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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...!

గంటూరు జిల్్లలో పుట్్ట, బిటెక్ పూరితుచేస్కుని ట్రాన్్సపోర్్ట వాయూపారం చేస్తు... జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
సిద్ధంతాలు ఆశయాలు నచ్చి, జనసేన పార్్ట స్థాపంచ్న రోజు నుండి పార్్ట కోసం నిరంతరం పనిచేస్తు... 

పార్్ట సిద్ధంతాలను, ఆశయాలను ప్రజలలోక్ తీస్కెళ్తు క్రియాశీలక సభయూత్వ వాలంటరుగా 188 సభయూతా్వలు 

చేసినటువంట్ “సోమిశెట్్ట నవీన్” గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 

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

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం సోమిశెట్టి నవీన్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి? 
నవీన్: నాపేరు సోమిశెట్టి నవీన్, మాది గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు తూరు్ నియోజకవర్ం, నేను బిటెక్ పూరతి చేశాను. 
మా అమ్మగారు అనూరాధ, నాన్నగారు ఏడుకండలు. మా నాన్నగారు స్వయం శక్తితో ట్రాన్సపోర్టి వ్్పారంలో 
ఉన్నతస్థాయిక్ ఎదిగారు, నేను ఇప్్డు అదే వ్్పారం కనస్గిస్తినా్నను. 

శతఘ్నిన్యూస్:అసలు మీరు రాజకీయాలలోక్ రావడానిక్ గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతి ఎవరు?
నవీన్: నేను విద్్రథా దశ నుంచి రాజకీయాల మీద ఆసక్తితో ఉండే వ్డిని. నాడు బడుగు బలహీన వరా్లకు అండగా 
ఉండాలని, స్మజిక నా్యం పేరు ప్రజా పార్టిగా వచిచిన ప్రజారాజ్ంతో నా రాజకీయం మొదలంది. ఆ తరువ్త 

కాలంలో గొప్ సిద్ంతాలతో వచిచిన జనసేనాని పవన్ కళ్్ణ్ గారతో పార్టి పెట్టిన మొదట్ నుంచి నా రాజకీయం కనస్గిస్తినా్నను. నాకు రాజకీయాలోలా 
స్్రతి బడుగు బలహీన వరా్ల ఆశా్జ్్తి జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయి్ంది?
నవీన్: మొదట ప్రజారాజ్ం పార్టి తరువ్త అదే భావజాలంతో సమాజంలో ఉన్న 
అసమానతలు తొలిగించాలనేది, ప్రతి ఒకకారక్ సమనా్యం జరగాలి, అధికారానిక్ 
దూరంగా ఉన్న ఇతర స్మాజిక వరా్లకు నా్యం జరగాలి అనే ఆలోచనా విధానంతో 
భావజాలంతో బడుగు బలహీన వరా్ల తరుప్న అందరకీ సమనా్యం, కూల్లను 
కలిపే ఆలోచనా విధానం, మతాల ప్రస్తివన లేని రాజకీయం అనే ఆలోచనలతో పార్టి 
పెట్టిన పవన్ కళ్్ణ్ గార భావజాల్నిక్ ఆకరషితుడినై జనసేన పార్టితో నా ప్రయాణం 
ప్రారంభంచాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్వంలో మీకు నచిచిన అంశాలేమిట్?
నవీన్: ఎదైనా ముకుకాస్ట్గా మాట్లాడేతత్వం, వ్డికో చటటిం వీడికో చటటిం కాకుండా పవన్ కళ్్ణ్ తప్్ చేసిన కఠినంగా శిక్ంచే చటటిం తీస్కురావ్లనే 
మనసతిత్వం, ఆయన ఆలోచనా విధానం, జనసేనాని పవన్ కళ్్ణ్ గారలో ఎవరైతే భాధితులు ఉంట్రో వ్ర తరుప్న ఆయన బలంగా పోరాడే గుణం, 
ఓటమి పాలనా వెనుదిరగకుండా ప్రజలకోసం నిలబడిన విధానం, అవినీతి, అసమానతలు లేని సమాజం చూడలనే తపన ఉన్న నాయకుడు పవన్ కళ్్ణ్ 
గారు. ప్రధానంగా అని్న రాజకీయ పార్టిలల్గా కాకుండా విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేస్తిరు ఆయన అది నాకు చాల్ నచేచి అంశం.

