
బుధవారం, 30 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన పార్టీ తిరుపతి, అనంతపురం సిటీ కమిటీల నియామకం
జనసేన పార్టీ తిరుపతి, అనంతపురం సిటీ కమిటీల నియామకానికి పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆమోదం తెలిపారు. ఇప్పటికే తిరుపతి నగర అధ్యక్షులుగా శ్రీ జగదీష్ 

రాజరెడ్డి, అనంతపురం సిటీ అధ్యక్షులుగా శ్రీ పొదిలి బాబురావును నియమించంచన సంగతి విదితమే. ఇపు్పడు ఈ రెండు సిటీలకు ఉపాధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదరుశులు, కార్యదరుశులు, 

సంయుక్త కార్యదరుశుల నియామకానికి ఆమోదం తెలిపారు. కమిటీల వివరాలు...

తిరుపతి నగర కమిటీ

ఉపాధ్యక్షులు:

శ్రీ తిప్పలింగం బాబ్జీ

శ్రీమతి బొకసం అమృత

శ్రీ కప్పల పారుధు

ప్రధాన కార్యదరుశులు:

శ్రీ దినేష్ జైన్

శ్రీ వీరిశెటిటీ సుమన్

శ్రీ భునపలిలి మునస్వామి

శ్రీ ఆనం బలరామ్ కృష్ణ

శ్రీమతి పరిమిశెటిటీ రాగసుధ

శ్రీ కండా రాజమోహన్

కార్యదరుశులు:

శ్రీ ఈరిశెటిటీ నాగారుజీన(చరణ్)

శ్రీ ఊడ్ స్యిదేవ్ యాదవ్

శ్రీ కాకరలి హేమంత్

శ్రీ తండాయ్ రాజేష్ ఆచారి

శ్రీ పోలిశెటిటీ మోహన్ రాయల్

శ్రీ షేక్ షర్ఫ్

శ్రీ రాజ రుద్రకిషోర్ రెడ్డి

శ్రీమతి బాధూర్ కోకిల

సంయుక్త కార్యదరుశులు:

శ్రీ బండారు కృష్ణ

శ్రీ పి. హేమకుమార్

శ్రీ సి. పవన్ కుమార్

శ్రీ వజగాని కోమల్ బాబు

శ్రీ స్రాయి శ్రావణ్ కుమార్

శ్రీ గుడ్మెటలి జీవన్

శ్రీ పగడాల లోకేష్

శ్రీ షేక్ టిపు్ప సుల్్తన్

శ్రీమతి మరుసు ల్వణ్య రేఖ

శ్రీ పెరుకల కిరణ్ కుమార్

శ్రీ కబాకు దివాకర్ రెడ్డి

శ్రీ దుదేల మణికంఠ

శ్రీ ఆనట్టీ భార్గవ్

శ్రీ ఎం. కిరణ్ కుమార్

అనంతపురం సిటీ కమిటీ

ఉపాధ్యక్షులు :

శ్రీ గుండాల సదానందం

శ్రీ గ్ందే దివాకర్

శ్రీ జకికిరెడ్డి ఆదినారాయణ

ప్రధాన కార్యదరుశులు :

శ్రీ కనికరం మేదర వంకటేశవారులి

శ్రీ రోళలి భాసకిర్

శ్రీ కమతం వంకట రమణ

శ్రీ కమతలం ఇమాం హుసేసేన్

శ్రీ అయ్యవారిపలిలి కాలేషా

శ్రీ పెండా్యల చక్రపాణి

శ్రీ దండ్యా ధరాజ్ భాషా

కార్యదరుశులు :

శ్రీ కత్తచెరువు నాగవిశవానాథ్

శ్రీ కుమ్మర మురళి కృష్ణ

శ్రీ బి. రాజేష్ కనానా

శ్రీ శీలం శేషాద్రి గౌడ్

శ్రీ కుంకాల ల్ల్ స్వామి

శ్రీమతి కుమ్మర సువర్ణ

శ్రీ కంచేపు వడ్డి స్యి సంపత్ కుమార్

శ్రీ శంగంశెటిటీ నాగారుజీన

శ్రీ నాయకుల ఆంజినేయులు

శ్రీమతి జకికిరెడ్డి పదా్మవతి

సంయుక్త కార్యదరుశులు :

శ్రీ బత్యల కేశవ

శ్రీ షేక్ బాబా వలి

శ్రీ ఆకుల ప్రస్ద్

శ్రీ బళ్లిరి అశోక్

శ్రీ మంగళ కృష్ణ

శ్రీ ఆకుల అశోక్

శ్రీ నెటిటీకంటి హర్ష్

శ్రీ దాసరి పవన్ కుమార్

శ్రీ వలలింశెటిటీ వంకట రమణ

శ్రీ నంబూరి జీవన్

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


బుధవారం, 30 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన తీర్ం పుచ్చుకున్న తిరుపతి సిటీ సీనియర్ లాయర్ ముకుకు సత్యవంతుడు
శతఘ్నా న్్యస్: తిరుపతి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ ఆశయాలు పార్టీ 
యొకకి సిదాధుంతలు ఇషటీపడ్ భవిష్యత్ తరాలకు మేలు జరగాలి అంటే పవన్ కళ్్యణ్ తోనే 
స్ధ్యమని నమి్మ తిరుపతి ప్రెస్ కలిబ్ నందు చత్్తరు జిల్లి అధ్యక్షులు డా.పసుపులేటి హరి 
ప్రస్ద్ తిరుపతి ఇంచారిజీ కిరణ్ రాయల్ ఆధవార్యంలో తిరుపతి సిటీ సీనియర్ ల్యర్ 
ముకుకి సత్యవంతుడు జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదరిశు 
శ్రీమతి ఆకేపాటి సుభాషిణి, తిరుపతి పటటీణ అధ్యక్షుడు రాజ రెడ్డి, జిల్లి ప్రధాన కార్యదరిశు 
రాజేష్ యాదవ్, జిల్లి కమిటీ సభు్యలు పి.ఆనంద్, జిల్లి సీనియర్ నాయకులు కృష్ణయ్య, 
జిల్లి యువనాయకులు, సుమన్ రాయల్ మరియు జనసేన నాయకులు పాల్్గనానారు.

చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావుని కల్సిన తాడేపల్్ల నగర పరిధిలో ఉన్న రైతులు
శతఘ్నా న్్యస్: మంగళగరి, జనసేన కారా్యలయంలో జనసేన పార్టీ చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ మరియు మంగళగరి 

నియోజకవర్గ ఇంచార్జీ చలలిపలిలి శ్రీనివాసరావుని కలిసిన తడ్పలిలి నగర పరిధిలో ఉననా (యూ1 రిజరవాడ్ జోన్) రైతులు. 

రైతులు మాట్లిడుత్ గతంలో అధికారంలో ఉననా టిడ్పి పార్టీ (యూ1 రిజరవాడ్ జోన్) ప్రకటించంది. అపు్పడు ఎమె్మలే్య ఆళలి 

రామకృష్ణ కి చెబితే మన పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే తొలగ చేదాదామని చెపా్పరు. మళ్లి ఆయన గెలుపుకు ఎంతో కృషి చేస్ము. 

వైఎస్సేర్ పార్టీ అధికారంలోకి వచచి 3 సంవతసేరాలు అవుతునానా కానీ ఎమె్మలే్య గారిని అడుగుతుంటే రేపు చేదాదాం ఎలులిండ్ 

చేదాదాం అని చెబుతునానారు. రైతులకు తోడుగా ఉంట్నని (యూ1 రిజరవాడ్ జోన్) ఎతే్తసే వరకు ప్రభుతవాంతో పోరాడతమని 

రైతులకు అండగా ఉంట్మని చలలిపలిలి శ్రీనివాసరావు పేర్కినానారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు దంతి రెడ్డి స్ంబిరెడ్డి, శ్రీధర్ రెడ్డి, తులసి బాస్, మరియు జనసేన పార్టీ తడ్పలిలి మండల 

అధ్యక్షులు స్మల నాగేశవార రావు (ఎస్.ఎన్.ఆర్), గుంటూరు జిల్లి సంయుక్త కార్యదరిశు బడ్ కోమలి, బలలి ఉమామహేశవార రావు, తదితరులు పాల్్గనానారు.

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


బుధవారం, 30 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేన క్రియాశీల కార్యకర్త, కుటంబ సభ్్యలను 
పరామరి్శంచిన జనసేన నాయకులు

*”15,000/- వేల రూపాయల” ఆరిథిక సహాయంతో పాటు “కివాంట్ యాభై కిలోల 
బియ్యం” అందచేత

శతఘ్నా న్్యస్: వరంగల్, నరసేంపేట పటటీణంలోని శంతినగర్ లో నివాసం ఉంటుననా 
జనసేన కార్యకర్త “నైనబోయిన శేషు కుమార్” యొకకి భార్య “రమ్య” ఇటీవల 
మరణించడంతో పశచిత్తపం చెంది “జనసేన పార్టీ వరంగల్ జిల్లి నాయకులు గొలలి 
రాజేంద్ర ప్రస్ద్ మరియు నరసేంపేట నియోజకవర్గ నాయకుడు మేరుగు శవ కోటీ 
యాదవ్ లు వారి కుటుంబ సభు్యలను పరామరిశుంచ నియోజకవర్గ జనసేన తరుపున 
“15 వేల రూపాయల ఆరిథిక సహాయంతో పాటు” కివాంట్ యాభై కిలోల బియా్యనినా” 
అందజేశరు. ఈ సందర్ంగా జన సేన కార్యకర్త శేషుకుమార్ కి” ఇదదారు ఆడ పిలలిలు” 
ఉండడంతో వారికి భవిష్యతు్తలో ఏ ఇబ్ంది వచచినా జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటుందని 
తెలపడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లి నాయకులు గడడిం రాకేష్, సురేష్, అభిల్ష్, 
నియోజకవర్గ జనసేన కార్యవర్గ సభు్యలు వంగ మధు, ఒరుసే రాజేందర్, యాకూబ్, 
రంజిత్, డ్విడ్, రమేష్, రాంబాబు తదితరులు పాల్్గనానారు.

మగ్ం గంతలో్ల నీరు చేరకుండా 
జనసేన సరి కొత్త ఐడియా

*పైలట్ ప్రాజెకుటీగా ఉప్పరపల్లి గ్రామంలో ప్రయోగం

శతఘ్నా న్్యస్: సిదదావటం, ఒకకి ఐడ్యా జీవితనేనా మారేచిసు్తంది అననా డైల్గ్ 
గుర్్తస్తంది కదూ.. ఇల్ అనుకుంటే మీరు భ్రమలో పడడిటేలి.. అవును మరి 
వరాషాకాలంలో చేనేత మగా్గల గుంతలోలికి నీరు చేరి ఇంతకాలం ఆరిథికంగా 
ఇబ్ందులపడడి చేనేత కారి్మకులకు వసులుబాటు కలి్పంచేందుకు జనసేన పార్టీ 
కనుగొననా ఐడ్యా.. మగ్గం గుంతలోలి నీరు చేరకుండా చేస్తంది. ఈ మేరకు 
వివరాలిల్వునానాయి. రాజంపేట జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇనాచిరిజీ మలిశెటిటీ 
వంకటరమణ ఆదేశల మేరకు జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కార్యదరిశు రాట్ల 
రామయ్య ఆధవార్యంలో.. మంగళవారం సిదధువటం మండలంలోని ఉప్పరపల్లి 
గ్రామంలోని మినుమల వంకటసుబ్య్య అనే చేనేత కారి్మకుని గృహంలో 
మంగళవారం పైలట్ ప్రాజెకుటీగా ప్రయోగం చేపట్టీరు. మగ్గం గుంతలోలికి వరషాపు 
నీరు ఊట దావారా వచచి చేరకుండా ఉండ్ందుకు ఆధునిక పదదాతిలో పాలిసిటీంగ్ 
చేశరు. ఈ సందర్ంగా జనసైనికులు మాట్లిడుత్.. మొదటగా కనినా మగ్గం 
గుంతలలో పాలిసిటీంగ్ చేపట్టీమని, ఈ ప్రయోగం విజయవంతమయినటలియితే 
రాజంపేట నియోజకవర్గంలోని అనినా మండల్లోలి ఉననా చేనేతల మగా్గల గుంతలకు 
పాలిసిటీంగ్ చేపడతమని తెలియజేస్రు.

