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• మన రాష్ట్ర ఎంపీలకు బాధయూత గుర్తు చేద్దం
• పార్లమంట్్ల స్టీల్ పా్లంట్ పరిరక్షణకు ప్లకార్డులు 
ప్రదరి్శంచాలి
• 151 మంది ఎమమెల్యూలు… 22మంది లోక్ సభ సభ్యూలు 
ఉనని వైస్పీ గళం వినిపంచాలి
• డిజిటల్ ఉదయూమం దవారా వైస్పీ, టీడీపీ ఎంపీలను ట్వాటర్ 
లో ట్యూగ్ చేయాలి
• 18, 19, 20 తేదీలో్ల కారయూక్రమం

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణే లక్షష్ాంగా జనసేన పర్టీ తరఫున ఈ నెల 
18, 19, 20 తేదీల్్ల డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేపడదాం. ఇాందుల్ భాగాంగా 
స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వదుదు అనే విషయాన్ని బలాంగా మాందుకు 
తీసుకువెళ్ళాలి అన్ ఆ పర్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఒక ప్రకటనల్ 
పిలుపున్చ్చారు. వైస్పీ కి 151 మాంది ఎమ్మెల్్యలు, 22 మాంది ల్క్ సభ 
సభ్్యలు ఉాండి కూడా ఉకుకు పరిశ్రమకు అనుకూలాంగా గళాం విప్పకపోగా 
కాంద్రాన్దే బాధ్యత అాంటూ తపి్పాంచుకునే ధోరణిల్ ఉాంది. వారికి 
బాధ్యతను గురుతు చేయాలనని లక్షష్ాంతో డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ సాగిదదుాం. 
వైస్పీతోపటు టీడీపీ ఎాంపీలు ప్రసుతుతాం జరుగుతునని పర్లమ్ాంట్ 
సమావేశాల్్లనే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ గురిాంచి మాట్్లడాలి. 

ప్లకరుడులు ప్రదరి్శాంచ్లి. ఈ బాధ్యతను వారికి తెలియచేసేలా మన రాష్ట్రాన్కి చాందిన ల్క్ సభ, రాజ్యసభ సభ్్యలను ట్్యగ్ చేయాలి. స్టీల్ ప్లాంట్ 
ప్రైవేటీకరణ న్లుపుదల చేయడాంతోపటు విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు అనే విషయాన్ని పర్లమ్ాంట్ కు తెలియచేయమన్ గౌరవ ఎాంపీలను సోషల్ 
మీడియా దవారా కోరదాం. 18వ తేదీ ఉదయాం 10గాం.కు మన రాష్ట్ర ఎాంపీలకు ట్్యగ్ చేసే డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ ప్రారాంభిసుతుననిాం. మీ ల్క్ 
సభ న్యోజకవర్ాం నుాంచి ఎన్నికైన పర్లమ్ాంట్ సభ్్యడికి, రాష్ట్రాం నుాంచి ఎన్నికైన రాజ్యసభ సభ్్యలకు ట్్యగ్ చేయాండి. ఈ కర్యక్రమాం వెనుక 
మఖ్య ఉదేదుశ్యాం – ఎాంతో మాంది బలిదనలు, త్్యగాలతో వచిచాన స్టీల్ ప్లాంట్ న్ కపడుకోవడాం. వైస్పీ ఎమ్మెల్్యలు, ఎాంపీలు గళాం విప్పకుాండా 
కాంద్రాన్దే బాధ్యత అాంటూ తపి్పాంచుకునే ప్రయతనిాం చేసుతుననిరు. వారికి బాధ్యత గురుతు చేదదుాం. ‘విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు’ అనే న్నదాం ప్రతి 
ఆాంధ్రుడినీ కదిలిాంచిాంది. జై తెలాంగాణ అనగానే తెలాంగాణ మొతతుాం ఎలా మారుమోగుతుాందో అలాాంటిదే విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు న్నదాం 
కూడా. రాష్ట్ర ప్రయోజనల కోసాం అన్ని పర్టీల ఎాంపీలు కలసి రావాలిసిన సమయాం ఇది. రాష్ట్ర విభజన నటి నుాంచి ఈరోజు వరకు అలా ఏ 
రాజకీయ పర్టీ కలసి రాల్దు. రాజకీయ క్షేత్ాంల్ పర్టీల మధ్య విబేధాలు ఉనని ప్రతి పర్టీ అాంతిమ లక్షష్ాం ప్రజా సేవే. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ 
ప్రతి ఆాంధ్రుడి కరతువ్యాం. అాందుల్ భాగాంగా 18, 19, 20 తేదీల్్ల పర్లమ్ాంటు సమావేశాల్్ల మన ఎాంపీలకు వారి బాధ్యతను గురుతు చేయాలిసిన 
అవసరాం జనసేనకు ఉాంది అన్పిాంచిాంది. గౌరవనీయులైన వైస్పీ, టీడీపీల ఎాంపీలకు జనసేన పర్టీ నుాంచి ఇదే మా విననిపాం. మీరు స్టీల్ ప్లాంట్ 
పరిరక్షణ కోసాం పర్లమ్ాంటుల్ ప్లకరుడులు ప్రదరి్శాంచ్లిసిన అవసరాం ఉాంది. అది మన బాధ్యత. ఇాందుకు సాంబాంధాంచిన మఖ్యమైన బాధ్యతను 
స్వాకరిాంచి వైస్పీ అఖిలపక్ష సమావేశాం ఏరా్పటు చేయాలన్ ఇాంతకు మాందు కూడా కోరామ. వారు స్పాందిాంచ ల్దు. వైస్పీ నయకత్వాన్కి మా 
మరో విననిపాం. మీరు అఖిలపక్ష సమావేశాం ఏరా్పటు చేయాలి. మీతో కలసి నడవడాన్కి మేమ సాంసిద్ధతతో ఉననిాం. అడగాందే అమమెయిన పెటటీదు 
అాంట్రు. మన రాష్ట్ర సమస్యలు, కష్టటీలు కాంద్ాం దృష్టీకి తీసుకువెళ్లకపోతే తపు్ప చేసిన వాళ్లమవుత్ాం. జనసేన పక్షాన మా వాంతు బాధ్యతగా 
మేమ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ న్ ప్రైవేటీకరిాంచవదుదు అనే న్నదన్ని ఇస్తు ప్లకరుడులు ప్రదరి్శసాతుాం. కరిమెకులు, కరిమెకుల కుటుాంబాలకు అాండగా 
న్లుసాతుాం. స్టీల్ ప్లాంట్ కోసాం చేసిన త్్యగాలు, బలిదనలు మేమ మరిచాపోమ. తెలాంగాణ జిలా్లలకు చాందిన వారూ విశాఖ ఉకుకు సాధనకు 
ప్రాణ త్్యగాం చేసిన విషయాన్ని గురుతు చేసుకోవాలి. అదే బాధ్యతను గురుతు 
చేస్తు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరిాంచవదదున్ కోరుతుననిాం. మీరు మీ వాంతు 
బాధ్యత న్రవారితుాంచ్లి. వైస్పీ ఎాంపీలు, టీడీపీ ఎాంపీలకు మీ బాధ్యతను 
గురుతు చేసుతుననిాం. వైస్పీ ఎాంపీలు మాందుాండి పర్లమ్ాంటుల్ స్టీల్ ప్లాంట్ 
ప్రైవేటీకరణ అాంశాన్ని అడుడుకోవాలి. ఎన్ని త్్యగాలతో వచిచాన పరిశ్రమ 
కబటిటీ పెటుటీబడుల ఉపసాంహరణ వ్యవహారాంల్ పునరాల్చన చేయాలనని 
విషయాన్ని కాంద్రాన్కి తెలియచప్పలి. ఆ కర్యక్రమాన్ని మీరు మాందుకు 
తీసుకువెళ్తురన్ ఆశిస్తు.. డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ ల్ భాగాంగా ప్రతి 
పర్లమ్ాంటు న్యోజకవర్ాంల్ మీ ఎాంపీలకు మీ పోసుటీలు ట్్యగ్ చేయాండి. 
పర్లమ్ాంటుల్ ప్లకరుడులు ప్రదరి్శాంచమన్ వైస్పీ ఎాంపీలకు తెలియచప్పలి. 
వారికి బాధ్యతను గురుతుచేయాలి అన్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కోరారు.

