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వారాహి 
రెడీ ఫర్ ఎలక్షన్ బ్యాటిల్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపట్టబోయే 
యాత్రకు ప్రత్యూక వాహనం సిద్ధమవుతంది. ఈ వాహనం వీడియోను శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ట్విట్టర్లో పోస్్ట చేశారు. ‘వారాహి’... రెడీ ఫర్ ఎలక్షన్ బ్యూట్ల్ - 
అని ప్రకట్ంచారు. ఈ వాహనానిని, ట్రయల్ రన్ ను శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
బుధవారం హైదరాబ్ద్ లో పరిశీలంచారు. వాహనానికి సంబంధంచి కొనిని 
ముఖయూ సూచనలను పార్్ట నాయకుడు శ్రీ తంగెళలో ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కి ఇచాచారు. 
వాహనానిని తీరిచాదిద్దుతునని సంకేతిక నిపుణులతను చరిచాంచారు.
దుర్గాదేవి సప్త మాతృకల్లో ఒకరు... వార్హి
ఈ వాహనానికి వారాహి అమ్మవారి పేరు పెట్్టరు. అనిని దికుకులను కాచే అమ్మవారిగా 
పురాణాలు చెబుతాయి. ద్రాగా దేవి సప్త మాతృకలోలో వారాహి అమ్మవారు ఒకరు... ఆ 
సప్త మాతృకలు రక్త బీజుడు అనే రాక్షసుడిని సంహరించారు.

వారాహి విశేషాలు
* ప్రత్యూక లైట్ంగ్... ఆధునిక సండ్ సిస్టమ్స్
వారాహి.. వాహనానిని ప్రత్యూక భద్రత చరయూలు, ఆధునిక సంకేతిక పరిజ్ఞానంత తీరిచాదిద్దురు. శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పరయూటనలు చేసిన సందర్ంలో విద్యూద్దుపాలు ఆరిపి 
వేసి కక్ష సధంపు చరయూలకు దిగే సంసకుృతినీ చూసు్తనానిం. ఇటీవల విశాఖపటనిం పరయూటన సందర్ంలో వీధ ద్పాలు ఆరిపివేసిన విషయం విదితమే. వారాహి వాహనంపై 
ప్రత్యూక లైట్ంగ్ ఏరాపిట్లో ఉనానియి. వాహనం నుంచి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రసంగంచే సందర్ంలో - లైట్ంగ్ పరమైన ఇబ్ంద్లు లేకుండా వాహనం చుట్్ట లైట్లో 
ఏరాపిట్లో చేశారు. ఆధునిక సండ్ సిస్టం వినియోగంచారు. వేల మందికి సపిష్టంగా శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ప్రసంగం వినిపంచే విధంగా ఈ సండ్ సిస్టం ఉంట్ంది.
వారాహి.. వాహనానికి నలువైపులా సీసీ కెమెరాలు అమరాచారు. వాహనం నిలపన, సభ నిరవిహించే ప్రదేశంలో పరిసిథితి రికార్డయేయూ ఫుటేజ్ ప్రత్యూకంగా ఏరాపిట్ చేసిన 
సరవిర్ కి రియల్ టంలో వెళ్తంది. 2008 నుంచి ఇపపిట్ వరకు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి పరయూటనలోలో ఎద్రయిన అంశాలని దృష్్టలో ఉంచుకొని భద్రత చరయూలు తీసుకునానిరు.
* కొండగట్్టలో పూజలు
వాహనం లోపల శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారితపాట్ మర్ ఇదదురు కూర్చాని చరిచాంచుకునే ఏరాపిట్ ఉంది. అకకుడి నుంచి హైడ్రాలక్ విధానంలో మెట్లో ఉంట్యి. వాట్ ద్విరా 
వాహనం మీదకు చేరవచుచా.
జగతాయూల జిలాలో కొండగట్్ట క్షేత్రంలోని శ్రీ ఆంజనేయ సవిమి ఆలయంలో వారాహి వాహనానికి ప్రత్యూక పూజలు చేయించాలని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు నిర్ణయించుకునానిరు. 
తద్పరి ఈ వాహనం పరయూటనకు వసు్తంది.

అధికార పక్షం అక్రమాలను ప్రశ్నిస్తే 
దాడులు చేస్తేరా?

•జనసేన పార్టీ  ఎస్సీ నాయకుడు శ్రీ  వర్ల కొండ సురేష్ పై  దాడి చేసినవారిని కఠినొంగా శిక్ొంచాలి
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్్ట అనంతపురం జిలాలో కారయూదరిశి, ఎసీస్ నేత శ్రీ వరలోకొండ సురేష్ గోరంటలో ప్ంతంలోని అధకార వైసీపీ 
నాయకుల అక్రమాలు, భూ దంద్లపై నిలద్సినంద్కు ద్డులకు తెగబడటం పాలకుల ద్రా్మరాగానిని తెలయచేస్తందని 
జనసేన పార్్ట పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో తీవ్ంగా విమరిశించారు. పెనుకొండ నియోజకవరగాం 
గోరంటలోలో అదికారానిని అడు్డపెట్్టకొని వైసీపీ చేసు్తనని భూ ఆక్రమణల గురించి ప్రశనించినంద్కు శ్రీ సురేష్, ఇతర జన 
సైనికులపై పోలీసులు కేసులు బనాయించారు. ద్నిపై పార్్ట నాయకులు నిరసన తెలయచేసే్త విడిచిపెట్్టరు. ఈ ర్జు 
ఉదయం శ్రీ సురేష్, ఆయన కుమారుడిపై అంబేడకుర్ విగ్రహం సక్షిగా ద్డి చేసి గాయపరచడానిని ప్రజ్సవిమయూవాద్లు 
ఖండించాల. ప్రజ్సవిమయూ పద్ధతిలో ఎనినికైన పాలకులు రాక్షస రాజ్యూనిని తలపంచేలా ఎసీస్లపైనా, బడుగు బలహీన 
వరాగాలపైనా, ప్రభుతవి తపపిద్లను ప్రశనించే వారిపైనా ద్డులకు తెగబడుతునానిరు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై 
నిషపిక్షపాతంగా వయూవహరించి శ్రీ సురేష్, ఆయన కుమారుడిపై ద్డి చేసినవారి మీద కఠిన చరయూలు తీసుకోవాల. 
ఈ ఘటన గురించి తెలయగానే పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీ చిలకం మధుసూదన్ రెడి్డ, పార్్ట జిలాలో అధయూక్షుడు 
శ్రీ ట్.సి.వరుణ్ లత మాట్లోడి బ్ధతులకు అండగా నిలవాలనీ, నాయూయ సహాయం అందించాలని తెలయచేశాం 
అని శ్రీ నాదండలో మనోహర్ పేర్కునానిరు.

అద్దేపల్లి బాలాజీ పుట్టినరోజు వేడుకలలో భాగంగా 
ఉచిత కంట్ వైద్య శిబిరం

శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవరగాం: తుని టౌన్ జనసేన సీనియర్ నాయకులు మరియు 
తుని నియోజకవరగా రాద్ రంగా మిత్రమండల చారిటబుల్ ట్రస్్ట అధయూక్షులు అదేదుపలలో బ్లాజీ 
పుట్్టనర్జు సందర్ంగా బుధవారం తుని టౌన్ లో హైమా నేత్రాలయం వారిచే ఉచిత కంట్ 
వైదయూ శబిరం ఏరాపిట్ చెయయూటం జరిగంది. వైదయూ శబిరం అనంతరం కేక్ కట్ చేసి బ్లాజీ 
కు శుభాకాంక్షలు తెలయజేయటం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా బ్లాజీ మాట్లోడుతూ.. పార్్ట 

