
మంగళవారం, 28 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సీఎం పర్యటన ఉంటే ప్రమాద బాధితులకు 
తెనాలి ఆసుపత్రిలో సేవలు నిలిపివేస్తా రా?

• సీఎం టూర్ కోసం విద్యుత్ లైన్లు కట్ చేయడం ఏమిటి?
శతఘ్ని న్యుస్: ముఖయుమంత్రి తెనాలి సభ కోసం ముస్తాబులు చేసుకోవాలి అంటూ విద్యుత్ లైన్లు కట్ చేయడం వలలు తెనాలి 
ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైదయు సేవలు నిలిచిపోయిన పరిస్థితి రోగులకు, ప్రమాద బాధితులకు శాపంగా మారిందని జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలు మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ఆందోళన వయుకతాం చేశారు. సీఎం పరయుటన 
నేపథయుంలో విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోయినంద్న ప్రమాద బాధితులకు అతయువసర వైదయు సేవలు అందంచే అవకాశం లేదని 
చెప్పడంతో మూడు నిండు ప్రాణాలు బలైపోయాయి. సీఎం సభ కోసం తరలిసుతానని భార్ జనరేటర్ వాహనానిని గరువుపాలం 
దగ్గర ఆటో ఢీ కొని ముగు్గరు మృతి చెందన ఘటన బాధ కలిగించింద. బాధిత కుటంబాలకు నా ప్రగాఢ స్న్భూతి 
తెలియచేసుతానానిన్. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని తెనాలి ఆసుపత్రికి తరలిసేతా విద్యుత్ సద్పాయం లేక వైదయు సేవలు 
నిలిచిపోవడంతో గుంటూరు, ఇతర ఆసుపత్రులకు తరలించాలని చెప్పడం అతయుంత ద్రదృషటీకరం. ముఖయుమంత్రి పరయుటన 
ఉందని ఆ మార్గంలో విద్యుత్ నిలిపివేయడం వలేలు ఈ పరిస్థితి ఉత్పననిమంద. ముఖయుమంత్రి సభ మెహరాబాణీ కోసం విద్యుత్ 
లైన్లు కట్ చేస్ ముస్తాబులు చేయడం వలేలు మూడు ప్రాణాలు కోలో్పవలస్ వచి్చంద. మృతుల కుటంబాలకు, గాయపడిన వారికి 
ప్రభుతవాం సమాధానం చెపా్పలి. దండిపాలం గ్రామానికి చెందన మృతులు కషటీ జీవులు. ఆ కుటంబాలకు నాయుయబద్ధమన 
పరిహారం ఇచి్చ, ఉపాధి అవకాశాలు కలి్పంచాలి. క్షతగాత్రులకు పరిహారంతోపాట మెరుగైన వైదయు సేవలు అందంచాలి అని 
శ్రీ నాదండలు మనోహర్ డిమాండ్ చేశారు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు అవగాహనా కార్యక్రమం
శతఘ్ని న్యుస్: పూతలపటటీ: చిత్తారు జిల్లు జనసేన అధయుక్షులు డా. హరిప్రస్ద్ 
అదేశాలమేరకు యాదమరి మండల అధయుక్షులు కుమార్ ఆధవారయుంలో జనసేన క్రియాశీలక 
సభయుతవా నమోద్ అవగాహన కారయుక్రమం 26వ తేదీ ఆదవారం స్ద్్ధరెడిడిపలిలు పంచాయితీలో 
నిరవాహంచడం జరిగింద. గ్రామాలోలుని ప్రతి గడపకు చేరుకుని జనసేన స్ద్్ధంత్లన్, 
ఆశయాలన్ తెలియచేస్తా, 2024 ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీకి ఒక్క అవకాశం ఇవావాలని 
ప్రజలన్ కోరారు. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన జిల్లు కారయుదరిశి శివయయు, యాదమరి 
మండల అధయుక్షులు కుమార్, సీనియర్ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి తంబళ్ళపలిలు 
రమాదేవి, వీరమహళ శ్రీమతి పుష్ప, మండల ప్రధాన కారయుదరిశిలు రవి కుమార్, వేముల 
పవన్, యువరాజ్, కారయుదరిశి జెమినీ పాండియన్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.
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అగ్ని ప్రమాద బాధితులకు అండగా నిలిచిన బతుతా ల
షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రమాదంలో నిరాశ్రయులైన కుటంబాలను పరామర్శంచి, ₹ 20,000/-. ర్పాయల ఆరథిక సహాయం, 25 కేజీలు బియయూం బస్తా అందజేత
శతఘ్ని న్యుస్:  రాజానగరం, మండల కంద్రమన కోరుకొండ గ్రామంలో సోమవారం మధాయుహనిం ప్రధాన రహద్రి వద్ద సంభవించిన సర్్కయూట్ వలలు ఒక ఇలులు రెండు షాపులు అగినికి 
ఆహుతి కాగా, విషయం తెలిస్న వంటనే ఘటన సథిల్నికి హుటాహుటినా బయలుదేరి వళ్లు జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి బతుతాల వంకటలక్ష్మి బాధితులన్ పరామరిశించడం జరిగింద. 
అగిని ప్రమాద బాధితులన్ పరామరిశించి, ప్రమాదం జరిగిన తీరున్ జరిగిన ఆస్తా నషాటీనిని పరిశీలించి, జనసేన పార్టీ తరఫున అనినివిధాల్ అండగా ఉంటామని భరోస్ కలి్పంచి తక్షణ 
స్యంగా ఇలులు కోలో్పయిన కోవూరు లోవరాజుకు ₹10,000/- ర్పాయలు, 25 కజీలు బియయుం, చినని షాపులో పుచ్చకాయలు అము్మకునే చింత్ నారాయణకి ₹ 5,000/- వేల 
ర్పాయలు ఆరిథిక స్యం, మరోపక్క ఇన్ప పనిముటలు అము్మకునే చింత సుబ్రహ్మణయుంకి ₹5,000/- ర్పాయలు ఆరిథిక సహాయం అందంచి, ధైరయుం చెపి్ప అనిని విధాల అండగా 
ఉంటామని భరోస్ కలి్పంచారు. అగిని ప్రమాద బాధితులన్ పరామరిశించిన వారిలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు ఉనానిరు.

