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నల్ల తామర పురుగుతో నాశనమైన మిర్చి

* ఎకరాకు రూ.లక్ష పెట్టుబడి నషటుటం
* తట్టుకోలేక తనువు చాలిస్తున్న అభాగ్య రైతులు
* పరిహారటం చెలి్లటంచి ఆదుకోవాలటంటూ వేడుకోలు

ఆటంధ్రప్రదేశ్ లో మిరిచి రైతుకు తీవ్ర నషటుటం వాటిలి్లటంది. చరిత్రలో 
ఎన్నడూలేని విధటంగా ఈ ఏడాది మిరిచి రైతులు నషటుపోయారు. 
ఇటండోనేషియా నుటంచి ఐదేళ్ల కటందట భారత్ వచిచిన నల్ల తామర 
పురుగు ఈ ఏడాది మిరిచి పటంటను తుడిచి పెటిటుటంది. రైతులు ఎని్న 
రకాల పురుగు మటందులు పిచికారి చేసినా నల్ల తామర పురుగు 
అదుపు కాలేదు. దటంతో ఏపీలో 4.5 లక్షల ఎకరాలో్ల మిరిచి పటంట 
నామరూపాలు లేకుటండా పోయటంది. ఎకరాకు 70 వేల నుటంచి లక్ష 
రూపాయల వరకు నషటుటం వాటిలి్లటంది. ప్రభుత్టం పరిహారటం చెలి్లటంచి 
ఆదుకోవాలని రైతులు, రైతు సటంఘాలు డిమటండ్ చేస్తునా్న సీఎటం 
నేటికీ స్టందిటంచలేదు. కనీసటం పటంటల బీమ అయనా వస్తుటందేమోనని 
రైతులు ఆశగా ఎదురు చూస్తునా్నరు.
 
లక్ష్యని్న మిటంచి సాగు
ఏపీలోని గుటంటూరు, ప్రకాశటం, కృష్ణా, కరూ్నలు, అనటంతపురటం జిల్్లలో్ల రైతులు విసాతురటంగా మిరిచి సాగు చేస్తునా్నరు. గుటంటూరు జిల్్లలో అత్యధికటంగా 2.5 లక్షల ఎకరాలో్ల, 
కరూ్నలు జిల్్లలో 70 వేలు, ప్రకాశటంలో 40 వేలు, అనటంతపురటంలో 60 వేలు, కృష్ణా జిల్్లలోని మెటటు ప్టంతాలో్ల 30 వేల ఎకరాలో్ల మిరిచి సాగటంది. గత రటండేళ్్లగా మిరిచి 
పటంటకు మటంచి ధర దక్కడటంతో 2021 ఖరీఫ్ లో లక్ష్యనిక మిటంచి మిరిచి సాగు చేశారు. ఏపీలో మిరిచి సాగు లక్షష్టం 3.72 లక్షల ఎకరాలు కాగా 2021 ఖరీఫ్ సీజన్్ల 4.5 
లక్షల ఎకరాలో్ల ఈ పటంట సాగు చేశారు. జులై, ఆగష్టు మసాలో్ల నారు్ల పోసి, ఆగష్టు, సెపెటుటంబరులో రైతులు మిరిచి నాట్్ల వేశారు. పటంట నాటిన 40 రోజుల వరకు అటంతా 
బాగానే ఉటంది. ఆ తరవాత నల్ల తామర, బొబ్బర ( జెమిని వైరస్ ) దాడి చేయడటంతో రైతులు వాటి నివారణకు విచిచిలవిడిగా పురుగు మటందులు పిచికారి చేశారు. అయనా 
నల్లతామర పురుగు అదుపులోక రాకపోవడటంతో చాల్ మటంది రైతులు డిసెటంబరులో పటంటను పీక వేశారు. వితతునాలు, దుకు్కలు, నాట్్ల వేయడటం, పురుగు మటందులు,కూలీ 
ఖరుచిలు ఇల్ ఎకరాకు రూ. లక్ష వరకు ఖరుచి చేశారు. ఇక కౌలు రైతులు అయతే అదనటంగా మరో రూ.20 నుటంచి 25 వేలు చెలి్లటంచాలిసి ఉటంట్టంది. ఇటంత ఖరుచి చేసినా 
ఎకరాకు 30 నుటంచి 40 క్టంటాళ్ల దిగుబడి రావాలిసిన పొల్లో్ల కేవలటం 4 క్టంటాళ్ల పటంట మత్రమే వచిచిటంది. అది కూడా 75 శాతటం తాలు కాయలు రావడటంతో రైతులు 
తీవ్రటంగా నషటుపోయారు. 3 క్టంటాళ్ల తాలు కాయలకు క్టంటాకు రూ.6 వేల చొపు్న రూ.18 వేలు, మచచిలతో కూడిన ఎర్ర కాయలకు క్టంటాకు సగట్న రూ.12వేల 
ధర లెక్కస్తు, రైతులకు మొతతుటం మీద రూ.30 వేల ఆదాయటం వచిచిటంది. దటంతో రైతులు ఎకరాకు లక్ష పెట్టుబడి పెడితే వారిక వచిచిటంది కేవలటం రూ.30 వేల రూపాయల 
ఆదాయటం మత్రమే. అటంటే ఒక్క ఎకరాలో మిరిచి సాగు చేసిన రైతు కనీసటం రూ.70 వేల నుటంచి లక్ష నషటుపోయాడు. నాలుగదు ఎకరాలు వేసిన రైతులు భారీ నష్టులను 
చవిచూశారు. మిరిచి సాగు చేసి తీవ్ర నష్టులు రావడటంతో అపు్లపాలై గుటంటూరు జిల్్లలో ఇప్టికే ఇద్దరు రైతులు ఆత్మహత్య చేస్కునా్నరు. ప్రభుత్టం పరిహారటం చెలి్లటంచి 
తమను ఆదుకోవాలని మిరిచి రైతులు నెల రోజులుగా ప్రభుతా్నిక విజ్ఙపితు చేస్తునా్న, నేటికీ వారిక ఎల్టంటి హామీ లభటంచలేదు.
 
