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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..  

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ గారిని ముఖయూమంత్రిని చేయాలనే ధ్యూయంతో 
ముందుకు సాగుతూ జనసేన తరపున జడిపాటసి గా బరిలో దిగినటువంటి 

ప్రకాశం జిల్్ల ఒంగోలు పక్కన పొననిలూరు మండలం చెరుకూరు గ్రామానిక్ 

చెందినటువంటి “కనపరితు మనోజ్ కుమార్” గారితో ఈ నాటి 

మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే 

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

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం కనపర్తి మనోజ్ కుమార్ గారు, మీ గుర్ంచి మీ కుటంబ నేపథ్ం గుర్ంచి చెప్ండి ?
మనోజ్ కుమార్: నా పేరు కనపర్తి మనోజ్ కుమార్, నేను 1991న జూనె 10వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 
ప్రకాశం జిల్లోలో, ఒంగోలు పకకాన, పొన్నలూరు మండలం చెరుకూరు గ్రామంలో జన్మంచాను. 
కనపర్తి అచ్చయ్ మా తాతగారు, మా తాతగార్కి ఏడుగురు సంతానం, నలుగురు మగవాళ్ళు, 
ముగుగురు ఆడవాళ్లో. ఆ నలుగుర్లో పెద్దవాడు మా నాన్నగారు, మా నాన్నగార్ పేరు 
కనపర్తి పెద్ద మాల్్ద్రి, మా అమ్మగార్ పేరు కనపర్తి నరసమ్మ,  మా అమ్మ నాన్నలకు 
మా అకకా కండమ్మ మర్యు నేను ఇద్దరం సంతానం మాత్రమే, మా అకకా పెద్దది, 
నేను చిన్నవాడిన, నేను ఎం.బి.ఏ వరకు చదువుకునా్నను, స్ఫ్ట్వేర్ ఉద్్గం చేస్తి 
మర్యు కందుకూరులో వా్పారం చేస్తి జీవనాన్న స్గిస్తినా్నను,    నాకు 11-
12-2020న  వంకటలక్ష్మి అనే అమా్మయితో వివాహం జర్గింది. 13-09-
2022న నాకు మగబిడ్డ జన్మంచాడు. మాది ఉమ్మడి కుటంబం, ఈరోజుకి మా 
నాన్న వాళ్లో నలుగురు అన్నదము్మలు కలిసే ఉంటారు, ఎంతో అనో్న్మైన 
కుటంబం,  మా ఊర్లో “కనపర్తి అచ్చయ్ గార్ కుటంబం” అంటే బంగారు 
కుటంబం అన పిలుస్తిరు. ఒకకా మాటలో చెపా్లి అంటే, “కనపర్తి అచ్చయ్ 
గార్ బంగారు కుటంబం” అంటే చుటట్పకకాల తెలియన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. 
మా కుటంబం ప్రేమ, అనురాగం, ఆపా్యత, మంచి, మమతాను రాగాలు, బంధం, 
అనుబంధం, రుణబంధం, తా్గం, కల్మషం లేన వ్కితిత్ం, జాలి, దయ, కరుణ, చిరునవు్ 
అనే పదాలకు పుట్ట్నలులో “కనపర్తి అచ్చయ్ గార్ బంగారు కుటంబం” ఈరోజులోలో  ఉమ్మడి 
కుటంబం ఉండటం చాల్ అరుదు, కనపర్తి పెద్ద మాల్్ద్రి (నానా్న), కనపర్తి చిన్నమాల్్ద్రి 
(బాబాయ్), కనపర్తి నారాయణ(బాబాయ్),కనపర్తి మలిలోకారుజున(బాబాయ్), పారాబత్తిన గోవిందయ్ 
(బావ గారు) ఈ ఐదుగురు నా జీవితానకి పునాది, నాకు ధైర్ం, నాకు ఆదర్ం, నాకు కండంత బలం, నను్న నడిపిస్తిన్న మనుషుల రూపంలో ఉన్న దేవుళ్ళు వీళ్ళు.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానకి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు 
స్ఫూర్తి ఎవరు..?
మనోజ్ కుమార్: నేను ఒక దళిత కుటంబానకి చెందిన వ్కితిన,  ఎస్సీ మాల కులంలో జన్మంచిన 
వాడిన, నేను చిన్నతనం నుండి చుటట్పకకాల పర్స్థితులను గమనంచిన వాడిన, దళితులను 
హీనంగా, అవమానకరంగా, అంటరాన వాళ్ళుగా చూస్తి ఉండేవాళ్ళు అగ్రకులస్తిలు, అన్న చూస్ 
చలించిపోయేవాడిన, మా దళితులందరూ కన్్నళలోను మంచిన్ళ్లోగా మలుచుకన తాగుతున్న రోజులవి,   
అగ్రకులస్తిలకి, దళితులకి మధ్ తేడా ఏంట్ అన ఆలోచించేవాడిన. దేవుడు అందర్కీ జన్మనచా్చడు. 
అందర్కీ ఒకే విధంగా శరీరాన్న కలి్ంచాడు. అగ్రకులస్తిలు దగగుర అధికారం, ఆస్తిలు, డబ్బులు ఉండేవి. 
మా దళితులు దగగుర అవేమీ ఉండేవి కాదు. అగ్ర కులస్తిల దగగుర మా దళితులందరూ బానస బ్రతుకులు 
బ్రత్కే వాళ్ళు.  చిన్నప్ట్నుండి చూస్న సంఘటనలకు మారు్ తీస్కురావాలి అన నర్ణయించుకునా్నను.

కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమైంది?
మనోజ్ కుమార్: నేను మొదట్ నుండి చిరంజీవి గార్కి పెద్ద అభిమానన, పవన్ కళ్్ణ్ గార్ వ్కితితా్నకి ఇంకా 
పెద్ద అభిమానన, వీర్ద్దర్ పుట్ట్నరోజులు ప్రత్ సంవతసీరం నేను జరపడం జరుగుతుంది. 2015 వ సంవతసీరంలో 
నేను ఎం.బి.ఏ పూర్తి చేశాను. తరువాత ఉద్్గం చేస్తి ఖాళీ సమయంలో జనసేన పారీట్ కార్క్రమాలకు వళ్లోలి 
అన నర్ణయించుకునా్నను. నాకంటూ నాపైన నాయకులు ఎవరూ లేరు. నాకు నేనే ఒక నాయకుడిగా 
తయారవా్లన ఆ సమయంలోనే నర్ణయించుకునా్నను. చిన్నచిన్న సేవా కార్క్రమాలు చేస్తి నాకంటూ 
ఒక గుర్తింపు తెచు్చకునా్నను.    అల్ జనసేన పారీట్లో నా ప్రయాణం 2015 వ సంవతసీరంలో మొదలు 
పెటాట్ను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గార్ నాయకత్ంలో మీకు నచి్చన అంశాలేమిట్?
మనోజ్ కుమార్:కుల్ల మధ్ ఐక్త మర్యు మతాల మధ్ ఐక్త, అన్న కులస్తిలు ఒకటే, ప్రత్ 
ఒకకారూ సమానమే,   అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్ట్ బీస్లకు రాజా్ధికారం కావాలి, నాయకత్ లక్షణాలు 
కావాలి, వనుకబడిన ప్రత్ ఒకకారు అభివృదిధి చెందాలి,  అదేవిధంగా దేశ నాయకుల స్ఫూర్తితో జనసేన 
పారీట్న నడుపుతునా్నరు. పవన్ కళ్్ణ్ గార్లో మొదలైన అంశాలు నాకు బాగా నచి్చ, నేను విపరీతంగా 
ప్రభావితుడిన అయా్ను. పవన్ కళ్్ణ్ గార్ నాయకత్ంలో ఆయన తీస్కున్న ప్రత్ అంశం ఎంతో 
స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటంది, ఆయన తీస్కున్న ప్రత్ ఒకకా నర్ణయానకి నేను మద్దతుగా ఉంటాను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన పారీట్ స్దాధింతాలపై మీ అభిప్రాయం ఏమిట్ ?
మనోజ్ కుమార్: పవన్ కళ్్ణ్ గారు జనసేన పారీట్ పెట్ట్ంది స్దాధింతాలతో కూడిన రాజకీయం చేయాలన, 

