
గురువారం, 27 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మువ్వన్నెల జెండా ఎగరేసిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ కంద్ర కారాయాలయంలో సంప్రదాయబద్ంగా నిర్వహంచారు. పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ 
జాతీయ పతాకానిని ఎగురవేసి వందనం సమర్పంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో పార్టీ పి.ఏ.సి. చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్, పోలిట్ బ్యారో సభ్యాడు అర్హమ్ ఖాన్, 
పార్టీ ఉపాధయాక్షులు మహందర్ రెడ్డి, పార్టీ తెలంగాణ ఇంఛార్జ్ శంకర్ గౌడ్, పార్టీ నాయకులు ఎ.వి.రతనిం, షేక్ రయాజ్, కళ్యాణం శివ శ్రీనివాస్,రాధారం 
రాజలింగం, సతీష్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ధవళేశ్వరెం గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో కెందుల దురేగేష్
తూరు్పగోదావర, 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు పురస్కరంచుకొని జనసేన తూరు్పగోదావర జిల్్ల అధయాక్షులు కందుల దుర్గొష్ ధవళేశ్వరం స్థానిక బస్టీండ్ పక్కన డాకటీర్ 
బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కు పూలమాలవేసి జిల్్ల కారయావరగొ సమక్ంలో ఘనంగా జండా వందన కారయాక్రమం నిర్వహంచడం జరగంది. అనంతరం స్్వట్ అందజేసి శుభాకాంక్లు 
తెలియజేశారు. స్్వతంత్రయా సమరయోధులను స్మరంచుకుంటూ భారతదేశ ఔనితాయానిని, స్ంప్రదాయానిని, సంస్కకృతిని ఎల్లవేళల్ కాపుడుకుంటూ భావితరాలకు వారసత్వంగా 
అందించాలని మరయు దేశ అభివకృదిధిలో యువత కీలకపాత్ర పోషంచాలని ఆకాంక్ంచారు. రాజమండ్రి రూరల్ గ్రామం ప్రజలకు, నాయకులకు, కారయావరాగొనికి మరయు 
జనసేన శ్రేణులకు 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్లు తెలియచేస్రు.

శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగేెం జనసేన గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు, ఉచిత వైదయా శిబిరెం
శ్రీకాళహసితి, గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్ంగా శ్రీకాళహసితి నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంఛారజ్ 
శ్రీమతి వినుత కోటా ఏర్్పడు మండలం, ఏర్్పడు పటటీణంలో జాతీయ జండాను ఆవిష్కరంచడం 
జరగంది. అనంతరం నో మై కాని్సటిట్యాఎని్స కారయాక్రమంలో బాగంగా జనసైనికుల అభయారథాన మేరకు 
విష జ్వరాలతో టైఫాయిడ్, మలేరయా, డంగ్యాతో ఇబ్ందులు పడుతునని కొతతి వీరాపురం గ్రామానిని 
సందర్శంచి మెడ్కల్ కాయాంపు కడప జిల్్ల డాకటీర్ సెల్ అధయాక్షులు డా. రెడ్డి ప్రస్ద్ సహకారంతో 
నిర్వహంచి, గ్రామంలోని వందల మంది ప్రజలకు ఉచితంగా వైదయాం అందించి, వారకి పర్క్లు చేసి 
సరపడా మాత్రలు, ఇంజక్న్ లు వెయయాడం జరగంది. రెండు నెలలుగా విష జ్వరాలతో ఇబ్ందులు 
పడుతునాని కూడా అధికారులు ఎవరు పటటీంచుకోలేదు అని ప్రజలు తెలియజేశారు, డ్రైనేజ్ కాలువలు 
అస్సలు లేనందున మురకి నీరు వీధులో్ల నిల్వ ఉండడం వల్ల ఈ విష జియారాలకు కారణం అని ప్రజలు 
తెలియజేశారు. గ్రామంలో పరయాటంచి సమసయాలను వినుత పరశీలించడం జరగంది. ఈ సమసయాలను 

మండల అధికారులు, జిల్్ల కలెకటీర్ దకృషటీకి తీసుకుని వెళతామని, పరష్్కరం అయ్యా వరకు ప్రజలకు అండగా 
ఉంటామని బరోస్ ఇవ్వడం అడ్గంది. ఈ కారయాక్రమంలో ఏర్్పడు మండల అధయాక్షుడు కిరణ్ కుమార్, నాయకులు 
నితీష్, వినోద్, చందు చౌదర, రవికుమార్, తేజా, గర్ష్, మునిసేఖర్,మధు, వంశిధర్, రామకకృష్ణ, జనసైనికులు 
పాల్గొనానిరు.
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ఖమ్ెం జిల్లా జనసేన పార్టీ కెంద్ర కార్యాలయెంలో గణతెంత్ర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: ఖమ్మం, 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలను ఉమ్మడ్ ఖమ్మం జిల్్ల జనసేన పార్టీ కంద్ర 
కారాయాలయంలో సంప్రదాయబద్ంగా నిర్వహంచారు. 
జాతీయ పతాకానిని ఎగురవేసి వందనం సమర్పంచారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో యువజన విభాగం జిల్్ల ప్రధాన 
కారయాదర్శ మెడబోయిన కార్తిక్, యువజన విభాగం జిల్్ల 
ఉపాధయాక్షులు యాసంనేని అజయ్ కకృష్ణ, యువజన 
విభాగం జిల్్ల ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటర్ మైలవరపు మణికంఠ 
మరయు విదాయారథా విభాగం కమిటీ కనీ్వనర్ గంజి ఉదయ్, 

ఖమ్మం నగర కమిటీ కారయాదర్శ బోడ వినోద్, మాలిక్, శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జిల్లాలో మొదటి స్థానెంలో “అత్తిలి-1” సచివాలయెం
శతఘ్ని న్యాస్: పశిచిమగోదావర జిల్్ల, ఏలూరు నందు 73 వ గణతంత్ర దినోత్సవ కారయాక్రమంలో భాగంగా, మొటటీమొదటస్ర ప్రవేశపెటటీన గ్రామ వారుడి సచివాలయ 
వయావసథా విభాగంలో “అతితిలి-1” సచివాలయం జిల్్లలో మొదట స్థానంలో నిలిచింది. గౌరవ జిల్్ల కలెకటీర్ శ్రీ కారతికయ మిశ్రా బహుమతి ప్రధానం చేశారు. ఈ సందర్ంగా 
గ్రామ సరచించ్ శ్రీమతి ‘గంటా విజేత’కి, సచివాలయ సిబ్ందికి పలువురు అభినందనలు తెలియజేశారు. గంటా విజేత జనసేన పార్టీ నాయకురాలు కావడం జిల్్ల 
జనసైనికులు అందరకీ గర్వకారణం అని ఈ సందర్ంగా జనసేన నేతలు ప్రశంసలు కురపించారు.

రామచంద్రపురం నియోజకవర్ంలో జనసేన గణతంత్ర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: 
రా మ చ ం ద్ర పు ర ం , 
73వ గణతంత్ర 
దినోత్సవం సందర్ంగా 
రా మ చ ం ద్ర పు ర ం 
ని యో జ క వ ర గొ ం 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ 
పోలిశెటటీ చంద్రశేఖర్ 
ఆ ధ ్వ ర యా ం లో 
ముచిచిమిలి్ల రోడుడి, 
శ్రీ బిలిడింగ్ నందు 
జాతీయ జండా 
ఆవిష్కరణ కారయాక్రమం 
చేయబడ్ంది. ఈ 
గణతంత్ర దినోత్సవ 

వేడుకలలో జనసేన నాయకులు నారపరెడ్డి పారథాస్రథి, 3 వారుడి కౌని్సలర్ అంకం శ్రీను, 
గొల్లపలి్ల కకృష్ణ, అకి్కరెడ్డి శ్రీను, వెల్ల గ్రామం జనసేన పార్టీ ఎంపిటసి 1 చికా్కల స్్వమి, కొతతిపలి్ల 
శ్రీనివాసరావు, ఎలుగుబంట్ల రాము, వడ్డి సతితిబాబు, నంబుల సుర్ష్, ఆరంకోట ఆనంద్, రాంబాబు 
నాయుడు, మాకినీడ్ వీరబాబు, కొపి్పశెటటీ రామకకృష్ణ, గంటా శివ, చికా్కల జానకిరామ్, సెలగల 
వెంకటేష్, కొలగాని సతీష్, పోలిశెటటీ మణికంఠ స్్వమి, కుంపట్ల పవన్ తదితర జనసైనికులు 
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుక కారయాక్రమంలో పాల్గొనడం జరగంది.

ఉప్పల్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయెంలో 
గణతెంత్ర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్:  ఉప్పల్ నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ కారాయాలయంలో 
తెలంగాణ రాష్ట్ర వీర మహళ్ విభాగం ఉపాధయాక్షురాలు నీహారక 
నాయుడు ఆధ్వరయాంలో 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా 
నిర్వహంచడం జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో రాష్ట్ర వీరమహళ్ 
విభాగం కారయానిర్వహక సభ్యారాలు వెంకట లక్ష్మి, ఏ.ఎస్.రావు నగర్ 
డ్విజన్ ప్రధాన కారయాదర్శ కుమార్, ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటర్ మోహన్ 
రావు, జే.ఎస్. భరత్, కారయానిర్వహణ సభ్యాలు రామాంజనేయులు, 
చర్లపలి్ల డ్విజన్ ఉపాధయాక్షుడు దేవేందర్, ప్రధాన కారయాదర్శ సూరయా 
తోరం పాల్గొని విజయవంతం చేశారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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టెం జనసేన వైకోట ఆధ్వరయాెంలో ఘనెంగా గణతెంత్ర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: వైకోట, టీం జనసేన వైకోట ఆధ్వరయాంలో 73వ ఘనతంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహంచారు, వైకోట గ్రామపంచాయతీలో ఉనని మండల పరషత్ 
ప్రాధమిక పాఠశాలలో, మండల పరషత్ ఆదర్శ సూ్కల్ లో, జాఞానంకొండ నాగంద్ర 
ఇంగ్్లష్ మీడ్యం సూ్కలో్ల మరయు సిధారథా ఇంగ్్లష్ మీడ్యం సూ్కలో్ల జాతీయ 
జండాను ఎగురవేసి భారత రాజాయాంగ రూపకరతి అంబేద్కర్ కి ఘననివాళులు అర్పంచి 
నేట బాలలే ర్పట పౌరులు అని గురుతి చేసూతి వారకి మన మహానుభావులందర గురంచి 
పిల్లలకు తెలియచేసి వేడుకలిని ఘనంగా నిర్వహంచి సూ్కల్ లోని పిల్లలందరకీ స్్వట్్ల 
పంచారు.

గుడివాడ జనసేన ఆధ్వరయాెంలో 73వ గణతెంత్ర వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: గుడ్వాడ, గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్ంగా గుడ్వాడ పటటీణ ముని్సపల్ 
హైసూ్కలో్ల జండా ఆవిష్కరణ చేసిన గుడ్వాడ పటటీణ జనసైనికులు ఈ సందర్ంగా గుడ్వాడ 
పటటీణ జనసేన నాయకులు మాచర్ల రామకకృష్ణ(ఆర్ కె) మాటా్లడుతూ ఎందరో వీరుల తాయాగ 
ఫలితమే నేడు మనం అనుభవిసుతినని సే్వచాఛా భారతం స్వతంత్ర సమరయోధులు అందరని 
స్మరంచుకుని గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్లు తెలియజేశారు.. అదే విధంగా జనసేన 
నాయకులు లక్ష్మీకాంత్ మాటా్లడుతూ ఎందరో తాయాగధనుల పుణయాఫలం పోరాట పటమతో 
భరతభూమి స్్వతంత్రం స్ధించిన తరా్వత ప్రజాస్్వమయాబదధింగా కులమతాలకు అతీతంగా 
మేధావుల ఆలోచనలతో రచించిన రాజాయాంగం గురంచి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి 
ర్పట తరాలకు తెలియజేయాలి. మనదేశంలో గాంధీజీని పూజిస్తిరు, సుభాష్ చంద్రబోస్ 
నీ గౌరవిస్తిరు, అంబేద్కర్ నీ గుండలో్ల పెట్టీకుంటారు, కానీ ఓట్ మాత్రం నేరసుథాలక 
వేసుతినానిరు, దయచేసి ఇప్పటకైనా మన రాష్ట్ర అభివకృదిధి చందాలంటే ప్రపంచ మేధావి 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలతో ముందుకు వసుతినని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ 
కళ్యాణ్ ల్ంటవారు రావాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు, చరణ్, అయయాప్ప, 
కళ్యాణి, ముసి్లం మైనారటీ నాయకులు షేక్ కర్ం, గోపిక, స్యి మరయు జనసైనికులు 
పాల్గొనానిరు.