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణకు జనసేన డిజిటల్ 
క్యాంపెయిన్
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శతఘ్ని న్్యస్: *జనసేన పర్టీ నయకులకు వీరమహిళలకు మరియు జన సైన్కులకు 
విజ్ఞపితు
విశాఖ జిలా్ల, జనసేన పర్టీ అధనేత గౌరవనీయులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు, 
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణే లక్షష్ాంగా జనసేన పర్టీ తరఫున ఈ నెల 18, 19, 20 తేదీల్్ల 
డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేపటటీడాం జరుగుతుాంది. ఇాందుల్ భాగాంగా శన్వారాం(18-12-
2021)ఉదయాం 9.30 గాంటలకు జీవీఎాంస్ ఎదురుగా గల గాాంధీ విగ్రహాం వదదు జనసేన 
పర్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కర్యదరి్శ శ్రీ తమ్మెరెడిడు శివ శాంకర్, జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర పరా్యవరణ 
ప్రధాన కర్యదరి్శ శ్రీ బొలిశెటిటీ సత్య మరియు మఖ్య నయకుల ఆధవార్యాంల్ స్టీల్ ప్లాంట్ 
ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకాంగా ప్్ల కరడు్స ప్రదర్శన కర్యక్రమాం న్రవాహిాంచబడునన్, ఈ 
కర్యక్రమాన్కి జనసేన పర్టీ నయకులు, వీరమహిళలు మరియు జనసైన్కులు పల్్న్ 
కర్యక్రమాన్ని విజయవాంతాం చేయవలసిాందిగా కోరుచుననిమన్ ఉతతురాాంధ్ర జనసేన ఒక 
ప్రకటనల్ ప్ర్కునడాం జరిగిాంది.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ 
విజయవంతం చేయాలని పలుపునిచ్చిన ఉతతురాంధ్ర జనసేన

విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ మన విశాఖ ఉకుకు ఆంధ్రుల హకుకు డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ మన 
బాధయూత: కీరతునబాధయూత: కీరతున

శతఘ్ని న్్యస్: చిత్తురు జిలా్ల, శతఘ్ని న్్యస్: చిత్తురు జిలా్ల, 
జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యన్ జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యన్ 
విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు 
కర్యక్రమాంల్ భాగాంగా ఈ కర్యక్రమాంల్ భాగాంగా ఈ 
నెల 18, 19, 20 తేదీల్్ల ఆాంధ్ర నెల 18, 19, 20 తేదీల్్ల ఆాంధ్ర 
రాష్ట్ర గళాం ఢిల్్లకి వినపిాంచ్లన్ రాష్ట్ర గళాం ఢిల్్లకి వినపిాంచ్లన్ 
అాందుల్ భాగాంగా ఆాంధ్ర రాష్ట్ర అాందుల్ భాగాంగా ఆాంధ్ర రాష్ట్ర 
ఎాంపిల బాధ్యత గురుతుచేసేలా ఎాంపిల బాధ్యత గురుతుచేసేలా 

న్యోజకవరా్ల ఎాంపిలను ట్గ్ చేస్తు మన గళాం విన్పిాంచ్లన్ న్యోజకవరా్ల ఎాంపిలను ట్గ్ చేస్తు మన గళాం విన్పిాంచ్లన్ 
పిలుపున్చ్చారు. దీన్కి సాంబాంధాంచి కొన్ని హాష్ ట్గ్సి ను కూడా విడుదల పిలుపున్చ్చారు. దీన్కి సాంబాంధాంచి కొన్ని హాష్ ట్గ్సి ను కూడా విడుదల 
చేయడాం జరిగిాంది. జనసేనన్ తలపెటిటీన ఈ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేయడాం జరిగిాంది. జనసేనన్ తలపెటిటీన ఈ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ 
కర్యక్రమాన్ని విజయవాంతాం చేయడాం మనాందరి బాధ్యత అన్ చిత్తురు జిలా్ల కర్యక్రమాన్ని విజయవాంతాం చేయడాం మనాందరి బాధ్యత అన్ చిత్తురు జిలా్ల 
జనసేన పరిటీ జాయిాంట్ సెక్రటరి కీరతున పిలుపున్చ్చారు.జనసేన పరిటీ జాయిాంట్ సెక్రటరి కీరతున పిలుపున్చ్చారు.

