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శ్రీమతి జయలక్ష్మి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి
శతఘ్ని న్యూస్: దివంగత దర్శకులు శ్రీ కె.విశ్వనాథ్ గారి సతీమణి శ్రీమతి జయలక్ష్మి గారు కన్నిమూశారని తెలిసి చంతించానని జనసేన పార్టీ 

అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో సంతాపం వయూక్ం చేశారు. శ్రీ విశ్వనాథ్ గారు స్వర్గస్్లైన 24 రోజులోలోనే వారి సతీమణి తుది శా్వస 
విడవడం విషాదకరం. శ్రీమతి జయలక్ష్మి గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణిణి ప్రారిథిస్్నానిన్. వారి కుటంబానికి ప్రగాఢ సాన్భూతి 
తెలియచేస్్నానినని జనసేనాని అనానిరు.

ఇమ్మడి కాశీనాథ్ ఆధ్వరయూంలో 
కార్్మక సంఘ సమీక్షా సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లో, మారాకాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ కారాయూలయంలో 
ది మారాకాపురం ఎనామిల్ సేలోట్ ఆపరేటర్స్ మరియు వరకార్స్ యూనియన్ అధయూక్షులు 
జనసేన పార్టీ మారాకాపురం నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాథ్ ఆధ్వరయూంలో 
కారి్మక సంఘ ముఖయూ నాయకులతో సమీక్షా సమావేశం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
పలు అంశాలపై చరి్చంచడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శ్రీశ్రీశ్రీ పోతులూర్ 
వీరబ్రహ్మంద్రస్్వమి వార్ రథోత్సవ 

కారయూక్రమంలో పాల్గొనని బతుతుల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, కోరుకండ మండలం శ్రీరంగపటనిం గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ పోతులూరి 
వీరబ్రహ్మంద్రసా్వమి వారి రథోతస్వ కారయూక్రమం అతయూంత వైభవంగా, భకి్శ్రద్ధలతో నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో రాజానగరం జనసేన నాయకులు బతు్ల బలరామకృషణి ఉతస్వంలో పాల్్గని రథానిని ల్గ భకు్లలో 
ఉతాస్హానిని నింపడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు మరియు గ్రామస్థిలు 
పాల్్గనడం జరిగంది.

జనసైనికుడు దినేష్ కి జనసేన 
అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ చేయూత

శతఘ్ని న్యూస్: పలమనేరు నియోజకవర్గం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు 
పార్టీ పిఏసి మంబర్, ఉమ్మడి చత్్రు జిల్లో అధయూక్షులు డా.పస్పులేటి హరి ప్రసాద్ చేతుల 
మీదుగా, పలమనేరు నియోజకవర్గం బైరెడిడిపలిలో మండలం చలంపలిలో గ్రామానికి చందిన జనసేన 
పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూడు పి.ఎస్.దినేష్ గత నెల ప్రమాదవశాతు్ పాము కాటకు గురి కావడంతో 
ఆస్పత్రి పాలవడం జరిగంది. జనసేన పార్టీ భీమా వలన అతనికి పవన్ కళ్యూణ్ రూపాయలు 
45000/- భీమా చకుకాన్ జిల్లో కారయూదరి్శ పస్పులేటి దిలీప్, మండల అధయూక్షులు చైతనయూ, జిల్లో గౌరవ అధయూక్షులు కృషణియయూ, మండల ఉపాధయూక్షులు కుమార్, నగేశ్ ఆధ్వరయూంలో 
అందచేయడం జరిగంది.

ప్రీతి కుటుంబానిని అనిని విధాలా ఆదుకోవాలి: 
నేమూరి శుంకర్ గౌడ్

శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్, మడికల్ విద్యూరిథిని ప్రీతి కుటంబానికి జనసేన పార్టీ తరపున ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలుపుతునానిం. ప్రీతి ల్ంటి 
పరిసిథితి మరే ఇతర విద్యూరిథినికి రాకుండా నిందితులపై కఠిన చరయూలు తీస్కోవాలని, ప్రీతి కుటంబానిని అనిని విధాల్ ఆదుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర 
ప్రభ్తా్వనిని కోరుతునానిమని జనసేన పార్టీ తెలంగాణా ఇంచార్జ్ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ తెలిపారు.

ప్రీతి కుటుంబానికి న్యాయుం జరిగే వరకూ జనసేన అుండగా ఉుంటుంది: 
సుంపత్ న్యక్

శతఘ్ని న్యూస్:  హైదరాబాద్, గత మూడు రోజులుగా మడికల్ ప్రీతి కుటంబానికి అండగా ఉనని జనసేన 
పార్టీ. ప్రీతి కుటంబానికి నాయూయం జరిగే వరకూ జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందని తెలియజేసిన సంపత్ 
నాయక్. జనసేన విద్యూరిథి విభాగం యొకకా ప్రధానమైన డిమాండ్ ప్రీతికి జరిగన అనాయూయంలో ఎవరెవరైతే 
తన చావుకు కారకులయాయూరో ప్రినిస్పాల్ ని, అదేవిధంగా హెచ్ఓడి, అదేవిధంగా సూపరింటండెన్టీ పైన 
చటటీర్తాయూ కేస్లు వేసి శిక్ంచాలని జనసేన విద్యూరిథి విభాగం కోరింది. ముఖయూంగా ప్రీతి కుటంబంలో 
ఒక కుటంబ సభ్యూలకి వాళ్ళ తము్మనికి గ్రూప్ వన్ సాథియికి ఉద్యూగంతో పాట ఐదు కోటలో ఎక్స్గ్రేషియా 
ప్రకటించాలని సైకో సైఫ్ తో పాటూ వీళ్ళన్ కూడా శిక్ంచాలని జనసేన విద్యూరిథి విభాగం ప్రధానంగా 
డిమాండ్ చేసూ్ ఇటవంటి పరిసిథితి ఇంకో ఆడబిడడికు రావద్దని కోరుకునానిరు. ఇది ఆత్మహతయూ కాదు, ఇది 

ముమా్మటికి కాలేజీ యాజమానయూం చేసిన హతయూ అని అనానిరు.

