
* రెండేళ్లు దాటినా రూ.15 వేల జీతానికే పని
* ప్రొబేషన్ కు మరో ఆరు నెలలు ఆగాలట
* ఓరుపు నశెంచి ఊరూరా ఉద్యమెం
గోరుచుట్టుపై రోకటి పోట్లా 
మారెంది ఆెంధ్రప్రదేశ్ లోని లక్షా 34 వేల మెంది సిబ్ెంది పరసిథితి! 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్వహణ కెంద ఉన్న ఆ గ్రామ, వారుడు సచివాలయ 
ఉద్్యగులెందరూ ఆవేదన, ఆక్రోశెంలతో ఆెంద్ళన బాట పట్టురు! 
ఒకటో రెండో కాదు, 26 నెలలుగా ఊరురా సేవలెందిస్తున్న మమ్మల్్న 
మరీ ఇెంతగా నమ్మెంచి వెంచిస్తురా? అెంటూ పాలకపక్ెం పైన తీవ్ర 
నిరసన వ్యకతుెం చేస్తునా్నరు. నానా రకాల ఒతితుళలును తట్టుకుని, పగలూ, 
రాత్రీ తేడా లేకుెండా విధులు నిర్వహిస్తున్న తమని ప్రభుత్వమే ఇప్పుడిలా 
రోడ్డున పడేసిెందెంట్నా్నరు. మూరడ్ జీతెం - బారడ్ బాధ్యతలతో 
సతమతమవుతున్న వారెంతా ఇప్పుడ్ పోరు భేర మోగిస్తునా్నరెంటే 
మూల కారణెం జగన్ సరాకారే!

ఆరాభాటెం - చెలగాటెం
దేశెంలోని మర ఏ ఇతర రాష్ట్రెంలోనూ లేని విధెంగా, గ్రామ సచివాలయ వ్యవసథి తెస్తునా్నమని ఏపీ ప్రభుత్వెం ఆరాభాట ప్రకటన చేసిెంది. ఇది ముఖ్యమెంత్రి మానస 
ప్త్రిక అని, 35 ప్రభుత్వ శాఖల దా్వరా దాదాప్ 540 రకాల సేవలెందిెంచడమే ఏకైక ధ్్యయమని గాెంభీరా్యని్న ఒలకబోసిెంది. పేదల ముఖాలోలు నవు్వలు విరసేలా, 
గెంటల వ్యవధిలోనే సమస్యలని్నటినీ పరషకారస్తుమెంది. పథకాల ప్రయోజనాలనీ్న లబ్ధిదారులకు చేరేలా చూస్తుమని, ఇెంటి ముెంగిటకే పాలన వచేచేలా చేస్తుమని 
నమ్మబల్కెంది. పెంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృదిధి మెంత్రిత్వశాఖ ఆ వెంటనే ఈ (2019) ఉద్్యగ నియామక ప్రక్రియకు సెంసిదధిమెంది. అని్న విధాలుగానూ 
ఆదర్శప్రాయెంగా ఉెంట్మని నాడ్ సీఎెం వాగాదానమతే గుపపుెంచారు. అట్ తరా్వతే మొదలెంది అసలు కథ! కొతతు వ్యవసథికు ఓ స్వరూపమెంటూ ఏరపుడకముెందే, 
ఉద్్యగుల ఎెంపక మొదలు పెటేటుశారు. ‘ మీరెంతా ఎెంతో బాధ్యతాయుత స్థినాలోలు ఉనా్నరు. ఇది కేవలెం ప్రభుత్వ ఉద్్యగెం మాత్రమే కాదు, అెంతకుమెంచి ప్రజాసేవకు 
ఉపకరెంచే పవిత్ర క్రతువు’ అెంటూ గుెండె ఉపపుెంగేలా ప్రసెంగాలు స్గిెంచారు జగన్. నిజమేనని నమ్మన అనేకులు వరుస కట్టురు. యువతీ యువకులెందరో 
చేరారు. నెలకు రూ. 15 వేల జీతానిక సిదధిమ; కొనా్నళ్ళకైనా సిథితిగతులు మెరుగవుతాయని ఆశపడాడురు. సరగాగా అకకాడే భెంగపాట్ ఎదురెంది. రోజులు గడిచేకొద్దా, 
ప్రభుత్వ నిరా్వకెం బయటపడ్తూ వచిచేెంది.

మోయలేని భారెం మోప....
ప్రతి ఒకకాటీ సచివాలయ సిబ్ెంది బాధ్యతే! గ్రామెంలో ఏ చిన్న పని జరగాలనా్న వారదే కీలకపాత్ర. సెంక్షేమ, అభివృదిధి రెంగాలకు గ్రామీణ స్థియిలో వారే ప్రాణావసరెం. 
సకల పనులనీ వార భుజాల మీద మోపన జగన్్మహన ప్రభుత్వెం కాలక్రమెంలో బాధ్యతులు విపరీతెంగా పెెంచిెంది. ఆ విధుల జాబ్తాకు మొదలూ తుద్ తెల్యకుెండా 
పోయిెంది. ఆ జాబ్ కారుడులో మారుపు చేరుపులు పెరగి, రోజుకో రకెంగా ఉతతురు్వలు వచిచేపడాడుయి. ఉద్్యగిది ఏ శాఖ, తన విభాగెం ఏమటన్నద్ అెంతుపటటునెంత గడబ్డ! 
ఉద్్యగుల అప్ెంటీస్ షిప్ పూరతు కాకముెందే, శాఖా సెంబెంధ (డిపారుటుమెెంటల్ ) పరీక్లనా్నరు. వాటినీ సకాలెంలో జరపలేదు. అది చాలదన్నట్లు, అనేక పోస్టులకు 
నియమ నిబెంధనల్్న ఎడాపెడా మారేచేశారు. కెంపూ్యటర్ పరీక్ పెడతామని, అది నెగిగాతేనే సరీ్వస్ క్రమబద్ధికరస్తుమని పాలకులు సనా్నయి నొకుకాలు నొకాకారు. 
అనేక విధాల షరతులు విధిస్తు, ఒకవిధెంగా సిబ్ెంది జీవితాలతో ఆడ్కునా్నరు. ప్రభుత్వెం ఎని్న అసెంబదధి నిర్ణయాలు చేసినా, అధికారులు- రాజకీయ నాయకులు 
ఎెంతగా వేధిెంచినా, బాధిత ఉద్్యగులు సహనెంతోనే ఉెంటూ వచాచేరు. నమ్మెంచి వెంచిెంచడమే కాదు ఆ ప్రభుత్వ సిబ్ెందిక అపపుటివరకు ఉన్న సదుపాయాల 
తొలగిెంప్లోనూ జగన్ సరాకారు ముెందుెంది. తొల్ వేట్ తెలలు రేషన్ కారుడులపై పడిెంది. ద్ెంతో ఈ కారుడు ఆధారెంగా అెందే అని్న పథకాలకూ వీరు దూరమయా్యరు. 
అయినా తమ సరీ్వస్లు రగు్యలర్ అవుతాయని నము్మతూ, పనులు పర పూరతు చేయ స్గారు. కొలువు భారమనా, బతుకు కతితుమీద స్ములా తయారనా, ఏ దశలోనూ 
ఓపక కోలోపులేదు. కానీ, ఇటీవల వేతన సవరణ (పీఆర్ సీ) సెందరభాెంలో, జగన్ ప్రభుత్వెం పూరతుగా పకకాన పెటేటుయడెం ఈ వేలాది మెందిని దిగ్రాభా్రెంతిలో ముెంచెతితుెంది. 
జూన్ లో రగు్యలర్ చేస్తుమెంటూ చేసిన ప్రకటన ఆవేదనకు గుర చేసిెంది. పనులనీ్న చేయిెంచుకుని, వాడ్కొని వదిలేయడాని్న ఎవరు మాత్రెం సహిస్తురు?

