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ఎస్సీ ఎస్టీ  సబ్ ప్లా న్ 
వసై్పీ సర్కార్ నిరలా క్ష్యం ప ై

జనసేన చర్చాగోష్టీ
•25వ తేదీన మంగళగిరి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కారాయూలయం వేదికగా...
•పాల్గొననునని శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్
శతఘ్ని న్యూస్: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టంలో ఎస్సీ, ఎస్టీల సమగ్రాభివృద్ధి కోసం 2013లో సబ్ ప్లాన్ చటటీం చేసి 
దేశంలో మిగిలిన రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శనం చేశారు. జనాభా ప్రాతిపద్కన ప్రభుత్వ శాఖలోలా నిధులు కేటాయంచి ఎస్సీ, 
ఎస్టీల అభుయూననితికి చేయూతను ఇవ్్వలననిదే చటటీం ఉదేదేశం. వైస్పీ ప్రభుత్వం ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ అమలులో అంతులేని 
నిరలాక్షయూనిని కనబరుస్తంద్. ఇందుకు సంబంధంచిన నిధులను ఇతరత్రా పథకాలకు మళ్లాస్్తనానిరు. ఈ నెల 23వ తేదీతో 
ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ చటటీం 10 సంవతసీరాల కాల పరిమితి ముగుస్తంద్. ఈ క్రమంలో ‘ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ – వైస్పీ 
సరాకార్ నిరలాక్ష్ం’ అనే అంశంపై జనసేన ప్ర్టీ చరాచా గోష్టీ నిర్వహంచనుంద్. ఈ నెల 25వ తేదీన మంగళగిరిలోని 
జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట కారాయూలయంలో ఉదయం 11గం. నుంచి చరాచా కారయూక్రమం మొదలవుతుంద్. ప్ర్టీ రాష్ట ప్రధాన 
కారయూదరి్శ శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్, ప్ర్టీ నాయకుడు, విశ్ంత ఐ.ఏ.ఎస్.అధకారి శ్రీ డి.వరప్రసాద్ ఈ చరాచా 
గోష్టీకి నేతృత్వం వహసా్తరు. ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్, వ్రి అభుయూననితి అంశాలపై సాధకారత ఉనని మేధావులు ఈ చరచాకు 
హాజరై తమ పరిశీలనలను, అభిప్రాయాలను తెలియచేసా్తరు. ప్ర్టీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు, ప్ర్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నాదండలా మనోహర్ గారు, ప్ర్టీ నాయకులు ప్ల్గంటారు. ఉప ప్రణాళ్క చటటీం ముఖ్యూదేదేశం 
కారయూరూపం దాల్చాలంటే రాష్టంలో ఎంత పకడ్ందీగా అమలు చేయాలి, వ్స్తవంలో వైస్పీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్్తంద్, ఈ 
ఉప ప్రణాళ్క అమలుపై జనసేన ప్ర్టీ విధానం ఏమిటనేద్ ఈ సందర్ంగా తెలియచేసా్తరు.

సొమ్ము ప్రజలది... 
పని వైసీపీ పార్టీది!

* వ్లంటీరలాను వ్డుకుంటునని వైకాప్
* జీతాలకు ఇస్్తననిద్ ప్రజల సొము్మ
* చేయంచుకుంటుననిద్ ప్ర్టీ పని
* జగన్  ప్రభుత్వ అడ్డగోలు విధానాలు
ఓ రాజకీయ ప్ర్టీ ఎనినికలోలా గెలవ్లనుకోవడం తప్పు కాదు...
అందుకోసం కారయూకర్తలను ఉపయోగించుకోవడం తప్పు కాదు...
ఊరూ వ్డా ప్రచారం చేస్కోవడం తప్పు కాదు...
కానీ...
ప్రభుత్వం దా్వరా జీతాలు అందుకునే వ్రిని ప్ర్టీ పనులకు 
ఉపయోగించుకోవడం మాత్ం ముమా్మటికీ తప్పు!
ప్ర్టీ ప్రచార పనుల కోసం జీతగాళలాను వ్డుకోవడం కూడా న్టికి 
న్రు శాతం తప్పు!!
ఎందుకంటే...
ప్రభుత్వ ఖజానా దా్వరా జీతాలుగా ఇచేచా డబ్్ ప్రజలద్!
ప్రజల అవసరాల కోసమే ఉద్యూగులు పని చేయాలి!
అంతేకానీ...
ప్రజలు పనునిల దా్వరా సమకూర్చా ఆదాయానిని జీతాలుగా ఇస్్త...
అల్ జీతాలు అందుకుంటునని వ్రిని సొంత ప్ర్టీ పనులకు 
ఉపయోగిసే్త?
అద్ కచిచాతంగా అప్రజాసా్వమికం!
అద్ నికకాచిచాగా అధకార దురి్వనియోగం!
అయతే ఇప్పుడు ఏపీలో జరుగుతుననిద్ ఇదే...
అధకార వైకాప్ నిరలాజ్జగా ప్టిస్్తనని విధానం ఇదే...
జగన్  ప్రభుత్వం బహరంగంగానే వయూవహరిస్్తనని తీరు ఇదే...
ప్రజాసా్వమయూ విలువలకు తిలోదకాలు ఇస్్త...
అధకారం ఉంటే ఏమైనా చేయవచచానే తెంపరితనానినిప్రదరి్శస్్త...
అడ్డగోలుగా ఏం చేసినా అడిగేదవరనే దురహంకారానిని ప్రకటిస్్త...
ఏపీ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందనడానికి వ్లంటీరలాను 
వ్డుకుంటునని వైఖర్ ప్రతయూక్ నిదర్శనం!
ఇదేమీ లోప్యకార్గా జరుగుతునని వయూవహారం కాదు.
సభలు పెటిటీ, సమావేశాలు ఏరాపుటు చేసి...
వ్లంటీరలాందరూ రావ్లని ఆదేశంచి...
రాని వ్ళలాపై బెద్రింప్ చరయూలకు ప్లపుడుతూ...
స్వయానా వైకాప్ ఎమ్్మలేయూలు, మంత్రులు, నేతలు సాగిస్్తనని 
బహరంగ భాగోతం!
* పూరా్వపరాలివీ...
ఒకటి కాదు... రండు కాదు... ఏకంగా రూ.1909 కోటులా!
ఇనిని కోటలాను వైకాప్ ప్రభుత్వం వ్లంటీరలా జీతభతాయూల కోసం 
వెచిచాస్తంద్.
వైకాప్ అధకారంలోకి రాగానే రాష్టంలో ప్రతి 50 ఇళలాకు ఒకరి 
వంతున స్మారు 2.6 లక్ల మంద్ వ్లంటీరలాను నియమించింద్. 
వీళలాందరికీ గౌరవ వేతనాలుగా ఖజానా సొము్మను వెచిచాస్తంద్. 

వ్లంటీరలాకు ఏటా రూ.1506 కోటలాను జీతాలుగా చెలిలాస్తంద్. 
జీతం కాకుండా వ్రి సెల్  ఫోన్  బిలులాలు, సాక్షి ప్పర్ బిలులాలు, 
ప్రసాకారాలు, సతాకారాల ప్రిట మరో రూ.343 కోటులా ఖరుచా 
చేస్తంద్. అంటే అనీని కలిపితే రూ. 1909 కోటులా.
ఇంత మంద్కి ఉద్యూగాలు ఇచిచాన ఘనత తమదేనంటూ ప్రచారం 
చేస్కుంద్. ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా లక్ల్ద్ 
మంద్కి ఉప్ధ కలిపుంచామంటూ ఊదరగొటిటీంద్. ప్రజలకు ఏ 
సమసయూ ఎదురైనా వ్లంటీరలాతో చెప్పుకుంటే చాలని, వ్రి దా్వరా 
ఆయా సమసయూల పరిష్టకారానికి ప్టు పడతామని ప్రకటనలు 
చేసింద్. ఇదంతా అధకార వికేంద్రీకరణలో భాగమంటూ గొపపులు 
చెప్పుకుంద్.
అయతే క్షేత్ సాథాయలో జరుగుతుననిద్ వేరు...
ప్రుకు వ్లంటీర్లా అయనా, వ్ళ్లా చేసే పనులు మాత్ం వైకాప్ 
నేతలకు అనుకూలంగా వయూవహరించడమే.
సాథానికంగా ఏ గ్రామంలో ఎవరవరు ఏఏ ప్ర్టీలకు మదదేతుదారులో 
కనిపెటటీడమే పనిగా వీరు వయూవహరిస్్తనానిరనే ఆరోపణలు ఉనానియ. 
ఉదాహరణకు ఎనినికల పనులకు వ్లంటీరలాను వ్డుకోరాదంటూ 
ఎనినికల సంఘం పలుమారులా ఆదేశాలిచిచాంద్. కానీ ఆ 
ఆదేశాలను వైకాప్ నేతలు తుంగలో తొకుకాతూ వ్లంటీరలాతో 
పనిచేయంచుకుంటునానిరు. అల్ ఓటరు నమోదు, తొలగింప్, 
ఓటుకు ఆధార్  కారు్డ అనుసంధానం తద్తర పనులకు వీరిని 
నియోగిస్్తనానిరు. పోనీ ఇదంతా సజావుగా జరుగుతోందా అంటే, 
అదీ లేదు. సాథానిక ప్రజలోలా వేర్ ప్ర్టీలకు మదదేతు ఇస్్తననివ్రు, 
ప్రతిపక్షల సభలకు స్వచ్ందంగా హాజరవుతుననివ్రు ఎవరవరో 
వ్లంటీరులా నిఘా వేస్్తనానిరు. ఆయా వయూకు్తల ఓటలాను జాబితా 
నుంచి తొలగించడం ల్ంటి అక్రమ విధానాలకు ప్లపుడుతునానిరు. 
అల్గే వైకాప్ మదదేతుదారులను పెదదే ఎతు్తన ఓటరులాగా నమోదు 
చేయస్్తనానిరు. వ్లంటీరలా అడ్డగోలు వ్డకం ఇంతటితో ఆగడం 
లేదు. ర్షన్  కారు్డలు, ప్రభుత్వ పథకాల లబిదేదారుల జాబితాలపై కూడా 
వీరి అజమాయషీ కొనసాగుతోంద్. ప్రతిపక్షల మదదేతు దారులనే 
అనుమానం కలిగితే చాలు ర్షన్  కారు్డలను రదుదే చేయంచడం, 
పథకాల లబిదేదారుల జాబితా నుంచి ప్రులా తొలగించడం ల్ంటి 
పనులను కూడా వ్లంటీరులా చకకాబెడుతునానిరనే విమర్శలు గ్రామ 
సాథాయలో ఎవరిని కద్పినా వినిపిసా్తయ. అంతేకాదు ముఖయూమంత్రి 
జగన్  సొంతమైన సాక్షి ద్న పత్రిక అమ్మకాల విషయంలో కూడా 
వ్లంటీరులా ప్లు పంచుకుంటునానిరంటే పరిసిథాతి ఎల్ ఉంద్ వేర్ 
చెపపుకకారలేదు. వ్లంటీరలాతో ప్టు వైకాప్ ప్రతి సచివ్లయానికీ 
ముగు్గరు వంతున కనీ్వనరులా, ప్రతి 50 ఇళలాకు ఒక గృహ సారధని 
నియమిస్తంద్. అయతే వీరిలో అతయూధకులు వ్లంటీరలా కుటుంబ 
సభుయూలే కావడం గమనార్ం. నిజానికి వ్లంటీరలా నియామకంలోనే 
వైకాప్ మదదేతుదారులు, అనుచరులు, సభుయూలకే ప్రభుత్వం 
ప్రాధానయూతనిచిచాందనే ఆరోపణ కూడా ఉంద్. అంటే... తమ 
అనుచరులతో గ్రామ సాథాయలో, సచివ్లయాల సాథాయలో ఒక 
పటిష్ఠమైన నెట్  వర్కా  ను వైకాప్ ఏరాపుటు చేస్కుందననిమాట. 
వీరందరికీ జీతభతాయూలుగా ప్రజల సొము్మను వెచిచాస్్త జగన్  
ప్రభుత్వం ప్రజాసా్వమాయూనికే వక్రభాష్టయూలు చెబ్తోందనే ఆరోపణలు 
వినిపిస్్తనానియ.
* బాహాటంగా ఆదేశాలు...

ఎనినికలు సమీపిస్్తనని ఈ తరుణంలో వైకాప్ ఎమ్్మలేయూలు, 
మంత్రులు, నేతలు బాహాటంగానే వ్లంటీరలాను ప్ర్టీ పనులకు 
వ్డుకుంటునని దాఖల్లు సర్వత్రా కనిపిస్్తనానియ. వైకాప్ నేతల 
మ్ప్పు కోసం వ్లంటీరులా అధకార ప్ర్టీ రాజకీయ సమావేశాలు, 
కారయూకల్ప్లోలా చురుగా్గ ప్ల్గంటునానిరు.
‘’ఎనినికలోలా వైకాప్ను గెలిపించడానికి కృష్ చేయండి. ప్ర్టీ 
అభివృద్ధికి ప్టుపడండి’’ అంటూ అమాతుయూలు, శాసనసభుయూలు 
వ్లంటీరలాను పిలుప్నిస్్తనానిరు. కొనిని రోజులుగా ఎమ్్మలేయూలు, 
ఎమ్్మల్సీలు, నియోజక వర్గ ఇంఛారు్జలు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు 
వ్లంటీరలాతో రాజకీయ సమావేశాలు నిర్వహస్్తనానిరు.
‘’ఎనినికలోలా వైకాప్ను తిరిగి అధకారంలోకి తీస్కురావడానికి 
సచివ్లయాల కనీ్వనరలాతో కలిసి వ్లంటీరులా పని చేయాలి’’ 
అంటూ వైకాప్ నేతలు బాహాటంగానే ఆదేశాలు జార్ చేస్్తనానిరు.
ప్రజాధనానిని జీతాలుగా తీస్కునే వ్రిని ప్ర్టీకి పనిచేయమంటూ 
మంత్రులు ఆదేశంచడమేంటనే ప్రశనికు సమాధానం అధకార 
మదంతో కళ్లా మూస్కుపోయన ప్రభుత్వం నుంచి ఆశంచడం 
వెర్రితనమే అవుతుంద్.
‘’వ్లంటీరులా, వైకాప్ సచివ్లయ కనీ్వనరులా జగనననికు 
రండు భుజాల్లాంటివ్రు. ఎనినికలోలా వీర్ కీలకం. కనీ్వనరులాగా, 
గృహ సారధులుగా వ్లంటీరులా తమ కుటుంబ సభుయూలనే 
నియమించుకోవ్లి’’ అంటూ మంత్రి స్ర్ష్  ఈమధయూ ప్రకాశం 
జిల్లాలో నిర్వహంచిన సమావేశంలో ద్శానిర్దేశం చేశారు.
‘’ఎనినికలోలా మరో ప్ర్టీ అధకారంలోకి వసే్త వ్లంటీరలాను 
తొలగిస్్తంద్. కాబటిటీ మీరంతా ప్ర్టీకి పనిచేయండి. తిరిగి వైకాప్ 
అధకారంలోకి రాగానే వ్లంటీరలా వేతనానిని రూ. 15 వేలకు 
పెంచేందుకు స్ఎం జగన్  సిదధింగా ఉనానిరు’’ అంటూ అంబేదకార్  
కోనస్మ జిల్లా అలలావరం సమావేశంలో మంత్రి పినిప్ విశ్వరూప్  
ఇటీవల సపుషటీంగానే చెప్పురు.
‘’రాబోయే ఏడాద్ కాలం వైకాప్కి ఉపయోగపడేల్, వైకాప్ 
నాయకుల ఇష్టటీనికి అనుగుణంగా నడుచుకోండి. మీరు మాకు 
ఉపయోగపడితే మేం మీకు దారి చూపిసా్తం’’ అంటూ రాజోలు 
ఎమ్్మలేయూ రాప్క వరప్రసాదరావు మామిడికుదురులో జరిగిన 
సమావేశంలో తేలేచాశారు.
ప్ర్టీ సమావేశాలకు వ్లంటీరులా తపపుని సరిగా హాజరు కావ్లంటూ 
వైకాప్ నేతలు హుకుం జార్ చేయడమే కాదు, అల్ హాజరుకాని 
వ్రిపై కక్ సాధంప్ చరయూలకు సైతం ప్లపుడుతునానిరనడానికి 
ఎనోని ఉదాహరణలు అడుగడుగునా కనిపిస్్తనానియ.
మంత్రి స్ర్ష్  ప్రకాశం జిల్లా ప్లలాల చెరువులో నిర్వహంచిన 
సమావేశానికి వ్లంటీరులా పెదదేగా హాజరు కాకపోవడంతో ఆయన 
అగి్గమీద గుగి్గలం అయాయూరు. రాజోలు ఎమ్్మలేయూ అయతే హాజరుకాని 
వ్లంటీరలాకు నోటీస్లిచిచా తొలగిసా్తమంటూ బెద్రింప్లకు సైతం 
ద్గారు.
ఇల్ సొమొ్మకడిద్...సకొకడిద్ అననిటుటీ ప్రజా ధనానిని తమ 
ఇష్టటీనుసారం వేతనాలుగా ఇస్్త, వ్రిని సొంత ప్ర్టీ పనులకు 
వ్డుకోవడం చటటీవిరుదధిమని ప్రతిపక్షలు, ప్రజాసా్వమయూవ్దులు 
చేస్్తనని ఆరోపణలు అరణయూరోదనలుగానే మిగిలిపోతునానియ.
ఎందుకంటే...
వైకాప్ ప్రభుతా్వనిద్ జనసా్వమయూం కాదు... స్వజనసామయూం!!

