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ప్రజాస్వామ్యం మానవాళికి ఓ వరయం
* సామాన్యుల హక్కులక్ రక్షణ దక్కుతేనే ప్రజాసావామయుయం 
మన్గడ సాగిస్తయంది
* రాజాయుయంగయంలో హక్కులు... బాధయుతలు అయందరికీ సమానమే
* ప్రజాసావామయుయంలో నియయంత పోకడలు చెల్లవు
* రౌడీలు రాజాయులు ఏలకూడదు
* అక్రమ నిర్యందాలక్ జనసేన వెరవదు
* ప్రభుతవా వైఫల్యులు తెలుసా్తయనే జనవాణి అడ్డుక్న్నారు
* మయంగళగిరి పార్టీ కారాయులయయంలో విశాఖ నేతల ఆత్మీయ 
సమావేశయంలో శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్
శతఘ్నా న్యుస్: ‘ప్రజాసావామయుయంలో మనమయంతా భాగయం. అయంతా 

ఒకకుటైతేనే ప్రజాసావామయుయం పరిఢవిలు్లతయంది. న్క్ నచ్చని వాళ్్ల ఉయండకూడదు..బతకూకుడదు అయంటే క్దరదు. మానవాళిక్ దక్కున గొప్ప వరయం ప్రజాసావామయుయం. ఆ విలువలన్ మనయం 
కాపాడ్కోవాలి. ఇది మా భూమి.. మా నేల. మేయం ప్రజాసావామయుయం నమ్మీక్న్నాయం ఇకకుడే ఉయంటయం అని పోరాడి చెబుదాయం’ అని జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు స్పషటీయం 
చేశారు. అక్రమ కేసలక్ భయపడేది లేదని, నిర్యందాలక్ వెరవబోమన్నారు. రాష్టయంలో రౌడీ రాజయుయం మారాలయంటే ప్రజాసావామయు పయంథాలో సమష్టీగా చేసే బలమైన పోరాటలే సరైన 
మార్యం అన్నారు. రౌడీలు రాజయుమేలకూడదననాదే జనసేన లక్షష్యమని చెపా్పరు. విశాఖ అక్రమ కేసలో్ల జైలు పాలై.. గౌరవ హైకోరుటీ ఇచ్్చన బెయిలుతో విడ్దలైన తొమిమీది మయంది జనసేన 
న్యక్లు, వారి క్టయంబ సభుయులతో పార్టీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు శనివారయం మయంగళగిరి పార్టీ కారాయులయయంలో సమావేశయం అయ్యురు. శ్రీ కోన తాతారావు, శ్రీ సయందరపు 
విజయ్ క్మార్, శ్రీ సయందీప్ పయంచకర్ల, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ రాజు, శ్రీ పీతల మూరి్త య్దవ్, శ్రీమతి కొల్్లరు రూప, శ్రీ రాయపురెడిడు కృష్ణ, శ్రీ శ్రీనివాస పటనాయక్, శ్రీ చ్ట్టీబిలి్ల శ్రీన్లన్ 
శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు సతకురియంచారు. అనయంతరయం వారి క్టయంబ సభుయులతో మ్చ్చట్యంచారు. ఈ కారయుక్రమయంలో పార్టీ రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ ఛైరమీన్ శ్రీ న్దయండ్ల మనోహర్ 
గారు పాల్్న్నారు. ఈ సయందర్యంగా శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు మాట్లడ్తూ “ న్ పిల్లలక్ మయంచ్ చదువు ఇవవాగలన్.. డబుబులు ఇవవాగలన్.. మయంచ్ ఇలు్ల, బటటీలు, వారిక్ కావలిసిన 
సౌకరాయులుఇచే్చ అవకాశయం న్క్యంది. కానీ వారు బతికేయందుక్ మయంచ్ సమాజానినా త్సక్రావాలయంటే నేనేయం చేయ్లి అననా ఆలోచనే నన్నా రాజకీయ్ల వైపు నడిపియంచ్యంది. ఈ రోజు 
న్ క్టయంబయం అయంటే జనసేన సమూహమయంతా. ఈ ప్రజలయందరూ న్ వాళ్ళే అన్క్యంట. సమూహయంగా ఉయండే సమాజయంలో కేవలయం న్ ఒకకుడి వల్లనే అదు్తాలు జరిగిపోతాయి అయంటే 
నమమీన్. మయంచ్ ఆలోచనలతో కూడిన బలమైన సమూహయం తయ్రు చేసేయందుకే జనసేన పార్టీని వేదికగా నిరిమీయంచాన్. నెల్్లరులో చదువుక్యంటననాపు్పడ్ చటటీయం ఒకరికే ఎయందుక్ 
బలయంగా పనిచేస్తయంది అననా ఆలోచనల న్యంచ్ పుట్టీన న్ పయనయం ఈన్డ్ ఒక బలమైన ఆలోచనల సమూహానినా తయ్రుచేసయంది.
* ప్రశ్నాసే్త కేసలు పెడతారా?
రాజాయుయంగయం అయందరికీ సమాన హక్కులు, బాధయుతలు ఇచ్్చయంది. మరి ఎయందుక్ అధికారయంలో ఉననావారు రౌడీలు మాదిరి ప్రవరి్తస్తన్నారు..? వారిక్ రాజాయుయంగయం వరి్తయంచదా? కనీసయం 
సయంసాకురయం పాట్యంచే సయంప్రదాయయం కూడా ఈ రాష్టయంలో లేదు. నమసాకురయం పెడితే ప్రతి నమసాకురానిక్ బదులుగా ఏయం మాట్లడతారో అననా భయయం ఉయంది. ఇది ఒకకుడికే కాదు. మొత్తయం 
రాష్ట ప్రజలో్ల ఉయండడయం బాధాకరయం. గట్టీగా మాట్లడితే ఏ ప్రభుతవా పథకాలు నిలుపుదల చేసా్తరో, ఏదైన్ ప్రశ్నాసే్త ఎకకుడ కేసలు పెడతారో, గట్టీగా విమరిశిసే్త రాత్రిక్ రాత్రి ఇయంకేయం చేసా్తరని 
రాష్ట ప్రజలయంతా భయపడ్తన్నారు.
* ఆ తలి్ల వేదన బలయంగా తాక్యంది
ఎనినాకల అనయంతరయం ఇదే కారాయులయయంలో కూరు్చననా నన్నా ఓ తలి్ల వచ్్చ కలిసయంది. స్కులుక్ వెళి్లన తన 14 ఏళ్ల కూతరినా అతాయుచారయం చేస చయంపేశారని, కనీసయం ఇప్పట్వరక్ 
పట్టీయంచుక్ననా వయువస్థ లేదని ఆమె చెప్పడయం దానిక్ సయంబయంధియంచ్ అనినా వివరాలు బయట పెటటీడయం నన్నా బలయంగా కదిలియంచ్యంది. ఇయంట్ న్యంచ్ పాఠశాలక్ వెళి్లన బిడడుక్ తగిన రక్షణ 
లేనపు్పడ్, మనమేయం చేయలేని నిససిహాయ పరిస్థతలో్ల ఉననాపు్పడ్ వచే్చ ఒక కోపయం మాటలో్ల చెప్పలేనిది. ఈ వయువస్థల పరిస్థతి చూస న్లో నేన్ ఎనోనాసారు్ల దహయంచుక్పోయ్న్. 
పోరాటమే మార్యంగా భావియంచాన్. సమాజయంలో మన దృష్టీక్ రాని ఇల్యంట్ ఎనోనా దురాగతాలు రాష్టయంలో జరుగుతన్నాయి. దీని మీద కేసలక్ వెరవక్యండా పోరాడడయం నేరు్చకోవాలి. 
మనిష్క్ మనిష్ మాత్రమే సహాయయం చేయగలడ్. మనమయంతా కలిస పోరాడితే మనలినా అడ్డుక్నే వారు ఎవరు ఉయండరు. జనసేన న్యక్లో్ల పోరాట పట్మ చూసే్త మ్చ్చటగా 
ఉయంది. నన్నా న్క్ దగ్రగా ఉననావారు నమమీకపోవచే్చమో , ఎకకుడో ఉయండి న్ కోసయం ఎయంతో నిబద్ధతగా పనిచేసే నన్నా నమేమీ జన సైనిక్లు, జనసేన క్టయంబయం ఉయండడయం న్క్ గొప్ప 
బలయం. అన్యుయయం జరిగినపుడ్ అయంతా సయంఘట్తయంగా పోరాడ్దాయం. మీక్ ఎల్లవేళల్ తోడ్గా నేన్ ఉయంట. ఒక ఉననాతమైన లక్షష్యయం కోసయం సమ్పారి్జయంచే జాఞానయం మనలినా క్దురుగా 
ఉయండనీయదు. సమాజయం కోసయం ఏదైన్ ఉననాతమైన పనిచేసే వరక్ అది మనలినా నడిపిస్తయంది.
* జనవాణి అయంటే అధికార పార్టీక్ వణుక్
జనవాణి కారయుక్రమయంలో వేల సమసయులు మన మ్యందుక్ వచా్చయి. ఈ ప్రభుతవాయం చేస్తననా దురాగతాలు బయటక్ వచా్చయి. ఒక దళిత యువక్డ్ని అరెసటీ చేశారు.. నిబయంధనల 
ప్రకారయం వయువహరియంచాలి. కానీ అతనిక్ శ్రోమ్యండనయం చేయియంచే అధికారయం ఈ పాలన్ వయువస్థక్ ఎకకుడిది..? ఓ సైనిక్డ్ దేశానిక్ కాపల్ కాసే్త రాష్టయంలో మాత్రయం అతడి భూమిని 
మియంగేశారు. ఇల్యంట్ ఎనోనా సమసయులు... దివాయుయంగుల సమసయులు మన దృష్టీక్ వచా్చయి. ఎయందరో బాధితలు మనలినా కలిస వారి వేదనన్ పయంచుక్న్నారు. జనవాణి కారయుక్రమయం అయంటే 
