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నగరి నియోజకవర్గ  ఎన్నార ైటీం రూపీందీంచిన 
జనసేన క్యాలీండర్ల  

ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యూస్:  నగరి నియోజకవర్గ ఎన్నిరై టీం ఆధ్వరయూీంలో రూపీందీంచిన జనసేన 
క్యూలీండర్ల ఆవిష్కరణ ఘనీంగా జరిగీంద. ఈ సీందర్ీంగా జనసేన రాష్ట్ర పీఏసీ మీంబర్ 
చిత్తూరు జిల్్ల అధయూక్షులు పసుపులేటి హరిప్రసాద్ ఆధ్వరయూీంలో ఆవిష్కరిీంచి నగరి జనసేన 
న్యకులకు అీందీంచడీం జరిగీంద. ఈ క్రయూక్రమీంలో నగరి నియోజవర్గీంలోని ఐదు 
మీండల న్యకులు మరియు నియోజకవర్గ కమిట సభ్యూలు అీందరూ పాల్్గనడీం జరిగీంద.

జనసేన కార్యకర్తలకు పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటంది: పేడాడ రామ్మోహన్ రావు
వైసీపీ నేతల దాడిలో గాయపడ్డ జనసేన కారయూకర్తలను పరామర్శంచిన పేడాడ రామ్మోహన్ రావు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస: శ్రీక్కుళీం జిల్్ల, ఆముదాలవలస నియోజకవర్గీం, బూర్జ మీండలీం, మదన్పురీం 
గ్రామానికి చీందన జనసేన క్రయూకరతూలు సాథానికీంగా జనసేన ఫ్్లక్సీలు ఏరాపాటు చేయడీంతో సాథానిక వైసిపి కి చీందన 
కీందరు దుీండగులు వారిపై దాడికి పాలపాడ్డారు. అనీంతరీం దాడిలో గాయపడడా గల్లీంకి శ్రీనివాసరావు మరియు సావిత్రమ్మ 
లను శ్రీక్కుళీం రిమ్సీ ఆసుపత్రికి వైదయూీం కోసీం తరలీంచారు. విషయీం తెలుసుకునని నియోజకవర్గ జనసేన ఇీంచార్్జ 
పేడ్డ రామ్్మహన్ రావు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి చేరుకని వారిని పరామరి్శీంచి, దాడికి గల క్రణాలను అడిగ 
తెలుసుకున్నిరు. అనీంతరీం మీడియాతో మాటా్లడిన ఆయన వైసీపీ నేతల తీరుపై ఆగ్రహీం వయూకతూీం చేశారు. అధిక్ర పార్టీ 
న్యకులు తరచూ ఇటువీంటి భౌతిక దాడులకు దగుతున్ని, పోలీసు యీంత్ీంగీం చోదయూీం చూసతూీందని మీండిపడ్డారు. 
జనసేన క్రయూకరతూలకు పార్టీ ఎల్లపుపాడూ అీండగా ఉీంటుీందని, అల్గే దాడి చేసిన వారిని వీంటనే శిక్ీంచాలని డిమాీండ్ 
చేశారు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు ముగ్గుల పోటీ
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రక్శీం జిల్్ల, కీండేపి నియోజకవర్గీం, సిీంగరాయకీండలో 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర న్యకులు మరియు జిల్్ల న్యకులు ఆధ్వరయూీంలో, సీంక్ీంతి 
సీందర్ీంగా మహిళలకు ఎీంతో ఘనీంగా ముగు్గల పోట క్రయూక్రమీం మీండల 
అధయూక్షులు ఐన్బతితూన రాజేష్ నిర్వహిీంచారు. ఈ క్రయూక్రమీం శనివారీం న్డు సాథానిక 
రైలే్వ రోడుడాలోని అీంగ రీంగ వైభవీంగా క్రయూక్రమీం నిర్వహిీంచడీం జరిగనద. ఈ 
క్రయూక్రమీంలో సుమారు వీందకు పైగా మహిళలు పోటలో్ల పాల్్గని బహుమతులు 
గెలుచుకున్నిరు. మొదటి బహుమతి విజేత ఎస్ స్వపని, రీండవ బహుమతి విజేత డి 
అనిత, మూడో బహుమతి విజేత కె హరిత గెలుపీందారు. మొదటి 20 విజేతలకు 
చీరలు బహుమతులుగా ఇవ్వడీం జరిగనద. అీంతేక్క ముగు్గల పోటలో పాల్్గనని ప్రతి 
మహిళలకు జనసేన పార్టీ తరుపున బహుమతి అీందీంచిన్రు. ఈ క్రయూక్రమీంలో 
ముఖయూ అతిథులుగా శ్రీమతి పరిీంగ క్రతూన, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధిక్ర ప్రతినిధి శ్రీమతి 
రాయపాటి అరుణ, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధిక్ర ప్రతినిధి చిటటీీం ప్రసాద్, ప్రక్శీం జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ ఉపాధయూక్షులు బొటుటీకు రమేష్, దరి్శ నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇీంచార్్జ 
కళ్యూణ్ ముత్యూలు, ప్రక్శీం జిల్్ల జనసేన పార్టీ క్రయూదరి్శ రాయిని రమేష్, ప్రక్శీం 

జిల్్ల జనసేన పార్టీ క్రయూదరి్శ శ్రీమతి పల్ల ప్రమీల, ఒీంగోలు నగర జనసేన పార్టీ ప్రధాన క్రయూదరి్శ శ్రీమతి గోవిీంద కోమల, ఒీంగోలు నగర జనసేన పార్టీ క్రయూదరి్శ శ్రీమతి ఆకుపాటి 
ఉష, ఒీంగోలు నగర జనసేన పార్టీ సీంయుకతూ క్రయూదరి్శ శ్రీమతి సుీంకర కళ్యూణి, ఒీంగోలు నగరపాలక మహిళ గూడ్ శశిభూషణ్, జరుగుమల్ల మీండల అధయూక్షులు కనపరితూ మనోజ్ 
కుమార్, పననిలూరు మీండల అధయూక్షులు ఎల్లమరిదదినీ విశ్వ, కీండేపి మీండల అధయూక్షులు అతిథులుగా పాల్్గన్నిరు. ఈ క్రయూక్రమీం లో సిీంగరాయకీండ మీండల అధయూక్షులు ఐన్బతితూన 
రాజేష్ ముఖయూ పాత్ర వహిీంచి ఈ క్రయూక్రమానిని విజయవీంతీం చేసిన్రు. ఈ క్రయూక్రమానికి మొదటి బహుమతి 5,116/- దాత జనసేన న్యకులు దీండే ఆీంజనేయులు, రీండవ 
బహుమతి 3,116/- దాత కతతూపల్ల శ్రీ హర్ష, మూడో బహుమతి 2116/- కిీంచీం శెటిటీ రవిబాబు. ఈ ముగు్గల పోటలో మొదటి 20 విజేతలకు చీరలు బహుమతులు అీందజేసిన 
దాతలు. ఐన్బతితూన రాజేష్ సిీంగరాయకీండ మీండల జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు, గణేష్, కతతూపల్ల శ్రీహర్ష, జనసేన న్యకులు సయయూద్ చాన్ బాషా, చలువాద వీంకట సుబాబారావు. 
ఈ ముగు్గలపోటలో పాల్్గనని ప్రతి మహిళకు బహుమతులు ఇచిచిన దాతలు, క్సుల శ్రీనివాస్, క్సుల శ్రీక్ీంత్, శీలీం సాయి, పోనుగోటి డేవిడ్. ఈ క్రయూక్రమీంలో సిీంగరాయకీండ 
మీండల జనసేన న్యకులు జనసైనికులు మరియు వీర మహిళలు పెదది సీంఖయూలో పాల్్గని విజయవీంతీం చేసిన్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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జెట్టీపల్్ల గ్రామంలో 
జనసేన పల్్లబాట

