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కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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.!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయ సాధనకు అనుగుణంగా అనునితయూం ప్రజలలో ఉంటూ... ఎన్ని 
ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కంటూ ప్రజలకోసం అనునితయూం పోరాటం చేస్తు జనసేన సిద్ధంతాలను ప్రజలలోక్ 
బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు అహరినిశలు నిరివిరామంగా కృషిచేస్తుననిటువంటి 

పెడన జనసేన నాయకులు “ఎస్.వి.బాబు సమ్మెట” గారితో ఈనాటి 

“జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవిరా 

జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే 
విషయాలు మనతో పంచుకోబోతునానిరు...

శతఘ్నిన్యూస్:  అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడనికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్పూర్తి ఎవరు?
ఎస్.వి.బాబు: శతఘ్నిన్యూస్ పాఠకులకు నమస్కారం...
ఈ పత్రిక ద్వారా నా మనోగతానిని పెడన నియోజవర్గ సమసయూలను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేస్తినని శతఘ్నిన్యూస్ యాజమానాయూనికి నా 
కృతజ్ఞతలు.
కృష్ణాజిల్లా, పెడన మండలం, బలిలాపర్రు గ్రామంలో ఓ స్మానయూ నిరుపేద కుటంబం మాది. మా తలిలాదండ్రులు పూజయూనీయులు సమ్మెట 
నాగేశవారరావు గారు, శేష్రతనిం, ఇద్దరు చెల్లాళ్ళు. మా నాననిగారు వయూవస్య కూలీ, అమమెకు ఇల్లా లోకం. నేను మచిలీపటనిం హందూ 
కాల్జీ విద్యూర్థిని. గ్రాడ్యూయేషన్ పూర్తి చేశాను. మా తాత, మామలు జై ఆంధ్ర ఉదయూమంలో పాల్్గని పోరాటం చేశారనని విషయం నాకు ఎంతో 

స్ఫూర్తినిస్తింది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయయూంది?
ఎస్.వి.బాబు:  స్ంప్రద్య, వారసతవా రాజకీయాలకు భిననింగా 
మారుపూ కోసం, ప్రశనించే ఓ సర్కొతతి పార్టీగా జనసేన పార్టీ 
ఆవిర్భవించింది. స్మానయూ యువతీ యువకులను రాజకీయ 
నాయకులుగా తీర్చిదిది్ద తద్వారా సమాజంలో రాజకీయంగా 
పెనుమారుపూలు తేవాలనని ముఖయూ ఉద్్దశంతో పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 

