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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 ... మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన తో నా ప్రయాణం.!
 
పశ్చిమగోదావరి జిల్్ల జనసేన పార్్ట ప్రధాన కారయూదరిశి మరియు దందులూరు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు 
అయినటువంటి లయన్ వడ్లపట్ల సాయి శరత్ గారితో ఈ వారం శతఘ్ని న్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం

వ్యక్తిత్వం: “పెను చీకటి గవంతును సైతవం కోసే పొగరు,  తెగబడే అవినీతిక్ 
ముచ్చెమటలు పటి్టవంచే ధైర్యవం”
లక్షణాలు: “నాయకత్వం, ప్రజా సమస్యలపై పోరాడే తత్వం, సమస్యలపై వవంటనే 
స్వందవంచడవం , ప్రజలను చైతన్య పరచడవం, అవంక్త భావవంతో చితతిశుదధితో ప్రజలతో 
మమేకమై సమాజ అభివృధ్ధికై పని చ్య్యడవం.”
ధర్భను ధనువుగా విసిరే భార్గవ రాముడు !! సాయి శరత్.

శతఘ్నిన్్యస్:  మీ బ్్యక్గ్రవండ్ ఏవంటి? మీ ఇవంట్లో ఎవరైనా రాజకీయాల్లో ఉనానిరా? ఏవం చదువుకునానిరు?
సాయి శరత్: సాధారణ మధ్యతరగతి కుటవంబవం మాద. నా తల్లోదవండ్రులు ఇద్దరూ ప్రభుత్ ఉద్్యగులుగా 
చేసి రిటైర్ అయా్యరు. ఎవరు రాజకీయాలల్  లేరు. నేను బీటెక్ చేసి తరువాత బిజినెస్ ఎనల్టిక్స్ ల్ పోస్్ట 
గ్రాడ్్యయేషన్ చేశాను.

శతఘ్నిన్్యస్: అవంత చదువుకుని రాజకీయాలవైపు మీ ప్రయాణవం ఎలా సాగవంద?
సాయి శరత్: ఎదుటి వ్యక్తి కళ్ళల్లో ఆనవందవం చూసినపు్డ్ లేక అవతల్ వ్యక్తి నువండి మనవం ప్రేమను పొవందనపు్డ్ 

వచేచె ఆనవందవం కోసవం పరితపవంచే హృదయవం నాద. దాని కోసవం ఎవంత దూరమైనా వళ్తిను. మనకు పరిచయవం లేని 
వ్యక్తి మన పని వలలో ఆనవంద పడితే ఆ సవంతృపతి ఎనిని కోటలో ఇచిచెనా రాదు. సాటి మనిషిక్ నేనునానిను అని ఇచేచె భరోసా 
ఎవంతో గప్ద. అద ఆ మనిషి ల్ మనోధైరా్యనిని నివంపుతువంద. పలలోలక్ కననితవండ్రి నేనునానినవంటూ చ్ప్కనే చ్పుతివంద 
ఇచేచె భరోసా.. వయసుమళ్్ళన తల్లోదవండ్రులకు కొడ్కు ఇచేచె భరోసా.. మనవం రోజు చూసే, బ్రతికే సమాజవంల్ 
కష్్టల్లో ఉనని వారిక్.. మనకు ఏ రకమైన పరిచయవం లేని వారిక్ నేను ఉనానిను అని ఇచేచె నమ్మకవం ఒక రకమైన 
ఆనవందానిని ఇసాతియి. అటవవంటి అవకాశవం రాజకీయల దా్రానే సాధ్యమనిపవంచివంద. రాజకీయాలతో మాత్రమే 
ప్రజాసమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని నమే్మవాడిని. కానీ అదే రాజకీయాలతో వాటిని ఇవంకా జఠిలవం చేసుతివంటే 
చూడలేక నేను రాజకీయాల వైపు అడ్గులు వేశాను.
శతఘ్నిన్్యస్: ఎప్టి నువండి రాజకీయాల వైపు మొగు్గ చూపారు?
సాయి శరత్: ఈ మధ్య ఏద్ సినిమాల్ చ్ప్నట్ట రాజకీయవం అవందరి జీవితాల్లో ఒక భాగవం అయిపోయివంద. 
ప్రతే్యకవంగా ముగు్గ చూపాల్స్న పనిలేదు. మన కళ్ళ మువందు జరిగే అనా్యయవం మనల్ని నిద్రపోనివ్దు. నేను కాలేజీల్ 
ఉనని రోజుల్లోనే జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి ల్క్ సతాతి పార్్ట తమిళనాడ్ విభాగవం మకకాళ్ శక్తి కచిచెక్ కోయవంబత్తిరు 
డివిజన్ హెడ్ గా చేశాను. ఆ తరా్త మెలలోగా ఆ పయనవం జనసేన వైపుకు సాగవంద.

