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జనసేన పార్టీ కార్యాలయాల్లో సంప్రదాయర్తిల్ ఉగాది వేడుకలు
శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది వేడుక లు హైదరాబాద్ జనసేన పార్టీ 
కంద్ర కారాయాలయం, మంగళగిరి పార్టీ రాష్ట్ర కారాయాలయాల్లో సంప్రదాయర్తిల్ 
జరిగాయి. కంద్ర కారాయాలయంల్ జరిగిన వేడుకల్లో పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ 
కళ్యాణ్, పీఏసీ ఛైర్మన్ నాదండలో మనోహర్ పాల్గొనానారు. వేద పండితులు 
ప్రత్యాక పూజల అనంతరం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆశీర్వచనాలు అందించారు. 
ఈ కారయాక్రమంల్ పార్టీ ఉపాధయాక్షులు శ్రీ బి. మహందర్ రెడిడి, పార్టీ తెలంగాణ 
రాష్ట్ర ఇంఛారుజు నేమూరి శంకర్ గౌడ్, పార్టీ కోశాధికారి శ్రీ ఎ.వి.రతనాం, 
నాయకులు షేక్ రియాజ్, రామ్ తాళ్లోరి, వై.నగేష్, పార్టీ హైదరాబాద్ నగర 
అధయాక్షుడు రాజలంగం తోపాటు జనసైనికులు, వీర మహిళలు పాల్గొనానారు. 
ప్రతి ఒక్కరికి పవన్ కళ్యాణ్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలపారు.

రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు పవిత్ం
ముసలోంలకు ఎంతో పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం నేటి నంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇసలోం 
మతం పాటించే ప్రతి ఒక్క ముసలోం సోదరుడికి నా తరఫున, జనసేన పక్షాన హృదయపూర్వక 
శుభాకాంక్షలు అంటూ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 
నెల రోజులపాటు నియమనిషటీలతో కఠిన ఉపవాస దీక్షలు ఆచరించే ముసలోం సోదరులకు అల్లో 
దీవెనలు లభంచాలని కోరుకుంటునానానని జనసేనాని తెలపారు.

కౌలు రైతుల కుటంబాలకు జనసేన అండ
వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంల్కి వచాచాక కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాలు భార్గా పెరిగాయని జనసేన పార్టీ 
అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలపారు. అధికారంల్కి వసేతే ఆత్మహతయాకు పాల్పడడి కౌలు రైతు 
కుటుంబానికి రూ.7 లక్షల నషటీపరిహారం అందిసతేమని హామీ ఇచిచా... ఇవాళ ఆ హామీని ప్రభుత్వం 
బుటటీ దాఖలు చేసందనానారు.
అధికారంల్కి వచిచాన మొదట ఏడాది తూతూ మంత్రంగా సయం చేస గత రెండేళ్లోగా ముఖం 
చాటేసందని స్పషటీం చేశారు. చనిపోయిన ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానికి జనసేన పార్టీ అండగా 
ఉంటుందని, వారికి కంతైనా ఊరటనివా్వలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి కుటుంబానికి రూ. లక్ష ఆరిథిక సయం 
చేయాలని నిర్ణయించారు. జనసేన పార్టీ కంద్ర కారాయాలయంల్ ఉగాది పూజలనంతరం శ్రీ పవన్ 
కళ్యాణ్ గారు మాట్లోడుతూ “ కతతే సంవత్సరం అందరి జీవితాల్లో వెలుగు, ఆనందం రావాలనే 
కోరుకునే రోజు. కానీ కౌలు రైతుల ఆత్మహతయాల గురించి వింటే బాధనిపిసోతేంది. పోరాట యాత్ర, 

మండపేట పరయాటన, కాకినాడ రైతు సౌభాగయా దీక్షల్, నివర్ తుపాన్ సమయంల్ స్వయంగా కౌలు రైతులతో మాట్లోడాన. వారు పడుతుననా బాధలు విని కనీనారు వచిచాంది. వాళ్లో సగు 
చేయడానికి సంతభూమి లేకపోయినా... ఈ రోజు మనం తినే 80 శాతం తిండి కౌలు రైతు కషటీం, శ్రమ నంచి వచిచాంద్. ఈ రోజు మన రాష్ట్రానినా అననాపూర్ణ అంటునానామంటే దానికి 
కారణం కౌలు రైత్. వాళ్లో కషటీపడి మన కడుపు నింపినందుకు వాళలోకు మనమిచేచా బహుమతి 3 వేల చావులు.
* మిలలోరులో... దళ్రులు ల్భపడుతునానారు
భూములన కౌలుకు తీసుకని, ఎరువుల నంచి వితతేనాల వరకు అపు్పలు చేస వయావసయం చేసేతే కనీసం పండిన పంటకు గిటుటీబాటు ధర వచేచా పరిసథితి లేదు. చేసన అపు్పలు తీరచాడానికి, 
భారయా, పిలలోల కడుపు నింపడానికి నిస్సహాయ సథితిల్ పండిన పంటన నష్టటీనికి అము్మకుంటునానాడు. రైతు దగగొర నంచి మిలలోరులో, దళ్రులు ధానయాం బసతే రూ.700కు కని, దానిని రూ. 
1400కు అము్మకని ల్భం చేసుకుంటునానారు. మన రాష్ట్రంల్ అధికారిక అంచనాల ప్రకారం రూ. 16 లక్షల మంది కౌలు రైతులు ఉనానారు. కానీ అనధికారికంగా దానికి రెండింతలు 
అంటే దాదాపు 45 లక్షల మంది కౌలు రైతులు తమ శ్రమన ధారపోసేతే ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరం ఒక ముదదే తింటునానాం.
* బాధిత కుటుంబాలకు పరామర్శ కూడా లేదు
సమాచార హకు్క చటటీం కింద సేకరించిన వివరాల ప్రకారం ఉభయ గోదావరి జిల్లోల్లో దాదాపు 80 మంది.. అనంతపురం, కరూనాలు జిల్లోల్ 150 మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహతయాలు 
చేసుకునానారు. ఆత్మహతయాలకు పాల్పడడి రైతు కుటుంబాలన పరామరి్శంచడానికి అధికార పార్టీ నంచి ఒక్కరు కూడా వెళలోలేదు. మనం ఏదైనా మాట్లోడిత్ మన మీద విరుచుకుపడతారు 
తప్ప రైతుకు అండగా నిలబడట్నికి మాత్రం ముందుకు రారు. రైతు ఆత్మహతయాకు పాల్పడిత్ ఆ కుటుంబానినా ఆదుకోవడానికి ప్రతి జిల్లో కలెకటీర్ దగగొర రూ. కోటి నిధి ఉంటుంది. అయినా 
ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క రైతుకు కూడా నషటీపరిహారం ఇవ్వలేదు.
* నషటీపరిహారం ఇచేచా వరకు పోరాటం ఆగదు
ఆత్మహతయాలకు పాల్పడడి కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు జనసేన అండగా ఉంటుంది. వారికి కంతైనా ఊరట ఇవా్వలనే ఉద్దేశంతో ఆత్మహతయాలకు పాల్పడడి రైతు కుటుంబాలకు జనసేన 
పక్షాన రూ. లక్ష ఆరిధిక సయం చేయాలని నిర్ణయించాం. సమాచార హకు్క చటటీం కింద సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం ఆత్మహతయాలకు పాల్పడడి ప్రతి కౌలు రైతు కుటుంబానినా నేనే వెళ్లో 
పరామరి్శంచి ఆరిథిక సయం అందిసతేన. లక్ష రూపాయలు సయం చాల్ చిననాద్ అవ్్వచుచా కానీ అననాం పెటేటీ రైతు కనీనారు పెటటీకూడదు. మనమంతా ఉగాది పండగ జరుపుకంటుంటే 
మీరు కనీనారుపెడిత్ అది ఉగాది అవ్వదు. కౌలు రైతు కుటుంబాలు బాగుండాల, వారికి భరోస ఇవా్వలనే ఉద్దేశంతోనే ఆరిథిక సయం అందిసుతేనానాం. కౌలు రైతులకు మేమంతా అండగా 
ఉంట్ం. మీరు ఎల్ంటి ఆత్మహతయాలకు పాల్పడొదుదే. ఈ ఉగాది మీ కుటుంబాలకు ఎంతో కంత ఊరట ఇవా్వలని కోరుకుంటునానాన. అల్గే భూ అధీకృత సగుదారు చటటీం-2011 
ల్పభూయిషటీంగా ఉందని చెబుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం 2019 పంట సగుదారు హకు్క చటటీం తీసుకు వచిచాంది. ఈ చటటీం మరింత ల్పభూయిషటీంగా మారింది. ఈ చటటీ ప్రకారం 
కౌలు రైతులకు పంట సగుదారు హకు్క పత్రాలు ఇవా్వల. ఈ కారుడిలు పందాలంటే 11 నెలలకు సంబంధించిన కౌలు ఒప్పంద పత్రాలపై భూ యజమానలు సంతకాలు చేయాల. 
భూ యజమానలు సంతకాలు చేయకపోవడంతో కౌలు రైతులకు కష్టటీలు మరింత పెరిగాయి. ఈ చట్టీనినా మార్చా విధంగా, ఆత్మహతయాలకు పాల్పడడి కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు 
నషటీపరిహారం అంద్ల్ జనసేన పార్టీ పోరాటం చేసుతేందని” అనానారు.
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జనసేన పోర్టంతోనే “తిరుపతి జిల్లో” విజయం
*జనసేన పోరాటంతో, బాల్జీ జిల్లోన “తిరుపతి జిల్లో” గా ఖరారు చేసన ఏపి ప్రభుత్వం

