
మంగళవారం, 09 నవంబర్ 2021

“విశాఖ ఉక్కు - ఆంధ్రుల హక్కు” అంటూ, ఉక్కు కర్మాగారం ఏర్పాటుకై కంఠంలో తూటా దిగబడినా అలుపెరుగక్ండా 
పోర్టం చేసి, నేడు కర్మాగారం పరిరక్షణకై మరోసారి పోర్టానికి సిద్ధమైన శ్రీ బయపల్లి శంకర్రావు గారు విశాఖ ఉక్కు 
పరిరక్షణ ఉద్యమానికి స్ఫూరితి అని పవన్ కళ్్యణ్ తెల్పారు. కర్మాగారం పరిరక్షణకై మరోసారి పోర్టానికి సిద్ధమైన 
శ్రీ బయపల్లి శంకర్రావు గారు విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ ఉద్యమంలో పాల్గొనటం ద్వార్ ఎందరికో స్ఫూరితి ద్యకంగా 
నిలుస్తినానారు అని జనసేనాని పవన్ కళ్్యణ్ అనానారు.
మృత్యుంజయుడు శుంకర్రావు
ఆ మృత్యంజయుడు విశాఖ ఉక్కు రకతి చరిత్రక్ ప్రత్యక్ష సాక్షి. ‘విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు’ అంటూ మహోజవాలంగా సాగిన 
మహోద్యమానికి విద్్యరిథి దశలోనే ఆకరిషితడై పోర్డిన సామాన్్యడు. తృటిలో ప్రాణాపాయం న్ంచి బయటపడి ఇపపాటికీ ఆ 
గాయం చేసిన బాధతో విలవిల్లిడుతూ జీవనం సాగిస్తిననా సగటు విశ్ంత ఉద్్యగి. ఈ విశ్లిషణ అంతా విశాఖ వాసి శ్రీ బయపల్లి 
శంకరర్వుది. అపపాట్లి 32 మంది బల్ద్నంతో విశాఖ ఉక్కు ఫ్్యక్టరీ ఏర్పాటయంది. 
ఇప్పాడు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా మళ్లి ఉద్యమం ఉధృతంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అలనాటి ఉక్కు 
సంగ్రామంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని ఇపపాటి పరిరక్షణ పోర్టానినా వీక్షిస్తిననా శ్రీ శంకరర్వు ఎందరికో స్ఫూరితి.
తెన్నేటి ప్రసుంగాలతో ఆకర్షితలై....
శ్రీ శంకరర్వు తండ్రి డాక్టర్ ర్మార్వు హోమియో వైద్్యలు. విశాఖపటనాంలోని పోలీస్ బా్యరెక్స్ బసా్టప్ ఎద్రుగా ఉననా తన 
ఇంటిలో 1961 న్ంచి ర్జన్ హోమియో మెడికల్ హాల్ నడిపే వారు. ఇదే ఆ నగరంలో మొట్టమొదటి హోమియో కిలినిక్. 
సావాతంత్ర్య సమరయోధుడు, ప్రముఖ ర్జకీయ నాయక్డు, విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమ నేత శ్రీ తెనేనాటి విశవానాధం పర్యవేక్షణలో 
ఆయన ఇంటిలోనే లయన్స్ కలిబ్ ఆధవార్యంలో నడిచే ఫ్రీ హోమియో కిలినిక్ లో కూడా శ్రీ ర్మార్వు సేవలు అందించే వారు. ఆ 
ప్రభావం వలలినే శ్రీ శంకరర్వు ఉక్కు ఉద్యమానికి మద్దతగా నిల్చేవారు. శ్రీ శంకరర్వు 1963లో వి.టి. కాలేజీలో మెట్రిక్లేషన్ 
పూరితి చేశారు. ఏవీఎన్ కాలేజీ న్ంచి పీయూసీ పటా్ట పంద్రు. 1965లో షిప్ యారుడులోని షిప్ రైట్ షాప్లో 3 సంవతస్ర్ల 
అప్రంటీస్ గా జాయన్ అయా్యరు. 1966లో గవరనామెంటు పాలటెకినాక్ కాలేజీలో 4 సంవతస్ర్ల డిపలిమా కోరుస్ ఎల్.ఎం.ఇ.లో 
చేర్రు. నిత్యం ఉదయం 7 న్ంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరక్ షిప్ యారుడులో పని చేసేవారు. సాయంత్రం 6 న్ంచి ర్త్రి 9 