క్రాప-శెంకర్యగూడెంలో అగ్నె ప్రమాదెం జరిగ్ 
ఇళ్ళు దగ్దమైన నిర్శ్రయులకు జనసేన అెండ 

శతఘ్ని న్యాస్: తూరు్పగోదావర, అయినవిలి్ల మండలం, క్రాప-శంకరాయగ్డం గ్రామంలో 
అగని ప్రమాదం జరగ ఇళుళు దగ్మై నిరాశ్రయులైన బొమి్మ వీర వెంకట సతయానారాయణ, 
సవరపు స్విత్రమ్మ, చేట్ల కాంతంలను జనసేనపార్టీ నాయకులు పరామర్శంచడం 
జరగంది. జనసేనపార్టీ నాయకులు తుండూర సంతోష్ మరయు జనసైనికుల ఆరథాక 
సహాయంతో 25 కిలోల బియయాం, నితాయావసర సరుకులు అందచేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జిల్్ల జనసేనపార్టీ ఉపాధయాక్షులు స్నబోయిన మలి్లకారుజ్నరావు, జిల్్ల కారయాదర్శ మదా్ 
చంటబాబు, అయినవిలి్ల మండల వైస్ ఎం.పి.పి. అడపా నాగభూషణం, విలస ఎమ్.పి.ట.
సి. కుపా్పల రాంబాబు, క్రాప జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు చిక్కం సతయానారాయణ, జనసేనపార్టీ 
నాయకులు పడాల గర, తోలేట ఉమ, నిడుమోలు ఉమ, దామిశెటటీ రాజా, మాదాల శ్రీధర్, 
ఉందురతి రమణ, పాయసం స్యి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

బుచి్చెంపేట జనసేన ఆధ్వరయాెంలో గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: రాజాం, బుచిచింపేట గ్రామ యువత ఆధ్వరయాంలో జరగన గణతంత్ర 
దినోత్సవ వేడుకలో్ల యు.పి.రాజు పాలోగొని మహాతా్మ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేసి జండాకు వందనం చేశారు. అనంతరం గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్ంగా జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయాంలో రాజాం స్థానిక చవిట మూగ పాఠశాలలో ఉనని విదాయారుథాలకు పండు్ల 
పంపిణీ చేశారు. రాజాం నియోజకవరగొ నాయకులు యు.పి.రాజు మాటా్లడుతూ ఎందరో 
స్్వతంత్రయా సమర యోధులు, అమర వీరుల ఫలితమే భారతీయుల సే్వచఛా. వార 
సూఫూరతితో ముందుకు స్గుదామని, సే్వచాఛాయుత భారతంలో అభివకృదిధి అనిని వరాగొలకు 
చేరువ కావాలని, రాజాయాంగ సూఫూరతిని పరరక్ంచేల్ ప్రజలందరూ భాదయాత తీసుకోవాలని 
కోరారు. ఈ కారయాక్రమంలో నాయకులు జగదీశ్వర్ రావు, స్మంతుల రమేష్, గోవింద్ 
రావు, దురాగొరావు, రామకకృష్ణ, స్యి తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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బాలాజీ జిలాలాను వయూతిరేకిస్తునని స్థానికులు – ఏకీభవిస్తునని జనసేనబాలాజీ జిలాలాను వయూతిరేకిస్తునని స్థానికులు – ఏకీభవిస్తునని జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: తిరుపతి అనే పేరు ఒక చరత్ర తిరుపతి తిరుమల అనే కవలలు ల్ంట కమలమైన పేరును, బాల్జీ జిల్్లగా శతఘ్ని న్యాస్: తిరుపతి అనే పేరు ఒక చరత్ర తిరుపతి తిరుమల అనే కవలలు ల్ంట కమలమైన పేరును, బాల్జీ జిల్్లగా 
మారచిడం చాల్ బాధాకరం, నార్తి సైడ్ వారు బాల్జీ అంటారు మన పక్క అందరూ కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్్వమి అని అంటారు మారచిడం చాల్ బాధాకరం, నార్తి సైడ్ వారు బాల్జీ అంటారు మన పక్క అందరూ కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్్వమి అని అంటారు 
అందరకీ అది మాత్రమే తెలుసు, అయితే దీని వెనుక ఏదైనా మీ యొక్క స్వల్భం కోసం పేరు మారుసుతినానిరా అని స్థానికుల ఆవేదన. అందరకీ అది మాత్రమే తెలుసు, అయితే దీని వెనుక ఏదైనా మీ యొక్క స్వల్భం కోసం పేరు మారుసుతినానిరా అని స్థానికుల ఆవేదన. 
దీనిపై జనసేన పార్టీ కూడా తిరుపతి జిల్్ల గానే ఉంచాలి, మారచి తిరుపతి యొక్క చరత్రను చరపవద్ని అధికార యంత్ంగానికి దీనిపై జనసేన పార్టీ కూడా తిరుపతి జిల్్ల గానే ఉంచాలి, మారచి తిరుపతి యొక్క చరత్రను చరపవద్ని అధికార యంత్ంగానికి 
ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వనికి డ్మాండ్ చేసుతినానిమని తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ అని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వనికి డ్మాండ్ చేసుతినానిమని తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ కిరణ్ రాయల్ అని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకంక్షలు తెలిపిన గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకంక్షలు తెలిపిన 
దారం అనితదారం అనిత

శతఘ్ని న్యాస్: చితూతిరు, స్్వతంత్రయా్ర సమర యోధుల పోరాటం, అమర శతఘ్ని న్యాస్: చితూతిరు, స్్వతంత్రయా్ర సమర యోధుల పోరాటం, అమర 
వీరులు తాయాగఫలం, ఆంగ్లయులపై తిరుగులేని విజయం, మన గణతంత్ర వీరులు తాయాగఫలం, ఆంగ్లయులపై తిరుగులేని విజయం, మన గణతంత్ర 
దినోత్సవం.. సర్వసతాతిక, స్మయావాద, లౌకిక, గణతంత్ర, ప్రజాస్్వమయా దినోత్సవం.. సర్వసతాతిక, స్మయావాద, లౌకిక, గణతంత్ర, ప్రజాస్్వమయా 
రాజాయాంగం రూపుదిదు్కొని నేటకి 73 సంవత్సరాలు పూరతి చేసుకునని రాజాయాంగం రూపుదిదు్కొని నేటకి 73 సంవత్సరాలు పూరతి చేసుకునని 
సందర్ంగా భారతీయులందరకి చితూతిరు జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్శ దారం సందర్ంగా భారతీయులందరకి చితూతిరు జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్శ దారం 
అనిత గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్లు తెలిపారు.అనిత గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్లు తెలిపారు.

రాజమహంద్రవరం జనసేన ఆధ్వరయూంలో 73వ రాజమహంద్రవరం జనసేన ఆధ్వరయూంలో 73వ 
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలుగణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్:  రాజమహంద్రవరం, స్థానిక ఆదమ్మ దిబ్ వాంబే కాలనీలో శతఘ్ని న్యాస్:  రాజమహంద్రవరం, స్థానిక ఆదమ్మ దిబ్ వాంబే కాలనీలో 
జనసేన పార్టీ జండా వద్ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహంచిన రాజమండ్రి జనసేన పార్టీ జండా వద్ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహంచిన రాజమండ్రి 
జనసేన పార్టీ. తూరు్పగోదావర జిల్్ల సంయుకతి కారయాదర్శ గెడడిం నాగరాజు జనసేన పార్టీ. తూరు్పగోదావర జిల్్ల సంయుకతి కారయాదర్శ గెడడిం నాగరాజు 
ఆధ్వరయాంలో 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహంచడం ఆధ్వరయాంలో 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహంచడం 
జరగంది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులుగా రాజమహంద్రవరం అర్న్ జరగంది. ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథులుగా రాజమహంద్రవరం అర్న్ 
ఇంచార్జ్ అను శ్రీ సతయానారాయణ చేతుల మీదుగా జండా వందనం చేసి అనంతరం ఇంచార్జ్ అను శ్రీ సతయానారాయణ చేతుల మీదుగా జండా వందనం చేసి అనంతరం 
స్్వట్్ల పంచుకుని భారతదేశ ప్రజలందరకీ జనసేన పార్టీ తరఫున గణతంత్ర స్్వట్్ల పంచుకుని భారతదేశ ప్రజలందరకీ జనసేన పార్టీ తరఫున గణతంత్ర 
దినోత్సవ శుభాకాంక్లు తెలియజేశారు. అనుశ్రీ తో పాట్ తూరు్పగోదావర దినోత్సవ శుభాకాంక్లు తెలియజేశారు. అనుశ్రీ తో పాట్ తూరు్పగోదావర 
జిల్్ల కారయాదరు్శలు జామి సతయానారాయణ, తేజోమూరుతిలు, వైవిడ్ ప్రస్ద్ జిల్్ల కారయాదరు్శలు జామి సతయానారాయణ, తేజోమూరుతిలు, వైవిడ్ ప్రస్ద్ 
మరయు సిటీ జనసేన నాయకులుపైడ్ రాజు, గుణ్ణం శాయాంసుందర్, గుతుతిల మరయు సిటీ జనసేన నాయకులుపైడ్ రాజు, గుణ్ణం శాయాంసుందర్, గుతుతిల 
బులి్ల, నల్లంశెటటీ వీరబాబు, దేవికవాడ ఫణి, ధవలేశ్వరం నాగరాజు, సంజీవ్, బులి్ల, నల్లంశెటటీ వీరబాబు, దేవికవాడ ఫణి, ధవలేశ్వరం నాగరాజు, సంజీవ్, 
గణేష్, ఠాగ్ర్, రాంబాబు, వెంకటేష్, బాసరమణి దురాగొప్రస్ద్, కుంది రాము, గణేష్, ఠాగ్ర్, రాంబాబు, వెంకటేష్, బాసరమణి దురాగొప్రస్ద్, కుంది రాము, 
వంశీ, స్్వమి, య్సు, దురగొ, అబా్యి శ్రీను, ఎమెస్్సర్ రాజు, వీరమహళలు వంశీ, స్్వమి, య్సు, దురగొ, అబా్యి శ్రీను, ఎమెస్్సర్ రాజు, వీరమహళలు 
సునీత, అనిత, ఈశ్వరమ్మ, దేవి, చిలకమా్మ, రతనిం మరయు జనసైనికులు, సునీత, అనిత, ఈశ్వరమ్మ, దేవి, చిలకమా్మ, రతనిం మరయు జనసైనికులు, 
స్థానిక ప్రజానీకం పాల్గొనానిరు.స్థానిక ప్రజానీకం పాల్గొనానిరు.

గణతంత్ర వేడుకలోలా… గణతంత్ర వేడుకలోలా… 
అమలాపురం జనసేన కౌని్సలర్అమలాపురం జనసేన కౌని్సలర్

శతఘ్ని న్యాస్: తూరు్పగోదావర, అమల్పురం 9వ శతఘ్ని న్యాస్: తూరు్పగోదావర, అమల్పురం 9వ 
వారుడి ప్రాథమిక పాఠశాలలో గణతంత్ర దినోత్సవ వారుడి ప్రాథమిక పాఠశాలలో గణతంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహంచారు. ఘానీ్స లక్ష్మి బాయి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహంచారు. ఘానీ్స లక్ష్మి బాయి 
ప్రాథమిక పాఠశాలలో జనవర 26వ తేదీ బుధవారం ప్రాథమిక పాఠశాలలో జనవర 26వ తేదీ బుధవారం 
నాడు భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు సందర్ంగా నాడు భారత గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు సందర్ంగా 
జాతీయపతాకం ను వారుడి జనసేన కౌని్సలర్ గొలకోట జాతీయపతాకం ను వారుడి జనసేన కౌని్సలర్ గొలకోట 
విజయలక్ష్మి వాసు ఎగరవేసి, గౌరవ వందనం చేశారు. విజయలక్ష్మి వాసు ఎగరవేసి, గౌరవ వందనం చేశారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధాయాయులు ఈ కారయాక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధాయాయులు 
ఎమ్ఎస్ఎన్ మూరతి, ఉపాధాయాయులు, విదాయారుథాలు ఎమ్ఎస్ఎన్ మూరతి, ఉపాధాయాయులు, విదాయారుథాలు 
మరయు నల్్ల ఈశ్వరుడు, నల్్లచినిని, తదితరులు మరయు నల్్ల ఈశ్వరుడు, నల్్లచినిని, తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.పాల్గొనానిరు.

అతితులి జనసేన పార్టీ కరాయూలయంలో ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవంఅతితులి జనసేన పార్టీ కరాయూలయంలో ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవం
శతఘ్ని న్యాస్: అతితిలి 73 వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్ంగా అతితిలి జనసేన పార్టీ శతఘ్ని న్యాస్: అతితిలి 73 వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్ంగా అతితిలి జనసేన పార్టీ 
కారాయాలయంలో ఘనంగా జాతీయ నాయకులకు వందనం చేసి జాతీయపతాకం ఆవిష్కరంచారు. కారాయాలయంలో ఘనంగా జాతీయ నాయకులకు వందనం చేసి జాతీయపతాకం ఆవిష్కరంచారు. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ పశిచిమగోదావర జిల్్ల కారయాదర్శ అనెనిం విశ్వప్రభ్, ఎంపీటీస్ ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ పశిచిమగోదావర జిల్్ల కారయాదర్శ అనెనిం విశ్వప్రభ్, ఎంపీటీస్ 
శ్రీమతి కూసంపూడ్ గ్తారతనిం, వారుడి సభ్యాలు సుంకర సుబ్రమణయాం మరయు అతితిలి మండల శ్రీమతి కూసంపూడ్ గ్తారతనిం, వారుడి సభ్యాలు సుంకర సుబ్రమణయాం మరయు అతితిలి మండల 
జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్గొని కారయాక్రమం విజయవంతం చేశారు.జనసైనికులు, వీరమహళలు పాల్గొని కారయాక్రమం విజయవంతం చేశారు.

