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ప్రభుత్వ కక్కుర్తి....పేదల కంటతడి!
* కేంద్ేం పేంపే ఉచిత బియ్ేం పేంపిణీ నిలిపివేత 
* స బిసిడీ భారేం త పి్పేంచుకునే య త్ేం
* ధాన్ేం సేక ర ణ ఆపేస్తామన్ కేంద్ేం
* వ రి రైతుల్లో ఆేందోళ న 

శతఘ్్ న్్స్:  మాది పేద ల ప్ర భుత్ేం... పేద ప్ర జ ల కు క డుపు నిేండా 
బువ్ పెట్ట డ మే మా ధ్్యేం...
- ఇది ముఖ్ మేంత్రి జ గ న్ ప దే ప దే వ లిలోేంచే చిల క ప లుకులు!
కానీ... పేద ల నోటి ద గ్గ ర ముద్ద ను సైతేం లాగేసుకునేలా జ గ న్ 
ప్ర భుత్ేం చ ర్ లు ఉేండ డేం అస లైన వాసతా వేం!
రేష న్ బియ్ేం ఉచిత పేంపిణీకి సేంబేంధేంచి వైకాపా ప్ర భుత్ేం 
తీసుకుేంటున్ నిర్ణ యాలను ప రిశీలిసేతా ఇది ఇట్్ట అర్ేం అవుతుేంది.
అస లు సేంగ తి తెలియాలేంట్ ప్ర ధాన మేంత్రి గ రీబ్ క ళ్్ణ్ 
అన్యోజ న (పీఎమ్ జీ కఏవై) అనే కేంద్ ప థకాని్ రాష్టేంల్ అమ లు 
చేసుతాన్ తీరుతెను్లు గ మ నిేంచాలి. ఆ ప థ కాని్ అమ లు చేయ డానికి 
తాజాగా వైకాపా ప్ర భుత్ేం పెటి్టన మెలిక ఏేంటో గ్ర హేంచాలి. దీనిపై 
కేంద్ేం చేసిన హెచ్చరిక ను అర్ేం చేసుకోవాలి. మొతాతానికి ఈ వివాదేం 
అటు పేద ల కు, ఇటు రైతుల కు ఎలా ఆేందోళ న క లిగిసతాేందో తెలుసుకోవాలి.
ఇవ నీ్ తెలిసేతా పేద లకు అేందాలిసిన బియ్ేంపై సైతేం జ గ న్ ప్ర భుత్ేం ఎలాేంటి రాజ కీయేం ఉప యోగిసతాేందో అవ గ త మ వుతుేంది. ఓ ప క్క ప థ కాని్ నిలిపివేసి కూడా ప్ర జ ల ను ఎలా 
అబ ద్ధ పు ప్ర చారేంతో మ భ్ పెడుతోేందో తేట తెలలో మ వుతుేంది. చెపే్పదొక టి, చేసేదొక టిగా వ్ ివ హ రిేంచే జ గ న్ ప్రభుత్ేం కుటిల తా్ని్ బ య ట పెట్్ట ఈ వ్ వ హారేం ల్తుల్లోకి వెళ్లోలేంట్ 
పూరా్ప రాలేంటో ఓస్రి చూడాలి.

* అరుదైన ప థ కేంపై అేంతులని నిరలో క్ష్ేం
క రోనా నేప థ్ేంల్ ఉపాధ కోల్్పయి విల విలలాడుతున్ పేద లకు ప్ర యోజ నేం చేకూరా్చల నే ఉదే్దశేంతో కేంద్ ప్ర భుత్ేం ఆత్మ నిర్భ ర్ కార్ క్ర మేంల్ భాగేంగా ప్ర ధాన మేంత్రి గ రీబ్ క లా్ణ్ 
అన్ యోజ న ప థ కాని్ 2020 ఏప్రిల్ ల్ ప్రారేంభేంచిేంది. దీని ప్ర కారేం దేశ వా్పతాేంగా పౌర స ర ఫ రాల శాఖ దా్రా అని్ చౌక దుకాణాల నుేంచి రేష న్ కారుడులు ఉన్ నిరుపేద ల కు 
ఉచితేంగా 5 కిల్ల బియ్ేం లదా గోధుమ లు, మ రో 5 కిల్ల ప పు్ప దినుసులు అేందిస్తారు. ఇలా దేశ వా్పతాేంగా 81.35 కోటలో మేంది ప్ర జ లకు ఆక లి బాధ లకుేండా చేయాల నేది ప్ర ధాన 
ల క్ష్ేం. ఇేందుకు దాదాపు రూ.1.7 ల క్ ల కోటులో ఖ ర్చ వుతుేంద ని మొద టోలో అేంచ నా వేశారు. అేంట్ కేంద్ేం పేంపిేంచే బియా్ని్ దేశేంల్ని రాష్ట్రాలు చౌక దుకాణాల దా్రా ఉచితేంగా 
పేంపిణీ చేయాలి. ఆ త రా్త ఈ ప థ కాని్ పొడిగిస్తా వ చా్చరు. ఇలా ఇప్ప టి వ ర కు 5 విడ తలుగా అమ లు చేసుతానా్రు. ఈ ప థ కేం ప్ర పేంచేంల్నే అతి పెద్ద ఆహార భ ద్త కార్ క్ర మేంగా 
నిలిచిేంది. దీని దా్రా అమెరికా జ నాభాకు రేండు రటలో మేంది, యూక జ నాభాకు 12 రటలో మేంది, యూర ప్ జ నాభాకు రటి్టేంపు మేంది పేద లు భార త దేశేంల్ ప్ర యోజ నేం పొేందుతార ని 
ఇేంట రే్ష న ల్ మోన ట రీ ఫేండ్ అేంచ నా వేసిేంది. ఇేంత టి అరుదైన ప థ కేం అమ లుల్ జ గ న్ ప్ర భుత్ేం నిరలో క్ష్ేంగా వ్ వ హ రిేంచిేంద న డానికి అనేక దృష్ట్టేంత రాలు ఉనా్యి. ఈ ప థ కేం 
మొద టి ద శ చివ రోలో కేంద్ ఆహార, పౌర స ర ఫ రాల శాఖ చేసిన ప రిశీల న దా్రా ఆేంధ్ర ప్ర దేశ్ ల్ కవలేం ఒక్క శాతేం క నా్ త కు్కవ బియ్ేం మాత్ర మే పేంపిణీ అయిేంద ని తేలిేంది. స్్ధనిక 
ప్ర భుతా్ల అవినీతి వ లలో నే ప థ కేం నీరుగారుతోేంద ని కేంద్ేం దృష్్టకి వ చి్చేంది.
అప్ప టోలో ‘‘కేంద్ేం పేద ల కోసేం ఉచితేంగా అేందిసుతాన్ బియా్ని్ పేంపిణీ చేయ డేంల్ కూడా ఇేంత టి నిర్ క్ష్ేం మేంచిది కాద ’’ని సేంబేంధత కేంద్ మేంత్రి ఆవేద న వ్ కతాేం చేశారు కూడా. 
ఆ త రా్త అయిదు విడ త లుగా ఈ ప థ కేం దా్రా బియ్ేం పేంపిణీ జ రిగిేంది.

* పేద ల కూటికి గేండి
తాజాగా ఈ ప థ కాని్ 2022 సెపె్టేంబ రు వ ర కు కేంద్ ప్ర భుత్ేం పొడిగిస్తా నిర్ణ యేం తీసుకుేంది. అయితే ఆరో విడ త పేంపిణీకి జ గ న్ ప్ర భుత్ేం మోకాల డిడుేంది. నాలుగు నెల లుగా ఈ 
ప థ కేం దా్రా పేంపిణీ కావాలిసిన బియా్ని్ నిలిపివేసిేంది. దాేంతో 2.68 కోటలో మేంది పేద ల కు రూ.2,051 కోటలో విలువైన బియ్ేం అేంద కుేండా పోయిేంది. అయితే ప్ర జ ల కు మాత్రేం 
కేంద్ేం బియ్ేం స ర ఫ రా కాలదేంటూ మ భ్ 5పెటి్టేంది.
త మ ది పేద ల ప్ర భుత్మేంటూ గ పా్పలు కొటు్టకునే జ గ న్ నిజ స్ రూపేం ఇద నే ఆరోప ణ లు విప క్షాల నుేంచి స్మాను్ల వ ర కు వెలులోవెతితానా వైకాపా ప్ర భుత్ేం నిమ్మ కు నీరతితాన టు్ట 
వ్ వ హ రిసతాేంది. ఈ వ్ వ హారేంపై ఎేంపీ జీవిఎల్ న ర సిేంహారావు రాజ్ స భ ల్ తీవ్ర స్్యిల్ అభ్ేంత రేం వెలిబుచా్చరు.
‘‘ ఇేంత వ ర కు ఈ ప థ కేం అయిదు ద శ ల దా్రా ఆేంధ్ర ప్ర దేశ్ ల్ 89 ల క్ ల కుటుేంబాల కు చెేందిన 2.68 కోటలో పేద ల కు ప్ర యోజ నేం క లిగిేంది. దాదాపు 25 ల క్ ల ట ను్ల బియ్ేం 
పేంపిణీ జ రిగిేంది. ఇేందుకు సేంబేంధేంచి రూ.5,500 కోటలో సబిసిడీ మొతాతాని్ కేంద్ ప్ర భుత్ేం రాష్ట్రానికి విడుద ల చేసిేంది కూడా. అయినా ఇపు్పడు వైకాపా ప్ర భుత్ేం ఆరో ద శ 
పేంపిణీల్ ఇేంత వ ర కు ఒక్క బియ్ేం గిేంజ ను కూడా పేంపిణీ చేయలదు. పైగా కేంద్ేం, ఫుడ్ కార్్పరేష నులో బియా్ని్ స ర ఫ రా చేయ లదేంటూ అబ ద్ధ పు ప్ర చారేం చేసతాేంది. నిజానికి రాష్టేం 
ద గ్గ ర 14 ల క్ ల ట ను్ల బియ్ేం నిల్ లు ఉనా్యి. ఈ ప థ కాని్ అమ లు చేయ డానికి నెల కు 1.2 ట ను్ల బియ్ేం స రిపోతాయి’’
అేంటూ కుేండ బ ద్ద లు కొట్్టరు. పేద లు ఆక లితో అల మ టిసుతాేంట్, కేంద్ేం ఇసుతాన్ బియా్ని్ పేంపిణీ చేయ డేంల్ కూడా వైకాపా ప్ర భుత్ేం తీవ్ర నిరలోక్ష్ేం ప్ర ద రిశిసతాేంద ని, దీని్ వెేంట నే 
నివారిేంచాల ని ఆయ న కేంద్ ఆహార మేంత్రి పీయూష్ గోయ ల్ కు విన్ విేంచారు. ఈ నేప థ్ేంల్ అన్ యోజ న ప థ కేం కిేంద బియ్ేం స ర ఫ రా వెేంట నే చేయాల ని, లక పోతే రాష్టేంల్ 
ధాన్ేం సేక ర ణ నే నిలిపి వేస్తామ ని కేంద్ మేంత్రి పీయూష్ గోయ ల్ హెచ్చ రిేంచారు. దాేంతో రాష్టేంల్ వ రి స్గు చేసే రైతులు ఒక్కస్రిగా ఉలికి్క ప డాడురు. కేంద్ేం ధాన్ేం సేక ర ణ 
నిలిపివేసేతా ఆ ప్ర భావేం ల క్ లాది మేంది రైతుల పై ప డుతుేంది. వాళలోేంతా ధాన్ేం అము్మడుకాక తీవ్రేంగా న ష్ట పోయే ప రిసి్తులు ఏర్ప డ తాయి. కేంద్ేం సేక రిేంచ క పోతే మిలలో రులో ధ ర ను 
త గి్గేంచేస్తారు. ఖ రీఫ్ స్గు మొద ల వుతున్ నేప థ్ేంల్ కేంద్ మేంత్రి ప్ర క ట న రైతుల్లో క ల వ రేం క లిగిసతాేంది.
అేంట్ జ గ న్ ప్ర భుత్ేం నిర్ణ యేం వ లలో అటు పేద ల నోటి ద గ్గ ర ముద్ద దూర మ వ డేంతో పాటు, ఇటు అన్ దాత లకు కూడా ఆవేద న క లుగుతోేంద న్ మాట .
* వైకాపా ప్ర భుత్ేం విేంత మెలిక 
కేంద్ేం అేందిేంచే బియా్ని్ పేంపిణీ చేయ డానికి కూడా అభ్ేంత రేం ఏమిట నే విష యాని్ల్తుగా విశ్లోష్సేతా జ గ న్ ప్ర భుత్ేం క కు్కరితా వ్ వ హారేం అర్ మ వుతుేంది. పేద ల ప్ర యోజ నాని్ 
కూడా ప టి్టేంచుకోకుేండా ఎలా నీచ రాజ కీయాలు ప్ర ద రిశిసతాేందో తెలుసుతాేంది. ఎలాగో తెలియాలేంట్ అస లు రేష న్ కారుడుల దా్రా జ రిగే పౌర స ర ఫ రాల తీరుతెను్లు అర్ేం చేసుకోవాలి. 
దేశేంల్ ఆహార పౌర స ర ఫ రాల విధానాని్ బ టి్ట మూడు ర కాల రేష న్ కారుడులు ఉేంట్యి. బిల్ పావ రీ్ట లైన్ , ఎబౌ పావ రీ్ట లైన్ , అేంతో్ద య అన్ యోజ న విధానాల దా్రా రేష న్ 
కారుడుల ను పేంపిణీ చేస్తారు. జాతీయ ఆహార భ ద్త చ ట్టేం (2013) నిబేంధ న ల ప్ర కారేం కొని్ కారుడుల ల బి్దదారుల ను రాష్ట ప్ర భుతా్లు త మ సేంత విధానాల దా్రా గురితాేంచ వ చు్చ. 
అయితే అన్ యోజ న , నిరుపేద లకు సేంబేంధేంచిన రేష న్ కారుడుల ల బి్ద దారుల ను కేంద్ేం స్చిేంచే నియ మ , నిబేంధ న ల ను అనుస రిేంచి గురితాేంచాలిసి ఉేంటుేంది. అలా ఆేంధ్ర ప్ర దేశ్ ల్ 
మొతతాేం 1.45 కోటలో రేష న్ కారుడులు ఉనా్యి. వీటిల్ జాతీయ ఆహార భ ద్ తా చ ట్టేం కిేంద కేంద్ేం రాయితీపై నితా్వ స రాలను ఇచే్చ కారుడులు 61 శాతేం వ ర కు ఉనా్యి. వీటి దా్రా 
చౌక ధ ర ల కు అేందిేంచే స రుకుల కు సేంబేంధేంచిన స బిసిడీని కేంద్ మే భ రిసుతాేంది. మిగిలిన కారుడుల దా్రా అేందిేంచే స రుకుల కు సేంబేంధేంచిన రాయితీ భారాని్ రాష్ట్రాల భ రిేంచాలి. 
ఆేంధ్రాల్ 88.75 ల క్ ల కారుడుల కు సేంబేంధేంచిన 2.68 కోటలో మేంది పేద లు జాతీయ ఆహార భ ద్ త చ ట్టేం ప రిధల్కి వ స్తారు. రాష్టేం గురితాేంచిన 56.71 ల క్ ల కారుడుల ప రిధల్ 1.57 
కోటలో మేంది ఉనా్రు. వీళలో కి బియ్ేం స ర ఫ రా చేయాలేంట్ నెల కు రూ. 270 కోటలో భారేం భ రిేంచాలిసి ఉేంటుేంది. కేంద్ేం అన్ యోజ న ప థ కేం ఆరో ద శ ల్ ఆరు నెలల కు రూ. 1,620 
కోటలో రూపాయ లు జ గ న్ ప్ర భుత్ేం మోయాలిసి వ సుతాేంది. ఈ నేప థ్ేంల్ రాష్టేంల్ని అని్ కారుడుల న్ జాతీయ ఆహార భ ద్త చ ట్టేం కిేంద కు తీసుకోవాల ని జ గ న్ ప్ర భుత్ేం కేంద్రాని్ 
కోరిేంది. ఇది ఖ రారు కాక పోవడేంతో కవ లేం రాయితీ భారాని్ త పి్పేంచుకోవాల నే క కు్కరితాతో మొతతాేం ప థ కానిక గేండి కొట్ట డానికి ప్ర భుత్ేం సిద్ధ ప డిేంది. ఇేందువ లలో పేద లు బియ్ేం 
అేందుకోలక పోయారు స రికదా, రేష న్ డీల రులో ఆరునెల ల్లో దాదాపు రూ. 180 కోటలో క మిష న్ ను కూడా కోల్్పయారు.
ఇలా రాయితీ సము్మను మిగులు్చకోవ డేం కోసేం జ గ న్ ప్ర భుత్ేం పేద ల ను, రైతుల ను, డీల రలో ను సైతేం ఆవేద న కు గురి చేసతాేంది. త మ ది పేద ల ప్ర భుత్మేంటూ ప దే ప దే చెపు్పకునే జ గ న్ 
వాసతా వేంల్ పేద ల ప్ర యోజ నానిక గేండి కొట్ట డాని్ ఇపు్పడు స్మాను్లు సైతేం జీరి్ణేంచుకోలక పోతునా్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ధ్యాన గురువు శ్రీ సుభాష్ పత్రిజీ ఆత్మక్ శంతి చేకూరాలి 
-శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

శతఘ్్ న్్స్: పిరమిడ్ ధా్న ప్రక్రియ గురువు శ్రీ సుభాష్ పత్రిజీ శివైక్మ్ చెేందటేం ధా్న అభా్సకులను ఎేంతో వేదనకు ల్ను చేసిేంది. 
ధా్నేం విలువను, అవసరాని్ అేందరికీ చేర్చడేంల్ గురువుగా ఆయన తన వేంతు బాధ్తను పరిపూర్ణేంగా నిర్రితాేంచారు.
నేను చిత్ర పరిశ్రమల్కి రాక ముేందు శ్రీ సుభాష్ పత్రిజీతో ధా్నేం, సేంబేంధత అేంశాలపై సేంభాష్ేంచి, కొని్ విషయాలు తెలుసుకోవడేం 
జరిగిేంది. శివైక్మ్ చెేందిన శ్రీ పత్రిజీ ఆత్మకు శాేంతి చేకూరాలని భగవేంతుణ్్ణ ప్రారి్సుతానా్ను. ఆయన కుటుేంబ సభు్లకు, ఆయన శిష్ 
బృేందానికి నా ప్రగాఢ స్నుభూతి తెలియచేసుతానా్ను అని పవన్ కళ్్ణ్ గారు తెలిపారు.

