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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, 

వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, 
జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి 
కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ 
జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

ఆధాయూత్మిక  సత్సంగాలతో నిరంతరం విరాజిలు్లతూ ఎంతో ప్రకృత్ రమణీయమైన ఆహ్్లద ప్రదేశం 
మరియు కళాప్రోత్్సహనిక్ పుట్్టనిలు్లగా ఉంటూ దక్షిణ కాశీగా , దతతు క్షేత్ంగా పేరందిన 
మహ్ పుణయూక్షేత్ము అయిన పిఠాపురం యందు జనసేవకుడు వృత్తు రీత్యూ డ్క్టరుగా ఎన్ని 
సేవలను అందిస్తు ముఖయూంగా కరోనా సమయంలో ఎందరి జీవిత్లో్లన్ వెలుగుల్ని నింపి 
ప్రజా సేవే ప్రవృత్తుగా మలుచుకుంటూ జనసైనికుడై నితయూం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ 
నియోజకవరాగానిని అశేషంగా పరయూట్స్తు ఆపదలో ఉనని అననికు తముమిడిగా, అగ్నిప్రమాదానిక్ 

ఆహుతైన ఇంట్క్ కుటుంబ పెద్దగా అండగా నిలుస్తు, సరణాదులుగా ఉండే వృదు్దలకు కొడుకుగా 
, దీర్ఘకాల్క సమసయూలతో సతమతమయ్యూ ఎందరో తలు్లలకు కొడుకుగా, సోదరుడిగా ఇలా 

చెపుపాకుంటూపోతే ఎన్ని మరెన్ని విధాలుగా అనునితయూం ప్రజలతో మమేకం అవుతూ, తన రాకతో 
పిఠాపురం జనసేనలోనే ఒక న్తన ఉతేతుజానిని సృషి్టంచి  జనసేన డ్క్టరుబాబుగా నియోజకవరగా 

ప్రజల మన్నిలు పందుతునని జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణు మల్్ట స్పాషాల్ట హ్స్పాటల్్స అధినేత  

శ్రీ డ్క్టర్ పిలా్ల శ్రీధర్ గారితో జనసేనతో నా ప్రయాణం మొదలుపెడదాం రండి..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం శ్రీధర్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?   
డ్క్టర్ పిలా్ల శ్రీధర్ : హాయ్ అండి! మందుగా అందరకీ సంక్ంతి శుభాకంక్షలు. నా పేరు డా.శ్రీధర్ పిల్లా 
ఎం.డి షుగర్ స్్షలిస్ట్. నేను చాల్ స్ధారణమైన మధ్తరగతి కుటంబం నుంచి వచాచాను. నా తండ్రి ఒక 
రైతు, తలిలా గృహిణి,  భార్ శ్రీమతి Dr రత్న దీపిక డంటిస్ట్,  మా అన్నయ్, వదిన హాస్్టల్ ని చూసుకుంటారు.
వారకి ఇద్దరు పిలలాలు. మా స్వగ్రామం కందరాడ. నేను నా ఎంబీబీఎస్  వైజాగ్ ఆంధ్రా యూనివరస్టీలో చేశాను. 
ఇప్టికీ ఎప్టికీ చెప్్కోవడానికి గర్వస్తూ ఉంటాను నేను చదివిన ప్రతీ అక్షరం నా తలలాదండ్రుల కషట్ం నుంచి 
వెలువడినవే వారకి నేను సదా రుణగ్రసుతూడి్న...వార కషట్మే నేడు నేను ఒక మంచి మనసు కలిగిన డాకట్ర్ గా 

నిలిబెటట్డానికి కరణం.నేను ఏమి చేస్న నా ప్రతీ పనిలో నాకు తోడుగా ఉండే నా ఫ్్మిలీ నా భార్ ఎంత చదువుకున్న, ఎంత భాగ్వంతురాలైన ఎకకాడ 
తగాగాలో తెలిస్న మంచి కంపెనియన్, మాకు ఒక బాబు.ఇంక మా అన్నయ్  పిల్లా శివ శంకర్ తనూ, నేను ఎప్టికీ ఒకకారమే !! మా చెలిలా, బావగారు వాళ్ళకి ఇద్దరు 
పిలలాలు.., డాకట్ర్ అయినా నేను ఒక రైతు బిడ్డగానే గర్వస్తూ ఉంటాను.ఇంక ఉనా్నరు ఫ్్మిలీ నా ఊరంతా నా ఫ్్మిలీనే !!

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కరణాలు..? 
రాజకీయాలలో మీకు స్్రతూ ఎవరు?  