బలోపేతం కోసం మరింత కృష్ చేస్తను అని చెపపిటం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో కోటనందూరు మండల అధయూక్షులు పెదపాత్రుని శ్రీనివాసు, కిషోర్, ప్రసద్, ఉదయ్, వేగశెట్్ట రమణ, కొండబ్బు, 
వాడపలలో రాము, మహేష్, గెడ్డమూరి సురేష్, వేమవరపు నాగబ్బు, బొపపిన రాము, ముకుకురపు శవ, కనాని, సయి, శాయూం, ప. ఈశవిరరావు, ప్రకాష్, చినానిరి మరియు నియోజకవరగాం జనసైనికులు 
పాల్గాని కంట్ వైదయూ శబిరం విజవంతం చెయయూటం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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వర్లకొండ సురేష్ పై దాడి చేసినవారిని కఠినొంగా శిక్షొంచాలి: జనసేన డిమొండ్
శతఘ్ని న్యూస్: పెనుగండ నియోజకవరగాంలోని గోరంటలో పంచాయితీ పరిధలో ఉననిట్వంట్ ప్రభుతవి భూములలో పేద ప్రజలకు ఇచిచానట్వంట్ ఇళలో సథిలాలను వైసీపీ నాయకులు 
ఆక్రమించుకుంట్నని తరుణంలో ద్నిని ప్రశనించినట్వంట్ జనసేన నాయకులపై వైసీపీ ప్రభుతవిం జనసేన నాయకులు 5 మంది పై కేసులు మోప వైసీపీ నాయకుల ఒతి్తళలో త 
నాయకులను పోలీసులత వారిని కొట్్టంచి ఇబ్ంది పెట్టడం జరిగంది. ప్రభుతవి భూములను కబ్జా చేసినట్వంట్ వైసీపీ నాయకులు బుధవారం ఉదయం తన పని నిమిత్తం ర్డు్డపైన 
వసు్తననిట్వంట్ జిలాలో కారయూదరిశి సురేష్ ఆయన కుమారునిపై వైసీపీ నాయకులు విచక్షణారహితంగా ద్డి చేయడం జరిగంది. ఈ విషయం తెలుసుకునని ట్వంట్ జనసేన పార్్ట జిలాలో 
అధయూక్షులు టీ.సీ.వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి చిలకం మధుసూదన్ రెడి్డ, రాష్ట్ర కారయూక్రమాల నిరవిహణ కమిటీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి భవాని రవికుమార్, జిలాలో ఉపాధయూక్షులు అంకె 
ఈశవిరయయూ, జిలాలో ప్రధాన కారయూదరిశిలు పతి్త చంద్రశేఖర్, కుమ్మర నాగేంద్ర, అబుదుల్ నియోజకవరగా ఇంచార్జా లు ఆకుల ఉమేష్, సకే పవన్ కుమార్, జిలాలో కారయూదరిశిలు రాపా ధనుంజయ్, 
అవుకు విజయ్ కుమార్, పెనుగండ నియోజకవరగా నాయకులు అందరూ కలసి ద్డిలో గాయపడినట్వంట్ సురేష్ ని, ఆయన కుమారుడిని, అక్రమ కేసులు బనాయించిన నాయకులని 
పరామరిశించి కుట్ంబ్లకి మనోధైరయూం ఇవవిడం జరిగంది. ఎవరైత్ ద్డి చేశార్ వారిపై పోలీస్ సే్టషనోలో కేసు నమోద్ చేయించి వారిని తక్షణమే అరెసు్ట చేయాలని డిమాండ్ చేయడం 
జరిగంది.

ఆత్మకూరులో పవనన్న 
ప్రజాబాట 35వ రోజు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు: పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రి చేయాలనని 
దృఢ సంకలపింత, ప్రజల ఆశీరావిదంత కొనసగుతునని పవననని 
ప్రజ్బ్ట కారయూక్రమం 35వ ర్జుకు చేరుకుంది. పవననని ప్రజ్బ్ట 
కారయూక్రమంలో భాగంగా బుధవారం ఆత్మకూరు మునిస్పల్ పరిధలోని 
జమ్మలపాలం, వందూరుగుంట ప్ంతాలలో పరయూట్ంచి ప్రతి ఇంట్కి 
జనసేన పార్్ట కరపత్రాలను పంచుతూ.. జనసేన పార్్ట సిద్్ధంతాలను 
తెలయజేసూ్త పవననని ప్రజ్బ్ట సగుతుంది. ఈ ప్ంత ప్రజల 
ఇబ్ంద్లను తెలుసుకొని జనసేన పార్్ట తరఫున తన వంతు కృష్ చేస్తనని 
ఈ సందర్ంగా ఆత్మకూరు నియోజకవరగా ఇనాచార్జా నలశెట్్ట శ్రీధర్ భర్స 
ఇవవిడం జరిగంది. మునిస్పల్ పరిధలో అనేక సమసయూలు ఉనానియని, 
ముఖయూంగా డ్రైనేజీ సకరయూం, వీధ ద్పాలవంట్ కనీస సకరాయూలకు కూడా 
నోచుకోలేక ప్రజలు తీవ్ ఇబ్ంద్లకు గురవుతునానిరని ఈ సందర్ంగా 
శ్రీధర్ తెలపారు. సకల సకరాయూలత, ఆత్మకూరు మునిస్పాలటీని ఆదరశి మునిస్పాలటీగా తీరిచాదిద్దులంటే ప్రజలందరూ జనసేన పార్్టకి ఓట్ వేసి పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రి 
చేయాలని ఈ సందర్ంగా కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆత్మకూరు జనసేన పార్్ట నాయకులు వంశీ, చంద్ర, సురేంద్ర, భాను, పవన్, అనిల్, ఆనంద్, హరిబ్బు, హజరత్, తదితరులు 
పాల్గానానిరు.

ప్రజాస్వామ్షం పరిరక్ణ కోసషం పోరాడుతునని 
నాయకుడు  పవన్ కళ్్ణ్

* కవ్వూరు, పి.గన్నవరొం జనసేన నేతలు, కార్యకర ్తలతో పీఏసీ సభ్్యలు శ్రీ కణిదెల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్:  వై.సీ.పీ. వికృత చేష్టలు, విధవింసకర పాలన కారణంగా అతలాకుతలం అవుతునని 
ప్రజ్సవిమాయూనిని పరిరక్షించడం కోసం, రేపట్ పౌరుల భవిషయూతు్తకు బంగారు బ్టలు వేయడానికి జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పోరాడుతునానిరని పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు శ్రీ 
కొణిదల నాగబ్బు గారు సపిష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృది్ధని, అవినీతి రహిత పరిపాలన ఆశంచే 
ప్రతీ ఒకకురూ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి మదదుతు తెలపాలని కోరారు. కొవ్విరు, ప.గననివరం నియోజక 
వరాగాల పార్్ట నేతలు, జనసేన కారయూకర్తలత శ్రీ కొణిదల నాగబ్బు గారు బుధవారం రాజమండ్రిలో 
సమావేశమయాయూరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాగబ్బు గారు మాట్లోడుతూ.. సథినిక సంసథిల ఎనినికలోలో జనసేన 
బలపరిచిన అభయూరుథిలుగా పోటీ చేసి గెలచిన ప్రజ్ ప్రతినిధులు ప్రజలోలో మంచి పేరు తెచుచాకుంట్నానిరని 
అనానిరు. రానునని సధారణ ఎనినికలోలో రాష్ట్రవాయూప్తంగా జనసేన పార్్ట అభయూరుథిల అందరి విజయం కోసం 
కారయూకర్తలు అంతా ఐకమతయూంత పని చేసి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రిగా చూడడమే ధ్యూయంగా 
పెట్్టకోవాలని పేర్కునానిరు. జనసేన పార్్ట అధకారంలోకి వచాచాక ధర్మబద్ధమైన ప్రజ్హిత పరిపాలన ఎలా 
ఉంట్ందో చేసి చూపద్దుమని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన తూ.గో. జిలాలో అధయూక్షుడు శ్రీ కంద్ల 
ద్రేగాశ్, పఏసీ సభుయూలు శ్రీ పతాని బ్లకృష్ణ, పార్్ట నేతలు శ్రీ మేడా గురుదత్, శ్రీ మర్రెడి్డ శ్రీనివాస్, శ్రీమతి 
గంట్ సవిరూప, శ్రీమతి ప్రియా సజనయూ, శ్రీ బతు్తల బలరామకృష్ణ తదితరులు పాల్గానానిరు.
* జనసేనలో చేరిన శ్రీ మతి బెల్ల పు విజయలక్ష్మి
రాజ్నగరం నియోజక వరాగానికి చెందిన శ్రీమతి బెలలోపు విజయలక్ష్మి పీ.ఏ.సీ. సభుయూడు శ్రీ కొణిదల నాగబ్బు గారు సమక్షంలో జనసేన పార్్టలో చేరారు.

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

రాజానగరం నియోజకవర్ంలో జనసేన పార్టిలోకి మరో వైసీపీ నాయకురాలు చేరిక
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజ్నగరం: సీతానగరం గ్రామం వైసీపీ పార్్టలో అతయూంత కీలకంగా పనిచేసిన దళిత నాయకురాలు బెలలోపు విజయలక్ష్మి ప్రజ్వయూతిరేక పాలన కొనసగసు్తనని వైసిప 
ప్రభుతవిం తీరు పటలో విసుగుచెంది మరియు జనసేన పార్్ట ఆశయాలు నచిచా రాజ్నగరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దంపతుల 
ఆధవిరయూంలో జనసేన పార్్టలో జ్యిన్ అవవిడం జరిగంది. ఈమెకు వెంకటలక్ష్మి జనసేన కండువా మెడలో వేసి పార్్టలోకి సదరంగా ఆహావినించారు. ఈ కారయూక్రమంలో మద్దుల 
యేసుపాదం, పోసుపో రతానిజీ రావు, బండి సతయూ ప్రసద్, బొడ్డపాట్ నాగేశవిరరావు, బొంగా స్టలన్ పాల్గానానిరు.

