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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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 అరకు పార్లమంట్ ఇంచార్గ్జ్ శ్రీ డ్. వంపూరి గంగులయయూ తో శతఘ్నిన్యూస్ జనసేన తో నా ప్రయాణం

శతఘ్నిన్యూస్: ముందుగా జనసేన పార్టీ కోసుం ఎుంతో కషటీ పడుతూ, ఎన్ని సేవా 
కారయూక్రమాలు చేస్తూ, ప్రజల్లోకి జనసేనని మరుంత బలుంగా తీస్కువెలలోడానికి కృషి 
చేస్తూనని,  అరకు పారలోముంట్ ఇుంచార్గ్జ్ గా భాదయూతలు నిర్వహిస్తూనని మీకు మా జనసేన 
శతఘ్నిన్యూస్ తరపున అభినుందనలు తెలియజేస్తూననిుం.

శతఘ్నిన్యూస్: ముందుగా మీ గురుంచి మరయు మీ కుటుంబుం గురుంచి చెప్ుండి?
గుంగులయయూ: న పేరు డా. వుంపూర గుంగులయయూ . జనసేన పార్టీ అరకు పారలోముంట్ 
ఇుంచార్గ్జ్ గా బాధయూతలు చేపడుతుననిను.
న బారయూటీచర్, నకు మగుగ్రు పిలలోలు...బాబు ఆుంధ్ర యూనివరసిటీ ల్ ఎుంబిఏ , ఒక 
పాపా డిస్టీన్సి ల్ డిగ్రీ చదువుతుుంది , రుండో పాప ఆుంధ్ర యూనివరసిటీ ల్ ఎుంఎస్సి 
చదువుతుుంది. నకు ఒక తమముడు, ఇద్దరు చెల్లోలు ఉననిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ గురుంచి మాకు తెలియజేయుండి?
గుంగులయయూ: నేను ఒక ట్రైబల్ ని,  నేను ప్రస్తూతుం ఎటవుంటి జాబ్ చెయయూట్లోదు. 
నకు ఒక గాయూస్ కుంపెనీ ఉుంది. వయూవసాయ భూమలు కూడా ఉననియి.  న బిజినెస్ 
అుంత మా బ్రదర్ చూసాతూరు. నేను పొలిటికల్ ఆకిటీవిటీస్ చేస్తూ, ప్రజా ఉదయూమాలు 
ల్ కూడా పాలగ్ుంటననిను. చిననిప్టి నుుండి స్కుల్సి ల్ విద్యూర్ద నయకుడి గ 
ఉుంటూ, ప్రజా ఉదయూమాల్లో పెరగిన వాడిని.  మాకు ఒక ఆరగ్నైజేషన్ ఉుంది గిరజన 
హకుకుల పరరక్షణ సమితి ( ఓపిజిఆర్). ఓపిజిఆర్ అదయూక్షుడు గ పనిచేసని పనిచేస్న 
సమయుంల్ గిరజనులకు సుంబుంధుంచిన అనేక అుంశాలపై పోరాటుం చేయటుం 
జరగిుంది. ఒక పకకున సమసయూలపై పోరాటుం చేస్తూ , గిరజన హకుకులపై బలమైన 
పోరాటుం చేస్న వయూకితూగా నకుంట ప్రత్యూకమైన సాథానుం ఏర్డిుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: వాయూపార రుంగల్ ఉనని మీరు రాజకీయాల్లోకి ఎుందుకు వచాచారు, దీనికి గల కారణుం? 
గుంగులయయూ: శ్రీ మగాసాటీర్ చిరుంజీవి ప్రజారాజయూుం నుుండి నేను రాజయకీయాల్లో  మీద, మగా ఫ్యూమిలీ మీద నకు ఉననిటవుంటి వయూకితూగత అభిమానుం మీద రాజకీయాల్లో 
ప్రవేశుంచటుం జరగిుంది. ఈరోజు వరకు నేను ప్రజాక్షేత్ుం ల్ నే ఉననిను. పార్టీ ని బల్పేతుం చేయటుం, పార్టీ ఆశయాలు ను ప్రజల్లోకి తీస్కెళలోటుం కోసుం త్రికరణ స్ది్దగా 
పనిచేస్తూననిను. అుందుల్ బాగుంగా 2019 ల్ పాడేరు ఎమల్యూ టికెట్ ఆశుంచిన నకు రాజకీయ పరణామాల కారణుంగా,  శ్రీ పస్పుల్టి బాలరాజు  పార్టీ ల్ చేరటుం 
