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వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఓటమి ఖాయం 
• ప్రజలే ఆ పార్టీకి బుద్ధి చెబుతారు
• ద్వారంపూడి ప్రగల్భాలు మాని.. కాకినాడ అభివృద్ధిపై దృష్టీ పెట్టీలి
రాజకీయాల్లో మనందరం గౌరవంచాలి్సంద్ ప్రజాస్వామాయానిని.... ప్రజాస్వామాయానిని 
కాలరాసే వధంగా వైసీపీ పాలన స్గుతందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల 
కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ ఒక ప్రకటనల్ దుయయాబట్టీరు. అధికారంల్ 
ఉనానిం ఏం మాట్లోడినా, ఏం చేసినా చెలిలోపోతంద్ అనుకంటే పొరపాటే. తవారల్ 
స్రవాత్రిక ఎనినికలు రాబోతనానియి. ఆ ఎనినికల్లో ప్రజలే తమ ఓటుత బుద్ధి 
చెబుతారు. వైసీపీ ప్రభుతవాం కచ్చితంగా మళ్లో అధికారంల్కి రాదు. ఫలితాలు ఆ 
పార్టీకి వయాతిరేకంగా ఉండేద్ ఖాయం.

* మీ అహంకారానికి అదే నిదర్శనం
కాకినాడ శాసనసభుయాడు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడిడి మీడియాత మాట్లోడింద్ 
చూశాను. ఆయన మాటలు చాల్ ఆశచిరయాం కలిగిస్తునానియి. ఇంత అహంకారం 
ఎక్కడ నుంచ్ వచ్చిందో అరధిం కావడం లేదు. ఆయన పెద్దఎతతున ప్రగల్భాలు 
పలుకతనానిరు. మా పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వయాకితుగతంగా ట్రెగెట్ చేస్తునానిరు. గతంల్ కూడా అనవసరంగా ఇల్ంటి సమసయాలే సృష్టీంచారు. మా 
నాయకతావానిని చులకన చేసే వధంగా మాట్లోడితే సహంచేద్ లేదు. మీరు ఒక శాసనసభుయాడిగా సమయం వృధా చేస్కోకండా... కాకినాడ అభివృద్ధిపై దృష్టీ పెటటీండి. 
పేదలక ఇస్తుమనని ఇళలో పట్టీలపై మాట్లోడండి. డంపంగ్ యారుడిల్లో మారిన మత్స్యకార గ్రామాల గురించ్ మాట్లోడండి. పరాయావరణానికి జరుగుతనని నషటీంపై మాట్లోడండి. 
బలవంతంగా చెతతు పనుని వసూలు చేయడానికి బ్యానరులో కటుటీకొని తిరిగారే.... అదే మీ అహంకారానికి నిదర్శనం.

* శశిధర్ చేతిల్ ద్వారంపూడి ఓటమి తప్పదు
ప్రజాస్వామయాంల్ అంతిమ తీరు్ప ప్రజలదే. ప్రజా వయాతిరేక పాలన చేస్తునని వైసీపీకి రాబోయే ఎనినికల్లో కచ్చితంగా ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారు. దయచేసి ఇప్పటికైనా వయాకితుగత 
వమర్శలు మానుకొని, కాకినాడ అభివృద్ధికి సమయం కేట్యిసేతు ప్రజలు కొంతవరకైనా హరిషిస్తురు. వచేచి స్రవాత్రిక ఎనినికల్లో ద్వారంపూడి గెలిచే పరిసిథితే లేదు. ఆయనపై 
ముతాతు శశిథర్ గారు ఘన వజయం స్ధించ్ తీరుతారు. మా నాయకలు ఇప్పటికే ఆ ప్ంతంల్ బలంగా పనిచేస్తునానిరు. గతంల్ మా వీర మహళలను ద్వారంపూడి 
చంద్రశేఖర్ రెడిడి గాయపరిచారు. రేపు జరగబోయే స్రవాత్రిక ఎనినికల్లో వాళ్లో ఇంటింటికి వెళ్లో ప్రజల ద్వారా సరైన గుణపాఠం చెబుతారు అని శ్రీ నాదండలో మనోహర్ 
హెచచిరించారు.

క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదుకు మరో అవకాశం
• ఈ నెల 20 నుంచ్ 27వ తేదీ వరక చేరవచుచి
• వీడియో సందేశంల్ జనసేన పీఏసీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్
శతఘ్ని న్యాస్: ఈ నెల 20 నుంచ్ 27వ తేదీ వరక మరోస్రి క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమం చేపడుతననిటులో 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ గారు తెలిపారు. పార్టీ నాయకల వజ్ఞపతు 
మేరక అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ నిర్ణయం తీస్కనానిరని వవరించారు. ఎవరైతే గతంల్ క్రియాశీలక 
సభుయాలుగా చేరలేకపోయామని బ్ధపడుతనానిరో వాళ్లో ఈ సదవకాశానిని సద్వానియోగం చేస్కోవాలని కోరారు. 
శనివారం హైదరాబ్ద్ పార్టీ కారాయాలయంల్ ఈ మేరక వీడియో సందేశమిచాచిరు. ఈ సందరభాంగా శ్రీ మనోహర్ 
గారు మాట్లోడుతూ... “ పార్టీ ప్రతిష్టీత్మకంగా తీస్కనని క్రియాశీలక సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమానికి అదుభాతమైన 
స్పందన వచ్చింద్. సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమానిని మరికొద్్ద రోజులు పొడిగించమని మన నాయకతవాం నుంచ్ పార్టీ 
కారాయాలయానికి సందేశాలు, ఫోనులో వస్తునానియి. వారి కోరిక మేరక మరో 8 రోజులు పొడించాలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ 

గారు నిర్ణయం తీస్కనానిరు. రేపటి నుంచ్ 8 రోజుల పాటు ఈ కారయాక్రమం జరుగుతంద్. కొతతుగా సభయాతవాం తీస్కోవాలనుకనే వారు, రెనుయావల్ చేయించుకోవాలనుకనే 
వారు ఈ అవకాశానిని ఉపయోగించుకోండి.

* సభయాతావాలు 5 లక్షలు నమోదు కావాలి
సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమం కోసం ద్ద్పు 3500 మంద్ వాలంటీరులో అదుభాతంగా పనిచేశారు. వాళలోందరికీ ఈ రోజు రాత్రి నుంచే లింక్్స ఓపెన్ అవుతాయి. 
కొతతుగా వాలంటీరులోగా సేవలు అంద్ంచాలనుకనే వారు... మీ పూరితు వవరాలత పాటు ఏ నియోజకవరగెంల్ పనిచేయాలనుకంటునానిరో వంటి సమాచారానిని కేంద్ర 
కారాయాలయానికి అందజేయండి. అధయాక్షుడి కోరిక మేరక మనందరం కషటీపడి ఎటిటీ పరిసిథితల్లో 5 లక్షల సభయాతావాలు నమోదు చేయాలి. ద్ని కోసం అహరినిశలు మనం 
కృష్ చేయాలి. ఈ వారం రోజులు సభయాతవా నమోదు కారయాక్రమానికి సమయం కేట్యించండి. మీ కటుంబ సభుయాలక, బంధుమిత్రులక ఇన్్సరెన్్స పథకం యొక్క ముఖయా 
ఉదే్దశం తెలపండి. క్షేత్రస్థియిల్ ప్రజల్లోకి ఈ కారయాక్రమానిని తీస్కెళలోండి. భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రల్ ఏ పార్టీ ఇల్ంటి కారయాక్రమానిని చేయలేదు. ఈ కారయాక్రమానిని 
సద్వానియోగం చేస్కోండి.

