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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 గ్రేటర్ వరంగల్ ప్రెసిడంట్ శ్రీ బైరి వంశి కృష్ణ తో ఈ వారం శతఘ్నిన్యూస్  జనసేన తో 
నా ప్రయాణం...

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీందుగా జనసేన పార్టీ కోసీం ఎీంతో కషటీ పడుతూ, ఎన్ని సేవా కారయూక్రమాలు చేస్తూ, 
ప్రజల్లోకి జనసేనని మరీంత బలీంగా తీస్కువెలలోడానికి కృషి చేస్తూనని,  జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ వరీంగల్ ప్రెసిడీంట్ 
గా భాదయూతలు నిర్వహిస్తూనని మీకు మా జనసేన శతఘ్నిన్యూస్ తరపున అభినీందనలు తెలియజేస్తూననిీం.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీందుగా మీ గురీంచి మరయు మీ కుటీంబీం గురీంచి చెప్ీండి?
వీంశీ కృష్ణ : న పేరు వీంశీ కృష్ణ. జనసేన పార్టీ గ్రేటర్ వరీంగల్ ప్రెసిడీంట్ గా బాధయూతలు చేపడుతుననిను. మా 
ననని గారు రటైర్డ్ రైల్్వ ఎీంపాలోయ్, మా అమ్మ గారు గృహిణి.  మాకు ఎటవీంటి పొలిటికల్ బాయూక్ గ్ీండ్ ల్దు. 
మా కుటీంబీం నుీంచి మొటటీమొదటిగా రాజకీయాల్లో కి వచిచిన వయూకితూ నేనే.  నకు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఒక సిసటీర్ . నేను 
డిపలోమా ల్ కీంప్యూటర్స్ చేశాను, చెన్నిల్ డి ఎఫ్ టెక్ చేశాను, అది ఒక ఫిలిీం డైరెక్షన్ కోర్స్.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీ సటీడీస్, జాబ్స్ గురీంచి మాకు తెలియజేయీండి?
వీంశీ కృష్ణ : నేను ప్రస్తూతీం ఎటవీంటి జాబ్ చెయయూట్లోదు. నేను ఒక ఫిల్్మ మేకర్ అవా్వలని న డ్రీమ్. నేను ఇీంటర్ 
ప్రతూ చేసిన తరా్వత, డిపలోమా ల్ కీంప్యూటర్ చేశాను. తరా్వత డి ఎఫ్ టెక్ కోర్స్ చేశాను. న సటీడీస్ ప్రతూయిన 
తరా్వత ఒక షార్టీ ఫిల్్మ తీశాను. తెలీంగాణల్ 150 మూవీస్ సెలెక్టీ చేసేతూ అీందుల్ ల్ మాకు సేటీట్ ఫస్టీ వచిచిీంది, 
తెలీంగాణ హోమ్ మినిసటీర్ గారచే అవార్డ్ కూడా పొీందాను.

 
టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ఫిల్్మ ఇీండస్ట్రీకే  పరమితీం కాకుీండా రాజకీయాల్లోకి ఎీందుకు వచ్చిరు, దీనికి గల కారణీం? 