అధికార పార్టీక్ వెన్నాలో వణుక్ మొదలైయంది. దీని కోసమే విశాఖపటనాయంలో ఆ కారయుక్రమానినా కచ్్చతయంగా అడ్డుకోవాలని చేసన పన్నాగమే ఈ నెల 15 వ తేదీన చోట చేసకొయంది. 
ఒక ఐపీఎస్ సా్థయి అధికారి న్ వాహనయం మీదక్ వచ్్చ పదేపదే రెచ్చగొటటీలని చూసన్, ఎయంతో సహనయంతో ఉన్నా. ఒక సమూహయం మొత్తయం కదులుతననాపు్పడ్ భావోదేవాగాలు నియండి 
ఉయంటయి. ఆ సమయయంలో నేన్ ఏ విధయంగా స్పయందియంచ్న్ పెద్ద విషయయం అయ్యుది. ప్రభుతవాయం అదే కోరుక్యంది. కానీ మనయం సహనయంతో ఉన్నాయం.
* జైల్ భరో చేదా్దయం అన్క్న్నాయం
అన్యుయయంగా కేసలో్ల ఇరిక్యంచ్న న్యక్లు బయటక్ రాక్యంటే పార్టీ తరఫున జైల్ భరో చేయ్లని భావియంచాయం. ఎల్యంట్ నేరయం చేయక్న్నా న్యక్లన్ ఇళ్లలోక్ వెళి్ల మర్ పోలీసలు 
అన్యుయయంగా అరెసటీ చేశారు. బస చేసన నోవాటెల్ హోటల్ లోక్ వచ్్చ మర్ దౌర్జనయుయం చేశారు. న్యుయవయువస్థపై పార్టీక్ ఉననా నమమీకయం మనలినా గెలిపియంచ్యంది. కచ్్చతయంగా అక్రమయంగా 
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పెట్టీన కేసల న్యంచ్ కూడా బయటక్ వసా్తయం. ఇల్యంట్ క్్లషటీ సమయయంలో అయండగా నిలిచ్న రాష్టయంలోని జన సైనిక్లు అయందరికీ అల్గే జైలుక్ వెళి్లన న్యక్ల క్టయంబ సభుయులక్ 
మనస్ఫూరి్తగా అభినయందనలు, కృతజఞాతలు తెలుపుతన్నాన్. వారు మనో ధైరయుయంతో ఉయండటయం అభినయందనీయయం” అని శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు అన్నారు.
* శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ న్యకతవాయం మన అదృషటీయం : శ్రీ న్దయండ్ల మనోహర్
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ చైరమీన్ శ్రీ న్దయండ్ల మనోహర్ గారు మాట్లడ్తూ “విశాఖలో జనసేన న్యక్ల అక్రమ అరెసటీలు ప్రపయంచయం మొత్తయం చూసయంది. పార్టీ 
న్యక్ల అరెసటీ విషయయం తెలిసన దగ్ర న్యంచ్ రాత్రి మొత్తయం శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు జరిగిన పరిణామాలపై ప్రతిక్షణయం వాకబు చేస్్తనే ఉన్నారు. అరెసటీ అయిన వారిని సేటీషన్్ల 
మారుస్తన్నారననా విషయయం ఆయన దృష్టీక్ వచ్్చయంది. ఎవరు ఏ సేటీషన్ లో ఉన్నారననా విషయయం పార్టీ న్యక్ల సాయయంతో ఎప్పట్కపు్పడ్ తెలుసక్యంటూనే ఉన్నారు. అరెసటీ అయిన 9 
మయందిలో ఒక మహళ కూడా ఉయందని తెలిస ఆవేదనక్ లోనయ్యురు. పార్టీలో ప్రతి ఒకకురినీ సయంత క్టయంబ సభుయులుగా భావియంచే శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారి ల్యంట్ న్యక్డ్ దొరకడయం 
మనయందరి అదృషటీయం. అరెసటీ అయిన 9 మయందిని వీలయినయంత తవారగా బయటక్ త్సక్వచే్చయందుక్ ఆయన నిరయంతరయం న్యుయ నిపుణులతో మాట్లడారు. పార్టీ న్యుయ విభాగయంతో పాట 
హైకోరుటీ ల్యర్లన్ సయంప్రదియంచారు. యుద్ధప్రాతిపదికన బెయిల్ వచే్చ ఏరా్పట్ల చేయ్లని కోరారు. అరెసటీ అయిన వారి క్టయంబ సభుయుల ఆవేదన ఎల్ ఉయంటయందో మాక్ తెలుస. 
పార్టీలో పని చేసే ప్రతి ఒకకురినీ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు గాని, మేమ్ గాని సయంత క్టయంబ సభుయుల్్లనే భావిసా్తయం. మీరు కూడా ఏ దశలోన్ కేసలక్ భయపడక్యండా పార్టీ కోసయం 
ధైరయుయంగా నిలబడడయం చూస గరవాయంగా అనిపియంచ్యంద”ని అన్నారు.
* మీరిచ్్చన ఓదారు్ప, ధైరయుయం మరి్చపోలేయం
అయంతక్ మ్యందు అరెసటీ అయియు జైలుక్ వెళి్లన 9 మయందితో పాట వారి క్టయంబ సభుయులు అక్రమ కేసల కారణయంగా తామ్ ఎదుర్కుననా పరిస్థతలన్ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారిక్ వివరియంచారు. 
‘విశాఖ పరయుటనన్ అడ్డుకోవడయం దావారా అలజడి సృష్టీయంచ్ విశాఖన్ అగినాగుయండయంగా మారా్చలని క్ట్ర పన్నారు. అధికార పక్షయం ఎయంతగా ఇబబుయందిపెట్టీన్ మీరు చూపిన సహనయం చాల్ 
గొప్పది. . మేమ్ జైలుక్ వెళ్లడయం వల్ల అకకుడ ఉననా సమసయులు కూడా తెలిశాయి. 1200 మయందిక్ మాత్రమే అవకాశయం ఉననా జైలో్ల 1800 మయందిని ఇరిక్యంచారు. ఖైదీలు సైతయం వైసీపీక్ 
ఓట్ల వేసనయందుక్ పశా్చతా్తప పడ్తన్నారు. పోలీసలు మా మీద పగబట్టీన విధయంగా - బెలుటీలతో కొటటీడయం, గుయంజీలు త్యియంచడయం ల్యంట్ చరయులతో వేధియంచారు. మీరిచ్్చన జైల్ భరో 
పిలుపుతో మీరు ఎకకుడ పరామరశిక్ వసా్తరోనని పోలీసలు వణిక్పోయ్రు. మేమ్ జైలో్ల ఉననా సమయయంలో మా క్టయంబ సభుయులక్ మీరిచ్్చన ఓదారు్ప, ధైరయుయం, పార్టీ న్యక్లు, 
జనసైనిక్లు చూపిన ప్రేమ జీవితకాలయం గురు్తయంటయంది’ అయంటూ శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారిక్ కృతజఞాతలు తెలిపారు. ఈ సమావేశయంలో శ్రీ కోన తాతారావు, శ్రీ సయందరపు విజయ్ క్మార్, 
శ్రీ సయందీప్ పయంచకర్ల, శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ రాజు, శ్రీ పీతల మూరి్త య్దవ్, శ్రీమతి కొల్్లరు రూప, శ్రీ రాయపురెడిడు కృష్ణ, శ్రీ శ్రీనివాస పటనాయక్, శ్రీ చ్ట్టీబిలి్ల శ్రీన్తో పాట వారి క్టయంబ 
సభుయులు పాల్్న్నారు.
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“ఓం శివశక్తి పీఠం” వ్యవస్థాపకులు బత్తిల బలరామకృష్ణ దంపత్లకు సత్కారం
శతఘ్నా న్యుస్: రాజానగరయం నియోజకవర్యం, ఏ కారయుక్రమ 
నిరావాహక్లకైన్…. ఆ కారయుక్రమయం అతయుయంత విజయవయంతయం 
అయితే వారిక్ కలిగే ఆనయందయం అయంతా ఇయంతా కాదు. అటవయంట్ 
మధురాన్భూతే రాజానగరయం మయండలయం, చక్రాదావారబయంధయం 
గ్రామయంలో “శ్రీశ్రీశ్రీ పరిపూరా్ణనయంద సావామీజీ” విశ్షటీ అతిథిగా 
చక్రాదావారబయంధయం గ్రామయంలో గ్రామ ప్రతిషటీ పెయంచేవిధయంగా, 
అయంగరయంగ వైభవయంగా, జిల్్ల సా్థయిలో, చరిత్రలోనే ఓ అదు్త 
ఘటటీయంల్ నిలిచేల్ జరిగిన “హరిహరుల కళ్యుణయం” “హరిహర 
పుత్రవైభోగయం” కొనినా వేల్దిమయంది అయయుప్ప సావామ్లచే 
“అయయుప్పల పడిపూజ” కారయుక్రమయం చక్రాదావారబయంధయం గ్రామయంలో 
అతయుయంత వైభవయంగా జరగడయంతో కలిగియంది. ఈ కారయుక్రమయం 
విజయవయంతయం కావడయంతో అతిధులుగా పాల్్ననా ఆధాయుతిమీకవేత్త, 
“ఓయం శ్వశక్్త పీఠయం” వయువసా్థపక్లు, రాజానగరయం నియోజకవర్ 
జనసేన న్యక్లు బత్తల బలరామకృష్ణ మరియు “న్ 
సేన కోసయం న్ వయంత” కమిటీ కోఆరిడునేటర్ శ్రీమతి బత్తల 
వెయంకటలక్ష్మి దయంపతలన్ వారి సవాగృహయం నయందు కారయుక్రమ 

