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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 పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలు 
నచ్చి జనసేనతో ప్రయాణం ప్రారంభంచ్, అనునితయూం జనసేన అధినేత 
ఆశయాలను మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలను ప్రజలలోక్ తీస్కెళ్తు పార్్ట 
అభవృది్ధకోసం అహరినిశలు కృషి చేస్తు... జనసైనికులకు ఎలంటి ఇబ్ందులు 
వచ్చినా వారిక్ అండగా నిలబడుతూ... జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని 

ముఖయూమంత్రిని చేయాలనే ధ్యూయంతో ముందుకు సాగుతనని “జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర చేనేత వికాస విభాగం చైర్మన్” మరియు “మంగళగిరి 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట ఇంచారిజి” “శ్రీ చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు” గారితో ఈ నాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం 

అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎప్పాడు మొదలయంది, ఎల మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం..

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం శ్రీనివాసరావు గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: నా పేరు చిల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు, నేను మంగళగిరలో నివసిస్తునానాను, చేనేత కుటంబం 
నుంచి వచ్చాను. భారతదేశంలో నలుమూలల నుంచి చేనేత వస్్రాలు తీస్కువచిచా వా్పారం చేస్తును.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతు 
ఎవరు?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: నాకు రాజకీయాలో్ల స్ఫూరతు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారే, జనసేనపార్టీ 
విలువలతో కూడినది, పవన్ కళ్్ణ్ గారు నిత్ం ప్రజల కోసం పరతపంచే వ్కితు. ఇవి కాకుండా సినిమా 
ఇండస్ట్రీలో అత్్ననాత స్థాయిలో ఉండి కూడా రాజకీయాల వైపు వచ్చారంటే ఆయనకు ఉననా నిబద్దత, అలాగే 
నిజాయితీకి నిలువెలా్ల నిదర్శనం. ఇవి అనినా చూసి జనసేనపార్టీతో ప్రయాణం చేస్తునానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయి్ంది?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: 2016 పవన్ కళ్్ణ్ గారతో చేనేత సత్్గ్రహం అనే కార్క్రమం పెట్టీ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉననా 
చేనేత కళ్కారులు, వార సమస్లు గురంచి వివరంచడం జరగింది. అప్ట్ నుంచి పవన్ కళ్్ణ్ గారతో ప్రయాణం మొదలంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మంగళగిర నియోజకవర్ంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన 
ఎలా ఉంది?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: మంగళగిర నియోజకవర్ంలో జనసేనకు  ప్రజలలో 
అనూహ్మైన స్ందన ఉంది. జనసేన పార్టీ తలపెట్టీన అనేక కార్క్రమాలు, 
అలాగే ప్రభుత్వ వైఫలా్లను ప్రజలకు చూపేందుకు నిరసనగా తమంతట 
త్ము ముందుకొచిచా జనసేనపార్టీ చేసే కార్క్రమాలను ఆదరంచి జనసేనతో 
అడుగులు వేస్తునానారు.  రాజకీయం ఒకర కుటంబ హస్తులో్ల ఉండి 
ఉనానా కూడా ఎవరూ ముందుకు వచిచా అవినీతిని ప్రశనాంచని సమయంలో 
జనసేనపార్టీ నుంచి జనసైనికులు, వీరమహిళలను చూసి ప్రజలు కూడా 
బయట్కి వచిచా ప్రభుత్వం చేసే తపు్ల్నా ప్రశనాస్తునానారు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు జనసేన తరపున మీరు చేస్తుననా సేవాకార్క్రమాలను తెల్యచేయగలరు?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: కష్టీలలో ఉననా ప్రజలకి కనీనాళ్్ల త్డిచే పార్టీ జనసేనపార్టీ. అలాగే మంగళగిర నియోజకవర్ంలో అనేక సేవా కార్క్రమలు చేస్తునానాను, నిత్ం 
కార్కరతులకి, ప్రజలకి అందుబాటలో ఉంటనానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: మంగళగిర నియోజకవర్ంలో జనసేనను బలోపేతం చేయడనికి ఏ విధంగా ప్రయతినాస్తునానారు? జనసేనలోకి ఇతర నాయకులను ఆహ్్వనించే ప్రయత్నాలు 
ఏమైనా చేస్తునానారా? 
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: మంగళగిర నియోజకవర్ంలో ప్రతి మండలం, గ్రామ కమిటీలు ఏరా్ట చేశాము, అలాగే సోషల్ మీడియా కమిటీలు, చేనేత కమిటీలు మరయు 
ఇతర కమిటీలు కూడా ఏరా్ట చేశాం. త్వరలో బూత్ కమిటీలు కూడా ఏరా్ట చేయడానికి సిద్ంగా ఉనానాం. దాదాపుగా 200 మందికి పైగా కమిటీలో్ల తీస్కోవడం 
జరగింది. 2000 మంది క్రియాశీలక సభు్లు ఉనానారు. 

