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ఉత్తరాంధ్ర యువ నాయకత్వాన్ని 
కావాలనే చాంపేశారు
* ఉత్తరాంధ్ర అాంటే రాండు కుటాంబాల ఆస్్త కాదు
* వనరులు, సహజ సాంపదలను దోపిడీ చేశారు
* విశాఖ సమ్మిట్ పేరుతో మరోసారి మోసానికి కుట్ర
* ఈ ముఖ్యమాంత్రిని చూస్ పెటటుబడిదారులు ఎలా వసా్తరు?
* విశాఖ స్టుల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు జనసేన వ్యతిరేకాం
* పీడితుల తరపున నిజాయతీగా పోరడుతాం
* యువ శకి్త దావార భవిష్యతు్త ఆలోచనలు తెలియజేసా్తాం
* యువశకి్త సన్నద్ధత కార్యక్రమాంలో జనసేన పర్టు పీఏస్ ఛైరమిన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్
శతఘ్్న న్్యస్: ఉత్తరాంధ్ర రాండు కుటాంబాల సొతు్త కాదు.. ఒకే కుటాంబాం నుాంచి ఏకాంగా 6 

మాంది ఎమ్మిల్్యలు ఉాండే వ్యవస్థ కాదు... ఇక్కడి యువ నాయకతవాని్న కొని్న కుటాంబాలు, వ్యకు్తలు తొకి్కపట్టు పెత్తనాం చెలాయాంచారు. సహజ సాంపద దోపిడీ చేస్, కావాలనే యువ 
నాయకతవాని్న చాంపేశారు. ఉత్తరాంధ్ర రజకీయ వ్యవస్థలో యువ నాయకతవాాం అవసరాం. సమస్యలపై పోరడే గుణాం, ధైర్యాంగా గళమ్త్్త నైజాం.. ప్రతి సమస్య మీద పూరి్తసా్థయ 
అవగాహన ఉన్న యువ నాయకులకు ఇక్కడ కొదవ ల్దు. అలాాంట్ నాయకతవాాం వెలికి తీయడమే జనసేన పర్టు లక్ష్ాం, ఇదే పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆలోచన విధానాం అని జనసేన పర్టు 
రజకీయ వ్యవహారల కమ్టీ చైరమిన్ శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు అనా్నరు. జనవరి 12వ త్దీన శ్రీకాకుళాం జిలా్ల రణస్థలాం లో జరిగే యువశకి్త కార్యక్రమాంలో ఉత్తరాంధ్ర యువత 
సన్నద్ధాం, పరిచయ కార్యక్రమాం శుక్రవారాం భీమ్లి నియోజకవర్గ జనసేన పర్టు కార్యలయాం ఆవరణలో జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో ఉత్తరాంధ్ర ప్ాంతాంలోని వివిధ విదా్యసాంస్థలో్ల 
చదువుకుాంటన్న యువత తమ మనోభావాలను, విజయ గాధలను, ప్రభుతవా తీరును వివరిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా శ్రీ నాదాండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “ ఈ ప్ాంతాంలో 
యువనాయకతవానికి బాధ్యతలు ఎలా అప్పగాంచాలి..? చైతన్యాం కలిగన యువతకు ఈ ప్ాంత నాయకతవా పగా్గలు ఎలా ఇవావాలనేదాని పైనే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆలోచన ఉాంటాంది. 
ఉత్తరాంధ్ర ప్ాంతాం గురిాంచి ఎలా నిలబడాలి అనేది ఇపు్పడు చరిచిసా్తరు. సా్థనిక సాంస్థల ఎని్నకలో్ల ధైర్యాంగా నిలబడి ఉత్తరాంధ్ర ప్ాంతాంలో ప్రజాసావామ్య స్ఫూరి్తని కాపడిాంది యువతరమే. 
కేవలాం సమస్యలపై నిలబడటమే కాదు పోరడి వాట్కి ఓ పరిష్్కర మార్గాం చూపడమే జనసేన పర్టు ధ్్యయాం. దానికి యువతను తగన విధాంగా సన్నద్ధాం చేసా్తాం.
* మరోసారి విశాఖలో ఇాండస్్రియల్ సమ్మిట్ పేరిట మోసాం
యువకుడు, ఉత్తరాంధ్రకు చెాందిన వ్యకి్త ఐటీ శాఖ మాంత్రి అవుతునా్నరాంటే అాందరాం సాంబరపడా్డాం. అయత్ ఆయన ఐటీ పనులు తప్ప మ్గత అని్న పనులు చూస్్త అబాసు 
పలవుతునా్నరు. విశాఖలోని మధురవాడ మ్లీనియాం టవర్స్ ఏ బా్లక్ లో రాండు లక్ల చదరపు అడుగుల ఖాళీ ఉాంటే, కేవలాం 1 లక్ చదరపు అడుగులు మాత్రమే ఇప్పట్ వరకు 
వినియోగాంచగలిగారు. అలాగే మ్లీనియాం టవర్స్ బి బా్లక్ లో 1.53 లక్ల చదరపు అడుగుల ఖాళీ ప్రదేశాం అలాగే ఉాండిపోయాంది. ఐటీ ఎగుమతులో్ల దేశాంలోనే ఆాంధ్రప్రదేశ్ అత్యాంత 
దిగజారిపోయాంది. కిాంద నుాంచి రాండో సా్థనాంలో ఉాంది. దేశవా్యప్తాంగా ఐటీ ఉత్పతు్తలో్ల వివిధ రష్్రిలు దూసుకుపోతుాంటే ఆాంధ్రప్రదేశ్ మాత్రాం కేవలాం 0.1 శాతాం వాట్ కలిగ 
ఉాంది. కేవలాం రూ.1290 కోట్ల ఐటీ ఉత్పతు్తలను మాత్రమే మనాం ఎగుమతులు చేయగలిగాాం. మన పక్కనే ఉన్న తెలాంగాణ రష్టాం ఐటీ ఉత్పతు్తలో దూసుకు వెళ్తాంది. రూ.1.83 
లక్ల కోట్ల ఐటీ ఉత్పతు్తలను తెలాంగాణ ఇసే్త, ఏకాంగా రాండు లక్ల ఉదో్యగాలను కలి్పాంచిాంది. ఇపు్పడు మరోసారి విశాఖలో ఇాండస్్రియల్ సమ్మిట్ పెటేటు పేరుతో మోసాం చేయడానికి 
ప్రభుతవాాం స్ద్ధమవుతోాంది. దీనికి ఎలాన్ మస్్క, సత్య నాదళ్ల, జెఫ్ బెజోస్ లాాంట్ మహామహులకు ఆహావానాలు పాంపుతూ అక్కడితో చేతులు దులుపుకునే పని ఇప్పట్కే మొదలు పెట్టుాంది. 
పెటటుబడిదారులు రాండు విషయాలను పరిశీలిసా్తరు. పెటటుబడి పెటేటు ప్ాంతాంలో ఉన్న పరిపలన పరిస్్థతులు, శాాంతిభద్రతలు తెలుసుకున్న తరవాత్ వారు పెటటుబడి పెడతరు. రష్టాంలో 
ఈ ముఖ్యమాంత్రి మొహాం, ఐటీ మాంత్రి మొహాం చూస్ పెటటుబడి పెటేటుాందుకు ఎవరు ముాందుకు వసా్తరు..? ఉత్తరాంధ్ర యువత కేవలాం ఉపధి కోసాం చదువులు కోసమే కాదు కోచిాంగ్ 
సాంటర్ల కోసాం కూడా వలసలు వెళ్లడాం బాధాకరాం. హైదరబాదులోని అమీర్ పేటలో ఉత్తరాంధ్ర యువకులు కోకోల్లలుగా కనిపిసు్తనా్నరని ఇటీవల ఓ యువకుడు నా దగ్గర చెప్పడాం 
బాధనిపిాంచిాంది.
* విశాఖ స్టుల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు జనసేన వ్యతిరేకాం
ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారాం లాాంట్ విశాఖ స్టుల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు జనసేన పర్టు పూరి్తగా వ్యతిరేకాం. విశాఖ స్టుల్ ప్లాంట్ మీద మొదట ప్రకటన బయట్కి వచిచినపు్పడు మొటటుమొదట 
స్పాందిాంచిాంది జనసేన పర్టు మాత్రమే. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారితో పట నేను ఢిలీ్ల వెళ్్ల కేాంద్ర పెద్దలను కలిశాాం. విశాఖ స్టుల్ ప్లాంట్ ఎనో్న త్యగాలతో కూడుకున్న ఒక గొప్ప పరిశ్రమ. 
ఉత్తరాంధ్ర యువతకు ఓ కలల ఉపధి మార్గాం. 32 మాంది ప్ణ త్యగాలు, ఎాందరో రైతుల భూమ్ త్యగాలతో కూడుకున్నది. కేాంద్రాంలోని బీజేపీ పెద్దలను గౌరవిసా్తాం. భారతీయ జనత 
పర్టుతో పొతు్తలో ఉనా్న సరే ఈ ప్ాంతాం ప్రజలకు కషటుాం వసే్త కచిచితాంగా జనసేన పర్టు పోరడడాంలో ముాందుాంటాంది. మీడియా ముాందు ఒకట్, లోపల మరొకట్ మాట్్లడే వ్యకు్తలాం 
కాదు. నిబద్ధతతో రజకీయాలు చేసా్తాం. దీనిపై ఇప్పట్కే శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తన ఆలోచనను ప్రజలకు వివరిాంచారు.
* ఎనా్నళ్ళు ఈ వలసలు?
