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కార్యకర్తలకు పార్టీ ఎప్పుడూ భరోసాగా నిలుస్తుంది..
• క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యకరిమాన్ని 
ప్రారంభంచిన ప్ర్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యూస్:  క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాన్ని 
ప్రారంభంచిన పార్టీ పీఏసీ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్. 
జరిసిన పార్టీ మూడో విడత క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు 
కారయూక్రమం శుక్రవారం ప్రారంభం అయంది. హైదరాబాద్ 
లో జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ చైర్మన్ 
నాదండ్ల మనోహర్ సభయూత్వ నమోదును సంకేతికంగా 
ప్రారంభంచి, మొదటి సభయూత్్వన్ని సీ్వకరించారు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలో్లన్ అన్ని అసంబ్్ల న్యోజక 
వరాగాలో్ల క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం 
మొదలంది. ఈ ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు 
సగుతంది. కారయూక్రమం ప్రారంభం సందర్ంగా నాదండ్ల 
మనోహర్ మాట్్లడుతూ “రాజకీయ పార్టీ కారయూకర్తలంటే 
ఇప్పటి వరకు రాజకీయంగా ఉపయోగంచుకోవడం వరకే 
పరిమితం అయ్యూవారు.. జనసేన పార్టీ మాత్ం వారిన్ 
ఆపదలో ఉంటే ఆదుకునే ఆలోచన చేసింది. కారయూకర్తలకు 
భరోస న్ంపందుకు, కషటీంలో ఉనని క్రియాశీలక కారయూకర్తల కుటంబాల దగగారకు ప్రతేయూకంగా వెళ్్ల వారికి దైరయూం చెప్్ప, పార్టీ తరఫున ఆరిధిక సయం చేయాలనే గొప్ప 
ఆలోచన శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిది. కారయూకర్తల కుటంబాల వద్దకు వెళ్్తనని సమయంలో వారు చెబుతనని మాటలు నాయకుడి గొప్ప ఆలోచనను, స్ఫూరి్తన్ తెలియజేస్్తనానియ. 
ప్రమాదవశాత్త క్రియాశీలక కారయూకర్తకు జరగరాన్ది జరిగతే, పార్టీ . నుంచి మేమునానిమన్ వారి కుటంబాన్కి అప్లహస్తం అందించే ప్రక్రియ ఇది. పార్టీలో క్రియాశీలక 
కారయూకర్తలంత్ అంచెలంచెలుగా జీవితంలో ఎదుగుతనని వారు, కుటంబం కోసం కషటీంచి పన్ చేసేవారే, మన జనసేన కుటంబం ఇంత గొప్పదా అనే సథాయకి పార్టీన్ 

తీస్కెళ్లడంలో అందరి కృప్ ఉంది. సభయూత్వం తీస్కునేందుకు అన్ని వరాగాల 
వారు చాలా ఆసకి్తగా ఉనానిరు. వారందరిన్ పార్టీకి దగగార చేదా్దం, పార్టీ 
క్రియాశీలక సభ్యూలకు తగన ప్రాధానయూం ఉంటంది. పార్టీ కారయూక్రమాలను 
ఎప్పటికప్్పడు తెలియజేయడం, భవిషయూత్త పార్టీ కారయూక్రమాలపై శిక్షణ, 
నాయకులతో ప్రతేయూక ఇంటరాక్షను్ల ఉంట్య, పార్టీ సిదాధింత్లు, శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలో్లకి బలంగా తీస్కెళ్లలా క్రియాశీలక కారయూకర్తలు 
పన్చేయాలి. అన్ని వరాగాలను కలుప్కొన్ వెళ్్ల జగమంత కుటంబంలా జనసిన 
క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలన్ ప్రతి 
ఒక్కరిన్ మనస్్పరి్తగా కోరుతనానిను” అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పార్టీ 
అధయూక్షుల వారి రాజకీయ కారయూదరిశి ప్.హరిప్రసద్ పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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భోగాపురం భూ నిర్వాసితులకు జనసేన అండగా ఉంటంది.. 
లోకం మాధవి

శతఘ్ని న్యూస్: నెలి్లమర్ల: భోగాప్రం మండలంలో భూ న్రా్వసిత గ్రామాలన బొలి్లంకాలపాలం మరియు 
మారేడుపాలంలో జరిగన ఇళ్ల కూలిచివేతపై లోకం మాధవి ధ్వజమెత్్తరు. భూ న్రా్వసితలకి కచిచితమైన 
హామీ ఇవ్వకుండా వారి ఇళ్ల కూలిచివేత ఎలా సధయూం అన్ కన్సం వారిలో చాలా మందికి ఆర్&ఆర్ 
పాయూకేజీ లు కూడా అందకుండా ఎంతో మంది బాధితలు వునానిరు అన్ మాధవి పర్్కనానిరు, అక్కడకి 
వచిచిన ఆర్.డి.ఓతో మాట్్లడిన మాధవి ఆ ప్రభ్త్వం అధికారుల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్్త వయూక్తం చేసరు. 
కన్సం ప్రజలకి సమాధానం చెప్పలేకపోతనని ఆర్.డి.ఓన్ చూసి ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహాన్కి గురయాయూరు. 
మాధవి మాట్్లడుతూ ఒక తలి్ల ఆవేదన తనన్ ఎంతో మనసథాపాన్కి గురిచేసిందన్, తన ప్ల్లల భవిషయూత్త 
ఏంటో అరధిం అవ్వటే్లదన్ ఈ భూసేకరణ వల్ల తమకి మాట ఇచిచిననిటటీ తమకి జాగా కొండగటటీ ప్రాంతంలో 
ఇచాచిరన్, తమకి ఆ సథాలం చదను చేయట్న్కే ప్రభ్త్వం ఇచిచిన డబుబులు అయపోయాయన్ ఎంతో 
బాధపడాడారు, ఆ ఊరిలో ఉనని బడి కూలచిడం వలన వారి చదువు పోతందన్ గ్రామస్్తలు వాపోయారు. 
భవిషయూత్తలో పాయూకేజీ రాన్ వారికి జనసేన నుండి పోరాటం ఎప్్పడూ వుంటందన్ మాధవి స్పషటీం చేశారు.

