
ఆదివారం, 15 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

నోటికొచ్చిన అబద్దాలు చెప్పడమే సి.బి.ఐ. దత్తపుత్రుడుకి తెలిసిన విద్య
• మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన జాబ్ క్యాలెండర్ ఏమెంది?
• ఆత్మహతయా చేసుకున్న రైతు కుటెంబాలకు రూ.7 లక్షలు ఎగ్గొడుతున్్నరు
• మదయాపాన నిషేధెం అని ఊరూరా మదయాెం పారిసుతున్్నరు
• సి.ప్.ఎస్. రద్దుపై మాట తపాపిరు
• మల్లాడి సతయాలెంగెం న్యకర్ పేరు పలకే అర్హత సీఎెంకి లేద్
• ఎెం.ఎస్.ఎన్.ఛారిటీస్ ఆసుతులు వైసీపీ వాళ్ళు కబాజా చేసుతున్న విషయెం ఆయనకు తెలయదా?

శతఘ్్న న్యాస్: గడప గడపలో వైసీపీ ఎమ్్మలేయాలు ప్రజల చేత ఛీత్కారాలు ఎద్రకాెంటన్న 
విషయెం తెలసి... పరిపాలన చేతగాని సి.బి.ఐ. దతతుపుత్రుడయిన ముఖయామెంత్రి శ్రీ జగన్ రెడిడిలో 
ఆెందోళన మొదలెందని జనసేన పార్టో రాజకీయ వయావహారాల ఛైర్మన్ శ్రీ న్దెండలా మనోహర్ 
ఒక ప్రకటనలో ద్యయాబట్టోరు. నోటికొచ్చినటలా అబదాధాలు చెపపిడమే ఆయనకు తెలసిన విదయా. 
పాదయాత్రలో ముద్దులు పెడుతూ నోటికొచ్చిన హామీలు గుప్పిెంచ్, మేనిఫెస్టోలో ఎడాపెడా 
చెపేపిసి తీరా వాటి గురిెంచ్ అడిగితే కక్ష సాధెంపులకు పాలపిడుతున్్నరు. ఇపుపిడేమో 95 శాతెం 
హామీలు నెరవేరాచిను అని మరో పెదదు అబదధాెం చెపాపిరు. రాష్టెంలో మత్స్యక్ర భరోసాకు అర్హత ఉన్న కుటెంబాల్న కూడా ఎెంద్కు పథక్నికి దూరెం చేశారో చెపాపిల. 
2021లో 1లక్ష 19వేల మెందికి ఇసుతున్్నమని చెపాపిరు. 2022లో ఆ సెంఖయా లక్షా 8 వేలకు తగిగొెంచ్న మాట వాసతువెం క్దా? జీవో 217 దావారా మత్స్యక్రులను చేపల 
చెరువులకు ఎెంద్కు దూరెం పెట్టోల్స వచ్చిెందో వివరణ ఇవావాల. మహాదాత మల్లాడి సతయాలెంగెం న్యకర్ గారి పేరు పలకే అర్హత సి.బి.ఐ. దతతుపుత్రుడికి ఉెందా? ఆయన 
దానెం చేసిన ఆసుతులను, భూములను వైసీపీ వాళ్ళు కబాజాలు చేసుతున్న విషయెం జగన్ రెడిడికి తెలయదా? ఎెం.ఎస్.ఎన్. ఛారిటీస్ కి సెంబెంధెంచ్న భూమి తీసేసుకొని వైసీపీ 
జిల్లా పార్టో ఆఫీస్ నిరి్మెంచడానికి సిదధామనవాళ్ళు ఆ మహాదాత గురిెంచ్ చెపేపిది. వైసీపీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన మదయా నిషేధెం ఎకకాడ అమలవుతుెందో చెపాపిల. ఊరూరా 
మదయాెం ఏరుల పారుతెంది. ప్రతి యేట్ జనవరి 1న జాబ్ క్యాలెండర్ అని నిరుదోయాగ యువతను మభయాపెట్టోరు. ఈ మూడేళలాలో ఇచ్చిెంది ఒక క్యాలెండర్... అదీ అరకొర 
ఉదోయాగాలు. వాటికి ఇపపిటికీ నోటిఫికేషనులా లేవు. ప్రభుతవా ఉదోయాగులకు సి.ప్.ఎస్. రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానెం తీసుకొసాతుమని మాట తపాపిరు. అవగాహన లేక ఆ హామీ 
ఇచ్చిమని సకల శాఖల మెంత్రిత చెప్పిెంచ్ మోసెం చేసిన విషయాని్న ఒపుపికొన్్నరు. ఆత్మహతయా చేసుకొన్న రైతులు, కౌలు రైతుల కుటెంబాలకు రూ.7 లక్షలు ఇసాతుమని 
చెప్పి... వాటిని ఎగ్గొట్టో పనిలో ఉన్్నరు.
* పారిశ్రామికవేతతులు ఇట చూడటెం లేద్
వైసీపీ దారుణ పాలన చూసే రాష్టెంలో పెటటోబడులు పెట్టోెంద్కు ఎవరూ ముెంద్కు రావడెం లేద్. ఉన్న పరిశ్రమలు కూడా మూసేసుకొని పారిశ్రామికవేతతులు పొరుగు 
రాష్ట్రాలకు వెళ్ళుపోతున్్నరు. విద్యాత్ సెంక్షోభెం, రోడలా ద్సిథితి కళ్ళుద్ట కనిప్సుతున్్నయి. ఈ విషయాల గురిెంచ్ ప్రజలు నిలదీసుతుెంట్ జగన్ రెడిడి సమాధానెం చెపుపికోలేని 
సిథితిలోకి వెళ్ళుపోయారు. మరో వైపు ఆత్మహతయా చేసుకున్న కౌలు రైతు కుటెంబాలను మా పార్టో అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ గారు పరామరి్శెంచ్ రూ.లక్ష ఆరిథిక సాయెం 
చేసుతుెంట్ వైసీపీ నేతలోలా ఆెందోళన మొదలెంది. సి.బి.ఐ. దతతుపుత్రుడు, ఆయన అనుచరులు ఇష్టటోనుసారెం మాట్లాడుతున్్నరు. చేతనైతే బాధలోలా ఉన్న రైత్ెంగెం కన్్నరు 
తుడవెండి. సి.ప్.ఎస్. రద్దు చేయెండి. పెటటోబడులు తీసుకురెండి.. పారిశ్రామికెంగా రాష్ట్రాని్న అభివృదిధా చేయెండి. అరథిెంపరథిెంలేని విమర్శలు కటిటోపెటటోకపోతే ప్రజలే బలెంగా 
సమాధానెం చెబుత్రని శ్రీ న్దెండలా మనోహర్ హెచచిరిెంచ్రు.