జనసేన లక్ష క్్యలండరలి పంపిణీకి సర్ం సిద్ం.. 
మొదట్ క్్యలండర్ ను ఆవిష్కరించిన నాగబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: తూరుపిగోద్వరి జిలాలో పరయూటనకు విచేచాసిన పీఏసీ సభుయూలు, మెగా బ్రదర్ కొణిదల నాగబ్బు ను.. రాజమండ్రి షెల్టన్ హోటల్ నంద్.. నాయకులు, జనసైనికులత కలసి 
వెళిలో మరాయూదపూరవికంగా భేట్ అయిన రాజ్నగరం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృష్ణ.. అనంతరం పీఏసీ సభుయూలు నాగబ్బు రాబోవు ర్జులోలో చేపట్టబోయే 
కారయూచరణను జనశ్రేణులకు దిశా నిరేదుశం చేశారు.. ఈ సందర్ంగా బతు్తల బలరామకృష్ణ ప్రత్యూకంగా ముద్ంచిన కాయూలండర్ ను నాగబ్బు, ఉమ్మడి తూరుపిగోద్వరి జిలాలో అధయూక్షులు 
కంద్ల ద్రేగాష్ ఇతర పెదదులు, నాయకులు, జనసైనికుల మధయూ ఆవిషకురించారు. ఈ కాయూలండర్ లో జనసేన పార్్ట తరపున చేపట్్టన కారయూక్రమాలను, భవిషయూతు్తలో చేపట్టబోయే వివిధ 
కారయూక్రమాలత కూడిన విషయాలు ముద్ంచిన ఈ కాయూలండర్ నియోజకవరగాంలో లక్షకు పైగా ప్రతి గడపకు అందేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసు్తనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పెదదులు, 
నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గానానిరు.

ప్రజాస్్మ పాలనలో ఉనానామా?.. రౌడిల పరిపాలనలో ఉనానామా?: గంగారపు
రామచొంద్ర యాదవ్ పై దాడిని ఖొండిొంచిన గొంగారపు రామదాసు చౌదరి
శతఘ్ని న్యూస్: పుంగన్రు నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు రామచంద్ర 
యాదవ్ ఇంట్పై వైసీపీ నాయకులు చేసిన ద్డిని జనసేన పార్్ట రాయలసీమ 
కో కనివినిర్ గంగారపు రామద్సు చౌదరి తీవ్ంగా ఖండించారు. ఈ ఘటన 
నేపథయూంలో రామద్సు చౌదరి రామచంద్ర యాదవ్ ఇంట్కి వెళిళి ఆయనను 
పరమరిశించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుతూ.. రామచంద్ర యాదవ్ 
గారి ఇంట్పై గత ఆదివారం అరదురాత్రి ద్ద్పుగా ఐద్వందల మందికి పైగా 
వైసీపీ నాయకులు ద్డి చేసి ఇలులో, కారులో, గేట్లో దవింసం చేసి భయంకరమైన 
వాతావరణం సృష్్టంచారు.. ఇలాంట్ అరాచక సంఘటనలు జరుగుతునాని 
చోదయూం చూసు్తనని పోలీసు వయూవసథి.. అసలు మనం ప్రజ్సవిమయూ పరిపాలనలో 
ఉనానిమా..? లేక రౌడిల పరిపాలనలో ఉనానిమా..? అని ప్రశనిసూ్త.. వైసీపీ 
ప్రభుతవిం పై మండిపడా్డరు. అదేవిధంగా ఉమ్మడి చితూ్తర్ జిలాలో ప్రధాన 
కారయూదరిశి జంగాల శవరాం కూడా ఈ ఘటననను తీవ్ంగా ఖండించారు.

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

జనసేనలోకి మాల ఐక్యవేదిక అధ్యక్షుడు తిర్రే రవి ద్వా
శతఘ్ని న్యూస్: ఉండ్రాజవరం: విద్యూరిథి దశ నుంచే నాయకునిగా 25 వసంతాల అనుభవంత 
అనేక ప్రజ్ పక్ష పోరాట్లత పేర్ందిన తిర్రే రవిదేవా, దళిత ఉదయూమాలత అణగారిన వరాగాల 
అభుయూననితికై, దళిత హకుకుల సధనలో డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేదకుర్ ఆశయ సధనకు అనుగుణంగా 
రాజ్యూంగబద్ధమైన ప్రజ్ పోరాట్లత ఎనోని దళిత ఉదయూమాలు చేపట్్టన జ్తీయ దళిత ఉదయూమ 
నేత రవిదేవా, చిరంజీవి అభిమానిగా అనేక సేవా కారయూక్రమాలోలో పాల్గాని ప్రజ్రాజయూం పార్్ట సథిపన 
అనంతరం రాజకీయాలపై ఆసకి్త త పశచామగోద్వరి జిలాలో యువజన కారయూదరిశిగా ప్రజ్ రాజయూం 
పార్్టలో సేవలందించారు. అనంతపరిణామాలత రాజకీయాలకు అతీతంగా దళిత ఉదయూమాలోలో 
తనదైన శైలలో ఉభయ రాష్ట్రాలోలో దళిత హకుకులకై పోరాడుతూ యువతలో బహుళ ప్రచురయూం 
పంది దళిత పోరాట్లోలో ప్రతయూక్షంగా చురుకైన పాత్ర పోష్సూ్త జ్తీయసథియిలో మాల ఐకయూవేదిక 
వయూవసథిపక అధయూక్షుడు తిర్రే రవి దేవా బుధవారం రాజమండ్రిలో జనసేన పార్్ట సీనియర్ నాయకులు 
కొణిదల నాగబ్బు సమక్షంలో జనసేన పార్్ట కండువా కపుపికునానిరు. మాల ఐకయూ వేదిక జ్తీయ 
అధయూక్షులు తిర్రే రవిదేవా ఈ సందర్ంగా మాట్లోడుతూ చిరంజీవి అభిమానిగా ఎనోని సేవా 

కారయూక్రమాలోలో పాల్గాని, ప్రజల పక్షాన ప్రశనించే గంతుకై, విలాసవంతమైన జీవితానిని ప్రజల కొరకు తాయూగం చేసూ్త అనుక్షణం తన అభిమానుల కోసం, భావితరాల భవిషయూతు్త కొరకు 
జనసేన పార్్టని సథిపంచిన పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు సిద్్ధంతాలకు ఆకరిషితుడై, ఒకకు పవనిజం ద్విరా మాత్రమే కులాలకు మతాలకు అతీతమైన సమాజ సథిపన జనసేనతనే సధయూమని 
తన అనుచరగణంత పార్్టలో చేరడం జరిగందని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నిడదవోలు నియోజకవరగాం ఇంచారిజా ప్రియా సజనయూ మాట్లోడుతూ జనసేన కుల మతాలకు 
అతీతంగా ప్రజ్ పక్షాన ఉంట్ంది అనడానికి జ్తీయ దళిత నాయకుడు తిర్రే రవిదేవా చేరిక ఉద్హరణ అని అనానిరు. కాలాదురి గ్రామం నుండి లంకోజుల మాణికయూం మరియు రవిదేవా 
అనుచరులు జనసేన పార్్టలో చేరారు, ఈ కారయూక్రమంలో ఉండ్రాజవరం మండలం అధయూక్షుడు వీరమళళి బ్లాజీ, కె.సవరం ఎంపీటీసీ కాకరలో కరుణాకర్, రంగా రమేష్, జవావిది వినయ్, 
కైగా ల ప్రసద్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