శ్రీ కళ్్యణ వంకటేశ్వరస్్వమి ధ్వజస్తంభ ప్రతిషటీ మరియు 
కళ్్యణ మహోత్సవంలో జనసేన ప్రస్ద వితరణ

శతఘ్నా న్్యస్:  విజయనగరం జిల్లి, నెలిలిమరలి నియోజకవర్గం, డంకాడ మండలం, 
చంతలవలస గ్రామంలో శ్రీ కళ్్యణ వంకటేశవారస్వామి ధవాజస్తంభ ప్రతిషటీ మరియు 
కళ్్యణ మహోతసేవం సందర్ంగా ప్రస్దం మరియు యు.కె చలివేంద్రం కార్యక్రమం 
పినినాంటి రాజారావు ఆధవార్యంలో నిరవాహంచడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన 
నాయకులు, మరియు జనసైనికులు పాల్్గనడం జరిగంది.

సిధ్వటం ఎమ్మార్్వకి వినతిపత్రమిచిచున 
జనసేన

శతఘ్నా న్్యస్:  కడప జిల్లి, రాజంపేట నియోజకవర్గం, సిధధువటం, వైసీపీ వారు 
గుడ్ని గుడ్లో ఉననా లింగానినా మింగుతుంటే ఈ టీడీపీ వారు దేవాలయాల పకకిన 
భూములు ఆక్రమించ పార్టీ ఆఫీసు కరకు శంఖుస్థిపన చేసు్తనానారు. ఈ రెండు 
పార్టీలు కూడా దోచుకోవడం దాచుకోవడం తప్ప ప్రజలకు నా్యయం చేసేదేమి 
లేదు. సిధధువటంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాలయల హయాంలో శ్రీ రంగనాధ స్వామి ఉంది. 
అకకిడ చుటుటీ పకకిల ఖాళ్ సథిలం ఉంటే అకకిడ దైవ భజనలకు పారికింగ్ కు 
ఉపయోగంచేవారు. కానీ ఇపుడు టీడీపీ వారు 50 సంటులి ఆక్రమించ సరేవా నంబరు 
404, 405 పేరు మీద అనుసందాన పత్రము పుటిటీంచ 20 సంటలిలో టీడీపీ ఆఫీసు 
కడుతునానారు పకకినే విదా్యరుధుల హాసటీల్ కూడ ఉంది. గుడ్, పాఠశల లకు 100 
మీటరలి దూరం వరకు రాజకీయ పార్టీ ఆఫీసు పెటటీకూడదు అనే జాఞానం లేకుండా 
పార్టీ ఆఫీసు ఏరా్పటు చేయడం ఎంతవరకు నా్యయం అని మండల ఎమా్మరోవా 
కి సిధధువటం మండల జనసేన నాయకులు కటేటీ వంకట రాజేష్ ఆధ్యర్యంలో 
వినతిపత్రం అందించ టీడీపీ వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరడం జరిగంది. మీరు 
తవారగా పరషకిరించకపోతే గ్రామ ప్రజవకోసం పెదదా ఎతు్తన నిరసనలు, ధరానాలు 
చేస్్తమని జనసేన నాయకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన నాయకులతో 
పాటు గ్రామ ప్రజలు పాల్్గనడం జరిగంది.
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నషటీపోయిన ప్రతి రైతుకు నా్యయం జరిగేలా జనసేన కృషి
శతఘ్నా న్్యస్: త్రు్పగోదావరి, 2019లో రాష్ట్రం మొత్తం ఆత్మహత్య చేసుకుననా సుమారుగా 90 
మంది రైతులు వారికి ప్రభుతవాం దావారా ఇప్పటికీ ఏ భరోస్ కలి్పంచలేదు. ఆ విషయం తెలిసిన 
జనసేన పార్టీ దావారా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ సూచనల ప్రకారం బాధిత రైతు కుటుంబాలను 
త్రు్పగోదావరి జిల్లి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు కందుల దురే్గష్ నేతృతవాంలో పార్టీ బృందాలు 
పరామరిశుంచ వారికి నా్యయం జరిగే వరకూ పోరాడతయి. అదేవిధంగా అనపరి్త నియోజకవర్గంలో 
అనపరి్త గ్రామంలో కీరి్తశేషులు దావారంపూడ్ నరిసేరెడ్డి ఇల్గే ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయిన 
కుటుంబానినా పరామరిశుంచ వారి దగ్గర నుంచ ఆధారాలు తీసుకుని ఇంచారిజీ మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్, జిల్లి 
అధ్యక్షులకి నివేదిక ఇవవానునానారు. నషటీపోయిన ప్రతి రైతుకు నా్యయం జరిగేల్ కృషి చేస్్తరు.