రాజకీయ విమర్శలు చేయడానికే ముఖ్యమంత్రి జిల్లాకు వచ్చిరా: కందుల దుర్గేష్
శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన క్రయావరగొ సమావేశెంలో తూరుపిగోదావరి జిల్లా జనసేన అధయాక్షులు కెంద్ల ద్ర్గొష్ మాట్లాడుతూ.. జగన్ అసమరథి పాలనపై ప్రశ్నల వర్షెం 
కురిప్ెంచ్రు..
విద్యాత్ ఉదోయాగులకు 13 వ తేదీ వరకు జీత్లు ఇవవాలేదెంట్ మీ అసమరధా పాలన బైట పడిెంది.
క్రితెం సెంవత్సరెం లక్షా 19వేల మెంది మత్స్యక్రులకు భృతి ఇచ్చిరు మరి ఈ సెంవత్సరెం లక్ష మెందికే ఎెంద్కు ఇచ్చిరు..?
మల్లాడి సతయాలెంగెం న్యకర్ గురిెంచ్ మీరు నిన్న ఎెంత గ్పపిగా చెపాపిరు మరి అదే మత్స్యక్రులు క్కిన్డ జిల్లాకు మల్లాడి సతయాలెంగెం న్యకర్ పేరు పెటటోమని 
కోరితే ఎెంద్కు పెటటోలేద్..?
టర్్న కీ సెంసథి కు మీకు ఉన్న లెంక్ ఏమిటి..? టర్్న కి జగన్ బిన్మీ సెంసథి.
జే పీ వెెంచర్్స కు ఇసుక తవవాక్లు ఇచ్చినపుపిడు మధయాలో టర్్న కీ ఎల్ వచ్చిెంది..? గతెంలో చెలలాెంపులు ఆన్ లన్ లో జరిగేవి. ఇపుపిడు అల్ ఎెంద్కు జరగడెం లేద్..?
జగన్ ఈ రాష్ట్రానికి ఉతుతుతితు పుత్రుడు మాత్రమేనని కెంద్ల ద్ర్గొష్ ఎదేదువా చేశారు.
ఈ సమావేశెంలో కెంద్ల ద్ర్గొష్ త పాటూ.. పీఏసీ సభుయాలు, నియోజకవరగొ ఇెంచ్రిజాలు, జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేనాని పై విమర్శలు చేసే్త.. ప్రతివిమర్శలు చూస్్తరు: జనసేన హెచచిరిక
*సీబీఐ దతతుపుత్రుడు – జైల్ రెడిడి అలయాస్ (జగన్ రెడిడి) వయాకితుగత దూషణలు మీకే చేట.. కిరణ్ రాయల్

శతఘ్్న న్యాస్: చ్తూతురు: తమ అధనేత పవన్ కళ్యాణ్ 
గారిని దతతుపుత్రుడని, సీఎెం జగనో్మహన్ రెడిడి మరోసారి 
ప్రసాతువిసేతు జగన్ గుటటోను బయట పెడత్మని… 
జనసేన పార్టో తిరుపతి ఇన్చిర్జా కిరణ్ రాయల్ 
హెచచిరిెంచ్రు..
శనివారెం ప్రెస్ కలాబ్ లో మీడియా మధయా జనసేన పార్టో 
నగర అధయాక్షుడు రాజారెడిడి, బతితున మధుబాబు, రాజేష్ 
యాదవ్, హేమ కుమార్, సుమన్ బాబు, మున సావామి, 
పూల ప్రభాకర్, హరి న్యక్, ఈశవార్ రాయల్, 
తదితరులత కలసి కిరణ్ మాట్లాడుతూ.. రాష్టెంలో 

అవిన్తికి కేరాఫ్ అడ్రస్ గా ఏ వన్ నిెందితుడిగా (సీబీఐకి దతతు పుత్రుడు) జైల్ రెడిడి కి తమ పవన్ కళ్యాణ్ ను విమరి్శెంచే అర్హత లేదన్్నరు..
తమ జనసేన్ని ప్రజలకు దతతుపుత్రుడని.. ఇెంకొక పార్టోకి క్దని ఆగ్రహెం వయాకతుెం చేశారు. తమ నేత ఆత్మహతయా చేసుకున్న కవులు రైతులను ఆద్కుెంటూ రైతు భరోసా క్రయాక్రమెంలో 
భాగెంగా 30 కోటలా సహాయెం అెందిస్తు… రాష్టెంలో తిరుగుతుెంట్, పాలక వైసిప్ విమరి్శెంచడెం హేయమన చరయా అని.. అవిన్తి చక్రవరితు (జైలుపక్షి) జగన్ మరో దేశానికి పోవాలెంట్ 
(సిబిఐ పరి్మషన్) తీసుకోవాలని అల్ెంటిది.. జగన్ తమ పవన్ ను విమరి్శెంచడెం ఏెంటని ప్రశ్నెంచ్రు.
ఈ నెల (మే) 11 నుెంచ్ గడప గడపకి వైసిప్ ప్రజాప్రతినిధులు వసుతున్్నరని ప్రచ్రెం చేశారు క్ని.. ఓపది మెంది (ఎమ్్మలేయాలు) ప్రజల ప్రశ్నలకు సమాధాన్లు చెపపిలేక పారిపోయారని 
ఎదేదువా చేశారు..
కొెందరైతే సాకులు చెపుపికుెంటూ వాయిదా వేసుకున్్నరని, నిజానికి గడపలో పెటటోడానికి (జన్గ్రహానికి బల పోత్మేమోనని) భయపడాడిరు. తమ పార్టో ఎతుతులు, పొతుతులు భవిషయాతుతు 
నిర్ణయిసుతుెందన్్నరు. ఒకకా ఛాన్్స ఇచ్చి జనసేన పార్టో పాలన కూడ ప్రజలు చూడాలని ఆయన కోరారు. మరోసారి జనసేనను విమరి్శస్తు మాట్లాడితే, ప్రతి దాడికి త్ము సిదధాెంగా 
ఉన్్నమని హెచచిరిెంచ్రు.

