది.
కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం
కయయూలగూడం పటటిణంల్ పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన సందర్ంగా జన సైనికులు మరియు 
జనసేన వీర మహిళలు సమక్షంల్ కేక్ కట్ంగ్ చేసి జనసేన అధినేత జనమిదిన వేడుకలను 
ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ చోడిపిండి స్బ్రహమిణయూం, మేకల 
త్జ, సంకు మధు, మేడిన కననియయూ, కూచిమించి శ్రీనివాస్, కటటి ఏడుకండలు పడిందల 
న్ని ఆరేట్ బాబి రామ్ స్యి దపు పరింపూడి వాసతావుయూలు పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు 
మరియు జనసైనికులు ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ముక్క శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయాయంలో జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఉతరాంధ్ జనసేనపార్టి ప్రమ్ఖ న్యకులు మ్క్క శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయూంల్ 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుకలను పురస్కరించుకుని మెగా రకతాద్న శిబిరం 
ఏరా్పట చేయడం జరిగంది. రకతాద్నం చేసిన జనసేన న్యకులను మరియు జనసైనికులను ఈ 
సందర్ంగా మ్క్క శ్రీనివాస్ అభినందించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

తుని నియోజకవర్ెంలో జనసేనాని జనమెదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవరగొంల్ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
వేడుకలు అతయూంత వైభవంగా జరిగాయి
తుని మరియు పాయకరావుపేట జనసైనికుల సహకారంతో గెడడిం బుజి్జ ఆధ్వరయూంల్ 
మెగా బలోడ్ బాయూంక్ కారయూక్రమం.
తుని జనసైనికులు అంబట్ ప్రస్ద్, చోడిశెట్టి భాస్కర్, వంగలపూడి వంశీ ఆధ్వరయూంల్ 
జరిగన కారయూక్రమాలు
• తుని ఏరియా ఆస్పత్రిల్ రోగులకు పండులో, బ్రెడులో పంచిపెటటిడం జరిగంది
• తుని స్యి వృద్ధ ఆశ్రమంల్ పండులో, బ్రెడులో, దుబబుటలో పంచిపెటటిడం జరిగంది.
• తుని పాతబజర్ జనసైనికుల ఆధ్వరయూంల్ జనసేన్ని 51 వ పుట్టినరోజు సందర్ంగా 

51 కేక్ లు కట్ చేయడం జరిగంది.
• అనేక గ్రామాల్లో మరియు తుని టౌన్ ల్ జరిగన జనమిదిన వేడుకల్లో జిలాలో కారయూదరి్శ 

వంగలపూడి న్గేంద్ర మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

బ్రహ్మెస్తెం నాగు ఆధ్ర్యెంలో జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా బ్రహామిస్తం న్గు అనేక 
సేవా కారయూక్రమాలు నిర్వహిస్తా 
మ్ందుకు స్గడం జరిగంది. 
అందుల్ భాగంగా శుక్రవారం థెరిస్్స 
స్ఫూరితా అన్ధ ఆశ్రమానికి మ్ందుగా 
5000 రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం 
చయయూడం జరిగంది. జనసేన పార్టి 
క్రియా శీలక సభ్యూడు అయిన ఎస్.

వి.సతయూన్నిరాయణ గాజువాకల్ ఉనని ఈ థెరిస్్స 
స్ఫూరితా అన్ధ ఆశ్రమానికి ఆరిథిక సహాయం 
చయయూమని బ్రహామిస్తం న్గు కోరడం జరిగంది. 
అందుల్ భాగంగానే మొటటి మొదట సహాయంగా 
సేవా కారయూక్రమాలల్ భాగంగా పంపించడం 
జరిగంది. తదనంతరం శుక్రవారం స్యంత్రం 
జనసేన అధినేత చిత్ర పటానికి పాలాభిషేకం జరిపి 
అననిద్న కారయూక్రమంతో పాటూ మందుగుండు 
స్మాగ్రిని కాలి్చ అంబరాననింటే విధంగా 
సంబరాలు జరపడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరిగంది.

పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా 
మెగా రకతిదాన శిబిరెం

శతఘ్ని న్యూస్: నంద్యూల జిలాలో 
బనగానపలెలో పటటిణంల్ జనసేన పార్టి 
న్యకుడు భాస్కర్ ఆధ్వరయూంల్ జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా రకతాద్న శిబిరానిని ఏరా్పట 
చేయడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
భాస్కర్ మాటాలోడుతూ రాష్ట్రవాయూపతాంగా 
జనసేన పార్టి న్యకులు కారయూకరతాలు 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా 
ప్రత్ సంవత్సరం సేవా కారయూక్రమాలు 
నిర్వహిస్తాంటామని రాష్ట్రవాయూపతాంగా ప్రజ 
సమసయూల పరిష్్కరం కోసం జనసైనికులు 
కృషి చేయడంతో పాట స్మాజిక 
సేవా కారయూక్రమాలల్ పాల్గొనడంల్ 

మ్ందు ఉంటారని అన్నిరు. రకతాహీనలతో బాధపడే గరి్ణీ స్త్రీల కోసం అలాగే తల 
సేమియా వాయూధితో బాధపడుతునని చిన్నిరులకు పెద్ద కరత కారణంగా ఇబబుందులు 
ఎదుర్్కంటన్నిరని కనుక ప్రత్ ఒక్కరు రకతాద్నం చేయాలని రకతాద్నం ప్ణద్నంతో 
సమానం అని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమానికి కలిమిగుండలో మండల న్యకులు పెద్దయయూ, 
ప్రతాప్ జనసైనికులు బనగానపలెలో జనసైనికులు హాజీవలీ, శివరాంరెడిడి, చంద్రశేఖర్ రెడిడి, 
ఆచారి, భాస్కర్ రెడిడి, శివ, మద్దయయూ, తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

పవన్ కల్్యన్ జనమెదినము సెందర్ెంగా ఎ.ఎస్ 
పేట దరా్ ని సెందరి్శెంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఎ.ఎస్ పేటల్ పవన్ కళ్యూణ్ 51 వపుట్టినరోజు 
సందర్ంగా ఆశ్ పేట మండల అధయూక్షుడు అకబుర్ బాష్ 
ఆధ్వరయూంల్ పార్టి నియోజకవరగొ ఇన్్ర్్జ శ్రీధర్ నలిశెట్టి మ్ఖయూ 
అత్థిగా 51 కే.జి.ల కేక్ కట్ చేసిన అనంతరం ఎ.ఎస్ పేటని 
సందరి్శంచిన జనసేన ఉపాధయూక్షులు న్గరాజు యాదవ్, 
న్యకులు స్నీల్ యాదవ్, మదన్ యాదవ్ తదితరులు.

జనసేన అధినేత జన్మదిన సందర్ంగా రోడ్డు  అభివృదిధి
శతఘ్ని న్యూస్:  కృష్్ణజిలాలో అవనిగడడి 
నియోజకవరగొం జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందరబుంగా ప్రజ 
ఉపయోగ కారయూక్రమం చేయటం అతయూంత 
సంతోషం కలిగంచిందని జనసేన పార్టి 
అవనిగడడి మండల అధయూక్షులు గుడివాక 
శేషుబాబు అన్నిరు. అవనిగడడి మండల 
జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూంల్ అవనిగడడి శివారు 
త్ప్పపాలెం ఎసీ్స కాలనీ రోడుడిను జీ.ఎస్.
బీతో అభివృది్ధ చేశారు. గత ఇరవై ఏళ్లోగా 

పరిష్్కరం కాని ఈ సమసయూ జనసేన్ని జనమిదిన వేడుకల సందరబుంగా పరిష్్కరం 
చేయటం సంతోషంగా ఉందన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప డ మ ర గెంగ వ రెంలో ఘ నెంగా జ న సేన 
అధినేత ప వ న్ క ల్్యణ్ పుట్టీన రోజు వేడుక లు

శతఘ్ని న్యూస్: ద రి్శ 
నియోజ క వ రగొం కురిచేడు 
మండ లంల్ని ప డ మ ర 
గంగ వ రం గ్రామంల్ శుక్ర వారం 
జ న సేన పార్టి అధినేత పవ న్ 
క ళ్యూణ్ పుట్టిన రోజు వేడుక ల ను 
జ న సైనికులు ఘ నంగా 
నిర్వ హించారు. జ న సేన పార్టి 
ప్ర కాశం జిలాలో ప్రోగ్రామ్ క మిటీ 

స భ్యూలు, ప డ మ ర గంగ వ రం పంచాయ తీ వారుడి సభ్యూలు ప స్పులేట్ చిరంజీవి 
ఆధ్వ రయూంల్ గ్రామంల్ని సంట ర్ ల్, క్రిసిటియ న్ పాలెంల్ కేకు క ట్ చేసి పంచిపెటాటిరు. 
అనంత రం స్థినిక ప్ర భ్త్వ పాఠ శాల ల్ విద్యూరుథిల కు నోట్ బుక్్స , పెనునిలు పంపిణీ 
చేశారు. ప వ న్ క ళ్యూణ్ ఆయురారోగాయూల తో ఉంటూ మ రినిని విజయాల ను అందుకోవాల ని 
జ న సైనికులు ఆకాంక్ంచారు. పవ న్ క ళ్యూణ్ న్య క త్వం వరిథిలాలోలి, జై జ న సేన అంటూ 
నిన్ద్లు చేశారు. ఈ కారయూ క్ర మంల్ కాట్రాజ్ వెంకటేష్ గురు బాబు వరుకూట్ రమేష్ 
వరుకూట్ రాజు పస్పులేట్ గోపి పస్పులేట్ న్గేశ్వరరావు గాజుల చిరంజీవి పరిమిశెట్టి 
శివ జి బ్సి వరుకూట్ పస్పులేట్ కళ్యూణ్ ఏస్ కోటయయూ ఇతతాడి యోగయయూ ఎస్ జైపాల్ 
ప లువురు జ న సైనికులు పాల్గొన్నిరు.

