
బుధవారం, 27 అక్టో బర్ 2021

వైసీపీ నాయకులు నవరత్నాల ఉంగరంతో కష్టాలు తీరిపోత్యంటునానారు
• వందలో పాతిక మందికి ఉంగరాలిచ్చి అదే అభివృదిధి అని మభ్య పెడుతున్నారు• వందలో పాతిక మందికి ఉంగరాలిచ్చి అదే అభివృదిధి అని మభ్య పెడుతున్నారు
• ప్రభుత్వ విధాన్లు.. నేతల తీరు సుప్ం న్్యయమూర్తి నంచ్ పదేళ్ల కుర్రాడి వరకు చ్కాకు • ప్రభుత్వ విధాన్లు.. నేతల తీరు సుప్ం న్్యయమూర్తి నంచ్ పదేళ్ల కుర్రాడి వరకు చ్కాకు 
తెప్పంచాయితెప్పంచాయి
• సంక్షేమం-అభివృదిధి పక్క పక్కన ఉంటేనే సుపర్పాలన • సంక్షేమం-అభివృదిధి పక్క పక్కన ఉంటేనే సుపర్పాలన 
• వైసీపీ న్యకులకు సమస్యల గుర్ంచ్ మాట్్లడడం తెలియదు • వైసీపీ న్యకులకు సమస్యల గుర్ంచ్ మాట్్లడడం తెలియదు 
• మాట్్లడితే అరుపులు, కేకలు, బూతులు • మాట్్లడితే అరుపులు, కేకలు, బూతులు 
• పాచ్ మాటలు మాట్్లడేవార్కి పేస్ట్, మౌత్ వాష్ పంపండి • పాచ్ మాటలు మాట్్లడేవార్కి పేస్ట్, మౌత్ వాష్ పంపండి 
• పోస్్కని కొర్యా నంచ్ రాష్ట్రానికి పలిపంచ్ంది ఎవరు? • పోస్్కని కొర్యా నంచ్ రాష్ట్రానికి పలిపంచ్ంది ఎవరు? 
• సీట్ల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు ద్్వరాలు తెర్చ్ంది మీరు కాద్? • సీట్ల్ పా్లంట్ ప్రైవేటీకరణకు ద్్వరాలు తెర్చ్ంది మీరు కాద్? 
• మనం సమస్యల గుర్ంచ్ మాట్్లడితే వ్యకితిగత ద్డులు చేస్తిరు • మనం సమస్యల గుర్ంచ్ మాట్్లడితే వ్యకితిగత ద్డులు చేస్తిరు 
• మనం మాత్ం గీత ద్టవదుదు.. ద్టనివ్వ వదుదు • మనం మాత్ం గీత ద్టవదుదు.. ద్టనివ్వ వదుదు 
• విశాఖ రూరల్ నియోజకవర్గ జనసేన కార్యకరతిల సమావేశంలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్• విశాఖ రూరల్ నియోజకవర్గ జనసేన కార్యకరతిల సమావేశంలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
సుపరిపాలన అంటే అభివృద్ధి-సంక్షేమం పక్క పక్కన ఉండాలనీ, సంక్షేమం మాత్రమే చేస్తం.. సుపరిపాలన అంటే అభివృద్ధి-సంక్షేమం పక్క పక్కన ఉండాలనీ, సంక్షేమం మాత్రమే చేస్తం.. 
అభివృద్ధిని పక్కన పెటేటేస్తం అంటే అద్ సుపరిపాలన అవ్వదనీ జనసేన పార్టే అధ్యక్షులు శ్రీ అభివృద్ధిని పక్కన పెటేటేస్తం అంటే అద్ సుపరిపాలన అవ్వదనీ జనసేన పార్టే అధ్యక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్పషటేం చేశారు. రహదారులు, వ్యవసయం లేని ఊరులు, కర్మాగార్లు, కార్్యలయాలు లేని పటటేణాలు ఉండి మీ చేతికి ఒక నవతర్న ఉంగరం తొడిగి మీ కష్టేలు పవన్ కళ్్యణ్ గారు స్పషటేం చేశారు. రహదారులు, వ్యవసయం లేని ఊరులు, కర్మాగార్లు, కార్్యలయాలు లేని పటటేణాలు ఉండి మీ చేతికి ఒక నవతర్న ఉంగరం తొడిగి మీ కష్టేలు 
తీరిపోతాయంటే సరిపోతందా? అని ప్రశ్నంచారు. వందలో పాతిక మంద్కి నవరత్న ఉంగర్లు ఇచ్చి వైసీపీ ప్రభుత్వం అదే అభివృద్ధి అంటందన్్నరు. వైసీపీ ప్రభుత్వం తప్్పల తీరిపోతాయంటే సరిపోతందా? అని ప్రశ్నంచారు. వందలో పాతిక మంద్కి నవరత్న ఉంగర్లు ఇచ్చి వైసీపీ ప్రభుత్వం అదే అభివృద్ధి అంటందన్్నరు. వైసీపీ ప్రభుత్వం తప్్పల 
మీద తప్్పలు చేస్తంద్. సుప్ం కోరుటే న్్యయమూరి్త నంచ్ పదేళలు కుర్రాడి వరకు చ్కాకు తెప్పంచే సథాయికి వైసీపీ ప్రభుత్వ విధాన్లు, నేతల తీరు ఉన్్నయన్్నరు. సమవారం మీద తప్్పలు చేస్తంద్. సుప్ం కోరుటే న్్యయమూరి్త నంచ్ పదేళలు కుర్రాడి వరకు చ్కాకు తెప్పంచే సథాయికి వైసీపీ ప్రభుత్వ విధాన్లు, నేతల తీరు ఉన్్నయన్్నరు. సమవారం 
సయంత్రం విశాఖ జిల్లు రూరల్ నియోజకవర్గాల కార్యకర్తలతో సమావేశం అయా్యరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ.. “ఒక్క బ్రిడిజి శంకుసథాపన చేసి అద్్తాలు సయంత్రం విశాఖ జిల్లు రూరల్ నియోజకవర్గాల కార్యకర్తలతో సమావేశం అయా్యరు. ఈ సందర్ంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్లుడుతూ.. “ఒక్క బ్రిడిజి శంకుసథాపన చేసి అద్్తాలు 
