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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...!

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సిద్ధంతాలు ఆశయాలు నచ్చి జనసేన పార్్ట స్థాపంచ్న రోజు నుండి పార్్ట కోసం 
నిరంతరం పనిచేస్తు “బ్రహ్మాస్తం”, “నాగాస్తం” మరియు “స్భాష్ చంద్రబోస్” అనే పుసతుకాలను రాసి 
ఇపపాటివరకు 85000 పుసతుకాలను ఉచ్తంగా పంచడమే కాకుండ్ 20 రకాల వస్తువులను కలిప బ్రహ్మాస్తం 
క్టు్టగా నామకరణం చేసి అనాధ పల్లలకు పంచుతూ... 100 మంది అనాధ పల్లలను ఐ.ఏ.ఎస్ మరియు 

ఐ.ప.ఎస్ చదివించాలనే లక్ష్ంతో పని చేస్తుననిటువంటి “రేపాక నాగేశ్వరరావు” గారితో ఈనాటి 

మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్వరా జనసేనతో ఆయన 

ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం.
శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం నాగేశ్వరరావు గారు..! మొదటగా మీకు పుట్టిన రోజు శుభాకంక్షలు. పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?
నాగేశ్వరరావు: నా పేరు రేపాక నాగేశ్వరరావు, మాది విజయనగరం జిల్లా గరవిడి గ్రామం. నేను 1980 ఆగస్టి 28న జన్మంచాను. అయితే నా బ్రతుకుతెరువు కోసం 
విశాఖపటటిణం జిల్లా గాజువాక 1998లో రావడం జరగంది. నా ఆరధిక పరస్థితుల వలన నేను పెద్దగా చదువుకోలేకపోయాను కబట్టి అందరూ చదువుకోవాలనే నా 
లక్షష్ం కోసం నా శక్తిక్ మంచి ఉన్ంతలో అనాధ పిలలాలకు ఆరధికస్యం చేస్తి వచాచాను. నేట్క్ 250 మంది అనాధ పిలలాలకు ఆరధికస్యమందించడం జరగంది. వారక్ 
బ్రహ్్మస్తం నాగు క్టలాను ఉచితంగా పంచిపెడుతునా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోక్ రావడానక్ గల కరణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతి ఎవరు?
నాగేశ్వరరావు: రాజకీయాలలోనక్ రావడానక్ ముఖ్ కరణం లోక్ సత్తి అధినేత జయప్రకష్ నారాయణ గారు. 
కనీ ఆయన శక్తిక్ మంచి పోరాటం చేస్నా సరే ప్రజాదరణ పందలేకపోయారు. మంచి వ్క్తి అన అందరూ 
అంటనా్రు కన ఏ ఒకకారూ కూడా ఆయనక్ ఓట వేయడం లేదు. అయితే కొన్ సంవత్సరాల తరా్వత 
జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు రావడంతో ఆయన అశయాలు స్దధింత్ల పటలా ఆకరషితుడినై జనసేన 
పార్టి పై నమ్మకం పెరగ జనసేనలో చేర బలంగా ప్రజలకు మరంత సేవ చేయాలన రాజకీయాలలోక్ రావడం 
జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయి్ంది?
నాగేశ్వరరావు: జనసేన స్దధింత్లు నచిచా జనసేన పార్టి స్థిపించిన రోజు నుండి జనసేనతో నా ప్రయాణం 
ప్రారంభంచడం జరగంది. అప్ట్లా జనసేన పార్టి ఉపాధ్క్షులు శ్రీ బంగునూర మహందర్ రెడిడి గారు విశాఖ వచిచాన 
ఆయనను కలిస్ ఒక 30 నమషాలు ఆయనతో చరచాచడం జరగంది. జనసేన పార్టిన ఎల్ ముందుకు తీస్కు వెళ్ళాలి అన 
ఆయన మాకు సలహ్లు స్చనలు ఇవ్వడం జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు రాస్న నాగాస్తం పుసతికం గురంచి చెప్ండి?
నాగేశ్వరరావు: నా మొటటి మొదట్ పుసతికం నాగాస్తం. ఈ పుసతికన్  2014 సెపెటింబర్ 10న నా 
కుమారుడు చిరంజీవి రేపాక వెంకట స్యి పుట్టిన రోజు సందర్ంగా విడుదల చేశాను. ఆ పుసతికం 
పేరు నాగాస్తం. 108 సమస్లతో ఇల్ 108 కవితలుగా ఈ ఆఖనడి భారతదేశంలో కులం మతం 
ప్రాంతం అంటూ కొటటికోకుండా ప్రతి భారతీయుడు కలిస్ మెలస్ ఉండాలి అన ఇంక నేడు ఈ 
ఆకలి, విద్, వైద్ం, పేదోడిక్ ఇలులా, అవినీతి, సమనా్యం, అభవృదిధి, ఎందరో మహ్నుభావులు 
గురంచి నాకున్ ఈ కసతి జాఞానంతో ఇల్ 108 కవితలు రాస్ ఒక పుసతికంగా రాయడం జరగంది. 
ఇంక అసలు ఈ సమస్లు అన్  పోవాలి అంటే మర్ ముఖ్ంగా ఒక బలమైన రాజకీయ నాయకుడు 
రావాలి అనేదే నా తపన. అందుకే 5వ తరగతి పిల్లాడి నుండి చిటటి చివర ముసలి వారక్ కూడా అరథిం 
అయ్్ల్ నా ప్రతి అక్షరాన్ చాల్ వివరంగా అంత్ ప్రాస ద్వరా నా కవితలు రాయడం జరగంది. 