ఏలూరులో ఘనెంగా జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యన్ జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు నియోజకవరగొంల్ పశి్చమగోద్వరి జిలాలో అధికార ప్రత్నిధి, 
ఏల్రు నియోజకవరగొ ఇంచారి్జ రెడిడి అప్పల న్యుడు ఆధ్వరయూంల్ జనసేన పార్టి అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగంది. పుట్టినరోజు 
వేడుకలల్ భాగంగా పలు కారయూక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగంది.
ఉదయం 9 గం.లకు జనసేన పార్టి కారాయూలయంల్ కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం.
9.30 ని.ల నుండి ఆశ్రం హాసి్పటల్ వారిచే ఏల్రు జనసేన పార్టి కారాయూలయంల్ ఉచిత 
మెగా వైదయూ శిబిరం ఏరా్పట.
10 గం.లకు రవిత్జ ఎడుయూకేషన్ ససైటీ ఎయిడ్్స పిలలోలకు సరళ ఆధ్వరయూంల్ ఫ్రూట్్స 
పంపిణీ కారయూక్రమం.
10.30 ని.లకు ప్రేమాలయంల్ ఏల్రు సిటీ వైడ్ పవన్ కళ్యూణ్ ఫాయూన్్స ప్రెసిడంట్ 
ద్సపరితా రాజు ఆధ్వరయూంల్ వృదు్ధలకు అననిద్నం కారయూక్రమం.
11 గం.లకు జిలాలో సంయుకతా కారయూదరి్శ ఓబిలిశెట్టి శ్రావణ్ గుపాతా గారి ఆధ్వరయూంల్ 8 వ 
డివిజన్ ల్ని ఏడు గోర్ల సంటర్ ల్ ఆంజనేయ స్్వమి వారి గుడి వద్ద మొక్కల పంపిణీ 
కారయూక్రమం.
11.30 ని.లకు జిలాలో లీగల్ సల్ అధయూక్షులు నిమమిల జ్యూత్ కుమార్ ఆధ్వరయూంల్ 7 
వ డివిజన్ తూరు్ప వీధిల్ని ద్స్ంజనేయ స్్వమి వారి గుడి వద్ద మొక్కల పంపిణీ 
కారయూక్రమం.
12 గం.లకు పత్తాబాద్ ల్ ప్రేమ్ కుమార్ గారి ఆధ్వరయూంల్ 50 మంది జనసైనికులు 
రకతాద్నం మరియు అననిద్నం.
12.30 ని.లకు విజయలక్ష్మి ధియేటర్ దగగొర పవన్ కళ్యూణ్ ఫాయూన్్స ఆధ్వరయూంల్ అననిద్నం 
కారయూక్రమంల్ పాల్గొన్నిరు.
స్.4 గం.లకు వటూలోరు సి.ఆర్.రెడిడి ఇంజినీరింగ్ కళ్శాల వద్ద ఫాయూన్్స ఆధ్వరయూంల్ కేక్ 
కట్ంగ్ కారయూక్రమం.
స్.5 గం.లకు 27 వ డివిజన్ చొదిమెళళుల్ కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం.
స్.5.30 ని.లకు ఫైర్ సేటిషన్ సంటర్ ల్ 51 కేజీల కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం.
స్.6 గం.లకు 8 వ డివిజన్ కత్తాపు వీధిల్ శివ ఆధ్వరయూంల్ కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం.
స్.6.30 ని.లకు 25 వ డివిజన్ శనివారపు పేట ల్ ఆదిల్ ఆధ్వరయూంల్ కేక్ కట్ంగ్ 
కారయూక్రమం.
స్.7 గం.లకు గోపననిపాలెం దగగొర కతతాపలిలో ల్ కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం.
రాత్రి 7.30 ని.లకు వేగవరంల్ పుట్టినరోజు వేడుకలు.
8 గం.లకు బావిశెట్టి వారి పేటల్ పుట్టినరోజు వేడుకలు.
8.30 ని.లకు జనసేన పార్టి సిద్్ధంతాలు నచి్చ బావిశెట్టి వారి పేటల్ స్మారు 30 
మంది ట్డిపి వైసీపీ పార్టిల నుండి కారయూకరతాలు ఇంచార్్జ రెడిడి అప్పల న్యుడు ఆధ్వరయూంల్ 
చేరారు.
రాత్రి 9 గం.లకు గుడివాక లంక యువకులతో జనసేన పార్టి కారాయూలయంల్ కేక్ కట్ంగ్ 
కారయూక్రమం.
ఈ కారయూక్రమంల్ జిలాలో న్యకులు, నియోజకవరగొ న్యకులు, వీర మహిళలు, 
జనసైనికులు, మెగా అభిమానులు పాల్గొన్నిరు.

పీలేరులో పవన్ కళ్్యణ్ జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: పీలేరు, పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదిన సందరబుంగా నెరబైలు గ్రామం, 
పంచాయతీ నందు జనసైనికులు, జనసేన 
న్యకులు కలప రవి, మ్రళ్, దేశిరెడిడి 
ప్రవీణ్ కుమార్, మ్ని, ప్రవీణ్ తదితరులు 
పెద్ద ఎతుతాన పాల్గొని పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన 
వేడుకను విజయవంతంగా చయయూడం 
జరిగంది. అలాగే జనసేన పార్టి పోరాటానిని 

చూసి, ప్రజలకు చేస్తానని సేవ కారయూక్రమాలు చూసి మరియు పవన్ కళ్యూణ్ సిద్్ధంతాలు, ఆశయాలు 
నచి్చ చితూతారు జిలాలో కారయూదరి్శ కలప రవి మరియు ఎర్రావారి పాలెం మండల ఉపాధయూక్షులు 
మ్రళ్ మరియు నెరబైలు గ్రామ, పంచాయతీ యువ న్యకులు, జనసైనికుడు దేశిరెడిడి ప్రవీణ్ 
కుమార్ ఆధ్వరయూంల్ నెరబైలు గ్రామం, పంచాయతీ నుంచి అనేక మంది యువత మరియు వైసీపీ 
నుంచి జనసేన పార్టి ల్క చేరడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

దిల్ సుఖ్ నగర్ జనసేన ఆద్ర్యెంలో 
జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: దిల్ స్ఖ్ నగర్ జనసేన న్యకులు వెంకట స్యి ప్రస్ద్ మాటాలోడుతూ 
ఎందరో మహానుభావులు అందుల్ మనం కూడా వుండాలని సత్ సంకల్పంతో నేను 
చేస్తానని కృషికి, సేవకి ఇతోధికంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని ద్తలు, సమ 
సమాజ సేవకులు, హితులు, శ్రేయోభిలాషులు, సంఘం, మెగా అభిమానులు, మరియు 
జనసేన పార్టి లకు మద్దతుగా మీ సహకారం మరువలేనిది సేవలు న్ రూపంల్ 
జరగవచు్చ కానీ న్ వెనుక మీరందరూ ఉననిందుకు గర్వంగా ఉంది సంతోషంగా ఉంది 
గౌరవనీయులైన శీలం గోపి, జ్స్యూల స్యి ప్రవీణ్, కంకిపూడి ప్రస్ద్, ఏనుగు శివాజీ, 
శ్రీమత్ అంబట్ స్కేత పరిమళ, మిరియాల హరి వెంకట నరసింహారావు, కండపూడి 
శ్రీనివాస్, ద్రానిల పరమష్, కోట్పలిలో స్యి త్జ న్గరెడిడి రామన్ధ్, మంత్రి చంద్ర 
రావు, పటెటిల చందన చక్రవరితా, కందులపాట్ మ్రళీధరరావు, బాల వేగాచారి, శ్రీమత్ 
త్రిపురమళలో సరలాదేవి, తోట హనుమంత రావు మరియు బొజ్జ విజయ రంగా, డాకటిర్ 
శ్రీమత్ పడాల ప్రియ దరి్శని, వరుణ్, కమలాకర్, అధ్యూపకులు, డాకటిర్ కవి, చననింశెట్టి 
బాబావలి రావు, ప్రమ్ఖ సంపాదకలు బండ్రెడి్జ కిషోర్ కుమార్, బండ్రెడి్జ కుటంబం రావు, 
సమ సమాజ సేవకులు దుటాటి రవీంద్రన్థ్ ఠాగూర్ ప్రమ్ఖులు బిటలో రమేష్, ప్రమ్ఖ 
రాజకీయ న్యకురాలు, హితులు శ్రీమత్ వసంతాల ప్రభావత్, ప్రమ్ఖ రాజకీయ 
న్యకురాలు, శ్రీమత్ ఆకుల వెంకట లక్ష్మీ, శ్రీమత్ రాణి, శ్రీమత్ ఉమామహేశ్వరి, 
కోట్పలిలో శ్రీమత్ ప్రసనని, రాజు మరెందరో మహానుభావులు అందరికీ ధనయూవాదమ్లు. 
ఈ రోజు సపెటింబర్ 2న జనసేన పార్టి వయూవస్థిపక అధినేత గౌరవనీయులైన పవన్ 
కళ్యూణ్ గారి జనమిదినం సందర్ంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కేక్ కట్ంగ్, అననిద్నం 
250 మందికి మరియు వ్ృద్్దశ్రమాలల్ 50 మందికి అననిద్నం, 40 మందికి కంట్ 
పర్క్షలు, 70మందికి మధుమేహం, రకతాపోట, పల్్స, జ్వరం, పర్క్షలు మరియు కోవీడ్ 
బ్సటిర్ డోస్ 50 మందికి ఉచితంగా దిల్ స్ఖ్ నగర్ జనసేన పార్టి కారాయూలయం వద్ద(నం 
13-15-142,142ఎ) భార్ ఎతుతాన నిర్వహించడం జరిగంది ఈ కారయూక్రమం చాలా 
గొప్పగా జరిగందని ఆహార పద్రాథిలు మధురంగా మంచి పరిశుభ్రత, రుచికరమైన, 
త్రుపితాకరంగా ఉన్నియని అందరూ అభినందించారు.
ఈ సందర్ంగా అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మ్ఖ్వంగా చక్కట్ రుచికరమైన 
ఆహారం అందించిన శ్రీమత్ స్కేత వరుణ్ దంపతులు అర్న్ ద్బా కతతాపేట 
హైదరాబాద్ వారికి అందరి తరపున ధనయూవాదమ్లు, ఠాగూర్, చక్రవరితా లకు దిల్ స్ఖ్ 
నగర్ జనసేన న్యకులు వెంకట స్యి ప్రస్ద్ ధనయూవాదమ్లు తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కృష్ణా పురం గ్రామంలో పవన్ కళ్్ణ్ 
జనమెదిన శుభాకెంక్షలు తెల్యజేసూతి జెండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలో, ఎచ్చరలో నియోజకవరగొం, రణసథిలం మండలం, 
కృష్్ణపురం పంచాయతీ కృష్్ణపురం గ్రామంల్ సపెటింబర్ 2న పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదిన వేడుక పురస్కరించుకుని జనసేన జండా ఆవిష్కరణ జరిగంది. జనసైనుకులు 
జనసేన పార్టి యంపిట్సి అభయూరిథి పోటూనిరు లక్షుమిన్యుడు, జనసేనపార్టి సర్పంచ్ 
అభయూరిథి నడుపూరు శంకరరావు, జనసైనుకుడు లింగాల స్రిబాబు మ్ఖయూ 
అత్థులుగా ఎచ్చరలో నియోజకవరగొం జనసేన న్యకులు సయయూద్ కాంత్శ్రీ రాష్ష్ట 
కోఆరిడినేట్ విష్వకే్సన్, కరిమజి్జ మలీలోశ్వరావు లావేరు మండలం యంపిటీసి అభయూరిథి 
బరానిల దురాగొరావు, బాబాజీ సంతోష్, న్యకులు, జనసైనుకులు వీరమహిళలు 
పాల్గొన్నిరు.