శతఘ్నిన్యూస్: మిమ్మలి్న ఎన్్న ఒతితిళ్లా, ప్రలోభాలు గుర చేసినా మీరు బలంగా నిలబడాడారని వినా్నం ద్ని గురంచి మీరు 
ఏమంట్రు?

నవీన్: నేను ప్రధానంగా గుంటూరు పటటిణంలో జనసేన పార్టి కోసం పని చేస్తిన్న సమయంలో 
ఇరు పార్టిల నుండి ప్రలోభాలు, ఒతితిళ్లా చాల్ వచాచియి. కానీ ఎప్్డు ఎకకాడా కూడా వెనకడుగు 

వేయకుండా ప్రజా సంక్షేమం కోసం పార్టి పెట్టిన పవన్ కళ్్ణ్ గార కోసమే పని చేస్ను, చేస్తిను. 
ఆరథాకంగా కంత మేరకు నషటిం జరగినా పవన్ కళ్్ణ్ గార కోసం కషటిపడుతునా్న అనే సంతోషం, 
తృప్తి ముందు అది బాధగా లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్ంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎల్ ఉంది?
నవీన్: గత ఎని్నకలోలా అభ్రథా కేవలం నెల రోజులు ముందు వచిచినా పార్టిక్ 21500 ఓటలా వచాచియి. 

నియోజకవర్ంలో జనసేనకు అని్న వరా్ల నుండి మంచి స్ందన వస్తింది. ముఖ్ంగా యువత 
మరయు ఆడవ్రలో బలమైన మారు్ కనపడుతుంది. ప్రధానంగా రాబోయే అభ్రథా మీద కూడా 

కంత వరకు ఆధారపడి ఉంటంది. నియోజకవర్ంలో జనసేన బలంగా ఉంది.

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్నిన్యూస్: పార్టిని ప్రజలలోక్ బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు.. జనసేన తరప్న మీరు చేస్తిన్న 
సేవ్కార్క్రమాలను తెలియచేయగలరు?
నవీన్: పేదలకు ఆరథాక సహాయం మరయు నిత్ం ప్రజలోలా ఉంటూ వ్రక్ అని్న విధాలుగా 
అండంగా ఉంటూ పేద విద్్రుథాలకు స్కాలర్ షిప్ అందజేత. వైసీపీ పార్టి విఫలమైన 
కార్క్రమాలను ప్రజలకు తెలియజేస్తి జనసేన పార్టి మా్నిఫెసోటిను ప్రజలోలాక్ బలంగా 
తీస్కువేళ్తినా్నను. పార్టి ప్లుప్నిచిచిన ప్రతి కార్క్రమం విజయవంతం చేస్తి ప్రజలోలాక్ 
బలంగా పార్టిని తీస్కువెళ్తినా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న చేసే కార్క్రమాలకు మీ నియోజకవర్ ఇంచార్జ్ లేద్ మీ 
నియోజకవర్ నాయకులు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తిరు?
నవీన్: గుంటూరు పటటిణంలో జనసేన పార్టి తరుప్న ఎకకాడ ఏ కార్క్రమం చేసిన జనసేన 

