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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, NRI 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 జనసేన తో నా ప్రయాణం.!
 
జనసేన పార్్ట కృష్ణాజిల్్ల సంయుకతు కారయూదరిశి శ్రీ ఈమని క్షోర్ తో ఈ వారం శతఘ్నిన్యూస్  జనసేన తో నా ప్రయాణం...

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టీ కోసీం అహర్నిశలు కషటీ పడుతూ, పార్టీని మర్ీంత బలోపేతీం 
చేయడానికి కృషి చేస్తూ, ఒక జనసైనికుడి నీంచి జనసేన పార్టీ కృష్ణాజిల్లా సీంయుకతూ కారయూదర్శిగా 
నియమితులైన శ్రీ ఈమని కిషోర్ కి మరొక సార్ అభినీందనలు, నమసాకారములు...

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీ కుటీంబీం గుర్ీంచి చెప్ీండి?
ఈమని కిషోర్: మా నానని గార్ పేరు ఈమని సతయూనారాయణ, అమ్మ గార్ పేరు ఈమని ఆదిలక్ష్మి, 
బ్రదర్ పేరు ఈమని సాయి కుమార్. మాది ఒక మధయూ తరగతి కుటీంబీం.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ప్రజలకి అీండగా నిలుస్తూ ఎన్ని సేవా కారయూక్రమాలు చేస్తూనానిరు. దీనికి 
మీ ఇనిస్పిరేషన్ ఎవరు? మీరు చేసినటవీంటి కొనిని సేవా కారయూక్రమాలు ప్రజలకి వివర్ీంచీండి.
ఈమని కిషోర్: నాకు ఎప్టికీ పవన్ కళ్యూణ్ గారే ఇనిస్పిరేషన్. 
ఉదా: కాలేజ్ స్టీడీంట్స్ దగ్గర నీంచి పెద్ద వాళలా దాకా మా నియోజకవర్గీంలో ఏ సమసయూ ఉనానిగాని, 
అట వైసిపి వాళలా దగ్గర్కి వెళ్లాన, ఇట టిడిపి దగ్గర్కి వెళ్లాన సమసయూ పర్ష్కారీం అయ్యూ స్చనలు 
కనిపిీంచడీం లేదు, కేవలీం జనసేన తోనే మన సమసయూలకు పర్ష్కారీం దొరుకుతుీందని ప్రజలు 
భావిస్తూనానిరు, నము్మతునానిరు. 

గవరనిమీంట్ ఎయిడడ్ కాలేజీల సమసయూలోలా ర్సీంట్ గా ఒక ఇష్యూ జర్గీంది, ఇట వైసిపి, టిడిపి కి ఆ 
కాలేజీలో పారటీ్నర్షిప్ ఉీంది కానీ ఏమీ చేయలేని పర్సిథితి, దీనిని ఎయిడడ్ కాలేజీ కిీంద ఉీంచడానికి మద్దతు 
తెలిపే విధీంగా కూడా ఎటవీంటి బాధయూతలు ఆ ఇరు పార్టీ వాళ్లా చెయయూలేదు, అకకాడి స్టీడీంట్స్ జనసేన 
పార్టీ మాత్రమే దీనిని పర్షకార్ీంచగలరని మీ వలలా మాత్రమే ఈ సమసయూ తీరుతుీంది మీరు ఎటిటీ పర్సిథితులోలా 
మాకు సపోర్టీ చేయాలని కోరుకుీంటనానిీం అని అనానిరు. జనసేన పార్టీ తరఫున 2-3 రోజులు ధరానిలు 
చేపటిటీ, జాయిీంట్ కలెకటీర్ గార్ని కూడా పిలిపిీంచి, ఆ కాలేజీని ఎయిడడ్ గానే కొనసాగీంచే మారా్గలు 
చేపట్టీము. రోడులా, పెనషినలా, స్టీడీంట్స్ సమసయూలపై పోరాట్లు చేసి వాటికి పర్ష్కారీం దొర్కే దిశగా 
జనసేన పార్టీ తరఫున కృషి చేశాము. ప్రజలు మమ్మలిని మనస్ఫూర్తూగా దీవిీంచారు. సామానయూలమైన 
మేము ప్రజలకి ఇీంతల్ ఉపయోగపడుతునానిమీంటే అది కేవలీం శ్రీ పవన్  కళ్యూణ్ వలేలా.  జనసేనాని 
ఆశయ సిదా్ధీంతాలు పాటిస్తూననిీందుకు గర్విస్తూనానిీం.
 
టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ఉననితమైన చదువులు చదివినా మీరు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ వెీంట నడుస్తూనానిరు. 
2024 లో జనసేన విజయీం సాధిస్తూీందని ప్రజలు నము్మతునానిరా? 

ఈమని కిషోర్: నాకు పవన్ కళ్యూణ్ గార్ ఆశయ సిదా్ధీంతాలు అీంటే నచిచి నేన జనసేన పార్టీలో చేరాన, జనసేనాని ప్రజలకు ఏదైనా చెయాయూలి అనే తపన 
నాకు చాల్ స్ఫూర్తూనిచిచిీంది. ఎీంత చదువుకునని ప్రజలకి ఏదొక రూపీంలో సహాయ 
పడాలి అనే కోర్క శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ దావిరా నెరవేరుతూీంది. 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి కారయూకరతూలు, జనసైనికులు చాల్ బలీం. కళ్యూణ్ సార్ ఆీంధ్రప్రదేష్ 
లో, తెలీంగాణలో ప్రతి సమసయూపై పోరాటీం చేస్తూ , వాటికి పర్ష్కారీం తెచేచి దిశగా 
కృషి చేస్తూనానిరు. జనాలోలాకి కచిచితీంగా మారు్ అనేది వచిచిీంది. జనీంకి జనసేన కావాలి 
అని ప్రతి ఒకకారూ కోరుకుీంటనానిరు. జనసేన పార్టీని కేవలీం పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
భరోసాగా పెటటీకుీండా, ప్రతి కారయూకరతూ కూడా సోషల్ మీడియా కే కాకుీండా, ఇీంటిీంటికి 
జనసేనాని ఆశయ సిదా్ధీంతాలు చేరే విధీంగా కషటీపడాలి, కషటీపడుతునానిరు, ప్రజలు 
దీనికి ఆకర్షితులవుతునానిరు. ప్రజలు 2024 లో జనసేన అధికారీంలోకి రావాలని 
కోరుకుీంటనానిరు. జనీంకి ఏది నిజమో ఏది అబద్దమో చాల్ అరథిమవుతుీంది. 
జనసేన పార్టీకి రాబోయ్ కాలీంలో మీంచి భవిషయూతుతూ ఉీంటీంది. తదావిరా జనసేన 
పార్టీ జనసేనాని ఆశయాలతో ప్రతి కారయూకరతూ, జన సైనికుడు, వీర మహిళలు ముీందుకు 
నడుసాతూమని మరొకసార్ తెలియజేస్తూనానిన.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ గారు 2019 ఎనినికలోలా సామానయూలకు ఎమ్మలేయూ,  ఎీంపీగా పోట చేయడానికి  అవకాశీం కలి్ీంచారు. మగా ఫ్యూమిలీ 
విధేయుడైన మీరు ఆ అవకాశానిని ఉపయోగీంచుకునానిరా?
ఈమని కిషోర్: లేదు. నాకు అవకాశీం పార్టీ తరపు నీంచి వచిచిీంది, కానీ నేన 2018-19 సీంవతస్ర కాలీంలో పరస్నల్ ఇష్యూస్ వలలా ఫుల్ టీం పార్టీ కోసీం 
పని చేయడానికి కొనిని నెలలు కేట్యిీంచ లేకపోయాన. ఇీందువలలా నేన ఆ అవకాశానిని తిరసకార్ీంచడీం జర్గీంది. ఆ రోజున జగ్గయయూపేట నియోజకవర్గీంలో 
ముీందు నీంచి పార్టీ కోసీం పనిచేస్తూనని ఒక వయూకితూ టికెట్ ఆశీంచి, ఈరోజు వేరే పార్టీ లో చేర్నప్టికీ కూడా, కనీసీం మొహీం తెలియనప్టికీ నియోజకవర్గ 
ప్రజలు దగ్గర దగ్గరగా 17000 ఓటలాతో జనసేన పార్టీకి సావిగతీం చెపా్రు. మేము పదవుల కోసీం ఆశీంచి జనసేనలోకి వచిచినటవీంటి వయూకుతూలీం కాదు. పార్టీని 
ప్రజలోలాకి తీస్కువెళ్ళే దిశగా , పవన్ కళ్యూణ్ సార్ ఆశయ సిదా్ధీంతాలలో నడిచే వయూకుతూలీం. కళ్యూణ్ సర్ ఎపు్డూ చెపుతూీంట్రు, కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కొనసాగంపు 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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నా జనసైనికులు కనాని, పదవులు శాశవితీం కాదని. జనసేనాని ఆశయాలు 
ప్రజలకి చాల్ మీంచి అవగాహన తీస్కొసాతూయి. సామానయూలు చాల్మీంది 
ఎమ్మలేయూలు గా పోట చేశారు, ఇది కేవలీం జనసేన తోనే సాధయూీం. జనసేనానీ 
యొకకా ఆశయీం యువతని, యువశకితూని ముీందుకు తీస్కొచిచి ప్రజలకి 
మీంచి చేయాలని.
 

