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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 మదయూ తరగతి కుటుంబంలో పుట్్ట బెంగుళూరులో ఐట్ ఉద్యూగం 
చేస్కుంటూ తనదైన శైలిలో సోషల్ మీడియాలోనే కాకుండ్ క్షేత్ర 
స్థాయిలో జనసేన సిద్ధంతాలను ప్రజలలోక్ బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు 

మరియు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని గెలిపంచడం 

కోసం ఎనినికల మందు నెలరోజులు ఆఫీస్కు సెలవు పెట్్ట మరీ 

భీమవరంలో ప్రచారం చేసినటువంట్ “పెననిమరెడిడి నాగబాబు” 

గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 

నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుడు మొదలయింది, 
ఎలా మొదలయింది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్ల తెలుస్కుందం. 

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం నాగబాబుగారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం 
గురంచి చెప్ండి? 
నాగబాబు: నా పేరు పెన్నమరెడిడి నాగబాబు, మాది అంబేదకార్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం నియోజకవర్ం, పి గన్నవరం మండలం, ఊడిమూడి గ్రామం. మా నాన్నగారు 
రైతు, మా అమ్మగారు గృహిణి మాది ఒక మధ్తరగతి కుటంబం నేను ఐటీ ఫీల్డి లో సెటిల్ అయ్్ను. నా విద్్భ్్సం మొత్ం తూరు్గోద్వర మరయు పశ్చిమగోద్వర 
జిల్లాలోనే జరగంది. ఎంసీఏ 2007లో పూర్యిన తరువాత నేను హైదరాబాద్ రావడం జరగంది. తరావాత జాబ్ సెర్చి లో భ్గంగా బంగళూరు వెళ్ళాను. ఒక 15 

సంవత్సరాలు బంగళూరులో ఉండి ఇప్్డు తిరగ హైదరాబాద్ వచ్చిను వచిచి ఐటి జాబ్ చేస్్నా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయ్లలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయ్లలో మీకు స్్ర్ ఎవరు?
నాగబాబు: నేను ఐటీ కంపెనీలో మేనేజరుగా పనిచేస్్నా్నను. నా ఆధవార్ంలో 30 మంది పనిచేస్్నా్నరు. నాకు 

ఉదయం 9:00 గంటలకు కాల్్స మొదలైతే స్యంత్ం 5 గంటల వరకు ఉంటాయి. సమయం సరపోదు 
కానీ అయినా నేను రాజకీయ్లపై ఆసకి్ చూప్తునా్నను అంటే అది పవన్ కళ్్ణ్ గార స్ఫూర్తోనే. ధనం 
మీద వా్మోహంలేని వ్కి్ రాజకీయ్లోలాకి వస్్ అటవంటి నాయకుడు ప్రజలకు కచిచితంగా నా్యం 
చేస్్రు. అందువలన నేను కూడా రాజకీయ్ల వైప్ ఆసకి్ చూపడం జరగంది. లేకపోతే ఇప్టికి నేను 
ఏ యూఎస్ లేద్ యూకేలో స్థిరపడి ఉండేవాడిని. పవన్ కళ్్ణ్ గారు 2007లో సీఎంపిఎఫ్ కామన్ 
మా్న్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్్స మొదలుపెటిటినప్్డు ఆయనను ప్రత్క్షంగా కలిస్ మాటాలాడటం జరగంది. అప్్డే 
ఆయన సమాజం కోసం కృషి చేస్ తపనతో ఉనా్నరని నేను నిర్ణయించుకునా్నను. 2009లో చిరంజీవి 
ప్రజారాజ్ం పార్టి స్థిపించినప్్డు అందరూ చిరంజీవి గార ఆలోచనలను అనుసరస్్ ఉంటే నేను 
మాత్ం యువరాజ్ం పవన్ కళ్్ణ్ గార ఆలోచనలు అనుసరంచేవాడిని. అల్ంటిది ఆయన ప్రత్క్ష 
రాజకీయ్లోలాకి వచేచిసరకి నేను కూడా రాజకీయ్లోలాకి వచ్చిను. 

శతఘ్నిన్యూస్: ఒకవేళ పవన్ కళ్్ణ్ గారు రాజకీయ్లలోకి రాకపోతే మీరు ఏమి చేస్వారు?
నాగబాబు: ఒకవేళ పవన్ కళ్్ణ్ గారు రాజకీయ్లోలాకి రాకపోతే నేను నా కెర్ర్లా ఎదుగుదలకు ప్రయతి్నంచే 
వాడిని. మందుగా చెపి్నటలా నేను ఏ యూఎస్ లేద్ యూకేలో స్థిరపడి ఉండేవాడిని.

శతఘ్నిన్యూస్: పి.గన్నవరం నియోజకవర్ంలో 
జనస్నకు ప్రజలలో స్ందన ఎల్ ఉంది?

