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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...!

జనసేన అధినేత ఆశయాలు సిద్ధంతాలు నచ్చి ఆయన బాటలో ప్రయాణిస్తు జనసేనాని 
ఆశయాలను మరియు సిద్ధంతాలను ప్రజలలోక్ బలంగా తీస్కెళ్లందుకు ఎన్ని సేవా 
కారయూక్రమాలను నిర్వహిస్తు... ఒక పక్క ఐటి ఉద్యూగం చేస్కుంటూ మరొక పక్క పార్్ట 
కారయూక్రమాలలో చురుగాగా పాలగాంటునని అనంతపురం జిల్్లలో మొట్ట మొదటి వీరమహిళ 

“కుమారి రూప మారిశెటి్ట” గారితో ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. 
రూప మారిశెటి్ట గారి జనసేన ప్రయాణం ఆమె మాటలో్లనే తెలుస్కుందం...! 

శతఘ్నిన్యూస్:  నమస్కారం రూప గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి 
చెప్ండి?
రూప మారిశెటి్ట:  మందుగా శతఘ్ని న్్స్ టం కు మరయు పాఠకులకు నమస్కారమలు. నా 
పేరు రూప మారశెట్టి. మాది మధ్తరగతి కుటంబం. నాననిగారు బిజినెస్ చేస్తంటారు, అమ్మగారు 
గృహిణి. నేను బి.టెక్ చదివాను. నా విద్్భ్్సం అంతా అనంతపూర్ మరయు గుతి్తలో జరగంది. 
ప్రస్తతం స్ఫ్టివేర్ ఇంజినీరుగా ఒక ప్రమఖ ఐట్ కంపెనీలో పని చేస్తనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్ర్త ఎవరు?
రూప మారిశెటి్ట: నేను చదువుకునే రోజులోలో రాజకీయాల మీద ఆసకి్త లేదు. రాజకీయ నాయకులు అంటే విరకి్తగా 
ఉండేది ఎప్్డైతే ప్రజారాజ్ం పార్టి పెట్టి మొదట్లోనే 18 సీటలో తెచ్చుకునని చిరంజీవి గారు విజయం స్ధంచారు, 
అప్్డు రాజకీయాలోలో ఆసకి్త పెరగంది 18 సీటలో రావడం అంటే ఆషామాషీ కాదు అందులోని పార్టి పెట్టిన 
వంటనే తెచ్చుకోవడం చాలా కషటిం. అప్్డనిపంచింది రాజకీయాలోలో ఉండటంవలలో రాష్ట్ర అభివృదిధి 
జరుగుతందని ఆలోచన చిరంజీవి గారు ఈ నీచ రాజకీయాలను చూసి ఆయన వనకడుగు వేశారు 
కానీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఎకకాడ అవమానం జరగందో అకకాడే రాబటటికోవాలని అనే ఆలోచన ఆయన 
సిద్ధింతాలు సమాజం పటలో ఆయన ఆలోచన ననుని రాజకీయాల వైప్ నడిచేలా చేస్యి. సమాజానికి 
ఏదో చేయాలనే తపన ఆయనలో ఉంది. ఆయనే నాకు స్్ర్త.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎప్డు ఎలా ప్రారంభమయి్ంది?
రూప మారిశెటి్ట: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు పార్టి స్థాపంచిన మొదట్ రోజు నుండి నా ప్రయాణం 
జనసేనతో ప్రారంభమయింది. పవన్ కళ్్ణ్ గారు పార్టి స్థాపంచిన తరావాత పూర్తస్థాయిలో 2017 నుండి 
ఉండటం జరగంది. అదేవిధంగా 2018 లో పలు జిలాలోలోలో రాష్ట్రమంతా డోర్ ట డోర్ పార్టి కా్ంపెయినింగ్ 
చేశాను కూడా ఒంగోలు, విజయనగరం, నెల్లోరు అనంతప్రం, నెల్లోమరలో ఇంకా పలు చోటలో చేస్మ.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని ప్రభ్వితం చేసే స్మాజిక వేత్తలు లేద్ వ్కు్తలు ఎవరు?
రూప మారిశెటి్ట: నాకు చెగువేరా గార వ్కి్తతవాం అంటే ఇషటిం ఆయన గురంచి నేను పెద్దగా చదవలేదు కానీ పవన్ కళ్్ణ్ గార మాటలోలోనే చాలా స్రులో వినానిను. 
ఇంచ్మించ్ పవన్ కళ్్ణ్ గార భ్వజాలం కూడా అలానే ఉంటంది. చిరంజీవి గారు కూడా నాకు ఒక ఇనిస్పిరేషన్ ఎందుకంటే ఎన్ని సేవా కార్క్రమాలు చేస్రు... 

