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బప్పీ లహరి బాణీ ప్రత్యేకమైనది: పవన్ కళ్యేణ్
భారతీయ చలనచిత్ర సంగీత విభాగంలో తనదైన ముద్ర వేసిన ప్రముఖ స్వరకర్త బప్పీలహరి 
కన్నుమూశారని తెలిసి దిగ్భ్రంతికి లోనయ్యాన్. బప్పీ లహరి పాటలు హందీ సంగీత ప్రియులకు 
ఎంత చిరపరిచితమో… తెలుగునాట కూడా ఆయన స్వరపరచిన గీతాలు అంతే ప్రాచురయాం 
పందాయి. డిస్కో తరహా పాటలతో ఒక తరానిను ఉర్రూతలూగంచారు. డిస్కో డాయాన్సర్ చిత్రంలోని 
‘జిమ్మీ జిమ్మీ జిమ్మీ ఆజా ఆజా ఆజా..’ పాట నేటికీ రష్యాతో సహా తూరుపీ ఐరోపా దేశాలోలో 
వినిపిస్తంది. అకకోడి పార్టీలోలో ఈ పాటకు యువత డాయాన్్స చేస్తంటారు. డిస్కో డాయాన్సర్ హీరో 
మిథున్ చక్రవరి్త ఆ దేశాలవాళ్ళకు పరిచయమయ్యారంటే అది బప్పీ లహరి బాణీ ప్రభావమే. 
గాయకుడిగానూ ఈతరం వాళ్ళన్ శ్రీ బప్పీ లహరి మెపిపీంచారు. తెలుగు చిత్రాలకు ఎన్ను 
చకకోటి గీతాలు ఇచాచారు, అననుయయా చిరంజీవి గారు నటించిన ‘స్టీట్ రౌడీ’, ‘గాయాంగ్ లీడర్’, ‘రౌడీ 
అలులోడు’ లంటి సినిమాలకు ఇచిచాన పాటలు శ్రోతలన్ ఆకట్టీకొనానుయి. సినీ రంగంలో బప్పీ 
లహరి బాణీ ప్రతేయాకమైనది. ఆయన ఆతమీకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రారిధిస్తనానున్. 
బప్పీ లహరి కుట్ంబానికి ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలియచేస్తనానున్ అని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు.

మత్స్యకార అభ్యేన్నతి సభ జయప్రదం చెయ్యేలని భీమిలి జనసేన పాదయ్త్ర
భీమిలి, ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన జరగబోయే పవన్ కళ్యాణ్ మత్స్యకార 

అభ్యాననుతి సభ జయప్రదం చెయ్యాలని భీమిలి నియోజకవర్ం 

మత్స్యకార గమాలోలో ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ నాడు భీమిలి జనస్న 

మత్స్యకార నాయకుల ఆధ్వరయాంలో పాదయ్త్ర జరుగన్ంది.

పాదయ్త్ర రూట్ మాయాప్

ఉదయం 8 గంటలకు (మొదలు)

అవంతి కాలేజ్ న్ండి ఆననువరం గమం > నాగమయయాపాలం > 

మంగామారిపేట > కే. నగరపాలం జంక్షన్ > కాపుల దిబాబాడపాలం 

> చేపల ఉపాపీడ గమాలు > చినను ఉపాపీడ > పెద్ద ఉపాపీడ >

సాయంత్రం 4 గంటలకు భీమునిపటనుంలో బోయ వీధి మరియు 

ఇతర మత్స్యకార వీధులు సాయంత్రం 5 గంటల న్ండి 6 గంటలకు 

భీమిలి బీచ్ వద్ద ముగయన్ంది. ముఖయాఅతిథిగా మత్స్యకార వికాస 

ప్రధాన కారయాదరిశి ముగ శ్రీనివాస్ విచేచాస్తనానురు. కావున భీమిలి నియోజకవర్ జనస్న పార్టీ నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు తపపీక ఈ పాదయ్త్ర లో పాల్్ని 

విజయవంతం చేయ్లని కోరుకుంట్నానునని జనస్న పార్టీ, భీమిలి నియోజకవర్ ఇంచారిజి డా. సందీప్ పంచకరలో అనానురు.

నాదండ్లకు ఘనస్వాగతం పలికిన తణుకు జనసేన
పశ్చామగోదావరి జిలలో, తణుకు నియోజకవర్ంలో జనస్న 

పార్టీ పిఏసి చైరమీన్ నాదండలో మన్హర్ పరయాటనలో భాగంగా 

తణుకు నియోజకవర్ జనస్న పార్టీ ఇంచార్జి విడివాడ 

రామచంద్రరావు స్వగమం అయిన తణుకు నియోజకవర్ 

తణుకు మండలం మండపాక గమంలో శ్రీశ్రీశ్రీ యలలోరమమీ 

తలిలోని దరిశించుకుని తణుకు నియోజకవర్ జనస్న పార్టీ 

ఇంచార్జి విడివాడ రామచంద్రరావు ఇంటి వద్ద పిఏసి చైరమీన్ 

నాదండలో మన్హర్ కు ఘనసా్వగతం పలికడం జరిగంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ప్రతి నియోజకవర్ంలో మూడు వేల మంది క్రియ్శీలక సభ్యేలు లక్్యం
*గమసా్దయిలో జనస్న పార్టీ బలోపేతమే లక్ష్యం 
ప్రతి నియోజకవర్ంలో మూడు వేల మంది జనస్న 
పార్టీ క్రియ్శీలక సభ్యాలన్ చేరుచాకోవడానికి ప్రతి 
కారయాకర్త కృషి చేయ్లని జనస్న పార్టీ ప్ఏసీ 
సభ్యాలు, చితూ్తరు జిలలో అధయాక్షులు పసపులేటి 
హరిప్రసాద్ సూచించారు.

