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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని మన జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, NRI టమ్్స, జనసేనతో 
వారి వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల 
వివరించే చక్కని వేదిక!!
 
కండ్ పవన్ కుమార్ (తెలంగాణ జనసేన స్్టడంట్ వింగ్ సే్టట్ ఆర్గనైజంగ్ సెక్రటరీ)  గారితో జనసేనతో నా ప్రయాణం ...

టీం శతఘ్నిన్యూస్:  కీండా పవన్ కుమార్ గారు, నమస్తే అీండీ .
కీండా పవన్ కుమార్: ఒక జనసైనికుడుగా పనిచేస్తే పవన్ కళ్యూణ్ సార్ మీ పేరును ప్రసాతేవీంచే సాథాయికి ఎదిగి  
తెలీంగాణ జనస్న స్టూడీంట్ వీంగ్ స్టూట్ ఆర్గనైజీంగ్ సెక్రటరీగా నియమితులైనీందుకు అభినీందనలు. నమస్తే అీండి, 
కృతజ్ఞతలు

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీ గురీంచి చెప్ీండి?
పవన్ కుమార్: నా పేరు కీండా పవన్ కుమార్, నాకు నానని గారు లేరు, అమ్మ గృహిణి, అననియయూ జాబ్ చేసతేనానిడు.
మాది ఒక సామానయూ మధయూ తరగతి కుటీంబీం.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ గార ఫ్లెక్సీ కి చెమట పడితేనే తుడిచేస్ మీరు రాజక్యాలకి పట్టూన మురకిని ఎలా 
వదిలీంచాల అనుకుీంటనానిరు?
పవన్ కుమార్: పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయ సిద్ధీంతాలు లోనే మేము నడుస్తేనానిము. పవన్ కళ్యూణ్ గారు 
అధికారీంలోకి వస్తే రాజక్యాలోలె కి పట్టూన మురకి కచిచితీంగా వదిల, రాజక్య ప్రక్షాళన జరుగుతుీంది.

 
టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు రాజక్యాలోలెకి రావడానికి గల కారణీం?
పవన్ కుమార్: నేను ఈరోజు ఇలా మాట్లెడుతునానిను అీంటే, ఈరోజు ననుని మీరు ఇలా ఇీంటర్వ్యూ చేస్తేనానిరు అీంటే, 
అది కేవలీం పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఇచిచిన ప్రోతాసీహమే. ఈరోజు ఫలానా కీండ పవన్ కుమార్ ఐడీంట్ఫై అయాయూడు 
అీంటే కేవలీం సార్ వళ్లె. పవన్ కళ్యూణ్ సార్ మాటలు ననుని ఎీంతో ప్రభావతీం చేశాయి, ప్రజలకి ఏదో ఒకట్ చెయాయూల 
అనే తపన. అదే మా ఫ్ీండ్సీ తిరుగుతారు బీండులె మీద సరదగా అీందరతో మాట్లెడుతూ ఉీంట్రు, నాకు కూడా వెళ్లెల 
అనిపీంచేది కానీ నేను వెళితే మా అమ్మకి , పారీటూకి చెడ్డపేరు వస్తేీంది ఫలానా వయూకితే పారీటూలో ఇలా తిరుగుతునానిడు ఇలా 
చేస్తేనానిడని అీంట్రు, కానీ నాకు పవన్ కళ్యూణ్ గారు నేర్ీంచిన టవీంట్ క్రమశిక్షణ ననుని ఈ రోజు ఇలా నిలబెట్టూీంది.
ఈరోజు ననుని మీరు ఇలా ఇీంటర్వ్యూ చేస్తేనానిరు అీంటే దనికి కేవలీం జనస్న పారీటూ ఏ కారణీం, ఇది కేవలీం జనస్న 
పారీటూతో మాత్రమే సాధయూమని నేను పారీటూతో కమిట్ మీంట్ గా ఉీంటనానిను.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు లీడర్ గా ఎదగడానికి గల కారణాలు చెపాతేరా?
పవన్ కుమార్: నేను లీడర్ గా ఎదిగానీంటే నాకే ఆశచిరయూీంగా ఉీంది. నాకు 17 సీంవతసీరాలు ఉననిప్్డు గుీంటూరులో 
ఒక మహాసభ జరగిీంది, అీంటే జనస్న పారీటూ ఫార్్మషన్ డే జరగిీంది. ఆ సభకి నేను బస్ ఇనాచిరజిగా చేశాను , భద్రాచలీం 
నుీంచి గుీంటూరు ఒక 60 మీంది జనసైనికులని బస్ మీద తీస్కు వెళ్ళాను. నాకు అప్్డు రామ్ తాలూర సార్, సోషల్ 
మీడియా ఇీంచార్జి శతఘ్ని టమ్ కి, రామ్ సార్ వాళ్ళా బస్సీలు పెట్టూీంచారు, వాళ్లె మావయయూ గారు వాళ్ళా మా ఇీంట్కి 
వచిచి చూశారు, చినని పలలెలని తీస్కువసాతేరు ఈ అబ్బాయి కి ఇీంత పెద్ద బ్ధయూత ఇవవ్డీం అవసరమా అని వెనకీంజ 

