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చేనేత కళాకారులకు కళాభివందనాలు
శతఘ్ని న్యూస్:  భారతీయ కళలు ప్రపంచంలో ఎంతటి విశిష్ట స్థానాన్ని పందాయో జగత్విదితమే. అటువంటి కళలోలో వారసతవింగా 
విరాజిలులోతుననిదీ.. సృజనాత్మకమైనది మన చేనేత కళారంగం. అటువంటి చేనేత కోసం నేడు జాతీయ దినోత్సవం న్రవిహంచుకోవడం 
ఎంతో ఆనందకరం. ఈ వేడుక వేళ నా తరఫున, జనసేన పార్్ట తరఫున దేశంలోన్ చేనేత కళాకారులందరికీ కళాభివందనాలు 
తెలుపుతునానినంటూ జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. మన దేశ సవితంత్ర సంగ్రామంలో 
చేనేత కూడా ఒక అహంస్యుత ఆయుధంగా ఉపయోగపడంది. అఖండ భారతావన్లో ఒకోకో ప్ంతంలో ఒకోకో శైలితో 
తరతరాలుగా వారసతవి సంపదగా వస్తునని ఈ కళను నమ్్మకునని వారు మాత్రం ఇంకా అరాధాకలితోనే జీవనం స్గిస్తుండటం 
దురదృష్టకరం. అయినా వెరవక నేత కళను సజీవంగా న్లుపుతునానిరు. ఈ కళా రంగంపై లోతయిన అధయూయనం 
జరగాలి. కళాకారుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడే దాకా ప్రతయూక్ంగా ప్రభుతవిం, పరోక్ంగా ప్రజలు ఈ రంగం మీద 
ఆధారపడ జీవనం స్గిస్తునని వారికి అండగా ఉండాలి. దేశంలోన్ ప్రత్ కుటుంబం వారంలో ఒకస్రైనా చేనేత వస్్రాలు 
ధరించాలనని దృఢ సంకల్పాన్ని బలంగా గుండెలోలో న్లుపుకోవాలి. ఆచరణాత్మకంగా అడుగులు వేయాలి. చేనేత వస్్రాలు 
ధరించినపుపాడు కలిగే న్డారంబరత, ప్రశాంతత, ల్లితయూం మనస్ను హతుతుకుంటుంది. ఇటువంటి గొపపా స్గుణాలునని 
చేనేతకు నా జీవితాంతం వారధి (బ్ండ్ అంబాసిడర్)గా న్లబడతానన్ పునరుదాఘాటిస్తునానిను. చేనేత కళాకారులు ఆరిథాక 
పుష్్టతో ఆనందకరమైన జీవితాన్ని గడపాలన్ మనస్రా కోరుకుంటునానినన్ శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ పేర్కోనానిరు.

శ్రీ కె.టి.ఆర్. చేనేత ఛాలంజ్ స్వీకరంచిన 
శ్రీ పవన్ కళాయాణ్

• శ్రీ చంద్రబాబు, శ్రీ బాలినేన్, శ్రీ కె.లక్ష్మణ్ లను నామినేట్ చేసిన శ్రీ పవన్ 
కళాయూణ్
శతఘ్ని న్యూస్:  చేనేత దినోత్సవం సందర్ంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి 

శ్రీ కె.టి.ఆర్. విసిరిన చేనేత ఛాలంజ్ ను జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ 
స్వికరించారు. చేనేత వస్్రాలు ధరించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడయాలో పోస్్ట 
చేయడం దావిరా చేనేత వస్్రాల విన్యోగాన్కి మరింత ప్రోతా్సహం పంచాలన్ 
ఉదేదేశించారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ తాను చేనేత వస్్రాలు ధరించిన 
ఫోటోలను టివిటర్ లో పోస్్ట చేశారు. అనంతరం టీడీపీ అధయూక్షులు శ్రీ చంద్రబాబు 
నాయుడు, మాజీ మంత్రి శ్రీ బాలినేన్ శ్రీన్వాస రెడడి, బీజేపీ ఓబీస్ మోరాచా జాతీయ 
అధయూక్షులు, రాజయూసభ సభుయూలు శ్రీ కె.లక్ష్మణ్ లను చేనేత ఛాలంజ్ కు నామినేట్ 
చేశారు.

ఉపాధ్యాయుల పండంగ్ జీతాలు 
వంటనే చెల్లంచాల: 

కందుల దుర్గేష్
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజమహంద్రవరం…వీటి హై స్కోల్.. ఎస్.కె.వి.టి స్కోలు నందు 
పన్చేస్తునని అన్ ఎయిడెడ్ ఉపాధాయూయులకు పండంగ్ జీతాలు వెంటనే చెలిలోంచాలన్..
వారికి ఉద్యూగ భద్రత కలిపాంచాలన్.. ఉద్యూగుల న్రసన దీక్కు సంఘీభావం తెలుపుతూ.. 
అఖిలపక్ సమావేశంలో జనసేన పార్్ట తూరుపాగోదావరి జిల్లో అధయూక్షులు కందుల దుర్గేష్ 
డమాండ్ చేస్రు.

