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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 ఆశయాలు మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలు 
నచ్చి జనసేనతో ప్రయాణం ప్రారంభంచ్, అనునితయూం జనసేన అధినేత ఆశయాలను 

మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలను ప్రజలలోక్ తీస్కెళ్తు పార్్ట అభవృది్ధకోసం 
అహరినిశలు కృషి చేస్తు... జనసైనికులకు ఎలంటి ఇబ్ందులు వచ్చినా వారిక్ అండగా 
నిలబడుతూ...  

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రిని చేయాలనే ధ్యూయంతో ముందుకు 

సాగుతూ ఈరోజు పుటి్టనరోజు జరుపుకుంటునని “దరిశి నియోజకవర్గ జనసేన 
నాయకులు” మరియు “ప్రకాశం జిల్ల జనసేన పార్్ట లీగల్ సెల్ కారయూదరిశి” “శ్రీ 
వరికూటి నాగరాజు” గారితో ఈ నాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 
నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవారా జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, 
ఎల మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే 
తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం నాగరాజు గారు..! మందుగా మీకు జన్మదిన శుభాకంక్షలు... 
పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి? 
నాగరాజు: మందుగా శతఘ్ని న్్స్ పాఠకులకు నా నమస్కారమలు. నా పేరు వరకూటి 
నాగరాజు. మాది ప్రకశం జిల్లా. నేను గత 20 సంవత్సరాలుగా ప్రకశం జిల్లాలో వివిధ 
కోరుటులోలా నాయ్వాదిగా సేవలు అందిస్తునానిను. మా నాననిగారు కోరుటు ఉద్్గి. నాకు ఒక 
అననియ్ వరకూటి స్ధాకర్, ఒక తమ్మడు వరకూటి స్రేష్. వారు ఇరువురు జర్మనీలో 
స్థిరపడ్డారు. ఈరోజు మా తమ్మడు స్రేష్ పుటిటున రోజు కూడ్.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడ్నికి గల కరణాలు..? రాజకీయాలలో 
మీకు స్్రతు ఎవరు?

నాగరాజు: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు అవినీతితో నిండిన రాజకీయ వ్వసథిలో 
మారు్కోసం చేసే యుద్ంలో నా వంతు కృషి చేయాలని, బడుగు బలహీన వరాగాలకు 
రాజ్్అధికరం చేరువ చేసే మహా యుద్ంలో నా వంతు సహకరం అందించాలని 
రాజకీయాలలోకి రావడం జరగింది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయ్ంది?

నాగరాజు:నేను చిననితనం నుంచి మెగా ఫ్్మిలికి వీరాభిమానిని. ఆ కుటంబం మీద ఉనని ప్రేమ నే 

రాజకీయాలోలా కి తీస్కువచి్చంది గతంలో అననియ్ ప్రజ్రాజ్ంలో పని చేస్మ. కంతమంది అవినీతి పరుల 
స్వార్ం వలన నషటుం జరగింది. ఆ బాధ నుంచి పుటిటున పార్టు కబటిటు ఇది మా ఇంటి పార్టు, నా రాజకీయ ప్రయాణం 
ఆరంభం మరయు అంతం రండు కూడ్ మెగా ఫ్్మిలీ తోనే.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకతవాంలో మీకు నచి్చన 
అంశాలేమిటి?

నాగరాజు:మొటటుమొదటిది ఆయన నిజ్యతీ. దేశంలోని రాజకీయ నాయకులను 
అందర్ని పరశీలించండి ఆయన ల్ంటి నిజ్యతీ గల నాయకుడు మరొకరు 
కనబడరు. రండవది అవినీతిపై రాజీలేని పోరాటం. ఎన్ని ఒడిదుడుకులను 
ఎదురొకాంటూ అవినీతిపై రాజీలేని పోరాటం చేస్తునే ఉనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టు స్ద్ంతాలపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? 