దేశ రక్ణ కోసాం తపిాంచే యువ శకి్త ఉత్తరాంధ్ర ప్ాంతనికి ఉాంది. మతస్ష్కారులతో పట అని్న రాంగాలో్లన్ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు వలసలు వెళ్్లపోతునా్నరు. మతస్ష్కారులకు ఒక 
జెటీటు గాని ఫిషాంగ్ హార్బర్ గాని ఏ ప్రభుతవాాం నిరిమిాంచల్కపోయాంది. ఉపధి కోసాం గుజరత్ వాంట్ రష్్రిలకు మతస్ష్కారులు వలసలు వెళ్్లపోతునా్నరు. 50 మాంది కలిస్ ఒకే రూమో్ల, 
ఒకే బాత్ాం వాడుకుాంటూ వెతలు అనుభవిస్్త బతుకుతునా్నరు. నిజాయతీతో పట కషటుపడి పనిచేసే వ్యకు్తలు ఉత్తరాంధ్ర బలాం. వారికి కనీస ఉపధి సహాయాం చేయకుాండా 
ఇపు్పడు మూడు రజధానులు అాంటూ అధికార పర్టు ఆడుతున్న నాటకాం ఇక్కడి యువత గురి్తాంచాలి. వర్్క ఫ్ాం హాం తరవాత యువత ఆలోచనలో గణనీయమైన మారు్ప వచిచిాంది. 
మన గ్రామాలు ఎాందుకు ఇలా ఉనా్నయ..? ఈ సమస్యలకు మూలాం ఏాంట్ అనే విషయాలను ఆలోచిాంచడాం మొదలుపెట్టురు. సొాంత గ్రామాలో్ల ప్ాంతలో్ల ఉన్న పరిస్్థతులు వారికి 
అవగతమయా్యయ. వారిలో కొత్త ఆలోచనలు, పోరడే తతవాాం పెరిగాంది.
* అాంత అణిచివేత విధానాం
సచివాలయాలకు ఏకాంగా రూ.160 కోట్ల ఖరుచిపెట్టు ప్రభుతవాాం రాంగులు వేయాంచిాంది. అదే డబ్్బలు వైద్య సౌకర్యల కోసాం ఖరుచి పెడిత్ ఎాంతోమాందికి మేలు చేకూరేది. ఈ ప్రభుతవానికి 
సమస్యలు సృషటుాంచడాం మాత్రమే తెలుసు. ఈ ప్రభుతవాాం పెద్దలకు వారహి వాహనాం కలర్ ఎలా ఉాండాలి.. ఎాంత ఎతు్త అన్న విషయాలు మీద చరచి తప్ప ఇాంకేాం ఉాండదు. ఉత్తరాంధ్ర 
ప్ాంతాంలో నిరవాహిాంచాలిస్న జనవాణి కార్యక్రమాని్న అణిచివేత ధోరణితో అడు్డకునా్నరు. విశాఖలో జనవాణి నిరవాహిాంచేాందుకు వసు్తన్నపు్పడు పోలీసుల హడావిడి చూస్ ఆశచిర్యాం 
అనిపిాంచిాంది. కార్యక్రమాం అడు్డకున్న తరవాత తెలిస్న విషయాలు ఏమ్టాంటే ఉత్తరాంధ్రలో జరిగన భూదోపిడి, వనరులు కొల్లగొటటుడాంపై బాధితులు పూరి్త సాక్షాధారలతో, నివేదికలతో 
జనవాణి కార్యక్రమానికి వసు్తనా్నరని ప్రభుతవాాం తెలుసుకొని ఆ కార్యక్రమాని్న అడు్డకుాంది.
* యువత కోసమే జనసేన ఆలోచనలు
యువశకి్తతోనే దేశ ఆరి్థక పరిపుషటు అనేది నిజాం. యువత ఎాంత బలాంగా ఎదుగుతరో దేశాం కూడా అాంత్ వేగాంగా అభివృది్ధ సాధిసు్తాంది. 65 శాతాం యువత కలిగన అత్యాంత బలమైన 
శకి్త భారతదేశాం. యువత మేలు కోసాం శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆలోచనలు నిత్యాం కొత్తగా ఉాంట్య. యువతకు ఉదో్యగాలు ఇవవాడాం రూ. లక్ల రూపయల సాయాం అాందేలా 
చేసేాందుకు జనసేన పర్టు షణ్మిఖ వ్్యహాం ప్రణాళ్క ఉాంది. యువత మరో పదిమాందికి ఉపధి కలి్పాంచి వారి సత్తను నిరూపిాంచుకోవాలి. జనసేన పర్టు బలాం యువశకి్త. ఎక్కడెక్కడి 
నుాంచో ఎాంతోమాంది యువత తము కషటుపడిన రూపయ నుాంచి ఒక పది పైసలు పర్టు కోసాం వెచిచిాంచే వారు ఉనా్నరు. నిజాయతీతో మారు్పను ఆహావానిాంచేవారు ఉనా్నరు. జనవరి 12వ 
త్దీన జరగబోయే యువశకి్త కార్యక్రమాంలో పర్టు ప్రణాళ్కలు, భవిష్యతు్త విధానాలు, అభివృది్ధకి చేసే మాంత్ాంగాం ఏమ్ట్..? దీనికోసాం ఎలా ముాందుకు వెళళుబోతునా్నాం అన్న పూరి్త 
విషయాలను జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు వివరిసా్తరు. ఈ ప్ాంతపు యాస, భాష, సాంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, సాహిత్యాం వాంట్ అని్న అాంశాలను ఒకసారి గురు్తకు వచేచిలా 
కార్యక్రమాం ఉాంటాంది. యువత ఎపు్పడూ ఓట బా్యాంకు కాదు... బలమైన ఉత్్తజపు కెరట్లు అనేలా భావిాంచి జరిగే కార్యక్రమాంలో ప్రతి ఒక్కరూ పల్్గనాలి” అని అనా్నరు. భీమ్లి 
నియోజకవర్గాం ఇాంచార్జ్ శ్రీ సాందీప్ పాంచకర్ల ఆధవార్యాంలో జరిగన ఈ కార్యక్రమాంలో పర్టు పీఏస్ సభు్యలు శ్రీ పాంతాం నానాజీ, పర్టు రష్ట ప్రధాన కార్యదరుశులు శ్రీ చిలకాం మధుస్దన్ 
రడి్డ, శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, పర్టు నేతలు శ్రీ అక్కల గాాంధీ, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, శ్రీ అమ్మిశెట్టు వాసు, శ్రీ బోడపట్ శివదత్ తదితరులు పల్్గనా్నరు.
* అలరిాంచి.. ఆలోచిాంపచేస్న “నో నేమ్” బా్యాండ్
ఈ కార్యక్రమాంలో విశాఖకు చెాందిన నో నేమ్ బా్యాండ్ సభు్యలు పడిన పటలు అాందరిని అలరిాంచాయ... ఆలోచిాంపచేసాయ. చీపులిక్కర్ మీద పడిన పట తో పట.. ఓట హకు్క 
మీద బృాంద సభు్యలు పడిన పటలు అాందరిలో స్ఫూరి్త నిాంపయ. లయబద్ధాంగా సాగన పటలకు యువత వాంత పడారు.
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జనరంజక పాలన జనసేనానితోనే సాధ్ం: బత్తుల
నియోజకవర్ంలో కండలు, గుట్టలు, చెరువులు, ఇసుక తవ్వకాలోలో కోట్లోది రూపాయలు దోచేసి, పర్యూవరణానిని విధ్వంసం చేసుతునని ఈ అర్చక ప్రభుత్్వనిని ప్రజలు ధైరయూంగా తరిమికట్్టలి
“జనంకోసం జనసేన – మహాపాదయాత్ర”కు మహిళల నీర్జనాలు
జనసేన పార్్టకి రోజురోజుకీ ప్రజలోలో పెరుగుతునని విశేష ఆదరణ
ర్బోవు సార్వత్రిక ఎనినికలోలో గెలుపే లక్ష్ంగా శ్రమిసుతునని జనశ్రేణులు
“జనంకోసం జనసేన – మహా పాదయాత్ర” 53వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: రజానగరాం, కోరుకొాండ మాండలాం, శ్రీరాంగపట్నాం గ్రామాంలో రజానగరాం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకురలు శ్రీమతి బతు్తల వెాంకటలక్ష్మి ఆధవార్యాంలో జరిగన 
“జనాంకోసాం జనసేన – మహా పదయాత్ర”లో భాగాంగా ఈరోజు పలువురు గ్రామసు్తలను ఇాంట్ాంట్కి వెళ్్ల పవన్ కళ్్యణ్ కి మద్దతు తెలియజేస్, “గాజు గా్లస్” గురు్తకు ఓట 
వేస్ “జనసేన పర్టు”ని గెలిపిాంచాలని అభ్యరి్థస్్త వీరమహిళల నేతృతవాాంలో కార్యక్రమాం గ్రామాంలో సుదీర్ాంగా కొనసాగాంది. ఈ సాందర్ాంగా బతు్తల వెాంకటలక్ష్మి మాట్్లడుతూ… 
రబోయేది జనసేన ప్రభుతవామని, పవన్ కళ్్యణ్ తోనే ప్రజలకు నా్యయాం జరుగుతుాందని, ప్రజా పరిపలన తీసుకొచిచి అని్న వర్గల ప్రజలను సమనా్యయాం జరిగేలా ప్రచారాంగక 
పలన కొనసాగసా్తరని, భావితరల భవిష్యతు్త కోసాం అాందరూ సమ్షటుగా జనసేన పర్టు విజయానికి కృష చేయాలని ఈ సాందర్ాంగా పిలుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమాంలో పెద్దఎతు్తన 
వీరమహిళలు, జనసైనికులు, నేతలు, శ్రీరాంగపట్నాం గ్రామప్రజలు పల్్గనా్నరు.