జనసేన జిల్లా లీగల్ సెల్ సమావేశంలో పాల్గేన్న 
కందుల దుర్గేష్

శతఘ్్న న్యాస్: క్కిన్డలో నిరవాహెంచ్న జనసేన తూరుపిగోదావరి జిల్లా లీగల్ సెల్ 
సమావేశెంలో తూరుపిగోదావరి జిల్లా అధయాక్షులు కెంద్ల ద్ర్గొష్ పాల్గొన్్నరు.. ఈ క్రయాక్రమెంలో 
కెంద్ల ద్ర్గొష్ త పాటూ.. పీఏసీ సభుయాలు, నియోజకవరగొ ఇెంచ్రిజాలు మరియు నగర 
క్రపిర్షనలా అధయాక్షులు పాల్గొన్్నరు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలనపై చ్లలాపలిలా నాయకత్వంలో నిరసన కార్యక్రమం
శతఘ్్న న్యాస్: మెంగళగిరి: రాష్టెంలో రోజు రోజుకి ఆడ బిడడిలపై వరుసగా జరుగుతున్న అత్యాచ్ర మరియు హతయాలను అద్పు చేయలేని అసమరథి ప్రభుత్వానికి వయాతిర్కెంగా 
మెంగళగిరి నియోజకవరగొ ఇెంచ్ర్జా చ్లలాపలలా శ్రీనివాసరావు న్యకతవాెంలో జనసేన పార్టో ఆధవారయాెంలో నిరసన క్రయాక్రమెం నిరవాహెంచడెం జరిగిెంది. ఈ నిరసనలో భాగెంగా ఆడబిడడిలకు 
రక్షణ ఇవవాలేని అసమరధా ప్రభుతవాెం వెెంటనే దిగిపోవాల అని ఫలాక్ర్దుస్ ప్రదరి్శెంచ్రు.

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

కాకినాడ జనసేన రూరల్ నియోజకవరగే గ్రామ కమిటీల 
సమీక్షా సమావేశం

శతఘ్్న న్యాస్: క్కిన్డ రూరల్ నియోజకవరగొ గ్రామ కమిటీలత సమీక్షా సమావేశాలోలా భాగెంగా 
క్కిన్డ గ్డరిగుెంట న్న్జీ సవాగృహెం వదదు శనివారెం కరప మెండలెం, బావరెం గ్రామ కమిటీ 
సభుయాలత జనసేన పార్టో రాజకీయ వయావహారల కమిటీ సభుయాలు, క్కిన్డ రూరల్ ఇెంచ్ర్జా పెంతెం 
న్న్జీ సమావేశమయాయారు. ఈ క్రయాక్రమెం లో.. బావారెం గ్రామ కమిటీ అధయాక్షులు ఉదయ్, 
మెండల క్రయాదరి్శ సీత్రాెం, ప్రసాద్, వెంశీ, మెండల కమిటీ అధయాక్షులు బెండారు మురళ్, రాష్ట 
న్యకులు బోగిరెడిడి గెంగాధర్, త్టిక్యల వీరబాబు పాల్గొన్్నరు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలనపై గంటూరు 
జనసేన నిరసన కార్యక్రమం

శతఘ్్న న్యాస్: గుెంటూరు: జనసేన 
పార్టో నగర అధయాక్షులు నేర్ళళు సుర్ష్ 
ఆధవారయాెంలో శనివారెం జరిగిన 
ఆడబిడడిల మీద జరుగుతున్న 
అత్యాచ్రాలకు సెంభెందిెంచ్న 
నిరసన సెగ గుెంటూరు నగరాని్న 
కదిలెంచ్ెంది.. దీనికి ముఖయా 

అతిధులుగా పాల్గొన్న బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, గాద వెెంకట్శవారరావు 
పాల్గొన్్నరు.. ఈ సెందర్ెంగా బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ 
మహళలకు రక్షణ లేకుెండా పోయిెంది. రక్షణ కలపిెంచ్ల్సన మెంత్రులు 
బాధయాత మరిచిపోయి ప్రతిపక్షాలు అనవసరమయిన రాదాధాెంతెం చేసుతున్్నయి అని 
మాట్లాడటెం ఆయన చేతక్ని తన్నికి నిదర్శనెం అన్్నరు. అనెంతరెం జిల్లా 
అధయాక్షులు మాట్లాడుతూ చేతక్ని దదదుమ్మ పాలన ఎల్ ఉెంటెందో ఇపుపిడు జరిగే 
పరిణామాలు చూసుతుెంట్ అరథిమయి పోతుెంది.. దిశ, దశ లేని జీవోలు పెటటోకోట్నికి 
తప్పితే ఈ ప్రభుతవాెం దేనికి ఉపయోగెం అని నిలదీశారు. నగర అధయాక్షులు నేర్ళళు 
సుర్ష్ మాట్లాడుతూ.. అయాయా.. సీబీఐ దతతు పుత్రుడు గారూ మీరు ముెంద్ ఆ 
పాయాలస్ వదిల బయటకు వచ్చి దారుణాలను చూసేతు అరధామవుతుెంది.. 5నెలల 
పసికెంద్ నుెండి బాలకలకు, గరి్ణీలకు, తలులాలకు ఆఖరికి వృద్ధాలకు కూడా 
రక్షణ లేకుెండా ఉెంది పరిసిథితి. మన రాష్ట్రాని్న ఆెంధ్రప్రదేశ్ గానే ప్లుసుతున్్నరు.. 
దీని్న అత్యాచ్రాెంధ్రప్రదేశ్ మారచిదదుని కోరుకుెంటూ.. ఇదే తరహాలో ఉెంట్ 
మిమ్మల్న2024 లో తరిమి తరిమి కొడత్రని తెలయచేసుకుెంటన్్నము.
అనెంతరెం పారవాతి న్యుడు మాట్లాడుతూ.. ఇెంట్లా నుెండి సేవాచ్ఛగా ఆడప్లలాలు 
బయటకు వెళళుడానికి లేద్, సాక్షాతుతు హెంమెంత్రి మహళ అయుయాెండి సమసయాలు 
పరిషకారిెంచ్లని కోరితే.. తలతెండ్రుల మీద నిెందలు వేయడెం సిగుగొ చేటని 
తెలపారు.. క్రపిర్టర్ ఎర్ెంశెటిటో పదా్మవతి మాట్లాడుతూ.. మహళలకు రక్షణ 
కలపిెంచమని రోడ్లాకికా మాట్లాడాల్సన ద్సిథితి తీసుకువచ్చిన జగన్ తక్షణమే 
రాజీన్మా చేయాలన్్నరు.. ఈ క్రయాక్రమెంలో న్యకులు అడపా మాణిక్యాలరావు, 
బిట్రగుెంట మలలాక, చ్ెంత రాజు, అన్నదాసు సుబాబారావు, కొెండూరు కిశోర్, యడలా 
న్గమలలా ఆనెంద్ సాగర్, స్మి ఉదయ్, స్దా న్గరాజు, తట క్రితుక్, స్మిశెటిటో 
నవీన్, తిరుమలశెటిటో కిరణ్, బోదల అశోక్, పులగడడి గోప్, బెండారు రవీెంద్ర,త్రిపుర, 
లక్ష్మిశెటిటో న్ని, పమిడి పవన్..వీర మహళలు కటకెంశెటిటో విజయలక్ష్మి, యడలా 
తిరుపతమ్మ, పాకనటి రమాదేవి, జెంగెం మలీలాశవారి, కవిత మరియు క్రయాకరతులు 
పాల్గొన్్నరు.