అయితే ఈ నాగాస్తం పుసతికన్ నేను  58,000 పుసతికలు ముద్ంచి ప్రజలకు ఉచితంగానే పంచి పెటటిడం జరగంది. ఇల్ ఎందుకు చేశాను అంటే నాకు చదువు అనేది 
నా ఆరథిక పరస్థితులు వలలా మధ్లోనే ఆపేయడం వలలా నేను అందరూ చదువుకోవాలి అనే దృడ సంకల్ంతో ఈ పుసతికం రాయడం జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు రాస్న బ్రహ్్మస్తం పుసతికం గురంచి చెప్ండి?
నాగేశ్వరరావు: నా రెండవ పుసతికం బ్రహ్్మస్తం పుసతికన్ రాయడాన్ జరగంది. ఈ పుసతికన్ నేట్క్ 20,000 పుసతికలు ముద్ంచి ప్రజలకు పంచి పెటటిడం జరగంది. 
అయితే ఈ విలువైన పుసతికం ఎందుకు రాశాను అనేది మీకు చాల్ వివరంగా నా పుసతికంలో ముందు మాట ద్వరా చెప్డం జరగంది. మీరు చూస్ చదవండి. ఎందుకు 
అంటే నా ప్రతి ఆలోచన కూడా ఇందులో పందు పరచడం జరగంది.2019 ఎన్కలోలా నేను మా గాజువాక నయోజకవర్ం నుండి జనసేన పార్టి తరుపున ఎమె్మలే్గా 
పోటీలో ఉండటం. ఇంక చివర నముషాలోలా మా అన్య్ శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారే మా గాజువాక నుండి ఎమె్మలే్గా పోటీక్ స్దధిపడటం జరగంది. ఎందుకు ఎల్ 
ఓడిపోయారు అనేది కూడా ఇందులో కస్తి రాయడం జరగంది. ఇంక నా మొటటి మొదట పుసతికం కనా్ ఇంకసతి బలంగా రాయడం జరగంది. ఈ బ్రహ్్మస్తం పుసతికం 
ద్వరా.. ఏది ఏమైనా నా ఆలోచన ఈ ఆఖనడి భారతదేశం నలు మూలలకు వెళ్ళాలి. కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...
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అందుకే 1 లక్ష పుసతికలు ముందుగా ముద్ంచి ప్రజలకు ఉచితంగానే పంచి 
పెట్టిలి అనే గొప్ స్హస్నక్ నేను ఒకకా అడుగు అనాడు ముందుకు వేశాను. 
నేడు ఇల్ ఒకొకాకకా పుసతికన్ రాస్కుంటూ ఇల్ నా ఆశయాన్ ముందుకు తీస్కు 
వెళుతునా్ను పుసతికన్ 20 వేలకు పైగా ముద్ంచి ఉచితంగా పంచిపెటటిడం 
జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు రాస్న స్భాష్ చంద్రబోస్ పుసతికం గురంచి చెప్ండి?
నాగేశ్వరరావు: నా మూడవ పుసతికం స్భాష్ చంద్రబోస్ అనే పుసతికన్ రాయడం 
జరగంది. అయితే ఈ పుసతికం ద్వరా సగట భారతీయుడు తపు్లు చూస్తి ఇల్ 
బానసగా బ్రతికేస్తి ఉనా్రు. అసలు అనాడు స్భాష్ చంద్రబోస్ గారు తమ 

ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మనకు స్్వతంత్్ం తెచాచారు. ఈ విషయం తెలుస్కోండి అన ఒక చిన్ సందేశం ద్వరా ఈ నా 3 వ పుసతికం స్భాష్ చంద్రబోస్ పుసతికంగా 
నేను రాయడం జరగంది. ఈ పుసతికం 2022 మారచా 14న జనసేన పార్టి 9వ ఆవిరా్వం సందర్ంగా విడుదల చెయ్డం జరగంది. ముందుగా 7,000 పుసతికలు 
ముద్ంచి ప్రజలకు ఉచితంగానే పంచి పెటటిడం జరగంది. ఇల్ నా మూడు పుసతికలు కూడా నేట్క్ 85,000 పుసతికలు ముద్ంచి ప్రజలకు ఉచితంగానే పంచి పెటటిడం 
జరగంది. నా నాల్వ పుసతికం రానున్ రోజులోలా దివా్స్తం పేరు మీద విడుదల చేస్తిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ టీంల గురంచి మరయు బ్రహ్్మస్తం క్టటి గురంచి చెప్ండి?
నాగేశ్వరరావు: ఇల్ నేను మూడు పుసతికలు రాయడమే కకుండా నా సంత డబ్బులు ఖరుచా చేస్ 6 టీమ్్స 
న ఏరా్ట చేస్ ఈ అవినీతి రాజకీయాలను అంతం చెయ్డంలో ముఖ్పాత్ పోషిస్తి ఉనా్ను. ఇంక 
1000 మంది అనాధ పిలలాలకు అండగా ఉండాలి అనేదే నా అంతిమ లక్షష్ం. ఇంక 100 మంది పేదలను 
ఐ.ఏ.ఎస్, ఐ.పి.ఎస్ లుగా చదివించి ఈ దేశంలో అవినీతిన  సమూలంగా అంతం చెయా్లి అనేదే నా 
చిటటి చివర లక్షష్ం. అనాధ పిలలాలక్ మా వంతుగా అండగా ఉంటూ 20 రకల వస్తివులు అవి కూడా 
నాణ్మైన వస్తివులు కొన ఒక క్టటిగా చేస్ దనక్ బ్రహ్్మస్తం క్టటి అన నామకరణం చేస్ ఇస్తినా్ను. 
అయితే ముందుగా గాజువాకలో ఉన్ అన్ అనాధ ఆశ్రమాలకు ఇచిచాన తరువాతే మగత్ వారక్ ఇవా్వలన 
సంకల్ంతో అనాడు ఒకకా అడుగు ముందుకు వేయడం జరగంది. అయితే ఈ సెపెటింబర్ 2 న తెరస్్స 
అనాధ ఆశ్రమానక్ ఇసేతి గాజువాకలో ఉన్ 6 అనాధ ఆశ్రమాలకు కూడా మా బ్రహ్్మస్తం టీమ్ నుండి బ్రహ్్మస్తం క్టలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక మా తదుపర కరా్చరణ 
ఒడిశా రాష్టంలో మొదలు పెటటిబోతునా్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: గాజువాక నయోజకవర్ంలో జనసేనకు ప్రజాదరణ ఎల్ ఉంది?
నాగేశ్వరరావు: గాజువాకలో జనసేన పార్టి చాల్ చాల్ బలంగా ఉంది. అయితే 
2019 లో ఓడిపోవడానక్ గల కరణం ట్డిపి మరయు వైస్పి అంతర్తంగా 
కలిస్పోవడం వలన ఓడిపోవడం జరగంది తప్ జనసేన బలంగా లేకపోవడం 
వలన కదు. ఇక అల్ంట్ తపు్డు రాజకీయాలకు త్వులేకుండా సంతంగా నాకు 
నేనే పోరాటం నర్వహిస్తినా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టిన ప్రజలలోక్ బలంగా తీస్కెళళాందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేస్న సేవాకర్క్రమాలను 
తెలియచేయగలరు?

