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మృతుని కుటుంబానికి న్యాయుం చేయముంటే కేసులు పెడతారా?
జనసేన న్యకులపై కేసులు అప్రజాస్వామికుం
విశాఖపట్నంలో రాష్ట్ర మనంత్రి శ్రీ అవనంతి శ్రీనివాస్ కాన్వాయ్ లోని 
వాహననం ఢీ కొనడనంతో శ్రీ గేదెల సూర్యన్రాయణ అనే భవన 
నిరామాణ కార్మాకుడు మృతి చనందారు అనే వార్త మనసున్ ప్రతి ఒక్కర్నీ 
కదిలనంచనందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైరమాన్ 
శ్రీ న్దెనండ్ల మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యక్తనం చేశారు. రాష్ట్ర 
మనంత్రి ఆగి ప్రమాదనం బార్నపడిన వ్యక్్త పర్స్థితి ఏమిటని కనీసనం 
పరామర్శ కూడా చేయకునండా వెళ్్లపోవడనం దురదృషటీకరనం. రెక్కల 
కషటీనం మీద బతికే ఆ కార్మాకుడి కుటనంబానిక్ న్్యయమైన పర్హారనం 
ఇప్పనంచ, ఆ కుటనంబానిక్ ఆధారనం కల్పనంచాలనే విషయాని్ మనంత్రిక్ 
తెలయచేసేనందుకు వెళ్ళిన జనసేన న్యకులను పోలీసుల దావారా 

అడుడుకొని అక్రమనంగా కేసులు నమోదు చేయడనం అప్రజాస్వామికనం. భీమిల నియోజకవర్నం ఇనంచార్జ్ డా.సనందీప్ పనంచకర్ల, విశాఖ న్ర్్త 
ఇనంచార్జ్ శ్రీమతి పసుపులేటి ఉషాక్రణ్, పార్టీ న్యకులు శ్రీ అపా్పరావు, శ్రీ శాఖర్ శ్రీనివాస్, శ్రీమతి అమరాపు దుర్, శ్రీమతి కళ, శ్రీమతి 
త్రివేణిలను అరెసుటీ చేస్, కేసులు నమోదు చేశారు. మృతుడి కుటనంబానిక్ రూ.50 లక్షల పర్హారనం, అతని భార్యకు ప్రభుతవా ఉద్్యగనం, 
పల్లల చదువుల బాధ్యతను తీసుకోవాలని జనసేన హేతుబద్నంగా డిమానండ్ చేస్నంది. న్్యయనం చేయమని కోర్తే కేసులుపెటటీడనం ఏమిటి? 
బాధిత కుటనంబానిక్ బాసటగా నిలవడనం బాధ్యత కలగిన పార్టీగా జనసేన విధి. మనంగళవారనం అననంతపురనంలో కూడా ఎయిడెడ్ కాలేజీలు, 
సూ్కళళిలో చదువుతున్ విదా్యరుథిలకు న్్యయనం చేయాలని ప్రజాస్వామ్య పద్తిలో నిరసన తెలుపుతూ జిల్్ల కలెకటీర్ కారా్యలయానిక్ వెళ్ళిన 
జనసేన న్యకులను పోలీసులు అదుపులోక్ తీసుకున్్రు. జనసేన పార్టీ ఎపు్పడూ బాధితుల పక్షాన నిలుసు్తనంది. న్్యయనం కోసనం మాట్్లడే 
పార్టీ న్యకులను, శ్రేణులను అరెసుటీలు, కేసులతో కటటీడి చేయడనం భావ్యనం కాదని శ్రీ న్దెనండ్ల మనోహర్ పేర్్కన్్రు.
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న్యాయం చేయమంటే కేసులు పెడతారా…? 
– న్దండ్ల మనోహర్

పోతన కళాక్షేత్రాన్ని కాపాడుకంటం: ఆకల సుమన్
శతఘ్్ న్్యస్: వరనంగల్- మహాకవి శ్రీ పోతన గార్ గొప్పతన్ని్ కాపాడడానిక్ భారత మాజీ ప్రధాని పీవీ నర్్సనంహారావు గారు 
శ్రీ పోతన కళాక్షేత్నం కోసనం ఎనంతో కృషి చేస్రు. అప్పటి ఉపరాష్ట్రపతి హీదాయతుల్్ల ముఖ్య అతిధిగా ప్రారనంభనంచన కళాక్షేత్రాని్ 
ఇపు్పడు మునిస్పల్ అధికారులు దానిని డనంపనంగ్ యార్డు చేయడనం చాల్ అవమానకరనం. ఒకవైపు మహనీయుల గౌరవాని్ పెనంచే 
దిశగా శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ కోట్ల ఖరుచుచేసు్తనంటే వరనంగల్ నగర పాలకులు మాత్నం దానిక్ విరుద్నంగా వ్యవహర్సు్తన్్రు. మడికొనండ 
రానంపూర్ ప్రానంతనంలో ఉన్ డనంపనంగ్ యార్డు వల్ల అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్నంది పడుతున్్రు. ప్రజల ఆరోగ్యనం దృషిటీలో పెటటీకొని 
అసలు నగరనంలో డనంపనంగ్ యార్డు లు లేకునండా చేస్ ప్రజలక్ మనంచ ఆరోగా్యని్ అనందినంచే విధనంగా జనసేన పార్టీ కృషి చేసు్తనందని 
జనసేన పార్టీ ఉమమాడి వరనంగల్ జిల్్ల ఇనంచార్జ్ ఆకుల సుమన్ తెలపారు.

