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మరో మూడు జిల్లాలలో జనసేన పార్టీ మండల కమిటీలకు అధ్యక్షుల నియామకానికి పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆమోదం తెలిపారు. 
వీటిలో పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణ, గంటూరు జిల్లాలు వున్నాయి. అదేవిధంగా తూరుపుగోదావరి జిల్లాలోని మరి కొనినా మండల్లకు కూడా అధ్యక్షుల 
నియామకం పూర్తయింది. అధ్యక్షులుగా ఎంపికైన వారికి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు శుభాభినందనలు తెలిపారు.

మరో మూడు జిల్లాల్లా జనసేన మండల్ధ్యక్షుల నియామకం

విజయవాడ నగర డివిజన్లకు 
జనసేన అధయూక్షుల నియామకం

విజయవాడ నగర పరిధిలోని మునిసిపల్ డివిజనలాకు అధ్యక్షుల 
నియామకానికి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ ఆమోదం 
తెలిపారు. విజయవాడ నగరంలోని పశ్చిమ, సంట్రల్, తూరుపు అసంబ్లా 
స్థాన్లలో ఉననా ఈ డివిజనలాకు పార్టీ తరఫున అద్యకుల నియామకం 
కోసం గత కొనినా రోజులుగా కార్యకర్తలతో విస్తృత సమావేశాలను 
నగరంలోని జనసేన ముఖ్య న్యకులు నిర్వహంచారు. వారు 
సంయుక్తంగా రూపందించిన ప్రతిపాదనలను పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ ఆమోదించారు. విజయవాడ నగర ప్రజలకు అనినా వేళల్ డివిజన్ 
అధ్యక్షులు అండగా ఉండాలని శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దిశానిర్దేశం చేస్్త వారికి 
శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ఆపదలో ఉనని పసిబిడ్డకు అండగా మానవత్వానిని చాటిన 
కొత్తపేట నియోజక వర్ం జనసేన ఇన్చార్జి బండారు శ్రీనివాస్

కొల్లారు మండలం జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షునిగా శ్రీ బందలపాటి చలమయ్య

శతఘ్నా న్్యస్: వేమూరు నియోజకవర్ం లోని కొల్లారు మండలం జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షునిగా శ్రీ బందలపాటి చలమయ్య గారు, చలమయ్య గారు చేసిన కృషికి 
ఫలితంగా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులైన పవన్ కళ్్యణ్ గారు కొల్లారు  మండలం 
జనసేన పార్టీ అధ్యక్షునిగా నియమితులైన అయినందున కొల్లారు మండలం 
జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు జనసైనికులు వీర మహళలు కొల్లారు మండలం లోని 
జనసైనికులు అంతా ఆనందం వ్యక్తం చేయడమైనది.

VRO ఉద్్యగాన్నీ వదులుకుని 
అవనిగడ్డ అధ్యక్షునిగా ఎనినీక

శతఘ్నా న్్యస్: అవనిగడ్డ గ్రామ 
VRO ఉద్్యగానినా తృణప్రాయంగా 
వదులుకుని, రాజీన్మా పత్ం 
జిల్లా కలెకటీర్ కి అందించి, జనసేన 
పార్టీలో చేరి, జనసేన పార్టీ అవనిగడ్డ 
మండల అధ్యక్షునిగా నియమితులైన 
గడివాక శేషుబాబు.

కష్ం వచ్చాన ప్రతి ఒక్కర్కీ మందుగా అండగా నిలిచేది జనసైనికులే! జనసేన్ని ఆశయాలను, 
జనసైనికుల సేవలు సహాయాలకు ఎవరు వెలకట్లేరు! సాటి రాలేరు

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపు గోదావరి జిల్లా, కొత్తపేట నియోజకవర్ం, కొత్తపేట గ్రామానికి చందిన 
చల్లా నర్ష్ కుమారుడు సంవతసిరననార పసిబిడ్డ బాబు  ప్రమాదవశాతు్త ఒంటి పై వేడి నీళ్లా పడి 
గాయపడిన్డు. ఈ పసిబిడ్డను విజయవాడ ప్రైవేట్ హాసిపుటల్ లో ట్రీట్మంట్ పందుచున్నాడు. 
ఆ పసిబిడ్డ తలిలాదండ్రులు తీవ్ర ఆవేదన తో ఉన్నారని, తమ బిడ్డ పరిసిథాతి గరించి ఆంద్ళన 
చందుతున్నారని, జనసేన ఇంచారిజి బండారు శ్రీనివాస్ తలిలాదండ్రులను కలిసి వారికి ధైర్యం చపిపు, 
అండగా నేను ఉంటాను. అల్గే జనసైనికులు దా్వరా వీలుననాంత, చేతనైనంత ఆరిథాక సహాయం 
అందజేయమని తన ఆతీ్మయ జనసైనికులను ప్రతి ఒక్కరిని బండారు శ్రీనివాస్, ఆ పసిబిడ్డ  కోసం 
వైద్య ఖరుచిలకు నిమిత్తం సహాయం కోసం నియోజకవర్ జనసైనికులను కోరుచున్నారు. ఆ పసి 