అగ్నిప్రమాద బాధిత 
కుటుంబానికి జనసేన చేయూత

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రతి్పాడు, జనసేన పార్టీ కాకుమాన్ మండల కమిటీ మరియు 
పాండరపాడు గ్రామ కమిటీ ఆధ్వరయూంలో గత నెలలో పాండరపాడు గ్రామంలో 
ఎసిస్ కాలనీలో కట్టీ వీరయయూ పూరిలులో అగనిప్రమాదంలో కాలిపోవటం జరిగంది. 
ఆ కుటంబానికి జనసైనికులు మరియు నాయకులు 10,200/- రూపాయలు 
ఆరి్ధక సహాయం చేయటం జరిగంది. అల్గే భవిషయూతు్లో ఆ కుటంబానికి అండగా 
ఉంట్మని భరోసా ఇవ్వటం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో గుంటూరు జిల్లో జనసేన 
నాయకులు చట్టీల త్రినాధ్, కూరపాటి నాగేశ్వరరావు, కాకుమాన్ మండల కమిటీ 

ప్రెసిడెంట్ గడడిం శ్రీనివాసరావు, మండల కమిటీ సభ్యూలు రెడిడి నాగరాజు, బుదే ఆనంద్ మరియు గ్రామ పెద్దలు పాల్్గనటం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శ్రీ కాళహస్తి లో వినుత కోటా పర్యటన
శతఘ్ని న్యూస్:  శ్రీకాళహసి్, క్రియాశీల సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమంలో భాగంగా ఆదివారం శ్రీకాళహసి్ నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజ్ శ్రీమతి విన్త కోట్ తొటటీంబేడు మండలం, తొటటీంబేడు 
పంచాయతీలోని చలకావారి కండ్రిగలో జనసైనికులతో కలిసి ఇంటింటికీ పరయూటించ క్రియాశీల సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం గురించ వివరించడం జరిగంది. అల్నే ప్రజల సమసయూలు 
అడిగ తెలుస్కోవడం జరిగంది. గ్రామంలో ఎకుకావ మంది యువత జనసేన క్రియాశీల సభయూత్వం నమోదు చేస్కునానిరు. ప్రధానంగా గ్రామంలోని మహళలు జనసేనకు తెలిపిన 
సమసయూలు
ఆరు నెలలు గడుస్తునాని డ్రైనేజీ కాలువలు శుభ్ం చెయయూకండా గ్రామ మొతతుం డ్రైనేజీ కాలువలు చెతతు, పాలాస్టిక్ తో నండి దుర్్వసనతో దోమలు, ఇతర కీటకాల వలన రోగాల బార్న పడుతుననిట్టి 
తెలిపారు. ఎనని స్రులా అధికారులక చెప్పినా పటటించుకోలేదన వాపోయారు.
గ్రామంలోన ఓవర్ హెడ్ టయూంక సంవత్సర్లు గడుస్తునాని అస్సలు శుభ్ం చెయయూలేదన తెలిపారు.
స్ట్రీట్ లైట్లా పన చెయయూడం లేదన తెలిపారు.
రోజువార్ కార్్మకలు పనులు లేక, ఆకాశానని అంటన నత్యూవసర ధరలు కొనలేక ఇబ్ందులు పడుతునానిరు అన తెలిపారు.
గ్రామంలో సమసయూలన్ అకకాడి న్ండే ఎంపీడీవోకి ఫోన్ లో విన్త తెలపడం జరిగంది. ఎంపీడీవో తక్షణమే అధికారులన్ పంపి పరిషకారిసా్మని హామీ ఇచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో 
శ్రీకాళహసి్ మండల అధయూక్షులు దండి రాఘవయయూ, జనసైనికులు విజయ్ భాసకార్, ప్రకాష్, స్బుబు, స్బ్రమణయూం, చంద్ర తదితరులు పాల్్గనానిరు.

తాడి తిరుపతయ్య కుటాంబాన్ని 
పరామర్శాంచిన పితాన్

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం, రాష్ట్ర 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల 
కమిటీ సభ్యూలు మరియు ముమి్మడివరం 
నియోజకవర్గం ఇంచార్జ్ పితాని బాలకృషణి 

కాట్రేనికోన మండలం, కందికుప్ప గ్రామంలో ఇటీవల అనారోగయూంతో మరణించన 
తాడి తిరుపతయయూ(బాబులు) వారి కుటంబ సభ్యూలన్ ఆదివారం పరామరి్శంచడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం 
జరిగంది.

