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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...!

అమలాపురం దగ్గర ఒక చినని పల్్లటూరులో ఒక సాధారణ వయూవసాయ కుటుంబంలో పుట్్ట 
ఇంజినీరింగ్ పూరితుచేస్కుని, ప్రముఖ ఐట్ కంపెనీలో ఉద్యూగం చేస్కుంటూ రాజకీయాల పట్ల 

ఉనని ఆసక్తుతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ సిద్ధంతాల కోసం నితయూం సోషల్ మీడియాలోను, 
క్షేత్రసాథాయిలోను ఇతర ఐట్ సభ్యూలతో కో ఆరిడినేట్ చేస్కుంటూ పార్్టని బలోపేతం చేయడ్నిక్ 

తనవంతు కృషి చేస్తు “ఉమ్మడి తూరుపాగోదవరి జిలా్ల ఐట్ కోఆరిడినేటర్” 

గా బాధయూతలు నిర్వహిస్తునని “గాలిదేవర తమ్్మష్” గారితో ఈనాట్ “జనసేనతో నా 

ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక ద్వరా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు 
మొదలయింది, ఎలా మొదలయింది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం. 
 

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం తమ్మేష్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?  
తమ్్మష్:  శతఘ్ని న్్స్ పాఠకులకు నా నమస్కారములు. నా పేరు గాలిదేవర తమ్మేష్. మాది పక్కా వ్వస్య 
ఆధారత కుటంబం. మాది పల్లెటూరు. నేను ఇంజనీరంగ్ పూరతి చేసుకుని ఒక ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో ఉద్్గం 
చేసుతినానిను. 

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల క్రణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతి 
ఎవరు?

