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* 50 కిలోల బస్తాకు రూ.20 నుంచి రూ.40 పుంచిన కుంపనీలు
* ఇప్పటికే ఆకాశాన్ుంటిన స్టీల్, ఇసుక ధరలు
* ధరల పరుగుదలతో కుదేలైన నిర్మాణ రుంగుం
* నియుంత్రణకు ముందుకు ర్ని సిముంట్ కార్్పరేషన్

భారతీ సిముంటు ధర ఆుంధ్రాలో అధికుం
దూసుకుపోతున్ ధరలు స్మానయులకు భారుంగా మార్యి. 
ఇప్పటికే కూరగాయలు, నిత్యువసర్లు, పట్రోల్, డీజిల్, గాయుస్ 
ధరలు షాక్ కొడుతున్్యి. వీటికితోడు సిముంటు ధరలు కూడా 
పరగడుంతో జనుం తల్లడిల్్లపోతున్్రు. త్జాగా 50 కిలోల 
సిముంటు బస్తాకు ధరన రూ.20 నుంచి రూ.40 పుంచారు. 
కుంపనీల బ్ుండ్లనబటిటీ ఏపీలో బస్తా సిముంటు ధర రూ.300 
నుంచి రూ.390 మధయు ఉుంది. పన్్, అల్ట్రాటెక్, ఇుండియా 
సిముంట్స్, స్గర్ సిముంట్స్, శ్రీ సిముంట్, ఓరియుంట్, ఎనీస్ఎల్ 
ఇుండస్్రాస్, దాల్మాయా, ర్మ్ కో, భారతీ, కేస్పీ కుంపనీలు 
సిముంటు ధరలు పుంచాయి. సిముంటు ధరల అనూహయు 
పరుగుదలతో నిర్మాణ రుంగుంతోపాటు, దానిపై ఆధారపడిన 
లక్షల్టది కారిమాకుల భవిషయుత్ అుంధకారుంగా మారిుంది. గత 
ఏడాది డిసుంబరు మొదటి వారుంలో డిమాుండ్ లేక సిముంటు 
కుంపనీలు బస్తాకు రూ.20 నుంచి రూ.30 వరకు ధర తగ్గుంచాయి. నెల రోజులో్లనే సిముంట్ డిమాుండ్ పరిగుందనే నెపుంతో 50 కిలోల బస్తాకు రూ.20 
నుంచి రూ.40 వరకు పుంచారు. త్జా పుంపుతో ఏపీలో భారతి, అల్ట్రాటెక్ సిముంటు ధరలు బస్తా రూ.390కు చేర్యి. మిగల్న కుంపనీల సిముంటు 
ధరలు గ్రేడులనబటిటీ రూ.300 నుంచి రూ.380 మధయు అమమాతున్్రు. పరిగన సిముంటు ధరలతో గృహ నిర్మాణుం మరిుంత భారుంగా మారిుంది. ఉకుకు, 
సిముంటు ధరలు పరగడుంతోపాటు ఏపీలో ఇసుక ధర కూడా అుందుబాటులో లేకపోవడుంతో నిర్మాణ వయుయుం విపరీతుంగా పరిగపోయిుందని బిల్డరు్ల గగ్్గలు 
పడుతున్్రు. దుంతో నిర్మాణాలు గటుటీబాటు కాక గత కొుంతకాలుంగా కొతతా ప్రాజెకుటీల జోల్కి వెళ్లడుం లేదు.
ఉపాధి కోలో్పయిన లక్షల్టది కారిమాకులు
సిముంటు ధరల పుంపుతో నిర్మాణ పనలు లేక ఏపీలో దాదాపు 30 లక్షల ముంది కూలీలు రోడు్డన పడా్డరు. ఇప్పటికే ఏపీలో ఇసుక దొరకకు నిర్మాణ రుంగుం 
కుదేలైుంది. దనికితోడు సిముంటు ధరల పరుగుదల కూడా తోడు కావడుంతో నిర్మాణాలు చాల్టవరకు నిల్చిపోయాయి. ఇప్పటికే టన్ స్టీల్ ధర రూ.70వేలు 
దాటిపోయిుంది. వీటికి సిముంటు ధరల పరుగుదల కూడా తోడు కావడుంతో ఏపీలో నిర్మాణరుంగుం పూరితాగా పడకేసిుంది. వయువస్యరుంగుం తరవాత అతయుధిక 
ముందికి ఉపాధి కల్్పుంచే పరిశ్రమలో్ల నిర్మాణరుంగుం మఖయుముంది. ఇల్టుంటి నిర్మాణరుంగాని్ ప్రోతస్హుంచాల్స్న ప్రభుత్వమే సిముంటు ధరల పుంపునకు 
పరోక్షుంగా సహకరిుంచడుంతో నిర్మాణ పనలు లేక లక్షల్టది కూలీలు పసుతాలుుండాల్స్ వసతాుంది. దేశుంలో నిర్మాణాలు ఊపుందుకున్్యని, దుంతో సిముంటుకు 
డిమాుండ్ భారీగా పరిగుందని కొని్ కుంపనీల యాజమాన్యులు చెబుతున్్యి. డిమాుండ్ పరగడుంతోనే ధర పుంచాల్స్ వచి్చుందని కొుందరు చెబుతున్్రు. 
మరికొుందరు మాత్రుం బొగు్గ, విదుయుత్, డీజిల్, రవాణా ఖరు్చలు పరగడుం వలే్ల సిముంటు ధరలు పుంచాల్స్ వచి్చుందని చెపు్పకొసుతాన్్రు. గడచిన 9 నెలల 
కాలుంలో బొగు్గ ధరలు 120 శాతుం పరగడుం కూడా సిముంట్ ఉత్పతితా ఖరు్చలు పరగడానికి దారితీశాయని కుంపనీల యాజమాన్యులు అుంటున్్యి. గతుంలో 
టన్ సిముంటు ఉత్పతితాకి రూ.250 విదుయుత్ ఖరు్చ కాగా నేడు అది రూ.400కు చేరిుందని, దుంతో సిముంటు ఉత్పతితా వయుయుం 2021లో 7 శాతుం పరిగుందని 
కుంపనీల యాజమాన్యులు చెబుతున్్యి. సిముంట్ కుంపనీలు సిుండికేట్ గా మారి ధరలు పుంచినపు్పడు అదుపు చేయాల్స్న సిముంట్ కార్్పరేషన్ ఆఫ్ 