ముత్తుకూరులో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు
శతఘ్ని న్యూస్: సరే్వపలిలో నియోజకవర్గ 
జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబేబుపలిలో 
స్రేష్ నాయుడు ఆదివారం సరే్వపలిలో 
నియోజకవర్గంలోని ముతు్కూరు 
మండలంలో క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమానిని 
ప్రారంభంచారు. ఈ సందర్ంగా 
బొబేబుపలిలో స్రేష్ నాయుడు 
మాట్లోడుత్ స్వతంత్ం వచ్చ 75 
సంవతస్రాలు అవుతుంటే ఎనిని 
రాజకీయ పార్టీలు వచ్చనా గాని 

ఇప్పటివరకు ఆ పార్టీల జండాలు మోసేటటవంటి కారయూకర్ల గురించ గానీ నాయకులు 
గురించ వారి కుటంబాల గురించ ఆలోచంచ రక్షణ కలి్పంచనటవంటి పరిసిథితులు 
లేవు మా అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఏదైతే జనసేన పార్టీ సిద్్ధంతాలన్ ప్రజలోలోకి తీస్కు 
వెళ్్ జనసేన జండాని భ్జాన వేస్కని మోస్్ననిటవంటి జనసేన కారయూకర్లు 
జనసైనికులు వీర మహళల కుటంబాల రక్షణ కోసం క్రియాశీలకు సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమానిని మూడో విడత కనసాగస్్నానిరు క్రియాశీలక సభయూత్వం తీస్కునని 
ప్రతి సభ్యూడికి జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటంది అదేవిధంగా 5 లక్షల రూపాయలు 
యాకిస్డెంట బెనిఫిట్ 50వేల రూపాయలు వైదయూ నిమిత్ం వినియోగంచుకునే విధంగా 
క్రియాశీలక సభయూతా్వనిని పార్టీ జండా మోసే కారయూకర్లు కుటంబాలకు రక్షణ కవచం 
ల్గా కనసాగస్్నానిరు సభయూతా్వనిని ఈనెల 28వ తార్కుతో ముగస్్ంది కాబటిటీ 
సరే్వపలిలో నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఒకకా జనసైనికుడు పవన్ కళ్యూణ్ అభమాన్లు 
జనసేన నాయకులు వీర మహళలు అందరు కూడా సది్వనియోగం చేస్కుంట్రని 
పార్టీలో భాగసా్వములు అవుతారని మనసూ్పరి్గా కోరుకుంటనానిమని అనానిరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ ముతు్కూరు మండల సీనియర్ నాయకులు రహం, ఐటీ 
వింగ్ విభాగం అభషేక్, చనని, శ్రీహరి, రహమాన్, తేజ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన కార్యూలయం దగగొర బాయూనరులా తొలగంచడం 
ఎంతవరక నాయూయమన మేము ప్రశ్నిస్తునానిం?

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ 
పశి్చమ నియోజకవర్గం 
పోతిన మహష్ ఆఫీస్ దగ్గర 
శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 20 
మంది మునిస్పల్ సిబబుంది 
100 పైగా పోలీస్లు వచ్చ 
బాయూనరులో తొలగంచడం 

కరెక్టీ కాదని వైఎస్ఆరిస్పి ఒక రౌడీ పార్టీ అని తెలియజేస్్నానిం. విఎంసి అధికారులకు 
అక్రమంగా కటేటీ నిరా్మణాలు తొలగంచన ధైరయూం దము్మ లేదు. వెలలోంపలిలో శ్రీనివాస్ 
చేసే చలలోర రాజకీయాలు పోలీస్లు విఎంసి అధికారులు పూరి్ మద్దతు వాళలోకు పని 
చేస్్నానిరు. వెలలోంపలిలో శ్రీనివాస్ కి ఓటమి ఖరారు అయిందని ద్నికి నిదర్శనమే రాత్రి 
జరిగన సంఘటన ఇల్ంటి చలలోర రాజకీయాలు ఎకకాడనాని చయ్ గాని పోతున మహష్ 
మీద చేసే్ సహంచేది లేదని హెచ్చరిస్్నానిం. 2024లో ఎమ్మలేయూ కాబోతునని పోతిన 
మహష్ మీద నీ నీచమైన రాజకీయం చేసే్ ఇంకా సహంచేది లేదని పోతిన మహష్ కార్ 
టైరులో గాలి తగ్గనా ఇంటికి వచ్చ కడతామని జనసేన పార్టీ తరఫున హెచ్చరిస్్నానిమని 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర బీసీ నాయకులు మరియు నాయూయవాది ఎం హన్మాన్, 37వ 
డివిజన్ అధయూక్షులు శిగనంశెటిటీ రాముగుపా్, బీసీ నాయకులు జాగు సూరిబాబు, జనసేన 
పార్టీ నాయకులు బండి శ్రీనివాస్ తదితరులు తెలిపారు.

క్రికెట్ టోరనిమంట్ విజేతలక ట్రోఫీ 
అందజేస్న పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 
రూరల్ మండలం 
మధురనగర్ లో వారం 
రోజులుగా జరుగుతునని 
రమేష్ & శ్రీనివాస్ 
మమోరియల్ క్రికెట్ 
టోరనిమంట్ ముగంపు 
కారయూక్రమానికి ముఖయూ 
అతిధులుగా పాల్్గని 

విజేతలగా నిలిచన బాయూడ్ బాయ్స్ టీం కెపెటీన్ కళ్యూణ్ మణికి ట్రోఫీ అందించ, నగదు 
అందించ జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ 
అభనందనలు తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఇంటి గంగ రాజేష్, 
మలిలోపూడి ఈశ్వర్, సతీష్, ప్రసాద్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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