రైతులను ఆదుకోవాలి.. కలెకటీర్ కు
 వినతి పత్ుం అుందజేసిన డాకటీర్ మిడతాన

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ 
విజయనగరం జిలా్ల నాయకులు 
మర్రాప్ స్రేష్ ఆదేశాల మేరకు 
శుక్రవారం విజయనగరం జిలా్ల 
కలకటీర్ కారాయూలయంలో కలకటీర్ 
శ్రీమతి స్రయూకుమారి న్ కలిసి 
వినతిపత్ం అందజేశారు. 
జనసేన పార్టీ రైతలు పక్షాన 
ఎప్్పడూ పోరాడుతంది. 
ధానయూం కొనుగోలు విషయంలో ప్రభ్త్వం వయూవహరిస్్తనని 
తీరుతో రైతలు ఇబబుందులు పడుతనానిరన్ జనసేన నాయకుడు 
డా.రవికుమార్ మిడత్న శుక్రవారం కలకటీర్ స్రయూకుమారిన్ 
కలిసి వినతిపత్ం అందజేశారు. ధానయూం కొనుగోలు సమసయూలు 
పరిష్కరించాలన్, రైత భరోస కేంద్రాలో్ల ధానయూం కొనుగోళ్్ల 
సక్రమంగా జరగడం లేదనానిరు. పండించిన పంటను అము్మకోలేక 
రైతలు నరకం అనుభవిస్్తనానిరనానిరు. ట్రకు్క షీట్ల ఇవ్వకుండా 
రైతలను ప్రభ్త్వం ఇబబుందులకు గురిచేస్తందన్ తెలిపారు. 
సంక్ంతి పండగ నుంచి సక్రమంగా ధానయూం కొనుగోలు 
చేయకపోవడంతో రైతలు రాత్రీ పగలూ కలా్లలో్ల కాపలా 
కాస్కోవాలిసిన దుసిథాతి నెలకొందనానిరు, రైత భరోస కేంద్ం 
సిబబుంది కళ్ళాలో్లనే ధానయూం తూకం వేసి మిల్లర్ల వద్దకు చేరచిడంతో 
పాట 21 రోజులో్ల రైతల ఖాత్లో్ల నగదు వేస్తరన్ ముఖయూమంత్రి 
చెపా్పరన్ క్షేత్సథాయలో ఇందుకు భననింగా జరుగుతోంది అనానిరు. 
ధానయూం కొనుగోలుకు గడువు పెటటీడం దారుణమనానిరు. తక్షణమే 
రైతలన్ ఆదుకోవాలన్ వేడుకోవడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
స్రేష్ రెడిడా, బద్రి జాన్, రాంబాబు పాల్గానానిరు.

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాట
 39వ రోజు పాదయాత్..

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రజా సమసయూలపై జనసేన 
పోరుబాటలో భాగంగా శుక్రవారం 18వ డివిజనో్ల 
లక్షష్మమ్మ చెరువు గటటీ వద్ద నుండి రెడిడా అప్పలనాయుడు 
పాదయాత్ను ప్రారంభంచారు.. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ వైసీపీ ప్రభ్త్వం వచిచిన తరా్వత 
ఏవోవో కుంటి సకులు చెప్్ప సంక్షేమ పథకాలను 
తొలగస్్తనానిరన్, సథాన్కంగా ఉండే ప్రజలు వారి 
ఆవేదనను వయూక్తం చేస్్తనానిరు. ఇక్కడ ప్రధానమైన 
సమసయూలు ఏమిటంటే మంచిన్టి కొరత తీవ్రత 
ఉంది. మున్సిపల్ కార్్పరేషన్ అధికారులు, మేయర్, 

శాసనసభ్యూలు ఇప్పటికైనా ఆ సమసయూను పరిష్కరించాలన్ జనసేన పార్టీ నుండి డిమాండ్ చేస్్తనానిం. ఈ డివిజన్ 
లోన్ ఒక ఆవిడ తన భర్త చన్పోతే తలదాచుకోడాన్కి తన తలి్ల తండ్రుల వద్ద ఉంటే వారి పెన్షను్ల పీకివేశారు. ఆ 
పక్కనే ఉనని మూగ చెవిటి వారి పెన్షను్ల సైతం పీకేశారు. మున్సిపల్ కార్్పరేషన్ లో పన్చేసే వాళ్లకు కూడా సంక్షేమ 
పథకాలు తొలగంచారు. ఈ వైసీపీ ప్రభ్త్వం ప్రజలపై పనునిల భారం వేస్్త ప్రజలు నడిడాన్ విరగొడుతనానిరన్ 
తీవ్రసథాయలో మండిపడాడారు. ప్రజలకు ఉపాధి కలి్పంచలేన్ ప్రభ్త్వం, పెన్షను్ల తీసి వేసే ప్రభ్త్వం అన్ తీవ్ర సథాయలో 
మండి పడాడారు. ఎంత త్వరగా ఎన్నికలు వస్తయో అన్ ప్రతి ఒక్కరు ఎదురుచూస్్తనానిరన్, పవన్ కళ్యూణ్ గారి 
నాయకత్్వన్ని కావాలన్ కోరుకుంటనానిరు. జగనో్మహన్ రెడిడాన్ ఇంటికి పంప్ంచడాన్కి సిదధింగా ఉనానిమనే 
ఆలోచనతో ప్రజలందరూ ఉనానిరు. మంచిన్టి సమసయూ అనేది ప్రధానంగా కన్ప్స్తంది. ఇప్పటికైనా సథాన్క మేయర్ 
గారు గాన్, మున్సిపల్ అధికారులు కాన్, ఆళ్ల నాన్ గాన్ తను ఈ సమసయూలను పరిష్ట్కరం చేయాలన్ జనసేన పార్టీ 
నుండి డిమాండ్ చేస్్తనానిమనానిరు. ప్రజా సమసయూలు పరిష్కరించాలిసిన బాధయూత మీ పైన ఉందన్ ఉనని ప్రతి సమసయూను 
పరిష్కరించాలన్ అది మీ బాధయూత అన్ ఈ సందర్ంగా గురు్త చేస్్తనానిం. అది కూడా మీరు నెరవేరచినప్్పడు మిమ్మలిని 
ఇంటికి పంప్ంచే బాధయూత ప్రజలు తీస్కుంట్రు. ప్రజా సమసయూలపై పోరాడుతనని ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అన్ 
ఈ సందర్ంగా తెలియజెస్్తమనానిమన్ అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షులు నగరెడిడా కాశీ నరేష్, ప్రధాన 
కారయూదరిశి సరిది రాజేష్, కారయూదరిశి కందుకూరి ఈశ్వరరావు, ఎట్ంచి ధరే్మంద్, గొడవరి్త నవీన్, కోశాధికారి పైడి 
లక్షష్మణరావు సషల్ మీడియా కో ఆరిడానేటర్ జనసేన రవి, చితి్తరి శివ, కోలా శివ నాయకులు న్మ్మల శ్రీన్వాసరావు, 
రెడిడా గౌర్ శంకర్, వీరంకి పండు, కాకర్ల శ్రీను, ప్రసద్, బాబు సథాన్క నాయకులు బి.సనాయూసిరావు, ఎమ్.దురాగారావు, 
శ్రావణి, పలి్ల విజయ్, భూపతి ప్రసద్, దాసరి బాబి తదితరులు పాల్గానానిరు.