నాగరాజు: జనసేన పార్టు స్ద్ంతాలు పేదవాడికి అండగా ఉండే విధమగా 

ఉంటాయ మరయు సమగ్ర అభివృది్ దిశగా ఉంటాయ.ఆపదలో ఉనని ప్రజలకు 
మేమనానిమ అనే భరోస్ కలి్స్తు, సైద్ంతిక భావజ్లం బోధిస్తు, పోరాట 
పటిమను నింపుతూ అందరలో కులమత ప్రస్తువన లేకుండ్ కలిస్ ఉండేల్గా 
జ్తీయ వాదంతో ఉంటాయ. అవినీతిపై రాజీలేని పోరాటమే జనసేన మఖ్ 
స్ద్ంతం. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: దరశి నియోజకవరగాంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎల్ ఉంది?

నాగరాజు: దరశి నియోజకవరగాం జనసేన పార్టుకి మంచి స్దాన బలం ఉనని ప్రాంతం. దరశిలో కేవలం గతంలో పార్టులో ఉనని స్్నిక 
నాయకులు కషటుపడకపోవడం వలనే దరశిలో చేదు ఫలితాలు చూస్మ. మని్సపాలిటీలో ఘోర పరాజయం తరావాత 
చాల్ కలం నేను చాల్ ఆవేదనకు గురకవడం జరగింది. ఆ సమయంలో దరశి నియోజకవరాగానికి చెందిన నాయకులు, 
కర్కరతులు ననుని దరశికి మీరు రావాలి అని కోరగా వచా్చను. నేను దరశి కోరుటులో 2 దశాబాదాలుగా నాయ్వాదిగా 
ఉనానిను. అందువలన పరచయాలు, అభిమానులు, మిత్రులు బంధువులు అధికంగా ఉనానిరు. నాకు ఆరోజు నుంచి 
నిత్ం పార్టు కోసం పని చేసే కర్కరతులు అండగా ఉనానిరు. వారకి ప్రతి విషయంలో వెనునిదనునిగా ఉనానిను. దరశి 
నియోజకవరగాంలో జనసేన ఒకకా తిరుగులేని శకితుగా మారుతూ ప్రత్రథి గుండెలోలా రైలు పరుగులు మొదలయా్య. 
రోజు రోజుకి ఆదరణ బాగా పెరుగుతుంది. ప్రజలోలా చైతన్ం కలిగించి పార్టు స్ద్ంతాలు వివరంచి మరయు 
కళ్్ణ్ గారు చేస్తునని సేవాకర్క్రమాలు చూస్, ఈ పాలకుల నియంత పాలన విస్గుచెంది జనసేన పార్టులో 
భార్గా దరశిలో చేరకలు జరుగుతునానియ. రాబోయే ఎనినికలోలా దరశి గడడాలో జనసేన జండ్ ఎగరబోతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టుని ప్రజలలోకి బలంగా తీస్కెళ్ళందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేస్తునని సేవాకర్క్రమాలను 

తెలియచేయగలరు?

నాగరాజు: పార్టుని గ్రామీణ ప్రాంతాలోలా నుంచి బలంగా తయారు చేసే విధమగా నిత్ం ప్రజలోలా ఉంటూ, వార 

సమస్లు తెలుస్కుంటూ, వాటి పరష్కారానికి కృషి చేస్తు, ఆపదలో వారకి అండగా ఉంటూ జనసేన పల్లాబాట, 
ఇంటింటికి జనసేన, పార్టు జండ్ ఆవిషకారణలు, కర్కరతుల సమావేశాలు అంటూ వివిధ కర్క్రమాలు రూప కల్న చేస్ 
వాటి దవారా ప్రజలోలాకి చేరువగా వెళలా ప్రయతనిం చేయడం జరుగుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున చేసే కర్క్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకరస్తురు? మీరు 

జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకరాలు అందిస్తురు?

నాగరాజు: జనసేన పార్టుకి కర్కరతులే బలం నాకు మొదటి రోజు నుంచి ప్రతి విషయంలో సహకరస్తు 

పార్టు అభివృది్ కోసం కర్కరతులు కృషి చేస్తునానిరు. వారు నిస్వారథింగా ప్రజల మధ్ ఉంటూ నాకు 
మరంత ఉత్తుజం నింపుతునానిరు. వారకి నేను ప్రతి విషయంలో అండగా ఉంటూ వారకి నాయకతవా 
లక్షణాలను అలవరు్చకోనే విధమగా శిక్షణా తరగతులు ఏరా్ట చేయడం జరుగుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టుని ఆర్కంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెటిటున “నా సేన కోసం నా 

వంతు” ను ఏ విధంగా మందుకు తీస్కెళ్తునానిరు?

