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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 అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ చేస్తునని 
సేవాకారయూక్రమాలు, జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలు మరియు ఆశయాలకు ఆకరిషితురాలై సోషల్ 
మీడియాలో మరియు టవీ డిబేట్లలో తనదైన శైలిలో ప్రతయూర్్ధలకు సమాధానాలిస్తు... 
పార్్ట సిద్ధంతాలను నిరంతరం ప్రజలకు చేరవేయడ్నిక్ అహరినిశలు కృషి చేస్తు... పని 
చేస్కుంటూ పోతే గురితుంపు అదే వస్తుందని నిరూపంచి, ఒక సాధారణ వీరమహిళగా 

ప్రారంభంచి నేడు “జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి” మరియు 

“నా సేన కోసం నా వంతు కమిట మంబర్” గా బాధయూతలు నిర్వహిస్తునని 

ప్రకాశం జిల్్లకు చందిన “శ్రీమతి రాయపాటి అరుణ” గారితో 

ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో శ్రీమతి రాయపాట్ అర్ణ 

ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయంది, ఎల్ మొదలయంది అనే విషయాలు ఆమ మాటలో్లనే 
తెలుస్కుందం..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం అరుణ గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం 
గురంచి చెప్ండి?

రాయపాట్ అర్ణ: నా పేరు రాయపాటి అరుణ, జనసేనపార్టీలో రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా ఉనానాను. 
నేను స్ధారణం మధ్తరగతి కుటంబ నేపథ్ం నుండి వచ్చాను. పుటటీకతో బిసి స్మజికవరాగానికి చెంది, 

అలాగే ఎసిసి స్మాజికవరాగానికి 
చెందిన వ్కితిని ప్రేమంచి వివాహం చేసుకునానాను. ఇరు కుటంబాలు మధ్ తరగతికి 
చెందినవి. పెళ్లి తరావాత చిననా చిననా మార్కాటింగ్ ఫీల్డ్ వ్వస్థలలో ఉద్్గం చేసుతినానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? 
రాజకీయాలలో మీకు స్్రతి ఎవరు?
రాయపాట్ అర్ణ: నాకు రాజకీయం నేర్ంది, రాజకీయాల వైపు ననునా తిప్ంది, 
నాకు రాజకీయ గురువు అన్నా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ గారే... నేను ఆయనతోనే 
అడుగులు వేస్తి, ఇప్టికి రాజకీయాలోలి రాయపాటి అరుణ ఉంది అంటే అది కళ్్ణ్ 
గారే, కచిచాతంగా పవన్ కళ్్ణ్ తోనే ఉంటా.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయ్ంది?
రాయపాట్ అర్ణ: పవన్ కళ్్ణ్ వ్కితితవాం నచిచా 2014 నుండి పార్టీని చూస్తి, కళ్్ణ్ ప్రజలకు 

చేసుతిననా సేవా కార్క్రమాలు,  కరుణుడి వలె లక్షలోలి, కోటలిలోలి గుపతి దానాలు చేసుతినానారు. ఇపుడుననా 
పరసి్థతులోలి 10 రూపాయలు దానం ఇచిచా 1000 రూపాయల పబిలిసిటీ చేసుకునే రోజులోలి వేల కోటలి 
రూపాయల దానాలు చేసినా కూడా కుడి చేతితో ఇచిచాంది ఎడమ చేతికి తెలియకూడదని నిత్ం 
ప్రజలతో మమేకమై ఉంటననా వ్కితికి ఆకరషితురాలినై 2018 నుండి సోషల్ మీడియాలో వర్కా 
చేసుకుంటనానాను. 2019 కార్్రేషన్, శాసనసభ ఎనినాకల ఓటమ తరావాత ఈ వైఎస్సిర్సిప 
ప్రభుతవాం రాగానే కూలిచావేతతో మొదలు పెటిటీ ప్రజలపై దాడులు, దాష్టీకాలను చూసి అపు్డు 
ప్రత్క్షంగా జనసేనపార్టీ నుంచి బయటికి వచిచా, నా గంతును వినిపస్తి ప్రజలోలి మారు్ 
రావాలంటే యువత, మహిళలు ఇళలిలో కూరుచాంటే సరపోదని మా ఒంతుగా జనసేనపార్టీ 

తరుపున ప్రజలకి సహాయం చేసుతినానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవరగాంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎలా ఉంది?
రాయపాట్ అర్ణ: ఒంగోలు నియోజకవరగాంలో జనసేనకు ప్రజలలో అనూహ్మైన స్ందన ఉంది. 