ఇుండియా అధికారులు ధరల నియుంత్రణకు చరయులు తీసుకోకుుండా చోదయుుం చూసుతాన్్రనే విమర్శలు వసుతాన్్యి. ప్రసుతాత మార్కుట్ ప్రకారుం 50 కిలోల 
సిముంటు బస్తా రూ.260 నుంచి రూ.280లోపు అమామాల్స్ ఉుందని నిపుణులు చెబుతున్్రు. స్స్ఐ పటిటీుంచుకోకపోవడుం వలే్ల కుంపనీలు ఇషాటీర్జయుుంగా 
సిముంట్ ధరలు పుంచేసుతాన్్యని వారు అభిప్రాయపడుతున్్రు. వచే్చ వేసవి కాలుం న్టికి బస్తా సిముంట్ రూ.400 దాటుతుుందని క్రిసిల్ సుంస్థ ఇప్పటికే 
ఓ ప్రకటన చేసిుంది. అుంటే సిముంట్ ధరలు మరిుంత పరిగే అవకాశాలు స్పషటీుంగా కనిపిసుతాన్్యి. ఇదే జరిగతే నిర్మాణదారులు, కూలీలు మరిని్ కషాటీలన 
ఎదురోకువాల్స్ ఉుంటుుంది. అయితే ఏపీలో పేదల ఇళ్ల నిర్మాణానికి, పాఠశాల భవన్ల నిర్మాణానికి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల నిర్మాణానికి కుంపనీలు 2.70 లక్షల 
టన్ల సిముంటున బస్తా రూ.230కే సరఫర్ చేసుతాన్టుటీ ఏపీ పౌరసరఫర్ల శాఖ ముంత్రి శ్రీ కొడాల్ న్ని పేర్కున్్రు. అుంటే ప్రభుత్వుం తకుకువ ధరకే 
కుంపనీల నుంచి సిముంటు తీసుకొుంటుంది. వినియోగదారులు మాత్రుం అధిక ధర చెల్్లుంచి సిముంటు కొనగ్లు చేయాల్స్ వసతాుంది.
కుంపనీల ఇషాటీర్జయుుం
దేశుంలో అని్ సిముంట్ కుంపనీల ఉత్పతితా స్మర్థ్ుం 545 మిల్యన్ టన్లుగా ఉుంది. అయితే సిముంటు కుంపనీలు సిుండికేట్ గా మారి వాటి స్మర్థ్ుంలో 
60 నుంచి 70 శాతుం మాత్రమే ఉత్పతితా చేసుతాన్్యి. అుంటే కావాలనే కుంపనీలు సప్లయ్ తగ్గుంచి డిమాుండ్ పుంచడుం దా్వర్ సిముంటు ధరలు పుంచుతున్్యి. 
2020-21 ఆరి్థక సుంవతస్రుంలో దేశ వాయుపతాుంగా అని్ కుంపనీలు కలపి 353 మిల్యన్ టన్లు మాత్రమే ఉత్పతితా చేశాయి. అుంటే ఉత్పతితా స్మర్థ్ుంలో దాదాపు 
200 మిల్యన్ టన్ల కోత పట్టీయన్మాట. ఇల్ట మార్కుట్ల సిముంటుకు కృత్రిమ డిమాుండ్ సృషటీుంచడుం దా్వర్, ధరలు పుంచుకునే వ్యుహుం అమలు 
చేసుతాన్్రనే విమర్శలు వసుతాన్్యి. దేశుంలోని మొతతాుం సిముంటులో 70 శాతుం 20 కుంపనీలే తయారు చేసుతాన్్యి. దుంతో ధరలు పుంచే విషయుంలో ఆ 
కుంపనీల గుత్తాధిపతయుుం కొనస్గుతోుందని స్పషటీమవుతోుంది. సిముంటు ఉత్పతితాలో ప్రపుంచుంలోనే ర్ుండో స్్థనుంలో ఉన్ భారత్, తలసరి వినియోగుంలో మాత్రుం 
ఎుంతో వెనకబడిుంది. ప్రపుంచ వాయుపతాుంగా తలసరి సిముంటు వినియోగుం ఏట్ 500 కేజీలుగా ఉుంది. ఇుండియాలో మాత్రుం తలసరి సిముంటు వినియోగుం 192 
కేజీలు మాత్రమే. సిముంటు వినియోగుం పరిగతే దేశుంలో మౌల్క వసతులు పరగడుంతోపాటు, కోట్్లది ముంది కూలీలకు ఉపాధి లభిసుతాుంది. తలసరి సిముంటు 
వినియోగుం ఆధారుంగా కూడా ఆయా దేశాలు అభివృదిధి స్ధిుంచాయా, వెనకబడా్డయా అనే అుంచన్లు కూడా రూపుందిసుతాన్్రు. అుంటే సిముంటు వినియోగుం 
పరిగ, అభివృదిధి పరుగులు తీయాలుంటే ధరలు స్మానయులకు కూడా అుందుబాటులో ఉుండాలని ఆరి్థక నిపుణులు సూచిసుతాన్్రు. సిముంటు ధరలన కేుంద్ర, 
ర్ష్ట్ర ప్రభుత్్వలు ఎప్పటికపు్పడు పరయువేక్షిసూతా ఉుండాల్. అటు కుంపనీలు నషటీపోకుుండా, వినియోగదారులకు అనవైన ధరలో్ల సిముంటు లభిుంచేల్ట చూడాల్స్న 
బాధయుత ప్రభుత్్వలపై ఉుంది. నిర్మాణరుంగుం ఊపుందుకుుంటే దనికి అనబుంధుంగా ఉుండే 61 రకాల పరిశ్రమలు కూడా వేగుంగా వృదిధి స్ధిస్తాయి. తదా్వర్ 
ఆయా పరిశ్రమలో్ల కూడా లక్షల్టది ముందికి ఉపాధి లభిసుతాుంది. ఏది ఏమన్ స్వయుంగా సిముంటు ఉత్పతితాదారైన ఏపీ స్ఎుం జగన్మాహన్ ర్డి్డ తెలుంగాణలో 
తకుకువ రేటుకే సిముంటు అమమాతూ, ఏపీలో 50 కిలోల బస్తాకు రూ.40 అదనుంగా వసూలు చేయడుంపై సర్వత్రా విమర్శలు వెలు్లవెతుతాతున్్యి.

