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అడ్డుకుంటే...రోడ్డెక్కుతాం
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ పశ్చిమ, జగ్గయయూపేటలలో జనసేన పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణలను 
వై.సి.పి. వర్్గలు అడ్డుకునని తీరు వారిలోని ఓటమి భయానిని తేటతెల్ెం చేస్తెందని జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో దుయయూబట్టీరు. విజయవాడ పశ్చిమ 
నియోజకవర్గెంలో మా పార్టీ ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ శుక్రవారెం 
జనసేన జెండా ఆవిష్కరణ చేయకుెండా వై.సి.పి. నేతలు, పోలీసులు అడ్డుపడిన వైనెం, శ్రీ 
మహేష్ ను అదుపులోకి తీసుకుని రిమాెండ్ చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నిలను తీవ్ెంగా 
ఖెండిసు్తన్నిను. అదే విధెంగా జగ్గయయూపేటలో జనసేన పత్క ఆవిష్కరణ కోసెం పార్టీ 
శ్రేణులు నిరి్మెంచుకునని జెండా దిమ్్మను బుధవారెం అర్థర్త్రి వై.సి.పి. దౌర్జనయూకారులు 
జ.సి.బి.తో కూల్చివేసిన సెంఘటనలో దోషులపై కేసు నమోదు చేయడానికి బదులు 
ప్రశ్నిెంచిన జనసేన న్యకులపై కేసులు పెటటీడెం ఎెంతవరకు న్యూయబద్ధమో పోలీస్ 
అధికారులు ఆలోచిెంచాలని విజ్ఞపి్త చేసు్తన్నిను. జనసేన శ్రేణులు తలపెడ్తునని 
ప్రతి కారయూక్రమానిని అనుమతి లేదనని సాకుతో పోలీసులు అడ్డుపడడెం అధికార 
పార్టీకి వత్్తసు పలకడెంగానే భావిసు్తన్నిెం. అధికార పార్టీ అనిని కారయూక్రమాలను 
మెందసు్త అనుమతితోనే చేసు్తన్నిర్? వారు వాడవాడలో్ పెట్టీన విగ్రహాలకు, 
జెండా దిమ్మలు, వారు వేసు్తనని రెంగులకు మెందుగా మనిసిపల్, పెంచాయితీల 
అనుమతి తీసుకుెంటున్నిర్? అనినిట్కీ అనుమతులు ఉన్నియని పోలీసులు 
ప్రకట్ెంచగలర్?అనుమతులు లేకపోతే వాట్ని తొలగిసా్తర్?
* పోలీసులు ధర్్మనిని పాట్ెంచాల్
జనసేన ఉనికిని తీసిపారేయడెం ఎవరి తరెం కాదు. ప్రజలే పార్టీని కాపాడ్కుెంట్రు. శెంతి భద్రతలకు ఇబ్ెంది కలగచేయకూడదనే సదుదేదేశయూెంతోనే నినని, మొనని ఇెంత 
జరుగుతున్ని నేను రోడ్ మీదకు ర్నిది. ఈ పరిసి్థతి ఇలాగే కొనసాగితే నేను రోడ్డుక్కడెం తప్పదు. శ్రీ పోతిన మహేష్ కు, జగ్గయయూపేట సెంఘటనలో అక్రమ కేసులకు గురైన 
శ్రీ బెండ్రెడిడు ర్మకృష్ణ.. ఇతర న్యకులు,కారయూకర్తలకు జనసేన అెండగా ఉెంటుెంది. పోలీస్ అధికారులు నిష్పక్షపాతెంగా వయూవహరిెంచాలని కోరుతున్నిను. ప్రభుత్ెంలోని 
పెదదేలు, ఈ శసనసభుయూలు ఈ రోజు ఉెంట్రు.. రేపు పదవి ఊడితే ఇెంట్కి పోత్రు. కానీ మీరు మాత్ెం మీ సర్్స్ కాలమెంత్ డ్యూటీలోనే గడ్పుత్రు. మరో పార్టీ 
ప్రభుత్ెం వసే్త మీరు తలదిెంచుకునే పరిసి్థతి ర్కూడని కోరుకుెంటున్నిను. అెందువల్ ధర్్మనిని పాట్ెంచమని ఈ సెందర్ెంగా పోలీస్ అధికారులను కోరుతున్నినని శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ అన్నిరు.

ప్రభుత్వ అసమర్ధతతోనే దీక్షలోని 
రైతు మృ తి

శతఘ్ని న్యూస్: న్యూయెం కోసెం దీక్ష చేపట్టీన ఒక 
సామానయూ రైతు ప్రాణాలు కోలో్పవడెం మానవీయతకు 
మాయని మచచిగా మిగిల్పోతుెందని జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
వాయూఖ్యూనిెంచారు. మనెం ప్రజాసా్మయూెంలో 
ఉన్నిమా.. ఆటవిక అర్చక పాలనలో ఉన్నిమా 
అనే సెందేహెం ర్కపోదు. చిత్్తరు జిలా్ జి.డి.
నెల్్రు నియోజకవర్గెంలోని తిమ్మర్జు కెండ్రిగ 
గ్రామెంలో అన్యూక్ెంతమవుతునని తన భూమి 
కోసెం పెనుమూరు తహసీలాదేర్ కార్యూలయెం వదదే 

నిరసన దీక్ష చేసు్తనని శ్రీ పి.రతనిెం అనే రైతు ప్రభుత్ అలసత్్నికి బలైపోవడెం అతయూెంత దురదృషటీకరెం. 
అెందిన వివర్ల ప్రకారెం శ్రీ రత్నినికి చెందిన రెండ్కర్ల భూమిని గత ప్రభుత్్లలో పెదదేలు- ఇళ్ 
నిర్్మణెం కోసెం కొెంత భాగెం తీసుకున్నిరు. దీనిపై న్యూయ పోర్టెం చేయగా 2009లో శ్రీ రత్నినికి 
అనుకూలెంగా కోరుటీ తీరు్ప ఇచిచిెంది. న్యూయసా్థనెం ఉత్తరు్లను అధికారులు పాట్ెంచినట్యితే ఒక 
బడ్గు రైతు ప్రాణాలు పోయి వుెండేవి కాదు. మిగిల్వునని కొదిదేపాట్ భూమి కూడా ఆక్రమణల పాలవడెంతో 
ఆెందోళనకు గురై రవన్యూ అధికారులు న్యూయెం చేయాలని శుక్రవారెం దీక్ష చేపట్టీన శ్రీ రతనిెంపై కొెందరు 
రవిన్యూ ఉదోయూగులు ఆగ్రహానిని వయూక్తెం చేయడెంతో ఆెందోళనకు గురై అకసా్మతు్తగా మృతి చెందడెం 
బాధాకరెం. ప్రభుత్ెం, ప్రజాప్రతినిధులు సకాలెంలో స్పెందిెంచి ఉెంటే ఒక రైతు ప్రాణెం నిలబడి ఉెండేది. 
పార్టీ జెండా ఎగురవేయడానికి ప్రయతినిసే్త అక్రమ కేసులుపెటేటీ వైసీపీ ప్రభుత్్నికి ఇటువెంట్ సెంఘటనలను 
పట్టీెంచుకునే సమయమే లేదు. దీక్ష చేసు్తనని రైతు మరణెం అతయూెంత దారుణెం. ఈ సెంఘటనకు బాధుయూలైన 
వారిని కఠినెంగా శ్క్ెంచకపోతే ప్రజాసా్మయూ పరమార్ధెం కలుషితమవుతుెంది. తనకునని కొదిదేపాట్ భూమి 
కోసెం పోర్డి ప్రాణాలు కోలో్పయిన శ్రీ పి.రతనిెం ఆత్మకు శెంతి చేకూర్లని భగవెంతుణ్్ణ ప్రారి్థసు్తన్నిను. 
ఆయన కుటుెంబానికి న్ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెల్యజేసు్తన్నినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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‘పోలవరం’పై ఏపీ సర్కార్  
మాటలు గోదారిపై ర్తలే!
*ప్రతిపక్షెంలో ఉెండగా ఇచిచిన హామీలు మరిచిన జగన్ 
*రెండ్ననిరేళ్ క్రితెం అధికారెంలోకి వచాచిక చేసిన వాగాదేన్ల్ గాల్లో కల్శయి
*నిర్్సితులకు నషటీపరిహారెం పెరగలేదు....పునర్వాసెం లేదు
*విలీన మెండలాల జన్నికి చేసిన బాసల్ తుెంగలో తొకి్కన ప్రభుత్ెం
*కేెంద్ర సాయెం లేకుెండా ప్రాజకుటీ పూరి్త చేయలేమని ఇపు్పడ్ నిట్టీరు్ప
*ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ క్రియార్హితయూెంతో వరదలొసే్త వణుకుతునని తీర ప్రాెంత్లు
శతఘ్ని న్యూస్: దశబాదేలుగా జనెం ఎదురు చూసు్తనని పోలవరెం బహుళ్ర్ధక 
సాధక నీట్ పారుదల ప్రాజకుటీ నిర్్మణెం తీవ్ గెందరగోళెంలో పడిెంది. ఎప్పట్కి 
పూర్తవుతుెందో ఆెంధ్రప్రదేశ్  పాలకులు కూడా చప్పలేకపోతున్నిరు. ప్రాజకుటీ కటటీడెం 
సెంపూర్ణెం కాకపోవడానికి తపు్ప కేెంద్ర ప్రభుత్్నిదా? వైఎస్  జగన్  మోహన్  రడిడు 
నేతృత్ెంలోని వైఎసాసిర్  కాెంగ్రెస్  పార్టీదా? అనే అయోమయెంలో ఏపీ ప్రజలు 
పడిపోయేలా ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ెం వయూవహరిస్తెంది. అయితే పోలవరెం నిర్్మణెం ప్రసు్తత 
దుసి్థతికి వైఎసాసిర్సిపీ సర్్కరు ప్రధాన కారణమని నిససిెందేహెంగా చప్పవచుచి.
*విపక్షెంలో ఉెండగా ఒక తీరు.... అధికారెంలోకి వచాచిక మరో తీరు
పోలవరెం ఆనకటటీ పూరి్త చేయడెంలో వైఫలాయూనికి మాత్మేగాక, తరచు దానిపై 
మాట మారుచిత్ జగన్  ప్రభుత్ెం అవకాశవాదానికి హదుదేలు లేవని నిరూపిస్తెంది. 
2016 నుెంచీ పోలవరెం నిర్్మణెంలో జాపాయూనికి, నిర్్సితులకు నషటీపరిహారెం, 
పునర్వాసెం వెంట్ సమసయూలకు అప్పట్ పాలకపక్షమే కారణమని నిెందిెంచిెంది 
ఇప్పట్ అధికారపక్షెం. 2019 మే నెలాఖరులో అధికారెంలోకి వచాచిక మఖయూమెంత్రి 
జగన్  తన పాత హామీలు మరిచిపోయారు. తన ప్రకట్త అభిప్రాయాలకు భిననిగా 
ప్రాజకుటీ నిర్్మణెం పేరుకు మాత్మే కొనసాగేలా చూశరు. 20 నెలలో్ ర్ష్ట్ర 
శసనసభకు ఎనినికలు జరగనునని నేపథయూెంలో జగన్  సర్్కరు తన వైఫలాయూనిని 
పూరి్తగా కపు్పపుచుచికునే ప్రయత్నిలు ప్రారెంభిెంచిెంది. ర్ష్ట్రెంలో అధికారెంలో 
ఉనని పార్టీ త్నే కావడెంతో నెపానిని కేెంద్రెంలోని బీజేపీ ప్రభుత్ెంపై నెటేటీయడానికి 
సీఎెం జగన్, ర్ష్ట్ర జలవనరుల శఖ్ మెంత్రి అెంబట్ ర్ెంబాబు అనిని ప్రయత్నిల్ 
చేసు్తన్నిరు. పోలవరెం ప్రాజకుటీ పూరి్త కాకపోవడానికి నిధుల కొరత ఉెందని, దానికి 
కారణెం కేెంద్ర ప్రభుత్మేనెంట్ జగన్  పాలన్ యెంత్ెంగెం కొత్త పాట మొదలు 
పెట్టీెంది. కేెంద్రెం తగిననిని నిధులు ఇసే్త తప్ప నిర్్మణెం, సహాయ పునర్వాస 
కారయూక్రమాలు పూరి్త చేయలేమని తెగేసి చబుతోెంది. ఏట్ భార్ వర్షాల కారణెంగా 
వరదలు వచేచి గోదావరి నదిపై భార్ సా్థయిలో నిరి్మసు్తనని ఆనకటటీలో సాెంకేతిక 
లోపాల వల్ విలీన మెండలాలు (పూర్పు ఉమ్మడి ఖమ్మెం జిలా్ నుెంచి విడదీసి 
ఏపీలో కల్పిన ప్రాెంత్లు), తీర గ్రామాల ప్రజలు తమ ఇళ్్ నీట మనిగి న్న్ 
ఇబ్ెందులు పడ్తున్నిరు. సకాలెంలో సహాయ, పునర్వాస కారయూక్రమాలు చేపటటీక 
పోవడెంతో తమకు కల్పతరువు అనుకునని గోదావరి అక్కడి ప్రజలకు భయోత్్పతెం 
సృషిటీెంచే నదిగా మారిపోయిెంది. నిర్్మణెం మొదలై సగానికి పైగా పూర్తయిెందని 
చబుతునని పోలవరెం ప్రాజకుటీను శరవేగెంతో పూరి్త చేసే్త తప్ప తీర ప్రాెంత్ల 
ప్రజలకు మకి్త ఉెండదనే ర్తిలో పరిసి్థతి ప్రమాదకరెంగా పరిణమిెంచిెంది.
*జగన్  సర్్కరు ఏెం చేసిెంది?
జగన్  ప్రభుత్ెం 2019 మే 30న అధికారెంలోకి వచేచిన్ట్కి పోలవరెం ప్రధాన 
ఆనకటటీ నిర్్మణెం సగానికి పైగా పూర్తయిెందని, గత మూడేళ్లో అదనెంగా మరో 
12 శతెం నిర్్మణెం జరిగిెందని 2022 మే నెలలో ఏపీ సర్్కరు ఇచిచిన నివేదిక 
చబుతోెంది. ఇక సాెంకేతిక అెంశల విషయానికి వసే్త....పోలవరెం ప్రాజకుటీలో 
భాగమైన ఎగువ, దిగువ కాఫర్  డాయూెంలు సకాలెంలో సక్రమెంగా కటటీక పోవడెం 
పెదదే శపెంగా మారిెంది. కాఫర్  డాయూెంల విషయెంలోన్ జగన్  సర్్కరు వైఖరి 
దోషపూరితమే. తరచు భార్ వర్షాల వల్ వరదలతో నీట మనుగుతునని గ్రామాల 
కష్టీలకు కాఫర్  డాయూెంల నిర్్మణెంలో జాపయూమే ప్రధాన కారణెం. దిగువ కాఫర్  
డాయూమ్  అనుకునని సమయానికి నిరి్మసే్త వరద ఇబ్ెందులు లేకుెండా నిర్్మణ పనులు 
కొనసాగిెంచి పూరి్త చేయడానికి వీలయేయూది. ఈ విషయెంలో తప్పెంత్ జగన్  
ప్రభుత్్నిదేనని పోలవరెం అథారిటీ స్పషటీెం చేసిెంది. ప్రధాన ఆనకటటీ (హెడ్  వర్్కస్ ) 
నిరి్మసు్తనని ప్రదేశెంలో పెదదే గుెంతలు ఏర్పడి ప్రాజకుటీ జాపాయూనికి దారితీశయి. 
ఇకపోతే ఎగువ కాఫర్  డాయూెంలో గాయూప్ లు ఆలసయూెం చేయకుెండా పూడేచిసి ఉెంటే 
సమసయూ తీవ్మయేయూది కాదు. సి్పల్  వే పూరి్త చేయకుెండా మొదట ఎగువ కాఫర్  డాయూెం 
నిరి్మెంచడెం వలే్ పోలవరెం సమసయూలు విషమిెంచాయని గతెంలో వైఎసాసిర్  కాెంగ్రెస్  
విమరి్శెంచిెంది. కాని, నిర్్మణెం నత్తనడకన సాగడానికి, సమసయూలకు కారణెం జగన్  
ప్రభుత్ వైఖరేనని పోలవరెం అథారిటీ, హైదర్బాద్  ఐఐటీ నిపుణుల బృెందెం 
తేల్చి చపా్పయి. 2019, 2020 వరదలో్ పోలవరెం ఆనకటటీ డయాఫ్ెం వాల్  

