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కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...కొనసాగంపు 2వ పేజీలో...

అంబేద్కర్ జిల్లాగా మందుగానే 
ఎందుకు పేరు పెట్టలేదు?

• జాప్యం వెనుక ప్రభుత్వ కుట్రపూరిత ఆలోచన ఉయంది
• వైసీపీది కులాల కుయంపటి రాజేసి చలి కాచుకునే ప్రయత్యం
• మయంత్రులకు గొడవలు పయంచాలనే తాపత్రయయం ఉన్ట్లయంది
• కోనసీమ ప్రజల నుయంచి రెఫరెయండయం తీసుకోయండి
• కడప జిలా్లకు కూడా అయంబేద్కర్ పేరు పట్టే ఆలోచన చేయవచుచు
• దక్షిణాదిన ఎసీసీలపై వేధయంపులు, దాడులు ఎకు్కవ జరుగుతున్వి ఏపీలోనే... పార్లమయంటలో 
కయంద్ర మయంత్రి చెపాపారు
• ఎసీసీ, ఎసీటే సబ్ పా్లన్ నుయంచి రూ.10 వేల కోట్ల మళ్లయంచారు
• ఎసీసీ యువత అభు్న్తికి సయంబయంధయంచిన పథకాలను ఎయందుకు అమలు చేయడయం లేదు?
• యువత భావోద్్వగాలకు లోను కావదుదు... ఉద్్గ ఉపాధ అవకాశాల కలపానపై ప్రభుతా్వన్్ 
ప్రశ్యంచయండి
• మయంగళగిరిలో విలేకర్ల సమావేశయంలో జనసేన పార్టే అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్

శతఘ్్ న్్స్: వైసీపీ ప్రభుత్వయం మయందసుతు ప్రణాళకలో భాగయంగానే అమలాపురయంలో అల్లరు్ల చెలరేగాయన్ 
జనసేన పార్టే అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు పేర్్కన్్రు. వైసీపీ ప్రభుత్వయంపై ఎసీసీలో్ల పరుగుతున్ ప్రభుత్వ వ్తిరేకతను పక్కదారి పటిటేయంచాలనే ఉద్దుశయంతోనే కోనసీమలో గొడవలు 
రేపారు అన్్రు. కుల ఘర్షణలు రావణకాషటేయం లాయంటివన్, ఒక్కసారి అయంటకుయంట్ ద్శమయంతా కాలిపోయే ప్రమాదయం ఉయందన్ సపాషటేయం చేశారు. వైసీపీ మయంత్రివర్యం నోటికి వచిచునట్ల 
మాట్్లడి గొడవలు పయంచే ప్రయత్యం చేయడయం తపపా, తగి్యంచే ప్రయతా్లు చేయడయం లేదన్్రు. కొతతుగా జిలా్లలు ఏరాపాట చేసినపుపాడు వెలువడిన గెజిట్ లో బాబాసాహెబ్ అయంబేద్కర్ 
గారి పేరు పటటేకుయండా, ఇపుపాడు హడావుడిగా కోనసీమ జిలా్లకు ఆ పేరు పటటేడయం వైసీపీ రాజకీయ కుట్రలో భాగమేనన్ అనుమానయం వ్కతుమవుతోయందన్ అన్్రు. బుధవారయం మధ్్హ్యం 
మయంగళగిరిలోన్ పార్టే రాష్ట్ర కారా్లయయంలో మీడియా సమావేశయం న్ర్వహయంచారు. ఈ సయందర్యంగా శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు మాట్్లడుతూ “పాలన సౌలభ్యం కోసమన్ వైసీపీ ప్రభుత్వయం 
ఏప్రిల్ 4న కొతతు జిలా్లలను ఏరాపాట చేసియంది. కొతతు జిలా్లలో్ల కొన్్యంటికి శ్రీ సత్సాయి, అన్మయ్, అల్్లరి సీతారామరాజు వయంటి వారి పేర్లతో న్మకరణయం చేసియంది. అద్ రోజు అన్్ 
జిలా్లలతోపాట కోనసీమ జిలా్లకు కూడా డాకటేర్ బీఆర్ అయంబేద్కర్ కోనసీమ జిలా్లగా పేరు పట్టేసేతు ఈ రోజు ఇలాయంటి పరిసిథితి వచేచుద్ కాదు. కావాలన్ జాప్యం చేయడయంలో వైసీపీ ఉద్దుశయం 
ఏయంటి? నోటిఫికషన్ జార్ చేసి అభ్యంతరాలు ఉయంట్ 30 రోజులో్లగా వినతులు ఇవా్వలన్ కోరడయం వెనక ఆయంతర్యం ఏమిటి? గొడవలు పడాలనే వీళ్్ల కోరుకుయంటన్్రు. పేరు మారుపాలపై 
కొన్్ జిలా్లలో్ల ఇలానే అభ్యంతరాలు వసేతు వాళ్లకు సమయయం ఇవ్వకుయండా ఇక్కడ మాత్రమే 30 రోజులుపాట సమయయం ఇచాచురయంట్ దీన్ వెనకనున్ దురుద్దుశయం ఏమిటో సపాషటేయంగా 
తెలుసతుయంది. రాష్ట్ర విభజన సమయయంలో కయంద్రయం ఏరాపాట చేసిన కమిషను్ల ప్రతి జిలా్లకు వెళ్ల వాళ్ల వాళ్ల అభ్యంతరాలు తెలుసుకునేవి. ఇపుపాడు మాత్రయం సమూహయంగా కాకుయండా వ్కుతులుగా 
కలెకటేర్ కారా్లయాన్కి వచిచు వినతులు ఇవా్వలన్ అడగడయం చూసుతుయంట్ ప్రభుతా్వన్కి ఏద్ దురుద్దుశయం ఉయందనే అరథిమవుతోయంది.

• శ్రీ దామోదరయం సయంజీవయ్ పేరు డిమాయండ్ చేశాయం
జిలా్లలకు జాతీయ న్యకుల పేరు్ల పటటేడయం ఆహ్్వన్యంచదగ్ పరిణామయం. ఉమ్మడి ఆయంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్ర మఖ్మయంత్రిగా పన్ చేస్తు అకాల మరణయం పయందిన వైఎస్ఆర్ పేరును కడప జిలా్లకు 
పట్టేరు. ఆ జిలా్ల పేరును వైఎస్ఆర్ కడప జిలా్లగా మారాచురు. కొన్్ రోజుల తరువాత పేరులోయంచి కడపను తొలగియంచి ఇపుపాడు వైఎస్ఆర్ జిలా్లగా మారాచురు. కృష్టే నది తకు్కవగా 
ప్రవహయంచే చోట కృష్టే జిలా్ల అన్, కృష్టే నది ఎకు్కవగా ప్రవహయంచే చోట ఎన్టేఆర్ జిలా్ల అన్ న్మకరణయం చేశారు. ఆ సమయయంలో ఈ జిలా్లకు వయంగవీటి రయంగా పేరు పట్టేలన్ డిమాయండు్ల 
సైతయం వచాచుయి. అలాగే భాష్ ప్రయుకతు రాష్్రాలు ఉయండాలన్ డిమాయండ్ చేసి, దాన్ సాధన కోసయం ప్రాణ తా్గయం చేసిన పటిటే శ్రీరామలు గారి పేరును ఒక్క జిలా్లక పరిమితయం చేసి ఆయన 
సాథియిన్ తగి్యంచామన్ బాధపడాలో, ఒక జిలా్లకైన్ ఆయన పేరు పట్టేరన్ సయంతోషపడాలో తెలియన్ పరిసిథితి. అనయంతపురయం జిలా్లలో కొయంత భాగాన్కి శ్రీ సత్సాయి జిలా్లగా న్మకరణయం 
చేసినపుపాడు కొయంతమయందికి ఆ పేరు నచచులేదు. న్ దగ్రకు వచిచు దాన్పై మాట్్లడాలన్ కోరారు. అయితే అది ప్రభుతా్వన్కి సయంబయంధయంచిన వ్వహ్రమన్, సాథిన్కయంగా మీ అభిప్రాయాలు 
తెలపాలన్ చెపాపాను. తొలి దళత మఖ్మయంత్రి దామోదరయం సయంజీవయ్ గారి పేరును కరూ్లు జిలా్లకు పట్టేలన్ డిమాయండ్ చేశాయం. కరూ్లు జిలా్లను కరూ్లుగానే కొనసాగన్వ్వమన్ 
అక్కడ ప్రజలు కోరితే నేను ప్రజాభిప్రాయాన్కి ఎదురెళ్లను. భవిష్తుతులో మారాచులిసీ వసేతు మాత్రయం రెఫరెయండయం కోరతాను. మజార్టే ప్రజలు ఆమోదిసేతు పేరు మారుసాతును.