లక్కవరపు కోటలో ఘనెంగా జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొం, 
లక్కవరపు కోట మండలంల్ జనసేన పార్టి అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టిన రోజు వేడుకలు ఘనంగా 
జరిగాయి. ఈ వేడుకల్ మ్ందుగా కేకు కట్ంగ్ 
చేసి అనంతరం తస్బెళ్లో నేషనల్ ఫండేషన్ బలోడ్ 
బాయూంక్ వాలకీ మెగా రకతాద్న శిబిరం ద్్వరా 
జనసైనికులు రకతాద్నం చేయడం జరిగంది. 
40 మంది జనసైనికులు రకతాద్నం చేశారు. ఈ 
కారయూక్రమం మండల న్యకులు రమెళళు శివాజి, 
రావాడ న్యుడు, అలమండ రాంబాబు, ఎస్ 
కె ఫిరోజ్, రావాడ రెహామిన్ ఇర వెంకట లక్ష్మి, 
సగుబిండి వెంకట లక్ష్మి అధ్వరయూంల్ ఈ వేడుకలు 

ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అత్థిగా వబిబున సతయూ న్రాయణ హాజరవడం జరిగంది.

వచేచా పుట్టీనరోజు నాట్కి పవనే స్ఎెం: వేగుళళు లీల్ కృష్ణ
శతఘ్ని న్యూస్:  మండపేట: వచే్చ ఎనినికల్లో 
జనసేన విజయం ఖాయమని జనసేన మండపేట 
నియోజకవరగొ ఇన్ ఛార్్జ వేగుళళు లీలా కృష్ణ 
పేర్్కన్నిరు. జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా పటటిణ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఫాయూన్్స అధయూక్షులు మామిడాల మనో కృష్ణ 
ఆధ్వరయూంల్ స్థినిక కాపుకళ్యూణ్ మండపంల్ 
శుక్రవారం మెగా రకతా ద్న శిబిరం నిర్వహించారు. 
ఈ శిబిరానిని ఇన్ ఛార్్జ వేగుళళు లీలా కృష్ణ 
ప్రంభించారు. కేక్ కట్ చేసి పెద్ద ఎతుతాన వేడుకలు 
నిర్వహించారు. ఈ సందర్ంగా మండపేట 
నియోజకవరగొ జనసేనపార్టి ఇంచార్్జ వేగుళళు 

లీలాకృష్ణ మీడియాతో మాటాలోడుతూ 2023 ల్నే ఏ పి ఎనినికలు నిర్వహిస్తారని జ్సయూం చపా్పరు. 
రాష్ట్రంల్ జన సేన ప్రభంజనం విసతాందని సరే్వలు త్టతెలలోం చేస్తానని నేపథయూంల్ తాను మండపేట 
నియోజకవరగొ ఎమెమిలేయూ గా గెలుపొంది వచే్చ ఏడాది పవన్ పుట్టినరోజుకు తన ఎమెమిలేయూ పదవి కానుకగా 
అధినేత పవన్ కు అంకితం ఇస్తానని ధీమా వయూకతాంచేశారు. వచే్చ ఎనినికల్లో గెలుపు లక్ష్యం గా కారయూకరతాలు 
పని చేయాలని స్చించారు. అకోటిబర్ 5 విజయదశమి నుండి నియోజకవరగొంల్ గ్రామ గ్రామ న 
పరయూట్ంచి సమసయూలపై గళమెతుతా తామని పేర్్కన్నిరు. వచే్చ పుట్టినరోజు న్ట్కి ఎనినికలు మ్ందుగా నే 
వచే్చస్తాయని జ్సయూం చపా్పరు. ఈ నియోజకవరగొ ఎమెమిలేయూ గా తాను ఎనినికై పవన్ కు పుట్టినరోజు కానుక 
గా తన విజయానిని అంకితమిస్తానని పేర్్కన్నిరు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన ఉమమిడి జిలాలో కారయూదరి్శ 
కమ్మిశెట్టి స్రిబాబు, సంయుకతా కారయూదరి్శ ద్లపరితా శ్రీనివాస్, వల్లోరు సర్పంచ్ ద్సి మీన్ కుమారి, 
చల్లోరు ఎంపీట్సి గొలలోపలిలో అనురాధ, పార్టి న్యకులు కుంచ ప్రస్ద్, కంతం న్గేంద్ర ప్రస్ద్, 
వల్లోరి సతయూ ప్రస్ద్, టంకాల చినిని, బసవరాజు, బొమమిన సతీష్, స్ంకర మణికంఠ, మొరం బాలాజీ, 
బండారు సతీష్, నిమమి రమేష్, కనే గణేష్, వైజయంత్ రాజు, పెడిమళలో సతీష్, రాయూలీ బ్రమజి, గెడడిపు 
కిరణ్, పొలమ్రి విజయ్, గంట్ రాజు, పొలిశెట్టి గోపాల్, షేక్ రెహమాన్, కర స్యి రామ్ రెడిడి పవన్ 
కుమార్ లు తదితరులు పాల్గొన్నిరు. ఈ శిబిరంల్ మొతతాం 251 మంది రకతాద్నం చేశారు.

కోడుమూరులో పవన్ కళ్యాణ్ 
జన్మదినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: కోడుమూరు నియోజకవరగొం, జనసేన పార్టి అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన సందర్ంగా పులాలోరెడిడి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ 
బాయూక్ సైడ్ అన్ధ ఆశ్రమంల్ కేక్ కట్ంగ్ చేయడం జరిగంది. 
సప్్స, ఇడీలో రవ్వ, అరట్ పండులో అందించడం జరిగంది. కోడుమూరు 
నియోజకవరగొ జనసైనికులు ఆకెపోగు రాంబాబు రమేష్, మధు, వినయ్ 
ఈ కారయూక్రమంల్ పాల్గొనడం జరిగంది.

మారాకాపురంలో జనసేన 
నాయకుల జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: మారా్కపురం, 
జనసేన పార్టి అధయూక్షలు 
కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ మరియు 
మారా్కపురం నియోజకవరగొ 
జనసేన పార్టి ఇంచారి్జ ఇమమిడి 
కాశీన్ధ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు 

ఘనంగా మారా్కపురంల్ జరిగాయి. ఈ కారయూక్రమంల్ పొదిలి మండల 
జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పేరూ శ్రీనివాస్, హల్చల్ జహిర్, హఫీజ్, రాకేష్ 
లు పాల్గొన్నిరు. అదే విధంగా పొదిలి మండలంల్ని మాదిరెడిడి పాలెం 
గ్రామంల్ని జనసేన పార్టి కారయూకరతా అంజి ఏరా్పట చేసినవంట్ కేక్ ను 
కట్ చేసి ఘనంగా జనమిదిన వేడుకలు జరిగాయి.

పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు 
వేడుకలలో గిరీష్ కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన్ని 
కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టిన రోజు సందర్ంగా 
విజయవాడ గుణదలల్ 
గల మదర్ థెరిస్్స 
ప్రేమధ్ర ఆరఫూన్ ఉమెన్ 
హం నందు మహిళలకు 
నితాయూవసర వస్తావులైన 
ఉమెన్్స శానిటర్ ప్రొడక్టిస్ 
ను పగడిపలిలో. గర్ష్ కుమార్ 
కుటంబ సభ్యూలతో కలిసి 
ఇవ్వడం జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


శనివారం, 03 సెప్ట ంబర్ 2022

అనంతపురం జనసేన ఆధ్వర్ంలో పవన్ కళ్్ణ్ పుట్టి నరోజు వేడ్కలు
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జనసేన పార్టీ  మహిళా కార్యూలయం నందు ఘనంగా జనసేన పార్టీ  అధయూక్షులు పవన్ కళాయూణ్ పుట్టీ నరోజు వేడుకలు నిర్వహించడం జరిగంది.
• పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా న్సేన… కోసం న్ వంతు కారయూక్రమానికి లక్షా నుటాపద్హారురూపాయల(1,00116/-) చకు్కను జిలాలో అధయూక్షులు ట్.సి వరుణ్ కి 
అందించిన రాయలసీమ మహిళ్ విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ సభ్యూరాలు పెండాయూల శ్రీలత.
• న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంల్ ప్రత్ ఒక్కరూ భాగస్్వమయూం అవా్వలి.
• రాష్ట్ర భవిషయూతుతా అభివృది్ధ గురించి ఆల్చించే పార్టి జనసేన

