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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...!

ఒక సాధారణ మధయూ తరగతి కుటుంబంలో పుట్్ట, జనసేన పార్్ట 
సిద్ధంతాలు మరియు జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలకు ఆకరిషితులై జనసేన పార్్ట చేసే కారయూక్రమాలను 
నితయూం ప్రజలలోనిక్ తీస్కెళ్తు, జనసేన పార్్ట బలోపేతానిక్ 

అహరినిశలూ కృషి చేస్తునని “జనసేనపార్్ట ఒంగోలు 
నగర అధయూక్షులు” మరియు “ఒంగోలు 38వ డివిజన్ 

కార్పారేటర్” అయినటువంట్ “శ్రీ మలగా రమేష్” గారితో 

ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 
శ్రీ మలగా రమేష్ గారి ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయింది, ఎలా 
మొదలయింది అనే విషయాలు వారి మాటలో్లనే తెలుస్కుందం..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం రమేష్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ 
కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?
మలగా రమేష్: నా పేరు మలగా రమేష్, నేను ఒంగోలు 38వ డివిజన్ 
కార్్రేటర్, జనసేనపార్టీ ఒంగోలు నగర అధ్క్షునిగా ఉనానాను. మా నాననా 
గారు సుభాష్ చంద్రబోస్, నేను మద్ తరగతి కుటంబ నేపథ్ం నుండి వచిచిన 
వ్క్తిని, నాకు లార్ ట్రాన్స్పోర్టీ ఆఫీస్ ఉంది.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోక్ రావడానిక్ గల కారణాలు..? 
రాజకీయాలలో మీకు స్్రతి ఎవరు?
మలగా రమేష్: మా నాననాగారు గతం నుండి రాజకీయాలోలో ఉండేవారు. 
అప్టినుండి నేను రాజకీయాలు అంటే ఏమిటి, మనం ప్రజలక్, సమాజానిక్ 
ఎలా సహాయ పడగలం అని చూసుతినానాను. గతంలో ప్రజారాజ్ం పార్టీలో నియోజకవర్గ స్థాయిలోను పని చేశాను. రాజకీయాలోలో స్ఫూరతి మా నాననా గారు, అలాగే జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారు. జనసేనపార్టీ ఉంది కాబటేటీ నేను ప్రత్క్ష రాజకీయాలలో ఉనానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయి్ంది?
మలగా రమేష్: జనసేన 2014 ఆవిరాభావం నుంచి పని చేసుతినానాను. పవన్ కళ్్ణ్ గార సిద్దంతాలు, 

వార ఆలోచనలు సమాజానిక్ ఎదో చేయాలని వచిచిన వ్క్తిక్ నా వంతు సహకారానినా అందించాలని, 
అలాగే ఒంగోలు నియోజకవర్గ స్థాయిలోను పార్టీని మందుకు తీసుకెళ్ళందుకు పని చేసుతినానాను. 

నాకు ఎలాంటి పదవులు ఇచిచినా నాపైన ఎలాంటి బాధ్తలు పెటిటీనా వాటిని తప్కుండా 
నెరవేరుస్తినని తెలియజేసుతినానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎలా ఉంది?
మలగా రమేష్: ఇప్్డు ఉననా పరసిథాతులలో జనసేనపార్టీక్ ఒంగోలు నియోజకవర్గ ప్రజలలో 
మంచి భావన కలిగి ఉంది. 2024లో పవన్ కళ్్ణ్ గారక్ ఓట వేసే ఆలోచనలో ఉనానారు. 
ప్రభుత్వ వైఫల్ం ప్రజలకు చూపేందుకు దనిక్ నిరసనగా నిత్ం చేసుతిననా కార్క్రమాలలో 
ప్రజలు తమంతట తామ మందుకొచిచి జనసేన చేసే కార్క్రమాలను ఆదరంచి జనసేనతో 

అడుగులు వేసుతినానారు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోక్ బలంగా తీసుకెళ్ళందుకు.. జనసేన తరప్న మీరు చేసుతిననా 
సేవాకార్క్రమాలను తెలియచేయగలరు?