ఇకపై ఆడబిడ్డల మీద అత్యూచారాలు జరిగితే 
సహంచేది లేదు: చట్టాల త్రినాధ్

శతఘ్్న న్యాస్: ప్రతితుపాడు: జనసేన పార్టో గుెంటూరు జిల్లా అధయాక్షులు గాద వెెంకట్శవారరావు 
ప్లుపు మేరకు శనివారెం ప్రతితుపాడు నియోజకవరగొెం, పెదనెందిపాడు మెండలెంలో అడబిడడిల 
పై జరుగుతున్న అత్యాచ్రాలపై నిరసన తెలపడెం జరిగిెంది. ఈ సెందర్ెంగా జిల్లా సెంయుకతు 
క్రయాదరి్శ చట్టోల త్రిన్ధ్ మాట్లాడుతూ దిశ చటటోెం పేరుత ప్రజల్న ప్రభుతవాెం మభయా పెడుతుెంది 
అని ఇకపై అల్ జరిగితే రోడులా ఎకికా నిరసన తెలయ చేసాతుెం అని ప్రభుత్వాని్న హెచచిరిెంచ్రు. 
లీగల్ సెల్ నెెంబర్ యుెంగెంధర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ ప్రభుతవాెం దెంగ హామీలు ఇచ్చి అధక్రెం 
లోకి వచ్చి ప్రజల్న మోసెం చేస్తుెందని అన్్నరు. తదనెంతరెం సాథినిక పోలీస్ సేటోషనోలా వినతిపత్రెం 
అెందచేయడెం జరిగిెంది. ఈ క్రయాక్రమెంలో జిల్లా క్రయాదరి్శ డేగల లక్షష్మణ్, మెండల అధయాక్షులు 
పతితు భవన్్నరాయణ, కొల్లా గోప్, గడడిెం శ్రీను, మక్కా సుర్ష్ మరియు మెండల న్యకులు 
పాల్గొన్్నరు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అసమర్థ పాలనపై జనసేన ఆధ్వరయూంలో 
నిరసన కారయూక్రమం

శతఘ్్న న్యాస్:  పెదకూరపాడు నియోజకవరగొెంలో.. రాష్టెంలో రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న 
హతయాచ్రాలు, హతయాలను అద్పు చేయలేని అసమరథి పాలనపై జనసేన ఆధవారయాెంలో నిరసన 
క్రయాక్రమెం నిరవాహెంచడెం జరిగిెంది. ఈ క్రయాక్రమెంలో యర్ెంశెటిటో రామకృష్ణ, పసుపు లేటి 
రాెంబాబు, భాసకార్, 5 మెండల్లు న్యకులు భద్ర, రమాదేవి, శవ, అఖిల్, చలపతి రావు, శవ 
న్గేశవార రావు, లీగల్ సెల్ అధయాక్షుడు నరసిెంహారావు, మరియు జనసేన న్యకులు మరియు 
క్రయాకరతులు పాల్గొన్్నరు.

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


ఆదివారం, 15 మే 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కండమెలగం గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కరిమజిజి 
మలీలాశ్్వరావు భేటీ..!!