శతఘ్నా న్యాస్:  తిరుపతి, గత కంత కాలంగా సథినిక ప్రజలతో కలస జనసేన పార్టీ అనేక రకాలుగా నిరసనలు, 
సోషల్ మీడియా మాధయామాల దా్వరా బాల్జి జిల్లో వదుదే – తిరుపతి జిల్లోనే ముదుదే అనే నినాదంతో ఎనోనా 
కారయాక్రమాలు చేపటిటీనందున ఈరోజు ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించి తిరుపతి జిల్లోనే కనసగించాలని నిర్ణయం 
తీసుకుననాందుకు ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వ అధికారికి పేరు పేరునా జనసేన పార్టీ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలయజేసుతేనానామని 
తిరుపతి జిల్లో జనసేన ఇంచార్జు కిరణ్ రాయల్ అనానారు.

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ని కలిసి ఉగాది 
శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కిరణ్ ర్యల్

శతఘ్నా న్యాస్: ఉగాది పర్వదినాన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ని 
మరాయాదపూర్వకంగా కలస, డిజిటల్ భగవదీగొతన అందజేస, అద్విధంగా పీఏసీ 
చైర్మనానాదండలో మనోహర్ ని కలస వారికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలయజేసన 
తిరుపతి జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు కిరణ్ రాయల్.

జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంల్ ఉగాది సంబర్లు
శతఘ్నా న్యాస్: విజయనగరం, శుభకృత నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్ంగా 
జనసేన పార్టీ కారాయాలయంల్ జనసేన రాష్ట్ర ప్రధాన కారయాదరి్శ, విజయనగరం 
అసంబ్లో ఇంచార్జు పాలవలస యశస్వ పంచాంగ శ్రవణం చేయించారు, అనంతరం 
అపు్పలేలోని రాష్ట్రంగా మార్చాందుకు జనసేన అధినేత ప్రవేశపెటిటీన షణ్్మఖ వ్యాహం 
కరపత్రాలనా యశస్వ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్ంగా ఆమె మాట్లోడుతూ ఈ కతతే 
తెలుగు సంవత్సరాదిల్ ప్రజలందరూ సుఖసంతోష్టలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ 
జగనో్మహన్ రెడిడి ప్రభుత్వం నండి పీడసుతేననా బాధలు ప్రజలకు త్వరల్నే విముకితే 
కలగాలని కోరారు. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన ఝానీ్స వీరమహిళ విభాగం, 
ఉతతేరాంధ్ర ర్జనల్ కోఆరిడినేటర్ తుమి్మలక్ష్మి రాజ్, వీరామహిళ మాతా గాయిత్రి, 
జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జిల్లో చిరంజీవి యువత అధయాక్షులు, తాయాడ 
రామకృష్ట్ణరావు(బాలు), మర్రాపు సుర్ష్, యరానాగుల చక్రవరితే, ల్క్ నాధ్ 
పట్నాయక్, టి.రామకృష్ణ, సలం, రవి, అనిల్, సయి కిరణ్ తదితరులు పాల్గొనానారు.

చనిపోయిన కౌలు రైతుల కుటంబానికీ లక్ష రూపాయలు జనసేన ఆర్ధిక సహాయం అందచేస్తంది
శతఘ్నా న్యాస్:  రాష్ట్రంల్ రైతులు, కౌలు రైతులు పంట నష్టటీల..అపు్పల భారంతో ఆత్మహతయాలు చేసుకోవడం 
అతయాంత బాధాకరం. అననాపూర్ణ ల్ంటి గోదావరి జిల్లోల్లోనే 80 కి పైగా రైతులు ఆత్మహతయాలు చేసుకనానారు. 
అంటే సగున నము్మకననావారి పరిసథితి ఎంత దయనీయంగా ఉందో అరథిం అవుతోంది.ఉగాది పూట ఆ 
కుటుంబాలు దుఖంతో, బాధతో ఉండకూడదు.. వారికి కంతైనా ఊరటన ఇవా్వల అనే ఉద్దేశంతో జనసేన 
పక్షాన ఆరిథిక సహాయం చేయాలని నిర్ణయించాం.ఒకో్క కుటుంబానికీ రూ.లక్ష రూపాయలు జనసేన ఆరిథిక 
సహాయం అందచేసుతేంది.
ఆ రైతు కుటుంబాలల్ని పిలలోల చదువులకు, ఇతర అవసరాలకు కంతైనా అండ ఇవా్వలనే రూ.లక్ష 
సయం చేసుతేనానాం.త్వరల్నే ప్రతి కుటుంబానీనా పరామరి్శసతేన. ఆరిథిక సయం అందించే ప్రక్రియ కూడా 
మొదలవుతుంది.మనం ఈ రోజు తినే తిండి గింజల్లో 80శాతం కౌలు రైతుల కాయకషటీం వలలో పండినవే.
అల్ంటి కౌలు రైతుల బాధల గురించి తెలుసుకంటుంటే హృదయం ద్రవిసుతేంది. కౌలు రైతుకు నిబంధనల 
పేరుతో ప్రభుత్వం నంచి ఎల్ంటి సహాయం అందటంలేదు.సగు చేసుకంటే రుణం ఇవ్వరు.పంట నషటీపోత్ 
పరిహారం ఇవ్వరు.ఆత్మహతయా చేసుకుననావారికీ ఆరిథిక సయం అందించడంలేదు.కనీసం అధికారులు కూడా 
పరామరి్శంచి విచారించరు.

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

జనసేన జండాను ఆవిష్కర్ంచిన దాసర్ ర్జు
శతఘ్నా న్యాస్: ఇచాచాపురం, శుభకృత్ నామ సంవత్సరం ఉగాది సందర్ంగా 
రాపాకపుటుటీగ మరియు శవసనపుటుటీగ గ్రామ జనసైనికులచే నిరి్మంచిన జనసేన 
జండాన జనసేన ఇంచార్జు అయినటువంటి దాసరి రాజు మరియు జనసేన 
నాయకులు జండా ఆవిష్కరణ చెయయాడం జరిగింది. దాసరి రాజు సభన ఉద్దేశంచి 
శుభకృత్ నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలయజేస్తే రాపాకపుటుటీక 
మరియు శవాసనపూటుటీగా జనసైనికులకు సంపుటిగా జనసేనకు అందరికీ 
అభనందనలు తెలయజేశారు. ఈ సందర్ముగా రాపాకపుటుటీగ గ్రామానికి చెందిన 
మదిదేల తరినమ్మకు 5000/- మరియు శవసనపుటుటీగ గ్రామానికి చెందిన మటటీ 
పాపమ్మకు 5000/- రూపాయలు జనసేన 100 సోలజుర్్స తక్షణ సహాయం చెయయాడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానిల్ జనసేన జాన్ సక్రటర్లు తిప్పన దురోయాధన రెడిడి బైపిలలో 
ఈశ్వరరావు మత్స్యకార విభాగ వికాస కారయాదరి్శ హరి బెహరా జడి్పటిస అభయారుథిలు, 
ఎంపీటీసీ అభయారుథిలు, సర్పంచ్ అభయారుథిలు, జనసేన వీర మహిళలు, జనసైనికులు ఈ 
కారయాక్రమంల్ పాల్గొని విజయవంతం చేయడం జరిగినది.