సిమంటు ధరకు రెక్కలు – డొక్్కడని కూలీలునసే

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కరోనా తీవ్రతరమవుతంది… అప్రమత్తత అవశయూం: పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్్ నూయుస్: దేశుంలో కరోన్ వాయుపితా తీవ్రమవుతున్ తరుణుంలో యావత్ ప్రజానీకుం 
అప్రమతతామవా్వల్స్న అవసరుం ఎుంతైన్ ఉుందని జనసేన పారీటీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ 
ఒక ప్రకటనలో సూచిుంచారు. కరోన్ బారిన పడుతున్ సుంఖయు దేశుంలో రోజురోజుకూ 
పరుగుతున్ సమాచారుం మీడియా దా్వర్ మనుం చూసూతానే ఉన్్ుం. దేశుంలో నిన్ ఒకకు 
రోజే లక్ష 80 వేల ముందికి కరోన్ సకినటు్ల గణాుంకాలు తెలుపుతున్్యి. అుంతకు 
ముందు రోజు ఆ సుంఖయు లక్ష 59 వేలుగా ఉుందుంటే మహమామారి వేగుంగా విసతారిసతాుందని 

అుందరూ గమనిుంచాల్. ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ 
లో 12వుందలకు పైగా, తెలుంగాణలో 
15వుందలకు పైగా కేసులు 
నమోదయాయుయి అని తెల్సిుంది. 
చూసుతాుండగానే కరోన్ సకిన వారు 
మన చుట్టీ పరుగుతున్్రు. 
దేశవాయుపతాుంగా ప్రసుతాతుం కరోన్ యాక్టీవ్ కేసులు 7.23 లక్షలు ఉన్్యని కేుంద్ర ఆరోగయు శాఖ చెపి్పన 
క్రముంలో మనముందరుం అప్రమతతాుంగా ఉుండి ఈ మహమామారిని పారద్రోలుదాుం. వైదయు నిపుణుల సూచనలు 
అుందరుం అనసరిుంచాల్. భౌతిక దూర్ని్ పాటిుంచడుంతోపాటు ఇతరులతో మాట్్లడేటపు్పడు లేదా ఇుంటి 
నుంచి బయటకు వెళ్ళవలసివచి్చనపు్పడు తప్పనిసరిగా మాస్కు వాడుండి. అుందుబాటులో ఉుంటే డబుల్ 
మాస్కు ధరిుంచుండి. విుందులు, సమావేశాలు వుంటి వాటిని కొన్్ళ్లపాటు వాయిదా వేసుకోవడుం ఉతతాముం. 
ర్బోయే సుంక్ుంతిని కూడా కుటుుంబ సభుయులతో మాత్రమే జరుపుకోడానికి ప్రయతి్ుంచుండి. ఇప్పటి వరకు 
టీకా తీసుకొనేవారు తప్పనిసరిగా టీకా వేయిుంచుకోుండి. తరచూ చేతులు శుభ్ుం చేసుకోవడుం అలవాటుగా 
మారు్చకోవాల్. ఇటువుంటి చిన్ చిన్ జాగ్రతతాలతో కరోన్ ఉధృత్ని్ కొుంతవరకు తగ్గుంచుకోగలుం. మఖయుుంగా 
జన సైనికులకు న్ విన్పుం… మీరు, మీ కుటుుంబ సభుయులు క్షేముంగా ఉుండాలని కోరుకుుంటున్్న. అల్టగే 
కరోన్తో ఆపదలో ఉన్వారిని ఎప్పటిల్టగే ఆదుకోుండి. ఈ క్రముంలో మీరు సైతుం అతయుుంత జాగ్రతతాలు 
పాటిుంచుండి. కరోన్ సకుండ్ వేవ్ లో ముందులు, ఆకిస్జన్ దొరకక ప్రజలు అల్ట్లడిపోయారు. ఎుందరిన్ ఆ 
సమయుంలో మనుం కోలో్పయాుం. ఈస్రి అటువుంటి పరిసి్థతులు తలెతతాకుుండా చరయులు తీసుకోవలసిుందిగా 
తెలుగు ర్షా్రాలలోని ప్రభుత్్వలన కోరుతున్్న. ప్రభుత్్వలు తక్షణమే అప్రమతతాుం కావలసిుందిగా విజ్ఞపితా 
చేసుతాన్్నని శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ అన్్రు.

