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శతఘ్ని న్యూస్:శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను  విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను 
వ్యతిరేకిస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్్యగులు చేస్తూన్న వ్యతిరేకిస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్్యగులు చేస్తూన్న 
ఉద్యమానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సహకారాం కోరగా ఉద్యమానికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సహకారాం కోరగా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అకోటీబరు 31న విశాఖ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ అకోటీబరు 31న విశాఖ 
ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి సభక్ హాజరై ఉద్యమానికి ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి సభక్ హాజరై ఉద్యమానికి 
మద్దతు పలకనున్్నరు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 9నే విశాఖ మద్దతు పలకనున్్నరు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 9నే విశాఖ 
ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ ఆపలాంటూ జనసేన అధినేత పవన్ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ ఆపలాంటూ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్, కాంద్ర హాం మాంత్రి అమిత్ షాను స్వయాంగా కళ్్యణ్, కాంద్ర హాం మాంత్రి అమిత్ షాను స్వయాంగా 
కలిసి విజ్ఙాపనపత్ాం అాందిాంచారు. విశాఖ ఉక్కు కలిసి విజ్ఙాపనపత్ాం అాందిాంచారు. విశాఖ ఉక్కు 
పరిరక్షణక్ జనసేన పూరితూ మద్దతు ప్రకటాంచాంది. పరిరక్షణక్ జనసేన పూరితూ మద్దతు ప్రకటాంచాంది. 
ఆాంధ్రుల ఆత్మగౌరవాం నిన్దాంతో, 32 మాంది ఆాంధ్రుల ఆత్మగౌరవాం నిన్దాంతో, 32 మాంది 
బలిదాన్లతో ఏర్పాటైన విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటు బలిదాన్లతో ఏర్పాటైన విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటు 
వ్యక్తూల చేతుల్్లకి వెళ్లక్ాండా కాపడుకోవాలిసిన వ్యక్తూల చేతుల్్లకి వెళ్లక్ాండా కాపడుకోవాలిసిన 
బాధ్యత ప్రతి ఒకకురిపై ఉాంది. జనసేన భారీ బహిరాంగ బాధ్యత ప్రతి ఒకకురిపై ఉాంది. జనసేన భారీ బహిరాంగ 
సభ నిర్వహిాంచేాందుక్ సిద్ధమాంది. విశాఖల్ సభ సభ నిర్వహిాంచేాందుక్ సిద్ధమాంది. విశాఖల్ సభ 
వేదికపై ఉద్రికతూ పరిసిథితి నెలకాంది. కూర్మన్నపలాం స్టీల్  వేదికపై ఉద్రికతూ పరిసిథితి నెలకాంది. కూర్మన్నపలాం స్టీల్  
ప్లాంట్  ఆర్చ్  వద్ద సభా వేదిక ఏర్పాటు చేయాలని జనసేన ప్లాంట్  ఆర్చ్  వద్ద సభా వేదిక ఏర్పాటు చేయాలని జనసేన 