ఓ.ఎన్.జీ.సీ ఆధ్వర్యుంలో 
ఉచిత ఫీల్డ్ ఓపీడి క్లినిక్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు: కేశవదాస్పాలం గ్రామంలో 
పంచాయతి కారాయూలయం వద్ద గ్రామ సర్పంచ్ మేడిది సరోజ 
భరత్ అధ్వరయూంలో ఓ.ఎన్.జీ.సీ వారి ఆధ్వరయూంలో ఓపీ కి్లన్క్ 
ప్రారంభంచడమైనది. ఈ కి్లన్క్ నందు ప్రతి నెల 2వ మరియు 
4వ శుక్రవారం ఉచితంగా వైదయూం చేయబడును. ఈ కి్లన్క్ 
నందు అన్ని రకాలన అనారోగయూ సమసయూలకు చికితసి అందించి, 
ఉచితంగా మందులు ఇవ్వడం జరుగుతంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
ఎంపీటీసీ ఉండపలి్ల సయ కుమారి అంజి, ఓ.ఎన్.జీ.సీ సిబబుంది 
మోరి జిసిఎస్ ఐఎమ్ ఈటి శ్రీన్వాస్, ఇంచార్జీ మెడికల్ ఏఐ డా. 
అహ్మద్, డాకటీర్ రామో్మహన్ డాకటీర్ రమయూ, డాకటీర్ సిసిలి, డాకటీర్ 
సంసంగ్, డాకటీర్ అభషేక్, ఫార్మసిస్టీ స్మన్, ప్రదీప్, నర్సి 
లక్ష్మి, అంబులన్సి అండ్ మెడికల్ హెల్పర్ కోటి, వార్డా నెంబరు్ల, 
ప్రజాప్రతిన్ధులు, గ్రామ ప్రజలు పాల్గానానిరు.

పామూరులో క్మ్స్ ఒుంగోలు వారిచే 
ఉచిత వైద్య శిబిరుం

శతఘ్ని న్యూస్: పామూరులో కిమ్సి ఒంగోలు వారిచే ఉచిత వైదయూ 
శిబిరంలో ప్రకాశం జిలా్ల జనసేన పార్టీ ఆరగానైజేషన్ సభ్యూడు 
రామిశెటిటీ స్న్ల్ కుమార్ మరియు జనసైన్కులు కారయూక్రమంలో 
పాల్గాన్ అక్కడ పలు సేవలు అందించారు. కిమ్సి ఒంగోలు టీం 
వారు రామిశెటిటీ స్న్ల్ కుమార్ కి, జనసైన్కులకు ప్రతేయూకంగా 
ధనయూవాదములు తెలియచేసరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రెడిడ్గూడుంలో మూడోవిడత
 క్రియాశీలక సభ్యత్వ కార్యక్రముం ప్రారుంభుం

శతఘ్ని న్యూస్: రెడిడాగూడం మండలం, రెడిడాగూడంలో 
జనసేన పార్టీ మైలవరం న్యోజకవరగా ఇంచార్జీ 
అక్కల రామో్మహనరావు(గాంధీ) క్రియాశీలక 
సభయూత్వ నమోదు కారయూక్రమం రెడిడాగూడంలో 
ప్రారంభంచారు. కారయూక్రమంలో భాగంగా 
రెడిడాగూడంలోన్ ప్రజలకు అవగాహన కొరకు 
సభయూత్వం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించారు. 
ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు విన్యోగంచుకున్, మీ 
కుటంబాన్కి భరోసన్ కలి్పంచుకోవాలంనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమం ఫిబ్రవరి 10వ త్ర్కు నుండి 28వ 
త్ర్కు వరకు జరుగుతందన్, అందరూ సది్వన్యోగ 

