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జనసేన కార్యాలయంలో ఘనంగా 
స్వాతంత్యా అమృతోత్సవ వేడుకలు
•జెండా వెందనెం సమర్పెంచిన శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్ని న్యాస్:  జనసేన పార్టీ కార్యాలయెంలో భారత స్వాతెంత్యా 
అమృతోత్సవ వేడుకలను ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. పార్టీ అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మెంగళగిరలోని ర్ష్ట్ర కార్యాలయెంలో జాతీయ 
పతాకానిని ఆవిష్కరణ గావిెంచారు. ఉదయెం త్రివర్ణ పతకానిని ఎగురవేసి వెందనెం 

సమర్పెంచారు. అనెంతరెం జాతీయ గీతాలాపన చేసి 
జైహెంద్ అెంటూ నినదెంచారు. ఈ కారయాక్రమెంలో 
పార్టీ ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ 
నాదెండ్ల మనోహర్ గారు, పార్టీ పీఏసీ సభ్యాలు, 
lప్రధాన కారయాదరుశులు, వివిధ జిలా్లల అధయాక్షులు, 
నియోజకవర్గాల ఇెంఛారుజులు, ర్ష్ట్ర, జిలా్ల కారయావరగాెం 
సభ్యాలతోపాటు పెద్ద సెంఖయాలో జన సైనికులు, వీర 
మహళలు పాల్గానానిరు.

జాతీయ నేతలకు కులం ఆపాదంచవద్దు
•చటటీ సభలో్ల మహళలకు 33 శాతెం స్థానెం కల్పెంచాల
•స్వాతెంత్యా అమృతోత్సవెం సెందర్ెంగా జనసేన తీర్్మనాలు

శతఘ్ని న్యాస్:  భారత స్వాతెంత్యా అమృతోత్సవ వేళ జనసేన పార్టీ రెండు ముఖయా తీర్్మనలను 
ప్రవేశపెటటీెంద. దేశ స్వాతెంత్యాెం కోసెం పోర్డి తాయాగాలు చేసిన జాతీయ స్థాయి నాయకులకు కులానిని 
ఆపాదెంచర్దని... 75వ స్వాతెంత్యా వేడుకల సెందర్ెంగా చటటీ సభలో్ల మహళలకు సముచిత స్థానెం 
ఇస్తూ 33శాతెం రజర్వాషన్ కల్పెంచాలని తీర్్మనాలు చేసిెంద. మెంగళగిరలోని పార్టీ ర్ష్ట్ర కార్యాలయెంలో 
ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు ఈ తీర్్మనాలు ప్రవేశపెట్టీరు. ఈ 
సెందర్ెంగా శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ 
తీర్్మనాలు ఎెంతో అవసరమని భావిెంచారు. గత నెల మెండపేటలో నిరవాహెంచిన రైతు భరోస్ యాత్ 
సభలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రసెంగిస్తూ గాెంధీజీ, నేతాజీ, అెంబేడ్కర్, పొటటీ శ్రీర్ములు లాెంట 
పోర్ట యోధులైన జాతీయ నేతలకు కులానిని ఆపాదెంచకూడదు అని చెపా్పరు. ఈ అెంశెంపై తీర్్మనెం 
చేయాలని సెంకల్పెంచారు. అదే విధెంగా మహళ్ శక్తూక్ సముచిత స్థానెం ఇచేచేలా చటటీ సభలో్ల 33శాతెం 
రజర్వాషన్ అవసరెం అని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్పషటీెంగా చెపా్పరు. ఇెందుకనుగుణెంగా తీర్్మనాలు 
ప్రవేశపెడుతునానిెం” అనానిరు. ఈ తీర్్మనాలను పార్టీ పీఏసీ సభ్యాలు, ర్ష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరుశులు, 
కారయాదరుశులు, అధికార ప్రతినిధులు, జిలా్ల అధయాక్షులు, నియోజకవరగా ఇెంఛారజులు, వివిధ విభాగాల ఛైర్మను్ల, 
వీర మహళ విభాగెం ప్ెంతీయ కో ఆరడినేటరు్ల ఏకగ్రీవెంగా ఆమోదెంచారు.

తీర్్మనాలు :
1)మహాతా్మ గాెంధీజీ, డాకటీర్ బీఆర్ అెంబేడ్కర్, నేతాజీ సుభాష్ చెంద్రబోస్, పొటటీ శ్రీర్ములు, ఆెంధ్రకేసర ప్రకాశెం, అల్్లర సీతార్మర్జు... ఇలా ఏ జాతీయ స్థాయి 
నాయకునిక్గాని, సమసమాజ స్థాపనక్ కృషి చేసిన ర్ష్ట్ర, స్థానిక నాయకులు, మహళ్ నేతలకు కులెం అెంటగటటీడెం భావయాెం కాదు. అలా చేసేతూ అద ర్జయాెంగ స్ఫూరతూక్ 
విరుద్ెంగా భావిెంచాల. ఈ జాతీయ నాయకులు ఎవరూ ఏ ఒక్క కులెం కోసమో ఎప్్పడూ ఆలోచిెంచలేదు. వారు భారతదేశెంలోని అనిని కులాలు, మతాల వార కోసెం 
పని చేసిన మహానుభావులు. వార కులెం భారతీయెం. వార మతెం భారతీయెం. వారని దేశ నాయకులుగా అనుసరద్దెం. భారత జాతిక్ నాయకులుగా గౌరవిద్దెం
2)స్వాతెంత్యాెం సిద్ెంచి 75 ఏళ్్ల పూరతూయియాెంద. మనెం నేడు వజ్రోత్సవాలు జరుప్కెంటునానిెం. అయినప్పటకీ చటటీసభలో్ల మహళలకు సముచిత స్థానెం ఇప్పటకీ దక్కలేదు. 
వారక్ సమాన స్థాయి కల్పెంచలేకపోయాెం. కనీసెం మూడో వెంతు ప్తినిధయాెం కూడా అెందెంచలేదు. ఈ పరసిథాతి మార్ల. చటటీసభలో్ల మహళల ప్తినిధయాెం ర్నునని 
కాలెంలో అభిలషణీయమైన స్థాయిలో పెరగాల. పార్లమెంటు, అసెంబీ్ల, స్థానిక సెంసథాలో్ల 33 శాతెం మహళ రజర్వాషన్ కు జనసేన కటుటీబడి ఉెంద. దీనిక్ సెంబెంధిెంచిన 
బిలు్లను లోక్ సభలో ప్రవేశపెటటీ ఆమోదెంచే వరకు జనసేన కృషిని కనస్గిసుతూెంద.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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స్వాతంత్యా ఫలాలను భవిషయాత్తు తర్లకు అందజేయాలి
* జనసేన పార్టీ కేెంద్ర కార్యాలయెంలో స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలో్ల శ్రీ కణిదల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యాస్: భారత దేశ స్వాతెంత్యా ఫలాలను భవిషయాతుతూ తర్లకు అెందెంచట్నిక్, దేశానిని అభివృద్ బాటలో పయనిెంపచేయడానిక్ 
ప్రతీ భారతీయుడు కెంకణబదు్దలు కావాలని జనసేన ర్జకీయ వయావహార్ల కమిటీ సభ్యాడు శ్రీ కణిదల నాగబాబు గారు స్పషటీెం చేస్రు. 
హైదర్బాద్ ప్రశాసన్ నగర్ జనసేన పార్టీ కేెంద్ర కార్యాలయెంలో సోమవారెం జరగిన భారత దేశ స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవ అమృతోత్సవ 
వేడుకలో్ల నాగబాబు గారు జాతీయ జెండాను ఎగుర వేసిన అనెంతరెం మాట్్లడారు. భారత దేశ స్వాతెంత్యా సమర యోధుల గొప్పతనానిని 
భవిషయాతుతూ తర్లకు తెలయ జేయాలని అనానిరు.

* పోర్ట యోధుల స్ఫూరతూతో ప్రజాస్వామయానిని పరరక్ెంచుకుెందెం: తెలెంగాణ 
ఇెంఛారజు శ్రీ నేమూర శెంకర్ గౌడ్
బానిసతవా పాలన విముక్తూ కోసెం ప్ణాలను పణెంగా పెటటీ పోర్డిన స్వాతెంత్యా 
సమర యోధులను స్ఫూరతూగా తీసుకుని ప్రజాస్వామయా పరరక్షణ కోసెం పని 
చేయాల్సన బాధయాత మనపై ఉననిదని తెలెంగాణ ర్ష్ట్ర ఇెంఛారజు శ్రీ నేమూర 
శెంకర్ గౌడ్ గారు పేర్్కనానిరు. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేన పోలట్ బ్యారో 
సభ్యాడు శ్రీ అర్్హెం ఖాన్ గారు, అధికార ప్రతినిధి శ్రీ కూసెంప్డి శ్రీనివాస్ గారు, 
జీ.హెచ్.ఎెం.సీ. అధయాక్షులు శ్రీ ర్ధారెం ర్జలెంగెం, కారయాదరశు దమోదర్, 
నాయకులు ప్రజీత్ గౌడ్, తెంగెళ్ళ ఉదయ్ శ్రీనివాస్, జన సైనికులు, వీర 
మహళలు పాల్గానానిరు.

ఆ రండు పార్టీలు కుమ్మకుకు ర్జకీయాలు చేస్తున్నాయి
• ప్రజలకు ఉపాధి లేకుెండా ఇబ్ెంద పెడుతునానియి
• ప్రజల పక్షాన నిలబడే ఏకైక పార్టీ జనసేన
• ఏల్రులో పార్టీ కార్యాలయానిని ప్రెంభిెంచిన శ్రీ కటకలపూడి గోవిెందర్వు
శతఘ్ని న్యాస్: అధికార, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీలు కుమ్మకు్క ర్జకీయాలు చేస్తూ ప్రజలకు ఉపాధిని దూరెం చేసుతూనానియిని జనసేన పార్టీ పశ్చేమ గోదవర జిలా్ల అధయాక్షులు శ్రీ 
కటకలపూడి గోవిెందర్వు స్పషటీెం చేశారు. అలాెంట పరసిథాతులో్ల ప్రజా సమసయాలపై పోర్ట చేస్తూ.. వారక్ అెండగా నిలబడుతునని ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అనానిరు. ఆదవారెం 
ఏల్రు నియోజకవరగా న్తన జనసేన పార్టీ కార్యాలయానిని ప్రెంభిెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా ఏల్రు పటటీణ పరధిలోని 1, 2, 25, 44 డివిజన్ల నుెంచి 150 మెంద శ్రీ గోవిెందర్వు 
సమక్షెంలో జనసేన పార్టీలో చేర్రు. అనెంతరెం శ్రీ గోవిెందర్వు మాట్్లడుతూ.. పార్టీ సిద్ెంతాలు, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు క్షేత్ స్థాయిక్ తీసుకువెళ్్లలని కోర్రు. ర్బోయే 
రోజులో్ల ఏల్రు నియోజకవరగాెంలో జనసేన జెండా ఎగురవేస్తూమని ధీమా వయాకతూెం చేశారు. ఏల్రు ఇెంఛార్జు శ్రీ రడిడి అప్పలనాయుడు మాట్్లడుతూ...ఏల్రు పరధిలో ప్రతిక్షణెం 
ప్రజా సమసయాలపై పోర్టెం చేస్తూమని హామీ ఇచాచేరు. ఈ సెందర్ెంగా పార్టీ కార్యాలయ నిర్్మణానిక్ సహకరెంచిన నాయకులు, కారయాకరతూలను సత్కరెంచారు. ఈ కారయాక్రమెంలో పార్టీ 
మత్స్యకార వికాస విభాగెం ఛైర్మన్ శ్రీ బొమ్మడి నాయకర్, అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి ర్యపాట అరుణ, ర్ష్ట్ర కారయాదరశు శ్రీమతి ఘెంటస్ల విజయలక్ష్మి, పార్టీ నాయకులు శ్రీ కర్టెం 
స్యి, శ్రీ ముతాయాల ర్జేష్, శ్రీ మేకా ఈశవారయయా, శ్రీ బి.వి.ర్వు, శ్రీ పత్సమట్ల ధర్మర్జు, శ్రీ విడివాడ ర్మచెంద్రర్వు, శ్రీ ర్ఘవయయాచౌదర, వీర మహళలు, పార్టీ నాయకులు, 
కారయాకరతూలు పెద్ద సెంఖయాలో పాల్గానానిరు.

జనసేన పార్టీలో చేరిన వైసీపీ 
న్యకుడు శ్రీ వుయ్యారు శివ ర్మిరడ్డి
శతఘ్ని న్యాస్:  గుెంటూరు జిలా్ల తెనాల నియోజకవరగాెం కల్లపర 
మెండలానిక్ చెెందన వైసీపీ నాయకులు శ్రీ వుయుయారు శ్వ ర్మిరడిడి 
జనసేన పార్టీలో చేర్రు. సోమవారెం మెంగళగిర పార్టీ కార్యాలయెంలో 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారని కలసి ప్ష్పగుచచేెం ఇచాచేరు. 
ఆయనుని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్దరెంగా పార్టీలోక్ ఆహావానిెంచారు. 
1987 నుెంచి క్రియాశీలక ర్జకీయాలో్ల ఉనని శ్రీ శ్వ ర్మిరడిడి... 

తెలుగుదేశెం పార్టీ హయెంలో మూడేళ్్ల 
మెండల అధయాక్షులుగా బాధయాతలు 
నిరవారతూెంచారు. తదుపర ప్రజార్జయాెంలో 
చేర... గుెంటూరు జిలా్ల ఉపాధయాక్షులుగా 
పనిచేశారు. 2012 నుెంచి వైసీపీలో 
కనస్గుతునానిరు. అధికార పార్టీ ప్రజా 
వయాతిర్క విధానాలకు విసుగు చెెంద 
జనసేన పార్టీలో చేరనటు్ల తెలపారు.

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

స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలోలో పాల్గొననా బొమి్మడ్ న్యకర్
శతఘ్ని న్యాస్: నరస్ప్రెం జనసేన పార్టీ 
కార్యాలయెంలో స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలో్ల 
భాగెంగా త్రివర్ణ పతాకానిని ఎగురవేసి అనెంతరెం 
నియోజకవరగాెంలో పలు చోట్ల స్వాతెంత్యా దనోత్సవ 
వేడుకలో్ల పాల్గానని నరస్ప్రెం నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇెంచారజు, పీఏసీ సభ్యాలు మరయు ర్ష్ట్ర 
మత్స్యకార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్. 

ఈ కారయాక్రమెంలో కోటపల్ల వెెంకటేశవారర్వు, ఆకన 
చెంద్రశేఖర్, కలా్లట గోపీ కృష్ణ, వాతాడి కనకర్జు, 
జక్కెం బాబిజు, ఇెంజేట దనెం, వలవల నాని, గెంట్ 

కృష్ణ, ఆకుల వెెంకటస్వామి, గణేశని శ్రీర్మ్, పెమా్మడి క్రణ్, వాతాడి రమేష్, పోలశెటటీ నళిని, భారతి సుర్ష్, బొమి్మడి స్రయాకుమార, తోట అరుణ, కపా్పడి కృష్ణవేణి, సముద్రాల 
సతయావాణి తదతరులు పాల్గానానిరు.

అవినీతిపరులపై పోర్టమే అసలైన దేశభక్తు
శతఘ్ని న్యాస్: ప్రసుతూత 
పరసిథాతులో్ల అవినీతిపరులపై 
పోర్టమే అసలైన 
దేశభక్తూ అని జనసేన 
పార్టీ నాయకులు వబి్న 
సతయానార్యణ పేర్్కనానిరు. 
జనసేన పార్టీ ఆధవారయాెంలో 
ఎస్.కోట నియోజకవరగాెంలో 
సోమవారెం స్వాతెంత్యా 

దనోత్సవ వేడుకలు అతయాెంత వైభవెంగా నిరవాహెంచారు. ఎస్.కోట జెంక్షన్, ఎల్.కోటలో 
పార్టీ కార్యాలయెం వద్ద జాతీయ జెండా ఆవిష్కరెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా వబి్న 
సతయానార్యణ మాట్్లడుతూ స్వాతెంత్రయాదయామ స్ఫూరతూతో జనసైనికులు ప్రజా సేవకు 
ప్నరెంక్తెం కావాలని పిలుప్నిచాచేరు. మరుగైన సమాజెం కోసెం పవన్ కలాయాణ్ 
ర్జకీయ పోర్టెం చేసుతూనానిరని స్పషటీెం చేశారు. పార్టీ నాయకులు సుెంకర అపా్పర్వు, 
గొరపల్ల రవికుమార్, గొరపల్ల చినబాబు, జొననిపల్ల సతితూబాబు, మలు్లవలస శ్రీను, 
ఎెం.చినిని, చెంట, పి.సుర్ష్ ర్జు, నక్కర్జు సతీష్, గురజాడ వెెంకటేష్, దలబోయిన 
ర్జు, గొరపల్ల వెెంకటర్వు, రుద్ర, ఇర్ర వెెంకటలక్ష్మి, గాల అపా్పర్వు, గోకాడ 
స్రయానార్యణ, కోలా మధు, ర్ెంబాబు, పెెంటకోట శ్రీను, సుెంకర శ్వకృష్ణ, గబ్ర్ 
సిెంగ్, బోగాద దేవా, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

అనకాపలిలో జనసేన ఆధవారయాంలో ఘనంగా 
సవాతంత్ దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: అనకాపల్ల, 75వ స్వాతెంత్ 
దనోత్సవ వేడుకల సెందర్ెంగా అనకాపల్ల నాలుగు 
రోడ్ల జెంక్షన్ దగగార జనసేన జెండా దమ్మ దగగార 
స్వాతెంత్ దనోత్సవ వేడుకలు ఘనెంగా జరగాయి. 
ఈ కారయాక్రమెంలో ముఖయా అతిథులుగా జనసేన 
నాయకులు పాల్గానడెం జరగిెంద. అలాగే స్్కల్ 
మరయు కాలేజ్ విదయారుథాలు ఈ కారయాక్రమెంలో 
పాల్గానడెం జరగిెంద. అనకాపల్ల పటటీణెం 
మరయు మెండల నుెంచి శ్రీర్మదసు గోవిెంద్, 
తాకాసిసతయాెం దొర, తాడి ర్మకృష్ణ, దూలెం గోపి, 
మల్ల శీను, గెంగుపాము జగదీష్, అపి్ప కెండ గణేష్, 
బనినికని ర్ము, ఎస్ఆర్ఎెం హర్ష్ మరయు మల్ల 
వెంశీ, గొల్లవిల్ల ర్జు, మోహన్ ప్రశాెంత్ తదతర 
నాయకులు పాల్గానానిరు. అలాగే కసిెంకోట మెండల 
నాయకులు గలా్ల కెండలర్వు జనసేన నాయకులు 
జనసైనికులు అధిక సెంఖయాలో పాల్గానానిరు.

అభాగ్యాలకు అండగా జనసేన
వజ్రోత్సవ సందర్ంగా సహాయం అందంచిన జనసేన
పల్లెపల్లె కు మహర్దశను తీసుకు రావడమే లక్ష్ం
మహనీయుల అడుగు జాడల్లె నడవడమే ద్యూయం
జనసేన ఇంచార్జి డా.యుగంధర్ పొనని

శతఘ్ని న్యాస్: కార్వాట నగరెం మెండలెం, గోపిశెటటీ పల్ల పెంచాయతీ, ఈదువార పల్ల 
ఏఏడబు్ల్య గ్రామెంలో గతెంలో చెెంగయయా అనే నిరుపేద అనారోగయాెంతో బాధపడుతుెంటే, 
జిలా్ల అధయాక్షులు డా.హరప్రస్ద్ దవార్ శస్త్ర చిక్త్స చేయడెం జరగిెంద. అనేక మారు్ల 
జనసేన ఆధవారయాెంలో పర్మరశుెంచడెం జరగిెందని నియోజకవరగాెం ఇెంచారజు డా 
యుగెంధర్ పొనని తెలపారు. ఈ సెందర్ెంగా డా యుగెంధర్ పొనని మాట్్లడుతూ… 
75వ స్వాతెంత్ దనోత్సవ సెందర్ెంగా చెెంగయయాకు మరుగైన ఆరోగయాెం కరకు మెందుల 
కనుగోలు కోసెం ఆరువేలు ఆర్క సహాయెం జనసేన ఆధవారయాెంలో అెందెంచారు. ప్రతి 
గ్రామెం ససయాశాయామలెం కావాలెంటే పల్్ల పల్్లకు మహర్దశను తీసుకు ర్వాలని అద 
జనసేన దవార్ మాత్మే స్ధయామని తెలయజేస్రు. అప్్పడే సరవా రెంగ సమగ్రాభివృద్ 
జరుగుతుెందని తెలపారు. ఈ గ్రామెంలోనే ఉదయమేమెండల కమిట ఆధవారయాెంలో 
జెండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమెం నిరవాహెంచడెం జరగిెంద. నియోజకవరగాెంలో ఉనని 
నాయకులెందరూ మహనీయుల అడుగుజాడలో్ల నడవడమే దేయాయమని ఉద్్దెంచారు. 
ఈ కారయాక్రమెంలో మెండల ఉపాధయాక్షులు విజయ్ శాయామ్ ప్రస్ద్, వెెంకటేష్, ప్రధాన 
కారయాదరశు వెెంకటేష్, నరసిెంహ, హర్ష్, జిలా్ల సెంయుకతూ కారయాదరశు ర్ఘవ, జనసేన 
నాయకులు మోహన్ రడిడి, అజిత్, మధు, నర్ష్, జనసైనికులు, గ్రామసుతూలు ఉనానిరు.

