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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 దిగువ మదయూతరగతి కుటుంబంలో పుట్్ట జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు సిద్ధంతాలపై 
ఆకరిషితురాలై జనసేన సిద్ధంతాలను నితయూం ప్రజలకు చేరవేసేందుకు అహరినిశలు కృషి చేస్తు... ఎన్ని 
ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రతయూర్్ధలకు ధీటుగా సమాధానం చెప్తు... పార్్టలో 
పనిచేయాలంటే పదవి అవసరం లేదని... కేవలం ఒక ప్ంతానికే పరిమితం కాకుండ్ తనదైన శైలిలో 
ఏపి, తెలంగాణలో జనసేన కోసం ప్రచారం చేస్తునని ప్రకాశం జిల్్లకు చెందినటువంట్ జనసేన వీరమహిళ 

“కుమారి కొటే్ట కావయూ” గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. కావయూ గారితో జనసేనతో 
నా ప్రయాణం ఆవిడ మాటలో్లనే తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్:  నమస్కారం కావ్య గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్యం గురంచి చెప్ండి?  
కొటే్ట కావయూ: నా పేరు కొట్టే కావ్య, మాది ప్రకాశం జిల్లా, అద్ంకి నియోజకవర్ం, గుడిపాడు గ్రామం. మా నాన్న గారకి 
మేము నలుగురు సంతానం, ముగు్రు అమామాయిలు ఒక అబ్బాయి. నేను నాగారుజున యూనివరసిటీలో ఎం.ఏ సోషియాలజీ 
చదువుకునా్నను. మాది దిగువ మధ్యతరగతి వ్యవస్య కుటంబం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయి్యంది?
కొటే్ట కావయూ:: నేను పుస్తకాలోలా చదివే చదువుకి, బయట సమాజానికి సంబంధం లేదు అని నా చుట్టే 

ఉన్న పరస్థితులు  తెలియచేస్యి. ఎన్్న వయసుకు మంచి నేను చుస్న పరస్థితులే ఇప్టి నా ప్రయాణానికి 
మూల్లు. చిన్నప్టి నుండి నేను, మా కుటంబ సభ్్యలు అందరూ కూడా మెగా ఫ్్యమలీ అభిమానులం. 
నేను ప్రత్్యకంగా పవన్ కళ్్యణ్ గారని అభిమానించడానికి కారణం ఏమటంట్ నాకు చిన్నప్టినుండి బుక్ 
రీడింగ్ అంట్ చాల్ ఇషటేం ఎపు్డూ నేను పవన్ కళ్్యణ్ గార వీడియోస్ చూస్్త.... స్్చెస్ వంట్ ఆయన 
ఆలోచనలు తెలుసుకునే దానిని. నా భావాలు పవన్ కళ్్యణ్ గార భావాలు ఒకేల్ ఉండేవ. ఒక గొప్ వ్యకి్త 
వచిచి మాట్లాడిన తర్వాత జనాలు ఎల్ తీసుకుంట్రు అంట్ అదే మాట ఎవరైనా చెబిత్ ఎల్ ఉంటంది 
అంట్ అంట్ పవన్ కళ్్యణ్ గారు చెప్ందే వీళ్ళు చెబుతునా్నరు కదా అనే అభిప్రాయం ప్రజలోలా వసు్తంది కానీ 
మా ఇద్రలో ఉన్న కామన్ పాయింట్ ఏమటంట్ బుక్ రీడింగ్, దేశ భకి్త దాని దావార్ పవన్ కళ్్యణ్ గార పటలా 
ఆకరషితులై పారీటేలోకి ర్వడం జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరపుడు చదువుకుంటనా్నరు 
కదా..! మర ర్జకీయాలలోకి ర్వడానికి గల కారణాలు..? 
ర్జకీయాలలో మీకు స్్ర్త ఎవరు?
కొటే్ట కావయూ: చిన్నప్టినుండి నాకు అర్ం కాని ప్రశ్నలు కొని్న ఉనా్నయి తలిలాదండ్రులు ఎవరైనా 
గాని వార పలలాలకు ఒక డాకటేర్, ఇంజినీర్, కలెకటేర్ కావాలని చెబుతూ ఉంట్రు కానీ ఎవరూ 
ర్జకీయనాయకులు కావాలని ఎవరూ చెప్రు. ప్రసు్తత సమాజంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిసు్తంది 
పొలిటీషియన్సి కదా..! మనకు స్వాతంత్రం వచిచి 75 సంవతసిర్లు అయింది. 75 సంవతసిర్ల 
వెనకికా తిరగ చూసుకుంట్ మన దేశం చాల్ వెనుకబడి ఉంది. దేశంలో పేదరకం, నిరుద్్యగం 
పెరుగుతూనే ఉనా్నయి. మనిషికి కూడు, గూడు మరయు గుడ్డ అనే అంశాలు తప్నిసరగా 
ఉండాలి. కానీ నా ఉదే్శం ఏమటంట్ ప్రజల గురంచి ఆలోచించే నాయకులు ఇప్టివరకు 
ఎవరూ లేరు. అల్ంటి సమయంలో పవన్ కళ్్యణ్ గారు 