శతఘ్్న న్యాస్: జనసేన పార్టో అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ప్లుపు మేరకు ఎచెచిరలా 
నియోజకవరగొెం, రణసథిలెం మెండలెం, కోెండమ్లగాెంగ్రామ చెరువులో ప్రజలత పవన్ 
రావాల పాలన్ మారాల.. మారుపి కోసెం ఎచెచిరలా నియోజకవరగొెం స్సైటి బాయాెంకు 
మాజీ చైర్మన్, జనసేన పార్టో న్యకులుకరిమజిజా మలీలాశావారావు మరియు జనసేన పార్టో 
న్యకులు పోటూ్నరు లక్షు్మన్యుడు శనివారెం ప్రజలను కలసి ఇపుపిడు జరుగుతున్న 
ప్రభుతవాెం తప్పిదాలు ప్రజలకు తెలయజేస్తు.. అల్గే ఇెంతవరకు ఉపాధ కూలీ 
నగద్ ఎకౌెంటలో జమ క్లేదని మేము ఎల్ బ్రతకగలము ప్రజలు వాపోయారు. 
కోెండమ్లగాెం గ్రామ ప్రజలకు ఈ సారి జనసేనకు అవక్శెం ఇవావాలని అల్గే.. 
జనసేన పార్టో సిదాదుెంత్లను మరియు మేనిఫెస్టో గురిెంచ్ చెబుతూ ఈసారి జనసేన 
పార్టో అధక్రెం లోనికి వచ్చినటలాయితే గృహణులకు ఉచ్తెంగా గాయాస్ సిలెండరులా, 
తెలలార్షన్ క్రుడికు ఇసుక ఫ్రీగా ఇవవాడెం జరుగుతుెంది, ర్షన్ బద్లుగా మహళల 
ఖాత్లోలా రూ”2500-3500/-వరకు నగద్ ఇవవాడెం జరుగుతుెందని చెపపిడెం 
జరిగిెంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదరా్శలను మరియు ఆచరిెంచే విధాన్లను ప్రజలకు 
కరిమజిజా మలీలాశావారావు వివరిెంచ్తిరి. టిడిప్, వైసీపీ ప్రభుతవా పాలన చూశారు.. ఒకకాసారి 
అవక్శెం ఇచ్చి జనసేన పార్టో పాలన కూడ ప్రజలు చూడాలని ఆయన కోరారు. 
రాష్టెంలో అని్న సామాజిక వరాగొల వారికి మేలు చేయాలనే ఆలోచనత ఉన్నట వెంటి 
పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వచేచి ఎని్నకలోలా జనసేన పార్టోకి మదదుతు ఇచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని 
గెలప్ెంచుకోవాలని కరిమజిజా మలీలాశావారావు మరియు పోటూ్నరు లక్షు్మన్యుడు కోరారు. 
ఈక్రయాక్రమెంలో కోెండమ్లగాెం గ్రామ పెదదులు, మహళలు, తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

వీరబ్రహ్మంద్ర స్్వమి తిరునాళ్ళ సందర్ంగ.. జనసేన 
ఆధ్వర్యంలో భారీ విదు్యత్ ప్రభ ఏరా్పటు

శతఘ్్న న్యాస్: గుెంటూరు జిల్లా 
సతెతునపలలా మెండలెం, రెెంటపాళళు 
గ్రామెంలో వేెంచేసియున్న శ్రీ 
పోతులూరి వీరబ్రహే్మెంద్ర సావామి 
వారి తిరున్ళళు మహత్సవెం 
సెందర్ెంగా.. రెెంటపాళళు గ్రామ 

జనసేన పార్టో పెదదులు, క్రయాకరతుల ఆధవారయాెంలో శుక్రవారెం భార్ విద్యాత్ ప్రభ ఏరాపిట 
చేయడెం జరిగిెంది. ఈ క్రయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా జనసేన పార్టో జిల్లా అధయాక్షులు 
గాద వెెంకట్శవారావు గారు పాల్గొన్్నరు. ఈ క్రయాక్రమెంలో జిల్లా న్యకులు అడపా 
మాణిక్యాలరావు, తవిటి భవన్్నరాయన్, న్దెండలా న్గేశవారావు, సిరిగిరి పవన్ కుమార్, 
రెంగిశెటిటో సుమన్ కుమార్, శరిగిరి మణికెంఠ, న్మాల పుషపిలత, బతుతుల కేశవ్, విజయ్, 
స్మ శేఖర్, అెంబటి రామసాయి, మరియు జనసైనికులు పాల్గొన్్నరు.

మానవ సేవయే మాధవ సేవ: 
డాక్టర్ యుగంధర్ పొన్న

*చెెంగయయాకు మెంచ్ వైదయా సేవలు 
అెందిసాతుెం
*జనసేన సేవకే గాని సెంపాదనకు క్ద్
*జనసేన ఇెంచ్రిజా డాకటోర్ యుగెంధర్ పొన్న
శతఘ్్న న్యాస్: క్ర్వాటినగరెం మెండలెంలో 
జనెం కోసెం జనసేన క్రయాక్రమెంలో 

ఈద్వారి పలలా ఏ.ఏ.డబ్లా్య గ్రామెంలో అన్రోగయాెంత బాధపడుతున్న చెెంగయయాను 
గురితుెంచడెం జరిగిెందని నియోజకవరగొ ఇన్చిర్జా డాకటోర్ యుగెంధర్ పొన్న తెలపారు. 
ఆయనకు వైదయా పర్క్షలు చేయిసాతుమని హామీ ఇవవాగా.. ఇచ్చిన వాగాదునెం ప్రక్రెం 
చెంగయయాను ప్రసుతుతెం తిరుపతిలో బోత్ హాసిపిటల్ నెంద్ వైద్యాల పరయావేక్షణలో ఉెంచడెం 
జరిగిెంది. చెంగయయాకు మ్రుగైన వైదయాెం అెందిెంచ్, క్షేమెంగా ఇెంటికి తీసుకు వచేచి 
విధెంగా వైదయా సేవలు అెందిెంచ్లని హాసిపిటల్ చైర్మన్ డాకటోర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ 
కు విజ్ఞప్తు చెయయాడెం జరిగిెంది. మానవసేవయే మాధవసేవ అని, జనసేన పార్టో ఎపుపిడూ.. 
ఎలలాపుపిడూ నిరుపేదల కోసమే పని చేసుతుెందని తెలపారు. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన సేవకే 
గాని సెంపాదనకు క్దని ఉదాఘాటిెంచ్రు. ప్రజలే న్ దేవుళ్ళు, సమాజమే న్ దేవాలయెంగా 
పని చేసాతునని ఈ సెందర్ెంగా డాకటోర్ యుగెంధర్ తెలపారు. ఈ క్రయాక్రమెంలో జిల్లా 
సెంయుకతు క్రయాదరి్శ రాఘవ, మెండల ప్రధాన క్రయాదరి్శ కెంటి పుల నరసిెంహులు 
ఉన్్నరు.