నాగబాబు: 2019 సంవత్సరం పి.గన్నవరం నియోజకవర్ం నుండి జనస్న తరప్న పామల రాజేశవార 
గారు పోటీ చేశారు. 35 వేల ఓటలా వచ్చియి. తరువాత ఆవిడ ఏకిటివ్ గా లేరు. పి గన్నవరం నియోజకవర్ంలో 
ఇనాచిరజి లేకుండా రాష్టంలోనే అత్ధిక క్రియ్శీలక సభ్త్వాలు నమోదు చేస్ రాష్టంలో మొటటి మొదటి 
స్థినంలో ఉంది. మా నియోజకవర్ంలో అత్ధిక జండాలు ఎగురవేయడం అంటే జండా దిమ్మలు 
నిర్మంచడం కూడా జరగంది. పి గన్నవరం నియోజకవర్ంలో నాలుగు మండల్లకు చెందిన నలుగురు 
మండల్ధ్క్షులు వార పరధిలో వారు కార్క్రమాలు కొనస్గస్్నా్నరు. కొత్వారు కూడా చ్ల్మంది 
పార్టిలో చేరడం జరగంది. కులమత్ల బేధం లేకుండా పార్టి కొనస్గుతుంది. 2019 సంవత్సరం కంటే 
2024 వ సంవత్సరానికి పార్టి చ్ల్ ప్ంజుకుంటందని చెప్గలను. ఇప్్డు పార్టికి చెందిన కార్క్రమాలు 
చేయడంలో పి.గన్నవరం రాష్టంలోనే ప్రథమ స్థినంలో ఉంది. కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
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ఒక మంచి పేరున్న అభ్రథికి టికెకాట్ ఇస్్ రాష్టంలో పార్టి గెలిచే నియోజకవరా్లోలా ఖచిచితంగా పి.గన్నవరం 
నియోజకవర్ం ఉంటందని చెప్గలను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నతో మీ ప్రయ్ణం ఎల్ ప్రారంభమయి్ంది?
నాగబాబు: పవన్ కళ్్ణ్ గారు 2007లో సీఎంపిఎఫ్ కామన్ మా్న్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్్స మొదలుపెటిటినప్్డు ఒకర్జు 
జల్్స షూటింగ్ సమయంలో ఆయనను ప్రత్క్షంగా కలిస్ స్మారు ఒక గంట మాటాలాడటం జరగంది. అప్్డే 
ఆయన సమాజంలో మారు్ కోసం కృషి చేస్ తపనతో ఉనా్నరని ఆయన మాటలోలా తెలిస్ంది. ఆ సమయంలోనే నెను 
కూడా ఆయనతో కలిస్ నడవాలని నిర్ణయించుకునా్నను. తరావాత ఆయన పార్టి స్థిపించిన మొదటి ర్జు నుండి నా 
ప్రయ్ణం జనస్నతో ప్రారంబమయింది.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టిని ప్రజలలోకి బలంగా తీస్కెళళాందుకు.. జనస్న తరప్న మీరు చేస్న కార్క్రమాలను 
తెలియచేయగలరు?
నాగబాబు: నేను నా ఉద్్గ బాధ్తలు నిరవాహిస్్నే వారాంతప్ సెలవులోలా 2019కి మందు ఒక మూడు వేల 
ఓటలా నమోదు చేయించడం జరగంది. క్రియ్శీలక సభ్తవాం కూడా చేయించడం జరగంది. వారాంతప్ సెలవులోలా 
బంగళూరు పకకాన ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలు అయినటవంటి చితూ్రు, మదనపలిలా మరయు జి.డి నెల్లారు మొదలైన 
జిల్లాలకు పర్టించి జనస్న పార్టి స్ద్్ధంత్లను మరయు ఆశయ్లను ప్రచ్రం చేయడం జరగంది. అకకాడి 
ప్రాంతీయ నాయకులకు కొంత నిధులు మరయు పార్టి కా్ంపెయినింగ్ స్మాగ్రిని సహాయం చేయడం జరగంది. 
అంతే కాకుండా ఆయన స్ద్్ధంత్లను ప్రజలోలాకి తీస్కువెళలాడానికి సోషల్ మీడియ్ ద్వారా కూడా చ్ల్ కృషి 
చేశాం.