ప్రచార జోరు పంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యుస్: ముమి్మడివరం, రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ 
సభుయులు మరియు ముమి్మడివరం నియోజకవర్గ ఇనా్చర్జ్ పిత్ని బాలకృష్ణ ఐ పోలవరం 
మండలం ఎద్రలుంక ఆటో యూనియన్ సభుయులతో క్రియాశీల సభయుతవాం గురించి 
వివరించడం జరిగింద. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్గనడం జరిగింద.

పవన్ కళ్్యణ్ చేసిన ప్రతి కార్యక్రమం ప్రజల్లోకి 
తీసుకువెళ్ళాలి: ఎరుకుల పార్వతి

శతఘ్ని న్యుస్: ఆలూరు, పార్టీని మరింత 
బలోపేతం చేయడానికి కలిస్కటటీగా పని 
చేద్్దం జనసేన పార్టీ బలపేతం కోసం కృషి 
చేయాలిసి ఉంటందని 2024 దృషిటీలో 
ఉంచుకుని కనీసం ఎనిమిద నెలలు పాట 
పార్టీ బలపేతం కోసం కృషి చేయాలిసి 
ఉంటంద. ప్రతి గ్రామంలో సమసయులు 
ఉనానియి, ప్రతి కారయుకరతా గ్రామాలోలు పరిస్థితిలు 
తెలుసుకుంటూ, నాయకులు కారయుకరతాలు 
జనసేన పార్టీ బలపేతం కోసం కలిస్ పని 
చేయాలిసి ఉందని పార్టీని గ్రామస్థియిలోకి 
బల్పేతం చేయాలిసి ఉంటంద. పవన్ 

కళ్యుణ్ చేస్న ప్రతి కారయుక్రమం ప్రజలోలుకి తీసుకు వళ్లులిసి ఉంటందని 2024 దృషిటీలో 
ఉంచుకుని కనీసం ఎనిమిద నెలలు పాట పార్టీ కారయుక్రమాలు చేస్తా ప్రజలతో మమేకం 
అవవాడం వలలు 2024 లో మన జనసేన పార్టీ బలపడుతుంద అల్గే ప్రజల సమసయులపై 
పోరాడాలిసి ఉంటందని జనసేన వీరమహళ ఎరుకుల పారవాతి అనానిరు.

ప్రీతీ కుటంబానిని 
పరామర్శంచిన  

పాలకురతి జనసేన
శతఘ్ని న్యుస్:  హైదరాబాద్: తెలంగాణ 
జనసేన పార్టీ ఇంచారిజ్ నేమూరి 
శంకర్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు ప్రీతి 
కుటంబానిని జనసేన పార్టీ పాలకురితా 
నియోజకవర్గ కోఆరిడినేటర్ వలూతారి నగేష్ 
పరామరిశించారు. అనంతరం జనసేన 
పార్టీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ ప్రీతీ సోదరి 
పూజన్ ఫోన్ ద్వారా పరామరిశించి, 
అనిని విధాలుగా జనసేన పార్టీ తరఫున 
అండగా ఉండి క్షేత్రస్థియిలో పరిశీలించి, 
నాయుయం జరిగే విధంగా జనసేన పార్టీ 
అండగా ఉంటందని, ఈ విషయానిని 
అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ దృషిటీలో 

ఉందని, కచి్చతంగా 
ప్రీతీకి నాయుయం 
జరిగే విధంగా 
చూ స్ తా మ ని 
కుటంబసభుయులకు 
ధైరయుం చెపా్పరు.
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జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం – భద్రమైన భవితవ్యం
శతఘ్ని న్యుస్: అనంతపురం జిల్లు, గుంతకల్ నియోజకవర్గం, 
పామిడి మండలంలో జనసేన పార్టీ అనంతపురం జిల్లు అధయుక్షులు 
టి.స్ వరుణ్ ఆదేశాలతో జనసేన పార్టీ జిల్లు కారయుదరిశి వాసగిరి 
మణికంఠ అధయుక్షతన, జనసేన పార్టీ పామిడి మండల అధయుక్షుడు 
ధన్ంజయ ఆధవారయుంలో జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయుతవా నమోద్ 
కారయుక్రమం గురించి జనసేన పార్టీ పామిడి మండల నాయకులు, 
జనసైనికులతో సమీక్షా సమావేశం నిరవాహంచడం జరిగింద. ఈ 
సందరబాంగా వాసగిరి మణికంఠ మాటాలుడుత్.. జనసేన పార్టీ 
అధయుక్షులు జనసేనాని శ్రీ కొణిదల పవన్ కళ్యుణ్ గారు కారయుకరతాల 
శ్రేయసుసి కోసం ఎంతో ఆలోచించి చేపటిటీనటవంటి జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయుతవా కారయుక్రమానిని కారయుకరతాలకు మరింత చేరువ 
చేస్తా, ప్రతి ఒక్క కారయుకరతా క్రియాశీలక సభయుతవాం చేయించుకునేల్, 
వారికి క్రియాశీలక సభయుతవాం యొక్క ముఖయు ఉదే్దశానిని వివరించి, 
పవన్ కళ్యుణ్ గారి సంకల్్పనికి బలం చేకూరే్చల్ కలస్కటటీగా 
పని చేసుకుంటూ ముంద్కు వళ్లులని కారయుకరతాలకు దశా నిరే్దశం 
చేశారు. రాన్నని రోజులోలు పవన్ కళ్యుణ్ గారి ఆశయ స్ధన 
కోసం ప్రతి ఒక్కర్ నిస్వారథింగా పని చేయాలని, జనసేన పార్టీలో 
నాయకులు కారయుకరతాలు అనే భేదభావం ఉండదని ప్రతి ఒక్కరు 