• మయందసుతు ప్రణాళకలో భాగయంగానే ఇళ్లకు న్పుపా
సషల్ మీడియాలో ప్రభుతా్వన్కి వ్తిరేకయంగా ఒక్క పోసుటే పడితేనే రకరకాల పోలీసు కసులు పటిటే వేధసుతున్్రు. అలాయంటిది 30 రోజులు గడువును ప్రభుత్వయం ఇచిచుయందయంట్ ఇక్కడ 
గొడవలు జరుగుతాయన్ మయంద్ తెలుసు. అల్లరు్ల జరగాలన్ కోరుకుయంటోయంది కాబట్టే.. ఘర్షణ వాతావరణయం కలిపాయంచి భావోద్్వగాలను రెచచుగొటిటేయంది. మయంత్రి శ్రీ విశ్వరూప్, ఎమ్మలే్ 
శ్రీ సతీష్ న్వాసాలకు న్రసనకారులు న్పుపా పటటేడయం ఇయందులో భాగమే. మయంత్రిది సయంత ఇలు్ల కాదు అద్దు ఇలు్ల. దాడికి మయంద్ మయంత్రి కుటయంబీకులను పోలీసులు అక్కడ నుయంచి 
తరలియంచారు. ఇవన్్ చూసుతుయంట్ మయందసుతు ప్రణాళకలో భాగయంగానే దాడులు జరిగాయన్ తెలుసతుయంది. గతయంలో కాకిన్డకు చెయందిన ఒక ఎమ్మలే్ నను్ వ్కితుగతయంగా దూషయంచి, న్రసన 
తెలిపిన జనసేన న్యకులపై దాడులకు పాలపాడితే వారిన్ కవలయం పరామరి్శయంచడాన్కి వెళ్తునే 144 సెక్షన్ విధయంచి న్ పర్టన పూరతుయే్ వరకు పోలీసులు చాలా అలర్టే గా ఉన్్రు. 
అలాయంటిది నెల రోజులుగా కోనసీమ ప్రాయంతయంలో భావోద్్వగాలు చెలరేగే అవకాశయం ఉన్పుడు ఇయంకయంత అప్రమతతుయంగా ఉయండాలి? అలా కాకుయండా మయంత్రి, ఎమ్మలే్ ఇళ్్ల తగలబడుతుయంట్ 
పోలీసులు ప్రేక్షకపాత్ర వహయంచడయం చూసుతుయంట్ ఇది మయందసుతు ప్రణాళక ప్రకారమే జరిగియందన్ అర్ధమవుతోయంది. పోలీస్ వ్వసథిను మీ చేతులో్ల పటటేకొన్ దాడులకు జనసేన కారణమన్ 
మాట్్లడటయం సిగు్చేట.

• డా.అయంబేద్కర్ పేరు వాడుకొయంటూ... ఆయన్చిచున స్ఫూరితున్ వదిలేశారు
ప్రజాసా్వమ్యంపై విశా్వసయం ఉన్ ప్రతి ఒక్కరికీ అయంబేద్కర్ గారి పట్ల గౌరవభావయం ఉయంటయంది. ఆయన పేరును వివాదాలకు కయంద్ర బయందువుగా మారచుడయం దురదృషటేకరయం. అయంబేద్కర్ 
పేరును రాజకీయ ప్రయోజన్లకు వాడుకొన్ వదిలేసుతున్్రు తపపా ఆయన అయందియంచిన స్ఫూరితున్ కొనసాగియంచడయం లేదు. వైసీపీ ప్రభుతా్వన్కి న్జయంగా ఆయన మీద ప్రేమ ఉయంట్ రాష్ట్రయంలో 
26 జిలా్లలు ఉయండగా ఒక్క కోనసీమక ఆయన పేరు ఎయందుకు పట్టేలన్ అనుకుయంటోయంది? కడప జిలా్లకు అయంబేద్కర్ పేరు పట్టేచుచు కదా? కన్సయం కడప జిలా్లలో ఒక ప్రాయంతాన్కైన్ ఆ 
మహన్యుడి పేరు పట్టేరా? జిలా్లకు పేరు్ల పట్టేటపుపాడు చాలా సున్్తయంగా వ్వహరియంచాలి.

• ఎసీసీల భూమలు 11 వేల ఎకరాలు లాకొ్కన్్రు
ఎసీసీలపై న్జయంగా ప్రేమ ఉన్ట్ల నటిసతున్ వైసీపీ ప్రభుత్వయం గత మూడేళ్్లగా ఎసీసీ సబ్ పా్లన్ న్ధులు రూ.10 వేల కోట్లను వివిధ సయంక్షేమ పథకాలకు దారి మళ్లయంచియంది. ప్రజలకు ఇళ్ల 
సథిలాలు ఇవ్వడయం కోసయం దళతుల భూమలు 11 వేల ఎకరాల మేర లాకు్కన్్రు. సివిల్సీ, గ్రూప్-1 పర్క్షలకు ప్రిపేర్ అయే్ ఎసీసీ యువతకు ఫీజులు ఆపేశారు. హైదరాబాద్, ఢిలీ్ల లాయంటి 
చోట్ల మరుగైన శక్షణ పయంద్ అవకాశయం లేకుయండా చేశారు. అయంబేద్కర్ విద్శీ విదా్ పథకాన్్ రదుదు చేశారు. ఇన్్ రకాలుగా వాళ్లకు రావాలిసీన పథకాలను ఆపేసి... వాళ్ల సయంక్షేమాన్కి 
పదదు పీట వేసుతున్ట్ల మాయ చేసతుయంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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• వైసీపీకి వ్తిరేకయంగా ఏయం చేసిన్ తపేపా….!
ఎసీసీల గురియంచి మాట్్లడుకోవాలయంట్.. అమరావతికి చెయందిన ఎసీసీ రైతుల మీద్ ఈ ప్రభుత్వయం 
ఎసీసీ, ఎసీటే అట్రాసిటీ కసు పటిటేయంచియంది. సామర్లకోట మన్సీపల్ ఎన్్కలో్ల ఇయండిపయండయంట్ 
అభ్రిథిగా పోటీ చేసిన ఎసీసీ యువకుడు శ్రీ గిర్ష్ బాబు వైసీపీ న్యకుల వేధయంపులు 
భరియంచలేక ఆత్మహత్ చేసుకున్్రు. కొదిదురోజుల క్రితయం కడప జిలా్ల ప్రొదుదుటూరులో 
దళత బాలిక మానమరా్దలు తీసేశారు. పలమనేరులో మిసాబా అనే 10వ తరగతి బాలిక 
వైసీపీ న్యకుల వేధయంపులు తాళలేక ఆత్మహత్కు పాలపాడియంది. విశాఖలో ఓ మయంత్రి 
పోలీసు అధకారిన్ కాలర్ పటటేకున్ బెదిరియంచారు. కోరుటే వీళ్లకి వ్తిరేకయంగా జడిజిమయంట్ 
ఇసేతు న్్యమూరుతులు, వాళ్ల కుటయంబ సభు్లపై కామయంట్సీ చేసాతురు. ఉద్్గులు జీతాలు 
రావడయం లేదన్ రోడుడు మీదకు వసేతు వాళ్లద్ తపపాయంట్రు. కరోన్ సమయయంలో నర్సీపట్యంకు 
చెయందిన డాకటేర్ సుధ్కర్ ప్రభుత్వయం సరిగా లేదన్ మాట్్లడినయందుకు ఆయను్ మానసికయంగా 
చిత్రవధ చేసి చన్పోయేలా చేశారు. మతసీ్యపురి పయంచాయతీ సరపాయంచ్ గా గెలిచిన ఎసీసీ 
వరా్న్కి చెయందిన మా ఆడబడడును వేధయంచి ఇయంటి మీద దాడి చేసి ఆ న్వాసాన్్ కూలేచుశారు.

• ఎమ్మలీసీ మాజీ డ్రైవర్ హతో్దయంతయం పక్కదారి పటిటేయంచేయందుక
కయంద్ర మయంత్రి శ్రీ రాయందాస్ అథావలే బీఎసీసీ న్యకులు అడిగిన ప్రశ్కు చెపిపాన లెక్కలో్ల 
ఆయంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రయం ఎసీసీ ఎసీటే అట్రాసిటీ కసులో్ల దక్షిణ భారత ద్శయంలోనే నయంబర్ 
వన్ సాథినయంలో ఉయందన్ చెపాపారు. రాష్ట్రయంలో మొతతుయం 5,857 దుర్ఘటనలు జరిగాయి. 

తూరుపాగోదావరి జిలా్ల, సీతానగరయంకు చెయందిన శ్రీ వరప్రసాద్ అనే ఒక దళత సామాజిక వరా్న్కి చెయందిన యువకుడు వైసీపీ న్యకుల వేధయంపులకు, శరోమయండనయం చేశారన్ కోపయంతో 
ఏకయంగా రాష్ట్రపతి శ్రీ రాయంన్థ్ కోవియంద్ గారికి నకసీల్సీ లో చేరేయందుకు అనుమతి కోరుతూ లేఖ రాసిన పరిసిథితి. ప్రకాశయం జిలా్ల, కొయండేపిలో గత నెలలో శ్రీ రామబ్రహ్మయం అనే అతన్ మీద 
వైసీపీ న్యకులు అట్క్ చేశారు. వీటన్్యంటిన్ దృషటేలో పటటేకున్ ఇపుపాడు కొతతు ఎతుతుగడ మొదలు పట్టేరు. ఎమ్మలీసీ అనయంతబాబు దగ్ర పన్ చేసిన డ్రైవర్ హతో్దయంతయం అయందరిలోన్ 
కలకలయం రేపియంది. ఆ మరడుర్ కసును పక్కదారి పటిటేయంచాలనే దురుద్దుశయంతోనే కోనసీమ చిచుచుకు అధకార పక్షయం తెరలేపియంది. వైసీపీ ప్రభుత్వయం పట్ల ఎసీసీలో్ల ఉన్ వ్తిరేకతను మళ్లయంచే పా్లన్ 
లో భాగయంగానే వారి ఇళ్ల మీద వారే దాడులు చేయియంచుకున్్రు. న్జయంగా దాడులు జరిగే పరిసిథితులు ఉన్పుపాడు 144 సెక్షన్ విధయంచి మీ మయంత్రుల ఇళ్ల వదదు వేల సయంఖ్లో పోలీసులి్ 
ఎయందుకు మోహరియంచలేదు? ఒక్క మాట మాట్్లడితేనే వయందల మయంది పోలీసులి్ పడతారే. అలాయంటిది ఇయంత తీవ్యంగా శాయంతి భద్రతలకు విఘాతయం కలిగియంచే పరిసిథితులు ఉన్పుపాడు 
పోలీస్ వ్వసథిను ఎయందుకు అప్రమతతుయం చేయలేదు. దీన్ వెనుక డిజైన్ ఉయంది. గొడవ జరగాలన్ వైసీపీ న్యకులు కోరుకున్్రు.

