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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...!

కాక్నాడలో పుట్్ట, నర్్సపటనింలో స్థిరపడి, జనసేన అధినేత ఆశయాలను స్ద్ధంతాలను నితయూం 

ప్రజలలోనిక్ తీస్కెళ్ళందుకు అహరినిశలు శ్రమిస్తు “నర్్సపటనిం పవన్ కళ్యూణ్ ఫ్యూన్్స 
ప్రెస్డంట్” గా బాధయూతలు నిర్వహిస్తు... గొపపా నాయకుడిని ఇచ్చిన తల్్లక్ కృతజ్ఞతతో ఆ 

తల్్ల పేరు మీద “అంజనా దేవి చారిటబుల్ ట్రస్్ట” ని స్థిపంచ్ ఆ ట్రస్్ట ద్వరా అనేక 

సేవాకారయూక్రమాలను నిర్వహిస్తుననిటువంట్ “పెనుపోతుల నాగు” గారితో ఈనాట్ మన 

“జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్వరా జనసేనతో ఆయన 
ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే 

తెలుస్కుందం...

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం నాగు గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?  
నాగు: నా పేరు పెనుపోతుల నాగు. మాది కాకినాడ, మేము చిన్నప్టి నుంచి నర్సీపట్నంలో ఉంటనా్నము. 
నాకు పూల వ్్పారం ఉంది. నేనే ఇంటిలో పెద్ద వ్డిని. అమ్మ, నాన్న, తము్మడు, చెల్లి ఉనా్నరు. మా చెల్లికి 
పెళ్ళి అయంది. నేను, మా తము్మడు వ్్పారాని్న చూసకాంటనా్నము.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతి 
ఎవరు?
నాగు: మేము గతంలో ప్రజారాజ్ంలో పనిచేస్ము. కానీ అనుకున్న ర్తిలో పార్టీ ముందుకు వెళళిలేదు, 

దానితో మేము నిరాశ చెందాము. ఆ సమయంలో అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు పార్టీ స్థాపంచడం జరగంది. 
ఆయన ఆశయాలు, సిదా్ధంతాలు, నిజాయతీ, పటటీదల, సేవ్ నిరతిని చూసి పార్టీ స్థాపంచిన నాటి నుండి పార్టీకోసం పని చేసతినా్నను. చిరంజీవి మీద 

అభిమానంతో వచ్చాను, పవన్ కళ్్ణ్ స్ఫూరతితో వచ్చాను, ఆయన ప్రజలకి మంచి చేస్తిరు. ఆయన లాగా ప్రజల గురంచి ఆలోచించే వ్కితిని ఇప్టి వరకు నేను చూడలేదు.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయ్ంది?
నాగు: 2014 లో మార్చా 14న పార్టీ పెటటీగానే, మార్చా 15వ తేదీన ఉదయం నా బండి మీద జనసేన లోగో వేయంచ్ను. 
ఆరోజు పటిటీన జండా ఇప్టికీ వదలేలిదు, వదలను కూడా..! అధినేత ఆశయాలు, సిదా్ధంతాలకి అనుగుణంగా 
అనుక్షణం పార్టీ కొసం నా వంతు శ్రమిసతినా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్ంలో మీకు నచిచాన అంశాలేమిటి?
నాగు: ఆయన నిజాయతీ, సేవ్గుణం, అందరనీ కలుపుకు పోయే వ్కితిత్ం. ఇవి నాకు బాగా నచేచా అంశాలు.

శతఘ్నిన్యూస్:  నర్సీపట్నం నియోజకవర్ంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎలా ఉంది?
నాగు: నర్సీపట్నంలో నాయకత్లోపం బాగా ఉంది. ఇంచ్ర్జ్ లేకపోవడం ఒక కారణం అయతే మిగతా 

నాయకులను కలుపుకుని పోలేకపోవడం మరొక 
కారణం. సమన్యలోపం చ్లా ఎకుకావగా ఉంది. 
ప్రజలోలి అధినేత మీద ఉన్న నమ్మకాని్న నాయకులు ముందుకు 
తీసకువెళళిలేకపోతునా్నరు. ఇకకాడ నాయకులలో అభిప్రాయ బేధాలు బాగా ఉనా్నయ.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలంగా తీసకెళళిందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేసతిన్న 
సేవ్కార్క్రమాలను తెల్యచేయగలరు?
నాగు: మేము అని్న రకాలుగా ప్రజలని పార్టీలోకి తీసకురావ్లని చూసతినా్నము.
* నేను నర్సీపట్నం పవన్ కళ్్ణ్ ఫ్్న్సీ ప్రెసిడంటని, అభిమానులుగా ఉండిపోయన వ్ళళిని కూడా 
అధినేత ఆశయ సిదా్ధంతాల గురంచి తెల్యచేసి జనసైనికులుగా మారుసతినా్నను.
* నేను అంజనా దేవి చ్రటబుల్ ట్రసటీ(మనకి ఇంత గొప్ నాయకుడిని ఇచిచాన తల్లికి కృతజ్ఞతతో ఈ 
పేరు పెట్టీను)ని స్థాపంచ్ను. ఈ ట్రస్టీ దా్రా ఎన్్న సేవ్ కార్క్రమాలు... పలలిలకి బుక్సీ, పెను్నల పంపణీ, 
పేదవ్రకి దుప్టలి పంచడం, అన్నదాన కార్క్రమాలు, మొకకాలు నాటడం, 

కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మొకకాలు పంచడం, హాసి్టలోలి పండులి పంపణీ చేసతినా్నను. ఇలా అని్న విధాలుగా పార్టీ కోసం పలు సేవ్ కార్క్రమాలు చేసతినా్నము. 
మాకు ఈ సహాయగుణం కూడా అధినేత వలలి మాకు వచిచాంది. ఆయన స్్రతితోనే ఈ కార్క్రమాలు చేసతినా్నము.

శతఘ్నిన్యూస్: : జనసేన తరపున చేసే కార్క్రమాలకు మీ నియోజకవర్ ఇంచ్ర్జ్ లేదా మీ నియోజకవర్ 
నాయకులు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తిరు?
నాగు: మనం అని్న ఏరా్ట చేసేతి చివరలో వచిచా రబ్బన్ కటింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఇలా చేయడం అనేది 
పార్టీకి కరెక్టీ కాదు, చేసే వ్డిని చేయనిస్తి ముందుకు తీసకువెళ్లిల్, అపు్డే వ్ళళిని చూసి మరొక 10 
మంది మరని్న కార్క్ర్మలు చేయడానికి ముందుకు వస్తిరు. ఆ రకంగా చేసేతి పార్టీ మరంత ప్రభావితం 
అవుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటవంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
నాగు: రైతుగా ఎందకు పుట్టీనురా అని అనుకునే సిథాతిలో ప్రజలు ఉనా్నరు. అంత ఇబ్బందులకి గుర అవుతున్న 

ప్రజలకి నేను ఉనా్నను అంటూ అండగా నిల్చిన నాయకుడు పవన్ కళ్్ణ్ గారు తన కష్టీరజ్తాని్న ప్రతీ కౌలు 
రైతు కష్టీని్న తీరచాడానికి ఉపయోగసతినా్నరు. ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచిచా చేతులు దుల్పేసకోకుండా వ్ళళి పలలిలు 

భవిష్త్ ని కూడా చూసకాంటనా్నరు. 30 కోటలి ఇవ్డం అనేది మామూలు విషయం కాదు, నేను ఎప్టి నుంచో 
చూసతినా్నను ఒక రూపాయ సంత డబు్బలు ఖరుచాపెటిటీన నాయకుడిని ఇప్టి వరకు నేను చూడలేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్త్ కార్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
నాగు: ఏ రాజకీయ పార్టీ చూసినా కార్కరతిలు గురంచి ఆలోచించడమే లేదు, వ్ళళి అవసరాలకి మాత్రమే 
ఉపయోగంచుకునేవ్రు పార్టీ నాయకులు. కానీ, జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు మాత్రం ప్రతీ జనసైనికుడికి 
క్రియాశీలక సభ్త్ం ఇచిచా ఇన్సీరెన్సీ కల్్ంచి మీకు కషటీం వసేతి నేను మీ కుటంబాలకి అన్న, తము్మడినై తోడు 
ఉంట్నని భరోస్ ఇచిచా ఎంతో మంది కుటంబాలకు ఆరథాక సహాయాని్న అందించ్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవ్ణి కార్క్రమం దా్రా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతునా్నరు?
నాగు: ప్రభుత్ం అధికార దుర్నియోగం చేసతింది తప్ ప్రజలు కష్టీలు తీరచాట్లిదు. వ్లంటీరులి, సచివ్లయాలు, 
స్ందనలని ఎని్న పెటిటీనా కూడా ప్రజలు కష్టీలు తీరడం లేదు. ప్రభుత్ం తిప్ంచుకుంటంది కానీ పని చేయడం 
లేదు. ఎవరూ మనల్్న ఎమీ చేయలేరు అని ధీమాగా ఉనా్నరు. ప్రజలని తిప్స్తి కాలం గడిపేసతింది ప్రభుత్ం. 
ఇలాంటి సమయంలో అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ జనవ్ణి ఆలోచన చ్లా బాగుంది. ప్రజలకి చేయకపోతే ఎవరు 
అడుగుతారులే అనుకుని పనిని ఎగొ్టిటీన ప్రతీ ఒకకాడికి నేను ఉనా్నను అంటూ గళం ఎతుతితునా్నరు. ప్రజలకి అండగా 
నిలబడి సమస్ అని వచిచాన ప్రతీ ఒకకారకీ వ్ళళి సమస్ని తీరుసతినా్నరు.