పార్టీ కోసం పనిచేసే నిస్వారథి సైనికులు మాత్రమే అని, జనసేన పార్టీ కారయుకరతాలకు అండగా ఎలలువేళల్ అంద్బాటలో ఉంటందని పవన్ కళ్యుణ్ గారు కారయుకరతాల శ్రేయసేసి, జనసేన 
శ్రేయసుసిగా భావిస్తారని తన కారయుకరతాల కోసం ఎంద్కైనా పోరాటం చేయడానికి స్ద్ధంగా ఉంటారని మనం కూడా అల్గే అందరం కలిస్కటటీగా జనసేనాని ఆశయ స్ధన కోసం 
పని చేద్్దమని తెలియజేశారు.. జనసేన పార్టీ పామిడి మండల అధయుక్షులు ధన్ంజయ మాటాలుడుత్ ఇక మిగిలి ఉననిద రెండు రోజులే కాబటిటీ కచి్చతంగా ప్రతి కారయుకరతాకు క్రియాశీలక 
సభయుత్వానిని చేయించేల్ అంద్కు అన్గుణంగా ఈ రెండు రోజులు పూరితా సమయానిని కటాయించి పనిచేయవలస్ందగా మండల నాయకులకు, కారయుకరతాలకు, అభిమాన్లకు, 
స్చించారు, కారయుకరతాలకు క్రియాశీలక సభయుత్వానిని చేయించడం ద్వారా జనసేన పార్టీ సత్తా తెలియజేయాలని, క్రియాశీలక సభయుతవాం చేయించుకుననిటవంటి కారయుకరతాలకి రాన్నని 
రోజులోలు పార్టీ పదవులు అంద్త్యని, మనం చేసే ప్రతి పనిలో పవన్ కళ్యుణ్ గారిని దృషిటీలోపెటటీకుని కలిస్కటటీగా పని చేసుకుంటూ ముంద్కు వళ్్దమని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయుక్రమంలో జనసేన పార్టీ గుతితా మండల అధయుక్షులు శ్రీ చినని వంకటేశవారులు మరియు గుంతకలులు చిరంజీవి యువత అధయుక్షులు పాండు, జనసేన పార్టీ మండల ప్రధాన కారయుదరిశి 
వేణుగోపాల్, జనసేన పార్టీ మండల కారయుదరిశి రామాంజనేయులు, స్రయుకుమార్, ల్లుస్వామి, పెనని ఓబులేసు, ఖాజావలి, త్డిపత్రి స్ద్్ద, సురేష్, రోషన్ జమీర్, భాస్కర్ గౌడ్, ధన, 
అబు్దల్ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనానిరు.