పనులు ఆగి ప్రజల గగోగాలు
ప్రభుత్వ ఉద్్యగెం అని చేరాెం, తెల్యక వచిచే ఇపపుటికే ఇలా ఇరుకుకాపోయి ఉనా్నెం. మమ్మల్్న ఏనాడ్ ఏ దశలోనూ పటిటుెంచుకోలేదు. ప్రొబేషన్ ప్రకటిెంచక పోగా, 
అడ్గడ్గునా శల్యపరీక్లతో హిెంసిస్తునా్నరు. నిరుడ్ అకోటుబర్ లోనే (దాదాప్ మూడ్ నెలల క్రితమే) మా అెందరకీ ప్రొబేషనులు ఇవా్వల్సి ఉనా్న, ఉన్నపళెంగా వాయిదా 
వేశారు. అద్ మరో ఆరు నెలల పాట్! ఏమటిదెంతా ? మాకు పీఆర్ సీ ఇవ్వకుెండా ఎగ్గాటేటుెందుకే ఇదెంతా అెంటూ గ్రామ సచివాలయ ఉద్్యగులెందరూ నిప్పులు 
చెరుగుతునా్నరు. తమకున్న అని్న అవకాశాలనీ సరాకార్ కాలరాసిెందన్నది బాధితుల ఆరోపణ. ప్రొబేషన్ ఖరారు, సరీ్వస్ క్రమబద్ధికరణ జరగే వరకు విధుల బహిషకారణ 
తపపుదెంట్నా్నరు. నలలుబా్యడ్జీలతో నిరసనలు, నినాదాల హోరు, వినతి పత్రాల సమరపుణలు కొనస్గుతూనే ఉనా్నయి. మెండల స్థియి అధికార కారా్యలయాలు, 

ప్రపాలక సెంఘ ఆఫీస్ ల ఎదుట ఉద్రికతుతలు చోట్ చేస్కుెంట్నా్నయి. 
ఇదివరకు ప్రభుత్వెం ప్రవేశపెటిటున వాట్సిప్ గ్రూప్ల నుెంచీ అనేక మెంది 
వైదొలుగుతునా్నరు. ఇలా పోరాట బావుట్ ఎగరేయడెంతో; ఆ ప్రభావ 
తీవ్రత కోవిడ్ వా్యకసినేషన్ పైనా ఉెంటోెంది. ఎెంతోమెంది ప్రజలు ఎట్వెంటి 
ముఖ్యమన పనులూ జరగక తిరగి ఇళలుకు వళ్లు పోతునా్నరు. ఈ అని్న 
విపరణామాలకూ మూలెం పాలకపక్మే!

ఇదేెం నా్యయెం
ఘనత వహిెంచిన ప్రభుత్వెం ఇప్పుడ్ తీరగాగా ఆెంద్ళనలు వదదాెంటోెంది. 
ఆయా ఉద్్యగులపై జగన్ క ఎనె్నన్్న ప్రేమాభిమానాలు ఉనా్నయెంటూ..
పెదదా గాయానిక, కొదిదా మెందు పూస్తునా్నరు సరాకారు సలహాదారు. 
ప్రొబేషన్ ప్రక్రియను వచేచే జూన్ లోప్ పూరతు చేసి, అట్ తరా్వత 
జీతభతా్యలు వరతుెంపజేస్తుమెంట్నా్నరు. (అెంటే – పేసేకాల్)  రెండేళలుకు 
పైగా చాల్చాలని జీతాలతో నెట్టుకొచిచేన సచివాలయ ఉద్్యగులను ఇెంకా 
ఆరు నెలలు ఆగమనడెం నా్యయమా అని పలువురు ప్రశ్నస్తునా్నరు.

గురువారం, 13 జనవరి 2022
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సచివాలయ ఉద్యూగుల సహనానికి పరీక్ష
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వివేకానంద చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి 
నివాళులర్పంచిన ఆముదాలవలస జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: 
ఆముదాలవలస, భారత 
ఖా్యతిని, మన సెంప్రదాయాలను 
ప్రపెంచానిక చాటి చెపపున శ్రీ 
స్్వమ వివేకానెంద జయెంతి 
సెందరభాెంగా ఆముదాలవలస 
నియోకవరగాెంలో జనసేన 
పారీటు ఆఫీస్ లో వివేకానెంద 
చిత్రపట్నిక పూలమాలలు వేసి 
నివాళ్లరపుెంచిన జనసేన పారీటు 
ఆముదాలవలస నియోజకవరగా 
ఇెంచారీజీ శ్రీ పేడాడ రామో్మహన్ 
రావు. అనెంతరెం ఆయన 
మాట్లుడ్తూ వివేకానెంద 
స్్వమ భారతదేశెంలోనూ, 
పాశాచేత్య దేశాలలోనూ 
తన గురువు రామకృష్ణ 
పరమహెంస పేరు మీదుగా 
రామకృష్ణ మషన్, రామకృష్ణ 
మఠాలను స్థిపెంచి ఎెందరో 

విదా్యవెంతులను సమాజసేవకు అెంకతెం చేశారని యువతకు స్ఫూరతుగా, 
మారగానిరేదాశకుడిగా నిల్చారని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమెంలో ఆముదాలవలస 
నాయకులు సిరలుప్ గణేష్, రాఘవ సరుబుజ్జీల్ మెండల నాయకులు పైడి 
మురళీ మోహన్, కుపపుల్ హరబాబు, పాల్గానా్నరు.

వివేకానందను యువత ఆదర్ంగా తీసుకోవాలి
శతఘ్్న నూ్యస్: శ్రీకాకుళెం జ్లాలు 
పాలకొెండ నియోజకవరగా పరధిలోని 
వీరఘటటుెం మెండలెంలో జనసేన పారీటు 
ఆధ్వర్యెంలో శ్రీ స్్వమ వివేకానెంద 
159వ జయెంతి మరయు జాతీయ 
యువజన దిన్తసివ వేడ్కలు ఘనెంగా 
నిర్వహిెంచారు. ముెందుగా జ్్యతి 
ని వల్గిెంచి, శ్రీ స్్వమ వివేకానెంద 
చిత్ర పట్నిక ప్వు్వలమాల వేసి 
ఘన నివాళ్లరపుెంచారు. జనసేన 
పారీటు నాయకులు మతసి్యప్ెండరీకెం 

మాట్లుడ్తూ నేటి విదా్యరుథిలు, యువతి, యువకులు వివేకానెంద జీవితాని్న ఆదర్శెంగా తీస్కోవాలని 
కోరారు. జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ వివేకానెందను మరయు దేశ నాయకులను ఆదర్శెంగా 
తీస్కొని నేటి యువతకు, విదా్యరుథిలు పాతికేళ్ళ బెంగారు భవిష్యతుతు కోసెం కృషి చేస్తునా్నరు అని 
అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమెంలో స్ధు పోల్ నాయుడ్, వాన మహేష్, వావిలపల్లు నాగభూషణెం, కరీ్ణన 
పవన్ స్యి వజ్రగడడు రవి కుమార్ విదా్యరుథిలు పాల్గానా్నరు.