నిరావాహక్లు కలిస, సావామి వారి త్ర్థ ప్రసాదానినా అయందజేస “బత్తల” దయంపతలక్ దుశాశిలువాతో చ్రు సతాకురానినా అయందజేశారు. కారయుక్రమ నిరవాహణ నిమిత్తయం “బత్తల” దయంపతలు 
50,000/౼ వేల రూపాయలు ప్రకట్యంచగా, వాట్ని శనివారయం నిరావాక్లక్ అయందజేశారు. ఈ కారయుక్రమయంలో గురుసావామ్లు, సావామ్లు, చక్రదావారబయంధయం గ్రామ జనసేన పార్టీ 
అధయుక్షులు ఆనయందాల గోవియంద్, సీనియర్ నేత క్రుమళళే మహేష్ పాల్్న్నారు.

రైతి నల్లోడు కుటంబానిక్ 
మనోధైరా్యనినిచ్చిన శ్రీమతి 

ల్కం మాధవి
శతఘ్నా న్యుస్: నెలి్లమర్ల, పూసపాట్రేగ మయండలయం తిప్పలవలస గ్రామయం 
మతసిష్య కారి అయిన రైతి నలో్లడ్ తఫాన్ త్వ్రత హెచ్చరిక నేపథయుయంలో 
అలలపై య్యంకర్ సాయయంతో నిలిపిన మరబోటన్ సమ్ద్రపు త్రయం ఒడ్డుక్ 
చేరే్చ క్రమయంలో ప్రమాదవశాత్త తెప్ప బోల్్త పడడయంతో చనిపోయ్రు. ఈ 
సయంఘటనన్ అధికారులు సమ్ద్రయంలో సానానయం చేయడానిక్ వెళి్లనటటీ 
చ్త్రీకరియంచ్నటటీ గ్రామస్తలు వాపోతన్నారు. ఈ రైతి నలో్లడ్ క్టయంబానినా 
నెలి్లమర్ల నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇయంచార్్జ శ్రీమతి లోకయం మాధవి 
పరామరిశియంచ్ ఆ క్టయంబానిక్ న్యయుయం జరిగే వరకూ పోరాటయం చేసా్తమని 
అన్నారు. ఈ కారయుక్రమయంలో విజయనగరయం జిల్్ల జనసేన పార్టీ మతసిష్యకార 
ప్రధాన కారయుదరిశి కారి అప్పలరాజు, పూసపాట్రేగ మయండల జనసేన 
న్యక్లు గుడివాడ జామరాజు, బోర సత్ష్, రమేష్, శేఖర్, నరిసియంగ్ రావు, 
శరత్ మరియు తిప్పలవలస గ్రామ ప్రజలు పాల్్న్నారు.

చిన్నన్నయ్య శ్రీ నాగబాబుకి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
శతఘ్నా న్యుస్: న్ జీవనయ్నయంలో ఒక ప్రతేయుక సా్థనయం ఉననా మా చ్ననాననాయయు, జనసేన 
పిఏసీ సభుయులు శ్రీ న్గబాబు గారిక్ హృదయపూరవాక జనమీదిన శుభాకాయంక్షలు అయంటూ 
జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ ఒక ప్రకటన విడ్దల చేశారు. వర్తమాన 
రాజకీయ, సామాజిక అయంశాలన్ విశే్లష్యంచుకొనేటపు్పడ్- వాట్ తాల్క్ నేపథాయులన్, 
చారిత్రక కోణాలన్ వాస్తవిక దృక్పథయంతో అవగాహనపరచుకోవడయం గురియంచ్ 
తెలియచెపి్పయంది మా చ్ననాననాయయు శ్రీ న్గబాబు గారే. ప్రఖ్యుత న్యుయకోవిదులు శ్రీ న్నీ 
పాలీకువాల్ గారి ఔననాతాయునినా, రాజాయుయంగయం, మన న్యుయ వయువస్థ గురియంచ్ ఆయన రాసన 
పుస్తకాలన్ న్క్ పరిచయయం చేసయంది శ్రీ న్గబాబు గారే. సవాతహాగా శ్రీ న్గబాబు గారు 
న్యుయవాది కావడయంతో రాజాయుయంగయంలో పయందుపరిచ్న హక్కులు, బాధయుతలు గురియంచ్న 
అయంశాలపై ఆసక్్త చూపేవారు. మానవ హక్కుల ఉల్లయంఘన, పరాయువరణ విధవాయంసయం 
ల్యంట్వాట్పై ఎక్కువగా మాట్లడేవారు. పీడిత వరా్ల బాధలక్ చలియంచే తతవాయం ఉయంది. 
నెల్్లరులో చదువుకొనే రోజులో్ల- చ్ననాననాయయు మద్రాస్ హగి్న్ బాథమ్సి న్యంచ్ తెచ్్చన 
‘100 గ్రేట్ లైవ్సి’ అనే పుస్తకానినా ఇచ్్చ తప్పక్యండా చదవమన్నారు. అప్పట్ న్యంచ్ అనేక 
పుస్తకాలన్, బాబాసాహెబ్ అయంబేడకుర్, వీర సావరకుర్, భగత్ సయంగ్, టైగర్ జతిన్ దాస్, 
చ్టటీగాయంగ్ తిరుగుబాటదారులు న్యంచ్ జిడ్డు కృష్ణమూరి్త, యూజీ కృష్ణమూరి్త.. ఇల్ మన 
సమాజానినా భిననా కోణాలో్ల ప్రభావితయం చేసన జీవిత గాథలన్ తెలిపే రచనలన్, తెలయంగాణ 

సాయుధ పోరాట చరిత్రక్ సయంబయంధియంచ్న పుస్తకాలన్ ఇచా్చరు. మ్దిగొయండ శ్వప్రసాద్ గారి చారిత్ర కల్పన్ సాహతయుయం బాగా చదివేవారు. దానిపై చరి్చయంచేవారు. గద్దర్ విప్లవ గీతాలు, 
కోడిబాయ్ లచ్చమమీది... కోడిపుయంజుబాయ్ లచ్చమమీది ల్యంట్ జానపదాల గురియంచ్ చెపే్పవారు. శ్రీ న్గబాబు గారిలో మయంచ్ చ్త్రకారుడ్ ఉన్నాడ్. అల్గే చదువుకొనే రోజులో్ల కరాటే 
ప్రాకీటీస్ చేశారు. ఇప్పట్కీ ఏదొక కొత్త విషయ్నినా తెలుసకోవాలనే తపిసా్తరు. ప్రకృతి వైదయుయంలో చెపి్పన అయంశాలన్ పాట్సా్తరు. తేనె, నిమమీరసయం త్సకొయంటూ రోజుల తరబడి ఉయంటరు. 
న్స్తకవాదయం, ఆస్తకతవాయం... ఏదైన్ హేతబద్ధయంగా ఆలోచన చేయ్లయంటరు. ఇల్ చ్ననాననాయయులో భిననా పారాసివాలు ఉన్నాయి. ఎల్యంట్ పరిస్థతలనైన్ తటటీకొని ధృడయంగా నిలబడే శ్రీ 
న్గబాబు అననాయయుక్ ఈ జనమీదిన సయందర్యంగా సయంపూర్ణ ఆయురారోగాయులు ప్రసాదియంచాలని ఆ ప్రకృతి మాతన్ ప్రారి్థస్తన్నాన్ అని శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ అన్నారు.

