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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, 
నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం 
పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే చక్కని 
వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

యూఏఈలో ఉంటూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను సిద్ధంతాలను నితయూం 
ప్రజలలోనిక్ తీస్కువెళ్ళడ్నిక్ ఎంతో కృషి చేస్తు... యూఏఈలో ఉననిటువంటి ఏడు 
రాష్ట్రాల జనసైనికులను ఏకం చేసేందుకు “యూఏఈ - జనసేన” ను స్థాపంచి తదవారా 
క్డ్ని బాధితులకు ధన సహాయం, ఇళ్్ళ కాలిపోయిన నిరుపేదలకు నితాయూవరాలను 

అందించడం, ఇళ్్ళ లేని వారిక్ ఈళ్్ళ నిరి్మంచుకోవడ్నిక్ సహకారమందించడం 
ఇలా ఎన్ని సేవా కారయూక్రమాలను చేసిన ప.గననివరం నియోజకవరాగానిక్ చందిన 

“పెనుమాల జాన్ బాబు” గారితో ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జాన్ బాబు 

గారితో జనసేనతో నా ప్రయాణం ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం 

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం జాన్ బాబు గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?  
జాన్ బాబు: శతఘ్ని న్్స్ పాఠకులకు నమస్కారములు... నా పేరు పునుమాల జాన్ బాబు. మా సంత గ్రామం 
అమలాపురం మండలం ఈదరపల్లి గ్రామం, నేను ఒక స్మాన్మైన కుటంబంలో జన్మంచాను. మా నాననిగారు 

ఆర్టీసీ డ్రైవర్ మా అమ్మగారు గృహిణి. నేను నా భార్, పిలలిలు అందరూ దుబాయ్ లో నవసిస్తునానిము. నేను గత 24 
సంవత్సరాలుగా దుబాయ్ లో అగ్రికల్చర్ డిపారటీ్మంట్లి పన చేస్తునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానకి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతు ఎవరు?
జాన్ బాబు: నేను రాజకీయాలోలికి రావడానకి నాకు స్ఫూరతు పవన్ కళ్్ణ్ గారు. ఆయన మంచితనం ఆయన నజాయితీ నాకు 
నచి్చంది ఆయన ఆశయాలతో పనచేస్తు గననివరం నయోజకవర్ం నుండి ప్రజలకు వెననింటే 

ఉండి నేను పన చేయాలన స్ఫూరతుతో రాజకీయాలోలికి రావడం జరగంది. నేను గననివరం నయోజకవర్ంలో పర్టంచినపుదు 
ప్రజలందరూ ఇలాంట వ్కుతులు రావాల్ అన ననుని ప్రోత్సహించడం జరగంది. నాకు చాలా సంతోషం కల్గంచింది. 
నేను గతంలో నాలుగు మండలాలలో తిరుగడం జరగంది. ఆ సమయంలో ఎసీ్స వర్ం నుండి చేరకలు ఆగపోయాయి. 
పవన్ కళ్్ణ్ గారు నాకు అవకాశం ఇస్తు మళ్లి ప్రజలోలికి జనస్న ఆశయాలను, సిద్ధంతాలను ప్రజల వద్దకు 
తీస్కు వెళ్తు పవన్ కళ్్ణ్ గారు చేస్ ప్రతి కార్క్రమానని ప్రజల వద్దకు తీస్కు వెళలిడానకి ప్రయతినిస్తును. 
ఇది నా ఆకాంక్ష.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయి్ంది?
జాన్ బాబు: నా చిననిప్ట నుండి నాకు బాగా డబుబు సంపాదించి మా గ్రామాలకు ఎన్ని స్వా కార్క్రమాలు 
చేయాలనే కోరక. నేను జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార మంచితనం, మానవత్ం చూసి ఆయన 
మాటలు విన ఆయన చేస్ కార్క్రమాలకు జనస్న పార్టీలో చేరతే బాగుంటందన ఎన్ని స్వా కార్క్రమాలు 
చేయడం జరగంది. నయోజకవర్ జనసైనకులు నాన మరయు మణికంఠ ననుని పిల్చి మీరు మా గననివరం 
నయోజకవరా్లలో పనచేయాలన మీ లాంట వాళ్ళు జనస్నలో ఉండాలన ఆహ్్నంచడం జరగంది. నేను 
గననివరం నయోజకవర్ంలో 4 మండలాలు తిరగ పన చేయడం జరగంది. నాకు రాజకీయాలలో పవన్ కళ్్ణ్ గార 
స్్రతు. నాకు పవన్ కళ్్ణ్ గారు అవకాశం ఇస్తు నేను గననివరం నయోజకవర్ంలో స్వ చేయాలన భావిస్తునానిను. అధినేత 
ఆశయాలను సిద్ధంతాలను ప్రజలోలికి బలంగా తీస్కు వెళ్తును. నేను 2015 సంవత్సరం నుండి నా ప్రయాణం జనస్నతో ప్రారంభంచడం జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్ంలో మీకు నచి్చన అంశాలేమిట?
జాన్ బాబు: జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార నజాయితి నబద్దత బాగా నచ్్చతాయండి. 
సమస్ ఉంటే దనన పరషకారంచడానకి ఆయన చూపించే తెగువ నచ్్చతంది. ఆయన 
దనగుణం ఒక మాటలో చెపా్లంటే పవన్ కళ్్ణ్ గారు కరుణామయుడు.