దెబ్తినడెం కూడా నిర్్మణెం జాపయూెం కావడానికి మరో కారణెం. ప్రధాన ఆనకటటీ 
కట్టీల్సిన చోట ఇసుక కోత ఎకు్కవయి కూడా ప్రధాన సమసయూగా మారిెంది. అెంతకు 
మెందు 2019 నవెంబర్ లో రివర్సి  టెండరిెంగ్  దా్ర్ ప్రాజకుటీ నిర్్మణెం పనిని 
కొత్త కెంపెనీకి అప్పగిెంచారు. మేఘా ఇెంజనీరిెంగ్ కు ఈ కాెంట్రాకుటీ అప్పగిెంచాక 
కూడా నిర్్మణెం ఊపెందుకోలేదు.
*సహాయ, పునర్వాస పాయూకేజీపై మాట నిలబెటుటీకోని జగన్ 
నిర్్సితులకు సహాయ, పునర్వస పాయూకేజీని రూ.10 లక్షలకు పెెంచుత్మనని 
హామీని కూడా జగన్  సర్్కరు మరిచిపోయిెంది. జగన్  త్ను అధికారెంలోకి 
ర్వడానికి మెందు విలీన మెండలాలో్ పరయూట్స్్త నిర్్సితులకు హామీల్చాచిరు. 
పట్టీసీమలో ఎకర్నికి రూ.20 లక్షలు ఇసు్తెండగా, పోలవరెంలో రూ.10 లక్షలు 
ఎెందుకు ఇవ్లేమని ఆయన ప్రశ్నిెంచారు. పోలవరెంలో వైఎస్  హయాెంలో రూ.1.5 
లక్షలు ఇవ్గా ఇపు్పడ్ వారు రూ.5 లక్షలు అడ్గుతున్నిరని, త్మ అధికారెంలోకి 
వసే్త నిర్్సితులకు సెంతృపి్తకర ర్తిలో సహాయ, పునర్వాస పాయూకేజీ అెందిసా్తమని 
ఆయన ప్రకటన చేశరు. మరి, వైఎసాసిర్ సీపీ అధికారెంలోకి వచిచి మూడేళ్్ 
దాట్పోయిన్ నిర్్సితులకు ఇచేచి పాయూకేజీని త్ను హామీ ఇచిచిన విధెంగా ఆయన 
సర్్కరు పెెంచనేలేదు. ఆదివాసీలకు రూ.6.86 లక్షలు, గిరిజనేతరులకు రూ.6.36 
లక్షలు మాత్మే ఇసు్తన్నిరు. ఈ పాయూకేజీ మొత్తెం పెెంచకపోగా నిర్్సితుల కష్టీలు 
ఎకు్కవయేయూ విధెంగా వయూవహరిసు్తన్నిరు. తొల్ దశ పునర్వాస కారయూక్రమానిని కూడా 
ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ెం పూరి్త చేయలేకపోతోెంది. ఈ వయూయెం మూడ్ వేల కోట్ రూపాయల 
లోపే ఉన్ని జగన్  సర్్కరు నిర్్సితులకు చల్్ెంపులు చేయలేదు.
*ప్రాజకుటీ నిర్్మణ వయూయెంపై వివాదెం
పోలవరెం ప్రాజకుటీ నిర్్మణ వయూయెం రూ.16 వేల కోట్ని మొదట అెంచన్ వేశరు. 
అయితే, ర్ష్ట్ర విభజన తర్్త దీనిని రూ.53 వేల కోట్కు పెెంచారని విపక్ష నేతగా 
అప్పట్్ జగన్  విమరి్శెంచారు. అయితే, త్ను మఖయూమెంత్రి అయాయూక ఆయన 
ధోరణ్ మారిెంది. పోలవరెం ఆనకటటీ నిర్్మణెం పూర్తవడానికి రూ.55,548 కోటు్ 
అవసరమని, ఇెందులో పునర్వాస పాయూకేజీలకే పాతిక వేల కోట్కు పైగా వయూయెం 
అవుతుెందని ఆయన శసనసభలో ప్రకట్ెంచారు. మొత్్తనికి రూ.55,548 
కోటు్ ఇవా్లని కేెంద్ర ప్రభుత్్నికి ర్సిన లేఖలో ఏపీ మఖయూమెంత్రి కోర్రు. 
తర్్త ఈ మొత్్తనిని కేెంద్ర కమిటీ తగి్గెంచిెంది. రివైజ్డు  కాస్టీ  కమిటీ ఈ అెంచన్ 
మొత్్తనిని రూ.47,725 కోట్కు కుదిెంచిన్ డీపీఆర్ ను ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ెం కేెంద్రెంతో 
ఆమోదిెంపచేసుకోలేకపోతోెంది. కాని, ఈ అెంచన్లకు కేెంద్ర మెంత్రి మెండల్ తన 
ఆమోదమద్ర వేయలేదు. దానికి ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ెం వైపు నుెంచి జరిగిన లోటుపాటు్ 
కారణమని చబుతున్నిరు.
*నిధులు లేవెంట్ చేతులెతే్తసిన ప్రభుత్ెం
పోలవరెం నిర్్మణానికి కేట్యిెంచిన నిధులను సైతెం వయూయెం చేయడెం లేదు. 
నిర్్మణెంలో జాపాయూనికి కేెంద్రెం నుెంచి తగిననిని నిధులు ర్కపోవడెం ప్రధాన 
కారణమని మఖయూమెంత్రి నిెందిసు్తన్నిరు. వేయి కోట్్,రెండ్ వేల కోట్్ అయితే 
త్నే డబు్ను పోలవరెం నిర్్మణానికి ఇచేచివాడిననీ, వేల కోటు్ ఎక్కడి నుెంచి 
త్ను తీసుకుర్గలనని జగన్  మోహన్  రడిడు ఈమధయూ బీద అరుపులు అరుసు్తన్నిరు. 
పోలవరెం ప్రాజకుటీ నిర్్మణెం 2021 చివరి న్ట్కి పూర్తవుతుెందని అప్పట్్ 
ప్రభుత్ెం చపి్పెంది. గత ఆరు నెలలుగా ఇక తమ వల్ పోలవరెం నిర్్మణెం అయేయూ 
పనికాదని బహిరెంగెంగానే మఖయూమెంత్రి,, జలవనరుల మెంత్రి చబుతున్నిరు. ఈ 
పరిసి్థతులో్ అసలు ఆనకటటీ నిర్్మణెం ఎప్పట్కి సెంపూర్ణమయేయూదీ చప్పలేమని కూడా 
వారు ప్రకట్ెంచారు. మొత్తెంమీద వైఎసాసిర్  కాెంగ్రెస్  పార్టీ ప్రతిపక్షెంలో ఉెండగా 
ఒకమాట, అధికారెంలోకి వచాచిక మరోమాట చప్పడమేగాక ప్రాజకుటీ నిర్్మణానిని 
దాని మాన్న దానిని వదిలేసిెంది. జగన్  సర్్కరు నిర్సక్తత, ఉదాసీన వైఖరి 
పోలవరెం ప్రాజకుటీకు శపెంగా మార్యి. జనెం మెందు ఈ విషయెంలో పలచన 
కాకుెండా ఉెండడానికి జగన్  ఇపు్పడ్ కేెంద్ర ప్రభుత్ెంపై పోలవరెం బాధయూతను 
నెటేటీసే ప్రయతనిెం చేసు్తన్నిరు. ఫల్తెంగా మొదట విలీన మెండలాల నిర్్సితులు, 
తీర ప్రాెంత్ల ప్రజలు, రైతులు భార్ వర్షాలు, వరదలతో తీవ్ెంగా నషటీపోతున్నిరు.

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

జనసేన ప్రతయామ్నాయ శక్తిగా నిలిచాంది 
కాబట్టే  వైసీపీ వణుక్తోాంది

• వైసీపీ న్యకుల అవినీతిని ఎెండగడ్తుననిెందుకే అక్రమ కేసుల కుట్ర
• పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడ్కల్ని అడ్డుకునేెందుకే గొడవ చేశరు
• జనసేన జెండా దిమ్్మతో వైసీపీకి సెంబెంధెం ఏెంట్?
• వివాదానికి అసలు కారకులపై కేసులు ఎెందుకుపెటటీలేదు?
• రౌడీయిజెం.. గెండాయిజెం చేసిన వారిని వదిలేసా్తర్
• ఎవరి ఒతి్తళ్తో రిమాెండ్ కి ప్రయతినిెంచారు
• ఇలాెంట్ ఒతి్తళ్కు తలొగే్గదే లేదు
• పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్ెంలో వైసీపీ అక్రమాల మీద మరిెంత బలెంగా పోర్డ్త్ెం
• వివాదానికి కారణమైన వైసీపీ న్యకుల మీద కేసులు పెటేటీ వరకూ పోర్డ్త్ెం
• మీడియా సమావేశెంలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పోతిన వెంకట మహేష్, 
ర్ష్ట్ర సా్థయి జనసేన నేతలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గెంలో వైసీపీ న్యకుల అవినీతిని 
అడ్గడ్గున్ ఎెండగడ్తున్నిమనని అక్కసుతోనే తన మీద అక్రమ కేసులు బన్యిెంచి 
ఇబ్ెందిపెటేటీ విధెంగా కుట్రలు చేసు్తన్నిరని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, 
విజయవాడ నగర అధయూక్షులు శ్రీ పోతిన వెంకట మహేష్ స్పషటీెం చేశరు. విజయవాడ 
నగరెంలో నిననిట్ రోజున జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీన రోజు వేడ్కల్ని 
అడ్డుకోవడానికి పనినిన పన్నిగెంలో భాగెంగా జరిగిెందే జెండా దిమ్్మ ఘటన అన్నిరు. 
వివాదెం సృషిటీెంచిెంది ఎవరు? గొడవకు కారణెం ఎవరు? జనసేన జెండా ఆవిష్కరణను 
అడ్డుకుననిది ఎవరు? అనే విషయెం ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసన్నిరు. వివాదెం సృషిటీెంచిన 
వారి మీద కేసులు ఎెందుకు పెటటీలేదని ప్రశ్నిెంచారు. ఇలాెంట్ అక్రమ కేసులకు, ఒతి్తళ్కు 
తలొగే్గది లేదని తేల్చి చపా్పరు. ర్ష్ట్రవాయూప్తెంగా జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తల మీద 
జరుగుతునని ఈ దాడ్లను శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి న్యకత్ెంలో ఎదుర్కెంట్మని 
తెల్పారు. నిననిట్ ఘటనకు కారకులైన వైసీపీ న్యకుల మీద కేసులు పెటేటీ వరకు 
పోర్టెం చేసా్తమన్నిరు. శనివారెం మధాయూహనిెం విజయవాడలో ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరి్శ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, లీగల్ సెల్ ఛైర్మన్ ఇవన సాెంబశ్వ ప్రత్ప్, చేనేత వికాస 
విభాగెం ఛైర్మన్ చిల్పల్్ శ్రీనివాస్, పార్టీ నేతలు షేక్ రియాజ్, గాదె వెంకటేశ్ర ర్వు, 
బెండ్రెడిడు ర్మకృష్ణ, అమి్మశెట్టీ వాసు, అక్కల ర్మో్మహన్ తదితరులతో కలసి మీడియా 
సమావేశెం నిర్హిెంచారు.
ఈ సెందర్ెంగా పోతిన మహేష్ మాట్్డ్త్…
• ఎవరి మ్పు్ప కోసెం పోలీసుల ప్రయతనిెం..
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీన రోజు సెందర్ెంగా విజయవాడ 
నగరవాయూప్తెంగా పార్టీ శ్రేణులు పలు సేవా కారయూక్రమాలు చేపట్టీెం. పలు ప్రాెంత్లో్ జెండా 
దిమ్్మలు దగ్గర జనసేన జెండాను ఎగురవేయడెం జరిగిెంది. మధాయూహనిెం 12 గెంటల 
సమయెంలో ర్యల్ హోటల్ సెెంటరో్ ఏర్్పటు చేసిన జనసేన జెండా ఎగురవేయకుెండా 
అడ్డుకునేెందుకు, నగరెంలో పార్టీ కారయూక్రమాలను ఆపేెందుకు అధికార్నిని అడ్డుపెటుటీకుని 
నిలువరిెంచేెందుకు వైసీపీ ప్రభుత్ెం ప్రయతినిెంచిెంది. అక్కడ ఏర్్పటు చేసిన జెండా దిమ్్మ 
జనసేన పార్టీది. వైసీపీకి ఎలాెంట్ సెంబెంధెం లేదు. అడ్డుకోవదదేని మెందుగానే చప్పడెం 
జరిగిెంది. జెండా ఆవిష్కరణకు గెంట మెందు సా్థనిక వైసీపీ న్యకత్ెం, కారో్పరేటు్ 
వచిచి రౌడీయిజెం, గెండాయిజెం చేసే్త పోలీసులు వారి మీద ఎెందుకు కేసులు పెటటీలేదు. 
సా్థనిక కారో్పరేటర్ అపా్పజీ, ర్జేష్, అర్షా తో పాటు చాలా మెంది వచాచిరు. వీరెందరి మీద 
ఎెందుకు కేసులు పెటటీలేదు? వివాదానికి కారణెం ఎవరు? జెండా దిమ్మను అడ్డుకుననిది 
ఎవరు? వారి మీద కేసులు పెటుటీకుెండా మా జెండా మేమ ఎగురవేసుకోవడానికి 
అవకాశెం లేకుెండా చేయడెం పోలీసులు అధికార పార్టీకి ఏ విధెంగా కొమ్మ కాసు్తన్నిరో 
అర్ధెం అవుతుెంది. పోలీసులు జనసేన జెండాను నల్పి, చిెంపే విధెంగా చేసిన ప్రయతనిెం 
ఎవరి మ్పు్ప కోసెం చేసిెంది. సా్థనిక ఎమ్్మలేయూ వల్ెంపల్్ శ్రీనివాస్ మ్పు్ప కోసమా? ఇెంకా 
ఎవరి మ్పు్ప కోసమా అననిది ప్రజలకు సమాధానెం చపా్పల్. మా జెండా దిమ్మ వదదే మేమ 
కారయూక్రమెం చేసుకుెంటే ఇెంత ఉద్రిక్త పరిసి్థతులకు కారణభూతులైన వారి అధికార పార్టీ 
న్యకుల మీద ఎెందుకు కేసులు కటటీలేదు?
• బెయిలబుల్ సెక్షను్ ఉననిప్పట్కీ సేటీషన్ బెయిల్ ఇవ్కుెండా…
మమ్మల్ని అరసుటీ చేసి సేటీషన్ కి తరల్ెంచి అక్కడి నుెంచి రిమాెండ్ కి పెంపాలని కుట్ర 
చేశరు. బెయిలబుల్ సెక్షను్ ఉననిప్పట్కీ సేటీషన్ బెయిల్ ఇవ్కుెండా ర్త్రి 10 గెంటల 
తర్్త ఫిటనిస్ టసుటీలు చేయిెంచారు. ఐరిష్ కి తీసుకెళ్్ 2 గెంటల పాటు వయిట్ 
చేయిెంచారు. అర్ధర్త్రి జడి్జ మెందు హాజరుపర్చిరు. చివరికి ఆయన తిపి్ప పెంపడెంతో 
వదిలేశరు. ఇది విజయవాడ నగరెంలో జనసేన పార్టీ బలపడకుెండా చేసేెందుకు పనినిన 
కుట్ర. కేసుల దా్ర్ పార్టీ బలపడకుెండా చేయాలనని మీ కుట్ర విజయవాడ నగర ప్రజలకు 
అర్ధమవుతోెంది. ఇలాెంట్ అరసుటీలకి, అక్రమ కేసులకు, ఒతి్తళ్కు, రిమాెండ్కు భయపడే 
న్యకత్ెం మాది కాదు. విజయవాడలో ఎక్కడ జనసేన పార్టీ జెండా కనబడిన్ 
కారో్పరేషన్ వాళ్్ పీకేసా్తరు. ఫ్్కీసిలు కడితే 24 గెంటలు గడవక మెందే తీసేసా్తరు. జెండా 
దిమ్మల్ని చూసి భయపడి కూలేచిసా్తమెంటే చూస్్త ఊరుకోవాలా? పోలీసులతో ఒతి్తడి చేసే్త 
భయపడత్మా? దెబ్కు దెబ్ కొడత్ెం.