గాజువాక నియోజకవర్గం 70 వార్డ్ లో జనసేనలో భారీగా చేరికలు
శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పారీటు 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
నాయకత్వెం పై ఆకరషితుల గాజువాక 
నియోజకవరగాెం 70 వార్డు నుెంచి 
కార్మక నాయకుడ్ శ్రీ చటిటు పైడిరాజు 
వార అనుచరులు, కుట్ెంబ సభు్యలు 
స్మారు 200మెంది జనసేన 
పారీటులో చేరారు. PAC సభు్యలు, 
గాజువాక ఇెంచారజీ శ్రీ కోన తాతారావు 
స్దరెంగా ఆహా్వనిెంచి, పారీటులో చితతు 
శుదిధితో పనిచేసేతు మెంచి గురతుెంప్ 

వస్తుెందని వారక దిశా నిరేదాశెం చేయటెం జరగిెంది. 

స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్ంగా 
పేదలకు దుప్పట్ల పంపిణీ

శతఘ్్న నూ్యస్: రాజెంపేట, స్్వమ వివేకానెంద జయెంతి ప్రసకారెంచుకుని 
జనసేనపారీటు ఆధ్వర్యెంలో కడపజ్లాలు, రాజెంపేట నియోజకవరగా పరధిలోని 
T స్ెండ్పల్లు మెండలెం, పెదదాబల్జపల్లు గ్రామ పరధిలో ఉన్న స్మసెనిగడడు 
హరజనవాడలలోలు దుపపుట్లు పెంపణీ చేపటిటున రామశ్రీనివాస్లు. ఆయన 
మాట్లుడ్తూ యువతకు స్ఫూరతు ప్రదాత, మారగాదర్శ, భారతదేశ ఔన్నతా్నని్న 
ప్రపెంచ దశదిశలా చాటిన చైతన్య మూరతు శ్రీ స్్వమ వివేకానెంద జయెంతి 
సెందరభాెంగా ప్రజలెందరకీ జాతీయ యువజన దిన్తసివ శుభాకాెంక్లు 
తెలుప్తూ 2022వ నూతన సెంవతసిరెం మరయు సెంక్ెంతి పెండ్గ 
సెందరభాెంగా నిరుపేదలకు చిరు సహాయెంగా ఈ కార్యక్రమెం చేపటటుడెం 
నాకు ఆనెందెంగా ఉెంది అని తెల్యచేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
జనసైనికులు, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గానా్నరు.

జనసేన పారీటీ క్రియాశీలక సభ్యూని 
కుటంబానికి స్నుభూతి తెలిపిన 

జనసేన నాయకులు
శతఘ్్న నూ్యస్: తూరుపుగోదావర జ్లాలు, రామచెంద్రప్రెం 
రూరల్, ద్రాక్షారామెం గ్రామెం స్క్షివార వీధి జనసేన 
పారీటు అభివృదిధి కోసెం కషటుపడి పనిచేసిన జనసేన పారీటు 
క్రియాశీలక సభు్యలు జనసేన నాయకులు ఆళ్ళ రామెం 
స్వరగాస్తులనారు. వార కుమారుడ్ ఆళ్ళ రమేష్ ని 
రామచెంద్రప్రెం నియోజకవరగాెం జనసేన పారీటు ఇెంచార్జీ 
శ్రీ పోల్శెటిటు చెంద్రశేఖర్ కలసి ప్రగాఢ స్నుభూతిని 
తెల్యజేయడెం జరగిెంది. తూరుపుగోదావర జ్లాలు జనసేన 
పారీటు కార్యదరు్శలు బుెంగా రాజు, సెంపతి సత్యనారాయణ 
మూరతు, రూరల్ మెండలెం వైస్ ప్సిడెెంట్ గుబ్ల శ్రీను, 
వీరు బెండి, కర్రా నాగేశ్వరరావు, తోట రామకృష్ణ, బోనెం 
శ్రీను, రాెంబాబు నాయుడ్ తదితర ద్రాక్షారామెం గ్రామెం 
జనసైనికులు వళ్లు పరామర్శెంచడెం జరగిెంది.
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ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్్ల జనసేన పారీటీ యువజన 
విభాగం ఆధవారయూంలో

 స్వామి వివేకానందుని జయంతి 

శతఘ్్న నూ్యస్: 
స మ స ్య ల కు 
భ య ప డి 
పారపోవడెం కాదు, 
ఎదిరెంచి నిలవెండి, 
పో రా డ ెం డి 
అెంటూ, యువతకు 
ప లు ప్ ని చి చే న 
మహానీయడ్ శ్రీ 
స్్వమ వివేకానెంద 
స్పురతుతో యువత 

ముెందడ్గు వేయాలని ఆకాెంక్షిస్తు, ఉమ్మడి ఖమ్మెం జ్లాలు జనసేన 
పారీటు యువజన విభాగెం ఆధ్వర్యెంలో స్్వమ వివేకానెందుని జయెంతి 
ఉతసివాలు నిర్వహిెంచారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన ఉమ్మడి ఖమ్మెం జ్లాలు 
యువజన విభాగెం ప్రధాన కార్యదర్శ మేడబోయిన కారీతుక్, వైస్ ప్సిడెెంట్ 
యాసెంనేని అజయ్ క్రిష్్ణ, ఆరగానైజ్ెంగ్ సెక్రటరీ మలవరప్ మణికెంఠ, 
ఎగిజీకూ్యటివ్ మెెంబర్సి గుెండలు పవన్ కళ్్యణ్, గుెంత సత్యనారాయణ, 
జనసేన కార్యకరతులు మాల్క్ తదితరులు పాల్గాని వివేకానెందుని 
విగ్రహానిక పూలమాలవేసి, ప్షపుగుచాఛాలు వుెంచి ప్రజలెందరకీ జాతీయ 
యువజన దిన్తసివ శుభాకాెంక్లు తెల్యజేశారు.

టెక్కలి నియోకవర్గంలో వివేకానగంద జయగంతి 
శతఘ్్న నూ్యస్: భారతదేశ ఖా్యతిని, మన 
సెంసకాృతి సెంప్రదాయాల గ్పపుతనాని్న 
ప్రపెంచానిక చాటి చెపపున మహనీయుడ్ 
శ్రీ స్్వమ వివేకానెంద జయెంతి 
సెందరభాెంగా జాతీయ యువజన 
దిన్తసివాని్న ప్రసకారెంచుకుని 
టెకకాల్ నియోకవరగాెంలో స్థినిక 
పాలకేెంద్రెం ఎదురుగా ఉన్న స్్వమ 
వివేకానెంద విగ్రహానిక పూలమాలలు 
వేసి నివాళ్లరపుెంచిన జనసేన పారీటు 
టెకకాల్ నియోజకవరగా ఇెంచారీజీ కణితి 
కరణ్ కుమార్. అనెంతరెం ఆయన 
మాట్లుడ్తూ స్్వమ వివేకానెంద 
భారతదేశెంలోనూ, పాశాచేత్య 
దేశాలలోనూ తన గురువు రామకృష్ణ 
పరమహెంస పేరు మీదుగా రామకృష్ణ 
మషన్, రామకృష్ణ మఠాలను స్థిపెంచి 
ఎెందరో విదా్యవెంతులను సమాజసేవకు 

అెంకతెం చేశారని యువతకు స్ఫూరతుగా, మారగానిరేదాశకుడిగా నిల్చారని అనా్నరు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో టెకకాల్ నియోజకవరగా నాయకులు ముడిదాన రాెంప్రస్ద్, పల్లు కోటి, 
కొతూతురు హర, ఏదూరు చిరెంజీవి రడిడు, రమేష్, వెంకీ, జనారదాన్ మరయు నాలుగు 
మెండలాల నాయకులు పాల్గానా్నరు.