మువవాన్నాల జండాను ఆవిషకురించిన 
ముఖరంచాన్

శతఘ్ని న్యాస్: 
అననిమయయా జిలా్ల, హెడ్ 
కోరటీర్్స ర్యచోట 
నియోజకవరగాెంలో జనసేన 
పార్టీ నాయకులు అసెంబీ్ల 
ఇెంచార్జు హసన్ భాష 
ఆధవారయాెంలో భారతదేశ 
75వ స్వాతెంత్యాదనోత్సవ 
వేడుకలకు హాజరైన 
ర్ష్ట్రకారయాదరశు ముఖరెంచాన్ 
జెండావెందన కారయాక్రమానిని 

చేస్రు.. భారతదేశ సరవాసతాతూకా దేశెంగా గురతూెంచి 75 సెంవత్సర్లు పూరతూ చేసుకునని 
తరుణెంలో దేశెం కోసెం అసువులు బాసిన ప్రతి అమరవీరులకు నివాళ్లు అర్పెంచారు. 
ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేనపార్టీ నాయకులు ర్మాశ్రీనివాస్, రయాజ్, గేట్ బాబిజు 
మరయు నియోజకవరగా నాయకులు, కారయాకరతూలు, జనసైనికులు హాజరై తమ దేశభక్తూ తో 
దేశ సమగ్రతను కనియాడారు.

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

స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిరవాహంచిన 
పిఠాపురం జనసేన ఇంచారిజి మాక్నీడ్ శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యాస్: కాక్నాడ జిలా్ల, పిఠాప్రెం పట్ణణెంలో జనసేన పార్టీ కార్యాలయెంలో స్వాతెంత్యా 
దనోత్సవెం వేడుకలు పిఠాప్రెం జనసేన పార్టీ ఇెంచారజు మాకీనీడి శేషకుమార ఘనెంగా 
జరపిెంచారు. అనెంతరెం నియోజకవరగాెంలో జనసైనికులు ఏర్్పటు చేసిన పలుచోట్ల స్వాతెంత్యా 
వేడుకలో్ల పాల్గానానిరు. అనెంతరెం మీడియాతో మాట్్లడారు 1947 ముెందు భారతదేశెం బ్రిటష్ 
వార కోరలో్ల ఉెండేదని మన స్వాతెంత్యా సమరయోధులు పోర్టెంతో జైలు జీవితెం గడపి రకతూెం 
చిెందెంచి ప్ణతాయాగెం చేసేతూ వచిచేన స్వాతెంత్యా ఫలాెం ఈ ఆగసుటీ 15 అప్పట నుెంచి భారతీయులు 
పెండుగలా స్వాతెంత్యా దనోత్సవెంని జరుప్కుెంటునానిరు. భయెంకరమైన పరసిథాతి నుెండి విముక్తూ 
చేసిన స్వాతెంత్యా సమరయోదులకు రుణపడి ఉెంట్మని స్వాతెంత్యా ఫలాలు దురవానియోగెం 
చేయకుెండా ఆ తాయాగమూరుతూల ఆశయ స్ధనకై పరపాలన విధానెం ఉెండాలని మా జనసేన 
పార్టీ ఆధక్షులు జనసేనని పవన్ కళ్యాణ్ దేశభక్తూ అెంటే మకు్కవతోనే ప్రజలకు సేవ చేయడానికే 
జనసేన పార్టీ పెటటీడెం జరగిెందనానిరు. మా నాయకుడు అధికారెంలోక్ వచాచేక ప్రజలకు నిజమైన 
స్వాతెంత్యా ఫలాలు అెందుతాయని కులామతాలకు అతీతెంగా పేద ప్రజలకు గూడు కూడు బటటీ 
ఉచిత విదయా సెంపూర్ణెంగా అెందస్తూరని ఆమ అనానిరు. జనసేన పార్టీక్ బలోపేతానిక్ కృషి చేసుతూనని 
నాయకులకు జన సైనికులకు కారయాకరతూలు వీర మహళలకు యావత్ దేశ ప్రజలకు అెందరక్ 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం శుభాకాెంక్షలు తెలుపతునానిమని ఆమ అనానిరు. అనెంతరెం జనసైనికుల 
ఆధవారయాెంలో పిఠాప్రెం పటటీణెంలో జాతీయ జెండాలతో భార్ ర్యాలీ నిరవాహెంచారు. ఉపా్పడ 
సెంటరో్ల గాెంధీ విగ్రహానిక్ పూలమాల వేసి భారత్ మాతకీ జై అెంటూ ప్రెంభమైన ఈ ర్యాలీ 
స్గిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో డాకటీర్ మాక్నీడి వీరప్రస్ద్, హ్యామన్ రైట్్స తూరు్ప గోదవర జిలా్ల 
వైస్ చైర్మన్ బొెంగరలా రవి చెంద్రన్, మెండల అధయాక్షులు అమర్ద వల్ల ర్మకృష్ణ, పట్టీ శ్వ, 
జిలా్ల కారయాదరుశులు మొగిల అపా్పర్వు, చీకట్ల శాయామ్ కుమార్, జనసేన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏనుగెంట 
హరబాబు, జనసేన ఎెంపీటీసీ దూలపల్ల రతనిెం, ఎెంపిటసి అభయారథాలు కేతినిడి గౌర్ నాగలక్ష్మి, 
ర్సెంశెటటీ కనయాకర్వు, పెనుపోతుల నానిబాబు, వసెంశేటటీ ర్జు, గిెంజల మహాలక్ష్మి, ర్చకెండ 
వీర నాగ సతయానార్యణ, లీగల్ అడవాకేట్ కమిశేటటీ సతయావేణి, సెంధయా, గోప్ సుర్ష్, ప్ణయామెంతుల 
స్రయానార్యణ మూరతూ, మాజీ ముని్సపల్ కౌని్సలర్, కర్రీ కాశీ విశవానాథ్, గాద గోపి, దొడిడి 
దుర్గాప్రస్ద్, వెంకా కెండబాబు, తోట ప్రస్ద్, కోన ర్మకృష్ణ, నక్క శ్రీను, దసెం కెండబాబు, 
స్రుయాడి శ్రీను, నక్క నార్యణ మూరతూ, దేశ్రడిడి సతీష్, మేళెం బాబి, తేలు దొర, శ్రీను జనసేన 
నాయకులు గోపి సుర్ష్, సతాయానెంద రడిడి, కాళ్ళ ర్జు, కర్రీ హర, యెండ్రప్ శ్రీనివాస్, గొల్లపల్ల 
గెంగ, మొగల శ్రీనివాస్, పెనుగొెండ సోమేశవార్వు, గరపాట శ్వకెండర్వు, అడబాల వీర్రాజు, 
చెల్్లబోయిన నాగశవార్వు, ఉలవల శ్రీనివాస్, తోట సతీష్, పబి్నీడి ప్రస్ద్, నామా స్యి బాబు, 
నామా శ్రీకాెంత్, ఇజ్రాయేల్, మైనపల్ల ర్జు, సమన దొర, బోధిరడిడి భీమర్జు, కెంద సోమర్జు, 
కప్పన రమేష్, కసిరడిడి నాగేశవార్వు, మేడిశెటటీ కామేష్, బొడకెండ దొరబాబు, పెనుగొెండ 
వెెంకటేశవారర్వు, జ్యాతుల గణేష్, జనసైనికులు నాయకులు తదతరులు పాల్గానానిరు.

స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలలో పాల్గొననా దారం అనిత
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ చితూతూరు జిలా్ల 
ప్రధాన కారయాదరశు దరెం అనిత సోమవారెం 
జనసేన పార్టీ మెంగళగిర కార్యాలయెంలో 
75వ స్వాతెంత్ దనోత్సవ వేడుకలలో 
పాల్గానడెం జరగిెంద.. వేడుకలలో బాగెంగా 
జనసేన సమావేశెంలో అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ ప్ముఖయాతను 

గురెంచి ప్రసుతూత ర్జకీయాల మీద మాట్్లడారు.. అనెంతరెం అఖిలభారత పవర్ స్టీర్ పవన్ 
కళ్యాణ్ అభిమాన సెంఘెం కర్్ణటక టీెం మురళి, గోవర్న్, మెంజునాధ, హర్ష్, గజేెంద్ర, 
మురళిబుజిజు, బలా్లర మురళి మర్యాదపూరవాకెంగా అధయాక్షుల వారని కలసి స్వాతెంత్ దనోత్సవ 
శుభాకాెంక్షలు తెలయ చేశారు.

లాయర్ కుంటిమదదు జయర్ం రడ్డి ఆధవారయాంలో 
75వ స్వాతంత్ దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: అనెంతప్రెం, భారత స్వాతెంత్యా 
అమృతోత్సవ వేడుకలను ఘనెంగా నిరవాహెంచడెం 
జరగిెంద. అనెంతప్రెం జిలా్ల కోరుటీ ప్ెంగణెంలో 
జిలా్ల నాయాయమూరతూ ఆధవారయాెంలో నాయాయమూరుతూలు 
అడవాకేట్ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యాలు జాతీయ 
పతాకానిని ఘనెంగా ఆవిష్కరెంచడెం జరగిెంద. 
అనెంతప్రెం జిలా్ల నాయాయమూరతూ మరయు సీనియర్ 
నాయాయవాద పి.గురుప్రస్ద్ అనెంతప్రెం జిలా్ల 
బార్ అసోసియేషన్ నాయివాదుల పరయావేక్షణలో 
అనెంతప్రెం జిలా్ల జనసేన ఉపాధయాక్షులు లాయర్ 
కుెంటమద్ద జయర్ెం రడిడి ఆధవారయాెంలో 75వ 
స్వాతెంత్ దనోత్సవానిని ప్రస్కరెంచుకని 75 

మెంద అనాధ వృదు్లకు వితరణ (చిరు సహకారెం) అెందెంచడెం జరగిెంద.

పిడుగ్ర్ళలో జనసేన ఆధవారయాంలో సవాతంత్ 
దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: పిడుగుర్ళ్ల, జనసేన పార్టీ పిడుగుర్ళ్ల ఆధవారయాెంలో సోమవారెం 
పిడుగుర్ళ్ల పటనిెంలోని క్రణ్ ఆటో మొబైల్ వద్ద జాతీయ జెండా ఆవిష్కరెంచి, 
భారత్ మాత విగ్రహానిక్ పూల దెండలు వేసి, స్వాతెంత్ సమరయోధుల 
తాయాగాలను స్మరెంచుకుెంటూ ఘనమైన నివాళ్లు అర్పెంచి, తదనెంతరెం 
ప్లహార పెంపిణీ చేయడెం జరగిెంద. ఈ సెందర్ెంగా నాయకులు మాట్్లడుతూ 
ఎెందరో సవాతెంత్ సమర యోధుల ప్ణ తాయాగమే ఈరోజు మనెం ఎెంత సేవాచ్ఛగా 
ఉెండగలుగుతునానిమని, వార యొక్క ఒక స్ఫూరతూని ప్రతి ఒక్కరు నిెంప్కని 
దేశెం కోసెం సమాజ శ్రేయసు్స కరకు పాటుపడాలని, అదేవిధెంగా దేశెం పట్ల 
సమాజెం పట్ల దేశభక్తూ గల పవన్ కళ్యాణ్ లాెంట నాయకునిని ఎనునికోవాలని 
అప్్పడే బడుగు బలహీన వర్గాలలు, బిసి మైనార్టీలు అెందరకీ నిజమైన సవాతెంత్ 
ఫలాలు అెందుతాయని అనానిరు. ఈ యొక్క కారయాక్రమెంలో జిలా్ల జాయిెంట్ 
సక్రెటర్ దూదేకుల కాసిెం సైద, జిలా్ల ప్రోగ్రాెం కమిటీ సభ్యాలు దూదేకుల 
సలీెం, జనసేన నాయకులు పెదకలమి క్రణ్ కుమార్, బయయావరప్ రమేష్, 
చిదేళ్ల ర్మకృష్ణ, మటటీెం పరమేష్,బేతెంచెర్ల ప్రస్ద్, దస్, ఏ.వి రమేష్ శ్వ 
సుబ్రహ్మణయాెం, వీరమహళలు వెెంకటరమణ, అరుణ, నాగర్జు, గద్దనబోయిన 
సతీష్, వెెంకట శ్వ కృష్ణ, కృష్ణ చైతనయా, వెెంకటేశవారు్ల, ఉదయ్, బేతెంచెర్ల శ్రీను, 
గౌస్ మేస్త్రీ, అనెంత్, అశోక్, హోసనాని, సైద, అబు్దల్ గఫూర్, ర్మస్వామి, నర్ష్, 
నాగేశవార్వు తదతరులు పాల్గానానిరు.

మడకశిర జనసేన ఆధవారయాంలో 
జాతీయజండా ఆవిషకురణ

శతఘ్ని న్యాస్:  మడకశ్ర, 
మడకశ్ర పటటీణ కమిటీ సభ్యాలు 
75వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ 
వేడుకలో భాగెంగా భారతరతని 
డా.బి ఆర్ అెంబేద్కర్ విగ్రహానిక్ 
పూలమాల వేసి బడుగు వర్గాల 
ఆశాజ్యాతి మహాతా్మ జ్యాతి 
బా పూలే విగ్రహానిక్ జాతి పిత 
మహాతా్మ గాెంధీజీ విగ్రహాక్ 
పూలమాల వేసి శ్రీసతయాస్యి 

శలయాచిక్సథాకేెంద్రెంలో పెండు్ల రోగులకు పెంచి దేశ నాయకుల తాయాగాలకు పత్రికనే 
ఈ స్వాతెంత్ దనోత్సవెం అని కనియాడారు ఈ కారయాక్రమెంలో పటటీణ జనసేన 
పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ర్ధాకృష్ణ పటటీణ అధయాక్షుడు ట. యశవాెంత్ పవన్ 
కళ్యాణ్ శ్రీనివాస్ ఎస్.వి ఉమర్ ఫరూక్ హర్శ్ లోకేష్ ముఖయా నాయకులు పాల్గాని 
కారయాక్రమానిని విజయవెంతెం 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

ఏరుపలిలో గ్రామ జనసేన అధయాక్షులుగా 
ఈతా శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యాస్: ర్మచెంద్రప్రెం రూరల్ ఏరుపల్ల గ్రామ జనసేన అధయాక్షులుగా ఏరుపల్ల 
గ్రామ జనసేన నాయకులు మరయు జనసైనికుల ఏకాభిప్య నిర్ణయమై ఈతా శ్రీనివాస్ 
ని నియమిెంచడెం జరగిెందని ర్మచెంద్రప్రెం నియోజకవరగాెం జనసేన పార్టీ ఇెంచార్జు 
పోలశెటటీ చెంద్రశేఖర్ తెలపారు. ఇప్పటవరకు కెంతకాలెం నుెండి గ్రామ అధయాక్షులుగా 
పనిచేసిన తన సేవలను పార్టీ కోసెం అెందజేసుతూనని జడుడి సతీష్ క్ హృదయపూరవాక 
అభినెందనలు తెలయజేసుతూనానినని తెలపారు.

మువవాన్నాల జండా ఆవిషకురించిన జనసేన ఎంపిపి
శతఘ్ని న్యాస్: ర్జ్లు, 75వ స్వాతెంత్ దనోత్సవెం సెందర్ెంగా ర్జ్లు 
నియోజకవరగాెం, మలక్ప్రెం మెండల పరషత్ లో ఎెంపీపీ శ్రీమతి మేడిచర్ల సతయావాణి 
ఆధవారయాెంలో జెండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమెం ఘనెంగా జరగినద.

మైలవరంలోని జనసేనపార్టీ కార్యాలయంలో 
75వ స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: మైలవరెం నియోజకవరగాెం, మైలవరెంలోని జనసేనపార్టీ కార్యాలయెం నెందు 75వ 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలను పార్టీ శ్రేణులు అెంగరెంగ వైభవెంగా నిరవాహెంచడెం జరగిెంద. 
ఈ సెందర్ెంగా జనసేనపార్టీ మైలవరెం మెండల అధయాక్షులు శీలెం బ్రహ్మయయా మాట్్లడుతూ… 
ఎెందరో మహాతు్మల తాయాగ ఫలతమే ఈ స్వాతెంత్యాెం ఈ రోజున వారెందరనీ స్మరెంచుకోవడెం, 
ఆ మహాతు్మల స్ఫూరతూని అనుసరస్తూ వార బాటలో నడుస్తూ దేశానిక్ మనవెంతుగా కనిని 
తాయాగాలకు సిద్పడటెం, మన కరతూవయాెంగా భావిెంచాలని పిలుప్నిచాచేరు. దేశ ప్రజలెందరకీ 75వ 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవ శుభాకాెంక్షలు తెలయజేశారు. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేనపార్టీ మెండల 
ఉపాధయాక్షులు పడిగల ఉదయ్, ప్రధానకారయాదరశు భూకయా చిరెంజీవి, జనసేన వీరమహళ ద్సపాట 
శశ్కళ, మెండల నాయకులు ఆకుతోట ఈశవార్, ఈతకటుటీ నాని, ఉయ్యారు నాగర్జు, చల్ల 
నాగర్జు, మాదసు సుబా్ర్వు, పసుప్లేట నాగర్జు, చిటటీమాధ వెెంకటకృష్ణ, జనసైనికులు 
ఎన్.నార్యణర్వు, మేడూర మురళీకృష్ణ, వడ్డి గోపి చెందు, బి.వెెంకట నార్యణ, స్యి 
తదతరులు పాల్గానానిరు. శ్రేణులు అెంగరెంగ వైభవెంగా నిరవాహెంచడెం జరగిెంద.ఈ సెందర్ెంగా 
జనసేనపార్టీ మైలవరెం మెండల అధయాక్షులు శీలెం బ్రహ్మయయా మాట్్లడుతూ… ఎెందరో మహాతు్మల 
తాయాగ ఫలతమే ఈ స్వాతెంత్యాెం. ఈరోజున వారెందరనీ స్మరెంచుకోవడెం, ఆ మహాతు్మల స్ఫూరతూని 
అనుసరస్తూ వార బాటలో నడుస్తూ దేశానిక్ మనవెంతుగా కనిని తాయాగాలకు సిద్పడటెం,మన 
కరతూవయాెంగా భావిెంచాలని పిలుప్నిచాచేరు. దేశ ప్రజలెందరకీ 75వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ 
శుభాకాెంక్షలు తెలయజేశారు. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేనపార్టీ మెండల ఉపాధయాక్షులు పడిగల 
ఉదయ్, ప్రధానకారయాదరశు భూకయా చిరెంజీవి, జనసేన వీర మహళ ద్సపాట శశ్కళ, మెండల 
నాయకులు ఆకుతోట ఈశవార్, ఈతకటుటీ నాని, ఉయ్యారు నాగర్జు, చల్ల నాగర్జు, మాదసు 
సుబా్ర్వు, పసుప్లేట నాగర్జు, చిటటీమాధ వెెంకటకృష్ణ, జనసైనికులు ఎన్.నార్యణర్వు, 
మేడూర మురళీకృష్ణ, వడ్డి గోపి చెందు, బి.వెెంకట నార్యణ, స్యి తదతరులు పాల్గానానిరు.

