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అహింసామూర్తికి ప్రణామాలు
శతఘ్ని న్యూస్: దాపరికం లేని జీవితం, జీవనం గంధీజీని మహాత్ముణ్ణి చేశాయి. ఆయన ఎననిడూ తనను 
తాను మహాత్ముడు అనుకోలేదు.. సమాజమే ఆయనిని మహాత్ముడి స్థానంలో అధిష్టంప చేసంది. ఆయుధం 
పట్టకండానే పోరాటం చేయవచ్చని నిరూపంచిన ధీరుడాయన. శాంతి, అహంసలక పరాయూయపదం.. భారత 
మాతక స్వేచ్ఛను ప్రస్దించిన వారిలో అగ్రగణ్యూడు.. మన గంధీ మహాత్ముడు. ఆ మహా నాయకడు మన 
దేశంలో జనిముంచడం మనందరి సౌభాగయూం అని జనస్న పార్్ట అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటనలో 
శాలాఘ్ంచారు. కృషతో మనుషులు రుషులవుతారు అనే మాటక నిలువెత్తు నిదర్శనం మహాతాము గంధీజీ. 
19వ శతాబ్ంలో ప్రపంచానిని ప్రభావితం చేసన నాయకలలో అగ్రభాగన గంధీజీ నిలిచారంటే ఆయన 
నమ్మున సదా్ధంతం, ఆచరించిన విధానం, స్వేచ్ఛ, స్వేతంత్యూరాల కోసం చేసన అలుపెరగని పోరాటం.. 
ఈ ప్రపంచానిని ఎంతలా ప్రభావితం చేశాయో మనం అర్ధం చేసుకోవచ్్చ. ఆయన ఎంచ్కనని సహాయ 
నిరాకరణ, సతాయూగ్రహం ఈనాటికీ ఎన్ని పోరాటాలక స్ఫూరితుగ నిలుసుతునానియి. మహాత్ముని జయంతి రోజైన 
అకో్టబర్ 2ను ‘ప్రపంచ అహంస్ దిన్త్సవం’గ ఐకయూరాజయూ సమ్తి ప్రకటించిందంటే గంధీజీ ప్రపంచంపై 
ఎంతటి బలమైన ముద్ర వేశారో మనక అవగతమవుత్ంది. “గెలవకపోవడం ఓటమ్ కాదు.. మళ్లా 
ప్రయతినించకపోవడమే ఓటమ్” అంటారు బాపూజీ. ఆ మహానుభావుని జయంతి సందర్ంగ నా పక్షాన, 
జనస్న శ్రేణ్ల పక్షాన ఆయనక జేజేలు పలుకతూ ప్రణామాలు అరిపిసుతునానినని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ అనానిరు.

"నా సేన కోసిం.. నా వింతు"కు 
రూ. 1.50 లక్షల విరాళిం

* కడప, కరూనిలు శ్రేణ్లను అభినందించిన పీఏసీ సభ్యూలు శ్రీ కొణ్దెల నాగబాబు
“నా స్న కోసం.. నా వంత్..” కారయూక్రమం కోసం కడప, కరూనిలు జిలాలాల నుంచి 
సమష్టగ రూ. 1.50 లక్షలు డీడీ రూపంలో జనస్న పార్్టకి విరాళంగ అందజేసన పార్్ట 
శ్రేణ్లను జనస్న రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభ్యూలు శ్రీ కొణ్దెల నాగబాబు గరు 
ప్రత్యూకంగ అభినందించారు. జనస్న అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గరి ఆశయాలను, 
జనస్న పార్్ట లక్షాయూలను విసతుృతంగ ప్రజలోలాకి తీసుకెళ్లాలని నాగబాబు గరు స్చించారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట నాయకలు శ్రీ తంగెళ్ళ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ గరు, వీర 
మహళలు శీలంశెటి్ట విజయ లక్ష్మీ, కపాపిల జ్యూతి, జన సైనికలు స్యి కమార్, 
సతీష్, శీలంశెటి్ట లక్షష్మయయూ, రాజేష్, కపాపిల కిరణ్, అంకిపలిలా అఖిల్ కలాయూణ్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

గింధీ మహాతుముడికి నివాళులర్్పించిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్ముడివరం: జనస్న పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభ్యూలు మరియు 
ముమ్ముడివరం నియోజకవరగొ ఇనా్చర్జ్ పతాని బాలకృషణి ఆదివారం ముమ్ముడివరం లంకతలమము గుడి 
వద్ గంధీ జయంతి సందర్ంగ గంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేస నివాళులరిపించారు. జనస్న పార్్ట 
సీనియర్ నాయకలు గుద్టి జంబి, ముమ్ముడివరం మండల అధయూక్షులు గొలలాకోటి వెంకనని బాబు, కడలి 
వెంకటేశవేరరావు, పోలిశెటి్ట కమార్, దూడల స్వేమ్ నాయుడు, గేదెల సవేరూపు, వంగ సీతారాం, పతాని 
శివకమార్, ఎలలామెలిలా లోకేష్, చంటి, స్యిబాబు, నిమముల శీను, బంత్ సతితుబాబు, ఆటో శ్రీను మరియు 
జనస్న పార్్ట నాయకలు, కారయూకరతులు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గొనానిరు.
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మహాత్మాగాంధీకి నివాళులర్పాంచిన అనుశ్రీ
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి, ప్రపంచానికి అహంస, సతాయూగ్రహ సదా్ధంతాలను అందించిన మహనీయుడు 
జాతిపత మహాతాము గంధీకి స్థానిక కంబాల చెరువు వద్ గంధీ జయంతి సందర్ంగ రాజమండ్రి సటీ 
జనస్న పార్్ట ఇంచార్జ్ అను శ్రీసతయూనారాయణ గంధీ విగ్రహానికి పూలమాలవేస జనస్న పార్్ట తరపున 
నివాళులు అరిపించారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజమండ్రి సటీ కార్పిరేషన్ ఉపాధయూక్షులు గుత్తుల సతయూనారాయణ, 
రాజమండ్రి సటీ కార్పిరేషన్ ప్రధాన కారయూదరు్శలు నలలాంశెటి్ట వీరబాబు, పైడి రాజు, రాజమండ్రి సటీ 
కార్పిరేషన్ కారయూదరి్శ గుణణిం శాయూంసుందర్, రాజమండ్రి సటీ జాయింట్ సెక్రెటర్ పొట్నిరి శ్రీనివాస్ ఠాగూర్, 
రాజమండ్రి జనస్న యువనాయకలు బయయూపునీడి స్రయూ, జనస్న నాయకలు ఏ.డి ప్రస్ద్, వెంకటేష్, 
భీమరాజు, శ్రీను మరియు జనసైనికలు, స్థానికలు ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేశారు.

గాంధీ జయాంతి సాందర్ాంగ మదనపల్లె జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
అన్నసాంతర్పణ

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లా నియోజకవరగొం, చితూతుర్ 
బస్్టండ్ లో జనస్న పార్్ట రాయలసీమ కో కనివేనిర్ 
గంగరపు రామదాసు చౌదరి ఆధవేరయూంలో అహంస్ 
పరమో ధరముమః అంట్, బ్రిటీష్ వారిని తరిమ్కొటి్టన శాంతి 
కాముకడు, ప్రపంచానికి స్ఫూరితు ప్రదాత, స్వేతంత్యూ 
సమరయోధుడు భారత జాతిపత మహాతాముగంధీ 
జయంతి సందర్ంగ అననిదాన కారయూక్రమంలో ప్రజలు 
పెద్ ఎత్తున పాల్గొనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమముడి 
చితూతుర్ జిలాలా ప్రధాన కారయూదరి్శ జంగల శివరాం, రాష్ట్ర 
చేనేత ప్రధాన కారయూదరి్శ అడపా సురేంద్ర, మదనపల్లా 
మండల అధయూక్షుడు గ్రానైట్ బాబు, నిమమునపల్లా మండల 
కమ్టీ కళ్యూణ్ ప్రదీప్ కమార్ రెడిడి రామసముధ్ం 
మండల అధయూక్షులు చంద్రశేఖర్, జాయింట్ సెక్రటర్ 
గజ్జ్ల రెడడిపపి, సనఉలాలా జగదీశ్ రాజేశ్ నవీన్ కమార్, 
కొలిమ్ ప్రస్ద్ మరియు వీర మహళలు రెడడిమము, కొల 
నాగవేణ్, క్ంతి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కిడ్నీ బాధితురాలికి 
‘బతుతుల’ ఆర్థిక సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం, రాజానగరం మండలం, కొతతు వెలుగుబంధ గ్రామానికి చెందిన కూటి భద్రమము 
కిడీని సమసయూతో రాజమండ్రి హాసపిటల్ నందు ట్రీటముంట్ తీసుకంటునని విషయం తెలుసుకనని జనస్న “నా 
స్వ కోసం నా వంత్” కమ్టీ కోఆరిడినేటర్ శ్రీమతి బత్తుల వెంకటలక్ష్మి పరామరి్శంచి… మెరుగైన వైదయూం 
చేయాలని డాక్టరులా స్చించి, వైదయూ ఖరు్చల నిమ్తతుం 10,000/-₹ రూపాయలు ఆరిథాక సహాయం అందించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో తోట అనిల్ వాసు, అడాడిల దొరబాబు, అడాడిల దురాగొప్రస్ద్, నాతిపాం త్జ బాబు 
పాల్గొనానిరు.
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మహాత్మా గాంధీ జయాంతి వేడుకలను ఘనాంగ నిర్వహాంచిన రెడ్డి అప్పల నాయుడు
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూరు నియోజకవరగొం జనస్న పార్్ట కారాయూలయంలో 
జాతిపత మహాతాము గంధీ 153 వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగ 
నిరవేహంచారు.. తొలుత గంధీ గరి చిత్పటానికి పూలమాలలు వేస 
నివాళులు అరిపించారు..
ఈ సందర్ంగ రెడిడి అపపిల నాయుడు మాటాలాడుతూ మహాతాము 
గంధీ గరు కలలు కనని సవేరాజయూం దేశంలో స్వేతంత్యూం వచి్చ 75 
వ సంవత్సరాలు పూరె్తున ఇంకా బ్రిటిష్ పరిపాలన లాగ పాలిసుతునని 
నాయకల తీరు చూసుతుంటే.. నాటి గంధీ గరు కలలు కనని సవేరాజయూం 
దేశంకోసం తాయూగం చేసన ఎందరో మహనీయుల తాయూగ ఫలితం 
శూనయూం అని రెడిడి అపపిల నాయుడు వాయూఖ్యూనించారు.. ఈరోజు 
రాష్ట్రంలో జగన్ మోహన్ రెడిడి పరిపాలన బ్రిటిష్ వారి పాలనను 
తలపసుతునని టు్ట కనిపసుతుంది.. పనునిల భారంతో రాష్ట్ర ప్రజలను అనేక 
ఇబ్ందులక గురి చేసుతునని జగన్ మోహన్ రెడిడి పరిపాలనా ఉననిది.. 
అనంతరం 25 వ డివిజన్ శనివారపు పేట గలిగోపురం సెంటరోలా 
ఉనని గంధీ గరి విగ్రహానికి రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగ కారయూదరి్శ 

దోనేపూడి లోవరాజు ,కొనికి మహేష్ గరి ఆధవేరయూంలో పూలమాల వేస జయంతి వేడుకలను నిరవేహంచారు..ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూ అతిథిగ పాల్గొనని శిరిపలిలా శివరామకృషణి ప్రస్ద్ 
గరికి అభినందనలు తెలియజేశారు..
ఈ కారయూక్రమంలో నగర అధయూక్షుడు నగరెడిడి కాశీ నరేష్, ప్రధాన కారయూదరి్శ సరిది రాజేష్, అధికార ప్రతినిధి అలులా స్యి చరణ్, సోషల్ మీడియా కో ఆరిడినేటర్ జనస్న రవి, జాయింట్ 
సెక్రటర్ ఎట్ంచి ధరేముంద్ర, కారయూవరగొ సభ్యూలు బండా రాము నాయుడు, నాయకలు గుబ్ల నాగేశవేరరావు, నిమముల శ్రీనివాసు, కందుకూరి ఈశవేరరావు, చీమల గోప, ఎ. సురేష్ 
మరియు 25 వ డివిజన్ జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

పుట్టపరతి జనసేన ఆధ్వర్ాంలో ఘనాంగ మహాత్మా గాంధీ జయాంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీసతయూస్యి జిలాలా కేంద్రం, పుట్టపరితులో మహాతాము గంధీ 
జయంతి వేడుకలు ఘనంగ జరిగయి. సతాయూగ్రహమే ఆయుధంగ అహంస 
మారగొంలో పోరాడి కోటాలాది భారతీయులక స్వేచ్ఛ, స్వేతంత్నిని అందించిన 
జాతిపత మహాతాము గంధీ 153వ జయంతి సందర్ంగ ఘన నివాళులు 
అరిపించిన శ్రీసతయూస్యి జిలాలా పుట్టపరితు జనస్న పార్్ట నాయకలు, కారయూకరతులు. 
ఈ సందర్ంగ గంధీ ఆశయాలను మరియు ఆయన దేశం కోసం చేసన 
పోరాటాలను సమురించ్కంట్ ఆయనకి నివాళులు అరిపించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట ఉమముడి అనంతపురం జిలాలా ప్రధాన కారయూదరి్శ 
అబు్ల్ అబు, జిలాలా కారయూదరి్శ మరియు పుట్టపరితు పట్టణ అధయూక్షులు బగగొరం 
శ్రీనివాసులు, డాక్టర్ పలలాపు తిరుపత్ంద్ర, బయ వంశీ, మేకల పవన్, మాండిలా 
ఆదిశేషు, చిగచేరలా గణేష్, తిరుపతి ప్రకాష్, విజయ్ స్యి, పాపరెడిడిపలిలా విజయ్, 
స్యి ప్రభ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

సర్్వపల్లె జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
మహాత్మానికి ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: సరేవేపలిలా, వెంకటాచలం మండలం సరేవేపలిలా గ్రామంలో ఉనని జనస్న 
పార్్ట కారాయూలయంలో ఆదివారం మహాతాముగంధీ జయంతి వేడుకను సరేవేపలిలా 
నియోజకవరగొ జనస్న పార్్ట ఆధవేరయూంలో ఘనంగ నిరవేహంచారు. ఈ సందర్ంగ 
సరేవేపలిలా నియోజకవరగొ జనస్న పార్్ట నాయకలు బబ్్పలిలా సురేష్ నాయుడు 
ఆధవేరయూంలో గంధీ చిత్పటానికి పూలమాలవేస నివాళులరిపించారు. బబ్్పలిలా సురేష్ 
నాయుడు మాటాలాడుతూ మహాతాము గంధీ శాంతి మారగొంతో చేతిలో ఆయుధం లేకండా 
ఆయన ఒక్క అడుగుతో కొనిని కోటలా మందిని నడిపంచి బ్రిటిష్ వారి బానిస సంకెళలా 
నుంచి భారతీయులని విముకతులను చేస సవేరాజయూమైన జనముహక్క అనే నినాదంతో 
ఆ మహనీయుని బాటలో ప్రతి ఒక్కరు నిలవాలని, పల్లాలను అభివృది్ధ చేయాలని, 
స్మానుయూలక నాయూయం జరగలని, ప్రభ్తవే కారాయూలయాలోలా అవినీతికి పాలపిడే వారిపై 
కఠిన చరయూలు తీసుకోవాలని, ఇవనీని కొనస్గలంటే జనస్నతోనే స్ధయూమని అనానిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో రహం, సందీప్, శ్రీహరి, వంశీ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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