వేశారు. కానీ నేను అప్ట్కే సైకిల్ యాత్ర చేశాను. హైదరాబ్ద్ లో సైకిల్ తొకుకుతూ పవన్ కళ్యూణ్ సార్ ఇీంట్కి వెళ్ళాను, ఆ కమిట్మీంట్ ని చూసి నాకు ఈ బ్ధయూత అప్గిీంచారు. నా 
బస్సీలో సరపోక వేర్ బస్సీ లో కతతేగూడీంలో కీంతమీందిని ఎకికుీంచాను. నాకు ఆ వయస్లోనే ఆ బ్ధయూతలు అప్గిీంచారు. అదే ఇతర పారీటూలలో అయితే కేవలీం డబ్బా ఉనని వాళలెకి 
మాత్రమే అలాీంట్ అవకాశాలు వసాతేయి. కానీ జనస్న పారీటూలో నా కమిట్మీంట్ ని, వర్కు ని చూసి నాకు ఈ బ్ధయూత అప్గిీంచారు. పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎమ్మలేయూగా గాజువాక లో పోట 
చేసినప్్డు నేను అకకుడ 9 రోజులు ప్రచారీం కూడా చేయడీం జరగిీంది. అకకుడ జెడి లక్ష్మీనారాయణ 
గారు మరయు వార సతీమణి కూడా కలవడీం జరగిీంది. ఆ తొమి్మది రోజులు అకకుడే స్టూ చేసి ప్రచారీం 
చేయడీం జరగిీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ఇలాీంట్ ప్రచారాలు చేయడీం వళలె లీడర్ గా ఎదిగారు అని భావస్తేనానిరా?
పవన్ కుమార్: లేదు. నేను ఇకకుడ ఉనని సమసయూలని ఎమా్మరోవ్ గారు, కలెకటూర్ గార దగ్గరకి 
తీస్కువెళలెడీం.అలాగే కాలేజీ సమసయూలపై మాట్లెడడము లేక ఎకకుడ ఎటవీంట్ సమసయూ ఉనాని వాట్పై 
గళీం ఎతతేడీం, ఆ సమసయూలపై పరష్కురీం వచేచి వరకు పోరాటీం చేయడీం. అలాగే ఎప్ట్కి అప్్డు 
పారీటూ కారయూక్రమాలు చేపటటూడీం వళలె , జనస్న పారీటూ నా కష్టూనిని గురతేీంచి నాకు ఇీంతట్ బ్ధయూతను 
అప్గిీంచిీంది.
 