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : స్వతహాగా చిరంజీవి గారు అంటే ఎనలేని ప్రేమ ఆయన మీద ప్రేమతో 
నాడు ప్రజారాజ్ం పెటిట్నప్్డూ వైజాగ్ ఆంధ్రా యూనివరస్టీ కలేజ్ లో స్ట్డంట్ లెవెల్ 
క్ంపెయిన్స్ పెటట్డం ఆ తరా్వత ఆయన పార్ట్ని విలీనం చేసేటప్్టికి  నా ఎంబీబీఎస్ 
చదువు పటలా పూరతూగా దృష్ట్ స్రంచడం ఆ తరా్వత మా అన్నయ రాజకీయ ప్రవేశం చేయడం 
ఇంటికి వెళ్్ళనప్్డు అప్్డప్్డు నియోజకవరగా రాజకీయవారతూలు వినడం ఆ తరా్వత ప్రాకీట్స్ 
అయిపోయాక హాస్్టల్ లో వర్కా చేయడం, పెళ్లా, ఆ  తరా్వత మావయ్ గారు వాళ్ళది 
కూడా రాజకీయ వాతావరణమే కబటిట్ ఆ పరణామాలు 
రతా్ బహుశా నేను అనుకోకుండా రాజకీయ 
ప్రయాణాని్న మొదలుపెటట్ండొచ్చా 
అనిపిసుతూంది మీతో ఇప్్డు 

మాటాలాతుంటే.. ఈ టంలో రావడానికి అయితే కళ్్ణ్ గారే కచిచాతంగా...ఆయనే స్ఫూరతూ!! ఆయన తన సుఖవంతమైన జీవితాని్న 
వొదులుకుని మనల్ంటి స్ధారణమైన వారకోసం,  అటట్డుగున నలిగిపోయే బలహీనవరాగాల కోసం, మఖ్ంగా యువత 
కోసం వచిచానప్్డు మేమ ఆయన అంత చేయలేకపోయిన మధ్తరగతి వాళ్ళం మన నియోజకవరగాం పరధిలో మనమ 
మన టం ని కేటాయించాలని ఉద్్దశించి, తెలుసు నిర్ణయం తీసుకున్నప్్డు కచిచాతంగా ఎన్్న ఆటపోటలాను తటట్కోవాలని 
హాస్్టల్ ను ఇబ్ంది పెడతారని అయినప్టికీ కళ్్ణ్ గారు ఇచిచాన స్ఫూరతూతో పార్ట్ నియోజకవరగాంలో బలహీనమౌతుంది 
అనే దశలో డాకట్ర్ ల్ంటివారు జాయిన్ అయా్రు అంటే అది పార్ట్కి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అని ఆలోచించి  ఇల్ 
ఈ రాజకీయాలోలాకి రావడానికి కరణంగా మారాయి...

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయి్ంది? 

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : దానికి మూల్లు చెపా్నుగా ప్రజారాజ్ం మరయు జనసేన పెటిట్నప్్డు నుంచి ఊరలో జనసేన ఆకిట్వ్ 
గా ఉండేందుకు ఎదోక కర్క్రమం కోసం కుర్రోళ్ళం అందరం ఫండ్ రైజంగులు చేసేటప్్డు నేను కూడా ఇస్తూ  ప్రత్క్షంగా 
కకపోయినా పరోక్షంగా అయినా భాగస్్వమ్ం అవడం ఇంక ఎకుకావగా అంటే కరోనా సమయంలో కూడా మా వంతు సహకరాని్న 
కూడా ఊరంతా మరయు నియోజకవరగాంలో పలు ప్రాంతాలోలా కూరగాయలు పంచిపెటట్డం, పంచాయితీ ఎలక్షన్ లు తరా్వత లోకల్ 
బాడీ ఎలక్షన్స్ అయిన ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్ కి సంపూర్ణ మద్దతు ఇచిచా జనసేన ఎంపీటీసీగా మా పిని్నగారని నిలబెటిట్, గెలిపించామ. ఇల్ కొనసాగ్ంపు తదుపరి పేజీలో...
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ప్రయాణాని్న పరోక్షంగా మొదలుపెటిట్  అధికరకంగా మండపేట 
నందు కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ర లో  పి ఏ స్ చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా 
మన్హర్ గార సమక్షంలో కౌలు రైతులకు ఒక రైతు బిడ్డగా మా 
వంతు సహకరంగా 2లక్షల రూపాయల సహాయాని్న పార్ట్కి 
అందించి ఆ దిశగా మా ప్రయాణాని్న మొదలుపెటాట్ం.అప్టి 
నుండి ఇప్టవరకూ మాకు చేతనైనంత, వైద్ం కోసం వచిచాన 
వారకి, మా దరకి వచిచాన సమస్లకు అండగా ఉంటూ ఇల్ మా 
ఈ జనసేన ప్రయాణాని్న కొనస్గిసుతూనా్నం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్వంలో 
మీకు నచిచాన అంశాలేమిటి? ర్స్ంట్ గా కూడా కలిశారు కదా 
ఏమి అనిపించింది?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాలు, ప్రతీ విషయాని్న 
పది రకలుగా ఆలోచించడం, ఆయన స్దా్ధంతాలు-  కుల్లను 