ర్జకీయాలోలాకి ర్వడం జరగంది. ఈ ఉదే్శంతోనే నేను ర్జకీయాలోలా ప్రవేశంచాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్యణ్ నాయకతవాంలో మీకు నచిచిన అంశాలేమటి?
కొటే్ట కావయూ:: అందరూ పవన్ కళ్్యణ్ గార హెలి్ంగ్ నేచర్, ఆయన సేవా కార్యక్రమాలు ఇషటేం అని చెపా్తరు కానీ... నాకు 
నచిచినది ఏమటంట్ ఆయన ఆలోచనాశకి్త. ఆయన ఆలోచన ఏమటంట్ ఈ ర్ష్టంలో యువత మొత్తం పవన్ కాళ్్యణ్ గారల్ 
ఆలోచించగలగాలి గత ఎని్నకలోలా 20 లక్షల మంది జనసేనకు ఓటింగ్ చేయడం జరగంది. ఆ 20 లక్షల మంది ఆయనల్ 
ఆలోచిస్్త ఆయన దారలో వెళ్ళుము. ఈ 20 లక్షల మంది ఆయనల్ తయారవావాలని కోరుకుంటనా్నరు. అల్ జరగత్ ఈ 
ర్ష్టంలో ఇప్టివరకు చూస్న పరపాలన వేరుగా ఉంటంది, ఇప్టినుండి చూసే పరపాలన వేరుగా ఉంటంది. ఆయనల్ పారీటే 
కార్యకర్తలు అందరూ తయరవావాలని కోరుకుంటనా్నరు. అదే ఆయనలో నాకు నచిచిన అంశం.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: చదువు పూర్తయిన తర్వాత ముఖ్యమైనది ఉద్్యగం... జనసేన వలన ఉద్్యగావకాశాలు పెరగే అవాశముందనుకుంటనా్నర్?
కొటే్ట కావయూ:: నిరుద్్యగ సమస్య అనేది మన ర్ష్టంలో ఎల్ ఉంద్ మనం చూస్్తనే ఉనా్నం మన 
ర్ష్టంలో వైజాగ్ నుండి తిరుపతి వరకు ఉద్్యగావకాశాలు ఎకకాడా లేవు. 22 సంవతసిర్లు తమ 
బిడ్డలను లక్షలు ఖరుచిపెటిటే తలిలాదండ్రులు చదివసు్తనా్నరు. అల్ లక్షలు ఖరుచిపెటిటే తమ బిడ్డలను 
చదివంచిన ఎంతమంది తలిలాదండ్రులు ఒక ఐదు సంవతసిర్లు పని చేసే ఎల్ంటి నాయకుడిని 
ఎంచుకుంట్ తమ బిడ్డలు తమ వదే్ ఉండి ఉద్్యగాలు చేస్్తరని ఆలోచిసు్తనా్నరు..? అది జరగడం 
లేదు. అల్ తలిలాదండ్రులు ఆలోచిసే్త 22 సంవతసిర్లు ఇకకాడ చదువుకుని కోచింగుకు, ఉద్్యగాలకు 
పకకా ర్ష్ట్రాలకు వెళలావలస్న అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా జనసేన ఖచిచితంగా పెద్ పీట వేసేవ 3 
ప్రధాన అంశాలు. నా అభిప్రాయం ప్రకారం మొదటిది వ్యవస్యం- రైతులు, రండు మహిళలకు, 
మూడు వదా్యరుథిలకు సంబంధించిన ఉపాధి అవకాశాలు. కళ్్యణ్ గారు వచిచిన తర్వాత ప్రభ్తవాం 