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

షాదీ తోఫాపై ప్రభుత్ం పెట్టిన ఆంక్షలపై జనసేన నిరసన
నమ్మి గద్దెనెక్కిస్తే మా జీవితాలను ఛిద్ం చేస్తేరా?
వైసీపీ నేతలపై నిప్పులు చెరిగిన ముస్లంలు
151 సీట్్ల కట్టబెట్్టనందుకు మా బిడ్డలకు భవిషయూత్ లేకుండా చేస్తేరా?
ముస్లంలు బాగుపడితే వైసీపీ నేతలు ఎందుకు చూడలేకపోతున్నిరు?
రాజకీయంగా, స్మాజికంగా ముస్లంలను ఒక పథకం ప్రకారం జగన్ రెడి్డ అణగదొకుకితున్నిరు
ముస్లంలపై ఎంతక్ంత కక్షకట్్టరో అర్ం కావటం లేదు
వైసీపీలో ఉనని ముస్లం మైన్రిటీ నేతలు ఇపపుట్కైన్ నోరువిప్పులి
చరిత్ర హీనులుగా వైసీపీ ముస్లం నేతలు మ్గిలిపోతారు
గద్దె నెక్కించిన మాకు ఆ గద్దెని ఎలా దంచాలో కూడా తెలుసు
ముస్లంల ద్రోహి జగన్ డౌన్ డౌన్ అంటూ దదదెరిలి్లన గుంటూరు కలక్టరేట్ ప్ంగణం
ముస్లంలకు వైసీపీ నేతలు చేసుతేనని తీరని అన్యూయంపై గళమెత్తేన జనస్న ప్ర్్ట ముస్లం మైన్రిటీ 
నేతలు

శతఘ్నా న్యుస్: వైసీపీ పార్టీని మ్స్లయం, మైన్రిటీలు తమది అన్క్న్నారు, తమ జీవితాలతో పాటూ మా బిడడులక్ బయంగారు భవిషయుత్తన్ అయందిసా్తరని నమామీరు ఆ నమమీకయంతో గయంప 
గుత్తగా తమ ఓట్లన్ ఫాయున్ గురు్తపై వేస చరిత్రలో నిలిచేల్ 151 సీట్ల వైసీపీక్ కటటీబెటటీరు ఇపు్పడ్ అదే వారి పాలిట శాపయం అయియంది. జగన్ ని గుయండెలో్ల పెటటీక్ననాయందుక్ ఆ గుయండెల 
మీదే తయంతన్నాడ్. మ్స్లయం మైన్రిటీలక్ అయందాలిసిన సయంక్షేమ పథకాలన్, రాజాయుధికారయంలో దకాకులిసిన వాటన్ దూరయం చేస్్త తమ జీవన ప్రమాణాలన్ చ్న్నాభిననాయం చేసారయంటూ 
వైసీపీ ప్రభుతవాయంపై జనసేన పార్టీ మ్స్లయం నేతలు భగు్మన్నారు.

మ్స్లయంల ద్రోహ జగన్ న్ గద్ద నెక్కుయంచ్న మ్స్లయంలక్ గద్ద దియంపటయం ఎల్గో కూడా తెలుసయంటూ నిపు్పలు చెరిగారు. షాదీ కా తోఫా పధకానిక్ విధియంచ్న కఠిన నిబయంధనలు తక్షణమే రదు్ద 
చేయ్లి అయంటూ మ్స్లయం మైన్రిటీల మహాధరానా పేరిట శనివారయం గుయంటూరు జిల్్ల కలకటీరేట్ ఎదుట జనసేన పార్టీ ఆధవారయుయంలో భార్ నిరసన కారయుక్రమయం చేపట్టీయంది. మ్స్లయంల ద్రోహ 
జగన్ రెడిడు డౌన్ డౌన్. నమిమీయంచ్ వయంచ్యంచ్న జగన్ రెడిడు డౌన్ డౌన్ అయంటూ నిన్దాలతో కలకటీరేట్ దద్దరిలి్లయంది. ఈ కారయుక్రమానిక్ జిల్్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళళే హరి అధయుక్షత వహయంచారు. 
మ్ఖయుఅతిథిగా విచే్చసన జనసేన పార్టీ రాష్ట కారయుదరిశి, మైన్రిటీ న్యక్లు షేక్ న్యుబ్ కమాల్ మాట్లడ్తూ గత ఎనినాకలో్ల రాష్టయంలోని 175 నియోజకవరా్లో్ల మ్స్లయంలు 
వైసీపీ పార్టీని నమిమీ 151 సీట్ల రావటయంలో కీలకపాత్ర వహయంచారన్నారు. మ్స్లయంలక్ ఒకకు పార్లమెయంట్ సీట ఇవవాకపోయిన్ జగన్ రెడిడు చెపి్పన మాయమాటలన్ గుడిడుగా నమిమీన 
మ్స్లయంలన్ నిలువున్ నమిమీయంచ్ వయంచ్యంచారని ఆవేదన వయుక్తయం చేశారు. ఎనినాకల సమయయంలో మ్స్లయం మైన్రిటీలక్ ఇచ్్చన ఒకకు హామీని కూడా ఈ మూడననారేళ్్లగా నెరవేర్చలేదని 
మయండిపడాడురు. పేద మ్స్లయం బిడడుల పెళి్లకోసయం గత ప్రభుతవాయం ఇచ్్చన య్భైవేల రూపాయలక్ తోడ్ మరో య్భైవేలు ఇసా్తనయంటూ ఎయంతో నమమీకయంగా ఇచా్చరని ఇప్పట్వరక్ ఒకకు 
మ్స్లయం బిడడుక్ కూడా ఒకకు రూపాయి ఇవవాలేదన్నారు. మ్స్లయంలు బాగుపడటయం మ్ఖయుమయంత్రిక్ సతారమూ ఇషటీయం ధవాజమెతా్తరు. మ్స్లయంలక్ జరుగుతననా అన్యుయయంపై నోరు మెదపని 
ఉప మ్ఖయుమయంత్రి అయంజాద్ బాషాల్యంట్ నేతలు మ్స్లయం ద్రోహులుగా చరిత్రలో నిలిచ్పోతారయంటూ న్యుబ్ కమాల్ ఆగ్రహయం వయుక్తయం చేశారు. రాష్ట కారయుదరిశి షేక్ జిల్ని మాట్లడ్తూ 
మ్స్లయంలపై జగన్ రెడిడు చ్ననాచూపు చూస్తన్నారని మయండిపడాడురు. మ్స్లయంలన్ రాజకీయయంగా, సామాజికయంగా జగన్ రెడిడు అనగదొక్కుతన్నారని, అయంత పాపయం ఈ మ్స్లయంలు ఏమి చేసారని 
జిల్ని ప్రశ్నాయంచారు. రాష్ట ప్రదాన కారయుదరిశి బోనబోయిన శ్రీనివాస్ మాట్లడ్తూ గత ఎనినాకలో్ల వైసీపీక్ దళితలు, మ్స్లయంలు, బీసీలు వెన్నామూకగా నిలిచారని ఇపు్పడ్ అదే ఆ వరా్ల 
పాలిట శాపయంగా మారియందన్నారు. న్ మ్స్లయంలు, న్ బీసీలు, న్ దళితలు అయంటూ జగన్ రెడిడు పలిక్న చ్లక పలుక్లన్ నమిమీ గుయండెలో్ల పెటటీక్న్నా పాపానిక్ అధికారయంలోక్ రాగానే 
ఆ గుయండెలపైనే తయంతన్నాడని ఆగ్రహయం ఆగ్రహయం వయుక్తయం చేశారు. జిల్్ల అధయుక్షుడ్ గాద వెయంకటేశవారరావు మాట్లడ్తూ సయంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయటనిక్ చదువుతో ఏయంపని 
అని మయండిపడాడురు. రాష్ట శాసనసభుయులో్ల పదవ తరగతి కూడా చదవని వారిని అనరుహులుగా ప్రకట్యంచ్ ఆపైన షాదీ కా తోఫాక్ ఈ నిబయంధన విధియంచాలన్నారు. మాట తప్పయం మడమ 
తిప్పయం అయంటూ ఒక టయుగ్ లైన్ పెటటీక్ననా వైసీపీ నేతలు అధికారయంలోక్ రాగానే ఎనినా మాటలు తపా్పరో ఎనినా మడమలు తిపా్పరో లెకేకులేదని దుయయుబటటీరు. వైసీపీ అరాచక, అవినీతి, 
నమమీకద్రోహ పాలనపై ప్రజలో్ల త్వ్రఅగ్రహావేశాలు నెలకొన్నాయని రాన్ననా ఎనినాకలో్ల వైసీపీ ఓటమిని ఎవరూ ఆపలేరన్నారు. ప్రజలో్ల ఆలోచన మొదలైయందని గాడితపి్పన రాషా్రానినా 
కాపాడాలి అయంటే నీతినిజాయిత్, నిబద్ధత కలిగిన నిసావార్ధపరుడైన పవన్ కళ్యుణ్ ఒకకుడే దిక్కు అని ప్రజలు భావిస్తన్నారని గాద వెయంకటేశవారరావు అన్నారు. అనయంతరయం జిల్్ల కలెకటీర్ వేణు 
గోపాలరెడిడుక్ వినతిపత్రయం అయందచేశారు. ఈ కారయుక్రమయంలో రాష్ట న్యక్లు వడ్రాణయం మారకుయండేయబాబు, బయండారు రవికాయంత్, చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాస్, ఇసా్లయం భేగ్, మహళ్ కోఆరిడునేటర్ 
పారవాతి న్యుడ్, కార్్పరేటర్ లు పదామీవతి, లక్ష్మీ దుర్, బిట్రగుయంట మలి్లక, విజయలక్ష్మి, ఉపు్ప వెయంకట రత్తయయు, అడపా మాణికాయులరావు, క్రణ్, న్రదాస ప్రసాద్, నగర అధయుక్షుడ్ 
నెరేళ్ల సరేష్, ఖ్సీయం సైదా, తవిట్ భావన్నారాయణ, కోమలి, జ్యుతి, అనస్య, కొర్రపాట్ న్గేశవారరావు న్గలక్ష్మి, హరి చయందన తదితరులు పాల్్న్నారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

సోము వీర్రాజును మరా్యదపూర్కంగా కలిసిన 
గర్భన సతితిబాబు

శతఘ్నా న్యుస్: పాలకొయండ, ఆయంధ్ర రాష్ట బిజెపి అధయుక్షులు సోమ్ వీర్రాజు పటటీభద్రుల 
ఎలక్షన్ నిమిత్తయం ఉత్తరాయంధ్ర పరయుటనలో భాగయంగా పారవాత్పురయం మనయుయం జిల్్ల, పాలకొయండ 
నియోజకవర్యంలో శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యుణ మయండపయంలో నియోజకవర్ న్యక్లతో 
సమావేశయంలో భాగయంగా జనసేన పార్టీ పాలకొయండ నియోజకవర్ న్యక్లు గర్న 
సతి్తబాబు ఆయనన్ మరాయుదపూరవాకయంగా కలిస దుశామీలువతో సతకురియంచడయం జరిగియంది. ఈ 
కారయుక్రమయంలో జనసేన న్యక్లు జనసైనిక్లు పాల్్న్నారు.