జనసేన న్యకల అరెస్ట్  - విడుదల
శతఘ్్ న్్యస్: రాష్ట్ర మనంత్రి అవనంతి శ్రీనివాస్ కాన్వాయ్ ఢీ కొని తాపీ మేస్త్రి సూర్యన్రాయణ మృతి శతఘ్్ న్్యస్: రాష్ట్ర మనంత్రి అవనంతి శ్రీనివాస్ కాన్వాయ్ ఢీ కొని తాపీ మేస్త్రి సూర్యన్రాయణ మృతి 
చనందారు. మృతుడు కుటనంబాని్ ఆదుకోవాలని మనంత్రి నివాసనం దగ్ర శానంతియుతనంగా నిరసన చేసు్తన్ చనందారు. మృతుడు కుటనంబాని్ ఆదుకోవాలని మనంత్రి నివాసనం దగ్ర శానంతియుతనంగా నిరసన చేసు్తన్ 
సనందీప్ పనంచకర్ల మర్యు జనసైనికులని అక్రమనంగా అరెసుటీ చేస్ కేసు నమోదు చేయగా అరెస్టీ అయిన సనందీప్ పనంచకర్ల మర్యు జనసైనికులని అక్రమనంగా అరెసుటీ చేస్ కేసు నమోదు చేయగా అరెస్టీ అయిన 
జనసేన న్యకులను మర్యు జనసైనికులును స్యనంత్రానిక్ బెయిల్ పై విడుదల చేయడనం జర్గినంది.జనసేన న్యకులను మర్యు జనసైనికులును స్యనంత్రానిక్ బెయిల్ పై విడుదల చేయడనం జర్గినంది.

మృతుడు కుటనంబాని్ ఆదుకోవాలని శానంతియుతనంగా మనంత్రి గార్ నివాసనం మునందు నిరసన తెలుపుతూ మృతుడు కుటనంబాని్ ఆదుకోవాలని శానంతియుతనంగా మనంత్రి గార్ నివాసనం మునందు నిరసన తెలుపుతూ 
డిమానండ్ చేసు్తన్ జనసేన భీమిల ఇనంచార్జ్ శ్రీ సనందీప్ పనంచకర్ల, విశాఖ న్ర్్త ఇనంచార్జ్ ఉషాక్రణ్ డిమానండ్ చేసు్తన్ జనసేన భీమిల ఇనంచార్జ్ శ్రీ సనందీప్ పనంచకర్ల, విశాఖ న్ర్్త ఇనంచార్జ్ ఉషాక్రణ్ 
పసుపులేటి, పార్టీ వీరమహిళలు అమరరపు దుర్, కనంటపల్ల త్రివేణి, కళ యడ్లపల్ల, లక్ష్మీ, న్గమణి, పసుపులేటి, పార్టీ వీరమహిళలు అమరరపు దుర్, కనంటపల్ల త్రివేణి, కళ యడ్లపల్ల, లక్ష్మీ, న్గమణి, 
న్యకులు గుడివాడ అపా్పరావు, శేఖర్, శ్రీను మొదలగు వార్ని పోలీసులు అదుపులోక్ తీసుకుని నంవ్ఫ్ న్యకులు గుడివాడ అపా్పరావు, శేఖర్, శ్రీను మొదలగు వార్ని పోలీసులు అదుపులోక్ తీసుకుని నంవ్ఫ్ 
పోలీస్ సేటీషన్ కు తరలనంచారు.ఈ విషయనం తెలుసుకున్ జనసేన న్యకులు ఫాఛ్ సభు్యలు శ్రీ కోన పోలీస్ సేటీషన్ కు తరలనంచారు.ఈ విషయనం తెలుసుకున్ జనసేన న్యకులు ఫాఛ్ సభు్యలు శ్రీ కోన 
తాతారావు, చోడవరనం ఇనంచార్జ్ మర్యు జనసైనికులు పెద్ద ఎతు్తన పోలీస్ సేటీషన్ కు చేరుకున్్రు.తాతారావు, చోడవరనం ఇనంచార్జ్ మర్యు జనసైనికులు పెద్ద ఎతు్తన పోలీస్ సేటీషన్ కు చేరుకున్్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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సంగరేణి కార్మికల మృతి బాధాకరం: నేమూర్ శంకర్ గౌడ్
శతఘ్్ న్్యస్: మనంచరా్యల జిల్్ల శ్రీరానంపూర్ స్నంగరేణి శృఫ్3 బొగు్ గనిలో మొదటి షిఫ్టీ నిరవాహిసు్తనండగా పైకపు్ప కూల 
నలుగురు కార్మాకులు మృతి చనందారు అనే వార్త నను్ చాల్ బాధక్ గుర్చేస్నంది. వార్ ఆతమాకు శానంతి చేకూరాచులని ఆ భగవనంతుని 
ప్రార్థిసు్తన్్ను. 
వార్ కుటనంబ ఆ సభు్యలక్ జనసేన పార్టీ తెలనంగాణ తరఫున న్ ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలయజేసు్తన్్నని, వార్తో పాట పనిలో 
ఉన్ మిగతా కార్మాకులక్ గాయాలు అయా్యయి. వార్క్ వెనంటనే మెరుగైన చక్త్స అనందినంచాలని తెలనంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుతావాని్ 
కోరుతున్్మని తెలనంగాణా జనసేన పార్టీ ఇనంచార్జ్ నేమూర్ శనంకర్ గౌడ్ తెలపారు.

