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వసైీపీ ప్రభుత్వానిది ఆదాయంలో ప్రగత్? 
అప్పులోలో  ప్రగత్?

•రాష్ట్ర సొంత రాబడులు కేవలొం 36 శాతొం మాత్రమే... 64 శాతొం అప్పులు, కేొంద్ొం గ్ొంట్లే
•ఏడాదిలో చేయాల్సిన అప్పులు అయిదు నెలలోలేనే చేయడమే ఆర్థికాభివృద్ధా?
•జీఎస్టీ ఆద్యొం జాతీయ సగటు కొంట్ రాష్ట్ర సగటు ఎక్కువయితే మౌల్క వసతుల కలపున ఎొందుక్ చేయడొం 
లేదు
శతఘ్ని న్యూస్: రాష్ట్రొంలో జీఎస్టీ, ఇతర పన్నిల ద్వారా వచేచే ఆద్యొం జాతీయ సగటు కొంట్ ఆొంధ్ర ప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర సగటు ఎక్కువగా ఉొంది అని వైస్పీ ప్రభుతవాొం ఘనొంగా చెబుతొంది. అదే నిజమైతే ఆ పన్నిలు చెల్లేొంచిన 
సామానయూ ప్రజలక్, వ్యూపారులక్, పర్శ్రమల నిరావాహక్ల అభివృదిధా కోసొం ఈ ప్రభుతవాొం ఏొం చేస్తొంది? అని 
జనసేన పార్టీ రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదొండలే మనోహర్ ఒక ప్రకటనలో ప్రశనిొంచారు. జీఎస్టీ 
ఆద్యొం గత ఆర్థిక సొంవతసిరొంలోని తొల్ ఆరు నెలలత పోల్సే్త ప్రస్్తత ఆర్థిక సొంవతసిరొం తొల్ ఆరు నెలలోలే 
రూ.6 వేల కోటులే ఎక్కువగా వచిచేొంది. అొంట్ ఎొంతమొంది తమ రకా్తనిని చెమటగా మార్చే పన్నిలు చెల్లేసే్త – 
వ్ర్కి కనీస మౌల్క వసతుల కలపునన్ కూడా ఈ ప్రభుతవాొం పటటీొంచుకోవడొం లేదు. ఈ రాష్ట్రొం పార్శ్రామిక 
వయూతిరేక విధానాల మూలొంగా కొత్తగా పెటుటీబడులు కూడా రావడొం లేదు. పెటుటీబడులు పెట్టీలని వచేచే 
పార్శ్రామికవేత్తలు సైతొం పాలక పక్ష వైఖర్త వెనకికు వెళ్లేపోతునానిరు. ఈ మూడేళ్ళ పాలన కాలొంలో ఎనిని కొత్త 
పర్శ్రమలు, ఎనిని వేల కోటలే పెటుటీబడులు వచాచేయో చెపపుగలరా? ఇొందుక్ సమాధానొం లేకపోగా రాష్ట్రొంలో 

ఆర్థిక ప్రగతి అదుభుతొంగా ఉొంది అని ప్రజలన్ మభయూపెడుతునానిరు. కాగ్ లెకకుల ప్రకారొం చూసినా.. గణొంకాలు పర్శీల్ొంచినా ఈ రాష్ట్రొంలో ఆర్థిక ప్రగతి- ఆద్యొంలో 
కాదు అప్పులోలేనే ఉొంది అని అరథిొం అవుతొంది. తొల్ అయిదు నెలలోలే రూ.1,03,975 కోటులే రాబడి సమకూర్నటులే గణొంకాలు చెబుతునానియి. ఇొందులో రాష్ట్ర ప్రభుతవాొం 
సొంతొంగా సమకూరుచేకొనని ఆద్యొం రూ.36,902 కోటులే మాత్రమే. అొంట్ మొత్తొం సమకూర్న రాబడిలో ఇది 36 శాతొం మాత్రమే. అప్పులు రూ.44,593 కోటులే 
కాగా, కేొంద్ొం గ్ొంటులే, పన్నిల వ్ట్ రూ.8,290 కోటులే, గ్ొంట్ ఇన్ ఎయిడ్ రూ.14,190 కోటులే. అొంట్ అప్పులు, గ్ొంటులే ద్వారా వచిచేొంది 64 శాతొం. ఇక ఇొందులో 
ఆర్థికాభివృదిధా ఏమిటో చెపాపుల్. బడ్జెట్ అొంచనాల ప్రకారొం ఆర్థిక సొంవతసిరొం మొత్తొంలో చేయాల్సిన అప్పు మొదట అయిదు నెలలోలేనే చేశారు. అొంట్ వైస్పీ ప్రభుత్వానికి 
అప్పులు చేయడొంలో కూడా ఒక విధానొంగానీ, బడ్జెట్ అొంచనాలు పటటీొంచుకోవడొంగానీ లేదు అని అరథిమవుతొంది. ప్రభుతవా సొంత ఆద్య మారాగాలు పెొంచుకోక్ొండా 
అప్పుల మీద బొండి లాగొంచాలని చూడటొం వ్స్తవొం కాద్? పొరుగు రాష్ట్రాలోలే సొంత ఆద్య మారాగాలు పెొంచుకొొంటునానిరు. అొందుకన్గుణొంగా పార్శ్రామిక, ఉపాధి 
అవకాశాల మెరుగుదలక్ కావల్సిన విధానాలు అవలొంభిస్్తనానిరు. ఆొంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రొం కనీస అభివృదిధా కారయూక్రమాలు చేపటటీడొం లేదు. ప్రజల న్ొంచి మాత్రొం పన్నిల 
ఆద్యొం జాతీయ సగటు కొంట్ ఎక్కువ రాబట్టీొం అొంటూనే ఎకకుడయినా పన్ని రాక్ొండా పోతుొందేమో చూసి కఠినొంగా ఉొండొండి అని ఆదేశాలు ఇస్్తనానిరు. అొంట్ 
ఈ పాలక్లక్ ప్రజలక్ కావల్సిన వసతులు, అభివృదిధా మీద కొంట్ పన్నిలు వసూలు మీదే శ్రదధా ఎక్కువగా ఉొంది. వైస్పీకి చిత్తశుదిధా ఉొంట్ మూడేళ్ళలోలే రాష్ట్ర ఆద్యాలు, 
అప్పులు, పెటుటీబడి వయూయాలపై శ్వాత పత్రొం విడుదల చేయాలని శ్రీ నాదొండలే మనోహర్ డిమాొండ్ చేశారు.

“నా సేన కోసం.. నా వంతు”కు 
రూ. 3.10 లక్షల విరాళం

* శ్రీ డేగల మహేష్ ని అభినొందిొంచిన పీఏస్ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల నాగబాబు
శతఘ్ని న్యూస్: “నా సేన కోసొం.. నా వొంతు..” కారయూక్రమొం కోసొం అనొంతప్రొం జిలాలేక్ చెొందిన ప్రముఖ 
పార్శ్రామికవేత్త శ్రీ డేగల మహేష్ గారు రూ. 3.10 లక్షలు డీ.డీ. రూపొంలో జనసేన పార్టీకి విరాళొంగా 
అొందజేసారు. జనసేన అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ సూఫూర్్తత సేవ్ కారయూక్రమాలు చేపడుతూ జనసేనక్ 
మద్దతుగా నిలబడుతునని డేగల మహేష్ గార్ని జనసేన రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు శ్రీ కొణిదల 
నాగబాబు గారు ప్రతేయూకొంగా అభినొందిొంచారు. ఈ కారయూక్రమొంలో జనసేన అనొంతపూర్ యువ నాయక్లు 
పాలగర్ చరణ్ తేజ గారు, కదిర్ జనసేన పార్టీ మొండలాధయూక్షులు చిలాలే మహేష్ బాబు, జనసైనిక్లు పీ. 
శ్రీనివ్స్లు, చిలాలే చొంద్శ్ఖర్, కొటటీ క్మార్, బొండి స్బ్రమణయూొం తదితరులు పాల్గానానిరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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నవరాత్రుల అన్నసమారాధన కార్యక్రమంలో 
పాల్గొన్న జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరొం నియోజకవరగాొం, రాజానగరొం మొండలొం, సవారూప 
నగర్లే దేవి నవరాత్రులన్ ప్రసకుర్ొంచుక్ని ఏరాపుటు చేసిన అననిసమారాధన 
కారయూక్రమొంలో పాల్గానని రాజానగరొం నియోజకవరగా జనసేన నాయక్రాలు, 
నా సేన కోసొం నా వొంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరుపు గోద్వర్ జిలాలే కోఆర్డినేటర్ 
శ్రీమతి బతు్తల వెొంకటలక్ష్మి, రాజమొండ్రి సిటీ నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె 
రాజమహేొంద్వరొం నగర జనసేన పార్టీ ఇొంఛార్జె అతి్త సతయూనారాయణ మర్యు 
రాజామహేొంద్వరొం మునిసిపల్ కార్పురేషన్ జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు వై.శ్రీన్. 
ఈ కారయూక్రమొంలో మామిడి నాగరాజు, భాగయూలక్ష్మి దొంపతులత పాటు పొనానిడ 
శ్రీనివ్సరావు, గజిజెరప్ సూర్బాబు, త్ట సతయూనారాయణ, నలాలే చొంద్శ్ఖర్, 

యు.ప్రత్ప్ తదితరులత పాటు సవారూప నగర్ గ్మ ప్రజలు మర్యు జనసేన శ్రేణులు పాల్గానానిరు.