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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లార్ చక్రాలపై పన్నుల గుదిబండ!
• కొవిడ్ తరా్వత వరుసగా టాయూకుసీల పెంప్
• తాజాగా త్రైమాసిక పనుని పెంప్నకు రంగం సిదధిం
• చేయూతనివ్వక పోగా ఇబ్ందులు సృష్టీస్్తనని సరాకారు
• లబోద్బోమంటునని ల్ర్ యజమానులు
• రవ్ణా రంగానిని నిర్్వరయూం చేస్్తనని వైస్పీ ప్రభుత్వం
కొవిడ్  సమయంలో రవ్ణా రంగం పీకలోలాతు ఆరిథాక కష్టటీలోలా కూరుకుపోయంద్. ప్రతయూక్ంగా 
ఈ రంగం మీద పెను ప్రభావమే పడింద్. లక్ల్ద్ కుటుంబాలు తినడానికి కూడా ద్కుకాలేని 
పరిసిథాతిలోకి జారిపోయాయ. కొవిడ్ సమయంలోన్... తరా్వత రోజులోలాన్ రవ్ణా 
రంగానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చినని సహాయం కూడా అందలేదు. పనునిలోలా మినహాయంప్లు, 
ప్రోతాసీహం ఇవ్వని రాష్టం దేశంలో ఏదైనా ఉంద్ అంటే అద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్మే. 
రవ్ణా రంగానికి చేయూతనివ్వడం దేవుడెరుగు... ఇప్పుడు ఆ రంగంపై ప్రభుత్వం పగ 
పటిటీనటులాగా వయూవహరించడం ఆశచారాయూనికి గురి చేస్తంద్. రాష్ట్రానికి ఆరిథాక ఆదరవునిచేచా 
రవ్ణా రంగంపై ఎడాపెడా పనునిల భారం పెంచుతూ ల్ర్ యజమానులోలా ప్రభుత్వం 
భయోతాపుతం సృష్టీస్తంద్. కొవిడ్ పరిసిథాతుల నుంచి ఇంకా కోలుకోని తమను ప్రభుత్వం 
పూరి్తగా నిర్్వరయూం చేసేల్ వయూవహరిస్తందననిద్ ల్ర్ యజమానుల వేదన.
- రవ్ణా రంగంలో ల్ర్ పరిశ్రమ ప్రధానమైంద్. కొవిడ్ తరువ్త కొద్దేకొద్దేగా 
కోలుకుంటునని తరుణంలో డీజల్  ధర, విడి భాగాల ధరలు పెరగడంతో ప్టు ఇటీవల 
పెంచిన గ్రీన్ టాయూక్సీ  (హరిత పనుని) ఆ రంగానిని దబ్కొటాటీయ. తాజాగా ప్రభుత్వం రవ్ణా 
వ్హనాలపై త్రైమాసిక పనుని 25 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు పెంచి రవ్ణా రంగం 
మీద మరో పెనుభారం మోపడానికి సిదధిమైంద్.
- రాష్టంలో సరకు రవ్ణా ల్ర్లు దాదాప్ 2.50 లక్లు ఉనానియ. విజయవ్డ, 
గుంటూరు, హందూప్రం, విశాఖపటనిం, రాజమహంద్రవరం, కరూనిలు, నెల్లారు వంటి 
కీలకమైన నగరాలోలా సరకు ల్ర్ల సేవలు అధకం. మొత్తంగా ఇప్పుడు త్రైమాసిక పనుని 
పెంప్ కారణంగా ల్ర్ యజమానులపై సగటున ఏటా రూ.60 కోటలా భారం ప్రతయూక్ంగా 
పడే అవకాశాలు కనిపిస్్తనానియ.
- ముఖయూంగా గూడ్సీ  ల్ర్ రవ్ణా వ్హనాల యజమానులోలా ఆంద్ళన మొదలంద్. దీనిపై 
ఆధారపడిన కుటుంబాలు ఇపపుటికే ఆరిథాకంగా చితికిపోయాయ. మరోవైప్ ఇటీవల పెరిగిన 
నిర్వహణ, ధరలు, టోల్  ప్లాజాల సంఖయూతో ల్ర్ యజమానులు ఇపపుటికే తమ వ్హనాలను 
అము్మకుంటునానిరు. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన తాజా పనుని పెంప్ ప్రకటనతో రవ్ణా 
రంగంలో మిగిలి ఉనని వ్రికి వణుకు ప్డుతోంద్.
- ఆరుచక్రాల ల్ర్కి రూ. 3940 త్రైమాసిక పనుని ఉంటే, దానిని రూ. 4970లకు, పద్ 
చక్రాల ల్ర్కి రూ. 6580 ఉంటే దానిని రూ. 8390కు, 12 చక్రాల ల్ర్కి రూ. 8520 
ఉండగా దానిని రూ. 10,910కు, 14 చక్రాల ల్ర్కి రూ. 11000 ఉంటే దానిని రూ. 
13,500కు పెంచనునానిరు. ఈ లెకకాన ఏడాద్కి ఒక ల్ర్ యజమానిపై రూ. 5 వేల నుంచి 
రూ. 12 వేల వరకు భారం పడనుంద్.

- ఇటీవల రాష్ట ప్రభుత్వం హరిత పనునిను భార్గా పెంచింద్. గ్రీన్ టాక్సీ మీద ల్ర్ 
యజమానుల సంఘం ఇచిచాన స్చనలను పటిటీంచుకోకుండా ఒకేసారి భార్గా హరిత 
పనుని పెంచేసింద్. రూ.200 పనునిను ఏకంగా రూ.20 వేలకు గరిషటీంగా పెంచేయడం 
మీద ల్ర్ యజమానులు ఇపపుటికే అగి్గ మీద గుగి్గలం అవుతునానిరు.
- గతంలో వ్హన ఫిట్ నెస్ చలనా రూ.920లు ఉంటే దానిని కూడా వైస్పీ ప్రభుత్వంలో 
అమాంతం పెంచేశారు. 15 సంవతసీరాలు దాటిన వ్హనాలకు రూ.13,500లకు 
పెరిగింద్. అల్గే కొత్తగా కొనుగోలు చేసే వ్హనాలపై పనుని శాతం 12 శాతం నుంచి 
18 శాతానికి పెరిగింద్. గతంలో రూ.30 లక్ల విలువైన ల్ర్ కొనుగోలు చేసే్త దానిపై 
జీవిత పనుని కింద రూ.3 లక్లు కటేటీవ్రు. ఇప్పుడు అద్ ఏకంగా రూ.5 లక్లు అయంద్.
- కొవిడ్ అనంతరం రవ్ణా రంగం కోసం పొరుగు రాష్రటీలు పనుని మినహాయంప్లు 
ఇస్్తనానియ. తమిళనాడులో వస్ళ్లా చేస్్తనని త్రైమాసిక పనుని మనకంటే చాల్ తకుకావ. 
దీంతో ప్టు గ్రీన్ టాయూక్సీ  కూడా మన రాష్టంలో కంటే చాల్ తకుకావ. అల్గే డీజిల్ మీద 
అకకాడి ప్రభుత్వం తగి్గంప్లు చేసింద్.
- డీజిల్ భారం రాష్ట రవ్ణా రంగానిని అతల్కుతలం చేస్తంద్. కేంద్రం ధరలు 
తగి్గంచినా... రాష్ట ప్రభుత్వం మాత్ం చమురు ధరల తగి్గంప్పై ఉలుకుపలుకూ లేదు. 
కరాణాటకకు, మనకు ల్టరు డీజల్  ధరపై రూ. 10 వయూతాయూసం ఉంద్. దీంతో రాష్ట పరిధలో 
బాడుగకు వెళ్తే ఒక ట్రిప్పుకు రూ. 5 వేల నుంచి రూ. 10 వేల వరకు అదనప్ భారం 
పడుతోంద్.
- అంతరా్జతీయ పరిసిథాతులు, ఆరిథాక మాదయూం, ధరల పెరుగుదలతో ల్ర్ల నిర్వహణ భారం 
బాగా పెరిగింద్. ల్ర్ విడిభాగాలు కొనిని దాదాప్ 5, 6 రటులా పెరిగాయ. గతంలో రూ. 
100కు దొరికే విడిభాగం నేడు రూ. 500కు కొనాలిసీ వస్తంద్. ల్ర్ మరమ్మతులకు వసే్త 
రూ. లక్లోలానే ఖరుచా. ఒకపకకా నిర్వహణ గుద్బండగా మారుతుంటే, మరోపకకా ప్రభుత్వం 
తీస్కుంటునని చరయూలు మూలిగే నకకాపై తాడిపండు పడిన చందంగా మారుతునానియని 
ల్ర్ యజమానులు వ్పోతునానిరు.

జనసైనికులకు జనసేన పార్టీ అండగా ఉంటంది: డా. పసుపులేటి
శతఘ్ని న్యూస్:  చితూ్తరు జిల్లా, పూతలపటుటీ 
నియోజకవర్గం, బంగారుప్లెం మండలం 
టేకుమంద గ్రామంలో సంక్రాంతి పండుగ 
సందర్ంగా గ్రామంలోని యువకులపై పోల్స్లు 
అతుయూతాసీహం ప్రదరి్శంచారు. కనుమ పండుగ 
సందర్ంగా ఎదుదేలు తర్మే కారయూక్రమంలో 
జనసేన టీ షరుటీలు వేస్కొని జనసేన నినాదాలు 
చేస్్తనని జనసైనికులపై అకకాడ ఉనని కొంతమంద్ 
పోల్స్లు వ్రిని బెద్రించి వేస్కునని టీ షర్టీ 
తీసేవరకు కొటిటీ, వ్రిపై అక్రమంగా కేస్లు 

పెటటీడం జరిగింద్. విషయం తెలుస్కునని జిల్లా నాయకులు డా. పస్ప్లేటి హరిప్రసాద్ ఈ ఘటన ను తీవ్ంగా ఖండించి, యువకులకు జనసేన ప్ర్టీ అండగా ఉంటుందని దైరయూం 
ఇచాచారు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన కారయూదరి్శ తులసి ప్రసాద్, జిల్లా కమిటీ సభుయూలు, మండల కమిటీ సభుయూలు, జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు ప్ల్గనానిరు.

పవననను ప్రజాబాటతో జనంలోకి దూసుకెళ్తునను రాజంపేట జనసేన
పవననని ప్రజాబాట 50వ రోజు
ప్రజల సేవ కోసం పవన్.. జనసేన రాష్ట్ర చేనేత వికాస కారయూదరిశి రాటాల రామయయూ 
శతఘ్ని న్యూస్: ఒంటిమిటటీ: రాష్ట ప్రజలకు సేవ చేయడానికి వస్్తనానిడు జనసేన అధనేత పవన్ 
కళ్యూణ్ అని జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస కారయూదరి్శ రాటాల రామయయూ ప్ర్కానానిరు. రాజంప్ట 
జనసేన ప్ర్టీ అసెంబ్లా ఇంచార్్జ మలిశెటిటీ వెంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు గురువ్రం పవననని 
ప్రజాబాట కారయూక్రమానిని నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా జనసేన రాష్ట చేనేత వికాస కారయూదరి్శ 
రాటాల రామయయూ మాటాలాడుతూ.. పవన్ కళ్యూణ్ ను ముఖయూమంత్రి చేయాలనని దృఢ సంకలపుంతో 
ప్రజల ఆశీరా్వదంతో కొనసాగుతునని పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమం నేడు 50వ రోజుకు 
చేరుకుందనానిరు. పవననని ప్రజాబాట కారయూక్రమంలో భాగంగా ఒంటిమిటటీ మండలం సాలబాదు 
పంచాయతీలోని ఎస్సీ కాలనీలో పరయూటించి ప్రతి ఇంటికి జనసేన ప్ర్టీ కరపత్రాలను పంచుతూ, 
జనసేన ప్ర్టీ సిదాధింతాలను తెలియజేస్్త, పవననని ప్రజాబాట సాగిందని తెలియజేసారు. బడుగు 
బలహీన వరా్గల ప్రజల సమసయూలు తీరాలంటే ప్రజలందరూ, జనసేన ప్ర్టీకి ఓటు వేసి పవన్ కళ్యూణ్ 
ని రాబోయే 2024 ఎనినికలోలా ముఖయూమంత్రిని చేయాలని ఈ సందర్ంగా ఆయన కోరారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో జనసేనవీర మహళలు తద్తరులు ప్ల్గనానిరు.

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

వైఎస్సార్ సిపి న్ండి జనసేన పార్టీలోకి భార్ చేరికలు..
• బతు్తల దంపతుల సమక్ంలో జనసేన ప్ర్టీలో చేరిన వైస్పీకి చెంద్న 300 

కుటుంబాలు…
• ఎనినికలకు ముందే జనశ్రేణులోలా న్తన ఉతాసీహం.. గెలుప్ లక్ష్ంగా 

పూరి్తసాథాయలో సననిదధిమవుతునని జనసేన ప్ర్టీ
• రాజకీయాలోలా డబ్్లు సంప్ద్ంచుకోవడానికి వచిచాంద్ వ్ళ్ళు(వైస్పీ)…. 

సొంత డబ్్లు ఇచేచావ్ళళుం మనం(జనసేన). రాజకీయాలోలా నాయకులకు 
ప్రజాసంక్షేమమే అంతిమ లక్ష్ం కావ్లి, ప్రజల కోసం, ప్రజల సమసయూల 
కోసం జనసేన ప్ర్టీ పక్షన మనం పోరాడుతుంటే.. నియోజకవర్గంలో 
మిగిలిఉనని చెరువులు, కొండలు, గుటటీలు, ఇస్క, అక్రమ మైనింగ్ కోసం వైసిపి 
ఆరాటపడుతుంద్… వైస్పీ పై తీవ్సాథాయలో ధ్వజమ్తి్తన బతు్తల

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, స్తానగరం మండలం, రఘుదేవప్రం 
గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ స్పీకి చెంద్న 300 కుటుంబాలు జనసేన నాయకులు బతు్తల 
బలరామకృషణా, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి ఆధ్వరయూంలో… జనసేన ప్ర్టీ అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి ఆశయాలు, సిదాధింతాలు, రాజకీయ ప్రయాణం నచిచా…. అదే 
విధంగా అసమరథా ప్లన, అవినీతి ప్లన చేస్్తనని వైస్పీ విధానాలపై విరకి్త చెంద్… 
జనసేన ప్ర్టీలో చేరారు, వ్రందరికీ బతు్తల దంపతులు జనసేన కండువ్ వేసి ప్ర్టీలోకి సాదరంగా ఆహా్వనించారు….