ఉమమిడి నల్గండ జిల్్ల విద్యార్థి విభాగ కమిటీన్ 
ప్రకటంచిన సంపత్ న్యక్

శతఘ్్ న్్యస్: జనసేనపార్టీ తెలనంగాణ రాష్ట్ర ఇనంఛార్జ్ శ్రీ శనంకర్ గౌడ్, ఉమమాడి శతఘ్్ న్్యస్: జనసేనపార్టీ తెలనంగాణ రాష్ట్ర ఇనంఛార్జ్ శ్రీ శనంకర్ గౌడ్, ఉమమాడి 
నల్నండ జిల్్ల ఇనంఛార్జ్ మేకల సతీష్ రెడిడు గార్ల ఆదేశాల మేరకు, ఉమమాడి నల్నండ జిల్్ల ఇనంఛార్జ్ మేకల సతీష్ రెడిడు గార్ల ఆదేశాల మేరకు, ఉమమాడి 
నల్నండ జిల్్ల జనసేన విదా్యర్థి విభాగ కమిటీని ప్రకటినంచన తెలనంగాణ రాష్ట్ర నల్నండ జిల్్ల జనసేన విదా్యర్థి విభాగ కమిటీని ప్రకటినంచన తెలనంగాణ రాష్ట్ర 
విదా్యర్థి విభాగ అధ్యక్షులు శ్రీ సనంపత్ న్యక్.విదా్యర్థి విభాగ అధ్యక్షులు శ్రీ సనంపత్ న్యక్.

అధికార యంత్రాంగంలో కదలికఅధికార యంత్రాంగంలో కదలిక
శతఘ్్ న్్యస్: విశాఖజిల్్లలో అధికారపార్టీ శతఘ్్ న్్యస్: విశాఖజిల్్లలో అధికారపార్టీ 
నేత అనధికార చేపల పెనంపకనంపై ఎటటీకేలకు నేత అనధికార చేపల పెనంపకనంపై ఎటటీకేలకు 
అధికార యనంత్రానంగనం స్పనందినంచనంది. అధికారనం అధికార యనంత్రానంగనం స్పనందినంచనంది. అధికారనం 
అనండతో పెనందుర్్త మనండలనం నరవ ప్రానంతనంలో అనండతో పెనందుర్్త మనండలనం నరవ ప్రానంతనంలో 
అనుమతులు లేకునండా ప్రభుతవా చరువులో చేపల అనుమతులు లేకునండా ప్రభుతవా చరువులో చేపల 
పెనంపకనం స్గిసూ్త నిబనంధనలకు వ్యతిరేకనంగా పెనంపకనం స్గిసూ్త నిబనంధనలకు వ్యతిరేకనంగా 
కోడివ్యరాథిలను వినియోగిసు్తన్ నేపథ్యనంలో కోడివ్యరాథిలను వినియోగిసు్తన్ నేపథ్యనంలో 
వాస్తవాలను ప్రతిభనంబిసూ్త “కోట్ల కుర్పసు్తన్ వాస్తవాలను ప్రతిభనంబిసూ్త “కోట్ల కుర్పసు్తన్ 