నాగరాజు:నా సేన కోసం నా వంతు కర్క్రమంలో భాగంగా నా వంతుగా నా పరధిలో నా సహకరం 
అందించడం జరగింది. ప్రజలోలా మరయు పార్టు కర్కరతులలో ఒక అవహగాహన తెచి్చ పార్టుకి అండగా వార పరధిలో సహాయం అందించేల్గా ప్రతీ గ్రామీణ ప్రాంతాలోలా సైతం 
కర్క్రమం చేపటటుడం జరగింది. జనసేన పార్టు అనేది పేదవాడి పార్టు.

శతఘ్నిన్యూస్: దరశిలో జనసేనను బలోపేతం చేయడ్నికి ఏ విధంగా ప్రయతినిస్తునానిరు? జనసేనలోకి ఇతర నాయకులను ఆహావానించే ప్రయతానిలు ఏమైనా చేస్తునానిరా? 

నాగరాజు:దరశి నియోజకవరగాంలో జనసేన పార్టు అభివృది్కి మంచి ప్రణాళికలతో మందు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ప్రజలోలా కూడ్ మంచి ఆదరణ, అభిమానం కనపడుతుంది. పార్టు పటలా 

అభిమానంతో మరయు నాకు ఉనని వ్కితుగత పరచయాలతో వివిధ పార్టులో ఉనని సదుగాణం కలిగిన నాయకులు పార్టులోకి ఆహావానం పలకడంతో పాట నిత్ం ప్రజ్ సమస్లపై పోరాటం 
చేస్తు ప్రజదరణ పందుతూ, దినదిన అభివృది్ చెందుతూ దరశిలో జనసేన పార్టు తిరుగులేని శకితుగా మారుతుంది. వరుస చేరకలతో మరంత బలం పుంజుకుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటునటవంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?

నాగరాజు: జనసేన కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర ఒక ఉననితమైన కర్క్రమం. ప్రస్తుతం ఉనని నాయకులలో రైతు 

ఘోష పటిటుంచుకునే వారు లేరు. ఆత్మహత్ చేస్కునని కౌలు రైతు కుటంబాలను ఆదుకోవడం కోసం సంత 
కష్టురజితం కుటంబానికి లక్ష రూపాయల ఆర్కస్యం అందించడం అనేది చినని విషయం కదు. అది మా 
అధినాయకుడు కళ్్ణ్ గారకి మాత్రమే స్ధ్ం. అంత్కకుండ్ వార పిలలాల చదువు, భవిష్త్ కోసం నిధి 
ఏరా్ట చేస్తునానిరు. అంత ఉననితమైన మనస్ కలిగిన వ్కితు మా నాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టు కూడ్ చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్తవా కర్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం?

నాగరాజు: కర్కరతుల కుటంబాల శ్రేయస్్స కోరే నాయకుడు మా నాయకుడు పవన్ కళ్్ణ్ గారు. కబటిటు క్రియాశీలక సభత్ం ఆలోచన చేశారు. ప్రమాద భీమా ఇస్తు కుటంబాలకు 

పెదదా కడుకు అవుతూ, అండగా ఉంటూ వార సంత డబ్బుతో ఇన్్సరన్్స చేయస్తునానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కర్క్రమం దవారా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతునానిరు?

నాగరాజు: ఒక మఖ్మంత్రి మరయు ప్రభుతవాం చేయవలస్న పని పవన్ కళ్్ణ్ గారు చేస్తునానిరు. వార సమస్లపై స్ందిస్తునానిరు. ఆయా ప్రభుతవా 

అధికరులకు ఈ సమస్లను జనసేన పార్టు నుంచి చేరవేస్
పరష్కార దిశగా అడుగులు వేస్తునానిరు. జనవాణి కర్క్రమం దవారా ఇప్టికే చాల్మంది తమకు మేలు జరగిందని చెప్డం మనం కళ్్ళరా చూస్తునే 

ఉనానిం. ఈ మధ్కలంలో ఒక సైనికుడి భూమిని రాజకీయ నాయకులు ఆక్రమించుకునానిరని, ఆ సైనికుడు పవన్ కళ్్ణ్ గార దగగారకు వచి్చ మీరే 
నా్యం చేయాలి స్ర్ అని విననివించుకుంటే కేవలం అతని
సమస్ని “జనవాణి” కర్క్రమం దవారా తీర్చన విధానం మనమంతా చూస్ం. ఇటవంటి సమస్లిని “జనవాణి” కర్క్రమం దవారా చాల్ 
పరషకారంచడం జరగింది.
 