గంటల వరక్ పాల్టెకినాక్ కాలేజీలో చదివేవారు. అపపాటికి ఈయన వయస్ 18 సంవతస్ర్లు. 
1966లో సీ్టల్ పాలింటు ఉద్యమం మొదలైనపపాటి న్ంచి ఐక్య కార్్యచరణ సమితి పాత బసా్టండు వద్ద నిరవాహంచే సభలక్ వెళ్లి వారు. శ్రీ తెనేనాటి విశవానాధం, శ్రీ గౌత లచ్చననా, 
శ్రీ ఎం.వి. చంద్ం తదితరుల ఉపనా్యసాలక్ ఆకరిషితలై ఉద్యమంలో పాల్గొనానారు. ఐక్య కార్్యచరణ సమితి తరఫున శ్రీ తెనేనాటి విశవానాధం అనినా ఫ్్యక్టరీలు, షిప్ యారుడు, పోరు్ట, 
హెచ్.పి.సి.ఎల్., ఎఫ్.సి.ఎల్., పాఠశాలలు, విశవావిద్్యలయాలు, కంద్, ర్ష్ట్ర ప్రభుతవా ఆఫీస్ల బంద్ క్ పిలుప్నిచ్్చరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాం 144 సెక్షన్ విధంచినా 
లెకకుచేయక్ండా సవాచ్ందంగా బంద్ సాగేది. అటువంటి బంద్ ఆ తరువాత తానెప్పాడూ చూడలేదంటారు ఇపపాటికీ శ్రీ శంకరర్వు. శ్రీ శంకరర్వు గొలలివీధలో ఉననా తన 
మేనమామ క్మారుడైన శ్రీ బాసిమా విజయక్మార్, పోరు్ట, రైలేవా ఉద్్యగులైన శ్రీ ఎన్. ర్మకృష్ణ, శ్రీ ఇ. కృష్ణర్వు, శ్రీ అబ్్దల్ అలలిం తదితర పది మందితో కల్సి ప్రతిరోజూ బంద్ 
లో పాల్గొనే వారు. ల్రీల యజమాన్లు సహకరించి వీరిని ఎకకుడికి కావాలంటే అకకుడక్ తీస్కెళ్లివారు. ఒకరోజు గోపాలపటనాం ఔటర్ లో కొనినా ఎక్స్ ప్రెస్ రైళలిన్ కూడా నిల్పి 
వేశారు. హైదర్బాద్, వరంగల్, గుంటూరు, కాకినాడ న్ంచి కూడా విద్్యరుథిలు వచి్చ బంద్ లో పాల్గొనే వారు. నగరంలో 144 సెక్షన్ అమలులో ఉనానా, కరళ న్ంచి సెపాషల్ 
పోలీస్లన్ రపిపాంచినా వీరంతా నిర్భయంతా తిరిగే వారు.
అది దుర్దినుం....
రోజుటి మాదిరే శ్రీ శంకరర్వు 1966 నవంబరు ఒకట్ తేదీ తన మిత్రులతో కల్సి బయటక్ వచ్్చరు. ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో ఎప్.సి.ఐ. గోడౌన్ వద్ద కరళ 
పోలీస్లతో గొడవ జరుగుతోందని తెల్సి అకకుడక్ చేరుక్నానారు. బంద్ క్ మద్దతగా.... పనిలో ఉననా కళ్సీలన్ బయటక్ రపిపాంచ్రు. ఆ తరువాత వెలంపేటలో ఉననా పోస్్ట 
అండ్ టెల్గ్రాఫ్ ఆఫీస్లో బయట తాళం వేసి ర్త్రి షిఫు్ట వారిని బలవంతంగా పనిచేయస్తినానారని తెల్సి అకకుడక్ వెళ్లిరు. లోపల ఉననా వారిని బయటక్ రపిపాంచే క్రమంలో 
జరుగుతననా ఆంద్ళనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్ చందిన ఒక ఇనసెపాక్టర్ ట్పీ కింద పడి పోయంది. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయన ఆ ఇనసెపాక్టర్ తన పిస్తిల్ క్ పని చపపాడమే కాక ఫైరింగ్ 
ఆరడుర్ ఇచే్చశాడు. అపపాటివరక్ ల్ఠీచ్రీజీ కాని, బాషపావాయువు ప్రయోగం కాని లేక్ండా ఏకంగా కాలుపాలక్ తెగపడటంతో ఆంద్ళనకారులు నిర్్ఘంతపోయారు. ఒకతనికి 
తూటా తగలడంతో కిందపడిపోయారు. 
ద్రగా కారుతననా రకాతినినా చూసి అకకుడి వారంతా చల్లిచద్రయా్యరు. శ్రీ శంకరర్వు కూడా తిరిగి వెళ్లి క్రమంలో అతని కంఠంలో న్ంచి తూటా దూస్కెళలింది. దీంతో 
గాయానినా ఒకచేతోతి అదిమి పటి్ట పరుగు లంకించుక్నానారు. ఆయన బావ శ్రీ విజయ క్మార్ వెంటనే శ్రీ శంకరర్వున్ రిక్షాలో ఎకికుంచి ఆయనే తోస్కొని వెళలిసాగారు. తనక్ 
సహకరించడానికి ప్రయతినాంచిన మరో ఇరువురికి కూడా తూటాలు తగిల్య. ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో ఇతనిని విద్్యరుథిలు కె.జి.హెచ్. కి తీస్కెళ్లిరు. రకతిద్నం 
చేశారు. ఎమరజీన్స్ వారుడులో చేర్్చరు. ఆపరేషన్ జరిగింది. శావాస తీస్కోవడంలో ఇబ్ంది లేక్ండా ఉండంద్క్ కంఠం దిగువన గొట్టం అమరి్చ ఉంచ్రు. ర్త్రి 10 గంటలక్ 
గాని సపాృహ ర్లేద్. ఈ లోప్ ఇతర క్షతగాత్రులు ర్వడంతో ఆపరేషన్ థియేటర్ లో ఉననా శ్రీ శంకరర్వున్ వరండాలో బలలి మీదక్ చేర్్చరు. మృతదేహాల పకకున ఉండటంతో 
ఇతన్ కూడా మరణంచ్రని భావించిన వారుడు బాయ్ లు మారు్చరీకి తరల్ంచ్రు. తల్లిదండ్రులు, బంధువులు, సేనాహతలు శోకసముద్ంలో మునిగిపోయారు. సాయంత్రం 6 
గంటలక్ ఆపరేషన్ థియేటర్ న్ంచి బయటక్ వచి్చన డాక్టర్ విజయ్ శ్రీ శంకరర్వు గురించి వాకబ్ చేశారు. మారు్చరీ న్ంచి ఆపరేషన్ థియేటర్ క్ తెపిపాంచ్రు. ఊపిరి 
ఉననాటులి గ్రహంచి చికితస్ ప్రారంభంచ్రు. ఎస్ వారుడులో చేర్చగా బావ శ్రీ విజయ క్మార్ సపర్యలు చేశారు. తల్లిదండ్రులు, బంధువులు, సేనాహతలు విషయం తెలుస్కొని 
ఆసపాత్రికి వచి్చ ఆనందం వ్యకతిం చేశారు. ఆసపాత్రిలో నెల రోజులే ఉనానా ఆ తరువాత 3 నెలలపాటు ఇంటి దగగొర చికితస్ పంద్ల్స్ వచి్చంది.
ఆ నాటి మృతలు 14 ముంది
ఆ రోజు జరిగిన కాలుపాలోలి మొతతిం 14 మంది చనిపోయారు. ఉదయం ఎప్పాడో కాలుపాలు జరిగితే క్షతగాత్రులన్ మధ్్యహనాం వరక్ ఆసపాత్రికి తరల్ంచడానికి పోలీస్లు 
అన్మతించలేద్. శ్రీ తెనేనాటి విశవానాధం వచి్చ క్షతగాత్రుల వద్ద బైఠాయంప్ చేసేతి చివరక్ మధ్్యహనాం 3 గంటలక్ వారిని కె.జి.హెచ్. క్ తరల్ంచ్రు. గాయపడిన వారిని 
వెంటనే ఆసపాత్రికి తీస్కొని వచి్చ ఉంటే ఇంకొంత మంది ప్రాణాలైనా దకకువి. తొమిమాది మంది రెండు మూడు రోజులోలి కోలుక్నానారు.
న్టి ఉద్యమానికి అలనాటి స్ృతలే స్ఫూర్తి
కంఠం న్ంచి తూటా దూస్కెళలిడంతో తగిల్న గాయం బాధలు శ్రీ శంకరర్వు నేటికీ అన్భవిస్తినానారు. ఇపపాటికీ ఆ గాయం సపాష్టంగా కనిపిస్తింటుంది. మెడన్ అటూఇటూ 
అంతగా తిపపాలేరు. అందరిల్ న్రు గడగడా తాగలేరు. భోజనం కూడా సాధ్రణంగా తినలేరు. గటి్టగా గుటక వేసేతి కాని న్రు, ఆహారం కిందక్ దిగద్. గటి్టగా మాటాలిడ లేరు. 
ఈ అన్భవాలనినాంటిన్ ఆంధ్రులక్ అనా్యయం జరుగుతోంది అననాంద్క్ ఉక్కులో ఉద్్యగం కోలోపాయన శ్రీ పటా్ట ర్మ అపాపార్వుతో శ్రీ శంకరర్వు పంచుక్నానారు. షిప్ 
యారుడులో, పాలటెకినాక్ కాలేజీలో అపపాట్లి తనన్ అందరూ సీ్టల్ పాలింటు శంకరర్వు, విశాఖ అమృతర్వు అని పిల్చేవారంటూ ఉపపాంగిపోయారు షిప్ యారుడు న్ంచి ఉద్్యగ 
విరమణ చేసి ఇంట్లి శ్ష జీవితం గడుప్తననా శ్రీ శంకరర్వు. విశాఖ ఉక్కు కర్మాగార్నినా ప్రైవేటీకరణ బారి న్ంచి కాపాడుకోవాలని ఇపపాడు జరుగుతననా ఉద్యమానికి శ్రీ 
శంకరర్వు సమాృతలు స్ఫూరితిద్యకమనడంలో ఎల్ంటి అతిశయోకితి లేద్.

శతఘ్నే న్్యస్ వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

కంఠంలో ‘ఉక్కు’ తూటా తో విశాఖ 
ఉక్కు పరిరక్షణ ఉద్యమంలో శంకర్రావు 
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శతఘ్నే న్్యస్ వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

విద్్యర్ధులపై జరిగిన దౌర్జన్్యనికి ముఖ్యమంత్రిని 
ప్రశ్నంచిన జనసేన వీరమహిళ లావణ్్య కొఠారి 

శతఘ్నా న్్యస్:
ఆంద్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగారూ... 
మీరు ముఖ్యమంత్రిగా గెల్చిన తరువాత మిమల్నా ఓటులి వేసి గెల్పించిన ప్రజలకి మీరు 
చేసిన అభవృది్ధకంటే  ఇబ్ంద్లే ఎక్కువగా ఉనానాయ..
అనినా రంగాలలో అభవృది్ధ చేపటా్టల్స్న మీరు , అనినా విభాగాలలో నష్టం కలగచేస్తినానారు. 
ఇప్పాడు చివరికి నవరతానాలలో భాగం అయన విద్య అందించటంలో విద్్యరుథిలన్ 
వ్యతిరేకించే వారిపై ల్ఠీచ్ర్జీ చేయస్తినానారు.
సామాన్య పేద, మధ్యతరగతి విద్్యరుథిలక్ ఉచిత విద్యన్ అందించ్ల్స్ంది పోయ కష్టపడి 
కూల్ నాల్ చేస్కొని కూడబెటు్టకొని వారి స్థిమతక్ తగినటు్ట ఎయడెడ్ కళ్శాలలో 
చద్వుక్నే విద్్యరుథిలన్ రోడుడుక్ ల్గి వారికి విద్యన్ దూరం చేయటంలో మీరూ మీ 
ప్రభుతవాం సఫలం అవుతనానారు..
ఇదే విధంగా మీరు మీ అధకార్నినా అడడుం పెటు్టక్ని సామాన్య ప్రజలక్ ఇబ్ంది పెడితే 
2024 ఎలక్షన్స్ లో మీక్ తగిన గుణపాఠం ప్రజలు తపపాక చపాతిరు.