టీం శతఘ్నిన్యూస్: తెలీంగాణలో కూడా స్టూడీంట్సీ చాలా ఇబబాీందులు పడుతుీంట్రు, వారకి 
మీరు ఏ వధీంగా అీండగా ఉీండబోతునానిరు? ఇదివరకు ఎప్్డైనా స్టూడీంట్సీ కోసీం మీరు ఏమైనా 
పోరాట్లు చేశారా, తెలీంగాణలో? 
పవన్ కుమార్: తెలీంగాణలో రీసెీంట్ గా కీంతమీంది ఇీంటర్ వదయూరుథాలు పరీక్షలోలె ఫ్యిల్ 
అయాయూరు. ఆ ఘటన జరగిన తరువాత మేము ఖమ్మీంలో కాలేజీలు బీంద్ చేయిీంచడీం జరగిీంది 
మరయు కలెకటూర్ గార వద్దకు వెళిలె లెటర్ ఇచాచిము , వారకి ఎీందువలలె స్టూడీంట్సీ ఫ్యిలయాయూరో వవరీంచడీం జరగిీంది, ఆ స్టూడీంట్సీ మధయూతరగతి కుటీంబ్లకు చెీందినవారు, 
ఆన్లెన్ కాలెసెస్ లో వారకి సరగా్గ అరథాీం కాకపోవడీం వలలె వారు పరీక్షలోలె ఫ్యిల్ అయాయూరు. అలాగే సాీంకేతిక లోపాలు కూడా జరగాయి దని గురీంచి కలెకటూర్ గారకి వవరీంచి ,పలలెలని 
తీస్కువెళిలె 1000 మీందితో కలసి కలెకటూర్ట్ ముీందు కూర్చిని ధరాని చేయడీం జరగిీంది. కలెకటూర్ గారు కూడా దనికి స్ీందిీంచారు. దని రసల్టూ ఏ తెలీంగాణ స్టూడీంట్ వీంగ్ తరుప్న 
పోరాటీం చేయడీం వలేలె ఈరోజు తెలీంగాణ గవరనిమీంట్ వారని అఫీషియల్ గా పాస్ చేయడీం జరగిీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న పారీటూలో మీ లీడరషిప్ సె్టూల్ ఎలా ఉీంటీంది?
పవన్ కుమార్: మాది ఒక మధయూతరగతి కుటీంబీం. తెలీంగాణ గవరనిమీంట్ ఇప్్డు నోట్ఫికేషన్సీ వడుదల చేస్లా లేదు. నేను పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయాలకు పని చేయాల అని 
డిసైడ్ అయాయూను మా తలలెదీండ్రులను ఒప్ీంచాను. ఈ జీవతీం జనస్న పారీటూకి అీంకితీం. ఇదే మాట నేను 2014లో చెపా్ను కానీ ఎవవ్ర్ నమ్మలేదు, ఇదే మాట మళ్లె 2017 లో 
కూడా చెప్్కుీంటూ వచాచిను కానీ ఎవవ్ర్ నమ్మలేదు, ఆవేశీంగా మాట్లెడుతునానిడు, అభిమానీం ఉీండి ఇలా మాట్లెడుతునానిడు అనుకునేవారు. రాను రాను నా జరీని చూసి పెద్దలు 
కూడా అరథాీం చేస్కునానిరు. నాకు డబ్బాలు వదు్ద ఏమి వదు్ద కేవలీం అననిీం పెటటూీండి చాలు జనస్న పారీటూ కోసీం ఎలలెప్్డూ పని చేసాతేను. కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


ఆదివారం, 06 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789,  9391115789

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న పారీటూలోకి వచేచి యువ నాయకులకు మీరు ఇచేచి సలహా?
పవన్ కుమార్: ప్రజా సమసయూలపై కీంచెీం అవగాహన ఉీండి , వాళ్లె కూడా నాయకులు 
అవావ్లని నా కోరక. ఇప్్డు ఉనని రాజక్య వయూవసథాలో కేవలీం డబ్బాలు ఉీంటేనే 
రాజక్యీం చేయగలీం. ఇతర పారీటూలలో ఎకకుడ చూసినా గాని ఒక జలాలె కారయూదరశి , 
ఒక జలాలె ప్రెసిడీంట్ , మీండల నియోజకవర్గ సాథాయులైనా అీంతా డబ్బా తోనే ముడిపడి 
ఉీంటీంది. అదే జనస్న పారీటూ దీనికి కచిచితీంగా వరుద్ధీం, జనస్న లో కషటూ పడిన వాళళాకి, 
ఆ సమసయూపై పూరతే అవగాహన ఉననివాళలెకి జనస్న మీంచి పాలెట్ ఫామ్ కాబోతుీంది. 
రాబోయే తరాలకి జనస్న పెద్దపీట వేస్తేీంది. జెడ్ ప ట్ సి, ఎీంపీటసీ, ఎమ్మలేయూ కానీ 
మాలాీంట్ సామానయూ యువకులు 2024 తెలీంగాణలో పోట చేయడానికి సిద్ధీంగా 
ఉనానిరు. చదువుకునని యువతకు జనస్న లో మీంచి అవకాశాలు ఉనానియి. ఇప్్డు 
ఇతర పారీటూలలో జరుగుతునని అవనీతిపై పోరాటీం చేయడానికి జనస్న పారీటూ ఒక మీంచి 
పాలెట్ ఫామ్. జనస్న పారీటూ కులాలకి మతాలకి అతీతీంగా పనిచేస్తేీంది. రాజక్యాలోలెకి 

