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జనంకోసం జనసేన 220వ రోజులో భాగంగా జనసేన వనరక్షణ
శతఘ్ని న్యూస్: జగ్గంపేట, జనగంకోసగం జనసేన 220వ రోజులో భాగగంగా జనసేన వనరక్షణ దానిమ్మ మొక్కల పగంపిణీ కారయూక్రమగం ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధయూక్షులు కగందుల 
దుర్్ష్ చేతుల మీదుగా జగ్గంపేట మగండలగం మర్రిపాక గ్రామగంలో ప్రారగంభగంచడగం జరిగగంది. కారయూక్రమగంలో భాగగంగా బుధవారగం 90 మొక్కలు పగంచడగం జరిగగంది. 221వ రోజు 
మధ్యూహనిగం 2 గగంటల నగండి రాత్రి 8 గగంటల వరకు జగ్గంపేట మగండలగం మర్రిపాక గ్రామగంలో జనగంకోసగం జనసేన కొనసాగుతుగంది. అవకాశగం ఉనని జనసైనికులు అగంతా ర్పటి 
కారయూక్రమగంలో పాల్్ని విజయవగంతగం చేయవలసగందిగా కోర్చున్నిము. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవగంతగం చేసన జిల్లా న్యకులకు, మగండల అధయూక్షులకు, మగండల కమిటీ సభ్యూలకు, 
అనబగంధ కమిటీ అధయూక్షులకు, అనబగంధ కమిటీ సభ్యూలకు, వీర మహిళలకు మరియు జనసైనికులకు జగ్గంపేట నియోజకవర్ జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్ పాటగంశెటిటీ శ్రీదేవిసూరయూచగంద్ర 
కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడగం జరిగగంది.
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https://twitter.com/sataghninews
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కాకినాడ సిటి జనసేన ఆధ్వర్ంలో చిన్న 
మసీదు వద్ద నిరసన

శతఘ్ని న్యూస్: కాకిన్డ సటి, ప్రభ్త్గం ఏరాపుటు చేస మూడు సగంవత్సరాలు పూరితి అయిన్, 
నేటి వరకు దుల్హన్ పధకగం అమలు చేయడగంలో నిరలాక్షష్గం ధోరణి అవలగంబిస్తినని రాష్ట్ర ప్రభ్త్ 
వైఖరిని ఖగండిసూతి జనసేన పార్టీ కాకిన్డ సటి నియోజకవర్ ఇన్ ఛార్జ్ మరియు రాష్ట్ర పి.ఏ.స 
సభ్యూలు ముతాతి శశిధర్ ఆధ్రయూగంలో బుధవారగం సాయగంత్గం 4.30 గగంటలకు చాటలా చైతనయూ 
ఆధ్రయూగంలో టుటౌన్, సూరాయూరావుపేట, చినని మసీదు వద్ద ముసలాగం సోదర సోదర్మణులు 
తలపెటిటీన నిరసన కారయూక్రమగం జరిగనది. ఇగందులో పాల్్నని ముతాతి శశిధర్ మాట్లాడుతూ 
ఎనినికలకు ముగందు ఒకల్గ, ఎనినికల తర్వాత మరోల్గ ఉగండటగం సరికాదన్నిర్. ప్రజలకు 
ఎన్ని సగంక్షేమ పధకాలన అమలు చేస్తిన్నిమగంటునని ప్రభ్త్గం మరి ముసలాగం సోదర్మణులకు ఈ 
పధకానిని ఆపి ఎగందుకు ద్రోహగం చేసోతిగందో ప్రజలకు చెపాపులన్నిర్. ఈ అన్యూయానిని జనసేన పార్టీ 
ప్రతిఘటిస్తిగందన్నిర్. ఈ కారయూక్రమగంలో వీరమహిళలు రజియా బేగగం, అఫిజా ఖాన్, డి.శిర్ష, 
జనసైనికులు మొయీన్,సమీర్, వల్లా బాషా, ఎగండి. సర్రాజ్, ఎస్.కె.కర్ముల్లా, ఎస్.కె.రోషన్, 
రమణా రెడిడి, ఉదయభాస్కర్, సాదన్ల గగంగాధర్, జి.వీరబాబు, అడబాల సతయూన్నిరాయణ, 
ఎగం.దురా్ప్రసాద్, స్ర్ష్, జాడా రాజులు పాల్్నగా నగర అధయూక్షులు సగంగశెటిటీ అశోక్, జిల్లా 
ప్రధ్న కారయూదరిశి తల్టగం సతయూ, ప్రోగ్రాగం సెక్రటర్ కర్రి న్ని, మాజీ కారోపుర్టర్ రాయూలి రాగంబాబు 
తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

రవాణా రంగాని్న ఆదుకోండి
జై ఇండియన్ లారీ ఓనర్్స అసోసియేషన్ ప్రెసిడంట్ ముస్తఫా అంబేద్కర్
టాక్్స తగ్గంచాలని బోడపాటి శివదత్ డిమండ్

శతఘ్ని న్యూస్: విజయవాడ, రవాణా రగంగగం 
కుదేలు, రాషా్రా ప్రభ్త్గం ఇషాటీనసారగంగా పెగంచిన 
ట్క్్స వగంటనే తగ్గంచాలని జై ఇగండియన్ ల్ర్ 
ఓనర్్స అసోసయేషన్ ప్రెసడగంట్ ముసతిఫా అగంబేద్కర్ 
అధ్రయూగంలో జరిగన మీడియా సమవేశానికి 
ముఖయూఅతిథిగా విచేచేసన జనసేన రాష్ట్ర కారయూదరిశి 
బోడపాటి శివ దత్ మాట్లాడుతూ ట్రాన్్స పోర్టీ 
రగంగగంలో ప్రభ్త్గం ట్క్్స రూపగంలో అతయూధికగంగా 
భారగం మోపి ల్ర్ ఓనర్్స ఆత్మహతయూలకు పాలపుడే 
సథితికి ప్రభ్త్గం దిగజారిగందని ఆవేదన వయూకతి 
పరిచార్. వగంటనే ట్క్్స న తగ్గంచాలని డిమాగండ్ 
చేశార్. అగంతే కాకుగండా ఇతర రాష్ట్ర ల నగండి ట్రాన్్స 
పోర్టీ దా్రా ధ్నయూగం తీస్కురావడానికి అనమతులు 
ఇవా్లని, ఆగంధ్ర తెలగంగాణా సగంగల్ పరి్మట్ జిఓ 

