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ఇప్పటం రైతులకు అండగా జనసేనాని
ఇప్పటంలో ఇళ్ళు కూల్చివేతకు గురైన వారికి లక్ష రూపాయల ఆరిధిక 
సాయం ప్రకటంచిన పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి నియోజకవర్ంలోని ఇప్పటం గ్రామంలో 
వైసీపీ ప్రభుత్వ దాష్టీకానికి ఇళ్ళు దెబ్బ తిననివారు, ఆవాసాలు 
కోలో్పయిన వారికి లక్ష రూపాయలు వంతున ఆరిధికంగా అండగా 
నిలబడాలని జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ నిర్ణయించారు. 
మారిచి 14వ తేదీన ఇప్పటం శివారులో జరిగిన జనసేన ఆవిర్భావ 
సభకు ఇప్పటం వాసులు సహకరించారని, సభా స్థలిని ఇచాచిరని 
కక్షగట్టీ శుక్రవారం జె.సి.బి.లను పెట్టీ, పోలీసులను మోహరింపచేసి 
ఇళ్ళు కూలిచిన ఘటన తెలిసిందే. ఈ సంఘటన ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ర్ష్టంలోనే కాకుండా దేశవాయూప్ంగా చరచినీయంశమైనట్లు 
సామాజిక మాధయూమాల గణంకాలు తెలియచేసు్న్నియి. ఘటన 
జరిగిన మరున్డే పవన్ కళ్యూణ్ ఇప్పటం సందరి్శంచి బాధితులను 
పర్మరి్శంచారు. ఇళ్ళు దెబ్బతిన్ని ధైరయూం కోలో్పని ఇప్పటం 
వాసుల గండె నిబ్బర్నిని చూసి చలించిపోయరు. బాధితులకు 
జనసేన అండగా ఉంట్ందని ప్రకట్ంచారు. నైతిక మద్దతుతోపాట్ 
ఆరిధికంగా కూడా అండగా నిలబడాలని లక్ష రూపాయల వంతున 
భరోసాను ఇప్్పడు ప్రకట్ంచారు. ఈ మొత్్నిని త్వరలోనే పవన్ 
కళ్యూణ్ స్వయంగా అందచేసా్రని జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ 
న్దెండలు మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

మరో బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన బత్్త ల
శతఘ్ని న్యూస్:  ర్జానగరం, తనకునని ఆసి్లో ఎప్్పడూ పెద్ద మొత్ంలో 
సేవా కారయూక్రమాలకి, కష్టీలోలు ఉనని కుట్ంబాలకు ఆరి్థకపరమైన సహకారం 
అందంచడంలో మందండి. “మానవ సేవయే మాధవసేవ” అనే నిన్దానిని 
బలంగా విశ్వసించే. ర్జానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు, మాస్ లీడర్ 
బతు్ల బలర్మకృష్ణ నియోజవర్ంలో మరో బృహత్ర కారయూక్రమానికి శ్రీకారం 
చుటటీబోతున్నిరు. అదే ర్జానగరం నియోజకవర్ంలో ఉనని సుమారు 80 
గ్రామాలకు గ్రామానికి న్లుగ(4) చొప్్పన సిమంట్ సోఫాలు (సిమంట్ బలలులు) 
ఏర్్పట్ చేయబోతున్నిరు. గ్రామాలోలు పదమంద కూరుచినే కూడలిలో ఈ సిమంట్ 
బంచీలను పెట్టీవిధంగా ఏర్్పట్లు చేసు్న్నిరు. త్వరలో ప్రతి గ్రామానికి న్లుగ 
సిమంట్ సోఫాలు(బంచీలు) అందజేయనున్నిరు. నియోజవర్ంలో అనిని కులాలను, 
అనిని మత్లను, అనిని వర్్లను కలుప్కుంటూ జనసేన పార్టీని బలమైన ర్జకీయ 
శకి్గా తయరు చేస్్, 2024 ఎనినికలోలు గెలుపే లక్షష్ంగా పనిచేస్్ మరోపక్క ఇలా 
పలు సేవా కారయూక్రమాలు పెద్ద ఎతు్న చేసు్నని బతు్ల బలర్మకృష్ణ పనితీరు పటలు జనశ్రేణులు మికి్కలి సంతోషం వయూక్ం చేస్్, నియోజకవర్ంలో ప్రజలకు అండగా ఉండే 
సరైన న్యకత్వం దొరికినందకు హర్ం వయూక్ం చేసు్న్నిరు.
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జనసేనాని చిత్రపటానికి ఇప్పటం గ్రామస్తుల పాలాభిషేకం
• పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపటానికి  పాలాభిషేకం

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
సభకు స్థలం ఇచాచిమనని 
అక్కసుతో పాలకులు 
వేధిసు్ంట్.. స్థలం 
ఇచాచిమనని కృతజ్ఞతతో 
శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అండగా 
ని లి చా ర ం ట్ న్ ని రు 
ఇప్పటం గ్రామసు్లు. 

మా దేవుడు నువే్వనంటూ పాలాభిషేకాలు చేసు్న్నిరు. రోడుడు విస్రణ 
పేరిట ప్రభుత్వం ఇప్పటం గ్రామంలో ఇళ్లు అక్రమంగా కూల్చియగా.., 
విషయం తెలుసుకునని వంటనే జనసేన్ధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
స్వయంగా వచిచి ఆ గ్రామసు్లకు అండగా నిలిచారు. అంతేకాద 
మంగళవారం ప్రభుత్వ చరయూల కారణంగా నషటీపోయిన ప్రతి ఇంట్కీ 
రూ. లక్ష ఆరిధిక సాయం ప్రకట్ంచారు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ప్రకటన 
పటలు ఇప్పటం గ్రామంలో హర్్తిరేకాలు వయూక్మవుతున్నియి. ఈ 
సందరభాంగా పార్టీ న్యకులిని పిలిచి అభినందన సభ ఏర్్పట్ చేసి 
మర్  పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపటానిని పాలతో అభిషేకించారు.

• జీవితకాలం రుణపడి ఉంటాం
ఇప్పటం ఇళలు కూలిచివేత వయూవహారంలో మాకు అండగా నిలచిన 
పవన్ కళ్యూణ్ కి జీవితకాలం రుణపడి ఉంటామని ఈ సందరభాంగా 
ఇప్పటం గ్రామసు్థలు తెలిపారు. స్వయంగా వచిచి పర్మరి్శంచడంతో 
పాట్ రూ. లక్ష ఆరిధిక సాయం ప్రకట్ంచడం పటలు హర్్తిరేకాలు 
వయూక్ం చేశారు.
• జనసేన మందండి పోర్డుతుంద –  చిలలుపలిలు శ్రీనివాస్
సమసయూ ఎక్కడ ఉంట్ జనసేన పార్టీ అక్కడ ఉంట్ందని పార్టీ 
మంగళగిరి నియోజకవర్ం ఇంఛార్జ్ చిలలుపలిలు శ్రీనివాస్ స్పషటీం 
చేశారు. ఇప్పటం గ్రామానికి ఎలాంట్ సమసయూ వచిచిన్ పార్టీ 
మందండి పోర్టం చేసు్ందని హమీ ఇచాచిరు. కూల్చివాడు 
ఉంట్ కట్టీవాడు ఉంటడారని., వైసీపీ అధికారంలోకి వచిచిన న్ట్ 
నుంచి కూలచిడం మినహా ఎక్కడా ఒక్క నిర్్మణం కూడా చేపట్టీన 
దాఖలాలు ల్వని అపా్పరు. ఇప్పటంలో వైసీపీ కూలిచిన ప్రతి ఇంట్కి 
రూ. లక్ష ఆరిధిక సాయం ప్రకట్ంచిన జనసేన్ధినేతకు నియోజకవర్ 
ప్రజల తరఫున ధనయూవాదాలు తెలిపారు, ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ 
గంటూరు జిలాలు అధయూక్షులు గాదె వంకట్శ్వరర్వు, ప్రధాన కారయూదరి్శ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యదవ్, పార్టీ న్యకులు, ఇప్పటం గ్రామ 
ప్రజలు పాల్్న్నిరు.

మా దేవుడు నువ్వేనంటున్న ఇప్పటం గ్రామస్తులుమా దేవుడు నువ్వేనంటున్న ఇప్పటం గ్రామస్తులు
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జనసేనపార్టీ జిలాలా అధ్యక్షులు కందులను కలిసిన కొమ్ముల
శతఘ్ని న్యూస్: డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలు జనసేన పార్టీ జిలాలు 
అధయూక్షులు కందల దరే్ష్ నగరం ఏ.ఎమ్.సి మాజీ చైర్మన్ కొమ్మల 
కొండలర్వు ర్జమహంద్రవరంలో మర్యూద పూర్వకంగా కలిశారు. 
త్వరలో ఆయన వైసీపీని వీడి జనసేనలో చేరనున్నిరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ జిలాలు ఉపాధయూక్షుడు శిరిగినీడి వంకట్శ్వరర్వు, జిలాలు 
కారయూదరి్శ వాసంశెట్టీ కుమార్, మామిడికుదరు మండల సర్పంచుల 
సమాఖయూ అధయూక్షుడు అడబాల త్తకాప్, మామిడికుదరు మండల 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు జాలం శ్రీనివాసర్వు, న్యకులు కొమ్మల 
జంగమయయూ, కంకిపాట్ నరసింహర్వు, మంద గాంధీ, తుండూరు 
బుజిజ్, వేగి పండు, న్గంద్ర తదతరులు పాల్్న్నిరు.