పరుచుకోవాలన్ కోరారు. జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ ఆయన కారయూకర్తల కోసం ప్రతిష్టటీత్మకంగా తలపెటిటీన 
కారయూక్రమం జనసేన క్రియాశీల సభయూత్వ కారయూక్రమం. ఈ సభయూత్వం పందిన వారికి ప్రమాదవశాత్త మరణం సంభవిసే్త 
పార్టీ నుండి ఐదు లక్షల రూపాయలు తన కుటంబ సభ్యూలకు అందిస్్తంది. ఒకవేళ గాయపడి హాసి్పటల్ లో జాయన్ 
అయతే ఖరుచిల న్మిత్తం యాభై వేల రూపాయలు అందిస్్తంది. ఈ క్రియాశీల సభయూత్వ కారయూక్రమం ఇప్పటికే రెండు 
సంవతసిరాలు విజయవంతంగా సగంది. గత సంవతసిరంలో మరణించిన క్రియాశీల కారయూకర్తలు 96 మందికి ప్రమాద 
బ్మా కింద నాలుగుకోట్ల, ఎనభై లక్షల రూపాయలు అందించారు. ఒకరికి అయదు లక్షల చొప్్పన, ప్రమాదవసత్త 
గాయపడిన 169 మంది కారయూకర్తలకు అరవై లక్షల, తొంబై వేల రూపాయలు అందించారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
రెడిడాగూడం మండల అధయూక్షుడు చాపలమడుగు కాంత్రావు, ఉపాధయూక్షులు పాములపాటి స్ందరరామిరెడిడా, బొలి్లపోగు 
చంటి, మైలవరం మండల అధయూక్షుడు శీలం బ్రహ్మయయూ, మండల కమిటీ సభ్యూలు, శివ, దురాగాప్రసద్, రమేష్, ప్.రమేష్, 
అనంత్ కుమార్, రామకృష్ణ, గురు ప్రియతం, సయ, స్రేష్ ఇంకా జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

నువ్్వ మా దరిద్ుం జగన్.. సిటీక్కరులి విడుదల..
*లబ్ధిదారుల నుదుటిపై జగన్ బొమ్మతో పచ్చబొట్టు కూడా వేస్తారేమో?
*చాక్లెట్ ఇచ్్చ నక్లెస్ దోచుకుననిట్లెగా సంక్షేమ పథకాలు
*ప్రజల కటిటున పనునిలంచ్ పథకాల రూపంల కాసతా ఇస్తా తామేదో ప్రజల్ని ఉద్దరిస్తాననిట్లె వైసీపీ 
నేతలు ప్రచారం సిగ్గుచేట్
*వైసీపీ నేతలే ప్రజలు కటిటున పనునితోనే తాము విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తాన్నిమన్ 
గ్రహిస్తా మంచ్ది
*ప్రజలతో క్షేత్రస్థాయిల మమేకం అవుతూ వైసీపీ దాష్టుకాలపై అవగాహన తీస్కువస్తాం
*నువేవే మా నమ్మకం జగన్ అంటూ ఇంటింటికి సిటుక్కరులె అతికించటంపై జిలాలె జనస్న పార్టు అధికార 
ప్రతిన్ధి ఆళ్ళ హరి ఆగ్రహం 
శతఘ్ని న్యూస్: గుంటూరు: సంక్షేమ పథకాలను అందుకుంటనని ఇళ్లకు వాలంటీర్లతో మా 
నమ్మకం నువే్వ జగన్ అంటూ సిటీక్కరు్ల అతికించేందుకు ప్రభ్త్వం న్ర్ణయం తీస్కోవడం 
దా్వరా ఓటమి భయంతో వైసీపీ ప్రభ్త్వం ఎంతగా ఆందోళన చెందుతందో అరధిమవుతందన్ 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతిన్ధి ఆళళా హరి అనానిరు. తన పాలనపై ప్రజలు నమ్మకం కోలో్పయారన్ గ్రహంచిన జగన్ కి మతిభ్రమించి ఇలాంటి తగ్లక్ న్ర్ణయాలు తీస్కుంటనానిరన్ 
ఆగ్రహం వయూక్తం చేశారు. శుక్రవారం శ్రీన్వాసరావుతోటలోన్ గాజుగా్లస్ దిమె్మవద్ద నువు్వ న్నుని మేం నమ్మం.. మా దరిద్ం నువే్వ జగన్ అంటూ సిటీక్కర్లను విడుదల చేసరు. ఈ 
సందర్ంగా ఆళళా హరి మాట్్లడుతూ సంక్షేమ పధకాలు ఇస్్తనని ఇళళాకి ఇప్్పడు సిటీక్కరు్ల మాత్మే వేస్్తనానిరన్ రానునని రోజులో్ల పథకాలు అందుకుంటనని వారి నుదుటి మీద జగన్ 
బొమ్మతో పచచి బొటటీ కూడా వేస్తరేమోనన్ ఎదే్దవా చేశారు. అసలు సంక్షేమ పథకాలకు ఆదుయూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర తొలి దళ్త ముఖయూమంత్రి దామోదరం సంజీవయయూ అనానిరు. సంక్షేమ 
పథకాలను జగన్ రెడేడా ప్రవేశపెటిటీనట్ల వాటికి పటంట్ హకు్క తమదే అననిట్లగా వైసీపీ నేతలు వయూవహరించటం సిగుగాచేటనానిరు. ప్రజల సొము్మన్ ప్రజలకే పంచుతూ మీరేదో మీ జేబులో 
డబుబులు పంచుతననిట్లగా ప్రచారం చేస్కోవటం హేయమనానిరు. పది రూపాయలు సబుబు కొంట రూపాయ ట్క్సి వస్లు చేస్తరు, రూపాయ చాకె్లట్ కొనాని అందులో పది పైసలు 
ప్రభ్త్వం ట్క్సి వస్లు చేస్్తందనానిరు. పీలేచి గాలికి మినహా మన్ష న్త్యూవసరాలకు వాడే ప్రతీదాంటో్ల ప్రభ్త్వం పనుని వస్లు చేస్్తందనానిరు. చిననిప్ల్లలకి చాకె్లట్ ఇచిచి నకె్లస్ 
లాకు్కననిట్లగా రాష్ట్ర ఆదాయంలోంచి ప్రజలకు కాస్త పంచిపెటిటీ త్ము మాత్ం రాష్ట్ర సంపదను ఇష్టటీనుసరంగా దోచుకుంటనానిరన్ ధ్వజమెత్్తరు. త్ము లేకపోతే ప్రజలకు బ్రతకే 
లేదననిట్లగా వైసీపీ నేతలు భ్రమిస్్తనానిరన్ దుయయూబట్టీరు. ఈ సిటీక్కరు్ల అతికించటం వెనుక రాజకీయ కుట్రలు కూడా దాగునానియనని అనుమానం కలుగుతందనానిరు. ఎవరైనా ఈ 
సిటీకజీర్లను తమ ఇళ్లకు అతికించవదు్ద అంటే వారిన్ ట్రెగాట్ చేసి పలువిధాలుగా ఇబబుంది పెటేటీ అవకాశం ఉందన్, వారి ఓట్లను కూడా తొలగంచే ప్రమాదం ఉందన్ ఆందోళన వయూక్తం 
చేశారు. ఈ నేపధయూంలో వాలంటీరు్ల మనస్తో పన్చేయాలన్, రాష్ట్ర ప్రజల భవిషయూత్ ను దృషటీలో పెటటీకొన్ ప్రభ్త్వ దాషీటీకాలపై ప్రజలో్ల అవగాహన తీస్కురావాలన్ కోరారు. త్ము 
కూడా ప్రజల అనుమతితో నువే్వ మా రాష్ట్రాన్కి మా జీవిత్లకి పటిటీన దరిద్ం జగన్ సిటీక్కర్లను ఇళ్లకు అతికిస్తమనానిరు. వైసీపీ నేతల దురా్మరాగాలపై, అవిన్తిపై, దోప్డీపై, చేతకాన్ 
పరిపాలనపై అవగాహన కలి్పంచేందుకు క్షేత్సథాయలో ప్రజలతో మమేకం అయ్యూలా కారయూక్రమాలు న్ర్వహస్తమన్ ఆళళా హరి అనానిరు. కారయూక్రమంలో డివిజన్ అధయూక్షుడు సయయూద్ 
షరుఫూదీ్దన్, రామిశెటిటీ శ్రీను, నండూరి స్వమి, సయయూద్ రఫీ, మెహబూబ్ బాష్ట, దాసరి రాము, సంట్ంగ్ వెంకటేశ్వరరావు, శెటిటీ శ్రీను, పటటీంశెటిటీ కోటి, షేక్ బాష తదితరులు పాల్గానానిరు.