దర్శిల్ ఘనంగా వర్కూట్ సోదరుల జన్మదిన వేడుకలు
వరికూట్ సోదరుల జనమిదన వేడుకలను 42 కేజీల భార్ కేక్ తో ఘనంగా నిర్వహించిన దరిశి జనసైనికులు
శతఘ్నా న్యుస్: దరిశి, దరిశి పటటీణయంలో దరిశి నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు మరియు లీగల్ సెల్ కారయుదరిశి 
వరికూట్ న్గరాజు వారి సోదరులు వరికూట్ సరేష్ బాబుల పుట్టీనరోజు వేడ్కలన్ దరిశి నియోజకవర్ 
జనసైనిక్లు ఘనయంగా నిరవాహయంచడయం జరిగియంది. దరిశి పటటీణయంలోని గడియ్ర స్తయంభయం సెయంటర్ నయందు దరిశి 
నియోజకవర్ జనసైనిక్లు, వీర మహళల ఆధవారయుయంలో 42 కేజీల భార్ కేక్ న్ కట్ చేయడయం జరిగినది. అనయంతరయం 
అకకుడిక్ వచ్్చన జనసైనిక్లక్ మరియు వరికూట్ అభిమాన్లక్ అననాదాన కారయుక్రమయంలో నిరవాహయంచడయం 
జరిగినది. ఈ కారయుక్రమయంలో షేక్ ఇరాషాద్, గోగు వెయంకటేశవారు్ల, పాడే రామాయంజనేయులు, ఘనసాల శ్రీనివాసలు, 
ఆవుల వెయంకట్రావు, వరికూట్ అనిల్, బయండారు సబాబురావు, న్గుల మలి్ల న్యుడ్, వేళళే కోట్, నీలిశెట్టీ ప్రభు, 
పాశయం వెయంకటేష్, గోగు శ్రీన్, రమేష్, అబుబు సబుబు, ఉపు్ప సబుబు, న్గిశెట్టీ అజయ్, మనీ, సాయి, వీర మహళలు 
జగదీశవారి, లక్ష్మీ మరియు దరిశి నియోజకవర్ జనసైనిక్లు పాల్్నడయం జరిగినది.

నరస్పురం జనసేన ఆధ్ర్యంల్ 
నాగబాబు జన్మదినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్నా న్యుస్: నరసాపురయం, జనసేన పార్టీ రాష్ట పిఏస సభుయులు కొణిదల న్గబాబు 
జనమీదినోతసివ వేడ్కలు నరసాపురయం జనసేన పార్టీ కారాయులయయంలో నరసాపురయం 
నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇయంచారి్జ, పిఏస సభుయులు మరియు రాష్ట మతసిష్యకార 
వికాస విభాగ ఛైరమీన్ బొమిమీడి న్యకర్ ఆధవారయుయంలో ఘనయంగా నిరవాహయంచారు. ఈ 
కారయుక్రమయంలో నియోజకవర్ న్యక్లు, కారయుకర్తలు, జనసైనిక్లు, వీర మహళలు 
అధిక సయంఖయులో పాల్్న్నారు.

విజయనగరం జిల్లో చ్రంజీవి యువత ఆధ్ర్యంల్ 
ఘనంగా కొణిదెల నాగబాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు

శతఘ్నా న్యుస్: విజయనగరయం, జనసేన పార్టీ పి.ఏ.స సభుయులు, అఖిల భారత చ్రయంజీవి 
యువత గౌరవ అధయుక్షులు, మెగా బ్రదర్ కొణిదల న్గేయంద్రబాబు పుట్టీనరోజు సయందర్యంగా 
శనివారయం రాత్రి సా్ధనిక కోట వెన్క, విజయనగరయం జిల్్ల చ్రయంజీవి యువత మరియు 
అయంజనీపుత్ర చ్రయంజీవి ప్రజా సేవాసయంఘయం ఆధవారయుయంలో వేడ్కలన్ నిరవాహయంచారు. 
కారయుక్రమయంలో భాగయంగా అయంజనీ పుత్ర చ్రయంజీవి ప్రజా సేవాసయంఘయం అధయుక్ష, 
కారయుదరుశిలు కోయ్యున లక్షష్మణ్ య్దవ్, లోపియంట్ కళ్యుణ్ కేక్ న్ కట్ చేస వేడ్కలినా 
జరుపుక్న్నారు. ఈ సయందర్యంగా జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యక్డ్, జిల్్ల చ్రయంజీవి 
యువత అధయుక్షుడ్ తాయుడ రామకృషా్ణరావు(బాలు) మాట్లడ్తూ మెగాభిమాన్లక్ 
ఎయంతో ఆదరశివయంతమైన న్యక్లు న్గబాబు అని, జనసేన పార్టీ బలోపేతానిక్ 
కృష్ చేస్్త, అభిమాన సయంఘాలన్ సమాజయంలో ఆదరశివయంతయంగా నడిపిస్్త, రాష్టయంలో 
మెగాభిమాన్లన్ జనసేన న్యక్లుగా త్రి్చ దిద్దడయంలో పెద్దననాపాత్ర పోష్స్తన్నారని 
కొనియ్డారు. ఈ కారయుక్రమయంలో మెగాభిమాన్లు, జనసేన యువ న్యక్లు మ్క్కు 
క్మార్, య్తపేట రవి, సాయి, గుయందుబారికు న్ని, ఎన్. వెయంకటేష్, న్గరాజు, 
రమాకాయంత్, సత్ష్, వాస, రాజు, తదితరులు పాల్్న్నారు.

ప్రభుత్ం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు విడనాడాలి
మాజీ ఎంపిట్స స్యిబాబా దురియా అల్లంగి రామకృష్ణ
శతఘ్నా న్యుస్: అరక్ నియోజకవర్యం, అరక్ వేలి మయండలయం పెద్దలబుబుడ్ పయంచాయత్ 
పరిధిలో గల గరడగూడ గ్రామయంలో జనసెన న్యక్లు మరియు మాజీ ఎయంపిట్స 
సాయిబాబా దురియ్, అల్లయంగి రామకృష్ణ, కొర్ర బయంగార్రాజు ఆధవారయుయంలో శనివారయం 
ఆయ్ గ్రామాలో్ల ఏడ్ గయంటల సమయయంలో సయందరిశియంచ్, మ్యందుగా గ్రామ ప్రజలతో 
సమావేశమై సమసయుల పట్ల చరి్చయంచారు. గ్రామయంలో హౌసయంగ్ బిలు్లలు బాధితలక్ 
నేట్ వరక్ గత ప్రభుతవాయం ఇచ్్చన ఎనీటీఆర్ గృహానిక్ చెలి్లయంచలేదని గిరిజన్లు జనసేన 
దృష్టీక్ త్సక్వచా్చరు. జగన్ రెడిడు ప్రభుతవాయం ఇళళే పటటీలిచ్్చ ఇళ్ళే నిరిమీయంచ్ ఇవవాక్యండా 
చేతలు దులుపుక్న్నారని తెలిపారు. దీనిక్ స్పయందియంచ్న జనసేన పార్టీ మాజీ ఎయంపిట్స 
సాయిబాబా మాట్లడ్తూ ఇప్పట్కైన్ ప్రభుతవాయం కళ్ళే తెరిచ్ గిరిజన్ల సమసయులన్ 
పరిషాకురయం చేయ్లని, ఎనినాకల మ్యందు ఇచ్్చన హామీలన్ జగన్ రెడిడు ప్రభుతవాయం 
నెరవేరా్చలని ఈ సయందర్యంగా జనసేన పార్టీ ప్రభుతావానిక్ డిమాయండ్ చేస్తయందని 
తెలిపారు. అనయంతరయం ప్రజా వయుతిరేక విధాన్లన్ అవలయంబిస్తననా ఈ రాష్ట ప్రభుతావానిక్ 
వయుతిరేకయంగా నిన్దాలతో గిరిజన్లతో పాట నిరసన కారయుక్రమయం చేపటటీరు. ఈ 
కారయుక్రమయంలో జనసైనిక్లు, గ్రామస్తలు పాల్్న్నారు.