తో పార్టీ నిర్ణయుం మేరకు అధనయకుని మాట్ శరోద్రయూుంగా వెననికికు తగగ్టుం జరగిుంది. అదే సమయుంల్ ఎుంపి జనసేన అబయూర్ద వెనకికు తగగ్టుం తో 2019 ల్ జనసేన 
ఎుంపి అబయూర్దగా, పార్టీ కోసుం పోటీ చేయటుం జరగిుంది. ఓటిుంగ్ శాతుం తగిగ్న కూడా, తెలుగుదేశుం ల్ కుంద్ర ముంత్రి గ చేస్న శ్రీ కిశోరే చుంద్ర దేవ్, ప్రస్తూత వైస్పి స్టిటీుంగ్ 
ఎుంపి లకు దీటగానిలబడి పోటి ఇవ్వడమే కాకుుండా, ప్రతయూర్ద పార్టీ అబయూరుధులకు గటిటీబదులు ఇవ్వటుం జరగిుంది. ప్రస్తూత స్టిటీుంగ్ ఎుంపి కి గిరజన సమసయూలపై గాని, గిరజన 
హకుకులపై గాని, చటటీలపై గాని, బౌగోళిక స్థాతి గతులపై గాని ఆచార వయూవహారలపైన ఎటవుంటి అవగాహన కూడా ల్ని మహిళా ఎుంపీ గా కొనసాగుతుుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అరకు నియోజకవరగ్ుంల్ జనసేనల్కి చేరకలుఎకుకువ జరుగుతుననియి. 
దీనికి గల ప్రధాన కారణుం?
గుంగులయయూ: మైద్న ప్ుంతానికి, గిరజన ప్ుంతానికి చాల వయూతాయూసుం ఉుంటుంది.  
మైదన ప్ుంతుంల్ ఉుండే సదుపాయాలు (రవాణా, కమ్యూనికషన్సి) గిరజన 
ప్ుంతాల్లో ఉుండవు. సరైన సదుపాయాలు ల్నప్టికీ గిరజన సమసయూలు వెలుగుల్కి 
తీస్కురావటుంల్ కానీ, ప్రజల అవసరాలకు సుంబుంధుంచి మద్దతు ఇచే అుంశుం ల్ 
గాని..ఈ మదయూ కులాలు పై చిచ్చా రేపే విదుంగా కుల దృవీకరణ పత్రాల విషయుంల్ 
మారు్లు తీస్కోచిుంది ఇవనిని ఒక కోణుం అయిత్ జీఓ03 అనేది 2000 సుంవతసిరుంల్ 
ఈ ప్రభుత్వుం తీస్కోచిుంది. ఈ జీఓ03 ప్రకారుం గిరజన ప్ుంతముంతా 5వ షెడ్యూల్ 
ప్ుంతానికి సుంబుంధుంచిన ప్ుంతుం...ఇుందుల్ గిరజన ప్ుంతుంల్ సర్వహకుకులు 
గిరజనులకు మాత్మే చెుందుతాయి కారణుం అుందరు గిరజనులు కాబటిటీ. దీని ప్రకారుం 
ఐటీడిఎ ప్రకారుం జరగే రక్రూటముుంట్ ల్ గిరజనులకు  మాత్మే చెుంద్లి. ఈ జిఒ 
మీద గిరజనేతరులు మాకు కూడా హకుకుకలి్ుంచాలని కోర్టీ వెళ్ళటుం,  రాష్ట్ర ప్రబుత్వుం వాదన వినిపిుంచటుంల్ విఫలుం చెుందటుంల్, జిఒ ను స్ప్రీమ్ కోర్టీ కొటిటీవేయటుం 
జరగిుంది. ఈ జిఒ కోసుం ప్రజల్లో నమముకుం పెరగి. పార్టీల్కి అనేక చేరకలు జరుగుతుననియి. ప్రజా సమసయూలపై పోరాటుం చేయటుం తో అనేక ముంది చేరుతుననిరు. 
ఇుందుకు ఉద్హరణగా వాకపలిలో గ్రాముం మొతతూుం తెలుగుదేశుం, వైస్పి పార్టీల నుుండి మాకుమముడిగా పార్టీ ల్కి చేరటుం జరగిుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: గిరజనులు పుండిుంచిన పుంటకు గిటటీబాట ధర కలి్ుంచాలని మీరు చేస్న రైతు సభ పై ప్రభుత్వుం చేపటిటీన చరయూలు? 
గుంగులయయూ: గిరజనరైతులు పుండిస్తూననిపుంటలకు, సేకరస్తూనని అటవీ ఉత్తుతూలకు సరైన గిటటీబాట ధరల్క రైతులు అలాలోడిపోతుననిరని, 