శతఘ్నిన్్యస్: జనసేన వైపు పయనవం ఎలా? అప్టికే ఒక పార్్టల్ ఉవంటూ జనసేననే ఎవందుకు ఎవంచుకునానిరు?
సాయి శరత్: అద కేవలవం కళ్్యణ్ గారి వ్యక్తిత్వం వలలోనే. గెలవడవం వేరు గెల్పవంచడవం వేరు. మొదటిద ‘నేను’ రవండవద ‘మేము’ ఇద నేను కళ్్యణ్ గారి వ్యక్తిత్వంల్ 
చూసివంద. ఆయన మాట్లోడేద మన ఆత్మ గౌరవవం గురివంచి. నేనెపు్డూ బలమైన పౌరసమాజవం ఉవండాలని కోరుకునే వాడిని. ప్రశనివంచే తత్వం లేక పోవడవం కవంటే దారుణవం 
లేదు. అద లేనపు్డ్ మనకు వచేచెద బ్నిసత్వం మాత్రమే. దాస్యవం కవంటే దారిద్ర్యవం మేలు. అలావంటి ప్రశనివంచే తతా్నిని తటి్టలేప ప్రజల్ని చైతన్యవవంతుల్ని చేసిన వ్యక్తి కళ్్యణ్ 
గారు. అలాగే జనసేన సిదాధివంతాలు... పరా్యవరణానిని పరిరక్వంచే అభివృదధి ప్రసాథానవం, భాషను గౌరవివంచే సవంప్రదాయవం, కొతతి తరానిక్ అవకాశాలు కల్్వంచడవం, కులాలని 
కల్పే ఆల్చన విధానవం ఇలావంటివి ననుని జనసేనకు మరివంత చేరువ చేశాయి. ఎవందుకవంటే కళ్ళమువందే జీవవైవిధా్యనిక్ ప్రసిదధిచ్వందన కొలేలోరు సరసుస్ ఆకా్ కలచెర్ చేపల 

చ్రువులుగా మారిపోవడవం చూసి పరిశ్రమల నువండి వచేచె కాలుష్్యనిని అరికటే్ట ప్రయతనివం చేయకపోవడవం చూసి.. అభివృదధి క్రమవం అవంతా ప్రకృతి హకుకాల ఉలలోవంఘనే అనే 
భావవం. అలాగే.. ఇవంతటి ప్రజాఞానవం ఇవంతటి గప్ సాహిత్యవం ఉనని మన తెలుగు భాష జీవనోపాధ్ భాషగా మారుచెకో లేకపోవడవం చూసి.. దేశవంల్ 35 సవంవతస్రాల ల్పు 
ఉననివారు 60 శాతవం ఉవంటే పారలోమెవంట్లో ఉవండేవారి సగట వయసు 53. అలాగే ఎదుటి వ్యక్తి కష్టవం చూసి చల్వంచే మనసు మన కళ్ళల్ తిరిగే నీళ్లో మనల్ నిద్రాణమై 
ఉనని మానవతా్నిక్ ప్రతీకలు. ఇటవవంటి ఆల్చనలు అనీని కళ్్యణ్ గారి భావజాలవంల్ ఉవండటవం చూసి.. ఎవందుకవంటే మానవత్వం ఉనని చోట ధర్మవం ఉవంటవంద. ధర్మవం 
ఉనని చోట సుపరిపాలన ఉవంటవంద.