ఘనంగ హందూపురం జనసేన ఇంచ్ర్జి ఆకుల 
ఉమేష్ జన్మదిన వేడుకలు

శతఘ్్న న్యాస్: హెందూపురెం జనసేన పార్టో ఇెంచ్ర్జా ఆకుల ఉమేష్ జన్మదిన వేడుకను 
హెందూపురెం జనసేన న్యకులు, జన సైనుకులు ఘనెంగా నిరవాహెంచ్రు. జన్మదినెం 
సెందర్ెంగా రోటర్ కలాబ్ నెంద్ వేడుకను నిరవాహెంచ్ కేక్ కట్ చేసి.. రకతు దాన శబిరాని్న 
ఏరాపిటచేశారు. అదేవిధెంగా హెందూపురెం పటటోణెంలోని బాపూజీ నగర్ జనసైనికులు 
భార్ గజమాలను ఏరాపిట చేసి ఘనెంగా సతకారిెంచ్రు. ఈ సెందర్ెంగా ఆకుల ఉమేష్ 
మాట్లాడుతూ.. మీ అభిమాన్నికి కృతజ్ఞతలు తెలయచేసి.. ఇెంతటి అభిమాన్నికి 
క్రణమన జనసేన పార్టో అధయాక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రతేయాక ధనయావాదాలు 
తెలయచేసారు.

పల్లా పల్లాకు జనసేన సిమెంట్ బంచీలు
శతఘ్్న న్యాస్: పలలా పలలాకు 
జనసేన పార్టో సిమ్ెంట్ 
బెంచీలు క్రయాక్రమెంలో 
భాగెంగా శనివారెం 
అనెంతసాగరెంమెండల జనసేన 
పార్టో ప్రధాన క్రయాదరి్శ క్కి 
జాషువా ఆధవారయాెంలో పెన్్న 
కృష్ట్ణ_ర్జనల్ కమిటీ కో 
ఆరిడినేటర్ కోల్ విజయలక్ష్మి 

సహాయ సహక్రెంత జనసేన పార్టో సిమ్ెంట్ బెంచీలు ఏరాపిట చేయడెం జరిగిెంది. ఈ 
క్రయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులుగా విచేచిసిన మర్రిపాడు మెండల అధయాక్షురాలు ప్రమీల్ ఓరుగెంటి,
వీరమహళలు పెనగలూరు చెంద్రకళ, ప్రవళక, చేతుల మీద్గా ప్రారెంభిెంచడెం జరిగిెంది. 
అనెంతరెం అనెంతసాగరెంమెండల అధయాక్షులు మహబ్బ్ మసాతున్ మాట్లాడుతూ.. భవిషయాతుతులో 
పార్టో బలోపేతెం కోసెం అెందరెం కలసికటటోగా కృషి చేయాలని కోరారు. ఈ క్రయాక్రమెంలో మెండల 
ప్రధాన క్రయాదరి్శ క్కి జాషువా, మర్రిపాడు మెండల ప్రధాన క్రయాదరి్శ గెంట్ అెంజి కలువాయి, 
మెండల న్యకులు నర్ష్, అనెంతసాగరెంమెండల జనసైనికులు మెంగళ పెెంచలయయా, పెెంచల 
రావు, విజయ్, పెనగలూరు చ్న్నయయా, యశవాెంత్, చ్న్్న జనసేన పాల్గొన్్నరు.

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


ఆదివారం, 15 మే 2022

సవాళలాను ఎదుర్కొని పోరాడి గెలుపొంద్ల్ససిన 
సమయం ఆసన్నమంది: ద్రం అనిత

శతఘ్్న న్యాస్: ఆెంధ్ర రాష్టెంలో జగన్ మోహన్ రెడిడి 
ముఖయామెంత్రి అయాయాక.. ఆయన, ఆయన మెంత్రులు 
తరచూ తెచేచి గరిషటో పాలన కనిషటో ప్రభుతవాెం అరథిెం 
రాష్ట్రాని్న శాశవాతెంగా కులమత్ల పునర్కీకరణ లోకి 
చేయడమే.. ఏళళు తరబడి వసుతున్న భిన్నతవాెంలో ఏకతవాెం 
ధవాెంసెం చేయడమే వీరి విధానెం విపక్ష నేతల పైకి 
దరాయాపుతు సెంసథిలను ఉసిగ్లపి తపుపిడు క్రణాలత 
జైలలోలా పెడుతెంది. ప్రజాసావామయా అని్న వయావసథిల 
సవాతెంత్రత దబబా తీసుతున్్నరు. చరిత్ర మొతతుెం మార్చి 
ప్రయత్నెం జరుగుతుెంది. సావాతెంత్ర సమరయోధులను 