కొనసాగింప్ తదుపరి పేజీలో...
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అలాగే మంగళగిర నియోజకవర్ం నుంచి చ్లామందిని జనసేన పార్టీలోకి ఆహ్్వనిస్తునానాం త్వరలో జనసేనాని 
సమక్ంలో పార్టీలో చేరత్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెట్టీనటవంట్ కౌలు రైత్ భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: ఇతర పార్టీలు ఏవైనా సరే రాజకీయ లబ్్ద కోసం కార్క్రమాలు చేస్తురు. అధికారంలో 
ఉనానా లేకునానా, ప్రజల కోసం నిలబడే వ్కితు పవన్ కళ్్ణ్ గారు. కౌలు రైత్ భరోస్ యాత్ర, ఆ యాత్ర గురంచి 
చెపా్లంటే ఒక మహోననాతమైనటవంట్ కార్క్రమం. ప్రకృతి వైపర్త్్లకు, అలాగే పంట నషటీం కారణాలకు 
తలవంచి ఆత్మహత్లు చేస్కుననా రైత్ల కుటంబాలను ఆదుకునే ఒక మంచి కార్క్రమం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
రాజకీయాలో్ల ఎవ్వర ఊహకందని కార్క్రమం. అంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతటా ఆత్మహత్ చేస్కుననా 3000 మంది 
కౌలు రైత్ కుటంబాలకు, ప్రతి కుటంబానికి లక్ రూపాయల చొపు్న 30 కోట్లతో  త్ను సంపాదించిన 
కష్టీరజిత్నినా ఇస్తునానాడు. అలాంట్ పవన్ కళ్్ణ్ గార వెంట నేను ఉండటం నాకు ఎంతో గర్వకారణం ఈ రాష్్రీనికి  
ముఖ్మంత్రి అయితే రైత్ల మరణాలు జరగకుండా నూట్కి 99శాతం నిరు్మల్స్తుడు. ఈ కార్క్రమానినా కులం,  
మతం, ప్రాంతం అనే  బేధం లేకుండా ముందుకు తీస్కువెళ్తునానారు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటవంట్ క్రియాశీలక సభ్త్వ కార్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: ఏ రాజకీయ పార్టీలు అయినా తమ కార్కరతులను జండాలు మోస్కోవడానికి 
వాడుకుంది తప్, తమ కార్కరతుల బాధలేంట్ అని కానీ, కుటంబ పరసిథాత్లు ఏంట్ అని ఏ నాయకులు 
పట్టీంచుకోలేదు. జనసేనపార్టీ వెనకాల నిస్్వర్ంగా తిరగే కార్కరతులు, పార్టీ నుంచి ఏమి ఆశంచకుండా 
తమ సోతుమత డబ్బులతో పార్టీ కార్క్రమాలకు ఖరుచా పెట్టీ, ప్రజా సమస్లపై పోరాడుతూ ఉననా 
కార్కరతులకు ఏమి చేయగలను అని ఆలోచించి ఒక గొప్ కార్క్రమనినా ముందుకు తీస్కొచ్చారు. అదే 
క్రియాశీల సభ్త్వ కార్క్రమం కుటంబంలోని వ్కితుని కోలో్తే ఆ కుటంబం పరసితుతి ఏంట్ అని ఒకరు 
కూడా ఆలోచించరు. అలాంట్ సమయంలో ఆ కుటంబానికి ఆరథాకంగా 5లక్లు సహ్యం చేసి ఆ 
ఇంట్కి పెద్ద కొడుకులా అండగా ఉంటననా వ్కితు పవన్ కళ్్ణ్ గారు. అలాగే కార్కరతులు ప్రమాదం 