బిడ్డకు ప్రమాదం జరిగందని, తెలిసిన వంటనే వైద్య ఖరుచిలకు నిమిత్తము బండారు శ్రీనివాస్ పదివేల రూపాయలు తక్షణ సహాయం కింద అందించారు. ప్రముఖ జనసేన నేత పిలుపుపై 
జనసైనికులు, పవన్ కళ్్యణ్ అభిమానులు వీలైనంత తందరగా స్యం చేయాలని, ఆ బాబు త్వరగా కోలుకోవాలని, జనసైనికులు కూడా తమ ఆతీ్మయతను బాబుకు చాటాలని వైద్యం 
ఖరుచిలు నిమిత్తం ఆరిథాకంగా సహాయ సహకారాలు అందించాలని బండారు శ్రీనివాస్ పిలుపునిచాచిరు.

ద్షులను పట్టీకోవడంల్ విఫలమైన ప్రభుత్ం: త్్యడ రామకృష్ణారావు
శతఘ్నా న్్యస్:  పవిత్ పుణ్యక్షేత్ం రామతీర్ం కొండపై కొలువైవుననా 
కోదండరాముని శ్రశేఛేదనం జరిగ నేటికీ సరిగా్ ఏడాది అయి్యంది. ఇపపుటి 
వరకు వైస్సిర్సిపీ ప్రభుత్వం ద్షులను పట్టీకోనందుకు నిరసనగా రామతీర్ంలో 
ఆనందాశ్రమమ్ స్్వమీజీ శ్రీనివాస్నంద సరస్వతి మౌనదీక్ష తలపెటిటీతిరి.
ఈ సందర్ంగా జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు) 
మాటాలాడుతూ నేటికీ రామతీరథాంలో రాముల వారి శ్రిచేచిదనం జరిగ సంవతసిరం 
గడుస్్తన్నా ఈ జగన్్మహన్ రెడి్డ ప్రభుత్వం నిమ్మకునీరెతి్తనట్లా వ్యవహరిస్తందని, 
రాష్టంలో వందల్ది దేవాలయాలోలా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగన్ 
ద్షులను పట్టీకోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని, జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి 
శ్రి పుషపుశ్రీవాణి, మరోమంత్రి శ్రీ బతసి సత్యన్రాయణ ఉన్నా సంతజిల్లాలో 
ద్షులను చేధించడంలో విఫలమయా్యరని ఆరోపించారు. త్వరలోనే ఈ ఘటనకు 
సంబంధించిన ద్షులను పట్టీకొని చటాటీనికి అపపుజెపాపులని, హందువుల 
మన్భావాలను దెబ్బతీసేవిధంగా ప్రవరి్తసే్త ద్షులను శ్క్ంచేవరకు హందూ 
ధారి్మక సంసథాలతో పోరాటం చేస్్తమని తెలిపారు. ఈ మౌనదీక్షకు మదదేతుగా 
నిలిచి, విజయనగరం జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు, జిల్లా చిరంజీవి 
యువత అధ్యక్షుడు తా్యడ రామకృష్్ణరావు(బాలు), నెలిమరలా నియోజకవర్ 
సీనియర్ న్యకుడు పతివాడ అచుచిమ్ న్యుడు, దాసరి యోగేష్, రవిరాజ్ 
చౌదరి దీక్ష చేస్్త నిరసన తెలిపారు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మాడుగుల నియోజకవర్ం జనసేనల్ చేరికలు
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖ మాడుగల నియోజవర్ం నుండి శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ 
సిదా్తాలు, ఆశయాలు నచిచి ఇతర పార్టీన్యకులు మాడుగల నేత 
శ్వాజీ ఆధ్యర్యంలో నేడు పార్టీప్రధాన కార్యదరిశి శ్రీ టి.శ్రీనివాసరావు 
సమక్షంలో కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహా్వనించారు.