ఇవా్లని ఆయన అన్నిర్. ఈ కారయూక్రమగంలో యూనియన్ న్యకులు మది్దపాడు ఏ. విన్యక 
రాజు, టగంగుటూర్ ఏవి నరసరాజు, ఏలూర్ వగంకట కృషాణారావు, యూనియన్ మగంబర్ బాబు 
తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

కౌలు రైతు భరోసా కార్క్రమానికి విరాళం 
అందంచిన రా్లీ సతీష్

శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ చేపటిటీన కౌలు రైతు 
భరోసా కారయూక్రమానికి కాకిన్డ రూరల్ మగండలగం కొవా్డ గ్రామానికి చెగందిన 
జనసేన న్యకులు రాయూల్ సతీష్  బుధవారగం కాకిన్డలో జనసేన పార్టీ పీఏసీ 
సభ్యూలు, కాకిన్డ రూరల్ ఇగంచార్జ్ పగంతగం న్న్జీ గారికి 10000 రూపాయల 
చెకు్క అగందిగంచడగం జరిగగంది.. వీరికి న్న్జీ అభనగందనలు తెలిపార్. ఈ 
కారయూక్రమగంలో గుమ్మడి వీరబాబు, వసగంత గోపాల్, గుగండుమన పగండు, కుర్ర 
శరత్, స్బ్రహ్మణయూగం తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

చీపురుపల్లిలో ఐదవరోజు క్రియాశీలక సభ్త్వ 
కిటలి పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: చీపుర్పలిలా, జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్గం కిటలాన 
చీపుర్పలిలా నియోజకవర్గం, మరకముడిదాగం, మగండలగం ఇపపులవలస గ్రామగంలో 
జనసైనికులకు పగంపిణీ చేయడగం జరిగగంది.
ఈ సగందర్గంగా గ్రామ జనసైనికులతో
వాళ్ళ గ్రామగంలో సమసయూల గుర్గంచి.
పార్టీని బలోపేతగం ఎల్ చేయాలి.
పార్టీ యొక్క సదా్ధగంతాలు, ఆశయాలు, ప్రజలకి చెపపుడగం గురిగంచి చరిచేగంచడగం 
జరిగగంది. దీనితో పాటు చనిపోయిన కౌలు రైతులకు 30 కోటులా సహాయగం చేసన 
టీమ్ పిడికిలి పోసటీర్లా కూడా ఇవ్డగం జరిగగంది. కిటలా పగంపిణీకి సహకరిగంచిన గ్రామ 
ప్రజలకు ధనయూవాదాలు తెలియజేయడగం జరిగగంది. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన 
న్యకులు మరియు జనసైనికులు పాల్్నడగం జరిగగంది.

బాబు జగజీవన్ రాంకు నివాళులు అర్పంచిన 
గాదె వంకటేశ్వరరావు

శతఘ్ని న్యూస్: కీరితిశేషులు బాబూ జగ్జ్వన్ రాగం 36వ వర్ధగంతి సగందర్గంగా 
జిల్లా జనసేన పార్టీ కారాయూలయగంలో జిల్లా అధయూక్షులు గాదె వగంకటేశ్రరావు 
బాబు జగజీవన్ రావు పట్నికి పూలమాలవేస నివాళులు అరిపుగంచార్.

ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లాఉపాధయూక్షులు అడపా మాణికాయూలరావు, జిల్లా జనరల్ 
సెక్రెటర్ న్రదాస్ రామచగంద్ర ప్రసాద్, దాసరి వగంకటేశ్రరావు, కొనిదేటి 
కిషోర్, పగండిగంటి కిరణ్, బాబు, అలలాబక్షు, మహేష్, కిరణ్ పాల్్న్నిర్.
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తాడిశెటిటి నరేష్ ఆధ్వర్ంలో బాబు జగ్జీవన్ రామ్ కు ఘన 
నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: కృషాణాజిల్లా, పామర్రు 
నియోజకవర్గం, పామర్రు లోని 
చెటలావానిపురగం దగ్ర జనసేన ఇగంచార్జ్ 
తాడిశెటిటీ నర్ష్ ఆధ్రయూగంలో భారత దేశ 
మాజీ ఉప ప్రధ్ని బాబు జగ్జ్వన్ రామ్ 
వర్ధగంతి సగందర్గంగా నివాళులు అరిపుగంచటగం 
జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా తాడిశెటిటీ నర్ష్ 
మాట్లాడుతూ సా్తగంత్ సమర యోధుడు 
అనేక మగంత్రి పదవులు చేస అణగారిన 
వరా్లకు, అగంట్రని తనగం నిర్్మలనకు 
కృషి చేసన మహా న్యకుడు అని అన్నిర్. 