నిర్పేదలక్ అండగా నిలబడుతున్న 
‘గల్ఫ్ సేన – జన సేన’

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపాగోద్వరిజిల్లి అమల్ప్రం కషా్టల కడల్లో ఉననా అభాగు్యలక్ దేవుడిచి్చన వరంల్ శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపాగోద్వరిజిల్లి అమల్ప్రం కషా్టల కడల్లో ఉననా అభాగు్యలక్ దేవుడిచి్చన వరంల్ 
మార్రు.. గల్ఫూ NRI జనసేన కో ఆరిడునేటర్ పెన్మల జాన్ బాబ్. గల్ఫూ జనసేన నేతృతవాంలో పెన్మల మార్రు.. గల్ఫూ NRI జనసేన కో ఆరిడునేటర్ పెన్మల జాన్ బాబ్. గల్ఫూ జనసేన నేతృతవాంలో పెన్మల 
చ్రిటబ్ల్ ట్రస్్ట ఏర్పాటు చేసి ఇపపాటిక తూరుపాగోద్వరిజిల్లి అమల్ప్రం నియోజకవరగొ పరిధలో ఎన్నా సేవా చ్రిటబ్ల్ ట్రస్్ట ఏర్పాటు చేసి ఇపపాటిక తూరుపాగోద్వరిజిల్లి అమల్ప్రం నియోజకవరగొ పరిధలో ఎన్నా సేవా 
కార్యక్రమాలు చేపడుతనానారు జాన్ బాబ్. కార్యక్రమాలు చేపడుతనానారు జాన్ బాబ్. 
తాజాగా మన నేల – మన బాధ్యత పేరిట కార్యక్రమం తలపెటి్ట ర్జకీయాలక్ అతీతంగా సామన్్యల క్షేమంకోరి తాజాగా మన నేల – మన బాధ్యత పేరిట కార్యక్రమం తలపెటి్ట ర్జకీయాలక్ అతీతంగా సామన్్యల క్షేమంకోరి 
ప్రజా సేవలో ముంద్క్ నడుస్తినానారు ఆయన.ప్రజా సేవలో ముంద్క్ నడుస్తినానారు ఆయన.
పదవులుకనానా పేదవాడి సంక్షేమం మిననా అననా నినాదంతో జాన్ బాబ్ ‘గల్ఫూ సేన – జన సేన’ ఆధవార్యంలో పలు పదవులుకనానా పేదవాడి సంక్షేమం మిననా అననా నినాదంతో జాన్ బాబ్ ‘గల్ఫూ సేన – జన సేన’ ఆధవార్యంలో పలు 
సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తి అభాగు్యలక్ అండగా నిలబడుతనానారు. సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తి అభాగు్యలక్ అండగా నిలబడుతనానారు. 
తూరుపాగోద్వరి జిల్లి అమల్ప్రం మండలంలోని ఈదరపల్లి గ్రామంలో ఇటీవల చనిపోయన నకాకు స్న్ల్ తూరుపాగోద్వరి జిల్లి అమల్ప్రం మండలంలోని ఈదరపల్లి గ్రామంలో ఇటీవల చనిపోయన నకాకు స్న్ల్ 
బాబ్ క్టుంబానికి 30వేల రూపాయలు ఆరిథిక సాయానినా గల్ఫూ లోని అబ్ద్బి న్ంచి జాన్ బాబ్, మొగళ్ళ బాబ్ క్టుంబానికి 30వేల రూపాయలు ఆరిథిక సాయానినా గల్ఫూ లోని అబ్ద్బి న్ంచి జాన్ బాబ్, మొగళ్ళ 
చంద్శ్ఖర్ మిత్రబృంద సభు్యలు పంపించ్రు. ఈ మొతాతినినా అమల్ప్రం రూరల్ మండల జనసేన ఇంచ్రిజీ చంద్శ్ఖర్ మిత్రబృంద సభు్యలు పంపించ్రు. ఈ మొతాతినినా అమల్ప్రం రూరల్ మండల జనసేన ఇంచ్రిజీ 
ల్ంగోలు పండు, కార్యదరిశి పరమట చిటి్టబాబ్, మునిసిపల్ ప్రతిపక్ష నేత ఏడిద శ్రీన్, ర్ష్ట్ర జనసేన వైద్య విభాగ ల్ంగోలు పండు, కార్యదరిశి పరమట చిటి్టబాబ్, మునిసిపల్ ప్రతిపక్ష నేత ఏడిద శ్రీన్, ర్ష్ట్ర జనసేన వైద్య విభాగ 
కార్యదరిశి నాగమానస, ఎంపీటీసీలు పనసా బ్జిజీ, నాయక్లు డి.యెస్.ఎన్. క్మార్, ర్ష్ట్ర జనసేన చేనేత కార్యదరిశి నాగమానస, ఎంపీటీసీలు పనసా బ్జిజీ, నాయక్లు డి.యెస్.ఎన్. క్మార్, ర్ష్ట్ర జనసేన చేనేత 
విభాగం కార్యదరిశి బటు్ట పండు తదితర జనసైన్యం అంతా కలసి స్మవారం బాధత క్టుంబానికి అందజేశారు.విభాగం కార్యదరిశి బటు్ట పండు తదితర జనసైన్యం అంతా కలసి స్మవారం బాధత క్టుంబానికి అందజేశారు.
అమల్ప్రంలో ఆరిథికంగా ఇబ్ంది పడుతననాటులి గురితించి ఎనానారై నాయక్లక్ సమాచ్రం అందించిన అమల్ప్రంలో ఆరిథికంగా ఇబ్ంది పడుతననాటులి గురితించి ఎనానారై నాయక్లక్ సమాచ్రం అందించిన 
వెంటనే సపాందించి వారి కష్ట నషా్టలన్ తెలుస్క్ని, ఎకకుడో దేశం కాని దేశంలో వృతితి రీతా్య ఉంటుననా గల్ఫూ వెంటనే సపాందించి వారి కష్ట నషా్టలన్ తెలుస్క్ని, ఎకకుడో దేశం కాని దేశంలో వృతితి రీతా్య ఉంటుననా గల్ఫూ 

జనసైనిక్లు.. జనసేనాని సిద్్దంతాలు ముంద్క్ తీస్కెళ్లింద్క్ ర్వడమే కాక్ండా ఇల్ అభాగు్యలక్ సాయం అందించడం కోసం గల్ఫూ దేశాలు అయన ప్జార్, అబ్ద్బి జనసైనిక్లు.. జనసేనాని సిద్్దంతాలు ముంద్క్ తీస్కెళ్లింద్క్ ర్వడమే కాక్ండా ఇల్ అభాగు్యలక్ సాయం అందించడం కోసం గల్ఫూ దేశాలు అయన ప్జార్, అబ్ద్బి 
దేశాలక్ చందిన జనసైన్యం తోడుగా నిలబడటం పటలి అమల్ప్రం మండల ప్రజలు హర్షితిరేకాలు వ్యకతిం చేస్తినానారు.దేశాలక్ చందిన జనసైన్యం తోడుగా నిలబడటం పటలి అమల్ప్రం మండల ప్రజలు హర్షితిరేకాలు వ్యకతిం చేస్తినానారు.