317 జి.ఓను రద్దు చేయాలి: ఆకుల సుమన్
శతఘ్్ నూయుస్: హనమకొుండ నూయుస్, జి.ఓ 
317న రదుదు చేయాలని ఉమమాడి వరుంగల్ జిల్ట్ల 
ఇుంచారిజి శ్రీ ఆకుల సుమన్ డిమాుండ్ చేస్రు. ఈ 
సుందర్ుంగా ఆయన మాట్్లడుతూ ఘన చరిత్ర 
గల తెలుంగాణ ఉదయుముం మలీకు నిబుంధనలతో 
మొదలై 2014 జూన్  2న తెలుంగాణ ర్ష్ట్ర 
ఏర్్పటుతో సుఖుంతుం అయిుందని అనకున్్ుం 
కానీ 317  జీ.ఓ తో సమసయు మళ్్ల మొదటికి 
వసుతాుందని అనకోలేదు. తెలుంగాణ ఉదయుమ 
చరిత్ర గలవారి ప్రభుత్వుంలో ఈ విధమన 
పరిసి్థతి దాపురిుంచడుం శోచనీయుం స్్థనికత 
ఆధారుంగానే చేయాల్. ఈ 317జి.ఓ వలన 
ఉద్యుగులు అనేక ఇబ్ుందులు పడుతాన్్రు, 
తెలుంగాణా ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వుం ఉద్యుగాల 

సుంఘాలతో ప్రతిపక్ష పారీటీలతో చరి్చుంచి భదిలీలన చేయాలని కోర్రు, 317జి.ఓ రదుదు 
చేసేవరకు జనసేన పారిటీ ఆధ్వరయుుంలో ఆుంద్ళన కారయుక్రమలు చేపడత్మని తెల్పారు.

యువతకు ఉపాధి కలి్పించాలని కలెక్టర్ కి 
స్పిందనలో వినతిపత్ిం అిందించిన 

రాజింపేట జనసేన
శతఘ్్ నూయుస్: కడపజిల్ట్ల 
ర్జుంపేట నియోజకవర్గుం 
నుందలూరులోని ఆల్్వన్ ఫ్యుకటీరీ 
స్్థనుంలో ఏద్ ఒక పరిశ్రమ 
స్్థపుంచి స్్థనిక యువతకు ఉపాధి 
కల్్పుంచాలని కలెకటీర్ కి స్పుందనలో 
వినతిపత్రుం అుందిుంచిన ర్జుంపేట 
నియోజకవర్గ జనసేన న్యకులు 
హరి ర్యల్. ఈ కారయుక్రముంలో 
జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గన్్రు.

