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జనసేన కార్యాలయంలో 
ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవం

•జెండా వెందనెం సమర్పెంచిన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
శతఘ్ని న్్యస్: గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు మెంగళగిరలోని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారా్యలయెంలో గురువారెం ఘనెంగా జరగాయి. ఉదయెం 9 గెంటలకు పార్టీ అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు త్రివర్ణ పతాకానిని ఆవిష్కరెంచారు. జెండా వెందనెం సమర్పెంచి 
జాతీయ గీతాలాపన చేశారు. కార్యక్రమెంలో పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ 
గారతోపాటు పార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు, ప్రధాన కార్యదరుశులు, జిలా్లల అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర, జిలా్ల 
కార్యవర్ెం సభ్్యలు, జన సైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్నానిరు.

రోడ్డెక్కిన బత్తుల జనసేన ప్రచార రథం మహాచండి
కోరుకెండ గ్రామెంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసెంహస్వామి వార దేవస్థానెం వద్ద ప్రచారరథానికి 
ప్రత్్యక పూజలు
దుషటీత్రయానిని శిక్ెంచి, నమి్మన వారని సెంరక్ెంచి, పరమేశవారుని అెంశయే “మహాచెండీ”
రెండు రోజుల క్రితమే రోడ్డెకి్కన జనసేన నేత పవన్ కళ్్యణ్ ఎనినికల ప్రచారరథెం వారాహి, 
అదే బాటలో “మహాచెండి”
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరెం, కోరుకెండ శ్రీశ్రీశ్రీ లక్ష్మీనరసెంహస్వామి దేవాలయెం వద్ద 
జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మీ దెంపత్లు అధినేత పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆశయాలను, సద్ధెంతాలను, జనసేన పార్టీని ప్రజలకు మరెంత చెరువచేయడెంలో 
భాగెంగా ప్రత్్యక ఏరా్పట్లతో చేయిెంచిన జనసేన ప్రచారరథెం మహాచెండికి గురువారెం 
స్వామివార సనినిధిలో “బత్తుల” దెంపత్లు పురోహిత్లచే ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహిెంచిన 
అనెంతరెం వీరమహిళల చేత్ల మీదుగా జనసేన ప్రచారరథెం ప్రారెంభెంచడెం జరగిెంది. 
ప్రత్్యకెంగా తయారు చేయిెంచిన డిజైన్ జనసేన శ్రేణులనే కాకుెండా, చూపరులను కూడా 
విశేషెంగా ఆకర్షెంచడెం విశేషెం. జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు ఈ 
పూజా కార్యక్రమెంలో పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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స్వతంత్ర సమరయోధుల స్ఫూర్తిని
జనసేన మందుకు తీసుకు వెళతింది

• జనసేన వేసే ప్రతి అడుగు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసమే
• రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే విధెంగా పార్టీ కార్యక్రమాలు
• రానునని ఏడాది కాలెం ఎెంతో ముఖ్యెం
• రాజకీయాలో్ల మారు్ప తెచే్చెందుకు యువత ముెందుకు రావాలి
• ప్రభ్తావాలు చేస్తునని మోస్లను ప్రశినిెంచాలి
• అక్రమ కేస్లకు ఎవరూ భయపడ వదు్ద
• గణతెంత్ర వేడుకలో్ల జనసేన పార్టీ పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రభ్తవాెంలో ఉననివారు చెప్్ప మాటలు, హామీలు అమలు 
చేయకుెండా మోసెం చేసనపు్పడు ధైర్యెంగా ప్రశినిెంచాలని జనసేన పార్టీ 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు స్పషటీెం 
చేశారు. తా్యగధనుల స్ఫూరతుతో, రాజా్యెంగ స్ఫూరతుని నిలబెట్టీలా జనసేన 
శ్రేణులు ముెందుకు వళ్్లలని పిలుపునిచా్చరు. జనసేన పార్టీ ప్రతి అడుగు 
రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసమే వేస్తుెందని, శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రతి మాట 
యువత భవిష్యత్తు కోసమే మాట్్లడుతారని అనానిరు. చట్టీలను గౌరవిస్తు, 
వ్యవసథాలిని కాపాడుతూ ముెందుకు వళ్తుమనానిరు. మెంగళగిరలోని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయెంలో గణతెంత్ర వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహిెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా పార్టీ కారా్యలయానికి 
విచే్చసన పార్టీ శ్రేణులను ఉదే్దశిెంచి నాదెండ్ల మనోహర్ గారు మాట్్లడుతూ “మహనీయుల తా్యగాల విలువలను మనమెంతా నిలబెట్టీలి. రాజా్యెంగ స్ఫూరతుని నిలబెట్టీలా పని చేయాలి. 
2014లో జనసేన పార్టీ స్థాపిెంచిన నాటి నుెంచి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రజలో్ల ఛైతన్యెం తీస్కువచే్చ విధెంగా పని చేస్తునానిరు. బాధ్యతగల పౌరులుగా మనెం దేని కోసెం పోరాడాలి 
అనే అెంశాల మీద దిశానిర్్ధశెం చేస్తు పార్టీని ముెందుకు తీస్కువళ్తునానిరు. అదే స్ఫూరతుతో నిబద్దత కలిగిన వ్యకుతులుగా పటుటీదలతో మనమెంతా విజయెం కోసెం పని చేయాలి. శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గార ఆలోచనలిని క్షేత్ర స్థాయిలో మనమెంతా ముెందుకు తీస్కువళ్్లలి. ప్రతి ఒక్కరు ఎదగాలి అనని ఆలోచనతో ఆయన చేసన ప్రస్థానెం, ఇచి్చన స్ఫూరతుతో పార్టీని ముెందుకు 
తీస్కువళ్్దెం. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఏ కార్యక్రమెం చేపటిటీనా అది సమాజహితెం కోసమే చేస్తురు. పార్టీగా ఏ కార్యక్రమెం చేసనా సమాజానికి, రాష్ట్ర్ర్ర భవిష్యత్తుకి ఉపయోగపడే 
విధెంగానే చేస్తుెం. కేవలెం ఓట్ల కోసెం జనసేన పార్టీ రాజకీయాలు చేయదు.
• నిత్యెం రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసెం ఆలోచిెంచే నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్
బుధవారెం సబ్ పా్లన్ అమలు తీరుపైన సదస్్స ఏరా్పటు చేశాెం. ప్రతి మానవుడికి సమాన అవకాశాలు అెందే విధెంగా గతెంలో చట్టీలు తీస్కువసేతు.. గడచిన ఐదేళ్ల నుెంచి ప్రభ్తావాలు 
పటిటీెంచుకోలేదు. ఆ అెంశాలు ప్రతి ఒక్కరు తెలుస్కోవాలనే సదస్్స నిరవాహిెంచి బలమైన సెందేశానిని ఇవవాగలిగాెం. నాయకతవాెం అెంట్ కేవలెం ఉపనా్యస్లు, పత్రిక ప్రకటనలకు 
పరమితెం కావడెం కాదు. ప్రతి అడుగు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసమే వేయాలి. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రతి అడుగు మన భవిష్యత్తు కోసమే వేస్తురు. కేెంద్ర నాయకతావానిని కలసన ఏ 
సెందర్ెంలో ఆయన వ్యకితుగత లబ్్ద కోసెం మాట్్లడిెంది లేదు. ప్రతి స్ర మన రాష్ట్రెం కోసెం, యువత భవిష్యత్తు కోసమే మాట్్లడారు. జనసేన పార్టీ ఎవరు ఎలాెంటి ఆపదలో ఉనాని 
అెండగా నిలబడే పార్టీ. ఎనినికల తరావాత భవన నిరా్మణ కార్మకుల కోసెం అదు్తమైన పోరాటెం చేశాెం. ఇస్క కరత, యువత ఉపాధి, జాబ్ కా్యలెండర్, ఏపీపీఎసీ్స నోటిఫికేషన్ తదితర 
అెంశాల మీద పోరాడాెం. జనవాణి దవారా రాష్ట్ర వా్యపతుెంగా ఎక్కడ ఎలాెంటి సమస్య ఉనాని అెండగా నిలబడి భరోస్ ఇస్తునానిెం. ప్రభ్తవాెంలో ఉనాని లేకునాని ప్రజలకు అెండగా నిలబడే 
విధెంగా ముెందుకు వళ్తునానిెం. పార్టీ కోసెం అహరనిశలు కషటీపడే వారని గురతుెంచి పార్టీ నిరా్మణెం చేస్కుెంటూ ముెందుకు వళ్తునానిెం. దేశెంలో ఏ పార్టీ చేయని విధెంగా క్రియాశీలక 
సభ్యతవాెం ఏరా్పటు చేస్కునానిెం. 3 లక్షల 60 వేల మెంది సభ్్యలుగా చేరారు. రాబోయే రోజులో్ల ఇప్పటికే సభ్యతవాెం ఉనని వారకి రను్యవల్ చేసే కార్యక్రమెంతో పాటు కతతుగా పార్టీలో 
సభ్యతవాెం తీస్కోవాలనుకునే వారకి మనస్ఫూరతుగా ఆహావానెం పలుకుత్నానిెం.
• అధికార దురవానియోగానిని జనసేన సహిెంచదు
జనసేన పార్టీ కార్యకరతులుగా మనెం దేశానికి ఏ విధెంగా ఉపయోగపడతాెం.. రాజకీయాలో్ల ఎలాెంటి మారు్ప తీస్కురాగలెం అనే అెంశాలపై ఆలోచిెంచెండి. ప్రతి ఒక్కరు ధైర్యెంగా 
నిలబడెండి. సమస్యలపై ప్రశినిసేతు కేస్లు పెడుత్నానిరు. ఇలాెంటి వాటిని ఎదుర్్కనేెందుకు ప్రతి జిలా్లలో, నియోజకవర్ెంలో కార్యకరతులకు ఇబ్ెందులు కలగకుెండా పార్టీ తరఫున శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు నా్యయవాదులిని ఏరా్పటు చేశారు. చినని చినని అెంశాలపై కూడా కేస్లు పెటిటీ వేధిస్తునానిరు. రాజా్యెంగెం ఉననిది దని కోసెం కాదు. మన ప్రతి చర్య మన ప్రాెంతానికి 
మేలు చేయాలి. ప్రతి ప్ద వాడిని ఉననిత స్థాయికి తీస్కువచే్చ విధెంగా ఉెండాలి గాని అధికార దురవానియోగానికి పాల్పడి కేస్లు పెడిత్ జనసేన సహిెంచదు. అనా్యయెంగా ఎవర మీద 

కేస్లు పెటిటీనా జనసేన అెండగా ఉెంటుెంది. అవసరెం అయిత్ శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మీ కోసెం వస్తురు. 
ధైర్యెంగా ఉెండెండి. ఎనినికలకు ఇెంకా ఏడాది మాత్రమే ఉెంది. ఈ ఏడాది కాలెం కావాలనే ఇబ్ెందులు పెట్టీ 
కార్యక్రమాలు చేస్తురు. వారాహి వాహనెం గురెంచి దురా్మర్ెంగా చేసన ప్రకటనలిని అమ్మవార ఆశీస్్సలతో 
అదు్తెంగా తిపి్పకటటీగలిగాెం. మన బలెం చూస్కుని మనెం మాట్్లడిత్ ఎవరు ఆపగలరు. ఆ ధైర్యెం ఎవరకి 
ఉెంది. మనెం ఎపు్పడూ చట్టీలను, వ్యకుతులిని గౌరవిస్తుెం. తదవారా వ్యవసథాలిని కాపాడుతాెం. గణతెంత్ర దినోత్సవెం 
మనెందరలో మెంచి స్ఫూరతుని, ధైరా్యనిని నిెంపాలి. పార్టీ కోసెం అెంతా క్షేత్ర స్థాయిలో కషటీపడి పని చేయెండి. 
భవిష్యత్తులో అదు్త విజయాలు స్ధిస్తుెం” అనానిరు. ఈ సమావేశెంలో పార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు, రాష్ట్ర కార్యవర్ 
సభ్్యలు, జిలా్లల అధ్యక్షులు, వీర మహిళలు, జన సైనికులు పాల్్నానిరు.
* జనసేనలోకి విశాఖ వైసీపీ కార్్పర్టర్
విశాఖపటనిెం నగర పాలక సెంసథా వైసీపీ కార్్పర్టర్ శ్రీ కెందుల నాగరాజు జనసేన పార్టీలో చేరారు. 
మెంగళగిరలోని పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయెంలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు జనసేన కెండువా వేస శ్రీ కెందుల నాగరాజుని 
పార్టీలోకి ఆహావానిెంచారు. విశాఖపటనిెం నగర, జిలా్ల పార్టీ నాయకులు ఈ కార్యక్రమెంలో పాల్్నానిరు.
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రాష్ట్రంలో చిచ్చుపెట్టే  వ్యక్తిని కాను... చక్కదిద్దేవాడిని
* నా వెంట బలెంగా నిలబడెండి.. పని చేయకుెంట్ నిలదీయెండి
* వైసీపీ నాయకుడికి అణగారన కులాలపై ఆధిపత్యెం, అహెంకారెం మాత్రమే
* సవాప్రయోజనాల కోసెం రాష్ట్రెం విడదీయాలని కోరత్ సహిెంచెం
* కులాల బయటకు వచి్చ తెలెంగాణ యువతలా ఆలోచిెంచెండి
* నేరరహిత ఆెంధ్రప్రదేశ్ జనసేన లక్షష్ెం
* యువతను పూరతుగా నిర్వార్యెం చేసన వైసీపీ ప్రభ్తవాెం
* రాజకీయ సథారతవాెం కోసెం జనసేనకు అవకాశెం ఇవవాెండి
* జీవితమెంతా ఆెంధ్రప్రదేశ్ కోసెం కూలీగా పని చేస్తు
* మెంగళగిర పార్టీ కారా్యలయెంలో పార్టీ శ్రేణుల సమావేశెంలో జనసేన అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్

