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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...!

అమెరికాలో “మిరాక్ల్ సాఫ్్టవేర్ సిస్టమ్్స కంపెనీ” సాథాపంచి 

స్వదేశానిక్ ఏమైనా చేద్దామనే తపన మరియు ఉదేదాశయూంతో ఇండియాలో ఒక 

ఆరిధికంగా మరియు సామాజికంగా వెనుకబడిన ప్ంతం అయిన భోగాపురంలో 
కంపెనీ అనుబంధ సంసథా సాథాపంచి తద్్వరా అధిక సంఖయూలో యువత ఉననిత 
చదువులు చదువుకోవాలని ఒక కళాశాల(బిటెక్/ఎంబిఏ/ఎంసిఏ/ఎంటెక్) 
సాథాపంచి, కొనిని వేల గ్రామీణ యువతీ యువకులకు చదువుకోవడ్నిక్ ప్రతీ 
ఏటా సా్కలర్ షిప్్స ఇవ్వడం ద్్వరా యువతక్ విద్యూ, ఉద్యూగ అవకాశాలకు 
చేయూతనిస్తు... జనసేన పర్్ట సిద్ధింతాలకు మరియు జనసేన అధినేత పవన్ 
కళాయూణ్ ఆశయాలకు ఆకరిషితులై కార్పారేట్ రంగం నుండి రాజకీయ రంగంలో 

ప్రవేశంచి “విజయనగరం జిల్్ల ర్జనల్ సెక్రటర్” బాధయూతలు నిర్వహిస్తు... 2019లో “నెల్్లమర్ల నియోజకవర్గ అభయూరిథాని”గా 

బరిలో దిగి తదనంతరం జనసేన పార్్ట సిద్ధింతాలను మరియు జనసేన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ ఆశయాలను నితయూం 

ప్రజలకు చేరవేసేందుకు జనసేన పార్్ట తరపున అనేక కారయూక్రమాలు... “జగననని కాలనీలలో మోసం, భూకబాజాలు 
మరియు చెరువులు ఆక్రమణపై పోరాటం, ఆగిపోయిన చెరువు పనుల పునరుదధిర్కరణ, యువతకు ఉద్యూగ 
అవకాశాలు, పేద విద్యూరుథాలకు సా్కలరిషిప్్స మరియు ప్రవేశ పర్క్షల రుస్ము చెల్్లస్తు కోచింగ్ ఇవ్వడం, 
జనసేన యువభరోసా ద్్వరా క్రీడ్కారులకు మరియు కళాకారుల ప్రతిభ గురితుంపు కారయూక్రమాలు, 
యువశక్తు, యువకెరటం, ఓటరు నమోదు. ప్రతీ పంచాయితీలో జనసేన జండ్ ఆవిష్కరణ, నెల్్లమర్ల 
పార్్ట ఆఫీస్ ప్రంభోత్సవ కారయూక్రమాలు, బైకు రాయూలీలు, ఇంటంటక్ జనసేన, మురిక్వాడలు శుభ్రత, 
ద్మలు నివారణ కారయూక్రమం, దేవాలయాల నిరామాణానిక్ చేయూత, మహా రుద్రాభిషేకం, రోడ్ల 
మరమమాతుతులు, తాగునీట సరఫరా, ఎయిరోపార్్ట భూ నిరా్వసితుల కోసం పోరాటం” చేయడంతో పాటూ 

“మన ఊరిలో జనవాణి” కారయూక్రమం ద్్వరా క్షేత్ర సాథాయిలో ప్రజా సమసయూల పోరాటానిక్ కృషి 

చేస్తుననిటువంట “శ్రీమతి లోకం మాధవి” గారితో ఈనాట “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. 
జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్్వరా జనసేనతో ఆమె ప్రయాణం 

ఎపుపాడు మొదలయింది? ఎల్ మొదలయింది? అనే విషయాలు ఆమె 
మాటలో్లనే తెలుస్కుంద్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం లోకం మాధవి గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి. మీ కుటంబ నేపద్ం 
గురంచి చెప్ండి?
లోకం మాధవి: ఒక మద్తరగతి విద్్వంతుల కుటంబంలో విజయనగరంలో పుట్టడం జరగంది. 

