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రోజూ పవన్ కళ్యాణ్ ని చూస్తుంటుం, కుందరు అభిమానులకి 
మాత్ుం ఎప్పుడో ఒకసారి తన ముందుకు వచ్చినప్పుడే 
బాగుంటుందనిపిస్తుంది..కానీ రోజూ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకేలా 
ఉుంటడు..తేడా  పవన్ కళ్యాణ్  లో లేదు..అభిమానుంలో ఉుంది .
అుందరికీ పవన్ కళ్యాణ్ అుంటే చెపపులేని ఆభిమానుం..ఆయన నోటి 
నుుంచ్ ఒక మాట, ఆదేశుం  వస్్త వెనకా ముందు ఆలోచ్ుంచకుుండా 
పనిచేసా్తుం..ఆయన ఒక గొపపు టర్చి బేరర్ మనకు..అుందులో 
అనుమానుం లేదు
ఆయనకు, జనస్న పార్టీకి అభిమానులే బలుం, బలహీనత కూడా 
అభిమానులే... చాలా మీటిుంగ్స్ లో  అభిమానుల అత్యాత్స్హుం, 
కేరిుంతలతో, విజిల్స్ తో ఉతస్హపరచటమే పే ..మొన్నటికి మొన్న 
హైదరాబాద్ సుంగరేణి కాలనీ సుంఘటనకు  సుంభుందిుంచ్ ఆ పాప 
తల్లిదుండ్రులను పరామరి్శుంచడానికి ఆరిధిక సాయుం అుందిుంచడానికి 
అక్కడకు జనస్నా ని వెళ్ళారు..ఒక 2, 3 గుంటల నుుంచీ సాథానిక జన 
సైనికులు, నాయకులు, వీర మహిళలు ఒక పద్దతిలో ఆయన రాకకు 
పాలిన్ చేశారు..ఆయన వచేచి వరకూ ఒక పద్దతిలో వీరమహిళలు ఆ 
పాపకు నాయాయుం జరగాలని గొుంతెతి్త మాటలిడారు..ఉన్నవాళళాుంత్ 
సుంఘీభావుం తెల్యజేసారు..ఇక ఓ పావు గుంటలో కళ్యాణ్ గారు 

వసా్తరనగానే ఎక్కడ నుుంచ్ వచాచిరో గానీ వుందలోలి అభిమానులు చేరారు..ఆ చ్న్న రోడుడు ఇసకేస్్త రాలనుంతగా మారిపోయుంది..హడావుడి మొదలయయాుంది..కళ్యాణ్ 
గారి కారు అడుగపెటటీడుం ఆలసయాుం అపపుటి వరకు క్రమశిక్షణతో  ఉన్న వారుంత్ పూనకుం వచ్చినటలి ఒకటే అరుప్లు, ఈలలు, గోల గోల చేశారు..ఆయని్న 
దగ్గరినుుంచీ ఎవరికి వారు చూడాలని తోప్లాట. ఒకరిని ఒకరు కుంట్రోల్ చేస్ పరిస్తతి లేకపోయుంది..మరాయాదస్తలు కూడా ఆ సమయుంలో అదుప్ తపాపురు. 
..పాపుం పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయుంగా చ్నా్నరి పాప ఇుంటికెళ్లి పరామరిస్ుంచ్ సాయుం చేద్్దమనుకుుంటే ఇుంటి ముందు వరకు వచ్చి ఈ అభిమానుల అత్యాత్స్హుం 
వలలి పది అడుగలు వేయలేని పరిసథాతి, జనుం గమగడి తోవులాటలు, అరుప్లు, కేకలు, జిుంద్బాదులి, ఈలలతో అరగుంటకు కూడా కుంట్రోల్ చేయలేని పరిసథాతి 
ఏరపుడిుంది..చ్వరికి అనుకున్నటలి కాకుుండా పాప తల్లిదుండ్రులనే తన దగ్గరికి  పిల్చ్ పరామరి్శుంచే పరిసథాతి కల్పుుంచారు..ఆయన ఇుంటికెళ్లి పరామరి్శస్్త ఇుంకెుంతో 
బాగుండెది కద్!!
అలాగే..రాజముండ్రి కవాత్ రోజు కూడా ఇుంతకుంటే ఎకు్కవ ప్రణాళ్క వేసకునా్నరు..సైనికులాలి కవాత్ ఆ బ్రీడ్జ్ మీద నుుండి బహిరుంగ సభ వేదిక వరకూ నడుస్్త 
క్రమశిక్షణ కు మారుపేరైన సైనికుల కవాత్ మాదిరిగా డ్రెస్ వేసకుని చేయాలనుకున్న ద్ని్న చేయలేక పోయారు..అలా మార్చి ఫాస్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేయుంచ్ 
ఉుంటే చూడటనికి ఎుంత బాగుండేది..పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా సుంతోషుంచేవారు..ఆయన మాట కోసుం లక్షలోలి ఎదురు చూస్్త ఉుంటరు..అలా పవన్ కళ్యాణ్ 
గారికి నషటీుం మనకు తెల్యకుుండానే నషటీుం జరుగతోుంది..ఈ విషయుంపై పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా  సహజుంగానే చాలా సారులి చెపిపు చూసారు...కానీ ఆయన 
మీలో మారుపు కోరుకునే మనిష..అుందుకని కోపుం ప్రదరి్శుంచరు.
అపపుటిద్కా నిశబధిుం గా వుుండే వాళ్లి..ఆయన వస్తనా్నడని మైకోలి చెబితే చాలు ఈలలు, కేకలు, అరుప్లు..పూనకుం వచ్చినటలి నామాదులాలి వినే పరిసథాతి కోలోపుయ 
తోప్లాటలు..ఒక్క అడుగ ముందుకు కళ్యాణ్ గారిని వేయనీయరు..ఈలలు, అరుప్లు, జిుంద్బాదులి..ఆయనేదో చెబుద్ుం కద్ని అనుకుుంటే మధయాలో ఆరుప్లు..
ఇదేుం అభిమానుం..మీ అభిమానుం ఓటలి రూపుంలో చూపిస్్త ఎుంటి బావుుంటుంది గా..మనుం ఆయనకు నషటీుం చేస్తనా్నమ లాభుం చేస్తనా్నమా!!?? ఆయన ఏుం 
చెబుత్డో విుంద్మని అనుకున్న ఆయన మీద అభిమానుంతో ఆయని్న చూసన ఆనుందుంలో పూనకుం వచ్చినటటీ ఊగిపోత్నా్నమ ..ఇుంకా ఈలలు, గోలలతో 
ఆయని్న ఒక సనిమా నటడిగానే చూస్తనా్నరా!! సమాజుం కసుం రాజకీయాలోలికి వచ్చిన ఒక ముంచ్ ప్రజానాయకుడు..ఆయన ఇమేజ్ కాపాడుకోవడుం మన 
బాధయాత..ఆయనలో ఒక నైన ఓ రాజకీయ నాయకుడి్న  చూద్్దుం.
అభిమానుల నుుంచ్ జనస్న ఫాలోయర్స్ గా మారారు ఎుంతోముంది..క్రమశిక్షణ తో ఉుంటరు. ఎటొచ్చి ఇుంకా ఆయని్న సనీ సాటీర్ గా మాత్మే చూస్ అభిమానులే 

