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

అడుగడుగునాఅరాచకం!
* ఏపీలో రెచ్చిపోతున్న అధికార పార్టీ నేత లు
* పెచచి రిలులుతున్న దౌర్జ న్యాలు
* ప్ర శ్నించ్న వారిపై దాడులు
* సామాన్యాల పైన్ దాష్టీకాలు
* చోదయాిం చూస్తున్న పోలీస్లు
* కున్రిలులుతున్న శింతిభ ద్ర త లు
శతఘ్్న న్యాస్: స్వ యింగా వ చ్చి పిలిచ్ ఓ ఇింటి య జ మానిని కారులో ఎక్కించుకు తీస్కు 
వెళ్లున వయా కతు...
కొని్న గింట ల త ర్్వత అత డి శ వాని్న అదే కారులో తీస్కు వ చ్చిన వయా కతు...
ఏవో కార ణాలు చెపిపి మృత దేహాని్న అపపి గించాల ని చూసిన వయా కతు...
ఏడుస్తున్న కుటింబ స భ్యాల న్ బెదిరిించ్న వయాకతు...
-స్్వచ్ఛ గా బ య ట తిరుగగ ల డా?
ప్ర పించింలో ఎక్క డైన్ ఇలా జ ర గ డిం అసాధయా మ నే అనిపిస్తుింది!
ఎిందుకింటే... ఇింత టి అన్మాన్సపి ద అింశలకు కింద్ర మైన ఆ వయా కతుని ఎక్క డైన్ స రే... 
పోలీస్లు వెింట నే అదుపులోక తీస్కుింటారు. అస లిం జ రిగిందో నిజానిజాలు తేలచి డానిక 
ప్ర య తి్నసాతురు.
కానీ... వైకాపా అధికారింలో ఉన్న ఆింధ్ర ప్ర దేశ్ లో మాత్ిం ఇలా జ ర గ లదు!
ఆ వయా కతు కొని్న రోజుల పాట స్్వచ్ఛ గా తిరిగాడు...
శుభ కార్యాల కు సైతిం హాజ ర య్యాడు...
ఆ త ర్్వత అదృశయా మ య్యాడు...
ఆపై న్ట కీయింగా లింగపోయ్డు...
లింగపోయిన ఆ నిిందితుడి పటలు  పోలీస్లు గౌర వింగా వయా వ హ రిించారు...
ఎక్క డా లని విధింగా ఇలా విభిన్నింగా జ ర గ డానిక కారణాలింటో తెలుసా?
ఆ వయా కతు వైకాపా ఎమ్మెలీసీ కావ డిం!
ఏపీలో పోలీస్ వయా వ స్థ అదుపు త పపి డిం!
- ఈ విష య్ల నీ్న నిన్న గాక మొన్న వైకాపా ఎమ్మెలీసీ అనింత ఉద య  భాస్క ర్ వ ద్ద కారు 
డ్రైవ రుగా ప నిచేసి, అతయాింత అన్మాన్సపి ద ప రిసి్థతులోలు నిిండు ప్రాణాలు కోలోపియిన 
స్బ్ర హమె ణయాిం ఉదింతిం చెపపి క నే చెబుతున్న నిష్టీర స త్యాలు.
స్బ్ర హమె ణయాిం శ వ పించాయితీలో కూడా న డిచ్న ఉత్కింఠ క ర ప రిసి్థతులు...
ఎమ్మెలీసీని అరెస్టీ చేసాతుమ ని ఎస్పి హామీ ఇచ్చిన త ర్్వత పోస్టీమారటీిం జ రిగన తీరుతెన్్నలు...
ఎఫ్ఐఆర్ కూడా చాలా ఆల సయాింగా న మోదైన సింగ తులు...
పోలీస్లు చెబుతున్న వివ ర్లపై అనేక అన్మాన్లు...
పింత న లని క థ న్ల పై రేకెతుతుతున్న ప్ర శ్న లు...
స్బ్ర హమె ణయాిం కుటింబ స భ్యాల దుుఃఖిం, సాన్భూతి ప రుల ఆవేద న న్ించ్ పెలులుబికన 
వాసతు వాలు...
ఇవ నీ్న ఇపుపిడు ఏపీలో సించ ల న్తమె మే కావ చుచి!
అస లు స్బ్ర హమె ణయాిం ఎలా చ నిపోయ్డ నే వాసతు వాలు బ య ట కు ర్వ చుచి, ర్క పోవ చుచి!
కానీ... ఒక్క టి మాత్ిం నిజిం!
ఏపీలో జ గ న్  ప్ర భ్త్విం హ య్ింలో దాష్టీకాలు పెచచి రిలిలుపోతున్్నయ నేదే ఆ నిజిం!
వైకాపా పార్టీ నేత ల అహింకారిం హ దు్దలు లకుిండా పోతింద నేదే ఆ నిజిం!
అధికారిం నీడ లో త్మేిం చేసిన్ చెలులుతుింద నే పెడ ధోర ణి ప్ర బ లిపోయిింద నేదే ఆ నిజిం!
ఈ నిజిం నిరూపిించ డానిక స్బ్ర హమె ణయాిం మ ర ణోదింత మే ఒక సాక్ష్య మా?
కాదు... కానే కాదు...
ప టిటీ చూస్తు అడుగడుగున్ అర్చ కాల మ డుగులు క నిపిస్తున్న య్ !
దుర్గ త్లు, దౌర్జ న్యాలు ప డుగూపేక లాలు అలులుకుపోయిన ఉదింత్లు నివె్వర ప రుస్తున్్నయ్ !
ప్ర శ్నించ్న వారి న్ించ్ ప్ర తిపక్షాల వ ర కు...
అడిగన వారి న్ించ్ ఆక్రోశించే వారి వ ర కు...
నిల దీస్ వారి న్ించ్ నిరుపేద ల వ ర కు...
ప్ర ముఖుల న్ించ్ పేద ప్ర జ ల వ ర కు...
అింద రూ అలాలుడిపోతున్న దాష్టీకాలు ఎక్క డ ప డితే అక్క డ ద ర్శ న మిస్తున్్నయ్ !
అిందుకు ఉదాహ ర ణ లు కోకొలలు లు!!
*నిష్టీర నిజాల నీడ లివిగో...
ఏపీలో శింతి భ ద్ర త ల వయా వ స్థ కుపపి కూలిపోయిింద న డానిక నితయాిం అనేక దృషటీింత ర్లు 
క నిపిసాతుయి. అన్యాయిం జ రిగతే ఎవ రిక చెపుపికోవాలో చెపుపికోలని దుసి్థతిలోక 
ప్ర జ లు జారిపోతున్్నర న డానిక ఎన్్న ఉదాహ ర ణ లు ఎదుర వుతున్్నయి. న్యాయిం 
చేయ్లిసీన పోలీస్లు వైకాపా నేత ల కొముమె కాస్తున్్నర నడానిక ప్ర తి చోట రుజువులు 
ద ర్శ న మిస్తున్్నయి. ఆఖ రిక ప రిసి్థతులు ఎింత లా దిగ జార్యింటే... ఏదైన్ వివాదింలో 
చ్కు్కకున్న జ నిం త మ కు న్యాయిం జ ర గ క పోగా త పుపిడు కస్ల ఊబిలో కూరుకుపోత్మ నే 
భ యింత అనేక మింది సామాన్యాలు బ ల వ నమె ర ణాల కు పాలపి డుతున్్నరు. అనేక మింది 
స ర్వ స్విం కోలోపియిన్ న్రెతితుతే ఏమ వుతుిందోన నే భ యింత మౌనింగా కుమిలిపోతున్్నరు.
* ఓ యువ కుడు... ఎని్నక లింటే ముచచి ట ప డాడాడు...
మునిసీప ల్ ఎని్నక లోలు స్వ తింత్ అభయా రి్థగా పోటీ చేశడు...