రాబోయే తరానకి కూడా అభివృదిధి చేస్ చూపించాలి అనే ఆలోచనతోట్ జనసేన పారీట్ పెటట్డం జర్గింది. 
జనసేన పారీట్ 7 స్దాధింతాలు చాల్ ఆదర్ంగా విలువలతో కూడినవి, కుల్లను కలిపే ఆలోచన విధానం, 

మతాల ప్రస్తివన లేన రాజకీయం, భాషలి్న గౌరవించే స్ంప్రదాయం, సంసకాృత్న కాపాడే సమాజం, 
ప్రాంతీయతను విస్మర్ంచిన జాత్యవాదం, అవిన్త్పై రాజీలేన పోరాటం, పరా్వరణాన్న పర్రక్ంచే 
అభివృదిధి ప్రస్థినం మొదలైనవి.

శతఘ్నిన్యూస్: కండేపి నయోజకవరగుంలో జనసేనకు ప్రజలోలో స్ందన ఎల్ ఉంది ?
మనోజ్ కుమార్: 2019 ఎన్నకలకు ముందుతో పోలు్చకుంటే,   ప్రస్తితం చాల్ చాల్ మారు్ వచి్చంది. 

ప్రజలోలో జనసేన పారీట్కి అనూహ్మైన స్ందన లభించింది. మర్ ముఖ్ంగా దళితులోలో మారు్ వచి్చంది. 
జనసేన ప్రభావం బాగా ఉంది. అధికారులను మర్యు రాజకీయ నాయకులను నలదీస్ ప్రశ్నంచే స్థియికి 

జనసేన ప్రభావం చూపుతుంది ప్రజలోలో 2024 ఎన్నకలోలో కండేపి నయోజకవరగుంలో జనసేన పారీట్ కచి్చతంగా 
విజయం స్ధిస్తింది.

