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వర్క్ ఫ్రం హోమ్ సీఎరం
తప్పుడు హామీలు ఇచ్చి తపపురంచుకున్న సీఎరం
శనివారం తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ నందు జనసేన పార్టీ నాయకులు మాట్్లడుతూ...

ఇది ప్రకృతి విపత్తు కాదు.. ఎమ్మెల్యేల భూదాహమేనని, ఈ 
వరదల్్ల వచ్చిన ఇసుక అమమెకం దావారా వచ్చి రాబడిని ఆ 
ప్ంత నిరాశ్రయులకు పంచండని, రాష్ట్ర ప్రజలు హామీలను 
ప్రశ్నిస్తురనే సీఎం రాజధానికే పరిమితమయ్యేరని, వైసిపివి 
హెలికాపటీర్ (కాకి) లెక్కలు మాత్రమే అని అనానిరు. తమ వద్ద 
కన్నిటితో కూడిన… వరదల్ కొట్టీకుపోయిన వారి భార్ 
లెక్కలు, ఆధారాలతో ఉనానియి, మా జనసేనాని ప్రభుతవా 
తప్పుడు లెక్కల గుట్టీ పై పోరాడతారు. తమ జనసేనతో 
పాట్ అనిని ప్రతిపక్ష పార్టీలు త్ఫాన్ బాధిత్లకు స్యం 
అందించారు. వైకాపా మంప్ ప్ంతాలల్ స్యం 
అందించడంల్ విఫలమంది. తమ నేత నాదండ్ల మనోహర్ 
ఎక్కడ తిరిగారో సీఎం అదే ప్ంతాల్్ల పరయేటించారు, 
అందుకే కాపీ సీఎం అని అనాలిసి వసుతుందని అనానిరు. టిటిడి 

ఔట్సిరిసింగ్ ఎంపా్లయిస్ వారి సమసయేలపై నిరసన వయేకతుం చ్సుతుంటే… వీరిని సీఎం పలకరించక పోవడం బాధాకరమని, ఇటీవల రాయలసీమల్ కురిసిన భార్ 
త్ఫాన్ వరద ప్రవాహంల్ ఇలు్ల సైతం కొట్టీకుపోవడానికి కారణం… కడప జిల్్లల్ని రాజంపేట ఎమ్మెల్యే, చ్తూతురు జిల్్లల్ని చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యేల చెరువుల 
కబాజా భూదాహమే, కారణమని జనసేన పార్టీ జిల్్ల అధయేక్షులు డాకటీర్ పసుప్ల్టి హరిప్రస్ద్, తిరుపతి నగర ఇనాచిర్జా కిరణ్ రాయల్ లు ఆరోపించారు.

ప్రెస్ క్లబ్ శనివారం మీడియ్తో జనసేన నేతలు రాజారెడిడి, రాజేష్ య్దవ్, సుమన్ బాబు, హేమకుమార్, మనస్వామి, ఆనంద్, మనోజ్, బాల తదితరులతో 
కలసి వీరు మాట్్లడుతూ… వైసిపి పాలనల్కి వచ్చినపపుటి నుండి రాష్ట్రంల్ ధన దాహంతో భూకబాజాలు, ప్రభుతవా కారాయేలయ్లల్ లంచాలు, అవిన్తి దోపిడీ 
పెరిగిపోయిందని ఆగ్రహం వయేకతుం చ్శారు. దీని వల్లనే వరదలు వచ్చినప్పుడు చెరువులు ల్క ఆ న్టి ప్రవాహాలు, నగరాలపై ప్రవహంచ్, చరిత్రల్ ఎననిడూ 
జరగని ఘోర విపత్తు జరిగి, ఎందరో పేద ప్రజలు రోడుడిన పడాడిరని ఆవేదన వయేకతుం చ్శారు . దీనిపై వైకాపా ప్రభుతవాం కాకిలెక్కలు ప్రకటించ్, నమిమె ఓట్ 
వేసిన వారికి నాయేయం చ్యల్క పోత్ననిదని విమరి్శంచారు. మలె్లమడుగు, కళ్యేణి డాయేంల గేట్్ల సకాలంల్ ఎత్తుక పోవడానికి కారణం ఇసుక అక్రమ 
రవాణానేననానిరు. అనిని రాజకీయ పార్టీలు ఈ ఘోర విపత్తుపై సేకరించ్న అసలైన లెక్కలను పరిశీలించ్ నిరాశ్రయులకు నాయేయం చ్య్లని డిమాండ్ చ్శారు. 
కడప, చ్తూతురు జిల్్లల మంప్ ప్ంతాల, పరయేటనల్ సీఎం జగన్ దుకి్కఒచాచిలిసిన, చోట సెల్ఫీలతో ఆనందించారని ఎదే్దవా చ్శారు . కరోనా ప్ణయేమా, వర్్క 
ఫ్ం హోమ్ తో అందరిన్ సంబేరిలను చ్సి కోవిడ్ తగిగినా కూడా నేడు అదే కోణంల్ జగన్ పాలన చ్స్తు రాష్ట్రానిని అప్పుల ఊబిల్కి తీసుకెళ్తునానిరనానిరు.

కాపీ సీఎం – సెల్ఫీ సీఎం

శ్రీ రోశయయూ ఆత్మకు శంతి చేకూరాలి: నాదండ్ల మనోహర్శ్రీ రోశయయూ ఆత్మకు శంతి చేకూరాలి: నాదండ్ల మనోహర్
శతఘ్ని న్యేస్: ఉమమెడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ మఖయేమంత్రి, తమిళనాడు మాజీ గవరనిర్ శ్రీ కె.రోశయయే శతఘ్ని న్యేస్: ఉమమెడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ మఖయేమంత్రి, తమిళనాడు మాజీ గవరనిర్ శ్రీ కె.రోశయయే 
దివంగత్లు కావడం విచారకరమని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల దివంగత్లు కావడం విచారకరమని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల 
మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ సంతాపం వయేకతుం చ్శారు. వారి పవిత్ర ఆతమెకు శాంతి చ్కూరాలని మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ సంతాపం వయేకతుం చ్శారు. వారి పవిత్ర ఆతమెకు శాంతి చ్కూరాలని 
భగవంత్ణిణి ప్రిథిసుతునానిను. పాలనాపరమన అంశాలపై స్ధికారత కలిగిన నేత ఆయన. ఉమమెడి భగవంత్ణిణి ప్రిథిసుతునానిను. పాలనాపరమన అంశాలపై స్ధికారత కలిగిన నేత ఆయన. ఉమమెడి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆరిథిక శాఖ మంత్రిగా అతయేధిక కాలం పని చ్సిన శ్రీ రోశయయేకి క్షేత్ర స్థియిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆరిథిక శాఖ మంత్రిగా అతయేధిక కాలం పని చ్సిన శ్రీ రోశయయేకి క్షేత్ర స్థియిల్ 
ప్రజల స్ధకబాధకాల గురించ్, వారి సంక్షేమానికి సంబంధించ్న నిధుల వయేయం గురించ్ ఎంతో ప్రజల స్ధకబాధకాల గురించ్, వారి సంక్షేమానికి సంబంధించ్న నిధుల వయేయం గురించ్ ఎంతో 
అవగాహన ఉండేది. శ్రీ రోశయయేతో నాకు వయేకితుగతంగా మంచ్ స్నినిహతయేం ఉండేది. తను ప్టిటీ పెరిగిన అవగాహన ఉండేది. శ్రీ రోశయయేతో నాకు వయేకితుగతంగా మంచ్ స్నినిహతయేం ఉండేది. తను ప్టిటీ పెరిగిన 
గుంటూరు జిల్్ల అభివృదిధి గురించ్ ఎంతో ఆల్చన చ్సేవారు. మఖయేమంత్రిగా పని చ్సిన కాలంల్ గుంటూరు జిల్్ల అభివృదిధి గురించ్ ఎంతో ఆల్చన చ్సేవారు. మఖయేమంత్రిగా పని చ్సిన కాలంల్ 
ఎదురైన కి్లషటీ పరిసిథిత్ల్్ల తన రాజకీయ, పాలన అనుభవానిని చూపారు. తను తీసుకునని ఏ బాధయేతనైనా ఎదురైన కి్లషటీ పరిసిథిత్ల్్ల తన రాజకీయ, పాలన అనుభవానిని చూపారు. తను తీసుకునని ఏ బాధయేతనైనా 
సమరథింగా నిరవారితుంచారు. శ్రీ రోశయయే కుట్ంబానికి నా ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచ్సుతునానినని శ్రీ సమరథింగా నిరవారితుంచారు. శ్రీ రోశయయే కుట్ంబానికి నా ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచ్సుతునానినని శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ పేర్్కనానిరు.నాదండ్ల మనోహర్ పేర్్కనానిరు.