• గత ప్రభుత్్లు నిలువరిసే్త మీ తెండ్రి గారి విగ్రహాలు వాడవాడలా వల్సేవా?
విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గెంలో వైసీపీ న్యకుల అవినీతిని అడ్గడ్గున్ 
ఎెండగట్టీెం. న్లుగు రోజుల క్రితెం అక్రమ నిర్్మణాల మీద నగర కమిషనర్ గారికి 
బలెంగా వినతిపత్ెం సమరి్పెంచాెం. పశ్చిమ నియోజకవర్గెంలో కారో్పరేటర్కు భయెం 
పటుటీకుెంది. తమ జేబులో్కి వచేచి డబు్లు పోతున్నియనని ఉదేదేశెంతో కావాలనే ఈ 
రోజు కుట్ర చేశరు. జనసేన పార్టీ అెంటే వైసీపీ న్యకులకు ఎెందుకెంత భయెం? మా 
న్యకులు, కారయూకర్తల జోల్కి వసే్త ఊరుకునే పరిసి్థతి ఇపు్పడ్ లేదు. గత ప్రభుత్్లు 
నిలువరిసే్త ర్ష్ట్రవాయూప్తెంగా అనిని కూడళ్లో మీ తెండ్రి ర్జశేఖరరడిడు విగ్రహాలు వల్సేవా? 
ఏ చటటీెం ఏ న్యూయెం మీకు ఆ రోజున విగ్రహాలు పెటుటీకునేెందుకు అనుమతి ఇచిచిెంది. 
ఎనిని విగ్రహాలకు మీకు అనుమతులు ఉన్నియి. పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీన రోజున జెండా 
ఎగురవేసుకుెంటుెంటే ఈ విధమైన విధ్ెంసెం సృషిటీెంచే ప్రయతనిెం చేసా్తర్? మాకు బలెం.. 
బలగెం ఉెంది.. లేకుెంటే అక్రమ కేసులో్ ఇరికిెంచే వారేగా?
• వైసీపీ అవినీతి మీద మరిెంత బలెంగా పోర్టెం
సేటీషన్ బెయిల్ ఉనని కేసుతో అర్ధర్త్రి రిమాెండ్కు ప్రయతినిెంచడెం పోలీసులు ననుని 
ఇరికిెంచేెందుకు ఏ విధెంగా కుట్ర చేశరో అర్ధెం అవుతోెంది. మీరు ఇటువెంట్ కుట్ల 
ప్రయత్నిలు ఆపకుెంటే తీవ్ెంగా ప్రతిఘట్ సా్తెం. మీ అవినీతి మీద మరిెంత బలెంగా 
పోర్టెం చేసా్తెం. అర్ధర్త్రి వరకు వెందలాది మెంది జనసేన కారయూకర్తలు పోలీస్ సేటీషన్ 
వదదే నిలబడితే వారి మీద కూడా ఏదో కేసు కటేటీ ప్రయతనిెం చేశరు. స్గను్ ఇవ్డెం 
కూడా తపు్ప అననిటుటీ కేసు పెట్టీరు. ఆ విషయానిని గోపయూెంగా ఉెంచారు. ఇలాెంట్ పనులతో 
జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తల్ని భయపెట్టీలని చూసే్త ఉపేక్ెంచేది లేదు.
• పవన్ కళ్యూణ్ మీద అక్కసుతోనే అక్రమ కేసులు
రెండ్ రోజుల క్రితెం జగ్గయయూపేట ఘటనలోన్ చాలా దుర్్మర్గెంగా వయూవహరిెంచారు. 
అక్కడా జెండా దిమ్మ ధ్ెంసెం చేసిన సమయెంలో వైసీపీ గెండాలు ఉన్నిరు. ఎఫ్ఐఆర్ 
కూడా నమోదు చేశరు. కానీ చరయూలేెం తీసుకున్నిరో తెల్యదు. ర్ష్ట్రెంలో వైసీపీకి జనసేన 
పార్టీయే ప్రత్యూమానియెం అని ఆ పార్టీ న్యకులు భయపడ్తున్నిరు. ప్రజా సమసయూల 
మీద ప్రజల తరఫున పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసు్తనని పోర్టెం చూసి ఆ అక్కసు వళ్గకే్కెందుకే 
ర్ష్ట్రవాయూప్తెంగా జనసేన శ్రేణుల మీద కేసులు కడ్తున్నిరు. మొననిట్కి మొనని ఎమ్్మలేయూ 
జక్కెంపూడి ర్జా మా మహిళ్ న్యకుర్ళ్ను దూషిెంచి.. ఎదురు వారి మీదే కేసులు 
పెట్టీెంచారు. జగ్గయయూపేటలోన్ అలాగే చేశరు. జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తల మీద 
దాడ్లు చేసు్తనని వైసీపీ ప్రభుత్్నిని పవన్ కళ్యూణ్ న్యకత్ెంలో బలెంగా ఎదుర్కెంట్ెం. 
ఈ రౌడీ ప్రభుత్్నిని, గెండా ప్రభుత్్నిని, ఫ్యూక్షనిసుటీ ప్రభుత్్నిని ఓడిెంచి శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ న్యకత్ెంలో ప్రజా ప్రభుత్్నిని సా్థపిసా్తెం.
నిననిట్ రోజున అెండగా నిలచిన విజయవాడ, కృష్్ణ జిలా్ న్యకులు, కారయూక్తలకు, లీగల్ 
సెల్ వారికి, అనుక్షణెం ఆర్ తీసి అెండగా నిలచిన పార్టీ అధిష్టీన్నికి, ర్ష్ట్ర న్యకత్్నికి 
హృదయపూర్క ధనయూవాదాలు తెల్యచేసుకుెంటున్నిను. ఒక జనసైనికుడిని మటుటీకుెంటే 
కాపాడ్కునేెందుకు ఎనిని గెంటలైన్ నిర్క్సా్తమని చాట్రు. ఐకమతయూెంతో పోర్టెం 
చేసా్తమని నిరూపిెంచారు అని అన్నిరు.
• వైసీపీ త్ట్కు చపు్పళ్ళకు భయపడెం – బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్
పార్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్్డ్త్.. విజయవాడ 
నగరెంలో కోలాహలెంగా జరుగుతునని పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడ్కలు చూసి 
వైసీపీ న్యకులు భయపడిపోయారు. వైఎస్ వర్ధెంతి వేడ్కలు ఆ సా్థయిలో చేయలేక 
మఖయూమెంత్రితో తిటు్ తిన్ల్సి వసు్తెందనని భయెంతోనే గొడవ సృషిటీెంచి మహేష్ ని ఆపే 
ప్రయతనిెం చేశరు. శ్రీ మహేష్ ని ఆపేసే్త విజయవాడలో కారయూక్రమాలు ఆపేయొచచినని 
కుట్రలో భాగెంగానే గొడవ చేశరు. వైసీపీకి ఎలాెంట్ సెంబెంధెం లేని జెండా దిమ్మతో 
వారికి పనేెంట్? మహేష్ మీద పెట్టీెందే తపు్పడ్ కేసు. బెయిల్ ఇచిచి పెంపాల్సిన కేసులో 
సేటీషను్ మారచిడెం.. ఏసీపీ సా్థయి వయూకు్తలు వచిచి డ్రామాలు చేయడెం ఏెంట్? ర్నునని 
రోజులో్ ఈ ప్రభుత్ెం ఖచిచితెంగా మారి తీరుతుెంది. ఇలాెంట్ తపు్పడ్ కేసులు పెట్టీెంచిన 
అధికారుల్ని మేమ పక్కన పెడత్ెం. 

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

బత్తుల దంపత్లకు సన్మానం
శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరెం నియోజకవర్గెం, కానవరెం గ్రామెం, జనసేన శ్రేణుల కోరిక మేరకు, ఆ గ్రామెంలో 
పరయూట్ెంచిన జనసేన న్యకులు బతు్తల బలర్మకృష్ణ శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి లకు జనసేన కారయూకర్తలు అఖెండ 
సా్గతెం పల్కారు. అనెంతరెం క్రైస్తవ సదరుల కోరిక మేరకు చరిచిలో జరిగిన కారయూక్రమెంలో బతు్తల బలర్మకృష్ణ 
సమాజానికి చేసు్తనని సేవలు చరిచి పాసటీరు్ సత్కరిెంచారు. అనెంతరెం బలర్మకృష్ణ మాట్్డ్త్ ఏసుప్రభు 
చూపిెంచిన మార్్గనిని ప్రేమను ప్రతి ఒక్కరూ అనుసరిెంచాలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమెంత్రి అయితే 
అనిని మత్ల వారికి అనిని కులాల వారికి సమన్యూయెం జరుగుతుెందని దైవజనులు పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమెంత్రిగా 
చేయాలని ప్రార్థన చేయాలని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో వెంట శ్రీకృష్ణపటనిెం సర్పెంచ్ కిమిడి శ్రీర్మ్, ఇతర 
న్యకులు కానవరెం జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.