శతఘ్నిన్యూస్: పి.గననివరం నయోజకవర్ంలో జనస్నకు ప్రజలలో స్ందన ఎలా ఉంది?
జాన్ బాబు: పి.గననివరం నయోజకవర్ంలో జనస్నకు ప్రజలలో స్ందన చాలా బాగుంది. 
నేను ఇండియా వచి్చనపుడు ఒకకారోజు కూడా ఖాళ్ లేకుండా ప్రతీ గ్రామం తిరుగుతాను. 

అనని వరా్ల ప్రజలలో జనస్నకు మంచి ఆదరణ ఉంది. జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారపై ఈ మధ్కాలంలో ప్రజలలో ఆదరణతో పాట నమ్మకం బాగా పెరగంది. 
ఎంతో మంది ఇతర పార్టీల నుండి జనస్నలోకి రావడానకి సిద్ధంగా ఉనానిరు.   

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న తరపున చేస్ కార్క్రమాలకు జనసైనకులు ఏ విధంగా సహకరస్తురు? మీరు 
జనసైనకులకు ఏ విధమైన సహ్య సహకారాలు అందిస్తురు?

జాన్ బాబు:  గననివరం నయోజకవర్ంలో అనని మండలాలలోన జనసైనకులు నేను 
చేస్ కార్క్రమాలలో తమ వంత సహ్యానని అందించి ఎంతో సహకరస్తునానిరు. 
ఈ సందర్ంగా వారందరకీ నా హృదయపూర్క కృతజ్ఞతలు తెల్యజేస్తునానిను. 
గననివరం నయోజకవర్ంలో చేయడానకి ప్రజలను పార్టీలోన ఆహ్్నంచడానకి 

ఎంతగాన్ కృషి చేస్తునానిను. ఇపు్డు కూడా జనస్న పార్టీలో చేరడానకి 
చలా మంది సభ్్లు సిద్ధంగా ఉనానిరు. వారన చేర్చడంకోసం నరంతరం 
కృషి చేస్తునానిను. గననివరం నయోజకవర్ంలోన ప్రతి ఒకకారూ నాకు 
సహకరస్తునే ఉనానిరు. 

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు యూఏఈ జనస్న ఎలా ప్రారంభంచారు? అది జనస్నకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతంది?
జాన్ బాబు: “యూఏఈ - జనస్న” దీనని ప్రారంభంచడానకి యూఏఈలో ఉనని ప్రతి జనసైనకుడు నాకు ఎంతగాన్ 
సహకరంచడం జరగంది. ఈ సందర్ంగా వారందరకి కూడా నెను ధన్వాదములు తెల్యజేస్కుంటనానిను. 
కందరు జనసైనకులు నేను కల్సి యూఏఈలో ఉనని ఏడు రాష్ట్రాలు తిరగ యూఏఈ జనస్న స్థాపించడం జరగంది. 
20 మంది సభ్్లతో ప్రారంభమైన యూఏఈ - జనస్న ఇపు్డు 200 మంది సభ్్లతో ఉంది ప్రతి జిలాలిలోన్ 
ప్రతి మండలంలోన్ గత సంవత్సర కాలంగా యూఏఈ జనస్న తరపున స్వా కార్క్రమాలు చేపడుతనానిం. 