నెల రోజుల్లో  రోడ్డు  వేయకపోతే ఆమరణ దీక్ష చేస్తా : యుగంధర్ పొన్న
శతఘ్ని న్యూస్: గంగాధర నెలూలోరు, కారే్వటి నగరం మండలం, కారే్వటి నగరం 
పంచాయతీ, గాజుల కండ్రిగ గ్రామంలో జనంకోసం జనసేన కారయూక్రమం 
నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ సందరబుంగా నియోజకవర్గం జనసేన ఇంచారిజ్ 
డా.యుగంధర్ పొనని మాట్లోడుత్ గాజుల కండ్రిగ గ్రామానిని పాలకవర్గం 
విస్మరించనారని ఆగ్రహం వయూక్ం చేసారు. గతంలో ఎంతో మంది రాజకీయ 
నాయకులు, పాలకులు రోడుడి వేసా్మని ఎన్ని హామీలిచా్చరు కానీ నెరవేర్చలేక 
పోయారని తెలిపారు. ఓటలో కోసం వచ్చన వాళలోంతా ఉతు్తి్ హామీ లిచా్చరని, 
చవరికి మరిచారని ఏదే్దవా చేసారు.గత ముపె్్ప సంవతస్రాలుగా మంచ 
రోడుడి లేక ఇబబుంది పడుతునని గ్రామ ప్రజల సమసయూన్ చత్్రు జిల్లో కలెకటీర్ 

స్పందించ, సకాలంలో రోడుడి మంజూరు చేయాలనీ విజ్ఞపి్ చేసారు. నెల రోజులోలో రోడుడి వేయక పోతే గ్రామం కోసం ఆమరణ దీక్ష చేసా్నని తెలిపారు. గ్రామీణ రహద్రుల ఏరా్పట 
జనసేనకే సాధయూమని, ఒకకా అవకాశం జనసేనకు ఇవ్వండని గ్రామ ప్రజలన్ కోరారు. ఏపీలో పవన్ కళ్యూణ్ స్వరణి యుగం తీస్కసా్రని, పవన్ కళ్యూణ్ చేస్్నని సేవలన్ తెలియజేసారు. 
కారయూకర్ల కోసం సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం చేపట్టీరు. దీనిని జనసైనికులు, వీర మహళలు, సాధారణ ప్రజలు, భవన నిరా్మణ కారి్మకులు సది్వనియోగం చేస్కోవాలని గ్రామ, 
మండల ప్రజలకు పిలుపునిచా్చరు. ఇప్పటి వరకు పవన్ కళ్యూణ్ కారయూకర్ల కోసం ప్రమాద వసాతు్ మరణించన 92 మంది కారయూకర్ల కుటంబాలకు నాలుగు కోటలో యనబై లక్షలు 
ఇచా్చరని తెలిపారు. గాయపడిన 169 మంది జనసైనికులకు 60 లక్షల 90వేల 781 రూపాయలు ఇచా్చరని తెలిపారు. వచే్చ ఎనినికలోలో నియోజకవర్గంలో జనసేన జండా ఎగరడం 
ఖాయమని ధీమా వయూక్ం చేసారు.ఈ కారయూక్రమంలో మండల ఉపాధయూక్షులు విజయ్, నాయకులు దేవ, కిరణ్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

రకతుదాన శిబిరాంలో పాల్గొనని జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అమల్పురం, 
లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఫండేషన్ 
ఆధ్వరయూంలో నిర్వహంచన 
రక్ద్న శిబిరంలో అమల్పురం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు లింగోలు పండు, 

మండేల బాబీ, ఏ. వేమవరపా్పడు ఉపసర్పంచ్ వాకపలిలో వెంకటేశ్వరావు, నాయకులు 
ఆర్.డి.ఎస్ ప్రసాద్, కపు్పల నాగ మానస, బటటీ పండు, నల్లో వెంకటేశ్వరావు, 
నిమ్మకాయల రాజేష్, మణికంఠ తదితరులు పాల్్గనడం జరిగంది.

“ఆాంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే సాధ్యాం” 38వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలోరు జిల్లో, సరే్వపలిలో 
నియోజకవర్గం, వెంకట్చలం మండలం, 
ఇసకాపాలెం గ్రామంలో “ఆంధ్రా అభవృది్ధ 
– జనసేనతోనే సాధయూం” 38వ రోజు 
జరిగంది. ఆంధ్రా అభవృది్ధ జనసేనతోనే 
సాధయూం కారయూక్రమంలో భాగంగా 
వెంకట్చలం మండలంలోని, ఇసకాపాలెం 

గ్రామంలో జనసేన నాయకులు ఇంటింటికీ చేరి కరపత్రాలు పంచారు. జనసేన నాయకులు 
మన్బోలు గణపతి మాట్లోడుత్ రాబోయే సాధారణ ఎనినికలోలో జనసేన పార్టీ గురు్ “గాజుగాలోస్” 
కి ఓట వేసి జనసేన పార్టీకి అధికారం ఇవ్వండి, పవన్ కళ్యూణ్ సీఎం అయేయూల్ దీవించండి అని 
తెలియజేసారు. ఈ కారయూక్రమం జనసేన పార్టీ నెలూలోరు జిల్లో కారయూదరి్శ, మన్బోలు గణపతి 
ఆధ్వరయూంలో జరిగంది. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిథిగా కాపు సంక్షేమ సేన నెలూలోరు జిల్లో 
అధయూక్షుడు పూసల లక్ష్మీ మలేలోశ్వర్ రావు పాల్్గని కారయూక్రమానికి మద్దతుగా నిలిచారు. నీళలో విష్ణి, 
తాండ్ర శ్రీన్, సతీష్ గౌడ్ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