• జనసేన పార్టి సిద్్ధంతాలను ఆశయాలను ప్రజలకు వివరించి న్ సేన కోసం న్ వంతు 
కారయూక్రమంల్ వారిని కూడా భాగస్్వమయూం చేద్్దమని జనసేన పార్టి రాయలసీమ మహిళ్ 
విభాగం ప్ంతీయ కమిటీ సభ్యూరాలు శ్రీమత్ పెండాయూల శ్రీలత పిలుపునిచా్చరు. ఈ 
సందర్ంగా జనసేన పార్టి మహిళ్ కారాయూలయం అనంతపురం నందు పార్టి అధయూక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించడం జరిగంది ఈ సందర్ంగా ఆమె 
మాటాలోడుతూ జనసేన పార్టి పేద,బడుగు,బలహీన వరాగొల అభివృది్ధని ఆకాంక్ంచే పార్టి 
జనసేన 2014 మారి్చ 14వ త్దన పార్టి ఆవిర్వించినప్పట్ నుండి ప్రజల పక్షాన నిలబడి 
ప్రభ్త్వ తపు్పలపై, రాష్ట్రంల్ జరుగుతునని అన్యూయాలపై, మహిళలపై జరుగుతునని ద్డులపై 
పోరాటం చేస్తానని పార్టి జనసేన. జనసేన పార్టి న్ సేన కోసం… న్ వంతు అనే గొప్ప 
కారయూక్రమానిని ప్రంభించిందని అందుల్ మేమ్ కూడా భాగస్్వమ్లమవుతూ శుక్రవారం 
పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా జనసేన పార్టి మహిళ్ కారాయూలయం 
అనంతపురం నందు జిలాలో అధయూక్షులు ట్.సి వరుణ్ కి న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంల్ 
భాగంగా 1,00116/- రూపాయల చకు్కను అందించడం జరిగందని ఆదేవిధంగా జనసేన 
పార్టి ఆవశయూకతను ప్రజలకు తెలియజేస్తా వారిని కూడా ఇందుల్ భాగస్్వమయూం చేయడం 
జరుగుతుందని తెలియ జేశారు.

• అదేవిధంగా పెండాయూల శ్రీలత ని ఆదర్శంగా తీస్కని జిలాలో కారయూదరి్శ కాశెట్టి సంజీవ రాయుడు 
న్ సేన కోసం న్ వంతు ల్ భాగంగా 50,000/- రూపాయలు, అనంతపురం రూరల్ 
కనీ్వనర్ గంటా రామాంజనేయులు 10,116/- రూపాయలు, పెండాయూల చక్రపాణి 1000 
రూపాయలు,పెండాయూల గురు ప్రస్ద్ 1000 రూపాయలు, వంశీ 1000 రూపాయలు, తోట 
ప్రకాష్ 500/- రూపాయలు, శరత్ 500/- రూపాయలు, వీర మహిళలు శ్రీదేవి 200/-, 

లక్ష్మి 200/-, సంజమమి 116/-, వరలక్ష్మి 116/-, భావన 116/- , శే్వత 100/-, శైలజ 
100/-, శ్రీవాణి 50/-, ష్ను 50/-, మౌనిక 50/-, రూపాయలను న్ సేన కోసం న్ వంతు కారయూక్రమంల్ ఫోన్ పే ద్్వరా పార్టికి అందించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ 
జిలాలో న్యకులు పెండాయూల హరి, జిలాలో అధయూక్షులు ట్.సి వరుణ్, కారయూక్రమాల నిర్వహణ ప్రధ్న కారయూదరి్శ భవాని రవికుమార్, జిలాలో ఉపాధయూక్షులు జయరామి రెడిడి, జిలాలో లీగల్ సల్ 
అధయూక్షులు మ్రళీ.
జిలాలో కమిటీ:- జిలాలో ప్రధ్న కారయూదరి్శ కడిమి రామాంజనేయులు, జిలాలో కారయూదరి్శ కాశెట్టి సంజీవ రాయుడు, రాపా ధనుంజయ, కిరణ్ కుమార్, జిలాలో సంయుకతా కారయూదరి్శ విజయ్ 
కుమార్.
నగర కమిటీ:- నగర అధయూక్షులు బాబురావు, ఉపాధయూక్షులు జకి్కరెడిడి ఆదిన్రాయణ, ప్రధ్న కారయూదరు్శలు పెండాయూల చక్రపాణి, రోళళు భాస్కర్, కమతం వెంకటన్రాయణ, ధరాజ్ భాష, 
కారయూదరు్శలు శ్రీమత్ జకి్కరెడిడి పద్మివత్, శ్రీమత్ కుమమిర స్వర్ణమమి, లాల్ స్్వమి, సంయుకతా కారయూదరు్షలు లాల్ స్్వమి, ఆకుల ప్రస్ద్.
వీర మహిళలు :- శ్రీమత్ కాశెట్టి స్విత్రి, శ్రీమత్ శ్రీదేవి, కుమారి రూప, శ్రీమత్ లక్ష్మి, శ్రీమత్ వరలక్ష్మి, శ్రీమత్ మంజులా, శ్రీమత్ భావన, శ్రీమత్ ఉమాదేవి, జనసేన న్యకులు తోట 
ప్రకాష్, కారితాక్, పెండాయూల గురుప్రస్ద్, దండు హర్ష్ కుమార్, శరత్, మధు, నజీం, వంశీ జనసేన న్యకులు కారయూకరతాలు వీర మహిళలు పెద్ద ఎతుతాన పాల్గొనడం జరిగంది. న్సేన 
కోసం… న్ వంతుల్ భాగంగా జనసేన పార్టి మహిళ్ కారాయూలయం అనంతపురం నందు ఈరోజు 164,280/- రూపాయలను పెండాయూల శ్రీలత ఆధ్వరయూంల్ పార్టికి అందించడం 
జరిగంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


దెందులూరులో ఘనంగా జనసేన అధినేత జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: దందుల్రు నియోజకవరగొం, 
పెదవేగ మండలంల్ని విజయరాయి గ్రామంల్ 
దివాయూంగుడు రోజూ ఉదయం వారాతా పత్రికలు వేస్తా 
జీవనం స్గస్తాన్నిరని, కానీ సరైన వాహనం లేక 
ఇబబుంది పడుతున్నిరని తెలుస్కుని జనసేన ధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుక పురస్కరించుకుని ఈ 
సందర్ంగా 35 వేల రూపాయల విలువ కలిగన 
బాయూటర్తో నడిచే త్రిచక్ర వాహన్నిని ఉమమిడి పశి్చమ 
గోద్వరి జిలాలో జనసేన కారయూదరి్శ డా. వడలోపటలో 
స్యి శరత్ బహుకరించడం జరిగంది. అనంతరం 
దందుల్రు మండలంల్ని త్మమినగూడం 

గ్రామంల్ పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినం సందర్ంగా స్థినిక జనసైనికులతో కలిసి మెటటిపలిలో మధు ఆనంద్ ఆధ్వరయూంల్ జరిగన వేడుకలల్ పాల్గొని ఉమమిడి పశి్చమ గోద్వరి జిలాలో జనసేన 
కారయూదరి్శ డా. వడలోపటలో స్యి శరత్ విద్యూరు్ధలకు పుసతాకాలు, పెనునిలు బహుకరించి మిఠాయిలు పంచిపెట్టి వేడుకలు జరుపుకున్నిరు. అనంతరం పెదపాడు మండలంల్ని ఏపూరు 
గ్రామంల్ ఆటో త్రగబడి గాయాలపాలై జీవనోపాధి కోల్్పయిన వయూకితాని పరామరి్శంచి పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినం సందర్ంగా సదరు వయూకితాకి బియయూం, నితాయూవసర సరుకులు ఇచి్చ, 
అధైరయూపడాలి్సన అవసరం లేదని తాను జనసైనికులు ఆ కుటంబానికి అండగా ఉంటారని వైద్యూనికి అయేయూ ఖరు్చలకు సైతం ఎంత మాత్రం వెనుకాడద్దని ఉమమిడి పశి్చమ గోద్వరి జిలాలో 
జనసేన కారయూదరి్శ డా. వడలోపటలో స్యి శరత్ భరోస్ ఇవ్వడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగంది.

దందుల్రు నియోజకవరగొం, దందుల్రు మండలంల్ని గోపననిపలెం, పోతున్రు గ్రామాలల్, పెదవేగ మండలంల్ని పెదవేగ, రామశింగవరం గ్రామాలల్ తీన్మిర్ డపు్పలతో, 
దందుల్రు నియోజకవరగొ యువత వెలులోవెత్తాన ఉతా్సహంతో ఉమమిడి పశి్చమగోద్వరి జిలాలో కారయూదరి్శ డా. వడలోపటలో స్యి శరత్ న్యకత్వంల్ అడుగడుగున్ వారికి బ్రహమిరథం 
పడుతూ, జనసేన్నికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా, హరెత్తాన జయజయ ధ్్వన్ల మధయూ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు.