శతఘ్ని న్్యస్: ‘కోనసీమలో నాలుగు కులాల మధ్య చిచు్చపెటిటీ చలి కాచుకుెందెం అనుకునానిరు.. సెంత మెంత్రి ఇెంటిని తగులబెటిటీెంచారు. కనీసెం ఈ రోజు వరకు ఆయనను 
పరామరశుెంచిెంది లేదు.. ఆ కేస్ కూడా ఏమైెందో తెలియదు. ఈ వైసీపీ నాయకుడికి అధికారెం కోసెం కిెంది కులాలను వాడుకోవాలి అనే తాపత్రయెం, ఆధిపత్య ధోరణి తప్ప మర్ెం 
లేవు. వీర కుటిల నీతిని యువత అరథాెం చేస్కోవాలి.. తెలెంగాణ యువత మాదిర కులాలకు అతీతెంగా రాష్ట్ర యువత బయటకు వచి్చ ఈ పాలకుల కుతెంత్రాలు పసగటటీకపోత్ రాష్ట్రెం 
పూరతుగా అధోగతి పాలవుత్ెంది’ అని జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు అనానిరు. 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవెం సెందర్ెంగా మెంగళగిరలోని పార్టీ రాష్ట్ర కారా్యలయెంలో జెండా 
ఎగురవేసన అనెంతరెం పార్టీ నేతలు, శ్రేణులను ఉదే్దశిెంచి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రసెంగిెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు మాట్్లడుతూ “మొనని రాజమహెంద్రవరానికి 
చెెందిన ఓ వైసీపీ నాయకురాలు కులాలను కిెంచపరచేలా దరుణమైన వా్యఖ్యలు చేశారు. ఆమెకు అధికార పార్టీలో పదవి ఉెంది. ఆ వా్యఖ్యలు ఇతర కులాలను తీవ్ెంగా కిెంచపరచే 
విధెంగా ఉనానియి. కనీసెం ఆ పార్టీ నాయకురాలి మీద, ఆమె వా్యఖ్యల మీద వైసీపీ నాయకతవాెం చర్యలు తీస్కుననిది లేదు. ఇదీ వైసీపీ నాయకుడి నైజెం. ప్రతి కులానికి ఆతా్మభమానెం 
ఉెంటుెంది. దనిని కిెంచపరచే మాటలు మాట్్లడిత్ మాత్రెం సహిెంచేది లేదు. ఆెంధ్ర ప్రజలకు కులెం మీద ఉనని పిచి్చ ఆెంధ్ర జాతి మీద లేదు. కులెం తాలూకా అసమానతలు, వార 
స్మాజిక పరసథాత్లు అరథాెం చేస్కునని భారతీయుణి్ణ. కచి్చతెంగా ప్రతి కులెం స్ధికారత, స్వాభమానెం కాపాడేలా చూస్తుెం.
* పాలకుల దుర్నితిని గ్రహిెంచెండి
కులాల మధ్య చిచు్చపెట్టీ పాలకుల దుర్నితిని అరథాెం చేస్కోకపోత్... అభవృది్ధ తమిళనాడు, గుజరాత్, కరా్ణటక వెంటి ఇతర రాష్ట్రాలకు వళ్్లపోత్ెంది. ఆెంధ్రప్రదేశ్ కు రాజకీయ సథారతవాెం 
కావాలి. జనసేన పార్టీ వల్ల అది వస్తుెంది అని ప్రజలు బలెంగా నమి్మ నా వెంట నిలబడెండి. కచి్చతెంగా ఒక కూలీగా మార ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ అభవృది్ధని మీకు కళ్లకు కటిటీనటుటీ చూపిస్తును. 
రాష్ట్రపతి ద్రౌపది మురు్మ గారు ఇచి్చన విెందుకు వళ్ళినపు్పడు గద్దర్ గారు కలిశారు. ఆయన ఒక మాట అనానిరు.. ఒక చేయి మన కులెం కోసెం అెందిసేతు రెండో చెయి్య అభ్్యననితి 
స్ధిెంచాలి్సన కులాలకు అెందిెంచాలి అని... అది నిజెంగా సత్యెం.
* మీ అవసరాల కోసెం రాష్ట్రెం ముక్కలు చేయాలా?
ధరా్మన ప్రస్దరావు లాెంటి సీనియర్ నాయకులు ఉతతురాెంధ్ర ప్రత్్యక రాష్ట్రెం కావాలని అడుగుత్ెంట్, బైరడిడె రాజశేఖర్ రడిడె వెంటి నేతలు రాయలసీమ మాకు ప్రత్్యక రాష్ట్రెం కావాలని 
కోరుత్నానిరు. రాయలసీమ నుెంచి ఇెంతమెంది ముఖ్యమెంత్రులు వచా్చరు కద.. రాయలసీమ ప్రాెంతానికి చేసెంది ఏమిటి..? ఇపు్పడు కతతుగా మీరు చేసేది ఏెంటీ? మీకు పదవులు 
లేనపుడు, మీ సెంత ప్రయోజనాల కోసెం రాష్ట్రాలు విడదీయెండి అెంట్ తోలు తీస కూరో్చబెడతాెం. ఇప్పటికే చాలా విసగిపోయి ఉనానిెం. మీ డ్రామాలు ఆపెండి. ముెందు కరూనిలులో 
వలసల గురెంచి, సీమ స్గునీటి గురెంచి, కడప ఉకు్క పరశ్రమ వెంటి సమస్యల మీద మాట్్లడెండి. అెంత్గాని ఇష్టటీనుస్రెం ప్రత్్యక రాష్ట్ర డిమాెండు్ల పెడిత్ మాత్రెం సహిెంచేది లేదు. 
మా నేల.. మా భూమి అని డ్రామాలు చేయకెండి. మేెం కూడా ఇక్కడి వాళళిమే. భారతీయులమే. కాబటిటీ మీ అవకాశవాద డిమాెండు్ల ముెందుకు తీస్కచి్చ ప్రజలను మభ్య పెటటీకెండి. 
నేను రాష్ట్ర యువతను ఇదే కోరుత్నానిను. అవకాశవాద రాజకీయాలు చేసేవార మాటలు వినకెండి. కులాలు, మతాలు, ప్రాెంతాల మధ్య చిచు్చపెట్టీ వారని జనసేన పార్టీ బలెంగా 
ఎదుర్్కెంటుెంది. వేరా్పటువాద ధోరణితో నాయకులు మాట్్లడిత్ నాలాెంటి తీవ్వాదిని చూడరు. అెంత కోపెంతో చెపుతునానిను వినెండి.
* సెకు్యలరజెం ప్రుతో మనోభావాలు గాయపరచవదు్ద
కెందరు హత్వాదెం ప్రుతో హిెందువుల మనోభావాలను ఇటీవల గాయపరచడెం బాధిసతుెంది. సెకు్యలరజెం ప్రుతో నోటికి వచి్చనటు్ల హిెందూ దేవతల మీద, ఆలయాల మీద 
మాట్్లడటెం సహత్కెం కాదు. స్వామి అయ్యప్ప గురెంచి, సరసవాతీ దేవి గురెంచీ ఇష్టటీర్తిన మాట్్లడి భకుతులను బాధపెడుత్నానిరు. కచి్చతెంగా నేను సనాతన ధరా్మనిని నము్మతాను. 
ఆచరస్తును. నేను సనాతన ధరా్మనిని నమి్మ ఆచరెంచడెం తపు్ప కాదు.. వేర్ మతానిని, దేవుళళిని కిెంచపరసేతు అది తపు్ప అవుత్ెంది. అపు్పడు మాత్రమే ననుని విమరశుెంచెండి. ఇష్టటీనుస్రెం 
హిెందూ దేవతలను, హిెందూ ఆచారాలను, సెంప్రదయాలను పనిగటుటీకుని విమరశుెంచడెం మానుకోవాలి. నాసతుకతవాెం ప్రుతో ఇతర మతాల మీద మాట్్లడట్నికి భయపడే వారు సైతెం 
హిెందు ధరా్మనిని, దేవతల మీద ఇష్టటీనుస్రెం మాట్్లడుతూ గొప్పవారగా ఫీల్ అవుత్నానిరు. ఇది మారాలి. ఎవర దేవుడు.. ఎవర ధర్మెం వారకి గొప్్ప.
* మీరు సెలూ్యట్ చేసే నాయకుడికి మీ మీద నమ్మకెం లేదు
రాష్ట్రెంలో శాెంతిభద్రతలు బలెంగా ఉెండాలి. గటిటీగా ప్రశినిెంచే వారపై తపు్పడు కేస్లు పెట్టీ పరసథాతి పోవాలి. గతెంలో మానవ హకు్కల వేదిక ఇచి్చన నివేదిక ప్రకారెం ఒకపు్పడు 
పులివెందుల పోలీస్ సేటీషనో్ల సీఐ, ఎస్.ఐ.లను కటిటీన వ్యకితు ఇపు్పడు రాష్ట్రెంలోని శాెంతి భద్రతలను కాపాడే నాయకుడు. కోడి కతితుతో పొడిపిెంచుకుని ఆెంధ్ర పోలీస్లపై నాకు నమ్మకెం 
లేదని చెపి్ప, తెలెంగాణ వచి్చ ఓ ప్రఖ్్యత డాకటీరుని కలిస చికిత్స చేయిెంచుకునానిడా వ్యకితు. ఆ రోజు వైద్యెం చేసన డాకటీర్ కు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టీ ఛైర్మన్ పదవి ఇచి్చన గొప్ప నాయకుడు ఇపు్పడు 
పాలకుడు. పోలీస్లు సెలూ్యట్ చేసే నాయకుడు ఆెంధ్ర పోలీస్ మీదనే నమ్మకెం లేదు అని ప్రకటిెంచిన వ్యకితు అనేది పోలీస్లు గురుతుెంచుకోవాలి. నేరరహిత ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ జనసేన 
లక్షష్ెం. బాబాయిని చెంపి గుెండ్పోటు అని, కోడి కతితుతో పొడిపిెంచుకని పోలీస్ల మీద నమ్మకెం లేదు అని చెప్్ప వ్యకితుని కాదు. కచి్చతెంగా శాెంతి భద్రతలను కాపాడేెందుకు బలెంగా 
నిలబడతాెం.
*యువతను మోసెం చేసన వైసీపీ నాయకులు సగు్పడాలి
యువతకు ఎనోని మాటలు చెపి్ప అధికారెంలోకి వచా్చక వారని నిలువునా 
మోసెం చేసన వైసీపీ నాయకులు సగు్పడాలి. రూ.5 వేలు నెలకు వచే్చ 
ఉదో్యగాలు ఇచి్చ అవి మా గొప్పతనెం అని చెపు్పకుెంటునని వైసీపీ పెద్దలు 
తలదిెంచుకోవాలి. తెండ్రి శవెం ఇెంట్్ల ఉెండగానే సీఎెం కుర్్చ కోసెం 
ఆరాటపడి, రాచరక పద్ధతిలో దనిని సెంతెం చేస్కోవాలి అని నియెంత 
ధోరణితో ఆలోచిెంచే వ్యకితు నుెంచి యువతకు ఇెంకేెం భరోస్ లభస్తుెంది. 
యువత అనా్యయెం మీద తిరగబడకపోత్ పుటటీబోయే తరాలు కూడా 
బానిసలుగా బతకడెం ఖ్యెం. అలాగే రాష్ట్రెంలో ఉనని దివా్యెంగుల ఆవేదనకు, 
ఆర్ద్రత ఆక్రోశానికి జనసేన పార్టీ గళెంలా పని చేస్తుెంది. దివా్యెంగులు సవాయెం 
శకితుతో, ఆరథాక వృది్ధ స్ధిెంచేెందుకు పటిషటీమైన ప్రణాళ్క జనసేన పార్టీ చేస్తుెంది. జనసేన పార్టీ ఆధవార్యెంలో ప్రభ్తవాెం వసేతు దివా్యెంగులకు తోడ్పడే ఆరథాక పథకాలు తప్పనిసరగా ఉెంట్యి. 
అలాగే వీర మహిళలు పారశ్రామిక వృది్ధ స్ధిెంచేలా వారకి తగిన విధెంగా తోడా్పటు అెందిస్తుెం. యువతకు నేను చెప్్పది ఒక్కట్. ఎవర మీద వ్యకితుగత ఆరాధన అధికెంగా చేయకెండి. 
తపు్ప చేసేతు ముఖెం మీద చెప్పెండి కచి్చతెంగా దనిని సరదిదు్దకుెంట్ెం. ఇటీవల నేను ప్రధాని శ్రీ నర్ెంద్ర మోడీ గారతో మాట్్లడినపు్పడు ఏ ఫిరా్యదు ఇచా్చరు.. ఏెం మాట్్లడారు అని 
సకల శాఖ మెంత్రి సజ్జల గారు తెగ ఆరాటెం చూపిెంచారు. ఈస్ర మాత్రెం ప్రధాని గారని కలిసనపు్పడు కచి్చతెంగా రాష్ట్రెంలో హిెందూ ఆలయాల ధవాెంసెం గురెంచి ఫిరా్యదు చేస్తును.
* ఏ వ్్యహెం అయినా రాష్ట్రెం కోసమే
ఆెంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు కోసెం జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్్యహాలు ఉెంట్యి. ఎలాెంటి వ్్యహమైనా నాకు వదిలేయెండి. కచి్చతెంగా రాష్ట్ర అభవృది్ధకి, భవితకు సెంబెంధిెంచిన వ్్యహాలు 
నేను రచిస్తును. ఈ రాష్ట్రానికి ఏది మెంచిదో అదే జరుగుత్ెంది. పార్టీ నిరా్మణెం గురెంచి చాలామెంది చాలా రకాలుగా మాట్్లడుత్నానిరు. రాత్రి వేళ పెరుగు తోడు వేసేతు.. అది ఉదయెం 
నాటికి పెరుగుగా మారుత్ెంది. ప్రతి దనికి సమయెం కావాలి. అలాెంటిది గొప్ప ఆశయెంతో పెటిటీన పార్టీ నిరా్మణెం అెంత త్లిక కాదు. ఒకే ఆశయెంతో ఉనని బలమైన వ్యకుతుల 
సమూహెం కావాలి. లేడికి లేచిెందే పరుగులా నేను ఇప్పటికి ఇపు్పడు ముఖ్యమెంత్రి అయిపోవాలని పార్టీ పెటటీలేదు. ఒకో్కటి మెల్లగా జరుగుత్ెంది. మీరు మీ పని నిజాయతీగా చేస్కని 
ముెందుకు వళళిెండి. నా కుటుెంబానిని వదిలేస ప్రజలే కుటుెంబెంగా భావిెంచి వచా్చను. జీవితాెంతెం ప్రజల కోసెం ఒక కూలీగా మార పని చేయడానికి సద్ధెంగా ఉనానిను. ఆెంధ్రప్రదేశ్ 
భవిష్యత్తు కచి్చతెంగా అదు్తెంగా ఉెంటుెంది నాకు తోడుగా నిలబడెండి.. ఎక్కడికి వళళిెం.. పెద్ద అపజయెం వచి్చనా బలెంగా నిలబడిన వాళళిెం. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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నెల్లూరు జనసేన కార్యాలయంలో పత్రికా విలేకరుల సమావేశం
జనసేన పార్టీ కేెంద్ర కారా్యలయెంలో బుధవారెం వైసీపీ ప్రభ్తవా పాలనలో ప్రజల బత్కు భారెం పోసటీర్ ని 
ఆవిష్కరెంచిన అధ్యక్షులు పవన్ కలా్యణ్
పిఏస చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్, జిలా్ల పార్టీ అధ్యక్షులు చెనానిరడిడె మనుక్ెంత్ రడిడె
శతఘ్ని న్్యస్: నెలూ్లరు నగరెంలో జనసేన పార్టీ కారా్యలయెంలో జిలా్ల పార్టీ అధ్యక్షులు మనుక్ెంత్ రడిడె పత్రికా 
విలేకరుల సమావేశెం నిరవాహిెంచారు. ఈ సమావేశెంలో జిలా్ల అధ్యక్షులు చెనానిరడిడె మనుక్ెంత్ మాట్్లడుతూ 
నెలూ్లరు నగరెంలో గడప గడపకు వళ్్ల వైసీపీ ప్రభ్తవా పాలనలోప్రజలపై పడడె భారానిని వివరెంచడానికి అధ్యక్షులు 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు మొటటీమొదటిస్రగా నెలూ్లరు నగరెం నుెండి ప్రారెంభెంచమనడెం ఆనెందెంగా ఉెంది తవారలో 
నగరెంలోని ప్రతితు ఇెంటికి వళ్్ల ఈ ప్రభ్తవాెం చేసన దురా్మగాపు పాలన గురెంచి వివరస్తుెం, పార్టీ అధ్యక్షులు ఆదేశిసేతు 
నెలూ్లరు నగరెం నుెండి అభ్యరథాగా పోటీ చేస్తును, నగర ఎమె్మలే్య అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మైకులు కనిపిసేతు ఇషటీెం 
వచి్చనటుటీ నెలూ్లరు ప్రజలు అసహి్యెంచుకునే విధెంగా మాట్్లడెం అలవాటైపోయిెంది గడిచిన 9 సెంవత్సరాలు 
ఎమె్మలే్యగా మూడేళ్ల కాలెంలో మెంత్రిగా ఉెండి నెలూ్లరు నగర ప్రజలకు జిలా్ల ప్రజలకు ఏెం అభవృది్ధ చేశారు 
ముెందు చెపా్పలి ఎనినికల సమయెంలో అనేక వాగా్దనాలు చెస మాటతపి్పన అనిల్ మాట్్లడడెం హాస్్యస్పదెం, 
ప్రభ్తవా ఉదో్యగులకు సరైన సమయెంలో జీతెం ఇవవాలేని అసమర్ధ ప్రభ్తవాెం జగనో్మహన్ రడిడె ప్రభ్తవాెం ఎసీ్స ఎసీటీ 