ప్రచారంలో దూసుకెళుతున్న పసుపులేటి రజని
15వ డివిజన్ లో జనుం నీరాజనుం
అుందర్కీ సుపర్చితరాలు కావడుంతో నీరాజనాలు పడుతనానేరు
కుటుంబ సభ్్యరాలిగా ప్రజలు ఆదర్ుంచి ఆశీర్వదిసుతినానేరు

శతఘ్నా న్్యస్: నెల్లిరు కార్పారేషన్ ఎనినాకలక్ సంభందించి 15వ డివిజన్ లో జనసేనపారీ్ట అభ్యరి్ధని పస్ప్లేటి రజని ప్రచ్రంలో 
ముంద్క్ దూస్కెళుతనానారు. గడప గడపకూ వెళుతూ ఓటలిన్ అభ్యరి్ధస్తినానారు. 15వ డివిజన్ లో అందరికీ స్పరిచితర్లు కావడంతో 
ప్రజలు ఆమెక్ న్ర్జనాలు పడుతనానారు. జనసేనపారీ్ట ర్ష్ట్ర నాయక్లు కొటే్ట వెంకటేశవారులి స్దరే పస్ప్లేటి రజన్. కొటే్ట వెంకటేశవారులి 
కూడా 15వ డివిజన్ ప్రజలతో పాటూ జిల్లి వాస్లందరికీ స్పరిచితలే. ఆయనక్ సాథినికంగా మంచి పటు్టంది.
2014లో జరిగిన కార్పారేషన్ ఎనినాకలోలి కొటే్ట వెంకటేశవారులి తల్లి కాంగ్రెస్ పారీ్ట అభ్యరి్ధగా పోటీ చేయగా 800 పై చిలుక్ ఓటులి లభంచ్య. 
ర్ష్ట్ర విభజనతో కాంగ్రెస్ మరుగున పడడు ఆరోజులోలి 800 ఓటులి ర్వడం చ్ల్ గొపపా విషయం. ఈ నేపద్యంలో తాజాగా అదే డివిజన్లో 
స్దరి రజన్ని ఎనినాకల బరిలో నిలబెటా్టరు. స్దరి విజయం కోసం శ్రమిస్తినానారు. డివిజన్ ప్రజలతో కొటే్ట వెంకటేశవారులిక్ సానినాహత్య 
సంబంధ్లు ఉనానాయ. పారీ్టలక్ అతీతంగా ఆయన్నా అభమానిస్తింటారు. ఇవన్నా స్దరి రజన్కి కల్సొచే్చ అంశాలు. ప్రచ్రంలో 
భాగంగా ప్రతీ ఇంటికి వెళుతననా రజన్ని క్టుంబ సభు్యర్ల్గా ప్రజలు ఆదరించి ఆశీరవాదిస్తినానారు. విజయంపటలి ఆమె విశావాసం 
వ్యకతిం చేస్తినానారు. గాజు గాలిస్ గురుతిక్ ఓటు వేసి తనన్ గెల్పించ్లని… తనన్ గెల్పిసేతి డివిజన్ సమస్యలన్ పరిషకురిసాతినని హామీ 
ఇస్తినానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మారుమూల గ్రామాలోలో ఉుండే సామాన్య జనసైనుకుడు చేసే కార్యక్రమాలను సైతుం 
బాహ్యప్రపుంచానికి తెలియజేయడానికి మర్యు వార్ గళానినే వినిపుంచడానికి మీ ముందుకు 
వచి్చుంది శతఘ్నే న్్యస్. కావున మీ అుందరూ జనసైనికులు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నుంబర్ కు పుంపుంచుండి. మీరు పుంపుంచే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మర్యు 
ఛానల్ లో ప్రచుర్ుంచడుం జరుగుతుంది.

మా వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

ఎస్.ఎస్.బి.ఎన్. కాలేజీ విద్్యర్థులపై లాఠీఛార్్జ ఎస్.ఎస్.బి.ఎన్. కాలేజీ విద్్యర్థులపై లాఠీఛార్్జ 
గర్హణీయం శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్గర్హణీయం శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్

ఎయిడెడ్ విద్్య సుంస్థల ఆుందోళనలు ఆుందోళనను శుంతిభద్రతల 
సమస్యగా మారుసాతిరా..?
ఎస్.ఎస్.బి.ఎన్. కాలేజీ విద్్యరు్థలపై లాఠీ ఛార్జ్ గర్హణీయుం

శతఘ్నా న్్యస్:  ర్ష్ట్ర ప్రభుతవామే సమస్యక్ బీజం వేసి… ద్నినా 
శాంతిభద్తల సమస్యగా మారుస్తిననా తీరున్ ప్రజాసావామ్యవాద్లు 
ఖండించ్లని జనసేన పారీ్ట ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ ఛైరమాన్ శ్రీ 
నాదండలి మన్హర్ ఒక ప్రకటనలో కోర్రు. సజావుగా సాగుతననా 
ఎయడెడ్ విద్్య సంసథిల విషయంలో విద్్యరుథిలోలి ఆంద్ళన నెలకొంది. 
విద్్యరుథిలు, తల్లితండ్రులు రోడలి మీదక్ వచి్చ ఎయడెడ్ స్కుల్స్, కాలేజీలు 
మూసివేయవద్దని డిమాండ్ చేస్తినే ఉనానారు. అనంతప్రంలో దశాబా్దల 
చరిత్ర ఉననా ఎస్.ఎస్.బి.ఎన్. కాలేజీని ఎయడెడ్ గానే కొనసాగించ్లని 
విద్్యరుథిలు చేస్తిననా ఆంద్ళనన్ పోలీస్ల ద్వార్ ఆపాలని చూడటం 
అప్రజాసావామికం. ఆంద్ళన చేస్తిననా విద్్యరుథిలపై ల్ఠీలు ఝుళపించి 
భయభ్ంతలక్ గురి చేయడానినా ఖండిస్తినానాం. ఒక విద్్యరిథిని తలక్ 
బలమైన గాయమైంది అంటే ఆ కళ్శాల ప్రాంగణంలో ఎల్ంటి పరిసిథితలు 
ఏరపాడాడుయో అరథిం అవుతోంది. విద్్యరుథిలు, వారి తల్లితండ్రులు పడుతననా 
ఆవేదనన్ పరిగణనలోకి తీస్కోక్ండా ఈ అంశానినా ఒక శాంతిభద్తల 
సమస్యగా మార్్చలన్కోవద్్ద. ఎందరో ద్తలు విద్్యభవృది్ధ కోసం 
ఆస్తిలు ద్నం చేసి పేదలక్ విద్యన్ చేరువ చేశారు. శ్రీ జగన్మాహన్ 
రెడిడు అనాలోచిత చర్యల వలలి ఎంతో చరిత్ర ఉననా పాఠశాలలు, కాలేజీలు 
విద్్యరుథిలక్ దూరమయే్య పరిసిథితలు నెలకొనానాయని శ్రీ నాదండలి మన్హర్ 
ఆంద్ళన వ్యకతిం చేశారు.