రూ.3150 కోట్్ల ఏట్్ల పోసినటే్ల....
ఏపీలో 4.5 లక్షల ఎకరాలో్ల మిరిచి సాగు చేశారు. ఎకరాకు సగట్న లక్ష పెట్టుబడి పెటాటురు. అటందులో 30 వేలు ఆదాయటం వచిచినా ఎకరాకు సగట్న రూ.70 వేల నషటుటం 
వాటిలి్లటంది. ఈ లెక్కన చూసినా మిరిచి రైతులకు ఏపీలోనే రూ.3150 కోట్ల నషటుటం వాటిలి్లటందని ప్ధమిక అటంచనా. మర్కట్్ల క్టంటా మిరిచిక రకాలను బటిటు రూ.12 వేల 
నుటంచి రూ.16000 ధర లభసతుటంది. మర్కట్్ల మటంచి ధర ఉనా్న నల్ల తామర పురుగు దాడితో దిగుబడులు దారుణటంగా పతనటం అయా్యయ. దటంతో రైతులు తీవ్ర నష్టులను 
చవిచూశారు. సహజటంగా మిరిచి పటంట డిసెటంబరు చివరి వారటం నుటంచి ఏప్రిల్ చివరి వరకు దిగుబడి వస్తుటంది. కానీ నల్ల తామర దాడితో కేవలటం రటండు కోతలతోనే పటంట 
పీకేయాలిసి వసతుటందని రైతులు చెబుతునా్నరు. ఇల్ ఇప్టికే రటండు కోతలు కోసిన రైతులకు ఎకరాకు 4 క్టంటాళ్ల దిగుబడి లభటంచిటంది. దిగుబడులు దారుణటంగా పతనటం 
అయా్యయ. దటంతో రైతులకు తీవ్ర నష్టులు తప్లేదు. మిరిచిలో వైరస్, తామర పురుగు కొతేతుమీ కాకపోయనా, ఈ ఏడాది అని్న రకాల మిరిచి పటంటను నల్ల తామర పురుగు 
నాశనటం చేసిటంది. నల్ల తామరతో తేజా, బా్యడిగి, 341, 334, 2043, 273, బటంగారటం, ఆరూ్మర్, నెటంబరు 5, సూపర్ 10, రోమి, రోమి 26, బులె్లట్, డీడీలు ఇల్ అని్న 
రకాల మిరిచి దిగుబడులు 90 శాతటం పడిపోయాయ. ఎకరాకు నాలుగదు క్టంటాళ్్ల మిటంచి దిగుబడి వచేచి అవకాశటం కనిపిటంచడటం లేదు. ఏటా మిరిచి పటంటపై జెమినీ వైరస్ 
దాడి చేస్తునా్న, సగటం దిగుబడి అయనా వచేచిది. కానీ ఈ ఏడాది ఎన్నడూ లేని విధటంగా నషటుటం వాటిలి్లటందని గుటంటూరు జిల్్ల రాజుపాలెటం మటండలటం గణపవరటం గ్రామ రైతు 
శ్రీనివాసరావు ఆవేదన వ్యకతుటం చేశారు. ఎకరాకు లక్ష నషటుటం వచిచిటందని, ప్రభుత్టం ఆదుకోవాలని మిరిచి రైతులు డిమటండ్ చేస్తునా్నరు.
 
నకలీ వితతునాలూ కొటంప మటంచాయ
ఎకు్కవ మటంది రైతులు నల్ల తామర పురుగు దాడితో నషటుపోగా, మరికొటంత మటంది రైతులు నకలీ వితతునాలతో నషటుపోయారు. పలు జిల్్లలో్ల నకలీ వితతునాలతో పూత, 
కాపు లేక డిసెటంబరులోనే పటంటను పీకవేశారు. ఆయా కటంపెనీలపై రైతులు కేస్లు వేశారు. నకలీ వితతునాలు అమే్మ వా్యపారులపై క్రిమినల్ కేస్లు నమోదు చేసాతుమని, 
పరిహారటం ఇపి్సాతుమని ప్రభుత్టం చెబుతునా్న ఆ దిశగా ఎల్టంటి చర్యలు తీస్కున్న దాఖల్లు కనిపిటంచడటం లేదు. ప్రభుత్టం పటిటుటంచుకోకపోవడటంతో రైతులే స్యటంగా 
నా్యయసాథానాలను ఆశ్రయటంచాలిసి వచిచిటంది. పటంట దిగుబడులు దారుణటంగా పతనమైనా, ప్రకృతి విపతుతులు సటంభవిటంచినా పటంటల బీమ చెలి్లటంచాలి. కాని మిరిచి పటంట 
సాగుతో నషటుపోయన రైతులకు పరిహారటం చెలి్లటంచే విషయటంలో ఎల్టంటి ప్రకటన రాలేదు. మరో రటండు నెలలు ఆగితేనే మిరిచి పటంటకు పటంటల బీమ వచేచిది, లేనిది 
తెలుస్తుటందని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చెబుతునా్నరు.
 
అటంతా అయపోయాక శాస్త్రవేతతుల బృటందటం రాక
నల్లతామర పురుగుతో నషటుపోయన మిరిచి పొల్లను జాతీయ ఉదా్యన పరిశోధనా కేటంద్టం శాస్త్రవేతతుల బృటందటం డిసెటంబరు నెలలో పరిశీలిటంచిటంది. ఈ బృటందటం గుటంటూరు 
జిల్్లలోని బటండారుపలి్ల, విశదల గ్రామ రైతుల మిరిచి పొల్లను పరిశీలిటంచిటంది. ఐదేళ్ల కటందటే ఇటండోనేషియా నుటంచి నల్ల తామర పురుగు భారతదేశానిక వచిచిటందని 
వారు వెల్లడిటంచారు. రైతులు నల్లతామర పురుగు నివారణకు విచచిలవిడిగా పురుగుమటందులు వాడటటం వల్ల, అవి రోగనిరోధకశకతుని పెటంచుకుని మటందులకు లటంగడటం 
లేదని వారు తెలిపారు. అటందుకే రైతులు పురుగు మటందుల వినియోగటం తగి్గటంచి, మొక్కలకు బలటం అటందిటంచే ఎరువులు వేయాలని శాస్త్రవేతతులు సూచిటంచారు. వాతావరణటం 
కూడా నల్లతామర వా్యపితుక అనుకూలటంగా మరడటం వల్ల, ఎని్న మటందులు పిచికారి చేసినా లటంగడటం లేదని వారు తెలిపారు. అయతే రైతులు చాల్ మటంది మిరిచి పటంట 
పీక వేశాక శాస్త్రవేతతుల బృటందటం పరిశీలనకు రావడటంపై విమర్శలు వస్తునా్నయ. నల్ల తామర పురుగుతో తీవ్రటంగా నషటుపోయన రైతులకు పరిహారటం చెలి్లటంచాలని జనస్న 
డిమటండ్ చేసిటంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఇంద్రపాలం ముసలమ్మతల్్ల జాతర వేడుకల్్ల
జనసేన నాయకులు

శతఘ్్న న్్యస్: కాకనాడ, 
సటంక్రాతి సటందర్బటంగా 
కాకనాడ రూరల్ మటండలటం 
ఇటంద్పాలెటం జనస్న 
నాయకుల ఆహా్నటం 
మేరకు నేడు మసలమ్మతలి్ల 
జాతర వేడుకలో్ల భాగటంగా 
అమ్మవారి దరి్శటంచుకున్న 
జనస్న పారీటు రాజకీయ 
వ్యవహారాల కమిటీ 

సభు్యలు, కాకనాడ రూరల్ ఇటంచార్జ్ పటంతటం నానాజీ ఈ కార్యక్రమటంలో సాథానిక 
జనస్న నాయకులు తదితరులు పాల్గనా్నరు.