శతఘ్ని న్యూస్:  పూతలపటుటీ: తవణీంపల్ల మీండలీంలో చిత్తూరు జిల్్ల అధయూక్షులు 
హరిప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు మీండల అధయూక్షులు రాజశేఖర్ జెటిటీపల్ల గ్రామీంలో 
జనసేన పల్్లబాట క్రయూక్రమీం నిర్వహిీంచారు. క్రయూక్రమీంలో భాగీంగా గ్రామీంలోని 
ప్రతి ఇీంటికి వళ్్ల న్తన సీంవతసీర క్యూల్ీండర్లను పీంపిణీ చేసి, జనసేన మేనిఫ్సటీలో 
ప్రతి ఒక్కరికి వివరిీంచడీం జరిగీంద. దాదాపు 50 కుటుీంబాలను కలవడీం 

జరిగీంద. ఈ క్రయూక్రమీంలో నికిల్ కళ్యూణ్, అమర్ బాబు, ల్లూ ప్రసాద్, సునీల్  కుమార్, అనీల్, అచుయూత్ మరియు అభీ పాల్్గనడీం జరిగీంద.

ముగ్గుల పోటీల బహుమతి 
ప్రధానోత్సవం చేసిన నెల్్లరు జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  నెలూ్లరు నగరీంలో యన్.ట.అర్ నగర్ నీందు అపపాల సుశీలమ్మ ఫీండేషన్ వారి 
సహక్రీంతో జనసేన నగర క్రయూదరి్శ మరియు 11వ డివిజన్ అధయూక్షులు దాసరి రమణ & మాధురి 
దీంపతుల ఆధ్వరయూీంలో సీంక్ీంతి పీండుగ సీందరబాీంగా నిర్వహిీంచిన ముగు్గల పోటల బహుమతి 
ప్రదానోతసీవీంలో నెలూ్లరు నగర జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు దుగ్గశెటిటీ సుజయ్ బాబు, చిరీంజీవి యువత 
గౌరవ అధయూక్షులు సరయు షోరూమ్ అధినేత అపపాల రాజ్ కుమార్, బీజేపీ మహిళ్ మ్రాచి అధయూక్షురాలు 
కీందకట్ల రాజేశ్వరి, మరియు ప్రముఖ న్యూయవాద రమాదేవి పాల్్గని వారి చేతుల మీదగా గెలచిన్ 
వారిక్ బహుమతులు అీందచేయటీం జరిగీంద.

జనసేన కార్యకర్తలు, నాయకులతో సమావేశమైన బైరపోగ్ సంబశివుడు
శతఘ్ని న్యూస్: కల్్లపూర్ నియోజకవర్గీం పరిధి ఉనని కోడేరు మీండల కీంద్ీంలో 
జనసేన క్రయూకరతూలతో, న్యకులతో కల్్లపూర్ నియోజకవర్గీం కో-ఆరిడానేటర్ బైరపోగు 
సాీంబశివుడు సమావేశమై ఈ సీందర్ీంగా ఆయన మాటా్లడుత్ ఆయన మాటా్లడుత్ 
జనసేన పార్టీ చిననిీంబాయి మీండలీంలో అనిని జిల్్లలకు విసతూరిీంచాలని, ప్రజా సమసయూలపై 
జనసేన క్రయూకరతూలు, జనసైనికుల దృష్టీ పెటాటీలని, ప్రజలకు చేరువయ్యూ విధీంగా వచేచి 
సార్వత్రిక ఎనినికలో్ల జనసేన బలమైన ప్రత్యూమానియీంగా శకితూగా ఎదగాలని, ప్రతి ఒక్క 
క్రయూకరతూ ఒక సైనికుడు ల్గా పని చేయాలని, పార్టీని క్పాడుకనే బాధయూత తమ పైన, పవన్ 
కళ్యూణ్ ను అభిమానిీంచే ప్రతి ఒక్కరి పైన ఉీంద క్బటిటీ, ఈ పార్టీని ప్రజలకు సమసయూలపై 
పోరాటీం చేసే దశగా క్రయూచరణ రూపీందీంచుకోవాలని తెలపారు. అల్గే జనసేన 
అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆలోచన్ విధాన్నిని, పార్టీ సిదా్ధీంత్లని, పార్టీ యొక్క 
లక్షయూలని ప్రజలకు మేలు అయ్యూ విధీంగా అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేసుతూనని పనులని 
ప్రజలకు ఎీంతైన్ తెలయాలసీన అవసరీం ఉీంద క్బటిటీ ఇవి ప్రజలకి చేరువయ్యూ విధీంగా 
ప్రతి ఒక్క న్యకుడు, క్రయూకరతూ పనిచేసి రాబోయ్ రోజులో్ల కల్్లపూర్ నియోజకవర్గీంలో 

జనసేన పార్టీ బలమైన పార్టీగా, ప్రజల యొక్క పార్టీగా, బడుగు బలహీన వరా్గల పార్టీగా అనిని వరా్గల ప్రజల పార్టీగా, కతతూ తరానికి రాజక్య వేదక సృష్టీీంచే పార్టీగా ప్రజలు అనుకునే 
విధీంగా క్రయూక్రమీం ఉీండ్లని బైరపోగు సాీంబశివుడు తెలయజేశారు. ఈ క్రయూక్రమీంలో కోడేరు మీండలీం న్యకులు ఎజు్జ ఆీంజనేయులురవి, మూరితూ, పులేీందర్, శివ పాల్్గన్నిరు.

పిఠాప్రం: జనసేన ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు
శతఘ్ని న్యూస్: పిఠాపురీం: సీంక్ీంతి సీందర్ీంగా కనుమ పీండుగ రోజు, సమవారీం గొల్లప్రోలు మీండలీం, చేబ్రోలు గ్రామీంలో రథీంబాట వీధిలో న్క్లమ్మగుడి నుీండి పెదచరువు 
వరకు జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయూీంలో జిల్్ల సాథాయి ముగు్గల పోటలు నిర్వహిీంచారు. ఈ క్రయూక్రమానికి జనసేన న్యకులు, జనసైనికుల ఆహ్్వనీం మేరకు ముఖయూఅతిథిగా పిఠాపురీం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇీంచారి్జ శ్రీమతి మాకినీడి శేషుకుమారి హ్జరయాయూరు.

