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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... 
క్్సత్ర సాథాయిలో సైతం జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలను నిరంతరం ప్రజలకు చేరవేయడ్నిక్ 
అహరినిశలు కృషి చేస్తు... పని చేస్కుంటూ పోతే గురితుంపు అదే వస్తుందని నిరూపంచి, 
ఒక సాధారణ వీరమహిళగా ప్రారంభంచి 

“చిత్తుర్ జిల్్ల జాయింట్ సెక్రెటర్” గా బాధయూతలను నిర్వరితుంచి నేడు 

“జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి” గా బాధయూతలు నిర్వరితుస్తునని 

రాయలసీమ ప్రాంతం చిత్తుర్ జిల్్లకు చందిన “శ్రీమతి కీరతున” గారితో ఈనాట్ 

మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో శ్రీమతి కీరతున జె.ఎస్.ప 

ప్రయాణం ఎపుపాడు మొదలయింది, ఎల్ మొదలయింది అనే విషయాలు ఆమె మాటలో్లనే 
తెలుస్కుందం..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం కీర్తన గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?  
కీరతున: నమస్్త. మందుగా అందరకీ నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు. నేను కీర్తన. పుట్టంది, పెరగంది 
కడపలో. నా భర్తది చిత్్తరు కవడం చేత 2011 నుంచి తిరుపతిలో ఉంటనా్నం. నా భర్త సంటస్్ట గా పని 
చేస్్తనా్నరు. నాకు ఇద్దరు కుమార్్తలు. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయ్ంది?
కీరతున: 2014లో పవన్ కళ్్ణ్ గారు జనస్న పార్్ట స్థాపంచినప్ట నుండి జనస్నని ఫాలో 
అవుతునా్నను. కనీ అప్టకే నాకు చిన్న పాప ఉండడంతో సలంట్ జనస్న సపోర్టర్ గా 
ఉండాల్్స వచి్చంది.
సోషల్ మీడియా ద్వారా బలంగా నా గళ్ని్న వినిపస్్త  వచ్్చను. జనసనికులకి ప్రియా జె.ఎస్.
ప గా నేను బాగా పరచయం. కనీ 2019 జనస్న పార్్ట ఓటమిని నేను జీర్ణంచుకోలేక పోయాను. 
అప్టనుండి గ్ండ్ లవెల్ లో కవచు్చ, సోషల్ మీడియాలో కవచు్చ నేను క్రియాశీలకంగా 
వ్వహరస్్తనా్నను. చిత్్తరు జిలాలాలో జరగే ప్రతి ఒకకా జనస్న పార్్ట కర్క్రమానికి హాజరవుత్, ప్రజా 
సమస్లపై  నా గళ్ని్న గట్టగా వినిపస్్త పార్్ట కోసం 100% నిబద్ధతగా పనిచేస్్తనా్నను. చిత్్తరు జిలాలా 
జాయంట్ సెక్రెటర్గా నా బాధ్తలను నిరవార్తంచ్ను. ప్రస్్తతం జనస్న పార్్ట రాష్ట్ర అధికర ప్రతినిధిగా ఉనా్నను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల 
కరణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్ర్త ఎవరు?
కీరతున: మా నాన్న తరపున వాళ్లా రాజకీయాలోలా ఉన్నప్టకీ నాకు 
ద్నిపై పెద్దగా ఆసకి్త ఉండేది కదు. కనీ చిరంజీవి గారు, పవన్ 
కళ్్ణ్ గారంటే అభిమానం. కళ్్ణ్ గార పైనున్న నా అభిమానాని్న 
తారాస్థాయకి తీస్కెళ్లా మాత్ం నా భర్త. రాజకీయాలోలాకి  రావడానికి 
నాకు ఏకైక స్ఫూర్త కళ్్ణ్ గారు. కోట్లాదిమంది ప్రజాభిమానాని్న 
సంపాదించుకున్న పవన్ కళ్్ణ్ గారు, తన అన్న చిరంజీవి 
గారు రాజకీయాలోలాకి వచి్చ ఇబ్ంది పడినప్టకీ, ప్రజలకు స్వ 
చేయాలన్న దృఢ సంకల్ంతో తను కంఫర్్ట జోన్ లో ఉండకుండా 
ప్రజా స్వ చేస్్తన్న తీరు నను్న కదిల్ంచింది. కళ్్ణ్ గారు లాంట 
అదుభుతమైన నాయకుడి పార్్టలో పనిచేయాయలన్న సంకల్ంతో 
రాజకీయాలోలాకి వచ్్చను.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
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శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకతవాంలో మీకు నచి్చన అంశాలేమిట?
కీరతున: లీడరషిప్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ ఎలక్షన్్స, ఇట్ ఈజ్ ఎబౌట్ నెక్్సట్ జెనరేషన్. పాతిక కేజీల బియ్ం కోసం 
కదు, యువతకు పాతిక సంవత్సరాల బంగారు భవిష్తు్త ఇవవాడానికి వచి్చన కళ్్ణ్ గార నాయకతవాం గురంచి 
ఎంత చెప్నా తకుకావే అవుతుంది. మఖ్ంగా ప్రజా సమస్ల పటలా స్ందించే గుణం, ప్రత్రథా ఎంతట వాడైనా 
ఎదురు తిరగే గుండె ధైర్ం, ప్రతి విషయం పటలా ఆయనకున్న అపార జాఞానం నాకు నచి్చన అంశాలు. కళ్్ణ్ గార 
దగ్గరకి ఎవరైనా ఏదైనా సమస్ను తీస్కెళ్్త ద్నికి తవారతగతిన స్ందిస్్తరు. మనం చూస్్తనా్నం, కంతమంది 
నాయకుల దగ్గరకి ప్రజలు చిన్న చిన్న సమస్లు తీస్కెళ్లానా, నేను తవారలో మఖ్మంత్రి అవుతాను అపు్డు మీ 
సమస్లు తీరుస్్తను అంట్రు. కనీ కళ్్ణ్ గారు అలా కదు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్న సిద్్ధంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
కీరతున: ప్రకృతిని, సమాజాని్న ఎంతో అధ్యనం చేస్్త కనీ ఇలాంట సిద్్ధంతాలు రావని నా బలమైన నమ్మకం. 
ఈ సిద్్ధంతాల వెనుక కళ్్ణ్ గార విశేష పుస్తక పఠనం, ప్రజా సమస్ల పటలా ఆయన పడుతున్న నిరంతర 
అవిశ్ంత పోరాటం కరణం కవచు్చ. 
కులాలను కల్పే ఆలోచన, మతాల ప్రస్్తవన లేని రాజకీయం, భాషలను గౌరవించే సంప్రద్యం, సంసకాృతులను 

