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యువశక్ తిని విజయవంతం చేసిన 
ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు

శతఘ్ని న్యూస్: శ్రీకాకుళం జిల్లా, రణస్థలంలో జరిగిన యువశక్తి సభకు భారీ సంఖయూలో తరలివచ్చి విజయవంతం 
చేసిన యువతకు, పారీటీ నాయకులు, కారయూకరతిలు, ఉతతిరంధ్ర ప్రజానీకానిక్ పేరుపేరునా కృతజ్ఞతలు అంటూ 
జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యూణ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ కారయూక్రమానిక్ ప్ంగణం ఇచ్చి 
సహకరించ్న శ్రీ శ్రీకాంత్ గారిక్, బందోబస్తి విధులను నిర్వరితించ్న పోలీస్ శాఖకు, ఎప్పటికప్్పడు వారతి 
కథనాలు అందంచ్న మీడియా వారిక్ ప్రత్యూక కృతజ్ఞతలు. సభ నిర్వహణలో పాలుపంచుకునని ఉతతిరంధ్ర 
జిల్లాల నాయకులకు, డాకటీర్ విశ్వక్ సేన్, శ్రీ రజేష్, సభకు పోలీస్ అనుమతులు పందన శ్రీ ఎనిని రజు, వైదయూ 
సేవలు అందంచ్న డా. బొడ్డేపలిలా రఘు, ఇతర వైదయూ బృందానిక్ అభినందనలు. పరయూటన సందర్ంగా చక్కటి 
ఆతిధ్యూనిని ఇచ్చిన సన్ రే రిసార్టీ యాజమానాయూనిక్, సిబ్ందక్.. సభ విజయవంతం చేసిన కారయూక్రమాల నిర్వహణ 
కమిటీ సభ్యూలకు, కారయూక్రమం కోసం ఏర్పటు చేసిన కమిటీల కనీ్వనరులా, జాయంట్ కనీ్వనరులా, సభ్యూలకు, వీర 
మహిళలు, జన సైనికులకు, లీగల్ సెల్ సభ్యూలకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తినానిను.
* ప్రచారకరతిలకు అభినందనలు
యువశక్తి కారయూక్రమానిక్ ఉతతిరంధ్ర జిల్లాలోలాని అనిని అసెంబ్లా నియోజక వరగాలోలా విశేష ప్రచారం కలి్పంచ్న పారీటీ 
ప్రచారకరతిలకు ప్రత్యూక అభినందనలు. గత వారం రోజులుగా ఉతతిరంధ్ర అంతటా పరయూటించ్ కారయూక్రమం పటలా 
యువతకు అవగాహన కలి్పంచడంలో శ్రీ పంతం నానాజీ, శ్రీ ముత్తి శశిధర్, శ్రీ పిత్ని బాలకృష్ణ, శ్రీ చ్లకం 

మధుసూదన్ రెడిడే, శ్రీ బోనబోయన శ్రీనివాస యాదవ్, శ్రీ బొమిమిడి నాయకర్, శ్రీ చ్లలాపలిలా శ్రీనివాసరవు, శ్రీ అక్కల రమ్మిహన రవు, శ్రీ శెటిటీబతుతిల రజబాబు, శ్రీ బొలిశెటిటీ శ్రీనివాస్, 
శ్రీ రెడిడే అప్పలనాయుడు, శ్రీ క్రణ్ రయల్, శ్రీ చ్ంత్ స్రేష్, శ్రీ నయుబ్ కమల్, శ్రీ త్తంశెటిటీ నాగంద్ర, శ్రీ అమిమిశెటిటీ వాస్, శ్రీ వడ్రాణం మార్కండ్య బాబు, శ్రీ బేతపూడి విజయ్ 
శేఖర్, శ్రీ త్డి మ్హన్ కృషి చేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో పాలుపంచుకొని సహకరించ్, బాధయూతలు నిర్వరితించ్న వివిధ జిల్లాల నాయకులక్ అభినందనలు అని జనసేనాని అనానిరు.

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


శనివారం, 14 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

జనసేనానిపై వైసీపీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యే ల 
వ్యేఖయేలను ఖండంచిన పంతం నానాజీ

శతఘ్ని న్యూస్:  కాక్నాడ రూరల్: జనసేన పారీటీ అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ పై కొందరు వైసీపీ మంత్రులు, ఎమ్మిల్యూ లు చేసిన అనుచ్త వాయూఖయూలను కాక్నాడ రూరల్ తిమామిప్రంలో 
జరిగిన మీడియా సమావేశంలో శెటిటీబతుతిల రజబాబు మరియు రూరల్ నాయకులలతో కలిసి ఖండించ్న జనసేన పారీటీ పీఏసీ సభ్యూలు కాక్నాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం నానాజీ.

కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతి జనసైనికుడకి, వ్రి 
కుటంబానికి అండగా ఉంటం: గాదె

శతఘ్ని న్యూస్:  గంటూరు: డిసెంబర్ 26వ త్దీన పన్నిరులో జరిగిన వంగవీటి రంగా విగ్రహావిష్కరణకు హాజరై 
తిరిగి ప్రయాణంలో ప్రమాదశాతుతి రోడుడే ప్రమాదంలో మరణంచ్న నండూరు గ్రామస్తిడు మనుదుల శివప్రసాద్ 
కుటుంబ సభ్యూలను పరమరి్శంచ్, ఆరి్థక సాయం అందంచ్ రనునని రోజులోలా మి కుటుంబానిక్ మి పిలలాలు విదయూకు 
సహాయ సహకారలు అందసూతి జనసేన పారీటీ తరఫున అండగా ఉంటామని భరోసా కలి్పంచ్న జిల్లా అధయూక్షులు 
గాదె వంకటేశ్వరరవు. ఈ కారయూక్రమంలో జిల్లా, మండల, టౌన్ జనసేన నాయకులు నండూరు గ్రామ జనసైనికులు 
పాల్గానానిరు.

దువ్వాడ వ్యేఖయేలను తీవ్ంగా ఖండంచిన 
పేడాడ రామ్మెహన్

శతఘ్ని న్యూస్: ఆమదాలవలస: రణస్థలంలో జనసేన ఆధ్వరయూంలో శుక్రవారం జరిగిన యువశక్తి సభ విజయవంతం 
అవడంతో ప్రభ్త్వ పాలకుల గండెలోలా రైళ్లా పరిగెత్తియ. అందులో భాగంగానే ఈ జిల్లా ఎమ్మిలీసీ దువా్వడ శ్రీనివాస్ 
ఎప్పటిల్గ శృతిమించ్ జనసేన అధయూక్షులు పవన్ కళ్యూణ్ మీద చేసిన వాయూఖయూలను ఆముదాలవలస ఇంచార్జ్ 
రమ్మిహన్ తీవ్ంగా ఖండించారు. దువా్వడ శ్రీను మాటాలాడిన మాటలు రజాయూంగబద్ధమైన పదవిలో ఉనని ఏ 
ఒక్కరు కూడా హరి్షంచరని మరియు ఆయన కుటుంబ సభ్యూలు కూడా హరి్షంచరని తెలిపారు. అల్గ దువా్వడ శ్రీను 
ఇద మొదటిసారి కాకుండా గతంలో కూడా ఇల్గ తీవ్మైన పరుష పదజాల్లను జనసేన అధయూక్షులు వారి మీద 
ఉపయోగించడం జరిగింద. మరి పోలీస్ శాఖ ఇదంత్ చూసూతి ఎందుకు చోదయూం వహిస్తింద?. ఎందుకు స్మ్టోగా 
ఆ వాయూకయూలను తీస్కుని ఆయన మీద కేస్ పెటటీటేలాదు?, అందుకే పవన్ కళ్యూణ్ గారు ఎప్్పడూ చెపాతిరు తప్్ప చేసేతి 
తన మ్డైనా తెగ చటటీం తీస్కురవాలని చెబుత్రు. భవిషయూతుతిలో మళ్లా దువా్వడ ఇల్నే నోరు జారిత్ జనసేన చూసూతి 
ఊరుకోమని దువా్వడకు గటిటీగా వారినింగ్ ఇచాచిరు. మళ్లా ఇటువంటి వాఖయూలు మాటాలాడిత్ మేము మా జనసేన శ్రేణులు 
ఎంతకైనా తెగిసాతియని ఘాటుగా హెచచిరించారు.

యువతని, యువశకితిని నిర్వారయేం చేసి దగా చేసారు: 
మజ్జి ఫలుగుణరావు

శతఘ్ని న్యూస్:పాలకొండ, రణస్థలంలో 
చేపటిటీన జనసేన నాయకులు మజిజ్ 
ఫలుగాణరవు రష్టంలో వైసిపి ప్రభ్త్వం 
రష్ట్రానిక్ చేసిన అనేక అంశాలపై 
చేసిన మ్సం, అబద్ధప్ వాగా్ధనాలతో 
యువతని రష్ట భవిషయూతుతిని ఎల్ 
నిరీ్వరయూం చేసి అధఃపాత్ల్నిక్ 
తొకే్కసిందో మాటాలాడారు. ముఖయూంగా 
తప్్పడు వాగా్ధనాలు చేసి సె్పషల్ సేటీటస్, 
రైల్్వ జోన్, వైజాగ్ సీటీల్ పాలాంట్, ప్రతి 