దృష్టటేయా మన ర్ష్ట్రానికి ఉన్న అపు్లు అవగాహన చేసుకుంట్ ప్రభ్తవాం జాబ్ న్టిఫికేషన్సి ఏ శాఖలలో ఎల్ఉనా్నయి అనేది ఆయన 
స్షటేంగా చెపా్తరు. వీళళుల్గా దాపరకాలు, ద్చుకోవడాలు చేయరు. ఆయన స్సటేంగా ఇవవావలస్ంది ఇస్్తరు.  స్కాల్ 

డెవలపెమాంట్ ప్రోగ్రాంస్ దావార్ ప్రతిభ వున్న నిరుద్్యగులకు 10 లక్షల రూపాయలు స్టేరటేప్ సపోరుటేగా ప్రొవైడ్ 
చేస్్తను అని చెపా్రు. ప్రతి వ్యకి్తకి తన సంత కాళలాపై తాను నిలబడాలని ప్రభ్తవా పరంగా గాని, ప్రైవేట 
పరంగా గాని పవన్ కళ్్యణ్ గార సపోర్టే ఖచిచితంగా ఉంటంది. దీని దావార్ నిరుద్్యగం అనేది లేకుండా 
ఎకుకావ కృషి చేస్్తరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనలో గళం వనిపంచాలంట్ పదవ ఉండాల్? మీరేమైనా పదవ ఆశసు్తనా్నర్?
కొటే్ట కావయూ:: జనసేనలో ఎకుకావ శాతం కార్యకర్తలు పదవ, గుర్తంపు ఆశంచని వారే ఉనా్నరు. జనసేనలో 
20 శాతం వారు పదవని ఆశంచేవారు ఉంట్ ఆశంచకుండా పని చేసేవారు 80 శాతం మంది ఉనా్నరు. 

జనసేనలో పదవకి గుర్తంపు అవసరమే లేదు. ఉదాహరణకి ర్జమండ్రిలో పవన్ కళ్్యణ్ గారు శ్రమదన 
కార్యక్రమం ఏర్్ట చేశారు. దానికి ఒక గ్రూపుగా మేము అందరం హాజరవడంజరగంది. అకకాడ స్థినిక 

నాయకులు అందరూ వార వార స్థియికి తగనటలాగా చాల్ బ్గా మాట్లాడారు, ప్రాతినిధ్యం వహించారు. కానీ 
అకకాడి ప్రజలు మాత్రం నేను ఎకకాడో ప్రకాశం జిల్లాలో చదువుకుంట్ అపుడపుడు మీటింగ్ లకు వెళ్లా ప్రజలను ప్రభావతం 