* షణ్్మఖ వ్యాహం గడపగడపకూ చేరాలి
ఆవరాభావ సభను వజయవంతం చేయడానికి జనసైనికలు, వీర మహళలు చాల్ బ్గా కృష్ చేశారు. వాళలోక పార్టీ తరఫున, శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున అభినందనలు. 
రాజకీయాల్లో ప్రతి ఒక్కరు హరిషించే వధంగా నడుచుకనానిరు. మీరు కటిటీన ప్రతి బ్యానర్, ఎతితున ప్రతి జండా పార్టీకి ఎంత ఉతా్సహానిని ఇచ్చింద్. పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారి ఉపనాయాసం మిమ్మలిని ఎంత ఉతేతుజపరిచ్ంద్. పార్టీ భవషయాతతు ప్రణాళ్క ఏంటి? ఎటువంటి ప్రయాణం చేయబోతనానిం? అంథకారంల్ ఉనని మన రాష్్రానిని 
ఎల్ బయటక తీస్కరాబోతనానిం వంటి అంశాలపై శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు షణ్్మఖ వ్యాహానిని వవరించారు. ద్నిని ప్రతి ఒక్కరు క్షేత్రస్థియిల్ ప్రతి ఒక్కరికి చేరేచిల్ 
కృష్ చేయాలి. శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకతవాం ఈ రాష్్రానికి చాల్ అవసరం. రాబోయే రోజుల్లో వజయం స్ధించేద్ జనసేన పార్టీయే. ఒక్క సంవత్సరం మనమంతా 
కలిసికటుటీగా పనిచేసేతు వజయం స్ధించడం తథయాం’’ అని అనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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కైకలూరు న్యోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఆత్మీయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యాస్: కైకలూరు నియోజకవరగె 4 మండల్ల జనసేన పార్టీ ఆతీ్మయ సమావేశం మండవలిలోల్ని శుభమ్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు శనివారం జరిగింద్. ఈ 
కారయాక్రమానికి మన ప్రియతమ నాయకలు కృష్ణ జిల్లో అధయాక్షులు బండ్రెడిడి రామకృష్ణ(రాము) ముఖయా అతిధిగా హాజరయాయారు. మండవలిలో సంటర్ నందు నియోజకవరగె 
జనసైనికలు నాయకలు బండ్రెడిడి రామ్ కి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. తదనాంతరం సంటరోలో ఉనని డా.బి ఆర్ అంబేద్కర్ మరియు బడుగు బలహీన వరాగెల ఆశా 
జ్యాతి వంగవీటి మోహన రంగా వగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళ్లరి్పంచారు. మండవలిలో గ్రామం నందు ఏరా్పటు చేసిన చలి వేంద్రానిని అధయాక్షులు వారి చేతలు 
మీదగా సేవలు మొదలుపెట్టీరు. అనంతరం ఫంక్షన్ హాల్ కి చేరుకొని కైకలూరు నియోజకవరగె నాయకలను జనసైనికలను ద్శానిరే్దశం చేస్రు. ఈ కారయాక్రమంల్ 
బండ్రెడిడి రామ్ మాటలోడుతూ రాబోయే ఎనినికల్లో కైకలూరు నియోజకవరగె గడడిపై జనసేన పార్టీ జండా ఎగరవేస్తుం అని ధీమా వయాకతుం చేస్రు. ఈ కారయాక్రమంల్ కృష్ణ జిల్లో 
ఉపాధయాక్షలు మతితు వెంకటేశవార రావు, చౌదరి, రాషత్ర కారయాదరి్శ లీల్ కనక దురగె, జిల్లో ప్రధాన కారయాదరి్శ సిరిపురపు రాజబ్బు, కారయాదరి్శ బి.వ రావు , సంయుకతు కారయాదరి్శ 
వేలూ్పరి నానాజీ, జనసేన పార్టీ కృష్్ణ జిల్లో కారయావరగెం, ముద్నేపలిలో మండల అధయాక్షులు వీరంకి వేంకటేశవారరావు, మండవలిలో మండల అధయాక్షురాలు బోయిన ప్రశాంతి, 
కైకలూరు మండల అధయాక్షులు ముమా్మరెడిడి నగమలేలోశవార రావు, కలిడింద్ మండల అధయాక్షులు బెలలోంకొండ బ్బు, నియోజకవరగె నాయకలు నలలోగోపుల చలపతి, కొలిలో 
బ్బీ, పోకల కృష్్ణ, తట లక్ష్మీ, మోటేపలిలో హనుమా ప్రస్ద్, వర్రే హనుమా, నియోజకవరగె నాయకలు, మండల నాయకలు, జనసైనికలు, వీరమహళలు, కారయాకరతులు, 
అభిమానులు పాలుగెనానిరు.

పేదలకు అననిదానం చ్సిన జనసేన వీరమహిళ కెల్లో జయలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన వీరమహళ కెల్లో జయలక్ష్మి శనివారం రాజముండ్రి ల్ పుష్కరాల రేవు వద్ద పేదలక అననిద్నం చేశారు.

కంద్ర కార్్యలయంల్ జనసేన పార్టీ PAC సభ్్యలు శ్రీ అర్హమ్ ఖాన్  జనమీదిన వేడుకలు

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన పార్టీ PAC సభుయాలు శ్రీ అర్హమ్ ఖాన్  జన్మద్న వేడుకలు పార్టీ కేంద్ర 
కారాయాలయంల్ నిరవాహంచ్న కారయాక్రమంల్ తెలంగాణ ఇంచార్జ్ శంకర్ గౌడ్, మీడియా హెడ్ 
హరిప్రస్ద్, రియాజ్, ఆబేద్  వీర మహళ చైర్మన్ కావయా, లిఖిత, శ్రావణి, పద్మజ, శ్రీదేవ, 
వెంకట లక్ష్మి, అన్ష పాల్గెనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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పోలవరంల్ జనసేనల్ చ్రికలు
శతఘ్ని న్యాస్: పోలవరం, జీలుగుమిలిలో మండలం, సవార్ణవారిగూడం 
పంచాయితీల్ నాయకలు తొమి్మదల సూరయాచంద్రం, మాజీ సర్పంచ్ సపోట్ 
స్బ్బారావు ఆధవారయాంల్.. పోలవరం జనసేన కన్వానర్ చ్ర్రి బ్లరాజు మరియు 
జిల్లో కారయాదరి్శ గటటీమనుగు రవ.. స్మారుగా 50 మంద్ యువత మరియు 
పెద్దలను జనసేన కండువా కప్ప పార్టీల్కి ఆహావానించారు. ఈ కారయాకమానికి 
మండల ప్రధానకారయాదరి్శ వీరంకి వెంకటేశవారావు, ప్రచార కారయాదరి్శ చ్ర్రి రామ్ 
పండు, శేఖర్, మధు, ములగలంపలిలో పంచాయితీ ప్రెసిడంట్ సరియం రాజు, 
సరియం ముతాయాలరావు, ద్బబా గూడం నాయకలు కొమరం వెంకటేశవారరావు 
మరియు జనసేన కారయాకరతులు పెద్ద ఎతతున పాల్గెనానిరు.

మలులో స్వర్జ్యం మృతి పటలో మేకల సత్ష్ రెడ్డి దిగ్భ్రంతి

శతఘ్ని న్యాస్: నల్గెండ, 
తెలంగాణా స్యుధ రైతాంగ 
పోరాట యోధురాలు, సిపఎం 
సీనియర్ నాయకరాలు, మాజి 
ఎమ్్మలేయా మలులో సవారాజయాం మృతి పటలో 
జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి నల్గెండ జిల్లో 
ఇంఛారిజ్ మేకల సతీష్ రెడిడి సంతాపం 

ప్రకటించారు. తెలంగాణా స్యుధ రైతాంగ పోరాట్నికి ఆమ్ ఒక ఐకాన్ ల్ంటి 
వారని అభివరి్ణంచారు.