ఉగాది పర్వదినం సందర్ంగా చలివేంద్ం ఏర్పాట చేసిన 
గుడివాడ పటటీణ జనసైనికులు

శతఘ్నా న్యాస్: కృష్ట్ణజిల్లో, గుడివాడ పటటీణం, సథినిక బసటీండ్ సంటరోలో 
జనసైనికులు ఆధ్వరయాంల్ శ్రీమతి డొకా్క సీతమ్మ చలవేంద్రం ఏరా్పటు చేయడం 
జరిగింది. ఈ సందర్ంగా జనసేన నాయకులు మాచరలో రామకృష్ణ (ఆర్.కె) 
మాట్లోడుతూ జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆద్శాల మేరకు శ్రీమతి డొకా్క 
సీతమ్మ స్్పరితేతో చలవేంద్రం ఏరా్పటు చేయడం జరిగిందని ఎండ తీవ్రత ఎకు్కవగా 
ఉండడం వలలో ప్రజలు ఇబ్ందినీ గ్రహించి ఉచిత మంచినీరు అందజేయడం 
జరిగిందని తెలయజేశారు. అద్విధంగా ఉగాది పర్వదిన సందర్ంగా ప్రజలకు 
మజిజుగ అందిచడం జరిగిందని తెలయజేశారు. సేవే మారగొం ప్రేమే లక్ష్యం అనే 
నినాదంతో ప్రజలకు దగగొరగా ఉంటూ జనసేన పార్టీని బల్పేతం చేసుకుంటూ 
ముందుకు వెళ్తేనని తెలయజేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన నాయకులు 
ఆరాగొనిక్ ప్రసద్, సందు పవన్, పేరినా జగన్, మెకానిక్ మూరితే, అయయాప్ప, జగదీష్, 
చరణ్, సతీష్, కార్తేక్, శాయాము మరియు జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లో జనసేన యువజన విభాగ కమిటీ 
ప్రకటంచిన వంగ లక్షష్మణ్ గౌడ్

శతఘ్నా న్యాస్: ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లో పరిధిల్ జనసేన పార్టీని బల్పేతం చేసేల్, 
ప్రజల్లోకి బలంగా పార్టీని తీసుకువెళ్లోలనే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు 
అనగుణంగా, జనసేన పార్టీ ఉపాధయాక్షులు బంగున్రి మహందర్ రెడిడి ఆద్శాల మేరకు 
తెలంగాణ ఇంచార్జు నేమూరి శంకర్ గౌడ్ స్చనతో, పార్టీ కోసం తొల నండి కషటీపడిన 
యువ జనసైనికులన నాయకులుగా తీరిచాదిద్దే ప్రణాళ్కతో జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ 
నగర్ జిల్లో జనసేన పార్టీ యువజన విభాగం కారయావరాగొనినా ప్రకటిసుతేనానాన. రానననా 
రోజుల్లో మండల, నియోజకవరగొ సథియి యువజన కమిటీలన కూడా పూరితేసథియిల్ వేస 
పార్టీని సంసథిగతంగా బల్పేతం చేయననానాము. రానననా ఎనినాకల్లో విజయం లక్ష్యంగా 
పనిచేయననానామాని జనసేన పార్టీ తెలంగాణా రాష్ట్ర యువజన విభాగ అదయాక్షులు వంగ 
లక్షష్మణ్ గౌడ్ అనానారు.

జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లో యువజన విభాగం.
1) బైరపోగు సంబశవుడు ప్రెసడంట్
2) గోపాస్ కురుమయయా – వైస్ ప్రెసడంట్
3) జానవత్. శ్రీరామ్ నాయక్ వైస్ ప్రెసడంట్
4) ఎమ్ రెడిడి. రాకష్ రెడిడి – వైస్ ప్రెసడంట్
5) పి.ఆర్. రాఘవేంద్ర – జనరల్ సక్రటర్
6) రాజేందర్, బారిగారి ఆరగొనైజింగ్ సక్రటర్
7) సుర్ంద్ర బాబు. కుమ్మరి ఆరగొనైజింగ్ సక్రటర్
8) బాలకృష్ణ – సక్రటర్
9) రవిత్జ సక్రటర్

ఎగిజుకూయాటివ్ కమిటీ మెంబెర్్స
10) కళ్యాణ్ సయి
11 నవీన్
12) హరినాయక్
13) జగదీష్
14) శాయాం
15) లక్ష్మి నారాయణ
16) సుర్ందర్ గౌడ్
17) బల్ రాజ్. బచచాలకురా
18) అనే్వష్ రెడిడి
19) నెహ్రు
20) మహష్ (పధర)

జనసేన నాయకులను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పిల్లో దినేష్
శతఘ్నా న్యాస్: పిఠాపురం, భారతీయుడైన ప్రతీ పౌరుడు పంద్ ప్రాథమిక హకు్కలు 
కూడు, గూడు, విదయా మరియు వైదయాం. నేటి ల్పభూయిషటీమైన వయావసథిలల్ వాటిని 
పౌరహకు్కగా పందాల అంటే కచిచాతంగా కాయాస్టీ సరిటీఫికెట్ సమరి్పంచవలసన పరిసథితి 
తప్పనిసరి. 75 సంవత్సరముల స్వతంత్ర భారతావనిల్ విభజిత ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రంల్ 
కనీసం కాయాస్టీ సరిటీఫికెట్ లేకుండా రెండుననార లక్షల నండి మూడు లక్షల ఓటింగ్ కలగిన 
ఒక జాతి మొతతేం మిగిల పోయింది అంటే నము్మతారా. ఇది సతయాం బేడ బుడగ జంగం 
అని పిలవబడే సంచార జాతి తెగ అయిన ఆంధ్ర ప్రజలు కాయాస్టీ సరిటీఫికెట్ లేక అనినా 
ప్రభుత్వ పథకాలకు అరుహులైన నిరా్గుయాలే అయినా కనీస ప్రభుత్వ సౌకరాయాలన కూడా 
పందలేని సథితిల్ పటిటీంచుకునే నాథుడు లేక దికు్కతోచని సథితిల్ అభాగుయాలకు అండగా 
నిలచే జనసేన పార్టీ ఒక వేకువ కిరణంల్ కనిపించడంతో తమ మొర ఈ ప్రభుతా్వలు 
వినిపించుకోవాల అంటే జనసేన పార్టీ ఏ దికు్క అని తలచి జిల్లోకు విచేచాసన జనసేన 
పార్టీ రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదండలో మనోహర్ ని జిల్లో అధయాక్షులు, 
కందుల దుర్గొష్ ఆధ్వరయాంల్ కలస తమ గోడున పవన్ కళ్యాణ్ కి తెలసేల్ చెప్పమని 
తదా్వరా ఈ ప్రభుత్వంల్ చలనం తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ తమ వినతిపత్రాలు 
మన మోటూరి మహష్, కళ్యాణం దురాగొ ప్రసద్ లు కందరడా ఎంపీటీసీ పిల్లో సునీత 
(దినేష్), మకీనీడ్ శేషుకుమారి, వెనానా జగదీష్, జిల్లో అధికార ప్రతినిధి తోలేటి శర్ష, 
జనసేన పిఠాపురం మండల నాయకులు గఒధి గోవిందరాజులు, రామిశెటిటీ స్రి, శవ 
మంగతురితే, పిల్లో ల్వరాజు సమరి్పంచుకునానారు. జిల్లో అధయాక్షులు కందుల దుర్గొష్ ని, 
ఇతర ఇంచార్జు లన పిల్లో వెంకట దినేష్ మరాయాద పూర్వకంగా కలవటం జరిగింది.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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గూటాల డబుల్స్ మెన్ షటల్ టోర్నమెంట్ ల్ విజేతలకు
శతఘ్నా న్యాస్: పోలవరం, యువత కోడి పందాలు పేకాట వంటి జూదాలకు దూరంగా 
ఉండాలని క్రీడలనా ఎంకర్జ్  చేస్థి క్రీడా పోటీలన ఏరా్పటు చేస్తే మానసక ఉల్లోసంతో పాటు 
ద్హదారుడయాం పెంచే సదుద్దేశంతో పశచామగోదావరి జిల్లో పోలవరం మండలం గూట్ల గ్రామంల్ 
01.04.2022 న జరిగిన గూట్ల డబుల్్స మెన్ షటిల్ టోరనామెంట్ స్పన్సరులో ప్రధమ బహుమతి 
3333 రూపాయలు జనసేన పార్టీ పశచామగోదావరి జిల్లో కారయాక్రమాల నిరా్వహణ కమిటీ సభుయాలు 
ఆటపాకల వెంకటేశ్వర రావు(ఏ.వి) మరియు ది్వతీయ బహుమతి 2222 రూపాయలు జనసేన 
పార్టీ పోలవరం మండల అధయాక్షులు గుణపరితే చినినా ల చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