సబ్ పా్లన్ నిధులను దర మళ్్లెంచిన ప్రశినిెంచలేని మాజీ మెంత్రి కాలెం వళ్లదీశారు, గడపగడపకి కార్యక్రమెం నిరవాహిస్తునని సమయెంలో ప్రజలు అడిగే ప్రశనిలకు సమాధానెం చెప్పలేక 
అనిల్ నీళ్్ల నము్మత్నానిరు, 9 సెంవత్సరాలుగా ఎమె్మలే్యగా ఉనని అనిల్ నగర ప్రజలకు ఏెం చేశారు చెప్పకుెండా జనసేన పార్టీ వారాహి వాహనెం గురెంచి జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాల 
గురెంచి ప్రతి చోట్ విమరశుెంచడెం అలవాటైపోయిెంది, నగరెంలో ఎవవారైనా పార్టీ కోసెం పానిచేయొచు్చ, రాష్ట్రెంలో ఏ సమస్య ఉనని ప్రజల చూపు జనసేన పార్టీ వైపు చూస్తునానిరు, 
ప్రజలు జనసేన పార్టీ అధికారెంలోకి రావాలని కోరుకుెంటునానిరు. జనసేన నగర పార్టీ అధ్యక్షులు దుగి్శెటిటీ స్జయ్ బాబు మాట్్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రజలకు పార్టీ నాయకులకు కార్యకరతులకు 
గణతెంత్ర దినోత్సవ శుభాకాెంక్షలు తెలియజేస్రు. ఆెంధ్ర రాష్ట్రెంలో వారాహి వాహనెం అడుగుపెటిటీనని వెంటనే వైసీపీ వాళళి గుెండ్లో్ల భయెం మొదలెంది, రాష్ట్రెంలో మొటటీమొదటి 
స్రగా వైసీపీ పాలన వైఫల్యెం ప్రజల పైన భారెం కార్యక్రమనీని నెలూ్లరు నగరెం నుెండి ప్రారెంభెంచమనడెం, నెలూ్లరు నగర అభ్యరథాతవానీని ప్రకటిెంచడెం సెంతోషెం, నగర ఎమె్మలే్య అనిల్ 
వారాహి వాహనెం గురెంచి ఇషటీెం వచి్చనటుటీ మాట్్లడుతూనానిరు రాబోయే రోజులో్ల ఆ వాహనెం కిెంద వైసీపీ ప్రభ్తవాెం నలిగిపోవడానికి సద్ధెంగా ఉెంది, అనిల్ కేవలెం డైలాగ్్స కి 
మాత్రమే పరమితెం ఐయారు తప్ప నగర అభవృది్ధ గురెంచి ఆలోచిెంచే పరసథాతిలో లేరు, తవారలోనే 28 డివిజన్లలో ప్రతితు ఇెంటికి వళ్్ల ప్రభ్తవా వైఫలా్యలపై వివరస్తుమని తెలియజేస్రు. 
ఈ కార్యక్రమెంలో జిలా్ల అధ్యక్షులు చెనానిరడిడె మనుక్ెంత్, నగర అధ్యక్షులు దుగి్శెటిటీ స్జయ్ బాబు, రాష్ట్ర కార్యనిరావాహక కార్యదరశు కట్టీ వెంకట్శవారు్ల, జిలా్ల మహిళ్ కనీవానర్ కోలా 
విజయలక్ష్మి, జిలా్ల అధికార ప్రతినిది కలువాయి స్ధీర్, నగర ప్రధాన కార్యదరశు వరకుమార్, కోవ్రు నాయకులూ శ్రీనివాస్లు రడిడె, జిలా్ల, నగర నాయకులూ, వీర మహిళలు, 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

శ్రీకృష్ణదేవర్య కాపు సేవా సమితి కాయాలండర్ 
ఆవిషకిరంచిన ఇమ్మడి కాశీనాధ్

శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశెం జిలా్ల, మారా్కపురెం పటటీణెం జనసేనపార్టీ మారా్కపురెం 
నియోజకవర్ కారా్యలయము నెందు శ్రీకృష్ణదేవరాయ కాపు సేవా సమితి త్రిపురాెంతకెం 
మెండలెం వార కా్యలెండర్ ను జనసేనపార్టీ మారా్కపురెం నియోజకవర్ ఇెంఛార్్జ 
ఇమ్మడి కాశీనాధ్ ఆవిష్కరెంచారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన నాయకులు మరయు 
జనసైనికులు పాల్్నడెం జరగిెంది.

శతఘ్ని న్యాస్ కాయాలండర్ ఆవిషకిరంచిన 
శివదత్ బొడపాటి

శతఘ్ని న్్యస్: మెంగళగిర, జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు 
పురస్కరెంచుకని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చేస్తునని కార్యక్రమాలను మరయు 
జనసేన సద్ధెంతాలను ప్రజలకు చేరువ చేసేెందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ 
చేస్తునని కార్యక్రమాలు మరయు జనసేన సద్ధెంతాలతో శతఘ్ని న్్యస్ రూపొెందిెంచిన 
2023 సెంవత్సర కా్యలెండర్ ను గుడివాడ జనసేన నాయకులు వడాడెది లక్ష్మీకాెంత్ 
ఆధవార్యెంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరశు శివదత్ బోడపాటి చేత్ల మీదగా 
ఆవిష్కరెంచడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో పలు గ్రామాల జనసేన నాయకులు, 
కార్యకరతులు, అభమానులు పాల్్ని హర్షెం వ్యకతుెం చేశారు.

ఇక్కడే ప్రజలో్లనే, ప్రజల వననిెంట్ ఉెంట్ెం. చాలామెంది ననుని చాలా రకాలుగా మాట్్లడుతారు.. ఒకస్ర కమూ్యనిస్టీ అెంట్రు.. మరోస్ర మార్కసిస్టీ అెంట్రు. నాకు నిలకడ 
లేదు అని మాట్్లడిన వారు ఉనానిరు. ముెందుగా నేను మానవతావాదిని. నా ప్రజల అవసరాల కోసెం మార్ మధ్యసథావాదిని. నాకు ప్రత్్యక అజెండాలు ఏమీ ఉెండవు. ప్రజలే అజెండా. 
వారకి జరగే మెంచి మాత్రమే నా అజెండా. నాది 5 ఏళ్లకు ఒకస్ర మార్ ఎనినికల ఐడియాలజీ కాదు. వచే్చ భావితారాల కోసెం ఆలోచిెంచే 25 ఏళ్ల ఐడియాలజీ. సెంఖ్్య బలెం లేని 
అణగారన కులాలకు అెండగా నిలబడాలి అని భావిెంచే ఆలోచన విధానెం. పూరతుస్థాయి అవగాహనతో మాట్్లడే నైజెం. దీనిని రకరకాల వ్యకుతులు రకరకాలుగా మాట్్లడినా పెద్దగా దనిని 
పటిటీెంచుకోను.
* 30 ఏళ్లకు ఒకస్ర తరెం ఆలోచన విధానెం మారుత్ెంది
ఆెంత్రపాలజిస్టీలు చెపి్పన మాటల ప్రకారెం ప్రతి 30 ఏళ్లకు ప్రజల ఆలోచన విధానెం మారుత్ెంది. 1970 దశకెం తరావాత భారతీయ దొరతనెం వచి్చెంది. మేమే గొప్ప.. మాదే 
అధికారెం అనే భావన వచి్చెంది. అలాెంటి పరసథాత్లు నేటికీ ఉనానియి. మళ్్ల తరెం మారాలి. భవిష్యత్తు గురెంచి ఆలోచిెంచే గొప్ప ఆలోచన విధానెం ఉనని భావితరెం రావాలి. కాెంగ్రెస్ 
పార్టీ మీద పోరాడిన లోక్ నాయక్ శ్రీ జయ ప్రకాష్ నారాయణ్, శ్రీ రామ్ మనోహర్ లోహియా, శ్రీ నాని ఫాలి్కవాలా, స్వామి వివేకానెందుడు, నారాయణ గురు వెంటి గొప్ప వ్యకుతుల 
స్ఫూరతు జనసేనకు మూలెం. చట్టీనిని పూరతుగా గౌరవిెంచే వ్యకితుని. మొననిటి వరకు కెందరు వ్యకుతులు వారాహి ఎలా తిరుగుత్ెందో చూస్తుెం చేస్తుమెంటూ ప్ట్రేగిపోయారు. వేలకోటు్ల, 
ఎకరాలు దోచేస ఎసీ్స ఎసీటీ సబ్ పా్లన్ నిధులు దురవానియోగెం చేసన మీకే అెంత నోరు ఉెంట్... చట్టీనిని పూరతుగా గౌరవిెంచే వ్యకితుగా నాతో గొడవ పెటుటీకో... నేను ఏెంట్ చూపిస్తు.
* మహా మనుషులకు పురస్్కరాలు రావడెం సెంతోషెం
కేెంద్రెం ప్రకటిెంచిన పద్మ పురస్్కరాలు వచి్చన వారకి నా తరపున, జనసేన తరఫున హృదయపూరవాక అభనెందనలు. గొప్ప వ్యకుతులకు, పురస్్కరాలు వచా్చయి. శ్రీ సెంకురాత్రి చెంద్ర 
శేఖర్ గార లాెంటి గొప్ప సేవకులను, పరశోధకులను ఎెంపిక చేశారు. గౌరవెం దకా్కలి్సన వ్యకుతులను ఎెంపిక చేసన కేెంద్ర పెద్దలకు హృదయపూరవాక ధన్యవాదలు తెలుపుత్నానిను. 
దేశవా్యపతుెంగా ఉనని అదు్తమైన వ్యకుతులకు తగిన గౌరవెం ఇవవాడెం, వారని సనా్మనిెంచుకోవడెం ముదవహెం” అనానిరు.

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

కాక్నాడ సిటి: జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్ని న్్యస్: కాకినాడ సటిలో 
గురువారెం స్్దనిక 24వ డివిజన్ 
లో ఏరా్పటు చేసన కార్యక్రమెంలో 
బెండి అజయ్ వార కుటుెంబ సభ్్యలు 
మరయు స్థానిక యువకులు, ఆయన 
మిత్రబృెందెం జనసేన పార్టీలో 
జాయిన్ అవవాడెం జరగిెంది. వారని 
కార్యక్రమ ముఖ్య అతిధిగా పాల్్నని 
కాకినాడ సటి పార్టీ ఇనాఛార్్జ & 
పి.ఏ.స సభ్్యలు ముతాతు శశిధర్ పార్టీ 

కెండువాలు వేస స్దరెంగా ఆహావానిెంచారు. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ సద్దెంతాలు, 
ఆశయాలు, ఆచరణ మార్ెం చూపడానికి పార్టీలో కతతు రకతుెం, యువతరెం కీలకపాత్ర 
పోషెంచనుెందని జనసేన పార్టీ పిఎస సభ్్యలు, కాకినాడ సటీ నియోజకవర్ ఇన్ ఛార్్జ ముతాతు 
శశిధర్ ప్ర్్కనానిరు. ఈ సెందర్ెంగా ముతాతు శశిధర్ మాట్్లడుతూ గతెంలో ఆనాడు ఉనని 
తకు్కవ నిధులతో అననిమ్మ ఘాటీ చెరువు చుటూటీ ఆక్రమణలు నిరోధిెంచడానికి గోడ కటిటీెంచడెం 
జరగిెంది. తరువాత దనిని పటిటీెంచుకోని ప్రభ్తవాెం ధొరణివల్ల ఆ గోడ కూలినపుడు ఒక అభెం 
శుభెం తెలియని పిల్లవాడు చనిపోవడెం మీకు గురుతుచేస్తునాని. ఆవేళ వేసన పునాదులు ఈర్జుకీ 
తదుపర అభవృది్ధ జరగకుెండా అలానే పడి వునానియి. దీనికి కారణెం కేవలెం రాజకీయ 
నాయకులు మిమ్మలిని ఒక ఓటు బా్యెంకుగా చుడటమే అని భావిస్తునానిను. ఈ ప్రాెంతెంలో 
సరవారాయ టెక్స్సటైల్్స లో ఉపాధి పొెందిన చాలామెందికి మేము పట్టీలు ఇవవాడెం జరగిెంది. 
ఒకపు్పడు ఈ ప్రాెంతమెంతా ఒక ఎస్.స కాలనీగా ఉననిపు్పడు అభవృది్ధ చేస అనిని కులాలని 
ఇక్కడ చేర్చడెం జరగిెంది. ఈ ప్రాెంతెంలో గత పది ఏెండ్లలో ఎెంతమెంది రలి్ల కులస్తులకి పట్టీలు 
ఇచా్చరని ప్రశినిస్తునానిను. పదవులిచా్చెం, కారో్పర్టర్ సీటు్ల ఇస్తుెం అని మభ్యపెటటీడెం తప్ప మీలో 
ఎెంతమెందికి ఇళ్ళి ఇచా్చరని నేను అడుగుత్నానిను. మీకు రాజకీయ పార్టీలు పదవులిచి్చనపు్పడు 
అభనెందిస్తునానిను, మీకు ఆ పదవులు ఇపి్పెంచినెందుకు మీ నాయకులని అభనెందిస్తునానిను 
అలాగే ఇక్కడౌనని ప్రజలకి నా్యయెం చేయాలిసన బాధ్యత కూడా ఉెందని మీ నాయకులకి 
గురుతుచేస్తునానిను. నేడు కాకినాడలో 16000 మెందికి ఇళళి పట్టీలు ఇచా్చమని చెపుత్నని వై.స.
పి ప్రభ్తవాెం ఈ 24వ వారుడెలో ఎెంతమెందికి మెంజూరు చేసెందని ప్రశిస్తునానిను. మొనని 
వాకబు చేసేతు ఈ ప్రాెంతెంలోని వారకి చొల్లెంగిలో ఇచా్చమని చెపుత్నని ఈ వై.స.పి ప్రభ్తావానిని 
సథాలాలు చూపెట్టీరా అని ప్రశిస్తునానిను. దమాష్ట ప్రకారెం ఎస్.ఎసటీ సబ్-పా్లన్ ప్రకారెం 
స్్మర్టీ సటి నిధులలో ఎెంత మీ అభవృది్ధకి ఈ వై.స.పి ప్రభ్తవాెం ఖరు్చ చేసెందని ప్రశినిస్తునాని. 
మీనాయకులు కూడా వారల్ భాగస్వామి మర ఎెందుకు స్ధిెంచలేకపొయారని అడుగుత్నాని. 
చొల్లెంగిలో ఇచా్చమెంటునని ఇళళిని ఈ సెంవత్సరెంలో పూరతుచేస మిమ్మలిని గ్రుహప్రవేశెం చేసే 
దము్మెంద అని నేను అడుగుత్నాని. ఇక్కడునని ప్రతి ఒక్కరకీ ఇలు్ల ఇస్తుమనని వాగా్దనెం సెంగతి 
ఏెంటి అని నేను అడుగుత్నాని. ఈ ప్రాెంతానికి రెండు వీధుల అవతల ఒక ప్ద మహిళ ఎలాెంటి 
పిెంచనులు పొెందని ఒకావిడ డావాక్ సెంఘెంలో యాభైవేల రుణెం తీరకుెండా చనిపోత్ ఆవిడ 
కూత్రు రుణెం తీర్చవలసెందే అని అధికారులు త్లి్చ చెప్పడెం ఎెంత బాధాకరమో కాద 
కేవలెం డావాక్ అధికారులు నిర్లక్షష్ెంతో పదిరూపాయల ఇన్్సరన్్స కటిటీెంచకపోడెంతొ ఇలాెంటి 
పరసథాతి ఏర్పడటెం తీవ్ విచారానిని కలగచేసెందనానిరు. దీనికి ఈ వై.స.పి ప్రభ్తవాెం బాధ్యత 
వహిెంచి రుణానిని రదు్ద చేయిెంచాలని హెచ్చరెంచారు. అలాకాని పక్షెంలో జనసేన తరపున ఆ 
మ్రుత్రాలి కూత్రు తరపున మేము పొరాడతామని, తామే నెల నెలా ఇనా్సటైల్మెంట్ కట్టీలా 
చూస్తుమని తెలియచేస్రు. అలాగే తమ జనసేన పార్టీ అధికారెంలోకి వసేతు డావాక్ సెంఘాల 
ఇన్శురన్్స మొతతుెం ప్రభ్తవాెం చెలి్లెంచే బాధ్యత తీస్కునేలా చర్యలు తీస్కుెంట్మని చెపా్పరు. 
ఈ కార్యక్రమెంలో కాకినాడ సటీ ప్రెసడ్ెంట్ సెంగిశెటిటీ అశోక్, రాష్ట్ర కార్యదరశు వాసరడిడె శివ, 
జిలా్ల జనరల్ సెక్రటర్ తలాటెం సత్య, జిలా్ల జాయిెంట్ సెక్రటర్ బడే కృష్ణ, సటీ ఉపాధ్యక్షులు 
అడ్ల సత్యనారాయణ ఓలేటి రాము, వార్డె అదక్షు్యలు శ్రీమాన్ నారాయణ, దురా్ప్రస్ద్, ఆకుల 
శ్రీనివాస్, బటుటీ లీల, మేర్, జాక్ జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

జాతీయ జండాను ఆవిషకిరంచిన ఇమ్మడి కాశీనాధ్
శతఘ్ని న్్యస్: ప్రకాశెం జిలా్ల, గణతెంత్ర దినోత్సవెం సెందర్ెంగా మారా్కపురెం 
నియోజకవర్ జనసేన కారా్యలయెం నెందు జనసేన పార్టీ మారా్కపురెం నియోజకవర్ 
ఇెంఛార్్జ ఇమ్మడి కాశీనాధ్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరెంచారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జిలా్ల, 
పటటీణ, మెండలాల నాయకులు, వీరమహిళలు, జనసేన కార్యకరతులు పాల్్నానిరు.

మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ ఆధ్వరయాంలో గణతంత్ర 
దినోత్సవం వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరెం నియోజకవర్ెం, కోరుకెండ మెండలెం జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయెం నెందు రాజానగరెం నియోజకవర్ెం జనసేన పార్టీ ఇెంచార్్జ & ఐక్య 
సమితి అవారుడె గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్ చేత్ల మీదుగా జెండాఆవిష్కరణ 
జరగిెంది. కార్యక్రమెంలో భాగెంగా జనసేన పార్టీ ఆడపడుచు & జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కార్యదరశు శ్రీమతి గెంట్ సవారూప దేవి, ఉమ్మడి తూరు్పగోదవర జిలా్ల ప్రధాన కార్యదరశు 
మైరడిడె గెంగాధర్ స్్కల్ పిల్లలకి బుక్్స &పెన్్స ఇవవాడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో 
కోరుకెండ మెండలెం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు మెండపాక శ్రీను, రాజానగరెం మెండలెం 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు బతితున వెంకనని దొర, కోరుకెండ మెండలెం కో-కనీవానర్ ముక్క 
రాెంబాబు, రాయపాటి హర్ష్, ఆదిత్య, తెలగెంశెటిటీ శివ, తనీనిరు తాతాజీ, గొల్లకోటి 
కృష్ణ, మెండపాక మురళ్, రచపోత్ల సతీష్, చలా్ల ప్రస్ద్ జనసైనికులు పెద్దఎత్తున 
పాల్్నానిరు.

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

టేకు చెకకితో చెక్కిన 
వార్హిని జనసేనానిక్ 
బహుకరంచిన కాంతిశ్రీ
శతఘ్ని న్్యస్: మెంగళగిర జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయెంలో ట్కు చెక్కతో చెకి్కన వారాహి 
ని అధ్యక్షలు పవన్ కళ్్యణ్ కు ఎచె్చర్ల 
నియోజకవర్ నాయకురాలు శ్రీమతి కాెంతిశ్రీ 
బహుకరెంచడెం జరగిెంది.

జనంలోక్ జనసేన కారయాక్రమానిక్ శ్రీకారం చుటిటిన 
బొమి్మడి నాయకర్

శతఘ్ని న్్యస్: నరస్పురెం నియోజకవర్ెం, గొెంది గ్రామెంలో నరస్పురెం నియోజకవర్ జనసేన 
ఇెంచార్జ, పీఏసీ సభ్్యలు మరయు రాష్ట్ర మత్సష్కార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ బొమి్మడి నాయకర్ జనెంలోకి 
జనసేన కార్యక్రమానిని ఘనెంగా ప్రారెంభెంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిలా్ల అధ్యక్షులు 
కోటికలపూడి చినబాబు, రాష్ట్ర కార్యదరశు ఘెంటస్ల వెంకటలక్ష్మి, ఉెంగుటూరు నియోజకవర్ జనసేన 
ఇెంచార్జ పత్సమట్ల ధర్మరాజు, ఉెండి నియోజకవర్ ఇెంఛార్జ జిత్తుగ నాగరాజు, తణుకు నియోజకవర్ 
ఇెంచార్జ విడివాడ రామచెంద్రరావు పాల్్నానిరు. ఈ కార్యక్రమెంలో జక్కెం బాబ్్జ, ఆకన చెంద్రశేఖర్, 
కోటిపలి్ల వెంకట్శవారరావు, వలవల నాని, కలా్లటి గోపీకృష్ణ, వాతాడి కనకరాజు, బెందల రవీెంద్ర, 
గెంట్ కృష్ణ, గుబ్ల మార్రాజు, మోకా శ్రీను, యరెంశెటిటీ శ్రీనివాస్, పెదపాటి సత్యనారాయణ, కలా్లటి 
ఏస్రతనిెం మరయు నియోజకవర్, సర్పెంచ్ లు, ఎెంపీటీసీ లు, కౌని్సలర్ లు, నాయకులు, కార్యకరతులు, 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు మరయు గొెంది గ్రామ ప్రజలు అధిక సెంఖ్యలో పాల్్నానిరు.

శతఘ్ని న్యాస్ జనసేన కాయాలండరు ఆవిషకిరణ
శతఘ్ని న్్యస్: తెనాలి, జనసేన 
రాష్ట్ర కార్యదరశు బెండారు 
రవికాెంత్ గురువారెం శతఘ్ని 
న్్యస్ జనసేన న్తన సెంవత్సర 
కా్యలెండర్ ని తెనాలి జనసేన 
కారా్యలయెంలో ఆవిష్కరెంచారు. 
ఈ కార్యక్రమెంలో చుెండూరు 
మెండల ఉపాధ్యక్షులు దేవిరడిడె 
మహష్, వేమూరు జనసేన 

నాయకులు తాటికెండ శివరామకృష్ణ, బాజీ, రావ్ర స్ర్ష్, రాగెం గోపి చెంద్ 
పాల్్నానిరు.

నామకరణ ఉత్సవంలో పాల్గొనని డా. యుగంధర్ 
పొనని

శతఘ్ని న్్యస్:  గెంగాధర్ నెలూ్లరు 
నియోజకవర్ెం, కార్వాటి నగరెం 
మెండలెం, పాదిర కుప్పెం గ్రామెంలో, 
సనియా ప్రియదరశుని దెంపత్ల 
ప్రధమ కుమారుడి నామకరణ 
ఉత్సవెంలో జనసేన పార్టీ నియోజకవర్ 

ఇనా్చర్్జ డాకటీర్. యుగెంధర్ పొనని పాల్్నానిరు, ఈ కార్యక్రమెంల్ జిలా్ల సెంయుకతు 
కార్యదరశు రాఘవ, కార్వాటినగరెం మెండల ఉపాధ్యక్షులు విజయ్, ప్రధాన కార్యదరశు 
సము పాల్్నానిరు.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో హనా్మజీ పేట 
జనసేన

శతఘ్ని న్్యస్:  జగితా్యల నియోజకవర్ెం: 
గణతెంత్ర దినోత్సవానిని పురస్కరెంచుకని 
హనా్మజీ ప్ట గ్రామెం పాఠశాలలో ఆటల 

పోటీలో్ల విజేతలన విద్యరుథాలకి జనసేన తరుపున 
బహుమత్లు అెందజేయడెం జరగిెంది.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో చీర్ల జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: చీరాల నియోజకవర్ెం 
జనసేన తరఫున 74వ గణతెంత్ర 
దినోత్సవెం సెందర్ెంగా చీరాల పటటీణెం 
వాడర్వు బస్టీెండ్ నెందు గల జనసేన 
జెండా పక్కన చిరెంజీవి యువత రాష్ట్ర 
ఉపాధ్యక్షులు మామిడాల శ్రీనివాసరావు 
ఆధవార్యెంలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ 
కార్యక్రమెం ఘనెంగా జరగినది. ఈ 
కార్యక్రమెంలో చీరాల నియోజకవర్ 
జనసైనికులు, యువతతో పాటు 

పాలవలస శ్రీనివాస్, అలా శ్రీధర్, తోట రాజశేఖర్, చలా్ల స్ర్ష్, వరెం బూడిద, గొర్ల 
రఘురాెం, షేక్ బాష్ట, గెంట్ త్జ, సమిశెటిటీ కిరణ్, త్లెం స్యినాథ్, వరుణ్ , 
చరణ్, బతితున బాలాజీ, స్యి నిఖిల్, జి శ్రీకాెంత్, క రమణ, స.హెచ్ ధనుెంజయ్, క 
శివశెంకర్, దోగిపరతు లలిత్, మామిడల స్యి ప్రదీప్, పస్పులేట స్యి మరయు తోట 
అశోక్ చక్రవరతు పాల్్నానిరు.

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

ర్జానగరం నియోజకవరగొంలో అతయాంత వైభవంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

కోరుకొండ మండల జనసేన పార్టీ కార్యూలయ ఆవరణలో భారత దేశ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేవేసి వందనాలు సమరి్పంచిన వీరమహిళలు..
జనసేన పార్టీ పక్షాన అంబర్ననింటిన సంబర్లు..
కోరుకొండ వీధుల వంబడి భార్ జాతీయ జండాను ప్రదర్శన.. లక్ష్మీ నరసింహసావామి గుడి వరకూ సాగన ర్యూలీ(యాత్ర)..
“వందేమాతరం” “భారత్ మాతాకీ జై” “జై భారత్” “జై జవాన్” “జై కిసాన్” లంటి న్నాదాలతో మార్మోగన కారయూక్రమం..
మహనీయులన్, వారు దేశాన్కి చేసిన సేవలను సమోరించుకంటూ వారికి జేజేలు జోహారులు పలికిన జనశ్రేణులు..
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరెం నియోజకవర్ెంలో అత్యెంత వైభవెంగా గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరగాయి. కార్యక్రమెంలో భాగెంగా జనసేన నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, శ్రీమతి 
వెంకటలక్ష్మి మీడియాతో మాట్్లడుతూ.. భారత రాజా్యెంగెం అమలులోకి వచి్చన ఈ రోజు ఎెంతో పవిత్రమైన రోజు.. కులాలు వేరైనా, మతాలు వేరైనా మనమెంతా భారతీయులెం, 
మనకు సేవాచఛా వాయువులిని ప్రస్దిెంచిన మహనీయులు స్వాతెంత్ర్యెం కోసెం ధన, మాన, ప్రాణ లను సైతెం కోలో్పయి మనకు ఈ సేవాచా్చ వాయువులిని ప్రస్దిెంచారు, రాజా్యెంగెం 
మనకు అెందిెంచిన ప్రపెంచ మేధావి, భారతరతని డాకటీర్ బ్.ఆర్ అెంబేద్కర్ గారు దేశెం కోసెం చేసన సేవలను ఈ సెందర్ెంగా కనియాడుతూ, వీళళి మార్ెంలో జనసేన పార్టీ 
నడుస్తుెందని.. అెంబేద్కర్ గార ఆశయ స్రథి పవన్ కళ్్యణ్ గార్ భారతదేశ చరత్రలో జనవర 26, 1950వ సెంవత్సరెం భారతీయులెందరెం గురుతు పెటుటీకోవాలి్సన అతి ముఖ్యమైన 
రోజు. 200 సెంవత్సరాలపాటు బ్రిటీష్ వార పరపాలనలో మగి్న మన దేశానికి, ఆగస్టీ 15, 1947న స్వాతెంత్ర్యెం వచి్చెంది. అప్పటివరకూ మనదేశ పరపాలనా విధానెం పూరతుగా బ్రిటీష్ 
రాజా్యెంగెం ప్రకారెం అమలు జరగేది. వారని మనదేశెం నుెంచి వళ్లగొటిటీన తరువాత మన దేశానిని మనమే పరపాలిెంచుకునేెందుకు ఒక రాజా్యెంగానిని తయారు చేస్కోవాలి్స వచి్చెంది. 
అలా.. 1950, జనవర 26న రాజా్యెంగెం నిర్మెంచబడి, భారతదేశెం పూరతు గణతెంత్ర దేశెం అయి్యెంది. ఆ రోజు నుెంచి భారతదేశెం పూరతుగా ప్రజా ప్రభ్తవాెంగా రూపుదిదు్దకుెంది. 
గణతెంత్ర రాజ్యెం అెంట్.. ప్రజలే -ప్రభ్తవాము, ప్రభ్తవామే-ప్రజలు అని అరథాెం. స్వాతెంత్ర్యెం వచి్చన తరువాత భారత రాజా్యెంగానిని తయారు చేసేెందుకు ఎెంతోమెంది మేధావులు, 
ఎనోని దేశాల రాజా్యెంగాలను పరశీలిెంచారు. ఎనోని రకాల అెంశాలతో చాలాకాలెంపాటు రాజా్యెంగ ఏరా్పటుకు కృషచేస రూపొెందిెంచారు రాజా్యెంగానిని 1950 జనవర 26వ త్దీ 
నుెంచిఅమలుజరపారు. ఆనాటి నుెంచి భారతదేశము “సరవాసతాతుక, స్మ్యవాద, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య, గణతెంత్ర” రాజ్యెంగా అవతరెంచబడిెంది. అప్పటినుెంచి ఈరోజును గణతెంత్ర 
దినోత్సవెంగా జరుపుకుెంటునానిము. ముఖ్యెంగా మనదేశ రాజధాని ఢిలీ్ల నగరెంలో భారత రాష్ట్రపతి ఆధవార్యెంలో ఈ గణతెంత్ర వేడుకలు అత్యెంత వైభవెంగా జరుగుతాయనానిరు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జనసేన పార్టీ పెద్దలు, నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, స్థానికప్రజలు పెద్దఎత్తున పాల్్నానిరు.

జనశ్రేణులకు అ్రందుబాటులోక్ వచిచున జనసేన పార్టే కారా్యలయ్రం
అంగరంగ వైభవంగా కారయూక్రమం..
కారయూక్రమాన్కి పోటెత్తిన జనశ్రేణులు..
ఇక కోరుకొండ మండల పార్టీ కారయూక్రమాలు అనీని ఇక్కడ నుండే..
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరెం నియోజకవర్ెం, కోరుకెండ మెండలెం, కోరుకెండ కాపవరెం జెంక్షనో్ల జనసేన 
న్తన పార్టీ కారా్యలయెం గురువారెం నుెండి జనశ్రేణులకు పూరతు స్థాయిలో అెందుబాటులోకి వచి్చెంది.. కనిని 
రోజుల క్రితెం ప్రత్్యక పూజలు నిరవాహిెంచి ప్రారెంభెంచిన ఈ కారా్యలయానిని.. నాయకులు బత్తుల బలరామకృష్ణ, 
శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి దెంపత్ల ఆధవార్యెంలో అధునాతన హెంగులతో నిర్మెంచిన ఈ కారా్యలయానిని వీరమహిళలు, 
జనసేన పార్టీ పెద్దలు రబ్న్ కట్ చేస ప్రారెంభెంచారు.. అనెంతరెం దేవుని చిత్రపట్లు పెటిటీ ప్రత్్యక పూజలు 
నిరవాహిెంచారు.. పార్టీ పెద్దలు అడాడెల శివ చక్రవరతు, వీర మహిళ సత్యవతి, అడబాల ఆదివిషు్ణ, అడాడెల శ్రీను లాెంటి పార్టీ 
పెద్దలచే కారా్యలయెంలో పలు విభాగాలను ప్రారెంభెంచారు.. ఈ సెందర్ెంగా “బత్తుల” దెంపత్లు మీడియాతో 
మాట్్లడుతూ.. ఇక నుెండి కోరుకెండ మెండల పరధిలోనే కార్యక్రమాలనీని ఈ కారా్యలయెం నుెంచే జరుగుతాయని, 
జనసైనికులకు ఎవరకి ఏ కషటీెం వచి్చనా.. ఏ బెదిరెంపులు వచి్చనా.. అెందరకెంట్ తాను ముెందు ఉెంట్నని.. ఎవరకి 

భయపడాలి్సన పనిలేదని, జనసేన పార్టీ కార్యక్రమాలను ప్రజలో్లకి తీస్కళ్లడానికి రాబోవు రోజులో్ల మరెంత ఉదృతెం చేస, రాబోవు ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ గెలుప్ లక్షష్ెంగా మరెంత 
శ్రమిస్తుమని ఈ సెందర్ెంగా అనానిరు.. ఈ కార్యక్రమానికి నియోజకవర్ెం నలుమూలల నుెండి నాయకులు, వెందలాది జనసైనికులు, పెద్దఎత్తున వీరమహిళలు పాల్్ని కార్యక్రమానిని 
అత్యెంత 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

తిరుపతి జనసేన ఆధ్వర్య్రంలో 
ఘన్రంగా గణత్రంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతి, 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో భాగెంగా జనసేన పీఏసీ ఆఫీస్ వద్ద 
జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్్యలు మరయు జిలా్ల అధ్యక్షులు డా.పస్పులేటి హరప్రస్ద్, తిరుపతి పటటీణ 
అధ్యక్షులు రాజా రడిడె మరయు రాష్ట్ర, పటటీణ కమిటీ సభ్్యలు, పెద్దలు, జనసైనికులతో కలిస వారు జెండా 
వెందన కార్యక్రమానిని ఘనెంగా నిరవాహిెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా వారు దేశెం కోసెం ప్రాణాలు విడిచిన 
మహనీయులను స్మరెంచుకుెంటూ, ప్రతి ఒక్కరు దేశెం పట్ల, మహనీయుల పట్ల ఎెంతో కృతజ్ఞతలతో 
ఉెండాలని, కతతు తరాల వారకి వార గురెంచి వివరెంచాలని, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
పదేపదే ఆ మహనీయులను గురుతు చేస్తు ఉెంట్రని అనానిరు. ఈ కార్యక్రమెంలో స్భాషణి, బాబ్్జ, 
కృష్ణయ్య, స్మన్ బాబు, కీరతున, మునస్వామి, ఆనెంద్, చరణ్, బాటస్ర, హిమవెంత్, కర్ణెం లక్ష్మి, 

విజయ రడిడె నవ్య రడిడె, హమెంత్, ఆదికేశవులు, స్యికుమార్, పురుషోతతుెం, రాెంబాబు, వెంకట్ష్, పురుషోతతుెం, కౌషక్, నాగారు్జన తదితరులు పాల్్నానిరు.

