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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, NRI టమ్్స, జనసేనతో 
వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల 
వివరించే చక్కని వేదిక!!
 
NRI కోట రుక్మిణీ శ్వేత  గారితో జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
మనందరికీ భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, భేదాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు కానీ పార్టీ సిదా్ధంతం అనే 
ఏకాభిప్రాయంతో పని చేసినప్పుడు, గెలుప్కు మనం అందరం ఎప్పుడూ చేరువలో ఉంటామని, 
జనసేన వీరమహిళా విభాగం అనే న్మకరణంతో ఆ ప్రయాణం మొదలై వీరమహిళా విభాగం 
అనేది ఒక  వృక్ంగా మారడానికి మూలమై మహిళలకు పెద్దపీట వెయాయాలి అనే జనసేనపార్టీ 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారి ఆలోచనలకు శ్రీకారం చ్ట్టీ ఎన్నా ఆటుపోట్లను, ఒడిదుడుకులను 
ఎనునాన్నా తటుటీకుని తనికి తెలిసినంతవరకు నిషపుక్పాతంగా, సేనాహపూర్వకంగా తాను ఎక్కడున్నా 
తన ఆలోచనలతో, ప్రస్తుత విజ్ఞానంతో మర్ ముఖయాంగా మహిళల కోసం.. వారికి అక్రం 
విలువను తెలియపరచాలని అక్రమాల, జనసేనను ప్రజలకు చేరవేసేలా జనంలోకి జనసేన, 
ప్రతీ ఒక్క వీరమహిళ రాజకీయంగా చైతనయాం కావాలి అని జనజ్గృతి, ఇలా ఎన్నా బీజ్లతో 
జనసేన వీరమహిళా విభాగం మహావృక్ంగా మారడానికి కారణమైన ప్రప్రధమైన వీరమహిళ, 
వీరమహిళా కో-ఆరిడినటర్ మరియు జనసేనపార్టీ సంట్రల్ కమిటీ ఫర్ పార్టీ అఫైర్స్ వైస్ చైర్ 
పరస్న్ అయిన NRI శ్రీమతి కోటా రుకిమిణీ శ్్వత గారితో ఈ వారం మన శతఘ్నాన్యాస్ జనసేనతో 
న్ ప్రయాణంను తెలుస్కుందాం రండి! 

 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: హలో రుకిమిణీ గారు! మాతృభూమికి దూరంగా ఉన్నా, మీ ఆలోచనలతో ఎప్పుడూ వీరమహిళలను 
ప్రోతస్హించడం వారికి తగిన గైడెన్స్ ఇస్తు పార్టీకి ఇంకా పనిచేసే దిశగా ఉతాస్హానినా అందిస్తు ఉండడంలో ప్రముఖ 
పాత్ర వహిస్తుననా మీకు శతఘ్నా న్యాస్ తరుప్న హృదయపూర్వక అభినందనలు అండీ! మొదట్గా మీ గురించి కొనినా 
విషయాలు చెపపుండి..
రుకిమిణీ గారు: థంక్యా అండి. అమమి వెంకటలక్ష్మి BCom-టీచర్, న్ననా కోట రాజేశ్వర స్బ్రహమిణయా శరమి  గుడివాడ 
ఫారమిసీ Rtd. నేను  ప్ట్టీంది తెన్లి, పెరిగింది హైదరాబాద్ లో.. ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు పవన్ కుమార్ బంగుళూర్ లో 
వరి్కంగ్. My Husband is Mr Kesav Reddy.He was Masters in Pharmacy and working in 
Johnson&Johnson, London. 
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా స్టీర్టీ అయియాందండి?
రుకిమిణీ గారు: జనసేనతో న్ ప్రయాణం అంటే, పవన్ కళాయాణ్ గారు సమాజ్నికి ఏదోకట్ చేయాలి అని CMPF 
పెటటీకా ఆయనతో నడవాలని అప్పుడు అనుకున్నాను.ఆ విధంగా ఆయన ఆలోచనలకు ఆకరిషితురాలిని అయాయాను. అపపుట్ 
నుండి పవన్ కళాయాణ్ గారి ఆలోచనలు వింటుండేవాళ్ం. 2016 July, UKTA సలెబ్రెషన్స్ అయినప్పుడు సేటీట్స్ కి 
వచిచునప్పుడు మన భాషను మరిచిపోక్డదు.కళలను మరిచిపోక్డదు.మీరు దేశానినా వదిలి వచాచురు, దేశానికి ఏదోకట్ 
చేయండి అననా మాటకు బాగా ఇన్సస్పైర్ అయాయాను.అవకాశం వసేతు మాటా్లడాలి అనుకున్నాను. అలా ఉండగా 2017 లో 
పవన్ కళాయాణ్ గారికి IEBF London Global Business Award వచిచుంది అది తీస్కోవడానికి వచిచునప్పుడు 

మీట్ంగ్ లో స్టీడెంట్స్ తో మాటా్లడారు. ఆ రోజు పవన్ కళాయాణ్ గారి సీపుచ్ !నేేను ఈ రోజు ఈ అవార్డి తీస్కుంటున్నా అంటే న్ దేశంలో న్లాంట్ వాళ్్ చాలా మంది ఉన్నారు.