పెదపూడి మండలానిని విలీన ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం పెదపూడి మండలానిని విలీన ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం 
పునరాలోచంచుకోవాలి: పాటంశెట్టీపునరాలోచంచుకోవాలి: పాటంశెట్టీ

శతఘ్ని న్యాస్: రాజమహంద్రవరం జిల్్లలో పెదపూడ్ శతఘ్ని న్యాస్: రాజమహంద్రవరం జిల్్లలో పెదపూడ్ 
మండల్నిని విలీనం చేసే ప్రతిపాదనను ప్రభ్త్వం మండల్నిని విలీనం చేసే ప్రతిపాదనను ప్రభ్త్వం 
పునరాలోచన చేసి కాకినాడ జిల్్లలో విలీనం చేయాలని పునరాలోచన చేసి కాకినాడ జిల్్లలో విలీనం చేయాలని 
జనసేన పెదపూడ్ మండల సమన్వయకరతి పాటంశెటటీ కాశీ జనసేన పెదపూడ్ మండల సమన్వయకరతి పాటంశెటటీ కాశీ 
రాణి డ్మాండ్ చేస్రు. రాష్ట్ర వాయాపతింగా 13 జిల్్లలను రాణి డ్మాండ్ చేస్రు. రాష్ట్ర వాయాపతింగా 13 జిల్్లలను 
26 జిల్్లలుగా ప్రభ్త్వ ప్రతిపాదనల నేపథయాంలో పెదపూడ్ 26 జిల్్లలుగా ప్రభ్త్వ ప్రతిపాదనల నేపథయాంలో పెదపూడ్ 
మండలం, కరకుదురు గ్రామంలో ఆమె స్వగకృహంలో మండలం, కరకుదురు గ్రామంలో ఆమె స్వగకృహంలో 
మీడ్యాతో మాటా్లడారు. రాజమహంద్రవరం జిల్్లలో మీడ్యాతో మాటా్లడారు. రాజమహంద్రవరం జిల్్లలో 
పెదపూడ్ మండల్నిని విలీనం చేయడానిని ప్రభ్త్వం పెదపూడ్ మండల్నిని విలీనం చేయడానిని ప్రభ్త్వం 
పునరాలోచించాలని ప్రభ్తా్వనిని విజఞాపితి చేశారు. రామేశ్వరం పునరాలోచించాలని ప్రభ్తా్వనిని విజఞాపితి చేశారు. రామేశ్వరం 
గ్రామం నుంచి కాకినాడ కలెకటీర్ట్ కు నాలుగు కిలోమీటర్ల గ్రామం నుంచి కాకినాడ కలెకటీర్ట్ కు నాలుగు కిలోమీటర్ల 
దూరంలో ఉందని అదే పెదపూడ్ మండలం రామేశ్వరం దూరంలో ఉందని అదే పెదపూడ్ మండలం రామేశ్వరం 
నుంచి రాజమహంద్రవరానికి సుమారు 70 కిలోమీటర్ల నుంచి రాజమహంద్రవరానికి సుమారు 70 కిలోమీటర్ల 

దూరం ఉంట్ందని ప్రజలు జిల్్ల అధికారుల వద్కు వెళే్లందుకు తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుతారని దూరం ఉంట్ందని ప్రజలు జిల్్ల అధికారుల వద్కు వెళే్లందుకు తీవ్ర ఇబ్ందులకు గురవుతారని 
వివరంచారు. గతంలో సంపర నియోజకవరాగొనిని అనపరతిలో విలీనం చేసి మండల అభివకృదిధిని వివరంచారు. గతంలో సంపర నియోజకవరాగొనిని అనపరతిలో విలీనం చేసి మండల అభివకృదిధిని 
అడుడికునానిరని ఆరోపించారు. జిల్్లల విలీనంపై జనసేన పార్టీ గతంలో సమీక్ నిర్వహంచడం అడుడికునానిరని ఆరోపించారు. జిల్్లల విలీనంపై జనసేన పార్టీ గతంలో సమీక్ నిర్వహంచడం 
జరగందని, ప్రజా అభిప్రాయానిక జనసేన పార్టీ పూరతి మద్తు ఇసుతిందని ఆమె స్పషటీం చేశారు.జరగందని, ప్రజా అభిప్రాయానిక జనసేన పార్టీ పూరతి మద్తు ఇసుతిందని ఆమె స్పషటీం చేశారు.

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

త్రుపత్ జనసేన ఆధ్వరయాెంలో గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: తిరుపతి, గణతంత్ర దినోత్సవానిని 
పురస్కరంచుకుని తిరుపతి జనసేన పార్టీ 
ఆధ్వరయాంలో స్థానిక ఐస్ మహల్ వద్ గల 29, 
30 వారుడిలలో యువత కోమల్ బాబు, ప్రవీణ్ 
కుమార్, నారాయణ, సుర్ంద్ర మోహన్, శరత్, 
వరుణ్ లు ఎంతో ఉతా్సహంగా జండా వందన 
కారయాక్రమం నిర్వహంచడం జరగంది. ఈ 

కారయాక్రమానికి ముఖయా అతిథిగా రాజేష్ యాదవ్ విచేచిశారు. జిల్్ల నాయకులు హమ కుమార్, కీరతిన, 
సుమన్ బాబు, అమకృత, స్యి దేవ్, కిషోర్, చరణ్, కార్తిక్ సతీష్, సోము, విజయ్ తదితరులు పాల్గొని 
జాతీయ పతాకానిని ఎగురవేసి వారు మాటా్లడుతూ దేశం కోసం ప్రాణాలర్పంచిన మహానుభావులు 
అందరనీ గురుతి చేసూతి గణతంత్ర దినోత్సవం యొక్క విశిషటీతను తెలియజేశారు.

కూకట్పలిలా జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాెంలో రిపబిలాక్ దినోత్సవెం
శతఘ్ని న్యాస్: కూకట్పలి్ల జనసేన పార్టీ ఆద్వరయాంలో రమయా గ్ండ్ మరయు టంపుల్ బస్ స్టీప్ వద్ 73వ 
రపబి్లక్ దినోత్సవానిని పురస్కరంచుకొని జాతీయ జండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమం ఘనంగా నిర్వహంచారు. 
జండా వందనం అనంతరం 114 డ్విజన్ ప్రెసిడంట్ కొల్్ల శంకర్, 115 డ్విజన్ ప్రెసిడంట్ దురాగొ శ్రీనివాస్ 
ఇరువురు మాటా్లడుతూ ఎందరో మహానుభావుల పుణయా ఫలం ఈ రోజు మనం అనుభవిసుతినని స్వతంత్రం 
అని అల్గ డా.బిఆర్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజాయాంగం దా్వరా ఈ రోజు ఆయన అడుగుజాడలో్ల నడుసూతినే 
ఆయన ఆశయాలను నేరవేర్చి దిశగా యువత ముందుకు వెళ్్లలని తెలియచేస్రు. ఈ కారయాక్రమంలో 
జనసేన పార్టీ కుకట్పలి్ల నియోజకవరగొ నాయకులు 114 డ్విజన్ కొల్్ల శంకర్, 115 ప్రెసిడంట్ దురాగొ 
శ్రీనివాస్, 115 ప్రధాన కారయాదర్శ తుమ్మల మోహన్ కుమార్, 114 డ్విజన్ ప్రధాన కారయాదర్శ డాకటీర్ 
సతయానారాయణ మరయు జనసైనికులు అంజి(కబుల్), సతయానారాయణ, ఉదయ్, శంకర్, నాగరాజు, 
వెంకటేశర రావు, వినోద్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

తణుకు జనసేన ఆధ్వరయాెంలో 73వ గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: తణుకు, 73వ గణతంత్రదినోత్సవం సందర్ంగా తణుకు నియోజవరగొం, తణుకు 
మండలం, మండపాక గ్రామంలో జనసేన పార్టీ కారాయాలయం వద్ జాతీయ జండాను ఎగురవేసిన 
తణుకు నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ విడ్వాడ రామచంద్రరావు. ఈ కారయాక్రమంలో 
మండపాక గ్రామ ప్రెసిడంట్ జానా వెంకటలక్ష్మి, గ్రామ వార్డి మెంబెర్్స, మండపాక గ్రామ 
ఎంపిటసి-2 సభ్యాలు వేలూ్పర శ్రీనివాస్ మరయు తణుకు నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ తణుకు 
మండలం పార్టీ ప్రెసిడంట్ చికా్కలవేణు, ఇరగవరం మండలం పార్టీ ప్రెసిడంట్ ఆకట కాశీ, 
తెలగారెడ్డి లక్ష్మి, పంతం నానాజీ మరయు జనసైనికులు, కారయాకరతిలు, వీరమహళలు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

మడకశిర జనసేన ఆధ్వరయూంలో 73వ గణతంత్ర 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: మడకశిర, 73వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్ంగా మడకశిర 
మండల జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో పలు సేవా కారయాక్రమాలు నిర్వహంచడం 
జరగంది. మడకశిర మండలం జనసేనపార్టీ అధయాక్షుడు ట. శివాజీ ఆధ్వరయాంలో 
వెంకటేశ్వర వకృదాధిశ్రమంలో పలహారాలు అందించడం అరగంది. ఈ 
కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరగంది.

వెంగర మెండల జనసైనికుల ఆత్్య సమావేశెం
శతఘ్ని న్యాస్: రాజాం, గణతంత్ర దినోత్సవం పురస్కరంచుకొని వంగర 
మండల జనసైనికులు, కారయాకరతిలు మండలంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతం 
కోసం శ్రీకారం చుటాటీరు. ఈ సందర్ంగా తేది 25-01-2022 న, 
మంగళవారం నాడు మడుడివలస డాయామ్ దర సరసనాపలి్ల ఊర తోట వద్ 
ఆతీ్మయ సమావేశం నిర్వహంచారు. ఈ సమావేశానికి వంగర మండలంలో 
వివిధ గ్రామాల నుంచి పెద్ ఎతుతిన పార్టీ శ్రేణులు, జనసైనికులు హాజరు 
అయాయారు. ఆహా్లదకరమైన వాతావరణంలో జరగన ఈ ఆతీ్మయ సమావేశంలో 
ప్రతీ ఒక్క కారయాకరతి, జనసైనికుడు ప్రసుతిత పార్టీ సిథాతి గతులు పై వార వార 
అభిప్రాయాలు తెలియచేస్రు. అందర అభిప్రాయాలు, సూచనలు వినని తరా్వత 
పార్టీ శ్రేణులు వంగర మండలంలో పార్టీని బలోపేతం చేయడం కోసం భవిషయాతుతి 
కారాయాచరణపై చరచించుకొని ఏకాభిప్రాయానికి వచాచిరు. మండలంలోని ప్రతీ 
గ్రామంలో ప్రజా సమసయాలు పై పరష్్కర దిశగా పోరాటం చేసి పార్టీని బలోపేతం 
చేయాలని, రాబోయ్ ఎనినికలో్ల పవన్ కళ్యాణ్ ని ముఖయామంత్రిగా చూడటమే 
లక్ష్ంగా పెట్టీకొని ఎట్వంట గ్రూప్ రాజకీయాలకు తావు లేకుండా అందరూ 
ఐకమతయాంగా పని చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇదే సూఫూరతితో పార్టీ బలోపేతం 
దిశగా భవిషయాతుతిలో ప్రతీ గ్రామంలో మరనిని కారయాక్రమాలను చేయాలని 
పిలుపునిచాచిరు. చివరగా “పవన్ రావాలి – పాలన మారాలి” అనే నినాదంతో 
సమావేశానిని ముగంచారు.

పిడుగుర్ళళు జనసేన ఆధ్వరయాెంలో జాత్య జెండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యాస్:  గురజాల, గణతంత్రం దినోత్సవం సందర్ంగా గురజాల 
నియోజకవరగొం పిడుగురాళళులో జాతీయ జండా ఆవిష్కరణ జరగంది. ఈ 
కారయాక్రమంలో పిడుగురాళ్ల మండల అధయాక్షుడు, కామీశెటటీ రమేష్, పెడకొలిమి 
కిరణ్ కుమార్, సలీం, బయయావరపు రమేష్, మటటీమ్ పరమేష్, బేతంచర్ల ప్రస్ద్, 
వెంకట్, నాగమలే్లశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొనడం జరగంది.