టీమ్ పొలిటికల్ సేన లోగో మరియు పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన జనసేన నాయకులు
టీమ్ పొలిటికల్ సేన లోగో మరియు పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన మేడ గురుదత్ ప్రసాద్
శతఘ్ని న్యూస్:  టీమ్ పొల్టకల్ సేన రొండవ వ్ర్షికోతసివొం సొందరభుొంగా టీమ్ పొల్టకల్ సేన ఫొండర్ మహేష్ కొంబాల సమక్షొంలో పోసటీర్, లోగో, వీడియో విడుదల చేసిన జనసేన 
పార్టీ రాజానగరొం ఇొంఛార్జె మేడ గురుదత్ ప్రసాద్.

టీమ్ పొలిటికల్ సేన లోగో మరియు పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన గంటా స్వరూపదేవి
టీమ్ పొల్టకల్ సేన రొండవ వ్ర్షికోతసివొం సొందరభుొంగా టీమ్ పొల్టకల్ సేన ఫొండర్ మహేష్ కొంబాల సమక్షొంలో పోసటీర్, లోగో, వీడియో విడుదల చేసిన జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర 
కారయూదర్శి శ్రీమతి గొంట్ సవారూపదేవి.

ఈ సొందరభుొంగా వ్ర్కి జనసేన నాయక్లు టీమ్ పొల్టకల్ సేన ఫొండర్ మహేష్ కొంబాల ప్రతేయూక ధనయూవ్ద్లు తెలుప్క్ొంటునానిమని తెల్పారు. ఈ కారయూక్రమొంలో టీమ్ పొల్టకల్ 
సేన మెొంబెర్సి మర్యు వ్ర్ బృొందొం పాల్గానానిరు.

తిరుమలనాధుని గంగాబాబు నూతన గృహప్రవేశ 
వేడుకలో జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్:   రాజానగరొం నియోజకవరగాొం, కోరుకొొండ మొండలొం, మధురుపూడి 
గ్మానికి చెొందిన ఎనానిరై జనసైనిక్డు తిరుమలనాధుని గొంగాబాబు న్తన 
గృహప్రవేశొం కారయూక్రమనికి హాజరైన రాజానగరొం నియోజకవరగాొం జనసేన పార్టీ 
ఇొంచార్జె మర్యు ఐకయూరాజయూసమితి అవ్రుడి గ్రహీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్, జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర కారయూదర్శి శ్రీమతి గొంట్ సవారూప దేవి, వికటీర్ ఛానల్ అధినేత అడబాల 
సతయూనారాయణ, రాజానగరొం మొండలొం జనసేన పార్టీ బతి్తన వెొంకనని దొర, 
కోరుకొొండ మొండల జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడ్ొంట్ ముకకు రాొంబాబు, రాజానగరొం 
మొండల జనసేన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడ్ొంట్ నాగావరుప్ భాన్శొంకర్, కోరుకొొండ 
మొండలొం జడిపుటసి గా జనసేన పార్టీ తరుప్న పోటీచేసిన అడబాల సతయూనారాయణ, 
రాజానగరొం మొండల కమిటీ కారయూదర్శి కవల శ్రీరామ్, రాజానగరొం నియోజకవరగాొం 
స్నియర్ నాయక్లు కామిశెటటీ విష్ణు, బొబ్బరాడ వ్స్, మధురుపూడి జనసేన పార్టీ 
నాయక్లు ఆక్ల ప్రసాద్, చలాలే ప్రసాద్ రాజానగరొం జనసేన వీరమహిళ కామిశెటటీ 
హిమశ్రీ ఈ కారయూక్రమొంలో పాల్గానానిరు.

క్రియాశీలక సభ్యునికి మనోధైర్యునినిచ్చిన 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: రాజమొండ్రి సిటీ, సాథినిక 9వ వ్రుడి క్రియాశీలక కారయూకర్త గీసాల శొంకర్ గత వ్రొం పెయిొంటొంగ్ 
వేసూ్త ప్రమాద్వశాతు్త పడిపోవడొం వలన కాలు ఫ్రాకచేర్ అయియూనది. ఈ సమసయూన్ వ్రుడి జనసేన నాయక్లు 
చౌకొొండ మురళ్ సిటీ ఇొంచార్జె, అధయూక్షులు దృష్టీకి తీస్కెళ్లేగా వెొంటనే సపుొందిొంచి ఆయనన్ జనసేన పార్టీ 
రాజమొండ్రి సిటీ ఇొంచార్జె అన్శ్రీ సతయూనారాయణ, జనసేన పార్టీ రాజమొండ్రి మునిసిపల్ కార్పురేషన్ అధయూక్షులు 
వై శ్రీనివ్స్ పరామర్శిొంచి యోగక్షేమాలన్ కన్కొకుని ధైరయూొంగా ఉొండమని భర్సా ఇచాచేరు. ఈ కారయూక్రమొంలో రాజమొండ్రి కార్పురేషన్ ఉపాధయూక్షులు ద్సర్ గురునాధొం రాజమొండ్రి 
కార్పురేషన్ కారయూదర్శి ప్రకాష్ నగర జనసేన నాయక్లు రవిక్మార్ గౌడ్, వ్ర్డి జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.

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

జనంకోసం జనసేన 314వ రోజు
వనరక్షణలో భాగంగా 1200 మొక్కల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: జగగాొంపేట, జనొంకోసొం జనసేన 314వ ర్జులో భాగొంగా జనసేన 
వనరక్షణ మొకకుల పొంపిణీ కారయూక్రమొం జగగాొంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె 
పాటొంశెటటీ శ్రీదేవిసూరయూచొంద్ ఆధవారయూొంలో గోకవరొం మొండలొం, కామరాజుపేట 
గ్మొంలో జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో భాగొంగా శనివ్రొం 1200 మొకకులు పొంచడొం 
జర్గొంది. నేట వరక్ నియోజకవరగాొం మొత్తొంగా 76095 మొకకులు పొంపిణీ చేయడొం 
జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమానిని విజయవొంతొం చేసిన గోకవరొం మొండల కారయూదర్శి నీలొం 
నాగొంద్, కామరాజుపేట గ్మొం న్ొండి నీలొం నాని, రాజమొంద్ప్ వీర వెొంకట 
సతయూనారాయణ, గుర్ొం త్త్జీ, జాజుల అశోక్, ఏడాక్ల లోవ శొంకర్, ముకకురాజు, 
కరణొం వెొంకట్, పర్పల్లే రాము, గుర్ొం త్త్జీ, జెటటీ రాజు, స్తిన అనిల్, బల్రడిడి 
రాకేష్, గొంతిన వీర్రాజు, వెలుగుల రాజేష్, ఏడాక్ల ప్రసాద్, నీలొం రమేష్, మర్డి 
రాజు, గుర్ొం పెద్దకాప్, కరణొం వెొంకట రమణ, కొత్తపల్లే న్ొండి గ్మ అధయూక్షులు సలా 
అొంజిబాబు, మాద్రప్ ధరే్మొంద్, మాద్రప్ విక్రమ్, ప్వవాల శ్రీదేవి, వేముల దేవి, 
వేముల రమణమూర్్త, గోనేడ న్ొండి నలలేొంశెటటీ చిటటీబాబు, వలలేభశెటటీ నాని, బూరుగుపూడి 
న్ొండి కోడి గొంగాధర్ లక్ జగగాొంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె పాటొంశెటటీ 
శ్రీదేవిసూరయూచొంద్ కృతజ్ఞతలు తెల్పారు. జనొం కోసొం జనసేన కారయూక్రమొంలో భాగొంగా 
శనివ్రొం కామరాజుపేట గ్మొంలో ఎొంత ప్రేమాన్రాగాలత ఆతిథయూొం అొందిొంచిన 
గాఢ వీరబాబు క్టుొంబ సభుయూలక్ జగగాొంపేట నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె 
పాటొంశెటటీ శ్రీదేవిసూరయూచొంద్ హృదయపూరవాక కృతజ్ఞతలు తెల్పారు.

రాజానగరం మండల కమిటీ సమీక్షా సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరొం నియోజకవరగాొం, ఒక రాజకీయ పార్టీకి వెన్ని దన్ని అయియూన మొండల 
కమిటీ నిరా్మణొంలో భాగొంగా రాజానగరొం మొండల కమిటీ సమీక్షా సమావేశొం రాజానగరొం మొండల 
జనసేన పార్టీ ఆఫీస్లో నిరవాహిొంచడొం జర్గొంది. ఈ సమావేశొంలో రాజానగరొం నియోజకవరగా 
జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె మేడ గురుదత్ ప్రసాద్, రాష్ట్ర కారయూదర్శి గొంట్ సవారూప దేవి, ఉమ్మడి 
తూరుపుగోద్వర్ జిలాలే కారయూదర్శి మైరడిడి గొంగాధర్ మర్యు రాజానగరొం మొండల కమిటీ సభుయూలు 
పాల్గానానిరు.

