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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 అభవృది్ధ కోసం అహరినిశలు కృషి చేస్తు... 
ప్రమాదవశాత్తు మరణంచ్న జనసైనికుల కుటుంబాలకు పార్్ట శ్రేణుల 
సహాయంతో ఆరి్ధకసాయం అందిస్తు... 

కారయూకరతులపై పెట్్టన పోలీస్ కేస్లను పరిష్్కరం చేస్తు... కరోనా 
విళయ తాండవం చేస్తునని వేళ ప్రజలకు అనిని విధాల సహాయం 
అందించడమే కాకుండ్ కరోనా కబళంచ్న వారి అంతయూక్రియలు 
చేయడంలో కూడ్ జనసేన తరపున తనవంతు సాయమందించ్, 
500 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి గోదావరి పరిసర 
ప్ంతాలో్లని వరద మంపుకు గురైన లంక గ్రామాలో్ల 2000 
కుటుంబాల ప్రజలకు నితాయావసర సరుకులు మరియు దుప్పటు్ల , 

ఆడవాళ్లకు వస్త్రాలను అందంచడమే కాకుండా కోట్ల రూపాయలు విలువచేసే తన స్థలంలో సంత ఖరుచులతో రాష్ట్ంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా 
జనసేన పార్టీ కారాయాలయం నిరి్మంచినటువంటి “మార్్కపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్్ట ఇంచార్జ్ ఇమ్మడి కాశీనాథ్” 

గారితో ఈనాట్ మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో నా ప్రయాణం అనే శీరిషిక దవార్ జనసేనతో ఆయన ప్రయాణం ఎపుపాడు 

మొదలయంది, ఎలా మొదలయంది అనే విషయాలు ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం కాశీనాధ్ గారు..! మందుగా మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు... పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ 
కుటంబ నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?  
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మందుగా శతఘ్నిన్్స్ న్్స్ పాఠకులకు నా నమస్కారమలు. నా పేరు ఇమ్మడి కాశీనాథ్ 
జనసేన పార్టీ మార్కాపురం నియోజకవర్గ ఇనాచారజిని. నా కుటంబ నేపథ్ం గురంచి చెపా్ల్సి వసేతే మందుగా 
మా తాతగారు నకకా వంకటయ్గారు మార్కాపురం మరయు యర్రగండపాలం నియోజకవర్గ మొటటీమొదటి 
శాసనసభ్్లుగా పనిచేసియునానిరు. ఆయన ఈ ప్ంత అభివృదిధి కోసం ఎన్ని సేవలు చేశారు. తర్వాత మా 
మామగారు పూల సుబ్బయ్గారు మార్కాపురం నియోజకవర్గ ఎమ్్మల్్గా పనిచేసి ప్రజల మనసుల్లో సుసిథిరంగా 
నిల్చిపోయారు. ఆయన చేసిన కృషికిగాను వల్గండ ప్జెకుటీకు పూల సుబ్బయ్గార పేరును ప్రభ్తవాం పెటటీడం 
జరగంది. 
ఇక మా తండ్రిగార పేరు ఇమ్మడి వంకటేశవారులో ఆయన వృత్తేర్తా్ డాకటీర్. నలలోమల ప్ంతంల్ని ఏజెన్సి గ్రామాల్లో ఆయన 
ప్రత్ ఒకకారకి సుపరచితుల్ మరయు ఈ ప్ంతంల్ ఎంతో మంది పేదవారకి రూపాయి డాకటీర్ గా పరచయసుతేలు. వైద్ రంగంల్ 
జిల్లో స్థియి అధికారగా ఎన్ని సేవలు చేసి రటైర్డ్ అయా్రు. మా అమ్మగారు గృహిణి. ఇంకా నా గురంచి చెపా్ల్సి వసేతే నా భార్ పేరు నాగ సుందర, తను గృహిణి. నాకు 
ఇద్దరు పిలలోలు మొదట పాప పేరు సోమశ్రీ కొడుకు పేరు తేజ. మా పిలలోలు ఇద్దరు ప్రసుతేతం చదువుతునానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు ర్జకీయాలల్కి ర్వడానికి గల కారణాలు..? ర్జకీయాలల్ 
మీకు స్్రతే ఎవరు?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మొదటినుంచి ర్జకీయ కుటంబం కావడంతో
చినని వయసు నుంచి ర్జకీయాల పటలో మకుకావతో పాఠశాల విద్్భా్సం నుంచి స్కాల్ 
లీడరుగా తర్వాత కాల్జ్ ల్ స్టీడంట్ యూనియన్ నాయకుడిగా సమస్లపై పోర్టాలు 
చేయడం. తర్వాత కొనిని పరణామాల వలలో ర్జకీయాల్లో అడుగు పెటటీడం జరగంది. మొదటి 
నుంచి ఎవరకీ తలవంచకుండా ర్జకీయాల్లో పై నాయకులకు తొతుతేలుగా పనిచేయకుండా 
ఉండడం వలన కొనిని ప్రధాన పార్టీల్లో కీలక పదవులు నాకు దూరమయా్యి. అయినా సరే 
నేను నమ్మ నమ్మకునని సిద్ధింతానికి ఎప్టికీ కటటీబడి ఉంటాను. ర్జకీయాల్లో నాకు స్ఫూరతే 
అరజింటినా మారకాసిస్టీ విపలోవకారుడు, రచయిత, సైనిక సిద్ధింతకుడు చెగువేర్ మరయు క్్బా 
అధ్క్షుడు ఫిడల్ అలహంద్రో కాసో్రో రుజ్.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రంభమయి్ంది?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: సుదీర్ఘకాలం ప్రధాన పార్టీల్ పనిచేసినప్టికీ ఎంతో కొంత 
మేరకు అసంతృపితే ఉండేది కాన్ 2014ల్ జనసేన పార్టీ పెటిటీనపు్డు వార 
సిద్ధింతాలు వార పబ్లోక్ పాలసీలు చూసి ఆకరషితుడినై 2019ల్ జనసేన పార్టీల్ 
చేరటం జరగంది. అప్టినుంచి జనసేనతో నా ప్రయాణం ప్రంభమైనది. 
జనసేనతో సుదీర్ఘకాలం ప్రయాణం చేస్తేనని నమ్మకం నాకుంది. పార్టీ నాకు 
ఎల్ంటి పదవులు ఇచిచానా... నాపై ఎల్ంటి బాధ్తలు పెటిటీనా వాటిని తూచా 
తప్కుండా నెరవేరుస్తేనని ప్రగాఢంగా తెల్యజేసుతేనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మార్కాపురం నియోజకవర్గంల్ జనసేనకు ప్రజలల్ స్ందన 
ఎల్ ఉంది?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: నియోజకవర్గంల్ జనసేనకు  ప్రజలల్ అన్హ్మైన 