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

పుండిుంచిన పుంటకు సరైన ధర ల్క ఎటవుంటి గతయూుంతరుం ల్క ఇవాళ చటటీ వయూతిరేక పుంట సాగు చేపడుతుననిరని, పుండిుంచిన పుంటకు గిటటీబాట ధర కలి్ుంచాలని 
సభల్ కోరటుం జరగిుంది . ఈ మదయూ కాలుంల్ గిరజన సహాకార సుంసథా నుుండి చైరమున్ గా ఎనినికైన సా్వతి రాణి, గిరజన ప్ుంతుంల్ ప్రశనిుంచి పస్పు , మిరయాలు, 
కాఫీఉత్తుతూల మీద గిటటీబాట ధర ప్రకటిుంచటుం జరగిుంది. దీనిని మేమ జనసేన విజయుం గ చెప్గలను.

శతఘ్నిన్యూస్: టూరజుం అనేది అరకు ప్రధాన రవిన్యూ , టూరజుం అనేది గిరజనులకు ఎుంత వరకు ఉపయోగపడుతుుంది? 
గుంగులయయూ:  రవిన్యూ అనేది ప్రధానుంగా గవరనిముంట్ కు మాత్మే వెళుతుుంది. బొర్రా కవ్సి రవిన్యూ కూడా ప్రభుత్వమే తీస్కుుంటుంది తప్ చ్టటీపకకుల గ్రామాలను 
మాత్ుం  అభివృధ చేయటుం ల్దు. పద్ముపురుం గారడెన్సి గాని, టూరజుం గెస్టీ హౌస్ ల్ , బొర్రా కవ్సి ల్ గని కాలోస్4  ఉద్యూగులుగా గిరజనులను తీస్కుననిరు గాని, పెద్ద 
పోస్టీలు ల్ ఎకకుడ గిరజనులను తీస్కోల్దు. టూరజుం వలలో కలచార్ దెబ్బతిుంటుంది తప్గిరజనులకు ఎటవుంటి ఉపయోగుం ల్దు. దీనిపై గిరజనులకు ఉపయోగపడేలా 
ఒక ప్రణాళిక రూపొుందిుంచి ప్రభుత్వుం ముందుకువెళా్ళలి. 

శతఘ్నిన్యూస్: విశాఖ ఉకుకును ప్రైవేటీకరణను వయూతిరేకిస్తూ జనసైనికులతో కలిస్ 
మానవహారుం గా ఏర్డి నిరసన వయూకతూుం చేసారు.  మీరు ఒక ఎుంపి అయుుంట్ 
మీరు పారలోముంట్ ల్ ఏ విదుంగా పోరాటుం చేసేవారు?
గుంగులయయూ: గిరజన ప్ుంతుం నుుండి అనేక ముంది ఈరోజు స్టీల్ పాలోుంట్ ల్ 
ఉదయూగాలు చేస్తూననిరు. విశాఖ స్టీల్ పాలోుంట్ ప్రభుత్వ రుంగ సుంసథా లా కొనసాగిత్ 
రజరే్వషన్ లు వసాతూయి. విశాఖ ఉకుకును ప్రైవేటీకరణను వయూతిరేకుంగా జనసేన 
తరుపున , శ్రీ పవన్  కళాయూణ్  అద్్వరయూల్ ఎటవుంటి పోరాటానికైన స్ద్దుం గా 
ఉననిుం.