రాజాం జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ

శతఘ్్న న్్యస్: రజాాం, జనవరి 12 రణస్థలాంలో జరగబోయే యువశకి్త 
కార్యక్రమాం యొక్క పోసటుర్ శుక్రవారాం ముత్త శశిధర్ అధ్యక్తన రజాాం 
నియోజకవర్గాం ఎని్న రజు ఆధవార్యాంలో జనసేన పర్టు ఆఫీస్ రజాాంలో 
ఆవిష్కరిాంచడాం జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో జనసేన నాయకులు, జన 
సైనికులు, వీర మహిళలు పల్్గనడాం జరిగాంది.

షేక్  రియాజ్  ని కలిసిన పసుపులేటి చిరాంజీవి
శతఘ్్న న్్యస్: ఒాంగోలు, జనసేన పర్టు ప్రకాశాం జిలా్ల అధ్యక్షులు షేక్  రియాజ్  ని జిలా్ల 
జనసేన పర్టు కార్యలయాం ఒాంగోలులో శుక్రవారాం సాయాంత్రాం జనసేన పర్టు ప్రకాశాం జిలా్ల 
ప్రోగ్రామ్  కమ్టీ సభు్యలు మరియు కురిచేడు మాండలాం పడమర గాంగవరాం పాంచాయతీ 
వారు్డ సభు్యలు పసుపుల్ట్ చిరాంజీవి మర్యదపూరవాకాంగా కలిశారు. ఈ సాందర్ాంగా 
పుషఫూగుచ్ాం అాందజేస్ న్తన సాంవతస్ర శుభాకాాంక్లు తెలియజేశారు. అనాంతరాం దరిశు 
నియోజకవర్గములో పర్టు కార్యక్రమాలు మరియు రజకీయ పరిస్్థతులపై చరిచిాంచారు. 
కార్యక్రమాంలో జనసైనికులు పేరయ్య తదితరులు పల్్గనా్నరు.

ప్రజ సమస్లు పక్కదారి పటి్టాంచి 
ప్రజలను ఏమార్చుతున్నార్

శతఘ్్న న్్యస్:  అల్్లరి స్తరమరజు జిలా్ల, పడేరు, జనసేనపర్టు 
నిరవాహిాంచబోయే ప్రతిష్టుతమిక యువశకి్త మన యువత మన భవిత కార్యక్రమాం 
శ్రీకాకుళాం జిలా్ల రణస్థలాంలో ఈ నెల 12 వత్దీన జరగబోతుాంది. పడేరు, 
అరకు నియోజకవర్గ బాధ్యతలు తీసుకున్న జనసేనపర్టు రష్ట నాయకులు 
తతాంశెట్టు నాగేాంద్ర శుక్రవారాం జనసేనపర్టు కార్యలయాంలో అరకు, పడేరు 
పర్లమ్ాంట్ జనసేనపర్టు ఇనాచిర్జ్ డా.వాంపూరు గాంగులయ్య ఆధవార్యాంలో 
జరిగన సమావేశాంలో ముఖ్య అతిధిగా పల్్గనా్నరు. ఈ సమావేశాంలో 
ఆయన మాట్్లడుతూ రష్టాంలో అరచక పలన నడుసు్తాంది వాళ్్లమో కుటాంబ 
సమేతాంగా యాత్రలు, పదయాత్రలు చేసుకోవచుచి కానీ మేము ప్రజాచైతన్యాం కోసాం చేసే పదయాత్రలకి, బస్ యాత్రలకు మాత్రాం కాలాం చెలి్లన బ్రిట్ష్ చీకట్ జీవోలు తీసుకొచాచిరు మా 
నాయకుడు స్నిమా అాంటే భయాం మా నాయకుడు ఆాంధ్రప్రదేశ్ అభివృది్ధ గురిాంచి మాట్్లడిత్ వైస్పీ నాయకులు మాత్రాం వ్యకి్తగత విషయాలు మాట్్లడుతూ ప్రజా సమస్యలు పక్కదారి 
పట్టుాంచి ప్రజలను ఏమారుచితునా్నరు ఇదేమ్ ప్రభుతవాాం అాంటూ ఎదే్దవా చేశారు. ఈ నెల 12వ త్దీన జరగబోయే యువశకి్త సభకు పడేరు అరకు నియోజకవర్గల నుాంచి కూడా 
పల్్గని రణస్థలాంలో మీ శకి్త సామర్ధష్లను మీ వాని వినిపిాంచాలని యువతకు దిశానిరే్దశాం చేశారు. ఈ సమావేశాంలో నియోజకవర్గములో గల పలు మాండలాల ముఖ్యనాయకులు 
వీరమహిళలు, జనసైనికులు పల్్గనా్నరు. పడేరు మాండల నాయకులు కమల్ హాసన్, అశోక్, సత్యనారయణ, నాయుడు, సాంతోష్, అశోక్ కిలో్ల, జి.మాడుగుల నాయకులు మసాడి 
భీమన్న, ఈశవారరవు, మసాడి స్ాంహాచలాం, ట్వి రమణ, రజు, చిాంతపలి్ల మాండల నాయకులు, బ్జిజ్ బాబ్, దేపురు రజు, రవి, పాండు తదితర జనసైనికులు పల్్గనా్నరు.
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విజయనగరాం జనసేన ఆధ్వర్ాంలో యువశక్తి పోస్టర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్్న న్్యస్:  విజయనగరాం, జనసేన పర్టు అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆధవార్యాంలో రణస్థలాంలో 
జరగనున్న యువశకి్త కార్యక్రమాం గురిాంచి మాట్్లడట్నికి విజయనగరాం నియోజకవర్గాంలో మాండల 
మరియు గ్రామాల నాయకులతో శుక్రవారాం సాయాంత్రాం 5 గాంటలకు పల్నగరలోని విజయనగరాం 
జనసేన పర్టు ఆఫీస్ లో సమావేశాం ఏర్పట చేయటాం జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమానికి పిఏస్ సభు్యలు 
మరియు ముమ్మిడివరాం నియోజకవర్గ జనసేన పర్టు ఇాంచార్జ్ పితని బాలకృష్ణ మరియు తడేపలి్లగూడెాం 
జనసేన పర్టు ఇాంచార్జ్ బొలిశెట్టు శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథులు గా పల్్గనా్నరు. జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు, కార్యకర్తలు, జనసైనికులు పల్్గనా్నరు.

మహాసేన అధ్క్షులు రాజేష్ ని కలిసిన 
తణుకు జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: మహాసేన అధ్యక్షులు 
రజేష్ ని కలిస్న తణ్కు నియోజకవర్గ 
జనసేన పర్టు ఇనాచిరిజ్ విడివాడ 
రమచాంద్రరవు మరియు పర్టు 
నాయకులు కలవడాం జరిగనది.

ఆాంధ్రా అభివృద్ధి – జనసేనతోనే సాధ్ాం
శతఘ్్న న్్యస్: 
నెల్్లరు జిలా్ల, సరేవాపలి్ల 
నియోజకవర్గాం, ముతు్తకూరు 
మాండలాం, ఈదుల వారి 
పలాంలో గడప గడపకు 
జనసేన నిరవాహిాంచడాం 
జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాని్న 
జనసేన పర్టు నెల్్లరు జిలా్ల 
కార్యదరిశు, ముతు్తకూరు 
మాండల అధ్యక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి 
ఆధవార్యాంలో నిరవాహిాంచడాం 
జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో 
సా్థనిక గరిజనులు జనసేన 
నాయకులతో మాట్్లడుతూ 
ఇటీవల ఏర్పట చేస్న 
డ్రైనేజ్ కాలువలో ఎక్కడ నీరు 
అక్కడ నిలిచిపోవడాం వలన 
ఆ కాలువలో విపర్తాంగా 

దోమలు చేరి ఆ గరిజన కాలనీలో విష జవారలు సోకి ఆసుపత్రి పలవుతునా్నరని, 
వాలాంటీర్ కి చెపి్పనా, సా్థనిక నాయకులకు చెపు్పకునా్న ఈ సమస్యను పట్టుాంచుకున్న 
పపన పోల్దని ఆవేదన వ్యక్తాం చేశారు. ఈ కార్యక్రమాంలో జనసేన నాయకులు 
తాండ్ర శ్రీను, గాంగాల తిరుమల తదితరులు పల్్గనా్నరు.

యువశక్తి పోస్టర్ ను ఆవిష్కరిాంచిన
గాంటుర్ జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: గుాంటరు, యువతకు అసత్య హామీలిచిచి అధికారాంలోకి వచిచిన 
స్ఎాం జగన్ రడి్డ నిరుదో్యగులను నయవాంచన చేసు్తనా్నరని జనసేన పర్టు గుాంటూరు 
నగర అధ్యక్షుడు నేరళళు సురేష్ ఆరోపిాంచారు. శుక్రవారాం జనసేన నగర సాంయుక్త 
కార్యదరిశు కొత్తకోట ప్రసాద్ ఆధవార్యాంలో సా్థనిక బ్రాడిపేట 32వ డివిజనో్ల యువశకి్త 
పోసటుర్ ను ఆవిష్కరిాంచి జనసేన యువశకి్త కార్యక్రమాంపై ప్రజలో్ల విస్తృతాంగా ప్రచారాం 
నిరవాహిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా నేరళళు మాట్్లడుతూ మాట్్లడుతూ వైకాప ప్రభుతవా 
అరచక పలనలో సామాను్యలు బ్రతకల్ని దయనీయ పరిస్్తతులు ఈ రష్టాంలో 
నెలకొనా్నయని ఎదే్దవా చేశారు. ఈ నెల 12 వ త్దిన శ్రీకాకుళాం జిలా్ల రణస్థలాంలో తమ 
అధినేత పవన్ కలా్యణ్ తలపెట్టున యువశకి్త కార్యక్రమాని్న అడు్డకునేాందుకే ప్రభుతవాాం 
జిఓ 1 విడుదల చేస్ాందని ఆరోపిాంచారు. స్.ఎాం జగన్ తమ కోటర్లోని నలుగురికీ 
తప్ప ఏ ఒక్కరికే నా్యయాం చేయల్కపోయారని ఘాటగా వా్యఖా్యనిాంచారు. యువతను 
మోసాంచేస్న ఈ ముఖ్యమాంత్రికి బ్ది్ద వచేచిలా ప్రజలాందరూ మర్ ముఖ్యాంగా మహిళలు, 
యువత పెద్దఎతు్తన హాజరయ యువశకి్త కాయక్రమాని్న విజయవాంతాం చేయాలని 
జనసేన శ్రేణ్లకు ఆయన పిలుపునిచాచిరు. ఈ కార్యక్రమాంలో జనసేన పర్టు నగర 
ప్రధాన కార్యదరిశు కటకాంశెట్టు విజయలక్ష్మి, పులిగడ్డ గోపి పుల్లాంశెట్టు ఉదయ్, 32 డివిజన్ 
అధ్యక్షుడు చాందు శీను వాసరవు, పశాం మధు, గడ్డాం చిరాంజీవి, గబి్బళళు సునీత, 
నలి్లబోయన సునీత, యమ్ అనురధ, కుాంచాం రమాదేవి, షేక్ నాగూర్ భాష, అరవిాంద్ 
జైన్, షేక్ రఫీ, బూడి రాంబాబ్, రేజేట్ శీనువాసరవు, పశాం ప్రసాదు, కొత్తకోట్ పవన్ 
కళ్్యణ్ తదితర జనసైనికులు పల్్గనా్నరు.
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న్దాండ్ల చేతుల మీదుగా యువశక్తి పోస్టర్ ను 
ఆవిష్కరిాంచిన దాసరి రాజు

శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాకుళాం జిలా్ల రణస్థలాంలో ఈ నెల 12 న నిరవాహిాంచే “యువశకి్త” కార్యక్రమాం 
పోసటుర్ ను ఇచా్పురాం నియజకవర్గ జనసేన సమనవాయ కర్త దాసరి రజు, నియోజకవర్గ నాయకులు 
ఆధవార్యాంలో పిఏస్ ఛైరమిన్ నాదాండ్ల మనోహర్ చేతుల మీదగా ఆవిష్కరిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా 
దాసరి రజు మాట్్లడుతూ యువతకి స్ఫూరి్త ప్రదాత అయనటవాంట్ సావామ్ వివేకానాంద జయాంతి 
నాడు యువశకి్త పేరుతో కార్యక్రమాం చేపట్టు, ఉత్తరాంధ్ర నుాంచి వలసలు, విదా్య వైద్యాం, భరోసా 
ల్ని రైతాంగాం, భూకబాజ్లు దాందాలు, పర్యవరణ విధవాాంసాం, యువత ఉపధి, ఉత్తరాంధ్ర కళలు 
వాంట్ అాంశాలుపై జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సమక్ాంలో యువత ఉత్తరాంధ్రలో నెలకొన్న 

సమస్యలపై తమ గళ్ని్న వినిపిాంచేలా యువతను భాగసావామ్యాం చేస్, వారికి పెద్దపీట వేయడమే ఈ కార్యక్రమాం యొక్క ముఖ్య ఉదే్దశ్యాం అని, అాందువల్ల విదా్యరు్థలు, యువత ఈ 
అదు్తమైన అవకాశాని్న వినియోగాంచుకొని ఈ కార్యక్రమాంలో భాగసావాము్యలు కావాలని పిలుపును ఇచాచిరు. ఈ కార్యక్రమాంలో ఇచాచిపురాం నియోజకవర్గాం జనసేన నాయకులు 
పల్్గనా్నరు.

పల్్ల పల్్ల ఎగరాలి పవనననా జాండా 10వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: నాగర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గాం, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, జనసేన పర్టు స్దా్ధాంతలను 
ప్రజలో్లకి తీసుకెళ్ళు కార్యక్రమాంలో భాగాంగా నాగర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు వాంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ పల్ల పల్ల 
ఎగరలి పవనన్న జెాండా అనే కార్యక్రమాం దావార ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలకు జనసేన పర్టు స్దా్ధాంతలను వివరిాంచడాం 
జరుగుతుాంది. మొదట్ విడత కార్యక్రమాంలో భాగాంగా శుక్రవారాం నాగర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గాం, తెలకపలి్ల మాండలాం, 
రయపకుల గ్రామాంలో పల్ల పల్ల ఎగరలి పవనన్న జెాండా 10వ రోజు నిరవాహిాంచడాం జరిగాంది. తెల్కపలి్ల టౌన్ లో వాంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ గడప గడపకు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలను, జనసేన పర్టు స్దా్ధాంతలను ప్రజలో్లకి తీసుకెళళుడాం జరిగాంది. ఈ 

కార్యక్రమాంలో నాగర్ కరూ్నల్ నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులు గోపస్ కురమిన్న, దేశమొని రజేష్, గోపస్ రమేష్, కొడిగాంట్ సాయ కుమార్, స్ర్య, వాంశీ మరియు జనసైనికులు 
పల్్గని కార్యక్రమాని్న విజయవాంతాం చేశారు.

తిర్పతిలో యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్్యస్: తిరుపతి, యువ గళ్ని్న వినిపిాంచడమే లక్ష్ాంగా జనసేన పర్టు జనవరి 
12వ త్దీన శ్రీకాకుళాం జిలా్ల, రణస్థలాంలో తలపెట్టున ‘యువ శకి్త’ కార్యక్రమాంలో 
సామాన్య యువతీ, యువకులు వేదిక నుాంచి మాట్్లడేాందుకు అవకాశాం. దీనిలో 
పల్్గనేాందుకు జనవరి 5వ త్దీ నుాంచి 8వ త్దీలోపు యువతీయువకులు తమ పేర్లను 
నమోదు చేసుకోవాలని తిరుపతి నగర ప్రధాన కార్యదరిశు భునపలి్ల మునసావామ్ అనా్నరు. 
2019 ఎని్నకల టైములో వైస్పీప్రభుతవాాం అధికారాంలోకి వసే్త ప్రతి సాంవతస్రాం జనవరి 
1న జాబ్ కా్యలాండర్ విడుదల చేసా్తాం అని చెపి్పన ముఖ్యమాంత్రి అధికారాంలోకి 
వచిచి నాలుగు సాంవతస్రలు అయనా జాబ్ కేలాండర్ విడుదల చెయ్యకపోవడాం 
చాలా బాధాకరాం, దీని వలన ఏపీలో యువత ఉదో్యగ వలసలు పెరిగపోయాయ, 
కావున సామాన్య యువతి యువకులు యువశకి్త సభలో మీ యొక్క సమస్యలను మీ 
ఆలోచనలను తెలియజేస్ యొక్క ఉజవాల భవిష్యత్ కు ఈ సభకు వేలాదిగ పల్్గని 
విజయవాంతాం చేయవలిస్ాందిగా కోరుతూ.. మీ పేరు, వివరలు నమోదు చేయాలిస్న 
ఫోన్ నాంబరు 08069932222, ఈ–మ్యల్ vrwithjspk@janasenaparty.
org కు యువతీ యువకులు ఏ అాంశాం మీద మాట్్లడాలి అనుకుాంటనా్నరో కు్లప్తాంగా 
వాయస్ రికారు్డ చేస్ వివరలను పాంపి జనసేనాని సమక్ాంలో మీ గళ్ని్న వినిపిాంచాండి. 
ఈ కార్యక్రమాంలో తిరుపతి ఉపధ్యక్లు కొాండా రజమోహన్, రజేష్ ఆచారి ప్రధాన 
కార్యదరిశు కిరణ్ రయల్, హేమాంత్ రయల్ కార్యదరిశు, నునే దిలీప్ రయల్, పవన్, 
పురుషోత్తమ్, బాలచాంద్ర, వెాంకటేష్ లు పల్్గనా్నరు.

శిఖర్జీని కాపాడాండి
శతఘ్్న న్్యస్: నెల్్లరు, శిఖర్జ్ హమార హై…అాంటూ నెల్్లరు స్టీ జైన్ మత పెద్దల తో 
సాంఘాం ఆధవార్యాంలో శిఖర్జ్ పవిత్రతను కాపడాండి పుణ్యక్షేత్ని్న పర్యటక క్షేత్రాంగా మారిచి 
మలినాం చేయొదు్ద అాంటూ పర్టులకతీతాంగా జరిగన నిశశుబ్ద ర్యలీలో జైనులతో కలిస్ మద్దతుగా 
జిలా్ల జనసేన పర్టు కార్యదరిశు గునుకుల కిషోర్ పల్్గనడాం జరిగాంది.

గోచిపాతల తేజ కుటుాంబానిక్ భరొసా 
ఇచిచున చెన్నారెడిడి మనుక్ాంత్ రెడిడి

శతఘ్్న న్్యస్:  నెల్్లరు జిలా్ల, కావలి నియోజకవర్గాం పరిధిలోని దగదరి్త 
మాండలాం, ఉలవపళళు దగ్గర ఉాండే పెట్రోల్ బాంక్ లో పనిచేసే గోచిపతల 
త్జ అనే దళ్త యువకుడిని అతిదారుణాంగా మారణాయుధాలతో దాడి 
చేస్న దగదరి్త మాండలాం బాడుగులపడు ఎాంపిట్స్ సభు్యడు మహేష్ 
నాయుడు మరియు అతని అనుచరుడుని కఠినాంగా శిక్ాంచే వరకు 
జనసేనపర్టు పోరడుతుాందని దాడికి గురైన యువకుడు త్జ కుటాంబానికి 
జనసేనపర్టు అాండగా ఉాంటాందని నెల్్లరు జిలా్ల అధ్యక్షులు చెనా్నరడి్డ 

మనుక్ాంత్ రడి్డ త్జ వాళళు నాన్నతో ఫోన్ లో మాట్్లడి భరోసా, ధైర్యాం చెప్పడాం జరిగాంది.