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
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శతఘ్నిన్్యస్: జనసేన ల్ మీ ప్రసాథానవం?
సాయి శరత్: 2014ల్ కళ్్యణ్ గారి మీటివంగ్ తోనే మొదలు. ఆ రోజు నువంచి ఆయనిని సినిమా హీరోలా 
కాక ఒక రాజకీయవేతతిగా ఫాల్ అవడవం తరా్త అనుకోకువండా లయన్స్ కలోబ్, ఇవంకా ప్రజా సవంఘాల 
పరిచయాల దా్రా దవందులూరు నియోజకవర్గవంల్ సార్త్రిక ఎనినికల కోసవం చాలా కీలకవంగా పని 
చేయడవం జరిగవంద. ఫల్తాల తరా్త ఎవరు ఎలా ఉనాని నేను అదే ప్వంతవంల్ నిబదధితతో పని 
చేయడవం, ఆ విషయవం పార్్ట గురితివంచి జిలాలో కార్యవర్గవంల్ చోట కల్్వంచి జిలాలో కార్యదరిశి బ్ధ్యతలను 
అప్జెప్వంద.
శతఘ్నిన్్యస్: లయన్స్ కలోబ్, ప్రజా సవంఘాలల్ మీరు క్రియాశీలకవంగా పని చేసేవారా?
సాయి శరత్: అవును. సమాజానిక్ మన వవంతు తోడా్టను అవందవంచాల్. కష్టవం అనని వారిక్ 
నేనునానినని నిలబడగలగాల్ అనని ఆల్చన వాటి వైపు నడిపవంద. లయన్స్ కలోబ్ అధ్యక్షుడ్గా రవండ్ 
దఫాలు చేశాను. అలాగే ప్రజా సవంఘాల దా్రా ఎనోని సమస్యలపై గళమెతేతి ప్రయతానిలు చేశాను.

శతఘ్నిన్్యస్: గోపాల మిత్రలు సమస్యపై స్వందవంచివంద మొదలు నేడ్ డవంపవంగ్ యార్డ్ ల వరకు 
మీరు చాలా విషయాలపై పోరాడ్త్ వచాచెరు. అవి ఎవంతమేరకు మీకు సవంతృపతినిచాచెయి?
సాయి శరత్: అవి చాలా సవంతృపతినిసాతియి. గోపాలమిత్ర అనేద దాదాపు 3000 దగువ మధ్యతరగతి 
కుటవంబ్లకు సవంబవంధ్వంచిన సమస్య. దానిపై పోరాటవం మొదలు పెటి్ట మూడ్ సవంవతస్రాలు 
కావసతివంద. ఒక నెల క్రితమే ఆ సమస్యకు పరిష్కారవం దొరిక్వంద. ఇతర నాయకులతో కల్సి 
ప్రవంభివంచిన పోరాటవం చివరిదాకా ఒకకాడినే తీసుకెళ్్ళను. అలాగే ఈ డబ్లోయూ ఎస్ రిజర్్షనలో అమలు 

కోసవం ఎవంతగానో పాటపడాడ్వం. కానీ నీ కళ్్యణ్ గారిక్ విషయవం చ్ప్ ఆయన స్వందవంచిన మరునాడే అద సహకారవం అవ్డవం చాలా గర్వంగా ఆనవందవంగా అనిపవంచివంద. 
నాతో వచిచెన వ్యకుతిలు దవందులూరు రోడ్డ్ గురివంచి చ్పేతి మరుసటి రోజే ఆగమేఘాల మీద విపక్షాల వచిచె ఆ సమస్య పై వాల్పోవడవం చూశాను. ఇవాళ ఐదు కోటలోతో ఆ 
రోడ్డ్ సాకారవం అవ్డవం ఆనవందవంగా ఉవంద. ఇపు్డ్ కూడా వేవంగ చాళ్కు్యల వైభవవం గురివంచి పెదవేగ ల్ ప్రదరశినశాల ఏరా్ట చేయాలని, ప్రతీ గ్రామవంల్ డవంపవంగ్ 
యార్డ్ లు  ఉవండాలని, చ్తతి నువండి సవంపద తయార్ కేవంద్రాలు ఉపయోగవంల్క్ తేవాలని కోరు్ట దా్రా పోరాడ్తునాని. ఇవనీని కేవలవం కళ్్యణ్ గారు ఉనానిరనే భరోసాతోనే.