వారందరి కోసం ఈ అవార్డి తీస్కున్నాను అని అదే టంలో స్టీడెంట్స్ తో మాటా్లడారు.పవన్ కళాయాణ్ గారు మాటా్లడినప్పుడు, జనసేనలో ఆడవారికి మీరు ఇచేచు సముచిత స్థానం ఏమిట్ 
అని అడిగాను.దానికి ఆయన I Will get back to you అని చెపాపుక, మీట్ంగ్ అయిపోయిన 
తరా్వత కలిశారు.కలిసినప్పుడు  హాయాండిక్రాఫ్టీస్, ఫారమిర్స్, హాయాండూ్లమ్స్, ఇండియా ఎలా అభివృది్ధ 
జరగాలి అనే file ఆయనికి ఇచాచును.కళాయాణ్ గారు రామ్ తాళూ్లరి గారిని పరిచయం చేశారు..అక్కడ 
అప్పుడు నుంచి ఆయనతో కాంటాక్టీ లో ఉండమని పవన్ కళాయాణ్ గారు చెపాపురు.2017 December 
మహిళా విభాగం అనే platform ని స్టీర్టీ చేస్తున్నాం దానిని  హాయాండిల్ చేయగలరేమో అని  పవన్ 
కళాయాణ్ గారు రామ్ తాళూ్లరి గారిని ననునా అడగమన్నారంట. అలా జనసేనతో న్ జర్నా మొదలైంది.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం:  పవన్ కళాయాణ్ గారితో మీరు సంభాషంచే సమయంలో  లేక  మీకు ఇన్సస్పైర్ 
కలిగించిన క్ణాలు మరియు అధయాక్షులవారితో మీ ప్రయాణం గురించి తెలియపరచండి. 
రుకిమిణీ గారు: Every interaction with Pawan Kalyan garu will always inspires 
us very newly in every point.అలా ఇన్సస్పైర్ అయిన వాట్లో ప్రథమంగా ఆయన Po-
land Ambassdor ని కలిసినప్పుడు అక్కడ ఒక స్టీడెంట్ Women Empowerment గురించి 
అడిగినప్పుడు,  చదువు,భద్రత వారికి ఏరపురిసేతు వారికి వారే empower చేస్కోగలుగుతారు..అని 
అననాదాని నుంచి ఇంకా ఏమైన్ చేయాలని అక్రమాల అనే ప్రోగ్రామ్ వారు చెప్పున ఆ మాటలు నుంచి 
ఏరపుడిందే. ఇలా ప్రతీ మాట మనలినా ఎంతో ఇన్సస్పైర్  చేస్తుయి. ఎన్నా కారయాక్రమాలు చేపటటీడానికి 
ఆదర్ం ఆయనే! 
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: వీరమహిళా విభాగం అసస్లు ఎప్పుడు మొదలైంది ఎలా మొదలైంది?
రుకిమిణీ గారు: పవన్ కళాయాణ్ గారు అంకురారపుణ చేసింది 2017 December జరిగింది, January 21st 2018 సోషల్ మీడియా విభాగం కళాయాణ్ గారు లాంచ్ చేయడం, 
ఝానీస్లక్ష్మీ బాయి స్పురితుతో వీరమహిళ విభాగం పెటటీడం అనేది చాలా ఇనిస్పైరింగ్ చేసే విషయం. వీరమహిళ అని విననా ప్రతీ వీరమహిళ నేను క్డా  అవ్్వచేచుమో అని ఆలోచించే 
విధంగా ఆయన న్మకరణ చేశారు. ఆన్స్లన్ వీరమహిళా  విభాగానికి వర్్క చేయడానికి ఒక గూగుల్ ఫామ్ సృషటీంచడం, ఆసకితు కలవారు మొదట్్ల 150+ తో మొదలైన కంట్ తరా్వత 
300+ ర్చ్  అయియాంది. కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ తో అందరితో ఇంటరాక్టీ అయియా, వీరమహిళా విభాగం ఏమి చేసేతు బాగుంటుంది ఎలా బాగుంటుంది అని డిస్కస్ చేసి వర్్కట్స్ చేశాము. 