శతఘ్నిన్యూస్:: 2019 ఎని్నకలలో ఒక సీట వచిచింది? ఇప్డు అది కూడా లేదు అల్ంటిది మీరు ఏ నమ్మకంతో 
పని చేస్్నా్నరు?
నాగబాబు: మా నాయకుడు ప్రజలకు అండగా నిలబడత్రనే నమ్మకంతో పనిచేస్్నా్నం. ఆయన 
రాజకీయ్లలోకి వచిచినప్డే ప్రజల కోసం పోరాడత్నని అనా్నరు. గెలుప్ ఓటమలను పకకానపెటిటి ఆయన 
పనిచేశారు ఖచిచితంగా 2019లో మేమ డిజపా్యింట్ అయ్్మ. అది అంత్ కూడా కొదిది ర్జులు 
మాత్మే. తరావాత ఆయన నిలబడాడిరు ఆయన వెనక మేమ నిలబడాడిం. పవన్ కళ్్ణ్ గారు సీఎం అయ్్ 
వరకు ఆయన వెంటే ఉంటామ. జనస్న పార్టి నాయకులు పార్టిని వదిలి పెటిటినా జనసైనికులు మాత్ం 
ఎటూ వెళళారు. ఆయన వెంటే నడుస్్రు. జనసైనికుల సంఖ్ మాత్ం ఎప్టికీ పెరుగుతూనే ఉంటంది. 
ఉద్హరణ ఏమిటంటే 2019 సంవత్సరంలో జనస్నలో ఉన్నవారు 15, 16, 17 సంవత్సరాల పిలలాలు 
ఎకుకావగా ఉనా్నరు. అప్్డు వారకి ఓటలా లేవు కానీ ఇప్్డు 2022 సంవత్సరానికి వారకి అందరకీ ఓట 
హకుకా వస్్ంది కాబటిటి మా సైన్ం ఎప్టికి పెరుగుతూనే ఉంది. మా నాయకుడు బలంగా ఉనా్నరు కాబటిటి 
అత్్శ లేకుండా పని చేస్్నే ఉంటామ. మారు్ మొదలవుతుంది ఖచిచితంగా మారు్ స్ధిస్్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు ఐటి టీం ప్రాధాన్త ఏమిటి? జనస్నను బలపరచడంలో ఐటి టీం ఎంతవరకు విజయవంతం అయి్ంది?
నాగబాబు: ఐటి ద్వారా ఏం చేస్్మంటే ఏ గ్రామంలో, ఏ వారుడిలో, ఏ కులం, ఏ మతం వారకి ఎని్న ఓటలా ఉనా్నయి..? ఎవరు ఎల్ ప్రభ్వితం అవుత్రు అనేది అంచనా 
వేయొచుచి. దీనినే డేటా ఎనలిటిక్్స అంటారు. వైసీపీకి పనిచేస్ ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు కూడా ఐటి టీంతోనే పనిచేస్్రు. కొని్న య్ప్్స క్రియ్ట్ చేస్ వాటితోనే పనిచేస్్రు 
ఆయన. అల్గే 2009, 2014, 2019 డేటా అంత్ కలిస్ బిగ్ డేటా అంటారు. ఎవరకి ఓటలా శాతం ఎంత ఉంటంద్ మందే అనాలస్స్ చేస్ ద్నిని ఎల్ కనవార్టి 
చేయవచుచి. పి.గన్నవరంలో నాలుగు మండల్లు ఉనా్నయి. ఒకోకా మండలంలో ఒకోకా సమస్ ఉంది. ఆ గ్రామానికి వెళ్లా ఆ సమస్ గురంచి మాటాలాడి అకకాడి ప్రజలను 
ప్రభ్వితం చేయవచుచి. ఇటవంటి డేటా మొత్ం ఐటి టీం స్కరస్్ంది. ఇంతే కాకుండా కాకుండా కొని్న కొత్ కొత్ య్ప్్స ఐటి టీం డెవలప్ చేస్్ంది. క్రియ్శీలక 
సభ్తవాం నమోదు చేయడంలో ఐటి టీం చేస్న య్ప్ ద్వారానే చేస్్నా్నరు. పార్టి వెబ్ సైట్ కానీ, పార్టి స్ద్్ధంత్లను, పార్టి మేనిఫెసోటిలను స్మాన్ నాయకుల కంటే 
కూడా ఐటి టీం బాగా వివరస్్ంది. ఎందువలన అంటే వారు ఎడు్కేటెడ్ కాబటిటి వారు ప్రజలలోకి బాగా చేరవేస్్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు బంగళూరులో ఉంటూ ఆంధ్రా రాజకీయ్లను ఎంతవరకు ప్రభ్వితం చేయగలను అనుకునా్నరు?
నాగబాబు: బంగళూరులో ఉంటూ ఎని్నకలకు ఒక సంవసరం మందు నుండే వారాంతప్ సెలవులలో బంగళూరు పకకాన ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలు అయినటవంటి చితూ్రు, 
మదనపలిలా జి.డి నెల్లారు మొదలైన జిల్లాలకు పర్టించి జనస్న పార్టి స్ద్్ధంత్లను మరయు ఆశయ్లను ప్రచ్రం చేయడం జరగంది. ఎని్నకలకు మందు మా 
నియోజకవర్ం అయినటవంటి పి.గన్నవరం, అమల్ప్రం మరయు రాజోలు నియోజకవరా్లలో ప్రచ్రం చేయడం జరగంది. ఎని్నకలకు ఒక నెల మందు ఆఫీస్కు 
సెలవు పెటిటి భీమవరంలో కళ్్ణ్ గార గెలుప్ కోసం ప్రచ్రం చేయడం జరగంది. పరటి తరప్న మా నియోజకవర్ంలో చేస్న కార్క్రమాలని్నటిని ప్రతిర్జు స్యంత్ం 
సోషల్ మీడియ్లో బాగా ప్రచ్రం చేస్వాడిని.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ఐటి టీంలో ఉంటూ జనస్న కోసం ఎమైనా ప్రతే్క ప్రణాళ్కలు రూపందించడం జరగంద్? ఐటి టీం ద్వారా మీరు చేస్న కొని్న కార్క్రమాలను 
తెలుపగలరు? 
నాగబాబు: ప్రతే్క ప్రణాళ్కలు అంటూ సంతంగా ఏమీ రూపందించలేదు. బంగళూరులో ఉండే తెలుగువారతో కూడా సభ్తవా నమోదు చేయించడం జరగంది. 
జనస్న స్ద్్ధంత్లను మరయు మేనిఫెసోటిలోని అంశాలను కరపత్రాలలో మద్ంచి వారాంత్లోలా అందరకీ పంచడం, అది కాకుండా 