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

దైలపలి్ల దేవాంద్రను పరామరి్శాంచిన డాక్టర్ పిల్్ల శ్రీధర్
శతఘ్్న న్్యస్: పిఠాపురాం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్్ణ హాస్్పటల్ అధినేత డాకటుర్ పిలా్ల 
శ్రీధర్ కొాంతకాలాంగా అనారోగ్యాంతో బాధపడుతు ఇటీవల ఆపరేషన్ చేయాంచుకుని ఇాంట్కి వచిచినటవాంట్ 
ధైలపలి్ల దేవేాంద్ర ను పరమరిశుాంచి తన ఆరోగ్య పరిస్్థతిని క్షుణ్ణాంగా తెలుసుకుని తగన ఆరోగ్యపరమైన 
సలహాలను స్చనలను అాందిాంచిన డాకటుర్ పిలా్ల శ్రీధర్ అనాంతరాం ఆ కుటాంబా అవసరల నిమ్త్తాం 
కొాంతమేర ఆరి్థక సహాయాం చేయడాం జరిగాంది. ఈ కార్యక్రమాంలో భాగాంగా మతస్ష్ కార నాయకులు 
పల్్లట్ బాపన దొర, రమ్శెట్టు రాంబాబ్, రాంశెట్టు కొాండయ్య, రమ్శెట్టు శివ, ధైలపలి్ల సతి్తబాబ్, రమ్శెట్టు 
కొాండబాబ్, కాంబాల రజు, ఎలా్ల దుర్గ, రమ్శెట్టు చాందర్రావు, మల్ల మణికాంఠ, తిరుమల సతీష్, రమ్శెట్టు 
కాశి, కోట చిన్నబాబ్, రాంశెట్టు జగనా్నథాం మరియు జనసైనికులు పల్్గనడాం జరిగాంది.

పొన్నార్ జనసేనలో చేరిన యువత
శతఘ్్న న్్యస్: పొన్్నరు నియోజకవర్గాం, పొన్్నరు మాండలాం, ఉప్పరపలాం, ములుకుదురు గ్రామాల 
నుాంచి గోవాడ మురళ్, నాగశెట్టు సుబా్బరవుల ఆధవార్యాంలో జిలా్ల అధ్యక్షులు గాద వెాంకటేశవారరవు 
యువతని పర్టు కాండువాలు మ్డలో వేస్ ఆహావానిాంచారు. ఈ సాందర్ాంగా గాద వెాంకటేశవారరవు 
మాట్్లదుతూ… ఈరోజు పొన్్నరు నియోజవర్గాంలో యువత జనసేన పర్టుపై నమమికాంతో పర్టులోకి 
చేరటాం చాలా సాంతోషకరాం. ఇలానే భవిష్యతు్తలో పొన్్నరు నియోజవర్గాం జనసేన అడా్డగా మారలని 
ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతునా్నను. భవిష్యతు్త రజకీయాం జనసేన పర్టు చేతులో్లనే ఉాంటాందని ధీమా వ్యక్తాం 
చేశారు. ఈ నియోజకవర్గాంలో జిలా్ల కమ్టీ సభు్యలు కానీ మాండల అధ్యక్షులు గాని అలాగే నగర 
అధ్యక్షులు గాని అాందరు కలిస్కటటుగా ఇలానే పనిచేస్్త న్తన రకా్తని్న మన పర్టులోకి ఆహావానిాంచే 
దిశగా పయనిాంచాలని కోరుచునా్నము. అలాగే రేపు జరగబోయే యువశకి్త భార్ బహిరాంగ 
సభకు పొన్్నరు నియోజకవర్గాం నుాంచి అాందరూ తరలిరవాలని మన అధ్యక్షులు తలపెట్టున ప్రతి 
కార్యక్రమాని్న మనాం జనాంలోకి తీసుకువెళ్్ల ఆ కార్యక్రమాని్న విజయవాంతాం చేయాలని తెలిపరు. 
అనాంతరాం యువశకి్త పోసటుర్ ని అాందరి సమక్ాంలో విడుదల చేయటాం జరిగాంది. న్తనాంగా పర్టులోకి చేరిన వారు అనిల్ కుమార్, మహేష్ స్రిశెట్టు, వల్లాంసట్టు అనిల్, గోవాడ 
అజయ్, గుర్ాంకొాండ పపరవు, పవన్, ఆవుల గోపి, రాంజిత్ కుమార్, చిరాంజీవి గోవడా, చలపతి, మని గోపల్, అబ్్దల్, రహిమ్, శుభాని తదితరులు వీరి అాందరికి పర్టు తరుపున 
ఆహావానాం పలుకుతూ శుభాకాాంక్లు తెలువుతునా్ననని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమాంలో జిలా్ల నాయకులు అడప మాణికా్యలరవు, నారదాసు రమచాంద్ర ప్రసాద్, మేకల రమయ్య యాదవ్, 
తళ్్లరి అప్పరవు, దేసాంశెట్టు స్ర్యచాంద్రరవు, మాండల అధ్యక్షులు, గ్రామ అధ్యక్షులు, పొన్్నరు పటటుణ కమ్టీ సభు్యలు పల్్గనా్నరు.

ఇటీవల ప్రమాదాలో్ల మరణాంచిన వారి 
కుటుాంబాలను పరామరి్శాంచిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్్న న్్యస్: తిరువ్రు, మల్లల గ్రామాంలో 
ఇటీవల దురదృషటువశాతు్త ప్రమాదాంలో 
మరణిాంచిన పాంతాంగ మురళ్ జనసేన 
పర్టు కృష్్ణ జిలా్ల ఉపధ్యక్షులు బొలియశెట్టు 
శ్రీకాాంత్, జిలా్ల కార్యదరిశు పాంచకర్ల సురేష్, 
జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి మర్ధు శివరమకృష్ణ, 
తిరువ్రు నాయకులు ఉయు్యరు జయప్రకాశ్, 
బతు్తల వెాంకటేశవారవు, పసుపుల్ట్ రవీాంద్ర, 
ఉయు్యరు శరత్, బెాంజ్, పెరుమాళళు మనోజ్, 
ఉయు్యరు భాను ఉజవాల్ నివాళ్లు అరి్పాంచి 

పరమరిశుాంచడాం జరిగనది. అలాగే తిరువ్రులో ఇటీవల ప్రమాదాలో్ల మరణిాంచిన ఎస్.
కె. ఇమ్రాన్ (ఎస్.కె. లాల్ అహమిద్ గారి అబా్బయ), అలానే తిరువ్రులో చాందర్లపట్ 
శేషగరి (ధరమి తాండ్రి) సవార్గసు్తలయా్యరు. వారి కుటాంబ సభు్యలతో మాట్్లడి వారికి 
మనో ధైర్యాం కలిగాంచడాం జరిగాంది.

యువశక్తి పోస్టర్లను ఆవిష్కరిాంచిన రేఖా గౌడ్
శతఘ్్న న్్యస్: ఎమ్మిగన్రు, జనవరి 12 న శ్రీకాకుళాం జిలా్ల రణస్థలాంలో నిరవాహిసు్తనున్న 
యువశకి్త పోసటుర్లను జనసేన పర్టు కార్యలయాంలో ఆవిష్కరిాంచిన జనసేన పర్టు నియోజకవర్గ 
ఇాంచార్జ్ రేఖా గౌడ్, ఈ సాందర్ాంగా రేఖ గౌడ్, మాట్్లడుతూ అధికార ప్రతిపక్ పర్టులు యువతకి 
మోసపూరిత హామీలు ఇచిచి వాళ్ల జీవితలతో చెలగాటాం ఆడుతునా్నరని మాండిపడా్డరు. 
ఆాంధ్రరష్టాంలో యువత కోసాం ముాందుాండి పోరడుతున్న ఏకైక నాయకుడు పవన్ కళ్్యణ్ ని 
కావున యువతి యువకులు పర్టుకి అాండగా నిలబడి యువశకి్త కార్యక్రమాంలో పెద్ద ఎతు్తన 
పల్్గని వారి యొక్క సమస్యలి్న పవన్ కళ్్యణ్ దృషటుకి తీసుకుపోవాలని కనుక ప్రతి ఒక్కరూ 
ఈ కార్యక్రమాంలో పల్్గని విజయవాంతాం చేయాలిస్ాందిగా ఆమ్ కోరరు. ఈ కార్యక్రమాంలో 
రవి ప్రకాష్, రహుల్ సాగర్, కరణాం రవి, బజారి, వెాంకటేష్, నరేష్, తదితరులు పల్్గనా్నరు. అనకాపలి్లలో యువశక్తి సన్నాహక సమావశాం

శతఘ్్న న్్యస్: అనకాపలి్ల, యూత్ కోఆరి్డనేషన్ 
కమ్టీ కనీవానర్ పెదపూడి విజయ్ కుమార్ 
అధవార్యాంలో యువశకి్త సనా్నహక సమావేశాలలో 
భాగాంగా డే-3 అనకాపలి్ల నియోజకవర్గాం, 
100 మాంది యువతతో మీట్ాంగ్, యువశకి్త 
పోసటుర్ ఆవిష్కరణలతో ఈ కార్యక్రమాని్న 
విజయవాంతాం చేయడానికి సహకరిాంచిన పర్టు 
అధికార ప్రతినిధి మరియు ఇాంఛారిజ్ పరుచూరి 
భాస్కరరవుకి కమ్టీ తరుపున హృదయపూరవాక 
ధన్యవాదములు తెలియజేసు్తనా్ననని జనసేన 
పర్టు రష్ట కార్యదరిశు, యూత్ కోఆరి్డనేషన్ కమ్టీ 
జాయాంట్ కనీవానర్ తెలిపరు.