జనసేన పార్టీ తలపెటిటీన అనేక కార్క్రమాలు, ప్రభుతవా వైఫలా్లను ప్రజలకు చూపేందుకు నిరసనగా 
చేసుతిననా కార్క్రమాలు, అలాగే అధావానంగా ఉననా రోడలి గురంచి డిజిటల్ కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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కా్ంపెయన్ కార్క్రమంలో ప్రజలు తమంతట తాము ముందుకొచిచా జనసేన చేసే కార్క్రమాలను ఆదరంచి జనసేనతో 
అడుగులు వేసుతినానారు. రాయకీయం ఒకర కుటంబ హస్తిలోలి ఉండి అభివృదిధి నోచుకోని వెనుకబడిన ప్రాంతంగా ఉనానా 
కూడా ఎవరూ ముందుకు వచిచా అవిన్తిని ప్రశనాంచని టంలో జనసేనపార్టీ నుంచి వచిచాన జనసైనికులు, వీరమహిళలను 
చూసి ప్రజలు కూడా బయటికి వచిచా ప్రభుతావానినా ఎండకడుతునానారు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలలోకి బలంగా తీసుకెళ్ళందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేసుతిననా సేవాకార్క్రమాలను 
తెలియచేయగలరు?
రాయపాట్ అర్ణ: స్ధారణ మధ్ తరగతి నుండి వచిచాన మహిళని, కష్టీలలో ఉననా ప్రజలకి కన్నాళ్లి తుడిచే పార్టీ 
జనసేనపార్టీ అనే సిదాధింతానినా నమమి నాకు ఉననాంతలో నా తోటి మహిళలతో కలిసి ధన రూపేణ, వసుతి రూపేణ 
నిరుపేద కుటంబాలకు సహాయం చేస్తి అలాగే పార్టీ కార్క్రమలలోలి కూడా సహాయ పడుతునానాను. అలాగే 
నాకు దేవుడు ఇచిచాంది వాయస్, స్మాను్ల వరకు పార్టీని తీసుకెళ్ళటానికి మరయు ఎకకాడ అయతే అధికార 

పార్టీ ద్పడీ దౌర్జనా్లు చేసుతింద్ అకకాడ 
ఆ ప్రజలకు జనసేన పార్టీ తరఫున అండగా 
ఉంట ప్రజలలో చైతన్ం తీసుకువచిచా 
వాళ్ళకి ధైరా్నినా ఇసుతినానాను. ఈ కార్క్రమాలు 
నిరంతరం చేస్తి పార్టీని నియోజకవరగాంలో 
బలపరుస్తి ముందుకు స్గుతునానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున చేసే కార్క్రమాలకు 
జనసైనికులు ఏ విధంగా సహకరస్తిరు? మీరు 
జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు 
అందిస్తిరు?