చేశామంటూ పాల్భిషేకాలు చేసుకుంటున్్నరు. వైసీపీ న్యకులకు సమస్యల గురించ్ మాట్లుడడం తెలియద్. వారికి తెలిసింద్ ఒకటే అరుప్లు, కేకలు, బూతలు. సమస్యల గురించ్ చేశామంటూ పాల్భిషేకాలు చేసుకుంటున్్నరు. వైసీపీ న్యకులకు సమస్యల గురించ్ మాట్లుడడం తెలియద్. వారికి తెలిసింద్ ఒకటే అరుప్లు, కేకలు, బూతలు. సమస్యల గురించ్ 
మాట్లుడితే న్న్ పాచ్ మాటలు మాట్లుడుతన్్నరు. అల్ పాచ్ మాటలు మాట్లుడే న్యకులకు ఒక్కటే చెప్పండి. మార్్కటలుకి ఈ మధ్య కొత్తగా డెట్ల్ పేస్టే, ఫిన్యిల్ మౌత్ వాష్ మాట్లుడితే న్న్ పాచ్ మాటలు మాట్లుడుతన్్నరు. అల్ పాచ్ మాటలు మాట్లుడే న్యకులకు ఒక్కటే చెప్పండి. మార్్కటలుకి ఈ మధ్య కొత్తగా డెట్ల్ పేస్టే, ఫిన్యిల్ మౌత్ వాష్ 
వచ్చిందని చెప్పండి. ప్రజా సమస్యల పటలు బాధ్యత ఉన్నవాడు, ధైర్యం ఉన్న వాడే ర్జకీయాలోలు ఉండాలి. సీటేల్ పాలుంట్ అనేద్ మన అసిథాత్వ పోర్టం. మనద్ అనకున్్నం కాబటేటే వచాచిం. వచ్చిందని చెప్పండి. ప్రజా సమస్యల పటలు బాధ్యత ఉన్నవాడు, ధైర్యం ఉన్న వాడే ర్జకీయాలోలు ఉండాలి. సీటేల్ పాలుంట్ అనేద్ మన అసిథాత్వ పోర్టం. మనద్ అనకున్్నం కాబటేటే వచాచిం. 
ఉదాదానం సమస్య మనద్ అనకున్్నం కాబటేటే వచాచిం. ఉమమాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 32 మంద్ యువకులు ప్రాణ తా్యగం చేసే్త ఉకు్క పరిశ్రమ వచ్చింద్. అల్ంటి పరిశ్రమ ప్రైవేటుపరం ఉదాదానం సమస్య మనద్ అనకున్్నం కాబటేటే వచాచిం. ఉమమాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 32 మంద్ యువకులు ప్రాణ తా్యగం చేసే్త ఉకు్క పరిశ్రమ వచ్చింద్. అల్ంటి పరిశ్రమ ప్రైవేటుపరం 
అయిపోతందంటే ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్వనికి బాధ్యత లేదా? పోస్కని కొరియా నంచ్ ఎవరు పలిపంచారు? సీటేల్ పాలుంట్ ప్రైవేటీకరణకు దా్వర్లు తెరిచ్ంద్ మీరు కాదా?అయిపోతందంటే ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్వనికి బాధ్యత లేదా? పోస్కని కొరియా నంచ్ ఎవరు పలిపంచారు? సీటేల్ పాలుంట్ ప్రైవేటీకరణకు దా్వర్లు తెరిచ్ంద్ మీరు కాదా?
• వైసీపీ న్యకులకు ఎవ్వరూ భయపడవదుదు• వైసీపీ న్యకులకు ఎవ్వరూ భయపడవదుదు
మనం సమస్యల గురించ్ మాట్లుడితే వారు వ్యకి్తగత విమర్శలు చేస్తరు. మన దృష్టేని మళలుంచేంద్కే వారి ప్రయత్నం అంతా. వారు చేసే పచ్చి విమర్శలన మనం మంచ్ భాషన మనం సమస్యల గురించ్ మాట్లుడితే వారు వ్యకి్తగత విమర్శలు చేస్తరు. మన దృష్టేని మళలుంచేంద్కే వారి ప్రయత్నం అంతా. వారు చేసే పచ్చి విమర్శలన మనం మంచ్ భాషన 
ఉపయోగించ్ తిప్పకొట్టేలి. ఈ మధ్య మార్్కటలుకి డెట్ల్ పేసుటే, ఫిన్యిల్ మౌత్ వాష్ వచ్చింద్. పచచి విమర్శలు చేసే వారికి అద్ పంపతే నోరు కడుకు్కంట్రు. వారు వ్యకి్తగతంగా ఉపయోగించ్ తిప్పకొట్టేలి. ఈ మధ్య మార్్కటలుకి డెట్ల్ పేసుటే, ఫిన్యిల్ మౌత్ వాష్ వచ్చింద్. పచచి విమర్శలు చేసే వారికి అద్ పంపతే నోరు కడుకు్కంట్రు. వారు వ్యకి్తగతంగా 
విమర్శలు చేసేద్ మనకు కోపం తెప్పంచడానికే. మనం మాత్రం గీత దాటవద్దా. సహనం కోలో్ప వద్దా.వారిని ఆ గీతలోకి తీసుకురండి. అరుజినడి చందంగా మనం లక్ష్యని్న గురిపెట్టేలి. విమర్శలు చేసేద్ మనకు కోపం తెప్పంచడానికే. మనం మాత్రం గీత దాటవద్దా. సహనం కోలో్ప వద్దా.వారిని ఆ గీతలోకి తీసుకురండి. అరుజినడి చందంగా మనం లక్ష్యని్న గురిపెట్టేలి. 
మన లక్ష్ం ఒక్కటే వారి దోపడిని అరికటటేడం. జనసైనికులు ఎవ్వరూ వైసీపీ న్యకులకు భయపడవద్దా. మన సమూహ బలం మంద్ వారి గండాల బలం పెదదాద్ ఏం కాద్. మనం మన లక్ష్ం ఒక్కటే వారి దోపడిని అరికటటేడం. జనసైనికులు ఎవ్వరూ వైసీపీ న్యకులకు భయపడవద్దా. మన సమూహ బలం మంద్ వారి గండాల బలం పెదదాద్ ఏం కాద్. మనం 
ఒక్కసరి తిరిగి చూసే్త వారు కాలిపోతారు.ఒక్కసరి తిరిగి చూసే్త వారు కాలిపోతారు.