ర్జ కీయ్లోలుక యువ శ కతు ర్వ డానిక ప్రేర ణ గా నిలవాలిసీన ఆ యువ కుడు... ఇపుపిడు లడు!
అత డి ప్రాణాలు అనింత వాయువులోలు క లిసిపోయ్యి!
కార ణిం... వైకాపా నేత లు బ న్యిించ్న ఓ త పుపిడు కస్!
త్ము వ ద్ద న్్న త మ కు వయా తిరేకింగా నిల బ డాడాడనేదే వారి క క్ ...
పోలీస్ల వేధిింపులు భ రిించ లక అత డు బ ల వ నమె ర ణానిక పాలపి డాడాడు.
అత డి పేరు అల పు గర్ష్ బాబు. కాకన్డ జిలాలు సామ రలు కోట కు చెిందిన ఈ ఎస్సీ యువ కుడు 
గ తేడాది మునిసీప ల్ ఎని్నక లోలు నిల బ డ డ మే అత డి పాలిట శప మైింది.
“మా అన్న యయా మ ర ణానిక త పుపిడు కస్ కార ణ మిం”టూ ఆరోపిస్తున్న అత డి సోద రుడు 
ప్ర వీణ్ కుమార్ ఆక్రోశనిక జ వాబు లదు! ఈ దారుణిం ఈ ఏడాది జ న వ రి 5న జ రిగింది.
* ఓ యువ తి ... వీవోఏగా ఉదోయాగిం చేస్కునేది...
ఇింటా బ య టా బాధయా తల న్ నెర వేరుస్తు అనేక మింది యువ తుల కు స్ఫూరితునివా్వలిసీన 
ఆమ్... ఇపుపిడు లదు!
కార ణిం ఓ వైకాపా నేత !
ఆ నేత ఆమ్పై క నే్నశడు. వేధిించాడు. అయిన్ ఆ యువ తి భ య ప డ లదు. ధైరయాింగా పోలీస్ 
స్టీష న్ మ్ట్లుక్కింది. అత డు త న న్ శర్రకింగా, మాన సికింగా వేధిస్తున్్నడింటూ ఫిర్యాదు 
చేసిింది.
ఎక్క డైన్ అయితే అది ఎఫ్ఐఆర్ న మోదయ్యాదే.
కానీ ఇది ఏపీ క దా?
పోలీస్లు కస్ న మోదు చేస్కోలదు. పైగా అత డిపై ఆరోప ణ  ఉప సింహ రిించుకోమింటూ 
ఒతితుడి చేశరు.
అయిన్ ఆ యువ తి చ లిించ లదు. ఈ సారి ఏకింగా ఎస్పిక ఫిర్యాదు చేసిింది.
పోనీ అపుపిడైన్ న్యాయిం జ రిగిందా?
లదు... జాపయాిం ఎదురింది. మూడు రోజుల పాట క నీస సపిింద న క రువైింది.
ఈలోగా ఆ వైకాపా నేత వేధిింపులు పెచుచిపెర గపోయ్యి.
ఏమీ చేయ లని ఈ నిససీ హాయ ప రిసి్థతుల మ ధయా ఆ యువ తి ధైర్యాని్న కోలోపియిింది.
జీవిించాల నే ఆశ నే వ దిలసిింది. ఆతమె హ తయా చేస్కుింది.
ఆ నిర్భాగుయార్లు కృషణా జిలాలు భోగరెడిడాప ల్లు వీవోఏ గ రిక పాటి న్గ ల క్ష్మి.
ఆమ్న్ వేధిించ్ింది గ్రామ వైకాపా న్య కుడు న ర సింహార్వు.
“న రసిింహార్వు, అధికారులు, పోలీస్లు, ర్జ కీయ న్య కులు... అింద రూ క లిసి న్ 
సోద రిని ప రోక్ింగా హ తయా చేశరు...” అింటూ కుమిలిపోతున్న ఆమ్ సోదరుడు విన య్ బాబు 
ఆవేద న అర ణయా రోద న గానే మిగలిపోయిింది. ఈ దారుణ సింఘ ట న ఈ ఏడాది మారిచి 
17న జ రిగింది.
* అభిం శుభిం తెలియ ని ఓ పాప ... ప దో త ర గ తి విదాయారి్థని...
చ దువుత పపి మ రో లోకిం ఎరుగ ని వ య స్...
బాగా చ దువుకోవ డ మే ఆ పాప పాలిట శప మైింది...
ఎిందుకో తెలుసా?
అదే త ర గ తిలో త న క న్్న త కు్కవ మారు్కలు తెచుచికునే మ రో అమామెయి తిండ్రిక అది 
కింట గింపైింది.
త న కూతురే మిన్న గా ఉిండాల నే అత్యాశ త... అధికార పార్టీ కారయా రతు న నే అహింకారింత 
అత డు పావులు క దిపాడు.
ఫ లితింగా... ప ర్క్ లకు ముిందు ఆమ్న్ ఏదో మిష మీద పాఠ శల న్ించ్ తొల గించారు.
మ ళ్లు చేరుచికోవాలింటే... ఆ వైకాపా నేత అన్మ తి తీస్కుర్వాల న్్నరు...
ఆ చ్న్్నరి ఆశ లు నీరుగార్యి...
మ న స్ ఆవేద న్ భ రిత మైింది...
మ న సాతుపిం జీవితేచ్ఛ నే తుించేసిింది...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కులాలమధ్యచిచ్చుపెట్టి..అల్లర్్లసృషటించినఘనతవైసీపీదే:కందులదుర్గేష్
శతఘ్్న న్యాస్: తూరుపిగోదావరి జిలాలు జనస్న 
పార్టీ అధయాక్షులు కిందుల దురేగేష్ నివాసింలో జరిగన 
పాత్రికయ సమావేశింలో దురేగేష్ మాటాలుడుతూ.. 
వైసాసీర్సీపీ పార్టీ కుట్ర పూరితింగా.. కులాల మధయా 
చ్చుచిపెటిటీ అమలాపురింలో అలలురులు సృషటీించ్న 
ఘటనపై.. దళ్త యువకుడిని హతయా చేసిన 
ఎమ్మెలీసీ అనింతబాబు సింఘటనలన్ ప్రసాతువిస్తు.. 
ప్రతిపక్షాలపై వైసాసీర్సీపీ ప్రభ్త్విం చేస్తున్న 

నిర్ధారమైన ఆరోపణలన్ ఖిండిస్తు.. వైసాసీర్సీపీ మింత్రులు చేపటిటీన సామాజిక న్యాయ య్త్న్ 
“సామాజిక అన్యాయ య్త్”గా పేర్్కన్్నరు. సమావేశింలో భాగింగా.. స్బీఐ దతతుపుత్రుడు క జనస్న 
సవాల్..! అింటూ టీమ్ పిడికలి వారు రూపిందిించ్న గోడ పత్రికన్ విడుదల చేశరు. ఈ కారయాక్రమింలో 
పీఏస్ సభ్యాలు పింతిం న్న్జీ, పిత్ని బాలకృషణా, నియోజకవరగే ఇించార్్జ లు శెటిటీబతుతుల ర్జబాబు, 

మేడా గురుదత్ ప్రసాద్, అన్శ్రీ సతయాన్ర్యణ, మర్రెడిడా శ్రీనివాసర్వు, ర్ష్ట్ర వీరమహిళా సెక్రటర్ శ్రీమతి ప్రియ్ సౌజనయా, ర్జమహింద్రవరిం నగర కార్పిరేషన్ అధయాక్షుడు వై. 
శ్రీనివాస్, జిలాలు కమిటీ సభ్యాలు పాలగేన్్నరు.

ఫ లితింగా... ఆ చ్న్్నరి ఆతమె హ తేయా శ ర ణయా మ న్కుింది.
చ నిపోతూ త న తిండ్రిక ఓ లఖ ర్సిింది.
“న్న్్న... పేద లు చ దువుకోకూడ దా? న్కు మించ్ మారు్కలస్తుింటే న్ స్్నహితుర్ల 
ఓర్వ లక పోయిింది. నేన్ మ ళ్లు బ డిలో చేర్లింటే ఆమ్ తిండ్రి అన్మ తి కావాలని మా 
మేసాటీరు చెబుతున్్నరు. ఇదేింటి న్న్్న?”
ఆ చ్న్్నరి ప్ర శ్న ల కు ఇపపి టికీ జ వాబు లదు.
ఆమ్ కుటింబింలో చెల రేగన చ్చుచి ఇపపి టికీ ఆర లదు.
ఆ పాప పేరు మిసాబా. ఆమ్ మారు్కలు చూసి ఓర్వ లక పోయిన దెవ రో కాదు... ప ల మ నేరుకు 
చెిందిన వైకాపా కారయా క రతు స్నీల్ కుమార్ .
మాన వ త్్వనిక మాయ ని మ చచి గా మిగల ఈ సింఘ ట న ఈ ఏడాది మారిచి 23న జ రిగింది.
* వాటాసీప్ స్టీట స్ పెడితే సైతిం వేధిింపుల కు గురిచేస్ దారుణ దౌర్జ నయా క ర ప రిసి్థతులు 
ఏపీలో నెల కొన్్నయ న డానిక శ్రీనివాస్ అనే ఓ యువ కుడి దురమె ర ణ మే సాక్ష్యిం.
వైకాపాక చెిందిన ఓ స రపిించ్ ఓ యువ తిత అస భయాింగా ప్ర వ రితుించడిం శ్రీనివాస్ క 
న చచి లదు. త న అభిప్రాయ్ని్న వయా కతుిం చేస్తు అత డు చేసిింద లాలు త న వాటాసీప్ లో స్టీట స్ 
అప్ డేట్ చేయ డ మే. అదే మ హాప ర్ధ మైన టటీ ఆ స రపిించ్ అన్చ రులు శ్రీనివాస్ న్ కొటిటీ 
అవ మానిించారు.
ఆ అవ మానిం భ రిించ లని శ్రీనివాస్ ఇక మ ర ణ మే శ ర ణమ న్కుని జీవితిం 
చాలిించుకున్్నడు.
“నేనేిం త పుపి చేశన్? అధికారిం ఉింటే ఏమైన్ చేసాతుర్?” అింటూ అత డు ఆతమె హ తయా కు 
ముిందు త న స్్నహితుల కు వాయిస్ మ్స్సీజ్ లు పెటాటీడు.
అత డు లవ నెతితున ప్ర శ్న ల కు ఎవ రు స మాధానిం చెబుత్రు?
అత డి కుటింబ స భ్యాల, స్్నహితుల మ న్వేద న న్ ఎవ రు ఓదారుసాతురు?
అన కాప లిలు జిలాలు క శింకోట మిండ లిం కొతతు ప లిలు గ్రామ స రపిించ్, వైకాపా న్య కుడు క న్నిం 
శయామ్ ప్ర వ రతు న న్ వాటాసీప్ స్టీట స్ దా్వర్ త పుపి ప టటీ డ మే శ్రీనివాస్ నిిండు ప్రాణాని్న 
బ లిగింది.
ఈ దారుణ సింఘ ట న ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 11న జ రిగింది.
*దుిండ గుల దిండ కారుణయా మిది...
అధికార మ దింత, అహింకార కావ రింత వైకాపా నేత ల కాదు... వారి అన్చ రులు సైతిం 
ఎక్క డ ప డితే అక్క డ రెచ్చిపోతున్న దుర్గ త్లకు ఏపీలో ఏ ప్రాింతిం కూడా అతీతిం 
కాదు.
* ఆస్ప త్రిలో వైదయాిం చేయిించుకుని బిలులు చెలిలుించ మింటే రెచ్చిపోయ్డో వైకాపా నేత 
అన్చ రుడు.