కోడి వ్యరా్లు” శీర్షికన ప్రచుర్నంచన కథన్నిక్ జిల్్ల మత్స్యశాఖ అధికారులు స్పనందినంచారు. ఈ మేరకు కోడి వ్యరా్లు” శీర్షికన ప్రచుర్నంచన కథన్నిక్ జిల్్ల మత్స్యశాఖ అధికారులు స్పనందినంచారు. ఈ మేరకు 
గురువారనం మత్స్య శాఖ జాయినంట్ డైరెకటీర్ టి.లక్షష్మణరావు ఆదేశాల మేరకు అస్సటీనంట్ డైరెకటీర్ గోవినందరావు, గురువారనం మత్స్య శాఖ జాయినంట్ డైరెకటీర్ టి.లక్షష్మణరావు ఆదేశాల మేరకు అస్సటీనంట్ డైరెకటీర్ గోవినందరావు, 
స్థినిక విఆరోవా చరువును పర్శీలనంచ అనధికార చేపల పెనంపకనం, కోడివ్యరాథిల వినియోగనం జరుగుతున్ట్ల స్థినిక విఆరోవా చరువును పర్శీలనంచ అనధికార చేపల పెనంపకనం, కోడివ్యరాథిల వినియోగనం జరుగుతున్ట్ల 
నిరా్ర్నంచారు. నిబనంధనలకు వ్యతిరేకనంగా జరుగుతున్ వ్యవహారనంపై అక్రమ వా్యపారులకు నోటీసులు నిరా్ర్నంచారు. నిబనంధనలకు వ్యతిరేకనంగా జరుగుతున్ వ్యవహారనంపై అక్రమ వా్యపారులకు నోటీసులు 
జార్చేయడనంతో పాటగా కోడివ్యరాథిల వినియోగనం దావారా ప్రజారోగా్యనిక్ భనంగనం కలగిసు్తన్ వ్యవహారనంపై జార్చేయడనంతో పాటగా కోడివ్యరాథిల వినియోగనం దావారా ప్రజారోగా్యనిక్ భనంగనం కలగిసు్తన్ వ్యవహారనంపై 
జివిఎనంస్ కమీషనరు్క కూడా నివేదిక ఇవవానున్ట్ల మత్స్యశాఖ అధికారులు పేర్్కన్్రు.జివిఎనంస్ కమీషనరు్క కూడా నివేదిక ఇవవానున్ట్ల మత్స్యశాఖ అధికారులు పేర్్కన్్రు.
అయితే అధికార మదనంతో విర్రవీగుతూ ప్రజల ప్రాణాలను పైసలుగా మారుచుకునంటన్ నీల పార్టీ లీడర్ పై అధికారులు పూర్్తస్థియిలో విచారణ జర్ప చర్యలు అయితే అధికార మదనంతో విర్రవీగుతూ ప్రజల ప్రాణాలను పైసలుగా మారుచుకునంటన్ నీల పార్టీ లీడర్ పై అధికారులు పూర్్తస్థియిలో విచారణ జర్ప చర్యలు 
తీసుకునంట్రా లేక నోటీసుల పేరుతో కాలయాపన చేస్ అధికారపార్టీ నేతలపై స్వామి భక్్తని చాటకునంట్రా వేచ చూడాల మర్. ఇదిల్ ఉనంటే ప్రజల ప్రాణాలను హర్సు్తన్ తీసుకునంట్రా లేక నోటీసుల పేరుతో కాలయాపన చేస్ అధికారపార్టీ నేతలపై స్వామి భక్్తని చాటకునంట్రా వేచ చూడాల మర్. ఇదిల్ ఉనంటే ప్రజల ప్రాణాలను హర్సు్తన్ 
కోడివ్యరాథిల వ్యవహారనంలో నగరవా్యప్తగా దరాజ్గా స్గుతున్ వ్యరాథిల సేకరణ సహా ఇతర జిల్్లలకు తరలనంపు వరకు జరుగుతున్ ప్రక్రియపై నగర ఉన్తాధికారులు కోడివ్యరాథిల వ్యవహారనంలో నగరవా్యప్తగా దరాజ్గా స్గుతున్ వ్యరాథిల సేకరణ సహా ఇతర జిల్్లలకు తరలనంపు వరకు జరుగుతున్ ప్రక్రియపై నగర ఉన్తాధికారులు 
స్పనందినంచకపోవటనం గమన్ర్నం. కేవలనం ఒక చరువుపై చర్యలతో సర్పెడితే రాష్ట్రవా్యప్తగా జరుగుతున్ దనందాకు అడుడుకటటీవేసేదేవరన్ ప్రశ్లు ఉత్పన్మవుతు న్్యి. స్పనందినంచకపోవటనం గమన్ర్నం. కేవలనం ఒక చరువుపై చర్యలతో సర్పెడితే రాష్ట్రవా్యప్తగా జరుగుతున్ దనందాకు అడుడుకటటీవేసేదేవరన్ ప్రశ్లు ఉత్పన్మవుతు న్్యి. 
నిత్యనం నగర నలుమూలలలో ఉన్ వనందల్ది. మానంసనం దుకాన్ల నునంచ వాహన్ల దావారా వ్యరాథిలను సేకర్సూ్త వాటిని ఇతర జిల్్లలకు చేరవేసు్తన్ప్పటికీ ఈ దనందా నిత్యనం నగర నలుమూలలలో ఉన్ వనందల్ది. మానంసనం దుకాన్ల నునంచ వాహన్ల దావారా వ్యరాథిలను సేకర్సూ్త వాటిని ఇతర జిల్్లలకు చేరవేసు్తన్ప్పటికీ ఈ దనందా 
మొత్తనం రాష్ట్ర ప్రజల సొముమాతో వేతన్లు తీసుకునంటన్ వివిధ శాఖలో్ల ఏ ఒక్క అధికార్ కళళికు కనిపనంచకపోవటనం గమన్ర్నం. నగరనంలో అడుగడుగున్ ఏరా్పట మొత్తనం రాష్ట్ర ప్రజల సొముమాతో వేతన్లు తీసుకునంటన్ వివిధ శాఖలో్ల ఏ ఒక్క అధికార్ కళళికు కనిపనంచకపోవటనం గమన్ర్నం. నగరనంలో అడుగడుగున్ ఏరా్పట 
చేస్న నిఘానేత్రాలలో ఈ తతనంగనం అనంతా ర్కారుడు కావటనంలేదా..? అడుడుకటటీ వేయాల్సన అధికారులకు నిఘా నేత్రాల ఆధారనం సర్పోవటే్లదా..? అనేది మిలయన్ డాలర్ల చేస్న నిఘానేత్రాలలో ఈ తతనంగనం అనంతా ర్కారుడు కావటనంలేదా..? అడుడుకటటీ వేయాల్సన అధికారులకు నిఘా నేత్రాల ఆధారనం సర్పోవటే్లదా..? అనేది మిలయన్ డాలర్ల 
ప్రశ్గా మిగిలనంది. వాస్తవానిక్ ఈ మొత్తనం అర్కట్టీలనే ఆలోచన నగర ఉన్తాధికారులకు ఉన్ట్లయితే డనంపనంగ్ యారుడు వద్ద ఉన్ స్స్ కెమెరాలను పర్శీలసే్త ప్రతిరోజు ప్రశ్గా మిగిలనంది. వాస్తవానిక్ ఈ మొత్తనం అర్కట్టీలనే ఆలోచన నగర ఉన్తాధికారులకు ఉన్ట్లయితే డనంపనంగ్ యారుడు వద్ద ఉన్ స్స్ కెమెరాలను పర్శీలసే్త ప్రతిరోజు 
నగరనంలో సేకర్సు్తన్ వ్యరాథిలో్ల డనంపనంగ్ యారుడుకు చేరుతున్దెనంత ఇతర జిల్్లలకు తరలుతున్దెనంత అనేది సుస్పషటీమవుతునంది. గత అధికారులు మాముళళిమతు్తలోనో నగరనంలో సేకర్సు్తన్ వ్యరాథిలో్ల డనంపనంగ్ యారుడుకు చేరుతున్దెనంత ఇతర జిల్్లలకు తరలుతున్దెనంత అనేది సుస్పషటీమవుతునంది. గత అధికారులు మాముళళిమతు్తలోనో 
అధికార ఒతి్తళ్లతోనో నిమమాకు నీరెతి్తనట్ల వ్యవహర్నం చన్ ఇటీవల నగర కమీషనర్ బాధ్యతలు చేపటిటీన లక్ష్మీషా కోడివ్యరాథిల మాఫియా ఆటకటిటీనంచ తన మారు్కను చూపనం అధికార ఒతి్తళ్లతోనో నిమమాకు నీరెతి్తనట్ల వ్యవహర్నం చన్ ఇటీవల నగర కమీషనర్ బాధ్యతలు చేపటిటీన లక్ష్మీషా కోడివ్యరాథిల మాఫియా ఆటకటిటీనంచ తన మారు్కను చూపనం 
చాలని విశాఖవాసులు కోరుతున్్రు.చాలని విశాఖవాసులు కోరుతున్్రు.