అగ్ని ప్రమాదాన్కి గురైన తోటలను పరిశిలంచి, 
తహసీల్దార్ కి తెలయపరిచిన పేడాడ

శతఘ్ని న్యాస్: ఆమద్లవలస నియోజకవరగెం బూరజ్ మండలం వావం పంచాయతీ 
ఉవవాపేట గ్రామంల్ నినని మధాయాహనిం వెంకటప్ప గణేష్, శాయామ్ స్ందర్ స్హు 
రైతల యెక్క స్మారు 3 ఎకరాల చెరుక తట, అర ఎకరం నిమ్మతట అగిని 
ప్రమాదం సంభవంచ్ంద్. వషయం తెలుస్కనని ఆమద్లవలస నియోజకవరగె 
జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పేడాడ రామో్మహన్ రావు కారయాకరతులత కలిసి చెరక, 
నిమ్మ తటలను పరిశీలించ్ స్థినిక తహసీల్్దర్ కి తెలియపరిచ్, ఆయా రైతలక 
నషటీపరిహారం అందేల్ చరయాలు తీస్కోవాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంల్ బూరజ్ 
మండలం కొలిలోవలస ఎంపీటీసీ వక్రమ్, జైరాం, సంగం నాయుడు, మన్మధ, 
ఆసిరినాయుడు, ఢిలేలోశవారరావు మరియు జనసైనికలు పాల్గెనానిరు.

జనసేన ఆధ్వర్యంల్ డొకాకా సీతమమీ 
‘ఆహార న్ధి‘ కార్యక్రమం

శతఘ్ని న్యాస్: వశాఖ, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయంకై పేద ప్రజల ఆకలి 
నింపే ప్రయతనింగా ఆంధ్రుల అననిపూర్ణ డొకా్క సీతమ్మ ‘ఆహార నిధి‘ కారయాక్రమం 
కెజిహెచ్ వద్ద శనివారం మధాయాహనిం 12 గంటలకి జరిగింద్. ఈ యొక్క 
కారయాక్రమం జనసేన పారిటీ సంయుకతు జికె ఫండేషన్ ఆధవారయాంల్ జనసేన దక్షిణ 
నియోజకవరగెం ముఖయా నాయకలు గోప కృష్ణ(జీకె) చేతల మీదుగా జరిగింద్. 
ఈ యొక్క కారయాక్రమానికి సహాయం చేసిన వారు, ఆర్.ప రాజు అల్గే మచచి 
రాజు కి ప్రతేయాక ధనయావాద్లు తెలిపారు. ఈ యొక్క కారయాక్రమంల్ జనసైనికలు 
అరుణ్, గణేష్, ఎలకా పాపారావు మరియు ఫండేషన్ సభుయాలు పాల్గెనానిరు.

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

పోలశెట్టీ చంద్రశేఖర్
శతఘ్ని న్యాస్: రామచంద్రపురం రూరల్, వెలలో గ్రామం వాసతువుయాలు గెడడిం గంగా 
చలం ఇటీవల సవారగెస్్దలైనారు వారి సోదరుడు గెడడిం బ్బురావుని రామచంద్రపురం 
నియోజకవరగెం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ కలసి పరామరి్శంచడం 
జరిగింద్. అదేవధంగా.. రామచంద్రపురం రూరల్, వెలలో గ్రామం వాసతువుయాలు 
పెద్్దరెడిడి దొరయయా కాపు ఇటీవల సవారగెస్్దలైనారు.. వారి కమారుడు నాగబ్బుని 
కలసి పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ పరామరి్శంచడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంల్ 
పోలిశెటిటీ చంద్రశేఖర్ త పాటూ తూరు్పగోద్వరి జిల్లో జనసేన పార్టీ కారయాదరి్శ 
బుంగరాజు, వెలలో 1 గ్రామం జనసేన పార్టీ ఎం.ప.టీ.సీ చ్కా్కల స్వామి, రాంబ్బు 
నాయుడు, వెలలో గ్రామం జనసేన నాయకలు జనసైనికలు కూడా పాల్గెనానిరు.

తలసేసేమియా & సికిల్ సెల్ సొసైటీ వారిషికోతసేవాన్కి 
ఆహా్వన్ంచినందుకు ధన్యవాదాలు

*తలసే్సమియా & సికిల్ సల్ సొసైటీ ఖమ్మం 1వ వారిషికోత్సవానికి జనసేన 
నాయకలను ఆహావానించ్నందుక జనసేన పార్టీ తరపున, జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి 
ఖమ్మం జిల్లో యువజన వభాగం కమిటీ తరఫున సొసైటీ వారికి మరియు టీం కి 
పేరుపేరునా ధనయావాద్లు

శతఘ్ని న్యాస్: గత సంవత్సరం 2021 సపెటీంబర్ 2వ తార్కన తలసే్సమియా & 
సికిల్ సల్ సొసైటీ ఆరగెనైజేషన్ కి జనసేన పార్టీ తరఫున బలోడ్ బ్యాంక్ ల్ భాగంగా 
100 యూనిటలో బలోడ్ ను అంద్ంచడం జరిగింద్. ఈ సంవత్సరం వారు జనసేన పార్టీ 
చేసిన సేవలను గురితుంచ్ 1వ వారిషికోత్సవానికి ముఖయా అతిథులుగా జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
నాయకలను, ఖమ్మం నగర కమిటీ ను మరియు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో యువజన 
వభాగం కమిటీ నాయకలను పలవడం జరిగింద్. ఈ కారయాక్రమంల్ ముఖయా 
అతిథులుగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో యువజన వభాగం కమిటీ ప్రధాన కారయాదరి్శ 
మేడపోయిన కార్తుక్, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో యువజన వభాగం కమిటీ ఉపాధయాక్షులు 
యాసంనేని అజయ్ కృష్ణ, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లో యువజన వభాగం కమిటీ ఆరగెనైజింగ్ 
సక్రటర్ మైలవరపు మణికంఠ, ఎగిజ్ట్ నెంబర్ గుంత సతయానారాయణ మరియు 
తద్తరులు పాల్గెనానిరు.

జంగారెడ్డిగూడం కల్తీ సార్ ఘటన భాదిత 
కుటంబాలకు సహాయం ప్రకట్ంచాల

శతఘ్ని న్యాస్: జంగారెడిడిగూడంల్ నాటు స్రా తాగి అకాల మరణం పొంద్న 
కటుంబ్లక ప్రభుతవాం తక్షణ సహాయం ప్రకటించాలని రైలేవా కోడూరు జనసేన పార్టీ 
నాయకలు గంధం శెటిటీ ద్నకర్ బ్బు డిమాండ్ చేశారు… ఈ సందరభాంగా ద్నకర్ 
బ్బు మాట్లోడుతూ జంగారెడిడిగూడం నాటుస్రా ఘటనపై తెలుగు దేశం రాజకీయం 
చేసేతు, వైసీపీ ప్రభుతవాం తెలుగుదేశం పై పెగాసస్ వషయం పైన రాజకీయాలు 
చేస్తునానిరనానిరని తెలిపారు.. పాలన వద్లేసి రాజకీయాలు మాత్రం చేస్తునని అధికార, 
ప్రతిపక్షాలు నిజమైన చ్తతుశుదధిత.. ప్రజల కోసం పనిచేసే మంత్రులు, ఎమ్్మలేయాలు, 
ఎమ్్మలీ్సలు జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ సంధించ్న ప్రశనిలక సరైన 
సమాధానాలు ప్రజాస్వామయా పదధితిల్ ఇవావాలనానిరు.. రాష్ట్రంల్ దేవాలయాలపై, 
మహళలపై, దళ్తలపై జరిగిన ద్డులక ప్రభుతవాం నుండి సమాధానం లేదనానిరు.. 
ప్రభుతవా తప్పద్లను ఎండగట్టీలి్సన ప్రతిపక్షం అధికారం లేదని అసంబీలో పైన అలిగి 
వెళ్లోపోవడం చేతకానితనం అనానిరు. ఇల్ంటి నాయకలను ఎనునికొని ప్రజలు నిజంగా 
మోసపోయారు అనానిరు.. వైసీపీ ప్రభుతావానికి అపు్పలు చేయడం తప్ప అభివృద్ధి 
తెలియదనానిరు. కొనిని అభివృద్ధి కారయాక్రమాలల్ ముఖయామంత్రి బటన్ నొక్కతనానిరే 
గాన్.. లబిధిద్రులక సరైన సమయంల్ ఫల్లు అందడం లేదనానిరు. ప్రజలు ఓటులో 
వేసేతు ప్రజల కొరక పని చేయడం లేదనానిరు.. ప్రస్తుతం అధికార ప్రతిపక్షాలు తమ 
స్వారథి ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తునానియని వమరి్శంచారు. జంగారెడిడిగూడం 
నాటుస్రా మృతలంతా నిరుపేద కటుంబ్లయిన కారణంగా ప్రభుతవాం తక్షణమే 
స్పంద్ంచ్ తక్షణ సహాయం ప్రకటించాలని కోరారు.