విడగొటట్కుండా మనం అంతా ఒకకాటే అని చాటి చెపే్ స్దా్దంతం, అంటి కరప్ట్డ్ పరస్న్, రైతులకోసం    తన ఆలోచనలు, ఇల్ ప్రతీది...అవును కలిశామ. ఇంక కస్గా పనిచేయా్లి 
అనిపించింది.మనమ చెప్క మనుపే నియోజకవరగా దీర్ఘకలిక సమస్లి్న చాల్ స్షట్ంగా చెబుతుంటే ఇద్ కదా నాయకుణి్ణ నిజమైన లక్షణం అనిపించింది.చాల్ ఆపా్యంగా ఇంట్లా 
అన్నయ్లు అన్నటలా నాగబాబు గారు కనీవండి, కళ్్ణ్ గారు కనీవండి ఇద్దరూ చాల్ చకకాగా మాటాలాడేరు. చాల్ సంతోషపడా్డం..

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్ట్ స్దా్ధంతాలపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? 

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : ప్రతీ స్దా్ధంతంలో ఒక అర్ం, పరమార్ధం ఉనా్నయి. కుల్లను, మతాలను కలిపే విధంగా ఉండడం. భాషలను, 
సంసకాృతులను కపాడుకునే విధంగా వాటికోసం మెకొకాలి్ంచడం, చెపా్నుగా మన ప్రాంతాని్న మరచాపోకుండా 
ఉండేందుకు ప్రాంతీయతను విస్మరంచని జాతీయవాదం, అని్నటికీ మించి పరా్యవరా్ణని్న కపాడాలని సంకలి్ంచిన 
మహా యజ్ఞమే ఈ స్దా్ధంతాలు.

శతఘ్నిన్యూస్: పిఠాప్రం నియోజకవరగాంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎల్ ఉంది?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ :  స్ందన చాల్ బాగుంటంది, కనీ ఇంక మనం ఆ స్ందనను ఓటలా రూపంలో మరాచాలిస్ంది 
ఇంక ఎకుకావ ఉంది. ఎంత జనసేన మీద ఇషట్ం ఉనా్న, కొంచెం  నాయకతూ్ం అనేది లేకపోతే ఎదైతే ఈ అభిమానాని్న 
కచిచాతంగా ఓటలాగా అయితే మారచాలేయువశకితూ dమ. నాయాకతూ్ం అనేది లేనిద్ గ్రామాలోలా పటిషట్ం చేకూరదు తదా్వరా 
ఇంక ఎకుకావ శాతం ఓటలాగా మారచాలేమ.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్ట్ని ప్రజలలోకి బలంగా తీసుకెళ్ళందుకు.. జనసేన తరప్న మీరు చేసుతూన్న సేవాకర్క్రమాలను 
తెలియచేయగలరు?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : జనసేవ మొదలకుని మర్ మఖ్ంగా కౌలు రైతుల భరోస్ యాత్ర, నియోజకవరగాం అంతా మెడికల్ 
క్ంప్లు, స్వస్లం కందరాడ నుంచి అన్నవరం వరకు సుమారు 50కిలోమీటరులా జనసేన వారాహి బస్ యాత్ర విజయం 
కవాలని పాదయాత్ర చేయడం, నా సేన కోసం నా వంతు నుంచి  నేటి  బి.కొత్తూరు కళ్ళ లోవరాజు సుగర్ పేషంట్ 
, యువశకితూ కర్క్రమం వరకు కూడా ప్రతీ కర్క్రమాని్న, ప్రతీ సమస్ కోసం గొంతెతితూ జనసేన యొకకా ఉనికిని మేమ 
ప్రజలోలాకి బలంగా తీసుకువెళ్తూనా్నం. ఈ జోరును చూస్ ఇతర పార్ట్ల వారు కూడా కొతతూగా మన పార్ట్లోకి జాయిన్ అవ్వడం 
జరుగుతుంది ఇంక త్వరలోనే వారు కూడా జాయిన్ అవుతారు.దీని కనా్న వేరొక ఉదాహరణ మరొకటి ఉండద్మో.. 
(నవు్వత్)

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న చేసే కర్క్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకరస్తూరు? మీరు జనసైనికులకు 

ఏ విధమైన సహాయ సహకరాలు అందిస్తూరు?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : జనసేన అధినేత తలపెటేట్ బస్ యాత్ర విజయం చేకూరాలని నడిచిన పాదయాత్రలో అడుగడుగునా 

జనసైనికుల ఆతీ్మయత, అనురాగం మరువలేనిది. నియోజకవరగాంలో కొందరు నుంచి ఇంక అసమ్మతలు ఉనా్నయి. 
విధానాలు వేరైనా గమ్ం ఒకకాటే! వాటిని కూడా త్వరలోనే అధిగమించి మన అధినేతను సీఎంగా చూసుకోవాలనే 
లక్ష్ని్న ప్రతీ ఒకకారకీ అర్మయే్ దిశగా పార్ట్ యొకకా ఆద్శానుస్రం పనిచేస్తూం. జనసైనికులు ఎప్్డైనా నను్న 
కలవొచ్చా, నా హాస్్టల్ ను చూసుకుంటూ వారకి ఎప్్డూ నేను వీలైనంత వరకు అందుబాటలో ఉంటాను.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్ట్ని ఆర్ధకంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెటిట్న “నా సేన కోసం నా వంతు” ను ఏ విధంగా మందుకు తీసుకువెళ్్ళరు ? 