స్ందన ఉంది. మేమ నిరవాహించే ప్రతీ కార్క్రమంల్ ఎంతో ఉతాసిహంతో జనసైనికులు కార్కరతేలతో పాట ప్రజలు క్డా పాలు పంచుకుంటనానిరు. జనసేన పార్టీ 
తలపెటిటీన పెరగన విదు్త్ చార్జిలకు నిరసనగా బాదుడే బాదుడు కార్క్రమమ, అల్గే అద్వానంగా ఉనని రోడలో గురంచి డిజిటల్ కా్ంపెయిన్ కార్క్రమంల్ ప్రజల 
తమంతట తామ మందుకొచిచా జనసేన చేసే కార్క్రమాలను ఆదరంచి జనసేనతో అడుగులు వేసుతేనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీని ప్రజలల్కి బలంగా తీసుకెళ్ళందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేసుతేనని సేవాకార్క్రమాలను తెల్యచేయగలరు?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మార్కాపురం నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ తరఫున అనేక సేవా కార్క్రమాలు నిరవాహించడం జరగనది.
కరోనా మొదటి మరయు రండవ వేవ్ సమయంల్ ప్రజలకు శానిటైజర్, మాసుకాలు పంపిణీ, వలస క్లీల కొరకు భోజన సదుపాయం ఏర్్ట చేయడం జరగంది. అంతే 
కాకుండా కరోనా సమయంల్ మరణించిన కరోనా బాధితుల అంత్క్రియలను జనసేన పార్టీ తరఫున నిరవాహించడం క్డా జరగంది. మార్కాపురం నియోజకవర్గంల్ని 
కొనిని గ్రామాల్లో ప్రమాదవశాతుతే జనసైనికులు మరణించడంతో నషటీపోయిన ఆ కుటంబాలకు తోటి జనసైనికులు, వీరమహిళల సహాయంతో కొంతమేరకు ఆరథిక సహాయం 
చేసి ఆ కుటంబాలను ఆదుకోవడం జరగంది. నియోజవర్గంల్ని కొనిని మండల్ల్లో జనసేన నాయకులు, కార్కరతేలపై పెటిటీన పోలీసు కేసులను పరష్కారం చేయడం 
జరగనది. అంతేకాకుండా ర్ష్ట్ర ప్రభ్తవాం క్డా చేయనటవంటి వరద సహాయానిని మార్కాపురం నుంచి సుమారు 500 కిల్మీటరలో దూరంల్ ఉననిటవంటి గోద్వర 
పరసర ప్ంతాల్లోని వరద మంపు గురైన లంక గ్రామాల్లో 2000 కుటంబాల ప్రజలకు నితా్వసర సరుకులు మరయు దుప్టలో, ఆడవాళలోకు వస్్రాలను మార్కాపురం 
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ తరపున అందజేయడం జరగనది. ర్నునని రోజుల్లో జనసేన పార్టీ తరపున మరనిని సేవా కార్క్రమాలు చేయడానికి ఆ భగవంతుడు నాకు 
మరంత శకితేని ఇవావాలని కోరుకుంటనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన తరపున చేసే కార్క్రమాలకు జనసైనికులు ఏ విధంగా 
సహకరస్తేరు? మీరు జనసైనికులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకార్లు అందిస్తేరు?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: జనసైనికులు అంతా కల్సికటటీగా పనిచేస్తే పార్టీని మందుకు 
తీసుకెళలో విధంగా ప్రయతానిలు చేసుతేనానిరు. నేను వారు చేసే ప్రత్ కార్క్రమానికి నా పూరతే 
సహాయ సహకార్లు అందిసుతేనానిను. అల్గే జనసైనికులల్ ఎవరైనా కొతతే ఆల్చనా 
విధానాలతో వసేతే వారకి అనిని విధాలుగా సహకరస్తే వారు ఎదిగే విధంగా మరయు 
పార్టీకి ఉపయోగపడే విధంగా సహకారం అందిసుతేనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: మార్కాపూరం నియోజకవర్గంల్ జనసేనను బల్పేతం చేయడనికి ఏ విధంగా ప్రయత్నిసుతేనానిరు? జనసేనల్కి ఇతర నాయకులను ఆహావానించే 
ప్రయతానిలు ఏమైనా చేసుతేనానిర్?

ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మార్కాపురం నియోజకవర్గంల్ ఇప్టికీ మండల స్థియి కమిటీలన్ని పూరతే చేయడం జరగంది. ప్రసుతేతం 
గ్రామ స్థియిల్ పార్టీని బల్పేతం చేయడానికి సనానిహాలు జరుగుతునానియి. ర్నునని రోజుల్లో గ్రామస్థియి కమిటీలు 

ఏర్్ట చేసి గ్రామాల్లోనే జనసేన పార్టీ విధివిధానాలను సిద్ధింతాలను జనాల్లోకి తీసుకెళలో విధంగా 
జనసేన నాయకులకు, కార్కరతేలకు ప్రతే్కమైన శిక్షణను క్డా ఇవవాడం జరుగుతుంది. అల్గే ఇతర 

పార్టీల్ని నాయకులకు జనసేన సిద్ధింతాలు తెల్యజేస్తే జనసేనల్ ఒక కార్కరతే స్థియి నుంచి 
నాయకుడిగా ఎదిగే అవకాశాలను వారకి తెల్యజేస్తే ఇతర పార్టీ నాయకులను క్డా జనసేన 
పార్టీల్కి ఆహావానించడంల్ కొంతమేరకు సఫలీకృతమయా్మ. ప్రజల్లోన్ మరయు ఇతర 
పార్టీ నాయకుల్లోను జనసేన పార్టీ పటలో ఆదరణ గతం కంటే మ్రుగుపడింది. ర్నునని ఎనినికల్లో 
మార్కాపురం నియోజకవర్గంల్ జనసేన పార్టీ జెండా ఎగురుతుందని నిససింకోచంగా చెప్గలను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనాని తలపెటిటీనటవంటి కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్యం 
చెప్ండి?