గాంగరపు రామదాస్ చౌదర ఆధ్వర్ాంలో ‘నా సేన కోసాం నా వాంత్ ‘
మదనపల్లె నియోజకవర్ంలో క్రౌడ్ ఫండంగ్ ద్వారా జనసేన పార్టీలో ప్రజల భాగస్వామయూం
శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లా, ఎంతో ఉననితమైన ఆశయాలు కలిగన జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యూణ్  రాజకీయలలో ప్రజలను భాగస్వేమయూం చేస్తు ప్రజలక మెరుగైన పాలన రావడానికి 
క్రౌడ్ ఫండింగ్ కి నాంది పలికారని జనస్న పార్్ట రాయలసీమ కో కనీవేనర్  గంగరపు రామదాస్ చౌదరి పేర్్కనానిరు. ఆదివారం జనస్న పార్్ట కారాయూలయంలో మదనపల్లా నియోజకవరగొ 
జనస్న పార్్ట కారయూకరతులు, పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు, చిరంజీవి, మెగ ఫ్యూమ్లీ అభిమానులతో నా స్న కోసం నా వంత్ సమీక్షా సమావేశం నిరవేహంచారు. ఈ సందర్ంగ 
గంగరపు రామదాస్ చౌదరి మాటాలాడుతూ రాజకీయాలలో పెను మారుపిలు ఆశీస్తు తాను నమ్మున సదా్ంతం, భావజాలానిని ప్రజలక తెలియజేయడానికి ఎపపిటికపుపిడు న్తన పంత 
ఎంచ్కోవడంలో జనస్నాని రాజకీయ పరిణ్తికి నిదర్శనం అనానిరు. ప్రపంచ వాయూపతుంగ ప్రసుతుత క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనేది అందరిని కలిప నిరిణిత లక్షాయూనిని అందుకనే ఆరిథాక మంత్ం అని 
వివరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట ఉమముడి చితూతురు జిలాలా ప్రదాన కారయూదరి్శ జంగల శివరామ్ రాయల్, చేనేత విభాగం ప్రధాన కారయూదరి్శ అడపా సురేంద్ర, లీగల్ సెల్ 
అధయూక్షులు అమరనారాయణ, జగదీష్, తోట కలాయూణ్, నవీన్ రెద్మము కొల నాగవేణ్, మండల పార్్ట అధాయూక్షులు గ్రానైట్ బాబు, టౌన్ ప్రెసడంట్ శకితు జంగల రామసముధ్ం చంద్రశేఖర్, 
క్ంతి, లక్ష్మీపతి జాయింట్ సెక్రటరి సనఉలాలా గజ్జ్ల రెడడిపపి పాల్గొనానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్ాంలో ఘనాంగ గాంధీ జయాంతి వేడుకలు
జనసేన పార్టీ బోనకల్ మండల కమిటీ ఆధవారయూంలో మహాత్మా గంధీ జయంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మధిర, స్థానిక బనకలులా రైలేవే స్్టషన్ పరిధిలో ఉనని మహాతాము గంధీ విగ్రహానికి పూలమాలు 
అరిపించిన జనస్న పార్్ట మండల కమ్టీ. అకో్టబర్ రెండవ త్దీ ఆదివారం రోజున మహాతాము గంధీ 153వ జయంతి 
వేడుకలు ఘనంగ నిరవేహంచారు. ఈ సందర్ంగ జనస్న పార్్ట మండల అధయూక్షులు తాళ్లారి డేవిడ్ మాటాలాడుతూ 
గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఓ స్మానయూ మానవునిగ పుటి్టన గంధీజీ తెలలా దొరలను శాంతి అహంస అను ఆయుధాలతో 
తరిమ్కొటే్టందుక ఎన్ని పోరాటాలు చేశారు. ఈ సమయంలో యావత్ భారత వాణ్ అంతా అతని శాంతియుత 
పోరాటానికి మద్త్ పలికింది. కోటాలాదిమంది జనాలు ఆయన వెంట నడిచారు. ఈ సందర్ంలో ఆయన విశవేం 
మొతాతునికి ఆదర్శంగ నిలిచారు. నా జీవితమే నా సందేశమని చాటి చెపపిన మహనీయుడు గంధీజీ. అహంస్ 
మారగొంలోనే ఆయన స్రుయూడు అసతుమ్ంచని బ్రిటిష్ స్మ్రాజాయూనిని గడగడలాడించాడు. ప్రపంచానికి ఆయన 
అందించిన పదునైన ఆయుధం అది. మహాతాము గంధీ అందించిన అహంస ఉదయూమం యావత్తు ప్రపంచానికి 
పూరితుగ నిలిచింది. భారతదేశం గరివేంచదగన మహనీయులలో మహాతాము గంధీ ఒకరి కంటే ముందుంటారని 
చెపపివచ్్చ. భారతావనికి స్వేచ్ఛ సవేతంత్ం అందించడం కోసం చేసన పోరాటానికి గంధీజీ ఎంచ్కనని శాంతి, 
అహంస మారగొం భారతీయులకే కాదు యావత్తు ప్రపంచానికే మారగొదర్శకం అయిందని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమానికి 
మండల ఎగజ్కూయూటివ్ నంబర్ ఎస్్క జానీ భాష, మండల సహాయ కారయూదరి్శ షేక్ బాజీ బాబా తదితరులు పాల్గొనానిరు.

అహాంసే ఆయుధాంగ స్్వతాంత్్ాం తెచిచిన మహాత్మాడు గాంధీ: ఆదాడ మోహనరావు
జనసేన పార్టీ అధవారయూంలో గంధీ జయంతి వేడకలు
జనంకోసం జనసేన కారయూక్రమం నిరవాహణ

శతఘ్ని న్యూస్: జనస్నపార్్ట అధవేరయూంలో సీనియర్ నాయకలు ఆదాడ మోహనరావు, ఆదివారం ఉదయం మహాతాము గంధీ జయంతి వేడుకలిని స్థానిక శ్రీ కనయూకపరమేశవేరి ఆలయం 
వద్నునని మహాతాము గంధివిగ్రహం వద్ నిరవేహంచారు. ముందుగ జనస్న నాయకలు మహాత్ముని విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస నివాళులరిపించారు. అనంతరం కనయూకాపమేశవేరి 
అలయప్ంతం, మెయిన్ రోడుడిలో జనంలోకి జనస్నకారయూక్రమానిని చేపటా్టరు.
ఈ సందర్ంగ జనస్న నాయకలు అదాడ మాటాలాడుతూ మహాతాము గంధీ, లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి లాంటి ఎందరో మహనీయుల తాయూగలఫలితమే నేడు మనమంతా స్వేచా్చస్వేతంత్లను 
అనుభవిసుతునానిమని, అహంస్ ఆయుధంగ చేసుకని అనాటి తెలలాదొరల నిరంకసతవే పాలనక చరమగీతం పాడిన మహనీయులను ప్రతీఒక్కరూ ఆదర్శంగ తీసకోవాలనానిరు.
జనస్న పార్్ట బలోేతానికి, ప్రసుతుత పాలనలో ప్రజలు పడుత్నని అవసథాలను తెలిపేందుకే ప్రజానీకానికి కరపత్లరూపంలో జనంలోకి జనస్న కారయూక్రమానిని చేపడుత్నానిమని అనానిరు.
కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట సీనియర్ నాయకలు, జీలాలా చిరంజీవి యువత అధయూక్షుడు తాయూడ రామకృష్ణిరావు (బాలు), వంక నరసంగరావు, దంత్లూరి రామచంద్ర రాజు, 
స్యికమార్, పాల్గొనానిరు.
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రామగాండాం జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ జయాంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: రామగుండం, జాతిపత మహాతాముగంధీ 153 వ జయంతి సందర్ంగ స్థానిక గోదావరి 
ఖని ప్రధాన చౌరస్తులో గల గంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేస నివాళులు అరిపించడం జరిగంది. ఈ 
కారయూక్రమంలో ఉమముడి కర్ంనగర్ జిలాలా యువజన అధయూక్షులు రావుల మధు, పెద్పలిలా పారలామెంట్ 
వరి్కంగ్ కమ్టీ మెంబర్ రావుల స్యికృషణి, ఉమముడి కర్ంనగర్ జిలాలా నాయకలు రాజ్ కమార్, 
రామగుండం మండల యువజన అధయూక్షులు ఏమూరలా రంజిత్, ఉపాధయూక్షులు రవికాంత్, తిరుపతి, 
ఆరగొనైజింగ్ సెక్రటర్ పోటలా శశాంక్, రాకేష్, ఎగజ్కూయూటివ్ మెంబెర్ ఆశ్రిత్, సురేష్, మహేష్ తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

గాంధీజీ కలలు కన్న స్వరాజ్ాం జనసేనతోనే స్ధ్ాం: కాండ్శెట్్ట ప్రవీణ్ కుమార్
శతఘ్ని న్యూస్: శింగనమల, గంధీజీ కలలు కనని సవేరాజయూం జనస్నతోనే స్ధయూమని జనస్నపార్్ట శింగనమల 
నియోజకవరగొ నాయకలు కొండిశెటి్ట ప్రవీణ్ కమార్ అనానిరు. ఈ మేరక ఆదివారం నారపిల మండల కేంద్రంలో 
జనస్నపార్్ట నాయకలు కొండిశెటి్ట ప్రవీణ్ కమార్ ఆధవేరయూంలో జాతిపత మహాతాము గంధీ 153వ జయంతి వేడుకలు 
ఘనంగ నిరవేహంచారు. ముందుగ వారు గంధీ చిత్పటానికి పూలమాలలు వేస నివాళులు అరిపించి ఆయన దేశం 
కోసం చేసన స్వలను కొనియాడారు. ఈ సందర్ంగ కొండిశెటి్ట ప్రవీణ్ కమార్ మాటాలాడుతూ తెలలాదొరల నుండి 
మన జాతి బానిస సంకెళలాను తెంపడానికి సతయూం, అహంస మారాగొలను ఎంచ్కని భారత స్వేతంత్యూ ఉదయూమాలలో 
కీలకమైనటువంటి ఉపుపి సతాయూగ్రహం, కివేట్ ఇండియా ఉదయూమం, సహాయ నిరాకరణ వంటి అనేక ఉదయూమాలలో 
ప్రధాన భూమ్క పోషంచారని అనానిరు. నేటితరం యువత గంధీజీని ఆదర్శంగ తీసుకని ఆయన బాటలో నడవాలని 
పలుపునిచా్చరు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న నాయకలు కలవాయి విశవేనాథ్ రెడిడి, ఆస్ది పవన్ కళ్యూణ్, అన్సర్ 
బాష్, లోకేష్, నాగేష్, శివరాయల్, నాగేశవేర్ రెడిడి, శాయూమ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

మహాత్మాగాంధీకి ఘననివాళులర్పాంచిన నరస్పురాం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: నరస్పురం, నియోజకవరగొంలో గంధీ జయంతి వేడుకలు ఘనంగ నిరవేహంచిన 
నరస్పురం నియోజకవరగొ జనస్న పార్్ట ఇంచారిజ్ మరియు పఏస సభ్యూలు మరియు రాష్ట్ర మత్స్యకార 
వికాస విభాగ ఛైరెమున్ బమ్ముడి నాయకర్ మరియు నియోజకవరగొ నాయకలు చాగంటి మురళి కృషణి 
(చినని). ఈ కారయూక్రమంలో జక్కం బాబిజ్, ఆకన చంద్రశేఖర్, వలవల నాని, ఆకల వెంకటస్వేమ్, 
కోపలిలా శ్రీను, వాతాడి రమేష్, పెమాముడి కిరణ్, యాదంరెడిడి సుబా్రావు, బళలా శ్రీను, పోలిశెటి్ట నళిని, 
తోట అరుణ, కొపాపిడి కృషణివేణ్, వలవల స్విత్రి, పులపరితు రాంబాబు, కరణి కమార్, పోలిశెటి్ట స్ంబ 
మరియు నియోజకవరగొ జనస్న పార్్ట నాయకలు, కారయూకరతులు, వీర మహళలు మరియు జనసైనికలు 
పాల్గొనానిరు.

సాంగరాయకాండ జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
మహాత్మాగాంధీకి ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: కొందెప, మహాతాముగంధీ జయంతి సందర్ంగ జనస్న పార్్ట 
ఆధవేరయూంలో సంగరాయకొండలో గల గంధీ విగ్రహాలు అనినిటికీ పూలమాలలు వేస 
ఘనంగ నివాళులు అరిపించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో సంగరాయకొండ 
మండల అధయూక్షులు అయినాబతితున రాజేష్, అనుములశెటి్ట కిరణ్ బాబు, షేక్ చాన్ 
బాష్, గుంటుపలిలా శ్రీనివాసులు, కాసుల శ్రీకాంత్, షేక్ సులాతున్ భాష, చలంచరలా 
కమార్, తగరం రాజు, పోలిశెటి్ట విజయ్ కమార్, షేక్ మాబాష్, షేక్ ఖ్దర్ బాష్, 
వెంకటేశవేరులా మరియు వీర మహళలు, జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

మహాత్మాగాంధీకి నివాళులర్పాంచిన 
21వ డ్విజన్ జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్:  కాకినాడ సటీ, స్థానిక 21వ డివిజన్ జనస్న అధయూక్షులు మండపాక 
దురాగొప్రస్ద్ ఆధవేరయూంలో మహాతాముగంధీ జయంతి సందర్ంగ గంధీ విగ్రహాఇకి 
పూలమాలలు వేస ఘననివాళులు అరిపించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 21వ 
డివిజన్ కమ్టీ సభ్యూలు క్షత్రియ దురాగొ సంగ్, కరిములాలా, రామచంద్రరావు మరియు 
వార్డి లోని ప్రజలు పాల్గొనానిరు.
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ములకలపల్లె జనసేన ఆధ్వర్ాంలో మహాత్మాగాంధీకి ఘననివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొతతుగూడం జిలాలా, అశావేరావుపేట నియోజకవరగొం, ములకలపలిలా 
గంధీ జయంతి సందర్ంగ ములకలపలిలా మండలంలో జనస్న పార్్ట ములకలపలిలా మండల 
అధయూక్షుడు తాటికొండ ప్రవీణ్ మండల కమ్టీ ఆధవేరయూంలో మహాతముగంధీ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేస కొబ్రికాయలు కొటి్ట జయంతి వేడుకలను ఘనంగ నిరవేహంచడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు మాటాలాడుతూ స్వేతంత్ సమరయోధులు 
గంధీ అహంస్వాది, శాంతియుత పోరాట సమరయోధుడని కొనియాడారు. అదేవిధంగ 
గంధీ స్ఫూరితుని గుండల నిండా నింపుకనని వయూకితు పవన్ కళ్యూణ్ అని వీరి బాటలోనే జనస్న 
పార్్ట నాయకలు కారయూకరతులు నడుస్తురని ప్రతి ఒక్కరికి స్ఫూరితుదాయకంగ నిలుస్తురని, ఈ 
సందర్ంగ తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట ఉమముడి ఖమముం జిలాలా 
యువజన విభాగ సెక్రెటర్ గరికే రాంబాబు మరియు ఉమముడి ఖమముం జిలాలా విదాయూరిథా విభాగం 