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

పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న ప్యాకేజీకి నువ్వేనా బ్రోకర్..?
దళిత ద్రోహి నారాయణస్వామి
నీది అవకాశవాద రాజకీయం
కాళ్లు మొక్కి పదవి పందిన నువావా పవన్ కళ్యూణ్ ను విమర్శంచేది
నకకిక్ నాగలోకానిక్ ఉననింత తేడా
పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ఆధ్యూత్మోక కెరీర్ గైడ్
ఒక నిబద్ధత, విజన్ ఉనని నాయకులు
విపలువాతమోక యుగం వైపు నడిపంచగల నాయకులు
వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టి, గట్టి మేలు తలపెటటివోయ్
నారాయణస్వామిపై మండిపడిన యుగంధర్ పనని
శతఘ్ని న్యూస్: గీంగాధర్ నెలూ్లరు నియోజకవర్గీం, పాలసముద్ీం 
మీండలీం, వనదురా్గ పురీంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధయూక్షులు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఉదేదిశిీంచి ఉపముఖయూమీంత్రి న్రాయణ సా్వమి మాటా్లడిన 
మాటలకు ప్రతిసపాీందనగా నిర్వహిీంచిన పత్రిక్ ప్రతినిధుల 
సమావేశీంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చిరి్జ డ్కటీర్ 
యుగీంధర్ పనని మాటా్లడుత్ పవన్ కళ్యూణ్ తీసుకునని పాయూకజీ 
కి నువే్వన్ బ్రోకర్ అని ఆగ్రహీం వయూకతూీం చేశారు. దళ్త ద్రోహి న్రాయణసా్వమి అని, దళ్తులకు ఆయన చేసిీంద ఏమీ లేదని, డ్కటీర్ బి.ఆర్ అీంబేద్కర్ కలపాీంచిన సే్వచ్ఛను, స్వతీంత్నిని 
అవక్శానిని, రిజర్్వషనుని పూరితూగా వినియోగీంచుకునని వయూకితూ ఉప ముఖయూమీంత్రిని, సాటి సామాజిక వరా్గనికి ఆయన చేసిీంద జీరో అని ఎదేదివా చేసారు. నీద అవక్శవాద రాజక్యీం అని, 
నీ కీంటే చినని వయసుసీ ఉనని ముఖయూమీంత్రిని క్ళ్్ల మొకి్క పదవి పీందన నువా్వ పవన్ కళ్యూణ్ ను విమరి్శీంచేదని దుయయూబటాటీరు. నీకు పవన్ కళ్యూణ్ కు నక్కకి, న్గలోక్నికి ఉననిీంత 
తేడ్ అని తీవ్ర సాథాయిలో ద్వజమత్తూరు. పవన్ కళ్యూణ్ క్యూరకటీర్ గురిీంచి నువు్వ మాటా్లడటీం హ్సాయూసపాదీంగా ఉీందని, నీ క్యూరకటీర్ గురిీంచి చీంగారడిడా మాటలో్ల విీంటే బాగుీంటుీందని, 
అయన సహ్యఒ తీసుకని మరిచావని తెలపారు. పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ఆధాయూతి్మక కెర్ర్ గైడ్ అని, ఒక నిబద్ధత, విజన్ ఉనని న్యకులని తెలయజేసారు. అయన విప్లవాత్మక యుగీం వైపు 
నడిపిీంచగల న్యకులని తెలపారు. జీవిత్నిని అరథావీంతీంగా ప్రయోజనకరీంగా రూపీందీంచు కోవడ్నికి అవసరమైన విజాఞాన్నిని నిీంపుకునని వయూకితూ పవన్ కళ్యూణ్ అని, ఒక వయూకితూగా 
మన దేశానికి, ప్రపీంచ సాథాయి ఆలోచనలు విజాఞానీం నైపుణయూీం సమకూర్చి గొపపా దారి్షనికులని అభివరి్ణీంచారు. కనిని కోట్ల మీందని ఒక్క లక్ష్ీం వైపు నడిపిీంచగల సమరుథాలని తెలపారు. 
మనిష్లో నిగూఢీంగా ఉీండే ఒక అీంతర్గత ప్రతిభను వలకి తీసి దానికి అనుగుణీంగా జీవిత లక్షయూలను నిర్దిశిీంచగలగేటటు్ల ఒకరికి ఒకరు పోట క్కుీండ్, అనిని రీంగాలో్ల యువత యొక్క 
మేధో వనరుల కోసీం ఎదురుచూసే పరిసిథాతిని పవన్ కళ్యూణ్ తీసుకసాతూరని అన్నిరు. సీంప్రదాయ పద్ధతిలో క్కుీండ్ సామరథాష్ీం, శీలీం ఆధారీంగా అభయూరుథాలను ఎనునికునే పరిణితి, 
సీంస్కృతిని తీసుకసాతూరని చపాపారు. భవిషయూతుతూలో డబుబా రాయితీల ప్రభావీంతో ఓటు వేసే వారి సీంఖయూ శాతీం తగ్గ సత్తూ, సమరథాత, నిబద్ధత ఉనని వారిని ఎనునికునే కతతూ తరానిని పవన్ 
కళ్యూణ్ తీసుకసాతూరని తెలపారు. ఏద ఏమైన్ రకరక్ల సీ్కములతో ఓటు బాయూీంకు సృష్టీీంచుకునే బదులు భవిషయూతుతూ తరాలకు మేలు చేసే సీంస్కరణలతో, అభివృద్ధతో ప్రజల మనసులను 
దోచుకునే రోజును పవన్ కళ్యూణ్ తీసుకసాతూరని తెలయజేసారు. పవన్ కళ్యూణ్ ఈసారి ముఖయూమీంత్రి అవ్వడీం ఖాయమని, ఈ నియోజకవర్గీంలో జనసేన జెీండ్ ఎగరడీం తథయూమని 
తెలపారు. ఆీంధ్రప్రదేశ్ రాషా్రానిని అతయూీంత సీంపననిమైన, శకితూవీంతమైన రాష్ట్రీంగా ఆవిర్విీంప చేసి, భారతదేశానికి, ఈ ప్రపీంచానికి ఒక మార్గదర్శకీంగా నిలబెడత్రని ధీమా వయూకతూీం 
చేశారు. క్బటిటీ వటిటీ మాటలు కటిటీపెటిటీ, గటిటీ మేలు తలపెటటీవోయ్ అనే గురజాడ అపాపారావు సూకితూని తెలయజేసూతూ, పాలసముద్ీం మీండలీంలో వీంగళరాజు కుపపాీం వదది ఉనని బ్రిడి్జమీద 
నితయూీం రాకపోకల వల్ల ప్రమాదానికి గురై ఉననిదని, దీని సాథానీంలో కతతూ బ్రిడి్జ ఏరాపాటు చేయాలని డిమాీండ్ చేశారు. గీంగాధర నెలూ్లరు మీండలీం బ్రిడ్జని వడలుపా చేయవలసిన ఆవశయూకత 
ఉీందని, సీంవతసీరాలుగా ఎీంతోమీంద ఆ బ్రిడి్జ మీద యాకిసీడీంట్ లో చనిపోవడీం జరిగీందని, దీనికోసీం ఒక కతతూ ప్రపోజల్ తయారుచేసి వడలుపా చేయవలసిీందగా డిమాీండ్ చేశారు. 
క్ర్్వటి నగరీం మీండలీం కృషా్ణపురీం జల్శయానిని జై క్ నిధులు పుష్కలీంగా ఉన్ని, న్సిరకీం పనులతో న్శనీం చేసి, ఇీంక్ పూరితూక్ని పరిసిథాతులో్ల ఉీంటే, దానిని పటిటీీంచుకోకుీండ్ 
ఉీండటీం నీ అసమర్ధతకు నిదర్శనమని, మీంచి సపె్్ల ఛానల్ ఏరాపాటు చేసి దీనిని పూరితూ చేయాలని డిమాీండ్ చేశారు. వదురుకుపపాీం మీండలీంలో పచిచిక్పల్లీం నుీండి క్ర్్వటినగరీం 
వరకు, పచిచిక్పల్లీం నుీండి వయా వదురుకుపపాీం మీదుగా కతతూపల్ల మిటటీ వరకు రోడుడా విసతూరణ పనులు శరవేగీంగా చేసి, యుద్ధ ప్రాతిపదకన చేయాలనీ డిమాీండ్ చేశారు. పెనుమూరు 
మీండలీంలో భూ కబా్జలను అరికటిటీ, ప్రతేయూక అధిక్రులతో కూడిన ఒక కమిటని వేసి సమగ్ర సర్్వ నిర్వహిీంచి భూ బక్సురులను వదలపెటటీకుీండ్ క్రిమినల్ కసులు నమ్దు చేసి, 
రవన్యూ వయూవసథాను గాడిలో పెటాటీలని డిమాీండ్ చేశారు. ఇద ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా చేయవలసిన పని అని, అీంతేగాని అనవసరమైన మాటలు మాటా్లడటీం దా్వరా అద అజాఞాన్నికి 
దారితీసుతూీందని తెలపారు. ఈ క్రయూక్రమీంలో మీండల అధయూక్షులు లతీష్, జిల్్ల సీంయుకతూ క్రయూదరి్శ రాఘవ, ఉపాధయూక్షులు నవీన్, ప్రధాన క్రయూదరి్శ ఆక్ష్, క్ర్్వటి నగరీం మీండల 
ఉపాధయూక్షులు విజయ్, ప్రధాన క్రయూదరి్శ చీంద్ మౌళ్, ఎస్ ఆర్ పురీం మీండల ఐ.టి కోఆరిడానేటర్ మురగేష్, శ్రీక్ీంత్ రాజు, మీండల క్రయూదరి్శ ఆనీంద్, సాయి పాల్్గన్నిరు.