• డేగకననాతో ప్రజల ఆసుతిలు కాపాడాలి• డేగకననాతో ప్రజల ఆసుతిలు కాపాడాలి
ప్రజాస్వమ్యంలో దోపడిని అరికట్టేలంటే ప్రతి నిమిషం డేగ కన్నతో పహార్ కాయాలి. ప్రజా స్వమ్యంలో సే్వచచి ఉంటుంద్ కాబటిటే ఆదమరిసే్త ఎకు్కవ తినేస్తరు. ప్రజల ఆసు్తలు ప్రజాస్వమ్యంలో దోపడిని అరికట్టేలంటే ప్రతి నిమిషం డేగ కన్నతో పహార్ కాయాలి. ప్రజా స్వమ్యంలో సే్వచచి ఉంటుంద్ కాబటిటే ఆదమరిసే్త ఎకు్కవ తినేస్తరు. ప్రజల ఆసు్తలు 
దోచుకోకుండా మనం నిరంతరం డేగ కన్న వేయాలి. ఒక్క పలుప్తో సీటేల్ పాలుంట్ పరిరక్ణ కోసం లక్న్నర మంద్ వచాచిరు. మీలో వారుడు నంచ్ దేశాని్న శాసించే న్యకులు ఉన్్నరు. దోచుకోకుండా మనం నిరంతరం డేగ కన్న వేయాలి. ఒక్క పలుప్తో సీటేల్ పాలుంట్ పరిరక్ణ కోసం లక్న్నర మంద్ వచాచిరు. మీలో వారుడు నంచ్ దేశాని్న శాసించే న్యకులు ఉన్్నరు. 
సీటేల్ పాలుంట్ న ఎవరు వచ్చి తీసుకువెళలుగలరు? వైసీపీకి 22 మంద్ ఎంపీలు ఉంటే రఘుర్మ కృష్ం ర్జు గారు తప్ప మిగిలిన వారు బయటకు వచ్చి మాట్లుడరు. వారంతా తెరవెనక సీటేల్ పాలుంట్ న ఎవరు వచ్చి తీసుకువెళలుగలరు? వైసీపీకి 22 మంద్ ఎంపీలు ఉంటే రఘుర్మ కృష్ం ర్జు గారు తప్ప మిగిలిన వారు బయటకు వచ్చి మాట్లుడరు. వారంతా తెరవెనక 
మాట్లుడుతారు. అయిన్ ఎవర్్న మనం వ్యకి్తగతంగా విమరి్శంచ వద్దా.మాట్లుడుతారు. అయిన్ ఎవర్్న మనం వ్యకి్తగతంగా విమరి్శంచ వద్దా.
• మన బలం వార్కి తెలుసు• మన బలం వార్కి తెలుసు
మనకున్న ఒక్క ఎమ్మాలే్య కూడా వైసీపీ 152వ ఎమ్మాలే్యగా మారిపోయినప్్పడు కేంద్ం హంశాఖ మంత్రి న్కు ఎంద్కు అపాయింట్ మ్ంట్ ఇస్తరు? మీ బలం చూసి ఇస్తరు. మనకున్న ఒక్క ఎమ్మాలే్య కూడా వైసీపీ 152వ ఎమ్మాలే్యగా మారిపోయినప్్పడు కేంద్ం హంశాఖ మంత్రి న్కు ఎంద్కు అపాయింట్ మ్ంట్ ఇస్తరు? మీ బలం చూసి ఇస్తరు. 
వారంతా క్షేత్ర సథాయిలో పోర్ట్లు చేసి వచాచిరు. వారికి మన బలం అరధిం అవుతంద్. మనం అదే స్ఫూరి్తతో బలమైన ప్రభుత్వం సథాపంచాలంటే క్రమశక్ణ అవసరం. గీత దాటని వారంతా క్షేత్ర సథాయిలో పోర్ట్లు చేసి వచాచిరు. వారికి మన బలం అరధిం అవుతంద్. మనం అదే స్ఫూరి్తతో బలమైన ప్రభుత్వం సథాపంచాలంటే క్రమశక్ణ అవసరం. గీత దాటని 
ర్జకీయాలు చేయడం అవసరం. పోర్టం ప్రత్యరిధిని బటిటే చేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే 25 మంద్ ఎంపీలు, 175 మంద్ ఎమ్మాలే్యలు కాద్. ఐద్న్నర కోటలు మంద్ ప్రజలు. మనమంతా ర్జకీయాలు చేయడం అవసరం. పోర్టం ప్రత్యరిధిని బటిటే చేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే 25 మంద్ ఎంపీలు, 175 మంద్ ఎమ్మాలే్యలు కాద్. ఐద్న్నర కోటలు మంద్ ప్రజలు. మనమంతా 
ట్కుసులు కడితే దాని మీద పాలకులు బతకుతన్్నరు. మన ట్కుసుల మీద బతకుతూ మన జీవితాలన నలిపేసు్తంటే చూస్్త ఊరుకోవాల్? ర్జా్యంగం మీద గౌరవం అంటే శ్రీ ట్కుసులు కడితే దాని మీద పాలకులు బతకుతన్్నరు. మన ట్కుసుల మీద బతకుతూ మన జీవితాలన నలిపేసు్తంటే చూస్్త ఊరుకోవాల్? ర్జా్యంగం మీద గౌరవం అంటే శ్రీ 
అంబేద్కర్ గారికి దండలు వేసే్త సరిపోద్ ఆయన ఆశయాలి్న నిలబెట్టేలి. ఉత్తర్ంధ్రలో కమిటీలు మీ అందరి ఆమోదంతోనే వేస్తం. పార్టే తరఫున ఓ త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్్పటు చేసి ప్రతి అంబేద్కర్ గారికి దండలు వేసే్త సరిపోద్ ఆయన ఆశయాలి్న నిలబెట్టేలి. ఉత్తర్ంధ్రలో కమిటీలు మీ అందరి ఆమోదంతోనే వేస్తం. పార్టే తరఫున ఓ త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్్పటు చేసి ప్రతి 
నియోజకవరగాంలో కార్యకర్తలతో మాట్లుడిస్తం. పని చేసే వారిని గురి్తస్తం. విశాఖ రూరల్ నంచ్ శ్రీకాకుళం వరకు అని్న జిల్లులోలు 70 శాతం మంద్ ఆమోదంతోనే కమిటీల జాబితా నియోజకవరగాంలో కార్యకర్తలతో మాట్లుడిస్తం. పని చేసే వారిని గురి్తస్తం. విశాఖ రూరల్ నంచ్ శ్రీకాకుళం వరకు అని్న జిల్లులోలు 70 శాతం మంద్ ఆమోదంతోనే కమిటీల జాబితా 
విడుదల చేస్తం. ఒక్క పలుప్తో లక్న్నర మంద్ జనం వచ్చినప్్పడు వైసీపీని ఓడించాలంటే మనలో నంచ్ బలమైన న్యకులు బయటకు ర్వాలి.విడుదల చేస్తం. ఒక్క పలుప్తో లక్న్నర మంద్ జనం వచ్చినప్్పడు వైసీపీని ఓడించాలంటే మనలో నంచ్ బలమైన న్యకులు బయటకు ర్వాలి.