అనంతరం కారయూక్రమానిని ఉదేదేశంచి 
బతు్తల బలరామకృషణా మాటాలాడుతూ… 
ప్ర్టీలో చేరుతునని వ్రందరికీ సా్వగతం 
పలుకుతూ, ప్ర్టీలో అందరికీ సమాన 
ప్రాధానయూత ఉంటుందని, పవన్ కళ్యూణ్ 
గారి రాజకీయ విలువలు, మా నాయకత్వం 
నచిచా, ప్ర్టీలో చేరినందుకు కృతజ్ఞతలు 
తెలుప్తూ, ఎవరికీ ఏ కషటీం వచిచానా 
పూరి్త సాథాయలో అందరికంటే ముందే 
అందుబాటులో ఉంటానని.. ఎటువంటి 

సమసయూ వచిచానా ముందుగా తాను దీటుగా ఎదురోకావడానికి సిదధిమని చెబ్తూ.. నియోజకవర్గంలో వైసిపి వ్రికి భయం పటుటీకుందని.. ఈరోజు ప్ర్టీలో చేర్ వ్రిని అనేక విధాలుగా 
భయభ్ంతులకు, ప్రలోభాలకు గురి చేయాలని చూసినా కారయూక్రమం ఆగలేదని.. ఈసారి ప్రజలందరూ జనసేన ప్ర్టీకి పటటీం కటాటీలని పూరి్తసాథాయలో నిరణాయంచుకునానిరని.. ఇప్పుడు 
తాతాకాలికంగా కొనిని చేరికలు ఆపగలరు కానీ.. ప్రజల గుండెలోలా ఉనని జనసేన ప్ర్టీని ఆపలేరని, ఈసారి నియోజకవర్గంలో జనసేన ప్ర్టీ భార్ మ్జారిటీతో గెలుపొందుతుందని 
చెబ్తూ.. మండలంలోని కాలువలోలా ఉనని పూడికలు తీయక రైతులు అనేక ఇబ్ందులు పడుతునానిరని.. తక్ణమే సాథానిక ఎమ్్మలేయూ పూడికలు తీయంచకపోతే.. జనసైనికులే స్వచ్ందంగా 
శ్రమదానం చేయడంతో ప్టు, ఎంత ఖర్చానా వెనకాడకుండా పూడికలు తీయంచి, నీరు సక్రమంగా అందేల్ చేసి రైతుల అభుయూననితికి కృష్ చేసా్తమనానిరు.. రాజానగరం నియోజకవర్గంలో 
ఎవరికి భయపడాలిసీన పనిలేదని, ఇకకాడ జనసేన ప్ర్టీ గెలుప్ను ఎవరు ఆపలేరని, ప్రజలందరూ ఈసారి జనసేన ప్ర్టీకి పటటీం కటాటీలని ఎప్పుడో నిరణాయంచుకోవడం సంతోషమని, 
పవన్ కళ్యూణ్ గారి నాయకత్వంలోనే ప్రజా పరిప్లన వస్్తందని, అప్పుడే అందరికీ సమనాయూయం జరుగుతుందని, జనసేన ప్ర్టీ ప్ద బడుగు బలహీన వరా్గల సామానుయూలు ప్ర్టీ అని, 
అనిని వరా్గల అభుయూననితి జనసేన ప్ర్టీతోనే సాధయూమని ఈ సందర్ంగా అనానిరు. జనసేన ప్ర్టీ చేరిన వ్రిలో అధకలు బ్స్ సామాజిక వర్గంతో ప్టు ఇతర వరా్గలవ్రు ఉనానిరు.. 
చేరినవ్రిలో నాయకులు మామిడాల స్బ్రహ్మణయూం, లోవరాజు,వ్తాడ సతి్తబాబ్, బంగు సతి్తబాబ్, కంబాల నాగేంద్ర, ప్దల వెంకటేష్, కవల స్తారాం, అపపుకొండ గంగారావు, షేక్ 
వల్, స్రి పోసి, వంగోరు గణేష్, గారప్టి సతీష్, సరాధిర్ సాయ వంటి నేతలతో ప్టు వ్రి అనుచర గణం, వ్రి కుటుంబ సభుయూలు, జనసేన ప్ర్టీలో చేరారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
ప్ల్గనని స్తానగరం మండల నాయకులు మటటీ వెంకటేశ్వరరావు, మదాదేల ఏస్బాబ్, నాగరప్ స్రిబాబ్, కోనే శ్రీను, ర్ంగలి అభిరామ్ నాయుడు, మటటీ స్బ్రహ్మణయూం, మాధవరావు 
వీరభద్రరావు, ప్రగడ శ్రీహరి, మూరి్త, మటటీ పోసియయూ, బైలపూడి శ్రీను, రుద్ర నాగు, దాసరి కోటేశ్వరరావు, కమల్ గంగారం, బండి సతయూప్రసాద్, బబ్రాడ స్రిబాబ్, స్బ్రహ్మణయూం, 
కరాటప్ బంగారం, దాసరి రమేష్, గడ్డం కృషణాయయూ చౌదరి, కాండ్రేగుల పోసి రతానిజి రావు, గోకాడ స్రాయూవతి, జోయూతి, నాతి విజయదుర్గ, విరిబోల శ్రీను, గరాప్టి శ్రీరాములు, వర్రా 
ఏస్, పెరుగు బాబ్, చీరలా శవ, మిరి్తప్డు ప్రసాద్, స్రడి్డ మణికంఠ, అంజిబాబ్, గులిలాంకల లోవరాజు, మద్దేరడి్డ బాబ్లు, అరిగెల రామకృషణా, తోరాటి శ్రీను, మనయూం శ్రీను, దేవన 
దురా్గప్రసాద్, తద్తర నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు పెదదే ఎతు్తన ప్ల్గనానిరు.

పాస్లమము జాతర మహోతసావంలో పాల్గొనను బత్తుల
అతయూంత వైభవంగా పాసాలమ్మ జాతర..
అమ్మవారిని దరిశించి, తీర్ధప్రసాదాలు స్వీకరించిన బత్తుల
శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం: కోరుకొండ మండలం, కాపవరం గ్రామంలో ప్సాలమ్మ జాతర మహోతసీవంలో రాజానగరం నియోజకవర్గ 
జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృషణా ప్ల్గని.. అమ్మవ్రి రథానిని ల్గి కారయూక్రమానిని ప్రారంభించరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాటాలాడుతూ అమ్మవ్రి ఆశీస్సీలు అందరిపై ఉండి.. కాపవరం గ్రామస్్తలు అందరూ స్ఖ సంతోష్టలతో వరిధిల్లాలని, ప్డిపంటలు 
సమృద్ధిగా ఉండి, రాష్టం స్భిక్ంగా ఉండాలని కోరుకునానినని బలరామకృషణా తెలిప్రు. కారయూక్రమంలో అమ్మవ్రి కమిటీ పెదదేలు, 
గ్రామస్్తలు, మహళలు, కోరుకొండ మండల జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు పెదదే ఎతు్తన ప్ల్గనానిరు.

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

అభిమానులను సేవాస్ఫూర్తితో నడిపించే దీపిం చిరింజీవి: గురాన అయ్యలు 
అంజనీపుత్ర చిరంజీవి ప్రజా సేవా సంఘం & బ్లడ్ డోనర్్స క్లబ్ ఆధవీరయూంలో వాల్తురు వీరయయూ విజయోత్సవం – వరుణ్ తేజ్ పుట్టీనరోజు వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: విజయనగరం జిల్లా చిరంజీవి యువత మరియు అంజనీప్త్ చిరంజీవి ప్రజా సేవ్ సంఘం & బలాడ్ డోనర్సీ కలాబ్ ఆధ్వరయూంలో మ్గాసాటీర్ చిరంజీవి నటించిన వ్లే్తరు 
వీరయయూ విజయోతసీవ సంబరాలను మరియు మ్గా ప్రిన్సీ వరుణ్ తేజ్ జన్మద్న వేడుకలు సాథానిక ఎన్.సి.ఎస్ థియేటర్ లో జిల్లా చిరంజీవి యువత కారయూదరి్శ పిడుగు సతీష్, అంజనీ ప్త్ 
చిరంజీవి సంఘం అధయూక్షుడు కోయాయూన లక్ష్మణ యాదవ్, కారయూదరి్శ లోపింటి కళ్యూణ్ నిర్వహంచారు. ఈ కారయూక్రమానికి ముఖయూ అతిధలుగా జనసేన ప్ర్టీ నాయకులు గురాన అయుయూలు, 
ఆదాడ మోహన్ రావు, జనసేన ఉత్తరాంధ్ర వీరమహళ్ కో ఆర్డనేటర్ తుమి్మ లక్ష్మీ రాజ్, థియేటర్ మేనేజర్ శ్రీను హాజరయాయూరు. ఈ సందర్ంగా మీడియాతో జనసేన నాయకులు గురాన 
అయయూలు మాటాలాడుతూ మ్గాభిమానులకు సేవ్ స్ఫూరి్తని నింపి, తాను ఎంచుకునని సేవ్ మార్గంలో రక్తదానం, నేత్దానం, అనేక సేవలు చేస్్త, ఆపదలో ఉనని అభిమానులకు,సినీ 
పరిశ్రమలో ఉనని తోటి నటీనటులకు, సినీ కారి్మకులకు ఆరిథాకంగా ఆదుకుంటూ సినీ పరిశ్రమకు పెదదేద్కుకాగా, ఆపందా్ందువుడుగా చిరంజీవి వయూవహరిస్్తనానిరని, మ్గా బ్రదర్సీ చేస్్తనని 
నిసా్వరథా సేవలకు ప్రజలోలా ఆదరణ చూడలేక కొందరు వైస్పీ అజా్ఞనులు చిరంజీవి, వ్రి కుటుంబ సభుయూలపై అవ్కుకాలు, చవ్కులు వ్గుతుంటారని వ్రికి సమాధానం చెప్పులిసీన 
అవసరం లేదని, మ్గాభిమానులను సేవ్స్పురి్తని నింపి నడిపించే దీపం చిరంజీవి అని కొనియాడారు. జనసేన నాయకులు ఆదాడ మోహనరావు, నాయకురాలు తుమి్మ లక్ష్మిరాజ్ 
మాటాలాడుతూ మ్గాభిమానులు ఎప్పుడూ సేవలోలా ముందుంటారనీ, చిరంజీవి, పవన్ కళ్యూణ్, నాగబాబ్ ఆశయాలను ప్రజలోలాకి తీస్కెళలాందుకు అహరినిశలు ప్టుపడతారని అనానిరు. 
మ్గాభిమానులు స్్వటులా పంచిపెటీటీ, బాణాసంచా కాలిచా వేడుకలిని జరుప్కునానిరు. ఈ కారయూక్రమంలో రాష్ట గిరిజన నాయకులు, జనసేన నాయకులు తుమి్మ అపపులరాజు దొర, జిల్లా 
ల్గల్ సెల్ అధయూక్షుడు డోల్ రాజేంద్రర్రసాద్, ప్ర్టీ స్నయర్ నాయకులు, జిల్లా చిరంజీవి యువత అధయూక్షుడు తాయూడ రామకృష్టణారావు(బాలు), యువనాయకులు బాబ్, యాతప్ట రవి, 
గాజులర్గ వ్స్, కంద్వలస స్ర్ష్, స్రిబాబ్, అపపునని, రాజు,కులదీప్ తద్తరులు ప్ల్గనానిరు.

ఘనంగా వరుణ్ తేజ్ జనముదిన వేడుకలు
శతఘ్ని న్యూస్: ఎమి్మగన్రు: 
మ్గా ప్రిన్సీ వరుణ్ తేజ్ 
33వ జన్మద్నం సందర్ంగా 
ఎమి్మగన్రు జనసేన తాల్కా 
అధయూక్షులు రాహుల్ సాగర్ 
ఎమి్మగన్రు తాల్కా మ్గా 
ఫ్యూన్సీ సేవ్ సమితి ఆధ్వరయూంలో 
సాథానిక భవిత మానసిక 

వికల్ంగుల కేంద్రంలో వరుణ్ తేజ్ జన్మద్న వేడుకలను పిలలాలకు బ్రెడు్డ పండులా బిసెకాటులా 
పంచిపెటిటీ ఘనంగా నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా తాల్కా అధయూక్షులు రాహుల్ 
సాగర్, కారయూదరి్శ భరత్ సాగర్ మాటాలాడుతూ మ్గా ప్రిన్సీ వరుణ్ తేజ్ గారు ఇల్ంటి 
ప్టిటీనరోజు లు ఎనోని జరుప్కోవ్లని, ఆయన నటించబోయే సినిమాలు ఘన విజయం 
సాధంచాలని, మ్గా అభిమానులకు ఎనలేని ఆనందం ఇవ్్వలని, రాబోయే రోజులోలా 
మ్గా హీరోల సేవ్స్పురి్తతో మరనోని సేవ్ కారయూక్రమాలు చేసా్తమని తెలియజేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో రమేష్, గోవరధిన్, చిటిటీ తద్తరులు ప్ల్గనానిరు.

కొట్టీ నరసింహులుకు నివాళ్లు అరి్పంచిన 
రామ శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: అననిమయయూ జిల్లా, రాజంప్ట నియోజకవర్గ పరిధలోని నందల్ర్ 
వ్సి, జనసేన ప్ర్టీ మిత్రుడు కొటేటీ శ్రీహరి తండ్రి నరసింహులు హఠాన్మరణం చెందారు. 
ఆయన భౌతికకాయానిని సందరి్శంచి నివ్ళ్లు అరిపుంచి, ఆయన ఆత్మకు శాంతి 
కలగచేయలని ఆ భగవంతుని వేడుకుంటూ.. వ్రి కుటుంబ సభుయూలను, సాథానికులు, 
జనసేన సభుయూలు, నాయకులు, జనసైనికులతో కలిసి రామ శ్రీనివ్స్ పరామరి్శంచారు.

జనసేన వీరమహిళ గ్ంధి అనసూయకు ఘన 
నివాళ్లు

శతఘ్ని న్యూస్: 
నరసాప్రం: జనసేన ప్ర్టీ 
వీరమహళ శ్రీమతి గ్ంధ 
అనస్యకు నరసాప్రం 
నియోజకవర్గ జనసేన ప్ర్టీ 
కారాయూలయంలో నరసాప్రం 

నియోజకవర్గ ఇంచారి్జ, పీఏస్ సభుయూలు మరియు రాష్ట మతసీష్కార వికాస విభాగ ఛైర్మన్ 
బమి్మడి నాయకర్ ఘన నివ్ళ్లు అరిపుంచారు. ఈ కారయూక్రమంలో డాకటీర్ చినిమిలిలా 
సతయూనారాయణ, మదంశెటిటీ కోటేశ్వరరావు, జకకాం బాబి్జ, కోటిపలిలా వెంకటేశ్వరరావు, 
వ్తాడి కనకరాజు, నిప్పులేటి తారక రామారావు, కోపలిలా శీను, పోలిశెటిటీ సాంబ, ప్లి 
భుజంగరావు, పోలిశెటిటీ నలిని, అంబటి అరుణ, వలవల సావిత్రి, పిపపుల స్ప్రజ, కొటుటీ 
ద్వయూ, గ్ంధ నాని మరియు నియోజకవర్గ నాయకులు జనసైనికులు, వీరమహళలు 
తద్తరులు ప్ల్గనానిరు.

పెయంటింగ్ వర్క్ చేసూతు గాయపడిన వ్యకితుకి 
జనసేన అండ

శతఘ్ని న్యూస్: 
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం 
జిల్లా, ములకలపలిలా 
మండలంలో భగత్ సింగ్ 
నగర్ కు చెంద్న తాళలా 
శ్రీను పెయంటింగ్ వర్కా 
చేస్్తనని సమయంలో 
బిలి్డంగ్ పైనుంచి 
జారి పడడంతో తన 
ఎడమ చేయ విరగడం 
జరిగింద్. ఈ విషయం 
తెలుస్కునని జనసేన 

ప్ర్టీ జిల్లా మరియు మండల నాయకులు తాళలా శ్రీను పరామరి్శంచి తన ఆరోగయూ 
పరిసిథాతి తెలుస్కొనగా.. తాళలా శ్రీను కు సర్జర్ నిమిత్తం స్మారు లక్ రూప్యల ఖరుచా 
అయాయూయ అని తెలియజేయడం జరిగింద్. ఈ క్రమంలో మండలంలో ఉనని జిల్లా 
మరియు మండల నాయకులు కారయూకర్తల సహకారంతో మండల అధయూక్షుడు తాటికొండ 
ప్రవీణ్ ఆధ్వరయూంలో నితయూవసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింద్. సమాజ సేవలో 
జనసేన ప్ర్టీ ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటుందని చెపపుడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా 
నాయకులు గొలలా వీరభద్రఒ, గరిక రాంబాబ్, మండల నాయకులు తాటికొండ ప్రవీణ్, 
బకకా వెంకటేశ్వరులా గ్రామ కమిటీ నాయకులు న్తి సాయ, దేవ్, అలుగుల శ్వణ్, 
మోటా స్ధాకర్, డాకటీర్ రఫీ ప్ష్ట, బరలా ప్రశాంత్ తద్తరులు ప్ల్గనానిరు.