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టీ చేపటేటీ కారయూక్రమాలోలా మీ నియోజకవర్గీంలో 
జనసైనికుల యొకకా పాత్ర ఏ విధీంగా ఉీంటీంది? 
ఈమని కిషోర్: జనసైనికులు మేము ఎటవీంటి కారయూక్రమీం చేసిన మాకు 
ఎపు్డూ సపోర్టీ గా నిలుసాతూరు. ప్రతి ఒకకా జనసైనికుడు మోటివేషన్ తో, 

ఇనిస్పిరేషన్ తో పార్టీ కోసీం వర్కా చేసాతూరు. మనీం వచిచిీంది పవన్ కళ్యూణ్ గార్ సిదా్ధీంతాలు నచిచి, ఆయన ఆశయాలు 
సిదా్ధీంతాలు జనాలోలాకి తీస్కు వెళ్ళేలనే ఉదే్దశీం ఉననివాళ్లా. మా టీం 20-25 మీంది ప్రతిరోజు ఏ సమసయూ ఉనాని కానీ 
ఇకకాడ ఈ సమసయూ ఉీంది దీనిపై మనీం స్ీందిీంచి సమసయూ పర్షకార్ీంచేల్ చెయాయూలి అని ఉతాస్హీంగా చెపాతూరు. మాకు 
జనసేన పార్టీ, జనసైనికులు, వీరమహిళలు తరుపు నీంచి కూడా మీంచి సపోర్టీ ఉీంటీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జగ్గయయూపేట నియోజకవర్గీంలో మీరు సమసయూలపై గళీం ఎతుతూతునానిరు, ఇల్గే కృష్ణా జిల్లాలో 
అనేక సమసయూలు ఉనానియి, ఆ సమసయూలపై పోరాట్నికి మీరు ఏ విధీంగా కారాయూచరణ రూపీందిస్తూనానిరు?
ఈమని కిషోర్: మా కృష్ణా జిల్లా అధయూక్షులు శ్రీ బీండ్రెడిడి రామకృషణా నాయకతవిీంలో మేము ఎన్ని సమసయూల పై పోరాటీం 
చేశాీం. అల్గే మా నియోజకవర్గ సాథియిలో ప్రధాన కారయూదర్శి మురళీధర్, అీందరీం కలిసి కృష్ణా జిల్లా వాయూపతూీంగా 
ఎన్ని సమసయూల పై పోరాటీం చేసినటటీ వీంటి సీంఘటనలు ఎన్ని ఉనానియి. రామకృషణా గార్ సపోర్టీ మాకు ఎపు్డూ 
ఉీంది. ఎకకాడైనా సమసయూ ఉీందని మాకు తెలిసేతూ అకకాడికి వెళ్లా ఆ సమసయూ నెరవేరే వరకూ కూడా పర్ష్కారీం తెచేచి 
దిశగా ఆయన నేతృతవిీంలో పని చేస్తూనానిము, అది ఎటవీంటి సమసయూ అయినా ఆ సమసయూపై పర్ష్కారీం తెచేచి దిశగా 
పార్టీ ఎపు్డు పనిచేస్తూీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: ర్సీంట్ గా మనీం చూసినటలాయితే కృష్ణాజిల్లాలో గుడివాడ లో సీంక్ీంతి సీంబరాలు నిరవిహిీంచి, 
కొడాలి నాని ల్ీంటి వయూకుతూలు ఎకకాడో గోవాలో జర్గేటవీంటి కాయూసిన్ పద్ధతిని తీస్కొచాచిరు, దీనిపై మీ స్ీందన?
ఈమని కిషోర్: ఇది చాల్ దురదృషటీకరమైన విషయీం. తెలుగువారు ఎీంతో ఘనీంగా, సాీంప్రదాయీంగా 
చేస్కునేటవీంటి సీంక్ీంతి పీండుగన, ఈ కొడాలి నాని ల్ీంటి వయూకుతూలు వార్ అనచరులతో ఇషటీీం వచిచినటటీ 
గోవా కలచిర్ ని తీస్కొచిచి మన సాీంప్రదాయానిని అవమాన పర్చారు. ఇకకాడ ఏీం జర్గీంది అని ప్రశనిసేతూ? ఏమీ జరగలేదు, అవి రాజకీయ కుట్రలు అని చెపి్ 
హైదరాబాదులో కూరుచిీంట్రు. ఏమైనా జర్గతే పెట్రోల్ పోస్కుీంట్, రాజకీయాల నీంచి తపు్కుీంట్ అని సవాల్ చేసాతూరు. పార్టీ నాయకులు, కారయూకరతూలు 
పూర్తూగా వీడియో ప్రూఫ్ చూపిీంచినా మేమేమీ చేయలేదు మా తపు్ లేదు అని అీంటనానిరు. జనీం తిరగబడినపు్డు మాత్రమే ఇల్ీంటి రాజకీయ నాయకులకు 
బుది్ధ వస్తూీంది. గుడివాడ ప్రజలు కూడా తెలుస్కుీంటనానిరు. మీరు రాసి పెటటీకోీండి “కృష్ణాజిల్లా 2024 లో మొటటీమొదటిగా ఓడిపోయ్ది, అనౌన్స్ చేసేది 
కొడాలి నాని పేరే” , ఇది ఖచిచితీంగా జర్గ తీరుతుీంది.
 