• మనలినా అడుడుకునేందుకు ఒక్కటైపోతారు• మనలినా అడుడుకునేందుకు ఒక్కటైపోతారు
కొత్త పార్టే వసు్తంటే అప్పటికే ఉన్న వారు ఎంద్కు ర్నిస్తరు. అవసరం అయితే మనలి్న దెబ్బ కొటటేడానికి ఇదదారూ కలసి పోతారు. జనసేన పార్టేకి ఉన్నద్ చెటలుకు బుల్లుటులు ఎంద్కు కొత్త పార్టే వసు్తంటే అప్పటికే ఉన్న వారు ఎంద్కు ర్నిస్తరు. అవసరం అయితే మనలి్న దెబ్బ కొటటేడానికి ఇదదారూ కలసి పోతారు. జనసేన పార్టేకి ఉన్నద్ చెటలుకు బుల్లుటులు ఎంద్కు 
పూయవు అని ఆలోచ్ంచే నవతరం. పార్టే తరఫున మేమ మీకు అండగా ఉంట్ం. సమస్యల నంచ్ పారిపోవద్దా. అంచెలంచెలుగా పార్టే నిర్మాణం చేపడదాం. ర్ష్ట్ర అభివృద్ధిని కాంక్ంచే పూయవు అని ఆలోచ్ంచే నవతరం. పార్టే తరఫున మేమ మీకు అండగా ఉంట్ం. సమస్యల నంచ్ పారిపోవద్దా. అంచెలంచెలుగా పార్టే నిర్మాణం చేపడదాం. ర్ష్ట్ర అభివృద్ధిని కాంక్ంచే 
కొంత మంద్ మన దగగారకు వచాచిరు. మంద్ మంద్ ఇంకొంత మంద్ మన దగగారకు వస్తరు. బేధాభిప్రాయాలు వీడి కలసికటుటేగా మంద్కు వెళ్లులి. ప్రాంతీయతన విసమారించని కొంత మంద్ మన దగగారకు వచాచిరు. మంద్ మంద్ ఇంకొంత మంద్ మన దగగారకు వస్తరు. బేధాభిప్రాయాలు వీడి కలసికటుటేగా మంద్కు వెళ్లులి. ప్రాంతీయతన విసమారించని 
జాతీయ వాదం అనే జనసేన సిదాధింతాని్న మంద్కు తీసుకువెళ్లులి. ప్రతి ఒక్కరికీ మనం ఆంధ్రులు అనే భావన అవసరం. ఏ సభ నడిపన్ విశాఖ ఉకు్క ఆంధ్రుల హకు్క.. జై ఆంధ్ర జాతీయ వాదం అనే జనసేన సిదాధింతాని్న మంద్కు తీసుకువెళ్లులి. ప్రతి ఒక్కరికీ మనం ఆంధ్రులు అనే భావన అవసరం. ఏ సభ నడిపన్ విశాఖ ఉకు్క ఆంధ్రుల హకు్క.. జై ఆంధ్ర 
నిన్దాలు మరువొద్దా అని అన్్నరు.నిన్దాలు మరువొద్దా అని అన్్నరు.
• కషట్కాలంలో నిలబడిన వార్కే భవిషతుతి: శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్• కషట్కాలంలో నిలబడిన వార్కే భవిషతుతి: శ్రీ న్దండ్ల మనోహర్
పార్టే ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ న్దెండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్వం ర్ష్్రాని్న ఎంత అంధకారంలోకి తీసుకువెళ్తంద్ అన్న విషయం జనసేన పార్టే పార్టే ర్జకీయ వ్యవహార్ల కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ న్దెండలు మనోహర్ గారు మాట్లుడుతూ “వైసీపీ ప్రభుత్వం ర్ష్్రాని్న ఎంత అంధకారంలోకి తీసుకువెళ్తంద్ అన్న విషయం జనసేన పార్టే 
డిజిటల్ కా్యంపెయినింగ్ దా్వర్ ప్రజలందరికీ అరధిం అయి్యంద్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి శ్రమదాన కార్యక్రమంతో ర్ష్ట్రంలో పరిసిథాతలు దేశం మొత్తం అందరికీ తెలిశాయి. ర్ష్ట్రంలో డిజిటల్ కా్యంపెయినింగ్ దా్వర్ ప్రజలందరికీ అరధిం అయి్యంద్. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి శ్రమదాన కార్యక్రమంతో ర్ష్ట్రంలో పరిసిథాతలు దేశం మొత్తం అందరికీ తెలిశాయి. ర్ష్ట్రంలో 
పరిసిథాతలు చూసే్త.. ఎక్కడ చూసిన్ మహిళలపై దాడులు, 6 లక్ల కోటలు అప్్పలు తప్ప ఏమీ కనబడడం లేద్. ప్రభుత్వ కార్్యలయాలన సైతం బా్యంకులకు తాకటుటే పెటేటేసు్తన్న పరిసిథాతి. పరిసిథాతలు చూసే్త.. ఎక్కడ చూసిన్ మహిళలపై దాడులు, 6 లక్ల కోటలు అప్్పలు తప్ప ఏమీ కనబడడం లేద్. ప్రభుత్వ కార్్యలయాలన సైతం బా్యంకులకు తాకటుటే పెటేటేసు్తన్న పరిసిథాతి. 