శతఘ్ను నూయాస్: చితూ్తరు, జనస్న పార్టీ రాష్ట్ర 
రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ సభ్యాలు, చితూ్తరు 
జిలలో అధయాక్షులు డా.పసపులేటి హరిప్రసాద్ 
జిలలోలో 4 రోజుల విస్తృత పరయాటనలో భాగంగా, 

రండవ రోజు పరయాటన మదనపలిలో నియోజకవర్ంలో ఇనాచార్జి శ్రీమతి గంగారపు సా్వతి ఆధ్వరయాంలో, రాయలసీమ కో కనీ్వనర్ గంగారపు రాందాస్ నేతృత్వంలో జరిగన 
మండల కమిటీ సభ్యాల సమ్క్షా సమావేశంలో జిలలో మరియు రాష్ట్ర కారయావర్ సభ్యాలతో కలిసి మండల అధయాక్షులకు దిశానిర్్దశం చేసి 2024 లో జనస్న పార్టీ అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామంత్రిగా చేయడానిక గమ గమాన పార్టీని బలోపేతం చేస్ దిశగా విది విధానాలన్ అన్సరించాలని సూచించారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
రాష్ట్ర కారయాక్రమాలు నిరా్వహక కమిటీ కో ఆరిడినేటర్ పగడాల మురళి, రాష్ట్ర కారయాదరిశి శ్రీమతి ఆకేపాటి సభాషిణ్, జిలలో ఉపాధయాక్షులు బతి్తన మధుబాబు, జిలలో లీగల్ 
సెల్ అధయాక్షులు అమర్ నారాయణ, జిలలో ప్రధాన కారయాదరుశిలు తులసి ప్రసాద్ గారు,శ్వరాం జంగాల, జిలలో కారయాదరుశిలు దేవర మన్హర, నసీర్, సనావులలో మరియు 
మదనపలిలో నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్్ని కారయాక్రమానిను విజయవంతం చేశారు.

“జీవో 217” కారణంగా మత్స్యకారులు పడుతున్న 
బాధలు వివరించిన ధవళేశవారం జనసేన నాయకులు
శతఘ్ను నూయాస్: ధవళేశ్వరం, మత్స్య వికాస విభాగం సంకలపీంతో 
“మత్స్యకార అభ్యాననుతి య్త్ర” పరయాటనలో భాగంగా ధవళేశ్వరం 
“సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బాయార్జ్” దగ్రకు మత్స్యకారుల సమసయాలు 
తెలుసకోవడానికి విచేచాసిన జనస్న పార్టీ ప్ఏసీ చైరమీన్ నాదండలో 
మన్హర్ కి రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం విడుదల చేసిన “జీవో 217” కారణంగా 
మత్స్యకారులు పడుతునను బాధలు, సమసయాల గురించి వివరిస్తనను 
ధవళేశ్వరం జనస్న పార్టీ నాయకులు “ధారపు శ్వ రడిడి”, మత్స్యకారుల 
ప్రెసిడంట్ “అచుయాత్”, సెక్రెటర్ అననువరం. వాళ్ళతో పవన్ కళ్యాణ్ 
ఎపుపీడూ మత్స్యకాలకు అండగా ఉంటారని మన్హర్ తెలియజేశారు. 
తూరుపీగోదావరి జిలలో జనస్న పార్టీ అధయాక్షులు కందుల దుర్్ష్ 
పిలుపుమేరకు ఈ కారయాక్రమానిను జయప్రదం చేసిన జనస్న పార్టీ జిలలో 
కారయాదరుశిలు, మండల అధయాక్షులు, ఉపాధయాక్షులు, మండల ప్రధాన 
కారయాదరుశిలు, కారయాదరుశిలు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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యూఏఈ లో ఘనంగా జనసేన పార్టీ 
కార్యేలయ ప్రారంభం

శతఘ్ను నూయాస్: యూఏఈ, తాడేపలిలోగూడం జనస్న పార్టీ ఇంచారిజి బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్ 
చేతుల మ్దుగా 15.02.2022 మంగళవారం యూఏఈ లోని (ఫుజర) ఒక చరిచా 
ప్రార్థనా స్థలంలో జనస్న పార్టీ ఆఫీసని చంద్ర శేఖర్ మరియు జాన్ బాబు పెన్మల 
ల అద్వరయాంలో చాల ఘనంగా ప్రారంభంచడం జరిగంది. ఈ గొపపీ ప్రారంభోత్సవానికి 
ముఖయా అతిధులుగా అపాపీజి, అపాపీరావు మరియు యూఏఈ జనసైనికులతో పాట్ 
దుబాయ్ పవనిజం స్వా సమితి సభ్యాలు కూడా పాల్్నడం జరిగంది. ఈ సందర్భంగా 
సభలో పాల్్నను అందరూ చాల ఆనందానిను వయాక్తం చేసూ్త భవిషయాతు్తలో పార్టీ కారయాక్రమాలు 
ఇకకోడ న్ంచి కొనసాగసూ్త జనస్న బలోపేతానికి యూఏఈ జనసైనికులు అందరూ 
కృషి చెయ్యాలని కోరుకునానురు. ఈ కారయాక్రమంలో, అబుదాబి జనస్న కో-ఆరిడినేటర్ 
నారాయణ, దుబాయ్ గల్ఫ్ స్న జనస్న ఇంచార్జి కేసరి త్రిమూరు్తలు, జనస్న నాయకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్నానురు.

ఎంటిటిపిఎస్ చీఫ్ ఇంజినీర్ అశోక్ రెడ్డి కి వినతిపత్రం 
ఇచిచిన జనసేన ఎంప్టీసీ

*మరొకసారి తుమమీలపాలం విటిపిఎస్ కెనాల్ వంతెనలపై మరియు విటిపిఎస్ 
ప్రభావిత ప్రాంతాలోలో కాలుషయా నియంత్రణపై తన గళం వినిపించిన పోలిశెటిటీ తేజ

శతఘ్ను నూయాస్: ఎంటిటిపిఎస్ వేదికగా కాలుషయా నివారణే ప్రధాన ధ్యాయంగా 
ఇబ్రహీంపటనుం మండల పరిషత్ అధయాక్షురాలు శ్రీమతి పాలడుగు జ్యాష్ణి 
అధయాక్షత వహసూ్త…గతంలో ఎననుడూ లేనివిధంగా రాజకీయ పార్టీలకు 
అతీతంగా జరిగన సమావేశంలో.. మండలంలోని ఎంటిటిపిఎస్ న్ంచి 
వెలువడే బూడిద వలలో రకరకాల ఆరోగయా సమసయాలు ఎదురోకోవలసి వస్తందని..
దానికి పరిష్కోరా మారా్లు చూడాలని కోరుతూ…పార్టీలకు అతీతంగా 
మండలంలోని కాలుషయా ప్రభావిత గమాల సరపీంచులో, ఎంప్టీసీలు, మ్డియ్ 
మిత్రులు మరియు ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో ఎంటిటిపిఎస్ చీఫ్ ఇంజినీర్ 
అశోక్ రడిడి కి వినతిపత్రానిను అందచేయడం జరిగంది. తుమమీలపాలం గమ 
ప్రధాన సమసయా అయిన కెనాల్ వంతెన పునరినురామీణం గురించి మాటాలోడేందుకు 
అవకాశం ఇచిచాన.. ఎంప్ప్ శ్రీమతి పాలడుగు జ్యాష్ణి గారికి మరియు మా గమ 
సమసయాలన్ విని సాన్కూలంగా సపీందించిన ఎంటిటిపిఎస్ చీఫ్ ఇంజినీర్ శ్రీ 
అశోక్ రడిడి గారికి పోలిశెటిటీ తేజ ప్రతేయాక ధనయావాదాలు తెలిపారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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