స్థిపంచిన జనసేన పార్టీ ననుని ఆకర్్షంచింది. ఎనినికలోలా కేవలం సంపనని వరా్గలు, వారస్లు మాత్రమే పోటీ చేస్తినని తరుణంలో జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అంటూ శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు అతి స్మానుయూలకు సైతం ఎమ్మెల్యూ టికెటలా ఇచిచి  ఎనినికల బర్లో నిలవడం చూసి నేను జనసేన వైపు అడ్గులు వేశాను. ఎల్ంటి రాజకీయ నేపథయూము 
ల్ని అతి స్మానయూమైన కుటంబంలో పుటిటీన నేను జనసేన పార్టీలో ఓ నాయకుడిగా ఎదిగాను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడనికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో 
మీకు స్పూర్తి ఎవరు?
ఎస్.వి.బాబు: నేను రాజకీయాలోలాకి రావడానికి ముఖయూ కారణం మా నియోజకవర్గ పర్సిథితులు. 
మూడ్ దశాబ్్దలకు ముందు ఎల్ంటి పర్సిథితులు ఉనానియో ప్రస్తితం కూడా అద్ పర్సిథితిలు 
ఉనానియ. నియోజకవర్గం ఎల్ంటి అభివృదిధికి నోచుకోల్దు. నేను విద్యూర్థి దశలో ఉనని 
పర్సిథితుల్ ఇపుపూడ్ కూడా ఉనానియ. అనేకమంది ఎంపీలుగా, ఎమ్మెల్యూలుగా ఎనినికయాయూరు 
కానీ ఎల్ంటి అభివృదిధికి నోచుకోల్దు. అనీని ఉనని అలులాడి నోట్లా శని అననిటటీ. నియోజకవర్గ 
అభివృదిధికి కావలసిన అనిని వనరులు ఉననిపపూటికీ సరైన నాయకతవాం ల్క, వచిచిన ప్రతి 
నాయకుడ్ నియోజకవరా్గనిని దోచుకోవడం తపపూ, అభివృదిధిపై ఎల్ంటి దృష్టీ పెటటీకపోవడం వలలా 
నియోజవర్గం ఎల్ంటి అభివృదిధి చెందల్దు. స్దూర సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉననిపపూటికీ సరైన ప్రణాళిక ల్కపోవడం వలలా అభివృదిధి చెందల్దు. ఎకకాడ వేసిన గంగళి 
అకకాడే ఉంది. మౌళిక వసతుల కలపూనలో మా నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలోనే అతయూంత అద్వాన సిథితిలో ఉంది. నియోజకవర్గంలో ఏ గ్రామానికి కూడా సరైన తాగునీరు ల్దు. 
రహద్రులు ల్వు.
పెడన నియోజకవరా్గనిని అభివృదిధి చేయాలంటే, స్థినిక సమసయూలపై అవగాహన ఉనని వయూకితి కావాలి. అభివృదిధి కోసం నిస్వారధింగా కషటీపడే ఎమ్మెల్యూ రావాలి. ప్రజల 
అవసరాలను, ఆకాంక్షను తెలుస్కుని పనిచేసే నిస్వారథి రాజకీయ నాయకుడ్ కావాలి. అది నేనే ఎందుకు కాకూడదు అని ఆలోచన ననుని రాజకీయాల వైపు నడిచేల్ 
చేసింది. నా రాజకీయ గురువు పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ఈ రాష్ట్రం పటలా, రాష్ట్ర ప్రజల పటలా ఆయనకునని కమిటమెంట్, కళ్యూణ్ గార్ చితతిశుదిధి నాకు బ్గా నచ్చియ. రండ్ చోటలా 
ఓడిపోయనా కూడా బలంగా ప్రజల వైపు నిలబడి పోరాడ్తునని పవన్ కళ్యూణ్ గార్ నాయకతవాం నాకు స్ఫూర్తిద్యకం. ప్రజాధనానిని దోచుకుంటనని నేటి రాజకీయ 
వయూవసథిలో తన కష్టీర్జెతానిని ప్రజలకు ఉద్రంగా ఇస్తినని పవన్ కళ్యూణ్ గార్ నాయకతవాం నాకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచిచింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకతవాంలో మీకు నచిచిన అంశాల్మిటి?
ఎస్.వి.బాబు: నేటితరం రాజకీయ నాయకులకు భిననింగా సర్కొతతి ఆలోచనలతో కూడ్కునని పర్పూరణా నాయకుడ్ శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
గారు. రాజకీయమంటే దోచుకోవడం, ద్చుకోవడం అనుకునే నాయకులకు భిననింగా, రాజకీయమంటే ప్రజలకు సేవ చేయటం అని 
నిరూపస్తినానిరు పవన్ కళ్యూణ్ గారు. నాయకుడంటే పాలకుడ్ కాదు, ప్రజాసేవకుడ్ అని నిరూపంచిన పవన్ కళ్యూణ్ గార్ నాయకతవాం 

నాకు ఎంతో ఇషటీం. మాటలోలా నిజాయతీ, చేతలోలా  చితతిశుదిధి, దృఢ సంకలపూం, నిషకాలమెషమైన మనసతితవాం, సపూందించే హృదయం, ప్రజాకర్షణ 
వంటి లక్షణాలు కలిగిన సదు్గణ మూర్తి పవన్ కళ్యూణ్ గారు. అటవంటి వయూకితి నాయకతవాంలో పనిచేయటం ఎవర్కైనా గరవాంగా 

ఉంటంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిద్ధింతాలపై మీ 
అభిప్రాయం?
ఎస్.వి.బాబు: మారుపూ కోసం ఉదయంచిన 
ఆశాకిరణం జనసేన పార్టీ. అధికారమే 