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


గురువారం, 27 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ముదినేపలిలా మెండలెంలో గణతెంత్ర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: కైకలూరు నియోజకవరగొం, ముదినేపలి్ల మండలంలోని జనసేన పార్టీ 
కారాయాలయం నందు ఘనంగా 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహంచిన 
జనసేన నాయకులు. ఈ వేడుకలో ముదినేపలి్ల మండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
వీరంకి వెంకటేశ్వర రావు(వెంకయయా), జిల్్ల సంయుకతి కారయాదర్శ వేలు్పర నానాజీ, 
నియోజకవరగొ నాయకులు మోటేపలి్ల హనుమ ప్రస్ద్, పోకల కకృష్్ణ, తనుకుల రవితేజ, 
చాననింశెటటీ చక్రపాణి, మండల నాయకులు చింతా మురళి, గుదేశవ సుర్ష్, దాసర నాగ 
ఆంజనేయులు, బతుతిల గోపి , వడా్లని ఆంజనేయులు, అంబుల భరత్, భూపాల నాని, 
లంకపలి్ల నాని, మల్లంపలి్ల వీరబాబు, కురచేతి నాగంద్ర, సతయావోలు గణేష్, వాలిశెటటీ 
బాబీ, యర్ంశెటటీ శివప్రస్ద్, జనసైనికులు, వీరమహళలు, కారయాకరతిలు పాల్గొనానిరు.

మడకశిర మెండలెం మాణురు పెంచాయిత్ నెండి 
30 మెంది యువకులు జనసేనలో చేరిక

శతఘ్ని న్యాస్: మడకశిర, మండల అధయాక్షుడు ట.శివాజీ ఆధ్వరయాంలో పార్టీ కండువా 
కపి్ప జనసేన పార్టీలోకీ యువకులు ఆహా్వనించడం జరగంది వాల్లతో మాటా్లడుతూ 
పవన్ కళ్యాణ్ సిదాధింతాలు భావజాల్లు ర్పట తరం భవిషయాతుతి కోసం నాంది పలకాలని 
యువకులే రాజకీయంలో గటటీ పునాది అని చప్పడంతో ఆయన మాటలకు ప్రభావితమై 
జనసేన పార్టీలోకి చేరడం జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో నాయకులు జనసైనికులు 
పాల్గొనడం జరగంది.

నూజివీడు పటటీణెంలో ఘనెంగా గణతెంత్ర వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: న్జివీడు బస్టీండ్ సెంటర్ లో జరగన 73వ గణతంత్ర వేడుకలకు 
విచేచిసి జండా ఎగరవేసిన న్జివీడు జనసేన పార్టీ మండల అధయాక్షుడు యర్ంశెటటీ 
రాము. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల అధయాక్షులు యర్ంశెటటీ రాము, 
మండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు, కకృష్్ణ జిల్్ల సంయుకతి కారయాదర్శ రెడ్డి మణి, ఎం 
సునీల్, కుమార్, బొబి్లి శ్రీకాంత్, ఏనుగుల చక్రి, యూ స్్మర్టీ ఉమ, రావిచర్ల 
జన సైనికులు మలి్ల అశోక్, కసూతిర తాళం, చనని రావు మరయు జనసైనికులు 
పాల్గొనానిరు.

విజయనగరెం జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాెంలో గణతెంత్ర 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదర్శ, విజయనగరం 
అసెంబీ్ల ఇంచార్జ్ పాలవలస యశసి్వ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా 
నిర్వహంచారు. కారయాక్రమంలో ముందుగా రాజాయాంగ నిరా్మత డాకటీర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ 
చిత్రపటానికి యశసి్వ పూలమాల వేసి వేడుకలిని ప్రారంభించి, ఆమె చేతులమీదుగా 
జాతీయ పతాకానిని ఆవిష్కరంచారు. అనంతరం విదాయారథానిలు దేశభకితి గ్తాలు 
ఆలపించారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకురాలు యశసి్వ మాటా్లడుతూ దేశమంతా 
కులమతాలకు అతీతంగా జరుపుకునే పెద్ పండుగ గణతంత్ర దినోత్సవమని, భారత 
రాజాయాంగానిని అందరూ గౌరవిసూతి, దేశసమగ్రతను కాపాడాలి్సన బాధయాత ప్రతీ 
భారతీయుడుపై ఉందని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన చేనేత విభాగ రాష్ట్ర 
కారయాదర్శ కాటం అశి్వని, జిల్్ల చిరంజీవి యువత అధయాక్షుడు, జనసేన పార్టీ స్నియర్ 
నాయకులు తాయాడ రామకకృష్్ణరావు(బాలు), ఎరానిగుల చక్రవరతి, హుసే్సన్ ఖాన్, మజిజ్ 
శివ శంకర్, చలూ్లర ముతాయాల నాయుడు తాటపూడ్ రామకకృష్ణ, కిల్ర ప్రస్ద్, కొవా్వడ 
సతీష్, విశ్వ, స్యి కిరణ్, కౌసలయా, గౌతమ్, ఆ.శివ గణేష్, ఎం స్ర కుమార్, నవీన్, 
స్యి, పండు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ర్జాయాెంగ పరిరక్షణ ప్రత్ పౌరుని భాదయాత: గాదె పృథ్్వ
శతఘ్ని న్యాస్: సేటీషన్ ఘనపూర్, గణతంత్ర భారత్ లో రాజాయాంగ పరరక్ణ ప్రతి పౌరుని 
భాదయాత అని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు గాద పకృథి్వ అనానిరు. 73వ గణతంత్ర 
దినోత్సవం సందర్ంగా నియోజకవరగొ కంద్రంలో చినానిరులు, పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి ఆయన 
జాతీయపతకావిష్కరణ చేస్రు. ఈ సందర్ంగా మాటా్లడుతూ భారతదేశం ప్రజాస్్వమయాం 
దేశంగా ఉందంటే భారత రాజాయాంగమే కారణమని పేర్్కనానిరు. అట్వంట రాజాయాంగం 
అమలులోకి వచిచిన పవిత్రమైన రోజు ఈ గణతంత్ర దినోత్సవమని తెలిపారు. మన దేశం 
గణతంత్ర రాజయాంగా శోభిల్్లడానికి రాజాయాంగ రూపాకల్పన చేసిన మహనీయులను ఈ 
సందర్ంగా స్మరంచుకోవాలి్సన భాదయాత ప్రతి భారతీయుడ్కి ఉందనానిరు. సమానత్వం, 
సే్వచఛా, సోదరాభావంతో ఉంటూ రాజాయాంగాననిని రక్ంచుకోవాలని కోరారు. అంబేద్కర్ 
ఆశయస్ధనకు జనసేన పార్టీ కకృష చేసుతిందనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో పార్టీ నాయకులు 
ఎండ్ రజాక్, మునిగెల పవన్, మేడ్ద ప్రశాంత్ రెడ్డి, చుక్క నవీన్, ఎండ్ బషీర్, స్ంబ 
శివ, రోహత్, సోహెల్, ర్ష్మ, అజయ్, చింటూ, రాకష్, పవన్ నాయక్, అశోక్ నాయక్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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


ఒెంగోలు జనసేన పార్టీ కార్యాలయెంలో 
జాత్య జెండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యాస్: ఒంగోలు, 73 గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్ంగా ప్రకాశం జిల్్ల జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు షేక్ రయాజ్ ఆదేశాల మేరకు ఒంగోలులోని జనసేన పార్టీ కారాయాలయంలో జాతీయ జండా 
ఆవిష్కరంచటం జరగంది, ఈ కారయాక్రమంలో ప్రకాశం జిల్్ల జనసేన పార్టీ ఉపాధయాక్షులు చిటటీం ప్రస్ద్, 
ప్రకాశం జిల్్ల జనసేన పార్టీ కారయాదరు్శలు చనపతి రాంబాబు, కళ్యాణ్ ముతాయాల, ప్రకాశం జిల్్ల జనసేన 
పార్టీ సంయుకతి కారయాదర్శ అరుణ రాయపాట, రాష్ట్ర మత్సష్కార విభాగం కారయాదర్శ రాజు మరయు జనసేన 
నాయకులు పిలి్ల రాజేష్, పోకల నర్ంద్ర, బాలసుబ్రమణయాం నునాని, ఈదుపలి్ల మని, భూపతి రమేష్, 
నర్ష్ గంధం, సుభాని, మాల్యాద్రి నాయుడు, వెంకటేశ్వరు్ల, బ్రహ్మనాయుడు, వసంత్ నాయుడు, నవీన్ 
నాయుడు మరయు వీరమహళలు ప్రమీల, ఉష తదితరులు పాల్గొనానిరు.

భెంస్ జనసేన ఆధ్వరయాెంలో జాత్య జెండా ఆవిష్కరణ
శతఘ్ని న్యాస్: భంస్ పటటీణంలోని ఎపి నగర్ కాలనీలో జండా ఆవిష్కరణ 
కారయాక్రమం జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ్ ఆదిల్బాద్ 
జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు సుంకెట మహష్ బాబు మాటా్లడుతూ భారత రాజాయాంగానికి 
రూపకరతి ‘భారతరతని’ డాకటీర్ భి.ఆర్ అంబేద్కర్. ఎంతోమంది మేధావుల 
అభిప్రాయాలను తీసుకొని, ఎనోని దేశాల రాజాయాంగాలను అధయాయనం చేసి, 
భారతదేశానిని ఒక గొప్ప, ఆదర్శవంతమైన ప్రజాస్్వమయా వయావసథా గల దేశంగా 
తీరచిదిదే్ందుకు 2 సంవత్సరాల, 11 నెలల, 18 రోజుల కాల్నిని వెచిచించి 
రాజాయాంగానిని లిఖంచారు అంబేద్కర్. ఇది ప్రపంచములోనే అతి పెద్ లిఖత 
రాజాయాంగముగా గురతించబడ్ంది. ఇల్ లిఖంచబడ్న రాజాయాంగం 1950, 
జనవర 26న తేదీన అమలులోకి వచిచింది, కాబటటీ ఆ తేదీని పురస్కరంచుకొని 
స్్వతంత్రయా సమర యోధుల తాయాగాలను గురుతితెచుచికుంటూ, మన దేశభకితిని 
చాట్తూ, సగర్వంగా మన భరతమాతకు వందనాలు తెలుపుకుందాం అని 
తెలిపారు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

చీకట్ జి.ఓ లను ప్రభుత్వం వంటూనే విరమంచుకోవాలి – పలాస 
జనసేన నాయకులు కోన కృష్ణారావు, హర్ష్ శ్రీకంత్

శతఘ్ని న్యాస్: పల్స, ఇటీవల ప్రభ్త్వ ఉద్యాగసుతిల మరయు 
పెన్షనరు్ల వార యొక్క నెల జీతంతో ముడ్పడ్న వార జీవితాలు పై దాడ్ 
చేసి రాక్స ఆనందం పందుతునని ఈ ప్రభ్త్వం ఆ ముసుగులో ఈ 
చీకట జి.ఓ జార్ చేసి వారకి తీరని లోట్ను కలిపిసూతి ఆ కుట్ంబాలను 
రోడుడిన పడ్వేసిన పరసిథాతి ఏర్పడ్ంది అని కనీసం పెన్షనర్ల మీద సైతం 
కనికరం లేకుండా జార్ చేసిన ఈ చీకట జి.ఓ తక్ణమే వెనుకకు 
తీసుకోవాలి అని కోన కకృష్్ణరావు డ్మాండ్ చేస్రు. హర్ష్ శ్రీకాంత్ 

మాటా్లడుతూ గత కొనిని రోజులుగ రాష్ట్రము మొతతిం ఉద్యాగసుతిలు చేసుతినని దీక్లకు పూరతి మదా్డుతూ 
తెలుపుతునానిం అని ఈ యొక్క జి.ఓ ను ప్రభ్త్వం తక్ణమే ఉపసంహరంచుకుని ఉద్యాగ సంఘాలు 
మరయు పెన్షనరు్ల అందరతో చేరచిలు జరపి అందరకి ఆమోదయోగయామైన జి.ఓ ను విడుదల చేయాలి 
అని ప్రభ్త్వ పెద్లను కోరుతునానిమని ఈ సందర్ంగా ఆయన అనానిరు.

నందిగామ జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్:   కకృష్్ణ జిల్్ల నందిగామ పటటీణంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జనసేన పార్టీ 
నిర్వహంచింది. ఈ కారయాక్రమానికి నాలుగు మండల్ల అధయాక్షులు మరయు నాయకులు జనసైనికులు 
పాల్గొనటం జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో నందిగామ మండల అధయాక్షుడు పి రామారావు, కంచికచర్ల 
మండల అధయాక్షులు నాయిని సతీష్, వీర్లపాడు మండల అధయాక్షులు బేతంపూడ్ జయ రాజు, చందర్లపాడు 
మండల అధయాక్షుడు వడ్డిపలి్ల సుధాకర్, నందిగామ పటటీణంలో 20వ వారుడి కౌని్సలర్ తాట వెంకటకకృష్ణ 
పాల్గొనటం జరగంది.