సంక్ంతి సంబరాలలో పాల్గున్న 
డాకటీర్. యుగంధర్ పొన్న

శతఘ్ని న్యూస్: గీంగాధర 
నెలూ్లరు నియోజకవర్గీం, 
క్ర్్వటి నగరీం మీండలీం, 
ఆర్.క.వీ.బీ పేట 

పీంచాయతీ పరిదలో ఇీందరా 
క్లనీనీందు జనసేన 
ఆధ్వరయూీంలో సీంక్ీంతి 
సీందర్ీంగా ముగు్గలు 
పోట నిర్వహిీంచారు. 
క్రయూక్రమీంలో భాగీంగా 

బహుమతుల ప్రధానోతసీవీం జనసేన నియోజకవర్గ ఇన్చిరి్జ డ్కటీర్ యుగీంధర్ పనని 
చేతులమీదుగా వైభవీంగా జరిగీంద. ఈ క్రయూక్రమీంలో మీండల అధయూక్షులుశోభన్ 
బాబు, జిల్్ల సీంయుకతూ క్రయూదరి్శ రాఘవ, మీండల బూత్ కనీ్వనర్ అన్నిమలై, జనసేన 
పార్టీ న్యకులు, జన సైనికులు, గ్రామసుతూలు పాల్్గన్నిరు.

చీరాల అసంబ్్ల సీట దళితులకు కేటాయంచాల్: 
గూడూరు శివరామప్రసద్

శతఘ్ని న్యూస్: చీరాల నియోజకవర్గీంలో 
దళ్తులకు అసీంబీ్ల సీటు కటాయిీంచాలని 
జనసేన న్యకులు గూడూరు శివరామప్రసాద్ 
ఒక ప్రకటనలో తెలపారు. ఆయన మాటా్లడుత్ 
చిరీంజీవి అభిమానిగా, ప్రజారాజయూీం పార్టీలో 
క్లకపాత్ర పోష్ీంచానని అల్గే జనసేన 
న్యకుడిగా పార్టీ పెటిటీన న్టి నుీంచి జెీండ్ 
మ్సూతూ ప్రతి క్రయూక్రమానిని ప్రజలవదదికు 
తీసుకెళ్తూన్నినని అన్నిరు. చీరాల లో అతయూధికీంగా 
ఎస్ సి లు ఉన్నిరని ఇక్కడ అసీంబీ్ల సీటు కటాయిసేతూ 
బీసీలను కలుపుకుని పార్టీని గెలపిసాతూనని అన్నిరు.

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

సంక్ంతి సంబరాలలో పాల్గున్న కోటవురట్ల జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: అనక్పల్ల జిల్్ల, పాయకరావుపేట నియోజకవర్గీం, కోటవురట్ల మీండలీం, 
కడవటిపూడి గ్రామీంలో సీంక్ీంతి పీండగ సీందర్ీంగా గ్రామ పెదదిల సహక్రీంతో ముగు్గలు 
పోట నిర్వహిీంచారు. ఈ పోటలో్ల బాలేపల్ల ఏసుబాబు ఆధ్వరయూీంలో జనసేన న్యకులు 
మరియు జనసైనికులు పాల్్గన్నిరు. సీంక్ీంతి శుభాక్ీంక్లు తెలుపుత్ జై జనసేన.. జై 
జనసేన అీంటూ నిన్దాలు పలక్రు. ఈ క్రయూక్రమీంలో పాల్్గనని జనసేన పార్టీ క్రయూకరతూలకు 
హృదయపూర్వక ధనయూవాదాలు తెలయజేసారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకమా ఇకనైనా మేలుకోండి: చొపాపు చంద్రశేఖర్
శతఘ్ని న్యూస్: సిీంగనమల: అనీంతపురము జనసేన జిల్్ల క్రయూదరి్శ చొపాపా చీంద్ శేఖర్ మాటా్లడుత్.. అదా్వననిీంగా ఉనని 
రైత్ీంగ వయూవసథా బాగు పడ్లీంటే.. సరైన గటుటీబాటు ధర ఇచేచి మార్కటిీంగ్ వయూవసథా ఉీండ్ల. కీండ గుటటీలకు లోను తీసుకునే దీంగ 
రైతు భక్కుల నుీంచి సొసైట వయూవసథాను క్పాడ్ల. ఏ ప్రాతీంలో ఏరకమైన పీంటలు పీండుత్యో వాటిని ముడి సరుకుగా వాడే 
పరిశ్రమలు నెలకల్పాల.. నకిలీ వితతూన్లు, పురుగుల మీందులు, ఎరువుల ను అమే్మ వారిపై కఠిన శిక్లు ఉీండ్ల. న్ణయూమైన 
వితతూన్లు, ఎరువులకు అధిక ధరలు లేకుీండ్ ప్రభ్త్వీం సబిసీడీ రూపీంలో నియీంత్రణ చేయాల. ప్రకృతి విపతుతూలు సీంబీంధిీంచిన 
రైతు పెటుటీబడులు కనీసీం 75% వరకూ ప్రభ్త్వీం చల్లీంపు చేయాల. రైతులకు ప్రమాదీం సీంబీంధిీంచిన భీమా పరిహ్రీం, ప్రభ్త్వ 
సహ్యీం, వీంటనే చల్లీంపు చేయాల. ఇవనీని సక్రమీంగా జరగాలీంటే పాసుబుక్ ఉననివారికి క్కుీండ్ నిజమైన వయూవసాయీం 
రైతులను, కౌలు రైతులను గురితూీంచి వారి ప్రభ్త్వ బార్ కోడిీంగ్ వుీండే రైతు క్రుడాలు ప్రభ్త్వీం మీంజూరు చేయాల. వీటితోనే 