శతఘ్నా న్్యస్: తీవ్ర ఆంద్ళనలో వుననా తిరుమల 
తిరుపతి దేవసాథినం (టి.టి.డి) కాంట్రాక్్ట ఉద్్యగుల 
సహేతకమైన డిమాండలిన్ వైఎసాస్రీస్పీ ప్రభుతవాం 
పరిషకురించ్లని జనసేనపారీ్ట అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనలో కోర్రు. 2010లో 
టీటీడీ నాలుగు వేల మంది కాంట్రాక్్ట ఉద్్యగులన్ 
సొసైటీలుగా ఏర్పాటు చేస్కోవాలని స్చించింది. 
ఆ విధంగా సొసైటీలు ఏర్పాటయా్యయ. మరి కొతతిగా 
ఇప్పాడు కారోపారేషన్ ఎంద్క్? ఉననా వ్యవసథిలన్ 
మారే్చ సమయంలో అత్యంత జాగ్రతతి వహంచ్ల్స్న 
అవసరం ఉంది. కాన్ ఈ అంశంలో వైసీపీ ప్రభుతవాం తీవ్ర నిరలిక్షష్ంతో వ్యవహరించి ఘోర వైఫల్యం 
చందింది. దీనితో ఉద్్యగులన్ తీవ్ర ఇబ్ంద్లక్ గురి చేయడమే కాక వారి జీవితాలలో అలలికలోలిలం 
సృషి్టంచింది. వైసీపీ ప్రభుతవాం తీస్కొనే పలు నిర్ణయాలు ప్రజలన్ ఇబ్ంద్ల పాలేజీస్తినానాయ. 
ఉద్హరణలు చప్పాకొంటే.. ఇస్క పాలసీ, ప్రభుతవా ఎయడెడ్ పాఠశాలలు, కళ్శాలలు. ఆ రీతిలోనే 73 
సంఘాలన్ రద్్ద చేసి కారోపారేషన్ గా మార్చడం… ఉద్్యగులన్ రోడుడు మీదక్ ఈడ్చ ద్రుణమైన చర్య. 
దీనిని పమమానక్ండా పగపెట్టడం ల్ంటి నిర్ణయంగా భావించ్ల్. ఒక పనిచేస్తిననా రెగు్యలర్ కారిమాక్లక్ 
కాన్, టెంపరరీ కారిమాక్లక్ కాన్ ఒక వేతనం చల్లించ్లననా జసి్టస్ జె.ఎస్.ఖేహార్ ఆధవార్యంలో స్ప్ంకోరుడు 
2016లో వెలువరించిన తీరుపాన్ పూరితిగా విసమారించ్రు. వైసీపీ ప్రభుతవాం ఈ తీరుపాన్ ఉలలింఘ్ంచింది. 
కారోపారేషన్లి చేరని ఉద్్యగులన్ మీరు మీ ఉద్్యగానినా కోలోపావాల్స్ వస్తిందని బెదిరిస్తినానారు. వారిని 
కారోపారేషన్లి చేర్లని బలవంత పెట్టడం శ్మిక చటా్టలన్ ఉలలింఘ్ంచడం కాద్? సామాన్్యడి మదిలో 
ఉదయస్తిననా ప్రశనాలు ఇవే. కొతతిగా కారోపారేషన్ ఏర్పాటు చేయడం… నిధులు ద్రి మళలించేంద్కనా? 
బోరుడున్ నియమించే హక్కు ఎవరిక్ంది? ఈ ప్రక్రియలో పారదరశికత ఉంద్? వైసీపీ ఆధవార్యంలో నడిచే 
టీటీడీ బోరుడు లక్షల సంఖ్యలో వచే్చ భక్తిలక్ సేవలందించే తిరుమల ఆలయంలో నిత్య కైంకర్్యలలో 
భాగసావాము్యలైన 73 సొసైటీలలో ఉననా నాలుగు వేలమంది ఉద్్యగులన్ ఒపిపాంచ లేకపోయంద్? 
నాలుగువేల మంది ఉద్్యగులక్ మద్దత కల్పాంచ్లననా ఉదే్దశ్యం లేని వైసీపీ, వారికి పాదయాత్రలో 
ఎంద్క్ హామీలు ఇచి్చంది. కాంట్రాక్్ట ఉద్్యగులక్ జనసేనపారీ్ట అండగా ఉంటుందని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
సపాష్టం చేశారు.

తాటిపరితి శ్రీ అపర్ణ సమేత న్గేశ్వర స్్వమి వారిని దరి్శంచుక్న్న 
జనసేన ఇంచార్్జ మాకినీడి శేషుక్మారి..!

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపాగోద్వరి జిల్లి గొలలిప్రోలు మండలం తాటిపరితి గ్రామంలో శ్రీ అపర్ణ సమేత 
నాగేశవార సావామి వారి పంచ్యతన దేవాలయం నంద్ అపర్ణ ప్షకురిణ ప్రారంభోతస్వ కార్యక్రమానికి 
జనసైనిక్ల ఆహావానం మేరక్ గౌరవన్యులు పిఠాప్రం నియోజవరగొ జనసేనపారీ్ట ఇంచ్ర్జీ శ్రీమతి 
మాకిన్డి శ్షుక్మారి పాల్గొనానారు. ఈ కార్యక్రమంలో తూరుపాగోద్వరిజిల్లి కార్యదరిశి మొగిల్ 
అపాపార్వు, అమర్ది వల్లి, అడబాల వీర్రాజు, ద్సం కొండబాబ్, గారపాటి శివ, కొండ ర్వు, రంపం 
సతితిబాబ్, ద్సం వెంకననా, సామినేడి కృష్ణ, అమల కంటి శ్రీన్, గోకరకొండ బ్జిజీ, ఇంటి నాని, మొయళ్ళ 
సత్యనార్యణ, కంద్ సతీష్, పాలశెటి్ట పెద్ద, నకాకు దతతి, విన్కొండ అమామాజీ, కతినిడి గౌరీ నాగలక్ష్మి, 
తాడిపరితి గ్రామ ప్రజలు, జనసేన నాయక్లు వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానారు.

విద్్యర్ధులపై పోలీసుల ద్డి అమానుషత్వం
శతఘ్నా న్్యస్: అనంతప్రంలో తమ ఎయడెడ్ కళ్శాలన్ మూసివేయద్్ద 
అని శాంతియుతంగా నిరసన తెల్యజేస్తిననా విద్్యరుథిలపై ఆడ పిలలిలు అని 
కూడా చూడక్ండా పోలీస్లతో తలలు పగలకొటి్టసాతిర్! పోలీస్ చేతిలో 
విద్్యరుథిలు గాయపడటం ద్రదృష్టకరం… ఇటువంటి నిరంక్శతవా తీరు 
ప్రభుతవాం మన్గడక ప్రమాదమని, ఈ సంఘటనపై బాధు్యలన్ మీద 
ప్రభుతవాం చర్యలు తీస్కోవాలని జనసేన తరప్న డిమాండ్ చేస్తినానామని 
ర్జోలు నియోజకవరగొం కాట్రేనిపాడు ఎంపీటీసీ అడబాల శ్రీనివాసర్వు 
అనానారు.

శతఘ్నే న్్యస్ వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

టీటీడీ కాుంట్రాక్ట్ ఉదో్యగులకు జనసేన అుండ

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


జనసేన  నిస్్వరథు సైనిక్ని కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన సైనిక్ని గా,అందరిని చిరునవువాతో పలకరిస్తి, 
జనసేన కోసం ఎప్పాడైనా దేనికైనా సిద్ధం  ఆంటూ,నియోజకవరగొ జనసైనిక్లు 
న్ ప్రతి కార్యక్రమానికి సమనవాయ పరుస్తి, అందరిని కలుప్పోయే మనసతితవాం, 
జనసైనిక్లక్ ఏదయనా సమస్య ఉంటే తక్షణమే సపాందిస్తి, పారీ్ట పెద్దలక్ 
సహకరిస్తి,పారీ్ట బలోపేతానికి అహరినాశలు తన వంత కృషి చేస్తి, మా 
నియోజకవరగొ పరిధలోని ముఖ్య నేతలన్ పారీ్ట లోకి ఆహావానిస్తి ముఖ్యం గా 
నాక్ సొంత స్దరుని కంటే ఎక్కువగా ప్రతి అడుగులో నాక్ తోడుంటూ, నా 
వెన్క ఉండి నన్నా అన్ నిత్యం ప్రోతస్హస్తి, ప్రతి కార్యక్రమానికి మీరు రండి 
మేము ఉనానాము అంటూ నాక్ ధైర్యం ఇస్తి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షం గా నాక్ 
తోడుండ.. మా పెనమల్రు నియోజకవరగొ జనసేన సైనిక్లు నిసావారథి సేవక్లు 
అయన మాస్దరులు Raja Muppa గారికి పెనమల్రు నియోజకవరగొ 
జనసైనిక్ల అందరి తరుప్న హృదయపూరవాక జనమాదిన శుభాకాంక్షలు

-లావణ్య కొఠార్

జనసేన పార్టీ విద్్యర్ధులక్ ఎపుడూ అండగా ఉంటంది 
– పత్తి చంద్రశేఖర్
శతఘ్నా న్్యస్:  
అనంతప్రం పట్టణంలో 
సత్యసాయ ఎయడెడ్ 
స్కుల్ మరియు 
కాలేజ్ ప్రైవేటీకరణన్ 
వ్యతిరేకిస్తి విద్్యరుథిలు 

యజమాన్యంన్ నిలదీయడం జరిగింది. అంద్క్ యజమాన్యం పోలీస్ 
వారితో విద్్యరుథిలపై తీవ్రంగా ద్డి చేయంచి గాయపరచడం జరిగింది. 
ఈ ఘటనలో గాయపడిన విద్్యరుథిలన్ జనసేనపారీ్ట అనంతప్రం జిల్లి 
ప్రధ్న కార్యదరిశి పతితి చంద్శ్ఖర్ పర్మరిశించి… విద్్యరుథిలు దేశానికి 
వెనెనాముకల్ంటి వారు వారికి జనసేనపారీ్ట ఎప్పాడు అండగా ఉంటుందని 
మన్ధైర్్యనినా ఇచ్్చరు.