కసుమూరు జనసేనలో చేరికలు
శతఘ్్ నూయుస్: స్వతుంత్ర అభయురి్థగా కసుమూరు పుంచాయతీ నుంచి 950 
ఓటు్ల స్ధిుంచిన ముందా రమణయయు సరే్వపల్్ల నియోజకవర్గ న్యకులు 
బోనబోయిన ప్రస్ద్ ఆధ్వరయుుంలో జనసేన పారీటీ సిదాధిుంత్లు శ్రీ పవన్ 
కళ్యుణ్ ఆశయాలు నచి్చ జిల్ట్ల అధయుక్షులు శ్రీ మనక్ుంత్ చెన్్ర్డి్డ 
న్యకత్వుంలో జనసేన పారీటీ లో చేరడుం జరిగుంది. ప్రజార్జయుుం 
అపు్పడు పారీటీ కోసుం కషటీపడి పనిచేశానని ర్బోయే రోజులో్ల సరే్వపల్్ల 
నియోజకవర్గుంలో జనసేన పారీటీ బలోపేత్నికి ప్రయతి్స్తానని ముందా 
రమణయయు తెల్పారు. ఈ కారయుక్రముంలో జిల్ట్ల న్యకులు కిషోర్ 
గునకుల, కొటేటీ వెుంకటేశ్వరు్ల, దుగ్గశెటిటీ సుజయ్ బాబు మరియు 
న్యకులు కారయుకరతాలు పాల్్గన్్రు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పలమనేరు జనసేన నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేసిన డా.పసుపులేటి హరిప్రసాద్
శతఘ్్ నూయుస్:పలమనేరు నియోజకవర్గుం నుండి పూలచైతయున, శ్రీమతి ముంజుల, హరిష్ ర్యల్, స్మల సుబ్రహమాణయుుం ర్డి్డ, మధుసూదన్, ట్రైలర్ ర్జు 
మరియు శివ ఆధ్వరయుుంలో జిల్ట్ల అధిన్యకుడు గౌరవనీయులు డా. శ్రీ పసుపులేటి హరిప్రస్ద్ ని జిల్ట్ల జనసేన పారీటీ కార్యులయుంలో కలవడుం జరిగుంది. ఈ 
కారయుక్రముంలో డా. శ్రీ హరిప్రస్ద్ గారు పలమనేరు నియోజవర్గుంలో పారీటీని విజయుం దిశగా తీసుకుపోవడానికి మార్గదర్శకాలు సూచిుంచారు. శ్రీ హరిప్రస్ద్ 
ప్రసుంగుం విన్ తరువాత పలమనేరు జనసేన న్యకులు గ్రామాగ్రామానికి జనసైనికులన మరియు బూత్ ఏజెుంట్లన తయారుచేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ 
కారయుక్రముంలో ర్ష్ట్ర అధయుక్షుర్లు శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాషని, పగడాల మరళి చితూతారు జిల్ట్ల జనరల్ సక్రెటరీ చిన్్ ర్యల్ పాల్్గన్్రు.

జనసేన మాటలు జనంలోకి తీసుకెళ్్తనని 
సాయిబాబా, దురియా 

శతఘ్్ నూయుస్: విశాఖ 
మనయుుం అరకు నియోజకవర్గుం 
అనుంతగరి ముండలుం, 
టకూరు పుంచాయతీ 
పరిధిలో గల బోడు గూడా 
గ్రాముంలో సమవారుం 
ఉదయుం జనసేన పారీటీ 
ఎక్స్ ఎుంపిటిసి స్యిబాబా 
ఆధ్వరయుుంలో ఆయా గ్రాముంలో 
పరయుటిుంచడుం జరిగుంది. 
ముందుగా గ్రామసుతాలతో 

సమావేశమ సమసయుల పట్ల చరి్చుంచారు. స్యిబాబా మాట్్లడుతూ ర్ష్ట్రుంలో వైయస్స్ర్ ప్రభుత్వ 
ప్రజా వయుతిరేక విధాన్లు గూరి్చ గరిజనలకు వివరిుంచారు, గత ప్రభుత్వుం ప్రసుతాత ప్రభుత్్వనికి 
తేడా అుంట్ ఏమీ లేదని ర్ుండు పారీటీలు కూడా గరిజన బతుకులతో ఆడుకుుంటున్్రని వీరికి బుదిధి 
చెపే్ప రోజులు వస్తాది అని మీరు అుందరూ సిదధిుంగా ఉుండాలని తెల్పారు. గరిజనలకు ఉన్టువుంటి 
హకుకులన చట్టీలన పటిష్ుంగా అమలు చేయక పోయి, గరిజన చట్టీలు హకుకులకోసుం 
పోర్డుతున్ ప్రజా సుంఘ న్యకులన ముందసుతా అర్సుటీలో ఉదయుమాలన అణిచివేసే ధోరణి 
వైయస్స్ర్ ప్రభుత్వుం వయువహరిసుతాుందని, అర్సుటీలతో ధర్మాలు ఆపలేరని ప్రజా అవసర్ల రీత్యు 
ఉపయోగపడే ఉదయుమాలకు కుల్టలకు అతీతుంగా మత్లకతీతుంగా ప్రజాసుంఘాల కతీతుంగా 
గరిజనల అుందరూ కల్సి ర్వలని పిలుపునిచా్చరు. దనికి ముందుగాన జనసేన మాటలు 
జనుంలోకి తీసుకెళ్్లరు. ఈ కారయుక్రముంలో జనసైనికులు అజయ్, చుంటి తదితరులు పాల్్గన్్రు.

జనసైనికునికి మనోధైరాయానినిచిచిన
 గుమ్మడి శ్రీరామ్ 

శతఘ్్ నూయుస్: మాడుగుల ముండలుంలో మకుుందపురుం 
పుంచాయితిలో కర్రీ అశోక్ అనే జనసైనికుడికి ఏకిస్డుంట్ 
జరిగుంది, అశోక్ ని కల్సి శ్రీ గుమమాడి శ్రీర్మ్ రూపాయలు 
5000 ఆరిదుక స్యుం చేయడుం జరిగుంది. మీకు ఎపు్పడు 
కూడా అుండగా ఉుంట్ుం అని చెప్పడుం జరిగుంది. ఈ 
కారయుక్రముంలో దయ యాదవ్, మహేష్, ర్ుంబాబు, ర్మ, 
న్యుడు పాల్్గన్్రు, అశోక్ కి ధైరయుుం చెపా్పరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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యాకిసిడింట్ అయిన జనసైనికుని కుటింబానికి 
భరోసా ఇచిచిన పేడాడ రామ్్మహన్ రావు