మత్స్యకార అభ్యేన్నతి య్త్ర నాల్వ రోజు
శతఘ్ను నూయాస్: తూరపీగోదావరి జిలలో, మామిడికుదురు మండలంలో మత్స్యకార అభ్యాననుతి య్త్ర 4వ రోజు కారయాక్రమంలో భాగంగా మామిడికుదురు జనస్న శ్రేణులు జిలలోనాయకులు 
కందుల దుర్్ష్ మరియు రాష్ట్ర, జిలలో నాయకులు, వివిధ నియోజకవరా్ల ఇంచారుజిలకు ఘనసా్వగతం పలికారు. మామిడికుదురు మండలంలో వి.ఆర్.ఏ ల నిరసన దీక్షలో పాల్్నను 
తూరుపీగోదావరి జిలలో జనస్న పార్టీ అధయాక్షులు కందుల దుర్్ష్ మరియు రాష్ట్ర, జిలలో నాయకులు, వివిధ నియోజకవరా్ల ఇంచారుజిలు. మామిడికుదురు తాసిల్దర్ ఆఫీసలో పనిచేస్తనను 
అవుట్ స్రి్సంగ్ ఉద్యాగస్తలకు కనీస వేతనం 21000 వేతనం పెంచవలసిందిగా డిమాండ్ చేసూ్త అదే విధంగా పని చేసూ్త మరణ్ంచిన ఉద్యాగస్తలకు కారుణయా నియ్మకం 
చేయవలసిందిగా కోరుచునానుముని తూరుపీగోదావరి జిలలో జనస్న అధయాక్షులు కందుల దుర్్ష్ కోరడం జరిగంది.

జనస్న పార్టీ మత్స్యకార య్త్రలో భాగంగా తూరుపీగోదావరి జిలలో, పి.గననువరం నియోజకవర్ం, మామిడికుదురు మండలంలో పాశరలోపూడి బాడవ శ్రీరామ్ నగర్ ,బొముమీడి 
పాలం మరియు పాశరలోపూడిలంక గమాలోలో మత్స్యకార వీధులోలో పరయాటించి వారి యొకకో సమసయాలన్ బాధలన్, సి్థతిగతులన్ ప్రభ్త్వం వారిపై అవలంబిస్తనను వయాతిర్క విధానాలన్ 
తెలుసకునను జనస్న పార్టీ జిలలో అధయాక్షుడు కందుల దుర్్ష్. ఈ కారయాక్రమంలో జిలలో ఉపాధయాక్షులు శ్రిగనీడి వెంకటేశ్వర్రావు, సా్థనిక మండల అధయాక్షులు జాలం శ్రీనివాసరాజా, ప్ఏసీ 
సభ్యాలు పితాని బాలకృషణి, పంతం నానాజీ, కొత్తపేట ఇనాచార్జి బండారు శ్రీనివాసరావు, జగ్ంపేట ఇనాచార్జి పాఠంశెటిటీ సూరయాచంద్ర అమలపురం ఇనాచార్జి, శెటిటీబతు్తల రాజబాబు, 
అనపరి్త ఇనాచార్జి మర్రెడిడి శ్రీనివాస్, రాజమండ్రి నగర అధయాక్షులు వై శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర కారయాదరుశిలు శ్రీమతి గంటా స్వరూప, దిరిశాల బాలజీ, మాజీ మేయర్ సరోజిని, జిలలో కారయాదరుశిలు 
వాసంశెటిటీ కుమార్, మదా్దల చంటి, గుండాబతు్తల తాతాజీ, డీఎంఆర్ శేఖర్, సంగశెటిటీ అశోక్, గననువరం మండల అధయాక్షుడు సాధనాల వెంకట సతయానానురాయణ, అంబాజీపేట మండల 
అధయాక్షులు దొమేమీటి సాయికృషణి, ఆర్డిఎస్ ప్రసాద్ డాకటీర్ మానస, సంకర కృషణివేణ్, కడలి ఈశ్వరి, మలికిపురం ఎంప్ప్ మేడిచరలో సతయావాణీ రాము తదితర జనస్న కారయాకర్తలు అధిక 
సంఖయాలో పాల్్నానురు.

జిల్్ల అధయేక్షుడు గాదకి ఘనస్వాగతం పలికిన మల్లవోలు జనసైనికులు
శతఘ్ను నూయాస్: పలనుడు ప్రాంతంలో అతయాంత ప్రసిదిధి చెందిన మలలోవోలు శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ సా్వమి వారి తిరుణాళ్్ళ సందర్భంగా విచేచాసిన జనస్న జిలలో అధయాక్షుడు గాద వెంకటేశ్వరరావు, 
ఉపాధయాక్షులు అడపా మాణ్కాయాలరావు, జిలలో ప్రధాన కారయాదరిశి వంశీ , శ్ఖా బాలు లకి మలలోవోలు జనసైనికులు ఘన సా్వగతం పలికారు. గమ ముఖదా్వరం న్ండి సా్వమివారి గుడి 
వరకు భార్ రాయాలిగా తరలివెళ్లోరు. ఆలయ ప్రధాన అరచాకులు పూరణికుంభంతో సా్వగతం పలికి..సా్వమి వారి దరశినం చేశారు. అనంతరం సా్వమి వారి అనను ప్రసాద వితరణన్ జిలలో 
అధయాక్షుడు ప్రారంభంచారు.