పరమావధిగా సిద్ధింతాలకు తిలోదకాలిస్తి, 
స్వారథిపర రాజకీయాలు చేస్తి పబ్ం 
గడ్పుకుంటనని రాజకీయ పార్టీలకు భిననింగా 
సమసమాజ స్థిపన కోసం, నీతివంతమైన 
రాజకీయాల కోసం, బడ్గు బలహీన వరా్గలను 
రాజాయూధికారానికి చేరువ చేయడం కోసం, 

సమాజానిని పటిటీపీడిస్తినని కుల వయూవసథిను 
సమూలంగా నిరూమెలించడం జనసేన పార్టీ సిద్ధింతాల ముఖయూ ఉద్్దశం. కుల్లను కలిపే రాజకీయ వయూవసథిను నిర్మెంచ్లనేది జనసేన పార్టీ మూల సిద్ధింతం.

శతఘ్నిన్యూస్: పెడన నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో సపూందన ఎల్ ఉంది?
ఎస్.వి.బాబు: పెడన నియోజకవర్గ ప్రజల గుండ్లోలా చెరగని ముద్ర వేస్కుంది జనసేన పార్టీ. నియోజకవర్గంలో ప్రతి సమసయూపై సపూందించేది జనసేన పార్టీనే. ప్రజల తరఫున 
ప్రజాక్షేత్రంలో నిలబడి పోరాడ్తుంది జనసేన పార్టీనే. అధికార పార్టీ అక్రమాలను ఎండగడ్తుననిది జనసేన పార్టీనే. నియోజవర్గంలో అసలైన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోష్స్తినని 
జనసేన పార్టీకి ప్రజలోలా అన్హయూ సపూందన ఉంది. సమసయూలపై జనసేన పార్టీ సపూందిసేతి ఆ సమసయూకు పర్ష్కారం అవుతుందనే గటిటీ నమమెకం నియోజకవర్గ ప్రజలోలా ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసినటవంటి కొనిని కారయూక్రమాలను 
తెలుపగలరు?
ఎస్.వి.బాబు: పెడన నియోజకవర్గంలో ప్రజల గంతుగా జనసేన పార్టీ ప్రతి సమసయూను 
ప్రశనిస్తింది. ప్రజా సమసయూలపై అనేక ఉదయూమ కారయూక్రమాలు చేపటిటీంది జనసేన పార్టీ. 
నివార్ తుఫాను వలలా నియోజకవర్గంలో అపారమైన పంట నషటీం జర్గింది. ఆ సమయంలో 
రైతులకు అండగా నిలిచింది జనసేన పార్టీనే. మా అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ గారు కూడా 
నియోజకవర్గంలో పరయూటించడం జర్గింది. వయూవస్య రంగం తరావాత ఎకుకావ మంది 
ఆధారపడి జీవిస్తినని చేనేత పర్శ్రమ ఈరోజు అనేక సమసయూలతో సతమతం అవుతుంది. 
చేనేత కార్మెకుల సమసయూలపై నిరంతరం పోరాడేది జనసేన పార్టీనే. నియోజకవర్గంలోని 
ఎస్స్ ఎస్టీ బీస్ మైనార్టీల సమసయూలపై జనసేన పార్టీ అలుపెరగని పోరాటం చేస్తింది. 