ఈ కారయూక్రమగంలో రాపరలా ఎగంపీటీసీ సభ్యూలు కూనపరెడిడి స్బాబారావు, పామర్రు మగండల 
ఉపాధయూక్షులు రాయవరపు శ్రీనివాసరావు, పామర్రు మగండల ప్రధ్న కారయూదరిశి మగంచాల 
అనిత, కిటుటీ, చెటలా వాణిపురగం గ్రామస్తిలు, తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

బూరగడ్డ శ్రీకాంత్ ఆధ్వర్ంలో బాబు జగ్జీవన్ రామ్ 
కు ఘన నివాళి

శతఘ్ని న్యూస్: కృషాణాజిల్లా, గుడివాడ నియోజకవర్గం, జనసేన పార్టీ 
కారాయూలయగంలో జనసేన ఇగంచారిజ్ బూరగడడి శ్రీకాగంత్ ఆధ్రయూగంలో భారత దేశ 
మాజీ ఉప ప్రధ్ని బాబు జగ్జ్వన్ రామ్ వర్ధగంతి సగందర్గంగా ఘనగంగా నివాళులు 
అరిపుగంచటగం జరిగగంది.
సా్తగంత్ సమర యోధుడు.. అనేక మగంత్రి పదవులు చేస అణగారిన వరా్లకు, 
అగంట్రని తనగం నిర్్మలనకు కృషి చేసన మహా న్యకుడు అని అన్నిర్. ఈ 
కారయూక్రమగంలో కొదమల జిల్లా కారయూదరిశి గగంగాధర రావు, మగండల అధయూక్షుడు 
ఇగంటూరి గజేగంద్ర, IT కోరి్దనేటర్ చిగంతా దురా్ రామకృషణా, వేమురి త్రిన్ధ్, 
జేమ్్స, షేక్ మీరా షర్ఫ్, గాడి కిరణ్, సాయన రాజేష్, బుడమా రాజు, దురా్రావు, 
వగంకట రమణ, దురా్, వగంగపగండు రాము, కొగండపలిలా మీనేశ్రరావు, తదితర్లు 
పాల్్న్నిర్.

జనసైనికునికి ప్రమాద బీమా అందంచిన 
చిలకం మధుసూదన్ రెడి్డ

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీ సతయూసాయి జిల్లా, 
ధర్మవరగం నియోజకవర్గం, ముదిగుబబా 
మగండలగం, కొడవగండలాపలిలా గ్రామానికి చెగందిన 
ర్కే న్గభూషణ ఇటీవల బైక్ యాకి్సడగంట్ 
లో గాయపడడగంతో వార్ జనసేన పార్టీ 
క్రియాశీలక సభయూత్గం తీస్కోవడగం వలన 
ప్రమాదపు బీమా క్రిగంద 6,500 రూపాయలు 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల 
మేరకు.. రాష్ట్ర ప్రధ్న కారయూదరిశి చిలకగం 
మధుసూదన్ రెడిడి చేతుల మీదుగా న్గభూషణ 
కి చెకు్కన అగందిగంచడగం జరిగగంది.

జనసైనికులకు పవన్ కళ్్ణ్ అండగా 
ఉంటారు: యు.పి.రాజు

శతఘ్ని న్యూస్:  జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆదేశాల మేరకు సగంతకవిటి మగండల 
జనసేన పార్టీ న్యకులు గొరెలా గోవిగందరావు ఆధ్రయూగంలో సగంతకవిటి మగండలగం పొనగటివలస 
గ్రామగంలో నియోజకవర్గం న్యకులు యు.పి.రాజు చేతులు మీదగా క్రియాశీలక సభయూత్ 
తీస్కుననివారికి ప్రమాద బీమా పత్రాలన పగంపిణీ చేయడగం జరిగగంది. ఈ సగందర్గంగా యు.పి.
రాజు మాట్లాడుతూ.. ఇగంతవరకు ఏ పార్టీ అగందిచని విధగంగా సభయూత్గం తీస్కునని వారికి 5 
లక్షల ప్రమాద భీమా అగందిచన ఏకైక పార్టీ జనసేన పార్టీ అని అన్నిర్. జనసైనికులకు ఎపుపుడు 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ అగండగా ఉగంట్రని ప్రతి జన సైనికుడు పార్టీ బలోపేతగం దిశగా పనిచేసూతి 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ముఖయూమగంత్రి అయేయూల్ కృషి చేయాలని కోరార్. ఈ కారయూక్రమగంలో రాజాగం 
మగండలగం జడ్పుటీసీ అభయూరిథి సైడల్ జగదేశ్రరావు, అనదీప్, ఈశ్ర్ రావు, మహేష్ మరియు 
క్రియాశీలక సభ్యూలు తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

ప్రజలకు మెరుగైన చోట ఇళుళు మంజూరు చేయాల్: 
దారం అనిత

శతఘ్ని న్యూస్: మదనపల్లా, 
చితూతిర్ జిల్లా ప్రధ్న 
కారయూదరిశి దారగం అనిత 
మాట్లాడుతూ.. ప్రతి 
పేద వానికి సగంతిగంటి 
కల తీరచేడానికి కేగంద్ర 
ప్రభ్త్గంతో కలిస రాష్ట్ర 
ప్రభ్తా్లు ఇళు్ళ మగంజూర్ 

చేస్తిన్నియి. మన ఆగంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్ సరా్కర్ ఘనగంగా జగననని కాలనీలు అగంటూ.. 
కేవలగం ఇళు్ళ కాదు ఊళులా నిరి్మసాతిగం అని చెపిపుగంది. వాసతివగంలోకి వసేతి ఊరికి దూరగంగా, 
చెర్వుల పక్కన, స్మశాన్లలో, కొగండ గుటటీలోలా ఇళు్ళ మగంజూర్ చేయడగంతో లబి్దదార్లు 
అయోమయగంలో పడాడిర్. అనగంతపురగం రూరల్  మగండలగం కామార్పలిలా గ్రామ పరిధిలో 
చెర్వుకు సమీపగంలో.. పుటూలార్ మగండలగంలో కొగండగుటటీలోలా.. ఉరవకొగండ శివార్లో 
స్మశానవాటికలో స్మార్ 67,772 మగందికి ఇళులా హడావిడిగా మగంజూర్ చేశార్. 
జగననని కాలనీలలో సదుపాయాలు ప్రభ్త్గం కలిపుస్తిగందని చెపాపుర్. రెగండేళలాలో ఒక్క 
సదుపాయగం కూడా కలిపుగంచలేదు. చితతిశుది్దతో ప్రజలకు మగంచి చేయాలి గానీ ప్రచార 
ఆరా్టగం కోసగం చేసేతి ఇల్నే ఉగంటుగంది. ప్రజలకు మర్గైన చోట ఇళు్ళ మగంజూర్ 
చేయాలని ప్రభ్తా్నిని డిమాగండ్ చేస్తిన్నిన.