ఏడాద జనవరి నెలలో విడుదల చేసాతిమనని జాబ్ కాయూలండర్, దఎసిసీ నోటిఫికేషన్, సంపూర్ణ మదయూపాన నిషేధం, 
ఉదాదానం సమసయూ, మతసీకార సమసయూలు, పరిశ్రమలు ఏర్పటు వంటి అనేక విషయాలలో ఉతతిరంధ్రని వనక్్క 
నెటేటీసి యువతని, యువశక్తిని నిరీ్వరయూం చేసి దగా చేసిన ప్రభ్త్వంగా వైసీపీని ప్రశినించారు.
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పవన్ కళ్యేణ్ ను అందరూ ఆదరించి ముఖయేమంత్రిని చేయాలి: రాజంపేట జనసేన నాయకులు
శతఘ్ని న్యూస్: రజంపేట: జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ను ప్రజలందరూ, 
ఆదరించ్ ఆశీర్వదంచ్ ముఖయూమంత్రి చేయాలని, రష్టంలో స్పరిపాలన పందాలని 
పవననని ప్రజా బాట కారయూక్రమంలో రజంపేట జనసేన నాయకులు పేర్్కనానిరు. 
రజంపేట నియోజకవరగా ఇంచార్జ్ మలిశెటిటీ వంకటరమణ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం 
పవననని ప్రజా బాట 49వ రోజు కారయూక్రమంలో భాగంగా రజంపేట మండల పరిధి 
ఊటుకూరు పంచాయతీలోని పలు ప్ంత్లలో పరయూటించారు. ఇంటింటిక్ వళ్లా 
ప్రజలను ఆపాయూయంగా పలకరించ్ జనసేన పారీటీ రూపందంచ్న కరపత్రాలను 
అందజేసి వివరలు తెలిపారు. ఈ సందర్ంగా వారు మాటాలాడుతూ.. జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలు, ఆకాంక్షలు అధికారంలోక్ వసేతి రసా్రాభివృద్ధక్, 
ప్రజాసంక్షేమానిక్ చేపటటీనునని చరయూల గరించ్ ప్రజలందరికీ వివరించారు. పవన్ 
కళ్యూణ్ ను రష్ట ముఖయూమంత్రిని చేయాలనని లక్షష్ంగా దృఢ సంకల్పంతో రజంపేట 
జనసేన పారీటీ ఇనాచిరిజ్ మలిశెటిటీ వంకటరమణ ఆదేశాలతో త్ము పవననని ప్రజాబాట 
కారయూక్రమం నిర్వహిస్తినానిమననానిరు. రనునని 2024 ఎనినికలోలా అందరూ, అనిని 
అంశాలను అర్థం చేస్కొని పవన్ కళ్యూణ్ ను ఆదరించాలని, జనసేనకు అధికారం 
ఇవా్వలని ఆయన కోరరు. రష్ట్రానిని అప్్పల ఊబి నుండి కాపాడి రష్టం ప్రగతి బాటగా 

పయనించే విధంగా పాలన అందంచే సత్తి జనసేన పారీటీ అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ కె ఉందనానిరు. అనంతరం రజంపేట జనసేన పారీటీ ప్రధ్న కారయూలయంలో జనసేన పారీటీ సిదా్ధంత్లతో 
కూడిన కాలమానిని ఆవిష్కరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో జనసేన రష్ట చేనేత వికాస కారయూదరి్శ రటాల రమయయూ, కడప లీగల్ సెల్ అధయూక్షులు కరుణాకర్ రజు, ఉపాధయూక్షులు కతితి 
స్బ్రయుడు జనసేన నాయకులు భాస్కర్ పంతులు, త్ళలాపాక శంకరయయూ, బాలసాయ, కోల్టం హరి పోలిశెటిటీ శ్రీనివాస్లు, గోపి, ఆచారి, భ్వనగిరిపలిలా, నందలూరు, స్ండుపలిలా 
సిద్ధవటం జనసేన నాయకులు తదతరులు పాల్గానానిరు.

మైలవరం: జనసేన 2023 క్యేలండర్ 
ఆవిష్కరణ

శతఘ్ని న్యూస్: మైలవరం: మైలవరంలో 
2023 జనసేన పారీటీ కాయూలండర్ ను శుక్రవారం 
జనసేన పీఏసీ చైరమిన్ నాదెండలా మనోహర్ 
ఆవిష్కరించారు. ఈ కారయూక్రమంలో అక్కల 
రమ్మిహన్ రవు(గాంధీ) చెరుకుమలిలా 
స్రేష్ పాల్గానానిరు.