ప్రతీ వీరమహిళకు చేరువగా ఉండేలా వాలంటీర్ గా ఆసకితు ఉననావారు దీనిలో వాళ్తో టచ్ లో ఉండేవారు.అప్పుడు ఈ ఎస్టీబ్్లషమింట్ లేదు కాబట్టీ. పవన్ కళాయాణ్ గారు వీరమహిళా 
విభాగానికి ఒక రూపం తీస్కురావాలని హైదరాబాద్, విజయవాడలో వర్కషాప్స్ నిర్వహించడం ఇరు రాషా్రాల నుంచి అనినా జిలా్లల నుండి వచిచు ఆకిటీవ్ గా పారిటీసిపేట్ చేయడం జరిగేవి. 
అలా జరుగుతుననాప్పుడు అక్రమాల, జనంలోకి జనసేన, జన జ్గృతి, ఇలా ప్రతీ కారయాక్రమం జనసేన వీరమహిళ విభాగం నుంచి మొదలుపెట్టీనవే!!
 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


ఆదివారం, 30 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

శతఘ్నాన్యాస్ టీం:  పవన్ కళాయాణ్ గారితో మీరు సంభాషంచే సమయంలో  లేక  
మీకు ఇన్సస్పైర్ కలిగించిన క్ణాలు మరియు అధయాక్షులవారితో మీ ప్రయాణం గురించి 
తెలియపరచండి. 
రుకిమిణీ గారు: Every interaction with Pawan Kalyan garu will always 
inspires us very newly in every point.అలా ఇన్సస్పైర్ అయిన వాట్లో ప్రథమంగా 
ఆయన Poland Ambassdor ని కలిసినప్పుడు అక్కడ ఒక స్టీడెంట్ Women Em-
powerment గురించి అడిగినప్పుడు,  చదువు, భద్రత వరకు ఏరపురిసేతు వారికి వారే em-
power చేస్కోగలుగుతారు..అని అననాదాని నుంచి ఇంకా ఏమైన్ చేయాలని అక్రమాల 
అనే ప్రోగ్రామ్ వారు చెప్పున ఆ మాటలు నుంచి ఏరపుడిందే. ఇలా ప్రతీ మాట మనలినా ఎంతో 
ఇన్సస్పైర్  చేస్తుయి.ఎన్నా కారయాక్రమాలు చేపటటీడానికి ఆదర్ం ఆయనే! As a NRI గా 
మనం పార్టీ కి ఏదొక విధంగా కృష చేయాలి, దాని వల్ల పార్టీకి బనిఫిట్ కలగాలనేది న్ 
motto!!మీరు చేసిన వర్్క వల్ల నేను మీకు ఈ పొజిషన్ ఇస్తున్నాను అని ఒక మధురమైన 
క్ణం అంతే బాధయాతగా క్డా భావిస్తును.ఆయన ఎకస్పెకటీషన్స్ కి  మనం ర్చ్ అయ్యాలా 

చెయాయాలి అనేది ప్రధానమైన  responsible గా తీస్కుంటాను.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: మహిళలకు పవన్ కళాయాణ్ గారు ఎప్పుడూ ప్రథమ స్థానం కలిపుస్తురు. వారి భద్రత గురించి ఆలోచిస్తురు.అక్రమాల 
అంటే ఏమిటండీ?