శతఘ్నిన్యూస్: ఆదివాస్ గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కలి్ుంచటుంల్ వైస్పి ప్రబుత్వుం పూరతూగా విఫలమైుంది. రాబోయే రోజుల్లో జనసేన అధకారుంల్కి వసేతూ 
ఆదివాస్లకు నయూయుం చేయగలరని భావిస్తూననిరా?
గుంగులయయూ: ఖచితుంగా జనసేననయూయుం చేస్తూుంది. పాడేరు నియోజకవరగ్ుం ల్ చిుంతపలిలో నుుండి స్ల్రు కు వెళ్్ళ రోడుడె తీస్కొుంట్ అది గ్రావెల్ రోడుడె ల ఉుంది తపి్త్ 
తారు రోడుడె వేసే పరస్థాతి ల్దు అకకుడ. ఇప్టివరకు ఈ ప్రబుత్వుం రాష్ట్రానికి ఏమి చేస్ుంది ల్దు, కనీసుం ఎకకుడ రోడుడె మరమతుతూలు గాని, రోడులో వేయటుం గాని చేయటుం 
జరగల్దు. కుంద్ర ప్రబుత్వుం వేస్న రోడులో కూడా తన ఖాతాల్ వేస్కుుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం. ఇప్టికి కొనిని గ్రామాల్లో డోలి తో ప్రజలను తీస్కెళా్ళలిసిన పరస్థాతి. కొనిని 
గ్రామాల్లో ఆస్పత్రి కి వెళా్ళలుంట్ డోలి మోత ఉపయోగిుంచాలి. థీని వలలో ప్ణ  నషటీుం కూడా జరుగుతుుంది. ఈ ప్ుంతుం ల్ అభివృదిధు జరగటుంల్దు అనేద్నికి ఇది ఒక 
ఉద్హరణగా చెప్వ్్వచ్.

శతఘ్నిన్యూస్: బాకె్సిట్ మైనిుంగ్ కు వయూతిరేకుంగా ఉదయూముం చేయటానికి మీ దైరయూుం ఎవరు?   
గుంగులయయూ: గిరజన హకుకులు , గిరజన జాతి నకు అుండ. నకు పవన్ కళాయూణ్ గార ఇచిచాన 
దైరయూుం మరయు జనసేన పార్టీ న వెనుక ఉుంది అనని ఆతమువిశా్వసుం,  బాకె్సిట్ మైనిుంగ్ 
కు ఈ ఉదయూముం చేయటానికి నకు ఉనని దైరయూుం. బాకె్సిట్ మైనిుంగ్ అనేది ప్రైవేట పరుం 
కాకుుండా గిరజనులకోసుం జనసేన పోరాటుం అనేది చేస్తూుంటాుం

శతఘ్నిన్యూస్: రాష్ట్రుం ల్ ఎుంతోముంది రాజకీయ నయకులూ ఉుండగా, మీరు పవన్ కళాయూణ్ 
గారనే నమముటానికి గల కారణుం?
గుంగులయయూ: శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ మచచాల్ని, ఏ రకమైనటవుంటి సా్వరధుుం, ఏ రకమైన ఆల్చన ల్నటవుంటి  తనకునని సర్వ స్ఖాలు ఒదులుకుని జీవతానిని ప్రజలక అుంకితుం 
చేస్న వయూకితూ. చుంద్ర బాబు నయుడు అయిత్ మోసుం చేసే మనిషి, మాటలు చెప్టుం ల్ దిటటీ సుందేహుం ల్దు. జగన్ మోహన్ రడిడె మాట తప్ను మడుం తిపా్ను అననిరు 
కానీ మాట తపా్రు మడుం తిపా్రు. ఉద్యూగస్తూలు నిరసన్ చేస్తూుంట్ ద్ని పకకుద్ర మళి్ళుంచడానికి జిలాలోల విభజన ప్రసాతూవన తీస్కువచారు. జిలాలోల ప్రకటనతో పూరతూ 
శాస్త్రీయత ల్కుుండా ఇషటీుం వాచినటటీ విభజిుంచారు. ప్రతీ సుంవతసిరుం జాబ్ కాయూల్ుండరు అననిరు. గడిచిన రుండేళలోల్ ద్ని ఊసే ల్దు. ఒక న్టిఫికషన్ ల్దు. ఆకరకి 
జీతాలు ఇవ్వల్క రటైరముుంట్ రుండు సుంవతసిరాలు పెుంచారు.  రాష్ట్రానికి మేలు జరగాలుంట్ ఒకకు పవన్ కళాయూణ్ ద్్వర మాత్మే అని ఈ సుందర్బుంగా చెపుతూననిను. గిరజన 
నిధులు పకకుద్ర పడుతునని ఎవరు ద్ని మీద స్ుందన ల్దు, ఒకకు పవన్ కళాయూణ్ మాత్మే ఆ నిధులు గురుంచి మాటాలోడటుం జరగిుంది. ఆ నిధులు కవలుం గిరజనులకు 
మాత్మే ఉపయోగిుంచాలని అయన చెప్టుం కూడా ఆయనకు గిరజనుల సమసయూలపై ఆయనకు ఉనని బాదయూత  ఆయనపై నమముకుం కలగటానికి ఒక కారణుం.

