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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...!

ఒక సామానయూ మదయూతరగతి కుటుంబంలో పుట్్ట జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు 
మరియు సిద్ధంతాలు నచ్చి, జనసేనాని చూపంచ్న సేవామార్ంలో కరోనా సమయంలో చేసిన 

సేవలకుగాను “8 జాతీయ అవార్డులు” అందుకునని మరియు దదపు “125 ఫేస్ 
బుక్ అకంట్్స” రన్ చేసి అలానే కొనిని “వేల వాట్సప్ గ్రూప్్స” రన్ చేసి, 

జనసేన క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమంలో “395 క్రియాశీలక సభయూతా్వలు” 
చేయంచ్నటువంట్ ప్రకాశం జిలా్లకు చందిన, ఒక సామానయూ కారయూకరతుగా 

ప్రారంభంచ్ జిలా్ల కారయూదరిశిగా ఉనని “కళ్యూణ్ ముతాయూల” గారితో 

ఈనాట్ “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం 

అనే శీరిషిక ద్వరా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, 
ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం కళ్యాణ్ ముత్యాల గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ 
కుటంబ నేపదయాం గురంచి చెప్ండి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: మాది ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నియోజకవర్ం వంగూరు పట్ం, 
మాది మధయాతరగతి కుటంబం. నాన్గారు బిజినెస్ చేస్తారు అమ్మగారు గృహిణి. 
నేను బీటెక్ చదువుకునా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయయాంది?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: నేను చిన్ప్టినుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గార అభిమానిని, ఆయన చేసే సేవా కారయాక్రమాలు చూస్తా ఆయని్ ఇనిస్పిరేషన్ గా తీసుకుని నేను ఒక సైనికుడిగా 
జనసేన పార్టీతో రాజకీయాల్లాకి వచ్చాను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలల్కి రావడానికి గల కారణాలు..? 
రాజకీయాలల్ మీకు స్్రతా ఎవరు?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: మన రాష్ట్రాని్ పరపాలంచిన రండు కుటంబాల వలలా వాళలా 
కుటంబాలు, వాళ్ళ వాయాపారాలు బాగుపడాడాయ కానీ ఒక సగట పేదవారు పేదవారగానే 
మిగిలపోయారు. ఆ రండు కుటంబాల అభివృదిధి తప్ రాష్టం అభివృదిధి చెందలేదు. ఒకకా 
పవన్ కళ్యాణ్ గార వలలా మాత్రమే రాష్ట అభివృదిధి చెందుతందని భావంచి నేను జనసేనల్ 
చేరడం జరగింది. నేను 2014 నుండి 2016 వరకు సోషల్ మీడియాల్ పార్టీ కోసం వర్కా 
చేశాను. దాదాపు 125 ఫేస్ బుక్ అకంట్స్ రన్ చేశాను. అల్నే కొని్ వేల వాటస్ప్ గ్రూప్స్ 
రన్ చేశాను. దాదాపు ఆ రోజుల్లా నాలుగు ఫోన్స్ యూస్ చేసేవాడిని. 2016 తరావాత నేను 
గ్ండ్ లెవెల్ ల్ పార్టీ కోసం వర్కా చేసుతాన్ సమయంల్ ప్రకాశం జిల్లా అధయాక్షులు షేక్ 
రయాజ్ గార సపోరుటీ మరంత ప్రోత్స్హం ఇచిచాంది. అల్నే ప్రకాశం జిల్లా జనసేన పార్టీ 
ఉపాధయాక్షులు చిటెటీం ప్రస్ద్ గారు మరయు జనసేన పార్టీ రాష్ట ఐటీ వభాగ సభ్యాలు కృష్ణ 
మోహన్ నలలాబలలా గారు మొదటి నుండి అండగా నిల్చారు. నా వర్కా ని గురతాంచిన ప్రకాశం 
జిల్లా జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు షేక్ రయాజ్ గారు స్ధారణ కారయాకరతానైన నను్ జిల్లా 
కారయాదరశిగా చేస్రు. అందరని కలుపుకుంటూ ఒంగోలు నియోజవర్ంల్ రయాజ్ గార 
ఆదేశానుస్రం పార్టీ కోసము నా వంత కషటీపడుతూ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతంది.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నాయకతవాంల్ మీకు నచిచాన అంశాలేమిటి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: బడుగు బలహీన వరా్లను రాజ్యాధికారం వైపు తీసుకుని వెళ్లాల అనే ఆయన తపన. మాటలు చెపే్ నాయకుడు కాదు మా కళ్యాణ్ గారు, ఆచరణల్ 
చూపంచేవాడు మా కళ్యాణ్ గారు. జనసేన పార్టీలొ మహిళలకు, బడుగు బహీనవరా్లకు పెద్దపీట వేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృదిధి ఆయన నాయకతవాంల్ మాత్రమే 
అభివృదిధి చెందుతంది అని బలంగా నమే్మవాడిని నేను. అధికారంల్ లేకుండానే  సమసయాలపై బలంగా మాట్లాడే మా నాయకులు అధికారంల్కి వసేతా ఇంకా మంచి పనులు 
చేస్తారు అని నేను బలంగా నము్మత్ను.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన సిదాధింత్లపై మీ అభిప్రాయం?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: ఈరోజుల్లా రాజకీయమంటే డబుబుతో ముడిపడి ఉన్ బంధం. కానీ జనసేన పార్టీల్ స్మానుయాలు కూడా ఒక నాయకుడిగా ఎదగవచ్చా. మా నాయకుడు 
మాకు నేర్ంది ఒకకాటే... సమసయాపై పోరాటం. కొని్ పార్టీల ల్గా ఎలక్షన్ టంల్ మాత్రమే జనం దగ్రకి వెళ్్ళ డబుబులు పంచి ఎలక్షన్ ల్ నెగా్ల అని ఆల్చించే పార్టీ 
కాదు. నితయాం ప్రజల పక్షాన ఉంటూ ప్రజలకోసం పోరాడుతూ ఉంటంది.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవర్ంల్ జనసేనకు ప్రజలల్ స్ందన ఎల్ ఉంది?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: 2019 ఎలక్షన్ తరావాత ఒంగోలు నియోజకవర్ంల్ ప్రజలు నాయకులను గమనిస్తా ఉనా్రు. ఒంగోలు నియోజకవర్ంల్ ఏ సమసయా ఉన్ వెంటనే 
జనసేన పార్టీ స్ందిస్తా ఉంది. కరోనా సమయంల్ ఒంగోలుల్ జనసేన పార్టీ తరపున చ్ల్ సేవా కారయాక్రమాలు చేయడం జరగింది. అందుకు గాను నేను ఎనిమిది 
జ్తీయ అవారుడాలు అందుకోవడం జరగింది.