జోరు వానలో జనసేన గొడుగులతో ప్రచారం
శతఘ్్ న్్యస్: నెల్్లరు ముని్సపల్ కారో్పరేషన్ ఎని్కలను జనసేన పార్టీ ప్రతిషాటీతమాకనంగా 
తీసుకునంది. గాజు గా్లసు మొత్తనం 39 డివిజన్లలో అభ్యరు్లను బర్లోక్ దినంచనంది. 
గాజు గా్లసుకు ఓట వేదా్దనం.. అభవృది్క్ చోటిదా్దనం అనే నిన్దనంతో అభ్యరు్లు 
ఇనంటినంటికీ ప్రచారనం చేసు్తన్్రు. వైసీపీ ప్రజా వ్యతిరేక విధాన్లే ప్రధాన 
అస్్రాలుగా ప్రజలో్లక్ వెళ్్తన్్రు. 36వ డివిజన్ అభ్యర్్ శ్రీమతి గాదనం నవీన, 
19వ వారుడు అభ్యర్్ శ్రీమతి కృష్ణవేణి, 32వ శ్రీ అరవ మస్్తన్ లు ఇప్పటికే 
ఇనంటినంటికీ తిర్గి ఓట అడుగుతున్్రు. నిజాయితీక్ పటటీనం కట్టీలని, శ్రీ పవన్ 
కళా్యణ్ న్యకతావాని్ బలపరాచులని కోరుతున్్రు.

15 డివిజన్ లో జనసేన విన్తని ప్రచారుం
నెల్్లరు నగరనంలోని స్థినిక 15 వ డివిజన్ ననందు జనసేన అభ్యర్థి పసుపులేటి రజిని, హర్కృష్ణ జోరు వరషినం లో విన్త్నంగా గొడుగులతో గడపగడపకు 
ప్రచారాని్ నిరవాహినంచారు ఈ ప్రచారనం డివిజన్ లోని ప్రతి ఓటర్ మహాశయులను ఆకటటీకునంది అదేవిధనంగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరు్శలు గనంట్ సవారూప, 
విజయ్ శేఖర్ ఈ విన్త్ కార్యక్రమనంలో పాల్న్్రు. ఈ కార్యక్రమానిక్ అభ్యర్థి సోదరుడు కొటేటీ వెనంకటేశవారు్ల ఆధవార్యనంలో డివిజనో్లని ప్రతి గడపకు జనసేన 
విజయనం కోసనం పాటపడుతున్్రు.

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


గురువారం, 11 నవంబర్ 2021

మారుమూల గ్రామాలోలో ఉుండే స్మానయా జనసైనుకుడు చేసే కారయాక్రమాలను సైతుం 
బాహయాప్రపుంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళానిని వినిపుంచడానికి మీ ముందుకు 
వచ్చుంది శతఘ్ని న్యాస్. కావున మీ అుందరూ జనసైనికులు చేసే కారయాక్రమాలను మా వాట్సప్ 
నుంబర్ కు పుంపుంచుండి. మీరు పుంపుంచే కారయాక్రమాలను మా వెబ్ సైట్, ఈ-పేపర్ మరియు 
ఛానల్ లో ప్రచురిుంచడుం జరుగుతుుంది.

మా వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

ప్రమాదంలో మరణించిన వయాక్తి కటంబాన్క్ 
మనోధైరాయాన్నిచిచిన జనసేన

శతఘ్్ న్్యస్: గతనంలో ఏస్ పని చేసూ్త మహేనంద్ర అపారెటీష్మనంట్ లో 12వ 
అనంతసు్త నునండి క్నంద పడి బాల్జీ అనే యువకుడు మరణినంచడనం జర్గినంది. 
బాల్జీ తనండ్రి పోలయోతో బాధపడుతున్్రు. అనంతే కాకునండా బాల్జీ 
ఒక్కడే కొడుకు కావటనంతో వార్క్ జీవన ఆధారనం కోలో్పయారు. ఇల్నంటి 
విపత్కర పర్స్థితులో్ల వార్క్ మేమున్్ము అని ఒక భరోస్ కల్పనంచ జనంట 
నగరాలలో ఉన్ ఏస్ వర్్కస్ అనే వాట్్సప్ గ్రూప్ లో జర్గిన సనంఘటనని 
115వ డివిజన్ బాల్జీ నగర్ జనసేన ప్రెస్డెనంట్ దురా్ శ్రీనివాస్ పనంపనంచగా 
అనందరూ తమవనంతు సహాయ సహకారాలు అనందినంచగా వచచన మొతా్తని్ 
బుధవారనం దురా్ శ్రీనివాస్, నరేష్, ప్రస్ద్, రమేష్ మర్యు చనందు కలస్ 
బాల్జీ తనండ్రిక్ అనందచేయటనం జర్గినంది. అనంతే కాకునండా బాల్జీ 
కుటనంబ సభు్యలకు ఎల్నంటి సహాయనం కావాలన్్ మునందుకు వచచు 
సహాయనం చేస్్తము అని భరోస్ కల్పనంచారు. ఈ సనందర్నంగా బాల్జీ 
కుటనంబ సభు్యలకు సహాయ సహకారాలు అనందినంచన వార్క్ బాల్జీ 
తనండ్రి హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెలయజేశారు.