కోరప కృష్్ణపురెంలో జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: గజపత్నగరం నియోజకవరగొం, దత్తారాజరు మండలం, 
కోరప కృష్్ణపురం గ్రామంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
వేడుకలు గ్రామ న్యకులు ఆలితా రామారావు సిరిపురం సంతోష్ న్యుడు 
మరియు మ్రళ్ శంకర్ ఆధ్వరయూంల్ ఘనంగా జరుపుకున్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా వృదధి ఆశ్రమెంలో 
అననిదాన కర్యక్రమెం

శతఘ్ని న్యూస్: మదిర, బోనకలులో జనసేన పార్టి 
మండల కమిటీ ఆధ్వరయూంల్ మండలంల్ స్థినిక 
వృద్్ధశ్రమంల్ శుక్రవారం న్డు జనసేన పార్టి 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు 
ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆ తరా్వత బోనకల్ 
మండల జనసేన పార్టి న్యకులు కేక్ కట్ంగ్ 
చేసి వృద్్ధశ్రమంల్ అననిద్న కారయూక్రమం 
నిర్వహించారు. మొదట్గా గారలోపాడుల్ దేవుని 
గుడిల్ పూజలు నిర్వహించి పవన్ కళ్యూణ్ పేరు 
మీద అర్చనలు చేపించారు. అనంతరం బోనకలులో 
ల్ డాకటిర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కి పూలదండ వేసి 
నివాళ్లరి్పంచారు. ఈ కారయూక్రమానికి మండల 
అధయూక్షులు తాళ్లోడ్ డేవిడ్ మాటాలోడుతూ జనసేన పార్టి 

గెలుపు కోసం ప్రత్ ఒక్కరూ కృషిచేసి పవన్ కళ్యూణ్ ని అతుయూననిత స్థినంల్ నిలబెటాటిలని కోరారు. రానునని 
2024 ఎనినికల్లో పార్టి గెలుపుకు అందరూ ఐకయూంగా కృషి చేయాలని తాళ్లోరి డేవిడ్ పిలుపునిచా్చరు. 
మండల సక్రెటర్ అద్దంకి సంతోష్ కుమార్, ఎగ్జకూయూట్వ్ నెంబర్ ఎస్.కే జనీ పాష్, ఆరగొనైజింగ్ 
సక్రటర్ మోదుగు పవన్, ఖమమిం జిలాలో జనసేన విద్యూరిథి విభాగ ఎగ్జకూయూట్వ్ నెంబర్ గంధం ఆనంద్, 
వేమ్ల వినయ్ కుమార్, సజ్జనకు భరత్ సషల్ మీడియా న్యకులు, బోనకల్ మండల జనసేన పార్టి 
న్యకులు మోదుగు రాజ, కారయూకరతాలు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

జముమె ఆధ్ర్యెంలో ఘనెంగా జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా చీపురుపలిలో నియోజకవరగొంల్ 
గురలో మండలం, గుజ్జంగవలస గ్రామంల్ స్రికి రామారావు అధయూక్షతన జనసేన న్యకులు, జమ్మి 
ఆదిన్రాయణ ఆధ్వరయూంల్ పవన్ కళ్యూణ్ గారి అభిమానులు, ప్రేమికులు, భకుతాలు, జనసేన న్యకులు 
జనసైనికులు, జనసేన వీరమహిళలు కలిసి భార్ ఎతుతాన ఎన్ వి ఎన్ బలోడ్ బాయూంకు వారిచే రకతాద్న 
శిబిరమ్ మరియు పుష్పగరి కంట్ ఆస్పత్రి వారిచే ఉచిత కంట్ పర్క్ష కేంద్రం ఏరా్పట చేయడం వలన 
అదు్తమైన కారయూక్రమం జరిపించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ వందలాదిమంది జనసైనికులు కూడి 
గుజ్జఒగవలస మరియు చుటటిప్రక్కల గ్రామ ప్రజలు ఈ కారయూక్రమమ్ రకతా ద్తలుగా మెరకమ్డిద్ం 
మండలం జడి్పట్సి కాయూండిడేట్ రామ్ న్యుడు, గురలో మండలం గుజ్జఒగవలస గ్రామస్తాలు స్రిక 
రామారావు బి. శ్రీను ఎస్. ల్కేష్ ఎం. అప్పలన్యుడు ఎల్. నరేష్ ఆర్. త్జ వై .చంట్ ఐ .కృష్ణ బి.వినోద్ 
ఎం. భాష ఆర్. రమణ పి. రాంబాబు, రమేష్, ల్కేష్, ఆనంద్, వెంకట్ వీరంతా జయప్రదం చేసినందుకు 
నియోజకవరగొ న్యకులు జమ్మి ప్రత్ ఒక్కరికి పేరుపేరున్ ధనయూవాద్లు తెలియపరుచుకున్నిరు.
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కకినాడలో జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు 
కాకిన్డ రూరల్ నియోజకవరగొంల్ని జనసైనికులు చాలా ఘనంగా నిర్వహించారు. 
కాకిన్డ 3 వ డివిజన్ ప్ంతం, కరప, స్రాయూరావు పేట, కుళ్యిచరువు, 
కూరాడ, వాకలపూడి, వలసపాకల, పండూరు, త్మామిపురం, 49 వ డివిజన్, 3గుళలో 
సంటర్ ప్ంతాలల్ జరిగన పుట్టినరోజు వేడుకల్లో మ్ఖయూ అత్ధులుగా పాల్గొని 
కేక్్స కట్ చేసి జనసైనిలకు అందించిన జనసేన పార్టి పిఏసి సభ్యూలు, కాకిన్డ 
రూరల్ ఇంచార్్జ పంతం న్న్జీ. ఈ సందరబుంగా న్ సేన కోసం – న్ వంతు 
కారయూక్రమానిని ఆయా ప్ంతాల జనసైనికులచేత చేయించారు.

ట్రూ టీెం లీడర్ సభ్్యలచే అననిదానెం
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రత్తాపాడు, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టినరోజు సందరబుంగా ప్రత్తాపాడు నియోజకవరగొంల్ ట్రూ టీం లీడర్ 
సభ్యూలచే భార్ అననిద్నం జరిగంది. శంఖవరం మండలం అననివరం 
నుంచి ఏలేశ్వరం మండలం యరవరం వరకు అననిద్నం భార్గా 
500 మందికి భోజనం పంపిణీ జరిగంది జరిగంది. మారగొం మధయూల్ 
పేద వారికి, దివయూంగులకు, మానసిక వారికీ,పోలీస్ సిబబుందికి ఆరిటిశి 
సిబందికి, మరియు రోడుడి పనుల వారికి రోడుడి పక్కన చిరువాయూపారులకు 
భోజన పంపిణీ జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ భార్గా జనసేన సైనికులు 
పవన్ కళ్యూణ్ వీరాభిమానులు, జనసేన పార్టి న్యకులు భార్గా 
వచా్చరు. ఆటోల్ భోజనం మరియు బైకులో మీద రాయూలీగా బయలుదేరారు. 
మొదట్గా అననివరంల్ మొదలయింది అననివరంల్ శ్రీ సతయూదేవుని గుడి 
మ్ందు ఉనని అన్ధులకు ఆహార పంపిణీ జరిగంది మరియు అక్కడ 
ఉనని ట్రాన్సజండర్్స కు భోజనం పంపిణి చేయడం జరిగంది. అక్కడ ఉనని 
ట్రాన్సజండర్్స ఈ స్రి సిఎం కచి్చతంగా పవన్ కళ్యూణ్ గారేయ్ అవుతారు 
అని పవన్ కళ్యూణ్ గారిని దవించారు. తరా్వత అననివరంల్ రోడుడి 
మారగొంల్ ఉనని పేదలకు భోజన పంపిణీ జరిగంది.మరియు అననివరం 
ల్ ఉనని శాంత్ వర్ధన వికలాంగుల పాఠశాల ల్ పిలలోలకు భోజన 
పంపిణీ జరిగంది. తరా్వత బెండపూడి, సీతంపేట గ్రామల హైవే రోడ్ 
మీదుగా అననిద్నం జరిగంది. కత్తాపూడి ల్ ఉనని కాంపెలోక్్స దగగొర ఉనని 
మరియు బ్రిడి్జ కింద ఉనని వృదు్దలకు మరియు మరియు నిశహాయాలకు 
ఆహార పంపిణి జరిగంది. ఎన్.హెచ్ 16 జతీయ రహద్రిని అనుకుని 
ఉనని వనినిపూడి, చందుత్తా ధరమివరం మీదుగా అననిద్నం జరిగంది. 
తరా్వత ప్రత్తాపాడుల్ బస్ కాంపెలోక్్స దగగొర అననిద్నం జరుగుతుందగా 
అటగా వెళ్తానని ప్రత్తాపాడు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి ఇంచార్్జ వరుపుల 
తమమియయూ బాబు, ఏలేశ్వరం మండల అధయూక్షులు పెంటకోట మొహన్, 
జిలాలో కారయూదరి్శ నలలోల రామకృష్ణ, వరుపుల స్యి గారు మరియు జనసేన 
న్యకుల చేతుల మీదుగా ప్రత్తాపాడుల్ ఉనని పేదవారికి మరియు హైవే 
కి ఆనుకుని ఉనని పాధలమామి గుడి దగగొర ఉనని వృదు్దలకు ఆహార పంపిణీ 
జరిగంది తరా్వత యరవరంల్ మరియు ఏలేశ్వరంల్ ఆహార పంపిణి 
జరిగంది.

మాడుగుల నియోజకవర్ెంలో జనసేన భార్ బైక్ రా్యలీ
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలిలో జిలాలో, మాడుగుల 
నియోజకవరగొం, సపెటింబర్ 2వ త్ద జనసేన 
పార్టి అధినేత కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన 
సందర్ంగా మ్ందుగా జనసైనికులు అందరూ 
శ్రీశ్రీశ్రీ మోదకండమమి అమమివారి గుడికి వెళ్లో 
అమమివారిని దరి్శంచుకుని పవన్ కళ్యూణ్ పేరు 
మీద అర్చనలు అభిషేకాలు చేసి అనంతరం 
మాడుగుల బస్ స్టిండ్ ఆవరణల్ భార్ కేక్ 
కట్ చేసి పవన్ కళ్యూణ్ కి శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేస్రు. తదనంతరం మాడుగుల 
నియోజకవరగొ జనసైనికుల ఆద్వరయూంల్ భార్ 
బైక్ రాయూలీని ప్రంభించి తొలుత మాడుగుల 
నుంచి ఎం కోడూరు వెళ్లో అక్కడ నుంచి చీడికాడ 
తరువాత దేవరపలిలో చేరుకని అక్కడి నుంచి 
కె కోటపాడు వెళ్లో బైక్ రాయూలీని మ్గంచారు. 
ఈ కారయూక్రమంల్ నియోజకవరగొంల్ ఉనని 
జనసైనికులు పాల్గొని పార్టి యొక్క బలానిని 
ప్రతయూరుథిలకు తెలియజేస్రు. అంత్కాక 
నియోజకవరగొం అనిని గ్రామాలల్ ప్రజలు 
జనసేన పార్టి రావాలని ఆకాంక్ంచి 
జనసైనికులందరికి శుభాభివందన్లు 
తెలియజేస్తా పవన్ రావాలి పాలన మారాలి 
అని నిన్ద్లు చేస్రు. ఏది ఏమైన్ గతంల్ 

కన్ని మాడుగుల నియోజకవరగొంల్ జనసేన పార్టి బాగా బలం పుంజుకుంది అని ఇవాళ బైక్ రాయూలీల్ 
జనసంద్హం చూసి 2024ల్ జనసేన పార్టి మంచి విజయం స్ధించవచు్చ అని నియోజకవరగొంల్ 
ఇంతమంది జనసైనికులు కలిసి ఇలా ఐకయూమతయూంగా రాయూలీ చేయడం సంతోషంగా ఉంది అని పలు 
గ్రామస్థిలు తెలుపుతూ 2024ల్ మా ఓట నిజయితీపరుడైన పవన్ కళ్యూణ్ కే అని తెలిపారు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ నియోజకవరగొంల్ గల అనిని మండలాల అనిని గ్రామాల జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.
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సూ్కల్ పిలలిలకు పేలిటలిను బహుమతిగా ఇచిచాన భీమవరెం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: భీమవరం, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు 
సందర్ంగా శుక్రవారం స్్కల్ 
పిలలోలకు పేలోటలోను బహుమత్గా 
సమరి్పంచడం జరిగనది. ఇందుకు 
సహకరించిన ప్రత్ ఒక్క భీమవరం 
జనసైనికుడికి మా హృదయ పూర్వక 
ధనయూవాదమ్లని, 51 వ పుట్టినరోజు 
జరుపుకుంటనని పవన్ కళ్యూణ్ కి 
జనమిదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ 
ఇటవంట్ పుట్టిన రోజులు మరెనోని 
జరుపుకోవాలని మనస్్పరితాగా 

కోరుకుంటన్నిమని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నిరు.