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

దర్శి జనసేన కారా్యలయంల్ ఘనంగా కొణిదెల నాగబాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు
శతఘ్నా న్యుస్: దరిశి, దరిశి పటటీణయంలోని జనసేన పార్టీ కారాయులయయంలో శనివారయం జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయువహారాల కమిటీ సభుయులు కొణిదల న్గబాబు జనమీదిన వేడ్కలు 
ఘనయంగా నిరవాహయంచారు. ఈ సయందర్యంగా కేక్ కట్  చేస పార్టీ శ్రేణులక్ పయంచ్ పెటటీరు. 
న్గబాబు ఆయురారోగాయుల తో ఉయంటూ జనసేన అధినేత పవన్  కల్యుణ్ క్ అయండగా 
నిలవాలని ఆకాయంక్యంచారు. దరిశిలో జనసేన పార్టీ జెయండా ఎగరేయ్లని పిలుపునిచా్చరు. 
కారయుక్రమయంలో జనసేన పార్టీ వీర మహళ గుయండాల భారతి జనసేన పార్టీ ప్రకాశయం జిల్్ల 
ప్రోగ్రామ్  కమిటీ సభుయులు, పడమర గయంగవరయం వారుడు సభుయులు పసపులేట్ చ్రయంజీవి, 
ప్రకాశయం జిల్్ల పోగ్రామ్ కమిటీ సభుయులు పుపా్పల రుద్ర, ఐటీ కోఆరిడునేటర్ ఉలి్ల బ్రహమీయయు, 
దరిశి టౌన్ అధయుక్షులు చాతరాస కొయండయయు, దరిశి మయండల న్యక్లు పుపా్పల పాపారావు, 

కాట్రాజ్ వెయంకటేశవారు్ల, ఉపు్ప అయంజి, ఎస్.కె వెయంకటేష్, అయంక్రెడిడు, య్దవుల వెయంకటేశవారు్ల, ఎస్.కె బాషా, పుపా్పల శ్రీకాయంత్, ఎయం.వెయంకటయయు, తోట వెయంకీ, ఉలి్ల వెయంకట్, తోట రాయుడ్, 
లోకేష్ తదితర జనసైనిక్లు పాల్్న్నారు.

పొదిలిల్ ఘనంగా వర్కూట్ సోదరుల జన్మదిన వేడుకలు
వరికూట్ సోదరుల జనమిదన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించిన పొదలి పట్టణ బీసీ కాలనీ జనసైనికులు
శతఘ్నా న్యుస్: పదిలి, ప్రకాశయం జిల్్ల జనసేన పార్టీ లీగల్ సెల్ కారయుదరిశి వరికూట్ న్గరాజు వారి సోదరులు 
వరికూట్ సరేష్ ల పుట్టీనరోజు సయందర్యంగా పదిలిలో వరికూట్ అభిమాన్లు వారి పుట్టీనరోజున్ పురసకురియంచుకొని 
పదిలి పటటీణయంలో ఆయంజనేయ సావామి గుడిలో ప్రతేయుక పూజా కారయుక్రమానినా నిరవాహయంచ్, బైక్ రాయులీ నిరవాహయంచారు. 
అనయంతరయం ప్రభుతవా ఆసపత్రిలో పేషయంట్లక్ ఫ్రూట్సి పయంపిణీ చేస తదనయంతరయం జనసైనిక్లు అయందరూ పదిలిలోని 
విశవాన్ధపురయం వరికూట్ న్గరాజు కారాయులయయం నయందు భార్ కేక్ న్ జనసైనిక్ల సమక్షయంలో కట్ చేయడయం జరిగినది. 
ఈ కారయుక్రమయంలో రిటైర్డు డిపూయుటీ డి.ఇ.ఓ బదు్దల లక్షష్మయయు, బెల్లయంకొయండ విదాయుసయంస్థల అధినేత బెల్లయంకొయండ శ్రీనివాస 
రావు, గడిడుపాట్ వేణుగోపాల్, గనప శ్రీనివాసలు, పన్నారు శ్రీకాయంత్, గజా్జ అనిల్, తోట లోకేష్ న్యుడ్, షేక్ 
మసా్తన్, మదన్, దురా్, హరి, జన హరికృష్ణ, రామ్ – లక్షష్మణ్, షర్ఫ్, కరిమ్ల్్ల మరియు జనసైనిక్లు పాల్్నడయం 
జరిగినది.

ఎనిని రాజుని సతకార్ంచ్న పాలకొండ జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్నా న్యుస్: పాలకొయండ నియోజకవర్యం జనసేన పార్టీ అధినేత జనసేన్ని పవన్ కళ్యుణ్ 
వైజాగ్ లో నిరవాహయంచదలిచ్న జనవాణి కారయుక్రమయంలో వైజాగ్ లో జరుగుతననా భూ కబా్జలు, 
దయందాలు, అక్రమాలు ప్రజలు పడ్తననా అవస్థలు కషాటీలు జనసేన అధయుక్షులు పవనకుళ్యుణ్ క్ 
తెలిసే్త మళ్ళే ఈ ప్రభుతవాయంపై విరుచుక్ పడతారని తెలిస జనవాణి కారయుక్రమయం జరగక్యండా 
జనసేన న్యుక్లన్ కారయుకర్తలన్ అర్ధరాత్రి సమయయంలో అక్రమయంగా అరెసటీలు చేస జైలుక్ 
త్సకొని వెళ్లగా మన వక్ల్ సాబ్ అయిన ఎనినా రాజు తనదైన శైలిలో మన న్యక్లపై 
పెట్టీన అక్రమ కేసల న్యండి సమారు 90 మయందిక్ సేటీషన్ బెయిల్ మరియు మ్ఖయు 
న్యక్లక్ శ్క్ష తగి్యంచే విధయంగా తన వాదనలు వినిపియంచడయంలో మ్ఖయుపాత్ర పోష్యంచ్న 

మన వకీల్ సాబ్ ఎనినా రాజుని శనివారయం పాలకొయండ నియోజకవర్యం న్యంచ్ బాసరు లక్ష్మీపురయం సీతయంపేట వీరఘటటీయం పాలకొయండ టౌన్ న్యుక్లు మరాయుదపూరవాకయంగా దుశాశిలువలతో 
సతకురియంచడయం జరిగియంది. ఈ సయందర్యంగా రాజు మాట్లడ్తూ పాలకొయండ నియోజకవర్యంలో లీగల్ గా ఏ విధమైన ఆటయంకయం కలిగిన ఏ అర్ధరాత్రి అయిన్ వచే్చ సమసయున్ పరిషకురిసా్తనని 
హామీ ఇచా్చరు. ఈ కారయుక్రమయంలో జనసేన న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్న్నారు.

అగ్ని ప్రమాదబాధిత్లకు అండగా 
డాకటిర్ శ్రీధర్ పిల్లో

శతఘ్నా న్యుస్: పిఠాపురయం నియోజకవర్ జనసేన న్యక్లు మరియు శ్రీ విష్్ణ హాస్పటల్ 
అధినేత డా. శ్రీధర్ పిల్్ల సమమీయంగి న్గేశవారావు క్టయంబానినా పరామరిశియంచ్ వారి క్టయంబ 
అవసరాల నిమిత్తయం ఒక నెలక్ సరిపడగా 50 కేజీల బియయుయం మరియు నితాయువసర సరుక్లు 
మరియు ఆరి్థక సహాయయం అయందియంచడయం జరిగియంది. అనయంతరయం మీడియ్తో మాట్లడ్తూ 
పిఠాపురయం నియోజకవర్యం, పిఠాపురయం పటనాయం 4వ వారుడు నయందు ఇలు్ల అగినా ప్రమాదానిక్ 
గురై వారి క్టయంబయం నిరాశ్రయులయ్యురు. రెకాకుడితేనే గాని డొకాకు ఆడనటవయంట్ 
క్టయంబయం, వాళ్లక్ ఇలు్ల నిరిమీయంచ్ పునరావాసయం కలి్పయంచాలని, క్టయంబానిక్ రెయండ్ న్యంచ్ 
మూడ్ లక్షలు రూపాయలు చొపు్పన ఇచ్్చ వారిని ఆదుకోవాలని జనసేన పార్టీ తరుపున 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిల్్ల ప్రభుతావానినా డిమాయండ్ చేయడయం జరిగియంది. అదేవిధయంగా గత ప్రభుతవాయం 

నిరిమీయంచ్న ఇళళేన్ కూడా ఇవవాలేని పరిస్థతిలో ఈ ప్రభుతవాయం ఉయందని ఆ ఇళళేక్ రయంగు వేయడయం తపి్పతే ఇచ్్చన పాపాన లేదని అవి ఇచు్చయంటే కనీసయం ఇల్యంట్ ఫైర్ య్క్సిడెయంట్ న్యంచ్ 
కాపాడే అవకాశయం ఉయండి ఉయండేదని డాకటీర్ శ్రీధర్ మీడియ్ మ్ఖయంగా చెప్పడయం జరిగియంది. అనయంతరయం అకకుడ్ననా ప్రజలతో మమేకమై అకకుడ ఉననాటవయంట్ పలు సమసయులన్ కూడా 
తెలుసకోవడయం జరిగియంది. ఈ కారయుక్రమయంలో భాగయంగా కాకర న్గబాబు, దాకే బుజి్జ, మైనబత్తల చ్ననా, అల్లపు వచా్చరా, మరియు జనసైనిక్లు పాల్్నడయం జరిగియంది.