పరీటీ నిర్ణయాంచాంది. అయతే సభావేదిక మార్చ్లని పోలీస్లు జనసేన నేతలక్ స్చాంచారు. కానీ జనసేన నేతలు మాత్ాం పోలీస్ల ఆదేశాలను పటటీాంచుకోక్ాండా పరీటీ నిర్ణయాంచాంది. అయతే సభావేదిక మార్చ్లని పోలీస్లు జనసేన నేతలక్ స్చాంచారు. కానీ జనసేన నేతలు మాత్ాం పోలీస్ల ఆదేశాలను పటటీాంచుకోక్ాండా 
సభ అకకుడే నిర్వహిస్తూమని పటుటీబడుతున్్నరు. బహిరాంగసభక్ ఏర్పాటు్ల చేస్తూ, కరపత్రాలు కూడా పాంచారు. జనసేన సభక్ పోలీస్లు అనుమతి ఇస్తూర్ లేదా సభ అకకుడే నిర్వహిస్తూమని పటుటీబడుతున్్నరు. బహిరాంగసభక్ ఏర్పాటు్ల చేస్తూ, కరపత్రాలు కూడా పాంచారు. జనసేన సభక్ పోలీస్లు అనుమతి ఇస్తూర్ లేదా 
అనే ఉతకుాంఠ నెలకాంది.అనే ఉతకుాంఠ నెలకాంది.
గాజువాకల్ని స్టీల్ ప్లాంట్ ప్ాంగణాంల్ ఆదివారాం మధ్్యహ్నాం రాండు గాంటలక్ సభ ప్రాంభమవుతుాందని జనసేన ప్రకటాంచాంది. జనసేన్ని విశాఖ పర్యటన గాజువాకల్ని స్టీల్ ప్లాంట్ ప్ాంగణాంల్ ఆదివారాం మధ్్యహ్నాం రాండు గాంటలక్ సభ ప్రాంభమవుతుాందని జనసేన ప్రకటాంచాంది. జనసేన్ని విశాఖ పర్యటన 
ర్జకీయాంగా ఆసకితూ రేపుతోాంది. బీజేపీ, జనసేన ద్స్తూ నేపథ్యాంల్.. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రయవేటీకరణ విషయమ పవన్ కళ్్యణ్ ఎలా సపాాందిస్తూరోనని చాలా మాంది ఎదురు ర్జకీయాంగా ఆసకితూ రేపుతోాంది. బీజేపీ, జనసేన ద్స్తూ నేపథ్యాంల్.. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రయవేటీకరణ విషయమ పవన్ కళ్్యణ్ ఎలా సపాాందిస్తూరోనని చాలా మాంది ఎదురు 
చూస్తూన్్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ తీరిగాగా ఇపుపాడు స్టీల్ ప్లాంట్ కారి్మక్ల తరఫున సపాాందిస్తూన్్నరని వైస్పీ శ్రేణులు వా్యఖ్్యనిస్తూాంటే.. తీరిగాగా ర్వడాం లేదు.. మీ సరదా చూస్తూన్్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ తీరిగాగా ఇపుపాడు స్టీల్ ప్లాంట్ కారి్మక్ల తరఫున సపాాందిస్తూన్్నరని వైస్పీ శ్రేణులు వా్యఖ్్యనిస్తూాంటే.. తీరిగాగా ర్వడాం లేదు.. మీ సరదా 
తీరచ్డానిక వస్తూన్్నరని జనసేన న్యక్లు బదులిస్తూన్్నరు. తీరచ్డానిక వస్తూన్్నరని జనసేన న్యక్లు బదులిస్తూన్్నరు. 
పరికుాంగ్ ప్రదేశాలు గురితూాంచన పోలీస్ శాఖపరికుాంగ్ ప్రదేశాలు గురితూాంచన పోలీస్ శాఖ
విశాఖపట్నాం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను నిలుపుదల చేయాలని విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి పోర్డుతోాంది. ఇాందుక్ సాంఘీభావాంగా జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ విశాఖపట్నాం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను నిలుపుదల చేయాలని విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి పోర్డుతోాంది. ఇాందుక్ సాంఘీభావాంగా జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు ఆదివారాం భారీ బహిరాంగ సభల్ పలగాాంటారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్ాంగణాంల్ నిర్వహిాంచే సభక్ సాంబాంధిాంచ ఏర్పాటు్ల చురుగాగా స్గుతున్్నయ. శనివారాం కళ్్యణ్ గారు ఆదివారాం భారీ బహిరాంగ సభల్ పలగాాంటారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్ాంగణాంల్ నిర్వహిాంచే సభక్ సాంబాంధిాంచ ఏర్పాటు్ల చురుగాగా స్గుతున్్నయ. శనివారాం 
స్యాంత్ాం జనసేన న్యక్లు ఏర్పాట్లను పరిశీలిాంచ విశాఖ ఉక్కు కర్్మగార పరిరక్షణక్ చేపడుతున్న ఈ సభను విజయవాంతాం చేయాలని పిలుపునిచాచ్రు.స్యాంత్ాం జనసేన న్యక్లు ఏర్పాట్లను పరిశీలిాంచ విశాఖ ఉక్కు కర్్మగార పరిరక్షణక్ చేపడుతున్న ఈ సభను విజయవాంతాం చేయాలని పిలుపునిచాచ్రు.
ఈ సభక్ అవసరమన అని్న అనుమతులను పోలీస్లు మాంజూరు చేశారు. బహిరాంగ సభక్ భారీ సాంఖ్యల్ వాహన్లు తరలిర్నున్న క్రమాంల్ ట్రాఫిక్ క్ ఈ సభక్ అవసరమన అని్న అనుమతులను పోలీస్లు మాంజూరు చేశారు. బహిరాంగ సభక్ భారీ సాంఖ్యల్ వాహన్లు తరలిర్నున్న క్రమాంల్ ట్రాఫిక్ క్ 
ఇబ్ాందులు కలుగక్ాండా వాహన్ల మళ్లాంపు చేపడుతూ పరికుాంగ్ సథిలాలను పోలీస్లు ఎాంపిక చేశారు.ఇబ్ాందులు కలుగక్ాండా వాహన్ల మళ్లాంపు చేపడుతూ పరికుాంగ్ సథిలాలను పోలీస్లు ఎాంపిక చేశారు.
• అనకాపలి్ల వైపు నుాంచ సభక్ వచేచ్ అని్న రకాల వాహన్లు (ది్వచక్ర వాహన్లు, ఆటోలు, కారు్ల, బస్సిలు) ఏఎస్ టాంపుల్(శనివాడ) జాంక్షన్ నుాంచ క్డి వైపు తిరిగి • అనకాపలి్ల వైపు నుాంచ సభక్ వచేచ్ అని్న రకాల వాహన్లు (ది్వచక్ర వాహన్లు, ఆటోలు, కారు్ల, బస్సిలు) ఏఎస్ టాంపుల్(శనివాడ) జాంక్షన్ నుాంచ క్డి వైపు తిరిగి 
నెహ్రూ పర్కు, తెలుగు తలి్ల విగ్రహాం మీదుగా చైతన్య కాలేజీ జాంక్షన్ క్ చేరవలను.నెహ్రూ పర్కు, తెలుగు తలి్ల విగ్రహాం మీదుగా చైతన్య కాలేజీ జాంక్షన్ క్ చేరవలను.
• కారు్ల, ఆటోలు చైతన్య కాలేజీ గ్ాండ్ ల్ కటాయాంచన పరికుాంగ్ సథిలాంల్ నిలుపవలను. బస్సిల్్ల వచచ్న వారు చైతన్య కాలేజీ జాంక్షన్ ల్ దిగి, బస్సిలను మాత్ాం • కారు్ల, ఆటోలు చైతన్య కాలేజీ గ్ాండ్ ల్ కటాయాంచన పరికుాంగ్ సథిలాంల్ నిలుపవలను. బస్సిల్్ల వచచ్న వారు చైతన్య కాలేజీ జాంక్షన్ ల్ దిగి, బస్సిలను మాత్ాం 
తెలుగుతలి్ల విగ్రహాం సమీపాంల్ని నెహ్రూ పర్కు వద్ద నిలపలి.తెలుగుతలి్ల విగ్రహాం సమీపాంల్ని నెహ్రూ పర్కు వద్ద నిలపలి.
• ది్వచక్ర వాహన్లు చైతన్య కాలేజీ జాంక్షన్ – కబీఆర్ జాంక్షన్ మధ్య రహదారికి ఇరువైపులా ఉన్న సరీ్వస్ రోడుడుల్ నిలపవలను.• ది్వచక్ర వాహన్లు చైతన్య కాలేజీ జాంక్షన్ – కబీఆర్ జాంక్షన్ మధ్య రహదారికి ఇరువైపులా ఉన్న సరీ్వస్ రోడుడుల్ నిలపవలను.
• బహిరాంగ సభక్ విశాఖపట్నాం వైపు నుాంచ వచేచ్ అని్న వాహన్లు పత గాజువాక జాంక్షన్ దాటన తర్్వత గాజువాక పోలీస్ సేటీషన్ (100 అడుగుల రోడుడు) జాంక్షన్ • బహిరాంగ సభక్ విశాఖపట్నాం వైపు నుాంచ వచేచ్ అని్న వాహన్లు పత గాజువాక జాంక్షన్ దాటన తర్్వత గాజువాక పోలీస్ సేటీషన్ (100 అడుగుల రోడుడు) జాంక్షన్ 
నుాంచ ఎడమ వైపుక్ తిరిగి జగుగా జాంక్షన్, వై జాంక్షన్, స్టీల్ ప్లాంట్ పోలీస్ సేటీషన్, కబీఆర్ జాంక్షన్ మీదుగా చైతన్య కాలేజీ జాంక్షన్ క్ చేరవలను. కారు్ల, ఆటోలు చైతన్య నుాంచ ఎడమ వైపుక్ తిరిగి జగుగా జాంక్షన్, వై జాంక్షన్, స్టీల్ ప్లాంట్ పోలీస్ సేటీషన్, కబీఆర్ జాంక్షన్ మీదుగా చైతన్య కాలేజీ జాంక్షన్ క్ చేరవలను. కారు్ల, ఆటోలు చైతన్య 
కాలేజీ గ్ాండ్ ల్ నిలపలి. బస్సిలు మాత్ాం తెలుగు తలి్ల విగ్రహాం సమీపాంల్ ఉన్న నెహ్రూ పర్కు వద్ద పర్కు చేయవలను. కని్న కోట్ల తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాని్న కాలేజీ గ్ాండ్ ల్ నిలపలి. బస్సిలు మాత్ాం తెలుగు తలి్ల విగ్రహాం సమీపాంల్ ఉన్న నెహ్రూ పర్కు వద్ద పర్కు చేయవలను. కని్న కోట్ల తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాని్న 
తెలియజేయు మహాసాంగ్రామాం నేడు విశాఖల్ ప్రతే్యక్షాం కాబోతుాంది.తెలియజేయు మహాసాంగ్రామాం నేడు విశాఖల్ ప్రతే్యక్షాం కాబోతుాంది.
లక్షలాది మాంది (about employees) జీవనవైవిధ్్యనికి మారగాదరిశి కాబోతుాంది.నమ్మకానికి జీవాం పోసి కని్న జీవితాలక్ అరథిాం కలిగిాంచే భరోస్ను అాందిాంచనుాంది.లక్షలాది మాంది (about employees) జీవనవైవిధ్్యనికి మారగాదరిశి కాబోతుాంది.నమ్మకానికి జీవాం పోసి కని్న జీవితాలక్ అరథిాం కలిగిాంచే భరోస్ను అాందిాంచనుాంది.  