“నేన్ బైరెడిడా సిదాధార్థ రెడిడా మ నిషని. త లుచికుింటే సాయింత్రానిక ఆస్ప త్రే లకుిండా చేసాతు” 
అింటూ చ్కెన్ బాష అనే వయా కతు నిందికొటూ్కరులోని స్జాత ఆస్ప త్రి సిబబాిందిపై దాడి 
చేశడు. ఇది ఏప్రిల్ 8న జ రిగన దౌర్జ నయా కాిండ  ఇది.
* హైవే కాింట్రాకుటీ ప న్లోలు వాటా ఇవ్వ క పోతే ప న్లు జ ర గ నివ్వ నింటూ చ క్రాయ పేట 
మిండలిం వైకాపా ఇింఛారి్జ వై.ఎస్ . కొిండారెడిడా కొింద రు కాింట్రాకటీ రలు న్ బెదిరిించాడు. 
ఇత డు ముఖయా మింత్రి జ గ న్ బింధువు కూడా.
* అక్క డ మ టిటీ అక్ర మ తవ్వ కాలు జ రుగుతున్్నయి. ఇలాింటి ప న్ల న్ అడుడాకోవ డిం 
ఆర్ ఐ హోదాలో ఉన్న ఉదోయాగ వృతితు ధ రమెిం. కానీ ఆ ఉదోయాగ ధ రమెమే అత డిని వైకాపా నేత 
అన్చ రుల దౌర్జ న్యానిక గురి చేసిింది. గుడివాడ అరబా న్ ఆర్ ఐ జాసితు అర విింద్ క ఎదురన 
చేదు అన్భ వ మిది. వైకాపా నేత , మాజీ మింత్రి కొడాలి న్ని అన్చ రుల దాడి ఇది. 
ప్ర భ్త్విం అనేది ఒక టిందా లదా అనే అన్మానిం క లిగించే ఈ సింఘ ట న ఈ ఏడాది 
ఏప్రిల్ 22న జ రిగింది.
* టోల్ పాలుజా ద గగే ర ఎవ రి వాహ న మైన్ ఆగాలిసీిందే. కానీ అలా ఆప డిం వైకాపా నేత 
అన్చ రుల కు న చచి లదు. దాింత క ర్ర లు తీస్కుని టోల్ పాలుజా సిబబాిందిపై దాడి చేశరు. 
ప తితుకొిండ ఎమ్మెలయా కింగాటి శ్రీదేవి అన్చ రుల వీరింగిం ఇది. ఈ దారుణ కాిండ ఈ 
ఏడాది ఏప్రిల్ 3న జ రిగింది.
*అింతూ పింతూ లని ద మ న కాిండ ల్నె్నన్్న...
ఇలా ఒక టి కాదు.. రెిండు కాదు... ఏపీలో జ గ న్ ప్ర భ్త్విం హ య్ింలో అడుగ డుగున్ 
అనేక దృషటీింత ర్లు జ రుగుతున్్నయి.
విలువైన స్థ లిం క నిపిస్తు కబా్జ చేస్తున్్నరు...
అక్ర మ లావాదేవీలు జ రిపిస్తున్్నరు...
ప్ర భ్త్వ ప న్లోలు బ హిరింగింగానే వాటాలు వ స్లు చేస్తున్్నరు...
అమామెయిలు న ద రుగా క నిపిస్తు వేధిస్తున్్నరు...
అతివ ల పై అత్యాచార్ల కు దౌర్జ న్యాల కు తెగ బ డుతున్్నరు...
అదేమ ని అడిగన వారిపై త పుపిడు కస్లు బ న్యిస్తున్్నరు...
అధికార ద రపిింత రెచ్చిపోతున్్నరు...
ఇలాింటి సింఘ ట న ల ఉదాహ ర ణ లు ఏ ఊరివారిన డిగన్ చెబుత్రు!
ఏ ప్రాింతిం వారిని క దిలిించ్న్ ఏక ర వు పెడ త్రు!
జ రుగుతున్న అన్యాయింపై ఉన్న త్ధికారుల కు, పోలీస్ల కు చెపుపికున్్న ప్ర యోజ నిం లని 
సింఘ ట న లు కోకొలలులు.
ఇని్న దారుణాలు జ రుగుతున్్న ముఖయా మింత్రి జ గ న్ న్రు విపపి రెిందుక ని?
అధికారిం ఆయ న క ళ్లు క పేపిసిిందా?
అనేక ప్ర శ్న లాలుగే ఇవి కూడా జ వాబు దొర క ని ప్ర శ్న ల!

కడపజిలా్లవీరమహిళసమీక్షాసమావేశం
శతఘ్్న న్యాస్: కడప జిలాలు, జనస్న పార్టీ వీర మహిళ విభాగిం ర్యలస్మ ప్రాింతీయ కమిటీ 
సభ్యార్లు శ్రీమతి కుపాపిల జ్యాతి ఆధ్వరయాింలో గురువారిం కడప జిలాలు వీర మహిళ సమీక్షా 
సమావేశిం నిర్వహిించారు. ఈ కారయాక్రమింలో ర్ష్ట్ర కారయాదరి్శ ఆకపాటి స్భాషని, ప్రాింతీయ 
కమిటీ సభ్యాలు శ్రీమతి ఆకుల వనజ, శ్రీమతి హస్న్ బేగిం, జనస్న కడప న్యకులు ఎిం 
వెింకటేశ్వరులుర్ష్ట్ర కారయాక్రమాల కమిటీ కారయాదరి్శ స్రేష్ బాబు విశ్వన్థ్ మరియు వీర మహిళలు 
పాలగేన్్నరు.

అడుగడుగునాఅరాచకం..!

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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27వజిలా్లగాపులివందలకు(భంరావు)గాఅంబేద్కర్
పేర్పెటటిగలరా…?

*కులాలన్ రెచచిగటేటీిందుక వైకాపా 
(కోనస్మ) డ్రామా…
*వైసిపి…. డోన్టీ పేలు ఛీప్ ట్రిక్సీ.. దళ్త 
జనస్న పార్టీ హెచచిరిక..!

శతఘ్్న న్యాస్: తిరుపతి: దళ్తులు జనస్న 
వైపు ఉన్్నరన్న, కక్త అమలాపురిం సాక్షిగా 

కోనస్మ స్్కరీన్ పేలున్ వైసిపి సకెసీస్ చేయడానిక పాలున్ చేసిిందని… ఇదింత్ జనరేషన్ మారుపి, 
సోషల్ మీడియ్ చక్కరలుత.. జనిం నిజాలన్ గ్రహిస్తున్్నరని.. జనస్న పార్టీ తిరుపతి అసెింబీలు 
ఇన్చిరి్జ కరణ్ ర్యల్ సపిషటీిం చేశరు.. ప్రెస్ కలుబ్ లో గురువారిం మీడియ్త జనస్న పార్టీ 
దళ్త న్యకులు కుమార్, చైతనయా, పరమేష్, రమేష్, హరిన్యక్ మరియు నగర అధయాక్షుడు 
ర్జారెడిడాలత కలిసి కరణ్ మాటాలుడుతూ.. కృషణా జిలాలుకు మొదట వింగవీటి మోహన రింగా పేరు 
పెటాటీలని డిమాిండ్ చేసిన్.. చ్వరిక ఎనీటీఆర్ పేరు పెటిటీనపుపిడు.. సాన్కూలింగానే వింగవీటి 
కాపు న్యకులు సపిిందిించారని.. అదేవిధింగా కోనస్మకు అింబేద్కర్ జిలాలు పేరున్ స్చ్స్తు 
అగ్రవర్ణాలు సింతషించారే గాని… ఇలా దాడులకు పాలపిడరని.. ఇది మొతతుిం “స్ఎిం జగన్” 
జగన్్నటకిం గా అభివరిణాించారు.. జగన్ క సత్తు ఉింటే వైయసాసీర్ త పాట జగన్ ల ఫోటో లన్ 
పక్కనపెటిటీ .. అింబేద్కర్ ఫోటోత ప్రజలోలుక ర్వాలని సవాల్ విసిర్రు.. సినీ పవర్ సాటీర్ త ఫోటో 
తీస్కున్న (అనయాిం సాయి) ఫోటోన్ మింత్రులు బొతసీ, ధర్మెనలు జనస్న పై బురదజలలుడానిక 
ప్రయతి్నించడిం.. తపపిని హెచచిరిించారు.. పాయాకజీ మింత్రి రోజాక ఇదే చ్వరి మింత్రి పదవని ఇక 
ఇింటి వింటకు పరిమితిం అవుతుిందని జ్సయాిం చెపాపిరు..
నేటి ఫ్యాన్ పార్టీ పాలనలో.. ధర్్నలు, నిరసనలు చేసాతునింటే హౌస్ అరెస్టీ లు తపపినిసరి అయిిందని 
ఆగ్రహిం వయాకతుిం చేశరు.. వైకాపాకు దాడుల డైరెక్న్ ఇచేచిది ప్రశింత్ కషోర్, సజ్జల ర్మకృషణారెడిడా 
ల నన్్నరు.. వైకాపా కు దముమెింటే కడప జిలాలు ఒకదానిక (భీమ్ ర్వు) అింబేద్కర్ జిలాలుగా 
ప్రకటిించాలని సవాల్ విసిర్రు.