పవర్ ల్ఫటింగ్ విజేత సంకు కృపారావుకు 
జనసేన పార్టి ఆధ్ర్యంలో ఘన సనామానం

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం:సథినిక జనసేన పార్్ట కారాయూలయంలో కామన్విల్్త క్రీడలలో పవర్ 
లఫ్టంగ్ విజేత సంకు కృపారావును జనసేన పార్్ట ఆధవిరయూంలో ఘనంగా సనా్మనించడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూఅతిథిగా జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ మరియు మైలవరం 
నియోజకవరగాం ఇంచార్జా అకకుల రామో్మహన్ రావు పాల్గానానిరు. వెంకట్పురం నుండి రాయూలీగా 
మైలవరం జనసేనపార్్ట కారాయూలయం వరకు చేరుకొని తద్పరి పార్్ట కారాయూలయంలో కృపారావును 
ఘనంగా సనా్మనించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో అకకుల గాంధీ మాట్లోడుతూ జనసైనికుల 
సహాయ, సహకారాలు ఎలలోపుపిడూ కృపారావుకి ఉంట్యని అదేవిధంగా మా రాష్ట్ర అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ సైతం ఏపీ శాప్ చైర్మన్ కి లటర్ రాయడం జరిగందని, ప్రభుతవిం ఇకనైనా ఇట్వంట్ ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను ఆద్కోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కృపారావు 
మాట్లోడుతూ తనకు సహాయ, సహకారాలు అందజేసిన జనసైనికులకు కృతజఞాతలు తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేనపార్్ట మైలవరం మండల అధయూక్షులు శీలం బ్రహ్మయయూ, 
జి కొండూరు మండల అధయూక్షులు వై. నరసింహారావు, ఇబ్రహీంపటనిం మండల అధయూక్షులు పోలశెట్్ట త్జ, మైలవరం మండల ఉపాధయూక్షులు పడిగల ఉదయ్, జనసేన నాయకులు బతి్తన 
శ్రీనివాసరావు, భూకయూచిరంజీవి, పసుపులేట్ నాగరాజు, ఆనం విజయ్, మాద్సు సుబ్్రావు, కూసుమంచి కిరణ్ కుమార్, పన్నిరు విజయ్, చంద్రాల మురళీకృష్ణ, సిరియాల వర్మ, 
చిట్్టమాద వెంకటకృష్ణ, వెంకటసవిమి, ప్రవీణ్, బి.వి.ఎస్.కే.ప్రసద్, పసుపులేట్ శ్రీనివాసరావు, సంగు రాంబ్బు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు, మెయిన్ సంటర్ యూత్ మరియు 
కృపారావు కుట్ంబ సభుయూలు పాల్గానానిరు.

జగ్య్య చెరువు ను మోడ్రన్ జగ్య్య చెరువుగా 
తీరిచిదిద్దేతా: మాకినీడి
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం: రాష్ట్ర 
అభివృది్ధకై.. జనసేనకు ఒకకు చాన్స్ 
ఇవవిండి 8వ ర్జు కారయూక్రమంలో 
భాగంగా పఠాపురం నియోజకవరగా 
ఇనాచార్జా శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి 
సథినిక పఠాపురం పటనిం జగగాయయూ 
చెరువులో పరయూట్ంచి.. సథినికుల 
సమసయూలు, వారి కష్ట్టలు అడిగ 
తెలుసుకునానిరు. సథినికులు వారికి ఉనని 
ర్డు్డ, కుళ్యి, వీధ ద్పాలు సమసయూలు 
వివరించారు. ఈ సందర్ంగా ఆమె 
మాట్లోడుతూ జనసేనకు పఠాపురం 
నియోజకవరగాం మొత్తం విశేష సపిందన 

లభిసు్తందని ఆనానిరు. రాష్ట్రంలో ప్రసు్తత ప్రభుతవింత ప్రజలు చాలా ఇబ్ంద్లు 
పడుతునానిరని మూడుననిర సంవతస్రాలు పైగా ఈ ఇబ్ంద్లు అనుభవించిన ప్రజలు 
ప్రతాయూమానియంగా జనసేన చూసు్తనానిరని ఇది జనసేన గెలుపుకు శుభ సూచకమని 
ఆమె అనానిరు. జగగాయయూ చెరువు ప్రజలు వారికునని మురుగు నీట్ సమసయూ గురించి 
వివరించారు. సమసయూపై ఆమె మీడియాలో సపిందిసూ్త మునిస్పాలట్ సిబ్ందిని, 
మునిస్పాలటీ పాలకవరాగానిని ఆమె ప్రశనించారు, ప్రజల ఓటలోత గెలచింది కుర్చాలో 
కూర్చావడానికి కాద్ అని, వారికి వునని సమసయూలు పరిషకురించి, వారికి సేవ చేయడానికి 
మిమ్మలని అందలం ఎకికుంచారు అని అనానిరు. వీరికి ఉనని సమసయూలు తక్షణమే 
పరిష్టకురం అయేయూలా చూస్తం అని హామీ ఇచాచారు. ఈ కారయూక్రమానికి సహకరించిన 
జనసేన నాయకులకు, ప్రజలకు ఆమె ధనయూవాద్లు తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
గలలోప్రోలు మండల ప్రెసిడంట్ అమరాది వలలో, గోపు సురేష్, బుర్ర సూరయూ ప్రకాష్, మేళం 
బ్బి, కసిరెడి్డ నాగేశవిరరావు, పబి్నీడి ద్రాగాప్రసద్, కంద సమరాజు, వినుకొండ 
అమా్మజీ వినుకొండ శర్ష, నకకు నారాయణమూరి్త, ద్రాగాప్రసద్, శ్రీను, ఆంజనేయులు, 
జన సైనికులు నాయకులు వీర మహిళలు తదితరులు పాల్గానానిరు.

బెలలింకండ డేవిడ్ రాజు కు నివాళులు అరి్పంచిన 
పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
రూరల్ మండలం ఇంద్రపాలం 
గ్రామ జనసైనికులు శాయూమ్ 
తండ్రి సవిర్గాయ బెలలోంకొండ 
డేవిడ్ రాజు ప్రధమ వర్ధంతి 
కారయూక్రమం(కొవావిడ గ్రామం) 
లో పాల్గాని అయన చిత్ర 

పట్నికి పుష్టపింజల ఘంట్ంచి నివాళలు అరిపించిన జనసేన పార్్ట పీఏసీ సభుయూలు, 
కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జా పంతం నానాజీ.

పలు కుటంబాలను పరామరి్శంచిన 
పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ రూరల్: కరప, గడ్డట్పాలం, వేళంగ గ్రామాలోలో ఇటీవల 
అసవిసథిత గురైన వారిని పలకరించి తద్పరి వివిధ కారణాల వలలో సవిరగాసు్తలైన వారికి 
నివాళలు అరిపించి వారి కుట్ంబ సభుయూలని పరామరిశించిన జనసేన పార్్ట పీఏసీ 
సభుయూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జా పంతం నానాజీ ఈ కారయూక్రమంలో సథినిక 
నాయకులు, మండల నాయకులు, తదితరులు పాల్గానానిరు.