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కరా్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?

నాగరాజు: రాబోయే ఎనినికలోలా అధికర, ప్రతిపక్ష పార్టులకు ధీటగా జనసేన పార్టు కూడ్ నిలబడబోతుందని నిస్సందేహంగా చెప్గలను. అనిని కుల్లను, 
మతాలను కలుపుకని రాబోయే ఎనినికలోలా జనసేన పార్టు జండ్ను దరశి నియోజవరగాంలో ఎగరవేసే దిశగా అడుగులు వేస్తు మందుకు వెళ్తునానిను. 
జనసేన పల్లాబాట, ఇంటింటికి జనసేన కర్క్రమాలను మరంత బాగా చేస్తు జనసేన పార్టుని బలోపేతం చేసేందుకు 
మరంత ఉధృతంగా పని చేస్తును. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శనివారం, 29 అక్టో బర్ 2022

శతఘ్నిన్యూస్: తవారలో పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభం కబోతుంది దని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?

నాగరాజు: పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభించాక ఒకటి బాగా కనపడుతుంది. అదేమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 

రాజకీయాలు పవన్ కళ్్ణ్ యాత్రకు మందు యాత్రకు తరావాత అననిటలా చెపు్కోవచు. యాత్ర ప్రారంభమైన 
తరావాత జనసేనలో చేరకలు ఎల్ ఉంటాయో నేను చెప్కకారేలాదు. మీ ఊహకే వదిలేస్తునాని... పవన్ కళ్్ణ్ 

యాత్ర ఒక ప్రభంజనానిని సృషిటుంచబోతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టు లేదు? మీడియా సపోర్టు లేకపోయనా మీరు గ్రామస్థియ 

వరకు వెళ్ళగలుగుతునానిరా?

నాగరాజు: జనసేనకి మీడియా సపోర్టు లేకపోవడమేమిటండి? కేవలం అధికర పార్టులకు కమ్మ 

కసే మీడియా సపోర్టు మాత్రమే లేదు. మాకు ఒకోకా జనసైకుడు ఒకోకా మీడియా. సోషల్ మీడియాలో 
జనసేనకు ఉనని సపోర్టు ఏ ఇతర పార్టులకు లేదు. ఇంక మీల్ంటి వార సపోర్టు కుడ్ జనసేనకు 
మెండుగా ఉంది. 

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనానిరు?

నాగరాజు: రాస్పెటటుకోండి 2024లో జనసేన జండ్ ఎగురుతుంది. పవన్ కళ్్ణ్ గారు 

మఖ్మంత్రిని చేయడ్నికి దరశి నియోజకవరగా గెలుపుని ఒక బహుమతిగా అందించబోతునానిను. 
2024లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ మఖ్మంత్రి. వేరే ఆలోచనే లేదు.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?

నాగరాజు: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్ణ్ ను మఖ్మంత్రిని చేసేందుకు మీ ఉడుత స్యం కంటికి కనిపించకపోయనా 
మీరు పడే శ్రమ నేను అర్ం చేస్కోగలను. ఈ సందర్ంగా మిమ్మలిని అభినందిస్తునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచే్చ సందేశం?

నాగరాజు: శతఘ్ని న్్స్ దవారా పాఠకులకు నేను తెలియజేస్తుంది ఏమిటంటే 25 కేజీల బియ్ం కోసం కదు మన పిలలాల 25 సంవత్సరాల భవిష్తుతు కోసం ఆయన అవినీతిపై 
రాజీలేని పోరాటం చేస్తునానిరు. అల్ంటి నిజ్యతీ పరునికి మనం అండగా నిలబడిత్ అదు్తాలు సృషిటుస్తురు. కనుక ఒకకా అవకశమివావాలి్సందిగా కోరుకుంటనానిను. ధన్వాదమలు.

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