తెనాలి నియోజకవర్గ రైతులకు శ్రీ నాదండ్ల పరామర్శ, తెనాలి నియోజకవర్గ రైతులకు శ్రీ నాదండ్ల పరామర్శ, 
పరంట నష్రంపై ఆరా

గుంటూరు జిల్్ల, తెనాలి అసెంబ్్ల నియోజకవరగిం పరిధిల్ జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ చైరమెన్ 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ పరయేటిసుతునానిరు. మూడు రోజుల పరయేటనల్ భాగంగా శుక్రవారం నందివెలుగు, 
కుంచవరం గ్రామాల పరిధిల్ అకాల వరాషాలకు నషటీపోయిన పంటల వివరాలు తెలుసుకునానిరు. సవాయంగా 
పడిపోయిన పొల్ల వద్దకు వెళ్్ల రైత్లతో మఖామఖి మాట్్లడారు. ఎనిని ఎకరాల్్ల పంటకు నషటీం 
వాటిలి్లంది..? ఎంత శాతం నషటీం జరిగింది..? అనే అంశాలను రైత్లను అడి తెలసుకునానిరు. జనసేన 
పార్టీ రైత్లకు నాయేయం జరిగే వరకు అండగా ఉంట్ందని ఈ సందర్ంగా హామీ ఇచాచిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శ్రీ రోశయయూకు అంజలి ఘటంచిన 
శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్

జనసేన తెలంగాణ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల విద్యూర్థి కమిటీలను ప్రకటంచిన శంకర్ గౌడ్జనసేన తెలంగాణ మహబూబ్ నగర్ జిల్్ల విద్యూర్థి కమిటీలను ప్రకటంచిన శంకర్ గౌడ్
శతఘ్ని న్యేస్: తెలంగాణల్ జనసేన శతఘ్ని న్యేస్: తెలంగాణల్ జనసేన 
పార్టీ సంస్థిగత నిరమెణానిని మరింత పార్టీ సంస్థిగత నిరమెణానిని మరింత 
మందుకు తీసుకువెళ్్లడనికి ఉస్మెనియ్ మందుకు తీసుకువెళ్్లడనికి ఉస్మెనియ్ 
యూనివరిసిటీ వేదికగా జనసేన విదాయేరిథి యూనివరిసిటీ వేదికగా జనసేన విదాయేరిథి 
విభాగ రాష్ట్ర స్థియి కారయేవరగి సమావేశంల్ విభాగ రాష్ట్ర స్థియి కారయేవరగి సమావేశంల్ 
జనసేన తెలంగాణ ఇంఛారిజా నేమరి శంకర్ జనసేన తెలంగాణ ఇంఛారిజా నేమరి శంకర్ 
గౌడ్ పాల్గిని విదాయేరిథి విభాగ కమిటీ పేర్లను గౌడ్ పాల్గిని విదాయేరిథి విభాగ కమిటీ పేర్లను 
శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ దృష్టీకి తీసుకుని వెళ్్లన శ్రీ పవన్ కళ్యేణ్ దృష్టీకి తీసుకుని వెళ్్లన 
తరావాత కొనిని ఉమమెడి జిల్్లల కమిటీలను తరావాత కొనిని ఉమమెడి జిల్్లల కమిటీలను 
వేయడం జరిగింది. తవారల్నే మిగతా వేయడం జరిగింది. తవారల్నే మిగతా 
జిల్్లల కమిటీలను విదాయేరిథి విభాగ రాష్ట్ర జిల్్లల కమిటీలను విదాయేరిథి విభాగ రాష్ట్ర 
అధయేక్షతన ప్రకటిస్తుమని తెలిపారు.అధయేక్షతన ప్రకటిస్తుమని తెలిపారు.

కో-ఆర్డినేటర్్సకో-ఆర్డినేటర్్స
1.తోట స్యి కుమార్ – కలవాకురితు1.తోట స్యి కుమార్ – కలవాకురితు
2.చెక్క నరిసింహ అచచింపేట2.చెక్క నరిసింహ అచచింపేట
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7.డి. రాజేష్ నాగర్ కర్నిల్7.డి. రాజేష్ నాగర్ కర్నిల్
8.గుడిసె పవన్- నాగర్ కర్నిల్8.గుడిసె పవన్- నాగర్ కర్నిల్
9.టి. రమేష్- దేవరకద్ర9.టి. రమేష్- దేవరకద్ర
10.గట్టీ కార్తుక్ గౌడ్- దేవరకద్ర10.గట్టీ కార్తుక్ గౌడ్- దేవరకద్ర
11.మాదే శేఖర్ – జడడిర11.మాదే శేఖర్ – జడడిర
12.దండు ఆనంద్- మకతుల్12.దండు ఆనంద్- మకతుల్
13.జె. సందీప్ మహేంద్ర – అలంపూర్13.జె. సందీప్ మహేంద్ర – అలంపూర్
14.కె. తిరుమల్ష్- గదావాల్14.కె. తిరుమల్ష్- గదావాల్
15.ఎం. రవి గదావాల్15.ఎం. రవి గదావాల్
16.బి. భీమేష్- అలంపూర్16.బి. భీమేష్- అలంపూర్
17.ఎం.నరేష్- మహబూబ్ నగర్17.ఎం.నరేష్- మహబూబ్ నగర్
18.వై. ఆంజనేయులు- మహబూబ్ నగర్18.వై. ఆంజనేయులు- మహబూబ్ నగర్
19.కె. సురేందర్ – నారాయణపేట19.కె. సురేందర్ – నారాయణపేట
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శతఘ్ని న్యేస్: తమిళనాడు మాజీ గవరనిర్, ఉమమెడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ శతఘ్ని న్యేస్: తమిళనాడు మాజీ గవరనిర్, ఉమమెడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ 
మఖయేమంత్రి శ్రీ కె. రోశయయే మృతికి జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ మఖయేమంత్రి శ్రీ కె. రోశయయే మృతికి జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయేవహారాల కమిటీ 
చైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ సంతాపం తెలియచ్శారు. ఆయన చ్త్రపట్నికి చైరమెన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ సంతాపం తెలియచ్శారు. ఆయన చ్త్రపట్నికి 
పూలమాలవేసి అంజలి ఘటించారు. తెనాలిల్ ఈ కారయేక్రమానిని నిరవాహంచారు.పూలమాలవేసి అంజలి ఘటించారు. తెనాలిల్ ఈ కారయేక్రమానిని నిరవాహంచారు.
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చెరుకుపలి్లలో జనసేన బహిరంగ సభ
శతఘ్ని న్యేస్: గుంటూరు 
జిల్్ల రేపలె్ల నియోజకవరగింల్ని 
చెరుకుపలి్లల్ జనసేన పార్టీ 
భార్ బహరంగ సభను 
నిరవాహసుతునానిరు. ఆదివారం 
స్యంత్రం నిరవాహంచ్ 
ఈ సభల్ పార్టీ రాజకీయ 
వయేవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ శ్రీ 
నాదండ్ల మనోహర్ పాల్గిని 
ప్రసంగిస్తురు. గుంటూరు 
జిల్్లల్ నిరవాహసుతునని ఈ 
బహరంగ సభల్ ప్రజాన్కం 
ఎదుర్్కంట్నని సమసయేలను 
ప్రస్తువిస్తురు. రైతాంగానిని, 
యువతను, మతసి్యకారులను, 
మహళలను, ఆపదల్ 
ఉననివారిని పాలక పక్షం 
వంచ్సుతునని క్రమంల్ వారికి 

జనసేన పార్టీ బాసటగా నిలుసుతుంది. ఆయ్ వరాగిలపట్ల జనసేన ఎంత 
బాధయేతగా ఉంట్ంది వివరిస్తురు. ఆదివారం మధాయేహనిం నారా కోడూరు 
నుంచ్ మొదలయ్యే రాయేల్ కటటీంపూడి, పొన్నిరు, నిడుబ్రోలు, చందోలు 
మీదుగా చెరుకుపలి్లకి చ్రుత్ంది. ఈ కారయేక్రమానికి సంబంధించ్న 
ఏరాపుట్లపై శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ తో పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కారయేదరి్శ శ్రీ 
బోనబోయిన శ్రీనివాస్, జిల్్ల అధయేక్షులు శ్రీ గాద వెంకటేశవారరావు, పార్టీ 
కారయేక్రమాల నిరవాహణ కమిటీ సమనవాయకరతు శ్రీ కళ్యేణం శ్వశ్రీనివాస్, 
చ్నేత వికాస విభాగం ఛైరమెన్ శ్రీ చ్ల్లపలి్ల శ్రీనివాస్, పార్టీ రాష్ట్ర కారయేదరు్శలు శ్రీ 
నయ్బ్ కమల్, శ్రీ వడ్రాణం మార్కండేయబాబు, శ్రీ బేతపూడి విజయశేఖర్, 
శ్రీ జిల్న్, శ్రీ అమిమెశెటిటీ వాసు, జిల్్ల కారయేవరగిం చరిచించారు. ఈ సభ దావారా 
జనసేన పార్టీ ప్రజల కోసం ఎంత బలంగా నిలబడుతోందీ, ప్రజల విశావాస్నిని 
ఎల్ పొందుతోందీ తెలియచ్దా్దమని శ్రీ మనోహర్ తెలిపారు.

వరదల వల్ల నష్టపోయిన వార్కి అండగా నిలిచిన జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: రాజంపేట నియోజకవరగిం చ్య్యేరు వరదల వల్ల సరవాం 
కొలపుయిన నియోజకవరగి ప్రజలకు అండగా పశ్చిమగోదావరి జిల్్ల జనసైనికులు 
దాదాప్ 12 లక్షల ర్పాయల విలువ చ్సే నితాయేవసర సరుకులు అందివవాడం 
జరిగింది. నితాయేవసర సరుకులను జనసేన పార్టీ నాయకులు, నందలూరు 
జనసైనికులు కలిసి తొగురుపేట, స్లిపేట, రామచంద్రాప్రం, పాట్రు ఎస్.
సి కాలని గుండు్లరుల్ని అణగారిపలె్లకు 2 లక్షల ర్పాయల విలువ చ్సే 
నితాయేవసర సరుకులు అందివవాడం జరిగింది. ఈ కారయేక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి 
జనసేన నాయకుడికి, అల్గే రాజంపేట నియోజకవరగి ప్రజలకు కషటీకాలంల్ 
తొడుగా వునని పశ్చిమగోదావరి జిల్్ల జనసైనికులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపిన 
రాజంపేట నియోజకవరగి ప్రజలు.