నాన్నగారు మా్థ్స్ లెక్చరర్, మామగారు ఫార్మసీ ప్రొఫెసర్. ఆంధ్రా యూనివరస్టీలో కంప్్టర్ 
సైన్స్ ఇంజనీరంగ్ డిగ్రీ తీసుకుని అమెరకాలో ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్ళడం జరగంది. ఫోర్డ్ మోటార్ 

కంపెనీలో కొనే్నళ్లు పనిచేసిన తరువాత భర్త లోకం ప్రస్ద్ గారతో కలిసి మిరాకిల్ స్ఫ్్టవేర్ సిస్టమ్స్ కంపెనీ 
అమెరకాలో స్థాపంచడం జరగంది. స్వదేశానికి ఏమైనా చేద్దామనే తపన మరయు ఉదేదాశ్ంతో ఇండియాలో 

ఒక ఆరధికంగా మరయు స్మాజికంగా వెనుకబడిన ప్ంతం అయిన భోగాపురంలో కంపెనీ అనుబంధ సంసథా స్థాపంచడం 
జరగంది. ద్నికి అనుబంధంగా అధిక సంఖ్లో యువత ఉన్నత చదువులు చదువుకోవాలని ఒక కళాశాల (బిటెక్/ఎంబిఏ/
ఎంసిఏ/ఎంటెక్) ప్రంభంచడమైనది. కొని్న వేల గ్రామీణ యువతీ యువకులకు చదువుకోవడానికి ప్రతీ ఏటా స్కాలర్ షిప్స్ 
ఇవ్వడం ద్్వరా యువతకి విద్్, ఉద్్గ అవకాశాలకు చేయూతనివ్వడం జరుగుతున్నది. నెలిలుమరలు మరయు విజయనగరం ఓ 
మహా నగరంగా తీర్చదిద్దాలని, తద్్వరా యువతకి బంగారు భవిష్త్ కలి్ంచడమే మా జీవత ధ్్యం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రంభమయి్ంది?
లోకం మాధవి: మొదటి నుండి చిరంజీవి గార కుటంబం అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రజారాజ్ం సమయంలో కూడా ఒక ఎన్.
ఆర్.ఐ గా చురుకుగా పాల్గొనటం జరగంది. పవన్ కళా్ణ్ గార ఆశయ స్ధనకు, తపనకు, భావజాలాలకు ఆకరషితులై నా భర్త 

లోకం ప్రస్ద్ గారు 2017లో జనసేన పార్్ట తరుపున విజయనగరం జిలాలు అధ్క్ష పదవిని చేపట్టడం 
కొనసాగింపు 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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ద్్వరా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయడం జరగంది. అతనితో పాట జనసేన పార్్టలో చురుకుగా పాల్గొంటూ 2018లో 
విజయనగరం జిలాలు, ర్జనల్ సెక్రటర్ భాద్తలు చేపట్టడం జరగంది. 2019లో నెలిలుమరలు నియోజకవరగొ అభ్రథానిగా 

బరలో దిగడం జరగంది. అదే సమయంలో మా కోడలు వరషిణి లోకం కూడా రాజకీయ అరంగేట్ం 
చేసి, 2019లో రాష్ట్ర ఎలక్షనీరంగ్ వైస్ చైర్మన్ గా పార్్టకి పనిచేయడం జరగంది. మా తుదిశా్వస 

వరకు జనసేనతోనే మా ప్రయాణం.