సేవ్ ఆరుకు: అనంతగిర జనసేన డిమాండ్
శతఘ్ని న్యూస్: జనసేన 
పార్టీ మగండల అధయూక్షులు 
చిటటీగం మురళి మాట్లాడుతూ 
పచచేని ప్రాగంతమైన 
నిమ్మలపాడులో మైనిగంగ్ 
మాఫియా పచచేదన్నిని 
పరాయూవరణానిని న్శనగం 
చేయుచున్నిర్. కనీసము 
పరాయూవరణ అనమతులు లేవు 

మరియు పీసా గ్రామ సభ జరగన్ లేదు. ఈ ప్రభ్త్గం గరిజనల మీద లేని ప్రేమ 
మైనిగంగ్ విషయాలోలా అక్రమగంగా తీస్కు పోవుచుననిది. గరిజనలకు నడిచే దారిని ఇవ్ని 
అనమతులు మైనిగంగ్ కి ఏ విధముగా అనమతి ఇచిచేయున్నిర్. ఈ ప్రాగంతగంలో ఉనని 
అమాయక గరిజనలన మాయమాటలతో మభయూపెటిటీ కాల్ సైట్ మైనిగంగ్ అక్రమగంగా 
తీస్కొని పోతున్నిర్. జగన్్మహన్ రెడిడి ప్రభ్త్ము ఈ మైనిగంగ్ మీద ఉనని శ్రద్ధ 
గరిజనల మీద ఎగందుకు లేదు సమాధ్నగం చెపాపులని జనసేన పార్టీ డిమాగండ్ తరపున 
చేయడగం జరిగగంది. గరిజన చట్టీలన తుగంగలో తొకి్క మైనిగంగ్ మాఫియాన ప్రతేయూకగంగా 
పరోక్షగంగా సహకరిస్తినని వైసపి న్యకులు గరిజన ప్రజలకు సమాధ్నగం చెపాపులి. 1996 
చటటీపరగంగా ఈ మైనిగంగ్ అక్రమగంగా జర్గుచుననిది. ఏ రోజూ గ్రామసభ జర్గలేదు. 
అల్గే అమాయక గరిజనలన మభయూపెటిటీ దోచుకోవడగంలో వైసపి ప్రభ్త్ము 
ముగందుగందని అధయూక్షులు చిటటీగం మురళి తెలిపార్. ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ 
నియోజకవర్ న్యకులు దగండుసేన నవీన్ కుమార్, కొర్రా ప్రవీణ్ కుమార్, శ్రీరామ్, 
రాగందాస్, లక్షష్మణ ప్రసాద్, రామకృషణా, అనగంతగరి మగండల న్యకులు జి మగంగళ, 
కొర్రా రమేష్, వీరమహిళ రతనిప్రియా పాల్్న్నిర్.

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

చిలలిపల్లి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్ంలో బాబూ 
జగ్జీవన్ రాం కు ఘన నివాళులు

శతఘ్ని న్యూస్: మగంగళగరి: స్తగంత్ సమరయోధులు, నవభారత సమాజ నిరా్మత, 
భారతదేశ మాజీ ఉప ప్రధ్ని బాబూ జగ్జ్వన్ రాగం 36వ వర్ధగంతి సగందర్గంగా జనసేన 
పార్టీ మగంగళగరి నియోజకవర్ కారాయూలయగంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
విభాగగం చైర్మన్ మరియు మగంగళగరి నియోజకవర్ ఇన్చేర్జ్ చిలలాపలిలా శ్రీనివాసరావు 
ఆధ్రయూగంలో ఘన నివాళులు అరిపుగంచడగం జరిగగంది.
ఈ కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదరిశి బేతపూడి విజయ్ శేఖర్, మగంగళగరి 
– తాడేపలిలా జనసేన పార్టీ కోఆరిడినేటర్ మునగపాటి వగంకట మార్తీ రావు, మగంగళగరి 
పటటీణ అధయూక్షులు షేక్ కైర్ల్లా, మగంగళగరి మగండల అధయూక్షులు వాసా శ్రీనివాసరావు, 
తాడేపలిలా పటటీణ అధయూక్షులు శెటిటీ రామకృషణా, తాడేపలిలా మగండల అధయూక్షులు సామల 
న్గేశ్రావు, దుగ్రాల మగండల అధయూక్షులు పస్పులేటి శ్రీనివాసరావు, జనసేన పార్టీ 
గుగంటూర్ జిల్లా సగంయుకతి కారయూదరిశి బడే కోమలి, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత వికాస 
విభాగగం రాష్ట్ర కారయూదరిశి జగంజనగం వగంకట సాగంబశివరావు (జె ఎస్ ఆర్), మగంగళగరి 
నియోజకవర్గం సీనియర్ న్యకులు స్గందరయయూ, సీనియర్ న్యకులు న్రాయణ, 
జొన్నిదుల పవన్ కుమార్, షేక్ వజిర్ భాష, బేతపూడి వగంశీ తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

అనకాపల్లి జనసైనికుల ఆధ్వర్ంలో నిరసన
శతఘ్ని న్యూస్: అనకాపలిలా, గత పది రోజులు వయూవధిలో విజయరామరాజుపేట అగండర్ 
బ్రిడిజ్ రైలే్ ట్రాక్ దగ్ర గడడిర్ రెగండవసారి కూలిపోవడగం జరిగగంది.
దీని వలన ప్రయాణికులు తీవ్రగాయాల పాలవడగం జరిగన్… నిరలాక్షష్గంగా మళ్్ళ 
అతికిగంచడగం. మరల భవిషయూతుతిలో న్ణయూమైన గర్ ఏరాపుటు చేస ప్రజలకు ఎటువగంటి 
ఇబబాగందులు కలగకుగండా చూడాలని అనకాపలిలా జనసైనికుల ఆధ్రయూగంలో నిరసన 
కారయూక్రమగం చేపటిటీ రైలే్ ఎస్ ఎస్ కి సగంబగంధిత అధికార్లకు వినతిపత్గం ఇవ్డగం 
జరిగగంది.