వాలవంటీర్స్ కు శిక్షణ లో 
డా.సవందీప్ పవంచకర్ల

శతఘ్ని న్యూస్: అక్టోబర్ 31న శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ సమితి వారి 
ఆహ్వానం మేరక్ పాల్గొనే విశాఖ ఉక్కు 
పరిరక్షణ సభలో భాగంగా వాలంటీర్స్ 
మరియు భద్రతా ఏర్పట్లపై ఆ విభాగ 
కన్వానర్ గా గాజువాకలో వాలంటీర్స్ క్ 
శిక్షణా కారయూక్రమం నిరవాహంచిన భీమిలి 
నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ డా.సందీప్ పంచకర్ల.

శతఘ్్న న్్యస్ వాటసిప్ నాంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews


స్టీల్ ప్లవంట్ ప్రైవేటీకరణకు 
వ్యతిరేకవంగా జనసేనపర్టీ అధ్యక్షులు

 శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ సభకు సర్వం సిద్వం

శతఘ్ని న్యూస్: స్టోల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వయూతిరేకంగా 
జనసేన పార్టో అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు అక్టోబర్ 31న 
సభక్ సరవాం సిద్ధమంది. సభా ప్ంగాణానిని రెడీ చేస్తండగా.. 
పోలీసలు అడ్డుక్వటం, మరో చోటక్ సభా వేదికను మార్చాలని 
ఆదేశించారు.. ఉతకుంఠ పరిణామాల మధయూ కంత గందరగోళం 
ఏర్పడంది. ఎటటోకేలక్ ప్రభుతవాం సభక్ అనుమతి ఇచిచాంది.. సభ 
జరిగే ప్ంతంలో ఏర్్పట్్ల పూర్తయ్యూయి. సభ ప్ంగణం అంత 
జనసేనాని పేరుతో మారోమోగంది. ఈ కారయూక్రమ ఏర్్పట్ల పరయూవేక్షణలో 
జనసేన నాయక్లు ఏడద భారగొవ్, విజయ్ క్మార్, కరుణాకర్ 
మరియు కృష్ణ చైతనయూ పాల్గొనానిరు.

జనసైనికా తస్మాత్ జాగ్రత్త
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ స్టోల్ పా్లంట్ 
సభక్ జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ వస్తనని సంగతి అందరికి 
తెలిసిందే. కాబట్టో ఈ సభక్ వెళ్్ల 
జనసైనిక్లు కంచం జాగ్రత్తగా 
ఉండాలి. ఎవరి వాహనాలో్ల వారు 
వెళ్ళేటప్్పడ్ ప్రమాదం జరగక్ండా 
జాగ్రత్తగా వెళ్ళేలని, అలానే హెల్మోట్, 
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తప్పని సరిగా తీసక్ 
వెళ్ళేలని మీట్ంగుకి వెళ్్ల వారిని ఆపి 
పోలీస్ చలానాలు విధించడానికి 
సిద్ధంగా ఉంటారని, అలానే 
సభలో ఉండేటప్డ్ జేబుదంగలు 
ఉంటారని మొబైల్ ఫొనులు, పరుస్ 
ఇంకా విలువైన వస్తవులు జాగ్రత్తగా 
చూసక్వాలని… అలానే కావాలని 
గొడవపడ గందరగోళం సృషటోంచడానికి 
అధికారపార్టో కారయూకర్తలు ఉంటారు కాబట్టో జాగ్రత్తగా ఉండాలని 
దందులూరు నియోజకవరగొ జనసేన నాయక్లు పలానిట్ సాగర్, క్టగరి 
వెంకట సధాకర్ తెలిపారు.