ఎరువులు, వితతూన్లు, పురుగుల మీందుల సబిసీడీలు ఉీండ్ల.. ఇవనీని చేసేతూ తపపా అపుపాల ఊబిలో ఉనని అననిీం పెటటీ రైతుల ను క్పాడుకోలేీం. అల్గే మన రాష్ట్రీంలో బాధయూత లేని 
పార్టీల ప్రభ్త్్వల చేతిలో నలగన వయూవసథాలు.. అదా్వననిీంగా ఉనని క్రి్మక వయూవసథా, కర్షక వయూవసథా, విదాయూ వయూవసథా బాగు పడ్లీంటే.. అదా్వననిీంగా ఉనని నిరుదోయూగులకు సరైన ర్తిలో 
ఉదోయూగాలు రావాలీంటే, ఉదోయూగుల జీత భత్యూలు సక్రమీంగా రావాలీంటే.. పారిశ్రామిక వయూవసథా బాగు పడ్లీంటే.. నీటి ప్రాజెకుటీలు సరైన టీంకు పూరితూ క్వాలీంటే ముీందు మనీం 
మారాల.. తీండ్రిని చూసి కడుకు కు, మామను చూసి అలు్లడి కి క్కుీండ్ అతని వయూకితూత్వీం.. నీతివీంతమైన గుణీం.. చూసి ఓటు వేయాల.. నోటుకు మన ఓటు బలక్కుీండ్ చూడ్ల.. 
లక్కర్ వాయూపారసుథాలను, గీంజాయి ముఠాలను, ఎర్రచీందనీం స్మగ్లీంగ్ చేసేవారికి ఇసుక, ఎర్రమటిటీ వీంటి ప్రజల సీంపదను దోచుకునే వారిని ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఎనునికోకూడదు.. 
నీతి నిజాయితీ గల న్యకులను మనీం ఎనునికోవాల.. ఇల్ీంటి న్యకులను తయారు చేసే పార్టీ కవలీం జనసేన పార్టీ మాత్రమే.. ఇల్ీంటి ప్రజల క్షేమమే తన క్షేమీంగా బావిీంచే 
న్యకుఢు జనసేన పార్టీ అధయూక్షుడు.. పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే.. అీందుక ఓ మన ఆీంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకమా ఇక నైన్ మేలుకో నీ భవిషయూతుతూ నీవే క్పాడుకో మిత్రమా గురుతూీంచుకో.. పాలన 
మారాలీంటే పవన్ రావాల అని చొపాపా చీంద్ శేఖర్ అన్నిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యంలో దూడెల మల్్లఖారుజున స్వమి 
దేవసథానంలో ప్రసదం పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: వర్ధననిపేట: గోపనపల్లలో దూడల మల్లఖారు్జన సా్వమి వారి దేవసాథానీం 
జనసేన పర్వతగరి మీండల న్యకులు మొగుళ్ళ రఘుమ్హన్ ఆధ్వరయూీంలో ఆలయ 
ఛైర్మన్ బెల్లీం బాలరాజు చేతుల మీదుగా మహ్ అననిదాన ప్రసాదీం పీంపిణీ చేయడీం 
జరిగీంద. ఈ క్రయూక్రమీంలో భాగీంగా గుీండమాల అజయ్, బోయిని క్ీంతి, వరా్కల 
న్గరాజు, న్ీంపెల్ల అనిల్ రాజ్, సీంగ రవిచీందర్, క్రిీంగుల రాజు, చటేటీ రామ్ 
లక్ష్మణ్, కలపాక ప్రణయ్ తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

సంగం నరంద్రను అభినందించిన జనసేనాని
శతఘ్ని న్యూస్: గాజువాక: జనసేన పార్టీ యువశకితూ 
క్రయూక్రమీం యూత్ కోఆరిడానేషన్ సభ్యూలు సీంగీం నర్ీంద్ కి 
పార్టీ ఇచిచిన బాధయూతను శ్రదా్ధశకుతూలతో నిర్వరితూీంచినీందుకు 
పవన్ కళ్యూణ్ అభినీందులు తెలపారు. సాఫ్టీ వేర్ ఉదోయూగీం 
చేసూతూ ప్రతి నెల తన శాలర్ నుీండి 15% సమాజ శ్రేయసుసీ 
కరకు జనసేన బలోపేతీం గురుీంచి క్రయూక్రమాలు చేసూతూ 
ఉీండేవారు. ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవిసూతూ అీందరిని సమానీంగా 
చూసూతూ, కషాటీలో్ల ఉనని వారికి తన వీంతు సహ్యీం 
చేయడీంలో ముీందునని అల్ీంటి వయూకితూని పవన్ కళ్యూణ్ 

గురితూీంచి అభినీందచడీం మా అీందరికి సీంతోషీంగా ఉీందని, ఆయన ఇీంక్ ఎీంతో పైకి 
ఎదగాలని మనసూఫూరితూగా మేము అీందరీం కోరుకుీంటున్నిీం.