కొనస్గంపు 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

ఐటీ టీం ద్వారా 175 నియోజకవరా్లోలా 175 ఐటి వాటా్సప్ గ్రూప్ క్రియ్ట్ చేయడం జరగంది. ఆ నియోజకవర్ంలో ఉన్న 
ఎనా్నరైలను కూడా ఆ గ్రూప్లలో య్డ్ చేయడం జరగంది. ఎందుకు అంటే సంత నియోజకవర్ంలో 

వాళళా నాయకులతో కోఆరడినేట్ చేస్కుని వర్కా చేస్కుంటారు అనే ఉదేదిశంతో చేయడం జరగంది. 
అది ఏమైనా కావచుచి ఫండింగ్ విషయం గానీ ఏదైనా సపోర్టి కోసం గానీ ఉపయోగపడత్యి 

అని. ఐటి మంబర్్స సోషల్ మీడియ్లో ఉన్నందువలలా ఎవరు స్టిట్ లీడర్ కాలేరు. సంత 
నియోజకవర్ం మీద ఫొకస్ చెయడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉదేదిశం 
మాత్మే.

శతఘ్నిన్యూస్: 2019 ఎని్నకలలో పవన్ కళ్్ణ్ ను గెలిపించడానికి భీమవరంలో 
ఉండి ఎంతో శ్రమపడాడిరు.. అది అంత్ వృధా అయిపోవడానికి కారణలు ఏమి అయి 
ఉండవచుచి?
నాగబాబు: ఇకకాడ నేను మాత్ం ఖచిచితంగా ఒక విషయం చెప్గలను, అదేమిటంటే 

2019లో మేమ పడిన శ్రమ వృధా అయిపోయింది అని నేను అనను అనుకోలేదు కుడా. 
2019 ఎని్నకలోలా ఒక నెల మందు నుండి సెలవు పెటిటి ప్రచ్రం చేశాను. ఆయన భీమవరంలో 

ఓడిపోలేదు ఖచిచితంగా 5000, 6000 ఓటలాతో ఆయన గెలుపంద్రు. ఎప్్డైతే ఎలక్షన్ 
రజల్టి 140 పలాస్ సీటలా వచ్చియో ఎలక్షన్ కంటింగ్ వదది ఉన్న జనసైనికులను భయభ్ంతులకు 

గురచేశారు. అప్టికే గవర్నమంట్ ఫామ్ అయిపోయిందన్న ఉదేదిశంతో ప్రజలను ప్రభ్వితం చేశారు 
తప్ పవన్ కళ్్ణ్ గారు భీమవరంలో ఓడిపోలేదు. పవన్ కళ్్ణ్ గారు భీమవరంలో గెలిచ్రు అన్న నమ్మకం 