వల్ల గాయాలపాలయితే 50,000 రూపాయల వరకు వార వైద్ ఖరుచాలకు అందిస్తునానారు. క్రియాశీల 
కార్కరతుల కుటంబాలకు ఒక భరోస్ ఇవ్వడం అనేది ఒకకా జనసేనపార్టీకే సంతం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్క్రమం దా్వరా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుత్ందని అభిప్రాయపడుత్నానారు?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు:ప్రజలకి ఏమికావాల్ అని తెలుస్కోవాల్ అంతే కాని వైస్సార్సాపీ ఇచిచానవే తీస్కోవాల్ అనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం 
ఉంది. అలాంట్ సమయంలో ఒక జనసేన పార్టీ జనవాణి కార్క్రమానినా తీస్కువచిచాంది. స్వయంగా పవన్ కళ్్ణ్ గారే జనవాణి వేదిక మీద ఉండి బడుగు బలహీన 
వరా్లు, దివా్ంగులు, దేశ సరహదు్దలో్ల పని చేసే సైనికుల దగ్ర నుండి అనేక సమస్లు  జనసేనపార్టీ దృష్టీకి తీస్కువస్తునానారు. ఎంతసేపు వైఎస్సార్సాప ప్రభుత్వంలో 
ప్రజలు స్భిక్ంగా ఉనానారు. అందరకీ పధకాలు అందుత్నానాయి అని చెపుతునానారు. అది అబద్దం అని తెల్యజేసే ప్రక్రియ జనవాణి కార్క్రమం. అలాగే పవన్ కళ్్ణ్ గార 
దగ్రకి వచిచా ప్రజలు స్వచ్ందంగా సమస్లు చెపు్కుంటూ, జనసేనపార్టీ, జనసైనికులు ఏమైనా జరగినా అండగా ఉంటారు అని ప్రజలు నము్మత్నానారు. వాట్ పరష్కార 
దిశగా ఆయా సంబంధించిన శాఖలకు అర్జిలు పంపంచి నిద్రపోత్ననా వ్వసథాలను తట్టీ లేప ఈ పని ఎందుకు చేయలేదు అని ప్రశనాంచేతత్వం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎలా ఉండబోత్ంది?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: మంగళగిర నియోజకవర్ంలో గత 8 సంవతసారాల 
కాలం నుండి ప్రజల కోసం పనిచేస్తునానాను, జనసేనతో స్దీర్ఘకాలం 
ప్రయాణం చేస్తునని నమ్మకం నాకుంది. మంగళగిర నియోజకవర్ంలో 
జనసేన పార్టీని గెల్పంచుకునే దిశగా ముందుకు వెళ్తునానాము.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్్ణ్ గార వారాహి యాత్ర ప్రారంభం కాబోత్ంది 
దాని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: ప్రజలో్ల ధైరా్నినా నింపడానికి వస్తునానాడు, 
వారాహి వాహనం బయటకు వచిచాన తరా్వత అధికార పార్టీకి గుండెలో్ల 
రైళ్్ల పరగెట్టీస్తుననా పవన్ కళ్్ణ్ ని, వారాహిని ఆపడం ఎవర వల్ల కాదు. 
ప్రజలకోసం ప్రజల దగ్రకి వస్తునానాడు. ఖచిచాతంగా రానుననా రోజులో్ల ఈ 