నాగేశ్వరరావు: జనసేన పార్టిన బలంగా తీస్కెళళాడం కోసం నేను నా సంతంగా 6 టీంలను నర్వహిస్తినా్ను. 
అల్గే 15 రకల ఫేస్ బ్క్ ఐడిలతో ప్రతిరోజు 10 రకల పోస్టిలను పెట్టి ప్రజలలోక్ బలంగా వెలుతిళుతినా్ను. 
రానున్ రోజులోలా మరంత బలోపేతం చేసేందుకు స్దధింగా ఉనా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్:  మీ నయోజకవర్ంలో జనసేనను బలోపేతం చేయడానక్ ఏ విధంగా ప్రయతి్స్తినా్రు? 
జనసేనలోక్ ఇతర నాయకులను ఆహ్్వనంచే ప్రయత్్లు ఏమైనా చేస్తినా్రా? 
నాగేశ్వరరావు: గాజువాకలో జనసేన పార్టిక్ నాయకులు ఎకుకావగానే ఉనా్రు అల్నే కర్కరతిలు ఎకుకావగానే 

ఉనా్రు. అయితే ముందుండి నడిపించేవారు మాత్ం తకుకావగా ఉంట్రు. అందుకే సగట స్మాన్ వ్క్తిన 
అయిన నేను సంతంగా డబ్బులు ఖరుచా పెటటికున ప్రజలలోక్ వెళుతినా్ను. 2024 లో గాజువాకలో జనసేన పార్టి 

నుండి నేను పోటీ చేయడం జరుగుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాన తలపెట్టినటవంట్ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ గురంచి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
నాగేశ్వరరావు: నేడు ఏ రాజకీయనాయకుడు కూడా తన సంత నధులు ఖరుచాపెట్టి ఇల్ంట్ రైతు భరోస్ యాత్ చేయలేదు. ఇల్ంట్ కర్క్రమం మొటటిమొదట్స్రగా 
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ చేయడం నాకు చాల్ గర్వంగా ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టి కూడా చేయనటవంట్ క్రియాశీలక సభ్త్వ కర్క్రమంపై మీ అభప్రాయం?
నాగేశ్వరరావు: ఒక కుటంబానక్ ఆరధికంగా భరోస్ కలిపించే వ్క్తి ఆ కుటంబ యజమాన. దేశంలో జనసేన పార్టిక్ యజమాన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు 
ఒక అడుగు ముందుకు వేస్ ప్రాణాలకు తెగంచి ఈ అవినీతి రాజకీయ నాయకులపై యుదధిం చేయడం కోసం ఆయన తన శక్తిక్ మంచి ఇల్ 5 లక్షల రూపాయల భీమా 
క్రియాశీలక సభ్్నక్ కలి్ంచడం నజంగా ఒక అదు్తమైన కర్క్రమం.