శతఘ్్ నూయుస్: శ్రీకాకుళుం జిల్ట్ల 
పుందూరు ముండలుం ఆమదాలవలస 
నియోజకవర్గుం ర్డి్డపేట గ్రామ 
జనసైనికుడు చక్రవరితాకి యాకిస్డుంట్ 
జరిగుంది. ఈ విషయుం తెలుసుకున్ 
శ్రీ పేడాడ ర్మోమాహన్ ర్వు 
10000 రూపాయలు ఆరి్థక స్యుం 
చేయడుం జరిగుంది. అకకుడున్ డాకటీర్ 
గురుగుబెల్్ల సుందప్ తో మాట్్లడి 
విషయుం తెలుసుకున్్రు. అల్టగే 
ఆ కుటుుంబుంతో మాట్్లడి మీకు 
అుండగా ఉుంట్నని భరోస్ ఇవ్వడుం 
జరిగుంది. ఆయనతో పాటు పైడి 

ధనుంజయర్వు, గ్పి, జనసైనికులు ఉన్్రు.

పూజగాని గ్రామంలో మారెమ్మ తల్లి దేవసాథానం నిర్్మణానికి 
రూపాయలు 20011/- విర్ళమిచ్చిన పగడాల రమణ 

శతఘ్్ నూయుస్:  పుుంగనూరు 
నియోజకవర్గుం పూజగాని 
గ్రాముంలో మార్మమా తల్్ల 
దేవస్్థనుం నిర్మాణానికి గానూ 
రూపాయలు 20011/- జనసేన 
పారీటీ చితూతారు జిల్ట్ల కారయుదరి్శ శ్రీ 
పగడాల రమణ అుందజేశారు. ఈ 
సుందర్ుంగా గ్రామపదదులు అుందరూ 
శుభాభినుందనలు తెల్పారు. ఈ 
కారయుక్రముంలో ముండల పారీటీ 
అధయుక్షుదు విరూపాక్ష, హరి న్యక్, 
చుంద్ర, టి.వి.రమణ, మరళి, 
బాల్టజీ న్యక్ జనసేన కారయుకరతాలు పాల్్గన్్రు.

బేస్తవారిపేట మిండల జనసేన పార్్ట 
అధయాక్షునిగా

 శ్రీ పిడతల వింకట సాయిబాబు
శతఘ్్ నూయుస్: గదదులూరు నియోజకవర్గుం బేసతావారిపేట ముండల 
జనసేన పారీటీ అధయుక్షునిగా శ్రీ పిడతల వెుంకట స్యిబాబు 
నియమితులయాయురు. జిల్ట్ల అధయుక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ గదదులూరు 
నియోజకవర్గ ఇుంచార్జి బెల్లుంకొుండ స్యిబాబు ల చేతుల మీదుగా 
నియామక పత్రాలు అుందుకున్్రు. పిడతల స్యి మాట్్లడుతూ 
బేసతావారిపేట ముండలుంలోని ప్రతి గ్రాముంలోనూ పారీటీని బలోపేతుం 
చేయడానికి కృష చేస్తానని ఆయన తెల్యజేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కళ్యాణద్ర్ిం మిండలిం జనసేన నాయకుల 
ఆత్్మయ సమావేశిం

శతఘ్్ నూయుస్: అనుంతపురుం జిల్ట్ల, కళ్యుణదుర్గుం ముండలుం జనసేన 
న్యకులతో ఆతీమాయ సమావేశుం జరిగనది. ర్బోయే రోజులో్ల 
జనసేన పారీటీని మరిుంత ముందుకు తీసుకెళ్్ళలని చరి్చుంచడుం 
జరిగుంది. ఈ కారయుక్రముంలో ముండల జనసేన న్యకులు మరియు 
జనసైనికులు పాల్్గన్్రు.

న్తన సంవత్సర క్యూలండరును ఆవిష్కరించ్న 
సుర్ష్ బాబు 

శతఘ్్ నూయుస్:  ముంత్రాలయుం నియోజకవర్గ జనసైనికుడు, వీరమహళ శ్రీ శ్రీమతి 
పుంత నరసిుంహాలు ఇరువురు కరూ్లు జిల్ట్ల జనసేన పారీటీ మఖయు న్యకులు శ్రీ సురేష్ 
బాబు చిుంత్ని ని కల్సి పుష్పగుచ్చుం ఇచి్చ నూతన సుంవతస్ర మరియు సుంక్ుంతి 
పుండుగ శుభాకాుంక్షలు తెల్యజేశారు, మరియు ముంత్రాలయుం నియోజకవర్్గనికి 
సుంబుంధిుంచిన జనసేన పారీటీ నూతన సుంవతస్ర కాయులెుండరున ఆవిషకురణ చేయాల్ 
అని కోరగా సురేష్ బాబు తన చేతులమీదుగా ఆవిషకురణ చేయడుం జరిగుంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కె.పి.హెచ్.బి హెలి్పింగ్ హిండ్సి 
ఆధ్వరయాములో ఉచిత మాసుకులు 