ఆదివారం, 31 అక్టో బర్ 2021

జనసేనాని వైజాగ్ టూర్ పై సోషల్ మీడియా వేదికగా 
స్వందివంచిన జేడీ లక్ష్మీనారాయణ

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రేప్ విశాఖ పటనింలో శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ రేప్ విశాఖ పటనింలో 
పరయూట్ంచనునానిరు. స్టోల్ పా్లంట్ దగగొర జరిగే ఉక్కు పరిశ్రమ పరిరక్షణ సభక్ పవన్ పరయూట్ంచనునానిరు. స్టోల్ పా్లంట్ దగగొర జరిగే ఉక్కు పరిశ్రమ పరిరక్షణ సభక్ పవన్ 
హ్జరుకానునానిరు.హ్జరుకానునానిరు.
విశాఖ ఉక్కు కారిమోక్లక్ పార్టో తరప్న అండదండలు అందిచాలని జనసేన అధినేత విశాఖ ఉక్కు కారిమోక్లక్ పార్టో తరప్న అండదండలు అందిచాలని జనసేన అధినేత 
నిర్ణయించుక్నని సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథయూంలో మాజీ జనసేన నేత స్బీఐ మాజీ నిర్ణయించుక్నని సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథయూంలో మాజీ జనసేన నేత స్బీఐ మాజీ 
డైరెకటోర్ జేడీ లక్ష్మీనార్యణ సోషల్ మీడయ్ వేదికగా స్పందించారు. వైజాగ్ డైరెకటోర్ జేడీ లక్ష్మీనార్యణ సోషల్ మీడయ్ వేదికగా స్పందించారు. వైజాగ్ 
స్టోల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వయూతిరేకంగా పోర్డ్తునని ప్రజలక్ పవన్ కళ్యూణ్ స్టోల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణక్ వయూతిరేకంగా పోర్డ్తునని ప్రజలక్ పవన్ కళ్యూణ్ 
సంఘీభావం తెలియజేసినందుక్ జేడీ లక్ష్మీనార్యణ హర్ం వయూక్తం చేశారు. పవన్ సంఘీభావం తెలియజేసినందుక్ జేడీ లక్ష్మీనార్యణ హర్ం వయూక్తం చేశారు. పవన్ 

కళ్యూణ్ నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుతవాం కళ్యూణ్ నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుతవాం 
తీసక్నని నిర్ణయం మారుచాక్నేలా తీసక్నని నిర్ణయం మారుచాక్నేలా 
ఖచిచాతంగా ప్రభావితం చేస్తందని ఖచిచాతంగా ప్రభావితం చేస్తందని 
చపా్పరు. అంతేకాదు సేవ్ వైజాగ్ చపా్పరు. అంతేకాదు సేవ్ వైజాగ్ 
స్టోల్ పా్లంట్ పేరు హ్యూష్ టాయూగ్ తో స్టోల్ పా్లంట్ పేరు హ్యూష్ టాయూగ్ తో 
#savevizagsteelplant సోషల్ #savevizagsteelplant సోషల్ 
మీడయ్ వేదికగా తన సంఘీభావం మీడయ్ వేదికగా తన సంఘీభావం 
చపా్పరు. ఇప్పట్కే అమర్వతిలో చపా్పరు. ఇప్పట్కే అమర్వతిలో 
ఉదయూమం చేస్తనని రైతులక్ జేడీ ఉదయూమం చేస్తనని రైతులక్ జేడీ 
లక్ష్మీనార్యణ తన మద్దతు తెలిపిన లక్ష్మీనార్యణ తన మద్దతు తెలిపిన 
సంగతి తెలిసిందే. ఉదయూమం సాగుతునని సంగతి తెలిసిందే. ఉదయూమం సాగుతునని 
తీరుపై ఆర్ తీసిన లక్ష్మీనార్యణ తీరుపై ఆర్ తీసిన లక్ష్మీనార్యణ 
వారికి తన సంఘీభావం ప్రకట్ంచిన వారికి తన సంఘీభావం ప్రకట్ంచిన 
సంగతి తెలిసిందే.సంగతి తెలిసిందే.

పవన్ కళ్్యణ్ సభాప్వంగణవంను పరిశీలవంచిన డిసిపి, పవన్ కళ్్యణ్ సభాప్వంగణవంను పరిశీలవంచిన డిసిపి, 
ఏసిపి మరియు ట్రాఫిక్ పోలీసులుఏసిపి మరియు ట్రాఫిక్ పోలీసులు

శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ సభాప్ంగణంను పరిశీలించిన డసిపి, ఏసిపి మరియు ట్రాఫిక్ శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ సభాప్ంగణంను పరిశీలించిన డసిపి, ఏసిపి మరియు ట్రాఫిక్ 
పోలీసలు. ట్రాఫిక్ ను మళళేంచడానికి అలాగే సభాప్ంగణంకి పవన్ కళ్యూణ్ కానవాయ్ క్ పోలీసలు. ట్రాఫిక్ ను మళళేంచడానికి అలాగే సభాప్ంగణంకి పవన్ కళ్యూణ్ కానవాయ్ క్ 
రహదారిని జనసేన నాయక్లను అడగ తెలుసక్నని పోలీస్ ఉననిత అధికారులు. ఉక్కు రహదారిని జనసేన నాయక్లను అడగ తెలుసక్నని పోలీస్ ఉననిత అధికారులు. ఉక్కు 
కర్మోగారం ప్రైవేటీకరణక్ వయూతిరేకంగా కారిమోక్లక్ మద్దతుగా జనసేనపార్టో అధినేత పవన్ కర్మోగారం ప్రైవేటీకరణక్ వయూతిరేకంగా కారిమోక్లక్ మద్దతుగా జనసేనపార్టో అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్రసంగంకి భార్ సాథాయిలో వేదికను సిద్ధం చేస్తనని పార్టో నాయక్లు. పవన్ కళ్యూణ్ కళ్యూణ్ ప్రసంగంకి భార్ సాథాయిలో వేదికను సిద్ధం చేస్తనని పార్టో నాయక్లు. పవన్ కళ్యూణ్ 
ప్రసంగం చేసే సభ సథాలంకి అట్ స్టోల్ పా్లంట్ ఉద్యూగులు, కారిమోక్లతో సహ జనసేనపార్టో ప్రసంగం చేసే సభ సథాలంకి అట్ స్టోల్ పా్లంట్ ఉద్యూగులు, కారిమోక్లతో సహ జనసేనపార్టో 
కారయూకర్తలు, అభిమానులు కూడా భార్ సాథాయిలో వచేచా అవకాశం ఉండటం అధికారులు కారయూకర్తలు, అభిమానులు కూడా భార్ సాథాయిలో వచేచా అవకాశం ఉండటం అధికారులు 
ఏర్్పట్్లను దగగొరుండ పరిశీలీస్తనానిరు.ఏర్్పట్్లను దగగొరుండ పరిశీలీస్తనానిరు.

శతఘ్్న న్్యస్ వాటసిప్ నాంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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మారుమూల గ్రామాల్్ల ఉాండే స్మాన్య జనసైనుక్డు చేసే కార్యక్రమాలను సైతాం 
బాహ్యప్రపాంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిపిాంచడానికి మీ మాందుక్ 
వచచ్ాంది శతఘ్్న న్్యస్. కావున మీ అాందరూ జనసైనిక్లు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటసిప్ 
నాంబర్ క్ పాంపిాంచాండి. మీరు పాంపిాంచే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
ల్ ప్రచురిాంచడాం జరుగుతుాంది.

మా వాటసిప్ నాంబర్: 9391115789

పర్టీ పెటటీవందే ప్రశి్నవంచవందుకు
శతఘ్ని న్యూస్: పార్టో పెట్టోందే 
ప్రశినించేందుక్. ఆయన ఏ 
రోజు అధికార్లు క్రుక్లేదు. 
క్ర్చాలు కావాలి అనుక్లేదు. 
పూల దండలు.. దంగ 
నమసాకుర్ల మధయూ పాలన 
చేదా్దం అనుక్లేదు.. పరిపాలించే 
వాళ్్ల నిజాయితీగా ఉండాలని 
సమాజ శ్రేయసస్ క్ర్లని 
అలా చేయక పోతే ప్రశినించాలని 
మాత్రమే ర్జకీయ్లో్లకి 
వచాచారు. ఇప్్పడ్ కూడా అదే 

చేస్తనానిరు. స్టోల్ పా్లంట్ సమసయూలు ఉంటే ప్రభుతావానిని ప్రశినించేందుక్ 
వస్తనానిరు సనినిహతులైన భాజపాను కూడా. అతనెప్్పడూ ప్రజల మనిష 
ప్రజల పక్షపాతి . ర్లేదు ర్లేదు అంటే ప్రంభోతస్వాలక్… సనామోనాలు 
సతాకుర్లక్.. భజన పరుల భజన వినడానికి ఆయన ర్రు. వేలాది మంది 
ఉక్కు కారిమోక్లు సమసయూలో ఉనానిరు అని తెలిసి వస్తనానిరు.. ఎప్్పడైనా 
నాయక్డనేవాడ్ ప్రజల క్సం అలానే వసా్తడ్ అంతే కాన్ ఓట్్ల వేయండ 
అని య్చించేoదుక్ ఆయన ర్రని, కనుక స్టోల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణక్ 
వయూతిరేకంగా జనసేనపార్టో అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ హ్జరయ్యూ సభక్ 
అధిక సంఖయూలో జనసేన నాయక్లు, వీరమహళలు, శ్రేయోభిలాషులు, 
ఉద్యూగులు మరియు జనసైనిక్లు హ్జరవావాలని 85వ వారుడు అగనంపూడ 
జనసేన నాయక్లు దాసరి త్రినాధ ర్వు పిలుప్నిచాచారు.

అగ్రవరాగాలకు ప్రత్్యక శాఖపై ‘త్జోమూర్్తల’ అసహనవం – జనసేనతోనే 
అని్న వరాగాలకు నా్యయవం జర్గుతవంది