తగిన చర్యలు తీసుకునంతవరకు జనసేన పార్టీ పోర్టం 
సాగిసుతుంది: రమాదేవి

శతఘ్ని న్యూస్: చిత్్తరు జిలా్, ఐర్ల మెండలెం, 
దివిట్వారి పల్్ గ్రామెంలోని ప్రజలు గ్రామ 
అభివృది్ధ కోసెం దివిట్వారిపల్్ డ్వలపె్మెంట్ 
ట్రస్టీ ని ఏర్్పటు చేసి గ్రామ ప్రయోజన్ల కోసెం 
మినరల్ వాటర్ పా్ెంట్ నిరి్మెంచడానికి సరే్ 
నెం. 382, 300 చ.అ. గల స్థలెంలో భవనెం 
ఏర్్పటు చేసుకున్నిరు. సుమారు ఐదులక్షల 

ఖరుచి పెట్టీ ఆ భవన్నిని నిరి్మెంచుకున్నిరు. ఆగసుటీ 30వ తేదీ మెంగళవారెం మధాయూహనిెం 3.20 గెంటలకు 
ఎటువెంట్ నోటీసు జార్ చేయకుెండా, జసిబిని పెట్టీ ఆ భవన్నిని కూల్చివేయడెం జరిగిెంది. ఇదెంత్ 
యర్ెంపల్్ పెంచాయతీ చెందిన వైసిపి ఎెంపిట్సి లత భర్త ర్జేష్ రడిడు చప్పగా కూలాచిమ అని జసిబి 
డ్రైవర్ పోలీసుల మెందు చప్పడెం జరిగిెంది. కూల్చివేసే సమయెంలో ఆ భవన్నికి ఆనుకొని ఉనని 
స్్కలో్ పిల్లు చదువుకుెంటున్నిరు, అలాెంట్ సమయెంలో ఎలాెంట్ నోటీసు ఇవ్కుెండా ఎటువెంట్ 
జాగ్రత్తలు పాట్ెంచకుెండా, భవన్నిని కూలచిడెం వలన పిల్లకి ఏదైన్ ప్రమాదెం వాట్ల్్ ఉెంటే ఎవరు 
బాధుయూలు? అని సీనియర్ జనసేన న్యకుర్లు తెంబళ్ళపల్్ రమాదేవి ప్రశ్నిెంచారు. ఆమ్ సెంఘటన 
జరిగిన స్థలానికి వళ్్ గ్రామసు్తలను కల్సి జరిగిన విధ్ెంసెం గురిెంచి తెలుసుకోని, సెంఘట్త స్థలానిని 
పరిశీల్ెంచి, సా్థనికుల దగ్గర మరికొనిని వాస్తవాలు, ఆధార్లు సేకరిెంచిడెం జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా 
ఆమ్ మాట్్డ్త్, వైసిపి ప్రభుత్ెం ఆరెంభెం నుెండి ఇలా భవన్లు కూలచిడెం పరిపాట్గా మారిెందని, 
ఇలాెంట్ దుశచిరయూలను జనసేన పార్టీ తరఫున తీవ్ెంగా ఖెండిసు్తన్నిెం అని ఆమ్ అన్నిరు. పోలీసు వారు 
ఈ సెంఘటనకు సెంబెంధిెంచి తగిన చరయూలు తీసుకునేెంతవరకు జనసేన పార్టీ పోర్టెం సాగిసు్తెంది అని 
తెంబళ్ళపల్్ రమాదేవి హెచచిరిెంచారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన పార్టీ చిత్్తరు జిలా్ జనరల్ సెక్రెటర్ 
తులసి ప్రసాద్, మరియు ఐర్ల మెండల అధయూక్షుడ్ పురుషోత్తెం, పూల ప్రభాకర్, చిత్్తరు జిలా్ ప్రోగ్రాెం 
ఆర్గనైజిెంగ్ సభుయూలు పూల హరిబాబు తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

నిరుపేదలకు చీరలు పంపిణీ చేసిన జనసేన 
యువన్యకుడు లోపింటి కళ్్యణ్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరెం పటటీణెం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టీనరోజు వేడ్కలను విజయనగరెం 27వ డివిజన్ జొననిగుడిడు జనసేన 
కార్పరేటర్ అభయూరి్థ లోపిెంట్ ర్మలక్ష్మి మరియు జనసేన యువన్యకులు 
లోపిెంట్ కళ్యూణ్ ఆధ్రయూెంలో శుక్రవారెం ఉదయెం వైభవెంగా జరిగాయి. 
మెందుగా ఈ వేడ్కలకు మఖయూ అతిధిలుగా విచేచిసిన జనసేన పార్టీ 
సీనియర్ న్యకులు ఆదాడ మోహనర్వు మరియు జిలా్ చిరెంజీవి యువత 
అధయూక్షులు, పార్టీ సీనియర్ న్యకులు త్యూడ ర్మకృష్్ణర్వు (బాలు) కేక్ 
ను కట్ చేసి వేడ్కలను ప్రారెంభిెంచారు. అనెంతరెం వారి చేతులమీదుగా 
సుమారు మూడ్వెందలమెంది నిరుపేదలకు చీరలను పెంపిణీ చేశరు. ఈ 
సెందర్ెంగా వారిరువురు మాట్్డ్త్ ఇటువెంట్ సేవాకారయూక్రమాలతో 
పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను, సిదాదేెంత్లను ప్రజలో్కి తీసుకెళ్్తనని లోపిెంట్ 
కళ్యూణ్ ను అభినెందిస్్త, ప్రతీ జనసైనికులు పార్టీ బలోపేతెంనకు మరిెంత 
కృషిచేయాలని అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన న్యకులు పిడ్గు 
సతీష్, కొయాయూన లక్షష్మణ్ యాదవ్, బూరి్ వాసు,శ్రీనువాసు ర్వు, పత్రి సాయి 
జొననిగుడిడు జనసైనికులు మకి్క కుమార్, ఆది, సురేెంద్ర, రయియూ ర్జు, బుజి్జ, 
మోహన్ సాయి తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

వారి మీద చరయూలు తీసుకోవాలని ఉననిత్ధికారుల్ని కోరుతున్నిెం. విజయవాడ పశ్చిమ 
నియోజకవర్గెంలో గొడవకు కారణమైన అధికార పార్టీ న్యకుల మీద చటటీపరమైన 
చరయూలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నిెం. చరయూలు తీసుకోకుెంటే న్యూయ సా్థన్నిని ఆశ్రయిసా్తెం. 
మా కారయూకర్తల మీద అక్రమ కేసులు పెడితే తగిన మూలయూెం చల్్ెంచుకోక తప్పదు. మహేష్ 
కి మా పార్టీ న్యకులెంత్ అెండ ఉెంట్ెం. అవసరెం అయితే పవన్ కళ్యూణ్ స్యెంగా 
ర్వడానికి సిద్ధెంగా ఉన్నిరు. మీ కుట్రలను కలసికటుటీగా ఎదుర్కెంట్ెం. ఇలాెంట్ 
త్ట్కు చపు్పళ్కు భయపడేది లేదన్నిరు.
• బీసీ న్యకుడి మీద అక్రమ కేసులు పెడత్ర్? – షేక్ రియాజ్
ప్రకాశెం జిలా్ అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ మాట్్డ్త్.. ర్ష్ట్రెంలో డాకటీర్ బీఆర్ అెంబేద్కర్ 
ర్సిన ర్జాయూెంగెం అమలవుతోెందా? జగన్ రడిడు చపి్పన ర్జాయూెంగెం అమలవుతోెందా 
అనని అనుమాన్లు కలుగుతున్నియి. ప్రజల పక్షాన నిలవాల్సిన పోలీసు వయూవస్థలో 
కొెంత మెంది వైసీపీ ప్రభుత్్నికి ఫ్యూన్సి మాదిరి వయూవహరిసు్తన్నిరు. అలాెంట్ వారు 
ఖ్కీలు తీసేసి వైసీసీ జెండాలు కపు్పకోవాల్. నితయూెం ప్రజా సమసయూల మీద పోర్టెం 
చేసు్తనని మా పార్టీకి చెందిన బీసీ న్యకుడి మీద అక్రమ కేసులు బన్యిసే్త చూస్్త 
ఊరుకోెం. మఖయూమెంత్రి గాని, సా్థనిక ఎమ్్మలేయూ వల్ెంపల్్కి గాని దమ్మెంటే ప్రజా 
కోరుటీకు రెండి తేలుచికుెందాెం. మీరు ఎనిని కేసులు అయిన్ పెటటీెండి.. వడీడుతో సహా తిరిగి 
ఇచేచిసా్తెం. పోలీసులు నిజాయితీగా పని చేయాల్. చటటీెం ఎవరికీ చుటటీెం కాదనని విషయెం 
తెలుసుకోవాలని అన్నిరు.
• మా న్యకుడ్ క్రమశ్క్షణ మాత్మే నేర్్పరు- చిల్పల్్ శ్రీనివాస్
చేనేత వికాస విభాగెం ఛైర్మన్ శ్రీ చిల్పల్్ శ్రీనివాస్ మాట్్డ్త్.. జనసేన పార్టీ 
విజయవాడ నగర అధయూక్షుడ్ పోతిన మహేష్ ప్రజా సమసయూల మీద చేసు్తనని పోర్ట్లకు 

భయపడి పోలీసులను అడ్డుపెటుటీకుని అధికార పార్టీ న్యకులు గేమ్ ఆడ్తున్నిరు. మా 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ మాకు క్రమ శ్క్షణ నేర్్పరు. మీ న్యకుడి మాదిరి కేసుల 
నుెంచి ఎలా తపి్పెంచుకోవాలో నేర్పలేదు. కేవలెం ప్రజల పక్షాన పోర్డటెం మాత్మే 
నేర్్పరు. జెండా దిమ్మలను చేసే భయపడి పోతే ఎలా.? అని అన్నిరు.
• అవినీతి పుటటీలు పగులుత్యనే – అక్కల ర్మో్మహన్ ర్వు
పార్టీ ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ అక్కల ర్మో్మహన్ ర్వు మాట్్డ్త్.. జగన్ రడిడు, 
వారి మెంత్రులు, ఎమ్్మలేయూలు జనసేన అెంటే భయపడ్తున్నిరు. అెందుకు నిదర్శనమే 
విజయవాడ ఘటన. జగ్గయయూపేటలోన్ ర్త్రికి ర్త్రి దిమ్మను కూలేచిశరు. నెందిగామలో, 
ఇబ్రహిపటనిెంలో ఫ్్కీసిలు ర్త్రికి ర్త్రి పీకేశరు. జనసేన పార్టీతోనే ప్రమాదెం పెంచి 
ఉెందనని విషయెం వైసీపీకి అర్ధెం అయియూెంది. పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమెంత్రి అయితే 
మీ అవినీతి పుటటీలు పగులతుత్యని తెలుసుకున్నిరు. అెందుకే మా పార్టీ నేతల్ని, 
కారయూకర్తలను అడ్గడ్గున్ అడ్డుకుెంటున్నిరు. మీరు ఎెంత తొకి్కతే అెంత లేసా్తెం అని 
అన్నిరు.
ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ అమి్మశెట్టీ వాసు మాట్్డ్త్.. దౌర్జన్యూలు.. అక్రమ అరసుటీలతో వైసీపీ 
ర్ష్ట్రెంలో రౌడీ ర్జయూెం నడిపిస్తెంది. బెజవాడలో గెంజాయి మాఫియా ర్జయూమేలుతుెంటే 
పట్టీెంచుకోరు. ప్రజా సమసయూల మీద పోర్డ్తునని మహేష్ మీద మాత్ెం కేసులు పెడత్ర్? 
ఇలాెంట్ కేసులకు జనసైనికులు భయపడరని అన్నిరు. కృష్్ణ జిలా్ అధయూక్షులు బెండ్రెడిడు 
ర్మకృష్ణ మాట్్డ్త్.. పోతిన మహేష్ మీద పెట్టీన అక్రమ కేసులను ఖెండిెంచారు. 
మీడియా సమావేశెంలో ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, పార్టీ నేతలు శ్రీమతి ర్వి 
సౌజనయూ, కపె్పర కోటేశ్రర్వు, కిరణ్, గిరిధర్, పవన్ తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

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


ఆదివారం, 04 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహిళకి ఆపరేషన్ చేయంచిన 91 వార్డ్ జనసైనికులు
శతఘ్ని న్యూస్: విశఖపటనిెం, 91 వార్డు పాత గోపాలపటనిెంకి చెందిన మహిళ్ అన్రోగయూెంతో 
బాధపడ్త్ ఉెండటెంతో కాలు ఇనెఫెక్షన్ అయిెంది ఆపరేషన్ పడ్తుెందని డాకటీరు్ చబితే ఆ 
సమయానికి వారి దగ్గర ఏమి డబు్లు లేవు అని ఒక జనసైనికుడి దా్ర్ జనసేన నరేెంద్రకి 
తెల్యజేయగా ఆయన వెంటనే 91వార్డు లో ఉనని జనసైనికులు అెందరికి పిలుపునివ్గా 
అెందరు ఆరి్ధక సహాయెం చేయడానికి మెందుకు ఆ మహిళకి ఆపరేషన్ చేయిెంచడెం జరిగిెంది. 
ఆ మహిళను పర్మరి్శెంచడానికి వచిచి వీర మహిళ లత నెలకి సరిపడ సరుకులను ఇవ్డెం 
జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో మెంగర్జు, శేషు, గిరి, అప్పలర్జు, రవి, శ్వ, శ్వ సాయి, నవీన్, 
సాయి తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