పల్లె పల్లెకు జనసేనతో చిలలెపలిలె 3వ రోజు
రెడ్డి సామాజిక వర్ంలో కూడా జనసేనకు ఆదరణ
యువత అంతా చిల్లపలి్ల వంట
రైతులపై జిఎస్్ట బారం
బీసీ, దళిత, రెడ్డి వర్్లో్ల చిల్లపలి్ల శ్రీనివాసర్వుపై బలమైన నమ్మకం
నిడమర్రు గ్రామ సమసయూలపై నియోజకవర్ ఇన్చార్జ్ చిల్లపలి్ల స్ందన
“పల్్ల పల్్లకు జనసేనతో చిల్లపలి్ల” కారయూక్రమంలో భాగంగా 3వ రోజు మంగళగిరి మండలం, 
నిడమర్రు గ్రామంలో పరయూటన.

శతఘ్ని న్యూస్: మొంగళగర్, “పలెలే పలెలేక్ జనసేనత చిలలేపల్లే” కారయూక్రమొం మొంగళగర్ మొండలొం, 
నిడమర్రు గ్మొంలో మొంగళగర్ నియోజకవరగా ఇనాచేర్జె చిలలేపల్లే శ్రీనివ్సరావు ఆధవారయూొంలో 3వ 
ర్జు జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో మొదటగా రాజధాని గ్మమైన నిడమర్రు లో రైతులన్ కల్సి 
వ్ర్ సమసయూల గుర్ొంచి చర్చేొంచడొం జర్గొంది. రైతులు వ్ర్ సమసయూలన్ చిలలేపల్లే శ్రీనివ్సరావుకి 
వివర్ొంచారు. తదనొంతరొం రడిడి సామాజికవరగా పెద్దలన్ కల్సి జనసేన పార్టీకి మద్దతు 
కోరగా గతొంలో వైస్పీ గెలుప్ కోసొం కృష్ చేసిన వ్రు కూడా రాబోయే ఎనినికలోలే మొంగళగర్ 
నియోజకవరగాొంలో చిలలేపల్లే శ్రీనివ్సరావుని ఎమె్మలేయూగా గెల్పిొంచడొం కోసొం కృష్ చేసా్తమని, ఈసార్ 
జనసేన వెొంట ప్రయాణిసా్తమని తెల్యజేశారు. అలాగ మాజీ జడిపుటసి కట్టీపోగు రతని మాణికయూొంని 
వ్ర్ నివ్సొంలో కల్సి రాన్నని ర్జులోలే జనసేన పార్టీకి పనిచేయాలని కోరారు. అలాగ దళ్త క్ల 
పెద్దలన్ కల్సి దళ్త వరాగాల సమసయూలపై చర్చేొంచడొం జర్గొంది. రాబోయే ర్జులోలే జనసేన పార్టీ 
బలోపేత్నికి పెద్దలొందరూ సహకర్ొంచాల్సిొందిగా కోరడొం జర్గొంది. అలాగ మొంగళగర్ మొండల 
ప్రధాన కారయూదర్శి కట్టీపోగు నవీన్ క్మార్ గార్ని వ్ర్ నివ్సొంలో కల్సి గ్మ సమసయూల గుర్ొంచి 
చర్చేొంచడొం జర్గొంది. అలాగ మొంగళగర్ మొండల సొంయుక్త కారయూదర్శి నొందిగొం ప్రేమ్ క్మార్ ని 
వ్ర్ క్టుొంబ సభుయూలన్ వ్ర్ నివ్సొంలో కలవడొం జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమొం ఆధయూొంతొం నిడమర్రు 
గ్మొంలో దళ్త, బిసి, రడిడి వరాగాలలో అపూరవా సపుొందన రావడొం జర్గొంది. ఈ సొందరభుొంగా జనసేన 
పార్టీ మొంగళగర్ నియోజకవరగాొం ఇొంచార్జె చిలలేపల్లే శ్రీనివ్సరావు మాట్లేడుతూ జనసేన పార్టీ 
బలోపేత్నికి అొందరూ కల్సికటుటీగా కృష్ చేయాలని పవన్ కళ్యూణ్ ని ఈ రాష్ట్ర ముఖయూమొంత్రిగా 
చేయడానికి కృష్ చేయాలని కోరారు. 3వ ర్జు కారయూక్రమొంలో పాల్గానని నాయక్లు, కారయూకర్తలు, 
వీర మహిళల అొందర్కీ కూడా చిలలేపల్లే శ్రీనివ్సరావు కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశారు. ఈ కారయూక్రమొంలో 
జనసేన పార్టీ మొంగళగర్ మొండల అధయూక్షులు వ్సా శ్రీనివ్సరావు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయక్లు, 
గుొంటూరు జిలాలే నాయక్లు, ఎొంటఎొంసి కమిటీ సభుయూలు, మొంగళగర్ నియోజకవరగా నాయక్లు, 
మొంగళగర్ నియోజకవరగా మొండల అధయూక్షులు, మొండల కమిటీ సభుయూలు, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర చేనేత 
వికాసొం విభాగొం కమిటీ సభుయూలు, మొంగళగర్ నియోజకవరగాొం సషల్ మీడియా కోఆర్డినేటరులే, 
చిలలేపల్లే యూత్ సభుయూలు, నిడమర్రు గ్మ జనసైనిక్లు, జనసేన పార్టీ నాయక్లు, కారయూకర్తలు, 
వీరమహిళలు, అభిమాన్లు తదితరులు పాల్గానానిరు.
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చింతలపూడి నండి ద్వారకాతిరుమల వరకు ఛలో మహా పాదయాత్ర
శతఘ్ని న్యూస్: చిొంతలపూడి, 2024లో జర్గ అసొంబ్లే ఎనినికలోలే ప్రజలు చైతనయూొంత జనసేనన్ గెల్పిొంచాల్. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ అధికారొం చేపట్టీల్ అనే ఆశయొంత చిొంతలపూడి న్ొండి ద్వారకాతిరుమల ఆ ఏడుకొొండల 
సావామి వద్దక్ పాదయాత్రన్ చిొంతలపూడి నియోజకవరగా ఇొంచార్జె మేకా ఈశవారయయూ ఆధవారయూొంలో చిొంతలపూడి న్ొండి 
భార్ జనసమూహొంత పాదయాత్రన్ శనివ్రొం చేపట్టీరు. ఈ కారయూక్రమొంలో భాగొంగా జనసేన పార్టీ జెొండా ఆవిషకురణ 
అనొంతరొం, ఉొంగుటూరు నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె పతసిమటలే ధర్మరాజు జెొండా ఊపి పాదయాత్రన్ 
ప్రారొంభిొంచారు. ఈ కారయూక్రమొంలో జిలాలే ప్రధాన కారయూదర్శి కరాటొం సాయి, జనసేన పార్టీ ఏలూరు నియోజకవరగాొం 
ఇొంచార్జె రడిడి అపపులనాయుడు, ఉొంగుటూరు నియోజకవరగాొం జనసేన నాయక్లు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైనిక్లు 
పాల్గానానిరు.

క్రీడాకారులకు బహుమతుల ప్రధానం చేసిన 
రాజంపేట జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిలాలే, 
రాజొంపేట నియోజకవరగా పర్ధిలోని 
ట.స్ొండుపల్లే మొండల కేొంద్ొం 
నొందు జనసేపార్టీ నాయక్లు 
రామశ్రీనివ్స్ ఆధవారయూొంలో 
నియోజకవరగా యువ నాయక్లు 
అతికార్ దినేష్ కి ఘనసావాగతొం 

పల్కిన జనసేన నాయక్లు మచచే లక్ష్మీ నారాయణ, ఆవుల నాగొంద్, జనసైనిక్లు, 
వివిధ మాధయూమాల నేతలు, రామొంజులు, చెననిొంశెటటీ వెొంకట రమణ, సిద్్ద, జగల్ వెొంకట 
రమణ, రమేష్, ప్రజలొందర్ సమక్షొంలో ఘనొంగా సనా్మనిొంచారు. అనొంతరొం జనసేపార్టీ 
క్టుొంబ సభుయూలు మర్యు అభిమాన్ల విజ్ఞపి్త మేరక్ రాజొంపేట నియోజకవరగాొం 
ట.స్ొండుపలెలే నొందు జర్గన క్రికెట్ క్రీడాకారుల టోరనిమెొంట్ క్ జనసేన నాయక్లు 
అతికార్ దినేష్, రామ శ్రీనివ్స్, ఆవుల నాగొంద్, షేక్ సలీమ్, వీరమహిళ రడిడిరాణి, 
జనసైనిక్లు, అభిమాన్లు, వివిధ వరాగాల నేతలు, శనివ్రొం సాయొంత్రొం స్ొండుపల్లే 
నొందు క్రీడాకారులక్ బహుమతులు ఇవవాడొం జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో ప్రజలు, 
ట.స్ొండుపల్లే జనసేనపార్టీ నాయక్లు మర్యు కారయూకర్తలు పాల్గానానిరు.