ఈ యూఏఈ - జనస్న పవన్ కళ్్ణ్ గారకి ఎలా ఉపయోగపడుతంది అంటే రాబోయే ఎననికలలో యూఏఈ - 
జనస్న నుండి ప్రతి జనసైనకుడు ప్రచారంలో పాల్ంటాడు. అలాగే ప్రతి మండలానని, ప్రతి గ్రామానని సందర్శంచి అకకాడ 

కుటంబాలకు జనస్న పార్టీ సిద్ధంతాలను మరయు కార్క్రమాలను మరయు మా్నఫెస్టీను ప్రజలకు వివరంచి జనస్న 
పార్టీన ముందుకు తీస్కువెళలిడంలో కీలకపాత్ర పోషించనుంది. ఈ సందర్ంగా యూఏఈ జనస్న స్థాపించడానకి మరయు నడవడానకి ఎంతో సహకారమందిస్తునని 
అపా్రావుగారు, అపా్జిగారు, శ్రీహరగారు, సత్గారు, రవివర్మగారు, చంద్రశేఖర్ గారు, మూనకుమార్ గారు, వేణుగారు నాన గారు మరయు రవి కుమార్ గారు 
తదితరులకు నా హృదయపూర్క ధన్వాదములు తెలుపుకుంటనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: యూఏఈ - జనస్న ద్రా మీరు చేసిన కార్క్రమాలను చెప్గలరు?
జాన్ బాబు: యూఏఈ - జనస్న ద్రా మేము చాలా స్వా కార్క్రమాలను చేయడం 
జరగంది. కిడ్ని బాధితలకు 50 వేల రూపాయలు ఇవ్డం జరగంది. ఇలులి లేనవారకి 
20 వేల రూపాయలు ఇవ్డం జరగంది. ఇలులి కాల్పోయిన వారకి నతా్వసర సరుకులు 
అందించడం జరగంది. ఇలులి లేనవారకి జనస్న తరపున ఇళ్ళు కటటీంచడం జరగంది. హ్ర్టీ 
పేషంట్ కు అమలాపురంలో 30 వేల రూపాయలు ధన సహ్యం చేయడం జరగంది. 
అంతేకాక అమలాపురంలో రండు కిడ్నిలు పాడైన ఒక వ్కితుకి 30 వేల రూపాయలు ఆర్ధక 

సహ్యం చేయడం జరగంది. ఇలా మేము ప్రతి నత్ం 
జనస్నాన ఆశయాలను ప్రజలలోకి 

తీస్కువెళళుందుకు మా వంత కృషి చేస్తునానిం. 

శతఘ్నిన్యూస్:: యుఏఈ లో మీ ఇంటన జనస్న పార్టీ కారా్లయంగా మార్్చస్రు... అసలు ఆ అలోచన 
ఎలా వచింది? దన ప్రారంభోత్సవం ఎలా జరగంది?
జాన్ బాబు: యూఏఈలో నేను ఉంటనని నవాసంలో ముందు 30 అడుగుల పొడవు 15 అడుగుల 
వెడలు్ పొడవు గల ఒక హ్లు  ఉంది. ఇంతకుముందు దనలో చర్చ కార్క్రమాలు జరుగుతండేవి. 
చంద్రశేఖర్ గారు నేను పార్టీ కారా్లయం గురంచి చర్చంచడం జరగంది. కంతకాలం తరా్త మొగళళు 
చంద్రశేఖర్ గార సహ్యంతో దనన పార్టీ కారా్లయంగా మార్చడం జరగంది. అదే సమయంలో 
బొల్శెటటీ శ్రీనవాస్ గారు దుబాయ్ రావడం జరగంది. హ్లులో 15 అడుగుల పవన్ కళ్్ణ్ గార బా్నర్ 