విలేకరుల దీక్షకు మద్దతు తెలిపిన జనసేనవిలేకరుల దీక్షకు మద్దతు తెలిపిన జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: మదనపలె్ల నియోజకవరగిం, ఇంటి పట్టీలు కోసం మూడు రోజులు నుండి శతఘ్ని న్యేస్: మదనపలె్ల నియోజకవరగిం, ఇంటి పట్టీలు కోసం మూడు రోజులు నుండి 
ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చ్సుతునని మదనపలె్ల విల్కరుల సంఘం మాజీ అధయేక్షుడు గుబిలిగారి ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చ్సుతునని మదనపలె్ల విల్కరుల సంఘం మాజీ అధయేక్షుడు గుబిలిగారి 
రమేశ్ కి మరియు విల్కరులకి సంఘీభావం తెలిపిన మదనపలె్ల నియోజకవరగిం జనసేన రమేశ్ కి మరియు విల్కరులకి సంఘీభావం తెలిపిన మదనపలె్ల నియోజకవరగిం జనసేన 
పార్టీ చ్తూతురు జిల్్ల ప్రధాన కారయేదరి్శ దారం అనిత. ఈ కారయేక్రమంల్ మదనపలి్ల జనసేన పార్టీ చ్తూతురు జిల్్ల ప్రధాన కారయేదరి్శ దారం అనిత. ఈ కారయేక్రమంల్ మదనపలి్ల జనసేన 
నాయకులు త్లసి శ్రీనివాస్, రమణారెడిడి, దారం హరి, ఆకుల శంకర, భాగయేరాజా, రెడిడి నాయకులు త్లసి శ్రీనివాస్, రమణారెడిడి, దారం హరి, ఆకుల శంకర, భాగయేరాజా, రెడిడి 
రమేష్ పాల్గినానిరు. డిమాండ్ పూరితు చ్యకుండానే విల్కరుల దీక్షను బలవంతంగా రమేష్ పాల్గినానిరు. డిమాండ్ పూరితు చ్యకుండానే విల్కరుల దీక్షను బలవంతంగా 
విరమింపచ్సి ఆసుపత్రికి తరలించ్న ఒకటవ పటటీణ పోల్సులు, పోల్సుల చరయేను జనసేన విరమింపచ్సి ఆసుపత్రికి తరలించ్న ఒకటవ పటటీణ పోల్సులు, పోల్సుల చరయేను జనసేన 
పార్టీ తరప్న ఖండించ్న దారం అనిత.పార్టీ తరప్న ఖండించ్న దారం అనిత.

తుఫాను సహాయక చరయూలో్ల బొబ్బిలి జనసేనతుఫాను సహాయక చరయూలో్ల బొబ్బిలి జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: బొబిబిలి, జవాద్ త్ఫాన్ శతఘ్ని న్యేస్: బొబిబిలి, జవాద్ త్ఫాన్ 
కారణంగా బొబిబిలి నియోజకవరగిం కారణంగా బొబిబిలి నియోజకవరగిం 
జనసేన పార్టీ ఇంచారిజా గిరాడ అపపులస్వామి జనసేన పార్టీ ఇంచారిజా గిరాడ అపపులస్వామి 
ఆధవారయేంల్ వృదుధిలకు, ఆనారోగయేంతో ఆధవారయేంల్ వృదుధిలకు, ఆనారోగయేంతో 
వుననివారికి రగుగిలు పంపిణీ చ్శారు. వుననివారికి రగుగిలు పంపిణీ చ్శారు. 
పటటీణంల్ని ఇందిరమమె కాలన్, నక్కలవీది, పటటీణంల్ని ఇందిరమమె కాలన్, నక్కలవీది, 
ఆర్టీసీ కాంపె్లక్సి, శ్వాలయం వీధిలల్ ఆర్టీసీ కాంపె్లక్సి, శ్వాలయం వీధిలల్ 

వునని 50 మంది వృదుధిలకు రగుగిలను అందజేశారు. కారయేక్రమంల్ జన సైనికులు ఆరే్క వునని 50 మంది వృదుధిలకు రగుగిలను అందజేశారు. కారయేక్రమంల్ జన సైనికులు ఆరే్క 
నాయుడు, లంక రమేష్, మౌళ్, హరి తదితరులు పాల్గినానిరు.నాయుడు, లంక రమేష్, మౌళ్, హరి తదితరులు పాల్గినానిరు.

టీటీడీ FMS కార్్మకులకు భోజన వసతి ఏరాపాటు చేసిన జనసేనటీటీడీ FMS కార్్మకులకు భోజన వసతి ఏరాపాటు చేసిన జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: టీటీడీ FMS కారిమెకుల నాయేయపోరాట్నికి అండగా వారికి మూడవ రోజు శతఘ్ని న్యేస్: టీటీడీ FMS కారిమెకుల నాయేయపోరాట్నికి అండగా వారికి మూడవ రోజు 
కూడా భోజన వసత్లను ఏరాపుట్ చ్సిన జనసేనకూడా భోజన వసత్లను ఏరాపుట్ చ్సిన జనసేన
గత 9 రోజులుగా టీటీడీ FMS కారిమెకులు తిరుపతి ఎడి బిలిడింగ్ వద్ద మాకు నాయేయం చ్యండి గత 9 రోజులుగా టీటీడీ FMS కారిమెకులు తిరుపతి ఎడి బిలిడింగ్ వద్ద మాకు నాయేయం చ్యండి 
అని చ్సుతునని నిరసనకు మద్దత్గా జనసేన వారి సమసయేల పరిష్ట్కరం కొరకు ఎంత దూరమన అని చ్సుతునని నిరసనకు మద్దత్గా జనసేన వారి సమసయేల పరిష్ట్కరం కొరకు ఎంత దూరమన 
పోరాడుతామని మీకు అండగా మేమనానిమంటూ… శనివారం మధాయేహనిం సుమారు 1800 పోరాడుతామని మీకు అండగా మేమనానిమంటూ… శనివారం మధాయేహనిం సుమారు 1800 
మందికి పైగా తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజా శ్రీ కిరణ్ రాయల్ ఆధవారయేంల్ వారికి భోజన మందికి పైగా తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇనాచిరిజా శ్రీ కిరణ్ రాయల్ ఆధవారయేంల్ వారికి భోజన 
వసత్లను ఏరాపుట్ చ్యడం జరిగింది, ఈ కారయేక్రమంల్ మఖయే అతిథులుగా చ్తూతురు జిల్్ల వసత్లను ఏరాపుట్ చ్యడం జరిగింది, ఈ కారయేక్రమంల్ మఖయే అతిథులుగా చ్తూతురు జిల్్ల 
అధయేక్షులు శ్రీ పసుప్ల్టి హరిప్రస్ద్ పాల్గినానిరు.అధయేక్షులు శ్రీ పసుప్ల్టి హరిప్రస్ద్ పాల్గినానిరు.
ఈ సందర్ంగా శ్రీ కిరణ్ రాయల్ మాట్్లడుతూ మీకు ఎప్పుడూ అండగా జనసేన పార్టీ ఉంట్ంది ఈ సందర్ంగా శ్రీ కిరణ్ రాయల్ మాట్్లడుతూ మీకు ఎప్పుడూ అండగా జనసేన పార్టీ ఉంట్ంది 
మనందరం కలిసి అలిపిరి వద్ద ఈ ప్రభుతావానిని, టీటీడీ పాలకమండలిని మీకు నాయేయం జరిగే మనందరం కలిసి అలిపిరి వద్ద ఈ ప్రభుతావానిని, టీటీడీ పాలకమండలిని మీకు నాయేయం జరిగే 
వరకు ప్రశ్నిదా్దం, నిలదీదా్దం అవసరమత్ మటటీడిస్తుమని వారికి భరోస్నిచాచిరు.వరకు ప్రశ్నిదా్దం, నిలదీదా్దం అవసరమత్ మటటీడిస్తుమని వారికి భరోస్నిచాచిరు.
అదేవిధంగా జిల్్ల అధయేక్షులు శ్రీ హరిప్రస్ద్ మాట్్లడుతూ మీది నాయేయమన పోరాటం నినని అదేవిధంగా జిల్్ల అధయేక్షులు శ్రీ హరిప్రస్ద్ మాట్్లడుతూ మీది నాయేయమన పోరాటం నినని 
మఖయేమంత్రి గారు మీకు హామీ ఇవవాకుండానే వెళ్ళిపోవడం చాల్ బాధాకరం ఎలక్షన్లకు మఖయేమంత్రి గారు మీకు హామీ ఇవవాకుండానే వెళ్ళిపోవడం చాల్ బాధాకరం ఎలక్షన్లకు 
మందు ఒక మాట ఎలక్షన్ తరావాత మరో మాట మాట్్లడే ఈ సీఎం కు ఇపపుటికైనా మనసు మందు ఒక మాట ఎలక్షన్ తరావాత మరో మాట మాట్్లడే ఈ సీఎం కు ఇపపుటికైనా మనసు 
మారి మీకు నాయేయం చ్కూరాచిలని జనసేన పార్టీ తరప్న మేమ ఈ ప్రభుతావానిని డిమాండ్ మారి మీకు నాయేయం చ్కూరాచిలని జనసేన పార్టీ తరప్న మేమ ఈ ప్రభుతావానిని డిమాండ్ 
చ్సుతునానిమని అనానిరు.చ్సుతునానిమని అనానిరు.
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https://www.facebook.com/sataghninews
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మాజీ ముఖయూమంత్రి కొణిజేట రోశయయూ మరణం చాల్ బాధాకరం మా ప్రగాఢ 
సానుభూతి… నివాళులు… జనసేన పార్్ట కొత్తపేట నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ బండారు 
శ్రీనివాస్
శతఘ్ని న్యేస్: తూరుపుగోదావరి జిల్్ల, కొతతుపేట నియోజకవరగిం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జా 
బండారు శ్రీనివాస్ మాట్్లడుతూ, ఈరోజు మాజీ మఖయేమంత్రివరుయేలు, మాజీ గవరనిర్, 
కొణిజేటి రోశయయే మరణవారతు తీవ్ంగా కలచ్ వేసిందని, వారి అనుకోని మరణం, 
ఆంధ్రరాష్ట్రానికి తీవ్మన ల్టని, ఎంతో సీనియర్ నాయకులుగా ఎనోని పదవులు 
అలంకరించ్, రాష్ట్ర రాజకీయ్లను శాసించ్న గొపపు మేధావి అపర చాణికుయేడు కొణిజేటి 
రోశయయే అని, ఎక్కడైనా కాన్, ఎవరైనా కాన్, ఎవరినైనా కాన్ ఎంతో ఆతీమెయతతో 
మాట్్లడుతూ, అసెంబ్్లల్ ఎంతో చాకచకయేంగా పలు సమసయేల మీద సపుందించ్, 
పరిష్ట్కరం చూపిన మహా గొపపు నాయకుడు సవార్గియ కొణిజేటి రోశయయే అని, వారికి 
ఎవరుస్టి రాల్రని, వారికి వారే స్టి అని నిర్పించ్న గొపపు లెజెండర్ నాయకులు 
కొణిజేటి రోశయయే అని, అసెంబ్్లల్ ఆరిథికమంత్రిగా రాష్ట్ర చరిత్రల్ 15 స్రు్ల బడ్జాట్ని 
ప్రవేశపెటిటీ, వరుసగా ఏకధాటిగా 11 స్రు్ల ప్రవేశపెటిటీ రికారుడి స్థియిల్ నిలబడిన నేత 
అని, దేశంల్నే ఒక గొపపు నేతల్్ల రోశయయే కూడా ఒకరని, ప్రమఖ జనసేన నేత బండారు 
శ్రీనివాసు ఈ సందర్ంగా వారిని సమెరించుకుని వారికి ఘనమన నివాళ్లు జనసేన పార్టీ 
తరప్న కొతతుపేట నియోజకవరగి ప్రజల తరుప్న, జనసేన నేతగా, రోశయయే చ్త్రపట్నికి 
పూలమాలలతో నివాళ్లరిపుంచారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మాజీ ముఖయూమంత్రి కొణిజేట రోశయయూకు 
నివాళులర్పాంచిన బండారు శ్రీనివాస్