ప్రమాదకరంగా మారిన చిరునోముల రోడుడ్
పట్టంచుకోని అధికారులు
తీవ్ంగా ఖండిస్తునని జనసేన పార్్ట బోనకల్ మండల నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: మదిర, ఈ సెందర్ెంగా బోనకల్ జనసేన పార్టీ మెండల అధయూక్షుడ్ త్ళ్్రి డేవిడ్ 
మీడియాతో మాట్్డ్త్ ఖమ్మెం జిలా్ బోనకల్ మెండలెంలో చిరునోమల, చొప్పకట్పాలెెం 
రోడ్డు ఎెంత ఇబ్ెందికరెంగా ఉన్నియో అధికారులు ఏమి పట్టీెంచుకోవడెంలేదని అదేవిధెంగా ఈ 
ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ెం కూడా ఈ రోడ్డుపై ఎలాెంట్ స్పెందన లేకుెండా ఈ ప్రభుత్ెం పట్టీెంచుకోవడెం 
లేదు. చిరునోమల,చొప్పకట్పాలెెం గ్రామ ప్రజలు బోనకల్ ర్వాలెంటే చాలా ఇబ్ెందికరెంగా 
ఉెంటుెందని వాహనదారులు వాపోతున్నిరు.ఈ ప్రభుత్ెం కూడా రోడ్ గురిెంచి పట్టీెంచుకోకుెండా 
ఇలా ఎెంతోమెంది ఉదోయూగులు కూలీలు పనులు చేసుకునే వారు ఆ రోడ్పై బైకులు తోలాలెంటే 
ఇబ్ెంది పడ్తున్నిరు. ఈ రోడ్పై గత ఐదు సెంవతసిర్లుగా కొనిని ఆకిసిడ్ెంటు్ అయియూ కాళ్్ 
చేతులు ఇరగటెం జరిగాయి.ఈ ఏరియాలోకి ఎదురదురుగా ఆట్లు వసే్త ఇబ్ెందిపడేవాళ్్. 
ఇలాెంట్ది గత మూడ్ సెంవతసిర్లుగా 40 టనునిల లార్లు ర్వడెంతో ఈ రోడ్్ ఆగమయాయూయని 
వాహనదారులు చబుతున్నిరు. ఆర్.ఎెం.బి అధికారులు మట్టీ పోయడెం వర్షాలు వచిచి ఆ మట్టీ 
ఉనని గుెంటలలో నీరు నిల్చిపోతున్నియని వాహనదారులు కూలీలు వాపోతున్నిరు.తక్షణమే ఈ 
ప్రభుత్ెం ఈ రోడ్ గురిెంచి ఆలోచిెంచాలని ఈ రెండ్ గ్రామాల ప్రజల ఇబ్ెందులను గ్రహిెంచి రోడ్డు 
మరమ్మతులు చేయాలని చేయని యెడల ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోర్డ్త్మని ఈ సెందర్ెంగా 
తెల్యజేశరు. ఈ కారయూక్రమానిలో, మెండల ఎగి్జకూయూట్వ్ నెెంబర్, ఎసే్క జానీ పాష్,ఖమ్మెం జిలా్ 
జనసేన విదాయూరి్థ విభాగ ఎగి్జకూయూట్వ్ నెెంబర్ గెంధెం ఆనెంద్, మరియు జనసేన పార్టీ బోనకలు్ 
మెండల న్యకులు, వాహనదారులు గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
జన్మదిన్నిని పురస్కరిెంచుకొని జనసేన పార్టీ సిదా్ధెంత్లు, కారయూక్రమాలు నచిచి 
వైసీపీ, టీడీపీ కి చెందిన న్యకులు, కారయూకర్తలు, యువకులు అమలదాసు ర్ఘవ, 
కొలా్బతు్తల శేషయయూ, పన్నిడ శ్రీను, తిరుమలశెట్టీ చక్రెం, గోట్రి వెంకటేష్, 
కొలు్ శ్రీనివాస్, మడిచర్ గెంగర్జు, సుెందరపల్్ సతి్తబాబు తదితరులు. సుమారు 
80 మెంది జనసేన పార్టీ పిఏసి సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇెంచార్్జ పెంతెం 
న్న్జీ స్చన మేరకు జనసేన పార్టీ జిలా్ ప్రధాన కారయూదరి్శ శ్రెంగు శ్రీనివాస్ 
ఆధ్రయూెంలో, గెంగనపల్్ గ్రామ అధయూక్షులు కుర్ర న్గబాబు న్యకత్ెంలో రూరల్ 
మెండల అధయూక్షులు కరడ్ గోవిెంద్ సమక్షెంలో జనసేన పార్టీలో చేరడెం జరిగిెంది. 
వీరెందరికి జనసేన పార్టీ కెండ్వాలు వేసి పార్టీలోకి సాధారెంగా ఆహా్నెం పల్కిన 
శ్రెంగు శ్రీనివాస్ కరడ్ గోవిెంద్. ఈ కారయూక్రమెంలో సా్థనికులు, ర్ష్ట్ర న్యకులు, 
జిలా్ న్యకులు, మెండల న్యకులు తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

ఆమదాలవలసలో రకతుదాన శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు 
సెందర్ెంగా, ఏర్్పటు చేసినటువెంట్ మ్గా రక్తదాన శ్బిర్నికి విచేచిసి, 92 మెంది 
రక్తదానెం చేసినటువెంట్ రక్తదాతలకు హృదయపూర్క ధనయూవాదమలు జనసేన 
పార్టీ అధినేత కొణ్దల పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా ఆమదాలవలస 
నియోజకవర్గమ జనసేన పార్టీ న్యకులు శ్రీ కొత్తకోట న్గేెంద్ర, కోరుకొెండ 
మలే్శ్రర్వు, అెంపిల్ విక్రమ్(ఎెంపిట్సి), జనసేన పార్టీ న్యకులు, కారయూకర్తలు 
ఆధ్రయూెంలో, కొల్్వలస సెెంటరో్, సెపెటీెంబర్ 2వ తేదీన, న్యూ బ్డ్ బాయూెంక్ వారి 
సహకారెంతో, మ్గా రక్తదానెం శ్బిరెం బూర్జ మెండలెం ఎసె్సి చేతుల మీదుగా 
ప్రారెంభోతసివెం చేయడెం జరిగిెంది. బూర్జ మెండలెం ఎసె్సి, ఆహా్న్నిని మనినిెంచి, 
విచేచిసినటువెంట్ ఎస్ఐ కి కృతజ్ఞతలు తెల్యజేసు్తన్నిమని తెల్పారు. ఈ మ్గా 
వైదయూ శ్బిరెంలో 92 మెంది దాతలు, రక్తదానెం చేయడెం జరిగిెంది. రక్తెం దానెం 
చేసినటువెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరున్ ప్రతేయూక ధనయూవాదాలు తెల్యజేసుకుెంట్, 
మ్గా రక్తదాన శ్బిర్నికి విచేచిసి, విజయవెంతెం చేసిన జనసేన పార్టీ న్యకులకు, 
కారయూకర్తలకు, ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్క ధనయూవాదమలు తెల్పారు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.

హుజుర్బాద్ లో జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:హుజుర్బాద్, 
జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
51వ జన్మదిన వేడ్కలో్ భాగెంగా 
హుజుర్బాద్ నియోజకవర్గెం 
కమలాపూర్ మెండల్ గడ్ర్ 
గ్రామెంలో కేక్ కట్ చేసి పెండ్్ పెంపిణ్ 
మరియు బాణా సెంచాలు పేలచిడెం 

జరిగిెంది. దీనికి మఖయూ అతిథులు ఉమ్మడి కర్ెంనగర్ జిలా్ యువజన విభాగెం 
ఉపాధయూక్షులు పలె్ మహేష్ గౌడ్ పాలొ్గన్నిరు ర్బోయే రోజులో్ జనసేన పార్టీని 
బలోపేతెం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాల్ అన్నిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో 
జనసేన న్యకులు గటుటీ న్ర్యణ అరవిెంద్ బుర్ర అజయ్ శ్రీనివాస్ నిఖిల్ 
అరుణ్ తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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1400 బైకులతో భార్ బైక్ ర్్యలీ
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపల్్, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కొణ్దెల 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, 
అనకాపల్్ నియోజకవర్గెం ఇెంచార్్జ పరుచూరి భాస్కరర్వు 
ఆధ్రయూెంలో నియోజకవర్గెం జనసైనికులు 1400 బైకులతో భార్ 
బైక్ ర్యూలీ నిర్హిెంచారు. ఈ ర్యూలీకి మఖయూ అతిధిగా ర్ష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరి్శ బొల్శెట్టీ సతయూన్ర్యణ, ర్ష్ట్ర కారయూదరి్శ గడసాల 
అపా్పర్వు పాలొ్గన్నిరు. ర్యూలీ అనెంతరెం నియోజకవర్గెం 
పార్టీ కార్యూలయెంలో జనసైనికుల సమక్షెంలో కేక్ కట్ చేసిన 
అనెంతరెం విెందులో పాలొ్గన్నిరు. ఈ సెందర్ెంగా కుెండ్ెం 

గ్రామానికి చెందిన 50 మెంది జనసేన పార్టీలో చేర్రు. వారికి భాస్కరర్వు, బొల్శెట్టీ 
సతయూ, గడసాల అపా్పర్వు కెండ్వాలు కపి్ప పార్టీలోకి ఆహా్నిెంచారు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో శ్రీమంతాల వేడుక
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ రూరల్, జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
వేడ్కలో్ భాగెంగా కరప మెండలెం 
కూర్డ గ్రామెంలోని శ్రీ వేెంకటేశ్రసా్మి 
సనినిధిలో జనసైనికులు ఆధ్రయూెంలో 
చేపట్టీన శ్రీమెంత్ల కారయూక్రమానికి మఖయూ 
అతిధులుగా విచేచిసిన జనసేన పార్టీ పిఏసి 

సభుయూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇెంచార్్జ పెంతెం న్న్జీ మరియు వారి సతీమణ్ శ్రీమతి 
పెంతెం అరుణ. అరుణ చేతుల మీదుగా మహిళలకు చీరలు, పువు్లు, గాజులు, సీ్ట్సి, 
డ్రైఫ్రూట్సి అెందిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో సా్థనిక జనసేన న్యకులు, గ్రామ, 
మెండల, జిలా్, ర్ష్ట్ర సా్థయి న్యకులు, జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.

పలమనరులో జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: పలమనేరు, 
జనసేన్ని జన్మదినెం సెందర్ెంగా 
పలమనేరు రూరల్ మెండలెంలో 
అెంగరెంగ వైభవెంగా 
న్యకులు, కారయూకర్తలు మరియు 
అభిమానులు కల్సి కేక్ కట్ 
చేసి వేడ్కలను జరుపుకున్నిరు. 
అలాగే రూరల్ మెండల 

ఉపాధయూక్షుడ్ వినోద్ ర్యల్ ఆధ్రయూెంలో స్్కల్ పిల్లకు పుస్తకాల పెంపిణ్ చేశరు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో రూరల్ మెండల అధయూక్షులు న్గర్జు మోతుకూరు మాట్్డ్త్.. 
మెండల పరిధిలో ఉనని న్యకులకు, కారయూకకర్తలకు ఎటువెంట్ సమసయూ వచిచిన మీకు 
అెందుబాటులో ఉెంట్నని హామీ ఇచాచిరు, అలాగే పార్టీ సిదా్ధెంత్లను ప్రజలో్కి 
పూరి్తసా్థయిలోతీసుకుని వళ్్తమని చపా్పరు. ప్రజలు కూడా మారు్ప కోరుకుెంటున్నిరని 
తప్పకుెండ మారు్ప చూసా్తమని చపా్పరు ర్నునని ఎనినికలో్ మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
గారిని మఖయూమెంత్రి గా గెల్పిెంచుకుెంట్మని ధీమా వయూక్తెం చేశరు. నియోజకవర్గ 
సీనియర్ న్యకులు సెందీప్ ర్యల్, రమేష్, ర్జశేఖర్, చిరెంజీవి, మోహన్, చైతనయూ 
యాదవ్,ఉపాధక్షులు వినోద్ ర్యల్, జనరల్ సెక్రటరిలు పవన్ కళ్యూణ్, మాధవ, 
మహేష్, అజిత్ కుమార్, ఎెంపీటీసీ అభయూరి్థ వెంకటేష్, కారయూదరు్శలు జోయూతిబోస్, 
దిలీప్,గాెంధీ, ద్రోణెంర్జ్, చెంద్రశేఖర్, వేణు, గోపి, శబరి, కోదెండ, గణేష్, న్ని, 
సుమెంత్, శశ్, మహేష్, వినోద్, సతీష్, ఉమాపతి తదితరులు పాలొ్గన్నిరు.

అన్ధశ్రమంలో జనసేన పవన్ కళ్్యణ్ 
పుటిటీనరోజు వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: బొబి్ల్ నియోజకవర్గెం, ర్మభద్రపురెం మెండలెం లచచియయూపేటలో 
ఉనని ఎయిమ్ ఫర్ సేవ ఆశ్రమెంలో ఉనని పిల్లకు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదినెం సెందర్ెంగా 
జనసేన న్యకులు మహెంతి ధనుెంజయ ఆధ్రయూెంలో అననిదానెం కొరకు 75కేజీల 
బియయూెం మరియు నిత్యూవసర సరుకులు అెందచేయటెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో 
ర్మభద్రపురెం మెండల జనసేన న్యకులు పెదదేపల్్ భాష, కర్రి భాష, చీమల సతీష్, 
బెల్న్ సాయి, చల్్రి చినని, రుద్రాక్షుల శ్రీను పాలొ్గన్నిరు.

ఉంగుటూరు జనసేన ఆధ్వర్యంలో జనసేన్ని 
జనమాదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: ఏల్రు జిలా్, 
ఉెంగుట్రు మెండలెం పశ్చిమట్ 
ధర్మర్జు ఆధ్రయూెంలో పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా 
బొమి్మడి జనసైనికుడ్ మదాదేల 
ఉమామహేశ్రర్వు పేదలకు 
పళ్్ళ పెంచి పెటటీడెం జరిగిెంది. 

ఈ కారయూక్రమెంలో ఉెంగుటురు మెందల జనసేన న్యకులు, వీరమహిళలు మరియు 
జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.

చల్లపల్్ల మండల జనసేన ఆధ్వర్యంలో జనసేన 
అధినత పవన్ కళ్్యణ్ పుటిటీనరోజు వేడుకలు

చల్లపల్్లలోని గుళ్ళలో పవన్ కళ్యూణ్ పేరు మీద అర్చన.
చల్లపల్్లలో మహా పాదయాత్ర
పవన్ కళ్యూణ్ స్పూరితుతో చేనేత వసా్రాల ప్రమోషన్.
చల్లపల్్లలోని ప్రతి షాప్ కి, ప్రజలకు కా్లత్ బ్యూగులు మరియు జనసేన పార్్ట కరపత్రాలు పంపిణి.
చల్లపల్్లలోని ప్రతి సంటర్్ల మొక్కలు పంపిణి.
చల్లపల్్లలోని ప్రతి సంటర్్ల కేక్ కటంగ్.
శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడు, చల్పల్్ మెండల జనసేన ఆధ్రయూెంలో జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు వేడ్కలు ఘనెంగా నిర్హిెంచరు. వదుకలలో భగెంగ 
మహపదయత్ నిర్హిెంచారు. ఈ విన్తని పాదయాత్ గురిెంచి ప్రజానీకెం నుెంచి 
అధు్తమయిన స్పెందన వచిచిెంది. ఈ మహ పాదయాత్ ఇెంతట్ విజయవెంతెం చేసి, 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీన రోజుని ఇెంత ఘనెంగా నిర్హిెంచిన జనసైనికులకి దనయూవాదమలు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో కృష్ణ జిలా్ సెంయుక్త కారయూదరి్శ ఉసా్మన్ షర్ఫ్, చల్పల్్ మెండల 
అధయూక్షులు చోడగెం విమల కృష్ణ చల్పల్్ పటటీణ అధయూక్షులు మతయూల ప్రసాద్ మెండల 
కమిటీ సభుయూలు జనసైనికులు అబిమానులు పాలొ్గన్నిరు.