ఇచాచాపురం జనసేన ఆధవారయాంలో జాతీయజండా 
ఆవిషకురణ

శతఘ్ని న్యాస్: ఇచాచేప్రెం నియోజకవరగా జనసేనపార్టీ కార్యాలయెంలో జాతీయజెండా 
ఆవిష్కరణ కారయాక్రమెం జనసేన ఇెంచారజు దసర ర్జు ఆధవారయాెంలో ఘనెంగా జరగిెంద. 
అలాగే ఇనేనిసుపేటలో దుెంగు భాస్కర్ రడిడి ఆధవారయాెంలో సవాతెంత్ సమరయోధులు 
అల్్లర సీతార్మర్జు, సుభాష్ చెంద్రబోస్ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరగిన ప్రదేశెంలో 
జాతీయజెండా ఆవిష్కరణ ఘనెంగా జరగిెంద. మరయు ఇచాచేప్రెం ముని్సపాలటీలో 
అల్్లర సీతార్మర్జు విగ్రహానిక్ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ సెంధర్ెంగా నివాళ్లు 
అర్పెంచారు. సభలో ఈ సెందర్ెంగా దసర ర్జు మాట్్లడుతూ ఎెంతోమెంద సవాతెంత్ 
సమరయోధుల ప్ణతాయాగెం ఫలతెంగా మనెం ఈరోజు 75వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం 
పూరతూ చేసుకుని 76 వ వసెంతెంలోక్ అడుగుపెడుతునానిెం. వార ప్ణతాయాగ ఫలతెంగా 
వచిచేన ఈ స్వాతెంత్యా్రెంని ప్రతీ ఒక్కరూ సవాెంత ప్రలోభాలను పక్కనపెటటీ దేశ అభివృద్క్ 
పాటుపడాలని జనసేనపార్టీ తరప్న పిలునివవాడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంక్ ముఖయా 
అతిదగా ర్ష్ట్ర జాయిెంట్ సక్రటర్ తిప్పన దురోయాధ రడిడి పాల్గానానిరు. పెద్ద ఎతుతూన జనసేన 
నాయకులు, వీరమహళలు, జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

దొడ్డి బెళగల్ గ్రామంలో క్రియాశీలక సభయాతవా 
క్ట్లో పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: మెంత్రాలయెం 
నియోజకవరగాెం, కోసిగి మెండలెం, 
దొడిడి బెళగల్ గ్రామెంలో పొెంత 
నరసిెంహ్లు ఆధవారయాెంలో 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక 
సభయాతవా క్టు్ల పెంపిణీ కారయాక్రమెం 
జరగిెంద. కారయాక్రమెంలో 
మాట్్లడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ 

గారు జనసేన కారయాకరతూల కోసెం ఇన్్సరన్్స పథకానిని ప్రవేశపెటటీడెం గరవాెంచదగగా 
విషయమని పేర్్కనానిరు. ఈ కారయాక్రమెంలో సుమారుగా 24 మెందక్ పార్టీ సభయాతవా క్టు్ల 
పెంపిణీ చేయడెం జరగిెంద. పార్టీని మరెంత ప్రజలో్లక్ తీసుకెళ్్లలని పవన్ కళ్యాణ్ గార 
ఆశయాలను సిద్ెంతాలను ప్రతి ఒక్కరక్ తెలయజేయాలని కారయాకరతూలకు, జనసైనికులకు 
తెలయజేశారు.

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

రేగ్లపాడు గ్రామంలో 75వ స్వాతంత్ దనోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: పారవాతీప్రెం, 
మనయాెం జిలా్ల ర్గులపాడు గ్రామెంలో 
సోమవారెం కస్తూరుబా హైస్్కల్ 
ఆవరణలో 75వ స్వాతెంత్ 
దనోత్సవ వేడుకలు అెంగరెంగ 
వైభవెంగా జరగాయి. సోమవారెం 

స్వాతెంత్ దనోత్సవ సెందర్ెంగా కస్తూర్్ హైస్్కల్ టీచర్్స మాట్్లడుతూ, దేశెం 
కోసెం ఎెంతోమెంద ప్ణ తాయాగాల ఫలతెంగా పోర్ట సమరయోధులు ఎెంతోమెంద 
అమర వీరుల తాయాగాలు కారణెంగానే బ్రిటీష్ పాలకులపై తిరుగులేని విజయెం 
స్ధిెంచారు అెంటూ మన స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం. స్మ్రాజయావాదుల సెంకెళ్్ల తెెంచుకుని 
భరతజాతి విముక్తూ పొెందన చరత్రాత్మకమైన రోజు ఈరోజని చెప్పడెం జరగిెంద. ఈ 
యొక్క వేడుకులకు కస్తూర్్ పాఠశాల ఉపాధాయాయర్లు అెందరతో పాటుగా, యస్ ఓ 
రోజా మేడెం, గ్రామ సర్పెంచ్ మరుగుల భవాని, చెంద్ర మౌళీశవారర్వు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ 
తమర్ప్ చినానిర్వు, ర్గులపాడు స్థానిక యువ నాయకులు గేదల ధనుెంజయ ర్వు, 
బొడ్లపాడు వజ్రగడ రవికుమార్(జానీ) హాజరవడెం జరగిెంద.

స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలోలో సిద్ధవటం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:  సిద్వటెం మెండలెంలోని ఉప్పరపల్్ల గ్రామెంలో ఆజాదీకా అమృత్ దనోత్సవ్ 
కారయాక్రమెంలో భాగెంగా 76వ స్వాతెంత్ దనోత్సవెం ప్రస్కరెంచుకని జనసేన ర్ష్ట్ర చేనేత 
వికాస కారయాదరశు ర్ట్ల ర్మయయా స్వాతెంత్ వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహెంచారు.ఈ 
సెందర్ెంగా ర్మయయా మాట్్లడుతూ.. ఎెందరో 
అమరవీరుల తాయాగాల ఫలతమే నేటక్ 75 సెంవత్సర్లు 
పూరతూ చేసుకుని 76 సెంవత్సరెం స్వాతెంత్ వేడుకలను 
నిరవాహెంచుకుెంటునానిమని అమరవీరుల తాయాగాలు 
మరువలేనివని ఆయన గురుతూ చేశారు. ఈ కారయాక్రమెంలో 
జనసేన నాయకులు, జనసేన వీర మహళలు తదతరులు 
పాల్గానానిరు.

జనసేన ఆధవారయాంలో మువవాన్నాల జండా ఆవిషకురణ
శతఘ్ని న్యాస్: 75వ స్వాతెంత్ దనోత్సవెం సెంద్ెంగా 7వ డివిజన్ నాయకులు 
ద్మకెండ అశోక్ అధవారయాెంలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమెం ఘనెంగా 
నిరవాహెంచడెం జిరగిెంద.
ఈ కారయాక్రమానిక్ 7వ డివిజన్ అధయాక్షులు శ్రీమతి ద్మకెండ మేర్ ముఖయా అతిధిగా 
పాల్గానడెం జరగిెంద.
కారయాక్రమెంలో బాగెంగా సీనియర్ నాయకులు, 7వ డివిజన్ ఉపాధయాక్షులు పెళ్్లర 
ఉమామహేశవార ర్వు చేతులు మీదగా జాతీయ జెండా ఆవిష్కరెంచడెం జరగిెంద.
ఈ కారయాక్రమానిక్ 7వ డివిజన్ కమిటీ సభ్యాలు స్ధిరడిడి శ్రీనివాస్, పెెందురతూ విజయ్, 
పవన్ సుర, ప్రదీప్, శాయామ్, భాస్కర్, బెండారు విజయ్, స్యి బ్రమా్మజి, స్యి మోహన్, 
కన ర్జు జనసేన పార్టీ కారయాకరతూలు, వీరమహళలు, అభిమానులు పాల్గానడెం జరగిెంద.

జనం కోసం జనసేన మహాపాదయాత్ 
10వ రోజు..

శతఘ్ని న్యాస్: సీతానగరెం 
మెండలెం, దురగామ్మ కాలనీ 
శ్రీర్మ్ నగరెం లో..జనెం కోసెం 
జనసేన మహాపాదయాత్ 10వ 
రోజు కారయాక్రమెంలో ర్జానగరెం 
నియోజకవరగా జనసేన నాయకుర్లు 
వెెంకటలక్ష్మి ఆధవారయాెంలో. మటటీ 
వెెంకటేశవారర్వు పరయావేక్షణలో… 

పవన్ కళ్యాణ్ గార ఆశయాలను, సిద్ెంతలను వివరస్తూ.. జనసేన పార్టీక్ ఈస్ర 
ఒక అవకాశెం ఇవావాలని.. జనసేన పార్టీ ప్రభ్తవాెం స్థాపిెంచడానిక్ ప్రజలెందరూ 
సహకరెంచాలని విజ్ఞపితూచేస్తూ.. జనసేన పార్టీ విధివిధానాలు ముద్ెంచిన కరపత్రాలు 
పెంచడెం జరగిెంద.. ఈ జనెం కోసెం జనసేన (పాదయాత్) కారయాక్రమెంలో నాయకులు, 
జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

స్వాతంత్ దనోత్సవం సందర్ంగా విదాయారుథులతో 
కలసి రోడులో వేసిన: గాదె

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రతితూపాడు, స్వాత్ెంత్ దనోత్సవ సెందర్ెంగా ప్రతితూపాడు నియోజకవరగాెంలో 
కాకుమాను మెండలెంలో కల్లమర్ల గ్రామెంలో జెండా ఆవిష్కరణ చేసి అనెంతరెం 
ఆ గ్రామెంలో ఉనని పిల్లలు ప్రతి రోజు స్్కలుక్ వెళ్్ల రోడ్ గుెంతల మయెంగా మార 
పిల్లలు స్్కల్ క్ వెళ్ళడానిక్ ఇబ్ెందగా ఉెంటుెంద అని స్థానికులు తెలపారు. ఈ రోడుడి 
వేసేతూ కల్లమర గ్రామెం నుెండి గుెంటూరుక్ ర్వడానిక్ దగగారగా ఉెంటుెంద. ఆ రోడ్ 
లేకపోవడెం వల్ల అభివృద్క్ దూరెంగా ఉెండాల్స వసుతూెందని గ్రామసుతూలు తెలపారు. 
ఈ సమసయా అనేక స్రు్ల స్థానికులు అధికార పార్టీ నాయకులు మరయు అధికారుల 
దృషిటీక్ తీసుకుని వెళ్లడెం జరగిెంద. కానీ ఎటువెంట ప్రయోజనెం లేదని గ్రామసుతూలు, 
విదయారుథాలు జనసేనపార్టీ అధయాక్షులు గాద క్ తెలపారు. ఈ విషయెం తెలుసుకునని గాద 
వెెంటనే స్పెందెంచి ఒక ట్రాకటీర్ డస్టీ, ఇసుక తెపి్పెంచి ఆ రోడుడిక్ మరమ్మతుతూలు స్థానిక 
విదయారుథాలు, గ్రామసుతూల మరయు జనసైనికులు చేతులమీదుగా చేపిెంచడెం జరగిెంద. 
ఈ కారయాక్రమెంలో జిలా్ల అధయాక్షులు గాద వెెంకటేశవార్వు మాట్్లడుతూ ప్రభ్తవాెం 
తవారతగతిన స్పెందెంచకపోతే తీవ్ర పరణామాలు ఎదురుకోవాల్స ఉెంటుెంద అని 
హెచచేరెంచారు. ఎెంత కాటక్ అధికార పార్టీ వారు ద్చుకోవట్నిక్ దచుకోట్నిక్ 
తప్ప దేనిక్ వార అధికార్నిని ఉపయోగిెంచలేదు. ఈ నియోజకవరగాెంలో ఎమ్మలేయా ఎక్్స 
హోమ్ మినిసటీర్ కావటెం, వైసిపి గుెంటూరు జిలా్ల ఇనాచేరజు అయి ఉెండి కూడా ఏమి 
చేయలేని బొమ్మలా ఉెండిపోవటెం సిగుగాచేటు. ఈ నియోజకవరగాెం చేసుకునని దౌర్్గయాెం 
అని ఎదే్దవ చేయడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరశు నారదసు 
ప్రస్ద్, జిలా్ల సెంయుకతూ కారయాదరశు చట్టీల త్రినాధ్, కాకుమాను మెండల అధయాక్షులు గడడిెం 
శ్రీనివాసర్వు, వటటీచెరుకూరు మెండల అధయాక్షులు పతితూ భావనానిర్యణ, నాయకులు, 
కారయాకరతూలు మరయు గ్రామసుథాలు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పెదాదుపురంలో జనసేన ఆధవారయాంలో స్వాతంత్యా దనోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: కాక్నాడ జిలా్ల, 
పెద్దప్రెం నియోజకవరగాెంలో 
జనసేన పార్టీ ఆధవారయాెంలో 
ఘనెంగా సవాతెంత్ దనోత్సవెం 
వేడుకలు జరగాయి. 
ముెందుగా స్మర్లకోట 
పటటీణెంలో 27వ వారుడిలో 
కౌని్సలర్ అభయారథా అతితూల కృష్ణ 

వారుడిలో జనసేన పార్టీ పెద్దప్రెం నియోజకవరగాెం ఇెంచార్జు తుమ్మల ర్మస్వామి(బాబు) జాతీయ 
పతాకానిని ఎగరవేశారు. అనెంతరెం పెద్దప్రెం శ్రీ సతయా స్యి బాబా సెంఘెం ఆహావానెం మేరకు 
సతయాస్యిబాబా ని దరశుెంచుకుని ఆలయ ఆవరణలో జాతీయ పతాకానిని ఆవిష్కరెంచారు. అనెంతరెం 
ఆర్టీసీ కాెంపె్లక్్స దగగార (కేక్ హౌస్) నిర్వాహకులు ఏర్్పటు చేసిన కేక్ కటెంగ్ హాజరై.. కేక్ కటెంగ్ 
చేసి అనెంతరెం సవాతెంత్ సమరయోధులు స్మరెంచుకుెంటూ ఎెందరో సవాతెంత్ెంలో పాల్గానని వీరులు 
ప్ణాలు తాయాగఫలెం ఈ రోజు మనెం అనుభవిసుతూనని 75 ఏళ్్ల పూరతూ చేసుకునని స్వాతెంత్యా భారతదేశమని, 
దనిని మనెం పూరతూస్థాయిలో కాపాడుకుని మన భవిషయాతుతూలో వచేచే పిల్లలకు కూడా స్వాతెంత్యా్రెం 
గురెంచి తాయాగమూరుతూలు గురెంచి వివరెంచవలసినటువెంట అవసరెం ఉెందని.. పిల్లలకు కూడా దేశెం 
మీద భక్తూ వచేచేలాగా పెెంపొెందెంచాలని జనసేన పార్టీ ఇెంచార్జు తుమ్మల బాబు హతువు పలకారు ఈ 
కారయాక్రమెంలో పెద్దపూరెం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నాయకులు, జిలా్ల కమిటీ నాయకులు, మెండల 
కమిటీ నాయకులు, పెద్దప్రెం నియోజకవరగాెం రూరల్ గ్రామాల నాయకులు జనసేన కారయాకరతూలు జన 
సైనికులు వీర మహళలు తదతరులు పాల్గానానిరు.

ప్రెస్ కలోబ్ భవన్ లో 75వ స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: డాకటీర్ బిఆర్ 
అెంబేద్కర్ కోనసీమజిలా్ల, అమలాప్రెం 
పటటీణెంలోని అమలాప్రెం ప్రెస్ క్లబ్ 
భవన్ లో 75వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ 
వేడుకలు ప్రెస్ క్లబ్ అధయాక్షుడు రెంబాల 
నాగ సతయానార్యణ ఆధవారయాెంలో 
ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ప్రెస్ క్లబ్ 
గౌరవ అధయాక్షులు ఎమ్ ఎన్ వి. 
ప్రస్ద్ (బాబీ) జాతీయ పతాకెం 
ఆవిష్కరెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ స్వాతెంత్యా ము 
వచిచే 75సెంవత్సర్లు పూరతూయిన 

సెందర్ెంగా వజ్రోత్సవాలు జరుప్కుెంటునానిమని ఆనెందెం వయాకతూెం చేస్రు. ఈ కారయాక్రమెంలో ప్రెస్ 
క్లబ్ ప్రధాన కారయాదరశు కడల ర్జు, ఉపాధయాక్షులు ఆకుల రవితేజ, సమ యమెంతుల హర, కోశాధికార 
మాకే శ్రీను, సెంయుకతూ కారయాదరశు పొటుటీ పోతు నాగు, సీనియర్ పాత్రికేయులు ఆచెంటవెెంకట్, గారపాట 
పెండుబాబు, నిమ్మకాయల సతీష్, అరగెలరుద్ర శ్రీను, కాక్లేట స్రబాబు, పి. వెెంకటేశవార్వు, చొల్లెంగి 
శేఖర్, బషీర్, అబా్స్, వెెంకటేష్, పిెండి శేషు, జి.స్వామి, ఆర్. కృష్ణ, పి. నాయుడు, జి. స్యి ప్రస్ద్, 
కె. స్యి, సి హెచ్. నాని, పాత్రి కేయులు పాల్గానానిరు.

మార్కుపురంలో ఘనంగా స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్:   ప్రకాశెం జిలా్ల, మార్్కప్రెం పటటీణెం, స్థానిక ఎల్.ఐ.సి ఆఫీస్ వద్ద జనసేన పార్టీ 
మార్్కప్రెం నియోజకవరగా ఇెంఛార్జు ఇమ్మడి కాశీనాధ్ ఆదేశాల మేరకు 76వ స్వాతెంత్ దనోత్సవెం 
సెందర్ెంగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరెంచిన జనసేన పార్టీ మార్్కప్రెం నియోజకవరగా నాయకులు, 
కారయాకరతూలు. ఈ కారయాక్రమెంలో జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరశు స్ధిక్, జిలా్ల కారయాదరశు తిరుమలశెటటీ వీరయయా, 
మార్్కప్రెం పటటీణ అధయాక్షులు డాకటీర్ ఇమామ్ స్హెబ్, మార్్కప్రెం మెండల అధయాక్షులు తాట రమేష్, 
జనసేన నాయకులు పినెనిబోయిన శ్రీను, పినెనిబోయిన లక్ష్మీ ర్జయాెం, పిచచేయయా, శ్రగిర శ్రీను, మటటీెం 
శ్రీను, జానక్ ర్మ్, వెెంకటయయా, చెందు, యశవాెంత్, దురుబేసుల శ్రీను, ర్మకృష్ణ, కెండలు, వెెంకట్, 
క్రిష్ణ, చలపతి, సుబా్ర్వు దురగార్వు, వెెంకట నార్యణ, జనసేన కారయాకరతూలు పాల్గానానిరు.

మువవాన్నాల జండాను ఆవిషకురించిన 
తాళ్లోరి డేవిడ్

శతఘ్ని న్యాస్: 
బోనకల్ మెండలెం, 
ర్ వి న్ త ల 
గ్రామెంలో గ్రామ 
పెద్దల సమక్షెంలో 
జాతీయ జెండాను 
ఆ వి ష ్క ర ెం చి న 
తాళ్్లర డేవిడ్.. ఈ 

సెందర్ెంగా తాళ్్లర డేవిడ్ మాట్్లడుతూ ముెందుగా అమరవీరులకు 
నివాళ్లర్పెంచి భారత సవాతెంత్ ఉదయామానిక్ నాయకతవాెం వహెంచి 200 
సెంవత్సర్ల ఆెంగె్లయుల పాలన నుెండి ఆశేష భారత ప్రజల ఉదయామెంల్ 
తోడ్పడుతూ విముక్తూ అని భావిెంచిన సవాతెంత్ ప్రదత జాతిపిత మహాతా్మ 
గాెంధీజీ, భారత ర్జాయాెంగ నిర్్మత డాకటీర్ అెంబేద్కర్ గార్లక్ పూలమాలలు 
వేసి జ్హారు్ల అర్పెంచారు, స్ట విలువలను కాపాడుకుెంటూ పాలకులు 
పాలతులు తమ తమ కరతూవాయాలను నెరవేరుచేతూ దేశ ప్రజల సమూనతిక్ 
తోడ్పడాలని అప్్పడే ఆజాద్ అమృత మహా ఉత్సవానిక్ వజ్రా ఉత్సవానిక్ 
స్ర్కత ఉెంటుెందని సెంకలా్పనిక్ సమాజమే దేవాలయెం ప్రజలే 
దేవుళ్ళని అని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమెంలో షేక్ జానీ పాషా, అద్దెంక్ 
సెంతోష్, సజజునప్ భరత్, గ్రామ పెద్దలు, తదతరులు పాల్గానానిరు.