జనసైనికుడు సూర్యకి 
జనసేనాని చేయూత

శతఘ్ని న్యుస్:  కుప్పం, జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యుణ్ ఆదేశాల మేరకు పార్టీ 
పిఏస్ మెంబర్ డా.హరిప్రస్ద్ పరయువేక్షణలో నియోజకవర్గ నాయకుల సమక్షంలో 
సోమవారం క్రియాశీలక సభయుతవాం ద్వారా వచి్చన ర్ 11564/- చెకు్కన్ స్రయుకి 
మండల అధయుక్షులు అమీర్ చేతుల మీద్గా ఇవవాడం జరిగింద. ఈ కారయుక్రమంలో 
జిల్లు నాయకులు వేణు, మునెప్ప, గుడిపలిలు మండల అధయుక్షులు అమీర్ నియోజకవర్గ 
నాయకులు హంసగిరి జాన్, గణేష్, భాస్కర్, మంజునాథ్, అరుణ్, బాల్జీ అమల, 
మణికంఠ, నాగరాజు, వంకటేశు, మురుగ మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం 
జరిగింద.
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పవన్ కళ్యాణ్ ముఖయామంత్రి  అయితేనే రాష్ట ్ంలో నీత్వంతమై న పాలన: బత్తు ల
ఆడపడుచులకు బొటట్ పెట్ట్ కారయూక్రమానికి విశేష స్ందన
అడుగడుగునా జన నిరాజనాలతో ఉత్్సహంగా మందుకు స్గుతునని కారయూక్రమం
ఈస్ర ఖచిచితంగా జనసేన పార్ట్కే అవకాశం ఇస్తామంటనని ప్రజానీకం
ప్రజాదరణతో గ్రామంలో ఉదృతంగా కొనస్గిన “మహాపాదయాత్ర”
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం, “జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర” భాగంగా రాజానగరం 
మండలం, కొండగుంటూరు గ్రామంలో రెండోరోజు జరిగిన కారయుక్రమంలో జనసేన నాయకురాలు 
శ్రీమతి బతుతాల వంకటలక్ష్మి, జనసేనశ్రేణులు, వీరమహళలు పెద్ద ఎతుతాన పాల్్గని గ్రామంలో ప్రతి 
ఇంటికి తిరుగుత్, ఆడపడుచులకు బొటటీ పెడుత్, ‘గాజు గాలుసు’ గురుతాపై ఓట వేస్, జనసేన 
పార్టీకి అవకాశం వాళ్ళని ఓటన్ అభయురిథిస్తా ఉదృతంగా కొనస్గిన ఈ కారయుక్రమంలో ప్రజల 
న్ంచి పెద్దఎతుతాన మద్దతు లభించడం విశేషం. ఈ సందర్ంగా శ్రీమతి బతుతాల వంకటలక్ష్మి స్థినిక 
మీడియాతో మాటాలుడుత్ రాష్ట్రంలో కక్షపూరిత రాజకీయాలు లేకుండా, తన, పర బేధం లేకుండా, 
అవినీతి ప్రక్షాళన జరగాలంటే, అవినీతి అక్రమాలపై విసతాృత స్థియి దరాయుపుతా జరగాలంటే అద 
జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు పవన్ కళ్యుణ్ ముఖయుమంత్రి అయితేనే స్ధయుపడుతుందని, ఇపు్పడునని 
అధికార వైసీపీ ప్రభుతవాం పూరితాగా ప్రజావయుతిరేక విధానాలన్ అవలంబిసుతాందని, వయువసథిలన్ 
పూరితాగా నిర్వారయుం చేస్, రాష్ట్ర ఆరిథిక పరిస్థితిని అపు్పలు కుప్పగా మారి్చ రాష్ట్ర ప్రజల భవిషయుతుతాన్ 
అంధకారంలో నెటిటీందని, ఈ పరిస్థితి న్ండి గట్టీకా్కలంటే అద కవలం జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యుణ్ నాయకతవాంతోనే స్ధయుమవుతుందని తెలుపుత్ నియోజకవర్గంలో ఎవరికి ఏ కషటీం వచి్చనా అండగా ఉంటామని, నియోజకవర్గ అభివృద్ధ మా జీవిత లక్షయూమని, ప్రజలందర్ 
ఈస్రి జనసేన పార్టీకి అవకాశం ఇచి్చ, పవన్ కళ్యుణ్ ని ఆశీరవాదంచాలని విజ్ఞపితా చేశారు. కొండగుంటూరు గ్రామసుతాల మద్దతుతో అతయుంత ఉత్సిహంగా జరిగిన ఈ కారయుక్రమంలో 
జనసేన సీనియర్ నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహళలు, పెద్దఎతుతాన పాల్్గనానిరు.
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జనసేన మహా సంకల్ యాత్ర 7వ రోజు
శతఘ్ని న్యుస్: అమల్పురం ర్రల్ మండలం, జనసేన పార్టీకి ఒక్క అవకాశం.. జనసేన మహా 
సంకల్ప యాత్ర.. 7వ రోజు కారయుక్రమానిని అమల్పురం ర్రల్ మండలం బటనివిలిలు గ్రామంలో 
నిరవాహంచారు. కారయుక్రమంలో భాగంగా ప్రతీంటికి అధయుక్షుల వారి స్ద్్ధంత్లన్ మనోగత్లన్ 
వివరిస్తా ఇంటింటికి తిరిగి పవన్ కళ్యుణ్ స్ద్్ధంత్లు ఆశయ స్ధనలు రాబోయే రోజులోలు 
పవన్ కళ్యుణ్ చేయబోయే వివిధ కారయుక్రమాలు పేద ప్రజలకు చేయబోయే మంచి పన్ల గురించి 
అల్గే పవన్ కళ్యుణ్ గారు కౌలు రైతుల కుటంబాలకి లక్ష ర్పాయల ఆరిథిక సహాయం వంటి 
కారయుక్రమాలన్ ప్రతీఇంటికి వివరిస్తా, 2024 ఎనినికలలో పవన్ కళ్యుణ్ గారికి ఒక్క అవకాశం 
ఇవావాలని కోరడం జరిగింద. ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ నాయకులు లింగోలు 
పండు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కంచిపలిలు అబుబాలు, అయిత్బతుతాల ఉమామహేశవారరావు, ఆర్.
డి.ఎస్ ప్రస్ద్, డాకటీర్ సెల్ రాష్ట్ర కారయుదరిశి శ్రీమతి కొపు్పల నాగ మానస, చేనేత విభాగం రాష్ట్ర 
కారయుదరిశి బటటీ పండు, నల్లు వంకటేశవారావు, అల్లుడ రవి, నల్లు చినని, స్ధనాల మురళ్, పాలురి 
నారాయణ స్వామి, ముస్లుం మనారిటీ సభుయులు కరిముళ్ళబాబా, షర్ఫ్ కర్రి, వీరబాబు, వీరమహళ 
వానపలిలు దేవి తదతరులు పాల్్గనానిరు.

ఫుడ్ పాయిజన్ కు గురైన విద్్యరుథులను పరామర్శంచిన 
విడివాడ రామచంద్రరావు

శతఘ్ని న్యుస్: తణుకు నియోజకవర్గం, తణుకు పటటీణంలోని మునిసిపల్ స్్కల్ నంద్ మధాయుహనిం 
భోజన పథకంలో ఫుడ్ పాయిజన్ కారణంగా సుమారుగా 15 మంద విద్యురుథిలు ఆసవాసథితకు గురై తణుకు 
గవరనిమెంట్ హాస్్పటలోలు జాయిన్ అవవాడం జరిగింద. విషయం తెలుసుకునని తణుకు నియోజకవర్గం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ విడివాడ రామచంద్ర రావు ఆ విద్యురుథిలన్ పరామరిశించి, ప్రభుతవా పాఠశాలలోలు 
విద్యురుథిలకు నాణయుమన భోజనం అందంచాలని, మరియు దీనికి కారణమన వారిని శిక్ంచాలని, వాళ్ళ 
కాంట్రాక్టీ రద్్దచేస్ అరుహులైన వారికి కాంట్రాక్టీ అందజేయాలని జనసేన పార్టీ తరపున డిమాండ్ చేశారు. ఈ 
కారయుక్రమంలో తణుకు నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ నాయకులు కారయుకరతాలు అభిమాన్లు పాల్్గనానిరు.