కారయూకరతును ఆదుకునని జనసేన నాయకులుకారయూకరతును ఆదుకునని జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్్యస్: చ్ట్రాయి మాండలాం, శతఘ్ని న్్యస్: చ్ట్రాయి మాండలాం, 
కోటపడు గ్రామమల్ జనసేన పర్టీ కోటపడు గ్రామమల్ జనసేన పర్టీ 
కర్యకరతు తాండ్రి చన్పోవడాం జరిగిాంది. కర్యకరతు తాండ్రి చన్పోవడాం జరిగిాంది. 
చ్ట్రాయి జనసేన పర్టీ నయకులు చ్ట్రాయి జనసేన పర్టీ నయకులు 
ఆ కుటుాంబాన్ని పరామరి్శాంచి 4000 ఆ కుటుాంబాన్ని పరామరి్శాంచి 4000 

రూపయలు జనసేన పర్టీ తరుపున ఆ కుటుాంబాన్కి ఆరిథిక సహాయాం కిాంద రూపయలు జనసేన పర్టీ తరుపున ఆ కుటుాంబాన్కి ఆరిథిక సహాయాం కిాంద 
ఇవవాడాం జరిగిాంది. ఈ కర్యక్రమాంల్ మర్దు శివరామకృష్ణ, చక్రి, తుమమెల ఇవవాడాం జరిగిాంది. ఈ కర్యక్రమాంల్ మర్దు శివరామకృష్ణ, చక్రి, తుమమెల 
జగన్, ఆరెలి్ల కృష్ణ, పపరావు అలాగే కోటపడు గ్రామాం జనసైన్కులు జగన్, ఆరెలి్ల కృష్ణ, పపరావు అలాగే కోటపడు గ్రామాం జనసైన్కులు 
పల్్ననిరు.పల్్ననిరు.

రండుననిర ఏళ్లలో హామీలు ఒకకు హామీ రండుననిర ఏళ్లలో హామీలు ఒకకు హామీ 
నెరవేరచిల్నీ ప్రభ్తవాం: తాతంశెట్టీ నాగంద్రనెరవేరచిల్నీ ప్రభ్తవాం: తాతంశెట్టీ నాగంద్ర

శతఘ్ని న్్యస్: అధకర వైసిపికి 151 మాంది ఎమ్మెల్్యలు, ఇరవై రెాండు మాంది శతఘ్ని న్్యస్: అధకర వైసిపికి 151 మాంది ఎమ్మెల్్యలు, ఇరవై రెాండు మాంది 
ఎాంపీలు ఉననిప్పటికీ వారిల్ చ్లా మాంది మఖ్యమాంత్రి జగన్  మోహన్  రెడిడున్ ఎాంపీలు ఉననిప్పటికీ వారిల్ చ్లా మాంది మఖ్యమాంత్రి జగన్  మోహన్  రెడిడున్ 
కలవాలాంటే కలుసుకోల్న్ పరిసిథితుల్ ఉననిరన్ జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర కర్యదరి్శ కలవాలాంటే కలుసుకోల్న్ పరిసిథితుల్ ఉననిరన్ జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర కర్యదరి్శ 
త్తాంశెటిటీ నగేాంద్ విమరి్శాంచ్రు.త్తాంశెటిటీ నగేాంద్ విమరి్శాంచ్రు.
గురువారాం జనసేన పర్టీ మఖ్య నయకులు, కర్యకరతులు సమావేశాన్ని గురువారాం జనసేన పర్టీ మఖ్య నయకులు, కర్యకరతులు సమావేశాన్ని 
కోడూరుల్న్ ప్ర్ల సుబాబారావు ఇాండోర్  సేటీడియాం వదదు న్రవాహిాంచ్రు. కోడూరుల్న్ ప్ర్ల సుబాబారావు ఇాండోర్  సేటీడియాం వదదు న్రవాహిాంచ్రు. 
జిలా్ల అధ్యక్షులు బాండ్రెడిడు రామకృష్ణ అధ్యక్షతన న్రవాహిాంచిన సమావేశాంల్ జిలా్ల అధ్యక్షులు బాండ్రెడిడు రామకృష్ణ అధ్యక్షతన న్రవాహిాంచిన సమావేశాంల్ 
నగేాంద్ మాట్్లడారు. వైస్పీ ప్రభ్తవాాం అధకరాంల్కి వచిచా రెాండుననిర నగేాంద్ మాట్్లడారు. వైస్పీ ప్రభ్తవాాం అధకరాంల్కి వచిచా రెాండుననిర 
సాంవతసిరాలైనప్పటికీ ప్రజలకు ఇచిచాన హామీలను నెరవేరచాల్కపోతుననిరన్ సాంవతసిరాలైనప్పటికీ ప్రజలకు ఇచిచాన హామీలను నెరవేరచాల్కపోతుననిరన్ 