వాసేపల్్లపాడు జనసేన ఆధ్వర్ంల్ ముగుగులు 
మర్యు ఆటల పోటీలు

శతఘ్్న న్్యస్: కొటండేపి నియోజకవర్గటం 
వాస్పలి్లపాడులో జనస్న నాయకులు 
రమేష్, చెటంచయ్య, కరణ్, బ్రహ్మయ్య, 
ఆధ్ర్యటంలో జరిపిన మగు్గలు పోటీలు, 
ఆటల పోటీలను పరిశీలిటంచి విజేతలకు 
బహుమతులు అటందజేసిన ప్రకాశటం జిల్్ల 
జనస్న పారీటు అధ్యక్షులు షేక్ రియాజ్ 

మరియు ప్రకాశటం జిల్్ల జనస్న పారీటు ఉపాధ్యక్షులు చిటటుటం ప్రసాద్, ఒటంగోలు 
జనస్న కార్్రేటర్ మలగా రమేష్, ప్రకాశటం జిల్్ల జనస్న పారీటు కార్యదరు్శలు 
మేడ రమేష్, కళ్్యణ్ మతా్యల, రాయని రమేష్, రాష్ట్ర కార్యక్రమల కార్యనిర్హణ 
కార్యదరి్శ బతుతుల రామకృషణా, జనస్న నాయకులు పిలి్ల రాజేష్, మర్రిపూడి 
మటండల అధ్యక్షులు మరిశెటిటు చటంద్శేఖర్ ఆయన వెటంట ఉనా్నరు.

కడియపులంక పుంతల్ ముసలమ్మ అమ్మవార్ 
మహోత్సవంల్ కందుల దుర్గుష్

శతఘ్్న న్్యస్: కడియపులటంక గ్రామమలో పుటంతలో మసలమ్మ అమ్మవారి 56 
వారిషికోతసివ మహోతసివటంలో మఖ్య అతిథిగా పాల్గని మగు్గలు పోటీ విజేతకు 
మొదటి బహుమతిని అటందజేసిన జనస్న పారీటు తూరు్గోదావరి జిల్్ల అధ్యక్షులు, 
మజీ శాసనమటండలి సభు్యలు కటందుల దురే్గష్ మరియు జనస్న నాయుకులు.

సంప్రదాయ క్రీడాప్ంగణాన్ని సందర్్శంచిన 
జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్్లు

శతఘ్్న న్్యస్: కాకనాడ 
రూరల్ మటండలటం, 
చీడీగ గ్రామటంలో 
సటంక్రాటంతి సటందర్బటంగా 
జరుగుతున్న సాటంప్రదాయ 
క్రీ డా ప్ టం గ ణా ని ్న 
సటందరి్శటంచిన జనస్న పారీటు 
పిఏసి సభు్యలు పటంతటం 
నానాజీక సా్గతటం పలికన 
జనస్న నాయకులు తల్టటం 
బుజిజ్, గ్రామ సర్టంచ్ శ్రీమతి 

కోటిపలి్ల ఉమ సతీష్, కోటిపలి్ల శ్రీను. ఈ కార్యక్రమటంలో తాటికాయల వీరబాబు, 
శిరటంగు శ్రీను, తోట వేణు, గవర శ్రీరామలు, నక్క శ్రీను, మగపు రాటంబాబు, సత్య 
కుమర్, యేస్ తదితరులు పాల్గనటటం జరిగిటంది.
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“నో మై కాన్్సటిట్్ఎన్్స”ల్ భాగంగా 14వ రోజు కొత్తపేటల్ పర్టంచిన శ్రీమతి వినుత కోటా
శతఘ్్న న్్యస్: శ్రీకాళహసితు నియోజకవర్గటంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్్కర దిశగా, పారీటు బలోపేతటం దిశగా నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజ్ శ్రీమతి వినుత కోటా ప్రటంభటంచిన “న్ 
మై కానిసిటిట్్యఎనిసిలో” కార్యక్రమటంలో భాగటంగా శ్రీకాళహసితు పటటుణటంలోని కొతతుపేటలో పర్యటిటంచి ఇటంటిటిక వెళ్్ల ప్రజలను పలకరిటంచి వారి సమస్యలను తెలుస్కోవడటం 
జరిగిటంది. డ్రైనేజీ కాలువలు, పారిశుధ్యటం, అధిక ధరలు, టిడో్క ఇళ్ల కోసటం లక్షలు అపు్ చేసి కటిటునా కూడా ఇటంతవరకు ఇళ్్ల కేటాయటంచలేదు అని తెలియజేశారు. ప్రజల 
సమస్యలను మనిసిపల్ కమిషనర్ క, జిల్్ల కలెకటురు దృషిటుక తీస్కుని వెళ్్ల పరిష్కరిటంచేల్ జనస్న పారీటు ప్రజల తరఫున పోరాడుతుటందని శ్రీమతి వినుత ప్రజలకు భరోసా 
ఇవ్డటం జరిగిటంది. ఈ కార్యక్రమటంలో శ్రీకాళహసితు పటటుణ అధ్యక్షులు భవాని శటంకర్, ఏరే్డు మటండల అధ్యక్షులు కరణ్, రేణిగుటంట మటండల అధ్యక్షుడు మనికుమర్, 
నాయకులు మణికటంఠ, ప్రమోద్, స్రేష్, నితీష్, రవి కుమర్, చటందు మరియు జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