తాడిపత్రిజనసేనఅధర్యంలోరైతుభరోసా
యాత్రపోసటిర్లఆవిష్కరణ

శతఘ్్న న్యాస్: త్డిపత్రి 
నియోజకవరగేింలో జనస్న 
పార్టీ న్యకులు కుిందురితు 
నరసిింహా చారి, త్డిపత్రి 
అఖిల భారత చ్రింజీవి 
యువత అధయాక్షుడు ఆటో 
ప్రసాద్ అధరయాింలో.. గౌరవ 
ముఖయా అతిథిగా చ్రింజీవి 
యువత స్నియర్ న్యకుడు 
మురళ్ గారిచే రతు భరోసా 

య్త్ పోసటీరులు ఆవిష్కరిించడిం జరిగింది. పవన్ కళాయాణ్ గారి ఆశయ్లన్ 
ప్రజల లోక తీస్కొని వెళ్ళే విధింగా ఒక ప్రణాళ్కా బద్దింగా.. కార్యాచరణ 
రూపిందిించుకోవడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో జనసైనికులు అలతుఫ్, సాదక్, 
ఇమామ్, రబాబానీ, నరేష్, మహష్, షెక్షావలి, శవ, ప్రత్ప్ పవన్కళాయాణ్, సాయి, 
మాలిక్, శవకుమార్ రెడిడా, షఫీ తదితరులు పాలగేన్్నరు.

బోత్తపగూడంగ్రామంలోజనంకోసంజనసేన
శతఘ్్న న్యాస్:  జీలుగుమిలిలు మిండలిం, బోతతుపగూడిం గ్రామింలో గురువారిం 
జనిం కోసిం జనస్న కారయాక్రమిం నిర్వహిించడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో 
భాగింగా.. గ్రామింలోని ప్రతి ఇింటిక తిరిగ వారి సమసయాలన్ తెలుస్కోవడిం 
జరిగింది. జనస్న పార్టీ సిదాధాింత్లు మేనిఫెసోటీ ఇింటిింటిక తిరిగ ప్రజలకు 
వివరిించడిం జరిగింది. జనస్న పార్టీ అధికారింలోక ర్గానే వారి సమసయాలన్ 
పరిష్కరిసాతుమని ఈ సిందరభాింగా హామీ ఇవ్వడిం జరిగింది. ఎింతస్పూ తమ 
పార్టీని వైసిపి ఎమ్మెలయా తెలలుిం బాలర్జు పోగుడుకోవడిం తపపి ఏ రోజు అభివృదిధా 
కనపరచలదని.. గరిజనప్రజా సమసయాలపై ఏరోజు మాటాలుడలలదని.. ర్న్న్న 
ఎని్నకలోలు తెలలుిం బాలర్జు క గటిటీగా బుదిధా చెబుత్రని మిండల ప్రెసిడింట్ 
పస్పులటి ర్ము అన్్నరు. ఈ కారయాక్రమింలో మిండల ప్రెసిడింట్ పస్పులటి 
ర్ము, వెింకటేశ్వరులు, కొపుపిల శ్రీకాింత్, కె రమేష్ సోమర్జు, ప్రెసిడింట్ అభయారి్థ 
కారయాకరతులు న్యకులు పెద్ద ఎతుతున పాలగేన్్నరు.

చిర్పవన్_సేవాసమితిద్వారా
ఆక్సిజన్సిలండర్అందజేత

శతఘ్్న న్యాస్:  మ్రకపాలింనకు చెిందిన గడుగు ఆదిన్ర్యణక ఆకసీజన్ 
అతయావసరమని డాకటీరులు తెలపగా.. ఆయనకు జనస్న పార్టీ చ్రుపవన్_స్వాసమితి 
దా్వర్ గురువారిం ఆకసీజన్ సిల్ిండర్ అిందిించారు.

అనుశ్రీ సతయూనారాయణ, అల్లాటి రాజుల ఔదారయూం
కష్టాలలో ఉనని జనసేన కారయూకర్తకి సాయం

శతఘ్్న న్యాస్: ర్జమహింద్రవరిం, కషటీలలో 
ఉన్న జనస్న కారయాకరతున్ ఆ పార్టీ న్యకులు 
ఆదుకున్్నరు. సా్థనిక 47వ వారుడా టి.వి రోడి్క 
చెిందిన జనస్న పార్టీ కారయాకరతు దొమేమెటి 
దుర్గేప్రసాద్ ఆరోగయాిం సరిగా లకపోవటింత 
కూలిపనిక వెళలులక ఇబబాిందులు పడుతున్న 
విషయిం పార్టీ న్యకుల దృషటీక ర్వడింత 
వారు సపిిందిించ్ సాయిం చేశరు. జనస్న పార్టీ 
ర్జమహింద్రవరిం నగర కమిటీ కారయాదరి్శ 

అలాలుటి ర్జు సపిిందిించారు. దొమేమెటి దుర్గేప్రసాద్ ఇబబాిందుల గురిించ్ జనస్న పార్టీ 
ర్జమహింద్రవరిం నగర నియోజకవరగే ఇన్చిర్్జ అన్శ్రీ సతయాన్ర్యణ దృషటీక తీస్కువెళాలురు. 
దీనిత ఆయన సపిిందిించ్ పదివేల రూపాయలన్ స్వయింగా వచ్చి దుర్గేప్రసాద్ క అిందచేశరు. 
జనస్న పార్టీ ర్జమహింద్రవరిం నగర కమిటీ కారయాదరి్శ అలాలుటి ర్జు ఆధ్వరయాింలో జరిగన 
కారయాక్రమింలో నిత్యావసర వస్తువులన్ దుర్గేప్రసాద్ కుటింబానిక ఇచాచిరు. ఈ కారయాక్రమింలో 
జనస్న పార్టీ న్యకులు గెడడాిం న్గర్జు, గుతుతుల సతయాన్ర్యణ, వీరబాబు, గుణిం.
శయామస్ిందర్, విన్న వాస్, ఫణి, జి.ర్ము, ర్ింబాబు, అయోధుయాల, స్రేింద్ర, సాయి, రవి, 
బోడపాటి ప్రశింత్, జగదీష్, మహష్ తదితరులు పాలగేన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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జనసేనబలోపేతమేలక్ష్ం
శతఘ్్న న్యాస్: పుటటీపరితు టౌన్: వైకాపా అర్చకాలు ఎిండగడుతూ గ్రామసా్థయిలో 
జనస్న పార్టీ బలోపేతిం చేసాతుమని జనస్న జిలాలు న్యకులు పేర్్కన్్నరు. గురువారిం 
పుటటీపరితులో నియోజవరగేింలో జిలాలు ప్రధాన కారయాదరి్శ పతితు చింద్రశేఖర్ ఆధ్వరయాింలో ఆరు 
మిండలాల జనస్న కారయాకరతుల సమావేశిం జరిగింది. ఈ సిందరభాింగా న్యకులు 
మాటాలుడుతూ.. నియోజకవరగేింలోని ఆరు మిండలాలోలు చురుకైన న్యకత్వింత మిండల 
కమిటీలు త్వరలో పూరితు చేసాతుమన్్నరు. జిలాలు అధయాక్షులు వరుణ్ ఆదేశల మేరకు పార్టీ 
కారయాక్రమాలు సమీక్ చేసాతుమన్్నరు. ర్బోయ్ ఎని్నకల న్టిక పార్టీ బలోపేతమే 
లక్ష్యింగా.. జనస్న కారయాకరతులు పనిచేయ్లని కోర్రు. ఈ కారయాక్రమింలో జిలాలు 
ఉపాధయాక్షులు ఈశ్వరయయా, న్గేింద్ర, అబు్దల్, ధన్ింజయ, విజయ్ కుమార్ తదితరులు 
పాలగేన్్నరు.

కోనసీమకార్చుచ్చుజగన్రెడిడిఆడుతున్నరాజకీయ
క్రీడలోఒకభాగమే..!:పితానిబాలక్రిష్ణ

శతఘ్్న న్యాస్: కోనస్మ లో మింగళవారిం జరిగన అలలురలు ఘటనపై ర్జమిండ్రి లో 
జరిగన ప్రెస్ మీట్ లో గురువారిం ర్ష్ట్ర జనస్న పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ 
సభ్యాలు ముమిమెడివరిం నియోజకవరగేిం ఇన్చిర్్జ శ్రీ పిత్ని బాలక్రిషణా పాలగేన్్నరు. ఈ 
సిందరభాింగా పిత్ని మాటాలుడుతూ.. కోనస్మలో జరిగన విద్వ0సిం జగన్ రెడిడా ఆడుతున్న 
ర్జకీయ క్రీడలో ఒక భాగమేనని.. అమలాపురింలో జరిగన అలలురలులో జనస్నకు 
ప్రమేయిం ఉిందింటూ.. వైస్పీ నేతలు చేసిన వాయాఖయాలపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహాని్న వయాకతుిం 
చేశరు.