శతఘ్నిన్యూస్:  పారీట్న ప్రజలోలోకి బలంగా తీస్కెళలోందుకు జనసేన తరఫున మీరు చేస్తిన్న సేవా కార్క్రమాలను తెలియజేయగలరు ?
మనోజ్ కుమార్: కరోనా సమయంలో ప్రకాశం జిల్లోలో కండేపి నయోజకవరగుంలో సేవా కార్క్రమాలకు పెట్ట్ంది పేరు కనపర్తి మనోజ్ కుమార్ బృందం. కరోనా 
సమయంలో నేను చేస్న సేవా కార్క్రమాలు ప్రకాశం జిల్లోలో ఎకకాడా జరగలేదు. ఇలులో లేన వార్కి ఇలులో కట్ట్ంచే దిశగా ప్రభుత్ంతో పోరాడాను. సరైన రహదార్ లేకపోతే 
రహదార్ వేసే విధంగా పోరాటం చేశాను. పింఛనులో రాన వార్కి కూడా పింఛను వచే్చ విధంగా చేశాను. పంచాయతీ పర్ధిలో ఉన్న సర్ంచులతో మాటాలోడి వీధిలైటలో 
వేయించాను. మరీ ముఖ్ంగా దళితులకు అండగా నలబడా్డను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేన తరఫున చేసే కార్క్రమాలకు జనసైనకులు ఏ విధంగా 
సహకర్స్తిరు? మీరు జనసైనకులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు 
అందిస్తిరు?
మనోజ్ కుమార్: మనం చేసే పనలో నజాయితీ ఉంటే, ధర్మంగా మనం 
పోరాడుతుంటే, అనా్యాన్న ఎదిర్స్తి ఉంటే, జనసైనకులు మన వనకే 
ఉంటారు. నేను చేసే పోరాటంలో భాగస్్ములు అవుతారు. నాకు అండగా 
నలబడతారు. అదేవిధంగా జనసైనకులకు కూడా నేను అండగా ఆదర్ంగా 
ఉంటాను. అనా్యం ఎకకాడ జర్గితే అకకాడ నేను ప్రత్క్షమవుతాను. నా్యం 
కోసం పోరాటం చేస్తిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పారీట్న ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెట్ట్న 
“నా సేవ కోసం నా వంతు” ను  ఏ విధంగా ముందుకు తీస్కెళ్తినా్నరు? 
మనోజ్ కుమార్: కోటలో సంపాదన వదులుకన స్మాన్ మానవుడు కోసం వచి్చన పవన్ కళ్్ణ్ గార్ కోసం స్మాన్ మానవులు కూడా అండగా నలబడతారు. మా 
నయోజకవరగుంలో ప్రత్ ఒకకారూ తమకు తోచిన సహాయం పారీట్కి చేయడం జర్గింది. అదేవిధంగా సోషల్ మీడియాలో కూడా విపరీతంగా సరుకాయులేషన్ చేయడం జర్గింది. 
నేను, నా వంతు బాధ్తగా పారీట్కి నేను అండగా నలబడా్డను,  రాబోయే రోజులోలో కూడా అండగా ఉంటానన మీకు హామీ ఇస్తినా్నను. కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...
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మంగళవారం, 01 నవంబర్2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: : కండేపిలో జనసేనను బలోపేతం చేయడానకి ఏ విధంగా ప్రయత్్నస్తినా్నరు?  జనసేనలోకి ఇతర 
నాయకులను ఆహా్నంచే ప్రయతా్నలు ఏమైనా చేస్తినా్నరా?
మనోజ్ కుమార్: నేను 2015 నుండి కండేపి నయోజకవరగుంలో పారీట్ కోసం కషట్పడుతూ ఉనా్నను. 2019లో 
ఎమ్్మలే్ అభ్ర్థిగా పోటీ చేయాలన నర్ణయించుకునా్నను. ఆ సమయంలో కూటమి ఉండటం వలలో బిఎస్్ పారీట్కి 
ట్కెట్ ఇవ్డం జర్గింది. అయినా సరే నేను నరుతాసీహం చెందలేదు. ఎందుకంటే నేను ఎంచుకున్న ప్రయాణం 
స్దీర్ఘమైన ప్రయాణం. కంతమంది ముఖ్ నాయకులను మర్యు ఇతర పారీట్ నాయకులను కూడా పారీట్లోకి జిల్లో 
అధ్క్షుడి సమక్షంలో ఆహా్నంచడం జర్గింది. జనసేన పారీట్ స్దాధింతాలకు ఆకర్షితులైన ప్రత్ ఒకకార్న పారీట్లోకి 
ఆహా్నస్తిను.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనసేనాన తలపెట్ట్నటవంట్ “కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర” గుర్ంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
మనోజ్ కుమార్: భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ పారీట్ నాయకుడు చేయన మంచి పనన చేస్న వ్కితి పవన్ కళ్్ణ్ 
మాత్రమే, అధికారం లేకుండా, ఒక ఎమ్్మలే్ కూడా లేకుండా తన కష్ట్ర్జుతంతో సంపాదించిన డబ్బులను చనపోయిన 
కౌలు రైతులకు ఇవ్టం భారతదేశంలోనే చాల్ అరుదైన సంఘటన ఇది. ప్రత్ ఒకకా రాజకీయ నాయకుడు పవన్ 
కళ్్ణ్ గార్న ఆదర్ంగా తీస్కోవాలి.  అధికారంలో లేకుండానే ఇన్న సేవా కార్క్రమాలు చేస్తి ఉంటే,  అధికారం 

వసేతి కచి్చతంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ అభివృదిధి చెందుతారు అనే నమ్మకం మా జనసైనకులు అందర్కీ మర్యు ప్రజలకు ఉంది. రైతుల కన్్నళ్లో తుడిచిన వ్కితి పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు,   జగన్ ప్రభుత్ం పూర్తిగా విఫలం అయింది. రాబోయే ఎన్నకలోలో జగన్ గార్కి పెద్దగా ఓట్ంగ్ శాతం రాకపోవచు్చ. ఏ ఒకకార్కి నా్యం చేయలేదు ఈ 
జగన్ గార్ ప్రభుత్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పారీట్ కూడా చేయనటవంట్ క్రియాశీలక సభ్త్ కార్క్రమాలపై మీ అభిప్రాయం?
మనోజ్ కుమార్: క్రియాశీలక సభ్త్ం అనే కార్క్రమం చాల్ ముఖ్మైనది, పారీట్ కార్కరతిలకు మర్యు 
వార్ కుటంబ సభు్లకు అండగా ఉండేందుకు ఈ క్రియాశీలక సభ్త్ం ద్హదపడుతుంది,   
ఇటవంట్ గొప్ కార్క్రమం ఒక జనసేన పారీట్కి మాత్రమే స్ధ్ం.  రాబోయే రోజులోలో పవన్ కళ్్ణ్ 
గార్ గొప్తనం యావతుతి భారతదేశ మొతతిం చెపు్కుంటారు. ప్రత్ ఒకకా జనసైనకుడికి క్రియాశీల 
సభ్త్ం అనేది చాల్ ముఖ్ం.