జనసేన నాయకుడు నల్లో శ్రీధర్ జన్మదిన వేడుకలు
శతఘ్నా న్యాస్: కోనసీమ జిల్లో, అమల్పురం గడియార సతేంభం సంటరోలో జనసేన పార్టీ పారలోమెంటు 
నియోజకవరగొ గౌరవ సలహా దారు నల్లో శ్రీధర్ జన్మదిన వేడుకలు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ సేవా ట్రస్టీ 
అధయాక్షులు మోటూరి వెంకటేశ్వర రావు, ఆయన సతీమణి చిందాడ గరువు ఎంపిటిస కనకదురగొ 
ఆధ్వరయాంల్ జరిగాయి. ఈ సందర్ంగా ముని్సపల్ మాజీ చైర్మన్ యాళలో నాగ సతీష్ జన్మదిన 
కకు కట్ చేసరు. అనంతరం, మజిజుగ చలవేంద్రం ప్రారంభంచారు. ఈ కారయాక్రమంల్ జనసేన 
నాయకుడు మాజీ ముని్సపల్ చైర్మన్ యాళలో నాగ సతీష్, ముని్సపల్ ప్రతి పక్షనేత ఏడిద శ్రీన, 
నాయకులు మోకా బాలయోగి, లంగోలు పండు, ఆకుల స్రయానారాయణ మూరితే, పడాల నానాజీ, 
ఎంపీటీసీలు కరుమిల రాంబాబు, సతితే ఆదిలక్ష్మి, లఒగోలు సతయావతి, మోటూరి కనకదురగొ, రాష్ట్ర 
నాయకులు కపు్పల నాగమానస, బటుటీ పండు, కంచిపలలో అబు్లు, హనమాన్ బుజిజు, వాకపలలో 
వెంకటేశ్వరరావు, వాకపలలో శ్రీన, నందుల సతితేబాబు, డి ఎస్ ఎన్ కుమార్, నల్లో వెంకటేశ్వరరావు, 
బండారు సుర్ష్, బసవరాజు, ల్వరాజు, శ్రీన, నల్లో చిననా, నల్లో చిటిటీబాబు, ఘటటీం వీరు, కరిమెలలో 
భాష షర్ఫ్, లంగోలు కృష్ణ, లంగోలు విషు్ణ, ఎండిఎం షర్ఫ్, మహమ్మద్ షఫీవుల్లో, షేక్ కరిముల్లో 
బాబా, గుమ్మళలో నాయుడు పేరూరు, పణకల తాతాజీ, ఏ.పండు, వీర మహిళలు ముతాయాల మణి, 
చాటలో మంగతాయారు, తిక్క సరస్వతి, ఇందిరా రాణి, పార్వతీద్వి, అనిత, గుబ్ల మంగాద్వి, నకా్క 
శ్రీద్వి, జనసైనికులు అధిక సంఖయాల్ పాల్గొనడం జరిగింది.

జనసేన ఆధ్వరయాంల్ కూలింగ్ డిస్పాన్షర్ ఏర్పాట

శతఘ్నా న్యాస్: కతతేవలస మండలం ద్శపాత్రునిపాలెం జంక్షన్ ల్ జనసేన ఆధ్వరయాంల్ శనివారం 
చలవేంద్రం ఏరా్పటు చేశారు. పార్టీ నాయకులు వబి్న సతితేబాబు, గొరపలలో రవికుమార్, గొరపలలో 
చినబాబు కూలంగ్ డిస్పన్షర్ యంత్రానినా ప్రారంభంచారు. చలలోని, వేడి నీటిని అందుబాటుల్కి 
తీసుకచాచారు. చలవేంద్రం మొదటిరోజు సందర్ంగా మజిజుగ పంపిణీ చేశారు. కతతేవలస-పెందురితే 
మారగొంల్ ప్రయాణికులు ఈ సదుపాయానినా వినియోగించుకునానారు. ఉగాది సందర్ంగా పార్టీ 
నాయకులు సీ్వటులో పంపిణీ చేశారు. కారయాక్రమంల్ పార్టీ నాయకులు రామెళలో శవాజీ, జొననాపలలో 
సతితేబాబు, నక్కరాజు సతీష్, గురజాడ వెంకటేష్, మళలో రాజు, శ్రీనివాస రాజు, ద్శపాత్రునిపాలెం 
పంచాయతీ వారుడి మెంబర్ గొరపలలో నాయుడు, నాయకులు గొరెలో శ్రీనివాసరావు, ముచచాకరలో శ్రీన, 
నక్క ప్రభాకర్, ఉగిగొన సుర్ష్, ఇరోతి చిరంజీవి, పలెలోల సంతోష్, కరెడలో వరాజీ, స్రిశెటిటీ అజయ్, 
కరెడలో రామకృష్ణ, వీర మహిళ వెంకటలక్ష్మి, జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

ఎల్.కోటలో జనసేన ఆధ్వరయూంలో మజ్జిగ, పులిహోర పంపిణీ

శతఘ్నా న్యాస్: ఎల్.కోట, జనసేన ఆద్వరయాంల్ ఎల్.కోట ల్ న్కాలమ్మ 
గుడివదదే మజిజుగ, పులహోర, వాటర్ పాయాకెట్్స ఉగాది రోజున పంపిణీ చేయడం 
జరిగింది. ఎల్.కోట జనసైనికులు పిరొజ్ అప్పలరాజు, రాజు, సరది, 
ఈశ్వరరవు ఏర్పతు చేసన ఈ కరయాక్రమానికి జనసేన నాయకులు వబి్న సనాయాస 
నయుడు, వి.సతితేబాబు ప్రారంభంచారు.

నల్లా శ్రీధర్ పుట్టినరోజు సందర్ంగా జనసైనికుడి 
కుటంబానికి ఆర్ధికసాయం

శతఘ్నా న్యాస్: అమల్పురం జనసేన పార్టీ గౌరవ అధయాక్షులు నల్లో శ్రీధర్ 
పుటిటీనరోజు సందర్ంగా జనసేన పార్టీ అభమానలు, జనసైనికులు ఏరా్పటు 
చేసన పుటిటీనరోజు వేడుకలు కక్ కటింగ్ దా్వరా ప్రారంభమైనాయి.. అల్గే 
అమల్పురం ముని్సపాలటీ 6వ వార్డి కి చెందిన జనసైనికుడు చిటీనాడి దురాగొరావు 
ఫిబ్రవరి -7 న గుండ పోటుతో అకాల మరణం చెందటం వలన ఆ కుటుంబానికి 
30,000 రూపాయలు జనసేన పార్టీ తరపున ఈ పుటిటీనరోజు సందర్ంగా 
అమల్పురం జనసేన పార్టీ తరపున ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ 
పారలోమెంటర్ జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు డి ఎం ఆర్ శేఖర్, అయితాబతుతేల ఉమా, 
ఇసుకపటలో రఘుబాబు, ముని్సపల్ ప్రతిపక్షనేత ఏడిద శ్రీన, మాజీ ముని్సపల్ 
చైర్మన్ యాళ్ళ సతీష్, రూరల్ అధయాక్షులు లంగోలు పండు, వాకపలలో శ్రీన, 
శరిగిననీడి వెంకటేశ్వరరావు, కంచిపలలో అబు్లు, తిక్క శేషుబాబు, నల్లో చిటిటీ, 
నల్లో నాయుడు, డాకటీర్ మానస, ఆకుల స్రయానారాయణ మూరితే, ఆర్ డి ఎస్ 
ప్రసద్, బటుటీ పండు, వర్రే శేషు, మోటురి వెంకటేశ్వరరావు, ముని్సపల్ కౌని్సలర్్స 
పడాల శ్రీద్వి నానాజీ, తిక్క రాణి ప్రసద్, గొలలోకోటి వాసు విజయలక్ష్మి, తిక్క 
సరస్వతి, ముతాయాల మణిమ్మ, బండారు కోటేశ్వరరావు మరియు మండల 
నాయకులు కోనసీమ జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

కాపవరం గ్రామంలో ఉగాది సందర్ంగా జనసేన 
ఆధ్వరయూంలో చలివంద్ం

శతఘ్నా న్యాస్: అనపరితే నియోజకవరగొం, బిక్కవోలు మండలం, కాపవరం 
గ్రామంల్ ఉగాది సందర్ంగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పేరు మీద 
మరియు ఆంధ్రులు అననాపూరా్ణద్వి డొక్క సీతమ్మ పేరు మీద గ్రామ జనసైనికులు 
ఆధ్వరయాంల్ చలవేంద్రం ప్రారంభంచారు. ఈ కారయాక్రమంల్ కటుటీ చినినా, కటుటీ 
స్వమి, పిడక వెంకటలక్ష్మి, కటుటీ దురాగొప్రసద్, తుమ్మలపలలో శవ, కంతం మనీ 
ఈశ్వరరావు, గ్రామ జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

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


ఉగాది పర్వదినాన చింతలూరు నూకాంబికా తలిలోని దర్్శంచుకున్న 
బండారు శ్రీనివాస్

*జనసేన నేతకు డపు్ప కళ్కారులతో ఎంతో అటటీహాసంగా స్వగతం పలకిన జనసైనికులు

శతఘ్నా న్యాస్: తూరు్పగోదావరి జిల్లో, కతతేపేట 
నియోజకవరగొంల్ని, ఆలమూరు మండలంల్ని, 
చింతలూరు గ్రామంల్ వేంచేస ఉననా ప్రముఖ ప్రసదిధిగాంచిన 
ద్వసథినం, న్కాంబిక తలలో అమ్మవారి జాతర 
మహోత్సవాలకు ఈరోజు ఉగాది పర్వదినం సందర్ంగా 
కతతేపేట నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇనాచార్జు, 
నియోజకవరగొ జనసేన రథసరధి బండారు శ్రీనివాస్ 
అమ్మవారిని జనసైనికులతో కలస దరి్శంచుకునానారు. 
రాబోయే రోజుల్లో జనసేనానికి అండగా ఆ చలలోని తలలో 