రుకిమిణీ గారు: ఆడప్ల్ల చదువు వారి మానసిక, భౌతిక, స్మాజిక అభివృది్ధకి మరియు అనినా విధాలా సహాయపడుతుంది ఎటువంట్ 
అసమానతలు లేకుండా మన ఆడప్ల్లలు అభివృది్ధ చెందాలని, ఆడప్ల్ల చదువుకుంటే ఆ చదువు మన దేశాభివృది్ధకి తోడపుడుతుంది 
అని నమిమి ప్రతీ ఆడప్ల్లకు అక్రాలు దిదే్ద వయస్ దాట్ ఉననాత విదయా దిశగా పయనించాలని ఆశిస్తు చదువు యొక్క అవసరానినా 
గురించిన అవగాహన కలిపుంచడం,  మన దేశంలో ఎంతోమంది గ్రామీణ బాలికలు నిరక్రాసయాతతోనే జీవితం గడిపేస్తున్నారు అలాంట్ 
చిన్నారులకు చైతనయాం తీస్కురావడానికి “అక్రమాల “ యొక్క ముఖయా ఉదే్దశయాం. దీనిలో అప్పుడు వివిధ ప్రాంతాలో్ల ఈ డ్రైవ్ ని చాలా 
ఆకిటీవ్ గా చేశారు.పెదా్దవిడ ప్రభావతి గారైన్,  జయ కళాయాణి గారైన్, మారాతు  గారైన్, సౌజనయాగారైన్, యామిని గారైన్, నల్్లరు నుంచి 
న్గరతనాం గారైన్ ఆవిడ ఒక  పెళ్స్లన మహిళను మళ్్ చదివేలా ప్రభావితం చేశారు, తేజు, హైదరాబాద్ లిఖిత గారైన్, ఇంకా చాలానే 
ఉన్నారు లిస్టీ సరిపోదు కాబట్టీ  ఇలా ప్రతీ ఒక్కరు భాగమై చాలా బాగా చేశారు.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: మీరు చెబుతుంటే ఇంకా ఇలాంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి తెలుస్కోవాలని ఉంది. జనంలోకి జనసేన గురించి చెపపుండి? 
రుకిమిణీ గారు: జనంలోకి జనసేన అంటే మనం సరే్వ చేస్తుం, మన పార్టీ గురించి అక్కడ వాళ్కి చెబుతాం, వాళ్కి పార్టీపై ఎంత ఇంటరెస్టీ 
ఉంది అనేది తెలుస్కుంటాం, వాళ్ కనస్ర్నా తో వాళ్ కాంటాక్టీ డీటెయిల్స్ తీస్కుంటాం ఆ కాంటాక్టీ డీటెయిల్స్ తో మన మేనిఫెసోటీ 
గురించి కానీ వాళ్లతో ర్చ్ అవ్వడానికి వీలుంటుంది.వాళ్ని పార్టీ నుండి ఎంగేజ్  చేసినటు్ల అవుతుంది. ఎక్కడ నుండైన్ సరే అది ఒక 
నియోజకవరగుం తీస్కుంటే ప్రతీ మండలానికి వెళ్్ల ప్రతీ గ్రామాలకు, ప్రతీ గడపకు చేరువైయ్యాలా బూత్ స్థాయి నుంచి కవర్ చేయాలి అది 
మనం ఒక గోల్ గా పెటుటీకోవాలి. దానివల్ల పార్టీకి ఓట్స్ పెరిగే విధంగా ఉండాలి.. పైలట్ ప్రాజెక్టీ గా అనంతప్రం స్టీర్టీ చేస్ం చాలా 
మంచి రెస్పున్స్ వచిచుంది. పదామివతి గారైన్,  NRI శైలజ గారైన్,  శిర్షా గారైన్,  రమయాజ్యాతి, స్నీత , ముంతాజ్, రూప, కావయా 
గారైన్, శివపార్వతి గారైన్, కదిరి వీరమహిళలు అయిన్, ప్రొఫెసర్ గారైన్, శ్రీదేవి గారైన్, స్్వతి గారైన్, జర్న్ గారైన్, ద్రాక్యని 
గారైన్ , జ్యాతి గారైన్, అనిత గారైన్, పదమిజ్ గారైన్, అన్ష గారైన్, లిఖిత  గారైన్,  హరిప్రియ గారైన్  ఉన్నారు ఇలా ఒంగోలు, ఇలా చాలా ప్రాంతాలో్ల అనీనా ఎలక్న్స్ ముందు 
వరకు తీస్కువెళా్లం తెలంగాణ లో  క్డా ఖమమింలో చేశాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ కి కమిటెమింట్ తో 10 days అలా అక్కడే ఉండి చేసిన వారు క్డా ఉన్నారు.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం:  చాలా డెడికేషన్ కనిప్స్తుంది అండి ఇంతమంది వీరమహిళలు వారు పార్టీ కోసం కషటీపడిన తీరును చూస్తుంటే.. మరి జనజ్గృతి గురించి?