అధయాక్షులు గాద మాటాలోడుతూ… మలలోవోలు గమం అంటే జనస్న అడాడి అని దానిని మరింత బలపడేల పనిచేయ్లని అనానురు. అలగే త్వరలో క్రియశ్లక సభయాతా్వలు నమోదు 
కారయాక్రమానిను మొదలుపెడతామని… జన సైనికులు అందరూ భాగసా్వమయాం కావాలని కోరారు. పలనుడులో జనస్న పార్టీ కోసం ప్రతి కారయాకర్త కృషి చేస్తనానుడని…మరింత విస్తృతంగా 
పని చేసి నియోజకవర్ంలో జనస్న జండాని ఎగర్య్యాలని జిలలో ఉపాధయాక్షుడు అడపా మాణ్కాయాలరావు అనానురు. ఈ కారయాక్రమంలో జిలలో నాయకులు వంశీ, షర్ఫ్, కాశ్ం, శ్ఖా బాలు, 
మాచవరం మండల అధయాక్షుడు బొమామీ శ్రీన్, పిడుగురాళలో మండల అధయాక్షుడు కామిశెటిటీ రమేష్, దాచేపలిలో మండల అధయాక్షుడు మందపాటి దురా్రావు, మలలోవోలు జనసైనికులు నారలో 
అశోక్, రమేష్, బేతంచరలో అపాపీరావు, గంగా, జకకో మహేష్, యుగంధర్, గురజాల నరసింహారావు మరియు జనస్న కారయాకర్తలు పాల్్నానురు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అరాచక శక్తులక్ అడ్డాగా చిన రాఘవయయూ పార్కు: ఆళ్ళహరిఅరాచక శక్తులక్ అడ్డాగా చిన రాఘవయయూ పార్కు: ఆళ్ళహరి

*ఆహాలోదానిను పంచాలి్సన పారుకోలో ఆరాచకశకు్తల హల్ చల్*ఆహాలోదానిను పంచాలి్సన పారుకోలో ఆరాచకశకు్తల హల్ చల్
*కొనేనుళ్లోగా పాలకుల నిరలోక్ష్యంతో నిరుపయోగంగా పారుకో*కొనేనుళ్లోగా పాలకుల నిరలోక్ష్యంతో నిరుపయోగంగా పారుకో

శతఘ్ను నూయాస్: రండు దశాబా్దల క్రితం శ్రీనివాసరావుతోట పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు ఆహాలోదానిను పంచేందుకు ఏరాపీట్ చేసిన పటటీంశెటిటీ చిన శతఘ్ను నూయాస్: రండు దశాబా్దల క్రితం శ్రీనివాసరావుతోట పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు ఆహాలోదానిను పంచేందుకు ఏరాపీట్ చేసిన పటటీంశెటిటీ చిన 
రాఘవయయా పారుకో నేడు ఆరాచకాశకు్తలకు అడాడిగా మారిందని జనస్న పార్టీ నాయకులు ఆళ్ళహరి నగరపాలక సంస్థ కమ్షనర్ నిశాంత్ రాఘవయయా పారుకో నేడు ఆరాచకాశకు్తలకు అడాడిగా మారిందని జనస్న పార్టీ నాయకులు ఆళ్ళహరి నగరపాలక సంస్థ కమ్షనర్ నిశాంత్ 
కుమార్ దృషిటీకి తీసకువెళ్లోరు. బుధవారం శ్రీనివాసరావుతోటకు విచేచాసిన కమ్షనర్ నిశాంత్ కుమార్ న్ కలిసిన ఆళ్ళ హరి రాఘవయయా పారుకో కుమార్ దృషిటీకి తీసకువెళ్లోరు. బుధవారం శ్రీనివాసరావుతోటకు విచేచాసిన కమ్షనర్ నిశాంత్ కుమార్ న్ కలిసిన ఆళ్ళ హరి రాఘవయయా పారుకో 
దుసి్థతిపై వివరిసూ్త పారుకోన్ పూరి్త సా్థయిలో అభవృదిధి పరచాలని వినతిపత్రం అందచేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆళ్ళ హరి పారుకోలో జరుగుతునను దుసి్థతిపై వివరిసూ్త పారుకోన్ పూరి్త సా్థయిలో అభవృదిధి పరచాలని వినతిపత్రం అందచేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆళ్ళ హరి పారుకోలో జరుగుతునను 
అసాంఘ్క కారయాకలపాలన్ కమ్షనర్ కు విననువించారు. రాత్రయితే చాలు ఎకకోడకకోడి న్ంచో కుర్రాళ్్ళ గంజాయి , మదయాం తాగుతూ సా్థనిక అసాంఘ్క కారయాకలపాలన్ కమ్షనర్ కు విననువించారు. రాత్రయితే చాలు ఎకకోడకకోడి న్ంచో కుర్రాళ్్ళ గంజాయి , మదయాం తాగుతూ సా్థనిక 
ప్రజలిను భయబ్ంతులకు గురిచేస్తనానురనానురు. ఎవరనాను ఇదేమిటని ప్రశ్నుస్్త వారిపై భౌతిక దాడులకు సైతం దిగుతునానురని ఆవేదన వయాక్తం ప్రజలిను భయబ్ంతులకు గురిచేస్తనానురనానురు. ఎవరనాను ఇదేమిటని ప్రశ్నుస్్త వారిపై భౌతిక దాడులకు సైతం దిగుతునానురని ఆవేదన వయాక్తం 
చేశారు. పారుకోలో ఒకకో విదుయాత్ లైట్ కూడా లేకపోవటంతో ఆ ప్రాంతం మొత్తం చీకటిగా ఉండటంతో యువకుల ఆగడాలకు అంతులేకుండా చేశారు. పారుకోలో ఒకకో విదుయాత్ లైట్ కూడా లేకపోవటంతో ఆ ప్రాంతం మొత్తం చీకటిగా ఉండటంతో యువకుల ఆగడాలకు అంతులేకుండా 
పోయిందని ఆగ్రహం వయాక్తం చేశారు. గత కమ్షనర్ అన్రాధ నైట్ వాచ్ మెన్ న్ ఏరాపీట్ చేశారని అయితే అతనిను యువకులు తీవ్ంగా పోయిందని ఆగ్రహం వయాక్తం చేశారు. గత కమ్షనర్ అన్రాధ నైట్ వాచ్ మెన్ న్ ఏరాపీట్ చేశారని అయితే అతనిను యువకులు తీవ్ంగా 
కొటిటీ మానిపీంచారని కమ్షనర్ కి తెలిపారు. వెంటనే ఈ పారుకోకి నైట్ వాచ్ మెన్ న్ ఏరాపీట్ చేయ్లని కోరారు. ఈ పారుకో విషయమై కొటిటీ మానిపీంచారని కమ్షనర్ కి తెలిపారు. వెంటనే ఈ పారుకోకి నైట్ వాచ్ మెన్ న్ ఏరాపీట్ చేయ్లని కోరారు. ఈ పారుకో విషయమై 
ఇపపీటికే అరబాన్ యసీపీ హఫీజ్ కి ఫిరాయాదు చేశామనానురు. ఎంతోమందికి ఆహాలోదానిను పంచేల ముఖయాంగా మహళలు వాకింగ్ చేసకునేల ట్రాక్ ఇపపీటికే అరబాన్ యసీపీ హఫీజ్ కి ఫిరాయాదు చేశామనానురు. ఎంతోమందికి ఆహాలోదానిను పంచేల ముఖయాంగా మహళలు వాకింగ్ చేసకునేల ట్రాక్ 
ని ఏరాపీట్ చేసి, పారుకో సమగభవృదిధికి కృషి చేయ్లని సా్థనికులు కమ్షనర్ న్ కోరారు. ఈ సందర్భంగా కమ్షనర్ నిశాంత్ కుమార్ ని ఏరాపీట్ చేసి, పారుకో సమగభవృదిధికి కృషి చేయ్లని సా్థనికులు కమ్షనర్ న్ కోరారు. ఈ సందర్భంగా కమ్షనర్ నిశాంత్ కుమార్ 
సపీందిసూ్త రాఘవయయా పారుకో అభవృదిధి పై ప్రతేయాక శ్రదధి తీసకుంటామని, ఆకతాయిల ఆగడాలన్ అరికటేటీల యసపీతో మాటాలోడతానని హామ్ ఇచాచారు.సపీందిసూ్త రాఘవయయా పారుకో అభవృదిధి పై ప్రతేయాక శ్రదధి తీసకుంటామని, ఆకతాయిల ఆగడాలన్ అరికటేటీల యసపీతో మాటాలోడతానని హామ్ ఇచాచారు.

తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటున్న మత్స్యకార నివాస భవనం
శతఘ్ను నూయాస్: 19వ తార్ఖున జనస్న పార్టీ పిఏసి చైరమీన్ నాదండలో మన్హర్ ప్రారంభంచిన్నను మత్స్యపురి గమంలో నూతన భవనానికి తుది మెరుగులు పరిశీలిస్తనను 
వీరవాసరం మండల జనస్న అధయాక్షులు గుండా రామకృషణి, మత్స్యపురి జనస్న పార్టీ ఉప సరపీంచ్ జవా్వది భాసకోర్ రావు, గుండా బాబు, కురళలో శేషు, ప్రముఖ సిదాధింతి 
మంకు శ్రీనివాస్, కామిశెటిటీ హేమంత్, ఆకుల సనీల్, శ్ర్గనిడి రామకృషణి తదితరులు పాల్్నానురు.

గ్రామసేవకులు చేస్తున్న నిరసనకు మదదుతు తెలిపిన ప్రతితుపాడు జనసేన
శతఘ్ను నూయాస్: ప్రతి్తపాడు, రాష్ట్ర వాయాప్తంగా గమ స్వకులు చేస్తనను నిరసన దీక్ష కారయాక్రమాలోలో భాగంగా ప్రతి్తపాడు మరియు ఏలేశ్వరం తహశీల్దర్ కారాయాలయ్ల వద్ద 
గమస్వకులు చేస్తనను నిరసన కారయాక్రమాలోలో జనస్న పార్టీ తరపున ప్రతి్తపాడు జనస్న పార్టీ ఇనాచారిజి వరుపుల తమమీయయా బాబు, ఏలేశ్వరం మండలం జనస్న పార్టీ 
అధయాక్షుడు పెంటకోట మోహన్, ఏలేశ్వరం నగర పంచాయతీ జనస్న పార్టీ అధయాక్షులు అధికార్ పాల్్ని వారికి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగంది. గమ స్వకులు చేస్తనను 
నాయాయబదధిమైన తమ కోరకోలు హకుకోల సాధన కోసం నిరసన చేయటం అతయాంత బాధాకరం అని ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ం జనస్న పార్టీ ఇంచార్జి గారు  తెలియజేశారు. 
వారు చేస్ ప్రతి ఉదయామానికి జనస్న పార్టీ పూరి్త మద్దతు ఇస్తందని తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా  వీఆర్ఏలకు 21000 వేతనం ఇవా్వలి, ఇచిచాన డి.ఎ రికవర్ 
ఉత్తరు్వలు ఉపసంహరించుకుని డి.ఎ లతో కూడిన వేతనం ఇవా్వలి, నామినిలుగా పనిచేస్తనను వారందరినీ వీఆర్ఏలు గా నియమించాలి, అరుహులందరికీ కూడా ప్రమోషన్లో 
ఇవా్వలి, ప్రభ్త్వ సంక్షేమ పథకాలనిను వరి్తంపజేయ్లి, 65 సంవత్సరాలు దాటి చనిపోయిన వీఆర్ఏ కుట్ంబంలో కాంపనే్సట్ క్రింద ఒకరికి ఉద్యాగం ఇవా్వలి జనస్న 
పార్టీ తరఫున ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ ఇంచారిజి డిమాండ్ చేయడం జరిగంది ఈ కారయాక్రమంలో ప్రతి్తపాడు నియోజకవర్ం యువ నాయకులు సాయికిరణ్, ఏలేశ్వరం 
మండల జనరల్ సెక్రెటర్ మరియు స్షల్ మ్డియ్ కనీ్వనర్ గంగరడలో మణ్కంఠ ఇతర జనసైనికులు పాల్్నానురు.

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


గురువారం, 17 ఫిబ్రవరి 2022

ఇంటింటికి జనసేన మాటలు
*జనస్న ఎక్్స ఎంపిటిసి సాయిబాబా, దురియ్

శతఘ్ను నూయాస్: అరకు వాయాలీ మండలం, లోతేరు పంచాయతీ పరిధిలో గల తోటవలస 
గమంలో జనస్న పార్టీ ఎక్్స ఎంపిటిసి సాయిబాబా ఆధ్వరయాంలో బుధవారము ఇంటింటికి 
జనస్న మాటలు ప్రజల వద్దకు తీసకువెళ్లోరు. అనంతరం గత ప్రభ్త్వ హయ్ంలో 
ఇచిచాన పెండింగ్ లో ఉననుట్వంటి ఎనీటీఆర్ గృహానిను, పాఠశాలని పరిశీలించడం జరిగనది. 
అనంతరం ఈ సందర్భంగా గమస్తలతో సమావేశమై సాయిబాబా మాటాలోడుతూ… 
తక్షణమే ప్రభ్త్వం పెండింగోలో ఉనను ఎనీటీఆర్ గృహానికి బిలులోలు మంజూరు చేయ్లని, నేటి 
వరకు పాఠశాల నిరామీణాలు పూరి్త చేయని వృతి్తదారులపై ప్రభ్త్వం విచారణ చేపటిటీ వారిపై 
చరయాలు తీసకోవాలని, గమాలోలో కొంత మంది లబిధిదారులకు పింఛన్ నిలిపివేయడమ్ 
విడూడిరంగా ఉందని ప్రభ్త్వంపై ధ్వజమెతా్తరు, ఇపపీటికైనా ప్రభ్త్వం సపీందిసూ్త ఆయ్ 
గమాలోలో ఉనను సమసయాలన్ పరిష్కోరం చేయగలరని ఈ సందర్భంగా జనస్న పార్టీ 
ప్రభ్తా్వనికి డిమాండ్ చేస్తందని తెలిపారు. అనంతరం ప్రభ్తా్వనికి వయాతిర్కంగా రాయాలీ 
చేసూ్త నిరసన తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు శ్రీనాథ్, శాయామ్, గమ ప్రజలు 
తదితరులు పాల్్నానురు.