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

కొవ్వూరు జనసేన ఆధవూర్యంలోఇంటింటికీ జనసేన
శతఘ్ని న్యూస్: కొవ్్వరు నియోజకవర్గం, వేగేశ్వరప్రం మరియు అననిదేవరప్ట 
గ్రామము నందు గురువ్రం జనసేన ఆధ్వరయూంలో ఇంటింటికీ జనసేన కారయూక్రమం 
నిర్వహంచడం జరిగింద్. కారయూక్రమంలో భాగంగా జనసేన ప్ర్టీ వీరమహళ స్భాష్ని 
చితే్త ఆధ్వరయూంలో కేలండర్ లు ఆవిషకారించడం జరిగింద్. అనంతర్సీష్మ జనసేన కారయూకర్తలు 
మరియు ప్ర్టీ నాయకులతో కలసి, ప్రజల యొకకా సమసయూలు తెలుస్కొని అదేవిదంగా 
ప్ర్టీ అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ యొకకా ఆశయాలను అల్గే జనసేన సిదాదేంతాలను ప్రజలకు 
వివరిస్్తనే వై.యస్.ఆర్ ప్ర్టీ చేసే మోసాలను, అనాయూయాలను అదేవిధంగా వై.యస్.
ఆర్ ప్ర్టీ పథకాల ప్రుతో ప్రజలను మోసం చేసే విధానానిని ప్రజలకు వివరిస్్త వ్రిని 
చైతనయూ పరిచే విధంగా జనసేన ప్ర్టీ సిదాధింతాలను, ఆశయాలను ప్రజలలోకి లోకి 
తిస్కుని వెళ్లా, అదేవిధంగా జనసేన కేలండర్ లను మరియు ప్దవ్రికి, వృదుదేలకు 
దుపపుటలాను పంచిపెటటీడం జరిగింద్. ఇదే విధంగా అనీని గ్రామాలు తిరుగుతూ జనంలోనే, 
జనంతోనే జనం కోసం ఉంటామని నాయకులు తెలియజేసారు.

సీతానగరం మండలంలో 
గురుదత్ ప్రస్ద్ సుడిగాలి పర్యటన..

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, స్తానగరం మండలంలో జనసేన ప్ర్టీ రాజానగరం 
నియోజకవర్గం జనసేన ప్ర్టీ ఇంచార్్జ & ఐకయూరాజయూసమితి అవ్రు్డ గ్హీత మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ 

పరయూటించారు. పరయూటనలో భాగంగా ఇనుగంటివ్రిప్ట గ్రామనికి చెంద్న స్తానగరం మండల 
కమిటీ సభుయూలు కొండేటి సతయూ గత కొనిని రోజులుగా లెగ్ ప్యూకచార్ కారణంగా బాధపడుతునానిరనే 
విషయం జనసేన ప్ర్టీ శ్రేణుల దా్వరా తెలుస్కునని గురుదత్ ప్రసాద్, జనసేన ప్ర్టీ రాష్ట 
కారయూదరి్శ గంటా స్వరూప దేవి వ్రిని పరామరి్శంచి త్వరగా కోలుకుని ప్ర్టీ కారయూక్రమాలోలా 
ప్ల్గనాలని వ్రికి మనోధైరాయూనిని ఇచాచారు. ఈ కారయూక్రమంలో రాజానగరం మండలం జనసేన 
ప్ర్టీ అధయూక్షులు బతి్తన వెంకనని దొర, స్తానగరం మండలం జనసేన ప్ర్టీ కో -కనీ్వనర్ కాత 
సతయూనారాయణ, మండల ప్రధాన కారయూదరి్శ దుబాయ్ శ్రీను, స్తానగరం మండల నాయకులు 
అపపుయమ్మ (ప్రసాద్ ), రాయప్టి ప్రసాద్, కోరుకొండ మండలం జనసేన ప్ర్టీ నాయకులు 
చదువు ముకే్తశ్వరరావు, చదువు నాగేశ్వరరావు, ఇనుగంటివ్రిప్ట జనసైనికులు ప్ల్గనానిరు.

జనసేన ఆధవూర్యంలో నూతన సంవతసార 
క్్యలండర్ల పంపిణీ

శతఘ్ని న్యూస్: ప్లకొండ 
నియోజకవర్గం, భామిని మండలం, 
ఘనసర గ్రామంలో జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో 2023 న్తన 
సంవతసీర కాయూలెండరలా పంపిణీ 
కారయూక్రమం చేయటం జరిగింద్. 
ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన ప్ర్టీ 
చేపటిటీన షణు్మఖ వ్యూహం గురించి 
ప్రజలకి వివరించటం జరిగింద్.. 
అప్పుల ఆంధ్రాని కాప్డే ఏకైక 

వయూకి్త జనసేన ప్ర్టీ అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారి తోనే సాధయూం అని తేలియజేయటం 
జరిగింద్. జనసేన అధయూక్షులు యువశకి్త కారయూక్రమంలో చేసిన తీరా్మనం గురించి కుడా 
తేలియజేయటం జరిగింద్. రాబోయే ఎనినికలోలా ప్రజలు అందరూ ఏకమై రాష్ట భవిషయూత్ 
కోసం జనసేన ప్ర్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని పిలుప్నిచాచారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
జనసేన నాయకులు మడప్న అనిల్ కుమార్, యారబాటి వినోద్ కుమార్, బెహారా 
మోహన్ మరియు జనసైనికులు ప్ల్గనానిరు.

క్రికెట్  టోరనుమంట్  విజేతలకు బహుమతి ప్రదానం
శతఘ్ని న్యూస్: మాడుగుల నియోజకవర్గం, కె.కోటప్డు మండలం, గొటలాం 
పంచాయతీలో శ్రీ శ్రీ చింతలమ్మ తలిలా తీరథా మహోతసీవం సందర్ంగా క్రికెట్ టోరనిమ్ంట్ 
నిర్వహంచడం జరిగింద్. ఈ టోరనిమ్ంట్ లో రండవ బహుమతిని దాతలు మాడుగుల 
నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు రాయపరడి్డ కృషణా, కె.కోటప్డు మండలం 
జనసేన నాయకులు కుంచా అంజిబాబ్ 10000/- రూప్యలు అంద్ంచారు. 
ఈ సందర్ంగా అంజి బాబ్ మాటాలాడుతూ.. క్రీడలు మానసిక ఉల్లాసానికి, శార్రక 
దృఢతా్వనికి ఎంతగానో తోడపుడతాయని, అదేవిధంగా ఎప్పుడు క్రీడలు నిర్వహంచినా 
మా వంతు జనసేన తరఫున సహాయ సహకారాలు అంద్సా్తమని తెలియజేశారు.

బాధిత కుటంబానికి 
ఆరిథిక సహాయం అందించిన గురుదత్

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం, కోరుకొండ మండలం, కోటి కేశవరం 
గ్రామానికి చెంద్న అడలాబోయన స్బ్రహ్మణయూం కొనిని రోజుల క్రితం చినని వయస్సీలోనే 
గుండెపోటుతో చనిపోయారు. ఈ వ్ర్త అకకాడి జనశ్రేణులు దా్వరా తెలుస్కునని 
రాజానగరం నియోజకవర్గం జనసేన ప్ర్టీ ఇంచార్్జ & ఐకయూరాజయూసమితి అవ్రు్డ గ్హీత 
మేడ గురుదత్ ప్రసాద్ వ్రి కుటుంబానిని పరామరి్శంచి, వ్రిని ఓదారిచా జనసేన ప్ర్టీ 
తరుప్న 5,000 రూప్యల ఆరిథాక సహాయం అంద్ంచారు. ఈ కారయూక్రమం కోరుకొండ 
మండలం జనసేన ప్ర్టీ అధయూక్షులు మండప్క శ్రీను, చల్లా ప్రసాద్, మండప్క మురళ్, 
కోటికేశవరం జనసైనికులు హర్, డి.ఎమ్.రాజు, ఎన్. రాజ్ కుమార్, బి. కృప, ఎన్. 
విజయ్, పి. ఆకాష్ తద్తరులు ప్ల్గనానిరు.

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

జనసైనికుడు రామ్కు అరిథిక సహయం అందించిన 
బండారు శ్రీనివాస్

శతఘ్ని న్యూస్: ఇటీవలే కామ్రులాతో హైదారాబాద్ లో చికితసీ పొంద్ ఇంటికి చేరిన నారకాడిమిలిలా కి 
చెంద్న జనసేన ప్ర్టీ క్రియాశీలక కారయూకర్త యాడలా రాముని వ్రి ఇంటి వదదే కలిసి పరామరి్శంచి, 
ఆరోగయూ పరిసిథాతిని కొత్తప్ట నియోజకవర్గ జనసేన ప్ర్టీ ఇంఛార్్జ బండారు శ్రీనివ్స్ అడిగి 
తెలుస్కుని, చికితసీ నిమిత్తం 40,000/- రూప్యలు ఆరిథాక సహాయం అంద్ంచారు. 
ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ ప్ర్టీ అనిని విధాలుగా మీకు అండగా ఉంటుందని, 
అధైరయూపడవదదేని భరోసా ఇచాచారు. ఈ కారయూక్రమంలో మండల అధయూక్షులు చేకూరి కృషణాంరాజు, 
పిటాటీ సతయూనారాయణ, తూము నరిసీంహరావు, తుంగ బ్జి్జబాబ్, కైరం నాగేశ్వరరావు, ముతాయూల 

ఆద్బాబ్, మదూదేరి రామకృషణా, మ్రలా బంగారం, బందల గణేష్, సజా్జ అమరానిథ్, వంగా సాయ, సల్ద్ జె.పి, బండారు అబ్్లు, కురసా వెంకనని, జనసేన నాయకులు, కారయూకర్తలు 
ప్ల్గనానిరు.

డంకల పరతు గ్రామంలో జనసేన క్్యలండర్ ల పంపిణీ
శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస నియోజకవర్గం, బూర్జ మండలంలోని డంకల పర్త గ్రామంలో 
నియోజకవర్గ ఇనాచారి్జ ప్డాడ రామో్మహన్ రావు పిలుప్తో బూర్జ మండల నాయకులు మజి్జ 
రాంబాబ్, తోట అపపులరాజు ల ఆధ్వరయూంలో గురువ్రం జనసేన కాయూలెండర్ లను ప్రతి ఇంటింటికి 
ఇవ్వడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో కేత సాయకుమార్, అనుస్రి మన్మధరావు అల్గే డంకల 
పర్త గ్రామం నాయకులు నరసింహ, రాంబాబ్, మనోజ్, తవిటి నాయుడు, సాయ, మినానిరావు, 
విజయకృషణా, లక్ణ, అనంతరావు అల్గే గ్రామస్్తలందరూ చాల్ హుష్టరుగా ప్ల్గనడం జరిగింద్.

జనసేన పోరాటానికి స్పందన..
శతఘ్ని న్యూస్: ప్రకాశం జిల్లా, కొండేపి 
నియోజకవర్గం, సింగరాయకొండ 
మండలం, సింగరాయకొండ ట్ంకు 
రోడు్డ మోకాలోలాతు గుంటలు ఏరపుడి, 
నితయూం రదీదేగా తిరిగే ట్ంకు రోడోలా 
ప్రజలు ఎదుర్కాంటునని ఇబ్ందుల 
విషయంపై జనసేన ప్ర్టీ నాడు 
పోరాటం చేసిన విషయం తెలిసిందే. 
అయతే జనసేన ప్ర్టీ పోరాటానికి, 
సపుంద్ంచి సింగరాయకొండ ట్ంకు 
రోడు్డను మరమ్మతులు చేపడుతునని 
ఆర్ అండ్ బి అధకారులకు జనసేన 
ప్ర్టీ తరఫున జనసేన నాయకులు 

ధనయూవ్దాలు తెలిప్రు. అంతేకాక జనసేన ప్ర్టీ పోరాటంలో భాగంగా నిరసన 
కారయూక్రమంను, చిత్రీకరించి, ప్రచురించిన ప్రింట్ అండ్ ఎలకా్రాన్ మీడియా మిత్రులకు 
ప్రుప్రునా జనసేన ప్ర్టీ నుండి ధనయూవ్దాలు తెలియజేసారు. సింగరాయకొండ 
మండలంలో ప్రజల సమసయూలపై ప్రజల పక్షన పోరాటం చేసి పరిష్టకార మార్గమునకు 
ఎలలావేళలు జనసేన ప్ర్టీ సిదధింగా ఉంటుందని తెలియజేసారు.

వేమ్ల శ్రీనివాస్ రాజీనామా చేయాలి: 
బైరి వంశీ కృష్ణ

శతఘ్ని న్యూస్:  వరంగల్: ప్రభుత్వ ఆస్్తలను, ప్రజల 
ఆస్్తలను కబా్జ చేస్్త, అక్రమంగా ఆక్రమిస్్తనని 
బ్ఆర్ఎస్ కార్పుర్టర్ వేముల శ్రీనివ్స్ తన 
కార్పుర్టర్ పదవికి రాజీనామా చేయాలనీ జనసేన 
ప్ర్టీ వరంగల్ పశచామ నియోజకవర్గ నాయకులు 
బైరి వంశీ కృషణా డిమాండ్ చేసారు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాటాలాడుతూ అధకార మదంతో 
సాథానిక ఎమ్్మలేయూ అండదండలతో విచచాలవిడిగా 
భూకబా్జలకు ప్లపుడుతునని కార్పుర్టర్ పై చరయూలు 

తీస్కోవ్లి. ప్రజల ఓటలాతో గెలిచి ప్రజల ఆస్్తలను కబా్జలు చేస్్తంటే ఎమ్్మలేయూ ఎందుకు 
పటిటీంచుకోవడం లేదని వంశీ కృషణా ప్రశనించారు.

ఖమముం జనసేన మ్ఖ్య క్ర్యకరతుల సమావేశం
శతఘ్ని న్యూస్: ఖమ్మం 
అసెంబ్లా నియోజకవర్గం, 
57 & 58 డివిజనలా ముఖయూ 
కారయూకర్తల సమావేశానిని 
ఉత్తమ్ రాజ్, రమణ 
కుమార్ ల ఆధ్వరయూంలో 
నిర్వహంచడం జరిగింద్. 
ఈ సమావేశంలో డివిజన్ 
లో ఉనని సమసయూలు, 
ప్ర్టీ బలోప్తం 
గురించి చరిచాంచడం 
జరిగింద్. డివిజన్ 
లో ఉనని సమసయూలను 
తెలుస్కోవడానికి 25వ 

తేదీ తరువ్త డివిజన్ లో పరయూటించాలని నిరణాయంచడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో 
జిల్లా నాయకులు మేడబోయన కారి్తక్, అజయ్ కృషణా, ఖమ్మం నియోజవర్గ నాయకులు 
మాలిక్, లింగాల ప్ల్లారావు, రాము, నర్ంద్ర, కిరణ్, రవి, జయరాజు, గోపి, రాజేష్, 
నాగరాజు, చరణ్, హరికృషణా, రంజిత్, ఈశ్వర్, నాగ ప్ల్గనానిరు.

జనవరి 21న కర్నులుకు రాన్నను కొణిదెల 
నాగబాబు

శతఘ్ని న్యూస్: పతి్తకొండ: 
జనసేన ప్ర్టీ రాజకీయ 
వయూవహారాల కమిటీ సభుయూలు 
కొణిదల నాగబాబ్ కరూనిల్ 
లో జనసేన వీరమహళల, 
కారయూకర్తల సమీక్ష సమావేశానిని 
జనవరి 21న శనివ్రం ఉదయం 
10:00 గంటలకు పరిణయ 

ఫంక్న్ హాల్, మౌరయూ ఇన్ కరూనిల్ లో ఏరాపుటు చేయడం జరిగింద్. సమావేశంలో 
ముఖయూంగా పతి్తకొండ నియోజకవర్గం ప్ర్టీ బలోప్తమే లక్ష్ంగా నియోజకవర్గ, 
మండల, గ్రామ, బూత్ సాథాయ కమిటీల ఏరాపుటు ద్శగా సమావేశం నిర్వహస్్తనానిరు, 
కావున పతి్తకొండ నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు వీరమహళలు, కారయూకర్తలు పెదదే 
ఎతు్తన ప్ల్గని విజయవంతం చేయవలసింద్గా పతి్తకొండ నియోజకవర్గం నాయకులు 
స్జీ రాజశేఖర్ పిలుప్నిచాచారు. ప్రస్్తత రాజకీయ వయూవసథాలో ఒకసారి ఎమ్్మలేయూ అయన 
వయూకు్తలు వందల కోటలా ఆస్్తలు కూడా పెటుటీకునే రోజులోలా పవన్ కళ్యూణ్ గారు రండు 
చోటలా ఓడించబడినా ప్రజల తరఫున ప్రజా సమసయూల మీద పోరాటం చేస్్త.. అప్పుల 
బాధతో చనిపోయన 3000 కౌలు రైతు కుటుంబాలకు కుటుంబానికి లక్ రూప్యలు 
చొప్పున 30 కోటలా రూప్యలు తన కష్టటీరి్జతంతో సంప్ద్ంచిన డబ్్లను కౌలు 
రైతు కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్్తనని పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 2024లో ముఖయూమంత్రి 
చేస్కోవలసిన బాధయూత పతి్తకొండ నియోజకవర్గం ప్రజల అవసరమని తెలియజేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో ప్ల్గనని జనసేన ప్ర్టీ నాయకులు, ధర్మతేజ, చాంద్ బాష్ట, వడే్డ 
వీర్ష్, జీవన్, మరియు తద్తరులు తరప్న ప్ల్గనానిరు.