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

బీసీల వెన్నుపోటు దారుడు సీఎం జగన్: పోతిన మహేష్ 
బీసీల వెన్నిపూస విరిచిన బీసీ వెన్నిపోటు దారుడు సీఎం జగన్
బీసీలన్ బిచ్చగాళ్ళుగా మారి్చ జయహో బీసీ అని నాటకాలు ఆడుతునానిరు
బీసీల హృదయంల్ సీఎం జగన్ కు స్థానం లేదు
బీసీ సంక్షేమ శాఖ అనాధ సంక్షేమ శాఖగా మారిపోయంది
జయహో బీసీ సభల్ పాల్గాననిది బీసీలు కాదు
సీఎం జగన్ కు వారి సంత స్మాజిక వరగాం పై ఉనని ప్రేమ బీసీలపై లేదు
బీసీలకు ఒక్క కొత్త పథకమైన ప్రకటంచార్?
బీసీలకు మాటల్లో వాటాలిస్్త చేతల్లో మోసం చేస్్తనానిరు
56 బీసీ కార్పొరేషన్ లు జగన్ భజన చేయడానికే
కుల చేతివృతు్తలన్ నిర్వీరయూం చేశారు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ: బీసీల వెనునిపూస విరిచిన బీసీ వెనునిపోట్ ద్రుడు సీఎం 
జగన్ అని జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధ, విజయవాడ నగర అధయూక్షులు, పశచామ 
నియోజకవరగా ఇంచార్జా పోతిన మహేష్  అనానిరు. పశచామ నియోజకవరగా పార్్ట కారాయూలయంలో 
నిరవిహించిన విలేకరుల సమావేశంలో పోతిన మహేష్  మాట్లోడుతూ.. జగన్ తన రాజకీయ 
పబ్ం గడుపుకుంట్నానిరని, వెనుకబడిన కులాలే వెనునిముక అంట్ అవాస్తవాలు ప్రచారం 
చేసూ్త బీసీలకు సథినిక సంసథిలు ఎనినికలోలో 10 శాతం రిజరేవిషనులో తగగాంచి 16,800 మంది 
బీసీలను అధకారానికి దూరం చేసి బీసీల వెనునిపూస విరిచిన బీసీ వెనునిపోట్ ద్రుడు 
జగన్ గారు అని, జగన్ గారి పాలనలో బీసీలు ఓడిపోయారు. కుల చేతివృతు్తలు నాశనమై 
ఆదరణ లేక మనుగడ సగంచలేక చతికిలపడి ఓడిపోయారని, బీసీల బడజాట్ని 4 ఏళళి లో 
25000కోట్లో పకకుద్రి పట్్టంచి బీసీల జీవితాలను అతలాకుతలం చేసిన వయూకి్త సీఎం జగన్ 
గారు అని, బీసీ మహిళలంటే జగన్ కు చులకన అంద్కనే పెళిలో కానుక పథకం, విదేశీ 
విదయూ, విదోయూననితి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ కోచింగ్ పథకాలను రద్దు చేశారని, బీసీలకు ఒకకు కొత్త 
పథకమైనా జగన్ గారు ప్రకట్ంచారా అని.. సీఎం జగన్ గారు ఒక సమాజిక వరాగానికి 
ముఖయూమంత్రుల వయూవహరిసు్తనానిరని, బీసీలను మాత్రం బ్నిసలాలో చూసు్తనానిరని, రాష్ట్రంలో 
ఒకకు బీసీ భవన్ నిరా్మణమైన చేపట్్టరా 139 బీసీ కులాలోలో ఒకకు సమాజిక వరాగానికైనా 
కమూయూనిటీ భవన్ నిరా్మణం చేపట్్టరా..?. నా బీసీ, నా ఎసీస్, నా ఎసీ్ట, నా మైనారిటీ అని 
మాటలోలో వాట్లసూ్త చేతలోలో మోసం చేసు్తనని మాయగాడు సీఎం జగన్ గారు అని, సీఎంకు 
తన సమాజిక వరగాం మీద ఉనని ప్రేమ అభిమానం వారి పటలో ఉనని విలువ బీసీలపై లేదని, 
అంద్కనే పనికిరాని పదవులు బీసీలకు, అధకారం ఆరిథిక బలం బడజాట్ అనని పదవులు 
తన సంత సమాజిక వరగాం వారికి ఇచాచారని, 56 బీసీ కార్పిరేషన్ లో కేవలం జగన్ 
గారి భజన చేయడానికి పనికొసు్తనానియని, 56 బీసీ కార్పిరేషనలోకు బిక్షగాళలోకు చిపపిలో 
చిలలోర వేసిన విధంగా ఒకట్ రెండు లక్షల కేట్యించి ఇంత ద్రుణంగా అవమానిస్తరా 
అని?. నిధులు విధులు లేని 56 బీసీ కార్పిరేషన్ లో ఎంద్కు అని బీసీ సంక్షేమ శాఖ 
రాష్ట్రంలో అనాధ సంక్షేమ శాఖగా మారిపోయిందని, బీసీల అభివృది్ధ సంక్షేమం గురించి 
కనీసం ఒకకు నిమిషమైనా ఆలోచించే అధకారం మంత్రి చెలులోబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణకి 
లేదని, ఆయనకి నితయూం ఇతర పార్్టలపై విమరశిలు చేయడానికి జగన్ గారిని పగడ 
డానికి తపపి ఆయనకి వేరే బ్ధయూత లేదని, నిజంగా జగన్ గారికి బీసీల పటలో చిత్తశుది్ధ 
ఉంటే ప్రతి బీసీ కుట్ంబ్నికి ఉదోయూగం ఉపాధ కలపించాలని, ఈ బోడి నవరతానిలత 

ఎవరికీ పనిలేదని, నవరతానిల వలలో ఒకకు బీసీ జీవితం కూడా అభివృది్ధ చెందలేదని, బీసీ 
విద్యూరుథిల మెడపై కతి్త పెట్్ట ఫీజు రియంబరెస్్మంట్ పథకానికి తూట్లో తట్లో పడిచి బీసీ 
విద్యూరుథిలను ఉననిత విదయూకు దూరం చేసి పమ్మనకుండానే పగ పెట్్ట బీసీ ఉననిత విదయూను 
అభయూసించే తలలోతండ్రులను అపుపిలు పాలు చేసిన ఘనత సీఎం జగన్ గార్దే అని, జగన్ 
గారి పాలంలో బీసీల జీవితాలు చినానిభిననిమయాయూయని, కుల చేతివృతు్తల ధవింసం 
అయాయూయి వారికి ఆకల దరిద్రం వలసలు ఆత్మహతయూలే శరణయూమయాయూయని, సీఎం జగన్ 
గారు బీసీల గ్రామసథియి నాయకతావినిని చంపేసు్తనానిరు 10 శాతం రిజరేవిషనులో తగగాంచి 
బీసీలు సరపించులుగా కూడా ఉండదదుని జగన్ అడు్డకోవడం ద్రా్మరగాంమని, బీసీల అంటే 
జగన్ గారి ఎంద్కింత వయూతిరేకత సమాధానం చెపాపిలని, బీసీల ఆధీనంలో ఉనని ఎనిమిది 
వేల ఎకరాల అసైన్్డ భూములను జగన్ గారి ప్రభుతవిం లాకొకుని సంట్ భూమి పథకానికి 
మళిళించారని, బీసీలను భూమిలేని పేదలుగా మారిచా బ్నిసలుగా తయారు చేసు్తననిది జగన్ 
గారు కాద్ అని ? సబ్ పాలోన్ నిధులు 35 వేల కోటలో రూపాయలు ద్రి మళిళిన మాట నిజం 
కాద్ అని, జయహో బీసీ సభ నిరవిహించే సతా్త బీసీ ఎమె్మలేయూలకు, ఎంపీలకు మంత్రులకు, 
చైర్మన్ లకు లేద్ కేవలం విజయసయిరెడి్డ కే ఉంద్ అంటే బీసీలను ఎంత హీనంగా 
చూసు్తనానిర్ బీసీలు అరథిం చేసుకొని జగన్ కు సరైన సమయంలో బుది్ధ చెపాపిలని, నేట్ 
సభలో పాల్గాననిది బీసీలు కాదని, విజయవాడ నుండి చుట్్టపకకుల ప్ంతాల నుండి 500 
రూపాయలు బిరాయూని ఆశ చూపంచి సభకు తీసుకొచాచారని, కెపాసిటీ 25 వేల మంది 
మాత్రమే 86,000 మందికి ఎలా సరుదుబ్ట్ చేస్తరని, అంబేదకుర్ మహనీయులు లాంట్ 
వారిత జగనో్మహన్ రెడి్డ గారికి పోలకా? అని, జగన్ ను సంఘసంసకుర్త అని ఆర్ కృష్ణయయూ 
గారు కొనియాడడం చాలా ద్రా్మరగాంమని, బీసీలను అనిని రకాలుగా మోసం చేసు్తనని 
జగనో్మహన్ రెడి్డ గారు బీసీల ద్రోహి అని, “న్వర్ బిఫోర్ న్వర్ ఆఫ్టర్” బీసీలను ఇంతలా 
మోసం చేసే జగనో్మహన్ రెడి్డ గారి లాంట్ వయూకి్త మర్కరు ఉండరని, బీసీల హృదయంలో 
జగన్ గారికి సథినం లేదని, బీసీల వెనునిపోట్ ద్రుడుగా, బీసీల ద్రోహి గా జగన్ చరిత్రలో 
నిలచిపోతారని మహేష్ అనానిరు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో నగర అధకార ప్రతినిధ 
స్టలన్, శంకర్ డివిజన్ అధయూక్షులు కొరగంజి వెంకటరమణ, నగర సంయుక్త కారయూదరిశి 
సబింకర్ నరేష్, హనుమాన్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

ప్రజలకు నా్యయం జరిగేవరకూ అండగా 
నిలుస్్తం: విసినిగిరి శ్రీనివాసరావు

శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలలో: జనసేనపార్్ట నాయకులు, చీపురుపలలో జనసేన మండల అధయూక్షుడు 
విసినిగరి శ్రీనివాసరావు చీపురుపలలో మండలం, కరాలోం గ్రామంలో పరయూట్ంచి, ఇంట్ంట్కీ వెళిలో 
జనసేన పార్్ట ప్రజలకు మేలుచేసు్తనని కారయూక్రమాలు, పార్్ట అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ భావజ్లానిని 
తెలయ పరుసూ్త.. గ్రామంలో ఉనని ప్రజలను కలుసుకొని వారి బ్గగులు తెలుసుకునానిరు. 
ప్రభుతవిం అందిసు్తనని పథకాలు అమలు అవుతునానియా లేద్ అని ఆరాతీశారు. ఈక్రమంలో 
బత్న అపపియయూ, కొయయూన లక్ష్మమ్మ అనే వృద్దులకి వారు పెనషిన్ తీసుకొనే అర్హత ఉండి కూడా 
వాళళికు ప్రభుతవిం పెనషిన్ నిలపవేయడానిని గురి్తంచామని, వారిరువురూ జీవనాధారం లేకుండా 
నడవలేని పరిసిథితులోలో ఉనాని పెనషిన్ ఇవవికపోవడం అనాయూయమని, వారిరిరువురికీ జనసేన 
పార్్ట తరుపున సహాయం అందిస్తమని అనానిరు. గ్రామంలో కొనిని సమసయూలను గురి్తంచామని, 
ఆ సమసయూలపైన, అరు్హలైన ప్రజలకు పెనషినులో, సంక్షేమ పథకాలు ప్రభుతవిం నుండి సహాయం 
అందేలా ప్రభుతావినికి వినతిని అందించి ప్రజలకు నాయూయం జరిగేలా జనసేన పార్్ట తరుపున 
పోరాటం చేసూ్త ప్రజలకు అండగా ఉంట్మని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
ఎచచారలో లక్షుం నాయుడు, రామునాయుడు, కిరణ్, శంకర్ రావు, తదితరులు పాల్గానానిరు.