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


శనివారం, 03 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలలో పాల్నని శెట్టీబతుతిల
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా అలలోవరం మండలం, పిండి 
వారి వీధిల్ కేక్ కట్ంగ్ వేడుకల్లో పాల్గొనని అమలాపురం నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు 
మరియు ఎంపీటీసీలు,రాష్ట్ర, జిలాలో పార్టి సీనియర్ న్యకులు, వారుడి మెంబరులో, కారయూకరతాలు, జనసైనికులు 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేన పార్టీ జయండా స్థు పయం ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్:డా. బి ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలో, 
జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినం సందర్ంగా 
అమలాపురం రూరల్ మండలం తాండవపలిలోల్ జండా 
స్థిపం ఆవిష్కరణ చేస్రు. ఈ కారయూక్రమంల్ అమలాపురం 
అసంబీలో నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు, 

తాండవపలిలో జనసైనికులు, ఎంపీటీసీలు, జిలాలో పార్టి సీనియర్ న్యకులు, కారయూకరతాలు, 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

గొడితిప్ప గ్రామయంలో జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలలో శెట్టీబత్తు ల రాజబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా అలలోవరం మండలం గొడిత్ప్ప గ్రామంల్ కేక్ కట్ంగ్ వేడుకల్లో 
పాల్గొనని అమలాపురం నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు మరియు ఎంపీటీసీలు, రాష్ట్ర, జిలాలో పార్టి సీనియర్ న్యకులు, వారుడి 
మెంబరులో, కారయూకరతాలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

దుప్పట్ల పయంపిణీ కారయాక్రమయంలో పాల్గొన్న శెట్టీబత్తు ల రాజబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా అలలోవరం మండలంల్ని రెలులోగడడిల్ 
కేక్ కట్ంగ్ మరియు రెలులోగడడి మాజీ సర్పంచ్ మోకా బాలయోగ ఆధ్వరయూంల్ దుప్పటలో పంపిణీ కారయూక్రమంల్ పాల్గొనని 
అమలాపురం నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు మరియు ఎంపీటీసీలు, రాష్ట్ర, జిలాలో పార్టి సీనియర్ న్యకులు, 
వారుడి మెంబరులో, కారయూకరతాలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: డా.బి ఆర్. అంబెడ్కర్ కోనసీమ జిలాలో, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదినోత్సవం సందర్ంగా అమలాపురం 
పటటిణం 9వ వారుడిల్ కె. వెంకటేశ్వరావు స్వగృహం వద్ద కేక్ కట్ంగ్ కారయూక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టి 
అమలాపురం అసంబీలో నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు, 9వ వారుడి జనసేన కౌని్సలర్ గొలకోట్ విజయలక్ష్మి హాజరయాయూరు. 
ఎంపీటీసీలు, కౌని్సలరులో, జిలాలో పార్టి సీనియర్ న్యకులు, కారయూకరతాలు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

ఉప్పలగుపతుయంలో ఘనయంగా జనసేనాని పుట్టీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా 
ఉప్పలగుపతాం మండలంల్ని ఉప్పలగుపతాం సంటర్ దేవి సంటరోలో కేక్ కట్ంగ్ 
మరియు పేరాబతుతాల మాధవ్ పేద విద్యూరుథిలకు సమకూరి్చన సైకిళళును స్థినిక 
ఎంపీటీసీ తాళళు లలితారవి, గ్రామకమిటీ అధయూక్షులు చిక్కం వెంకట కృష్ణ 
ఆధ్వరయూంల్ పంపిణీ కారయూక్రమంల్ పాల్గొనని అమలాపురం నియోజకవరగొ 
ఇంచార్్జ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు, ఎంపీటీసీలు, రాష్ట్ర, జిలాలో పార్టి సీనియర్ న్యకులు, వారుడి మెంబరులో, కారయూకరతాలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు. అనంతరం ‘న్ సేన కోసం 
న్ వంతు కారయూక్రమంల్ భాగంగా ఉప్పలగుపతాం మండల పార్టి న్యకులు 7288040505 యూపీఐ నెంబర్ ద్్వరా జనసేన పార్టికి విరాళం అందించటం జరిగంది.

జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలలో భాగయంగా పేదలకు మోటూరి దయంపత్ల అన్నదానయం
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ సేవా ట్రస్టి అధయూక్షులు 
మరియు చింద్డగరువు జనసేన పార్టి ఎంపీటీసీ మోటూరి కనకదురగొ వెంకటేశ్వరరావు ధన సహాయంతో కంకాపలిలో హరి 
మనోవికాస కేంద్రంల్ మానసిక విద్యూరుథిలకు, ఇమిమిడివరపా్పడు వృదు్ధల ఆశ్రమంల్ మరియు అలాగే అమలాపురం టౌన్ బస్టిండ్ 
ఆవరణల్, గడిసతాంభం వద్ద, దేవి గుడి వద్ద, ఈదరపలిలో వంతెన వద్ద, పేదలకు, అన్ధలకు, వృదు్ధలకు, మానసిక రోగులకు, 
దివాయూంగులకు, వికలాంగులకు అననిద్నం చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ మ్ఖయూ అత్థులుగా అమలాపురం నియోజకవరగొం ఇన్్చరి్జ 
శెట్టిబతుతాల రాజబాబు, జిలాలో న్యకులు, సీనియర్ న్యకులు, కౌని్సలరులో, 
సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, వారుడి నెంబరులో, వీర మహిళలు, నియోజకవరగొ 

కారయూకరతాలు, న్యకులు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

జనసేనాని జన్మదిన వేడుకలలో పాల్గొన్న శెట్టీబత్తు ల రాజబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా అలలోవరం మండలం, బోపాయిలంక గ్రామంల్ 
కేక్ కట్ంగ్ వేడుకల్లో పాల్గొనని అమలాపురం నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు మరియు ఎంపీటీసీలు, రాష్ట్ర, జిలాలో 
పార్టి సీనియర్ న్యకులు, వారుడి మెంబరులో, కారయూకరతాలు, జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

జయండా స్థు పయం ఆవిష్కరణ కారయాక్రమయంలో 
పాల్గొన్న శెట్టీబత్తు ల రాజబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా అలలోవరం మండలం, అలలోవరం 
సంటరోలో జరిగన జండా స్థిపం ఆవిష్కరణ కారయూక్రమం అనంతరం అత్ధులకు సన్మిన కారయూక్రమం, కేక్ కట్ంగ్, 
వృద్ధ మహిళలకు దుప్పటలో పంపిణీ కారయూక్రమాలల్ పాల్గొనని అమలాపురం నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ శెట్టిబతుతాల 
రాజబాబు మరియు ఎంపీటీసీలు, జిలాలో 
పార్టి సీనియర్ న్యకులు, కారయూకరతాలు, 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

యస్.యానాయం గ్రామయంలో కేక్ కట్ చేసి పయంచుకున జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్:అమలాపురం, జనసేనపార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా ఉప్పలగుపతాం 
మండలం యస్.యాన్ం గ్రామంల్ కేక్ కట్ంగ్ వేడుకల్లో పాల్గొనని అమలాపురం నియోజకవరగొ ఇంచార్్జ 
శెట్టిబతుతాల రాజబాబు మరియు ఎంపీటీసీలు, రాష్ట్ర, జిలాలో పార్టి సీనియర్ న్యకులు, వారుడి మెంబరులో, కారయూకరతాలు, 
జనసైనికులు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.
ఇటవంట్ పలు కారయూక్రమాలల్ శెట్టిబతుతాల రాజబాబు పాల్గొనడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విద్యారుధు లకు పుస్ కాలు పతంపిణీ చేసిన వతంగ లక్్మణ్ గౌడ్
శతఘ్ని న్యూస్: న్గర్ కరూనిల్, జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్, జనసేన పార్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధయూక్షులు వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్, జనమిదిన సందరబుంగా విద్యూరుథిలకు పుసతాకాల 
పంపిణి కారయూక్రమం న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొం బిజినపలిలో మండలం వెలుగొండ గ్రామంల్ జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ అదేవిధంగా జనసేన పార్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర 
యువజన అధయూక్షులు న్గర్ కరూనిల్ జిలాలో ప్రధ్న కారయూదరి్శ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ ల జనమిదినం సందర్ంగా ప్రభ్త్వ బాలికల పాఠశాలల్ ఒకట్ నుంచి ఐద్ తరగత్ వరకు చదువుతునని 
బాలికలకు పుసతాకాల పంపిణీ కారయూక్రమం న్గర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొ న్యకులు భోటా్క రమేష్ ఆధ్వరయూంల్ నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ యొక్క కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అత్థులుగా 
రాష్ట్ర యువజన విభాగ అధయూక్షులు న్గర్ కరూనిల్ జిలాలో ప్రధ్న కారయూదరి్శ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ హాజరయాయూరు. ఈ సందర్ంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్ పాఠశాలల్ చదువుతునని విద్యూరుథిలకు 
పుసతాకాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంల్ వెలుగొండ గ్రామ న్యకులు రాజశేఖర్, పరమేష్ మరియు మండల న్యకులు, నియోజకవరగొ న్యకులు, న్గర్ కరూనిల్ జిలాలో 
న్యకులు ఉమమిడి మహబ్బ్ నగర్ జిలాలో న్యకులు జనసైనికులు పాల్గొని కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేశారు.

