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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 మదయూ తరగతి కుటుంబంలో పుట్్ట జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, సిద్ధంతాలు 
నచ్చి పార్్టని బలోపేతం చేసేందుకు నిరంతరం తనవంతు కృషి చేస్తు ... పార్్ట సిద్ధంతాలను బలంగా 
ప్రజలలోక్ తీస్కువెళ్తు అనేక సేవా కారయూక్రమాలలో పాల్గొనని వినుకండ నియోజకవర్గొనిక్ చందిన 

“శివాది చ్రంజీవి” గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 

వారి ప్రయాణం గురించ్ వారి మాటలో్లనే తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్ని న్యూస్: నమస్కారం చిరంజీవి గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపదయూం 
గురంచి చెప్ండి? 
చ్రంజీవి: నాపేరు శివాది చిరంజీవి మాది పల్నిడు జిల్లా, వినుకండ నియోజకవర్ం, మతుకుమల్లా గ్రామం. 
మాది ఒక మధయూతరగతి కుటంబం అమ్మనానని (శివాది రమణ, శివాది రమేష్) చాల్ కష్టపడి చదివించారు, 
నేను ఒక ప్రైవేట మెడికల్ కంపెనీలో ఉద్యూగం చేస్తునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతు ఎవరు?
చ్రంజీవి: నేను నా 10వ తరగతి నుండే రాజకీయాల మీద ఆసకితుతో ఉండే వాడిని. నేను రాజకీయాల మీద ఆసకితు 
చూపడానికి కారణం ఈ కుల కుళ్లా రాజకీయాలను మన వంతుగా మారాచాల్, ధనికులు ఇంకా ధనికులు అవుతునానిరు 
కానీ పేదవాడు పేదవాడిగానే ఉంటనానిడు. చట్్టలు డబ్బు ఉననివారకి ఒకల్ పేదవాడికి ఒకల్ పనిచేస్తునానియి. 
ఇల్ంటి అసమానతలు తొలగంచడానికి వచిచాన పవన్ కళ్యూణ్ గార పార్్టలో నావంతుగా సహాకారం అందించడానికి 
రాజకీయాలోలాకి వచాచాను. రాజకీయాలోలా నాకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారే స్్రతు.

శతఘ్నిన్యూస్:: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయియూంది?
చ్రంజీవి: సమాజంలో ఉనని అసమానతలు తొల్గంచాలనేది, ప్రతి ఒకకారకి సమనాయూయం జరగాల్, అధికారానికి 
దూరంగా ఉనని ఇతర స్మాజిక వరా్లకు నాయూయం జరగాల్ అనే ఆలోచన విధానం నాకుండేది అల్ంటి భావజాలంతో 
బడుగు బలహీన వరా్ల తరుపున అందరకి సమనాయూయం, కుల్లను కల్పే ఆలోచన విధానంతో పార్్ట పెటి్టన పవన్ 
కళ్యూణ్ గార భావజాల్నికి ఆకర్షణీయుడినై జనసేన పార్్టతో నా ప్రయాణం పార్్ట స్థాపంచిన నాటి నుండి ఆరంభంచాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ నాయకత్ంలో మీకు నచిచాన అంశాలేమిటి?
చ్రంజీవి: జనసేనాని పవన్ కళ్యూణ్ గారలో దానగుణం, కష్్టలోలా ఉనని వారని ఆదుకోవడం, ఎవరైతే భాధితులు 
ఉంట్రో వార తరుపున ఆయన బలంగా నిలబడతారు. అవినీతి, అసమానతలు లేని సమాజం చూడాలనే తపన ఉనని నాయకుడు పవన్ కళ్యూణ్ గారు. ప్రధానంగా అనిని 
రాజకీయ పార్్టలల్గా కాకుండా విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేస్తురు ఆయన అది నాకు చాల నచేచా అంశం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు ప్రైవేట ఉద్యూగ, చినని కుటంబం కదా పార్్ట కోసం ఇంత సమయం మరయు ఆరథాకంగా 
ఖరుచా పెట్టడం మీకు ఇబబుందిగా లేదా?

చ్రంజీవి: ఇబబుందిగానే ఉంటంది కానీ సమాజం కోసం ఆయన విల్సవంతమైన జీవతం వదిలేస్కోని 
ప్రజల కోసం పాటపడుతుననిపు్డు ఆయనతో పోలుచాకుంటే నాది చాల్ చినని ఇబబుంది. కానీ నా 

బిడ్డల భవిషయూత్ బాగుండాలంటే నేడు నేను జనసేన పార్్ట కోసం సమయం మరయు ఆరథాకంగా 
కంత  కేట్యించవలసిన అవసరం ఉంది. దానిలో భాగంగానే కష్టమైనా ఇష్టంతో పార్్టకోసం పని 
చేస్తునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్ంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎల్ ఉంది?
చ్రంజీవి: నియోజకవర్ంలో జనసేనకు అనిని వరా్ల నుండి మంచి స్ందన వస్తుంది. ముఖయూంగా 