చేస్్త ఉంట్ను. అదేసమయంలో వారు ర్జమండ్రిలో అకకాడ ఉన్న స్థినికులు, యువత, పెద్వారు అకకాడ ఉన్న నాయకులకు చెప్ నను్న మాట్లాడించమని కోర్రు. 
అపుడు మీటింగ్ లో పవన్ కళ్్యణ్ గారు వచేచిముందు నను్న సేటేజి ఎకికాంచి మాట్లాడించారు.ఇల్ంటివ ఎన్్న వునా్నయి..ఈ ఉదాహరణ చాలు ఏ పదవ లేకుండా ఉన్నది 
ఉన్నటటే మాట్లాడిత్ ప్రజలు ఎవరనైనా సరే మనసులో పెటటేకుంట్రని.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీ గళ్ని్న వనిపంచేటపుడు మీరు బయట ఏమైనా ఇబబాందులు 
ఎదుర్కానా్నర్?
కొటే్ట కావయూ: స్ధారణంగా చాల్ ఫేక్ కాల్సి వస్్త ఉంట్యి. వాటికి తిరగ మనం ఫోన్ చేయడానికి కూడా 
ఉండదు. ఫేసుబాకోలా ఫేక్ అకంటలా క్రియేట్ చేయడం, బెదిరంచడం, ఆడపలలాలు అని కూడా చూడకుండా 
అబ్్యస్ గా పోసుటేలు క్రియేట్ చేయడం. కా్యస్టే గురంచి మాకు ఏమీ ఉండదు, కానీ ప్రత్యరుథిలకు చాల్ 
ఆసకి్త ఎకుకావ. పురుషులను  అయిత్ ఒక దెబబా కొటిటే భయపడతారు. కాని ఆడపలలాల గురంచి ఒక రూమర్ 
క్రియేట్ చేస్, ఆమె ఫొటోను అసభ్యకరంగా చిత్ంచినా ఆ అమామాయికి సంబంధించి వ్యకి్తగతంగా 
ట్ర్ట్ చేసే్త వాళళు తలిలాదండ్రులు వారని ఆపేస్్తరు. వెనుకడుగు వేస్్తరు. నేను ఎదుర్కాన్న సమస్యలు 
అని్న ఇటవంటివవే. మీ పారీటేలో ఎందుకు ఉంటనా్నరు..? ఎందుకు వాయిస్ ఇసు్తనా్నరు అని..? కాని నేను అయిత్ డైరక్టే గా చెపే్స్్తను నేను ఖచిచితంగా వెనుకకు తగే్ది 
లేదని. గత పది సంవతసిర్లలో నాగారుజున యూనివరసిటీలో ఏ ఒకకా ఓస్ వదా్యరథికి బెస్టే స్టేడెంట్ అవార్్డ, గోల్్డ మెడల్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయలేదు. మన పారీటే పెటిటేన తర్వాత 
వదా్యరు్లకు జరుగుతున్న అనా్యయాలు అయిత్నేమ, ధర్్నలు అయిత్నేమ, ఆడ పలలాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఇల్ అని్న కార్యక్రమాలోలానూ ముందుండి జనసేన 
పారీటే తరపున నా వాయిస్ ఇస్్త పాల్్నడం జరగంది. ఇవనీ్న గమనించిన మా వస్ గారు మరయు హెచ్.ఓ.డి గారు అని్న డిపారటే్మంటలా వారు నను్న ప్రోతసిహించి నాకు 
కలెకటేర్ గార చేతుల మీదుగా బెస్టే స్టేడెంట్ అవారు్డ ఇవవాడం జరగంది. యూనివరసిటీలో ఇదే నా ఉత్తమ వజయమని చెపు్తంట్ను. ఇది నాకు చాల్ గరవా కారణం.  నను్న 

నేను పవన్ కళ్్యణ్ గారతో పోలుచికుంట్ను కాబటిటే ఎవరైనా ఫోన్ చేస్ పోస్టే పెటటేవదు్, పారీటే లో ఉండొదు్ అని బెదిరసే్త నేను 
దానిని కొంచెం ఎకుకావ చేస్్తను. పరోక్షంగా ఏమటంట్ మమమాలి్న అనవసరంగా కదిలిసే్త వారకే నషటేం.

శతఘ్నిన్యూస్: కరోనా సమయంలో మీరు చేస్నటవంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉనా్నయా?
కొటే్ట కావయూ: మా ఊర దగ్ర నేషనల్ హైవే ఉంది. అద్ంకి నియోజకవర్ంలో ఇంచారజు శ్రీ కృష్ణ గార ఆధవార్యంలో వలస 
కారమాకులకు 15 రోజులు నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం చేశాము. తమళనాడు నుండి ఒరస్సి, పశచిమబెంగల్ వెళ్్తన్న వలస 
కరమాకులను ఏ పారీటే వారు పటిటేంచుకొలేదు. తర్వాత కరూ్నలు జిల్లా ఆలూరు నియోజకవర్ తెర్నకల్ వెంకప్ గార సహకారంతో 
కరూ్నలు జిల్లా నుండి రండు వేల కుటంబ్లు ప్రకాశం జిల్లా వచిచి ఆగపోయి ఉంట్ వారకి మా లోకల్ నాయకుల సహకారంతో 
ఆహారము, నితా్యవసర్లు అని్న అందించాము. వదా్యరుథిలు స్థినిక నాయకుల ధనసహాయంతొ వారని వార వార స్థినాలకు 
పంపంచగలిగాము. మా వదా్యరథి వభాగానికి ఉన్నఅంత స్థియిలో ఆకిసిజన్ స్లిండర్ ను అందజేస్ము. ఆకిసిజన్ స్లిండరులా బలాడ్ 
కొరకు మాకు చాల్ ఫోన్ కాల్సి వచేచివ. మా వదా్యరథి వభాగం వారు స్థినిక నాయకులతో కలిస్ మేము మా స్థియిలో సహాయం 
అందించడం జరగంది. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన స్దా్ంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
కొటే్ట కావయూ: జనసేన స్దా్ంతాలు ఒక ర్జా్యంగంలో ప్రియాంబుల్ ఉంటంది కదా..! ఇది కూడా జనసేన పారీటేకి ఒక 

ప్రియాంబుల్ అని చెబుతాను. జనసేన పారీటేకి స్దా్ంతాలు ఆతమాల్ంటిది.మన మేనిఫెసోటే ఏస్ రూములోలా కూరుచిని 
తయారు చేస్ంది అయిత్ కాదు.ప్రజల యొకకా కష్టటేలను అరథిం చేసుకుంట్, వార ఆవేదన నుండి వచిచింది.