అదే వధంగా భగీరథ కెమికల్స్ కంపెనీ వలలా కాలుష్టయానికి గురవుతన్ ప్రాంత్ని్ సందరశించి ధరా్ చేయటం జరగింది. అదేవధంగా ఈ వషయమై ప్రకాశం జిల్లా 
జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు షేక్ రయాజ్ గార దావారా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గార దృష్టీకి తీసుకెళలాడం జరగింది. అల్నే షేక్ రయాజ్ గార దావారా లైసెన్స్డ్ సరేవాయర్స్, 
గోపాల మిత్ర వార సమసయాలను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గార దృష్టీకి తీసుకొని వెళ్ళడం జరగింది. ఈ వధంగా ప్రజలల్ స్ందన చ్ల్ బాగుంది రానున్ రోజుల్లా 
చ్ల్మంది నాయకులు జనసేనల్కి రావడానికి సిదధింగా ఉనా్రు. దీనికి ఉదాహరణ ఈ మధయాన చేసినటవంటి క్రియాశీలక సభయాత్వాలు. ఈ క్రియాశీలక సభయాతవా 
నమోదు కారయాక్రమానికి వశేష స్ందన మా నియోజకవర్ంల్ వచిచాంది. రానున్ రోజుల్లా ఈ నియోజకవర్ంల్ జనసేన బాగా బలపడుతంది అని నా ప్రగాఢ వశావాసం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు చేసే కారయాక్రమాలకు మరయు మీకు ఏమైనా సమసయాలు వసేతా మీ జిల్లా అదయాక్షులు 
షేక్ రయాజ్ గార సహకారం ఎల్ ఉంటంది?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: కషటీపడి పార్టీల్ పని చేసే ప్రతి ఒకకారకి మా జిల్లా అధయాక్షులు షేక్ రయాజ్ గారు 
సంపూర్ణ సహకారం అందిసుతానా్రు. ఏ కారయాక్రమం చేయాలనుకునా్ మా నియోజకవర్ంల్ మీరు 
చేయండి నేనునా్ను మీకు అని ఒక భరోస్ అందిసుతానా్రు. ఈ మధయాన మా నియోజకవర్ ఎమ్్మలేయా 
గార ఇంజనీరంగ్ కాలేజీ కారయాక్రమంల్ కొంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ గార అభిమానులు జనసేన జండా 
ఎగరవేసి పవన్ కళ్యాణ్ గార స్ంగ్స్ పెటటీకుని నాటయాం చేశారు. ఆ వీడియోస్ ని నేను సోషల్ మీడియాల్ 
పోస్టీ చేసినందుకుగాను మా నియోజకవర్ ఎమ్్మలేయా తము్మడు నాకు ఫోన్ చేసి అసభయా పదజ్లంతో 
దూష్ంచడమే కాకుండా నాపై నాన్ బెయలబుల్ కేసు పెట్టీరు. వెంటనే మా జిల్లా అధయాక్షులు రయాజ్ 
గారు స్ందించి నాకు అని్ వధాల నాయాయ సహాయ సహకారాలు అందించ్రు. నాకే కాదు మా జిల్లాల్ 