తదేకం ఫండేషన్ వారి ఆధ్వర్య౦లో 
సంక్ంతి ముగ్గులు పోటీలు

శతఘ్ని న్యూస్: బోడసకురు జై భీమ్ క్లనీలో అమల్పురీం నియోజకవర్గీం 
జనసేన పార్టీ ఇీంచార్్జ శెటిటీ బతుతూల రాజబాబు పిలుపు మేరకు తదేకీం ఫీండేషన్ 
వారి సహక్రీంతో సీంక్ీంతి సీందర్ీంగా బోడసకురు గ్రామ సరపాీంచ్ రొక్్కల 
విజయలక్ష్మి న్గేశ్వరరావు ఆధ్వరయూీంలో గ్రామీంలో ఉనని మహిళలతో ముగు్గల పోటలు 
నిర్వహిీంచారు. ఈ క్రయూక్రమీంలో జనసేన న్యకులు చిక్్కల సతీష్, ఆకుల బుజి్జ,ఉప 
సరపాీంచ్ అడపా వీంకటేశ్వరరావు, బల్లభాస్కరరావు, పాలకవర్గ సభ్యూలు చిీంతీం శ్రీను, 
అయిల న్గేశ్వరరావు, అీంబేద్కర్ సీంక్షేమ సీంఘీం అధయూక్షుడు మ్సుగీంటి దురా్గరావు, 
న్గవరపు ఈశ్వరరావు, పటుటీపోతు దురా్గరావు, సాపే ఏడుకీండలు, నేర్డుమిల్ల 
న్గరాజు, న్గబతుతూల చినని తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

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

వైసీపీ ఆగడాలను అడుడుకుంటాం : ఉమమోడి అనంతప్రం జిల్్ల జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: అధిక్ర వైసిపి ఆగడ్లను అడుడాకుీంటాీం.. ప్రజా క్షేత్రీంలో వైను.. 
మైను.. సాీండ్ అక్రమాలపై ఉదయూమిసాతూమని జనసేన జిల్్ల అధయూక్షులు, అనీంతపురీం 
అరబాన్ నియోజకవర్గీం ఇీంచార్్జ టి.సి.వరుణ్, రాష్ట్ర ప్రధాన క్రయూదరి్శ చిలకీం 
మధుసూదన్ రడిడా అన్నిరు. మీంగళవారీం సపతూగరి సరి్కలో్లని పార్టీ క్రాయూలయీంలో 
ఏరాపాటు జనసేన క్రయూవర్గ సమావేశానికి వారు ముఖయూ అతిథులుగా హ్జరై మాటా్లడ్రు. 
అధిక్ర వైసిపి ప్రభ్త్్వనికి రోజులు దగ్గర పడ్డాయి అన్నిరు. జనసేన అధినేత పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిని చూసుతూీంటే ఆ పార్టీ నేతలో్ల భయీం మొదలైీందన్నిరు. జనసేన పార్టీని 
క్షేత్రసాథాయిలో బలోపేతీం చేయడీంపై ప్రతేయూక దృష్టీ సాధిీంచామని.. అీందులో భాగీంగా 
బూత్ ల్వల్ నుీంచి క్యూడర్ నిరి్మసాతూమన్నిరు. పార్టీ బలోపేతీం కోసీం కషటీపడిన ప్రతి 
ఒక్కరికి సముచిత సాథానీం ఉీంటుీందన్నిరు. క్రయూకరతూలే తమ పార్టీ బలమన్నిరు. సాథానిక 
సమసయూలపై ఎక్కడికక్కడ పోరాటాలు చేసి శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి సూఫూరితూతో ఈ దురాహీంక్ర ప్రభ్త్వ మడలో వీంచాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ నెల 12న శ్రీక్కుళీం జిల్్ల రణసథాలీంలో 
నిర్వహిీంచిన యువశకితూ క్రయూక్రమానిని విజయవీంతీం చేసిన ప్రతి ఒక్క క్రయూకరతూకు పేరుపేరున్ కృతజఞాతలు తెలపారు. ఈ క్రయూక్రమీంలో రాపాతూడు ఇీంచార్్జ సాక పవన్ కుమార్, 
త్డపత్రి నియోజకవర్గ ఇీంచార్్జ శ్రీక్ీంత్ రడిడా, రాయదుర్గీం నియోజకవర్గ ఇీంచార్్జ మీంజున్థ్ గౌడ్, హిీందూపురీం నియోజకవర్గ ఇీంచార్్జ ఆకులు ఉమేష్, ప్రాీంతీయ మహిళ్ కమిట 
సభ్యూలు పెీండ్యూల శ్రీలత, జిల్్ల ఉపాధయూక్షులు జయరాీం రడిడా, అీంకె ఈశ్వరయయూ జిల్్ల ప్రధాన క్రయూదరు్శలు  దాసరి రామాీంజనేయులు, కుమ్మర న్గేీంద్,  అబుదిల్, క్రయూదరు్శలు రాపా 
ధనీంజయ్, సీంజీవ రాయుడు, మణికీంఠ, కిరణ్ కుమార్, AV రమణ, సిదుది, మార్ష్, జయమ్మ,  బొీంగరీం శీన, న్రాయణసా్వమి, విజయ్ కుమార్, ముపూపారి కృష్ణ,  బాలయూీం రాజేష్, 
శివ (పరిగ), కృష్ణమూరితూ, జనగాని మధు,  రామాీంజనేయులు మరియు తదతరులు పాల్్గన్నిరు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ను జూదంధ్రప్రదేశ్ గా సీఎం జగన్ మారచేశారు : పోతిన మహేశ్
శతఘ్ని న్యూస్: పాములు క్లువ దగ్గర హతయూల వరకు దారి తీసిన ఘటన పై పోలీసుల మౌనీం దేనికి సీంకతమని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
అధిక్ర ప్రతినిధి, విజయవాడ నగర అధయూక్షులు మరియు పశిచిమ నియోజకవర్గ ఇన్చిరి్జ పోతిన వీంకట మహేష్ అన్నిరు. మీంగళవారీం 
తన క్రాయూలయీం నుీంచి విడుదల చేసిన వీడియోలో మాటా్లడుత్ ఆీంధ్రప్రదేశ్ ని జూదాీంధ్రప్రదేశ్ గా సీఎీం జగన్ మార్చిశారని, 
సీంక్ీంతి సీంస్కృతి సాీంప్రదాయాలకు భిననిీంగా విష సీంస్కృతులకు వయూసన్లకు ఆీంధ్రప్రదేశ్ నిలయీంగా మార్చిశారని, సీంక్ీంతి 
ముసుగులో సీఎీం జగన్, సజ్జల, వైసిపి న్యకులు ప్రజల నుీంచి వీందల కోటు్ల కల్లగొటాటీరని, కోడి పీందాలు ముసుగులో బరులు 
చుటూటీ జరిగీంద గుీండ్ట, పేక్ట, మూడుముక్కల్ట, కోత్ట లేఅని, ప్రతి బరికి ఒక పాయూకజ్ అని, సీఎీం కు 50 శాతీం సజ్జలకు 20 
శాతీం వైసీపీ న్యకులకు, పోలీస్, రవిన్యూకు 30 శాతీం వాటాలు పీంచుకున్నిరని, రాష్ట్రీంలో మదయూీం ఏరులై పారిీందని, జగనో్మహన్ 