అవినీతికి రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థా న్రంలో నిలిచిన స్రంగరాయక్రండ..!
శతఘ్ని న్యుస్: ప్రకాశం జిల్లు, కొండేపి నియోజకవర్గం, స్ంగరాయకొండ మండలం, 
స్ంగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ రాష్ట్రంలోనే రెండో స్థినంలో గెలిచిందని 
చెపు్పకుంటననిటవంటి వైసీపీ ప్రభుతవాం. అయితే రాష్ట్రంలో మొదటి స్థినంలోనే అవినీతికి 
మారుపేరుగా ప్రస్ద్ధగాంచిన స్ంగరాయకొండ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ..! స్ంగరాయకొండ 
గ్రామపంచాయతీకి గ్రీన్ అంబాస్డర్ గా పేరు పంద్లంటే కావాలిసినటవంటి అరహుతలు 
ఇవేనా అంటనని స్ంగరాయకొండ గ్రామప్రజలు, సంవతసిరానికి నాలుగు స్రులు కూడా చలలుని 
బ్లుచింగ్, ఎక్కడ వయురా్ధలు అక్కడే, ఎట చూస్నా పగలు కొటిటీన సీసీ రోడులు, ఎవరి ఇషాటీరాజయుంగా 
వారే ఎటవంటి అన్మతులు పందకుండా స్స్ రోడులు పగలగొటటీడం, వీటిని చూస్ పటిటీ 
పటటీనటలుగా వయువహరిసుతాననిటవంటి స్ంగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ కారయుదరిశి శరత్ 
బాబు. జియో 5జి అండర్ కబుల్ వర్్కస్ సంబంధించి ముడుపులు అంద్కుననిటవంటి 
కారయుదరిశి, ఎట చూస్నా అధావానంగా ఉనని పారిశుధయుం ఇవేనా గ్రీన్ అంబాస్డర్ కావాలిసిన 
అరహుతలు అని అంటనని స్ంగరాయకొండ గ్రామప్రజలు పారిశుధయుంన్ చూస్ అవాకు్క 

అవుతునని ప్రజలు. ఇప్పటికైనా జిల్లు కలకటీర్ దృషిటీ స్రించి గ్రీన్ అంబాస్డర్ గా కావాలిసిన అరహుతలన్ స్ంగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీకి ఉనానియా లేవా అని చూస్ మాత్రమే నిరా్ధరించాలని అల్గే 
స్ంగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ కారయుదరిశి ఫోనోలు అపోలుడ్ చేస్ పెటేటీటటవంటి వాటిని చూస్ మోసపోకుండా ప్రభుత్వానిని మోసం చేసేటవంటి కారయుదరిశిని శరత్ బాబు ని విధుల న్ండి, ఉదోయుగం 
న్ండి పూరితాగా తొలగించి, కారయుదరిశికి సహకరించినటవంటి స్బబాందని కూడా విధుల న్ండి తొలగించి ససె్పండ్ చేయాలని జనసేన పార్టీ న్ండి డిమాండ్ చేసుతానానిము. లేనిపక్షంలో జనసేన పార్టీ 
మండల అధయుక్షులు ఐనాబతితాన రాజేష్ ఆధవారయుంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు, స్ంగరాయకొండ గ్రామప్రజలు అందర్ కలిస్ స్ంగరాయకొండ గ్రామపంచాయతీ కారాయులయం నంద్ ఆందోళన 
కారయుక్రమం చేయుటకు కూడా వనకాడబోమని జిల్లు కలకటీర్ కి మరియు అధికారులు అందరికీ కూడా తెలియజేయడమనద.

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

జనజాగృతి యాత్ర 49వ రోజు
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, రాజానగరం మండలం పరిజరలుపేట 
గ్రామంలో 49వ రోజు జనసేన జనజాగృతి యాత్ర ప్రజాదరణతో రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ & ఐకయురాజయు సమితి అవారుడి గ్రహీత మేడ 
గురుదత్ ప్రస్ద్ ఆధవారయుంలో 2024 ఎనినికలోలు జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు కొణిదల పవన్ 

కళ్యుణ్ ని చూడడమే లక్షయూం అనానిరు. ప్రతి ఇంటికి వళ్తా జనసేన పార్టీ స్ద్్ధంత్లన్, 
షణు్మఖ వూయుహం కరపత్రాలన్, ప్రతి ఒక్కరికి ఇచి్చ జనసేన పార్టీ గాజు గాలుసు పంచడం 
జరిగింద. అందరి నోటా ఒక మాట, మా ఓట గాలుసుకె అని తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంలో 
రాజానగరం మండలం జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు బతితాన వంకనని దొర, పరిజరలుపేట 
జనసేన పార్టీ ఎంపిటిస్ పల్లు నాగు, రాజానగరం నియోజకవర్గ ఐటి కో-ఆరిడినేటర్ 
వంటపాటి రామకృష్ణ, మనయు నాగు తదతరులు పెద్దలు పెద్ద ఎతుతాన పాల్్గనానిరు.