అనారోగయూంతో బాధపడుతునని జనసైనికుడికి అనారోగయూంతో బాధపడుతునని జనసైనికుడికి 
మనోధైరాయూనినిచిచిన బండ్రెడిడి రామకృష్ణమనోధైరాయూనినిచిచిన బండ్రెడిడి రామకృష్ణ

శతఘ్ని న్యేస్: న్జివీడు జనసేన జన సైనికుడు న్ల్ప్ ప్రస్ద్ అనారోగయేంతో శతఘ్ని న్యేస్: న్జివీడు జనసేన జన సైనికుడు న్ల్ప్ ప్రస్ద్ అనారోగయేంతో 
బాధపడుతూ 2 కిడీనిలు పాడయి అనారోగయేంతో చ్కితసి పొందుత్నని ప్రస్ద్ ని బాధపడుతూ 2 కిడీనిలు పాడయి అనారోగయేంతో చ్కితసి పొందుత్నని ప్రస్ద్ ని 
కృష్టణిజిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయేక్షుడు శ్రీ బండ్రెడిడి రామకృషణి పరామరి్శంచ్ ఆరోగయే కృష్టణిజిల్్ల జనసేన పార్టీ అధయేక్షుడు శ్రీ బండ్రెడిడి రామకృషణి పరామరి్శంచ్ ఆరోగయే 
వివరాలు తెలుసుకుని న్జివీడు జనసేన పార్టీ తరుప్న 25000 ర్పాయలను వివరాలు తెలుసుకుని న్జివీడు జనసేన పార్టీ తరుప్న 25000 ర్పాయలను 
ఆరిధిక సహయం అందచ్సి ప్రస్ద్ కు మనోధైరయేం కలిపుంచడం జరిగింది. ఈ ఆరిధిక సహయం అందచ్సి ప్రస్ద్ కు మనోధైరయేం కలిపుంచడం జరిగింది. ఈ 
కారయేక్రమంల్ జిల్్ల నాయకురాలు రెడిడి మణి, న్జివీడు జనసేన నాయకులు కారయేక్రమంల్ జిల్్ల నాయకురాలు రెడిడి మణి, న్జివీడు జనసేన నాయకులు 
మర్దు శ్వరామకృషణి, మమమెలనేని సున్ల్ కుమార్, పాశం నాగబాబు, త్మమెల మర్దు శ్వరామకృషణి, మమమెలనేని సున్ల్ కుమార్, పాశం నాగబాబు, త్మమెల 
జగన్ చట్రాయి జన సైనికులు, రామకృషణి హెలిపుంగ్ హాయేండ్సి విజయవాడ సున్ల్ జగన్ చట్రాయి జన సైనికులు, రామకృషణి హెలిపుంగ్ హాయేండ్సి విజయవాడ సున్ల్ 
తదితరులు పాల్గినానిరు.తదితరులు పాల్గినానిరు.

వైసీపీ అరాచకపాలనపై జనసేన పూర్ంచిన వైసీపీ అరాచకపాలనపై జనసేన పూర్ంచిన 
శంఖారావమే ఛలో చెరుకుపలి్లశంఖారావమే ఛలో చెరుకుపలి్ల