జనసైన్కున్ కుటంబాన్కి మనోధైర్్యన్నిచిచేన 
చిలలోపలలో శ్రీన్వాసర్వు

శతఘ్ని న్యాస్: మంగళగిరి నియోజకవరగెం, మంగళగిరి మండలం చ్నకాకాని 
గ్రామంక చెంద్న మన జనసైనికడు లింగినేని మలేలోశవారరావు తలిలో లింగినేని పద్్మ 
శనివారం ఉదయం మృతి చెందటం జరిగింద్. లింగినేని పద్మకి జనసేన పార్టీ 
చేనేత వకాస వభాగ చైర్మన్ మరియు మంగళగిరి నియోజకవరగె ఇంచార్జ్ చ్లలోపలిలో 
శ్రీనివాసరావు నివాళ్లు అరి్పంచ్, కటుంబ సభుయాలత జనసేన పార్టీ తరుపున 
సంఘీభావం తెలియజేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ మంగళగిరి మండల అధయాక్షులు, పార్టీ 
నాయకలు, కారయాకరతులు, తద్తరులు పాల్గెనానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జీవో నంబర్ 217 కు వ్యతిరేకంగా మతసే్యకార 
JAC న్రసన సభల్ పాల్్గనని జనసేన పార్టీ 

చెన్నిరెడ్డి మనుక్ంత్
శతఘ్ని న్యాస్: గత నెలల్ రెండు వారాల పాటు జనసేన పార్టీ మత్స్యకారుల అభుయాననితి 
కొరక, జీవో 217 కి వయాతిరేకంగా జనసేన PAC ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలో మనోహర్ 
గారిత మేము కూడా గ్రామ గ్రామాలల్ పాదయాత్ర చేసి మత్స్యకారుల ఇబబాందులు 
తెలుస్కనానిం. గత నెలల్ నరా్సపురం మత్స్యకారుల అభుయాననితి సభల్ అధయాక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారికి అండగా నిలబడతానని మాటిచాచిరని గురుతు చేస్రు. 
మత్స్యకారుల అభుయాననితి కొరక అనిని పార్టీల కంటే ముందుగా గళం వప్పనద్ జనసేన 
పార్టీ అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారే అని, మొదటగా పైలెట్ ప్జకటీగా మన నెలూలోరు 
జిల్లోల్నే ఈ జీవోను అమలు పరచాలని చూడటం దురదృషటీకరం అని, దీనిని పూరితుగా 
వయాతిరేకిస్తునానిమని తెలిపారు. ఈ జీవో అమలు పరచనివవామని తెలిపారు. మత్స్యకారుల 
ఉపాధిని, శ్రేయస్్సను గాలి కొద్లి వారిని రోడలోపై నిలబెటిటీందన్, రానునని ఎనినికలల్ 
వైసిప ప్రభుతావానికి ప్రజలు సరైన సమాద్నం చెపాతురన్, మత్స్యకారుల అభుయాననితికై 
జనసేన పార్టీ తరపున పోరాడుతామన్ తెలియజేస్రు. ప్రతి పక్షంల్ ఉననిపుడు 
ప్రమాద్నికి గురైన మత్స్యకారులక ప్రభుతవాం ఇచేచి భీమా మొతతుం రూ 5 లక్షలు సరిపోదు 
10లక్షలు ఇవావాలని చెప్పన జగన్ మోహన్ రెడిడి వారి ప్రభుతవాంల్ ద్ద్పు 300మంద్ 
ప్రమాద్నికి గురైతే 61 మంద్కే కేవలం 5లక్షలు ఇవవాటం ద్రుణం అని తెలిపారు. 
డీజిల్ రేటులో పెరిగినా మత్స్యకారుల సబిబాడీ పెంచకపోగా 3000లీటరలోకి ఇవావాలి్సన సబిబాడి 
300లీటరులో మాత్రమే ఇస్తునానిరన్ తెలిపారు. మత్స్యకార గ్రామాలల్ రోడులో, కాలుషయాం 
మరియు త్రాగు న్టి కొరతత ఇబబాంద్ పడుతనానిరు. వచేచి ఎనినికలల్ ప్రజా ప్రభుతవాం 
జనసేన పార్టీ స్థిపంచబోతంద్ అని తెలిపారు. మతయాకారులక సంఘీబ్వం తెలుపుతూ 
జనసేన పార్టీ జిల్లో అధయాక్షులు చెనానిరెడిడి మనుక్ంత్ పాల్గెని మద్దత తెలిపారు. ఈ 
కారయాక్రమంల్ జనసేన నాయకలు గునుకల కిషోర్, దుగిగెసటిటీ స్జయ్ బ్బు, జిల్లో 
కమిటీ సభుయాలు, జనసైనికలు, మత్స్యకార నాయకలత పాటు అనిని పార్టీల ముఖయా 
నాయకలు పాల్గెనానిరు.

ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసమే జనసేన 
పోర్టం: వేముల వినయ్ కుమార్

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రజా సమసయాల పరిష్్కరం కోసం 
జనసేన పార్టీ ముందుండి పోరాట్లు నిరవాహస్తుందని 
మధిర నియోజక వరగెం జనసేన పార్టీ వద్యారిథి వభాగం 
నాయకలు వేముల. వనయ్ కమార్ అనానిరు. శనివారం 
మీడియా సమావేశంల్ వారు మాట్లోడుతూ తెలంగాణ 
రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరావాత ప్రధానంగా యవతక ఇచ్చిన 
వాగా్దనాలల్ ఏ ఒక్కటి అమలు చేయలేదని ఆగ్రహం వయాకతుం 
చేశారు. ప్రజా సమసయాలు పరిష్్కరం చేయడమే అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయమని ఈ సందరభాంగా అనానిరు. 
అనేక సంవత్సరాలు తెలంగాణ కోసం బలిద్నాలు చేసి 

స్ధించుకనని రాష్ట్రంల్ యువతలక మిగిలింద్ ఏమీ లేదని ఆయన ఆవేదన 
వయాకతుం చేశారు. ప్రధానంగా రాష్ట్రం. ఏర్పడితే ఉదోయాగాలు వస్తుయి అనుకనని 
వారి ఆశలు నిరాశలుగానే మిగిలిపోయాయి అని అనానిరు. రెండో స్రి జరిగిన 
ఎనినికల ముందు నిరుదోయాగ భృతి ఇస్తుమనని రాష్ట్ర ముఖయామంత్రి కేసీఆర్ మాటలు 
న్టి మూటలుగా ఉనానియనానిరు. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరావాత వారి సమసయాలు రాష్ట్రం 
పరిష్్కరం చేయలేదని దుయయాబట్టీరు. తెలంగాణల్ ప్రజల సమసయాల పరిష్్కరం 
కోసం జనసేన పార్టీ ముందు అడుగు వేస్తుంద్ అనానిరు. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన 
పార్టీ నాయకలు, కారయాకరతులు, అభిమానులు పాల్గెనానిరు.