మంగళవారం, 09 నవంబర్ 2021

బేతంచర్ల మునిసిపాలిటీ ఎని్నకలలో 
న్మినేషన్ వేసిన జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: కరూనాల్ జిల్లి డోన్ నియోజకవరగొం బేతంచరలి మునిస్పాల్టీ నంద్ 
జనసేన తరుప్న నామినేషన్ వేసిన అభ్యరుథిలు శ్రీ లక్ష్మినార్యణ శాస్త్రి 1వ వారుడు, శ్రీమతి 
చ్ముండశవారి 9వ వారుడు, శ్రీకాంటి మధు 10వ వారుడు, శ్రీ పల మధు 8వ వారుడు, శ్రీమతి 
స్న్త 13వ వారుడు శ్రీ చలలి మది్దలేటీ 17వ వారుడు, శ్రీమతి సరోజ 20వ వారుడు అభ్యరుథిలతో 
కల్సి జనసేన పారీ్ట ర్ష్ట్ర మహళ్ సాధకారత చైరమాన్ శ్రీమతి రేఖ జావావాజి, కరూనాల్ జిల్లి 
జనసేన లీగల్ సెల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్, కార్యదరిశి శ్రీ మధుస్దన్, నాయక్లు శ్రీ పవన్ 
క్మార్ ఎనినాకల రిటరినాంగ్ అధకారులక్ బి-ఫ్రం అందచేయటం జరిగింది.

కె.వి.ఆర్ విద్్యర్థుల పోరాటానికి జనసేన సంఘీభావం
ఎయిడెడ్ స్కూల్్స, కాలేజీలను రాష్ట్ర ప్రభ్త్వుం తక్షణమే పునరుద్ధర్ుంచాలి – కె.వి.ఎయిడెడ్ స్కూల్్స, కాలేజీలను రాష్ట్ర ప్రభ్త్వుం తక్షణమే పునరుద్ధర్ుంచాలి – కె.వి.
ఆర్ విద్్యరు్థల పోరాటానికి జనసేన సుంఘీభావుం.ఆర్ విద్్యరు్థల పోరాటానికి జనసేన సుంఘీభావుం.

శతఘ్నా న్్యస్: కృషా్ణజిల్లి, నందిగామ శతఘ్నా న్్యస్: కృషా్ణజిల్లి, నందిగామ 
నియోజకవరగొం పాదయాత్ర కాలంలో నియోజకవరగొం పాదయాత్ర కాలంలో 
ఎన్నామారులి, ఎన్నామారులి, 
తాన్ అధకారంలోకి వచి్చన తర్వాత తాన్ అధకారంలోకి వచి్చన తర్వాత 
విద్్యరుథిలన్ సొంత మేనమామల్ ఆలనా విద్్యరుథిలన్ సొంత మేనమామల్ ఆలనా 
పాలనా చూస్క్ంటానని హామీలు గుపిపాంచిన పాలనా చూస్క్ంటానని హామీలు గుపిపాంచిన 
శ్రీ జగన్ రెడిడు అధకారంలోకి వచి్చన తర్వాత విద్్య శ్రీ జగన్ రెడిడు అధకారంలోకి వచి్చన తర్వాత విద్్య 
విధ్నాలపై పరిపకవాతలేని నిర్ణయాలు చేస్తి విధ్నాలపై పరిపకవాతలేని నిర్ణయాలు చేస్తి 
విద్్యరుథిల జీవితాలతో చలగాటమాడుతనానారు. విద్్యరుథిల జీవితాలతో చలగాటమాడుతనానారు. 
ముఖ్యంగా ఎయడెడ్ పాఠశాలలు, కళ్శాలల ముఖ్యంగా ఎయడెడ్ పాఠశాలలు, కళ్శాలల 
విద్్యరుథిల భవిష్యత్ అగమ్యగోచరంగా విద్్యరుథిల భవిష్యత్ అగమ్యగోచరంగా 
మారిపోయంది. వారి ఆరి్ధకస్తిమతన్ బటి్ట వారు మారిపోయంది. వారి ఆరి్ధకస్తిమతన్ బటి్ట వారు 
ఎంచుక్ని చేరిన ఎయడెడ్ విద్్యలయాలన్ ఎంచుక్ని చేరిన ఎయడెడ్ విద్్యలయాలన్ 
ఏమాత్రం ఆలోచన లేక్ండా ఒక పిచి్చ ఏమాత్రం ఆలోచన లేక్ండా ఒక పిచి్చ 