స్వామి వివేకానగంద యువతరానికో హీరో 
-శ్రీనివాస్ భరత్ జైహగంద్

శతఘ్్న నూ్యస్: స్్వమీ వివేకానెంద 
యువతరానిక ఓ హీరో అని, 
ఆయనని ఆదర్శెంగా తీస్కుని 
జాతీయ వాదులుగా తయారయా్యెం 
అని ఆత్మకూర్ జనసేన పారీటు 
సీనియర్ నాయకులు శ్రీనివాస్ 
భరత్ జైహిెంద్ అనా్నరు. జనసేన 
పారీటు అనెంత స్గరెం మెండల 
ప్రధాన కార్యదర్శ కానగల శ్రీనివాస్ 
ఆధ్వర్యెంలో జరగిన స్్వమ 
వివేకానెంద జయెంతిలో ఆయన పై 
వా్యఖ్యలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
ప్రదాన కార్యదర్శలు వేణు గుడిపాటి, 
ఉపాధ్యక్షుడ్ కృష్ణ మూరతు యాదవ్, 
కార్యనిరా్వహక కార్యదర్శలు 

వెంకటేష్ ముదిరాజ్, వెంశీ కృష్ణ యాదవ్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

తడిసిన ధాన్యానికి ప్రభుతవాగం మద్దతు ధర కలి్పగంచాలని జనసేన డిమగండ్
శతఘ్్న నూ్యస్: పాలకొెండ పటటుణెంలో శ్రీ కోటదురగామ్మ 
తల్లు జెంక్న్ పరధిలో ధాన్యెం రతులక అెండగా 
ఉెండట్నిక అఖిలపక్ సమావేశెం ఏరాపుట్ చేయడెం 
జరగిెంది. ఈ సెందరభాెంగా పాలకొెండ నియోజకవరగా 
జనసేన పారీటు నాయకులు గరాభాన సతితుబాబు 
మాట్లుడ్తూ తడిసిన ధానా్యనిక ప్రభుత్వెం మదదాతు ధర 
కల్పుెంచాలని రస్ మలులులకు ధానా్యని్న తరల్ెంచాలని 
రాష్ట్ర ముఖ్యమెంత్రి రతులకు నా్యయెం చేయాలని ఈ 
సభాముఖెంగా తెల్యచేయడెం జరగిెంది.

యువత ఆశయాలకు దిక్సూచి స్వామి వివేకానగంద 
-నలిశెట్టి శ్రీధర్ 

శతఘ్్న నూ్యస్: ఆత్మకూర్ 
నియోజకవరగా జనసేన పారీటు 
ఇెంచార్జీ నల్శెటిటు శ్రీధర్ 
ఆధ్వర్యెంలో స్్వమ వివేకానెంద 
జయెంతి వేడ్కలు ఘనెంగా 
జరగాయి. ఈ సెందరభాెంగా 
శ్రీధర్ మాట్లుడ్తూ స్్వమ 
వివేకానెంద యువతక 
ఆరాధ్యదైవెం అని, ఆయన 
జాతిక ఓ ఇనిసిపిరేషన్ అని అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమెంలో ఆత్మకూర్ నియోజకవరగా 
నాయకులు శ్రీనివాస్ భరత్, పస్ప్లేటి శ్రీరామ్, రడిడు స్నీల్ నియోజకవరగా ఉపాధ్యక్షుడ్ 
నాగరాజు యాదవ్, చేజరలు ఇెంచార్జీ అనిల్ రాయల్, ఆత్మకూర్ నాయకులు వేణుగోపాల్ 
రాయల్, సెంగెం ఇెంచార్జీ రాకేష్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గానా్నరు.

పురుషోత్తపురగం గ్రామగంలో జనసేన ఆధవారయాగంలో 
ముగ్్ల పోటీలు 

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పారీటు ఆధ్వర్యెంలో 
ఘ్వెంఛ్ 94 వార్డు ప్రుషోతతుప్రెం 
గ్రామెంలో ముగుగాల పోటీలు అెంగరెంగ 
వైభవెంగా జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో 
ముఖ్య అతిథిగా పాల్గాన్న రాష్ట్ర ప్రధాన 
కార్యదర్శ అయినట్వెంటి గౌరవ శ్రీ 
తమ్మరడిడు శవ శెంకర్ మరయు ఈ 
కార్యక్రమెంలో ప్రుషోతతుప్రెం మాజీ 
ఉప సరపుెంచ్ అనెంతలక్ష్మి మరయు 

ప్రముఖ రచయిత్రి ప్రభ గారలు చేతుల మీదుగా విజేతలకు బహుమతులు అెందిెంచారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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ఇచాఛాపురగంలో జనసేన ఆధవారయాగంలో రక్తదాన శిబిరగం
శతఘ్్న నూ్యస్: ఇచాఛాప్రెం, జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ పలుప్మేరకు ఇచాఛాప్రెం నియోజకవరగాెంలో స్మారు మూడ్ సెంవతసిరాల కాలెంలో తిపపున దురో్యధన 
రడిడు శ్రీ జనసైనికుల స్యెంతో 3500 మెందిక రకతుదానెం చేయిెంచి బుధవారెం స్్వమ వివేకానెంద జయెంతి సెందరభాెంగా ఇచాఛాప్రెం మెండలెం ధర్మప్రెం పెంచాయతీలో 
ధర్మప్రెం గ్రామ జనసైనికుల సహాయెంతో బలుడ్ కా్యెంప్ నిర్వహిెంచి స్మారు 70 మెందిక పైగా రకతుదానెం చేశారు. ఇపపుటవరకు 4 బలుడ్ కా్యెంప్ లు నిర్వహిెంచడెం 
జరగిెంది. రకతుదానెం కా్యెంప్క ముఖ్య అతిథులుగా దాసర రాజు(ఇచాచేప్రెం నియోజకవరగా ఇెంచారజీ), బైపల్లు ఈశ్వరరావు (రాష్ట్ర జాయిెంట్ సెక్రెటరీ), నాగుల హర 
బెహరా మతసి్యకార విభాగెం. ఈ కార్యక్రమానిక హాజరన జనసేన నాయకులు జనసేన వీరమహిళలు జనసైనికులు అభిమానులు. ఈ కార్యక్రమెంలో రాష్ట్ర జాయిెంట్ 
సెక్రెటరీ తిపపున దురో్యధన రడిడు మాట్లుడ్తూ ఉదాదానెం ప్రాెంతెంలో రకతుెం అెందక ఎవరూ కూడా మరణిెంచకూడదని ఒక ముఖ్య ఉదేదాశెంతో జనసైనికుల స్యెంతో ప్రతి 
ఒకకారక రకతుెం అెందిెంచిన ప్రతి ఒకకా జనసైనికుడిక పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు తెలుప్కుెంట్నా్ననని అనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేవా చారిటబుల్ ట్రస్టి 
కి జాతీయ యువజనోతసూవ 