మేడ గురుదత్ ఆధ్వర్ంలో జనసేనాని జన్మదిన వేడ్కలు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజనగరం నియోజకవరగొం, రాజనగరం మండలం రాయుడు 
థియేటర్ నందు జనసేన్ని పుట్టినరోజు సందరబుంగా కేక్ కట్ంగు చేసిన జనసేన పార్టి 
మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ శ్రీమత్ గంటా స్వరూప దేవి, జిలాలో కారయూదరి్శ 
మైరెడిడి గంగాధర్ రాజనగరం మండల అధయూక్షులు బత్తాన వెంకనని దొర రాజనగరం 
జనసేన పార్టి ఎంపిట్సి రమణ (డబుబు) యూత్ ఐకాన్ పలాలో హేమంత్ మండల 
కమిటీ మెంబెర్్స సీనియర్ న్యకులు అడబాల సతయూన్రాయణ జనసైనికులు పవన్ 
కళ్యూణ్ వీరాభిమానులు పాల్గొన్నిరు. అందరి ఆశీస్్సలతో అశేష ప్రజధ్రణ పొందిన 
త్రుగులేని కథాన్యకుడు ఆయనే… అకుంఠిత దక్షా స్ధకుడు. అభిమానుల ఊపిరై 
నడిపించే చోదకుడు. కోటాలోది భవిషయూతుతాకై ఆయన కలగనని దిశగా కటాలోడుతునని 
న్యకుడు.! జనం ల్ంచి పుట్టిన జన న్యకుడు.

మాకినీడి శేషుకుమారి ఆధ్ర్యెంలో 
జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురం, జనసేన పార్టి అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన వేడుకలల్ 
భాగంగా శుక్రవారం త్దన జనసేన అధినేత కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన 
శుభసందర్ంగా పిఠాపురం టౌన్ ఉపా్పడ బస్టిండ్ సంటరోలో పుణయూమంతుల 
స్రయూన్రాయణ మూరితా, జనసేన న్యకులు, జనసైనికుల ఆధ్వరయూంల్ పిఠాపురం 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టి ఇంచార్్జ శ్రీమత్ మాకినీడి శేషుకుమారి కేక్ కట్ంగ్ 
చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ మాజీ మ్ని్సపల్ చైరమిన్ కరణం చిన్నిరావు, 
మాజీ కౌని్సలరులో వేణు న్రాయణ రావు, కర్రి కాశీ విశ్వన్థ్,న్యకులు, జనసైనికులు, 
కారయూకరతాలు, వీర మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

పాలకలులిలో జనసైనికుల రకతిదాన 
శిభిరెం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టి జనమిదినోత్సవాల్లో భాగంగా పశి్చమ గోద్వరి జిలాలో, 
పాలకలులో నియోజకవరగొం, యలమంచిలి మండలం, ఏనుగువానిలంక గ్రామంల్ 
జనసేన శ్రేణులు మెగా రకతాద్న శిభిరానిని నిర్వహించారు. జనసేన న్యకులు శ్రీ 
ఉననిమటలో ప్రేమ్ కుమార్ అధయూక్షతన జరిగన కారయూక్రమంల్ గ్రామ కమిటీ అధయూక్షులు శ్రీ 
ఇనుకండ రమేష్, గ్రామ కమిటీ సభ్యూలు, జనసైనికులు 30 మంది రకతాద్నం చేశారు. 
కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అత్ధిగా విచే్చసిన జిలాలో కారయూదరి్శ శ్రీ బోనం చినబాబు రకతాద్తలిని 
అభినందించారు. సేకరించిన రకాతానిని ప్రభ్త్వ ఆస్పత్రిల్ రోగుల అవసరార్ధం 
వినియోగంచనుననిటటి తెలిపారు. కారయూక్రమంల్ జిలాలో, మండల కమిటీ సభ్యూలు, 
ఎంపీటీసీ సభ్యూలు, పార్టి న్యకులు, జనసైనికుడు, వీర మహిళలు పాల్గొన్నిరు.
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యెండపల్లివలసలో జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ 
పుట్టీనరోజు సెంబరాలు

శతఘ్ని న్యూస్: అరకు నియోజకవరగొం, అరకువాలీ మండలం యండపలిలోవలస 
గ్రామమ్ల్ జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు పురస్కరించుకని నవజీవన్ అన్ధ 
ఆశ్రమంల్ కనెడి లక్షష్మణరావు అద్వరయూంల్ అనని ద్నం కారయూక్రం జరిగనది. ఈ 
కారయూక్రంల్ అన్ధ పిలలోల సమక్షంల్ కేక్ కట్ంగ్ జరిగంది. పిలలోలతో కలిసి అరకువాలీ, 
డుంబ్రిగుడ న్యకులు, జనసైనికులు అననిద్న కారయూక్రమంల్ పాల్గొన్నిరు. ఈ 
కారయూక్రమంల్ డుంబ్రిగుడ మండల న్యకులు మరియు జనసైనికులు బంగరు 
రాంద్స్, కనెడి చిన్నిరావు, కంత్లా శ్రీకాంత్, పలెలోడి సంకర రావు, మహిళలు కనెడి 

మాలతీ, సి.హెచ్ పదమి, ల్క్కయి అనిత, 
వంతల బాలేష్, పాంగ పవన్, వంతల 
ల్లిత్. అరకువాలీ మండల న్యకులు 
జనసైనికులు మాద్ల శ్రీరామ్లు, 
సంతోష్ సింగ్, కోస్రి రవి రాజు, 
దురియా స్యిబాబా, లింగం శ్రవణ్ 
కుమార్, మ్లలోంగ శ్రీనివాస్ రెడిడి, గొల్లోరి 
అప్పరావు, సిరాగం ప్రభ్ కిరణ్, కటలోపారితా 
రాజు, కర శ్రీనివాస్, గొల్లోరి స్యి 
ప్రస్ద్, వంతల ధనరాజ్ పాల్గొన్నిరు.

విజయనగరెంలో భార్ రా్యలీ
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం, 
జనసేన అధినేత కణిదల 
పవన్ కళ్యూణ్ 51వ పుట్టిన 
రోజు సందర్ంగా శుక్రవారం 
విజయనగరంల్ జనసైనికులు, వీర 

మహిళలు, న్యకులు, అందరూ ఒకే తాట్ మీదకు వచి్చ దద్దరిలేలోలా 
52 కారులో 52 బైక్ లతో ఘనంగా రాయూలీ చయయూటం జరిగంది.

విజయవాడ పశిచామ నియోజకవర్ెం తరఫున మూడు లక్షల రూపాయల విరాళెం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, “న్ సేన న్ వంతు” కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టి విజయవాడ పశి్చమ నియోజకవరగొం తరఫున మూడు లక్షల రూపాయల విరాళం ఇచి్చన 
జనసేన పార్టి విజయవాడ నగరాధయూక్షులు రాష్ట్ర అధికార ప్రత్నిధి మరియు పశి్చమ నియోజకవరగొ ఇన్్చరి్జ పోత్న వెంకట మహేష్ ఈ సందర్ంగా మహేష్ మాటాలోడుతూ 
ఈ కారయూక్రమంల్ న్ బంధువులు మిత్రులు జనసేన పార్టి న్యకులు భాగస్్వమయూమై ఇప్పట్కే ఒక లక్ష రూపాయలు ఆనె్లోన్ ద్్వరా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉన్నిరు మిగలిన రెండు 
లక్షల రూపాయలను డిడి రూపంల్ నేరుగా పార్టి పెద్దలకు సమవారం న్డు అందజేస్తామని, న్ తరఫున ఆనె్లోన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన వారి యొక్క పూరితా వివరాలు పార్టి 

పెద్దలకు అందజేస్తామన్నిరు.
కపి్పరెడిడి. స్రయూన్రాయణ మూరితా.25116/-
బి. యశ్వంతరావు 10000/-
పి. వి స్్వమి15000/-
పి. రామారావు10000/-
పి. రమేష్ 5000/-
నరేష్ 5116/-
న్ంచారయయూ 5116/-
రేఖపలిలో శ్రీనివాసరావు 5000/-
పి. రామారావు 5000/-
పి. రాంబాబు 15000/-
ఈ కారయూక్రమంల్ నగర అధికార ప్రత్నిధి మ్ద్్దన స్టిలిన్, 53వ 
డివిజన్ అధయూక్షులు పొటూనిరు శ్రీనివాసరావు, మూరితా, తదితరులు 
పాల్గొన్నిరు.

జనసేన కరా్యలయెం ప్రారెంభిెంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాయకరావు పేట, పెద్దతీన్రలో గ్రామంల్ పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన 
వేడుకల్లో భాగంగా జనసేన పార్టి కారాయూలయం ప్రంభించిన రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 
బోడపాట్ శివదత్ మరియు సీనియర్ న్యకులు గెడడిం బుజి్జ. ఈ కారయూక్రమంల్ 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్నిరు.