నెల్్లరు నగరంలో జనసేనలో 
బారీ చేరకలు

శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లోరు 
సిటీ న్యోజకవరగేం నుంచి 
స్బుబు ఆధవిరయూంలో అలేఖయూ, 
రామ్, పద్మ తదితరులు 
జనసేనలోకి చేరారు… 
జనసేన జిల్లో అధయూక్షుడు 
చెనానిరెడడి మనుక్ంత్, 
సిటీ ఇనాచార్జ్ స్జయ్ బాబు, జిల్లో ప్రధాన కారయూదరిశి గునుకుల కిషోర్ వారిన్ 
కండువా కప్పా పార్్టలోకి ఆహ్విన్ంచారు. ఈ డవిజన్ నుంచి ఎకుకోవ శాతం 
ప్రజారాజయూం పార్్ట సమయంలో ఎకుకోవ ఓటులో వచిచాన సంగత్ గురుతు చేస్కున్.. 
రానునని రోజులోలో పవన్ కళాయూణ్ గారిన్ మ్ఖయూమంత్రి చేస్కునేవిధంగా జనసేన 
పార్్ట విధివిధానాలను కళాయూణ్ గారి ఆశయాలను ప్రత్ గడపకు తీస్కెళ్లో విధంగా 
కారయూకరతులు పన్చేయాలన్ జిల్లో అధయూక్షులు కోరారు.

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


సోమవారం, 08 ఆగస్టు  2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చేనేత కళాకారులను సనామానంచిన చిల్లపల్ల శ్రీనవాసరావు
శతఘ్ని న్యూస్: మంగళగిరి: ఆదివారం జాతీయ చేనేత దినోత్సవ సందర్ంగా జనసేన పార్్ట మంగళగిరి న్యోజకవరగే కారాయూలయంలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం చైర్మన్ 
మరియు మంగళగిరి న్యోజకవరగే ఇనాచార్జ్ చిలలోపలిలో శ్రీన్వాసరావు ఆధవిరయూంలో చేనేత కళాకారులకు సనా్మన కారయూక్రమం న్రవిహంచడం జరిగింది.
ఈ సందర్ంగా మంగళగిరి పట్టణంలోన్ పేద చేనేత కళాకారులను సనా్మన్ంచి వారికి న్తయూవసర సరుకులు అందించడం జరిగింది.
అనంతరం చిలలోపలిలో శ్రీన్వాసరావు మీడయాతో మాట్లోడుతూ జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్ంగా చేనేత కళాకారులను సనా్మన్ంచడం సంతోషమన్ అల్గే నేడు చేనేత కళాకారులు 
దినసిథాత్లో ఉనానిరన్ చేనేత కళ అంతరించిపోయే పరిసిథాత్ ఏరపాడందన్ ఇపపాటికైనా ప్రభుతావిలు చేనేత కళను ప్రోత్సహంచి బకకో చికికోన నేతననిను బ్రత్కించాలన్ కోరారు.
అల్గే మంగళగిరి పట్టణంలో అరుహులైన చేనేత కళాకారులకు కూడా నేతనని నేసతుం పథకం వరితుంప చేయట్లోదన్ కేవలం కంతమందికి మాత్రమే ఇస్తునానిరన్ ఎపపాటికైనా అధికారులు 
అరుహులైన ప్రత్ ఒకకోరికి కూడా నేతనని నేసతుం వరితుంపజేయాలన్ చిలలోపలిలో శ్రీన్వాసరావు ప్రభుతావిన్ని కోరారు.
అనంతరం చేనేత కళాకారులు మాట్లోడుతూ జనసేన పార్్ట కారాయూలయంలో వారిన్ సనా్మన్ంచడం ఆనందంగా ఉందన్ అల్గే పవన్ కళాయూణ్ గారు చేనేతకు బ్ండ్ అంబాసిడర్ గా 
ఉండటం గరవికారణంగా ఉందన్ పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ మరియు న్యోజకవరగే ఇనాచార్జ్ చిలలోపలిలో శ్రీన్వాసరావు లకు చేనేత కళాకారులు ఆశీస్్సలు అందజేశారు.
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర కారయూదరిశి బేతపూడ విజయ్ శేఖర్, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం ప్రధాన కారయూదరిశి పరవితం మధు, జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర చేనేత 
వికాస విభాగం కారయూదరిశి జంజనం స్ంబశివరావు, జనసేన పార్్ట మంగళగిరి న్యోజకవరగే సమనవియ కమిటీ సభుయూలు దాసరి శివ నాగేంద్రం, మంగళగిరి-తాడేపలిలో జనసేన పార్్ట 
కోఆరిడినేటర్ వెంకట మారుతీ రావు, మంగళగిరి మండల అధయూక్షుడు వాస్ శ్రీన్వాసరావు, తాడేపలిలో మండల అధయూక్షులు స్మల నాగేశవిరావు, జనసేన పార్్ట స్న్యర్ నాయకులు చిట్టం 
అవినాష్, యర్రపాలం గ్రామ జనసేన నాయకులు స్ందరయయూ, మంగళగిరి మండల జనసేన పార్్ట సోషల్ మీడయా కోఆరిడినేటర్ స్యి నందన్, తాడేపలిలో పట్టణ జనసేన పార్్ట సోషల్ 
మీడయా కోఆరిడినేటర్ జొనానిదుల పవన్ కుమార్, చిలలోపలిలో యూత్ అధయూక్షులు మేకల స్యి, చంద్రశేఖర్, రతానిల చెరువు జనసైన్కులు కమేష్, గోప్, శివ చీరాల జనసైన్కులు కర్ణ కిరణ్ 
తేజ, పస్పులేటి స్యి, దేవన సంతోష్, బాల గోప్కృష్ణ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