జనసేన ద్్వర్నే ర్జాయాెంగ ఫల్లు  దళితులకు చేరతాయి
శతఘ్ని న్యాస్: 73వ గణతంత్ర దినోత్సవానిని పురస్కరంచుకుని 
ఉయూయార వార మెరకకు చందిన యూత్ సభ్యాలతో కలిసి గ్రామంలో 
రాజాయాంగ నిరా్మత బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్ గారకి పూలమాలతో 
నివాళులు అర్పంచి, గణతంత్ర వేడుకలు నిర్వహంచడం జరగంది. 
ఇనానిళుళు గణతంత్ర భారతదేశంలో రాజాయాంగ ఫల్లు దళితులకు అందక 
అణగద్రోక్కబడటం పై జనసేన పార్టీ తరుపున దళిత నాయకులుగా 
ఆవేదన వయాకతిం చేయడం జరగంది. ప్రసుతితం ప్రభ్త్వం దళిత వయాతిర్క 
విధానాలపై చరచించేందుకు, నియోజకవరగొంలో పార్టీ వయావహారాలపై 
చరచించేందుకు పార్టీకి చందిన దళిత నాయకులు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
సంయుకతి కారయాదర్శ తాడ్ మోహన్ కుమార్, సెటటీంశ్రీనివాస్, కుసుమ 
నాని, బందల శరత్ రాయ్, బాలం రాంబాబు లు, మలికిపురం 
సఖనేటపలి్ల మండల్లకు చందిన జనసేన పార్టీ దళిత ప్రజా ప్రతినిధులైన 
కాకర శ్రీనివాస్ ని, మేడ్ది సరోజ గారని,దండపాట సుజాత ని,రాపాక 
సతయానారాయణ ని అల్గ నలి్ల వెంకటేశ్వరరావు గారని కలవటం 
జరగంది. ఇటీవల ఎనినికలో్ల విజయం స్ధించిన ప్రజా ప్రతినిధులను 
పూలమాలలతో సత్కరంచి తదుపర జనసేన పార్టీని దళిత స్మాజిక 
వరగొంలో బలోపేతం చేసే దిశగా చరచిలు స్గాయి.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పెదయాద్ర పెంచాయత్లో 73వ గణతెంత్ర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్:  కకృష్ణ జిల్్ల, మచిలీపటటీణం 
రూరల్, 73వ గణతంత్ర వేడుకలు పెదయాదార 
పంచాయతీలో కరోనా నిబంధనల నడుమ స్థానిక 
మచిలీపటటీణం రూరల్ లో జనసేన పార్టీ మండల 
అదయాక్షులు, పెదయాదార సర్పంచ్ గళ్ళు తిమోతి 
చీఫ్ గెస్టీ స్థానిక పాఠశాల నందు అటటీహాసంగా 
జరగాయి ఈ సందర్ంగా తిమోతి మాటా్లడుతూ 
విదాయారుధిలు గురువులు చపే్ప ప్రతి అంశానిని క్షుణ్ణంగా 
అరధిం చేసుకుని మన రాజాయాగం దా్వరా సంక్రమించిన 
హకు్కల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాలని, మన 
దేశం యొక్క గొప్పదనానిని చాట చపే్ప విధంగా 
మసులు కోవాలని సూచించారు. ఈ సందర్ంగా 
విదాయారుథాలకు మిఠాయిలు, ఆటవసుతివులు పంచాయతి 
తరపున పంచి ఏ విధమయిన సహాయం కావాలనని 
తెలియజేయాలని ప్రధాన ఉపాధాయాయులకును కోరారు 

ఈ కారయాక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ బావిశెటటీ వాసు పవన్, వార్డి మెంబెర్్స క కంచర్లపలి్ల 
స్తయయా, వికు్కరతి నాగలక్ష్మి, కొతతిపలి్ల మహాలక్ష్మి, గ్రామసుథాలు ముళళుపూడ్ సుబా్రావు, 
విదాయాకమిటీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ మరయు విదాయారుథాల తలిదండ్రులు, ఉపాధాయాయులు 
పాల్గొనానిరు.

ఒెంగోలు 38వ డివిజన్ సచివాలయెంలో జాత్య జెండా ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యాస్:  ఒంగోలు, 73 వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్ంగా 38వ డ్విజన్ 
సచివాలయంలో జాతీయ జండా ఆవిష్కరంచటం జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో 
కార్్పర్టర్ మలగా రమేష్, సచివాలయ సిబ్ంది తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అెంబేద్కర్ విగ్రహెంకు పాల్భిషేకెం చేసిన జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:  సూళ్్లరుపేట నియోజకవరగొం, పెళ్లకూరు మండల జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షుడు మల్్లం విజయ్ ఆధ్వరయాంలో ఉయాయాల ప్రవీణ్ సూచనలు మేర చంబేడు 
గ్రామంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహంచారు. వేడుకలో భాగంగా 
అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాల్భిషేకం చేసి పూలమాలతో ఘననివాళి అర్పంచారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో మండల జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

ర్జెంపేట జనసేన ఆధ్వరయాెంలో గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
మువ్వన్నిల పతాకనిని ఆవిష్కరంచన 
జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యాస్: రాజంపేట, జనసేన 
ఆధ్వరయాంలో రాజంపేట మండలం జనసేన 
పార్టీ ఇనాచిరజ్ మలిశెటటీ వెంకటమ్మ ఆదేశాల 
మేరకు జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారాయాలయంలో 
73వ గణతంత్ర వేడుకలను ఘనంగా 
నిర్వహంచారు. జనసేన పార్టీ ముఖయా 
నాయకురాలు పోలిశెటటీ రజిత జాతీయ 
పతాకావిష్కరణ చేశారు. అనంతరం 
గాంధీజీ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి 
నివాళులర్పంచారు. ఈ సందర్ంగా 
జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయాదర్శ 
రాటాల రామయయా మాటా్లడుతూ, ఎందరో 
మహానుభావుల తాయాగాల ఫలితంగా మన 
దేశానికి స్్వతంత్రం వచిచింది అనానిరు. 
దేశమంతా కులమతాలకు అతీతంగా 

జరుపుకునే పెద్పండుగ గణతంత్ర దినోత్సవం అని భారత రాజాయాంగానిని అందరూ 
గౌరవిసూతి, దేశ సమగ్రతను కాపాడాలి్సన బాధయాతప్రతి భారతీయుడు పై ఉందనానిరు. 
ఈ కారయాక్రమంలో లీగల్ సెల్ కతితి సుబ్రాయుడు, బండ్ల రాజేష్, పలిశెటటీ శ్రీనివాసులు 
కిషోర్, సుబ్రాయుడు, తాళళుపాక శంకరయయా పాల్గొనానిరు.

ఇచా్చపురెం గణతెంత్ర వేడుకలోలా గర్భాన సత్తిబాబు
శతఘ్ని న్యాస్: ఇచాచిపురం, గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్ంగా ఇచాచిపురం నియోజకవరగొం 
తులసిగాం పంచాయితీ ఇనేనిసుపేట గ్రామంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో శ్రీ అలూ్లర 
స్తారామరాజు మరయు శ్రీ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క విగ్రహ ఆవిష్కరణలో 
పాలకొండ నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ నాయకులు గర్న సతితిబాబు మాటా్లడుతూ… మీ 
రకాతినిని ఇవ్వండ్ స్్వతంత్రయానిని తీసుకొస్తి అని చపి్పన శ్రీ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మాటలు 
గురుతి చేసూతి…
జనసేన పార్టీ కోసం మీ తలి్లదండ్రులతో ఓట్్ల వేయించండ్ పవన్ కళ్యాణ్ ని స్ఎం 
చేయండ్. అభివకృదిధి అననిది ఏమిటో చూపిస్తిరని ఈ సందర్ంగా చబుతూ గ్రామ 
ప్రజలకు జనసైనికులకు, జనసేన పార్టీ నాయకులకు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్లు 
తెలియచేయడం జరగంది.

నాగర్ కర్నెల్ జిల్లా జనసేన పార్టీ కార్యాలయెంలో
 రిపబిలాక్ డే వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: నాగర్ కరూనిల్, 73వ 
గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్ంగా జిల్్ల జనసేన 
పార్టీ కారాయాలయంలో ఘనంగా నిర్వహంచడం 
జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ 
తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన అధయాక్షులు నాగర్ 
కరూనిల్ జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్శ వంగ 
లక్ష్మణ్ గౌడ్ జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసి 
వందనం సమర్పంచడం జరగంది. అల్గ ఈ 
కారయాక్రమంలో నాగర్ కరూనిల్ జిల్్ల స్నియర్ 
నాయకులు జానీ, శ్రీరామ్ జానవత్, గోపాస్ 
కురుమయాయా, పెరుమల్ల శేఖర్, కోడ్గంట 
స్యి, బారగార రాజేందర్, కిర్ట, రాజేష్ గౌడ్, 
సూరయా, జరపాట చంద్రశేఖర్, గోపాస్ రమేష్, 
అనే్వష్ రెడ్డి, చందు, లింగం నాయక్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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విజయవాడ జనసేన ఆధ్వరయాెంలో 
73వ గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: విజయవాడ, 73 వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను 53వ డ్విజన్ 
కమిటీ ఆధ్వరయాంలో తమి్మన గురవమ్మ సత్రం వద్ ఘనంగా నిర్వహంచడం జరగంది. 
ఈ కారయాక్రమానికి ముఖయాఅతిథిగా పాల్గొనని నగర అధయాక్షులు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి 
మరయు పశిచిమ నియోజకవరగొ ఇనాచిరజ్ పోతిన వెంకట మహష్ జండా వందనం చేసిన 
అనంతరం మాటా్లడుతూ రాజాయాంగం దా్వరా సంపూర్ణ సే్వచఛా, సమానత్వం, లౌకికతత్వం, 
నాయాయానిని పూరతి స్థాయిలో ఒక హకు్కగా పందడం జరగందని, విదేశీ పాలన పూరతిగా 
అంతరంచి అధికారానిని అప్పగంచిన గురుతిలే గణతంత్ర దినోత్సవం అనానిరు. ఏపీలో 
వైయస్ జగన్ పాలనలో రాజాయాంగ సూఫూరతి పూరతిగా దబ్తింట్ంది అనానిరు. ఈ పాలనలో 
సంస్కకృతి స్ంప్రదాయాలు సర్వనాశనం అవుతునానియని గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలో్ల 
శకటాలు ప్రదర్శంచినంత మాత్న సంస్కకృతి సంప్రదాయాలను కాపాడుతుననిట్్ల 
కాదని వాసతివ కోణంలో గుడ్వాడలో సంస్కకృతి స్ంప్రదాయాలు సర్వనాశనం చేసూతి 
కాయాసినోవా సెంటరో్ల ఏరా్పట్ చేసిన వారపై చరయాలు తీసుకొని మంత్రివరగొం నుంచి బరతిరఫ్ 
చేయాలనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో ర్కపలి్ల శ్రీను, తమి్మన బాబి, మోహన్ రావు, స్టీలిన్, 
నల్లబెలి్ల కనకారావు, ఉమామహశ్వరరావు సోమశేఖర్, మదన్ కుమార్, శివ, రాము, 
రమణారెడ్డి, న్కరాజు, మూరతి, పండు, నర్ష్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మచిలీపటనెెం జనసేన పార్టీ కార్యాలయెం నెందు 
73వ గణతెంత్ర దినోత్సవెం వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: మచిలీపటనిం, జనసేన పార్టీ కారాయాలయం నందు ఇంచార్జ్ బండ్ 
రామకకృష్ణ స్రధయాంలో ఘనంగా 73వ గణతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలు జరగాయి. 
ఈ కారయాక్రమంలో మచిలీపటనిం కార్్పర్షన్ నందు జనసేన పార్టీ నాలుగో డ్విజన్ 
కార్్పర్టర్ నాగ ఛాయాదేవి చే జాతీయ పతాకం గౌరవ వందనం జరగంది. అనంతరం 
మచిలీపటనిం టౌన్ ఉపాధయాక్షుడు ఎండ్ సమీర్ గార జన్మదినం సందర్ంగా పార్టీ 
కారాయాలయం నందు జిల్్ల ఉపాధయాక్షులు పంపు గడవల చౌదర మరయు వివిధ డ్విజన్ల 
ఇనాచిరుజ్లు రూరల్ నాయకులు సమక్ంలో కక్ కటంగ్ జరగనది.

పూతలపట్టీ నియోజకవరగేెం తవణెంపలిలా మెండల కెంద్రెంలో 
గణతెంత్ర వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: పూతలపట్టీ 
నియోజకవరగొం తవణంపలి్ల 
మండల కంద్రంలో 
గణతంత్ర దినోత్సవానిని 
పురస్కరంచుకొని స్్వతంత్ర 
స మ ర యో ధు ల ను 
స్మరంచుకుంటూ జండా 
ఎగరవేయడం జరగంది. 
అనంతరం జనసేన పార్టీ 

బలోపేతానికి, అల్గ కమిటీ గురంచి అందరూ చరచించడం జరగంది త్వరలోనే 
తవణంపలి్ల మండల కమిటీతో వస్తిమని నిర్ణయం తీసుకోవటం జరగంది.
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ మండల అధయాక్షులు రాజశేఖర్, జనసేన 
నాయకులు గోపి, అనిల్, పవన్, అరుణ్ కుమార్ శ్రావణ్, జయప్రకాష్, ప్రస్ద్, 
బాలు, రోహత్ మరయు జనసైనికులు పాల్గొనడం జరగంది.