రావాలని ఆసకితే ఎవరకైనా ఉీంటే వారకి జనస్న పారీటూ ఒక మీంచి పాలెట్ ఫామ్.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎప్్డు అీంటూ ఉీంట్రు కేవలీం పదవులు ఉీంటేనే రాజక్యాలు చెయయూలేమని, జనీంలోకి 
ఆశయాలను తీస్కు వెళ్ళాల అని అీంటూ ఉీంట్రు, ఇది ఎీంతవరకు నిజీంమీంట్రు?
పవన్ కుమార్: కచిచితీంగా పదవ అనేది కావాల , ఎీందుకీంటే ఇప్్డు మనీం సీంత డబ్బాలతో చేయాల అనాని, ఒకసార పవన్ 
కళ్యూణ్ గారని నల్గీండలో ఫ్లెరోసిస్ బ్ధితులను, ఆ వషయాలోలె బోరులె వేస్తేీంటే అడు్డకునానిరు, అలాీంట్ శకితేని అడు్డకునానిరు. మా 
సీంత డబ్బాలతో ప్రజలకి ఏమైనా చేద్దీం అనాని ఇకకుడ లోకల్ నాయకులు అడు్డకునే పరసిథాతి. కేవలీం పదవ ఉీంటేనే ర్పొదు్దన మనీం 
ఏీం చేయాలనుకునాని చేస్ పరసిథాతి. మాది మేజర్ గ్రామ పీంచాయితీ, ఇకకుడ ఇప్ట్క్ సరైన డ్రైనేజీ సీంసథా లేదు ఎీందుకీంటే అవనీతి 
పరపాలకుల వలలె, అడిగేవారు లేరు. సరైన నాయకతవ్ీం, సమసయూలపై పరష్కురీం తెచేచి యువ నాయకులు ఉీంటే దనిని తవ్రగా 
పరషకురీంచవచ్చి అని నేను భావస్తేనానిను. పదవ అనేది  ఖచిచితీంగా కావాల, ఉీంటే ఇీంకా ఎకుకువ చేయొచ్చి అని నా అభిప్రాయీం.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: ఆవేశీంతో అభిమానులని జనసైనికులు గా మారాల అీంటే మీరు ఏీం చేయాయూల అనుకుీంటనానిరు?
పవన్ కుమార్: సీంత మీడియా అనేది జనస్న పారీటూకి లేక, కీంతమీందికి సరైన అవగాహన లేదు. చాలామీంది సినిమాలకే పరమితులు 
అయిపోతునానిరు, పవన్ కళ్యూణ్ గార ఆశయాలను ఒకసార అరథాీం చేస్కుని, వారకి సరైన దర చూపీంచే వారు, సరైన శిక్షణా తరగతులు 
పెడితే బ్గుీంటీంది అని అని నా అభిప్రాయీం. తెలీంగాణలో 2014 ఎనినికలోలె పోటలు సరగా్గ చెయయూలేదు. 2-3 MP సాథానాలోలె పోట 
చేశారు, MLA పోటలు చెయయూలేదు. కానీ 2024 లో ఇది ఖచిచితీంగా మారబోతుీంది. లోకల్ రాజక్య నాయకులు ఒతితేడుల వలలె 
కీంతమీంది అభిమానులు ధైరయూీం చేసి ముీందుకు రాలేకపోతునానిరు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న పారీటూ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మీ పై పెట్టూన బ్ధయూతను మీరు ఎీంతవరకు నరవేరచి, స్టూడీంట్సీ కి 
అీండగా నిలవగలుగుతునానిరు?
పవన్ కుమార్: ముీందుగా అధయూక్షులు మాపై పెట్టూన నమ్మకానికి చాలా సీంతోషీంగా ఉీంది. నాది చాలా చినని వయస్, నాకు పదవ 
ఇచిచినప్్డు కూడా పవన్ కళ్యూణ్ గారు ననుని అడిగారు నువువ్ ఏీం చదువుతునానివ్ అని, PG చేస్తేనాని సార్ అని చెపా్, నవావ్రు, నువువ్ ఉనానివా ఈ కమిటలో అని. ఇలాగే కషటూపడు 
నీకు నేను అీండగా ఉీంట్ను అని భుజీం తట్టూ చెపా్రు. దనికి తగ్గటేటూ మేము జలాలె కమిటలు వేసాము. అలాగే ఆ జలాలెల ప్రకారీం గా ప్రతి కాలేజీలో కూడా కమిటలు వేస్తేనానిరు. అలాగే 
ఫ్యూచర్ లో కారాయూచరణ ఉీంది, వదయూరుథాల సమసయూలపై, మాకు రామ్ తాలూర సార్ మాట ఇచాచిరు పవన్ కళ్యూణ్ గారని తీస్కువచిచి వదయూరుథాల సమసయూల గురీంచి మీట్ీంగ్ పెట్టూద్దమని. 
దీనికి కారాయూచరణ ఉీంది, భవషయూతుతేలో మీర్ చూసాతేరు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న పారీటూలో ఒక పదవలో ఉనని మీరు జనస్న ప్రజలోలెకి మరీంత వెళలెడానికి మీరు ఎటవీంట్ సెటూప్సీ తీస్కుీంట్రు?
పవన్ కుమార్: మేము లోకల్ గా ఉనని సమసయూలను గురతేస్తేనానిీం. వాళలెలో ఉనని చైతనయూీం బయటకు తీస్కు వచిచి, వార చేతి లెటర్సీ రాయి పీంచి మన పారీటూ పరీంగా ఇస్తేనానిీం. ప్రజా 
సమసయూలపై అధికారులను, రాజక్య నాయకులను కలవడీం జరుగుతునానియి. ఎవరకనాని ఆపది ఉీంటే జనసైనికులు అీంతా కలసి వారకి సహాయీం చేయడీం జరుగుతుీంది. చాలా 
కారయూక్రమాలు చేస్తే, ప్రజా సమసయూలపై పోరాడుతునానిీం. ప్రజాసమసయూలు అధికారుల దగ్గరకి తీస్కువెళిలె వారపై ఒతితేడి తెచిచి వాట్ పరష్కురాలు తీస్కస్తేనానిీం.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: రాజక్యాలోలెకి చాలా మీంది యువత ఆవేశీంతో వస్తే ఉీంట్రు, 
పవన్ కుమార్: అలా వచిచిన యువత ఫ్యిల్ అయియూ వెళిళా పోతూ ఉీంట్రు, దీనికి 
కారణాలు చెప్గలరా?
సరైన గైడన్సీ లేక, గెలచినా ఓడినా  ఓపక అనేది కచిచితీంగా ఉీండాల. ఇప్్డు ఎవరో 
ఏదో అనానిరని వెనుని చూపకూడదు, అధిష్టూనీం మాట పాట్ీంచాల. ఇతర పారీటూల నుీంచి 
ఒతితేడులు తీస్కువచిచినా ధైరయూీంగా నిలబడాల. కానీ జనస్న పారీటూలోకి వచేచి చాలామీంది 
కమిట్మీంట్తే వర్కు చేసాతేరు, డూ ఆర్ డై అనే ఉదే్దశీంతోనే ఉీంట్రు. చాలామీంది ఇది 
ఆవేశీం తో ఉీంట్రు అనుకుీంట్రు కానీ తెలయకుీండా ఎవరు రాజక్యాలోలెకి రారు. 
తెలీంగాణలో ఉనని చాలామీంది పవన్ కళ్యూణ్ గారకి నిసావ్ర్ధీంగా పనిచేయాలనే 
ఉదే్దశీంతో ఉననివార్. తెలీంగాణలో కూడా జనస్న పారీటూ రోజు రోజుకి చాలా బలీంగా 
తయారవుతుీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీపై ఎప్్డైనా ఇతర రాజక్య పారీటూల నాయకులు ఒతుతేడులె 
తీస్కచాచిరా?
పవన్ కుమార్: మాకు ఇకకుడ ఐ.ట్.సి ఫాయూకటూరీ 