టీం శతఘ్నిన్యూస్: కాయూసిన్ అీంటే అనిని జూద క్రీడలు ఒక చోట ఉీండడీం. ఈ కలచిర్ కి యూత్, ఆడవారు గాని అలవాట పడితే వార్ జీవితాలు నాశనీం 
అవుతాయి. మళీలా ఇల్ీంటివి ర్పీట్ అవవికుీండా జనసేన పార్టీ ఎల్ీంటి కారాయూచరణ రూపీందిస్తూీంది?

ఈమని కిషోర్: మీరు అననిది వాసతూవీం. యూత్, ఆడవారు గాని ఈ కాయూసిన్ 
కలచిర్ కి అలవాట పడి కొీంతమీంది జీవితాలు కుడా నాశనీం చేస్కానని 
సీంఘటనలు చాల్ ఉనానియి, డబుబు పోగొటటీకొని, కుటీంబాలకి దూరమై 
ఇీంట్లా వాళలాని ఇబబుీంది పెటటీడీం. ఇల్ీంటి ఒక కలచిర్ ని దూరీంగా పెట్టీలిస్న 
అధికారులే వీటిని ప్రోతస్హిస్తూనానిరు. కేవలీం వీటిని జనసేన పార్టీ ఏ కటటీడి 
చెయయూగలదు. గుడివాడ నియోజకవర్గీంలో మా జనసేన కారయూకరతూలు కుడా 
స్ీందిీంచారు. తప్కుీండా ఇటవీంటివి మరొకసార్ పునరావృతీం కాకుీండా 
రామకృషణా గార్ నాయకతవిీంలో అతన రూపీందిీంచినటవిీంటి కారాయూచరణతో 
ముీందుకు వెళ్తూీం.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: కృష్ణా జిల్లాలో అధికార పార్టీ మీంత్రులు ఎపు్డు పేకాట 
కలాబులా నడిపిస్తూ ఉీంట్రని అీంట్రు. ఇది ఎీంత వరకు నిజీం? అయితే జనసేన 
అధికారీంలోకి వసేతూ దీనిని కటటీడి చెయయూగలదని మీరు భావిస్తూనానిరా?