తకుకావ చేసి చూపే ప్రయత్నెం నిరెంతరెంగా సాగుతెంది.
రాజాయాెంగెం ప్రసాదిెంచ్న న్యాయెం, సమానతవాెం, సౌభ్రాతృతవాెం, లౌకికతతవాెం అన్న 
మూల స్త్రాలను తకుకావ చేసే ప్రయత్నెం చేసుతున్్నరు. దళ్త, ఆదివాసి మహళలత 
పాట దేశవాయాపతుెంగా బలహీన వరాగొల పై నిరెంతరెం దాడులు జరుగుతున్్న.. ఈ ప్రభుతవాెం 
కనె్నతితు చూడలేద్. అడి్మనిసే్రాటివ్, క్రపిర్ట్ సెంసథిలు, పౌర సమాజెం, మీడియాను 
భయపెటిటో గుప్పిట్లా ఉెంచుకునే ప్రయత్నెం చేసుతున్్నరు. తదావారా మన రాజాయాెంగెంలో 
నిక్షిపతుమన ప్రజాసావామయా విలువలను పూరితుగా విస్మరిసుతున్్నరు. ప్రభుతవాెం రగిలసుతున్న 
విభేదాలు ప్రజలు పెదదు ఎతుతున మూలయాెం చెలలాెంచుకోవాల్స వసుతుెంది. వసుతుెంది ఇది మన 
ఊహకెందని తీవ్రమన సామాజిక విపరిణామాలకు దారితీస్తుెంది.
అతయాధక మెంది ప్రజలు శాెంతియుత వాత్వరణెంలో జీవిెంచ్ల అనుకుెంటన్్నరు. 
క్న్ రాష్ట ప్రభుతవాెం దాని అనుబెంధ సెంసథిలు మాత్రెం ప్రజల విదేవాష్టలు మధయా పోట్లాడు 
కోవాలని కోరుకుెంటూ నిరెంతరెం ఉన్్నయి. సమాజాని్న విషతులయాెంగా మార్చి ఈ 
వైరస్ కు వయాతిర్కెంగా మనెం గటిటోగా పోరాడాల.. యువతకు ఉదోయాగ అవక్శాలు 
కలపిెంచడానికి సుసిథిర ఆరిథిక వృదిధా అవసరెం. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెెంచేల్ సెంక్షేమ 
క్రయాక్రమాలు అమలు చేయాలెంట్ మనెం ఆదాయెం పెెంచుకోవాల. క్న్ ప్రసుతుతెం రాష్ట 
వాయాపతుెంగా సామాజిక పరిసిథితులు ఆరిథిక వృదిధా దబబాతీసుతున్్నయి. వెంట గాయాస్, వెంట న్నె 
తిెండిగిెంజలు, పెండులా కూరగాయలు, ఎరువులు, పెట్రో ఉతపితుతుల ధరలు నిరెంతరెం 
పెరిగిపోతూ కోటలా కుటెంబాలపై మోయలేని భారాని్న మోపాయి. ప్రభుతవా రెంగ సెంసథిలను 
ఇపుపిడు పగత ప్రైవేటీకరణ ఛేసుతున్్నరు. ఎసీ్స, ఎసీటో ల ఉదోయాగాల కలపినకు ఉన్న అవసరెం 
పూరితుగా మూసుకుపోతుెంది. పరిశీలసేతు క్షేత్రసాథియి నుెంచ్ పార్టోని సెంసాథిగతెంగా 
బలోపేతెం చేయాల్సన అవసరెం జనసేన పార్టో లోని ప్రతి ఒకకారి మీద ఉెంది. వయాకితు గత 
ప్రయోజన్ల కెంట్ పార్టో ప్రయోజన్లకు ప్రాధానయాెం ఇవావాల్సన సమయెం వచ్చిెంది. 
ఇపపిటివరకు పార్టో అెందరికీ అవక్శెం ఇచ్చిెంది. ఆ రుణెం తీసుకోవాల్సన సమయెం 
ఆసన్నమనది. ఆత్మవిశావాసెం శకితు, ఉత్్సహకరమన ప్రేరణత ప్రతి ఒకకారూ వెళ్లాల్సెందిగా 
జనసేన చ్తూతురు జిల్లా ప్రధాన క్రయాదరి్శ దారెం అనిత కోరారు.

పిడుగ పాటుకు మృతి చెందిన మేఘన కుటుంబానికి 
జనసేన పరామర్శ

శతఘ్్న న్యాస్: ఆముదాలవలస 
నియోజకవరగొెం, పనుకుపరితు గ్రామెంలో 
ఇటీవలే ప్డుగు పాటకు మృతి చెెందిన 
12ఏళలా పాప మేఘన కుటెంబాని్న 
శనివారెం జనసేన న్యకులు కోరుకొెండ 
మలేలాశవారావు, ఎెంపీటీసీ విక్రమ్, సెంగెం, 

సెంతష్ న్యుడు, శ్రీను, ప్రసాద్, శవవాల్ సుర్ష్ పరామరి్శెంచ్రు. మృతి చెెందిన 
కుటెంబెంలో తెండ్రికి ముగుగొరు ఆడప్లలాలు అెంద్లో రెెండో పాప చనిపోవడెం చ్ల్ 
బాధాకరెం అని జనసేన న్యకులు చెపాపిరు. ఆ కుటెంబానికి తవారలో ఆ ఊరు క్రయాకరతులత 
కలసి ఆరిథికెంగా సాయెంగా ఉెంట్ెం అని పార్టో తరుపున భరోసా ఇవవాడెం జరిగిెంది. ఈ 
క్రయాక్రమెంలో పనుకుపరితు క్రయాకరతులు, అలేలాన గణేష్, ఆనెంద్, క్సి తదితరులు పాల్గొన్్నరు.

గడప గడపకు వైసీపీ అని వచేచి నాయకులను ప్రజలు అడగవలసిన ప్రశ్నలు

*మాదాల శ్రీరాములు అరకు నియోజకవరగొెం సమనవాయకమిటీ సభుయాలు
1. ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధాని ఎకకాడ ?
2. మదయాపాన నిషేధెం ఎకకాడ? న్సిరకెం మదయాెం 

ఎెంద్కు అము్మతున్్నరు?
3. ప్రతేయాక హదా ఎకకాడ ?
4. ఇసుక ధరలు ఎెంద్కు పెెంచ్రు ?
5. పోలవరెం ప్రాజెక్టో పరిసిథితి ఏెంటీ?
6. గుెంతల రోడలా పరిసిథితి ఏెంటి ?
7. కడప సీటోల్ పాలాెంట్ ఎకకాడ?
8. కొతతు పరిశ్రమలు ఎకకాడ?
9. జాబ్ క్యాలెండర్ ఎకకాడ ?
10. క్ెంట్రాకుటో ఉదోయాగుల రెగుయాలేషన్ ఎకకాడ?
11. సి.ప్.ఎస్ రద్దు పరిసిథితి ఏెంటి?
12. క్రపిర్షన్ లోన్్స ఎెంద్కు ఇవవాటెం లేద్ ?
13. పేదల ఇెంటి బిలులాలు ఎెంద్కు ఇవవాటెం లేద్?
14. కరెెంట్ కోతలు ఎెంద్కు ? కరెెంట బిలులాలు ఎెంద్కు పెెంచ్రు ?
15. ఆర్టోసీ ఛార్జాలు ఎెంద్కు పెెంచ్రు!
16. నితయా అవసరాల ధరలు ఎెంద్కు పెరుగుతున్్నయి ? ఎెంద్కు ధరలు అద్పు చేయలేక 