మన పారీటే మేనిఫెసోటే వడుదల అయిన తరువాతనే టిడిప, వైస్ప మేనిఫెసోటే వడుదల చేయడం జరదింది. 
ఈరోజు ర్ష్ట మరయు కేంద్ర ప్రభ్తవాం అమలు చేసు్తన్న పీఎం కిస్న్,రైతు భరోస్ కార్యక్రమం కూడా దీని 
నుండే ఉద్భవంచింది. దానిలో అదృషటేంగా నేను ఫీల్ అయే్య వషయం ఏమటంట్ ఎకకాడైత్ వదా్యరుథిల గురంచి 
ఫీజు కటటేకోలేకపోతునా్నరు అనే అంశం మాట్లాడాన్ అదే కాన్సిప్టే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభ్తవాం వారు ఎస్సిసెస్సి 
సంబంధించి పోసుటేలకు అపె్లా చేశారు. ఒకపు్డు మెగా ఫ్్యమలీ కి సంబందించిన వార పుటిటేన రోజులు 

వసు్తనా్నయి అంట్ చాల్ బ్గా స్లబ్రేట్ చేసేవారు. ఎపు్డైత్ కళ్్యణ్ గారు 7 స్దా్ంతాలు చెపా్రో ఆరోజు 
నుండి ప్రతీ కార్యక్రమంలో అంట్ గణేష్ ఉతసివంలో మటిటే వనాయక ప్రతిమలు పంచడం,  పుటిటేనరోజులు వసే్త 

మొకకాలు పంచడం, అన్నదానాలు, రక్త దానాలు  చేయడం జరుగుతూ వసు్తనా్నయి.. ఈ స్దా్ంతాలను ఆదర్ంగా 
తీసుకుని ఎంతో మెచూర్్డ గా జనసైనికులు మాట్లాడుతునా్నరు. ఇంత మెచూ్యరటి ఏ ప్రాంతీయపారీటేలోను లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్ంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎల్ ఉంది? మీరు మీ నియోజకవర్ 
స్థియిలో మాత్రమే పనిచేసు్తనా్నర్?
కొటే్ట కావయూ: ర్ష్టంలోని కొని్న నియోజకవర్్ల ఫలితాలు ఎల్ ఉంట్యి అంట్ పైన స్ఎం గారని బటిటే 
మారుతూ ఉంట్యి అల్ంటి వాటిలో మాది కూడా ఒకటి..కానీ మా నియోజకవర్ంలో గతంలో కనా్న 
ఈస్ర జనసేనకు చాల్ ఎకుకావగా ప్రాజుదరణ ఉంటంది. నేను ఇంతకు ముందు ప్రకాశం, గుంట్రు, 
కృష్ట్ణ, తూరు్గోదావర, జిల్లాలలో తిరగ ప్రచారం చేశాను. మనం పుటిటేన తర్వాత భారతీయులకు జాతీయ 
జండా ఎల్ ఉంటంద్ అల్ నాకు జనసేన జండా. ఒకవేళ నేను చనిపోత్ నా పైన ఈదేశపు  జండా ని 
జనసేన జండాని కప్మని నా తలిలాదండ్రులకు నేను చెపా్ను. నేను ఏ ఒకకా ర్ష్ట్రానికి చెందిన వ్యకి్తని కాదు 
జనసేన జండా ఎకకాడ ఉంట్ అకకాడ నిలబడే వ్యకి్తని.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పారీటే కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్యతవా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
కొటే్ట కావయూ: కార్యకర్తని కార్యకర్తల్ కాక తన కుటంబంలోని వ్యకి్తగా భావంచి ఆ కార్యకర్తకి ఎపుడైయినా పొరపాటన ఏమైనా 
జరగత్ ఆపద సమయంలో ఆదుకునేందుకు రూపొందించిన కార్యక్రమమే ఈ క్రియాశీలక సభ్యతవా కార్యక్రమం. పవన్ కళ్్యణ్ 
గారల్ ఏ ఇతర నాయకులు ఆలోచించ లేరు. కార్యకర్త గురంచి ఎంతో ఆలోచించి చేస్న కార్యక్రమం ఇది. దేశచరత్రలోనే  ఒక 
గొప్ నాయకుడు తన సైనికుల రక్షణ నిమత్తం తలపెటిటేన  మహోన్నత కార్యక్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటేనటవంటి కలురైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కొటే్ట కావయూ: పవన్ కళ్్యణ్ గారు అంట్ అందరల్ ఎని్నకల ముందు వచిచి అది చేస్్తను, ఇది చేస్్తను అని ముదు్లు పెటిటే 
తీర్ అధికారం వచాచిక  ప్రజల న్తి్తన గుదు్లు గుదే్ నాయకుడు  కాదు. ప్రజలకుతాను ఏమ చేయబోతునా్నరో అనే దానిపై 
ముందుగా ఒక నమమాకం కలిగంచే కార్యక్రమం ఈ కలురైతు భరోస్యాత్ర. ఇది నిజంగా రైతుకు జనసేన ఉంది అని భరోస్ 