ఉన్టవంటి ఏ కారయాకరతాకైనా ఏ అవసరం వచిచానా వెంటనే స్ందించి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసినటవంటి కొని్ కారయాక్రమాలను తెలుపగలరు?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: కరోనా సమయంల్ మా నియోజకవర్ంల్ నేను, ప్రకాశం జిల్లా 
జనసేన పార్టీ ఉపాధయాక్షులు చిటెటీం ప్రస్ద్ గారు, జిల్లా కారయాదరశి చనపతి రాంబాబు గారు, 
ప్రకాశం జిల్లా చిరంజీవ యువత అధయాక్షులు అడుసుమలలా వెంకట్రావు గారు, ఒంగోలు 
నగర జనసేన పార్టీ ప్రధాన కారయాదరుశిలు ఆర్ కె నాయుడు ముత్యాల గారు, దండే అనిల్ 
కుమార్ గారు, ఇమ్మడిశెటిటీ దేవ గారు, అరవంద్ బాబు ముత్యాల, తెలగంశెటిటీ సుబాబురావు 
గారు, తోట శబర,రాజేష్ వడ్డా గారు, కృష్ణ తిరుమలశెటిటీ గారు, ఈదుపలలా నాగరాజు గారు 
మరయు ఇంకా కొంత మంది కలసి ఒక టీమ్ గా అయ ఒంగోలు నియోజకవర్ వాయాపతాంగా 
బియయాం, కిరాణా స్మాను, శానిటజర్, మాస్కా లు అందరకీ పంచిపెటటీడం జరగింది. మన 
పార్టీ నా లేదా పకకా పార్టీనా అని త్రతమయాం చూడకుండా అందరకీ మానవతవాంతో అందించడం జరగింది. అల్నే పార్టీ పలుపు ఇచిచాన ప్రతి కారయాక్రమాని్ ఒకే టీం 
వజయవంతం చేస్తా ముందుకు వెళ్తానా్ము. 