ఈ ఈలలు, కేకలు, ఆరుప్లు చేస్తనా్నరు..వీళళాతోనే పార్టీకి కుంచెుం ఇబ్ుంది..
పార్టీ పెద్దలు కూడా ఈ అభిమానులు ఎుందుకు ఆయన కనబడితే చాలు పూనకుం 
వచ్చినటలి ఉనామాదులాలి ఆ కద్్ద క్షణాలు ప్రవరి్తస్తనా్నరో తెలీటుం లేదు.
రోజూ పవన్ కళ్యాణ్ ని చూసా్తమ, ఆయన గరిుంచ్ విుంటమ...ఏ వార్త 
చూసనా, టీవీ డిబేట్ చూసనా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆలోచనలు లు ఎలా 
ఉుంటయో జనసైనికులు ఆకళ్ుంప్ చేసకోవాల్ ..ఎలా ఉుండాల్ , జనస్నాని 
ప్రసుంగుం చేస్ప్పుడు ఎలా ప్రవరి్తుంచాలో అనేది సనిమా యాకటీర్ గా కాకుుండా 
రాజకీయ నాయకుడిగా చూసనప్పుడు అరథామవుత్ుంది.
అని ఆయన పాత ప్రసుంగాలని గరు్త చేసకుుంటూవుుంటను..ఆయన నాతోపాట 
ఉన్నటేలి చేస్ ప్రతి పనిలో బిహేవ్ చేసా్త..నిజుంగా ఆయని్న చుస్్త ఫోటో దిగాలని 
కానీ, దగ్గరకు వెళ్లిలని కానీ అనిపిుంచదు..నాకే కాదు..ఎనో్న లక్షల ముందితో కల్స 
కల్స ఉనా్నరు..వాళ్లివరు ఇలా మనిష కనబడగానే ఫొటోలు దిగాలని, ఈలలు, 
గోల చేయరు..దూరుంగా ఉుండి విుంటూ ఆయన చెపేపుది పాటిస్తవునా్నరు..రబ్రు 
చెప్పులువేసకున్న వాళ్ళా ఆయని్న ఆదర్శుంగా తీసకుని ప్రజా ప్రతినిధులుగా 
గెలుస్తనా్నరు..మీలా వాళ్ళా ఫోటోల కోసుం అరుప్లు, కేకలు, ఈలలతో పవన్ 
కళ్యాణ్ గారిని అభిమానిుంచలేదు.
సరికత్త ఉత్స్హుంతో, ప్రజా సమసయాలు తీరచిటనికి జనస్న తో కల్స వచేచి 
యువత ని ఎుంపిక చేస ఎని్నకల బరిలోకి దిుంపాలని వ్యాహాతమాకుంగా  అడుగలు 
వేస్తనా్నరు పవన్ కళ్యాణ్.  రాజకీయ జవాబుద్ర్తనుం రావాల్ అుంటే యువత 
రాజకీయాలోలి నిరామాణాతమాక భాదయాత వహిుంచాల్. అలా ప్రశి్నుంచే దమమాన్న 
యువతే జనస్నకు జనసైనికుల గా మారాల్, అలాుంటి నిప్పు కణాలే రావాల్.

అభిమానులు కాదు జనసైనికులు

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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జనసేనాని సంఘీభావ దీక్షకు తరలి రావాలని 
పిలుపునిచ్చిన బండారు శ్రీనివాస్