శ్రీ యువసేన 9వ వారషికోత్సవం సందర్ంగా మెగా రక్తదాన శిబిరం
శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ మెయిన్ 
రోడుడి లో గల శ్రీ యువసేన 9వ 
వారిషికోత్సవం సందరబుంగా కాకినాడ 
స్రయూకళమందిర్ లో న్రవిహస్తునని 
మెగా రకతు దాన శిభిరంలో మ్ఖయూ 
అత్ధులుగా జనసేన పార్్ట 
పీఏస్ సభుయూలు పంతం నానాజీ 

పాల్గేనానిరు.. ఈ సందరబుంగా కాకినాడ రూరల్ న్యోజకవరగేం జనసైన్కులు నానాజీ 
సమక్ంలో స్మారు 100 మంది రకతుదానం చేస్రు.. రకతుదాతలందరికి అభినందనలు 
తెలిపారు.

మెగా అభిమాన జనసైనకుడకి అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కృష్్ణజిల్లో: మెగాఅభిమాన మిత్రుడు కృష్్ణజిల్లో పడనకు చెందిన చిరంజీవి హెలిపాంగ్ 
ఫండేషన్ వయూవస్థాపకుడు ద్ండపాటిచక్రధర్ న్ తన ఇంటి వదదే కలిసి తన ఆరోగయూ ఖరుచాలకు రాజోలు 

న్యోజకవరగే మెగా అభిమానులు జనసేన నాయకులు నామన నాగభూషణం దావిరా మెగా అభిమాన 
సహకారంతో ఫోన్ పే దావిరా పంప్న 46,646 రూపాయిలు జనసేన నాయకులు గుండుబోగుల పదదేకాపు 
చేతుల మీదుగా ఇవవిడం జరిగింది. మెగా అభిమాన జనసైన్కుడకి మనోదైరయూం ఇవవిడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమంలో బోనం రాజు, కుస్మ నాన్, వీరా రాయుడు మరికంత మంది మెగాఅభిమానులు 
పాలోగేనానిరు.

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

పోలరెడడి వంకటరత్ం ఆధవీరయాంలో జనంలోకి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: న్డదవోలు 
న్యోజకవరగేం, న్డదవోలు మండలం, 
తాళలోపాలం గ్రామంలో ఆదివారం 
జనసేన పార్్ట న్డదవోలు మండల 
అధయూక్షులు పోలిరెడడి వెంకటరతనిం 
ఆధవిరయూంలో జనంలోకి జనసేన 
కారయూక్రమం న్రవిహంచడం జరిగింది. 
ఈ కారయూక్రమఒలో టౌన్ నాయకులు 

రంగా రమేష్, వీరమహళ బెళలోపుకండ పుషపావత్, జిల్లో ప్రోగ్రాం కమిటీ సత్తుబాబు, మూరితు, 
అల్గే కారయూక్రమన్ని వరషింలో సైతం విజయవంతంగా మ్ందుకు తీస్కువెళ్లోన తాళలోపాలం 
జనసేన నాయకులు గోప్, సతయూనారాయణ, ఉమామహశవిరరావు స్యికుమార్, నాగేంద్ర, 
శాఖా బాబ్జ్, మణికంఠ, హరి, శివ, తాళలోపాలం జనసైన్కులు, వివిధ గ్రామాల జనసేన 
నాయకులు మరియు జనసైన్కులు పాల్గేనానిరు.

జనంతో జనసేన కారయాక్రమం 6వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమ్దాలవలస మండలంలోన్ దివంజిపేట, శైలడా, కుమ్మరి పేట గ్రామాలలో జనసేన 
పార్్ట నాయకులు కతతుకోట. నాగేంద్ర, కోరుకండ. మలేలోశవిరావు, సికోకోలు.విక్రమ్ జనసేన ఎంపీటీస్ 
ఆధవిరయూంలో ఆదివారం వరషిం వచిచానా ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా యువకులు అందరూ తోడై ప్రత్ 
ఇంటికి వెళ్లో జనసేన మేన్ఫెసో్ట తో పాటు గ్రామ సమసయూలు (మ్ఖయూంగా ఊరుకి రోడులో) తెలుస్కోవడం 
జరిగింది..ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన నాయకులు, కారయూకరతులు బార్ ఎతుతున పాల్గేనానిరు..
కారయూక్రమంలో భాగంగా వైస్పీ నాయకులు ఎవరు కూడా ఈ ప్రదేశాలకు వెళ్ళకండ.. ప్రజలు చాల్ 
కోపంగా ఉనానిరన్ హెచచారించారు.