• ఇన్్ తపుపాలు మీరు చేసి మమ్మలి్ అయంట్రా?
రాష్ట్ర హయంమయంత్రి గారిన్ అడుగుతున్్ను.. కోడికతితు ఘటన కసు ఏమయంది? దాన్ విచారణ ఎయంత వరకు వచిచుయంది? శ్రీ వివేకానయంద రెడిడు గారి హత్ కసు ఏమయి్యంది? ఒక రోజు 
గుయండపోట వచిచుయందన్్రు. తరా్వత లేదు చయంపేశారన్్రు. గుయండపోట నుయంచి గొడడులి పోట వరకు పటటేకొచాచురు. ఇవన్్ వారు చెపిపాన కథన్లే. విశాఖలో సీఐఎస్ఎఫ్ ఆధీనయంలో 
ఉన్ ఎయిర్ పోరుటేలో ఇపుపాడున్ మఖ్మయంత్రి మీద దాడి జరిగితే ఆ రోజున ఏయం మాట్్లడారు. ఆయంధ్రప్రద్శ్ పోలీసులి్ నమ్మలేమ.. తెలయంగాణ పోలీసులు కావాలి అన్్రు కాదా. ఈ 
రోజు అద్ పోలీసు వ్వసథిను శాసియంచే సిథితిలో మీ ప్రభుత్వయం ఉన్పుపాడు కోడికతితు కసు మీద విచారణ ఎయందుకు జరగడయం లేదు. న్యందితులకు ఎయందుకు శక్ష పడలేదు. విచారణ జరగకపోగా 
వారికి సయంబయంధయంచిన వారికి పదవులు ఇచాచురన్ విన్్ను. శ్రీ వివేకానయందరెడిడు కుమారెతు డాకటేర్ సున్త మా తయండ్రి మరణయం అనుమాన్సపాదయం, ఎవ్వరూ పటిటేయంచుకోవడయం లేదయంటూ ఢిలీ్ల 
వరకు వెళ్తు ఇపపాటి వరకు తేలచులేకపోయారు. ఇన్్ తపుపాలు మీ దగ్ర పటటేకున్ మీ మీద మీరే దాడులు చేయియంచుకున్ సానుభూతి పయంచుకునే సాథియిలో మీరుయండి మమ్మలి్ అనడయం 
భావ్మా? అలాగే ఒక ఆడ బడడు మానమరా్దలకు భయంగయం వాటిలి్లతే తలి్ల పయంపకయం సరిగా లేదన్ మాట్్లడయం ఎయంత వరకు సబబు?

• కుల ఘర్షణలు రావణ కాషటేయం లాయంటివి
మేమ సమాజయం, కులాలు కలిసి ఉయండాలన్ కోరుకునే వాళ్లయం. 2018లో ఇద్ తూరుపా గోదావరి జిలా్లకు వెళళి అన్్ కులాలను కూరోచుబెటిటే మాట్్లడి ఐక్త తీసుకువచాచుయం. మా గురియంచి 
మీరు అలా మాట్్లడడయం భావ్యం కాదు. మీ వదదు ఇన్్ తపుపాలు పటటేకున్ మీరా మాకు చెపేపాది. ఈ రోజున ఒకట్ కోరుకుయంటన్్యం. ఉభయ గోదావరి జిలా్లలు కావచుచు, రాష్ట్రయం 
మొతతుయం అన్్ జిలా్లలు కావచుచు. కులాల ఘర్షణలు రావణ కాషటేయం లాయంటివి. ఇవి ఒక్కసారి రాజుకుయంట్ ఆరవు. దీన్కి వైసీపీ ప్రభుత్వమే బాధ్త వహయంచాలి. గతయంలో తున్లో మీరేయం 
చేశారో అయందరికీ తెలుసు. ప్రీ పా్లన్డు గా బోగీలు తగులబెటిటేయంచేసి దాన్్ ఇయంకొకరి మీదకు తోసేశారు. ఈ రోజున మీ సయంత మయంత్రులు, ఎమ్మలే్ల మీద మీరే దాడి చేయియంచుకున్ మీరే 
మాట్్లడుతున్్రు. యువత కూడా అడగాలిసీయందిపోయి ఇలాయంటి పరిసిథితులో్లకి నెడుతున్్రు. ఇలాయంటి కుతిసీతపు రాజకీయ పోకడలు, విభజన రాజకీయాలు చేసే న్యకుల పట్ల 
యువత అప్రమతతుయంగా ఉయండాలి. దయచేసి యువత భావోద్్వగాలకు లోను కావదుదు. ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది న్ విన్పయం. ఒక్కసారి ఇలాయంటి గొడవలు మొదలైతే ఆగవు. అవి ద్శమయంతా 
అయంటకునే పరిసిథితులు ఉయంట్యి. ప్రతి ఒక్కరు చాలా సున్్తయంగా, బాధ్తగా వ్వహరియంచాలి.

• మాట అనే మయందు ఆలోచియంచి మాట్్లడయండి
మర్ మఖ్యంగా అది వైసీపీ మయంత్రి వర్యం బాధ్త. మీరు నోటికి వచిచుయందలా్ల మాట్్లడడయం తపుపా. గొడవలు తగి్యంచే ప్రయత్యం చేయయండి. పయంచే ప్రయత్యం చేయవదుదు. గొడవలు మీరే 
సృషటేయంచి దాన్్ పయంచి పదదు చేసే పరిసిథితిలో ఉన్్రు. వైసీపీలో మేధ్వులు ఉన్్రు. శ్రీ సజజిల రామకృష్ణారెడిడు లాయంటి పదదులు ఉన్్రు. మీ అనుభవయం కులాల విచిచున్్న్కి దారి తీసేతు ఒకసారి 
మీ పదదురికాన్్ గురియంచి మీరే ఆలోచియంచుకోవాలి. మీ మీద న్కు గౌరవయం ఉయంది. జరుగుతున్ సయంఘటనలు ఒకసారి సరి చూసుకోయండి. ఒక మాట అనే మయందు ఆలోచియంచుకోయండి. 
యువత కూడా దయచేసి భావోద్్వగాలకు లోను కావదుదు. సయంయమనయం పాటియంచయండి. వారు 30 రోజులు గడువిచాచురు. కోనసీమవాసులు మీ న్రణాయయం మీరు తీసుకోయండి. ఇబబాయంది అయితే 
రెఫరెయండయం అడగయండి. లేదయంట్ కోనసీమ వాసులయంతా కలసి మీ న్రణాయయం మీరు తీసుకోయండి. కోనసీమలో అన్్ కులాలు ఉన్్యి. అయంతా కలిసే న్రణాయయం తీసుకోయండి. ఎలాయంటి దాడులకు 
తావివ్వకుయండా శాయంతి భద్రతలు పరిరక్షియంచే విధయంగా తోడాపాటనయందియంచయండి.

• శాయంతిభద్రతలి్ పరిరక్షియంచాలిసీన బాధ్త పోలీస్ శాఖద్
పోలీస్ శాఖ వారికి న్ విన్పయం. వీరయంతా సివిల్ సర్్వసెస్ నుయంచి వచిచునవారు. మీరే పక్కన ఉయండి రాజా్యంగాన్్ భ్రష్టే పటిటేసుతున్ వ్కుతుల గురియంచి ఏమీ మాట్్లడకుయండా, రేపటి రోజున 
సమాజయం విచిఛిన్యం అయిపోతే మీరే బాధ్త వహయంచాలిసీ వసుతుయంది. దీన్కి మీద్ మోరల్ ఆబ్లగేషన్ అవుతుయంది. అయందుక మయంత్రులు, ఎమ్మలే్లు చెపిపాన్ శాయంతి భద్రతలు పరిరక్షియంచాలిసీన 
మీరు, వ్వసథిలి్ పరిరక్షియంచాలిసీన ఐఏఎస్ లు బాధ్త తీసుకోయండి. మయంత్రి వర్యంలో ఉన్ వారికి వారు చేసుతున్ తపుపాలు చెపిపా సరిదిదదుయండి.

• అయంతా ఆహ్్వన్యంచే పరిసిథితులు కలిపాయంచాలి
జిలా్లల విభజన చేసినపుపాడు మొదట బాలాజీ జిలా్ల అన్ పేరు పట్టేరు. అభ్యంతరాలు వ్కతుమనపుపాడు దాన్్ తిరుపతిగానే కొనసాగియంచారు. మరి ఇక్కడ ఎయందుకు అభ్యంతరయం వచిచుయంది. 
న్న్టి గొడవ ఒక కులాన్కి సయంబయంధయంచియంది కాదు. నేను ఒక కులాన్కి పిలుపున్వ్వడయం లేదు. మొతతుయం కోనసీమ వాసులయంతా సయంయమనయం పాటియంచాలన్ పిలుపు ఇసుతున్్ను. డాకటేర్ 
బ.ఆర్.అయంబేద్కర్ గారు మహ్నుభావుడు. ఆయన పేరు పట్టేలయంట్ అయంతా ఆహ్్వన్యంచే పరిసిథితులు కలిపాయంచాలి. ఎమ్మలే్లు, మయంత్రులు వెళ్ల అయందరితో మాట్్లడాలి. ప్రేమగా చెపిపా 
వివరిసేతు ప్రజలు వియంట్రు. అయిన్ శ్రీ అయంబేద్కర్ లాయంటి మహ్నుభావుడి్ ఒక్క జిలా్లకు పరిమితయం చేసాతుమా? అయంతరాజితీయ సాథియిలో ఎయంతో మయంది మేథావులు ఆయన్్ కొన్యాడారు. 
ఆయను్ న్జయంగా గౌరవియంచాలి అయంట్ ఎసీసీ సబ్ పా్లన్ సక్రమయంగా అమలు చేసి వారి కాళ్ల మీద వారు న్లబడే పరిసిథితులు కలిపాయంచాలి.