నియోజకవర్గంలోని రహద్రులు మర్యు త్రాగునీటి సమసయూపై అనేక కారయూక్రమాలు చేశాం. రైతుల సమసయూలపై, స్గునీటి సమసయూపై, ధానయూం కొనుగోలు, గిటటీబ్ట 
ధరలపై నిరంతరం రైతు పక్షాన పోరాడేది  జనసేన పార్టీనే.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకర్స్తిరు మీరు జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు 
అందిస్తిరు?
ఎస్.వి.బాబు: నియోజకవర్గంలో ర్యల్ హీరోస్ మా జనసైనికులు. ప్రతి సమసయూపై వారు సపూందించే విధానం అదు్భతంగా 
ఉంటంది. ప్రజలు కష్టీలోలా ఉననిపుపూడ్, సమసయూ వచిచినపుపూడ్ సహాయం చేయటంలో ముందుండేది జనసైనికుల్. మా 
జనసైనికుల సహాయ సహకారాలు నాకు మ్ండ్గా ఉంటాయ. ప్రతి కారయూక్రమం వార్ సహకారంతోనే  ముందుకు 
తీస్కెళ్తింటాను. పెడన నియోజకవర్గంలో ఏ జనసైనికుడికి ఎల్ంటి సమసయూ వచిచిన నేను అండగా నిలబడతాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటవంటి కౌలురైతు భరోస్ యాత్ర గుర్ంచి మీ అభిప్రాయం చెపపూండి?
ఎస్.వి.బాబు: జనసేనాని తలపెటిటీనటవంటి కౌలురైతు భరోస్ యాత్ర ఓ చకకాటి కారయూక్రమం. ఈ కారయూక్రమం ద్వారా 
3000 మంది కౌలు రైతులకు, తన కష్టీర్జెతానిని 30 కోటలా రూపాయలను పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఆర్థిక సహాయం 
చేయనునానిరు. ఆతమెహతయూ చేస్కునని ప్రతి కౌలు రైతు కుటంబ్నికి లక్ష రూపాయలు ఆర్థికం చేయనునానిరు. శ్రీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు నిజమైన రైతు పక్షపాతి. రైతు కషటీనష్టీలను గురతిర్గిన మహా నాయకుడ్ పవన్ కళ్యూణ్. అధికారంలో ల్కుండా ఇంతటి గపపూ సహాయం చేస్తినని పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు రేపు అధికారానిని చేపడితే రైతులకు మర్ంత సహాయం చేస్తిరని ప్రజలు అనుకుంటనానిరు. రైతు భరోస్ యాత్ర ఆంధ్రప్రద్శ్ రాజకీయ చర్త్రలో ఓ 
మైలురాయ. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: ద్శంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభయూతవా కారయూక్రమం పై మీ అభిప్రాయం?
ఎస్.వి.బాబు: ద్శంలో అనిని రాజకీయ పార్టీలు కారయూకరతిలు అంటే జండాలు మోసే కూలీలుగానే భావిస్తిరు. కానీ 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు జనసేన కారయూకరతిలను తమ కుటంబ సభ్యూలల్ ఆదర్స్తిరు. తమ కారయూకరతిలకు ఏదైనా ఆపద 
వసేతి ఆదుకునే విధంగా క్రియాశీల సభయూతవాం ద్వారా జనసైనికులకు భీమా సౌకరాయూలు కలిపూంచడం, జనసైనికుల రక్షణ 
పటలా పవన్ కళ్యూణ్ గార్కునని ముందు చూపును తెలియజేస్తింది. క్రియాశీల సభయూతవా నమోదు ఓ చకకాటి కారయూక్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిషయూత్ కారాయూచరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
ఎస్.వి.బాబు: 2024లో పెడన నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీని విజయం వైపుకు నడిపంచేల్ భవిషయూత్ కారాయూచరణ 
రూపందించ్ం. ప్రతి ప్రజా సమసయూను ప్రస్తివించు ప్రజలతో మమేకమై పోరాటాలు చేస్తిం. జనసేన పార్టీ 
సిద్ధింతాలను ప్రజలకు వివర్స్తిం. ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్్రానికి నీతివంతమైన నాయకతవాం కలిగిన పవన్ కళ్యూణ్ గార్ 
అవసరానిని తెలియజేస్తిం. ప్రజా మద్దతును కూడగటటీడం ద్వారా 2024 లో పెడన నియోజకవర్గంలో జనసేన జండా రపరపల్డే విధంగా అహర్నిశలు కృష్ చేస్తిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు చేసే కారయూక్రమాలకు పార్టీ అధిష్ఠానం ఏవిధంగా సహకర్స్తింది?
ఎస్.వి.బాబు: మేము చేపటిటీన ప్రతి కారయూక్రమానికి జనసేన పార్టీ అధిష్టీనం 
అండదండలు సంపూరణాంగా ఉంటాయ. పార్టీ పెద్దలు ఎపపూటికపుపూడ్ స్చనలు, 
సలహాలు ఇస్తి ఉంటారు. మీతో మేమునానిము ధైరయూంగా ప్రజలోలాకి వెళళుండి అంటూ 
భరోస్ ఇస్తింటారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయూక్రమం ద్వారా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని 
అభిప్రాయపడ్తునానిరు?