జోగులంబ గద్్వల జిలలా నియోజకవర్ం జనసేన క్రియాశిలక సభయాత్వ కిటలా పంపిణీ కారయాక్రమం

శతఘ్్ న్్స్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ గారి ఆశయాల కోసేం, జనసేన పారీ్ట ఉపాధ్క్షులు మహేందర్ రడిడు, తెలేంగాణ రాష్ట ఇేంచార్జ్ నేమురి శేంకర్ గౌడ్, తెలేంగాణ రాష్ట 
నాయకులు రామ్ తలులోరి పిలుపు మేరకు బుధవారేం జోగులాేంబ గదా్ల జిలాలో, నియోజకవర్గేంల్ క్రియాశీలక సభ్త్ేం నమోదు చేసుకున్ సభు్లకు కిటలో పేంపిణీ కార్క్రమేం జనసేన 
పారీ్ట తెలేంగాణ రాష్ట యూత్ విేంగ్ ఎగిజ్కూ్టివ్ మెేంబెర్ ఎేం.డి మహబూబ్ ఆధ్ర్ేంల్ పేంపిణీ చేయడేం జరిగిేంది.
ఈ కార్క్రమానికి ముఖ్ అతిథులుగా తెలేంగాణ రాష్ట యూత్ విేంగ్ అధ్క్షులు వేంగ లక్ష్మణ్ గౌడ్ హాజరయా్రు. ఈ సేందర్భేంగా లక్ష్మణ్ గౌడ్ మాట్లోడుతూ.. గదా్ల్ జిలాలో, 
నియోజకవర్గేంల్ క్రియాశీలక సభ్త్ేం నమోదు చేసుకున్ ప్రతి ఒక్క సభు్నికి, సభ్తా్లు నమోదు చేయిేంచిన ప్రతి ఒక్క కో-ఆరిడునేటర్సి కి హృదయపూర్క ధన్వాదాలు 
తెలియజేస్రు..
అదే విధేంగా గదా్ల జిలాలోల్ పారీ్ట బల్పితేం కోసేం, కార్కరతాలు బలేంగా ముేందుకు రావాలి ఎేందుకేంట్ అేందరి పారీ్టల నాయకులు కార్కరతాలను వారి రాజకీయ లబి్ద కోసేం 
వాడుకుేంటునా్రు. ఒక్క జనసేన పారీ్ట మాత్రమే కార్కరతాల యోగక్షేమాలు చూసుతాేంది. అలాేంటిదే మన ఈ క్రియాశీలకసభ్త్ేం అని అనా్రు.
తెలేంగాణ రాష్టేంల్ ప్రజల పక్షాన, యువత పక్షాన, అని్ేంటిల్ రాష్ట ప్రభుత్ేం పూరితాగా విఫలేం అయిేంది. దీని్ ఎదురుకోవడానికి ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు ఒకో్క పవన్ కళ్్ణ్ గారిలా 
సమాజశ్రేయసుసి కోసేం పిడికిలి బిగిేంచి, కదేం కదలాలి అని ధైరా్ని్ ఇచా్చరు.
మరియు తెలేంగాణ రాష్టేంల్నే మొట్టమొదట జనసేన పారీ్ట నుేంచి, “జనేంల్కి జనసేన అనే పేరుతో పల్లో పల్లో ఎగరాలి పవనన్ జేండా అనే పదేంతో నాగర్ కరూ్ల్ నియోజకవర్గేంల్ 
పాదయాత్ర చేయడేం జరుగుతుేంది దానికి మీ అేందరి ఆశీసుసిలు కావాలి అని కోరారు.
అదేవిధేంగా గదా్ల్ గడడు మీద మహబూబ్ ఆధ్ర్ేంల్ జనసేన జేండా బలేంగా ఎగరాలి.. తెలేంగాణ రాష్టేంల్ జనసేన పారీ్ట గెలుపు ప్రస్్నేం మన ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో 
నుేంచే మొదలుకావాలి. కచి్చతేంగా మొదలుఅవుతుేంది. భవిష్తుతాల్ తెలేంగాణ గడడు మీద మన జనసేన జేండా రేప,,రేప,,రప,,రపలాడుతూ ఎగరాలి అని జనసైనికుల్లో జోష్ నిేంపారు.
ఈ యొక్క కార్క్రమేంల్ జనసేన పారీ్ట ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో యూత్ విేంగ్ అధ్క్షులు బైరపోగు స్ేంబశివుడు, జనసేన పారీ్ట ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిలాలో యూత్ 
విేంగ్ ఉపాధ్క్షులు ఎమ్ రడిడు రాకష్ రడిడు, నాగర్ కరూ్ల్ జిలాలో నాయకులు కోడిగేంటి స్యి, స్ర్, ఎడలో శివ, గదా్ల్ జిలాలో నాయకులు, జగదీష్, వెేంకట్శ్, శవ, సిదు్ద, మొయిన్, 
యుగేేందర్, శ్కర్, తిరుమల్, అేంజి, జానీ, పలలోష్, రాజు, ప్రేమ్, సేంతోష్, మరియు జిలాలో జనసైనికులు పెద్ద ఎతుతాన పాల్్గని కార్క్రమాని్ విజయవేంతేం చేశారు..!

తూరంగి మహాలక్ష్మి నగర్ లో పరయాటంచిన 
పంతం నానాజీ

శతఘ్్ న్్స్:  కాకినాడ రూరల్ మేండలేం, తూరేంగి మహాలక్ష్మి నగర్ ల్ పర్టిేంచిన 
జనసేన పారీ్ట పీఏసీ సభు్లు, కాకినాడ రూరల్ ఇేంచార్జ్ పేంతేం నానాజీకి స్్నిక 
మహళలు ఆ ప్రాేంతేంల్ డ్రైనేజీ లు సరిగా లవని, పారిశుద్ేం నిర్హణ చాలా 
దారుణేంగా ఉేందని పేంచాయతీ సిబ్ేందికి ఎని్స్రులో చెపి్పన పటి్టేంచుకోవడేం లదని. 
త్రాగునిటీ సమస్ ఉేందని, పేందుల బెడద ఎకు్కవగా ఉేందని తెలిపారు… త్రల్ 
అధకారులకు ఈ సమస్లపై వినతిపత్రేం ఇదా్దమని లని పక్ేం ల్ నిరసన తెలిపుదామని 
మరియు ఏదైనా స్చ్ేంద సేంస్ దా్రా మీ సమస్లకి కొేంత సమయేం తీసుకుని 
పరిష్ట్కరము చూపిస్తామని తెలిపారు.

సేవ్ ధర్మవరం కారయాక్రమం – 16 వ రోజు
శతఘ్్ న్్స్: ధర్మవరేం నియోజకవర్గేం జనసేన పారీ్ట ఆధ్ర్ేంల్ సేవ్ ధర్మవరేం 16 
వ రోజు కార్క్రమేంల్ బాగేంగా.. 7 వ వార్డు కశవ నగర్ ల్ జనసేన పారీ్ట రాష్ట ప్రధాన 
కార్దరిశి ఛిలకేం మధుసుధన్ రడిడు పర్టిేంచి.. ప్రజల కష్ట్టలను తెలుసుకొని తప్పకుేండా 
జనసేన పారీ్ట అధకారేంల్కి వచా్చక ప్రతి ఒక్కరికి నా్యేం చేస్తామని హామీ ఇవ్డేం 
జరిగిేంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనాని జన్మదిన వేడుకల ఏరాపాటలాలో బాగంగా ఎచ్చెరలా జనసేన సమావేశం
శతఘ్్ న్్స్: శ్రీకాకుళేం జిలాలో, ఎచె్చరలో నియోజకవర్గేం జనసేన పారీ్ట కేంద్కారా్లయేంల్ నిర్హేంచినటువేంటి నాయకులు, జనసైనికులు సమావేశేంల్ ముఖ్ేంగా రాబోవు 
సెపె్టేంబర్2 వ తేదీన జనసేన పారీ్ట అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ జన్మదిన సేందర్భేంగా ప్రతీ గ్రామేంల్ ఉన్ జనసైనికులకు, అభమానులకు నాయకులకు ఈ జన్మదిన వేడుకలు నుేండే ప్రతీ 
గ్రామేంల్ పారీ్ట బల్పేతేం చేసేేందుకు కృష్ చేయాలని, కొని్ అేంశాలను నియోజకవర్గ నాయకులు కాేంతిశ్రీ తెలిపారు…. అవి 
ప్రతీ గ్రామంలో జనసేనపార్టీ జండా ఆవిష్కరణ జరగాలి.
గ్రామాలోలో ప్రజలు జనసేనపార్టీలో చేరికలు ఉండే విధంగా చెయ్యూలి
ఫ్లోక్్సలు కట్టీటపుడు సినిమాలోలో ఫొటోలు కాకండా రాజక్య ఫొటోలు వెయ్యూలి,
జనసేనపార్టీ సిద్ధంతాలు.., !! షణ్ముఖహ్యూహం, మేనిఫ్స్టీ….!! కౌలు రైతులక30 కోట్లో..!! గాజుగాలోస్, 
ఇతర సేవా కారయూక్రమాలు వంటివి ఫ్లోక్్సలోలో ప్రాధానయూత ఇవావాలి…
అలాగే మిగతా కార్క్రమాలు నిర్హేంచే వారు ముేందుగా తెలియజేయాలని కోరారు. ఇప్పటిక 
నియోజకవర్గేంల్ పారీ్ట బల్పేతేంల్ భాగేంగా కేంద్ేం పెటి్టన ఉచిత గా్స్ పేంపిణీ కార్క్రమేం ప్రతీ 
గ్రామేంల్ పేదవారికి గురితాేంచి వారికి గా్స్ అేందిసుతాన్ జనసైనికులను అభనేందిేంచారు. ఈ కార్క్రమేంల్ 
జనసైనికులు కూడా వారి సలహాలు స్చనలు తెలియజేస్రు.