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


సోమవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కార్యకరతులకు భరోసాగా న్లుస్తునని జనసేన పార్టీకి ప్రజలోలో మద్దత్ పెరుగుత్ాంద్: గునుకుల కిషోర్
శతఘ్ని న్యూస్: నెలూలోరు, జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వం మూడో విడత 
మరో రెండు రోజులోలో ముగయన్ననిది. పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
పిలుపుతో స్వచ్ందంగా ప్రధాన జిల్లో ప్రధాన కారయూదరి్శ గున్కుల కిషోర్ 
ఆధ్వరయూంలో నెలూలోరు సిటీలో యువత క్రియాశీల సభయూత్వం తీస్కోవడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగా వారు మాట్లోడుత్ గత14 రోజులోలో 
జనసేన ప్రతిషాటీత్మకంగా ప్రారంభంచన క్రియాశీల సభయూత్వం మూడో 
విడతలో ద్ద్పు 300 మంది యువత స్వచ్ందంగా వచ్చ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం తీస్కోవడం జరిగంది. కారయూకర్లకు భరోసాగా నిలుస్్నని 
జనసేన పార్టీకి ప్రజలోలో మద్దతు పెరుగుతుంది, ఎంతోమంది గృహణులు 
తాము జనసేన కుటంబ సభ్యూలం అని జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వం 
తీస్కని గర్వంగా తెలిపారు. గత సంవతస్రం బాల్జీ నగర్ నందు ఒక 
క్రియాశీలక సభ్యూడు ప్రమాదవశాతు్ మరణించగా వారి కుటంబానికి 

5 లక్షల రూపాయలు పవన్ కళ్యూణ్ తరపున అందించ వారి కుటంబానికి భరోసాగా నిలవడం జరిగంది. మరో రెండు రోజులోలో ముగయన్నని ఈ జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీత్మక 
కారయూక్రమానిని జనసేన నాయకులు, మద్దతుద్రులు, కారయూకర్లు, మగా అభమాన్లు బాధయూతగా తీస్కని కత్ వారి చేత నమోదు చేయటం, పాతవారిని రెన్యూవల్ చేయించడం విధిగా 
పాటించాలి అని తెలిపారు. కారయూకర్లన్ ఎంతో జాగ్రత్గా చూస్కుంటనని పవన్ కళ్యూణ్ అధికారంలోకి వసే్ ప్రజలన్ ఇంకెంత బాగా చూస్కుంట్రని ప్రజల న్ంచ పాజిటివ్ 
ట్క్ నడుస్్ంది అని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన ప్రధాన కారయూదరి్శ గున్కుల కిషోర్ తో పాట పవన్ కళ్యూణ్, ఓంకార్, లక్ష్మీకాంత్, స్బ్రహ్మణయూం, సతయూనారాయణ, జగదీష్ 
తదితరులు పాల్్గనానిరు.

జోరుగా క్రి యాశీల సభ్యత్వాల నమోదు
శతఘ్ని న్యూస్: నందిగామ, కంచకచరలో ప్రమాదవశాసూ్ ఎవరైనా పార్టీ కారయూకర్లు గాయపడినా, దురదృషటీవశాతు్ 
మరణించనా వారి కుటంబం ఆరిథికంగా ఇబబుంది పడకూడదనే ముందు చూపుతో జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ పార్టీ క్రియాశీల సభయూత్వం ద్్వరా ప్రతి ఒకకారికి భీమా చేయించారని కంచకచరలో మండల జనసేన పార్టీ 
అధయూక్షుడు నాయిని సతీష్ పేర్కానానిరు. పటటీణంలోని నెహ్రూ సంటర్ సేటీట్ బాయూంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎదురుగా 
ఏరా్పటచేసిన జనసేన క్రియాశీల సభయూతా్వల శిబిరం వద్ద జోరుగా సభయూతా్వలు నమోదు కారయూక్రమం జరిగందని 
ఆయన అనానిరు. గతంలో సభయూత్వలన్ నమోదు చేయించుకునని వయూకు్లతో పాట న్తన సభయూతా్వల నమోదు పార్టీకి 
కత్ బల్నిని చేకూరుస్్ందని సతీష్ అనానిరు.దేశంలో మరే ఇతర రాజకీయ పార్టీ చేయని ఒక గొప్ప కారయూక్రమానికి 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు మొదలుపెటిటీ, ప్రమాదం జరిగన సమయంలో వైదయూ ఖరు్చలకు, ప్రమాదవశాతు్ మరణిసే్ 
వారి కుటంబ సభ్యూలకు ఆరిథికంగా ఉపయోగపడేల్ భీమ పథకానికి తీస్కచా్చరనానిరు. పవన్ కళ్యూణ్ జనసేన 
కారయూకర్కు ఒక అననియయూల్ భరోసాని కలి్పసూ్ ఆ కుటంబాలకు అండగ ఉంటనానిరని అనానిరు. గతంలో 
కంటే ఎకుకావగా సభయూతాలన్ నమోదు జరగడం శుభపరిణామని ఈనెల 28వ తేదీ వరకు క్రియాశీల సభయూతా్వలు 
నమోదు చేసేందుకు అవకాశం ఉందని మండల పరిధిలోని ప్రతి జనసేన పార్టీ కారయూకర్ అభమాని సభయూత్వం 
నమోదు చేయించుకోవాలని ఆయన కోరారు.ఈ కారయూక్రమంలో పుపా్పల వేణుగోపాల్, పెది్దనీడి హరిబాబు, గ్రంధి స్బ్రహ్మణయూం, కుర్రా నాని, గోపిశెటిటీ నాగలక్ష్మి, కోనేటి మౌళి, సాయి 
హమంత్, పెరుమాళ్ళ స్రేష్, దేవి రెడిడి అజయ్ బాబు, వనపరి్ పద్్మరావు, కుస్న్రు నరసింహారావు, తదితరులు పాల్్గనానిరు.