శతఘ్ని న్యేస్: అరబిన్ జిల్్ల జనసేన నాయకులు ఆళళి హరిశతఘ్ని న్యేస్: అరబిన్ జిల్్ల జనసేన నాయకులు ఆళళి హరి
వైసీపీ ప్రభుతవాం ఏరపుడి రెండుననిరేళ్్ల దాటినా రాష్ట్రంల్ ఒక్క అంగుళం కూడా అభివృదిధి జరగకపోగా ప్రజల వైసీపీ ప్రభుతవాం ఏరపుడి రెండుననిరేళ్్ల దాటినా రాష్ట్రంల్ ఒక్క అంగుళం కూడా అభివృదిధి జరగకపోగా ప్రజల 
జీవితాలను చ్నానిభిననిం చ్సేల్ తీసుకుంట్నని ప్రజా వయేతిరేక విధానాలపై ఛల్ చెరుకుపలి్ల వేదికగా జనసేన జీవితాలను చ్నానిభిననిం చ్సేల్ తీసుకుంట్నని ప్రజా వయేతిరేక విధానాలపై ఛల్ చెరుకుపలి్ల వేదికగా జనసేన 
సమరశంఖారావానిని పూరిసతుందని జనసేన పార్టీ అరబిన్ జిల్్ల నాయకులు ఆళళి హరి అనానిరు. పార్టీ రాజకీయ సమరశంఖారావానిని పూరిసతుందని జనసేన పార్టీ అరబిన్ జిల్్ల నాయకులు ఆళళి హరి అనానిరు. పార్టీ రాజకీయ 
వయేవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ నాదండ్ల మనోహర్ నేతృతవాంల్ ఆదివారం చెరుకుపలి్లల్ తలపెటిటీన ఛల్ చెరుకుపలి్ల వయేవహారాల కమిటీ ఛైరమెన్ నాదండ్ల మనోహర్ నేతృతవాంల్ ఆదివారం చెరుకుపలి్లల్ తలపెటిటీన ఛల్ చెరుకుపలి్ల 
బహరంగ సభ గోడప్రత్లను శ్రీనివాసరావుతోటల్ని జనసేన జెండా సెంటరో్ల ఆళళి హరి ఆవిష్కరించారు. ఈ బహరంగ సభ గోడప్రత్లను శ్రీనివాసరావుతోటల్ని జనసేన జెండా సెంటరో్ల ఆళళి హరి ఆవిష్కరించారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ గతంల్ ఎననిడూ ల్నివిధంగా రాష్ట్రంల్ ఆరాచకపాలన కొనస్గుతోందని ఆవేదన సందర్ంగా ఆయన మాట్్లడుతూ గతంల్ ఎననిడూ ల్నివిధంగా రాష్ట్రంల్ ఆరాచకపాలన కొనస్గుతోందని ఆవేదన 
వయేకతుం చ్శారు. తమ అవగాహనా రాహతయే పాలనతో రాష్ట్రానిని మపె్పు ఏళ్ళి వెనకి్క తీసుకువెళ్్లరని విమరి్శంచారు. వయేకతుం చ్శారు. తమ అవగాహనా రాహతయే పాలనతో రాష్ట్రానిని మపె్పు ఏళ్ళి వెనకి్క తీసుకువెళ్్లరని విమరి్శంచారు. 
వైసీపీ నేతల అసమరధి పాలన వల్ల పేదలు, స్మానుయేలు, మధయేతరగతి ప్రజలు, వాయేపారులు, రైత్లు ఇల్ ఏ ఒక్క వైసీపీ నేతల అసమరధి పాలన వల్ల పేదలు, స్మానుయేలు, మధయేతరగతి ప్రజలు, వాయేపారులు, రైత్లు ఇల్ ఏ ఒక్క 
వరగింవారు కూడా సంతృపితుగా ఆనందంగా ల్రని ధవాజమ్తాతురు. చ్వరికి కొనిని దశాబా్దల క్రితం కట్టీకునని పేదల వరగింవారు కూడా సంతృపితుగా ఆనందంగా ల్రని ధవాజమ్తాతురు. చ్వరికి కొనిని దశాబా్దల క్రితం కట్టీకునని పేదల 
ఇళ్లకు సైతం ఇప్పుడు వన్ టైమ్ సెటిలెమెంట్ పేరుతో వేలకు వేలు కట్టీలని ప్రజలిని జల్గల్్ల పీడిసుతునానిరని , డబుబిలు ఇళ్లకు సైతం ఇప్పుడు వన్ టైమ్ సెటిలెమెంట్ పేరుతో వేలకు వేలు కట్టీలని ప్రజలిని జల్గల్్ల పీడిసుతునానిరని , డబుబిలు 
కటటీని పక్షంల్ పెనషాన్ ఆపేయ్లని, వారికి అందుత్నని సంక్షేమ పథకాలను నిలిపివేయ్లని అధికారులకు ఆదేశాలు కటటీని పక్షంల్ పెనషాన్ ఆపేయ్లని, వారికి అందుత్నని సంక్షేమ పథకాలను నిలిపివేయ్లని అధికారులకు ఆదేశాలు 
ఇసుతునానిరని ఇంతకనాని దురామెరగిం ఇంకోటి ఉంట్ందా అని ఆగ్రహం వయేకతుం చ్శారు. ఎవరైత్ ఈ వైసీపీ ప్రభుతవా ఇసుతునానిరని ఇంతకనాని దురామెరగిం ఇంకోటి ఉంట్ందా అని ఆగ్రహం వయేకతుం చ్శారు. ఎవరైత్ ఈ వైసీపీ ప్రభుతవా 
నియంతృతావానికి బలవుత్నానిరో వారికి అండగా ఉండేందుకు వెనునిదనునిగా నిలిచ్ందుకు పార్టీ అధినాయకులందర్ నియంతృతావానికి బలవుత్నానిరో వారికి అండగా ఉండేందుకు వెనునిదనునిగా నిలిచ్ందుకు పార్టీ అధినాయకులందర్ 
చెరుకుపలి్ల బహరంగ సభ వేదికగా సమరశంఖానిని పూరించనునానిరని ఆళళి హరి అనానిరు. ఈ బహరంగ సభల్ చెరుకుపలి్ల బహరంగ సభ వేదికగా సమరశంఖానిని పూరించనునానిరని ఆళళి హరి అనానిరు. ఈ బహరంగ సభల్ 
జనసైనికులు, వీరమహళలతోపాట్ పార్టీల్ని అన్నిశ్రేణులు పాల్గిని విజయవంతం చ్య్లని ఆయన కోరారు. ఈ జనసైనికులు, వీరమహళలతోపాట్ పార్టీల్ని అన్నిశ్రేణులు పాల్గిని విజయవంతం చ్య్లని ఆయన కోరారు. ఈ 
కారయేక్రమంల్ జనసైనికులు చెనాని పోత్రాజు, బండారు రవీంద్ర, కోల్ అంజి, మాదాసు అనేవాష్, తిరుపతి, బాజి, కారయేక్రమంల్ జనసైనికులు చెనాని పోత్రాజు, బండారు రవీంద్ర, కోల్ అంజి, మాదాసు అనేవాష్, తిరుపతి, బాజి, 
మజిజాద్, య్కోబు, మదార్ తదితరులు పాల్గినానిరు.మజిజాద్, య్కోబు, మదార్ తదితరులు పాల్గినానిరు.

గండ్లకమ్మ చపా్టపై బ్రిడిజ్ నిరా్మణం చేపట్్టలని గండ్లకమ్మ చపా్టపై బ్రిడిజ్ నిరా్మణం చేపట్్టలని 
నిరసన తెలియజేసిన జనసేననిరసన తెలియజేసిన జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: ప్రకాశం జిల్్ల, మారా్కప్రం శతఘ్ని న్యేస్: ప్రకాశం జిల్్ల, మారా్కప్రం 
నియోజకవరగిం మారా్కప్రం మండలంల్ని పెద్ద నియోజకవరగిం మారా్కప్రం మండలంల్ని పెద్ద 
నాగులవరం గ్రామం వద్ద గల గుండ్లకమమె చపాటీపై నాగులవరం గ్రామం వద్ద గల గుండ్లకమమె చపాటీపై 
బ్రిడిజా నిరామెణం చ్పట్టీలని నిరసన తెలియజేసిన బ్రిడిజా నిరామెణం చ్పట్టీలని నిరసన తెలియజేసిన 
జనసేన పార్టీ మారా్కప్రం నియోజకవరగి జనసేన పార్టీ మారా్కప్రం నియోజకవరగి 
ఇనాచిర్జా ఇమమెడి కాశ్నాథ్. భార్ వరాషాలు కురిసిన ఇనాచిర్జా ఇమమెడి కాశ్నాథ్. భార్ వరాషాలు కురిసిన 
సమయంల్ గుండ్లకమమె చపాటీపై రాకపోకలకు తీవ్ సమయంల్ గుండ్లకమమె చపాటీపై రాకపోకలకు తీవ్ 
అంతరాయం కలగడమే గాక గతంల్ ఆరుగురు అంతరాయం కలగడమే గాక గతంల్ ఆరుగురు 
మృత్యేవాతకు గురయ్యేరని తెలిపారు. డిసెంబర్ మృత్యేవాతకు గురయ్యేరని తెలిపారు. డిసెంబర్ 

3 త్దీన మధాయేహనిం సమయంల్ 3 త్దీన మధాయేహనిం సమయంల్ 
పలె్లప్ కోటయయే (వయసుసి 65 పలె్లప్ కోటయయే (వయసుసి 65 
సం.) అనే వయేకితు చపాటీపై నుంచ్ సం.) అనే వయేకితు చపాటీపై నుంచ్ 
జారి న్ళ్లల్ పడిపోత్ ఇపపుటివరకు జారి న్ళ్లల్ పడిపోత్ ఇపపుటివరకు 
అధికార యంత్ంగం అతని ఆచూకీ అధికార యంత్ంగం అతని ఆచూకీ 
తెలుసుకోల్క పోయిందని తెలిపారు. తెలుసుకోల్క పోయిందని తెలిపారు. 
ఇపపుటివరకు ఏడుగురు మృత్యేవాత ఇపపుటివరకు ఏడుగురు మృత్యేవాత 
పడాడిరని, ఇది మమామెటికి ప్రభుతవా పడాడిరని, ఇది మమామెటికి ప్రభుతవా 

హతయేల్నని, నాయకులు, సంబంధిత అధికారులు చ్సే అలసతావానికి ప్రజలు అసువులు హతయేల్నని, నాయకులు, సంబంధిత అధికారులు చ్సే అలసతావానికి ప్రజలు అసువులు 
బారుత్నానిరని, ఇపపుటికైనా ప్రభుతవాం, అధికారులు సపుందించకపోత్ గ్రామ ప్రజలతో బారుత్నానిరని, ఇపపుటికైనా ప్రభుతవాం, అధికారులు సపుందించకపోత్ గ్రామ ప్రజలతో 
కలిసి హైకోరుటీల్ ప్రజా ప్రయోజనాల వాయేజయేం దాఖలు చ్స్తుమని తెలిపారు. మృత్యేవాత కలిసి హైకోరుటీల్ ప్రజా ప్రయోజనాల వాయేజయేం దాఖలు చ్స్తుమని తెలిపారు. మృత్యేవాత 
పడిన ప్రతి ఒక్కరి కుట్ంబానికి 25 లక్షల చొప్పున ప్రభుతవాం నషటీపరిహారం చెలి్లంచాలని పడిన ప్రతి ఒక్కరి కుట్ంబానికి 25 లక్షల చొప్పున ప్రభుతవాం నషటీపరిహారం చెలి్లంచాలని 
డిమాండ్ చ్శారు. ఈ కారయేక్రమంల్ జనసేన పార్టీ జిల్్ల కారయేదరి్శ తిరుమలశెటిటీ డిమాండ్ చ్శారు. ఈ కారయేక్రమంల్ జనసేన పార్టీ జిల్్ల కారయేదరి్శ తిరుమలశెటిటీ 
వీరయయే, జనసేన నాయకులు మారె్కట్ శ్రీను, రామకృషణి, జనసైనికులు పిచచియయే, రఫీ, వీరయయే, జనసేన నాయకులు మారె్కట్ శ్రీను, రామకృషణి, జనసైనికులు పిచచియయే, రఫీ, 
చంద్రశేఖర్, వెంకటనారాయణ, కళ్యేణ్, రవి, హర్ష్ వీరిశెటిటీ శ్రీనివాసులు, జనసేన చంద్రశేఖర్, వెంకటనారాయణ, కళ్యేణ్, రవి, హర్ష్ వీరిశెటిటీ శ్రీనివాసులు, జనసేన 
నాయకులు మరియు కారయేకరతులు పాల్గినానిరు.నాయకులు మరియు కారయేకరతులు పాల్గినానిరు.