విమరి్శాంచ్రు. అధకరాంల్కి వచిచాన వారాం రోజుల్్లనే సిపిఎస్  రదుదు విమరి్శాంచ్రు. అధకరాంల్కి వచిచాన వారాం రోజుల్్లనే సిపిఎస్  రదుదు 
చేసాతుమాంటూ మఖ్యమాంత్రి బహిరాంగ సభల్ చప్పరన్ గురుతుచేశారు. సిపిఎస్ ను చేసాతుమాంటూ మఖ్యమాంత్రి బహిరాంగ సభల్ చప్పరన్ గురుతుచేశారు. సిపిఎస్ ను 
ఎాందుకు రదుదు చేయల్కపోతుననిరన్ ప్రశినిాంచ్రు. వచేచా ఏడాది నుాండి జనాంల్కి ఎాందుకు రదుదు చేయల్కపోతుననిరన్ ప్రశినిాంచ్రు. వచేచా ఏడాది నుాండి జనాంల్కి 
జనసేన ప్రిట న్తన కర్యక్రమాన్ని చేపడుతుననిటు్ల తెలిపరు. అనాంతరాం జనసేన ప్రిట న్తన కర్యక్రమాన్ని చేపడుతుననిటు్ల తెలిపరు. అనాంతరాం 
జిలా్ల కర్యదరి్శ కొాండవీటి సునీత రాష్ట్ర కర్యదరి్శలతోపటు జిలా్ల అధ్యక్షులను జిలా్ల కర్యదరి్శ కొాండవీటి సునీత రాష్ట్ర కర్యదరి్శలతోపటు జిలా్ల అధ్యక్షులను 
దివిస్మ చరిత్ను తెలిప్ విధాంగా రూపాందిాంచిన చిత్పట్న్ని అాందిాంచి, దివిస్మ చరిత్ను తెలిప్ విధాంగా రూపాందిాంచిన చిత్పట్న్ని అాందిాంచి, 
శాలువాతో ఘనాంగా సతకురిాంచ్రు. ఈ కర్యక్రమాంల్ జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర శాలువాతో ఘనాంగా సతకురిాంచ్రు. ఈ కర్యక్రమాంల్ జనసేన పర్టీ రాష్ట్ర 
మతసిష్కర వికస్  విభాగ కర్యదరి్శ లాంక యుగాంధర్  రావు, జిలా్ల కర్యదరు్శలు మతసిష్కర వికస్  విభాగ కర్యదరి్శ లాంక యుగాంధర్  రావు, జిలా్ల కర్యదరు్శలు 
గాజుల శాంకర్రావు, సాంయుకతు కర్యదరు్శలు పద్యల ప్రసాద్  ,ఉసామెన్  షర్ఫ్ , గాజుల శాంకర్రావు, సాంయుకతు కర్యదరు్శలు పద్యల ప్రసాద్  ,ఉసామెన్  షర్ఫ్ , 
ల్గల్  సెల్  ప్రధాన కర్యదరి్శ బాసు నాంచరయ్య నయుడు, పర్టీ స్న్యర్  నేత ల్గల్  సెల్  ప్రధాన కర్యదరి్శ బాసు నాంచరయ్య నయుడు, పర్టీ స్న్యర్  నేత 
రాయపూడి వేణుగోపలరావు, నేతలు మరే గాంగయ్య, పిటటీలాంక గ్రామ సర్పాంచి రాయపూడి వేణుగోపలరావు, నేతలు మరే గాంగయ్య, పిటటీలాంక గ్రామ సర్పాంచి 
కనగాల వెాంకటేశవారరావు, ఉప సర్పాంచ్  బావిశెటిటీ ప్రభాకర్  రావు, కూరాకుల కనగాల వెాంకటేశవారరావు, ఉప సర్పాంచ్  బావిశెటిటీ ప్రభాకర్  రావు, కూరాకుల 
చాంద్శేఖర్ , యర్ాంశెటిటీ దమోదరరావు, బాసు శివ ప్రసాద్ , తోట సోమశేఖర చాంద్శేఖర్ , యర్ాంశెటిటీ దమోదరరావు, బాసు శివ ప్రసాద్ , తోట సోమశేఖర 
రావు, తోట లక్షష్మణరావు, పెదిదు వెాంకట్ , బడే వెాంకటేశవారరావు, మేడ పిచచాయ్య, రావు, తోట లక్షష్మణరావు, పెదిదు వెాంకట్ , బడే వెాంకటేశవారరావు, మేడ పిచచాయ్య, 
కోట ప్రసాద్ , రేపల్్ల మహేష్ , నగాం రఘుతో పటు పెదదు ఎతుతున జనసేన పర్టీ కోట ప్రసాద్ , రేపల్్ల మహేష్ , నగాం రఘుతో పటు పెదదు ఎతుతున జనసేన పర్టీ 
నయకులు, కర్యకరతులు అభిమానులు పల్్ననిరు.నయకులు, కర్యకరతులు అభిమానులు పల్్ననిరు.