నిర్ణయంతో వారందరిన్ అగాధంలోకి నెటే్టసారు. ఆయా విద్్యలయాల పాలకవర్గొలు నేడు నిర్ణయంతో వారందరిన్ అగాధంలోకి నెటే్టసారు. ఆయా విద్్యలయాల పాలకవర్గొలు నేడు 
విధంచే ఫీజులు కట్టలేక విద్్యరుథిల తల్లిదండ్రుల అవసథిలు వర్ణనాతీతం. గత సంవతస్రం విధంచే ఫీజులు కట్టలేక విద్్యరుథిల తల్లిదండ్రుల అవసథిలు వర్ణనాతీతం. గత సంవతస్రం 
డిసెంబర్ నెలలో GO నెంబరు 177 న్ తీస్క్ వచి్చ ప్రయవేటు మరియు ఎయడెడ్ డిసెంబర్ నెలలో GO నెంబరు 177 న్ తీస్క్ వచి్చ ప్రయవేటు మరియు ఎయడెడ్ 
కాలేజీ విద్్యరుథిలక్ నవరతానాల హామీలో భాగమైన ఫీజు రీయంబరుస్మెంటున్ ఎతేతిసి కాలేజీ విద్్యరుథిలక్ నవరతానాల హామీలో భాగమైన ఫీజు రీయంబరుస్మెంటున్ ఎతేతిసి 
విద్్యరుథిల బంగారు భవిష్యత్ మీద దబ్ కొటా్టరు నేడు కన్సం వారు ఎంచుక్ని చేరిన విద్్యరుథిల బంగారు భవిష్యత్ మీద దబ్ కొటా్టరు నేడు కన్సం వారు ఎంచుక్ని చేరిన 
ఎయడెడ్ పాఠశాలలు , కళ్శాలలు ప్రయవేటుపరం చేసి పేద, దిగువ, ఎగువ మధ్యతరగతి ఎయడెడ్ పాఠశాలలు , కళ్శాలలు ప్రయవేటుపరం చేసి పేద, దిగువ, ఎగువ మధ్యతరగతి 
క్టుంబాల విద్్యరుథిలన్ అంధకారంలోకి నెటే్టశారు. ఈ విషయమై ర్ష్ట్ర ప్రభతవా నిరంక్శ క్టుంబాల విద్్యరుథిలన్ అంధకారంలోకి నెటే్టశారు. ఈ విషయమై ర్ష్ట్ర ప్రభతవా నిరంక్శ 
నిర్ణయానినా నందిగామ నియోజకవరగొ జనసేనపారీ్ట తీవ్రంగా ఖండిస్తిననాది. విద్్యరుథిల నిర్ణయానినా నందిగామ నియోజకవరగొ జనసేనపారీ్ట తీవ్రంగా ఖండిస్తిననాది. విద్్యరుథిల 
బంగారు భవిష్యతతిక్ బాటలు వేయాల్స్న పాలకపక్షం ఇటువంటి అనాలోచిత నిర్ణయానినా బంగారు భవిష్యతతిక్ బాటలు వేయాల్స్న పాలకపక్షం ఇటువంటి అనాలోచిత నిర్ణయానినా 
తక్షణమే ఉపసంహరించుక్ని ఎయడెడ్ పాఠశాలలు, కళ్శాలలన్ ప్నరుద్దరించి పేద, తక్షణమే ఉపసంహరించుక్ని ఎయడెడ్ పాఠశాలలు, కళ్శాలలన్ ప్నరుద్దరించి పేద, 
మధ్య తరగతి విద్్యరుథిలన్ ఆద్కోవాలని డిమాండ్ చేస్తినానామని, స్మారు అయద్ మధ్య తరగతి విద్్యరుథిలన్ ఆద్కోవాలని డిమాండ్ చేస్తినానామని, స్మారు అయద్ 
దశాబా్దల పైబడి నందిగామ నియోజకవరగొంలో లక్షలమంది విద్్యరుథిలన్ తీరి్చదిది్దన కె.వి.దశాబా్దల పైబడి నందిగామ నియోజకవరగొంలో లక్షలమంది విద్్యరుథిలన్ తీరి్చదిది్దన కె.వి.
ఆర్ కళ్శాలన్ సైతం ప్రయవేటుపరం చేయడం ఎంతో విచ్రకరం. నియోజకవరగొంలో ఆర్ కళ్శాలన్ సైతం ప్రయవేటుపరం చేయడం ఎంతో విచ్రకరం. నియోజకవరగొంలో 
నిరుద్్యగ సమస్య దశాబా్దలుగా తీరని సమస్యగా ఉనానా పేద, మధ్య తరగతి ప్రజల పిలలిలక్ నిరుద్్యగ సమస్య దశాబా్దలుగా తీరని సమస్యగా ఉనానా పేద, మధ్య తరగతి ప్రజల పిలలిలక్ 
అంద్బాటులో, ఉననాత విద్య ప్రమాణాలన్ అన్సరించి లక్ష పై చిలుక్ విద్్యరుథిల అంద్బాటులో, ఉననాత విద్య ప్రమాణాలన్ అన్సరించి లక్ష పై చిలుక్ విద్్యరుథిల 
భవిష్యతతిక్ బంగారు బాట వేసిన కె.వి.ఆర్ కళ్శాలక్ తక్షణమే ప్రభతవా కాలేజీగా భవిష్యతతిక్ బంగారు బాట వేసిన కె.వి.ఆర్ కళ్శాలక్ తక్షణమే ప్రభతవా కాలేజీగా 
గురితింప్న్ కలుగజేసే విధంగా ర్ష్ట్ర ప్రభుతావానినా కోర్లని నియోజకవరగొ శాసనసభ గురితింప్న్ కలుగజేసే విధంగా ర్ష్ట్ర ప్రభుతావానినా కోర్లని నియోజకవరగొ శాసనసభ 
సభు్యలు శ్రీ మొండితోక జగన్మాహనర్వు గారిని కోరుతనానామని కృషా్ణజిల్లి జనసేనపారీ్ట సభు్యలు శ్రీ మొండితోక జగన్మాహనర్వు గారిని కోరుతనానామని కృషా్ణజిల్లి జనసేనపారీ్ట 
సంయుకతి కార్యదరిశి సవారూప ప్టా్ట తెల్పారు.సంయుకతి కార్యదరిశి సవారూప ప్టా్ట తెల్పారు.

శతఘ్నే న్్యస్ వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మంగళవారం, 09 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాలోలో ఉుండే సామాన్య జనసైనుకుడు చేసే కార్యక్రమాలను సైతుం బాహ్యప్రపుంచానికి తెలియజేయడానికి మర్యు వార్ గళానినే 
వినిపుంచడానికి మీ ముందుకు వచి్చుంది శతఘ్నే న్్యస్. కావున మీ అుందరూ జనసైనికులు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాట్సప్ నుంబర్ కు పుంపుంచుండి. 
మీరు పుంపుంచే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మర్యు ఈ-పేపర్ లో ప్రచుర్ుంచడుం జరుగుతుంది.

మా వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

విద్్యర్ధులపై ద్డి సంఘటన బాధ్్యల మీద ప్రభుత్వం వంటనే 
చర్యలు తీసుకోవాలి

శతఘ్నా న్్యస్: అనంతప్రంలో తమ ఎయడెడ్ కళ్శాలలన్ మూసివేయద్్ద 
అని శాంతియుతంగా నిరసన తెల్యజేస్తిననా విద్్యరుథిలపై ఆడపిలలిలు అని 
కూడా చూడక్ండా పోలీస్లతో తలలు పగల కొటి్టసాతిర్!
పోలీస్ల చేతిలో విద్్యరుథిలు గాయపడటం ద్రదృష్టకరం… ఇటువంటి 
నిరంక్శతవా తీరు ప్రభుతవాం మన్గడక ప్రమాదం, ఈ సంఘటనపై బాధు్యల 
మీద ప్రభుతవాం చర్యలు తీస్కోవాలని జనసేన తరప్న తూరుపాగోద్వరి జిల్లి, 
ర్జోలు నియోజకవరగొం జనసైనిక్డు క్ంచే శ్రీవాసర్వు(పండు) డిమాండ్ 
చేస్తినానారు.

విద్్యర్థులక్ వను్నదను్నగా జనసేన ఉంటంది – 
అర్బన్ జిలా్ల న్యక్లు ఆళ్ళ హరి
విద్్యరు్ధలపై లాఠీచార్జ్ చేయటుం అమానుషుం
ఇదేనా విద్్యరు్థలకు మేనమామగా జగన్ ఇచే్చ కానుక?
మా బడి మాకివ్వుండి అుంటూ విద్్యరు్థలు రోడెడెకాకూరు అుంటే 
ఇుంతకనానే సిగుగుమాలిన పర్పాలన ఉుంటుంద్?
ఎయిడెడ్ కళాశలల విలీనానినే ఎటిట్పర్సి్థతలోలోన్ జనసేన 
ఒపుపుకోదు.
పోరాడుతననే విద్్యరు్థలకు వెనునేదనునేగా జనసేన ఉుంటుంది.
జనసేన అర్బన్ జిలాలో నాయకులు ఆళ్ళ హర్.
శతఘ్నా న్్యస్: ఎయడెడ్ కళ్శాలల విలీనం ఆపాలని , తమ 
భవిష్యత్ న్ నాశనం చేయొద్్ద అంటూ శాంతియుతంగా నిరసన 
చేస్తిననా అనంతప్రం యస్ యస్ బీ యన్ కాలేజీ విద్్యరిథిన్ , 
విద్్యరుథిలపై పోలీస్లు విచక్షణారహతంగా ల్ఠీచ్రిజీ చేయటం అమాన్షమని అర్న్ జిల్లి 
జనసేనపారీ్ట నాయక్లు ఆళ్ళ హరి తీవ్ర ఆగ్రహానినా వ్యకతిం చేశారు. ఎయడెడ్ కళ్శాలలన్ 
విలీనం చేయాలంటూ ప్రభుతవాం తీస్క్ననా అనాలోచిత నిర్ణయంతో వేల్దిమంది పేద విద్్యరుథిల 
భవిష్యత్ అగమ్యగోచరంగా మారిందని ఆవేదన వ్యకతిం చేశారు. తమని చద్వుక్ దూరం చేయొద్్ద 
అంటూ శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తిననా విద్్యరుథిలన్ అరెస్్ట చేయటానినా ఆళ్ళ హరి తీవ్రంగా 
ఖండించ్రు. ఈ సందర్భంగా ఆళ్ళ హరి మాటాలిడుతూ ఎనినాకలక్ ముంద్ ఆడపడుచులక్ 
అననాగా, పిలలిలక్ మేనమామగా ఉంటానంటూ ప్రమాణం చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ అధకారంలోకి 
ర్గానే చినానారుల పాల్ట కంస్డు కనానా ద్ర్మారగొంగా మార్డని విమరిశించ్రు. విద్్యరుథిలన్ 
అదికూడా ఆడపిలలిలన్ కూడా చూడక్ండా మగ పోలీస్లతో తలలు పగలగొటి్టంచిన ప్రభుతవా 
దమనకాండన్ తీవ్రంగా ఆక్షేపిస్తినానామనానారు. చొకాకులు పటు్టకొని ల్కెకులలింత తప్పా విద్్యరుథిలు 
ఏమి చేశారని ప్రశినాంచ్రు. తమకి అమమాఒడి వద్్ద, బూటులి, బా్యగ్స్ వద్్ద మా బడి మాకివవాండి 
మమమాల్నా చద్వుకొనివవాండి అంటూ బడిపిలలిలు అభ్యరి్దస్తింటే ప్రభుతవాంలో కన్స సపాందన 
లేకపోవటం ద్రుణమని, పాషాననా హృదయంతో ముఖ్యమంత్రి, సహచర మంత్రులు, సంబంధత 
అధకారులు చేష్టలుడిగి చూస్తినానారని ధవాజమెతాతిరు. అకారణంగా అత్యతాస్హంతో విద్్యరుథిలపై 
అమాన్షంగా ల్ఠీచ్రిజీ చేసిన పోలీస్లపై చర్యలు తీస్కోవాలని హోంమంత్రిని కోర్రు. 
విద్్యరుథిల పాల్ట శాపంగా మారిన ఎయడెడ్ పాఠశాలల విలీన నిర్ణయానినా ప్రభుతవాం వెనకికు 
తీస్క్నేవరక్ విద్్యరుథిలక్ అండగా జనసేన ఉంటుందని ఆళ్ళ హరి అనానారు.