పింపిణీ చేసిన జనసేన
శతఘ్్ నూయుస్: కె.పి.హెచ్.బి హెల్్పుంగ్ హాుండ్స్ ఆధ్వరయుమలో 
కె.పి.హెచ్.బి 3వ ఫేస్ కట్టీ వారి సేవా కేుంద్రుం వదదు కాలనీ 
వాసులకు ఉచితమగా మాసుకులు పుంపిణీ చేయడుం జరిగుంది. 
ఈ కారయుక్రముంలో కె.పి.హెచ్.బి జనసేన న్యకులు తుమమాల 
మోహన్ కుమార్, అనర్ధ, కట్టీ నరిస్ుంగర్వు, కొల్ల శుంకర్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

నిడదవోలు జనసేన మండల సాథాయి ఆతీ్మయ కలయిక
శతఘ్్ నూయుస్: నిడదవోలు, ముండల స్్థయి ఆతీమాయ కలయిక నిడదవోలు ముండలుం 
తిమామార్జుపాలెుం గ్రాముంలో శ్రీ పదామావతి తిరుచానూరు ఫుంక్షన్ హాలునుందు జరిగుంది. ఈ 
కారయుక్రముంలో పశి్చమగ్దావరి జిల్ట్ల సహాయ కారయుదరి్శ శ్రీ పాల్ట వీర్స్్వమి, నిడదవోలు 
ముండల అధయుక్షులు శ్రీ పోల్ర్డి్డ వెుంకటరత్ుం, పుండాయుల ఎుం.పి.టి.సి.ఇుంద్ర గౌడ్, పోల్ర్డి్డ 
ర్ుంబాబు, రుంగ రమేష్, గ్రుంధి వెుంకట్, మరియూ నిడదవోలు ముండలుంలోని ఉన్ గ్రామ 
జనసేన న్యకులు, జనసైనికులు పాల్్గన్్రు.

వటిటిచెరుకూరు మండలంలో విస్తతృతంగా పరయూటిసు్తనని 
జనసేన అధయూక్షుడు ప్రత్్త భవనానిర్యణ

శతఘ్్ నూయుస్: వటిటీచెరుకూరు 
ముండలుంలో ముండల జనసేన 
పారీటీ అధయుక్షుడు శ్రీ ప్రతితా. 
భవన్్ర్యణ సమవారుం 
ముండలుంలోని పలు గ్రామాలలో 
పరయుటిుంచి జనసేన పారీటీ 
బలోపేతుం కోసుం తగు సూచనలు, 
సలహాలు చేశారు, మరియు పారీటీ 
ముండల, గ్రామ కమిటీల గురిుంచి 
చరి్చుంచి కొని్ నిర్ణయాలు 
తీసుకున్్రు. ముండలుంలోని 
కొరే్పాడు, అనుంతవరపా్పడు, 
సౌపాడు, కారుంపూడిపాడు, 

మట్్లరు గ్రామాలలో భవన్్ర్యణ పరయుటిుంచి ముండల, గ్రామ కమిటీల నియామానికి పలు 
నిర్ణయాలు తీసుకున్్మని భవన్్ర్యణ తెల్యచేస్రు. ఈ పరయుటనలో ఆయా గ్రామాల 
జనసేన న్యకులు, కారయుకరతాలు, వీరమహళలు పాల్్గన్్రు.

మామిడికుద్రు మిండల 
ఉపాధయాక్షుడిగా ఎనినికైన దొడ్డ జైరామ్

శతఘ్్ నూయుస్: మామిడికుదురు ముండల ఉపాధయుక్షుడిగా 
ఎని్కైన దొడ్డ జైర్మ్ కి మగటపల్్ల జనసైనికులు అభినుందనలు 
తెల్యజేస్రు.

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


మంగళవారం, 11 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

16 మింద సభ్యాలతో జనసేన ఐ.టి.విభాగిం
శతఘ్్ నూయుస్: జనసేన ఐ.టి. విభాగానికి 16 ముందితో కూడిన కమిటీ 
నియామకానికి పారీటీ అధయుక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యుణ్ గారు ఆమోదుం తెల్పారు. ఈ 
విభాగానికి చైరమాన్ గా శ్రీ మిరియాల శ్రీనివాస్ ని ఇప్పటికే నియమిుంచిన సుంగతి 
విదితమే. ఈ కమిటీ శ్రీ శ్రీనివాస్ ఆధ్వరయుుంలో పారీటీ ఐ.టి. కారయుకల్టపాలన 
నిర్వరితాసుతాుంది. త్వరలో జిల్ట్ల విభాగాల నియామకుం కూడా పూరతావుతుుంది.