ఇమ్మడి కాశీనాథ్: కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి చెపా్లంటే ఇది ఒక మహోననితమైనటవంటి 
కార్క్రమం. చేత్ల్ పొలం ల్క, కౌలుకు తీసుకొని స్గుచేసి, ప్రకృత్ వైపర్తా్లకి తలొగ్గ 

పరసిథితులకు తలవంచి ఆత్మహత్లు చేసుకునని రైతుల కుటంబాలను ఆదుకునే ఒక యజ్ం. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

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


శుక్రవారం, 02 సెప్ట ంబర్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

అంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రమంతటా ఆత్మహత్ చేసుకునని 3000 మంది రైతు కుటంబాలకు, 
ప్రత్ కుటంబానికి లక్ష రూపాయల చొపు్న 30 కోటలోతో ఒక ప్రణాళిక 
రూపొందించడమే కాకుండా ద్నిని అమలు చేసుతేనని జనసేన  అధినేత గురంచి ఎంత 
చెపి్నా తకుకావే. అల్ంటి పవన్ కళ్్ణ్ ర్ష్ట్ర మఖ్మంత్రి అయితే రైతుల కష్టీలు 
కడతేరనటేటీ అని వేరే చెప్నకకారేలోదు. ఈ కార్క్రమానిని దేశ ప్రజలంతా హరషిసుతేనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంల్నే ఏ పార్టీ క్డా చేయనటవంటి క్రియాశీలక సభ్తవా 
కార్క్రమంపై మీ అభిప్యం?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ఏ పార్టీ అయినా మందుకు స్గాల్ అంటే ద్నికి ప్రతీ కార్కరతే 
సహకారం ఉండాల్. ఎనినికల సమయంల్ కార్కరతేలను ఉపయోగంచుకొని 
తరువాత వార గురంచే పటిటీంచుకోని పార్టీ కాదు జనసేన. ఆ క్రియాశీలక  సభ్తవా 
కార్క్రమం ద్వార్ పార్టీ సభ్తవామనని ప్రతీ ఒకకారకి ఏదైనా ప్రమాదం సంభవిసేతే 