నేతన్లకు జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
శతఘ్ని న్యూస్: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందరబంగా పడన న్యోజకవరగేం జనసేన నాయకులు ఎస్ వి బాబు 

నేతననిలకు, చేనేత కారి్మకులకు జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్లు తెలియజేస్రు. ఈ సందరబుంగా ఆయన 
మాట్లోడుతూ.. చేనేత కారి్మకుల కష్్టలను అధయూయనం చేయాలన్ పవన్ కళాయూణ్ గారు చితతుశుదిధాతో జనసేన పార్్ట 
నుండ చేనేత వికాస విభాగాన్ని ఏరాపాటు చేసి.. ఒక చైర్మన్ ను కందరు సభుయూలను న్యమించి చేనేత కారి్మకుల 
కష్్టలను, వారి సిథాత్గతులను అధయూయనం చేసి రాబోయే రోజులోలో చేనేత కారి్మకుల కష్్టలను తీర్చా విధంగా ఓ 

ప్రణాళ్క సిదధాం చేశారన్ తెలియజేస్రు.

కిడ్్ బాధితుడకి అండగా నలచిన 
బొబ్్పల్ల సుర్ష్ నాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: సర్విపలిలో న్యోజకవరగేం జనసేన పార్్ట నాయకులు బొబేబుపలిలో స్ర్ష్ 
నాయుడు ఆదివారం 10000/- నగదు పండులో మనుబోలు మండలం మ్దదే మ్డ 
గ్రామాన్కి చెందిన పాలిచేరలో వెంకయయూ కిడీని వాయూధిగ్రస్తుడకి ఇవవిడం జరిగింది. ఆయన 
విలేకరులతో మాట్లోడుతూ కిడీని వాయూధితో ఎంతో ఇబబుంది పడుతూ కనీసం కళ్్ళ 
కూడా కన్ప్ంచనటువంటి పరిసిథాత్.. మ్గుగేరు బ్డడిలతో జీవనాన్ని కష్ట స్ధయూంగా 
కనస్గిస్తుననిటువంటి పాలిచరలో వెంకయయూ ఆరు నెలల నుంచి కిడీని వాయూధితో 
బాధపడుతూ.. డయాలసిస్ చేయించుకుంటూ.. ఎంతో ఇబబుందులు పడుతుంట్ 
ప్రభుతవిం గానీ.. ప్రభుతవి యంత్ంగం గాన్ ఆ కుటుంబాన్కి ఏ విధంగా కూడా 
సహ్య సహకారాలు అందించకపోవడం చాల్ బాధాకరమైన విషయం.
ఆదివారం సర్విపలిలో న్యోజకవరగే జనసేన పార్్ట నుంచి ఆ కుటుంబాన్కి అండగా 
ఉంట్మన్ చెప్పా హ్మీ ఇవవిడం జరిగింది. అదేవిధంగా అతన్ రెండు కళ్్ళ కూడా 
ఆపర్షన్ చేయిస్తుమన్ హ్మీ ఇవవిడం జరిగింది.
ఎవరైనా దాతలు మ్ందుకు వచిచా ఆ కుటుంబాన్కి ఆరిథాక స్యం అందించడాన్కి ఒక 
అడుగు మ్ందుకు వేయాలన్ జనసేన పార్్ట నుంచి కోరడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని 
మా అధయూక్షులు జనసేన పార్్ట అధినేత పవన్ కళాయూణ్ గారి దృష్్టకి కూడా తీస్కు 
వెళాతుం.. ఆ కుటుంబాన్ని అన్ని విధాల ఆదుకునే దాన్కి మా వంతు మేమ్ స్యి 
శకుతుల ప్రయత్నిస్తుమన్ తెలియజేస్రు. ఈ కారయూక్రమంలో రహమాన్ భాయ్, ప్న్శెటి్ట 
మలిలోకారుజ్న్, శ్రీహరి, స్ధాకర్ తదితరులు పాల్గేనానిరు.