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


ఆదివారం, 30 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అగ్నిప్రమాద బాధిత కుటంబానిక్ మనోధైరా్యనినిచ్చిన బత్తిల
తక్షణ సహాయార్ం రూప్యలు 5000/- మరియు 25 కేజీల బియయూం
శతఘ్నా న్యుస్: రాజానగరయం నియోజకవర్యం, సీతానగరయం మయండలయం, రాపాక పయంచాయత్, శ్రీరామ్ 
నగరయం గ్రామయంలో బొటటీ గయంగారతనాయం ఇలు్ల అగినా ప్రమాదయం వలన పూరి్తగా కాలి బూడిద అయిపోయియంది. 
సీతానగరయం మయండల జనసేన శ్రేణుల దావారా ఈ విషయయం తెలుసక్ననా రాజానగరయం నియోజకవర్ జనసేన 
న్యక్లు బత్తల బలరామకృష్ణ తక్షణ సహాయ్ర్థయం సీతానగరయం జనసేన శ్రేణుల చేతల మీదుగా 5000 
రూపాయలు ఆరి్థక సహాయయం మరియు 25 కేజీల బియయుయం అయందియంచడయం జరిగియంది. తొయందరో్లనే బాధితలన్ 
పరామరిశియంచడానిక్ వసా్తనని హామీ ఇచా్చరు. ఈ కారయుక్రమయంలో సీతానగరయం మయండల జనసేన శ్రేణులు 
మటటీ వెయంకటేశవారరావు, గోకాడ స్రయువతి, గడగొట్టీ ప్రశాయంత్ చౌదరి, శ్రీమయంతల గౌర్ శయంకర్, కర్రి 
సబ్రహమీణయుయం, కలగా కృష్ణ చైతనయు, గోకడ స్రిబాబు, బయలపూడి శ్రీన్, పదుపు రవీయంద్ర, పియండి వివేక్, 
చ్కకుయం న్గేయంద్ర, మ్చ్చర్ల సాయి, మ్చ్చర్ల కపిల్, మారుమ్ఖయం శ్రీన్, తటరి రాజేష్, ఆక్ల సబుబు, 

వేపుగయంట్ సతయు తదితరులతో పాట జనసేన న్యక్లు, వీర మహళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్న్నారు.

శిదిల్వసథాల్ ఉనని పాఠశాలను సందర్శించ్న 
డా.యుగంధర్ పొనని

ఎర్రగుంటపలి్ల ప్ధమ్క ప్ఠశాలకు న్తన భవన నిరామిణం చేపట్్టలి
కొతతే సమరు్లైన మండల విద్యూశాధికారిని నియమ్ంచాలి
జనస్న ఇంచారిజి డా.యుగంధర్ పొనని
శతఘ్నా న్యుస్: గయంగాధర నెల్్లరు, వెదురు క్ప్పయం మయండలయం పచ్్చకాపల్లయం పయంచాయత్ 
ఎర్రగుయంటపలి్ల గ్రామయంలో ఉననా ప్రాథమిక పాఠశాల శ్థిల్వస్థలో ఉననాదని జనసేన 
పార్టీ నియోజకవర్ ఇన్్చర్్జ డాకటీర్ యుగయంధర్ పననా తెలిపారు. పాఠశాలన్ సయందరిశియంచ్ 
శ్ధిల్వస్థలో ఉననా ఈ పాఠశాలక్ మహర్ధశన్ త్సక్రావాలిసిన ఆవశయుకత ఉననాదని, 
న్డ్ నేడ్ క్యంద న్తన భవన నిరామీణయం మయంజూరు చేస వీలైనయంత తొయందరగా నిరామీణ 
పన్లు చేపటటీలని తెలియజేశారు. న్డ్ నేడ్ కారయుక్రమయంలో దశలవార్గా చేసేటవయంట్ మయంజూరులో మొదట్ ప్రాధానయుత క్యంద ఎర్రగుయంటపలి్ల పాఠశాలన్ గురి్తయంచకపోవడయం 
ఆశ్చరయుయంగా ఉయందని, గురి్తయంచేటపు్పడ్ ప్రతి పాఠశాలన్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ చేస మయంజూరు చేస ఉయంటే బాగుయండేదని, ఎకకుడో ఏస రూమ్లో్ల కూర్్చని ప్రాధానయుత క్రమయంలో ఈ విధమైన 
పాఠశాలన్ గురి్తయంచకపోవడానినా తపు్ప పటటీరు. 2014 సయంవతసిరయం న్యండి ఇప్పట్కీ శ్ధిల్వస్థలో ఉననా పాఠశాలక్ ఇప్పట్కైన్ న్యుయయం చేయ్లని జనసేన పార్టీ తరఫున డిమాయండ్ 
చేస్తన్నానన్నారు. ఈ పాఠశాలక్ తొయందరగా పరిపాలన్పరమైన అన్మతలు మయంజూరు చేయకపోతే జనసేన పార్టీ ఆధవారయుయంలో సా్థనిక ప్రజలతో కలిస ధరానా నిరవాహసా్తమని 
ఈ సయందర్యంగా తెలిపారు. కొత్తగామయండల విదాయుశాఖ అధికారి నియమియంచాలని, వచే్చ అధికారి సమర్థత కలిగినటవయంట్ అధికారిగా ఉయండాలని, అసమరు్థలన్ నియమియంచక్యండా 
ఉయండాలని కోరారు. ఈ కారయుక్రమయంలో మయండల ఉపాధయుక్షులు క్షోర్ రెడిడు, ప్రధాన కారయుదరిశిసత్ష్ క్మార్, జిల్్ల సయంయుక్త కారయుదరిశి వెయంకటేష్, రాఘవ గ్రామ పెద్దలు ఉన్నారు.

గూడూరు జడ్పీ పాఠశాలల్ నాబార్డ్ నిధుల 
దుర్్నియోగం: ఎస్ వి బాబు

శతఘ్నా న్యుస్: పెడన, 
భారతయం తెలిసన ప్రతి ఒకకురిక్ 
మయసభ గురియంచ్ తెలిస 
ఉయంటయంది. ఈ మయసభలో 
లేనివి ఉననాటటీ, ఉననావి 
లేనటటీ కనిపిస్తయంటయి. ఇది 
చరిత్ర. కానీ నిజ జీవితయంలో 
గూడూరు మయండలయంలోని 
జడీ్ప ఉననాత పాఠశాలలో 
వైసపి న్యక్డ్ (ప్రస్తతయం 
కాయంట్రాకటీర్ అవతారమెతి్తన 
వయుక్్త) కూడా మరో 
మయసభన్ నిరిమీయంచారు. 
విషయయంలోక్ వెళ్్త 2020 

న్బార్డు నిధులు 72 లక్షల 80 వేల రూపాయలు పాఠశాల మరమమీత్తలు, గ్యండ్ ఫ్్లర్, 
మొదట్ అయంతస్తలో రెయండేస అదనపు గదుల నిరిమీయంచేయందుక్ అన్మతలు ఇచ్్చ నిధులు 
మయంజూరు చేశారు. కానీ వాస్తవానిక్ పాఠశాలలో ఎల్యంట్ నిరామీణాలు, మరమమీతలు 
జరగలేదు. పేరెయంట్సి విదాయు కమిటీ చైరమీన్ సయంతకానినా ఫ్ర్జర్ చేస సదరు కాయంట్రాకటీర్ 
అధికారులతో క్మమీకె్కు చెయయుని పన్లన్ చేసనట్ల చూపిస్్త బిలు్లలన్ పయందాడ్. 
ఈ విషయ్నినా గూడూరు మయండల అధికార పార్టీ న్యక్లే మీడియ్ సమక్షయంలో 
తెలియజేశారు. ఈ విషయయంపై అధికారులక్ ఫిరాయుదు చేసన ఎవరూ పట్టీయంచుకోవటయం 
లేదని, ఈ విషయయం మయంత్రి జ్గి రమేష్ కూడా తెలుస అని ప్రెస్ మీట్ పెట్టీ మర్ 
చెపా్పరు. ఇయంత జరిగిన్ మయంత్రి మౌనవహస్తన్నారయంటే ఈ అవినీతిలో మయంత్రి వాట 
ఎయంత? గూడూరు మయండల వైసీపీ న్యక్ల ఆగడాలక్ హదు్ద లేదు. మయంత్రి జ్గి 
రమేష్ అయండతో అక్రమ మట్టీ దయందా మూడ్ పువువాలు ఆరుకాయలుగా సాగుతయంది. 
అది చాలదు అననాట్ల వైసీపీ న్యక్లే కాయంట్రాకటీరు్ల అవతారమెతి్త ఎనోనా అక్రమాలక్ 
పాల్పడ్తన్నారు. ఈ విషయయంపై మయంత్రి జ్గు రమేష్ వివరణ ఇవావాలిసియందిగా జనసేన 
పార్టీ డిమాయండ్ చేస్తయంది. లేని పక్షాన మీ మద్దతతోనే మీ పార్టీ న్యక్లు అవినీతిక్ 
పాల్పడ్తననాట్ల నిరా్ధరియంచవలస వస్తయంది. ఈ విషయయంపై గౌరవ కలెకటీర్ స్పయందియంచ్ 
సమోటోగా కేస నమోదు చేస దరాయుపు్త చేయవలసయందిగా జనసేన పార్టీ విజఞాపి్త చేస్తయంది. 
తవారలోనే జిల్్ల కలెకటీర్ ని కలిస ఈ విషయయంపై జనసేన పార్టీ వినతిపత్రయం అయందజేస్తయందని 
పెడన జనసేన న్యక్లు ఎస్ వి బాబు అన్నారు.