గ్డ్లోరులో జనసేన ఆధవారయాంలో 
జాతీయ పతాక ఆవిషకురణ

శతఘ్ని న్యాస్: 75 వ భారత స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం ప్రస్కరెంచుకని 
గుడూ్లరులోని బిసి కాలనీలో జనసేన పార్టీ ఆధవారయాెంలో కెందుకూరు 
నియోజకవరగా ఇనాచేరజు ప్ల మల్లకారుజున, గుడూ్లరు మెండల జనసైనికులు 
వీర మహళల నడుమ జాతీయ పతాకెంను ఆవిష్కరెంచారు. ఈ 
సెందర్ెంగా ప్ల మల్లకారుజున మాట్్లడుతూ జాతీయ నాయకులు 
ఎెందరో మహనీయులు పోర్ట, తాయాగ స్్పరతూ ఫలతమే భారతదేశానిక్ 
స్వాతెంత్యాెం ర్వడెం జరగిెంద. అలాెంట మహనీయుల మేల గుణాలను 
ప్నిక్ప్చుచేకుని, వార ఆదర్శులను స్్పరతూ గా తీసుకుని జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు శ్రీ కణిదల పవన్ కలాయాణ్ గారు ప్రజా సమసయాల పట్ల, 
వైకాపా, టడిపి ల కెంటే భిననిెంగా న్తన భావజాలెంతో స్పెందసుతూనానిరు 
అని చెపా్పరు. దేశెంలో ఏ నాయకుడు కూడా ఆలోచిెంచని విధెంగా 
జాతీయ భావాలు కలగి ఆత్మహతయా చేసుకునని కౌలు రైతులకు 30 కోట్ల 
తో ఆరథాక భరోస్ ను ఇవవాడెం, ర్ప్ అధికారెంలోక్ వసేతూ మహళలకు 
ఉచితెంగా గాయాస్  పెంపిణీ, ర్షన్ కు బదులుగా 2 వేల నుెంచి 3 వేల 
రూపాయల ఆరథాక భరోస్, పేదలకు ఉచితెంగా ఇసుక ఇలా అనేక 
కారయాక్రమాలు రూపొెందెంచి సెంక్షేమెం, అభివృద్ రెండిెంటనీ కూడా 
సమానెంగా నిరవాహెంచగల స్మరథా్యెం పవన్ కలాయాణ్ గారక్ ఉెంద అని 
కనియాడారు. ప్రసుతూతెం కుళ్్ళ, కుతెంత్రాలు, అవినీతి,మాట తప్పెం- 
మడమ తిప్పెం అెంటూ అబద్లు, ఫ్యాక్షన్, దుర్్ష లతో కూడిన 
ర్జకీయాలు కనస్గుతునని ఈ రోజులో్ల జాతీయ భావాలు కలగి 
ఉదయామ స్్పరతూ తో ఉనని పవన్ కలాయాణ్ గార వెంట నాయకులు ప్రసుతూతెం 
భావితర్లకు ఎెంతో అవసరెం. చివరగా భారత దేశ ఔననితాయానిని గురుతూ 
చేసుకుెంటూ  బ్రిటీష్ వార కబెంద హస్తూల నుెంచి సేవాచాచే వాయువులు 
తీసుకుని 75 వసెంతాలు పూరతూ చేసుకునని నా భారతావని విశవా విఫణిలో 
అఖెండ స్థాయి క్ చేరుకోవాలని ఆశ్స్తూ.. నా భారతదేశానిక్ వెందనెం 
అెంటూ ముగిెంచారు. ఈ కారయాక్రమెంలో జిలా్ల కారయాదరశు కదర భవానీ, 
జిలా్ల కారయానిరవాహక కారయాదరశు సిద్దయయా, గుడూ్లరు మెండల జనసైనికులు 
అననిెంగి చలపతి, మూలగిర శ్రీనివాస్, హజరతతూయయా, అమోస్ తదతరులు 
పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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స్వాతంత్యా అమృతోత్సవాలోలో మువవాన్నాల జండాను 
ఆవిషకురించిన చెన్నారడ్డి మనుక్ంత్

శతఘ్ని న్యాస్: పొటటీ శ్రీర్ములు నెల్్లరు జిలా్ల, జనసేన పార్టీ నెల్్లరు జిలా్ల కార్యాలయెంలో భారత 
స్వాతెంత్యా అమృతోత్సవ వేడుకలను ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. పార్టీ జిలా్ల అధయాక్షులు చెనానిరడిడి 
మనుక్ెంత్ శ్రీహర నగర్ లోని జిలా్ల కార్యాలయెంలో జాతీయ పతాకానిని ఆవిష్కరణ గావిెంచారు.
ఈ సెందర్ెంగా వారు సవాతెంత్ కోసెం పోర్డిన సమరయోధుల స్ఫూరతూ తో దేశ ప్రజలెందరూ 
సమసమాజ స్థాపనకు కృషి చేయాలని తెలపారు.
ఈ కారయాక్రమెంలో జిలా్ల అధయాక్షులతో పాటు నగర అధయాక్షుడు సుజయ్ బాబు జిలా్ల ప్రధాన కారయాదరశు 
గునుకుల క్షోర్, ర్ష్ట్ర కారయాదరశు కటేటీ వెెంకటేశవారు్ల, జిలా్ల ఉపాథయాక్షులు సుధీర్ బద్దపూడి, జిలా్ల 
అధికార ప్రతినిధి కలువాయి సుధీర్, నగర కారయాదరశు ఉమాదేవి అజయ్ బాబు తదతర కమిటీ 
సభ్యాలు పాల్గానానిరు.

జనసేనతోనే స్ర్జయా స్థుపన.. 
స్వాతంత్యా వజ్రోత్సవాలోలో నేరేళ్ళ స్రేష్

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రజల పట్ల జవాబుదర్తనెంతో భవిషయాత్ తర్ల పట్ల బాధయాతతో, పేదల కనీనిరు 
తుడుస్తూ.. జనరెంజక పాలన అెందెంచే సుర్జయా పాలన ఒక్క జనసేన పార్టీతోనే స్ధయామని 
జనసేన పార్టీ నగర అధయాక్షుడు నేర్ళ్ళ సుర్ష్ అనానిరు. జిలా్ల అధికార ప్రతినిధి ఆళ్ళ హర 
ఆధవారయాెంలో శ్రీనివాసర్వుతోటలో జరగిన 75 వ సవాతెంత్ దనోత్సవ వజ్రోత్సవాలో్ల ఆయన 
పాల్గాని ప్రసెంగిెంచారు. తొలుత జాతీయ పతాకానిని ఆవిష్కరెంచిన నేర్ళ్ళ సుర్ష్ తన ప్రసెంగానిని 
కనస్గిస్తూ లక్షలాదమెంద నిశబ్ద వీరుల ప్ణతాయాగ ఫలమే నేట స్వాతెంత్యా భారతదేశమనానిరు. 
ఎలాెంట భారతదేశెం కోసమైతే కలలు కని కార్గారెంలో తమ జీవితాలని అర్పెంచారో, ఉరకోయలని 
ముద్దడారో అలాెంట భారతదేశెం కోసెం ప్రతీఒక్కరూ కృషిచేయాలని కోర్రు. అధికార ప్రతినిధి 
ఆళ్ళ హర మాట్్లడుతూ రవి అసతూమిెంచని ఆెంగ్ల స్మ్రాజాయాధిపతాయానిని అసతూమిెంపచేసి, భారతీయులను 
దసయాశృెంఖలాల నుెంచి విముక్తూ చేసి దేశప్రజలు సేవాచా్ఛ వాయువులు అెందెంచే క్రమెంలో 
దేశెంకోసెం తమ ప్ణాలను తృణప్యెంగా అర్పెంచిన ప్రతీఒక్కరకీ యావత్ భరతజాతి రుణపడి 
ఉెంటుెందనానిరు. వార తాయాగాలు వృధా కాకుెండా ప్రతీ పౌరుడు బాధయాతగా మలగాలని ఆళ్ళ హర 
కోర్రు. ఈ సెందర్ెంగా స్వాతెంత్యా సెంగ్రామెంలో అమరులైన స్వాతెంత్యా వీరుల చిత్పట్లకు 
పూలమాలలు వేసి వార తాయాగాలను స్మరెంచుకునానిరు. అనెంతరెం పెద్దలకు సీవాటు్ల, పిల్లలకు బిస్కట్ 
పాయాకెటు్ల, చాకె్లట్ లు పెంపిణీ చేశారు. కారయాక్రమెంలో యర్ర శ్రీను, షరుఫూదీ్దన్, కోనేట ప్రస్ద్, 

బెండారు రవీెంద్ర, మహబ్బ్ బాషా, ర్ము, 
శేషు, కోట, అెంజి, పోతుర్జు, య్సుఫ్, 
ర్జశేఖర్, సుబా్ర్వు, ర్ధాకృష్ణ, 
తిరుపతిర్వు, జక్క రమేష్, రమణ, ఒెంగోలు 
శ్రీను, కరవి ర్జు, తోట స్ెంబశ్వర్వు, 
కామేష్, కాసులు, కెండూరు క్షోర్, 
ఉపేెంద్ర, ప్లగడడి గోపి, సలాెం, స్యి, 
రఘు, తదతరులు పాల్గానానిరు.

ఆళ్ళగడడి జనసేన కార్యాలయం నంద్ ఘనంగా 
75 వ స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు..

శతఘ్ని న్యాస్: భవయా భారత 
నిర్్మణానిక్ యువత నడుెం 
బిగిెంచాలని ఆళ్ళగడడి నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ నాయకులు మైలేర 
మల్లయయా పిలుప్నిచాచేరు. ఆళ్ళగడడి 
జనసేన పార్టీ కార్యాలయెం నెందు 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు 
ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ముెందుగా 
వారు జెండా వెందనెం చేసి స్వాతెంత్యా 
సమరయోధుల చిత్పట్లకు 
పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు 
అర్పెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా మైలేర 
మల్లయయా మాట్్లడుతూ.. ఎెందరో 
మహనీయుల ప్ణతాయాగలు, 
పోర్టల ఫలతమే నేట ఈ స్వాతెంత్యా 

భారతమని అనానిరు. యోధులు కళలుగనని భవయా భారతదేశ స్థాపనకు ప్రతి 
ఒక్కరూ నడుెం బిగిెంచి బెంగారు బాటలు వేసి వార ఆశయాల స్ధనకు కృషి 
చేయాలని కోర్రు. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేన పార్టీ నాయకులు ర్చెంశెటటీ 
వెెంకటసుబ్యయా, పసుల నర్ెంద్ర యాదవ్, దేవ ఆెంజనేయులు, మద్దలేట 
యాదవ్, భావికాడి గుర్రప్ప, ర్మిశెటటీ బ్రమేెంద్ర కుమార్, కేశవ, చైతనయా, 
పగడాల నాగర్జు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చిట్టీరి శ్రీనివాస్ ఆధవారయాంలో జాతీయ 
జండాలు, సీవాట్్స పంపిణి
శతఘ్ని న్యాస్: ఆచెంట నియోజకవరగాెం 
వల్్లరులో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి పశ్చేమ 
గోదవర జిలా్ల సక్రెటర్ చిటూటీర శ్రీనివాస్ 
ఆధవారయాెంలో విదయారుథాలకు, గ్రామ ప్రజలకు 
జాతీయ జెండాలు, సీవాట్్స పెంపిణి చేయడెం 
జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేన 
నాయుకులు కడిమి శ్రీనివాస్, కాసు. ఇర్ెంక్ 

శ్రీనివాస్, కడిమి ఉమా మహేశవార్వు, మొదలగువారు పాల్గానానిరు.

స్వాతంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలోలో పోలవరం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:  పోలవరెం, 75 వ స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవెం సెందర్ెంగా పోలవరెం మెండలెం, 
పోలవరెం హై స్్కల్ నెందు పోలవరెం మెండల జనసేన పార్టీ ఉపాధయాక్షుడు తెలగెంశెటటీ ర్ము 
ఆర్క స్యెంతో భారత మాత మరయు మదర్ తెరస్్స విగ్రహాలకు పై కప్్ప మరయు చుటుటీ 
మస్్స ఏర్్పటు చేయడెం జరగిెంద దీనిని పోలవరెం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా 
ఇెంచార్జు చిర్ బాలర్జు చేతుల మీద సోమవారెం ఒపెన్ చేయడెం జరగిెంద. అలాగే విదయారుథాలు 
చెడు వయాసనాలకు దూరెంగా ఉెండట్నిక్ క్రీడల ప్రోతా్సహెం చేస్తూ విదయార్ విదయారథానిలకు 14 
వేల రూపాయల విలువైన 10 బాల్ బాయాడి్మెంటన్ బాయాట్్స ఒక నెట్, 4 బాల్్స, త్ర బాల్్స 4, 
వాలీ బాల్్స 4, రెంగ్ హైటెక్్స 10, సి్కపి్పెంగ్ రోప్్స 10,ఎయిర్ పెంప్ 1, షటల్ బాయాట్్స 10 
అెందజేయడెం జరగిెంద. తదనెంతరెం ఉననిత పాఠశాలలో 10 వ తరగతి పర్క్షలలో స్్కల్ 
ప్రధమ, దవాతీయ, తృతీయ మరయు నాలోగావ నగదు బహ్మతులు 5000, 3000,2000 
మరయు 1000 రూపాయలు నగదు బహ్మతులు అెందచేయడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమానిక్ 
దత పోలవరెం మెండలెం జనసేన పార్టీ ఉపాధయాక్షులు తెలగెంశెటటీ ర్ము. అలాగే పోలవరెం 
జూనియర్ కళ్శాలలో ఇెంటర్ పర్క్షలలో కాలేజ్ ప్రధమ, దవాతీయ, తృతీయ, నాలోగావ మరయు 
5వ ర్ెంక్్స స్దెంచిన విదయార్ విదయారథానిలకు నగదు బహ్మతులు 5000,3000,2000,2000 
మరయు 2000 రూపాయలు నగదు బహ్మతులు అెందచేయడెం జరగిెంద ఈ కారయాక్రమానిక్ 
దతలు పోలవరెం జనసేన పార్టీ మెండల అధయాక్షుడు గుణపరతూ చినిని మరయు జనసేన పార్టీ 
పోలవరెం నియోజకవరగా ఐ.ట. విభాగెం కో ఆరడినెటర్ ఆటపాకల వెెంకటేశవార ర్వు (ఏ.వి). 
అలాగే ఆటలపోటీలలో విజేతలకు పెనునిలు(100) అెందచేయడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెం 
అనెంతరెం హై స్్కలో్ల విదయారుథాలు అెందరక్ జనసేన పార్టీ వారు మిఠాయిలు పెంచడెం 
జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవరగా ఇెంచార్జు చిర్ బాలర్జు, జనసేన పార్టీ 
జిలా్ల సెంయుకతూ కారయాదరశు పాదెం నాగక్రిష్ణ, పోలవరెం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఐ ట విభాగెం 
కో ఆరడినేటర్ ఆటపాకల వెెంకటేశవార ర్వు(ఏ.వి), మెండల అధయాక్షుడు గుణపరతూ చినిని, మెండల 
ఉపాధయాక్షుడు తెలగెంశెటటీ ర్ము, మెండల ప్రధాన కారయాదరుశులు కాక్ అయయాప్ప, మామిడిపల్ల 
వరప్రస్ద్, వీర మహళ మామిడిపల్ల స్వాతి, పోలవరెం మెండల జనసేన పార్టీ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ 
అనిశెటటీ ర్దయయా మరయు మెండల కమిటీ సభ్యాలు అనిని గ్రామాల అధయాక్షులు మరయు కమిటీ 
సభ్యాలు అలాగే జనసేన పార్టీ కారయాకరతూలు పాల్గానడెం జరగిెంద.
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కసింకోటలో స్వాతంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్:  కసిెంకోట మెండలెంలో ఎసి్ఐ బాయాెంకు వద్ద జనసేన జెండా దమ్మ దగగార 75వ స్వాతెంత్యా్ర 
దనోత్సవ వేడుకల సెందర్ెంగా స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలు ఘనెంగా జరగాయి. ఈ కారయాక్రమెంలో 
ముఖయా అతిథులుగా జనసేన నాయకులు ముకా్క శ్రీనివాస్ పాల్గానడెం జరగిెంద. అలాగే స్్కల్ మరయు 
కాలేజ్ విదయారుథాలు ఈ కారయాక్రమెంలో పాల్గానడెం జరగిెంద. అనకాపల్ల పటటీణెం మరయు మెండల నుెంచి 
శ్రీర్మదసు గోవిెంద్, తాకాసిసతయాెం దొర, తాడి ర్మకృష్ణ, దూలెం గోపి, మల్ల శీను, గెంగుపాము 
జగదీష్, అపి్ప కెండ గణేష్, బనినికని ర్ము, ఎస్ఆర్ఎెం హర్ష్ మరయు మల్ల వెంశీ, తదుపర నాయకులు 
పాల్గానానిరు. అలాగే కసిెంకోట మెండల నాయకులు గలా్ల కెండలర్వు, కలగా శ్రీనివాసర్వు (ఎస్.ఆర్.
కే), బిజపి నాయకులు దవారప్ రడిడి పరమేశవార ర్వు, ఎెం ఎెం నాయుడు, బొబ్ర అపా్పర్వు, నడిపెల్ల 
సనాయాసిర్వు సనాయాసిర్వు, కోటని గణేష్, పళ్ళ పోతుల సెంతోష్ కుమార్, చిటటీ నాగేష్, మొరెం మోహన్, 
పవన్ నాయుడు బొబ్ర, అయినాల నాయుడు, పిల్ల సతీష్, అధికార శ్రీను, కోరుకెండ అభిలాష, వినయ్ 
(చెంట), ర్పాక ర్జేష్, జి జాన్, కరణెం శ్వకుమార్, గొెంతెన లావగిర, మారశెటటీ ఫనీని, గార్ శ్రీను, 
కనిశెటటీ శ్వ తదుపర జనసేన నాయకులు జనసైనికులు అధిక సెంఖయాలో పాల్గానానిరు.

వై.శ్రీనివాసర్వు ఆధవారయాంలో 
సవాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: కెంబాలచెరువు, ఆగస్టీ 15 స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం 
సెందర్ెంగా స్్నిక కెంబాలచెరువు, చిరెంజీవి పార్్క దగగార నగర 
అధయాక్షులు వై.శ్రీనివాసర్వు ఆధవారయాెంలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరెంచటెం 
జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంకు ముఖయా అతిథిగా జిలా్ల అధయాక్షులు కెందుల 
దుర్గాష్, నగర ఇెంచార్చే అనుశ్రీ సతయానార్యణ ఫ్ల్గానానిరు. ఈ 
సెందర్ెంగా జిలా్ల అధయాక్షులు కెందుల దుర్గాష్ చేతుల మీదుగా శాెంతి 
కబ్తెం ఎగరవేయటెం, మరయు మూడు వెందల ముపె్్ప అడుగుల 
జాతీయ జెండాతో భార్ ర్యాలీ పదరశున చేయటెం జరగిెంద. ఈ సెందర్ెంగా 
దుర్గాష్ మాట్్లడుతూ భారతదేశ సవాతెంత్యాెం ఎెంతో మెంద తాయాగధనుల 
ఫలతమని, దేశెం కోసెం అమరులైన వీరుల వలే్ల ఈ రోజు దేశ ప్రజలు 
సేవాఛా వాయువులు పిలుసుతూనానిరని, భారతదేశెం అనిని మతాల కలయిక 
అని దుర్గాష్ అనానిరు. ఈ కారయాక్రమెంలో జిలా్ల కారయాదరుశులు నగర 
కారయావరగా సభ్యాలు, వీరమహళలు, క్రియాశీలక సభ్యాలు, జనసైనికులు 
భార్ సెంఖయాలో ఫ్ల్గానటెం జరగిెంద.

అదకారుల నిరలోక్ష్ం కారణంగా 
ఎర్రటి ఎండలో నిలబడ్న విదాయారు్ధలు

శతఘ్ని న్యాస్:  హెందూప్రెం 
ని యో జ క వ ర గా ెం లో ని 
కటూనిర్ ప్రభ్తవా 
పాఠశాలలో ఆగషుటీ 15 
న స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం 
సెందర్ెంగా జెండా 
ఆవిష్కరణలో కటూనిర్ లోని 

హైస్్కల్ లో స్్కల్ యజమానయాెం నిర్లక్ష్యెంతోనో లేక అక్కడ ఉనని వైసీపీ 
కౌని్సలర్ భాదయాతా ర్హతయాెంగా వయావహరెంచిన కారణెంగా దదప్గా 
మూడు గెంటలు నుెంచి నాలుగు గెంటలు ఎర్రట ఎెండలో కూరోచేబెటటీడెం 
చాలా దరుణెం.. కనీసెం షామియానా వేయడెం సమెంజసెం. ఇలాెంట 
వయావహార్లు మర్క్క స్ర కాకుెండా చూసుకోవాల్సన బాదయాత వారపై 
ఉెంద అని పిల్లల తల్ల తెండ్రులు మెండి పడాడిరు.

స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలోలో 
పాల్గొననా మధుసూదన్

శతఘ్ని న్యాస్:  75వ స్వాతెంత్ దనోత్సవెం సెందర్ెంగా లక్కనపల్ల 
పెంచాయితీ జనసేన పార్టీ సర్పెంచ్ అభయారథా మధుస్దన్ పెంచాయతీలోని 
పాఠశాలకు విచేచేసి.. పిల్లలతో కలసి.. స్ెంస్కృతిక కారయాక్రమాలో్ల 
పాల్గాని.. పిల్లలకు సీవాట్్స మరయు బహ్మతులు పెంపిణి చేసి ఆనెందెంగా 
స్వాతెంత్ వేడుకలు జరుప్కునానిరు. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసైనికులు 
రవి, క్షోర్, గెంగాధర్, ఎస్ బాలకృష్ణ, నర్ెంద్ర, పద్మనాభెం మెంజునాథ్, 
బాలకృష్ణ, బాలాజీ తదతరులు పాల్గానానిరు.