అయితె నూటికి నూరు శాతం నాకు నమ్మకం ఉంది. వీరవాసరం మండలం భీమవరం టౌన్ లో ఒక నెలర్జులు 50 
మంది సభ్్లతో తిరగన వ్కి్గా నేను చెబుతునా్నను కళ్్ణ్ గారు భీమవరంలో గెలిచ్రు. గాజువాక లో ఓడిపోయ్రు అంటే ఒప్్కుంటాను కానీ ఖచిచితంగా పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు భీమవరంలో మాత్ం విజయం స్ధించ్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్ంలో జనస్నను బలోపేతం చేయడనికి ఏ విధంగా 
ప్రయతి్నస్్నా్నరు? జనస్నలోకి ఇతర నాయకులను ఆహావానించే ప్రయత్్నలు ఏమైనా 
చేస్్నా్నరా? 
నాగబాబు: ప్రస్్తం నియోజకవర్ంలో 4 మండల్లకు సంబంధించి ఒక ప్రోటోకాల్ 
ఉంది. నాలుగు మండల్లకు నలుగురు మండల అధ్క్షులు ఉనా్నరు. ప్రతి మండల్నికి 
ఒక కమిటీ ఉంది. ఏ మండల్నికి సంబంధించిన కార్క్రమాలు ఆ మండల అధ్క్షులు 
చూస్కుంటనా్నరు. వారకి ఏదైనా సహాయం కావలస్ వస్్ మేమ వెనక ఉండి 
సహాయం చేస్్ ఎలక్షన్్స కు ఒక సంవత్సరం మందు నుండి కొని్న ప్రణాళ్కలతో 
మందుకు వెళ్్నా్నం. మఖ్ంగా ప్రతి ఊరలోనూ కుల మత భేద్లు లేని ప్రాంతీయ 
నాయకులను పార్టిలోకి ఆహావానిస్్నా్నం. ప్రస్్త ప్రభ్తవాం ఏ కార్క్రమాలు సరగా 
నిరవాహించడం లేదని ప్రజలందరకీ తెలుస్, అల్గే తెలుగుదేశం ప్రభ్తవాం పైన కూడా 
ఎవరకీ నమ్మకం లేదు. కనుక ప్రస్్తం ప్రజలందరూ పవన్ కళ్్ణ్ గార నాయకతవాం 
బలంగా కోరుకుంటనా్నరు. రాష్ట్రానికి మఖ్ంగా మంచి నాయకుడి అవసరం ఉంది కాబటిటి గ్రామాలోలా ఉన్న ప్రతి నాయకుడిని పార్టిలోకి ఆహావానించి పార్టిని మరంత 
బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్్నా్నం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నాని తలపెటిటినటవంటి కలు రైతు భర్స్ య్త్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
నాగబాబు: కలు రైతు భర్స్ య్త్ ఇది చ్ల్ మంచి కార్క్రమం. రైతు అంటే ఎంతో కొంత పలం ఉండి పండించుకుంటారు. మఖ్ంగా కలు రైతు అంటే వేరే 
భూస్వామి దగ్ర భూమిని తీస్కుని వ్వస్యం చేస్్ంటారు. వార పరస్థితి మర్ ద్రుణంగా ఉంది. రైతుబిడడిగా కలు రైతుకు ఎని్న సమస్లు ఉంటాయని నాకు తెలుస్. 
ఒక ఎకరానికి 30 వేల రూపాయల నుండి 40 వేల రూపాయల వరకు చెలిలాంచ్లి్స ఉంటంది. ఎరువులు పెటటిబడి తీస్స్ పైకి రావాలి అంటే చ్ల్ కషటిం. ప్రకృతి 

విపతూ్ల్ వలన కూడా ఇబ్ంది ఉంటంది. ఆత్మహత్లకు పాల్డుతున్న రైతు కలు రైతులే 
ఎకుకావ మంది ఉంటారు. అందుకే కలు రైతు భర్స్ చ్ల్ మంచి కార్క్రమం. రైతు భీమా 
పథకం అనేది పవన్ కళ్్ణ్ గారు 2019 మేనిఫెసోటిలో ఒక మఖ్ అంశంగా చేరచిడం 
జరగంది. ద్నిని ప్రజలోలా బలంగా ప్రచ్రం చేయడం కూడా జరగంది. కానీ అది రైతులకు 
సరగా అరథిం కాకపోవడం వలలా రైతులు జనస్నకు సహకరంచలేకపోయ్రు. రైతులు వారు 
పండించిన ససైటీకి రెండు మూడు నెలల తరావాత కూడా వారకి రావలస్న పైకం రావటేలాదు. 
వైస్పి ప్రభ్తవాంలో రైతులకు పెటటిబడులు తీస్కుని వచిచి అప్్లు తీరచిలేక ప్రజలు చ్ల్ 
ఇబ్ంది పడుతునా్నరు. ఈ సమయంలో పవన్ కళ్్ణ్ గారు తన సంత ధనంతో 30 కోటలా 
రూపాయలు మూడు వేల మంది ఆత్మహత్ చేస్కున్న కలు రైతులకు ఒకొక కూటంబానికి 
ఒక లక్ష రూపాయల చొప్్న సహాయం అందించడం జరుగుతుంది. ఇది జనస్న పార్టి 
చేపటిటిన చ్ల్ మంచి కార్క్రమం.