ఉకుకుమనిషి జనసేనాని దృఢసంకల్ం! విశాఖ ఉకుకుఫ్యూక్టరీని కాపాడడమే లక్షష్ం! విశాఖ ఉకుకు- ఆంధ్రుల హకుకు ఉకుకుమనిషి జనసేనాని దృఢసంకల్ం! విశాఖ ఉకుకుఫ్యూక్టరీని కాపాడడమే లక్షష్ం! విశాఖ ఉకుకు- ఆంధ్రుల హకుకు 
అనే నినాదానికి అండగా రండి! మంగళగిరికి తరలి రండి! బండారు శ్రీనివాస్ జనసేన ఇంచార్జ్!అనే నినాదానికి అండగా రండి! మంగళగిరికి తరలి రండి! బండారు శ్రీనివాస్ జనసేన ఇంచార్జ్!
జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర కారాయూలయం మంగళగిరి, ఉదయం 10 గంటల నండి సాయంత్ం 5 గంటల వరకు విశాఖ జనసేన పారీ్ట రాష్ట్ర కారాయూలయం మంగళగిరి, ఉదయం 10 గంటల నండి సాయంత్ం 5 గంటల వరకు విశాఖ 
ఉకుకు పరిరక్షణ సంఘీభావ దీక్షకు జనసేనాని హాజరు, రండి, వేలాదిగా తరలి రండి! నాయూయం కోసం నిలబడి ఉకుకు పరిరక్షణ సంఘీభావ దీక్షకు జనసేనాని హాజరు, రండి, వేలాదిగా తరలి రండి! నాయూయం కోసం నిలబడి 
వారికి మద్దతిదా్దం.వారికి మద్దతిదా్దం.
శతఘ్్న న్యాస్: తూరుపుగోద్వరి జిలాలి, కత్తపేట నియోజకవర్గుం, నాలుగ ముండలాలోలిని, జనస్న పార్టీ శతఘ్్న న్యాస్: తూరుపుగోద్వరి జిలాలి, కత్తపేట నియోజకవర్గుం, నాలుగ ముండలాలోలిని, జనస్న పార్టీ 
కారయాకర్తలు, వీర మహిళలు, నాయకులు, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు అుంత్ విజయవాడ, ముంగళగిరి, కారయాకర్తలు, వీర మహిళలు, నాయకులు, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు అుంత్ విజయవాడ, ముంగళగిరి, 
జనస్న పార్టీ కారాయాలయుం నుందు, పక్కన ఉన్న ప్ుంగణుంలో విశాఖ ఉకు్క ద్క్ష కోసుం జనస్నాని పవన్ జనస్న పార్టీ కారాయాలయుం నుందు, పక్కన ఉన్న ప్ుంగణుంలో విశాఖ ఉకు్క ద్క్ష కోసుం జనస్నాని పవన్ 
కళ్యాణ్ తలపెటిటీన విశాఖ ఉకు్క పరిరక్షణ ద్క్షకు అుందరు మద్దత్ ప్రకటిుంచాలని, ఉకు్కమనిష జనస్నాని కళ్యాణ్ తలపెటిటీన విశాఖ ఉకు్క పరిరక్షణ ద్క్షకు అుందరు మద్దత్ ప్రకటిుంచాలని, ఉకు్కమనిష జనస్నాని 
సుంకలాపునికి మద్దత్గా ప్రతి ఒక్కరు నిల్చ్, విశాఖ ఉకు్క ఫాయాకటీర్ కాపాడుకోవాలని, గతుంలో విశాఖ ఉకు్క సుంకలాపునికి మద్దత్గా ప్రతి ఒక్కరు నిల్చ్, విశాఖ ఉకు్క ఫాయాకటీర్ కాపాడుకోవాలని, గతుంలో విశాఖ ఉకు్క 
ఫాయాకటీర్ కోసుం ప్ణాలు అరిపుుంచ్న అమరులకు ఘన నివాళ్ అరిపుుంచ్, జనస్నానికి మద్దత్గా నిలబడమని ఫాయాకటీర్ కోసుం ప్ణాలు అరిపుుంచ్న అమరులకు ఘన నివాళ్ అరిపుుంచ్, జనస్నానికి మద్దత్గా నిలబడమని 
ప్రతి ఒక్కరిని కోరి ప్రిథాుంచుచునా్నను. మన లక్షష్ుం నిజాయతీ గల నాయకుడు వెుంట నడవడుం! రాష్ట్ర ప్రతి ఒక్కరిని కోరి ప్రిథాుంచుచునా్నను. మన లక్షష్ుం నిజాయతీ గల నాయకుడు వెుంట నడవడుం! రాష్ట్ర 
భవిషయాత్్తను కాపాడుకోవడుం! భావితరాల యువతకు బుంగారు బాట వేయడమే మన లక్షష్ుం! అదే జనస్నాని భవిషయాత్్తను కాపాడుకోవడుం! భావితరాల యువతకు బుంగారు బాట వేయడమే మన లక్షష్ుం! అదే జనస్నాని 
సుంకలపుబలుం! రుండి! తరల్ రుండి, వేలాదిగా కదిల్రుండని పిలుప్నిచాచిరు.సుంకలపుబలుం! రుండి! తరల్ రుండి, వేలాదిగా కదిల్రుండని పిలుప్నిచాచిరు.

శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తునని సంఘీభావ దీక్షన జయప్రదం చేయండి: బాడీశ మురళీకృష్ణ కృష్్ణ జిలాలా ప్రధాన కారయూదరిశి
శతఘ్్న న్యాస్: ఆదివారుం ముంగళగిరిలో రాష్ట్ర జనస్న పార్టీ కారాయాలయుంలో జరుగత్న్న విశాఖ ఉకు్క శతఘ్్న న్యాస్: ఆదివారుం ముంగళగిరిలో రాష్ట్ర జనస్న పార్టీ కారాయాలయుంలో జరుగత్న్న విశాఖ ఉకు్క 
కరామాగారాని్న పరిరక్ుంచుకోవాలని కారిమాకులు కనసాగిస్తన్న పోరాటనికి అుండగా జనస్న పార్టీ అధయాక్షులు కరామాగారాని్న పరిరక్ుంచుకోవాలని కారిమాకులు కనసాగిస్తన్న పోరాటనికి అుండగా జనస్న పార్టీ అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తన్న సుంఘీభావ ద్క్షకు నియోజకవర్గుంలోని పార్టీ నాయకులు వీరమహిళలు, పార్టీ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తన్న సుంఘీభావ ద్క్షకు నియోజకవర్గుంలోని పార్టీ నాయకులు వీరమహిళలు, పార్టీ 
శ్రేణులు అుందరు సుంఘీభావ ద్క్షలో పాల్్గని కారయాక్రమాని్న విజయవుంతుం చేయాలనీ కృష్ణాజిలాలి ప్రధాన శ్రేణులు అుందరు సుంఘీభావ ద్క్షలో పాల్్గని కారయాక్రమాని్న విజయవుంతుం చేయాలనీ కృష్ణాజిలాలి ప్రధాన 
కారయాదరి్శ బాడిశ మరళీకృషణా పార్టీ శ్రేణులకు పిలుప్నిచాచిరు. ఈ సుందర్ుంగా మరళీకృషణా మాటలిడుతూ కారయాదరి్శ బాడిశ మరళీకృషణా పార్టీ శ్రేణులకు పిలుప్నిచాచిరు. ఈ సుందర్ుంగా మరళీకృషణా మాటలిడుతూ 
కారిమాకులు కనసాగిస్తన్న పోరాటనికి అుండగా నిలుస్్త జనస్న పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదివారుం ఉదయుం 10 కారిమాకులు కనసాగిస్తన్న పోరాటనికి అుండగా నిలుస్్త జనస్న పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదివారుం ఉదయుం 10 
గుంటలకు ద్క్ష ప్రుంభిుంచ్ సాయుంత్ుం 5 గుంటలకు ఈ సుంఘీభావ ద్క్ష మగిసా్తరు స్టీల్ పాలిుంట్ పరిరక్షణ గుంటలకు ద్క్ష ప్రుంభిుంచ్ సాయుంత్ుం 5 గుంటలకు ఈ సుంఘీభావ ద్క్ష మగిసా్తరు స్టీల్ పాలిుంట్ పరిరక్షణ 
విషయుంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం వైప్ నుుంచ్ సరైన సపుుందన లేకపోవడుంతో కారిమాకులు స్టీల్ పాలిుంట్ నిరా్వసత్లు విషయుంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం వైప్ నుుంచ్ సరైన సపుుందన లేకపోవడుంతో కారిమాకులు స్టీల్ పాలిుంట్ నిరా్వసత్లు 
తమ ఆుందోళన నిరవధికుంగా కనసాగిస్్తనే ఉనా్నరు వారికి నైతిక మద్దత్ కనసాగిుంప్లో భాగుంగా తమ ఆుందోళన నిరవధికుంగా కనసాగిస్్తనే ఉనా్నరు వారికి నైతిక మద్దత్ కనసాగిుంప్లో భాగుంగా 