ఆత్మహత్ చేసుకున్న కౌలు రైతు కుటంబానికి ఆరధిక 
సాయమందంచిన పితాని

శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరగం, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యూలు మరియు ముమి్మడివరగం 
నియోజకవర్గం ఇగంచార్జ్ పితాని బాలకృషణా ముమి్మడివరగం నియోజకవర్గం తాళ్ళర్వు 
మగండలగం స్గంకరపాల్గం గ్రామపగంచాయతీలో చిగంతాకుల వారి పేటలో ఆత్మహతయూ 
చేస్కునని కౌలు రైతు వాసగంశెటిటీ సూరయూన్రాయణ చిత్పట్నికి నివాళులు అరిపుగంచి వారి 
కుటుగంబ సభ్యూలన పరామరిశిగంచి వారికి 5000 రూపాయలు మరియు 50 కేజీల బియయూగం 
అగందజేశార్ ఈ కారయూక్రమగంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ 
కి ఈ విషయానిని తెలియజేస పార్టీ నగండి ఆరిథిక సహాయగం అగందే విధగంగా కృషి చేసాతిరని 
హామీ ఇచాచేర్. ఈ కారయూక్రమగంలో జిల్లా ఉపాధయూక్షులు సానబోయిన మలిలాకార్జ్నరావు, రాష్ట్ర 
కారయూదరిశి జక్కగంశెటిటీ పగండు, ఉభయగోదావరి జిల్లాల కారయూదరిశి ముతాయూల జయ, తాళలార్వు 
మగండల అధయూక్షులు అతితిలి బాబూరావు, కొగంపిశెటిటీ బుజిజ్, ఇళలా వీర, స్గంకర చగంద్రగం, మచచే 
న్గబాబు, దూడల సా్మి, సల్ది రాజా, మలిలాపుడి రాజ, కనీనిడి న్ని, పితాని అర్జ్న్, 
పెనడ శ్రీనివాసరావు, బగంతు సతయూన్రాయణ, చిగంతాకుల ఈశ్రరావు, చీకటలా చగంద్రరావు, 
చిగంతాకుల స్బ్రహ్మణయూగం తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

జనసేన మరయు బిజెపి పార్టిల ఆతీ్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ఏలూర్ నియోజకవర్గంలో కొతతి బసాటీగండ్ వద్ద ఉనని అగంబికా ఫ్లావర్్స 
నగందు జనసేన మరియు బిజెపి పార్టీల ఆతీ్మయ సమావేశగం జిల్లా అధికార ప్రతినిధి, 
జనసేన పార్టీ ఏలూర్ నియోజకవర్ ఇగంచారిజ్ రెడిడి అపపుల న్యుడు ఆధ్రయూగంలో 
ఏరాపుటు చేయడగం జరిగగంది. జనసేన పార్టీ బిజెపి పొతుతిలపై ప్రధ్న అగంశాల మీద 
భవిషయూతుతి కారాయూచరణ పై రూపకలపున చేయాలని రాబోయే ఎనినికలోలా బిజెపి జనసేన పార్టీ 
కలిసకటుటీగా బూత్ సాథియిలో న్యకతా్నిని బలోపేతగం చేస కలిసకటుటీగా నడవాలని 
నిరణాయిగంచుకున్నిర్. ఈ కారయూక్రమగంలో ముఖయూ అతిథిగా తపన ఫగండేషన్ అధినేత సేటీట్ 
బిజేపి న్యకులు గారపాటి చౌదరి, ఏలూర్ జిల్లా బిజెపి అధయూక్షులు కొరెళ్ళ జ్యూతి 
స్ధ్కర్ కృషణా మరియు బిజేపీ న్యకులు జనసేన న్యకులు, కారయూకరతిలు, వీర 
మహిళలు పాల్్న్నిర్.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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చిరంజీవి పుటిటిన రోజు వేడుకలలో భాగంగా బలిడ్ 
బా్ంకుకు స్ట్రెస్ బాల్స్, ఫ్రూటిలు, పాలిసటిర్స్ పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: మనకి ప్రాణగం పోసన ఆ భగవగంతుడు ప్రాణాపాయ సథితిలో ఉననిటువగంటి మరొకరికి 
ప్రాణాలు పోసే అవకాశగం కలిపుగంచాడు అదే రకతిదానగం. ఏ దానగం చేయాలన్ని అది విదాయూ, విజా్ఞనగం, 
డబుబాతో ముడిపడి ఉగంది కానీ ఒక రకతిదానమే ఓ మగంచి మనస్తో ముడిపడి ఉగంది. పద్మభూషణ్ డా. 
మగాసాటీర్ చిరగంజీవి. అననియయూ చిరగంజీవి మాటలన సూఫూరితిగా తీస్కొని అతయూవసర పరిసథితులోలా రకతి దానగం 
చెయయూడానికి స్ఛచేగందగంగా వస్తినని రకతి దాతలకు ఇబబాగంది కలగకుగండా ఉగండటగం కోసగం అఖిల భారత 
చిరగంజీవి యువత వయూవసాథిపకులు రవణగం సా్మి న్యుడు మరియు మన అఖిల భారత చిరగంజీవి 
యువత రాష్ట్ర అధయూక్షులు భవాని రవి కుమార్ ఆదేశాల మేరకు చిరగంజీవి గారి 50 రోజుల పుటిటీన రోజు 
వేడుకలలో భాగగంగా బుధవారగం కదిరి ప్రభ్త్ హాసపుటల్ నగందు ఉనని రకతినిధికి సె్రాస్ బాల్్స, ఫ్రూటిలు, 
పాలాసటీర్్స కదిరి ప్రభ్త్ హాసపుటల్ సూపరిడగంట్ హుసే్సన్ కు రామ్ చరణ్ యువ ఫగండేషన్ సభ్యూల 
సహకారగంతో అగందిగంచడగం జరిగగంది. హాసపుటల్ సూపరెడిగంట్ హుసే్సన్ మాట్లాడుతూ.. సమాజగంలో 
ఎగంతో పేర్ ప్రతిషటీలు ఉనని మగాసాటీర్ చిరగంజీవి గారి పుటిటీన రోజు వేడుకలు ఘనగంగా జర్పుకోవాలని.. 
ఆయన సూఫూరితితో ఎగంతో మగంది అభమానలు అతయూవసర పరిసథితులోలా రకతిదానగం చెయయూడానికి ముగందుకు 
వస్తిన్నిరని.. అదే క్రమగంలోనే ఈ రోజు కదిరి మగా ఫాయూమిల్ అభమానలు ముగందుకు వచిచే రకతినిధికి 
అగందిగంచిన సహకారానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అగంతే కాకుగండా అతయూవసర పరిసథితులోలా రకతిదానగం 
చెయయూడానికి మేము ఎపుపుడూ సద్దగంగా ఉగంట్రని చెపపుడగం చాల్ సగంతోషిగంచ దగన విషయగం అన్నిర్. 
గతగంలో కూడా చిరగంజీవి, పవన్ కళ్యూణ్, రామ్ చరణ్ పుటిటీన రోజు సగందర్గంగా బలాడ్ కాయూగంపులా ఏరాపుటు 
చేస రకతిదానగం చెయయూడగం జరిగగంది. వీరికి కదిరి ప్రభ్త్ హాసపుటల్ సబబాగంది తరపున కృతజ్ఞతలు 
తెలుపుకుగంటున్నిము అని అన్నిర్. రామ్ చరణ్ యువ ఫగండేషన్ అధయూక్షులు మన్హర్ మాట్లాడుతూ.. 
అననియయూ చిరగంజీవి గారి సూఫూరితితో అతయూవసర పరిసథితులోలా రకతిదానగం చెయయూడానికి మన మగా ఫాయూమిల్ 
అభమానల సహకారగంతో ముగందుగంట్మని తెలియజేశార్. ఈ కారయూక్రమగంలో రామ్ చరణ్ యువ 
ఫగండేషన్ సభ్యూలగంతా పాల్్నటగం జరిగగంది.