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

అగ్ను ప్రమాద బాధిత్లన్ పరామరి్శంచిన 
మాకినీడి శేషుకుమారి

శతఘ్ని న్యూస్: కాకినాడ జిల్లా, గొలలాప్రోలులో సంభవించిన భార్ అగినిప్రమాదంలో రామిశెటిటీ 
చంద్ర రావు శ్రీ శ్రీనివ్స ట్రేడర్సీ గోనే సంచుల గోదాము, మేడతని వీరబాబ్ ష్టప్ మరియు 
పకకానే ఉనని టంట్ హౌస్ ష్టప్ సామానులు దగధిమైనాయ. జనసైనికుల నాయకులు దా్వరా 
విషయం తెలుస్కునని పిఠాప్రం నియోజకవర్గ జనసేన ప్ర్టీ ఇంచారి్జ శ్రీమతి మాకినీడి 
శేషుకుమారి వ్రిని పరామరి్శంచి, ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు అడిగి తెలుస్కునానిరు. 
బాధతుల వివరణ ప్రకారం ఎవరో కక్ పూరితంగానే మంటలను అంటించారని, అగిని 
ప్రమాదం వలలా కోటి రూప్యలు పైగానే నషటీం వ్టిలిలాందని వ్రు తెలిప్రు. శేషు కుమారి 
మాటాలాడుతూ బాధతునికి ఎలలావేళల్ జనసేన ప్ర్టీ తోడు ఉంటుందని భరోసాను ఇచాచారు. 

ప్రభుత్వం బాధతులను ఆదుకోవ్లని, పోల్స్ వ్రు దరాయూప్్తను వేగవంతం చేసి అగిని ప్రమాదానికి కాకులన నింద్తులిని శక్షించి, బాధతులకు నాయూయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 
ఈ కారయూక్రమంలో గొలలాప్రోలు మండల ప్రెసిడెంట్ అమరాద్ వలిలా రామకృషణా, గొలలాప్రోలు వ్రు్డ అభయూరిథా వినుకొండ అమా్మజీ, గారప్టి శవ కొండారావు, జనసైనికులు, నాయకులు 
తద్తరులు ప్ల్గనానిరు.

అగ్నుప్రమాద బాదిత్లకు అండగా జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: గజపతినగరం నియోజకవర్గం, దతి్తరాజేరు మండలం, కే కొత్తవలస గ్రామానికి 
చెంద్న బోను ప్పమ్మ అపపుయయూ దంపతు నివసిస్్తనని ఇలులా మంగళవ్రం అగినిప్రమాదంలో పూరి్తగా 
కాలిపోవడం జరిగింద్. ఈ విషయం తెలుస్కొనని దతి్త రాజేరు మండలం అధయూక్షులు అప్పురావు 
గురువ్రం ఉదయం వ్రి కుటుంబానిని పరామరి్శంచి, ఐదు వేల రూప్యల ఆరిథాక సాయం, 10 
కేజీలు బియయూం, నితయూ అవసర సరుకులు ఇవ్వడం జరిగింద్. కుటుంబానికి ప్రభుత్వం నుంచి తక్ణ 
సాయం అంద్ంచాలని అకకాడునని గ్రామ సచివ్లయానిని ప్రభుత్వ అధకారులకు స్చించడం 
జరిగింద్. అల్గే మీ కుటుంబానికి ఎల్ంటి కషటీం వచిచానా మా జనసేన ప్ర్టీ మీకు అండగా 
ఉంటుందని తెలియజేయడం జరిగింద్. ఈ కారయూక్రమంలో గజపతినగరం మండల అధయూక్షులు 
మునకాకాల జనారధిన్, పలిలా సతయూనారాయణ, మామిడి దురా్గప్రసాద్, సింహాద్రి, ప్రవీణ్ కుమార్, కికకార్ భాసకారరావు, మారడాన దురా్గరావు మరియు జనసైనికులు ప్ల్గనడం జరిగింద్.

వంకట్ష్ కి ఘన నివాళ్లు అరి్పంచిన లింగోలు 
పండు

శతఘ్ని న్యూస్: 
అమల్ప్రం రూరల్, 
గత సంవతసీరం రోడు్డ 
ప్రమాదంలో మరణించిన 
నిసా్వరథా జనసైనికుడు, 
జనసేన అధనేత పవన్ 

కళ్యూణ్ వీరాభిమాని, జనసేన ప్ర్టీ బలోప్తం కోసం ఎంతో కృష్ చేసిన వయూకి్త తవిటికి 
వెంకటేష్ ప్రధమ వరధింతి కారయూక్రమంలో గురువ్రం జనసేన నాయకులు లింగోలు 
పండు ప్ల్గని, వెంకటేష్ చిత్పటానికి నివ్ళ్లు అరిపుంచి, పూల మాలలు వేశారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో పలువురు జనసేన నాయకులు ప్ల్గనానిరు.

తాడేపలి్ల గూడం: జనసేనలోకి భార్ చేరికలు
శతఘ్ని న్యూస్:  తాడేపలిలా 
గూడెం, పెంటప్డు జనసేన 
మండల అధయూక్షులు ప్ల్లా 
బాబి ఆధ్వరయూంలో స్నియర్  
రాజకీయ నాయకులు 
తెలుగుదేశం ప్ర్టీ నుండి 
బ్దదేన శ్రీరాములు(బాబ్లు) 
దంపతులు వ్రి అనుచర 
వర్గంతో స్మారు 100 

మంద్తో బలిశెటిటీ శ్రీనివ్స్ సమక్ంలో జనసేన ప్ర్టీలో జాయన్ అయనారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల మహళ్ ర్జనల్ కో ఆరి్డనేటర్ కసిరడి్డ మధులత, 
తాడేపలిలాగూడెం రూరల్ అధయూక్షుడు అడప్ ప్రసాద్, పటటీణ అధయూక్షులు వర్తనపలిలా కాశీ, 
అడబాల నారాయణమూరి్త, బ్దదేన నారాయణ, తమటప్ రాము, దాసరి శ్రీనివ్స్ 
మరియు జనసైనికులు ప్ల్గనానిరు.

అననువరం న్ండి వరతునపలి్ల వరకు రోడుడు నిరాముణం 
ఎందుకు పూరితు చెయ్యలేదు?: వంతల బుజ్జిబాబు

గిరిజనులు కష్టీలను తీర్చేది ఎవరు?
శతఘ్ని న్యూస్: చింతపలిలా : అల్లారి స్తారామ రాజు 
జిల్లా, ప్డేరు, చింతపలిలా మండలం, తమ్మంగుల, 
అననివరం పంచాయతీ చెంద్న కొతూ్తరు బయలు, 
గాలిప్డు, స్దగరువు, వర్తనపలిలా గ్రామాల వరకు 
రోడు్డ నిరా్మణానికి టీడీపీ హయాంలో శంకుసాథాపన 
జరిగినా, ఈ రోడు్డ నిరా్మణం ఇపపుటివరకు ఎందుకు 
పూరి్త కాలేదని జనసేన ప్ర్టీ చింతపలిలా నాయకులు 

వంతల బ్జి్జబాబ్ ప్రశనించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాటాలాడుతూ అననివరం 
నుంచి వర్తనపలిలా గ్రామం వరకు రోడు్డ నిరా్మణం టీడీపీ ప్రభుత్వం అధకారంలో సాధయూం 
కాలేదు.. కనీసం ఇపపుటి వైస్పీ ప్రభుత్వం అయనా ఈ రోడు్డ నిరా్మణం పూరి్త చేయాలి. 
ప్రజలు కష్టటీలను టీడీపీ, వైవీపీ ప్రభుత్వం గురి్తంచాలి. ప్రజలు తమ నాణయూమైన ఓటుతో 
మిమ్మలిని ఓటు వేసి గెలిపుంచారు, మీ ప్రభుత్వం గిరిజన ప్రజలను గురి్తంచదా..?. ప్డేరు 
నియోజకవర్గంలో అప్పుడు టీడీపీ ప్ర్టీ ఎమ్్మలేయూ గిడి్డ ఈశ్వరి, ఇప్పుడు వైస్పీ ప్ర్టీ 
ఎమ్్మలేయూ భాగయూలక్ష్మి వంటి గిరిజన బిడ్డలు గెలిచినపపుటికి గిరిజన ప్రజలుకు మాత్ం 
ఎటువంటి నాయూయం జరగ లేదు. కులం, మతం, బాష్ట వేరు చేసి మాటాలాడుతునని 
ఇటువంటి ఎమ్్మలేయూలను ఎల్ ఊరుకోవ్లి. అల్గే ఆ యొకకా గ్రామాల నుంచి రోగులను, 
గరి్ణీ స్త్రీలను హాసిపుటల్ లకు తరలించడానికి చాల్ ఇబ్ందులు ఎదురుకాంటునానిరు. 
ఇల్ంటి గిరిజన ప్రజల కష్టటీలను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవ్లి. ఆ రహదారిలో వ్హనాలు 
నడపడానికి చాల్ ఇబ్ందులు ఎదురుకాంటునానిరు. ఆ రహదారిలో పికేకా రాయలు 
వేసి టీడీపీ ప్రభుత్వం పూరి్త చెయయూకుండా పనులను మధయూలో ఆప్సారు. కనీసం వైస్పీ 
ప్రభుత్వం అయనా గిరిజనలు పడుతునని ఇబ్ందులు చూసి ఆ రహదారి నిరా్మణానిని 
పూరి్త చెయాయూలని ప్రభుతా్వనినిని డిమాంద్ చేసారు. మా యొకకా జనసేన ప్రభుత్వం 2024 
నాటికీ అధకారంలో వసే్త తక్ణమే ఈ పరిసిథాతులను, గిరిజనులు పడుతునని ఇబ్ందులు, 
బాధలనుతక్ణమే పరిషకారిస్్తందని గిరిజన గ్రామ ప్రజలకు బ్జి్జబాబ్ తెలియజేసారు.

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

కోవ్రు పెద్ద పిచ్చోడు ప్రసనను.. వైసీపీ మంత్రులకు మానసిక రోగం పటటీకుంది..!
గునుకుల కిషోర్ కారాయూలయంలో ప్రెస్ మీట్
శతఘ్ని న్యూస్: నెల్లారు: వైస్పీ నాయకులు చేస్్తనని అనుచిత వ్యూఖయూలు ఖండిస్్త నెల్లారు 
జిల్లా ప్రధాన జనసేన ప్ర్టీ ప్రధాన కారయూదరి్శ గునుకుల కిషోర్ తన కారాయూలయంలో ప్రెస్ 
మీట్ నిర్వహంచారు. ఈ సందర్ంగా మాటాలాడుతూ కోవ్రు పెదదే పిచోచాడు ప్రసనని అని 
మంత్రి పదవి ఇవ్వని కారణంగా అతనికి మతిభ్రమించిందని గతంలో అతని పెదదేమనిష్ 
అయాయూనని తనకు కూడా మంత్రి పదవి ఇవ్్వలని తమ నేత వదదే గొపపుల కోసం నోరు 
చేస్కుంటే జనసేన ప్ర్టీ తరఫున లుంగీలు ఫంక్న్ చేసా్తమని కూడా ప్రసా్తవించిన 
విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు మంత్రివర్గ విస్తరణ లేదు అని తెలిసినా ఇల్ పిచిచాపిచిచాగా 
ప్రవరి్తస్్తనానిరు. నియోజకవర్గంలో ఎనోని సమసయూల గురించి సపుంద్ంచకుండా పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు మాటాలాడినప్పుడు మాత్మే సపుంద్ంచే ఎమ్్మలేయూని ప్రజలు తరిమి కొటటీడం 
ఖాయమని తెలియజేస్్త పలు విషయాలపై సపుందన వ్రి ఏమిటి అని ప్రశనించారు.. అక్రమ 
లేఅవుటలా పై మీ సపుందన ఏమిటి?, ఇస్క అక్రమ రవ్ణా పై మీ సపుందన ఏమిటి?, ఆకా్వ 
రైతులు నష్టటీలలో ఉనానిరు వ్రి గురించి మీ సపుందన ఏమిటి..?, అక్రమ గ్రావెల్ మైనింగ్ 
తవ్వకాల పై మీ సపుందన ఏమిటి..?, ఆర్.బి.కే కేంద్రాలోలా యూరియా లేమి దీనిపై మీ 
సపుందన ఏమిటి..?, అదా్వనంగా ఉనని పలెలాలు కనెకిటీవిటీ రోడలా గురించి మీ సపుందన ఏమిటి?, 
కాయూనిసీల్ చేసిన పింఛనులా గురించి మీ సపుందన ఏమిటి..?, స్మశాన వ్టికలు కబా్జల చేస్్తనని 