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


ఆదివారం, 04 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఘనంగా జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కొెండ్పి, 
జనసేన పార్టీ వయూవసా్థపకులు 
కొణ్దెల పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
వేడ్కలను సిెంగర్యకొెండ 
పార్టీ కార్యూలయెం నెందు 
మెండల అధయూక్షులు 
అయిన్బతి్తన ర్జేష్ అధయూక్షతన 
ఘనెంగా నిర్హిెంచారు. ఈ 
కారయూక్రమానికి మఖయూఅతిథిగా 

నియోజకవర్గ ఇెంచార్్జ మేడ రమేష్ న్యుడ్ హాజరై కేక్ కట్ చేసి యువకులతో కల్సి 
పెంచుకున్నిరు. ఈ సెందర్ెంగా నియోజకవర్గ ఇెంచార్్జ మేడ రమేష్ మాట్్డ్త్ 
2024 లో ఈ అర్చక పాలన పోయి ప్రజల పాలన వసు్తెందని అన్నిరు. నిరెంతరెం 
ప్రజా శ్రేయసుసికై కృషి చేసు్తన్ని మన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ర్జయూమేలుతడాని 
తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తలు వీర మహిళలు పెదదే 
సెంఖయూలో పాలొ్గన్నిరు.

మక్కానవారిపాలంలో ఘనంగా పవన్ కళ్్యణ్ 
పుటిటీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: దరి్శ, జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీన 
రోజు సెందర్ెంగా శుక్రవారెం ర్త్రి 
తొమి్మది గెంటలకు మెండ్మూరు 
మెండలెంలోని మకె్కనవారిపాలెెంలో 

మెండ్మూరు మెండల కమిటీ ఉప అధయూక్షులు అెంచుల వీర్ెంజనేయులు మరియు 
ప్రధాన కారయూదరి్శ న్మ న్గేెంద్రల ఆధ్రయూెంలో ఏర్్పటు చేసిన వేడ్కలలో జనసేన 
పార్టీ దరి్శ నియోజకవర్గ ఇెంచారి్జ మరియు జిలా్ ప్రధాన కారయూదరి్శ బొటుకు రమేష్ 
బాబు మరియు మెండ్మూరు మెండల కమిటీ ఉప అధయూక్షులు న్గమల్్ దానమూరి్త ల 
పాలొ్గన్నిరు. జనసైనికులు టపాసులు కాల్చి సెంబర్లు చేశరు. రమేష్ బాబు కేకును 
కట్ చేసి జనసైనికులకు తినిపిెంచారు. తదనెంతరెం గ్రామ జనసైనికులు ఏర్్పటు చేసిన 
అననిదాన కారయూక్రమమలో పాలొ్గన్నిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో దరి్శ మెండల న్యకులు 
పుపా్పల పాపార్వు, పాపిశెట్టీ ఏడ్కొెండలు, పాలెంకి ఏడ్కొెండలు, వీర మహిళ్ 
న్యకుర్లు శ్రీమతి గుెండ్ భారతి పాలొ్గన్నిరు. ఈ సెందర్ెంగా రమేష్ బాబు 
మకె్కనవారిపాలెెం గ్రామ జనసైనికులకు పేరు పేరున ధనయూవాదాలు తెల్పారు.

విన్యకుని సేవలో పామూరు జనసేన 
న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: పామూరులోని అెంకాలమ్మ 
వీధిలోని వడీడుపాలెెం నెందు వల్సిన శ్రీ 
వరసిది్ధ విన్యక విగ్రహెం వదదేకు వారి 
ఆహా్నెం మేరకు జనసేన పార్టీ న్యకులు 
జిలా్ ప్రధాన కారయూదరి్శ ఎల్మెందల 
రహీమలా్ మరియు మెండల అధయూక్షుడ్ దరి్శ 
ఏడ్కొెండలు మరియు న్ని, మల్్కారు్జన, 

శ్వ తదితరులు పాలొ్గని దర్శనెం చేసుకున్నిరు.

జనప్రియ అపారటీ్మంట్స్ లో 8వ బా్లక్ విన్యక 
చవితి ఉతస్వాలు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్, విన్యక 
చవితి నవర్త్రులలో భాగెంగా న్లుగవ 
రోజు పూజ కారయూక్రమెంలో పాలొ్గనని 
ర్మార్వు ర్మయోగిత దెంపతులు 
మరియు ర్ెంరడిడు ఇెంద్రాణ్ రడిడు దెంపతులు, 
శోబాన్ బాబు, లక్ష్మీ ప్రియ దెంపతులు, 
సురేష్, సుప్రియ వారి కుమార్తలు జస్ెంతీ, 
మహెంతి దెంపతులు, విగ్రహ దాత 
కారయూనిర్హకుర్లు న్గేశ్రి, రవితేజ, 
గోపి చెంద్రశేఖర్, మణ్దీపిక దెంపతులు, 
లక్ష్మి పార్తి సీత్ ర్మయయూ దెంపతులు, 

జనప్రియ అపారటీష్మెంట్సి అధయూక్షులు ప్రవీణ్ గౌడ్ మరియు గిరికుమార్ రడిడు, కృపాకర్ రడిడు 
పాలొ్గన్నిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసైనికులు శ్రవణ్ కుమార్ జి.ఎస్.కె, సాయి కిరణ్, 
వెంశీ, హృషికేస్ రడిడు, కినరేష్ రడిడు బా్క్ నివాసితులు పాలొ్గన్నిరు.

కుంటిమదిది జయర్ం రడ్డ్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన్ని 
జనమాదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: అనెంతపురెం జిలా్ జనసేన 
ఉపాధయూక్షులు లాయర్ కుెంట్మదిదే జయర్ెం రడిడు 
ఆధ్రయూెంలో, అనెంతపురెం నియోజకవర్గెంలో 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
సెందర్్నిని పురస్కరిెంచుకొని జన్మదిన 
వేడ్కను ఘనెంగా నిర్హిెంచి పలు సేవా 
కారయూక్రమాలు చేయడెం జరిగిెంది. ఇెంట్ెంట్ 
జనసేన కారయూక్రమెంలో భాగెంగా తపోవనెం 
సరి్కల్ న్ర్యణపురెం వళ్్ ప్రధాన రహదారి 
గత సెంవతసిర్లుగా గుెంతలు పడి ప్రజల 
ఇక్కటు్ దృషిటీలో పెటుటీకొని రోడ్డు మరమ్మతు్త 
చేసి శ్రమదానెం చేయడెం జరిగిెంది. లాయర్ 
జయర్ెం రడిడు ఆధ్రయూెంలో “ఇెంట్ెంట్ – జనసేన 
జెండా” కారయూక్రమానికి శ్రీకారెం చుడ్త్… 
అనెంతపురెం నియోజకవర్గెంలో న్ర్యణపురెం 
పెంచాయతీలో ఇెంట్ెంట్కి జనసేన జెండా 
ఇవ్డెం జరిగిెంది. భవాని నగర్ లో కేక్ కట్ 
చేసి, రైలే్ సేటీషన్ నెందు అననిదాన కారయూక్రమెంలో 
పాలొ్గనడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమానికి మఖయూ 

అతిథులుగా జిలా్ అధయూక్షులు ట్.సి వరుణ్, కారయూక్రమాల నిర్హణ ప్రధాన కారయూదరి్శ 
భవాని రవికుమార్, ర్యలసీమ ప్రాెంతీయ కమిటీ మహిళ్ సభుయూర్లు పెెండాయూల శ్రీలత, 
జిలా్ ఉపాధయూక్షులు ఈశ్రయయూ, జిలా్ లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు మరళీ కృష్ణ, జిలా్ కమిటీ 
సభుయూలు… జిలా్ ప్రధాన కారయూదరి్శ కొడిమి ర్మాెంజనేయులు, జిలా్ కారయూదరి్శకాశెట్టీ 
సెంజీవ ర్యుడ్, ర్పా ధనుెంజయ, కిరణ్ కుమార్, జిలా్ సెంయుక్త కారయూదరి్శ 
అవుకు విజయ్ కుమార్, కృష్ణ. నగర కమిటీ సభుయూలు… నగర అధయూక్షులు బాబుర్వు, 
ఉపాధయూక్షులు జకి్కరడిడు ఆదిన్ర్యణ, సదాశ్వ, ప్రధాన కారయూదరు్శలు పెెండాయూల 
చక్రపాణ్, రోళ్ళ భాస్కర్, కమతెం వెంకటన్ర్యణ, ధర్జ్ భాష, కారయూదరు్శలు శ్రీమతి 
జకి్కరడిడు పదా్మవతి, శ్రీమతి కుమ్మర సువర్ణమ్మ, లాల్ సా్మి, సెంయుక్త కారయూదరు్శలు 
లాల్ సా్మి, ఆకుల ప్రసాద్, వీర మహిళలు శ్రీమతి కాశెట్టీ సావిత్రి, శ్రీమతి శ్రీదేవి, 
కుమారి రూప, శ్రీమతి లక్ష్మి, శ్రీమతి వరలక్ష్మి, శ్రీమతి మెంజులా, శ్రీమతి భావన, శ్రీమతి 
ఉమాదేవి, జనసేన న్యకులు తోట ప్రకాష్, కారి్తక్, పెెండాయూల గురుప్రసాద్, దెండ్ 
హర్ష్ కుమార్, శరత్, మధు, నజీెం, వెంశీ, ఎలు్ట్ మెంజున్థ్, మడకశ్ర వెంకట్ద్రి 
న్యక్, చిరెంజీవి మరియు వీర మహిళలు జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తలు పెదదే ఎతు్తన 
పాలొ్గన్నిరు.

కండపల్్లలో ఘనంగా జనసేన్ని జనమాదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరెం, జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూన్ జన్మదిన 
వేడ్కలను పురస్కరిెంచుకుని 
మైలవరెం నియోజకవర్గెం కొెండపల్్ 
మనిసిపాల్టీ పరిధిలో 4 వ డివిజన్ 

కౌనిసిలర్ అభయూరి్ధ సామల సుజాత ఆధ్రయూెంలో జన్మదిన వేడ్కలు ఘనెంగా నిర్హిెంచడెం 
జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో నియోజకవర్గ ఇెంచార్్జ అక్కల ర్మమోహన ర్వు(గాెంధి), 
జిలా్ కారయూదరి్శ చిెంత్ లక్ష్మి కుమారి, విజయవాడ రూరల్ మెండల అదయూక్షులు కోలా 
ర్జు, యతిర్జుల ప్రవీణ్, శ్రీను, చిెంతల గణేష్, యతిర్జుల శ్రీకాెంత్, వీరమహిళలు 
మరియు జనసైనికులు అధిక సెంఖయూలో పాలొ్గన్నిరు.

ఘనంగా జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా 
7వ డివిజన్ లో జనసేన పార్టీ 
న్యకులు దోమకొెండ అశోక్ 
ఆధ్రయూెంలో పేద ప్రజలకు 
దుప్పటు్, ఫ్రూట్సి, జనసేన 
పార్టీ ఎనినికల గురు్త గాజు గా్స్ 
పెంపిణీ చేయడెం జరిగిెంది. 

మరియు కేక్ కట్ెంగ్ చేయడెం జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా మమ్మల్ని జనసేన పార్టీలోకి 
ఆహా్నిెంచి, దిశ నిరేదేశెం చేస్్త, మమ్మల్ని ప్రోతసిహిసు్త, 7వ డివిజన్ ప్రజలకు అెండగా, 
ప్రజా సమసయూలపై జనసేన పార్టీ తరపున పోర్డే విధెంగా మమ్మల్ని సిద్ధెం చేసు్తనని మా 
ర్జకీయ గురువు 7వ డివిజన్ జనసేన పార్టీ న్యకులు శ్రీ దోమకొెండ అశోక్ గారికి 
డివిజన్ కమిటీ తరఫున శతధా సహస్రదా ధనయూవాదాలు తెలుపుత్, డివిజన్ అధయూక్షులు 
శ్రీమతి దోమకొెండ మేర్ మరియు జనసేన పార్టీ న్యకులు, డివిజన్ ప్రజల సమక్షెంలో 
డివిజన్ కమిటీ సభుయూలు అెందరూ కల్సి శలువాతో సన్్మనిెంచడెం జరిగిెంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కురవంకలో జనసేన్ని జనమాదిన వేడుక
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్్, కురవెంకలో 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
వేడ్కలు ఉమ్మడి చిత్్తరు జిలా్ ప్రధాన 
కారయూదరి్శ దారెం అనిత ఆధ్రయూెంలో ఘనెంగా 
చేయడెం జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా కేక్ 
కట్ెంగ్ కారయూక్రమెం మదనపల్్ నియోజకవర్గెం 
జనసేన న్యకులు కారయూకర్తలు మాట్్డారు. 
పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్యూన్సి కారయూకర్తగా ఎదగాలని 

ప్రతి ఒక్కరు జనసేన కోసెం కషటీపడి పని చేసి 2024 లో పవన్ కళ్యూణ్ ని మఖయూమెంత్రి చేసే విధెంగా 
పనిచేయాలని కోర్రు. ఈ కారయూక్రమెంలో మదనపల్్ జనసేన న్యకులు దారెం హరిప్రసాద్, తులసి 
శ్రీనివాస్, కృష్ణమూరి్త సుబ్రహ్మణయూెం చెంద్రకళ రమణారడిడు అనిల్ పురుషోత్తెం సా్తి వెంకటేష్ కేశవ 
అెంజి జయచెంద్ర అశ్త్ రమణ కృష్ణ కిరణ్ మనీ బాబు తనుజ జమ మదనపల్్ జనసేన న్యకులు, 
కారయూకర్తలు, వీరమహిళలు పాలొ్గన్నిరు.

తంబళ్లపల్ల నియోజకవర్ం 5 మండలాలు అధ్యక్షులు ఆధ్వర్యంలో జనసేన 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి జనమాదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయ

బి.కొత్తకోటలో ...
పవన్ కళ్యూణ్ గారి జన్మదిన సెందర్ెంగా చిత్్తరు 
జిలా్ జాయిెంట్ సెక్రెటర్ సైలని ష్కీర్ భాష మెండల 
కనీ్నర్ ర్మాెంజులు ప్రధాన కారయూదరి్శ ఖలీల్ గని 
ర్యల్ వినోద్ అధా్రెంలో  పెదదే ఎతు్తన బాణాసెంచా 
బళ్్రి డ్మ్సి తో బరే్తడే సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడెం 
జరిగిెంది అలాగే కేక్ కట్ చేసి అెందరికీ పెంచడెం 
జరిగిెంది ఈ కారయూక్రమెంలో  వెంకీ మహేెంద్ర ర్యల్ 
రమేష్ ప్రశెంత్ భరత్ లక్ష్మీన్ర్యణ నటర్జ 
స్రి బాల ర్మాెంజులు మని శేఖర్ సుధాకర్ జి 
శెంకర్ బాలసుబ్రమణయూెం న్గర్జు మరియు పెదదే 
ఎతు్తన జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.
మలకలచేరువు లో ఘనెంగా జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడ్కలు.