సోమవారం, 17 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

రామవరం గ్రామంలో 42వ రోజు జనంలోకి జనసేన
శతఘ్్న న్్యస్: జగ్గటంపేట నియోజకవర్గటంలో జనస్న నియోజకవర్గ ఇటంచార్జ్ పాటటంశెటిటు శ్రీదేవిసూర్యచటంద్ చేస్తున్నట్వటంటి జనటంకోసటం జనస్న కార్యక్రమటం 42వ రోజు 
జగ్గటంపేట మటండలటం రామవరటం గ్రామటంలో జరిగిటంది. ఈ కార్యక్రమటంలో భాగటంగా శ్రీ పాటటంశెటిటు శ్రీదేవిసూర్యచటంద్ రామవరటం గ్రామటం మొతతుటం పర్యటిటంచి ప్రజలతో 
మమేకమై ప్రజల కషటు స్ఖాలను అడిగి తెలుస్కునా్నరు. 42వ రోజు జనటంలోక జనస్న కార్యక్రమని్న విజయవటంతటం చేసిన రామవరటం ఎటంపిటిసి-2 దొడాడా శ్రీను, మొగిలి 
గటంగాధర్, మమ్మన వేణుగోపాల్, మదాస్ సాయకుమర్, అడపా రాటంబాబు, అడపా సా్మి, ఉద్దగిరి శివ, సిటంగటం శివ సాయ, కోల్ అనిల్, మర్రే రాజా, రావుల 
దొరబాబు, మవుళ్ళ శ్రీసాయ భారత్, అడపా వీరబాబు, రావుల వీరబాబు, కోల్ కృషణా అరుజ్న్, మదాస్ రఘురాటం, అడపా శ్రీను, అడపా దుర్గయ్య, మొగిలి సా్మి, తోట 
వేణు, తోట సతితుబాబు, క సిరడిడా నానాజీ, కసిరడిడా దురా్గప్రసాద్, అడపా శటంకరయ్య, కారుకోటండ విజయ్ లకు పాటటంశెటిటు శ్రీదేవిసూర్యచటంద్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. 
అల్గే జనటం కోసటం జనస్న కార్యక్రమటంలో భాగటంగా 41వ రోజు మల్లవరటం గ్రామటంలో ఎటంతో ప్రేమనురాగాలతో ఆతిథ్యటం అటందిటంచిన గటంటా వీరబాబు కుట్టంబ 
సభు్యలకు హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు.

ఆమదాలవలస జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్న న్్యస్: పొటందూరు మటండల పరిధిలోని నటందివాడ పటంచాయతీక చెటందిన 25 మటంది యువకులు ఆమదాలవలసలోని జనస్న పారీటు కారా్యలయటంలో జనస్నలో 
చేరారు. ఆ పారీటు ఆమదాలవలస నియోజకవర్గ ఇటంచారిజ్ పేడాడ రామో్మహన్ రావు వారిక కటండువాలు కపి్ పారీటులో చేరుచికునా్నరు. వీరిలో పిసిని సతీష్, పిసిని 
అప్లనాయుడు, పొగిరి ప్రవీణ్, పిసిని షణు్మఖ సాయ, మలు్ల శ్రీను, గేదెల తిరుమలరావు, కోటండ్రు స్రేష్, మజిజ్ కారీతుక్, మజిజ్ మదు, మజిజ్ సీతనా్నయుడు, మజిజ్ సాయ, 
మజిజ్ మహటంద్, ఇప్లి రమేష్, బొడాడాడ రాజశేఖర్ ఉనా్నరు. పవన్ కళ్్యణ్ సిదా్దటంతాలకు ఆకరిషితులై వీరటంతా పారీటులో చేరినట్్ల వెళ్లడిటంచారు. ఈ కార్యక్రమటంలో రాపాక 
జనస్న నాయకులు రమణ, రడిడా పేట జనస్న నాయకులు సటంతోష్ పాల్గనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పవన్ కళ్్ణ్ న్ ముఖ్మంత్రిన్ చేసుకోటమే మన లక్ష్ం - జనసేన పార్టీ ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్్న న్్యస్: జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గటం, పెనుగటంచిప్రోలు మటండలటంలోని సాథానిక కె వి ఆర్ గారడాన్సి లో జనస్న పారీటు ఆధ్ర్యటంలో జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ ఆతీ్మయ 
సమవేశటం నిర్హటంచటటం జరిగిటంది. ఈ కార్యరమనిక మఖ్య అతిధిగా కృషణా జిల్్ల జనస్న పారీటు అధ్యక్షులు బటండ్రెడిడా రామకృషణా పాల్గనా్నరు. ఈ కార్యక్రమటంలో రామకృషణా 
మటా్లడుతూ జనసైనికులు అటందరూ కలిసికట్టుగా జనస్న పారీటు సిదా్ధటంతాలను జనటంలోక తీస్కెళ్్ల పవన్ కళ్్యణ్ ని మఖ్యమటంత్రిని చేస్కుటందాటం అని తెలిపారు. జిల్్ల 
సటంయుకతు కార్యదరి్శ ఈమని కషోర్ కుమర్ మటా్లడుతూ కొతతుగా నియమిటంచబడిన మటండల అధ్యక్షులకు శుభాకాటంక్షలు తెలిపి కార్యకరతులు లేనిదే నాయకులు లేరని 
పారీటులో జనసైనికులకు తగిన గురితుటంపు ఇవా్లని తెలిపారు. ప్రధాన కార్యదరి్శ బడిసా మరళ్కృషణా మటా్లడుతూ కలిసి అటందరీ్న కలుపుకుటంటూ పారీటుని బలోపేతటం చేదా్దమని 
తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమటంలో ఉరిమి సర్టంచ్ పటంచకర్ల స్రేష్, మటండల అధ్యక్షులు బ్రహ్మటం, శివ, రామయ్య, IT విటంగ్ హరికృషణా, షౌకత్ అలీ, జనసైనికులు పవన్ కళ్్యణ్ 
అభమనులు పాల్గనా్నరు.

పాలకొండ జనసేనల్ 150 కుట్ంబాలు చేర్క
శతఘ్్న న్్యస్: పాలకొటండ నియోజకవర్గటం పాలకొటండ మటండలటంలో భాసూరు, 
రాజాపేట, కోటిపలి్ల, లక్షటంపురటం గ్రామలో్ల 150 కుట్టంబాలు పాలకొటండ 
నియోజకవర్గ జనస్న పారీటు నాయకులు గరాభాన సతితుబాబు ఆధ్ర్యటంలో పారీటులో 
చేరటటం జరిగిటంది.