మీ నాయకుల పై సపుందన ఏమిటి..?, చాల్ గ్రామాలకు స్మశాన వ్టికలు దారి లేదు దీని పై మీ సపుందన ఏమిటి..?, రైతుల గిటుటీబాటు ధరల విషయంలో జవ్బ్ ఇవ్వని మీ ప్రభుత్వ వైనం గురించి 
మీ సపుందన ఏమిటి..?, నియోజకవర్గంలో ఉప్ద్ కలిపుంచగల షుగర్ ఫ్యూకటీర్ మూసివేసింద్ దాని పై మీ సపుందన ఏమిటి..?, తుఫ్ను బాద్తులిని సహాయం చేయకపోగా జైలోలా పెటిటీ ఇబ్ంద్ పెటిటీన మీ 
వైనం పై మీ సపుందన ఏమిటి..?, తమ ప్రాంతానికి బస్సీలు లేవని అడిగినా రైతులు, ఆకా్వ రైతులు తమకి నషటీపరిహారం అందలేదు అని అడిగిన ఎనోనిసారులా అసహనానికి గురి కావడం మనం చూసిందే. 
ఇల్ అనేక సమసయూలు నియోజకవర్గంలో ఉంటే వ్టిపై సపుంద్ంచకుండా కేవలం జనసేన ప్ర్టీ పవన్ కళ్యూణ్ గారికి వస్్తనని ఆదరణ ఓర్వలేక పిచిచా పటిటీనటులాగా మాటాలాడటం తగదని తెలిప్రు. ఇక 
మంత్రుల విషయానికొసే్త వైసిపి మంత్రులందరికి మానసిక రోగం పటుటీకుందని జనసేన ప్ర్టీ సభలకు పవన్ కళ్యూణ్ గారికి వస్్తనని ఆదరణ చూసి తటుటీకోలేక చిత్ విచిత్ ద్రణి లో సపుంద్స్్తనానిరని 
తెలిప్రు. ఎలలాంపలిలా శ్రీనివ్స్ అతను మనిషేనా అని అడిగారు పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎంతో ఉననిత భావం తో కులమతాలు లేని సమాజానిని సాథాపిసా్తను నాకు కులం, మతం పటిటీంప్ లేదు అంటే నీతి జాతి 
అని మాటాలాడుతాడు ఈ జాతి లో చెడ బ్టిటీనోడు. దేవ్దాయ శాఖలో మంత్రి పదవి చేపటిటీన దగ్గర నుంచి ఎనోని ఆలయాలు కూలిచావేసిన ఘోష తనకు తగలకుండా పోదు. ఇక మంత్రి అమరానిథ్ మా 
తాత ఎమ్్మలేయూ మా నాయన ఎంపీ నేను ఎమ్్మలేయూ అని రాజకీయ వ్రసతా్వలు గురించి ప్రసా్తవిసా్తరు. యువత మేలుకొంద్ రాజకీయం అనిని వరా్గలకి అందేల్గా మేము పోరాడుతునానిరు. నెపోటిజం 
పనికిరాదని.. చేతకానప్పుడు రాజకీయాలను వద్లి పకకావ్రికి అవకాశం ఇవ్్వలని తెలిప్రు. ఇక రోజా గురించి మనం ప్రతేయూకంగా ప్రసా్తవించుకోవ్లిసీన అవసరం లేదు ఆమ్ అసమరథాకు పెదదే ల్కర్ 
ల్ంటిద్ తన అసమరధిత వలలా పరాయూటక శాఖను బ్రషుటీ పటిటీస్్తంద్. సంక్రాంతి సంబరానికి గంగిరదుదేలు నాటయూమాడాయ ఆ సంబరాలోలా మా సంబరాలు రాంబాబ్ నాటయూం చేశాడు పోలవరం పూరి్త చేసి 
ఆనక నాటయూం చేసే్త బాగుండేదేమో. ఆ ప్ర్టీ పెదదే ప్లేరు పవన్ కళ్యూణ్ గారి మీటింగ్ సాటీర్టీ కాగానే కెమ్రా సాటీర్టీ చేసి ప్రెస్ ముందు కూర్చాని పిచిచా పిచిచాగా ఏఅం వ్గుతాంఅని ఎదురుచూస్్తంటాడు.నాని 
నోటికొచిచాంద్ మాటాలాడడం తపిపుసే్త అతను సాధంచింద్ ఏమీ లేదు. మీ ప్ర్టీ గురించి ఆలోచించుకుని ఎకకాడెకకాడ ఎవరో ఉనని పోటీ చేసే్త కనీసం డిప్జిటులా తకుకాతాయని ఆలోచించకుండా పకకా ప్ర్టీ 
వ్ళ్ళు ఎనిని సాథానాలోలా పోటీ చేసా్తరు ఎకకాడెకకాడ చేసా్తరు అని మాటాలాడడం వయూరథామని తెలిప్రు. ఇక జనసేన ప్ర్టీ గురించి మొనని ఈ మధయూ రూరల్ ఎమ్్మలేయూ గారి తము్మడు మాటాలాడారు. ఓటుకు డబ్్ 
పంచకపోవడం చీప్ అయతే ప్రతయూరుథాలను డబ్్తో కొనక పోవడం చీప్ అయతే మీరు అల్గే అనుకోండి.. మా ఆదరా్శలను తపపుకుండా ఒక రోజు గెలిపించుకుంటాం.. ఇక ప్రదర్శకత గురించి మీరు 
మాటాలాడారు ప్రదర్శకత గురించి మీ దగ్గర ఎంత మాటాలాడినా కొంత తకుకావ అవుతుంద్.. రూరల్ సిటీలో గంజాయ వినియేగం విచచాలవిడిగా పెరుగుతుంద్.. 13 సంవతసీరాల పిలలావ్డికి కూడా అందే 
పరిసిథాతి ముందు దాని మీద దృష్టీ సారించండి. ఇక ఆల్ గారి విషయానికొసే్త అతను పవన్ కళ్యూణ్ గారితో పోటీ సరా సర్ వచిచా నెల్లారులో కార్పుర్షన్ ఎనినికలోలా కనీసం జెండా వీధ కార్పుర్టర్ గా పోటీ 
చేసి గెలవగలడేమో పరిశీలించుకోవ్లి. వైసిపి నాయకులు నోటికి వచిచానటులా మాటాలాడితే ప్రజాక్షేత్ంలో చెప్పులు చాటలతో సరైన సమాధానం చెప్్తరని తెలియజేశారు. రానునని సార్వత్రిక ఎనినికలలో 
అనిని వరా్గలకు రాజాయూధకారం అందే విధంగా కృష్ చేస్్తనని పవన్ కళ్యూణ్ గారికి ఒక అవకాశం ఇచిచా గాజు గాలాస్ ఓటు వేయాలని వివరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో ప్రధాన కారయూదరి్శ గునుకుల కిషోర్ 
తో ప్టు కంథర్ భాయ్, చిననిరాజా, బాలు, వెంకటేష్, అలేఖ్, ర్వతి, ష్టజహన్, ప్రసనని, ప్రతాప్, ఇంతియాజ్, తద్తరులు ప్ల్గనానిరు.

రాజానగరం నియోజకవరగొంలో 
బత్తుల దంపత్ల సుడిగాలి పర్యటన

శతఘ్ని న్యూస్: రాజానగరం నియోజకవర్గం నలుమూలల బతు్తల దంపతులు స్డిగాలి పరయూటన 
చేస్్త.. పలు బాధత కుటుంబాలను పరామరి్శంచి, కొందరికి ఆరిథాక సహాయం అంద్ంచారు. 
రాజానగరం నియోజకవర్గ జనసేన నాయకులు బతు్తల బలరామకృషణా, శ్రీమతి వెంకటలక్ష్మి ఆయా 
గ్రామాలోలాని పలు బాధత కుటుంబాలను పరామరి్శంచిన వివరాలు ఇల్ ఉనానియ.. కోరుకొండ 
మండలం, గాడాల గ్రామానికి చెంద్న మాగాప్ పోతురాజు ఇటీవల మృతిచెందగా వ్రి కుటుంబ 
సభుయూలను పరామరి్శంచి, మనోధైరయూం చెపిపున బతు్తల బలరామకృషణా, అడా్డల శవ, మనయూం శ్రీను, 
అడా్డల శ్రీను, పడాల అనీష్, గాదంశెటిటీ వెంకనని, మాగాప్ నాగు, అడా్డల దురా్గప్రసాద్ తద్తరులు 
పరామరి్శంచిన వ్రిలో ఉనానిరు. స్తానగరం మండలం, స్తానగరం గ్రామానికి చెంద్న షేక్ ఇష్ట 
గారికి బస్సీ ప్రమాదంలో వెనునిపూసకు గాయం కాగా.. శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మీ పరామరి్శంచి, 
వైదయూ ఖరుచాలు నిమిత్తం 5,000/- రూప్యలు ఆరిథాక సహాయం అంద్ంచడం జరిగింద్. అనంతరం 
స్తానగరం మండలం, సింగవరం కాలనీకి చెంద్న కుంచుముతి వెంకనని కుమార్త దురదృషటీవశాతు్త 

చనిపోగా వ్రి తలిలాదండ్రులను పరామరి్శంచి, వ్రి ఆరిథాక పరిసిథాతులు శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మీ దృష్టటీష్ 5,000/- రూప్యలు ఆరిథాక సహాయం అంద్ంచారు. అనంతరం కోరుకొండ మండలం, 
గాదరాడ గ్రామానికి చెంద్న కుంచే లక్ష్మీనారాయణ ఇటీవల నిరాయూణం చెందగా.. వ్రి కుటుంబ సభుయూలను బతు్తల బలరామకృషణా పరామరి్శంచి, మనోధైరయూం చెప్పురు.. అనంతరం స్తానగరం 
మండలం, స్తానగరం గ్రామానికి చెంద్న ఉందురి్త రాజు ఇటీవల స్వర్గస్్తలు కాగా..వ్రి కుటుంబ సభుయూరాలు మరియమ్మ ను పరామరి్శంచి, వ్రి కుటుంబ ఆరిథాక పరిసిథాతులు దృష్టటీష్ శ్రీమతి బతు్తల 
వెంకటలక్ష్మి.. 5,000/- రూప్యలు ఆరిథాక సహాయం అంద్ంచారు. స్తానగరం మండలం, రఘుదేవప్రం గ్రామానికి చెంద్న వేలుపూరి చెల్లారావు ఇటీవల స్వర్గస్్తలు కాగా… వ్రి కుటుంబ 
సభుయూలను శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి పరామరి్శంచి మనోధైరయూం చెప్పురు. స్తానగరం మండలం రఘుదేవప్రం గ్రామానికి చెంద్న.. అడా్డల స్బా్రావు భారయూ అనిత పరమపద్ంచగా, వ్రి కుటుంబ 
సభుయూలను శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి ఓదారిచా మనోధైరయూం చెప్పురు. స్తానగరం మండలం, స్తానగరం గ్రామానికి చెంద్న చాపల వెంకటేశులు ఇటీవల మృతి చెందగా, వ్రి కుటుంబ సభుయూలను 
శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి పరామరి్శంచి, శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి కుటుంబ ఖరుచాల నిమిత్తం 5,000/- వేల రూప్యలు ఆరిథాక సహాయం అంద్ంచారు.. స్తానగరం మండలం, చిననికొండేపూడి 
గ్రామానికి చెంద్న జనసైనికుడు పందుల వెంకనని తలిలా ఇటీవల మృతి చెందగా వెంకనని ను శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి పరామరి్శంచి, ధైరయూం చెచెప్పురు. స్తానగరం మండలం, కూనవరం గ్రామానికి 
చెంద్న మాదారప్ పెదదేవెంకటరావు ఇటీవల మృతిచెందగా వ్రి కుటుంబ సభుయూలను శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి పరామరి్శంచారు. స్తానగరం మండలం, ఇనుగంటివ్రిప్టలో కిడీని సమసయూతో 
బాధపడుతూ మృతి చెంద్న కుంచే అప్పురావు కుటుంబానిని శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి పరామరి్శంచి మనోధైరయూం చెప్పురు. స్తానగరం మండలం, వంగలపూడి గ్రామానికి చెంద్న జనసేన స్నియర్ 
నేత చీకటలా వీర్రాజు అస్వసథాకు గురికాగా శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి వ్రిని పలకరించి, యోగక్షేమాలు తెలుస్కునానిరు. స్తానగరం మండలం, రఘుదేవప్రం గ్రామానికి చెంద్న కర్రీ ప్షపువతి 
(ప్లలామ్మ) మృతిచెందగా వ్రి చిత్పటానికి శ్రీమతి బతు్తల వెంకటలక్ష్మి పూలమాలలు వేసి నివ్ళ్లరిపుంచారు. స్తానగరం మండలం, సింగవరం కాలనీ వ్సి మటటీ వెంకట్రావు కు ప్రమాదంలో చేయ 
విరగా్గ వ్రిని పరామరి్శంచి, ప్రస్్తత పరిసిథాతిని తెలుస్కుని డాకటీరులా స్చించిన విధంగా తగు జాగ్త్తలు తీస్కోవ్లని బతు్తల వెంకటలక్ష్మి స్చించారు. ఈ కారయూక్రమాలోలా నియోజకవర్గ, మండల, 
ఆయా గ్రామాల జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహళలు బతు్తల దంపతులతో ప్టు పరామరి్శంచిన వ్రిలో ఉనానిరు.

కబడ్డు విజేతలకు బహుమత్ల ప్రదానం
శతఘ్ని న్యూస్: తుని: కోటనందూరు మండలం, కె.ఎస్ కొతూ్తరు గ్రామంలో సంక్రాంతి సందర్ంగా 
కోటనందూరు జనసేన ప్ర్టీ మండల వైస్ ప్రెసిడెంట్, అలులా లవరాజు అధ్వరయూంలో జరిగిన కబడీ్డ పోటీలలో 
గెలుపొంద్న విజేతలకు బహుమతులు అందజేయడానికి ముఖయూ అతిథులుగా అంకారడి్డ, రాజా శేషు 
హాజరయాయూరు.
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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, 

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

ఆధాయూత్్మక  సత్సంగాలతో నిరంతరం విరాజిలు్లతూ ఎంతో ప్రకృత్ రమణీయమైన ఆహ్్లద ప్రదేశం 
మరియు కళ్ప్రోత్్సహనికి పుట్టీనిలు్లగా ఉంటూ దక్షిణ కాశీగా , దతతు క్షేత్రంగా పేరందిన 
మహ్ పుణయూక్షేత్రము అయిన పిఠాపురం యందు జనసేవకుడు వృత్తు ర్త్యూ డ్కటీరుగా ఎన్ని 
సేవలను అందిస్తు ముఖయూంగా కరోనా సమయంలో ఎందరి జీవిత్లో్లన్ వెలుగుల్ని నింపి 
ప్రజా సేవే ప్రవృత్తుగా మలుచుకుంటూ జనసైనికుడై నితయూం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ 
నియోజకవరాగొనిని అశేషంగా పరయూట్స్తు ఆపదలో ఉనని అననికు తము్మడిగా, అగినిప్రమాదానికి 

ఆహుతైన ఇంట్కి 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 సృషిటీంచి  జనసేన డ్కటీరుబాబుగా నియోజకవరగొ 

ప్రజల మన్నిలు పందుత్నని జనసేన నాయకులు శ్రీ విష్ణు మల్టీ స్పాష్ల్ట హ్స్పాటల్్స అధినేత  

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

శతఘ్నిన్యూస్: నమసాకారం శ్రీధర్ గారు..! ప్ఠకులకు మీ గురించి, మీ కుటుంబ నేపదయూం గురించి చెపపుండి?   
డ్కటీర్ పిలా్ల శ్రీధర్ : హాయ్ అండి! ముందుగా అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్లు. నా ప్రు డా.శ్రీధర్ పిల్లా 
ఎం.డి షుగర్ సెపుషలిస్టీ. నేను చాల్ సాధారణమైన మధయూతరగతి కుటుంబం నుంచి వచాచాను. నా తండ్రి ఒక 
రైతు, తలిలా గృహణి,  భారయూ శ్రీమతి Dr రతని దీపిక డెంటిస్టీ,  మా అననియయూ, వద్న హాసిపుటల్ ని చూస్కుంటారు.
వ్రికి ఇదదేరు పిలలాలు. మా స్వగ్రామం కందరాడ. నేను నా ఎంబ్బ్ఎస్  వైజాగ్ ఆంధ్రా యూనివరసిటీలో చేశాను. 
ఇపపుటికీ ఎపపుటికీ చెప్పుకోవడానికి గరి్వస్్త ఉంటాను నేను చద్విన ప్రతీ అక్రం నా తలలాదండ్రుల కషటీం నుంచి 
వెలువడినవే వ్రికి నేను సదా రుణగ్స్్తడిని...వ్రి కషటీమే నేడు నేను ఒక మంచి మనస్ కలిగిన డాకటీర్ గా 

నిలిబెటటీడానికి కారణం.నేను ఏమి చేసిన నా ప్రతీ పనిలో నాకు తోడుగా ఉండే నా ఫ్యూమిల్ నా భారయూ ఎంత చదువుకునని, ఎంత భాగయూవంతురాలన ఎకకాడ 
తగా్గలో తెలిసిన మంచి కంపెనియన్, మాకు ఒక బాబ్.ఇంకా మా అననియయూ  పిల్లా శవ శంకర్ తన్, నేను ఎపపుటికీ ఒకకారమే !! మా చెలిలా, బావగారు వ్ళళుకి ఇదదేరు 
పిలలాలు.., డాకటీర్ అయనా నేను ఒక రైతు బిడ్డగానే గరి్వస్్త ఉంటాను.ఇంకా ఉనానిరు ఫ్యూమిల్ నా ఊరంతా నా ఫ్యూమిల్నే !!

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? 
రాజకీయాలలో మీకు స్పురి్త ఎవరు?  

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : స్వతహాగా చిరంజీవి గారు అంటే ఎనలేని ప్రేమ ఆయన మీద ప్రేమతో 
నాడు ప్రజారాజయూం పెటిటీనప్పుడూ వైజాగ్ ఆంధ్రా యూనివరసిటీ కాలేజ్ లో స్టీడెంట్ లెవెల్ 
కాయూంపెయన్సీ పెటటీడం ఆ తరా్వత ఆయన ప్ర్టీని విల్నం చేసేటప్పుటికి  నా ఎంబ్బ్ఎస్ 
చదువు పటలా పూరి్తగా దృష్టీ సారించడం ఆ తరా్వత మా అననియ రాజకీయ ప్రవేశం చేయడం 
ఇంటికి వెళ్ళునప్పుడు అప్పుడప్పుడు నియోజకవర్గ రాజకీయవ్ర్తలు వినడం ఆ తరా్వత ప్రాకీటీస్ 
అయపోయాక హాసిపుటల్ లో వర్కా చేయడం, పెళ్లా, ఆ  తరా్వత మావయయూ గారు వ్ళళుద్ 
కూడా రాజకీయ వ్తావరణమే కాబటిటీ ఆ పరిణామాలు 
రితాయూ బహుశా నేను అనుకోకుండా రాజకీయ 
ప్రయాణానిని మొదలుపెటుటీండచుచా 
అనిపిస్్తంద్ మీతో ఇప్పుడు 

మాటాలాతుంటే.. ఈ టంలో రావడానికి అయతే కళ్యూణ్ గార్ కచిచాతంగా...ఆయనే స్ఫూరి్త!! ఆయన తన స్ఖవంతమైన జీవితానిని 
వదులుకుని మనల్ంటి సాధారణమైన వ్రికోసం,  అటటీడుగున నలిగిపోయే బలహీనవరా్గల కోసం, ముఖయూంగా యువత 
కోసం వచిచానప్పుడు మేము ఆయన అంత చేయలేకపోయన మధయూతరగతి వ్ళళుం మన నియోజకవర్గం పరిధలో మనము 
మన టం ని కేటాయంచాలని ఉదేదేశంచి, తెలుస్ నిరణాయం తీస్కుననిప్పుడు కచిచాతంగా ఎనోని ఆటుపోటలాను తటుటీకోవ్లని 
హాసిపుటల్ ను ఇబ్ంద్ పెడతారని అయనపపుటికీ కళ్యూణ్ గారు ఇచిచాన స్ఫూరి్తతో ప్ర్టీ నియోజకవర్గంలో బలహీనమౌతుంద్ 
అనే దశలో డాకటీర్ ల్ంటివ్రు జాయన్ అయాయూరు అంటే అద్ ప్ర్టీకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంద్ అని ఆలోచించి  ఇల్ 
ఈ రాజకీయాలోలాకి రావడానికి కారణంగా మారాయ...