కపాడేతతవాం, ప్రాంతీయతను విస్మరంచని జాతీయవాదం, అవినీతి అక్రమాలపై పోరాటం మరయు పరా్వరణాని్న పరరక్ంచే అభివృది్ధ ప్రస్థానం, వేటకవే ప్రత్్కం. 
బహుశా ఇలాంట సిద్్ధంతాలు ప్రపంచంలో ఏ పార్్టకి ఉండవేమో.

శతఘ్నిన్యూస్: తిరుపతి నియోజకవర్గంలో జనస్నకు ప్రజలలో స్ందన ఎలా ఉంది?
కీరతున: తిరుపతి నియోజకవర్గంలో కళ్్ణ్ గారు పోటీ చేస్్త 100%  భార్ మెజారటీతో గెలుస్్తరు. 
కళ్్ణ్ గారే కక జనస్న తరపున ఎవరు పోటీ చేసినా మాదే విజయం. 2009లో చిరంజీవి గారు 
ప్రజారాజ్ం నుంచి ఇకకాడే గెల్చ్రు. 2014లో జనస్న పార్్ట మద్దతు ఇచి్చన టడిప గెల్చింది. 
2019లో 10,000 కు పైగా ఓటలా వచ్్చయ. 2024 లో కచి్చతంగా తిరుపతి జనస్నదే.