ఆమదాలవలస జనసేన ఆధవారయాంలో 
మువవాన్నాల జండా ఆవిషకురణ

శతఘ్ని న్యాస్:  ఆమదలవలస 
నియోజకవరగాెంలో సవాతెంత్ 
దనోత్సవెం సెందర్ెంగా నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ పరధిలో జెండా 
ఆవిష్కరణ ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. 
ఈ సెందర్ెంగా ఇెంచార్జు పేడాడ.
ర్మో్మహన్ ర్వు మాట్్లడుతూ 
ఎెంతోమెంద వీరులు ప్ణెం తాయాగాలు 
చేసేతూ కానీ ర్ని ఈ సవాతెంత్ెం 75 
సెంవత్సర్లు వీరులెందరకీ నా 
పాదభివెందనాలు.. భారతదేశెం 

కోసెం ఎెంతోమెంద మహనీయులు ప్ణాలను సైతెం ల్క్కచేయకుెండా పోర్డి మనకు స్వాతెంత్ెంను 
తెచిచే పెట్టీరని, ప్రతి ఒక్క మహనీయులను ఆదరశుెంగా తీసుకని వారు వేసిన మెంచి బాటలో నడవాలని.. 
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క సిద్ెంతాలు, ఆశయాలు దేశెం కోసెం పోర్డిన 
మహనీయులను ఏప్పటకప్్పడు గురుతూ చేస్తూ ఉెంట్యని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేన పార్టీ 
ముఖయా నాయకులు, జనసైనికులు తదతరులు పాల్గానానిరు.

ఘనంగా 76 వ స్వాతంత్యా దనోత్సవ సంబరం
శతఘ్ని న్యాస్:  టెక్కల, స్వాతెంత్ెం వచిచే 75 సెంవత్సర్లు పూరతూయిన నేపథయాెంలో అమరవీరుల 
తాయాగాలను స్మరెంచుకుెంటూ సోమవారెం టెక్కల నియోజకవరగాెంలో జనసేన పార్టీ ఆఫీసులో స్వాతెంత్ 
దనోత్సవ వేడుకలు ఇెంచార్జు కణితి క్రణ్ ఆధవారయాెంలో ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ఈ కారయాక్రమెంలో టెక్కల 
నియోజకవరగాెంలోని నాలుగు మెండలాల జనసేన నాయకులు, కారయాకరతూలు పాల్గానానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఏలూరు జనసేన ఆధవారయాంలో స్వాతంత్యా్ర 
దనోత్సవ అమృతోత్సవాలు

శతఘ్ని న్యాస్:  ఏల్రు నియోజకవరగాెం 
జనసేన పార్టీ న్తన కార్యాలయెంలో 

75 వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవానిని ఘనెంగా 
నిరవాహెంచారు.. సీనియర్ నాయకులు 
పెద్దలు గుబ్ల నాగేశవారర్వు చేతుల 
మీదుగా జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ 
జరగిెంద.
ఈ సెందర్ెంగా రడిడి అప్పల నాయుడు 
మాట్్లడుతూ ఏల్రు నియోజకవరగా 
ప్రజలకు, జనసేన పార్టీ నాయకులకు, మహళ 
సోదర్మణులకు ప్రతి ఒక్కరకీ 75 వ స్వాతెంత్యా 

దనోత్సవ శుభాకాెంక్షలు తెలయజేసుతూనానిను.. 
భారతదేశ ప్రభ్తవాెం జెండా ఆవిష్కరణ 
ఉత్సవాలను 140 కోట్ల మెంద ప్రజల 
హృదయాలలో వార ఇళ్ళలో జాతీయ పతాకానిని 
ప్రజల గుెండలో్ల చిరస్థాయిగా నిలచిపోవాలని 
భారత ప్రభ్తవాెం ఆజాదీ కా అమృత 

మహోత్సవెం నిర్ణయెం తీసుకుెంద..గత కనిని 
రోజులుగా ఉత్సవాలు జరుగుతూనే ఉనానియి..
ఈరోజునని ర్జకీయ వయావసథా లో పెనుమారు్పలు 

తీసుకుర్వాలని పవన్ కళ్యాణ్ గార ఉదే్దశెం..భారతీయులెంతా సమిషిటీ అభివృద్ లో భాగస్వాములు 
కావాల.. పార్టీలకు, మతాలకు అతీతెంగా ఉెండాల.. ప్ెంతీయ తతావాలు ప్రక్కన పెట్టీల.. ఈరోజు మనెం 
పోర్డుతునానిమెంటే బ్రిటష్ పాలనకు వయాతిర్కెంగా ప్ణతాయాగెం చేసి రకతూెం చిెందసేతూ ఈ 75 వసెంతాలు 
పూరతూ చేసుకుని దేశెం అభివృద్ లో ముెందుకు నడుసుతూనానిెం..దేశ అభివృద్ కోసెం కలసి పనిచేయాల.. పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు మెంచి ఆలోచనలతో పార్టీని స్థాపిెంచారు.. ఏల్రు నియోజకవరగాెం లో ఉనని వయావసథాలకు 
భిననిెంగా ఒక మెంచి ఆలోచన తో నీతి నిజాయితీ మారగాెంలో, అభివృద్ లో అనిని రెంగాలో్ల ప్రజలకు 
మౌలకెంగా కావలసిన వసతులు కానీ ఉపాధి కేెంద్రాలు కానీ ప్రజలకు రక్షణగా ఉెండాలని ఏల్రు లో 
న్తన కార్యాలయానిని ఏర్్పటు చేయడెం జరగిెంద అని అనానిరు..ఈ కార్యాలయెం దవార్ భవిషయాతుతూలో 
ఏల్రు ప్రజలకు రక్షణ కేెంద్రెంగా మారుస్తూెం..ప్రజల మనోభావాలను కాపాడుతామని, శ్రామిక వరగాెం 
రైతాెంగెం అలాగే మహళ సోదర మణులకు రక్షణగా ఉెంట్ెం.. అనిని రకాల ఆలోచన చేసే ఈ కార్యాలయానిని 
ఏర్్పటు చేయడెం జరగిెందనానిరు..75 వసెంతాలు పూరతూ చేసుకుని అనేక రకాల పరణామాలు జరగిన 
ర్బోయే తర్నిక్ మెంచి సమాజానిని అప్పజపా్పల్సన బాధయాత మన మీద ఉెందనానిరు.. అలాగే ఈ న్తన 
పార్టీ కార్యాలయెం ఏర్్పటు చేయడెం లో కృషి చేసిన ఏల్రు ముఖయా నాయకులకు సహకరెంచిన అెందరకీ 
అభినెందనలు.. భవిషయాతుతూలో అనేక రకాల కారయాక్రమానిని రూపొెందెంచి ముెందుకు స్గి పవన్ కళ్యాణ్ గార 
ఆశయాలను ఆలోచనలను ఆెంధ్ర ర్ష్ట్రెం లో ఉనని 5 కోట్ల మెంద ప్రజలకు అెందస్తూమని ఆయన అనానిరు.. 
అనెంతరెం పలు డివిజన్ లలో జెండా వెందనెం వేడుకలు నిరవాహెంచారు.
అనెంతరెం వాసవి క్లబ్ కే.సీ.జి.ఎఫ్ , వాసవి క్లబ్ వీ.కే.ఎసీ్ప వార ఆధవారయాెంలో 75 వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ 
సెందర్ెంగా ఏర్్పటు చేసిన ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవెం సెందర్ెంగా 150 అడుగుల జాతీయ 
పతాకెంతో భార్ ఊర్గిెంప్ మరయు ర్యాలీ లో ముఖయా అతిథిగా హాజరైన రడిడి అప్పల నాయుడు.
ఈ కారయాక్రమెంలో నగర అధయాక్షుడు నగిరడిడి కాశీ నర్ష్, మెండల అధయాక్షుడు వీరెంక్ పెండు, ప్రధాన కారయాదరశు 
సరద ర్జేష్, జిలా్ల సెంయుకతూ కారయాదరశు ఓబిలశెటటీ శ్రావణ్, ర్ష్ట్ర చేనేత కారయాదరశు ద్నేపూడి లోవర్జు, 
ఫ్యాన్్స ప్రెసిడెంట్ ద్సపరతూ ర్జు,మెండల ఉపాధయాక్షులు సుెందరనీడి ప్రస్ద్, నాయకులు బొత్స మధు, 
ఎట్ెంచి ధర్్మెంద్ర, జనసేన రవి, గొడవరతూ నవీన్, పైడి లక్షష్మణర్వు, అలు్ల స్యి చరణ్, బోెండా ర్ము 
నాయుడు, నిమ్మల శ్రీనివాసు, బొద్దప్ గోవిెందు, బుధ్ నాగేశవారర్వు, పల్ల విజయ్, జనపరడిడి తేజ ప్రవీణ్, 
అగాగాల శ్రీనివాస్, ఎట్ెంచి మహేష్, కనిక్ మహేష్, సోషల్ సర్వాస్ మురళి, కృష్ణ, పవన్, గెడడిెం చైతనయా, తోట 
దుర్గా ప్రస్ద్, సుెందరనీడి శ్వ శెంకర్, వాస్ స్యి, దుర్గార్వు, బాలు వీర మహళలు కావూర వాణి, 
సరళ, సుజాత తదతరులు పాల్గానానిరు.

మువవాన్నాల జండాను ఆవిషకురించిన వంకట స్బ్బార్వు
శతఘ్ని న్యాస్:  ప్రకాశెం జిలా్లలో ఏకైక జనసేన పార్టీ సర్పెంచ్ యర్రగొెండపాల్ెం నియోజకవరగాెం, 
త్రిప్ర్ెంతకెం మెండలెం, పాత అననిసముద్రెం గ్రామ సర్పెంచ్ పాతకోట వెెంకట సుబా్ర్వు.. 
అననిసముద్రెం జనసేన పార్టీ కార్యాలయెంలో జెండా వెందన కారయాక్రమెం చేయటెం జరగిెంద.

పొన్నారు టౌన్ లో మువవాన్నాల జండా 
ఆవిషకురించిన గాదె

శతఘ్ని న్యాస్:  75 వ భారత స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలను జనసేన పార్టీ జిలా్ల 
అధయాక్షులు గాదే వెెంకటేశవారర్వు పొన్నిరు లో ఘనెంగా ప్రెంభిెంచారు.
పొన్నిరు జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు ఘన స్వాగతెం పలకారు టౌన్ లో 
ఉనని గాెంధీ, సుభాష్ చెంద్రబోస్, అెంబేద్కర్ విగ్రహాలకు పూలమాల వేశారు. పాత 
జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ వద్ద జాతీయ జెండాను గాద ఆవిష్కరెంచారు.
అనెంతరెం దేశ సరహదు్దలో్ల సేవలు అెందెంచి పదవి విరమణ పొెందనటువెంట 
100 మెంద ఆర్్మ జవాన్లకు షేక్ కర్ములా్ల, షేక్ న్ర, ఎర్రస్ని నాగభూషణెం, 
శ్రీధర్, షేక్ గౌస్ మరయు (మైనార్టీ సోదరులు) ఆధవారయాెంలో సనా్మన కారయాక్రమెం 
నిరవాహెంచడెం జరగిెంద.
స్వాతెంత్యా వజ్రోత్సవాలను జరుప్కోవడెం చాలా ఆనెందెంగా ఉెందని.. 
దేశ సరహదు్దలో ప్ణాలు సైతెం ల్క్క చేయకుెండా దేశెం కోసెం పోర్డిన 
భరతమాత ముదు్దబిడడిలైన సైనికులతో సేటీజి పెంచుకోవడెం చాలా ఆనెందనిని 
కలగిెంచిెందనానిరు… ప్రతి ఒక్కరు స్వాతెంత్యా స్్పరతూ కలగివుెండలనానిరు..
ఈ కారయాక్రమెంలో ఈ జిలా్ల కారయావరగా సభ్యాలు నారదస్ ప్రస్ద్, తాళ్్లర 
అపా్పర్వు, మేకల ర్మయయా యాదవ్, దేశెంశెటటీ స్రయా, పొన్నిరు రూరల్ మెండల 
అధయాక్షుడు నాగిశెటటీ సుబా్ర్వు, చేబ్రోలు మెండల అధయాక్షుడు చెందు శ్రీ ర్ములు, 

రెంగా రధ మిత్మెండల 
నాయకుడు యననిెం నాయుడు, 
టౌన్ జనసేన నాయకులు, 
మెండల కారయావరగా సభ్యాలు, 
గ్రామ అధయాక్షులు, జన సైనికులు 
పాల్గానానిరు.

ఉతతుమ సేవా అవారుడి అంద్కొననా 
మోట్రి దంపత్లు

శతఘ్ని న్యాస్: స్వాతెంత్ దనోత్సవెం సెందర్ెంగా సోమవారెం కల్కటీర్ 
కార్యాలయెంలో స్వాతెంత్ దనోత్సవ వేడుకలు నిరవాహెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా 
డాకటీర్ బి.ఆర్ అెంబేద్కర్ కోనసీమ జిలా్ల కల్కటీర్ హమానుషు శుకా్ల, జాయిెంట్ కల్కటీర్ 
ధాయాన చెంద్ర, డిఆర్ఓ సిహెచ్ సతితూబాబు, ఇనాచేరజు మెంత్రివరుయాలు, పార్లమెంట్ 
సభ్యార్లు, ఎమ్మలేయాలు వార స్రథయాెంలో ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవాెం సిఫ్రసు మేరకు 
వీర చేతిల మీదుగా చిెందడగరువు ఎెం.పి.ట.సి కనకదురగా వెెంకటేశవారర్వు 
దెంపతులకు పలు కారయాక్రమాలు డొకా్క సీతమ్మ గార స్ఫూరతూతో ఎక్కడ ఆపద 
అనాని మేమునానిమని ముెందుకు వచిచే పలు సేవా కారయాక్రమాలు నిరవాహసుతూనని 
మోటూర దెంపతులకు ఉతతూమ సేవా అవారుడి పత్ెం అెందజేయడెం జరగిెంద. 
ఈ సెందర్ెంగా ముెందు ముెందు మెంచి సేవా కారయాక్రమాలు చేయాలని ఇెంకా 
మెంచి స్థాయిలోక్ వెళ్్లలని అధికారులు ఆకాెంక్ెంచారు.

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

వన్నాపూడ్ పరయాటనలో భాగంగా 
జనసైనికులతో సమావేశమైన శ్రీధర్ పిలాలో

శతఘ్ని న్యాస్:  పిఠాప్రెం 
నియోజకవరగాెం, వనెనిపూడి గ్రామెం 
నెందు జనసేన నాయకులు శ్రీ విషు్ణ 
మలీటీ స్పషాలటీ హాసి్పటల్ దనేత 
డాకటీర్ శ్రీధర్ పిలా్ల పరయాటనలో 
భాగెంగా వనెనిపూడి గ్రామెం జనసేన 
సైనికులతో మాట్్లడటెం జరగిెంద, 
వనెనిపూడి గ్రామెంలో పార్టీ యొక్క 

ఇబ్ెందులను పార్టీ యొక్క లోటుపాట్లను అడిగి తెలుసుకోవడెం జరగిెంద. జనసేన పార్టీ 
బలోపేతెం కోసెం మీరు ఏెం చేయాల నేను మీకు ఏ విధెంగా సహాయెం చేయగలను అనే 
విషయెంపై చరచే జరగిెంద.. ఏద ఏమైనా జనసేన సైనికులు అెందరూ కలసి జనసేన 
పార్టీ బలోపేతెం కోసెం ఖుషిచేయాలనీ కోర్రు. దీనిలో భాగెంగా మొగల నాగబాబు, 
మొగల స్రయా చక్రెం, గొల్లపల్ల ర్జార్వు, దేవరప్ వెెంకటరమణ, నక్క వీరబాబు, 
కెంద వెెంకనని, మొగల కాసి, కెంద లక్ష్మీనార్యణ, మొగల బుజిజు, కెంద శ్వ, మొగల 
బాపనని దొర, మొగల స్రయా, మరయు నియోజకవరగా నాయకులు గెంజి గోవిెందర్జు, 
వాకపల్ల స్రయాప్రకాష్, పిలా్ల శ్వ శెంకర్, తదతరులు పాల్గానానిరు.

ర్మగ్ండం జనసేన ఆధవారయాంలో 
స్వాతంత్యా్ర అమృతోత్సవాలు

శతఘ్ని న్యాస్:  ర్మగుెండెం నియోజకవరగాెం, స్థానిక గోదవరఖని ప్రధాన చౌరస్తూలో 
75వ స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవెం ప్రస్కరెంచుకుని జనసేన పార్టీ నాయకుల ఆధవారయాెంలో 
జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ నిరవాహెంచడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమానిక్ ముఖయా అతిథిగా 
జమూ్మ కాశీ్మర్ లో విధులు నిరవాహసుతూనని భారత జవాన్ ఎ.వి బీను కుమార్ హాజరై 
జెండా ఆవిష్కరెంచడెం జరగిెంద. జనసేన నాయకులు భారత్ జవాన్ బిను కుమార్ ను 
సత్కరెంచారు. అనెంతరెం గోదవరఖని చౌరస్తూ నుెండి మేడిపల్ల సెంటర్ వరకు బైక్ ర్యాలీ 
నిరవాహెంచడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో ఉమ్మడి కర్ెంనగర్ జిలా్ల యుత్ అధయాక్షులు 
ర్వుల మధు, పెద్దపల్ల పార్లమెంట్ వర్కెంగ్ కమిట మెంబర్ ర్వుల స్యికృష్ణ, ఉమ్మడి 
జిలా్ల యువత ఆరగానైజిెంగ్ సక్రటర్ మెంథని శ్రావణ్, ఉమ్మడి జిలా్ల యుత్ సక్రెటర్ గోపి, 
ఉమ్మడి జిలా్ల విదయారథా విభాగెం కోఆరడినేటర్ జూల నవీన్, నియోజకవరగా నాయకులు 
తుెంగపల్ల కుమార్, ఆదతయా టలు్ల, ర్మగుెండెం మెండలెం యువజన ప్రధాన కారయాదరశు 
గోల మహేెందర్, యువజన ఉపాధయాక్షులు రవికాెంత్, ర్జశేఖర్, తిరుపతి, ఆరగానైజిెంగ్ 
సక్రటర్ ర్కేష్, పోట్ల శశాెంక్, సక్రెటర్ శరత్ నాయక్, ఎడ్ల లోకేష్, ఎగిజుకూయాటవ్ మెంబర్ 
అశ్రిత్, ర్హ్ల్, కార్తూక్, సుశాెంత్, అవినాష్, మనోజ్ కుమార్, పెగడపల్ల ప్రకాశ్, బ్ర్ల 
శ్రవణ్, తెంగెళ్ల అరవిెంద్ మరయు అధిక సెంఖయాలో జనసైనికులు పాల్గానానిరు.

కర్నాల్ నగరంలో జనసేన ఆధవారయాంలో 
స్వాతంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: స్థానిక కరూనిల్ నగరెం నెందు వెెంకటరమణ కాలనీ నెందు జనసేన పార్టీ 
ర్ష్ట్ర మహళ్ స్ధికారత చైర్పర్సన్, ర్యలసీమ కమిటీ మెంబర్, ఎమి్మగన్రు ఇెంచారజు 
ర్ఖగౌడ్, నాయకులు పవన్ కుమార్ ఆధవారయాెంలో జెండా వెందనెం చేసి వారు మాట్్లడుతూ 
సేవాచ్ఛ స్వాతెంత్రాయా్రలను అెందెంచిన అమర వీరులకు పాదభి వెందనెం.. ఎెందరో 
స్వాతెంత్ సమరయోధుల తాయాగాల ప్రతిఫలెం కార ణెంగా మ నెం అెందరెం ఈ రోజు 
ఎెంతో సెంతోషెంగా ఉెంటునానిెం. బ్రిటీషువార బానిస సెంకెళ్ళతో తమ జీవితాలతో పాటు 
ప్ణాలను కూడా అర్పెంచిన ఎెందరో మహనీయులను భారతావని తలుచుకుెంటుెంద. 
మన దేశానిక్ వచిచే వెందల సెంవత్సర్లు మన మీద అధికారెం చెలాయిసుతూనని 
తరుణెంలో అప్పటో్ల ప్రతీ ఇెంటలో ఉనని యువతకు దేశ భక్తూ పెెంపొెంధిెంచేవారు. 
సేవాచా్ఛ, స్వాతెంత్రాయా్రల కోసెం ధన, మాన, ప్ణ తాయాగెం చేసిన యోధుల జీవితెం ఎప్పటకీ 
చిరస్మరణీయమే.. వార పోర్ట్లు.. నేట యువతకు మారగాదరశుకెం.
యువతతో పాటు దేశ సవార్జయా స్థాపనకు ప్రతీ గ్రామెం నుెండి వయసు్స మళి్ళన వృదు్దల 
దకా ఈ స్వాతెంతయా ఉదయామెంలో పాల్గాని బ్రిటీషు వారని మన దేశెం నుెండి వెళ్ళగొటటీ 
దేశానిక్ స్వాతెంత్యాెం తీసుకు వచాచేరు. అప్పట తాయాగమూరుతూల స్వాతెంత్యా ఫలమే మనెం 
అనుభవిసుతూనని సేవాచాచేయుత జీవితెం. నేట స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలతో దేశ యువత 
ఆ తాయాగమూరుతూలను ఆదరషుెంగా తీసుకుని యువత గుెండలో్ల జాతీయ భావాలు కలగిన 
స్ఫూరతూ నిెంపి నేట భారతావని ఎప్పటకీ దగద్మానెంగా వెలగిపోవాలని ఆకాెంక్స్తూ 
నేడు మనెం జరుప్కుెంటునని స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలు ఎెందరో వీరుల తాయాగ 
ఫలెం వారచిచేన అమూలయా మైన బ హ్మ తిని గౌర విెంచ డెం మ న క రతూ వయాెం.. భరతమాత 
ముద్దబిడడిలకు 75వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ శుభాకాెంక్షలు తెలయచాచేయటెం జరగిెంద ఈ 
కారయాక్రమెం నెందు జనసేన పార్టీ వీర్మహళలు నాయకులు, జనాసైనికులు పాల్గానటెం 
జరగిెంద.