ఈమని కిషోర్: తప్కుీండా జనసేన అధికారీంలోకి వసేతూ వీటిని కటటీడి చేస్తూీంది. మన జనసేన పార్టీ 7 సిధా్ధీంతాలు 
మీకు తెలిసే ఉీంట్యి, ఆ సిదా్దీంతాలకి లోబడే జనసేనని జనీంలోకి తీస్కావెళ్తూనాము. ఈ మీంత్రులు కేవలీం బూతు 
మీంత్రులు, పేకాట మీంత్రులు. మా దర్ద్ీం ఏీంటీంటే ఇల్ీంటి మీంత్రులు కృష్ణాజిల్లాలో చాల్ వరకు ఉనానిరు. మళీలా 
ఇల్ీంటి వాళ్లా పవన్ కళ్యూణ్ గార్ కోసీం మీడియా ముీందు వయూకితూగతీంగా విమరశిలు చేసాతూరు. వాళ్లా చేసిన తపు్లు వార్కి 
గురుతూీండవు, పవన్ కళ్యూణ్ గారు అది ఇది అని లేనిపోనివి చెపి్ మాట్లాడే ఇల్ీంటి వయూకుతూలు, ఆ రోజున పవన్ కళ్యూణ్ 
గార్ అీండతో గెలిచి ఈరోజు కళ్యూణ్ గార్ని ప్రశనిస్తూనానిరు. ఈ కాయూసిన్ పద్దతిని ఆీంధ్ర ప్రదేశ్ లోకి తెచిచి ఇష్టీ రాజయూీంగా 
పర్పాలిస్తూ, జనీం నీంచి సొము్మ రాబటటీకొని మళీలా అదే డబుబుని జనాలకి పీంచి అధికారీంలోకి వస్తూనానిరు. వీటికి 
చెరమ గీతీం పాడే రోజు అతి దగ్గరలోనే ఉీంది, అది కేవలీం జనసేన పార్టీ దావిరానే సాధయూమవుతుీంది. మా పార్టీ వచాచికా 
ఇటవీంటి కలాబుబులని అర్కడతాీం. జనసేన పార్టీ రాగానే వీర్ యొకకా అడ్రస్ గలలాీంతైపోతుీందని మీకు తెలియజేస్తూనానిీం.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టీ కొనిని కారయూక్రమాలు చేపడుతూ ఉీంటీంది. అది అధికార పార్టీ కుడా చాల్ వరకు చెయయూని 
పర్సిథితి. జనసేన పార్టీకి మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినప్టికి సోషల్ మీడియా వేదికగా చాల్ కారయూక్రమాలు చేపడుతూ 
ఉీంట్రు. కేవలీం ఇల్ీంటి కారయూక్రమాలు చేసేతూనే జనసేన పార్టీ అధికారీంలోకి రాగలదని మీరు అనకుీంటనానిరా? 
ఈమని కిషోర్: అల్ ఏమి లేదు. జనీం ఎల్ ఉనానిరు అీంటే, వైసీపీ, టడీపీ ఎన్ని దశాబా్దల నీంచి వాళలాలో వాళ్లా 
కొటిటీమిటటీలవుతూ, వాళ్లా కాకపోతే వీళ్లా అని చెపి్ ఇప్టివరకు అదే ట్ీండ్ నడుస్తూ ఉీంది. జనాలోలా కచిచితీంగా మారు్ 
వచిచిీంది. ఇపు్డు ప్రజలకి జనసేన అవసరీం అని ప్రజలే తెలుస్కుీంటనానిరు. ప్రజల తరపున పోరాడలసిన అవసరీం 
మానకుీంది. ఏ సమసయూ ఉనాని గార్ అకకాడ జనసేన ఉీంటేనే మనకి పర్ష్కారీం వస్తూీందని ప్రజలు భావిస్తూనానిరు.
ఉదా: కాయూసిన్, రోడులా, స్టీడీంట్స్, రాజధాని రైతులు, విశాఖ సీటీల్ పాలాీంట్ ఇల్ ఎటవీంటి సమసయూలు ఉనాని పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు వాటికి పర్ష్కారీం వెతికే దిశగా పోరాటీం చేస్తూనానిరు. ఇపు్డు ఉద్యూగస్తూలు రోడ్ మీద పడడి పర్సిథితి, ఇపు్డు వార్కి 
సమసయూకి పర్ష్కారీం కుడా కేవలీం జనసేన పార్టీ. ఎకకాడ సమసయూ ఉీంటే అకకాడ జనసేన పార్టీ ఉీంటీంది. జనసేన పార్టీని 
అధికారీంలో కూరోచి పెటేటీ దిశగా ముీందు వెళ్తూీం. 