గాదె వంకటేశ్వరరావుని కలిసి అభినందనలు తెలిపిన 
ఇప్పటం జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: గంటూరు, అధికార పార్టీ వారు ఇప్పటం 
గ్రామంలో అన్యూయంగా జరిపిన కక్ష సాధింప్లోలు భాగంగా రోడుడు 
విస్రణ అనే నేపంతో గ్రామంలో ఇళలును కూలిచివేయడం అలాగ 
కొందరిపై అక్రమ కేసులు బన్యించటం విషయలు మనకు 
తెలిసినవే. ఈ సందరభాంగా ఇప్పటం జనసైనికులు మాటాలుడుతూ 
గత నెల 31వ త్ర్కున పిఏసి చైర్మన్ న్దెండలు మనోహర్ 
ఇప్పడం గ్రామంలో పరయూటనలో కరంట్ తీయించారు. తర్్వత 
జనసేన ఫ్లుక్స్ లను చించి వేయడం జరిగింద. అనంతరం జిలాలు 
అధయూక్షుల సలహాతో మేమ పోలీస్ కంపె్లుంట్ ఇవ్వడం జరిగింద. 
మరుసట్రోజు ఉదయం అధికార పార్టీ న్యకులు మా ఇళలును 
రోడుడు విస్రణలో భాగంగా కూలిచివేయలి అని చూసు్న్నిరు 
అని తెలిసిన వంటనే వాట్కి సంబంధించిన పేపరలును రడీ 
చేయించి మా చేత హైకోరుటీ న్యూయవాద చిదంబరం దగ్రకు 
పంపించారు. తర్్వత రోజు ఉదయం 6 గంటలకు రోడుడు 
విస్రణలో భాగంగా ప్రోక్లునులు ర్వడం జరిగింద. ఆ విషయనిని 
వంటనే గాదె వంకట్శ్వరర్వుకి తెలియజేయడం జరిగింద. 
తర్్వత మమ్మలిని అరసుటీ చేసి సేటీషన్ కు తీసుకళ్లురని 
తెలుసుకొని వంటనే దగి్ర్ల పోలీస్ సేటీషన్ కు వచిచి అక్కడ 
సిఐతో మాటాలుడి మమ్మలిని ఇప్పటం గ్రామానికి తీసుకొచిచి మా 

కుట్ంబాల అందరినీ కలిసి అందరికీ మనోధైరయూం ఇచిచినందకు మరియు మేమ ఎప్్పడు ఫోన్ చేసి వంటనే స్పందంచి మాకు ధైర్యూనిని ఇచిచిన జిలాలు అధయూక్షులు గాదె వంకట్శ్వరర్వుకి 
మనస్్పరి్గా ధనయూవాదాలు తెలుప్తున్నిమ. అలాగ మా గ్రామానికి వచిచి మాకు వనునిదండగా నిలిచిన ర్ష్ట జనరల్ సెక్రటర్ బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యదవ్, మా నియోజకవర్ 
ఇన్చిర్జ్ చిలలుపలిలు శ్రీనివాస్ మరియు మాకు, మన పార్టీ కి అండగా ఉనని ర్ష్ట న్యకులకు, జిలాలు న్యకులకు, మండల అధయూక్షులకు, గ్రామ అధయూక్షులకు, నగర అధయూక్షులకు మర్ 
మఖయూంగా వీర మహిళలకు, జనసైనికులకు అందరికీ పేరు పేరున్ మా ఇప్పటం గ్రామం తరుప్న అందరికి ధనయూవాదాలు తెలుప్తున్నిమని తెలిపారు.

పలు కుటంబాలను పరామర్శంచిన 
బతుతుల దంపతులు

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవర్ం, సీత్నగరం మండలం, కూనవరం గ్రామానికి చందన నండూరి న్కర్జు 
అన్రోగాయూనికి గరై, ర్జమండ్రి గవరనిమంట్ హాసి్పటలోలు చికితస్ పందతునని విషయం తెలుసుకునని ర్జానగరం 
నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు బతు్ల బలర్మకృష్ణ, వారి సతీమణి న్సేన కోసం న్ వంతు కమిటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి 
బతు్ల వంకటలక్ష్మి వారిని పర్మరి్శంచి, మనోధైరయూం చపి్ప మరుగైన వైదయూం అందంచాలని డాకటీరలుకు స్చించారు.

ర్జానగరం నియోజకవర్ం, కోరుకొండ మండలం, గాదర్డ గ్రామానికి చందన క్రైస్వ బోధకుర్లు, సమాజ సేవకుర్లు 
మలలుమక్కల స్రయూకాంతం అన్రోగయూం కారణంగా ర్జమండ్రి గవరనిమంట్ హాసి్పటలోలు చికితస్ పందతునని విషయం 
తెలుసుకునని ర్జానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు బతు్ల బలర్మకృష్ణ, వారి సతీమణి న్సేన కోసం న్ వంతు 
కమిటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వంకటలక్ష్మి ఆమను పర్మరి్శంచి సంబంధిత డాకటీరలుతో మాటాలుడి, ఆరోగయూ పరిసి్థతిపై 
ఆర్ తీసి మరుగైన వైదయూం అందంచాలని స్చించారు.

ర్జానగరం నియోజకవర్ం, కోరుకొండ మండలం, గాదర్డ 
గ్రామానికి చందన క్రైస్వ బోధకుర్లు, సమాజ సేవకుర్లు 
మలలుమక్కల స్రయూకాంతం అన్రోగయూం కారణంగా ర్జమండ్రి 
గవరనిమంట్ హాసి్పటలోలు చికితస్ పందతునని విషయం 
తెలుసుకునని ర్జానగరం నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు 
బతు్ల బలర్మకృష్ణ, వారి సతీమణి న్సేన కోసం న్ వంతు 
కమిటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బతు్ల వంకటలక్ష్మి ఆమను 
పర్మరి్శంచి సంబంధిత డాకటీరలుతో మాటాలుడి, ఆరోగయూ పరిసి్థతిపై 
ఆర్ తీసి మరుగైన వైదయూం అందంచాలని స్చించారు.

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

డెలాటీకు దాళ్్వ ఇవ్వలేకపోతే మంత్రి జోగి రాజీనామా చేయాలి
శతఘ్ని న్యూస్: పెడన జనసేన పార్టీ న్యకులు నియోజకవర్ంలోని ప్రజా 
సమసయూలపై, జగననని కాలనీలో మరక పనుల అవకతవకలపై, గూడూరు 
జడీ్ప స్్కలోలు న్బార్డు నిధుల దరి్వనియోగం, నియోజకవర్్నికి దాళ్్వ పంట 
ఇవా్వలని డిమాండ్్ సోమవారం గూడూరు మండలం, శారద పేటలో పాత్రికేయ 
సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింద. ఈ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ కృష్్ణ జిలాలు 
ప్రధాన కారయూదరి్శ బతి్న హరిర్మ్ మాటాలుడుతూ గూడూరు జడీ్ప పాఠశాలలో 
72.80 లక్షల రూపాయల న్బార్డు నిధులు దరి్వనియోగం అయయూయి అన్నిరు. 
కాంట్రాకటీర్, అధికారులు కుమ్మక్్క లక్షల రూపాయల ప్రజాధన్నిని సా్వహా చేశారని 
ధ్వజమత్్రు. కటటీని తరగతులకు బిలులులు పందారన్నిరు. ఈ విషయనిని సాక్షాతు్ 
వైసిపి మండలాధయూక్షులు, జడి్పట్సి మంబర్ పత్రికా మఖంగా వలలుడించారు. ఈ 
విషయంపై జోగి రమేష్ ఎందకు స్పందంచడం ల్ద. ఈ అవినీతిలో మంత్రి వాట 
ఎంతో చపా్పలని జోగి రమేష్ కి సవాలు విసిర్రు. ఎస్ వి బాబు మాటాలుడుతూ… 
అవినీతి చక్రవరి్, అబదా్దలకోరు మంత్రి జోగి రమేష్ సాగనీరు కొరత కారణంగా 
దాళ్్వ ఇవ్వల్మని అబదాధిలు వలిలుస్్ నియోజకవర్ ప్రజలను మోసగిసు్న్నిరు అని 
అన్నిరు. కృష్్ణ డెలాటీకు ప్రధాన నీట్ ప్రాజెకుటీలు అనిని నిండుకుండలాలు ఉన్నియి. 