యాత్ర ప్రారంభించడానికి సిద్ంగా ఉనానారు. అధికారమే లక్ష్ంగా ముందుకు వెళ్తుము.

శతఘ్నిన్యూస్:: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా మీరు గ్రామస్థాయి వరకు 
వెళ్ళగలుగుత్నానారా?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: ఇపు్డుననా ఎలకా్రీనిక్ మీడియా కానీ, ప్ంట్ మీడియా గాని వాఆళ్ళ ఉనికిని, అలాగే చేసేతు తపు్లని 
కప్ పుచుచాకుంటనానారు. జనసేనపార్టీ ప్రజలో్లకి వెళ్ళటానికి ఒకకా సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే బలంగా వినిపస్తునానాయి, 
అలాగే గ్ండ్ లెవెల్ లో వెళ్్ళల్, సోషల్ మీడియాలో ప్రతి అంశానినా ప్రజల ముందుకు తీస్కువెళ్తునానాము, ప్రతి 
కార్క్రమనినా గ్రామస్థాయిలో చేరువవడానికి సోషల్ మీడియా ఎంతగానో ఉపయోగపడుత్ంది. కొనసాగింప్ తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ఆదివారం, 05 మార్చి 2023

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ఆరథాకంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెట్టీన “నా సేవ కోసం నా వంత్” ను కార్క్రమనినా ఏ 
విధంగా ముందుకు తీస్కువెళ్తునానారు?

చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: మంగళగిర నియోజకవర్ంలో “నా సేన కోసం నా వంత్” మరయు “కౌలు రైత్ 
భరోస్ యాత్ర” కార్క్రమం కోసం 20 నుంచి 25 లక్ల దాకా ఇచ్చాము. చ్లా మంది స్వచ్ందంగా 

ఫొన్ పే, గూగుల్ పే దా్వరా సహ్యం చేస్రు. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టీ తరుపున చేనేతకార్మకుల కోసం ఏమైనా కార్క్రమలు చేస్తునానారా ?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: చేనేత కార్మకులని గురతుంచింది పవన్ కళ్్ణ్ గారే మీరు కార్మకులు కాదు, 
కళ్కారులు అని చెపా్రు. రాజకీయ పార్టీలు చేనేతకి ఎలక్న్ అప్డు అది చేస్తుం ఇది చేస్తుం 
అని చెప్ ఓట్ల వేయించుకొని వెళ్్ళపోత్రు. అలాంట్ సమయంలో పవన్ కళ్్ణ్ గారు చేనేత 
వికాస విభాగం అని జనసేన పార్టీ దా్వరా ముందుకు తీస్కువచ్చారు. చేనేత వికాస విభాగం 
చైర్మన్ గా ననునా ఉంచ్రు. చేనేత కళ్కారులు సమాజంలో గర్వముగా జీవించ్ల్ అనే స్థాయికి 

మనం తీస్కువెళ్్లల్. అలాగే జిలా్ల వార్గా చేనేత కమిటీలు ఏరా్ట చేస్తునానాము.

శతఘ్నిన్యూస్: పలె్ల పలె్లకి 
చిల్లపల్్ల అనే కార్క్రమం ఎలా 

స్గుత్ంది ?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: “పలె్ల పలె్లకి జనసేనతో చిల్లపల్్ల” అనే కార్క్రమం పవన్ కళ్్ణ్ 
గారని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్మంత్రిని చేస్కోవడం కోసం నియోజకవర్ంలో పలె్ల పలె్ల కి వెళ్తునానాము. 
ప్రజలనుంచి మంచి స్ందన లభిస్తుంది, యువత, మహిళలు, అనినా వరా్ల నుంచి కూడా 
ఈ కార్క్రమం ముందుకు వెళ్తుంది. జనసేన పార్టీ చేసే ప్రతి కార్క్రమం ప్రజలో్లకి బలంగా 
ముందుకు తీస్కువెళ్తునానాము. భవిష్త్ లో మరెనోనా  ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్క్రమలు చేస్తుము.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో జనసేన మరయు టీడీప పొత్తులో ఉంటే మంగళగిర స్టట మీకు 
వస్తుందా ?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: పొత్తు అనేది పవన్ కళ్్ణ్ గార నిర్ణయం, వారు ఏది చేసినా ప్రజల బాగు 
కోసం, వార నిర్ణయానినా మేము గౌరవిస్తుము. వారు ముఖ్మంత్రి అవడమే మాకు కావాల్, దాని 
కోసం నేను ఎలాంట్ త్్గం చేయడానికైనా రెడీ.