టీం శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎపు్డూ సామానయూల నీంచి నాయకులు తయారవావిలి అని చెపుతూీంట్రు. మీరు 
ఇపు్డు జనసేన పార్టీలో ఒక నాయకుడిగా ఎదుగుతునానిరు. అల్గే జనసైనికులని, యూత్ ని గాని నాయకులిగా తీర్చి దిదే్దీందుకు మీరు ఎటవీంటి కసరతుతూ 
చేస్తూనానిరు?
ఈమని కిషోర్: నేన జనసేన పార్టీ లో మొదటి నీంచి ఒక సామానయూ కారయూకరతూనే. నాకు 
ఎటవీంటి రాజకీయ అీండదీండలు లేవు. నేన ఇప్టి వరకు ఈ సిథితికి రాగలిగాన అీంటే 
ఫ్యూమిలీ సపోర్టీ నాకు చాల్ ఉీంటీంది. నేన ఉననితమైన చదువులు చదువుకునాని గాని, 
మా అబాబుయి ఎకకాడికైనా వెళ్లా మీంచి ఉద్యూగీం సీంపాదిీంచుకొని, హాయూపీగా ఉీండాలని 
మా తలిలాదీండ్రులు ఆలోచిీంచకుీండా, మా అబాబుయి  జనాలకి ఉపయోగ పడుతునానిడని 
వారు తోడా్ట నాకు అీందిీంచారు. ఒక జనసైనికుడిగా ఉనని ననని పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
దగ్గరకి తీస్కావెళ్ళే మీరు పార్టీ కోసీం చాల్ బాగా పని చేస్తూనానిరు కిషోర్ గారు అని నాకు 
కళ్యూణ్ సార్ చెపా్రీంటే, అది కేవలీం మా నియోజకవర్గీంలో ఉనని జనసైనికులు, మా 
కుటీంబీం యొకకా ప్రోతాస్హీం వళ్లా మర్యు సహయ సహకారీం వళ్లా. నేన ఈరోజున 
సీంయుకతూ కారయూదర్శిగా నియమిీంచబడాడిన అీంటే అది మా నియొజవర్గ నాయకులు, 
జనసైనికుల ప్రోతాస్హీం వళ్లా. ర్సీంట్ గా మీండల అధయూక్షులని కుడా నియమిీంచారు, 
అతన కుడా ఒక సామానయూ మధయూ తరగతి కుటీంబానికి చెీందిన వయూకేతూ. ఆ పార్టీలో ఈ 
పార్టీలో తిననివాడికి జనాల సమసయూలు అర్ధీం కావు. ఒక సామానయూ కుటీంబీం నీంచి 
వచిచిన వయూకితూకే సామానయూ ప్రజలు ఎటవీంటి ఇబబుీందులు పడుతునానిరు, వార్కి మనీం 

ఏీం చెయయూగలీం అని వాళలాకి మాత్రమే తెలుస్తూీంది. పవన్ కళ్యూణ్ గార్ మాటలు దృషిఠిలో పెటటీకొని 
అల్ీంటి ఒక సామానయూ వయూకితూనే మీండల అధయూక్షులుగా నియమిీంచాము. అటవీంటి కారయూకరతూలిని 
నాయకులుగా తయారుచేస్తూనానిము. కషటీీం తెలిసిన వయూకుతూలే జనసేనలో ఉీంట్రు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మా జనసేన పార్టీ శతఘ్ని 
న్యూస్ గుర్ీంచి మీ అభిప్రాయీం తెలియచేయీండి. 
ఈమని కిషోర్: శతఘ్ని టీంతో నాకు చాల్ 
అనబీందీం ఉీంది. జనసేనానీ కోసీం శతఘ్నిన్యూస్ 
దావిరా ఏదైన సమాచారీం వసేతూ అది ఆఫీషియళ్ 
న్యూస్ గానే మేము భావిసాతూీం. శతఘ్ని న్యూస్ 
మీంబర్స్ చాల్ బాగా కషటీ పడుతునానిరు. గ్రామ 
గ్రామానా జనసేనలో ఎకకాడ ఏీం జరుగుతుీందని 
అపేడిట్ మాకు అీందిస్తూనానిరు. శతఘ్నిన్యూస్ కి 
మీంచి ఆరాధన లభిస్తూీంది. ప్రతీ గ్రామ గ్రామాన 
ప్రతీ ఇీంటికి శతఘ్ని న్యూస్ వెళ్లాలని మనస్్ర్తూగా 
కోరుకుీంటనానిన.
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