శతఘ్్ న్్యస్: ట్రూఏప్ విదు్యత్ చార్జ్లు తగి్నంచాలని… అమరావతి ఉద్యమకారుల పాదయాత్కు 
ప్రభుతవానం సహకర్నంచాలని… SSBN కళాశాలలో జర్గిన ల్ఠీ ఛార్జ్ విషయనంలో వైసీపీ పార్టీ 
జ్్యడిషియల్ విచారణ జర్పనంచాలని… ఈ డిమానండ్్స తో ల్డిజ్ సనంటరో్లని అనంబేద్కర్ విగ్రహనం 
వద్ద ధరా్ చేపటిటీన గునంటూరు జిల్్ల వీరమహిళలు. ఈ కార్యక్రమనంలో జనసేన న్యకులు, 
వీరమహిళలు మర్యు జనసైనికులు అధిక సనంఖ్యలో పాల్న్్రు.

కూరమిననిపాలంలో క్రియాశీలక సభయాత్ం నమోదు క్ట్ల పంపిణీ
శతఘ్్ న్్యస్: జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళా్యణ్ పార్టీ కార్యకర్తలకు 
అనండగా ఉనండాలనే సనంకల్పనంతో క్రియాశీలక సభ్యతవానం నమోదు 
కార్యక్రమాని్ చేపట్టీరు. ఈ కార్యక్రమనంలో 
భాగనంగా కూరమాన్పాలెనం 86వ వార్డు జనసేన 
పార్టీ ఆఫీసులో కాదా శ్రీను ఆధవార్యనంలో 

క్రియాశీలక కార్యకర్తలకు క్ట్ల(బీమా పత్రాలు) అనందజేయడనం జర్గినంది. 
ఈ యొక్క క్ట్ లో సభ్యతవా నమోదు కారుడుతో పాట, 5 లక్షల ప్రమాద 
భీమా పత్నం, పార్టీ యొక్క 7 స్దా్నంతాలతో కూడిన పవన్ కళా్యణ్ ఫొటో, 
అధ్యక్షుల వార్ మనోగతనం యొక్క వివరాలు, ఒక నోట్ బుక్ అనందినంచారు.

రాజోలు న్యోజకవర్గం బటేట్లంక, ఇరుసుమండ 
ఎంపిటస ఉపఎన్నిక – జోరుగా ప్రచారం

శతఘ్్ న్్యస్: రాజోలు నియోజకవర్నం బటేటీలనంక, ఇరుసుమనండ 
ఎనంపటిస్ ఉపఎని్క సనందర్నంగా జనసేన పార్టీ ఎనంపీటీసీ అభ్యర్థి 
శ్రీమతి ఉమ లలత శివ జో్యతి ఎలక్షన్ ప్రచారనం నిరవాహినంచారు. 
ఈ ప్రచారనంలో మల్కపురనం ఎనంపీపీ మేడిచర్ల సత్యవాణి, జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర జాయినంట్ సక్రటర్ దిర్శాల బాల్జీ, తాడి మోహన్, 
జిల్్ల కార్యదర్్శ గుబ్ల రవి క్రణ్, గునండాబతు్తల తాతాజీ, 
మత్స్యకార విభాగనం పొన్్ల ప్రభ, నియోజకవర్ న్యకులు 
గునండుబోగుల పెద్దకాపు గారు, పనిశెటిటీ బుజిజ్, గెడడునం మహాలక్ష్మి 
ప్రస్ద్, సర్పనంచ్ లు, ఉప సర్పనంచ్ లు, ఎనంపీటీసీలు వారుడు 
మెనంబరు్ల,కునంచే శ్రీనివాసరావు(పనండు), రేఖపల్ల సురేష్, అడబాల 
కృష్ణ, ఇరుసుమనండ ననందుల రమేష్, కాట్రూ న్ని, బుజిజ్, జనసేన 
న్యకులు, వీరనహిళలు మర్యు జనసైనికులు పాల్న్్రు.