సేవాచాచా, స్వాతంత్యా్రలను అందంచిన అమర 
వీరులకు పాదాభి వందనం: సిజి ర్జశేఖర్

శతఘ్ని న్యాస్: కరూనిలు జిలా్ల, పతితూకెండ 
నియోజకవరగాెం, స్వాతెంత్ దనోత్సవ 
అమృతోత్సవాల సెందర్ెంగా సిజి ర్జశేఖర్ 
మాట్్లడుతూ ఎెందరో స్వాతెంత్ సమరయోధుల 
తాయాగాల ప్రతిఫలెం కార ణెంగా మ నెం అెందరెం 
ఈ రోజు ఎెంతో సెంతోషెంగా ఉెంటునానిెం. 
బ్రిటీషువార బానిస సెంకెళ్ళతో తమ జీవితాలతో 
పాటు ప్ణాలను కూడా అర్పెంచిన ఎెందరో 
మహనీయులను భారతావని తలుచుకుెంటుెంద. 

మన దేశానిక్ వచిచే వెందల సెంవత్సర్లు మన మీద అధికారెం చెలాయిసుతూనని 
తరుణెంలో అప్పటో్ల ప్రతీ ఇెంటలో ఉనని యువతకు దేశ భక్తూ పెెంపొెంధిెంచేవారు. 
సేవాచా్ఛ, స్వాతెంత్రాయా్రల కోసెం ధన, మాన, ప్ణ తాయాగెం చేసిన యోధుల జీవితెం 
ఎప్పటకీ చిరస్మరణీయమే.. వార పోర్ట్లు.. నేట యువతకు మారగాదరశుకెం. యువతతో 
పాటు దేశ సవార్జయా స్థాపనకు ప్రతీ గ్రామెం నుెండి వయసు్స మళి్ళన వృదు్దల దకా ఈ 
స్వాతెంతయా ఉదయామెంలో పాల్గాని బ్రిటీషు వారని మన దేశెం నుెండి వెళ్ళగొటటీ దేశానిక్ 
స్వాతెంత్యాెం తీసుకు వచాచేరు. అప్పట తాయాగమూరుతూల స్వాతెంత్యా ఫలమే మనెం 
అనుభవిసుతూనని సేవాచాచేయుత జీవితెం. నేట స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలతో దేశ యువత 
ఆ తాయాగమూరుతూలను ఆదరశుెంగా తీసుకుని యువత గుెండలో్ల జాతీయ భావాలు కలగిన 
స్ఫూరతూ నిెంపి నేట భారతావని ఎప్పటకీ దగద్మానెంగా వెలగిపోవాలని ఆకాెంక్స్తూ నేడు 
మనెం జరుప్కుెంటునని స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలు ఎెందరో వీరుల తాయాగ ఫలెం 
వారచిచేన అమూలయా మైన బ హ్మ తిని గౌర విెంచ డెం మ న క రతూ వయాెం అెంటూ .. భరతమాత 
ముద్దబిడడిలకు 75వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ శుభాకాెంక్షలు తెలయజేయస్రు.

మువవాన్నాల జండాను ఆవిషకురించిన 
పరుచూరి భాసకురర్వు

శతఘ్ని న్యాస్: అనకాపల్ల జనసేన కార్యాలయెంలో స్వాత్ెంత్యా దనోత్సవెం సెందర్ెంగా 
పార్టీ ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, నియోజకవరగాెం ఇెంచార్జు పరుచూర భాస్కరర్వు జాతీయ 
జెండా ఆవిష్కరెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా ఏర్్పటు చేసిన సమావేశెంలో ఇటీవల 
రోడుడి ప్రమాదెంలో గాయపడిన జనసైనికుడు కర్ కుమార్ క్ 50వేలు రూపాయల 
ప్రమాద బీమా చెకు్క ని భాస్కరర్వు అెందజేశారు. ఈ కారయాక్రమెంలో నియోజకవరగాెం 
జనసైనికులు, నాయకులు, వీర్మహళలు పాల్గానానిరు.

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

జాతీయ పతాకానినా ఆవిషకురించిన బొబ్బాపలిలో 
స్రేష్ న్య్డు

శతఘ్ని న్యాస్: స్వాతెంత్యా దనోత్సవానిని ప్రస్కరెంచుకని సోమవారెం సర్వాపల్ల నియోజకవరగాెం 
వెెంకట్చలెం మెండలెం సర్వాపల్ల జనసేన పార్టీ కార్యాలయెం నెందు జాతీయ జెండాను సర్వాపల్ల 
నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పల్ల సుర్ష్ నాయుడు ఎగరవేయడెం జరగిెంద.
ఈ సెందర్ెంగా సుర్ష్ నాయుడు మాట్్లడుతూ స్వాతెంత్ెం వచిచే 75 సెంవత్సర్లు పూరతూ 
చేసుకుని 76వ సెంవత్సరెంలోక్ అడుగు పెడుతూ ఎెంతోమెంద స్వాతెంత్యా సమరయోధులు 
ప్ణాలను ఫణెంగా పెటటీ జైళ్లలో మగిగా మనక్ స్వాతెంత్రానిని తెచిచే పెడితే.. నేట పాలకులు 
దేవాలయెం లాెంట అసెంబీ్లలో అసభయాకరమైన పదజాలాలు వాడుతూ ప్రజల యొక్క కషాటీలని 
ప్రజల యొక్క సమసయాలని ర్ష్ట్ర అభివృద్ని గురెంచి మాట్్లడకుెండా వాళ్ళ సవాలాభాల కోసెం 
వాళ్లక్ ఇషాటీనుస్రెంగా నోటక్ ఏద్ వసేతూ అద మాట్్లడుతూ సమాజెంలో ఆడబిడడిలక్ రక్షణ 
లేకుెండా పోవడెం మహాతా్మ గాెంధీ గారు ఏదైతే గ్రామ సవార్జయాెం మన జన్మ హకు్క అని 
ఆయన కోరతే మర గ్రామాలలో అభివృద్ చూసేతూ ఎక్కడ కనిపిెంచినటువెంట పరసిథాతి నిజమైన 
స్వాతెంత్యా్రెం ర్వాలెంటే ప్రభ్తవా కార్యాలయాలో్ల స్మానుయాలక్ ఎప్్పడైతే పనులు జరుగుతాయో 
ఆనాడే నిజమైన స్వాతెంత్ెం వసుతూెంద అని కోరుకుెంటునాని.. అద ర్వాల అెంటే నీతి నిజాయితీ 
కలగిన నాయకులని ఎనునికోవాల ఆనాడే నిజమైన స్వాతెంత్ెం మనకు వచిచేనటుటీ అనానిరు. ఈ 
కారయాక్రమెంలో మెండల అధయాక్షుడు వెెంకటేష్, కాక్ శ్వకుమార్, శ్రీహర, రహమాన్, సెంజూ 
ర్కేష్, కాజా, ర్మిరడిడి తదతరులు పాల్గానానిరు.

స్వాతంత్యా అమృతోత్సవాలోలో ర్జాం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్:  ర్జాెం, 75 స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం అమృతోత్సవాలో్ల భాగెంగా జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ర్జాెం జనసేన పార్టీ కార్యాలయెం వద్ద నియోజకవరగాెం 
నాయకులు ఎనిని ర్జు జాతీయ పతాకానిని ఆవిష్కరెంచారు. ఈ కారయాక్రమెంలో భాగెంగా 
ర్జాెం నియోజకవరగాెం లో మువవానెనిల జెండాతో భార్ బైక్ ర్యాలీ నిరవాహెంచడెం జరగిెంద. ఈ 
కారయాక్రమానిని ఉదే్దశ్ెంచి ప్రతి జనసైనికుడు కళ్యాణ్ గార ఆశయాలతో అనుగుణెంగా పనిచేసి 
దేశ సమగ్రతకు తమ వెంతు సహాయ సహకార్లు అెందెంచాలని జనసైనికులు ఉదే్దశ్ెంచి 
మాట్్లడారు. ఈ కారయాక్రమెంలో ర్జాెం నియోజకవర్గానిక్ చెెందన నాలుగు మెండలాల 
జనసైనికులు పెద్ద ఎతుతూన పాల్గాని దేశ సమగ్రతను, దేశభక్తూని చాటుకునానిరు.

స్వాతంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలోలో పాల్గొననా 
స్ంకెట మహేష్

శతఘ్ని న్యాస్: భెంస్ పటటీణెం, ఏపి 
నగర్ కాలనీ ప్రభ్తవా పాఠశాలలో 
సోమవారెం స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవ 
సెంబర్లు ఘనెంగా జరగాయి. 
సెంబర్లలో బాగెంగా విదయారుథాలతో 

వీధులలో ర్యాలీ నిరవాహెంచి, మహనీయుల నినాదలతో హోరతితూెంచారు. అనెంతరెం 
జాతీయ గీతెం ఆలాపిెంచి జెండా కు సల్యాట్ చేయడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమానిక్ 
ముఖయా అతిథిగా జన సేన పార్టీ ఉమ్మడి ఆదలాబాద్ జిలా్ల ఉపాధయాక్షులు సుెంకెట మహేష్ 
బాబు హాజరై మాట్్లడుతు.. స్వాతెంత్ెం వచిచే ఇనిని ఏళ్్ల గడిచిన అభివృద్ద క్ ఆమడ 
దూరెంలో వునానిెం ప్రభ్తవా పాఠశాలలో్ల టీచరు్ల కరువు, సరైన వసతులు లేవు, ఊళ్లలో 
రోడు్ల, మోరు్ల, డ్రైనేజీ, లైటు్ల, పెనషున్్స, ప్రైవేట్ స్్కల్్స లో ఫీజులు ఎకు్కవ, ర్షన్ కారుడిలు 
లేవు, క్ర్యి ఇెండ్ల లలో వునని వారక్ సథాలాలు లేవు, కరువు వల్ల నషటీ పోయిన రైతులకు 
పరహారెం లేదు, ఆడపిల్లలు, మహళ లపై అతాయాచార్లు జరపిన ద్షులు తపి్పెంచుకని 
తిరగడెం, ప్రభ్తవా, ప్రైవేట్, కాెంట్రాక్టీ, ఔట్ సోర్సెంగ్, ఉద్యాగులకు జీతాలు లేవు, 
పెరగిన ధరలను తటుటీకోలేని స్మానయా మధయా తరగతి కుటుెంబాల ఆవేదన, ఇలా చాలా 
వునానియి..మహనీయుల తాయాగాలకు విలువ లేకుెండా పోయిెంద. విదయారుథాలు బాగా 
చదువుకని ప్రశ్నిెంచే గొెంతుగా తయారవావాలని కోర్రు.

స్వాతంత్యా అమృతోత్సవ వేడుకలోలో 
నకకుపలిలో జనసేన

శతఘ్ని న్యాస్:  పాయకర్వుపేట నియోజకవరగాెం, నక్కపల్ల మెండలెంలో అమృతోత్సవ 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలో్ల భాగెంగా నక్కపల్ల మెండలెంలో ఉనని అనిని పెంచాయతీల 
జనసైనికుల ఆధవారయాెంలో అెంగరెంగ వైభవెంగా జరగిన జెండా వెందన కారయాక్రమెం 
ఘనెంగా నిరవాహెంచడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమానిక్ ముఖయా అతిథిగా హాజరైన జనసేన 
పార్టీ ర్ష్ట్ర కారయాదరశు శ్వదత్ బోడపాట మాట్్లడుతూ.. మన స్వాతెంత్యా సమరయోధులు 
మనకు స్వాతెంత్యాెం ఇవవాడానిక్ ల్క్కలేననిని బాధలు పడాడిరు, వార తాయాగాలను మనెందరెం 
ఎప్పటకీ మరువకూడదు అని చెపూతూ స్వాతెంత్యా పోర్ట్లను స్మరెంచుకుెంటూ, దేశ 
మరయు ర్ష్ట్ర ప్రజలెందరకీ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ శభాకాెంక్షలు తెలయజేశారు. అలాగే 
జెండా వెందన కారయాక్రమెం ఏర్్పటు చేసిన నక్కపల్ల మెండల జనసైనికులెందరకీ 
హృదయపూరవాక అభినెందనలు తెలపారు.

మహనీయ్ల తాయాగఫలితమే స్వాతంత్ం: 
ఆదాడ మోహనర్వు

శతఘ్ని న్యాస్:  76 వ సవాతెంత్ దనోత్సవానిని ప్రస్కరెంచుకుని జనసేన పార్టీ 
ఆధవారయాెంలో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, విజయనగరెం జిలా్ల చిరెంజీవి యువత 
అధయాక్షులు తాయాడ ర్మకృషా్ణర్వు(బాలు) 42వ డివిజన్ కామాక్నగర్ లో మువవానెనిల 
వజ్రోత్సవ పతాక ఆవిష్కరణ నిరవాహెంచారు.
కారయాక్రమానిక్ ముఖయాఅతిధిగా విచేచేసిన జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, ర్ష్ట్ర దళిత 
ఐకయావేదక అధయాక్షులు, ప్రజాగాయకుడు అదడ మోహనర్వు జెండా ఆవిష్కరెంచడెం 
జరగిెంద.
ఈ సెందర్ెంగా ఆదడ మోహన్ ర్వు మాట్్లడుతూ ఎెంతోమెంద మహనీయుల 
ప్ణతాయాగాల ఫలతమే ఈ సవాతెంత్మని అని అనానిరు. అలాెంటద మనమే చేతకాని 
నాయకుల చేతులో్ల పెటటీ బెందీలుగా వుెంటునానిమని అభిప్యపడాడిరు. స్వాతెంత్ెం 
వచిచే 75 సెంవత్సర్లు నిెండినా కడుప్ నిెంపే రైతుల చావులు తగగాలేదని, పేదరకెం 
ఇెంకా పెరుగుతూనే ఉెందని ఆవేదన వయాకతూెం చేశారు.
ప్రజాసేవకు నిస్వారథాెంతో, పార్టీ సిద్ెంతాలతో ముెందుకచిచేన పవన్ కళ్యాణ్ ను 
మరయు జనసేన పార్టీ ని ప్రజలెందరూ ఆదరెంచాలని కోర్రు.
ఈ కారయాక్రమెంలో జిలా్ల జనసేన లీగల్ సల్ అధయాక్షులు డోల ర్జేెంద్రప్రస్ద్, నాయకులు 
వెంక నరసిెంగర్వు,డాకటీర్ ఎస్. మురళీమోహన్, జనసేన యువనాయకులు, 
అెంజనీప్త్ చిరెంజీవి ప్రజాసేవసెంఘెం అధయాక్షులు కయాయాన లక్షష్మణ్ యాదవ్, 
కారయాదరశు లోపిెంట కళ్యాణ్, దువివా ర్ము, బ్డి వాసు, శీర కుమార్, గురుబిల్ల ర్జేష్, 
నలమహార్జు, రతానికర్ అడబాల వెెంకటేష్ నాయుడు,ర్జు తదతరులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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స్వాతంత్యా్ర వజ్రోత్సవ వేడుకలు నిరవాహంచిన 
నరసర్వుపేట జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: నరసర్వుపేట జనసేన 
పార్టీ కార్యాలయెంలో సయయాద్ జిలాని 
నాయకతవాెంలో స్వాతెంత్యా్ర వజ్రోత్సవ్ 
వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. 
కారయాక్రమెంలో బాగెంగా పటటీణ అధయాక్షులు 

జీవీఎస్ ప్రస్ద్, జిలా్ల కారయాదరశు అదే్దపల్ల ఆనెంద్ బాబు జెండా ఆవిష్కరెంచారు. ఈ కారయాక్రమెంలో 
నాయకులు కృష్ణెం శెటటీ గోవిెంద్. అచుచేల స్ెంబశ్వర్వు, ఆర్ కే. యాదవ్, అబు్దల్ రఫ్, గుపతూ, శ్రీకాెంత్, 
ర్జా భరత్, మిరయాల సోము, యనమల కెండ, మేడిశెటటీ ర్మార్వు, ప్టటీ, స్ెంబశ్వర్వు నక్క 
గోష్, లక్ష్మీనార్యణ, ర్మకృష్ణ, పృదవా సుెంకర, దుర్గా కుమార, మిరయాల సుబ్మ్మ, దసర శ్వ లీల 
మరయు కారయాకరతూలు పాల్గానానిరు.

మచిలీపటనాం జనసేన కార్యాలయంలో 75వ 
స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: మచిలీపటనిెం జనసేన పార్టీ 
కార్యాలయెంలో ఇనాచేరజు బెండి ర్మకృష్ణ 
ఆధవారయాెంలో 75 వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ 
వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ఈ 
సెందర్ెంగా బెండి ర్మకృష్ణ మాట్్లడుతూ.. 
స్వాతెంత్ సెంగ్రామెంలో ఎెంతో మెంద 
వీరులు అమరులయాయారని వార తాయాగఫలమే 
నేడు మనకు సేవాచ్ఛ వాయులు అెందయని 
ఆ మహనీయులను స్మరెంచుకుెంటూ ప్రతి 

ఒక్కరు ముెందుకు స్గాలని బెండి ర్మకృష్ణ అనానిరు.

కొతతుపలిలోలో ఘనంగా భారత స్వాతంత్యా అమృతోత్సవ వేడుకలు..
శతఘ్ని న్యాస్: కైకల్రు 
నియోజకవరగాెం, ముదనేపల్ల 
మెండలెం, కతతూపల్ల గ్రామెంలో 
స్వాతెంత్ దనోత్సవెం సెందర్ెంగా 
జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరణ 
చేశారు. ఈ కారయాక్రమెంలో కతతూపల్ల 
గ్రామెంలోని మెండల పరషత్ 
పాఠశాలలోని మాసటీరు్ల పాల్గాని 
వారు మాట్లడుతూ స్వాతెంత్ 

సమరయోధుల తాయాగాలను గురుతూచేశారు. కతతూపల్ల యువత ఏర్్పటు చేసిన ఈ కారయాక్రమనిక్ ముఖయా 
అతిధులుగా పాల్గానడెం చాలా ఆనెందెం వయాకతూెం చేశారు. కతతూపల్ల యువత చేసుతూనని సేవకారయాక్రమాలు 
కూడా అభినెందెంచారు. స్వాతెంత్ సమరయోధుల పోర్ట స్ఫూరతూతో యువత ముెందుకు స్గాలని 
కోర్రు. కతతూపల్ల యువత మాట్లడుతూ ర్బోయే రోజులో సమరయోధుల ఆశయాలను ముెందుకు 
తీసుకుని వెళ్తూ కతతూపల్ల ప్రజలకు మరెంత సేవలు అెందెంచే విధెంగా ముెందుకు స్గుతాెం అని 
తెలపారు. ఈ కారయాక్రమెంలో కతతూపల్ల గ్రామెంలోని స్్కల్ ఉపాధాయాయులు, విదయారుథాలు, కతతూపల్ల 
జనసైనికులు, గ్రామ ప్రజానీకెం పాల్గానానిరు.