ర్ష్ట్రంలో ఉన్న పరిసిథాతలన ప్రజలోలుకి తీసుకువెళ్లులి. ర్ష్ట్రంలో మూడో ప్రతా్యమా్నయంగా మనం ఎదగాలి అంటే కిలుషటే పరిసిథాతలోలు మనం బయటకు వచ్చి నిలబడాలి. మఖ్యంగా గ్రామ ర్ష్ట్రంలో ఉన్న పరిసిథాతలన ప్రజలోలుకి తీసుకువెళ్లులి. ర్ష్ట్రంలో మూడో ప్రతా్యమా్నయంగా మనం ఎదగాలి అంటే కిలుషటే పరిసిథాతలోలు మనం బయటకు వచ్చి నిలబడాలి. మఖ్యంగా గ్రామ 
సథాయి నంచ్ బలంగా నిలబడాలి. కషటేకాలంలో నిలబడిన వారికి మంచ్ భవిష్యత్త ఉంటుంద్. చ్త్తశుద్దాతో, నిజాయితీగా ర్జకీయాలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ మంచ్ భవిష్యత్త ఉంటుంద్. సథాయి నంచ్ బలంగా నిలబడాలి. కషటేకాలంలో నిలబడిన వారికి మంచ్ భవిష్యత్త ఉంటుంద్. చ్త్తశుద్దాతో, నిజాయితీగా ర్జకీయాలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ మంచ్ భవిష్యత్త ఉంటుంద్. 
సీటేల్ పాలుంట్ ఆవరణలో ఒక మంచ్ లక్ష్ంతో చేపటిటేన సభ దా్వర్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరిశ్రమన కాపాడుకోవాలిసున ఆవశ్యకతన చాట్రు. మీ మీ ప్రాంతాలోలు కూడా చ్న్న చ్న్న సీటేల్ పాలుంట్ ఆవరణలో ఒక మంచ్ లక్ష్ంతో చేపటిటేన సభ దా్వర్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు పరిశ్రమన కాపాడుకోవాలిసున ఆవశ్యకతన చాట్రు. మీ మీ ప్రాంతాలోలు కూడా చ్న్న చ్న్న 
సభలు నిర్వహించ్ క్షేత్ర సథాయిలో సమస్యలపై పోర్టం చేయండి” అన్్నరు.సభలు నిర్వహించ్ క్షేత్ర సథాయిలో సమస్యలపై పోర్టం చేయండి” అన్్నరు.
• ప్రమాదంలో మృతి చందిన క్రియాశీలక కార్యకరతి కుటంబానికి పర్హారం• ప్రమాదంలో మృతి చందిన క్రియాశీలక కార్యకరతి కుటంబానికి పర్హారం
అంతకు మంద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ఏర్్పటు కోసం ప్రాణ తా్యగం చేసిన అమరజీవి శ్రీ పొటిటే శ్రీర్మలు గారికి శ్రీ పవన్ అంతకు మంద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ఏర్్పటు కోసం ప్రాణ తా్యగం చేసిన అమరజీవి శ్రీ పొటిటే శ్రీర్మలు గారికి శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు నివాళలు అరి్పంచారు. అనకాపలిలు నియోజకవర్గానికి చెంద్న పార్టే క్రియాశీలక కార్యకర్త శ్రీ పల్లు శ్రీన కళ్్యణ్ గారు నివాళలు అరి్పంచారు. అనకాపలిలు నియోజకవర్గానికి చెంద్న పార్టే క్రియాశీలక కార్యకర్త శ్రీ పల్లు శ్రీన 
ప్రమాదవశాత్త మృతి చెందారు. ఆయన భార్య శ్రీమతి పల్లు స్ర్యకుమారికి క్రియాశీలక సభు్యలకు అందచేసే బీమా పథకం ప్రమాదవశాత్త మృతి చెందారు. ఆయన భార్య శ్రీమతి పల్లు స్ర్యకుమారికి క్రియాశీలక సభు్యలకు అందచేసే బీమా పథకం 
కింద రూ. 5 లక్ల చెకు్కన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అందచేశారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన చోడవరం నియోజకవర్గానికి కింద రూ. 5 లక్ల చెకు్కన శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అందచేశారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన చోడవరం నియోజకవర్గానికి 
చెంద్న జనసైనికులు శ్రీ పడాల సతి్తబాబు. శ్రీ వీసం రవిలకు మ్డికలుయిమ్ చెకు్కలు ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టే చెంద్న జనసైనికులు శ్రీ పడాల సతి్తబాబు. శ్రీ వీసం రవిలకు మ్డికలుయిమ్ చెకు్కలు ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టే 
పొలిట్ బూ్యరో సభు్యలు శ్రీ అర్ం ఖాన్, ప్రధాన కార్యదరు్శలు శ్రీ తమిమార్డిడు శవశంకర్, శ్రీ బొలిశెటిటే సత్యన్ర్యణ, శ్రీమతి పొలిట్ బూ్యరో సభు్యలు శ్రీ అర్ం ఖాన్, ప్రధాన కార్యదరు్శలు శ్రీ తమిమార్డిడు శవశంకర్, శ్రీ బొలిశెటిటే సత్యన్ర్యణ, శ్రీమతి 
పాలవలస యశసి్వని, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ కోన తాతార్వు, ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు శ్రీ సుందరప్ విజయ్ కుమార్, శ్రీ పాలవలస యశసి్వని, పీఏసీ సభు్యలు శ్రీ కోన తాతార్వు, ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధులు శ్రీ సుందరప్ విజయ్ కుమార్, శ్రీ 
పరుచూరి భాస్కరర్వు, ర్ష్ట్ర కార్యదరు్శలు శ్రీ గడసల అపా్పర్వు, శ్రీ బోడపాటి శవదత్, శ్రీమతి ద్ర్గా ప్రశాంతి, పార్టే పరుచూరి భాస్కరర్వు, ర్ష్ట్ర కార్యదరు్శలు శ్రీ గడసల అపా్పర్వు, శ్రీ బోడపాటి శవదత్, శ్రీమతి ద్ర్గా ప్రశాంతి, పార్టే 
న్యకులు శ్రీ సందీప్ పంచకరలు, శ్రీ వంపూరి గంగులయ్య , శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ ర్జు, శ్రీ ర్జాన స్ర్యచంద్ తద్తరులు న్యకులు శ్రీ సందీప్ పంచకరలు, శ్రీ వంపూరి గంగులయ్య , శ్రీ పీవీఎస్ఎన్ ర్జు, శ్రీ ర్జాన స్ర్యచంద్ తద్తరులు 
పాల్గాన్్నరు.పాల్గాన్్నరు.