పెరాలసిస్ బాధితులకు 
అుండగా నిలిచిన

డాకటీర్ పిల్లి శ్రీధర్
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిలా్ల, ప్ఠాప్రం న్యోజకవరగాం 
శ్రీ విష్్ణ హాసి్పటల్ అధినేత జనసేన నాయకులు డాకటీర్ ప్లా్ల 
శ్రీధర్ ప్ఠాప్రం మిరపకాయలు వీధిలో పెరాలసిస్ వాయూధితో 
బాధపడుతనని దువ్వ లక్ష్మీ కాంత్రావున్ పరామరిశించి, వారి 
అనారోగయూం పరిసిథాతిన్ అడిగ తెలుస్కోవడం జరిగంది, వారి 
యొక్క కుటంబ అవసరాల న్మిత్తం బియయూం బస్త మరియు 
ఆరిథాక సయం అందజేయడం జరిగంది. మరియు ఆరో 
వారుడాకు చెందిన ఎలమంచిలి రత్నివతి పెరాలిసిస్ వాయూధితో 
బాధపడుతనని విషయం తెలుస్కొన్ వెంటనే నేనునానిను 
అన్ భరోస ఇచిచి వారి యొక్క కుటంబ అవసరాల న్మిత్తం 
బియయూం బస్త మరియు ఆరిథాక సయం అందజేయడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భాగంగా పలానిటి మధుబాబు, 
మాగాప్ సతీష్, నందిన విజయకుమార్, వము్మ మంగ, 
బొమి్మడి నరసింహారావు, రామకృష్ణ, మంగ, బాలాజీ, శివ, 
మరియు జన సైన్కులు పాల్గానడం జరిగంది.

పలు కార్యక్రమాలకు హాజరైన పితాని   
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరం: శుక్రవారం రాష్ట్ర జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభ్యూలు మరియు 
ముమి్మడివరం న్యోజకవరగాం ఇంచార్జీ ప్త్న్ బాలకృష్ణ 
ముమి్మడివరం మండలం కర్రి వాన్ రేవు గ్రామంలో 
శ్రీ విజయ దురాగా అమ్మవారు ప్నః న్తన ఆలయం 
విగ్రహ ప్రతిషటీ ఉతసివము లో పాల్గానానిరు. ముమి్మడివరం 
మండలం ఠాణే లంక గ్రామంలో మేడిద కృష్ణ సతయూ శివగంగ 
ప్రసద్ వివాహ వేడుకలో్ల పాల్గానానిరు. పల్లవారు పాలం 
జక్కంపూడి చినని బాబు కుమారుడు సతీష్ వివాహ వేడుకలో్ల 
పాల్గానానిరు. ముమ్మడివరం టౌన్ 17వ వారుడా కలలి వారి 
న్తన గృహప్రవేశ వేడుకలో్ల పాల్గానానిరు. శెటిటీ పట గ్రామంలో శీలం లక్ష్మీ అరచిన వివాహ వేడుకలో్ల పాల్గానానిరు. 
అమలాప్రం ఉప్పలగుప్తం మండలం గోపవరం గ్రామంలో ఐదవ బత్తల ఈశ్వరరావు కుమారుడు నరేష్ వివాహ 
వేడుకలో్ల పాల్గానానిరు. కడియం గరిజాల వీర్రాజు కుమారి్త కుస్మ వివాహ వేడుకలో్ల పాల్గానానిరు. అమలాప్రం బి 
ఆర్ కే కనె్వన్షన్ ఫంక్షన్ హాల్ లో ఏడిద వెంకటేశ్వరరావు కుమారె్త శేష్ వేణి సమంత వివాహ వేడుకలో్ల పాల్గానానిరు.