జనసేన శ్రేణులకు దిశానిర్దుశం చేస్తున్న బొమిమిడ్ నాయకర్
శతఘ్ను నూయాస్: నరసాపురం నియోజకవర్ జనస్న పార్టీ కారాయాలయంలో ఈ నెల 20వ తేదీన 
జరగబోయే మత్స్యకార అభ్యాననుతి సభ గురించి పార్టీ నాయకులకు, కారయాకర్తలకు, జనసైనికులకు, 
వీరమహళలకు సభ విధి విధానాల దిశానిర్్దశం చేస్తనను మత్స్యకార వికాస విభాగం ఛైరమీన్ 
బొమిమీడి నాయకర్. ఈ కారయాక్రమంలో జనస్న నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు 
పాల్్నానురు.

పామర్రులో వైసీపీ నండి 
జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్ను నూయాస్: పామర్రు నియోజకవర్ం, పెదపారుపూడి మండల 
అధయాక్షులు కొపుపీల వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వరయాంలో 50 మంది దళిత 
స్దరులు అధికార వైసీప్ న్ంచి జనస్నలోకి రావడం జరిగంది. వారిని 
నియోజవర్ ఇంచారిజి తాడిశెటిటీ నర్ష్ పార్టీ కండువా కపిపీ పార్టీలోకి 
ఆహా్వనించడం జరిగంది. ఈ కారయాక్రమంలో పామర్రు మండలం 
అధయాక్షులు గుంప గంగాధర్, కృష్ణి జిలలో కారయాదరిశి కాకి ఝానీ్స, పామర్రు 
చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు సందీప్ పంచకరలో, ఏన్గు వెంకటరతనుం, 
కిట్టీ, జనసైనికులు తదితరులు పాల్్నానురు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనపార్టీ గెలుపుక్ కృషి చేయాలని 
మండల నాయక్లక్ విజ్ఞప్తు చేసిన గడడాం బుజ్జి
శతఘ్ను నూయాస్: పాయకరావుపేట, కోటవురటలో మండలంలో జనస్న 
పార్టీ జిలలో నాయకులు గడడిం బుజిజి రాబోయే కాలంలో పాయకరావుపేట 
నియోజకవర్ంలో జనస్న పార్టీ గెలుపు మేరకు కృషి చేయ్లని మండల 
నాయకులకు విజ్ఞపి్త చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో మండల నాయకులు 
జవా్వది బద్రి, బాలేపలిలో ఏసబాబు, నాగేశ్వరరావు, పవన్, గోపి తదితరులు 
పాల్్నానురు.

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

సోమశిల పవర్ పా్లంట్ ని సందరి్శంచిన నలిశెటిటీ శ్రీధర్
శతఘ్ను నూయాస్: ఆతమీకూర్ జనస్న పార్టీ ఇంచార్జి నలిశెటిటీ శ్రీధర్ జనస్న పార్టీ నాయకులు 
శ్రీనివాస్ భరత్, రవి ఉదయగరితో కలిసి స్మశ్ల పవర్ పాలోంట్ ని సందరిశించారు.ఈ 
సందర్భంగా హెలిపీంగ్ హార్టీస్ అస్సియేషన్ వయావసా్థపకులు ఆర్.వి రమణ రడిడి, వలూలోరు 
శ్రీనివాస్ చౌదరి, ప్రధాన కారయాదరిశి కతి్త పెంచలయయాలకు నలిశెటిటీ శ్రీధర్ ప్రతేయాక ధనయావాదాలు 
తెలియ చేశారు. పవర్ పాలోంట్ సింహపురికి గర్వకారణమని శ్రీధర్ తెలియచేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనస్న పార్టీ నియోజకవర్ ఉపాధయాక్షులు నాగరాజు య్దవ్, చేజరలో ఇంచార్జి 
అనిల్ రాయల్, స్మశ్ల జనస్న నాయకులు లక్ష్మీ కుమార్ గౌడ్, ఆతమీకూర్ టౌన్ నాయకులు 
వేణుగోపాల్, వంశీ, సంగం మండల ప్రధాన కారయాదరిశి మదన్ య్దవ్, మర్రిపాడు మండల 
ప్రధాన కారయాదరిశి సనీల్ య్దవ్ తదితరులు పాల్్నానురు.

జనసేన నగర కారయేదరి్శగా కపపీల సూరయేప్రకాష్
*నగర జనస్న కారయావర్ంలో సీనియర్్స కు సముచిత సాధినం

శతఘ్ను నూయాస్: తూరుపీగోదావరి, జనస్న పార్టీ తూరుపీగోదావరి 
జిలలో అధయాక్షులు కందుల దుర్్ష్ ఇటీవల ప్రకటించిన నగర 
కమిటీలో కారయాదరిశి పార్టీ సీనియర్ నేత కపపీల సూరయాప్రకాష్ 
నియమితులైయ్యారు. మెగా కుట్ంబానికి సనినుహతులుగా, 
జనస్న పార్టీ సాధిపన న్ంచి కషటీపడుతూ, నిసా్వర్ద 
స్వలందిస్తనను సూరయాప్రకాష్ కు పదవి దకకోటంతో, రాష్టీ, 
జిలలో, నగర జనస్న నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహళలు 
ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. ఈ సందర్భంగా సూరయాప్రకాష్ మాటాలోడుతూ… 
నగర కమిటీలో తనకు భాధాయాతాయుతమైన పదవి కలిపీంచటం ఆనందంగా ఉందని, 
అందరినీ కలుపుకుంటూ, జనస్న అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయ్లకు అన్గుణంగా, పార్టీ 
సిధాధింతాలకు లోబడి, కులమతాలకు అతీతంగా, నిజాయితీగా పనిచేసూ్త నగరంలో జనస్న 
పార్టీకి మరింత బలం చేకూర్చాల పనిచేసా్తనని రాన్నను సార్వత్రిక ఎనినుకలోలో నగరంలో పార్టీ 
విజయకేతనం ఎగర్స్ల కషటీపడతామని సూరయాప్రకాష్ తెలియజేసారు. తనకు ఈ అవకాసం 
కలిఫ్ంచిన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్, చైరమీన్ నాదండలో మన్హర్, తూరుపీగోదావరి జిలలో 
జనస్న పార్టీ అధయాక్షులు కందుల దుర్్ష్, నగర అధయాక్షులు వై. శ్రీనివాస్, రాజమండ్రి నగర 
ఇంచార్జి అన్శ్రీ సతయానారాయణలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు.