ఇచేచి కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమం దావార్ 3000 మంది కలు రైతులకు, తన కష్టటేరజుతాని్న 30 కోటలా రూపాయలను పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఆరథిక సహాయం చేయనునా్నరు. 
ఈ రోజులోలా ద్చుకుని దాచుకునే నాయకులు ఉనా్నరు కాని పవన్ కళ్్యణ్ గారల్ సంత కష్టటేరజుతం నుండి తీస్ ప్రజలకి పెట్టే నాయకులు లేరు. ఆతమాహత్య చేసుకున్న 
ప్రతి కలు రైతు కుటంబ్నికి లక్ష రూపాయలు ఆరథిక స్యం చేసు్తనా్నరు. వార బిడ్డల చదువులకై  ప్రత్్యక నిధిని ఏర్్ట చేస్రు. 
పవన్ కళ్్యణ్ గారు నిజమైన రైతు పక్షపాతి. ఎటవంటి అధికారం లేకుండా ఇంతటి గొప్ సహాయం చేసు్తన్న పవన్ కళ్్యణ్ గారు రేపు 
అధికార్ని్న చేపడిత్ రైతులకు మరంత సహాయం చేస్్తరని ప్రజలు అనుకుంటనా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కొటే్ట కావయూ: ప్రభ్తవాం చేయవలస్న పనిని పవన్ కళ్్యణ్ గారు మొదలుపెట్టేరు. 
ఇప్టికే దీనికి సంబంధించి ప్రజలోలా మంచి స్ందన ఉంది. కాకపోత్ రండు 
రోజులు జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమాని్న పొడిగసే్త బ్గుంటంది అని ప్రజలోలా 
అభిప్రాయం ఉంది. ఎందుకంట్ ఉన్న టం సరపోవడం లేదు సమయాని్న 
పెంచిత్ ఇంకొంత బ్గుంటంది. ప్రజల వద్ ఉన్న ఎన్్న అరీజులు ఆగపోయాయి. 
దీని గురంచి ఏదైనా ఆలోచిసే్త బ్గుంటంది అని నా అభిప్రాయం.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటేబర్ నుండి పవన్ కళ్్యణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది 
దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
కొటే్ట కావయూ: ఇప్టివరకు యాత్ర చేస్న నాయకులు అందరూ ఎకకాడ ఏ ల్ండ్సి 
ఉనా్నయి, ఎకకాడ ఏ కనసి్ట్రక్షన్సి చేసే్త బ్గుంటందణీ చూసుకునా్నరు. ఇపుడు 
వారకి అవ అముమాకోవడానికే సరపోతుంది. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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ద్చుకోవడం-దాచుకోవడం అనే పద్తిలో డివైడ్ అంద్ రూల్ ని మంచిగా స్ట్ చేసుకునా్నరు.. రేపు కళ్్యణ్ గార ల్ంటి 
నాయకుడు డైరక్టే గా ప్రజలోలాకి వచిచి ప్రజలోలానే ఉంట్ను అంట్ ఆ ప్రభావం ఎల్ ఉంది అంట్ అసుర సంహారం చేస్న 
అమ్మారు దీవెనలతో మళ్ళు అదే తరహాలో ఈ అవనీతి ర్జకీయ వా్యపార వేత్తలను సమూలంగా  నిరుమాలించే దేవ 
పుత్రుడుల్ ఉంటంది. పాపం అధికార పక్షం వాళ్లా గడప గడపకి అని వెళ్్తనా్నరు, వెళ్ళున ప్రతిచోట్ గునపం 
గుచుచితునా్నరు. మంత్ లేదు, ఎమెమాలే్య లేదు. తపు్ చేశారు కాబటిటే అల్ భయపడుతునా్నరు. కళ్్యణ్ 
గార ప్రభావం అయిత్ ఖచిచితంగా చాల్ బలంగా ఉంటంది. కళ్్యణ్ గార యాత్ర ఎల్ ఉంటందంట్ 
ఆయన వసు్తనా్నరంట్ అధికారం లో వున్న వాళ్ళు ఎన్్న ఇబబాందులు పెడతారు కానీ అవనీ్న తటటేకుని 
జనసైనికులు ముందుకు వస్్తరు. ఇవనీ్న గ్ండ్ లెవెలోలా కళ్్యణ్ గారని ఎని్నచోటలా ఎల్ ఆపారు అనేది  
నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను. ఆయన వెనక మేము కూడా నడుచుకుంట్ కిలోమీటరలా కిలోమీటరులా వెళ్ళున 
రోజులు కూడా ఉనా్నయి. ఆ ప్రభావం చాల్ బలంగా ఉంటంది. వచేచి ఎని్నకలోలా స్ఎం అనే పదానికే 
రోల్ మ్డల్ మాత్రం పవన్ కళ్్యణ్ గారే. జనసేన అధికారంలోకి వసు్తంది కానీ ఎల్ వసు్తంది..? 
దానిని ఎల్ ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనేది అధినేత్ చూసుకుంట్రు.