వైసీపీ ఎమ్మీల్్య దా్వరంపూడ్న్ ప్రశినించిన 
జనసైన్కుడు ర్జ్ ప్రకాష్

శతఘ్ని న్యాస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడ పోటీ 
చేసిన ఇంచార్జ్ గా తీస్కని ఓడిస్తు అంటునానివ్ ఈస్రి నువె్వానా 
గెలుస్తువా..? మా నాయకణి్ణ ఓడించే వారైతే 2014 ల్ 30 వేల 
ఓటలో తేడాత ఎందుక ఓడిపోయావ్ !? ఒకస్రి మీ నాయకడు 
అటు ఇటు అయితే మీ పరిసిథితి మీ పార్టీ పరిసిథితి ఏమవుతందో 
ఒకస్రి ఆల్చ్ంచండి. అధికారం, డబుబా ఉంద్ కద్ అని మీ 
నోటికి ఏదోసేతు అద్ మాట్లోడటం మంచ్ పదధితి కాదు ద్వారంపూడి 
2024ల్ మీ వైసీపీకి ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారు. మీ తాట్క 
చపు్పళ్ళు ఆప కాకినాడ అభివృద్ధి పై దృష్టీ పెటటీండి పవన్ కళ్యాణ్ 
ని తరావాత ఓడిసూతురు అని జనసైనికడు రాజ్ ప్రకాష్ అనానిరు.

అమర వీర న్రికి న్వాళి
శతఘ్ని న్యాస్: తెలంగాణ స్యుధపోరాట యోధురాలు శ్రీమతి మలులో సవారాజయాం 
గారి మరణ వారతు చాల్ ఆవేదన కలిగించ్ంద్. బహుముఖ ప్రజా్ఞశాలైన శ్రీమతి 
సవారాజయాం గారు తెలంగాణల్నే కాకండా యావత్ తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో 
చ్రస్థియిగా నిలిచ్పోతారు. తెలంగాణ స్యుధ పోరాట సమయంల్ ఆమ్ 
చూపన ధైరయాస్హస్లు,పోరాట పటిమ అజరామరం. సవారాజయాం అనని ఆమ్ 
పేరుల్నే ఒక సూఫూరితు నిండివుంటుంద్. ఆమ్ మరణం ప్రజాస్వామయావాదులక, 
పీడిత వరాగెలక తీరని ల్టు. ఆ అమర వీర నారికి నివాళ్లు అరి్పసూతు అంజలి 
ఘటిస్తునానిను. ఆమ్ కటుంబ సభుయాలక నా ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలుపుతనానిను. 
 
పవన్ కళ్యాణ్ 
అధయాక్షులు-జనసేన

ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసమే జనసేన పోర్టం: 
గంధం ఆనంద్

శతఘ్ని న్యాస్: ప్రజా సమసయాల పరిష్్కరం 
కోసం జనసేన పార్టీ ముందుండి పోరాట్లు 
నిరవాహస్తుందని మధిర నియోజక 
వరగెం జనసేన పార్టీ వద్యారిథి వభాగం 
నాయకలు గంధం ఆనంద్ అనానిరు. 
శనివారం మీడియా సమావేశంల్ వారు 
మాట్లోడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన 
తరావాత ప్రధానంగా యవతక ఇచ్చిన 
వాగా్దనాలల్ ఏ ఒక్కటి అమలు చేయలేదని 

ఆగ్రహం వయాకతుం చేశారు. ప్రజా సమసయాలు పరిష్్కరం చేయడమే అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్ ఆశయమని ఈ సందరభాంగా అనానిరు. అనేక సంవత్సరాలు తెలంగాణ 
కోసం బలిద్నాలు చేసి స్ధించుకనని రాష్ట్రంల్ యువతక మిగిలింద్ ఏమీ 
లేదని ఆయన ఆవేదన వయాకతుం చేశారు. ప్రధానంగా రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఉదోయాగాలు 
వస్తుయి అనుకనని వారి ఆశలు నిరాశలుగానే మిగిల్యి అని అనానిరు. రెండో 
స్రి జరిగిన ఎనినికల ముందు నిరుదోయాగ భృతి ఇస్తుమనని రాష్ట్ర ముఖయామంత్రి 
కేసీఆర్ మాటలు న్టి మూటలుగా ఉనానియనానిరు. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరావాత వారి 
సమసయాలు రాష్ట్రం పరిష్్కరం చేయలేదని దుయయాబట్టీరు. తెలంగాణల్ ప్రజల 
సమసయాల పరిష్్కరం కోసం జనసేన పార్టీ ముందు అడుగు వేస్తుంద్ అని అనానిరు.

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

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


ఆదివారం, 20 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనతో న్ 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

వయాకితుతవాం: “పెను చీకటి గంతను సైతం కోసే పొగరు,  తెగబడే అవన్తికి 
ముచెచిమటలు పటిటీంచే ధైరయాం”
లక్షణాలు: “నాయకతవాం, ప్రజా సమసయాలపై పోరాడే తతవాం, సమసయాలపై వెంటనే 
స్పంద్ంచడం , ప్రజలను చైతనయా పరచడం, అంకిత భావంత చ్తతుశుద్ధిత ప్రజలత 
మమేకమై సమాజ అభివృధిధికై పని చెయయాడం.”
ధర్భను ధనువుగా విసిరే భార్గవ రాముడు !! సాయి శరత్.

శతఘ్నిన్యాస్:  మీ బ్యాకగె్రండ్ ఏంటి? మీ ఇంట్లో ఎవరైనా రాజకీయాల్లో ఉనానిరా? ఏం చదువుకనానిరు?
స్యి శరత్: స్ధారణ మధయాతరగతి కటుంబం మాద్. నా తలిలోదండ్రులు ఇద్దరూ ప్రభుతవా ఉదోయాగులుగా 
చేసి రిటైర్ అయాయారు. ఎవరు రాజకీయాలల్  లేరు. నేను బీటెక్ చేసి తరువాత బిజినెస్ ఎనలిటిక్్స ల్ పోస్టీ 
గ్రాడుయాయేషన్ చేశాను.

శతఘ్నిన్యాస్: అంత చదువుకని రాజకీయాలవైపు మీ ప్రయాణం ఎల్ స్గింద్?
స్యి శరత్: ఎదుటి వయాకితు కళళుల్లో ఆనందం చూసినపు్పడు లేక అవతలి వయాకితు నుండి మనం ప్రేమను పొంద్నపు్పడు 