జనసేనపార్టిబలోపేతానిక్సమిషటిగాకృష
చేయాలి:కడార్నాయుడు

శతఘ్్న న్యాస్:  గలలుప్రోలు మిండలింలోని.. దుర్గేడ గ్రామింలో.. ప్రఖ్యాత గాించ్న 
శవాలయ్ని్న జనస్న న్యకులు కడారి తమమెయయా న్యుడు జనసైనికులుత గురువారిం 
సిందరి్శించారు. ఈ సిందరభాింగా ఆయన శవాలయిం నిందలి శవునిక అభిషేకములు, 
ప్రతేయాక పూజలు నిర్వహిించారు. అనింతరిం సా్వమి వారి తీర్థప్రసాదములు స్్వకరిించ్ 
అదే గ్రామింలో స్వయింగా వెలసిన స్బ్రహమెణయా సా్వమిని కూడా దరి్శించుకున్్నరు. ఈ 
సిందరభాింగా జనస్న న్యకులు కడారి న్యుడు మాటాలుడుతూ.. జనస్న అధినేత పవన్ 
కళాయాణ్ ఏ పదవి లకుిండానే ఎన్్న స్వా కారయాక్రమాలు చేస్తున్్నరని.. ఒక అవకాశిం ఇస్తు 
ఇింకెన్్న మించ్ పన్లు చేసాతురని తెలిపారు. పవన్ కళాయాణ్ చేస్తున్న మించ్ పన్లు పార్టీ 
సిదాధాింత్లు మేనిఫెసోటీ ప్రజలకు చేరువయ్యాలా ప్రతి జనసైనికుడు బాధయాత తీస్కోని పార్టీ 
బలోపేతిం కోసిం కృష చేయ్లని కోర్రు. ఈ కారయాక్రమింలో దుర్గేడ గ్రామ జనసైనికులు 
పాలగేన్్నరు.

సిబిఐదత్తపుత్రుడిక్జనసేనసవాల్..!పోసటిర్లను
ఆవిష్కర్ంచినపిడుగురాళ్లజనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: పిడుగుర్ళలు జనస్న పార్టీ న్యకుల ఆధ్వరయాింలో టీమ్ పిడికలి 
వారు ఛాల్ింజ్ చేస్తు రిలీజ్ చేసిన సిబిఐ దతతుపుత్రుడిక జనస్న సవాల్..! పోసటీరలున్ 
ఆవిష్కరిించడిం జరిగింది. ఈ సిందరభాింగా వారు మాటాలుడుతూ.. రతుల మేలు కోరుకునే 
ఏకైక న్యకుడు పవన్ కళాయాణ్ గారు అని.. సింత నిధుల న్ించ్ ఆతమెహతయా చేస్కున్న 
కౌలు రతులన్ లక్ రూపాయలు ఇచ్చి వారి కుటింబానిక భరోసా కలిపిస్తున్న గపపి 
న్యకుడు పవన్ కళాయాణ్ గారు అని.. అధికారిం లకుిండానే ఇని్న చేస్తున్న పవన్ కళాయాణ్ 
గారు అధికారిం అిందిస్తు ఇలాింటివి మరిని్న మించ్ కారయాక్రమాలు చేసాతురని.. ఏ ఒక్క 
రతుకు కూడా న్ ఆతమెహతయా చేస్కోకుిండా రతే ర్జు అనే నిన్దింత ముిందుకు 
వెళాతురని.. ర్బోయ్ 2024 ఎలక్నలులో అిందరూ జనస్న పార్టీని ఆదరిించాలని అన్్నరు. 
ఈ కారయాక్రమింలో జిలాలు జాయిింట్ సెక్రెటర్ దూదేకుల కాసిిం సైదా, మిండల అధయాక్షుడు 
కామిశెటిటీ రమేష్, జిలాలు పోగ్రామ్ కమిటీ సభ్యాలు దూదేకుల శ్రీన్ న్యకులు భయ్యా 
వరపు రమేష్,పెడకొలిమి కరణ్ కుమార్, గదె్దన బోయిన సతీష్, శ్రీకాింత్, చ్దేళలు 
ర్మకృషణా అశోక్ తదితరులు పాలగేన్్నరు.

జనసేనఆదవార్యంలోగందిగ్రామానిక్వాటర్ట్యంకర్
శతఘ్్న న్యాస్: తూరుపిగోదావరి జిలాలు, 
ర్జ్లు వేసవి కాలింలో నీటి ఎద్దడిక 
ప్రజలు ఇబబాిందిపడుతుిండడింత 
జనస్నపార్టీ చ్రుపవన్ స్వాసమితి 
ఆద్వరయాింలో ప్రతిరోజు ప్రజలకు 
మించ్నీళ్ళే అిందేవిధింగా వాటర్ 
టాయాింకర్ ఏర్పిట చేయడిం జరిగింది. 
ఈ వాటర్ టాయాింక్ దా్వర్ గురువారిం 
గింది గ్రామింలో నీరు అిందక 
ఇబబాిందులు పడుతున్నవారిక జనస్న 
న్యకులు అచింట వేింకటేశ్వరర్వు 
ట్రాకటీర్ డిజల్ క ఆరిధాక సహకారిం 
అిందిించగా ర్మేశ్వరిం జనసైనికుల 
దా్వర్ త్రాగునీరు అిందిించడిం జరిగింది. 
ఈ కారయాక్రమింలో గింది జనసైనికులు 
పాలగేనడిం జరిగింది.

శంభాంఏజెన్సిగ్రామంలోపర్యట్ంచినగరాభానసతి్తబాబు
శతఘ్్న న్యాస్: స్తింపేట మిండలిం, శింభాిం ఏజెనీసీ గ్రామింలో గురువారిం పాలకొిండ 
నియోజకవరగే జనస్న పార్టీ న్యకులు గర్భాన సతితుబాబు పరయాటిించారు. ఈ సిందరభాింగా 
గ్రామ జనసైనికులత ఆయన మాటాలుడుతూ.. జనస్న పార్టీ పవన్ కళాయాణ్ గారు చేపటిటీన 
రతు భరోసా య్త్లో భాగింగా ఆతమెహతయా చేస్కున్నటవింటి 3000 మింది కౌల రతు 
కుటింబాలకు లక్ రూపాయలు ప్రకటిించారని తెలియచేస్తు.. రత్ింగానిక అిండగా 
నిలుస్తున్న పవన్ కళాయాణ్ గారు పెద్ద మనస్త ఈ కారయాక్రమానిక శ్రీకారిం చుటాటీరని.. 
అలాగే ఏజెనీసీ ట్రైబల్సీ ఏరియ్ జనస్న పార్టీ తనే అభివృదిధా సాధయాిం అని. జనస్న పార్టీ 
ప్రభ్త్విం సా్థపిించే వరకూ ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు కృష చేయ్లని కోర్రు.

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

పలుసమస్యలపైజనసైనికులనిరసన
శతఘ్్న న్యాస్: పశచిమగోదావరి జిలాలు, పెన్గిండ మిండలిం, సిదా్దింతిం కదార్ ఘాట్ 
ఇస్క ర్యాింప్ టోల్ వద్ద జన సైనికులు నిరసన కారయాక్రమిం నిర్వహిించడిం జరిగింది. ఈ 
కారయాక్రమింలో భాగింగా.. జనసైనికులు ఆ ప్రాింతింలో ఉన్న పలు సమసయాలపై నిరసన 
వయాకతుిం చేశరు.
ఇస్క లార్లన్ అడుడాకున్న జన సైనికులు.. దేవసా్థనిం టోల్ గేట్ పేరుత అక్రమ వస్ళ్లుకు 
పాలపిడుతున్న వారి పై కఠిన చరయాలు తీస్కోవాలి అని డిమాిండ్ చేశరు.
లార్ల వద్ద న్ిండి టోల్ పేరుత అధిక వస్ళలుకు పాలపిడుతూ.. బురదమయిం, గుింతలత 
ఉన్న రోడులులన్ పూడచిడిం లదు అింటూ ఆిందోళన వయాకతుిం చేశరు.
ఈ దారి గుిండ సమెశనవాటికకు అింతిమయ్త్కు వెళళేడానిక ప్రజలు తీవ్ర ఇబబాిందులు 
ఎదుర్్కింటన్్నరు.. అింటూ అగ్రహిం వయాకతుిం చేశరు.
గ్రామ పించాయతీక ఆదాయిం ర్కుిండా.. అధికారుల అిండదిండలత అక్రమ వస్ళలుకు 
పాలపిడుతున్్నరు అింటూ ఆవేదన వయాకతుిం చేశరు.
దీని పై అధికారులు, ప్రభ్త్విం సపిిందిించ్ చరయాలు తీస్కోపోతే ఆిందోళన మరిింత ఉధృతిం 
చేసాతుిం అని జనసైనికులు హెచచిరిించారు.

శ్రమద్నకార్యక్రమంలోఇన్్నసుపేటజనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: ఇచాచిపురిం నియోజకవరగేిం సమన్వయకరతు దాసరి ర్జు పరయాటన 
వివర్లు ముిందుగా ఇనే్నస్ పేట గ్రామింలో ఈనెల 30 త్ర్కు న్ించ్ జరగబోయ్ 
దురగేమమె సింబర్లు కారణింగా ఆ గ్రామింలో గుింతలు పడిన రోడులు చూసి ఆ గ్రామస్తులు, 
పెద్దలు, జనసైనికులు, అిందరూ కలిసి డబుబాలు వేస్కొని ఆ గుింతలన్ పూడిచి వెయయాడిం 
జరిగింది. ఆ కారయాక్రమింలో దాసరి ర్జుని మర్యాదపూర్వకింగా ఆహా్వనిించడిం జరిగింది. 
ఈ శ్రమదాన కారయాక్రమింలో ఇనే్నస్ పేట జనస్న యూత్ లీడర్ దుింగు భాస్కర్ ర్వు, 
మునిసీపాలిటీ 10వ వారుడా రోకళళే భాస్కర్ ర్వు మరియు జనసైనికులు పాలగేన్్నరు.

