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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...!

ప్రకాశం జిల్్లలో జిల్్ల నలుమూలల్ ఉనని నియోజకవర్గాలకు తన వంతు పార్్ట బలోపేతానిక్ 
కృషి చేస్తు, ఎనానిరై టమ్ జనసేన సహకారంతో నిరుపేద విద్యూరుథులకు ఆపాతు సంసథు ద్వార్ 
స్్కలరిషిప్ అందజేసి వారి భవిషయూతుతు బాగు కోసం తనవంతు కృషి అందజేసిన వయూక్తు, 
ప్రకాశం జిల్్లలో గిద్దలూరు, ర్చర్ల వంటి నీటి కొరత ప్రదేశాలలో టయూంకర్్స ద్వార్ వారిక్ 

ఉచితంగా త్రాగు నీటిని సరఫర్ చేసి, అంతే కాకుండ్ వారి మిత్రుల సహకారంతో నిరుద్యూగ 
యువకులకు ప్రముఖ కంపెనీలలో ఉద్యూగ అవకాశం కలపాంచడం, కరోనా సమయంలో 
ఆరిథుకస్తుమత లేని వారిక్ ఉచితంగా వారిక్ చిక్త్స చేయంచినటువంటి ప్రకాశం జిల్్ల 

పర్చూరు నియోజకవర్గానిక్ చందిన జనసేన నాయకులు మననిం శ్రీకాంత్ గారితో 
ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక 
ద్వార్ జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎప్పాడు మొదలయంది, ఎల్ మొదలయంది అనే విషయాలు 
ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుంద్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం మన్నం శ్రీకంత్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి 
చెప్ండి?
మననిం శ్రీకాంత్: శతఘ్్నన్్స్ టీమ్ సభ్్లకు, పాఠకులకు, జనసైనికులకు, పర్చూరు నియోజకవర్గ 
జనసైనికులకు నా నమస్కారములు. నా పేరు మన్నం శ్రీకంత్ మాది ప్రకశం జిల్లా తిమ్మసముద్ం గ్రామం. 

మా నాన్న గార పేరు మన్నం శివయ్, మా అమ్మ గార పేరు సుబ్బమ్మ, మా తాత గార పేరు సంగయ్ నేను 
బిటెక్ వరకు చదువుకునా్నను.

 
శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయ్ంది?
మననిం శ్రీకాంత్:2014 లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు పార్టీ పెటటీక ముందు నుండే మేము మెగా ఫ్్మిలీని ఆరాధ్ంగా కొలిచెవాళ్ం. 2014 లో కళ్్ణ్ గారు 
పార్టీ పెట్టీన తరువాత కళ్్ణ్ గారు చేసుతున్న సేవ, సమాజం పటలా చూపిసుతున్న ప్రేమని చూస కళ్్ణ్ గారని స్ఫూరతుగా తీసుకుని నా వంతు ప్రజలకు నా్యం చేయాలని 
రాజకీయాలలోకి వచ్చూను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కరణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతు ఎవరు?
మననిం శ్రీకాంత్: నాకు రాజకీయాలలో స్ఫూరతు పవన్ కళ్్ణ్ గారు.
ఆదర్శవంతమైన యోగి, దాతృత్ం, దయ, జాలి కలిగిన లక్షణాలు కలిగిన వ్కితు కళ్్ణ్ గారు. హైదరాబాద్ లో బానుసు వాడలో పేదల ఇలులా కూలిచూ వేస కంగ్రెస్ 
కరా్లయం కట్టీలని నిశచూయంచుకున్న ప్రభ్త్ంపై స్ందించి పోరాటం చేసన విధానం, సమాజం పటలా బాధ్త, స్మాను్డుకి సేవ నాకు చ్ల్ నచిచూంది. నేను 
జనసేన కోసం నా వంతు ప్రజలకు సమాజానికి సేవ చేయాలని కళ్్ణ్ గారని స్ఫూరతు తీసుకోని రాజకీయాలలోకి వచ్చూను. ఆ రోజున నా నమ్మకని్న వము్మ చేయకుండా 
2014లో ఒక ఎమె్మల్్ సీట్ ఆశించకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్తుతు కోసం టీడీపీకి మద్దతు ఇచిచూన కళ్్ణ్ గార నైజం చూస నేను స్ఫూరతు పందాను. ప్రజారాజ్ం 
పార్టీ కూలిచూవేతలో సబిఎన్ అండ్ కో పాత్ర ఉందని తెలిస కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్తుతు కోసం ఆయన తా్గాని్న చూస నేను నా వంతు బాధ్తగా ప్రజలకు సేవ 
చేసేందుకు రాజకీయ చదరంగంలో అడుగు పెట్టీను.
 
శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్ంలో మీకు నచిచూన అంశాల్మిట్?
మననిం శ్రీకాంత్: మొదట్గా ఉదా్దనం బాధితుల బాధను దేశానికి తెలియజేస్రు.
సుగాలి ప్రీతీ విషయంపై కర్్నల్ నడి రోడుడుపై సభ పెట్టీ సుగాలి ప్రీతీ విషయంపై పోరాటం చేయడం.
భవన నిరా్మణ కర్మకులకు అండగా వారతో పాట కలిస పోరాటం చేశారు.
అమరావతి రైతులు సమస్పై అకకాడి రైతులతో కలిస పోరాటం చేయడం.
మతసు్యకర కుటంబాలకు అండగా నరాసుపురంలో సభ ఏరా్టలా చేస వారకి అండగా ఉంట్నని మాట 
ఇచ్చూరు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దౌరాభాగ్ంలో ఉన్న రోడలా పరసథితి చూస చిసుఎం కు తెలియజేసేల్ గుడ్ మార్నంగ్ 
సఎం స్ర్ ప్రోగ్రాం పెట్టీ రోడులా తక్షణమే వేయాలని పోరాటం చేశారు.
చేనేతలకు బ్ండ్ అంబాసడర్ గా ఉనా్నరు
చివరగా చనిపోయన కౌలు రైతులు, వార కుటంబాలకు లక్ష ర్పాయలు అందించి వార పిలలాలు 
భవిష్తుతుకు తను అండగా ఉంట్నని మాట ఇచ్చూరు.
శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సదా్ధంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
మననిం శ్రీకాంత్: జనసేన సదా్ధంతాలు స్మాన్ ప్రజలని ఆకర్షంపజేసే విధంగా ఉనా్నయ. ముఖ్ంగా కులమత 
ప్రస్తువన ల్ని రాజకీయం, అవినీతి ల్ని రాజకీయ పోరాటం నాకు నచిచూన ప్రధాన అంశాలు.

కొనస్గింప్ తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
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 శతఘ్నిన్యూస్: పర్చూరు నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎల్ ఉంది?
మననిం శ్రీకాంత్: జనసేన పల్లాబాట కర్క్రమం దా్రా జనంలోకి నేను వెళ్్ను. పల్లాలోలా స్ందన చ్ల్ బాగుంది, 

నేను ఊహంచని స్మజికవర్గం వారు కూడా చ్ల్ బాగా స్ందించ్రు. పెద్దవారు, యువతలో బాగా ఆదరణ 
ఉంది

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసనటవంట్ కొని్న కర్క్రమాలను తెలుపగలరు?
మననిం శ్రీకాంత్: ప్రకశం జిల్లా కనిగిరలో ఫ్లారోసస్ బాధితులకు ట్్ంకరులా దా్రా వాటర్ అందించ్ం. 
పల్లాబాట అనే కర్క్రమం మొదలుపెట్టీ ప్రజలలోకి జనసేన సదా్ధంతాలు, పార్టీ బలోపేతానికి కృషి 
చేస్ను. నా మిత్రుల సహకరంతో నిరుద్్గ యువత కు వివిధ రకల కంపెనీలో ఉద్్గం అవకశం 
కలి్ంచ్ను. ఎనా్నరై జనసేన టీమ్ తరుపున మరయు మిత్రుల సహాయంతో నిరుపేద విదా్రుథిలకు ఫీజ్ 
రయంబర్సు మెంట్ అందించ్ం. నిరుపేద విదా్రుథిలకు ఆపతు సంసథి దా్రా స్కాలర్షప్ అందజేస్ము. 
ప్రకశం జిల్లాలో గిద్దలూరు, రాచరలా వంట్ నీట్ కొరత ప్రదేశాలలో ట్్ంకర్సు దా్రా వారకి ఉచితంగా 