తన సంత డబ్బుతో చేస్్తనే ఉనానిరు. ఆయన ఇచిచున స్ఫూర్తతోనే ఆయన అంత నేను చేయలేకపోయినా కంతవరకైనా 
సమాజం కోసం చేయాలని నిర్ణయించ్కుని రండుస్రులో ఆకిస్జన్ సిల్ండర్ డొనేట్ చేశాను, చిరంజీవి గారని చూసి ప్రతి 
ఒకకారు నేరుచుకోవాల్స్న అంశం ఏమిటంటే ఎంత ఎదిగనా ఒదిగ ఉండే తతవాం.

శతఘ్నిన్యూస్: గత ట్డిప పార్టి పరపాలన మీద కానీ... ఇప్్డునని వైఎస్స్ర్స్పీ పార్టి పరపాలన మీద గాని మీ 
అభిప్రాయం ఏమిట్?
రూప మారిశెటి్ట: రండు పార్టిలు అవినీతిలో చాలా బాగా పేరుపంద్యి చంద్రబాబ్ నాయుడు గారకి రాజకీయ 
అనుభవం ఉనాని జగన్ గారకి రాజకీయ అనుభవం లేకపోయినా రండు పార్టిలు ఒకే ధోరణిలో ఉనానియి, 
అందులోన్ ఈ రండు పార్టిలో కుటంబ రాజకీయాలు వారసతవా రాజకీయాలకు పెట్టింది పేరుగా తయారయా్యి 
తప్ ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా ఏమి కనపడటం లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టిలో మీకు నచిచున సిద్ధింతం ఏమిట్?
రూప మారిశెటి్ట: కుల మతాల ప్రస్్తవన లేని రాజకీయం నాకు నచేచు సిద్ధింతం, కాకపోతే ఆయన అడుగుజాడలోలో 
అందరూ నడిసే్త స్ధ్మవుతంది. రాష్ట్రం మందు అభివృదిధి చెంద్లంటే ఈ సిద్ధింతాం చాలా మఖ్మైనది.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టిలో మీ అధ్క్షుడు పవన్ కళ్్ణ్ గారతో మీకునని స్నినిహిత్ం మీ మాటలోలో...
రూప మారిశెటి్ట: నేను రాజకీయాలోలో ఉననిప్ట్ నుంచి పవన్ కళ్్ణ్ గారని మంగళగర పార్టి ఆఫీస నందు 2018, రాయలసీమలో 
అనంతప్రం జిలాలోల నుంచి మొటటిమొదట వీర మహిళ అయిన నేను పవన్ కళ్్ణ్ గార చేతల మీదుగా క్రియాశీలక సభ్తవాం 
నమోదు కిటటిను తీసకోవడం జరగంది. ఆ సమయంలో నా భ్వాలు మాటలోలో చెప్లేనివి. ఆ క్షణం నా ఆనంద్నికి ఆకాశమే హదు్దగా 

అనిపంచింది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ఎలక్షన్ లో రాయలసీమ ప్రాంతంలో జనసేన పార్టిని ఏ స్థానంలో చూడొచ్చు?
రూప మారిశెటి్ట: ప్రస్తతం ఉనని పరసిథాతలోలో రాయలసీమ ప్రాంతంలో జనసేన పార్టి రండో స్థానంలో ఉంది. మొదట్ 