శతఘ్నిన్యూస్: మీరు జనస్న తరపున మీ గళ్ని్న వినిపంచేపుదు పార్్ట నుండి కని ప్రజల 
నుండి కని ఏమైనా ఇబ్ందులు ఎదుర్కావలసి వచి్చంద్? వస్్త ఎలాంటవి?
కీరతున: నేను 2019 నుండి రాజకీయాలోలా క్రియాశీలకంగా ఉనా్నను. అప్టనుండి నేను ఇంట్ 
బయట ఇబ్ందులు ఎదుర్కానా్నను. సోషల్ మీడియాలో చ్లా బూతు పోస్్టలు పెట్్టరు. 
మానసికంగా కృంగపోయాను. ఎవర్స్్ట శిఖరం లాంట కళ్్ణ్ గారే, ఆయన వ్కి్తతవాంలో 
కల్ గోటకి కూడా పనికిరాని వారతో నానా మాటలు పడుతున్నపు్డు నాలాంట కర్కర్తకి ఇది 
ఎంతలే అనుకని నను్న నేను సమద్యంచుకునేద్ని్న. మరయు నా కష్ట సమయంలో నా వెంట 
ఉన్న జనసనికుల ప్రోతా్సహాని్న ఎప్టకీ మరువలేను. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నాని తలపెట్టనటవంట కౌలురైతు భర్స్ యాత్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కీరతున: ఆత్మహత్ చేస్కున్న 3 వేలమంది కౌలు రైతులకు కళ్్ణ్ గారు లక్ష చొపు్న ఇవావాలని నిర్ణయంచుకునా్నరు. ఇప్టకే పలుదపాలలో 
కళ్్ణ్ గారు వార కుటంబాలకు లక్ష రూపాయలు ఇవవాడం జరగంది. ఇది కక, ఆయన కంతమంది కౌలు రైతుల పలలాల చదువు బాధ్తలు 
కూడా తీస్కునా్నరు. ఇంకక గొప్ విషయం ఏమిటంటే ఈ భర్స్ యాత్లో కళ్్ణ్ గారు తన సంత డబ్్ ఖరు్చ పెడుతునా్న, స్్టజీలపై 
ఎకకాడా కనీ జనస్న జెండా కనిపంచదు. అది కళ్్ణ్ గార వ్కి్తతవాం