కారయూనిరావేహక సభ్యూలు గొలలా వీరభద్రం, మండల ఉపాధయూక్షుడు పొడిచేటి చినానిరావు, మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ వుకే నాగరాజు, మండల సెక్రెటర్ బాదావత్ రవికమార్, కారయూకరతులు 
నక్కన రమేష్, బడ నాగరాజు నాయక్, భరావత్ హరి, నకరికంటి రాము, మురళి, కంజ పాపారావు, కొర్స రమేష్, బాడిశ వేణ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గిరసేన జనసేన – జనాం వద్దకు జనసేన 13వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, జనస్నపార్్ట అధవేరయూంలో ఆదివారం ఉదయం బడలాపాడు గ్రామంలో 
పాఠశాల ఆవరణలో ఉననిటువంటి సరసవేతి దేవి విగ్రహం వద్ ప్రత్యూక పూజలు చేశారు. అనంతరం 
మహాతాము గంధీజీ విగ్రహానికి, లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి చిత్ పటానికి పువువేల మాలవేస జయంతి వేడుకలని 
ఘనంగ నిరవేహంచారు. పాలకొండ నియోజకవరగొఒ జనస్న పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యూడు షేక్ ఆజాద్ 
ఆరి్ధక సహకారంతో ఒకటి నుండి పదవ తరగతి చదువుత్నని విదాయూరి్ధని, విదాయూరు్ధలక బుక్్స, పెనునిలు, 
కంపాస్ బాక్్స లు, పేడ్్స తో పాటు 10వ తరగతి విదాయూరుథాలక అల్ ఇన్ ఒన్ మెటీరియల్ అందించారు. 
ఆజాద్ మాటాలాడుతూ విదాయూరుథాలు అందరూ బాగ చదువుకొని మీ తలిదండ్రులక, మీ పాఠశాలక, 
గ్రామానికి మంచి పేరు తీసుకరావాలని అనానిరు. జనస్న జానీ, మత్స పుండర్కం మాటాలాడుతూ ఈ 
సందర్ంగ మహాతాము గంధీ, లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి లాంటి ఎందరో మహనీయుల తాయూగలఫలితమే 
నేడు మనమంతా స్వేచా్చ స్వేతంత్యూలను అనుభవిసుతునానిమని, అహంస్ ఆయుధంగ చేసుకని 
అనాటి తెలలాదొరల నిరంకసతవే పాలనక చరమగీతం పాడిన మహనీయులను ప్రతీఒక్కరూ ఆదర్శంగ 
తీసుకోవాలని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో పాలకొండ నియోజకవరగొ జనస్న పార్్ట క్రియాశీలక సభ్యూలు 
దతితు గోపాలకృషణి, జామ్ అనిల్, వారాడ సతీష్, ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

బాబు పాలూరు ఆధ్వర్ాంలో 
‘నా సేన కోసాం నా వాంత్’

మహాతమాగంధీ మరియు లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రిలకు ఘన నివాళులు
శతఘ్ని న్యూస్: పారవేతీపురం, జనస్న అధినేత పలుపుమేరక పార్్టని 
బలోపేతం చేస్ందుక జనస్న పార్్ట ప్రతిష్్టతముంగ ప్రంభించిన 
‘నా స్న కోసం నా వంత్’ కారయూక్రమంలో భాగంగ “నా స్న కోసం 
నా వంత్” కారయూక్రమానిని ఆదివారం పారవేతీపురం నియోజకవరగొం, 
బలిజిపేట మండల కేంద్రంలో జనసైనికలతో నిరవేహంచడం జరిగంది. 
అనంతరం “అహంస్ మూరితు” మహాతము గంధీ విగ్రహానికి మరియు 
జై జవాన్ జై కిస్న్ అంట్ స్వేతంత్యూరా సమరంలో తనదైన శైలిలో 
పోరాటం చేసన లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి చిత్పటానికి పూలమాల 
వేస నివాళులు అరిపించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట రాష్ట్ర 
కారయూక్రమాల నిరవేహణ కారయూదరి్శ బాబు పాలూరు, మండల నాయకలు 
గంటేయూడ స్వేమ్ నాయుడు, పరుచూరి రమణ, ఉంగరాల నాగేశవేరరావు, 
అక్కం నాయుడు, సంతోష్, గననిర వాసు, వంశీ, త్రినాథ్, గోవింద్, 
సతయూం నాయుడు మరియు జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

పెనుకాండ జనసేన ఆధ్వర్ాంలో మహాత్మా గాంధీ జయాంతి 
వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: పెనుకొండ: 
జాతిపత మహాతాము గంధీ 153 వ 
జయంతి సంధర్ంగ పెనుకొండ 
మండల కేంద్రం లోని జనస్న పార్్ట 
కారాయూలయంలో మహాతాము గంధీ 
గరి చిత్పటానికి పూలమాల వేస 
అనంతరం గంధీ సరి్కల్ నందు 
గల విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస, 
ఘనంగ నివాళులుఅరిపించి ఆయన 
ఆశయాలను స్ధించడానికి కృష 

చేస్తుమని ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో పెనుకొండ నియోజకవరగొ నాయకలు కమార్, 
రాజేష్, మండల కనీవేనర్ మహేష్, మండల ఉపాధయూక్షులు మంజునాథ్, సురేష్, మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ 
హర్షవర్ధన్, వీర మహళ శిర్ష, మరియు నాయకలు బంగరు, హరి నాయక్, మలేలాష్, విజయ్ సంతోష్, 
రమేష్, జనార్ధన్, సురేష్, మంజునాథ్, రమేష్, తదితరులు పాల్గొని ఘన నివాళులరిపిచడం జరిగంది.

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

జాతిపిత గాంధీ మహాత్మానికి ఘననివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: సతాయూగ్రహమే ఆయుధంగ అహంస మారగొంలో పోరాడి కోటలా మంది 
భారతీయులక స్వేచ్ఛ, సవేతంత్లు అందిచిన జాతిపత మహాతాము గందీ గరి 
జయంతి సందర్ంగ ఆ మహానియుడికి విశాఖ విభాగ మత్స్యకార రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరి్శ డా. మూగ శ్రీనివాస రావు, 36వ వారుడి జకా్క వాసుదేవరావు, బకం 
శరత్ఘ మరియు 34వ వారుడి వెంకట్ పవననిం మరియు 39వ వారుడి జనస్న రమేష్ 
ఘనంగ నివాళురిపించారు.

మహాత్మాగాంధీకి నివాళులర్పాంచిన మడకశిర జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: మడకశిర, జాతిపత మహాతాముగంధీ జయంతిని పురస్కరించ్కొని మహాతాముగంధీ విగ్రహానికి జనస్న 
నాయకలు పూలమాలలు వేస నివాళులరిపించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మడకశిర జనస్నపార్్ట పట్టణ అధయూక్షుడు 
టి.యశవేంత్, పవన్ కళ్యూణ్, హర్షద్, హర్ష్, కమార్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కాంచికచరలె జనసేన ఆధ్వర్ాంలో మహాత్మా గాంధీ, లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి జయాంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: నందిగమ, కంచికచరలా జనస్న పార్్ట మండల అధయూక్షుడు నాయిని సతీష్ ఆధవేరయూంలో సవేతంత్ 
సమరయోధులు మహాతము గంధీ, లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి ల జయంతి సందర్ంగ వారి చిత్పటాలక పూలమాలలు 
వేస ఘనంగ నివాళులు అరిపించారు. అనంతరం పెద్ బజారులో గల మహాతాము గంధీ, పొటి్ట శ్రీరాములు విగ్రహాలక 
పూలమాలలు వేస నివాళులరిపించారు, ఈ సందర్ంగ సతీష్ మాటాలాడుతూ స్వేతంత్యూరా సంగ్రామంలో బ్రిటిష్  వారికి 
వయూతిరేకంగ అహంస, సతాయూగ్రహమనే సదా్ధంతాలను ఆచరించి విజయం స్ధించి చూపటం దావేరా ప్రపంచానికి 
సరికొతతు పోరుబాటను మహాతాము గంధీ పరిచయం చేశారని గంధీ ఆచరించిన బాటలో పయనించిన ఎన్ని దేశాలు 
బానిసతవేం నుంచి విముకితు పొందాయని తెలిపారు. భారతదేశానిని గంధీ పుటి్టన దేశంగ చెపుపికనే స్థాయి కలిగన 
మహా పురుషుడు అని కీరితుంచారు.స్వేతంత్యూ ఫలాలు దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికీ అందాలనానిరు. భారతదేశ మలి ప్రధాని, 
స్వేతంత్రయూదయూమంలో ప్రముఖ పాత్ధారి, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్్ట సీనియర్ నాయకడు, జై జవాన్ జై కిస్న్ 
నినాదంతో ప్రజల అభిమానానిని చూరగొనని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జీవితం అందరికీ ఆదర్శమని పేర్్కనానిరు. వీరిద్రూ 
ఆంగేలాయుల పాలన నుండి భారతదేశానికి స్వేతంత్యూరాం స్ధించిన నాయకలలో అగ్రగణ్యూలు. సతయూము, అహంస 
మారగొము దావేరానే స్వేతంత్యూరాం స్ధించవచ్చని తెలిపన మహనీయులు అని చెపాపిరు.అందరికీ సమానంగ పరిపాలన 
చేరువవావేలని కోరారు.ఈ కారయూక్రమంలో వనపరితు పదామురావు, కర్ర నాని, కొటారు దేవేంద్ర, దేవిరెడిడి అజయ్ బాబు, 
పెరుమాళ్ళ సురేష్, పెది్నేడి హరిబాబు, జ్ర్రిపోత్ల చంటిబాబు, పుపాపిల వేణ్గోపాల్, కోటి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గరా్న సతితిబాబు ఆధ్వర్ాంలో గాంధీ మహత్మానికి ఘననివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ, జాతిపత మహాతాము గంధీ జయంతి సందర్ంగ, పాలకొండ 
జనస్న పార్్ట కారాయూలయంలో పాలకొండ నియోజకవరగొం జనస్న నాయకలు గరా్న 
సతితుబాబు ఆయనను సమురించ్కని ఆయన చిత్పటానికి పూలమాలలు వేస ఘననివాళులు 
అరిపించారు. అనంతరం నాగవంసపు జంక్షన్ లో ఉనని “జాతిపత మహాతాము గంధీ” 
విగ్రహానికి పూలమాలవేస ఘన నివాళులరిపించారు. ఈ సందర్ంగ సతితుబాబు 
మాటాలాడుతూ మహాతము గంధీ గరు భారతదేశానికి స్వేతంత్ం తీసుకరావడానికి 
శాంతి, అహంస బాట పటి్ట బలమైన పోరాటం చేసన వయూకితు అని ఆయన కొనియాడారు. 
ఈ భారతదేశంలో పౌరులు ఆయన ఆశయాలను ఆచరణలోకి తీసుకొచి్చ భారతదేశానిని 
ఉననితమైన రాజాయూంగ తీరి్చదిదా్లని ఆయన అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో మ్డితాన 
ప్రస్ద్, డంక శివ ప్రస్ద్, సతివాడ వెంకటరమణ, గరా్పు నరేంద్ర, డంపాక 
స్యికమార్, కోడి వెంకటరావు నాయుడు, జలూలా స్ంబాబు, రాజు, రమేష్, సుమన్_
అమల, సంతోష్, రాంబాబు, స్రయూ, త్జ, నరసంహ, చక్రి, జగదీష్, కరుమ్నాయుడు, 
మధు, సంత్, జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

బాంగరు రామదాసు ఆధ్వర్ాంలో మహాత్మా గాంధీకి ఘననివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: అలూలారి సీతారామరాజు జిలాలా, అరక నియోజకవరగొంలో 
డుంబ్రిగుడ మండలము, పోతాంగ పంచాయితీ పరిధిలో చెందిన పణశపుటు్ట 
గ్రామంలో జాతిపత మహాతాముగంధీ జయంతి సందర్ంగ ఆయనక 
జనస్న నాయకలు ఘన నివాళులు అరిపిస్తు.. అరక నియోజకవరగొం 
నాయకలు బంగరు రామదాసు మాటాలాడుతూ ఏజ్నీ్స గరిజన ప్ంతంలో 
స్వేతంత్ం వచి్చ ఇపపిటివరక దాదాపు 76వ సంవత్సరములు అయినపపిటికీ 
కూడాఏజ్నీ్స గరిజన ప్ంతము ఇపపిటివరక అభివృది్ధ చెందలేదని.. 
ప్రభ్తవేము తక్షణమే సపిందించి గ్రామాలక పంచాయతీలక నిధులు 
కేటాయించాలని పంచాయతీ నిధుల దావేరా గ్రామాలక సస రోడులా బీట్ 
రోడులా వేయించాలని.. అలాగే మంచినీటి సౌకరయూం కూడా కలిపించాలని ఈ 
సందర్ంగ జనస్న పార్్ట నియోజకవరగొ నాయకలు బంగరు రాందాస్ 
డిమాండ్ చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనసైనికలు గ్రామసుతులు 
తదితరులు పాల్గొనడం జరిగంది.

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

అన్నసమారాధన నిర్వహాంచిన పిత్ని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్ముడివరం, జనస్న పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభ్యూలు మరియు ముమ్ముడివరం నియోజకవరగొ ఇనా్చర్జ్ పతాని బాలకృషణి భటనివిలిలాలో శ్రీశ్రీశ్రీ విజయ దురగొ 
అమమువారి ఆలయం వద్ సతీ సమేతంగ అననిసమారాధన నిరవేహంచడం జరిగంది.

బిలులెమడ జనసేన కారా్లయాంలో మహాత్మాని జయాంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: మనయూం జిలాలా, భామ్ని మండలం, బిలులామడ గ్రామంలో ఉనని జనస్న పార్్ట కారాయూలయంలో మన దేశ 
మహాత్ముడు, జాతిపత సవేతంత్ సమరయోధులు శ్రీ మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గంధీ గరి జయంతి సందర్ంగ బిలులామడ 
గ్రామంలో ఉనని గంధీజీ విగ్రహానికి పూలమాలేస జయంతి జరుపుకోవడం జరిగంది.. ఈ సందర్ంగ దాసరి మహేష్ 
మాటాలాడుతూ “గంధీజీ గరు దేశ అభివృది్ధ అంటే మొదటగ గ్రామీణ ప్ంతాలు అభివృది్ధ కావాలని చెపపిడం జరిగంది.. 
దేశ సవేతంత్యూం నుంచి ఇపపిటివరక కూడా కటుంబ రాజకీయాల వలన దేశంలో ఉనని గ్రామాలోలా అభివృది్ధ చెందలేదని, 
చీకటి మాయలో నింపారని. జనస్న పార్్ట ప్రభ్తావేనికి వస్తునే గ్రామంలో అభివృది్ధ కి జరుగుత్ంది” అని తెలియజేయడం 
జరిగంది.. ఈ కటుంబ వయూవసథా రాజకీయాలక సవేసతు పలికి.. రాబయే ఎనినికలోలా జనస్న పార్్టని ప్రజలు గెలిపంచ్కనేలా 
బాధయూత వహస్తుం అని కూడా తెలియజేయడం జరిగంది.. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న నాయకలు మహేష్, వైకంఠరావు 
మరియు నాగేష్, శివ, కోటేశవేరరావు, రాజు, సుబ్రహముణయూం, జనసైనికలు పాల్గొననిటం జరిగంది.

నాగర్ కర్్నల్ జిలాలె జనసేన కారా్లయాంలో 
మహాత్మా గాంధీ జయాంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న పార్్ట తెలంగణ రాష్ట్ర యువజన విభాగం అధయూక్షులు నాగర్ కరూనిల్ జిలాలా ప్రధాన 
కారయూదరి్శ వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్ పలుపు మేరక ఆదివారం భారత జాతిపత మహాతాము గంధీ జయంతి సంద్ంగ 
నాగర్ కరూనిల్ జిలాలా జనస్న పార్్ట కారాయూలయంలో మహాతాము గంధీ గరి చిత్పటానికి పూల మాల వేస 
నివాళులు అరిపించిన ఉమముడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలా యువజన విభాగం ఉపాధయూక్షులు కరుమనని, నాగర్ 
కరూనిల్ పారలామెంటర్ ఎగజ్కూయూటివ్ సభ్యూలు జాని, నాగర్ కరూనిల్ నియోజకవరగొ నాయకలు బట్క రమేష్, 
కోడిగంటి స్యి, భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొనానిరు…!