బాధిత కుటంబాలకు ఆరథుక సాయం అందంచిన గురుదత్
శతఘ్ని న్యుస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, సీత్నగరం మండల, సీత్నగరం గ్రామనికి చెందన జొననికూటి స్వామి గత కొనిని రోజుల క్రితం గుండెపోటతో చనిపోయారు. విషయానిని 
స్థినిక జనసేన శ్రేణుల ద్వారా తెలుసుకునని రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, స్వామి కుటంబానిని పరామరిశించి జనసేన పార్టీ తరుపున 
5000 ర్పాయలు ఆరిథిక స్యం అందంచారు. అనంతరం చిననికొండేపూడి గ్రామానికి చెందన మాటూరి అనంతలక్ష్మి మరణ వారతా వినని గురుదత్, అనంతలక్ష్మి కుటంబానిని 
పరామరిశించి జనసేన పార్టీ తరపున 5000 ర్పాయలు ఆరిథిక సహాయం అందంచారు. ఈ కారయుక్రమంలో సీత్నగరం మండల జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు కారిచరలు విజయ్ శంకర్, 
సీత్నగరం మండల జనసేన పార్టీ కో-కనీవానర్ కాత సతయునారాయణ, రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన వీరామహళ కందకటలు అరుణ కుమారి, కోరుకొండ మండలం జనసేన పార్టీ 
గౌరవ అధయుక్షులు చద్వు నాగేశవారరావు, రాయపాటి ప్రస్ద్, అప్పయమ్మ (ప్రస్ద్), చల్లు ప్రస్ద్ గ్రామ జనసైనికులు మాటూరి వంకటేశవారులు, పి. మణి, స్యి, ముని, రాజు, మురళ్, 
రాజేష్, రమణ, సతీష్, రమేష్, బాలు, తులస్రామ్, రాజు, చీడీపీ నాగమణి, చిడిపి ఏసురతనిం, జొననిపాటి రాణి, సుంకర వంకటలక్ష్మి, సుంకర సతయునారాయణ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన తీర్ధం పుచ్చుకున్న కోడెబోయిన రవిపటేల్ 
శతఘ్ని న్యుస్: భధ్రాధ్రి కొతతాగూడెం జిల్లు స్మాజిక నాయుయవేదక అధయుక్షుడు కోడెబోయిన రవిపటేల్  తన పదవికి 
రాజీనామా చేస్ ఆదవారం బూర్ంపహడ్  మండలం స్రపాకలో కొసనా అంకబాబు ఆధవారయుంలో జరిగిన జనసేన 
క్రియాశీలక సభయుతవా నమోద్ కారయుక్రమంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు. ఈ సంధరాబానిని పురస్కరించుకొని ఆయన 
మాటాలుడుత్ జనసేన పార్టీ స్ద్్ధంత్లు, పవన్ కళ్యుణ్  నిజాయితీ నచి్చ పార్టీలో చేరానని తెలిపారు. ఈ కారయుక్రమంలో 
గోవింద్ వంకటేశవారులు, జాదవుల కనకయయు, వలిశెటిటీ చంద్ర, చెలికాని శశి, బద్రి తదతరులు పాల్్గనానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యంల్ 
మంచి నీరు సరఫరా

శతఘ్ని న్యుస్: కృషా్ణ జిల్లు, అవనిగడడి నియోజక 
వర్గం, అవనిగడడి గ్రామంలోని లంకమ్మ మానయుం, 
రాజశేఖరపురం కాలనీలలో గడిచిన మూడు 
రోజులుగా మంచి నీరు సరఫరా ఆగిపోయిన 
కారణంగా ప్రజలు ఇబబాంద పడటంతో, 
అవనిగడడి మండల జనసేన పార్టీ ఆధవారయుంలో 
వాటర్ టాయుంకర్ తీసుకు వచి్చ మంచినీటిని 
సరఫరా చేయడం జరిగింద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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డాకటీర్ ప్రీతి మరణం అత్యంత బాధాకరం
శతఘ్ని న్యుస్: భంస్ పటటీణంలోని ఎపి నగర్ కాలనీలో జనసేన ఆధవారయుంలో కొవ్వాతుతాల ప్రదరశినతో 
నివాళులు అరి్పంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి ఆదల్బాద్ జిల్లు నాయకులు 
సుంకెట మహేష్ బాబు మాటాలుడుత్ వరంగల్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో చద్వుతునని పీజీ వైదయు 
విద్యురిథిని డాకటీర్ ప్రీతి మరణం అతయుంత బాధాకరం. మృతుయువుతో పోరాడి తుదశావాస విడిచిన డాకటీర్ 
ప్రీతి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణి్ణ ప్రారిథిసుతానానిన్. ఆమె కుటంబానికి ప్రగాఢ స్న్భూతి 
తెలియచేసుతానానిన్. సీనియర్ వైదయు విద్యురిథి సైఫ్ వేధింపులు భరించలేక డాకటీర్ ప్రీతి బలవన్మరణానికి 
పాల్పడడి పరిస్థితులు, కనని వారి మానస్క వేదన గురించి తెలుసుకొంటే హృదయం ద్రవించింద. తమ 
బిడడిన్ సైఫ్ వేధిస్తా, కించపరుస్తా ఉనానిడని తలిలుతండ్రులు ఫిరాయుద్ చేస్న వంటనే కాలేజీ బాధుయులు 

సరైన ర్తిలో స్పందంచి ఉంటే ఇటవంటి ద్రదృషటీకర పరిస్థితి వచే్చద కాద్. డాకటీర్ ప్రీతి ఆత్మహతయుకు కారకుడైన నిందతుడికి కఠిన శిక్షపడేల్ చరయులు తీసుకోవాలి. కళ్శాలలో 
ముఖయుంగా మెడికల్, ఇంజినీరింగ్ కళ్శాలలో రాయుగింగ్, వేదంపులు అరికటటీడంపై ప్రభుతవాం కఠిన వైఖరి అవలంభించాలి. సీనియర్ విద్యురుథిల ఆలోచన ధోరణి మారాలి. కొతతాగా 
కాలేజీలోకి అడుగుపెటిటీన వారిని సేనిహపూరవాకంగా అకు్కన చేరు్చకుని తమ కుటంబ సభుయుల్లు ఆదరించాలి. అంద్కు భిననింగా వేధింపులకు పాల్పడటం, ఆధిపతయు ధోరణి చూపడం 
రాక్షసతవాం అవుతుందని గ్రహంచాలి ఇల్ంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం చరయులు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కారయుక్రమంలో అరుజ్న్, 
ఆనంద్, మహేష్, మారుతి, యోగేష్, జనసైనికులు తదతరులు పాల్్గనానిరు.