• మా ప్రభుత్వయంలో అయిన్ కచిచుతయంగా రెఫరెయండయం పడతాయం
ఇది ప్రజాసా్వమ్యం. ఏకసా్వమ్మో, కులసా్వమ్మో కాదు. అభ్యంతరాలు ఉయంట్ రెఫరెయండయం పట్టేలి. నేను కరూ్లు జిలా్లకు శ్రీ దామోదరయం సయంజీవయ్ గారి పేరు పడదామనుకున్పుపాడు 
మా ప్రభుత్వయంలో అయిన్ కచిచుతయంగా రెఫరెయండయం పడతాయం. ఆ దిశగానే మయందుకు వెళ్తుయం. కొయంత మయంది రాజకీయ న్యకులు ఎపుపాడూ కులాలు కలవకూడదు, గొడవలు పడుతూనే 
ఉయండాలి అన్ కోరుకుయంట్రు. ఇలాయంటి పరిసిథితులి్ కులాల మధ్ వివాదాలు సృషటేయంచి పబబాయం గడుపుకోవడయం కియంద్ చూసాతును. మయంత్రి సాథియిలో ఉన్ వ్కుతులు ఉన్తమన వ్కుతులు 
అయితే ఇయంత గొడవలు జరిగేవి కాదు. ప్రభుత్వమూ చేతులు కటటేకున్ కూరుచునేది కాద”న్ అన్్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్ంపై మండ్పడడి 
శివదత్ బోడపాటి

శతఘ్్ న్్స్: పాయకరావుపేట: అమలాపురయంలో మయంగళవారయం జరిగిన అల్లర్ల ఘటనపై 
సపాయందిస్తు.. బుధవారయం పాయకరావుపేట న్యోజకవర్యం జనసేన పార్టే రాష్ట్ర కార్దరి్శ శవదత్ 
బోడపాటి విలేకరుల సమావేశయంలో మాట్్లడుతూ.. న్జమన అయంబేద్కరిజయం అయంట్ ఎసీసీ మరియు 
ఎసీటేకులాల అభివృది్ధ కోసయం సబ్ పా్లన్ న్ధులు సక్రమయంగా విడుదల చెయ్యండి, వారి విద్శాల 
చదువుల కోసయం కట్యియంచిన న్ధులు ఆపకయండి.. దయచేసి కుల చిచుచు తెచిచు ఇయంకా తొక్కయాలన్ 
ఆలోచన మానుకొయండి జగన్ రెడిడు గారు అయంటూ శవదత్ బోడపాటి మయండిపడాడురు.

కోనసీమ కార్చిచ్చి వైసీపీ కుట్రలో భాగమే..!: గాదె వంకటేశ్రరావు
శతఘ్్ న్్స్: ప్రశాయంతయంగా పచచుదనయంతో అలరారే కోనసీమలో జిలా్లల పేరుతో కారిచుచుచు రగిలిచు.. 
అయందులో రాజకీయ చలికాచుకోవాలన్ వైసీపీ ప్రభుత్వయం చూసుతుయందన్, కోనసీమలో జరిగిన విద్వ0సయం 
వైసీపీ కుట్రలో భాగమేనన్ జిలా్ల జనసేన పార్టే జిలా్ల అధ్క్షుడు గాద్ వెయంకట్శ్వరరావు అన్్రు. 
అమలాపురయంలో జరిగిన అల్లర్లలో జనసేనకు ప్రమేయయం ఉయందయంటూ.. వైసీపీ నేతలు చేసిన వా్ఖ్లపై 
ఆయన తీవ్ ఆగ్రహ్న్్ వ్కతుయం చేశారు. బుధవారయం జిలా్ల కారా్లయయంలో ఆయన విలేకరులతో 
మాట్్లడారు. రాష్ట్రయంలో చెలరేగిపోతున్ అరాచకాశకుతులను న్యయంత్రియంచడయంలోన్.. శాయంతిభద్రతలను 
కాపాడటయంలోన్ పూరితుగా వైఫల్యం చెయందిన వైసీపీ నేతలు తమ అసమరథితను కపిపా పుచుచుకునేయందుకు 
జనసేనపై బురద చలా్లలన్ చూడటయం సిగు్చేటన్్రు. జిలా్లలకు జాతీయ న్యకుల పేరు్ల పటటేడాన్్ 
జనసేన పూరితుగా సమరిదుసుతుయందన్్రు. అన్్ జిలా్లలతో పాటూ కోనసీమకు కూడా ఆన్డే పేరు పటిటే 
ఉయంట్ ఈ గొడవలు ఉయండేవి కావన్, కోనసీమ జిలా్లకు ప్రతే్క విధ్నయం ప్రకటియంచడయంలోనే పదదు కుట్ర 
దాగుయందన్ విషయయం అల్లర్లతో తేటతెల్లయం అయియందన్్రు. వైసీపీ నేతలకు న్జయంగా అయంబేద్కర్ పై 

ప్రేమ ఉయంట్ ఒక పధకాన్కన్్ ఆయన పేరు పట్టేవారన్, దళతులపై వైసీపీది కపట ప్రేమన్్రు. తామ గెలిపియంచిన వైసీపీ ప్రభుత్వయంలో తమకు ఆదరణ లేక దళతులు అన్్యాలకి గురవుతున్్రన్ 
ఆయన ఆవేదన వ్కతుయం చేశారు. మఖ్మయంత్రి జగన్ రెడిడు అవలయంభిసుతున్ దళత వ్తిరేక విధ్న్లతో వైసీపీకి పూరితుగా దళతులు దూరమయా్రన్ న్ఘా వరా్ల సమాచారయంతో వారిన్ దగ్ర చేసుకునే 
ప్రయత్యంలోనే జిలా్లల చిచుచు రగిలాచురన్్రు. సాక్షాతుతు అధకార పార్టేకి చెయందిన ఎమ్మలీసీ ఒక దళతున్్ చయంపేసిన్.. దళత అడబడడులు అతా్చారాలకు గురైన్ న్మ్మకున్రెతితునట్ల వ్వహరియంచిన 
హయంమయంత్రి కోనసీమ అల్లర్లను జనసేనకు మడిపటటేడయం ఆకాశయంపై ఉమి్మ వేయటయంలాయంటిదన్్రు. ఈ సయందర్యంగా రాష్ట్ర కార్దరి్శ మన్రిటీ న్యకులు షేక్ న్యబ్ కమాల్ మాట్్లడుతూ.. 
కులాలను కలుపుతూ, మతాలను గౌరవియంచాలన్ సిదాదుయంతాల పున్దిపై ఏరపాడిన పార్టే జనసేన అన్.. అణగారిన వరా్లకు, దళతులకు జనసేన అధకప్రాధ్న్యం ఇసుతుయందన్్రు. దామోదరయం సయంజీవయ్, 
బీ ఆర్ అయంబేడ్కర్ లాయంటి మహ్నుభావుల ఆశయసాధనకు న్రయంతరయం జనసేన కృష చేసుతుయందన్్రు. కోనసీమ ప్రజలు ఎయంతో మయంచివారన్.. కలా్లకపటయం లేన్.. కల్మషయం తెలియన్ తెలియన్వారన్.. 
వారు అల్లర్లకు పాలపాడేవారు కాదన్.. బయటినుయంచి కుట్రపూరితయంగా వచిచున వారే ఈ అల్లర్లకు పాలపాడిఉయంట్రన్్రు. ఒక సామాజిక వరా్న్్ లక్ష్యయంగా పటటేకొన్ గతయంలో రతా్చల్ ఎక్సీ ప్రెస్ న్ 
తగలబెటిటేన వారే ఇపుపాడు ఇయంతటి విద్వ0సాన్కి కారకులన్్రు. మఖ్మయంత్రికి పరిపాలన పటటేదన్.. మయంత్రులకు తమ శాఖలపై అవగాహన లేదన్.. సలహ్దారులు అల్లరు్ల సృషటేయంచి ప్రభుత్వ వైఫలా్ల 
నుయంచి ప్రజల దృషటే మళ్లయంచే పన్లో ఉన్్రన్ విమరి్శయంచారు. రాష్్రాన్్ సర్వన్శనయం చేసేదాకా మఖ్మయంత్రికి న్ద్రపటటేదన్ తీవ్యంగా విమరి్శయంచారు. జరిగిన అల్లర్లకు ప్రతిపక్షాలపై న్యందలు మోపటయం 
ఆపి వెయంటనే న్జన్రాదురణ కమిటీ వేయాలన్.. అవసరయం అయితే సీబీఐ విచారణ చేపట్టేలన్ కమాల్ అన్్రు. వైసీపీ కుట్రలను ప్రజలు గమన్సుతున్్రన్.. ఎన్్ కుట్రలు, కుతయంత్రాలు పన్్న్ రానున్ 
ఎన్్కలో్ల ప్రజల ఆశీరా్వదయంతో జనసేన విజయయం సాధసతుయందన్ కమాల్ అన్్రు. విలేకరుల సమావేశయంలో జిలా్ల అధకార ప్రతిన్ధ ఆళళి హరి, జిలా్ల ఉపాధక్షు్డు అడపా మాణికా్లరావు, జిలా్ల ప్రధ్న 
కార్దరి్శ న్రదాసు ప్రసాద్, నెల్్లరి రాజేష్, మధులాల్, తుమ్మల నరసియంహ్రావు, మహయంకాళ శ్రీన్వాస్ తదితరులు పాల్్న్్రు.