వివేకానగంద సేవా పురస్్కరగం
శతఘ్్న నూ్యస్: 
తెలలుపాడ్, కలసపాడ్ 
మెండలెం కడపజ్లాలు 
జానసేవా చారటబుల్ 
ట్రస్టు చైర్మన్ క 
వివేకానెంద సేవా 
ఫెండేషన్ వార 
ఆధ్వర్యెంలో వివేకనెంద 
సేవా ప్రస్కారెం 
అెందజేయడెం జరగిెంది. 
జనసేవా చారటబుల్ 
ట్రస్టు ఆధ్వర్యెంలో పేద 

కుట్ెంభాలకు నితా్య అవసర సరుకులు, పేదవారక ఆకల్తో ఉన్నవారక 
అన్నెం పెటటుడెం వెంటి కార్యక్రమాలు గురతుెంచి అవారుడు అెందజేయటెం 
జరగిెందని నిరా్వహకులు పాపజెనీ్న రామకృష్్ణ రడిడు ఈ అవారుడు 
పరుమామలలు సరకాల్ ఇనెసిపికటుర్ రమేష్ చేతుల మీదుగా అెందజేశారు. 
అవారుడు గ్రహీత మరయు జనసేన కొమరోలు మెండల అధ్యక్షులు ఓబులేష్ 
నాయుడ్ మాట్లుడ్తూ జనసేవా చారటబుల్ ట్రస్టు క ఈ అవారుడు రావటెం 
చాలా ఆనెందెంగా ఉెందని ముెందు ముెందు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు 
చేస్తుమని తెల్పారు. ఈ కార్యక్రమెంలో వివేకానెంద ఫెండేషన్ సెంసథి 
అధ్యక్షులు శ్రీకాెంత్ రడిడు, ఈశ్వరయ్య, తులసి సెంసథి సబు్యలు తదితరులు 
పాల్గానా్నరు.

తిరుపతి జనసేన పారీటిలో చేరికలు
శతఘ్్న నూ్యస్: తిరుపతి 15వ వారుడు నెందు ఇెంచారజీ శ్రీ కరణ్ రాయల్ ఆధ్వర్యెంలో 
పటటుణ అధ్యక్షుడ్ రాజా రడిడు సమక్ెంలో స్మారు 50 మెందిక పైగా ఎసీసి, ఎసీటు, 
బ్సి యువత జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలకు ఆకరషితుల పారీటులో 
చేరడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో నాయకులు రాజేష్ యాదవ్, హేమకుమార్, 
బాబ్జీ, వీరమహిళలు వనజ, కీరతున, లత, బలరాెం, రమేష్, స్మన్, శేష, అరుణ్,శేషు, 
నిరెంజన్, పృధ్్వ, మునుస్్వమ, జనసైనికులు మన్జ్, రాజేెంద్ర, బాలాజీ, 
బాలస్బ్రహ్మణ్యెం, రాజేష్, సెంజు వీరమహిళలు, జ్లాలు నాయకులు, జనసైనికులు 
అతిథులు పాల్గానా్నరు.

గోకవరగంలో “మన రాష్ట్రానిని మనమే బాగ్ చేసుకుగందాగం”
శతఘ్్న నూ్యస్: స్్వమ వివేకానెంద జయెంతి సెందరభాెంగా జనసేన పారీటు జగగాెంపేట నియోజకవరగా ఇెంచార్జీ 
శ్రీ పాటెంశెటిటు స్ర్య చెంద్ర పలుప్ మేరకు గోకవరెం మెండలెం జనసేన యువత ఆధ్వర్యెంలో స్్వమ 
వివేకానెంద జయెంతి మరయు జాతీయ యువజన దిన్తసివెం సెందరభాెంగా ‘మన రాష్్రాని్న మనమే 
బాగు చేస్కుెందాెం’ అనే నినాదెంతో గోకవరెం మెండలెం జనసేన పారీటు ఆధ్వర్యెంలో ఈ కార్యక్రమెం 
నిర్వహిెంచారు. ముెందుగా స్్వమ వివేకానెంద చిత్రపట్నిక పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు అరపుెంచారు. 
స్్వమ వివేకానెంద జీవిత చరత్రను యువత స్ఫూరతుదాయకెంగా తీస్కోవాలనా్నరు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
గోకవరెం మెండల జనసేన పారీటు యువత, నాయకులు పాల్గానా్నరు.

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

ఇంటంటకి జనసేన సిదా్ధంతాలు

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన సిదాధిెంతాలు, పవన్ కళ్్యణ్ 
గార ఆలోచనలు అదదాెం పటేటులా పారీటు సిదాధిెంతాలు 
ప్రతిబ్ెంబ్ెంచేలా 2022 కా్యలెండర్ రూపెందిెంచి వాటిని 
ప్రతి ఇెంటిలో తపపునిసరగా ఉెంచేలా చేపటిటున నగర 
నాయకుల ఆశయానుస్రెం చెంద్రగిర నియోజకవరగాెం, 
అర్న్ మెండలెంలో నూతన సెంవతసిర మరయు 
సెంక్ెంతి కా్యలెండరును గడప – గడపకు అెందచేసిన 
రాష్ట్ర కార్యదర్శ శ్రీమతి ఆకేపాటి స్భాషిణి, మెండల 
అధ్యక్షులు యువకషోర్, జనసేన స్యి, బాలు మరయు 
ఇతర జనసైనికులు.

డ్రైనేజీ నిరామాణగం చేపట్టిలని 
డా.యుగగంధర్ పొనని డిమగండ్

శతఘ్్న నూ్యస్: చితూతురు 
జ్లాలు గెంగాధర నెలూలురు 
మెండలెం మలేలుపల్లు గ్రామ 
పెంచాయతి నెలేలుపల్లు గ్రామ 
పెంచాయతీ, యన్ లక్ష్మిరడిడు 
పల్లు గ్రామెంలో స్మారు 
వెందకు పైగా కుట్ెంబాలు 
నివాసమున్న గ్రామెంలో గత 
35 సెంవతసిరాలుగా డ్రైనేజీ 
కాలువలు లేక గ్రామస్తులు అనేక ఇబ్ెందులకు గురవుతునా్నరని నియోజకవరగా జనసేన 
పారీటు ఇెంఛార్జీ డాకటుర్ యుగెంధర్ ఆగ్రహెం వ్యకతుెం చేశారు. డ్రైనేజీలు నీరు ప్రతినిత్యెం ఏడ్ 
వీధుల గీత ప్రవహిస్తు ఉెండడెంవలలు, తరచూ ఈ గ్రామెంలోని పలలులు, వృదాధిప్యెంలో ఉన్న 
వారు అప్పుడప్పుడ్ అనారోగ్యెం పాలవుతూ, తీవ్ర ఇబ్ెందులకు గురవుతునా్నరు. యన్ 
లక్ష్మిరడిడు పల్లు గ్రామలో ఏడ్ వీధులలో డ్రైనేజీ నిర్మెంచాల్. డ్రైనేజ్ నిరా్మణెం చేపటటుకపోతే 
ఫిబ్రవర 2వ తేద్ నుెంచి నిరాహార ద్క్ చేపడతామని హెచచేరెంచారు. గ్పపులు చెప్పుకోవడెం 
తపపు చేతగాని ప్రభుత్వెం అని వైసిప నిరూపెంచుకుెంటూ ఉెందని ఎదేదావా చేశారు. న్రు 
తెరసేతు కోట్లు తపపు, ఇెంకేమీ లేదని వ్యెంగా్యస్్రాలు విసిరారు. ఈ కార్యక్రమెంలో గెంగాధర 
నెలూలురు మెండల్ అధ్యక్షులు జైపాల్ రాజు, ప్రధాన కార్యదర్శ వెంకట్ద్రి, కారే్వటినగరెం 
టౌన్ ప్సిడెెంట్ రాజేష్, ప్రధాన కార్యదర్శ స్ర్య, జనసేన నాయకులు జయరాజ్, 
జనసైనికులు చిెంటూ, స్రేష్, గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గానా్నరు.