ముంగళగిరిలోని పార్టీ రాష్ట్ర కారాయాలయుంలో ఈ నిరాహారద్క్ష జరుగత్ుంది విశాఖ ఉకు్క కరామాగారుం ప్రైవేటీకరణ నిరణాయాని్న ప్నరాలోచ్ుంచ్ వెనకి్క తీసకోవాలని తొలుత కేుంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలును ముంగళగిరిలోని పార్టీ రాష్ట్ర కారాయాలయుంలో ఈ నిరాహారద్క్ష జరుగత్ుంది విశాఖ ఉకు్క కరామాగారుం ప్రైవేటీకరణ నిరణాయాని్న ప్నరాలోచ్ుంచ్ వెనకి్క తీసకోవాలని తొలుత కేుంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలును 
కల్స లేఖ ఇచ్చిుంది పవన్ కళ్యాణ్ అన్న సుంగతి తెల్సుందే 300 రోజులు పైబడి విశాఖ ఉకు్క పరిరక్షణ పోరాటుం సాగిస్తనా్నరు వీరికి జనస్న పార్టీ అుండగా ఉుంటుందని మరళీ కృషణా తెల్పారు ఈ కల్స లేఖ ఇచ్చిుంది పవన్ కళ్యాణ్ అన్న సుంగతి తెల్సుందే 300 రోజులు పైబడి విశాఖ ఉకు్క పరిరక్షణ పోరాటుం సాగిస్తనా్నరు వీరికి జనస్న పార్టీ అుండగా ఉుంటుందని మరళీ కృషణా తెల్పారు ఈ 
కారయాక్రముంలో నాయకులు త్నికిపాటి శివ, నవీన్, సనిత్ ల్ుంగరాజు, గోపిచారి, చైతనయా, గోపినాధ్, నాగబాబు, శివశుంకర్, శ్రవణ్, వినయ్, గోపయయా, ఈశ్వర్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.కారయాక్రముంలో నాయకులు త్నికిపాటి శివ, నవీన్, సనిత్ ల్ుంగరాజు, గోపిచారి, చైతనయా, గోపినాధ్, నాగబాబు, శివశుంకర్, శ్రవణ్, వినయ్, గోపయయా, ఈశ్వర్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

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

అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సంఘీభావ దీక్షకు మద్దతుగా 
మనయూం జనసైనికులు

జనసేన ఎక్్స ఎంపిటిసి సాయిబాబా, దురియా.
శతఘ్్న న్యాస్: అరకు నియోజకవర్గుం, డిసుంబర్ 12న విశాఖ స్టీల్ ప్రైవేటీకరణకు 
వయాతిరేకుంగా జనస్న అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ముంగళగిరి పార్టీ ఆఫీసలో 
ద్క్ష చేపడుత్న్న నేపథయాుంలో సుంఘీభావ ద్క్షకు మద్దత్గా విశాఖ మనయాుం 
జనస్న పార్టీ తరఫున సుంపూరణా మద్దత్ తెలుప్త్న్నటలి జనస్న పార్టీ ఎక్స్ 
ఎుంపిటిస సాయబాబా, దురియా ఈ సుందర్ుంగా తెల్పారు. ఈ సుందర్ుంగా 
ఆయన మాటలిడుతూ విశాఖ ఉకు్క ఆుంధ్రుల హకు్క అనే నినాదుంతో ఆుంధ్రుల 
ఆతమాగౌరవాని్న కాపాడాలనే లక్షష్ుంతో, ఆుంధ్రుల కోసుం ముందుకచ్చినటవుంటి 
మన గౌరవ ప్రియతమ నాయకుడు, మన జనస్న పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 
కి ఆుంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు రుణపడి ఉుండాలని అధినేత చేస్తన్నటవుంటి సుంఘీభావ 
ద్క్షకు ప్రతి ఒక్క జన సైనికులు కదల్రావాలని, మన విశాఖ ఉకు్క, ఆుంధ్రుల హకు్క 
అని అధినేత పోరాటలోలి అుందరుం భాగసా్వమలు అవా్వలని ఈ సుందర్ుంగా 
సాయబాబ పార్టీ జన సైనికులకు పిలుప్నిచాచిరు.

సభలో అడుగు పెడుతునని మేడిచేరలా సతయూవాణి సభలో అడుగు పెడుతునని మేడిచేరలా సతయూవాణి 
రాము కి రాజోలు జనసేన శ్రేణుల శుభాకాంక్షలురాము కి రాజోలు జనసేన శ్రేణుల శుభాకాంక్షలు