పెడన నియోజకవర్ం పూరి్గా వయూవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం. గత దాళ్్వ కి ఈసారి ఒక పంట త్యూగం చేయండి. ప్లిచింతల మరమ్మతు, పెడన నియోజకవర్ంలోని సాగనీరు 
కాలువలు, మరికి నీట్ కాలువలను మరమ్మతులు చేసా్మని తరువాత ప్రతి సంవతస్రం మూడు పంటలకు నీళ్లు ఇచేచి అవకాశం ఇవా్వలని జోగి మాయ మాటలు చపా్పరు. నియోజకవర్ 
రైతుల ఆకాంక్షల మేరకు కచిచితంగా దాళ్్వ ఇవా్వలని జనసేన పార్టీ డిమాండ్ చేసు్ంద. గృహ నిర్్మణ శాఖ మంత్రిగా నియోజకవర్ంలో జగననని కాలనీలో జరుగతునని అవకతకులపై 
మంత్రి స్పందంచాలి. పెడన పటనింలోని జగననని మూడు కాలనీలో 6.30 కోటలు రూపాయల మేరక పనులోలు భార్ అవినీతి జరిగింద. అనేక కుట్ంబాలను ఆరి్థకంగా దగజారుస్్, 
అప్్పల పాలు చేసే పేకాటను మంత్రి అనుచరుల్ నిర్వహించడం అతయూంత దారుణమైన విషయం. నియోజకవర్ సమసయూలను గాలికి వదల్సి, అభివృదధి అనే మాట ఎత్ని అవినీతిపరుడు 
జోగి రమేష్ కూడా పవన్ కళ్యూణ్ ను విమరి్శంచడం విడూడురంగా ఉంద. పవన్ కళ్యూణ్ పై అకారణంగా ఆరోపణలు చేసే్ ప్రజాసా్వమయూబదధింగా ఎదర్కంటాం అని ఎస్ వి బాబు 
హెచచిరించారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన పార్టీ ర్ష్ట సంయుక్ కారయూదరి్శ బట్టీ లీలా కనకదర్, బతి్న హరిర్మ్, ఎస్ వి బాబు, పండమనేని శ్రీనివాస్, ఊస వంకయయూ, చీరలు నవీన్ 
కృష్ణ, కనపరి్ వంకనని, శీరం సంతోష్, గలాలు హర్ష్, మద్దనేని ర్మకృష్ణ, సమ్మట గణపతి, సమ్మట చినిని, సమ్మట శివయయూ, పామరి్ వీర ప్రకాష్, దాసరి రవీంద్ర, మరియు పెద్ద ఎతు్న 
జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

నిందితుడిని కఠినంగా శిక్ంచి బధితుందికి నా్యయం చేయాలి
శతఘ్ని న్యూస్: వైయసాస్ర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చందన 
న్యకుడు షేక్ చాంద్ బాష్ కుమార్ పై అఘాయిత్యూనికి 
పాల్పడిన హాఫిజ్ మసా్న్ ను కఠినంగా శిక్ంచాలని, 
ఒక పసిపాపపై జరిగిన అఘాయితయూంపై ఇంతవరకు 
వైయసాస్ర్స్పి సా్థనిక ఎమ్మల్యూ వలలుంపలిలు శ్రీనివాస్ గానీ 
కలకటీర్ ఢిలీలు ర్వు గాని మరి ఏ ఇతర అధికారి గానీ కనీసం 
స్పందంచల్దని, బాధితుర్లి కుట్ంబానికి అనిని విధాలుగా 
సహాయ సహకార్లు అందంచి అండగా నిలబడి న్యూయం 
చేయలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట మహిళ్ కమిషన్ చైర్ పరస్న్ 
వాసిరడిడు పద్మని వారి కార్యూలయంలో కలిసి వినతిపత్రం 
అందంచిన జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు ర్ష్ట 
అధికార ప్రతినిధి మరియు పశిచిమ నియోజకవర్ ఇన్చిర్జ్ 
పోతిన వంకట మహష్ మరియు న్యకులు సయయూద్ 
మోబిన్, పటూనిరి శ్రీనివాసర్వు, బొటటీ సాయి, బావిశెట్టీ 
శ్రీనివాసర్వు, బంగారు న్కర్జు, నోచరలు పవన్ కళ్యూణ్.

విషయం : విజయవాడ పాత ర్జర్జేశ్వరి పేట ఉరూ్ద స్్కల్ బజార్ డ్ర్ నెంబర్ 19-11-5, నంద నివాసం ఉంట్నని షేక్ చాంద్ బాష్ కుమార్ , అత్యూచార్నికి గరైన ఆరేళలు 
బాలికకు న్యూయం చేయలి, మానవ మృగం హాఫిజ్ మసా్న్ ను కఠినంగా శిక్ంచాలని, బాధితుర్లి కుట్ంబానికి ప్రభుత్వం అనిని రకాలుగా అండగా నిలబడి సహాయ సహకార్లు 
అందంచాలని కోరుతూ. విజవాడ పశిచిమ నియోజకవర్ం పాత ర్జర్జేశ్వరి పేటకు చందన షేక్ చాంద్ బాష్ వైయసాస్ర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ న్యకులు వారిద చాలా పేద కుట్ంబం 
చాంద్ బాష్ భారయూ ఇళలు యంద పనిచేసుకొని ఇరువురి సంపాదనతో పిలలులిని ఉరూ్ద స్్కలోలు చదవించుకుంటూ చాలా పేదరికంలో జీవితం గడుప్తున్నిరు. వీరి రండవ పాప 
సా్థనిక ఉరూ్ద స్్కలోలు మూడ్ తరగతి చదవుతుననిద. సా్థనికంగా నివాసమంట్నని మానవ మృగం షేక్ హఫీజ్ మసా్న్ తన కామ వాంఛను తీరుచికునేందకు పసిపిలలులైనట్వంట్ 
ఆరేళలు పాపపై కనేనిసి మాయమాటలు చపి్ప బొమ్మలు కొనిసా్నని గదలోకి తీసుకువళ్లు నోట్లు గడడులు కుకి్క అభం శుభం తెలియని ఈ చిన్నిరిపై అఘాయిత్యూనికి పాల్పడిన్డు. ఈ 
ఘటన యవత్ సభయూ సమాజం తలదంచుకునేలా ఉంద, ఇంత పెద్ద సంఘటన జరిగిన్ సా్థనిక ఎమ్మల్యూ వలలుంపలిలు శ్రీనివాసర్వు మరియు కలకటీర్ స్పందంచల్ద చిననిచినని పనులు 
చేసుకుంటూ తమ ఆడ పిలలులిని పోషంచుకునే వారంట్ ప్రభుత్్వనికి అధికారులకి ఇంత చినని చూపా అని మా హృదయలని కలచివేసు్ంద. పదే పదే ప్రభుత్వమ దశా చటటీం చేశామని 
చప్్న్ని ర్ష్టంలో మహిళలపై దాడులు అఘాయిత్యూలు రోజురోజుకీ పెరుగతునేన్నియి. విజయవాడ నగరం నడిబొడుడున ఆరు సంవతస్ర్ల పసిపాపపై ఇలాంట్ దర్ఘటన జరిగితే 
స్పందంచాలిస్న బాధయూత సా్థనిక ప్రజాప్రతినిధికి ల్దా? ర్ష్ట హంశాఖ మంత్రి త్నేట్ వనిత కూడా స్పందంచల్ద. స్పందంచల్క పోవడానికి గల కారణం బాధయూత ర్హితయూమా 
ల్క పేద ఇంట్ ఆడపిలలులంట్ చులకన భావమా మానవ మృగానిని కఠినంగా శిక్సా్మని బాధితు కుట్ంబానికి అండగా నిలబడత్మని సా్థనిక ప్రజాప్రతినిధి గాని ప్రభుత్వం గానీ 
స్పందంచల్దంట్ పేద కుట్ంబాల ఆడ పిలలుల రక్షణ మరియు గౌరవమర్యూదలిని కాపాడే బాధయూత ఈ ప్రభుత్వనికి ల్దనే నిరలుక్షష్ ధోరణి ర్ష్టంలోని మహిళలందరికీ అర్థమవుతుంద. 
తమరు తక్షణమే స్పందంచి మానవ మృగం హాఫిజ్ మసా్న్ ను కఠినంగా శిక్ంచేలాగా తగ చరయూలు తీసుకొని బాధితుర్లి కుట్ంబానికి అండగా నిలబడి అనిని రకాలుగా సహాయ 
సహకార్లు అందంచగలరని తెలిపారు.