శతఘ్నిన్యూస్: వైజాగ్ ని మ్డు రాజదనుల్లో ఒకటిగా ఎుంచ్కోవటానికి కారణుం అకకుడ ఉనని మౌలిక సదుపాయాలు తో జగన్ రడిడె ప్రభుత్వుం ఎకుకువ అవినీతి చేయోచ్, 
అనని ద్నిపై మీ అభిప్యుం?
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గుంగులయయూ: వైజాగ్ ల్ ప్రభుత్వ భూమలు కానివ్వుండి, బుంజరు భూమలు వలలో కానివ్వుండి వైస్పి వైజాగ్ ల్ భూ దుంద్ 
దురక్రమనలకు పాల్డుతుుంది. ప్రభుత్వుం పేరు చెపేతూ సామానయూ ప్రజలు బయపడుతునని పరస్థాతి ఏర్డిుంది. ప్రసాుంతానికి మారు 
పేరు ఐన వైజాగ్ ఇపు్డు ప్రసుంతతను కోల్్యిుంది. ఇకకుడ ప్రజలు ఎవరు కూడా వైజాగ్ రాజద్ని ఉుండాలని కోరుకోవటుం 
ల్దు. అమరావతి నుుండి పాలన సాగిస్తూుంట్నే వైస్పి ఇనిని అరాచకాలు చేస్తూుంట్, వైజాగ్ నుుండి చేసేతూ ఇుంక ఎుంత అరాచకుం 
జరుగుతుుంద్ అని ప్రజలు బయబ్ుంతులకు గురవుతుననిరు. 2024ల్ జనగణన జరగిత్ అస్ుంబ్లో మరయు పారలోముంట్ సాథానలు 
మారు్లు చెుందే అవకాసుం ఉుంటుంది. పారలోముంట్ ని జిలాలో కుంద్రుంగా చేస్కుని పరపాలన చేస్తూననిపుడు, జనగణన జరగిన 
తరువాత ఈ పారలోముంట్ సాథాననినిజగన్ రడిడె garu ఎుం చేసాతూరో చూడాలి.

శతఘ్నిన్యూస్: గిరజన శాఖ ముంత్రి  పుష్ శ్రీవాణి సుంత నియోజకవరగ్ుం ల్ బాలికలు బయటకు రాల్ని పరస్థాతి. దీని పై మీ 
అభిప్యుం ?
గుంగులయయూ: సుంత నియోజకవరగ్ుం ల్ కూడా ఆడపిలలోలకు రక్షణ కలి్ుంచల్ని గిరజన శాఖ ముంత్రి  పుష్ శ్రీవాణి, రాష్ట్రుంల్ విదయూ 
సుంసథాలల్ ఎటవుంటి రక్షణ కలి్సాతూరు. పుష్ శ్రీవాణి నిజమైన గిరజన మహిళా కాదు ముంత్రి మీద ఆరోపణలు ఉననియి. సుంత 
నియోజకవరగ్ుం ల్ బాలికపై అతాయూచారుం జరగిత్ పటిటీుంచ్కొని మహిళా ముంత్రి ఎుందుకు అనేది తెలియటుంల్దు .

శతఘ్నిన్యూస్:  ప్రజలు మారు్ కోరుకుుంటననిరు అని మీరు భావిస్తూననిరా?
గుంగులయయూ: రాష్ట్రుంల్ ప్రజలు ఓట వేస్నుందుకు ప్రసాచాతపుం పడుతుననిరు. ఒకకు అవకాశుం అని అడిగిన 
వారకీ అవకాశుం ఇచినుందుకు తగిన శాస్తూ జరగిుందని ప్రజలు వాపోతుననిరు. మారు్ అనేది జనసేన 
ద్్వరా మాత్మే వస్తూుందని ప్రజల్లో నమముకుం అనేది ఏర్డిుంది. శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ ద్్వరా మాత్మే మారు్ 
వస్తూుందని, మారు్ కోసుం జనసేన ఎుం చేసాతూధో అనేది మేమ ప్రజల్లోకి బలుంగా తీస్కెళి్ళ , జనసేన 
పార్టీ గెలుపు కోసుం కృషి చేసాతూమని ఈ సుందర్ుంగా చెపుతూననిను. నయకుల నుుండి రపోర్టీ తెపి్ుంచ్కుని 
మాటాలోడే వయూకితూ కాదు శ్రీ పవన్ కళాయూణ్. అరకు ల్ ఐదు రోజులు ఉుంది గిరజన గ్రామాల్లో తనే పరయూటన్ 
చేస్ వార సమసయూలు తెలుస్కొని, వార ఆచార వయూవహరాలు తెలుస్కునని ఏకైక పార్టీ నయకుడు శ్రీ పవన్ 
కళాయూణ్. 