సయ్యద్ జిలాని ఆధ్వర్యయంలో ఘనయంగా గణతయంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: నరసరావుప్ట నియోజకవర్ జనసేన కారా్యలయెంలో 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు 
నరసరావుప్ట ఇెంచార్్జ సయ్యద్ జిలాని ఆధవార్యెంలో ఘనెంగా జరగాయి. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన 

మాట్్లడుతూ.. మన భారత దేశెం సరవాసతాతుక, స్మ్యవాద, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య గణతెంత్ర రాజ్యెంగా 
అవతరెంచడెం కోసెం ఎెందరో మహానుభావులు ఆత్మబలి దనాలు చేశారు, ఎనోని తా్యగాలు చేశారు, అలాెంటి 
ఎెంతోమెంది మహానుభావుల తా్యగ ఫలితమే నేటి సవాతెంత్రెం.. భారత రాజా్యెంగెం ప్రకారెం చట్టీలు అమలన 
పరవాదినెం సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ తరపున నరసరావుప్ట. నియోజకవర్ ప్రజలకు 74వ గణతెంత్ర 
దినోత్సవ శుభాకాెంక్షలు.. ఈ సెందర్ెంగా నరసరావుప్ట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ కారా్యలయెంలో 
జాతీయ పతాకానిని ఆవిష్కరెంచడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో జిలా్ల కార్యదరుశులు అదే్దపలి్ల ఆనెంద్, 
బెల్లెంకెండ ఈశవార్, అచు్చల స్ెంబశివరావు, కృష్ణెం శెటిటీ గోవిెంద్, అద్రుఫ్, గుపాతు శ్రీకాెంత్, తిరుమల శెటిటీ 
శ్రీను, అలా శ్రీను, ధమలెం కెండలు, మిరయాల సము, నారదస్ సెంజీవరావు, రామారావు, రామకృష్ణ, వీర 
మహిళలు దురా్ కుమార, మిరయాల వెంకటస్బ్మ్మ, దసర శివ, లీల, ప్రమీల తదితరులు పాల్్నానిరు.

ఏల్రు జనసేన కార్యాలయంలో ఘనంగా 
రపబ్లూక్ డే వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: 
ఏలూరు జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయెంలో 74వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు నగర కమిటీ 
ఆధవార్యెంలో ఘనెంగా 
నిరవాహిెంచారు.. ఈ 
కార్యక్రమానికి నగర 
అధ్యక్షులు నగిరడిడె 
కాశీ నర్ష్ అధ్యక్షత 
వహిెంచారు. ముెందుగా 

జనసేన పార్టీ నాయకులు రాఘవయ్య చౌదర, మాజీ ఎమా్మరోవా గుబ్ల నాగేశవారరావు బ్.ఆర్.
అెంబేద్కర్, మహాతా్మ గాెంధీ చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేస నివాళ్లర్పెంచారు. అనెంతరెం 
రడిడె అప్పల నాయుడు జెండా వెందనెం కార్యక్రమానిని నిరవాహిెంచారు.. ఈ సెందర్ెంగా రడిడె 
అప్పలనాయుడు మాట్్లడుతూ బ్.ఆర్. అెంబేద్కర్ గార యొక్క స్రధ్యెంలో భారత దేశ 
రాజా్యెంగ నిరా్మణెంలో ప్రపెంచెంలోనే అతి బలమైన రాజా్యెంగానిని నిర్మెంచి ఆరోజు ఉనని 
పరసథాత్లకు అనుకూలెంగా విభననిమైన ఒక చటటీెం దురా్మర్మైన ప్రభ్తావాలు ముఖ్య మెంత్రులు 
లేద కేెంద్ర ప్రభ్తవాెంలో ఉననిటువెంటి వారు ఆ చట్టీలను కాలరాస్తు బలమైన రాజా్యెంగానికి 
తూటు్ల పొడుస్తు పాలకులు వారకి అనుకూలెంగా మారు్చకుెంటునానిరు. ఆరోజులో్ల ఏదైత్ 
తెల్లదొరల పాలన నుెండి విముకితు చెెంది దేశానికి స్వాతెంత్ర్య్రెం వచి్చెందనే భ్రమలో ఈ దేశ 
ప్రజలు జీవిస్తునానిరు. కానీ నేడు దేశెంలో డా.బ్.ఆర్.అెంబేద్కర్ గారు రాసన రాజా్యెంగ 
హకు్కలను కాలరాస్తు నేటి నల్లజాతి పాలకులు నియెంతన పాలనా అెందిస్తునానిరు.. ఒక 
ప్రక్కన ప్రజా సమస్యల మీద అవగాహన చేస్కనే ప్రతిపక్షాలకు హకు్కని లేకుెండా చేయడెం 
దనికి అనుగుణెంగా జీవో నెెం.1నీ తీస్కురావడెం సరైన విధానెం కాదని ప్రభ్తవాెం పై రడిడె 
అప్పల నాయుడు మెండి పడాడెరు.. ఈ రోజులో్ల ఎనునికుననిటువెంటి ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రజల 
హకు్క కాలరాస్తు ప్రజల సెంపదను కల్లగొడుతూ వార సేవాచఛా స్వాతెంత్రెం లేనటువెంటి 
పరసథాతిని తీస్కస్తు ప్రజాసెంఘాలు కానీ, ప్రతిపక్షాలు గాని, మేధావి వరా్లు కానీ, నాయకులు 
గానీ, విద్యరుథాలు గాని ఈ యొక్క నా్యయవ్యవసథా గాని రాజా్యెంగెం గురెంచి మాట్్లడే పరసథాతి 
లేదని అనానిరు. రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి జనసేన పార్టీ తరఫున జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు 
మెగా అభమానులకు ఆెంధ్రప్రదేశ్ లో ఉననిటువెంటి ప్రజలకు మరో పోరాట్నికి ప్రజలెందరూ 
సద్ధెం కావాలని భారత రాజా్యెంగానిని బ్.ఆర్. అెంబేద్కర్ గారు ఇచి్చన భారత రాజా్యెంగానిని 
కాపాడుకని ఈ సెంపదను ప్రజలకు అెందే విధెంగా మనెం నిరెంతరెం పోరాట్నికి సద్ధెం 
కావాలని తెలియజేస్తునానిెం అని అనానిరు.. ఈ కార్యక్రమెంలో జిలా్ల కార్యదరశు ఓబ్లిశెటిటీ శ్రావణ్ 
గుపాతు, ప్రధాన కార్యదరశు సరది రాజేష్, పలి్ల విజయ్, కోశాధికార పైడి లక్షష్మణరావు, అధికార 
ప్రతినిధి అలు్ల స్యి చరణ్, కార్యదరశు కెందుకూర ఈశవారరావు, ఎట్ెంచి ధర్్మెంద్ర, బొత్స 
మధు, కూరా్మ సరళ, సషల్ మీడియా కో ఆరడెనేటర్ జనసేన రవి, కోలా శివ, చితతుర శివ, 
నాయకులు రామకృష్ణ, మడుగుల మాణికా్యలరావు, బుధా్ధ నాగేశవారరావు, రాచప్రోలు వాస్, 
భూపతి, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, బోెండా రాము నాయుడు, అధత్ర స్ర్ష్, బొద్దపు గోవిెందు, 
బాబు, వీరమహిళలు త్మ్మపాల ఉమాదుర్, కోలా స్జాత, గననివరపు ప్రియా రాణి, దురా్.
బ్ తదితరులు.

జీవో నెంబర్ ఒకటి రద్దు కోరుతూ వామపక్షాల 
ఆధ్వరయాంలో ధర్ని

శతఘ్ని న్్యస్: ఏలూరు: జీవో నెెం.1 రదు్ద చేయాలని డిమాెండ్ చేస్తు పాత బస్టీెండ్ 
సెెంటరో్ల వామపక్షాల ఆధవార్యెంలో జరగిన ధరాని కార్యక్రమెంలో రడిడె అప్పల నాయుడు 
పాల్్నానిరు.. ఈ సెందర్ెంగా రడిడె అప్పల నాయుడు మాట్్లడుతూ రాజా్యెంగెం కలి్పెంచిన 
భావ ప్రకటనా సేవాచఛాను హరస్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమెంత్రి జగనో్మహన్ రడిడె తీస్కచి్చన జీవో 
నెెం.1 రదు్ద చేయాలని డిమాెండ్ చేస్తు గురువారెం ఏలూరు పాత బస్టీెండ్ సెెంటర్ 
అెంబేద్కర్ విగ్రహెం వద్ద సపిఐ, సపిఎెం, సపిఐ(ఎెంఎల్ )న్్య డ్మోక్రసీల ఆధవార్యెంలో 
ధరాని జరగిెంది.. ప్రజాస్వామిక హకు్కలను హరెంచే జీవో నెెంబర్ ఒకటి రదు్ద 
చేయాలనీ, కేెంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభ్తావాల ప్రజా వ్యతిర్క విధానాలు నశిెంచాలనీ, పాలకులు 
ప్రజల సేవాచఛాను హరెంచే విధానాలు విడనాడాలనానిరు. ఆెంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమెంత్రి 
జగనో్మహన్ రడిడె ప్రజల హకు్కలను హరెంచే జీవో నెెం.1 తీస్కచా్చరని విమరశుెంచారు. 
తాము చేస్తునని తపు్పలను ప్రశినిెంచకుెండా ఉెండేెందుకు ప్రతిపక్షాల గొెంత్ నొక్కట్నికి 
ఈ జీవో ఉపయోగపడుత్ెందని విమరశుెంచారు. ప్రజాస్వామ్య దేశెంలో తమ నిరసన 
వ్యకతుెం చేయట్నికి, తమ భావాలను సేవాచఛాగా ప్రకటిెంచుకోవట్నికి, రా్యలీలు, సభలు 
జరుపుకోవట్నికి బ్ఆర్ అెంబేద్కర్ రాజా్యెంగెంలో వస్లుబాటు కలి్పస్తు అనేక 
అెంశాలు పొెందుపరచారనీ కానీ ఆ రాజా్యెంగెంలో ఉనని హకు్కలను హరెంచే విధెంగా 
తీస్కచి్చన ఈ జీవోను రదు్ద చేయకపోత్ ఉద్యమెం చేస్తుమని వారు హెచ్చరెంచారు.. 
ఈ కార్యక్రమెంలో పశి్చమ గోదవర జిలా్ల సెంయుకతు కార్యదరశు ఓబ్లిశెటిటీ శ్రావణ్ 
గుపాతు, నగర అధ్యక్షుడు నగిరడిడె కాశీ నర్ష్, ఉపాధ్యక్షులు గుబ్ల నాగేశవారరావు, 
ప్రధాన కార్యదరశు సరది రాజేష్, పలి్ల విజయ్, కోశాధికార పైడి లక్షష్మణరావు, అధికార 
ప్రతినిధి అలు్ల స్యి చరణ్, కార్యదరశు కెందుకూర ఈశవారరావు, ఎట్ెంచి ధర్్మెంద్ర, 
బొత్స మధు, సరళ, సషల్ మీడియా కో ఆరడెనేటర్ జనసేన రవి, చితతుర శివ, కోలా 
శివ నాయకులు రామకృష్ణ, నిమ్మల శ్రీనివాసరావు, బోెండా రాము నాయుడు, బుధా్ధ 
నాగేశవారరావు, రాచప్రోలు వాస్, భూపతి, ఎెం.డి.ప్రస్ద్, మడుగుల మాణికా్యలరావు, 
జాఫర్, బొద్దపు గోవిెందు, బాబు, రాెంబాబు వీర మహిళలు గననివరపు ప్రియా రాణి, 
త్మ్మపాల ఉమాదుర్, కోలా స్జాత, దురా్ బ్ మరయు వామపక్షాల నాయకులు 
తదితరులు పాల్్నానిరు.
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గల్ఫ్ సేన జనసేన 
యూఏఈ టీమ్ కు కృతజ్ఞతలు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజోలు నియోజకవర్ెంలో సెంవత్సర కాలెంగా జనసేన పార్టీ మరయు చిరు, పవన్ 
సేవా సమితి ప్రు మీద నడుపుత్నని వాటర్ ట్్యెంకర్ కు ట్రాకటీర్ లేకపోవడెంతో కిరాయి ట్రాకటీర్ తో 
వాటర్ ట్్యెంకరుని తిపా్పలి్స వస్తుెంది.. ఈ ఇబ్ెంది విషయెంగా గల్ఫూ సేన జనసేన యూఏఈ టీమ్ 
వారని సెంప్రదిెంచగా, వెంటనే మన రకవాస్టీ ను ఒపు్పకుని  ట్రాకటీరుని కనుగోలు చేసే మొతతుెం రెండు 
లక్షలు రూపాయిలు సహాయెం అెందచేస్తుమని గల్ఫూ సేన జనసేన యూఏఈ కెంట్రీ కోఆరడెనేటర్్స కే.డి.
వి.ఎస్ నారాయణ, వేణు కము్మల, నాగ మెండేల, వీర ప్రస్ద్ మావ్ర, యుగేెందర్ ఉపా్పడ, జాన్ 
బాబు పెనుమాల, చెంద్ర శేఖర్ మోగేళళి, ఉదయ్ కిరణ్ కోస్ర, కృష్ణ కిషోర్  వీర మలు్ల, ఆరు గల్ఫూ 

దేశాల సమనవాయ కరతు త్రిమూరుతులు కేసర, గల్ఫూ సేన జనసేన టీెం సభ్్యలు సబు్, గోపాల్ మరయు మిగిలిన ఎగి్జకూ్యటివ్ సభ్్యలు తెలియజేస్రు. వీరెందరకీ జనసేన పార్టీ మరయు 
చిరు, పవన్ సేవా సమితి తరఫున ప్రు ప్రునా కృతజ్ఞతలు తెలియ చేస్రు.