నార్పల జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
మహాత్మా గాంధీజి జయాంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్:  నారపిల: జాతిపత మహాతాము గంధీ 153 వ జయంతి సంధర్ంగ మండల కేంద్రం 
లోని గంధీ సరి్కల్ నందు గల విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస, ఆయన ఆశయాలను స్ధించడానికి 
కృష చేస్తుమని ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగంది . ఈ కారయూక్రమంలో నారపిల జనస్న పార్్ట మండల కనీవేనర్ 
గంజికంట రామకృషణి మండల గౌరవ అధయూక్షుడు త్పాకల భాస్కర లు మరియు జనసైనికలు లోకేష్, 
మహేష్,శివ రాయల్, నరసంహ, స్రి, ప్రతాప్ రెడిడి లు పాల్గొని ఘన నివాళులరిపిచడం జరిగంది.

69 సాంవత్సరాల వృద్ధురాల్కి పెన్షన్ అాందాంచిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: కరూనిల్ జిలాలా, పాణయూం నియోజకవరగొం, గణేష్ నగర్ 19 వారుడిలో పూలే అంబ్ద్కర్ 
కాలనీలో నివసంచే పొననిగంటి సువరణిమము పుటి్టన త్దీ 01.01.1953 అంటే దాదాపు 69 సంవత్సరాలు. 
ప్రభ్తవేం నుంది పెన్షన్ రాని కారణంగ 5 నలలు గ జనస్న పార్్ట ఈమెకి పెన్షన్ ఇసుతుంది. గత 
మూడు సంవత్సరాల నుంచి వైస్్సర్ పెన్షన్ కొరక ఎమెములేయూ గరికి విననివించారు.. మేయర్ బి.వై. 
రామయయూ గరికీ విననివించారు.. ఎవవేరూ ఈమెకి పటించ్ఒవడం లేని సమయంలో ఈమె 19వ వారుడి 
బాలు గరికి సువరనిమము సమసయూ విననివించగ.. పాణయూం నియోజకవరగొం ఇనా్చరిజ్ సురేష్ బాబు దృష్టకి 
తిసుకోపోగ ఆయన వెంటనే సపిందించి నల నల 2501/- ప్రతి నల 1వ త్దీ సువరణిమము క గత 5 
నలలుగ ఇసుతునానిరు ఈ నల చింత సురేష్ బాబు స్చనల మేరక రాయలసీమ వీర మహళ ప్ంతీయ 
కమ్టీ కొ-ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి.యస్.ఎం.డి.హసీనా బ్గం రూ.2501/- సువరణిమము క పెన్షన్ ఇవవేడం 
జరిగంది. వచే్చ నల నుంచి ప్రభ్తయూం కచి్చతంగ సువరణిమముక పెన్షన్ ఇచే్చ దిశగ అధికారుల దృష్టకి 
తీసుకొని పోయి కచి్చతం గ సువరణిమము క నాయూయం చేకూరే దిశగ పోరాడుతాం అని జనస్న పార్్ట 
రాయలసీమ వీర మహళ ప్ంతీయ కమ్టీ కో – ఆరిడినేటర్ శ్రీమతి.యస్.ఎం.డి.హసీనా బ్గం హామీ 
అందించారు.

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

పోల్శెట్్ట చాంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్ాంలో మహాత్మా గాంధీకి ఘననివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: అకో్టబరు 2, జాతిపత మహతముగందీ జయంతి మరియు లాల్ బహదూర్ 
శాస్త్రి గరి జయంతి వేడుకలు సందర్ంగ రామచంద్రపురం పట్టణం శ్రీ క్రుతితు వెంటి పేర్రాజు 

పంత్లు గరి జూనియర్ కళ్శాల లో రామచంద్రపురం నియోజకవరగొం జనస్న పార్్ట 
ఇనా్చర్జ్ పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్ ఆధవేరయూంలో మహాతాము గంధీ గరి విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేస, మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గంధీ ఆంగేలాయుల పాలన నుండి భారతదేశానికి 
స్వేతంత్యూరాం స్ధించిన నాయకలలో అగ్రగణ్యూడని శ్రీ పోలిశెటి్ట చంద్రశేఖర్ మాటాలాడుతూ 

ఆమహనీయుడుక ఘన నివాళులు అరిపించడం జరిగంది.
ఈ వేడుకలలో పట్టణ అధయూక్షులు గొలలాపలిలా క్రిషణి, పట్టణ యూత్ అధయూక్షులు మ్ధిల్ కమార్ 
జైన్, జిలాలా కారయూదరి్శ బుంగరాజు,3 వ వారుడి కౌని్సలర్ అంకం శ్రీనివాస్, ఎంపీటీసీ 
స్క్షి శివ క్రిషణి కమార్, జనస్న నాయకలు కె. స్యి కమార్, నంబుల నాగు, లంకా 
సతయూనారాయణ, పోలిశెటి్ట పెదబాబు, రాంబాబు నాయుడు నంబుల శివ, పడాల లోవ 
రాజు, కొలగని సతీష్, కంపటలా పవన్ కమార్, ఖండవిలిలా సుబ్రహముణయూం, మదా్ప్రస్ద్, 
తదితర పట్టణ జనస్న నాయకలు జనసైనికలు పాల్గొనడం జరిగంది.

మహాత్మాడు కలలు కన్న స్వరాజ్ాం జనసేనతోనే స్కారాం: పెాండ్్ల శ్రీలత
శతఘ్ని న్యూస్: అనంతపురం, మహాతాము గంధి 153వ 
జయంతిని పురస్కరించ్కని జనస్న పార్్ట మహళ్ 
కారాయూలయం అనంతపురం నందు జనస్న పార్్ట 
ఆధవేరయూంలో రాయలసీమ మహళ్ విభాగం ప్ంతీయ 
కమ్టీ సభ్యూరాలు శ్రీమతి పెండాయూల శ్రీలత మహాతాము 
గంధీ చిత్పటానికి పూలమాలవేస నివాళులరిపించడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగ పెండాయూల శ్రీలత మాటాలాడుతూ 
ఆంగేలాయుల పాలన నుండి భారతదేశానికి సవేతంత్ం 
స్ధించిన నాయకలలో మహాతాము గంధీ అగ్రగనుయూడని. 
సతయూం, అహంస మారాగొలని ఆయుధాలుగ చేసుకని 
సవేతంత్ పోరాటానికై నడుం బిగంచి… ఉపుపి సతాయూగ్రహం, 
సహాయ నిరాకరణ ఉదయూమం వంటి అనేక శాంతియుత 

పోరాటాలను చేస భారతీయులను సవేతంత్ ఉదయూమంలో ఏకం చేస విదేశీ పాలన నుండి దేశానికి సవేతంత్ం సది్ధంప చేయటానికి విశేషమైన కృష చేశారని ఆయన గొపపి స్వలు నేటి 
యువతకి స్ఫూరితుదాయకమనానిరు. గ్రామాలే దేశానికి పటు్టకొమములని గ్రామ సవేరాజయూం వైపు నేతలు అడుగులు వేయాలని స్చించిన గొపపి వయూకితు మహాతము గంధీ అని కొనియాడారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జిలాలా కారయూదరి్శ కాశెటి్ట సంజీవ రాయుడు, నగర ప్రధాన కారయూదరి్శ పెండాయూల చక్రపాణ్, అనంతపురం రూరల్ కనీవేనర్ గంటా రామాంజనేయులు నాయకలు కొండిశెటి్ట 
ప్రవీణ్ కమార్, స్దినేని కారితుక్, ప్రవీణ్, స్యి కమార్, దేవేంద్ర, వీర మహళలు శ్రీమతి కాశెటి్ట స్విత్రి, గుమముడిస్ని శిలాపి, లక్ష్మి, శ్రీమతి శ్రావణ్, శ్రీమతి శైలజ, శ్రీమతి శ్రీదేవి, 
శ్రీమతి కసుమ తదితరులు పాల్గొనడం జరిగంది.

ఉమమాడ్ నల్గాండ జిలాలె జనసేన యువజన విభాగాం ఆద్వర్ాంలో 
గాంధీజీ కి ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: స్రాయూపేట: జాతిపత గంధీజీ 153వ జయంతి సందర్ంగ స్రాయూపేట జిలాలా కేంద్రంలోని స్థానిక గంధీ విగ్రహానికి 
పూలమాల వేస నివాళులరిపించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఉమముడి నల్గొండ జిలాలా యువజన విభాగ అధయూక్షులు రామగరి శివస్యి, 
జిలాలా నాయకలు షేక్ పాష్, గుడిసె గౌతమ్, మాతంగ సదు్, శంకర్ యాదవ్, శంకర్ నాయక్ పాల్గొనానిరు.

పెద్దమడ్ గ్రామాంలో ‘నా సేన నాకోసాం నా వాంత్’
శతఘ్ని న్యూస్: ముమ్ముడివరం, జనస్న పార్్ట రాజకీయ వయూవహారాల కమ్టీ సభ్యూలు మరియు ముమ్ముడివరం నియోజకవరగొం ఇంచార్జ్ పతాని బాలకృషణి ఐ పోలవరం మండలం 
పెద్మడి గ్రామంలో ‘నా స్న నాకోసం నా వంత్’ కారయూక్రమంలో పెద్లను కలవడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట పటలా ఆకరి్షత్లై పెద్మడి గ్రామంలో వైసీపీ నుండి 
టిడిప నుండి సుమారు 20 మంది జనస్న పార్్టలోకి జాయిన్ అయాయూరు మేడిశెటి్ట వెంకటేశవేరరావు, పాటి కృషణిమూరితు మరియు కొంతమంది జాయిన్ అయాయూరు. మురమళ్ళ నుండి 
ఐ పోలవరం వెళ్లా రోడుడి బాణాపురం దగగొరలో పూరితుగ జలమయమై ఉననిది ప్రజలందరూ కూడా రోడుడి మీద వెళ్లాలంటే చాలా ఇబ్ంది పడుత్నానిరు. గతంలో కూడా ఈ రోడుడిని 
ముఖయూమంత్రికి చూపంచడం జరిగంది. సస రోడ్ వేస్సుతునానిం అని చెపేపిస చెపపిన ఈ రాష్ట్ర ప్రభ్తవేం జగన్ముహన్ రెడిడి ఇంతవరక ఏ విధమైన చరయూలు చేపట్టలేదు ప్రజలు కష్్టలు 
పడుత్ంటే జగన్ముహన్ రెడిడి ఆనందించటం అనేది ఆయనక అలవాటుగ మారింది ఇపపిటికైనా కళు్ళ తెలుసుకొని. వెంటనే ఆ రోడుడిను నిరిముంచి అక్కడ ఇబ్ంది పడుత్నని ప్రజలని 
కాపాడాలని తక్షణం రోడుడి నిరిముంచాలని జనస్న పార్్ట తరఫున పతాని బాలకృషణి డిమాండ్ చేశారు. వీరు వెంట మండల అధయూక్షులు మది్ంశెటి్ట పురుషత్తు సంయుకతు కారయూదరి్శ తాళ్లారు, 
ప్రస్ద్ దేవ్ రాంబాబు, రాపరెడిడి బాబి, మలిలాపూడి రాజా, లంకెలపలిలా జమ్ము, కర్రి శేఖర్, సవరపు వెంకట, గంజా యేసు, దూడల స్వేమ్, పోలిశెటి్ట కమార్, నరహారశెటి్ట రాంబాబు, పాటి 
శీను, పాటి హరికృషణి, కరిణిడి మూరితు మరియు నాయకలు కారయూకరతులు పాల్గొనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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ఐట్ టీమ్ ఆధ్వర్ాంలో జనసేన క్రియాశీలక సభ్త్వ నమోద్ వాలాంటీరలె సమావేశాం

శతఘ్ని న్యూస్: డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబ్ద్కర్ కోనసీమ జిలాలా, అమలాపురం, జనస్న పార్్ట 
ఐటీ విభాగం నియోజకవరగొ కో-ఆరిడినేటర్ పలచోళ్ళ వేణ్గోపాలకృషణి ఆధవేరయూంలో 

జిలాలా ఐటి కో-ఆరిడినేటర్ గలిదేవర తమేముష్ అధయూక్షతన అమలాపురం నియోజకవరగొ జనస్న పర్్ట ఇంచార్జ్ శెటి్టబత్తుల రాజబాబు ముఖయూ అతిధిగ అమలాపురం నియోజకవరగొంలో 
క్రియాశీలక సభయూతవేం చేసన వాలంటీరులా, ముఖయూ నాయకల సమావేశం జరిగంది. గంధీ జయంతి సందర్ంగ మహాత్మునికి నివాళులరిపించి కారయూక్రమానిని ప్రంభించడం జరిగంది. 
ఈ సమావేశంలో ముఖయూ అతిథిగ నియోజకవరగొ ఇనా్చరిజ్ శెటి్టబత్తుల రాజబాబు పాల్గొని మాటాలాడుతూ… ప్రతి క్రియాశీలక సభ్యూడు అస్త్ర యాప్ డౌన్లాడ్ చేసుకని పార్్ట కారయూక్రమాలు 
వీక్షించే విధంగ చూడాలని, అదేవిధంగ ‘నా స్న కోసం నా వంత్’ కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయాలని నియోజకవరగొ ఐటి కోఆరిడినేటర్ పలుచోళ్ళ వేణ్, జిలాలా ఐటి కో-ఆరిడినేటర్ 
గలిదేవర తమేముష్ కోరడం జరిగంది. అగనికల క్షత్రియుల సమసయూలపై మంగళవారం 4వ త్దీ అమలాపురం గడియార సతుంభం నుండి కల్క్టరేట్ వరక తలపెటి్టన నిరసన కారయూక్రమానికి 
వందలాదిగ అగనికల క్షత్రియులు జనసైనికలు జనస్న పార్్ట నాయకలు వీరమహళలు తరలివచి్చ విజయవంతం చేయాలని కోరడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగ అగనికల క్షత్రియుల 
సమసయూలపై ముద్రించిన కరపత్నిని నాయకలు ఆవిష్కరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో కౌని్సలరులా ఎంపీటీసీలు రాష్ట్ర, జిలాలా నాయకలు వీర మహళలు, క్రియాశీలక సభయూతవేం నమోదు 
చేయించిన పలువురు వాలంటీరులా పాల్గొనానిరు.