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మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే స్మాన్య జనసైనకుడు చేసే కార్యక్రమాలన సైతం బాహ్యప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మర్యు వార్ గళ్నినా వినిపంచడానికి 
మీ మందుకు వచ్చింది శతఘ్నా న్్యస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే కార్యక్రమాలన మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కార్యక్రమాలన 
మా వెబ్ సైట్ మర్యు ఈ-పేపర్ లో ప్రచుర్ంచడం జరుగుతుంది.

మా వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

తెలంగాణలో గంజాయి రవాణాపై జనసేన రిలే నిరాహారదీక్ష
ర్ష్ట్రంలో గంజాయి వినియోగం పెరుగుతోందని, గంజాయిపై యుదధిం సమయం ఆసన్నమైంద్. పరిసిథాతి తీవ్ం కాకమందే గంజాయి వినియోగం అరికట్టేలి. రోజూ రోజు 
కు అమాయకులైన యువకులు గంజాయి బారిన పడటం, గంజాయి కోసం నేరసుథాలు గా మారటం జరుగుతంద్. ఇంటెలిజెన్సు వ్యవసథా అధికంగా ఉన్న హైదర్బాద్ లో 
కూడా అక్రమంగా గంజాయి ర్వటం కూడా మంచ్ పరిణామం కాద్. విదా్యరిథా దశలో ఉన్న యువత గంజాయి కి అలవాటు పడటం వలలు,  అద్ దేశ భవిష్యత్త చాల్ 
ప్రమాదకరంగా తయారవుతంద్. 
జనసేన పార్ట్ తెలంగాణ సేట్ట్ ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్ మాట్్లడుతూ....
డ్రగ్సు మఖ్యంగా ఆంధ్ర ర్ష్ట్రం బోరడుర్ నంచే తెలంగాణలోకి వసు్తన్నటుటేగా తెలుసు్తంద్ ఆంధ్ర ర్ష్ట్రం సరైన విధంగా చెక్ పోసుటేలు పెటిటేంచ్ పోలీసుల దా్వర్ తనిఖీలు 
జరిపంచ్ దీనిని అరికటటేడంలో ఆంధ్ర ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైంద్. దీనివలలు మఖ్యంగా యువత జీవితాలు న్శనం అయిపోతన్్నయి. యూత్ అనే దేశానికి వెన్్నమక 
అంట్రు అల్ంటిద్ ఈ నూతన ఇల్ంటి మత్త పదార్థాలకు బానిసలై తమ జీవితాలన సర్వన్శనం చేసుకుంటున్్నడు.
మఖ్యంగా ఈ ఈ డ్రగ్సు వలలు విదా్యరుథాలు తమ జీవితాలన న్శనం చేసుకుంటున్్నరు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం విదా్యరిథా దశ నంచే మొదలవుతంద్ అల్ంటిద్ ఆ దశలోనే ఈ 
డ్రగ్సు వలన విదా్యరుథాలు తమ జీవితాలన న్శనం చేసుకుంటున్్నరు. తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ వారు ఎవరికి ల్ంగ కుండా వాళలు విధులన సక్రమంగా నిర్వరి్తస్్త ఉండండి 
జనసేన పార్టే  పోలీసులకు ఎప్్పడు అండగా ఉంటుంద్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న కొంతమంద్ మంత్రులు ఎంపీలు పోలీసుల మీద తమ ప్రభావాని్న చూపసు్తన్్నరు అల్ంటి 
వాళలుకు మీరు ల్ంగ కుండా మీ బాధ్యతలన మీరు సక్రమంగా నిర్వరి్తంచండి అవసరమైతే వాళలుకి నోటీసులు నోటీసు జార్ చేయండి. గంజాయి అమామాయి వాళ్ళ మీద 
కొని్న వాళ్ళ మీద కేసు నమోద్ చేయాలి. ర్ండు తెలుగు ర్ష్్రాలోలు ని యువత వారి జీవితాలు న్శనం కాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ డ్రగ్సు ని తెలుగు ర్ష్్రాలోలు ర్కుండా 
నివారించాలి. దీని దా్వర్ ప్రభుతా్వనికి తెలిపేద్ ఏంటంటే ఈ గంజాయి ఓకే నీ ల్ంటి మత్త పదార్థాలన ఆడవాళ్ళ మీద సపె్లు చేసే విధానం సరైన విధంగా కేసులు పెటిటే 
శక్పడేల్ గా చూడాలి ఒక కొత్త చట్టేని్న అమలు పరచాలి.
గ్రేటర్ హైదర్బాద్ ప్రెసిడెంట్ ర్జలింగం మాట్లుడుతూ...
గంజాయి అనేదానికి ప్ల్ సటేప్ పడేవరకు జనసేన పార్టే తరఫున మేమ మా నిరసన తెలియజేసు్తన్న ఉంట్న. ప్రభుత్వం మంద్కు వచ్చి మంద్గా గంజాయ్ సగు ని 
అరికట్టేలి అప్్పడే యువత దారిన పడుతంద్.
తెలంగాణ  జనసేన పార్ట్ విద్్యర్థి విభాగం అధ్యక్షులు శ్రీ సంపత్ న్యక్ మాట్్లడుతు....
ర్జకీయ న్యకులకు వాళ్ళ పదవులు పైన ఉన్న శ్రదధి ప్రజల పైన లేద్ మఖ్యంగా హైదర్బాద్ ప్రవచన్లకు దోపడీలకు మరడురులు మానభంగాలు అటటే గా మారుతంద్. 