శతఘ్నిన్్యస్: ఇవంతగా జనసేనపై, జనసేనానిపై మీరు చూపసుతినని అభిమానవం ఒకవైపు. కానీ కాపు కులానిక్ పార్్టల్ పెద్దపీట వేసాతిరు అనని వాదన మరోవైపు, దీనిపై మీ 
కామెవంట్?
సాయి శరత్: “నేను కాపు కాదు.” 
అలాగే నాకు నచచెని వాడకవంల్ ఉవండిపోయిన పదవం అగ్రవర్వం. ఆధ్పత్య వరా్గలు ఉవండొచుచె గానీ అగ్రవర్వం, నిమని వర్వం అనే వ్యతా్యసానిని అసలు అవంగీకరివంచను. 
కులాల కుము్మలాటతో రాజకీయవం చేయడవం పరిపాటి అయిపోయి పార్్టక్ ఒక కులవం అవంటగటే్ట ప్రయతనివం జరుగుతోవంద. అలాగే కులాభిమానానిని నేను తపు్ పట్టను. 
దురభిమానవం మాత్రవం చీదరిసాతిను. ఒకరకవంగా మన కులవం మా వాడ్ అని తోటివారిక్ చేయవందసేతి 
అవందరూ అభివృదధి చ్వందుతారు. తదా్రా సమాజవంల్ ఒక భాగవం అభివృదధి చ్వందుతువంద. అలాగే 

అనిని కులాలు ఉవంటే వసుదైక కుటవంబవం అవుతువంద. అలావంటి 
కులాలని కల్పే ఆల్చనా విధానవం కళ్్యణ్ గారిద. నేను కూడా 
కుల సవంఘాల్లో ఎనోని పదవులు చేసిన వాడినే. కానీ అద అకకాడి 
వరకే. ఇకకాడ నా వర్గవం నా కుటవంబవం చాలా పెద్దద.

శతఘ్నిన్్యస్: మీరు పనిచేసుతిననిద ఎకుకావగా గ్రామీణ 
ప్వంతవం. అకకాడ వాలవంటర్ వ్యవసథా సచివాలయ వ్యవసథా 
అని ప్రభుత్వం ఎనోని ఏరా్టలో చేసివంద దానిపై మీ స్వందన 
ఏమిటి?

సాయి శరత్: గ్రామ స్రాజ్యవం గురివంచి ఎనోని మాట్లోడ్కువంట్వం మనవం. 73 74 రాజా్యవంగ సవరణలు అమలు చేసినప్టికీ 
సుమారు 29 అధ్కారాలను సాథానిక సవంసథాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బదలాయివంచలేదు. నాడ్ తెలుగుదేశవం పాలనల్ గానీ నేటి వైసిప 
పాలనల్ గానీ అధ్కారాల బదలాయివంపు పై ఎలావంటి నిర్యవం తీసుకోలేదు. నాడ్ టిడిప నేడ్ వైసిప గ్రామీణ వ్యవసథాలపై నిరలోక్షా్యనిని 
ప్రదరిశిసుతినానియి. కేవంద్రవం ఇచేచె నిధులను మళ్్ళవంచడమే కాకువండా అధ్కారులను సాథానిక సవంసథాలకు ఇవ్డవంలేదు. గ్రామాల్లో నేటికీ సరైన 