చిెంద్డగరువులో 73వ గణ తెంత్రవేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: తూరు్పగోదావర, అమల్పురం రూరల్ చిందాడగరువులో పలు చోట్ల 73వ 
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరగాయి. సచివాలయం వద్, ఎమ్ పి పి యు పి పాఠశాల, 
నకా్క వార హరజన పేట, యు.పి. సూ్కల్ లో జనసేన పార్టీ ఎమ్ పి ట సి మోటూర కనకదురగొ 
వెంకటేశ్వర రావు కోవిడ్ నియంత్రణలు పాటసూతి జండా ఎగరవేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో 
గ్రామ సచివాలయ సిబ్ంది, సర్పంచ్, వారుడి సభ్యాలు, పాఠశాల ఉపాధాయాయులు తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

మలికిపురెం మెండలెంలో రిపబిలాక్ దినోత్సవెం వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: రాజోలు, గణతంత్ర దినోత్సవంలో భాగంగా మలికిపురం మండలం 
జనసేన ఎంపిపి శ్రీమతి మేడ్చర్ల సతయా వాణి రాము మలికిపురం మండల ఆఫీసులో 
జండా వందనం చేయటం జరగంది. రపబి్లక్ వేడుకలో్ల భాగంగా గ్డపలి్ల గ్రామంలో 
బెస్టీ వాలంటీర్ గా ఎనినికైన కాన్ర శివ నారాయణను గ్డపలి్ల జనసేన వైసి ఎంపీపీ 
సుందర శ్రీను ఆధ్వరయాంలో సనా్మనించడం జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో సర్పంచ్ సుందర 
తాతాజీ, సుందర పండు, బుల్లబా్యి, సుందర బ్రహ్మయయా, సుందర కొండబాబు, గ్రామ 
పెద్లు, వాలంటీరు్ల, పంచాయతీ సిబ్ంది పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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కాకినాడ జనసేన ఆధ్వరయాెంలో రిపబిలాక్ డే వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: కాకినాడ, రపబి్లక్ డ్ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు స్న శ్రీనివాస్ 
ఆధ్వరయాంలో కాకినాడ రమణయయాపేట మారె్కట్ వీధి, కాపుల రామాలయం దగగొర 
జాతీయ జండా ఆవిష్కరణ జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో ముఖయా అతిధులుగా జనసేన 
పార్టీ పిఏసి సభ్యాలు పంతం నానాజీ పాల్గొని పతకావిష్కరణ చేసి పిల్లలకి స్్వట్్స పంపిణీ 
చేశారు. ఈ కారయాక్రమంలో గుంటముక్కల శ్రీను,గుంటముక్కల కాశీ, తాటకాయల 
వీరబాబు, అద్ంకి వీరబాబు, గోపు వెంకట రమణ, కొపి్పశెటటీ శ్రీనుగారు, ముసలయయా, 
గదల చినానిరావు, పబి్నిది వీరబాబు, రామిశెటటీ సునీల్, శాండ్, వలూ్లర రాజా గరు, 
స్న నాగు, మండపాక దురాగొ ప్రస్ద్, సింహాద్రి రాజబాబు, ఐరెడ్డి సుబ్యయా కాపు, 
సుబ్రహ్మణయాం గుబ్ల, కటటీ జగన్, వాసు, దామలంక సంతోష్, బరని స్యి మరయు 
విదాయారుథాలు పాల్గొనానిరు.

కొమరగ్రిపటనెెం జనసేన ఆధ్వరయాెంలో 
జెండా వెందనెం

శతఘ్ని న్యాస్: గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్ంగా అల్లవరం మండలం కొమరగరపటనిం 
గ్రామంలో జరగన జండా వందనం కారయాక్రమానికి అమల్పురం అసెంబీ్ల జనసేన 
పార్టీ నియోజకవరగొ ఇనాచిరజ్ శెటటీబతుతిల రాజబాబు ముఖయా అతిథిగా విచేచిసి, రాజాయాంగ 
నిరా్మత డాకటీర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కి నివాళులర్పంచారు. ఈ కారయాక్రమానికి జనసేన పార్టీ 
నాయకులు నారని అననిపూర్ణ, పలచోళ్ల వేణు, కటక రెడ్డి బాబి, నల్ల రాము, పిండ్ గణపయయా, 
పోచనపెది్ వెంకటేష్, బుంగ మధు, కొండ్పూడ్ రవి, ఆకుల నాగ శ్రీను, తిరుమల రమేష్, 
కొము్మల పవన్, పితాని జీవన్ మరయు చింతలపూడ్ రమేష్ పాల్గొనానిరు.

పద్శ్రీ పురస్్కర గ్రహీత సెంకర వెంకట 
ఆదినార్యణర్వుని సత్కరిెంచిన జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యాస్: పద్మశ్రీ పురస్్కరానికి ఎంపికైన విశాఖ జిల్్లకు చందిన ప్రముఖ ఆరోతిపెడ్క్ 
వైదయా నిపుణులు డాకటీర్ సుంకర వెంకట ఆదినారాయణరావు ని విశాఖలో జనసేన పక్షాన 
సత్కరంచటమైనది. జనసేన పార్టీ పిఏసి సభ్యాలు కోన తాతారావు, రాష్ట్ర అధకార ప్రతినిధి 
సుందరపు విజయకుమార్, పార్టీ నేతలు శ్రీమతి పి.ఉష్కిరణ్, డా.సందీప్ పంచకర్ల, మూరతి 
యాదవ్ ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గొనానిరు.

జనసేన బొలిశెటిటీ హెలి్పెంగ్ హయాెండ్్స ఆధ్వరయాెంలో 73 వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవెం సెందరభాెంగా వీల్ చైర్ అెందజేత

శతఘ్ని న్యాస్: తాడ్పలి్లగ్డం 
నియోజకవరగొ పెంటపాడు మండల 
పరమళ్ల గ్రామంలో పుటటీ 22 సంవత్సరం 
అయినా అంగవైకలయాంతో మైండ్ 
మెచూయారటీ లేని శివ అనే అబా్యికి తన 
తలి్లకి తాడ్పలి్లగ్డం జనసేన ఇంచార్జ్ 
బొలిశెటటీ శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా ఆ 
అబా్యికి వీల్ చైర్, తన తలి్లకి మెడ్కల్ 

టస్టీ చేయించి 3 నెలలకి మందులు అల్గ నితాయావసర సరుకులు అందించడం జరగంది. 
ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన పార్టీ ముఖయా నాయకులు, జనసైనికులు, మెగా అభిమానులు 
మరయు వీరమహళలు పెద్ ఎతుతిన పాల్గొనానిరు.

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

ఉమ్డి నలగేెండ జిల్లా ఆధ్వరయాెంలో గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ్ నల్గొండ జిల్్ల ఇంచార్జ్ మేకల సతీష్ రెడ్డి ఆదేశాల 
మేరకు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నల్గొండ జిల్్ల జనసేన పార్టీ కారాయాలయంలో 
ఘనంగా నిర్వహంచారు. జిల్్ల అధయాక్షులు సరకొపు్పల నాగశ్వరరావు జాతీయ పతాకానిని 
ఎగురవేసి వందనం సమర్పంచారు. ఈ కారయాక్రమంలో ప్రధాన కారయాదర్శ కాంపలి్ల 
వెంకట్ జిల్్ల నాయకులు మరయు జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

తక్షణెం ర్జెంపేటన జిల్లాగా ప్రకటిెంచాలి: మాద్స నరసిెంహ

శతఘ్ని న్యాస్:  రాజంపేటను, అననిమయయా 
జని్మంచిన,నడయాడ్న తాళళుపాక నుండ్ 
తిరుమల పాదయాత్రను రాజంపేట, 
కోడూరు, కుక్కలదడ్డి ప్రాంతంమీదుగా 
వెళ్ళురా? లేక అననిమయయా నడయాడ్న 
ప్రాంతానికి 55 కిలోమీటర్ల దూరంలో 
ఉనని రాయచోట మీదుగా వెళ్ళురా? ఇంకా 

మరెనోని అర్హతలు, విశిషటీతలు, సదుపాయాలు కలిగఉనని రాజంపేట కాదని రాయచోటని 
జిల్్లగా ప్రకటసూతి అననిమయయా జిల్్లగా నామకరణం చేయడం అనాయాయమని, ప్రతిపక్ంలో 
ఉననిపు్పడు జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రసుతిత ముఖయామంత్రి వరుయాలు ప్రతి పార్లమెంట్ 
జిల్్లగా ప్రకటస్తినని మాట ఇచాచిరు ఇపు్పడు ముఖయామంత్రి మాట తపు్పతునానిరు. 
రాజంపేట అనిని విధాలుగా భౌగోళికంగా రోడ్ లైన్, విమానాశ్రయాలు, రైలే్వ సేటీషను్ల, 
అనిని సౌకరాయాలు కలిగనట్వంట రాజంపేటను విస్మరంచి అననిమయయా నామమును 
పెట్టీకొని మనకు రాజంపేట ప్రజలకు పంగనామాలు పెటాటీలని చూసుతినానిరు వారకి. 
అయాయా మీరు కావాలంటే 36 జిల్్లలు చేసుకోండ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి రాజంపేట ప్రజల మధయా 
రాయచోట మధయా వైరం వచేచి పరసిథాతి తీసుకురావదు్ రాజంపేట ప్రజలు ఉదయామానిని 
తారా స్థాయికి తీసుకెళిళు రాజంపేట అననిమయయా జిల్్లగా ప్రకటంచే వరకు అనిని పార్టీల 
వారు పోరాడాలని మాదాసు నరసింహ అనానిరు.

పాయకర్వుపేట జనసేన 
ఆధ్వరయాెంలో 

73వ గణతెంత్ర దినోత్సవెం
శతఘ్ని న్యాస్: పాయకరావుపేట, 73వ గణతంత్ర 
దినోత్సవం పురస్కరంచుకుని విశాఖ జిల్్ల 
పాయకరావుపేట నియోజకవరగొం కోటవురట్ల 
గ్రామంలో గల శివాలయంలో జనసేన నాయకులు 
జాతీయ జండాను ఎగురవేశారు. దేశం కోసం 
మంచి విషయాలు చరచించుకోవడం జరగంది.ఈ 
కారయాక్రమంలో భాగంగా జవా్వది బద్రి, గోవిందు, 
బాలేపలి్ల ఏసుబాబు, ఉగగొన రాము, చినానిరులు 
మరయు తదితర జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

గణతెంత్ర వేడుకలోలా జనసైనికులకు అభయమిచి్చన 
శ్రీమత్ కాెంత్శ్రీ

శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళం జిల్్ల ఎచచిర్ల నియోజకవరగొం రణసథాలం మండలం కోస్టీ 
పంచాయితీలో ఎచచిర్ల నియోజకవరగొ జనసేన నాయకురాలు శ్రీమతి సయయాద్ కాంతిశ్రీ 
గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్ంగా 2022 వ ఎచచిర్ల నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ కెలెండర్ ను 
ఆవిష్కరంచటానికి వచాచిరు. అయితే రణసథాలం మండలం జనసైనికులు, కోస్టీ పంచాయితీ 
జనసైనికులు శ్రీమతి కాంతిశ్రీ కి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా స్్వగతం పలికారు. అల్గ 
ఆ జంక్న్ నుంచి రాయాలీతో నడుచుకుంటూ వెళి్ల డా.బి.ఆర్ అంబేద్కర్ కి పూల దండలు వేసి 
నమస్కరంచుకునానిరు. కాంతిశ్రీ మాటా్లడుతూ ఎచచిర్ల నియోజకవరగొంలో పార్టీ బలోపేతం 
కోసం నేను ఏమైనా చయయాటానికి ముందు ఉంటానని తెలియజేశారు. మన జనసైనికుల 
కుట్ంబాలకు ఏ పార్టీ వాడైన బెదిరంచిన, ఇంకా ఏమైనా అనని నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ తో 
తెలియజేయండ్. మనం ఎంటో చూపిదా్ం అని కాంతిశ్రీ జనసైనికులకు హామీ ఇచాచిరు. ఈ 
కారయాక్రమానికి వచిచిన జనసైనికులకు ధనయావాదాలు తెలియజేశారు. అల్గ కాంతిశ్రీ చేతుల 
మీదగా కెలెండర్ ను ఆవిష్కరంచడం జరగంది. ఈ సమావేశంలో కష్టీలో్ల ఉననిపు్పడు జనసేన 
గురుతికొసుతింది ర్పదు్న ఓటేసే అపు్పడు కూడా జనసేన గురుతి రావాలని కోరుకుంట్నానిమని 
శ్రీకాకుళం జిల్్ల భగత్ సింగ్ సూటీడంట్్స యూనియన్ లీడర్ కాకర్ల బాబాజీ అనానిరు. ఈ 
కారయాక్రమంలో నాయకులు లక్ష్మినాయుడు, లక్ణ్, శ్రీను, ప్రస్ద్, శంకర్, దురగొరావు, 
బాబాజీ, సూరయా, రాజారమేష్, అల్గ నాని, పవన్ జనసైనికులు పాల్గొనానిరు.