అధికార పార్టీ ప్రజావ్యతిరేక కార్యక్రమ్లను 
ప్రజలకి తెల్సేలా చెపాపాల్: గాదె

శతఘ్నా న్్యస్: గుంటూరు, అధికారం ఉందని విర్రవీగుత్.. ప్రజలని పీడ్ంచ పిపి్ప చేసు్తననా 
ముఖ్యమంత్రి పాలనను అడుగడుగునా ప్రజలను చదరించుకుంటునానారని, దీనిని మరింత 
విస్తృతంగా ప్రజలోలికి తీసుకెళ్లిల్ కార్యక్రమాలని చేయాలని జనసేన పార్టీ గుంటూరు 
జిల్లి అధికార ప్రతినిధులుగా ఎనినాకైన వారికి సూచంచండం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
పార్టీ ఆఫీసులో ఏరా్పటు చేసిన కార్యక్రమంలో అధికార ప్రతినిధులుగా ఎనినాకైనా తవిటి 
భావనానారాయణ, ఆళలి హరిని సనా్మనించాను. రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా గుంటూరు జిల్లిలో 
జరిగే అనేక ప్రజా సమస్యలపై స్పందించాలని, ప్రసు్తతం నడుసు్తననా రాజకీయాలపై పూరి్త 
స్థియిలో విషయ పరిజాఞానం పెంపొందించుకోవాలని, పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్్యణ్ 
ఆశయాలను ప్రజలలోకి తీసుకెళిళి… జనసేన పార్టీని మరింత బలపేతం చేయాలని చెప్పడం 
జరిగంది. రాబోయే కాలం జనసేనదేనని.. ముఖ్యమంత్రి స్థినం పవన్ కళ్్యణ్ అధిరోహంచే 
విధంగా అందరూ పాటుపడాలని కోరడం జరిగంది. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లి నాయకులు, 
కార్యకర్తలు పాల్్గనానారు.

మ్నవతా్వని్న చాటకున్న చిలకం మధుసూదన్ రెడిడి
శతఘ్నా న్్యస్: ధర్మవరం, మానవతవానినా చాటుకుననా 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదరిశు & పిఏసి సభు్యలు 
మరియు ధర్మవరం నియోజకవర్గ ఇంచార్జీ చలకం 
మధుసూదన్ రెడ్డి. భాకరాపేట ఘాట్ లో యాకిసేడంట్ 
కు గురైన 41 మంది క్షతగాత్రులకు ఒకకికకిరికి 
10 వేలు అల్గే మృతి చెందిన 9 కుటుంబాలకు 
ఒకకికకిరికీ 20,000 రూపాయలు ఆరిథిక సహాయం. 
అల్గే అతి పేద కుటుంబాలకు 3 నెలలు సరుకులు 
ఉచతంగా పంపిణీ చేస్్తమని హామీ ఇచాచిరు.

విద్యూర్థి దీక్షకు సంఘీభావం తెలిపిన జనసేన
శతఘ్నా న్్యస్: రాజమండ్రి ఆర్టీస్ కళ్శల వదదా ఏ.బి.వి.పి ఆధవార్యంలో 
పెండ్ంగులో ఉననా స్కిలరిషాపు్పలు, ఫీజు ర్ ఎంబర్సే మెంట్ బకాయిలు 
వంటనే విడుదల చేయాలని, మరియు జాబ్ కా్యల్ండర్, జీవో నెం 77, 
ఉదో్యగ వయోపరిమితి తదితర సమస్యలపై చేపటిటీన విదా్యరిథి దీక్షకు 
సంఘీభావం తెలిపిన జనసేన పార్టీ త్రు్పగోదావరి జిల్లి అధ్యక్షులు 
కందుల దురే్గష్.

మూతలు లేని డ్రైనేజీ లకు మూతలు 
వేయంచడంలో జనసేన కృషి

శతఘ్నా న్్యస్: విజయనగరం నియోజకవర్గం 17 వ డ్విజన్ గత 
నాలుగు సంవతసేరాలుగా డ్రైనేజీ మూతలు లేని కారణంగా కారణంగా 
ఎన్నా ప్రమాదాలు జరుగుతునానాయి. దీనిని గమనించన జనసేన పార్టీ 
నాయకులు హుసేసేన్ ఖాన్, చక్రవరి్త అధికారుల దృషిటీకి తీసుకువళిలి 
సమస్యను పరిషకిరించడం జరిగంది.
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కొనసాగంపు తదుపర్ పేజీలో...

జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, NRI టమ్్స, 
జనసేనతో వార్ వార్ ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వార్ ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వార్ కృషి, జనసేనక్ వార్ 
తోడ్పాటు వార్ మాటలో్ల వివర్ంచే చక్కని వేదిక ... మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన తో నా ప్రయాణం.!
 

జనసేన పార్్ట అరకు పార్లమంట్ ఇంచార్గ్జ్ శ్రీ డ్. వంపూర్ గంగులయయూ తో శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన తో నా ప్రయాణం

శతఘ్నాన్్యస్: ముందుగా జనసేన పార్టీ కోసం ఎంతో కషటీ పడుత్, ఎన్నా సేవా 
కార్యక్రమాలు చేసూ్త, ప్రజలోలికి జనసేనని మరింత బలంగా తీసుకివలలిడానికి కృషి 
చేసు్తననా,  అరకు పారలిమెంట్ ఇంచార్్గజ్ గా భాద్యతలు నిరవాహసు్తననా మీకు మా జనసేన 
శతఘ్నాన్్యస్ తరపున అభినందనలు తెలియజేసు్తనానాం.

శతఘ్నాన్్యస్: ముందుగా మీ గురించ మరియు మీ కుటుంబం గురించ చెప్పండ్?
గంగులయ్య: నా పేరు డా. వంపూరి గంగులయ్య . జనసేన పార్టీ అరకు పారలిమెంట్ 
ఇంచార్్గజ్ గా బాధ్యతలు చేపడుతునానాను.
నా బార్యటీచర్, నాకు ముగు్గరు పిలలిలు...బాబు ఆంధ్ర యూనివరిసేటీ లో ఎంబిఏ , ఒక 
పాపా డ్సటీన్సే లో డ్గ్రీ చదువుతుంది , రెండో పాప ఆంధ్ర యూనివరిసేటీ లో ఎంఎసిసే 
చదువుతుంది. నాకు ఒక తము్మడు, ఇదదారు చెల్లిలు ఉనానారు.