నేతన్నల సమసయాల పర్ష్కుర దిశగా ఉమ్మడి కర్్నల్ లో జనసేన పరయాటన

శతఘ్్ న్్స్: జనసేన పారీ్ట అధనేత కొణ్దల పవన్ కళ్్ణ్ ఆదేశాల మేరకు మరియు జనసేన పారీ్ట పీఏసీ చైర్మన్ నాదేండలో మనోహర్ స్చనల మేరకు.. చేనేత కళ్కారుల సమస్లు 
పరిష్ట్కరేం దిశగా రాజకీయ చైతన్ేం కొరకు మరియు చేనేత వరా్గల్లో జనసేన పారీ్ట సిదా్ధేంతాలను బలేంగా తీసుకువెళలోడానికి బుధవారేం ఉమ్మడి కరూ్ల్ జిలాలోల్ పర్టిేంచడేం 
జరిగిేంది. ఈ పర్టనల్భాగేంగా కోడుమూరు పట్టణేం చేనేత కాలనీల్ చేనేతల గృహాలకు స్యేంగా వెళ్లో వారి సమస్లు అడిగి తెలుసుకునా్రు
ఈ సేందర్భేంగా చేనేతల సమస్లు వారి మాటల్లో……
మానవాళ్ మనుగడకు వస్తేం నేసిచి్చన నేతన్ నేడు దీనసి్తిల్ ఉనా్డు. ఒకపు్పడు కుటుేంబేం మొతతాేం నేతనేసే పరిసి్తి ఉేంట్ నేడు పనికి తగిన ఆదాయేం లకపోవడేం వలన బిడడులను 
చేనేత రేంగేం వైపు నడిపిేంచలని పరిసి్తి ఏర్పడిేంది. కుటుేంబేంల్ని నలుగురు వ్కుతాలు కలిసి ఒక చీరను నేయాలి అేంట్ 7 రోజుల నుేండి 10 రోజులు పడుతున్ప్పటికీ దాని దా్రా 
వచే్చ ఆదాయేం కవలేం 2000 రూపాయలు నుేండి 3000 రూపాయలు మాత్రమే. కుటుేంబేంల్ని నలుగురు వ్కుతాలు నెల మొతతాేం కష్టపడి నేత నేసితా వచే్చ ఆదాయేం సరాసరి 5000 
నుేండి 6000 మాత్రమే. చాలీచాలని ఆదాయేంతో కుటుేంబాని్ పోష్ేంచలక బిడడులను చదివిేంచలక వారి చదువులకు మరియు పిలలోలకు వివాహాలకు వడీడులకు అపు్పలు తెచి్చ ఆ అపు్పలు 
తీర్చలక ఆత్మహత్లు చేసుకుేంటున్ నేతన్లు ఎేందరో ఉనా్రు. ఆరి్క ఇబ్ేందులు తటు్టకోలక చేనేత కారి్మకులు ఆత్మహత్లకు పాల్పడటేం నిజేంగా ప్రభుతా్ల వైఫలా్లకు 
నిదరశినమని తెలియజేశారు. పెరుగుతున్ న్లు, పటు్ట రేటలో వలన కష్ట్టనికి తగిన కూలీ రావట్లోదని ఆవేదన చెేందుతున్టులో తెలిపారు.
నేతన్ నేసతాేం పథకేం కూడా ఒక కుటుేంబేంల్ నలుగురు నేత నేసే వ్కుతాలు ఉేంట్ కవలేం ఒక్కరిక ఇసుతానా్రని తెలిపారు. ప్రభుత్ేం ససైటీల దా్రా పని కలి్పేంచి గిటు్టబాటు కూలీ 
ఇసేతా బాగుేంటుేంది అని కొేంతమేంది కోరారు.ప్రభుత్ేం అేంతో్దయ కారుడులు ఇచి్చ ఆదుకోవాలని కోరారు. ప్రభుత్ేం చేనేత కళ్కారులకు సబిసిడీతో ముడి సరుకును అేందిేంచి 
అలాగే వారు వేసిన వస్్రాని్ వారే మార్కటోలో అము్మకునే సహకారాని్ అేందిేంచగలిగితే కష్ట్టలు, కనీ్ళలో నుేండి మరియు దళ్రుల నుేండి చేనేత కళ్కారులను బ్రతికిేంచి చేనేత కళ్ళను 
వేందేళలోపాటు సజీవేంగా ఉేంచగలిగిన వారవుతారు లకపోతే నేడు నేతన్ల పరిసి్తి ఎలా ఉేందేంట్ “రాత్రి చనిపోతే దీపేం లదు పగలు చనిపోతే కూడు లదు” అనే పరిసి్తులు నేతన్లు 
దయనీయమైన సి్తిల్ బతుకుతునా్రు. ఈ సేందర్భేంగా చేనేత కళ బ్రతికి చేనేత కళ్కారుల జీవన సి్తిగతులు మెరుగుపడాలేంట్ ప్రతి చేనేత కుటుేంబానికి 3 మూడు సెేంటులో స్లేం 
కట్యిేంచి మరియు షెడుడు కటు్టకోవడానికి సహాయేం అేందిేంచి దానితోపాటు ముడి సరుకు సబిసిడీ దా్రా అేందిేంచి నేతన్ నేసిన వస్్రాని్ వారే మార్కటోలో తగిన ధరకు అము్మకునేలా 
సహకారేం కోరారు. కోడుమూరు నియోజకవరా్గలల్ చేనేత కళ్కారులనుేండికర్రె సరస్తి, మధు, భాస్కర్ తదితర కళ్కారుల కుటుేంబాలు జనసేన పారీ్టల్ చేరడేం జరిగిేంది. 
చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు పారీ్ట కేండువా గుపి్ప వారిని పారీ్టల్కి ఆహా్నిేంచారు.ఈ కార్క్రమేంల్ జనసేన పారీ్ట రాష్ట చేనేత వికాస విభాగేం చైర్మన్ చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు, పారీ్ట రాష్ట 
కార్దరిశి బేతపూడి విజయ శ్ఖర్, పారీ్ట రాష్ట చేనేత వికాస విభాగేం ప్రధాన కార్దరిశి అడపా సురేేంద్, చేనేత వికాస విభాగేం ప్రధాన కార్దరిశి పర్తేం మధు, రాష్ట చేనేత వికాస 
విభాగేం కార్దరుశిలు జేంజనేం స్ేంబశివరావు, పారీ్ట మేంగళగిరి-తాడేపలిలో మునిసిపల్ కోఆరిడునేటర్ వెేంకటమారుతి రావు, చిలలోపలిలో యూత్ అధ్క్షులు షేక్ వజిర్ భాష మరియు పారీ్ట 
నాయకులు మరియు చేనేత కళ్కారులు పాల్్గనా్రు. ఈ కార్క్రమేంల్ జనసేన రాష్ట కార్ నిర్హణ కమిటీ సభు్లు యడలోపలిలో విశ్, కరూ్లు జిలాలో కార్ నిర్హణ కమిటీ సభు్లు 
శ్రీనివాసులు గౌడ్, ఎేం. ష్టలు భాష. కోడుమూరు నియోజకవర్గ నాయకులు ఆకెపోగు రాేంబాబు, సి.లక్ష్మన్, కె. కృష్ణ బాబు, ఎలలోప్ప, రాజు, గిరీష్, విజయ్ కుమార్, బాలు, విజయ్, 
గోపి, మధు, భాస్కర్, మాసుేం, నాగరాజు వినయ్, కరూ్లు జిలాలో నాయకులు బి మేంజునాథ్, బి సుధాకర్, కార్కరతాలు, జనసైనికులు పాల్్గనడేం జరిగిేంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కలం సేవలను కొనియాడిన గుంటూరు జనసేన
శతఘ్్ న్్స్: గుేంటూరు, అతి స్మాన్ కుటుేంబేంల్ జని్మేంచి అకుేంఠిత దీక్తో అత్ేంత 
క్రమశిక్ణతో ప్రపేంచ అేంతరిక్ రేంగేంల్నే భారతదేశానికి ఓ ప్రతే్క స్్నాని్ ఏర్పరచిన 
మహనీయుడు, కారణజను్మడు మాజీ రాష్టపతి, భారతరత్ ఏపీజే అబు్దల్ కలాేం అని జిలాలో జనసేన 
పారీ్ట అధ్క్షుడు గాద వెేంకట్శ్రరావు అనా్రు. బుధవారేం అబు్దల్ కలాేం వర్ధేంతి సేందర్భేంగా పారీ్ట 
జిలాలో కేంద్ేంల్ ఆయన చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘననివాళులు అరి్పేంచారు. ఈ సేందర్భేంగా 
గాద వెేంకట్శ్రరావు మాట్లోడుతూ… అబు్దల్ కలాేం జీవితేంల్ని ప్రతీ అేంశేం ఆదరశినీయమని, 
నేటి యువత ఆయన జీవిత స్రాని్ ప్రామాణ్కేంగా తీసుకొని తమ తమ రేంగేంల్ విజయాలను 
స్ధేంచాలని కోరారు. అబు్దల్ కలాేం మహా జాఞాన సేంపను్డని అతని మేధసుసి మొతతాేం దేశాభవృది్ధకి, 
దేశ రక్ణక వినియోగిేంచాడని కొనియాడారు. యువకులకు, విదా్రు్లకు తన జాఞానాని్ ప్రస్దిస్తా ఆ 
క్రమేంల్నే స్ర్గసు్లు అయిన అబు్దల్ కలాేం జీవితేం చరితార్ధమైనదని గాద వెేంకట్శ్రరావు అనా్రు. 
కార్క్రమేంల్ దళ్త నాయకులు కొర్రపాటి నాగేశ్రరావు, జిలాలో అధకార ప్రతినిధ ఆళ్ళ హరి, జిలాలో 
ప్రధాన కార్దరిశి నారదాసు ప్రస్ద్, నగర కార్దరిశి తనీ్రు గేంగరాజు, లక్ష్మీశెటి్ట నాని, షరుఫుదీ్దన్, 
వడ్డు సుబా్రావు, కొలా అేంజి, శిఖా బాలు, పులాలోరావు తదితరులు పాల్్గనా్రు.

అగి్న ప్రమాద బాధితునికి మనోధైరాయాని్నచిచెన లోళ్ళ 
రాజేష్

శతఘ్్ న్్స్: ఇచా్చపురేం నియోజకవర్గేం, కేంచిలి మేండలేం మధుపురేం గ్రామానికి చెేందిన 
డోక్కరి బైరాగి అనే వ్కితా ఇలులో అగి్ప్రమాదేంల్ కాలిపోవడేంతో అతను ఇబ్ేందిల్ ఉనా్డని 
తెలుసికొని ఇచా్పురేం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు ల్ళ్ళ రాజేష్ 3000 రూపాయలు, 
బియ్ేం పాకెట్ మరియు నితా్వసర సరుకుల అేందజేశారు. ఈ కార్క్రమేంల్ పలువురు 
జనసైకులు పాల్్గనా్రు.

మెడికల్ కాయాంపు ఏరాపాటుక్ అంగీకర్ంచిన డాక్టర్ శ్రీధర్ పిలలా
శతఘ్్ న్్స్: డాక్టర్ శ్రీధర్ పిలాలో ఆధ్ర్ేంల్ పిఠాపురేం నియోజకవర్గ విరవాడ గ్రామేంల్ జన సైనికులతో 
ది. 31-07-2022 న ఉచిత మెగా వైద్ శిబిరేం ఏరా్పటు చేయనునా్రు, దీని్ తెలుసుకున్ ఎేండపలిలో 
జనసైనికులు తమ ఊరు రావాలిసిేందిగా కోరడేంజరిగిేంది, జన సైనికుల కోరిక మేరకు ఎేండపలిలో వెళలోడేం 
జరిగిేంది. దానిల్ భాగేంగా తమ ఊరిల్ కూడా మెడికల్ కా్ేంపు పెట్్టలని జనసైనికులు కోరడేంజరిగిేంది, 
అయితే దీనికి డాక్టర్ శ్రీధర్ వచే్చనెల మొదటి వారేంల్ పెడతానని హామీ ఇచా్చరు. దీనిల్ శివ శేంకర్ పిలాలో, 
గేంజి గోవిేంద్, గేందిరడిడు అనిల్, సమిరడిడు స్యి, పి.స్ర్నారాయణ. ఎస్. కొేండబాబు, జి. రామస్్మి 
ఎేం. స్యి, క న్కరాజు స్్క. బషీర్, సమిరడిడు నాగబాబు, గేంతకూరి అరుజ్న్, ఎన్. వాసు, ఎేం. జగదీష్, జి. 
దురా్గప్రస్ద్, ఎస్. దుర్గ. తదితరులు పాల్్గనా్రు.

జనసేన కారయాకరతి వినోద్ క్ అండగా 
జనసేన నాయక్లు

శతఘ్్ న్్స్: పిఠాపురేం టౌన్, స్్నిక అగ్రహారేంల్ గేంట వినోద్(బాబి) ఒక నిస్్ర్ 
జనసేన కార్కరతా బలేంగా పారీ్టని సపోర్్ట చేసేవాడు. ఇపు్పడు బలహీనుడు అయా్డు, 
అతని రేండు కిడీ్లు పాడు అయా్యి. అతను చికితసి చేయిేంచుకోవడానికి ఇబ్ేందులు 
పడుతుేండగా.. జనసైనికులు మైనబతుల చిన్ మరియు అలలోేం కిషోర్ లు చెలులోబోయిన 
సతీష్ దృష్్టకి తీసుకుని వచా్చరు. అయితే ఆయన బాలిపలిలో అనిల్ మరియు పలా్టి మధు 
సహకారేంతో పలువురు జనసేన నాయకులను, కార్కరతాలను సేంప్రదిేంచి సహాయేం 
కోరగా పిలాలో శ్రీధర్(డాక్టర్) స్యానా గేంట బాబినీ కలిసి దైర్ేం చెబుతూ తన వేంతు 
50000(యాభై వేల రూపాయలు) సహాయమును ప్రకటిేంచారు. చెలులోబోయిన సతీష్ 
మరియు అతని సే్హతుడు గుేండు జగదీష్ కలిపి 25000 ఇవ్డానికి సిద్ధేం అయా్రు. 
ఇేంకా చాలా మేంది నాయకులు కార్కరతాలు జనసేన తరుపున సహాయేం చెయ్డానికి 
సుముఖత చూపిేంచారు.

వరద బాధితులక్ నిత్యావసర సరుక్లు పంపిణీ 
చేసిన ములకులపలిలా యూత్ జనసేన

శతఘ్్ న్్స్: ముల్కలపలిలోల్ బుధవారేం వరద బాధతులకు జనసేన పారీ్ట ఆద్ర్ేంల్ 
దాతల సహకారేంతో కాయకూరలు మరియు నితా్వసర సరుకులు పేంపిణీ చేయడేం 
జరిగిేంది.
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పవనన్న చేనేత బాట-చీరాల నియోజకవర్ం 33వ రోజు
శతఘ్్ న్్స్: జనసేన పారీ్ట అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ 
ఆదేశాలతో, రాష్ట చేనేత వికాస విభాగ చైర్మన్ 
చిలలోపలిలో శ్రీనివాసరావు స్చనలతో “పవనన్ 
చేనేత బాట-చీరాల నియోజకవర్గేం” 33వ రోజు 
బుధవారేం పర్టన వేటపాల్ేం మేండలేం, దేశాయి 
పేట పేంచాయతీ పరిధల్ రామా నగర్ కాలనీల్ 

కర్ణ కిరణ్ తేజ్ అధ్ర్ేంల్ పూరతాయి్ేంది. ఈ కార్క్రమేంల్ యువ నాయకులు పసుపులటి 
స్యి(పేందిళ్ళపలిలో) పాల్్గనా్రు.
ఈ కార్క్రమేంల్ భాగేంగా చేనేత కారి్మకుడు బొడుడు శేంకరయ్ మాట్లోడుతూ హా్ేండులోమ్ 
రేంగానికి చెేందిన 21 రకాలల్ (జి.ఓ పరేంగా ఇచి్చన) పవరులోమ్(పవర్ లూమ్) వాళు్ళ 11 
రకాలు అనధకారకేంగా యేంత్రాల మీద నేయిసుతా చేనేత రేంగ కారి్మకులు కుదేలు అయ్్టటు్ట 
చేసుతానా్రు అని అభప్రాయ పడినారు. దీని మీద కేంద్ రాష్ట ప్రభుతా్లు ప్రతే్క దృష్్ట కేంద్రీకరిేంచే 
విధేంగా జనసేన పారీ్ట ప్రయత్ేం చేసుతాేంది అని చెప్పడేం జరిగిేంది. 

బాలికపై అత్యాచార ఘటనను తీవ్ంగా ఖండించిన 
జనసేన పార్్ట

శతఘ్్ న్్స్: నిర్మల్ జిలాలో, కుబీర్ మేండలేం, 
నిగా్ గ్రామేంల్ మేంగళవారేం పట్ట పగల 60 
సేంవతసిరాల వృదు్దడు అదే గ్రామానికి చెేందిన 
10 సేంవతసిరాల బాలికకు మాయమాటలు చెపి్ప 
ల్ేంగదిసుకొని అతా్చారానికి పాల్పడాడుడు. పేద 

మధ్ తరగతి కుటుేంబానికి చెేందిన అభేం శుభేం తెలియని ఆ బాలిక తలిలోతో జరిగిన విషయాని్ 
చెప్పడేంతో గ్రామసు్లతో కలిసి పోలీస్ సే్టషన్ ల్ ఫిరా్దు చేశారు. కాని పోలీసులు స్పేందిేంచక 
పోవడేంతో గ్రామసు్లేంతా ఏకమై నా్యేం జరిగే వరకు కదిలది లదని అక్కడే కూరు్చనా్రు. 
ఈ సేందర్భేంగా జనసేన పారీ్ట ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిలాలో ఉపాధ్క్షులు సుేంకెట మహష్ బాబు 
అక్కడికి చేరుకొని బాధతురాలి తలిలోతో జరిగిన విషయాని్ తెలుసుకొని తీవ్రేంగా ఖేండిేంచారు. 
వెేంటనే నిేందుతుడిని చట్టేం ప్రకారేం ఫోక్సి, అట్రాసిటీ కసులను నమోదు చేయాలని, అదేవిధేంగా 
భాదిత కుటుేంబానికి 25లక్ల రూపాయలు, 3 ఎకరాల భూమి, డబుల్ బెడ్ేం సౌకర్ేం 
కలి్పేంచి.. పోలీస్ కస్టడీల్ నుేండి విడిపిేంచి ఆ బాలికకు మెరుగైన వైద్ేం అేందిేంచాలని.. ఇలాేంటి 
ఘటనలు పునరావృతేం కాకుేండా పోలీస్ యేంత్రాేంగేం షీ టీమ్సి లను అప్రమతతాేం చేయాలని 
డిమాేండ్ చేయడేం జరిగిేంది.

ఘనంగా దేవిరెడిడి మహేష్ పుట్టనరోజు వేడుకలు
శతఘ్్ న్్స్: వేమూరు జనసేన 
నాయకుడు దేవిరడిడు మహష్ 
పుటి్టనరోజు సేందర్ేంగా వేడుకలు 
జనసేన నాయకుల ఆద్ర్ేంల్ 
ఘనేంగా నిర్హేంచదేం జరిగిేంది. 
ఈ కార్క్రమేంల్ రాష్ట కార్దరిశి 
రవికాేంత్, జిలాలో ఉపాధ్క్షులు 
ఇస్్మయిల్ బేగ్, జిలాలో కార్దరుశిలు 
సమరౌతు అనురాధ, కమె్మల 

శ్రీనివాస్, వేమూరు మేండల అధ్క్షులు రాజేష్, చావలి ఎేంపీటీసీ గాజుల నగేష్, పవన్, 
శివరామకృష్ణ, నీలేం రాము, కూరేటి శ్రీనివాస్, రమేష్, రాజశ్ఖర్, దేవిరడిడు యశ్ేంత్, స్యి 
బాలాజీ, మణ్దీప్, నాగసురేష్, భాస్కర్, మరియు జనసైనికులు పాల్్గనా్రు.

సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలక్ండా బ్లాచింగ్ 
పిచికార్ చేసిన 

రాపాక రమేష్ బాబు
శతఘ్్ న్్స్:  చిేంతలమోరి పేంచాయితీ 
పరిధల్ అని్ ప్రాేంతాలల్ వరాషాల కారణేంగా 
నీరు నిలిచి ఆపరిశుభ్ేంగా మారి సీజనల్ 
వా్ధులు ప్రబల అవకాశేం ఉన్ేందున 
గ్రామేం మొతతాేం బీలోచిేంగ్ జలలో కార్క్రమేం 
బుధవారేం సర్పేంచ్ డాక్టర్ రమేష్ బాబు 
ప్రారేంభేంచిచారు.
గ్రామేంల్ పేంచాయతీ సిబ్ేంది ఏ విధేంగా 
బీలోచిేంగ్ జలాలోల్ గ్రామ సర్పేంచ్ డాక్టర్ రాపాక 
రమేష్ బాబు స్యేంగా తానే బీలోచిేంగ్ జలిలో 
చూపిేంచి.. దోమల పటలో, విష జ్రాల పటలో 

ఏ విధేంగా జాగ్రతతాలు తీసుకోవాల్ గ్రామసుతాలకు తెలియజేశారు. ఈ కార్క్రమేంల్ జనసేన 
పారీ్ట గ్రామ అధ్క్షులు ఓగురి మనోహర్, జనసేన పారీ్ట ప్రధాన కార్దరిశి రాపాక చేంద్శ్ఖర్ 
తదితరులు పాల్్గనా్రు.