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : నా సేన కోసం నా వంతు అనేది చాల్ చకకాని కర్క్రమం. నియోజకవగాంలోని ఏ ఊరకి ఆ 

ఊరును స్్లిట్ చేస్ ఎవరని ఫోర్స్ చేయకుండా ఎవరూ ఇవ్వగలిగింనంత వారు డొనేట్ చేయొచ్చా ఇకకాడ 
మీ భాగస్్వమ్ం ప్రథమం కనీ డబు్లు కదు, అల్గే మీరు ఇప్్డు భాగస్్వమ్ం అవ్వడంవలన రేపటి 
రోజున అధికరంలోకి వచిచానప్్డు నేను భాగస్్వమ్ం అయా్ను అని మీ హకుకాను ప్రతిగటించ్కోవచ్చా 
అని తెలియపరచడం దా్వరా చాల్ బాగా ర్చ్ అయి్ంది అందరకీ..

శతఘ్నిన్యూస్: పిఠాప్రంలో జనసేనను బలోపేతం చేయడానికి ఏ విధంగా ప్రయతి్నసుతూనా్నరు? జనసేనలోకి 
ఇతర నాయకులను ఆహా్వనించే ప్రయతా్నలు ఏమైనా చేసుతూనా్నరా?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : చేసుతూనా్నమండి. ఇతర పార్ట్ నాయకులతో మాటాలాడటం జరుగుతుంది. రాజకీయనాయకుడు 

అంటే డైలీ ప్రజలోలా ఎదోక సందర్ంలో వారకి కనబడుత్ వారకి చేరువలోనే ఉంటనా్నరు అనే భావనను 
తీసుకురావాలి అంతే విధంగా నడుచ్కోవాలి.డబు్లున్న ప్రతీ ఒకకారూ రాజకీయనాయకుడు అయో్లేరు. 
మేమ డైలీ 2 ఊరలాను అల్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ర్స్ంట్ గా ఉపా్డ కొతతూపలిలా నుంచి బి జే పి 
నాయకులు, పిఠాప్రం నుంచి తెలుగు ద్శం నాయకులు జాయిన్ మతస్్యకర విభాగ రాష్ట్ర కర్దరశి గార సమక్షంలో జాయిన్ అయా్రు. నియోజకవరగాంలోని ఇతర వేరే పార్ట్ 
నాయకులు మొగుగా చూప్తునా్నరు కనీ కొంచెం ఇంక భయపడుతునా్నరు తోందరలోనే వారు కూడా పార్ట్లోకి వస్తూరు.

శతఘ్నిన్యూస్: వృతితూర్తా్ డాకట్ర్, ప్రవృతితూగా పొలిటీష్యన్ అయా్రు ఇప్్డు మర మీ టమింగ్స్ ను ఎల్ మేనేజ్ చేసుతూనా్నరు ?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : Basical గా Doctor మంచి పొలిటీష్యన్ అవుతారు.ఓపిక అనేది చాల్ ఎకుకావ ఉంటంది.ఎకకాడకి ఎవర దగగారకి వెళ్లాన కూడా కొనసాగ్ంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శుక్రవారం, 20 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

వాళ్ళ సమస్లు వినడానికి కనీ చాల్ ఓపిగాగా వినొచ్చా.పరష్కారం కూడా చాల్ ఈజీగా చేసే నైప్ణ్ం 
ఉంటంది. As a patient గా ఒక patient బాధను విన్నప్్డే  Doctor గా వారకి సరైన వైదా్ని్న 
అందించగలం. అల్గే బేస్క్ గా ఉన్న ఈ క్వలిటీనీ other systems కి కూడా హెల్్ చేయగలిగితే 
ప్రజలకు చాల్ ఉపయోగపడుతుంది.వినడం అనేది మనకి ద్వుడు ఇచిచాన గొప్ గుణం.దానితో పాట 
వర్కా విషయంలో మార్నంగ్ అంతా ఒపిడి చూసుకుంటాను.మధా్నం నుంచి పార్ట్ ఆకిట్విటీస్ ను 
చూసుకుంటూ ఉంటాను.కొని్న అపో్యిన్్మనట్స్  రాలేనివి ఉంటే  మేనేజ్ చేస్ వాళ్ళకి వీలైన విధంగా 
మా హాస్్టల్  multi-speciality కబటిట్ మా హాస్్టల్ డాకట్ర్స్ అల్గే వేరే డాకట్ర్స్ తో  ఫిక్స్ చేస్ 
ఉంచడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో సహాయపడుత్ ఉన్న ప్రతీ ఒకకా డాకట్రలాకు, స్ట్ఫ్ కు ప్రతే్కంగా 
కృతజ్ఞతలు చెప్్కోవాలి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిట్నటవంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం 
చెప్ండి?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : చాల్ బెస్ట్ ప్రోగ్రాం అని చెపొ్చ్చా. రైతును ఎప్్డైతే  బాగా చూసుకుంటామో అప్్డు 