తిరుపతమ్మ అమ్మవార్న్ దర్్శంచుకునని 
జనసేన కృష్ణా జిల్్ల అధ్క్షులు

శతఘ్్న న్్యస్: జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గటంలోని పెనుగటంచిప్రోలు శ్రీ గోపయ్య సమేత తిరుపతమ్మ 
అమ్మవారిని దరి్శటంచుకున్న జనస్న కృష్ణా జిల్్ల అధ్యక్షుడు బటండ్రెడిడా రామకృషణా. అనటంతరటం 
పెనుగటంచిప్రోలులోని కె వి ఆర్ గారడాన్సి లో జనస్న నియోజవర్గ ఆతీ్మయ సమవేశానిక హాజరు 
కావడటం జరిగిటంది. ఈ కార్యక్రమటంలో పెనుగటంచిప్రోలు జిల్్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ బాడిస మరళ్ 
కృషణా, జిల్్ల సటంయుకతు కార్యదరి్శ కషోర్ కుమర్, పెనుగటంచిప్రోలు మటండల అధ్యక్షుడు తునికపాటి 
శివ, జగ్గయ్య పేట మటండల అధ్యక్షుడు తులసి బ్రహ్మటం, వతసివాయ మటండల అధ్యక్షుడు రేగళ్ల 
వెటంకటరామయ్య, నియోజకవర్గ నాయకులు, వీరమహళలు మరియు జనసైనికులు పాల్గనడటం 
జరిగిటంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేన మహిళా నాయకురాలిని జనసేన మహిళా నాయకురాలిని 
సనామానించిన రాచర్ల జనసేనసనామానించిన రాచర్ల జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: గిద్దలూరు, రాచర్ల గ్రామటంలో జనస్న మహళ్ శతఘ్్న న్్యస్: గిద్దలూరు, రాచర్ల గ్రామటంలో జనస్న మహళ్ 
నాయకురాలిక సనా్మనిటంచడటం జరిగినది. సటంక్రాటంతి పటండుగ నాయకురాలిక సనా్మనిటంచడటం జరిగినది. సటంక్రాటంతి పటండుగ 
సటందరభాటంగా కనుమ రోజు రాచర్లలో భజన బృటందానిక ఆరిథాక సహాయటం సటందరభాటంగా కనుమ రోజు రాచర్లలో భజన బృటందానిక ఆరిథాక సహాయటం 
అటందిటంచినటందుకు ఘనటంగా సనా్మనిటంచారు. ఈ కార్యక్రమటంలో జిల్్ల అటందిటంచినటందుకు ఘనటంగా సనా్మనిటంచారు. ఈ కార్యక్రమటంలో జిల్్ల 
కార్యదరి్శ లటంకా నరసిటంహ రావు పాల్గనా్నరు. రాచర్ల మటండల నాయకులు కార్యదరి్శ లటంకా నరసిటంహ రావు పాల్గనా్నరు. రాచర్ల మటండల నాయకులు 
అలిశెటిటు వెటంకటేశ్రు్ల, యాలటం పుల్్లరావు తదితరులు పాల్గనా్నరు.అలిశెటిటు వెటంకటేశ్రు్ల, యాలటం పుల్్లరావు తదితరులు పాల్గనా్నరు.

జనసేన మిషన్ 3000 కారయూక్రమంజనసేన మిషన్ 3000 కారయూక్రమం
శతఘ్్న న్్యస్: గటంగాధర నెలూ్లరు నియోజకవర్గటం కారే్టినగరటం మటండలటంలో శతఘ్్న న్్యస్: గటంగాధర నెలూ్లరు నియోజకవర్గటం కారే్టినగరటం మటండలటంలో 
చితూతురు జిల్్ల అధ్యక్షులు డాకటుర్ పస్పులేటి హరిప్రసాద్ మరియు ఇటంచార్జ్ చితూతురు జిల్్ల అధ్యక్షులు డాకటుర్ పస్పులేటి హరిప్రసాద్ మరియు ఇటంచార్జ్ 
డా.యుగటంధర్ పొన్న అన్న గారి ఆదేశాల మేరకు జనస్న పారీటు నాయకులు పారీటు డా.యుగటంధర్ పొన్న అన్న గారి ఆదేశాల మేరకు జనస్న పారీటు నాయకులు పారీటు 
బలోపేతటం కోసటం మిషన్ 3000 అనే కార్యక్రమని్న చేస్తునా్నరు. ఈ కార్యక్రమటం బలోపేతటం కోసటం మిషన్ 3000 అనే కార్యక్రమని్న చేస్తునా్నరు. ఈ కార్యక్రమటం 
యొక్క మఖ్య ఉదే్దశ్యటం పారీటు బలోపేతటం చేయడానిక పలె్లపలె్లక వెళ్్ళ జనసైనికులు యొక్క మఖ్య ఉదే్దశ్యటం పారీటు బలోపేతటం చేయడానిక పలె్లపలె్లక వెళ్్ళ జనసైనికులు 
ఎటంత మటంది ఉనా్నరు అని సరే్ చేసి పారీటులోక తీస్కోవడటం జరుగుతుటంది. పారీటు ఎటంత మటంది ఉనా్నరు అని సరే్ చేసి పారీటులోక తీస్కోవడటం జరుగుతుటంది. పారీటు 
అభవృది్ధ చేయడానిక తోడ్డుతుటంది. అదే విధటంగా ప్రజల సమస్యలు గురిటంచి అభవృది్ధ చేయడానిక తోడ్డుతుటంది. అదే విధటంగా ప్రజల సమస్యలు గురిటంచి 
తెలుస్కోవడటం దని యొక్క మఖ్య ఉదే్దశ్యటం, అల్గే మటండలటంలో 3000 మటంది తెలుస్కోవడటం దని యొక్క మఖ్య ఉదే్దశ్యటం, అల్గే మటండలటంలో 3000 మటంది 
జనసైనికులను తయారుచేయడటం. ఈ కార్యక్రమటం యొక్క మఖ్య ఉదే్దశ్యటం. ఈ జనసైనికులను తయారుచేయడటం. ఈ కార్యక్రమటం యొక్క మఖ్య ఉదే్దశ్యటం. ఈ 
కార్యక్రమటం కారే్టినగరటం మటండలటం గౌరవ అధ్యక్షులు గుర్రటంకొటండ భానుచటంద్ కార్యక్రమటం కారే్టినగరటం మటండలటం గౌరవ అధ్యక్షులు గుర్రటంకొటండ భానుచటంద్ 
రడిడా చేపట్టుతునా్నరు.రడిడా చేపట్టుతునా్నరు.