50,000/- ఒకవేళ ఆ సదరు వ్కితే మరణిసేతే 5 లక్షల రూపాయలు ఇవవాడం ద్వార్ ప్రతీ జనసైనికుని కుటంబానికి తోడుగా నిలబడడ్ పార్టీ జనసేన పార్టీ. జనసేన పార్టీ 
ప్రత్ కార్కరతేను తన సంత కుటంబ సభ్్ల్లోగా పరగణిసుతేంది. తన కుటంబ సభ్్ల కిలోషటీ పరసిథితుల్లో గురంచి మందుగా ఆల్చించి ఈ క్రియాశీల సభ్తవా నమోదు 
కార్క్రమం చేపటిటీన పవన్ కళ్్ణ్ గారకి ప్రత్ కార్కరతే రుణపడి ఉంటాడు.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్క్రమం ద్వార్ ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని అభిప్యపడుతునానిరు?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ఒక మఖ్మంత్రి మరయు ప్రభ్తవాం చేయవలసిన పని పవన్ కళ్్ణ్ గారు చేసుతేనానిరు. 
వార సమస్లపై స్ందిసుతేనానిరు. ఆయా ప్రభ్తవా అధికారులకు ఈ సమస్లను జనసేన పార్టీ నుంచి చేరవేసి 
పరష్కార దిశగా అడుగులు వేసుతేనానిరు. పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ష్ట్రంల్ ఒక ప్రైవేట్ ప్రభ్తావానిని 
నడుపుతుననిటటీ ప్రజలు భావిసుతేనానిరు.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ నియోజకవర్గంల్ ప్రధానంగా ఉనని సమస్లు ఏమిటి వాటిని పరషకారంచేందుకు 
ప్రభ్తవాంపై ఏ విధంగా ఒత్తేడి తీసుకుర్నునానిరు?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మార్కాపురం నియోజకవర్గంల్ ప్రధానంగా తాగున్టి సమస్ చాల్ మ్ండుగా ఉననిది, 
కాన్ పరష్కారం కొరకు వల్గండ ప్జెకుటీ పూరతే చేయవలసి ఉననిది. ప్రభ్తవాం అలసతవాం వలన వల్గండ 
ప్జెకుటీ వలలో నషటీపోయిన బాధితులకు కుటంబాలకు ఇప్టికి పరహారం అందకపోవడం వలన వాళ్లో ఆ గ్రామాలు 
ఖాళీ చేయడం ల్దు. బాధితుల కొరకు గతంల్ రవిన్్ ఆఫీసుల మందు అనేకమారులో పోర్టాలు చేయడం జరగంది. 
అల్గే బాధిత కుటంబాలకు నషటీపరహారం అందించేందుకు ప్రభ్తావానికి పలుమారులో వినత్పత్రాలు అందజేయడం జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కార్్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మార్కాపురం నియోజవర్గంల్ నాలుగు మండల్లు ఉనానియి. 
మండల స్థియిల్ అనిని కమిటీలు ఇప్టికే పూరతే చేసి ఉనానిమ. మను్మందు గ్రామ 
స్థియిల్ ప్రత్ ఒకకారతో మాటాలోడుతూ గ్రామ కమిటీలను తవారతగతంగా పూరతేచేసి 
పార్టీని గ్రామస్థియిల్ క్డా బల్పేతం చేయడానికి కృషి చేసుతేనానిమ. ర్బోవు 
ఎనినికల్లో అధికార, ప్రత్పక్ష పార్టీలకు దీటగా జనసేన పార్టీ క్డా నిలపడబోతుందని 
నిససిందేహంగా చెప్గలను. అనిని కుల్లను, మతాలను కలుపుకొని ర్బోవు 
ఎనినికల్లో జనసేన పార్టీ జెండాను మార్కాపురం నియోజవర్గంల్ ఎగరవేసే దిశగా 
అడుగులు వేస్తే మందుకు వళ్తేనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్్ణ్ నాయకతవాంల్ మీకు నచిచాన 
అంశాల్మిటి?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మకుకా స్టిగా మాటాలోడేతతవాం అవిన్త్కి తావుల్ని ర్జకీయం. 
సమస్లపై అనునిత్ం పోర్టమే కాకుండా ద్ని పరష్కార దిశగా అడుగులు వేసే 
మనసతేతవాం. ఎంతో ఉననిత జీవితం అనుభవించే అవకాశం ఉండి ఏ సంబంధం 
ల్నటవంటి ప్రజల కష్టీలు చూసి చల్ంచి పొయే మనసు. ఎపు్డూ ప్రజలకు ఎదో 
చేయాలనే తపన, సమస్ల పటలో ఆయన స్ందించే విధానం.

శతఘ్నిన్యూస్: అకోటీబర్ నుండి పవన్ కళ్్ణ్ యాత్ర ప్రంభం కాబోతుంది ద్ని ప్రభావం ఎల్ ఉండబోతోందని మీ అభిప్యం?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: 2024 ఆంధ్ర ర్ష్ట్ర భవిష్తుతే మారచాడానికి ఈ యాత్ర ఎంతగాన్ ఉపయోగపడుతుందని జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు, వీరమహిళలు, ప్రజలు 
క్డా ఆకాంక్షిసుతేనానిరు. పవన్ కళ్్ణ్ అంటే ఒక వ్కితే కాదు ఒక మహా ప్రభంజనం. ఆయన సభలకి ప్రజలు, అభిమానులు సవాచచాందంగా వస్తేరు. పవన్ కళ్్ణ్ 
సభలకి, యాత్రలకి వచేచా జనం ఎదో ఆశ చూపిసేతే వచేచావారు కాదు. పవన్ కళ్్ణ్ ల్ ప్రజలకు నచేచాది అనుక్షణం ప్రశినించే తతవాం సమస్లపై పోర్డడం, అనుక్షణం 
ప్రజల తరపున నిలబడటం.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ ల్దు? మీడియా సపోర్టీ ల్కపోయినా 
మీరు గ్రామస్థియి వరకు వళ్ళగలుగుతునానిర్?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ ల్దు. వాసతేవం. జనసైనికుల్ మాకు 
మీడియా. మా ప్రత్ జనసైనికుడి స్్మర్టీ ఫోన్ మాకు ఒక మీడియా ఛానల్ తో 
సమానం. ప్రసుతేతం ఉనని సోషల్ మీడియా మాకు ఒక మంచి పాలోటాఫూరం. మాకు 
ఉనని పరధిల్ మేమ చేసే ప్రత్ కార్క్రమం గ్రామస్థియిల్ చేరువవడానికి సోషల్ 
మీడియా ఎంతగాన్ ఉపయోగపడుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 ల్ ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటనానిరు?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: జనసేన పార్టీకి అవకాశం ఇవవాబోతునానిరని అనుకుంటనానిను. 2014, 2019లల్ ఇరుపార్టీలకు అవకాశం ఇచాచారు కాన్ ఏ పార్టీ క్డా ప్రజల 
శ్రేయసుసి, వార భవిష్త్ కోసం పనిచేయల్దు. అనిని వర్్గలవారకి నా్యం జరగాలంటే జనసేన పార్టీతోనే స్ధ్ం అని ప్రజలు విశవాసిసుతేనానిరు. ర్నునని ఎనినికలల్ 
ప్రజలు జనసేనకు అవకాశం ఇస్తేరని బలంగా నమ్మతునానిమ.