ఆలమూరు గ్రామ జనసేన అధ్యక్షులు కట్టీ రాజుకు 
జన్మదిన శుభాకంక్షలు తెలిపిన బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్నా న్్యస్: తూరుపుగోదావరి జిల్లా ఆలమూరు 
మండల్నికి చందిన, ఆలమూరు గ్రామవాసి 
జనసేన పార్టీ గ్రామ అధ్యక్షులు, శెటిటీబలిజ 
యువ న్యకులు కటాటీ రాజుకు మంగళవారం 
పుటిటీనరోజు అని, కొత్తపేట నియోజకవర్ం 
జనసేన ఇన్చిరిజి బండారు శ్రీనివాస్ ఎంతో 
ఆతీ్మయతతో శుభాకాంక్షలు అందజేశారు. 
తన నియోజకవర్ంలోని గ్రామ న్యకులను, 
మండల న్యకులను, జన సైనికులను, 

వీరమహళ్ కార్యకర్తలను, నిరంతరం ఎంతో ఆతీ్మయతతో ప్రతి ఒక్కరికీ 
అందుబాట్లో ఉంటూ జనసేన పార్టీని బలోపేతం చేస్్తననా జనసేన 
ప్రముఖ న్యకులు బండారు శ్రీనివాస్ న్యకత్వంలో పనిచేయడం 
మాకు ఎంతో సంతోషదాయకం అని ఒక శెటిటీబలిజ యువన్యకుడిగా, 
ఎంతో అండదండలు అందిస్్త, మా వననాంటే ఉంటూ, నియోజవర్ 
జనసేన ఇంచార్జి న్యకులు బండారు శ్రీనివాస్ కు ధన్యవాదాలు అని, 
కటాటీ రాజు ఈ సందర్ంగా తెలియజేశారు.

వీరమహిళా విభాగం ఆధవారయూంలో 
టిడ్్క గృహాల పర్శీలన

శతఘ్నా న్్యస్: ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ షేక్ రియాజ్ ఆదేశాల మేరకు ఒంగోలు 
నియోజకవర్ంలోని అల్లారు పంచాయతీ చింతల వదదే 
టిడ్్క గృహాలను జనసేన పార్టీ వీర మహళ విభాగం 
ఆధ్వర్యంలో పరిశీలించడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమం 
లో ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు చిటటీం 
ప్రస్ద్, ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ కార్యదరుశిలు 
కళ్్యణ్ ముతా్యల, రాయని రమేష్, ప్రకాశం జిల్లా 

జనసేన పార్టీ సంయుక్త కార్యదరిశి అరుణ రాయపాటి, జనసేన పార్టీ రాష్ట మతసి్యకార విభాగం కార్యదరిశి 
రాజు, కొత్తపటనాం మండలం ప్రెసిడంట్ జానకి రామ్ మరియు జనసేన న్యకులు తోట శబరి, స్ధాకర్ 
చంగలశెటిటీ, నర్ంద్ర పకల, బందిల మధు, తిరుమలశెటిటీ న్ని, భూపతి రమేష్, మాల్్యద్రి న్యుడు, 
పెరనామిటటీ శ్రీనివాస్, హేమంత్ గంట, శ్రీన్ధ్, స్యి కుమార్, జలిలాపలిలా వసంత్, మరియు జనసేన 
వీరమహళలు కోస్రి శ్ర్ష, ప్రమీల, కోమలి, ఉష, ఆకుపాటి ఉష, వాస్కి తదితరులు పాల్్న్నారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  
9391115789

PHC ల్ సదుపాయాలు ఏరాపాట్ 
చేయాలని అధికరుల దృష్టీకి 

తీసుకెళ్లాన జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: విశాఖపటనాం పెందురి్త 
నియోజకవర్ం, నరవ గ్రామం, GVMC 
పరిధిలో, 88 వార్్డ ప్రైమర్ హెల్్త సంటరోలా 
గత 4 నెలల నుండి సరైన సదుపాయాలు, 
స్టీఫ్ లేకపోవడం వలన వైద్యం నిమిత్తం 
వస్్తననా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు 
గరవుతున్నారని స్థానిక జనసేన 
పార్టీ న్యకులు శ్రీ వబి్బన జన్రథాన 
శ్రీకాంత్ వారు్డ సచివాలయం అధికారుల 
దృషిటీకి తీస్కుని వళలాడం జరిగంది. 
అధికారులతో మాటాలాడుతూ… 4 నెలల 
క్రితం ఈ-వైద్య అనే ప్రైవేట్ సంసథా 
ఆధీనంలో అందుబాట్లో ఉననాపుపుడు 
కొంత వరకూ ప్రజలకు వైద్యం అందేదని, 
ఇపుపుడు ఈ PHC లను ప్రభుతా్వధీనంలో 
తీస్కుననాపపుటి నుండి కనీసం వా్యధి 
నిరా్రణ రక్త నమూన్ పర్క్షలు 
చేస్కోవడానికి వీలుకలిపుంచకుండా, 
కేవలం ఒకే ఒక డాకటీర్ తో నరవ 
PHC ని నడుపుతున్నారని, కీలానింగ్ 
చేయడానికి కూడా అక్కడ స్టీప్ లేరని, 
డాకటీర్ గారు అనినా చూస్కుంట్న్నారని, 
పూర్వం రోజుకి 90 మంది పేషంట్లా 
వచిచి ట్రీట్మంట్ అందుకునే వారు 