జనసేన వీరమహిళలే నీ తాట తీస్్తరు.. 
రోజాను హెచ్చరంచిన జయరాం రెడడి

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం జిల్లో జనసేన ఉపాధయూక్షులు ల్యర్ కుంటిమదిదే 
జయరాం రెడడి మాట్లోడుతూ రోజమ్మ మీరు…. నేను మహళా అనే అంశాన్ని ఎపుపాడో 
మరిచాపోయారు? ఆదివారం మీరు రాజాయూంగ బదదే పదవిలో ఉంటూ నేను ఒక మిన్స్టరిని 
అనే అంశాన్ని మరిచాపోయి సంస్కోరహీనంగా ఎదుటివారిన్ మాట్లోడడిం ఎంతవరకు 
సమంజసం?
మీరు గతంలో టిడప్ పార్్టలో ఉండ 
దివంగత నేత మాజీ మ్ఖయూమంత్రి 
కీరితుశేషులు డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడడి గారిన్ 
మాట్లోడన మాటలు మరిచాపోయారా? 
మీకు అవకాశం ఉననిపుపాడు ఆ మాటలు 
ఒక మారు వినండ. ఎందుకంట్ మీరు 
టిడప్లో ఉండ ఆరోజు కాంగ్రెస్ ఆ పార్్ట నేడు వైస్పీ. ఆ పార్్టలో ఉనని వార్ ఇపుపాడు 
వైస్పీ నాయకులు… అపుపాడు వీరందరినీ త్టి్టన మాటలు వినానిం ఈరోజు వైస్పీలో 
ఉండ టిడప్ నాయకులను త్డుతునని మాటలు వింటునానిం కాబటి్ట… నీ కంటికి 
అందరూ ప్చిచా పటి్టన ప్లలో వెధవల్లోగా కనపడడంలో తపుపాలేదు.
అమ్మ రోజమ్మ నీ జగననని కథలు నీ కథలు రోజు విన్ విన్ మాకు స్వైపోయింది తలిలో. 
ఇంక చాలు తలిలో నీ కథలు.. మీ అనని కథలు…. మీ పార్్టకి చెందిన ఎమె్మలేయూలు ఎంపీలు 
మహళల పటలో అసభయూకరంగా ప్రవరితుస్తు మాట్లోడుతునానిరు. రాజాయూంగబదధామైన 
పదవిలో ఉనానిమన్ విచక్ణ మరిచిపోయి అచ్చాచిచాన ఆంబోతుల్లోగా ప్రజలు 
అసహయూంచుకుంటునానిరు అనే ఇంగిత జాఞానం లేకుండా మాటలు మాట్లోడుతునానిరు.
అమ్మ రోజమ్మ మొననినే మీ పార్్ట ఎంపీ… గన్ మిస్ ఫైర్ అయింది!! ఆ దరిద్రం అంతా 
దేశ ప్రజలు చూడలేకపోయారు.. మీరు ఇదివరకే అసంబీలోలో గన్ కంట్ జగననని మ్ందు 
వస్తురన్ చెపాపారు… జాగ్రతతు తలిలో జగననని గన్ మిస్ ఫైర్ కాకుండా చూస్కో తలిలో!!
నీల్గా సంస్కోరహీనంగా మేమ్ మాట్లోడలేమ్ తలిలో ఎందుకంట్ మాకు స్త్రీలు అంట్ 
గౌరవం.. మీరు కనీసం ఇకనుంచి అయినా ఒళ్్ళ జాగ్రతతుగా పటు్టకన్ మాట్లోడండ 
మర్ మ్ఖయూంగా జనసేన నాయకులను కారయూకరతులు ఉదేదేశించి మాట్లోడేటపుపాడు అధికార 
మదమెకికో నోటికి హదుదే అదుపు లేకుండా మాట్లోడతే చూస్తు ఊరుకోం… అవసరమైతే 
మా జనసేన వీర మహళలు నీ తాట తీస్తురన్ హెచచారిస్తునానిమన్ జయరాం రెడడి 
హెచచారించారు.

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

శ్రీకాంత్ రెడడి ఆధవీరయాంలో జనసేన కారయాకర్తల ఆతీమాయ 
సమావేశం

శతఘ్ని న్యూస్: తాడపత్రి న్యోజకవరగేంలోన్ పదదేవడుగురు మండలంలో జనసేన కారయూకరతుల 
సమావేశం ఆదివారం స్యంత్రం తాడపత్రి న్యోజకవరగే ఇంచార్జ్ కదిరి శ్రీకాంత్ రెడడి 
ఆధవిరయూంలో న్రవిహంచడం జరిగింది. మ్ందుగా ఈ కారయూక్రమంలో పదదేవడుగురు గ్రామాన్కి 
చెందిన 10 మంది, చిననివడుగురు గ్రామాన్కి చెందిన 7 మంది, క్రిష్్టపాడు గ్రామంనకు చెందిన 5 
మంది జనసేన పార్్ట సిదాదేంతాలు నచిచా పార్్టలో చేరడం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా శ్రీకాంత్ రెడడి 
మాట్లోడుతూ మండలంలో ఎటువంటి సమసయూలు అయినా తన దృష్్టకి తీస్కురావాలన్ తవిరలో 
పదదేవడుగురు మండల కమిటీ ఏరాపాటు చేసి మండల పరిధిలో ఉనని అన్ని గ్రామాలలో పరయూటించి 
తమ దృష్్టకి వచిచాన సమసయూలను పరిషకోరిస్తు, సిదాదేంతాలు వివరించి పార్్టనీ బలోపేతం చేస్తు 
గ్రామ కమిటీలు ఏరాపాటు చేస్తుమన్ చెపపాడం జరిగింది.
అదేవిధంగా వచేచా స్రవిత్రిక ఎన్నికలకు ఇపపాటినుంచే మండల నాయకులు మరియు జనసైన్కులు 
అందరూ సంసిదధాం కావాలన్.. కారయూకరతులకు ఏ సమసయూ వచిచాన తనకు తెలియజేయాలన్ 
కారయూకరతులకు ఎలలోపుడూ అందుబాటులో ఉంట్నన్ ఏ సమసయూ వచిచాన తాను చూస్కుంట్నన్ 
కారయూకరతులకు భరోస్ ఇచాచారు. ఈ కారయూక్రమంలో న్యోజకవరగే కారయూకరతులు పాల్గేనడం జరిగింది.