మాద్సు ప్రకాష్ బాబు క్టుంబానికి 
యడలాపలిలా రామ్ సుధీర్ పరామర్శ

•పారీ్ట తరఫున రూ. 10 వేల ఆరి్ధక స్యేం
•ఇటీవల రోడుడు ప్రమాదేంల్ తీవ్రేంగా గాయపడిన ప్రకాష్ బాబు

శతఘ్్ న్్స్: పెడన 
నియోజకవర్గేం, గూడూరు 
మేండలేం, కేంకట్వ గ్రామానికి 
చెేందిన జనసేన కార్కరతా 
మాదాసు ప్రకాష్ బాబు ఈ నెల 
14వ తేదీన శారదాయపేట 
వద్ద జరిగిన రోడుడు ప్రమాదేంల్ 
తీవ్రేంగా గాయపడాడురు. ఈ 
ప్రమాదేంల్ ప్రకాష్ బాబు కాలు, 
చెయి్, తలకు బలమైన గాయాలు 
కావడేంతో పిన్మనేని హాసి్పటల్ 

ల్ చికితసి పొేందుతునా్డు. స్్నిక జనసేన శ్రేణుల దా్రా విషయేం తెలుసుకున్ 
జనసేన పారీ్ట నాయకులు యడలోపలిలో రామ్ సుధీర్ బుధవారేం ప్రకాష్ బాబు 
కుటుేంబాని్ పరామరిశిేంచారు. అతని ఆరోగ్ పరిసి్తిపై ఆరా తీశారు. జనసేన 
పారీ్ట తరఫున తనవేంతుగా రూ. 10 వేల ఆరి్ధక స్యేం అేందచేశారు. ఎలాేంటి 
అవసరేం ఉనా్ జనసేన పారీ్ట తరఫున అేండగా ఉేంట్మని భరోస్ ఇచా్చరు. 
ఈ కార్క్రమేంల్ స్్నిక జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు కోలపలిలో శ్రీకాేంత్, 
అేంకాలు, సిేంగేంశెటి్ట అనిల్ కుమార్, షేక్ మునా్, కొఠారి మలిలోబాబు, యదేంరడిడు 
అేంజిబాబు, గడిడుగోపుల నాగ, బాకీ నాని, పవన్ తదితరులు పాల్్గనా్రు.

హాట్్ట గూడా గ్రామంలో జనసేన బృందం 
పరయాటన..

శతఘ్్ న్్స్: అలూలోరి 
సీతారామరాజు జిలాలో, అరకు 
నియోజకవర్గేం, అరకు మేండల 
పరిధల్గల మాడగడ పేంచాయతీ, 
హాట్్ట గూడా గ్రామేంల్ బుధవారేం 

ఆ..యా.. గ్రామాలల్ జనసేన బృేందేం పర్టిేంచారు. ముేందుగా ఇేంటిేంటికి 
జనసేన మాటలు సిదా్ధేంతాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లోరు. గ్రామేంల్ దీర్ఘకాలేం 
నుేంచి వా్ధతో బాధపడుతున్ బాధతురాలు అప్పలమ్మ ఇేంటి వద్దకు వెళ్లో 
పరామరిశిేంచారు. అనేంతరేం గ్రామాల్లో ఉన్ పాఠశాలలను సేందరిశిేంచి విదా్రి్నీ 
విదా్రు్లతో సమావేశమై.. మీరేందరూ బాగా చదువుకొని ఉన్తస్్యిల్ 
ఎదిగేలా ఇప్పటినుేండి బాగా చదువుకోవాలని వారికి స్చిేంచారు. ఈ 
కార్క్రమేంల్ జనసేన పారీ్ట మేండల నాయకులు గతేం లక్ష్మణరావు, ఆనేంద్ 
తదితరులు పాల్్గనా్రు

వి.ఆర్.ఏ ల నిరవదిక సమె్మక్ జనసేన మద్దతు
శతఘ్్ న్్స్:  రామగుేండేం: జనసేన పారీ్ట తెలేంగాణ రాష్ట యువజన కార్దరిశి 
మూల హరీష్ గౌడ్, ఉమ్మడి కరీేంనగర్ యువజన అధ్క్షులు రావుల మధు, పెద్దపలిలో 
పారలోమెేంట్ ఎగిజ్కూ్టివ్ రావుల స్యి కృష్ణ స్చనల మేరకు వి.ఆర్.ఏ లు చేసుతాన్ 
సమె్మకు పూరితా మద్ధతు తెలిపిన జనసేన రామగుేండేం మేండల నాయకులు. ఈ 
కార్క్రమేంల్ ఉమ్మడి కరీేంనగర్ కార్దరిశి గోపి కృష్ణ మరియు రామగుేండేం 
మేండల యువజన అధ్క్షులు రేంజిత్ మాట్లోడుతూ.. తెలేంగాణ ముఖ్మేంత్రి 
అసెేంబీలో స్క్షిగా వి.ఆర్.ఏ లకీ ఇచి్చన హామీలను వెేంటనే నెరవేరా్చలని అర్హత 
కలిగిన వి.ఆర్.ఏ లకు ఇచి్చన మాట ప్రకారేం వెేంటనే ప్రమోషనులో కలి్పేంచాలని 
డిమాేండ్ చేశారు. శాసనసభ స్క్షిగా ఇచి్చన హామీలను నెరవేర్చకపోతే జనసేన 
తరపున తెలేంగాణ రాష్ట వా్పతాేంగా ఆేందోళనలు నిర్హస్తామని హెచ్చరిేంచారు. 
వి.ఆర్.ఏ లకు నా్యేం జరిగే వరకు వారికి అేండగా ఉేంట్మని జనసేన 
నాయకులు తెలిపారు.
ఈ కార్క్రమేంల్ జనసేన మేండల యువజన ఉపాధ్క్షులు తిరుపతి, రాజశ్ఖర్, 
రవికాేంత్ మేండలేం యువజన ఆర్గనైసిేంగ్ కార్దరిశి శశాేంక్, మేండల యువజన 
కార్దరిశి ల్కష్ మరియు ఎకిజ్కూ్టివ్ మెేంబెర్సి తిప్పరపు సురేష్, ఆశి్త్ 
పాల్్గనా్రు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

కావలి జనసేన నాయక్డు సిద్ధూను 
అభినందించిన చలపతి, శ్రీనివ్స్

శతఘ్్ న్్స్: కావలి జనసేన నాయకుడు 
సిదూ్ధ ను కలిసిన గుడూలోరు జనసేన నాయకుడు 
అన్ేంగి చలపతి మరియు చినపవని నాయకుడు 
ఇనకొలులో శ్రీనివాస్. వీరు కావలి పట్టణేం  సిదూ్ద 
నివాసేం వద్ద ముఖాముఖి పారీ్ట  కార్క్రమాల 
పటలో చరి్చేంచుకునా్రు. పట్టణేంల్ ఆయన 
చేసుతాన్ పవనన్ అన్దాన కార్క్రమేం, 
యువతకు భరోస్ ఇస్తా పారీ్ట అభవృది్ధకి కృష్ 

చేసుతాన్ేందుకు ఆయనకు అభనేందనలు తెలిపారు. త్రల్ కేందుకూరు నియోజకవర్గేం 
లిేంగసముద్ేం మేండలేంల్ని చినపవని గ్రామేంల్ ఏరా్పటు చేసిన పారీ్ట కారా్లయేం, 
జేండా ఆవిష్కరణ కార్క్రమేంనకు ఆహా్నిేంచడేం జరిగిేంది. ఈ సేందర్ేంగా సిదూ్ధ 
మాట్లోడుతూ రానున్ ఎని్కల్లో ప్రతి ఒక్క జనసైనికుడు పవన్ కలా్ణ్ సిదా్దేంతాలు 
ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్్ళ, పారీ్ట గెలుపునకు కృష్ చేయాలని కోరడమైనది.

గొలలాది గ్రామంలో బ్రిడిజి నిరా్మణం చేపట్్టలని.. 
జనసేన నిరాహార దీక్ష

శతఘ్్ న్్స్: బొబి్లి నియోజకవర్గేం, బాడేంగి మేండలేం, గలాలోది గ్రామేంల్ తక్ణమే 
బ్రిడిజ్ నిరి్మేంచాలని జనసేన పారీ్ట నిరాహార దీక్ చేయడేం జరిగిేంది.
నియోజకవర్గ ఇనా్చరిజ్ గిరాడ అప్పలస్్మి మాట్లోడుతూ గత వారేం రోజులుగా బ్రిడిజ్ 
నిరా్మణేం కొరకు అని్ మీడియాల్లో వెలలోడిస్తా తక్ణమే ఈ బ్రిడిజ్ నిరా్మణేం చేయాలని 
కోరడేం జరిగిేంది.. ఈ నదిపై బ్రిడిజ్ లకపోవడేం వలలో 12 గ్రామాల ప్రజలు పెద్దవాళులో, 
స్్కల్ కి వెళ్లో పిలలోలు, పనులకు వెళ్లో కూలీలు, పొలానికి వెళ్్ళ రైతులు, చాలా 
ఇబ్ేందులు పడుతునా్రు…ఈ బ్రిడిజ్ నిరా్మణేం కొరకు గతేంల్ 7,90,000,00 కోటలో 
రూపాయలుఆమోదిేంచారు. గత ప్రభుత్ ఎమె్మల్లు, మేంత్రులు కూడా నిరలోక్ష్ేం 
వహేంచారు. ఈ స్రి ఈ వైస్సిరీసిపీ ప్రభుత్ేం అయినా సరే తక్ణమే బ్రిడిజ్ నిరా్మణేం 
చేయాలని కోరడేం జరిగిేంది.
నియోజకవర్గేం నాయకులు గేంగాధర్ మాట్లోడుతూ.. స్్నిక ఎమె్మల్ గారు 
గోలాలోది గ్రామేంల్ మీరు నిరి్మేంచబోయే గడపగడపకు ప్రోగామ్ ల్ గ్రామ ప్రజలు 
నిలదీయడానికి రడీగా ఉనా్రు.. గతేంల్ జగనో్మహన్ రడిడు గారు బాడ్ేంగిల్ పాదయాత్ర 
చేసుతాన్పు్పడు గలలోది బ్రిడిజ్ నిరా్మణేం తప్పకుేండా నిరి్మస్తామని హామీ ఇవ్డేం జరిగిేంది. 
మూడుసేంవతసిరాలు గడిచినా ఇేంకా దానిమీద చలనేం లదు.. కావున తక్ణమే బ్రిడిజ్ 
నిరా్మణేం చేయాలని.. మీ ముఖ్మేంత్రి ఇచి్చన హామీ నెరవేరు్చకోవాలని మీకు గురుతా 
చేస్తా మా జనసేన పారీ్ట ఆధ్ర్ేంల్ నిరాహార దీక్ చేయడేం జరిగిేందని తెలియజేస్రు.
ఈ కార్క్రమేంల్ జనసేన పారీ్ట నాయకులు సేంచనా గేంగాధర్, దివ్, లేంక రమేష్, 
అడబాల నాగు, బుడి రాజా, పల్లోేం రాజా, పొటూ్రు జనార్ధన్, పైల హరి, పిట్టల కిరణ్, 
చేంద్మౌళ్, శివ, సత్ జన సైనికులు మరియు వీర మహళలు పాల్్గనడేం జరిగిేంది.

పెసరపేట గ్రామంలో జనసేన మాయానిఫెస్్ట ప్రజలక్ 
వివర్ంచిన కర్మజిజి

శతఘ్్ న్్స్: శ్రీకాకుళేం జిలాలో, ఎచె్చరలో 
నియోజకవర్గేం, రణస్లేం మేండలేం, 
పెసరపేట గ్రామేం బుధవారేం ఎచె్చరలో 
నియోజకవర్గేం సీనియర్ నాయకులు 
మరియు ససైటి బా్ేంకు మాజీ చైర్మన్ 
కరిమజిజ్ మలీలోశ్రావు పల్లో పల్లోకు అలుపు 
ఎరుగని ప్రచారేం చేస్తా.. జనసేన 
మా్నిఫెస్ట మరియు సిదా్దేంతాలు 
ప్రజల్లోకి తీసుకు వెళ్లో.. ప్రజలకు అర్ధమైన 
రీతుల్లో వివరిసుతానా్రు. పవన్ కళ్్ణ్ 
గారు గెలిచినటలోయితే సేంవతసిరానికి 
5గా్స్ సిలిేండరలో ఉచితేంగా ఇవ్డేం 
జరుగుతుేంది. తెలలోరేషన్ కారుడుదారులకు 

ఇలులో కటు్టకోవడానికి ఇసుక ఉచితేంగా ఇవ్డేం జరుగుతుేంది. వ్వస్యేం చేసిన 
రైతులకు పెనషాన్ సౌకర్ేం కలదు. వృదు్దలకు వృదా్ధశ్రమేం నిరి్మేంచడేం జరుగుతుేంది. 
పవన్ కళ్్ణ్ గారు ప్రజల పక్షాన నిలబడిన నాయకుడు కాబటి్ట అలాేంటి నాయకుడుని 
గెలుపిేంచుకోలసిన బాధ్త మనపైన ఉేంది. అలాగే ప్రతి పల్లోకు ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి 
గడపకి నిత్ేం ప్రజల దగ్గరకి వెలలోడేం జరుగుతుేంది. మేము ప్రతి గడపకు ప్రతి ఇేంటికి 
ప్రతి ఒక్కరిని కలిసి ప్రజలకు అర్ధమైన రీతిల్ జనసేన మేనిఫెస్ట వివరిేంచడేం జరిగిేంది. 
ఈ కారా్క్రమేంల్ రణస్లేం మేండలేం కృష్ట్ణపురేం పేంచాయతీ జనసేన పారీ్ట యేంపిటీసి 
అభ్రి్ పోటూ్రు.లక్షు్మనాయుడు, పున్నపాలేం జనసేన నాయకులు రామస్్మి 
నాయుడు హజరైనారు. పవనన్ పల్లోబాట ప్రారేంభేంచి 91వరోజుకు సుదీర్ఘేంగా 
ప్రజల దగ్గరకి వెళ్లో పలు కుటుేంబాలను కలిసి మేనిఫెస్ట గురిేంచి వివరేంగా చెప్పడేం 
జరిగిేంది. పవనన్ ప్రజాబాట తాము ప్రారేంభేంచిన ప్రజలనుేండి అపూర్మైన స్పేందన 
లభసతాేందనా్రు. గత ఎని్కల సేందర్భేంగా ఒక్క ఛాన్సి జగన్ కి ఇచా్చేం అని ఓట్సిన 
వారవరూ ఈస్రి వైసీపీకి ఓటు వేసేేందుకు సిద్ధేంగా లరనా్రు. ఈ కార్క్రమేంల్ నవీన్, 
చేంద్శ్ఖర్, మలలోన్, సీతమ్మ, సరస్తి, లచ్చమ్మ తదితరులు పాల్్గనా్రు.

బోర్ంగ్ ఏరాపాటుక్ కృషిచేసిన జనసేన నరంద్ర
శతఘ్్ న్్స్: పాత గోపాలపట్ేం, 91వ వార్డు, ఎసీసి 
కాలనీల్ చాలా రోజులు క్రితేం బోరిేంగ్ ని ఎవరికీ 
చెప్పకుేండా అమానుషేంగా మునిసిపాలిటీ వారు 
తీసుకువెళలోడేంతో అక్కడ ప్రజలు నీటికి చాలా ఇబ్ేందులు 
పడుతునా్రు. ఈ విషయాని్ పెద్దలు అేందరికి చెపి్పన 
ఎవరు పటి్టేంచుకోకపోవడేంతో.. స్్నికేంగా అక్కడ 
నివసిసుతాన్ అప్పలరాజు మరియు మహళలు జనసేన 
నరేేంద్కి విష్ేం చెప్పడేం జరిగిేంది… వెేంటనే నరేేంద్ 
స్పేందిేంచి సచివాలయేం సిబ్ేందితో, మునిసిపాలిటీ 
సిబ్ేందితో మాట్లోడి అక్కడ వెేంటనే బోరిేంగ్ వచే్చలా ఏరా్పటు చేసినేందుకు జనసేనకు 
మరియు నరేేంద్ కి అక్కడి ప్రజలు వారికి ప్రతే్క ధన్వాదములు తెలుపుకునా్రు.

