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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, సిద్ధంతాలు నచ్చి సమ సమాజ స్థాపన 
కోసం నితయూం పార్్ట సిద్ధంతాలను పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను ప్రజలలోక్ బలంగా 
తీస్కెళ్తు... జనసేన అధినేత పార్్ట కారయూకరతుల కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు 
రూపందించ్న క్రియాశీలక సభయూత్వ కారయూక్రమంలో అతి తకు్కవ సమయంలో 
తెలంగాణాలో అతయూధిక క్రియాశీల సభయూతా్వలు 400 వరకు చేయంచ్న ఉపపాల్ 

నియోజకవర్గానిక్ చందిన, తెలంగాణా వీరమహిళ్ విభాగానిక్ ర్ష్ట్ర 

ఉపాధయూక్షుర్లుగా పనిచేసిన “శ్రీమతి నీహారిక నాయుడు” 

గారితో ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో 

శ్రీమతి నీహారిక నాయుడు ప్రయాణం ఎప్పాడు మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది 

అనే విషయాలు ఆమె మాటలో్లనే తెలుస్కుందం..!

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం నీహారిక గారు..! మందుగా మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు. పాఠకులకు 
మీ గురించి, మీ కుటంబ నేపద్ం గురించి చెప్ండి? 
నీహారిక: నమస్కారం. నూతన సంవత్సర శుభాకంక్షలు. నేను స్మాన్ కుటంబ నేపథ్ం నుంచి 
వచ్చాను. ఎలెక్రానిక్్స & ఇన్్సట్రుమంటేషన్ లో మాస్టర్్స చేశాను. మా నాన్నగారు నను్న ఒక 
సివిల్ సర్వంట్ గా చూడాలి అనుకునా్నరు. ఢిల్లీలో కోచింగ్ కూడా తీసుకునా్నను. మొదటి 
అటంప్్ట ఇచ్చాను, కనీ 1 మార్కా తో మయిన్్స పోవడంతో తిరిగి హైదరాబాదు వచ్చాను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమయి్ంది?
నీహారిక: నాకు చిన్నప్టి నుండి మా నాన్నగారు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, సుభాష్ చంద్రబోస్, 
భగత్ సింగ్ లాంటి వీరుల గురించి చెప్తూ పంచ్రు. అలాగే స్మాజిక స్పృహ కలిగి 
ఉండడం. సమాజం పటలీ బాధ్తగా వ్వహరించడం లాంటివి నేరి్స్తూ, ప్రజల సిథితి గతులను 
నాకు తెలియచేస్తూ పంచ్రు. దానితో నాకు సమాజంలో మారు్ ఎంత అవసరం అని అర్ం 
అయి్ంది. ఆ మారు్ ఎలా స్ధ్ం అని చ్లా ఆలోచించ్క ఒక టీచర్, ఒక నాయకుడు, 
మీడియా ఈ మగుగురికి సమాజాని్న ప్రభావితం చేసే బలం ఉంది అని తెలుసుకునా్నను. అలా నాకు 
రాజకీయాల పటలీ ఇష్టం చదువుకునే రోజుల నుండే ఉండేది. చిరంజీవి గారి “ఠాగూర్” సినిమా నను్న 
చ్లా ప్రభావితం చేసింది. ఒక మనిషి తలచుకునా్న మారు్ తథ్ం అని నమ్మకం వచిచాంది. నేను, నాలాగా 
ఆలోచించే నా సే్నహితులతో ఒక నెట్వర్కా లా పని చేసి యువ నాయకులుగా ఎదగచుచా అనుకునా్నను. కనీ నా చదువు మగించుకొని నేను 
హైదరబాద్ తిరిగి వచేచాటప్టికి “జనసేన” ఆవిర్భవించింది. నేను కొతతూగా మొదలు పట్్టలి్సన అవసరం లేదు అనిపంచింది. ఏ మారు్ రావాలి అని నేను కోరుకునా్ననో, 
నేను ఎలాంటి సమాజంలో బ్రతకలి అనుకునా్ననో అవనీ్న నాకు అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారి స్్చెస్ లో ప్రసుఫుటంగా కనిపంచ్యి. ఇంక దానితో జనసేనతో నా 
రాజకీయ ప్రయాణం ప్రారంభంచ్ను

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కరణాలు..? రాజకీయాలలో 
మీకు స్్రితూ ఎవరు?
నీహారిక: : రాజకీయాలోలీకి రావడానికి కరణాలు మందు చెపా్ను. 
ఇక స్ఫురితూ దగగురికి వసేతూ “ఇందిరా గాంధీ” గారు. మంచో చెడో పకకాన పడితే పార్్టలకు 
అతీతంగా నాకు అవిడలో ఉన్న ధైర్ం, స్హసం, సింగిల్ ఉమన్ అయు్ండి దేశ 
రాజకీయాలను శాసించిన ఆవిడ ప ఠిమ నాకు ఆదర్ం. అలాగే ఆంగేలీయులను 
తరిమికొట్టడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన వీరనారి ఝానీ్స లక్ష్మీబాయ్ మరియు భారతదేశ 
యువతకు ఎని్న తరాలు అయినా స్ఫురితూగా నిలిచే సుభాష్ చంద్రబోస్... ఇలా ఇంక నేటి 
తరం గురించి మాట్లీడితే మా అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు.