బండారు కిరణ్ కు జనసేన అధయేక్షులు 
పవన్ అభినందనలు

శతఘ్ను నూయాస్: ప్రియమైన కిరణ్ కుమార్ 
బండారు గారికి శుభాభనందనలు,..
గత సంవత్సరం అనగా 2020-21 
లో జరిగన జనస్న పార్టీ క్రియ్శీలక 
సభయాత్వ కారయాక్రమం దా్వరా మ్రు ఈస్టీ 
గోదావరి జిలలో, అమలపురం (ఎసి్స) 
నియోజకవర్ం న్ండి 49 మందిని 
పార్టీలో క్రియ్శీలక సభ్యాలుగా నమోదు 
చేయించారనను విషయం నా దృషిటీకి 

వచిచాంది. అందుకుగాన్ ముందుగా మ్కు నా హృదయపూర్వక అభనందనలు. 
పార్టీ ఎదుగుదలకు మ్రు వెచిచాస్తనను సమయ్నిను, శ్రమన్ నేన్ ఎపుపీడూ 
మరచిపోలేన్. జనసైనికుల కుట్ంబానికి అండగా నిలవాలనే సంకలపీంతో 
క్రియ్శీలక సభయాత్వంతో పాట్ ప్రమాదభీమా పథకానిను నా వంతు బాధయాతగా 
ప్రవేశపెటాటీన్. ఇది తొలి అడుగు మాత్రమే. యువతతోనే భవిత అని నమిమీ 
మారుపీకోసం రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన నాకు ఆ దిశగా బాధయాతతో కూడిన 
మ్ బలమైన అడుగులు ఆనందానికి గురిచేస్తనానుయి మరియు మన లక్షాయానికి 
మరింత చేరువ చేస్తనానుయి. మన దేశం, మన ప్రగతి.. నిజాయతీ, దీక్షాదక్షత 
కలిగన పౌరుల వలేలో మన గమాలు సర్వతోముఖాభవృదిధి సాధిసా్తయి. భావితరాల 
భవిషయాతు్త కోసం మ్ర్ నాయకులుగా తయ్రవ్వండి. మ్ ప్రాంతం లో ప్రజలు 
ఎదురొకోనే సమసయాల గురించి అకకోడ ఉండే మ్కే బాగా అవగాహన ఉంట్ంది. 
కన్క మానవతా దృకపీథంతో వాటిని పరిషకోరించే దిశగా అడుగులు వేసూ్త 
అవసరమైనపుపీడు పోరాట సూఫ్రి్తతో ముందుకు వెళ్ళండి. ఆ క్రమంలో ఏ సమసయా 
వచిచానా అందుబాట్లో ఉంటూ వెన్నుదన్నుగా నేన్ నిలుసా్తన్. క్రియ్శీలక 
సభ్యాల వలేలో పార్టీ నిరామీణం ముందుకు కొనసాగుతుందని నేన్ విశ్వసిస్తనానున్. 
మ్రు మరింత తోడాపీట్నందించి మ్ ప్రాంతంలో జనస్న పార్టీని బలంగా 
ముందుకు తీసకువెళ్లోలని కోరుతునానున్. మ్రు జనస్న పార్టీపై ఉంచిన 
నమమీకానికి మరొకకోసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతునానున్. మరల వేరొక సందర్భంలో 
కలుదా్దమని జనస్న అదయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ అనానురు.

భోగిరెడ్డి గంగాధరర్వు కు జనసేన 
అధయేక్షులు పవన్ అభినందనలు

శతఘ్ను నూయాస్: ప్రియమైన భోగరడిడి 
గంగాధరరావు గారికి శుభాభనందనలు,

గత సంవత్సరం అనగా 2020-21 లో 
జరిగన జనస్న పార్టీ క్రియ్శీలక సభయాత్వ 
కారయాక్రమం దా్వరా మ్రు తూరుపీగోదావరి 
జిలలో, కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్ం న్ండి 
329 మందిని పార్టీలో క్రియ్శీలక సభ్యాలుగా 
నమోదు చేయించారనను విషయం నా దృషిటీకి 
వచిచాంది. అందుకుగాన్ ముందుగా మ్కు 
నా హృదయపూర్వక అభనందనలు. పార్టీ 

ఎదుగుదలకు మ్రు వెచిచాస్తనను సమయ్నిను, శ్రమన్ నేన్ ఎపుపీడూ మరచిపోలేన్. 
జనసైనికుల కుట్ంబానికి అండగా నిలవాలనే సంకలపీంతో క్రియ్శీలక 
సభయాత్వంతో పాట్ ప్రమాదభీమా పథకానిను నా వంతు బాధయాతగా ప్రవేశపెటాటీన్. 
ఇది తొలి అడుగు మాత్రమే. యువతతోనే భవిత అని నమిమీ మారుపీకోసం రాజకీయ 
రంగ ప్రవేశం చేసిన నాకు ఆ దిశగా బాధయాతతో కూడిన మ్ బలమైన అడుగులు 
ఆనందానికి గురిచేస్తనానుయి మరియు మన లక్షాయానికి మరింత చేరువ చేస్తనానుయి. 
మన దేశం, మన ప్రగతి.. నిజాయతీ, దీక్షాదక్షత కలిగన పౌరుల వలేలో మన గమాలు 
సర్వతోముఖాభవృదిధి సాధిసా్తయి. భావితరాల భవిషయాతు్త కోసం మ్ర్ నాయకులుగా 
తయ్రవ్వండి. మ్ ప్రాంతం లో ప్రజలు ఎదురొకోనే సమసయాల గురించి అకకోడ ఉండే 
మ్కే బాగా అవగాహన ఉంట్ంది. కన్క మానవతా దృకపీథంతో వాటిని పరిషకోరించే 
దిశగా అడుగులు వేసూ్త అవసరమైనపుపీడు పోరాట సూఫ్రి్తతో ముందుకు వెళ్ళండి. 
ఆ క్రమంలో ఏ సమసయా వచిచానా అందుబాట్లో ఉంటూ వెన్నుదన్నుగా నేన్ 
నిలుసా్తన్. క్రియ్శీలక సభ్యాల వలేలో పార్టీ నిరామీణం ముందుకు కొనసాగుతుందని 
నేన్ విశ్వసిస్తనానున్. మ్రు మరింత తోడాపీట్నందించి మ్ ప్రాంతంలో జనస్న 
పార్టీని బలంగా ముందుకు తీసకువెళ్లోలని కోరుతునానున్. మ్రు జనస్న పార్టీపై 
ఉంచిన నమమీకానికి మరొకకోసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతునానున్. మరల వేరొక 
సందర్భంలో కలుదా్దమని జనస్న అదయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ అనానురు.