వైసీపీ ప్రభుత్వంపై.. జగనో్మహన్ రెడిడి పర్పాలనపై 
తీవ్ంగా మండిపడిన జయరాం రెడిడి

శతఘ్్ న్్స్: అనేంతపురేం సత్స్యి ఉమ్మడి జిలాలో జనసేన పారీ్ట ఉపాధ్క్షులు 
లాయర్ జయరాేం రడిడు మాట్లోడుతూ మన రాష్ట ముఖ్మేంత్రి గారు పశువులి్ మెపి్పేంచే 
పరిపాలన అేందిేంచగలడు గాని… ప్రజలు మెచే్చ పాలన ఇవ్లడు అని కోనసీమ జిలాలో 
వరద ముేంపు ప్రాేంత పర్టన దా్రా రాష్ట ప్రజలకు స్పష్టేంగా అర్మైేంది.
విదా్శాఖ మేంత్రి బొతసి సత్నారాయణ గారు ఉపాధా్యుల పైన దురుదే్దశేంతో చేసుతాన్ 
అనుచిత వా్ఖ్లను తీవ్రేంగా ఖేండిసుతానా్ేం. ఎని్కల ముేందు ప్రభుత్ ఉదో్గులకు 
చేతకాని హామీలు ఇచి్చ, నెరవేర్చలక ప్రభుత్ ఉదో్గులను మరియు ముఖ్ేంగా 
ఉపాధా్యులను తమ చెపు్ప చేతుల్లో పెటు్టకోవాలని దురుదే్దశేంతో…. అవినీతి యాప్ 
రూపొేందిేంచి 14400 కాల్ సెేంటర్ పెటి్ట భయభ్ేంతులకు గురి చేసుతానా్రు. రాజకీయ 
నాయకులు అవినీతి చేసేతా ఏ కాల్ సెేంటరు్క ఫోన్ చేయాలి?
ప్రభుత్ స్్కలలోకు బుకు్కలు సపె్లో చేయలక, ప్రభుత్ేం హామీ ఇచి్చన కిటులో ఏవైతే 
ఉనా్యో వాటని్టిని సమకూర్చలక, ప్రతి జిలాలోల్ డి.ఈ.ఓల దా్రా హెడా్మస్టరలోకు 
వీడియో కాల్ చేయిేంచి ఎవరైనా అడిగితే బుకు్కలనీ్ సపె్లో చేసినేం, కిటలోనీ్ ఇచి్చనామని 
చెపా్పలి లకపోతే మీ మీద చర్లు తీసుకుేంట్మని బెదిరిసుతానా్రు. ఈ విషయాలు 
ఉపాధా్యులు బయటబెడతారని దురుదే్దశేంతో ఈ రోజు ఉపాధా్యుల పైన అనుచిత 
వా్ఖ్లు చేస్తా, ఉపాధా్యులి్ ప్రజల్లో చులకన చేసే దురుదే్దశేంతో ప్రకటనలు చేస్తా 
పబ్ేం గడుపుకుేంటునా్రు.
మరీ ముఖ్ేంగా సీఎేం జగనో్మహన్ రడిడు గారు కోనసీమ జిలాలోల్లో వరద ముేంపు ప్రాేంతేంల్ 
పర్టన సీఎేం మా ప్రాేంతానికి వసేతా ఎేంతో కొేంత మేంచి జరుగుతుేందని ఆశిేంచిన 
ముేంపు ప్రాేంత ప్రజల ఆశలు నీరు కారా్చరు. డ్రామా కేంపెనీని తలదనే్ విధేంగా పెయిడ్ 
ఆరి్టసు్టలను పెటు్టకొని చేసుతాన్ పర్టన హాస్్స్పదేంగా ఉేంది.
సీఎేం జగనో్మహన్ రడిడు గారు బురదల్ తిరుగుతునా్రేంట? వరద ముేంపు ప్రాేంతేంల్ 
బురద కాక ఏముేంటుేంది? కవలేం పబిలోసిటీ ప్రకటనలు తప్ప వరద ముేంపు ప్రాేంత 
ప్రజలకు ఈ పర్టన దా్రా ప్రయోజనేం చేకూరలదు. ప్రభుత్ేం పూరితాగా అని్ రేంగాల్లో 
విఫలమైేందని స్పష్టేంగా అర్మైేంది. అేంటూ తీవ్రేంగా మేండిపడాడురు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

భారతరత్న అబు్దల్ కలంకి సత్తినపలిలా జనసేన 
ఘననివ్ళి

శతఘ్్ న్్స్: సతెతానపలిలో, 
భారత మాజీ రాష్టపతి, 
భారతరత్ స్రీ్గయ అబు్దల్ 
కలాేం 7 వ వర్ధేంతిని 
సతెతానపలిలో నియోజకవర్గ 
జనసేనపారీ్ట ఆధ్ర్ేంల్ 

ఘనేంగా నిర్హేంచారు. ఈ సేందరా్భని్ పురస్కరిేంచుకుని ముేందుగా నియోజకవర్గ 
పారీ్ట కారా్లయేంల్ కలాేం చిత్రపట్నికి పూలమాలలు సమరి్పేంచి నివాళులు 
అరి్పేంచిన అనేంతరేం స్్నిక సే్టషన్ రోడుడుల్ గల కలాేం విగ్రహేంవద్ద నివాళులు 
అరి్పేంచి ఆ తరువాత పట్టణేంల్ని మొలలోమాేంబ అనాధ వృదా్ధశ్రమేంల్ అన్దానేం 
చేయడేం జరిగిేంది. పారీ్ట కారా్లయ ఇేంఛారిజ్ శిరిగిరి మణ్కేంఠ పర్వేక్ణల్ జరిగిన 
ఈ కార్క్రమేంల్ ముఖ్అతిథిగా విచే్చసిన గుేంటూరు జిలాలో జనసేనపారీ్ట అధకార 
ప్రతినిధ తవిటి భావనా్రాయణ మాట్లోడుతూ… అతి స్మాన్ కుటుేంబేంల్ 
జని్మేంచిన కలాేం అకుేంఠిత దీక్తో, అత్ేంత క్రమశిక్ణతో ప్రపేంచేంల్నే ప్రఖా్తిని 
పొేందిన అేంతరిక్ శాస్తవేతతాగా ఎదగడేం ప్రతిఒక్కరికీ ఆదరశినీయమని అనా్రు. 
మిసైల్ మాన్ గా పిలువబడిన కలాేం వారి అపారమైన జాఞానసేంపదతో భారతదేశ 
రక్ణకోసేం చేసిన కృష్కి ఫలితేంగా భారతప్రభుత్ేం దేశపు అతు్తతామ పురస్్కరేం 
భారతరత్తో గౌరవిేంచడేం దేశానిక గర్కారణేం అని ఆయన అనా్రు. వృదా్దప్ేంల్ 
కూడా దేశవా్పతాేంగా పర్టిస్తా విదా్రు్లను, యువకులను తమ స్ఫురితాదాయకమైన 
ఉపనా్స్లతో చైతన్పరిచిన నిత్కృషీవలుడు కలాేం అని భావనా్రాయణ అనా్రు. 
ఈ కార్క్రమేంల్ వివిధ మేండలాల పారీ్ట అధ్క్షులు తోట నరసయ్, నాదేండలో 
నాగేశ్రరావు, శిరిగిరి పవన్, కౌనిసిలర్ రేంగిసెటి్ట సుమన్, వీరమహళలు నామాల 
పుష్పలత, మాల్ేంపాటి సౌజన్, స్లేం రాజ్లక్ష్మి, జనసైనికులు తాడువాయి శ్రీను, 
అడపాల ధర్మరాజు, తిరుమలశెటి్ట స్ేంబ, రాయుడు బాలకృష్ణ, కదారి రమేష్, రుసుేం 
వెేంకట్శ్రులో, తోట లక్ష్మీనారాయణ, తీరా్ల నాగేశ్రరావు, నేంబూరి శ్రీకాేంత్, ఆకుల 
శ్రీనివాసరావు, తిరుమల స్ేంబశివరావు, సిసిేంద్రీ, రామిసెటి్ట సనీ్, గర్పూడి చిని్, 
ఎస్.కె ఖాజా, నాగరాజు, చిేంతల వెేంకట్, శివశేంకర్, చిేంతల వెేంకట సైదారావు 
తదితరులు పాల్్గనా్రు.

బాధితుల పక్షాన మాట్లాడితే ద్డుల..??: 
గుమ్మడిసాని శిలపా

శతఘ్్ న్్స్: నార్పల: జనసేనపారీ్ట మహళ్ 
నాయకురాలలోను దురా్భష్టలాడిన ఎమె్మల్ జక్కేంపూడి 
రాజా వెేంటనే క్మాపణ చెపా్పలని జనసేన పారీ్ట నాయకులు 
గుమ్మడిస్ని శిల్ప డిమాేండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఆమె 
మాట్లోడుతూ ప్రజాస్్మ్ేంల్ ప్రశి్ేంచే హకు్క ఎవరికైనా 
ఉేంటుేందని, వైకాపా ప్రభుత్ేం ఇేందుకు విరుద్ధేంగా 
రాజా్ేంగ నిబేంధనలు, ప్రజాస్్మా్ని్ తుేంగల్కి 
తొకు్కతూ తాము చెపి్పేందే శాసనేం అేంటూ నియేంత ధోరణ్ ఆవలేంభసుతాన్దని 
ఆరోపిేంచారు. గోదావరి తీర ప్రాేంతాల్లో ముేంపుకు గురైన బాధతులకు ఒకొ్కక్క 
కుటుేంబానికి 10 వేల రూపాయలు అేందిేంచేలా ముఖ్మేంత్రి జగన్ మోహన్ రడిడు 
దృష్్టకి తీసుకెళ్లోలని రాజానగరేం ఎమె్మల్ జక్కేంపూడి రాజాకి వినతిపత్రేం ఇవ్డానికి 
వెళ్లోన జనసేనపారీ్ట వీరమహళ్ నాయకురాలలోపై మహళలు అనే ఇేంగిత జాఞానేం లకుేండా 
ఎమె్మల్ రాజా పరుష పదజాలేంతో దురా్భషలాడుతూ.. మీ అేంతు చూస్తాను అేంటూ 
బెదిరిేంపులకు పాల్పడట్ని్ మేము తీవ్రేంగా ఖేండిసుతానా్మని. మహళలకు ఎమె్మల్ 
రాజా వెేంటనే క్మాపణలు చెపా్పలని డిమాేండ్ చేశారు. లని పక్ేంల్ మహళలేంతా 
కలసి నీకు తగిన బుది్ద చెపే్పేందుకు సిద్ధేంగా ఉనా్రని హెచ్చరిేంచారు.

అబు్దల్ కలంక్ ఘన నివ్ళులు అర్పాంచిన 
నరసరావుపేట జనసేన

శతఘ్్ న్్స్: నరసరావుపేట నియోజకవర్గేం: జనసేన పారీ్ట కారా్లయేంల్.. 
బుధవారేం మాజీ రాష్టపతి డాక్టర్ ఏపీజే అబు్దల్ కలాేం ఏడవ వర్ధేంతి సేందర్ేంగా 
సయ్ద్ జానీ నాయకత్ేంల్ అబు్దల్ కలాేం చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి ఘనేంగా 
నివాళులు అరి్పేంచారు. ఈ సేందర్ేంగా నాయకులు మాట్లోడుతూ.. అబు్దల్ కలాేం గారు 
తమిళనాడుల్ని నిరుపేద కుటుేంబాలల్ జని్మేంచి. వీధలైటలో కిేంద చదువుకొని రాష్టపతి 
స్్యికి ఎదిగారని.. అేంతరిక్ పరిశోధనల్ భారతదేశాని్ అగ్రగామిగా నిలబెట్్టరని. 
విదా్రు్లపై అత్ేంత ప్రేమను చూపిేంచే అబు్దల్ కలాేం గారు.. విదా్రు్ల సెమినార్ ల్నే 
మరణ్ేంచటేం.. విద్పై ఆయనకున్ మకు్కవను చాటిేందని అనా్రు. దేశ రక్ణకు ఆయన 
పురశోధనలు ఎేంతగానో తోడ్పడాడుయని. నేటి పౌరులు ఆయనను ఆదరశిేంగా తీసుకొని 
ముేందుకు స్గాలని కోరారు. ఈ కార్క్రమేంల్ పట్టణ అధ్క్షులు జీవీఎస్ ప్రస్ద్ జిలాలో 
కార్దరిశి అదే్దపలిలో ఆనేంద్ బాబు, కృష్ణేం శెటి్ట గోవిేంద్, అచు్చల స్ేంబశివరావు, అద్రుఫ్ 
ఆర్ క యాదవ్, బెలలోేంకొేండ అనిల్, షేక్ నాగుల్ మేరా, రామారావు, గుపాతా శ్రీకాేంత్, 
విజయ్, మిరియాల సము,.ఎస్ డి. గౌస్, లక్ష్మీనారాయణ, శ్రీనివాసరావు. తదితరులు 
పాల్్గనా్రు.

రోడలా దుసిథితిపై గళమెతితిన వడిడిపిలిలా శ్రీనువ్సరావు
శతఘ్్ న్్స్: శ్రీకాకుళేం జిలాలో, ఎచె్చరలో 
నియోజకవర్గేం, లావేరు మరియు 
జి.సిగడాేం మేండలేం గేంగన్ధోరపాలేం 
గ్రామేం నుేండి దేవరవలస గ్రామేం వరకు 
రోడులో అసతావ్సతాేంగా ఉేంది. బుధవారేం 
కోతతాకుేంకాేం పేంచాయతీ జనసేన పారీ్ట 
యేంపిటిసి అభ్రి్ వడిడుపిలిలో శ్రీనువాసరావు 

రోడులో పరిసి్తి చూసి ప్రజలు ప్రయాణ్ేంచడానికి చాలా ఇబ్ేందులు పడుతునా్రు. ఈ 
విషయాని్ పైఅధకారులకు వినతిపత్రేం కూడ ఇవ్డేం జరిగిేంది. వైసీపి ప్రభుత్ేం 
ఇేంతవరకు పటి్టేంచుకోవడేం లదు. ఆ రహధారి గుేండా చుటూ్ట ప్రక్కల 30గ్రామాలు 
అదే రహదారిపై ప్రజలు ప్రయాణ్ేంచడేం జరుగుతుేంది. ఆ రహధారి గుేండా గరి్భణీ స్త్రీలు 
అక్కడిక్కడే డ్లివరీ అయే్ పరిసి్తి జరిగిేంది. ప్రభుత్ేం వెేంటనే స్పేందిేంచి ఆరోడులోను 
నిరా్మణేంపూరితా చేయాలని జనసేన పారీ్ట తరుపున శ్రీనువాసరావు డిమాేండ్ చేశారు. 
ప్రభుత్ేం స్పేందిేంచకపోతే మేము పోరాట్నికైన సిద్ధేంగా ఉేంట్మని శ్రీనువాసరావు 
తెలియజేస్రు. ఈ కార్క్రమేంల్ చేనేత కారి్మకులు రాష్ట స్్యి కార్దరిశి కాకరలో 
సనా్సిరావు, గోవిేందపురేం పేంచాయతీ జనసేన పారీ్ట యేంపిటిసి అభ్రి్ అదపాక 
అప్పలరాజు, కృష్ట్ణపురేం పేంచాయతీ జనసేనపారీ్ట యేంపిటీసి అభ్రి్ పోటూ్రు 
లక్షు్మనాయుడు, అదేగ్రామాలుకు చెేందిన వీరు కటలో కోట్శా్రావు, ఈశరలో ప్రకాష్ రావు, 
సువ్ల రాేంబాబు, రేగాన తవుడు, ఆరితా సత్నారాయణ, కిలిలోేంశ్టి్ట. వెేంకటరమణ, బీరికటలో 
గోవిేందరావు, ఏ వెేంకటరావు, కోరాడు రమణ, ఈశరలో శ్రీనువాసరావు, తదితరులు 
పాల్్గనా్రు.

ఆత్మ హ తయా క్ పాలపా డిన రైతు క్ంటుంబానికి 
జ న సేన నేత ల ప రామ ర్శ 

శతఘ్్ న్్స్: ప్ర కాశేం జిలాలో, ద రిశి 
నియోజ క వ ర్గేంల్ని కురిచేడు మేండలేం ప డ మ ర 
గేంగ వ రేం పేంచాయ తీల్ని రడిడున ప ల్లో గ్రామేంల్ 
ఆత్మ హ త్కు పాల్ప డిన రైతు గుర వారడిడు 

కుేంటుేంబాని్ బుధ వారేం జ న సేన నాయ కులు ప రామ రిశిేంచారు. గుర వారడిడు కౌలుకు 
పొలేం తీసుకుని స్గు చేస్తా స రైన దిగుబ డి రాక అపు్పల పాలై, వాటిని తీరే్చ మార్గేంలక 
మ న స్తాపానికి గురై ఆత్మ హ త్ కు పాల్ప డిన టులో కుటుేంబ స భు్లు జ న సేన పారీ్ట ప్ర కాశేం 
జిలాలో ప్రోగ్రామ్ క మిటీ స భు్లు, ప డ మ ర గేంగ వ రేం పేంచాయ తీ వారుడు మెేంబ ర్ 
ప సుపులటి చిరేంజీవి, నియోజ క వ ర్గ నాయ కులు పుపా్పల పాపారావు, వెేంక ట య్ ల కు 
తెలిపి ఆవేద న వ్ కతాేం చేశారు. దీేంతో వారికి ధైర్ేం చెపి్ప పారీ్ట అధనేత ప వ న్ క లా్ణ్ 
దృష్్టకి విష యేం తీసుకెళ్లో పారీ్ట పరేంగా ఆదుకుేంట్మ ని బాధత కుటుేంబ స భు్ల కు 
జ న సేన నాయ కులు భ రోస్ క లి్పేంచారు. ఇప్పటికైనా ప్ర భుత్ేం క ళులో తెరిచి రైతు 
ఆత్మ హ త్ ల ను నివారిేంచేలా చ ర్ లు తీసుకోవాల ని చిరేంజీవి డిమాేండ్ చేశారు.