స్థానానికి రావాలంటే క్షేత్రస్థాయిలో చాలా కషటిపడాల్స్ ఉంది. బలమైన నాయకతవాం ఉండేలా అధషాటినం 
చూసకోవాల్స్ ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన ఆవిరాభావ సభపై మీ స్ందన ఏమిట్
రూప మారిశెటి్ట: జనసేన పార్టి తొమి్మదవ ఆవిరాభావ దిన్తస్వం అందర కృషితో చాలా బాగా విజయవంతం 
అయి్ంది. అదే విధంగా 2014 మారచు 14న పార్టిని స్థాపంచి కేవలం 150 మంది కార్కర్తలతో మొదలంది మర 

ఇప్్డు మూడు లక్షల 26 వేల మంది సభ్తావాలు నమోదయా్యి. అలానే ఇప్్డు ఐదు లక్షలు చేరుకోవాలని 
ఆకాంక్షిస్తనానిను. మందు, బిరా్నీ మరయు డబ్బులు తీసకోకుండా తన సంత ఖరుచులతో అనంతప్రం నుంచి 
అయితేనేమి వివిధ జిలాలోల నుంచి అయితేనేమి వచిచు సభను విజయవంతం చేసిన కార్కర్తలకు మరయు సభ 
విజయవంతంగా జరుప్కోవడానికి సథాలం ఇచిచునటవంట్ ఇప్టం గ్రామ ప్రజలకు నా ప్రతే్క ధన్వాదమలు.

శతఘ్నిన్యూస్: ఆవిరాభావ సభలో మేనిఫెస్టి గురంచి కంత వరకు చెప్డం జరగంది ద్ని పై మీ స్ందన?
రూప మారిశెటి్ట: మొదట మనం గమనించాల్స్న విషయం ఏమిటంటే ఆయన మాట ఇవవానంత వరకు మనం ఏమి 
అనుకునని అనుకోకపోయినా గాని ఒకస్ర ఆయన మాట ఇచాచురంటే చేసి తీరుతారు, ఆయన అధకారంలో లేనప్్డు 
ఎన్ని సమస్లకు పరషాకారం చూపబడాడాయి, ఆయన రాష్ట్రం పటలో, సమాజం పటలో ఎంతో బాధ్తతో ఉంటారు. 
మన పవన్ కళ్్ణ్ గారు తన వ్కి్తగత సవాలాభం కోసం చూసకోరు.

శతఘ్నిన్యూస్: ఆవిరాభావ సభలో పవన్ కళ్్ణ్ పత్తల గురంచి ప్రస్్తవించడం జరగంది ద్నిని మీడియా 
వక్రీకరంచిందని ద్నిపై మీ అభిప్రాయం?
రూప మారిశెటి్ట: పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఎట వళితే అట నా పయనం, ఎందుకంటే ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలను 
దృషిటిలో పెటటికని చాలా బాగా ఆలోచించి మందుకు వళ్్తరు. ఆయన నిర్ణయం ఏదైనా మాకు సంతోషం 
ఇంకా మీడియా అంటారా ఉననిది లేనటలో లేనిది ఉననిటలో చూపంచడం ఎవరకైనా ఉందంటే కేవలం అధకార 
పార్టిలోకి కమ్మకాసే మీడియా ఒకటే, కాబట్టి మనం ఆయన అడుగుజాడలోలో నడిచి ఆయన సీఎం అవావాలని 
అందుకోసం ఎంతో కృషితో పటటిదలతో ఆ దిశగా అడుగులు వేస్్తమని తెల్యజేస్తనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఈ మధ్ కాలంలో ప్రభుతవా ఉదో్గుల ఆందోళనలు, సీటిల్ 
పాలోంట్ ఉదో్గుల ఆందోళనలు, ఆశావరకారులో ఆందోళనలు జరుగుతనని పక్షపాత ధోరణిని వీటనినిట్ని 
మీరు ఏ కోణంలో చూస్్తరు?
రూప మారిశెటి్ట: వీట్లో అనీని నా్యపరమైన సమస్లు అడిగారు ఉదో్గస్తలు ఎవరైనా పఆరస్, డిఎ 
వాట్కోసం ఎదురుచూస్్త ఉంటారు. అధకారంలోకి రావాలని జగన్ గారు ఎన్ని హామీలు ఇచాచురు. 
సిపఎస్ రదు్ద చేస్్తమని... పఆరస్ వంటనే అమలు చేస్్తమని... వీట్ని నమి్మ ఉదో్గులు జగన్ గారకి 
ఓట వేసి గెల్పంచారు. ఉదో్గుల ఆందోళనలు నా్యపరంగా ఉనానియి. ఇకపోతే వైజాగ్ సీటిల్ పాలోంట్ 
విషయంలో జగన్ గారు ప్రభుతవాం కేంద్రం మందు బలంగా వాయిస్ వినిపంచలేకపోయింది. అలాగే 
ఆశ వరకారలో యొకకా ఆందోళన విషయంలో జగన్ గార తీరు మారాల్.