రాయపాట్ అర్ణ: పార్టీలో కార్క్రమాలు ఇప్టికీ కూడా కళ్్ణ్ గార భుజాల మీదే నడుసుతిందని నేను ఓపెన్ గా చెపుతినానాను. 
ఇంకా నాయకులు, జనసైనికులు కలిసి కషటీపడి ప్రజలోలికి పార్టీని బలంగా తీసుకువెళ్్ళలి, వైఎస్సిర్సిప వ్తిరేక ఓటను చీలకుండా 2024లో గెలుపే లక్షష్ంగా పని 
చేయాలి. ప్రతి ఒకకారు నాయకతవా లక్షణాలు అలవరుచాకోవాలి. కార్కరతిలు, వీరమహిళలకు ఏ కార్క్రమం చేసినా వారకి అనినా విధాలుగా సహాయమందిస్తి ఉనానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: ఒంగోలు నియోజకవరగాంలో జనసేనను బలోపేతం చేయడనికి ఏ విధంగా ప్రయతినాసుతినానారు? జనసేనలోకి ఇతర నాయకులను ఆహావానించే ప్రయతానాలు 
ఏమైనా చేసుతినానారా? 
రాయపాట్ అర్ణ: పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు నిరంతరం ప్రయతనాం చేసుతినానాను, ప్రభుతవా వైఫల్ం గురంచి ఎప్టికపు్డు   సోషల్ మీడియాలో కాన్, ఎలకా్రానిక్ 
మీడియాలోకాన్ నూ్స్ డిబేట్ లలో కాన్ ప్రజలని చైతన్ పరుస్తి జనసేనపార్టీ ప్రజలకు చేసే కార్క్రమాలు, అలాగే ప్రజలకు ఏ కషటీం వచిచానా ముందు గుర్తిచేచాది  
జనసేనపార్టీ అని తెలియచేస్తి పార్టీని నియోజకవరగాంలోనే కాకుండా రాష్ట్ర స్్థయలో ముందుకు తీసుకువెళ్తినానాను. ప్రజలోలినూ మరయు ఇతర పార్టీ నాయకులోలిను 
జనసేన పార్టీ పటలి ఆదరణ గతం కంటే మెరుగుపడింది. ఇతర నాయకులు నియోజకవరగాంలో జనసేనపార్టీలోకి వచేచా స్చనలు 
మెండుగా ఉనానాయ, కళ్్ణ్ గార మంచితనం, ముఖ్ంగా పార్టీ అనినా స్మాజిక వరాగాలను కలుపుకుంటూ ముందుకు 
వెళ్తింది కాబటిటీ బలమైన నాయకులు తవారలోనే పార్టీలోకి కళ్్ణ్ సమక్షంలో చేరతారు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటవంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం 
చెప్ండి?
రాయపాట్ అర్ణ: దేశంలోనే ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయనటవంటి కార్క్రమం కౌలు రైతు భరోస్ 
యాత్ర. ఆ యాత్ర గురంచి చెపా్లంటే అది ఒక మహోననాతమైనటవంటి కార్క్రమం. ప్రకృతి 
వైపర్తా్లకి తలొగ్గా, పరసి్థతులకు తలవంచి ఆతమిహత్లు చేసుకుననా రైతుల కుటంబాలను ఆదుకునే 
ఒక మహాయజ్ం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాలోలి ఎవర ఊహకందని కార్క్రమం అంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రమంతటా ఆతమిహత్ చేసుకుననా 3000 మంది కౌలు రైతు కుటంబాలకు, ప్రతి కుటంబానికి లక్ష 
రూపాయల చొపు్న 30 కోటలితో తాను సంపాదించిన కష్టీర్జతానినా ఇసుతినానాడు. జనసేన  అధినేత గురంచి 
ఎంత చెప్నా తకుకావే. అలాంటి పవన్ కళ్్ణ్ గార వెంట నేను ఉండటం నాకు ఎంతో గరవాకారణం, ఈ 
రాష్్రానికి  ముఖ్మంత్రి అయతే రైతుల మరణాలు జరగకుండా నూటికి 99శాతం నిరూమిలిస్తిరు. అసలు 
ఈ మరణాలు ఎందుకు జరుగుతునానాయో తెలుసుకుంటూ ప్రతి ఒకకా రైతుకి ఇంట్లి మనిషిలాగా వాళ్ళకి నేను 

ఉనానాను అంటూ ధైరా్నినా ఇసుతినానారు. ఈ కార్క్రమానినా 
కులం,  మతం లేకుండా ముందుకు తీసుకువెళ్తినానారు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్తవా కార్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం?
రాయపాట్ అర్ణ: ఏ రాజకీయ పార్టీ అయనా తమ కార్కరతిలను జండాలు మోసుకోవడానికి వాడుకుంది 
తప్, తమ కార్కరతిల బాధలేంటి అని కాన్, కుటంబ పరసి్థతులు ఏంటి అని ఏ నాయకులు పటిటీంచుకోలేదు.