వేమూరు నియోజకవర్గంలో మగండూరు 
గ్రామసుథులకు దుప్పట్లు పగంపిన జనసేన

శతఘ్్న నూ్యస్: వేమూరు నియోజకవరగాెంలో సెంక్ెంతి పెండగ సెందర్ెంగా 
మెండూరు గ్రామెంలో చుెండూరు మెండల జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు అమ్మశెటిటు 
శ్రీరామమూరతు ఆధ్వర్యెంలో దుపపుట్లు పెంపణీ జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో 
దేవిరడిడు మహేష్, అమృతలూరు అధ్యక్షులు రమేష్, కషోర్, దేవిరడిడు రాజశేఖర్, 
దేవిరడిడు యస్వెంత్, స్యి బాలాజీ, శవకృష్ణ, రడిడు శవకోటేశ్వర రావు, త్రినాధ్, 
రడిడు మణి పాల్గానా్నరు. మెండూరు గ్రామస్థిలకు సెంక్ెంతి శుభాకాెంక్లు 
తెల్యజేస్రు.

టీగం జనసేన వై కోట,NRI వారి ఆధవారయాగంలో 
నిత్యావసర సరుకుల పగంపిణీ కారయాక్రమగం

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన అధినేత 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్, PAC చైర్మన్ 
నాదెండలు మన్హర్ క అలాగే 
సేటుట్ సెక్రటరీ శ్రీ ‘ముఖ్రమ్ 
చాన్’క అెందరకీ నమస్కారెం 
తెల్యజేస్కుెంటూ గతెంలో శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ చెపపున విధెంగా 
“ఎకకాడ ఆకల్ ఉెంట్ెంద్, 
ఎకకాడ శోభ ఉెంట్ెంద్, ఎకకాడ 
అవినీతి ఉెంట్ెంద్ అకకాడ 
జనసేన పారీటు ఉెంట్ెంది”, అనే 

నినాదాని్న ముెందుకు తీస్కు పోయే విధెంగా, భూఢావాఋఆెం టీెం జనసేన వై కోట కువైట్ 
ణృఈ వార ఆధ్వర్యెంలో రెండ్ కుట్ెంబాలకు నితా్యవసర సరుకుల పెంపణీ కార్యక్రమెం చేయడెం 
జరగిెంది ఈ కార్యక్రమెంలో సేటుట్ సెక్రటర ‘ముఖ్రమ్ చాెంన్’ చేతుల మీదుగా నితా్యవసర 
సరుకులు అెందజేయడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమానిక సహకరెంచిన “టీెం జనసేన వై కోట’ 
కువైట్’” సభు్యలకు, ప్రతే్యకమన కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్కుెంటూ అలాగే ఈ కార్యక్రమెంలో వై 
కోట యువ నాయకులు వరధి శేఖర్, నాగబాబు, ప్రేమ్ స్యి, నరసిెంహ, కషోర్, నరసిెంహ,రడిడు 
మనీ, స్గర్ మన్జ్, స్మన్, నాగభూషణెం, తోట మధు, దెండ్ శవ, హర,గణేష్, జెంగిటి 
గణేష్, నాని, భాసకార్, బాలు, బాబు పాల్గానా్నరు.

సూళ్్లరుపేట జనసేన పారీటీ 
ఆధవారయూంలో సంక్ంతి సంబరాలు

శతఘ్్న నూ్యస్: 
జనసేన పారీటు 
ఆ ధ ్వ ర ్య ెం లో 
సెంక్ెంతి సెంబరాలు 
స్ ళ్ లు రు పే ట 
ని యో జ క వ ర గా ెం , 
దొ ర వా ర స త్ర ెం 
మెండలెం, మేలెం 
తూరు గ్రామెంలో 
జనసేన పారీటు 
ఆధ్వర్యెంలో క్రికెట్ 

టోర్నమెెంట్, మహిళలకు ముగుగాల పోటీలు నిర్వహిెంచడెం 
జరగిెంది. క్రికెట్ పోటీలకు మొదటి బహుమతి 5116, రెండో 
బహుమతి 2500 నెలూలురు జ్లాలు సెంయుకతు కార్యదర్శ బురకాల 
ల్లా మోహన్ చేతులమీదుగా అెందజేయడెం జరగిెంది. 
మహిళలకు ముగుగాల పోటీలలకు మొదటి బహుమతి రస్ కుకకార్, 
రెండో బహుమతి నాన్ సిటుక్ పెనము, మూడో బహుమతి శారీని 
స్ళ్లురుపేట నియోజకవరగాెం మహిళ్ నాయకురాలు బురకాల 
గీతాెంజల్ చేతుల మీదగా మరయు ఆ గ్రామెం సరపుెంచ్ మణియ్య 
చేతులమీదుగా అెందజేయడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో 
గ్రామస్తులు జనసైనికులు, వీరమహిళలు పాల్గానడెం జరగిెంది.

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

సికో్కలు జనసేన క్రికెట్ టోరనిమగంట్ లో విననిర్సూ బన్ని టీమ్
 మరియు రననిర్సూ సీతగంపేట టీమ్