గుత్తి మెండలెం జనసేన పార్టీ ఆత్్య సమావేశెం
శతఘ్ని న్యాస్: గుంతకల్ నియోజకవరగొం గుతితి మండలం జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ 
సమావేశం జరగంది. ఈ సమావేశంలో గుతితి మండల అధయాక్షుడు పోతురాజు చినని 
వెంకటేశ్వరు్ల అధయాక్తన మండల కమిటీ ఏరా్పట్ మరయు జనసేన పార్టీ బలోపేతం 
గురంచి చరచించడం జరగంది. ఈ కారయాక్రమానికి హాజరైన జిల్్ల కారయాదర్శ వాసగర 
మణికంఠ మాటా్లడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా నిస్్వరథాంగా కషటీపడ్ 
నిస్్వరథా జనసైనికులకు పార్టీ కారయావరగొ కమిటీలో పెద్పీట వేయడం జరుగుతుంది, 
రాబోయ్ రోజులో్ల కమిటీ సభ్యాలందరూ ప్రభ్త్వం తీసుకుంట్నని ప్రజా వయాతిర్క 
నిర్ణయాలను ప్రజలకు అరథామయ్యాల్ వివరంచి ఆ సమసయాల పరష్్కరం దిశగా 
ప్రజాక్షేత్రంలో జనసైనికులు అందరూ కలిసికట్టీగా పోరాటం చేసూతి ప్రజలకు మరంత 
దగగొరవుతూ రాబోయ్ 2024 స్ర్వత్రిక ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ విజయం స్ధించడానికి 
అహరనిశలు పాట్పడాలని పేర్్కనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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నూజివీడు జనసేన ఆధ్వరయాెంలో గనతెంత్ర దినోత్సవెం

శతఘ్ని న్యాస్:  న్జివీడు, గణతంత్ర దినోత్సవం న్జివీడు జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ 
వద్ ఘనంగా జరగంది ఈ కారయాక్రమంలో నియోజకవరగొ నాయకులు బండారు రాజు 
న్జివీడు మండల అధయాక్షులు ఎర్ంశెటటీ రాము, ఉమా, న్యా స్్మర్టీ ఎం సునీల్ కుమార్, 
శ్రీకాంత్ బొబి్లి, రాజేష్ బెజవాడ మరయు వీరమహళలు రామిశెటటీ తేజసి్వని జిల్్ల 
సంయుకతి కారయాదర్శ రెడ్డి మనీ, అంజలి మరయు కారయాకరతిలు పాల్గొనానిరు.

పుటటీపరితి పటటీణెంలో జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాెంలో 73వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవ ఉత్సవెం

శతఘ్ని న్యాస్: కొతతిగ ఏర్పడ్న సతయాస్యి జిల్్ల కంద్రం పుటటీపరతి పటటీణంలో జనసేన 
పార్టీ ఆధ్వరయాంలో భారత దేశ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ ఉత్సవం ఘనంగా జరగంది. ఈ 
కారయాక్రమంలో అనంతపురం జిల్్ల ప్రధాన కారయాదర్శ అబుధిల్ అబు మాటా్లడుతూ “మన 
బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్ రాజాయాంగానికి విరుదధింగా ఈ వైస్్సర్ ప్రభ్త్వం వయావరసుతింది 
వచేచిది జనసేన పార్టీ నే” అని అనానిరు. జనసేన నాయకులు డా. తిరుపతేంద్ర, కొతతిచరువు 
పెటా రాము, బోయ వంశీ, మేకల పవన్, స్యి ప్రభ్, మాండ్్ల ఆదిశేషు, నారాయణ 
స్్వమి, అభి కారయాకరతిలు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పిలలాల సమక్షెంలో గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: ఎమి్మగన్రు, గణతంత్ర 
దినోత్సవ సందర్ంగా ఎమి్మగన్రులోని మదర్ 
తెరస్ సూ్కల్ లో ఆట పోటీలో్ల గెలుపందిన 
విదాయారుథాలకు సరటీఫికెట్్స మెమొంటో చల్్ల 
వరుణ్ అందజేసి అభినందించడం జరగంది. 
ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు చల్్ల 
వరుణ్ మాటా్లడుతూ గణతంత్ర దినోత్సవం 

గొప్పతనం విదాయారుథాలకు వివరసూతి… పిల్లలతో జరుపుకోవడం చాల్ ఆనందంగా ఉంది 
అని అనానిరు. భవిషయాతుతిలో పిల్లలు మంచి ఉననిత స్థాయికి వెళ్్లలని తలి్లదండ్రుల పట్ల 
గురువుల పట్ల గౌరవంగా ఉండాలని సమాజం పట్ల బాధయాత ఉండాలని అని అనానిరు.

కొతతి జిల్లా ఏర్్పట్ నిషేధెం – దేశెం అెంతటా ఇదే 
నిబెంధన ఇది ప్రభుతా్వనికి వరితిెంచద్..?

శతఘ్ని న్యాస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్వ తీరు 
ఆంధ్ర ప్రజానీకానికి అరథాం కాక ఏక్ణం 
ఏమి జరుగుతుంద్ తెలియని పరసిథాతిలో 
ప్రజలు భయాంద్ళనకి గురవుతునానిరు అని 
జనసేనపార్టీ అరకు పార్లమెంట్ అధికార ప్రతినిధి 
మాదాల శ్రీరాములు ఆగ్రహం వయాకతిం చేశారు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏమి జరుగుతుంది తపు్పడు 
హామిలిచిచి మోసం చేయడం ఆ తపు్పను జనాలో్లకి 
తీసుకెళేతి కొతతి ప్రకటనలు, కొతతి హామీలు, కొతతి 
పథకాలు పెటటీ ప్రజలను పక్క దార పటటీంచడం 
లో రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం ఆరతేరపోయింది. దేశం 

అంతటా కొతతి జిల్్లల ఏరా్పట్ నిషేధం ఉంది, మర రాష్ట్రంలో కొతతి జిల్్లల ఏరా్పట్ ప్రకటన 
దేనికోసం ప్రభ్త్వం సమాధానం చపా్పలి. ఇదేమైనా విపతుతి సమయమా ఒక్క రోజుల్నే ఆన్ 
లైన్ లో కొతతి జిల్్లల ఏరా్పట్పై పనులు పూరతి చేశారు. తకు్కవ సమయంలో జిల్్ల కలెకటీర్లతో 
సమావేశం పెటటీ ఆన్ లైన్ ల్నే కొతతి జిల్్లల ప్రక్రియ హడావుడ్గా ఆమోదం తెలపడం వెనుక 
అంతరయాం ఏమిట ఇదేమైనా విపతుతి సమయమా లేదా ఉద్యాగుల సమసయాకంటే ముఖయామైందా 
ఉద్యాగుల ఉదయామం వేళ్ ఈ ఎతుతి గాఢ అందుకోసమేన. కంద్ర ప్రభ్త్వం ఆమోదం లేకుండా 
కొతతి జిల్్లల ఏరా్పట్ రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వనికి స్ధయామేనా అని జనసేనపార్టీ అరకు పార్లమెంట్ 
అధికార ప్రతినిధి మాదాల శ్రీరాములు ప్రభ్త్వం తీరుపై తీవ్రంగా మండ్పడాడిరు.

చిత్తిరు జిల్లా అధయాక్షులు ఆధ్వరయాెంలో 
గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: చితూతిరు, 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు పురస్కరంచుకొని 
జనసేన పిఏసి సభ్యాలు చితూతిరు జిల్్ల అధయాక్షులు పసుపులేట హరప్రస్ద్ పిఏసి ఆఫీసు 
నందు జిల్్ల కారయావరగొ సమక్ంలో ఘనంగా జండా వందన కారయాక్రమం నిర్వహంచడం 
జరగంది. స్్వతంత్రయా సమరయోధులను స్మరంచుకుంటూ భారతదేశ ఔనితాయానిని, 
స్ంప్రదాయానిని, సంస్కకృతిని ఎల్లవేళల్ కాపుడుకుంటూ భావితరాలకు వారసత్వంగా 
అందించాలని మరయు దేశ అభివకృదిధిలో యువత కీలకపాత్ర పోషంచాలని 
ఆకాంక్ంచారు. చితూతిరు జిల్్ల ప్రజలకు, నాయకులకు, కారయావరాగొనికి మరయు జనసేన 
శ్రేణులకు 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్లు తెలియచేస్రు.
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స్్వతెంత్రయా అెందరికీ చేరువ కావాలి  
-అడపా మాణికాయాలర్వు
శతఘ్ని న్యాస్: స్్వతంత్రయా ఫల్లు 
ప్రజలందరకీ చేరువ కావాలని జనసేన 
పార్టీ జిల్్ల ఉపాధయాక్షుడు అడపా 
మాణికాయాలరావు అభిల్షంచారు. 
బుధవారం గణతంత్ర దినోత్సవం 
సందర్ంగా జిల్్ల పార్టీ కారాయాలయంలో 
జాతీయ జండాను ఆయన 
ఆవిష్కరంచారు. ఈ సందర్ంగా 
మాణికాయాలరావు మాటా్లడుతూ ఎందరో 
మహానుభావుల ప్రాణతాయాగఫలమైన 

స్వతంత్నిని పరరక్నుచికోవాలి్సన బాధయాత ప్రతీ ఒక్కరపై ఉందనానిరు. జిల్్ల ప్రధాన 
కారయాదర్శ నారదాసు ప్రస్ద్ మాటా్లడుతూ భారత రాజాయాంగం పూరతిగా ఆమోదించబడ్న 
రోజున గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటామని, గణతంత్రం అనగా ప్రజలే ప్రభ్త్వం, 
ప్రభ్త్వమే ప్రజలని అరధిం అని అనానిరు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ ప్రజాస్్వమయా దేశమైన 
భారతదేశంలో పుటటీనందుకు భారతీయుడ్గా ప్రతీక్ణం గర్వపడతామని అనానిరు. 
కారయాక్రమంలో జనసైనికులు ఆళళు హర, దాసర వెంకటేశ్వరరావు, మహంకాళి శ్రీనివాస్, 
ఇల్్ల శేషు, కానవరపు శ్రీనివాస్, మధుల్ల్, అల్ కాసులు, కిషోర్, నాని తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

కృష్ణా జల్లాలోని పెనమలూరు నియోజకవరగేెం కెంకిపాడు 
జనసేన_పార్టీ ఆధ్వరయాెంలో గణతెంత్ర_దినోత్సవెం..

శతఘ్ని న్యాస్: స్థానిక గననివరం_
రోడుడి కూడలి వద్ జనసేన వీరమహళ 
బోయిన రోహణి_కుమార జాతీయ_
జండా ఎగురవేసి గణతంత్ర దినోత్సవ 
శుభాకాంక్లు తెలిపారు..

ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు 
బోయిన_నాగరాజు, పచిచిపాల శేఖర్, 
సుధీర్, సుంకర సుర్ష్, కుంటా 
గంగా, క్రాంతి, అనా్సర్, నాగు జనసేన 
కారయాకరతిలు పాల్గొనానిరు..