శతఘ్నిన్యూస్: కార్్రేట్ రంగంలో ఉన్న మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల 
కారణాలు?
లోకం మాధవి: కార్్రేట్ రంగంలో ఉంటూ అనేక మంది యువత ఎదుగుదలకు కారణం 
అవుతున్న తరుణంలో, పవన్ కళా్ణ్ గారు యువతకి 25 ఏళ్ళ బంగారు భవిష్త్ 
కలుగుజేయాలన్న ఆశయానికి తోడుగా, రాజకీయాలలో జరుగుతున్న అవినీతి, అరాచకాలు 
అరకడుతూ మంచి పాలనా ఇవా్వలన్న ఆయన చిత్తశుదిధికి ఆకరషితులై రాజకీయాలలో అడుగు 
పెట్టడం జరగంది. చదువుకున్న సమయం నుండి ఇందిరాగాంధీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఒక 

మహిళ భారతదేశ చరత్రలో ఎన్్న ఒడుదుడుకులు ఎదుర్కాంటూ 15 సంవతస్రాలు ఒక 
దేశాని్న పాలించడం గర్వంచదగగొ విషయం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ నాయకత్వంలో మీకు వచి్చన అంశాలేమిటి?
లోకం మాధవి: ఖచి్చతమైన ఆశయాలతో, సిద్ధింతాలతో రాష్ట్రం అభవృదిధి దిశగా నడవాలని, పేదవాడు 

ఆరధికంగా బలపడాలని, స్మాజిక నా్యం జరగాలని, కటె్టకాలేద్కా పార్్టకి కట్టబడి ప్రజల కోసం పోరాడతానని 
పవన్ కళా్ణ్ గారు జనసేన పార్్టని స్థాపంచడం జరగంది. ఆయన నాయకత్వంలో మహిళలకి పెదదా పీట వేస్్త, మహిళలు రాజకీయాలోలు చురుకుగా పాల్గొంటూ. 
సమాజం కోసం ప్రజల కోసం పని చేయాలనే భావజాలానికి ప్రత్్కంగా ఆకరషితులం కావడం జరగంది. ఒటమిలో కూడా ప్రజా సమస్లపై దృషి్ట స్రస్్త, పార్్టని 
మరంత బలోపేతం చేస్్త, బలంగా తమ గళాని్న వినిపస్్త, వ్కి్తగత విమర్శలు, ద్డులు ఎదుర్కాంటూ ప్రజల పక్షాన ఒక దశాబధిం పాట తన సంత కష్్టరజితంతో 
నడిపనటవంటి వ్కి్త మాకు నాయకుడిగా ఉండడం మనందరకి దేవుడు ఇచి్చన వరం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిద్ధింతాలపై మీ అభప్యం?
లోకం మాధవి: ప్రసు్తత రాజకీయాలు, రాజకీయ నాయకుల ఆలోచనా విధానం రాష్్రాని్న 
భ్రష్్టపటి్టస్్త, ప్రజలని ద్చుకుంటూ, అవినీతి దిశగా కుల, మత భేద్లను రెచ్చగొడుతూ 
తమ స్వలాభాలకి రాష్్రాని్న తాకట్ట పెడుతున్న విధానాని్న పరశీలనలోకి తీసుకుని ఇంకా 
పురటినొపు్లతో భాధపడుతున్న ఆంధ్రరాష్్రాని్న అభవృదిధి దిశగా తీసుకుని వెళ్్ళ జనసేన 
సిద్దాంతాలు ఎంతైన అవసరం. ప్రసు్తత భూకబ్జిలతో చెరువులు, కొండలు, మడ అడవులు 
అని్నంటిని నాశనం చేస్్త పరా్వరణం గురంచి, రైతుల గురంచి, మతస్్యకారుల గురంచి 
పటి్టంచుకొని ప్రసు్తత ప్రభుత్వ తీరును ఖండిస్్త జనసేన సిద్ధింతాలని ప్రజలలోకి 
తీసుకువెళ్్త ఆశేష జనాదరణ పందడం గమనార్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: నెలిలుమరలు నియోజకవరగొంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎలా ఉంది?
లోకం మాధవి: విజయనగరం జిలాలులో నెలిలుమరలు నియోజకవరగొం జనసేనకి బ్గా బలంగా 
ఉన్న నియోజకవరగొం. ప్రసు్తత అధికార పార్్ట పనితీరుపై వ్తిరేకత, ఒకే కుటంబ 
పరపాలనలో ప్రజలు నలిగపోయి, విసిగపోయి ఉండడం, ఎటవంటి అభవృదిధి నియోజకవరగొంలో కనిపంచక పోవడం, భూగర్భజలాల కాలుష్ంతో కనీసం గుక్కాడు 
మంచి నీళ్లు కూడా కానరాక ప్రజలు సతమతమవడం, కనుమరుగవుతున్న రైతాంగం, వలసల ఊబిలో చికుకాకుని బ్రతుకు భారంగా గడుపుతున్న మతస్్యకారులు ఇలా 
ఎన్్న సమస్ల వలలు ఈస్ర ఖచి్చతంగా నా నాయకత్వంలో జనసేన పార్్టకి పెదదాపీట వేస్్తమని ప్రజలు బలంగా చెప్డం జరుగుతుంది. బెదిరంపులతో ఓటరలును భయపెటే్ట 
కాలం చెలిలుందని, జనసేనాని యొకకా భావజాలం మరయు స్ఫూర్తకి తోడు అవుతామని, తమ పలలుల యొకకా భవిష్త్ కోసం ఈస్ర జనసేనతోనే తమ ప్రయాణమని ప్రజలు 