శతఘ్నిన్యూస్:: టీం శతఘ్్ననూ్యస్: మీ భవష్యత్ కార్్యచరణ 
ఎల్ ఉండబోతుంది?
కొటే్ట కావయూ: అకోటేబర్ నుండి పవన్ కళ్్యణ్ గారు ప్రజలోలాకి వచిచి బసుసి 
యాత్ర చేస్్తనని చెబుతునా్నరు. నేను ఎకకాడ ఉంట్ అకకాడ కొని్న ప్రణాళ్కలు వేసుకునా్నను. కొని్న నియోజకవర్్లు తిరగ 
కొని్న పనులు చేయాలని నాకంట్ ఒక ప్రణాళ్కా బద్త ఉంది. దానిని బటిటే కళ్్యణ్ గారు ఆ నియోజకవర్్నికి వచిచినా 
ర్కపోయినా ఎలక్షన్ సమయంలో నా అవసరం ఉంది అని తెలిసే్త  ఖచిచితంగా వెళ్లా నా వంతు కృషి నేను చేస్్తను. ఇట 

ఆంధ్రాలో గాని అట తెలంగాణలో కానీ ఎకకాడైనా నా వంతు ప్రచారం చేస్్తను. నేను నా శాయశకు్తల్ ప్రజలను ప్రభావతం చేయడానికి  ప్రజలోలానే ఉంట్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు?
కొటే్ట కావయూ:: మన ర్ష్టం ఏర్డి దాదాపు 66సంవతసిర్లు అవుతుంది. ఇనా్నళళులో మనం వెనకికా తిరగ చూసుకుంట్అధికంగా 
రండు కుటంబ్లు పరపాలించారు. వీళళుంతా వాళళు వాళళు సంతానికే చూసుకునా్నరు. ఇదంతా ప్రజలకు కూడా అరథిమవుతుంది. 
ఇని్న రోజులు గుడి్డగా ఓటలా వేశారు కానీ 2024 ప్రజలందర తీరు్ జనసేన వైపే ఉంటంది.. ఈ తరం  లో మారు్ మొదలైంది. 
అది అందర భవష్యతు్తకై ఎదురు చూసు్తంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టే లేదు? ఈ వషయాని్న మీరు ఎల్ అధిగమంచాలని ప్రయతి్నసు్తనా్నరు?
కొటే్ట కావయూ: పవన్ కళ్్యణ్ గారు ఒకస్ర చెపా్రు మన  కార్యకర్తలే మన మీడియా అని. ఎల్ ఉంది అంట్ కళ్్యణ్ గారు 
కొని్న ప్రజల సమస్యలను మా ల్ంటి రబబారు చెపు్లు వేసుకున్న యువత సోషల్ మీడియా దావార్ తెలియచేసే్త ఈరోజు రజల్టే గవర్నమెంట్ దగ్ర వసు్తంది. కాబటిటే ఎవరు 
చెపా్రు పవన్ కళ్్యణ్ గారకి మీడియా లేదని, జనసేనకు మేమే కదా పెద్ మీడియా.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్ననూ్యస్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కొటే్ట కావయూ: ర్ష్టవా్యప్తంగా పారీటేలో నిస్వారథింగా పని చేసు్తన్న వారు చాల్మంది ఉనా్నరు. కానీ అందరూ మాకు 