ఇపుపుడు సదుపాయాలు లేకపోవడం వలన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు 
గరవుతున్నారని, వంటనే ప్రభుత్వ అధికారులు సపుందించి యుద్ 
ప్రాతిపదికన నరవ PHCలో సదుపాయాలు ఏరాపుట్ చేయమని కోరడం 
జరిగంది.

న్తన మండలాధయూక్షులకు శుభాకంక్షలు 
తెలిపిన సతయూవేడు జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్: సత్యవేడు నియోజకవర్ంలో గల 7 మండల్లకు మండల అధ్యక్షులుగా 
నియమితులైన థామస్ – కెవిబిపురం మండలం, రూపేష్ – సత్యవేడు మండలం, దేవా 
ప్రశాంత్ – పిచాచిటూరు మండలం, డ్.మణికంఠయ్య – న్గల్పురం మండలం, జె బాష్ – 
వరదయ్యపాలెం మండలం, స్మన్ – న్రాయణవనం మండలం. అధినేత అడుగ జాడలలో 
పయనం చేసి పార్టీ తరపున ప్రతినిధులుగా పనిచేసి ప్రజా సమస్యలపై పోరాడాలని మరియు 
రాబోయే ఎనినాకలోలా జనసేన గెలుపు ధ్్యయంగా అవిశ్ంతంగా పనిచేస్్తరని ఆశ్స్్త… న్తన 
మండల్ధ్యక్షులకు సత్యవేడు నియోజకవర్ జనసేన శ్రేణులు శుభాకాంక్షలు 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

ప్రభుత్ం వసూలు చేసుతుననీ చెతతు మీద పనునీపై 
సచివాలయంల్ జనసేన పిరా్యదు

శతఘ్నా న్్యస్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో నిత్యవసర 
సరుకులు రోజురోజుకూ ధరలు పెరుగతూ ఉంటే 
దీనితో పాట్ రాష్ట ప్రభుత్వం కొత్తగా చత్త పనునా 
అంటూ ప్రజల నుండి 60 నుండి 100 రూపాయలు 
వస్లు చేస్్తన్నారు.. దీనివలలా పేద మధ్య తరగతి 
ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గరవుతున్నారు. ఈ 
సమస్యను జనసేన పార్టీ యువ న్యకులు 9 
వ డివిజన్ కార్పుర్టర్ అభ్యరిథా హుసేసిన్ ఖాన్ 
మరియు జనసేన పార్టీ సీనియర్ న్యకులు బాలు, 
చక్రవరి్త, రవి రాజ్ చౌదరి, యోగేష్, జనసైనికులు 
భవాని తదితరులు కలిసి ఈ సమస్యపై స్థానిక 

సచివాలయంలో కంపె్లాంట్ ఇవ్వడం జరిగంది.

జనసేన పార్టీ ఆదేశాలను పాటిసూతు పార్టీని బల్పేతమే 
ధ్్యయంగా పనిచేస్తు: చిలలా మహేష్ బాబు

శతఘ్నా న్్యస్: కదిరి మండలం జనసేన పార్టీ మండల 
అధ్యక్షునిగా చిలలా మహేష్ బాబును పార్టీ అధిష్టీనం 
నియమించినట్లా ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్రు. 
ఈ సందర్ంగా చిలలా మహేష్ బాబు మాటాలాడుతూ 
కదిరి మండలం జనసేన పార్టీ కనీ్వనర్ గా (మండల 
అధ్యక్షునిగా) నియమించిన జనసేన పార్టీ అధినేత 
శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ కి, శ్రి న్దెండలా మన్హర్ 
కి, జనసేన రాష్ట న్యకులకు, అనంతపురం జిల్లా 
అధ్యక్షులు శ్రీ టి.సి.వరుణ్ కి, PAC మంబర్ శ్రీ 
చిలకం మధుస్దన్ రెడి్డకి కదిరి నియోజకవర్ం 
ఇంచార్జి శ్రీ భైరవకి మరియు జిల్లా కమిటీ న్యకులకు 
హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలియజేస్్తన్నానని, 
కదిరి మండలంలోని ప్రతి ఒక్క జనసైనికునికి 
పేరుపేరున్ న్ హృదయపూర్వక ధన్యవాదములని, 
నేను ఎలలాపుపుడూ మీ అందరి నిర్ణయాలను గౌరవిస్్త, 
జనసేన పార్టీ ఆదేశాలను పాటిస్్త పార్టీని బలోపేతం 