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్్స్ గురంచి మీ అభిప్యం చెప్ండి?        
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ఒకోకా చానల్ ఒకోకా పార్టీ కార్కల్పాలు ప్రచారం చేసుతేనని 
క్రమంల్ జనసేన పార్టీ కార్కల్పాలు ప్రజల దృషిటీకి తీసుకువళ్ళడానికి మీరు 
ఎంతో ప్రయత్నిసుతేనానిరు. మీరు చేసుతేనని ఈ కృషికి జనసేన నాయకులు, కార్కరతేలు, 
జనసైనికులు మరయు వీరమహిళలు ఎంతగాన్ మీకు రుణపడి ఉంటారు. శతఘ్ని 
న్్స్ అనేది జనసేన పార్టీ కి ఆయువుపటటీ ల్ంటిది. శతఘ్ని న్్స్ ని కాపాడుకోవడం 
జనసేన నాయకులు, కార్కరతేల బాధ్త శతఘ్ని న్్స్ ను ప్రత్ ఒకకారూ ఆదరంచి 
వారకి ఆరథికంగా కొంతమేరకు సహాయం చేయటం కొరకు యాడ్సి క్డా ఇచిచా ప్రోతసిహించాలని కోరుకుంటనానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: కోటలో విలువచేసే సువిశాలమైన వాణిజ్ సథిలంల్ జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ని ఎల్ నిర్మసుతేనానిరు? మీ ధైర్ం ఏంటి ?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: మార్కాపురం నియోజకవర్గంల్ ఇపు్డిపు్డే ఇతర పార్టీ నేతల్లో క్డా జనసేనకు ఆదరణ పెరుగుతుంది. ద్నికి మరంత నమ్మకం చేక్ర్చాలంటే 
ఇకకాడ పార్టీ ఎంత బలంగా ఉందో మందుగా నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే నా సంత సథిలంల్ ర్ష్ట్రంల్ ఎకకాడా ల్ని విధంగా జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ 
ని నిర్మంచాలని నిశచాయించుకునానిను. ద్నికి గత అకోటీబర్ ల్ జనసేన పార్టీ పిఏసి చైర్మన్ నాదండలో మన్హర్ గారతో శంకుస్థిపన చేయడం జరగనది. ప్రసుతేతం పార్టీ 
కార్్లయం పూరతే నిర్్మణం జరగంది. జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు దసర్ తరువాత నియోజకవర్గ పర్టనల్ భాగంగా మార్కాపురం జనసేన పార్టీ 
ఆఫీసుని ఆయన చేతుల మీదుగా ప్రంభోతసివం చేయాలని నిర్ణయించుకునానిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచా సందేశం ?
ఇమ్మడి కాశీనాథ్: ఆంధ్రర్ష్ట్రం ఏర్డిన తర్వాత 2014 మరయు 2019 ఎనినికలల్ ఇరుపార్టీలకు అవకాశమిచిచా వారు ప్రజలకు ఎంతవరకు చేస్రో ప్రజలందరూ 
గమనించారు. వారకి ప్రతా్మానియాంగా ప్రజల బాధలను తన బాధలుగా భావించి ఎన్ని ఒడిదుడుకులను ఎదురకాంటూ వారకోసం అహరనిశలు కృషిచేసుతేననిటవంటి 

జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారకి ఈస్ర ఒక అవకాశం ఇచిచా 
జనసేన పార్టీని ఆదరంచాలని ఈ సందర్ంగా మనవి చేసుతేనానిను.

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