సత్తునపల్లూ జనసేన కార్యాలయంలో ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
భారత దేశం సరవాసతాతిక, సామయూవాద, లౌకిక, ప్రజాసావామయూ గణతంత్ర ర్జయూంగా అవతరించడం 
కోసం ఎందర్ మహానుభావులు ఆతమోబలి దానాలు చేశారు, ఎన్ని తాయూగాలు చేశారు, అలంటి 
ఎంతోమంది మహానుభావుల తాయూగ ఫలితమే నేటి సవాతంత్రం.
భారత ర్జాయూంగం ప్రకారం చట్టీలు అమలైన పరవాదినం సందర్ంగా జనసేన పార్టీ తరపున 
సత్తినపలిలు న్యోజకవర్గ ప్రజలక 72వ గణతంత్ర దిన్త్సవ శుభాకాంక్షలు.
శతఘ్ని న్్యస్: సతెతునపలి్ల: గణతెంత్ర దినోత్సవెం సెందర్ెంగా సతెతునపలి్ల నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయెంలో భరతమాత చిత్రపట్నికి పూలమాల అలెంకరెంచి.. జాతీయ 
పతాకానిని ఆవిష్కరెంచడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉమ్మడి గుెంటూరు జిలా్ల జనసేన 
పార్టీ ప్రధాన కార్యదరశు కమి్మశెటిటీ స్ెంబశివరావు, సతతునపలి్ల రూరల్ మెండలెం అధ్యక్షుడు 

నాదెండ్ల నాగేశవారరావు, వల్లెం శ్రీనివాసరావు, సరగిర మణికెంఠ, బత్తుల కేశవ, తిరుమల శెటిటీ స్ెంబ, స్లెం రాజ్యలక్ష్మి, అమర్ గుతితు నాగరాజు, గరనిపూడి చినిని, చల్ల గరుడ, ఐలెం 
ఆదినారాయణ, సమిశెటిటీ మణిరతనిెం, మాదెంశెటిటీ మహష్, చౌదర అనిల్, చౌదర స్యి, అెంబటి వెంకట్ష్, చౌదర వెంకట్ష్, నీలెం శ్రీను, పగడాల పాల్్నానిరు.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో వీరఘటటిం జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: శ్రీకాకుళెం జిలా్ల జిలా్ల, 
పాలకెండ నియోజకవర్ెం, వీరఘటటీెం 
మెండలెంలో జనసేన ఆధవార్యెంలో 
నడుకురు గ్రామములో గురువారెం 
74వ గణతెంత్ర దినోత్సవెం 
వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహిెంచారు. 
ఈ సెందర్ెంగా మత్స పుెండర్కెం 
మాట్్లడుతూ మన భారత దేశానికి 

1950వ జనవర 26న భారత రాజా్యెంగెం వచి్చెంది. స్వాతెంత్రెం 1947 ఆగస్టీ 15లో 
వచి్చనప్పటికీ కూడా మన భారతదేశానికి రాజా్యెంగబద్ధమైనటువెంటి పరపాలన స్గే 
విధెంగా లేకపోవటెం వల్ల 1950 లో భారత రాజా్యెంగపరెంగా చట్టీనిని జనవర 26 
భారతీయ జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తు ఉనానిము, మన భారతదేశానికి మహనీయులు 
డాకటీర్ బ్.ఆర్ అెంబేద్కర్ గారు గాెంధీజీ, నెహ్రూ, స్భాష్ చెంద్రబోస్, అలూ్లర 
సీతారామరాజు, మరయు చాలామెంది నాయకులు పాల్్ని మనకు ఈ రోజున సేవాచఛా 
కలి్పెంచిన రోజు గణతెంత్ర దినోత్సవెం. మన ఆెంధ్రప్రదేశ్ లో మారుమూల ప్రాెంతమైన 
ఆదివాసలు నివసెంచే గిరజన ప్రాెంతెంలో గాని, మైదన ప్రాెంతాలో్ల ఇప్పటికీ బ్రిటిష్ 
పరపాలనలాగే ఉెంది. రాజా్యెంగెం కలి్పెంచిన చట్టీలు ఉల్లెంఘ్స్తు ఆెంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రెంలో వైస్్సర్్సపీ పరపాలన స్గుత్ెంది. కావున మన హకు్కలను మన చట్టీలను 
మనెం కాపాడుకోవలసన అవసరెం ఎెంతైనా ఉెంది. ఆెంధ్రప్రదేశ్ కి నిజమైన గణతెంత్ర 
రావాలెంట్ రాబోయే ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీని అధికారెంలోకి తీస్కురావాలని, పవన్ 
కళ్్యణ్ గారని ముఖ్యమెంత్రిని చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమెంలో చిెంత గోవర్ధన్ 
నాయుడు, కెంటు రాెంబాబు, కిెంజెంగి స్యి, వాన మహష్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

దామలచెరువు జనసేన కార్యాలయంలో 
గణతంత్ర దినోత్సవ సంబర్లు

శతఘ్ని న్్యస్: 
దమలచెరువు జనసేన 
కా రా ్య ల య ెం లో 
ఘనెంగా 74వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవ 
సెంబరాలు జరగాయి. 
భారత ఆర్్మ జవాను్ల, 
గ్రామ పెద్దల చేత్ల 
మీదుగా మువవానెనిల 

జెండా ఎగురవేయడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో రటైర్డె ఆర్్మ జవాను్ల, గ్రామ 
పెద్దలు, చితూతురు జిలా్ల కార్యదరశు ఎెం నాసర్, పాకాల మెండలెం ఉపాధ్యక్షులు దినేష్, 
జనసేన నాయకులు నౌమూన్, పాకాల మెండల ప్రధాన కార్యదరశు రహెంత్లా్ల, వాస్ 
రాయల్ పాకాల మెండల కార్యదరశు ష్టజహాన్, పాకాల మెండల సెంయుకతు కార్యదరశు 
హర, మస్తున్, చెంద్ భాష మరయు గ్రామ ప్రజలు, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు 
పాల్్నానిరు.

ర్జుపాలం జనసేన కార్యాలయంలో రపబ్లూక్ డే వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: గుెంటూరు: రాజుపాలెం 
మెండలెం జనసేన పార్టీ కారా్యలయెం వద్ద 74వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవెం సెందర్ెంగా జెండా వెందన 
కార్యక్రమెం జరగిెంది. కార్యక్రమెంలో భాగెంగా 
రాజుపాలెం మెండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు 
తోట నరసయ్య జెండా ఆవిష్కరెంచారు. ఈ 
కార్యక్రమనికి ఉమ్మడి గుెంటూరు జిలా్ల కార్యదరశు 

యరెంశెటిటీ రామకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా విచే్చస గణతెంత్ర దినోత్సవెం విశేష్టల గురెంచి 
ప్రసెంగిెంచారు. ఈ కార్యక్రమెంలో రాజుపాలెం మెండల జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు బత్తుల 
హనుమెంతరావు, జనసేన నాయకులు గ్రెంధి సదశివరావు, మెండల ప్రధాన కార్యదరశు కేదర 
రమేష్, కార్యదరశు తమి్మశెటిటీ మహష్, సెంయుకతు కార్యదరశు చెవుల ఆెంజనేయులు, రాజుపాలెం 
గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు నారపుశెటిటీ కోట్శవారరావు, జనసేన పార్టీ నాయకులు పగడాల నరసెంహా 
రావు, పెమా్మ రమేష్ మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ఘనంగా అరుబోలు బాలు పుటిటినరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: రాజానగరెం 
నియోజకవర్ెం, కోరుకెండ 
మెండలెం, గాదరాడ 
గ్రామానికి చెెందిన నిస్వార్ధ 
జనసేన పార్టీ నాయకుడు, 
ఆ గ్రామెంలో జనసేన 
ఎెంపీటీసీ అభ్యరథాగా పోటీ 
చేస ప్రత్యరుథాలకు గటిటీపోటీ 

ఇచి్చన అరుబోలు బాలు పుటిటీనరోజు సెందర్ెంగా గురువారెం జనసేన పార్టీ కారా్యలయెం 
నెందు రాజానగరెం నియోజకవర్ెం జనసేన పార్టీ ఇెంచార్్జ &ఐక్యరాజ్య సమితి అవారుడె 
గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రస్ద్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదరశు శ్రీమతి గెంట్ సవారూప 
దేవి, ఉమ్మడి తూరు్పగోదవర జిలా్ల ప్రధాన కార్యదరశు మైరడిడె గెంగాధర్, బాలు కోసెం కేక్ 
కటిెంగ్ కార్యక్రమెం నిరవాహిెంచడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో కోరుకెండ మెండల 
అధ్యక్షులు మెండపాక శ్రీను, రాజానగరెం మెండలెం జనసేన అధ్యక్షులు బతితున వెంకనని 
దొర, కో కనీవానర్ ముక్క రాెంబాబు, మెండల కమిటీ సభ్్యలు గ్రామ కమిటీ సభ్్యలు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

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


శుక్రవారం, 27 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

న్తన సంవత్సర కాయాలండరు ఆవిషకిరంచిన 
క్రణ్ ర్యల్

శతఘ్ని న్్యస్: తిరుపతి, ఆసే్రేలియా జనసేన టీమ్ మెెంబర్ గాజుల మురహర నాయుడు జనసేన పార్టీ 
సద్ధెంతాలు, షణు్మఖ వ్్యహెం మరయు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ చేసన సేవాకార్యక్రమాలను 
ప్రజలలోకి తీస్కళ్ళివిధెంగా 2023 న్తన సెంవత్సర కా్యలెండర్లను 3000 ప్రచురెంచి క్షేత్ర స్థాయిలో 
పెంపిణి చేసే కార్యక్రమెంలో భాగెంగా తిరుపతి నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇెంచార్్జ కిరణ్ రాయల్ 
చేత్ల మీదుగా కా్యలెండరు ఆవిష్కరెంచడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన నాయకులు మరయు 
జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పోలవరం జనసేన ఆతీ్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్్యస్: పోలవరెం నియోజకవర్ెం, కయ్యలగూడ్ెం మెండలెం, పొెంగుటూరు 
గ్రామెంలో చిర్రి బాలరాజు సమక్షెంలో జనసేన ఆతీ్మయ సమావేశెం ఏరా్పటు చేయడెం 
జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో పోలవరెం జనసేన పార్టీ ఇెంచార్్జ చిర్రీ బాలరాజు మాట్్లడుతూ 
వచే్చ ఎనినికలో్ల జనసేన పార్టీ గెలుప్ లక్షష్ెంగా ప్రతి గ్రామెంలో, ప్రతి మెండలెంలో జనసేన 
నాయకులు కార్యకరతులు జనసైనికులు అెందరూ కూడా పూరతుస్థాయిలో పనిచేయాలని, 
జనసేన సద్ధెంతాలు, జనసేన ఆశయాలు బలెంగా జనాలో్ల ముెందుకు తీస్కళ్్లలని 
పోలవరెం నియోజకవర్ెంలో జనసేన పార్టీని గెలిపిెంచి కళ్్యణ్ గారకి బహుమతిగా 
ఇవావాలని, జనసైనికులు అెందరూ కూడా కలిసకటుటీగా ముెందుకు వళ్్లలని, జనసేన 
పార్టీ గెలుపు కోసెం అెందరూ బలెంగా పనిచేయాలని బాలరాజు తెలియజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో పోలవరెం జనసేన పార్టీ ఇెంచార్్జ చిర్రి బాలరాజు, కయ్యలగూడ్ెం మెండలెం అధ్యక్షులు తోట రవి, మెండల ప్రధాన కార్యదరశు ప్రగడ రమేష్, పొెంగుటూరు జనసేన 
పార్టీ అధ్యక్షులు గేలెం స్ర్య భాస్కర్, ప్రగడ లక్షష్మన్ దొర, ప్రగడ స్ర్ష్, వాసరడిడె స్బా్రావు, దిలీప్ సదు్ద నాయుడు, పూర్ణ, అధిక సెంఖ్యలో జనసైనికులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు. 
అలాగే గ్రామెంలో జనసేనపార్టీకి సెంభెందిెంచిన అడపా రమేష్  హార్టీ  ఎట్క్ తో, మర్క జనసేన కార్యకరతు దగు్ దురా్రావు మరణిెంచడెంతో వార కుటుెంభ సభ్్యలను పరామరశుెంచడెం 
జరగిెంది.

జాతీయ జండాను ఆవిషకిరంచిన ర్టాల ర్మయయా
శతఘ్ని న్్యస్: ఒెంటిమిటటీ మెండల పరధిలోని కతతు మాధవరెం గ్రామెంలో జనసేన నాయకురాలు బెండి లక్ష్మీదేవి 
ఆధవార్యెంలో 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనెంగా నిరవాహిెంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా జనసేన 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరశు రాట్ల రామయ్య హాజరై జెండా వెందన కార్యక్రమానిని నిరవాహిెంచారు. అనెంతరెం జనసేన 
వీరమహిళలకు చీరలు అెందజేస, సీవాటు్ల పెంచి పెట్టీరు. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరశు రాట్ల 
రామయ్య మాట్్లడుతూ.. దేశమెంతా కులమతాలకతీతెంగా జరుపుకునే పెద్ద పెండుగ గణతెంత్ర దినోత్సవమని భారత 
రాజా్యెంగానిని అెందరూ గౌరవిస్తు, దేశ సమగ్రతను కాపాడాలి్సన బాధ్యత ప్రతి భారతీయుడిపై ఉెందని ఆయన అనానిరు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జనసేన నాయకురాలు బెండి లక్ష్మీదేవి, జనసేన వీర మహిళలు తదితరులు పాల్్నానిరు.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో కూకట్పల్లూ జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: కూకట్పలి్ల: 74వ 
భారత గణతెంత్ర దినోత్సవెం 
సెందర్ముగా, గణతెంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు కూకట్పలి్ల జనసేన 
ఆధవార్యెంలో ఘనెంగా జరగాయి. 
వేడుకలలో భాగెంగాకూకట్పలి్ల 
జనసేన పార్టీ నాయకులు త్మ్మల 
మోహన్ కుమార్, భాగ్యలక్ష్మి 

ఆధవార్యెంలో పారశుద్ధ కార్మకులను శాలువాతో సనా్మనిెంచి అనెంతరెం సీవాటు్ల 
డిస్రాబూ్యషన్ చేయడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమములో రమేష్, శీను, రామ్, ర్వెంత్, 
స్వామి మరయు తదితరులు.

పిడుగుర్ళలూ జనసేన ఆధ్వరయాంలో గణతంత్ర 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్:  సతెతునపలి్ల: పిడుగురాళ్ల పటటీణెం జనసేన ఆధవార్యెంలో జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయెం నెందు ఘనెంగా 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను నిరవాహిెంచారు, 
కార్యక్రమెంలో భాగెంగా జాతీయ జెండాను ఎగర్సన అనెంతరెం మిఠాయిలు పెంచి 
పెట్టీరు, ఈ కార్యక్రమెంలో జిలా్ల కార్యదరశులు, మెండల అధ్యక్షులు, జనసేన నాయకులు 
వీరమహిళలు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

ర్జంపేట జనసేన పార్టి ఆధ్వరయాంలో గణతంత్ర 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: రాజెంప్ట జనసేన 
ఆధవార్యెంలో 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు ఘనెంగా జరగాయి. రాజెంప్ట 
జనసేన పార్టీ ఇెంచార్్జ మలిశెటిటీ 
వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు రాజెంప్ట 
పటటీణెంలోని జనసేన పార్టీ ప్రధాన 
కారా్యలయెంలో జనసేన నాయకులు 
జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరెంచి వెందనాలు 