పవన్ కళ్్యణ్ న్ సీఎాంన్ చేస్కోవడాం ప్రతి 
ఒక్కర బాధ్యత

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకండ, జనసేన పార్టీ అధినేత కణిదల 
పవన్ కళ్యూణ్ ఎంతో ప్రతిషాటీత్మకంగా క్రియాశీలక సభయూత్వం 
జనసైనికులు కోసం తీస్కచా్చరని, ఎందుకంటే జనసేన 
పార్టీ జండా మోస్్నని ఏ ఒకకా జనసైనికులు అయినా ఎల్ంటి 
ప్రమాదం వలన అయినా ఏమైనా జరిగతే నేన్ ఆ ఇంటికి 
అననిగా కడుకుగా ఉంట్న్ అనే భరోసా ఇవ్వడానికి ఈ 
యొకకా క్రియాశీలక సభయూత్వం ద్్వరా ఇప్పటి వరకు ద్ద్పుగా 
93 మంది జనసైనికులు ఒకకకారికి 5 లక్షలు రూపాయిలు 
ఇవ్వడం జరిగందని, ఇల్ంటి గొప్ప ఆలోచన ప్రపంచంలో 

ఇప్పటి వరకు ఏ పార్టీ కూడా తీస్కోలేదని, అల్ంటి గొప్ప నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ 
ని ఖచ్చతంగా 2024 లో జనసేన పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి పవన్ కళ్యూణ్ ని సీఎంని 
చేస్కునే విధంగా ప్రతి ఒకకారి పైన బాధయూత ఉననిది అని జనసేన జానీ చప్పడం జరిగంది. 
అల్నే ఇంకా పాలకండలో ఎవరైనా క్రియాశీలక సభయూత్వం తీస్కోవాలి అన్కునే వారు 
8106548607 నెంబర్ కి వివ్వరాలు ఇవా్వలిసిందిగా కోరుకుంటనానినని తెలిపారు.

సత్తుపలిలో పటటీణాంలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు
శతఘ్ని న్యూస్: ఖమ్మం జిల్లో, 
సతు్పలిలో నియోజకవర్గం, 
సతు్పలిలో పటటీణంలో జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
చేపటిటీన జనసేన క్రియాశీలక 
సభయూత్వం – భద్రమైన 
భవితవయూం – సతు్పలిలో 
పటటీణంలో నిర్వహంచండం 
జరిగనది. ఈ కారయూక్రమంలో 
సతు్పలిలో పటటీణం – జనసేన 

పార్టీ నాయకులు వబిలిశెటిటీ జై చంద్రగుపా్, అళ్్ళ నరేష్ బోమి్మడాల నాగరాజు, సతు్పలిలో 
నియోజకవర్గంలో పలుచోటలో కాయూంపెయిన్ నిర్వహంచారు.

జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు 
కార్యక్రమాంలో అదే జోరు

శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక, జనసేన పార్టీ జీవీఎంసీ 85వ వార్డి ఇనా్ర్జ్ గవర సోమశేఖర్ 
రావు ఆధ్వరయూంలో ఆదివారం వారుడిలో చేరిన కత్్రు, డంకాడ, పూడివాణి పాలెం, 
పినమడక కూడలిలో ఏరా్పట చేసిన ప్రతేయూక శిబిరం వద్ద సభయూత్వ నమోదు మరియు 
రెన్యూవల్ కారయూక్రమం కోల్హాలంగా జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో యువత ఎకుకావగా 
క్రియాశీలక సభ్యూలుగా నమోదు చేస్కునానిరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లోడుత్ 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు కణిదెల పవన్ కళ్యూణ్ అన్కోని దుర్ఘటన జరిగతే జనసైనికుల 
కుటంబాలకు అండగా ఉండేందుకు ఐదు లక్షల రూపాయల యాకిస్డెంటల్ ఇన్స్రెన్స్ 
తో కూడిన సభయూత్వ కారయూక్రమం ఏరా్పట చేశారని, దీనిమూలంగా గత సంవతస్రంలో 
ఈ వారుడిలో యాకిస్డెంట్ లో ప్రాణాలు కోలో్పయిన ఇద్దరు జనసైనికుల కుటంబాలన్ 
ఆదుకోగలిగామని తెలియచేశారు. ఈ సభయూత్వ నమోదుకు ఈనెల 28వ తేదీ ఆఖరి 
రోజు కావున మిగలిన రెండు రోజులలో మిగతావారు కూడా సభయూత్వ నమోదు మరియు 
రెన్యూవల్ పూరి్ చేస్కోవాలని విజ్ఞపి్ చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో కర్రి రామచంద్ర రావు, 
ద్మురోతు అప్పలరాజు, నీలం రమేష్ బాబు, శీతిన నాగరాజు, ద్సరి శివ కుమార్, 
ఎ అప్పలరాజు, ద్సరి శ్రీన్, మంత్రి శ్రీన్, సీతన జానకిరామ్, కర్రి తరుణ్ కుమార్, 
ద్మురోతి కార్్క్, బలిరెడిడి అరవింద్, పి వసంత కుమార్, సీరంశెటిటీ వెంకట్రావు, 
కళ్్ళబంటి స్ధాకర్, లకకారాజు సనాయూసిరావు, పొడుగు శ్రీనివాసరావు, గొంతున 
నాయుడు, లకకారాజు రమణ, జాజుల శ్రీనివాసరావు, ఎదురి మాధవ్, సర్వసిది్ధ రవి, దలై 
జనార్దన్, ఇలలోపు శ్రావణ్, కర్రి శ్రీన్, కరణం శివాజీ, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, 
వీర మహళలు మరియు వివిధ గ్రామాల ప్రజలు పాల్్గనానిరు.