రాచర్ల జనసేన యూత్ ఆధ్వరయూంలో షటిల్ టోరనిమంట్రాచర్ల జనసేన యూత్ ఆధ్వరయూంలో షటిల్ టోరనిమంట్
శతఘ్్న న్్యస్: సటంక్రాటంతి పటండుగ శతఘ్్న న్్యస్: సటంక్రాటంతి పటండుగ 
సటందరభాటంగా రాచర్ల గ్రామటంలో జనస్న సటందరభాటంగా రాచర్ల గ్రామటంలో జనస్న 
యూత్ ఆధ్ర్యటంలో జరిగిన షటిల్ యూత్ ఆధ్ర్యటంలో జరిగిన షటిల్ 
ట్ర్నమెటంట్ ఏరా్ట్ చేయటటం ట్ర్నమెటంట్ ఏరా్ట్ చేయటటం 
జరిగినది. మొదటి విజేతకు జనస్న పారీటు జరిగినది. మొదటి విజేతకు జనస్న పారీటు 
జిల్్ల కార్యదరి్శ లటంకా నరసిటంహరావు జిల్్ల కార్యదరి్శ లటంకా నరసిటంహరావు 
చేతుల మీదుగా ₹10116 అటందిటంచడటం చేతుల మీదుగా ₹10116 అటందిటంచడటం 
జరిగినది. ఈ కార్యక్రమటంలో రాచర్ల జరిగినది. ఈ కార్యక్రమటంలో రాచర్ల 
మటండల నాయకులు అలిశెటిటు మటండల నాయకులు అలిశెటిటు 
వెటంకటేశ్రు్ల, ఏలటం పుల్్లరావు వెటంకటేశ్రు్ల, ఏలటం పుల్్లరావు 
తదితరులు పాల్గనా్నరు.తదితరులు పాల్గనా్నరు.

క్రియాశీలక జనసైనికుని కుటంబానికి క్రియాశీలక జనసైనికుని కుటంబానికి 
మనోధైరాయూనినిచిచిన జనసేనమనోధైరాయూనినిచిచిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: నెలూ్లరు, ఇటీవల అకాల మరణటం చెటందిన శతఘ్్న న్్యస్: నెలూ్లరు, ఇటీవల అకాల మరణటం చెటందిన 
జనస్న పారీటు క్రియాశీలక కార్యకరతు నరేష్ యాదవ్ కుట్టంబ జనస్న పారీటు క్రియాశీలక కార్యకరతు నరేష్ యాదవ్ కుట్టంబ 
సభు్యలి్న నియోజకవర్గ జనస్న నాయకులు కార్యకరతులతో సభు్యలి్న నియోజకవర్గ జనస్న నాయకులు కార్యకరతులతో 
కలిసి జిల్్ల అధ్యక్షులు మనుక్రాటంత్ చెనా్నరడిడా తరపున కలిసి జిల్్ల అధ్యక్షులు మనుక్రాటంత్ చెనా్నరడిడా తరపున 
పరామరి్శటంచి జనస్న పారీటు తరఫున వారి కుట్టంబ పరామరి్శటంచి జనస్న పారీటు తరఫున వారి కుట్టంబ 
సభు్యలకు మన్ధైర్యటం అటందిటంచిన జిల్్ల నాయకులు కషొర్ సభు్యలకు మన్ధైర్యటం అటందిటంచిన జిల్్ల నాయకులు కషొర్ 
గనుకుల, ఆత్మకూరు నియోజకవర్గటం ఇటంచార్జ్ నలిశెటిటు గనుకుల, ఆత్మకూరు నియోజకవర్గటం ఇటంచార్జ్ నలిశెటిటు 
శ్రీధర్, ఉదయగిరి నియోజకవర్గటం నాయకులు శ్రీనివాస్లు, శ్రీధర్, ఉదయగిరి నియోజకవర్గటం నాయకులు శ్రీనివాస్లు, 
ఎటంపిటిసి మౌనిక, విటంజమూరు మటండల అధ్యక్షులు ఎటంపిటిసి మౌనిక, విటంజమూరు మటండల అధ్యక్షులు 

సత్యనారాయణ నాయకులు స్భాని, తిరుపతతుయ్య, ప్రశాటంత్, శ్రీను తదితరులు పాల్గనా్నరు.సత్యనారాయణ నాయకులు స్భాని, తిరుపతతుయ్య, ప్రశాటంత్, శ్రీను తదితరులు పాల్గనా్నరు.

సంక్ంతి ప్రభలమహోత్సవంలో జనసేననాయకులుసంక్ంతి ప్రభలమహోత్సవంలో జనసేననాయకులు
శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్గోదావరి, శతఘ్్న న్్యస్: తూరు్గోదావరి, 
కోనసీమ పరిధి మమి్మడివరటం కోనసీమ పరిధి మమి్మడివరటం 
మటండలటం క్రాపచిటంతలపూడిలో మటండలటం క్రాపచిటంతలపూడిలో 
సటంక్రాటంతి పర్దినటం పురస్కరిటంచుకుని సటంక్రాటంతి పర్దినటం పురస్కరిటంచుకుని 
కనుమనాడు ప్రభలతీర్ధ మహోతసివటం కనుమనాడు ప్రభలతీర్ధ మహోతసివటం 
జరిగిటంది. మమి్మడివరటం జరిగిటంది. మమి్మడివరటం 
నియోజకవర్గటం జనస్న పారీటు నియోజకవర్గటం జనస్న పారీటు 
ఇటంచార్జ్ పితాని బాలకృషణా ప్రభలను ఇటంచార్జ్ పితాని బాలకృషణా ప్రభలను 
దరి్శటంచుకుని తీర్ధ ప్రసాదాలు దరి్శటంచుకుని తీర్ధ ప్రసాదాలు 
సీ్కరిటంచారు.సీ్కరిటంచారు.

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


ఇసుకపలి్ల జనసేన ఆధ్వరయూంలో ముగ్గులు, కోకో 
మరియు కబడ్డీ పోటీలు 

సోమవారం, 17 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

గోవింద రాజుపురంల్ 30 కుట్ంబాలు 
జనసేనల్ చేర్క 

శతఘ్్న న్్యస్: నెలూ్లరు జిల్్ల సరే్పలి్ల నియోజకవర్గ జనస్న పారీటు కారా్యలయటం నటందు 
బొబ్్బపలి్ల స్రేష్ బాబు ఆధ్ర్యటంలో సరే్పలి్ల నియోజకవర్గటం మనుబోలు మటండలటం 
గోవిటందరాజు పురటం గ్రామనిక చెటందిన 30 కుట్టంబాలు జనస్న పారీటులో చేరారు. జనస్న 
పారీటు ఆవిరాభావటం నుటంచి ఈనాటి వరకు ప్రజా సమస్యలపై నిరటంతరటం అలుపెరుగని పోరాటటం 
చేసూతు భావితరాల భవిష్యత్ కోసటం కుల మత వర్గ భేదాలు లేని వ్యవసథాని నిరి్మటంచడటం కోసటం 
ఆయన వేస్ ప్రతి అడుగులో చేస్ ప్రతి పోరాటటంలో అటండగా పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయ సాధన 
అడుగుజాడలో్ల నడుసాతుమని చెపా్రు. సరే్పలి్ల నియోజకవర్గ జనస్న పారీటు ఎపు్డు అటండగా 
ఉటంట్టంది అదేవిధటంగా 2024 గెలుపే లక్షష్టంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోరాడుదాటం పారీటుని 
వారుడా సాథాయ గ్రామసాథాయ మటండల సాథాయ నుటంచి నియోజకవర్గ సాథాయ వరకు పారీటు పటిషటుత 
కోసటం ప్రతి ఒక్కరటం కలిసికట్టుగా పని చేసాతుమని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ కార్యక్రమటంలో పినిశెటిటు 
మలి్లకారుజ్న్, సటందప్, హరి, దయాకర్, గిరీష్ తదితరులు పాల్గనా్నరు.