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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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనపార్టీ వెనకాల నిస్వారధింగా తిరగే కార్కరతిలు, పార్టీ నుంచి ఏమ ఆశంచకుండా తమ సంత డబ్బులతో పార్టీ 
కార్క్రమలకు ఖరుచా పెటిటీ, ప్రజా సమస్లపై పోరాడుతూ ఉననా కార్కరతిలకు ఏమ చేయగలనని ఆలోచించి ఒక గప్ 
కార్క్రమానినా ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అదే క్రియశీల సభ్తవా కార్క్రమం. కుటంబంలోని వ్కితిని కోలో్తే అయో్ 
పాపం అని అంటారే తప్ ఆ కుటంబ పరసి్థతి ఏంటి అని ఒకరు కూడా ఆలోచించ్రు. అలాంటి సమయంలో ఆ 
కుటంబానికి ఆర్థకంగా 5లక్షలు సహాయం చేసి ఆ ఇంటికి పెద్ద కొడుకులాగా అండగా ఉంటననా వ్కితి పవన్ కళ్్ణ్ 
గారు. అలాగే కార్కరతిలకి ప్రమాదం వలలి గాయాలపాలయతే 50,000 రూపాయల వరకు వార వైద్ ఖరుచాలకు 

అందిసుతినానారు. క్రియశీల కార్కరతిల కుటంబాలకు ఒక భరోస్ ఇవవాడం 
అనేది ఒకకా జనసేనపార్టీకే స్ధ్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్క్రమం దావారా 
ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని 
అభిప్రాయపడుతునానారు?
రాయపాట్ అర్ణ: ప్రజలకు తమ 
సమస్లతో పాట ఈ ప్రభుతవాం అనేక 
సమస్లు తెచిచాపెడుతుంది. వాటిని తీరేచా వారు ఎవరూ లేరు ప్రభుతవా కారా్లయాల చుటూటీ 
తిరుగుతుననా వారని పటిటీంచుకునే వారు అసలే లేరు, అలాంటి సమయంలో ఒక జనసేన 
పార్టీ జనవాణి కార్క్రమానినా తీసుకువచిచాంది. సవాయంగా పవన్ కళ్్ణ్ గారే జనవాణి వేదిక 
మీద ఉండి బడుగు బలహీన వరాగాలు, దివా్ంగులు, దేశ సరహదు్దలోలి పని చేసే సైనికుల 

దగగారనుండి అనేక సమస్లు  జనసేనపార్టీ దృషిటీకి తీసుకువసుతినానారు, ఎంతసేపు వైఎస్సిర్సిప 
ప్రభుతవాంలో ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉనానారు. అందరకి పధకాలు అందుతునానాయ, అది అబద్దం 

అని తెలియజేసే ప్రక్రియ జనవాణి కార్క్రమం. అలాగే పవన్ కళ్్ణ్ గార దగగారకి వచిచా ప్రజలు 
సవాచ్ందంగా సమస్లు చెపు్కుంటూ జనసేనపార్టీ, జనసైనికులు ఏమైనా జరగ్నా అండగా ఉంటారని 