నమ్్మతునా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: రాబోయే ఎని్నకలలో ఏ పార్్టతో అయినా పతు్త ఉంటంద్..? మీరు పతు్తతో 
వెళాదామనుకుంటూనా్నరా...? లేక ఒంటరగా పోటీ చేద్దామనుకుంటనా్నరా? జనసేన పార్్ట ఎలా వెళ్్త 

బ్గుంటందని మీ అభప్యం ? 
లోకం మాధవి: మా వ్్హం ప్ర్తగా పవన్ కళా్ణ్ గారది. జనసేనపార్్ట నాయకురాలిగా, ఒక 

కార్కర్తగా పార్్టని, గాజు గాలుసు గురు్తను ప్రజలోలుకి బలంగా తీసుకువెళ్ళడం, కార్కర్తలను 
బలోపేతం చేస్్త, బలమైన నాయకులుగా తీర్చదిదుదాతూ, పార్్ట సంస్థాగతంగా నియోజకవరగొంలో 
బలపడే దిశగా తీసుకువెళ్ళడం నా వంతు భాద్తగా భావిసు్తనా్నను. వైయస్స్ర్స్పీ విమ్క్త 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మనందర ప్రసు్తత కర్తవ్ంగా భావిసు్తనా్నను.

కొనసాగింపు 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: జనసేన పదవ ఆవిరా్భవ దిన్తస్వం ఎంతవరకు విజయవంతమయి్ందనుకుంటనా్నరు ? 
లోకం మాధవి: విజయవాడ నుండి మచిలీపట్నం వరకు అశేష జనాదరణతో స్గన జనసేనాని ప్రయాణం, సభకు 

హాజరై రాత్రి 12 గంటల వరకు జనసేనాని ప్రస్ంగాని్న అత్ంత శ్రదధితో విన్న తీరు చూసే్త ఎవరకైనా సభ 
ఎంత విజయవంతం అయినద్ ప్రత్్కంగా చెప్నవసరం లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటి్టనటవంటి కౌలురైతు భర్స్ యాత్ర గురంచి మీ అభప్యం 
చెప్ండి ? 
లోకం మాధవి:  జనసేన పార్్ట ఆవిరా్భవానికి కారణమే ప్రజలకు భర్స్ కలి్ంచడం. కౌలు రైతు 
ఆత్మహత్లు మన రాష్్రాని్న చాలా కాలంగా కుదిపేసు్తనా్నయి. జనసేనాని పవన్ కళా్ణ్ గారు ద్నికి 
చలించి లోతుగా పరశీలిసే్త, ప్రసు్తత ప్రభుత్వం తాలూకా నిరలుక్ష్య ధోరణి, అవినీతి, కౌలురైతు కుటంబ్ల 
ఆవేదన ప్రసుఫూటితం అవుతునా్నయి. తన సంత కష్్టరజితంతో జనసేనాని తలపెటి్టనటవంటి కౌలురైతు 