శతఘ్నిన్యూస్: రాష్ట్రుంల్ సుంచలనమైన  ల్ దుడిడె మరణాలు 
వెనుక , ప్రభుత్వుం తీరు ?
గుంగులయయూ: చాల ఘోరుం ల్ దొడిడె మరణాలు. ముండల కుంద్రానికి 45 కి.మీ దూరుం ల్ ఉనని గ్రాముంల్ జీలుగు కలులో 
తాగటుం తో జరగిన ప్రమాదుం ల్ 5గురు వయూకుతూలు ప్ణాలు కోల్్వటుం జరగిుంది. అుందుల్ మగుగ్ర్ వయూకుతూలు బతిక 
అవకాశుం ఉనని, ఆయిల్ ల్క పోవటుం తోమేమ ఇవ్వల్మ అని చెప్టుం కవలుం ప్రభుత్వ వైపలయూుం గా చెప్వ్చ్. ఇవి 
కవలుం ప్రభుత్వుం హతయూలు అని నేను కచిచాతుంగాచెపాతూను. ఇప్టకి వారకీ నషటీ పరహారుం ఇవ్వకపోగా, సమసయూపై ఎటవుంటి 
స్ుందన ల్దు. గిరజనులు అుంట్ ఎుంత చిననిచూపో ఈ సుంఘటనతో చెప్వ్చ్.

శతఘ్నిన్యూస్: అరకు పారలోముంట్ అభయూరధు గా ఉననిమీరు, పవన్ కళాయూణ్ మీ మీద పెటిటీన బాదయూతలు ఎుంతవరకు నివ్రహిస్తూననిరు?
గుంగులయయూ: నేను రాజకీయాల్లో ఫుల్ టైుం గా నే ఉననిను. శ్రీ పవన్ కళాయూణ్ న మీద పెటిటీన బాదయూతలు శకితూ వుంచన 
ల్కుుండా కృషి చేసాతూను. జనల్లోకి ఇుంకా పార్టీ తీస్కెళ్ళటానికి చేయవలస్న కృషి చేస్తూననిను. అుందుల్ బాగుంగా శ్రీ అలూలోరు 
స్తారామ రాజు  పాడేరు జిలాలో ల్ న సుంత నిధులతో ఏరా్ట చేస్న పార్టీ కారాయూలయుం నిరముుంచటుం జరగిుంది. త్వరల్ 
పార్టీ కారయూలయుం ప్రరుంబిుంచటుం జరుగుతుుంది. చ్టూటీ పకకుల ప్రజలు వచిచాన  కూడా ఇబ్బుంది కలగగుుండా ఉుండటానికి 
కారాయూలయుం నిరముుంచటుం జరగిుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురుంచి మీ అభిప్యుం?
గుంగులయయూ: పెద్ద పత్రికలు సైతుం రటర్నిస్ ఆశుంచి మాత్మే పై చేస్తూననియి.  మీడియా అమముడుపోతునని ఈరోజుల్లో, శతఘ్ని న్యూస్ లాుంటి ఒక నిజాయితీ కలిగినటవుంటి 
న్యూస్ ఛానల్ ని రన్ చేస్తూననిటవుంటి మీకు అభినుంధనలు. సామానయూ వాణి ని వినిపిుంచేది ఒకకు శతఘ్నిన్యూస్  మాత్మే. శతఘ్నిన్యూస్ వార ప్రయతానినిని నేను 
మనస్్రతూగా అభినుందిస్తూననిను.  ఒకపకకు జాబ్ చేస్కుుంటూ కళాయూణ్ గార ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీస్కు వెళాలోలనే ఉదే్దశుంతో పెటిటీనటవుంటి శతఘ్నిన్యూస్ పేపర్ కి 
న కృతజ్ఞతలు.
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