రాష్ట్ర ప్రజలను, రైతులను మూడు రాజధానులు అంటూ మోసం రాష్ట్ర ప్రజలను, రైతులను మూడు రాజధానులు అంటూ మోసం 
చేస్తునని ముఖయూమంత్రి: పస్పుల్ట్ హరిప్రసాద్చేస్తునని ముఖయూమంత్రి: పస్పుల్ట్ హరిప్రసాద్

శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతిల్ న్రవాహిాంచిన అమరావతి రైతుల మహాసభల్ జనసేన శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతిల్ న్రవాహిాంచిన అమరావతి రైతుల మహాసభల్ జనసేన 
పర్టీ నయకులు పిఏసి సభ్్యలు డా.పసుపుల్టి హరిప్రసాద్, తిరుపతి ఇాంచ్ర్జ్ పర్టీ నయకులు పిఏసి సభ్్యలు డా.పసుపుల్టి హరిప్రసాద్, తిరుపతి ఇాంచ్ర్జ్ 
కిరణ్ రాయల్, రాయలస్మ కో కనీవానర్ రాాందస్ చౌదరి పల్్ననిరు.కిరణ్ రాయల్, రాయలస్మ కో కనీవానర్ రాాందస్ చౌదరి పల్్ననిరు.
ఈ సాందర్ాంగా జిలా్ల అధ్యక్షులు డా.పసుపుల్టి హరిప్రసాద్ మాట్్లడుత్… ఈ సాందర్ాంగా జిలా్ల అధ్యక్షులు డా.పసుపుల్టి హరిప్రసాద్ మాట్్లడుత్… 
జనసేన పర్టీ అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ రాజధాన్ రైతుల కోసాం ఒక రాష్ట్రాం, ఒక జనసేన పర్టీ అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ రాజధాన్ రైతుల కోసాం ఒక రాష్ట్రాం, ఒక 
రాజధాన్ అనే మాటకు ఆరోజు కటుటీబడి ఉననిరు ఈ రోజు కటుటీబడి ఉననిరు. ఆయన రాజధాన్ అనే మాటకు ఆరోజు కటుటీబడి ఉననిరు ఈ రోజు కటుటీబడి ఉననిరు. ఆయన 
రైతుల పక్షపతి, గత ప్రభ్తవాాం రైతుల నుాంచి బలవాంతాంగా భూమలు లాకుాంటునని రైతుల పక్షపతి, గత ప్రభ్తవాాం రైతుల నుాంచి బలవాంతాంగా భూమలు లాకుాంటునని 
సమయాంల్ రైతులు ఇసేతు తీసుకోవాల్తప్ప బలవాంతపు చర్యలకు పల్పడవదుదు అన్ సమయాంల్ రైతులు ఇసేతు తీసుకోవాల్తప్ప బలవాంతపు చర్యలకు పల్పడవదుదు అన్ 
ఆరోజు తీవ్ాంగా ఖాండిాంచ్రు, అదేవిధాంగా ప్రసుతుతాం కొనసాగుతునని మఖ్యమాంత్రి ఆరోజు తీవ్ాంగా ఖాండిాంచ్రు, అదేవిధాంగా ప్రసుతుతాం కొనసాగుతునని మఖ్యమాంత్రి 
ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను రైతులను మూడు రాజధానులు అాంటూ మోసాం చేసుతుననిరు అన్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను రైతులను మూడు రాజధానులు అాంటూ మోసాం చేసుతుననిరు అన్ 
దీన్కి పవన్ కళ్్యణ్ పూరితు వ్యతిరేకమన్ అమరావతి రైతులకు మదదుతుగా ఈరోజు దీన్కి పవన్ కళ్్యణ్ పూరితు వ్యతిరేకమన్ అమరావతి రైతులకు మదదుతుగా ఈరోజు 
జనసేన పర్టీ తరపున మా నయకులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు ఇకకుడకు జనసేన పర్టీ తరపున మా నయకులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆదేశాల మేరకు ఇకకుడకు 
వచిచా జనసేన తరపున మా పూరితు మదదుతు తెలియజేయడాం జరిగిాంది అన్ అననిరు.వచిచా జనసేన తరపున మా పూరితు మదదుతు తెలియజేయడాం జరిగిాంది అన్ అననిరు.
రాాందస్ చౌదరి మాట్్లడుత్… అమరావతి పరిరక్షణ మహోద్యమ సభకు జనసేన రాాందస్ చౌదరి మాట్్లడుత్… అమరావతి పరిరక్షణ మహోద్యమ సభకు జనసేన 
అధనేత పవన్  కళ్్యణ్ సాందేశాం పాంపరన్ జనసేన ప్రతిన్ధగా అమరావతి సభకు అధనేత పవన్  కళ్్యణ్ సాందేశాం పాంపరన్ జనసేన ప్రతిన్ధగా అమరావతి సభకు 
మేమ హాజరయా్యమ అన్, అమరావతే రాజధాన్గా ఉాంటుాందన్ పవన్  అననిరన్ మేమ హాజరయా్యమ అన్, అమరావతే రాజధాన్గా ఉాంటుాందన్ పవన్  అననిరన్ 
తెలిపరు, రైతుల పక్షాన జనసేన ఉాంటుాందన్ స్పషటీాం చేశారు, రైతుల పదయాత్ తెలిపరు, రైతుల పక్షాన జనసేన ఉాంటుాందన్ స్పషటీాం చేశారు, రైతుల పదయాత్ 
జనాం మదిల్ న్లిచిపోతుాందననిరు.జనాం మదిల్ న్లిచిపోతుాందననిరు.

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

కాట్రావులపలి్లలో జనంకోసం జనసేన 18వ రోజుకాట్రావులపలి్లలో జనంకోసం జనసేన 18వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేన పర్టీ జగ్ాంప్ట న్యోజకవర్ాం ఇాంచ్ర్జ్ శ్రీ పటాంశెటిటీ శతఘ్ని న్్యస్:  జనసేన పర్టీ జగ్ాంప్ట న్యోజకవర్ాం ఇాంచ్ర్జ్ శ్రీ పటాంశెటిటీ 
స్ర్యచాంద్ చేపటిటీన జనాంకోసాం జనసేన 18వ రోజు జగ్ాంప్ట మాండలాం కట్రావులపలి్ల స్ర్యచాంద్ చేపటిటీన జనాంకోసాం జనసేన 18వ రోజు జగ్ాంప్ట మాండలాం కట్రావులపలి్ల 
గ్రామాంల్ జరిగిాంది. ఈ కర్యక్రమాంల్ భాగాంగా జనసైన్కులకి అాండగా ఉాంట్నన్ గ్రామాంల్ జరిగిాంది. ఈ కర్యక్రమాంల్ భాగాంగా జనసైన్కులకి అాండగా ఉాంట్నన్ 
తెలిపరు. అనేక ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకున్ సోమవారాం జగ్ాంప్ట మాండలాంల్ తెలిపరు. అనేక ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకున్ సోమవారాం జగ్ాంప్ట మాండలాంల్ 
జరిగే స్పాందన కర్యక్రమాంల్ ఎాంపీడీవో, ఎమామెరోవా ఆఫీసు వదదుకు వెళ్్ల ఉననిత్ధకరుల జరిగే స్పాందన కర్యక్రమాంల్ ఎాంపీడీవో, ఎమామెరోవా ఆఫీసు వదదుకు వెళ్్ల ఉననిత్ధకరుల 
దృష్టీకి తీసుకెళ్్ల వాటి పరిష్టకుర మార్ దిశగా చూపుత్ను అన్ స్ర్యచాంద్ గ్రామసుతులకు దృష్టీకి తీసుకెళ్్ల వాటి పరిష్టకుర మార్ దిశగా చూపుత్ను అన్ స్ర్యచాంద్ గ్రామసుతులకు 
భరోసా ఇచ్చారు.భరోసా ఇచ్చారు.

మాడుగుల జనసైనికులను ప్రశంసంచ్న కొతతువలస మాడుగుల జనసైనికులను ప్రశంసంచ్న కొతతువలస 
గ్రామస్థులుగ్రామస్థులు