సరే్వపలి్లలో యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్్యస్: సరేవాపలి్ల 
ని యో జ క వ ర ్గ ాం లో ని 
వెాంకట్చలాం మాండలాం 
సరేవాపలి్ల గ్రామాంలో ఉన్న 
శ్రీ వీరాంజనేయ సావామ్ 
దేవసా్థనాం వద్ద శుక్రవారాం 

కొబ్బరికాయలు కొట్టు సరేవాపలి్ల నియోజకవర్గ జనసేన పర్టు నాయకులు బొబే్బపలి్ల సురేష్ 
నాయుడు యువశకి్త పోసటుర్ ని ఆవిష్కరిాంచడాం జరిగాంది. ఈ సాందర్ాంగా బొబే్బపలి్ల 
సురేష్ నాయుడు మాట్్లడుతూ జనసేన పర్టు అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ ఈనెల 12వ 
త్ది చేపటటునున్న యువశకి్త కార్యక్రమాం అాంజనాదేవి పుత్రుడు వీరాంజనేయ సావామ్ 
ఆశీసుస్లతో విజయవాంతాంగా ఎటవాంట్ ఆటాంకాలు ల్కుాండా కొనసాగాలని కోరినట్ల 
తెలిపరు. రష్టాం నుాంచి యువత వలసలు పోకుాండా ఉాండాలాంటే ఎలాాంట్ అభివృది్ధ 
జరగాలి. అదేవిధాంగా ప్రతి ఒక్కరికి విద్య, వైద్యాం, ఉపధి అాందక పక్క రష్్రిలకు తరలి 
వెళ్్తనా్నరు. వీటని్నట్ని కూడా పవన్ కళ్్యణ్ నేరుగా యువతతో మాట్్లడే విధాంగా, 
యువత యొక్క ఆలోచనలని నేరుగా తెలియజేసే విధాంగా, ఒక మాంచి చక్కట్ అవకాశాం. 
ఈ అవకాశాని్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా సదివానియోగాం చేసుకోవాలని కోరరు. అదేవిధాంగా 
జనసేన పర్టు కార్యలయాం వాట్స్ప్ నెాంబర్ కి 08069932222 మీ వాయస్ రికార్్డ 
దావార మన గ్రామాలలో ఉన్న సమస్యలని, ఎలాాంట్ ప్రభుతవాాం రవాలి, పరిపలన 
ఏవిధాంగా కొనసాగాంచాలి, యువత యొక్క భవిష్యతు్తను ఏ విధాంగా ముాందుకు తీసుకు 
వెళ్్త బాగుాంటాంది. మీరు తెలియజేస్న ఎడల వాయస్ రికార్్డ దావార ఆ సమస్యలని 
విని మీకు మళీ్ల మ్సేజ్ పాంపిాంచడాం జరుగుతుాంది. ఆ మ్సేజ్ దావార మీరు అక్కడికి 
వెళ్్ల నేరుగా మీ గళళుని్న వినిపిాంచే అవకాశాం ఉాంది. కాబట్టు ప్రతి ఒక్కరు కూడా 
ఉతస్హాంగా పల్్గనవలస్ాందిగా కోరుచునా్నము. ఈ కార్యక్రమాంలో వెాంకట్చలాం 
మాండల నాయకులు పినిశెట్టు మలి్లకారుజ్న్, శ్రీహరి, అసో్తట్ రవి, ముతు్తకూరు మాండల 
నాయకులు షేక్ రహీమ్, చిన్న, నరస్ాంహులు, రహమాన్ తదితరులు పల్్గనా్నరు.
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పవనననా ప్రజబాట 47వ రోజు
శతఘ్్న న్్యస్: ఆతమికూరు, పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమాంత్రి చేయాలన్న దృఢ సాంకల్పాంతో, ప్రజల ఆశీరవాదాంతో 
కొనసాగుతున్న పవనన్న ప్రజాబాట కార్యక్రమాం, శుక్రవారాం 47వ రోజుకు చేరుకుాంది. ఈ సాందర్ాంగా 
నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ నలిశెట్టు శ్రీధర్ మాట్్లడుతూ, ప్రతిపక్ పర్టుల గొాంతు వినిపిాంచకూడదు, ఆ పర్టులు 
కార్యక్రమాలు నిరవాహిాంచకూడదు అనే ఉదే్దశాంతో జీవో 1 తీసుకువచాచిరు. ఇటవాంట్ జీవో గతాంలో ఉాండి 
ఉాంటే జగన్ రడి్డ ప్రతిపక్ నాయకుడి హదాలో పదయాత్ర చేయగలిగ ఉాండేవార? ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను 
పలకులు అమలు చేసు్తాంటే ప్రజా పక్ాం వహిాంచడాం ప్రతిపక్ పర్టులుగా మా బాధ్యత. ఇలాాంట్ చీకట్ ఉత్తరువాలు 
ఇవవాకుాండానే అాందులోని దురుదే్దశాలను, విశాఖ నగరాంలో అకోటుబర్ లోనే వెల్లడిాంచారు. వాహనాంలో నుాండి 
కనిపిాంచకూడదు, ప్రజలకు అభివాదాం చేయకూడదు, హటల్ నుాండి బయట్కి రకూడదు అని నిర్బాంధాలు 
విధిాంచారు. ఇప్పటాం వెళళురదాంటూ అటకాయాంచారు. ఈ పెడ పోకడలి్న అక్రలో్ల ఉాంచి జిఓగా తెచాచిరు. ఈ 
విధమైన చీకట్ జీవోలు ప్రజాసావామా్యని్న పరిహాసాం చేసా్తయ. చీకట్ జీవోలతో రష్టాంలో క్రమాంగా నియాంతృతవాని్న 
తీసుకువసు్తన్న పలకుల పోకడలను ప్రజాసావామ్యవాదులు ప్రశి్నాంచాలి. పవనన్న ప్రజాబాట కార్యక్రమాంలో 
భాగాంగా శుక్రవారాం ఆతమికూరు మునిస్పల్ పరిధిలోని ఉత్తర బలిజ వీధి, అాంబేద్కర్ నగర్, మ్యన్ బజార్, 
బసాటుాండ్ సాంటర్ ప్ాంతలలో పర్యట్ాంచి ప్రతి ఇాంట్కి జనసేన పర్టు కరపత్లను పాంచుతూ, జనసేన పర్టు 
స్దా్ధాంతలను తెలియజేస్్త పవనన్న ప్రజాబాట సాగుతుాంది. ఈ ప్ాంత ప్రజల ఇబ్బాందులను తెలుసుకొని జనసేన 
పర్టు తరఫున తన వాంతు కృష చేసా్తనని ఈ సాందర్ాంగా ఆతమికూరు నియోజకవర్గ ఇనాచిర్జ్ నలిశెట్టు శ్రీధర్ భరోసా 
ఇవవాడాం జరిగాంది. మునిస్పల్ పరిధిలో అనేక సమస్యలు ఉనా్నయని, ముఖ్యాంగా డ్రైనేజీ సౌకర్యాం, వీధి దీపల 
వాంట్ కనీస సౌకర్యలకు కూడా నోచుకోల్క ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బాందులకు గురవుతునా్నరని ఈ సాందర్ాంగా శ్రీధర్ 
తెలిపరు. సకల సౌకర్యలతో, ఆతమికూరు మునిస్పలిటీని ఆదరశు మునిస్పలిటీగా తీరిచిదిదా్దలాంటే ప్రజలాందరూ 
జనసేన పర్టుకి ఓట వేస్ పవన్ కళ్్యణ్ ని ముఖ్యమాంత్రి చేయాలని ఈ సాందర్ాంగా కోరరు. ఈ కార్యక్రమాంలో 
ఆతమికూరు జనసేన పర్టు నాయకులు వాంశీ, చాంద్ర, నాగరజు, ఆనాంద్, భాను, అజయ్, హజరత్ తదితరులు 
పల్్గనా్నరు.

గననావరాంలో యువశక్తి పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్్యస్: కృష్్ణ జిలా్ల, గన్నవరాం నియోజకవర్గాం, ఈనెల 12వ తర్ఖున 
శ్రీకాకుళాం జిలా్ల రణస్థలాంలో జనసేన పర్టు అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్్యణ్ నిరవాహిాంచే 
యువశకి్త బహిరాంగ సభ పోసటుర్ కృష్్ణ జిలా్ల జనసేన పర్టు అధ్యక్షులు బాండ్రెడి్డ 
రమకృష్ణ స్చన మేరకు గన్నవరాం నియోజకవర్గ జనసేన పర్టు కార్యలయాంలో 
శుక్రవారాం ఉదయాం 11 గాంటలకు ఆవిష్కరిాంచడాం జరిగాంది. యువతకు ఉపధి 
అవకాశాలు ల్ని ఈ వైస్పి ప్రభుతవాని్న గద్ద దిాంచాలని ఆవేదన వ్యక్తాం చేశారు. 
నియోజకవర్గ ప్రజలాందరికీ యువశకి్త కార్యక్రమాని్న జయప్రదాం చేయవలస్ాందిగా 
కోరుచునా్నమని తెలిపరు. ఈ కార్యక్రమాంలో జనసేన పర్టు జిలా్ల కార్యదరిశు బాండ్రెడి్డ 
రవి, జిలా్ల సక్రెటర్ పాంచకర్ల సురేష్, సాంయుక్త కార్యదరిశు గాంధాం గోవర్ధన్, చిమట్ రవివరమి, గన్నవరాం మాండల అధ్యక్షులు పచిచిపల లక్ష్మణరవు, విజయవాడ రూరల్ మాండలాం 
అధ్యక్షులు పొదిలి దుర్గరవు, బాపులపడు మాండల అధ్యక్షులు వడీ్డ శివ నాగేశవారరవు, మాండల నాయకులు భూక్య సమీర్, కొడిమ్ల రవి చిాంతజలు్ల కుమారి, దుాంపల సాంధా్యరణి, 
తోట నాగరజు, ప్రేమ్ సాగర్, యర్ాంశెట్టు బాబి. కోలవెను్న నాని జనసేన నాయకులు, అడ్డగరి రమకృష్ణ, గుాంటపలి్ల హర్ష, మేకల సావాతి, నీలాం సాయరాంగారవు పల్్గనా్నరు.