శతఘ్ని న్యాస్ వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

ధరాని చేపట్టిన గుుంటూరు జిల్లో వీరమహిళలు

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


కమల్పురం ఇంటంట ప్రచారంలో జనసేన
శతఘ్్ న్్యస్: కడపజిల్్ల 
కమల్పురనం ముని్సపల్ ఎని్కలో్ల 
న్లుగు వారుడులో్ల జనసేన పార్టీ 
అభ్యరు్లను బర్లోక్ దినంచనంది. 
4వ వారుడు నునంచ శ్రీ ఆర్ఫ్, 8వ 
వారుడు నునంచ శ్రీ రమేష్, 9వ వారుడు 
నునంచ శ్రీ న్గేనంద్ర, 12వ వారుడు 
అభ్యర్్గా శ్రీ స్దు్లు గాజు గా్లసు గురు్తపై పోటీలో ఉన్్రు. ఇప్పటికే ఉపసనంహరణ 
గడువు ముగియడనంతో ఇనంటినంటి ప్రచారానిక్ శ్రీకారనం చుట్టీరు. జనసేన అభ్యరు్లకు 
మద్దతుగా పార్టీ జిల్్ల న్యకతవానం రనంగనంలోక్ దిగినంది. కడప నియోజకవర్నం ఇనంఛార్జ్, 
రాయలసీమ పార్లమెనంటర్ సనంయుక్త కమిటీ జాయినంట్ కనీవానర్ శ్రీ సునంకర శ్రీనివాస్ 
అభ్యరు్లతో కలస్ ఇనంటినంటికీ తిర్గి ప్రచారనం చేశారు. ప్రభుతవా ప్రజా వ్యతిరేక 
విధాన్లను ఓట దావారా తిప్పకొట్టీలని పలుపునిచాచురు. కార్యక్రమనంలో కమల్పురనం 
నియోజకవర్ న్యకులు శ్రీ వేణుగోపాల్ రెడిడు, శ్రీ దాదా పీర్, శ్రీ అరుజ్న్, శ్రీ షర్ఫ్, శ్రీ 
నవీన్, శ్రీ రామ్ స్ద్్, కడప టౌన్ న్యకులు శ్రీ మాలే శివ, శ్రీ సురేష్, శ్రీ విసూ్స, శ్రీ 
న్గరాజ్, శ్రీ న్గేనంద్ర తదితరులు పాల్న్్రు.

ఎయిడెడ్ కాలజీల ప్రైవేటీకరణ ఉపసంహర్ంచుకోవాలి

శతఘ్్ న్్యస్:  కృషా్ణ జిల్్ల, జగ్య్యపేటలో గత కొది్ద 
రోజుల నునంచ ఆనంధ్రప్రదేశ్్ల సూ్కల్ విదా్యరుథిలు కాలేజ్ 
సూటీడెనంట్్స రోడ్ల మీదకు వచచు ధరా్లు చేసే ఈ విధనంగా 
ఈ ప్రభుతవానం వ్యవహర్సు్తనంది. విదా్యరుథిలను పీలచు పనండి 
చేసే విధనంగా వ్యవహర్సో్తనంది సూ్కల్ కావచుచు కాలేజెస్ 
ఫీజులు విదా్యరుథిల మీద భారనం వేయడనం చాల్ అన్్యయనం 
బాధాకరనం తక్షణమే ఈ ప్రభుతవానం ఎయిడెడ్ ప్రైవేటీకరణ 
ఉపసనంహర్నంచుకోవాలని జనసేన తరపున డిమానండ్ 
చేసు్తన్్మని అల్నే జగ్య్యపేటలో ఉన్ ఎస్ జి ఎస్ 

కాలేజీలోని సూటీడెనంట్్స క్ జగ్య్యపేట ఎమెమాలే్య సమాధాననం చపా్పల్సన బాధ్యత 
ఉనందని జనసేన న్యకులు తునిక్పాటి శివ డిమానండ్ చేశారు.

ఈదరపలి్ల సర్ంచ్ జనసేన కైవసం
శతఘ్్ న్్యస్:  శ్రీమతి వరలక్ష్మి ఎని్క ఏకగ్రీవనం
ఆనంధ్రప్రదేశ్ మినీ పనంచాయితీ పోరులో జనసేన 
పార్టీ బోణీ కొటిటీనంది.
తూరు్పగోదావర్ జిల్్ల, అమల్పురనం రూరల్ 
మనండల పర్ధిలోని ఈదరపల్ల నునంచ జనసేన 
పార్టీ మద్దతుతో బర్లోక్ దిగిన శ్రీమతి రాయుడు 
వరలక్ష్మి ఏకగ్రీవనంగా ఎని్కయా్యరు. న్మినేషన్ల 
ఉపసనంహరణ గడువు ముగియడనం, సర్పనంచ్ 
పదవిక్ ఒకే అభ్యర్్ న్మపత్నం దాఖలు 
చేయడనంతో గ్రామ సచవాలయనం సక్రటర్ శ్రీ సీ.హెచ్. సత్యన్రాయణ మూర్్త ఫారమ్ – 29 పై 
ఆమెకు దృవీకరణ పత్నం అనందచేశారు.