జనసేన అధ్యక్షుల ద్వారానే జరుగుతుంది: బుండి శేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్: గంతకల్, కరూనిల్ మేయర్ వై.బి.ర్మయయూ మీరు అయయూప్ప సా్వమి మాల వేసుకొని నోట్కి వచిచినట్లు మాటాలుడుతున్నిరు. 
నోరును అదప్లో పెట్టీకొని పదధితిగా మాటాలుడండి సా్వమి. మా జనసేన అధయూక్షులు ఎక్కడైన్ సభ పెడితే చాలు మీకు భయం ప్ట్టీ మీ 
మంత్రులు ఎమ్మల్యూలు మీడియ మందకొచిచి మాటాలుడటం చూసు్ంట్ మా జనసేన అధయూక్షులు అంట్ మీకు భయం ప్ట్టీసు్న్రు. పాల్రు 
సన్నిసులు ఒకొ్కక్కరు ర్సి పెట్టీకోండి 2024 లో ఖచిచితంగా మారు్ప జరుగతుంద. మా జనసేన అధయూక్షుల దా్వర్నే జరుగతుందని 
గంతకల్ పటటీణ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు బండి శేఖర్ అన్నిరు.

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


బుధవారం, 09 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నోరు అదుపులో పెట్టుకో, పవన్ కళ్్యణ్ ని విమర్శుంచే స్థాయి నీకు లేదు
వాల్మీకి (బోయ) కులస్తులను ఎస్టీ జాబితాలో చేరుసాతుననని మీ ముఖయూమంత్రి జగన్మీహన్ రెడ్డి ఎందుకు వాల్మీకులను మోసం చేశారని ప్రశనించు?
కరూనిలు మేయర్ బి.వై రామయయూకు సాట్ంగ్ వారినింగ్ ఇచిచిన మైలేరి మల్లయయూ

శతఘ్ని న్యూస్: ఆళళుగడడు జనసేన పార్టీ కార్యూలయంలో జనసేన న్యకులు 
మైల్రి మలలుయయూ మీడియతో మాటాలుడుతూ కరూనిలు మేయర్ బి.వై ర్మయయూ 
పవన్ కళ్యూణ్ ను వయూకి్గతంగా దూషంచడానిని తీవ్ంగా ఖండించారు. పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్రజా సమసయూల మీద మాటాలుడుతుంట్ బి.వై ర్మయయూ మేయర్ 
పదవిలో ఉండి, పవిత్రమైనట్వంట్ అయయూప్ప మాలలో ఉండి పవన్ కళ్యూణ్ 
ను సన్యూసి, వధవ అని సంబోధించడం అయయూప్పమాల ధరించిన వయూకి్ ఇలా 
నోట్కి వచిచినట్టీ బూతులు మాటాలుడడం అయయూప్ప భకు్ల మనోభావాలను 
కించపరచడం కాదా అని ప్రశినించారు. వయూకి్గతంగా దూషంచడం మీకే 
కాద మాకు కూడా బూతులు వసా్యని, కానీ మా న్యకుడు ఆ సంసా్కరం 
నేరి్పంచల్దని, పవిత్రమైనట్వంట్ అయయూప్ప మాలలో ఉన్నిరు కనుక 
వయూకి్గతంగా దూషంచడానికి మా సంసా్కరం అడుడు వసు్ందని తెలియజేశారు. 
కరూనిలు ప్రజలు బి.వై ర్మయయూ ను మేయర్ గా ఎనునికుననిద కరూనిలు 
అభివృదధికి, ప్రజా సమసయూల పరిష్కరిసా్రని ప్రజలు మిమ్మలిని కార్పరేటరలుగా 
ఎనునికుననిద డ్రైనేజీ వయూవస్థను, కరూనిలు సిటీ అభివృదధికి తోడ్పడాలి గాని 
పవన్ కళ్యూణ్ ను వయూకి్గత దూషణల కోసం మీకు పదవి ప్రజలు ఇవ్వల్దని 
హెచచిరించారు. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రజల సమసయూల మీద ప్రజల తరఫున పోర్టం 

చేసు్ంట్ వైసీపీకి చందన ప్రజాప్రతినిధులు వయూకి్గత దూషణలతో కాలం గడిపే బదలు మంత్రులు, ఎమ్మల్యూలు మీకు ఇచిచిన మంత్రి పదవులను బాధయూత్యుతంగా నిర్వహించి 
ప్రజా సమసయూలను పరిష్్కరం దశగా పనిచేయలని పవన్ కళ్యూణ్ ను వయూకి్గతంగా దూషసే్ ప్రజా సమసయూలు తీరవని హెచచిరించారు. 2019 ఎనినికలలో మేనిఫ్సోటీలో మఖయూమంత్రి 
జగనో్మహన్ రడిడు వాలీ్మకిలను(బోయ) కులసు్లను ఎసీటీ జాబిత్లో చేరుసా్మని హామీ ఇచాచిరు కదా మరి వాలీ్మకిలను ఎసీటీ జాబిత్లో చేర్చిర్? ఎప్్పడైన్ మఖయూమంత్రి జగనో్మహన్ 
రడిడుని అడిగార్ అని ప్రశినించారు. ప్రజా సమసయూల మీద కరూనిలు సిటీ అభివృదధి మీద దృషటీ పెటటీండి కానీ, బడుగ, బలహీన వర్్ల ర్జాయూధికారమే దశగా పనిచేసు్నని పవన్ కళ్యూణ్ ను 
విమరి్శసే్ పరిసి్థతులు తీవ్ంగా ఉంటాయని హెచచిరించారు. వైఎస్ఆరిస్పి ప్రభుత్వం ఇప్పటం గ్రామంలో రోడుడు వడలు్పలో భాగంగా ఇలులు కోలో్పయిన బాధితులకు ప్రతి కుట్ంబానికి లక్ష 
రూపాయలు చొప్్పన ఆరి్థక సాయం ప్రకట్ంచినందకు ధనయూవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యకులు ర్చంశెట్టీ వంకటసుబ్బయయూ, బావికాడి గర్రప్ప, సజజ్ల, 
దూలం చైతనయూ తదతరులు పాల్్న్నిరు.

స్థానికి మత్స్యకారులకు ఉపాధి 
అవకాశాలు పెుంచాలని జనసేన వినతి
శతఘ్ని న్యూస్: కొల్లురు సరసుస్లో అక్రమ తవ్వకాలపై చరయూలు తీసుకుని కొల్లురు 
పర్యూవరణనిని కాపాడి, కొల్లురులో కాలుష్యూనిని నివారించి తదా్వర్ కొల్లురులో సహజ 
సిదధింగా చేపల వేట చేసుకునే సా్థనికి మతస్ష్కారులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచాలని, 
అక్రమ తవ్వకాలు మరలా ప్నర్వృతం కాకుండా చూడాలని మంగళవారం జిలాలు 
అటవీ శాఖ అధికారి రవీంద్ర ధామా ఐ.ఎఫ్.ఎస్ ని కలిసి జనసేన పార్టీ తరప్న 
జనసేన పార్టీ ర్ష్ట కారయూదరి్శ డా.ఘంటసాల వంకటలక్ష్మి, మతస్ష్కార వికాస విభాగం 
ర్ష్ట వైస్ చైర్మన్ మోరు వంకట న్గర్జు, జిలాలు ఉపాధయూక్షులు ఇళళు శ్రీనివాస్, జనసేన 
న్యకులు కొఠారి అదశేషు, జిలాలు ప్రోగ్రామింగ్ కమిటీ సభుయూలు ఉప్్ప కలి్క రమేష్, 
బొడుడు గిరిబాబు నడిపలిలు గ్రామ జనసేన న్యకులు జుజుజ్వరప్ సురేష్ వినతిపత్రం 
అందంచడం జరిగింద.