భర్స్ యాత్రకు అశేష ప్రజాదరణ లభంచింది అనడంలో అతిశయోకి్త లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్క్రమంపై మీ అభప్యం?
లోకం మాధవి: ప్రజల తాలూకా సమస్లని వార ద్్వరా తెలుసుకొనే మహత్తర కార్క్రమం జనవాణి. ప్రసు్తత 

రాజకీయాలలో నాయకులు పదవీకాంక్షతో అధికార మర్వనియోగం చేస్్త 
ప్రజలకోసం, ప్రజలచేత ఎను్నకోబడిన నాయకులమని మరచిపోయి ప్రజా 
సమస్లని ప్ంత అభవృదిధిని గాలికి వదిలేసు్తనా్నరు. ఎని్నకలు జరగన 
తరువాత ఏ నాయకుడు ప్రజలకు అందుబ్టలో ఉండక ఒక వాలంటీరు 
వ్వసథాను నడుపుతున్న తీరు ప్రజలలో తీవ్ర అసంతృప్తని మిగలి్చంది. అటవంటి 
సమయంలో జనసేన చేపటి్టన జనవాణి కార్క్రమంలో అధిక సంఖ్లో 
ప్రజలు పాల్గొని తమ గళం వినిపంచడం మొదలెటా్టరు. ఆ కార్క్రమం విశేష 
ప్రజాదరణ పందుతున్నదని ఆ కార్క్రమం ఉత్తరాంధ్రలో విశాఖపట్నం వేదికగా 
జరగకుండా ప్రభుత్వం చేసిన పనితీరు మనందరం గమనించి ఉనా్నం. ఈ 
కార్క్రమానికి అనుబంధంగా మా నియోజకవరగొంలో “మన ఊరలో జనవాణి” 
అనే కార్క్రమాని్న ప్రతీ పంచాయితీలో ప్రజల దగగొరకి వెళ్్త వార సమస్లని తెలుసుకుని వాటిపై పోరాటం చేపట్టడం జరుగుతున్నది.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలో ఏ పార్్ట చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్త్వ కార్క్రమం 
గురంచి మీ అభప్యం? 
లోకం మాధవి: జనసేన పార్్టకి భార్ సంఖ్లో యువత్ కార్కర్తలు. జనసేనాని 
ఎపు్డూ చెపే్ది యువత... భవిత.. భర్స్. అటవంటి యువత ప్రతిర్జు ఎన్్న 
ప్రమాద్లకి గురవుతునా్నరన్న ఉదేదాశ్ంతో చేపటి్టన కార్క్రమం క్రియాశీల సభ్త్వం. 
2023 సంవతస్రంలో గత ఎడాదితో పోలిసే్త పదింతల సభ్తా్వలు(5200) చేయడం 
జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన తరపున మీరు చేసినటవంటి కొని్న కార్క్రమాలను 
తెలుపగలరు ? 
లోకం మాధవి: మన ఊరలో జనవాణి, జగనన్న కాలనీలలో మోసం, భూకబ్జిలు 
మరయు చెరువులు ఆక్రమణపై పోరాటం, ఆగపోయిన చెరువు పనుల పునరుదధిర్కరణ, 