న్కాంబిక దీవెనలు ఉండాలని, అల్గే నియోజకవరగొంల్ని ప్రతి ఒక్కరికి, ఆ చలలోని తలలో, చంటి బిడడిల తలలో 
ఆశీసు్సలు ఉండాలని కోరుకుంటూ, చింతలూరు గ్రామ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు ద్శభకుతేల సతయానారాయణ 
ఆధ్వరయాంల్ డపు్ప వాయిదయాం కళ్కారుల సందడితో ఎంతో అటటీహాసంగా పలువురు జనసైనికులు, కారయాకరతేలుతో 
భార్ ఊర్గింపుగా అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంల్ కోల్హలంగా దర్శనం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా బండారు 
శ్రీనివాస్ వెంట చింతలూరు గ్రామ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు ద్శభకుతేలు సతయానారాయణతోపాటు, ఇటీవల 
బెహరన్ నంచి వచిచాన ప్రముఖ ఎనానారై రాయుడు వెంకటేశ్వరరావు, జిల్లో ప్రధాన కారయాదరి్శ తాళలో డేవిడ్ రాజ్, 
జిల్లో కారయాదరి్శ సంగీత సుభాష్, ఆలమూరు మండల జనసేన పార్టీ అధయాక్షుడు స్రప్ప రెడిడి సతయా, జనసేన పార్టీ 
ప్రముఖ యువ నాయకులు సల్ది జయప్రకాష్ నారాయణ (జ పి) పడాల అమి్మరాజు, సందిపూడి సర్పంచ్ 
తోట భవాని వెంకటేశ్వరులో, నాగిరెడిడి మహష్, బైరి శెటిటీ రాంబాబు, ఆలమూరు గ్రామ జనసేన పార్టీ అధయాక్షులు 
కట్టీ రాజు, జనసేన సీనియర్ నాయకులు గారలోపాటి త్రిమూరుతేలు, కుడుపూడి ప్రసద్, టేకిమూడి శ్రీనివాస్, 
మోటుపలలో సతీష్, సంగీత వీరబాబు, మాకినీడి బాబ్, ముదన సయి, పైనమల సతయాసయి శ్రీనివాస్, దండంగి 
వెంకటరమణ, పెయయాల గణపతి, దతుతే మాల గణపతి, తాళ్లోరి రాజు, పలువురు ఎస్స, బిస నాయకులుతో పాటు 
స్రాయారావుపేట, చింతలూరు, సందిపూడి, పినపళలో, ఆలమూరు తోపాటు పలు గ్రామాల పలువురు జనసైనికులతో 
ఎంతో ఉతా్సహంతో అమ్మవారి దర్శన కారయాక్రమం జరిగినది. అనంతరం ఆలమూరు గ్రామంల్ బ్రాహ్మణ సంఘం 
ఆధ్వరయాంల్ ఈరోజు చలవేంద్రం ప్రారంభం సందర్ంగా బ్రాహ్మణ సేవా సమితి వారు ఏరా్పటుచేసన మజిజుగ 
చలవేంద్రమున జనసైనికులతో బండారు శ్రీనివాస్ సందరి్శంచి వారి ఆతిథయాం సీ్వకరించడం జరిగింది.

పొన్నలూరు మండలం ప్రజలందర్ తరపున ఎస్ఐ కి 
“ఉగాది” శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జనసైనికులు

*చట్టీనికి విరుదధిమైన పనలు చేసేతే ఎవరిని వదిలపెటటీన అంటుననా 
ఎస్ఐ “రమేష్ బాబు” .
*యువకులు సమాజానికి ఉపయోగపడాల అంటుననా ఎస్్స “రమేష్ 
బాబు”
*నిజాయితీ గల ఎస్ఐ మన మండలంల్ ఉండటం మన ప్రజలందరూ 
చేసుకుననా అదృషటీం అంటుననా “మనోజ్ కుమార్”.
*”ఉగాది” సందర్ంగా జనసేన పార్టీ జనసైనికులు అందరూ ఎస్్స 
“రమేష్ బాబు” గారిని కలస ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలయజేయడం 
జరిగింది.

శతఘ్నా న్యాస్: పననాలూరు మండలంల్ చట్టీనికి విరుదధిమైన పనలు 
ఎవరు చేసన వదిలపెటేటీది లేదు, అనాయాయాలు చేసన, అక్రమాలకు 
పాల్పడిన, దంగతనాలు జరిగినా, అలలోరులో సృషటీంచిన, గొడవలు జరిగిన, 
పేకాట ఆడినా, కోడిపందాలు వేసనా, అక్రమంగా ఇసుక తరలంపు 
చేసనా, గుట్్కలు అమి్మనా, ఎవరిని వదిలపెటేటీది లేదు అంటుననా ఎస్్స 
రమేష్ బాబు. నీతి, నిజాయితీ, ధైరయాం, మంచితనం, మానవత్వం, 
ఫ్ండ్లోగా ఉండటం, అద్విధంగా స్రాక్టీ గా కూడా ఉండటం, అనాయాయానికి 
తావులేకుండా, ప్రజా శ్రేయసే్స ముఖయాం గా భావిస్తే, ప్రజల సమసయాల 
యొక్క పరిష్ట్కర మారాగొలకు నిరంతరం కృష చేసుతేనానా ఎస్్స రమేష్ బాబు 
పననాలూరు మండల్నికి రావడం మండల ప్రజలందరూ చేసుకుననా 
అదృషటీం అని మనోజ్ కుమార్ కనియాడారు. ఎస్ఐ ని కలసనవారిల్ 
తిరుమల్ రెడిడి, షేక్ ఖాజావల, సుబ్రహ్మణయాం నాయుడు, సయి, 
శ్రీన, ఖాజావల, వెంకట్ రెడిడి, గోపి, గఫూర్ మొదలైన జనసేన పార్టీ 
జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

వికల్ంగునికి అండగా పోలవరం జనసేన
శతఘ్నా న్యాస్: పోలవరం, జనంల్ జనసేన కారయాక్రమంల్ పోలవరం 
ఇంచారిజు చిర్రి బాలరాజు మరియు మండల గ్రామ సభుయాలు గ్రామ 
పరయాటనల్ భాగంగా పోలవరం నియోజకవరగొం పోలవరం మండలం 
యల్  యం డి పేట గ్రామంల్ పెన్షన్ కి పూరితే అరహుత ఉననా వికల్ంగుడైన 
సదుబోయిన వెంకటేష్ కి ఇప్పటికీ పెన్షన్ అందడంలేదు. సంబందిత 
అధికారులన నిలదీయగా రెండు మూడు నెలల్లో అవుతుంది అని దాటవేత 
మాటలు చెప్పడంతో ప్రభుత్వం నండి తనకు ఫంక్షన్  అంద్వరకూ 
జనసేన పోలవరం ఇంచారిజు చిర్రి బాలరాజు ఆద్శాల మేరకు మండల 
అదయాక్షులు గుణపరితే వీరవెంకట సతయానారాయణ (చినినా) మరియు గ్రామ 
జనసైనికులు ఆ డబు్ని జనసేనపార్టీ తరుపున అందించడం జరిగింది. 
ప్రభుత్వం ఇచేచా వరకూ ఈ సయం కనసగుతుందని తెలపారు.