మౌల్క సదుపాయాలు లేవు. రోడ్లో లేవు, ఆసుపత్రులు లేవు, ప్థమిక చిక్తస్ కేవంద్రాలల్ సిబ్వంద లేరు, వ్యవసాయానిక్ ఎరువులు 
అవందుబ్టల్ లేవు, రకతి పర్క్ష కేవంద్రాలు లేవు, అగనిమాపక బృవందాలు అవందుబ్టల్ లేవు, సరైన డ్రైనేజీ వ్యవసథా లేదు, డవంపవంగ్ యార్డ్ 
లు లేవు, కాసేపు వినోదవం కోసవం సినిమాక్ వళదావం అవంటే సరైన సినిమా హాళ్లో లేవు. ఏ రకవంగాన్ పల్లోల్ ప్రజలు ఆనవందవంగా లేరు 
ఆవంద్ళనల్ అయితే ఎలలోపు్డూ ఉవంటనానిరు. పవంఛనులో కోల్్యి ఉపాధ్ పనులు కోల్్యి ఆఖరిక్ యువతను సైతవం సరైన మార్గవంల్ 
పెట్టకువండా వారి భవిష్యతుతి నిరరథాకమయే్యలా ఎదుగు బొదుగు లేని వాలవంటీర్ పని కల్్వంచివంద ప్రభుత్వం.
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శతఘ్నిన్్యస్: మీరు ఈడబ్లోయూఎస్ కోసవం పోరాటవం చేశాను అనానిరు. మీరు 
రిజర్్షనలోకు సుముఖమా?
సాయి శరత్: మనిషి సే్చ్ఛగా జని్మవంచాడ్ కానీ ప్రతిచోట అతను అను అతను 
గలుసు ల్ ఉనానిడ్ అని రూస విలపవంచాడ్. అవంబేదకార్ ఈ గలుసులను 
సామాజిక మరియు ఆరిథాక మైనవిగా చూశారు. గావంధీ వినోభా భావలు ఆ 
గలుసులను నైతికమైనవిగా చూశారు. సే్చ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం కల్గన 
సమాజవం కావాల్. సే్చ్ఛ సమానత్వం రాజా్యవంగ మార్గవం దా్రా సాధ్వంచవచుచె 
అయితే సదర భావవం కేవలవం అనినివరా్గలకు నా్యయవం చేయడానిక్ జరిగే 
నిరవంతర ప్రయతనివం దా్రానే పెరుగుతువంద. ప్రజలల్ ఒక భాగవం వివక్షకు గురి 
అయినవంతకాలవం సదర భావానిని సాధ్వంచలేవం. ఈ బ్ధ్యత చట్టసభలల్ వారిద 
మాత్రమే కాదు. ఇద రాజా్యవంగ నైతికత.

శతఘ్నిన్్యస్: ప్రసుతిత ప్రభుత్ పాలన పై మీ అభిప్యవం?
సాయి శరత్: సత్యమేవ జయతే అని ప్రవచివంచే దేశవంల్ అబదా్దలకోరు ప్రభుత్వం ఇద. మోసపూరితమైన వైఖరి కల్గనటవవంటి ప్రభుత్వం ఇద. నవరతానిల పేరట 
నయవవంచన చేసిన ఘనత ఈ ప్రభుతా్నిద. కల్తి సారా తాగ ప్రజలు మరణిసేతి సహజ మరణాలు అని ఇసాతిరు తప్ సారా తయార్దారుల పై ఉకుకాపాదవం మోపరు. 
పైపెచుచె విపక్షాలపై విరుచుకుపడతారు. పఆరిస్ విషయవంల్ ఉద్్యగులు మా జీతాలు తగ్గపోయాయి మొర్రో అవంటవంటే లేదు పెరిగాయి అవంటూ ప్రజలను మోసవం చేసే 
ప్రయతనివం. రాష్్రానిని అపు్ల పాలు చేసి ప్రభుత్ ఆసుతిలను తనఖా పెటి్ట ప్రజలపై పనుని భారవం పెవంచి, యువతకు నమ్మకవం కల్్వంచి ఇవాళ వారిక్ ఉపాధ్ లేకువండా చేసి, 
రైతులకు డబ్్లు చ్ల్లోవంచకువండా ఇకకాటలో పాలు చేసి, ఇసుక మాఫియా పెరిగపోయేలా ఇసుక ర్టలో పెవంచి శ్రామికుడి పొట్ట కొటి్ట.. ఒక దారుణమైన పాలన అవందసుతినని 
అసమరథా ప్రభుత్వం. విధ్వంసకర ప్రవృతితి కల్గన ప్రభుత్వం ఇద. పొరపాటన వారు మవంచి చేసిన నమే్మ పరిసిథాతిల్ ప్రజలు లేరు ఇవాళ. మద్యపాన నిషేధవం అని నమ్మబల్క్ 
ఇపు్డ్ మరో పాతికేళ్లో తాగకపోతే ఊరుకోవం అనే పరిసిథాతిక్ తీసుకు వచిచెవంద ప్రభుత్వం.