వచేచి ఆనందం కోసం పరితపంచే హృదయం నాద్. ద్ని కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తును. మనక పరిచయం లేని 
వయాకితు మన పని వలలో ఆనంద పడితే ఆ సంతృపతు ఎనిని కోటులో ఇచ్చినా రాదు. స్టి మనిష్కి నేనునానిను అని ఇచేచి భరోస్ 
ఎంత గప్పద్. అద్ ఆ మనిష్ ల్ మనోధైరాయానిని నింపుతంద్. పలలోలకి కననితండ్రి నేనునానినంటూ చెప్పకనే చెపుతుంద్ 
ఇచేచి భరోస్.. వయస్మళ్ళున తలిలోదండ్రులక కొడుక ఇచేచి భరోస్.. మనం రోజు చూసే, బ్రతికే సమాజంల్ 
కష్టీల్లో ఉనని వారికి.. మనక ఏ రకమైన పరిచయం లేని వారికి నేను ఉనానిను అని ఇచేచి నమ్మకం ఒక రకమైన 
ఆనంద్నిని ఇస్తుయి. అటువంటి అవకాశం రాజకీయల ద్వారానే స్ధయామనిపంచ్ంద్. రాజకీయాలత మాత్రమే 
ప్రజాసమసయాలు పరిష్్కరమవుతాయని నమే్మవాడిని. కాన్ అదే రాజకీయాలత వాటిని ఇంకా జఠిలం చేస్తుంటే 
చూడలేక నేను రాజకీయాల వైపు అడుగులు వేశాను.
శతఘ్నిన్యాస్: ఎప్పటి నుండి రాజకీయాల వైపు మొగుగె చూపారు?
స్యి శరత్: ఈ మధయా ఏదో సినిమాల్ చెప్పనటుటీ రాజకీయం అందరి జీవతాల్లో ఒక భాగం అయిపోయింద్. 
ప్రతేయాకంగా ముగుగె చూపాలి్సన పనిలేదు. మన కళళు ముందు జరిగే అనాయాయం మనలిని నిద్రపోనివవాదు. నేను కాలేజీల్ 
ఉనని రోజుల్లోనే జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి ల్క్ సతాతు పార్టీ తమిళనాడు వభాగం మక్కళ్ శకితు కచ్చికి కోయంబతూతురు 
డివజన్ హెడ్ గా చేశాను. ఆ తరావాత మ్లలోగా ఆ పయనం జనసేన వైపుక స్గింద్.

శతఘ్నిన్యాస్: జనసేన వైపు పయనం ఎల్? అప్పటికే ఒక పార్టీల్ ఉంటూ జనసేననే ఎందుక ఎంచుకనానిరు?
స్యి శరత్: అద్ కేవలం కళ్యాణ్ గారి వయాకితుతవాం వలలోనే. గెలవడం వేరు గెలిపంచడం వేరు. మొదటిద్ ‘నేను’ రెండవద్ ‘మేము’ ఇద్ నేను కళ్యాణ్ గారి వయాకితుతవాంల్ 
చూసింద్. ఆయన మాట్లోడేద్ మన ఆత్మ గౌరవం గురించ్. నేనెపు్పడూ బలమైన పౌరసమాజం ఉండాలని కోరుకనే వాడిని. ప్రశినించే తతవాం లేక పోవడం కంటే ద్రుణం 
లేదు. అద్ లేనపు్పడు మనక వచేచిద్ బ్నిసతవాం మాత్రమే. ద్సయాం కంటే ద్రిద్రయాం మేలు. అల్ంటి ప్రశినించే తతావానిని తటిటీలేప ప్రజలిని చైతనయావంతలిని చేసిన వయాకితు కళ్యాణ్ 
గారు. అల్గే జనసేన సిద్ధింతాలు... పరాయావరణానిని పరిరక్షించే అభివృద్ధి ప్రస్థినం, భాషను గౌరవంచే సంప్రద్యం, కొతతు తరానికి అవకాశాలు కలి్పంచడం, కల్లని 
కలిపే ఆల్చన వధానం ఇల్ంటివ ననుని జనసేనక మరింత చేరువ చేశాయి. ఎందుకంటే కళళుముందే జీవవైవధాయానికి ప్రసిద్ధిచెంద్న కొలేలోరు సరస్్స ఆకావా కలచిర్ చేపల 

చెరువులుగా మారిపోవడం చూసి పరిశ్రమల నుండి వచేచి కాలుష్యానిని అరికటేటీ ప్రయతనిం చేయకపోవడం చూసి.. అభివృద్ధి క్రమం అంతా ప్రకృతి హక్కల ఉలలోంఘనే అనే 
భావం. అల్గే.. ఇంతటి ప్రజా్ఞనం ఇంతటి గప్ప స్హతయాం ఉనని మన తెలుగు భాష జీవనోపాధి భాషగా మారుచికో లేకపోవడం చూసి.. దేశంల్ 35 సంవత్సరాల ల్పు 
ఉననివారు 60 శాతం ఉంటే పారలోమ్ంట్లో ఉండేవారి సగటు వయస్ 53. అల్గే ఎదుటి వయాకితు కషటీం చూసి చలించే మనస్ మన కళళుల్ తిరిగే న్ళ్లో మనల్ నిద్రాణమై 
ఉనని మానవతావానికి ప్రతీకలు. ఇటువంటి ఆల్చనలు అన్ని కళ్యాణ్ గారి భావజాలంల్ ఉండటం చూసి.. ఎందుకంటే మానవతవాం ఉనని చోట ధర్మం ఉంటుంద్. ధర్మం 
ఉనని చోట స్పరిపాలన ఉంటుంద్.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యాస్: జనసేన ల్ మీ ప్రస్థినం?
స్యి శరత్: 2014ల్ కళ్యాణ్ గారి మీటింగ్ తనే మొదలు. ఆ రోజు నుంచ్ ఆయనిని సినిమా హీరోల్ 
కాక ఒక రాజకీయవేతతుగా ఫాల్ అవడం తరావాత అనుకోకండా లయన్్స కలోబ్, ఇంకా ప్రజా సంఘాల 
పరిచయాల ద్వారా దందులూరు నియోజకవరగెంల్ స్రవాత్రిక ఎనినికల కోసం చాల్ కీలకంగా పని 
చేయడం జరిగింద్. ఫలితాల తరావాత ఎవరు ఎల్ ఉనాని నేను అదే ప్ంతంల్ నిబదధితత పని 
చేయడం, ఆ వషయం పార్టీ గురితుంచ్ జిల్లో కారయావరగెంల్ చోటు కలి్పంచ్ జిల్లో కారయాదరి్శ బ్ధయాతలను 
అప్పజప్పంద్.
శతఘ్నిన్యాస్: లయన్్స కలోబ్, ప్రజా సంఘాలల్ మీరు క్రియాశీలకంగా పని చేసేవారా?
స్యి శరత్: అవును. సమాజానికి మన వంత తడా్పటును అంద్ంచాలి. కషటీం అనని వారికి 
నేనునానినని నిలబడగలగాలి అనని ఆల్చన వాటి వైపు నడిపంద్. లయన్్స కలోబ్ అధయాక్షుడుగా రెండు 
దఫాలు చేశాను. అల్గే ప్రజా సంఘాల ద్వారా ఎనోని సమసయాలపై గళమ్తేతు ప్రయతానిలు చేశాను.

శతఘ్నిన్యాస్: గోపాల మిత్రలు సమసయాపై స్పంద్ంచ్ంద్ మొదలు నేడు డంపంగ్ యార్డి ల వరక 
మీరు చాల్ వషయాలపై పోరాడుతూ వచాచిరు. అవ ఎంతమేరక మీక సంతృపతునిచాచియి?
స్యి శరత్: అవ చాల్ సంతృపతునిస్తుయి. గోపాలమిత్ర అనేద్ ద్ద్పు 3000 ద్గువ మధయాతరగతి 
కటుంబ్లక సంబంధించ్న సమసయా. ద్నిపై పోరాటం మొదలు పెటిటీ మూడు సంవత్సరాలు 
కావసోతుంద్. ఒక నెల క్రితమే ఆ సమసయాక పరిష్్కరం దొరికింద్. ఇతర నాయకలత కలిసి 
ప్రంభించ్న పోరాటం చ్వరిద్కా ఒక్కడినే తీస్కెళ్ళును. అల్గే ఈ డబూలో్య ఎస్ రిజరేవాషనలో అమలు 

కోసం ఎంతగానో పాటుపడాడిం. కాన్ న్ కళ్యాణ్ గారికి వషయం చెప్ప ఆయన స్పంద్ంచ్న మరునాడే అద్ సహకారం అవవాడం చాల్ గరవాంగా ఆనందంగా అనిపంచ్ంద్. 
నాత వచ్చిన వయాకతులు దందులూరు రోడుడి గురించ్ చెపేతు మరుసటి రోజే ఆగమేఘాల మీద వపక్షాల వచ్చి ఆ సమసయా పై వాలిపోవడం చూశాను. ఇవాళ ఐదు కోటలోత ఆ 
రోడుడి స్కారం అవవాడం ఆనందంగా ఉంద్. ఇపు్పడు కూడా వేంగి చాళ్కయాల వైభవం గురించ్ పెదవేగి ల్ ప్రదర్శనశాల ఏరా్పటు చేయాలని, ప్రతీ గ్రామంల్ డంపంగ్ 
యార్డి లు  ఉండాలని, చెతతు నుండి సంపద తయార్ కేంద్రాలు ఉపయోగంల్కి తేవాలని కోరుటీ ద్వారా పోరాడుతనాని. ఇవన్ని కేవలం కళ్యాణ్ గారు ఉనానిరనే భరోస్తనే.