మదిదిలేరు వాగుకు మరమమాతు్తలు చేపట్టాల: 
జనసేన డమండ్

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూ స్యి జిల్లో, కదిరి: 
అయాయూ కదిరి న్యోజకవరగేం ఎమె్మలేయూ 
పడబలిలో వెంకట సిదదే రెడడి గారు….!! మదిదే 
లేరు వాగుకు రాయచ్టి రోడుడి నుంచి 
ఎన్.జి.ఓ కాలనీ వరకు ప్రొటక్న్ వాల్ 
తో పాటుగా బ్రిడజ్ల న్రా్మణం చేపడతాం 
అన్ కదిరి న్యోజకవరగేం ప్రజలకు మీరు 

ఇచిచాన హ్మీ మరచిపోయారా..??
2019 ఎన్నికలోలో మీరు ప్రత్పక్ంలో ఉననిపుపాడు మదిదేలేరు వాగు ఆక్రమణలకు గురికాకుండా రక్ణ 
గోడను న్రి్మస్తునన్ హ్మీ ఇచాచారు కానీ అధికారంలోకి రాగానే ఆ మాట మరచిపోయారు. ఇటీవల 
కురిసిన భార్ వరాషిలకు వరదలు వచిచా మదిదేలేరు వాగు మొతతుం కోతకు గురి అయియూ వరదనీరు 
మొతతుం ప్రజలు న్వసిస్తునని ఇండలోలోకి చేరాయి. ఆ ఆనవాలు నేటికీ కనపడుతునాని మీరు కానీ.. 
అధికారులు కానీ మదిదే లేరు వాగు గురించి ఆలోచన చెయయూలేదు. మీ న్రలోక్ష్ం కారణంగా కదిరి 
నుంచి హందూపురం, బెంగళూర్ వంటి ప్ంతాలకు వెళ్లో ప్రధాన రహదారిలో వరదలకు మదిదే 
లేరు వాగుకు ఆనుకన్ ఉనని రహదారి మొతతుం కోతలకు గురవుతోంది. దీన్ కారణంగా ఏదైనా 
అనుకోన్ ప్రమాదం జరిగితే వాహనాలు వాగులో పడ ప్ణనష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర 
రోడుడి రవాణా అధికారులు, కదిరి న్యోజకవరగేం ఎమె్మలేయూ సపాందించి వాగు మరమ్మతుతు పనులు 
చేసి ప్రమాదాలను న్వారించాలన్ స్థాన్క ప్రజల తరపున కదిరి జనసేన పార్్ట తరపున సతయూ స్యి 
జిల్లో జనసేన కారయూక్రమాల న్రవిహణ కమిటీ సభుయూలు లక్ష్మణ కుట్ల డమండ్ చేస్రు.

చేనేత కారమాకుడు గంగాధర్ గృహ ప్రవేశ వేడుకలో 
పాల్గేన్ ఇంటిపల్ల ఆనందరాజు

శతఘ్ని న్యూస్: చింతలపలిలో 
గ్రామ చేనేత కారి్మకుడు 
ప్చుచాక గంగాధర్ న్తన 
గృహ ప్రవేశం సందర్ంగా 
జరిగిన కారయూక్రమంలో 
పాల్గేనని రాజోలు వైస్ 
ఎంపీపీ ఇంటిపలిలో 
ఆనందరాజు, గ్రామ 
జనసేన పార్్ట అధయూక్షులు 
గణశాల రామరాజు, ప్పపాళలో 
లక్ష్మణరావు, ఇంటిపలిలో నాన్, 

లంకలపలిలో రమేష్, అదేదేపలిలో గోప్, పలివెల రమేష్ తదితర జనసైన్కులు పాల్గేనానిరు. జాతీయ 
చేనేత దినోత్సవం రోజున ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గేననిందుకు జన సైన్కులు ఆనందాన్ని వయూకతుం 
చేశారు.

నం మాడుగుల నయోజకవరగే జనసైనకుల 
ఆతీమాయ కలయిక

శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల: స్థాన్క మాడుగుల వెంకట్శవిర స్విమి ఆలయంలో 
మాడుగుల న్యోజకవరగే జనసైన్కులు సమావేశమై.. సప్టంబర్ 2వ తేది జనసేన 
పార్్ట అధినేత పవన్ కళయూణ్ జన్మదినం సందరబుంగా.. న్యోజకవరగే స్థాయిలో 
పదదే ఎతుతున బైక్ రాయూలీ మరియు అనని సంతరపాణ ఇతర సంసకోృత్క కారయూక్రమాలు 
చేయడం కోసం జనసైన్కులు అందరూ ఒకే తాటిపై ఉండ కారయూక్రమం జయప్రదం 
చేయడాన్కి ఈ సందర్ంగా నేడు సమావేశమై మాడుగుల న్యోజకవరగే 
జనసైన్కులు న్ర్ణయించుకునానిరు.

నతయావసర సరుకుల ధరల నయంత్రణలో రాష్ట్ర 
ప్రభుతవీం విఫలం: దారం అనత

శతఘ్ని న్యూస్: న్తయూవసర వస్తువుల 
ధరలు న్యంత్రించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుతవిం 
వైఫలయూం చెందింది. రాష్ట్రంలో ప్రజా 
వయూత్ర్క పరిపాలన నడుసోతుంది. 2014లో 
430 రూపాయలు ఉనని గాయూస్ ధర నేడు 
వీన్ వందకు పంచారు. పట్రోల్ ధర 70 
రూపాయలు, 60 రూపాయలు డీజిల్ ధర 
ఉంట్ నేడు పట్రోల్ 112, డీజిల్ 105 
కు పంచారు. పకకో రాష్్రాలోలో లీటరుకు 
పది రూపాయలు తకుకోవ ఉంది. ఏపీలో 
ఉననిందుకు మ్ఖయూమంత్రికి స్ంకం 