ప్రజలు నముమితునానారు. వాటి పరష్కార దిశగా ఆయా సంబంధించిన శాఖలకు అర్్జలు పంపంచి నిద్ర పోతుననా 
వ్వస్థలను తటిటీ లేప ఈ పని ఎందుకు చేయలేదు అని ప్రశనాంచడం దావారా పరష్కారాలు దొరకే అవకాశాలునానాయ.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎలా ఉండబోతుంది?
రాయపాట్ అర్ణ: నా భవిష్తుతి కారా్చరణ ఏమటి అంటే ప్రసుతితం 
నాకు జనసేనపార్టీలో ఇచిచాన రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పదవితో పార్టీ యొకకా 
స్టీండ్ ని ప్రజలోలి బలంగా వినిపంచడం. అధికార పార్టీ అయన వారు చేసే 
అక్రమాలు, దౌర్జనా్లు ఎండకటటీడం, ప్రభుతవా వైఫలా్లను ప్రశనాంచడం, 
నాకు ఇచిచాన పదవిని బాధ్తగా నిరవారతిసుతినానాను. అలాగే గ్ండ్ లెవెలోలి 
కూడా నా చుటటీపకకాల, నా స్మాజికవరగాం ప్రజలోలి జనసేనపార్టీ చేసుతిననా 
పనులగురంచి చెప్ జనసేన వైపు అడుగులు వేసే విధంగా నిరంతర 
ప్రయతనాం చేసుతింటాను. జనసేన అంటే ప్రజలకోసం పుటిటీంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకతవాంలో మీకు నచిచాన అంశాలేమటి?
రాయపాట్ అర్ణ: స్వారధిం లేని నాయకుడు, ఇతర పార్టీ నాయకులు తమ స్మాజికవరాగానినా, తమ బంధువులని, తమ కింద పనిచేసే వాళ్ళని తప్ ఎవరని పటిటీంచుకోరు. 
అలాంటి సమయంలో పవన్ కళ్ణ్ గారు అనినా కులాలను కలుపుకుంటూ అలాగే అందరన్ ఆదరంచే వ్కితితవాం ఇవి కళ్్ణ్ గారలో నాకు ఇషటీం. ఇంకొక అంశం 
ఏమటంటే ఒక వ్కితికి సహాయం, అవసరం అంటే ప్రాణాలు పోతుననా సమయంలో కూడా ఆ వ్కితికి సహాయం చేసి పకకాకి తపు్కోవడం అటాలింటి నిస్వార్థ నాయకుడు 
పవన్ కళ్ణ్ గారు. అందుకే ఆయన అంటే నాకు చ్లా అభిమానం.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్్ణ్ బసుసి యాత్ర ప్రారంభం కాబోతుంది దాని 
ప్రభావం రాష్ట్రంలో ఎలా ఉండబోతోందని మీ అభిప్రాయం?
రాయపాట్ అర్ణ: బసుసి యాత్ర ప్రారంభం కాకముందే దాని ప్రభావం 
ఎకుకావగా ఉంది. మొననా చూస్ం కదా కళ్్ణ్ గార ఇంటిదగగార ఎలా ర్కీకా 
నిరవాహించ్రో, 151యొకకా సీటలి వచిచాన వైఎస్సిర్సిప పార్టీ ఒకకా సీట వచిచాన 
జనసేనపార్టీని చూసి పార్టీ అధ్క్షుల వారని టార్గాట్ చేసుతింది అంటే ఆ బసుసి 
యాత్ర అనేది వీళ్ళలో భయం పుటిటీంచిందనే చెపా్లి. బసుసి యాత్ర మొదలయతే 
ఆపటం కషటీం అని ముందుగానే బెదిరంపు చర్లు ఇవనినా, 2024లో ఆంధ్రరాష్ట్ర 
భవిష్తుతి మారచాడానికి ఈ యాత్ర ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? మీడియా సపోర్టీ లేకపోయనా 
మీరు నియోజకవరగా స్్థయ వరకు వెళ్ళగలుగుతునానారా?