కొనస్గంప్ తదుపరి పేజీలో...
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https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


ఆదివారం, 01 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకత్వంలో మీకు నచిచాన అంశాలేమిటి?
నీహారిక: : ఒక నాయకుడికి కవలసిన లక్షణాలు అని “స్్వమి వివేకనంద” వేటినైతే చెపా్రో ఆ లక్షణాలు అనీ్న 

పవన్ కళ్్ణ్ గారిలో ఉనా్నయి. యువత యొకకా ఆలోచనా సరళి ఎలా ఉండాలి అని “శ్రీశ్రీ” గారు చెపా్రో 
ఒక యువ నాయకుడిగా నేటి యువతను నడిపంచే వాడిగా ఆ లక్షణాలు అనీ్న మా నాయకుడిలో ఉనా్నయి.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిదా్ధంతాలపై మీ అభప్రాయం?
నీహారిక: భారతీయ రాజా్ంగం - స్వతంత్ర భారతదేశం సర్వసతాతూక, ప్రజాస్్వమ్, గణతంత్ర 
రాజ్ంగా పేరకాంటంది. ఆ రాజా్ంగ స్ఫురితూని మందుకు తీసుకెళలీడంలో జనసేన సిదా్ధంతాలు మనకు 
దోహదపడతాయి.

శతఘ్నిన్యూస్: తెలంగాణాలో మీరు అత్ధిక క్రియాశీలక సభ్తా్వలు చేయించ్రు కదా..? ఎని్న 
చేయించ్రు? అది ఎలా స్ధ్మంది?

నీహారిక: అవును. నేను 400 వరకు సభ్తా్వలు చేయడం జరిగింది. అది అందరికంటే ఎకుకావ అవచుచాకని 
అది ఎకుకావ అని నేను అనుకోను. ఎందుకంటే ప్రజలలో జనసేన పటలీ ఉన్న నమ్మకం, అధ్క్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ 

గారి మీద ఉన్న నమ్మకం మరింత ఎకుకావ. కకపోతే అప్డు ఉన్న 15 రోజుల సమయంలో అంతే చేయగలిగాను. 
తెలంగాణలో నేను అత్ధిక సభ్తా్వలు చేయడం మాత్రమే కదు తెలంగాణ మొతతూంలో మా ఉప్ల్ నియోజకవరగుంలో అత్ధిక సభ్తా్వలు అయా్యి. అది నాకు 
సంతోషానిచేచా అంశం. అధ్క్షుల వారి అడుగుజాడలోలీ నడుస్తూ ప్రజలకు అందుబాటలో ఉంటూ వారి నమ్మకని్న సంతం చేసుకోవడమే అత్ధిక సభ్తా్వలు 
చేయగలగడానికి ఉపయోగపడింది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ఎని్నకలలో తెలంగాణాలో ఎని్న నియోజకవరాగులలో పోటీ చేసుతూనా్నరు?
నీహారిక:  ప్రసుతూత సమాచ్రం ప్రకరం 32 నియోజకవరాగులలో మా కర్నిరా్వహక సభ్్లను నియమించడం 
జరిగింది. ఇక ఎని్నకలనాటి పరిసిథితులని బటి్ట ఎకకాడ ఎని్న పోటీ చేస్తూమ అనేది మా అధ్క్షులు నిర్ణయిస్తూరు.

శతఘ్నిన్యూస్: ఉప్ల్ నియోజకవరగుంలో జనసేనకు ప్రజలలో స్ందన ఎలా ఉంది?
నీహారిక: ఉప్ల్ నియోజకవరగుంలో జనసేనకు చ్లా మంచి అవకశం ఉంది. దానికి నిదర్నమే ఈ నియోజకవరగుంలో 
నమోదు అయిన క్రియాశీలక సభ్తా్వలు.