శతఘ్్న నూ్యస్: సికోకాలు క్రికెట్ టోర్నమెెంట్ బుధవారెం సీతెంపేట టీమ్ క, శ్రీకాకుళెం బనీ్న టీమ్ క ఫైనల్ 20 ఒవర్సి మా్యచ్ ఆడడెం జరగిెంది. మెదటి 
బా్యటిెంగ్ బనీ్న టీమ్ 15 ఒవర్సి క 109 పరుగులు కొటటుడెం జరగిెంది. బరలోక దిగిన సీతెంపేట టీమ్ చివర ఓవర్ లో వచిచే 3 పరుగుల తేడాతో సీతెంపేట 
టీమ్ ఓడిపోయిెంది. శ్రీకాకుళెం బనీ్న టీమ్ 1 వికెట్ తేడాతో విజయెం దకకాెంచుకోవడెంతో శ్రీకాకుళెం నియోజకవరగా నాయకులు కోరాడ సరే్వశ్వరరావు 
విన్నర్సి క ₹40000 బహుమతిగా అెందిెంచడెం జరగిెంది. అతను మాట్లుడ్తూ ఈ సికోకాలు క్రికెట్ టోర్నమెెంట్ మేనేజె్మెంట్ చేసిన ప్రతి ఒకకారూ 
ధన్యవాదాలు తెల్యజేశారు. అలాగే రన్నర్సి క ఎచెచేరలు నియోజకవరగా నాయకురాలు శ్రీమతి సయ్యద్ కాెంతిశ్రీగ కుమారుడ్ రాష్ట్ర కార్యక్రమాల నిర్వహణ 
జాయిెంట్ కో ఆరడునేటర్ శ్రీ డా.విశ్వక్షేణ్ ₹20,000 రూపాయలు అెందిెంచారు. ఆయన మాట్లుడ్తూ ముెందు ముెందు పారీటు తరుప్ నుెంచి ఇెంకెన్్న 
టోర్నమెెంట్లు నిర్వహిెంచి క్రీడాకారులకు మదదాతుగా నిలుస్తురని తెల్యజేయడెం జరగిెంది. అలాగే మా్యన్ ఆఫ్ ధ సీరీస్ ను పాతపట్నెం ఇెంచార్జీ శ్రీ గేదల 
చైతన్య అెందిెంచడెం జరగిెంది. ఆయన మాట్లుడ్తూ ఇతర జ్లాలుల వారు క్రీదా రెంగెంలో సికోకాలు కుర్రోళ్ళను ఎప్పుడ్ స్పురతుగా తీస్కునేలా మీరు ఆడాలని 
తెల్యజేశారు. ఈ సికోకాలు క్రికెట్ టోర్నమెెంట్ మేనేజె్మెంట్ చేసినవారు కొెండ, (శ్రీకాకుళెం నాయకులు) ఉదయ్ శెంకర్, గురు ప్రస్ద్, సెంజయ్, కామేష్, 
తేజ వీళలుకు ఫైనల్ కు వల్లున ఇరు జట్టుల వారు అభినెందనలు తెల్పారు. అలాగే ఈ టోర్నమెెంటోలు బెస్టు అెంపైర్సి గా ముగుగారూ ఎను్నకోవడెం జరగిెంది. 
వీళలుకు షీలుదాను లావేరు మెండల యువ నాయకులు కాకరలు బాబాజీ అెందిెంచడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో శ్రీకాకుళెం జ్లాలు జనసైనికులు పాల్గానా్నరు.

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

తాడేపలి్లగూడం వీరమహిళా విభాగం ఆధవారయూంలో తాడేపలి్లగూడం వీరమహిళా విభాగం ఆధవారయూంలో 
సంక్ంతి ముగుగుల పోటీలుసంక్ంతి ముగుగుల పోటీలు

శతఘ్్న నూ్యస్: తాడేపల్లుగూడెెం నియోజకవరగా పెెంటపాడ్ మెండల దర్శపర్రు గ్రామెంలో గ్రామ శతఘ్్న నూ్యస్: తాడేపల్లుగూడెెం నియోజకవరగా పెెంటపాడ్ మెండల దర్శపర్రు గ్రామెంలో గ్రామ 
ప్సిడెెంట్ శ్రీమతి కొల శేషవేణి మరయు ఆ గ్రామ వీరమహిళ్ విభాగెం వారు ఏరాపుట్ చేసిన ముగుగాల ప్సిడెెంట్ శ్రీమతి కొల శేషవేణి మరయు ఆ గ్రామ వీరమహిళ్ విభాగెం వారు ఏరాపుట్ చేసిన ముగుగాల 
పోటి కార్యక్రమెం నిర్వహిెంచారు. ఈ కార్యక్రమానిక ముఖ్యఅతిథిగా తాడేపల్లుగూడెెం వీరమహిళ్ పోటి కార్యక్రమెం నిర్వహిెంచారు. ఈ కార్యక్రమానిక ముఖ్యఅతిథిగా తాడేపల్లుగూడెెం వీరమహిళ్ 
విభాగెం చైర్మన్ శ్రీమతి మధులత కసిరడిడు హాజరయి్య మాట్లుడ్తూ తెలుగు వార ముఖ్యమన పెండ్గలలో విభాగెం చైర్మన్ శ్రీమతి మధులత కసిరడిడు హాజరయి్య మాట్లుడ్తూ తెలుగు వార ముఖ్యమన పెండ్గలలో 
సెంక్ెంతి పెండ్గ ప్రధానమనది. భోగి భోగాలతో సరతూగాల్ అని సెంసకాృతి స్ెంప్రదాయాల నెలవైన సెంక్ెంతి పెండ్గ ప్రధానమనది. భోగి భోగాలతో సరతూగాల్ అని సెంసకాృతి స్ెంప్రదాయాల నెలవైన 
సెంక్ెంతి ఇెంటి ముెందు గ్బె్మ్మలు రెంగురెంగుల ముగుగాలతో హరవిలులుల మెరవాల్ అని పెండగ సెంక్ెంతి ఇెంటి ముెందు గ్బె్మ్మలు రెంగురెంగుల ముగుగాలతో హరవిలులుల మెరవాల్ అని పెండగ 
ప్రతే్యకతలు వివరస్తు విజేతలకు బహుమతులు ప్రధానెం చేశారు.ప్రతే్యకతలు వివరస్తు విజేతలకు బహుమతులు ప్రధానెం చేశారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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వగంగయయామమాపురగంలో 38వ రోజు జనగంలోకి జనసేన 
శతఘ్్న నూ్యస్: జగగాెంపేట నియోజకవరగాెంలో జనసేన నియోజకవరగా ఇెంచార్జీ శ్రీ పాటెంశెటిటు శ్రీదేవిస్ర్యచెంద్ర చేస్తునా్నట్వెంటి జనెంకోసెం జనసేన కార్యక్రమెం 38వ 
రోజు జగగాెంపేట మెండలెం వెంగయ్యమ్మప్రెం గ్రామెంలో జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో భాగెంగా శ్రీ పాటెంశెటిటు శ్రీదేవిస్ర్యచెంద్ర వెంగయ్యమ్మప్రెం గ్రామెం మొతతుెం 
పర్యటిెంచి ప్రజలతో మమేకమ ప్రజల కషటు స్ఖాలను అడిగి తెలుస్కునా్నరు. 38వ రోజు జనెంలోక జనసేన కార్యక్రమాని్న విజయవెంతెం చేసిన జగగాెంపేట మెండల 
అధ్యక్షులు మరశే రామకృష్ణ గారక, బైదప్ వీరబాబు గారక, కోన నానాజీ గారక, అపాపున లోకేష్ గారక, బాలెం నానాజీ గారక, కొటేటుటి గణేష్ గారక, కొటేటుటి నాగేశ్వరరావు 
గారక, దుడిడు లోవబాబు గారక, సమ్మెంగి వీరబాబు గారక, కొప్పుల దురాగాప్రస్ద్ గారక, నగిసెటిటు శవ గారక, బ్డిల రాజబాబు గారక, కొప్పుల స్ర్యచెంద్ర గారక, రేచిపూడి 
వీరబాబు గారక, చీదిర శవదురగా గారక, చిెంతా స్రేష్ గారక, వటిటుకూటి జనారథిన్ గారక, సేవ స్రేష్ గారక, చీకటలు దురాగాప్రస్ద్ గారక, గ్ెంప స్రేష్ గారక, సిెంగెం 
వాస్ గారక, లెంకపల్లు భవాని గారక, గుెంటముకకాల మధు గారక, బాబులు గారక, సోడశాని కామరాజు గారక, కారుకొెండ విజయ్ గారక, నలలుెంశెటిటు చిటిటుబాబు గారక, 
కోడి గెంగాధర్ గారక శ్రీ పాటెంశెటిటు శ్రీదేవిస్ర్యచెంద్ర కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్రు. అలాగే జనెంకోసెం జనసేన కార్యక్రమెంలో భాగెంగా 38వ రోజు వెంగయ్యమ్మప్రెం 
గ్రామెంలో ఎెంతో ప్రేమానురాగాలతో ఆతిథ్యెం అెందిెంచిన అపాపున అనిల్ కుమార్ గార కుట్ెంబ సభు్యలకు, దుడిడు లోవబాబు గార కుట్ెంబ సభు్యలకు మరయు అపాపున 
నానాజీ గార కుట్ెంబ సభు్యలకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్రు.