యువత మరయు ఆడవారలో బలమైన మారు్ కనపడుతుంది. ప్రధానంగా నియోజకవర్ నాయకులు 
నిశ్ంకరావు శ్రీనివాసరావు గారు జనసేన శ్రేణులకు అండగా ఉంటూ పార్్టని మరంత బలోపేతం 

చేస్తునానిరు.
కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్:: పార్్టని ప్రజలలోకి బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు జనసేన తరపున మీరు చేస్తునని సేవాకారయూక్రమాలను 
తెల్యచేయగలరు?
చ్రంజీవి: పార్్టని ప్రజలోలాకి తీస్కువెళలాడానికి మెడికల్ కాయూంపులు, జనసేన రచచాబండ బలలాల ఏరా్ట, పేద వారకి 
సహాయం, పేద విదాయూరుథాలకు ఆరథాక సహాయం చేయడం జరుగుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున చేసే కారయూక్రమాలకు మీ నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ లేదా మీ నియోజకవర్ నాయకులు 
ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తురు?
చ్రంజీవి: జనసేన పార్్ట తరుపున నియోజకవర్ంలో ఎకకాడ ఏ కారయూక్రమం చేసినా నియోజకవర్ నాయకులు 
నిశ్ంకరావు శ్రీనివాసరావు గారు అట ఆరథాకంగాను మరయు నైతికంగా సహాయం, స్చనలు ఇస్తురు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు పార్్టలో ఏదైనా పదవి ఆశించి పనిచేస్తునానిరా?
చ్రంజీవి: నిజంగా పార్్ట పెటి్టన నాటి నుంచి ఎంతో కష్టపడి ఎన్ని ఇబబుందులు ఎదురైనా ఎన్ని ప్రలోభాలు, వతితుళ్ళకు 
గురచేసినా భయపడకుండా పార్్ట కోసం పనిచేస్తునానిను. కనీసం అధినేతతో వయూకితుగతంగా ఒక ఫోటో కూడా దిగలేదు. 
పార్్టలో పదవులు ఉనాని లేకనాని ఒకే ఆశయంతో పనిచేస్తును. పవన్ కళ్యూణ్ గారు ముఖయూమంత్రి కావాల్ ఇదే నా 
ఆశయం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటి్టనటవంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
చ్రంజీవి: కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర ఒక గొప్ కారయూక్రమం. సమాజంలో ప్రతి మనిషి తినే ఆహారం పండించే రైతు గోడును ఎవరూ పటి్టంచుకోవడం లేదు. వారని ఎవరూ 
ఆదుకోవడం లేదు. పంట నష్టంతో అపు్ల బాధ భరంచలేక ఆత్మహతయూ చేస్కునని కౌలు రైతుల కుటంబాలకు నేనునాని అని ఆరథాకంగా 1లక్ష రూపాయలు చేయూతనిచిచా 
వార పలలాల భవిషయూత్ కి అండగా ఉంట్ అని తెల్యజేయడం నిజంగా ఒక కుంటంబానికి పెద్ద కడుకు పాత్ర పోషించడమే.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్్ట కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభయూత్ 
కారయూక్రమంపై మీ అభప్రాయం?
చ్రంజీవి: నేను దాదాపు 230 మందికి క్రీయాశీలక సభయూత్ం చేయించాను. 
కారయూకరతులను కేవలం జండా మోసే వారల్గ, ఓటలా కోసం ఉపయోగంచుకునే 
ఈరోజులోలా... కారయూకరతులను సంత కుటంబంల్ చూస్కునే నాయకులు 
పవన్ కళ్యూణ్ గారు కారయూకరతుల శ్రేయస్సు కోరకు వారకి ప్రమాదవశాతుతు 
ఎదైనా జరగతే వార కుటంబాలకు ఆరథాకంగా అండగా ఉండేందుకు 
5లక్షల రూపాయల భీమా పధకం ప్రవేశ పెటి్టన గొప్ నాయకులు పవన్ 
కళ్యూణ్ గారు ఇది చాల మహోననితమైన కారయూక్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కారయూక్రమం దా్రా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు 
జరుగుతుందని అభప్రాయపడుతునానిరు?