విదేశీ విద్యా దీవెనపై జనసేనాని సపాందిసేతి నాయాయం 
జరుగుతుంది: సాయి కృష్ణ

శతఘ్్ న్్స్: విదేశీ విద్ అనేది మద్ తరగతి 
కుటుేంబాలకు అేందని ద్రాక్ వేంటిది, కాని ఆ విదేశీ విద్ను 
మద్ తరగతి కుటుేంబాలకు సైతేం అేందాలని ఆేంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్ేం ఎేంతో ప్రతిష్ట్టత్మకేంగా అమలు చేసుతాన్టువేంటి 
విదేశీ విదా్దీవెన పధకేం దా్రా మద్తరగతి కుటుేంబానికి 
చెేందిన విదా్రు్ధలు విదేశాలల్ చదువుకోవడేం 
జరుగుతుేంది. అయితే 2019 సేంవతసిరేం నుేంది స్్కలరిషాప్ 
కోసేం అపె్లో చేసుకోవడానికి వెబె్సిట్ ఒపెన్ కావడేం లదు. 

2019ల్ ఆేంధ్రప్రదేష్ ప్రభుత్ేం విదేశీ విదా్ దీవెన కిేంద బడ్జ్ట్ ల్ 108 కోటులో, 2020 
సేంవతసిరేంల్ 38 కోటులో కట్యిేంచడేం జరిగిేంది. కాని విదా్రు్ధలకు ఆ దబు్లు 
అేందట్లోదని ఆేంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడకి చెేందిన స్యి కృష్ణ తేజ మడి అమెరికాల్ 
ఉేంటూ ఆవేదన వ్కతాేం చేస్రు. ఈ సమస్పై జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ స్పేందిసేతా 
మాలాేంటి విదా్రు్ధలకు నా్యేం జరుగుతుేందని. మద్తరగతి యువత పై చదువులు 
చదువుకుేంట్ కుటుేంబాలు బాగు పడడమే కాకుేండా సమాజానికి ఉపయోగపడే ఎనో్ 
మేంచి కార్క్రమాలు చేస్తారని ఈ సేందర్భేంగా తేజ అనా్రు.
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ఎమె్మల్యా జకకుంపూడి రాజా పై చరయాలు తీసుకోవ్లి - జనసేన వీర మహిళలు
శతఘ్్ న్్స్: జనసేన వీర మహళలపై అనుచిత వా్ఖ్లు చేసి, దురా్భషలాడిన రాజానగరేం నియోజకవర్గ ఎమె్మల్ జక్కేంపూడి రాజాపై చర్లు తీసుకోవాలని 
రాజానగరేం సెేంటర్ ల్ వున్ గాేంధీ విగ్రహానికి వినతిపత్రేం ఇచి్చ అక్కడి నుేంచి రా్లీ గా  పోలీస్ సే్టషన్ వరకు వెళ్లో  కేంపె్లోేంట్ ఇచి్చన నియోజకవర్గ ఇేంఛారిజ్ మేడా 
గురుదత్ గారు  రాష్ట కార్దరిశి శ్రీమతి గేంట్ స్రూప గారు , ప్రియ సౌజన్ గారు , బోడపటి రాజేశ్రి, గేండి జయసుధ , కామిశెటి్ట హమశ్రీ , జిలాలో మేండల నాయకులు 
తదితరులు.

వీర మహిళలు,జనసైనిక్లు భార్గా పాదయాత్ర
శతఘ్్ న్్స్: ఉమ్మడి కృష్ణ జిలాలో 
నేందిగామ నియోజకవర్గేంల్ని  
జనసేనపారీ్ట కారా్లయేం నుేండి  జనసేన 
వీర మహళ విభాగేం అద్ర్ేంల్ వీర 
మహళలు,జనసైనికులు భారీగా పాదయాత్రగా 
నేందిగామ పట్టణ గాేంధీసెేంటర్, రైతుపేట 
మీదుగా అేంబరుపేట గ్రామేంల్ వేేంచేసి 
ఉన్ శ్రీ సతెతామ్మ తలిలో అమ్మవారి కి స్రే 
(చీర,గాజులు,పసుపు,కుేంకుమ, పూలు,పళులో) 
సమరి్పేంచి ప్రతే్క పూజా కార్క్రమాల్లో 
పాల్్గనా్రు.
ఈ యొక్క స్ర సమర్పణ యొక్క ముఖ్ 

ఉదే్దశేం రాష్టేం సుభక్ేంగా ఉేండాలని, జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు 2024 ల్ ముఖ్మేంత్రి 
అవా్లని ఆయన ఆరోగ్ేం మరిేంత మెరుగా్గ కోలుకొని రాష్టమేంతట్ పర్టిేంచి ప్రజా సమస్లి్ 
పరిష్కరిేంచాలని,జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ గారి గోత్రనామాలతో ప్రతే్క పూజా కార్క్రమాలు 
నిర్హేంచారు.రాష్టేం బాగుేండాలని రాబోయే ఎని్కల్లో జనసేన జేండా ఎగురవేసి అధకారేంల్కి 
రావాలని అమ్మవారిని కోరుకున్టులో జనసేన వీరమహళలు తెలిపారు. ఈ య్క్క కార్క్రమేంల్ కృష్ట్ణ-
పెనా్ ప్రాేంతీయ కమిటీ సభు్లు , జిలాలో కమిటీ, మేండల కమిటీ మరియు నియోజవర్గ నాయకులు వీర 
మహళలు పాల్్గనా్రు.

అబు్దల్ కలం క్ నివ్ళులు అర్పాంచిన 
కదిర్ శ్రీకాంత్ రెడిడి

శతఘ్్ న్్స్: భారత దేశ 11 వ రాష్టపతి, మిసె్సిల్ మా్న్ డా. ఏ.పి. జ 
అబు్దల్ కలాేం వర్ధేంతి సేందర్భేంగా స్్నిక జనసేన పారీ్ట కారా్లయేంల్ 
నివాళులు అరి్పేంచిన జనసేన పారీ్ట తాడిపత్రి నియోజకవర్గ ఇేంచార్జ్ 
కదిరి శ్రీకాేంత్ రడిడు. ఈ సదర్భేంగా శ్రీకాేంత్ రడిడు మాట్లోడుతూ 
అబు్దల్ కలాేం గారు దేశానికి చేసిన సేవల గురిేంచి తెలియజేసి.. 
అదేవిధేంగా జనసైనికులు అేందరు అబు్దల్ కలాేం గారి భావజాలాని్ 
అనుసరిేంచాలని.. మనవేంతుగా దేశ సేవల్ పాలు పేంచుకోవాలని 
కార్కరతాలకు తెలియజేశారు. ఈ కార్క్రమేంల్ జనసైనికులు కిరణ్, 
అయూబ్, మణ్కేంఠ, రస్ల్, నాగారుజ్న, అజయ్ పాల్్గనా్రు.

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

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


గురువారం, 28 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయ్ణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంట్ ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికలు, వీరమహిళలు, నాయకలు, టెక్నికల్ టం, 
ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయ్ణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పటలో వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెట్టీందుక వారి 
కృషి, జనసేనక్ వారి తోడాపాట్ వారి మాటలోలో వివరించే చక్కని వేదిక...! 
మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయ్ణం...!

ఒక మదయూ తరగతి కట్ంబంలో పుటిటీ బెంగుళూరులో ఐటి ఉద్యూగం 
చేస్కంటూ తనదైన శైలిలో స్షల్ మీడియ్లోనే కాకండా క్షేత్ర 
స్థాయిలో జనసేన సిద్ధంతాలను ప్రజలలోక్ బలంగా తీస్కెళ్ళందుక 

మరియు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని గెలిపంచడం 

కోసం ఎనినికల మందు నెలరోజులు ఆఫీస్క సెలవు పెటిటీ మర్ 

భీమవరంలో ప్రచారం చేసినట్వంటి “పెననిమరెడిడి నాగబాబు” 

గారితో ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయ్ణం”. జనసేనతో 

నా ప్రయ్ణం అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో ఆయన ప్రయ్ణం ఎపుడు మొదలయింది, 
ఎలా మొదలయింది అనే విషయ్లు ఆయన మాటలోలో తెలుస్కందం. 

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్్కరేం నాగబాబుగారు..! పాఠకులకు మీ గురిేంచి, మీ కుటుేంబ నేపద్ేం 
గురిేంచి చెప్పేండి? 
నాగబాబు: నా పేరు పెన్మరడిడు నాగబాబు, మాది అేంబేద్కర్ కోనసీమ జిలాలో పి.గన్వరేం నియోజకవర్గేం, పి గన్వరేం మేండలేం, ఊడిమూడి గ్రామేం. మా నాన్గారు 
రైతు, మా అమ్మగారు గృహణ్ మాది ఒక మధ్తరగతి కుటుేంబేం నేను ఐటీ ఫీల్డు ల్ సెటిల్ అయా్ను. నా విదా్భా్సేం మొతతాేం తూరు్పగోదావరి మరియు పశి్చమగోదావరి 
జిలాలోల్నే జరిగిేంది. ఎేంసీఏ 2007ల్ పూరతాయిన తరువాత నేను హైదరాబాద్ రావడేం జరిగిేంది. తరా్త జాబ్ సెర్్చ ల్ భాగేంగా బెేంగళూరు వెళ్్ళను. ఒక 15 

సేంవతసిరాలు బెేంగళూరుల్ ఉేండి ఇపు్పడు తిరిగి హైదరాబాద్ వచా్చను వచి్చ ఐటి జాబ్ చేసుతానా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలల్కి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలల్ మీకు స్్పరితా ఎవరు?
నాగబాబు: నేను ఐటీ కేంపెనీల్ మేనేజరుగా పనిచేసుతానా్ను. నా ఆధ్ర్ేంల్ 30 మేంది పనిచేసుతానా్రు. నాకు 

ఉదయేం 9:00 గేంటలకు కాల్సి మొదలైతే స్యేంత్రేం 5 గేంటల వరకు ఉేంట్యి. సమయేం సరిపోదు 
కానీ అయినా నేను రాజకీయాలపై ఆసకితా చూపుతునా్ను అేంట్ అది పవన్ కళ్్ణ్ గారి స్ఫురితాతోనే. ధనేం 
మీద వా్మోహేంలని వ్కితా రాజకీయాల్లోకి వసేతా అటువేంటి నాయకుడు ప్రజలకు కచి్చతేంగా నా్యేం 
చేస్తారు. అేందువలన నేను కూడా రాజకీయాల వైపు ఆసకితా చూపడేం జరిగిేంది. లకపోతే ఇప్పటికి నేను 
ఏ యూఎస్ లదా యూకల్ సి్రపడి ఉేండేవాడిని. పవన్ కళ్్ణ్ గారు 2007ల్ సీఎేంపిఎఫ్ కామన్ 
మా్న్ ప్రొట్క్న్ ఫోర్సి మొదలుపెటి్టనపు్పడు ఆయనను ప్రత్క్ేంగా కలిసి మాట్లోడటేం జరిగిేంది. అపు్పడే 
ఆయన సమాజేం కోసేం కృష్ చేసే తపనతో ఉనా్రని నేను నిర్ణయిేంచుకునా్ను. 2009ల్ చిరేంజీవి 
ప్రజారాజ్ేం పారీ్ట స్్పిేంచినపు్పడు అేందరూ చిరేంజీవి గారి ఆల్చనలను అనుసరిస్తా ఉేంట్ నేను 
మాత్రేం యువరాజ్ేం పవన్ కళ్్ణ్ గారి ఆల్చనలు అనుసరిేంచేవాడిని. అలాేంటిది ఆయన ప్రత్క్ 
రాజకీయాల్లోకి వచే్చసరికి నేను కూడా రాజకీయాల్లోకి వచా్చను. 

శతఘ్నిన్యూస్: ఒకవేళ పవన్ కళ్్ణ్ గారు రాజకీయాలల్కి రాకపోతే మీరు ఏమి చేసేవారు?
నాగబాబు: ఒకవేళ పవన్ కళ్్ణ్ గారు రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే నేను నా కెరీరోలో ఎదుగుదలకు ప్రయతి్ేంచే 
వాడిని. ముేందుగా చెపి్పనటులో నేను ఏ యూఎస్ లదా యూకల్ సి్రపడి ఉేండేవాడిని.

శతఘ్నిన్యూస్: పి.గన్వరేం నియోజకవర్గేంల్ 
జనసేనకు ప్రజలల్ స్పేందన ఎలా ఉేంది?

నాగబాబు: 2019 సేంవతసిరేం పి.గన్వరేం నియోజకవర్గేం నుేండి జనసేన తరపున పాముల రాజేశ్రి 
గారు పోటీ చేశారు. 35 వేల ఓటులో వచా్చయి. తరువాత ఆవిడ ఏకి్టవ్ గా లరు. పి గన్వరేం నియోజకవర్గేంల్ 
ఇనా్చరిజ్ లకుేండా రాష్టేంల్నే అత్ధక క్రియాశీలక సభ్తా్లు నమోదు చేసి రాష్టేంల్ మొట్ట మొదటి 
స్్నేంల్ ఉేంది. మా నియోజకవర్గేంల్ అత్ధక జేండాలు ఎగురవేయడేం అేంట్ జేండా దిమ్మలు 
నిరి్మేంచడేం కూడా జరిగిేంది. పి గన్వరేం నియోజకవర్గేంల్ నాలుగు మేండలాలకు చెేందిన నలుగురు 
మేండలాధ్క్షులు వారి పరిధల్ వారు కార్క్రమాలు కొనస్గిసుతానా్రు. కొతతావారు కూడా చాలామేంది 
పారీ్టల్ చేరడేం జరిగిేంది. కులమతాల బేధేం లకుేండా పారీ్ట కొనస్గుతుేంది. 2019 సేంవతసిరేం కేంట్ 
2024 వ సేంవతసిరానికి పారీ్ట చాలా పుేంజుకుేంటుేందని చెప్పగలను. ఇపు్పడు పారీ్టకి చెేందిన కార్క్రమాలు 
చేయడేంల్ పి.గన్వరేం రాష్టేంల్నే ప్రథమ స్్నేంల్ ఉేంది. కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

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


గురువారం, 28 జూల ై2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఒక మేంచి పేరున్ అభ్రి్కి టికె్కట్ ఇసేతా రాష్టేంల్ పారీ్ట గెలిచే నియోజకవరా్గల్లో ఖచి్చతేంగా పి.గన్వరేం 
నియోజకవర్గేం ఉేంటుేందని చెప్పగలను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణేం ఎలా ప్రారేంభమయి్ేంది?
నాగబాబు: పవన్ కళ్్ణ్ గారు 2007ల్ సీఎేంపిఎఫ్ కామన్ మా్న్ ప్రొట్క్న్ ఫోర్సి మొదలుపెటి్టనపు్పడు ఒకరోజు 
జలాసి షూటిేంగ్ సమయేంల్ ఆయనను ప్రత్క్ేంగా కలిసి సుమారు ఒక గేంట మాట్లోడటేం జరిగిేంది. అపు్పడే 
ఆయన సమాజేంల్ మారు్ప కోసేం కృష్ చేసే తపనతో ఉనా్రని ఆయన మాటల్లో తెలిసిేంది. ఆ సమయేంల్నే నెను 
కూడా ఆయనతో కలిసి నడవాలని నిర్ణయిేంచుకునా్ను. తరా్త ఆయన పారీ్ట స్్పిేంచిన మొదటి రోజు నుేండి నా 
ప్రయాణేం జనసేనతో ప్రారేంబమయిేంది.