సమసయాకు పర్ష్్కరం తీసకుర్వటం జనసేన పార్టీ వలనే 
సాధయామవుతుంది

శతఘ్నా న్యాస్: రాజాం, జనసేన పార్టీ 
అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరితేతో, 
వంగర మండలం జనసైనికుల 
ఆహా్వనం మేరకు జనసేన రాజాం 
నియోజకవరగొం నాయకులు ఎనినా 
రాజు వంగర మండలంల్ పలు ప్రజా 
సమసయాలపై తన గళ్నినా వినిపించడానికి 
సుడిగాల పరయాటన చేయడం జరిగింది. 
ఆ పరయాటనల్ భాగంగా రుషంగి 
– కిమి్మ వంతెన నిరా్మణ పనలు 
నతతేనడకన సగుతుననా సమయంల్ 
ఎనినా రాజు జనసైనికులతో చేసన 
పోరాట ఫలతంగా రుషంగి గ్రామంల్ 
వంతెన నిరా్మణ పనలు త్వరితగతిన 
త్ది 2-4-2022 శుక్రవారం 

నాడు ప్రారంభంచటం జరిగింది. ఇల్ంటి సమసయాకు పరిష్ట్కరం తీసుకురావటం జనసేన పార్టీ 
వలలో సధయామవుతుంది అని రాజాం నియోజకవరగొం నాయకులు ఎనినా రాజు ఆధ్వరయాంల్ జనసైనికుల 
సహకారంతో నిరూపించటం జరిగింది. ఈ సందర్ంగా రుషంగి – కిమి్మ గ్రామసుతేలు భవిషయాతుతేల్ 
రాజాం నియోజకవరగొంల్ ఎనినా రాజు నాయకత్వంల్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్ఫూరితేతో జండా 
ఎగరడం ఖాయమని తమ సంతోష్టనినా వయాకతే పరచటం జరిగింది. ఇద్ స్ఫూరితేతో రాజాం నియోజకవరగొంల్ 
జనసైనికులు, కారయాకరతేలు, వీరమహిళలు మరియు సథినిక నియోజకవరగొ ప్రజలు జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వ 
సథిపన లక్ష్యంగా పనిచేసతేమని ధీమా వయాకతేం చేసరు.

ఆదివారం, 03 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789
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ఆదివారం, 03 ఏప్రిల్ 2022

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

శ్రీకృష్ణుడి ఆలయానికి 10,000 రూపాయలు 
విర్ళంగా ప్రకటంచిన గుమ్మడి శ్రీర్మ్

శతఘ్నా న్యాస్: మాడుగుల నియోజకవరగొం ద్వరపలలో మండలం సీతంపేట గ్రామం 
ల్ న్తనంగా నిరి్మంచబడుతుననా శ్రీకృషు్ణడి ఆలయానికి 10000 రూపాయలు 
విరాళంగా ప్రకటించిన మాడుగుల నియోజకవరగొ జనసేన నాయకులు గుమ్మడి శ్రీరామ్. 
ఈ సందర్ంగా ఆ గ్రామ జనసైనికులు గుమ్మడి శ్రీరామ్ కి కృతజ్ఞతలు తెలయజేశారు.

ఉగాది పంచంగ శ్రవణమునకు హాజరైన రెడిడి అపపాల నాయుడు

శతఘ్నా న్యాస్: ఏలూరు, బిజపి 
నాయకులు, తపన ఫండేషన్ చైర్మన్ 
గారపాటి చౌదిరి ఆహా్వనం మేరకు 
ఉగాది పంచాంగ శ్రవణమునకు 
హాజరైన పశచామ గోదావరి జిల్లో అధికార 
ప్రతినిధి, జనసేన పార్టీ ఏలూరు ఇంచార్జు 
రెడిడి అప్పల నాయుడు.

అంబికా కృషణు ని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన రెడిడి అపపాల నాయుడు

శతఘ్నా న్యాస్: ఏలూరు, శుభకృత్ నామ ఉగాది 
సందర్ంగా బిజేపి సీనియర్ నాయకులు అంబికా 
కృష్ణ ని మరాయాదపూర్వకంగా కలస న్తన సంవత్సర 
శుభాకాంక్షలు తెలయజేసన పశచామగోదావరి జిల్లో 
అధికార ప్రతినిధి, ఏలూరు జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు 
రెడిడి అప్పల నాయుడు.

గుంటూరు జనసేన ఆధ్వరయాంల్ ఉచిత ధర్మ చలివేంద్ం
శతఘ్నా న్యాస్: గుంటూరు తూరు్ప 
నియోజకవరగొం పాత గుంటూరు(8వ 
వారుడి) ల్ జడ సుర్ష్ ఆధ్వరయాంల్ 
ఉచిత ధర్మ చలవేంద్రం ఏరా్పటు చేశారు. 
ఈ కారయాక్రమం జిల్లో అధయాక్షులు గాద 
వెంకటేశ్వరరావు చేతులు మీదుగా 
ప్రారంభంచడం జరిగింది. అల్గే 
జడ సుర్ష్ జన్మదినం సందర్ంగా 

వారికి అభనందనలు తెలయజేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ ఉపాధయాక్షులు అడపా 
మాణికాయాలరావు, జనరల్ సక్రటర్ నారదాసు ప్రసద్, సతీష్, మదుల్ల్, అననాం వెంకట్రావు, 
ఉలవల వెంకటేశ్వరరావు, బాలు, లక్ష్మిశెటిటీ రమేష్, లక్ష్మిశెటిటీ శంకర్, మాధవ లు పాల్గొనానారు.

ర్మచంద్పురం జనసేనల్ చేర్కలు
శతఘ్నా న్యాస్:  రామచంద్రపురం నియోజకవరగొం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు పోలశెటిటీ చంద్రశేఖర్ 
మరియు కాజులూరు మండలం అధయాక్షులు బోండా వెంకననా ఆధ్వరయాంల్ శనివారం 
దుగుగొదుర్రు గ్రామంల్ జనసేన పార్టీల్ భార్ చేరికలు. ఈ కారయాక్రమంల్ తూరు్పగోదావరి 
జిల్లో కారయాదరి్శ సంపత్, జిల్లో సంయుకతే కారయాదరి్శ యాళలో వేణ్గోపాల రావు, కాజులూరు 
మండలం జనసేన నాయకులు అనయాం రాము, లకాని కృష్ణ చైతనయా, వినకోటి మంగాద్వి, కోల్ 
వీరభద్ర స్వమి నాయుడు, పైడి కండల దురాగొరావు, పైడికండల మణికంఠ, పైడికండల 
శ్రీనివాస్, పైడికండల దురగొ, జోడ భీమరాజు, వినకోటిన్కరాజు, కట్రి రాజు, రాంబాబు 
నాయుడు, కలగాని సతీష్, పోలశెటిటీ స్వమి తదితర దుగుగొదుర్రు గ్రామం జనసేన నాయకులు 
జనసైనికులు పాల్గొనడం జరిగింది.

జనసేన ఆధ్వరయాంల్ ప్రసాదం, పులిహోర, మజిజిగ 
మర్యు మినరల్ వాటర్ పంపిణీ

శతఘ్నా న్యాస్: రంపచోడవరం, 
ఉగాది పర్వదినం సందర్ంగా వర 
రామచంద్రపురం మండలంల్ని 
గుణంకండ గుటటీ మీద వెలసన 
ముతాయాలమ్మ అమ్మవారి ఆశీసు్సలతో 
ప్రసదం, పులహోర, మజిజుగ మరియు 
మినరల్ వాటర్ పంపిణీ చేయడం 
జరిగింది. జనసేన పార్టీ మండల 

అధయాక్షుడు ములకాల సయికృష్ణ ఆధ్వరయాంల్ జరిగిన ఈ కారయాక్రమంల్ జనసైనికులు 
శ్రీనివాస్ రెడిడి, ముంజపు సయి, కెచచాల పోష, ఆదితయా, నాగేంద్ర, సగర్, నవీన్, నాగు, 
త్జ, అలులో అరుజున్ అభమానలు దుర్గొష్, ప్రభాస్ అభమానలు, ఆలయ కమిటీ సభుయాలు 
మరియు భకుతేలు పాల్గొనానారు.

ఉగాది సందర్ంగా వృద్ధిలకు బటటిలు అందజేసిన అనపర్తి జనసేన

శతఘ్నా న్యాస్: తూరు్పగోదావరి 
జిల్లో, అనపరితే నియోజకవరగొం, 
పెదపూడి మండలం, కడకుదురు 
గ్రామ జనసైనికులు ఆధ్వరయాంల్ 
ఉగాది సందర్ంగా జనసేన 
నాయకులు మేడిశెటిటీ గంగాధర్ 
చేతుల మీదగా వృదుధిలకు బటటీలు, 
ఫ్రూట్్స, భోజనం అందించడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ సుంకర 

బుజిజు, చోడచని రాజు తదితరులు పాల్గొనానారు.

జనసేన పార్టి ఆధ్వరయూంలో మజ్జిగ పంపిణి కారయూక్రమం

శతఘ్నా న్యాస్: 
జ గ గొ య యా పే ట , 
ఉగాది పండుగని 
పు ర స ్క రి ం చు క ని 
శనివారం వత్సవాయి 
మండలం కంభంపాడు 

గ్రామంల్ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంల్ మజిజుగ పంపిణి కారయాక్రమం నిర్వహించడం 
జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానినా జనసేన పార్టీ నాయకులు పులలోంశెటిటీ శ్రీనివాసరావు రామిశెటిటీ 
విశే్వశ్వరరావు రామిశెటిటీ అపా్పరావు చేతులమీదుగా ప్రారంభంచారు. ఈ కారయాక్రమంల్ 
గ్రామ ప్రజలు మరియు ఇతర ప్రయాణికులు ఈ కారయాక్రమంల్ పాల్గొని మజిజుగ 
సీ్వకరించి ఆనందం వయాకతేం చేశారు. ఈ కారయాక్రమంల్ జిల్లో ప్రధాన కారయాదరి్శ బాడిశ 
మురళీకృష్ణ చందు, రామకోటేశ్వరరావు, వీరమహిళ శైలజ పసుపులేటి నాగేశ్వరరావు, 
సయి గోపినాధ్, విజయ్ హర్ష్, సయి, రాము తదితరులు పాల్గొనానారు.