శతఘ్నాన్్యస్: మీ గురించ మాకు తెలియజేయండ్?
గంగులయ్య: నేను ఒక ట్రైబల్ ని,  నేను ప్రసు్తతం ఎటువంటి జాబ్ చెయ్యటేలిదు. 
నాకు ఒక గా్యస్ కంపెనీ ఉంది. వ్యవస్య భూములు కూడా ఉనానాయి.  నా బిజినెస్ 
అంత మా బ్రదర్ చూస్్తరు. నేను పొలిటికల్ ఆకిటీవిటీస్ చేసూ్త, ప్రజా ఉద్యమాలు 
లో కూడా పాల్్గంటునానాను. చననాప్పటి నుండ్ సూకిల్సే లో విదా్యరిదా నాయకుడ్ గ 
ఉంటూ, ప్రజా ఉద్యమాలోలి పెరిగన వాడ్ని.  మాకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది గరిజన 
హకుకిల పరిరక్షణ సమితి ( ఓపిజిఆర్). ఓపిజిఆర్ అద్యక్షుడు గ పనిచేసనా పనిచేసిన 
సమయంలో గరిజనులకు సంబంధించన అనేక అంశలపై పోరాటం చేయటం 
జరిగంది. ఒక పకకిన సమస్యలపై పోరాటం చేసూ్త , గరిజన హకుకిలపై బలమైన 
పోరాటం చేసిన వ్యకి్తగా నాకంటు ప్రతే్యకమైన స్థినం ఏర్పడ్ంది.

శతఘ్నాన్్యస్: వా్యపార రంగలో ఉననా మీరు రాజకీయాలోలికి ఎందుకు వచాచిరు, దీనికి గల కారణం? 
గంగులయ్య: శ్రీ మెగాస్టీర్ చరంజీవి ప్రజారాజ్యం నుండ్ నేను రాజయకీయాలోలి  మీద, మెగా ఫ్్యమిలీ మీద నాకు ఉననాటువంటి వ్యకి్తగత అభిమానం మీద రాజకీయాలోలి 
ప్రవేశంచటం జరిగంది. ఈరోజు వరకు నేను ప్రజాక్షేత్రం లో నే ఉనానాను. పార్టీ ని బలోపేతం చేయటం, పార్టీ ఆశయాలు ను ప్రజలోలికి తీసుకెళలిటం కోసం త్రికరణ సుదిదాగా 
పనిచేసు్తనానాను. అందులో బాగంగా 2019 లో పాడ్రు ఎమెలే్య టికెట్ ఆశంచన నాకు రాజకీయ పరిణామాల కారణంగా,  శ్రీ పసుపులేటి బాలరాజు  పార్టీ లో చేరటం 
తో పార్టీ నిర్ణయం మేరకు అధినాయకుని మాటే శరోదార్యంగా వననాకికి తగ్గటం జరిగంది. అదే సమయంలో ఎంపి జనసేన అబ్యరిదా వనకికి తగ్గటం తో 2019 లో జనసేన 
ఎంపి అబ్యరిదాగా, పార్టీ కోసం పోటీ చేయటం జరిగంది. ఓటింగ్ శతం తగ్గనా కూడా, తెలుగుదేశం లో కేంద్ర మంత్రి గ చేసిన శ్రీ కిశోరే చంద్ర దేవ్, ప్రసు్తత వైసిపి సిటిటీంగ్ 
ఎంపి లకు దీటుగానిలబడ్ పోటి ఇవవాడమే కాకుండా, ప్రత్యరిదా పార్టీ అబ్యరుధులకు గటిటీబదులు ఇవవాటం జరిగంది. ప్రసు్తత సిటిటీంగ్ ఎంపి కి గరిజన సమస్యలపై గాని, గరిజన 
హకుకిలపై గాని, చటటీలపై గాని, బౌగోళిక సిథితి గతులపై గాని ఆచార వ్యవహారలపైన ఎటువంటి అవగాహన కూడా లేని మహళ్ ఎంపీ గా కనస్గుతుంది.

శతఘ్నాన్్యస్: అరకు నియోజకవర్గంలో జనసేనలోకి చేరికలుఎకుకివ జరుగుతునానాయి. 
దీనికి గల ప్రధాన కారణం?
గంగులయ్య: మైదాన ప్రాంతనికి, గరిజన ప్రాంతనికి చాల వ్యత్యసం ఉంటుంది.  
మైదన ప్రాంతంలో ఉండ్ సదుపాయాలు (రవాణా, కమూ్యనికేషన్సే) గరిజన 
ప్రాంతలోలి ఉండవు. సరైన సదుపాయాలు లేనప్పటికీ గరిజన సమస్యలు వలుగులోకి 
తీసుకురావటంలో కానీ, ప్రజల అవసరాలకు సంబంధించ మదదాతు ఇచే అంశం లో 
గాని..ఈ మద్య కుల్లు పై చచుచి రేపే విదంగా కుల దృవీకరణ పత్రాల విషయంలో 
మారు్పలు తీసుకోచంది ఇవనినా ఒక కోణం అయితే జీఓ03 అనేది 2000 సంవతసేరంలో 
ఈ ప్రభుతవాం తీసుకోచంది. ఈ జీఓ03 ప్రకారం గరిజన ప్రాంతమంత 5వ షెడ్్యల్ 
ప్రాంతనికి సంబంధించన ప్రాంతం...ఇందులో గరిజన ప్రాంతంలో సరవాహకుకిలు 
గరిజనులకు మాత్రమే చెందుతయి కారణం అందరు గరిజనులు కాబటిటీ. దీని ప్రకారం 
ఐటీడ్ఎ ప్రకారం జరిగే రిక్రూట్మంట్ లో గరిజనులకు  మాత్రమే చెందాలి. ఈ జిఒ 
మీద గరిజనేతరులు మాకు కూడా హకుకికలి్పంచాలని కోర్టీ వళళిటం,  రాష్ట్ర ప్రబుతవాం వాదన వినిపించటంలో విఫలం చెందటంలో, జిఒ ను సుప్రీమ్ కోర్టీ కటిటీవేయటం 
జరిగంది. ఈ జిఒ కోసం ప్రజలోలి నమ్మకం పెరిగ. పార్టీలోకి అనేక చేరికలు జరుగుతునానాయి. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేయటం తో అనేక మంది చేరుతునానారు. 
ఇందుకు ఉదాహరణగా వాకపలిలి గ్రామం మొత్తం తెలుగుదేశం, వైసిపి పార్టీల నుండ్ మాకుమ్మడ్గా పార్టీ లోకి చేరటం జరిగంది.