పార్టి నాయకులు బోనబోయిన శ్రీనివ్స్ యాదవ్ గారు, కళ్్ణం శివశ్రీనివ్స్ గారు, గాదె వెంకటేశ్వరరావు గారు, పటటిణ అధ్క్షులు నేరెళలా స్రేష్ గారు ఆట 
ఆరథాకంగాను మరయు నైతికంగా ప్రతి కార్క్రమానిక్ సహాయం, స్చనలు ఇస్తిరు. వ్ర ప్రోతా్సహంతో మరంత బలంగా పనిచేయగలుగుతునా్నం.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు పార్టిలో ఎదైనా పదవులు ఆశించి పనిచేస్తినా్నరా..?
నవీన్: జనసేన పార్టి ఆవిరాభావం నుంచి నేను జిల్లా, రాష్ట్ర వ్్పతింగా ఎన్్న కార్క్రమాలలో పాల్్నా్నను. మరయు 
ఆరథాకంగా ఖరుచితో కూడిన కార్క్రమాలు నా సంత ఖరుచిలతో చేస్ను. నాకు ఏ పదవి మీద ఆసక్తి లేదు. 
కేవలం జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ముఖ్మంత్రి అయితే ఈ రాష్ట్రానిక్ మంచి జరగుతుంది అదే 
నా ఆశయం. నా లక్ష్ం కూడా అదే.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెట్టినటవంట్ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
నవీన్: ద్ద్ప్ 3000 మంది కౌలు రైతులకు 30 కోటలా రూపాయాలు అందజేస్తినా్నరు. ఇతర పార్టిల్ ఓటకు 
న్ట కాకుండా ఆపదలో ఉన్న కౌలు రైతులకు భరోస్ యాత్ర ఒక గొప్ కార్క్రమం. సమాజంలో ప్రతి మనిషి 
తినే ఆహారం పండించే రైతు గోడును ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. వ్రని ఎవరూ ఆదుకోవడం లేదు. కేవలం 
మాటలోలానే రైతే రాజు అని అంట్రు. కానీ పంట నషటింతో అప్్ల బాధ భరంచలేక ఆత్మహత్ చేస్కున్న కౌలు 
రైతుల కుటంబాలకు ఎవరూ అండగా లేరు. కానీ జనసేనాని నేనునా్న అని ఆరథాకంగా 1లక్ రూపాయలు చేయూతనిచిచి 
వ్ర ప్లలాల భవిష్త్ క్ అండగా ఉంట్ అని తెలిజేయడం నిజంగా ఒక కుంటంబానిక్ పెద్ కడుకు పాత్ర పోషించడమే ఈ కార్క్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టి కూడా చేయనటవంట్ క్రియాశీలక సభ్త్వ కార్క్రమంపై మీ అభప్రాయం?
నవీన్: నేను గుంటూరు తూరు్ నుండి ద్ద్ప్ 188 మందిక్ క్రీయాశీలక సభ్త్వం చేయించాను. కార్కరతిలను 
కేవలం జండా మోసే వ్రల్, ఓటలా కోసం ఉపయోగించుకునే ఈరోజులోలా కార్కరతిలను సంత కుటంబంల్ 
చూస్కునే నాయకులు పవన్ కళ్్ణ్ గారు. కార్కరతిల శ్రేయస్్స కరకు వ్రక్ ప్రమాదవశాతుతి ఎదైనా జరగితే 
వ్ర కుటంబాలకు ఆరథాకంగా అండగా ఉండేందుకు 5లక్ల రూపాయల భీమా పధకం ప్రవేశ పెట్టిన గొప్ 
నాయకులు పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఇది చాల మహోన్నతమైన కార్క్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవ్ణి కార్క్రమం ద్్వరా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభప్రాయపడుతునా్నరు?
నవీన్: ముఖ్మంత్రి అయిన తరువ్త జనంలోక్ రాని జగన్్మహన్ రెడిడా గార పాలనలో ప్రజలు పడే బాధలను 
పట్టించుకోకుండా ఉంటే ప్రభుత్వం చేయవలసిన పని పవన్ కళ్్ణ్ గారు చేస్తినా్నరు. వ్ర సమస్లపై 
స్ందిస్తినా్నరు. ఆయా ప్రభుత్వ అధికారులకు ఈ సమస్లను జనసేన పార్టి నుంచి చేరవేసి పరష్టకార దిశగా 
అడుగులు వేస్తినా్నరు. ఇది ప్రజలలో మంచి భరోస్ ఇస్తింది.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటిబర్ నుండి పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది ద్ని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభప్రాయం?
నవీన్: పవన్ కళ్్ణ్ గార యాత్ర చాల్ ప్రభావం చూప్ంచబోతుంది. ప్రతి జిల్లాలోను పెద్ పెద్ రాజకీయ నాయకులు కూడా ఈ యాత్రలో జాయిన్ 
అవ్వబోతునా్నరు. ప్రతి నియోజకవర్ంలో వైసీపీ పార్టి చేస్తిన్న ప్రజా వ్తిరేక పనులపై ప్రజలోలా అవగాహన పెంచుతూ ప్రజా సమస్లపై పోరాడి వ్ట్ 
పరష్టకార దిశగా అడుగులు వేయబోతునా్నరు. జనసేన పార్టి పూరతి స్థాయిలో బలం ప్ంజుకోబోతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టి లేదు? మీడియా సపోర్టి లేకపోయినా మీరు గ్రామస్థాయి వరకు వెళ్ళగలుగుతునా్నరా?
నవీన్: సోషల్ మీడియాలో బలంగా ఉనా్న గ్రామ స్థాయిలోక్ వెళలాలేకపోతునా్నం. సమాజంలో మీడియా 
వ్వసథా చాల్ ముఖ్మైనది. ఇప్్డు ఉన్న మీడియా వ్వసథాలు అని్న వివిధ పార్టిలకు అనుగుణంగా 
పనిచేస్తినా్నయి. నిజాని్న ఏ మీడియా వ్వసథా చూప్ంచడంలేదు. జనసేన పార్టిక్ మీడియా సపోర్టి చాల్ 
బలంగా అవసరం ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు పార్టి కసం ఎంత మేరకు పనిచేశారు?
నవీన్: నేను రాష్ట్ర వ్్పతింగా ఎన్్న కార్క్రమాలలో మరయు  మా నియోజకవర్ంలో మరయు జిల్లా 
వ్్పతింగా ఒక బలమైన కార్కరతిగా పార్టి సిద్్ంతాలను ప్రజలోలాక్ తీస్కెళ్లాను. అసంబ్లా ఎని్నకలే కాకుండా 
ఎమ్్మలి్స ఎని్నకలు, స్థానిక ఎని్నకలోలా కూడా గుంటూరు జిల్లా వ్్పతింగా ప్రచారంలో పాల్్నా్నను.