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయయూంద్? 

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : దానికి మూల్లు చెప్పునుగా ప్రజారాజయూం మరియు జనసేన పెటిటీనప్పుడు నుంచి ఊరిలో జనసేన ఆకిటీవ్ 
గా ఉండేందుకు ఎద్క కారయూక్రమం కోసం కుర్రోళళుం అందరం ఫండ్ రైజింగులు చేసేటప్పుడు నేను కూడా ఇస్్త  ప్రతయూక్ంగా 
కాకపోయనా పరోక్ంగా అయనా భాగసా్వమయూం అవడం ఇంకా ఎకుకావగా అంటే కరోనా సమయంలో కూడా మా వంతు సహకారానిని 
కూడా ఊరంతా మరియు నియోజకవర్గంలో పలు ప్రాంతాలోలా కూరగాయలు పంచిపెటటీడం, పంచాయతీ ఎలక్న్ లు తరా్వత లోకల్ 
బాడీ ఎలక్న్సీ అయన ఎంపీటీస్ ఎలక్న్ కి సంపూరణా మదదేతు ఇచిచా జనసేన ఎంపీటీస్గా మా పినినిగారిని నిలబెటిటీ, గెలిపించాము. ఇల్ కొనసాగింపు 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

ప్రయాణానిని పరోక్ంగా మొదలుపెటిటీ  అధకారకంగా మండప్ట 
నందు కౌలు రైతుల భరోసా యాత్ లో  పి ఏ సి చైర్మన్ శ్రీ నాదండలా 
మనోహర్ గారి సమక్ంలో కౌలు రైతులకు ఒక రైతు బిడ్డగా మా 
వంతు సహకారంగా 2లక్ల రూప్యల సహాయానిని ప్ర్టీకి 
అంద్ంచి ఆ ద్శగా మా ప్రయాణానిని మొదలుపెటాటీం.అపపుటి 
నుండి ఇపపుటవరకూ మాకు చేతనైనంత, వైదయూం కోసం వచిచాన 
వ్రికి, మా దరికి వచిచాన సమసయూలకు అండగా ఉంటూ ఇల్ మా 
ఈ జనసేన ప్రయాణానిని కొనసాగిస్్తనానిం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్వంలో 
మీకు నచిచాన అంశాలేమిటి? ర్సెంట్ గా కూడా కలిశారు కదా 
ఏమి అనిపించింద్?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : ఆయన తీస్కునే నిరణాయాలు, ప్రతీ విషయానిని 
పద్ రకాలుగా ఆలోచించడం, ఆయన సిదాధింతాలు-  కుల్లను 

విడగొటటీకుండా మనం అంతా ఒకకాటే అని చాటి చెప్పు సిదాదేంతం, అంటి కరప్టీడ్ పరసీన్, రైతులకోసం    తన ఆలోచనలు, ఇల్ ప్రతీద్...అవును కలిశాము. ఇంకా కసిగా పనిచేయాయూలి 
అనిపించింద్.మనము చెపపుక మునుప్ నియోజకవర్గ దీర్ఘకాలిక సమసయూలిని చాల్ సపుషటీంగా చెబ్తుంటే ఇదే కదా నాయకుణిణా నిజమైన లక్ణం అనిపించింద్.చాల్ ఆప్యూయంగా ఇంటోలా 
అననియయూలు అననిటులా నాగబాబ్ గారు కానీవండి, కళ్యూణ్ గారు కానీవండి ఇదదేరూ చాల్ చకకాగా మాటాలాడేరు. చాల్ సంతోషపడా్డం..

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన ప్ర్టీ సిదాధింతాలపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? 

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : ప్రతీ సిదాధింతంలో ఒక అరథాం, పరమారధిం ఉనానియ. కుల్లను, మతాలను కలిప్ విధంగా ఉండడం. భాషలను, 
సంసకాృతులను కాప్డుకునే విధంగా వ్టికోసం మ్కొకాలిపుంచడం, చెప్పునుగా మన ప్రాంతానిని మరిచాపోకుండా 
ఉండేందుకు ప్రాంతీయతను విస్మరించని జాతీయవ్దం, అనినిటికీ మించి పరాయూయవరాణానిని కాప్డాలని సంకలిపుంచిన 
మహా యజ్ఞమే ఈ సిదాధింతాలు.

శతఘ్నిన్యూస్: పిఠాప్రం నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో సపుందన ఎల్ ఉంద్?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ :  సపుందన చాల్ బాగుంటుంద్, కానీ ఇంకా మనం ఆ సపుందనను ఓటులా రూపంలో మరాచాలిసీంద్ 
ఇంకా ఎకుకావ ఉంద్. ఎంత జనసేన మీద ఇషటీం ఉనాని, కొంచెం  నాయక్త్ం అనేద్ లేకపోతే ఎదైతే ఈ అభిమానానిని 
కచిచాతంగా ఓటులాగా అయతే మారచాలేయువశకి్త dము. నాయాక్త్ం అనేద్ లేనిదే గ్రామాలోలా పటిషటీం చేకూరదు తదా్వరా 
ఇంకా ఎకుకావ శాతం ఓటులాగా మారచాలేము.

శతఘ్నిన్యూస్: ప్ర్టీని ప్రజలలోకి బలంగా తీస్కెళళుందుకు.. జనసేన తరప్న మీరు చేస్్తనని సేవ్కారయూక్రమాలను 
తెలియచేయగలరు?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : జనసేవ మొదలకుని మర్ ముఖయూంగా కౌలు రైతుల భరోసా యాత్, నియోజకవర్గం అంతా మ్డికల్ 
కాయూంప్లు, స్వసథాలం కందరాడ నుంచి అననివరం వరకు స్మారు 50కిలోమీటరులా జనసేన వ్రాహ బస్ యాత్ విజయం 
కావ్లని ప్దయాత్ చేయడం, నా సేన కోసం నా వంతు నుంచి  నేటి  బి.కొతూ్తరు కాళళు లోవరాజు స్గర్ ప్షంట్ 
, యువశకి్త కారయూక్రమం వరకు కూడా ప్రతీ కారయూక్రమానిని, ప్రతీ సమసయూ కోసం గొంతెతి్త జనసేన యొకకా ఉనికిని మేము 
ప్రజలోలాకి బలంగా తీస్కువెళ్్తనానిం. ఈ జోరును చూసి ఇతర ప్ర్టీల వ్రు కూడా కొత్తగా మన ప్ర్టీలోకి జాయన్ అవ్వడం 
జరుగుతుంద్ ఇంకా త్వరలోనే వ్రు కూడా జాయన్ అవుతారు.దీని కనాని వేర్క ఉదాహరణ మర్కటి ఉండదేమో.. 
(నవు్వతూ)

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న చేసే కారయూక్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకరిసా్తరు? మీరు జనసైనికులకు 

ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అంద్సా్తరు?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : జనసేన అధనేత తలపెటేటీ బస్ యాత్ విజయం చేకూరాలని నడిచిన ప్దయాత్లో అడుగడుగునా 

జనసైనికుల ఆతీ్మయత, అనురాగం మరువలేనిద్. నియోజకవర్గంలో కొందరు నుంచి ఇంకా అసమ్మతలు ఉనానియ. 
విధానాలు వేరైనా గమయూం ఒకకాటే! వ్టిని కూడా త్వరలోనే అధగమించి మన అధనేతను స్ఎంగా చూస్కోవ్లనే 
లక్షయూనిని ప్రతీ ఒకకారికీ అరథామయేయూ ద్శగా ప్ర్టీ యొకకా ఆదేశానుసారం పనిచేసా్తం. జనసైనికులు ఎప్పుడైనా ననుని 
కలవచుచా, నా హాసిపుటల్ ను చూస్కుంటూ వ్రికి ఎప్పుడూ నేను వీలనంత వరకు అందుబాటులో ఉంటాను.

శతఘ్నిన్యూస్: ప్ర్టీని ఆరిధికంగా బలోప్తం చేసేందుకు అధనేత తలపెటిటీన “నా సేన కోసం నా వంతు” ను ఏ విధంగా ముందుకు తీస్కువెళ్ళురు ? 

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : నా సేన కోసం నా వంతు అనేద్ చాల్ చకకాని కారయూక్రమం. నియోజకవ్గంలోని ఏ ఊరికి ఆ 

ఊరును సిపులుట్ చేసి ఎవరిని ఫోర్సీ చేయకుండా ఎవరూ ఇవ్వగలిగింనంత వ్రు డనేట్ చేయొచుచా ఇకకాడ 
మీ భాగసా్వమయూం ప్రథమం కానీ డబ్్లు కాదు, అల్గే మీరు ఇప్పుడు భాగసా్వమయూం అవ్వడంవలన ర్పటి 
రోజున అధకారంలోకి వచిచానప్పుడు నేను భాగసా్వమయూం అయాయూను అని మీ హకుకాను ప్రతిగటించుకోవచుచా 
అని తెలియపరచడం దా్వరా చాల్ బాగా ర్చ్ అయయూంద్ అందరికీ..

శతఘ్నిన్యూస్: పిఠాప్రంలో జనసేనను బలోప్తం చేయడానికి ఏ విధంగా ప్రయతినిస్్తనానిరు? జనసేనలోకి 
ఇతర నాయకులను ఆహా్వనించే ప్రయతానిలు ఏమైనా చేస్్తనానిరా?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : చేస్్తనానిమండి. ఇతర ప్ర్టీ నాయకులతో మాటాలాడటం జరుగుతుంద్. రాజకీయనాయకుడు 

అంటే డైల్ ప్రజలోలా ఎద్క సందర్ంలో వ్రికి కనబడుతూ వ్రికి చేరువలోనే ఉంటునానిరు అనే భావనను 
తీస్కురావ్లి అంతే విధంగా నడుచుకోవ్లి.డబ్్లునని ప్రతీ ఒకకారూ రాజకీయనాయకుడు అయోపులేరు. 
మేము డైల్ 2 ఊరలాను అల్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంద్. ర్సెంట్ గా ఉప్పుడ కొత్తపలిలా నుంచి బి జే పి 
నాయకులు, పిఠాప్రం నుంచి తెలుగు దేశం నాయకులు జాయన్ మతసీష్కార విభాగ రాష్ట కారయూదరి్శ గారి సమక్ంలో జాయన్ అయాయూరు. నియోజకవర్గంలోని ఇతర వేర్ ప్ర్టీ 
నాయకులు మొగు్గ చూప్తునానిరు కానీ కొంచెం ఇంకా భయపడుతునానిరు తోందరిలోనే వ్రు కూడా ప్ర్టీలోకి వసా్తరు.

శతఘ్నిన్యూస్: వృతి్తర్తాయూ డాకటీర్, ప్రవృతి్తగా పొలిటీష్యన్ అయాయూరు ఇప్పుడు మరి మీ టమింగ్సీ ను ఎల్ మేనేజ్ చేస్్తనానిరు ?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : Basical గా Doctor మంచి పొలిటీష్యన్ అవుతారు.ఓపిక అనేద్ చాల్ ఎకుకావ ఉంటుంద్.ఎకకాడకి ఎవరి దగ్గరకి వెళ్లాన కూడా కొనసాగింపు 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

వ్ళళు సమసయూలు వినడానికి కానీ చాల్ ఓపిగా్గ వినొచుచా.పరిష్టకారం కూడా చాల్ ఈజీగా చేసే నైప్ణయూం 
ఉంటుంద్. As a patient గా ఒక patient బాధను విననిప్పుడే  Doctor గా వ్రికి సరైన వైదాయూనిని 
అంద్ంచగలం. అల్గే బేసిక్ గా ఉనని ఈ కా్వలిటీనీ other systems కి కూడా హెల్పు చేయగలిగితే 
ప్రజలకు చాల్ ఉపయోగపడుతుంద్.వినడం అనేద్ మనకి దేవుడు ఇచిచాన గొపపు గుణం.దానితో ప్టు 
వర్కా విషయంలో మారినింగ్ అంతా ఒపిడి చూస్కుంటాను.మధాయూనం నుంచి ప్ర్టీ ఆకిటీవిటీస్ ను 
చూస్కుంటూ ఉంటాను.కొనిని అపోపుయనె్మనట్సీ  రాలేనివి ఉంటే  మేనేజ్ చేసి వ్ళళుకి వీలన విధంగా 
మా హాసిపుటల్  multi-speciality కాబటిటీ మా హాసిపుటల్ డాకటీర్సీ అల్గే వేర్ డాకటీర్సీ తో  ఫిక్సీ చేసి 
ఉంచడం జరుగుతుంద్. ఈ విషయంలో సహాయపడుతూ ఉనని ప్రతీ ఒకకా డాకటీరలాకు, సాటీఫ్ కు ప్రతేయూకంగా 
కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవ్లి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటువంటి కౌలు రైతు భరోసా యాత్ గురించి మీ అభిప్రాయం 
చెపపుండి?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : చాల్ బెస్టీ ప్రోగ్రాం అని చెపొపుచుచా. రైతును ఎప్పుడైతే  బాగా చూస్కుంటామో అప్పుడు 

భూమి స్సి్తరమవుతుంద్. ఒక కౌలు రైతు తను ఆతా్మభిమానంతో వేర్క పని చేస్కోలేక వేర్కరి భూమిని 
సాగు చేస్కుంటూ దానిలోనే పంట వచిచానా , నషటీం వచిచానా దానిమీదే ఆధారపడి ఉండడం చేత ఆత్మహతయూలు చోటుచేస్కోవడం జరుగుతునానియ.అటువంటి కౌలురైతుల గోడును 
మనస్తో ఆలోచించి వ్రికి అండగా నిలిచిన కళ్యూణ్ గారి మీద నాకు ఇంకా గౌరవం పెరిగింద్ అందుకనే దానికి ఆకరిషితుడునై వెంటనే డనేట్ చేయడం జరిగింద్..ఇంకా అవకాశం 
కుద్రిన ప్రతీసారి చేస్్తనే ఉంటాను. రైతు అననివ్రికి ఎప్పుడూ నేను తోడుగా ఉంటాను ఎందుకంటే మా నాననిగారు కూడా ఒక రైతే కాబటిటీ.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ ప్ర్టీ కూడా చేయనటువంటి క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమంపై మీ 
అభిప్రాయం?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : క్రియాశీలక సభయూతా్వలు చేయడమే కాదు వ్టికి సరైన ఫ్లో అప్ ను చేసి ఉననిటలాయతే అవి 

ఇంకా మ్రుగుపడతాయ. ఎంతోమంద్ హాసిపుటల్ కి వసా్తరు లేక అడుగుతుంటారు ఈజీ ప్రోసెస్ గురించి 
సరిగా అవ్వడం లేదని, అల్గే వ్ళళుకి కొనిని రైట్సీ ను ఇస్్త ప్ర్టీ బలోప్తానికి ఇంకొంచెం సపోర్టీ నీ 

అంద్సే్త ఇంకా బాగుంటుంద్ అని 
నా అభిప్రాయం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవ్ణి 

కారయూక్రమం దా్వరా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతునానిరు?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : ప్రజల సమసయూలు మనం వినాలి.వ్టికి పరిష్టకార ద్శగా ఆలోచించడం మరియు వ్టిని ఉనని 

ఈ ప్రభుతా్వనికి తెలియపరచి సమసయూను తొలగించేల్ చూసి లేని పక్ంలో మన ప్రభుత్వం వచాచాక  ఏ విధంగా 
సమాధానం ఇవ్వగలం అనే అంశాలకు జనవ్ణి కారయూక్రమం చాల్ ఉపయోగపడుతుంద్.ఆయనే ప్రతేయూకంగా 
అర్్జలను తీస్కొవడం అనేద్ చాల్ ఉపయోగపడుతుంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్గంలో ప్రధానంగా ఉనని సమసయూలు ఏమిటి? వ్టిని పరిషకారించేందుకు 