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

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారుంభుంచిన డా.వుంపూరు గుంగులయ్య
శతఘ్ని న్యూస్: పాడేరు: అరకు పార్లమెంట్ ఇనాచిర్జీ డా.వంపూరు గంగులయయూ పాడేరు 
జి.మాడుగుల మండల నాయకులతో క్రియాశీలక సభయూత్వ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభం చేశారు. 
ఈ సమావేశంలో న్యోజకవరగా పరిధిలో గల వివిధ మండలాల నుంచి పాల్గానని క్రియాశీలక 
వలంటీర్లకు తగన స్చనలు సలహాలు ఎదురయ్యూ టకినికల్ సమసయూలు ఎలా అధిగమించాలి 
తదితర విషయాలపై అనుభవజుఞులచేత సందేహ న్వృతి్త చేసరు. ఈ సమావేశంలో ఇనాచిర్జీ 
గంగులయయూ మాట్్లడుతూ ఆదివాసీ ప్రాంతంలో జనసైన్కులు వీర మహళలు, క్రియా వాలంటీరు్ల 
పాల్గానానిరు. చక్కటి సమన్వయంతో జనసేన పార్టీ తో ప్రజలను భాగస్వమయూం చేసేదాంటో్ల మీ 
పాత్ సమరథావంతంగా న్ర్వరి్తస్తరన్ కోరుతనానిమనానిరు. జి.మాడుగుల మండల అధయూక్షులు 
మసడి భీమనని, గౌరవ అధయూక్షులు త్్వ రమణ, తలే్ల త్రీమూరు్తలు, భానుప్రసద్, గంగ ప్రసద్, 
పాడేరు మండల నాయకులు వంతల ఈశ్వర్ నాయుడు, సలేబు అశోక్, మజిజీ సతయూనారాయణ, 
వాలంగ ఫున్త్, క్రియా వాలంటీరు్ల పాల్గానానిరు.

కార్యకర్తలను
 కుంటిక్ రెపపుల్ కాపాడుకునే పార్టీ జనసేన

*భూకాయూ సతీష్ నాయక్ బ్మా చెకు్క అందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: వరంగల్: కారయూకర్తలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునే పార్టీ జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి వరంగల్ 
జిలా్లకు చెందిన జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యూడు భూకాయూ సతీష్ నాయక్ ప్రమాదంలో గాయపడగా, 
భూకాయూ సతీష్ కు క్రియాశీలక సభయూత్వం ఉననిందున ఆయన కుటంబాన్కి రూ. 45190 రూపాయల 
బ్మా చెకు్కను జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు కొణిదల నాగేంద్బాబు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంచార్జీ నేమూర్ 
శంకర్ గౌడ్ అందించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో వరంగల్ ఉమ్మడి జిలా్ల నాయకులు బైరి వంశీ 
కృష్ణ, సనత్ నగర్ కోరిడానేటర్ మండపాక కావయూ, స్రేష్ రెడిడా, లకావత్ నరేష్ నాయక్ పాల్గానానిరు..

ఓఎన్ జిసి సుంస్థ పై యుద్దానిక్ సిద్ుం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజోలు: 
సముద్ తీర ప్రాంత్లన 
అంతరే్వది, పలి్లపాలం, 
అంతరే్వది, కేశవదాస్ 
పాలం, చింతలమోరి గ్రామ 
సర్పంచ్ లు ఎంపీటీసీలు 
సమావేశం జరిగంది. 
గ్రామాలలో ఉప్్పన్టితో 
ఉండడం వలన, బోరు 

బావులు కూడా ఉప్్పన్రు రావడంతో ప్రజలు త్రాగున్రు లేక నానాఇబబుందులు 
పడుతనానిరు. అలాగే రోడు్లలేక ఇస్కప్ంతలలో వెళ్్ల పరిసిథాతి ఈ ఓఎన్ జిసి 
కారయూకాలపాలు కూడా అంతరే్వది, కేశవదాస్పాలం లలో ఎకు్కవగా ఉండడంతో 
ఇక్కడ ఎకు్కవ కాలుషయూం ఉండడంతో ఈ గ్రామాలలో ప్రజలు అనేక రోగాల పాలున 
పడుతనానిరు. కావున ఈ కమిటీ సభ్యూలందరూ మా గ్రామాలకు ఓటర్ హెడ్ ట్యూంకులు 
న్రి్మంచే విధంగా న్ధులు కేట్యంచి, ప్రజలకు ఓఎన్ జిసి సంసథా దా్వరా న్రంతరం 
వైదుయూలు అందుబాటలో ఉండేలాగా ఆగ్రామ అభవృదిధికి సహకరించగలరు అన్ 
కోరుచునానిము. లేకపోతే ఓఎన్ జిసి కారయూ కలాపాలు అడుడాకుంట్ం అన్ తీరా్మనం చేశారు.

పవనన్న ప్రజాబాట 63వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఒంటిమిటటీ: 
పవన్ కళ్యూణ్ న్ ముఖయూమంత్రిన్ 
చేయాలనని దృఢ సంకల్పంతో ప్రజల 
ఆశీరా్వదంతో కొనసగుతనని 
పవననని ప్రజా బాట 63వ రోజుకు 
చేరుకుంది. రాజంపట జనసేన 
పార్టీ ఇంచార్జీ వెంకటరమణ 
ఆదేశాల మేరకు జనసేన రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ 
ఆధ్వరయూంలో కారయూక్రమాన్ని 
న్ర్వహంచారు. పవననని ప్రజా బాట 
కారయూక్రమంలో భాగంగా శుక్రవారం 

ఒంటిమిటటీ మండల పరిధి కొత్త మాధవరం పంచాయతీ అంబేద్కర్ నగర్ గ్రామంలోన్ 
పరిసర ప్రాంత్లో్ల పరయూటించి ప్రతి ఇంటికి జనసేన పార్టీ కరపత్రాలను పంచుతూ, జనసేన 
పార్టీ సిదాధింత్లను తెలియజేస్్త, పవననని ప్రజా బాట సగుతంది. ఈప్రాంత ప్రజల 
ఇబబుందులు తెలుస్కొన్ జనసేన పార్టీ తరఫున తన వంత కృష చేస్తనన్ ఈసందర్ంగా 
జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాట్ల రామయయూ భరోస ఇవ్వడం జరిగంది. రాబోయ్ 
2024 ఎన్నికలో్ల జనసేన పార్టీన్ ఆదరించి పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రిన్ చేయాలన్ 
ఆయన విజఞుప్్త చేశారు. ఈకారయూక్రమంలో జనసేన వీరమహళలు తదితరులు పాల్గానానిరు.