స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలోలో కళ్యాణద్రగొం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: అనెంతప్రెం జిలా్ల, కళ్యాణదురగాెం పటటీణెం, 
మారెంపల్ల వీధిలో ఉనని పాఠశాలలో జనసేన పార్టీ తరప్న 
75 స్వాతెంత్ దనోత్సవ వేడుకలు నిరవాహెంచడెం జరగిెంద… 
దేశెం కోసెం ప్ణ తాయాగెం చేసిన ఎెందరో మహనీయులు 
గురెంచి చినని పిల్లలకు వివరెంచడెం జరగిెంద… భరతమాత, 
గాెంధీజీ, సరసవాతి దేవి ఫోటోలకు పూజలు చేసి కరూ్పర హారతి 
ఇవవాటెం జరగిెంద… బ్రిటష్ వార నుెండి భారత దేశానిక్ 
స్వాతెంత్యాెం తీసుకుర్వడానిక్ పోర్ట్లు ఉదయామాలు చేసి 
అమర వీరులైన భరత మాత ముదు్ద బిడడిలను స్మరెంచుకుెంటూ.. 
భారతదేశ పౌరులకు 75 వ స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవ అమృతోత్సవ 
శుభాకాెంక్షలలు తెలయజేసిన అనెంతప్రెం.. జిలా్ల జనసేన 
పార్టీ సెంయుకతూ కారయాదరశు బాలయాెం ర్జేష్.. అలాగే సపెటీెంబర్ 
రెండవ తేదీ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గార జన్మదనెం 
రోజున చిననిపిల్లలకు నోటు ప్సతూకాలు పెంపిణీ చేస్తూమని హామీ 
ఇవవాడెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో స్్కల్ ఉపాధాయాయులు, 
జనసేన వీర మహళ షేక్ తార, మమత, జాకీర్, చితతూప్ప, హరషు, 
మహేష్ పాల్గానడెం జరగిెంద.

మువవాన్నాల జండా ఆవిషకురణ
శతఘ్ని న్యాస్: గెంగాధర్ నెల్్లరు 
నియోజకవరగాెం, కార్వాట నగరెం 
మెండలెం, ఎెం.ఎెం విలాసెం 
పెంచాయతీ, ముని రడిడి కెండ్రిగ 
గ్రామెంలో జెండా వెందన కారయాక్రమెం 

ఘనెంగా నిరవాహెంచడెం జరగిెంద.

ర్జాం నియోజకవరగొంలో మురిసిన 
75అడుగ్ల మువవాన్నాల జండా

శతఘ్ని న్యాస్:  ర్జాెం నియోజకవరగాెంలో సవాతెంత్ దనోత్సవెం 
సెందర్ెంగా నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ కార్యాలయెం నెందు జెండా 
ఆవిష్కరణ ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. అనెంతరెం 75అడుగుల భార్ త్రివర్ణ 
పతాకెంతో భార్ ర్యాలీ నిరవాహెంచడెం జరగిెంద. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన 
పార్టీ నియోజకవరగాెం నాయకులు ఉర్్లప్ పోలర్జు (యు.పి.ర్జు) 
మాట్్లడుతూ.. మన అెందరెం సేవాచ్ఛగా ఉెండగలుగుతునానిెం అెంటే 
మన దేశెం కోసెం ఎెందరో సవాతెంత్ సమరయోధుల తాయాగ ప్రతిఫలెం 
అ..ని అెందుకే మన అెందరెం వార తాయాగాలను గురుతూ చేసుకుెంటూ.. 
స్వాతెంత్ దనోత్సవ వేడుకలు జరుప్కుెంటునానిమని.. మనెం కూడా వార 
తాయాగాలు వృధా కాకుెండా మన దేశెం కోసెం మనవెంతు కృషి చేసి.. మన 
దేస్నిని ఎలా అయితే వారు గొప్పగా చూడాలని కలలు కనానిరో.. వార 
కలలు మన అెందరెం సకారెం చేయాల్సన బాధయాత భారత పౌరులుగా 
మనెందరపైనా ఉెందని అనానిరు. ఈ కారయాక్రమెంలో నాయకులు గొర్ల 
గోవిెందర్వు, రడిడి బాలకృష్ణ, నమి్మ దుర్గార్వు, హర బాబు, లక్షష్మణ్, 
శరత్, వైకుెంఠెం, ర్ము, ఈశవార్ మరయు వీరమహళలు కారయాకరతూలు 
తదతరులు పాల్గానానిరు.

జనసేన కార్యాలయంలో ఘనంగా 
75 వ స్వాతంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ నాయకులు స్థానిక జనసేన పార్టీ కార్యాలయెం 
నెందు 75 వ స్వాతెంత్యా్ర దనోత్సవ వేడుకలను జనసేన నాయకులు 
ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా నాయకులు మాట్్లడుతూ 
ఎెందరో మహానుభావులు తాయాగాలు చేసేతూ మన భారతదేశానిక్ స్వాతెంత్ెం 
వచిచేెందని అలాెంట మహనీయులని అనునితయాెం స్మరెంచుకుెంటు 
ఆమహనీయుల అడుగుజాడలో్ల నడవాల్సన బాధయాత ప్రతి ఒక్క భారతదేశ 
పౌరుడిపై ఉెందని గురుతూ చేశారు. ఈ కారయాక్రమెంలో రవి ప్రకాష్, మురళి, 
ర్హ్ల్ స్గర్, కర్ణెం రవి, షబీ్ర్, రషీద్, ఎల్లప్ప, ర్జు, గుడికల్ 
గోరెంట్ల, నర్ెంద్ర, జామ్ ప్ల్లనని సలా్మన్, గోపి, తదతరులు పాల్గానానిరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జాతీయ పతాకానినా ఆవిషకురించిన 
పోతిన వంకట మహేష్

శతఘ్ని న్యాస్: తమి్మన గురవమ్మ సత్ెం వద్ద 53వ డివిజన్ అధయాక్షులు పొటూనిర శ్రీనివాస్ ర్వు 
మరయు 52వ డివిజన్ అధయాక్షులు నల్లబెల్ల కనకార్వు ఆధవారయాెంలో 75వ స్వాతెంత్ దనోత్సవ 
వేడుకలను ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ఈ వేడుకలో్ల ముఖయా అతిథిగా జనసేన పార్టీ విజయవాడ నగర 
అధయాక్షులు ర్ష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరయు పశ్చేమ నియోజకవరగా ఇనాచేర్జు పోతిన వెెంకట మహేష్ 
పాల్గాని.. జెండాను ఎగురవేసి.. జెండా వెందనెం చేశారు. ఈ కారయాక్రమెంలో స్టీలన్ శెంకర్, 
తవవా మారుతి, న్నె సోమశేఖర్, బేతాళ రవికుమార్, పీళ్్ళ శ్రీకాెంత్, భక్ ప్రసనని, అగ్రహారప్ 
పోతుర్జు, పోతిన యుగెంధర్, సీరెం శీను బాబు, స్బీెంకర్ నర్ష్, ఎస్ ఎన్ మూరతూ, బావిశెటటీ 
శ్రీను, పోలశెటటీ శ్వ తదతరులు పాల్గానానిరు.

జాతీయ పతాకానినా ఆవిషకురించిన 
త్మ్మల మోహన్ కుమార్

శతఘ్ని న్యాస్: 75 సెంవత్సర్ల భారత 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం సెందర్ెంగా 
కూకట్ పల్ల నియోజకవరగాెం 115 
బాలాజీ నగర్ డివిజన్ లో కే.పీ.హెబ్.
బి టెెంప్ల్ బస్ స్టీప్ వద్ద జాతీయ 
జెండాను ఆవిష్కరెంచిన జనసేన పార్టీ 
నాయకులు తుమ్మల మోహన్ కుమార్. 
ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేన పార్టీ 
కారయానిర్వాహక కమిటీ ప్రధాన కారయాదరశు 
మెండల దయాకర్, 114 కే.పీ.హెబ్.
బి డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ కోలా శెంకర్, 
జగన్, హర్ష్, వినోద్, పసుప్లేట 

ప్రస్ద్, ర్జా, క్షోర్ మరయు జనసైనికులు తదతరులు పాల్గానానిరు.

న్మలిగ్ంటలో జనసేన ఆధవారయాంలో 
స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: వెదురుకుప్పెం 
మెండలెం, మొెండి వెెంగనపల్ల 
పెంచాయతీ, నెమలగుెంట గ్రామెంలో 
జనసేన పార్టీ ఆధవారయాెంలో స్వాతెంత్యా 
దనోత్సవెం వేడుకలు ఘనెంగా 
నిరవాహెంచారు… ఈ కారయాక్రమెంలో 
మెండల అధయాక్షులు ప్రుషోతతూెం, 
ప్రధాన కారయాదరశు సతీష్, జిలా్ల 

సెంయుకతూ కారయాదరశు కోలార్ వెెంకటేష్ మరయు గ్రామసుతూలు పాల్గానానిరు.

పెళలోకురు జనసేన ఆధవారయాంలో ఘనంగా పంద్రాగస్టీ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: పెళ్లకురులో జనసేన పార్టీ 
ఆధవారయాెంలో పెంద్రాగసుటీ వేడుకలు ఘనెంగా 
నిరవాహెంచడెం జరగిెంద.. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన 
పార్టీ పెళ్లకూరు మెండల ప్రెసిడెంట్ విజయ్ మలా్లమ్ 
మాట్్లడుతూ దేశ ప్రజలకు 75వసెంతాల స్వాతెంత్యా 
భారతావనిక్ శుభాకాెంక్షలు తెలుప్తూ.. మెంచి 
నాయకులను ఎనునికోవడెం తోనే దేశెం కోసెం 
ప్ణాలు తాయాగెం చేసినవారక్ ఘన నివాళి అని 
చెపా్పరు. ఈ వేడుకలో ఉపాధయాక్షుడు కుెంపట శ్రీను, 
ప్రధాన కారయాదరశు పిననిబతితూన సెందీప్, బదీ్ద వెెంకటేష్, 
విదయారుథాలు గ్రామ ప్రజలు పాల్గానానిరు.

జాతీయ పతాకానినా ఆవిషకురించిన 
కంద్ల ద్రేగొష్

శతఘ్ని న్యాస్: ధవళ్శవారెం, భారత స్వాతెంత్యా అమృతోత్సవ వేడుకలో్ల భాగెంగా 
ధవళ్శవారెంలో.. లటల్ క్ెంగ్ డమ్ స్్కల్ నెందు మలా్లడి ఎడుయాకేనల్ సొసైటీ 
నిర్వాహకులు మలా్లడి ర్జు ఆధవారయాెంలో జెండా ఆవిష్కరణ చేసిన జనసేన పార్టీ 
జిలా్ల అధయాక్షులు కెందుల దుర్గాష్.

అనంతపురం జనసేన మహళ్ కార్యాలయం నంద్ 
స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: భవయా 
భారత నిర్్మణానిక్ 
యువత నడుెం 
బిగిెంచాలని జనసేన 
పార్టీ మహళ్ విభాగెం 
ర్యలసీమ ప్ెంతీయ 
కమిటీ సభ్యార్లు 
శ్రీమతి పెెండాయాల శ్రీలత 
పిలుప్నిచాచేరు. ఈ 
మేరకు జిలా్ల కేెంద్రెంలోని 
జనసేనపార్టీ మహళ్ 

కార్యాలయెం నెందు స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ముెందుగా వారు 
జెండా వెందనెం చేసి స్వాతెంత్యా సమరయోధుల చిత్పట్లకు పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు 
అర్పెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీమతి పెెండాయాల శ్రీలత మాట్్లడుతూ ఎెందరో మహనీయుల 
ప్ణతాయాగలు, పోర్టల ఫలతమే నేట ఈ స్వాతెంత్యా భారతమని అనానిరు. యోధులు కళలుగనని 
భవయా భారతదేశ స్థాపనకు ప్రతి ఒక్కరూ నడుెం బిగిెంచి బెంగారు బాటలు వేసి వార ఆశయాల 
స్ధనకు కృషి చేయాలని కోర్రు. ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేన పార్టీ జిలా్ల నాయకులు పెెండాయాల 
హర, ర్యలసీమ మహళ్ విభాగెం ప్ెంతీయ కమిటీ సభ్యార్లు శ్రీమతి పసుప్లేట పద్మవతి, 
జిలా్ల కారయాదరశు శ్రీ కాశెటటీ సెంజీవర్యుడు, నగర ఉపాధయాక్షులు జక్్కరడిడి ఆదనార్యణ, నగర 
ప్రధాన కారయాదరశు పెెండాయాల చక్రపాణి, నగర కారయాదరుశులు శ్రీమతి జక్్కరడిడి పద్మవతి, శ్రీ కతతూచెరువు 
నాగ విశవానాథ్, శ్రీ సెంపత్, శ్రీ కుెంకాల లాల్ స్వామి, నగర సెంయుకతూ కారయాదరశు శ్రీ ఆకుల అశోక్, 
వీర మహళలు శ్రీమతి కాశెటటీ స్విత్రి, శ్రీమతి గుమ్మడి స్ని శ్లా్ప, శ్రీమతి వరలక్ష్మి, శ్రీమతి దర్, 
శ్రీమతి వాణి, శ్రీమతి రమాదేవి నాయకులు శ్రీ కెండిశెటటీ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, శ్రీ తోట ప్రకాష్, 
శ్రీ స్యికుమార్, శ్రీ ర్మయయా, శ్రీ యెంభా విశవానాథ్, శ్రీ జక్్కరడిడి ర్మో్మహన్, శ్రీ మహేెంద్ర, శ్రీ 
అభి, శ్రీ లోకేష్, వీర మహళలు శ్రీమతి కాశెటటీ స్విత్రి, శ్రీమతి వరలక్ష్మి, శ్రీమతి దర్, శ్రీమతి వాణి, 
శ్రీమతి రమాదేవి జనసైనికులు, వీర మహళలు పెద్ద ఎతుతూన పాల్గానడెం జరగిెంద.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
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75వ స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలోలో 
పెడన మండలం జనసేన
శతఘ్ని న్యాస్: పెడన మెండలెం, 
భారతదేశానిక్ సవాతెంత్ెం వచిచే 75 
సెంవత్సర్ల పూరతూ చేసుకునని సెందర్ెంగా 
దేశెం మొతతూెం స్వాతెంత్ దనోత్సవాలను 
ఘనెంగా నిరవాహసుతూెంద.
ఎెందరో తాయాగమూరుతూల తాయాగఫలెం 

స్వాతెంత్ెం ఎెందరో బలదనాలతో స్ధిెంచుకునని స్వాతెంత్ దనోత్సవానిని త్రివర్ణ పతాకానిని ఎగరవేసి 
మహనీయులను స్మరెంచుకోవడెం భారతీయ పౌరుడుగా మన బాధయాత.
స్వాతెంత్ దనోత్సవానిని ప్రస్కరెంచుకని పెడన మెండలెం, బల్లపర్రు గ్రామెంలో గ్రామసుతూలు మరయు 
జనసేన ఆధవారయాెంలో ఘనెంగా సవాతెంత్ దనోత్సవ వేడుకలు నిరవాహెంచడెం జరగిెంద.
ఈ కారయాక్రమానిక్ ఎస్ వి బాబు, ఓడుగు ప్రభాస్ ర్జు, తిరుమల శెటటీ చెంద్రమౌళి, కూనస్ని నాగబాబు, 
తిరుమని ర్మాెంజనేయులు, జయర్జ్, జ్గి నాగ వరలక్ష్మి, వాసన నాగజ్యాతి, జ్గి లక్ష్మీపారవాతి 
బతితూన రమేష్, దసర గోపాలెం, వాసన కుమారస్వామి, బతితూన నర్ష్, ఎర్రెంశెటటీ వీరబాబు, పినిశెటటీ ర్జు, 
బతితూన మోహను కకు్క రమేష్, పాశెం నాగమలే్లశవారర్వు, వాసుదేవ కృష్ణ భీమర్జు, కప్్పనేట నర్ష్, 
కప్్పనేట శ్వమణి, ప్పా్పల స్రయానార్యణ, చిట్ల నవీన్ కృష్ణ మోటేపల్ల సుర్ష్ కునప్రడిడి రెంగయయా 
యర్రెంశెటటీ వీరబాబు, పోలగాని లక్ష్మీనార్యణ, ఊస్ వెెంకయయా మరయు బల్లపర్రు జనసైనికులు పెద్ద 
సెంఖయాలో పాల్గానానిరు.

కొతతుచెరువు కంద్ం జనసేన ఆధవారయాంలో 
స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: ప్టటీపరతూ నియోజకవరగాెం, భారతదేశానిక్ సవాతెంత్ెం 
వచిచే 75 సెంవత్సర్లు పూరతూ చేసుకుని 76వ స్వాతెంత్ దనోత్సవెం 
జరుప్కుెంటునని సెందర్ెంగా సోమవారెం ప్టటీపరతూ నియోజకవరగాెం, 
కతతూచెరువు కేెంద్రెంలో జనసేన పార్టీ మెండల అధయాక్షులు పూల శ్వప్రస్ద్ 
ఆధవారయాెంలో మరయు కతతూచెరువు బాల బాలకల ఉననిత పాఠశాలల 
ప్రధానోపాధాయాయులు చెనని కృషా్ణరడిడి, శ్రీమతి సుమునా మేడెం 
సహకార్లతో విదయారుథాలతో 100 అడుగుల జెండాలతో ర్యాలీగా వచిచే 
కతతూచెరువు కూడలలో నాలుగు రోడ్లకు ప్రదరశున చేసి ప్రజలు మరయు 
విదయారుథాల మదలో జాతీయ భావానిని పెెంచే విధెంగా ఈ కారయాక్రమానిని 
చేయడెం జరగిెంద. ఈ సెందర్ెంగా శ్వ ప్రస్ద్ మాట్్లడుతూ మనెం 
అనుభవిసుతూనని సేవాచ్ఛ స్వాతెంత్ెం ర్వడానిక్ లక్షల మెంద ప్ణతాయాగాలు 
చేశారు.. వారని స్మరెంచుకుెంటూ ఈరోజు మనెం ఘనెంగా ఈ 
కారయాక్రమెం చేసుతూనానిము ర్పట బావ భారత పౌరులైన విదయారుథాలు ప్రతి 
ఒక్క రెంగెంలోన్ ఉననిత స్థాయిక్ చేరుకుని ఈ దేశ కీరతూని పెెంచాలని 
తెలయజేశారు. అదేవిధెంగా విదయారుథాలకు బిస్కట్ పాయాకెటు్ల అెందజేశారు. 
మరయు పాఠశాలలో విదయారథాని విదయారుథాల చేత స్వాతెంత్ సమరయోధుల 
వేషధారణతో నాటక ప్రదరశున చేయడెం జరగిెంద.
ఈ కారయాక్రమెంలో కతతూచెరువు ఉననిత బాలురు మరయు బాలకల 
పాఠశాల ఉపాధాయాయులు, విదయారుథాలు మరయు జనసేన నాయకులు 
పాల్గానానిరు.

సూరపురం జనసేన ఆధవారయాంలో 
స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: స్రప్రెం జనసేన పార్టీ ఆధవారయాెంలో సోమవారెం 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ఈ 
కారయాక్రమానిక్ ముఖయా అతిధిగా నిడదవోలు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
పోలరడిడి వెెంకటరతనిెం పాల్గానానిరు. ఈ కారయాక్రమెంలో విదయారుథాలకు 
భోజనెం పే్లటు్ల, వాటర్ బాటల్్స స్రప్రెం జనసైనికులు అెందజేశారు. 
ఈ కారయాక్రమెంలో స్రప్రెం జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
పాల్గానానిరు.

స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలోలో పాల్గొననా 
లింగోలు పండు

శతఘ్ని న్యాస్: అమలాప్రెం రూరల్ మెండలెం నామాలవార పాల్ెంలో 
మెండల ప్రజా పరషత్ ప్థమిక పాఠశాలలో జరగిన 75 వ స్వాతెంత్యా 
దనోత్సవ వేడుకలో్ల లెంగోలు పెండు పాల్గానానిరు.

నీలిపూడ్లో జనసేన ఆధవారయాంలో స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: నీలపూడి గ్రామెం, భారతదేశానిక్ సవాతెంత్ెం వచిచే 75 సెంవత్సర్ల పూరతూ చేసుకునని 
సెందర్ెంగా దేశెం మొతతూెం స్వాతెంత్యా దనోత్సవాలను ఘనెంగా నిరవాహసుతూెంద.