గోరంటలి నూతన తహశీల్్దర్ ని సనా్మనించిన గోరంటలి జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: గోరగంటలా మగండల న్తన 
తహశీల్్దర్ గా ఇటీవలే బాధయూతలు సీ్కరిగంచిన 
రగంగన్యకులుని గోరగంటలా జనసేన న్యకులు 
ఈరోజు తహసీల్్దర్ కారాయూలయగంలో కలస 
శుభాకాగంక్షలు తెలిపి సన్్మనిగంచార్. ఈ 
కారయూక్రమగంలో జిల్లా కారయూదరిశి స్ర్ష్. మగండల 
న్యకులు ఎముకలగుటటీపలిలా వగంకటేష్ సగంతోష్, 
బాబర్ వీరమహిళ కావేరి, న్గేష్, చౌడేశ్రి, 
కాలనీ శ్రీనివాస్లు, రగంగన్థగం, మూరితి, రమేష్ 
తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

ఎమె్మల్్ పర్టనకు వసేతే జనసేన ఫ్లిక్స్లు ఎందుకు తీసుతేనా్నరు?
శతఘ్ని న్యూస్:  విజయనగరగం పటటీణగం స్గందర్కరణ చేసాతిమననిపుపుడు పటటీణగంలో ఫ్లాకీ్సలన 
నిషేదిగంచాలి, లేదా ఛల్న కటిటీగంచుకొని అనమతి ఇవ్గండి. ఎమ్మలేయూ పరయూటనకు వసేతి జనసేన ఫ్లాకీ్సలు 
ఎగందుకు తీస్తిన్నిర్?. ఎమ్మలేయూవి, వారి కూతురివి, అలులాడువి, మనమరాలువి నెలల తరబడి ఫ్లాకీ్సలు 
ఎగందుకు తీయటేలాదు? ముని్సపల్ కారొపుర్షన్ కారాయూలయగంలో ఫ్లాకీ్సల కోసగం టౌన్ పాలానిగంగ్ అధికారి 
సమావేశగంలో జనసేన పార్టీ తరపున పాల్్నని న్యకులు తాయూడ రామకృషాణారావు(బాలు) లోపిగంటి 
కళ్యూణ్ డిమాగండ్ చేయడగం జరిగగంది.

తాడిపత్రిలో జనసేన ఆరథిక సాయం
శతఘ్ని న్యూస్: తాడిపత్రి పటటీణగంలోని కారగంజ వారి వీధిలో నివాసగం 
ఉగంటునని బలిజ న్గరాజు (51) రెగండు నెలల క్రిగందట అన్రోగయూగంతో 
మరణిగంచడగం జరిగగంది. ఆయనకు ఒక భారయూ కుమారెతి ఉన్నిర్ వారి 
కుటుగంబ పోషణ కషటీగంగా ఉగందని తెలుస్కునని జనసేన న్యకులు ఆ 
కుటుగంబానికి భరోసా ఇసూతి 50కెజిల బియయూగం రెగండు నెలల సరిపడా 
నితాయూవసర సర్కులు ఇచిచే ఆ కుటుగంబానికి ఎలలాపుడు అగండగా 
ఉగంట్మని భరోసానిచాచేర్. ఈ కారయూక్రమగంలో తాడిపత్రి జనసేన 
న్యకులు కుగందురితి నరసగంహచారి, తాడిపత్రి రాష్ట్ర చిరగంజివి యువత 
అధయూక్షులు ఆటో ప్రసాద్ ఉపాధయూక్షులు కుమ్మత ప్రతాప్ రెడిడి, సీనియర్ 
చిరగంజీవి అభమాని మురళి మరియు జనసైనికులు ఎ.అల్తిఫ్, ఎగం. 
గోపాల్, నర్ష్ కుమార్ రెడిడి, షేక్ సాదక్ వలి, బుక్కపటనిగం ఇమాగంవలి, 
షేక్ గైబుసా, శివ, తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