రుకిమిణీ గారు: జన జ్గృతి ఏంట్ అంటే మహిళలో్ల రాజకీయపరంగా  చైతనయాం తీస్కురావడానికి, వారికి Women Empowerment గురించి వివరించడం తదా్వరా మన జనసేన 
వీరమహిళలకు ఇచేచు ప్రాధానయాత గురించి వివరించడం. పై రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కి అక్కడి నుండి కో-ఆరిడినట్ చేయడం జరిగింది. తరా్వత NRI s అందరం  కొనినా రోజులు ఇక్కడ 
కారయాక్రమాలో్ల ప్రతేయాక్ంగా ఉండాలి, చేయాలి అని నేను అనినాట్నీ కవర్ చేయాలిస్ వచిచుంది, భీమవరం నుంచి  రాధిక గారు, తూరుపుగోదావరి నుంచి  ప్రియాంక గెడేడిం గారు, ఒంగోలు 
నుంచి మేఘన గారు, విజయనగరం నుంచి  లోకం మాధవి గారు ఇలా అందరం ప్రతీ జిలా్లను కవర్ చేయాలని ఉదే్దశంతో తిరిగాం, ప్రజలతో మమేకం అయాయాం.స్రేష్ కరోతు గారు 
మెయిన్ లీడ్ తీస్కుని ఉతతురాంధ్ర అంతా డ్రైవ్ చేశారు. అవకాశముననా ప్రతీ జిలా్లలో దీనిని క్డా బాగా తీస్కువెళ్లగలిగాం. “గాజుగా్లస్” ను చూప్స్తు బాగా ప్రచారమైన కారయాక్రమం.

దీనికి విజయనగరం నుంచి లక్ష్మీరాజ్ తుమిమి, పార్వతి గారు్ల,  తూరుపు- పశిచుమ గోదావరి 
వీరమహిళలు చాలా ఉతాస్హంగా పాల్గున్నారు..అధికశాతం వీరమహిళలు ఇక్కడ 
ఉండడం వల్ల అనినా పేరు్ల చెపపులేకపోతున్నా అనయాదాభావించవదు్ద  కానీ ప్రతీ ఒక్కరూ చాలా 
బాగా ముందుకు తీస్కువెళా్లరు.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: ఇంతమంది Womens ఉన్నారు కదా కో-ఆరిడినేషన్ ఎలా జరిగేదండి? 
ఇప్పుడు కమూయానికేషన్ అననాది అందరికి చేరడం లేదంటున్నారు దానికి ఏమై ఉండొచ్చు 
అంటారు ?
రుకిమిణీ గారు: నమమికం కుదరని వారికి నమమికం కుదిరేలా చెపపుడం . అప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ 
అనేవి ఒకే ఛానల్ గా వెళ్్వి. కామన్ గ్రూప్స్ దా్వరా అయ్యాది.ఇప్పుడు రెండుగా seper-
ate చేయడం వల్ల కొంచెం కమూయానికేషన్ గాయాప్ క్రీయ్ట్ అవ్వడానికి ఛానుస్లు ఉన్నాయి..
అప్పుడు AP లో జరిగితే TS వాళ్్ క్డా రావడం, TS లో జరిగితే AP వాళ్్ క్డా 
రావడం జరిగేది..అప్పుడు పొజిషన్స్ అంటూ ఏమి లేవు అప్పుడు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్ం.. 
కాల్స్ పెటుటీకుని ఆంధ్రాలో క్డా Empowerment కమిటీ అని క్డా ఇచాచురు రేఖా 
జవా్వజి గారిని చైరె్సమిన్ గా రెండు ఆకిటీవేట్ అవుతూ ప్రతీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుండడం వల్ల  

జరుగుతూ ఉండేవి. త్వరలో Party Wings తో, రామ్ గారితో మాటా్లడి ఒక పరిషా్కర దిశగా వెళా్లి. 
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: పవన్ కళాయాణ్ గారు  ఏదైన్ ఒక సమసయా ఉందంటే ఒకట్ రెండు ప్రెస్ మీట్ లు పెట్టీ వదిలేస్తురు చివరివరకు కాయార్ ఫార్వర్డి 
చేయరని అంటుంటారు దానికి మీ సమాధానం ? 
రుకిమిణీ గారు: పవన్ కళాయాణ్ గారి ప్రతీ సమసయాపై ఆయన కచిచుతంగా సపుందిస్తురు, ఆడప్ల్లలకి ఏమి జరిగిన్ వెంటనే రెస్పున్డి అవుతారు.