భూమి సుస్తూరమవుతుంది. ఒక కౌలు రైతు తను ఆతా్మభిమానంతో వేరొక పని చేసుకోలేక వేరొకర భూమిని 
స్గు చేసుకుంటూ దానిలోనే పంట వచిచానా , నషట్ం వచిచానా దానిమీద్ ఆధారపడి ఉండడం చేత ఆత్మహత్లు చోటచేసుకోవడం జరుగుతునా్నయి.అటవంటి కౌలురైతుల గోడును 
మనసుతో ఆలోచించి వారకి అండగా నిలిచిన కళ్్ణ్ గార మీద నాకు ఇంక గౌరవం పెరగింది అందుకనే దానికి ఆకరషితుడునై వెంటనే డొనేట్ చేయడం జరగింది..ఇంక అవకశం 
కుదిరన ప్రతీస్ర చేస్తూనే ఉంటాను. రైతు అన్నవారకి ఎప్్డూ నేను తోడుగా ఉంటాను ఎందుకంటే మా నాన్నగారు కూడా ఒక రైతే కబటిట్.

శతఘ్నిన్యూస్: ద్శంలోనే ఏ పార్ట్ కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్త్వ కర్క్రమంపై మీ 
అభిప్రాయం?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : క్రియాశీలక సభ్తా్వలు చేయడమే కదు వాటికి సరైన ఫ్లో అప్ ను చేస్ ఉన్నటలాయితే అవి 

ఇంక మెరుగుపడతాయి. ఎంతోమంది హాస్్టల్ కి వస్తూరు లేక అడుగుతుంటారు ఈజీ ప్రోస్స్ గురంచి 
సరగా అవ్వడం లేదని, అల్గే వాళ్ళకి కొని్న రైట్స్ ను ఇస్తూ పార్ట్ బలోపేతానికి ఇంకొంచెం సపోర్ట్ నీ 

అందిసేతూ ఇంక బాగుంటంది అని 
నా అభిప్రాయం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి 

కర్క్రమం దా్వరా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతునా్నరు?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : ప్రజల సమస్లు మనం వినాలి.వాటికి పరష్కార దిశగా ఆలోచించడం మరయు వాటిని ఉన్న 

ఈ ప్రభుతా్వనికి తెలియపరచి సమస్ను తొలగించేల్ చూస్ లేని పక్షంలో మన ప్రభుత్వం వచాచాక  ఏ విధంగా 
సమాధానం ఇవ్వగలం అనే అంశాలకు జనవాణి కర్క్రమం చాల్ ఉపయోగపడుతుంది.ఆయనే ప్రతే్కంగా 
అర్జీలను తీసుకొవడం అనేది చాల్ ఉపయోగపడుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవరగాంలో ప్రధానంగా ఉన్న సమస్లు ఏమిటి? వాటిని పరషకారంచేందుకు 

ప్రభుత్వంపై ఏ విధంగా తీసుకురానునా్నరు?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : నియోజకవరగాంలో గత కొంతకలంగా పర్టిస్తూ ఉనా్నం.ఉపా్డ లో చూసుకుంటే 

వాళ్్ళ చెపే్ సమస్లు వరా్ననితం. చిన్న చిన్న బోట్స్ కి డీస్ల్ ఇవ్వలేకపోవడం. సగం కనస్్ట్రక్షన్ 
చేస్ వదిలేయడం వలలా బోట్స్ క్రష్ అవ్వడం, కొని్న కంపెనీలు పెటట్డం , అవి  waste సమద్ంలోకి 
పంపడం వలలా సమద్ంలోని చేపలు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం తదా్వరా చేపలు అంతరంచడం, లేక వేటకు 
పడకపోవడం , అల్గే పిఠాప్రం నందు పందుల స్వయంవిహారం గురంచి మనిస్పాలిటీ  వారకి  
వినతిపత్రం అందించడం, పిఠాప్రం నుంచి స్మలోకాట కు వెళ్ళ బ్రిడిజీ సమస్ 3 సంవతస్రాలైనా 
దాని్న పరషకారంచలేరు.ఇంక ఎన్్న అసస్లు ఈ  ప్రభుత్వం పేదవాడిని ఇంక పేదవాడిగా ఉంచడమే 
ధ్్యంగా పెటట్కున్నటలా వ్వహరస్తూ  ఉంటంది ఇల్ంటి మొండి వైఖర గల ప్రభుతా్వని్న అవసరమైన 
ప్రతీ స్ర మా గళ్ని్న రైతుల పక్షన, రోడలా కోసం , నిరుపేదల ఇళ్ళ స్ల్ల కోసం, మఖ్ంగా మతస్్యకర 
సోదరుల సమస్ల కోసం ప్రతీ విషయంపై ప్రభుత్వం వారకి జనసేన తరుప్న  రప్రజంటేషన్స్ ఇవ్వడం 
జరగింది..మీడియా వార సహకరంతో కూడా వీటని్నటినీ అందరకీ చెరవేసుతూనా్నమ..వారకి ప్రభుత్వం 
వారు అడిగిన నిర్్ణత సమయం బటిట్ వారకి గడువు ఇవ్వడం జరగింది. తదుపర కరా్చరణలు కూడా 
త్వరలోనే మరల్ చేపటిట్ వాటికి పరష్కారదిశగా వెళలాందుకు మందుకుస్గుతాం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కరా్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : అవకశం ఉన్నప్్డల్లా అందర్న కలుసుకుంటూ, మన 