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


సోమవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

న్రుపేద కుటాంబాన్కి అాండగా 
మెరకముడిదాాం జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: చీపురుపలిలో నియోజకవర్గం, మరకముడిద్ం 
మండలం, గరుగుబిలిలో గ్రామంలో ఒక నిరుపేద కుటంబం లక్ష్మి చాల్ 
ఏళ్లోగా ఆరిథిక ఇబబుందులు ఎదుర్కాంటంది కనిని నెలలు క్రితం ఇలులో 
కూడా కాలిపోయింది ప్రభ్త్వం న్ంచ ఏ సహాయం అందలేదు. ఈ 
విషయానిని తెలుస్కని మండల అధయూక్షులు రౌతు కృషణివేణి జనసేన 
నాయకులు జనసైనికులు ఆ గ్రామం వెళిలో ఆమకు ధైరయూం చపి్ప 
త్వరలో మీకు ఆరిథిక సహాయం అందిసా్మని హామీ ఇచా్చరు. ఇచ్చన 
మాట ప్రకారం ఆదివారం జనసేన పార్టీ మరకముడిద్ం మండల 
తరపున అధయూక్షులు కృషణివేణి మరియు జనసైనికుల చేతుల మీదుగా 
30,000 నగదున్ ఆమకు అందజేయడం జరిగంది. అల్గే ఇలులోన్ 

నిరి్మంచుకోవడానికి సరిపడా సిమంట ఇస్క చీపురుపలిలో మండల అధయూక్షులు విసవిగరి శ్రీనివాసరావు మరియు కాపుసంబాం జనసైనికులు ఇంటికి సరిపడా ఇటకన్ ఇవ్వడం జరిగంది. 
మీకు జనసేనపార్టీ ఎపు్పడూ అండగా నిలబడుతుందని హామీ ఇచా్చరు. అదేవిధంగా అమ కుటంబానికి క్రియాశీల సభయూత్వం కూడా చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల 
అదయూక్షులు రౌతు కృషణివేణి, మండల నాయకులు రౌతు నాయడు, రాగోలు రామకృషణి, అగురు విన్ద్ కుమార్ ఐటి కోఆరిడినేటర్, పి.సతయూనారాయణ, ధన్ంజయ, లెంక జగదీశ్, 
సీతంనాయుడు, ఆ గ్రామ జనసైనికులు మరియు చీపురుపలిలో నియోజకవర్గ సీనియర్ నాయకులు అయినటవంటి తీగల శంకరరావు, కోటి, కిషోర్ కుమార్, బాకూరి శ్రీన్, ముళ్్ళ 
జగదీష్, చందక బాల, గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్్గనానిరు. ఎల్ంటి కషటీం వచ్చనా, సమసయూలు వచ్చనా మన జనసేనపార్టీ ముందుంటందని తెలిపారు.

వాలాంటీరలో జీవితాలతో చెలగాటమాడుత్నని వైసీపీ నేతలు
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు, ప్రభ్తా్వనికి ప్రజలకు మధయూ వారధిగా ఉంటూ ఎంతో నిబద్ధతతో విధులు నిర్వహస్్నని వాలంటీరలోన్ అడుగడుగునా అవమానాలకు 
గురిచేసూ్ వారి జీవితాలతో వైసీపీ నేతలు చలగాటమాడుతునానిరని జనసేన పార్టీ జిల్లో అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హరి ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. వాలంటీరులో వైసీపీ 
కారయూకర్లుగా పనిచేయాలంటూ మంత్రులు, శాసనసభ్యూలు చేసిన వాయూఖయూలపై ఆదివారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లోడారు. ప్రజలు కటేటీ పన్నిలతో జీతాలు 
తీస్కుంటనని వాలంటీరులో ప్రజలకు జవాబుద్ర్గా ఉంట్రు కానీ వైసీపీ కారయూకర్ల్లో ఎందుకు పనిచేసా్రనానిరు. వాలంటీరులో ఎంతో నిజాయితీగా పనిచేస్్నాని 
వారిని అన్మానపు మాటలతో అవమానపరుస్్నానిరని ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. ఈ క్రమంల వాలంటీరలో పై నిఘా పెటేటీందుకే గృహ సారధులన్ నియమించారని 
విమరి్శంచారు. మరల్ వైసీపీ ప్రభ్త్వం రాకపోతే వాలంటీరలో వయూవసథి ఉండదు అంటూ మంత్రులు సైతం బెదిరింపులకు పాల్పడటం సిగు్గచేటనానిరు. వైసీపీ 
నేతలకు గెలుపు ఆశలు అడుగంటడంతో ఆఖరి అవకాశంగా వాలంటీరలోన్ ఉపయోగంచుకోవాలని చూస్్నానిరని అందుకే వారిపై తీవ్రసాథియిలో ఒతి్డి 
తీస్కువస్్నానిరనానిరు. వైసీపీ నేతల బెదిరింపులకు ఎవరూ భయపడాలిస్న పనిలేదని రాష్ట్ర యువత కోసం పవన్ కళ్యూణ్ ప్రతేయూక ప్రణాళిక రచస్్నానిరనానిరు. 
సాక్ పత్రికన్ మాత్మే చదవాలి అంటూ సచవాలయ సిబబుందిపై ఒతి్డి తెస్్నానిరని ప్రజాధనానిని ద్చుకోవటంలో వైసీపీ నేతలకు తెలిసిననిని అడడిద్రులు 