డిమాండ్ఉన్నప్రతిచోటకొత్తజిలా్లఏరాపాటుచేయాలి

• ప్రజాభీషటీిం మేరకు జిలాలుల ఏర్పిటనీ నిరింతర ప్రక్రియగా స్్వకరిించాలి
• పులివెిందుల కింద్రింగా భీమ్ ర్వ్ జిలాలు పెటాటీలి
• మార్్కపురిం కింద్రింగా జిలాలు ఏర్పిట చేయ్లి
• అమలాపురిం అలలురులు వైస్పీ సృషేటీ
• సోషల్ మీడియ్ పోస్టీలత అధికార పార్టీ గుటటీరటటీ
• ప్రజల దృషటీని మళ్లుించేిందుక జనస్నపై ఆరోపణలు
• జనస్న ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి ర్యపాటి అరుణ

శతఘ్్న న్యాస్: ఎస్సీల పటలు, 
మహనీయుల పటలు ఈ ప్రభ్త్్వనిక 
నిజింగా ప్రేమ ఉింటే పులివెిందుల 
కింద్రింగా జిలాలు ఏర్పిట చేసి డాకటీర్ 
బీఆర్ అింబేద్కర్ పేరు మీద భీమ్ ర్వ్ 
జిలాలు పేరు పెటాటీలని జనస్న పార్టీ 
అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి ర్యపాటి 
అరుణ డిమాిండ్ చేశరు. మింత్రి శ్రీ 
బొతసీ సతయాన్ర్యణ ప్రకటనత ఈ 
ప్రభ్త్విం ప్రజలకు పనికొచేచి పన్లు 

కాకుిండా కవలిం ప్రచార ఆర్భాటాలకు ఉపయోగపడే పన్లు మాత్మే చేసాతురని ర్ష్ట్రిం 
మొత్తునిక అరధాిం అయియాిందన్్నరు. పచచిటి కోనస్మలో అన్నదముమెలాలు కలసి ఉింటన్న కులాల 
మధయా చ్చుచిపెటిటీన పాపిం వైస్పీ ప్రభ్త్్వనిదేనన్్నరు. గురువారిం ఈ మేరకు విడుదల 
చేసిన ఓ వీడియో సిందేశింలో శ్రీమతి అరుణ మాటాలుడుతూ.. “ర్ష్ట్ర ప్రజలకు కొతతు భాష 
నేరపిడానిక కొతతుగా విదాయాశఖ మింత్రిగా ఛార్్జ తీస్కున్న శ్రీ బొతసీ సతయాన్ర్యణ జిలాలుల 
పేరులు మారచిడిం నిరింతర ప్రక్రియ అని చెపాపిరు. మింత్రి గారి ప్రకటన వెన్క ఉన్న ఉదే్దశలు 
ర్ష్ట్ర ప్రజలిందరికీ అరధాిం అయ్యాయి. దివింగత ముఖయామింత్రి డాకటీర్ వైఎస్ ర్జశేఖర రెడిడా 
గపపి న్యకుడు కాబటిటీ కడప జిలాలుకు ఆయన పేరు పెటాటీమని ఈ ప్రభ్త్వింలో ఉన్న వారు 
చెబుతున్్నరు. డాకటీర్ అయిన శ్రీ వైఎస్ఆర్ క ముఖయామింత్రి పీఠిం ఎక్క అవకాశిం కలిపిించ్న 
ర్జాయాింగాని్న నిరిమెించ్న మహనీయులు డాకటీర్ బీఆర్ అింబేద్కర్. ఆయన పేరుని కోనస్మకు 
పెటటీడిం సింతషిం. య్వత్ భారత్వనిక దిశనిరేధాశిం చేసి, కశ్మెర్ భారత భూభాగింలో 
ఉిండేలా చేసిన బాబాసాహెబ్ పేరున్ ఒక్క జిలాలుకు పరిమితిం చేయడిం సరికాదు అన్నది 
మా ఉదే్దశిం. ఆయన పేరుని కోనస్మకు పెడుతున్్నరు కదా, పేరులో ఉన్న భీింర్వున్ మరో 
జిలాలుకు పెటిటీ మీకు ఎస్సీల మీద, వారి హకు్కల పోర్టిం కోసిం కృష చేసిన మహనీయుల 
పటలు మీకున్న చ్తతుశుది్దని నిరూపిించుకోవాలని జనస్న పార్టీ తరఫున డిమాిండ్ చేస్తున్్నిం. 
కడప జిలాలునే బీమ్ ర్వ్ జిలాలుగా మార్చిలని ఎస్సీ సింఘాలు కోరుకుింటన్్నయి. అది 
వీలుకాకపోతే కనీసిం పులివెిందుల కింద్రింగా ఇింకో జిలాలున్ ప్రకటిించ్ దాని్న భీమ్ ర్వు 
జిలాలు చేయిండి. ప్రకాశిం జిలాలు మార్్కపురిం కింద్రింగా ప్రతేయాక జిలాలు కావాలని ఎపపిటి న్ించో 
ఆ ప్రాింత ప్రజలు పోర్డుతున్్నరు. దాని్న ప్రతేయాక జిలాలుగా ప్రకటిించిండి. పేరులు మారేచి 
ప్రక్రియన్ నిరింతర ప్రక్రియగా తీస్కున్నటేటీ జిలాలుల ఏర్పిట ప్రక్రియన్ కూడా నిరింతర 
ప్రక్రియగా స్్వకరిించ్ ర్ష్ట్ర ప్రజల పటలు మీకున్న అభిమాన్ని్న చాటకోిండి. వైస్పీ ప్రభ్త్విం 
మీద ఉన్న వయాతిరేకతన్ మళ్లుించేిందుక వారి ఇళలు మీద వారు దాడులు చేయిించుకున్్నరు. 
సోషల్ మీడియ్లో పోస్టీలు పెటాటీరని ప్రకాశిం జిలాలుకు చెిందిన మా పార్టీ శ్రేణుల మీద 
కస్లు పెటిటీ ఇబబాిందులు పెటాటీరు. అలాింటిది ఈ సా్థయిలో ఉదయామిం జరుగుతున్నపుపిడు 
పోలీస్లు ఎిందుకు అల్ర్టీ గా లరు. ఈ వైఫలయాిం ప్రభ్త్్వనిదే. దాడులకు పురిగలిపిింది, 
వ్యాహ రచన చేసిిందీ వైస్పీ ప్రభ్త్వమేనన్న అన్మానిం ర్ష్ట్ర ప్రజలిందరికీ ఉింది. 
సామాజిక మాధయామాలోలు బాధుయాల ఫోటోలు చూసిన తర్్వత అది నిజమేనని తేలిపోయిింది. 
వైస్పీ బిండారిం బయట పడడింత దాని్న జనస్న మీద రుదే్దిందుకు మింత్రులు, అధికార 
పార్టీ ఎమ్మెలయాలు విశ్వప్రయత్్నలు చేస్తున్్నరు. ప్రెస్ మీటలు పెటిటీ త్డేపలిలు పాయాల్స్ న్ించ్ 
వచ్చిన స్్కరీప్టీ ని పదే పదే చదివి వినిపిస్తు ప్రజలకు బోర్ కొటిటీస్తున్్నరు. మీరు ఏిం చెపిపిన్ 
ప్రజలు నమేమె సి్థతిలో లరు” అన్్నరు.

పాపారాపుపేటగ్రామఉపాధికూలీలతో
కర్మజిజిమలీ్లశ్వారావుభేటీ

శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాకుళిం 
జిలాలు ఎచెచిరలు నియోజకవరగేిం 
రణస్థలిం మిండలిం 
పాపార్వుపేట గ్రామ 
చెరువులో జనస్న పార్టీ 
న్యకులు సోసైటి బాయాింకు 
మాజీ చైరమెన్ కరిమజి్జ 
మలీలుశ్వర్వు, జనస్న 