ఉీంది, దదప్గా 50000 మీంది పని చేసాతేరు. గ్రామ పీంచాయతీకి సీంవతసీరానికి రీండు కోటలె ట్క్సీ కడతారు. ఇకకుడ కాలుషయూీం 
వపరీతీంగా ఉీంటీంది, ఇప్ట్కి ఇకకుడ సరైన డ్రైనేజీ వయూవసథా లేదు, లోకల్ లో సామానయూ యువతకు కానీ ఎటవీంట్ ఉపాధి అవకాశాలు 
లేవు. ఈ వషయానిని నేను సర్ీంచ్ గార దృషిటూకి తీస్కు వెళ్తే, మా కుటీంబ సభుయూలకు ఫ్న్ చేసి అబ్బాయికి ఎీందుకు అసలే చినని వయస్ 
ఇప్్డు ఎీందుకు ఇలా మాట్లెడుతునానిడు, మా అమ్మ చాలా బయపడి,బ్ధపడిీంది నాకు చెప్ీంది, ఆ సమయీంలో నేను ఖమ్మీం వచిచి 
చదువుకునానిను. ఇప్ట్క్ ఆ సమసయూ గురీంచి సబెజిక్టూ తయారు చేస్తేనానిము, ఈ వషయీం సార్ దృషిటూకి తీస్కువెళ్లెలని.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న లో కమిటల నియామకీం తరావ్త ఆ కమిట సభుయూలు యాకిటూవ్ గా లేకపోవడానికి గల కారణీం?
పవన్ కుమార్: వాళ్ళా చేయవలసిన వరకు కచిచితీంగా పారీటూ కోసీం పని చేస్తేనానిరు. కీంచెీం సమనవ్య లోపీం వలలె కూడా ఉీంది, అది 
కూడా పూరతేగా పోతే అీందరీం కలసి మరీంత క్షేత్రసాథాయిలో పారీటూ కోసీం వర్కు చేసాతేీం.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు జనస్న తరప్న మీకు ఎటవీంట్ సపోర్టూ కావాలని కోరుకుీంటనానిరు? కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