కొనస్గంపు 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

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

శతఘ్నిన్యూస్:: దేశంలోనే ఏ పార్టి కూడా చేయనటవంటి క్రియ్శీలక సభ్తవా కార్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
నాగబాబు: ప్రతి పార్టిలోనూ పార్టి బలంగా ఉండాలంటే పార్టికి కార్కర్లే బలం. నాయకుడు బలంగా ఉండాలంటే 
జనసైనికులు బలంగా పనిచేయ్లి... అందుకే పవన్ కళ్్ణ్ గారు కార్కర్లందరకీ క్రియ్శీలక సభ్తవాంతో 
పాట 500 రూపాయలతో వారకి ఐదు లక్షల రూపాయల ప్రమాద మరయు మరణ భీమాను అందించడం 
జరుగుతుంది. ఇది కూడా ఒక మంచి కార్క్రమం చెప్వచుచి. ఈర్జు జనస్నలో చ్ల్ మంది పార్టి 
నాయకులు ఉనా్నరు కానీ ఆ నాయకులందరూ ఎంతవరకు పార్టి శ్రేయస్్స కోర మనతో నిలబడత్ర్ 
తెలియదు. ఎని్నకల మందు కొంతమంది పార్టిలో ఉనా్నరు తరావాత బయటకు వెళ్లాపోయ్రు. కానీ 
జనసైనికులలో మాత్ం ఏ మారూ్ లేదు. పవన్ కళ్్ణ్ గారు పార్టి స్థిపించినదే జనసైనికులను 
చూస్ అంతేకాని నాయకులను చూస్ కాదు. జనసైనికులు చూపించే అభిమానానికి పవన్ కళ్్ణ్ 
గారు ఈ కార్క్రమం చేపటాటిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్ంలో ప్రధానంగా ఉన్న సమస్లు ఏమిటి వాటిని పరషకారంచేందుకు 
ప్రభ్తవాంపై ఏ విధంగా తీస్కురానునా్నరు?
నాగబాబు: మా నియోజకవర్ంలో ప్రధానమైన ఇబ్ంది అంటే ర్డులా సరగా లేకపోవడం, మా గన్నవరం 
నియోజకవర్ంలో ర్డులా స్మారు 70 కిలోమీటరలా పడవు ఉంటంది. నియోజకవర్ంలో అయినవిలిలా, 
అంబాజీపేట, పి.గన్నవరం మరయు మామిడికుదురు మండల్లు ఉనా్నయి. ఈ నాలుగు మండల్లోలా ర్డలాను 
పరశీలిస్్ చ్ల్ ద్రుణంగా ఉనా్నయి. అది చ్ల్ పెదది సమస్. తరావాత సమస్ ఏమిటంటే మా నియోజకవర్ంలో 
చ్ల్ పంచ్యతీలు గోద్వర పకకానే ఉనా్నయి కాని ఇస్క మాత్ం దొరకడంలేదు. గోద్వర నది పకకాన ఉన్న గ్రామాలకే ఇస్క దొరకడం లేదు అంటే ఇంకా మిగత్ 
గ్రామాల పరస్థితి ఏమిటి..? గోద్వర బిడడిలై ఉండి స్మాన్ ప్రజలకు ఇస్క దొరకడం లేదు అంటే స్గు్పడాలి్సన విషయం. ప్రభ్తవాం ఏ ర్జు ఏ పాలసీ పెడుతునా్నర్ 
తెలియదు. ఇంతకు మందు ఇస్క ల్ర్ రెండు వేల రూపాయలు ఉండేది కాని ప్రస్్త కాలంలో 20 వేల రూపాయలకు కొనుగోలు చేయవలస్ వస్్ంది. తరావాత మా 
నియోజకవర్ం ఎమ్మలే్ గారని ఎని్నకలోలా చూడడమే గానీ తరువాత ఏ సమస్ వచిచినా ఆయన స్ందన చ్ల్ తకుకావగా ఉంటంది. ప్రతి నియోజకవర్ంలో ఉండే 
మద్పాన నిషేదం మరయు నిరుద్్గ సమస్ ఈ రెండూ మామూలే కానీ ర్డులా సరగా లేకపోవడం వలలా చ్ల్ య్కి్సడెంటలా జరుగుతునా్నయి. ర్డుడి సరగా లేకపోవడం, 
ఇస్క, మద్పాన నిషేదం మరయు నిరుద్్గ సమస్ల పరష్టకారానికి కృషి చేస్్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
నాగబాబు: మా భవిష్తు్ కారా్చరణ ఎప్్డు పవన్ కళ్్ణ్ గారని మఖ్మంత్రిని చేయ్లని. 
ఎని్న సీటలా ఎకుకావగా ఎల్ గెలుచుకోవాలి అని. అంతేగాని నాకు ప్రతే్కమైన అజండాలు ఏమీ 
లేవు. ఇంతకుమందు నాకు రాజకీయ్లపై పెదదిగా ఆసకి్ లేదు. పవన్ కళ్్ణ్ గార స్ఫూర్తో 
నేను రాజకీయ్లోలాకి ప్రవేశ్ంచడం జరగంది. నేను ఆయన స్ఫూర్తోనే ఎనో్న స్వా కార్క్రమాలు 
చేపటాటిను. పవన్ కళ్్ణ్ గారని మఖ్మంత్రిని చేయడమే నా ప్రధాన కారా్చరణ.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకతవాంలో మీకు నచిచిన అంశాలేమిటి?
నాగబాబు: ప్రజలలో మారు్ తీస్కువచిచి కొత్తరం రాజకీయ్లు వెలుగులోకి తీస్కు వస్్ను 
అన్నది నాకు నచిచిన విషయం. అల్గే కొత్తరం నాయకులను రాజకీయ్లలోకి తీస్కువచ్చిరు. 
రబ్రు చెప్్లు వేస్కున్న వారతో రాజకీయం చేయిస్్ అని చెపా్రు అల్నే అన్నమాట ప్రకారం 