చేసే ప్రయతనాం చేస్్తనని. ఈ సందర్ంగా జనసేన న్యకులకు మరియు కదిరి 
మండలంలోని ప్రతి ఒక్క జనసైనికునికి తెలియజేస్్తన్నానని అన్నారు.

మర్రిపాడు మండల జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షురాలుగా ఒరుగంటి ప్రమీల

శతఘ్నా న్్యస్: మర్రిపాడు మండలం 
జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షురాలిగా 
ఒరుగంటి ప్రమీలను పార్టీ అధిష్టీనం 
నియమించినట్లా ఒక ప్రకటన విడుదల 
చేస్రు. ఈ విసయం తెలుస్కొననా 
ప్రమీల్ సపుందిస్్త ఈ అవకాశం 
కలిపుంచినంట్వంటి జనసేన పార్టీ 
అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ కు జనసేనపార్టీ 
PAC చైర్మన్ న్దెండలా మన్హర్ కు నెల్లారు 
జిల్లా జనసేనపార్టీ అధ్యక్షులుశ్రీ చన్నారెడి్డ 
మనుక్ంత్ రెడి్డ, రాష్ట కార్యనిర్వహణ 
కార్యదరిశి కొటేటీ వంకటేశ్వరులాకు జిల్లా 
కమిటీ సభు్యలకు నియోజకవర్ ఇంచార్జి 
శ్రీధర్ కు ఒరుగంటి ప్రమీల కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్రు. ఈ సందర్బంగా 
ప్రమీల మాటాలాడుతూ పార్టీ కోసం అహరినాశల్ కషటీపడుతానని తన భర్తకు శ్రీ 
పవన్ కళ్్యణ్ అంటే ప్రాణమని ఆయన అడుగజాడలోలానే న్ పయనం స్గంచి 
పార్టీ బలోపేతానికి ఇదదేరం కలిసి కృషి చేస్్తమని తెలియజేస్రు. మర్రిపాడు 
మండల జనసైనికులుకు పేరు పేరున్ ధన్యవాదములు తెలిపారు. ఎలలాపుపుడూ 
మండలంలోని జనసేవకుల అందరి నిర్ణయాలను గౌరవిస్్త జనసేన పార్టీ 
అదేశాలను పాటిస్్త పార్టీ బలోపేతం కోసం కృషి చేస్్తనని తమ అభిప్రాయానినా 
వ్యక్తం చేశారు.

ముదినేపలిలా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు గా 
వీరంకి వంకయ్య నియామకం

శతఘ్నా న్్యస్: 
ము ది నే ప లి లా , 
మండలంలో జనసేన 
జోరు పెరిగంది. 
ఇపపుటికే అధికార 
పార్టీపై నెలకొననా 
సమ్మతితో ఆ పార్టీ 
నుంచి బయటకి 
వచిచిన వీరంకి 
వంకయ్యకు జనసేన 
పార్టీ ముదినేపలిలా 
మండల అధ్యక్షుడుగా 
ని య మి ం చా రు . 
రా జ కీ య ం గా 
అనుభవం ఉననా వీరంకి 

వంకయ్య జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్్తనని తెలుపుతున్నారు. 
అదేవిధంగా మండలంలో పలువురి కీలక న్యకులతో వీరంకికి మంచి 
పరిచయాలు ఉన్నాయి. వీటనినాటిని పరిగణలోకి తీస్కుంటే ముదినేపలిలా 
రాజకీయం రసవత్తరంగా స్గతుందనే అభిప్రాయాలు సీనియర్ 
న్యకులలో గసగసలు మొదలైన్యి. ఏది ఏమైన్ ముదినేపలిలాలో 
జనసేన పార్టీని సమర్వంతంగా నడిపించి అందరిని కలుపుకొంటూ 
యువతను, సీనియరలాను, మహళలను ఆకట్టీకునే దిశగా, గ్రామాలోలా 
నెలకొననా సమస్యలపై గళం విపేపుందుకు సిద్మని త్వరలో కారా్యచరణ 
ప్రారంభిస్్తన్ని వీరంకి వంకయ్య తెలిపారు.

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