శతఘ్నిన్యూస్: బి.ఆర్.ఎస్ బలంగా ఉన్న ప్రసుతూత పరిసిథితులోలీ తెలంగాణాలో మీరు జనసేనను ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళగలరు?
నీహారిక: ఏ పార్్ట ఎంత బలంగా ఉనా్న ప్రజా సమస్లకు, ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రజాగళంగా నిలిచే ఏకైక పార్్ట 
జనసేన పార్్ట. కనుక దీని్న ప్రజలే మందుకు తీసుకునివెళ్తూరు. అలాగే జనసేన సిదా్ధంతాలను, భావజాలాని్న, అధ్క్షుల 
వారి దీర్ఘ దపృషి్టని అని్నటినీ ప్రజలకి అర్ం అయ్్విధంగా మందుకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి మేమ కపృషిచేస్తూమ.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున మీరు చేసినటవంటి కొని్న కర్క్రమాలను తెలుపగలరు?
నీహారిక:  జనసేన భావజాలానికి సిదా్ధంతాలకు అనుగుణంగా స్మాజిక బాధ్తగా భావించి చేయాలి్సన ప్రతిపని 
మేమ ఇంత వరకు చేసుకుంటూ వచ్చామ. 

మఖ్ంగా తెలంగాణలో రాష్ట్ర ఇంఛారిజి శ్రీ నేమూరి శంకర్ గౌడ్ గారి నాయకత్వమలో 
* తెలంగాణ స్ధించడంలో మఖ్పాత్ర పోషించిన “ధరా్న చౌక్” ను నిలుపుకోవడంలో
* స్మాన్ ప్రజల అతి మఖ్మన రవాణా వ్వసథిలోని “ఆర్్టస్ కరి్మకుల “ సమ్మలో
* ఇంటర్ విదా్రుథిల ఆత్మహత్ ఘటనను ప్రభ్త్వ దపృషి్టకి తీసుకునివెళి్ళ, వారు స్ందించేలా చేయడంలో
* తెలలీ రేషన్ కరుడుల జార్లో జరుగుతున్న తపు్లను రాష్ట్రంలోని  ప్రతి కలెక్టర్ కు నివేదికను ఇవ్వడంలో
* హైదరబాద్ లో వరదల సమయంలో ఆయా ప్రాంతాల వారికి కవలసిన నితా్వసరాకు సమకూరచాడం 
అలాగే ప్రభ్త్వం నుండి అందాలి్సన వాటిని ప్రజలకు అందేలా చూడడంలో
* లాక్ డౌన్ సమయంలో వలస కరి్మకులకు రోజువార్ కూల్లకు మా వంతుగా మేమ అండగా నిలబడడం
* యువతను మతుతూలో మంచేసి వారి భవిష్తుతూని అందకరంలోకి నెటే్టసుతూన్న మాదక ద్రవా్ల నిర్్మలనకు 

ప్రభ్త్వంపై ఒతితూడి తేవడం
* ఆడవారిపై మర్ మఖ్ంగా చినా్నరులపై జరుగుతున్న అఘాయితా్లకు వ్తిరేకంగా ధరా్నలు, ప్రభ్త్వ అధికరులకు, ప్రజా ప్రతినిధులకు వినతి పత్రాలను ఇవ్వడం 
ఇలా చ్లా కర్క్రమాలు చేయడం జరిగింది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపటి్టనటవంటి కౌలురైతు భరోస్ యాత్ర గురించి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
నీహారిక: కౌలురైతుల భరోస్ యాత్ర అనేది చ్లా మంచి కర్క్రమం. వ్వస్యాని్న వపృతితూగా స్్వకరించడం తగిగుపోయిన ఈ రోజులోలీ కనీసం ఉన్న రైతుని కపాడుకోవడం 
మన అందరి బాధ్త. ఈ బాధ్త ప్రభ్తా్వనికి ఇంక ఎకుకావ ఉంటంది. అలాంటి ప్రభ్త్వం వ్వస్యం చేయలేక ఆత్మహత్ చేసుకున్న కౌలు రైతులను పటి్టంచుకోని 
పరిసిథితులలో జనసేనాని ఈ బాధ్తను తీసుకోవలసి వచిచాంది. ఇని్న వేల కుటంబాలకు అండగా నిలవాలనే ఆయన సంకల్ం నిజంగా అభనందనీయం.