రోడుడు ప్రమాద బాధిత కుటంబానికి 
జనసేన ఆరిథిక సహాయం

శతఘ్ని న్యూస్: బొబి్బల్ 
నియోజకవరగాొం, తెరాలేొం 
మొండలొం, బూరజెవలస 
గ్మానికి చెొందిన 
రాొంచరణ్(14) ఇటీవల 
హైదరాబాద్ లో ర్డుడి 
ప్రమాదొంలో తీవ్ొంగా 
గాయపడాడిరు, బూర్పేట, 
బూరజెవలస, గ్మ జనసైనిక్లు 

విషయొం మొండల జనసేన కారయూనిరవాహన కమిటీకి తెల్యజేయడొంత, జనసైనిక్లు, 
మొండల నాయక్లు శనివ్రొం బాధిత క్టుొంబానిని కల్సి పరామర్శిొంచి వైదయూ ఖరుచేల 
నిమిత్తొం జనసేన పార్టీ తరుప్న రూపాయలు 10,000/- నగదు అొందజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమొంలో మొండల కారయూనిరావాహక కమిటీ సభుయూలు మరడాన రవి, ఆర్.పి రాజు, 
రాజు, ఆరేకు నాయుడు, ఉమామహేశవారావు, ప్రవీణ్, రడిడి లక్షమునాయుడు, ప్రసాద్, 
బూర్పేట జనసైనిక్లు బొతసి రమణ, సతయూనానిరాయణ తదితరులు పాల్గానానిరు. ఈ 
సొందరభు్మగా ఈ కారయూక్రమానికి సహకారొం అొందిొంచిన ప్రతి ఒకకుర్కి హృదయ పూరవాక 
ధనయూవ్దములు తెల్పారు.
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కుప్ంలో నా సేన కోసం నావంతు
శతఘ్ని న్యూస్: క్పపుొం నియోజకవరగాొం, జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ  
సాధనలో భాగొంగా, చితూ్తరు జిలాలే అధయూక్షులు డా. పస్ప్లేట హర్ప్రసాద్ సూచనలత, 
క్పపుొం నియోజకవరగా ఇనాచేర్జె డా. మది్దనేని వెొంకట రమణ పరయూవేక్షణలో శనివ్రొం 
ఉదయొం 9:30 గొంటల న్ొండి మధాయూహనిొం 2 గొంటల వరక్ రాళలేబూదుగూరు పర్సర 
ప్రాొంత్లలో నా సేన కోసొం నా వొంతు కారయూక్రమానిని క్పపుొం నియోజకవరగాొం జనసేన 
నాయక్లు నిరవాహిొంచడొం జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో, చితూ్తరు జిలాలే జనసేన పార్టీ 
కారయూదర్శి రామమూర్్త, సొంయుక్త కారయూదరుశిలు వేణు, రాష్ట్ర మతసి్యకార కారయూదర్శి 
వ్మనమూర్్త, క్పపుొం నియోజకవరగా ఐట విొంగ్ కోఆర్డినేటర్ మధు, మొండల కారయూవరగా 
సభుయూలు సొంపత్ మర్యు జనసైనిక్లు పాల్గానడొం జరుగొంది. ఈ సొందరభుొంగా 
కారయూక్రమొంలో పాల్గానని ప్రతి ఒకకుర్కి పేరు పేరునా ధనయూవ్ద్లు తెలుప్తునానిమని 
తెల్పారు.

గిరిసేన జనసేన – జనం వద్దకు జనసేన 19వ రోజు
శతఘ్ని న్యూస్: పాలకొొండ నియోజకవరగాొం, జనసేన పార్టీ ఆధవారయూొంలో గర్సేన జనసేన – జనొం వద్దక్ జనసేన 19వ ర్జు 
కారయూక్రమొంలో భాగొంగా వీరఘటటీొం మొండలొం జనసైనిక్లు కె.ఇచాచేప్రొం గ్మ పొంచాయతీలో పరయూటొంచడొం జర్గొంది. 
గర్జన్లు మాట్లేడుతూ నిత్యూవసర సరుక్లు న్ొండి విదుయూత్ బిలులేలు, మొదలుక్ని, పెట్రోల్, డీజిల్, ఆర్టీస్ చార్జెల వరక్ 
అనినిొంటపైనా కూడా అధిక చార్జెలు వసూలు చేసి సామాన్యూడిని దోచుకొని తిొంటునానిరని, పేద ప్రజలక్ రేషన్ బియయూొం తపపు 
మరేమీ ఇవవాడొం లేదని, గర్జన ప్రజలు జనసైనిక్లక్ మొర పెటుటీక్నానిరు. జనసైనిక్లు మతసి ప్ొండర్కొం, జనసేన జాని 
మాట్లేడుతూ… జనసేన పార్టీ గెల్సే్త ఉచిత గాయూస్, మహిళ్ బాయూొంక్ అకొంట్ లో రేషన్ కి బదులు 2500 న్ొండి 3500 
రూపాయల వేసా్తరు, మహిళలక్ 33% ర్జరేవాషన్, కేజీ న్ొండి పిజి వరక్ ఉచిత విదయూ, పొంటలక్ గటుటీబాటు ధరలు, కోల్డి సటీరేజ్ 
గుడాములు నిరా్మణొం, ఇొంట నిరా్మణనికి ఉచిత ఇస్క పథకాలు అమలు చేస్్తొందని తెల్పారు. రాబోయే ఎనినికలోలే జనసేన పార్టీని 
గెల్పిొంచాలని కోరారు. ఈ కారయూక్రమొంలో దతి్త గోపాలకృషణు, కరేణున సాయి పవన్, కొంటు మురళ్, ద్సి ప్రణీత్ తదితరులు పాల్గానానిరు.

జిల్లె అధికారులందరూ వైఎస్సార్సాపీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏజంటలెగా మారారు
 ప్రజలకు బురదనీరు ఇస్తూ మీరు ఉత్సవాలు జరుపుకుంటార్?
 ప్రభుత్వమే వందరూపాయుల లక్్కడ్రా టిక్్కట్్ల పెటి్ట వాలంటీరు్ల ద్్వర్ ప్రజలకు బలవంతంగా అమ్మంచటం అమానుషం
 చారిత్రక విజయనగర ఘన సంస్కకృతీ చిహ్నిలకు పేరు్ల మారిచా వైఎసా్సర్్సపీ న్యకుల పేరు్ల పెడతార్?
 ప్రజలకు మౌళిక సదుపాయాలు కలి్ంచి మీరు ఉత్సవాలు చేసుకండ్
జనసేన న్యకులు ఆద్డ మోహనర్వు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరొం, జనసేనపార్టీ స్నియర్ నాయక్లు ఆద్డ మోహనరావు అధికార పార్టీపై మర్సార్ 
విరుచుక్పడాడిరు. శనివ్రొం వ్ర్ కారాయూలయొంలో జనసేన పార్టీ ఆధవారయూొంలో ఏరాపుటు చేసిన మీడియా సమావేశొంలో 
మాట్లేడుతూ వైఎసాసిర్సిపీ పార్టీ విజయనగరొంలో ఓ ప్రైవేటు ల్మిట్డ్ కొంపెనీగా మార్ొందని, దీనికి జిలాలే 
అధికారులొందరూ వత్్తస్ పలుకతునానిరని దుయయూబట్టీరు. రవ్ణశాఖ, జిలాలే కలెకటీర్ ఆధవారయూొంలో లకీకుడ్రా పేరుత, 
వ్లొంటీరులే ద్వారా ప్రజలక్ బలవొంతొంగా టకెకుటులే ఆమి్మొంచటొం అమాన్షమని, ఉతసివ్ల పేరుత పాడైపోయిన 
ర్డలేన్ పెద్ద పెద్ద కనానిలు పెటీటీ, ఫ్లేకీసిలు నిషేదమని సాక్షాతూ్త ముఖయూమొంత్రే ప్రకటొంచినా పార్టీ ప్రచారానికి ప్రజాధనానిని దుర్వానియోగొం చేయడమే కాక్ొండా కనీసొం ప్రజలక్ త్గడానికి 
మొంచినీళ్్ళ కూడా ఇవవాక్ొండా పటటీణమొంత్ బురదనీరు ఇచిచే ప్రజలప్రాణలత చెలగాటమాడుతునానిరని అధికారులపై మొండిపడాడిరు. చార్త్రక నగరమైన విజయనగరొం సొంసకుృతీ 
చిహానిలక్ నగర అభివృదిధా పేరుత ఇపపుటకే మూడులాొంతరలేన్ కూల్చేవేసి తూటులే పొడిచారని, విజయనగరొం జిలాలేలో ప్రజలొందర్కీ తెల్సిన నాన్డి, మహారాజ హాసపుటల్ క్ రాత్రికి 
రాత్రే పేరుమరాచేల్సిన అవసరొం ఏమొచిచేొందని,1983లో శలాఫలకొం పైన గవరనిమెొంట్ జనరల్ హాసిపుటల్ అని ఉొంటుొందని గురు్తచేశారు. ప్రజలొందరూ ఊరుక్ొంట్ విజయనగరొం 
కోటక్, గొంటసథిొంభొంక్, పెద్ద చెరువుక్, అయయూకొనేరు గటుటీక్, సొంగీత కళ్శాలక్, గురజాడ అపాపురావు గృహానికి కూడా మీ వైఎసాసిర్సిపీ పార్టీ నాయక్ల పేరులే పెట్టీలా ఉనానిరని, 
ప్రజలొందరూ గమనిసూ్తనే ఉనానిరని, ముొందు ప్రజలక్ మౌళ్క సదుపాయాలు కల్పుొంచి, మీ ప్రచార వ్యూపారాలు చేస్కోవ్లని వైఎసాసిర్సిపీ నాయక్లక్, అధికారులక్ హెచచేర్ొంచారు. 
ఈ సమావేశొంలో జనసేన నాయక్లు వొంక నరసిొంగరావు, పత్రి సాయి క్మార్, కళ్యూణ్ సతీష్ పాల్గానానిరు.