మలకలచేరువు మెండలెం...
మెండలెంలోని జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తలు మరియు అభిమానులు కలసి  జనసేన పార్టీ  అధినేత,పవర్ 
సాటీర్ పవన్ కళ్యూణ్ 51వ జన్మదిన వేడ్కలను  శుక్రవారెం ఘనెంగా జరుపుకున్నిరు.జన సైనికులు మ్గా పవర్ 
సాటీర్ అభిమానులు బసాటీెండ్ సరి్కల్ లో మొగర్లలో భార్ కేక్ కట్ చేసి అెందరికీ పెంచిపెట్టీ తమ అభిమాన్నిని 
చాటుకున్నిరు.
ఈ సెందర్ెంగా మలకచేరువు మెండల కనీ్నర్ పోతుల సాయిన్థ్ మాట్్డ్త్ 2024లో జనసేన పార్టీ అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ గారిని మఖయూమెంత్రి ని చేసే విధెంగా పార్టీ ని మెందుకు తీసువళ్్ల్ ని తెల్పారు... అనెంతరెం 
అెందరూ కలసి హైస్్కల్ నుెండి పెట్రోల్ బెంక్ వరకు ర్యూలీ గా వళ్్రు.ఈ కారయూక్రమెంలో ,ఆర్టీ డ్రైకటీర్ సాయి 
సురేష్,జనసేన న్యకులు jcb సీన,గోపి,షోరూెం స్రి,అనిల్,కిరణ్,సుబు్,లక్ష్మీపతి,రడిడు సురేష్,మధు మరియు 
జన సైనికులు,తదితరులు పాలొ్గన్నిరు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి జన్మదిన వేడ్కలు ఘనెంగా 
నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది.  పెదదే మెండయూెం  మెండలెం అధయూక్షులు శెంకర ఆధ్రయూెంలో  జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి జన్మదిన వేడ్కలు ఘనెంగా నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది. PTM  జనసేన పార్టీ మెండలమ 
అధయూక్షులు శెంకర ఆధ్రయూెంలో  అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి జన్మదిన వేడ్కలు ఘనెంగా నిర్హిెంచడెం 
జరిగిెంది.

ఘనంగా జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: గెంగాధర నెల్్రు, కారే్ట్ నగరెం మెండలెంలో జనసేన 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి పుట్టీనరోజు వేడ్కలు నియోజకవర్గ ఇన్చిర్్జ డాకటీర్ 
యుగెంధర్ పనని మఖయూఅతిథిగా మెండల న్యకులు, జనసైనికుల 
ఆధ్రయూెంలో జన్మదిన వేడ్కలు ఘనెంగా జరిగాయి. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజును పురస్కరిెంచుకొని మెండలెంలో గ్రామ 
గ్రామాలో్ పెండ్గ వాత్వరణెంలో జన్మదిన వేడ్కలు జరిగాయి. కారే్ట్ 
నగరెం మెండల కేెంద్రెం గాెండ్ మిటటీ కూడల్ వదదే, సుదదేగుెంట గ్రామెంలో, 
మరియు ఆరే్క విబి పేట పెంచాయతీ ర్జుల కెండ్రిగ గ్రామెంలో అశేష 
ప్రజానికెం మధయూన కేక్ కట్ెంగ్ చేసి సహపెంకి్త భోజన్లు చేయడెం 
జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా యుగెంధర్ పనని మాట్్డ్త్ జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 51వ పుట్టీనరోజు ప్రతి ఒక్క జన సైనికులలో 
ప్రతి ఒక్క జనసేన న్యకులో్ వీర మహిళలో్ ర్జకీయ స్ఫెరి్తని 
నిెంపిెంది, మా న్యకుడి పోర్టపట్మా, సేవా దృక్పథెం, సమాజెం 
మీద ఉెండే ప్రేమ, ప్రతి ఒక్క జనసేన న్యకులో్ స్ఫెరి్తని నిెంపిెంది, 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రెం ససయూశయూమలెంగా ఉెండాలెంటే జనసేన ప్రభుత్ెం 
అధికారెంలోకి ర్వాల్ అని ఈ సెందర్ెంగా నియోజకవర్గ ఇన్చిర్్జ 
డాకటీర్ యుగెంధర్ ఉదాఘాట్ెంచారు. ఈ కారయూక్రమెంలో మెండల అధయూక్షులు 
శోభన్ బాబు, గౌరవ అధయూక్షులు భానుచెంద్రారడిడు, ఉపాధయూక్షులు సురేష్ 
రడిడు, లోకేష్ ర్యల్, విజయ్, మాదాసి వెంకటేష్, ప్రధాన కారయూదరు్శలు 
హర్ష్, నరేష్, కారయూదరు్శలు శ్వ, యుగెంధర్ రడిడు, స్రయూ నరసిెంహులు, 
టౌన్ ప్రెసిడ్ెంట్ ర్జేష్, మెండల న్యకులు రూప శేఖర్, చెంద్ర, జిలా్ 
సెంయుక్త కారయూదరి్శ ర్ఘవ, జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.

తాడ్గడపలో జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజిలా్ పెనమల్రు నియోజకవర్గెంలోని త్డిగడప 
మనిసిపల్ ఏరియా లోజనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన్నిని 
పురస్కరిెంచుకొని పోరెంకి గ్రామెంలోని అన్ధ ఆశ్రమెంలో అలా్పహారెం 
పళ్్ళ పెంపిణీ కారయూక్రమెం జరిగిెంది. మరళ్ నగర్ వణుకురు, గోసాల, 
కెంకిపాడ్, ఈడ్పుగలు్, ఏరియాలో్ రక్తదాన శ్బిరెం, కేక్ కట్ెంగ్, 
కాన్రు గ్రామెంలో వివిధ ప్రాెంత్లో్ కేక్ కట్ెంగ్ లుయువకులు బైక్ 
ర్యూలీలు చేయడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన జిలా్ ప్రధాన 
కారయూదరి్శ పెండమనేని శ్రీనివాస్, కృష్్ణజిలా్ ప్రోగ్రామిెంగ్ కమిటీ 
సభుయూలు గరికిపాట్ ప్రసాద్, నియోజకవర్గ న్యకులు బొల్ెం వీరన్ 
కుమార్, త్డిగడప మనిసిపల్ ఉపాధయూక్షులు వడీడు జీవా, త్డిగడప 
మనిసిపల్ ప్రధాన కారయూదరి్శ తిరుమలశెట్టీ సుదీర్, వనెనిెంరడిడు కృష్్ణర్వ్, 
పెనమల్రు మెండల ఉపాధయూక్షులు చన్ని గాెంధీ, మనిసిపల్ సెంయుక్త 
కారయూదరి్శ గమిడి ర్జు తదితరులు పాలొ్గని ఈ వేడ్కలు జయప్రదెం 
చేయడెం జరిగిెంది.

జగ్య్యపేటలో జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరెం, జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు కొణ్దల పవన్ 
కళ్యూణ్ జన్మదిన సెందర్ెంగా ఉమ్మడి 
కృష్్ణజిలా్లోని నెందిగామ, మైలవరెం, 
జగ్గయయూపేట నియోజకవర్్గలో్ని పలు 
గ్రామాలో్ కేక్ కట్ెంగ్ కారయూక్రమెం 
చేయడెం జరిగిెంది. జనసేన అధినేత 

పవన్ కళ్యూణ్ ఆయుర్రోగాయూలతో వరి్ధలా్లని అధిన్యకుడ్ పేరు 
మీద పలు సేవా కారయూక్రమాలో్ జనసేన పార్టీ న్యకులు పోల్శెట్టీ తేజ 
పాలొ్గనడెం జరిగిెంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆతమాహత్య చేసుకున్న కౌలు రైత్లకు అండగా జనసేన్ని
శతఘ్ని న్యూస్: అల్్రి సీత్ర్మర్జు జిలా్ ఆరకు నియోజకవర్గెం ఆరకు వేల్ మెండలెంలో శనివారెం 
గోడ పత్రికలు విడ్దల చేయడెం జరిగిెంది. ఈ సెందర్మగా ఆరకు పార్మ్ెంట్ అధికార ప్రతినిధి 
మాదాల శ్రీర్మలు మాట్్డ్త్ మెందుగా గోడ పత్రికలు విడ్దల చేసి ర్ష్ట్ర వాయూప్తెంగా 3000 
వల మెంది కౌలు రైతులకు జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సెంత నిధులు 30 కోటు్ రూపాయలు 
సహాయెం చేసారు. ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతు కుటుెంబాలకు ఒక కుటుెంబానికి లక్షరూపాయలు 
చొపు్పన ఇవ్డెం జరుగుతుెంది. ర్ష్ట్రవాయూప్తెంగా 3000 వల మెంది ఆత్మహతయూలు చేసుకున్నిరు మొదట్ 
విడత 30 మెంది ఆత్మహతయూ చేసుకునని కౌలు రైతు కుటుెంబాలకు కుటుెంబానికి లక్షరూపాయలు చొపు్పన 
ఇవ్డెం జరిగిెంది. రెండో విడత 41 కుటుెంబాలకు ఇవ్డెం జరిగిెంది. మూడో విడత 128 మెందికి లక్ష 
రూపాయలు చకు్క అెందజేసిన జనసేనపార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్. ఇెంత గొప్పగా సహాయెం చేసు్తెంటే 
రైతులకు అెండగా నిలబడ్తుెంటే ఏదో నేరెం చేసి నటుటీ అడ్గు అడ్గున అడ్డుకుెంటున్నిరు మెంత్రులతో 
దాడి చేయిెంచిన మాత్న జనసేన రైతు భరోసా యాత్ ఆగదు 3000 మెందికి పూరి్త సహాయెం 
అెందుతుెందని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమెంలో ఆరకు పార్మ్ెంట్ అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీర్మలు 
వరి్కెంగ్ కమిటీ సభుయూలు కొనెడి లక్షష్మణ్ ర్వు శ్రీనివాసరడిడు బెంగారు ర్మదాసు చినబాబు సెంతోష్ సిెంగ్ 
సాయిబాబా ర్మకృష్ణ వీరమహిళలు మాలతి అనిత పవన్ బాలేష్ తదితరులు కారయూకర్తలు పాలొ్గన్నిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కోడ్కి గ్రామంలో జనసేన ఆతీమాయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: కళ్యూణదుర్గెం 
నియోజకవర్గెం, సెట్టీరు 
మెండలెం, కోడికి గ్రామెంలో 
జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సమావేశెం 
ఏర్్పటు చేయడెం జరిగిెంది. ఈ 
సమావేశెంలో “న్ సేన కోసెం న్ 

వెంతు” బాధయూతగా 35 మెంది జనసేన సభుయూలు జనసేన పార్టీకి విర్ళెం అెందిెంచారు. జనసేన 
పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ సాధనలో మా వెంతు పాత్ పోషిసా్తమని, జనసేన పార్టీ విధి 
విధాన్లను త్చా తప్పకుెండా పాట్ెంచి జనసేన పార్టీని బలోపేతెం చేసి ర్బోయే ఎనినికలో్ 
గెలుపే లక్షష్ెంగా కృషి చేసా్తమని హామీ ఇవ్డెం జరిగిెంది. న్ సేన కోసెం న్ వెంతు బాధయూతగా 
కోడికి గ్రామెంలోని రైతులు స్చ్ెందెంగా వచిచి పార్టీకి విర్ళెం ఇచిచి రైతులకు ఉపయోగపడే 
కారయూక్రమాలు పవన్ కళ్యూణ్ చాలా బాగా చేసు్తన్నిరు అని అభినెందిెంచడెం జరిగిెంది. గ్రామెంలోని 
మహిళలు వారి సమసయూలు తెల్యజేశరు. గ్రామెంలోని సమసయూలు పరిష్్కరెం కోసెం జనసేన 
పార్టీ కృషి చేసు్తెంది అని హామీ ఇవ్డెం జరిగిెంది. జనసేన కారయూకర్తలు అెంత్ ఐకయూమతయూెంతో 
కల్సి పనిచేసి జనసేన పార్టీని గెల్పిెంచాలని కోరడెం జరిగిెంది. నీతి నిజాయితీగల న్యకులను 
ఎనునికుననిపు్పడే మన గ్రామెం అభివృది్ధ చెందుతుెంది అని గ్రామ ప్రజలకు వివరిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ 
కారయూక్రమెంలో అనెంతపురెం జిలా్ జనసేన పార్టీ జాయిెంట్ సెక్రెటర్ బాలయూెం ర్జేష్, కళ్యూణదుర్గెం 
పటటీణ అధయూక్షులు చలపాడి రమేష్, జనసేన వీర మహిళ షేక్ త్ర, కారయూక్రమాల కమిటీ మ్ెంబర్సి 
ఎర్రి సా్మి, సెట్టీరు మెండల అధయూక్షులు కాెంత ర్జ్, ఉపాధయూక్షులు ర్మల్ెంగ, మెండల కమిటీ 
న్యకులు లక్షష్మణ్, గురు సా్మి, ఐదు కళ్్ళ, న్గర్జు, సెట్టీరు సతీష్, బొచుచిపల్్ రజాక్, 
కైరేవు తిమ్మర్జు, యాటకలో్ శమూయూల్, ఐదు కళ్్ళ న్గర్జు, ల్ెంగదీర్పల్్ గెంగనని, మక్కన్ని, 
శ్రీహరషా మొదలైన జనసేన పార్టీ కారయూకర్తలు పాలొ్గనడెం జరిగిెంది.

సేన్ని పుటిటీన రోజు సందర్ంగా యాభై వేల చెక్ అందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: మూరు నియోజకవర్గెం, వేమూరు 
మెండల అధయూక్షులు ఉసా ర్జేష్ నలు్రి శయూమ్ బాబు అనే 
వయూకి్త ఇట్వల బైక్ యాకిసిడ్ెంట్ లో వాలెంటర్ కుర్రాడ్ 
మరణ్ెంచడెంతో వారి కుటుెంబ సభుయూలను కలసి ప్రగాఢ 
సానుభూతి తెల్పడెంతో పాటు సేన్ని పుట్టీన రోజు 
సెందర్ెంగా 50,000/- వేల రూపాయలు చక్ వారికి 
ఇవా్డెం జరిగిెంది. ఈ కరయూక్రమెంలో చావల్ జనసేన 
న్యకులు కారయూకర్తలు పాలొ్గన్నిరు.