యాదమర్ మండల జనసేన ఆధ్వర్ంల్ 
మండల కార్కర్తల ఆత్్మయ సమావేశం

శతఘ్్న న్్యస్:  జనస్న పారీటు యాదమరి మటండల అద్యక్షులు కుమర్ ఆద్ర్యటంలో ఆదివారటం 
మటండల కార్యకరతుల ఆతీ్మయ సమవేశటం నిర్హటంచడటం జరిగిటంది. సమవేశటంలో ఆయన 
మటా్లడుతూ పారీటు బలోపేతానిక మనటం అటందరటం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని, రానున్న 
ఎని్నకలో్ల జనస్న పారీటుని అధికారటంలోక తీస్కురావాలి అనే లక్షష్టంతో పనిచెయా్యలని 
తెలిపారు. మరికొది్ద రోజులో్ల మటండలటంలో జనస్న పారీటు కోసటం కషటుపడడావారిని గురితుటంచి 
వారిక తగిన సాథానటం కలి్సాతుమని తెలియచేసారు. ఈ కార్యక్రమటంలో జనస్న నాయకులు 
పూల చటందు, రవి, యువరాజ్, హరి మరియు జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.

శతఘ్్న న్్యస్: నెలూ్లరు జిల్్ల, ఆత్మకూరు నియోజకవర్గటం, మర్రిపాడు మటండలటం 
జనస్న పారీటు నియోజకవర్గ ఉపాధ్యక్షులు డబు్బ కొట్టు నాగరాజు యాదవ్ ఆధ్ర్యటంలో 
ఇస్కపలి్ల గ్రామటంలో మగు్గల పోటీలు, కోకో మరియు కబడీడా పోటీలు నిర్హటంచడటం 
జరిగిటంది. ఈ కార్యక్రమటంలో గెలిచినవారిక బహుమతులు అటందజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమటంలో మటండల ఉపాధ్యక్షులు పెటంచలయ్య, ఉపాధ్యక్షులు వెటంకటేశ్ర్ రడిడా, 
మటండల ప్రధాన కార్యదరి్శ స్నీల్ కుమర్ యాదవ్, అధికార ప్రతినిధి రమేష్, మటండల 
కోశాధికారి గటంగ యాదవ్, శ్రీనివాస్లు తదితరులు పాల్గనా్నరు.

సంక్ంతి సందర్ంగా నూతనవస్రాలు పంచిన 
జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్: ఆకవీడు, సటంక్రాటంతి సటందరభాటంగా నటందా్యల శివ తలి్లదటండ్రుల 
జా్ఞపకారథాటం ఉటండి నియోజకవర్గటం ఆకవీడు మటండల జనస్న పారీటు తరఫున 
శనివారటం స్మరు 450 పెనషిన్ మటందిక వసా్రాలు ఇవ్డటం జరిగిటంది. ఈ 
కార్యక్రమటంలో పశిచిమగోదావరి జిల్్ల ప్రధాన కార్యదరి్శ గవరలక్ష్మి అల్గే 
ఆకవీడు మటండల జనస్న పారీటు అధ్యక్షులు కొటికలపూడి తాతాజీ అల్గే స్టుట్ 
ప్రోగ్రామ్సి కమిటీ సెక్రటరీ తోటవాస్, అల్గే కుప్టం పూడి జనసైనికులు 
ఆకవీడు మటండల జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.

మడకశిర మండల జనసేనల్ చేర్కలు

శతఘ్్న న్్యస్:  మడకశిర మటండల జనస్న పారీటు ఆధ్ర్యటంలో చటందకచర్ల 
పటంచాయతీ, చత్రటం పటంచాయతీ మరియు గోవిటందపురటం పటంచాయతీ 
యువకులను జనస్న పారీటు కటండువా వేసి పారీటులోక ఆహా్నిటంచడటం 
జరిగిటంది. పారీటు కోసటం మరిటంత కృషి చేయాలని, పవన్ కళ్్యణ్ సిదా్ధటంతాలు 
మరిటంత గ్రామసాథాయలో బలోపేతానిక కృషి చేయాలని కోరడటం జరిగిటంది. ఈ 
కార్యక్రమటంలో జనస్న నాయకులు మరియు జనసైనికులు పాల్గనా్నరు.

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

కొలగట్ల గ్రామంల్ జనసేన ఆధ్వర్ంల్ ముగుగుల పోటీలు

శతఘ్్న న్్యస్: సటంగటం మటండలటంలోని కొలగట్ల గ్రామటంలో జనస్న పారీటు సాథానిక 
నాయకుల ఆధ్ర్యటంలో మగు్గల పోటీ నిర్హటంచడటం జరిగిటంది. ఈ కార్యక్రమనిక 
జనస్న పారీటు ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ఇటంచారిజ్ శ్రీ నలిశెటిటు శ్రీధర్ మఖ్య అతిధిగా 
విచేచిసి మగు్గల పోటీలో విజేతలక బహుమతులని అటందిటంచారు. ఈ కార్యక్రమటంలో 
శ్రీధర్ మటా్లడుతూ జనస్న పారీటు తరుపున ఈ మగు్గల పోటీలో పాల్గన్న ప్రతి 
ఆడపడుచుని ప్రోతసిహసూతు చీరలని అటందిసాథానని పేర్్కనా్నరు.