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కరా్చరణ ఎలా ఉండబోతుంది?
కీరతున: జనస్న రాష్ట్ర అధికర ప్రతినిధిగా, ప్రస్్తత ప్రభుతవాం చేస్్తన్న 
అక్రమాలను, అనా్యాలను, నెరవేర్చని హామీలను బలంగా ప్రజలోలాకి 
తీస్కెళ్్త జనస్న పార్్ట అధికరంలోకి రావడానికి నా వంతు కృషి చేస్్తను. 
మఖ్ంగా, 2024 లో కళ్్ణ్ గారని మఖ్మంత్రి చేస్లా మా కరా్చరణ 
ఉంటంది. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కర్క్రమంపై మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కీరతున: జగన్ గార ప్రభుతవాం మేమ ప్రజలకు అంతా చేస్స్ం. రాష్ట్రం అదుభుతంగా ఉంది. సంక్షేమం 
అందరకి అందుతోంది. ఉద్్గాలు అందరకీ ఇచే్చశాం అని గొప్లు చెపు్కుంటంది. కనీ అది ఒట్ట 
మాటలే అని ప్రజావాణి ద్వారా త్టతెలలామవుతుంది. ఈ కర్క్రమంలో వచి్చన అర్జీల ద్వారా ఒక మాట చెప్గలను. యువత, వృదు్ధలు, ఉద్్గులు, మసిలాం క్రిసి్టయన్ 
సోదరులు, బీసీలు ఇలా ఏ ఒకకారు జగనన్న ప్రభుతవాం పై సంతృప్తగా లేరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్్టని ప్రజలలోకి బలంగా తీస్కెళ్్ళందుకు.. జనస్న తరపున మీరు చేస్్తన్న స్వాకర్క్రమాలను
తెల్యచేయగలరు? కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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కీరతున: తిరుపతి వరదల సమయంలో చ్లా ప్రాంతాలలో భోజనం, నితా్వసర సరుకులు పంపణీ 
చేయడం జరగంది. వరద బాధిత రాజంపేట పరసర ప్రాంతాలలో నాదండలా మనోహర్ గారతో పాట 
పర్టన చేసి అకకాడి సమస్లను తెలుస్కని ద్తల స్యంతో ఆరథాక సహాయం మరయు నిత్వసర 
సభు్లు పంపణీ చేయడం జరగంది. టీటీడీ ఔట్్సర్సంగ్ ఉద్్గుల సమస్పై మరయు పలమనేరు 
నియోజకవర్గంలో మెస్్ అనే మైనార్్ట బాల్క బలవన్మరణంపై పోరాటం చేస్మ.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ ప్రారంభం కబోతుంది..! ద్ని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందని 
మీ అభిప్రాయం?
కీరతున: మనం చూస్్తనా్నం కళ్్ణ్ గారు యాత్కి వారాహి ర్డీ అనేసరకి కేడీలందరూ అపు్డే 
మపే్ట ద్డి మొదలుపెట్్టరు. వార బెదురు చూస్్తంటే అరథామవుతుంది కళ్్ణ్ గార యాత్ 
ఎలా ఉండబోతుంద్. మఖ్ంగా జగనన్న ప్రభుతవాం చేస్్తన్న అక్రమాలు అనా్యాలు, ప్రజలకు 
చేసిన మోస్లపై నిపు్ల వరషిం కురపంచబోతునా్నరు. వారాహిపై జనస్నాని యాత్ - ప్రత్రుథాలపై 
దండయాత్, 2024 ఎని్నకలలో జనస్న విజయానికి నాంది పడే యాత్.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు?
కీరతున: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఒకకా ఛాన్్స అన్న జగన్ గారకి 2019లో అదుభుత మెజారటీ ఇచ్్చరు కనీ 
వార ఆశలను, ఆశయాలను చేరుకోవడంలో జగన్ గారు 98.4% విఫలం అయా్రు. సిపఎస్ రదు్ద, 
పంఛనలా తొలగంపు, ప్రభుతవా ఉద్్గుల జీతం, 

యువతకు ఉద్్గాలు, రైతుల కష్్టలు, నియంత్ణ లేని నిత్వసర వస్్తవులు ఇలా అని్న విషయాలలోనూ విఫలం 
చెందింది. ఏ ఒకకా వర్గ ప్రజలు సంతృప్తగా లేరు. అందుకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇపు్డు కళ్్ణ్ వైపు 
చూస్్తనా్నరు. ర్ండు చోటలా ఓడినా, ఆయనకు ప్రజల పటలా ఉన్న నిబద్ధత, నిజాయతీ మరయు 
సంత డబ్్లను ప్రజలకు ఖరు్చపెట్టన అంశాలు ఓటరలాను కళ్్ణ్ గార వైపు చూస్లా 
చేశాయ.