జగనన్న కాలనీలా...? జగడాల కాలనీలా...?
జగననని లే అవుట్లలో పెచుచి మీరుతునని ఆగడాలు
చోదయూం చూస్తునని సచివాలయ, రెవెన్యూ అధికారులు
రోడెక్కే పరిస్థితి తీస్కురావదుదు జనసేన పార్టీ నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్వతీప్రం పటటీణ పరిసర ప్రాంత్లోలు పేదలకు ఇళలు కోసం ఏర్్పట్ 
చేసినవి జగననని కాలనీలా…? ల్క జగడాల కాలనీలా…? అని జనసేన పార్టీ 
న్యకులు ప్రశినించారు. మంగళవారం జనసేన పార్టీ జిలాలు న్యకులు చందక 
అనిల్ కుమార్, వంగల దాలి న్యుడు, నెయియూగాప్ల సురేష్, సిరిప్రం గౌర్ శంకర్, 
బార్నిల పవన్ కుమార్ తదతరులు విల్కరులతో మాటాలుడుతూ పార్వతీప్రం పటటీణ 
సమీపంలోని కొత్వలస గోపాలప్రం, మరికి, నరిస్ప్రం పరిసర ప్రాంత్లోలు జగననని 
ల్అవుట్లు ఏర్్పట్ చేసి అందలో పేదవారికి ఇళ్ళు మంజూరు చేసి ప్రభుత్వం జగననని 
కాలనీలుగా పిలుసో్ందన్నిరు. అయితే గత కొద్దరోజులుగా జగననని కాలనీలు… 
జగడాల కాలనీలుగా మార్యని ఎదే్దవా చేశారు. కొంతమంద లబిధిదారులు తమ దృషటీకి 
వారి సమసయూలను తీసుకొచాచిరన్నిరు. గతంలో తమకి కొత్వలస గోపాలప్రం గ్రామాల 
మధయూలో ఏర్్పట్ చేసిన జగననని ల్ఔట్ లో పటాటీలు ఇచిచి, స్థలాలు చూపించారన్నిరు. 
ఇదలా ఉండగా ఇటీవల కొంతమంద వచిచి తమ స్థలంలో ప్న్దల ఏర్్పట్ 
చేసు్న్నిరన్నిరు. అద మాకు కేటాయించిన స్థలం అని చబితే మాకు ఇక్కడ ప్న్దలు 
వేసుకోమన్నిరు. మీకు నచిచిన దగ్ర చప్్పకోండనే సమాధాన్లు చప్్న్నిరన్నిరు. 
కొంతమంద ప్రజా ప్రతినిధులు వారి అండదండలతో జగననని కాలనీలో తమ జులుం 
చలాయిసు్న్నిరని వాపోయరన్నిరు. ప్రజాప్రతినిధులు అండదండలతో ఆ కాలనీలో 
వారి ఆగడాలు పెచుచిమీరుతున్నియన్నిరు. అలాగ కొంతమంద న్యకులు ఆయ 
కాలనీలో కమూయూనిటీహాళ్ళు, ప్రభుత్వ కార్యూలయల కోసం కేటాయించిన స్థలాలను 
అమ్మకాలు చేసుకుంట్న్నిరని ఆరోపణలు తమ దృషటీకి వచాచియన్నిరు. కొంతమంద 
స్థలాలు ఆక్రమించి నిర్్మణలు చేయడమే కాకుండా అమ్మకాలు చేసు్న్నిరని తమ దృషటీకి 
వచిచిందన్నిరు. గత కొద్దరోజులుగా జగననని కాలనీలో జగడాలు జరుగతుననిప్పట్కీ 
సంబంధిత సచివాలయ, రవన్యూ సిబ్బంద చోదయూం చూసు్న్నిరన్నిరు. చీమ 
చిట్కు్కమంట్ తెలిసిపోయే విధంగా సచివాలయ, వాలంటర్ వయూవస్థను ఏర్్పట్ 
చేశామని గొప్పలు చప్్పకుంట్నని ప్రభుత్వ పాలకులు, అధికారులకు ఇవి 
కనబడల్దా…? అని ప్రశినించారు. దీనికి ఏమి సమాధానం చబుత్ర్ని ప్రశినించారు. 
ఈ విషయంలో రవన్యూ అధికారులు, సచివాలయ సిబ్బంద ఫ్యిలయయూరన్నిరు. ఈ 
జగడాల వనుక ఉననిదెవరో ఉననిత్ధికారులు బయటపెటాటీలిస్న అవసరం ఉందన్నిరు. 
ల్ని పక్షంలో త్మే రోడుడు ఎకు్కత్మని హెచచిరించారు. పార్వతీప్రం పటటీణంలో ఏమి 
చేసిన్… అడిగ వారు ల్రు అనే ధీమాతో ఉనని ప్రజా ప్రతినిధులకు, వారికి కొమ్మ కాసే 
అధికారులు, సిబ్బందకి తగిన గణపాఠం చబుత్మని హెచచిరించారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మ్దాదాడ వసంత్ కు అండగా 
జనసేన ఆరథికసాయం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్ం, ఇటీవల రైలు ప్రమాదంలో గాయపడిన 
చినని లంకాంకు చందన జనసైనికుడు మదా్దడ వసంత్ కు బూరజ్ మండలం న్యకులు 
మజిజ్ ర్ంబాబు, తోట అప్పలర్జుల ఆధ్వరయూంలో జనసైనికులు రూపాయలు 11000/- 
ఆరి్థక సహాయం అందంచారు. మజిజ్ ర్ంబాబు మాటాలుడుతూ ఆపదలో ఉనని వారికే సహాయం 
చేయడానికి జనసేన పార్టీ మందంట్ందని తెలియజేయడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో 
కేత సాయికుమార్, అనుస్రి మన్మధర్వు, జయర్ం, శేషగిరిర్వు, గోపాలకృష్ణ, వీర 

సా్వమి, వాకమడి మణికంఠ, సంతోష్, సాంబ, ఎన్. జయర్ం, సి చినని, ఎన్ కోట్, బి నవీన్, క సంతోష్, క ర్జు, క లక్షష్మణ్ మరియు సా్థనిక ప్రజలు జనసైనికులు పాల్్న్నిరు.

అడబాల సూరిబాబు కుటంబానిని 
పరామరి్శంచిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్

శతఘ్ని న్యూస్: ర్జానగరం నియోజకవర్ం, సీత్నగరం మండలం, సీత్నగరం గ్రామ వాస్వుయూలు 
అడబాల స్రిబాబు మరణవార్ సీత్నగరం మండల జనసేన శ్రేణుల దా్వర్ విషయం తెలుసుకునని 
సీత్నగరం గ్రామానికి వళ్ళు స్రిబాబు కుట్ంబ సభుయూలను పర్మరి్శంచిన ర్జానగరం నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ & ఐకయూర్జయూసమితి అవారుడు గ్రహీత మేడ గరుదత్ ప్రసాద్. ఈ కారయూక్రమంలో 
సీత్నగరం మండలం జనసేన పార్టీ కనీ్వనర్ కారిచరలు విజయ్ శంకర్, సీత్నగరం జనసేన పార్టీ వైస్ 
ప్రెసిడెంట్ కత్ సతయూన్ర్యణ, సీత్నగరం మండల జనసేన పార్టీ కమిటీ ప్రధాన కారయూదరి్శ చిడిపి న్గష్, 
సీత్నగరం మండల న్యకులు అప్పయయూమా్మ (ప్రసాద్) సీత్నగరం మండల కమిటీ సభుయూలు దబాయ్ 

శ్రీను, సీత్నగరం మండల వీర్మహిళ కందకటలు అరుణకుమారి, సీత్నగరం మండల జనసైనికులు, కారయూకర్లు తదతరులు పాల్్న్నిరు.

వీధిలైట్లు మరయు సిముంట్ రోడ్డు వేయాలని జనసేన వినతి
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిలాలు, పరూచిరు, చిననిగంజాం మండలంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూంలో చేసు్నని 
ఇంట్ంట్కి జనసేన అనే కారయూక్రమంలో చిననిగంజాం గ్రామపంచాయతీకి సంబంధించిన ప్రభుదేవా కాలనీకి చందన 
కొంతమంద మహిళలు ఆ గ్రామానికి వళ్ళునప్్పడు జనసేన న్యకుల దృషటీకి కొనిని సమసయూలు తీసుకొచాచిరు. ఆ 
సమసయూలోలు భాగంగా మంగళవారం ఆ గ్రామానికి వీధిలైట్లు మరియు సిమంట్ రోడుడు వేయలని జనసేన పార్టీ మండల 
అధయూక్షుడు సంద శ్రీనివాసర్వు గ్రామ కారయూదరి్శ మసా్న్ ర్వు మరియు సర్పంచ్ ఆత్మనందర్వులకు వివరించి 
వినతిపత్రం అందంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల ప్రధాన కారయూదరు్శలు కుర్రి వాసుదేవర్వు, అడుసుమలిలు 
హరిబాబు, జిలాలు ప్రోగ్రామ్స్ కమిటీ మంబర్ తుమ్మలపెంట సతీష్. యువ న్యకులు తోట అశోక్ చక్రవరి్, గంటా 
వంకట్ష్, చరుకూరి లక్షష్మణ తదతరులు పాల్్న్నిరు.

నాదుండలు మనోహర్ ను మరా్యదపూరవాకుంగా 
కలిసిన అక్కల రామమోహన రావు

శతఘ్ని న్యూస్: హైదర్బాద్, పిఏసి చైర్మన్ 
న్దెండలు మనోహర్ ని హైదర్బాద్ లో 
వారి ఇంట్ వద్ద మైలవరం నియోజకవర్ం 
జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మరియు ర్ష్ట అధికార 
ప్రతినిధి అక్కల ర్మమోహన ర్వు (గాంధి) 
మర్యూదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింద. 
మైలవరం నియోజకవర్ం పార్టీ బలోపేత్నికి 
ఏమిచేయలి జిలాలు, మండలం, గ్రామ కమిటీల 
పనితీరు గరించి, ప్రసు్త ర్జకీయ పరిసి్థతులు, 
ప్రభుత్వం పనితీరు గరించి చరిచించటం 
జరిగింద.