శతఘ్్న న్యాస్: రుండు తెలుగ రాష్్రాల శతఘ్్న న్యాస్: రుండు తెలుగ రాష్్రాల 
జనసైనికుల మరియు వీరమహిళల జనసైనికుల మరియు వీరమహిళల 
తరుప్న హృదయపూర్వక శుభాకాుంక్షలు తరుప్న హృదయపూర్వక శుభాకాుంక్షలు 
తూరుపుగోద్వరి జిలాలి, ముండల ప్రజా తూరుపుగోద్వరి జిలాలి, ముండల ప్రజా 
పరిషత్ సమావేశ సభా ముందిరుంలో అడుగ పరిషత్ సమావేశ సభా ముందిరుంలో అడుగ 
పెడుత్న్న జనస్న పార్టీ తొల్ మహిళ్ పెడుత్న్న జనస్న పార్టీ తొల్ మహిళ్ 
ముండల ప్రజా పరిషత్ అధయాక్షురాలు రాజోలు ముండల ప్రజా పరిషత్ అధయాక్షురాలు రాజోలు 
నియోజకవర్గుంలో మల్కిప్రుం ముండలుంలో నియోజకవర్గుంలో మల్కిప్రుం ముండలుంలో 
రామరాజులుంక గ్రాముం ఇప్పుడు రాష్ట్రుంలో రామరాజులుంక గ్రాముం ఇప్పుడు రాష్ట్రుంలో 
హాట్ టపిక్ గా మారిుంది. ఒక సాధారణ హాట్ టపిక్ గా మారిుంది. ఒక సాధారణ 
మహిళల జనస్న పార్టీ అధయాక్షుడి సద్్దుంత్లు, మహిళల జనస్న పార్టీ అధయాక్షుడి సద్్దుంత్లు, 
ఆశయాలకు ఆకరిషిత్రాలు అయ నిబద్దతతో ఆశయాలకు ఆకరిషిత్రాలు అయ నిబద్దతతో 
వీరమహిళగా జుండా భుజాన వేసకుని తిరిగి వీరమహిళగా జుండా భుజాన వేసకుని తిరిగి 
ఈ రోజు యావత్ మహిళ లోకానికి ఆదర్శుంగా ఈ రోజు యావత్ మహిళ లోకానికి ఆదర్శుంగా 
నిల్చ్ుంది, కన్నవారి సహకారుం అతి్తుంటి వారి నిల్చ్ుంది, కన్నవారి సహకారుం అతి్తుంటి వారి 
అుండదుండలు భర్త ఇచేచి భరోసా మరియు అుండదుండలు భర్త ఇచేచి భరోసా మరియు 

రాజోలు నియోజకవర్గుం ప్రజల ఆదరాభిమానాలు, మద్దత్, స్వతహాగా కషటీపడే తత్వుం సాధిుంచాల్ రాజోలు నియోజకవర్గుం ప్రజల ఆదరాభిమానాలు, మద్దత్, స్వతహాగా కషటీపడే తత్వుం సాధిుంచాల్ 
అనే పటటీదల స్నానికి అుండగా నిలబడాల్ అనే బలమైన సుంకలపుుం అని్న కలగల్పితే ఈ రోజు అనే పటటీదల స్నానికి అుండగా నిలబడాల్ అనే బలమైన సుంకలపుుం అని్న కలగల్పితే ఈ రోజు 
జనస్న పార్టీ తొల్ మహిళ్ ముండల ప్రజా పరిషత్ అధయాక్షురాలు శ్రీమతి మేడిచేరలి సతయావాణి జనస్న పార్టీ తొల్ మహిళ్ ముండల ప్రజా పరిషత్ అధయాక్షురాలు శ్రీమతి మేడిచేరలి సతయావాణి 
రామ. విద్యారిథా దశ నుుండి నాయకత్వ లక్షణాలను కల్గి ఉన్న కూడా గృహిణిగా సుంప్రద్యాలను రామ. విద్యారిథా దశ నుుండి నాయకత్వ లక్షణాలను కల్గి ఉన్న కూడా గృహిణిగా సుంప్రద్యాలను 
గౌరవిస్్త భర్త అడుగజాడలోలి నడిచ్ ఒక్కసారిగా ప్రతయాక్ష రాజకీయాలోలికి అడుగ పెటటీరు గౌరవిస్్త భర్త అడుగజాడలోలి నడిచ్ ఒక్కసారిగా ప్రతయాక్ష రాజకీయాలోలికి అడుగ పెటటీరు 
ఇుంకేముంది అుంత్ షరా మామూలే ఈ ప్రుష ఆహుంకార సమాజుంలో అవాకులు చెవాకులు, ఇుంకేముంది అుంత్ షరా మామూలే ఈ ప్రుష ఆహుంకార సమాజుంలో అవాకులు చెవాకులు, 
అవమానాలు పొగడ్తలు అని్నటి సమానుంగా తీసకుని స్నాని నిరణాయమే శిరోధారయాుం అని వడి అవమానాలు పొగడ్తలు అని్నటి సమానుంగా తీసకుని స్నాని నిరణాయమే శిరోధారయాుం అని వడి 
వడిగా అడుగలు ముందుకు వేస్్త పటటీదలతో దైరయాుంగా నిలబడి ప్రతయారుధిల ఎత్్తలకు పై ఎత్్తలు వడిగా అడుగలు ముందుకు వేస్్త పటటీదలతో దైరయాుంగా నిలబడి ప్రతయారుధిల ఎత్్తలకు పై ఎత్్తలు 
వేస్్త విజయాని్న అుందుకున్న వీరమహిళ ఈ అదృషటీ లక్ష్మి జనస్న పార్టీ తరప్న తూరుపుగోద్వరి వేస్్త విజయాని్న అుందుకున్న వీరమహిళ ఈ అదృషటీ లక్ష్మి జనస్న పార్టీ తరప్న తూరుపుగోద్వరి 
జిలాలి ముండల ప్రజా పరిషత్ సమావేశ సభా ముందిరుంలో అడుగ పెడుత్న్న సుందర్ుంగా రుండు జిలాలి ముండల ప్రజా పరిషత్ సమావేశ సభా ముందిరుంలో అడుగ పెడుత్న్న సుందర్ుంగా రుండు 
తెలుగ రాష్్రాల నుుంచ్ మరియు రాజోలు నియోజకవర్గ జనసైనికులు, వీరమహిళల తరుప్న తెలుగ రాష్్రాల నుుంచ్ మరియు రాజోలు నియోజకవర్గ జనసైనికులు, వీరమహిళల తరుప్న 
హృదయపూర్వక శుభాకాుంక్షలు తెల్యచేస్తన్నుందుకు మికి్కల్ గరి్వస్తనా్నమ.హృదయపూర్వక శుభాకాుంక్షలు తెల్యచేస్తన్నుందుకు మికి్కల్ గరి్వస్తనా్నమ.