శతఘ్నాన్్యస్: గరిజనులు పండ్ంచన పంటకు గటుటీబాటు ధర కలి్పంచాలని మీరు చేసిన రైతు సభ పై ప్రభుతవాం చేపటిటీన చర్యలు? 
గంగులయ్య: గరిజనరైతులు పండ్సు్తననాపంటలకు, సేకరిసు్తననా అటవీ ఉత్పతు్తలకు సరైన గటుటీబాటు ధరలేక రైతులు అల్లిడ్పోతునానారని, 

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


బుధవారం, 30 మార్చి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కొనసాగంపు తదుపర్ పేజీలో...

పండ్ంచన పంటకు సరైన ధర లేక ఎటువంటి గత్యంతరం లేక ఇవాళ చటటీ వ్యతిరేక పంట స్గు చేపడుతునానారని, పండ్ంచన పంటకు గటుటీబాటు ధర కలి్పంచాలని 
సభలో కోరటం జరిగంది . ఈ మద్య కాలంలో గరిజన సహాకార సంసథి నుండ్ చైర్మన్ గా ఎనినాకైన స్వాతి రాణి, గరిజన ప్రాంతంలో ప్రశనాంచ పసుపు , మిరియాలు, 
కాఫీఉత్పతు్తల మీద గటుటీబాటు ధర ప్రకటించటం జరిగంది. దీనినా మేము జనసేన విజయం గ చెప్పగలను.

శతఘ్నాన్్యస్: టూరిజం అనేది అరకు ప్రధాన రెవిన్్య , టూరిజం అనేది గరిజనులకు ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతుంది? 
గంగులయ్య:  రెవిన్్య అనేది ప్రధానంగా గవరనామెంట్ కు మాత్రమే వళుతుంది. బొర్రా కేవ్సే రెవిన్్య కూడా ప్రభుతవామే తీసుకుంటుంది తప్ప చుటుటీపకకిల గ్రామాలను 
మాత్రం  అభివృధి చేయటం లేదు. పదా్మపురం గారెడిన్సే గాని, టూరిజం గెస్టీ హౌస్ లో , బొర్రా కేవ్సే లో గని కాలిస్4  ఉదో్యగులుగా గరిజనులను తీసుకునానారు గాని, పెదదా 
పోసుటీలు లో ఎకకిడ గరిజనులను తీసుకోలేదు. టూరిజం వలలి కలచిర్ దెబ్తింటుంది తప్పగరిజనులకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. దీనిపై గరిజనులకు ఉపయోగపడ్ల్ 
ఒక ప్రణాళిక రూపొందించ ప్రభుతవాం ముందుకువళ్ళిలి. 

శతఘ్నాన్్యస్: విశఖ ఉకుకిను ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిసూ్త జనసైనికులతో కలిసి 
మానవహారం గా ఏర్పడ్ నిరసన వ్యక్తం చేస్రు.  మీరు ఒక ఎంపి అయుంటే 
మీరు పారలిమెంట్ లో ఏ విదంగా పోరాటం చేసేవారు?
గంగులయ్య: గరిజన ప్రాంతం నుండ్ అనేక మంది ఈరోజు సీటీల్ పాలింట్ లో 
ఉద్యగాలు చేసు్తనానారు. విశఖ సీటీల్ పాలింట్ ప్రభుతవా రంగ సంసథి ల్ కనస్గతే 
రిజరేవాషన్ లు వస్్తయి. విశఖ ఉకుకిను ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకంగా జనసేన 
తరుపున , శ్రీ పవన్  కళ్్యణ్  అదావార్యలో ఎటువంటి పోరాట్నికైనా సిదదాం గా 
ఉనానాం.

శతఘ్నాన్్యస్: ఆదివాసి గ్రామాలోలి మౌలిక సదుపాయాలు కలి్పంచటంలో వైసిపి ప్రబుతవాం పూరి్తగా విఫలమైంది. రాబోయే రోజులోలి జనసేన అధికారంలోకి వసే్త 
ఆదివాసిలకు నా్యయం చేయగలరని భావిసు్తనానారా?
గంగులయ్య: ఖచతంగా జనసేననా్యయం చేసు్తంది. పాడ్రు నియోజకవర్గం లో చంతపలిలి నుండ్ సీలేరు కు వళ్ళి రోడుడి తీసుకంటే అది గ్రావల్ రోడుడి ల ఉంది తపి్పతే 
తరు రోడుడి వేసే పరిసిథితి లేదు అకకిడ. ఇప్పటివరకు ఈ ప్రబుతవాం రాషా్రానికి ఏమి చేసింది లేదు, కనీసం ఎకకిడ రోడుడి మరమతు్తలు గాని, రోడులి వేయటం గాని చేయటం 
జరగలేదు. కేంద్ర ప్రబుతవాం వేసిన రోడులి కూడా తన ఖాతలో వేసుకుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం. ఇప్పటికి కనినా గ్రామాలోలి డోలి తో ప్రజలను తీసుకెళ్ళిలిసేన పరిసిథితి. కనినా 
గ్రామాలోలి ఆసుపత్రి కి వళ్ళిలంటే డోలి మోత ఉపయోగంచాలి. థీని వలలి ప్రాణ  నషటీం కూడా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాంతం లో అభివృదిధు జరగటంలేదు అనేదానికి ఇది ఒక 
ఉదాహరణగా చెప్పవోవాచు.