శతఘ్నిన్యూస్: పెరగన విదు్త్ చార్జీలపై మీ అభిప్రాయం?
రూప మారిశెటి్ట: ప్రమాణ సీవాకారం రోజు కరంట చార్జీలు తగగిస్్తమని చెప్ ఇప్ట్కి 7 స్రులో 
కరంట చార్జీలు పెంచిన ఘనత జగన్ రడిడాది. యునైటెడ్ ఆంద్రలో సీఎంగా చంద్రబాబ్ ఉననిప్డు 
కరంట చార్జీలు పెంచి బషీరాబుగ్ కాలు్ల ఘటనకు కారకుల పదేళ్లో అధకారం కోలో్వాల్స్ 
వచిచుంది. ఇప్్డు జగన్ గార విషయంలో అదే జరగబోతోంది. జగన్ గారు ఆయనిచిచున 
హామీలోలో ఒకకాట్ కుడా నెరవేరచున పాపాన పలేదు. ఎప్డో ఒకస్ర తీసే పవన్ కళ్్ణ్ గార 
సినిమాకు ట్క్కాటలో విషయంలో పేదలు, గురు్తకువచేచు జగన్ రడిడా గారకి నెల నెల కటేటి కరంట బిల్ 
విషయంలో పేదలు గురు్తరాకపోవడం అయన పరపాలన ఎలా ఉందో ప్రజలు అరథాంచేసకోవాల్స్న 
అవసరంఎంతైనా ఉంది. మండుతనని ఎండలు అయినా భరంచచ్చు కానీ జగన్ గారు పెంచే 
చారజీస్ భరంచలేకపోతనానిం. కరోనా వలలో ప్రజలు ఆరథాక ఇబబుందులు ఎదురకాంటనానిరు, అప్్ల 
పాలయా్రు, ఈ సమయంలో ఇలా చార్జీలు పెంచడం వలలో ఇంకా ఆరధిక సమస్లు పెరుగుతాయి. 
ఆద్యం తకుకావ ఖరుచులు ఎకుకావ, ఉదో్గ కల్న లేదు, పైగా ఆసి్త పనుని, చెత్త పనుని అని ప్రజలను 
నానా ఇబబుందులకు గురచేస్్త ఉనానిరు. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: ఇవనీని 2024లో వైసీపీ ప్రభుతవాం పడిపోవడానికి నాంది అంటారా?
రూప మారిశెటి్ట: ప్రజలు చాలా మంది ఇతర పార్టి వైప్ చూస్తనానిరు కాకపోతే ఓటకు న్ట, కులం, వారసతవాం ఇవనీని 
జగన్ గారని అందలం ఎకికాంచే అవకాశం లేకపోలేదు, ప్రజల విజ్ఞతతో ఆలోచించి ఓట వేయడంలో విఫలం 
అవుతనానిరు. ప్రస్తత పరసిథాతి ఎలా ఉనాని ప్రజలు ఎనినికల సమయంలో ప్రలోభ్లకు గురవుతనానిరు, ఇలా 
జరుగుతననింత కాలం వైసీపీ కాదు వైసిపలాంట్ పార్టిలు మరన్ని రాజకీయరంగంలో వందేళ్లో ఉంటాయి. 
ప్రలోభ్లకు గుర అవవాకుండా పార్టిల మద్ వ్తా్సం చూప ప్రజలను చైతన్ పరచాల్.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టి అధకారంలోకి వసే్త రాయలసీమ ప్రాంతంలో ప్రణాళికలు ఏంట్?
రూప మారిశెటి్ట: రాయలసీమ అంటే రతనాలసీమ అని ఇంతకుమందు అనేవారు కానీ ప్రస్తతం 
రతనాలు లేవు కేవలం రాళలో మిగలాయి, అలాగే అనంతప్రం జిలాలో విసీ్తర్ణంలో అనిని జిలాలోల కంటే 
చాలా పెద్దది. రాయలసీమ నుంచి ప్రతి జిలాలోలో నాయకులు, మఖ్మంత్రులు ఉననిప్ట్కీ రాయలసీమ 
ఎంతగాన్ వనుకబడి ఉంది, ద్నికి కారణం మన నాయకులు వారు అధకారంలోకి రావడానికి ఎన్ని 
వాగా్దనాలు చేసి తీరా అధకారంలోకి వచాచుక అనీని మరచుపోతనానిరు. జనసేన ప్రభుతవాం రాయలసీమ 
జిలాలోలోలో అభివృదిధికి పెద్దపీట వేస్తంది. నిరుదో్గులకు ఉదో్గావకాశాలు కల్్ంచేందుకు జనసేన ప్రభుతవాం 
అడుగులు వేస్్తంది. విద్్రుథాలకు నాణ్మైన విద్ కోసం ఉచిత విద్ ప్రవేశ పెటటినుంది. రైతలకు కూడా సరైన 
గటటిబాట ధరలు లేక ఇతర రాషా్రాలతో విక్రయిస్తనానిరు, ఇందుకు జనసేన ప్రభుతవాం సరైన రేట కల్్ంచి రాయలసీమ 
అభివృదిధికి తద్వారా మన రాష్ట్ర అభివృదిధికి పాటపడుతంది.