కోనసీమ అలలారలాపై పలు అనుమానాలు 
వ్యక్ం చేసిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్ న్్స్: కాకిన్డ జిలా్ల, 
కాకిన్డ రూరల్: అమలాపురయంలో 
మయంగళవారయం జరిగిన అల్లర్ల 
ఘటనపై కాకిన్డ మతాతు క్లబ్ లో 
జనసేన న్యకుల సమక్షయంలో 
బుధవారయం ప్రెస్ మీట్ ఏరాపాట 

చేయడయం జరిగియంది. ఈ సమావేశయంలో కయందుల దురే్ష్ మాట్్లడుతూ.. వైసిపి ప్రభుత్వయంపై 
పలు అనుమాన్లు వ్కతుయం చేశారు. ఈ సయందర్యంగా ఆయన మాట్్లడుతూ పచచున్ కోనసీమ 
భగు్మయంది. కోనసీమ అల్లర్లపైన, అనయంతబాబు డ్రైవర్ హత్ పైన సిబఐ ఎయంక్వయిర్ 
వెయా్లి.
వైసీపీ పార్టే అధకారయం లోకి వఛ్చున తరువాత.. ఎపుపాడూ జరగన్ విధ్వయంసాలు 
జరుగుతున్్యి.. ఒకటి దళత డ్రైవర్ హత్.. మరియు అమలాపురయం విధ్వయంసయం.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వయం ఎయంక్వయిర్ పై మాకు నమ్మకయం లేదు.
తమ పార్టే ఎమ్మలీసీ అనయంతబాబు దళత యువకుడిన్ హత్ చేసేతు ఇపపాటి వరకు సపాదియంచన్ 
హయంమయంత్రి.. అమలాపురయం అల్లరు్ల జరిగిన వెయంటనే సపాయందియంచి ఈ అల్లర్లలో జనసేన 
ప్రమేయయం ఉయందన్ అయంటన్్రు.
మీ న్ఘా విభాగయం ఏమయంది. మయంత్రి ఇయంటికి ఎయందుకు రక్షణ కలిపాయంచలేకపోయారు.
కోనసీమ జిలా్ల కు ఒక ఎసీపా ఉయండి కూడా ఎయందుకు కాపాడలేకపోయారు. గతయంలో ఒక 
డిఎసీపా సా్ధయి అధకారి ఉన్పుపాడే ఎయంతో సమర్ధవయంతయంగా పన్చేసారు.
మీ సా్వర్ధ రాజకీయాల కోసయం అయంబెద్కర్ పేరును వివాదయం చేసుతున్్రు.
అమలాపురయంలో శాయంతి నెలకొలపాడాన్కి ప్రయత్యం చేయడయం మానేసి .. ప్రతి పక్షపార్టేలపై 
..బురదజలే్ల పన్లో హమ్ మిన్సటేర్ ఉయంది.
జిలా్ల ఎసీపా రవీయంద్రబాబు మదాదుయి అనయంతబాబున్ మీడియా సమావేశయంలో గారు గారు 
అన్ సయంబోదియంచడయం. దారుణయం.. ఇలాయంటి అదు్తమన సయంఘటనలు వైసీపి ప్రభుత్వయంలోనే 
సాధ్యం అన్ కయందుల దురే్ష్ ఎద్దువా చేశారు.
ఈ సయందర్యంగా అమలాపురయం జనసేన ఇయంచార్జి రాజబాబు మాట్్లడుతూ..
అమలాపురయం సయంఘటన పోలీసుల వైఫల్మే.

ఉదయయం 500 మయంది ఆయంద్ళన కారులు ఉయండగా.. 2 గయంటలకు అయంత మయంది ఎలా 
వచాచురు దాన్ వెనుక ఎవరి ప్రోతాసీహయం ఉయంది.
మయంత్రి ఇయంటి వదదు వయందమయంది మాత్రమే ఉన్ ఆయంద్ళన కారులను పోలీసులు ఎయందుకు 
అదుపు చేయలేకపోయారు.
ఇయందులో ఏద్ కుట్ర దాగి ఉయంది. ఈ కుట్రలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వయం ప్రమేయయం ఉయంది. కోనసీమ 
పరిరక్షణ సమితిలో ఉన్ వారయందరూ వైసిపి న్యకులే.
అమలాపురయం సయంఘటనను జనసేన మీద రుద్దు ప్రయత్యం ప్రభుత్వయం కుట్ర చేసుతుయంది.
జనసేన న్యకులు గాన్.. కార్కరతులు గాన్ అమలాపురయం ఆయంద్ళనలో పాల్్నలేదు. మా 
న్యకుడు ఆద్శాలు మేరకు జనసైన్కులు సయంయమనయం పాటియంచి అల్లర్లకు దూరయంగా 
ఉన్్రు.
ఈ సయందర్యంగా మమి్మడివరయం ఇయంచార్జి పితాన్ బాలకృషణా మాట్్లడుతూ..
ఇళళి పైకి వెళళి తగలబెడతయం చాలా హేయమన చర్.
పి.క పా్లన్ లో భాగయంగానే మఖ్మయంత్రి కులాల మధ్ చిచుచు పట్టేరు.
రాజకీయాల కోసయం అయంబెద్కర్ పేరును రాజకీయయం చేయడయం దారుణయం.
ఈ సయందర్యంగా పయంతయం న్న్జీ మాట్్లడుతూ..
అనయంత బాబు డ్రైవర్ హత్ సయంఘటన నుయంచి ప్రజల దృషటేన్ మళళియంచడాన్కి అమలాపురయం 
అల్లర్లను సృషటేయంచారు.
డ్రైవర్ హత్లో అనయంతబాబుతో ఇయంకవరు ఉన్్రో బయట పట్టేలి.
అమలాపురయం అల్లర్లకు జనసేనకు సయంబయంధయం ఉన్ట్ల హయం మయంత్రి మాట్్లడిన మాటలను 
వెనకి్క తీసుకోవాలి.

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

కోనసీమ అలలారలాపై సిబిఐ ఎంక్యిరీ 
వయ్్యలి: తాతం శెటి్ట నాగంద్ర

శతఘ్్ న్్స్: రైలే్వ కోడూరు న్యోజకవర్యం, చిట్్వలు మయండలయం, చిట్్వల్ లో.. 
బుధవారయం కోనసీమ అల్లర్ల ఘటనపై జనసేన పార్టే రాష్ట్ర కార్దరి్శ తాతయం శెటిటే న్గేయంద్ర 
మాట్్లడుతూ.. వైసిపి ప్రభుత్వయంపై పలు అనుమాన్లు వ్కతుయం చేశారు. ఈ సయందర్యంగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ..
వైసీపీ పార్టే అధకారయం లోకి వఛ్చున తరువాత.. ఎపుపాడు జరగన్ విధ్వయంసాలు 
జరుగుతున్్యి.. ఒకటి దళత డ్రైవర్ హత్. అమలాపురయం విధ్వయంసయం.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వయం ఎయంక్వయిర్ పై మాకు నమ్మకయం లేదు.
తమ పార్టే ఎమ్మలీసీ అనయంతబాబు దళత యువకుడిన్ హత్ చేసేతు ఇపపాటి వరకు సపాదియంచన్ 
హయంమయంత్రి అమలాపురయం అల్లరు్ల జరిగిన వెయంటనే సపాయందియంచి ఈ అల్లర్లలో జనసేన 
ప్రమేయయం ఉయందన్ అయంటన్్రు.
మీ న్ఘా విభాగయం ఏమయంది. మయంత్రి ఇయంటికి ఎయందుకు రక్షణ కలిపాయంచలేకపోయారు.
కోనసీమ జిలా్ల కు ఒక ఎసీపా ఉయండి కూడా ఎయందుకు కాపాడలేకపోయారు. గతయంలో ఒక 
డిఎసీపా సా్ధయి అధకారి ఉన్పుపాడే ఎయంతో సమర్ధవయంతయంగా పన్చేసారు.
మీ సా్వర్ధ రాజకీయాల కోసయం అయంబెద్కర్ పేరును వివాదయం చేసుతున్్రు.
అమలాపురయంలో శాయంతి నెలకొలపాడాన్కి ప్రయత్యం చేయడయం మానేసి..  ప్రతి పక్షపార్టేలపై 

బురదజలే్ల పన్ లో హమ్ మిన్సటేర్ గారు ఉన్్రు అన్ న్గేయంద్ర అన్్రు.
ఈ సయందర్యంగా పగడాల చయంద్ర మాట్్లడుతూ.. జిలా్ల ఎసీపా రవీయంద్రబాబు మదాదుయి 
అనయంతబాబున్ మీడియా సమావేశయంలో గారు గారు అన్ సయంబోదియంచడయం. దారుణయం.. 
ఇలాయంటి అదు్తయం మన సయంఘటనలు వైసీపి ప్రభుత్వయంలో సాధ్యం పగడాల చయంద్ర అన్్రు
ఈ సయందర్యంగా మాదాసు నరసియంహ మాట్్లడుతూ.. అమలాపురయం సయంఘటన పోలీసుల 
వైఫల్మే.
ఉదయయం 500 మయంది ఉన్ ఆయంద్ళన కారులు 2 గయంటలకు అయంత మయంది ఎలా వచాచురు 
దాన్ వెనుక ఎవరి ప్రోతాసీహయం ఉయంది.

మయంత్రి ఇయంటి వదదు వయందమయంది మాత్రమే ఉన్ ఆయంద్ళన కారులను పోలీసులు ఎయందుకు 
అదుపు చేయలేకపోయారు. ఇయందులో ఏద్ కుట్ర దాగి ఉయంది.
ఈ కుట్రలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వయం ప్రమేయయం ఉయంది. కోనసీమ పరిరక్షణ సమితిలో ఉన్ 
వారయందరూ వైసిపి న్యకులే.
అమలాపురయం సయంఘటనను జనసేన మీద రుద్దు ప్రయత్యం ప్రభుత్వయం కుట్ర చేసుతుయంది.
జనసేన న్యకులు గాన్ కార్కరతులు గాన్ అమలాపురయం ఆయంద్ళనలో పాల్్నలేదు. మా 
న్యకుడు ఆద్శాలు మేరకు జనసైన్కులు సయంయమనయం పాటియంచి అల్లర్లకు దూరయంగా 
ఉన్్రు.
ఈ సయందర్యంగా పగడాల వెయంకట్ష్ మాట్్లడుతూ.. ఇళళి పైకి వెళళి తగలబెడతయం చాలా 
హేయమన చర్.
పి.క పా్లన్ లో భాగయంగానే మఖ్మయంత్రి కులాల మధ్ చిచుచు పట్టేరు.
రాజకీయాల కోసయం అయంబెద్కర్ పేరును రాజకీయయం చేయడయం దారుణయం.
ఈ సయందర్యంగా కయంచర్ల సుధీర్ రెడిడు మాట్్లడుతూ.. అనయంత బాబు డ్రైవర్ హత్ సయంఘటన 
నుయంచి ప్రజల దృషటేన్ మళళియంచడాన్కి అమలాపురయం అల్లర్లను సృషటేయంచారు. డ్రైవర్ హత్లో 
అనయంతబాబు తో ఇయంకవరు ఉన్్రో బయట పట్టేలి.
అమలాపురయం అల్లర్లకు జనసేనకు సయంబయంధయం ఉన్ట్ల హయం మయంత్రి మాట్లడిన మాటలను 
వెనకి్క తీసుకోవాలి అన్్రు.
ఈ సయందర్యంగా పగడాల శవ మాట్్లడుతూ.. కులాలు కలిపి సిదా్ధయంతయం జనసేన పార్టే అన్ 
అల్లరు్ల చేసే సయంస్కృతి జనసేన పార్టేలో లేదన్ అన్్రు.
ఈ కార్క్రమయంలో జనసేన పార్టే న్యకులు కడుమూరి సుబ్రమణ్యం, కొన్శెటిటే చక్రి, 
పగడాల శవరాయం, కొన్శెటిటే ప్రసాద్, న్లి కృషణా, మాదినేన్ హరి, రోళళి లోకష్ మరియు 
జనసేన కార్కరతులు పాల్్న్్రు.