ఉమ్మడి తూరు్గోద్వరి జిల్లె 
ఐటీ కోఆరిడునేటర్సా 

ఆత్్మయ సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి తూరుపుగోద్వర్ జిలాలే అధయూక్షులు 
కొందుల దురేగాష్ ఆఫీస్లో జిలాలే ఐటీ కోఆర్డినేటర్ గాల్దేవర 
తమే్మష్ ఆధవారయూొంలో 19 నియోజకవరాగాల ఐటీ కోఆర్డినేటరులే 
సమావేశమయియూ ఐటీ టీమ్ విధి విధానాలు మర్యు ఐటీ 
టీొం మొండల గ్మ సాథియి విస్తరణ మీద చర్చేొంచటొం 
జర్గొంది. ఈ సొందరభుొంగా అస్త్ర యాప్ ని జనొంలోకి 
ఏ విధొంగా తీస్క్ వెళ్్ళల్, మొండల గ్మ సాథియిలో 
నిబద్దతత పార్టీకి పనిచేసే వ్లొంటీర్సి ని ఎలా గుర్్తొంచాల్, 
నియోజకవరగా సాథియిలో పార్టీని బలోపేతొం చేయడానికి 
నియోజకవరగా ఇొంచార్జెలక్ ఐటీ టీొం సహాయ సహకారాలు 
అొందిొంచే విధానాల గుర్ొంచి చర్చేొంచటొం జర్గొంది. ఈ 
కారయూక్రమానికి 19 నియోజకవరాగాల ఐటీ కోఆర్డినేటర్సి 
హాజరై వ్ర్ సలహాలు సూచనలు తెల్యచేసారు.

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

పద్మరాజు కుటంబాని్న పరామరి్శంచిన శ్రీమతి బతుతుల వంకటలక్ష్మి
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరొం నియోజకవరగాొం, కోరుకొొండ మొండలొం, కణుపూరు గ్మ వ్స్తవుయూలు జనసేన కారయూకర్త అయిన 
మార్శెటటీ వెొంకట్శవారరావు చినని క్మారుడు పద్మరాజు గత రొండు సొంవతసిరాలుగా బోన్ కానసిర్ కారణొంగా అనార్గయూొంత 
బాధపడుతూ ఈ మధయూనే తుది శావాస విడిచారు. కణుపూరు గ్మ జనసేన నాయక్లు మార్శెటటీ త్రిమూరు్తలు మర్యు 
కర్రి దొరబాబు ద్వారా విషయొం తెలుస్క్నని రాజానగరొం నియోజకవరగా జనసేన నాయక్లు బతు్తల బలరామకృషణు తీవ్ 
దిగ్భు్రొంతికి గురయాయూరు. పద్మరాజు మృతి పటలే ప్రగాఢ సొంత్పానిని వయూక్తొం చేశారు. బలరామకృషణు అొందుబాటులో లేని 
కారణొంగా ఆయన సతీమణి జనసేన నాయక్రాలు నా సేన కోసొం నా వొంతు కమిటీ ఉమ్మడి తూరుపుగోద్వర్ జిలాలే 
కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి బతు్తల వెొంకటలక్ష్మి కణుపూరు గ్మొంలోని వెొంకట్శవారరావు గృహానికి వెళ్్ళ సకసొంద్ొంలో ఉనని 
క్టుొంబానిని పరామర్శిొంచి క్టుొంబ సభుయూలన్ ఓద్రాచేరు. వీర్త కర్రి దొరబాబు, మార్శెటటీ త్రిమూరు్తలు, ముపిపుడి 
వరప్రసాద్ మొంచాయూల సామియాలు, ముపిపుడి నాగరాజు, ముపిపుడి రాజు, ములపర్్త బాబి, ముపిపుడి యాకోబు తదితరులత 
పాటు కణుపూరు గ్మ జనసైనిక్లు పలువురు ఉనానిరు.

వలీబాబా మహోతసావాలలో పాల్గొన్న పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరొం, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మర్యు ముమి్మడివరొం నియోజకవరగాొం ఇొంచార్జె 
పిత్ని బాలకృషణు ముమి్మడివరొం మొండలొం కొత్తలొంక గ్మొంలో వలీబాబా ఊరు మహోతసివ్లోలే పాల్గానడొం జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో జనసేన 
నాయక్లు మర్యు జనసైనిక్లు పాల్గానానిరు.

దసరా నవరాత్రుల అన్నసంతర్ణలో మైలవరం 
జనసేన నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరొం, దసరా 
నవరాత్రుల సొందర్బొంగా కొొండపల్లే 
రామాలయొం నొందు వ్సవి ఆలయ 
కమిటీ ఆధవారయూొంలో అననిసొంతరపుణ 
నిరవాహిొంచడొం జర్గొంది. ఈ 

కారయూక్రమొంలో మైలవరొం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె అకకుల రామ 
మోహనరావు (గాొంధీ), గుడుపాట హర్కృషణు, పలలేపోతు బ్రాహ్మజీ, అరవిొంద్, మధుగుల 
గురవయయూ, గణేష్, మణి,రాొంబాబు, వొంశీ తదితరులు పాల్గానానిరు.

బాణాపురం అమ్మవారి 
అన్నసమారాధనలో 

పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరొం, 
జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు మర్యు 

ముమి్మడివరొం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె పిత్ని బాలకృషణు నవరాత్రి 
వేడుకలోలే భాగొంగా ఐ పోలవరొం మొండలొం బాణప్రొం అమ్మవ్ర్ అనని సమారాధనలో 
పాల్గానానిరు. ఈ కారయూక్రమొంలో జనసేన పార్టీ జిలాలే ఉపాధయూక్షులు సానబోయిన 
మల్లేకారుజెనరావు, ముమి్మడివరొం పటటీణ అధయూక్షులు కడల్ వెొంకట్శవారరావు, సలాది 
రాజా, మురముళ్ళ గ్మ కమిటీ కనీవానర్ గొంజా యేస్, ఐ పోలవరొం గ్మ కమిటీ 
కనీవానర్ దేవు రాొంబాబు, పాయసొం సాయి తదితరులు పాల్గానానిరు.

పలు కుటంబాలన పరామరి్శంచిన పితాని
శతఘ్ని న్యూస్: ముమి్మడివరొం, జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయ వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
మర్యు ముమి్మడివరొం నియోజకవరగా జనసేన పార్టీ ఇొంచార్జె పిత్ని బాలకృషణు ఇటీవల 
చొలలేొంగ పేటలో వరాషిలు కారణొంగా విదుయూత్ వైర్ తెగపోవడొం వలలే తెలలేవ్రుజామున 
జీవనోపాధికి వెళ్తునని మతసి్యకార మహిళ మడద సతయూవతి మృతి చెొందడొం జర్గొంది. 
వ్ర్ క్టుొంబానిని పరామర్శిొంచి ఓద్రాచేడొం జర్గొంది. అలాగ ముమి్మడివరొం 
మొండలొం తటలేపాలెొం గ్మానికి చెొందిన కొపిపుశెటటీ అనసూయమ్మ అనార్గయూొంత 
మృతి చెొంద్రు వ్ర్ క్టుొంబ సభుయూల్ని ఓద్రచేడొం జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో వెొంట 
త్ళ్ళరేవు మొండల అధయూక్షులు అతి్తల్ బాబురావు ముమి్మడివరొం పటటీణ అధయూక్షులు కడల్ 

వెొంకట్శవారరావు, గొంజా యేస్, 
సలాది రాజా, జి వేమవరొం 
సరపుొంచ్ ప్ణయూమొంతుల 
సూర్బాబు, చలలేొంగ పేట గ్మ 
కనీవానర్ రేలొంగ శ్రీనివ్సరావు, 
గ్మ సరపుొంచ్ గొంగబాబు 
క్ొంది దురాగాప్రసాద్, గొండి 
అనిల్, కొమో్మజు స్బ్రహ్మణయూొం 
తదితరులు పాల్గానానిరు.