విదు్యత్ షార్టీ సర్్కయూట్ వలలి నషటీపోయిన 
బాధితురాలిక్ జనసేన పార్టీ చేయూత

శతఘ్ని న్యూస్: కంచికచర్ల 
హనుమాన్ పటలో ఇటీవల విదుయూత్త 
ష్టర్టీ సరూ్కయూట్ వల్ల వంట సమాగ్రి 
దుస్్తలు తదితర వస్్తవులు అగనికి 
ఆహుతి అయాయూయ. వివరాలో్లకి 
వెళ్్త కంచికచర్ల హనుమాన్ 
పటలో న్వాసముంటనని పెది్దన్డి 
శివపార్వతి ఇంటో్ల విదుయూత్త ష్టర్టీ 
సరూ్కయూట్ ఆసి్త నషటీం వాటిల్లడంతో 
జనసేన పార్టీ నాయకులు అండగా 
న్లిచారు. కంచికచర్ల జనసేన పార్టీ 
మండల అధయూక్షుడు నాయన్ సతీష్ 
ఆధ్వరయూంలో శివపార్వతి ఇంటిన్ 

పరిశీలించి 15000 రూపాయలు ఆరిథాక సయం అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ తమ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన పార్టీ 
తరఫున 15000 రూపాయలు ఆరిథాక సయం అందజేయడం జరిగందన్ తెలిపారు. 
అలాగే దాతల సహాయ సహకారాలు అందించాలన్ బాధితల కుటంబాలకు అండగా 
న్లవాలన్ కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో కంచికచర్ల మండల అధయూక్షులు నాయన్ సతీష్, 
జిలా్ల ప్రోగ్రాం కమిటీ నెంబర్ ఓంకార్, మండలం నాయకులు పెది్దన్డి హరి, ప్పా్పల 
వేణు, కుర్రా నాన్, కోనేటి చంద్మౌళ్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

మచ్చ శ్రీను ను పరామరి్శుంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొత్తగూడం జిలా్ల, 
అశ్వరావుపట న్యోజకవరగాం, ములకలపలి్ల 
మండలం, చల్మన్ నగర్ గ్రామాన్కి చెందిన 
జనసేన పార్టీ కారయూకర్త అయనట వంటి మచచి 
శ్రీను కిందపడి కాలు ఫ్రాకచిర్ కావడం జరిగంది. 
ఈ విషయం తెలుస్కున్ పరామరిశించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ములకలపలి్ల లో 
ఉననిటవంటి జనసేన పార్టీ జిలా్ల నాయకులు 
గరికే రాంబాబు, గొల్ల వీరభద్ం, అధయూక్షులు 
త్టికొండ ప్రవీణ్, జనసైన్కుడు అలుగుల శ్రావణ్, వీరమహళలు తదితరులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


శనివారం, 11 ఫిబ్రవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ప్రభుత్వుం నాడు-నేడు పేరుతో చేసిన 
నాసిరకమైన పనులకు ఫలితుం!

శతఘ్ని న్యూస్: భీమిలి న్యోజకవరగాం, 
అరచికున్పాలం ప్రైమర్ స్్కల్ స్లబ్ పెచుచిలు 
ఊడిపడి తీవ్ర గాయాలుపాలన పాప వేద శ్రీ 
కుటంబాన్ని భీమిలి న్యోజకవరగా ఇంచారిజీ 
డా. సందీప్ పంచకర్ల కలిసి ఆరోగయూకరమైన 
ఆహారం, మందులకు ఆరిథాక సహాయం 
చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో భీమిలి 
న్యోజకవరగా నాయకులు బి వి కృష్ణయయూ, 
శ్రీను బాబు, పద్మనాభం మండల నాయకులు 
సరధి, శివ కుమార్, సయ, నారాయణ 
రావు, జనసైన్కులు పాల్గానానిరు.

కబాజా భయుంలో కాక్నాడ ర్రల్ ప్రజలు!!.. 
అడుడ్కున్న సా్నికులు, అుండగా పుంతుం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ 2వ డివిజన్ పరిధి సౌజనయూ నగర్ లో ప్రభ్త్వ 
పార్్క సథాలాన్ని కబాజీ చేస్్తనానిరన్ కాలన్ వాస్లు కాల్ చేయడంతో విషయం 
తెలుస్కునని జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యూలు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జీ పంతం 
నానాజీ అప్రాంత్న్కి వెళ్ళా ఇద్దరు వయూకు్తలను గమన్ంచి పోలీస్ వారికీ కాల్ 
చెప్్ప, తరువాత ఆ వయూకు్తలనుండి వివరాలు తెలుస్కున్, ఆ కాలన్ వాస్లకి, 
మహళలకి కంగారు పడవద్దన్ ముందుగా ఎసీ్ప గారికి కంపె్్లన్టీ ఇదా్దం 

అన్ చెప్్ప.. ఇది 
ప్రభ్త్వ సథాలం 
అయనట్లయతే కబాజీ 
కాకుండా మీకు 
మేము జనసేన 
తరఫున అండగా 
ఉంట్మన్ పంతం 
నానాజీ బాధితలకు 
బరోస ఇచాచిరు.