ఏరా్ట చేయించి పార్టీ కారా్లయానని బొల్శెటటీ శ్రీనవాస్ గారతో ప్రారంభంచడం జరగంది. యూఏఈలో 
ఏడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన జనస్న కార్క్రమాలు పూజారా పార్టీ కారా్లయం నుండి ప్రారంభంచడం 

జరుగుతంది. యూఏఈలో జనస్న పార్టీ ఆఫీస్ ప్రారంభంచడం మాకు అందరకీ గర్కారణం. పార్టీ కారా్లయం 
ప్రారంభోత్సవ కార్క్రమానని 99 ఛానల్ వారు ప్రస్రం చేశారు. నేను ఇండియా వచి్చనపు్డు జనస్న పార్టీ 

కారా్లయానకి వెళ్లి జనస్న నాయకులు నాగబాబు గారకి పార్టీ కారా్లయం సంబంధించిన ఫోట్లు చూపించి ఇకకాడ మేము 
చేస్తునని కార్క్రమాలు వివరంచడంతో ఆయన హర్ం వ్కతుం 
చేశారు. రాబోయే కాలంలో ఎన్ని కార్క్రమాలు నర్హించి 
జనస్న పార్టీన బలోపేతం చేయడానకి పవన్ కళ్్ణ్ గారన 
ముఖ్మంత్రిన చేయడానకి అవసరమైన సహ్యం మేము ఈ 
పార్టీ కారా్లయం నుండి అందజేయడం జరుగుతంది.