ఆదివారం, 06 ఫిబ్రవరి 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

పవన్ కుమార్: మాకు ఏదైనా అయితే వెీంటనే స్ీందిీంచి, గైడన్సీ ఇచేచివాళ్ళా , శిక్షణా తరగతులు పెడితే బ్గుీంటీందని నా అభిప్రాయీం. మేము 
దీనిలోని తకుకువ కాదు, చేయాయూలని ఉీంటీంది కానీ ఎకకుడో ఒక చినని అపోహతో డల్ అయిపోతునానిీం. మాకు మోట్వేషన్ ఇచేచివాళ్ళా కావాల, 
మేము ఏీం చేసినా ఏ వధీంగా ఫైట్ చేయాయూలో సరైన గైడన్సీ లేదు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ఇప్్డు జనస్నలో ఒక నాయకుడి సాథానీంలో ఉనానిరు, అలాీంటప్్డు మీకు వేర్ వాళలె సపోర్టూ అవసరమా?
పవన్ కుమార్: వేర్ వాళళా సపోర్టూ కాదు, నాయకుల నుీంచి సపోర్టూ కావాల. పారీటూ అధిష్టూనీం నుీంచి మాకు ఎీంతో కీంత సపోర్టూ ఉీంటే ఏదైనా 
చేయాలని ఉీంది,  నా దగ్గర అ డబ్బాలు లేవు మాది చాలా మధయూ తరగతి కుటీంబీం నుీంచి వచిచిన వాడిని. చెయాయూల అని ఉనాని కానీ ఆరథాకీంగా 
గాని సరైన గైడన్సీ లేకపోవడీం వలలె. నేను ఇప్ట్క్ ఇనిని రోజులు ఈ సాథాయి దకా వచాచినీంటే పెట్రోల్ బీంక్ లో రోజు డిగ్రీ కాలేజీకి వెళిలె 6-9 
పార్టూ టీం జాబ్ చేస్కుీంట్, సైకిల్ యాత్ర కానీ , పారీటూ పరీంగా ఏ ప్రోగ్రామ్సీ చేసినా నా సీంత డబ్బాలతోనే అనీని చేశాను, ఎప్్డూ ఎవర దగ్గర 
డబ్బాలు తీస్కోలేదు. నేను మా ఇీంట్లో వాళళా డబ్బాలు కూడా అడగను, సీంత డబ్బాలతోనే ఇనిని కారయూక్రమాలు చేశాను. ఇప్్డు నేను వెళిలె 
ఆవేశీంగా పారీటూకి పని చేసాతేను, కానీ గైడన్సీ లేకపోవడీం వలలె అది పారీటూకి నషటూీం కలగిస్తేీంది, అది నాకు ఇషటూీం లేదు. మాకు కేవలీం పారీటూ గైడన్సీ 
కావాల, ఆరథాక సహాయీం కూడా మాకు అవసరీం లేదు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీ వయస్కు మిీంచి జనస్న లో జనస్న నేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ గారు మీపై బ్ధయూత పెట్టూరు, దనిని మీరు నరవేరచిడానికి 
మీ సాయశకుతేలా కృషి చేస్తేనానిరు. మీలా ఆలోచిీంచే యువత జనస్న లో చాలామీంది ఉనానిరు వారని మీరు 