శతఘ్నిన్యాస్: ఇంతగా జనసేనపై, జనసేనానిపై మీరు చూపస్తునని అభిమానం ఒకవైపు. కాన్ కాపు కల్నికి పార్టీల్ పెద్దపీట వేస్తురు అనని వాదన మరోవైపు, దీనిపై మీ 
కామ్ంట్?
స్యి శరత్: “నేను కాపు కాదు.” 
అల్గే నాక నచచిని వాడకంల్ ఉండిపోయిన పదం అగ్రవర్ణం. ఆధిపతయా వరాగెలు ఉండొచుచి గాన్ అగ్రవర్ణం, నిమని వర్ణం అనే వయాతాయాస్నిని అసలు అంగీకరించను. 
కల్ల కము్మల్టత రాజకీయం చేయడం పరిపాటి అయిపోయి పార్టీకి ఒక కలం అంటగటేటీ ప్రయతనిం జరుగుతంద్. అల్గే కల్భిమానానిని నేను తపు్ప పటటీను. 
దురభిమానం మాత్రం చీదరిస్తును. ఒకరకంగా మన కలం మా వాడు అని తటివారికి చేయంద్సేతు 
అందరూ అభివృద్ధి చెందుతారు. తద్వారా సమాజంల్ ఒక భాగం అభివృద్ధి చెందుతంద్. అల్గే 

అనిని కల్లు ఉంటే వస్దైక కటుంబం అవుతంద్. అల్ంటి 
కల్లని కలిపే ఆల్చనా వధానం కళ్యాణ్ గారిద్. నేను కూడా 
కల సంఘాల్లో ఎనోని పదవులు చేసిన వాడినే. కాన్ అద్ అక్కడి 
వరకే. ఇక్కడ నా వరగెం నా కటుంబం చాల్ పెద్దద్.

శతఘ్నిన్యాస్: మీరు పనిచేస్తుననిద్ ఎక్కవగా గ్రామీణ 
ప్ంతం. అక్కడ వాలంటర్ వయావసథి సచ్వాలయ వయావసథి 
అని ప్రభుతవాం ఎనోని ఏరా్పటులో చేసింద్ ద్నిపై మీ స్పందన 
ఏమిటి?

స్యి శరత్: గ్రామ సవారాజయాం గురించ్ ఎనోని మాట్లోడుకంట్ం మనం. 73 74 రాజాయాంగ సవరణలు అమలు చేసినప్పటికీ 
స్మారు 29 అధికారాలను స్థినిక సంసథిలక రాష్ట్ర ప్రభుతవాం బదల్యించలేదు. నాడు తెలుగుదేశం పాలనల్ గాన్ నేటి వైసిప 
పాలనల్ గాన్ అధికారాల బదల్యింపు పై ఎల్ంటి నిర్ణయం తీస్కోలేదు. నాడు టిడిప నేడు వైసిప గ్రామీణ వయావసథిలపై నిరలోక్షాయానిని 
ప్రదరి్శస్తునానియి. కేంద్రం ఇచేచి నిధులను మళ్ళుంచడమే కాకండా అధికారులను స్థినిక సంసథిలక ఇవవాడంలేదు. గ్రామాల్లో నేటికీ సరైన 

మౌలిక సదుపాయాలు లేవు. రోడులో లేవు, ఆస్పత్రులు లేవు, ప్థమిక చ్కిత్స కేంద్రాలల్ సిబబాంద్ లేరు, వయావస్యానికి ఎరువులు 
అందుబ్టుల్ లేవు, రకతు పర్క్ష కేంద్రాలు లేవు, అగినిమాపక బృంద్లు అందుబ్టుల్ లేవు, సరైన డ్రైనేజీ వయావసథి లేదు, డంపంగ్ యార్డి 
లు లేవు, కాసేపు వనోదం కోసం సినిమాకి వెళద్ం అంటే సరైన సినిమా హాళ్లో లేవు. ఏ రకంగాన్ పలెలోల్ ప్రజలు ఆనందంగా లేరు 
ఆందోళనల్ అయితే ఎలలోపు్పడూ ఉంటునానిరు. పంఛనులో కోల్్పయి ఉపాధి పనులు కోల్్పయి ఆఖరికి యువతను సైతం సరైన మారగెంల్ 
పెటటీకండా వారి భవషయాతతు నిరరథికమయేయాల్ ఎదుగు బొదుగు లేని వాలంటీర్ పని కలి్పంచ్ంద్ ప్రభుతవాం.
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శతఘ్నిన్యాస్: మీరు ఈడబూలో్యఎస్ కోసం పోరాటం చేశాను అనానిరు. మీరు 
రిజరేవాషనలోక స్ముఖమా?
స్యి శరత్: మనిష్ సేవాచ్ఛగా జని్మంచాడు కాన్ ప్రతిచోట అతను అను అతను 
గలుస్ ల్ ఉనానిడు అని రూసో వలపంచాడు. అంబేద్కర్ ఈ గలుస్లను 
స్మాజిక మరియు ఆరిథిక మైనవగా చూశారు. గాంధీ వనోభా భావెలు ఆ 
గలుస్లను నైతికమైనవగా చూశారు. సేవాచ్ఛ సమానతవాం సౌభ్రాతృతవాం కలిగిన 
సమాజం కావాలి. సేవాచ్ఛ సమానతవాం రాజాయాంగ మారగెం ద్వారా స్ధించవచుచి 
అయితే సోదర భావం కేవలం అనినివరాగెలక నాయాయం చేయడానికి జరిగే 
నిరంతర ప్రయతనిం ద్వారానే పెరుగుతంద్. ప్రజలల్ ఒక భాగం వవక్షక గురి 
అయినంతకాలం సోదర భావానిని స్ధించలేం. ఈ బ్ధయాత చటటీసభలల్ వారిద్ 
మాత్రమే కాదు. ఇద్ రాజాయాంగ నైతికత.