రోడుడు మరమమెతుతు కోసం వచ్చి సహాయ సహకారాలు అందించ్న మాడుగుల మండల జనసైనికులకు రోడుడు మరమమెతుతు కోసం వచ్చి సహాయ సహకారాలు అందించ్న మాడుగుల మండల జనసైనికులకు 
ధనయూవాదలు తెలిప హర్ం వయూకతుం చేసన కొతతువలస గ్రామ జనసైనికులు మరియు గ్రామస్థులుధనయూవాదలు తెలిప హర్ం వయూకతుం చేసన కొతతువలస గ్రామ జనసైనికులు మరియు గ్రామస్థులు
శతఘ్ని న్్యస్: వి.మాడుగుల న్యోజకవర్ాం, గురువారాం జరిగిన డి.గొటిటీవాడకి శాంకరాం శతఘ్ని న్్యస్: వి.మాడుగుల న్యోజకవర్ాం, గురువారాం జరిగిన డి.గొటిటీవాడకి శాంకరాం 
పాంచ్యితీ కొతతువలస గ్రామాన్కి మధ్యల్ ఉనని రహదరికి సాంబాంధాంచిన మరమమెతుతులు చేయడాం పాంచ్యితీ కొతతువలస గ్రామాన్కి మధ్యల్ ఉనని రహదరికి సాంబాంధాంచిన మరమమెతుతులు చేయడాం 
కోసాం జనసేన పర్టీ ఆదవార్యాంల్ చేపటిటీన కర్యక్రమాం విజయవాంతాంగా చేసినాందుకుగాను కోసాం జనసేన పర్టీ ఆదవార్యాంల్ చేపటిటీన కర్యక్రమాం విజయవాంతాంగా చేసినాందుకుగాను 
గ్రామ ప్రజలాందరు మరియు కొతతువలస గ్రామ జనసైన్కులు అాందరూ మాడుగుల మాండల గ్రామ ప్రజలాందరు మరియు కొతతువలస గ్రామ జనసైన్కులు అాందరూ మాడుగుల మాండల 
జనసైన్కులను అభినాందిాంచ్రు. ఈ సాందర్ాంగా మాడుగుల జనసైన్కులు మాట్్లడుత్ జనసైన్కులను అభినాందిాంచ్రు. ఈ సాందర్ాంగా మాడుగుల జనసైన్కులు మాట్్లడుత్ 
మాడుగుల మాండలాంల్ ఎకకుడైన ఇలాాంటి సమస్యలతో ఇబబాాంది పడుతుననిటు్ల అయితే తమ మాడుగుల మాండలాంల్ ఎకకుడైన ఇలాాంటి సమస్యలతో ఇబబాాంది పడుతుననిటు్ల అయితే తమ 
దృష్టీకి తీసుకువసేతు ఆ సమస్యను పరిషకురిాంచడాన్కి జనసేన పర్టీ ఎపు్పడు మీ వెాంటే ఉాంటుాందన్ దృష్టీకి తీసుకువసేతు ఆ సమస్యను పరిషకురిాంచడాన్కి జనసేన పర్టీ ఎపు్పడు మీ వెాంటే ఉాంటుాందన్ 
హామీ ఇచ్చారు. అాంతేకకుాండా ఈ సమస్యను సోషల్ మీడియా దవారా తమ దృష్టీకి తీసుకు హామీ ఇచ్చారు. అాంతేకకుాండా ఈ సమస్యను సోషల్ మీడియా దవారా తమ దృష్టీకి తీసుకు 
వచిచానాందుకు కొతతువలస గ్రామ జనసైన్కులునీ అభినాందిాంచ్రు. మాందు మాందు ఇటువాంటి వచిచానాందుకు కొతతువలస గ్రామ జనసైన్కులునీ అభినాందిాంచ్రు. మాందు మాందు ఇటువాంటి 
మాంచి కర్యక్రమాలకి తమ వాంతు కృష్ చేసాతుమన్ మాడుగుల జనసేన పర్టీ తెలియజేశారు. మాంచి కర్యక్రమాలకి తమ వాంతు కృష్ చేసాతుమన్ మాడుగుల జనసేన పర్టీ తెలియజేశారు. 
అధకర పర్టీకి భయపడకుాండా ప్రజా ప్రతిన్ధులుకి భయపడకుాండా గ్రామాంల్ రహదరి అధకర పర్టీకి భయపడకుాండా ప్రజా ప్రతిన్ధులుకి భయపడకుాండా గ్రామాంల్ రహదరి 
వలన పడుతునని ఇబబాాందుల కోసాం సమస్యను జనసైన్కులు అాందరికీ తెలియజేసినాందుకు గాను వలన పడుతునని ఇబబాాందుల కోసాం సమస్యను జనసైన్కులు అాందరికీ తెలియజేసినాందుకు గాను 
మాండల జనసైన్కులు అాందరూ ఆ గ్రామ జనసైన్కులిని అభినాందిాంచ్రు. ఈ కర్యక్రమాంల్ మాండల జనసైన్కులు అాందరూ ఆ గ్రామ జనసైన్కులిని అభినాందిాంచ్రు. ఈ కర్యక్రమాంల్ 
మాడుగుల న్యోజకవర్ాం నుాంచి గుమమెడి శ్రీరామ్ మరియు మాడుగుల జనసేన పర్టీ టౌన్ మాడుగుల న్యోజకవర్ాం నుాంచి గుమమెడి శ్రీరామ్ మరియు మాడుగుల జనసేన పర్టీ టౌన్ 
అధ్యక్షులు ర్బాబా మహేష్, జనసేన వీరమహిళ వీరా సురేఖ, యననిాంశెటిటీ స్త్రాాం, గాండ్రెడిడు అధ్యక్షులు ర్బాబా మహేష్, జనసేన వీరమహిళ వీరా సురేఖ, యననిాంశెటిటీ స్త్రాాం, గాండ్రెడిడు 
శివాజీ, కలిపిరెడిడు రాజా, దసరి అచుచాతరావు, గుమామెల ననజీ, బలరాాం, కొతతువలస గ్రామ శివాజీ, కలిపిరెడిడు రాజా, దసరి అచుచాతరావు, గుమామెల ననజీ, బలరాాం, కొతతువలస గ్రామ 
జనసైన్కులు పల్్ననిరు.జనసైన్కులు పల్్ననిరు.

జనసేన డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ విజయవంతం చేయాలని జనసేన డిజిటల్ కాయూంపెయిన్ విజయవంతం చేయాలని 
పలుపునిచ్చిన అంజూర్ చక్రధర్పలుపునిచ్చిన అంజూర్ చక్రధర్

శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ శతఘ్ని న్్యస్: విశాఖ ఉకుకు పరిశ్రమ 
ప్రయివేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తు పర్లమ్ాంట్ ల్ ప్రయివేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తు పర్లమ్ాంట్ ల్ 
గళమ్తేతులా ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎాంపీలపై గళమ్తేతులా ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎాంపీలపై 
ఒతితుడి తెచేచాాందుకు @ఝనశెనఫర్తుష్ డిజిటల్ ఒతితుడి తెచేచాాందుకు @ఝనశెనఫర్తుష్ డిజిటల్ 
క్యాంపెయిన్… విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణే క్యాంపెయిన్… విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణే 
లక్షష్ాంగా జనసేన పర్టీ తరఫున ఈ నెల 18, 19, లక్షష్ాంగా జనసేన పర్టీ తరఫున ఈ నెల 18, 19, 
20 తేదీల్్ల డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేపడదాం. 20 తేదీల్్ల డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేపడదాం. 
ఇాందుల్ భాగాంగా స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వదుదు ఇాందుల్ భాగాంగా స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వదుదు 