శతఘ్నిన్యూస్:2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోంది?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: ఖచిచాతంగా ప్రజలు మారు్ కోరుకుంటనానారు. 2024లో జనసేనపార్టీ గెలుపే లక్ష్ంతో పని పనిచేస్తుంది. జనసేన నాయకులు, కార్కరతులు, 
అందరు సమిష్టీగా పనిచేయాల్. ఆలాగే ప్రజలో్లకి బలంగా పార్టీని తీస్కువెళ్్లల్. కళ్్ణ్ గారు ఎంత కషటీపడుత్నానారో అంతకు మించి జనసైనికులు, వీరమహిళలు 
పనిచేయాల్. 2014, 2019 లలో ఇరుపార్టీలకు అవకాశం ఇచ్చారు, కానీ ఏ పార్టీ కూడా ప్రజల శ్రేయస్సా, వార భవిష్త్ కోసం పనిచేయలేదు. అనినా వరా్లవారకి 
నా్యం జరగాలంటే జనసేన పార్టీతోనే స్ధ్ం అని ప్రజలు నము్మత్నానారు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నానూ్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?       
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: ప్ంట్ మీడియా ఎలకా్రీనిక్ మీడియా ఏ సపోర్టీ లేనటవంట్ పార్టీ, కొంతమంది వార భుజాన 
వేస్కొని మోస్తుననా పేపర్ శతఘ్నా నూ్స్ ఇపు్డుననా టెకానాలజీని ఉపయోగించుకొని ఈ-పేపర్ ని పటటీణాలలో, గ్రామాలో్ల 
ప్రతి యువతకి అందిస్తుంది అంటే గొప్ ధైర్స్హసలు అనే చెపా్ల్. గ్ండ్ లెవెల్ లో జరుగుత్ననా ప్రతి అంశానినా 
రాష్ట్ర స్థాయిలో జనసేన శ్రేణులకి చూపస్తుంది అంటే పార్టీ పట్ల, పవన్ కళ్్ణ్ గార పట్ల ఎంత నిబద్త కల్గి ఉంది. ఖచిచాతంగా నా తరుపున, జనసేనపార్టీ తరపున శతఘ్నా 
నూ్స్ హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు తెల్యచేస్తునానాను.

                                                     
శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచా సందేశం ?
చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు: 2024లో వైఎస్సార్సాప అధికారంలోకి రాదు. ఆంధ్రరాష్ట్ర పరసిథాత్లు దుర్భరమైన 
సిథాతికి తీస్కువచిచాంది ఈ ప్రభుత్వం. అలాగే ప్రతిఒకకారు కళ్్ణ్ గార దగ్ర ఫోటోల కోసం, వీడియోల కోసం 
కాకుండా పార్టీ కోసం మరంత పని చేసి గ్ండ్ 
లెవెల్ లో వెళ్్లలని కోరుకుంటనానాను. ఖచిచాతంగా 
ప్రజలు జనసేన పార్టీకి ఒకకా అవకాశం ఇదా్దమని 
ప్రజలు ఎదురు చూస్తునానారు. 
శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని 
మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగిన ప్రశనిలకు ఎంతో 

ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరప్న ధనయూవాదములు చ్ల్లపల్్ల శ్రీనివాసరావు గారు. 
మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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