జగ్గయయూపేట జనసేన ఆధ్వరయూంలో చలివంద్ం

శతఘ్నా న్యాస్: జగగొయయాపేట నియోజకవరగొం, చిలకలులో గ్రామంల్ ఉగాది పర్వదినానినా 
పురస్కరించుకుని చిలకలులో గ్రామ జనసేన పార్టీ ఆధ్వరయాంల్ జనసైనికులు ఏరా్పటు చేసన 
చలవేద్రం కారయాక్రమం ప్రారంభంచడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమంల్ చిలకలులో వేదాద్రి 
రోడ్ జనసైనికులు, యువత భార్గా పాల్గొని అటటీహాసంగా రాయాల నిర్వహించారు. ఈ 
కారయాక్రమానికి జిల్లో సంయుకతే కారయాదరి్శ ఈమని కిషోర్ కుమార్, జగగొయయాపేట మండల 
అధయాక్షులు తులస బ్రహ్మం పాల్గొని ప్రారంభంచారు. ఈ కారయాక్రమంల్ పవన్ కళ్యాణ్ 
అభమానలు, జనసైనికులు పాల్గొనానారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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రైతు ర్జు అవా్వలంటే ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంతోనే సాధయాం 
– దుర్గార్వు మందపాట

శతఘ్నా న్యాస్: ఉగాది పర్వదినానినా పురస్కరించుకని 
పంట నషటీం వలన చనిపోయిన కౌలురైతు 
కుటుంభాలన ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో జనసేనాని 
పవన్ కళ్యాణ్ కుటుంబానికి 1 లక్ష రూపాయల 
చొపు్పన 80 లక్షల రూపాయలు ఆరిథిక సయంగా 

ఇవా్వలనే నిర్ణయం తీసుకోవడం చూసేతే రైతుల పటలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎంత చితతేశుదిధి 
ఉంద రైతుల గురించి పవన్ కళ్యాణ్ చూపిసుతేననా అభమానానినా అరధిం చేసుకోవలసన అవసరం 
ప్రజలకు ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం రైతు భరోస కంద్రాలు అని పెటిటీ రైతులన మోసం చేయడం తప్ప 
ఇప్పటి వరకు మిరిచా పంట వలన నషటీపోయి కష్టటీల్లో ఉననా ఎంత మంది రైతులకి నషటీ పరిహారం 
చెలలోంచిందో ప్రజలకి తెలయ చేయాలని జనసేనపార్టీ తరపున ప్రభుతా్వనినా డిమాండ్ చేసుతేనానాం. 
రైతుల పార్టీ అని చెపు్పకని అధికారంల్కి వచిచా ఇపు్పడు రాషటీంల్ ఇనినా కౌలురైతుల ఆత్మ 
హతయాలు జరుగుతుననా ఈ ప్రభుత్వం చోదయాం చూసుతేంద్ తప్ప రైతులన ఆదుకోవాలని ఆల్చన 
చేయకపోవడం చూసుతేంటే ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పటలో ఎంత నిరలోక్ష్యంగా వయావహరిసుతేందో ప్రజలు 
అరధించేసుకోవాల. త్వరల్ పవన్ కళ్యాణ్ రాషటీంల్ పరయాటించి నషటీపోయిన రైతు కుటుంబాలన 
పరామరి్శంచి ఆరిధిక సయానినా తానే స్వయంగా అందించననానారు. ఈ సందర్ంగా ప్రజలకు 
మేము తెలయచేసేది ఒక్కటే రాబోయే రోజుల్లో(2024) పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంల్ 
జనసేన పార్టీ అధికారం చేపటిటీ రాషటీంల్ రైతు ప్రభుత్వం సథిపించి తీరుతుంది. రైతుని రాజుగా 
జనసేనపార్టీ నిలపెడుతుందని ప్రజలందరికీ ముకతేకంఠంతో తెలయచేసుకుంటునానామని 
దురాగొరావు మందపాటి అనానారు.

నాయక్ అంటే నాయాయం చేసేవాడు: యుగంధర్ పొన్న
భీమ్లా నాయక్ అంటే భవిషయూత్ నాయకుడు అని అర్ం
కౌలు రైతులకు అండగా జనసేనాని
శతఘ్నా న్యాస్: గంగాధర నెలూలోరు, ఆంధ్రప్రద్శ్ రాష్ట్రంల్ 
40 లక్షల మంది కౌలు రైతులు ఉండగా, కాయ కష్టటీనినా 
నము్మకని, పండించిన పంటన ఏ విధంగా అము్మకోవాల్ 
తెలయక, పంట నషటీం ఏర్పడి, అపు్పలపాలై మూడు వేల 
మంది చనిపోయారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లో అనంతపురం 
జిల్లోల్ దాదాపు 150 మంది పైగా చనిపోయారు. వీరందరికీ 
బాసటగా నిలవాలని జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర అధయాక్షులు 
పవన్ కళ్యాణ్ ముందుకు రావడం చాల్ సంతోషకరం, 
అభనందనీయం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చెయయాలేని నిస్సహాయ సథితిల్ ఉంటే, నిమ్మకు నీరెతితేనటులో 
ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ సహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకని ఒక కుటుంబానికి ఒక లక్ష రూపాయల 
చొపు్పన ఆదుకోవడానికి ముందుకు వసుతేనానారు. ఇద్ కదా నిజమైన ఓదారు్ప యాత్ర అంటే. ఇద్ 
కదా ద్శభకితే అంటే, ఇద్ కదా దాతృత్వం అంటే, ఇద్ కదా సహాయం అంటే, ఇద్ కదా చరిత్ర 
సృషటీంచడం అంటే అని జనసేన పార్టీ ఇంచార్జు డాకటీర్ యుగంధర్ ఉదగొటించారు. పవన్ కళ్యాణ్ 
ఏదో ఒక రోజు ముఖయామంత్రి అవుతారని అనడం కాదు, ఈ సర్ ముఖయామంత్రి అవుతారు. 
ఇందుల్ డోకా లేదు అని ఆశాభావం వయాకతేం చేశారు. నాయక్ అంటే నాయాయం చేసేవాడు, భీమాలో 
నాయక్ అంటే భవిషయాత్ నాయకుడు అని అరథిం అని తెలపారు. ఉననాతమైన వయాకుతేలతో నే వయావసథిల్ 
ఉననాతమైన మారు్పలు సంభవిసతేయి. ఆ ఉననాతమైన వయాకితే పవన్ కళ్యాణ్, ఆ ఉననాతమైన వయావసథి 
జనసేన పార్టీ అని కనియాడారు.

న డిడి విర్చేల్ విదుయాత్ ఛార్జిల వడడిన
* జ గ న్ ప్ర భుత్వ ఉగాది కానక!
* ఒకసరి రూ.1400 కోటలో భారం
* పేద లు, మ ధయా త ర గ తి వారిపై అధిక ప్ర భావం
* ఇది భారం కాదంటూ స మ రిథింపు య తనాం
* మూడేళలో ల్ ఏడు సరులో పెంపు
శతఘ్నా న్యాస్:  ఉగాది పండుగ ముంగిట ఆంధ్ర ప్ర ద్శ్ ల్ జ గ న్ ప్ర భుత్వం ప్ర జ ల కు భార్ ష్టక్ ఇచిచాంది. 
పేద లు, మ ధయా త ర గ తి వారు మోయ లేనంతగా విదుయాత్ ఛార్జుల న పెంచింది. ఈ పెంపుద ల వ లలో ప్ర జ లు ఏకంగా 
1400 కోటలో రూపాయ ల భారానినా మోయ ననానారు.
స రిగాగొ మూడేళలో క్రితం ఆంధ్ర ప్ర ద్శ్ ముఖయా మంత్రిగా ప్ర మాణ సీ్వకారం చేస్తే శ్రీ జ గన్ అననా మాట ల న ఓసరి 
గురుతే చేసుకుంటే, ఆ మాట ల్లో డొలలో త నం బ య ట ప డుతుంది.
“రాష్ట్రంల్ విదుయాత్ ఛార్జులు దారుణంగా ఉనానాయి. మా ప్ర భుత్వం వాటిని త గిగొసుతేంది” అంటూ ఆయ న 
చెపి్పన పు్పడు చాల్ మంది ఆనందించారు.
కానీ వాసతే వానికి జ రిగింది వేరు. జ గ న్ ప్రభుత్వం అధికారంల్కి వ చిచాన మూడేళలో ల్ ఏడు సరులో విదుయాత్  