శతఘ్ని న్యూస్: అగ్రవర్గొల సంక్షేమం క్సం ప్రతేయూకశాఖ 
ఏర్్పట్క్ కాయూబినెట్ నిర్ణయంపై జనసేనజిలా్ల కారయూదరిశి, 
బ్రాహమోణ సంఘ నాయక్లు తేజోమూరు్తల నరసింహమూరి్త 
అసహనం వయూక్తపరిచారు. “ఉననిదానికి మొగుడ్ లేదు, 
కడదానికీ కళ్యూణం” అనే సామెత గుర్్తసో్తందని పేరుక్ 
అగ్రక్లాలక్ ఉనని బ్రాహమోణ కార్్పరేషనుని బీస్ సంక్షేమ 
శాఖక్ బదిలీ చేసి నిర్వారయూం చేసారని, కాప్ కార్్పరేషన్, కాప్ 
రిజరేవాషన్ అతిగతీ లేదని, వైశయూ కార్్పరేషన్ ఇసా్తమంట్నాని… 
ఈనాట్కీ అతీగతీ లేదు, జైన్స్, మార్వాడీలు అసలు వీరిని ఎలా 
ఉనానిరు అని అడగే నాధుడే లేక్ండా పోయ్డని ఆవేదన 
వయూక్తం చేసారు. రెడ్్ల, చౌదర్లు పాపం ఈ రెండ్ వర్గొలో్ల 
ర్జకీయంగా సిఎం చేసిన వారు, చేస్తనని వారు ఉనాని ఆ 
క్ట్ంబాలు, బంధువులు బాగుపడాడురే తప్్ప, వీరిలో పేదలను 
పట్టోంచుక్నే వారే లేరని తేజోమూరు్తల గురు్తచేసారు. 
ఇప్్పడ్ స్ఎం జగన్ అగ్రవర్్ణలక్ మరింత ఏద్ చేసేసా్త 
అంటే, మళ్ళే ఓట్ల ర్జకీయం చేసి, మళ్ళే నమిమోంచి గొంతుక్యటమే అవుతుందని వాయూఖ్యూనించారు. 
ఇప్పట్కే అగ్రక్లాల ప్రజలు వైస్పీ ప్రభుతావానిని చీదరించుక్ంట్నానిరని, కేంద్రం ఇచిచాన అగ్రక్లాల 
రిజరేవాషనేని ఆంధ్రాలో ఇవవాలేదూ, అసలు ఉననివన్ని తీసిపడేసి, లేనివి ఏవో అగ్రక్లాలక్ ఇంకా కత్త 
శాఖ ఏద్ పెటేటోసి అదేసక్ంటాం అంటూ మోసం చేయవద్దని అనానిరు. ఆగ్రక్లాల ప్రజలక్ తినే అననిం 
లాగేసక్ని, ఎప్్పడో ఎలక్షన్ మందుగా చారు అననిం పెడతా అంటే ఎలా అని నిలదీసారు. వీరిని 
కేవలం ఓట్ బాయూంక్ కిందే ప్రభుతవాం చూస్్త పూరి్తగా అగ్రక్లాలను నిర్లక్షష్ం చేసిందని, ఈ విషయం 
వైసిపీలో ఉనని అగ్రవర్్ణల నాయక్లక్ తెలిసినా, వారికి పదవులు క్సం మాటా్లడలేని పరిసిథాతిలో్ల వారు 
ఉనానిరని ఓ ప్రకటనలో తేజోమూరు్తలు తెలియజేసారు. ఇప్పట్కైనా అగ్రవర్గొల ప్రజలు వైస్పీ క్ట్ల 
ర్జకీయ్లు తెలుసని జనసేనక్, పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతావానికి అండగా ఉనాడులని పిలుప్నిచాచారు. 
భవిషయూతు్తలో అగ్రవర్గొల అభుయూననితికి జనసేన మరింత పోర్డ్తుందని, వీరికి అండగా ఉండేది జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవామేనని తేజోమూరు్తల నరసింహమూరి్త తెలియజేసారు.

ఉకుకు పరిరక్షణ సభను విజయవవంతవం 
చయాలని పిలుపునిచిచిన చిల్్ల మహేష్ బాబు 

శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖ ఉక్కు 
పరిశ్రమ పరిరక్షణ క్సం జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఈ నెల 31న నిరవాహంచనునని 
సంఘీభావ సభను విజయవంతం 
చేయ్లని, అధిక సంఖయూలో జనసేన 
నాయక్లు, వీర మహళలు, 
ఉద్యూగులు, శ్రేయోభిలాషులు 
మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనాలని, 
జనసైనిక్లందరు జాగ్రత్తగా 
సభక్ వెలి్ల జాగ్రత్తగా ఇంట్కి 
వెళ్ళేలని అనంతప్రం జిలా్ల కాప్ 
సంక్షేమ సేన యువజన విభాగం 
జిలా్ల అధయూక్షుడ్ మరియు జనసేన 
నాయక్లు చిలా్ల మహేష్ బాబు 
పిలుప్నిచాచారు.

సభకు జాగ్రత్తగా వచిచి ఇవంటకి జాగ్రత్తగా వెళ్వండి 
అగనవంపూడి జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజలక్ ఎట్వంట్ ఇబ్ంది కలిగంచక్ండా వారికి దారి 
ఇవావాలి.
ఎల్లవేళలా క్రమశిక్షణ పాట్ంచండ పోలీస్ మరియు ప్రభుతవా అధికారులతో 
సతస్ంబంధాలు కలిగ ఉండండ.
హెల్మోట్ లేక్ండా బైక్ నడపవదు్ద.
క్విడ్ రూల్స్ ఖచిచాతంగా పాట్ంచండ అందరూ మారుకు ధరించండ.
సభక్ హ్జరు అయ్యూ సామానయూ ప్రజలక్ ప్ధానయూం ఇవవాండ.
విదుయూత్ స్తంభాలక్ దూరంగా ఉండండ.
ఆడబిడడులక్ పెద్దవారికి రక్షణ కలి్పస్్త సహ్యంగా ఉండండ.
జనసేన చపే్ప ప్రతి మాటను శ్రద్ధగా వినండ.
ఏది ఏమనా ప్రజలక్ భరోసా ఇస్్త సభను విజయవంతం చేయడం మన 
బాధయూత మరిచాపోకండ.
సభక్ జాగ్రత్తగా వచిచా ఇంట్కి జాగ్రత్తగా వెళళేండ అని గాజువాక నియోజకవరగొ 
అగనంపూడ జనసైనిక్లు తెలిపారు.

ఉకుకు మనిషిగా జనసేనాని ఉకుకుదీక్షకు తరల రవండి బవండార్ 
శ్రీనివాస్ కొత్తపేట నియోజకవరగావం జనసేన ఇవంచార్జ్ పిలుపు!