రాయపాట్ అర్ణ: ఇపు్డుననా ఎలకా్రానిక్ మీడియా కాన్, ప్ంట్ మీడియా గాని వాళ్ళ ఉనికిని చ్టకోవడానికి, అలాగే చేసే తపు్లని కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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కప్ పుచుచాకుంటనానారు. జనసేనపార్టీ ప్రజలోలికి వెళ్ళటానికి ఒక సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే బలంగా వినిపసుతినానాయ, 
అలాగే గ్ండ్ లెవెల్ లో వెళ్్ళలి, సోషల్ మీడియాలో ప్రతి అంశానినా ప్రజల ముందుకు తీసుకువెళ్తినానాము, ప్రతి 
కార్క్రమానినా గ్రామస్్థయలో చేరువవడానికి సోషల్ మీడియా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనానారు?
రాయపాట్ అర్ణ: కచిచాతంగా ప్రజలు మారు్ కోరుకుంటనానారు. 2024లో జనసేనపార్టీ 
గెలుపే లక్షష్ంతో పని చేయబోతోంది. జనసేన నాయకులు, కార్కరతిలు అందరూ సమషిటీగా 
పనిచేయాలి. ఆలాగే ప్రజలోలికి బలంగా పార్టీని తీసుకువెళ్లిలి. కళ్్ణ్ గారు ఎంత కషటీ 
పడుతునానారో అంతకుమంచి జనసైనికులు, వీరమహిళలు పని చేయాలి. 2014, 
2019లలో ఇరుపార్టీలకు అవకాశం ఇచ్చారు. కాన్ ఏ పార్టీ కూడా ప్రజల శ్రేయసుసి, 
వార భవిష్త్ కోసం పనిచేయలేదు. అనినా వరాగాలవారకి నా్యం జరగాలంటే జనసేన 
పార్టీతోనే స్ధ్ం అని ప్రజలు నముమితునానారు..

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నానూ్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?                  
రాయపాట్ అర్ణ: ప్ంట్ మీడియా ఎలకా్రానిక్ మీడియా ఏ సపోర్టీ లేనటవంటి పార్టీ, 
కొంతమంది వార భుజాన వేసుకొని మోసుతిననా పేపర్ శతఘ్నా నూ్స్. ఇపు్డుననా టెకానాలజీని 
ఉపయోగ్ంచుకొని ఈ-పేపర్ పటటీణంలో, గ్రామాలోలి ప్రతి యువతకి అందిసుతింది అంటే గప్ ధైర్ 
స్హస్లు అనే చెపా్లి. గ్ండ్ లెవెల్ లో జరుగుతుననా ప్రతి అంశానినా రాష్ట్ర స్్థయలో జనసేన శ్రేణులకి 
చూపసుతింది అంటే  పార్టీ పటలి, పవన్ కళ్ణ్ గార పటలి ఎంతో నిబదధిత కలిగ్ ఉంది. రాబోయే రోజులోలి పేపర్ 
కాపీలు ప్రచురంచి ఇచేచా స్్థయకి వెళ్్ళలని కోరుకుంటూ కచిచాతంగా నా తరుపున, జనసేనపార్టీ తరపున శతఘ్నా నూ్స్ కు హృదయపూరవాక కృతజ్తలు తెలియచేసుతినానాను.
 