సీటలా కేటాయించ్రు. ఆయన ప్రజలకు నిస్వారథింగా సహాయం చేస్్రని నమ్మకం కలగడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆయనకు డబు్ మీద వా్మోహం లేకపోవడమే. 
ఆయన దగ్ర 30 కోటలా 500 రూపాయలు ఉంటే 30 కోటలా ప్రజల అవసరాలకు వినియోగంచి ఆయన వదది తన కోసం ఐదు వందలు మాత్మే ఉంచుకుంటారు. 
ధనం మీద వా్మోహం లేని ఏ వ్కి్ అయినా కచిచితంగా ప్రజలకు సహాయం చేస్్రు. ఆయన కుడి చేతితో స్యం చేస్్ ఎడమ చేతికి కూడా తెలియనివవారు. అంతే 
కాకుండా ఆయన చ్ల్ స్మాన్ వ్కి్ల్ చ్ల్ స్ధారణంగా ఉంటారు. తరావాత ఆయన ధైర్ం చ్ల్ నచుచితుంది. చిరంజీవి ప్రజారాజ్ం పార్టి పెటిటి ఎని్నకలోలా ఓటమి 
తరావాత ఆయన పార్టిని కాంగ్రెసోలా విలీనం చేస్ సంత స్మాజికవర్ నాయకులు దూషిస్్నా్న కుడా అవేమి పటిటించుకోకుండా ఆయన జనస్న పార్టిని స్థిపించడం 
అనేది చ్ల్ ధైర్వంతమైన విషయం. ఆయన పార్టి స్థిపించిన తరువాత ఒక నియోజకవర్ంలో మాత్మే గెలుప్ 
స్ధించినా వెనకడుగు వేయకుండా అప్డు ఎంత ఉత్్సహంతో మందుకు తీస్కు వెళ్ళార్ ఇప్డు కూడా 
అంతే ఉంత్్సహంతో పార్టిని మందుకు తీస్కు వెళళాడం అనేది ప్రశంస్ంచదగన విషయం. ఆయన పటటిదలతో 
విజయం స్ధిస్్రు అనే నమ్మకం చ్ల్ ఉంది. తప్నిసరగా అనుకున్న టారె్ట్ అయితే స్ధిస్్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటిబర్ నుండి పవన్ కళ్్ణ్ య్త్ ప్రారంభం కాబోతుంది ద్ని ప్రభ్వం ఎల్ ఉండబోతోందని 
మీ అభిప్రాయం?
నాగబాబు: య్త్ ప్రభ్వం అయితే పార్టిపై ఖచిచితంగా ఉంటంది. ప్రస్్త అధికార పార్టి నాయకులు గానీ 
ప్రతిపక్ష పార్టిల నాయకులు గానీ జనస్న పార్టిలో చేరడానికి కూ్ కడత్రు. కానీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు మాత్ం 
ప్రతి వ్కి్ గుణగణాలను అని్నంటినీ పరగణనలోకి తీస్కుని మాత్మే వారని ఆయన పార్టిలోకి ఆహావానించడం 
జరుగుతుంది. ప్రభ్తవాంపై వ్తిరేకత పార్టి కార్కర్లకు, నాయకులకు కూడా ఉంది. ఇప్్డు వైఎస్్సర్్సపీ చేపటిటిన పథకాలపై పార్టిలోని వారు కూడా అసంతృపి్గా 
ఉనా్నరు. ఇక తెలుగుదేశం పార్టి విజయం ప్రజలకే కాదు పార్టి నాయకులకు కూడా నమ్మకం లేదు. తెలుగుదేశం పార్టి కార్కర్లు కూడా పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఎప్్డు 
పిలిస్్ అప్్డు పార్టిలో చేరడానికి స్ద్ధంగా ఉనా్నరు.
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అంతే కాకుండా మందు ప్రజారాజ్ం పార్టిలో పనిచేస్న కార్కర్లు ఇప్టి వరకూ ఉనా్నరు. 
స్మాజిక కార్క్రమాలు చేస్వారు పెదదిలు అందరూ కళ్్ణ్ గారు బయటికి వస్్ పార్టిలోకి 
రావడానికి స్ద్ధంగా ఉనా్నరు. య్త్ మొదలైన తరావాత మాత్ం రాష్ట రాజకీయ్లు మొత్ం జనస్న 
పార్టి వైప్ తిరుగుత్యి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నకు మీడియ్ సపోర్టి లేదు? మీడియ్ సపోర్టి లేకపోయినా మీరు గ్రామస్థియి 
వరకు వెళళాగలుగుతునా్నరా?
నాగబాబు: ఇంతకు మందు రాజకీయ్లు మొత్ం మీడియ్ ప్రచ్రం పైనే ఆధారపడి ఉండేవి. 
ఇప్్డు కొంత వరకూ సోషల్ మీడియ్పై కూడా ఆధారపడి ఉనా్నయి. పవన్ కళ్్ణ్ గారు చెపా్రు 
చేతిలో ఫోను ఉన్న ప్రతి ఒకకారు ఒక విలేఖర, జనసైనికులే మాకు మీడియ్ అని. సోషల్ మీడియ్లో 