అనే విషయాన్ని బలాంగా మాందుకు తీసుకువెళ్ళాలి..అనే విషయాన్ని బలాంగా మాందుకు తీసుకువెళ్ళాలి..
వైస్పీ కె 151 మాంది ఎమ్మెల్్యలు, 22 మాంది ల్క్ సభ సభ్్యలు ఉాండి కూడా ఉకుకు పరిశ్రమకు వైస్పీ కె 151 మాంది ఎమ్మెల్్యలు, 22 మాంది ల్క్ సభ సభ్్యలు ఉాండి కూడా ఉకుకు పరిశ్రమకు 
అనుకూలాంగా గళాం విప్పకపోగా కాంద్రాన్దే బాధ్యత అాంటూ తపి్పాంచుకునే ధోరణిల్ ఉాంది. అనుకూలాంగా గళాం విప్పకపోగా కాంద్రాన్దే బాధ్యత అాంటూ తపి్పాంచుకునే ధోరణిల్ ఉాంది. 
వారికి బాధ్యతను గురుతు చేయాలనని లక్షష్ాంతో డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ సాగిదదుాం. వైస్పీతోపటు వారికి బాధ్యతను గురుతు చేయాలనని లక్షష్ాంతో డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ సాగిదదుాం. వైస్పీతోపటు 
టీడీపీ ఎాంపీలు ప్రసుతుతాం జరుగుతునని పర్లమ్ాంట్ సమావేశాల్్లనే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ టీడీపీ ఎాంపీలు ప్రసుతుతాం జరుగుతునని పర్లమ్ాంట్ సమావేశాల్్లనే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ 
గురిాంచి మాట్్లడాలి. ప్లకరుడులు ప్రదరి్శాంచ్లి. ఈ బాధ్యతను వారికి తెలియచేసేలా మన రాష్ట్రాన్కి గురిాంచి మాట్్లడాలి. ప్లకరుడులు ప్రదరి్శాంచ్లి. ఈ బాధ్యతను వారికి తెలియచేసేలా మన రాష్ట్రాన్కి 
చాందిన ల్క్ సభ, రాజ్యసభ సభ్్యలను ట్్యగ్ చేయాలి. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ న్లుపుదల చాందిన ల్క్ సభ, రాజ్యసభ సభ్్యలను ట్్యగ్ చేయాలి. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ న్లుపుదల 
చేయడాంతోపటు విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు అనే విషయాన్ని పర్లమ్ాంట్ కు తెలియచేయమన్ చేయడాంతోపటు విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు అనే విషయాన్ని పర్లమ్ాంట్ కు తెలియచేయమన్ 
గౌరవ ఎాంపీలను సోషల్ మీడియా దవారా కోరదమన్ తదవారా జనసేన డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ గౌరవ ఎాంపీలను సోషల్ మీడియా దవారా కోరదమన్ తదవారా జనసేన డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ 
విజయవాంతాం చేయాలన్ అాంజూరు చకరధర్ పిలుపున్చ్చారు.విజయవాంతాం చేయాలన్ అాంజూరు చకరధర్ పిలుపున్చ్చారు.

రైతు దీక్షకు మద్దతుగా జనసేన పార్టీరైతు దీక్షకు మద్దతుగా జనసేన పార్టీ
శతఘ్ని న్్యస్: న్రమెల్ జిలా్ల, తన సమస్యను పరిషకురిాంచ్లన్ శతఘ్ని న్్యస్: న్రమెల్ జిలా్ల, తన సమస్యను పరిషకురిాంచ్లన్ 
కోరుత్, భాంసా మాండలాం, కోతల్ గ్రామాన్కి చాందిన కోరుత్, భాంసా మాండలాం, కోతల్ గ్రామాన్కి చాందిన 
రైతు ఆనాంద్ భోతే ఎమామెరోవా కరా్యలయాం మాందర రైతు ఆనాంద్ భోతే ఎమామెరోవా కరా్యలయాం మాందర 
రిల్ న్రాహారదీక్ష చేపట్టీడు. ఆ రైతు సమస్యను వెాంటనే రిల్ న్రాహారదీక్ష చేపట్టీడు. ఆ రైతు సమస్యను వెాంటనే 
పరిషకురిాంచ్లన్ కోరుత్ మదదుతుగా సుాంకెట మహేష్ బాబు పరిషకురిాంచ్లన్ కోరుత్ మదదుతుగా సుాంకెట మహేష్ బాబు 
జనసేన పర్టీ ఉమమెడి జిలా్ల ఉపధ్యక్షులు రైతు చేసుతునని దీక్షకు జనసేన పర్టీ ఉమమెడి జిలా్ల ఉపధ్యక్షులు రైతు చేసుతునని దీక్షకు 
మదదుతు తెలిపరు. రైతు సమస్య పరిష్టకురాం అయ్్యవరకు మదదుతు తెలిపరు. రైతు సమస్య పరిష్టకురాం అయ్్యవరకు 

జనసేన మదదుతు ఉాంట్దన్ మహేష్ బాబు తెలిపరు.జనసేన మదదుతు ఉాంట్దన్ మహేష్ బాబు తెలిపరు.