శతఘ్నిన్యూస్: చివర ప్రశని, మీరు చేసిన కనిని కార్క్రమాల గురంచి వివరంచండి?
రూప మారిశెటి్ట: చాలా కార్క్రమాలు చేయడం జరగంది...
* 2018లో “జనంలోకి - జనసేన” అని ఒక ప్రోగ్రాం చేస్మ. మన వీర మహిళలు అందరతో కల్సి అనంతప్రం నెల్లోరు ఒంగోలు ఏల్రు విజయనగరం 
గుంటూరు ఇలా కా్ంపెయినింగ్ చేశాను. సమారు పది వేల గడపలకు.
* కరోనా సమయంలో పవన్ కళ్్ణ్ గార పలుప్ మేరకు ఒక ఆకిస్జన్ సిల్ండర్ డొనేట్ చేయడం జరగనది(10,500)
* కరోనా సమయంలో గుంటూరులో ఒక మహిళకు ఒక నెల ఇంట్ నితా్వసరాల కరకు సరపడా డబ్బులు ఇవవాడం జరగనది.
* అనంతప్రం జిలాలో పెనుకండ ఎలక్షన్ ప్రచారంలో భ్గంగా జిలాలో అధ్క్షులు శ్రీ ట్సి.వరుణ్ గారు 2,3,12,13 వారుడాలలో భ్ర్ రా్లీతో ఇంట్ంటా తిరగ గాజు గాలోస్ 
గురు్తకు ఓట వేసి పోట్ చేయుచ్నని అభ్రుథాలను గెల్పంచాలని ప్రజలను అభ్రథాంచడం జరగంది.
* మెగా అభిమాని వైజాగ్ వంకట్ అనారోగ్ంతో ఉనానిరని తెల్సి వారకి ఆరథాక స్యం అందించాం.
* 2019 ఎలక్షన్ సమయంలో అనంతప్రంలో కా్ంపెయిన్ చేయడం జరగనది.
* వైజాగ్ సీటిల్ పాలోంట్ ప్రైవేటకరణ చేయకుండా విశాఖలో జరగన సభకి అనంతప్రం నుంచి వళిలో పవన్ కళ్్ణ్ గార ద్వారా మద్దత తెలపడం జరగంది.
* అనంతప్రం సరవాజన ఆసపత్రి నందు స్యి ట్రసటి ఆధవార్ంలో రండుస్రులో భోజనం ఏరా్ట చేయడం జరగనది.
* మంగళగరలో రైతలకు జరగన సంఘీభ్వ దీక్షలో పవన్ కళ్్ణ్ గారకి అనంతప్రం నుంచి వళిలో మద్దత ఇవవాడం జరగనది.
* మంగళగరలో జరగన మహిళ్ దిన్తస్వ వేడుకలోలో పాల్గిని వారుడామెంబెర్స్ నుండి జడి్ట్సి వరకు నిలబడిన వాళ్ందరకీ సనా్మనం చేయడం జరగనది.