మలగా రమేష్: కరోనా మొదటి మరయు రండవ వేవ్ సమయంలో ప్రజలకు కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శానిటైజర్, మాసుకాలు పంపిణీ, వలస కూలీల కొరకు భోజన సదుపాయం ఏరా్ట చేయడం. అంతే 
కాకుండా కరోనా టైంలో మరణంచిన కరోనా బాధితుల అంత్క్రియలను జనసేన పార్టీ తరఫున 
నిర్వహంచడం జరగినది. ఒంగోలు నియోజకవర్గంలోని కొనినా గ్రామాలోలో ప్రమాదవశాతుతి జనసైనికులు 
మరణంచడంతో నషటీపోయిన ఆ కుటంబాలకు తోటి జనసైనికులు, వీర మహళల సహాయంతో 
కొంతమేరకు ఆరథాక సహాయం చేసి ఆ కుటంబాలను ఆదుకోవడం జరగినది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరప్న చేసే కార్క్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకరస్తిరు? మీరు 
జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తిరు?
మలగా రమేష్: జనసేనపార్టీక్ ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో కార్కరతిలు, వీరమహళలు స్వచచిందంగా 
వచిచి అనేక కార్క్రమాలలో పాల్గంటనానారు. జనసేన కోసం పని చేసే వారక్ ప్రతినిత్ం సహాయ 
సహకారాలు అందిసుతినానామ. ఎవరైనా కొతతి ఆలోచన విధానాలను సహకరస్తి వారక్ అనినా విధాలుగా 
ఎదిగే విధంగా మరయు పార్టీక్ ఉపయోగపడే విధంగా సహకారం అందిసుతినానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో జనసేనను 
బలోపేతం చేయడనిక్ ఏ విధంగా ప్రయతినాసుతినానారు? జనసేనలోక్ ఇతర నాయకులను ఆహా్వనించే ప్రయతానాలు 
ఏమైనా చేసుతినానారా? 
మలగా రమేష్: ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో 9నెలల క్రితం టౌన్ కమిటీలు వేయడం జరగింది. 
దనిక్ నేను అధ్క్షునిగా నేను పని చేసుతినానాను. ప్రతి డివిజన్ పరధిలో జనసేన కోసం పని 
చేసేవాళ్ళక్ సహకారం అందిస్తి, కొతతి వ్కుతిలను వివిధ రంగాలోలో పనిచేసే ప్రజలను, 
సమాజం కోసం పరతపించే వ్కుతిలకు నిత్ం ఆహా్వనిసుతినానామ. ఒంగోలులో ఉండే 
పెద్ద నాయకులు జనసేనలోక్ రావటానిక్ సిద్ంగా ఉనానారు. త్వరలోనే ప్రతి డివిజన్ లో 
పర్టన చేయడానిక్ సిద్ంగా ఉనానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటవంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి 
మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
మలగా రమేష్: అసలు భారతదేశంలోనే ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయనటవంటి విధంగా 
కౌలు రైతుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జనసేనపార్టీ పని చేసతింది, ప్రకృతి వైపర్తా్లక్ 
తలగి్గ, పరసిథాతులకు తలవంచి ఆత్మహత్లు చేసుకుననా రైతుల కుటంబాలను ఆదుకునే 
ఒక యజ్ం. అంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతటా ఆత్మహత్ చేసుకుననా 3000 మంది రైతు 
కుటంబాలకు, ప్రతి కుటంబానిక్ లక్ష రూపాయల చొప్్న 30 కోటలోతో దనిని అమలు 
చేసుతిననా జనసేన అధినేత గురంచి ఎంత చెపి్నా తకుకావే. ఏ పదవీ లేకపోయినా ఇంత చేసుతినానారంటే 
అలాంటివ్క్తి రాష్ట్ర మఖ్మంత్రి అయితే రైతుల కష్టీలు కడతేరనటేటీ అని వేరే చెప్నకకారేలోదు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్త్వ కార్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
మలగా రమేష్: ఇది మంచి కార్క్రమం, ఏ పార్టీ అయినా మందుకు స్గాలి అంటే దనిక్ ప్రతీ కార్కరతి సహకారం ఉండాలి. జనసేనపార్టీలో కార్కరతిలని సంత 