శతఘ్నిన్యూస్:  జనవాణి కార్క్రమం దా్రా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందన 
అభిప్రాయపడుతునా్నరు?
మనోజ్ కుమార్: ప్రత్ ఒకకా స్మాన్ మానవుడికి జనవాణి కార్క్రమం దా్రా కచి్చతంగా మేలు 
జరుగుతుంది, స్మాన్ మానవుడి సమస్లు తెలుస్కోవడానకి జనవాన కార్క్రమం ఏరా్ట చేయడం 
జర్గింది. ఇటవంట్ గొప్ కార్క్రమం మన రాష్ట్రంలో ఇప్ట్ వరకు జరగలేదు. జనవాణి కార్క్రమం 
దా్రా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో స్మాన్ మానవుల దృష్ట్లో పవన్ కళ్్ణ్ గారు నజంగా దేవుడు అయా్డు.

శతఘ్నిన్యూస్: కండేపి నయోజకవరగుంలో ప్రధానంగా ఉన్న సమస్లు ఏమిట్?  వాట్న పర్షకార్ంచేందుకు ప్రభుత్ంపై ఏ విధంగా ఒత్తిడి తీస్కురానునా్నరు?
మనోజ్ కుమార్: మా కండేపి నయోజకవరగుం సమస్లకు పుట్ట్న ఇలులో, రాజకీయ నాయకులు మారుతునా్నరు. రాజకీయ పారీట్లు మారుతునా్నయి కాన్ ప్రజల బ్రతుకులు 
మాత్రం మారటం లేదు, రహదారులు పర్స్థిత్ అధా్నంగా ఉనా్నయి. సంగమేశ్రం ప్రాజెకుట్ దశాబా్దల నుండి పూర్తికాలేదు, సరైన హాస్్టల్సీ లేవు, మంచి విద్ వ్వసథిలు 
లేవు. రైతులకు స్గున్రు అందటం లేదు. ప్రజలకు సర్గాగు త్రాగున్రు రావడం లేదు. కన్న కన్న గ్రామాలకు విదు్త్ సౌకరా్లు కూడా లేవు, ఇంతట్ దీనమైన పర్స్థిత్లో 
వనుకబడి కండేపి నయోజకవరగుం ఉంది. నేను స్యంగా వళిలో త్ర్గి ఎనో్న సమస్లను పర్షకార్ంచే దిశగా అధికారుల పైన నాయకులు పైన ఒత్తిడి తెచి్చ కన్న కన్న 
సమస్లకు పర్ష్కార మారాగులు చూపించడం జర్గింది జనసేన పారీట్ దా్రా.