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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శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కర్క్రమం ద్వరా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందన అభప్రాయపడుతునా్రు?
నాగేశ్వరరావు: జనసేన పార్టి ద్వరా నేడు మేలు జరగకపోవచ్చా కన ఖచిచాతంగా రానున్ రోజులోలా భవిష్త్ తరాలకు మేలు 
జరుగుతుంది. మేము ఖరుచా చేసే ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రజలకు రెట్టింపు ఉత్్సహ్న్ ఆనందన్ ఇస్తిందన నేను బలంగా 
నము్మతునా్ను కబట్టి నేను నా ప్రతి రూపాయిన ప్రజల కోసం చాల్ జాగ్రతతిగా ఖరుచా చేస్తినా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నయోజకవర్ంలో ప్రధానంగా ఉన్ సమస్లు ఏమట్ వాట్న పరషకారంచేందుకు ప్రభ్త్వంపై ఏ 
విధంగా తీస్కురానునా్రు?
నాగేశ్వరరావు: మా గాజువాక నయోజకవర్ంలో ప్రధాన సమస్లు గంగవరం పోరుటి, విశాఖ స్టిలు పాలాంట ప్రైవేటీకరణ, 
రోడలా సమస్లు, కలుష్ం. మర్ మర్ ముఖ్ంగా పేదోడిక్ ఇంట్ కోసం 20 వేల మంది దరఖాస్తి చేస్కునా్రు. వారక్ 
ఇంక నా్యం జరగలేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటిబర్ నుండి పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ ప్రారంభం కబోతుంది దన ప్రభావం ఎల్ 
ఉండబోతోందన మీ అభప్రాయం?
నాగేశ్వరరావు: తప్కుండా అకోటిబరు నుండి పవన్ కళ్్ణ్ గారు చేయబోయ్ యాత్ మా ల్ంట్ వారక్ రెట్టింపు ఉత్్సహ్న్ ఇస్తింది. 
అందుకే ఆరోజు కోసం వేయి కళళాతో ఎదురు చూస్తి ఉనా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్:  మీ భవిష్త్ కరా్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
నాగేశ్వరరావు: నా భవిష్తుతి కరా్చరణ అవినీతి రాజకీయాల అంతం కోసం ప్రయతి్ంచడం ఇంక నా ప్రతి రూపాయి అనాధ పిలలాల ఆకలి 
తీరచాడం కోసం వార చదువుల కోసం ఖరుచా పెటటిడం. వేయి మంది అనాధ పిలలాలకు అండగా ఉండాలన్దే నా ఆశయం. 100 మంది పేద 
పిలలాలను ఐ.ఏ.ఎస్ మరయు ఐ.పి.ఎస్ చదివించాలన్దే నా అంతిమ లక్షష్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టి లేదు? 
మీడియా సపోర్టి లేకపోయినా మీరు గ్రామస్థియి వరకు 

వెళళాగలుగుతునా్రా?
నాగేశ్వరరావు: జనసేన పార్టిక్ మీడియా సపోరుటి లేదన్ది వాసతివం. అందుకే ఆనాడే 
అన్య్ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఒకొకకా క్రియాశీలక సభ్్డు ఒకొకాకకా  మీడియా 
కవాలన చెప్డం జరగంది. నాకు నేను సంతంగా 6 టీంలను స్థిపించి జనసేన 
ఆర్్మల్ ముందుకు నడిపిస్తినా్ను.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందన మీరు అనుకుంటనా్రు?
నాగేశ్వరరావు: 2024లో అన్య్ జనసెన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు స్ఎం కవాలన నా ప్రాణాలకు 
తెగంచి పన చేస్తినా్ను. అయితే ఈ పతుతిల గురంచి నాకు అవసరం లేదు. నా ప్రయత్ం జనసేన పార్టిన 
ప్రజలలోక్ బలంగా తీస్కువెళళాడం మాత్మే.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్నూ్స్ గురంచి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
నాగేశ్వరరావు: జనసేన పార్టిన ప్రజలలోక్ బలంగా తీస్కువెళళాడం కోసం శతఘ్్ నూ్స్ వారు ముందునా్రు. అందుకే నా విలువైన 
సమయాన్ కేట్యించి మీకు నా ఇంటరూ్వష్ ఇవ్వడం జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచా సందేశం ?
నాగేశ్వరరావు: మంచి మారు్ రావాలంటే ముందు మంచి నాయకుడు రావాలి. మంచి నాయకుడు రావాలి అంటే మీరు నజాయితీగా 
ఓట వేయాలి, అపుడే మారు్కు నాంది అవుతుంది. మా ల్ంట్ స్మాను్లకు సహకరసేతి సరకొతతి రాజకీయాలకు నాంది అవుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం చెపపాన మీకు 
శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు రేపాక నాగేశ్వరరావు గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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