హైకోరుటి పర్క్షలకు జనసేన ఉచిత శిక్షణా శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం: డా.బి.ఆర్.అంబేడకుర్ గారి వర్ధంతిని పురసకురించుకుని 
అమలాపురం టీమ్ జనసేన పార్్ట ఆధవిరయూంలో, జనసేన నాయకులు డి.యం.ఆర్ 
శేఖర్ సజనయూంత హైకోరు్ట మరియు జిలాలో కోరు్ట ఉదోయూగాలకు సంబందించి ఉచిత 
శక్షణా తరగతులు మంగళవారం ప్రంభించారు. తొలుత అంబేడకుర్ చిత్ర పట్నికి 
పూల మాలాంకృతం చేసి, జోహారులో అరిపించారు. ఈ శబిరం సథినిక జనసేన పార్్ట 
ప్ంగణంలో (నలాలో శ్రీధర్ ఇంట్ వదదు) 15 ర్జుల పాట్ కొనసగుతుందని, ప్రతి 
ర్జూ ఉదయం 9 గంటల నుండి మధాయూహనిం 12 గంటల వరకూ జరుగుతాయని 
జనసేన నాయకులు డి.యం.ఆర్ శేఖర్ తెలపారు. చాలా మందిలో అవగాహన లేని 
ఇట్వంట్ పర్క్షలకు ధరఖాసు్త చేసుకునని అభయూరుథిలు అందరికీ ఇలా ఉచిత శక్షణ 
ఇచిచా ఉదోయూగం పందే దిశగా నిష్ట్ణతులైన అదయూపకులచే నాణయూమైన శక్షణ ఇసు్తననిట్లో 
తెలపారు. ఈ సద్వకాశానిని ప్రతి ఒకకురూ వినియోగంచుకోవాలని పలుపు నిచాచారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో మాజీ మునిస్పల్ చైర్మన్ యాళళి సతీష్, బ్ర్ అససియేషన్ 
అధయూక్షులు మాకినీడి ఆదినారాయణ, కంచిపలలో అబు్లు, ఇసుకపటలో రఘుబ్బు, ఆకుల 
సూరయూనారాయణ మూరి్త, ఆర్.డి.యస్.ప్రసద్, నాగ మానస, పడాల నానాజీ, గుర్రాల 
రాంబ్బు, సుమారు 60 మంది అభయూరుథిలు పాల్గానానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

దత్త జయంతి వేడుకలోలి పాల్్ననా డాకటిర్ 
పిలాలి శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం నియోజకవరగాం, వన్నిపూడి గ్రామం నంద్ 
దత్త జయంతి సందర్ంగా దత్త దేవుని సనినిధలో ఏరాపిట్ చేసిన పూజ్ 
కారయూక్రమం, అననిద్న కారయూక్రమాలోలో కమిటీ వారి ప్రేమ పూరవిక ఆహావినం 
మేరకు ముఖయూ అతిథులుగా విచేచాసిన పఠాపురం నియోజకవరగా జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసిపిటల్ అధనేత డాక్టర్ పలాలో శ్రీధర్ దత్త దేవుని 
దరిశించుకుని 5116 రూపాయలు విరాళంగా అందించడం జరిగంది. 
మరియు అననిద్న కారయూక్రమంలో పాలుపంచుకుని అననిద్న కారయూక్రమం 
నిమిత్తం 1116 రూపాయలు అందించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
భాగంగా మొయిలాలో నాగబ్బు, దొడి్డపటలో దత్త చలాలోరావు, మొయిలాలో 
నాగబ్బు, గలలోపలలో రాజ్రావు, మొయిలాలో సూరయూ చక్రరావు, దొడి్డపటలో 

సతి్తబ్బు, నకకు బ్బి, ఎర్ర సతీష్, పతి్తపాళళి శవ, పతి్త పళళి సతి్తబ్బు, గలలోపలలో కృష్ట్ణరుజాన, దొడి్డపటలో వీర కృష్ణ, మరియు జన సైనికులు గ్రామ పెదదులు పాల్గానడం జరిగంది.

జనసేనాని సీఎం క్వాలని ప్రత్్యక పూజలు 
నిర్హంచిన డాకటిర్ పిలాలి దీపిక్ శ్రీధర్

దత్త జయంతి సందర్ంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ పిఠాపురం న్ండి పోటీ చేసి అధిక 
మెజారిటీతో గెలిచి ముఖయూమంత్రి అవావీలని డాక్టర్ పిల్లో దీపికా శ్రీధర్ ప్రముఖ పుణయూక్షేత్ం 
పాదాగయ నందు 108 కొబ్బరి కాయలతో ప్రత్యూక పూజలు
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం: పఠాపురం నియోజకవరగా జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసిపిటల్ 
అధనేత డాక్టర్ పలాలో ద్పక శ్రీధర్ దత్త జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్్ట అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పఠాపురం నియోజకవరగాం నుండి పోటీ చేసి అతయూధక మెజ్రిటీత గెలుపంది మరియు 
ముఖయూమంత్రి అవావిలని పఠాపురం నియోజకవరగా ప్రజల తరఫున కుట్ంబ సమేతంగా ప్రముఖ 
పుణయూక్షేత్రమైన కుకుకుటేశవిర సవిమి వారి ఆలయము నంద్, సవియంబు వెలసిన దతా్తత్రేయుని 
సనినిధలో పూజలు నిరవిహించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా డాక్టర్ పలాలో శ్రీధర్ మీడియాత 
మాట్లోడుతూ పఠాపురం నియోజకవరగాం ప్రజల కోరిక మేరకు జనసేన పార్్ట అధనేత శ్రీ 
కొణిదల పవన్ కళ్యూణ్ గారిని పఠాపురం నియోజకవరగాం నుంచి పోటీ చేసి అతయూధక మెజ్రిటీత గెలచి ముఖయూమంత్రి సథినంలో కూర్చాబెట్్టలని కుట్ంబ సమేతంగా దత్త జయంతి 
సందర్ంగా 108 కొబ్రి కాయలత ప్రత్యూక పూజలు నిరవిహిసు్తననిట్లో వెలలోడించారు. దతు్తని అనుగహ్రహంత పవన్ కళ్యూణ్ గారు పఠాపురం నుండి పోటీచేసే్త అతయూధక మేజర్్టత 
గెలపంచి ముఖయూమంత్రిని చేసుకొంట్మని అది పఠాపురం ప్రజల కోరిక అని తెలపారు. అదేవిధంగా డిసంబర్ 23వ తార్ఖున జరగబోయే ఐకయూరాజయూసమితి సమావేశాలకి భారతదేశం 
నుంచి నలుగురు వయూకు్తలను పలుస్తరు.. అంద్లో ఒక వయూకి్త మన జనసేన పార్్ట అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అవవిడం మన రాష్ట్రము చేసుకునని అదృష్టమని, దేశం కోసం పాట్పడిన 
నాలుగురు వయూకు్తలను పలుస్తరు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు మన దేశం కోసం ఎంత పాట్ పడుతునానిరనేది మన ప్రజల కనాని ముంద్ ఐకయూరాజయూసమితి గురి్తంచింది కాబట్్ట 2024 ఎలక్షన్ 
లో పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రి సథినంలో కూర్చాబెట్్ట మన కష్ట్టలనీని కూడా తీరాచాలని పఠాపురం నియోజకవరగా ప్రజల తరపున మా కుట్ంబ సభుయూల తరఫున దత్త జయంతి 
సందర్ంగా కుట్ంబ సమేతంగా ప్రత్యూక పూజలు నిరవిహించడం జరిగందని మీడియా ముఖంగా డాక్టర్ పలాలో శ్రీధర్ తెలపారు. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా మతస్కార నాయకులు 
పలేలోట్ బ్పనని దొర, ఇంట్ వీరబ్బు, గలలోపలలో శవ, కందరాడ ఎంపీటీసీ పలాలో సునీత, పలాలో దినేష్, గట్టం భీమరాజు, పలాలో నాగేశవిరరావు, పలాలో ముతాయూలరావు, కందరాడ మాజీ సరపించ్ 
బొంతులాచారావు,వాకపలలో సూరయూప్రకాష్, మాస పెదదుపుత్రయయూ, సైతన చిట్్టబ్బు, గుర్రం గంగాధర్, పలాలో ద్సు, డి సింహాచలం మరియు జన సైనికులు కారయూకర్తలు వీర మహిళలు 
నాయకులు అధక సంఖయూలో మహిళలు పాల్గానడం జరిగంది.