యువశక్తి సభను విజయవాంతాం చేయాండి – 
సన్నాహక సమావశాంలో నేతల పిలుపు

శతఘ్్న న్్యస్: నెలి్లమర్ల నియోజకవర్గాం, శ్రీకాకుళాం జిలా్ల రణస్థలాంలో ఈనెల 12 
న నిరవాహిాంచ తలపెట్టున యువశకి్త సభను విజయవాంతాం చేసేాందుకు జనసేన పర్టు 
నాయకులు, క్రియాశీలక సభు్యలు సమనవాయాంతో పనిచేయాలని రష్ట జనసేన పర్టు 
రజకీయ వ్యవహారల కమ్టీ సభు్యలు, ముమ్మిడివరాం నియోజకవర్గాం ఇాంచారజ్ 
యువశకి్త మహాసభ ప్రచార కమ్టీ సభు్యలు పితని బాలకృష్ణ నెలి్లమర్ల నియోజవర్గాం 
జనసేన నాయకురలు లోకాం మాధవి, అచచిాం నాయుడు ఇరువురు కలిస్ నియోజకవర్గ 
నాయకులతో యువశకి్త మీట్ాంగ్ విజయవాంతాం విషయమై నాయకుల యొక్క ముఖ్య 
స్చనలు, సలహాలు తీసుకొని సభను ఎలా విజయవాంతాం చేయాలని ఉదే్దశాంతో దిశా 
నిరే్దశాం చేశారు. లోకాం మాధవి ఆధవార్యాంలో యువశకి్త సభ విజయవాంతాం కోసాం 
శుక్రవారాం మధా్యహ్నాం 11గాంటలకు లోకాం మాధవి ఆధవార్యాంలో నెలి్లమర్ల నియోజకవర్గ 
జనసేన పర్టు కార్యలయాంలో యువశకి్త కార్యక్రమాం విజయవాంతాం కోసాం సనా్నహక 
సమావేశాం ఏర్పట చేయడాం జరిగాంది. ఇ కార్యక్రమాంలో తడేపలి్లగూడెాం నియోజకవర్గ 
ఇనాచిర్జ్ బొలిశెట్టు శ్రీనివాస్ ముఖ్యఅతిథిగా పల్్గనా్నరు. అలాగే మాండల అధ్యక్షులు, 
మాండల స్నియర్ నాయకులు, మరియు జన సైనికులు, వీర మహిళలు అధిక సాంఖ్యలో 
పల్్గనడాం జరిగాంది.

జనసేన పార్్ట యువశక్తి పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ
శతఘ్్న న్్యస్: పలకొాండ: 
వీరఘటటుాం మాండలాం 
త్ది: 06-01-2023 
పరవాతీపురాం మన్యాం జిలా్ల, 
పలకొాండ నియోజక 
వర్గాం వీరఘటటుాం మాండలాం 
కేాంద్రాం లో జనసేన 
పర్టు యువశకి్త పోసటురు్ల 
ఆవిష్కరిాంచారు. అనాంతరాం 
మీడియా తో మాట్్లడిన 
జనసేన పర్టు నాయకులు. 
యువత పక్షాన జనసేన 
శ్రీకాకుళాం జిలా్ల, ఎచచిర్ల 

నియోజక వర్గాం, రణస్థలాంలో యువశకి్త, మన యువత – మన భవిత కార్యక్రమాని్న 
విజయవాంతాం చేయాలని ఉత్తరాంధ్ర జనసేన పర్టు నాయకులు బి.పి.నాయుడు కోరరు. 
మతస్ పుాండర్కాం మాట్్లడుతూ వైసాస్ర్స్పీ అధికారాంలోకి వచిచిన తరవాత ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
లోని యువత నిర్వార్యమైపోతోాంది. రష్ట ప్రభుతవాాం యువతకు ఉపధి చూపిాంచల్క 
పోయాంది. పరిశ్రమలు సా్థపిాంచల్కపోయాంది. ఎని్నకల ముాందు హామీలు ఇచిచి కూడా 
ఖాళీలు ఉన్న ప్రభుతవా శాఖలలో ఉదో్యగాలు కలి్పాంచ ల్కపోయాంది. ఐటీ కాంపెనీలు 
ఏర్పట చేయకపోవడాంతో లక్లాది మాంది నిరుదో్యగులు రోడు్డన పడా్డరు. యువత 
పక్షాన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఈనెల 12వ త్దీన సావామ్ వివేకానాంద 
జయాంతి సాందర్ాంగా, ఆయన స్ఫూరి్తతో పవన్ కళ్్యణ్ శ్రీకాకుళాం జిలా్ల, రణస్థలాంలో 
యువశకి్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారాం చుట్టునారు. సామాన్య యువతి యువకులు వేదిక 
నుాంచి మాట్్లడేాందుకు కూడా అవకాశాం కలి్పాంచారు. ఆసకి్తగల యువతి, యువకులు 
08069932222 నాంబర్, ఈ మ్యల్ vrwithjspk@janasenaparty.org 
సాంప్రదిాంచి, ఈ అవకాశాని్న సదివానియోగాం చేసుకోవాలిస్ాందిగా విజ్ఞపి్త చేశారు. జనసేన 
జాని మాట్్లడుతూ ఒక తరని్న నిర్వార్యాం చేస్ అవినీతి అక్రమారజ్నతో అధికార మదమ్కి్క 
విర్వీగుతున్న వైసాస్ర్స్పీ ప్రభుతవాాంపై అాందరాం కలిస్ నిలదీదా్దాం రణస్థలాంలో రణభేరి 
మోగదా్దాం. ఆాంధ్రప్రదేశ్ యువతకు భరోసా కలి్పదా్దాం. రబోయే ఎని్నకలో్ల ఎని్నకలో్ల 
జనసేన పర్టు విజయకేతనాం ఎగురవేదా్దాం అని అనా్నరు.

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

యువశక్తిని విజయవాంతాం చేయాలని పిలుపునిచిచున 
మాక్నీడి శేషుకుమారి

శతఘ్్న న్్యస్: కాకినాడ జిలా్ల, పిఠాపురాం, జనవరి 12వ త్దీన జరగబోయే యువశకి్త 
బహిరాంగ సభ కార్యక్రమానికి యువత భార్గా తరలివచిచి సభను విజయవాంతాం చేయాలని 
పిఠాపురాం నియోజకవర్గాం జనసేన పర్టు ఇాంచారిజ్ మాకినీడి శేష్కుమారి పిలుపునివవాడాం 
జరిగాంది. ఈ సాందర్ాంగా జనసేన నాయకులు మాట్్లడుతూ మా ఇాంచారిజ్ మాకినీడి 
శేష్కుమారి విదేశి పర్యటనలో ఉాండటాం వల్ల ఆమ్ పిలుపు మేరకు మేము యువశకి్త పోసటుర్ 

ను ఆవిష్కరిాంచడాం జరిగాంది అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమాంలో జనసేన పర్టు నాయకులు గోపు సురేష్, బ్ర్రా స్ర్యప్రకాష్, ఎాంపీటీస్ అభ్యరి్థ రసాంశెట్టు కనా్యకర్ రవు, కాంద సోమరజు, 
కస్రడి్డ నాగేశవారవు, పబి్బనీడి దుర్గ ప్రసాద్, వీరాంరడి్డ అమర్, దేశిరడి్డ సతీష్, కరపురడి్డ వెాంకటేష్, దువవా వీరబాబ్, కీరి్త చాంట్, నాయకులు, జనసైనికులు తదితరులు పల్్గనడాం 
జరిగాంది.

మహేష్ బృాందానిక్ ఘన సా్వగతాం పలిక్న రాయచోటి జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: రయచోట్, జనసేనపర్టు ఆధవార్యాంలో తలపెట్టున యువశకి్త, రయలస్మ ప్రచార రథాంతో 
పర్యటనలో భాగాంగా విచేచిస్న మహేష్ బృాందాం వారికి శుక్రవారాం అన్నమయ్య జిలా్ల కేాంద్రాం రయచోట్ 
పటటుణాంలో జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు ఘనాంగా సావాగతాం పలికారు. అనాంతరాం రయచోట్ పర్టు 
నేతృతవాాంలో ప్రదీప్, కిరణ్, ఫట్న్, జయరమ్, వశివులా్ల, బాలాజీ, శివతో కలిస్ శాలువా, పూలదాండలతో 
జనసేన నేత ఎాం.మహేష్ ను ఘనాంగా సనామినిాంచారు. ఆయన మాట్్లడుతూ జనసేన పర్టు అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ తలపెట్టున “యువశకి్త” మన యువత, మన భవిత! ఈ నెల జనవరి 12వ త్దీన ఉదయాం 11 గాంటల 
నుాంచి భార్ బహిరాంగ సభ వేదిక రణస్థలాం, శ్రీకాకుళాం జిలా్ల యువత సమస్యలపై గళమ్త్తనున్న జనసేనాని 

సమక్ాంలో గళమ్త్తడానికి యువత భార్ ఎతు్తన తరలిరవాలనా్నరు. జనసేనపర్టు నాయకులు రమ శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ వ్యకి్తగతాంలో స్నిమాల మీద చూపే 
అభిమానాం! కోట్్లది మాంది అభిమానులు ఓటరు్లగా మారి ఆయన ఇచేచి స్చనలతో స్ఫూరి్తగా తీసుకుని ఆశయ స్దా్ధాంతల ప్రకారాం వాలాంటీరు్లగా దృషటు పెట్టు సవాచచిాందాంగా పర్టు 
అభివృది్ధ కోసాం క్షేత్ర సా్థయలో తమ అనుకూల సమయాలలో కృష చేయాలని పిలుపునిస్్త. రబోయే ఎని్నకలో్ల అాందర్్న కలుపుకుని అధికారాం కోసాం గెలుపే లక్ాంగా పని చేయాలి 
తదావార ఆయన పరిపలనలో యువతకు ఉపధి అవకాశాలు దొరుకుతయ భావితరల భవిష్యతు్తకు బలాంగా పునాదులు ఏర్పడుతయని పేరొ్కనా్నరు. ఈ కార్యక్రమాంలో జనసేన 
నాయకులు, జనసైనికులు, సా్థనిక మద్దతు దారులు, అభిమానులు పల్్గనా్నరు.