మా 
జిలా్ల అధయూక్షులు 

షేక్ రియాజ్ గార్ 
సంపూర్ణ సహకారం 

అందిస్తునానిర్. 
నేనునానిను మీకు అని 

ఒక భరోసా

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటవంటి కలురైత భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల:  జనాలల్ స్ందన చ్ల్ బాగుంది మేము రైతలతో గాని పెద్దవాళలాతో గాని మాట్లాడుతంటే ప్రతి ఒకకారూ 
అభినందిసుతానా్రు. ఇప్టివరకు ఏ పార్టీ అయనా అధికారంల్కి వసేతా మీకు అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని చెఒత్రు తప్ ఎవరు ఏమీ 
చేయలేదు. అధికారంల్కి వచిచాన వాళ్్ళ కూడా మా సమసయాలపై స్ందించిన వారు లేరు. ఆయన మాకు ఇచిచాన లక్ష రూపాయల కంటే 
మీకు నేను ఉనా్ను అనే భరోస్ వాళ్ళకి బలంగా మనసుకు హతతాకుంది. ఇది చ్ల్ బలంగా జనం ల్కి వెళ్లాంది. ఇది చ్ల్ మంచి 
కారయాక్రమం. ఈ రోజుల్లా ప్రజల సొము్మ ప్రజలకి ఖరుచాపెటటీడానికి ఆల్చిసుతాన్ సమయంల్ తన సొంత డబుబుతో కలు రైతలకు 
నాయాయం చేయాలనే ఆల్చన చ్ల్ చ్ల్ అభినందనీయం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవషయాత్ కారాయాచరణ ఎల్ ఉండబోతంది?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: మా నియోజవర్ంల్ నేను సుమారుగా 395 క్రియాశీలక 

సభయాత్వాలు చేయంచ్ను. ఈ క్రియాశీలక సభ్యాలను, జనసైనికులను 
నాయకులను అందర్్ కలుపుకుంటూ పార్టీ కోసము నా వంత పని చేస్తాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయాక్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: ఇది చ్ల్ మంచి కారయాక్రమం చ్ల్మంది వార యొకకా 
సమసయాలను ఎవరకి చెపు్కోవాల్ అర్ంకాని పరసి్తిల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు 

ఈ కారయాక్రమాని్ స్టీర్టీ చేయడం చ్ల్ గొప్ నిర్ణయంగా భావసుతానా్ను. మా 
జిల్లా నుంచి కూడా మేము కొని్ సమసయాలను కనిగిర ఫోలారైడ్, వెలుగొండ ప్రాజక్టీ, పవన్ కళ్యాణ్ గార దృష్టీకి తీసుకెళలాడం 