తమ్్మష్: సహజంగా వ్వస్య కుటంబాలోలె ప్రతిరోజు ఇంట్లె క్లక్షేపం కోసం రాజకీయ చర్చలు జరగుతంటాయి. వాటితో పాట మా అమమేగార తండ్రి గారు గ్రామ 
పంచాయతీ ప్రెసిడంట్ గా పనిచేయడం మరయు మా అమమేగార తాతగారు ఎమ్మేల్్గా పనిచేయడం, పైగా అవినీతికి దూరంగా స్వతంత్ర సమరయోధులు గురంచి వీళ్ళ 
గురంచి ఎకుకావగా కుటంబంలో చర్చలు జరపడంతో నాకు చిననిప్టి నుంచి అంటే ఊహ తెలిసినప్టి నుంచి రాజకీయాలంటే ఆసకితి. చిననితనంలో మా ఊరోలె సరైన 
స్కాల్ ల్దని నేను క్కినాడలో చదువుకోవడానికి ఊరుకు దూరంగా ఉండాలిసి వచి్చంది. అప్్డు నా మనసులో ఒక ప్రశని వచి్చంది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అందని విద్ 
ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఎలా వసుతింది..? వరల్డ్ బా్ంకు నిధులతో నడిచే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎందుకు నాణ్మైన విద్ అందటం ల్దు అని ఒక సందేహం మొదలంది. 
ఎడార దేశాలు, నీళ్లె దొరకని దేశాలు, అనేక వనరులు ల్క ఇబ్ంది పడే దేశాలు కూడా నేడు అభివృదిధి చెందుతనానియి. క్ని మన దేశంలో మాత్రం మంచి చదువులు 
చదవాలంటే కూడా మద్తరగతి మరయు దిగువ మద్తరగతి కుటంబాలకు చాలా వరకు ఇబ్ంది. ప్రతి విషయంలోను మనకు అనేక మంది అనేక అంశాలోలె స్ఫూరతి 
నింప్తారు నాకు రాజకీయాలు పూరతిగా అవగాహన కలగడానికి తాతగారు ఒక క్రణం, లోక్ సతాతి జయప్రక్ష్ 
నారాయణ గారు కోనసీమ అభివృదిధికి పాటబడిన జిఎంసి బాలయోగి గారు, అటల్ బీహార్ వాజపేయి గారు 
చెప్్కుంటూ పోతే చాలా పెద్దదె లిసుటు వసుతింది. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయి్ంది?
తమ్్మష్: జనసేనతో ప్రయాణం అనడం కంటే మంచి రాజకీయ పార్టు కోసం ఎప్్డూ 
ఎదురు చూసే మాకు జనసేన పార్టు కనిపంచింది. ఒక మిత్రుని సలహా మ్రకు జనసేన 
అయితే ఈ నేపథ్ంలో హైదరాబాదులో ఉంటనానిను క్బటిటు హైదరాబాద్లెని వివిధ 
ప్రాంతాలోలె ఉనని ఐటి ఉద్్గులతో కలిప పని చేయమని సలహా ఇవ్వడంతో 2016 
నుండి ఆర్గనైజరా్గ పనిచేయడం మొదలు పెటాటును.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్వంలో మీకు నచి్చన 
అంశాల్మిటి?
తమ్్మష్: నిజాయితీగా ఈ దేశానికి నిస్్వర్ంగా పనిచేయాలని, చితతిశుదిధితో పనిచేయాలని 
బలమైన సంకల్ం ఉనని వ్కితి పవన్ కళ్్ణ్ గారు. గొప్ జాతీయ భావాలునని వ్కితి. 
నిజాయితీగా నిస్్వర్దంగా ఉండే వ్కితి పవన్ కళ్్ణ్ గారు. ఈ లక్షణాల్ ఆయన పటలె ఆకరషితలను 
చేశాయి. ఎవరు తప్్ చేసినా శిక్ష పడాలి, వాడికి ఒక రూల్ వీడికి ఒక రూల్ క్దు అందరకీ ఒకే 
రూల్ అనని పవన్ కళ్్ణ్ గారు మాటలు నచ్్చతాయి. పవన్ కళ్్ణ్ తప్్ చేసినా ప్రశినించేలా ఉండాలి 
అంటారు. ఇలా చాలా అంశాల్ ఉనానియి.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: తూరు్గోదావర జిలాలె ఐటి కో ఆరడ్నేటర్ గా మీరు పార్టు బలోపేతానికి 
ఏ విధంగా కృషి చేసుతినానిరు?
తమ్్మష్: ఎకకాడైనా ఒక బాధ్త తీసుకుంటే దానిని మనం చకకాగా నిర్వరతిసేతి ఆ 
పదవికి, మనకి గౌరవం లభిసుతింది. చితతిశుదిధిగా పార్టు బలోపేతానికి మా జనసేన 
పార్టు ఐటీ విభాగ చైరమేన్ శ్రీనివాస్ మిరయాల ఇచే్చ ప్రతి బాధ్తలను సక్రమంగా 
నిర్వరతించడానికి నే ప్రయతనిం చేస్తిను. జిలాలెలో సోషల్ మీడియాలో ఏకిటువ్ గా ఉండే 
ఐటి సభు్లను గురతించడం మరయు వారతో కో ఆరడ్నేట్ చేసుకుంటూ జనసేనని 
బలంగా ముందుకు తీసుకువెళ్్ళ ప్రయతనిం చేసుతినానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: గతంలో మీరు “యునైట్ ఫర్ జనసేన” అనే గ్రూప్ దా్వరా పార్టుకి ఏ 
విధమైన సహక్రం అందించారు?
తమ్్మష్: ముందుగా మీరు అడిగినప్్డు చెపా్ను కదా..! ఒక బాధ్తగా పని 
చేశానని అప్్డు ఎలా అందర్ని ఏకతాటిపైకి తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తి చేసుతినని 
ప్రయతనింలో భాగంగా జనసేన ఫేసు్క్ పేజి క్రియేట్ చేసి జనసేన పార్టులో పోసుటులు 
రోజూ పోస్టు చేసే వాడిని. ఒకరోజు అకస్మేతతిగా ఆ పేజ్ ల్కుండా పోయింది. అప్్డు జనసేన పేరు క్కుండా వేరే పేరు ఏదైనా పెడితే ఎలా ఉంటంది అని ఆలోచించి 
అప్్డు యునైట్ అని పేరు పెటిటు ముగు్గరతో మొదలుపెటిటు 1000 మందితో మీటింగ్ పెటిటు తరా్వత అనేకమంది జనసేన పార్టుకి వాలంటీర్ గా పని చేయడానికి పార్టుకి 
మ్ము ఇంక్ చాలామంది కలిసి పని చేయడం జరగింది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2019 ఎనినికలలో మీరు ప్రతీ నియోజకవరా్గనికి ఒక వాటసిప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరగింది? ఆ గ్రూప్లు పార్టుకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడాడ్యనుకోవచ్్చ?
తమ్్మష్: అవును ప్రతి పోలింగ్ బూత్ కి కొనిని వాటాసిప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరగింది. వాటిలో బూత్ పరధిలో అందరని యాడ్ చేయడం జరగింది. అప్ట్లె ఉనని 
తోట చంద్రశేఖర్ గార సలహా మీద ఈ ఆలోచన మొదలు పెటిటునా... తరా్వత వారు వార నియోజకవర్గ పనులోలె బిజీగా ఉననిప్్డు ఎంఆర్ఎఫ్ భాసకార్ గారు అనేకమంది 
సహకరసేతి నలాలె శ్రీధర్ గారు సహకరసేతి ఆర్గనైజ్ చేస్ము. శాతం ఉపయోగం ఎంత వరకు జరగింది అని చెప్ల్ను క్నీ... క్కపోతే అది పార్టుకి బేస్ క్రియేట్ చేయడానికి 
ఉపయోగపడుతందని నేనయితే చాలా బలంగా నముమేతాను.