శతఘ్నిన్యూస్: పారీ్టని ప్రజలల్కి బలేంగా తీసుకెళ్్ళేందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేసిన కార్క్రమాలను 
తెలియచేయగలరు?
నాగబాబు: నేను నా ఉదో్గ బాధ్తలు నిర్హస్తానే వారాేంతపు సెలవుల్లో 2019కి ముేందు ఒక మూడు వేల 
ఓటలో నమోదు చేయిేంచడేం జరిగిేంది. క్రియాశీలక సభ్త్ేం కూడా చేయిేంచడేం జరిగిేంది. వారాేంతపు సెలవుల్లో 
బెేంగళూరు పక్కన ఆేంధ్రప్రదేశ్ జిలాలోలు అయినటువేంటి చితూతారు, మదనపలిలో మరియు జి.డి నెలూలోరు మొదలైన 
జిలాలోలకు పర్టిేంచి జనసేన పారీ్ట సిదా్ధేంతాలను మరియు ఆశయాలను ప్రచారేం చేయడేం జరిగిేంది. అక్కడి 
ప్రాేంతీయ నాయకులకు కొేంత నిధులు మరియు పారీ్ట కా్ేంపెయినిేంగ్ స్మాగ్రిని సహాయేం చేయడేం జరిగిేంది. 
అేంతే కాకుేండా ఆయన సిదా్ధేంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళలోడానికి సషల్ మీడియా దా్రా కూడా చాలా కృష్ 
చేశాేం.

శతఘ్నిన్యూస్:: 2019 ఎని్కలల్ ఒక సీటు వచి్చేంది? ఇపుడు అది కూడా లదు అలాేంటిది మీరు ఏ నమ్మకేంతో 
పని చేసుతానా్రు?
నాగబాబు: మా నాయకుడు ప్రజలకు అేండగా నిలబడతారనే నమ్మకేంతో పనిచేసుతానా్ేం. ఆయన 
రాజకీయాలల్కి వచి్చనపుడే ప్రజల కోసేం పోరాడతానని అనా్రు. గెలుపు ఓటములను పక్కనపెటి్ట ఆయన 
పనిచేశారు ఖచి్చతేంగా 2019ల్ మేము డిజపా్పయిేంట్ అయా్ము. అది అేంతా కూడా కొది్ద రోజులు 
మాత్రమే. తరా్త ఆయన నిలబడాడురు ఆయన వెనక మేము నిలబడాడుేం. పవన్ కళ్్ణ్ గారు సీఎేం అయే్ 
వరకు ఆయన వెేంట్ ఉేంట్ము. జనసేన పారీ్ట నాయకులు పారీ్టని వదిలి పెటి్టనా జనసైనికులు మాత్రేం 
ఎటూ వెళ్ళరు. ఆయన వెేంట్ నడుస్తారు. జనసైనికుల సేంఖ్ మాత్రేం ఎప్పటికీ పెరుగుతూనే ఉేంటుేంది. 
ఉదాహరణ ఏమిటేంట్ 2019 సేంవతసిరేంల్ జనసేనల్ ఉన్వారు 15, 16, 17 సేంవతసిరాల పిలలోలు 
ఎకు్కవగా ఉనా్రు. అపు్పడు వారికి ఓటులో లవు కానీ ఇపు్పడు 2022 సేంవతసిరానికి వారికి అేందరికీ ఓటు 
హకు్క వసుతాేంది కాబటి్ట మా సైన్ేం ఎప్పటికి పెరుగుతూనే ఉేంది. మా నాయకుడు బలేంగా ఉనా్రు కాబటి్ట 
అతా్శ లకుేండా పని చేస్తానే ఉేంట్ము. మారు్ప మొదలవుతుేంది ఖచి్చతేంగా మారు్ప స్ధస్తాేం.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు ఐటి టీేం ప్రాధాన్త ఏమిటి? జనసేనను బలపరచడేంల్ ఐటి టీేం ఎేంతవరకు విజయవేంతేం అయి్ేంది?
నాగబాబు: ఐటి దా్రా ఏేం చేస్తామేంట్ ఏ గ్రామేంల్, ఏ వారుడుల్, ఏ కులేం, ఏ మతేం వారికి ఎని్ ఓటులో ఉనా్యి..? ఎవరు ఎలా ప్రభావితేం అవుతారు అనేది అేంచనా 
వేయొచు్చ. దీనినే డేట్ ఎనలిటిక్సి అేంట్రు. వైసీపీకి పనిచేసే ప్రశాేంత్ కిషోర్ గారు కూడా ఐటి టీేంతోనే పనిచేస్తారు. కొని్ యాప్సి క్రియేట్ చేసి వాటితోనే పనిచేస్తారు 
ఆయన. అలాగే 2009, 2014, 2019 డేట్ అేంతా కలిసి బిగ్ డేట్ అేంట్రు. ఎవరికి ఓటులో శాతేం ఎేంత ఉేంటుేందో ముేందే అనాలసిస్ చేసి దానిని ఎలా కన్ర్్ట 
చేయవచు్చ. పి.గన్వరేంల్ నాలుగు మేండలాలు ఉనా్యి. ఒకో్క మేండలేంల్ ఒకో్క సమస్ ఉేంది. ఆ గ్రామానికి వెళ్లో ఆ సమస్ గురిేంచి మాట్లోడి అక్కడి ప్రజలను 
ప్రభావితేం చేయవచు్చ. ఇటువేంటి డేట్ మొతతాేం ఐటి టీేం సేకరిసుతాేంది. ఇేంతే కాకుేండా కాకుేండా కొని్ కొతతా కొతతా యాప్సి ఐటి టీేం డ్వలప్ చేసుతాేంది. క్రియాశీలక 
సభ్త్ేం నమోదు చేయడేంల్ ఐటి టీేం చేసిన యాప్ దా్రానే చేసుతానా్రు. పారీ్ట వెబ్ సైట్ కానీ, పారీ్ట సిదా్ధేంతాలను, పారీ్ట మేనిఫెస్టలను స్మాన్ నాయకుల కేంట్ 
కూడా ఐటి టీేం బాగా వివరిసుతాేంది. ఎేందువలన అేంట్ వారు ఎడు్కట్డ్ కాబటి్ట వారు ప్రజలల్కి బాగా చేరవేస్తారు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు బెేంగళూరుల్ ఉేంటూ ఆేంధ్రా రాజకీయాలను ఎేంతవరకు ప్రభావితేం చేయగలను అనుకునా్రు?
నాగబాబు: బెేంగళూరుల్ ఉేంటూ ఎని్కలకు ఒక సేంవసరేం ముేందు నుేండే వారాేంతపు సెలవులల్ బెేంగళూరు పక్కన ఆేంధ్రప్రదేశ్ జిలాలోలు అయినటువేంటి చితూతారు, 
మదనపలిలో జి.డి నెలూలోరు మొదలైన జిలాలోలకు పర్టిేంచి జనసేన పారీ్ట సిదా్ధేంతాలను మరియు ఆశయాలను ప్రచారేం చేయడేం జరిగిేంది. ఎని్కలకు ముేందు మా 
నియోజకవర్గేం అయినటువేంటి పి.గన్వరేం, అమలాపురేం మరియు రాజోలు నియోజకవరా్గలల్ ప్రచారేం చేయడేం జరిగిేంది. ఎని్కలకు ఒక నెల ముేందు ఆఫీసుకు 
సెలవు పెటి్ట భీమవరేంల్ కళ్్ణ్ గారి గెలుపు కోసేం ప్రచారేం చేయడేం జరిగిేంది. పరి్ట తరపున మా నియోజకవర్గేంల్ చేసిన కార్క్రమాలని్టిని ప్రతిరోజు స్యేంత్రేం 
సషల్ మీడియాల్ బాగా ప్రచారేం చేసేవాడిని.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ఐటి టీేంల్ ఉేంటూ జనసేన కోసేం ఎమైనా ప్రతే్క ప్రణాళ్కలు రూపొేందిేంచడేం జరిగిేందా? ఐటి టీేం దా్రా మీరు చేసిన కొని్ కార్క్రమాలను 
తెలుపగలరు? 
నాగబాబు: ప్రతే్క ప్రణాళ్కలు అేంటూ సేంతేంగా ఏమీ రూపొేందిేంచలదు. బెేంగళూరుల్ ఉేండే తెలుగువారితో కూడా సభ్త్ నమోదు చేయిేంచడేం జరిగిేంది. 
జనసేన సిదా్ధేంతాలను మరియు మేనిఫెస్టల్ని అేంశాలను కరపత్రాలల్ ముద్ేంచి వారాేంతాల్లో అేందరికీ పేంచడేం, అది కాకుేండా 

కొనస్గంపు 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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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఐటీ టీేం దా్రా 175 నియోజకవరా్గల్లో 175 ఐటి వాట్సిప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడేం జరిగిేంది. ఆ నియోజకవర్గేంల్ ఉన్ 
ఎనా్రైలను కూడా ఆ గ్రూపులల్ యాడ్ చేయడేం జరిగిేంది. ఎేందుకు అేంట్ సేంత నియోజకవర్గేంల్ 

వాళ్ళ నాయకులతో కోఆరిడునేట్ చేసుకుని వర్్క చేసుకుేంట్రు అనే ఉదే్దశేంతో చేయడేం జరిగిేంది. 
అది ఏమైనా కావచు్చ ఫేండిేంగ్ విషయేం గానీ ఏదైనా సపోర్్ట కోసేం గానీ ఉపయోగపడతాయి 

అని. ఐటి మెేంబర్సి సషల్ మీడియాల్ ఉన్ేందువలలో ఎవరు సే్టట్ లీడర్ కాలరు. సేంత 
నియోజకవర్గేం మీద ఫొకస్ చెయడానికి ఎేంతగానో ఉపయోగపడుతుేంది అనే ఉదే్దశేం 
మాత్రమే.

శతఘ్నిన్యూస్: 2019 ఎని్కలల్ పవన్ కళ్్ణ్ ను గెలిపిేంచడానికి భీమవరేంల్ 
ఉేండి ఎేంతో శ్రమపడాడురు.. అది అేంతా వృధా అయిపోవడానికి కారణలు ఏమి అయి 
ఉేండవచు్చ?
నాగబాబు: ఇక్కడ నేను మాత్రేం ఖచి్చతేంగా ఒక విషయేం చెప్పగలను, అదేమిటేంట్ 

2019ల్ మేము పడిన శ్రమ వృధా అయిపోయిేంది అని నేను అనను అనుకోలదు కుడా. 
2019 ఎని్కల్లో ఒక నెల ముేందు నుేండి సెలవు పెటి్ట ప్రచారేం చేశాను. ఆయన భీమవరేంల్ 

ఓడిపోలదు ఖచి్చతేంగా 5000, 6000 ఓటలోతో ఆయన గెలుపొేందారు. ఎపు్పడైతే ఎలక్న్ 
రిజల్్ట 140 పలోస్ సీటులో వచా్చయో ఎలక్న్ కౌేంటిేంగ్ వద్ద ఉన్ జనసైనికులను భయభ్ేంతులకు 

గురిచేశారు. అప్పటిక గవర్మెేంట్ ఫామ్ అయిపోయిేందన్ ఉదే్దశేంతో ప్రజలను ప్రభావితేం చేశారు 
తప్ప పవన్ కళ్్ణ్ గారు భీమవరేంల్ ఓడిపోలదు. పవన్ కళ్్ణ్ గారు భీమవరేంల్ గెలిచారు అన్ నమ్మకేం 

అయితె న్టికి న్రు శాతేం నాకు నమ్మకేం ఉేంది. వీరవాసరేం మేండలేం భీమవరేం టౌన్ ల్ ఒక నెలరోజులు 50 
మేంది సభు్లతో తిరిగిన వ్కితాగా నేను చెబుతునా్ను కళ్్ణ్ గారు భీమవరేంల్ గెలిచారు. గాజువాక ల్ ఓడిపోయారు అేంట్ ఒపు్పకుేంట్ను కానీ ఖచి్చతేంగా పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు భీమవరేంల్ మాత్రేం విజయేం స్ధేంచారు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్గేంల్ జనసేనను బల్పేతేం చేయడనికి ఏ విధేంగా 
ప్రయతి్సుతానా్రు? జనసేనల్కి ఇతర నాయకులను ఆహా్నిేంచే ప్రయతా్లు ఏమైనా 
చేసుతానా్రా? 
నాగబాబు: ప్రసుతాతేం నియోజకవర్గేంల్ 4 మేండలాలకు సేంబేంధేంచి ఒక ప్రోటోకాల్ 
ఉేంది. నాలుగు మేండలాలకు నలుగురు మేండల అధ్క్షులు ఉనా్రు. ప్రతి మేండలానికి 
ఒక కమిటీ ఉేంది. ఏ మేండలానికి సేంబేంధేంచిన కార్క్రమాలు ఆ మేండల అధ్క్షులు 
చూసుకుేంటునా్రు. వారికి ఏదైనా సహాయేం కావలసి వసేతా మేము వెనక ఉేండి 
సహాయేం చేస్తా ఎలక్న్సి కు ఒక సేంవతసిరేం ముేందు నుేండి కొని్ ప్రణాళ్కలతో 
ముేందుకు వెళుతానా్ేం. ముఖ్ేంగా ప్రతి ఊరిల్న్ కుల మత భేదాలు లని ప్రాేంతీయ 
నాయకులను పారీ్టల్కి ఆహా్నిసుతానా్ేం. ప్రసుతాత ప్రభుత్ేం ఏ కార్క్రమాలు సరిగా 
నిర్హేంచడేం లదని ప్రజలేందరికీ తెలుసు, అలాగే తెలుగుదేశేం ప్రభుత్ేం పైన కూడా 
ఎవరికీ నమ్మకేం లదు. కనుక ప్రసుతాతేం ప్రజలేందరూ పవన్ కళ్్ణ్ గారి నాయకత్ేం 
బలేంగా కోరుకుేంటునా్రు. రాష్ట్రానికి ముఖ్ేంగా మేంచి నాయకుడి అవసరేం ఉేంది కాబటి్ట గ్రామాల్లో ఉన్ ప్రతి నాయకుడిని పారీ్టల్కి ఆహా్నిేంచి పారీ్టని మరిేంత 
బల్పేతేం చేయడానికి కృష్ చేసుతానా్ేం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటి్టనటువేంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురిేంచి మీ అభప్రాయేం చెప్పేండి?
నాగబాబు: కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర ఇది చాలా మేంచి కార్క్రమేం. రైతు అేంట్ ఎేంతో కొేంత పొలేం ఉేండి పేండిేంచుకుేంట్రు. ముఖ్ేంగా కౌలు రైతు అేంట్ వేరే 
భూస్్మి దగ్గర భూమిని తీసుకుని వ్వస్యేం చేసుతాేంట్రు. వారి పరిసి్తి మరీ దారుణేంగా ఉేంది. రైతుబిడడుగా కౌలు రైతుకు ఎని్ సమస్లు ఉేంట్యని నాకు తెలుసు. 
ఒక ఎకరానికి 30 వేల రూపాయల నుేండి 40 వేల రూపాయల వరకు చెలిలోేంచాలిసి ఉేంటుేంది. ఎరువులు పెటు్టబడి తీసేసి పైకి రావాలి అేంట్ చాలా కష్టేం. ప్రకృతి 

విపతూతాల్ వలన కూడా ఇబ్ేంది ఉేంటుేంది. ఆత్మహత్లకు పాల్పడుతున్ రైతు కౌలు రైతుల 
ఎకు్కవ మేంది ఉేంట్రు. అేందుక కౌలు రైతు భరోస్ చాలా మేంచి కార్క్రమేం. రైతు భీమా 
పథకేం అనేది పవన్ కళ్్ణ్ గారు 2019 మేనిఫెస్టల్ ఒక ముఖ్ అేంశేంగా చేర్చడేం 
జరిగిేంది. దానిని ప్రజల్లో బలేంగా ప్రచారేం చేయడేం కూడా జరిగిేంది. కానీ అది రైతులకు 
సరిగా అర్ేం కాకపోవడేం వలలో రైతులు జనసేనకు సహకరిేంచలకపోయారు. రైతులు వారు 
పేండిేంచిన ససైటీకి రేండు మూడు నెలల తరా్త కూడా వారికి రావలసిన పైకేం రావట్లోదు. 
వైసిపి ప్రభుత్ేంల్ రైతులకు పెటు్టబడులు తీసుకుని వచి్చ అపు్పలు తీర్చలక ప్రజలు చాలా 
ఇబ్ేంది పడుతునా్రు. ఈ సమయేంల్ పవన్ కళ్్ణ్ గారు తన సేంత ధనేంతో 30 కోటలో 
రూపాయలు మూడు వేల మేంది ఆత్మహత్ చేసుకున్ కౌలు రైతులకు ఒకొక కూటుేంబానికి 
ఒక లక్ రూపాయల చొపు్పన సహాయేం అేందిేంచడేం జరుగుతుేంది. ఇది జనసేన పారీ్ట 
చేపటి్టన చాలా మేంచి కార్క్రమేం.