పవన్ కళ్్యణ్ పై ఎమమెలే్య చేసే అసత్యపు 
ప్రచారాలు మానుకోవాలి : శేషుబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: అవనిగడడు శాసనసభుయూలు సింహాద్రి 
రమేష్ ఓటమి భయంతో పదే పదే పవన్ కళ్యూణ్ 
మీద తప్్పడు ప్రచార్లు చయయూడం మానుకోవాలి. 
జనసేన పార్టీ బడుగ బలహీన వర్్ల పార్టీ. 
ర్ష్టంలో ర్జాయూధికార్నికి దూరమవుతునని 
ప్రజలకు ర్జాయూధికారం అందంచే లక్షష్ంతో 
జనసేన పార్టీ పనిచేసు్ంద. సింహాద్రి రమేష్ మీరు 
పవన్ కళ్యూణ్ మీద తప్్పడు ప్రచార్లు చేస్్, 
కాప్ కులం ప్రసా్వన ఎందకు తీసుకొసు్న్నిరు. 
జనసేన పార్టీ ఒక కులానికి చందన పార్టీ 

అని తప్్పడు ప్రచారం ఎందకు చేసు్న్నిరు. కాప్, ఎసిస్, ఎసీటీ, బిసి మైన్రిటీలకు 
ర్జాయూధికారం ర్కూడదని మీ అభిప్రాయంలా కనిపిసు్ంద. వైసీపీ కూడా ఒక కులానికి 
చందన వారసత్వ, కుట్ంబ పార్టీ అని గరు్ పెట్టీకోవాలి. వచేచి ఎనినికలోలు వైసీపీ పార్టీ 
తరుఫున కాప్, ఎసిస్, ఎసీటీ, బిసి మైన్రిటీల నుండి ఒకరిని మఖయూమంత్రి అభయూరి్థగా 
ప్రకట్ంచి చిత్శుదధిని నిరూపించుకోవాలని డిమాండ్ చేసు్న్నిం. అరిగిపోయిన 
ప్రశాంత్ కిషోర్ తప్్పడు వ్యూహాలు ఎనిని సారులు ప్రచారం చేసిన్ ప్రజలు ప్రసు్తం నమే్మ 
పరిసి్థతిలో ల్రు. 2019 ఎనినికలోలు మీ తప్్పడు వ్యూహాలు పనిచేశాయి ఈసారి ప్రజలు 
గ్రహించారు వచేచి ఎనినికలోలు ప్రజలు వైసీపీని తరిమికొటటీడం ఖాయం. ప్రశాంత్ కిషోర్ 
కూడా జగన్ రడిడు పదవి కాంక్ష తీరిచి తప్్ప చేశాను అని చప్పడం కూడా మనం చూశాం. 
మొనని ఎనినికలోలు వైసీపీకి పనిచేసిన ప్రశాంత్ కిషోర్ కూడా ఇప్్పడు అనవసరంగా 
వైసీపీని గెలిపించానని భాధతో మాటాలుడిన వీడియోలు ర్ష్టం మొత్ం చూశారు. వచేచి 
ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీకి ప్రజలు బ్రహ్మరథం పటటీనున్నిరు. మీ అప్్పలు, ర్ష్టంలో 
అభివృదధి ల్కపోవడం వలన యువత ఎంతో నషటీపోయరు. యువత కూడా వారసత్వ, 
కుట్ంబ పార్టీల అసమర్థ పాలన పటలు విసుగ చందారు. ఎంతసేప్ అధికారం 
కొంతమంద చేతులోలునే ఉండిపోవడం కూడా యువతలో మరింత కసి పెంచింద. వచేచి 
ఎనినికలోలు ర్ష్టంలో అతయూధిక యువత జనసేన వైప్ ఓట్ వేసా్రు అనేద అక్షర సతయూం. 
వచేచి ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి ర్బోతుంద అవనిగడడు నియోజకవర్ంలో 
జనసేన పార్టీ విజయం సాధించడం ఖాయం అని గడివాక శేషుబాబు అన్నిరు.

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

జాతీయస్థాయి మత్స్యకార సమావేశుంలో జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ, దేశ ర్జధాని ఢిలీలులో జరిగిన జాతీయసా్థయి 
మతస్ష్కార సమావేశంలో ర్ష్ట మతస్ష్కార సమసయూలను వలిగెతి్న 
కాకిన్డ జిలాలు మతస్ష్కార అధయూక్షులైన ఉపా్పడ కొత్పలిలు మండల జనసేన 
న్యకులు వంకా కొండబాబు మంగళవారం ఢిలీలులో జాతీయ సా్థయి 
మతస్ష్కార మీట్ంగ్ నేషనల్ పాలుట్ ఫామ్ ఫర్ సా్మల్ సే్కల్ ఫిష్ వర్కర్స్ 
అధ్వరయూంలో మీట్ంగ నిర్వహించడం జరిగింద. ఈ కారయూక్రమంలో 
17 ర్ష్్రాల మతస్ష్కార న్యికులు, మతస్ష్కార మేధావులు, సోషల్ 
వర్కర్స్, హాజరు అయయూరు. మన ఆంద్ర ప్రదేశ్ ర్ష్టం నుండి మతస్ష్కార 
న్యకులు డి. పాల్, నేషనల్ కో- ఆరిడునేటర్ (ఎన్.పి.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్.
డబులుష్), చింతపలిలు స్రయూ న్ర్యణ, న్యూయవాధి, కోలా బాలాజీ, కృష్ణ 
జిలాలు అధయూక్షులు, దోమ ఆదన్ర్యణ, కోనసీమ జిలాలు అధయూక్షులు, వంకా 
కొండబాబు, కాకిన్డ జిలాలు అధయూక్షులు పాల్్న్నిరు. అదేవిధమగా 
మంగళవారం మొదట రోజున మతస్ష్కారుల హకు్కలు కోసం జిలాలు 
ర్జధాని, ర్ష్ట ర్జధాని, దేశ ర్జధాని సా్థయిలో మీట్ంగలు, 
ఉదయూమాలు చేయలని నిర్ణయించడం జరిగింద. శ్రీకాకుళం జిలాలులో 

భావనపాడు పోరుటీ బాధితులు కోసం, రణస్థలం మండలం, పైడి భీమవరం వద్ద ఉనని కమికల్ ఫాయూకటీర్ బాధితుల కోసం, ఎన్.ఏ.సి.ఎల్, కొవా్వడ అణువిదయూత్ కేంద్రం బాధితుల కోసం, 
విశాఖపటనిం, ర్ంబిళ్లు మండలమ, వాడ నర్స్ప్రం నేవీ నిర్్మణం బాధితులు కోసం, అనకాపలిలు జిలాలు, నక్కపలిలు మండలం, ర్జయయూ పేట, దొండవాక, పెద్ద తీన్రలు, చినని తీనరలు దగ్ర 
ఉనని హెటెరో డ్రగ్ కమికల్ ఫాయూకటీర్ బాధితుల తరుప్న, నెల్లురు జిలాలు కృష్ణపటనిం పోరుటీ బాధితులు కోసం పోర్టం చేయలని నిర్ణయం. చేపలు పటటీడం ల్దా చేపల పెంపకం కోసం 
ప్రజా నీట్ వనరులు ల్దా నీట్ కామన్స్ (సమద్రం, నదలు, రిజర్్వయరులు, సరసుస్లు, చిత్డి నేలలు మొదలైనవి) యకస్స్ మరియు ఉపయోగించుకునే హకు్క. యకస్స్ హకు్కలు 
అంట్ చేపలు పటటీడం మరియు చేపల పెంపకం కోసం నీట్ వనరులను ఉపయోగించుకునే హకు్క అలాగ యకస్స్ ను ప్రారంభించడానికి భూమి మరియు నీట్పై హకు్క. ఈ హకు్కలు 
తొలగించల్నివి. మసాయిదా భారతీయ ఓడరేవుల బిలులు 2022- భారతీయ ఫాలుగ్డు ఫిషంగ్ ఓడల దా్వర్ చేపలు పటటీడానిని నియంత్రించడానికి మసాయిదా మార్దర్శకాలను భారత 
ప్రభుత్వం తయరు చేసింద. ఎన్.పి.ఎస్.ఎస్.ఎఫ్.డబులుష్ మసాయిదాలో చినని తరహా మతస్ష్కార సంఘాల జీవనోపాధి హకు్కలను గరి్ంచల్దని ఆగ్రహం వయూక్ం చేసింద. మరియు 
సాధారణ వాటాదారుల కోసం మసాయిదా భారతీయ ఓడరేవుల బిలులు 2022లో సామానయూ మతస్ష్కారులను వీధిన పడవేసే పథకానిని తిరస్కరించడానిని విమరి్శంచింద. ఇందలో 
భాగంగానే ప్రభుత్వం ఆదర్బాదర్ వకల్పడు పోరుటీ, దొనేపెట్, హిట్రో ఫార్్మ, బల్్క డ్రగ్ పర్కలు, తొండంగి మండలంలో పోరుటీ25 బరు్లుతో, ర్మాయపటనిం పోరుటీలను కటటీడం 
జరగతుంద. వీట్వలలు యవతు్ ర్ష్ట మతస్ష్కారులు జీవిత్లు వీదన పడే పరిసి్తి ఉంద. కానీ మన న్యకులు అభివృధి అనే మేడిపండుని చూపించి వేల కోట్లు రూపాయలను నషటీ 
పరుసు్న్నిరు. మనలోని అనైకయూతను ఆసర్గా చేసుకొని క్రొత్ పోరుటీలు తీసుకొసు్న్నిరు. కానీ ఈ న్యకులు ఎవ్వరూ కూడా ఈ పోరుటీలు కట్టీన తరువాత నష్టీలు పాలు అయితే దానికి 
మమ్మలిని ఏ శిక్ష వేసిన్ అంగీకరిసా్ం అని చప్పల్రు, కారణం ఉదాహరణకు మన ర్ష్టంలో ఈ మధయూనే కట్టీన కృష్ణ పటనిం పోరుటీ దానికి ఉదాహరణ. ఒకవేల అభివృదధి అయితే కృష్ణ 
పటనిం పోరుటీని ఎందకు అమ్మవాలిస్ వచిచింద చపా్పలని ప్రభుత్్వనిని ప్రశినిసు్ంద.