శతఘ్నిన్యూస్:  పారీట్న బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత “నా సేన 
కోసం నా వంతు” అనే కార్క్రమాన్న ప్రారంభించారు కదా...!  ఈ 
కార్క్రమాన్న ఏ విధంగా ముందుకు తీస్కెళ్తునా్నరు ?
మనోజ్ కుమార్: జనసేన పారీట్ అంటేనే స్మాను్డు పారీట్, ఒక 
స్మాను్డు పారీట్న స్మాన్ మానవులు కచి్చతంగా అండగా 
ఉంటారు, నేను ఉన్నటవంట్ కండేపి నయోజకవరగుంలో నా టీం 
పదిమంది సభు్లు కలిస్ సోషల్ మీడియాలో ప్రత్ ఒకకార్కి తెలిసే 
విధంగా చేస్తినా్నరు. పారీట్కి అండగా ఉంటనా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్:  మీ భవిష్తుతి కారా్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
మనోజ్ కుమార్: పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆశీర్దించి నాకు అవకాశం ఇసేతి 2024లో కండేపి నయోజకవరగుంలో ఎమ్్మలే్ అభ్ర్థిగా పోటీ చేస్తిను, కచి్చతంగా విజయం 
స్ధిస్తిను. అనా్యం పైన నా్యం కోసం అలుపెరగన పోరాటం చేస్తిను. ప్రత్ ఒకకా స్మాన్ మానవుడు అభివృదిధి చెందేల్ చేస్తిను, అధికారం ఉనా్న లేకపోయినా 
ప్రజలందర్కీ నేను అండగానే ఉంటాను. ప్రజా సమస్ల కోసం గళమ్త్తి పోరాడుతాను.

కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...
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కొనసాగింపు తదుపరి పేజీలో...

శతఘ్నిన్యూస్: త్రలో పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతోంది, దాన 
ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతుందన మీ అభిప్రాయం ?
మనోజ్ కుమార్: కచి్చతంగా పవన్ కళ్్ణ్ గార్ యాత్ర వలన చాల్ చాల్ 
మారు్లు వస్తియి. ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడతారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక కతతి 
ఒరవడి మొదలవుతుంది. జనసేన విజయం స్ధించడానకి ఈ యాత్ర చాల్ 
ముఖ్మైన పాత్ర పోష్స్తింది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్ట్ లేదు?  మీడియా సపోర్ట్ లేకపోయినా 
మీరు గ్రామస్థియి వరకు వళలోగలుగుతునా్నరా?
మనోజ్ కుమార్: వాసతివాలు చెపా్లంటే జనసేన పారీట్కి మీడియా సపోర్ట్ 
అవసరం లేదు. ఒకకాకకా జనసైనకుడు ఒకకాకకా మీడియా ఛానల్, ఒకకాకకా జనసైనకుడు ఒకకాకకా నూ్స్ పేపర్, జనసేన పారీట్కి జనసైనకులే సపోరుట్, ప్రస్తితం నేను ప్రత్ 
గ్రామానకి వళళుగలుగుతునా్నను, ప్రత్ గ్రామంలో జనసైనకులు ఉనా్నరు,  ప్రస్తితం ప్రత్ గ్రామంలో మారు్లు వచా్చయి, గ్రామస్థియి నుండి జనసేన పారీట్ బలపడుతూ 
వస్తింది. కంతమంది వ్కుతిలు కావాలన గ్రామస్థియిలో జనసేన పారీట్ లేదు అన తపు్డు ప్రచారం చేస్తినా్నరు. గ్రామస్థియిలో జనసేన పారీట్కి చాల్ బలం ఏర్డింది,  
దాన ప్రభావం 2024 లో ప్రజలకు అరథిమవుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్:  2024లో  ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతుందన మీరు అనుకుంటనా్నరు?
మనోజ్ కుమార్: నేను ఈరోజు చాల్ గర్ంగా గొప్గా చెబ్తునా్నను మీకు 2024లో జనసేన పారీట్ 
అధికారంలోకి వస్తింది.   ప్రత్ ఒకకా స్మాన్ మానవుడు జనసేన పారీట్కి అండగా ఉనా్నరు. మర్యు 
ముఖ్ంగా ఎస్సీ ఎస్ట్ బీస్లు జనసేన పారీట్కి ఎనె్నముకల్గా ఉనా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్:  ముతతిరాశపాలం నుండి పొన్నలూరు వరకు ప్రధాన రహదార్ ఏర్డడానకి ముఖ్ 
కారణం మనోజ్ కుమార్ అన సరే్లో చెప్డం జర్గింది, ఇది మీకు ఎల్ స్ధ్మైంది?
మనోజ్ కుమార్: ఇది మాత్రం వాసతివం, దాదాపు ఈ ప్రధాన రహదార్ బ్రిట్ష్ కాలం నాట్ది, ఎనో్న 
సంవతసీరాల నుండి రాజకీయ పారీట్లు మర్యు రాజకీయ నాయకులు మారుతునా్నరు కాన్ ఈ 
రహదార్న మాత్రం ఎవరు పట్ట్ంచుకోవడం లేదు, నాయకులకు పొతుతిలు కుదరక, కమీషనులో కుదరక 
నమ్మకు న్రెత్తినటలో ఉండేవారు.    నేను జనసేన పారీట్ నుండి గత రెండు సంవతసీరాల నుండి ఈ ప్రధాన 
రహదార్ ఏర్డడానకి కృష్ చేశాను. ఈ రహదార్ వనుక నా రెండు సంవతసీరాల కృష్ ఉంది. ప్రత్నత్ం 