చెలిలోంచాలి్స వస్తుంది. ఆరిథాక సంక్షోభంలో కటు్టమిట్్టడుతునని నేపాల్, శ్రీలంకలో 
కూడా ఇంత ధరలు లేవు. టమేట్ ధరలు పడపోతునానియన్ వాటి గురించి 
మాట్లోడే నాయకుడే లేడు.. సంవత్సరంలో 700 మంది రైతులు బలవన్ మరణాలు 
చేస్కుంటునానిరు. కరోనా వచిచాన తరావిత మందుల ధరలు 30 శాతం పరిగాయి.. 
కరోనా సమయంలో ప్రజలు ఆరిథాక ఇబబుందులతో సతమతమవుతుంట్ ధరలు ఎల్ 
పంచుతారు అన్ ప్రశినిస్తునానిం.. జగనో్మహన్ రెడడి వలలో రాష్్రాన్కి ఎటువంటి మేలు 
జరగకపోగా ప్రజలను నానా ఇబబుందులకు గురి చేశారు. వెంటనే నష్ట ప్రభుతవిం 
న్యంత్రణ చేసి ప్రజల పక్షాన న్లబడ ప్రజలను ఆదుకోవాలన్ జనసేన పార్్ట 
తరఫున చితూతురు జిల్లో ప్రధాన కారయూదరిశి దారం అన్త డమాండ్ చేస్రు.

జనసేన 7వ డవిజన్ కమిటీ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ 7వ డవిజన్, జనసేన పార్్ట నాయకులు ద్మకండ 
అశోక్ ఆధవిరయూంలో ఆదివారం 7వ డవిజన్ కమిటీ సమావేశం ఏరాపాటు చేయడం 
జరిగింది. ఈ సమావేశంలో డవిజన్ లో ప్రజలు ఎదుర్కోంటునని ప్రజా సమసయూల 
గురించి, డవిజన్ లో చేపట్టవలసిన జనసేన కారయూక్రమాల గురించి చరిచాంచడం 
జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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చెత్తపను్ కటటాడానకి, నెలవారీ జీతాలు 
చెల్లంచట్నకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా?: 

నమమాకాయల రాము
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన ఉమ్మడ అనంతపురం జిల్లో 
అధికార ప్రత్న్ధి న్మ్మకాయల రామ్ మాట్లోడుతూ 
చెతతుపనుని కట్టట్న్కి, నెలవార్ జీతాలు చెలిలోంచట్న్కి 
ఏమైనా సంబంధం ఉందా?.. అన్ ప్రశినించారు. చెతతు 
పనుని కట్టటం అనేది పౌరుల భాథయూత. నెలవార్ జీతాలు 
చెలిలోంచటం అనేది ప్రభుతవిం ఖచిచాతంగా చేయాలి్సన 
విథి. లేక పోతే అరిథాక సిథారతవిం కోలోపాయినటులో లకకో.!!
చెతతు పనుని ఎపపాటికపుపాడు వెంటనే కట్్టలన్ అడగటం 

ఏమిటి? అసలు మీకు ఏమాత్రం బుథిథా జాఞానం ఉనానియా.. ఇకకోడ మరోక దికుకోమాలిన 
విషయం ఏమిటంట్, ఈ ఉద్యూగులు ప్రభుతావిన్కి పూరితుగా బాన్సలుగా మారిపోయారు. 
అందుకే వారికి ప్రశినించే హకుకో లేకుండా పోయింది. కాకపోతే ఒక స్మానయూ పౌరుడగా 
నా అభిప్యం న్కకోచిచాగా చెబుతునానిన్ న్మ్మకాయల రామ్ ప్రబుతవింపై మండపడాడిరు.

మల్లప్పకు జనమాదిన శుభాకాంక్షలు 
తెలపిన నరసంహులు

శతఘ్ని న్యూస్: మంత్లయం న్యోజకవరగేం: 
మంత్లయం జనసేన పార్్ట నాయకులు పంత 
నరసింహులు ఆద్న్ కదమసింహం జనసేన 
పార్్ట ఇనాచారిజ్ మలలోపపా కు జన్మదిన శుభాకాంక్లు 
తెలియజేస్రు. ఈ సందరబుంగా ఆయన 

మాట్లోడుతూ మంత్లయం న్యోజకవరగేంలో 
జనసైన్కులు జనసేన పార్్ట తరఫున మరింత యాకి్టవ్ 

గా ఉండాలన్ టిడప్, వైకాపా పార్్టలు రెండు దంగల 
పార్్టలు, టిడప్ తో పతుతు ఉంటుందన్ జనసైన్కులు 
ఎదురుచూడకండ.. అవినీత్ పార్్టలకు జనసేన పార్్ట 
ఎపుపాడూ వయూత్ర్కమ్ కాబటి్ట పతుతులు గురించి 
ఆలోచించకుండా జనసేన పార్్టకి కృష్ చేయాలన్ 
తెలియజేశారు.