విద్్యరుధుల సమస్యలు తెలుసుకున్న జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిలాలు, ఎచచిరలు నియోజకవర్ం, డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ యూనివరిస్టీకి వళ్ళు విదాయూరు్థలతో మాటాలుడి అక్కడ సమసయూలు తెలుసుకునని జనసేన పార్టీ ర్ష్ట ప్రధాన 
కారయూదరి్శ పెదపూడి విజయ్ కుమార్. ఈ కారయూక్రమం ఏర్్పట్ చేసిన ఎచచిరలు నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ యువ న్యకులు, ర్ష్ట కారయూనిర్వహణ కమిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డా విశ్వక్షేణ్. 
ఈ కారయూక్రమంలో ర్ష్ట కారయూదరి్శ శివదత్ బోడపాట్ పాల్్నడం జరిగింద.

వాలంటీర్లా గాడిదలు కాస్తునా్నరా: రోసనూర్ సోమశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్: స్ళ్లురుపేట, తడ, జనంకోసం మా న్యకుడు, జనసేన్ని పవన్ కళ్యూణ్ జోలికి వసే్ ఎవరిని ఉపేక్ంచేద ల్దని స్ళ్లురుపేట 
నియోజకవర్ జనసేన యువనేత రోసన్రు సోమశేఖర్ అన్నిరు. సుమారు 10 సంవతస్ర్లుగా స్ళ్లురుపేట వైసీపీ ఎమ్మల్యూగా ఉనని వయూకి్ 
ఎట్వంట్ పదవిల్ని న్ మాటలకు స్పందంచాడు అంట్ న్ సా్థయి ఏంట్ ప్రజలు తెలుసుకోవాలని సోమశేఖర్ అన్నిరు. జనసేన పార్టీ 
న్యకులు అనిని పార్టీల లాంట్వారు కాదని ప్రజల పక్షాన నిలబడే వారని, ఏ పార్టీ మీద సంత కక్షలు పగలు జనసేన వారికి ఉండవని అలాగ 
ప్రజలకు అన్యూయం చేసే ఏ పార్టీ న్యకులనైన్ జనసేన ప్రశినిసు్ందని ఆయన అన్నిరు. దొరవారిసత్రం మండలం కారికాడులో ఎప్పట్నుంచో 
నీట్ సమసయూ ఉందని కారికాడు గ్రామ ప్రజలు మరికి నీరు త్గతున్నిరని, వలకాడు గ్రామంలో విదయూత్ స్ంభాల సమసయూ, శ్రీధనమలిలు, కుమ్మరి 
కండ్రిగ మనేరి, కపి కండ్రిగ గ్రామాలోలు ఇళ్ళు, నీళ్లు, రోడులు, స్్కళ్లు సమసయూలు వంటనే పరిష్కరించాలని వైసిపి ఎమ్మల్యూని అధికారులను కోర్రు. 
శ్రీసిటీ, శ్రీహరికోట, మాంబట్టీ సెజ్ వంట్ ప్రపంచ ప్రఖాయూతగాంచిన పరిశ్రమలు, అంతరిక్ష కేంద్రం ఉననిట్వంట్ స్ళ్లురుపేట, తడ, దొరవారి 
సత్రం మండలాలోలు ఇప్పట్కీ కొనిని గ్రామాలోలు త్రాగనీరు, కనీసం ఉండటానికి ఇళ్ళు ల్ని పేద కుట్ంబాలు ఇంకా ఉన్నిరని వాపోయరు. ఎంతో 
అభివృదధి చేశామని బడాయి మాటలు చప్్పకునే వైసిపి న్యకులకు ఇవనీని కనబడటం ల్దా అని సోమశేఖర్ ధ్వజమత్్రు. స్ళ్లురుపేట 
మండలం ష్ర్ సమీపంలో ఉనని కొరిడి, కొలలుపట్టీ, దామర్యి, పేర్నిడు, ఆటకానితిప్ప వళ్లు రోడుడు మార్ం దశాబా్దలుగా ఎవరూ పట్టీంచుకోకుండా 

ఉనని తరుణంలో జనసేన నేత సోమశేఖర్ మరియు జనసైనికులు అనేకమారులు అక్కడ గ్రామాల ప్రజలను కలిసి సా్థనిక ఎమ్మల్యూకి మీడియ దా్వర్ తెలియజేసిన్ పట్టీంచుకోని ఆయన 
వైఖరికి అసమర్థతకు అద్దం పడుతుందని, ప్రజలు దీనిని అర్థం చేసుకోవాలని సోమశేఖర్ తెలిపారు. తడ మండలం మాంబట్టీ గిరిజన కాలనీలో ఒక ఇందరమ్మ టంలో కట్టీన ఇంట్లు 
పామ ప్టటీ ఆ పక్క గదలో గిరిజన కుట్ంబం నివసిసు్ంట్ పట్టీంచుకోని వైసీపీ వాలంటీర్ వయూవస్థ ఎందకు అని ప్రశినించారు. ర్ష్్రానిని అభివృదధి చేశామని చంకలు గద్దకునే వైసిపి 
ప్రభుత్్వనికి వాలంటీరలుకు ఈ ఘోర్లు కనబడటం ల్దా అని సోమశేఖర్ అన్నిరు. వైసీపీ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృదధిలో ఎనోని ఏళలు వనుకకు వళ్ళుపోయిందని ఇప్పట్కైన్ ప్రభుత్వం 
మేల్్కని ప్రజల సమసయూలను తీర్చిలని సోమశేఖర్ అన్నిరు.
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బుధవారం, 09 నవంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చటటీం వైసీపీకి చుటటీమా?: శోభన్ బాబు
ఐపీస్ సెక్షన్ లు వైస్పీకి వరితుంచవా?
ప్రజాసావామ్యూనిని పరిరక్ంచడమే జనసేన పార్టీ లక్షష్ం
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెల్లురు, 2020 జూన్ 17వ తేదీ కారే్వట్ నగరం మండల కేంద్రంలో జనసేన పార్టీ 
ఆఫీస్ మందర జనసేన నియోజకవర్ ఇన్చిర్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్ పనని ఆధ్వరయూంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టీన 
జగననని ఇళలు పథకంలో కారే్వట్ నగర మండలం పంచాయతీలో బంగాలులో ఉనని వాళలుకి, గవరనిమంట్ ఉదోయూగసు్లకు 
కాకుండా నిజమైన లబిధిదారులకు, నిరుపేదలైన ప్రజలకు జగననని ఇళలు పథకంలో ఇళలును మంజూరు చేయలని 
రండు రోజుల నిరసన దీక్షను చేపటటీడం జరిగింద. మనిషకి మనిషకి ఆరడుగల దూరం, మాసు్కలు ధరించి, 
శానిటజర్ ఉపయోగించి కోవిడ్ నిబంధనలను పాట్స్్ నిరసన దీక్ష చేయడం జరిగింద. మరుసట్ రోజు అదే 
కారే్వట్ నగరం మండలంలో వైసీపీ న్యకులు 500 మందతో ఒక సభను ఏర్్పట్ చేశారు కోవిడ్ నిబంధనలు 
ఉలలుంఘ్ంచారు, మరి వైసీపీ న్యకుల మీద ఎందకు కేసు నమోద చేయల్ద. ఇద మా ప్రశని? కానీ జనసేన 
న్యకుల మీద మాత్రం అక్రమ కేసు పెటాటీరు అప్పట్నుంచి (రండు సంవతస్ర్ల ఐద నెలలు) వాయిదాలకు 
వళ్తూనే ఉన్నిం. అయిన్ ప్రజా సమసయూల మీద పోర్డినందకు ప్రజల పక్షాన గొంతును వినిపించినందకు 
మేమ గర్వపడుతున్నిం. కేసులకు ఎప్పట్కీ భయపడం, బదరం, అదరం, మా ప్రయణం సాగిసా్ం. జనసేన 
న్యకులు మీద అక్రమ కేసులు బన్యించి ప్రజల గొంతుగా తన గొంతును వినిపిసు్నని జనసేన నియోజకవర్ 
ఇన్చిర్జ్ డాకటీర్ యుగంధర్ పనని గొంతును నొకా్కలని ఎందకు చూసు్న్నిరు. బండ్వర్ కేసులు పెట్టీ ఇబ్బందలకు 
గరిచేసు్న్నిరు. డాకటీర్ యుగంధర్ పనని మీద 10 కేసులు అక్రమ కేసులు బన్యించారు. నియోజకవర్ంలోని 