శ్రీ మధ్ ఖాద్రీ లక్ష్మీనరసిాంహ సా్వమి ఆలయాంలో 
యువశక్తి ప్రచార రథానిక్ ప్రతే్కపూజలు

శతఘ్్న న్్యస్: తడిపత్రి: 
జనసేన పర్టు అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ రష్టాంలో నిరుదో్యగ 
యువతకు మద్దతుగా ఈ 
నెల 12.01.23 శ్రీకాకుళాం 
జిలా్ల రణస్థలాంలో యువశకి్త 
పేరుతో భార్ భహిరాంగ 
సభను ఏర్పట చేసు్తన్న 
కారణాంగా జనసేన పర్టు 

నాయకులు మై ఫోర్స్ మహేష్ అన్న రయలస్మ యువశకి్త ప్రచార రథానికి శ్రీ మధ్ ఖాద్రీ 
లక్ష్మీనరస్ాంహ సావామ్ ఆలయాంలో ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహిాంచి ప్రాంభిాంచారు. రష్టాంలో 
యువత ఉదో్యగ అవకాశాలు ల్క అసాాంఘ్క కార్యకలాపలకు పల్పడుతునా్నరని, 
ఈ రష్ట ముఖ్యమాంత్రి జాబ్ కా్యలాండర్ పేరుతో యువతను వాంచిసో్తాందని, చదివిన 
చదువులకు సరైన ఉదో్యగాలు ల్క తీవ్ర ఆవేదన చెాందుతునా్నరు. యువత కష్టులను ఈ 
ముఖ్యమాంత్రి జగన్ రడి్డ కి తెలిసేలా రష్ట వా్యప్తాంగా ఉన్న యువతీ యువకులు ఈ సభలో 
మీ అభిప్యాలను ప్రసా్తవిాంచి ఈ యువశకి్త భార్ సభను విజయవాంతాం చెయా్యలని 
సేటుట్ ఫైనాన్స్ కమ్టీ సభు్యలు మహేష్ కోరరు. ఈ కార్యక్రమాంలో లీగల్ సల్ అధ్యక్షులు 
అమర్ నారయణ, బాల సముద్రాం ఎాంపీటీస్ అమర్, కార్యక్రమాల నిరవాహణ కమ్టీ 
సభు్యలు లక్ష్మణ కుట్ల, కదిరి ఐట్ విాంగ్ కోఆరి్డనేటర్ పోరకాల రజేాంద్ర ప్రసాద్, 
కదిరి పటటుణ అధ్యక్షులు కాయల చలపతి, వీర మహిళల శోభ, అాంజిబాబ్, కినె్నర 
మహేష్, అనిల్, మున్న, శ్రీధర్, బాల కృష్ణ, ఖాల్శా, కిషోర్, నాగరజు, హరి బాబ్, 
అన్నాం జయ వర్ధన్, చినా్న రడి్డ, చక్రి, సురేష్, ఆకుల హరి ప్రసాద్, కదిరి నియోజక వర్గాం 
జనసైనికులు పల్్గనా్నరు.

జనసేన పార్్ట సిదాధిాంతాలు మా్నిఫెస్్టతో కూడిన 
కా్ల్ాండర్ల పాంపిణీ
శతఘ్్న న్్యస్: తడిపత్రి: 
జనసేన పర్టు మాండల 
కనీవానర్ కోడి సునీల్ కుమార్ 
ఆధవార్యాంలో కా్యలాండర్లను ఆపర్టు 
ఉపధ్యక్లు జాకీర్ హుసేస్న్ 
మరియుకార్యకర్తలాందరూ కలిస్ 
పాంచడాం జరిగాంది. యాడికి 
మ్యన్ బజారో్ల ఉన్న కిరణ 
ష్పులు, టీ సాటుల్స్, ఇతర ష్పిాంగ్ 
కాాంపె్లక్స్, ఆటో సాటుాండ్స్, పాండ్ల 

కొట్ల, మ్డికల్ ష్ప్స్ మరియు చిరు వా్యపరసు్తలకు పాంచిపెట్టురు. ఈ సాందర్ాంగా 
సునీల్ కుమర్ మాట్్లడుతూ కా్యలాండర్ల నాందు పవన్ కలా్యణ్ ఆశయాలను 
స్దా్ధాంతలను మరియు మా్యనిఫెసోటును ప్రచురిాంచినట్ల తెలిపరు. వీట్తో పట జనసేన 
పర్టు ఆతమిహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతులకు అాందిసు్తన్న లక్ రుపయల సాయాని్న 
పవన్ కలా్యణ్ చేస్న ప్రజా మరియు రజకీయ పోరట్లను ప్రజా సమస్యలపై పర్టు 
సాధిాంచిన విజయాలను కూడా వేస్నట్ల పేరొ్కనా్నరు. అదేవిధాంగా పర్టు భవిష్యతు్తలో 
చేపటటుబోయే కార్యక్రమాల వివరలను కూడా పొాందుపరిచామనా్నరు కా్యలాండర్లను 
పాంచుతూ వీటని్నాంట్నీ ప్రజలకు వివరిస్్త జనసేన పర్టుని గురి్తాంచాలని వచేచి ఎని్నకలో్ల 
మద్దతివావాలని పవన్ కళ్్యన్ ని ముఖ్యమాంత్రి ని చేయాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ 
కార్యక్రమాంలో వెాంకటేష్, శివ, మలి్ల, విజయ్, రజేష్, మహేష్, నరేష్, మధుఆచారి, 
జాని ఇతర జనసైనికులు పల్్గనా్నరు.

జీవో నాంబర్ ఒకటిని రదుదు 
చేయాలి: శీలాం బ్రహ్మయ్

శతఘ్్న న్్యస్: మైలవరాం, సా్థనిక జనసేనపర్టు కార్యలయాంలో 
జనసేనపర్టు మైలవరాం మాండల అధ్యక్షులు శీలాం బ్రహమియ్య 
విల్కరుల సమావేశాంలో మాట్్లడుతూ… జగనోమిహన్ రడి్డ ప్రభుతవాాం 
తీసుకొచిచినటవాంట్ న్తన సాంవతస్ర న్తన జీవో నెాంబర్ 1ని, 
ప్రతిపక్ పర్టులకు భయపడి ఎక్కడ ఈ ప్రభుతవాాం పైన ఉన్నటవాంట్ 

వ్యతిరేకతను ప్రజలు బలాంగా వ్యక్తపరచడానికి అవకాశాం ఉాంది కాబట్టు, జీవో నెాంబర్ 1ని 
తీసుకువచిచి ప్రజాసావామ్యాంలో సభలు సమావేశాలు నిరవాహిాంచుకోవడాం షర మామూల్ 
అయనప్పట్కీ, ఇటీవల జరిగన కొని్న దురదృషటుకర పరిణామాలను సాకుగా చూపిస్్త, రోడ్ల 
పైన సభలు సమావేశాలు నిరవాహిాంచకూడదని చెపి్ప ఈ నిర్ణయాం తీసుకోవడాం చాలా బాధాక 
దురదృషటుమని పేరొ్కనా్నరు. గతాంలో జగనోమిహన్ రడి్డ ఓదారు్ప యాత్ర చేసేవాడా? ఇలా అప్పట్ 
ప్రభుతవాాం వేదిాంచినట్లయత్ అని ప్రశి్నాంచారు. పవన్ కళ్్యణ్ ప్రచార రథాం వారహి పేరు వినా్న, 
చూస్న వైస్పీ నేతలకు ప్యాంట్ల తడుసు్తనా్నయని ఎదే్దవా చేశారు. జగనోమిహన్ రడి్డ నిరాంకుశ 
పలనకు 2024 లో ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చరమ గీతాం పడతరని పేరొ్కనా్నరు. తక్ణమే 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవాాం జీవో నెాంబర్ ఒకట్ని రదు్ద చేయాలని డిమాాండ్ చేశారు.

జీవో నాంబర్ ఒకటిని రదుదు చేయాలి: షేక్ సుభాని

శతఘ్్న న్్యస్: ఉదయగరి, జీవో 
నెాంబర్ ఒకట్ని రదు్ద చేయాలని 
విాంజమూరు మాండలాం జనసేన పర్టు 
ఉపధ్యక్షులు షేక్ సుభాని డిమాాండ్ 
చేశారు. ముఖ్యమాంత్రి తీసుకొచిచిన ఈ 
జీవో రషటుాంలో ప్రజాసావామ్య హకు్కలను 
కలరసు్తాందనా్నరు. జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ జనవరి 12వ త్ది యువశకి్త 
కార్యక్రమాం నిరవాహిసు్తనా్నరనా్నరు. దీాంతో 

ప్రభుతవాాంపై వ్యతిరేకాంగా ప్రజలు పవన్ వద్దకు చేరుతరని భయాంతో కావాలని వైస్పీ 
ప్రభుతవాాం ఈ జీవో తీసుకువచిచిాంది అనా్నరు.
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