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...
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కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

శతఘ్నిన్యూస్:: దేశేంల్నే ఏ పారీ్ట కూడా చేయనటువేంటి క్రియాశీలక సభ్త్ కార్క్రమేంపై మీ అభప్రాయేం?
నాగబాబు: ప్రతి పారీ్టల్న్ పారీ్ట బలేంగా ఉేండాలేంట్ పారీ్టకి కార్కరతాల బలేం. నాయకుడు బలేంగా ఉేండాలేంట్ 
జనసైనికులు బలేంగా పనిచేయాలి... అేందుక పవన్ కళ్్ణ్ గారు కార్కరతాలేందరికీ క్రియాశీలక సభ్త్ేంతో 
పాటు 500 రూపాయలతో వారికి ఐదు లక్ల రూపాయల ప్రమాద మరియు మరణ భీమాను అేందిేంచడేం 
జరుగుతుేంది. ఇది కూడా ఒక మేంచి కార్క్రమేం చెప్పవచు్చ. ఈరోజు జనసేనల్ చాలా మేంది పారీ్ట 
నాయకులు ఉనా్రు కానీ ఆ నాయకులేందరూ ఎేంతవరకు పారీ్ట శ్రేయసుసి కోరి మనతో నిలబడతారో 
తెలియదు. ఎని్కల ముేందు కొేంతమేంది పారీ్టల్ ఉనా్రు తరా్త బయటకు వెళ్లోపోయారు. కానీ 
జనసైనికులల్ మాత్రేం ఏ మారూ్ప లదు. పవన్ కళ్్ణ్ గారు పారీ్ట స్్పిేంచినదే జనసైనికులను 
చూసి అేంతేకాని నాయకులను చూసి కాదు. జనసైనికులు చూపిేంచే అభమానానికి పవన్ కళ్్ణ్ 
గారు ఈ కార్క్రమేం చేపట్్టరు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్గేంల్ ప్రధానేంగా ఉన్ సమస్లు ఏమిటి వాటిని పరిష్కరిేంచేేందుకు 
ప్రభుత్ేంపై ఏ విధేంగా తీసుకురానునా్రు?
నాగబాబు: మా నియోజకవర్గేంల్ ప్రధానమైన ఇబ్ేంది అేంట్ రోడులో సరిగా లకపోవడేం, మా గన్వరేం 
నియోజకవర్గేంల్ రోడులో సుమారు 70 కిల్మీటరలో పొడవు ఉేంటుేంది. నియోజకవర్గేంల్ అయినవిలిలో, 
అేంబాజీపేట, పి.గన్వరేం మరియు మామిడికుదురు మేండలాలు ఉనా్యి. ఈ నాలుగు మేండలాల్లో రోడలోను 
పరిశీలిసేతా చాలా దారుణేంగా ఉనా్యి. అది చాలా పెద్ద సమస్. తరా్త సమస్ ఏమిటేంట్ మా నియోజకవర్గేంల్ 
చాలా పేంచాయతీలు గోదావరి పక్కనే ఉనా్యి కాని ఇసుక మాత్రేం దొరకడేంలదు. గోదావరి నది పక్కన ఉన్ గ్రామాలక ఇసుక దొరకడేం లదు అేంట్ ఇేంకా మిగతా 
గ్రామాల పరిసి్తి ఏమిటి..? గోదావరి బిడడులై ఉేండి స్మాన్ ప్రజలకు ఇసుక దొరకడేం లదు అేంట్ సిగు్గపడాలిసిన విషయేం. ప్రభుత్ేం ఏ రోజు ఏ పాలసీ పెడుతునా్రో 
తెలియదు. ఇేంతకు ముేందు ఇసుక లారీ రేండు వేల రూపాయలు ఉేండేది కాని ప్రసుతాత కాలేంల్ 20 వేల రూపాయలకు కొనుగోలు చేయవలసి వసుతాేంది. తరా్త మా 
నియోజకవర్గేం ఎమె్మల్ గారిని ఎని్కల్లో చూడడమే గానీ తరువాత ఏ సమస్ వచి్చనా ఆయన స్పేందన చాలా తకు్కవగా ఉేంటుేంది. ప్రతి నియోజకవర్గేంల్ ఉేండే 
మద్పాన నిషేదేం మరియు నిరుదో్గ సమస్ ఈ రేండూ మామూల కానీ రోడులో సరిగా లకపోవడేం వలలో చాలా యాకిసిడ్ేంటులో జరుగుతునా్యి. రోడుడు సరిగా లకపోవడేం, 
ఇసుక, మద్పాన నిషేదేం మరియు నిరుదో్గ సమస్ల పరిష్ట్కరానికి కృష్ చేస్తాను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎలా ఉేండబోతుేంది?
నాగబాబు: మా భవిష్తుతా కారా్చరణ ఎపు్పడు పవన్ కళ్్ణ్ గారిని ముఖ్మేంత్రిని చేయాలని. 
ఎని్ సీటులో ఎకు్కవగా ఎలా గెలుచుకోవాలి అని. అేంతేగాని నాకు ప్రతే్కమైన అజేండాలు ఏమీ 
లవు. ఇేంతకుముేందు నాకు రాజకీయాలపై పెద్దగా ఆసకితా లదు. పవన్ కళ్్ణ్ గారి స్ఫురితాతో 
నేను రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిేంచడేం జరిగిేంది. నేను ఆయన స్ఫురితాతోనే ఎనో్ సేవా కార్క్రమాలు 
చేపట్్టను. పవన్ కళ్్ణ్ గారిని ముఖ్మేంత్రిని చేయడమే నా ప్రధాన కారా్చరణ.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్ేంల్ మీకు నచి్చన అేంశాలమిటి?
నాగబాబు: ప్రజలల్ మారు్ప తీసుకువచి్చ కొతతాతరేం రాజకీయాలు వెలుగుల్కి తీసుకు వస్తాను 
అన్ది నాకు నచి్చన విషయేం. అలాగే కొతతాతరేం నాయకులను రాజకీయాలల్కి తీసుకువచా్చరు. 
రబ్రు చెపు్పలు వేసుకున్ వారితో రాజకీయేం చేయిస్తా అని చెపా్పరు అలానే అన్మాట ప్రకారేం 

సీటులో కట్యిేంచారు. ఆయన ప్రజలకు నిస్్ర్ేంగా సహాయేం చేస్తారని నమ్మకేం కలగడానికి కారణేం ఏమిటేంట్ ఆయనకు డబు్ మీద వా్మోహేం లకపోవడమే. 
ఆయన దగ్గర 30 కోటలో 500 రూపాయలు ఉేంట్ 30 కోటులో ప్రజల అవసరాలకు వినియోగిేంచి ఆయన వద్ద తన కోసేం ఐదు వేందలు మాత్రమే ఉేంచుకుేంట్రు. 
ధనేం మీద వా్మోహేం లని ఏ వ్కితా అయినా కచి్చతేంగా ప్రజలకు సహాయేం చేస్తారు. ఆయన కుడి చేతితో స్యేం చేసేతా ఎడమ చేతికి కూడా తెలియనివ్రు. అేంతే 
కాకుేండా ఆయన చాలా స్మాన్ వ్కితాలా చాలా స్ధారణేంగా ఉేంట్రు. తరా్త ఆయన ధైర్ేం చాలా నచు్చతుేంది. చిరేంజీవి ప్రజారాజ్ేం పారీ్ట పెటి్ట ఎని్కల్లో ఓటమి 
తరా్త ఆయన పారీ్టని కాేంగ్రెసలో విలీనేం చేసి సేంత స్మాజికవర్గ నాయకులు దూష్సుతానా్ కుడా అవేమి పటి్టేంచుకోకుేండా ఆయన జనసేన పారీ్టని స్్పిేంచడేం 
అనేది చాలా ధైర్వేంతమైన విషయేం. ఆయన పారీ్ట స్్పిేంచిన తరువాత ఒక నియోజకవర్గేంల్ మాత్రమే గెలుపు 
స్ధేంచినా వెనకడుగు వేయకుేండా అపుడు ఎేంత ఉతాసిహేంతో ముేందుకు తీసుకు వెళ్్ళరో ఇపుడు కూడా 
అేంతే ఉేంతాసిహేంతో పారీ్టని ముేందుకు తీసుకు వెళ్ళడేం అనేది ప్రశేంసిేంచదగిన విషయేం. ఆయన పటు్టదలతో 
విజయేం స్ధస్తారు అనే నమ్మకేం చాలా ఉేంది. తప్పనిసరిగా అనుకున్ ట్ర్గట్ అయితే స్ధస్తారు.

శతఘ్నిన్యూస్: అకో్టబర్ నుేండి పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారేంభేం కాబోతుేంది దాని ప్రభావేం ఎలా ఉేండబోతోేందని 
మీ అభప్రాయేం?
నాగబాబు: యాత్ర ప్రభావేం అయితే పారీ్టపై ఖచి్చతేంగా ఉేంటుేంది. ప్రసుతాత అధకార పారీ్ట నాయకులు గానీ 
ప్రతిపక్ పారీ్టల నాయకులు గానీ జనసేన పారీ్టల్ చేరడానికి కూ్ కడతారు. కానీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు మాత్రేం 
ప్రతి వ్కితా గుణగణాలను అని్ేంటినీ పరిగణనల్కి తీసుకుని మాత్రమే వారిని ఆయన పారీ్టల్కి ఆహా్నిేంచడేం 
జరుగుతుేంది. ప్రభుత్ేంపై వ్తిరేకత పారీ్ట కార్కరతాలకు, నాయకులకు కూడా ఉేంది. ఇపు్పడు వైఎస్సిరీసిపీ చేపటి్టన పథకాలపై పారీ్టల్ని వారు కూడా అసేంతృపితాగా 
ఉనా్రు. ఇక తెలుగుదేశేం పారీ్ట విజయేం ప్రజలక కాదు పారీ్ట నాయకులకు కూడా నమ్మకేం లదు. తెలుగుదేశేం పారీ్ట కార్కరతాలు కూడా పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఎపు్పడు 
పిలిసేతా అపు్పడు పారీ్టల్ చేరడానికి సిద్ధేంగా ఉనా్రు.
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అేంతే కాకుేండా ముేందు ప్రజారాజ్ేం పారీ్టల్ పనిచేసిన కార్కరతాలు ఇప్పటి వరకూ ఉనా్రు. 
స్మాజిక కార్క్రమాలు చేసేవారు పెద్దలు అేందరూ కళ్్ణ్ గారు బయటికి వసేతా పారీ్టల్కి 
రావడానికి సిద్ధేంగా ఉనా్రు. యాత్ర మొదలైన తరా్త మాత్రేం రాష్ట రాజకీయాలు మొతతాేం జనసేన 
పారీ్ట వైపు తిరుగుతాయి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్్ట లదు? మీడియా సపోర్్ట లకపోయినా మీరు గ్రామస్్యి 
వరకు వెళ్ళగలుగుతునా్రా?
నాగబాబు: ఇేంతకు ముేందు రాజకీయాలు మొతతాేం మీడియా ప్రచారేం పైనే ఆధారపడి ఉేండేవి. 
ఇపు్పడు కొేంత వరకూ సషల్ మీడియాపై కూడా ఆధారపడి ఉనా్యి. పవన్ కళ్్ణ్ గారు చెపా్పరు 
చేతిల్ ఫోను ఉన్ ప్రతి ఒక్కరు ఒక విలఖరి, జనసైనికుల మాకు మీడియా అని. సషల్ మీడియాల్ 
జనసైనికులేందరు దా్రా ప్రచారేం కొనస్గిసుతానా్రు. పెద్దలు మాత్రమే మీడియా చానల్సి ఏమి చూపిసేతా అవి చూసి వాటిపై ఆకరిషాతులు అవుతునా్రు. గత ఐదు 
సేంవతసిరాలుగా యూటూ్బ్ ఛానల్సి వలలో చాలా మారు్ప వచి్చేంది. వచే్చ 5 సేంవతసిరాలల్ కూడా ఇేంకా ఎకు్కవ మారు్ప వచే్చ అవకాశేం ఉేంది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ల్ ప్రజల తీరు్ప ఎలా ఉేండబోతోేందని మీరు అనుకుేంటునా్రు?
నాగబాబు: నేను ఒక మాటల్ చెపా్పలేంట్ 2024ల్ జనసేన ప్రస్తావన లకుేండా గవర్మెేంట్ ఏర్పడదు. ఖచి్చతేంగా పవన్ కళ్్ణ్ గారే ముఖ్మేంత్రి అవుతారు... 
ఎలా అవుతారు అనేది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. ప్రసుతాత ప్రభుత్ చేతకానితనేం వలన కావచు్చ, ప్రతిపక్ేం చేతకానితనేం వలన కావచు్చ పవన్ కళ్్ణ్ గారే ముఖ్మేంత్రి 
అవుతారు. సిేంగిల్ గా వస్తారు అని చెప్పలనుగాని గవర్మెేంట్ ఏర్పడేది మాత్రేం పవన్ కళ్్ణ్ గారి ఆధ్ర్ేంల్ జరుగుతుేంది.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్న్్స్ గురిేంచి మీ అభప్రాయేం చెప్పేండి?
నాగబాబు: ప్రసుతాత కాలేంల్ చాలా చానల్సి ఉనా్యి కానీ శతఘ్్న్్స్ కానెసిప్్ట మాత్రేం చాలా బాగుేంది. ప్రతి ఒక్కరూ పవన్ కళ్్ణ్ గారు, మనోహర్ గారు వేంటి పెద్ద 
పెద్ద వ్కుతాల దృష్్టల్ ఎలా పడాలి అని మాత్రమే ఆల్చిస్తారు. కాని శతాఘ్్న్్స్ స్మాన్ కార్కరతాని వెలుగుల్కి తీసుకు రవాలని చేసే ప్రయత్ేం అభనేందనీయేం. ప్రతి 
మారుమూల గ్రామేంల్ని కార్కరతాలు, వారు చేసే సేవా కార్క్రమాలు ప్రచురిసుతాేంది. ఏమి ఆశిేంచకుేండా పారీ్టకి మరియు జనసైనికులకు మధ్ వారధగా పనిచేసుతాేంది. 
నేను చాలా వెబ్ ఛానల్ చూశాను ఈ తరహా ఛానల్ మీదే అని చెప్పవచు్చ. ప్రజలకు నిజమైన జనసైనికులని పరిచయేం చేసతాేంది.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచే్చ సేందేశేం?
నాగబాబు: రాష్టేం విడిపోయిన తరువాత చాలా రాజకీయ అనుభవేం ఉన్ వ్కితా మన చేంద్బాబునాయుడు గారిని ముఖ్మేంత్రిని చేశాేం కానీ ఆయన ఏమీ 
చేయలకపోయారు. తరువాత ఆయన ఏమీ చేయలక పోతునా్డు వైయస్ రాజశ్ఖర్ రడిడు గారి కొడుకు కదా అని, తేండ్రి లాగా పనిచేస్తాడని వైయస్ జగనో్మహన్ రడిడు గారికి 
అవకాశేం ఇచా్చరు. మొదటి రేండు సేంవతసిరాల్లోనే ప్రజలు చాలా ఇబ్ేందులు పడుతునా్రు. డబు్ మీద వా్మోహేం లని పవన్ కళ్్ణ్ గారు రాజకీయాల్లోకి వచా్చరు. 
పవర్ స్్టర్ అయి ఉేండి ట్లీవుడ్ ల్ నెేంబర్ వన్ హీరో అయి ఉేండి ఒక సినిమాకు సేంతకేం చేసేతా 200 కోటలో రూపాయలు అటువేంటి వ్కితా రాజకీయాల్లోకి రావడేం 
జరిగిేంది. అటువేంటి వ్కితాకి అవకాశేం ఇసేతా ఇప్పటి తరానికి కాక తరువాత తరాలు కూడా బాగుపడతాయి. ఇేంత నిజాయితీగా ఉన్ వ్కితాకి సపోర్్ట చేయకపోతే మనకు 
మనమే హాని చేసుకున్టులో అవుతుేంది. నేను ప్రజలను ఓటు వేయమని అడగను పారీ్ట నాయకులను ముగు్గరిని దృష్్టల్ పెటు్టకుని ఎవరు ధన వా్మోహేం లని వ్కితా..? 
ఎవరు నిస్్ర్ేంగా పని చేస్తారు..? పదవి లకపోయినా ఎవరు ప్రజలకు సహాయేం చేసుతానా్రు..? ఇవి దృష్్టల్ పెటు్టకుని ఓటు వేయేండి అని ప్రజలను కోరుతునా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయ్నిని మాక కేటాయించి మేమ అడిగన ప్రశనిలక ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చెపపాన మీక శతఘ్నిన్యూస్ 
టం తరపున ధనయూవాదమలు నాగబాబు గారు. మరొకరితో “జనసేనతో నా ప్రయ్ణం” లో మళ్్ళ కలుద్దం.
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