రోడు్డకు అడ్డంగా ఉన్న చెటటి కొమ్మలను నరకి 
శ్రమదానం చేసిన కట్కూరు గ్రామ జనసైనికులు

శతఘ్ని న్యూస్: పోలవరగం, వేలేర్పాడు నగండి కోయిదా 
వరకు బస్్సలు, ఆటోలు బైకుల మీద వళ్్ళలగంటే ఒక ప్రక్క 
రోడులా గుగంతల మయగం, మరో వైపు రోడుడికి ఇర్వైపుల్ 
చెటులా పెరిగ పోయి రోడుడి మీదకి కొమ్మలు వాలిపోయి 
ప్రయాణానికి ఇబబాగంది పడుతున్నిర్. దానికి తోడు 
రాత్రిపూట ఆవులు గేదెలు రోడుడి మీద పడుకొని ఉగండటగం 
వలన వాహన దార్లు చాల్ ఇబబాగంది పడుతున్నిర్. 
బస్్స డ్రైవర్లా బస్్సకు కొమ్మలు తగలడగం వలన కొయిదా 
రావాలగంటేనే భయపడుతున్నిర్. అధికార్లు కానీ 
ప్రజా ప్రతినిధులు కానీ పటిటీగంచుకోవడగం లేదు. రోడుడి 
మరమ్మతుతిలకు న్చుకోక పోగా కనీసగం రెగండు వైపుల్ 
ఉనని చెటలాన కూడా తొలగగంచడగం లేదు. ప్రజలు ఎవరికి 
చెపుపుకోవాలో అర్దగం కాక విస్గెతితిపోయార్. ఏ అధికారగం 
లేని జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలు నడుగం కటుటీకొని శ్రమదానగం 

చేస చెటలాన తొలగగంచి ప్రయాణికులకు ఇబబాగంది కలగకుగండా చేశార్. శ్రమదానగం 
చేసన వారిలో కటూ్కర్ గ్రామానికి చెగందిన జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలు పొడుతుల 
విజయ్, మాడి లక్షష్మణ్, కొతతి శివ, కొతతి రవి, వేటలా సూరి, మురలా గణేశ్ కలస రోజగంతా 
శ్రమదానగం చేశార్. ఏ అధికారగంలేని జనసేన పార్టీ కారయూకరతిలు చేస్తినని పనిని చూస 
పలువుర్ అభనగందిస్తిన్నిర్. ఇపపుటికైన్ రోడుడి మరమ్మతులు చేపట్టీలని జనసేన పార్టీ 
తరపున వైసపి ప్రభ్తా్నిని, ప్రజా ప్రతినిదులన, అధికార్లన డిమాగండ్ చేస్తిన్నిము. 
శ్రమదానగం చేసన జనసేన కారయూకరతిలన అభనగందిస్తిన్నిము. అభనగందిగంచిన వారిలో 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు గణేశుల ఆదిన్రాయణ, ప్రధ్న కారయూదరిశి సగంజయ్, క్గంతి 
కుమార్, నరసగంహారావు, ముతాయూలరావు, స్ధ్కర్ తదితర్ల పాల్్న్నిర్.

జనసేన క్రియాశీలక కిటలి పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్:  కోనసీమ జిల్లా రాజ్లు నియోజకవర్గం మలికిపురగం మగండల జనసేన 
క్రియా శీలక కిటలా పగంపిణి జరిగగంది. చిర్ వాయూపారి జవా్ది యేస్ న్తన గృహ 
నిరా్మణానికి జనసైనికుడు యెర్బగండి చినిని రూపాయలు 3000/-(మూడు వేలు) 
ఆరిథిక సహాయగం అగందిగంచార్.

పొలమూరు – నౌడురు రోడు్డ దుసిథితిపై జాయంట్ 
కలెకటిర్ కు ఫిరా్దు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆచగంట 
నియోజకవర్గం, పెనమగంట్ర 
మగండలగం, పొలమూర్ 
గ్రామగం పరయూటనకు వస్తినని 
పశిచేమగోదావరి జిల్లా 
జాయిగంట్ కల్కటీర్ ని జనసేన 
పార్టీ అధ్రయూగంలో జనసైనికులు 
రోడుడిపై ఆపి పొలమూర్ 
– నౌడుర్ రోడుడి దుసథితిపై 

ఫిరాయూదు చేయడగం జరిగగంది. సత్రమే ఈ రోడుడి నిరా్మణానికి చరయూలు 
తీస్కోవాలని కోరడగం జరిగగంది. ఈ విషయగంపై జాయిగంట్ కల్కటీర్ 
సానకూలగంగా సపుగందిగంచార్.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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డా. బాబు జగ్జీవన్ రామ్ కు నివాళులర్పంచిన వీరఘటటిం జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొగండ నియోజకవర్గం, వీరఘటటీగం మగండలగం బడలాపాడులో ప్రముఖ స్తగంత్ 
సమరయోధుడు.. భారతదేశ తొలి దళిత ఉపప్రధ్ని.. సమసమాజ సాథిపనకై కృషిచేసన మహా 
కృషివలుడు డాకటీర్ బాబూ జగ్జ్వన్ రామ్ వర్ధగంతి సగందర్గంగా బుధవారగం జనసేన జానీ మాట్లాడుతూ.. 
ఆ మహనీయుడికి ఇదే మా నమస్్సమాగంజలి. బాబు జగ్జ్వన్ రామ్ కలలుగనని బడుగు బలహీన 
వరా్ల వారి కోసగం ఎగంతల్ తపిగంచి పోయారో అల్గంటి ఆశయాలని నెరవేరాచేలి అగంటే ఆగంధ్రప్రదేశ్ 
కి సరికొతతి ప్రభ్త్గం పవన్ కళ్యూణ్ గారి న్యకత్గం ఎగంతో అవసరమని అగందుకు జనసేన 
ప్రభ్త్గం ఖచిచేతగంగా ఏరపుడాలని దానికి అనగుణగంగా మేధ్వులు ప్రజలు కళ్కార్లు ఆలోచిగంచి 
మన ప్రభ్త్గం అధికారగంలోకి తీస్కువచేచే విధగంగా ప్రతి ఒక్కర్ పని చేయాలని జనసేన జానీ 
చెపపుడగం జరిగగంది. ఈ యొక్క కారయూక్రమగంలో వీరఘటటీగం మగండల న్యకులు వగండాన సాయికిరణ్, 
సతివాడ వగంకటరమణ, గర్పు నర్గంద్ర ఇతర జనసైనికులు పాల్్న్నిర్.