టీమ్ పిడ్కిలి వార్ జనసేన రైతు భరోసా య్త్ర పోస్టరలా ఆవిష్కరణ
శతఘ్్ న్్స్: 30 కోట్లతో 3000 మయంది కౌలు రైతులకు ఆరిథిక సహ్యయం అయందిసుతున్ పవన్ కళ్్ణ్ గారి 
టీమ్_పిడికిలి పోసటేర్లను మదనపలి్ల న్యోజకవర్యంలో చితూతురు జిలా్ల జనసేన పార్టే ప్రధ్న కార్దరి్శ దారయం 
అన్త, మదనపలి్ల జనసేన న్యకులు తులసి శ్రీ న్వాస్, సుబ్రహ్మణ్యం, క్రిషణా మూరితు, వినయ్, అశోక్, భాను 
ప్రసాద్, రమేష్, శీనయ్, స్రవయంతి ఆవిష్కరియంచారు.

ఈ సయందర్యంగా దారయం అన్త మాట్్లడుతూ.. టీమ్ పిడికిలి వారి కృష పటటేదల జనసేనను గెలుపు దిశగా 
పయన్యంచేయందుకు ద్హదపడుతుయందన్, ఇపపాటి వరకు ఎవరూ చేయనటవయంటి ఒక గొపపా కార్క్రమాన్్ 
చేసుతున్ రాజా మలవరపు టీమ్ పిడికిలి వారి బృయందాన్కి అభినయందనలు తెలిపారు.

సిబిఐ దత్పుత్రుడ్కి జనసేన సవాల్..! 
పోస్టరలాను ఆవిష్కర్ంచిన అనంతపురం అర్బన్ జనసేన

శతఘ్్ న్్స్: సిబఐ ధతతుపుత్రుడికి టీమ్ పిడికిలి వారు ఛాలెయంజ్ చేస్తు రిలీజ్ చేసిన పోసటేర్ న్ అనయంతపురయం అరబాన్ జనసేన ఆధ్వర్యంలో 
విడుదల చేయడయం జరిగియంది. ఈ కార్క్రమయంలో.. అనయంతపురయం అరబాన్ వీరమహళలు, మారిశెటిటే రూప, కళ్్ణదుర్యం తార, నగరకార్దరి్శ 
జకి్కరెడిడు పదా్మవతి, ద్వరకొయండ జయమ్మ, భవాన్, నగర ఉపాధ్క్షులు జకి్కరెడిడు ఆదిన్రాయణ, నగర కార్దరి్శ విశ్వన్ధ్, ఉరవకొయండ 
సమ, ఆకుల అశోక్, సయంయుకతుకార్దరి్శ సయంపత్, చయంద్రశేఖర్, ధనురామ్, పీట్ల మరళ, ఇయందిరానగర్ మకాతుర్ పాల్్న్్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కృష్ణా జిల్లాలో మారుమోగిన టీం పిడ్కిలి వార్ సిబిఐ దత్పుత్రుడ్కి 
జనసేన సవాల్..! పోస్టర్స్ విడుదల కార్యక్రమం

శతఘ్్ న్్స్: కృష్ణా జిలా్ల లో ఉన్ అన్్ న్యోజకవరా్ల నుయండి టీయం పిడికిలి 
లీడ్సీ మరియు కృష్ణా జిలా్ల జనసేన పార్టే ఉపాధ్క్షులు, జిలా్ల ప్రధ్న కార్దరు్శలు, 
కార్దరు్శలు, సయంయుకతు కార్దరు్శలు, జిలా్ల అధకార ప్రతిన్ధులు, అన్్ 
మయండల అధ్క్షులు, మరియు అన్్ న్యోజకవర్ న్యకులు, మయండల సాథియి 
న్యకుల సమక్షయంలో ఆదివారయం సాయయంత్రయం జిలా్ల పార్టే ఆఫీస్ లో జిలా్ల 
అధ్క్షులు బయండ్రెడిడు రామకృషణా టీయం పిడికిలి వారి సిబఐ దతతుపుత్రుడికి జనసేన 
సవాల్..! పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆత్మహత్ చేసుకున్ కౌలు రైతు కుటయంబాలకి 
లక్ష రూపాయలు చొపుపాన ఇసుతున్ వారిలో ఒక్కరిన్ అయిన్ రైతు కాదు అన్ 
న్రూపియంచే దమ్మ వైసీపీ కి ఉయందా అయంటూ టీయం పిడికిలి పోసటేర్సీ, సితుక్కర్సీ కన్ 
విన్ ఎరుగన్ ర్తిలో విడుదల చేయడయం జరిగియంది.
ఆయంధ్రరాష్ట్రయం నడిబొడుడు జిలా్ల అయిన కృష్ణా జిలా్ల నుయండి వైసీపీ అధనేత అయిన 
సిబఐ దతతుపుత్రుడు జగన్ మోహన్ రెడిడు కి మరియు కృష్ణా జిలా్ల మరియు 
మిగిలిన 12 జిలా్లల లో ఉన్ వైసీపీ న్యకులకు, కార్కరతులకు అయందరికీ 
సవాలు విసురుతూ సిబఐ దతతుపుత్రుడికి జనసేన సవాలు అయంటూ దికు్కలు 
పిక్కటిలే్లలా కృష్ణా జిలా్ల టీయం పిడికిలి టీమ్ మరియు కృష్ణా జిలా్ల జనసేన పార్టే 
దమ్మ చూపియంచియంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ప్రమాదానికి గురైన కళాకారులకు అండగా నిలబడ్న 
పేడాడ రామోమోహన్ రావు

శతఘ్్ న్్స్: శ్రీకాకుళయం: శ్రీకాకుళయంలో 
డాన్సీ ప్రోగ్యం మగియంచుకొన్ వైజాగ్ తిరిగి 
వసుతున్సమయయంలో ఇదదురు కళ్కారులు 
ప్రమాదాన్కి గురయా్రు. ప్రమాద 
సమయయంలో కళ్కారుడు వేణు సాపాటో్ల 
మృతి చెయందాడు, కళ్కారిణి తిలోతతుమ 
గాయలపాలవ్వగా.. జనసైన్కులు లుక్సీ 

గణేష్, అరుజిన్ దా్వరా విషయయం తెలుసుకున్ శ్రీకాకుళయం జిలా్ల జనసేన న్యకులు ఆమదాలవలస 
ఇయంచార్జి పేడాడ రామో్మహన్ రావు ఘటన్ సథిలాన్కి వెళ్ల.. అక్కడ పోలీస్ వారితో మాట్్లడి 
గాయలపాలైన తిలోతతుమను పరామరి్శయంచి.. వేణు పోసుటేమారటేయం దగ్ర ఉయండి జరిపియంచి.. వారి 
కుటయంబాన్కి ధైర్యం చెపిపా ఓదారాచురు.

అమల్పురం అలలారలా ఘటనపై మీడ్య్ 
సమావేశంలో పాల్గొన్న పితాని బాలక్రిషణా

శతఘ్్ న్్స్: కాకిన్డ జిలా్ల, కాకిన్డ రూరల్: అమలాపురయంలో మయంగళవారయం 
జరిగిన అల్లర్ల ఘటనపై కాకిన్డ మతాతు క్లబ్ లో జనసేన న్యకుల సమక్షయంలో 
బుధవారయం ప్రెస్ మీట్ ఏరాపాట చేయడయం జరిగియంది. ఈ సమావేశయంలో రాష్ట్ర జనసేన 
పార్టే రాజకీయ వ్వహ్రాల కమిటీ సభు్లు మమి్మడివరయం న్యోజకవర్యం 
ఇన్చుర్జి పితాన్ బాలక్రిషణా పాల్్న్్రు. ఈ సమావేశయంలో భాగయంగా జనసేన 
న్యకులు వైసిపి ప్రభుత్వయంపై పలు అనుమాన్లు వ్కతుయం చేశారు.

జనంలోకి జనసేన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం 
చ్టి్టన దెందులూరు జనసేన

శతఘ్్ న్్స్: ద్యందుల్రు: ద్యందుల్రు 
న్యోజకవర్ న్యకులు కొఠారు ఆదిశేష్ 
నేతృత్వయంలో బుధవారయం ద్యందుల్రు 
న్యోజకవర్యం, విజయగ్మయం నుయండి జనయంలోకి 
జనసేన కార్క్రమాన్కి శ్రీకారయం చుటటేడయం జరిగియంది.