యువతకు ఉద్్గ అవకాశాలు, పేద విద్్రుథాలకు స్కాలరషిప్స్ మరయు ప్రవేశ పర్క్షల రుసుమ్ చెలిలుస్్త కోచింగ్ ఇవ్వడం, జనసేన యువభర్స్ ద్్వరా క్రీడాకారులకు 
మరయు కళాకారుల ప్రతిభ గుర్తంపు కార్క్రమాలు, యువశకి్త, యువక్రటం, ఓటరు నమోదు. ప్రతీ పంచాయితీ జండా ఆవిషకారణ, నెలిలుమరలు పార్్ట ఆఫీసు ప్రంభోతస్వ 
కార్క్రమాలు, బైకు రా్లీలు, ఇంటింటికి జనసేన, మ్రకివాడలు శుభ్రత, ద్మలు నివారణ కార్క్రమం, దేవాలయాల 
నిరా్మణానికి చేయూత, మహా రుద్రాభషేకం, ర్డలు మరమ్మతు్తలు, తాగునీటి సరఫరా, ఎయిర్్ర్్ట భూ నిరా్వసితుల 
కోసం పోరాటం.

శతఘ్నిన్యూస్: నెలిలుమరలు వైస్స్ర్స్పీ ఎమె్మలే్ బడుడ్కొండ మీ మీద, మీ స్ఫ్్టవేర్ కంపెనీ మీద కక్షప్రతంగా 
వ్వహారంచారు. అన్నద్నిలో నిజం ఎంత?

లోకం మాధవి: జనసేన పార్్టకి మరయు మేమ్ నియోజకవరగొంలో చేసు్తన్న ప్రజా పోరాటాలకి లభసు్తన్న అశేష 
జనాదరణకు ఓర్వలేక 25 ఏళ్ళగా ఎంతో మందికి విద్, ఉద్్గావకాశాలు కలి్సు్తన్న మా కంపెనీ మీద నిజం లేని 
నిందలు వేయడం జరగంది. తమ చేతకాని తనాని్న, తగుగొతున్న ప్రజాదరణని తట్టకొలేక వైయస్స్రస్ప నాయకులు 
ఇటవంటి వ్కి్తగత ద్డులకు దిగడం రాష్ట్రమంతా మనం చుసు్తనా్నమ్. వాళ్ళ కక్షప్రత చర్లని ప్రజలు ఖండిస్్త 
మాకు విశేష మదదాతు ఇవ్వడం గమనార్ం. కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: మీరు మీ నియోజకవరగొంలో చేపటి్టన “మన ఊరలో జనవాణి” 
కార్క్రమానికి ప్రజల నుండి ఎటవంటి స్ందన వసు్తంది?

లోకం మాధవి: “మన ఊరలో జనవాణి” 
కార్క్రమంలో భాగంగా మేమ్ ప్రతీ పంచాయితీ, 

గ్రామంలో తిరుగుతూ ప్రజలతో మాటాలుడుతూ వార 
సమస్ల గురంచి తెలుసుకోవడం జరుగుతోంది. 
ప్రజలు అధిక సంఖ్లో వచి్చ వారకున్న 
సమస్లు, స్థానిక నాయకత్వ లోపం గురంచి 
చెప్డం జరుగుతున్నది. ప్రజలతో కలిసి ఈ 
సమస్ల మీద పరష్కారం కోసం అధికార 

యంత్ంగానికి వినతి పత్లు అందజేయడం 
జరుగుతోంది. కొని్న సమస్లని పరష్కార దిశగా 

తీసుక్ళ్లు ప్రజల మదదాతు పందడం జరుగుతున్నది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎలా 
ఉండబోతుంది?