కొనస్గంపు 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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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు యూఏఈలో ఉంటూ నయోజకవర్ంలో కార్క్రమాలను ఎలా బా్లన్్స చేయగలుగుతనానిరు?
జాన్ బాబు: యూఏఈ లో ఉంటూ నేను ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకస్ర ఇండియా వచి్చ 30 నుండి 40 రోజులు ఉంటూ 
ప్రతి గ్రామం తిరగ జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార ఆశయాలను విధానాలను, ఇకకాడ జనస్న పార్టీ తరఫున చేస్తునని 
కార్క్రమాలను ప్రజలకు వివరంచి పవన్ కళ్్ణ్ గారు గెల్స్తు జరగే ప్రయోజనాలను మరయు ఆయన బడుగు బలహీన 
వరా్ల అభవృది్ధకి పవన్ కళ్్ణ్ చేపటేటీ సంక్షేమ పథకాలను... ఆయన గెల్స్తు అందరకీ నా్యం జరుగుతందన ప్రచారం 
చేస్తునానిం. ఇపు్డు ప్రస్తుత ముఖ్మంత్రి జగన్్మహన్ రడిడి గారు కోసం ఏరా్ట చేసిన 28 రకాల లోనులి రదు్ద చేయడం చాలా 
బాధాకరం. పవన్ కళ్్ణ్ గారు సీఎం అయితే మా ఎసీ్స కార్్ర్షన్ లోనులి అన్ని సక్రమంగా అందజేస్తురన మా ఆకాంక్ష.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నాన తలపెటటీనటవంట కౌలు రైత భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
జాన్ బాబు: జనస్నాన తలపెటటీనటవంట కౌలురైత భరోస్ యాత్ర నజంగా రైతకు జనస్న ఉంది అన భరోస్ ఇచే్చ 
కార్క్రమం. ఈ కార్క్రమం ద్రా 3000 మంది కౌలు రైతలకు, తన కష్టటీరజితానని 30 కోటలి రూపాయలను పవన్ కళ్్ణ్ 
గారు ఆరథాక సహ్యం చేయనునానిరు. ఈ రోజులోలి జేబులు నంపుకునే నాయకులు ఉనానిరు కాన పవన్ కళ్్ణ్ గారలా జేబులో 
నుండి తీసి ప్రజలకి పెటేటీ నాయకులు లేరు. ఆత్మహత్ చేస్కునని ప్రతి కౌలు రైత కుటంబానకి లక్ష రూపాయలు ఆరథాకం 
చేయనునానిరు. పవన్ కళ్్ణ్ గారు నజమైన రైత పక్షపాతి. రైత కషటీనష్టటీలను గురతురగన మహ్ నాయకుడు పవన్ కళ్్ణ్. 
అధికారంలో లేకుండా ఇంతట గొప్ సహ్యం చేస్తునని పవన్ కళ్్ణ్ గారు ర్పు అధికారానని చేపడితే రైతలకు మరంత సహ్యం చేస్తురన ప్రజలు అనుకుంటనానిరు. 
రైత భరోస్ యాత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరత్రలో ఓ మైలురాయి.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటవంట క్రియాశీలక సభ్త్ కార్క్రమంపై మీ 
అభప్రాయం?
జాన్ బాబు: ఏ పార్టీకయినా కార్కరతులే ప్రాణం. ఇప్టవరకు దేశంలోన ఏ పార్టీ కార్కరతులకు 
అందన సదుపాయాలను పవన్ కళ్్ణ్ గారు జనస్న పార్టీలో అందిస్తునానిరు. జనస్న పార్టీలో 
క్రియాశీలక సభ్త్ పొందిన జనసైనకులకు ప్రమాద భీమాగా 50 వేల రూపాయలను పొందవచ్్చ. 
అదే కార్కరతు ప్రమాదవశాతతు మరణిస్తు ఆ కుటంబంబానకి మన్ధైరా్ననిచే్చలా 5 లక్షల 
రూపాయలు కార్కరతు కుటంబానకి అందేలా రుపోందించినదే ఈ క్రియాశీలక సభ్త్ కార్క్రమం. 
ఇలా ఎవరు ఆలోచిస్తురు చెప్ండి..? ఇకకాడ పవన్ కళ్్ణ్ గారు కేవలం కార్కరతు గురంచి 
మాత్రమే ఆలోచించలేదు, వార కుటంబం గురంచి కూడా 
ఆలోచించి ప్రవేశ పెటటీన అదు్త కార్క్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్క్రమం ద్రా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతందన అభప్రాయపడుతనానిరు?
జాన్ బాబు: ప్రజా సమస్లను పరషకారంచవలసిన ప్రభ్త్ం నరలిక్షష్య వైఖరతో వ్వహరంచడం వలలి 
ప్రజలు అనేక ఇబబుందులు పడుతనానిరు. గడపగడపకు వైసిపి ప్రభ్త్ం కార్క్రమానకి ప్రజలు ఎదురు 
తిరగడంతో, దనని బస్్సయాత్రగా మార్చ చేతలు దులుపుకుంది వైసీపీ ప్రభ్త్ం. స్క్షాత్ ఈ రాష్ట్ర 
ముఖ్మంత్రి ప్రజలకు అందుబాటలో లేన పరసిథాతి, ప్రజలకే కాదు తన సహచర మంత్రులకు, 
ఎమ్్మలే్లకు కూడా ముఖ్మంత్రి గార అపాయింట్మంట్ దొరకిన పరసిథాతి. ఈ పరసిథాతలను 
గమనంచిన పవన్ కళ్్ణ్ గారు ప్రజా సమస్లను వెలుగులోకి తీస్కచి్చ తద్రా ఈ ప్రభ్తా్నకి, 
అధికారులకు తెల్యజేయాలనే ముఖ్ ఉదే్దశంతో జనవాణిన ప్రారంభంచడం జరగంది. ప్రజల నుండి 
జనవాణి కార్క్రమానకి విశేష స్ందన వచి్చంది. ప్రజలు పవన్ కళ్్ణ్ గారకి సమస్లను వివరస్తు తమ 
సమస్లకు పరష్టకారమార్ం దొరుకుతందన విశ్సిస్తునానిరు. జనవాణి ద్రా అనేక సమస్ను పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు అడ్రస్ చేయడం జరగంది. తద్రా ప్రజలకు వైసిపి ప్రభ్త్ం యొకకా చేతకాన పాలన అనని 
విధాలుగా అరథామైనది. జనవాణి ప్రజా చైతనా్నకి ఎంతో ఉపయోగపడింది. ప్రజలలో ప్రశనించేతత్ం పెరగడం 
వలలి మంచి పరపాలనకు దరతీస్తుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుండి పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతంది దన ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందన మీ 
అభప్రాయం?
జాన్ బాబు: నేను చెపే్కంటే మీర్ చూస్తురు. ఒక ప్రభంజనం మొదలు కాబోతంది. ఇతర పార్టీల నాయకులు జనస్నలోకి 
కూ్లు కడతారు. పవన్ కళ్్ణ్ గార యాత్ర ప్రభావం ప్రస్తుత రాజకీయాలలో ఒక మారు్ తీస్కురానుంది. పవన్ కళ్్ణ్ 
గార యాత్ర అంటే రాజకీయాలు యాత్రకి ముందు యాత్రకి తరువాత అనేలా ఉంటంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా మీరు గ్రామస్థాయి వరకు 
వెళళుగలుగుతనానిరా?
జాన్ బాబు: అవునండి ఏ రాజకీయ పార్టీకి అయినా మీడియా అనేది చాల కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ఇపుడు ఉనని 
మీడియా నస్్రధంగా పనచేస్తు మాకు మీడియా అవసరం ఉండేది కాదు, కాన ప్రస్తుత మీడియా కనని రాజకీయ పార్టీలకు 
అనుకూలంగా ఉండడం వలన మాకు కూడా ఒక మీడియా ఉంటే బాగుంటంది అనపిస్తుంది. కాన్ ఇపుడు స్షల్ మీడియా 
వచి్చన తరువాత ఆ మీడియా లేన లోట చాలా వరకు తీరంది. ఒకోకా జనసైనకుడు ఒకోకా మీడియాలా పన చేస్తునానిరు.