అనపరితు జనసేన ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యూస్: అనపరి్త, అనపరి్త నియోజకవర్గెం 
బిక్కవోలు మెండలెం ఊలపల్్ గ్రామెంలో శుక్రవారెం 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా 1000 మెందికి 
వజిటేబుల్ బిర్యూనితో భార్ అననిదాన కారయూక్రమెం 

చేసిన ఆ గ్రామ జనసైనికులు. చెంట్, చెందర్రావు చినని, 
ప్రసనని, శ్వ మరియు జనసైనికుల ఆధ్రయూెంలో భార్గా జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన 
న్యు్కలు మరియు జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.

కాకిన్డలో జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  కాకిన్డ సిట్, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా 43 వ 
వారుడు ఉపాధయూక్షులు చిట్టీరి మౌనిక్ గారి ఆధ్రయూెంలో జనసేన పార్టీ అధినేత జన్మదిన వేడ్కలో్ 
భాగెంగా భార్ బైక్ ర్యూలీ, భార్ కేక్ కట్ెంగ్ మరియు పిఏసి మ్ెంబర్ మత్్త శశ్ధర్ మఖయూ 
అతిధిగా విచేచిసి అధినేత చేసిన సేవాగుణెం గురిెంచి ప్రజలకు వివరిస్్త, పార్టీ నియమాలను 
పాట్స్్త పార్టీని అధికారెంలోకి తీసుకువళ్డానికి కృషి చేసా్తమని నగర అధయూక్షులు సెంగిశెట్టీ అశోక్ 
తో పాటు మరియు ర్ష్ట్ర కారయూవర్గ సభుయూలు వాసిరడిడు శ్వ ప్రసాద్, జిలా్ కారయూవర్గ సభుయూలు తలాటెం 
సతయూ మొదలగు వారితో కారయూక్రమానిని ప్రారెంభిెంచి 200 మెంది మహిళలకు చీరల పెంపిణీ 
చేసి కారయూక్రమానిని విజయవెంతెం చేసిన జనసైనికులకు మరియు వీరమహిళలకు ప్రతి ఒక్కరికీ 
కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

హిందుపురంలో జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: హిెందూపురెం 
నియోజకవర్గెం కొల్కుెంట 
గ్రామెంలో హిెందూపురెం 
పటటీణ అధయూక్షులు కొల్కుెంట 
శేఖర్ ఆద్రయూెంలో జనసేన 
పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ 

కళ్యూణ్ జన్మదిన సెందర్ెంగా కొల్కుెంటలో ఆెంజనేయ సా్మి గుడిలో పూజ, 
అనెంతరెం గరి్ణీ స్త్రీలకు మహిళలకు చీరలు, పళ్్ళ, పసుపు, కుెంకుమ 
పెంపిణీ కారయూక్రమెం మరియ కేక్ కట్ెంగ్ కారయూక్రమెం చేయడెం జరిగిెంది. ఈ 
కారయూక్రమానికి హిెందూపురెం నియోజకవర్గెం ఇెంచార్్జ ఆకుల ఉమేష్ మఖయూ 
అతిథిగా పాలొ్గన్నిరు, అలాగే హిెందూపురెం మఖయూ న్యకులు హిెందూపురెం 
మెండల అధయూక్షులు చక్రవరి్త, బోచేరువు భాస్కర్, గాజులన్గభూషణ, నవీన్, 
మనోహర్, హనుమెంతు, ర్మెంజి, మారుతి, వి అనిల్, అజయ్, అనిల్, పవన్, 
రవి, హరషావర్ధన్ రడిడు, దిలీప్, శ్రీర్గ్, శశ్కుమార్, (డేవిడ్), అలాగే కొల్కుెంట 
జనసైనికులు అధిక సెంఖయూలో పాలొ్గని కారయూక్రమానిని విజయవెంతెం చేశరు.

జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలలో అనపరితు జనసేన 
న్ సేన కోసం న్వంత్కు విర్ళం

శతఘ్ని న్యూస్: అనపరి్త, 
జనసేన అధయూక్షుడ్ కొణ్దల 
పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు 
సెందర్ెంగా కరకుదురు 
గ్రామెంలో నిర్హిెంచిన 

జన్మదిన వేడ్కలో్ అనపరి్త నియోజకవర్గెం ఇెంచార్్జ మరడీ శ్రీనివాసర్వు 
ఆధ్రయూెంలో జనసేన పార్టీ తలపెట్టీన తలపెట్టీన న్ సేన కోసెం… న్ వెంతు 
కారయూక్రమానికి మొత్తెంగా 50,000 పార్టీకి పెంపడెం జరిగిెంది. ఇెందులో 
భాగెంగా కొట్కెలపూడి ర్ెంబాబు 20,000, అడపా దుర్్గప్రసాద్ 10,000, 
చోడసాని సతయూ సుబ్రహ్మణయూెం 10,000, సుెంకర బుజి్జ 10,000. ఈ 
కారయూక్రమెంలో అనపరి్త నియోజకవర్గ సమన్యకర్త ర్వడ న్గు పెదపూడి 
మెండల అధయూక్షుడ్ న్గిరడిడు వీర్సా్మి కాశ్ ర్ణ్ కోల శీను అడబాల బుజి్జ 
నురుకురి్త బాబులు జనసైనికులు భార్ ఎతు్తన పాలొ్గన్నిరు.

నిడదవోలులో ఘనంగా జనసేన్ని జనమాదిన 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: నిడదవోలు, 
జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు 
సెందర్ెంగా నిడదవోలు 
మెండలెం విజే్జస్రెం 

గ్రామెంలో మెందుగా డాకటీర్.బి.అర్. అెంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకెం చేసి 
ఆ తరువాత కేక్ కట్ెంగ్ కారయూక్రమెంలో పాలొ్గనడెం జరిగిెంది. మెండల జనసేన 
న్యకులు న్రిని త్త్జి ఆధ్రయూెంలో నిర్హిెంచిన (అననివరపా్పడ్ నుెండి 
నిడదవోలు శ్రీ కోట సతె్తమ్మ అమ్మవారి దేవసా్థనెం వరుకు) పాదయాత్లో 
పాలొ్గని పవన్ కళ్యూణ్ మఖయూమెంత్రి అవా్లని పాదయాత్ చేపట్టీ అమ్మ వారి 
ఆశీసుసిలు తీసుకునని నిడదవోలు మెండల జనసేన. పెందలపర్రు గ్రామ అధయూక్షులు 
కర్రి వినోద్ ఆధ్రయూెంలో ఐ కాయూెం నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది. తిమ్మర్జుపాలెెం శ్రీ 
కోట సతెమ్మ అమ్మవారి దేవసా్థనెంలో జనసేన్ని పేరు మీద ప్రతేయూక పూజలు 
నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది. నిడదవోలు చర్చి లో ప్రతేయూక ప్రార్థనలు చేయడెం 
జరిగిెంది. నిడదవోలు మసీదులో అలా్ ఆశీసుసిలు ఎల్వేళలా అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ కి ఉెండాలని నమాజ్ చేసి ప్రార్ధనలు నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది. 
నిడదవోలు ప్రభుత్ ఆసుపత్రిలో పెండ్్ పెంపిణీ చేసిన జనసేన. అనెంతరెం 
మొక్కలు న్టడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో అధయూక్షులు పోల్రడిడు వెంకట 
రతనిెం మరియు న్రిని త్త్జి, నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాలొ్గనడెం జరిగిెంది.

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


తంబళ్లపల్లలో ఘనంగా జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: తెంబళ్పలె్ నియోజకవర్గెం 
5 మెండలాల అధయూక్షుల ఆధ్రయూెంలో జనసేన 
అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడ్కలు 
ఘనెంగా జరిగాయి. బి.కొత్తకోటలో పవన్ 
కళ్యూణ్ జన్మదిన సెందర్ెంగా చిత్్తరు 
జిలా్ జాయిెంట్ సెక్రెటర్ సైలని ష్కీర్ 
భాష మెండల కనీ్నర్ ర్మాెంజులు 

ప్రధాన కారయూదరి్శ ఖలీల్ గని ర్యల్ వినోద్ అధా్రెంలో పెదదే ఎతు్తన బాణాసెంచా బళ్్రి డ్మ్సి తో బరే్తడే 
సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడెం జరిగిెంది. అలాగే కేక్ కట్ చేసి అెందరికీ పెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో 
వెంకీ మహేెంద్ర ర్యల్ రమేష్ ప్రశెంత్ భరత్ లక్ష్మీన్ర్యణ నటర్జ స్రి బాల ర్మాెంజులు మని 
శేఖర్ సుధాకర్ జి శెంకర్ బాలసుబ్రమణయూెం న్గర్జు మరియు పెదదే ఎతు్తన జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.
*మలకలచేరువులో ఘనెంగా జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడ్కలు
మలకలచేరువు మెండలెంలోని జనసేన న్యకులు, కారయూకర్తలు మరియు అభిమానులు కలసి 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవర్ సాటీర్ పవన్ కళ్యూణ్ 51వ జన్మదిన వేడ్కలను శుక్రవారెం ఘనెంగా 
జరుపుకున్నిరు. జనసైనికులు మ్గా పవర్ సాటీర్ అభిమానులు బసాటీెండ్ సరి్కల్ లో మొగర్లలో భార్ 
కేక్ కట్ చేసి అెందరికీ పెంచిపెట్టీ తమ అభిమాన్నిని చాటుకున్నిరు.ఈ సెందర్ెంగా మలకచేరువు 
మెండల కనీ్నర్ పోతుల సాయిన్థ్ మాట్్డ్త్ 2024లో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని 
మఖయూమెంత్రిని చేసే విధెంగా పార్టీని మెందుకు తీసువళ్్లని తెల్పారు. అనెంతరెం అెందరూ కలసి 
హైస్్కల్ నుెండి పెట్రోల్ బెంక్ వరకు ర్యూలీగా వళ్్రు. ఈ కారయూక్రమెంలో ఆర్టీ డ్రైకటీర్ సాయి సురేష్, 
జనసేన న్యకులు జసిబి సీన, గోపి, షోరూెం స్రి, అనిల్, కిరణ్, సుబు్, లక్ష్మీపతి, రడిడు సురేష్, 
మధు మరియు జనసైనికులు తదితరులు పాలొ్గన్నిరు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
వేడ్కలు ఘనెంగా నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది. పెదదే మెండయూెం మెండలెం అధయూక్షులు శెంకర ఆధ్రయూెంలో 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడ్కలు ఘనెంగా నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది. పిట్ఎెం 
జనసేన పార్టీ మెండలమ అధయూక్షులు శెంకర ఆధ్రయూెంలో అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన వేడ్కలు 
ఘనెంగా నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది.

జనసేన్ని జనమాదిన్నికి 
అన్ధాశ్రమంలో అన్నదానం

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొత్తగడ్ెం జిలా్ పాల్ెంచ, పవన్ కళ్యూణ్ 
పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా ఇెంద్రనగర్ కాలనీలో అన్ధాశ్రమెంలో 
అననిదానెం చేయడెం జరిగిెంది. ఘనెంగా పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు 
సెంబర్లు జరిగాయి. ఈ కారయూక్రమెంలో పాలొ్గనని జనసేన కారయూకర్తలు 
దేవా గౌడ్, బ్రహ్మెం, పవన్ కుమార్, బాలాజీ, పవన్, మల్్కారు్జన్, సాయి 
ప్రసాద్ పవన్ కళ్యూణ్ పుట్టీనరోజు సెందర్ెంగా పాల్ెంచ ఇెంద్ర నగర్ 
కాలనీ సాయిబాబా గుడి టెంపుల్ దగ్గర పవన్ కళ్యూణ్ కి ప్రతేయూక పూజలు 
చేపిెంచడెం జరిగిెంది. భవిషయూతు్త తర్ల కోసెం జవాబుదార్తనెం, 
పారదర్శకతతో కూడిన న్తన ర్జకీయ వయూవస్థ నిర్్మణెం కోసెం 
ర్జకీయ పోర్టెం చేసు్తనని జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ కి 
జన్మదిన శుభాకాెంక్షలు తెల్పారు. పెదదే పాల్ెంచ పెదదేమ్మ గుడి దగ్గర 
ప్రతేయూక పూజలు చేపిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమెంలో జనసేన పార్టీ 
న్యకులు కారయూకర్తలు దేవా గౌడ్ బ్రహ్మెం, పవన్, పవన్ కుమార్ 
బాలాజీ, ర్ఖీష్ మల్్కారు్జన గౌడ్ తదితర కారయూకర్తలు పాలొ్గన్నిరు.

ఒంగోలులో జనసేన్ని జనమాదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఒెంగోలు, జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గౌరవనీయులు కొణ్దల పవన్ కళ్యూణ్ జన్మదిన 
సెందర్ెంగా ఒెంగోలులో 38వ డివిజన్ లో డివిజన్ కార్పరేటర్ మరియు ఒెంగోలు నగర అధయూక్షులు మలగా 
రమేష్, జిలా్ కారయూదరి్శ ర్యని రమేష్, 38 వ డివిజన్ అధయూక్షులు ఆలా న్ర్యణ ఆధ్రయూెంలో జనసేన 
పార్టీ జెండా ఆవిష్కరణ కేక్ కట్ెంగ్ కారయూకర్తల సమావేశెం నిర్హిెంచడెం జరిగిెంది. ఈ కారయూక్రమానికి 
మఖయూ అతిథులుగా ప్రకాశెం జిలా్ అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ మరియు జనసేన పార్టీ సెంతన్తలపాడ్ 
సీనియర్ న్యకులు కెందుకూరు వెంకటేశ్రర్వు, జిలా్ కారయూదరి్శ చలపతి ర్ెంబాబు పాలొ్గన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమెంలో జిలా్ న్యకులు, నగర కమిటీ సభుయూలు, డివిజన్ కమిటీ అధయూక్షులు, కారయూకర్తలు, 
వీర మహిళలు మరియు 38వ డివిజన్ ప్రజలు పాలొ్గన్నిరు. ఈ కారయూక్రమెంలో పాలొ్గని విజయవెంతెం 
చేసి నెందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరున్ హృదయపూర్క ధనయూవాదమలు తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమెంలో 
జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాలొ్గన్నిరు.
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