ప్రభుత్వంపై ఏ విధంగా తీస్కురానునానిరు?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : నియోజకవర్గంలో గత కొంతకాలంగా పరయూటిస్్త ఉనానిం.ఉప్పుడ లో చూస్కుంటే 

వ్ళ్ళు చెప్పు సమసయూలు వరానినితం. చినని చినని బోట్సీ కి డీసెల్ ఇవ్వలేకపోవడం. సగం కనసీ్ట్రక్న్ 
చేసి వద్లేయడం వలలా బోట్సీ క్రష్ అవ్వడం, కొనిని కంపెనీలు పెటటీడం , అవి  waste సముద్రంలోకి 
పంపడం వలలా సముద్రంలోని చేపలు ఎఫెక్టీ అవ్వడం తదా్వరా చేపలు అంతరించడం, లేక వేటకు 
పడకపోవడం , అల్గే పిఠాప్రం నందు పందుల స్వయంవిహారం గురించి మునిసీప్లిటీ  వ్రికి  
వినతిపత్ం అంద్ంచడం, పిఠాప్రం నుంచి సామలోకాట కు వెళళు బ్రిడి్జ సమసయూ 3 సంవతసీరాలనా 
దానిని పరిషకారించలేరు.ఇంకా ఎనోని అససీలు ఈ  ప్రభుత్వం ప్దవ్డిని ఇంకా ప్దవ్డిగా ఉంచడమే 
ధ్యూయంగా పెటుటీకుననిటులా వయూవహరిస్్త  ఉంటుంద్ ఇల్ంటి మొండి వైఖరి గల ప్రభుతా్వనిని అవసరమైన 
ప్రతీ సారి మా గళ్నిని రైతుల పక్షన, రోడలా కోసం , నిరుప్దల ఇళళు సథాల్ల కోసం, ముఖయూంగా మతసీష్కార 
సదరుల సమసయూల కోసం ప్రతీ విషయంపై ప్రభుత్వం వ్రికి జనసేన తరుప్న  రిప్రజెంటేషన్సీ ఇవ్వడం 
జరిగింద్..మీడియా వ్రి సహకారంతో కూడా వీటనినిటినీ అందరికీ చెరవేస్్తనానిము..వ్రికి ప్రభుత్వం 
వ్రు అడిగిన నిర్ణాత సమయం బటిటీ వ్రికి గడువు ఇవ్వడం జరిగింద్. తదుపరి కారాయూచరణలు కూడా 
త్వరలోనే మరల్ చేపటిటీ వ్టికి పరిష్టకారద్శగా వెళలాందుకు ముందుకుసాగుతాం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎల్ ఉండబోతుంద్?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : అవకాశం ఉననిప్పుడల్లా అందరిని కలుస్కుంటూ, మన 

ప్ర్టీ మరియు ఇతర ప్ర్టీ వ్రిని కలవడం, అందరికీ  సహాయం చేయడం, 
ప్ర్టీని , బలంగా ప్రజలోలాకి తీస్కువెళలాడం, సేవ చేస్కుంటూ ప్ర్టీ 
సిదాధింతాలను ముందుకు తీస్కువెళ్్త ఉండడం అల్గే ఎలక్న్ టం కి 
పొలిటికల్ గా కూడా బైక్ రాల్, ప్దయాత్ అని ఇల్ అనిని కూడా ప్ర్టీని 
ముందుకు తీస్కువెళలాడం కోసమే..,

శతఘ్నిన్యూస్: వైస్పీ అలులాడు, తెలుగు దేశం తము్మడు వీటిపై మీ 

కామ్ంట్సీ ?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : రండు కరక్టీ ఏ, కానీ  అలులాడు అయనంత మాత్రాన వైస్పీ 

కి ఎప్పుడూ సపోర్టీ చేయలేదు.తము్మడు అయనంత మాత్రాన టీడీపీకి ఎప్పుడూ సపోర్టీ చేయలేదు. 2009 లో ప్రజా రాజాయూనికి చేశాను, 2019 లో కూడా జనసేనకే  ఓట్ వేశాను, 
రాజమండ్రీ లో కూడా ఎలక్న్ కాయూంపెయన్ డాకటీర్సీ తరుప్న అవేరనిస్ సృష్టీంచడం, అల్గే 2019 తరా్వత  ఇంకా చెప్పులంటే ప్రతేక్  రాజకీయ పరిణామాలతో ప్రతేయూకంగా మా 
అమ్మగారు దా్వరా పంచాయతీ ఎలక్న్ లో జరిగిన సంఘటన కలెకటీర్ గారి వరకు వెళళుడం అప్పుడు కూడా టీడీపీ అని మబ్్ రాతలు రాస్్త సరుకాష్లేట్ చేయడం వంటివి ఎనోని చేసిన ఆ 
తరా్వత జరిగిన లోకల్ బాడీ ఎలక్న్ ఎంపీటీస్ ఎలక్న్ కి , అదే సమయంలో వైస్పీ నుంచి పిఠాప్రం టౌన్  మునిసిపల్ ఛైరపురసీన్ గా మా అత్తయయూ గారు నిలుచానని కూడా ముక్తకంఠంతో 
మా  ఊరందరితో  జనసేనకు ఓటులా వేయపించడం జరిగింద్.అద్ జనసేన పటలా మరియు కళ్యూణ్ గారి పటలా నాకునని గౌరవం. కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...

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


శతఘ్నిన్యూస్: నియోజకవర్గంలో ఇంఛార్్జ తో సమన్వయం లేదు అనే కామ్ంట్ కి మీ సమాధానం ? 

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : ప్రతీ కారయూక్రమానికి కూడా నేను ఇంఛార్్జ గారికి ఫోన్ చేసా్తను ఎందుకంటే ఇంఛార్్జ 

అనేద్ కళ్యూణ్ గారు ఇచిచాన పదవి ఆమ్కు ఫస్టీ ఇనాఫూం చేశాకే అందరికీ ఇనాఫూమ్ చేసా్తం. అందరితో 
కలిసిపోవ్లననిదే నా ఉదేదేశం.ప్రతీ కారయూక్రమానికి వ్రిని, మరియు ముఖయూ నాయకులు అందరినీ కూడా 
పిలుసా్తం జిల్లా అధయూక్షులను  కూడా పిలుసా్తం...వ్రికి అదే సమయమున వేర్క ప్రోగ్రాం ఉండడమో 
లేక  టం కుదరకపోవడం అల్ జరుగుతుండడం తపపు ఎవరికీ ఏ విబేధాలు లేవు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు మొదటోలా చేసేటప్పుడు అందరూ ఉండేవ్రు ఇప్పుడెందుకు ఉండటేలాదని 

కొంతమంద్ అడుగుతునానిరు దానికి మీ కామ్ంట్ ?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : ఎకుకావ కారయూక్రమాలు చేస్్త ఉనానిం. ఏ రోజు కూడా చాలు అని అనుకోలేదు. ముఖయూంగా 

జరిగే ప్రోగ్రామ్సీ కి ,  ప్రేస్్మట్ వ్టికి వ్రిని పిలవడం జరుగుతంద్ కానీ వ్రి పరసీనల్ వర్కాస్ తో బిజీగా 
ఉండి వ్రు రాలేకపోతునానిర్ కానీ మర్మీ కాదు.ఇప్పుడెల్ ఉందంటే నా పరిసి్తతి ప్షంట్సీ ని opd చేయలేకపోతే ఎల్ అయతే నిద్రపోనో అల్గే ఇప్పుడు నియోజవర్గం లో ఎదొక 
జనసేన ఆకిటీవిటీ చేయకపోతే నిద్రపటటీడం లేదు అంటే నమ్మండి...అందరితోన్ ఎప్పుడూ మాటాలాడుతూ ఉంటాను.

శతఘ్నిన్యూస్: డాకటీర్ గారు వచాచాక నియోజకవర్గం ఊపందుకుంద్ అని కొందరు, ఇనిని సేవ్ కారయూక్రమాలు, 

ఇనిని పోరాటాలు అతి తకుకావ సమయంలో ఎకుకావ కారయూక్రమాలు చేస్్త ఉంటునానిరు పిఠాప్రం స్ట్ ఏమైనా 
ఆశస్్తనానిరా? అని మరికొందరు...  స్ట్ కోసం try చేస్్తనానిరు అందుకే ఇదంతా అని..ఒకవేళ స్ట్ రాకుంటే 
మళ్ళు వెనుద్రిగి వెళ్ళుపోతారు అని అల్గే ఇంకో కామ్ంట్ కూడా వినిపిస్తంద్.ఇందులో నిజానిజాలు ఎంత ? 

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : నేను basically Doctor ని నాకు నా opds చూస్కుంటూ ఉంటే చాలు  నా సంప్దన నేను 
సంప్ద్ంచుకోగలను. కానీ చెప్పునుగా బలహీనపడుతునని దశలో నియోజవర్గం ఉందని 2019 ల్ మళ్ళు  రిపీట్ 
కాకూడదు అని చదువుకునని, మంచి డాకటీర్ అయన డాకటీర్ బాబ్ పవన్ కళ్యూణ్ గారి వెంట నడుస్్తనానిడంట అని 
ననుని చూసి ఇంకో కొంతమంద్ బయటకు వచిచా జనసేనతో అడుగులు వేసా్తరు తదా్వరా ప్ర్టీ బలపడుతుందని 
నమి్మ నా కారయూక్రమాలు  ప్షంట్సీ నీ చూస్కుంటూ చేస్్తనానిం. నేను స్ట్ కోసం రాలేదు పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 
స్ఎం గా కూరోచాపెటాటీలనే  ఉదేదేశంతోనే నా ఈ ప్రయాణానిని కొనసాగిస్్తనానిను.మాకైతే  జనసేన అధనేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు పిఠాప్రం నందు పోటీచేయాలని మా అభిల్ష 
జనసైనికుల మరియు నియోజవర్గ ప్రజల అభిల్ష కూడా.దానికోసం ఎంతవరకు అయనా కషటీపడతాం ఆయనకు తోడుగా నిలుసా్తం.కళ్యూణ్ గారు పిఠాప్రానికి రాని పక్ంలో కళ్యూణ్ 
గారు స్ట్ ఎవరికీ ఇచిచా మీరు వ్ళళుకి మీ సపోర్టీ నీ ఇవ్వండి అంటే వ్ళళుకి మేము మా సపోర్టీ నీ అంద్ంచడానికి రఢీ అయేయూ వచాచాం జనసేనకు.అధనాయకుడు చెపిపున మాటను 
తపపుకుండా ప్టిసా్తం.

శతఘ్నిన్యూస్: త్వరలో పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ ప్రారంభం కాబోతుంద్ దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని 

మీ అభిప్రాయం? 

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : చాల్ ఆసకి్తకరంగా ఉంటుంద్. వైజాగ్ మరియు శ్రీకాకుళం నందు జరిగినదాని కనాని పెదదే 

సకెసీస్ అవుతంద్ అని దృఢంగా నము్మతునానిము.ఈ యాత్ సకెసీస్ అవ్్వలని మొటటీమొదటిగా ఆ దేవదేవుని 
సనినిధకి ప్దయాత్తో వెళ్ళుం మాకే  జనసైనికులు నీరాజనాలు పటాటీరు ఇంక వచేచా ఆ జనసేనుడిని 
ఎవరైనా అపగలరంటారా?  అంతా శుభమే జరుగుతుంద్. పెదదే సకెసీస్ అవుతుందండి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయనా మీరు గ్రామసాథాయ 

వరకు వెళళుగలుగుతునానిరా?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : మనం వెళలా మార్గం కరక్టీ అయతే శకు్తలనీని కలిపి మనకి సపోర్టీ చేసా్తయ అననిద్ నిజమే 
అనిపిస్్తంటుంద్. నేను వచిచానప్పుడు ఒకకాడినే కానీ జనసేన అననిద్ ఒక కుటుంబంగా  వెళ్్తంద్ ప్రతీ  కారయూక్రమాలను లోకల్ మీడియా చాల్ సపోర్టీ నీ ఇచిచా అందరికీ చేర్ల్ సహకారం 
అంద్స్్తంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరుపు ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటునానిరు?

డ్కటీర్ శ్రీధర్ :నియోజవర్గం తరుప్న నేను కచిచాతంగా చెపపుగలను ఈ సారి  పిఠాప్రం  జనసేన జెండా కచిచాతంగా 
రపరపల్డుతుంద్.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురించి మీ అభిప్రాయం చెపపుండి? 

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : I am very impressed with శతఘ్ని న్యూస్. ఎందుకంటే మనకంటూ ఒక ప్పర్ ఉండాలి, 

మనకంటూ ఒక మీడియా ఉండాలని అనుకుంటుంద్ . శతఘ్ని  న్యూస్ నీ ప్ర్టీ సా్తపించలేదు ప్ర్టీలో ఉనని జనసైనికులు 
సాథాపించారు .మనసా వ్చా కర్మణా వ్ళ్ళు అంతా జనసేనను ప్రమోట్ చేయడం, నాకుల్ంటి కొత్తగా వచిచాన వ్ళళుని కూడా ఎటువంటిద్ ఆశంచకుండా ఉండడం చూస్కుంటే చాల్ 
హరిషించతగ్గ విషయం. రాష్టంలో జరుగుతునని ప్రతీ కారయూక్రమానిని కూడా హైల్ సరుకాష్లేటింగ్ డిజిటల్ ప్పర్ గా  అదు్తంగా రాణిస్్తంద్.శతఘ్ని న్యూస్ టీమ్ మొత్తంకి ప్రతేయూకంగా నా 
అభినందనలు.

శతఘ్నిన్యూస్: ప్ఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచేచా సందేశం? 

డ్కటీర్ శ్రీధర్ : అందరికీ కూడా మనం రాజకీయాలననిద్ ఎద్ ఒక రోజు ఎలక్న్ తో పోయేద్ ఆ ఒకకా రోజు నువు్వ తీస్కునే నిరణాయం 5 సంవతసీరాల నీ జీవితానిని నిరణాయసా్తద్  నిజానికి 
మనము అయదు సంవసీరాలేగా అని అనుకోవడానికి కూడా లేదు.గాడిద ఎకికా పద్ నిమిష్టలే కారణమవుతుంద్ కానీ అద్ చేసిన విధ్వంసం ఆ కార్ నాశనానికే కారణం అవుతుంద్.
మనము చూసాము గత ఒకకా ఛాన్సీ ఒకకా ఛాన్సీ అని వచాచాడు పోనీలే కదా ఒకకా ఛాన్సీ ఏ కదా అని ఇసే్త మొత్తం రాష్ట్రానేని అతల్కుతలం చేసి నాశనం చేసేశాడు.ఇటువంటి పరిసిథాతులోలా 
రాబోయే కాలంలో నెక్సీ్ట ముఖయూమంత్రి గా కళ్యూణ్ గారు వచిచానప్పుడు కూడా మొదటి రండు సంవతసీరాలు కూడా కళ్యూణ్ గారు చాల్ స్రాగుల్ అవ్్వలిసీన పరిసి్తతి కూడా ఉంటుంద్. 
ఫస్టీ వీళ్ళు చేసిన damages ని రికవర్ చేస్కుంటూ మనం మళ్ళు కొత్తగా బిల్్డ చేస్కోవ్లిసీన పరిసి్తతి అయతే ఉంద్.కనుక ఓట్ వేసే ముందు నా నాయకుడు చెప్పుడనో లేదంటే నాకు 
100రూప్యలు ఇచాచాడనో, 1000 రూప్యలు ఇచాచాడనో కాకుండా  వ్ళ్ళు ఇచిచాన డబ్్లిని తీస్కోండి తప్పులేదు ఎందుకంటే ఈ ప్ర్టీలనీని ఇచేచాద్ కూడా మీ దగ్గర దొంగలించిన 
డబ్్లే కాబటిటీ తీస్కోండి కానీ విటే వేసే ముందు మీ మనః సాక్షి ఎద్ చెబితే దానికి వేయండి ర్పటి మీ పిలలాల భవిషయూతు్తకి ఎవరు వసే్త బాగుంటుంద్ అని ఆలోచించి ఆ ఓట్ ను 
వినియోగించుకోవ్లని ప్రజలందరికీ విజ్ఞపి్త చేస్్త మీ Dr శ్రీధర్ పిల్లా..,

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

శుక్రవారం, 20 జనవరి 2023
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