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


సోమవారం, 03 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

100 రోజులుగ కనస్గత్న్న పవనన్న చేనేత బాట

శతఘ్ని న్యూస్: చీరాల, పవననని చేనేత బాట కారయూక్రమం – చీరాల నియోజకవరగొంలో 100 రోజులు పూరతుయిన సందర్ంగ జనస్న పార్్ట మంగళగరి నియోజకవరగొ కారాయూలయంలో 
చీరాల నియోజకవరగొ జనసైనికలు జనస్న పార్్ట రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం చైరమున్ చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావుని కలిస, ఈ 100 రోజుల కారయూక్రమం గురించి పూరితు వివరాలు తెలియజేశారు. 
ఈ ప్రయాణంలో ప్రతి చేనేత కళ్కారుడి గడప నుంచి వారు విననిటువంటి సమసయూలు, చేనేత కళ్కారులు పడుత్నని బాధలు కష్్టలు వాటికి పరిష్్కరం జనస్న పార్్టతోనే స్ధయూమని 
తెలియజేస, చేనేత కళ్కారుల సమసయూలను మర్క్కస్రి పార్్ట అధయూక్షుడు పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టకి తీసుక వెళ్ళమని తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ 100 రోజుల యాత్క మద్త్ను 
ఇచి్చనటువంటి చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావుకి హృదయపూరవేక ధనయూవాదాలు తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగ చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు మాటాలాడుతూ పవననని చేనేత బాట కారయూక్రమం 
మహాతము గంధీ జయంతి సందర్ంగ వంద రోజులు పూరితు చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగ ఉందని, మహాతము గంధీ విదేశీ వస్్రాలు వదు్ భారతదేశ వస్్రాలే ముదు్ అంట్ ఆయన 
చేనేత వస్్రాలే ధరించేవారని ఆయన ఇచి్చన స్ఫూరితుని మనం కూడా పాటించాలని స్చించారు. చేనేతల కష్్టలు తీరేది జనస్న పార్్ట అధికారంలోకి రావడంతోనే స్ధయూమని ప్రతి 
ఒక్క చేనేత కళ్కారునిని వాయూపారసుతుడిగ మార్చడమే జనస్న పార్్ట ధ్యూయమని దాని కోసం జనస్న పార్్ట పోరాడుత్ందని తెలియజేస, యాత్ చేపటి్టనటువంటి చీరాల జనసైనికలక 
పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ తరపున హృదయపూరవేక అభినందనలు తెలియజేస చీరాల నియోజకవరగొ జనసైనికలను మరింతగ ముందుక స్గలని కోరారు. అలాగే చీరాల 
నియోజకవరగొ జనసైనికలు 1000 చేనేత కారిముకల కటుంబాల ఆరి్ధక సథాతిగత్లతో సంకలనం చేసన రెండు పుసతుకాలను సీవేకరించడం జరిగంది. పుసతుక రూపంలో ఉనని చేనేత 
కళ్కారుల సమసయూలను జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ దృష్టకి తీసుకెళ్తునని భరోస్ ఇవవేడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం ప్రధాన కారయూదరి్శ 
పరవేతం మధు, చీరాల నియోజకవరగొ జనసైనికలు కరణి కిరణ్ త్జ్, బూడిద వరం, పంజల సంతోష్ మరియు పసుపులేటి స్యి తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కా్న్సర్ బాధిత్నికి అమలాపురాం జనసేన 40 వేల ఆరధుకస్యాం
శతఘ్ని న్యూస్: అమలాపురం, ఉపపిలగుపతుం 
మండలం, ఉపపిలగుపతుం గ్రామంలో కడియం సందీప్ 
ఆధవేరయూంలో అధికారి వీరబాబు కమారుడు కాయూన్సర్ 
తో బాధపడుత్నని మణ్కంఠకి కడియం సందీప్ 
20,000 రూపాయలు, నలాలా శ్రీధర్ 10,000/- 
రూపాయలు సతితు చినని, పోలిశెటి్ట కనని 5,000/-

, లింగోలు పండు 1,000, ఏడిద శ్రీను 1,000, 
న్కల రాజా 1,000, మునిపలిలా జనసైనికలు 

3500 మొతతుం కలిప 40,000 వేల రూపాయలు వారి కటుంబానికి ఆరిథాక స్యం అందజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న నాయకలు ఇసుకపటలా రఘుబాబు, పెమాముడి 
శ్రీను, ఉంద్రు భగవాన్ దాస్, మంచెం బాలకృషణి, గనిసెటి్ట కిషోర్, పైపొడి పండు, చీకటలా స్యి, సలాది బాబీ, అరిగెల స్రిబాబు, కొలపలిలా భగవాన్, న్కల రాజా, నిమముకాయల 
స్యి, యర్రంశెటి్ట సుభాష్, నిమముకాయల రాజేష్, డాక్టర్ శ్రీను, ఆకల సతీష్, సీనియర్ నాయకలు కంచిపలిలా అబు్లు ఉమముడి తూరుపిగోదావరి జిలాలా ర్జినల్ కో ఆరిడినేటర్్స కాటనిం 
విశాలి, కడలి ఈశవేరి, రాష్ట్ర నాయకలు శ్రీమతి కొపుపిల నాగ మానస, బటు్ట పండు, మాజీ ముని్సపల్ చైరమున్ యాళ్ళ నాగ సతీష్, పడాల నానాజీ, వేమవరపాపిడు ఉపసరపించ్ వాకపలిలా 
వెంకటేశవేరావు జనుపలిలా ఎంపటిస సభ్యూలు పోలిశెటి్ట చినిని, పోలిశెటి్ట బాబులు, కొంకాపలిలా వారుడి సభ్యూరాలు శ్రీమతి తిక్క సరసవేతి, నలాలా వెంకటేశవేరావు, అలాలాడ రవి, గంధం శ్రీను 
మరియు ఉపపిలగుపతుం మండల జనస్న నాయకలు కారయూకరతులు, పెద్ ఎత్తున పాల్గొనానిరు.

సయాటల్, వాషాంగ్టన్ జనసేన ప్రవాస్ాంధ్రులకు కృతజ్ఞతలు తెల్పిన పూతలపట్్ట జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  చితూతురు జిలాలా, పూతలపటు్ట నియోజకవరగొం వేపనపలిలా 
గ్రామంలో ప్రభ్తవే పథకాలను అందడం లేదని, గడప గడప 
కారయూక్రమంలో ఎమెములేయూను ప్రశినించినందుక, అక్రమంగ అరెసు్ట చేస, 
45 రోజుల పాటు రిమాండ్ లో ఉనని జనసైనికలక జిలాలా అధయూక్షులు 
డాక్టర్ పసుపులేటి హరిప్రస్ద్, ప్రధాన కారయూదరి్శ త్లస ప్రస్ద్, 
సయాటల్, వాషంగ్టన్ ఎనానిరై బృందం మూలింటి గురు భాస్కర్, 
గంగపాముల భాస్కర్, నందకిషోర్, కిరణ్ ఉజిజ్న, నవీన్ మెటు్ట, కిషోర్ 
బబ్ర లు వారికి అండగ నిలవడానికి ముందుక వచి్చ 70 వేల 
రూపాయల ఆరిథాక సహాయం అందించడం జరిగంది. జనసైనికలక 
ప్రతినితయూం అండగ నిలుస్తు జన సైనికలక మన్ధైరాయూనిని నింపుత్నని 
సయాటల్, వాషంగ్టన్ ప్రవాస ఆంధ్రులక పూతలపటు్ట జనస్న తరఫున 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుతునానిమని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలా 
కారయూదరి్శ ఏపీ శివయయూ, మండల అధయూక్షులు బండారు మన్హర్, బి 
కమార్, కె పురుషోతతుం, రాజశేఖర్, కోడి చంద్రయయూ, శీను మరియు 
నాయకలు హర్ష్, తాయూగరాజులు, ప్రభాకర్, వెంకటేష్, త్లస బాబు, 
అనిల్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గాంటూరు జనసేన కారా్లయాంలో గాంధీ 
మరయు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి 

జయాంతి వేడుక
శతఘ్ని న్యూస్: గుంట్రు, గంధీ జయంతి మరియు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి 
జయంతి సందర్ంగ ఆదివారం జనస్న పార్్ట జిలాలా కారాయూలయంలో మహాతాము 
గంధీ మరియు లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి చిత్పటాలక పూలమాలలు వేస జయంతి 
వేడుకలు చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట జిలాలా అధయూక్షులు 
గదె వెంకటేశవేరావు, ఉపాధయూక్షులు అడపా మాణ్కాయూలరావు, బిట్రగుంట మలిలాకా, 
జిలాలా ప్రధాన కారయూదరి్శ నారదాసు రామచంద్ర ప్రస్ద్, కొర్రపాటి నాగేశవేరరావు, 

మధులాల్, దాసరి వెంకటేశవేరరావు, కొతతుకోట ప్రస్ద్, జానీ బాష్, మరి కొందరు జనస్న నాయకలు మరియు కారయూకరతులు పాల్గొనడం జరిగనది.

జాతిపితకు నివాళులర్పాంచిన శ్రీ విష్ణు హాస్పటల్ 
అధినేత డ్క్టర్ పిలాలె దీపిక శ్రీధర్

శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం, జాతిపత మహాతాము గంధీ జయంతి సందర్ంగ ఆదివారం పఠాపురం 
నియోజకవరగొం జనస్న నాయకలు శ్రీ విషుణి హాసపిటల్ అధినేత డాక్టర్ పలాలా దీపక శ్రీధర్ పఠాపురం టౌన్ లో 
గల ఉపాపిడ జంక్షన్ నందు మన జాతిపత మహాతాము గంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస ఆ మహనీయుడికి 
ఘన నివాళులు అరిపించడం జరిగంది. అనంతరం డాక్టర్ శ్రీధర్ పలాలా మీడియాతో మాటాలాడుతూ సతయూం, 
అహంస, శాంతి మారాగొలోలా మాత్మే ఏదైనా స్ధించ్కోగలమని చాటి చెపపిన మహనీయుడు మన జాతిపత 
మహాతాముగంధీ, అదేవిధంగ జనస్న పార్్ట అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కూడా జనస్న పార్్టని సతయూం, అహంస, 
శాంతి మారాగొలోలానే ముందుక తీసుకెళలాడం జరుగుత్ంది. గ్రామ సవేరాజయూం రావాలంటే పవన్ కళ్యూణ్ రావాలని 
మీడియా సమావేశంలో డాక్టర్ శ్రీధర్ పలాలా చెపపిడం జరిగంది దీనిలో భాగంగ జిలాలా అధికార ప్రతినిధి తోలేటి 
శిర్ష, పలాలా రమయూ జ్యూతి, బాలిపలిలా అనిల్, వాకపలిలా స్రయూ ప్రకాష్, వీర మహళలు మరియు జనసైనికలు పాల్గొనడం జరిగంది.

ద్రా్గడ దసరా మహోత్సవాంలో డ్క్టర్ శ్రీధర్ పిలాలె
శతఘ్ని న్యూస్: పఠాపురం నియోజకవరగొం, దురాగొడ గ్రామం నందు దసరా మహోత్సవంలో సందర్ంగ ఆదివారం 
ఏరాపిటు చేసనటువంటి అనని సంతరపిణ కారయూక్రమానికి దురాగొడ జనసైనికల ఆహావేనం మేరక ముఖయూ అతిథులుగ జనస్న 
నాయకలు శ్రీ విషుణి హాసపిటల్ అధినేత డాక్టర్ శ్రీధర్ పలాలా హాజరై, అమమువారిని దరి్శంచ్కని 5116/- రూపాయలు 
విరాళంగ ఇవవేడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ఇంటి వీరబాబు, కొపపిన రమేష్, శాఖ సురేష్, మరియు గ్రామ పెద్లు 
జనసైనికలు పాల్గొనడం జరిగంది.

గాంధీజీ ఆశయాలైన శాాంతి, అహాంస, సమానత్వాం నేట్ యువతకు స్ఫూరతి : 
కామిశెట్్ట రమేష్

శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, జాతిపత స్వేతంత్యూ ఉదయూమ స్రితు ప్రదాత గంధీజీ జయంతి 
వేడుకలను జనస్న పార్్ట పడుగురాళలా అధయూక్షుడు కామ్శెటి్ట రమేష్ ఆధవేరయూంలో ఘనంగ 
నిరవేహంచారు. స్థానిక ఐలాండ్ సెంటరోలా జాతిపత గంధీజీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస 
ఘనంగ నివాళులు అరిపించారు. శాంతి సమానతవేం అనే సదా్ంతంతో దేశానికి స్వేతంత్యూరాం 
తెచి్చన గొపపి వయూకితు గంధీజీ అని రమేష్ కొనియాడారు. ప్రపంచ శాంతి స్థాపనక కృష చేసన 
వయూకితు మహాతాముగంధీ అని, ఆయన స్ఫూరితుతో మా అధినాయకడు ముందుక వెళుతునానిరని, 
అదే బాటలో మేము కూడా పయనిసుతునానిమని జిలాలా సంయుకతుంగ కారయూదరి్శ దూదేకల కాశిం 
సైదా అనానిరు. విదేశి వదు్ సవేదేశీ ముదు్ అంట్ చేనేత వస్్రాలక ప్చ్రయూం కలిపించిన 
గొపపి వయూకితు బాపూజి అని ఆయన స్ఫూరితుగ అందరూ ముందుక వెళ్్ళలని మండల ప్రధాన 

కారయూదరి్శ చీదెళ్ళ రామకృషణి చెపాపిరు. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవరగొ ఐటీ కోఆరిడినేటర్ మునగ వెంకట్, ఉపాధయూక్షుడు బయవేవరపు రమేష్, పెడకొలిమ్ కిరణ్, మండల ప్రధాన 
కారయూదరి్శ గుర్రం కోటేశవేరరావు, కారయూవరగొ సభ్యూలు, షేక్ అబు్ల్ గపూర్, గదె్బయిన సతీష్ గుడి రతతుయయూ, నాయకలు బ్తంచరలా రామారావు, కామ్శెటి్ట నరసయయూ, కామ్శెటి్ట ఆదితయూ, 
అబిశెటి్ట ఆంజనేయులు, ఇతర జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

చాపలమడుగలో జనసేన పల్లెబాట
శతఘ్ని న్యూస్: ఎర్రగొండపాల్ం, జనస్న పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరక ప్రకాశం జిలాలా అధయూక్షులు షేక్ రియాజ్ స్చనల మేరక ఎర్రగొండపాల్ం 
నియోజకవరగొ జనస్న పార్్ట ఇనా్చరిజ్ డాక్టర్ పాకనాటి గౌతమ్ రాజు ఆధవేరయూంలో 
ఆదివారం “జనస్న పల్లాబాట” కారయూక్రమం పులలాలచెరువు మండలంలోని చాపలమడుగు 
పంచాయతీలో మధాయూహనిం 3 గంటలక జనస్న పల్లాబాట కారయూక్రమం చెయయూటం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో చాపలమడుగు పంచాయతీ కమ్టీ ప్రకటించబడింది. 
చాపలమడుగు పంచాయతీ అధయూక్షుడిగ పగడాల మలిలాకారుజ్నరావు, ఉపాధయూక్షులుగ 
మొగలి రాఘవరావు, త్ంగ సుబ్యయూ, ప్రధాన కారయూదరు్శలుగ బడ వీరపపి నాయుడు, 
బండారు మణ్కమార్ లను ప్రకటించటం జరిగంది. మండల అధయూక్షుడు కొటారి అచ్చయయూ, 
పాతకోటి వెంకట సుబా్రావు (ప్రకాశం జిలాలా కారయూదరి్శ) నియోజకవరగొ కమ్టీ మెంబర్ 
కొసన ప్రస్ద్, జనస్న కారయూకరతులు, వీర మహళలు, పవన్ కళ్యూణ్ అభిమానులు అందరూ పాల్గొని “జనస్న పల్లా బాట” కారయూక్రమానిని విజయవంతం చేయడం జరిగంది.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మహాత్మానికి నివాళులర్పాంచిన కాంద్ల ద్ర్్గష్
శతఘ్ని న్యూస్: రాజమండ్రి రూరల్, భారతదేశానికి స్వేతంత్నిని 
సముపారిజ్ంచి పెటి్ట ప్రపంచానికి అహంస అనేటువంటి ఆయుధానిని 
అందించిన మహాతాము గంధీ జయంతి సందర్ంగ కొంతమూరులో ముసలాం 
సోదరులు ఏరాపిటు చేసనటువంటి కారయూక్రమంలో పాల్గొని గంధీ మహాత్ముని 
విగ్రహానికి పూలదండ వేస ఘనమైన నివాళులరిపించినటువంటి జిలాలా జనస్న 
పార్్ట అధయూక్షులు కందుల దురేగొష్. అదే సందర్ంగ పూజయూ లాల్ బహుదూర్ 
శాస్త్రి యొక్క జయంతి సందర్ంగ ఆయనను సమురించ్కని ఘనమైన 
నివాళులు అరిపించినటువంటి జిలాలా జనస్న పార్్ట అధయూక్షులు కందులదురేగొష్ 
మరియు జనస్న జిలాలా అధికార ప్రతినిధి యామన నారాయణ గౌడ్, 
రాజమండ్రి రూరల్ మండల అధయూక్షులు చపాపి చినానిరావు, ఉపాధయూక్షులు 