జనసైనికుడిని మనోధైరాయూనినిచ్న పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్జనసైనికుడిని మనోధైరాయూనినిచ్న పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్
శతఘ్్న న్యాస్:  రామచుంద్రప్రుం రూరల్ ఏరుపల్లి గ్రాముం జడుడు అన్నవరుం తుండ్రి గారు జడుడు చుంద్రరావు శతఘ్్న న్యాస్:  రామచుంద్రప్రుం రూరల్ ఏరుపల్లి గ్రాముం జడుడు అన్నవరుం తుండ్రి గారు జడుడు చుంద్రరావు 
ఇటీవల స్వర్గస్తలైనారు. వారి కుటుంబ సభుయాలను రామచుంద్రప్రుం నియోజకవర్గుం జనస్న పార్టీ ఇటీవల స్వర్గస్తలైనారు. వారి కుటుంబ సభుయాలను రామచుంద్రప్రుం నియోజకవర్గుం జనస్న పార్టీ 
ఇుంచార్జ్ శ్రీ పోల్శెటిటీ చుంద్రశేఖర్ కల్స పరామరి్శుంచడుం జరిగిుంది. తూరుపుగోద్వరి జిలాలి జనస్న పార్టీ ఇుంచార్జ్ శ్రీ పోల్శెటిటీ చుంద్రశేఖర్ కల్స పరామరి్శుంచడుం జరిగిుంది. తూరుపుగోద్వరి జిలాలి జనస్న పార్టీ 
కారయాదరి్శ శ్రీ బుుంగా రాజు, ఏరుపల్లి, ఉట్రుమిల్లిగ్రామాల జనస్న పార్టీ MPTC సాక్ శివ క్రిషణా కుమార్, కారయాదరి్శ శ్రీ బుుంగా రాజు, ఏరుపల్లి, ఉట్రుమిల్లిగ్రామాల జనస్న పార్టీ MPTC సాక్ శివ క్రిషణా కుమార్, 
జడుడు సతీష్, వీరబాబు, కనకాల వెుంకటేష్ తదితరులు వెళ్లి పరామరి్శుంచడుం జరిగిుంది.జడుడు సతీష్, వీరబాబు, కనకాల వెుంకటేష్ తదితరులు వెళ్లి పరామరి్శుంచడుం జరిగిుంది.

బొబ్బిలి నియోజకవర్ంలో వృదు్దలకు దుప్ట్లా పంపిణీ చేసిన జనసేనబొబ్బిలి నియోజకవర్ంలో వృదు్దలకు దుప్ట్లా పంపిణీ చేసిన జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్:  బొబి్ల్ నియోజకవర్గుం, తెరాలిుం ముండలుంలో చ్న్నయపేట, ల్ుంగప్రుం, ఆుంటలివారి, శతఘ్్న న్యాస్:  బొబి్ల్ నియోజకవర్గుం, తెరాలిుం ముండలుంలో చ్న్నయపేట, ల్ుంగప్రుం, ఆుంటలివారి, 
బాడుంగి ముండలుంలో కోడూరు, బ్రమన్నవలస, రామచుంద్రప్రుం, రామభ్రప్రుం ముండలుంలో బాడుంగి ముండలుంలో కోడూరు, బ్రమన్నవలస, రామచుంద్రప్రుం, రామభ్రప్రుం ముండలుంలో 
రామభ్రప్రుం, కుండకెుంగవ, జనస్న పార్టీ ఇుంచారిజ్ శ్రీ డా. గిరాడ అపపులసా్వమి చేత్లు మీదుగా రామభ్రప్రుం, కుండకెుంగవ, జనస్న పార్టీ ఇుంచారిజ్ శ్రీ డా. గిరాడ అపపులసా్వమి చేత్లు మీదుగా 
వృదు్దలకు, ఆనారోగయాుంతో వున్నవారికి దుపపుటలి పుంపిణీ కారయాక్రముం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో బొబి్ల్ వృదు్దలకు, ఆనారోగయాుంతో వున్నవారికి దుపపుటలి పుంపిణీ కారయాక్రముం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో బొబి్ల్ 
నియోజకవర్గుం జనసైనికులు హరి, వాస, పొలరావు, రవి, అశోక్, కిరణ్, ప్రియాుంక, ఉమామహేష్, నియోజకవర్గుం జనసైనికులు హరి, వాస, పొలరావు, రవి, అశోక్, కిరణ్, ప్రియాుంక, ఉమామహేష్, 
ఉమ, సతీష్, గణేష్ పాల్్గనా్నరు.ఉమ, సతీష్, గణేష్ పాల్్గనా్నరు.

హైస్కుల్ విదాయూరుథులతో జగ్ంపేట ఇంఛారిజ్ 
శ్రీ పాఠంశెటి్ట స్రయూచంద్ర

శతఘ్్న న్యాస్: జనస్న పార్టీ జగ్గుంపేట నియోజకవర్గుం ఇుంచార్జ్ శ్రీ పాఠుం 
శెటిటీ స్రయాచుంద్ర జగ్గుంపేట ముండలుం కాట్రావులపల్లి గ్రాముంలో 12వ రోజు 
“జనుంకోసుం జనస్న” జన సైనికులకు అుండగా కారయాక్రముంలో భాగుంగా 
కాట్రావులపల్లి హైస్్కల్ విద్యారుథాలతో చ్న్న మారుపు ప్రయత్నుం దిశగా బోధిుంచడుం 
జరిగిుంది. అనుంతరుం “జనుంకోసుం జనస్న” లో భాగుంగా ఇుంటి ఇుంటికి వెళ్లి 
ప్రజా సమసయాలు తెలుసకుని వాటి యొక్క పరిష్్కర దిశగా జగ్గుంపేట ముండలుం 
ఎుంపీడీవో, ఎమామారో్వలకు ఉన్నత అధికారులకు తెల్పి పరిష్్కర మార్గుం 
చూప్త్మని చెపపుడుం జరిగిుంది.