జనసేన కార్్రేషన్ అభయారుధుల జాబితా

గురువారం, 11 నవంబర్ 2021

అధికార పార్ట్ నేతలు తీర ప్ంతాలో్ల భార్ స్కం
శతఘ్్ న్్యస్: పెడన నియోజకవరా్ని్ ఆనుకుని ఉన్ సముద్ర తీరనం వేదికగా ప్రసు్తత 
ఏలక పార్టీ నేతలు, గత పాలక పక్షనం న్యకులు కలస్ వేల కోట్ల రూపాయిల భూ 
కునంభకోణానిక్ పాల్పడాడురు. కతి్త వెను్ మనండల తీర ప్రానంతనం ఈ భార్ స్్కమ్ కు వేదికగా 
నిలచనందని పెడన నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు రానం సుధీర్ అన్్రు. శనివారనం 
ఆయన మాట్్లడుతూ ఇక్కడ స్థినిక రాజకీయ న్యకులు గీస్నందే గీత, రాస్నందే రాత. 
కేనంద్ర ప్రభుతవా నిబనంధనలు సైతనం ఇక్కడ పని చేయవు. మొన్టి ఇనంతేరు ఘటన తరావాత 
తీర ప్రానంతనంలో ఏనం జరుగుతునంద్ తెలుసుకునందామని స్థినిక జనసేన కార్యకర్తలు, 
న్యకులతో కలస్ అక్కడిక్ వెళా్లము. అక్కడ ఉన్ పర్స్థితులు చూసే్త నోట మాట రాలేదు. 
వేల్ది ఎకరాల ప్రభుతవా భూములు ఇషాటీరాజ్యనంగా చరువులు తవేవాసు్తన్్రు. ఇపు్పటికే వనందల 
ఎకరాలు చరువులుగా మార్పోయాయన్్రు. ఇపు్పటికీ రాత్రిళ్్ల రణగొణ ధవానులతో భార్ 
యనంత్రాలు పని చేసూ్తనే ఉన్్యని స్థినికులు చబుతున్్రు. అక్కడ వైసీపీ-టీడీపీ రాజ్యనం 
నడుసో్తనంది. పరా్యవరణనం, కోసటీల్ రెగు్యలేటర్ జోన్, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబు్యనల్ నిబనంధనలు 
ఇక్కడ ఏఒక్కటీ పనిచేయదు. సముద్ర తీరానిక్ అతి సమీపనంలో 100 మీటర్ల ద్రనం 
వరకుచరువులు తవేవాశారు. సముద్ర తీరనంలో మడ అడవులను ధవానంసనం చేయడనం నేరమని 
చట్టీలు చబుతున్్యి. కానీ ఇక్కడ మడ అడవుల విధవానంసనం అడడుదిడడునంగా స్గుతోనంది. వార్ 
అధికారమదానిక్ భయపడో లేక ఇనంకా ఏదైన్ మభ్యపెట్టీరో తెలయదన్్రు. అధికారులు 
ఈ విధవానంస్ని్ పటిటీనంచుకున్ దాఖల్లు కనబడడనం లేదు. సముద్రనం నునంచ వచేచు 
ఆటపోటల సమయనంలో తీరప్రానంతనం కోతకు గురవకునండా కాపాడే అత్యనంత విలువైన 
మడ అడవుల్నర్కేసు్తన్్ ఎవవార్కీ సటీడనం లేదు. ఇనంతేరు – నిడమర్రు మధ్య ర్కారుడులో్ల సరేవా 
ననంబర్ 94లో 3463 ఎకరాల ప్రభుతవా భూమి ఉనంది. అనందుకే ఇనంత భార్ కునంభకోణనం 
జరుతున్్ ప్రధాన ప్రతిపక్షనం తెలుగుదేశనం పార్టీక్ చనందిన న్యకులు నోరు మెదపడనం 
లేదు. ఇపు్పటికే వనందల ఎకరాలు ర్య్యల చరువులుగా మార్పోయాయి. సముద్ర తీర 
ప్రానంతనం మొత్తనం కాలుష్య కాస్రనంగా మారుతోనంది. అట తీర ప్రానంత గ్రామాలకు రక్షణ 
లేకునండా పోతోనందని ఆవేదన వ్యక్తనం చేశారు. అక్రమ తవవాకాలకు తగబడేనందుకు స్ద్నం చేస్న 
యనంత్రాలను రెవెన్్య స్బ్నంది సీజ్ చేస్నదాఖల్లు లేవు. ఏనం జర్గినంద్ ఆ భగవనంతుడికే 
తెలయాల. జనసేన పార్టీ మాత్నం పరా్యవరణాని్ విధవానంసనం చేసు్తనంకు చూసూ్త ఊరుకోదు. 
ఇప్పటికే అధికారుల దృషిటీక్ విషయాని్ తీసుకువెళానం. నిబనంధనలకు విరుద్నంగా ప్రభుతవా 
సథిల్ని్ ఆక్రమినంచ తవేవాసు్తనంకు రెవెన్్య స్బ్నంది, అటవీ స్బ్నందిపటటీనటటీ ఉనండడనం వెనుక 
కారణాలు ఏనంటో తేల్చుల. అధికారుల నునంచస్పనందన రాని పక్షనంలో ఆధారాలతో సహా 
న్్యయ స్్పననం దృషిటీక్ తీసుకువెళా్తనం. జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబు్యనల్ దృషిటీక్ తీసుకువెళా్తనం. పెడన 
తీరాని్ భూబకాసురుల భార్ నునంచ కాపాడేనందుకు జనసేన పార్టీ తరఫున కృషి చేస్్తమని 
మాటిసు్తన్్మన్్రు. మొత్తనం 33 వేల ఎకరాలో్ల ద్పడిక్ రనంగనం స్ద్మైనటటీ తెలుసో్తనంది. 
ఈ అక్రమ తవవాకాలను అడుడుకుని ద్షులపై చర్యలు తీసుకునంట్రో? కోరుటీబోను ఎకు్కతారో 
అధికారులు తేలుచుకోవాలని హెచచుర్నంచారు.

శతఘ్ని న్యాస్ వాట్సప్ నుంబర్: 9391115789

పశ్చిమ న్యోజకవర్గం 61వ వారుడులో జనసేన 
ప్రచార జోరు

శతఘ్్ న్్యస్: విశాఖ పశిచుమ 
నియోజకవర్నం 61వ వార్డు లో 
ఉప ఎని్క జరుగుత్్న తరుణనంలో 
జనసేన అభ్యర్్ శ్రీమతి ములనంపాక 

న్గవేణి అకనండ మెజార్టితో గెలవాలని జనసేన శ్రేణులు జోరుగా ప్రచారనం చేసు్తన్్యి. 
ఈ కార్యక్రమనంలో పశిచుమ జనసేన న్యకులు పీల్ రామకృష్ణ, పెతకనంశెటిటీ శా్యమ్ 
సుధాకర్, మొజజ్డా చనంద్రమౌళ్, దునంగా దేనవరాజ్, నియోజకవర్ జనసేన న్యకులు, 
వీరమహిళలు మర్యు వనందల కొది్ద జనసైనికులు శ్రేయోభల్షులు పాల్న్్రు.

https://www.facebook.com/sataghninews
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