ఎస్.వి.బాబు: ప్రజా సమసయూలను పర్షకార్ంచవలసిన ప్రభ్తవాం నిరలాక్షష్య వైఖర్తో వయూవహర్ంచడం వలలా ప్రజలు అనేక ఇబ్ందులు పడ్తునానిరు. గడపగడపకు వైసిప 
ప్రభ్తవాం కారయూక్రమాని ప్రజలు ఎదురు తిరగడంతో, ద్నిని బస్స్యాత్రగా మార్చి చేతులు దులుపుకుంది వైస్పీ ప్రభ్తవాం. స్క్షాత్ ఈ రాష్ట్ర ముఖయూమంత్రి ప్రజలకు 
అందుబ్టలో ల్ని పర్సిథితి, ప్రజలకే కాదు తన సహచర మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యూలకు కూడా ముఖయూమంత్రి గార్ అపాయంటమెంట్ దొర్కిన పర్సిథితి. ఈ పర్సిథితులను 
గమనించిన పవన్ కళ్యూణ్ గారు ప్రజా సమసయూలను వెలుగులోకి తీస్కొచిచి  తద్వారా ఈ ప్రభ్తావానికి, అధికారులకు తెలియజేయాలనే ముఖయూ ఉద్్దశంతో జనవాణిని 
ప్రారంభించడం జర్గింది. ప్రజల నుండి జనవాణి కారయూక్రమానికి విశేష సపూందన వచిచింది. ప్రజలు పవన్ కళ్యూణ్ గార్కి సమసయూలను వివర్సేతి తమ సమసయూలకు పర్ష్కార 
మార్గం దొరుకుతుందని విశవాసిస్తినానిరు. జనవాణి ద్వారా అనేక సమసయూను పవన్ కళ్యూణ్ గారు అడ్రస్ చేయడం జర్గింది. తద్వారా ప్రజలకు వైసిప ప్రభ్తవాం యొకకా చేతకాని 
పాలన అనిని విధాలుగా అరథిమైనది. జనవాణి ప్రజా చైతనాయూనికి ఎంతో ఉపయోగపడింది. 
ప్రజలలో ప్రశనించేతతవాం పెరగడం వలలా మంచి పర్పాలన ద్ర్తీస్తింది.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుండి పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది ద్ని 
ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
ఎస్.వి.బాబు: అకోటీబర్ తరావాత ఆంధ్రప్రద్శ్ రాజకీయాల ముఖచిత్రం మార్పోనుంది. 
పవన్ కళ్యూణ్ గార్ యాత్ర చేసేతి అది ప్రభంజనం అవుతుంది. నిరాశ, నిసపూృహలతో ఉనని 
ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రజలకు పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేపటటీబోయే యాత్ర కొతతి ఆశలను, సర్కొతతి 
ఆకాంక్షలను నెరవేరేచి సంజీవనిగా మారుతుంది. జనసేన కాయూడరోలా కొతతి ఉతాస్హానిని 
నింపుతుంది అనటంలో ఎల్ంటి సంద్హం ల్దు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ ల్దు? మీడియా సపోర్టీ ల్కపోయనా 
మీరు గ్రామ స్థియ వరకు వెళళుగలుగుతునానిరా?
ఎస్.వి.బాబు: ప్రజాస్వామాయూనికి మూల సతింభం మీడియా రంగం. దురదృషటీవశాతుతి 
కొనిని మీడియాలు కొనిని కొనిని రాజకీయ పార్టీలకు కొముమె కాస్తి నిజమైన 
జరనిలిజానికి శరాఘాతాలుగా మారాయ. నిజం చెపాపూలంటే జనసేన పార్టీకి 
మీడియా సపోర్టీ తకుకావేనని చెపాపూలి. కానీ ప్రస్తిత ఆధునిక డిజిటల్ యుగంలో 
సోషల్ మీడియా బలమైన పాత్ర పోష్ంచడం వలన జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడియాని 
ఆయుధంగా చేస్కొని ముందుకు పోతుంది. జనసేన పార్టీ గ్రామస్థియలో కూడా 
చ్ల్ బలోపేతంగా ఉంది. ద్నికి కారణం ప్రజా సమసయూలపై నిరంతరం జనసేన 
చేస్తినని పోరాటాల్.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరుపూ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు 
అనుకుంటనానిరు?