రడిడా బ్ీండ్లనీని విచచిలవిడిగా అము్మడుపోయాయని, వీందల కోట్ల ఆదాయీం ప్రభ్త్్వనికి క్దని జగనో్మహన్ రడిడాకి, సజ్జల రామకృషా్ణరడిడాకి  చేరాయని, డపుపా పిచిచితో జగనో్మహన్ రడిడా 
ప్రజలను వయూసనపరులను చేసుతూన్నిరని, రాష్ట్రీంలో 32 లక్ల మీంద నిరుదోయూగు యువతకు ఉపాధి ఉదోయూగ అవక్శాలు లేక కోడి పీందాల బరుల చుటూటీ గుీండ్ట పేక్ట మదయూీం సిగరటు్ల 
గీంజాయి అము్మకని సీంఘ వయూతిర్క శకుతూలుగా తయారవుతున్నిరని, ప్రజలు పక్షన ఉనని ప్రతిపక్ నేతల పై పోలీసులు కసులు పెడుతున్నిరని, మరి సమాజానిని సర్వీం న్శనీం చేసుతూనని 
గుీండ్ట పేక్ట కోతముక్కలపై ఎీందుకు మౌనీం వహిీంచారో డిజిపి చపాపాలని, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పాయూకజీ చొపుపాన అధిక్రులు, అధిక్ర పార్టీ నేతలు వసూలు చేశారని, బరులు 
ప్రభ్త్వ పెదదిల కనుసననిలో్ల పీందాలు జోరుగా సాగాయని, కతుతూలు తగల మరణిీంచిన రాజేష్ పదా్మరావు లవి ప్రభ్త్వ హతయూలే అని, ఇక్కడ జీవో నెీంబర్ వన్ పని చేయదా? అని, 
కోడిపీందాల వదది గొడవలు హతయూలు వరకు దారి తీశాయని, మరి నిఘా వయూవసథా ఏమైీందని, జగన్, సజ్జల ప్రమేయీంతోనే ఇనిని కోటు్ల పీందాలు ఆడ్రని, పాములు క్లువ దగ్గర హతయూల 
వరకు దారి తీసిన ఘటన పై పోలీసుల మౌనీం దేనికి సీంకతమని, విజయవాడ పోలీసు కమిషనర్ దీని పై సపాీందీంచాలని మహేష్ డిమాీండ్ చేశారు.

దిగనాసి దిగ్బడులతో దిగాలు!
*రీండేళ్లలో 59 లక్ల టనునిలు తగ్గన పీంటల ఉతపాతుతూలు
*అపుపాలో్ల కూరుకుపోయిన అననిదాత
*సీంక్షోభీం అీంచున సాగు
*వయూవసాయానిని పీండుగ చేయడమీంటే ఇదేన్....

వయూవసాయీం దీండగ క్దు…. 
పీండగ చేసి చూపిసాతూమని 2019లో 
అధిక్రీంలోకి వచిచిన జగన్ రడిడా 
ఏలుబడిలో పీంటల దగుబడులు 
భార్గా పతనమయాయూయి. అధిక 
వరా్షలు, వరదలు, వాటి మూలీంగా 
సకిన చీడపీడలు, అదును తపిపా 
కురిసిన వరా్షలు రైతులను నిలువున్ 
కుీంగతీసాయి. గడచిన మూడేళ్లలోనే 
ఆీంధ్రప్రదేశ్ లో 3వేల మీందకిపైగా 
రైతులు ఆత్మహతయూలకు పాలపాడ్డారు. 
వయూవసాయానిని పీండగ చేసేతూ ఇీంత 

మీంద రైతులు ఎీందుకు ఆత్మహతయూలకు పాలపాడ్డారో ఏలుబడిలో ఉనని నేతలే చపాపాల. అధిక వరా్షలకుతోడు 
తెగుళ్్ల కూడ్ పీంటలను వీంటాడుతున్నియి. దీీంతో అపరాలు, పతితూ, మిరప, చరకు, న్నె గీంజల పీంటలో్ల 
ఉతపాతితూ భార్గా తగ్గీంద. ధానయూీం దగుబడులదీ అదే పరిసిథాతి. ఈ విషయాలను త్జాగా ప్రభ్త్వీం విడుదల 
చేసిన గణాీంక్లే నిరూపిసుతూన్నియి. వయూవసాయీం సీంక్షోభీంలోకి జారిపోతోీంద అనేీందుకు ఈ గణాీంక్లే 
నిదర్శనీం.
2021-22 వయూవసాయ దగుబడుల గణాీంక్లు ఆీందోళన కలగసుతూన్నియి. ప్రధాన పీంటల దగుబడులు 
గణనీయీంగా తగా్గయి. 2019-20తో పోలుచికుీంటే గడచిన రీండేళ్లలో కనిని పీంటల దగుబడులు భార్గా 
తగా్గయి. న్నెగీంజల ఉతపాతితూ ఏకీంగా 24 లక్ల టనునిలు తగ్గపోయిీంద. చరకు, మిరప పీంటలతోపాటు, 
మిగలన అనీని కలపితే ఉతపాతితూ ఏకీంగా 59 లక్ల టనునిలు తగ్గీంద. రాయలసీమలో ప్రధాన పీంట వేరుసనగ 
దగుబడి దారుణీంగా క్షీణిీంచిీంద. అదును తపిపాన వరా్షలు, అధిక వరా్షలు కూడ్ వేరుసనగ దగుబడులను 
దెబబాతీశాయి.
* వరి దగుబడుల దగదుడుపు
వరి రైతును భార్ వరా్షలు, వరదలు కోలుకోలేని దెబబాతీశాయి. గడచిన రీండేళ్లలో దగుబడులు భార్గా 
తగా్గయి. 2021-22 ఖర్ఫ్ సీజనో్ల ఎకరాకు 17.21 కి్వీంటాళ్ల వరి దగుబడి రాగా, 2020-21 ఖర్ఫ్ 
లో 16.89 కి్వీంటాళ్్ల మాత్రమే. 2019-20తో పోలుచికుీంటే 2021-22లో వరి సాగు విసీతూర్ణీం పెరిగన్ 
ఉతపాతితూ మాత్రీం 15.34 లక్ల టనునిల మేర తగ్గీంద. ఖర్ఫ్ సీజనో్ల ఎకరాకు సగటున 4 కి్వీంటాళ్ల దగుబడి 
తగ్గీంద. రాష్ట్ర వాయూపతూీంగా 2021-22 ఒక్క ఖర్ఫ్ సీజనో్లనే రూ.2900 కోట్ల విలువైన పీంట దగుబడి 
తగ్గీందని త్జా గణాీంక్ల దా్వరా తెలుసతూీంద. 2019-20లో 58.90 లక్ల ఎకరాలో్ల వరిసాగు దా్వరా 
137 లక్ల టనునిల ఉతపాతితూ సాధిీంచారు. 2020-21లో వరిసాగు విసీతూర్ణీం 63.80 లక్ల ఎకరాలకు 
పెరిగీంద. దగుబడులు మాత్రీం 130.89 లక్ల టనునిలకు తగా్గయి. ఇక 2021-22లో వరి సాగు విసీతూర్ణీం 
60.30 లక్ల ఎకరాలుగా ఉన్ని ఉతపాతితూ మాత్రీం 121.76 లక్ల టనునిలే.
*భార్గా తగ్గన పతితూ ఉతపాతితూ