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ఆర్థకంగా బలోపేతం చేసేందుకు అధినేత తలపెటిటీన “నా సేవ 
కోసం నా వంతు” ను కార్క్రమానినా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తినానారు?
రాయపాట్ అర్ణ: “నా సేన కోసం నా వంతు” అనే కమటీలో నేను ఒక మెంబర్ ని, 
నాకు ఉననా పరధిలో జనసైనికులని ఈ కార్క్రమం ఆవశ్కత తెలియజేసి పార్టీ కి ఫండ్ 
ర్యజ్ చేస్తి ఉనానాను. నాగబాబ్ బాబ్ గారు నాకు పని చెపా్రు, నియోజకవరగాంలో 
ఆర్థకంగా ఆదాయ మారగాం ఉననా నాయకులు, యువతని కలిసి ప్రతి నెలా పార్టీకి స్యం 
చేసే వాళ్ళని ఒక మండల స్్థయలో కమటీ వెయ్మని చెపా్రు. మండల అధ్క్షులతో 
కూడా మాటాలిడడం జరగ్ంది. దీనినా ముందుకు తీసుకువెళ్తినానాను. మొటటీమొదటగా 
సంతనూతలపాడు నియోజకవరగాం నుంచి మొదలుపెడుతునానాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసైనికులకు, వీరమహిళ కు మీరు ఆదర్ంగా నిలుసుతినానారు? దానినా మీరు ఎలా చూసుతినానారు?
రాయపాట్ అర్ణ: యదాభావం తదభావతి నువువా ఎలా ఆలోచిస్తివో అలా తయారవుతావని ఒక గప్ సిదాధింతానినా జనసేన శ్రేణులోలి నింపన పవన్ కళ్్ణ్ గారు నిస్వారధింగా 
పార్టీ స్టీండ్ ని బలంగా వినిపస్తి నిస్వారధింగా పనిచేసుకుంటూ పోతునానాను. దానినా గురతించిన పార్టీ అధిష్టీనం నాకు రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఇచిచాంది. అది కేవలం పవన్ 
కళ్్ణ్ గార ధైర్ం వలేలి నాకు స్ధ్మైంది. నిస్వార్థంగా పని చేసుకుంటూ పోతూ ఉనానాను. ఏ రాజకీయ పార్టీలో లేనటవంటి కార్కరతిలు, జనసేనపార్టీలో నిస్వార్థంగా 
పని చేసుతినానారు. మధ్ తరగతి నుండి వచిచాన నాకు ఇంత అభిమానానినా సంపాదించుకునానాను అంటే కేవలం పవన్ కళ్్ణ్ గార వలేలి ఇది స్ధ్మైంది. ప్రతి ఒకకా 
జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు చెపే్దేంటంటే నిస్వారధింగా పనిచేసుకుంటూ పోండి కచిచాతంగా పార్టీ ఎపు్డో ఒకపు్డు 
మనలినా గురతిసుతింది.

శతఘ్నిన్యూస్: ఎంతో ధైర్ంగా ముందుకు వెళ్తిననా మీకు ప్రత్రుధిల దాడులు ఇప్టికి ఏమయనా ఎదురావుతునానాయా ?
రాయపాట్ అర్ణ: చెప్లంటే ప్రత్రు్థల దాడులు ఇప్టికీ కూడా నా సోషల్ మీడియాలో కామెంటలి కానివవాండి, అలాగే 
ఫోన్ థ్రెటినాంగ్ కాల్సి కానివవాండి, ఇప్టికీ ప్రతినిత్ం ఎదురవుతునానాయ. ఈ దాడులు తగాగాలి అంటే జనసేన పార్టీలో ఒక 
రాయపాటి అరుణ ఉంటే ప్రత్రుధిలు ఈజీగా టార్గాట్ చేస్తిరు. పార్టీలో 100 మంది రాయపాటి అరుణలాంటి వ్కుతిలు 
వచిచా ఈ దౌర్జనా్లను ఎదుర్కాని నిలబడడ్పు్డే ఈ దాడులనేవి ఆగుతాయని నేను కచిచాతంగా చెప్గలను. నాకు జనసేన 
పార్టీ, జనసైనికులు, వీరమహిళలు ఎలలిపుడు అండగా ఉనానారు.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచా సందేశం ?
రాయపాట్ అర్ణ: 2024 లో వైఎస్సిర్సిప అధికారంలోకి రాదు, ఆంధ్రరాష్ట్ర పరసి్థతులు దురభారమైన సి్థతికి తీసుకువచిచాంది 
ఈ ప్రభుతవాం. అలాగే ప్రతి ఒకకారు కళ్్ణ్ గార దగగార ఫోట్ల కోసం, వీడియోల కోసం కాకుండా పార్టీ కోసం మరంత 
పని చేసి గ్ండ్ లెవెలోలి వెళ్లిలని కోరుకుంటనానాను. కచిచాతంగా ప్రజలు జనసేన పార్టీకి ఒకకా అవకాశం ఇదా్దమని 
చూసుతినానారు. ప్రజలోలికి వెళలి రాజకీయాలు యువత చేయాలి.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచి మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపకగా సమాధానం 
చపపాన మీకు శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు రాయపాట్ అర్ణ గార్. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో 
మళ్ళీ కలుద్దం.
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