డా. బాబు జగ్జీవన్ రామ్ కు నివాళులర్పంచిన గంధం 
ఆనంద్

శతఘ్ని న్యూస్: సమాజగంలో అణగారిన వరా్ల సగంక్షేమగం 
కోసగం అలుపెరగని కృషి చేసన సగంఘ సగంస్కరతి.. 
సా్తగంత్యూ సమరయోధులు భారత్ మాజీ ఉప ప్రధ్ని 
బాబు జగ్జ్వన్ రామ్ అని ఉమ్మడి ఖమ్మగం జిల్లా జనసేన 
పార్టీ విదాయూరిథి విభాగ కారయూనిర్హక సభ్యూడు గగంధగం 
ఆనగంద్ పేరొ్కన్నిర్. బుధవారగం బాబు జగ్జ్వన్ రామ్ 
వర్ధగంతి సగందర్గంగా ఖమ్మగంలో జగ్జ్వన్ రామ్ విగ్రహానికి 
పూలమాల వేస నివాళులరిపుగంచార్. ఆ మహనీయుడికి 
ఇవే మా ఘన నివాళులు అని తెలియజేసార్.

ప్రైవేట్ స్్కల్్స దోపిడీని అరికటాటాలి: జనసేన
*ప్రైవేట్ పాఠశాలలోలా అధిక ఫీజులు రాబడుతున సగందర్గంగా అగందుకు 
వయూతిర్కగంగా కడప జిల్లాలో డి.ఈ.ఓ కి ల్టర్ అగందిగంచిన జనసేన న్యకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ప్రైవేట్ సూ్కల్్స అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తినని సగందర్గంగా 
చరయూలు తీస్కోవాలని డి.ఈ.ఓ దేవరాజ్ కు జిల్లా విదాయూశాఖ అధికారికి 
వినతిపత్గం జనసేన న్యకులు ఇవ్డగం జరిగగంది. ప్రైవేట్ సూ్కల్్స దోపిడ్ని 
అరికట్టీలని ప్రభ్త్గం విదాయూశాఖ అధికార్లు ప్రైవేట్ సూ్కల్్స వసూళలా 
గురిగంచి ఒక సర్్కష్లేషన్ ఇవ్మని జనసేన పార్టీ విననివిగంచుకుగంది. దీనిపై 
సానకూలగంగా సపుగందిగంచిన డి.ఈ.ఓ ప్రైవేట్ సూ్కల్్స కు సర్్కష్లేషన్ జార్ 
చేసాతిమని హామీ ఇవ్డగం జరిగగంది. కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ న్యకుడు 
కోనేటి హరి రాయల్, సద్దవటగం మగండల ఇన్చేరిజ్ కొటేటీ రాజేష్, కడప జనసేన 
న్యకుడు బోర్ రెడిడి న్గేగంద్ర జనసైనికులు పాల్్న్నిర్.

జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ కిట్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: భద్రాద్రి కొతతిగూడగం జిల్లా, 
పాల్గంచ, పాగండురగంగాపురగం గ్రామములో 
ఇగంటిగంటికి జనసేన సదా్ధగంతాలు 
తెలియజేసూతి.. క్రియాశీలక సభయూత్గం 
తీస్కునని కారయూకరతిలకు క్రియాశీలక 
సభయూత్ కిటులా అగందజేయడగం జరిగగంది. 
కారయూకరతిలు భవిషయూత్ లో మరిగంత ఎకు్కవ 
మగంది జనసేన సభయూత్గం తీస్కోవాలని 
కోర్కుగంటున్నిన. ఈ కారయూక్రమగంలో 
దేవా గౌడ్, సాయి కుమార్, సాయి గౌడ్, 
ప్రసాద్ గౌడ్, రాగంబాబుకి సభయూత్గం కిటులా 

అగందజేయడగం జరిగగంది.

కేతనకండ గ్రామంలో ఇంటింటికి జనసేన ప్రచారం

శతఘ్ని న్యూస్:ఇబ్రహీగంపటనిగం కేతనకొగండ గ్రామగంలో మైలవరగం నియోజకవర్ 
జనసేన పార్టీ ఇగంచార్జ్, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి అక్కల రామో్మహన్ 
గాగంధీ జనసేన ఇగంటిగంటికి జనసేన కారయూక్రమగం మొదలుపెట్టీర్. ప్రతి 
ఇగంటికి వళిలా ప్రజా సమసయూలు తెలుస్కున్నిర్. ప్రతి వీధిలో అక్కల గాగంధీకి 
అశేష ప్రజానీకగంతో ఘనసా్గతగం లభగంచిగంది. జనసేన అధికారగంలోకి వసేతి 
పేదవారికి జనసేన అగందిగంచబోయే పథకాల గురిగంచి వివరిగంచార్. అనగంతరగం 
జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభయూత్ పగంపిణీ కారయూక్రమగంలో పాల్్న్నిర్. ఈ 
కారయూక్రమగంలో జనసేన పార్టీ ఇబ్రహీగంపటనిగం మగండల అధయూక్షుడు పోలిశెటిటీ తేజ, 
జనసేన పార్టీ న్యకులు న్గబాబు, హనమగంతరావు, వగంకటసా్మి, అశోక్ 
తదితర్లు పాల్్న్నిర్.

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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