పోయారు?
17. 17.పెట్రోలు, డీజిల్, సిమ్ెంట్, సీటోల్ ధరలు ఎెంద్కు విపర్తెంగా పెెంచ్రు?
18. పేదల కోసెం పెటిటోన అన్్న క్యాెంటీన్ ఎెంద్కు మూసివేశారు?
19. నిరుదోయాగ భృతి ఎెంద్కు నిలప్వేశారు ?
20. పేదల కోసెం ఇచేచి పెళ్ళుక్నుక ఎెంద్కు ఆపారు?
21. ఎన్.ఎస్.డి.సి లోన్్స ఎెంద్కు ఆపారు?
22. చెంద్రన్న భీమా లేదా వైఎసా్సర్ భీమా ఎకకాడ?
23. ర్షన్ దావారా సన్న బియయాెం ఇసాతుమని చెప్పి ఎెంద్కు ఇవవాటెం లేద్?
24. ఎసీ్స, ఎసీటో మహళలకు 45 ఏళలాకే పెన్షన్ ఇసాతుమని చెప్పి ఎెంద్కు ఇవవాటెం లేద్?
25. తెలుగు రాష్టెంలో తెలుగు భాష లేకుెండా ఎెంద్కు చేయబోతున్్నరు?
26. అభయ హసతుెం డబుబాలు ఎకకాడా ?
27. 27 టిడోకా ఇళ్ళు 3 సెంవత్సరాలు ఎెంద్కు ఇవవాలేద్? ఇెంక్పుపిడిసాతువ్? అసలసాతువా? 

ఇవవావా? న్ఉదేదుశయాెం ఏెంటి? ఎని్నకలకు ప్రచ్రెం కోసెం వాడుకుెంట్వా?
28. ఎయిడ్డ్ విదాయాసెంసథిల పరిసిథితి ఏెంటి? చేతక్నపుపిడు ఎెంద్కు టచ్ చేశావ్?
29. రైలేవాజోన్, పులచ్ెంతల, హెంద్రీన్వా, పోలవరెం, ఇవన్్న న్వలలా అవుత్యని ఇెంక్ జన్ని్న 

నమి్మసాతువా?
గడప గడపకి వైఎసా్సర్్సపీ పేరుత మీ ఇెంటికి వచ్చిన ప్రతి వైఎస్ఆర్్సపీ ఎమ్్మలేయాని , ప్రతీ 
వైఎసా్సర్్సపీ న్యకున్్న క్లర్ పటటోకుని అడగెండి..అని అరకు నియోజకవరగొెం సమనవాయకమిటీ 
సభుయాలు మాదాల శ్రీరాములు తెలయ జేశారు

ఇంటి పైకపు్ప వేయిస్్తనని జోగి నర్సమ్మకు హామీ ఇచ్చిన గరా్న

శతఘ్్న న్యాస్:  పాలకొెండ మెండలెం 
మలలావీడు గ్రామెంలో చ్న్నపురిపాకలో 
నివసిసుతున్న జోగి నర్సమ్మ వర్షెం 
వసేతు తల దాచుకున్న ఇలలాెంత్.. 
వర్షెం క్రిపోవడెంత ఊరులో ఉన్న 
ఆలయెంలో తలదాచుకుెంటూ.. కన్్నరు 
మున్్నరు అవుతున్న నర్సమ్మకు సాథినిక 
నియోజకవరగొ జనసేన పార్టో న్యకులు 

గర్న సతితుబాబు భరోసా ఇస్తు.. తన ఇెంటి పైకపుపి క్వలసిన ర్కులును వేయిసాతునని అవవాకు 
హామీ ఇవవాడెం జరిగిెంది.

విజయనగరం జిల్లాలో జనసేనపారీ్ట లీగల్ సెల్ సమావేశం
శతఘ్్న న్యాస్: విజయనగరెంలో 
హటల్ కొెండపలలా గ్రాెండ్ నెంద్ 
జనసేన పార్టో రాష్ట ప్రధాన 
క్రయాదరి్శ శ్రీమతి పాలవలస 
యశసివా అధయాక్షతన జరిగిెంది. ఈ 
క్రయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులుగా 
జనసేన పార్టో లీగల్ సెల్ చైర్మన్ 
సాెంబశవ ప్రత్ప్, వైస్ చైర్మన్ 
రామచెంద్రరావు, విశాఖ జిల్లా 

ప్రెసిడ్ెంట్ ర్వతి, రాష్ట ప్రచ్ర క్రయాదరి్శ బాబ్ పాలురు విచేచిశారు. ఈ క్రయాక్రమెంలో రాష్ట 
లీగల్ సెల్ చైర్మన్ సాెంబ శవ ప్రత్ప్ మాట్లాడుతూ ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్టెంలో జనసైనికులు పటలా 
ప్రభుతవాెం పెడుతున్న అక్రమ కేసులు పటలా తీసుకోవాల్సన జాగ్రతతులను అల్గే జనసైనికులు 
పాటిెంచ్ల్సన న్యాయపరమన నిబెంధనలు తెలయజేస్తు, రాష్టెంలో ఉన్న అని్న జిల్లాలోలా 
నియోజకవరగొ మెండల సాథియి లీగల్ టీమ్ లను జన సైనికులకు, వీర మహళలకు అెండగా 
భద్రతను ఇచేచి విధెంగా అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు కమిటీలను ఏరాపిట 
చేయడెం జరుగుతుెంది అని తెలయజేయడెం జరిగిెంది. ఈ క్రయాక్రమానికి జిల్లా లీగల్ సెల్ 
ప్రథాన క్రయాదరి్శ లోక్ న్థ్ పట్్నయక్, జిల్లా క్రయాదరి్శ శరత్ కుమార్, ఉతతురాెంధ్ర మహళ్ 
విభాగెం ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ తుమి్మలక్ష్మీ రాజ్, రాజాెం నియోజకవరగొెం న్యకులు ఎని్న 
రాజు, విజయనగరెం జిల్లా న్యకులు వబిబాన సతయాన్రాయణ, ల్లశెటిటో రవితేజ, గెదదు రవి, 
పెదిదు వెెంకట్ష్, దిెండి రామారావు, సెంచ్న గెంగాధర్, పోతల శవ శెంకర్, హమరిక, గోరపలలా 
రవికుమార్, గెంగాధర్ అల్గే తొమి్మది   నియోజకవరాగొల జనసేన న్యకులు, వీర మహళలు, 
జనసైనికులు అెందరూ పాల్గొని విజయవెంతెం చేయడెం జరిగిెంది.
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