వీర జవానలాకు అశ్రునివాళి గా కొవ్వొతుతుల రాయూలీ చేసిన అనంతపురం జనసేన
శతఘ్్న న్యాస్: సాుంకేతిక లోపుంతో ఆర్మా హెల్కాపటీర్ కూల్పోయన దుర్ఘటనలో 
మృతి చెుందిన శ్రీ బిపిన్ రావత్, వీర జవానలికు అశ్రునివాళ్గా అనుంతప్రుం 
సప్తగిరి సరి్కల్ నుుండి టవర్ కాలిక్ మీదుగా వీరజవాన్ చౌక్ వరకు కవ్్వత్్తల 
రాయాలీలో పాల్్గన్న వీరమహిళలు రూప మారిశెటిటీ, గీత, జయమమా, సావిత్రి మరియు 
జనసైనికులు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్్న న్యాస్: శ్రీకాకుళుం జిలాలి, పాతపట్నుం నియోజకవర్గుం కతూ్తరు ముండలుం మదనాప్రుం 
పుంచాయతీ రామకృష్ణాప్రుం గ్రామానికి చెుందిన సాధ రాుంబాబు కుమారుడు సాధ జశ్వుంత్ గత 
కనే్నళ్లిగా గుండెకు సుంబుంధిుంచ్న జబు్తో బాధపడుత్నా్నడు. తన కుమారుడికి మెరుగైన వైదయాుం 
అుందిుంచడానికి తగిన ఆరిథాక స్థామత లేక రాుంబాబు జనస్నపార్టీ పాతపట్నుం నియోజకవర్గ ఇుంఛార్జ్ 
గేదెల చైతనయాకు తెల్యజేశారు.ద్నికి చైతనయా సపుుందిుంచ్ జనస్నపార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి 
వివరిుంచారు. ఈ విషయుంపై పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపుుందిుంచ్, సాధ జశ్వుంత్ కు గుండె ఆపరేషన్ 
నిర్వహిుంచడానికి జనస్నపార్టీ తరుప్న 3.5 లక్షల రూపాయలు ఆరిథాక సహాయుం అుందిుంచారు. 
ఈ సహాయాని్న హైదరాబాద్ జనస్నపార్టీ కారాయాలయుంలో జనస్నపార్టీ పీఏస్ ఛైరమాన్ శ్రీ నాదెుండలి 
మనోహర్ గారి చేత్ల మీదగా బాలుడి తల్లిదుండ్రులకు ఇవ్వడుం జరిగిుంది. ఈ కారయాక్రముంలో బాలుడు 
తల్లిదుండ్రులు, జనస్న నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గుండెకు సంబంధిత వాయూధితో బాధపడుతునని జశవొంత్ కు జనసేనపారీ్ట చేయూత

వీరజవాన్ సాయితేజకు శ్రదా్ధంజలి ఘటించ్న వీరజవాన్ సాయితేజకు శ్రదా్ధంజలి ఘటించ్న 
మదనపలిలా జనసేనమదనపలిలా జనసేన

శతఘ్్న న్యాస్: భరతమాత మదు్దబిడడు శతఘ్్న న్యాస్: భరతమాత మదు్దబిడడు 
జనరల్ బిపిన్ రావత్ హెల్కాపటీర్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ హెల్కాపటీర్ 
ప్రమాదుంలో మరణిుంచడుం దేశానికి, ప్రమాదుంలో మరణిుంచడుం దేశానికి, 
దేశ రక్షణకు తీరనిలోట.దేశ రక్షణకు తీరనిలోట.
హెల్కాపటీర్ ప్రమాదుంలో మరణిుంచ్న హెల్కాపటీర్ ప్రమాదుంలో మరణిుంచ్న 
తెలుగతల్లి కన్నబిడడు సాయతేజ తెలుగతల్లి కన్నబిడడు సాయతేజ 
తో పాటూ అసవులు బాసన తో పాటూ అసవులు బాసన 
సైనికులుందరికి జనస్న పార్టీ తరుప్న సైనికులుందరికి జనస్న పార్టీ తరుప్న 

శిరసస్ వుంచ్ కనీ్నటితో శ్రద్్దుంజల్ ఘటిుంచారు మదనపల్లి జనస్న. వీర జవాన్ శిరసస్ వుంచ్ కనీ్నటితో శ్రద్్దుంజల్ ఘటిుంచారు మదనపల్లి జనస్న. వీర జవాన్ 
సాయతేజకు నివాళ్ అరిపుుంచ్న వారిలో జనస్న చ్తూ్తరు జిలాలి ప్రధాన కారయాదరి్శ సాయతేజకు నివాళ్ అరిపుుంచ్న వారిలో జనస్న చ్తూ్తరు జిలాలి ప్రధాన కారయాదరి్శ 
ద్రుం అనిత, వీర మహిళ ప్రియ, మదనపల్లి జనస్న నాయకులు త్లస ద్రుం అనిత, వీర మహిళ ప్రియ, మదనపల్లి జనస్న నాయకులు త్లస 
శ్రీనివాస్, రమణారడిడు, వినయ్ కుమార్, రామచుంద్ర రడిడు ఉనా్నరు.శ్రీనివాస్, రమణారడిడు, వినయ్ కుమార్, రామచుంద్ర రడిడు ఉనా్నరు.

నిడమర్రు మండలం జనసేన ఆధవొరయూంలో ఉచ్త నిడమర్రు మండలం జనసేన ఆధవొరయూంలో ఉచ్త 
కంటి వైదయూ శిబ్రం ఏరా్ట్కంటి వైదయూ శిబ్రం ఏరా్ట్