ఈ రహదార్లో అధికారులు నాయకులు ప్రయాణిస్తి ఉంటారు. కాన్ ఎవరు పట్ట్ంచుకోరు.    ఈ రహదార్ కోసం నేను నరాహార దీక్ష చేయడం జర్గింది. రా్లీలు 
చేయడం జర్గింది. ధరా్నలు చేయడం జర్గింది. కలకట్ర్ గార్కి అరీజులు ఇవ్డం జర్గింది.

శతఘ్నిన్యూస్:  “నత్” అనే 18 నెలల చిన్న పాపకి లక్ష రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం 
మీరు జనసేన పారీట్ నుండి చేశారు అన తెలిస్ంది
మనోజ్ కుమార్: అవును, నత్ అనే 18 నెలల చిన్న పాప హైదరాబాదులో తన 
ఇంట్లో మ్టలో మీద నుండి కింద పడటం జర్గింది. డాకట్రులో వైదా్నకి చాల్ ఖరు్చ 
అవుతుంది అన చెపా్రు,  ఆ పాప తలిలోదండ్రులు నా దగగురకు వచి్చ జర్గింది మొతతిం 
చెపా్రు,  నేను వంటనే స్ందించి మన జనసైనకులు దా్రా 40 వేల రూపాయలు 
వంటనే అందించాను. తరువాత మా బాబాయ్ “కనపర్తి నారాయణ” గారు 60000 
రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేశారు,   అల్ మొతతిం కలిపి లక్ష రూపాయలు నత్ వైదా్నకి అందించడం జర్గింది.

శతఘ్నిన్యూస్:  కనపర్తి అచ్చయ్ గార్ కుటంబం పేరుమీద సేవాట్రస్ట్ ఏరా్ట చేయాలన అనుకుంటనా్నరా?
మనోజ్ కుమార్:  అవును, రాబోయే రోజులోలో మా తాతగార్ పేరు మీద కనపర్తి అచ్చయ్ గార్ బంగారు కుటంబం 
సేవా ట్రస్ట్ అన ఏరా్ట చేస్, ఎనో్న సేవా కార్క్రమాలు చేయాలన ఉంది. దానకి మా కుటంబం మొతతిం నాకు 
మద్దతుగా కూడా ఉంటారు. రాబోయే రోజులోలో కచి్చతంగా నేను ఎనో్న ఎనె్ననో్న సేవా కార్క్రమాలు ఈ ట్రస్ట్ దా్రా 
చేస్తిను.

శతఘ్నిన్యూస్: “కనపర్తి నారాయణ”గారు మీ కుటంబంలో ఒక “పెదరాయుడు” అన మాకు తెలిస్ంది నజమేనా? 
మనోజ్ కుమార్: అవును, కనపర్తి నారాయణ గారు మా బాబాయ్,  మా తాతగార్ తరా్త మా కుటంబంలో ఎంతో బాధ్తగా ఉంటూ మా కుటంబం మొతాతిన్న 
నడిపిస్తిన్న వ్కితి ఆయన, ఈరోజు మాకు సమాజంలో పేరు ప్రఖా్తలు వస్తినా్నయంటే దానకి మూల కారణం కనపర్తి నారాయణ గారు. ఆయనంటే మా కుటంబం 
మొతాతినకి ఈరోజుకి భయం మర్యు గౌరవం. ఆయన ఒక నర్ణయం తీస్కునా్నడు అంటే కుటంబం మొతతిం ఆ నర్ణయానకి కటట్బడి ఉంటాము. మీరన్నటలో మా కనపర్తి 
అచ్చయ్ గార్ బంగారు కుటంబానకి కనపర్తి నారాయణ గారు పెదరాయుడు ల్ంట్వారు.