శతఘ్నిన్యూస్: జనస్నకు మీడియా సపోర్్ట లేదు? దీనిపై మే అభిప్రాయం?
కీరతున: కళ్్ణ్ గారు ఒకస్ర మాట్లాడుత్ నాకు చ్నల్్స లేదు జనసనికులే నా 
చ్నల్్స అని చెపా్రు. అది మమా్మటకీ నిజం. సోషల్ మీడియా పుణ్మా అని 
ప్రత్రుథాలు జనస్న పార్్టపై చేస్్తన్న అవాస్తవాలను తిప్ కడుతునా్నం. ఇపు్డు 
ప్రతి ఒకకార దగ్గర స్్మర్్ట ఫోన్ మరయు ఇంటర్్నట్ సదుపాయం ఉండడంతో 
ఈ డిజిటల్ మీడియాని సమరథావంతంగా వాడుకని ప్రింట్ మరయు టీవీ 
మీడియా చేస్్తన్న విషపు ప్రచ్రాలను అధిగమిస్్తమ. మరయు కని్న మీడియా 
చ్నల్్స నిజానిజాలు ప్రజలకు చూపంచడం మాకు ఊరట నిచే్చ అంశం.

శతఘ్నిన్యూస్:  రాయలసీమ బిడ్డగా మీరు జగన్ గారని అభిమానించకుండా పవన్ 
గారని ఎందుకు అభిమానిస్్తరు?
కీరతున: రాయలసీమ బిడ్డ కబటే్ట ఇకకాడి పరసిథాతులు నాకు తెలుస్. ఎందర్ నాయకులు 
రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి మఖ్మంత్రులు అయనా ఇకకాడి నుంచి వలసలు ఆగడం లేదు. పొట్ట 
చేత పట్టకుని గల్ఫూ కి వెళ్్తనా్నరు లేక పకకా రాష్్రాలకి వెళ్్తనా్నరు. ఇవి ఆగాలంటే నిబద్ధత ఉన్న కళ్్ణ్ గార వలలానే అవుతుంది. 
కళ్్ణ్ గారకి ఇకకాడ రాయలసీమ ప్రాంతం పైన పూర్త అవగాహన ఉంది. గతంలో కూడా ఆయనతో ఒకస్ర ఇకకాడ సమస్ల మీద 
చర్చంచ్ను. పవన్ కళ్్ణ్ గార వలేలా మా ప్రాంతం పూర్తగా బాగుపడుతుందని పూర్త నమ్మకం నాకు ఉంది. 

శతఘ్నిన్యూస్: అధికర ప్రతినిధిగా ఉన్న మీకు రాబోవు ర్జులోలా 
కళ్్ణ్ గారు ఇంక ఉన్నతమైన పదవి ఏదైనా అప్గస్్త మీరు 
సంసిద్ధంగా ఉనా్నరా? 
కీరతున: స్ధారణ గృహిణిగా ఉండిపోవాల్్సన నేను కళ్్ణ్ గార 
స్ఫూర్తతో రాజకీయాలోలాకి వచి్చ ఈర్జు ఆయన ఆదేశాల మేరకు     
రాష్ట్ర అధికర ప్రతినిధిగా ఉనా్నను. భవిష్తు్తలో కళ్్ణ్ గారు 

నాపై ఏ బాధ్త అప్గంచినా ఇదే నిబద్ధతతో, నా సరవాశకు్తలు 
ఒడి్డ పోరాడుతాను.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్ననూ్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
కీరతున: జనస్న పార్్ట యొకకా ప్రతి కర్క్రమాని్న ప్రజలకు చేర్చడంలో మీరు చేస్్తన్న కృషి అభినందనీయం. మరయు నిస్వార్ధంగా 
పనిచేస్్తన్న మాలాంట ఎంతోమందిని ప్రోత్సహిస్్తన్నందుకు ధన్వాద్లు. 
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శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచే్చ సందేశం?
కీరతున: మర్కస్ర నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు. ప్రజలారా! 2024 ఎని్నకలు రాష్్రానికి 
అత్ంత కీలకమైనది. మీకు కళ్్ణ్ గార రూపంలో అభివృది్ధతో కూడిన సంక్షేమం అందించే 
నాయకుడు ఉనా్నడు. ఒకకాస్ర మీ అమూల్మైన ఓటను జనస్నకు వేసి మిమ్మల్్న మీరే 
గెల్పంచుకుంట్రని ఆశిస్్త మీ కీర్తన.

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