శతఘ్నిన్్యస్: ఇటవవంటి పరిసిథాతుల్లో జనసేన తరపున మీ సా్టవండ్ ఏవంటి? జనసేనను ప్రజలు నమే్మ పరిసిథాతిల్ ఉనానిరా..? పార్్టని ప్రజల్లోక్ తీసుకువళలోవందుకు ఎటవవంటి 
కృషి చేసుతినానిరు?
సాయి శరత్: ఇవంతకు మువందు చ్ప్నటలో ఈ ప్రభుత్వం పాతికేళ్లో తాగక తప్దు అని చ్ప్కనే చ్ప్వంద. కానీ జనసేన మొదటి నువండి యువత పాతికేళలో భవిష్యతుతి కోసవం 
పనిచేసే పార్్ట. మాటక్ కట్టబడి ఉవండే పార్్ట. మాట తప్వం మడమ తిప్వం అని అబదాధిలు చ్పే్ పార్్ట కాదు ఇద. చాలా క్లోయర్ గా మా సిదాధివంతాలు ఇవి అని చ్ప్ వాటిక్ 
కట్టబడి నడిచే పార్్ట. ఇప్టికే ప్రజలు పవన్ కళ్్యణ్ క్ మా సమస్య చ్ప్తే పరిష్కారవం అయిపోతువంద అని భావిసుతినానిరు. సమస్యల పరిష్కారానిక్ కేరాఫ్ అడ్రస్ జనసేన 
అని చినని పలలోవాడిక్ కూడా తెల్సిన పరిసిథాతి. గతవంల్ ఎనినికల మువందు కళ్్యణ్ గారు ఎనిని ఊరులో తిరిగనా ఏద్ ఒక కళ్్యణ మవండపవంల్ కూరుచెని పార్్ట శ్రేణులతో 
అకకాడిక్ వచిచెన ప్రజలతో మాట్లోడేవారు. అద ఆ నాలుగు గోడలు దాటి వళలోలేదు అని నా అభిప్యవం. కానీ ఇవాళ అదలా ఆగపోకువండా ఇపు్డ్ పార్్ట వేసిన కమిటీల 
దా్రా ప్రజలకు ప్రభుత్వం చేసుతినని మోసాలను తీసుకువళ్త్ అలాగే పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఆల్చనలను ప్రజలకు చేరువ చేసే ప్రయతనివం చేసుతినానివం.