అది తీరే వరకు ఆయనే దగగురుండి అనినా తానే టేక్ అప్ చేసి స్ల్్వ అవ్వడానికి చూస్తురు. అలాగే భవన కారిమికుల గురించైన్, మొననా విశాఖ 
సీటీల్ పా్లంట్ అయిన్ ఇలా ప్రతీ సమసయాను చివర వరకు ప్రశినాస్తు బలంగా నిలబడతారు.ఇక్కడ బాధయాత అనేది Govt ది. ప్రశినాంచే హకు్క 
మనకి ఉంటుంది, కానీ అథరిటీ అనేది Govt ది. Continuous గా ప్రశినాస్తు ఉన్నా ఎనినా రోజులు ప్రశినాస్తు ఉంటాం. Main Stream 
Media ఏదీ మనకు సపోర్టీ చెయయారు.మన కాయాడర్ నుంచి మనం బలంగా తీస్కువెళ్తున్నాం . అలాగే మనం గురుతుచేయాలి.మనం వెళ్్ల స్ల్్వ 
చేయాలని లేదు కానీ మనం క్వశచున్ చేస్తు ఉన్నాం ఈ దిశగా ఎలక్న్స్ వరకు తీస్కువెళ్లగలగాలి.మన తరుప్న ఇనిషయ్ట్వ్ తీస్కుని 
చేయగలిగినంత స్ల్్వ చేస్తున్నాం.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


ఆదివారం, 30 జనవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నాన్యాస్ టీం: పార్టీ కారయాక్రమాలు చేస్తున్నా లైం లైన్ లోకి రానివాళ్్ క్డా చాలా మంది ఉన్నారు వారికి ఏ విధంగా వెళతే బాగుంటుంది, 
అంటే AP లో కొంతమందికి పదవులు ఇచాచురు కొంతమందికి ఇవ్వలేదని సరిగా ఇవ్వలేదని చేరలేదు అంటున్నారు.మీరు ఏమని స్చిస్తురు?
రుకిమిణీ గారు: కమిటీస్ అనేవి పార్టీ డెసిషన్ అది మనం గౌరవించాలి. వాళ్్ లైం లైన్ లోకి వెళ్్లలా చెయాయాలి. అది రెండు సైడు్ల నుండి జరగాలి. 
ఇప్పుడు లేడీస్ కి అనుకోండి వారు చేసే కారయాక్రమం ఏదైన్ వీరమహిళా హాయాండిల్ లో వేయడం జరుగుతుంది. అది జయకళాయాణి గారికి, మారాతు 
గారికి అయిన్ పెట్టీన్ వేస్తురు.అలా ఎవరికి పంప్తే చేరుతుందో అనేది తెలుస్కుని ప్రతీ ఒక్కరిని మోట్వేట్ చేస్తు వెళా్లి. For Example, 
Team Astra అననాటు్ల తీస్కుని ఒక ప్రోగ్రాం ని చేస్తున్నారు అంటే అసస్లు ఈ ప్రోగ్రాం ఏమిట్ , ఈ ప్రోగ్రాం తో ఎంత మందిని connect 
చేయగలం, డిసి్రాక్టీ  పీప్ల్ తో కనక్టీ చేస్కుంటూ వెళ్తూ చెయాయాలి పార్టీ నుంచి కరెక్టీ కనకిటీవిటీ ఉండాలి. అందరితో అందరికీ అందుబాటులో 
ఉండాలి.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: Compare to AP, TS లో వీరమహిళా విభాగం కమిటీ ఫార్మి అయిన్ ఆకిటీవిటీస్ తకు్కవగా ఉంటున్నాయి అంటున్నారు 
వాట్ గురించి తెలపండి?