పార్ట్ మరయు ఇతర పార్ట్ వారని కలవడం, అందరకీ  సహాయం చేయడం, 
పార్ట్ని , బలంగా ప్రజలోలాకి తీసుకువెళలాడం, సేవ చేసుకుంటూ పార్ట్ 
స్దా్ధంతాలను మందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉండడం అల్గే ఎలక్షన్ టం కి 
పొలిటికల్ గా కూడా బైక్ రాలీ, పాదయాత్ర అని ఇల్ అని్న కూడా పార్ట్ని 
మందుకు తీసుకువెళలాడం కోసమే..,

శతఘ్నిన్యూస్: వైసీపీ అలులాడు, తెలుగు ద్శం తమ్మడు వీటిపై మీ 

కమెంట్స్ ?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : రండు కరక్ట్ ఏ, కనీ  అలులాడు అయినంత మాత్రాన వైసీపీ 

కి ఎప్్డూ సపోర్ట్ చేయలేదు.తమ్మడు అయినంత మాత్రాన టీడీపీకి ఎప్్డూ సపోర్ట్ చేయలేదు. 2009 లో ప్రజా రాజా్నికి చేశాను, 2019 లో కూడా జనసేనకే  ఓట్ వేశాను, 
రాజమండ్రీ లో కూడా ఎలక్షన్ క్ంపెయిన్ డాకట్ర్స్ తరుప్న అవేర్నస్ సృష్ట్ంచడం, అల్గే 2019 తరా్వత  ఇంక చెపా్లంటే ప్రతేక్ష  రాజకీయ పరణామాలతో ప్రతే్కంగా మా 
అమ్మగారు దా్వరా పంచాయితీ ఎలక్షన్ లో జరగిన సంఘటన కలెకట్ర్ గార వరకు వెళ్ళడం అప్్డు కూడా టీడీపీ అని మబు్ రాతలు రాస్తూ సరుకా్యలేట్ చేయడం వంటివి ఎన్్న చేస్న ఆ 
తరా్వత జరగిన లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్ కి , అద్ సమయంలో వైసీపీ నుంచి పిఠాప్రం టౌన్  మనిస్పల్ ఛైర్రస్న్ గా మా అతతూయ్ గారు నిలుచాన్న కూడా మకతూకంఠంతో 
మా  ఊరందరతో  జనసేనకు ఓటలా వేయిపించడం జరగింది.అది జనసేన పటలా మరయు కళ్్ణ్ గార పటలా నాకున్న గౌరవం. కొనసాగ్ంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శతఘ్నిన్యూస్: నియోజకవరగాంలో ఇంఛార్జీ తో సమన్వయం లేదు అనే కమెంట్ కి మీ సమాధానం ? 

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : ప్రతీ కర్క్రమానికి కూడా నేను ఇంఛార్జీ గారకి ఫోన్ చేస్తూను ఎందుకంటే ఇంఛార్జీ 

అనేది కళ్్ణ్ గారు ఇచిచాన పదవి ఆమెకు ఫస్ట్ ఇనాఫూం చేశాకే అందరకీ ఇనాఫూమ్ చేస్తూం. అందరతో 
కలిస్పోవాలన్నద్ నా ఉద్్దశం.ప్రతీ కర్క్రమానికి వారని, మరయు మఖ్ నాయకులు అందరనీ కూడా 
పిలుస్తూం జల్లా అధ్క్షులను  కూడా పిలుస్తూం...వారకి అద్ సమయమన వేరొక ప్రోగ్రాం ఉండడమో 
లేక  టం కుదరకపోవడం అల్ జరుగుతుండడం తప్ ఎవరకీ ఏ విబేధాలు లేవు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు మొదట్లా చేసేటప్్డు అందరూ ఉండేవారు ఇప్్డందుకు ఉండటేలాదని 