సయయూద్ సలీం, జనస్న పార్్ట కారయూదరి్శ నాగు, జనస్న పార్్ట సీనియర్ నాయకలు మదర్ వలి కాసం భాష షేక్ వలిలా షేక్ దాదా, సయయూద్ బాజీ, పెంటు షేక్ సలీం, సయయూద్ స్జిద్, 
హుస్్సన్, పెననిమరెడిడి రామరాజు, మొండ్రేటి ప్రస్ద్, మేకా గణపతి, కర్రి నాయుడు, సునీల్, ఇతర జనస్న నాయకలు మరియు జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

ఆతమాకూరులో పవనన్న ప్రజాబాట 21వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: ఆతముకూరు, జనస్న అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలనని దృఢ సంకలపింతో, ప్రజల ఆశీరావేదంతో కొనస్గుత్నని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం 
ఆదివారం 21వ రోజుక చేరుకంది. జాతిపత మహాతాము గంధీ జయంతిని పురస్కరించ్కని స్థానిక ఎమామురోవే కారాయూలయ ఆవరణలోని మహాతాము గంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు 
వేస ఆతముకూరు జనస్న పార్్ట తరఫున నివాళులు అరిపించడం జరిగంది. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమంలో భాగంగ ఆదివారం ఆతముకూరు ముని్సపల్ పరిధిలోని, జగనానిథరావు 
పేటలో పరయూటించి అక్కడి ప్రజల ఇబ్ందులను తెలుసుకొని జనస్న పార్్ట తరఫున తన వంత్ కృష చేస్తునని ఈ సందర్ంగ ఆతముకూరు నియోజకవరగొ ఇనా్చర్జ్ నలిశెటి్ట శ్రీధర్ భరోస్ 
ఇవవేడం జరిగంది. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమంలో భాగంగ ముని్సపల్ పరిధిలో ఇపపిటివరక వెంకట్రావుపలిలా, శాంతి నగరం, నరా్సపురం, జాలయయూ నగరం, ముస్తుపురం, నలూలారు 
పాల్ం, పేరారెడిడి పలిలా, బీ.సీ.కాలనీ, వీవర్్స కాలనీ, టంకాయ తోపు, తూరుపి వీధి, జే.ఆర్ పేట తదితర ప్ంతాలోలా పరయూటించడం జరిగంది. ప్రతి ప్ంతంలో పట్టపగలు వీధి దీపాలు 
వెలుగుత్ండడం గమనించాము. ఈ విధంగ జరుగుత్నని అనవసరపు విదుయూత్ వినియోగనిని తగగొంచాలని జనస్న పార్్ట ఈ సందర్ంగ అధికారులను కోరడం జరిగంది. ముని్సపల్ 
పరిధిలో అనేక సమసయూలు ఉనానియని, ప్రజలు కనీస సౌకరాయూలు లేక ఇబ్ందులక గురవుత్నానిరని ఈ సందర్ంగ శ్రీధర్ తెలిపారు. సకల సౌకరాయూలతో, ఆతముకూరు ముని్సపాలిటీని 
ఆదర్శ ముని్సపాలిటీగ తీరి్చదిదా్లంటే ప్రజలందరూ జనస్న పార్్టకి ఓటు వేస పవన్ కళ్యూణ్ ని ముఖయూమంత్రి చేయాలని ఈ సందర్ంగ కోరారు. ఈ కారయూక్రమంలో ఆతముకూరు 
జనస్న పార్్ట నాయకలు వంశీ, చంద్ర, పవన్, తిరుమల, నాగరాజు, అనిల్, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జాంగల పేటలో జనాంతో జనసేన కార్క్రమాం 21 వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్:  ఆమదాలవలస నియోజవరగొంలో జనంతో జనస్న కారయూక్రమం 21వ రోజు జంగల పేట గ్రామంలో జనస్న పార్్ట నాయకలు కొతతుకోట నాగేంద్ర, కోరుకొండ 
మలేలాశవేరరావు, అంపలి విక్రమ్(ఎంపీటీసీ) నాయకలు మరియు కొలలా జయరామ్ ఆధవేరయూంలో కొణ్దెల పవన్ కళ్యూణ్ ఆశీసు్సలతో జనంతో జనస్న కారయూక్రమంలో భాగంగ 21వ 
రోజు నిరవేహంచడం జరిగంది. జంగల పేట గ్రామంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళిలా జనస్న సదా్ధంతాలను మరియు రాష్ట్రంలో ఉనని సమసయూలను ప్రజలకి అరథామయేయూ విధంగ చెపపిడం 
జరిగంది. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు బాగుండాలి, యువత అందరూ కి కూడా జాబులు రావాలి, మన రాష్ట్రం అభివృది్ధ చెందాలి అంటే భవిషయూత్తులో వచే్చ ఎనినికలోలా జనస్న పార్్టని ఆదరించి, 
గజు గలాస్ గురుతుకి ఓటు వేస, జనస్న పార్్టని గెలిపంచవలసందిగ ప్రతి ఒక్కరిని పేరుపేరునా రికెవేస్్ట చేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట నాయకలు కొతతుకోట 
శ్రీనివాసరావు, సైరుగపు సంతోష నాయుడు, తిరుపతి, మోహన్, జగదీష్, స్యి మరియు జనస్న కారయూకరతులు, జంగల పేట గ్రామ ప్రజలు పాల్గొని విజయవంతం చేసనందుక ప్రతి 
ఒక్కరినీ పేరు పేరునా ధనయూవాదాములు తెలిపారు.

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

‘జనాంకోసాం జనసేన – మహా పాదయాత్’ 37వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, ‘జనంకోసం జనస్న – మహా పాదయాత్’ 37వ రోజులో భాగంగ 

రాజానగరం నియోజకవరగొం రాజానగరం మండలం, రామస్వేమ్ పేట గ్రామంలో ప్రజల ఆశీరావేదంతో ముందుక 
స్గంది. రాజానగరం జనస్న నాయకరాలు, ‘నా స్న కోసం నా వంత్’ కమ్టీ ఉమముడి తూరుపిగోదావరి జిలాలా 

కోఆరిడినేటర్ బత్తుల వెంకటలక్ష్మి, జనశ్రేణ్లు సంయుకతుంగ జనస్న పార్్ట విధి విధానాలను ముద్రించిన కరపత్లు 
పంచ్తూ, నిస్వేర్ధపరుడు, నీతి, నిజాయితీకి నిలువుటద్ంలా ఉండే ప్రజానాయకడు పవన్ కళ్యూణ్ కి ఈస్రి అవకాశం 
ఇవావేలని, చాప కింద నీరులా రాష్ట్రం నలుమూలల ప్రజాదరణతో రోజురోజుకీ బలపడుత్నని జనస్న పార్్టని, రాష్ట్రంలో 
రాజకీయ ప్రతాయూమానియ శకితుగ ఎదగడానికి ప్రజలు సహకరించాలని జనస్న ప్రభ్తవేం వస్తు ప్రజలక జరిగే మేలును, 
సమాజంలో వచే్చ మారుపిను వివరిస్తు, గ్రామంలో ప్రజల ఆదరణతో ఈ పాదయాత్ ముందుక స్గంది. జనస్న 
మహా పాదయాత్లో గలాలా రంగ, నాతిపాము దొర, గంగశెటి్ట రాజేంద్ర, వేగశెటి్ట రాజు, తోట అనిల్ వాస్,ఇవవేకల 

చిటి్టబాబు, మంచాల శ్రీను, చాటలా వెంకటేష్, పెది్రెడిడి శ్రీను, తూము రాముడు, తూము గోవిందు, దసరా సోమాము, ప్రగడ సోమనని, అలాలా లోవరాజు, జగదా పోసయయూ, ప్రగడ వీరబాబు, 
తూము గోవిందు, ముసమాళ్ళ తాతరావు, తోట శ్రీను, తోట అరుజ్న్, తోట యాసుబాబు, తోట వీరబాబు, తోట వెంకటేశవేరులా, తోట యాసురతనిం, ప్రగడ కిషోర్, ప్రగడ రాముడు, 
ప్రగడ గొలిలాయయూ, గుగలిలాపు శ్రీను, మారుకరితు సతీష్, మారుకరితు దురాగొప్రస్ద్, మారుకరితు భద్రం, బావురుశెటి్ట వెంకటేష్, సుంకర సురేష్, నాగులపలిలా వెంకటదురగొ, అబీ్రెడిడి దురాగొప్రస్ద్, 
ల్లలా గణేష్, ముతయూం గోవిందు, కేతమలలా వీరబాబు, తోట లక్షష్మణరావు, మంచాల రామకృషణి, దాసరి సతీష్, దాసరి బాబీ, ప్రగడ బాలాజీ, వలలాభశెటి్ట రమ, సండ్రు ప్రకాశం, తూము 
వెంకటేషులు, ప్రగడ రాముడు, తదితర నాయకలు, జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

రామాస్్వమి పేటలో ‘నా సేన కోసాం నా వాంత్’
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవరగొం, రాజానగరం మండలం రామాస్వేమ్ పేట గ్రామంలో 
ఏరాపిటు చేసన నాస్న కోసం నావంత్ కారయూక్రమానికి విచే్చసన రాజానగరం నియోజకవరగొ 
నాయకరాలు ఉమముడి తూరుపి గోదావరి జిలాలా నాస్న నావంత్ కమ్టీ కోఆరిడినేటర్ బత్తుల 
వెంకటలక్ష్మికి రామాస్వేమ్ పేట ప్రజలు ఘనస్వేగతం పలికారు. ప్రజాక్షేమం కోసం పాటుపడే పవన్ 
కళ్యూణ్ కి సంఘీభావం తెలిపే కారయూక్రమమే నా స్న కోసం నావంత్ కారయూక్రమం బత్తుల వెంకటలక్ష్మి 
జనసైనికలకి వివరించారు. అధికారంతో సంబంధం లేకండా ప్రభ్తవేం కనాని ఎక్కవగ ప్రజలకోసం 
పాటుపడుత్నని పార్్ట జనస్న అని ఘంటాపథంగ తెలియజేస్రు. చదువుకనని యువత, విజు్ఞలు 
రాష్ట్ర శ్రేయసు్స కోసం జనస్న పార్్టకీ మద్త్గ నిలవాలని తెలియజేస్రు. ప్రజల జీవితాలోలా మారుపి 

తీసుకొచే్చ మహతా్కరాయూనిని తలపెటి్టన పవన్ కళ్యూణ్ కి మన వంత్గ సహకారం అందించే మారగొమే ఈ నాస్న కోసం నా వంత్ కారయూక్రమం అని ఆమె పేర్్కనానిరు. దినదినాభివృది్ధ 
చెందుత్నని పార్్టని చూసుతుంటే చాలా ఆనందంగ ఉందని. జనసైనికలకి పార్్ట మీద ఉనని అభిమానానిని నా స్న కోసం నా వంత్ కారయూక్రమంలో చూపంచినందుక రామస్వేమ్ పేట 
జనసైనికలకి ప్రత్యూక ధనయూవాదాలు తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో రంగ, నాతిపాము దొర, గంగశెటి్ట రాజేంద్ర, వేగశెటి్ట రాజు, తోట అనిల్ వాస్, ఇవవేకల చిటి్టబాబు, మంచాల శ్రీను, 
చాటలా వెంకటేష్, పెది్రెడిడి శ్రీను తదితర నాయకలతో పాటు రామస్వేమ్ పేట జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

మహాత్మానికి పోతిన మహేష్ ఘన నివాళి
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయవాడ, పశి్చమ నియోజకవరగొం, మహాతాము గంధీ 153వ జయంతి 

సందర్ంగ జనస్న పార్్ట పశి్చమ నియోజకవరగొ కారాయూలయంలో ఘనంగ నివాళులరిపించిన పశి్చమ నియోజకవరగొ ఇనా్చర్జ్ విజయవాడ నగర అధయూక్షులు రాష్ట్ర అధికార 
ప్రతినిధి పోతిన వెంకట మహేష్. ఈ సందర్ంగ పోతిన వెంకట మహేష్ మాటాలాడుతూ అహంస, సతయూం, శాంతి మారాగొలను చూపన గొపపి వయూకితు మహాతాము గంధీ అని 
వారు స్చించిన మారగొంలో ప్రతి ఒక్కరు ప్రయాణ్స్తు విజయాలు స్ధించడం చాలా సులువని, 200 సంవత్సరాలు పాలించిన బ్రిటిష్ వారిని అహంస్ మారగొంలో దేశం 
నుంచి పారద్రోలి భరతమాతక భారతదేశానికి స్వేచ్ఛ వాయువులు ప్రస్దించారంటే వారు పాటించిన అహంస మారగొమే అందుక కారణమని అటువంటి గొపపి మారాగొనిని 
నేడు ప్రపంచం మొతతుం పాటిసుతునానిరని, అదేవిధంగ సతాయూనికి చాలా బలం ఉంటుందని అది అవినీతిపరులను అక్రమారు్కలను ప్రశినిసుతుందని సతాయూనిని ఆచరించే వయూకితు 
ఎటువంటి వయూకితునైనా ఎదిరిస్తురని అది సతయూం తాలూకా గొపపితనం అని ఆచరణలో చూపన వయూకితు గంధీ అని కొనియాడారు. ఈ కారయూక్రమంలో డివిజన్ అధయూక్షులు 
పొట్లారి శ్రీనివాసరావు, సంగనం శెటి్ట రాము మరియు తవవే మారుతి న్న సోమశేఖర్ స్వింకర్ నరేష్ బావిశెటి్ట శ్రీనివాస్ పలలా శ్రీకాంత్ బంగరు న్కరాజు కిలాని 
రాము యాదవ్ రావుల అఖిల్ నాయుడు తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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సోమవారం, 03 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఆమదాలవలస జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
జాతిపితకు ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవరగొ జనస్న పార్్ట కారాయూలయంలో గంధీ 
జయంతి వేడుకలను నిరవేహంచారు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూఅతిథిగ హాజరైన 
నియోజకవరగొ ఇంచార్జ్ పేడాడ రామోముహన్ రావు గంధీ చిత్పటానికి పూలమాలలు 
వేస నివాళులరిపించారు. ఈ సందర్ంగ రామోముహన్ రావు మాటాలాడుతూ మన 
తరంలో రాజకీయవేతతులందరికంటే కూడా గంధీ ఆభిప్యాలు మేలైనవని అతను 
చెపపినటులాగ సతయూం-అహంసలను దృష్టలో ఉంచ్కొని అనాయూయంపై పోరాడాలని 
కారయూకరతులను స్చించారు. అలాగే దేశం భవిషయూత్తు అంతా గ్రామాలలోనే 
ఉంటుందని, కానీ నేటి ప్రభ్తవే ధోరణ్లు గ్రామాలను అభివృది్ధకి దూరం 
చేసుతునానియని ఆనాడు గంధీ చెపపిన మాటలను గురుతు చేశారు. గంధీ కలలు కనని 
గ్రామ సవేరాజయూం జనస్న పార్్టతో మాత్మే స్ధయూం అవుత్ందని అభిప్యపడాడిరు. 
ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవరగొ నాయకలు పైడి మురళ్మోహన్, రాజశేఖర్, 
శ్రీనివాస్ రావు, కోటి, రాము తదితరులు పాల్గొనానిరు.