రుకిమిణీ గారు: కమిటీలు వచిచునప్పుడు నుండి వారు వారి ఆకిటీవిటీస్ చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటున్నారు. సంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి అక్కడ లీడర్స్ 
క్డా ప్రతీ ఆకిటీవిటీస్ లో వీరిని క్డా కలుప్తూ వెళ్తున్నారు.అది కవిడ్ టం లో అయిన్, ఆకిస్జన్ సీలిండర్స్ ను అందించడం, నితయావసరాలను 
పంప్ణీ చేయడం. ఎలక్న్స్ అయిన్, కవిడ్ టం లో ఆడప్ల్లలపై జరిగే అకృతాయాలను బలంగా ఖండించడంలో వీరమహిళ ఛైరపురస్న్ కావయా గారు 
అయిన్, వైస్ ఛైరపురస్న్ నిహారిక గారైన్ మిగతా కమిటీ సభ్యాలైన్ అవకాశం ఉననా ప్రతీ చోట వారు వారి 

వాయిస్ ని బలంగా వినిప్స్తున్నారు.అసిఫా నుంచి మొననా చైత్ర  వరకు,మరియమమి లాక్-అప్ విషయాల వరకు అయిన్ చూస్కుంటే కోవ్తుతులతో 
రాయాలీలు నిర్వహించడం, ప్రెస్ వారితో సమసయా తీవ్రతను ప్రభ్తా్వనికి తెలియపరచడం మొననా  పవన్ కళాయాణ్ గారు వీరమహిళా విభాగం చేస్తుననా 
కృషని క్డా వారి మాటలో్ల విన్నాం కదా ఏ సమసయాకైన్ ముందుంటారు అని..ప్రతీ ఒక్కరూ వారు తమ కృషని పెడుతున్నారు సమసయాలపై..

శతఘ్నాన్యాస్ టీం: వీరమహిళలకు కానీ, జనశ్రేణులకు కానీ జనసైనికులకు కానీ ఇంకా ఏమైన్ చెపాపులనుకుంటున్నారా ? 
రుకిమిణీ గారు: వీరమహిళా విభాగం అనేది చాలా అదుబుతమైన పా్లట్ ఫామ్. వీరమహిళలుగా  చాలా చక్కగా ఉపయోగించ్కోవచ్చు  పార్టీకి 
ఉపయోగపడేలా ఉండాలి.మన విజన్ అదై  ఉండాలి. మహిళలకు సహనం, సమయస్్ఫరితు ఉంటాయి  అని, ప్రతీ ఒక్కరూ ఇంకా మరింత ఉతాస్హంగా 
పని చేస్తురని.పదవి అనేది శాశ్వతం కాదు మనం పని చేస్కుంటూ వెళ్తుననాప్పుడు దానంతట అదే వస్తుంది.అపపుట్ వరకు ఓరుపుగా ఉండాలి. మనము 
ఎంత కృష చేయగలమో అంతా చేదా్దం. అలాగే జనశ్రేణులకు క్డా పార్టీ అధయాక్షులవారు ఒక సమసయాను ఎంత బలంగా  లేవనతుతుతున్నారో అంతే 
విధిగా అంతే బలంగా ప్రజల మధయాకు తీస్కువెల్లవలసిన బాధయాత మనపై ఉంది. మన అంతిమ లక్ష్ం పవన్ కళాయాణ్ గారిని CM గా చూడాలంటే 
మన వరకు బలంగా పార్టీకి ఉపయోగపడే ప్రతీ కారయాక్రమాలను అనినా ప్రాంతాలలో ఉననావారికి పార్టీ చేరువైయ్యా దిశగా తగిన చరయాలు తీస్కుంటూ 
ఉండాలి. కరెంట్ సిటుయాయ్షన్ లో పార్టీ మన నుంచి ఏమి కోరుకుంటుంది  అనేది తెలుస్కోవాలి, కాయాడర్ క్డా పార్టీ విధివిధాన్లు అందరికి చేరేలా 
చూస్కోవాలి ఏమి చేసేతు పార్టీ ఇంకా strengthen అవుతుంది అనేది చూడాలి. పవన్ కళాయాణ్ గారు ఆశయాలు, సిదా్ధంతాలు నచిచు వచాచుం అందరూ 
అలాగే వచాచురు. కానీ, మనం ఏమి చేయాలంటే , పవన్ కళాయాణ్ గారు గెలవాలంటే లాస్టీ టం పవన్ కళాయాణ్ గారు ఓడడం అంటే సరైన్ ఆరగునైసింగ్ 
లేక అది క్డా ఒక కారణం. మన సైడ్ నుంచి 100% ఉండాలి.మనం ఒక పని చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు శతఘ్నా న్యాస్ చేస్తున్నారంటే 
దాని ఇంపాక్టీ ఎలక్న్స్ మీద ఉండాలి అనేగా ! అలా అందరూ ఆలోచిసేతు పార్టీ వృది్ధ చెందుతుంది.తదా్వరా పవన్ కళాయాణ్ గారిని CM గా చూడగలుగుతాం.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: శతఘ్నా న్యాస్ దా్వరా ఏమైన్ చెపాపులనుకుంటున్నారా ?