చేశారు. అనెంతరెం నేషనల్ కరాటి పోటీలలో గోల్డె మెడల్ స్ధిెంచిన వెంశీకృష్ణకు 
రాజెంప్ట జనసేన పార్టీ ఇెంచార్్జ మలిశెటిటీ వెంకటరమణ సహకారెంతో పదివేల 
రూపాయలు నగదును అెందజేశారు. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన వీరమహిళ పోలిశెటిటీ 
రజిత మాట్్లడుతూ.. భననితవాెంలో ఏకతవాెం భారతదేశ ప్రత్్యకత అని కులమతాలకు 
అతీతెంగా ప్రాణ తా్యగాలు చేస, బ్రిటిష్ వార కబెంధ హస్తుల నుెండి దేశానికి 
స్వాతెంత్రానిని స్ధిెంచుకునని నాయకులకు జోహారు్ల తెలుపుతూ, మన రాష్ట్రానికి 
ఇలాెంటి స్వాతెంత్రానిని కాపాడుకునేెందుకు మెంచి నాయకులను ఎనునికోవాలనానిరు. 
ప్రజలెందరకీ గణతెంత్ర దినోత్సవ శుభాకాెంక్షలు ఆమె తెలిపారు. జనసేన నాయకుడు 
తాళ్లపాక శెంకరయ్య మాట్్లడుతూ, మన దేశానికి స్వాతెంత్రెం వచి్చ 74 సెంవత్సరాలు 
అవుత్నని కూడా ఇప్పటికీ, స్వాతెంత్ర్యెం అెంట్ ప్రజలు ఏమిట్ అనుకుెంటునానిరనానిరు. 
స్వాతెంత్ర్యెం అెంట్ ప్రతి ఒక్క ప్దవాడు ధైర్యెంగా నేనునానిను అనే చెపు్పకునే పరసథాతి 
కూడా లేదనానిరు. నిజెంగా సవాతెంత్రెం రావాలెంట్ బడుగు బలహీన వరా్ల ప్దవాడికి 
నా్యయెం జరగాలెంట్ కులమతాలకు అతీతెంగా పెటిటీన పార్టీ జనసేన పార్టీ రావాలనానిరు. 
అెందరూ కలిస పవన్ కళ్్యణ్ ముఖ్యమెంత్రిగా చేస్కుెంట్ ఆరోజే నిజమైన స్వాతెంత్ర్యెం 
రోజు అనానిరు. ప్రతి ఒక్క జన సైనికులు అెందరూ, రాబోయే 2024 ఎనినికలో్ల పవన్ 
కళ్్యణ్ ను సీఎెంగా చేయాలని ఆయన విజ్ఞపితు చేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన 
రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరశు రాట్ల రామయ్య, జనసేన యువనాయకులు పోలిశెటిటీ 
శ్రీనివాస్లు, గురువుగార వాస్, ఆచార, వెంకటయ్య, తాళ్లపాక శెంకరయ్య, 
నరసెంహులు, హర, రవీెంద్ర, ఏనుగుల శివ, జనసేన వీరమహిళ జడాడె శిర్ష, జనసేన 
వీరమహిళలు, కార్యకరతులు తదితరులు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన క్రంద్ర కారా్యలయ్రంలో 
ఘన్రంగా గణత్రంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: హైదరాబాద్, ప్రశాసన్ నగరో్ల గల జనసేన పార్టీ కేెంద్ర కారా్యలయెంలో గణతెంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహిెంచారు. జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరయు జనసైనికుల సమక్షెంలో 
గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలో్ల భాగెంగా జాతీయ పతాకెం తెలెంగాణ రాష్ట్ర ఇెంఛార్జ నేమూర శెంకర్ గౌడ్ 
ఎగురవేస్రు. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్్లడుతూ ప్రపెంచెంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశెంగా నేడు 
అభవృది్ధలో అగ్రరాజా్యల సరసన నిలవడానికి కారణెం మన ఉననితమైన రాజా్యెంగెం. రాజా్యెంగ నిరా్మతలను 
స్మరెంచుకుెంటూ, వార స్్పరతుతో రాజా్యెంగ రక్షణకు కృష చేయాలని ఆశిస్తుననిటు్ల తెలిపారు. అలాగే రానునని 
రోజులో్ల తెలెంగాణ రాష్ట్ర ఎనినికలో్ల పోటీ చేయనుననిటు్ల, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ స్్పరతుతో సమస్యలపై 
పోరాడుతామని తెలిపారు. ఎెందరో మహనీయుల తా్యగాలతోనే మనకు స్వాతెంత్రెం వచి్చెందని అనానిరు. 
ప్రస్తుత రాజకీయాలనీని కూడా డబు్తో ముడిపడి కనస్గడెం దురదృషటీకరమని, క్రిమినల్్స కు, ఈడి కేస్లు 
ఎదుర్్కెంటునని వాళ్లకు రాజా్యధికారెం దక్కడెం ఏ మాత్రెం సబబు కాదని ఆయన వల్లడిెంచారు. సద్ధెంతాలకు 
కటుటీబడి ఉనని పార్టీ జనసేన అని, నిరుప్దలకు అవకాశెం కలి్పెంచడమే తమ పార్టీ లక్షష్మని శెంకర్ గౌడ్ 
ప్ర్్కనానిరు. జనసేన పార్టీ అధికారెంలోకి వసేతు జనవర 26, ఆగస్టీ 15, గాెంధీ జయెంతిలనే మూడు పెండుగలుగా 
జరుపుతామని శెంకర్ గౌడ్ వల్లడిెంచారు. ఈ కార్యక్రమెంలో రాష్ట్ర నాయకులు రాధారెం రాజలిెంగెం, మేకల 
సతీష్ రడిడె, దమోదర్ రడిడె, చిరాగ్ ప్రజిత్ గౌడ్, వెంగా లక్షష్మణ్ గౌడ్, గోకుల రవీెందర్ రడిడె, రామకృష్ణ మిరయాల, 
నెందగిర సతీష్, యడమ రాజేష్, వీర మహిళ విభాగెం నాయకులు కావ్య, లిఖిత, స్నీత, దక్షా్యయని, ముెంతాజ్ 
మరయు ఇతర జనసేన నాయకులు, వీరమహిళలు మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో ఇచాచాపురం జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: ఇచా్చపురెం: 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవానిని పురస్కరెంచుకని ఇచా్చపురెం నియోజకవర్ెంలో 9వ 
వారుడెలో గత 14 సెంవత్సరాలుగా ఉనని జాతీయ జెండా స్థాపెంపై వైసీపీ ప్రభ్తవాెం గడపగడపకు కార్యక్రమెంలో జాతీయ 
జెండా స్తుపెం పైన వైసపి జెండా ఎగరవేస భారతదేశానికే సగు్చేటు కలిగేలా అవమానిెంచారు. అదే రోజు ఇచా్చపురెం 
నియోజకవర్ెం జనసేన పార్టీ ఖెండిెంచి ఈ 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవెం రోజున జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తుెం అని ఆరోజు 
చెపి్ప నేడు జాతీయ జెండానే సగరవాెంగా ఎగరవేయడెం జరగినది. ఈ కార్యక్రమెంలో నియోజకవర్ ఇనా్చర్్జ దసరాజు, 
రాష్ట్ర జాయిెంట్ సెక్రెటర్, మత్సష్కార విభాగ ప్రతినిధి నాగుల హర బెహరా, జిలా్ల ప్రోగ్రాెం కమిటీ సభ్్యలు దివాకర్, 
నియోజకవర్ నాయకులు లోల్ల రాజేష్, ర్క్కల భాస్కర్, సెంతోష్ మహారాణా, స్ర్ష్, హమాచలపతి, వీరమహిళలు 
శైలజ, స్శీల, నీలవేణి మరయు ఇచా్చపురెం నియోజకవర్ెం కార్యకరతులు పాల్్ని విజయవెంతెం చేశారు.

నందిగామ జనసేన ఆధ్వరయాంలో న్తన 
సంవత్సర కాయాలండరు ఆవిషకిరణ

శతఘ్ని న్్యస్: నెందిగామ, ఆసే్రేలియా జనసేన టీమ్ మెెంబర్ గాజుల మురహర 
నాయుడు జనసేన పార్టీ సద్ధెంతాలు, షణు్మఖ వ్్యహెం మరయు జనసేన అధినేత 
పవన్ కళ్్యణ్ చేసన సేవాకార్యక్రమాలను ప్రజలలోకి తీస్కళ్ళివిధెంగా 2023 న్తన 
సెంవత్సర కా్యలెండర్లను 3000 ప్రచురెంచి క్షేత్ర స్థాయిలో పెంపిణి చేసే కార్యక్రమెంలో 
భాగెంగా గణతెంత్ర దినోత్సవరోజున నెందిగామ జనసేన ఆధవార్యెంలో న్తన సెంవత్సర 
కా్యలెండరు ఆవిష్కరెంచడెం జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో జనసేన నాయకులు, 
వీరమహిళలు మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పాత అనని సముద్ం జనసేన ఆధ్వరయాంలో 
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్:  ప్రకాశెం జిలా్ల, 
త్రిపురాెంతకెం మెండలెం, 
పాత అనని సముద్రెం 
జనసైనికుల అధవార్యెంలో 
పాత అనని సముద్రెం 
జనసేన ఆఫీస్ నెందు 74వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు 
నిరవాహిెంచటెం జరగిెంది. ఈ 
కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా 
జనసేన పార్టీ ప్రకాశెం జిలా్ల 
కార్యదరశు పాతకోటి వెంకట 

స్బా్రావు విచే్చస్రు. కార్యక్రమెంలో గ్రామ ప్రజలు, జనసైనికులు, పవన్ కళ్్యణ్ 
అభమానులు పాల్్ని ఈ కార్యక్రమానిని విజయవెంతెం చేయటెం జరగిెంది.

సర్్వపల్లూ జనసేన ఆధ్వరయాంలో 
ఘనంగా రపబ్లూక్ డే వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: సర్వాపలి్ల నియోజకవర్ెంలోని వెంకట్చలెం మెండలెం సర్వాపలి్ల 
గ్రామెంలో ఉనని జనసేన పార్టీ కారా్యలయెంలో గురువారెం 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవానిని 
పురస్కరెంచుకని సర్వాపలి్ల నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ నాయకులు బొబే్పలి్ల స్ర్ష్ 
నాయుడు జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. గణతెంత్ర దినోత్సవానిని పురస్కరెంచుకని 
బొబే్పలి్ల స్ర్ష్ నాయుడు మాట్్లడుతూ 1950 జనవర 26 భారత రాజా్యెంగానిని 
అమలులోకి రావడెం జరగిెంది. ప్రపెంచెంలోనే అతి పెద్ద రాజా్యెంగెం భారత రాజా్యెంగెం. 
భారత రాజా్యెంగ నిరా్మత డాకటీర్ బ్.ఆర్ అెంబేద్కర్ మనకి సవాతెంత్రెం వచి్చన తరావాత 
మూడు సెంవత్సరాలపాటు స్దీర్ెంగా తన మేధాశకితుతో మన హకు్కలని మన విధులని 
అెందులో పొెందుపరచడెం జరగిెంది. భారత రాజా్యెంగెం నిరా్మణెం జరగే నేటికీ 74 
సెంవత్సరాలు పూరతు చేస్కోవడెంతో ఈనాడు దేశవా్యపతుెంగా కూడా కుల, మత వర్ 
భేదలు లేకుెండా అెందరూ కూడా జనవర 26 రపబ్్లక్ డేని ఒక పెండుగ రోజులా 
జరుపుకోవడెం అదేవిధెంగా ఈరోజు సర్వాపలి్ల గ్రామెంలో ఉనని నియోజకవర్ జనసేన 
పార్టీ కారా్యలయెం నెందు జాతీయ జెండాను వేగరవేయడెం జరగిెంది. అెంబేద్కర్ గారు 
రాసన రాజా్యెంగెం పూరతుస్థాయిలో అమలు కావాలి. ప్ద, బడుగు బలహీన వరా్లకే 
నా్యయెం జరగాలి. స్మాను్యలకి ప్రభ్తవా కారా్యలయాలలో పూరతుస్థాయిలో పనులు 
జరగాలెంట్ ఒక జనసేనతోనే స్ధ్యెం. అెంబేద్కర్ గార ఆశయాలు స్ధిెంచాలెంట్ వార 
ఆశయెం నెరవేరాలెంట్ ఒక మా అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ గారతోనే స్ధ్యమనానిరు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో షేక్ రహీెం, పినినిశెటిటీ మలి్లకారు్జన్, స్ధాకర్, వెంకయ్య, స్బ్రహ్మణ్యెం, 
శ్రీహర, రవి కుమార్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

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

గునుకుల క్షోర్ ఆధ్వరయాంలో 
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: నెలూ్లరు: 74వ భారత గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జనసేన పార్టీ జిలా్ల 
ప్రధాన కార్యదరశు గునుకుల కిషోర్ నెలూ్లరు సటీ స్బేదర ప్ట నెందు తమ కారా్యలయెంలో 
ఘనెంగా నిరవాహిెంచారు. ఈ కార్యక్రమానికి వారతో జనసేన టీెం సభ్్యలు నిర్మల, కర్ెం, శ్రీను 
శరవణ, అలేఖ్, ప్రశాెంత్ గౌడ్, ప్రసనని, హమచెంద్ర యాదయ్, వినోద్, బాలు, ష్టజహాన్ 
తదితరులు పాల్్నానిరు.

మోపిదేవి జనసేన అధ్వరయాంలో ఘనంగా గణతంత్ర 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: అవనిగడడె, మోపిదేవి మెండల కేెంద్రమైన మోపిదేవి సెెంటర్ లో మోపిదేవి 
మెండల జనసేన పార్టీ అధవార్యెంలో మెండల పార్టీ అధ్యక్షులు పూషడపు రతనిగోపాల్ 
అధ్యక్షతన గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు మరయు శ్రీ స్బ్రహ్మణ్్యశవార స్వామి వార షషటీ వార్షక 
మహోత్సవాలో్ల భాగెంగా ఆలయానికి వచే్చ భకుతుల సౌకరా్యరథాెం మజి్జగ పెంపిణీ కార్యక్రమెం 
నిరవాహిెంచారు. ముెందుగా గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలో భాగెంగా ప్రముఖ నా్యయవాది, 
ఉమ్మడి కృష్టజిలా్ల జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు మతితు వెంకట్శవారరావు జాతీయ జెండా వెందనెం 
చేస జాతీయ నాయకులు చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేస నివాళ్లు అర్పెంచారు. అనెంతరెం 
మోపిదేవి పోలీస్ సేటీషన్ ఎసె్స్స స.హెచ్ పద్మ మోపిదేవి శ్రీ స్బ్రహ్మణ్్యశవార స్వామి షషటీ 
సెందర్ెంగా వచే్చ భకుతులకు ఏరా్పటు చేసన మజి్జగ పెంపిణీ కార్యక్రమెంను ప్రారెంభెంచారు. 
ఈ సెందర్ెంగా పలువురు నాయకులు ఈ కార్యక్రమాలను ఉదే్దశిెంచి ప్రసెంగిెంచారు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర మత్యఖ్ర కమిటీ నాయకులు లెంక యుగెంధర్, జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కృష్ట్ణజిలా్ల అధికార ప్రతినిధి రాయపూడి వేణుగోపాలరావు, పార్టీ జిలా్ల 
కార్యదరశు గాజుల శెంకర్ రావు, జిలా్ల సెంయుకతు కార్యదరశు ఉస్్మన్ షర్ఫ్, పెదకళ్ళిపలి్ల ఎెంపీటీసీ (1) అరజా ఆశాదేవి, మెండలములో పార్టీ తరుపున గెలిచిన వారుడె సభ్్యలు యరెంశెటిటీ 
స్నీల్, మతితు వెంశీ, శోభల రాఘవ, నియోజకవర్ సీనియర్ నాయకులు బచు్చ వెంకట్ నాథ్, బాదర్ల లోలాక్ష నాయుడు, మెండల పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు కకి్కలిగడడె ప్రభ్ కుమార, భోగిరడిడె 
స్ెంబశివరావు, మెరకనపలి్ల నర్ష్ మెండల కమిటీ నాయకులు కోస్రు రామారావు, కేతరాజు రామకృష్ణ, కలపాల ప్రస్ద్, మెండల పార్టీ వీర మహిళ కేతరాజు హిమ నాగ శ్రీవలి్ల, 
మెండల నాయకులు చెందన స్బా్రావు, ర్పల్ల సీతారామాెంజనేయులు, కామిశెటిటీ శ్రీనివాసరావు, నియోజకవర్ పార్టీ ఐటీ విభాగ హెడ్ స్దని నెందగోపాల్ మరయు పెద్ద సెంఖ్యలో 
మెండలములో ఉనని గ్రామ స్థాయి నాయకులు, జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

నియోజకవరగొ కారయాకరతుల సమావేశం 
నిర్వహించిన కదిర శ్రీకాంత్ రెడిడె

శతఘ్ని న్్యస్: తాడిపత్రి: గణతెంత్ర దినోత్సవ సెందర్ెంగా తాడిపత్రి పటటీణెంలోని 
పుటూ్లరు రోడుడెలో ఆర్.డి.టి. రూములకు ఎదురుగా ఉనని క.ఎస్.ఆర్ సనిమా హాలు నెందు 
గల స్థానిక జనసేన పార్టీ కారా్యలయెం నెందు నియోజకవర్ ఇెంచార్్జ కదిర శ్రీకాెంత్ రడిడె 
ఆధవార్యెంలో నియోజకవర్ సమీక్ష సమావేశానిని నిరవాహిెంచడెం జరగిెంది. ఈ సమావేశెం 
నెందు తాడిపత్రి నియోజకవర్ ఇెంచార్్జ కదిర శ్రీకాెంత్ రడిడె కార్యకరతులకు భవిష్యత్తు 
కారా్యచరణపై దిశానిర్్దశెం చేశారు. ఈ సెంధర్ెంగా శ్రీకాెంత్ రడిడె మాట్్లడుతూ రాబోవు 
రోజులలో జనసేన పార్టీని ప్రజలో్లకి బలెంగా తీస్కళ్్ల ప్రణాళ్కలు సద్ధెం చేస్తునానిమని 
దీనికి కార్యకరతులు అెందరూ సద్ధెంగా ఉెండాలని, కార్యకరతులకు ఎటువెంటి ఇబ్ెందులూ 
వచి్చనా తాను ముెందుెండి కాపాడుకుెంట్నని, ప్రజా పరపాలనే ధ్్యయెంగా అవినీతి 
లేని రాజ్యమే లక్షష్ెంగా పవన్ కళ్్యణ్ గారని ముఖ్యమెంత్రిగా చేసేవరకు జనసైనికులు 
అెందరూ పార్టీ కోసెం తమ వెంత్ కృష చేయాలని కార్యకరతులకు పిలుపునిచా్చరు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో నియోజకవర్ నాయకులు, పటటీణ నాయకులు, మెండల నాయకులు, 
ఐటీ టీమ్ సభ్్యలు మరయు జనసైనికులు పాలో్నానిరు.

పెనుకండలో ఘనంగా గణతంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు..