టీటీడీ FMS కార్్మకులకు అండగా జనసేనటీటీడీ FMS కార్్మకులకు అండగా జనసేన
శతఘ్ని న్యేస్: TTD ల్ని FMS కారిమెకులు రెగ్యేలరైజ్ చెయ్యేలని చ్సుతుననిట్వంటి శతఘ్ని న్యేస్: TTD ల్ని FMS కారిమెకులు రెగ్యేలరైజ్ చెయ్యేలని చ్సుతుననిట్వంటి 
9వ రోజు నిరసన కారయేక్రమం ల్ పాల్గినని జనసేన PAC మ్ంబెర్, చ్తూతుర్ జిల్్ల 9వ రోజు నిరసన కారయేక్రమం ల్ పాల్గినని జనసేన PAC మ్ంబెర్, చ్తూతుర్ జిల్్ల 
జనసేన పార్టీ అధయేక్షులు శ్రీ. డా. పసుప్ల్టి హరిప్రస్ద్ మరియు గంగాధరనెలూ్లరు జనసేన పార్టీ అధయేక్షులు శ్రీ. డా. పసుప్ల్టి హరిప్రస్ద్ మరియు గంగాధరనెలూ్లరు 
నియోజకవరగి ఇనాచిర్జా డాకటీర్ యుగంధర్ పొనని గారు,తిరుపతి ఇంచారిజా కిరణ్ రాయల్..నియోజకవరగి ఇనాచిర్జా డాకటీర్ యుగంధర్ పొనని గారు,తిరుపతి ఇంచారిజా కిరణ్ రాయల్..
జనసేన నాయకులు, కారయేకరతులు పాల్గినానిరు,వీర మహళలు .. జనసేన పార్టీ మీకు జనసేన నాయకులు, కారయేకరతులు పాల్గినానిరు,వీర మహళలు .. జనసేన పార్టీ మీకు 
అండగా ఉంట్ందని తెలియజేస్రు.అండగా ఉంట్ందని తెలియజేస్రు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్ని న్యేస్: విజయనగరం, గానగనధిరువాడు, అమరగాయకుడు పదమెశ్రీ ఘంటస్ల శతఘ్ని న్యేస్: విజయనగరం, గానగనధిరువాడు, అమరగాయకుడు పదమెశ్రీ ఘంటస్ల 
వెంకటేశవారరావు జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఆధవారయేంల్ జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన వెంకటేశవారరావు జయంతి సందర్ంగా జనసేన పార్టీ ఆధవారయేంల్ జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయేదరి్శ, విజయనగరం అసెంబ్్ల జనసేన ఇంచార్జా శ్రీమతి పాలవలస యశసివా ఘనంగా కారయేదరి్శ, విజయనగరం అసెంబ్్ల జనసేన ఇంచార్జా శ్రీమతి పాలవలస యశసివా ఘనంగా 
శతజయంతి ఉతసివాలను నిరవాహంచారు. కారయేక్రమంల్ భాగంగా మందుగా యశసివా శతజయంతి ఉతసివాలను నిరవాహంచారు. కారయేక్రమంల్ భాగంగా మందుగా యశసివా 
అయయేకొనేరు వద్దనునని ఘంటస్ల విగ్రహానికి పాల్భిషేకం చ్సి, పూలమాల వేసి అయయేకొనేరు వద్దనునని ఘంటస్ల విగ్రహానికి పాల్భిషేకం చ్సి, పూలమాల వేసి 
నివాళ్లరిపుంచారు. అనంతరం విజయనగరం జిల్్లల్ సంగీత కళ్సేవలు అందిసుతునని నివాళ్లరిపుంచారు. అనంతరం విజయనగరం జిల్్లల్ సంగీత కళ్సేవలు అందిసుతునని 
ఘంటస్ల స్మెరక కళ్పీఠం వయేవస్థిపక అధయేక్షుడు ఎం.భీషమెరావుకు, ధవళ సరేవాశవారరావు, ఘంటస్ల స్మెరక కళ్పీఠం వయేవస్థిపక అధయేక్షుడు ఎం.భీషమెరావుకు, ధవళ సరేవాశవారరావు, 
అబుబిలు, మరియు మహళ్ గాయకులు శ్రీవలి్ల, జయంతిలను ఘనంగా సనామెనించారు. ఈ అబుబిలు, మరియు మహళ్ గాయకులు శ్రీవలి్ల, జయంతిలను ఘనంగా సనామెనించారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆమ్ మాట్్లడుతూ విదయేలనగరం మన విజయనగరంల్ అమరగాయకుడు సందర్ంగా ఆమ్ మాట్్లడుతూ విదయేలనగరం మన విజయనగరంల్ అమరగాయకుడు 
ఘంటస్ల వారాలుచ్సి స్గించ్న సంగీత అభాయేసం తదనంతర కాలంల్ సినిజగత్తుల్ ఘంటస్ల వారాలుచ్సి స్గించ్న సంగీత అభాయేసం తదనంతర కాలంల్ సినిజగత్తుల్ 
స్టిల్ని మధురగాయకుడుగా తెలుగు అభిమానులు హృదయ్లను దోచుకునానిరని స్టిల్ని మధురగాయకుడుగా తెలుగు అభిమానులు హృదయ్లను దోచుకునానిరని 
అనానిరు. గంధరువాలకైనా స్ధయేపడని తన గానామృతంతో భగవదీగిత, భకితు, వినోదం, అనానిరు. గంధరువాలకైనా స్ధయేపడని తన గానామృతంతో భగవదీగిత, భకితు, వినోదం, 
విష్టద, ప్రేమ పాటలతో ప్రేక్షకులను మంత్రమగుధిలను చ్శారు. అందుకే నవరస్ల విష్టద, ప్రేమ పాటలతో ప్రేక్షకులను మంత్రమగుధిలను చ్శారు. అందుకే నవరస్ల 
సవారశాల ఘంటస్ల అని ఆమ్ అభివరిణించారు. కారయేక్రమంల్ జనసేన పార్టీ సీనియర్ సవారశాల ఘంటస్ల అని ఆమ్ అభివరిణించారు. కారయేక్రమంల్ జనసేన పార్టీ సీనియర్ 
నాయకులు,జిల్్ల చ్రంజీవి యువత అధయేక్షుడు తాయేడ రామకృష్టణిరావు(బాలు),దాసరి నాయకులు,జిల్్ల చ్రంజీవి యువత అధయేక్షుడు తాయేడ రామకృష్టణిరావు(బాలు),దాసరి 
యోగేష్,మోపాడ అనిల్ కుమార్,ఆమరేష్,శ్రీను,రాజు,హరి, పాల్గినానిరు.యోగేష్,మోపాడ అనిల్ కుమార్,ఆమరేష్,శ్రీను,రాజు,హరి, పాల్గినానిరు.

వన్ టైమ్ సెటల్మంట్ పేరుతో పేదప్రజల దగ్గర ప్రభ్తవాం వన్ టైమ్ సెటల్మంట్ పేరుతో పేదప్రజల దగ్గర ప్రభ్తవాం 
డబ్బిలు వసూళుళు మానుకోవాలి: జనసేన పార్్ట.డబ్బిలు వసూళుళు మానుకోవాలి: జనసేన పార్్ట.

శతఘ్ని న్యేస్: అవనిగడడి శతఘ్ని న్యేస్: అవనిగడడి 
నియోజకవరగిం, పేద ప్రజల దగగిర నియోజకవరగిం, పేద ప్రజల దగగిర 
వన్ టైమ్ సెటిలెమెంట్ పేరుతో డబుబిలు వన్ టైమ్ సెటిలెమెంట్ పేరుతో డబుబిలు 
వస్లు చ్యడం దురదృషటీకరం వస్లు చ్యడం దురదృషటీకరం 
అవనిగడడి నియోజకవరగిం జనసేన అవనిగడడి నియోజకవరగిం జనసేన 
ఖండించ్ంది. జనసేన పార్టీ మాసటీర్ ఖండించ్ంది. జనసేన పార్టీ మాసటీర్ 
ట్రయినర్, బార్ అససియ్షన్ ట్రయినర్, బార్ అససియ్షన్ 
ఉపాధయేక్షులు రాయపూడి వేణుగోపాల్ ఉపాధయేక్షులు రాయపూడి వేణుగోపాల్ 
రావు మాట్్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం రావు మాట్్లడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం 
గత కొది్దరోజులు నుండి ఓట్్శ పేరుతొ గత కొది్దరోజులు నుండి ఓట్్శ పేరుతొ 
న్రు పేదలు దగగిర రాష్ట్రా ప్రభుతవాం 10 న్రు పేదలు దగగిర రాష్ట్రా ప్రభుతవాం 10 
వేలు, 20 వేలు, 30 వేలు ర్పాయలు వేలు, 20 వేలు, 30 వేలు ర్పాయలు 
కడిత్ ఇళ్ళి ఇళ్లసథిలం రిజిసే్రాషన్ చ్సి కడిత్ ఇళ్ళి ఇళ్లసథిలం రిజిసే్రాషన్ చ్సి 
ఇస్తుమని దోపిడికి దిగటం చాల్ ఇస్తుమని దోపిడికి దిగటం చాల్ 
బాధాకరం. ఎప్పుడో 40 ఏళళి క్రితం బాధాకరం. ఎప్పుడో 40 ఏళళి క్రితం 