శతఘ్నిన్యూస్: గతంలో మీరు సంఘ్ క్ర్క్రమంలో పాల్్గనడం జరగింది? దానికి ఏమైనా ప్రతే్క క్రణాలు ఉనానియా?
తమ్్మష్: ప్రతే్కమైన క్రణాలు అంటూ ఏమి ల్వు. జనసేనతో పొతతి ఉంది క్బటిటు కరోనా సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 
చేసే మంచి పనులను సమరధించడం జరగింది. అలాగే నేను గోదావర సంగమం క్ర్క్రమానికి హాజరు క్వడం జరగింది. 
జనసేనలో ఉనని చాలామంది పెద్ద నాయకులతో పాట అనేక మంది క్ర్కరతిలు గోదావర సంగమం క్ర్క్రమంలో 
పాల్్గనానిరు. సంఘ్ క్ర్క్రమాలకు రాజకీయాలతో సంబంధం ల్కుండా అనేకమంది పాల్్గంటా ఉంటారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న మీరు చేసినటవంటి కొనిని క్ర్క్రమాలను తెలుపగలరు?
తమ్మేష్: జనసేన పార్టుకి నేను ఏమి పని చేస్నంటే నేను ఒక ఐటి ఉద్్గిని క్బటిటు ఐటి కి సంబందించి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఉనని వారని ఒకచోటకి చేర్చడం 
జరగింది. వారందరతో కలిప హైదరాబాదు వంటి ప్రాంతాలలో అనేక సమావేశాలు పెటటుడం జరగింది. అందరని పార్టు ఆఫీసుకు ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా అనుసంధానం చేసి మన 
ఎఫర్టు ని ఎలా క్ంట్రిబూ్ట్ చేయాలి అననిదాని గురంచి విశేలెషించి సహకరంచడం జరగింది. ఒక సిసటుం అయితే క్రియేట్ చేయగలిగాం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటునటవంటి కౌలురైత భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
తమ్్మష్: కౌలురైత భరోస్ యాత్ర గురంచి అడిగితే నేను ఒకటే విషయం చెపాతిను. ఒక రైత కుటంబం నుండి 

వచి్చన నాకు రైతల కష్టులు సంపూర్ంగా తెలుసు. ఒక వ్వస్ధారత కుటంబంలో వ్వస్యం చేసుకునే 
రైతలకు చిననిగా అర ఎకరం, ఎకరం ఉనని చినని సననిక్రు రైతలకు దాని మీద ఆధాయం రాదు క్ని 
అననిం పెటేటు భూమిని విలువ ఎకుకావ ఉననిప్టికి అముమేకోల్రు. ఉనని భూమి మీద సరైన ఆదాయం 
ల్క సరైన తిండి, బటటు దొరకక, పలలెలిని చదివించ్కోవడానికి అనేక ఇబ్ందులు పడుతంటారు. ఇలా 
ఇబ్ంది పడే రైతల ఇబ్ందులను అరధిం చేసుకుని వారకి ఎంతో కొంతమ్రకు అండగా ఉండాలని పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు ముందుకు వచి్చ తన సంత డబ్్లతో ఆతమేహత్ చేసుకుని మరణంచిన కౌలు రైత 
కుటంబాలకు కుటంబానికి లక్ష రూపాయల ఆరధికస్యం ప్రకటించడమనేది మనసుకు హతతికునే 
విషయం.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టు కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్త్వ క్ర్క్రమం పై మీ 
అభిప్రాయం?