ఏ వధీంగా ముీందుకు తీస్కు వెళ్లెల అనుకుీంటనానిరు?
పవన్ కుమార్: వాళలె భవషయూతుతే కోసీం, ఈరోజు వాళ్లె పనిచేస్తే ర్పట్ తరానిని మార్చి అవకాశీం ఉీంటీంది. రాజక్యీం మీద అవగాహన తెచ్చికుీంటే 
ర్పట్ వయూవసథాలో ఉీండే లోట పోటలు తెలుసాతేయి. ర్పట్ తరాలకు వార అభివృది్ధ ఎలా చేయాలో ఒక అవగాహన ఉీంటీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: రాబోయే తరాలోలె తెలీంగాణలో జనస్న పారీటూ ఎలా ఉీండబోతుీంది?
పవన్ కుమార్: రాబోయే తరాలోలె తెలీంగాణలో జనస్న పారీటూ చాలా బలీంగా ఉీండబోతుీంది. కమిటల నియామకీం తరువాత జనస్న పారీటూ జనాలోలె 
మరీంత చేరువవుతుీంది. కాలేజీలు తెరచాక వదయూరుథాల కమిటల దవ్రా మరయు యువజన కమిటలు, జలాలె కమిటలు కూడా నియమిీంచారు. ప్రజా 
సమసయూలపై ఈ వదయూరథా వభాగీం కూడా పని చేస్తేనానియి. అనినివధాల స్టూడీంట్సీ వీంగ్ పారీటూకి మరీంత బలానిని చేకూరుస్తేీంది. ఖమ్మీం జలాలె నుీంచి 
రాీంగ్ తాలూర సార్ కూడా నాకు చాలా సపోర్టూ చేస్తేనానిరు. 