ఏదో ఒక జ్ల్లాకి ఆంధ్రభోజుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పేర్ పెట్టీలి: 
వాసగిరి మణికంఠ
శతఘ్ను నూయాస్: గుంతకల్ 
పటటీణం బలిజ సంఘీయుల 
ఆధ్వరయాంలో జరిగన 
శ్రీకృషణిదేవరాయల జయంతి 
వేడుకలు పాల్్నను వాసగరి 
మణ్కంఠ మాటాలోడుతూ… 
ప్రపంచ చరిత్రలో 
వజ్రవైడూరాయాలన్ నడిబజారోలో 
పోసి వాయాపారం చేయించిన 

మహారాజు, ప్రజలన్ కననుబిడడిల కంటే ఎకుకోవగా చూసకునను ఏకైక రాజు, ఆయన రాజయాపాలన రాముడి 
పాలనల మరిపించిన ఆంధ్రభోజుడు, కవిసార్వభౌముడు అయినట్వంటి కృషణిదేవరాయలవారి 
చరిత్రనూ ఈ కాలం నాటి పాలకులు విసమీరిస్తనను తీరున్ అవమానంగా భావిసూ్త. సమారు ఆయన 
పరిపాలన కొనసాగంచి 500 సంవత్సరాలు అవుతునాను ఇపపీటికీ ఆయన హయ్ంలో అభవృదిధి 
చేసిన అనేక నీటి కుంటలు, చెరువులు మరియు దేవాలయ్లు ఇపపీటికీ చెకుకోచెదరకుండా ఉండడం 
ఆయన గొపపీ పరిపాలన దారశినికతకు నిదరశినం అలంటి మహారాజు జయంతి వేడుకలన్ ప్రభ్త్వం 
అధికారికంగా నిర్వహంచాలి, అలగే ఆయన పేరున్ ఏద్ ఒక జిలలోకు పెడుతూ భావితరాలకు ఆయన 
చరిత్రన్ తెలియజేస్ విధంగా పాఠయాంశాలోలో చేరాచాలి అని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేసూ్త మర్ ముఖయాంగా 
30% ఓట్ బాయాంకు కలిగన బలిజ, కాపు, తెలగ, ఒంటరి కులలన్ రాజకీయ పార్టీలు కేవలం ఓట్ 
బాయాంకుగానే చూడకుండా, రాజకీయంగా చటటీసభలోలో తగన ప్రాధానయాత కలిపీంచాలి, అలగే అనేక 
సంవత్సరాలుగా రిజర్్వషన్ కోసం పోరాటం చేస్తనాను మాకు రిజర్్వషన్ కలిపీంచాలి, లేకపోతే రాబోయే 
రోజులోలో అందరమూ సంఘటితమై అనిను కులలన్ మతాలన్ కలుపుకుంటూ అధికారానిను సాధించి ఈ 
పాలకులకు తగన శాసి్త చెపాపీలి్స వస్తందని హెచచారించారు.
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అధికారుల నిర్లక్్యంతో ఇబ్ంది పడుతున్న 43వ డ్విజన్ అంబేద్కర్ నగర్ ప్రజలు: బైరి వంశీ కృష్ణ
శతఘ్ను నూయాస్:  ఉమమీడి వరంగల్ జిలలో ఇంచారిజి ఆకుల సమన్ ఆదేశాల మేరకు గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధిలోని 43వ డివిజన్ అంబేదకోర్ నగర్ లోని డ్రైనేజీ సమసయా మ్ద 
జనస్న పారిటీ తరపున జనసైనికులు సందరిశించడం జరిగంది. ఈ సందరబాంగా గ్రేటర్ వరంగల్ అధయాక్షులు బైరి వంశీ కృషణి మాటాలోడుతూ 43వ డివిజన్ అంబేదకోర్ 
నగర్ లోని సైడ్ డ్రైనేజీ పైన కాంట్రాకటీర్ అవగాహనా లోపంతో ఏరాపీట్ చేసిన మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ అడుడి రావడంతో మురికి నీరు మరియు చెత్త పెరుకపోవడంతో 
దురువాసన వస్తందని ద్మల బెడదా కూడా అధికమావుతుందని వయాక్తం చేసారు ఇపపీటికైనా అధికారులు సపీందించి సమసయా మ్ద ద్రుషిటీ పెటిటీ మురుగు కాలవులో ఉనను 
చెత్త పేరుకపోయిన వయార్థలన్ శుభ్ం చేయ్లని డిమాండ్ చేసారు. ఈ కారయాక్రమంలో గ్రేటర్ వరంగల్ సెక్రటర్ శేష్ద్రి సందీప్, యువజన విభాగం ఎగజికూయాటివ్ వసకోల 
నిఖిల్ చోప్రా, ఇలలోందుల రాజు, కొటేటీ మన్జ్, వివేక్ జీవన్ పాల్్నానురు.

మేడారం జాతరలో భకుతులకు దాహాని్న తీరిచిన వరంగల్ జనసేన
శతఘ్ను నూయాస్: మేడారం సమమీకకో సారలమమీ జాతర సందర్భంగా తరలివస్తనను భకు్తలకు కాజీపేట రైలే్వ స్టీడియం ఆర్టీసీ బస్ సాటీండ్ లో వరంగల్ జనస్న పార్టీ 
అధ్వరయాంలో మంచి నీటి బాటిళ్లో అందజేసి దాహానిను తీరచాటం జరిగంది. ఈ సందరబాంగా జనస్న నాయకులు గోళ్ళ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాటాలోడుతు కరోనా దృష్టీ్య 
ప్రతి ఒకకోరు మాసకోలు ధరించి సామాజిక దూరం పాటించాలని, జాతర జరిగే 4 రోజులు భకు్తలకు మాసకోలు వాటర్ బాటిలులో పంపిణీ చేసా్తమని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనస్న నాయకులు గడడిం రాకేష్, గాద పృథి్వ, మేకల ప్రసనను కుమార్, ముకకో అభలష్, కొలూలోరి అన్దీప్, శ్వాజీ, పసల మహేష్, వెలిశాల రాజు 
తదితరులు పాల్్నానురు.
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