ఎస్.వి.బాబు: 2024 లో ప్రజల తీరుపూ గతానికి భిననింగా ఉంటంది. ప్రజల ఆలోచన విధానం మార్ంది. తమ అవసరాలను, ఆకాంక్షలను నెరవేరేచి నాయకుడ్ ఎవరో 
ప్రజలు తెలుస్కుంటనానిరు. కచిచితంగా 2024 లో జనసేన పార్టీ అదు్భతమైన ఫలితాలను స్ధిస్తింది. 2024 తరావాత ఈ రాష్ట్రం రాజకీయాలను సమూలంగా మారేచి 
శకితిల్గా జనసేన పార్టీ ఆవిర్భవించినది.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గుర్ంచి మీ అభిప్రాయం చెపపూండి?
ఎస్.వి.బాబు: శతఘ్నిన్యూస్ స్మానుయూడి చేతిలో వజ్రాయుధం కానుంది. మీ పదునైన మాటలతో ప్రజల 
ఆలోచన విధానానిని మ్రుగైన సమాజం వైపు నడిపంచే విధంగా ఉంటంది. నిజాయతీ వైపే మా ప్రయాణం 
అననిటలాంటంది మీ పత్రిక విధానం. రాబోయే రోజులోలా ప్రజల సమసయూలకు నిలువుటద్దంల్ మార్, నాయకులకు, 
అధికారులకు దికూస్చి కావాలి. ప్రజా సమసయూలను నిరంతరం ప్రస్రం చేసే శతఘ్నిన్యూస్ యాజమానాయూనికి 
మా నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ధనయూవాద్లు.

శతఘ్నిన్యూస్:  పాఠకులకు మర్యు ప్రజలకు మీర్చేచి సంద్శం ?
ఎస్.వి.బాబు: శతఘ్ని న్యూస్ పాఠకులకు మర్యు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు నా నమస్కారం. ప్రస్తితం ఆంధ్రప్రద్శ్ 
చ్ల్ కిలాషటీ పర్సిథితులు ఉంది. సమరథివంతమైన నాయకుడ్, నిస్వారధిమైన నాయకుడ్ ఇపుపూడ్నని తరుణంలో 
ఆంధ్రప్రద్శ్ కు ఎంత అవసరం. విజు్ఞలైన ఆంధ్రప్రద్శ్ ప్రజలు ఆలోచించవలసింది ఒకటే. మన భావితరాల 
బంగారు భవిషయూతుతి కోసం పవన్ 
కళ్యూణ్ నాయకతావానిని సమర్థించండి. 

తద్వారా ఈ రాష్ట్ర భవిషయూతుతితో పాట, ఆంధ్రప్రద్శ్ ని అభివృదిధిలో పాదములో నడిపంచగల 
సతాతి ఉనని నాయకుడ్ పవన్ కళ్యూణ్ మాత్రమే. నిరుదోయూగ యువతీ, యువకులకు ఉపాధి 
కలిపూంచ్లనని, రాష్ట్ర అభివృదిధి కోసం పెటటీబడ్లు రావాలనాని, నీతి నిజాయతీ గల నాయకతవాం 
చ్ల్ అవసరం. పవన్ కళ్యూణ్ గార్ని ఓటేసి మీరు ఆశీరవాదిసేతి మన ఆకాంక్షలను వందకు 
వంద శాతం నెరవేరచిగల సమరథివంతమైన నాయకతవాం పవన్ కళ్యూణ్ గార్లో ఉంది. రాష్ట్ర 
అభివృదిధిని కాంక్ంచే ప్రతి ఒకకారూ పవన్ కళ్యూణ్ గార్ నాయకతావానిని సమర్ధించవలసిందిగా 
విజ్ఞపతి చేస్తినానిను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 

తరపున ధనయూవాదములు బాబు గారు. మరకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుద్దం.
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