లోకం మాధవి:: కార్కర్తల భయం పోగొటి్ట, భర్స్ కలి్స్్త ప్రతీ వారుడ్ మరయు పంచాయితీలో జనసేన 
పార్్టని బలోపేతం చేయడానికి ప్రత్్క కమిటీల ద్్వరా వివిధ కార్క్రమాలు గాజు గాలుసు ద్్వరా టీ పంపణీ, 
అన్నద్న కార్క్రమం, మజిజిగ పంపణీ చేపట్టడం జరుగుతోంది. ప్రతీ పంచాయితిలో చాలా మంది నాయకులు 
జనసేన పార్్టకి, మా నాయకతా్వనికి ఆకరషితులై పార్్ట కండువా కపు్కోవడానికి మ్ందుకు వసు్తనా్నరు. అలా 
వచి్చన వారని స్దరంగా ఆహా్వనించడం.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు ? 
లోకం మాధవి: 2019లో అత్ధిక మెజార్్టతో గెలిచిన వైయస్స్ర్స్పీ పార్్ట చేసిన వాగాదానాలు 
వేటిని నిలబెట్టకోలేదు. సంప్ర్ణ మద్పాన నిషేధం, సి.ప.ఎస్ రదుదా లాంటి వాగాదానాలు గాలికి 
వదిలేస్రు. ప్రతీ పేదవాడి ఇంటి కల కలగానే మిగలిపోయింది. సరయైన ఆద్య వ్వసథా 
లేక, రాజధాని లేని రాష్ట్రం అపు్ల రాష్ట్రంగా మిగలిపోయింది. ఇంటి పను్న, కరెంట బిలులు 
మరయు నితా్వసర వసు్తవుల ధరల పెంపు, మ్రకి కాలువలు, గోతుల ర్డులు, ఎందుకు 
రావడంలేద్ తెలియని చాలిచాలని పథకాలు ప్రజలలో తీవ్ర అసంతృప్తని మిగలా్చయి. రాష్ట్ర 
అభవృదిధి జనసేనతోనే స్ధ్మని వైసిప విమ్క్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రావాలని ప్రజలు బలంగా 
కోరుకుంటనా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్్ట లేదు ? ఈ విషయాని్న మీరు ఎలా 
అధిగమించాలని ప్రయతి్నసు్తనా్నరు?
లోకం మాధవి:: నిత్ం ప్రజలలో ఉంటూ, ప్రజా సమస్లపై పోరాడుతూ, జనసేన పార్్ట 
సిద్దాంతాలని, మానిఫెస్్టని ప్రజలకు అరధిమయే్లా చెప్్త జనసేనాని భావజాలాలను, 
ఆశయాలను ప్రజలోలుకి బలంగా కార్కర్తలతో కలిసి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతున్నది. 
అలాగే స్షల్ మీడియా మాధ్మంగా ప్రజలోలు ప్రతీ కార్క్రమానికి అవగాహన 
కలి్ంచడం జరుగుతున్నది. జనసేన పార్్టకి మదదాతు తెలుపుతున్న ఎలకా్రానిక్ మరయు 
ప్ంట్ మీడియాకు మా ధన్వాదమ్లు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్న న్్స్ గురంచి మీ అభప్యం చెప్ండి ?
లోకం మాధవి: జనసేన కార్క్రమాలని, జనసేనాని సందేశాని్న ఎప్టికపు్డు సమయాభావం లేకుండా 
ప్రజలలోకి తీసుకువెళ్్తన్న శతఘ్్న న్్స్ టీమ్ కి ప్రత్్క ధన్వాదమ్లు.

శతఘ్నిన్యూస్:: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచే్చ సందేశం ?
లోకం మాధవి: జనసేన పార్్టని ఆదరంచండి. మన యువత భవిష్త్, సుసిథార పాలన, ప్ంత అభవృదిదా, రాష్ట్ర 
అభవృదిదా, అవినీతి రహిత పాలన కోసం 2024లో జనసేన పార్్టని ఆదరంచండి. ఒకకా అవకాశం ఇవ్వండి.
జై జనసేన.
శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేము అడిగిన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా 

సమాధానం చెపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు లోకం మాధవి గారు. 

మర్కరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దాం.
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