కట్టీకునని ఇళ్లకు ఇప్పుడు డబుబిలు కటటీండని అధికారులు వేడించటం ఏమిటి? కట్టీకునని ఇళ్లకు ఇప్పుడు డబుబిలు కటటీండని అధికారులు వేడించటం ఏమిటి? 
అధికారులు, నియోజకవరగిం MLA సైతం అవగాహనా సదసుసిలు పెటిటీ మరి అధికారులు, నియోజకవరగిం MLA సైతం అవగాహనా సదసుసిలు పెటిటీ మరి 
చెపపుటం విడుడిరంగా ఉంది. డబుబిలు కటటీకపోత్ ప్రభుతవా పథకాలు కట్ చ్స్తుమని చెపపుటం విడుడిరంగా ఉంది. డబుబిలు కటటీకపోత్ ప్రభుతవా పథకాలు కట్ చ్స్తుమని 
వాలంటీర్సి దావారా చెపిపుంచటంతో పేదప్రజలు దికు్కతోచని పరిసిథితిల్ ఉనానిరు. వాలంటీర్సి దావారా చెపిపుంచటంతో పేదప్రజలు దికు్కతోచని పరిసిథితిల్ ఉనానిరు. 
వైసీపీ ప్రభుతవాం వచ్చి 30 నెలలు అయినా ఒక్క ఇలు్ల కటిటీయకపోగా, 40 ఏళళి వైసీపీ ప్రభుతవాం వచ్చి 30 నెలలు అయినా ఒక్క ఇలు్ల కటిటీయకపోగా, 40 ఏళళి 
క్రితం కట్టీకునని ఇళ్లకు ఈ విధంగా డబుబిలు వస్ళ్ళి పేరుతో ప్రజలను ఇబబింది క్రితం కట్టీకునని ఇళ్లకు ఈ విధంగా డబుబిలు వస్ళ్ళి పేరుతో ప్రజలను ఇబబింది 
పెటటీడం దరమెం కాదు. గత 40 ఏళళి నుండి ఎంతో మంది మఖయేమంత్రులు పెటటీడం దరమెం కాదు. గత 40 ఏళళి నుండి ఎంతో మంది మఖయేమంత్రులు 
మారారు, ఏ ఒక్క మఖయేమంత్రి పేద ప్రజలకు ఇబబింది కలిగించల్దు. గత మారారు, ఏ ఒక్క మఖయేమంత్రి పేద ప్రజలకు ఇబబింది కలిగించల్దు. గత 
రెండు ఏళళి నుండి ప్రజలు కరోనాతో అల్్లడిపోత్, పనులు ల్క కుట్ంబాలు రెండు ఏళళి నుండి ప్రజలు కరోనాతో అల్్లడిపోత్, పనులు ల్క కుట్ంబాలు 
గడవక జీవన సిథితి అల్లకల్్లలంగా ఉంటే OTS పేరుతో డబుబిలు రాష్ట్ర ప్రభుతవాం గడవక జీవన సిథితి అల్లకల్్లలంగా ఉంటే OTS పేరుతో డబుబిలు రాష్ట్ర ప్రభుతవాం 
వస్ళ్ళి చ్సే విధానంను జనసేన పార్టీ తరుప్న ఖండిసుతునానిమ. వెంటనే రాష్ట్ర వస్ళ్ళి చ్సే విధానంను జనసేన పార్టీ తరుప్న ఖండిసుతునానిమ. వెంటనే రాష్ట్ర 
ప్రభుతవాం ఈ OTS దావారా డబుబిలు వసువుళ్ళి కారయేక్రమం విరమించుకోవాలని, ప్రభుతవాం ఈ OTS దావారా డబుబిలు వసువుళ్ళి కారయేక్రమం విరమించుకోవాలని, 
అదే విధంగా అవనిగడడి నియోజకవరగింల్ న్రుపేద కుట్ంబాలకు ఈ విధానం అదే విధంగా అవనిగడడి నియోజకవరగింల్ న్రుపేద కుట్ంబాలకు ఈ విధానం 
పెనుభారం కాబటిటీ ఈ విషయంల్ MLA చొరవ తీసుకోని పెదప్రజలకు పెనుభారం కాబటిటీ ఈ విషయంల్ MLA చొరవ తీసుకోని పెదప్రజలకు 
నాయేయం చెయ్యేలని జనసేన పార్టీ తరుప్న కోరుచునానిమ. ఓట్్శ విధానం నాయేయం చెయ్యేలని జనసేన పార్టీ తరుప్న కోరుచునానిమ. ఓట్్శ విధానం 
ప్రభుతవా వెనుకకు తీసుకోకపోత్ ప్రజా ఉదయేమం చ్స్తుమని రాష్ట్ర ప్రభుతావానిని ప్రభుతవా వెనుకకు తీసుకోకపోత్ ప్రజా ఉదయేమం చ్స్తుమని రాష్ట్ర ప్రభుతావానిని 
హెచచిరిసుతునానిమని అనానిరు.హెచచిరిసుతునానిమని అనానిరు.

సూళ్ళురుపేట నియోజకవర్గ సమసయూలపై ముని్సపల్ కమీషనర్ సూళ్ళురుపేట నియోజకవర్గ సమసయూలపై ముని్సపల్ కమీషనర్ 
గార్కి వినతిపత్ం ఇచిచిన జనసేన నాయకులుగార్కి వినతిపత్ం ఇచిచిన జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యేస్:  నెలూ్లరు జిల్్ల, శతఘ్ని న్యేస్:  నెలూ్లరు జిల్్ల, 
స్ళ్్లరుపేటనియోజకవరగిం సమసయేలపై స్ళ్్లరుపేటనియోజకవరగిం సమసయేలపై 
నిరంతరం పోరాడుత్నని నియోజకవరగి నిరంతరం పోరాడుత్నని నియోజకవరగి 
జనసేనపార్టీ యువ నాయకులు జనసేనపార్టీ యువ నాయకులు 
బురకాలల్ల్ మోహన్ మరియు జిల్్ల బురకాలల్ల్ మోహన్ మరియు జిల్్ల 
సంయుకతు కారయేదరి్శ స్ళ్్లరుపేట సంయుకతు కారయేదరి్శ స్ళ్్లరుపేట 

మండలం వట్రపాలెం గ్రామమల్ ఇటీవల కురిసిన  వరాషాలకు ఇళ్లల్కి న్రువచ్చిన మండలం వట్రపాలెం గ్రామమల్ ఇటీవల కురిసిన  వరాషాలకు ఇళ్లల్కి న్రువచ్చిన 
ఎవరు పటిటీంచుకోల్దని, 10 సంవతసిరాలు నుండి సీసీరోడు్ల కుడా ల్వని, గ్రామసుథిలు ఎవరు పటిటీంచుకోల్దని, 10 సంవతసిరాలు నుండి సీసీరోడు్ల కుడా ల్వని, గ్రామసుథిలు 
నెలూ్లరు జిల్్ల జనసేనపార్టీ సంయుకతు కారయేదరి్శ బురకాల ల్ల్మోహన్ గారికి నెలూ్లరు జిల్్ల జనసేనపార్టీ సంయుకతు కారయేదరి్శ బురకాల ల్ల్మోహన్ గారికి 
చెపపుడంతో వారు వెంటనే సపుందించ్ వారి తరుప్న సమసయేల పై  గ్రామసుతులుతో చెపపుడంతో వారు వెంటనే సపుందించ్ వారి తరుప్న సమసయేల పై  గ్రామసుతులుతో 
కలిసి స్ళ్్లరుపేట మనిసిపల్ కమీషనర్ గారికి  వినతిపత్రం ఇవవాడం  జరిగింది. ఈ కలిసి స్ళ్్లరుపేట మనిసిపల్ కమీషనర్ గారికి  వినతిపత్రం ఇవవాడం  జరిగింది. ఈ 
కారయేక్రమంల్ గ్రామసుతులు, జనసైనికులు పాల్గినానిరు.కారయేక్రమంల్ గ్రామసుతులు, జనసైనికులు పాల్గినానిరు.

దేవాలయాల మధయూ ఉనని మదయూం దుకాణమును తొలగంచాలని MRO దేవాలయాల మధయూ ఉనని మదయూం దుకాణమును తొలగంచాలని MRO 