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్:: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందన మీరు అనుకుంటనానిరు?
జాన్ బాబు: చాలా మంచి ప్రశని... ఖచి్చతంగా 2024లో వచే్చది జనస్న ప్రభ్త్మే. 
ప్రజలలో ప్రభ్త్ం పై చాలా వ్తిర్కత ఉంది. ప్రతిపక్షం అసలు మనుగడలో 
లేదు. అంటే ప్రతిపక్షం ఉందో లేదో అననిటలిగా ఉంది. పవన్ కళ్్ణ్ గారు రైతలపై 
చూపుతనని అభమానం, ప్రజా సమస్లపై జనస్న చేస్తునని పోరాటాల వలన ప్రజలలో 
చాలా ఆదరణ పెరుగుతంది. అందువలన ఖచి్చతంగా రానునని ఎననికలలో జనస్న 
ఖచి్చతంగా గెల్చి తీరుతంది.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్్స్ గురంచి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
జాన్ బాబు:  వాసతువం చెపా్లంటే జనస్నకు మీడియా లేదు అనే భావన శతఘ్ని న్్స్ వచి్చన తరా్త కంత మేర తీరందనే చెపా్ల్. ఎకకాడి వరకో ఎందుకు మేము 
చేసిన ప్రతి కార్క్రమానని శతఘ్ని న్్స్ లో ప్రచ్రంచడం జరగంది. జనస్న తరపున జనసైనకులు చేస్ కార్క్రమాలను వెలుగులోకి తెచే్చ కార్క్రమం నజంగా 
ప్రశంసన్యం.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచే్చ సందేశం ?
జాన్ బాబు: ఇప్టవరకు ఉనని రండు ప్రభ్తా్లను చూస్రు. వాళ్ళుద్దరది నువ్్ 
నేన్ ఉండాల్ తప్ కతతువారు రాకూడదు అనే ధోరణిలో ఉనానిరు. వస్తు వార మనుగడకే 
ముపు్ వచే్చ అవకాశం ఉంది అన వారకి బాగా తెలుస్. అందుకే ప్రజలకు నాదొక 
విననిపం... ఇంతకాలం పవన్ కళ్్ణ్ గారన గమనంచారు... ఆయన ప్రజల సమస్లపై 
స్ందించే విధానం చూస్రు... అధికారం లేకుండానే ఎన్ని కుటంబాలకు అండగా 
నల్చారు అదే అధికారం ఉంటే ఇంక ఎలా ఉంటందో ఒకకాస్ర ఆలోచించ్కున ఓట 
వేయాలన కోరుతనానిను. ఒకకాస్ర పవన్ కళ్్ణ్ గారకి అవకాశం ఇవ్వలసిందిగా 
కోరుతనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 
తరపున ధనయూవాదములు జాన్ బాబు గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుద్దం.
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