జరగింది. కళ్యాణ్ గారు నేనునా్ను అని ఒక భరోస్ మాకు ఇచ్చారు. ఈ కారయాక్రమానికి చ్ల్ మంచి స్ందన వసుతాంది. 
చ్ల్ మంది పెద్దలు టీ ష్టప్ దగ్ర మాట్లాడుకుంటే వనా్ను. వని చ్ల్ ఆనందపడాడాను.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుండి పవన్ కళ్యాణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతంది దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: తప్కుండా పవన్ కళ్యాణ్ గార యాత్ర ప్రభావం ఈ రాష్ట పైన, ఈ రాష్ట రాజకీయాల పైన ఊహించిన దానికంటె కూడా ఎకుకావగా ఉంటంది. మన 
రాష్ట రాజకీయం పవన్ కళ్యాణ్ బస్ యాత్ర తరావాత మారపోతంది. ఈ ప్రభ్తవాంతో వసిగిపోయన ప్రజలు జనసేన రాక కోసం ఎదురుచూసుతానా్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ల్ ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్రు?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: 2019 ల్ చూసేతా ఇపు్డు మనం చ్ల్ బలంగా ఉనా్ము. అందుకు ఉదాహరణ ఈ మధయా జరగిన పంచ్యతీ ఎని్కలు కాని, మునిస్పల్ ఎని్కలు 
కానీ మనం ఒకకా ఉదాహరణగా చెపు్కోవచ్చా మరయు చ్ల్ నియోజకవరా్లల్ కమిటీలను ఏరా్ట చేయడం జరగింది. సమసయా ఉన్చోట జనసేన చ్ల్ బలంగా 
పోరాటం చేయడం వలలా ప్రజలను జనసేనపై ఒక నమ్మకం ఏర్డింది. జనసేన అంటే స్మానయాల పార్టీ అని అర్మవుతంది. మన పార్టీ జనబలం ఉన్ పార్టీ. మిగిలన 
పార్టీలల్ ఎలక్షన్ టంల్ మాత్రమే కనిపంచే పార్టీ కాదు. 2019ల్ మొదటిస్ర ఎని్కలల్ పోటీ చేయడం వలలా మనకు సరైన రాజకీయ అవగాహన లేకపోవడం వలలా 
జనబల్ని్ ఓట్ రూపంల్ మారచాలేకపోయాము. కానీ ఈస్ర కచిచాతంగా మేము వజయం స్ధిస్తాం. జనసేన ప్రభ్త్వాని్ స్్పస్తాం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయనా మీరు గ్రామస్్య వరకు 
వెళ్ళగలుగుతనా్రా?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: 2019 ఎలక్షన్ ముందు వరకు ఈ మీడియా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గార కారయాక్రమాలు 
గాని జనసైనికులు చేసేతా కారయాక్రమాలు కానీ చూపంచేవారు కాదు. ఇపు్డిపు్డే కొని్ కొని్ మీడియా 
సంస్లు కొది్దకొది్దగా మన పార్టీ కారయాక్రమాలను చూపసుతానా్య కానీ ఇది మన పార్టీకి సరపోదు. ప్రసుతాతం 
మనకు సోషల్ మీడియా మరయు మీల్ంటి వాళ్్ళ సపోర్టీ మాత్రమే ఉంది. మీల్ంటివారు మర కొది్దగా 
ప్రయతి్ంచి పార్టీ కారయాక్రమాలను జనాలకు తీసుకువెళ్తా బాగుంటంది. ఒకానొక సమయంల్ అసలు 
జనసేన పార్టీ కారయాక్రమాలు జరుగుతనా్యా అని జనాల్లా ఉండేది, సోషల్ మీడియా మరయు మీ ల్ంటి 
వారు చేసుతాన్ సపోరుటీ మరయు కొని్ మీడియా సంస్లు చూపసుతాన్ జనసేన పార్టీ కారయాక్రమాల వలలా 
చ్ల్మందికి మన పార్టీ గురంచి ఒక అవగాహన ఏర్డింది. ఆ రండు కుటంబాలకు మీడియా సపోరుటీ 
బాగుంది వాళ్లా అధికారంల్ ఉండగా అవనీతి సొము్మతో మీడియాను ఏరా్ట చేసుకునా్రు. ప్రసుతాత్నికి 
మనకున్ సోషల్ మీడియాను, సపోర్టీ చేసుతాన్ ఛానల్స్ ని మరయు మీ ల్ంటి వాళ్ళ సపోరుటీ తీసుకుని 
ముందుకు వెళ్లాల.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్న్యాస్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కళ్యూణ్ ముతాయూల: పార్టీకి ఏమనా్ చెయాయాలని మీ యొకకా ప్రయత్ం చ్ల్ అదుభుతం మరయు అభినందనీయం. మీ వలువైన సమయాని్ పార్టీ కోసం వెచిచాంచి అని్ 
నియోజకవరా్ల నుంచి వారతాలను సేకరంచి మీరు పత్రికల్ ప్రచ్రంచే వధానం చ్ల్ బాగుంది. మీరు ఇదేవధంగా మరంత ముందుకు వెళ్ళండి మంచి మీకు సహాయం 
సహకారం ఎలలావేళల్ అందజేస్తాం.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున 
ధనయూవాదములు కళ్యూణ్ ముతాయూల గార్. మరొకరితో “జనసేనతో నా ప్రయాణం” లో మళ్ళీ కలుద్దం.
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సభయూతా్వలు చేసాను. 
దదపు 125 ఫేస్ బుక్ 
అకంట్్స రన్ చేశాను. 

అలానే కొనిని వేల 
వాట్సప్ గ్రూప్్స రన్ 

చేశాను
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