విఘ్నిశవార పూజా హోమం కారయూక్రమంలో పాల్గొనని విఘ్నిశవార పూజా హోమం కారయూక్రమంలో పాల్గొనని 
జనసేన నాయకులుజనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్్యస్: రామచాంద్పురాం శతఘ్ని న్్యస్: రామచాంద్పురాం 
రూరల్ తోటప్ట గ్రామాంల్ శ్రీ విజయ రూరల్ తోటప్ట గ్రామాంల్ శ్రీ విజయ 
కనకదుర్ అమమెవారి త్యోవిాంశతి 23 కనకదుర్ అమమెవారి త్యోవిాంశతి 23 
వ వారిషికోతసివాం సాందర్ాంగా విఘ్నిశవార వ వారిషికోతసివాం సాందర్ాంగా విఘ్నిశవార 
పూజా హోమాం కర్యక్రమాంల్ పూజా హోమాం కర్యక్రమాంల్ 
రామచాంద్పురాం న్యోజకవర్ాం రామచాంద్పురాం న్యోజకవర్ాం 
జనసేన పర్టీ ఇాంచ్ర్జ్ శ్రీ పోలిశెటిటీ జనసేన పర్టీ ఇాంచ్ర్జ్ శ్రీ పోలిశెటిటీ 
చాంద్శేఖర్ పల్్న్ విజయకనకదుర్ చాంద్శేఖర్ పల్్న్ విజయకనకదుర్ 

అమమెవారిన్ దరి్శాంచుకోవడాం జరిగిాంది. త్రు్ప గోదవరి జిలా్ల జనసేనపర్టీ కర్యదరి్శ అమమెవారిన్ దరి్శాంచుకోవడాం జరిగిాంది. త్రు్ప గోదవరి జిలా్ల జనసేనపర్టీ కర్యదరి్శ 
బుాంగారాజు , సాంపతి సత్యనరాయణ మూరితు, గుబబాల శ్రీను, బోనాం శ్రీను, పదమెనభాం, బుాంగారాజు , సాంపతి సత్యనరాయణ మూరితు, గుబబాల శ్రీను, బోనాం శ్రీను, పదమెనభాం, 
రాాంబాబు నయుడు, సాందీప్, కొలగాన్ సతీష్, కుాంపట్ల పవన్ తదితర జనసైన్కులు రాాంబాబు నయుడు, సాందీప్, కొలగాన్ సతీష్, కుాంపట్ల పవన్ తదితర జనసైన్కులు 
పల్్నడాం జరిగిాంది.పల్్నడాం జరిగిాంది.

అరకు వైస్పీ, టీడీపీల నుండి జనసేనలోకి చేరికలుఅరకు వైస్పీ, టీడీపీల నుండి జనసేనలోకి చేరికలు
శతఘ్ని న్్యస్: ఆరకు న్యోజవర్ాం హుకుాంప్ట మాండలాన్కి చాందిన వైస్పీ, టీడీపీ శతఘ్ని న్్యస్: ఆరకు న్యోజవర్ాం హుకుాంప్ట మాండలాన్కి చాందిన వైస్పీ, టీడీపీ 
పర్టీలకు చాందిన వారుడుమ్ాంబరు్ల కర్యకరతులు జనసేన పర్టీ ఆరకు పర్లమ్ాంట్ ఇాంచ్ర్జ్ పర్టీలకు చాందిన వారుడుమ్ాంబరు్ల కర్యకరతులు జనసేన పర్టీ ఆరకు పర్లమ్ాంట్ ఇాంచ్ర్జ్ 
డా. శ్రీ వాంపూరు గాంగులయ్య ఆధవార్యాంల్ జనసేన పర్టీల్ చేరడాం జరిగిాంది.డా. శ్రీ వాంపూరు గాంగులయ్య ఆధవార్యాంల్ జనసేన పర్టీల్ చేరడాం జరిగిాంది.

డిజిటల్ కాయూంపైన్ వివరాలు తెలియచేసన ఏలూర్ జనసేనడిజిటల్ కాయూంపైన్ వివరాలు తెలియచేసన ఏలూర్ జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు న్యోజకవర్ాం శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు న్యోజకవర్ాం 
జనసేన పర్టీ కరా్యలయాంల్ ఇాంచ్ర్జ్ జనసేన పర్టీ కరా్యలయాంల్ ఇాంచ్ర్జ్ 
రెడిడు అప్పల నయుడు ఆధవార్యాంల్ రెడిడు అప్పల నయుడు ఆధవార్యాంల్ 
18,19,20 వ తేదీలల్ జరుగబోయ్ 18,19,20 వ తేదీలల్ జరుగబోయ్ 
విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు అనే ట్్యగ్ విశాఖ ఉకుకు ఆాంధ్రుల హకుకు అనే ట్్యగ్ 
లైన్ తో రాష్ట్రాంల్ ఉనని M.P లకు టివాటటీర్ లైన్ తో రాష్ట్రాంల్ ఉనని M.P లకు టివాటటీర్ 
వేదికగా తెలియపరిచే కర్యక్రమాల వేదికగా తెలియపరిచే కర్యక్రమాల 
గురిాంచి చరిచాాంచుకొనుటకు కమ్టీ గురిాంచి చరిచాాంచుకొనుటకు కమ్టీ 
సమావేశాం ఏరా్పటు చేయడాం జరిగిాంది. సమావేశాం ఏరా్పటు చేయడాం జరిగిాంది. 
ఈ కర్యక్రమాంల్ జిలా్ల ఉపధ్యక్షులు ఇళళా ఈ కర్యక్రమాంల్ జిలా్ల ఉపధ్యక్షులు ఇళళా 
శ్రీన్వాస్, నగర అధ్యక్షుడు నగిరెడిడు కశీ శ్రీన్వాస్, నగర అధ్యక్షుడు నగిరెడిడు కశీ 
నరేష్, మాండల అధ్యక్షుడు వీరాంకి పాండు, నరేష్, మాండల అధ్యక్షుడు వీరాంకి పాండు, 

మాండల ఉపధ్యక్షుడు సుాందరనీడి ప్రసాద్, నగర ప్రధాన కర్యదరి్శ సరిది రాజేష్, నగర మాండల ఉపధ్యక్షుడు సుాందరనీడి ప్రసాద్, నగర ప్రధాన కర్యదరి్శ సరిది రాజేష్, నగర 
జాయిాంట్ సెక్రటర్ ఎట్ాంచి ధరేమెాంద్, సోషల్ మీడియా కో ఆరిడునేటర్ జనసేన రవి, జాయిాంట్ సెక్రటర్ ఎట్ాంచి ధరేమెాంద్, సోషల్ మీడియా కో ఆరిడునేటర్ జనసేన రవి, 
కర్యవర్ సభ్్యలు బోాండా రామ నయుడు, నయకులు పైడి లక్షష్మణరావు, జాంగాం కర్యవర్ సభ్్యలు బోాండా రామ నయుడు, నయకులు పైడి లక్షష్మణరావు, జాంగాం 
కృపనాందాం, తుమరాడ రమణ, తదితరులు పల్్ననిరు.కృపనాందాం, తుమరాడ రమణ, తదితరులు పల్్ననిరు.
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