దేవరపలిలె పంచాయిత్లో పర్యటించిన జనసేన 
నాయకులు

శతఘ్ని న్యూస్: ఆత్మకూరు 
ని యో జ క వ ర గా ొం , 
అనొంతసాగరొం మొండలొం 
జనసేన పార్టీ అధయూక్షులు 
షేక్ మహబూబ్ మసా్తన్ 
మొండలొంలోని పాత దేవరపల్లే 

పొంచాయితీలో పరయూటొంచి గ్మొంలోని చిననిపాట వరషిొం పడినా గ్మొంలో వీధులనిని 
బురదమయొం అవుతునానియని గ్మస్్తలు వ్పోతునానిరని, అధికారొంలోకి వచిచే 
మూడు సొంవతసిరాలు పూర్తయినా గ్మాలోలే కనీస మౌళ్కవసతులు లేవని ఎనినికల 
సమయొంలో మాయమాటలు చెపిపు ఓటు వేయిొంచుకొని గెల్చిన తరువ్త కనబడటొం 
లేదని ఇపపుటకైనా నియోజకవరగా వైసిపి ఎమె్మలేయూ మేకపాట విక్రమ్ రడిడి గాని, మొండల 
నాయక్లు గాని, గ్మ పొంచాయతీ సొంబొంధిొంచిన సిబ్బొంది గానీ, వెొంటనే గ్మొంలోని 
ర్డులే, సైడ్ కాలువలు ఏరాపుటు చేయాలని జనసేన పార్టీ తరప్న డిమాొండ్ చేయడొం 
జర్గొంది. ఈ కారయూక్రమొంలో మొండల అధయూక్షులు షేక్ మహబూబ్ మసా్తన్, జనసైనిక్లు 
ఇొంతియాజ్, షేక్ భుజజె సాహెబ్, ఎస్ ద్ని, అలీొం మర్యు గ్మస్్తలు పాల్గానడొం 
జర్గొంది.

మైనర్ బాలిక సంధా్యరాణి కుటంబానికి 
మనోధైరా్యని్నచిచిన జనసేన

శతఘ్ని న్యూస్: కదిర్, తనకలులే మొండల 
పర్ధిలోని బొొంతలపల్లే పొంచాయతీ 
ఎర్బల్లే గ్మానికి చెొందిన మైనర్ బాల్క 
సొంధాయూరాణి ఆత్మహతయూ చేస్కొనని క్టుొంబానిని 
పరామర్శిొంచి ప్రగాఢ సాన్భూతి తెల్పిన 
సాథినిక జనసేన నాయక్లు అలాగ జనసేన 
పార్టీ మీక్ అొండగా ఉొంటుొందని జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర నాయక్ల పిసిసి సభుయూలు చిలకొం 
మధుసూదన్ రడిడి, కదిర్ నియోజకవరగా జనసేన 
పార్టీ ఇొంచార్జె భైరప్రసాద్ ఆ క్టుొంబానికి ఫోన్ 
కాల్ ద్వారా స్ధారాణి తల్లేదొండ్రులత మాట్లేడి 
ఈ బాధాకర సొంఘటనక్ విచార్స్్తనానిొం 
మేము ఎప్పుడూ మీక్ అొండగా ఉొంట్మని 
నిొందితుడికి కఠినొంగా శక్షపడేలా చూసా్తమని 
అధికారులపై ఒతి్తడి తెసా్తమని భర్సా 
కల్పుసూ్త మాట్లేడడొం జర్గొంది. ఉమ్మడి 
జిలాలే జనసేన నాయక్లు శ్రీ సతయూసాయి 
జిలాలే కారయూక్రమాల నిరావాహక కమిటీ సభుయూలు 
ఫయాజ్ , తనకలులే మొండలొం జనసైనిక్లు మైనార్టీలు నాయక్లు మన్సిర్ కాలేష్ట, 
మసా్తన్, ముబారక్, పాల్గానానిరు. ఆత్మహతయూక్ కారణమైన నలలేచెరువు మొండలానికి 
చెొందిన ఇొంతియాజ్ పై దిశా డిఎసిపు చేత విచారణ జర్పిొంచాలని ఆ క్టుొంబానికి 
నాయూయొం చేకూర్చే కఠినొంగా శక్ొంచాలని, ఆ క్టుొంబానికి ప్రభుతవాొం తక్షణమే 25 
లక్షల రూపాయలు ఎక్సి గ్రేష్యా ప్రకటొంచాలని డిమాొండ్ చేశారు. జనసేన పార్టీ ఆ 
క్టుొంబానికి అొండగా ఉొంటుొందని భర్సా ఇవవాడొం జర్గొంది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో న్ ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమసుతూనని జనసైనికులు, 
వీరమహిళలు, న్యకులు, టెక్నికల్ టీం, ఎన్నిరై టీమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, 
జనసేనుడ్తో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి కకృషి, 
జనసేనక్ వారి తోడా్ట్ వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ 
జనసేనతో న్ ప్రయాణం...!

జనసేన అధినేత ఆశయాలు మరియు జనసేన పార్్ట స్ద్్ధంతాలు నచిచా పార్్ట సాథాపించిన న్టి నుండ్ 
జనసేన జండా చేతపటి్ట జనసేన్ని ఆశయాలను నిరంతరం ప్రజలలోక్ తీసుక్ళ్ళందుకు అహరినిశలు 

శ్రమసుతూనని ర్జమండ్రి రూరల్ క్ చందిన నిసా్వర్ధ జనసైనికులు “కాళిద్సు” గారితో ఈన్టి 

మన “జనసేనతో న్ ప్రయాణం”. జనసేనతో న్ ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్్వర్ జనసేనతో 

ఆయన ప్రయాణం ఎపు్డు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే 
తెలుసుకుంద్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమసాకురొం కాళ్ద్స్ గారు..! పాఠక్లక్ మీ గుర్ొంచి, మీ క్టుొంబ నేపదయూొం గుర్ొంచి చెపపుొండి?  
కాళిద్సు: నమసే్త సార్... మాది మొకకులకి, ప్వువాలక్ దేశవ్యూప్తొంగా ప్రసిదిధా చెొందిన తూరుపుగోద్వర్ జిలాలేలోని, 
కడియొం మొండలొం, కడియప్లొంక. నాననిపేరు అపాపురావు. ఆయన వయూవసాయ కూలీ, అమ్మ పేరు అమ్మయమ్మ. 
40 సొంవతసిరాల క్రితొం శ్రీకాక్ళొం జిలాలే న్ొండి వలస వచిచే ఇకకుడ సిథిరపడాడిొం.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణలు..? రాజకీయాలలో మీక్ సూపుర్్త ఎవరు?
కాళిద్సు: ప్రతేయూకిొంచి ఫలానా కారణొం అొంటూ ఏదీలేదు కానీ, సూఫూర్్త మాత్రొం మాజీ ప్రధాని సవార్గాయ అటల్ బిహార్ వ్జపేయి గారు. ఆనాడు ఆయన పిఎొంగా ఉననిప్పుడు 
పారలేమెొంటులో జర్గన బలపర్క్షలో కేవలొం మెజార్టీ ఉొంట్ ఇొంకొక నాలుగళ్లే ఆయనే పిఎొంగా కొనసాగ అవకాశొం ఉొండి కూడా, ఏ ఒకకు ఎొంపీని ప్రలోభ పెటటీక్ొండా 
ఏకొంగా పదవినే వదిలేసిన గపపు నిజాయితీపరుడు శ్రీ వ్జ్ పాయ్ గారు. ఆ తరావాత సామాజిక నాయూయొం ప్రధాన ఎజెొండాగా రాజకీయాలోలేకి వచిచేన అననియయూ మెగాసాటీర్ 
చిరొంజీవి గారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనత మీ ప్రయాణొం ఎలా ప్రారొంభమయియూొంది?
కాళిద్సు: 14 మార్చే 2014 సొంవతసిరొంలో పవన్ కళ్యూణ్ గారు పార్టీ ప్రకటొంచిన వెొంటనే జనసేన పార్టీ 
జెొండా చేత పటటీన లక్షలాదిమొంది యువతలో నేన్ ఒకడిని. నేటకి, ఏ నాటకీ ఆయన వెొంట ఈ రాజకీయ 
పయనొం సాగుతూనే ఉొంటుొంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవాొంలో మీక్ నచిచేన అొంశాలేమిట?
కాళిద్సు: మొటటీమొదటది ఆయన నిజాయితీ. దేశొంలోని రాజకీయ నాయక్లన్ అొందర్ని 
పర్శీల్ొంచొండి ఆయన లాొంట నిజాయితీ గల నాయక్డు మర్కరు కనబడరు. రొండవది ఓటమి 
ఎదురైనా కృొంగపోక్ొండా వెొంటనే జన బాహుళ్యూనికి చొచుచేకొచిచేన తీరు అమోఘొం. మూడవది, 