వెంగాయమ్మప్రెం గ్రామెంలో జనెంకోసెం జనసేన కార్యక్రమెంలో 
భాగెంగా వీధి స్మానులు అము్మకునే వార కష్టులు అడిగి తెలుస్కుెంట్న్న 
పాటెంశెటిటు స్ర్యచెంద్ర.

సమాశానవాట్క గ్రిగంచి ఎగంపీడీవోని కలిసి వినతిపత్గం 

ఇచిచిన సర్వాపలిలు నియోజకవర్ న్యకులు 
శతఘ్్న నూ్యస్: సరే్వపల్లు నియోజకవరగాెం 
వెంకట్చలెం మెండలెంలోని ఎెంపీడ్వోని 
కల్సి వినతిపత్రెం ఇచిచేన జనసేన పారీటు 
సరే్వపల్లు నియోజకవరగా నాయకులు 
బోబె్పల్లు స్రేష్ బాబు, కాక శవ కుమార్. 
జనసేన నాయకులు మాట్లుడ్తూ 
సరే్వపల్లు గ్రామపెంచాయతీలోని 5 కులాల 
వారు వినియోగిెంచుకునే స్మశాన వాటిక 
సరే్వనెెంబర్ 1606లో ఉెంది అయితే ఆ యొకకా స్మశానానిక వళ్లు దార పూరతుగా మూస్కుపోయి 
కెంపచెటలుతో మురక నీరుతో నిెండిపోయి మురక కాలువలాగా తయారయిెంది. దయచేసి 
ప్రభుత్వెం, ప్రభుత్వ అధికారులు కనీసెం గ్రావల్ తో రోడ్డుని నిర్మెంచి ఇవా్వలని కోరడెం 
జరగిెంది. అదేవిధెంగా స్మశానెం ఏదైతే ఉెంద్ వరాషికాలెంలో వరషిెంతో నిెండిపోయిన చాలా 
ఇబ్ెందులు పడే పరసిథితి కాబటిటు చుటూటు ప్రహరీ గోడను కూడా నిర్మెంచాలని వారని కోరారు. 
ఆ విషయెం పై ఎెంపడిఓ పూరతుస్థియిలో స్మశానానిక సెంబెంధిెంచిన వివరాలను సేకరెంచి 
అభివృదిధి చేయడానిక తోడపుడ్తమని అని చేపపుడెం జరగిెందనా్నరు. అయితే ప్రభుత్వెం 
దగగార నిధులు లేకపోతే మా జనసేన పారీటు నుెంచి మేము సెంత నిధులతో నిర్మెంచుకునే 
దానిక సిదధిెంగా ఉనా్నెం అని తెల్యజేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన నాయకులు పనిశెటిటు 
మల్లుకారుజీన, శవ రాత్రి సెంద్ప్, అవినాష్ రడిడు, వెంశీ రడిడు తదితరులు పాల్గానా్నరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్్న నూ్యస్: జనసేన పారీటు ఆధ్వర్యెంలో జ్లాలు వా్యపతుెంగా 50 మెండలాల జనసేన పారీటు అధ్యక్షులు నియామకెం మరయు ప్రమాణసీ్వకార కార్యక్రమెం గాయత్రి ఫెంక్న్ హాల్ నెందు 
బుధవారెం నిర్వహిెంచడెం జరగిెంది. జనసేన పారీటు నాయకులు సెంస్థిగత ఎని్నకలకు సిదధిెంగా ఉెండాలని పారీటులో ప్రతి జనసైనికులు ప్రాధాన్యెం ఉెంట్ెందని ప్రజలతో ఏరపుడిన పారీటు 
జనసేన పారీటు అని కృష్్ణజ్లాలు జనసేన పారీటు రాష్ట్ర కార్యదర్శ అమ్మశెటిటు వాస్ తెల్యజేశారు. కృష్్ణజ్లాలు జనసేన అధ్యక్షులు బెండ్రెడిడు రామకృష్ణ మాట్లుడ్తూ ప్రతిపక్షాలలో బలమన 
పారీటు ప్రజల నాడిని వినిపెంచి సమస్యల పరష్కార దిశగా నడ్స్తునా్న ఏకైక పారీటు జనసేన పారీటు అని తెల్పారు. గ్రామస్థియిలో జనసేన పారీటుని బలోపేతెం చేస్తు ప్రతి ఒకకారూ పారీటు 
అభివృదిధిక కృషి చేయాలని, అధిష్టునానిక ప్రజలకు మధ్య వారధిలా మెండల అధ్యక్షులు నిలవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన జ్లాలు ఉపాధ్యక్షులు వెంప్గడవల చౌధుర, మతి 
వేెంకటేశ్వర రావు, ద్వార పవిత్ర, మచిల్పట్నెం, మెండల అధ్యక్షుడ్ గలాలు తిమోతి, బెందరు టౌన్ వైస్ ప్సిడెెంట్ ఎెండ్ సమీర్ ఉరుమ సరపుెంచ్ స్రేష్ నాయకులు, వీరమహిళలు 
మరయు జనసైనికులు అభిమానులు పాల్గానా్నరు. ఈ కార్యక్రమానిక కైకలూరు నియోజకవరగాెం, ముదినేపల్లు మెండల అధ్యక్షులు శ్రీ వీరెంక వెంకటేశ్వరరావు(వెంకయ్య) ప్రమాణసీ్వకార 
కార్యక్రమానిక మెండలెంలోని సిెంగరాయపాలెంలో ఉన్న శ్రీ స్బ్రహ్మణే్యశ్వర స్్వమ వారని దర్శెంచుకుని, భారీగా కార్యక్రమెం విజయవెంతెం చేయడానిక బయలుదేరన, కైకలూరు 
నియోజకవరగా మరయు ముదినేపల్లు మెండల నాయకులు. ఈ కార్యక్రమెంలో కృష్్ణ జ్లాలు సెంయుకతు కార్యదర్శ వేలుపుర నానాజీ, కైకలూరు నియోజకవరగా అసెెంబ్లు అభ్యరథి బ్.వి రావు, 
నియోజకవరగా నాయకులు, ముదినేపల్లు మెండల నాయకులు, జనసైనికులు, అభిమానులు పాల్గానా్నరు.

అంగరంగ వైభవంగా కృష్ణా జిల్్ల జనసేన మండల్ధయూక్షుల ప్రమాణస్వాకారం
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