గుర్తంపు లేదు అని బ్ధపడుతూ ఉంట్రు. కానీ నిజమైన కార్యకర్తలు ఎవరు? ఎంత కషటేపడి పనిచేసు్తనా్నరు? వారు 
ప్రజలకు ఏమ సందేశం ఇవావాలనుకుంటనా్నరు? పారీటేకి ఎల్ వెను్నదను్నగా నిలబడాలి అనుకునేవారని మీరు 
గుర్తంచి మా ల్ంటి వాళళుకు సపోర్టే ఇసు్తన్నందుకు చాల్ కృతజ్ఞతలు. ప్రతి ఒకకారూ ఇది కోరుకుంట్రు అధినేత 
స్థియికి వెళ్ళునా వెళళుకపోయినా ప్రజలలోనికి వెళ్ళులని కోరుకుంటనా్నరు. ఈ కార్యక్రమం మీరు చేసు్తన్నందుకు 
చాల్ సంతోషం. ఎప్టికీ మేము కూడా మీకు సపోరుటేగా ఉంట్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచి సందేశం?
కొటే్ట కావయూ: ఇప్టివరకు రండు పారీటేల పరపాలన చూశారు. ఒకవేళ ఈరోజు పవన్ కళ్్యణ్ గారు అనే వ్యకి్త 

ర్జకీయాలోలాకి ర్కపోయి ఉంట్ ఖచిచితంగా తిరగ తెలుగుదేశానికే అధికారం ఇచేచివారు. అంట్ మన జీవతాలు తీసుకెళ్లా 
ఎపు్డూ ద్చుకునే వారకే ఇసు్తనా్నం. పవన్ కళ్్యణ్ గారు సవాల్భం లేకుండా నిస్వార్ంగా 30 కోటలా ఖరుచిపెటిటే కలు రైతు 

భరోస్ పథకం దావార్ కలు రైతు కుటంబ్లకు అండగా నిలబడాలని అదు్భతమైన కార్యక్రమం చేసు్తనా్నరు. ఇప్టివరకు వచిచిన నాయకులు అందరూ మేము పదవలోకి 
వచాచిక చేస్్తము అనా్నరు కానీ ఇటవంటి మాటలు కళ్్యణ్ గారు ఎపు్డు చెప్లేదు. నేను ఏం చేయగలన్ ఇపు్డే చూడండి నేను వచాచిక ఇంకేమ చేయగలన్ చేస్ 
చూపస్్తను, నను్న నమమాండి అనా్నరు. అటవంటి ఒక ఉన్నతమైన వ్యకి్తతవాం ఉన్న పవన్ కళ్్యణ్ గారని 2024లో ప్రజలు ఖచిచితంగా గెలిపస్్తరు. 2024లో జనసేన 
ప్రభ్తావాని్న స్థిపసు్తంది. నేను ఈ ఆరటేకల్ చదువుతున్న వారకి ప్రత్్యకంగా చెపు్తన్నది ఏమటంట్ రండు ప్రభ్తావాలను చూశారు కాబటిటే మీ బిడ్డల భవష్యతు్త దృషిటేలో 
పెటటేకుని  కళ్్యణ్ గారకి ఒక అవకాశం ఇవావాలని కోరుకుంటనా్నను. మనం మనుషులం ... సంతలో జంతువులం కాదు  అముమాడుపోడానికి గురు్తపెటటేకోండి. నా ఓట 
నను్న గెలిపంచే నా నాయకుడికే.. 

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 

తరపున ధనయూవాదములు కొటే్ట కావయూగార్. మరకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.

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