జనసైనికులందరు ద్వారా ప్రచ్రం కొనస్గస్్నా్నరు. పెదదిలు మాత్మే మీడియ్ చ్నల్్స ఏమి చూపిస్్ అవి చూస్ వాటిపై ఆకరషితులు అవుతునా్నరు. గత ఐదు 
సంవత్సరాలుగా యూటూ్బ్ ఛానల్్స వలలా చ్ల్ మారు్ వచిచింది. వచేచి 5 సంవత్సరాలలో కూడా ఇంకా ఎకుకావ మారు్ వచేచి అవకాశం ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు?
నాగబాబు: నేను ఒక మాటలో చెపా్లంటే 2024లో జనస్న ప్రస్్వన లేకుండా గవర్నమంట్ ఏర్డదు. ఖచిచితంగా పవన్ కళ్్ణ్ గారే మఖ్మంత్రి అవుత్రు... 
ఎల్ అవుత్రు అనేది ప్రజలు నిర్ణయిస్్రు. ప్రస్్త ప్రభ్తవా చేతకానితనం వలన కావచుచి, ప్రతిపక్షం చేతకానితనం వలన కావచుచి పవన్ కళ్్ణ్ గారే మఖ్మంత్రి 
అవుత్రు. స్ంగల్ గా వస్్రు అని చెప్లేనుగాని గవర్నమంట్ ఏర్డేది మాత్ం పవన్ కళ్్ణ్ గార ఆధవార్ంలో జరుగుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్ననూ్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
నాగబాబు: ప్రస్్త కాలంలో చ్ల్ చ్నల్్స ఉనా్నయి కానీ శతఘ్్ననూ్స్ కానె్సప్టి మాత్ం చ్ల్ బాగుంది. ప్రతి ఒకకారూ పవన్ కళ్్ణ్ గారు, మనోహర్ గారు వంటి పెదది 
పెదది వ్కు్ల దృషిటిలో ఎల్ పడాలి అని మాత్మే ఆలోచిస్్రు. కాని శ్ఘ్్ననూ్స్ స్మాన్ కార్కర్ని వెలుగులోకి తీస్కు రవాలని చేస్ ప్రయత్నం అభినందనీయం. ప్రతి 
మారుమూల గ్రామంలోని కార్కర్లు, వారు చేస్ స్వా కార్క్రమాలు ప్రచురస్్ంది. ఏమి ఆశ్ంచకుండా పార్టికి మరయు జనసైనికులకు మధ్ వారధిగా పనిచేస్్ంది. 
నేను చ్ల్ వెబ్ ఛానల్ చూశాను ఈ తరహా ఛానల్ మీదే అని చెప్వచుచి. ప్రజలకు నిజమైన జనసైనికులని పరచయం చేసో్ంది.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచి సందేశం?
నాగబాబు: రాష్టం విడిపోయిన తరువాత చ్ల్ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న వ్కి్ మన చంద్రబాబునాయుడు గారని మఖ్మంత్రిని చేశాం కానీ ఆయన ఏమీ 
చేయలేకపోయ్రు. తరువాత ఆయన ఏమీ చేయలేక పోతునా్నడు వైయస్ రాజశేఖర్ రెడిడి గార కొడుకు కద్ అని, తండ్రి ల్గా పనిచేస్్డని వైయస్ జగనో్మహన్ రెడిడి గారకి 
అవకాశం ఇచ్చిరు. మొదటి రెండు సంవత్సరాలోలానే ప్రజలు చ్ల్ ఇబ్ందులు పడుతునా్నరు. డబు్ మీద వా్మోహం లేని పవన్ కళ్్ణ్ గారు రాజకీయ్లోలాకి వచ్చిరు. 
పవర్ స్టిర్ అయి ఉండి టాలీవుడ్ లో నెంబర్ వన్ హీర్ అయి ఉండి ఒక స్నిమాకు సంతకం చేస్్ 200 కోటలా రూపాయలు అటవంటి వ్కి్ రాజకీయ్లోలాకి రావడం 
జరగంది. అటవంటి వ్కి్కి అవకాశం ఇస్్ ఇప్టి తరానికి కాక తరువాత తరాలు కూడా బాగుపడత్యి. ఇంత నిజాయితీగా ఉన్న వ్కి్కి సపోర్టి చేయకపోతే మనకు 
మనమే హాని చేస్కున్నటలా అవుతుంది. నేను ప్రజలను ఓట వేయమని అడగను పార్టి నాయకులను మగు్రని దృషిటిలో పెటటికుని ఎవరు ధన వా్మోహం లేని వ్కి్..? 
ఎవరు నిస్వారథింగా పని చేస్్రు..? పదవి లేకపోయినా ఎవరు ప్రజలకు సహాయం చేస్్నా్నరు..? ఇవి దృషిటిలో పెటటికుని ఓట వేయండి అని ప్రజలను కోరుతునా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేమ అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చెపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ 
టం తరపున ధనయూవాదమలు నాగబాబు గారు. మరొకరితో “జనసేనతో నా ప్రయాణం” లో మళ్్ళ కలుద్దం.
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