మనుషులుగా చూసుకునే వ్క్తి పవన్ కళ్్ణ్ గారు. ఆ క్రియాశీలక సభ్త్వ కార్క్రమం ద్వరా  పార్టీ సభ్త్వమననా ప్రతీ ఒకకారక్ ఏదైనా ప్రమాదం జరగితే 50,000/- 
ఒకవేళ ఆ వ్క్తి ప్రమాదవశాతుతి మరణసేతి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం ద్వరా ప్రతీ జనసైనికుని కుటంబానిక్ తోడుగా నిలబడ్డ పార్టీ జనసేన పార్టీ. పార్టీ కోసం పని చేసే 
కార్కరతిల  కుటంబ సభు్ల గురంచి మందుగా ఆలోచించి ఈ క్రియాశీల సభ్త్వ నమోదు కార్క్రమం చేపటిటీన పవన్ కళ్్ణ్ గారక్ ప్రతి కార్కరతి రుణపడి ఉంటాడు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణ కార్క్రమం ద్వరా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడుతునానారు?
మలగా రమేష్: ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ప్రతి చోట స్ందన కార్క్రమం జరుగుతుంది. ప్రజల సమస్ల పరష్కారం కోసం వెళితే అది జరుగుతుందో లేదో చెప్లేమ. అలాంటి 
సమయంలో జనసేనపార్టీ జనవాణ కార్క్రమానినా తీసుకువచిచింది. ప్రభుత్వ ఉదో్గులు, ఆర్్మ జవానులో, తదితరులు వార సమస్లపై పవన్ కళ్్ణ్ గారు  స్ందిసుతినానారు. 
ఆయా ప్రభుత్వ అధికారులకు ఈ సమస్లను జనసేన పార్టీ నుంచి చేరవేసి పరష్కార దిశగా అడుగులు వేసుతినానారు.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నగరంలో 38వ డివిజన్ కార్్రేటర్ గా మీరు గెలిచిన తరా్వత 
ప్రధానంగా ఉననా సమస్ల పరష్కారానిక్ ఏ విధంగా కృషి చేస్రు?
మలగా రమేష్: మా డివిజన్ పరధిలో డ్రైనేజీ వ్వసథా, పారశుద్్ం, చాలా అద్వనంగా ఉంది. 
నేను గెలిచిన తరా్వత కౌనిస్ల్ మీట్ లో దీని గురంచి చరచించి దని పరష్కారం దిశగా అడుగులు 
వేశాను. నా38వ డివిజన్ పరధిలో 50లక్షల వరకు రోడలో నిరా్మణ పనులు మొదలయా్యి. ఇప్టిక్ 
20లక్షల వరకు పని జరగింది. మా డివిజన్ లో ఎప్టి నుంచో మరుగున పడిపోయిన కొంత 
సథాలానినా చూసి, ప్రభుత్వం మీద ఒతితిడి తీసుకువచిచి పార్కా నిరా్మణానిక్ 10లక్షల రూపాయలతో నిధి 
ఏరా్ట చేసి ప్రజలకు, పిలలోలకు ఆహలోదకరమైన వాతావరణం మా డివిజన్ ప్రజలకు అందించాలని 
అనుకునానాను. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: 38వ డివిజన్ లో ప్రజలు జనసేన పార్టీ తరుప్న గెలవడానిక్ ఏ విధంగా సహాయపడా్డరు?
మలగా రమేష్: గత 40 సంవతస్రాల నుండి 38 వ డివిజన్ లో నివసిసుతినానామ. మా నాననా గారు 20సంవతస్రాల 
నుండి రాజకీయ పార్టీలో ఉండడం వలలో అనినా కుల, మతాలు మా కుటంబం పటలో మంచి అభిప్రాయం కలిగి ఉంది. మా 
నాననా గారు, మా బాబాయ్ అదే డివిజన్ పోటీ చేసి ఉనానారు. 2014 నుండి నేను జనసేనతో ప్రయాణం చేసుతినానాను. 
2019 ఎనినాకలోలో పోటీ చేసి 38వ డివిజన్ లో జనసేనపార్టీని గెలిపించుకోవడం జరగింది. మా నాననా చేసిన సేవా 
కార్క్రమాలు, అలాగే జనసేన మద్దతు దరులు, అనినా వరా్గలు, ఉండడం వలలో నేను గెలవడం జరగింది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎలా ఉండబోతుంది?
మలగా రమేష్: పార్టీ కోసం నిజాయితీ, నిబద్తతో పని చేసుతినానాను. జనసేనతో సుదీర్ఘకాలం ప్రయాణం చేస్తినని 
నమ్మకం నాకుంది. పార్టీ నాకు ఎలాంటి పదవులు ఇచిచినా, నాపై ఎలాంటి బాధ్తలు పెటిటీనా వాటిని తూచా 
తప్కుండా నెరవేరుస్తినని ప్రగాఢంగా తెలియజేసుతినానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్్ణ్ బసుస్ యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది దని ప్రభావం రాష్ట్రంలో ఎలా ఉండబోతోందని మీ 
అభిప్రాయం?