జనసైనికుల ఆధ్వర్ాంలో గాంటా స్వర్ప పుట్్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: జనస్న పార్్ట రాష్ట్ర కారయూదరి్శ గంటా సవేరూపదేవి పుటి్టనరోజు సందర్ంగ రాజనగరం నియోజకవరగొం సీతానగరం మండలంలో ఇనుగంటివారి పేట జనసైనికల 
ఆధవేరయూంలో పుటి్టనరోజు వేడుకలు ఘనంగ నిరవేహంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల కనీవేనర్ కర్రిచరలా విజయశంకర్ వీరమహళ కందిగటలా అరుణ, పొననిటి సతయూ, సతయూం బాలాజీ, 
పొననిటి హర్ష్, దుళలా అనిల్, షేక్ భాష్,సతయూం ప్రదీప్, పెరుగు బాబీ చికా్కల నాగశ్రీను, గేదల సతితుబాబు,మరియు ఇనుగంటివారి పేట జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

గాంటూరు నగర జనసేన ఆధ్వర్ాంలో జాతిపితకు ఘననివాళి
శతఘ్ని న్యూస్: గుంట్రు, మన జాతిపత మహాతాము గంధీ 153వ జయంతి సందర్ంగ గుంట్రు నగర జనస్న పార్్ట కారాయూలయంలో మహాతాము గంధీ చిత్పటానికి పూలమాలవేస 
నగర జనస్న పార్్ట అధయూక్షుడు నేరెళలా సురేష్ ఘనంగ నివాళులు అరిపించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో నగర ఉపాధయూక్షులు చింతా రాజు, నగర ప్రధాన కారయూదరి్శలు ఎడలా 
నాగమలేలాశవేరరావు, చామరితు ఆనంద్ స్గర్, నగర కారయూదరి్శలు తోట కార్తుక్, బండారు రవీంద్ర కమార్, పావులూరి కోటేశవేరరావు, సుధా నాగరాజు, కలగంటి త్రిపుర కమార్, 
జనగం మలేలాశవేరి, బమము కంటి కవిత, గదే లక్షష్మణరావు, నగర సంయుకతు కారయూదరి్శలు పులలాంశెటి్ట ఉదయ్, పులిగడడి గోప, సుంకే శ్రీనివాసరావు, గుండాల శ్రీనివాసరావు, మహంకాళి 
శ్రీనివాసరావు, బందెల నవీన్ బాబు, కొతతుకోట ప్రస్ద్, చలమల శెటి్ట ప్రస్దు మరియు జనసైనికలు సోమ్శెటి్ట నవీన్, పులిగడడి నాగేశవేరరావు, గడడిం రోశయయూ, దాసు, జనసైనికలు. 
వీర మహళలు అందరూ కలిస నివాళులు అరిపించడం జరిగంది.

మహాత్మానికి అమలాపురాం జనసేన ఘననివాళి
శతఘ్ని న్యూస్:  అమలాపురం నియోజకవరగొంలో గంధీ జయంతి సందర్ంగ గంధీ విగ్రహానికి 
పూలమాలలు వేస ఘనంగ నివాళులు అరిపించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న సీనియర్ 
నాయకలు కంచిపెళిలా అబు్లు, జనస్న ముని్సపల్ ప్రతిపక్ష నేత ఏడిద శ్రీను, సీనియర్ నాయకలు 
మాజీ ముని్సపల్ వైస్ చైరమున్ యాళ్ళ సతీష్, లింగోల్ పండు, నలలా వెంకటేశవేరావు, నిమముకాయల 
రాజేష్, కడియం సందీప్, జనస్న పార్్ట వార్డి మెంబర్ తిక్క సరసవేతి తదితరులు పాల్గొనానిరు.
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సోమవారం, 03 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

గాంధీజీ ఆశయాలను స్ధిస్తిాం
శతఘ్ని న్యూస్: గురజాల, దాచేపలిలా మండలం, జనస్నపార్్ట మండల కారాయూలయంలో గంధీ 
జయంతిని పురస్కరించ్కొని పార్్ట నాయకలు గంధీజీ చిత్పటానికి పూలమాలలు వేస ఘనంగ 
నివాళులరిపించారు. ఈ సందర్ంగ జిలాలా కారయూదరి్శ అంబటి మలిలా మాటాలాడుతూ స్వేతంత్రదయూమంలో 
గంధీజీ పాత్ మరువలేనిదని, అహంస్ మారగొంలో ఉదయూమానిని నడిప బ్రిటీష్ పాలకల గుండలోలా 
సంహ సవేపనిమై నిలిచాడని కొనియాడారు. నేటి ఆధునిక కాలంలో ఆయన అవలంబించిన ఆహంస్ 
మారగొం ప్రపంచ శాంతికి తోడాపిటునందిసుతుందని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిలాలా కారయూదరి్శ 
అంబటి మలిలా, జిలాలా ప్రోగ్రాం కమ్టీ మెంబర్ వేలుపిల చైతనయూ, మండల పార్్ట అధయూక్షులు మండపాటి 
దురాగొరావు, ఉపాధయూక్షులు సోము అంకారావు, కౌని్సలర్ అంబటి సుధారాణ్ స్వేమ్, తకె్కళ్ళపాడు 
సరపించ్ శానం వెంకటేశవేరులా, ఉప సరపించ్ లక్ష్మీనారాయణ, ప్రధాన కారయూదరి్శ కోటా మధు, పాముల 
కిషోర్, బజజ్ ఆదినారాయణ, కారయూదరి్శ జకా్క సుబ్యయూ, జానయయూ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గిరజన ప్ాంత్లోలె జనసేన జాండ్ను ఎగరవేస్తిాం
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొండ నియోజకవరగొం, సీతంపేట మండలం, నారాయణగూడా మరియు చ్టు్టపక్కల గూడాల గ్రామములో ఆదివారం గ్రామ యువతక జనస్న పార్్ట అధయూక్షులు 
పవన్ కళ్యూణ్ సదా్ధంతాలను వివరించడం జరిగంది. అలాగే గరిజన ప్ంతాలోలా పడుత్నని ఇబ్ందులలో ముఖయూమైనవి నీటి సమసయూ త్గునీటి కోసం చాలా అవసథాలు పడుత్నానిమని 
అదే విధంగ సరైన రోడుడి మారాగొలు లేకపోవడం వళ్ళ తీవ్ర అవసథాలు పడుత్నానిమని వారు తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ స్రి మా గరిజన ప్ంతాలోలా జనస్న జ్ండాను ఎగరవేస్తుమని 
ముకతుకంఠంతో చెపపిడం జరిగంది. వారికి భరోస్గ పార్్ట నుంచి మేము అండగ ఉంటామని పాలకొండ జనస్న పార్్ట నాయకలు మరియు సీతంపేట మండల నాయుకలు శ్రీకాంత్, 
విశవేనాధం, గణేష్, సంహాద్రి, వెంకట్రావు, రాజేష్, జనార్న్, చంద్రావు, దురాగొరావు, భాస్కర్ రావు, వెంకట్రావు, మాధవరావు గ్రామ జనసైనికలు పాల్గొనడం జరిగంది.

జనసేన పార్్ట ఆధ్వర్ాంలో గాంధీ జయాంతి వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజాం, మహాతము గంధీ జయంతి సందర్ంగ రాజాం నియోజకవరగొం జనస్న పార్్ట నాయకలు ఉరాలాపు పోలరాజు(యు.ప.రాజు) ఆధవేరయూంలో నియోజకవరగొ 
జనస్న పార్్ట కారాయూలయం నందు మహాతము గంధీ జయంతి వేడుకలు ఘనంగ నిరవేహంచడం జరిగంది. గంధీజీ చిత్ పటానికి పూల మాలలు వేస నివాళులు అరిపించారు. 
అనంతరం రాజాం మండలం బుచి్చంపేట గ్రామంలో ఉనని విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస నివాళులు అరిపించిన అనంతరం ఆ గ్రామ వృదు్ధలక దుపపిటులా పంపణీ కారయూక్రమం చేపట్టడం 
జరిగంది. ఈ సందర్ంగ సీనియర్ నాయకలు గొరెలా గోవిందరావు మాటాలాడుతూ యువత అంతా గంధీ మారగొంలో నడవాలని స్చించారు. రాజాం మండల నాయకలు స్మంత్ల 
రమేష్ మాటాలాడుతూ గంధీజీ కలలుగనని గ్రామ సవేరాజయూం జనస్న పార్్టతోనే స్ధయూం అని అనానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో నమ్ము దురాగొరావు, ఎనిని సతయూం, హరిబాబు, ఈశవేర్, ఉరాలాపు 
ఆదినారాయణ, దాలినాయుడు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కుప్పాం నియోజకవర్గాంలో 
‘నా సేన కోసాం నా వాంత్’

శతఘ్ని న్యూస్: కపపిం, జనస్న అధినేత పలుపుమేరక పార్్టని బలోపేతం చేస్ందుక 
జనస్న పార్్ట ప్రతిష్్టతముంగ ప్రంభించిన ‘నా స్న కోసం నా వంత్’ కారయూక్రమంలో 
భాగంగ ప్రజలక తెలియజేసన కపపిం జనసైనికలు. ఈ కారయూక్రమంలో చితూతుర్ 
జిలాలా కారయూదరి్శ కె.రామూమురితు, చితూతుర్ జిలాలా సంయుకతు కారయూదరి్శ ఎం.మునపపి, చితూతుర్ 
జిలాలా సంయుకతు కారయూదరి్శ ఎం.వేణ్, రాష్ట్ర మత్స్యకార విభాగ కమ్టీ వామణమూరితు, 

కపపిం మండల అధయూక్షులు ఎస్.సుధాకర్, మండల అధయూక్షులు అమీర్ గుడుపలిలా, కపపిం టౌన్ అధయూక్షులు ప్రవీణ్ మరియు కపపిం నియోజకవరగొ జనసైనికలు కలిస దాదాపు 650 నుండి 
1000 మంది ప్రజల దాక నా స్న కోసం నా వంత్ వివరించి జనస్న పార్్టకి విరాళం అందించేలా 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

రాజోలు జనసేన ఆధ్వర్ాంలో మహాత్మానికి 
ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు, అహంస్ పరమో ధరముమః అంట్, బ్రిటీష్ వారిని తరిమ్కొటి్టన 
శాంతి కాముకడు, ప్రపంచానికి స్ఫూరితు ప్రదాత, స్వేతంత్యూ సమరయోధుడు భారత 
జాతిపత మహాతాముగంధీ జయంతి సందర్ంగ మరియు లాల్ బహుదూర్ శాస్త్రి 
జయంతి సందర్ంగ మలికిపురం మండలం గంధీ బమముల సెంటరోలా మలికిపురం 
మండల జనస్న పార్్ట అధయూక్షులు మలిలాపూడి సతితుబాబు ఆధవేరయూంలో ఘననివాళి 
సమరిపించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో మలి్కపురం మండల జనస్న ఎంపీపీ 
మేడిచరలా వెంకట సతయూవాణ్ రాము సఖినేటిపలిలా మండల జనస్న అధయూక్షులు గుబ్ల ఫణ్ 
కమార్, రాజ్లు మండల అధయూక్షులు స్రిశెటి్ట శ్రీను జనస్న నాయకలు ఎంపీటీసీలు, 
సరపించ్ పాల్గొనానిరు.

జనసైనికుడు లక్ష్మణ్ కు మనోధైరా్ని్నచిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్:  ఎచె్చరలా నియోజకవరగొం, రణసథాలం మండలం, పెద్కోవావేడ మత్స్యకార 
కటుంబానికి చెందిన జనసైనికడు లక్షష్మణ్ పనిని స్రడా కోరలామము అనారోగయూంతో 
మరణ్ంచడం జరిగంది. ఈ విషయం తెలుసుకొని ఎచె్చరలా నియోజకవరగొ యువ 
నాయకలు, జనస్న పార్్ట రాష్ట్ర కారయూనిరవేహణ వైస్ ప్రెసడంట్ డా.విశవేక్షేణ్ ఆదివారం 
కటుంబ సభ్యూలను పరామరి్శంచి ధైరయూం చెపపిడం జరిగంది. మీ కంటుంబానికి జనస్న 
పార్్ట ఎపుపిడు అండగ ఉంటుందని తెలియజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజారమేష్, 
స్రయూ, అవినేష్, నాయకలు, జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

షేక్ జబ్బర్ కు 

మనోధైరా్ని్నచిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పొన్నిరు, పొన్నిరు పట్టణం 25వ 
వార్డి ఇటికంపాడు రోడ్ లో ఉంటుననిటువంటి షేక్ 
జబ్ర్ కమారుడు షేక్ సలాం అకాల మరణం 
చెందడంతో వారి కటుంబ సభ్యూలను జనస్న 
నాయకలు పరామరి్శంచి, భరోస్ ఇచి్చ మటి్ట 
ఖరు్చల నిమ్తతుం 5 వేల రూపాయలు ఆరిథాక స్యం 
చేయడం జరిగంది.

జాతిపితకు 
నివాళులర్పాంచిన వాంకట 

స్యి ప్రస్ద్ కోట్పల్లె
శతఘ్ని న్యూస్: హైదరాబాద్, జాతిపత 
మహాతాముగంధీ జనముదినం సందర్ంగ 
ఆదివారం ఉదయం జనస్న నాయకలు 
వెంకట స్యి ప్రస్ద్ కోటిపలిలా సవేర్గొయ 
గంధీ విగ్రహానికి పూలమాల వేస ఘనంగ 
నివాళులరిపించడం జరిగంది.

చిరుపవన్ సేవాసమితి ఆద్వర్ాంలో 
ఆకి్సజన్ సల్ాండర్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజ్లు, జనస్న పార్్ట చిరుపవన్ స్వాసమ్తి ఆదవేరయూంలో సఖినేటిపలిలా 
గ్రామం బళ్ళపేటక చేందిన దేవా దీనా కమారి అనారోగయూంతో బాధపడుత్నని ఆమెక 
ఆకి్సజన్ పల్్స తగగొటంతో ఆకి్సజన్ అతయూవసరం కాగ ఆమెక ఆకీ్సజన్ సలిండర్ ఇవవేడం 
జరిగందని చిరుపవన్ స్వాసమ్తి వయూవస్థాపకలు నామన నాగభూషణం తెలిపారు.

అనాంతస్గరాం జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
మహాత్మా గాంధీకి నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: ఆతముకూరు నియోజకవరగొం, అనంతస్గరం మండలం జనస్న పార్్ట 
ఆధవేరయూంలో జాతిపత మహాతాము గంధీ 153 వ జయంతి సందర్ంగ చిత్పటానిని 
పూలమాలవేస ఘనంగ నివాళులరిపించారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు 
షేక్ మహబూబ్ మస్తున్, మండల కారయూదరి్శ మెట్టమలలా పెంచలయయూ మండల సంయుకతు 
కారయూదరి్శ షేక్ ఖ్జా మస్తున్, రషీద్, సుభాని పాల్గొనడం జరిగంది.