వీంశీ కృష్ణ : న డ్రీమ్ సినిమా డైరెక్షన్ . నేను కొనిని కథలిని కూడా రాసి పెటటీకుననిను. నేను సినిమాలనే కాకుీండా 
రాజకీయాల్లోకి రావడానికి గల కారణీం పవన్ కళ్యూణ్ గారు పార్టీ ఆవిరాభావీం రోజు చెప్్నటవీంటి మాటలు ననుని 
కటిటీపడేశాయి. అీంత పెద్ద వయూకేతూ కుటీంబానిని వదిలి రణరీంగీంల్కి అడుగు పెటిటీ, సమాజీం కోసీం బలీంగా పని 
చేయాలనే సీంకల్ీంతో జనసేన పార్టీని స్థాప్ీంచ్రు. అలీంటిది నేనీందుకు ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవకూడదు 
అని పార్టీల్ చేరాను.  ప్రజలకి అపు్డు జనసేనని అరథాీం కాకపోవచ్చి కానీ,  ఇపు్డు ప్రజలకి జనసేనని ఆశయ 
సిదా్ధీంతాలు చ్ల నచ్చితుననియి, ఎీందుకీంట్ ఆ సిదా్ధీంతాలల్ ప్రజలకి వృధా కలిగేది ఏదీ ల్దు. ప్రజలు చ్ల 
బలీంగా నమ్మతుననిరు, కేవలీం పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే వార యొకకు సమసయూలకి పరషాకురాలు చూప్స్తూరని. జనీంల్కి 
జనసేన బలీంగా వెళతూీంది. అవినీతి రాజయూమేలుతునని ఈ రోజుల్లో ధరా్మనిని పాటిీంచే జనసేన సమాజానికి చ్ల 
అవసరీం. మనీం చూసినటలోయితే కొనిని రాజకీయ పార్టీలు యువతని కేవలీం ఓటలో కోసీం వినియోగీంచ్కుీంటననియి,  
ఉపాధి హామీల్ కలి్స్తూమని యువతని మోసీం చేస్తూననిరు.  పవన్ కళ్యూణ్ గారు రాజకీయీంగా అధికారీం చేపడితే 
యువతకి బీంగారు భవిషయూతుతూ ఉీంటీంది,  అని కళ్యూణ్ గార వెీంట నడవడీం జరగీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: తెలీంగాణల్ ప్రస్తూతీం ఉనని ప్రభుత్వ పరపాలన ఎల ఉీంది? రాబోయే రోజుల్లో తెలీంగాణల్ 
జనసేన ఎల ఉీండబోతుీంది? 
వీంశీ కృష్ణ : తెలీంగాణల్ కొతతూ ప్రభుత్వీం ఏర్డి ఇప్టికీ ఎనిమిది సీంవతస్రాలు అవుతుీంది. కెసిఆర్ గారు కేవలీం  
హామీలు ఇచిచి కొనిని వరాగాలకే వాటిని పరమితీం చేస్తూననిరు, మర  మిగతా వరాగాల పరసిథాతి ఏీంటి? మనీం మఖయూీంగా 
వరీంగల్ ల్ చూస్కుననిటలోయితే, డబుల్ బెడ్ీం హౌసెస్ కటిటీీంచే నిరా్మణీం ప్రతూయినప్టికీ ఏ ఒకకు లబ్్ధదారులకు 
వాటిని పీంచ ల్దు. అీండర్ గ్ీండ్ డ్రైనేజీ కటిటీస్తూనననిరు అది చేయల్దు, 20 గీంటలు వర్ీం పడితే వరీంగల్ ప్రజలు 

వేరే ఊరలోకి తరలి వెళ్లోలిస్న పరసిథాతి. తెలీంగాణ ప్రభుత్వీం 100% విఫలీం అయిపోయిీంది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు ఏ పార్టీని నమే్మల ల్రు. ప్రజల్లోకి జనసేనని ఆశయ సిదా్ధీంతాలు 
మనీం క్షేత్ర స్థాయి వరకు చేరసేతూ రాబోయే రోజుల్లో జనసేనకి తెలీంగాణ ల్ మీంచి భవిషయూతుతూ ఉీంటీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: కెసిఆర్ ప్రభుత్వీం తెలీంగాణల్ బలీంగా ఉీంది అని అీంటీంటారు ఇది 
ఎీంతవరకు నిజీం? 
వీంశీ కృష్ణ : తెలీంగాణ ల్ కెసిఆర్ గార ప్రభుత్వీం బలీంగా ఉీందని కేవలీం వార యొకకు సీంత 
మీడియా ఛానల్స్ తప్్తే ఇీంకెవ్వరూ చెప్రు. ప్రజల్లోకి వెళితే తెలుస్తూీంది కెసిఆర్ గార పరపాలన 
ఎటవీంటిదో.  కేసిఆర్ ప్రభుత్వీం బలీంగా ఉీంట్ మొనని దుబాబాక, హుజురాబాద్ ల్ ఓడిపోయే వారు 
కాదు. హుజురాబాద్ ల్ కొనిని వీందల కోటలో ఖరుచి పెటిటీనప్టికీ ఓడిపోయారు. ప్రజలు 2014ల్ 
కెసిఆర్ కషటీపడాడ్డు అని అధికారీం ఇచ్చిరు. కానీ ఇపు్డు ప్రజలకు అరథామవుతుీంది, నీతులు, విధులు, 
నియమకాలు అని చెప్్నటవీంటి కెసిఆర్ ఎకకుడికి వెళిలో పోయాడు అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తూననిరు. 