చ్రంజీవి: ముఖయూమంత్రి అయిన తరువాత జనంలోకి రాని జగన్్మహన్ రెడి్డ గార పాలనలో ప్రజలు పడే 
బాధలను పటి్టంచుకోకుండా ఉంటే ప్రభుత్ం చేయవలసిన పని పవన్ కళ్యూణ్ గారు చేస్తునానిరు. వార సమసయూలపై 
స్ందిస్తునానిరు, ఆయా ప్రభుత్ అధికారులకు ఈ సమసయూలను జనసేన పార్్ట నుంచి చేరవేసి పరష్కార దిశగా అడుగులు 
వేస్తునానిరు. ఇది ప్రజలలో మంచి భరోస్ ఇస్తుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అకో్టబర్ నుండి పవన్ కళ్యూణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది దాని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభప్రాయం?
చ్రంజీవి: పవన్ కళ్యూణ్ గార యాత్ర చాల్ ప్రభావితం చూపంచబోతుంది. ఆయా ప్రాంతాలోలా సమసయూలపై గళం విపు్తూ ప్రజలోలా చైతనయూం నింపడం దా్రా ప్రజలోలా 

మారు్కు ఈ యాత్ర పునాది కాబోతోంది అని నా అభప్రాయం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్్ట లేదు? మీడియా సపోర్్ట లేకపోయినా మీరు గ్రామస్థాయి వరకు 
వెళ్ళగలుగుతునానిరా?
చ్రంజీవి: కంత మేరకు జనసైనికులు కష్టపడుతునాని, వెళలాలేకపోతునానిం అనే చెపా్ల్. సమాజంలో 
మీడియా వయూవసథా చాల్ ముఖయూమైనది ఇపు్డు ఉనని మీడియా వయూవసథాలు అనీని వివిధ పార్్టలకు అనుగుణంగా 
పనిచేస్తునానియి. నిజానిని ఏ మీడియా వయూవసథా చూపంచడంలేదు. జనసేన పార్్టకి మీడియా సపోర్్ట చాల్ 
బలంగా అవసరం ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు పార్్ట కసం ఎంత మేరకు పనిచేశారు?
చ్రంజీవి:: నేను నా నియోజకవర్ంలోనే కాకుండా దాదాపు జిల్లా వాయూపతుంగా ఒక కారయూకరతుగా పార్్ట 
సిదా్దంతాలను ప్రజలోలాకి తీస్కెళ్లాను, స్థానిక ఎనినికలోలా గుంటూరు నగరంలో కూడా ప్రచారంలో పాల్్నానిను.

కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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కనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనానిరు?
చ్రంజీవి: ఇరుపార్్టలకు అవకాశం ఇచాచారు కానీ ఏ పార్్ట కూడా ప్రజల శ్రేయస్సు వార భవిషయూత్ కోసం పనిచేయలేదు 

కేవలం కనిని వరా్ల వారకే ద్చిపెడుతునానిరు అని ప్రజలోలా ఆలోచన వచిచాంది. అనిని వరా్లవారకి నాయూయం 
జరగాలంటే జనసేన పార్్టతోనే స్ధయూం అని ప్రజలు విశ్సిస్తునానిరు రానునని ఎనినికలోలా జనసేన పార్్టకి 

పట్టం కడతారనేది నా ఆభప్రాయం.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్యూస్ గురంచి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
చ్రంజీవి: రాష్ట్ర వాయూపతుంగా జనసేన పార్్టలో పనిచేస్తునని వార కష్్టనిని గురతుంచి వార గురంచి వార 
ఆలోచనా విధానం గురంచి తెల్యజేస్తునని శతఘ్ని న్యూస్ టం కు ప్రతేయూకంగా ధనయూవాదాలు. కష్టపడి 
పనిచేసిన కారయూకరతులలో మీరు ఉతేతుజం నింపుతునానిరు నిజంగా ఇది చాల్ గొప్ కారయూక్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచా సందేశం ఏమైనా ఉందా?
చ్రంజీవి: ఇప్టి వరకు రాష్ట్రంలో చాల్ మంది నాయకులకు అవకాశం ఇచాచారు వార పార్్ట లేదా ఈ 

పార్్ట కానీ ఏ పార్్ట కూడా మన జీవితాలను మారచాలేదు, మన భవిషయూత్ కోసం ఆలోచించలేదు. దయచేసి 
పాఠకులను పేరుపేరునా చేతులు జోడించి అడుగుతునానిను పవన్ కళ్యూణ్ గార రాజకీయం మొదటి నుంచి 

గమనించండి అమరావతి, ఉదా్దనం, వైజాగ్ స్్టల్ పాలాంట్, ఇస్క కార్మకులు, కౌలు రైతులు ఇంకా ఎన్ని గొప్ 
కారయూక్రమాలు తలపెట్్టరు. నిజాయితి కల్గన నాయకులు సంత డబ్బును ప్రజలకు సహాయంగా ఇస్తునని గొప్ నాయకుడు కావున దయచేసి రానునని ఎనినికలోలా జనసేన 
పార్్టకి ఓట వేసి గెల్పంచవలసినదిగా మనవి.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం 
చపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు శివాది చ్రంజీవి గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో 
మళ్ళీ కలుద్దం.
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