వరి సాగు తరవాత ప్రధాన పీంట పతితూ. గడచిన మూడేళ్లలో పతితూ విసీతూర్ణీంతోపాటు, ఉతపాతితూ కూడ్ భార్గా 
తగ్గీంద. 2019-20లో పతితూ ఉతపాతితూ 25 లక్ల టనునిలుగా ఉీంద. 2020-21 న్టికి అద 16 లక్ల 
టనునిలకు పడిపోయిీంద. 2021-22 న్టికి అద 12.73 లక్ల టనునిలకు దగజారిీంద. పతితూ సాగులో 
గుల్బీ పురుగు ప్రధాన అవరోధీంగా మారిీంద. ఎనిని మీందులు పిచిక్రి చేసిన్ గుల్బీ పురుగు అదుపు 
క్వడీం లేదు. దీీంతో రైతులు పతితూ సాగుకు స్వసిథా పలుకుతున్నిరు. పతితూ సాగుకు ఎకరాకు సగటున రూ.35 
వేలు ఖరచివుతోీంద. దగుబడి మాత్రీం ఎకరాకు సగటున 4 కి్వీంటాళ్్ల మిీంచడీం లేదు. సగటున కి్వీంటా 
రూ.6 వేలకు అమి్మన్ రైతులకు ఎకరాకు రూ.9 వేల నషటీీం వసతూీంద. దీీంతో రైతులు పతితూ సాగును క్రమీంగా 
తగ్గసుతూన్నిరు.
*మిరప సాగులో తీవ్ర నషాటీలు
పెటుటీబడులు ఎకు్కవగా అవసరీం అయ్యూ పీంట మిరప. గడచిన మూడేళ్లలో మిరప దగుబడులు దారుణీంగా 
పడిపోయాయి. నల్లత్మర పురుగు విజృీంభిీంచడీంతో మిరప దగుబడులు తగా్గయి. 2019-20లో 
ఎకరాకు సగటున 21.90 కి్వీంటాళ్ల మిరప దగుబడి రాగా, 2021-22న్టికి అద 7.18 కి్వీంటాళ్లకు 
పడిపోయిీంద. 2019-20లో మిరప దగుబడి 8.05 లక్ల టనునిలు ఉీండగా, 2020-21 న్టికి 7.97 
లక్ల టనునిలకు తగ్గీంద. 2021-22 న్టికి 4.18 లక్ల టనునిలకు పడిపోయిీంద. అీంటే మూడేళ్లలోనే 
మిరప ఉతపాతితూ దాదాపు సగానికి తగ్గీంద. నల్లత్మర, బొబబార తెగుళ్్ల మిరపలో ప్రధాన అవరోధాలుగా 
మారాయి. ఈ తెగుళ్ల నివారణకు ఎనిని మీందులు పిచిక్రి చేసిన్ అదుపులోకి రాకపోవడీంతో రైతులు 
చేతుల్తేతూశారు. కీందరు రైతులకు ఎకరాకు కనీసీం 2 కి్వీంటాళ్ల దగుబడి కూడ్ రాలేదు. దీీంతో మిరప 
ఉతపాతితూ భార్గా తగ్గీంద.
కీంద దగుబడి భార్గా తగ్గీంద. ఎకరా కీంద పీంట సాగుకు రూ.25 వేలు ఖరచివుతోీంద. క్ని సగటు 
దగుబడి మాత్రీం 1.06 కి్వీంటాళ్్ల మాత్రమే. అీంటే ఎకరా కీంద సాగు చేసేతూ రైతుకు రూ.18 వేల నషటీీం 
వసతూీంద. భార్ వరా్షలు, తెగుళ్లతో దగుబడులు తగు్గతున్నియి. మినుము దగుబడి 2021-22 ఖర్ఫ్ సీజనో్ల 
ఎకరాకు 3.24 కి్వీంటాళ్్లరాగా, రబీలో 4.25 కి్వీంటాళ్్ల వచిచిీంద. సాగు విసీతూర్ణీం మాత్రీం 2.5 లక్ల 
ఎకరాలు పెరిగీంద. సాగు విసీతూర్ణీం పెరగడీంతో మినుము ఉతపాతితూ పెరిగీంద.
* వేరుసగనదీ అదే తీరు
వేరుసనగ సాగుకు ఎకరాకు కనీసీం రూ.40 వేలు ఖరచివుతోీంద. 2021-22 ఖర్ఫ్ లో ఎకరాకు 1.75 
కి్వీంటాళ్ల దగుబడే వచిచిీంద. మదదితు ధర ప్రక్రీం అమి్మతే రైతుకు వచేచిద రూ.9712 మాత్రమే. గత రీండేళ్్లగా 
వేరుసగన రైతులు తీవ్ర నషాటీలను ఎదురొ్కీంటున్నిరు. అధిక వరా్షలతో దగుబడులు తగ్గపోయాయి. కీంద్ీం 
నుీంచి అధిక్రులు వచిచి పరిశీలీంచిన్ రైతులకు పరిహ్రీం అీందలేదు. 2019 - 20లో 16.52 లక్ల 
ఎకరాలో్ల వేరుసగన సాగు దా్వరా 8.5 లక్ల టనునిల దగుబడి సాధిీంచారు. 2020- 21లో సాగు విసీతూర్ణీం 
21.75 లక్ల ఎకరాలకు పెరిగీంద, క్ని దగుబడి మాత్రీం 7.74 లక్ల టనునిలకు తగ్గీంద. 2021- 22లో 
20.62 లక్ల ఎకరాలో్ల సాగు చేయగా, ఉతపాతితూ మాత్రీం 5.15 లక్ల టనునిలకు పడిపోయిీంద. అీంటే సాగు 
విసీతూర్ణీం అయితే పెరుగుతోీంద క్ని దగుబడులు మాత్రీం భార్గా తగా్గయి.
*చరకు ఉతపాతితూ న్న్టిక్ తీసికటుటీ
చరకు సాగు రైతులకు ఏ మాత్రీం గటుటీబాటు క్వడీం లేదు. సాగు ఖరుచిలు రటిటీీంపు క్వడీంతోపాటు, 
దగుబడులు పడిపోవడీం ఇీందుకు ప్రధాన క్రణీం. 2019-20లో చరకు ఉతపాతితూ 67 లక్ల టనునిలు క్గా, 
2020-21న్టికి 41.35 లక్ల టనునిలకు తగ్గీంద. ఇక 2021-22న్టికి 36.07 లక్ల టనునిలకు 
పడిపోయిీంద. రాబోయ్ కదది సీంవతసీరాలో్లనే ఏపీలో చరకు సాగు కనుమరుగయ్యూ ప్రమాదీం పీంచి 
ఉీంద. పీంటల సాగు వయూయీం పెరగడీం, దీనికి తగ్గటుటీ దగుబడులు పెరగక పోవడీంతో రైతులు అపుపాలో్ల 
కూరుకుపోతున్నిరు. ఇదే పరిసిథాతి కనసాగతే వయూవసాయరీంగీం మరిీంత సీంక్షోభీంలోకి కూరుకుపోయ్ 
ప్రమాదీం పీంచి ఉీంద.
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