కల్వకోలను తాతాజీ కి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: అమల్పురం ఛంబర్ ఆఫ్ కామర్సి అధయుక్షులుగా కలవాకోలన్ 
త్త్జీ ఎనినికయాయురు. ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు త్త్జీని కలస్ 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్రు. ఈ కారయుక్రమంలో అమల్పురం నియోజకవర్గ జనసేన 
పార్టీ నాయకులు లింగోలు పండు, నాయకులు నల్లు వంకటేశవారావు నల్లు చినని, 
యర్ంశెటిటీ సతీష్, యాళలు సురేష్, డాకటీర్ సెల్ రాష్ట్ర కారయుదరిశి శ్రీమతి కొపు్పల నాగ 
మానస, వీరమహళ వానపలిలు దేవి తదతరులు పాల్్గనానిరు.

అంకమ్మ తలిలో తిరణాలల్ పాల్గొనని 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యుస్: సతెతానపలిలు నియోజకవర్గం, రాజుపాలం మండలంలో అంకమ్మ తలిలు 
తిరణాల మహోతసివాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు జనసేన అధయుక్షులు 
నరసయయు ఆహావానం మేరకు జనసేన నాయకులు హాజరై అమ్మవారిని దరశినం 
చేసుకుని, తీర్ధ ప్రస్ద్లు సీవాకరించారు.ఈ కారయుక్రమంలో జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయుదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, గాద వంకటేశవారావు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
అధికార ప్రతినిధి రాయపాటి అరుణ, రాజుపాలం మండల అధయుక్షులు. తోట నరసయయు, 
త్డువాయి లక్ష్మి శ్రీనివాస్, సతెతానపలిలు మండల జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు నాదండలు 
నాగేశవారరావు, అన్పాలం జనసేన పార్టీ గ్రామ అధయుక్షులు తోట లక్ష్మి నారాయణ, 
రాజుపాలం మండలం జనసేన పార్టీ గ్రామ అధయుక్షులు, రాజుపాలం మండలం ప్రధాన 
కారయుదరిశి కద్రి రమేష్, తమి్మశెటిటీ మహేష్, హరిబాబు పాల్్గనానిరు.
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జనసేన నాయకుడు రాజేష్ కుటంబానికి 
అండగా నిలచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యుస్: 
జయశంకర్ భూపాలపలిలు 
జిల్లుకు చెందన జనసేన 
నాయకుడు రాజేష్ తండ్రి 
ఇటీవల చనిపోయిన 
విషయం తెలిస్ందే, 
అయితే ఆరి్ధకంగా, 
కుటంబ పరంగా వనక 
ముంద్ ఎవవార్ లేని 

రాజేష్ కి ఆలోట తెలియకుండా అనిని త్నే అయి నడిపించింద జనసేన ఫ్యుమిలీ, 
మీ నడవడిక చూసేతా మాకు పవన్ కళ్యుణ్ గురుతాకువసుతానానిరని, ఆ నిరుపేద కుటంబం 
కనీనిళులు పెటటీకోగా వారు చూపే కృతజ్ఞతకి జనసైనికులంత్ మరింత కలతచెంద్రు, 
రాజేష్ కుటంబ సభుయులు మాటాలుడుత్ జనసేన అనే ఫ్యుమిలీని అందంచిన పవన్ 
కళ్యుణ్ కి ధనయువాదములు, అల్గే సహకరించిన జనసేన ఫ్యుమిలీ మెంబర్సి రాజశేఖర్, 
సనత్, పంజా, సుమన్, నాగరాజు, అభి, రాజకుమార్, మలేలుష్, సుధాకర్, పవన్ లకు 
ధనయువాదములు తెలియజేస్రు. జిల్లు నాయకులు వాసు గౌడ్ కు సోమవారం జరిగిన 
11వ రోజు కారయుక్రమంలో జనసేన ఫ్యుమిలీ తోడైనంద్లకు పవన్ కళ్యుణ్ కి రెండు 
చేతులు జోడిస్తా రాజేష్ కుటంబ సభుయులు ఉదేవాగానికి లోనయాయురు, ఈ సందర్ంగా 
వాసు గౌడ్ మాటాలుడుత్ ఆ కుటంబానిక కాద్ ఏ జనసైనికుడికి ఆపద వచి్చనా కూడా 
మా సైనికుడిని మేము కాపాడుకుంటామని మా సైనికుల భద్రతే పవన్ కళ్యుణ్ గారికి, 
మాకు ముఖయుమని వాసు గౌడ్ తెలియజేశారు.

జగితా్యలల్ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు
శతఘ్ని న్యుస్: ఉమ్మడి కర్ంనగర్ జిల్లు, జగిత్యుల 
నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ నాయకులు బొలిలు రాము 
జనసేన పార్టీ క్రియా శీలక సభయుతవా నమోద్ కారయుక్రమానిని 
ప్రజలోలుకి తీసుకెళుతా జనసేన పార్టీలో చేరాలన్కునే వారు పార్టీ 
క్రియా శీలక సభయుతవా నమోద్ చేయడం జరిగింద. ఇల్గే 
పార్టీని ప్రజలోలుకి తీసుకెళ్లులని, సభయుత్వాలు చేసుకునేల్ పార్టీని 
బలోపేతం చేసేల్ కృషి చేస్తానని అనానిరు.