తమ్్మష్: జనసేన పార్టుకి ఎకుకావగా యువత బలంగా నిలబడుతంది. వీరు పార్టు క్ర్క్రమాలలో వీరు ఉతాసిహంగా 
పాల్్గంటారు. అలాంటి సమయంలో కూడా కొంతమంది క్ర్కరతిలు గాయాలపాలవడం జరుగుతంది. ఎకుకావ మంది యువత చినని చినని ఉద్్గాలు చేసుకుంటూ 
అనార్గనైజ్డ్ సెక్టురోలె పనిచేసేవాళ్్ళ కూడా చాలామంది ఉనానిరు. ఇలా చినని చినని పనులు చేసుకునేవారకి మనం ఒక భరోస్ కలి్ంచాలని ఇన్సిరెన్సి క్ర్క్రమానిని పవన 
కళ్్ణ్ గారు ప్రారంభించడం జరదింది. అంటే ఇది పార్టు సభ్త్వం కోసం మాత్రం క్దు. జనసైనికులను తన కుటంబంలా భావించి జనసైనికుల కుటంబాలకు అండగా 
ఉండాలని పవన్ కళ్్ణ్ గారు ప్రవేశ పెటిటున క్ర్క్రమమ్ ఈ క్రియాశీలక సభ్త్వ క్ర్క్రమం.  కొనసాగంపు 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: మీ భవిష్త్ క్రా్చరణ ఎలా ఉండబోతంది?
తమ్్మష్: మా భవిష్త్ క్రా్చరణ పార్టు అధిష్టునం మరయు పీఏసీ చైరమేన్ నాదెండలె మనోహర్ ఐటీ 
చైరమేన్ శ్రీనివాస్ మిరయాల గారకి ఏవైతే స్చనలు చేస్తిరో వాటిని ఎఫెకిటువ్ గా సమర్వంతంగా 
అమలు జరపడమ్ నా భవిష్త్ క్రా్చరణగా నేను పెటటుకునానిను. పార్టు చేసే అభివృదిధి క్ర్క్రమాలు 
కచి్చతంగా పార్టు శ్రేయసుసికోసం పార్టుని బలోపేతం చేసేలాగా ఉంటాయి. క్బటిటు అలానే వాటిని 
మా ఉమమేడి తూరు్గోదావర జిలాలెలో కూడా మరంత సమర్వంతంగా అమలు చేసి పార్టుని మరంత 
బలోపేతం చేయడానికి నా వంత కృషి నేను చేస్తిను. 