తెలీంగాణ ప్రజలు కేస్టఆర్ ప్రభుతా్వనిని నమ్మడీం మానేశారు. ఈ ప్రభుత్వీం కేవలీం మీడియాల్, 
సోషల్ మీడియాల్ మాత్రమే బలీంగా ఉీంది, ప్రజల్లో కేస్టఆర్ బలీంగా ల్రు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ప్రజల్లోకి జనసేన ని మరీంత బలీంగా తీస్కువెళలోడానికి చేస్తూననిటవీంటి 
పనులు అీంట్ సోషల్ మీడియా ని బాగా ఉపయోగీంచ్కోవడీం, పార్టీ నుీంచి వచేచిటవీంటి 
కారయూక్రమాలు ఎప్టికపు్డు చేపటటీడీం వీంటివి మీరు ఎపు్డూ చేస్తూీంటారా? 
వీంశీ కృష్ణ : మేమ అనిని కారయూక్రమాల్లో చ్రుగాగా పాలగాీంటాీం. స్నీల్ నయక్ అనే వయూకితూ ఆత్మహతయూ 
చేస్కుీంట్ వారకి అీండగా ధరాని, కోచ్ ఫ్యూకటీర్ ల గురీంచి 30 గీంటలు దీక్ష కూడా చేపటటీడీం  జరగీంది. సమసయూ ఉీంట్ జనసేన ఉీంటీంది అనే నినదానికి కటటీబడి చ్ల సమసయూలపై 
పోరాటాలు చేసి వాటికి పరషాకురాలు వెతికే దిశగా పని చేస్తూననిీం. ఏ అవకాశానిని వృధా చేయకుీండా వినియోగీంచ్కునేల పనిచేస్తూననిీం. ఒక ఆదివారీం రోజు మా ఇీంచ్ర్జ్ స్మన్ 
గారు  జనీంల్కి జనసేన అనే కారయూక్రమానిని చేపటాటీరు. మేడారీం జాతర ల్ కూడా ప్రజలకి సహాయపడే విధీంగా పని చేస్మ.  ప్రతి ఇీంటి గడప కి మేమ వెళిలో పవన్ కళ్యూణ్ 
సిదా్ధీంతాలు వివరీంచి, మా పార్టీ విధి విధానలు ఏమిటని చెప్్న తరా్వత ప్రజలకే వార యొకకు నిర్ణయీం వదిల్స్తూీం. జనీంల్కి చైతనయూీం తీస్కొచేచి దిశగా మేమ వరీంగల్ ల్ కృషి 
చేస్తూననిీం.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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టీం శతఘ్నిన్యూస్: తెలీంగాణల్ రైల్్వ కార్మకుల దీక్షల్ మీరు మద్దతు తెలిపారు , దీని యొకకు పరషాకురీం ఎీంత 
వరకు వచిచిీంది? 
వీంశీ కృష్ణ : ఈ సమసయూ గత 30 ఏళలోగా నడుసోతూీంది. ఈ సమసయూపై ఎప్టికపు్డు పరషాకురీం కోసీం సపోర్టీ 
చేశాీం. మేమ వాళ్ళకి ఇచిచిన మాట అధినేత వద్దకు మీ సమసయూని చేరచి ఢిల్లో అధికారులతో మాటాలోడి దీనికి 
పరషాకురీం వచేచి దిశగా కృషి చేస్తూమని వాళలోకి మేమ చెప్డీం జరగీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్:  ఇలీంటి సమసయూలు వసేతూ జనసేన పార్టీ దా్వరా పరషాకురీం దొరుకుతుీంది అని మీరు 
భావిస్తూననిరా? 
వీంశీ కృష్ణ : కచిచితీంగా జరుగుతుీంది. పవన్ కళ్యూణ్ గారు తలుచ్కుీంట్ జరగీందీంటూ ఏమీ ల్దు, జనసేన 
తోనే జరుగుతుీంది కానీ కొీంచెీం సమయీం పడుతుీంది. పవన్ కళ్యూణ్ గార వలలో కోల్డ్ ఫ్యూకటీర్ 100% వస్తూీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: ఇపు్డు తెలీంగాణల్ ప్రధాన సమసయూ రైతులు మరయు ధరణి పోరటీల్, దీని గురీంచి మీరు 
ఏీం చెపాతూరు?