అనా్యయాని్న ప్రశి్నుంచిన పాలవలస  
శతఘ్ని న్యూస్:విజయనగరం: 
పోలీస్ ల జులుం యథేచ్ఛగా వైసీపీ 
ప్రభ్త్వములో కొనసగుతంది . 
విజయనగరంలో సథాన్క కంటోనె్మంట్ 
(బొగుగాలదిబబు) ప్రాంతములో 50 
ఏళ్్లగా ఉననికుటంబాలను ముందస్్త 
నోటీస్లు ఇవ్వకుండా శుక్రవారం 
సడన్ గా జేసీబ్ లు తీస్కువచిచి 
స్మారు 50 కుటంబాలను రోడుడాన పడేసరు.  జరుగుతనని అనాయూయాన్ని 
సథాన్క ప్రజలు అడుగుతనాని పటిటీంచుకోకుండా వాళళాందరిన్ రోడుడా మీద 
పడేసి ఇళ్ళాకూలిచి వేస్్తండగా సథాన్కులు ఈ విషయాన్ని జనసేన పార్టీ 
విజయనగరం ఇంచార్జీ శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వకి తెలియజేశారు. వెంటనే 
యశసి్వ వెళ్్ల అక్కడ జరుగుతనని అనాయూయాన్ని ప్రశినించి.. ప్రజలకు అండగా 
న్లబడాడారు.  అక్కడునని పోలీస్ లు మరియు సీ.ఐ దురుస్గా ప్రవరి్తంచి  
మహళ అన్ అడ్వకేట్ అన్ చూడకుండా, దౌరజీనయూంగా మాట్్లడి, బెదిరించి 
ఆవిడను సేటీషన్ కు తరలించడము, ఆమెతో పాట పలువురు జనసైన్కులను 
రిమాండ్ కు తీస్కోవడము దురదృషటీము.  సి.ఐ వెంకటరావు చేసిన అరాచక 
విధానాలను న్రసిస్్త యశసి్వ దిశ పోలీస్ సేటీషన్ లో మరియు ఎస్.ప్ కి 
ప్రాయూదు చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో అన్ని న్యోజకవరాగాల 
జనసేన నాయకులు, వీరమహళలు ఆమెకు తోడుగా న్లిచారు.

క్రియాశీలక కార్యకర్తకు ప్రమాద బీమా చెక్ అుందజేత
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జిలా్ల, గజపతినగరం న్యోజకవరగాం, దతి్తరాజేరు మండలం, మరడం గ్రామం క్రియశీలక 
జనసైన్కుడు కొనని గౌరు ఇటీవల రోడుడా ప్రమాదంలో గాయపడాడాడు. ఈ విషయం తెలుస్కునని జిలా్ల నాయకులు, గౌరు క్రియాశీల 
సభయూత్వం కలిగ ఉననిందున ఇన్సిరెన్సి కె్లయమ్ న్మిత్తం, సథాన్క నాయకులను నుంది సమాచారం సేకరించి తీస్కున్ జనసేన పార్టీ 
కేంద్ కారాయూలయాన్కి పంపడం జరిగంది. అనంతరం జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్, గాయపడిన కారయూకర్త యొక్క 
కుటంబాన్కి 50వేల రూపాయలు చెకు్కన్ జిలా్ల అధయూక్షులకు పంప్ంచి కొనని గౌరు కుటంబసభ్యూలకు అందజేయవలసినదిగా 
స్చించారు.. ఈ మేరకు శుక్రవారం రాష్ట్ర ప్రధాన కారయూదరిశి శ్రీమతి పాలవలస యశసి్వ, గజపతినగరం నాయకులు మర్రప్ 
స్రేష్ కొనని గౌరు న్వాసన్కి వెళ్ళా బ్మా చెకు్కను అందించారు. రాబోయ్ మూడో విడత సభయూత్వం నమోదులో గ్రామాలో్ల అధిక 
సంఖయూలో సభయూత్్వలు నమోదు చేస్కోవాలన్ గ్రామ ప్రజలను కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైన్కులు, నాయకులు పాల్గానానిరు.

ఇంటంటా జనసేన క్రి యాశీలక సభ్యతవాం కార్యకరి మం ప్రి రంభంచిన 
బండారు శీరి నివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: కొత్తపట: పార్టీ అధిష్టటీనం ఆదేశాలు మేరకు నేటి నుండి మూడోవ విడత క్రియాశీలక 
సభయూత్వం నమోదు కారయూక్రమం ప్రారంభస్్త ముందుగా కోనసీమ తిరుమల (వాడపలి్ల) శ్రీ వేంకటేశ్వర 
స్వమి వారిన్ దరిశించుకొన్ వాడపలి్ల గ్రామం నుండి జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్వం నమోదు 
కారయూక్రమం న్యోజకవరగాం ఇంఛార్జీ బండారు శ్రీన్వాస్ ప్రారంభంచారు. గ్రామంలోన్ ప్రతి గడపకు 
వెళ్ళా జనసేన పార్టీ గురించి వివరిస్్త పార్టీకి అండగా న్లబడిన వాళళా కోసం అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ఏవిధంగా అండగా న్లబడుతనానిరో వివరిస్్త, సభయూత్వం తీస్కునని వారికి పార్టీ 
అందిస్్త సేవలను వివరించారు. దాన్కి సంబంధించిన ప్రతేయూకంగా రూపందించిన కరపత్రాన్ని 
ఇంటింటికి పంచిపెట్టీరు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలా్ల కారయూదరిశి త్ళళా డేవిడ్, దంగా స్బాబురావు, 
మండల అధయూక్షులు చేకూరి కృష్ణం రాజు, తోట స్వమి, కంఠంశెటిటీ చంటి, న్యోజకవరగా ఐటి 
కోఆరిడానేటర్ శివశంకర్, గ్రామ పార్టీ అధయూక్షులు నారాయణ రావు, నాయకులు మహదశ బాబులు, 
తల రాజు, బండారు అబుబులు, బండారు బాబ్, పడాల అమి్మరాజు, సధనాల అమి్మరాజు, కొత్తపలి్ల 
నగేష్, ఏప్గంటి మునేశ్వరరావు, ఏప్గంటి స్బాబురావు, పైడికొండల సీత్రాం, రావూరి త్తయయూ 
నాయుడు, అడడాగళళా నాగేశ్వరరావు, తోలేటి లక్షష్మణరావు, య్రుబండి సతయూనారాయణ, కొప్్పల 
దురగాప్రసద్, నాగరెడిడా మహేష్, తదితర నాయకులు, కారయూకర్తలు పాల్గానానిరు.
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