ఎంద్కు అంటే దానికి మఖ్యకారణం డ్రగ్సు గంజాయ్. హైదర్బాద్ చుటూటే మొత్తం మూడు నంచ్ న్లుగు న్లుగు వందల బసుసులు ఉన్్నయి వీటిలోని ఎకు్కవగా 
గంజాయి సరఫర్ ఎకు్కవగా ఉంటుంద్ ర్ండు ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్వలు ఒక్క ఒక్కరోజులో వాడి కాస్తంత ఉంద్ వాడికి గేటులు ఎని్న ఉన్్నయి ఏమేమి ఉన్్నయి ఎక్కడెక్కడ 
ఉన్్నయి. ఇల్ంటివి కొనకో్క గలిగితే కానీ మనకి ఎంత పెదదా ఇంటెలిజెన్సు ఏ వసు్తంద్ ఇంత మంద్ ఐఏఎసులు ఐపఎసులు ఐఎఫ్ఎస్ లో ఉన్్నరు ఎంతమంద్ ఉన్నప్్పడు 
ఎంద్కు తెలుసుకోలేకపోతన్్నరు ఈ డ్రగ్సు సరఫర్ గురించ్.. ప్రభుతా్వలు మీరు ఇప్పటికైన్ మేలో్కండి ప్రజలు కనసన్నలోలు మ్లగండి మీ ప్రభుతా్వలు బతికి బటటే 
కడతాయి లేకపోతే మీకు ప్రజలనండి వ్యతిరేకత తప్పద్.
కుతుబులలాపూర్ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ నందగిర్ సతీష్ ....
తెలంగాణలో డ్రగ్సు అరికటటేడానికి జనసేన పార్టే చేపటిటేన రిలే నిర్హార దీక్లకు మదదాతగా వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు  తెలియజేశారు. గంజాయి అనేద్ చాల్ 
దౌర్్గ్యం అయిన విషయం అని , వినోద యువత చెడు ఉందని ఆయన వా్యఖా్యనించారు. తెలుగు ర్ష్ట్రం మరియు మన పక్క ర్ష్ట్రం అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ నండే 
అధిక సంఖ్యలో గంజాయి ఎగుమతి అవుతందని, అక్కడి పోలీసు శాఖ వారు పటిటేంచుకోకుండా ఉండడం వలలు ఇతర ప్రాంతాలకు సరఫర్ అవుతందని తీవ్సథాయిలో 
ధ్వజమ్తా్తరు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి మఖ్యమైన వ్యకి్త మఖ్యమంత్రి అయా్యడని .... తెలుగు ర్ష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కలిసి ఉన్్నమని కానీ మఖ్యమంత్రి సరిగాగా పటిటేంచుకోక 
పోవడం వలలు ర్ండు ర్ష్్రాలలో యువత అధికంగా గంజాయి ప్రభావానికి లోనవుతన్్నరు అని వా్యఖా్యనించారు. సువిశాలమైన తెలంగాణ లోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ మఖ్యమంత్రి 
గంజాయి మొక్కలు పంపంచటం ద్రదృషటేకరం అని వా్యఖా్యనించారు. ఎక్కడ ప్రజల సమస్యలు ఉన్్నయో అక్కడ జనసేన పార్టే ప్రత్యక్మై ప్రజల సమస్య తీర్నికి జనసేన 
పార్టే కృష్ చేసు్తందని కుత్బల్లుపూర్ నియోజకవరగాం ఇంచార్జి నందగిరి సతీష్ తెలిపారు.
తెలంగాణ జనసేన పార్ట్ విభాగం వైస్ చైర్మన్ నీహార్క న్యుడు మాట్్లడుతూ... 
యువత చేసి మారగాం లోకి వెళ్ళకుండా ఉండలు తో అనేద్ మఖ్యమైన పాత్ర పోష్సు్తంద్ అని వా్యఖా్యనించారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన న్యకులు మరియు జనసైనికులు పెదదా ఎత్తన పాల్గాన్్నరు. 

శతఘ్నా న్్యస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789
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నిరుపేద కుటుంబానికి అండగా జనసేన
శతఘ్్న నూ్యస్: ఈ ప్రభుత్వం నిరలుక్ష్ం మొండి వైఖరికి నిలువెత్త సక్ష్ం. 
మర్రిపాడు మండలంలో నివసిసు్తన్న కుంట నరసయ్య వసతి లేక చెటలు కింద 
నివసిసు్తన్న తరుణంలో ఈమధ్య పడిన అకాల వర్షాల కారణంగా తన నివసించ్న 
ప్రదేశం మొత్తం వరషాప్ నీటితో మనిగి పోయింద్ సథానిక జనసైనికులు ఆ 
సమాచార్ని్న తెలుసుకుని జనసేన న్యకులకు తెలియచేయగా వెంటనే 
స్పంద్ంచ్ పై అధికారులకు తెలియజేస్తమని వాళ్ళకి భరోస ఇవ్వడం జరిగింద్. 
ఈ కార్యక్రమంలో న్ల్లురు జిల్లు సంయుక్త కార్యదరి్శ వనం పవన్ కుమార్, 
మర్రిపాడు మండల ప్రచార కార్యదరి్శ ఉదయ్, గంట్ అంజి,విష్్ కుమార్ 
వినోద్, చ్న్్న జనసేన తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.

ఒంగోలులోని జిల్లా జనసేనపార్టా కారాయాలయంలో ఆంధ్రరాష్ట్ర 
అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహంచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న నూ్యస్: ప్రకాశం జిల్లు జనసేన పార్టే అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ గారి 
ఆదేశాలు మేరకు ఆంధ్ర ర్ష్ట్ర అవతరణ ద్నోతసువం సందర్బంగా ఒంగోలులోని 
జిల్లు జనసేన పార్టే కార్్యలయంలో అమరజీవి పొటిటే శ్రీర్మలు గారి చ్త్రపట్నికి 
ప్రకాశం జిల్లు జనసేన పార్టే లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు సుంకర సయిబాబా గారి 
అధ్యక్తన నివాళ్ళ అరి్పంచడం జరిగింద్. ఈ సందర్బంగా సుంకర సయిబాబా 
గారు మాట్లుడుతూ మహానీయులు పొటిటే శ్రీర్మలు గారి ఆశయాలే సధనగా 
ఆయన చూపన బాటలో మంద్కు వెళ్్తమ అని తెలియజేసరు. మరియు 
ఒంగోలు జనసేన కార్్పరేటర్ మలగా రమేష్ గారు మాట్లుడుతూ పొటిటే 
శ్రీర్మలు గారి స్ఫూరి్తతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్యకత్వం 
లో ఆంధ్ర ర్ష్ట్ర అభివృద్ధికి పాటుపడుతామ అని తెలియజేశారు. ప్రకాశం జిల్లు 
జనసేన పార్టే కార్యదరి్శ కళ్్యణ్ మతా్యల గారు మాట్లుడుతూ పొటిటే శ్రీర్మలు 
గారి ఆశయాలే సధనగా పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్యకత్వంలో బడుగు బలహీన 
వర్గాలకు అండగా ఉంట్మని తెలియజేశారు. ప్రకాశం జిల్లు జనసేన సంయుక్త 
కార్యదరి్శ ర్యపాటి అరుణ గారు మాట్లుడుతూ మహనీయుడు పొటిటే శ్రీర్మలు 
గారి స్ఫూరి్తతో ర్నన్న రోజులోలు పవన్ కళ్్యణ్ గారి న్యకత్వంలో మహిళ 
సమస్యల మీద పోర్టం చేస్తమని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఒంగోలు 
జనసేన కార్్పరేటర్ మలగా రమేష్, ప్రకాశం జిల్లు జనసేన కార్యదరు్శలు 
చనపతి ర్ంబాబు, ర్యని రమేష్, కళ్్యణ్ మతా్యల, ప్రకాశం జిల్లు జనసేన 
సంయుక్త కార్యదరి్శ అరుణ ర్యపాటి మరియు మాల్్యద్రి న్యుడు, గోప 
కృష్, షేక్ సైద్లు, ప. సందీప్ తద్తరులు పాల్గాన్్నరు.