వీంశీ కృష్ణ : అవును ప్రస్తూతీం తెలీంగాణల్ రైతులకు చ్ల సమసయూలు ఉననియి. ధరణి పోరటీల్ గురీంచి 

కూడా మాటాలోడదాీం అనుకుీంటనీం. జనీంల్కి జనసేన అనే కారయూక్రమానిని తీస్కుననిది ఇలీంటి సమసయూలపై జనసేన ఉీంటీంది అని ప్రజలకు తెలియజేయడీం కోసమే. దీనికోసీం 
ప్రతేయూకీంగా ఒక నీంబర్ కూడా ఉీంది. మా జనీంల్కి జనసేన ఒక మఖయూ నినదీం “సమసయూ మీది సమరీం మాది”. ఇటవీంటి సమసయూలపై పోరాటీం చేయడీం కోసీం జనసేన ఇపు్డు 
మీందుీంటీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: కరోన సమయీంల్ తెలీంగాణల్ ప్రజలకి జనసేన ఏవిధీంగా అీండగా ఉీంది?
వీంశీ కృష్ణ : కోవిడ్ ఫస్టీ వేవ్ సమయీంల్, మోడీ గారు లక్ డౌన్ ప్రకటిీంచిన రోజు నుీంచి జనసేన తరపున ప్రజలకి 
అీండగా నిలబడడాడ్ీం. మొదట్లో మాకు తెలియల్దు ప్రజలు పస్తూలతో ఇబబాీంది పడుతుననిరని, నకు ఒక ఫ్ీండ్ దా్వరా 
తెలిసిీంది, నకు ఆ విషయీం తెలియగానే ఒక టీం ని బ్ల్డ్ చేసి 53 రోజులు (లీంచ్ మరయూ డిననిర్) అననిదానీం చేయడీం 
జరగీంది. ఎీంతో మీంది పేషీంట్స్ కి కూడా ఫుడ్ సపె్లో చేస్ీం.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: శ్రీ ఆకుల స్మన్ నయకత్వీంల్ గ్రేటర్ వరీంగల్ ల్ జనసేన పుీంజుకోబోతుీందా?
వీంశీ కృష్ణ : 100% రాబోయే రోజుల్లో జనసేన చ్ల రెటలో బలీంగా తయారవుతుీంది. 2001ల్ టిఆర్ఎస్ పుటిటీనపు్డు 
2009 ఎలక్షన్స్ ల్ టఆర్ఎస్ పోట చేయల్దు. కానీ 2014 ల్ పుటిటీనటవీంటి జనసేన 2019 ఎనినికల్లో పోట చేసిీంది. శ్రీ స్మన్ నయకత్వీంల్ వరీంగల్ ల్ జనసేన మరీంత 
మెరుగుపడిీంది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా శ్రీ స్మన్ సపోర్టీ మాకు ఉీంటీందని హామీ ఇచ్చిరు. రాబోయే ఎనినికల్లో జనసేన పోట చేస్తూీందని స్మన్ గారు మాకు మాటిచ్చిరు. ఆ 
విషయీంల్ కళ్యూణ్ గారతో కూడా మాటాలోడతాను అని చెపా్రు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: తెలీంగాణల్ దళిత బీందువు ఏ విధీంగా ఉీంది? 
వీంశీ కృష్ణ : దళిత బీంధువు అనేది కేవలీం ఉదిరాబాద్ ఎనినికల కోసీం మాత్రమే పెటాటీరు. వరీంగల్ ల్ ఏ ఒకకురకీ దళిత బీంధువు రాల్దు, అమలు కూడా కాల్దు, ఏ ఒకకురని అపె్లో 
చేస్కోమని కూడా చెప్ల్దు. దళిత బీంధువు అనేది కేవలీం ఎనినికల సటీీంట్. దళితులు అీంట్ కెసిఆర్ కి ఎటవీంటి ప్రేమ ల్దు. కళ్యూణ్ గారు అనిని మతాలని ,కులలని ఒకే విధీంగా 
చూస్తూరు. మనీం చూసినటలోయితే “కామన్ మాయూన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్” ఏరా్ట చేసినపు్డు మీరు వెనక ఫ్లోకీస్ మీద చూసి ఉీంట్ అీంబేదకుర్ గార బొమ్మ చూడవచ్చి. లీండన్ కి వెళి్ళనపు్డు 
కానీ ఎకకుడికి వెళి్ళన అీంబేదకుర్ గార ఆశయాలు నరవేరేచి దిశగా పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎపు్డూ పని చేస్తూరు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ఉననిత చదువులు చదువుకొని పవన్ కళ్యూణ్ గార అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ప్రజల్లో మరీంత చైతనయూీం తీస్కురావడానికి ప్రయతినిస్తూననిరు. అలగే జనసేన 
అధికారీంల్కి రావడానికి మీరు ఎటవీంటి కారాయూచరణ రూపొీందిస్తూననిరు?