గార్కి వినతిపత్ం ఇచిచిన కోవూరు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులుగార్కి వినతిపత్ం ఇచిచిన కోవూరు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యేస్: నెలూ్లరు జిల్్ల కోవూరు శతఘ్ని న్యేస్: నెలూ్లరు జిల్్ల కోవూరు 
నియోజకవరగిం పరిధిల్ని విడవలూరు నియోజకవరగిం పరిధిల్ని విడవలూరు 
మండలం రామతీరథిం గ్రామంల్ వెలసి మండలం రామతీరథిం గ్రామంల్ వెలసి 
ఉనని శ్రీ రామలింగేశవా స్వామి దేవస్థినం ఉనని శ్రీ రామలింగేశవా స్వామి దేవస్థినం 
నుంచ్ భకుతులు సమద్ర స్నినానికి వెళ్్ల నుంచ్ భకుతులు సమద్ర స్నినానికి వెళ్్ల 
మారగింల్ ప్రభుతవా మదయేం దుకాణానిని మారగింల్ ప్రభుతవా మదయేం దుకాణానిని 
ఏరాపుట్ చ్యడానిని జనసేనపార్టీ తీవ్ంగా ఏరాపుట్ చ్యడానిని జనసేనపార్టీ తీవ్ంగా 
ఖండిస్తు ఈరోజు విడవలూరు మండలం ఖండిస్తు ఈరోజు విడవలూరు మండలం 
జనసేనపార్టీ అధయేక్షులు శ్రీ కమతం శ్రీనాధ్ య్దవ్ గారి ఆధవారయేంల్ వెంటనే మదయేం జనసేనపార్టీ అధయేక్షులు శ్రీ కమతం శ్రీనాధ్ య్దవ్ గారి ఆధవారయేంల్ వెంటనే మదయేం 
దుకాణం తొలగించాలని డిమాండ్ చెయయేడం జరిగింది. అనంతరం ఈ విషయం మీద దుకాణం తొలగించాలని డిమాండ్ చెయయేడం జరిగింది. అనంతరం ఈ విషయం మీద 
విడవలూరు మండల తహశీల్్దర్ గారికి మదయేం దుకాణం తొలగించడానికి చరయేలు విడవలూరు మండల తహశీల్్దర్ గారికి మదయేం దుకాణం తొలగించడానికి చరయేలు 
తీసుకోవాలని వినతిపత్నిని ఇవవాడం జరిగింది. ఈ కారయేక్రమంల్ నెలూ్లరు జిల్్ల తీసుకోవాలని వినతిపత్నిని ఇవవాడం జరిగింది. ఈ కారయేక్రమంల్ నెలూ్లరు జిల్్ల 
జనసేనపార్టీ ఉపాధయేక్షులు బదిధిపూడి సుధీర్, కోవూరు నియోజకవరగిం జనసేనపార్టీ జనసేనపార్టీ ఉపాధయేక్షులు బదిధిపూడి సుధీర్, కోవూరు నియోజకవరగిం జనసేనపార్టీ 
నాయకులు నరాలశెటిటీ మహేష్, విడవలూరు మండలం జనసేనపార్టీ నాయకులు నాయకులు నరాలశెటిటీ మహేష్, విడవలూరు మండలం జనసేనపార్టీ నాయకులు 
శ్వ, వరప్రస్ద్, శ్రీను, వావిళళి హరికృషణి, గోవిందస్వామి మరియు జనసైనికులు శ్వ, వరప్రస్ద్, శ్రీను, వావిళళి హరికృషణి, గోవిందస్వామి మరియు జనసైనికులు 
పాల్గినానిరు.పాల్గినానిరు.

రోశయయూకు శ్రద్్ధంజలి ఘటంచిన జనసేన లీగల్ రోశయయూకు శ్రద్్ధంజలి ఘటంచిన జనసేన లీగల్ 
సెల్ జనరల్ సెక్రెటర్ కళావతి కరణంసెల్ జనరల్ సెక్రెటర్ కళావతి కరణం

శతఘ్ని న్యేస్: కోణిజేటి రోశయయే ఒకప్పుడు ఈయన శతఘ్ని న్యేస్: కోణిజేటి రోశయయే ఒకప్పుడు ఈయన 
అసెంబ్్లల్ ఉనానిరనేటీ, చరచిలు అరథివంతంగా, లెక్కలు అసెంబ్్లల్ ఉనానిరనేటీ, చరచిలు అరథివంతంగా, లెక్కలు 
సహతంగా, వయేంగోయేకుతులు, చత్రోకుతులతో పూరితుగా సహతంగా, వయేంగోయేకుతులు, చత్రోకుతులతో పూరితుగా 
విశే్లషణాతమెకంగా ఉండేవి. మాట మ్ల్లగా ఉనాని, విశే్లషణాతమెకంగా ఉండేవి. మాట మ్ల్లగా ఉనాని, 
పదాల్్ల వాడి, వేడి ఉండేది. అట్వంటి వేడి తట్టీకోల్క, పదాల్్ల వాడి, వేడి ఉండేది. అట్వంటి వేడి తట్టీకోల్క, 
శ్రీ రోశయయే ఎమ్మెల్సిగా మండలిల్ ప్రతిపక్ష నేతగా శ్రీ రోశయయే ఎమ్మెల్సిగా మండలిల్ ప్రతిపక్ష నేతగా 
నాటి నందమూరి తారక రామారావు రాష్ట్ర ప్రభుతవాం నాటి నందమూరి తారక రామారావు రాష్ట్ర ప్రభుతవాం 
విథానాల పట్ల చాల్ పదునైన విమర్శలు చ్యటంతో, విథానాల పట్ల చాల్ పదునైన విమర్శలు చ్యటంతో, 
అయన విమర్శల త్ఫాను తాకిడికి మండలినే పూరితుగా అయన విమర్శల త్ఫాను తాకిడికి మండలినే పూరితుగా 
రదు్ద చ్యటం జరిగింది 80వ దశకం మదయేల్. రదు్ద చ్యటం జరిగింది 80వ దశకం మదయేల్. 
అయన ఏంతో మంది మఖయేమంత్రులతో సఖయేతగా అయన ఏంతో మంది మఖయేమంత్రులతో సఖయేతగా 
ఉండటం వలన, కాంగ్రెసు ప్రభుతవాం ఉంటే, మంత్రిగా ఉండటం వలన, కాంగ్రెసు ప్రభుతవాం ఉంటే, మంత్రిగా 
ఉంటూ ఎప్పుడూ నెంబరు.2 స్థియిల్ ఉండేవాడు. ఉంటూ ఎప్పుడూ నెంబరు.2 స్థియిల్ ఉండేవాడు. 
వరుసగా ఏడు స్రు్ల రాష్ట్ర బడ్జాట్ ప్రవేశపెటిటీన ఘనత వరుసగా ఏడు స్రు్ల రాష్ట్ర బడ్జాట్ ప్రవేశపెటిటీన ఘనత 
అయనది. అయన జీవితంల్ ఉనని ఏకైక మరక, అయనది. అయన జీవితంల్ ఉనని ఏకైక మరక, 

రాష్ట్ర విభజన ఉదయేమం తీవ్మన స్థియిల్ ఉననిప్పుడు, మఖయేమంత్రి హోదాల్ దానిని రాష్ట్ర విభజన ఉదయేమం తీవ్మన స్థియిల్ ఉననిప్పుడు, మఖయేమంత్రి హోదాల్ దానిని 
నియంత్రణ చ్యల్కపోవటం. ఇదొక్కటే అయన జీవితంల్ వెలితిగా ఉనని అంశం. నియంత్రణ చ్యల్కపోవటం. ఇదొక్కటే అయన జీవితంల్ వెలితిగా ఉనని అంశం. 
పలు మంత్రితవా శాఖలు చ్సినా, అతయేథిక కీరితుని అరిథిక మంత్రిగా గడించారు. మఖయేంగా పలు మంత్రితవా శాఖలు చ్సినా, అతయేథిక కీరితుని అరిథిక మంత్రిగా గడించారు. మఖయేంగా 
శ్రీ రాజశేఖరరెడిడి ప్రభుతవాం అస్ంతం శ్రీ రోశయయే సలహలు, స్చనల పైన జరిగేది. శ్రీ రాజశేఖరరెడిడి ప్రభుతవాం అస్ంతం శ్రీ రోశయయే సలహలు, స్చనల పైన జరిగేది. 
రోశయయే అరిథిక విషయంల్ కోర్రీ పెడిత్, రాజశేఖరరెడిడి కూడా అభయేంతరం చెపపుల్దు. రోశయయే అరిథిక విషయంల్ కోర్రీ పెడిత్, రాజశేఖరరెడిడి కూడా అభయేంతరం చెపపుల్దు. 
ఇది రోశయయే నిజాయితీ, నిబదధితకు ప్రతయేక్ష స్క్ష్యం. అయన చ్వరిగా అదిరోహంచ్న ఇది రోశయయే నిజాయితీ, నిబదధితకు ప్రతయేక్ష స్క్ష్యం. అయన చ్వరిగా అదిరోహంచ్న 
పదవి తమిళనాడు రాష్ట్ర గవరనిరు. మఖయేమంత్రి హోదాల్ నాడు శ్రీ చ్రంజీవికి అతయేంత పదవి తమిళనాడు రాష్ట్ర గవరనిరు. మఖయేమంత్రి హోదాల్ నాడు శ్రీ చ్రంజీవికి అతయేంత 
విలువను, గౌరవానిని ఇచాచిరు. అదోక కారణం నాడు ప్రజారాజయేం పార్టీ కాంగ్రెసు పార్టీల్ విలువను, గౌరవానిని ఇచాచిరు. అదోక కారణం నాడు ప్రజారాజయేం పార్టీ కాంగ్రెసు పార్టీల్ 
విల్నం కావట్నికి. రోశయయే అతయేంత మరాయేదసుతుడు. ఏదేమనా నాటి తరం ఆణిమతయేం విల్నం కావట్నికి. రోశయయే అతయేంత మరాయేదసుతుడు. ఏదేమనా నాటి తరం ఆణిమతయేం 
కనుమరుగైనది. బహుశా నాటి తరానికి చెందిన అఖరి నాయకుడు శ్రీ రోశయయే అనటం కనుమరుగైనది. బహుశా నాటి తరానికి చెందిన అఖరి నాయకుడు శ్రీ రోశయయే అనటం 
అతిశయోకితు కాదు. శ్రీ రోశయయే హఠానమెరణంకి వయేకితుగతంగానే కాదు, జనసేన పార్టీ అతిశయోకితు కాదు. శ్రీ రోశయయే హఠానమెరణంకి వయేకితుగతంగానే కాదు, జనసేన పార్టీ 
తరప్న కూడా ఘనమన శ్రథాథింజలి ఘటించ్న జనసేన విశాఖపటనిం జిల్్ల ల్గల్ సెల్ తరప్న కూడా ఘనమన శ్రథాథింజలి ఘటించ్న జనసేన విశాఖపటనిం జిల్్ల ల్గల్ సెల్ 
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