శతఘ్నాన్్యస్: బాకె్సేట్ మైనింగ్ కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేయట్నికి మీ దైర్యం ఎవరు?   
గంగులయ్య: గరిజన హకుకిలు , గరిజన జాతి నాకు అండ. నాకు పవన్ కళ్్యణ్ గారి ఇచచిన 
దైర్యం మరియు జనసేన పార్టీ నా వనుక ఉంది అననా ఆత్మవిశవాసం,  బాకె్సేట్ మైనింగ్ 
కు ఈ ఉద్యమం చేయట్నికి నాకు ఉననా దైర్యం. బాకె్సేట్ మైనింగ్ అనేది ప్రైవేటు పరం 
కాకుండా గరిజనులకోసం జనసేన పోరాటం అనేది చేసు్తంట్ం

శతఘ్నాన్్యస్: రాష్ట్రం లో ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులూ ఉండగా, మీరు పవన్ కళ్్యణ్ 
గారినే నమ్మట్నికి గల కారణం?
గంగులయ్య: శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ మచచిలేని, ఏ రకమైనటువంటి స్వారధుం, ఏ రకమైన ఆలోచన లేనటువంటి  తనకుననా సరవా సుఖాలు ఒదులుకుని జీవతనినా ప్రజలకే అంకితం 
చేసిన వ్యకి్త. చంద్ర బాబు నాయుడు అయితే మోసం చేసే మనిషి, మాటలు చెప్పటం లో దిటటీ సందేహం లేదు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి మాట తప్పను మడం తిపా్పను అనానారు 
కానీ మాట తపా్పరు మడం తిపా్పరు. ఉదో్యగసు్తలు నిరసన్ చేసు్తంటే దాని పకకిదారి మళిళించడానికి జిల్లిల విభజన ప్రస్్తవన తీసుకువచారు. జిల్లిల ప్రకటనతో పూరి్త 
శస్త్రీయత లేకుండా ఇషటీం వాచనటుటీ విభజించారు. ప్రతీ సంవతసేరం జాబ్ కా్యల్ండరు అనానారు. గడ్చన రెండ్ళలిలో దాని ఊసే లేదు. ఒక న్టిఫికేషన్ లేదు. ఆకరికి 
జీతలు ఇవవాలేక రిటైరె్మంట్ రెండు సంవతసేరాలు పెంచారు.  రాషా్రానికి మేలు జరగాలంటే ఒకకి పవన్ కళ్్యణ్ దావార మాత్రమే అని ఈ సందర్ంగా చెపు్తనానాను. గరిజన 
నిధులు పకకిదారి పడుతుననా ఎవరు దాని మీద స్పందన లేదు, ఒకకి పవన్ కళ్్యణ్ మాత్రమే ఆ నిధులు గురించ మాట్లిడటం జరిగంది. ఆ నిధులు కేవలం గరిజనులకు 
మాత్రమే ఉపయోగంచాలని అయన చెప్పటం కూడా ఆయనకు గరిజనుల సమస్యలపై ఆయనకు ఉననా బాద్యత  ఆయనపై నమ్మకం కలగట్నికి ఒక కారణం.

శతఘ్నాన్్యస్: వైజాగ్ ని మూడు రాజదనులోలి ఒకటిగా ఎంచుకోవట్నికి కారణం అకకిడ ఉననా మౌలిక సదుపాయాలు తో జగన్ రెడ్డి ప్రభుతవాం ఎకుకివ అవినీతి చేయోచు, 
అననా దానిపై మీ అభిప్రాయం?
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గంగులయ్య: వైజాగ్ లో ప్రభుతవా భూములు కానివవాండ్, బంజరు భూములు వలలి కానివవాండ్ వైసిపి వైజాగ్ లో భూ దందా 
దురక్రమనలకు పాల్పడుతుంది. ప్రభుతవాం పేరు చెపే్త స్మాన్య ప్రజలు బయపడుతుననా పరిసిథితి ఏర్పడ్ంది. ప్రస్ంతనికి మారు 
పేరు ఐన వైజాగ్ ఇపు్పడు ప్రసంతతను కోలో్పయింది. ఇకకిడ ప్రజలు ఎవరు కూడా వైజాగ్ రాజదాని ఉండాలని కోరుకోవటం 
లేదు. అమరావతి నుండ్ పాలనా స్గసు్తంటేనే వైసిపి ఇనినా అరాచకాలు చేసు్తంటే, వైజాగ్ నుండ్ చేసే్త ఇంక ఎంత అరాచకం 
జరుగుతుందో అని ప్రజలు బయబ్ంతులకు గురవుతునానారు. 2024లో జనగణన జరిగతే అసంబ్లి మరియు పారలిమెంట్ స్థినాలు 
మారు్పలు చెందే అవకాసం ఉంటుంది. పారలిమెంట్ ని జిల్లి కేంద్రంగా చేసుకుని పరిపాలన చేసు్తననాపుడు, జనగణన జరిగన 
తరువాత ఈ పారలిమెంట్ స్థినానినాజగన్ రెడ్డి garu ఎం చేస్్తరో చూడాలి.