శతఘ్నిన్్యస్: ఆవిరాభావ దనోతస్వ సభల్ కళ్్యణ్ గారి ప్రసవంగవం పై, వైసీపీ నువంచి వసుతినని విమరశిలపై మీ విశ్లోషణ?
సాయి శరత్: ప్రభుతా్నిని సాథాపసాతివం అని చ్ప్న పవన్ కళ్్యణ్ గారిని చూసి భయపడిన వైసిప అధ్నాయకత్వం కొనిని కారుకూతలు కూసిన  మాట వాసతివవం. స్లాభవం 
పకకానపెటి్ట ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసవం ఎవరైనా వసేతి అపు్డ్ పొతుతి సవంగతి ఇ ఆల్చిసాతిమనానిర్ తప్ మరొకటి కాదు. ఎవంతో దారశినికతతో మాట్లోడారు ఆయన. 
రాజకీయవం అవంటే ఏవంట్ చూపసాతి అనని మాటను సారధికవం చేసుకునానిరు. షణు్మఖ వ్్యహవం పేరిట జగన్ మేనిఫెస్ట విడ్దల చేశారు. ఆద్యవంతవం హృద్యవంగా ఎవంతో 
దూరవం ఆల్చనతో అవందరికీ అరథామయే్యలా ప్రసవంగవంచారు. ఆత్మగౌరవానిక్ ఆధ్పత్య అహవంకారానిక్ మధ్య పోరుల్ జనసేన విజయవం ఖాయవం. కష్్టలు తీరచెడానిక్ 
మానవతా్నిని కట్టబడి ధరా్మనిక్ ల్బడి మనవం చేసే ప్రయతానినిక్ విజయవం ఖచిచెతవంగా చేకూరుతువంద. కానీ నీ ధరా్మనిక్ అయితే మనవం ల్బడి ఉవంటనానిమో.. దానిని 
మన అసహాయత గా పరిగణివంచి కొవందరు పాలకులు అరథావం పరథావం లేని విమరశిలు చేసుతినానిరు. జనసేన పాటివంచే ధర్మవం అహివంస. గురుతివంచుకోవండి.. అహివంస ఎవంత గప్ 
ధర్మమో... ధర్మవం కోసవం చేసే హవంస కూడా అవంతే గప్ద. అలావంటి హివంసకు పాల్డడానిక్ ఏ జనసైనికుడిక్ ఎలావంటి సవంకోచవం లేదు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్్యస్: రాబోయే సార్త్రిక ఎనినికల్లో మీరు పోటీ చేసే అవకాశవం 
ఉవందని కార్యకరతిల నువండి వినబడ్తునని వారతిలు ఎవంతవరకు వాసతివవం?
సాయి శరత్: పదవుల కోసవం కాదు నమి్మన వారి కోసవం నిలబడడవం మాత్రమే 
మనకు తెల్సివంద. ఎవరైనా అలా అనుకువంటే అద వారి అభిమానవం తప్ పార్్ట 
ఏ బ్ధ్యత చ్ప్నా నిబదధితతో చితతిశుదధితో చేయడవం మాత్రమే నా కరతివ్యవం.

శతఘ్నిన్్యస్: మీరు త్రల్ గౌరవ డాక్టర్ట్ అవందుకోబోతునానిరు అని 
తెల్సివంద. మువందుగా శుభాకావంక్షలు. ఆ వివరాలు తెల్యజేసాతిరా?
సాయి శరత్: ధన్యవాదాలు. అద నాకు కూడా సవంతోష్నినిచిచెవంద. ఎవందుకవంటే 
ఆ డాక్టర్ట్ ఐక్యరాజ్యసమితి అనుబవంధ విభాగమైన సామాజిక మరియు 
ఆరిథాక పరిషత్ కు చ్వందన ప్రపవంచ మానవ హకుకాల పరిరక్షణ సమితి వారు 
ట్రానస్్ఫర్్మషనల్ ల్డరిషిప్ ల్ ఇసుతినానిరు. ఇద అనుచరులను ప్రభావితవం చేసే 
నాయకత్ లక్షణాలక్ దకేకా గురితివంపు.

శతఘ్ని న్్యస్ టీవం అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు 
కేట్యివంచి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎవంతో ఓపకగా సమాధానవం 
చ్ప్న మీకు ధన్యవాదములు శరత్ గారు. వచేచెవారవం మరొకరితో 
జనసేనతో నా ప్రయాణవంల్ కలుదా్దవం.
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