ఛార్జుల న పెంచారు. ఇపు్పడు మ రోసరి ప్ర జ ల న డిడి విరిచేంత గా క రెంట్ ఛార్జులు పెంచేశారు.
“ఒక్క సరి ప వ ర్ ఇచిచా చూడండి. నా ప వ ర్ ఏంటో చూపిసతే” అంటూ పాద యాత్ర ల్ వాగాదేనాలు చేసన జ గ న్ మాట లకు అరథిం ఇద్నా అంటూ ఇపు్పడు సమానయా , మ ధయా త ర గ తి ప్ర జ లు వాపోతునానారు.
ఆసతే ప ననా పెంపు, చెతతే ప ననా విధింపు తదితరాలతో స త మ త మ వుతుననా ప్ర జ లు ఇపు్పడు కతతే గా విదుయాత్ ఛార్జుల మోత న కూడా భ రించాల్స వ సోతేంది.
“జ గ న్ ప్ర భుత్వం ఇచేచా అనినా ప థ కాల డ బు్, ఏడాది క రెంటు బిలులోల క స రిపోనంత సథియిల్ క రెంటు ఛార్జుల న పెంచ డం దారుణ మ “ని ప్ర తిప క్షాలే కాదు, సమానయాలు కూడా బాహాటంగానే విమ ర్శ లు 
సంధిసుతేనానారు.
పైగా పెంచిన క రెంటు ఛార్జులు ఇంత కు ముందు చెపి్పన టుటీగా ఆగ సుటీ నంచి కాకుండా ఏప్రిల్ నంచే అమ లు కాననానాయి. అంటే ఇది ప్ర జ ల ఉగాది సంబరానినా ఉస్రుమ నేల్ చేయ డ మే. స రా్కరు 
నంచి సమానయాడికి అందిన ఉగాది కానక ఇద్నా అనే ప్ర శనా స ర్వ త్రా వినిపిసోతేంది.
ట్రూఅప్ బాదుడు మరో రూ.3000 కోటులో
కవ లం విదుయాత్ ఛార్జులే కాదు, ట్రూఅప్ పేరుతో మ రింత భారానినా మోప డానికి జ గ న్ స రా్కర్ సదధి మైంది. పెరిగిన ఛార్జులతో పాటు, ఈ స రుదేబాటు భారానినా కూడా నెల వార్ వాయిదాల్లో అద నంగా వ స్లు 
చేయ నంది. ఇల్ రాబోయే మూడేళలో ల్ దాదాపు 3000 కోటలో రూపాయ ల న వ స్లు చేయ ననానారు. అంటే ఈ రెండింటినీ క లుపుకుంటే ప్ర జ ల పై దాదాపు 4400 కోటలో రూపాయ ల భారం ప డ నంది.
రాష్ట్ర విదుయాత్ నియంత్ర ణ మండ ల చైర్మ న్ జ సటీస్ సీవీ నాగారుజున రెడిడి విదుయాత్ ఛార్జుల పెంపున ప్ర క టిస్తే చేసన వాయాఖయా లు కూడా పుండు మీద కారం జ లలోన టుటీగానే కాకుండా జ గ న్ స రా్కర్ నైజానినా చాటే 
విధంగా ఉనానాయి.
“పెట్రోలు ధ ర లు పెర గ లేదా? గాయాస్  ధ ర పెర గ లేదా? అవి భారం కాదా? ఇపు్పడు రూ.1400 కోటలో నంచి రూ. 1500 కోటలో మేర క పెరుగుతోంది. ఒక విధంగా చెపా్పలంటే ఇది న థంగ్ “ అంటూ ఆయ న 
వాయాఖాయానించ డం దారుణ మ నే అభప్రాయం అంత ట్ వయా కతే మ వుతోంది.
అధిక భారం సమానయాల పైనే...
రాష్ట్రంల్ ఇదివ ర కు క నీస విదుయాత్ వినియోగం ప రిమితి 50 యూనిటలో దాకా ఉండేది. దానినా ఇపు్పడు కవ లం 30 యూనిటలో క ప రిమితం చేశారు. అంటే పేద ప్ర జ లు రోజుకు కవ లం ఒక యూనిట్ 
మాత్ర మే వాడుకోవాలననామాట . అస లే వేస వి కాలం కావ డంతో ఫ్యాన్ వేసుకోవాల నానా, బలు్ వెలగించుకోవాల నానా సమానయాలు ఆల్ంచించుకోవ ల సంద్. ఈ 30 యూనిటలో వ ర కు ఉననా ఛార్జుని సైతం 
అమాంతం యూనిట్ కు రూ.1.90 వరకు పెంచేసంది. అంతకు ముందు రూ.1.45 పైసలు ఉండగా దానిని రూ.1.90 పైసలు చేసంది. అంటే పెంపు యూనిట్ కు 45 పైసలు. 31 యూనిటలో నంచి 
75 యూనిటలో వరకు ప్రసుతేతం ధర రూ.2.09 పైసలు ఉండగా ఇపు్పడది 3 రూపాయలకు ఎగబాకనంది. అంటే పెంపుదల 91 పైసలు. 76 నంచి 125 యూనిటలో వరకు ప్రసుతేతం రూ.3.10 ఉండగా 
రూ.4.50కి పెంచారు. అంటే యూనిట్ కు ఏకంగా రూ.1.40 పైసలు పెంచారు. 126 నంచి 225 యూనిటలో వరకైత్ పెరుగుదల రూ.1.57 పైసలు. అంటే అంతకు ముందు రూ.4.43 ఉననాదానిని 
6 రూపాయలుగా చేశారు. 226 నంచి 400 యూనిటలో వరకు రూ.7.59 పైసలు ఉండగా ఇపు్పడు రూ.8.75 చేశారు. అంటే పెంపు రూ.1.16 పైసలు. 400 యూనిటలో పైన యూనిట్ ధర రూ.9.20 
పైసలు ఉండగా ఇపు్పడు రూ.9.75 చేశారు. అంటే పెంపు 55 పైసలు. మొతతేం మీద విదుయాతుతే ఎకు్కవగా వాడే వారికి యూనిట్ కు పెరిగిన ధర 55 పైసలే అయిత్ సమానయాలు, మధయాతరగతి వరాగొలు 
వచేచా 400 యూనిటలో వరకు ఉననా శాలోబ్ లల్ గరిషటీ పెరుగుదల రూ.1.57 పైసలు. 30 యూనిటలో ల్పు వాళలోన తీసవేసేతే కనిషటీ పెరుగుదల కూడా యూనిట్ కు 91 పైసలు. దీనిని బటిటీ అధిక భారం 
పడింది పేదలపైనే అనే విషయం స్పషటీమవుతోంది.
“పాద యాత్ర ల్ జ గ న్ మెర మెచుచా మాట లు విని ఫ్యాన్ గురుతేకు ఓటేసన పాపానికి ఇపు్పడు ఇంటోలో మా ఫ్యాన్ మేం వేసుకోలేని ప రిసథితికి వ చాచాం” అంటూ రాష్ట్ర వాయాపతేంగా జ నం బాహాటంగానే 
విమ రి్శసుతేనానారు. చెపే్పదక టి, చేసేదక టిగా ముందుకు సగుతుననా జ గ న్ ప్రభుతా్వనికి ఇల్ంటి విమ ర్శ లు, ఆరోప ణ లే కాదు, సమానయాల నిటూటీరు్పలు, మూలుగులు సైతం విన ప డ వ నేది జ గ మెరిగిన 
స తయా మే!

విదుయాత్ చర్జిలు తగగాంచలని జనసేన డిమండ్
శతఘ్నా న్యాస్: స్ళ్లోరుపేట, విదుయాత్ చార్జులు పెంచి నిరుపేదలపై భారం మోపడం ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం కి సరికాదని స్ళ్లోరుపేట నియోజవరగొం నాయకులు మరియు జిల్లో 
సంయుకతే కారయాదరి్శ బురకాల లల్ మోహన్ అనానారు. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం పెంచిన విదుయాత్ ఛార్జులన తగిగొంచాలంటూ వైసపి ప్రభుతా్వనినా డిమాండ్ చేశారు ఈ వేసవి కాలంల్ 
ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్ందులు ఉంటునానారని ఈ సమయంల్ ఈ విదుయాత్ చార్జులు పెంచడం కరోనా కషటీకాలంల్ ఉపాధికోల్్పయి రోడుడిన పడడి ప్రజలకు ఉగాది కానకగా 14 కోటలో 
విదుయాత్ భారం మరియు 3 వేలకోటలో రూపాయలు ట్రాప్ కింద ఛార్జులు సమానయా ప్రజలపై భారం వేయడం చాల్ దారుణం అని ఆవేదన వయాకతేం చేశారు.
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