శతఘ్ని న్యూస్:  ఆంధ్ర ర్ష్ట్ర ప్రజలార్!
ఉక్కు మనిషగా విశాఖ ఉక్కు ఫ్యూకటోర్ ప్రైవేటీకరణను అడ్డుక్నేందుక్,ఆంధ్రర్ష్ట్ర నిరుద్యూగ బిడడుల 
భవిషయూతు్త కాపాడ్క్నేందుక్ విశాఖలో రేప్ ఉక్కుదీక్ష చేస్తనని పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవాంకి 
బలానిని చేకూరుదా్ధమ-రేపట్ భావితర్ల మీ బిడడుల భవిషయూత్ క్సం పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తనని ఈ 
ఉదయూమానికి అండగా నిలబడదాం! రండ కదలిరండ-లక్షలాదిగా తరలిరండ!!! తూరు్పగోదావరి 
జిలా్ల, కత్తపేట నియోజకవరగొం జనసేనపార్టో ఇనాచారిజ్ బండారు శ్రీనివాస్ మాటా్లడ్తూ విశాఖ 
ఉక్కు ఫ్యూకటోర్ ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదని, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని, విశాఖ ఉక్కు దీక్షక్ 
జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ ఆదివారం అక్టోబర్ 31వ తేదీన చేపటేటో ఉక్కుదీక్షక్ లక్షలాదిగా తరలి 
ర్వాలని, ప్రైవేటీకరణను అడ్డుక్వాలని, దృఢ సంకల్పంతో మన ర్ష్ట్ర యువత భవిషయూతు్త క్సం 
పరితపిస్తనని గొప్ప నాయక్డగా ఈ ర్ష్ట్ర ప్రజలక్ ఆశ దీపంగా క్ళ్్ల క్ట్ర ర్జకీయ్లను 
ఎదిరించగల ఉక్కుమనిషగా జనసేనాని చేపటేటో ఉక్కు దీక్షక్ అనిని వర్గొలు, అనిని క్లాలు వారు 
ఐకయూమ జనసేనాని నాయకతావానికి అండగా బలం చేకూర్చాలని కేంద్ర ర్ష్ట్ర ప్రభుతావాలక్ 
జనసేనాని చేపటేటో విశాఖ ఉక్కు దీక్ష కనువిప్్ప కావాలని, లక్షలాదిగా తరలిరండ! మన ర్ష్ట్రానిని, 
విశాఖ ఉక్కు ఫ్యూకటోర్ని, నిరుద్యూగ యువత క్సం కాపాడ్క్ందామని పిలుప్నిస్తనానిమ.
జిలా్ల ఇనాచారిజ్, జనసేన రథసారధి కందుల దురేగొష్ నాయకతవాంలో లక్షలాదిగా రండ! కత్తపేట 
నియోజకవరగొం ఇంచార్జ్ బండారు శ్రీనివాస్ పిలుప్నిచాచారు.

శతఘ్్న న్్యస్ వాటసిప్ నాంబర్: 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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ఆదివారం, 31 అక్టో బర్ 2021

మారుమూల గ్రామాల్్ల ఉాండే స్మాన్య జనసైనుక్డు చేసే కార్యక్రమాలను సైతాం 
బాహ్యప్రపాంచానికి తెలియజేయడానికి మరియు వారి గళ్ని్న వినిపిాంచడానికి మీ మాందుక్ 
వచచ్ాంది శతఘ్్న న్్యస్. కావున మీ అాందరూ జనసైనిక్లు చేసే కార్యక్రమాలను మా వాటసిప్ 
నాంబర్ క్ పాంపిాంచాండి. మీరు పాంపిాంచే కార్యక్రమాలను మా వెబ్ సైట్ మరియు ఈ-పేపర్ 
ల్ ప్రచురిాంచడాం జరుగుతుాంది.

మా వాటసిప్ నాంబర్: 9391115789

పవన్ కళ్్యణ్ బహిరవంగ సభా వేదిక 
విషయవంలో సవందిగ్త

శతఘ్ని న్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ బహరంగ సభా వేదిక విషయంలో 
సందిగ్దత. స్టోల్ పా్లంట్ మెయిన్ రోడ్డుపై ఏర్్పట్క్ సిద్ధం అయిన 
జనసేన. లార్లో్ల చేరుక్నని సేటోజ్ మెటీరియల్. బహరంగ సభక్ 
లభించిన పోలీసలు అనుమతి. సేటోజ్ ఫేసింగ్ పై పోలీసలు, 
సభ నిర్వాహక్ల మధయూ కరవడన సమనవాయం. వేలాదిగా 
జనం తరలివసే్త జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోతుందని 
పోలీసలు అభయూంతరం. సభక్ వచేచావారిని అడ్డుక్వడానికే 
పోలీసలు అభయూంతర్లు పెడ్తునానిరని జనసేన ఆరోపణ. 
ఈ విషయంలో సభక్ పోలీస మందురోజు పరిమోషన్ ఇచిచా…
ఇప్్పడ్ సేటోజ్ పనులు మొదలు పెడతే ..పోలీసఅధికారులు వచిచా 
పరిమోషన్ ఇవవాలేమని పనులు ఆప్తునానిరని దయచేసి పార్టో 
నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీరమహళలు, ఉద్యూగులు మరియు 
శ్రేయోభిలషులు కూరమోననిపల్ం సభా సథాలం వద్దక్ విధిగా హ్జరు 
కావాలిస్ందిగా విజ్ఞపి్త చేస్తనానినని క్న తాతార్వు పిఏసి సభుయూలు, 
గాజువాక ఇంచారిజ్ పిలుప్నివవాగా సభాసథాలానికి అధిక సంఖయూలో 
పార్టో నాయక్లు, జనసైనిక్లు, వీరమహళలు, ఉద్యూగులు 
మరియు శ్రేయోభిలషులు పాల్గొనానిరు.

ఆశా వరకుర్స్ మరియు ANM లను సనామానివంచిన నూజివీడు జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడ్ జనసేనపార్టో, అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ తరప్న నియోజకవరగొ నాయక్లు పాశం 
నాగబాబు ఆధవారయూంలో కరోనా కషటోకాలంలో ఎన్ని సేవలు అందించిన రమణకకుపేట హ్సి్పటల్ పరిధిలో 
గల ఆశా వరకుర్స్, ANM ని 100 క్ట్ల వాకిస్నేషన్ పూర్తయిన సందర్ంగా వారి సేవలు మెచుచాక్ంటూ 
సనామోనించి స్వాట్స్ ఇవవాడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో నాయక్లు వేట త్రినాద్, నాగం సాయి, ఉపే్ప 
వంశీ, చేకూరి కిషోర్, గుండాల శివ, గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు, సిబ్ంది మరియు జనసైనిక్లు 
పాల్గొనానిరు.