శ్రీ స్యి వృద్ధాశ్రమెంలో జనసేన పార్టీ గణతెంత్ర 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: కరూనిలు నగరంలోని శ్రీ స్యి వకృదాధిశ్రమంలో 73 వ గణతంత్ర 
దినోత్సవ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ కరూనిలు నాయకులు మహబ్బ్ బాష్ హస్నా 
బేగం ఆధ్వరయాంలో కరూనిలు 32వ డ్విజన్ జనసేన ఇంచార్జ్ సుధాకర్, కరూనిలు జనసేన 
నాయకులు హస్నా బేగం మహబ్బ్ బాష్ కలిసి జాతీయ జండాను ఎగురవేశారు. ఈ 
సందర్ంగా సుధాకర్ మాటా్లడుతూ బాబాస్హెబ్ డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ రచించిన 
రాజాయాంగం రచనను 1949 నవంబరు 26న సమర్పంచారు. దానిని ఆమోదించిన భారత 
ప్రభ్త్వం 1950 జనవర 26న రాజాయాంగానిని అమలో్లకి తెచిచింది అని పేర్్కనానిరు. 
అప్పటనుంచి ఆ రోజును రపబి్లక్ డ్ గా జరుపుకుంట్నానిం అని తెలిపారు. విదయా, ఉద్యాగ, 
రాజకీయ రంగాలో్ల రజర్్వషను్ల, ఓట్ హకు్క, జీవించే హకు్క, సమానత్వ హకు్క ఇల్ 
ప్రజల కోసం ఎనోని హకు్కలను అంబేద్కర్ రాజాయాంగంలో పందుపరచారని తెలిపారు. 
అంబేద్కర్ లేకుంటే అసలు భారత రాజాయాంగమే లేదు. భారత రాజాయాంగం లేకుంటే ఈ 
రాజయామే లేదు. కానీ ప్రభ్తా్వలు, పాలకులు పౌరసమాజం రపబి్లక్ డ్ వేడుకలో్ల కొనినిచోట్ల 
అంబేద్కర్ చిత్రపటానిని పెటటీకుండా విస్మరసుతినానిరు అని అనానిరు.
కరూనిలు జనసేన మహళ నాయకురాలు హస్నా బేగం మాటా్లడుతూ అయిన వాళుళు 
అందరూ ఉనని ఎవరూ లేని అనాధలల్గా వకృదాధిశ్రమాలలో బ్రతుకులు స్గదీసుతినని 
వకృదుధిల మధయా ఈ వేడుకలు జరుపుకోవడం ఎంతో ఆనందానిని ఇసోతిందని అనానిరు. 
ఇట్వంట వారని ఆదుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని పిలుపునిచాచిరు. 
గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే మన కోసం మన భవిషయాతుతి కోసం డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
రచించిన భారత రాజాయాంగానిని ఆమోదించిన రోజు అని అనానిరు. మన దేశానిని దేశ 
భవిషయాతుతిను కాపాడుకోవాలి్సన అవసరం ఎంతైనా ఉందని యువత ఇందుకు ముఖయా 
పాత్ర పోషంచాలని పిలుపునిచాచిరు. భారత ప్రజాస్్వమయా గణతంత్ర వయావసథా బలపడాలని 
ఆకాంక్ంచారు.ప్రజలకు ప్రాథమిక హకు్కలు కలి్పసూతి రక్ణగా నిలిచిన మన భారత 
రాజాయాంగం అమలో్లకి వచిచిన రోజు దేశవాయాపతింగా వేడుకలు జరుపుకుంట్నానిరు అని 
అనానిరు. రాజాయాంగం పూరతిస్థాయిలో అమలు చేయడంలో ప్రభ్త్వం విఫలం అయితే 
అది ప్రజలకు తీరని నషటీం చేసినటే్ల అని రాజాయాంగం నియమాలు అపహాసయాం అవుతునని 
వేళ ప్రతి ఒక్కరూ తమ హకు్కల ఈ స్ధన కోసం బాధయాతగా ఉదయామించాలని అనానిరు. 
దేశానికి స్్వతంత్రం వచిచిన తరువాత స్ంఘ్క, ఆరథాక, రాజకీయ నాయాయం జరగనపు్పడు 
అందరకీ సమాన అవకాశాలు దకు్కతాయని భావించిన వయాకితి డాకటీర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 
అని సర్వసతాతిక, స్మయావాద, లౌకిక, ప్రజాస్్వమయా, గణతంత్ర రాజయానిని నిర్మంచాలనే 
సదుదే్శంతో 11 నెలల 18 రోజుల పాట్ శ్రమించి, ఎనోని నిద్ర లేని రోజులు గడ్పి 
భారత రాజాయాంగానిని లిఖతపూర్వకంగా రాశారని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో కొండల్, 
మేర్, విజయమ్మ, ఇంతియాజ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ర్మగుెండెం జనసేన ఆధ్వరయాెంలో ఘనెంగా 73వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: రామగుండం, భారత 73వ గణతంత్ర దినోత్సవానిని పురస్కరంచుకుని 
రామగుండం నియోజకవరగొ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంలో స్థానిక గోదావరఖని చౌరస్తిలో 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడ్ కర్ంనగర్ జిల్్ల యువజన అధయాక్షుడు రావుల మధు చేతుల 
మీదగా జాతీయ జండాను ఆవిష్కరంచడం జరగంది. ఈ కారయాక్రమంలో పెద్పలి్ల 
పార్లమెంట్ వర్కంగ్ కమిటీ మెంబర్ రావుల స్యికకృష్ణ, ఉమ్మడ్ కర్ంనగర్ జిల్్ల 
యువజన ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటర్ మంథని శ్రవణ్, ఉమ్మడ్ కర్ంనగర్ జిల్్ల యువజన 
సెక్రటర్ పనుకుంట్ల గోపిక్రిష్ణ, జనసేన నాయకులు వడ్డిపలి్ల రాకష్, ఎమూర్ల రంజిత్, 
బండార తిరుపతి, దాసర శశాంక్, రవికాంత్, పవన్, రాహుల్, లోకష్, రాహుల్, టలు్ల, 
వర్షత్, ఆనంద్, నందకిషోర్, వస్తివ్, స్యికిరణ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

ఎమి్గనూరు నియోజకవరగేెంలో జనసేనపార్టీ 
క్రియాశీలక సభయాత్వ కిట్లా పెంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ కారయాకరతిల సంక్షేమం కోసం చేసిన క్రియాశీలక సభయాతా్వలను 
మండల కంద్రమైన గోనెగండ్లలో బుధవారం రోజు రాష్ట్ర మహళ స్ధికారక ఛైర్మన్, 
ఎమి్మగన్రు నియోజకవరగొ ఇంచారజ్ ర్ఖగౌడ్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్ంగా వారు 
మాటా్లడుతూ బడుగు బలహీన వరాగొల అభ్యాననితి కోసం కుల మతాలకు అతీతంగా 
నిరంతరం శ్రమించే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు తమ కారయాకరతిల సంక్షేమం 
కోసం దేశంలో ఏ పార్టీ స్హసించని విధంగా కారయాకరతిల కోసం క్రియాశీలక సభయాతా్వలు 
నమోదు చేయించి, ప్రమాదం సంభవించి మకృతి చందిన కారయాకరతిల కుట్ంబాలకు 
తక్ణమే 5 లక్ల భీమా పరహారం అందించేల్ కకృషచేసుతినానిరని, కారయాకరతిల కోసం 
ఆలోచించే ఏకైక పార్టీ జనసేనపార్టీ అని కొనియాడారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం 
పరతపించే నాయకులు అరుదుగా ఉండ్ రోజులో్ల ఎక్కడ ప్రజా సమసయాలు ఉత్పననిమైతే 
అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ వసేతినే పరష్్కరం లభిసుతింది అనే గొప్ప ఆలోచన ప్రజలో్ల వుందని 
జనసేన యువకరటలు అధినేత సూఫూరతిని ఆశయాలను సిదాధింతాలను ప్రజలో్ల తీసుకెళి్ల 
రాబోయ్ రోజులో్ల జనసేన సతాతి చాటేల ప్రతి క్రియాశీలక కారయాకరతిలు సైనికుల్్ల 
పనిచేయాలని పిలుపునిచాచిరు. ఈ కారయాక్రమంలో జనసేన నాయకులు గానిగ బాష్, 
ఖాస్ం స్హెబ్, రామంజి నేయులు, షఫీ, మాబాష, రవికుమార్, అక్ర్, మునిస్్వమి, 
శ్రీరామ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్టీ ఫ్లాక్్స చిెంపిన వారిపై చరయాలు త్సకోవాలి
శతఘ్ని న్యాస్: తూరు్పగోదావర జిల్్ల 
పిఠాపురం టౌన్ లో పాత గయ శ్రీ 
కుకు్కటేశ్వర స్్వమి దేవాలయం ఎదురుగా 
ఉనని బైపాస్ రోడ్ లో న్తన సంవత్సరం 
మరయు సంక్రాంతి శుభాకాంక్లు అని 
జనసేన ఫ్్లకీ్సలు ఏరా్పట్ చేయడం 
జరగంది.. అయితే 24-1- 2022 రోజు 

రాత్రి గురుతి తెలియని వయాకుతిలు వాటని ధ్వంసం చేశారు. మా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ 
స్థాపించిన జనసేన పార్టీ ఫ్్లక్్స ధ్వంసం చేసిన దుండగులను వెతికి పట్టీకోవాలి అని 
చటటీపరమైన వార మీద చరయాలు తీసుకోవాలని జనసేన పార్టీ తూరు్పగోదావర జిల్్ల 
కారయాదర్శ మొగలి అపా్పరావు తో కలిసి పిఠాపురం టౌన్ పోలీస్ సేటీషన్ లో ఎ.ఎస్.ఐ కి 
కంపె్్లంట్ పత్రము అందజేశారు. ఈ సందర్ంగా మొగలి అపా్పరావు మాటా్లడుతూ.. 
బైపాస్ రోడ్ లో ఏరా్పట్చేసిన జనసేన పార్టీ ఫ్్లక్్స ధ్వంసం చేసిన వారపై తగన చరయాలు 
తీసుకోవాలని ఎ.ఎస్.ఐ తో చప్పటం జరగందని, వారు స్పందించి వెంటనే వీరపై చరయాలు 
తీసుకుంటామని తెలియజేశారనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో పాల్గొనని జనసేన నాయకులు 
జనసైనికులు జిల్్ల కారయాదర్శ మొగలి అపా్పరావు, గొల్లప్రోలు మండల అధయాక్షులు 
అమరది వలి్ల రామకకృష్ణ, పుణయామంతుల సూరయానారాయణ మూరతి, గోపు సుర్ష్, మేళం 
బాబి, యండ్రపు శ్రీనివాస్, సి.హెచ్ నవీన్, సి.హెచ్ శిర్ష, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాెంలో గ్రిజన పిలలాలకు పుసతిక 
స్మగ్ర పెంపిణి

శతఘ్ని న్యాస్: చితూతిరు జిల్్ల సతయావేడు నియోజకవరగొం బుచిచినాయుడు కండ్రిగ మండలం 
కాటూరు గరజన కాలనీ నందు జిల్్ల సంయుకతి కారయాదర్శ తడ శ్రీనివాసులు మరయు 
నియోజకవరగొ ముఖయా నాయకులు రాఘవేంద్ర మరయు వీర రాఘవులు వీళళు ఆరధిక సహాయంతో 
గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్ంగా కాటూరు ఎంపిపి సూ్కల్ నందు 20 మంది గరజన 
పిల్లలకు నోట్ బుక్్స, పలకలు, పెని్సల్, పెనునిలు మరయి నితయా స్మాగ్రి పంపిణి చేయడం 
జరగంది. అనంతరం తడ శ్రీనివాసులు మాటా్లడుతూ గరజన కాలనీ నందు పాఠశాలలో 
మెరుగైన వసతులు కూడా లేకపోవడం వంట గది, తాగునీట సౌకరయాం, సూ్కల్ కాంపౌండ్ 
కుడా నోచుకుని సిథాతిలో పాఠశాల ఉంది కావున ఉననిత అధికారులు ఈ పాఠశాలపై ద్రుషటీ 
స్రంచి ఈ వసతులు అనిని కలిపించాలి అని ఆయన అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో పాఠశాల 
ఉపాధాయాయులు జయప్రకాశ్ మరయు జనసేన నాయుకులు పోలయయా, సుగంధర్, కోదండ 
రామయయా, సునీల్, గాంధీ, నవీన్, కళ్యాణ్, వసంత్ రావు, బాల్జీ, స్వచచి భారత్ కనీ్వనర్ 
భరత్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ఒెంటి చేత్తో ర్జాయాెంగానినె ర్సిన ఒక ఒక్కరు అెంబేద్కర్
శతఘ్ని న్యాస్: ఉమ్మడ్ వరంగల్ జిల్్ల ఇంచారజ్ ఆకుల సుమన్ ఆదేశాల మేరకు జిల్్ల 
కారాయాలయంలో పారటీ గ్రేటర్ వరంగల్ అధయాక్షులు బైర వంశీ కకృష్ణ జాతీయ పతాకానిని 
ఆవిష్కరంచి మిఠాయులు పంపిణి చేస్రు, అనంతరం వంశీ కకృష్ణ మాటా్లడుతూ 
డా.బాబాస్హెబ్ అంబేద్కర్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ రాజాయాంగానిని రాసిన గొప్ప 
మేధావి భారత రాజాయాంగానిని రాసే కమిటీలో ఏడుగురు సభ్యాలు ఉండగా, ఒకొ్కక్కరు 
ఒకొ్కక్క కారణంతో అందుబాట్లో లేకపోవడంతో ఒంట చేతితో రాజాయాంగానిని రాసిన 
ఒకఒక్కరు అంబేద్కర్ అని పేర్్కనానిరు. ఈ కారయాక్రమంలో నర్సంపేట నియోజకవరగొ 
నాయకులు మెరుగు శివకోట యాదవ్, గ్రేటర్ వరంగల్ ఉపాధయాక్షులు గడడిం రాకష్, 
ప్రధాన కారయాదర్శ జనుని ప్రవీణ్, కారయాదరు్శలు శేష్ద్రి సందీప్, మహమ్మద్ ఇబ్రహీం, 
తోట రాజు, యువజన విభాగం ఆరగొనైసింగ్ సెక్రటర్ కమిద్రి అనే్వష్, కారయాదర్శ ల్యాదేల్్ల 
రాకష్, ఎగజ్కూయాటవ్ మెంబెర్ వసు్కల్ నిఖల్ చోప్రా, జిల్్ల నాయకులు గోపు నవీన్, 
అనిల్, శేఖర్, రోహన్, వంశీ, సంతోష్, రాజేష్, కుమార్ మరయు వీరామహళలు 
పాల్గొనానిరు.

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