ముగుగుల పోటీ విజేతలకు బహుమతులు 

శతఘ్్న న్్యస్: రామవరటం గ్రామటం, జగ్గటంపేట మటండలటంలో సటంక్రాటంతి సటందరభాటంగా 
జనసైనికుల అధ్ర్యటంలో జరిగిన మగు్గల పోటీల విజేతలకు ఈరోజు బహుమతులు 
అటందజేయడటం జరిగిటంది. ఈ కార్యక్రమనిక జగ్గటంపేట నియోజకవర్గటం జనస్న 
ఇటంచార్జ్ శ్రీ పాఠటంశెటిటు సూర్యచటంద్ గారు, శ్రీదేవి గారు మఖ్య అతిథులుగా 
విచేచిశారు. ఈ కార్యక్రమటంలో శ్రీ సూర్యచటంద్ గారు మటా్లడుతూ ప్రతి గ్రామటంలో 
యువకులు ఎకు్కవగా  కోడి పటందాలు,పేకాట మరియు గుటండాట వటంటి జూద క్రీడల 
వైపు మొగు్గ చూపి ఆరిథాకటంగా నషటు పోవడటం జరుగుతుటంది అని అట్వటంటి  క్రీడలకు  
స్సితు పలిక  మటంచి మర్గటం వైపు యువత ప్రయాణిటంచాలని సూచిటంచారు.అల్గే 
రామవరటం జనసైనికులు మగు్గల పోటీలు నిర్హటంచడటం చాల్ ఆనటందటంగా ఉటంది 
అనా్నరు .దొడాడా శ్రీను  ఎటంపిటిసి-2 మరియు మొగిలి గటంగాధర్ మటండల ఉపాధ్యక్షులు 
మటా్లడుతూ మగు్గల పోటీలు నిర్హటంచడటం చాల్ ఆనటందటంగా ఉటంది అనా్నరు.ఇదే 
సూఫూరితుతో ప్రతి సటంవతసిరటం మగు్గల పోటీలతో పాట్ మరిని్న క్రీడలు నిర్హసాతుటం 
అనా్నరు. ఈ కార్యక్రమటంలో జనసైనికులు మమ్మన వేణుగోపాల్ గారు,మదాస్ 
సాయకుమర్ మరియు జనస్న యూత్ సభు్యలు ఈ కార్యక్రమటంలో పాల్గని  
విజయవటంతటం చేసారు.అనటంతరటం మగు్గల పోటీల విజేతలతో పాట్  మగు్గల 
పోటీలో పాల్గన్న అటందరికీ బహుమతులు అటందజేయడటం జరిగిటంది.

సంక్ంతి రోజు కిడ్ని పేషంట్ కి రాజంపేట జనసైన్కుల 
సయం

శతఘ్్న న్్యస్:  కడప జిల్్ల రాజటంపేట తాలుకా అతితురాల గ్రామటంలో ఒక నిరుపేద 
కుట్టంబానిక జనస్న పారీటు తరుపున సహాయటం చేయడటం జరిగిటంది. కడీ్న సమస్యతో గత 4 
సటంవతసిరాలుగా బాధపడుతున్న పాచికర్ల రావణయ్య డయాలిసిస్ చేయనుచికోలేక అషటుకష్టులు 
పడుతుటంటే జనస్న కార్యకరతులు మటంచి మనుస్తో మటందుకు మటందుకు వచిచి డయాలిసిస్ 
ఖరుచిలకు సహాయటం చేసారు. అల్గే రాజటంపేటలో తక్షణమే డయాలిసిస్ సెటంటర్ ఓపెన్ 
చేసి పేద ప్రజలని ఆదుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమటంలో పాల్గన్న నాయకులు భారతాల 
ప్రశాటంత్, తాళ్ళపాక శటంకరయ్య, మిరియటం నాని, శ్రీను, గటంగాధర మరియు అతితురాల 
జనస్న కార్యకరతులు.

శతఘ్్న న్్యస్: చటంద్గిరి 
నియోజకవర్గటంలోని, రటంగటంపేటలో కనుమ 
పటండుగ సటందరభాటంగా ప్రతి సటంవతసిరటం 
జలి్లకట్టు జరుగుతుటంది వైభవటంగా 
జరుగుతుటంది. ఈ సటంవతసిరటం వేల్దిమటంది 
వీక్టంచడానిక విచేచిసినవారిక చటంద్గిరి 
మటండల అధ్యక్షులు బొమ్మల కషోర్, 

రటంగటంపేట నాయకుల నేతృత్టంలో, చితూతురు జిల్్ల జనస్న కార్యదరి్శ దేవర మన్హర 
చేతులు మీదుగా 1200 మటందిక భోజనమ పాకెట్్ల, మజిజ్గ మరియు నీళ్ళ పాకెట్్ల 
అటందచేయటటం జరిగిటంది. ఈ కార్యక్రమటంలో రాష్ట్ర కార్యదరి్శ శ్రీమతి ఆకేపాటి స్భాషిణి, 
లీగల్ సెల్ ఉపాధ్యక్షురాలు కటంచి శా్యమల, అజయ్ ప్రసన్న, వేణు, కరుణాకర్, నాగారుజ్న, 
అమర్, బాల మరళ్, ధరణి, కరణ్, గజేటంద్, రాకేష్, సాయరాటం లక్షష్మణ్, ఢిలీ్ల, దిలీప్ 
రాయల్, రాటంబాబు, జాని పాల్గనటటం జరిగిటంది.

జలి్లకటటు వీక్ంచడానికి వచిచినవారికి జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో భోజన సదుపాయం

చీపురుపల్్ల న్యోజకవరగుంల్ జనసేన రా్లీ

శతఘ్్న న్్యస్: విజయనగరటం జిల్్ల, చీపురుపలి్ల నియోజకవర్గటం కుమరటం, బోగావలస 
పటంచాయతీలో్ల జనస్న రా్యలీ. వైసిపి వాళ్ళ నుటండి రా్యలీకు ఎని్న అడడాటంకులు వచిచినా 
ఎదిరిటంచి మటందుకు సాగిన జనసైనికులు. ఈ రా్యలీలో బోడసిటంగి రామకృషణా, లక్ష్మీ 
నాయుడు, స్రేష్, హరీష్, కనకారావు, తదితర జనసైనికులు పాల్గనటటం జరిగిటంది.

పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటంచాలన్ డిమాండ్ 
చేసిన జనసేన

శతఘ్్న న్్యస్:  రాష్ట్రటంలో కరోనా 
కేస్లు భారీగా పెరుగుతున్న 
నేపథ్యటంలో విదా్యసటంసథాలకు సెలవులు 
ప్రకటిటంచాలని జనస్న పారీటు 
శ్రీకాకుళటం జిల్్ల భగత్ సిటంగ్ విభాగటం 
నాయకులు కాకర్ల బాబాజీ డిమటండ్ 
చేశారు. ఈ మేరకు ఆదివారటం ఒక 
ప్రకటన విడుదల చేశారు. కరోనా 
కేస్లు పెరుగుతున్న నేపథ్యటంలో 

తెలటంగాణలో ఇప్టికే ఈ నెల 30వ తేద వరకు సెలవులు ఇచాచిరని, ఆటంధ్రప్రదేశ్ 
లోన్ సెలవులు ఇవా్లని డిమటండ్ చేశారు. కరోనా 3వ దశ ప్రభావటం పిల్లలపై 
ఎకు్కవగా ఉటండే అవకాశటం ఉన్నటందున సెలవులు ఇవా్లిసిన అవసరమటందనా్నరు.

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