శతఘ్నిన్యూస్:  2024లో మీరు కండేపి నయోజకవరగుంలోఎమ్్మలే్ అభ్ర్థిగా జనసేన పారీట్ నుండి పోటీ చేస్తిరా?
మనోజ్ కుమార్: పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆశీర్దించి, నాకు ఒకకా అవకాశం ఇసేతి నను్న నేను నరూపించుకుంటాను, కచి్చతంగా 2024లో జనసేన పారీట్ నుండి కండేపి 
నయోజకవరగుంలో ఎమ్్మలే్ అభ్ర్థిగా పోటీ చేయడానకి స్దధింగా ఉనా్నను. నాకు అవకాశం ఇసేతి ఖచి్చతంగా విజయం స్ధించి చూపిస్తిను.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


మంగళవారం, 01 నవంబర్2022
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శతఘ్నిన్యూస్: మీ పెళిలో కారు్డలో కూడా పవన్ కళ్్ణ్ గార్ ఫోట్ వేయించారు 
అంట నజమేనా?
మనోజ్ కుమార్: అవును నజమే, నా పెళిలో కారు్డలో కూడా జనసేన పారీట్ గురుతి 
మర్యు పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఫోట్ కూడా వేయించడం జర్గింది. నా పెళిలో కారు్డన 
మొటట్మొదట్స్ర్గా పవన్ కళ్్ణ్ గార్కి ఇచి్చ ఆయన ఆశీరా్దం తీస్కున 
నేను వివాహం చేస్కోవడం జర్గింది. ఆ సంఘటనను నేను జీవితంలో ఎప్ట్కీ 
మర్్చపోలేను.

శతఘ్నిన్యూస్: మిమ్మలి్న పవన్ కళ్్ణ్ గారు అభినందించారు కదా..! ఆ 
సమయంలో మీకు ఎల్ అనపించింది?
మనోజ్ కుమార్: నాకు నజంగా జీవితంలో మర్్చపోలేన రోజు ఆరోజు, నేను పారీట్ 
కోసం పడుతున్న కష్ట్న్న గుర్తించి, నను్న పిలిపించుకన నను్న అభినందించడం 
జర్గింది. ఆరోజు పవన్ కళ్్ణ్ గారు మనోజ్ కుమార్ ల్ంట్ వ్కితి జనసేన పారీట్కి 
చాల్ అవసరం అన అనా్నరు. కండేపి నయోజకవరగుంలో జనసేన పారీట్కి కనపర్తి 
మనోజ్ కుమార్ ఎనె్నముక ల్ంట్వాడు అన పవన్ కళ్్ణ్ గారు నా భుజం మీద 
చేయి వేస్ నను్న అభినందించడం జర్గింది.

శతఘ్నిన్యూస్:  శతఘ్్న నూ్స్ గుర్ంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
మనోజ్ కుమార్: శతఘ్్న నూ్స్ కూడా జనసేన పోరాటం ల్ంట్ది,  స్మాన్ 
మానవుడికి జనసేన పారీట్ అండగా ఉంటంది. స్మాన్ జనసేన నాయకులకు మన 
“శతఘ్్న నూ్స్” అండగా ఉంటంది.   జనసేన పారీట్కి శతఘ్్న నూ్స్ వనె్నముక 
ల్ంట్ది.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మర్యు ప్రజలకు మీర్చే్చ సందేశం?
మనోజ్ కుమార్: ప్రజలందర్కీ నేను ఒకకాటే విన్నవించుకుంటాను,  మన భవిష్తుతి మన అభివృదిధి మన తలరాతలను మారు్చకునే శకితి మనకే ఉంటంది. మనం వేసే 
ఓటను బట్ట్ మన అభివృదిధి కూడా ఉంటంది. స్మాన్ మానవుడికి అండగా జనసేన పారీట్ ఉంటంది.  అదేవిధంగా జనసేన పారీట్కి స్మాన్ మానవులు అండగా 
ఉండాలన కోరుతునా్నను.

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