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న పారీటూ ఆశయాలను జనీంలోకి మరీంత చేరువ చేయడానికి మీరు ఇీంకా కషటూపడాలసీ ఉీంటీంది, 2024 లో జనస్న ఏ 
సాథాయిలో ఉీంటీందని మీరు భావస్తేనానిరు?
పవన్ కుమార్: నేను PG పూరతే చేసినప్ట్క్ జాబ్ చెయయూటేలెదు ఎీందుకీంటే ఒకవేళ నేను జాబ్ చేస్తే జనస్న పారీటూకి పూరతేసాథాయిలో వర్కు చేయలేనని, 
పారీటూ మీట్ీంగ్ కి కానీ పూరతేగా ఎటీండ్ అవవ్లేనని. 2024 వరకు జనస్న పారీటూ కోసమే పూరతే సాథాయిలో పని చేసాతేము. పారీటూ కారాయూచరణని పాట్స్తే 
దనికి తగ్గటటూ పనిచేయాలని కోరుకుీంటనానిను.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: మీరు రామ్ తాలూర గారని, శీంకర్ గౌడ్ గారని చూసి ఎీందుకు ఇన్సీపైర్ అవుతునానిరు?
పవన్ కుమార్: వాళలెలో ఉనని క్రమశిక్షణ. వారు ఎప్్డు పవన్ కళ్యూణ్ గారతో ఉనని వారు పాట్ీంచే క్రమశిక్షణ, మాట్లెడే వధానీం చాలా బ్గుీంటీంది, వాళలె దవ్రా చాలా నేరుచికోవచ్చి. 
అలా ఉీంది కాబటేటూ ఇప్ట్క్ తెలీంగాణలో పారీటూ పరీంగా ఎటవీంట్ సమసయూలు లేక ముీందుకు వెళ్తుీంది.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: రామ్ సార్ మరయు శీంకర్ గౌడ్ సార్ వెనకాల పవన్ కళ్యూణ్ సార్ ఉనానిరనే ఉదే్దశీంతో వాళ్ళా ముీందుకు వెళ్తేరు, అలాగే మీరు కూడా ఆ ఉదే్దశీంతోనే ముీందుకు 
వెళ్తేనానిరు?
పవన్ కుమార్: అవునీండి. నాకు రామ్ సార్ జాబ్ ఇప్సాతేను అనానిరు, సార్ ననుని ఇీంటర్ నుీంచి చూస్తేనానిరు, నా కమిట్మీంట్ చూసి చినని వయస్లోనే ఇలా చేస్తేనానివు అని అనానిరు. 
నా ఫాయూమిలీ గురీంచి అడిగారు, నాకు నాననిగారు లేరు, అమ్మ గృహిణి, అననియయూ జాబ్ చేస్తేనానిడు అని చెప్గానే పవన్ నా దగ్గరకి వచిచి జాబ్ చేస్కో హైదరాబ్ద్ లో అనానిరు , కానీ 
నేనే వెళలెలేదు. కేవలీం పవన్ కళ్యూణ్ గారకి ఫుల్ ఫ్లెకిసీబ్లా్గ వర్కు చేయాలనే ఉదే్దశీంతో ఎటవీంట్ జాబ్ చెయయూటేలెదు. మీ శతఘ్ని న్యూస్ దవ్రా నేను రామ్ సార్ ని మరయు శీంకర్ గౌడ్ 
సార్ ని ఒకటే కోరుకుీంటనానిను, నాకు డబ్బాలు వదు్ద జీతీం వదు్ద, ననుని వాళలె దగ్గర ఉీంచ్కోoడి అని చెప్తేనానిను అీంతే. మా అబ్బాయికి ఏమైనా ప్రాబలెీం లేదని మా అమ్మతో బ్ీండ్ 
పేపర్ మీద సీంతకీం చేసి ఇసాతేను. నా దగ్గర డబ్బా లేదు కానీ పారీటూ కోసీం పూరతేసాథాయిలో పనిచేస్ శకితే ఉీంది జనసైనికులు ఉపయోగిీంచ్కోీండి అని అడుగుతునానిను. సమయీం వచేచి 
వరకూ వేచి ఉీండీండి అని చెప్తేనానిరు, ఈరోజు శతాగిని న్యూస్ దవ్రా అీందరక్ తెలయజేస్తేనానిను, పారీటూ కోసీం పని చేయడానికి నేను సిద్ధీంగా ఉనానిను తెలీంగాణ అయినా ఆీంధ్ర 
అయినా, నాకు అననిీం పెడితే చాలు అది కూడా కేవలీం బ్రతకడానికి.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న పారీటూలో ఎవరైనా ఏమైనా కారయూక్రమీం చేయాలీంటే వార సీంత డబ్బాలతో చేయాల, జనస్న ఇతర పారీటూలల కాదు, దీనికి మీ వవరణ?
పవన్ కుమార్: అవును, జనస్న పారీటూలో ఎటవీంట్ కారయూక్రమీం చేసిన మా సీంత డబ్బాలతోనే చేయాల. మేమే కాదు జనసైనికులు, వీర మహిళలలైన అీంతే. తెలీంగాణలో మమ్మలని 
ఎీంతో మీంది హేళన చేస్ వాళ్ళా ఉనానిరు, పారీటూ లేనప్్డు ఎీందుకు ఇవనీని ఉతాసీహపరచేయడీం అని, ఇప్్డు ఇలానే ఉీంటీంది తరావ్త ఇబబాీందులు పడతారు అని చెప్తేీంట్రు.

టీం శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న శతఘ్ని న్యూస్ ని ముగు్గరు జనసైనికులు నడుప్తునానిరు, కేవలీం మీలాీంట్ జనసైనికులు పారీటూ కోసీం ఎీంత బలీంగా నిలబడుతునానిరో వారని వెలుగులోకి 
తీస్కురావడమే ధ్యూయీంగా పని చేస్తేనానిరు . శతాగిని న్యూస్ గురీంచి మీ అభిప్రాయీం తెలయజేయీండి.
పవన్ కుమార్: ఇది చాలా అభినీందిీంచదగ్గ వషయీం. జనస్న పారీటూకి సీంత న్యూస్ ఛానల్ గాని, న్యూస్ పేపర్ గాని లేదు , ఈ శతాఘ్ని న్యూస్ ని సాటూర్టూ చేయాలనే ఆలోచనకి ముీందుగా 
అభినీందనలు. మాలాీంట్ సామానుయూలని కూడా ఇీంటర్వ్యూ చేశారు అీంటే , అది శతఘ్ని న్యూస్ ఏ మమ్మలని గురతేీంచిీంది. మిమ్మలని అభినీందిస్తేనానిను. ఫ్యూచర్ లో మగా ఫాయూమిలీ 
తరుప్న కానీ, జనస్న పారీటూ తరప్న గాని ఏమైనా న్యూస్ ఛానల్ సాటూర్టూ చేస్తే కచిచితీంగా శతఘ్ని టమ్ న్యూస్ మీంబర్సీ క్లక పొజషన్సీ లో ఉీండాలని మనస్ఫూరతేగా కోరుకుీంటనానిను.
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