పార్టీ యింపీటిసి అభయారి్థ పోటూ్నరు లక్షుమెన్యుడు బుధవారిం మధాయాహ్నిం 4:30 గింటలకు 
పరయాటిించారు. ఈ సిందరభాింగా చెరువులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఉపాధి కూలీలన్ కలవడిం జరిగింది. 
జనస్న పార్టీ మేనిఫెసోటీ గురిించ్ ప్రతి మహిళకు, యువతకు, పెద్దలకు, తెలియజేయ్లన్న ముఖయా 
ఉదే్దశయాింత పవనన్న ప్రజాబాట ప్రచార కారయాక్రమాని్న ప్రారింభిించ్ 51 రోజులు పూరితు చేస్కున్న 
పవనన్న ప్రజాబాట స్దీర్ింగా ప్రజలు దగగేరకు వెళ్ళే పలు కుటింబాలన్ పలకరిస్తు ముిందుకు 
సాగడిం జరిగింది. ఈ సిందరభాింగా ఉపాధి కూలీలత పవన్ కళాయాణ్ గారు చేపటిటీన రతు 
భరోసా య్త్ లో బాగింగా 3000 మింది కౌలు రతులు చనిపోయ్రని, వాళలు కుటింబాలన్ 
నేరుగా పర్మరి్శించ్ ఒకో్క కుటింబానిక లక్ రూపాయలు విర్ళిం ప్రకటిించారు. అలాింటి 
న్యకుడిని కాపాడు కోవాలిసీన అవసరిం ఉిందని ఆయన అన్్నరు. అలాగే వివిధ విషయ్లు 
గురిించ్ వివరిించ్ వాళలుకు అవగాహన కలిపిించారు. కళాయాణ్ గారు ముఖయామింత్రి కావాలని 
అన్్నరు. అలాగే వృదు్దలత మాటాలుడుతూ సామానయా ప్రజలకు న్యాయిం జరగాలింటే.. పవన్ 
కళాయాణ్ గారు ముఖయామింత్రి కావాలని అన్్నరు. పవనన్న ప్రజాబాట కారయాక్రమానిక ప్రజలన్ిండి 
అపూర్వ సపిిందన లభిసోతుిందన్్నరు. గత ఎని్నకల సిందరభాింగా ఒక్క ఛాన్సీ జగన్ క ఇదా్దిం అని 
ఓటేసిన వారెవరూ ఈసారి వైసిపి క ఓట వేస్ిందుకు సిదధాింగా లరన్్నరు. ఈ కారయాక్రమింలో 
పాపార్వుపేట గ్రామ పెద్దలు మహిళలు తదితరులు పాలగేన్్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కులాలమధ్యచిచ్చుపెట్టిఅల్లర్లనుసృషటించార్
*పత్రికా సమావేశింలో భోగరెడిడా కొిండబాబు

శతఘ్్న న్యాస్: కాకన్డ రూరల్ 
కరప మిండలిం జనస్న పార్టీ 
తరఫున కరప మిండల స్నియర్ 
న్యకులు భోగరెడిడా కొిండబాబు 
ఆధ్వరయాింలో పత్రికా సమావేశిం 
నిర్వహిించడిం జరిగింది. కొిండబాబు 
పత్రికా సమావేశింలో మాటాలుడుతూ 

ముఖయాింగా వైస్పీ ఎమ్మెలీసీ అనింతబాబు దళ్తుడైన తన డ్రైవర్ స్బ్రహమెణయాింని అతి కర్తకింగా హతయా చేసి దానిని 
కపిపి పుచచిడానిక దుర్మెరగేపు ఆలోచనత వైస్పీ ప్రభ్త్విం అమలాపురింలో కులాల మధయా చ్చుచిపెటిటీ అలలురలున్ 
సృషటీించారు. ఎక్కడైన్ ఏదైన్ అగ్న ప్రమాదిం జరిగనపుపిడు వెింటనే ఫైర్ ఇింజన్ గింట సమయింలో వస్తుింది 
కానీ మింత్రి ఇలులు దహనిం అయితే పూరితుగా కాలి బూడిద అయిన్ ఫైర్ ఇింజన్ అక్కడ కనిపిించలదు. దీని్నబటిటీ 
అర్థిం అవుతుింది. కుల ర్జకీయ్లు రెచచిగటిటీ పార్టీ ఈ వైసిపి ప్రభ్త్విం అని. ఈ విధింగా ఉదయిం న్ిండి 
అలలురులు జరుగుత్యని ఇింటిలిజెన్సీ సమాచారిం ఉిండి కూడా సెపిషల్ ఫోర్సీ న్ అలలురలున్ అదుపు చేయడానిక 
ఎక్కడ కూడా పోర్సీ న్ ఉపయోగించలదు. కవలిం వైస్పీ ప్రభ్త్విం జనస్న పార్టీ అలలురలున్ సృషటీస్తుిందని జనస్న 
పార్టీ మీద తపుపిడు ప్రచార్లు చేస్తున్న వైస్పీ న్యకులు. ఈరోజు జనస్న పార్టీ సిదాధాింత్లన్ కులాలని కలిపే 
ఆలోచన విధానిం ఉన్న పార్టీ జనస్న పార్టీ. బ్రిటిష్ వారిపై రెిండు విందల సింవతసీర్ల పోర్టిం తర్్వత లభిించ్న 
స్వతింత్రాని్న ఈ దేశింలో పుటిటీన ప్రతి పౌరుడు క అిందేవిధింగా స్వతింత్ యోధుల కషటీని్న వృధా కానివ్వకుిండా 
ప్రపించింలో అతి పెద్ద లిఖిత పూర్వక ర్జాయాింగాని్న రచ్ించ్న డాకటీర్ బి.ఆర్ అింబేద్కర్ పేరున్ అమలాపురిం జిలాలుక 
పెటాటీలని మొటటీమొదట జనస్న పార్టీ ఇన్చిరి్జ శెటిటీబతుతుల ర్జబాబు జనస్న పార్టీ తరఫున ఒక మ్మోర్ిండిం 
ప్రభ్త్్వనిక అిందజేయడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో జనస్న పార్టీ ర్ష్ట్ర సింయుకతు కారయాదరి్శ భోగ రెడిడా 
గింగాధర్, మిండల ఉపాధయాక్షులు స్ిందర సతితుబాబు, సైన్వరపు భవాని శింకర్, కరప మిండల అధయాక్షులు పేకటి 
దుర్గే ప్రసాద్, గురజన్పలిలు గ్రామ అధయాక్షులు సిింగరెడిడా సతితుబాబు, యలవలపలిలు పలిలు శరమె, న్న్న గణేష్ న్యుడు, 
శఖ శ్రీనివాస్, త్ళ్లురి కాింత ర్జు రెడిడా లావర్జు, మణికింఠ, మలలుశ్వరర్వు, శఖ వింశ, ఎడలు శ్రీన్ పెింటపాటి 
స్బ్రహమెణయాిం, ఎలుగుబింటలు గింగాధర్, శ్రీమన్్నర్యణ తదితరులు హాజరయ్యారు.

మరోసార్అధికారంలోక్రావడంకోసమేకోనసీమఅంబేద్కర్
జిలా్లపేర్తోవైసీపీనాటకం

*ఉమమెడి మహబూబ్నగర్ జిలాలు యువజన విభాగిం 
అధయాక్షులు బైరపోగు సాింబశవుడు మాదిగ
శతఘ్్న న్యాస్: ఆింధ్రప్రదేశోలు ఉన్న దళ్త బహుజన్లు 
జనస్న పార్టీ దా్వర్ ర్జాయాధికారింలో క వసాతురనే 
భయింతనే.. దళ్త బహుజన్లు జనస్న పార్టీక 

దగగేరవుతున్్నరు అన్న భయింతనే.. జగన్మెహన్ రెడిడా కోనస్మ జిలాలుకు అింబేద్కర్ పేరున్ అడుడాపెటటీకొని 
జనస్న పార్టీని, పవన్ కళాయాణ్ గారిని దెబబాకొటాటీలని చూస్తున్్నరు తపపి నిజానిక ర్జకీయింగా జనస్న 
పార్టీని ఎదురో్కలకనే ఇలాింటి ఘటనలకు జనస్న పాలపిడుతుిందింటూ తపుపిడు ప్రచారిం చేస్తుింది, 
నిజానిక ఈ ఘటనలకు తన కారయాకరతులత వైస్పీ పాలపిడుతుింది. నిజానిక ఆింధ్ర ప్రదేశ్ ముఖయామింత్రి 
జగన్మెహన్ రెడిడా క దళ్తులపైన చ్తతుశుదిధా ఉింటే దేశింలోనే ఎకు్కవగా ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కస్లు 
నమోదైన ర్ష్ట్రింగా ఎిందుకు ఉింది….? వైసిపి న్యకులు కారయాకరతులు దళ్తుల మీద దాడులు 
చేస్తున్్నరు దీని్న అడుడాకోవడింలో ఏపీ ప్రభ్త్విం విఫలమైింది.
దళ్తులపైన దాడులకు దిగన వైస్పీ న్యకులన్ శక్షిించకుిండా వాళలుకు మీ ప్రభ్త్విం అిండగా 
నిలుస్తుింది. నిజింగా వైస్పీ ప్రభ్త్్వనిక ఎస్సీ, ఎస్టీ పైన చ్తతుశుదిధా ఉింటే 10 వేల కోటలు ఎస్సీ. ఎస్టీ సబ్ 
పాలున్ నిధులు ఎలా దారి మళ్లుసాతురు. ఆింధ్ర ప్రదేశ్ లో ఉన్న దళ్త యువతకు ఇపపిటిక ఎిందుకు ప్రభ్త్వ 
ఉదోయాగాలు కలిపిించలదు.
ఇవనీ్న పక్కనపెటిటీ యువతన్ ప్రజలన్ తపుపిదోహ పటిటీించడిం కోసిం కోనస్మ అింబేద్కర్ జిలాలు పేరుత 
జగన్మెహన్ రెడిడా గారు చేస్తున్న ర్జకీయ కుట్ర తపపి.. నిజానిక అింబేద్కర్ పైన గాని.. ఆయన ఆశయ్ల 
పైన గాని.. ఎలాింటి చ్తతుశుదిధా లని ఈ ముఖయామింత్రి క వచేచి ఎని్నకలోలు ప్రజలు తగన గుణపాఠిం చెపాతురు 
అని ఉమమెడి మహబూబ్నగర్ జిలాలు యువజన విభాగిం అధయాక్షులు బైరపోగు సాింబశవుడు మాదిగ ఒక 
ప్రకటనలో తెలియజేశరు.