గడప గడప పాయె.. బస్స్ య్త్ర వచేచి.. : ఎస్ వి బాబు

శతఘ్్ న్్స్:  వైసిపి అధకారయంలోకి వచాచుక గడచిన మూడేళ్లలో వైసిపి ప్రభుత్వయం 
చేపటిటేన సయంక్షేమాలను జన్లకు వివరిసాతుయంమయంటూ ఆరా్టయంగా ప్రారయంభియంచిన 
గడప గడపకు వైసీపీ ప్రభుత్వయం చేపటిటేన కార్క్రమాన్కి మయంగళయం పాడారు.
వైసీపీ ఎమ్మలే్లను, మయంత్రులను ఎక్కడికక్కడే ప్రజలు న్లదీయడయంతో వైసిపి 
ప్రభుత్వయం రూట మారిచుయంది.
గత మూడేళ్్లగా ఆయంధ్ర ప్రద్శ్ ను భ్రష్టేపటిటేన వైసిపి యొక్క అరాచకాలకు జనయం 
తిరగబడుతున్్రు.
సుపరిపాలన అయందియంచటయంలో.. మౌలిక వసతుల కలపానలో.. ఉద్్గులకు ఇచిచున 
హ్మీలను నెరవేరచుడయంలో.. మహళలకు రక్షణ ఇవ్వటయంలో.. ఉద్్గ కలపానలో.. 
శాయంతిభద్రతలను పరిరక్షియంచడయంలో వైసీపీ ప్రభుత్వయం ఘోరయంగా విఫలమయంది.
ప్రజల ఛీతా్కరాలు పరిగిపోవడయంతో.. ప్రజా సమస్లపై ప్రజలు సయంధసుతున్ 
ప్రశ్లకు సమాధ్నయం చెపపాలేక వైసిపి ప్రభుత్వయం గడప గడప కార్క్రమాన్్ బసుసీ 
యాత్రగా మారిచుయంది.
బసుసీ యాత్రను కూడా ప్రజలు అడుడుకోవటయం ఖాయయం. ఇక వైసీపీకి మిగిలియంది 
హెలికాపటేర్, విమాన యాత్రలే అన్ పడన న్యోజకవర్యం జనసేన న్యకులు 
ఎస్.వి.బాబు ఎద్దువా చేశారు.

జనసేన పార్టీ రైతు భరోసా యాత్ర పోసటీర్లు ఆవిష్కరణ: రాహుల్ సాగర్

శతఘ్్ న్్స్: ఎమి్మగన్రు: టీయం పిడికిలి స్ఫూరితుతో ఎమి్మగన్ర్ జనసేన న్యకులు 
రాహుల్ సాగర్ ఆధ్వర్యంలో మద్యంచిన పోసటేర్లను జనసేన పార్టే న్యోజకవర్ ఇయంచార్జి రేఖ 
గౌడ్ చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరియంచారు. ఈ సయందర్యంగా వారు మాట్్లడుతూ.. కౌలు రైతులకు 
కొయండయంత భరోసా ఇచిచున ఘనత జనసేన్న్ పవన్ కళ్్ణ్ గారు అన్.. ప్రజలు కష్టేలో్ల 
ఉయంట్ సపాయందియంచే ఏకైక వ్కితు పవన్ కళ్్ణ్ గారన్ కొన్యాడారు. రాష్ట్రయంలో ఏ రాజకీయ పార్టే 
చేయలేన్ విధయంగా.. రైతుల పక్షాన న్లబడి ఏకైక పార్టే జనసేన పార్టే అన్ అన్్రు. జనసేన 
పార్టేన్ ఆదర్శయంగా తీసుకొన్ అధకార పార్టే రాష్ట్రవా్పతుయంగా చన్పోయిన కౌలు రైతులను 
ఆదుకోవాలన్ వారు డిమాయండ్ చేశారు. ఈ కార్క్రమయంలో జనసేన న్యకులు బజారి, మయంజు, 
కృషణా, తదితరులు పాల్్న్్రు.

ప్రయాణికుల దాహార్తిని తీర్స్తినని జనసైనికులకు అభినందనలు: రామ్ స్ధీర్

శతఘ్్ న్్స్: న్సా్వరథి జనసైన్కులు జనసేన 
పార్టే కోసయం న్రయంతరయం కసటేపడి పన్ చేస్తు.. 
ఎవరెన్్ ఇబబాయందులకు గురి చేసిన్ వెనుకడుగు 
వేయకుయండా పదవుల కోసయం కాదు.. పవన్ 
కళ్్ణ్ గారి ఆశయ సాధన కోసయం అయంటూ.. 
జనసేన పార్టే గెలుపే లక్ష్యయంగా పన్చేసుతున్ 
ఇయంటి కిరణ్, ఎలుబయండి కృషణా, కాజ మణికయంఠ, 
నక్క సురేష్, కొపిపానేన్ రవీయంద్ర మరియు 
లక్ష్మీపురయం జనసైన్కులు అయంతా కలసి జనసేన 
పార్టే అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ సేవా స్ఫూరితుతో.. 
శ్రీమతి డొకా్క సీతమ్మ గారి ఆశీసుసీలతో 
కృతితువెను్ మయండలయం, లక్ష్మీపురయం గ్మయంలో 
01/05/2022 తేదీన మజిజిగ చలివేయంద్రయం 

ప్రారయంభియంచి.. గత 21 రోజులుగా న్రయంతరయం మజిజిగను అయందిస్తు.. ప్రతీ రోజూ ఎన్.హెచ్ 216 
పై ప్రయాణియంచే కొన్్ వయందల మయంది ప్రయాణికులు దాహ్రితున్ తీరుసుతున్్రు.. ఈ సయందర్యంగా 
వారికి పడన న్యోజక వర్యం జనసేన పార్టే న్యకులు యడ్లపలి్ల రామ్ సుధీర్ అభినయందనలు 
తెలియజేశారు. మీరు ఇలాయంటి సేవా కార్క్రమాలు మరెనో్ చేస్తు జనసేన పార్టేన్ ప్రజలో్లకి మరియంత 
చేరువ చేయాలన్ రామ్ సుధీర్ కోరారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కోనసీమ సాధన సమితి నాయకులపై అట్రాసిటీ కేస్ నమోదు 
చేయ్లి..

శతఘ్్ న్్స్: భయంసా మయండలయంలోన్ 
వానల్ పాడ్ గ్మయంలో అయంబేద్కర్ 
విగ్రహయం దగ్ర దళత బహుజన ప్రజా 
సయంఘాల న్యకుల ఆధ్వర్యంలో 
బుధవారయం మీడియా సమావేశయం 
ఏరాపాట చేయడయం జరిగియంది. 
ఈ సయందర్యంగా న్యకులు 

మాట్్లడుతూ.. ఆయంధ్రప్రద్శ్ లోన్ కోనసీమ జిలా్లను డాకటేర్ బాబాసాహెబ్ అయంబేద్కర్ జిలా్ల గా 
మారుస్తు ప్రభుత్వయం ప్రాథమిక నోటిఫికషన్ విడుదల చేసియంది. దీన్న్ వ్తిరేకిస్తు కొన్్ రాజా్యంగ 
వ్తిరేక శకుతులు ఆయంద్ళన దా్వరా విధ్వసయం సృషటేయంచారు. బసుసీలు తగల బెటటేడయం, పోలీసులపై 
రాళ్్ల రువ్వడయం ప్రజలో్ల అశాయంతి వాతావరణయం సృషటేయంచడయం సిగు్ చేట అన్్రు. రాజా్యంగ 
ఫలాలు పయంది ప్రపయంచ మేధ్వి బాబాసాహెబ్ అయంబేద్కర్ ను అవమాన్యంచే వాళ్ళి న్జమన 
ద్శద్రోహులు. వీరిపై వెయంటనే అట్రాసిటీ కసు నమోదు చేసి, కోనసీమకు డాకటేర్ బాబాసాహెబ్ 
అయంబేద్కర్ గారి పేరు పట్టేలన్ వారు ఆయంధ్రప్రద్శ్ ప్రభుత్వయం ను డిమాయండ్ చేశారు. ఈ 
కార్క్రమయంలో జనసేన పార్టే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిలా్ల ఉపాధ్క్షులు సుయంకట మహేష్ బాబు, 
దళత బహుజన సయంఘయం న్యకులు చాకటి లస్మన్, ఈశ్వర్, విఠల్, ఆనయంద్, బౌద్ధ సయంఘయం 
న్యకులు ఆమాడే జన్ర్ధన్ బుద్ధ శల్ తదితరులు పాల్్న్్రు.

పేపకాయలపాలం ప్రజల ప్రాణాలతో 
ఆటల్డుకుంటున్న అధికారులు

శతఘ్్ న్్స్: కాకిన్డ జిలా్ల, కాకిన్డ రూరల్, కరప 
మయండలయం, కడప పయంచాయతీ పరిధ పేపకాయల పాలెయం 
గ్మయంలో ప్రజలయందరూ త్రాగే మయంచిన్రు ప్రజలకు 
వదిలేద్ మూడు, న్లుగు రోజులకు ఒకసారి. ఒక 
సమయపాలన లేకుయండా ఎపుపాడు పడితే అపుపాడు న్ళ్్ల 
వదలడయం జరుగుతుయంది. పయంచాయితీ సిబబాయంది గ్మయంలో 
వైసీపీ న్యకుల ఆజ్ఞతో చేసుతున్్రు. మయంచిన్రు శుభ్రయంగా 
లేవు అన్ ప్రజలు ఎన్్సారు్ల అధకారులకు విన్వియంచుకున్్ 
గ్మపయంచాయతీ అధకారులు పటిటేయంచుకోకవడయం లేదు. 
గతయంలో జనసేన పార్టే ఆధ్వర్యంలో జెఇ, ఏఇ సాథియి 

అధకారులకు స్వయయంగా గ్మయంలో ఉన్ మయంచిన్టి ట్్యంకు వదదుకు తీసుకువచిచు 
త్రాగు న్రు ఏ విధయంగా ఉయందొ చూపియంచి.. వివరియంచడయం జరిగియంది. గతయంలో ఈ 
మయంచిన్ళ్ళి త్రాగి పేపకాయలపాలెయం గ్మయం వా్పతుయంగా ప్రజలయందరూ అన్రోగ్యం 
పాలయా్రు. వాసతువాన్కి కరప మయంచిన్టి చెరువు నుయండి మయంచి న్టిన్ శుభ్రపరిచి 
చేయవలసి ఉన్్ చేయకుయండా డైరెక్టే గా పేపకాయలపాలెయం మయంచిన్టి ట్్యంక్ ఎకి్కయంచి 
ప్రజలకు న్టిన్ వదిలేసుతున్్రు. పేపకాయలపాలెయం ప్రజల ప్రాణాలతో అధకారులు 
ఆటలాడుకుయంటన్్రు. గ్మ పయంచాయతీకి పను్ల పేరుతో మకు్క పియండి డబుబాలు 
వస్లు చేసుతున్్రు.. కాన్ త్రాగే మయంచి న్టిన్ కూడా శుభ్రయంగా ఇవ్వలేకపోతున్్రు. 
పేపకాయలపాలెయం గ్మయంలో మయంచిన్రు ఇద్ విధయంగా ఉయంట్ ప్రజలయందరూ జనసేన 
పార్టే ఆధ్వర్యంలో ఉద్మయం చేసాతుమన్ పిలుపున్చాచురు.