వీంశీ కృష్ణ : ల్నిది ఉననిటలో చెప్డీం మన పార్టీకి చేతకాదు, మనీం అల చెప్ల్ీం. ఇపు్డు ఉనని పరసిథాతుల్లో జనసేన పార్టీ తెలీంగాణ ల్ నర్మల్ యాకిటీవ్ ల్ ఉీంది. జనసేనని 
జనీంల్కి మరీంత చేరువ చేసే విధీంగా తెలీంగాణా సేటీట్ ఇీంచ్ర్జ్ శ్రీ శీంకర్ గౌడ్ నయకత్వీం ల్ రామ్ తాలూర, వరీంగల్ ఇనచిర్జ్ స్మన్ ఆద్వరయూీంల్ గాని జనసేన పార్టీ 100% 
రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద పీట వేయడానికి సిద్ధీంగా ఉీంటీంది. మా యొకకు కారాయూచరణ నయకులతో చరచిీంచబడుతుీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టీల్ మీరు జనసేనని ఆశయ సిదా్ధీంతాల కోసీం కషటీపడుతుననిరు. కానీ  కొీంతమీంది పదవీ వాయూమోహీంతో పార్టీలు మారుతుీంటారు. అలీంటి వారకి 
మీరు ఇచేచి సమాధానీం?
వీంశీ కృష్ణ : పదవుల కోసీం మేమ తాపత్రేయ పడితే, 2014 నుీంచి 2021 వరకు చూసి 2021ల్ కమిటలు వేశారు. మాపై నయకులని ఏ రోజు మాకు పదవి వెయయూీండి అని 
అడగల్దు. పదవులు కేవలీం రాజకీయీంగా ఎదగడానికి వాడుకునే వి తప్్ీంచి ఇీంకేమీ ల్దు. శ్రీ కళ్యూణ్ కి పదవి కావాలి అనుకుీంట్ అపు్డు టిడిప్ హయాీంల్, మోడీ హయాీంల్  
తీస్కునేవారు. కానీ నీ ఆయన తీస్కోల్దు, ఆయనకి కావాలిస్ీంది పదవులు కాదు ప్రజలకి ఏదో చేయాలనే తపన. మిగతా పార్టీలు ఎటవీంటి ప్రల్భాలకు మాపై రుది్దన జనసేన పార్టీని 
వదిల్ ప్రసకేతూ ల్దు. కళ్యూణ్ గార లీంటి వయూకితూ వెీంట నడుస్తూీంనీందుకు మాకు గర్వీంగా ఉీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ గారు మీ పై పెటిటీనటవీంటి బాధయూతలను సక్రమీంగా నిర్వరతూస్తూననిరు. మహా శతఘ్ని న్యూస్ గురీంచి మీ అభిప్రాయీం తెలియజేయీండి?
వీంశీ కృష్ణ : మీడియా అమ్మడుపోతునని ఈరోజుల్లో, శతఘ్ని న్యూస్ లీంటి ఒక నిజాయితీ కలిగనటవీంటి న్యూస్ ఛానల్ ని రన్ చేస్తూననిటవీంటి ప్రతి ఒకకురకి పేరుపేరున న 
అభినీందనలు. ఒకపకకు జాబ్ చేస్కుీంటూ కళ్యూణ్ గార ఆశయాలను ప్రజల్లోకి తీస్కు వెళ్లోలనే ఉద్్దశీంతో పెటిటీనటవీంటి శతఘ్నిన్యూస్ పేపర్ కి న కృతజ్ఞతలు.
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