ఎంపీ గోరంట్ల పై చరయాలు తీసుకోవాలంటూ.. 
జనసేన నరసన

శతఘ్ని న్యూస్: సతయూస్యి జిల్లో, హందూపురం పారలోమెంట్ ఎంపీ గోరంటలో మాధవ్ 
పై చరయూలు తీస్కోవాలన్ ఆదివారం పనుగొండ మండలంలో జనసేన పార్్ట పనుకండ 
మండల అధయూక్షుడు మహష్ ఆధవిరయూంలో స్థాన్క ఎనీ్టఆర్ సరికోల్ నుంచి అంబేదకోర్ సరికోల్ 
వరకు రాయూలీ న్రవిహంచి.. అంబేదకోర్ సరికోలోలో బైట్యించి.. ఎంపీ గోరంటలో మాధవ్ న్ 
వెంటనే ఎంపీ పదవీ నుంచి రాజీనామా చేయించి కఠిన చరయూలు తీస్కోవాలన్ న్రసన 
తెలియజేయడం జరిగింది.
ఈ కారయూక్రమాన్కి, రాష్ట్ర చేనేత కారయూదరిశి ఎర్రిస్విమి చిపపాల, న్యోజకవరగే నాయకులు 
కుమార్, జిల్లో కారయూదరిశి స్ర్ష్, జిల్లో సంయుకతు కారయూదరిశి వెంకట్ష్ మండల కనీవినరులో, 
మహష్, జేబీ, గంగాధర, వీర మహళ, శిర్ష జనసేన నాయకులు, రాజేష్, నాగరాజ్, 
ప్రదీప్, హరి నాయక్, స్ర్ష్, సయయూద్ బాబా, విజయ్ సంతోష్, హరషి, శీన, ప్రస్ద్, 
హనుమంతు, ఆటో నారాయణ, మూరితు, చలపత్, సోమ్, చంద్ర, కలలోపపా, రవి, రెడడి, 
కారయూకరతులు పాల్గేనడం జరిగింది.
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ఎంపీ గోరంట్లను పారీటా నుంచి సస్పండ్ చేయాల: 
జనసేన డమండ్

శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ స్పీ 
ప్రభుతవిం అదికారంలోకి వచిచాన తరావిత 
అరాచకాలు అతాయూచారాలకు న్లయంగా 
మారుతోందన్ గుంటూరు జిల్లో ప్రధాన 
కారయూదరిశి ఉపుపా వెంకటరతతుయయూ, గుంటూరు 

నగర జనసేన పార్్ట ఉపాధయూక్షులు చింతా ర్ణుకారాజు దుయయూబట్్టరు.. ప్రజలు ఎనునికునని 
ఒక ప్రజాప్రత్న్ధి అయిఉండ సభయూసమాజం సిగుగేపడేల్ ప్రవరితుసేతు ఇంతవరకు వైయస్్సర్ 
కాంగ్రెస్ పార్్ట ఎటువంటి చరయూలు తీస్కోకపోవడం దురా్మరగేమన్ అనానిరు… పశు జన్మ 
ఎతాతుడు కాబట్్ట ఒక పశువు ల్గా న్యూడ్ వీడయో చేసి రాష్ట్ర మొతతుం అసహయూంచుకునే 
విధంగా చేసిన ఎంపీ గోరంటలో మాధవ్ న్ పార్్ట నుంచి ససపాండ్ చేయాలన్ జనసేన పార్్ట 
తరుపున డమాండ్ చేస్తునానిం. ఒక ఎంపీగా ఉనని వయూకితు ఈ విధంగా చేయడం మీడయాతో 
సహ్ సోషల్ మీడయాలో వైరల్ అయియూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరువును గంగలో కలిపారు.. 
అయినా సర్ దీన్పైన ఎంకె్విర్ చేసి చరయూలు తీస్కుంట్మన్ పార్్ట అధిష్్టనం అంటునానిరు.. 
అంట్ ప్రభుతవి పరిపాలన ఏవిధంగా ఉంద్ అరథామవుతుంది అన్ అనానిరు.. ఇకనైనా 
సతవిరమే చరయూలు తీస్కోవాలన్.. లేకపోతే రాష్ట్రంలో ఉనని మహళాలోకమే తగిన బుదిధా 
చెబుతారన్.. రాష్ట్రంలో ఉనని మహళలు అసహయూంచుకునే విధంగా చేసిన వైసిప్ పార్్ట 
గంట, అరగంటల ఎంఎల్ఏ, ఎంపీలన్ వెంటనే భరతురఫ్ చెయాయూలి.. మెగా ఫ్యూమిలీ 
అంట్ మీడయా మ్ందుకు ఎగేస్కన్వచేచా మహళా సంఘాలు నాయకులు వైచిప్ 
నాయకులు రోజా, వాసిరెడడి పద్మలు ఈ సంఘటన గురించి మాట్లోడకుండా మౌనంగా 
ఉండపోవడం దేన్కి సంకేతం అన్ అనానిరు.. తపుపా ఎవరు చేసినా తపేపా అవుతుంది.. 
అంతేకానీ అధికారంలో ఉననివారికి ఒకపదధాత్.. లేన్వారికి మరో పదధాత్ ఉండకూడదు 
కాబటి్ట ఎంపీపైన తక్ణమే చరయూలు తీస్కోవాలన్ డమాండ్ చేస్తునానిం.
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