తాళ్ళవలస గ్రామ ఉపాధి కూలీలతో కర్మజిజి 
మలీలాశ్్రావు భేటీ..!

శతఘ్్ న్్స్:  శ్రీకాకుళయం జిలా్ల, ఎచెచుర్ల న్యోజకవర్యం, లావేరు మయండలయం తాళళివలస 
గ్మ చెరువులో జనసేన పార్టే న్యకులు ససైటి బా్యంకు మాజీ చైర్మన్ కరిమజిజి 
మలీ్లశా్వరావు, జనసేన పార్టే యయంపీటిసి అభ్రిథి పోటూ్రు లక్షు్మన్యుడు, అదపాక 
గ్మ జనసేన న్యకులు పతివాడిపాలెయం జనసేన న్యకులు రెడిడు.వెయంకటరమణ 
బుధవారయం పర్టియంచి.. చెరువులో ఉన్ ఉపాధ కూలీలు ప్రతి ఒక్కరిన్ కలవడయం జరిగియంది. 
జనసేన పార్టే మేన్ఫెసటే గురియంచి ప్రతి మహళకు, యువతకు,పదదులకు, తెలియజేస్తు.. 
పవనన్ ప్రజాబాట ప్రచార కార్క్రమాన్్ ప్రారయంభియంచి 50 రోజులు పాట సుదీర్ఘయంగా 
ప్రజల దగ్రకు వెళళి పలు కుటయంబాలను పలకరిస్తు.. మయందుకు సాగడయం జరిగియంది. 
ఈ సయందర్యంగా కరిమజిజి మలీ్లశా్వరావు ఉపాధ కూలీలతో మాట్్లడుతూ.. పవన్ కళ్్ణ్ 
గారు చేపటిటేన రైతు భరోసా యాత్రలో బాగయంగా 3000 మయంది చన్పోయిన కౌలు రైతుల 
కుటయంబాలను నేరుగా పరామరి్శయంచి.. ఒకో్క కుటయంబాన్కి లక్ష రూపాయలు విరాళయం 
అయందిసుతున్.. గొపపా మనసున్ న్యకుడిన్ కాపాడు కోవాలిసీన అవసరయం ఉయందన్ ఆయన 
అన్్రు. అలాగే వివిధ విషయాలు గురియంచి వివరియంచి వాళ్లకు అవగాహన కలిపాయంచారు. 
కళ్్ణ్ గారు మఖ్మయంత్రి కావాలన్ అన్్రు. అలాగే వృదుదులతో మాట్్లడుతూ.. 
సామాన్ ప్రజలకు న్్యయం జరగాలయంట్.. పవన్ కళ్్ణ్ గారు మఖ్మయంత్రి కావాలన్ 
అన్్రు. పవనన్ ప్రజాబాట తామ ప్రారయంభియంచిన ప్రజలనుయండి అపూర్వ సపాయందన 
లభిసతుయందన్్రు. గత ఎన్్కల సయందర్యంగా ఒక్క ఛాన్సీ జగన్ కి ఇదాదుయం అన్ ఓట్సిన 
వారెవరూ ఈసారి వైసిపి కి ఓట వేసేయందుకు సిద్ధయంగా లేరన్్రు. ఈ కార్క్రమయంలో 
తాళళివల స గ్మ పదదులు మహళలు తదితరులు పాల్్న్్రు.
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హనుమాన్ సేవలో అక్కల రామ 
మోహన రావు

శతఘ్్ న్్స్: హనుమాన్ జయయంతి సయందరబాయంగా 
కొయండపలి్లలో.. మలవరయం న్యోజకవర్యం జనసేన పార్టే రాష్ట్ర 
అధకార ప్రతిన్ది అక్కల రామ మోహన రావు (గాయంధీ) 
కొయండపలి్ల సమీపయంలో ఉన్ ఉన్ పలు ఆయంజనేయ సా్వమి 
గుడులలో ప్రతే్క పూజలు న్ర్వహయంచడయం జరిగియంది.

రైతు బరోసా య్త్ర గోడ పత్రులను ఆవిష్కర్ంచిన 
అమరాపురం జనసేన

శతఘ్్ న్్స్: అమరాపురయం మయండలయం.. అనయంతపురయం 
అరబాన్ ఇయంచార్జి మరియు జిలా్ల అధ్క్షులు టీసీ.వరుణ్ 
ఆద్శాల మేరకు జనసేన అధనేత కొణిద్ల పవన్ కళ్్ణ్ 
చేపటిటేన రైతు బరోసా యాత్రను క్షేత్ర సాథియిలో ప్రజలకు 
తీసుకళ్్లయందుకు బుధవారయం అమరాపురయం మయండలయంలోన్ 

సాథిన్క మయిన్ బజార్ ఆవరణలో మయండల అధ్క్షుడు నవీన్ కుమార్, ప్రధ్న కార్దరి్శ 
రఫీక్, న్యకులు తిమ్మరాజు, లియంగరాజు రైతు బరోసా యాత్ర పోసటేర్లను ఆవిష్కరియంచి.. 
అనయంతరయం వివిధ చోట్ల గోడ పత్రికలను అతికియంచారు. ఈ సయందర్యంగా మయండల 
అధ్క్షుడు నవీన్ కుమార్ మాట్్లడుతూ.. పేద బడుగు బలహీన వరా్ల సయంక్షేమయం కోసయం 
జనసేన అధ్క్షులు పవన్ కళ్్ణ్ పడుతున్ తపన కౌలు రైతుల సయంక్షేమయం కోసయం ఆయన 
ప్రారయంభియంచిన రైతు బరోసా యాత్ర మరియు కార్కరతుల కోసయం ఆయన తీసుకువచిచున 
క్రియశీలక సభ్త్వయం 5లక్షల ప్రమాద భీమా కార్క్రమాలను ప్రజలయందరికీ తెలియజేసే 
విధయంగా.. అలాగే 2024 సార్వత్రిక ఎన్్కలో్ల జనసేన పార్టే ప్రభుత్వయం ఏరాపాట ధ్్యయంగా 
పన్చేయాలన్ న్యకులకు మరియు జనసైన్కులకు తెలియజేశారు. ఈ కార్క్రమయంలో 
మయండల జనసేన పార్టే న్యకులు, కార్కరతులు పాల్్న్్రు.

వాటర్ ట్యంక్ ను నిర్మోంచండ్: దువ్్రు జనసేన డ్మాండ్

శతఘ్్ న్్స్: జనసేన అధ్క్షులు 
పవన్ కళ్్ణ్ ఆద్శాల మేరకు 
ఆత్మకూరు న్యోజకవర్ జనసేన 
పార్టే ఇన్చురిజి నలిశెటిటే శ్రీధర్ 
స్చనల మేరకు ఆత్మకూరు 
న్యోజకవర్ జనసేన పార్టే 
ఉపాధ్క్షులు దాడి భాను కిరణ్ 
ఆధ్వర్యంలో.. బుధవారయం సయంగయం 
మయండలయంలోన్ దువ్్వరు గ్మయం 
నయందు త్రాగు న్రు న్ల్వ పరిచే 

సుమారు 3000 నుయంచి 5000 లీటర్ల సామర్ధ్యయం గల వాటర్ ట్్యంక్ ను న్రి్మయంచాలన్ 
జనసేన పార్టే తరఫున ప్రభుతా్వన్్ డిమాయండ్ చేయడయం జరిగియంది.
త్రాగు న్రు న్ల్వ చేసే వాటర్ ట్్యంక్ లేన్ కారణయంగా.. గ్మ ప్రజలు ఇబబాయంది 
పడుతున్్రు. ఈ విషయయం జనసేన పార్టే దృషటేకి రావడయం జరిగియంది. కరెయంట ఉయంట్నే 
మోట్ర్ల సాయయంతో పయంచాయతీ కుళ్యిల దా్వరా త్రాగున్రు గ్మ ప్రజలకు 
అయందుతాయి.. అయితే ప్రసుతుతయం ఉన్ ఈ వై.ఎస్.ఆర్.సి.పి ప్రభుత్వయంలో కరెయంట కోతలు 
ఎకు్కవగా ఉయండడయం వల్ల త్రాగు న్రు అయందక చాలా ప్రజలు ఇబబాయంది పడుతున్్రు. 
ఈ తాగున్రు సమస్ తీరాలయంట్ “త్రాగున్రు వాటర్ ట్్యంక్ “ను న్రి్మయంచాలన్ ఈ 
సయందర్యంగా జనసేన పార్టే తరఫున డిమాయండ్ చేయడయం జరిగియంది.
లేన్పక్షయంలో ఈ సమస్ను తీరేచు దిశగా జనసేన పార్టే ప్రజల తరఫున పోరాటయం 
చేయడాన్కి సిద్ధయంగా ఉయందన్ తెలియచేయడయం జరిగియంది.

ఈ కార్క్రమయంలో దువ్్వరు గ్మయం జనసేన పార్టే ఆరవ వారుడు నెయంబర్ ఆకులేటి 
సుధ్కర్, సయంఘయం మయండల న్యకులు మలి్లకారుజిన్, సతీష్, శ్రీకాయంత్, లియంకులు, 
మసాతున్, ప్రసాద్ తదితరులు పాల్్న్్రు.
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