ఎవరికీ తెలియవనానిరు. అందులో వైసీపీ అగ్రనాయకుల దగ్గర న్ంచ కారయూకర్ల వరకు పీ హెచ్ డీ కూడా చేశారని ధ్వజమతా్రు. మరల్ వైసీపీ ప్రభ్త్వం వసే్ రాష్ట్రంలో ఎవరూ ఉండరని, అందరూ 
వలసలు వెళిలోపోతారని ఆవేదన వయూక్ం చేశారు. ఈ క్రమంలో వైసీపీ దుషటీ పరిపాలన పై ప్రజలోలో చైతనయూం తీస్కురావాలిస్న గురుతరబాదయూత వాలంటీరలో పై ఉందని ఆళ్ళ హరి అనానిరు. వాలంటీరలోకు 
అనినివిధాల్ జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటందని ఆళ్ళ హరి అనానిరు.

గుాంటూరు కార్పొరేషన్ లో మూడో విడత 
క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు

శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు కార్్పరేషన్ లో 
వారుడిలో సీతానగర్ మయిన్ రోడుడి వద్ద జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ జనసైనికుల సంరక్షణకై 
తలపెటిటీన మూడో విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ 
కారయూక్రమం ఏరా్పట చేయడం జరిగనది. నేరెళలో 

స్రేష్ పిలుపుమేరకు ఉదయం 10 గంటల న్ండి సాయంత్ం 6 గంటల వరకు 
కారయూక్రమం జయప్రదంగా చేయబడినది. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లో అధయూక్షులు గాదె 
వెంకటేశ్వరరావు, గుంటూరు సిటీ ఉపాధయూక్షులు చంత రేణుక రాజు, జిల్లో ప్రోగ్రాం 
కమిటీ సభ్యూలు సోమిశెటిటీ నవీన్, గుంటూరు సిటీ జనరల్ సక్రెటర్ ఆనంద్ సాగర్, 
సహాయ కారయూదరి్శ పులిగడడి గోపి, వార్డి సభ్యూలు ఉప్పలపాటి సతీష్, చననింశెటిటీ గోపి 
మరియు సంకటి బాల్జీ దుర్గ తదితరులు పాల్్గనానిరు.

లూటకుర్రు గ్రామాంలో జనసేన క్రియాశీలక 
సభ్యత్వ నమోదు

శతఘ్ని న్యూస్: మామిడికుదురు 
మండలం, లూటకుర్రు గ్రామంలో 
జనసేన పార్టీ సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమానిని ప్రారంభంచన జనసేన పార్టీ 
నాయకులు లూటకుర్రు గ్రామ సర్పంచ్ 

మామిడికుదురు మండల సర్పంచుల సమాఖయూ అధయూక్షులు అడబాల తాతకాపు మరియు 
జనసేన పార్టీ గ్రామశాఖ అధయూక్షులు బొంతు శేఖర్. ఈ కారయూక్రమంలో మండల జనసేన 
కారయూదరు్శలు అడబాల చనిని, అప్పన రెడిడిబాబు మరియు కారయూకర్లు జనసైనికులు 
పాల్్గనానిరు. జనసేన పార్టీ సభయూత్వల వాలంటీర్ అడబాల రాముచే సభయూతా్వలు 
నిర్వహంచడం జరిగంది.

మారకవలసలో క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు
శతఘ్ని న్యూస్: భీమిలి, 
జనసేన అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ కారయూకర్ల క్షేమం 
కోసం ప్రతిషాటీత్మకంగా 
చేపటిటీన క్రియాశీల సభయూత్వం 
నమోదు కారయూక్రమం భీమిలి 
నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ 
డా.సందీప్ పంచకరలో ఆదేశాల 

మేరకు 5వ వార్డి మారికవలసలో ఏరా్పట చయయూడం జరిగంది. జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయూత్వం తీస్కోని మరికంత మందిని ప్రభావితం చేసేవిధంగా గతంలో క్రియాశీలక సభయూత్వం 
తీస్కునని ప్రతీ ఒకకారూ రెన్యూవల్ చేస్కోవడానికి, మరియు కత్గా క్రియాశీలక సభయూత్వం 
పొందడానికి భీమిలి నియోజకవర్గం 5వ వార్డి మారికవలస ఆర్.జి.కె కాలనీ ఆంజనేయ సా్వమి 
గుడి దగ్గర దేవర శివ ఆధ్వరయూంలో ఆదివారం ఉదయం 7 గంటల న్ంచ సాయంత్ం 7 
గంటలకు వరుకు నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమం ద్్వరా జనసేన పార్టీని, జనసేన 
సిద్్ధంతాలన్ ప్రజలోకి తీస్కని వెళిలో జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేసే విధంగా ఈ కారయూక్రమం 
నిర్వహంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు శేఖరి శ్రీన్ బాబు, బీవీ 
కృషణియయూ, ఒమి్మ దేవి యాదవ్ యడలో గణేష్ యాదవ్, నారాయణ రావు, స్నీల్, సూరి, సూరిబాబు, 
ఆదినారాయణ, అప్పలనాయుడు, జే స్రేష్, లక్షష్మణ్, కిరణ్, చంద్క స్రేష్, శంకర్, ఈశ్వర్ 
రావు, త్రినాధ్, రాజుగారు, ధరా్మరావు, సతయూ, సింహాచలంనాయుడు, మహందర్, చైతనయూ, 
ప్రకాష్, రవి బంగారు రెడిడి, సీతంనాయుడు, తదితరులు పాల్్గనానిరు.
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