మలగా రమేష్: 2024 ఆంధ్రరాష్ట్ర భవిష్తుతి మారచిడానిక్ ఈ యాత్ర ఎంతగాన్ ఉపయోగపడుతుందని 
జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు,  వీర మహళలు, ప్రజలు కూడా ఆకాంక్షిసుతినానారు. పవన్ 

కళ్్ణ్ అంటే ఒక వ్క్తి కాదు ఒక మహా ప్రభంజనం. ఆయన సభలక్ ప్రజలు, అభిమానులు 
స్వచచిందంగా వస్తిరు. పవన్ కళ్్ణ్ సభలక్, యాత్రలక్ వచేచి జనం ఎదో ఆశ చూపిసేతి 

వచేచివారు కాదు. పవన్ కళ్్ణ్ లో ప్రజలకు నచేచిది అనుక్షణం ప్రశనాంచేతత్వం, సమస్లపై 
పోరాటం, అనుక్షణం ప్రజల తరప్న నిలబడటం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్వంలో మీకు నచిచిన అంశాలేమిటి?
మలగా రమేష్: నాకు నచిచిన కొనినా అంశాలు కులాలను కలిపే ఆలోచనా విధానం, మతాల 
ప్రస్తివన లేని రాజకీయం, భాషలను గౌరవించే స్ంప్రదయం, సంసకాృతులను కాపాడే 
సమాజం, ప్రాంతీయతను విస్మరంచని జాతీయవాదం, అవినీతిపై రాజీలేని పోరాటం, 

పరా్వరణానినా పరరక్షించే అభివృది్ ప్రస్థానం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయినా మీరు 
నియోజకవర్గ స్థాయి వరకు వెళ్ళగలుగుతునానారా?