శ్రీ ఊరబుండి ప్రస్ద్
శ్రీ ఉయాయుల శ్రీనివాస్
శ్రీ చవా్వకుల లీల్ట కోటేష్ బాబు
శ్రీమతి మద్దుల స్యి మేఘన
శ్రీ పిుండి సురేష్
శ్రీ గరిమళ్ళ కృష్ణ
శ్రీ గేద్ల సతీష్ కుమార్
శ్రీ నల్లబల్్ల వెుంకట కృష్ణమోహన్ 
ర్వు
శ్రీ అడపా వాసు
శ్రీ వడా్లని కిరణ్
శ్రీ పసుపులేటి సుంజీవ్
శ్రీ మోసూరు గుంగాధర్
శ్రీ పోలేపల్్ల సుధీర్ న్యుడు
శ్రీ ర్వ్రి తులసి
శ్రీ గుంగపామల భాసకుర్
శ్రీ అనగుంటి వేణు

తెలింగాణ విద్యారిథి విభాగిం ఆధ్వరయాింలో 
నిరసన కారయాక్రమిం

శతఘ్్ నూయుస్: తెలుంగాణ జనసేన పారీటీ ర్ష్ట్ర ఇుంఛారిజి నేమరీ 
శుంకర్ గౌడ్, ర్ష్ట్ర న్యకులు ర్మ్ త్ళ్్లరి, విదాయురి్థ విభాగుం 
ర్ష్ట్ర అధయుక్షులు సుంపత్ న్యక్ ఆదేశాల మేరకు జనసేన విదాయురి్థ 
విభాగుం ర్ష్ట్ర ఆర్గనైజిుంగ్ సక్రటరీ కొుండ పవన్ కుమార్ అధర్వుంలో 
ఇటీవల పాల్వుంచలో ర్మకృష్ణ కుటుుంబుం ఆతమాహతయుకి కారణుం 
అయిన వనమా ర్ఘవని వెుంటనే ఊరి శిక్ష వేయాల్ అని ప్రభుత్వుం 
ఇకనైన్ కళ్్ల తెరిచి ఆ ర్క్షసుని ఎనకుుంటర్ చేయాల్ అని జనసేన 
విదాయురిదు విభాగుం డిమాుండ్ చేసిుంది. ఈ కారయుక్రముంలో జనసేన 
న్యకులు అుంజి, హేముంత్, ఖమమాుం విదాయురిధి న్యకులు పుంది 
వుంశీ, బుండి ర్మ్ ప్రస్ద్, M.పవన్ కళ్యుణ్ మరియు స్యి, న్గ 
ప్రస్ద్, వుంశీ, సనీ్, బనీ్, ధన పాల్్గన్్రు.

రైతు సింఘాల తరుపున జాయిింట్ 
కలెక్టర్ కి వినతి పత్ిం ఇచిచిన జనసేన

శతఘ్్ నూయుస్: శ్రీకాకుళుం జిల్ట్ల రైతు సుంఘాలు అఖిలపక్షుం తరుపున 
రైతుల తడిసిన ధాన్యుని్ తక్షణమే కొనగ్లు చేసి మరియు దళ్రుల 
ద్పిడీని అరికటిటీ ప్రభుత్వుం నిర్ణయిుంచిన రేట్ నే కొనగ్లు చేయాలని 
జాయిుంట్ కలెకటీర్ ని కోరుతూ వినతి పత్రుం ఇవ్వడుం జరిగుంది. ఈ 
కారయుక్రముంలో ఉతతార్ుంధ్ర జనసేన – బిజెపి సమన్వయ కరతా శ్రీ 
పేడాడ ర్మోమాహన్ ర్వు రైతు సుంఘాల జిల్ట్ల న్యకులు బుడితి 
అప్పలన్యుడు, ర్జు, నీలుం ర్జు, భాసకురర్వు, దుర్్గర్వు, 
దనుంజయ ర్వు తదితరులు పాలు్గన్్రు.

అనింతపురిం జిల్లా అధయాక్షులు శ్రీ టి.సి.వరుణ్ 
సమక్ింలో జనసేనలో చేరికలు

శతఘ్్ నూయుస్: అనుంతపురుం అర్న్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని న్ర్యణపురుం 
పుంచాయతీలో జనసేన పారీటీ అనుంతపురుం జిల్ట్ల అధయుక్షులు శ్రీ టి.సి.వరుణ్ 
జనసేన జెుండా ఆవిషకురణ చేసిన అనుంతరుం ఆయన సమక్షుంలో టిడిపి, వైసిపి 
పారీటీల కారయుకరతాలు పదదు సుంఖయులో జనసేన పారీటీలో చేర్రు. ఈ కారయుక్రముంలో 
ర్ష్ట్ర కారయుక్రమాల కారయునిర్్వహణ కారయుదరి్శ భవానీ రవికుమార్, జిల్ట్ల 
ఉపాధయుక్షులు శ్రీ జయర్ుం ర్డి్డ, అుంకె ఈశ్వరయయు, జిల్ట్ల లీగల్ సల్ అధయుక్షులు 
మరళి కృష్ణ, ర్పాతాడు ఇుంచార్జి పవన్ కుమార్, జిల్ట్ల ప్రధాన కారయుదరి్శలు 
శ్రీ పతితా చుంద్రశేఖర్, శ్రీ న్గేుంద్ర, కారయుదరు్శలు ర్పాక ధనుంజయ్, సుంజీవ 
ర్యుడు, కిరణ్ కుమార్, న్ర్యణస్్వమి, విజయ్ కుమార్, జయలక్ష్మి ర్ష్ట్ర 
క్రమశిక్షణ కమిటీ వైస్ చైరమాన్ పదమా, రూప, అర్న్ న్యకులు జనసైనికులు 
మరియు వీరమహళలు పాల్్గన్్రు.

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