శతఘ్నిన్యాస్: ప్రస్తుత ప్రభుతవా పాలన పై మీ అభిప్యం?
స్యి శరత్: సతయామేవ జయతే అని ప్రవచ్ంచే దేశంల్ అబద్్దలకోరు ప్రభుతవాం ఇద్. మోసపూరితమైన వైఖరి కలిగినటువంటి ప్రభుతవాం ఇద్. నవరతానిల పేరట 
నయవంచన చేసిన ఘనత ఈ ప్రభుతావానిద్. కలీతు స్రా తాగి ప్రజలు మరణిసేతు సహజ మరణాలు అని ఇస్తురు తప్ప స్రా తయార్ద్రుల పై ఉక్కపాదం మోపరు. 
పైపెచుచి వపక్షాలపై వరుచుకపడతారు. పఆరి్స వషయంల్ ఉదోయాగులు మా జీతాలు తగిగెపోయాయి మొర్రో అంటుంటే లేదు పెరిగాయి అంటూ ప్రజలను మోసం చేసే 
ప్రయతనిం. రాష్్రానిని అపు్పల పాలు చేసి ప్రభుతవా ఆస్తులను తనఖా పెటిటీ ప్రజలపై పనుని భారం పెంచ్, యువతక నమ్మకం కలి్పంచ్ ఇవాళ వారికి ఉపాధి లేకండా చేసి, 
రైతలక డబుబాలు చెలిలోంచకండా ఇక్కటలో పాలు చేసి, ఇస్క మాఫియా పెరిగిపోయేల్ ఇస్క రేటులో పెంచ్ శ్రామికడి పొటటీ కొటిటీ.. ఒక ద్రుణమైన పాలన అంద్స్తునని 
అసమరథి ప్రభుతవాం. వధవాంసకర ప్రవృతితు కలిగిన ప్రభుతవాం ఇద్. పొరపాటున వారు మంచ్ చేసిన నమే్మ పరిసిథితిల్ ప్రజలు లేరు ఇవాళ. మదయాపాన నిషేధం అని నమ్మబలికి 
ఇపు్పడు మరో పాతికేళ్లో తాగకపోతే ఊరుకోం అనే పరిసిథితికి తీస్క వచ్చింద్ ప్రభుతవాం.

శతఘ్నిన్యాస్: ఇటువంటి పరిసిథితల్లో జనసేన తరపున మీ స్టీండ్ ఏంటి? జనసేనను ప్రజలు నమే్మ పరిసిథితిల్ ఉనానిరా..? పార్టీని ప్రజల్లోకి తీస్కవెళ్లోందుక ఎటువంటి 
కృష్ చేస్తునానిరు?
స్యి శరత్: ఇంతక ముందు చెప్పనటులో ఈ ప్రభుతవాం పాతికేళ్లో తాగక తప్పదు అని చెప్పకనే చెప్పంద్. కాన్ జనసేన మొదటి నుండి యువత పాతికేళలో భవషయాతతు కోసం 
పనిచేసే పార్టీ. మాటకి కటుటీబడి ఉండే పార్టీ. మాట తప్పం మడమ తిప్పం అని అబద్ధిలు చెపే్ప పార్టీ కాదు ఇద్. చాల్ కిలోయర్ గా మా సిద్ధింతాలు ఇవ అని చెప్ప వాటికి 
కటుటీబడి నడిచే పార్టీ. ఇప్పటికే ప్రజలు పవన్ కళ్యాణ్ కి మా సమసయా చెప్పతే పరిష్్కరం అయిపోతంద్ అని భావస్తునానిరు. సమసయాల పరిష్్కరానికి కేరాఫ్ అడ్రస్ జనసేన 
అని చ్నని పలలోవాడికి కూడా తెలిసిన పరిసిథితి. గతంల్ ఎనినికల ముందు కళ్యాణ్ గారు ఎనిని ఊరులో తిరిగినా ఏదో ఒక కళ్యాణ మండపంల్ కూరుచిని పార్టీ శ్రేణ్లత 
అక్కడికి వచ్చిన ప్రజలత మాట్లోడేవారు. అద్ ఆ నాలుగు గోడలు ద్టి వెళలోలేదు అని నా అభిప్యం. కాన్ ఇవాళ అదల్ ఆగిపోకండా ఇపు్పడు పార్టీ వేసిన కమిటీల 
ద్వారా ప్రజలక ప్రభుతవాం చేస్తునని మోస్లను తీస్కవెళ్తూ అల్గే పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆల్చనలను ప్రజలక చేరువ చేసే ప్రయతనిం చేస్తునానిం.

శతఘ్నిన్యాస్: ఆవరాభావ ద్నోత్సవ సభల్ కళ్యాణ్ గారి ప్రసంగం పై, వైసీపీ నుంచ్ వస్తునని వమర్శలపై మీ వశేలోషణ?
స్యి శరత్: ప్రభుతావానిని స్థిపస్తుం అని చెప్పన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసి భయపడిన వైసిప అధినాయకతవాం కొనిని కారుకూతలు కూసిన  మాట వాసతువం. సవాల్భం 
పక్కనపెటిటీ ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎవరైనా వసేతు అపు్పడు పొతతు సంగతి ఇ ఆల్చ్స్తుమనానిరే తప్ప మరొకటి కాదు. ఎంత ద్ర్శనికతత మాట్లోడారు ఆయన. 
రాజకీయం అంటే ఏంట్ చూపస్తు అనని మాటను స్రధికం చేస్కనానిరు. షణ్్మఖ వ్యాహం పేరిట జగన్ మేనిఫెసోటీ వడుదల చేశారు. ఆదయాంతం హృదయాంగా ఎంత 
దూరం ఆల్చనత అందరికీ అరథిమయేయాల్ ప్రసంగించారు. ఆత్మగౌరవానికి ఆధిపతయా అహంకారానికి మధయా పోరుల్ జనసేన వజయం ఖాయం. కష్టీలు తీరచిడానికి 
మానవతావానిని కటుటీబడి ధరా్మనికి ల్బడి మనం చేసే ప్రయతానినికి వజయం ఖచ్చితంగా చేకూరుతంద్. కాన్ న్ ధరా్మనికి అయితే మనం ల్బడి ఉంటునానిమో.. ద్నిని 
మన అసహాయత గా పరిగణించ్ కొందరు పాలకలు అరథిం పరథిం లేని వమర్శలు చేస్తునానిరు. జనసేన పాటించే ధర్మం అహంస. గురుతుంచుకోండి.. అహంస ఎంత గప్ప 
ధర్మమో... ధర్మం కోసం చేసే హంస కూడా అంతే గప్పద్. అల్ంటి హంసక పాల్పడడానికి ఏ జనసైనికడికి ఎల్ంటి సంకోచం లేదు.
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శతఘ్నిన్యాస్: రాబోయే స్రవాత్రిక ఎనినికల్లో మీరు పోటీ చేసే అవకాశం 
ఉందని కారయాకరతుల నుండి వనబడుతనని వారతులు ఎంతవరక వాసతువం?
స్యి శరత్: పదవుల కోసం కాదు నమి్మన వారి కోసం నిలబడడం మాత్రమే 
మనక తెలిసింద్. ఎవరైనా అల్ అనుకంటే అద్ వారి అభిమానం తప్ప పార్టీ 
ఏ బ్ధయాత చెప్పనా నిబదధితత చ్తతుశుద్ధిత చేయడం మాత్రమే నా కరతువయాం.

శతఘ్నిన్యాస్: మీరు తవారల్ గౌరవ డాకటీరేట్ అందుకోబోతనానిరు అని 
తెలిసింద్. ముందుగా శుభాకాంక్షలు. ఆ వవరాలు తెలియజేస్తురా?
స్యి శరత్: ధనయావాద్లు. అద్ నాక కూడా సంతష్నినిచ్చింద్. ఎందుకంటే 
ఆ డాకటీరేట్ ఐకయారాజయాసమితి అనుబంధ వభాగమైన స్మాజిక మరియు 
ఆరిథిక పరిషత్ క చెంద్న ప్రపంచ మానవ హక్కల పరిరక్షణ సమితి వారు 
ట్రాన్స్ఫరే్మషనల్ లీడరిషిప్ ల్ ఇస్తునానిరు. ఇద్ అనుచరులను ప్రభావతం చేసే 
నాయకతవా లక్షణాలకి దకే్క గురితుంపు.

శతఘ్ని న్యాస్ టీం అడగగానే మీ వలువైన సమయానిని మాక 
కేట్యించ్ మేము అడిగిన ప్రశనిలక ఎంత ఓపకగా సమాధానం 
చెప్పన మీక ధనయావాదములు శరత్ గారు. వచేచివారం మరొకరిత 
జనసేనత నా ప్రయాణంల్ కలుద్్దం.
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