శ్రీశ్రీశ్రీ కోట ద్ర్గమమా నవరాత్రి 
ఉత్సవాలలో 250 లీటరలె మజిజిగ పాంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: పారవేతీపురం మనయూం జిలాలా, పాలకొండ నియోజకవరగొం, ఆదివారం 
దసరా నవరాత్రులు సందర్ంగ శ్రీశ్రీశ్రీ కోట దురగొమము దర్శనానికి వసుతునని వందలాది 
భకతులక 250 లీటరలా మజిజ్గను పాలకొండ జనస్న పార్్ట తరఫున పంపణీ చేయడం 
జరిగంది. జనస్న పార్్ట అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను స్వా భావాలను 
ముందుక తీసుకెళలాడంలో పాలకొండ జనస్న పార్్ట ముందుంటుందని జనసైనికలు 
తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో పాల్గొనని జనస్న పార్్ట నాయుకలు గొరలా మనముధరావు, 
ప్రశాంత్ పోరెడిడి, పొట్నిర్ రమేష్, జామ్ అనిల్, షేక్ ఆజాద్, వారాడ సతీష్, లోకేష్, 
ఉమా, దురాగొరావు, ప్రస్ద్ శ్రీకాంత్, భాను, ప్రేవీన్, నగేష్, జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

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


సోమవారం, 03 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మహాత్మాగాంధీ సేవలు మరువలేనివి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట, జాతిపత మహాతాముగంధీ స్వలు మరువలేనివని రాజంపేట 
జనస్న నాయకలు పేర్్కనానిరు. రాజంపేట జనస్న పార్్ట ఇనా్చర్జ్ మలిశెటి్ట 
వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరక ఆదివారం మహాతాము గంధీ 153 వ జయంతిని 
పురస్కరించ్కొని రాజంపేట పట్టణంలోని గంధీజీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస ఘన 
నివాళులు అరిపించారు. అనంతరం జనస్న పార్్ట ప్రధాన కారాయూలయంలో గంధీజీ 
చిత్పటానికి పూలమాలలు వేస ఆయన స్వలను సమురించ్కనానిరు. ఈ సందర్ంగ 
జనస్న యువ నాయకడు పోలిశెటి్ట శ్రీనివాసులు మాటాలాడుతూ… స్వేతంత్ సంగ్రామం 
నుండి నేటి వరక మాత్మే కాకండా భవిషయూత్తు తరాల సైతం గురుతుంచ్కనేలా గంధీజీ 
చిరసమురణీయుడయాయూరనానిరు. రాష్ట్రంలో వైసప ప్రభ్తవేం అధికారంలోకి వచి్చనపపిటి 
నుండి మహళలక రక్షణ కరువైందని వారిపై దాడులు నితయూకృతయూమయాయూయనానిరు. 
మహళలక రక్షణ కలిపించని ఈ ప్రభ్తవేం దిశా చట్టంపై విపర్తంగ ప్రచారం 
చేసుకోవడం సగుగొచేటనానిరు. ప్రభ్తవే వైఫలయూంపై నిలదీస్ వారిపై పోలీసులు 
అమానుషంగ ప్రవరితుస్తు, అక్రమంగ అరెసు్ట చేసుతునానిరని ధవేజమెతాతురు. గంధీజీ 
చూపన అహంస్ మారగొం నేటి సమాజానికి ఎంతో అవసరం ఉందనానిరు. పల్లా సీమలే 
దేశానికి పటు్టకొమములు అనని మహాత్ముని మాటలు ఎపపిటికీ మరువలేనివని అనానిరు. 
మహాతాము గంధీ బధించిన సతయూము అహంస హరిజన్ద్ధరణ అనే ఆశయాలకొరక 
జీవితాంతం కృష చేసన మహనీయుడు అని కొనియాడారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న 
పార్్ట కడప జిలాలా లీగల్ సెల్ ఉపాధాయూయుడు కతితు సుబ్రాయుడు, జనస్న పార్్ట 
నాయకలు భాస్కర్ పంత్లు, కోలాటం హరి, పోలిశెటి్ట శ్రీనివాసులు, భ్వనగరి పలిలా 
నాగరాజా, శంకరయయూ, వీరయయూ ఆచారి, గోపాల్, జనస్న వీర మహళ జ్డాడి శిర్ష, 
జనస్న నాయకలు కారయూకరతులు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

శృాంగవరపుకోట జనసేన ఆధ్వర్ాంలో 
మహాత్మాగాంధీకి ఘన నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: శృంగవరపుకోట 
నియోజకవరగొంలో మహాతముగంధీ 153 వ 
జయంతి సందర్ంగ ఆర్్టసీ కాంపెలాక్్స లో 
మహాతాముగంధీ విగ్రహానికి జనస్న పార్్ట 
నాయకలు శృంగవరపుకోట నియోజకవరగొ 
నాయకలు వబి్న సతయూనారాయణ ఆధవేరయూంలో 
పూలమాలలు వేస నివాళలు అరిపించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో శృంగవరపుకోట 
నియోజకవరగొ నాయకలు రామల్లా శివాజీ, 
వాబి్న సనాయూసనాయుడు, మండల నాయకలు 

కోటాయూడ రామకోటి, మోపాడ చినిని, కోలా మధు, రుద్ర నాయుడు తాండ్ంగ చంటి, 
జనసైనికలు పాల్గొనానిరు. ఈ సందర్ంగ వబి్న సతయూనారాయణ మాటాలాడుతూ గంధీ 
ఆశయాలక, సదా్ధంతాలుక జనస్న పార్్ట ఎలలాపుపిడూ కృష చేసుతుందని తెలిపారు.

సత్వేడులో ‘నా సేన కోసాం నా వాంత్’
శతఘ్ని న్యూస్: సతయూవేడు నియోజకవరగొం 
భి.ఎన్.కండ్రిగ మండల అధయూక్షుడు 
బాష్ ఆధవేరయూంలో ‘నా స్న కోసం నా 
వంత్’ కారయూక్రమం గురుంచి జిలాలా 
కారయూదరి్శ కొపపిల లావణయూకమార్ 
కమ్టీ సభ్యూలక దిశా నిరే్శం చేయడం 
జరిగంది. 10 రూపాయలు నుండి 
ఎంతయినా విరాళ్లు ఇవావేలని, 
నా స్న కోసం నావంత్ కారయూక్రమం 
జనస్న పార్్టకి ఆకి్సజన్ లాంటిదని, 
ప్రజలను ఇందులో భాగస్వేములిని 
చేస ఈ కారయూక్రమానిని విజయవంతం 

చేయాలని తెలియజేయడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో సతయూవేడు మండల అధయూక్షుడు 
రూపేష్, నాయకలు కృషణి, ఢిలీలాబాబు, హరి, శరత్, బాలాజీ, భాస్కర్, మురళి, వెంకటేష్ 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గాంధీజీ చిత్పటానికి పూలమాలలు వేస 
నివాళులు అర్పాంచిన చేనేత వికాస కార్దరశి

శతఘ్ని న్యూస్: రాజంపేట, సద్ధవటం 
మండలం, జాతిపత మహాతాము గంధీ 
దేశానికి చేసన స్వలు మరువలేనివని 
జనస్న రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరి్శ రాటాల 
రామయయూ పేర్్కనానిరు. 153 వ గంధీ 
జయంతిని పురస్కరించ్కొని ఆదివారం 
సద్ధవటం మండలం ఉపపిరపల్లా గ్రామంలోని 
గంధీ చిత్పటానికి పూలమాలలు వేస ఘన 
నివాళులు అరిపించారు. ఈ సందర్ంగ 
మాటాలాడుతూ… జాతిపత మహాతాము గంధీ 

నేతృతవేంలో ఎందరో మహానుభావులు తమ జీవితాలను తాయూగం చేస దేశానికి స్వేతంత్ం 
తెచా్చరని వారందరికీ సమసతు భారతావని నీరాజనాలు అరిపిసోతుందనానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్ాంలో గాంధీ జయాంతి
శతఘ్ని న్యూస్:  రాజ్లు, మహాతాముగంధీ 153 జయంతి జనస్న ఆధవేరయూంలో ఘనంగ 
జరిపారు. గంధీ జయంతి సందర్ంగ మామ్డికదురు మండలం జనస్న పార్్ట 
తరపున ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేస, నివాళులు అరిపించడం జరిగంది.

జాతిపిత మహాత్మా గాంధీకి జనసేన 
ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి, మహాతాము గంధీ 
జయంతి సందర్ంగ తాడిపత్రి జనస్నపార్్ట 
జనసైనికల తరపున ఘన నివాళులు 
అరిపించడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 

కె.నరసంహాచారి, జిలాలా కారయూనిరవేహణ కమ్టీ మెంబర్ అలాతుఫ్, జనసైనికలు ఇమాంవలి, 
స్దక్, శివ, అఖిల్, రబా్నీ, తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కదర శ్రీకాాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్ాంలో మహాత్మా 
గాంధీ 153వ జయాంతి వేడుకలు

శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి, జాతిపత మహాతాము గంధీ 153 వ జయంతి సంధర్ంగ 
తాడిపత్రి నియోజకవరగొ జనస్న పార్్ట ఇంచార్జ్ కదిరి శ్రీకాంత్ రెడిడి జాతిపత మహాతాము 
గంధిజీ విగ్రహానికి పూలమాల వేస నివాళులు అరిపించడం జరిగంది. అదేవిదంగ 
గంధీజీ కలలు కనని సవేరాజయూ స్థాపనక జనస్న పార్్ట కృష చేసుతుందని అలాగే 
జనసైనికలు గంధీజీ ఆశయాలను స్ధించడానికి కృష చేయాలని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనస్న పార్్ట నాయకలు కిరణ్, అయుబ్, రమణ, మణ్కంఠ, రస్ల్, 
కొండా శివ, రాహుల్ తదితరులు పాల్గొనానిరు.

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


మహాత్మానికి నివాళులర్పాంచిన రామ శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలా, 
రాజంపేట, స్వేతంత్ సమరయోధుడు, 
భారత జాతిపత మహాతాము గంధీ 153వ 
జయంతి సందర్ంగ అననిమయయూ జిలాలా 
రాజంపేట నియోజకవరగొ పరిధిలోని 
టి.సుండుపలిలా మండల కేంద్రం నందు 
సరి్కల్ లో గ్రామ పెద్లు మరియు పారిశుద్ధ్య 
కారిముకలతో కలిస జనస్న నాయకలు 

రామ శ్రీనివాస్ మహాత్ముని చిత్పటానికి పూలమాల వేస ప్రజలందరి సమక్షంలో నివాళులరిపించడం 
జరిగంది.

జాతిపిత మహాత్మా గాంధీకి 
నివాళులర్పాంచిన తగరపు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: హుస్నిబాద్, జాతిపత 
మహాతాముగంధీ 153వ జయంతి 
సందర్ంగ ఉమముడి కర్ంనగర్ జిలాలా 
హుస్నిబాద్ నియోజకవరగొంలో నాయకలు 
తగరపు శ్రీనివాస్ గంధీ విగ్రహానికి 
పూలమాల వేస నివాళులు అరిపించడం 
జరిగంది.

పాశాం నాగబాబు ఆధ్వర్ాంలో 
జాతిపితకు ఘననివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: న్జివీడు, 
మహాతాముగంధీ జయంతి 
పురస్కరించ్కని న్జివీడు 
జనస్న పార్్ట అధవేరయూంలో 
ముసున్రు మండలం, 
రమణక్కపేటలోని మహాతాము 
గంధీ విగ్రహానికి నియోజకవరగొ 
జనస్న నాయకలు పాశం 
నాగబాబు పూలదండ వేస 
నివాళులు అరిపించారు. అనంతరం 
నాగబాబు మాటాలాడుతూ అహంస్ 
పరమో ధరముమః అంట్ బ్రిటీష్ 
వారిని తరిమ్కొటి్టన స్వేతంత్యూ 

సమరయోధుడు భారత జాతిపత మహాతాముగంధీ అని రేపు జనస్న పార్్ట 
అధికారంలోకి పవన్ కళ్యూణ్ ప్రభ్తవే పథకాలక జాతి నాయకల పేరులా 
పెటి్ట సమురించ్కంటామని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో నియోజకవరగొ 
నాయకలు పాశం నాగబాబు, మండల కారయూవరగొ సభ్యూలు వేట త్రినాధ్, 
చేకూరి అనిల్, స్యి, స్రయూ, నలలాగోపు వెంకటేశవేరరావు, ఉపేపి నరేంద్ర, 
గుండబత్తుల శివ, పవన్ జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.

మహాత్మా గాంధీకి పోడూరు జనసేన 
ఘననివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొలులా, మహాతాము గంధీ జయంతి సందర్ంగ 
పోడూరు మండలం, పెనుమదం గ్రామ పంచాయితీలో సరపించ్, వారుడి 
మెంబరులా మరియు ఎంపీటీసీలు పాల్గొనడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో 
పోడూరు మండలం జనస్న పార్్ట పెనుమదం ఎంపటిస మానేపలిలా శ్రీధర్ 
పాల్గొనడం జరిగంది.

వలూలెరు గ్రామాంలో మహాత్మానికి ఘన 
నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచంట 
నియోజకవరగొం, వలూలారు 
గ్రామంలో జనస్నపార్్ట 
గ్రామ కమ్టీ అధయూక్షులు 
కడిమ్ ఉమామహేశవేరస్వేమ్ 

ఆధవేరయూంలో గంధీ జయంతి సందర్ంగ సంతమారె్కట్ లో ఉనని 
మహాతాము గంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేస నివాళులా అరిపించడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో ముఖయూతిధిగ జనస్నపార్్ట ఉమముడి 
పశి్చమగోదావరి జిలాలా సెక్రటర్ చిట్్టరి శ్రీనివాస్ పాల్గొనానిరు, జనస్న 
పార్్ట నియోజకవరగొం సీనియర్ నాయుకలు తోట తాతాజీ, ఏడిద బాలు, 
కొముజు బ్రమాముజీ, దొమెముటి లక్షష్మణరావు తదితరులు పాల్గొనానిరు.

గజువాకలో మెడ్కల్ కా్ాంప్
శతఘ్ని న్యూస్: గజువాక నియోజవరగొం, జీవీఎంసీ 85వ వారుడి ఆదివారం అగనంపూడి బీసీ కాలనీ యూత్ 
ఆధవేరయూంలో పవన్ స్యి స్పర్ సెపిష్లిటీ హాసపిటల్ చే నిరవేహంచిన మెడికల్ కాయూంప్ ప్రంభించిన 
జనస్న పార్్ట సీనియర్ నాయకలు మరియు జీవీఎంసీ 85వ వార్డి ఇంచార్జ్ గవర సోమశేఖర్ రావు 
మరియు 86వ వార్డి ఇంచార్జ్ కాద శ్రీను.

జనసేన ఆత్మాయ సమావేశాం
శతఘ్ని న్యూస్: విశాఖపటనిం తూరుపి నియోజకవరగొం, బాలి గౌర్ నాయుడు అధవేరయూంలో విశాఖపటనిం 
తూరుపి నియోజకవరగొ ఆతీముయ సమావేశం జరిగంది. ఈ సమావేశంలో తూరుపి నియోజకవరగొ నాయకలు 
ఎం.రాఘవ రావు, శ్రీను, స్యిబాబా మరియు జనస్న కారయూకరతులు పాల్గొనానిరు. ఈ సమావేశంలో పార్్టనీ 
ఏ విదంగ బలోపేతం చేయాలి, కొనిని తీరామునాలు చేయడం జరిగందని, ఆ తీరామునాలు హైదరాబాద్ 
లో గల పార్్ట ఆఫీస్ కీ పోస్్ట దావేరా పంపాలని నిరణియించామని తెలిపారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనస్న 
నాయకలు మరియు జనసైనికలు పాల్గొనానిరు.
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