చెటలి నరికి వేతను అడుడుకననా జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ 
16వ డివిజన్ బ్లాజీ 
నగర్ లో వైసీపీ నాయకుల 
ప్రోద్లంత అడ్డగోలుగా 
అనవసరంగా పెదదు పెదదు 
చెట్లో నరికివేసు్తనానిరు. ఈ 
విషయం సథినిక ప్రజలు 
జనసేన నాయకులకి 
తెలయచేయడంత.. వారు 
చెటలో నరికి వేతను అడు్డకొని, 

నిలద్సి సంబందిత అధకారులకు ఫరాయూద్ చేసి చెటలో నరికి వేత ఆపడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో సంకుల బుజిజా జనసేన నగర ఉపాధయూక్షుడు వెనాని శవశంకర్ 
వెంకటేశవిర్రావు, నాగు, సతయూనారాయణ, చెకాకురామయయూ తదితరులు పాల్గానానిరు.

ఇలులి లేక బాత్రూమ్ లో నివసిస్్తననా 
నిరుపేదకు జనసేన స్యం

శతఘ్ని న్యూస్: ఆముద్లవలస: బూరజా మండలం, నీలంపేట గ్రామంలో, జనసేన పార్్ట 
నాయకులు కొత్తకోట నాగేంద్ర, కోరుకొండ మలేలోశవిరావు, ఎంపీటీసీ విక్రమ్ మరియు 
కారయూకర్తల ఆధవిరయూంలో జనంత జనసేన కారయూక్రమంలో భాగంగా ఇంట్ ఇంట్కి వెళ్తనని 
సమయంలో ఒక బ్ధాకరమైన సంఘటన చోట్ చేసుకొంది.. ఉండడానికి ఇలులో లేక 
బ్త్రూమ్ లో నివసిసు్తనని నిరుపేద వయూకి్తని చూసి చాలా బ్ధ అనిపంచింది. ఇలాంట్ 
వయూకు్తలని ప్రభుతావిలు ఆద్కోవాలని మరియు అతనికి కొంత ఆరిథిక సయం చేసి తవిరలో 
మీ కొడుకులుగా మేము జనసేన పార్్ట తరుపున ఎలలోపుడూ తడుగా ఉంట్ం అని 
జనసేన నాయకులు అతనికి భర్స ఇవవిడం జరిగంది.

బీమా చెక్ అందజేత.. 
కిషోర్ కుటంబానికి జనసేన సమాచారం

డిసంబర్ 13న క్రియాశీలక సభ్యూడు కిషోర్ కుటుంబానికి నాదండలో మనోహర్ చేతుల 
మీదుగా బీమా చెక్ అందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: తుని నియోజకవరగాం: కోటనందూరు మండలం, బొదదువరం గ్రామ 
జనసైనికుడు వేగ హేమ కిషోర్ ప్రమాదవశాతు్త మరణించడం జరిగంది. మరణించిన 
జనసైనికుడు పార్్ట క్రియాశీలక సభుయూడు కావున పార్్ట తరుపున 5 లక్షల రూపాయల 
చెకుకు జనసేన పార్్ట రాజకీయ వయూవహారల కమిటీ చైర్మన్ నాదండలో మనోహర్ చేతుల 
మీద్గా డిసంబర్ 13వ త్ద్న కాకినాడలో ముతా్త కలోబ్ లో ఇవవిడం జరుగుతుంది. ఆ 
విషయానిని పార్్ట తరుపున బుధవారం వారి గ్రామానికి వెళిలో కిషోర్ కుట్ంబ సభుయూలకు 
సమాచారానిని అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి తూరుపిగోద్వరి జిలాలో కారయూదరిశి 
వంగలపూడి నాగేంద్ర, కోటనందూరు మండల అధయూక్షులు పెదపాత్రుని శ్రీనివాసు, 
సీనియర్ నాయకులు చోడిశెట్్ట గణేష్ పాల్గానానిరు.

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


గురువారం, 08 డిసంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చేనేత సమస్యలను పరిష్కరించండి.. జౌళి శాఖ అధిక్రికి పవనననా చేనేత బాట వినతిపత్ం
చేనేత సమసయూల పరిష్్కరం కొరకు బాపటలో జిల్లో చేనేత మరియు జౌళి శాఖ అధికారికి వినతిపత్ం ఇచి్చన “పవననని చేనేత బాట యువకులు

శతఘ్ని న్యూస్: చీరాల: చీరాల నియోజకవరగాంలో గత 154 ర్జులుగా 
జనసేన పార్్ట తరుపున పవననని చేనేత బ్ట అనే కారయూక్రమం ద్విరా 
చేనేత కళ్కారులూ(కారి్మకులు) ఎద్ర్కుంట్నని సమసయూల గురించి 
తెలుసుకోవడానికి క్షేత్రసథియి పరయూటన చేసూ్త వేటపాలం మండలం 
పూరి్తచేయడం జరిగంది. ఈ క్షేత్రసథియి పరయూటనలో చేనేత కళ్కారులూ 
ఎద్ర్కుంట్నని కొనిని ముఖయూమైన సమసయూలను గురి్తంచడం జరిగంది. 
ఈ సమసయూల పరిష్టకురం కొరకు ప్రభుతవిం తరుపున ఎట్వంట్ భర్స 
కలపంచగలుగుతారు అనే ద్ని మీద జనసేన పార్్ట చేనేత వికాస విభాగం 
చైర్మన్ చిలలోపలలో శ్రీనివాసరావు ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్్ట చీరాల 
నియోజకవరగా యువత ఆధవిరయూంలో చీరాలలో ఉనని బ్పటలో జిలాలో చేనేత 
మరియు జౌళి శాఖ అధకారి జే.ఆర్ రాజవర్ధన్ ని కలసి సమసయూల పరిష్టకురం 
సంబందించిన వినతి పత్రం ఇవవిడం జరిగనది. జనసేన పార్్ట గురి్తంచిన 

మొత్తం పది రకాలైన సమసయూలను వివరించడం జరిగనది. వీట్లో ముఖయూమైన అధక విద్యూత్ ధరల సమసయూ మీద, చేనేత అనుబంధ రంగాలలో పనిచేసు్తనని కారి్మకులకు కూడా నేతనని 
నేస్తం పధకం వరి్తంచే విధంగా, చేనేత గరి్ణీ మహిళలు గర్ధారణ సమయంలో కోలోపియే ఉతపితి్త మీద తగన భర్స ఇపపించే విషయంలో, చేనేత వయోవృద్్ధలు ప్రత్యూక పెనషిన్ 
సద్పాయం కలపించే విషయంలో, ఇంట్ సథిలాలు ఇచేచా సమయంలో మగగాం నేస చేనేత కుట్ంబ్లకు మగగాం పెట్్టకునే విధంగా తగన సథిలం మంజూరు చేసే విధంగా సంబంధత 
కమిషనరలోకు పంప పైన పేర్కునని సమసయూలకు పరిష్టకురం లభించే విధంగా ప్రయతనిం చేస్తను అని చెపపిడం జరిగనది. వృద్్ధపయూంత మగగాం నేయ లేని చేనేత కారి్మకులు వేరే ఉపాధ 
లోకి మారాల అనుకుంటే ఆయా వయూకు్తలను గురి్తంచి సమాచారం ఇసే్త వాళళిఅందరికి తనకు ఉనని అధకార పదవిని ఉపయోగంచుకుని సంబంధత బ్యూంకులలో లోనులో ఇపపించే విధంగా 
ప్రయతనిం చేస్తను అని జే.ఆర్ రాజవర్ధన్ అతయూంత ముఖయూమైన హామీ అనేది ఇవవిడం జరిగనది. ఈ కారయూక్రమంలో కర్ణ కిరణ్ త్జ్, వరం బూడిద, పసుపులేట్ సయి, పంజల సంతష్, 
ఆమోదగరిపటనిం జనసేన యువకులు వరుణ్, లంక భారగావ్, గుంట్రు యువరాజ్, చేనేతపురి జనసేన యువకులు వది్ధ త్జ, పాముజుల బ్లవెంకట సుబ్్రావు, చీరాల పట్టణ 
జనసేన యువకులు షేక్ బ్ష్ట, గరలో రఘురాం, వావిలపలలో రవి, నీలకంఠాపురం జనసైనికుడు పంజల దేవి వరప్రసద్ మరియు కడకుద్రు జనసేన నాయకుడు తట అశోక్ చక్రవరి్త 
పాల్గానానిరు.