శతఘ్్న న్యాస్:ఉుంగటూరు నియోజకవర్గుం నిడమర్రు ముండలుం నిడమర్రు శతఘ్్న న్యాస్:ఉుంగటూరు నియోజకవర్గుం నిడమర్రు ముండలుం నిడమర్రు 
గ్రాముంలో జనస్న నాయకులు మైలవరప్ సరేుంద్ర కుమార్ ఆధ్వరయాుంలో గ్రాముంలో జనస్న నాయకులు మైలవరప్ సరేుంద్ర కుమార్ ఆధ్వరయాుంలో 
గణపవరుం మీనాక్ ఐ ఆసపత్రి వారి సహకారుంతో డాకటీర్ హరినాథ్ రడిడు ఉచ్త గణపవరుం మీనాక్ ఐ ఆసపత్రి వారి సహకారుంతో డాకటీర్ హరినాథ్ రడిడు ఉచ్త 
కుంటి వైదయా శిబిరుం నిర్వహిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో సమారు 150 ముందికి కుంటి వైదయా శిబిరుం నిర్వహిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో సమారు 150 ముందికి 
కుంటి పర్క్షలు చేస కళలి జోళ్లి అుందిుంచారు. అదే విధుంగా కళలి శస్త్ర చ్కితస్లు కుంటి పర్క్షలు చేస కళలి జోళ్లి అుందిుంచారు. అదే విధుంగా కళలి శస్త్ర చ్కితస్లు 
అవసరమైన సమారు 50 ముందికి ఆపరేషనులి రాజముండ్రి గౌతమి నేత్రాలయలో అవసరమైన సమారు 50 ముందికి ఆపరేషనులి రాజముండ్రి గౌతమి నేత్రాలయలో 
చేయుంచనునా్నరు. ఈ కారయాక్రముంలో వైదయా స్వలు అుందిుంచ్న డాకటీర్ హరినాథ్ చేయుంచనునా్నరు. ఈ కారయాక్రముంలో వైదయా స్వలు అుందిుంచ్న డాకటీర్ హరినాథ్ 
రడిడుకి జనస్న నాయకులు సనామానిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో ఉుంగటూరు జన రడిడుకి జనస్న నాయకులు సనామానిుంచారు. ఈ కారయాక్రముంలో ఉుంగటూరు జన 
స్న నాయకులు వుంగా రఘు, తోట పవన్, త్నేటి నాగేశ్వర రావు, చ్న్నుం స్న నాయకులు వుంగా రఘు, తోట పవన్, త్నేటి నాగేశ్వర రావు, చ్న్నుం 
ఆనుంద్, దుసనపూడి శ్రీను, దుసనప్డి ఉమా సరేష్, గౌత్ వెుంకన్న, త్త్జీ, ఆనుంద్, దుసనపూడి శ్రీను, దుసనప్డి ఉమా సరేష్, గౌత్ వెుంకన్న, త్త్జీ, 
నుంద్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.నుంద్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

అమరావతి రైతులకు జనసేన పూరితు మద్దతుఅమరావతి రైతులకు జనసేన పూరితు మద్దతు
శతఘ్్న న్యాస్: తిరుపతిలో జరిగిన అమరావతి పరిరక్షణ కమిటీ రుండ్ టేబుల్ శతఘ్్న న్యాస్: తిరుపతిలో జరిగిన అమరావతి పరిరక్షణ కమిటీ రుండ్ టేబుల్ 
సమావేశుంలో అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు చ్తూ్తరు జిలాలి అధయాక్షులు సమావేశుంలో అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు చ్తూ్తరు జిలాలి అధయాక్షులు 
డా పసప్లేటి హరిప్రసాద్, తిరుపతి ఇుంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ ఈ కారయాక్రముంలో పాల్్గని డా పసప్లేటి హరిప్రసాద్, తిరుపతి ఇుంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ ఈ కారయాక్రముంలో పాల్్గని 
జనస్న పార్టీ తరప్న వారికి మా పూరి్త మద్దత్ ఉుంటుందని మా పవన్ కళ్యాణ్ ఎనో్నసారులి జనస్న పార్టీ తరప్న వారికి మా పూరి్త మద్దత్ ఉుంటుందని మా పవన్ కళ్యాణ్ ఎనో్నసారులి 
అమరావతి రైత్ల గరిుంచ్ అమరావతి గరిుంచ్ ఈ ప్రభుత్్వని్న ప్రశి్నుంచడుం జరిగిుందని అమరావతి రైత్ల గరిుంచ్ అమరావతి గరిుంచ్ ఈ ప్రభుత్్వని్న ప్రశి్నుంచడుం జరిగిుందని 
మన రాజధాని అమరావతినే అని ఈ సుందర్ుంగా వారు మాటలిడడుం జరిగిుంది.మన రాజధాని అమరావతినే అని ఈ సుందర్ుంగా వారు మాటలిడడుం జరిగిుంది.
ఈ కారయాక్రముంలో జనస్న పార్టీ ఇనాచిరుజ్లు, మఖయా నాయకులు, రాష్ట్ర సాథాయ నాయకులు ఈ కారయాక్రముంలో జనస్న పార్టీ ఇనాచిరుజ్లు, మఖయా నాయకులు, రాష్ట్ర సాథాయ నాయకులు 
మరియు అని్న రాజకీయ పార్టీ నాయకులు పాల్్గనడుం జరిగిుంది. నాయాయసాథానుం నుుంచ్ మరియు అని్న రాజకీయ పార్టీ నాయకులు పాల్్గనడుం జరిగిుంది. నాయాయసాథానుం నుుంచ్ 
దేవసాథానుం వరకు అమరావతి రైత్ల ప్రజా పాదయాత్ అఖిల పక్ష సమావేశానికి జనస్న దేవసాథానుం వరకు అమరావతి రైత్ల ప్రజా పాదయాత్ అఖిల పక్ష సమావేశానికి జనస్న 
అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు చ్తూ్తరు జిలాలి జనస్న అధయాక్షులు శ్రీ పసప్లేటి అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు చ్తూ్తరు జిలాలి జనస్న అధయాక్షులు శ్రీ పసప్లేటి 
హరి ప్రసాద్ , కిరణ్ రాయల్ , శ్రీమతి ఆకేపాటి సభాషణి, జి.డి నెల్లిరు నియోజకవర్గ హరి ప్రసాద్ , కిరణ్ రాయల్ , శ్రీమతి ఆకేపాటి సభాషణి, జి.డి నెల్లిరు నియోజకవర్గ 
ఇుంఛారిజ్ డా. యుగుంధర్ పొనా్న, జిలాలి ప్రధాన కారయాదరి్శ త్లస ప్రసాద్, జిలాలి కారయాదరి్శ ఇుంఛారిజ్ డా. యుగుంధర్ పొనా్న, జిలాలి ప్రధాన కారయాదరి్శ త్లస ప్రసాద్, జిలాలి కారయాదరి్శ 
మనోహర్ దేవర, పారుధి మరియు ఇతర పార్టీ నాయకులు మరియు జనసైనికులు, మనోహర్ దేవర, పారుధి మరియు ఇతర పార్టీ నాయకులు మరియు జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు తిరుపతిలో జరిగిన రైత్ల అఖిల పక్ష సమావేశానికి హాజరు కావడుం వీరమహిళలు తిరుపతిలో జరిగిన రైత్ల అఖిల పక్ష సమావేశానికి హాజరు కావడుం 
జరిగిుంది.జరిగిుంది.
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