మలగా రమేష్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు. వాసతివం. జనసైనికులే మాకు మీడియా. మా జనసైనికుడి 
ప్రతి స్్మర్టీ ఫోన్ మాకు ఒక మీడియా ఛానల్ తో సమానం. ప్రసుతితం ఉననా సషల్ మీడియా మాకు ఒక మంచి 

పాలోటాఫూరం. మాకు ఉననా పరధిలో మేమ చేసే ప్రతి కార్క్రమం గ్రామస్థాయిలో చేరువవడానిక్ సషల్ మీడియా ఎంతగాన్ ఉపయోగపడుతుంది.
శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ఆరథాకంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెటిటీన “నా సేవ కోసం 
నా వంతు” ను కార్క్రమనినా ఏ విధంగా మందుకు తీసుకువెళ్తినానారు?
మలగా రమేష్: కోటలో సంపాదన వదులుకొని స్మాన్ ప్రజల కోసం వచిచిన పవన్ కళ్్ణ్ 
గార కోసం ప్రజలు కూడా అండగా నిలబడతారు. ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒకకారూ 
తమకు తోచిన సహాయం పార్టీక్ చేయడం జరగింది. చాలా మంది ఫోన్ పే ద్వరా పార్టీక్ 
సహాయం చేశారు. కొంతమంది జనసైనికులు ప్రతి సంవతస్రం పవన్ కళ్్ణ్ గార ప్టిటీనరోజు 
వేడుకలు చేసేవారు. ఈ స్ర ఆ డబ్బులను పార్టీక్ డొనేట్ చేశారు.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనానారు?
మలగా రమేష్: జనసేన పార్టీక్ ప్రజలు ఈస్ర అవకాశం ఇసుతినానారు. 2014, 2019లలో 
ఇరుపార్టీలకు అవకాశం ఇచాచిరు. కానీ ఏ పార్టీ కూడా ప్రజల శ్రేయసుస్, వార భవిష్త్ కోసం 
పనిచేయలేదు. అనినా వరా్గలవారక్ నా్యం జరగాలంటే జనసేన పార్టీతోనే స్ధ్ం అని 
ప్రజలు నమ్మతునానారు. రానుననా ఎనినాకలలోే ప్రజలు జనసేనకు అవకాశం ఇస్తిరని బలంగా 
నమ్మతునానామ. కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నాన్్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?     
మలగా రమేష్: జనసేనపార్టీ అంటే నిజం, ఆ నిజానినా ప్రజలక్, 
జనసేన నాయకులకు కార్కరతిలకు ఒక సమాచారానినా 
చేరవేసుతిననా మీకు నా కృతజ్తలు. జనసేన పార్టీ 
కార్కలాపాలు ప్రజల దృషిటీక్ తీసుకువెళ్ళడానిక్ 
మీరు ఎంతో ప్రయతినాసుతినానారు. మీరు 
చేసుతిననా ఈ కృషిక్ జనసేన నాయకులు, 
కార్కరతిలు, జనసైనికులు మరయు వీర 
మహళలు ఎంతగాన్ మీకు రుణపడి 
ఉంటారు. శతఘ్నా న్్స్ ను ప్రతి ఒకకారూ 
వీక్షించడమే కాకుండా వారక్ ఆరథాకంగా 

కొంతమేరకు సహాయం చేయటం కొరకు యాడ్స్ కూడా ఇచిచి ప్రోతస్హంచాలని పాఠకులను 
మరయు జనసేన నాయకులకు విజ్పితి చేసుతినానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు, మరయు ప్రజలకు మీరు ఇచేచి సందేశం?
మలగా రమేష్: ప్రజలందరకీ నేను ఒకకాటే తెలియచేసుతినానాను, మన భవిష్తుతి మన అభివృది్ మన 
తలరాతలను మారుచికునే శక్తి మనకే ఉంటంది. మనం వేసే ఓటను మన అభివృది్ కోసం భావితరాల భవిష్తుతి 
కోసం ఉపయోగపడుతుననాది. స్మాన్ ప్రజలకు అండగా జనసేన పార్టీ ఉంది. 2024లో జనసేనపార్టీక్ ఒకకా అవకాశం ఇవ్వండి.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయించి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం 
తరపున ధనయూవాదములు మలగా రమేష్ గారు. మర్కరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.

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