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు?
నవీన్: జనసేన పార్టిక్ అవకాశం ఇవ్వబోతునా్నరని అనుకుంటనా్నను. 2014, 2019లలో ఇరుపార్టిలకు 

అవకాశం ఇచాచిరు కానీ ఏ పార్టి కూడా ప్రజల శ్రేయస్్స, వ్ర భవిష్త్ కోసం పనిచేయలేదు. 
కేవలం కని్న వరా్ల వ్రకే దోచిపెడుతునా్నరని ప్రజలోలా ఆలోచన వచిచింది. అని్న వరా్లవ్రక్ 

నా్యం జరగాలంటే జనసేన పార్టితోనే స్ధ్ం అని ప్రజలు విశ్వసిస్తినా్నరు. రానున్న ఎని్నకలోలా 
ఖచిచితంగా జనసేన పార్టిక్ పటటిం కడతారనేది నా ఆభప్రాయం.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్ననూ్స్ గురంచి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
నవీన్: రాష్ట్ర వ్్పతింగా జనసేన పార్టిలో పనిచేస్తిన్న నాయకులు, కార్కరతిలు వ్ర కష్టటిని్న 
గురతించి వ్ర గురంచి, వ్ర ఆలోచనా విధానం గురంచి తెలియజేస్తిన్న శతఘ్్న నూ్స్ టం 
కు ప్రతే్కంగా ధన్వ్ద్లు. కషటిపడి పనిచేసిన కార్కరతిలలో మీరు ఉతేతిజం నింప్తునా్నరు 
నిజంగా ఇది చాల గొప్ కార్క్రమం.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచి సందేశం ఏమైనా ఉంద్?
నవీన్: పాతిక కేజీల బియ్ం కోసం కాదు మన బిడడాల పాతిక సంవత్సరాల భవిష్త్ కోసం జనసేన 

పార్టిక్ ఓట వెయ్ండి. నిత్ం ప్రజల తరుప్న పోరాడి, వ్ర సంక్షేమం గురంచి ఆలోచించే నాయకుడిక్ 
ఓట వేసి మన భవిష్త్ ను మారుచికుంద్ం. పవన్ రావ్లి పాలన మారాలి అనే ద్నిని ప్రజలోలాక్ బలంగా 

తీస్కు వెళ్్ం. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు చెపే్ సరకతతి ప్రజా ప్రభుతా్వని్న స్థాప్ద్్ం. జై జనసేన జై హంద్. 

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

SRI TV MEDIA NETWORKS LLP, Hyderabad, Ph,:  +91 9440176789, info@shataghninews.com  www.shataghninews.com

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