* అదే విధంగా చిరంజీవి గార ప్ట్టినరోజు సందరభాంగా రక్తద్నం చేయడం జరగనది.
* వినాయక చవితి రోజున పరా్వరణానిని దృషిటిలో ఉంచ్కుని మట్టి వినాయకులను పంపణీ చేయడం జరగనది.
* చిరంజీవి గారు కరోనా సమయంలో ఆకిస్జన్ బా్ంకు ఓపెన్ చేశారు. ఆ సందరభాంగా నేను కూడా ఒక ఆకిస్జన్ సిల్ండర్ డొనేట్ చేయడం జరగనది.
* పవన్ కళ్్ణ్ గార ఆదేశాల మేరకు అనంతప్రం జిలాలో అనంతప్రం అరబున్ నియోజకవరగిం తపోవనం సరకాల్ స్మనాథ్ నగర్ నుండి ఆరటిసి బస్టిండ్ కి వళ్లో రోడుడా 
గుంతలు పూడేచు కార్క్రమం చేయడం జరగంది.
* 2020 సంవతస్రమలో నార్ల లో నివసిస్తనని ఒక మహిళకు వనెనిమక సమస్తో ఇబబుంది పడుతనని సమయంలో తనను సవేరా హాసి్టల్ నందు చికితస్ కరకు 
తీసకువళిలో వనెనిమకకు ఎక్స్ రే మరయు స్కానింగ్ తీయించి వాట్కి సరపడా మందులు తీసి ఇవవాడం జరగనది.
* విశాఖ ఉకుకా పరరక్షణకై పారలోమెంటలో తమ గళ్నిని బలంగా వినిపంచాలని స్థానికి పారలోమెంట్ సభు్లకు సభు్లు అయినటవంట్ తలార రంగయ్ గోరంటలో 
మాధవ్ గారు కోరుతూ పలోకార్డా ప్రదర్శంప చేశామ.
* అనంతప్రం నందు తాగునీట్ సమస్ను పరషకారంచాలని అనంతప్రం నగర పాలక సంసథా కమిషనర్ గారకి వినతిపత్రం అందజేయడం జరగనది. ఇలానే పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు చెప్న ప్రతిదీ పాట్స్్త ఆయన స్చలను మేరకు పార్టిని, పార్టి సిద్ధింతాలు మందుకు తీసక్ళ్్తనే ఉంటాను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు 
శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు రూప మారిశెటి్ట గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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