* అధికారం ఉంట్ సరపోదు, ప్రజలకి అండగా నిలబడే నాయకుడై ఉండాల్.

శతఘ్నిన్యూస్: త్రలో పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది దాని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
నాగు: యాత్ర చేయడం వలలి ప్రభుత్ం ఎగొ్ట్ పథకాలు, ప్రజల కష్టీలు, ప్రభుత్ అవినీతి తెలుస్తియ. పవన్ కళ్్ణ్ గారు 

వసతినా్నరు అంట్ భయపడతారు. ఆయన తిరగడం వలలి పార్టీ ఇంకా బలం పుంజుకుంటంది, ఎంతో మంది యువత 
ఆయనను చూసేతి రాజకీయ దిశగా అడుగులు వేస్తిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు?
నాగు: జనసేన లేకుండా ఏ పార్టీ కూడా ప్రభుతా్ని్న స్థాపంచలేదు.
ఒకకా ఛాన్సీ అని చెప్ ప్రజలని నిండా ముంచేశారు, ప్రజలు అని్న తెలుసకుంటనా్నరు రాబోయే ఎని్నకలోలి మీకు 
సరైన బుది్ద చెప్ తీరుతారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయనా మీరు గ్రామస్థాయ వరకు 
వెళళిగలుగుతునా్నరా?
నాగు: మీడియా సపోర్టీ లేకపోవడం అనేది చిన్న ఇబ్బందికి దారతీసతింది, గ్రామంలో ఉన్న వ్రకి న్్స్ మాత్రమే 
ఆధారం, అందులో ఏది చూపసేతి అదే నము్మతునా్నరు. పార్టీ గురంచి తపు్డు సమాచ్రం తప్ ఆయన చేసిన 
సేవ్కార్క్రమాలు మాత్రం ప్రజలకి కావ్లనే తెల్యపరచట్లిదు, మీడియా వ్ళ్ళి కూడా వ్ళళికి అము్మడుపోతునా్నరు 
తప్ మంచి చెడ్డ చూడట్లిదు. ఫోన్ గురంచి అవగాహన చ్లా తకుకావ మందికి ఉంటంది. దాని వలలి అందరూ 
న్్స్ చ్నెల్సీ ని మాత్రమే చూసతినా్నరు. చ్లా మందికి తెలుస ఈ ప్రభుత్ం చేసతిన్న పని తీరు, కానీ గ్రామంలో 
ఉన్న వ్ళళికి తెల్యట్లిదు. దాని వలేలి ఓట బా్ంకు మారట్లిదు. తపు్లని కానీ, అవినీతిని కానీ, మంచి చెడులు కానీ 
ఏదైనా ఉన్నది ఉన్నటటీగా మీడియా వ్రు ప్రజలకి చూపసేతి బాగుంటంది. మేము చెపతే తప్ మా ఉతతిరాంధ్రలో 
ఉన్న మారుమూల గ్రామ ప్రజలకు కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర కానీ, జనవ్ణి గురంచి కానీ పెద్దగా ఎవరకి తెల్యని 

సిథాతిలో ఉనా్నరు. కొనస్గంపు తదుపరి పేజీలో...
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ఆదివారం, 25 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్నన్్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
నాగు: ఛానలులి, పత్రికలు మనకి సపోర్టీ లేకపోయనా ఎప్టికపు్డు అధినేత చేసతిన్న కార్క్రమాలు, అని్న 
నియోజకవరా్లలో పార్టీ కోసం శ్రమిసతిన్న నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, కార్కరతిలు చేసతిన్న ప్రతీ పార్టీ 

కార్క్రమానికి ఎప్టికపు్డు మీ సహాయం అందించి మీ శతఘ్్న న్్స్ 
వేదిక దా్రా ప్రజలకి చేరువ చేసతినందుకు ధన్వ్దాలు.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచా సందేశం 
ఏమైనా ఉందా?
నాగు: టీడీపీ ప్రభుతా్ని్న చూస్రు, ఒకకా ఛాన్సీ అన్న వైస్సీర్సీపీ 
ప్రభుతా్ని్న చూస్రు. ప్రజల నమ్మకాని్న రెండు ప్రభుతా్లు 
నీరుకారాచాయ. రాష్్రాని్న అపు్లో తోసి అంధకారంలో ఉంచ్రు. 

ఇప్టికైనా ప్రజలు తెలుసకుని సరైన నాయకతా్ని్నని ఎంచుకోవ్లని 
కోరుకుంటనా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో 
ఓపకగా సమాధానం చెపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు పెనుపోతుల నాగు గారు. 

మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్్ళ కలుద్దం.
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