శతఘ్ని న్్యస్:  
పెనుకెండ: 74వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవెం 
సెందర్ెంగా మేకలపలి్ల 
జడ్.పి.హెచ్ హై స్్కల్ 
నెందు విద్యరుథాల నడుమ 
ముెందుగా డాకటీర్ బ్.ఆర్ 
అెంబేద్కర్ చిత్రపట్నికి 

మరయు మన భారత రాజా్యెంగ చిత్రపట్నికి పూజా కార్యక్రమెం నిరవాహిెంచి, త్రివర్ణ 
పతాకానిని ఎగురవేస విద్యరుథాలకు బహుమత్లు అెందజేస గణతెంత్ర దినోత్సవానిని 
ఉదే్దశిెంచి ప్రసెంగిెంచడెం జరగిెంది.

జాతీయ జండాను ఆవిషకిరంచిన ర్వుల మధు
శతఘ్ని న్్యస్:  రామగుెండెం నియోజకవర్ెం, గోదవరఖని ప్రధాన చౌరస్తు లో 74వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవెం సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి కర్ెంనగర్ జిలా్ల నాయకులు 
రావుల మధు జాతీయ జెండా ఆవిష్కరెంచారు. ఈ సెందర్ెంగా ఆయన మాట్్లడుతూ 
రామగుెండెం ప్రజలకు 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవ శుభాకాెంక్షలు తెలిపారు.. ఈరోజు 
యొక్క విశిషటీత కచి్చతెంగా ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు తెలుస్కని భారత స్వాత్రెంత్రఒ 
కోసెం పోరాడిన స్వాత్రెంత్ర సమరయోధులను స్మరెంచుకునానిరు. 1950 జనవర 26 
భారత రాజా్యెంగెం అమలులోకి వచి్చన రోజే కాకుెండా మొదటి స్ర పూర్ణ సవారాజ్యెం 
అని తీరా్మనెం చేస జెండా ఆవిష్కరెంచిన రోజు అని తెలియజేస్రు.. ఈ కార్యక్రమెంలో 
ఉమ్మడి కర్ెంనగర్ జిలా్ల నాయకులు రావుల స్యికృష్ణ, మెంథని శ్రవణ్, రామగుెండెం 
నియోజకవర్ెం నాయకులు చిటిటీ రాజశేఖర్, బెండార తిరుపతి, రవికాెంత్, రాకేష్, 
శశాెంక్, మృనల్, రాెంచెందర్, స్ర్ష్, కుమార్, మహెందర్, అశ్రీత్, సెంతోష్, పవన్, 
శ్రవణ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

కతతు కందరడా గ్రామంలో గణతంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: జనసేన 
నాయకులు పాల్్నటెం 
జరగిెంది. ఈ కార్యక్రమెంలో 
ఉపాధా్యయులు, స్్కల్ 
చైర్మను్ల, కెందరడా జనసేన 
ఎెంపీటీసీ పిలా్ల స్నీత 
స్ర్యనారాయణ, గ్రామ 

సర్పెంచ్ భారతి ప్రస్ద్, గ్రామ వార్డె మెెంబెరు్ల, గ్రామ పెద్దలు పాల్్నానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మైలవరం జనసేన ఆధ్వరయాంలో గణతంత్ర 
దినోత్సవ వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: 
మైలవరెం: స్థానిక 
జనసేన పార్టీ 
కారా్యలయెంలో 74వ 
గణతెంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలను ఘనెంగా 
ని ర వా హి ెం చా రు . 
వేడుకలలో భాగెంగా 

జనసేన పార్టీ మైలవరెం మెండల అధ్యక్షులు శీలెం బ్రహ్మయ్య జాతీయ జెండాను 
ఎగురవేశారు. అనెంతరెం మిఠాయిలు పెంపిణీ చేశారు. ఈ సెందర్ెంగా పార్టీ 
కారా్యలయానిని జాతీయ జెండా తోరణాలతో అలెంకరణ చేశారు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
జనసేన పార్టీ మైలవరెం మెండల ప్రధాన కార్యదరశు చెంద్రాల మురళ్కృష్ణ, భూక్య 
చిరెంజీవి, కార్యదరశు ఉయూ్యరు నాగరాజు, సెంయుకతు కార్యదరుశులు ఆనెం విజయ్ 
కుమార్, మాదస్ స్బా్రావు మరయు జనసైనికులు మర్రి కెండలరావు, బ్. ఓెంకార్ 
గోపి, రవిత్జ, శీలెం కెండలరావు, తము్మెండ్రు నవీన్, జనసేన సీనియర్ వీరమహిళ 
కనానిెంబ తదితరులు పాల్్నానిరు.

ర్జుపాలం జనసేన కార్యాలయంలో రపబ్లూక్ డే వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్: గుెంటూరు: రాజుపాలెం మెండలెం 
జనసేన పార్టీ కారా్యలయెం వద్ద 74వ గణతెంత్ర 
దినోత్సవెం సెందర్ెంగా జెండా వెందన కార్యక్రమెం 
జరగిెంది. కార్యక్రమెంలో భాగెంగా రాజుపాలెం 
మెండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు తోట నరసయ్య 
జెండా ఆవిష్కరెంచారు. ఈ కార్యక్రమనికి ఉమ్మడి 
గుెంటూరు జిలా్ల కార్యదరశు యరెంశెటిటీ రామకృష్ణ 
ముఖ్య అతిథిగా విచే్చస గణతెంత్ర దినోత్సవెం 
విశేష్టల గురెంచి ప్రసెంగిెంచారు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
రాజుపాలెం మెండల జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు 

బత్తుల హనుమెంతరావు, జనసేన నాయకులు గ్రెంధి సదశివరావు, మెండల ప్రధాన కార్యదరశు 
కేదర రమేష్, కార్యదరశు తమి్మశెటిటీ మహష్, సెంయుకతు కార్యదరశు చెవుల ఆెంజనేయులు, 
రాజుపాలెం గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు నారపుశెటిటీ కోట్శవారరావు, జనసేన పార్టీ నాయకులు 
పగడాల నరసెంహా రావు, పెమా్మ రమేష్ మరయు జనసైనికులు పాల్్నానిరు.

పరమి భువనేశ్వర 
సమక్ంలో రపబ్లూక్ డే 

వేడుకలు
శతఘ్ని న్్యస్:  వైజాగ్: భీమిలి జోన్, జీవీఎెంసీ ఒకటవ 
వారుడె జనసేన నాయకురాలు పరమి భ్వనేశవార 
నివాసెం వద్ద వార సమక్షెంలో 74వ గణతెంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు ఘనెంగా నిరవాహిెంచారు. ఈ కార్యక్రమెంలో 
జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్్నడెం జరగిెంది.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో దరశి జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: దరశు: భారతదేశ 
74వ గణతెంత్ర దినోత్సవెం 
సెందర్ెంగా ప్రకాశెం జిలా్ల, దరశు 
పటటీణెంలోని భవిత కేెంద్రెంలో 
బధిర విద్యరుథాలకు జనసేన 
పార్టీ ఆధవార్యెంలో గురువారెం 
లెంచ్  బాకు్సలు, పెండు్ల పెంపిణీ 
చేశారు. ఈ సెందర్ెంగా జనసేన 
పార్టీ జిలా్ల ప్రోగ్రామ్  కమిటీ 
సభ్్యలు మరయు పడమర 

గెంగవరెం వారుడె సభ్్యలు పస్పులేటి చిరెంజీవి మాట్్లడుతూ బధిర విద్యరుథాల జీవన 
ప్రమాణాలను పెెంచేెందుకు ప్రభ్తవాెం చర్యలు తీస్కోవాలనానిరు. ఆట సథాలెం లాెంటి 
అనువైన సౌకరా్యలు కలి్పెంచాలనానిరు. విద్యరుథాల ఆలనా పాలన చూసే ఉపాధా్యయుల 
సేవలను కనియాడారు. కార్యక్రమెంలో దరశు ఐటి కోఆరడెనేటర్ ఉలి్ల బ్రహ్మయ్య పార్టీ 
దరశు పటటీణ అధ్యక్షులు చాతరాశి కెండయ్య, నియోజకవర్ నాయకులు పుపా్పల 
పాపారావు, ఉలి్ల వెంకట్ష్, ఎస్ కే వెంకట్ష్, ఎస్.కే భాష, ఇనుగమూర అెంకిరడిడె, 
కురెంగి శ్రీనివాస్లు, కోవలకుెంట్ల శ్రీకాెంత్, పుపా్పల శ్రీకాెంత్, దివా్యెంగుల విద్యరుథాల 
తలి్లదెండ్రులు, రసర్్స ఉపాధా్యయులు జి స్బ్రమణ్యెం, ఎెం శ్రీనివాస్లు, ఆయా 
లీలావతి పాల్్నానిరు. దివా్యెంగుల విద్యరుథాలకు బాకు్సలు పెంపిణీ చేసన జనసేన పార్టీ 
కార్యకరతులకు భవిత సబ్ెంది అభనెందిెంచడెం జరగినది.

ఆంధ్రా అభివృదిధి – జనసేనతోనే సాధయాం 21వ రోజు
శతఘ్ని న్్యస్: సర్వాపలి్ల నియోజకవర్ెం, 
ముత్తుకూరు మెండలెం, జెంగాల కెండ్రిగ 
గ్రామెంలో ఆెంధ్రా అభవృది్ధ – జనసేన 
తోనే స్ధ్యెం 21వ రోజు కార్యక్రమానిని 
జనసేన పార్టీ నెలూ్లరు జిలా్ల కార్యదరశు, 
ముత్తుకూరు మెండల అధ్యక్షుడు 
మనుబోలు గణపతి ఆధవార్యెంలో 
నిరవాహిెంచడెం జరగిెంది. కార్యక్రమెంలో 
భాగెంగా ముత్తుకూరు మెండలెంలోని 
జెంగాల కెండ్రిగ గ్రామెంలో జనసేన 
పార్టీ నాయకులు కరపత్రాలు పెంచుతూ 
పార్టీ సద్ధెంతాలను, జనసేన పార్టీ 

అధికారెంలోకి వసేతు చేపటటీబోయే అభవృది్ధ ప్రస్థానానిని వివరస్తు ఈ కార్యక్రమెం కనస్గగా.. 
గ్రామస్థాలు మాట్్లడుతూ మేము మొదటినుెండి కాెంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకరతులమని, రాజశేఖర్ 
రడిడె మీద అభమానెంతో ఆయన తనయుడు జగనో్మహన్ రడిడెకి అవకాశెం ఇచా్చమని, సెంత 
పార్టీ వారమైన మాకే పిెంఛను్ల ఆప్స్రని, రైత్లకు గిటుటీబాటు ధర కలి్పస్తుమని నమి్మెంచి 
మోసెం చేస్రని, వైసీపీ పాలనపై తీవ్ అసెంతృపితుతో ఉనానిమని, ఈస్ర పవన్ కళ్్యణ్ కి 
అవకాశెం ఇచి్చ వైసీపీ ని అధికారెం నుెంచి దిెంచేయాలని భావిస్తునానిమని తెలియజేస్రు. ఈ 
కార్యక్రమెంలో జనసేన నాయకులు పోలూరు పెెంచల నరసెంహా, స.హెచ్ కస్మురు, ఏపూరు 
నాగేెంద్ర, తాెండ్ర శ్రీను పాల్్నానిరు.

రపబ్లూక్ డే వేడుకలలో ముత్తుకూరు జనసేన
శతఘ్ని న్్యస్: భారత రాజా్యెంగెం 
అమలులోకి వచి్చ 74 సెంవత్సరాలు 
అవుత్నని తరుణెంలో ముత్తుకూరు మెండల 
జనసేన నాయకులు గణతెంత్ర దినోత్సవానిని 
పురస్కరెంచుకుని ముత్తుకూరు మెండలెం, 
పిడతపోలూరు గ్రామెంలో భారత రాజా్యెంగ 
నిరా్మత డా. బాబా స్హెబ్ అెంబేద్కర్ 
విగ్రహానికి పూలమాల వేస నమస్కరెంచారు. 

ఈ సెందర్ెంగా జనసేన పార్టీ ముత్తుకూరు మెండల అధ్యక్షుడు మనుబోలు గణపతి 
మాట్్లడుతూ.. నేడు గణతెంత్ర దినోత్సవమే కాకుెండా, భారత దేశ ఔననితా్యనిని, సమగ్రతను 
చాట్ ‘జనగణమన’కు జాతీయ గీతెంగా గురతుెంపు వచి్చన రోజు. 1950 జనవర 24న రాజా్యెంగ 
సభ రవీెంద్రనాథ్ ఠాగూర్ (రవీెంద్రుడి) రచనను సీవాకరెంచి జాతీయ గీతెంగా ప్రకటిెంచిన 
రోజు. ఆలాపనకు 52 సెకను్ల పట్టీ ఈ విశిషటీ రచన దేశెంలోనే సెంస్కృత్లను ప్రతిబెంబ్ెంచేలా, 
భననితవాెంలో ఏకతవాెం చాట్లా ఉెంటుెందని ఇది ప్రతి భారతీయుడు గరవాెంచాలి్సన రోజు అని 
తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమెంలో పోలూరు పెెంచల నరసెంహా, స.హెచ్ కస్మురు, తాెండ్ర శ్రీను, 
ఏపూరు నాగేెంద్ర తదితరులు పాల్్నానిరు.

గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలోలూ పాల్గొనని సంకెట 
మహేష్

శతఘ్ని న్్యస్: భైెంస్ పటటీణెంలోని 
నిర్మల్ చౌరస్తు దగ్ర సబ్ మర్సబుల్ 
మెకానిక్ ఓనర్్స అససయేషన్ 
ఆధవార్యెంలో గణతెంత్ర వేడుకలు 
నిరవాహిెంచడెం జరగిెంది. కార్యక్రమానికి 
ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జనసేన పార్టీ 

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిలా్ల నాయకులు స్ెంకట మహష్ బాబు మాట్్లడుతూ దేశ సవాతెంత్రెం 
కోసెం ప్రాణాలు అర్పెంచిన ఎెందరో మహనీయులను గురుతు చేస్తు గణతెంత్ర దినోత్సవ 
సెందర్ెంగా ఈ దేశెంలో జీవిెంచడానికి హకు్క కలి్పెంచిన భారత రాజా్యెంగానిని ఇచి్చన గొప్ప 
మహనీయుడు డాకటీర్ బాబాస్హెబ్ అెంబేద్కర్ అదేవిధెంగా మనకు ఓటు అనే ఆయుధానిని 
ఇవవాడెం వల్ల సవాచఛామైన నాయకతావానిని ఎనునికోవడానికి ఒక వజ్రాయుధానిని ఇచి్చనటువెంటి 
రాజా్యెంగానికి ఈ సమాజెంలో వునని ప్రతి ఒక్కరు ఆ రాజా్యెంగానికి కుల మత వర్ విభేదలు 
త్డా లేకుెండా రాజా్యెంగానికి లోబడి ఉెండాలని గురుతు చేస్తు రాజా్యెంగానిని కాపాడడానికి యువత 
ముెందుెండాలని తెలియజేస్తు భవిష్యత్ లో దేశెం గరవాెంచదగ్ మనమెందరెం కలిస ఒకటిగా 
ఉెండడానికి ఈ వేదిక నుెండి పిలుపునిచా్చరు. ఈ కార్యక్రమెంలో అససయేషన్ అధ్యక్షులు కృష్ణ 
ఫారుక్ నాగేష్ దశరథ్ తదితరులు పాల్్నానిరు.

విడివాడ ఆధ్వరయాంలో గణతంత్ర దినోత్సవ 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్్యస్: తణుకు నియోజకవర్ెం 
జనసేన పార్టీ ఇెంచార్్జ విడివాడ 
రామచెంద్రరావు ఆధవార్యెంలో మెండపాక 
జనసేన ఆఫీస్ నెందు గణతెంత్ర 

దినోత్సవ వేడుకలు ఘనెంగా జరగాయి. ఈ కార్యక్రమెంలో మెండపాక గ్రామెం సర్పెంచ్ జానా 
వెంకటలక్ష్మి మరయు మెండపాక గ్రామెం వైస్ ప్రెసడ్ెంట్ శివ నాగ ప్రస్ద్, (నగేష్) తణుకు 
టౌన్ ప్రెసడ్ెంట్ కమిరడిడె శ్రీనివాస్, తణుకు మెండలెం జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు చికా్కల వేణు, 
ఇరగవరెం మెండలెం పార్టీ అధ్యక్షులు ఆకేటి కాశి, పెంతెం నానాజీ, జానా శ్రీనివాసరావు 
మరయు జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకరతులు పాల్్నానిరు.
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