శతఘ్నాన్్యస్: గరిజన శఖ మంత్రి  పుష్ప శ్రీవాణి సంత నియోజకవర్గం లో బాలికలు బయటకు రాలేని పరిసిథితి. దీని పై మీ 
అభిప్రాయం ?
గంగులయ్య: సంత నియోజకవర్గం లో కూడా ఆడపిలలిలకు రక్షణ కలి్పంచలేని గరిజన శఖ మంత్రి  పుష్ప శ్రీవాణి, రాష్ట్రంలో విద్య 
సంసథిలలో ఎటువంటి రక్షణ కలి్పస్్తరు. పుష్ప శ్రీవాణి నిజమైన గరిజన మహళ్ కాదు మంత్రి మీద ఆరోపణలు ఉనానాయి. సంత 
నియోజకవర్గం లో బాలికపై అత్యచారం జరిగతే పటిటీంచుకని మహళ్ మంత్రి ఎందుకు అనేది తెలియటంలేదు .

శతఘ్నాన్్యస్:  ప్రజలు మారు్ప కోరుకుంటునానారు అని మీరు భావిసు్తనానారా?
గంగులయ్య: రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఓటు వేసినందుకు ప్రస్చితపం పడుతునానారు. ఒకకి అవకాశం అని అడ్గన 
వారికీ అవకాశం ఇచనందుకు తగన శసి్త జరిగందని ప్రజలు వాపోతునానారు. మారు్ప అనేది జనసేన 
దావారా మాత్రమే వసు్తందని ప్రజలోలి నమ్మకం అనేది ఏర్పడ్ంది. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ దావారా మాత్రమే మారు్ప 
వసు్తందని, మారు్ప కోసం జనసేన ఎం చేస్్తధో అనేది మేము ప్రజలోలికి బలంగా తీసుకెళిళి , జనసేన 
పార్టీ గెలుపు కోసం కృషి చేస్్తమని ఈ సందర్ంగా చెపు్తనానాను. నాయకుల నుండ్ రిపోర్టీ తెపి్పంచుకుని 
మాట్లిడ్ వ్యకి్త కాదు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్. అరకు లో ఐదు రోజులు ఉంది గరిజన గ్రామాలోలి తనే పర్యటన్ 
చేసి వారి సమస్యలు తెలుసుకని, వారి ఆచార వ్యవహరాలు తెలుసుకుననా ఏకైక పార్టీ నాయకుడు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్. 

శతఘ్నాన్్యస్: రాష్ట్రంలో సంచలనమైన  లో దుడ్డి మరణాలు 
వనుక , ప్రభుతవాం తీరు ?
గంగులయ్య: చాల ఘోరం లో దడ్డి మరణాలు. మండల కేంద్రానికి 45 కి.మీ దూరం లో ఉననా గ్రామంలో జీలుగు కలులి 
తగటం తో జరిగన ప్రమాదం లో 5గురు వ్యకు్తలు ప్రాణాలు కోలో్పవటం జరిగంది. అందులో ముగు్గర్ వ్యకు్తలు బతికే 
అవకాశం ఉననా, ఆయిల్ లేక పోవటం తోమేము ఇవవాలేము అని చెప్పటం కేవలం ప్రభుతవా వైపల్యం గా చెప్పవోచు. ఇవి 
కేవలం ప్రభుతవాం హత్యలు అని నేను కచచితంగాచెపా్తను. ఇప్పటకి వారికీ నషటీ పరిహారం ఇవవాకపోగా, సమస్యపై ఎటువంటి 
స్పందన లేదు. గరిజనులు అంటే ఎంత చననాచూపో ఈ సంఘటనతో చెప్పవోచు.

శతఘ్నాన్్యస్: అరకు పారలిమెంట్ అభ్యరిధు గా ఉననామీరు, పవన్ కళ్్యణ్ మీ మీద పెటిటీన బాద్యతలు ఎంతవరకు నివ్రహసు్తనానారు?
గంగులయ్య: నేను రాజకీయాలోలి ఫుల్ టైం గా నే ఉనానాను. శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ నా మీద పెటిటీన బాద్యతలు శకి్త వంచన 
లేకుండా కృషి చేస్్తను. జనాలోలికి ఇంకా పార్టీ తీసుకెళళిట్నికి చేయవలసిన కృషి చేసు్తనానాను. అందులో బాగంగా శ్రీ అలూలిరు 
సీతరామ రాజు  పాడ్రు జిల్లి లో నా సంత నిధులతో ఏరా్పటు చేసిన పార్టీ కారా్యలయం నిరి్మంచటం జరిగంది. తవారలో 
పార్టీ కార్యలయం ప్రరంబించటం జరుగుతుంది. చుటూటీ పకకిల ప్రజలు వచచిన  కూడా ఇబ్ంది కలగగుండా ఉండట్నికి 
కారా్యలయం నిరి్మంచటం జరిగంది.

శతఘ్నాన్్యస్: శతఘ్నాన్్యస్ గురించ మీ అభిప్రాయం?
గంగులయ్య: పెదదా పత్రికలు సైతం రిటర్నాస్ ఆశంచ మాత్రమే పై చేసు్తననాయి.  మీడ్యా అము్మడుపోతుననా ఈరోజులోలి, శతఘ్నా న్్యస్ ల్ంటి ఒక నిజాయితీ కలిగనటువంటి 
న్్యస్ ఛానల్ ని రన్ చేసు్తననాటువంటి మీకు అభినంధనలు. స్మాన్య వాణి ని వినిపించేది ఒకకి శతఘ్నాన్్యస్  మాత్రమే. శతఘ్నాన్్యస్ వారి ప్రయతనానినా నేను 
మనసూ్పరి్తగా అభినందిసు్తనానాను.  ఒకపకకి జాబ్ చేసుకుంటూ కళ్్యణ్ గారి ఆశయాలను ప్రజలోలికి తీసుకు వళ్లిలనే ఉదేదాశంతో పెటిటీనటువంటి శతఘ్నాన్్యస్ పేపర్ కి 
నా కృతజఞాతలు.
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