రావూరి రమేష్ కుమార్్త వివాహానికి హాజరైన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగరి: మంగళగరి 
సి.కే కన్వినషిన్ నంద్ బుధవారం జరిగన 
మంగళగరి సిటీ కేబుల్ ఎం.డి రావ్రి 
రమేష్ కుమారె్త వివాహానికి హాజరైన 
జనసేన పార్్ట మంగళగరి నియోజకవరగా 
ఇనాచార్జా చిలలోపలలో శ్రీనివాసరావు, ఎంట్ఎంసీ 
అధయూక్షులు వెంకట మారుతీరావు, రాష్ట్ర 
చేనేత విభాగం కారయూదరిశి జంజనం వెంకట 

సంబశవరావు (జె.ఎస్.ఆర్), సీనియర్ నాయకులు కొండలరావు, యర్రబ్లం గ్రామ 
అధయూక్షులు సుందరయయూ తదితరులు పాల్గాని న్తన వధూవరులను ఆశీరవిదించారు.

కత్తపేట జనసేన ఆధ్ర్యంలో అంబేద్కర్ కు ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: కొత్తపేట: భారత 
రాజ్యూంగ నిరా్మత డాక్టర్ బ్బ్ 
సహెబ్ అంబేదకుర్ గారి 66వ 
వర్ధంతి సందర్ంగా మంగళవారం 
కొత్తపేట పాత బస్టండ్ సంటర్లో ఉనని 
అంబేదకుర్ గారి విగ్రహానికి కొత్తపేట 
జనసేన పార్్ట వీర మహిళ ఎంపీటీసీ 

శ్రీమతి పలలో శాంతి, జిలాలో కారయూదరిశి బొకకు ఆదినారాయణ, కొత్తపేట మండల ఇంచార్జా 
కంఠం శెట్్ట చంట్, నామాడి శవాజీ పూలమాలలు వేసి నివాళలు అరిపించడం జరిగంది. 
ఈ కారయూక్రమంలో కొత్తపేట జనసేన పార్్ట నాయకులు కారయూకర్తలు, జనసైనికులు 
పాల్గానానిరు.

66వ వర్ంతి సందర్ంగా బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కు 
బొబేబేపల్లి స్రేష్ నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్:  సరేవిపలలో: మంగళవారం 
డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేదకుర్ 66వ వర్ధంతి 
సందర్ంగా సరేవిపలలో నియోజకవరగాం లోని 
తటపలలో గూడూరు మండలం నరకూరు 
దగగార అంబేదకుర్ విగ్రహానికి సరేవిపలలో 
నియోజకవరగా జనసేన పార్్ట నాయకులు 
బొబే్పలలో సురేష్ నాయుడు పూలమాలవేసి 
నివాళలరిపించారు. ఈ సందర్ంగా 
బొబే్పలలో సురేష్ నాయుడు మాట్లోడుతూ 
డిసంబర్ 4వ తార్ఖు తటపలలో గూడూరు 
మండలంలోని పేడూరు వదదు కారయూక్రమానిని 
ముగంచుకొని వసు్తనని తరుణంలో నరుకూరు 
కాలవ వదదు ఇటీవల రెండు బర్రెలు రూరల్ 

నుంచి నరుకూరు మీదగా వెళ్లో కాలవ మరి ఆ కాలవని కట్్టరు గాని ద్నిపైన మూతలైత్ 
వేయలేద్. మరి ఆ కాలవ లో రెండు బర్రెలు ఇరుకుకుపోయి రాలేని పరిసిథితులోలో జెసిబి త 
బయటకు తీయడం జరిగంది. ఆ విషయంపై ఆ పెద్దుయన మమ్మలని ఈ పంచాయతీ 
కాలువ మీద నాలుగు రాళలో త మూతవేసే్త బర్రెల రాకపోకలకు ఇబ్ంది లేకుండా 
ఉంట్ంది ఈ పని చెయియూంచండి అని చెపపి మమ్మలని అడగడం వెంటనే రెండు ర్జులోలో 
ఆ కాలవపైన నాపరాళళి వెయియూస్తం అని చెపపి మాట్చాచాం ఆ మాట ప్రకారం ఈర్జు 
అంబేదకుర్ గారి వర్ధంతి సందర్ంగా నాపరాళళిను తీసుకెళిలో ఆ కాలవ మీద వెయియూంచి 
మూగజీవాలు రాకపోకలకు ఇబ్ంది లేకుండా ఏరాపిట్ చేశాం జనసేన పార్్ట ఒక మాట 
ఇచిచాందంటే నిసవిర్ధంగా చేతనైనంతవరకు పని చేసిపెడుతుంది అనడానికి ఇంతకంటే 
నిదరశినం ఇంకేం కావాల ప్రజలందరూ జనసేన పార్్టని ఆదరిస్తరని రాబోయే ర్జులోలో 
అంబేదకుర్ ఆశయాలు సధంచాలంటే జనసేన తనే సధయూం అనే విషయానిని ప్రతి 
ఒకకురు గురు్తపెట్్టకోవాల అని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో సథినికులు, ఠాగూర్, చినని, 
వెంకటేశవిరులో, కిరణ్, శ్రీహరి, తదితరులు పాల్గానానిరు.

డా.బి.ఆర్.అంబేద్కర్ కు పాలకలులి జనసేన 
నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొలులో: 
జనసేన పార్్ట ఆధవిరయూంలో భారత 
రతని డా.బి.ఆర్ అంబేదకుర్ వర్ధంతి 
సందర్ంగా నివాళలు అరిపించడం 
జరిగంది. కారయూక్రమానికి ముఖయూ 
అతిధగా జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర 
పలట్కల్ అఫైర్స్ కమిటీ సభుయూలు 
చేగండి సూరయూ ప్రకాష్ విచేచాశారు. 

ఆయనత పాట్ జిలాలో సక్రటర్ బోనం చినబ్బు, జిలాలో జ్యింట్ సక్రటర్ ఉననిమటలో 
ప్రేమ్ కుమార్ అంబేదకుర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళలు అరిపించారు. సూరయూ 
ప్రకాష్ మాట్లోడుతూ జ్తీయ నాయకుడైన డా.అంబేదకుర్ నితయూ స్మరణీయుడు అని 
ఆయన ఆలోచనలత నడిసే్త ప్రతి రాష్ట్రం అద్్తంగా ఉంట్ందని తెలయజేసి ఆయనకు 
నివాళలు అరిపించారు. చినబ్బు మాట్లోడుతూ భారత రతని అంబేదకుర్ సిద్్ధంతాలత 
పవన్ కళ్యూణ్ పార్్ట ని నడుపుతునానిరని అంబేదకుర్ కి పాలకొలులో నియోజకవరగాం 
తరపున నివాళలు అరిపించారు. ఉననిమటలో ప్రేమ్ కుమార్ మాట్లోడుతూ ఓట్ హకుకును 
ప్రసదించిన మహానుభావుడు రిజర్వి బ్యూంకు సథిపనలో ముఖుయూడు, ప్రపంచం లో ఉననిత 
విదయూను అభయూసించిన వారిలో అగ్రగణుయూడు, స్త్రీ హకుకుల పోరాటయోధుడు, శ్రామికుల 
పక్షపాతి, కుట్ంబసభుయూలు చనిపోయినా వెళలోకుండా సవిత్రంత్రయూ పోరాటం లో అరెస్్ట 
అయిన వారిని విడిపంచి తరువాత వెళిలోన గపపి సవిత్రంత్రయూ సమరయోధుడు, కులరహిత 
సమాజం కోసం నిరంతరం పోరాటం చేసిన పోరాట యోధుడు అంబేదకుర్ కి జనసేన 
పార్్ట తరపున నివాళలు అరిపిసు్తనానిము. పవన్ కళ్యూణ్ నితయూం ఆయన ఆశయాలకోసమే 
పని చేసు్తనానిరు. పార్్ట లో తిరగడానికి గరవింగా ఫీల్ అవుతునానిమని తెలయజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు జిలాలో కారయూక్రమాల నిరవిహణ సభుయూడు కొపపిశెట్్ట 
నాగరాజు, పోడూరు మండల అధయూక్షులు పతాని వెంకటేష్, యాళలో రవీంద్ర నాయుడు, 
కాశెట్్ట సురేంద్ర, గంట ముతాయూల రావు, ఇనుకొండ రమేష్, ఆర్.డి. ప్రసద్, వెంకట 
నాయుడు, పోసింశెట్్ట రమేష్, వేపుగంట్ రమణ, కనపాల ద్సు, యడలో పసద్, లంక 
బోస్, చివటం వెంకట నాయుడు, వీర మహిళలు జితు్తగ రియా, మైగాపుల పద్మజ, 
ముతాయూల అశవిని తదితరులు పాల్గానానిరు.
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