త్రాగు నీట్ని సరఫరా చేశాం. కరోనా సమయంలో ఆరథికస్తుమత ల్ని వారకి ఉచితంగా వారకి చికితసు 
చేయంచ్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెట్టీనటవంట్ కౌలురైతు 
భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?

మననిం శ్రీకాంత్: కౌలు భరోస్ యాత్ర అనేది ఒక మహా యజ్ం
నాకు తెలిస ఎవర్ అది తలపెటటీల్దు. కళ్్ణ్ గారు చనిపోయన కౌలు రైతు, వార కుటంబాలని ఆదుకుని 
వార కుటంబాలకు లక్ష ర్పాయల చొపు్న ఆరథిక సహాయం చేస వారని ఆదుకొంటనా్నరు.
ఇది ఒక మహా ప్రస్థినం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కరా్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
మననిం శ్రీకాంత్: జనసేనతోనే నా ప్రయాణం, జనసైనికులకు అండగా ఉండడం నా ఆశయం.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్్ణ్ గార బసుసు యాత్ర ప్రారంభం కబోతుంది దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ 
అభిప్రాయం?
మననిం శ్రీకాంత్: అది ఒక మహా ప్రభంజనం కళ్్ణ్ గారు ప్రతి నియోజకవర్గం వెళ్్ ప్రజా సమస్లు తెలుసుకుని 
వారకి అండగా ఉంట్రు. ప్రజలు కళ్్ణ్ గారకి బ్రహ్మరధం పడతారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ ల్దు? మీడియా సపోర్టీ ల్కపోయనా మీరు గ్రామస్థియ వరకు 
వెళ్గలుగుతునా్నరా?
మననిం శ్రీకాంత్: జనసేన కు మీడియా సపోర్టీ ల్దు అనేది కొంతవరకు నిజమే, జనసైనికులునే మనకు మీడియా, 
వారే పార్టీని బలోపేతానికి కృషి చేసుతునా్నరు. రబ్బరు చెపు్లు వేసుకొన్న వాడితో రాజకీయం చేయస్తు అనా్నరు 

కళ్్ణ్ గారు. గత జడీ్టీసీ, ఎంపీటీసీ ఎని్నకల్ వాట్కి నిదర్శనం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కర్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
మననిం శ్రీకాంత్: జనవాణి కర్క్రమం చ్ల్ మంచి కర్క్రమం ఈ కర్క్రమం దా్రా చ్ల్ 
మంది కళ్్ణ్ గార దగ్గరకు వచిచూ వార సమస్లు తెలియజేస్రు. కళ్్ణ్ గారు చ్ల్ వరకు ఆ 
సమస్లని కిలాయర్ చేశారు. మరని్న సమస్లకు పరష్కారం చూపించే విధంగా ప్రయతి్నసుతునా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్నన్్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
మననిం శ్రీకాంత్: స్మాను్నికి అందుబాటలో ఉంటూ నిత్ం జనసేన తరపున జరగే 
కర్క్రమాలను ప్రజలకు తెలియజేయడానికి, జనసేన చేసుతున్న సేవా కర్క్రమాలు ల్ంట్ వారతులతో ప్రజలలో చైతన్ం తీసుకుని రావడానికి మీరు చేసుతున్న ప్రయత్నం 
అభినందనీయం.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటయంచి మేము అడిగిన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరప్న 
ధనయూవాదములు మననిం శ్రీకాంత్ గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్్దం.
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