గ్ర్సేన జనసేన జనం వద్దకు జనసేన 32వ రోజు
శతఘ్నా న్యుస్: మనయుయం జిల్్ల, పాలకొయండ నియోజకవర్యం గిరిసేన జనసేన జనయం వద్దక్ 
జనసేన 32వ రోజు పరయుటనలో భాగయంగా బొడ్లపాడ్ గ్రామయంలో పరయుట్యంచడయం జరిగియంది. 
జనసేన జానీ మాట్లడ్తూ అయంగన్వాడీ స్కుల్ లో పిల్లలక్ సరైన ఆట వస్తవులు లేవు 
ఆల్నే అయంగన్వాడీ బిలిడుయంగ్ మొత్తయం పగుళళేతో ఉయందని ఏ క్షణయం అయిన్న్, ఎపు్పడైన్ 
జరగరానిది ఏమి జరిగిన్ సరే ఆ పసపిల్లలు పరిస్థతి ఏయంట్ ఆల్గే స్కుల్ ఆవరణలో 
పరిసర ప్రాయంతయం చుటటీపకకుల చుటూటీ అడివిల్ ఉయండటయంతో పామ్లు వచే్చ పరిస్థతి 
కూడా ఉననాదని, అదే దారిలో గ్రామ మహళలు బోరియంగిక్ వెళ్లవలిస వస్తయందని 
బొడ్లపాడ్ గ్రామ జనసేన ఎయంపీటీసీ అభయురి్థగా పోటీ చేసనటవయంట్ జనసేన జానీ 
ప్రశ్నాయంచారు. కన్క దీనినీ దృష్టీలో పెటటీకొని మా ఊరు అయంగన్వాడీ బిలిడుయంగ్ సాయంక్షన్ 
చెయ్యులని మరియు చుటటీప్రకకుల ప్రహరిల్ కట్టీయంచాలి అని పిల్లలక్ రక్షణగా ప్రభుతవాయం 
న్యక్లు పని చెయ్యులి అని జనసేన జానీ కోరడమైనది. ఈ కారయుక్రమయంలో జనసేన 
న్యక్లు మరియు జనసైనిక్లు పాల్్న్నారు.

పవన్ కళ్్యణ్ పేరు మీద శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్్మి ప్రత్్యకపూజలు
శతఘ్నా న్యుస్:  కొయండేపి, 2024లో పవన్ కళ్యుణ్ మ్ఖయుమయంత్రి కావాలి అని మాలకొయండలో శ్రీ 

లక్ష్మీ నరసయంహసావామి పుణయుక్షేత్రయంలో పూజా కారయుక్రమయం చేయియంచ్న 
పననాల్రు మయండలయం జనసేన పార్టీ అధయుక్షులు కనపరి్త మనోజ్ 
క్మార్. కనపరి్త మనోజ్ క్మార్ క్ క్మారుడ్ పుట్టీన శుభ 
సయందర్యంగా శనివారయం మాలకొయండలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసయంహసావామి 
పుణయుక్షేత్రానినా దరిశియంచుక్ని, ప్రతేయుక పూజలు నిరవాహయంచ్, ఆయంధ్ర 
రాషా్రానిక్ 2024లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యుణ్ మ్ఖయుమయంత్రి 
కావాలని కోరుక్యంట, పవన్ కళ్యుణ్ పేరు మీద పూజా కారయుక్రమయం 
చేయియంచడయం జరిగియంది.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కంచడం సహకార బా్యంకుల్ భారీ అవకతవకలు: ఎస్ వి బాబు
శతఘ్నా న్యుస్: పెడన, బయంటమిలి్ల మయండలయం, కయంచడయం గ్రామయంలో సహకార సయంఘ బాయుయంక్లో రైతలక్ తెలియక్యండానే 
కౌలు కారుడులపై లోన్ త్సక్ననా సా్థనిక వైసీపీ న్యక్లు. మాది రైత ప్రభుతవాయం అని చెపు్పక్నే వైసపి, మయంత్రి జ్గి 
రమేష్ ఈ విషయయంపై సమాధానయం చెపా్పలి. నిలదీసన రైతలపై మయంత్రి పేరు చెబుతూ బెదిరియంపులక్ దిగిన సా్థనిక 
వైసపి న్యక్లు. కయంచడయం పిఏసఎస్ సహకార బాయుయంక్లో 400 బసా్తల పటష్ న్ అమేమీసక్ననా బాయుయంక్ బోరుడు 
సభుయులు. జనరల్ బాడి మీట్యంగ్ లో బాయుయంక్ చైర్ పరసిన్, సెక్రటర్లన్ నిలదీసన రైతలు. 400 పటష్ బసా్తలు 
అమ్మీక్ని బాయుయంక్క్ జమ చేయకపోవడయంపై ఆగ్రహయం. 10 రోజులో్ల కడతామయంటూ పోయంతనలేని సమాధాన్లు 
చెపి్పన సెక్రటర్. రైతలపైనే ఎదురు తిరిగిన సెక్రటర్. రైతలు, బాయుయంక్ సెక్రటర్ మధయు వాగివావాదయం. డబుబు చెలి్లయంచకపోతే 
కలెకటీర్ క్ ఫిరాయుదు చేసా్తమననా రైతలు. పిఏసఎస్ సహకార బాయుయంక్ చైరమీన్ క్, కయంచడయం సర్పయంచుక్ ఈ అవకతవకలో్ల 
ప్రధాన పాత్ర ఉననాటటీ సా్థనిక్ల దావారా వినిక్డి. వీరిరువురు వైసపి న్యక్లు కావడయంతో సా్థనిక రైతలు ఎవరూ 
మాట్లడక్యండా ఒతి్తడి చేస్తన్నారు. ఈ విషయయంపై సయంబయంధిత అధికారులు, జిల్్ల కలెకటీర్ స్పయందియంచ్ నిజానిజాలు 

బయటపెట్టీ రైతలక్ న్యుయయం చేయ్లని జనసేన పార్టీ డిమాయండ్ చేస్తయంది. లేనియెడల రైతలతో కలిస ఎల్యంట్ పోరాటకానికైన్ జనసేన సయంసద్ధమని పెడన జనసేన న్యక్లు ఎస్ 
వి బాబు అన్నారు.

త్రాగునీట్ సమస్యను తక్షణమే పర్షకార్ంచాలని డిమాండ్ చేసిన రామ శ్రీనివాస్
శతఘ్నా న్యుస్: అననామయయు జిల్్ల, రాజయంపేట నియోజకవర్ పరిధిలోని ట్.సయండ్పలి్ల మయండల పరిధిలో మడితాడ్ గ్రామపయంచాయత్లో గుటటీక్యంద రాచపలి్లలో ఉయండే జిల్్ల పరిషత్ 
ఉననాత పాఠశాలన్ శనివారయం జనసెన న్యక్లు రామ శ్రీనివాస్ సయందరిశియంచడయం జరిగియంది. విదాయురి్థనీ, విదాయురు్థలు మొత్తయం 430 సయంఖయులో ఉయండగా ఆ స్కులులో మధాయుహనాయం 
భోజన్నిక్ సయంబయంధియంచ్న వయంటలన్ పరిశీలియంచ్ పిల్లలతో కలిస భోజనయం చేస అనయంతరయం వారి సమసయులు అడిగి తెలుసకోగా త్రాగు నీరు సమసయు త్వ్రయంగా ఉయందని తెలపడయంతో ఈ 
సయందర్యంగా రామ శ్రీనివాస్ మాట్లడ్తూ… ప్రభుతవాయం, పాలక్లు, వెయంటనే యుద్ధ ప్రాతిపధికన త్రాగు నీరు కొరతన్ పరిగణలోక్ త్సక్ని తక్షణ నిధులు మయంజూరు చేస త్రాగు నీరు 
సౌకరయుయం ఏరా్పట చేయ్లని, అల్నే స్కుల్ క్ వెన్క వైపు పురాతనమైన ప్రహర్ గోడ అధావానయంగా ఉయండడయం గురి్తయంచ్ భద్రత కలి్పయంచాలని, సయంబయంధిత శాఖ అధికారులు స్కుల్ లో 
ఉయండే సమసయుల మీద దృష్టీ పెటటీలని ప్రభుతవాయం, పాలక్లు, అధికారులు దావారా విచారణ జరిపి వెయంటనే అకకుడి సమసయులన్ పరిషకురియంచాలని ప్రభుతావానినా జనసేనపార్టీ తరపున రామ 
శ్రీనివాస్ డిమాయండ్ చేశారు. ఈ కారయుక్రమయంలో స్కుల్ హెడ్ మాసటీర్ సమలత, ఉపాదాయుయులు, విదాయురు్థలు, బీసీ లీడర్ గయంతల చెననాకృష్ణ తదితరులు పాల్్న్నారు.

నాగుల చవితి ప్రత్్యక పూజల్లో కౌని్సలర్ విజయలక్ష్మి దంపత్లు
శతఘ్నా న్యుస్: అయంబేదకుర్ కోనసీమ జిల్్ల, అమల్పురయం పురపాలక సయంఘ 9వవార్డు జనసేన కౌనిసిలర్ గొలకొట్ 
విజయలక్ష్మి, వాస దయంపతలు క్టయంబ సభుయులతో శనివారయం న్గుల చవితి పరవాదిన సయందరబుయంగా నల్్ల గారెడున్సి 
రామకృష్ణ నగర్ జానక్ పేట మధయులో గల పుటటీ వద్ద భక్్త శ్రద్ధలతో ప్రతేయుక పూజలు నిరవాహయంచారు. పుటటీన్ 
దరిశియంచ్ పుటటీలో పామ్క్ పాలు పయడయం, గుడ్్ల, తేగలు, బుర్ర గుయంజు, చలివిడి, న్వువాలు పపు్పలతో చేసే 
ప్రసాదయంతో పూజా కారయుక్రమాలు నిరవాహయంచారు. ఈ పూజా కారయుక్రమయంలో కౌనిసిలర్ గొలకోట్ విజయలక్ష్మి, 
గొలకొట్ వాస, గొలకోట్ జగదీశవారి, మోటూరి సాయిదేవి, నల్్ల సయంతోష్ తదితరులు పాల్్న్నారు.
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