కొనస్గంప్ తదుపరి పేజీలో...
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ఆదివారం, 01 జనవరి 2023

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కరా్చరణ ఎలా ఉండబోతుంది?
నీహారిక: మా కరా్చరణ చ్లా సింపుల్. అధ్క్షుల వారి ఆశయాలను, జనసేన 
సిదా్ధంతాలను, పార్్ట భావజాలాని్న ప్రజలలోకి చేరేలా మేమ కపృషి చేస్తూమ. ఎంత 
బలంగా అంటే మా నాయకుడిని మఖ్మంత్రిగా అసంబ్లీలో నిలబెట్టకునే అంత 
బలంగా.. మిగిలిన వ్్హాలు నిర్ణయాలు ఎతుతూలు, పై ఎతుతూలు అనీ్న మా అధ్క్షులు 
చూసుకుంట్రు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కర్క్రమంపై మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
నీహారిక: “జనవాణి” కర్క్రమం నిజానికి ప్రతి గ్రామస్థియిలో అకకాడ ఎను్నకోబడడు 
ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజల అవసరాలను తెలుసుకోవడం కోసం ప్రజల ఇబ్ందులను పై 
స్థియికి తీసుకెళి్ళ పరిషాకార దిశగా పని చేయడం కోసం పట్్టలి. కనీ ఆంధ్రరాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభ్త్వం కకుండా నియంత పాలన నడవడం వలన జనసేన పార్్ట తరపున 
మా నాయకుడు ప్రజల సమస్లను తెలుసుకొని ప్రభ్త్వ అధికరుల దపృషి్టకి వాటిని తీసుకొని వెళ్ళడం కోసం పట్్టరు. ఇపు్డు మీరే చెప్ండి ఆ కర్క్రమం ఎంతటి 
గొప్ది అని. 

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రారంభం కబోతుంది కదా..! దాని ప్రభావం ఎలా 
ఉండబోతోందని మీ అభప్రాయం?
నీహారిక:  హహా హా !! పవన్ కళ్్ణ్ గారి సినిమా అంటేనే థియాటరులీ మూసేసి, టికెట్ రేటలీ 
తగిగుంచేసి, అసలు సినిమాని ఆడకుండా చేయాలని చూసుతూంది ఈ ప్రభ్త్వం. ఎందుకు?  ఆయనకు 
ప్రజలలో ఉన్న అభమానం అలాంటిది. ఇంక ఆయన ప్రజల మద్లో ఉంటూ ప్రజా సమస్ల పటలీ 
అవగాహన కోసం యాత్ర చేసేతూ అది ప్రజలపై ఇంకెంత ప్రభావం చూపసుతూంది..? ప్రజలలో ఆయన 
పైన నమ్మకని్న ఇంకెంత పంచుతుంది..? ఈ దెబ్తో పవన్ కళ్్ణ్ గారు మఖ్మంత్రి అవ్వడం 
తథ్ం.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజల తీరు్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనా్నరు?
నీహారిక:  ఇలాంటి నియంత తుగలీక్ పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయి ఉనా్నరు. పగ ప్రతీకరాలతో 
నిండిన ఫ్్క్షనిజాని్న పాలనగా అందిసుతూన్న ఈ ప్రభ్తా్వనికి తగిన బదులు ఓట ర్పంలో 
చెప్డానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉనా్నరు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్్ట లేదు? దీనిపై మీ అభప్రాయం?
నీహారిక: జనసేన కు మీడియా సపోర్్ట లేదు అనేది వాసతూవం. కనీ నేటి సోషల్ మీడియా 
మరియు జనసేనాని తలపటే్ట పనులను అర్ధం చేసుకొని ప్రజలే వారి మౌత్ పబిలీసిటీతో 
జనసేనను అందరికీ చేరువ చేసుతూనా్నరు. కొంతమంది నిజాయితీ గల విలేఖరుల వలలీ కూడా 
జనసేన ప్రజలోలీ ప్రతిరోజూ ఉంటంది.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్్ననూ్స్ గురించి మీ అభప్రాయం చెప్ండి?
నీహారిక: నేను పైన చెప్న విధంగా నిజాయితీ, నిబద్ధత, బాధ్తగా జర్నలిజంని బ్రతికిసుతూన్న 
చ్లా కొని్న వారాతూ మాధ్మాలోలీ “శతఘ్్న నూ్స్” ఒకటి.
శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరియు ప్రజలకు మీరిచేచా సందేశం?

నీహారిక: సందేశం అని చెప్ను కని అవసరం అని చెపాతూను. ఈ తరం 
యువత రాజకీయాలోలీకి రావడం అవసరం. సమాజం కోసం, మారు్ కోసం, 
మన తరవాతి తరాల వారి భవిష్తుతూ కోసం ఈ తరం కొని్న తా్గాలు 
చేయడం అవసరం. ఓట హకుకా ప్రామఖ్తను చ్టడం అవసరం. మారు్ 
ఎకకాడినుండో రాదు మన నుండే మొదలవుతుంది అని నమ్మడం అవసరం. 
చివరిగా నేను నమే్మ సిదా్ధంతం “బి ద చేంజ్ యు వాంట్ ట స్”.

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