కొంతమంది అడుగుతునా్నరు దానికి మీ కమెంట్ ?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : ఎకుకావ కర్క్రమాలు చేస్తూ ఉనా్నం. ఏ రోజు కూడా చాలు అని అనుకోలేదు. మఖ్ంగా 

జరగే ప్రోగ్రామ్స్ కి ,  ప్రేసీ్మట్ వాటికి వారని పిలవడం జరుగుతంది కనీ వార పరస్నల్ వర్కాస్ తో బిజీగా 
ఉండి వారు రాలేకపోతునా్నరే కనీ మరేమీ కదు.ఇప్్డల్ ఉందంటే నా పరస్తూతి పేషంట్స్ ని opd చేయలేకపోతే ఎల్ అయితే నిద్పోన్ అల్గే ఇప్్డు నియోజవరగాం లో ఎదొక 
జనసేన ఆకిట్విటీ చేయకపోతే నిద్పటట్డం లేదు అంటే నమ్మండి...అందరతోనూ ఎప్్డూ మాటాలాడుత్ ఉంటాను.

శతఘ్నిన్యూస్: డాకట్ర్ గారు వచాచాక నియోజకవరగాం ఊపందుకుంది అని కొందరు, ఇని్న సేవా కర్క్రమాలు, 

ఇని్న పోరాటాలు అతి తకుకావ సమయంలో ఎకుకావ కర్క్రమాలు చేస్తూ ఉంటనా్నరు పిఠాప్రం సీట్ ఏమైనా 
ఆశిసుతూనా్నరా? అని మరకొందరు...  సీట్ కోసం try చేసుతూనా్నరు అందుకే ఇదంతా అని..ఒకవేళ సీట్ రాకుంటే 
మళ్్ళ వెనుదిరగి వెళ్్ళపోతారు అని అల్గే ఇంకో కమెంట్ కూడా వినిపిసోతూంది.ఇందులో నిజానిజాలు ఎంత ? 

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : నేను basically Doctor ని నాకు నా opds చూసుకుంటూ ఉంటే చాలు  నా సంపాదన నేను 
సంపాదించ్కోగలను. కనీ చెపా్నుగా బలహీనపడుతున్న దశలో నియోజవరగాం ఉందని 2019 ల్ మళ్్ళ  రపీట్ 
కకూడదు అని చదువుకున్న, మంచి డాకట్ర్ అయిన డాకట్ర్ బాబు పవన్ కళ్్ణ్ గార వెంట నడుసుతూనా్నడంట అని 
నను్న చూస్ ఇంకో కొంతమంది బయటకు వచిచా జనసేనతో అడుగులు వేస్తూరు తదా్వరా పార్ట్ బలపడుతుందని 
నమి్మ నా కర్క్రమాలు  పేషంట్స్ నీ చూసుకుంటూ చేసుతూనా్నం. నేను సీట్ కోసం రాలేదు పవన్ కళ్్ణ్ గారని 
సీఎం గా కూరోచాపెటాట్లనే  ఉద్్దశంతోనే నా ఈ ప్రయాణాని్న కొనస్గిసుతూనా్నను.మాకైతే  జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు పిఠాప్రం నందు పోటీచేయాలని మా అభిల్ష 
జనసైనికుల మరయు నియోజవరగా ప్రజల అభిల్ష కూడా.దానికోసం ఎంతవరకు అయినా కషట్పడతాం ఆయనకు తోడుగా నిలుస్తూం.కళ్్ణ్ గారు పిఠాప్రానికి రాని పక్షంలో కళ్్ణ్ 
గారు సీట్ ఎవరకీ ఇచిచా మీరు వాళ్ళకి మీ సపోర్ట్ నీ ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళకి మేమ మా సపోర్ట్ నీ అందించడానికి రఢీ అయే్ వచాచాం జనసేనకు.అధినాయకుడు చెపి్న మాటను 
తప్కుండా పాటిస్తూం.

శతఘ్నిన్యూస్: త్వరలో పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభం కబోతుంది దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని 

మీ అభిప్రాయం? 

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : చాల్ ఆసకితూకరంగా ఉంటంది. వైజాగ్ మరయు శ్రీకకుళం నందు జరగినదాని కనా్న పెద్ద 

సకెస్స్ అవుతంది అని దృఢంగా నమ్మతునా్నమ.ఈ యాత్ర సకెస్స్ అవా్వలని మొటట్మొదటిగా ఆ ద్వద్వుని 
సని్నధికి పాదయాత్రతో వెళ్్ళం మాకే  జనసైనికులు నీరాజనాలు పటాట్రు ఇంక వచేచా ఆ జనసేనుడిని 
ఎవరైనా అపగలరంటారా?  అంతా శుభమే జరుగుతుంది. పెద్ద సకెస్స్ అవుతుందండి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్ట్ లేదు? మీడియా సపోర్ట్ లేకపోయినా మీరు గ్రామస్్యి 

వరకు వెళ్ళగలుగుతునా్నరా?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : మనం వెళలా మారగాం కరక్ట్ అయితే శకుతూలనీ్న కలిపి మనకి సపోర్ట్ చేస్తూయి అన్నది నిజమే 
అనిపిసుతూంటంది. నేను వచిచానప్్డు ఒకకాడినే కనీ జనసేన అన్నది ఒక కుటంబంగా  వెళ్తూంది ప్రతీ  కర్క్రమాలను లోకల్ మీడియా చాల్ సపోర్ట్ నీ ఇచిచా అందరకీ చేరేల్ సహకరం 
అందిసుతూంది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు?