ఎెందరో తాయాగమూరుతూల తాయాగఫలెం స్వాతెంత్ెం 
ఎెందరో బలదనాలతో స్ధిెంచుకునని స్వాతెంత్ 
దనోత్సవానిని త్రివర్ణ పతాకానిని ఎగరవేసి 
మహనీయులను స్మరెంచుకోవడెం భారతీయ 
పౌరుడుగా మన బాధయాత. స్వాతెంత్ దనోత్సవానిని 
ప్రస్కరెంచుకని కృతితూవెనుని మెండలెం, నీలపూడి 
గ్రామెంలో గ్రామసుతూలు మరయు జనసేన ఆదవారయాెంలో 
ఘనెంగా సవాతెంత్ దనోత్సవ వేడుకలు నిరవాహెంచడెం 

జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో ఎస్ వి బాబు, ఓడుగు ప్రభాస్ ర్జు, తిరుమల శెటటీ చెంద్రమౌళి, కూనస్ని 
నాగబాబు, తిరుమని ర్మాెంజనేయులు, జయర్జ్, పాశెం కృష్ణ, ప్పా్పల రెంగార్వు, పాశెం 
నాగమలే్లశవారర్వు, ప్పా్పల సుబా్ర్వు, బుద్న బాబి, ముతాయాల నాగేశవారర్వు, ర్యపరడిడి వెెంకనని, 
పాసిెం రెంగార్వు, బొల్లశెటటీ ధర్్మర్వు, భెతు నాగబాబు, వాసుదేవ కృష్ణ భీమర్జు, కప్్పనేట నర్ష్, 
కప్్పనేట శ్వమణి, బడిత నాగబాబు, ప్పా్పల నర్ెంద్ర, ప్పా్పల కృష్ణ, పేరని బుజిజు, కాజా మణికెంఠ, 
ర్యపరడిడి నాని బాబు, మరయు నీలపూడి జనసైనికులు పెద్ద సెంఖయాలో పాల్గానానిరు.

పెనుకొండ జనసేన కార్యాలయం నంద్ ఘనంగా 
సవాతంత్ దనోత్సవ వేడుకలు..

శతఘ్ని న్యాస్: భవయా భారత నిర్్మణానిక్ యువత నడుెం 
బిగిెంచాలని జనసేన పార్టీ పెనుకెండ నియోజకవరగా 
కేెంద్రెంలోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయెం నెందు మెండల 
కనీవానర్ మహేష్ ఆధవారయాెంలో స్వాతెంత్యా దనోత్సవ 
వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. ముెందుగా వారు 
జెండా వెందనెం చేసి స్వాతెంత్యా సమరయోధుల 

చిత్పట్లకు పూలమాలలు వేసి నివాళ్లు అర్పెంచారు. ఈ కారయాక్రమెంలో జిలా్ల సెంయుకతూ కారయాదరశు 
వెెంకటేష్ పెనుకెండ మెండల కనీవానర్ మహేష్, సోమెందేపల్ల మెండల కనీవానర్ జబి అనని, వీర మహళ 
శ్ర్ష, పెనుకెండ మెండలెంనాయకులు, నాగర్జ్, బెంగారెం, సయయాద్ బాబా, ప్రస్ద్ ,బద్, చెంద్ర, 
ర్మెంజి ,రమేష్, ర్ద్దెం మెండల నాయకులు చలపతి, తిరుపతి, పెనుగొెండ పటటీణ నాయకులు,విజయ్ 
సెంతోష్, చెంద్రశేఖర్, శ్రీకాెంత్, షేక్షావల, మారుతి, సుర్ష్, మరయు కారయాకరతూలు పాల్గానానిరు.

బ్తనపలిలో గ్రామంలో స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్యాస్: పెద్దతాడివాడ 
పెంచాయతీ, బేతనపల్ల గ్రామెంలో 
75 వ స్వాతెంత్ దనోత్సవ వేడుకలు 
ఎలమెంటర్ పాఠశాలలో ఘనెంగా 
జరగాయి.. ఈ సెందర్ెంగా సుమారు 
80 మెంద పిల్లలకు మధాయాహనిెం 
భోజనానిక్ పే్లటు, గా్లస్ లు జనసేన 
పార్టీ తరఫున ఇవవాడెం జరగిెంద. 
ఈ కారయాక్రమెంలో జనసేన పార్టీ 
ఉతతూర్ెంధ్ర మహళ రజనల్ కోఆరడినేటర్ లక్ష్మీ ర్జ్, నెల్లమర్ల నియోజకవరగాెం నాయకులు తోతతూడి స్రయా 
ప్రకాష్, లెంగెం రమేష్, నవీన్ నర్సెంగ్ తదతరులు పాల్గానానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పోలిశెటిటీ చంద్శేఖర్ ఆధవారయాంలో 
జాతీయ జండా ఆవిషకురణ

శతఘ్ని న్యాస్: ర్మచెంద్రప్రెం నియోజకవరగాెం, 75వ స్వాతెంత్ దనోత్సవెం సెందర్ెంగా 
జనసేన పార్టీ ఇెంచార్జు పోలశెటటీ చెంద్రశేఖర్ ఆధవారయాెంలో సోమవారెం ఉదయెం 10 గెంటలకు 
ర్మచెంద్రప్రెం పటటీణము ముచిచేమిల్ల రోడుడి శ్రీ బిలడిెంగ్, నియోజకవరగాెం జనసేన పార్టీ 
కార్యాలయెం దగగార జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమెం ఏర్్పటు చేయడెం జరగిెంద. ఈ 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలో ర్మచెంద్రప్రెం నియోజకవరగాెం మెండల అధయాక్షులు, కౌని్సలర్ 
లు, ఎెంపీటీసీలు, సర్పెంచ్ లు, వారుడి మెంబరు్ల, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహళలు 
జాతీయజెండా ఆవిష్కరణ కారయాక్రమెం లో పాల్గానడెం జరగిెంద.

జనసైనికులను పర్మరి్శంచిన శ్రీధర్ పిలాలో
శతఘ్ని న్యాస్: పిఠాప్రెం నియోజకవరగాెం చేబ్రోలు 
గ్రామెం నెందు యాక్్సడెంట్ అయియా హాసి్పటల్ నుెండి 
ఇెంటక్ వచిచేనటువెంట ఓ స్యి, సక్నాల న్కర్జు, 
డిబి్డి ర్జు, లను పర్మరశుెంచినటువెంట జనసేన 
నాయకులు శ్రీ విషు్ణ హాసి్పటల్ అధినేత డాకటీర్ శ్రీధర్ 
పిలా్ల, డాకటీర్ దీపికా శ్రీధర్, నియోజకవరగా వీరమహళ 

పిలా్ల రమయాజ్యాతి. జనసైనికులు ఓరుగెంట పెద్ద కాప్, బుద్దల చెంటబాబు, పెద్దెంట శ్వ, 
ఎలుగుబెంట దొరబాబు, ఓరుగెంట ర్ెంబాబు, చేదుల్ర త్రిమూరుతూలు, ఉలవకాయల వీరబాబు, 
అల్లెం దొరబాబు, ఓరుగెంట వెెంకనని, గెంట గెంగ బాబు, గెంజి గోవిెందుర్జు, స్రబాబు 
మరయు తదతర గ్రామ పెద్దలు పాల్గానానిరు.

కాళంగి రిజర్వాయర్ ని సందరి్శంచిన జనసేన న్యకులు
శతఘ్ని న్యాస్: సతయావేడు నియోజకవరగాెం, 
కే.వి.బి. ప్రెం మెండలెం కాళెంగి 
రజర్వాయర్ ని మెండల ఉపాధయాక్షుడు 

మోహన్ ఆధవారయాెంలో సెందరశుెంచడెం 
జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమానిక్ జిలా్ల 
కారయాదరశు కప్పల లావణయాకుమార్ 
హాజరయాయారు. ఈ రజర్వాయర్ దశాబా్దల 
కాలెంగా ఎలాెంట మరమ్మతులు 

చేయకపోవడెం వలన శ్థిలావసథాక్ చేరుకుెంద. ప్రభ్తావాలు, పాలకులు మారుతునని ఎలాెంట 
ప్రయోజనెం లేదని చుటుటీపక్కల గ్రామాల ప్రజలు భయెం గుపి్పటో్ల బ్రతుకుతునానిరని స్థానిక 
రైతులు తెలయజేస్రు. మెండల అధయాక్షుడు థామస్ ఆధవారయాెంలో ఈ సమసయాను జనవాణి 
కారయాక్రమెం దవార్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గార దృషిటీక్ తీసుకు వెళ్తూమని తెలయజేయడెం 
జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో సతీష్, సిద్యయా, మునిశేఖర్, మోతిలాల్, దొరబాబు, ర్జేష్, 
మునెయయా, సీటీఫెన్, క్షోర్, లవకుమార్, తాయాగర్జ్, కళ్యాణ్, బతయయా తదతరులు పాల్గానానిరు.

మదనపలిలోలో ఘనంగా హర్  ఘర్  తిరంగా..
శతఘ్ని న్యాస్: మదనపల్లలో 
ఘనెంగా హర్  ఘర్  తిరెంగా 
వేడుకలు జరగాయి. ఈ 
సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ 
తరఫున చితూతూరు జిలా్ల ప్రధాన 
కారయాదరశు దరెం అనిత 
మాట్్లడుతూ స్వాతెంత్యాెం 
వచిచే 75 ఏళ్్ల అయిెంద.. ఈ 
సెందర్ెంగా మన ఊరలో ప్రతి 

ఒక్క ఇెంట ముెందు మువవానెనిల జెండా కడితే చాలా సెంతోషెంగా ఉెంద. ఇలా ఆగసుటీ 7వ తేదీ 
నుెంచి మువవానెనిల జెండాలు దేశమెంతా కనిపిసుతూనానియి.. రపరపలాడుతోనని మువనెనిల జెండా 
తెలుగు ర్షా్రాలో్లని కులకుటుెంబ ర్జకీయ బానిసలు కళ్్ళ తెరచి.. ఈ జెండా వెనుక ఉనని 
వీరులని గురుతూ తెచుచేకుని బానిస సెంకెళ్్ళ నుెండి విముక్తూ పొెందెండి అని దరెం అనిత అనానిరు.

జాతీయ పతాకానినా ఆవిషకురించిన స్యి శరత్
శతఘ్ని న్యాస్: 76 వ 
స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం 
సెందర్ెంగా దెందుల్రు 
నియోజకవరగాెంలో జాతీయ 
పతాకానిని ఆవిష్కరెంచి, 
జెండా వెందనెం చేసిన 
ఉమ్మడి పశ్చేమ గోదవర 
జిలా్ల కారయాదరశు డా. వడ్లపట్ల 
స్యి శరత్. ఈ సెందర్ెంగా 
ఆయన మాట్్లడుతూ.. 
“సవార్జయా స్థాపన – అలనాట 
సమరయోధుల ఘనత సుర్జయా 

స్థాపన – ఈనాట సవాతెంత్ పౌరుల బాధయాత” అని గురుతూెం చేసుకుెంటూ..త్రికరణ 
శుద్దగా దేశ ప్రోగతి, శ్రేయసు్స కోసెం శక్తూవెంచన లేకుెండా కృషి చేస్తూమని ప్రతి 
ఒక్కరు ప్రతినబ్నాలని ఆకాెంక్స్తూ, ప్రతీ ఒక్కర ఆత్మగౌరెం రక్ెంచబడేలా 
వయావసథాల నడవడిక ఉెండాలని అప్్పడే మహనీయుల తాయాగలక్ ఫలతెం ఉెంటుెందని 
అనానిరు.

కృష్ణాపురం గ్రామంలో జండా వందనం
శతఘ్ని న్యాస్: శ్రీకాకుళెం జిలా్ల, రణసథాలెం మెండలెం, 76 వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవెం 
సెందర్ెంగా కృషా్ణప్రెం పెంచాయతీ కృషా్ణప్రెం గ్రామెంలో సోమవారెం జెండా 
వెందనెం కారయాక్రమెంలో నాయకులు, కారయాకరతూలు, ఉపాధాయాయులు, వారుడి 
మెంబెర్్స, స్్కల్ చైర్మన్, మరయు తదతరులు పాల్గానానిరు.

త్మ్మల మోహన్ కుమార్ ఆధవారయాంలో 
ఇంటింటిక్ జండాల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యాస్: 75 సెంవత్సర్ల 
భారత స్వాతెంత్యా అమృతోత్సవ 
వేడుకలో్ల భాగెంగా కూకట్ పల్ల 
నియోజకవరగా లో బాలాజీ నగర్, కే.పీ.
హెబ్.బి డివిజన్ లో జనసేన పార్టీ 
నాయకులు తుమ్మల మోహన్ కుమార్ 
ఆధవారయాెంలో ఇెంటెంటక్ జెండాల 

పెంపిణీ కారయాక్రమెం జరగిెంద. ఈ కారయాక్రమెంలో 114 కే.పీ.హెబ్.బి డివిజన్ 
ప్రెసిడెంట్ కోలా శెంకర్, తెలెంగాణ వీర మహళ ఆరగానైజ్ సక్రెటర్ భాగయాలక్ష్మి, 
హర్ష్, యాదయయా తదతూరులు పాల్గానానిరు.

న్గర్ కర్నాల్ జిలాలో జనసేన కార్యాలయంలో 
స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్:  నాగర్ కరూనిల్ 
జిలా్ల జనసేన పార్టీ కార్యాలయెంలో 
సోమవారెం స్వాతెంత్యా దనోత్సవ 
వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహెంచారు.
ఈ వేడుకలో్ల వేడుకలో్ల జనసేన 
పార్టీ ఉమ్మడి మహబ్బ్ 
నగర్ జిలా్ల య్త్ విెంగ్ 
ఉపాధయాక్షులు గోపాస్. కురుమనని 
కారయానిర్వాహక కారయాదరుశులు 
బారగార ర్జేెందర్, స్రయా నాగర్ 
కరూనిల్ నియోజకవరగా నాయకులు 
క్ర్ట, కోడిగెంట స్యి, 
బోట్్క రమేష్, ర్జునాయక్, 
రవీెందర్, ర్జశేఖర్, పరమేష్, 
విజే్ఞష్ కలా్లపూర్ నియోజకవరగా 
నాయకులు సులాతూన్, పవన్ కుమార్ 
తదతరులు పాల్గానానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పారిశుద్ధష్ కారి్మకుర్లిచే జాతీయ జండాను 
ఆవిషకురింపజేసిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యాస్: కే.పీ.హెబ్.బి 
జనసేన పార్టీ 114 డివిజన్ 
ప్రెసిడెంట్ కలా్ల శెంకర్ 
ఆదవారయాెంలో కేపీహెబ్ డివిజన్ 
పరధిలో రమయా గ్ెండ్్స వద్ద 
ఘనెంగా సవాెంతెంత్ దనోత్సవ 
సెంబర్లు నిరవాహెంచారు. 
ఈ సెందర్ెంగ నాయకులు 
కోవిడ్ సమయెంలో పారశుధయా 
కార్మకులు కృషి గురుతూచేస్తూ 
పారశుధయా కార్మకుర్లు చేత 

జాతీయ జెండా ఎగరవేయిెంచారు.. ఈ సెందర్ెంగ కలా్ల శెంకర్ మాట్్లడుతు అెంధరక్ 
స్వాతెంత్ దనోత్సవ శుభకాెంక్షలు తెలయజేసుతూ కరోనా విపతుతూ సమయెంలో మహళ్ 
పారశుధయా కార్మకులు ప్ణాలకు తెగిెంచి సేవలు చేశారని.. అలాెంట వార రుణెం 
తీరుచేకోలేమని అనానిరు. మొదట, కలా్ల శెంకర్ పారశుధయా కార్మకుల చినని బృెందనిని 
సత్కరెంచారు, వారు ప్ెంగణానిని శుభ్ెంగా ఉెంచడెంలో మరయు “కోవిడ్-19 
రహతెంగా” ఉెంచడెంలో కీలక పాత్ పోషిెంచారు. అనెంతరెం పారశుధయా కార్మకులో్ల 
అతయాెంత వయోవృదు్డు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరెంచాలని పిలుప్నిచాచేరు. ఈ 
కారయాక్రమెంలో జనసేన పార్టీ కారయానిర్వాహక కమిటీ ప్రధాన కారయాదరశు మెండల 
దయాకర్,అెంజి (కేబుల్),తుమ్మల మోహన్ కుమార్, హర్షివా, నోద్, పసుప్లేట 
ప్రస్ద్, ర్జా, క్షోర్ మరయు జనసైనికులు తదతరులు పాల్గానానిరు.

జాతీయ పతాకానినా ఆవిషకురించిన అను శ్రీ సతయాన్ర్యణ
శతఘ్ని న్యాస్: ర్జమెండ్రి అర్న్, స్థానిక 36వ డివిజనో్ల 76వ భారతదేశ స్వాతెంత్యా 
దనోత్సవ వెడుకలు జనసేన పార్టీ తూ.గో. జిలా్ల సెంయుకతూ కారయాదరశు గెడడిెం నాగర్జు, 
వారుడి నాయకులు బొమి్మశెటటీ వెెంకటేశవారర్వు ఆధవారయాెంలో ఘనెంగా నిరవాహెంచారు. 
జెండా వెందనెం కారయాక్రమానిక్ ముఖయాఅతిథిగా జనసేన పార్టీ ర్జమెండ్రి సిటీ ఇెంచార్జు 
అను శ్రీ సతయానార్యణ స్వాతెంత్యా సమరయోధులకు నివాళ్లు అర్పెంచి అనెంతరెం 
అనుశ్రీ చేతుల మీదగా జెండా వెందనెం చేశారు. స్థానిక ప్రజానీకానిక్ అను శ్రీ 
సతయానార్యణ స్వాతెంత్ దనోత్సవ శుభాకాెంక్షలు తెలయజేశారు.. అనెంతరెం సీవాటు్ల 
పెంచుకుని శుభాకాెంక్షలు తెలయజేశారు. ఈ కారయాక్రమెంలో వారుడి నాయకులు గెడడిెం 
ర్జు, స్యిర్ెం, సిరగానేడి ధనర్జు, బాసరమణి దుర్గాప్రస్ద్, ముెంగెండ భీమర్జు, 
కుెంద ర్ము, ఖనాని, చిెంద కేదర, సెందీప్, బాసిన కోటేశవారర్వు, కెండపల్ల సుర్ష్, 
నెంగిన శ్రీను, బొడడిప్ స్వామి, అబా్యి, వెంశీ కృష్ణ, స్యి, చోడే శ్వ కుమార్, ఎలక్్రాకల్ 
శ్వ, దము్మ నాగస్యి, అనిల్ కుమార్, వీర మహళలు శాయామ్ సెంధయా, అడడిగర్లచినానిర, 
చిలకమా్మ, సీవాటీ, రవి కుమార, నాగేశవార, మరయు జనసేన సిటీ నాయకులు పాల్గానానిరు.
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స్ర్జయా స్థుపనే జనసేన ధ్యాయం.. స్వాతంత్యా దనోత్సవ వేడుకల్లో మత్స.పుండర్కం
శతఘ్ని న్యాస్: పారవాతీప్రెం మనయాెం జిలా్ల, పాలకెండ నియోజకవరగాఒ, వీరఘటటీెం మెండలెం, నడుకూరు గ్రామెంలో జనసేన పార్టీ ఆధవారయాెంలో 75 
వ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహెంచారు.
ఇ సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యాడు మత్స.ప్ెండర్కెం మాటలాడుతు నా దేశెం అమరభారతెం మనిషిలోని మూర్ఖతవానిని రూప్మాపి, 
దైవతవానిని నిెంపి మనిషిని ప్నరుజీజువిెంపజేసే అదు్త శక్తూ భారతదేశానిక్ సొెంతెం. వివేకానెంద ని దేశభక్తూ, భగత్ సిెంగ్ ఆత్మశక్తూ, గాెంధీజీ 
ఆశయస్ఫూరతూ.. మరఒదరో స్వాతెంత్యా కోసెం పోర్డిన సవార్జయా సమరయోధులు కలలు నిజెం చేసి సుర్జయా స్థాపనే ధ్యాయెంగా జనసేన పార్టీ 
పనిచేసుతూెంద అని, సవార్జయా స్ధన ఆనాట సమరయోధుల ఘనత – స్ర్జయా స్థాపన ఈనాట సవాతెంత్ భారత పౌరుల బాధయాత అని, అదేవిధెంగా 
డబె్్ ఐదువ స్వాతెంత్యా దనోత్సవ సెందర్ెంగా భారతదేశెం స్ెంఘ్టత ఆత్మ క్ నిదరశునెం *హార్ ఘర్ తీరెంగా – ఆజాధీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ 
అని మత్స.ప్ెండర్కెం అనానిరు.
చిెంత గోవర్న్ మాటలాడుతూ ఆనాట తాయాగమూరుతూలు కలలుగనని భవయాభారత్ నిర్్మణానిక్ యువత పిడిక్ల బిగిచాలని, దేశ రక్షణ, భద్రత, ప్రోగతి, 
శ్రేయసు్స శక్తూ వెంచన లేకుెండా యువశక్తూ కృషి చేయాలనానిరు. ఇ కారయాక్రమెంలో కలపిల్ల సిెంహ చలెం, కెంటు ర్ెంబాబు, వాన పవన్, కర్నిన స్యి 
పవన్,బి.పి.నాయుడు తదతరులు పాల్గానానిరు.
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