రుకిమిణీ గారు:  నేను ఇంత వర్్క చేస్తున్నానంటే  obviously మా హసబుండ్ సపోర్టీ వలే్ల, ఈవెన్ ఇండియాకి వచిచు వీరమహిళా విభాగం కమిటీస్ వేసేటప్పుడు క్డా ట్టల్ న్ ఫాయామిలీ 
న్కు సపోర్టీ నిలిచి పాపని తను 8 నలల బేబీ  చూస్కోవడం మన పార్టీ వర్్క చూస్కోగలిగాను. Eventhough Orthodex family, నువు్వ ఏమి చెయాయాలనుకున్నా ఇండిపెండెంట్ 
గా ఆలోచించ్కోవాలన్నా  సహకరించిన  పేరెంట్స్ కి, వీళ్ందరికి My heartfelt Thanks. తరా్వత పార్టీ నుంచి అంటే మొటటీమొదట్గా శ్రీ పవన్ కళాయాణ్ గారికే, ఎందుకంటే 
ఎక్కడో ఉండే నేను చేసిన వర్్కస్ కలిసినప్పుడు రెండో స్రి అయిన్ తెలుస్కున్నాను అని అనడం  నేను ఏమి చేశాన్ పూరితుగా తెలుస్కుని న్కు ఇంకా బాధయాత అపపుచెపపుడం.Thanks 
giving చెప్పుకోవాలి.అది కాకుండా ఇంకా Ram Talluri గారు . He was a mentor who always gives support and encouragement for the ideas about 
developing party. వీరమహిళా విభాగం స్టీర్టీ అయినప్పుడు నుంచి ఇపపుట్ వరకు క్డా హాయాండీల్స్ ని అల్ టం హాయాండిల్ చేస్తుననా వీరమహిళలు ఆకుల జయకళాయాణి గారికి, 
మారాతు గారికి she was a wonderful content writer. కంటెంట్స్ ఇస్తు చేస్తుండేవారు. ఎవరైతే ననునా నమిమి న్కు సపోర్టీ చేసి న్ ఐడియాస్ కి తోడుగా ఉండేవారు అందరూ 
మీరైన్, రమయా గారైన్, స్నీత గారైన్, లిఖిత గారైన్ ఇలా ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరుపేరున్ Thanks. NRI టీం నుంచి Suresh Karothu గారికి ప్రతేయాకంగా ధనయావాదాలు..కొనినా 
డ్రైవ్స్ కి ముందుడి నడిప్ంచారు. NRI Women అందరం  స్నిటర్ naphkins ప్రోగ్రామ్ కి front line ga support చేశారు NRI team కి. మర్ ముఖయాంగా న్కు బాధయాత 
ఇచిచునప్పుడు నేను India కి వచిచునప్పుడు న్తో ఉండి 100% న్కు తోడుగా ఉననా శిర్ష గారికి Thank You So much for everything.
 
శతఘ్నాన్యాస్ టీం: చివరిగా శతఘ్నా న్యాస్ గురించి మీ ఒపీనియన్ చెపపుండి.
రుకిమిణీ గారు:  న్యాస్ వినగానే e-పేపర్ ఏంట్ అనిప్ంచింది. చూస్క చాలా మంచి ఇనిషయ్ట్వ్ అనిప్ంచింది. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే వినడం ఎకు్కవైపోయింది.కంటెంట్ 
చదవడం కానీ అసస్లు మనకి ఏదైన్ ఒక విషయం గురించి కావాలంటే మనం చదివినప్పుడే పూరితు అవగాహన వస్తుంది.ఇలా మన పార్టీని తీస్కువెళ్లడంలో May be don’t know, 
ఇలాగే కషటీపడితే ఇంకా హై ర్చ్ కి వెళ్్ల  immediate సర్చు చేసే పేపర్ గా మరొచ్చు..చాలా కషటీపడుతున్నారు.
 
శతఘ్నిన్యూస్ టం:  రానునని రోజులో్ల మీరు ఇచ్చిన ఇనుపాట్్స తీస్కుని, ఇంకా పేపర్ ని ఎనా్లర్జ్ లో ఉపయోగసాతుమండి. ప్రతీ ఒక్కరి ప్రోగ్రామ్్స  లం లన్ లోక్ 
తీస్కురావడ్నిక్ వచ్చిందే శతఘ్ని న్యూస్ అండి. Finally Here 
is the Wish from us , 
“Wish you Happy Birthday Rukhmini Garu”.

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