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నెల్లారులో మైనారిటీ నాయకులు జనసేన లో చేరిక
శతఘ్్న నూ్యస్: న్ల్లురు 29వ డివిజన్ గాంధీ నగర్ నంచ్ అత్తరు, అహమాద్,మన్న శతఘ్్న నూ్యస్: న్ల్లురు 29వ డివిజన్ గాంధీ నగర్ నంచ్ అత్తరు, అహమాద్,మన్న 
మరియు ఇతర మైన్రిటీ న్యకులు ని జిల్లు అధ్యక్షులు మనకాంత్ చెన్్నర్డిడు జనసేన మరియు ఇతర మైన్రిటీ న్యకులు ని జిల్లు అధ్యక్షులు మనకాంత్ చెన్్నర్డిడు జనసేన 
పార్టే  కండువా కప్ప పార్టేలోకి  ఆహా్వనించడం జరిగింద్.పార్టే  కండువా కప్ప పార్టేలోకి  ఆహా్వనించడం జరిగింద్.

విజయవాడలో ఘనంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం వేడుకలు
శతఘ్్న నూ్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ ద్నోతసువం సందర్ంగా జనసేన పార్టే పశచిమ శతఘ్్న నూ్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ ద్నోతసువం సందర్ంగా జనసేన పార్టే పశచిమ 
నియోజకవరగా కార్్యలయంలో నగర అధ్యక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్, పార్టే న్యకులు నియోజకవరగా కార్్యలయంలో నగర అధ్యక్షులు పోతిన వెంకట మహేష్, పార్టే న్యకులు 
పొటిటే శ్రీ ర్మలు చ్త్ర పట్నికి పూలమాల వేసి నివాళలు అరి్పంచారు. ఈ సందర్ంగా పొటిటే శ్రీ ర్మలు చ్త్ర పట్నికి పూలమాల వేసి నివాళలు అరి్పంచారు. ఈ సందర్ంగా 
మహేష్ మాట్లుడుతూ పొటిటే శ్రీర్మలు న్డు ప్రతే్యక ఆంధ్ర కోసం నిర్హార దీక్న మహేష్ మాట్లుడుతూ పొటిటే శ్రీర్మలు న్డు ప్రతే్యక ఆంధ్ర కోసం నిర్హార దీక్న 
పూని ప్రతే్యక ఆంధ్ర సధించడంలో తన ప్రాణాని్న తా్యగం చేశార్ని, తొలి భాష్ పూని ప్రతే్యక ఆంధ్ర సధించడంలో తన ప్రాణాని్న తా్యగం చేశార్ని, తొలి భాష్ 
ప్రయుక్త ర్ష్ట్రంగా ఏర్పడినద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని, ఎందరో మహానభావులు ఆంధ్ర ర్ష్ట్రం ప్రయుక్త ర్ష్ట్రంగా ఏర్పడినద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని, ఎందరో మహానభావులు ఆంధ్ర ర్ష్ట్రం 
కోసం తమ జీవితాలన తా్యగం చేశారని, ఇల్ంటి సమరయోధులు స్ఫూరి్తని మనలో కోసం తమ జీవితాలన తా్యగం చేశారని, ఇల్ంటి సమరయోధులు స్ఫూరి్తని మనలో 
నింప్కోవాలన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదరి్శలు లింగం శవ ప్రసద్, సయ్యద్ నింప్కోవాలన్్నరు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదరి్శలు లింగం శవ ప్రసద్, సయ్యద్ 
మోబిన, కార్యదరు్శలు కొర్ర గంజి వెంకటరమణ, వేవిన న్గర్జు, ఆకారప్ విజయ మోబిన, కార్యదరు్శలు కొర్ర గంజి వెంకటరమణ, వేవిన న్గర్జు, ఆకారప్ విజయ 
కుమారి, సంయుక్త కార్యదరు్శలు సబింకర్ నరేష్, బావి శెటిటే శ్రీన, ర్జా న్యుడు, కుమారి, సంయుక్త కార్యదరు్శలు సబింకర్ నరేష్, బావి శెటిటే శ్రీన, ర్జా న్యుడు, 
మహేష్ తద్తరులు పాల్గాన్్నరు. మహేష్ తద్తరులు పాల్గాన్్నరు. 
పొట్ట్ శ్రీరామలు చ్త్పట్నికి నివాళులర్్పంచ్న జనసేన పార్ట్ విజయవాడ నగర అధ్యక్షులు 
వెంకట మహేష్, జనసేన న్యకులు

శతఘ్నా న్్యస్ వాట్సప్ నంబర్: 9391115789

మారుమూల గ్రామాలో్ల ఉండే స్మాన్య జనసైనకుడు చేసే కార్యక్రమాలన సైతం 
బాహ్యప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి మర్యు వార్ గళ్నినా వినిపంచడానికి 
మీ మందుకు వచ్చింది శతఘ్నా న్్యస్. కావున మీ అందరూ జనసైనికులు చేసే 
కార్యక్రమాలన మా వాట్సప్ నంబర్ కు పంపంచండి. మీరు పంపంచే కార్యక్రమాలన 
మా వెబ్ సైట్ మర్యు ఈ-పేపర్ లో ప్రచుర్ంచడం జరుగుతుంది.
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