పాయకరావుపేటలో నిరుపేదలకు జనసేన దుపపాటలి
• ఘనంగా జనసేన్ని జనమిదిన వేడుకలు
• జనసేనల్కి సీనియర్ రాజకీయ వేతతా
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ జిలాలో, పాయకరావుపేట 
నియోజకవరగొంల్ జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదిన వేడుకలిని పార్టి శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించాయి. 
నియోజకవరగొం వాయూపతాంగా పార్టి రాష్ట్ర కారయూదరి్శ బోడపాట్ 
శివదత్, సీనియర్ న్యకులు గెడడిం బుజి్జల ఆధ్వరయూంల్ 

సేవా కారయూక్రమాలు, కేక్ కట్ంగ్ లు చేశారు. నక్కపలిలో మండల కేంద్రంల్ వదత్ ఆధ్వరయూంల్ నిరుపేదలకు పవన్ కళ్యూణ్ పేరు మీద దుప్పటలో పంపిణీ చేశారు. ఎస్. రాయవరం 
మండలంల్ జరిగన వేడుకల్లో పెద్దగుమ్ల్రుకు చందిన సీనియర్ రాజకీయ న్యకుడు, మండలంల్ అతయూంత ప్రభావవంతమైన న్యకుల్లో ఒకరు అయిన కేతవరకు భానుమూరితా 
జనసేన పార్టిల్ చేరారు. బోడపాట్ శివదత్ ఆయనకు కండువా కపి్ప స్దరంగా పార్టిల్కి ఆహా్వనించారు. పార్టిని క్షేత్ర స్థియికి తీస్కువెళలోడంతో భానుమూరితా లాంట్ న్యకుల కృషి 
అవసరం అని ఈ సందర్ంగా శివదత్ తెలిపారు. కారయూక్రమంల్ పెద్ద సంఖయూల్ జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్గొన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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త్డిపత్రి పటటీణెంలో జనసేనపార్టీ 
రకతిదాన శిబిరెం ఏరాపాట

శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి పటటిణంల్ చిరంజీవి రాష్ట్ర యువత తరుపున అధయూక్షుడు ఆటో ప్రస్ద్ 
అధ్వరయూంల్ జనసేన పార్టి అధయూక్షుడు కణిదల పవన్ కళ్యూణ్ 51 వ పుట్టిన రోజు సందర్ంగా 
రకతాద్న శిబిరం ఏరా్పట చేశారు. పార్టి న్యకులు, కారయూకరతాలు అభిమానులు అందరూ 
125 మంది పాల్గొన్నిరు అందుల్ 80 మంది రకతాద్నం చేశారు. వారికి పలులో పళళు రస్లు 
అందజేశారు. ఈ రకతాద్న శిబిరం ద్్వరా రకాతానిని ఆర్.డి.ట్ రకతా కేంద్ర నిధికి పంపించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ గౌరవ అత్థిగా తాడిపత్రి జనసేన పటటిణ అధయూక్షుడు కుందురితా 
నరసింహాచారి పాల్గొని జనసేన పార్టి సిద్్ధంతాలను, పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తానని రైతుభారోస్ యాత్రల 
గురించి ప్రజలకు తెలియ జేయాలని పిలుపునిచా్చరు. అదేవిధంగా పార్టి ప్రంభించిన న్సేన 
కోసం-న్వంతు అనే కారయూక్రమంల్ అభిమానులు, జనసైనికులు పాల్గొని పార్టికి క్రౌడింగ్ ఫండ్ 
అందించాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమం ల్ జనసేనపార్టి జిలాలో కారయూక్రమాల కమిటీ సభ్యూడు 
అచుకటలో అలాతాఫ్, బుక్కపటనిం ఇమామ్ వలి, మంజున్థ, రబాబునీ, మ్న్ని, శివకుమార్ రెడిడి, 
పవన్ కళ్యూణ్, స్యి, మహేష్, న్ర్, ష్ష్ వలి, స్దిక్ మరియు అభిమానులు జనసైనికులు 
పాల్గొన్నిరు.

రపల్లిలో జనసేన జెండా ఆవిష్కరిెంచిన గాదె
శతఘ్ని న్యూస్: రేపలెలో నియోజకవరగొం ఈదుపలిలో గ్రామంల్ జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదిన వేడుకలు నిర్వహించారు.ఈ కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అత్థిగా జిలాలో అధయూక్షులు వెంకటేశ్వరరావు 
పాల్గొనడం జరిగంది. జనసేన పార్టి స్థిపించిన న్ట్ నుంచి ఇప్పట్వరకు ఈ గ్రామంల్ పార్టి జండా 
అనేది కనపడలేదు. ఈరోజు మన అధయూక్షులు పుట్టినరోజు సందర్ంగా మొటటిమొదట్స్రిగా ఇక్కడ పార్టి 
జండాని గాద వెంకటేశ్వరరావు ఆవిష్కరించడం జరిగంది. గ్రామ జనసైనికులు చాలా ఉతా్సహంగా 
బాంబులు కాలు్చకుంటూ ఊరేగంపుతో న్యకులిని ఆహా్వనించడం జరిగంది.

నిడదవోలు జనసేన ఆధ్ర్యెంలో ప్రత్్యక పూజలు

శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు, జనసేన్ని జనమిదినం 
సందర్ంగా నిడదవోలు నియోజకవరగొం , పెరవలి శ్రీ 
అభయ ఆంజనేయస్్వమి వారి దేవాలయం నందు, పెరవలి 
శివాలయం నందు జనసేనని పవన్ కళ్యూణ్ మ్ఖయూమంత్రి 
కావాలని, ఆయురారోగాయూలతో ఉండాలని కాంక్స్తా ప్రత్యూక 
పూజ మరియు అభిషేకం మరియు అననిద్న కారయూక్రమం 
నిర్వహించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంల్ రాష్ట్ర కారయూదరి్శ 
శ్రీమత్ ప్రియసౌజనయూ, జిలాలో కారయూదరి్శ తుల చినబాబు, సమ్కతా 
కారయూదరు్శలు శ్రీమత్ ఉలుస్ సౌజనయూ, కాకరలో న్ని స్ద్ 
వెంకటేష్, మరియు పెరవలి మండల న్యకులు, కారయూకరతాలు 
పాల్గొని కారయూక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించడం 
జరిగంది.

జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకలులో నియోజకవరగొం పాలకలులో టౌన్ 
న్యకులు బిటాటి లక్ష్మి న్రాయణ, యాళలో రవీంద్ర న్యుడు 
కాశెట్టి స్రేంద్ర, నలలో మోతు ప్రస్ద్ ఆధ్వరయూంల్ అంజలి మానసిక 
వికలాంగుల పాఠశాలల్ కేక్ కట్ చేసి చిన్నిరులకు భోజన్లు 
ఏరా్పట చేశారు. ఈ కారయూక్రమానికి మ్ఖయూ అత్దులుగా జనసేన 
జిలాలో సక్రటర్ బోనం చినబాబు, జిలాలో జయింట్ సక్రటరి ఉననిమటలో 
ప్రేమ్ కుమార్ పాల్గొన్నిరు. మ్ందుగా జనసేన్నికి చిన్నిరులు 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్రు. కారయూక్రమానిని ఉదే్దశించి చినబాబు 
గారు మాటాలోడుతూ టౌన్ ల్ ఇలాంట్ మంచి కారయూక్రమం చేయడం 
శుభపరిణామని ఇలాగే మరినిని కారయూక్రమాలు చేస్తా మ్ందుకు 
స్గాలని ప్రత్ కారయూక్రమానికి న్ మద్దతు తప్పకుండా ఉంటందని 
కారయూక్రమం ఏరా్పట చేసిన వారిని అభినందించారు. ప్రేమ్ కుమార్ 
మాటాలోడుతూ సీనియర్ జనసైనికులు ఇలాంట్ కారయూక్రమం ఏరా్పట 
చేయడం జనసైనికులల్ జ్ష్ నింపిందని ప్రత్యూకంగా శ్రద్ద చూపిన 
లక్ష్మి న్రాయణ బిటాటి గారికి ప్రత్యూక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్రు. 
ఈ కారయూక్రమంల్ జనసేన న్యకులు పెనుమదం ఎంపీటీసీ 
మానేపలిలో శ్రీధర్, పోడూరు మండల అధయూక్షులు పితాని వెంకి 
జనసేన వీర మహిళలు, జుతుతాక ప్రియాంక (రియా) మైగాపుల 
పదమిజ దేవరపు ఝానీ్సమ్తాయూల అశి్వని ఉలలోంపర్రు జనసైనికులు 
మరియు కతతాకోట అపా్పరావు పవన్ కళ్యూణ్ అభిమాన సంఘమ్ 
న్యకులు పడాల ఉమా, గంటా శ్రీనివాసరావు ఆదిన్రాయణ 
చుండూరి రంగయయూ న్యుడు డి, వెంకి బాబి కాండ్రేగుల మణికంఠ 
ఆచంట స్రేష్ కుమార్ రవి, మద్్దల శీను మోహన్ గుపాతా తరుణ్ 
తదితరులు పాల్గొన్నిరు.

మాకనపాల్ెం జనసేన ఆధ్ర్యెంలో 
పవన్ కళ్్యణ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: పి.గననివరం, పవన్ కళ్యూణ్ జనమిదిన పురస్కరించుకుని 
పి. గననివరం నియోజకవరగొం మామిడికుదురు మండలం మాకనపాలెం 
జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూంల్ పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా 
జరిగాయి. ఈ కారయూక్రమంల్ మండల కారయూదరి్శ నంబు అచి్చబాబు 
మరియు మద్్దల రంగా ప్రస్ద్, మద్్దల అదిశేషు, మద్్దల మహేష్, 
మద్్దల మోహన్, మద్్దల ప్రభ్, పొదల స్రేష్, మద్్దల మలేలోష్ మరియు 
జన్సైనికులు, జనసేన పార్టి న్యకులు పాల్గొన్నిరు.
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ఘనెంగా ఇమమెడి కశీనాధ్ జనమెదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిలాలో, మారా్కపురం పటటిణం జనసేన పార్టి మారా్కపురం నియోజకవరగొ కారాయూలయం నందు 
జనసేన పార్టి మారా్కపురం నియోజకవరగొ ఇంఛార్్జ ఇమమిడి కాశీన్ధ్ జనమిదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా పలువురు జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు కాశీన్ధ్ కు శుభాకాంక్షలు 
తెలిపారు.

జనసేనాని జనమెదిన వేడుకలలో 
కెందుల దుర్ష్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్, జనసేన పార్టి అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
జనమిదిన్నిని పురస్కరించుకుని రాజమండ్రి రూరల్ వీరవరం గ్రామంల్ వేడుకలల్ 
పాల్గొనని తూరు్పగోద్వరి జిలాలో అధయూక్షులు కందుల దురేగొష్ మరియు జనసైనికులు, 
వీర మహిళలు పాల్గొన్నిరు.
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