మిగల్న పార్టీల నాయక్లాలే వయూకి్తగత విమరశిలు ఆయన చెయయూరు. కేవలొం సిద్్దొంత్ల 
మీదే మాట్లేడత్రు. ఇొంతకనాని గపపు నాయకతవా లక్షణలు వేరే 
ఏముొంట్యి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టీ సిద్ధాొంత్లపై మీ అభిప్రాయొం ఏమిట? 
కాళిద్సు: ప్రజల్ని క్ల, మత, ప్రాొంత్ల వ్ర్గా “విభజిొంచి పాల్ొంచు” అనే సూత్రొం మీద పాలన సాగస్్తనని  నేట 
రాజకీయ పార్టీల కాలొంలో,
1. క్లాలన్ కల్పే ఆలోచనా విధానొం.
2. మత్ల ప్రసా్తవన లేని రాజకీయొం.
3. భాషలన్ గౌరవిొంచే సొంప్రద్యొం.
4. ప్రాొంతీయతని విస్మర్ొంచిన జాతీయవ్దొం అనే సిద్ధాొంత్లత పార్టీని నడపడమొంట్ మామూలు విషయొంకాదు. 
అొందులోన్ అభివృదిధా పేరుత కార్పురేట్ కొంపెనీల కోసొం పచచేని పొంటపొలాలన్, అడవుల్ని ధవాొంసొం చేస్్తనని ఈ ర్జులోలే 
ఏకొంగా పరాయూవరణనిని పర్రక్ొంచే అభివృధి ప్రసాథినొం అనే సిద్ధాొంత్నిని పొొందు పర్చిన ఏకైక పార్టీ “జనసేన పార్టీ”. ఈ 

విషయొంలో ప్రజలొంత్ పార్టీలక్ అతీతొంగా పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని అభినొందిొంచాల్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవరగాొంలో జనసేనక్ ప్రజలలో సపుొందన ఎలా ఉొంది?
కాళిద్సు: గత అసొంబ్లే ఎనినికలోలే జనసేన ద్ద్ప్ 43వేల ఓటులే సాధిొంచిన అసొంబ్లే సగె్మొంట్ కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...

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


ఆదివారం, 09 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

ఇది. అొంతేకాక్ొండా గత సొంవతసిరొం జర్గన పొంచాయితీరాజ్, సాథినికసొంసథిల ఎనినికలోలే జనసేన పార్టీ బలపర్చేన అభయూరుథిలు ర్కార్డి 
సాథియిలో ఏకపక్ష విజయాలు సాధిొంచిన నియోజకవరగాొం ఇది. ఇకకుడ పార్టీని నడిపిస్్తనని శ్రీ కొందుల దురేగాష్ గారు 
ఉమ్మడి తూరుపుగోద్వర్ జిలాలే అధయూక్షులుగా ఉొండడమే కాక, రాష్ట్రసాథియి నాయక్లు కావడొం జనసేనకి మొదట 
సాన్కూలాొంశొం. ఆయనపటలే ప్రజలోలే మొంచి మనస్నని నాయక్డనే భావన చాలా బలొంగా ఉొంది. అొంతే 
కాక్ొండా వచేచే అసొంబ్లే ఎనినికలోలే జనసేన విజయొం సాధిొంచే సాథినాలలో రాజమొండ్రి రూరల్ ముొందు వరసలో 
ఉొంటుొందని ప్రజలు బాహాటొంగానే చెబుతునానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలొంగా తీస్కెళ్ళొందుక్.. జనసేన తరప్న మీరు చేస్్తనని 
సేవ్కారయూక్రమాలన్ తెల్యచేయగలరు?
కాళిద్సు: సామాజిక సేవ్ కారయూక్రమాలలో ముొందుొండే మనస్తతవాొం నాది. ఎవరైనా ఆర్థికొంగా ఇబ్బొందులు 
పడుతూ ఆర్గయూ సమసయూలత బాధపడుతుననిటుటీ నా దృష్టీకి వసే్త ఖచిచేతొంగా సాథినిక నాయకతవాొం మర్యు ప్రజల 
సహకారొంత వైద్యూనికి అవసరమైన డబు్బలు అొందిొంచిన కారయూక్రమాలు చాలా చెపపుటటీడొం జరుగొంది. ప్రకృతి 
వైపర్త్యూలు సొంభవిొంచినప్పుడు, రక్తద్నొం విషయొంలోన్ నావొంతు సహాయొం చెయయూడానికి ఏనాడూ వెన్కాడలేదు. 

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ఆర్ధాకొంగా బలోపేతొం చేసేొందుక్ అధినేత తలపెటటీన “నా సేన కోసొం నా 
వొంతు” న్ ఏ విధొంగా ముొందుక్ తీస్కెళ్్తనానిరు?
కాళిద్సు: “నా సేన కోసొం నా వొంతు” కారయూక్రమొంలో భాగొంగా నా వొంతు సహాయొం చేసూ్తనే నాక్ తెల్సిన వ్ళలేచేత, 
సేనిహితుల చేత, కొొంతమొంది జనసైనిక్ల చేత  వ్ళలేక్ తచినొంత సహాయొం చేయిొంచడొం జర్గొంది. పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
ప్టటీనర్జున సాథినిక నాయక్లు భార్ఎతు్తన చేపటటీన ఈ బృహత్తర కారయూక్రమొంలో పాల్గానడొం కూడా జర్గొంది.

శతఘ్నిన్యూస్: రాజమొండ్రి రూరల్ లో జనసేనన్ బలోపేతొం చేయడానికి ఏ విధొంగా ప్రయతినిస్్తనానిరు? జనసేనలోకి ఇతర 
నాయక్లన్ ఆహావానిొంచే ప్రయత్నిలు ఏమైనా చేస్్తనానిరా? 
కాళిద్సు: గత సపెటీొంబర్ 2న పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ప్టటీనర్జు సొందరభుొంగా, నియోజకవరగా ఇొంచార్జె శ్రీ 
కొందుల దురేగాష్ గార్ సమక్షొంలో ద్ద్ప్ 40 మొందిని జనసేన పార్టీలో చేర్పుొంచడొం జర్గొంది. ఇొంతక్ముొందు వేరే పార్టీలలో 
ఉొంది నాత విభేదిొంచిన వ్ళ్ళ ఈర్జు నాత కల్సి జనసేనలో ప్రయాణొం సాగస్్తొంట్ చాలా ఆనొందొంగా ఉొంది. కొొంచెొం 
వీలు క్దిర్నా కానీ నా చుటుటీప్రకకుల వ్ర్కి జనసేన పార్టీ ఆవశయూకతన్ వివర్ొంచడానికే ప్రయతినిస్్తొంట్న్. ఇక పార్టీలోకి 
నాయక్లన్ ఆహావానిొంచే ప్రక్రియ అొంట్రా.. ద్నికి సాథినికొంగా మన పార్టీలో చాలా పెద్దపెద్ద నాయక్లు ఉనానిరు. ఆ 
విషయొం వ్ర్ పర్దిలోది. వ్ళ్్ళ ఖచిచేతొంగా ఆ ప్రక్రియ నిరొంతరొం చేపడుతూనే ఉొంట్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటటీనటువొంట కలు రైతు భర్సా యాత్ర గుర్ొంచి మీ అభిప్రాయొం చెపపుొండి?
కాళిద్సు: సొంత అననిదము్మలే ఆస్్తల కోసొం తగాద్లు పడుతునని ఈర్జులోలే కలురైతుల క్టుొంబాల కోసొం ఏకొంగా 30 కోటలే రూపాయలు విరాళొంగా ఇవవాడమనేది 
మామూలు విషయొంకాదు. వయూవసాయానికి గటుటీబాటు ధర రాక అప్పుల ఊబిలోకి కూరుక్పోయి, అవి తీరచేలేక బలవన్మరణనికి పాలపుడుతునని రైతుల క్టుొంబాలన్ 
ఆదుకోవ్ల్సిన బాధయూత ప్రభుత్వానిది. కానీ నేడు అది జరగడొం లేదు. అటువొంట తరుణొంలో వ్ళ్ళకి అొండగా ఉొంటూ, వ్ళ్ళని ఆదుక్ొంటూ పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
సమాొంతర ప్రభుత్వానిని నడుప్తునానిరని ఘొంట్పథొంగా చెపొపుచుచే.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశొంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటువొంట క్రియాశీలక సభయూతవా కారయూక్రమొంపై మీ 
అభిప్రాయొం?
కాళిద్సు: జనసేనపార్టీ చెపపుటటీన క్రియాశీలక సభుయూలక్ ఒకొకుకకుర్కీ 5 లక్షల రూపాయల బ్మా 
సౌకరయూొం అనేది దేశొంలోనే ఏ పార్టీ కూడా వ్ర్ కారయూకర్తల కోసొం చేపటటీలేదు. ఇది క్రియాశీలక 
జనసైనిక్లన్ దృష్టీలో పెటుటీకొని వ్ర్ క్టుొంబానికి ఎొంతకొొంత అొండగా ఉొండాలని పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు తీస్క్నని గపపు నిరణుయొం. రాష్ట్రొంలోని చాలా ప్రాొంత్లలో జనసైనిక్ల మీద ప్రతయూర్ధా పార్టీల 
వ్ళ్లే ద్డులు చేసూ్తనే ఉనానిరు. అయినా భయపడక్ొండా జనసైనిక్లు అనాయూయాలన్ ఎదుర్కుొంటూ 
ప్రాణలు పోగటుటీక్నని సొందరాభులు చూసూ్తనే ఉనానిొం. అటువొంట వ్ర్ క్టుొంబాలన్ ఈ క్రియాశీలక సభుయూలక్ భీమా కారయూక్రమొం ఎొంతకొొంత ఆదుక్ొంటుొంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవ్ణి కారయూక్రమొం ద్వారా ప్రజలక్ ఎొంతవరక్ మేలు జరుగుతుొందని అభిప్రాయపడుతునానిరు?
కాళిద్సు: జనవ్ణి కారయూక్రమొం ద్వారా ఇపపుటకే చాలామొంది తమక్ మేలు జర్గొందని చెపపుడొం మనొం కళ్్ళరా చూసూ్తనే ఉనానిొం. ఈ మధయూకాలొంలో ఒక సైనిక్డి 
భూమిని రాజకీయ నాయక్లు ఆక్రమిొంచుక్నానిరని, ఆ సైనిక్డు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ దగగారక్ వచిచే మీరే నాయూయొం చేయాల్ సార్ అని విననివిొంచుక్ొంట్ కేవలొం అతని 
సమసయూని “జనవ్ణి” కారయూక్రమొం ద్వారా తీర్చేన విధానొం మనమొంత్ చూసాొం. ఇటువొంట సమసయూల్ని “జనవ్ణి” కారయూక్రమొం ద్వారా చాలా పర్షకుర్ొంచడొం జర్గొంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎలా ఉొండబోతుొంది?
కాళిద్సు: వీలైనొంత వరకూ జనసేన పార్టీని మర్ొంత బలమైన శకి్తగా తయారుచేసే ప్రక్రియలో భాగొంగా పార్టీ ఎటువొంట కారయూక్రమాలు చేపటటీనా సరే అొందులో 
ఖచిచేతొంగా భాగసావామిని అవుత్.., ముొందుముొందు మర్ొంత ఎక్కువ సమయొం పార్టీకోసొం కేట్యిొంచాల్ అన్కొొంటునానిన్. పవన్ కళ్యూణ్ గార్ లక్ష్యొం సాకారమయేయూ 
వరక్ నా శకి్తవొంచన లేక్ొండా పార్టీకోసొం పనిచేసూ్తనే ఉొంట్. కొనసాగింపు 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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శతఘ్నిన్యూస్: తవారలో పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రారొంభొం కాబోతుొంది ద్ని ప్రభావొం ఎలా ఉొండబోతొందని మీ 
అభిప్రాయొం?