శృంగవరపుకోట నియోజకవర్గములో జనసేన పార్టీలోకి 
భార్ చేరికలు

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం, 
శృంగవరప్కోట నియోజకవరగొం, 
కొతతివలసలో జనసేన ర్ష్ట్ర ప్రధ్న 
కార్యదరిశిలు శ్రీ టి. శివ శంకర్ గారు, శ్రీమతి 
పాలవలస యశసివా గారి సమక్షంలో పెదిరెడలి 

ర్జశ్ఖర్ ఆధవార్యంలో  YSRCP పారీ్ట న్ండి వందమంది కార్యకరతిలు జనసేన పారీ్టలోకి చేరడం 
జరిగింది. ఈ సందర్భంగా శివశంకర్ గారు మాటాలిడుతూ విజయనగరం జిల్లిలో వారసతవా 
ర్జకీయాలతోన్, బానిసతవా ర్జకీయాలతోన్ ప్రజలు బందీలుగా ఉనానారు. వీటిని ప్రక్షాళన 
చేసేంద్క జనసేన పారీ్ట ఆవిరి్భవించిందని పేర్కునానారు. అల్గే యశసివా గారు మాటాలిడుతూ  
ప్రజాసమస్యలపై జనసేన చేసే పోర్టాల దబ్క్ వైసాస్రీస్పీ దిగొస్తింది. ఇల్ ప్రభుతావానినా 
ప్రశినాంచడం ద్వార్ ఖచి్చతంగా మనమే అధకారంలోకి వసాతిం అని అనానారు. ఈ కార్యక్రమంలో S 
కోట జనసేనపారీ్ట నియోజకవరగొ నాయక్లు శ్రీ వబి్న సతితిబాబ్ గారు, శ్రీ గొరపల్లి రవిక్మార్ 
గారు, శ్రీ గొరపల్లి చినబాబ్ గారు, శ్రీ వబి్న సనా్యసినాయుడు గారు, జిల్లి నాయక్లు ఆద్డ 
మోహన్ ర్వు, తా్యడ ర్మకృషా్ణర్వు (బాలు), పారలిమెంటరీ కమిటీ సభు్యలు మలులివలస శ్రీన్, 
నాయక్లు నకకుర్జు సతీష్, వబి్న సతీష్, తూరిబిల్లి విజయ్ క్మార్, గురజాడ వెంకటేష్, గాల్ 
అపాపార్వు, బోని ర్మ గణేష్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

ప్రజలందరి చూపు జనసేన వైపు ~ జనసేన పార్టీ 
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరి్శ శ్రీమత్ పాలవలస యశసి్వ

శతఘ్నా న్్యస్: జనసేన పారీ్ట ర్ష్ట్ర ప్రధ్న కార్యదరిశి, విజయనగరం 
ఇంచ్ర్జీ శ్రీమతి పాలవలస యశసివా గారు తలపెటి్టన గ్రామ గ్రామాన 
జనసేన కార్యక్రమానినా విజయనగరం నియోజవరగొంలో చల్లిరు 
గ్రామంలో ఆదివారం ఉదయం నిరవాహంచ్రు. ఈ కార్యక్రమంలో 
భాగంగా ఉదయానేనా చల్లిరు గ్రామంలో జనసేన నాయక్లు బోబా్ది 
చంద్ నాయుడు ఇంటింటికి జనసేన సిద్్ధంతాలతో కూడిన కరపత్రాలన్ 
పంచిపెటి్ట అనంతరం గ్రామ గ్రామాన కార్యక్రమంలో భాగంగా 
పాలవలస యశసివా గారు ప్రజాధర్్భర్ నిరవాహంచ్రు. ప్రజాసమస్యలన్ 
తెలుస్క్ంటూ, అరుహులైన కొందరికి ప్రభుతవా పథకాలు అందని 
వారిన్ంచి వినతలు తీస్క్నానారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాటాలిడుతూ 
ప్రజలందరూ వైసాస్రీస్పీ అర్చకాలన్ ఎండగడుతనానారని, వారు 
చపిపానటులి చేయకపోతే పెనషిన్లి, ఇలులిలు ఆపేసాతిమని బెదిరింప్ 
ర్జకీయాలు చేస్తినానారని, ర్ష్ట్రంలో ప్రభుతవాంపై ఏ సమస్యలపైనైనా 
పోర్డడంలో జనసేన పారీ్ట చేయడానినా చూసి ప్రజలందరి చూప్ జనసేన 
వైప్ ఉందని, ప్రజలందరూ భవిష్యత్ లో జనసేన పారీ్ట అధకారంలోకి 
ర్వాలని కోరుక్ంటునానారని అనానారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయక్లు బొబా్ది చంద్ నాయుడు, ఎజాజీడ సాయ, సతితిబాబ్, సావామి, 
నాయుడు, సాయ, మురళ, నాగర్జు, శ్రీన్, శ్వణ్, స్రిబాబ్, తా్యడ 
ర్మకృషా్ణర్వు(బాలు) పాల్గొనానారు.

శతఘ్నా న్్యస్: అనంతప్రం పట్టణంలో సత్యసాయ 
ఎయడెడ్ స్కుల్ మరియు కాలేజ్ ప్రైవేటీకరణన్ వ్యతిరేకిస్తి 
విద్్యరుథిలు యజమాన్యంన్ నిలదీయడం జరిగింది. అంద్క్ 
యజమాన్యం పోలీస్ వారితో విద్్యరుథిలపై తీవ్రంగా ద్డి 
చేయంచి గాయపరచడం జరిగింది, విద్్యరుథిల్నా పోలీస్ వారు 
అక్రమంగా అరెస్్ట చేయడం జరిగింది. ఈ సంఘటన తెల్సిన మరుక్షణమే అనంతప్రం జిల్లి 
జనసేన ఉపాధ్యక్షులు ల్యర్ క్ంటిమది్ద జయర్ం రెడిడు జనసేన నాయక్లు, కార్యకరతిలతో 
కల్సి వెళలి, టూ టౌన్ పోలీస్ వారు పోలీస్ సే్టషన్లి అక్రమంగా నిర్ంధంచిన విద్్యరుథిలన్ 
విడిపించి, గాయాలు తగిల్న అమామాయని మరియు వారి క్టుంబ సభు్యలన్ పర్మరిశించి 
కాలేజీ యాజమాన్య తో చరి్చంచి, ఇంకొక మారు ఇటువంటి సంఘటనలు ప్నర్వృతం 
కాక్ండా చూస్కోవాలని చపిపా విద్్యరుథిలందరికీ మన్ధైర్్యనినా నింపి మీక్ జనసేనపారీ్ట 
అండదండగా ఉంటుందని తెలపడం జరిగింది.

అక్రమంగా నిర్బంధంచిన విద్్యర్థులను విడిపంచిన జనసేన

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