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు చేసే క్ర్క్రమాలకు పార్టు అధిష్ఠానం ఏవిధంగా సహకరసుతింది?
తమ్్మష్: పార్టు మనకు సహకరంచడమ్ంటండి..? పార్టు మనకు సహకరంచడం క్దు మనం పార్టుకి 
ఎంతవరకు సహకరంచాము అనేది చాలా ముఖ్ం. పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఒక క్రా్చరణ రూపొందిసేతి 
దానికి నాదెండలె మనోహర్ గారు రూపకల్న చేసిన తరా్వత దానిని నాయకులందరూ సమర్వంతంగా 
అమలు జరపాలి.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటుబర్ నుండి పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభం క్బోతంది దాని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
తమ్్మష్: కళ్్ణ్ గారు ఏ యాత్ర చేసినా ప్రజలలో విశేష స్ందన వసుతింది. గతంతో పోలు్చకుంటే బయట చాలా మందికి పవన్ కళ్్ణ్ గార పటలె చాలా నమమేకం 
ఏర్డింది. బయట చాలామంది కళ్్ణ్ గార క్రా్చరణ గురంచి, ఆయన వ్కితిత్వం గురంచి చాలా పాజిటివ్ గా మాటాలెడుతనానిరు. పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఏదైనా చేసేతి 
ప్రజల శ్రేయసుసిను దృషిటులో పెటటుకుని చేస్తిరని... ప్రజల శ్రేయసుసి కోసమ్ చేస్తిరని, నిజాయితీ పరుడని ఒక నమమేకం ప్రజలోలెకి బలంగా చొచ్్చకుపోతంది. ఇలాంటి 
క్రమంలో ఆయన యాత్ర చేసేతి వార్ వన్ సైడ్ లా మారే అవక్శం ఉంది. పార్టు ఇప్్డునని దానికి ఒక వంద రెటలె బలపడుతందని నా నమమేకం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టు ల్దు? మీడియా సపోర్టు ల్కపోయినా మీరు గ్రామ స్్యి వరకు వెళ్ళగలుగుతనానిరా?
తమ్్మష్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టు ల్దు. రాజకీయాలను శాసించేది మీడియా క్నీ మీడియా సపోర్టు అనిని పార్టులకు ఉండదు. మీడియా ఎవర చేతలోలె ఉంటే వాళలెను 
నాయకులు చేసుతిందనేది అందరకీ తెలిసిన విషయం. జనసేన పార్టుకి ఎటవంటి మీడియా సపోర్టు ల్దనేది వాసతివం, పార్టు చేసే క్ర్క్రమాలను ప్రజలలోకి తీసుకువెళ్ళటం 
ల్దు. దీనికి మ్ము భవిష్తతిలో మా నాయకులు నాదెండలె మనోహర్ గారు, శ్రీనివాస్ మిరయాల గారు పార్టుకి సంబందించిన సమాచారం ప్రతి క్ర్కరతికి మ్ము 
తీసుకెళ్తిం. తదా్వరా క్ర్కరతిలు ప్రజలలోనికి ఏ విధంగా తీసుకెళ్తిరు అనే దానికి మ్ము ఒక ప్రణాళిక రూపొందించ్కుని దాని మీద ముందుకు వెళ్తిము.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనానిరు?
తమ్్మష్: 2024లో జనసేన పూరతిగా సంపూర్ రాజకీయ పార్టుగా ముందుకు వెళలెబోతోంది. కళ్్ణ్ గారు చెప్నటలె మ్ము అధిక్రంలో భాగస్్వములమవుతాం. ప్రజలకి 
మంచి చేయడంలో ముందు ఉంటాం. 2024 తరా్వత జనసేన ఖచి్చతంగా అసలన మారు్ తీసుకువసుతిందని నముమేతనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
తమ్్మష్: మీడియా అంటే ఎనోని ఇబ్ందులు ఉంటాయి. అయితే ఎనిని ఇబ్ందులు ఉనాని ఎంతో ఓపకగా మీరు 
చాలా కషటుపడుతనానిరు, చాలా బాగా చేసుతినానిరు. ఇది స్ధారణమైన విషయం క్దు సమయం పెటాటులి, 
డబ్్లు పెటాటులి, ఎంతో ఎఫర్టు పెటాటులి. నేను గమనిస్తినే ఉనానిను మీరు చాలా హార్డ్ వర్కా చేసుతినానిరు. 
అయితే మీకు ఒక సలహా... ఏమిటంటే ఇదే కంటిన్్ చేయండి మీరు కచి్చతంగా ఒక మంచి స్్యికి 
చేరుకుంటారు. నిజంగా జనసేన పార్టుకి శతఘ్ని న్్స్ చేసుతినని సేవలను భర్తి చేసేవాళ్్ళ ల్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచే్చ సందేశం ?
తమ్్మష్: సందేశం అని క్దు క్ని, ప్రతి ఒకకారకి ఏద్ ఒక రాజకీయ పార్టుతో అనుబంధం ఉంటంది. 
వీరకి అనుబంధం ఉనని రాజకీయ పార్టుల నాయకులు తప్్ చేసినప్డు ఆ తప్్లను సమరధించే అలవాట 
నుండి బయటకు రావాలని ఆశిసుతినానిను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మ్ము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా 
సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు గాలిదేవర తమ్్మష్ గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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