కార్యకరతిల సంక్షేమం గురంచి ఆల్చించే ఏకైక 
పార్టీ జనసేన: కాల్వ రాజశేఖర్

శతఘ్ని న్యుస్: మంథని: 
ప్రతి జనసేన కారయుకరతా 
భద్రత భరోస్ కోసం 
అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ 
ఆలోచించి ర్పందంచిన 
ఐద్ లక్షల ర్పాయల 

జీవిత బ్మా మరియు 50 వేల ర్పాయల ప్రమాద బ్మాతో కూడిన జనసేన క్రియాశీలక 
సభయుతవా నమోద్ కారయుక్రమం మంథని నియోజకవర్గంలో ప్రారంభం అయిందని 
జనసేన కారయుకరతాలు అందర్ పార్టీ సభయుతవాం సీవాకరించాలని జనసేన నియోజకవర్గ 
నాయకులు మరియు భూపాలపలిలు జిల్లు నాయకులు కాలవా రాజశేఖర్ పిలుపునిచా్చరు. 
అల్గే ఇప్పటివరకు ప్రమాదవశాతుతా మరణించిన 96 మంద కారయుకరతాలకు ప్రమాద 
బ్మా కింద నాలుగు కోటలు 80 లక్షలు, ప్రమాదవశాత్తా గాయపడిన 169 మంద 
జనసైనికులకి 60 లక్షల 80 వేల ర్పాయలు అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ అందజేశారని 
తెలిపారు. పార్టీ జెండాన్ భుజాన మోసే ప్రతి కారయుకరతాల సంక్షేమం గురించి ఆలోచించే 
ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ, అని నియోజకవర్గ జనసేన కారయుకరతాలు అందర్ ఈ సభయుతవా 
సీవాకరణ ప్రక్రియన్ చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 28 లోపు సదవానియోగం చేసుకోవాలని పార్టీ 
సభయుతవాం తీసుకోవాలి అన్కునేవారు ఫోన్ నెంబర్ 9848921091 సంప్రదంచి, వారి 
పేరు వివరాలు తెలపాలని స్చించారు. అల్గే రాన్నని అసెంబ్లు ఎనినికలోలు మంథని 
నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ పోటీ చేసీ గెలుపే లక్షయూంగా అడుగులు వేసుతాందని 
తెలిపారు.

కొతతిగుంట స్మశానానిని పరశీలించిన బొబ్బేపలిలో 
సురేష్ నాయుడు

శతఘ్ని న్యుస్:  వంకటాచలం 
మండలం సరేవాపలిలు పంచాయతీలో 
సోమవారం కొతతాగుంట స్మశానానిని 
సరేవాపలిలు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ 
నాయకులు బొబేబాపలిలు సురేష్ నాయుడు 
పరిశీలించారు. ఈ సందర్ంగా బొబేబాపలిలు 
సురేష్ నాయుడు మాటాలుడుత్.. సరేవాపలిలు 
గ్రామ పంచాయతీలో ఐద్ కుల్ల వారు 

వినియోగించుకునే కొతతాగుంట స్మశాన వాటిక గత సంవతసిరం న్ంచి ప్రభుతవా 
అధికారులకు ఎనోనిస్రులు వినతి పత్రాలు అందంచినా స్మశానం వరాషాకాలంలో నీళలుతో 
నిండిపోతే శవానిని పూడ్చడానికి చాల్ ఇబబాంద. కాబటిటీ దయచేస్ ప్రభుతవాం ప్రభుతవా 
అధికారులు స్మశానానికి మటిటీతోలించండి అని చెపి్ప మండల కారాయులయం చుటూటీ 
తిరుగుత్నే ఉనానిం. కానీ ఇప్పటివరకు కనీసం గ్రావల్ తోలుస్తామనేటవంటి ఆలోచన 
రాకపోవడం స్గు్గతో కూడినటవంటి విషయం. 20 రోజుల క్రితం ఎమా్మరోవా ఆఫీస్ లో 
స్పందనలో అర్జ్ కూడా ఇచా్చం. కానీ 20 రోజులు అవుతునని గాని స్పందంచకపోవడం 
చాల్ ద్రదృషటీకరం. అయితే ఈ రోజు మీడియా పూరవాకంగా ప్రభుతవా అధికారులకు 
ఒకటే తెలియజేసుతానానిం, 15 రోజుల లోపల కొతతాగుంట స్మశానానికి గ్రావల్ తోలించే 
ఏరా్పట చేయకపోతే మండల కారాయులయం ఎద్ట ఆమరణ నిరాహారదీక్షకి జనసేన 
పార్టీ కూరు్చంటందని చెపి్ప హెచ్చరిసుతానానిమని సురేష్ నాయుడు తెలిపారు. ఈ 
కారయుక్రమంలో స్థినిక నాయకులు పినిశెటిటీ మలిలుకారుజ్న్, శ్రీహరి, ముతుతాకూరు మండల 
సీనియర్ నాయకులు రహీం, చినని, రహమాన్ తదతరులు పాల్్గనానిరు.

శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ సా్వమి వారని దర్శంచుకునని 
జనసేన మహిళ్ కో ఆరడినేటర్స్

శతఘ్ని న్యుస్: రాజోలు, అంతరేవాద శ్రీ లక్ష్మీ నరస్ంహ స్వామి వారిని దరిశించుకునని 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనసేన పార్టీ మహళ్ కో ఆరిడినేటర్సి శ్రీమతి కడలి ఈశవారి, ముత్యుల 
జయలక్ష్మి మరియు కాటనిం విశాలి. ఈ కారయుక్రమంలో రాష్ట్ర మతసియూకార విభాగ కారయుదరిశి 
పనానిల ప్రభ, జిల్లు సంయుకతా కారయుదరిశి గుబబాల రవికిరణ్, మండల్ధయుక్షులు గుబబాల 
ఫణి కుమార్, మలిలుపూడి సతితాబాబు మయియు ఎంపిటిస్లు బైరా నాగరాజు, ఉండపలిలు 
అంజి, గుండుబొగుల స్యి నరస్ంహ మరియు రాజోలు నియోజకవర్గ వీరమహళలు 
ఎంపిటిస్ జక్కంపూడి శ్రీదేవి, ఉలిశెటిటీ అననిపూర్ణ, రావి అంజనా దేవి, అడబాల మణి, 
బళలు ప్రశాంతి, అడబాల నాగలక్ష్మి, మెండు అంజలి, లలిత, హేమ, కనక ద్ర్గ తదతరులు 
పాల్్గనానిరు.
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