డ్క్టర్ శ్రీధర్ :నియోజవరగాం తరుప్న నేను కచిచాతంగా చెప్గలను ఈ స్ర  పిఠాప్రం  జనసేన జండా కచిచాతంగా 
రపరపల్డుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్ననూ్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి? 

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : I am very impressed with శతఘ్్న నూ్స్. ఎందుకంటే మనకంటూ ఒక పేపర్ ఉండాలి, 

మనకంటూ ఒక మీడియా ఉండాలని అనుకుంటంది . శతఘ్్న  నూ్స్ నీ పార్ట్ స్తూపించలేదు పార్ట్లో ఉన్న జనసైనికులు 
స్్పించారు .మనస్ వాచా కర్మణా వాళ్్ళ అంతా జనసేనను ప్రమోట్ చేయడం, నాకుల్ంటి కొతతూగా వచిచాన వాళ్ళని కూడా ఎటవంటిది ఆశించకుండా ఉండడం చూసుకుంటే చాల్ 
హరషించతగగా విషయం. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ప్రతీ కర్క్రమాని్న కూడా హైలీ సరుకా్యలేటింగ్ డిజటల్ పేపర్ గా  అదు్తంగా రాణిసుతూంది.శతఘ్్న నూ్స్ టీమ్ మొతతూంకి ప్రతే్కంగా నా 
అభినందనలు.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచా సంద్శం? 

డ్క్టర్ శ్రీధర్ : అందరకీ కూడా మనం రాజకీయాలన్నది ఎదో ఒక రోజు ఎలక్షన్ తో పోయేది ఆ ఒకకా రోజు నువు్వ తీసుకునే నిర్ణయం 5 సంవతస్రాల నీ జీవితాని్న నిర్ణయిస్తూది  నిజానికి 
మనమ అయిదు సంవస్రాలేగా అని అనుకోవడానికి కూడా లేదు.గాడిద ఎకికా పది నిమిష్లే కరణమవుతుంది కనీ అది చేస్న విధ్వంసం ఆ కర్ నాశనానికే కరణం అవుతుంది.
మనమ చూస్మ గత ఒకకా ఛాన్స్ ఒకకా ఛాన్స్ అని వచాచాడు పోనీలే కదా ఒకకా ఛాన్స్ ఏ కదా అని ఇసేతూ మొతతూం రాష్్రానే్న అతల్కుతలం చేస్ నాశనం చేసేశాడు.ఇటవంటి పరస్్తులోలా 
రాబోయే కలంలో న్క్స్్ట మఖ్మంత్రి గా కళ్్ణ్ గారు వచిచానప్్డు కూడా మొదటి రండు సంవతస్రాలు కూడా కళ్్ణ్ గారు చాల్ స్రాగుల్ అవా్వలిస్న పరస్తూతి కూడా ఉంటంది. 
ఫస్ట్ వీళ్్ళ చేస్న damages ని రకవర్ చేసుకుంటూ మనం మళ్్ళ కొతతూగా బిల్్డ చేసుకోవాలిస్న పరస్తూతి అయితే ఉంది.కనుక ఓట్ వేసే మందు నా నాయకుడు చెపా్డన్ లేదంటే నాకు 
100రూపాయలు ఇచాచాడన్, 1000 రూపాయలు ఇచాచాడన్ కకుండా  వాళ్్ళ ఇచిచాన డబు్లి్న తీసుకోండి తప్్లేదు ఎందుకంటే ఈ పార్ట్లనీ్న ఇచేచాది కూడా మీ దగగార దొంగలించిన 
డబు్లే కబటిట్ తీసుకోండి కనీ విటే వేసే మందు మీ మనః స్క్షి ఎది చెబితే దానికి వేయండి రేపటి మీ పిలలాల భవిష్తుతూకి ఎవరు వసేతూ బాగుంటందో అని ఆలోచించి ఆ ఓట్ ను 
వినియోగించ్కోవాలని ప్రజలందరకీ విజ్ఞపితూ చేస్తూ మీ Dr శ్రీధర్ పిల్లా..,

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేము అడిగ్న ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు 
శ్రీధర్  గారు. మరకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుదా్దం.

శుక్రవారం, 20 జనవరి 2023

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

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