ఆరు మండలాల న్యకుల మీద రండు నుంచి మూడు కేసుల వరకు అక్రమ కేసులు బన్యించారు. మాటాలుడితే కేసులు, వాటాస్ప్ సేటీటస్ పెడితే కేసులు, ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసే్ కేసులు, 
దగి్న్ కేసులు, తుమి్మన్ కేసులు మీరు ఎనిని కేసులు పెట్టీకున్ని ప్రజల పక్షాన మా పోర్టం ఆగద. అక్రమ కేసులు పెటాటీడనిని జనసేన పార్టీ తరప్న ఖండిసు్న్నిం. ప్రజాసా్వమాయూనిని 
పరిరక్ంచడమే జనసేన పార్టీ యొక్క ప్రధాన లక్షష్ం. మీరు ఎనిని అక్రమ కేసులు పెట్టీన మాకు న్యూయసా్థన్ల మీద పూరి్ నమ్మకం ఉంద, న్యూయం ఎప్పట్కైన్ గెలుసు్ంద. గంగాధర 
నెల్లురు నియోజకవర్ంలో జనసేన జెండా ఎగరడం ఖాయం, డా యుగంధర్ పనని గెలిచి అసెంబ్లులో అడుగ పెటటీడం ఖాయం. మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ భావితర్లకు భవిషయూతు్ 
ఇవ్వడానికి వచాచిరు. ప్రజల ప్రక్షాణ ఉగ్ర నరసింహడై పోర్డుతునని ఒకే ఒక్క ధీరుడు మా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్. 2024 సార్వత్రిక ఎనినికలోలు జనసేన విజయడంకా మోగిసు్ంద 
జనసేన ప్రభుత్్వనిని సా్థపిసు్ంద ఆంధ్ర ర్ష్్రానికి కాబోయే మఖయూమంత్రి పవన్ కళ్యూణ్ అధర్మం ర్జయూమేలుతుననిప్్పడు ధర్మం కోసం ఒక యుగప్రుషుడు వసా్డు ఆ యుగప్రుషుడే 
పవన్ కళ్యూణ్ అని అన్నిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ కు ప్రజలు అండగా నిలవాలి
సంత నిధులతో ప్రజల్ని ఆదుకుంటనని పవన్ కళ్యూణ్
ప్రస్తుత రాజకీయాలో్ల దేశంలోనే ఇలంట నాయకుడ్ని చూడలేం
ఇప్పటం బాధితులకు లక్ష రూపాయలు ప్రకటంచటం పై హర్ం వయూకతుం చేస్న
జనసేన పార్టీ జిల్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి

శతఘ్ని న్యూస్: అధికారంలో ఉనని వైసీపీ వాళ్ళు తమ దాష్టీకాలతో ప్రజలిని నషటీపరుసు్ంట్ ఎలాంట్ అధికారంలో ల్ని పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రం సంత 
కష్టీరిజ్తంతో ఆపదలో ఉనని ప్రజలిని ఆదకుంట్న్నిడని , ప్రసు్త ర్జకీయలోలు పవన్ కళ్యూణ్ లాంట్ న్యకుడు కనుచూప్మేరలో ల్డని, అలాంట్ 
న్యకుడికి ప్రజలు అండగా నిలవాలని జిలాలు జనసేన పార్టీ జిలాలు అధికార ప్రతినిధి ఆళళు హరి అన్నిరు. రోడుడు వడలు్ప నెపంతో ఇప్పటం గ్రామంలోని 

రైతుల ఇళలును అధికారపార్టీ నేతలు కూలిచిన సంఘటన లో వారికి స్వయంగా అండగా నిలవటమే కాకుండా తన వంతు సాయంగా కూలిచిన ప్రతీ ఇంట్కి పవన్ కళ్యూణ్ ఒక లక్ష రూపాయలు 
ప్రకట్ంచటంపై ఆయన మంగళవారం మీడియతో మాటాలుడారు. ఇప్పట్వరకు ఏ న్యకుడైన ప్రజల కష్టీలిని తీరచిమంట్ మంద న్కు ఓట్ వేయండి అప్్పడు నేను మీ సమసయూలు 
తీరుసా్ను అనని న్యకుడే కానీ గెలుపోటమలతో సంభందం ల్కుండా దేశ చరిత్రలో తన సంత నిధులతో ప్రజలిని కంట్కి రప్పలా కాపాడుతునని ఒకే ఒక్క న్యకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
అని కొనియడారు. ర్ష్టంలో ప్రజలకు ఏ అవసరం వచిచిన్ ఎలాంట్ సమసయూలు ఎదరైన్ జనసేన వైప్ చూసు్న్నిరన్నిరు. ఉదా్దనం లాంట్ సమసయూలు, త్పీ కారి్మకులు, పారిశుదధిష్ 
కారి్మకుల సమసయూలపై పోర్డటంతో పాటూ వైసీపీ నేతలు చేసు్నని అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక, మట్టీ వంట్ సహజ వనరుల దోపిడీ, కబాజ్లు, అవినీతి, అర్చకాలను నిలువరించటంలోన్ 
జనసేన నిరంతరం పోర్డుతూనే ఉందన్నిరు. అయితే ప్రజలోలు అధికార పార్టీపై తీవ్సా్థయిలో వయూతిరేకత నెలకొన్ని తన దర్్మర్్లను, ప్రజాధన దోపిడీని కొనసాగిస్్నే ఉందన్నిరు. 
ఎనినికలోలు ఓటలును డబు్బతో కొనుకొ్కని మరలా అధికారంలోకి వసా్ం అనని ధీమాతోనే వైసీపీ దర్గత్లకు పాల్పడుతుందని ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. తమ ఓట్ను అమ్మకుంట్ తమ 
జీవిత్లతో పాటూ తమ బిడడుల భవిషయూత్ ను త్కట్టీ పెట్టీనట్లుననని ఆలోచన ప్రజలోలు కలగటం శుభపరిణమం అన్నిరు. ప్రజా చైతనయూంతోనే వైసీపీ ప్రభుత్్వనికి పతనం మొదలైందని, 
ర్నునని ఎనినికలోలు ర్ష్ట ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ కు పటటీం కట్టీందకు సిదధింగా ఉన్నిరని ఆళళు హరి అన్నిరు.

పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రపటానికి పాలభిషేకం
శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపటానికి పాలభిషేకం ఈ 
కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి పశిచిమగోదావరి జిలాలు సెక్రెటర్ చిటూటీరి శ్రీనివాస్ మాటాలుడుతూ మంగళగిరి 
ఇప్పటం గ్రామంలో కేవలం ర్జకీయ కక్షతో జనసేనపార్టీ సభకు స్థలాలు ఇచాచిరనే అక్కసుతో 
రైతులు ఇలులు ఆకారణంగా కూలిచివేసే్ మా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఇప్పటం గ్రామంలో 
పరయూట్ంచి వారి పరిసి్థతులు చూసి చలించి ఎవ్వరైతే ఇళళును కోలో్పయరో వారికి ప్రతిఒక్కరికి 
లక్ష రూపాయలు ఆరి్థక సాయం చేయడానికి పవన్ కళ్యూణ్ మందకు ర్వడం శుభపరిణమం 
అందకు సంఘీభావంగా మంగళవారం ఆచంట నియోజకవర్ం వల్లురు గ్రామంలో జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చిత్రపటానికి జనసేనికులు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింద అన్నిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన న్యుకులు తోట త్త్జీ, కడిమి శ్రీనివాస్, యేడిద తేజా విగనిష్, 
పంపన శ్రీనివాస్, బలలుంకొండ ప్రసాద్, కట్ంగ హమంత్, అడబాల అజయ్ మొదలగవారు 
పాల్్న్నిరు.
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