కాళిద్సు: నిజొం చెపాపులొంట్ ఇొంకా చాలా ప్రాొంత్లోలే మన పార్టీకి సాథినిక నాయకతవాలేమి వలన ఆకకుడి 
జనసైనిక్లోలే నిసే్తజొం ఉొంది. ఒకకుసార్ జనసేనాని బస్సియాత్ర మొదలు పెట్టీక ప్రతి నియోజకవరగాొంలో 

పార్టీ కారయూక్రమాలు, ఇతర పార్టీల న్ొండి జనసేనలోకి వలసలు ఊపొందుక్ొంట్యి. పార్టీ అధికారొంలోకి 
రావ్లొంట్ పార్టీ సిద్ధాొంత్లు, ప్రజల తరప్న చేస్్తనని పోరాట్లు ఖచిచేతొంగా ప్రజలక్ తెల్యాల్. కానీ 
ఎటువొంట మీడియా సహకారొంలేని ఈ తరుణొంలో పవన్ కళ్యూణ్ గారు నేరుగా ప్రజాబాహులయూొంలో 
ఉొండడొం తపపునిసర్. ఈ బస్సియాత్ర సమయొంలో ఖచిచేతొంగా జనసేన పొల్టకల్ గ్ఫ్ అమాొంతొం 
పెరుగుతుొంది. అదే సమయొంలో పెద్దపెద్ద నాయక్లు జనసేన పార్టీ కొండువ్లు కప్పుకొొంట్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనక్ మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా మీరు గ్మసాథియి 
వరక్ వెళ్ళగలుగుతునానిరా?

కాళిద్సు: వెళ్ళగలుగుతునానిరు. జనసేనక్ మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా మీలాొంట వ్ళ్ళ సపోర్టీ వలన 
పార్టీ చాలా బలొంగా గ్మాలోలే విస్తర్ొంచిొంది. ఇొంకొక విషయొం ఏొంటొంట్ మీడియా ఛానళలే కొంట్ సషల్ 

మీడియా ఇప్పుడు ప్రజలక్ చాలా దగగారైొంది. ఒకకు రూపాయి కూడా ఆశొంచక్ొండా సషల్ మీడియాలో జనసేన పార్టీ 
భావ్లన్, కారయూక్రమాలన్ ఎపపుటకప్పుడు ప్రజలక్ చేరవేసే జనసైనిక్లు పార్టీకి కొొండొంత బలొం. ఒకప్పుడు జనసేన పార్టీ అొంట్ కేవలొం యువక్లు మాత్రమే ఉొంట్రు 
అన్క్నేవ్ళ్లే. కానీ ప్రస్్తతొం గ్మాలోలే ఎకకుడికి వెళ్్ళనా మహిళలు, పెద్దవ్ళ్్ళ 
జనసేన పార్టీ కారయూక్రమాలని, పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని ప్రశొంసిస్్తనానిరు. జనసేనాని 
ముఖయూమొంత్రి అవ్వాల్సిన అవసరొం ఎొంతైనా ఉొందని గ్మీణ ప్రాొంత్లోలే ద్ద్ప్ 
అొందరూ వయూక్తపరుస్్తనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరుపు ఎలా ఉొండబోతొందని మీరు అన్క్ొంటునానిరు?
కాళిద్సు: ఖచిచేతొంగా జనసేనకి అన్కూలొంగా ఉొండే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉనానియి. 

కాకపోతే అొందుకోసొం పార్టీ అధినాయక్డి 
వేగానిని అనిని నియోజకవరాగాల ఇొంచారుజెలు, 
నాయక్లు అొందుకోవ్ల్సిన అవసరొం ఉొంది. అలా అొందరూ కల్సికటుటీగా పని చేసిన ర్జు జనసేన విజయానిని ఎవవారూ ఆపలేరు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గుర్ొంచి మీ అభిప్రాయొం చెపపుొండి?
కాళిద్సు: ఇొంతక్ ముొందు చెపిపునటులేగా ఎటువొంట లాభాపేక్ష లేక్ొండా కేవలొం పవన్ కళ్యూణ్ గార్ కోసొం, జనసేన పార్టీకి అధికారొం 
కోసొం సొంత డబు్బని, విలువైన సమయానిని కేట్యిస్్తనని “శతఘ్ని న్యూస్” ని ఎొంత పొగడినా తక్కువే. పార్టీ కారయూక్రమాలన్, 
విధానాలన్ ప్రజలక్ చేరవేసేొందుక్ మీరు చేస్్తనని నిసావారథి సేవకి మనసూఫూర్్తగా నమసకుర్స్్తనానిన్. ప్రజలక్ ఇొంకా బాగా 
చేరువయేయూొందుక్ తవారలోనే ఒక యూటూయూబ్ చానల్ తీస్క్రావ్లని మిమ్మల్ని సవినయొంగా కోరుతునానిన్.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠక్లక్ మర్యు ప్రజలక్ మీర్చేచే సొందేశొం?
కాళిద్సు: మనరాష్ట్రొంలో గత 30 సొంవతసిరాల పర్పాలన చూస్కొొంట్ ద్ద్ప్ 25 సొంవతసిరాలు ఆ రొండు క్టుొంబాలే పాల్ొంచాయి. వ్ళ్్ళ ఆర్థికొంగా అొంబానీకి 
పరాయూయపదొంగా మారారు కానీ, నమి్మ ఓట్లేసిన ప్రజల జీవన ప్రమాణలు నానాటకీ నేలవైప్ చూస్్తనానియి. సొంక్షేమొం పేరుత మనల్ని మోసొం చేసూ్త అభివృదిధాకి ఆమడ 
ద్రొంలో నిలబెడుతునానిరు. ఇటువొంట సమయొంలో సినీ రొంగొంలో రాజభోగాలు అన్భవిొంచే వయూకి్త, సరవాసవాొం వదులుకొని ప్రజల కోసొం, ప్రజల తరప్న నిలబడడానికి 
వచాచేడని గ్రహిొంచి ప్రజలొందరూ ఒకకుసార్ జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి ఈ రాష్ట్రానిని పర్పాల్ొంచే అవకాశానిని ఇవవావలసిొందిగా కోరుతునానిన్. ఆయనక్ 
అధికారమిసే్త అదుభుత్లు చెయయూకపోవచుచే. కానీ ఖచిచేతొంగా మన రాష్ట్రానిని అభివృదిధాపధొం వైప్ నడిపే “జనరొంజక పాలన” మాత్రొం తీస్కొసా్తరు.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచి మేము అడ్గిన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చపి్న మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టీం తరపున 

ధనయూవాదములు కాళిద్సు గారు. మరొకరితో జనసేనతో న్ ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుద్్దం.
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