67వ వార్డు లో ముమమార ప్రచారవం
శతఘ్ని న్యూస్: వైజాగ్ ఉక్కు కర్మోగారం ప్రైవేటీకరణక్ 
వయూతిరేకంగా కారిమోక్లక్ మద్దతుగా జనసేనపార్టో అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ ప్రసంగంకి భార్ సాథాయిలో వేదికను సిద్ధం చేస్తనని పార్టో 
నాయక్లు. పవన్ కళ్యూణ్ ప్రసంగం చేసే సభ సథాలంకి అట్ స్టోల్ 
పా్లంట్ ఉద్యూగులు, కారిమోక్లతో సహ జనసేనపార్టో కారయూకర్తలు, 
అభిమానులు కూడా భార్ సాథాయిలో వచేచా అవకాశం ఉండటం 
అధికారులు ఏర్్పట్్లను దగగొరుండ పరిశీలీస్తనానిరు… అయితే ఈ 
సభక్ స్టోల్ పా్లంట్ పరిరక్షణక్ జనసేనపార్టో అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ విశాఖ పరయూటన సందర్ంగా గాజువాక 67వ వారుడు లో 
మమమోర ప్రచారం చేస్తనానిరు.

జిల్్లకో బూత మవంత్రి…!

శతఘ్ని న్యూస్: నెలూ్లరు కార్్పరేషన్ ఎనినికల న్ట్ఫికేషన్ విడ్దల చేయబోతునని సందర్ంగా 
జనసేనపార్టో ఆధవారయూంలో కేంద్ర కార్యూలయం నుంచి త్రిసభయూ కమిటీ ఏర్్పట్ చేయడం జరిగంది, 
ఈ కమిటీలో సభుయూలైన పార్టో జనరల్ సెక్రటర్ చిలకం మధుస్దనరెడడు, సెక్రటర్లు విజయ్ శేఖర్, 
సవారూపర్ణి, జిలా్ల అధయూక్షులు మనుక్ంత్ జిలా్ల నుంచి నియోజకవర్గొల ఇనాచార్జ్లు, నాయక్లు, 
వీరమహళలు మరియు జనసైనిక్లతో ఏర్్పట్ చేసిన మీడయ్ సమావేశంలో మాటా్లడ్తూ…
ప్రతి జిలా్లకి ఒక బూతు మంత్రిని పెట్టోందీ ఈ వైస్పీ ప్రభుతవాం
అభివృది్ధని గురించి ప్రశినించినప్్పడలా్ల బూతులు తిడ్తూ టాపిక్ డైవర్టో చేసా్తరు.
ర్ష్ట్ర ప్రజలపై పనునిల భారం పెరిగ తల్లడలు్లతునానిరు.
కత్త పనునిలతో అలా్లడ్తునానిరు
ర్ష్ట్రంలో ర్క్షసపాలన సాగుతోంది
పాలక్లు ప్రజల క్షేమం మరిచారు
మహళలక్ రక్షణ లేదు
ఎంతో ప్రమాదకరంగా ఉనని సోమశిల డాయూమ్ ని ప్నరుద్ధరించే ఆలోచన కూడా ఈ ప్రభుతావానికి లేదు
ఈ సమసయూలను దూరం చేయ్లనాని పనునిల భారం తగగొంచాలనాని, అభివృది్ధ సాధించాలనాని జనసేనపార్టో 
అధికారంలోకి ర్వాలిస్ందే.
ర్నునని కార్్పరేషన్ ఎనినికలో్ల జనసేనపార్టో గెలుపే ధ్యూయంగా వ్యూహరచన జరుగుతుంది
పట్షటోమన కార్యూచరణతో జనసేనపార్టో కార్్పరేషన్ ఎనినికలో్ల సిద్ధమవుతుంది
నెలూ్లరు కార్్పరేషన్ ఎనినికల పోటీకై జనసేన అభయూరు్దల నుంచి అన్హయూ స్పందన వచిచాందని తెలిపారు.
ఎనినికల పోటీకై పోటీ పడ అభయూరుథాల దరఖ్స్తలు..54 డవిజన్లకై 126 దరఖ్స్తలు
అందరి దరఖ్స్తలు స్వాకరించి స్కురీనింగ్ కమిటీ ఆధవారయూంలో అభయూరుథాల పేరు్ల తవారలో ప్రకట్ంచబడతాయి.
ఈ సందర్ంగా ఏ అభయూరిథాకి అవకాశం వచిచానా కారయూకర్తలందరూ గాజు గా్లస గెలుపే ధ్యూయంగా జనసేన 
పార్టో తరప్న ప్రచార కారయూక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా పిలుప్నిచాచారు…
ఈకారయూక్రమంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయూదరిశి కిషోర్ గునుక్ల, నెలూ్లరు నగర నాయక్లు దుగగొశెట్టో సజయ్ 
బాబు, ర్ష్ట్ర కారయూక్రమాల కమిటీ కారయూదరిశి కటేటో వెంకటేశవారు్ల, ఉపాధయూక్షులు సధీర్ బది్దపూడ, ప్రధాన 
కారయూదరుశిలు గూడూరు వెంకటేశవారు్ల, ప్రవీణ్ క్మార్ య్దవ్, మనవార్ భాష, కారయూదరిశి పసప్లేట్ 
సకనయూ, సంయుక్త కారయూదరిశి షనావాజ్, యజే్ఞశ్ సింగ్, అనిల్, అరవ ర్జేష్ తదితర నాయక్లు, వీర 
మహళలు, కారయూకర్తలు మరియు జనసైనిక్లు పాల్గొనానిరు.
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