జనసేనపార్టిపైచేసు్తన్నతపుపాడుప్రచారాలువైసీపీమానుకోవాలి:
గల్లపలి్లఅనురాధ

శతఘ్్న న్యాస్: ర్యవరిం: ర్యవరిం మిండలిం చెల్లురు ఎింపీటీస్ శ్రీమతి 
గలలుపలిలు అన్ర్ధ స్వగృహిం నిందు గురువారిం పత్రికా సమావేశిం నిర్వహిించడిం 
జరిగింది. ఈ సిందరభాింగా పత్రికా సమావేశింలో అన్ర్ధ మాటాలుడుతూ.. 
ముఖయాింగా వైస్పీ ఎమ్మెలీసీ అనింత బాబు దళ్తుడైన తన డ్రైవర్ స్బ్రహమెణయాిం ని 
అతి కర్తకింగా హతయా చేసి.. దానిని కపిపి పుచచిడానిక దుర్మెరగేపు ఆలోచనత 
వైస్పీ ప్రభ్త్విం అమలాపురింలో కులాల మధయా చ్చుచిపెటిటీ అలలురలున్ సృషటీించారు.
ఎక్కడైన్ ఏదైన్ అగ్న ప్రమాదిం జరిగనపుపిడు వెింటనే ఫైర్ ఇింజన్ గింట 
సమయింలో వస్తుింది కానీ.. మింత్రి గారి ఇలులు దహనిం అయితే పూరితుగా కాలి 
బూడిద అయిన్ ఫైర్ ఇింజన్ అక్కడ కనిపిించలదు. దీని్నబటిటీ అర్థిం అవుతుింది. 
కుల ర్జకీయ్లు రెచచిగటిటీ పార్టీ ఈ వైసిపి ప్రభ్త్విం అని.

ఈ విధింగా ఉదయిం న్ిండి అలలురులు జరుగుత్యని ఇింటిలిజెన్సీ సమాచారిం ఉిండి కూడా సెపిషల్ ఫోర్సీ న్ 
అలలురలున్ అదుపు చేయడానిక ఎక్కడ కూడా పోర్సీ న్ ఉపయోగించలదు. కవలిం వైస్పీ ప్రభ్త్విం జనస్న పార్టీ 
అలలురలున్ సృషటీస్తుిందని జనస్న పార్టీ మీద వైస్పీ న్యకులు తపుపిడు ప్రచార్లు చేస్తున్్నరు. జనస్న పార్టీ 
సిదాధాింత్లన్, కులాలని కలిపే ఆలోచన్ విధానిం ఉన్న పార్టీ జనస్న పార్టీ అని అన్ర్ధ తెలిపారు.

సి.బి.ఐ.దత్తపుత్రుడిక్జనసేనసవాల్…!
*గోడపత్రిక విడుదల చేసిన జనస్న పార్టీ న్యకులు
శతఘ్్న న్యాస్: స్బీఐ దతతుపుత్రుడు క జనస్న సవాల్..! అింటూ టీమ్ పిడికలి 
వారు రూపిందిించ్న గోడ పత్రికన్ గురువారిం జనస్న పార్టీ న్యకులు 
పార్వతీపురిం మనయాిం జిలాలు జనస్న పార్టీ కార్యాలయింలో విడుదల చేశరు. 
ఈ సిందరభాింగా ఆ పార్టీ జిలాలు న్యకులు, టీమ్ పిడికలి జిలాలు ఇించార్్జ మతసీ 
పుిండర్కిం, పార్వతీపురిం నియోజకవరగే న్యకులు చిందక అనిల్, రెడిడా కరుణ, 
వింగల దాలిన్యుడు, పైలా శ్రీన్, పైలా లక్ష్మి తదితరులు మాటాలుడుతూ.. తమ 
పార్టీ జనస్న్ని కొణిదల పవన్ కళాయాణ్ ర్ష్ట్రింలో అపుపిల, బాధలు ఆరిధాక 
ఇబబాిందులు త్ళలక ఆతమెహతయాలు చేస్కున్న 300 మింది కౌలు రతులకు 
లక్ రూపాయల చొపుపిన ఆరి్థక సహాయిం చేస్తుింటే అది చూసి ఓర్వ లని ర్ష్ట్ర 
ముఖయామింత్రి స్బీఐ దతతుపుత్రుడు చనిపోయిన కౌలు రతులన్ చూపిించు అింటూ.. 
తన అతితెలివిని ప్రదరి్శించడిం విడ్డారమన్్నరు. జనస్న రతు భరోసా య్త్ 
లో త్ము ప్రపించానిక చెపేపిది ఏమింటే… జనస్న్ ని తన సింత డబుబాలిచ్చి 
ఆదుకున్న రతులోలు ఏ ఒక్కరన్ ఆతమెహతయా చేస్కోలదని నిరూపిించే దముమెిందా 
వైస్పీ ముఖయామింత్రిక కానీ.. వైసిపి న్యకులు కానీ ఉిందా..? అని ప్రశ్నించారు. 
చేతనైతే రతులన్ ఆదుకోవాలి.. అింతేకాని రతులు కోసిం కషటీపడుతున్న వారిని 
ఇబబాింది పెటటీకూడదు అన్్నరు. వైస్పీక ప్రజలు చరమగీతిం పాడే రోజులు దగగేర 
పడాడాయి అన్్నరు. ఈ సిందరభాింగా పటటీణ మ్యిన్ రోడ్ లో వారు గోడ పత్రికన్ 
ఆటోలకు, పలు ప్రాింత్లోలు అింటిించే కారయాక్రమిం చేపటాటీరు. టీమ్ పిడికలి లో 
భాగింగా ఈ కారయాక్రమిం చేపటాటీమన్్నరు. కౌలు రతుల కోసిం తమ అధినేత 
పవన్ కళాయాణ్ ఒకొ్కక్కరిక లక్ రూపాయలు ఇస్తున్్నరన్్నరని పేర్్కన్్నరు. 
రతు సింక్షేమిం, రతు ప్రభ్త్విం అని గపపిలు చెపుపికుింటన్న ప్రభ్త్విం 
రతులకు గటటీబాట ధర కలిపిించ లక.. విదుయాత్ చార్్జలు పెించుతూ.. పలింలో 
సాగున్ భగ్నిం చేస్ిందుక మీటరులు కారయాక్రమిం చేపటిటీ.. రతులన్ ఇబబాిందులకు 
గురి చేసోతుిందన్్నరు. అనింతరిం జనస్న పార్టీ టీమ్ పిడికలి పోసటీర్ మ్టీరియల్ 
ని మనయాిం జిలాలు పరిధి న్లుగు నియోజకవరగేలకు పింపిణీ చేశరు.

జిలా్లకుపేర్పెటటిడంకాదుదేశ్నిక్అంబేద్కర్
పేర్పెట్టిలాదళితబహుజనులఐక్యతచాటుద్ం

శతఘ్్న న్యాస్: నిరమెల్ జిలాలు భింసాలో దళ్త బహుజన ఆధ్వరయాింలో కోనస్మ 
జిలాలున్ అింబేద్కర్ జిలాలుగా మారిచి వెింటనే న్మకరణిం చేయ్లని కోరుతూ 
అింబేద్కర్ విగ్రహిం దగగేర నిరసన కారయాక్రమిం చేసి ర్యాలీగా బయలుదేరి ఆరిడాఓక 
వినతిపత్ిం ఇవ్వడిం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమింలో న్యకులు మాటాలుడుతూ 
ఆింధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రింలో ఎిందరో ప్రముఖులు పేరలుత జిలాలులకు పేరు పెటాటీరు. 
కానీ అింబేద్కర్ పేరు ప్రతిపాదన వచేచిసరిక ఆింక్లు విధిించ్ అలలురులు సృషటీించ్ 
ప్రజలోలు ఆిందోళన వాత్వరణిం చెలరేగేలా అింబేద్కర్ ని అవమాన పరిచ్న 
అింబేద్కర్ వయాతిరేక శకుతులన్ వెింటనే అరెస్టీ చేసి అట్రాసిటీ కస్ నమోదు 
చేయ్లని వారు డిమాిండ్ చేశరు.అింతటి మహనీయుడి పేరున్ పెటటీ 
నివ్వకుిండ అడుడాపడితే ఈ దేశిం న్ిండి వాళళేని తరిమికొటేటీ రోజు దగగేరలోనే 
ఉిందని వారు హెచచిరిించారు. ఆింధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ముఖయామింత్రి వెింటనే చొరవ 
తీస్కుని సమసయాన్ పరిష్కరిించాలని కోరుతున్్నిం. లని యెడల ప్రతి గ్రామిం, 
మిండలిం, జిలాలు ర్ష్ట్ర కింద్రాలోలు ఆిందోళనలు తీవ్రతరిం చేసాతుమని డిమాిండ్ 
చేస్తున్్నిం. ఈ కారయాక్రమింలో పాలగేన్న న్యకులు జన స్న పార్టీ ఉమమెడి 
ఆదిలాబాద్ జిలాలు ఉపాధయాక్షులు స్ింకెట మహష్ బాబు, దళ్త బహుజన 
న్యకులు, భీమ్ డోఒగ్రే, గౌతిం పిింగేలు, గరిధర్ జింగేమె, స్రేష్ శనే, చకటి 
లసమెన్న, భీమ్ ఛింద్రే, మన్హర్, ర్జు బిసి న్యకులు, స్ింకెట పోషేటిటీ, పులి 
ప్రత్ప్, ముతయాిం రెడిడా తదితరులు పాలగేన్్నరు.
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