యువశకితి సభతో వైసీపీ వెను్నల్ వణుకు 
మొదలంది: క్శెట్టా సంజీవ రాయుడు

శతఘ్ని న్యూస్: అనంతప్రం: 
జనసేన పారీటీ అధయూక్షుడు పవన్ 
కళ్యూణ్ ఉతతిరంధ్ర వలసలు, 
నిరుదోయూగ సమసయూలపై తలపెటిటీన 
యువశక్తి సభ పెదదాయెతుతిన 
విజయవంతం కావడంతో వైసీపీ 
నాయకులు వనునిలో వణుకు 
మొదలందని జనసేన పారీటీ జిల్లా 
కారయూదరి్శ కాశెటిటీ సంజీవరయుడు 
పేర్్కనానిరు. సభ విజయవంతం 

కావడం వలలా వైసీపీ నాయకులకు భయం ప్టిటీ అవాకులు వాగతునానిరని కాశెటిటీ మండి 
పడాడేరు. జగనోమిహన్ రెడిడే నియంతృత్వ పాలనకు రోజులు దగగారపడాడేయని, వైసీపీ 
నాయకులు ఇక రోజులు లక్కపెటుటీకోవాలని సూచ్ంచారు. నిరంకుశత్వ ప్రభ్త్్వనిక్ 
రోజులు దగగార పడాడేయని రబోయేద జనసేన ప్రభ్త్వమేనని రష్ట అభివృద్ధ జనసేన పారీటీ 
కటుటీబడి ఉందని నిరుదోయూగం, పేదరికం, వలసలు తగగాలనని ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు 
మ్రుగ పడాలనని ఒక్క జనసేన తోనే సాధయూమని సంజీవరయుడు తెలియజేశారు.

చంపేసాతిమంటూ పేరి్న నాని అనుచరుల 
బెదిరింపులు.. ఎస్ వి బాబు

శతఘ్ని న్యూస్: ఉతతిరంధ్ర వేదకగా 
శుక్రవారం జనసేనని పవన్ కళ్యూణ్ 
యువశక్తి సభలో ప్రసంగించ్న 
అనంతరం. బులుగ చొకా్క వేస్కుని 
త్డ్పలిలా పాయూలస్ నుంచ్ వచ్చిన స్్కరిప్టీ 
తో బులుగ మీడియా ముందు పేరిని 
నాని విషం కక్కటం జరిగింద. పవన్ 
కళ్యూణ్ పై వయూక్తిగత దూషణలు, అసతయూ 
ఆరోపణలు చేయడం జరిగింద. పేరిని 

నాని మాటలకు పెడన నియోజకవరగాం జనసేన నాయకులు ఎస్.వి.బాబు కంటర్ 
ఇవ్వడం జరిగింద. ఎస్.వి.బాబు కంటర్ ఎటాక్ ను తటుటీకోల్క రత్రి 10 గంటల 
నుండి అర్ధరత్రి ఒంటిగంట వరకు పేరిని నాని అనుచరులు ఆయనకు ఫోన్ చేసి పరుష 
పదజాల్లతో బండ బూతులు తిటటీడం, నినుని చంపేసాతిము అంటూ బెదరించడం 
జరిగింద. ఈ సందర్ంగా ఎస్.వి.బాబు మీడియా ముఖంగా మాటాలాడుతూ బందరు 
అభివృద్ధ గరించ్, మచ్లీపటనిం పోరుటీ గరించ్, బందర్ బసాటీండ్ గరించ్ సూటిగా 
ప్రశినించడం జరిగింద. ఆయన ప్రశనిలను జీరి్ణంచుకోల్ని పేరిని నాని తన అనుచరులతో 
బెదరిస్తినానిడు. నాకు ఫోన్ చేసిన నెంబరులా ట్రూ కాలర్ లో చెక్ చేయగా కొంత మంద 
ఫోన్ నెంబర్ లు లభించాయ. ట్రూ కాలర్ సమాచారం మేరకు లభించ్న ఫోన్ నెంబర్ 
లపై కృష్ట్ణ జిల్లా ఎసీ్పక్ ఫిరయూదు చేసాతినని ఎస్.వి.బాబు అనానిరు. మాజీ మంత్రిగా, 
ఒక శాసనసభ్యూడుగా స్దీర్ంగా రజకీయాలోలా ఉంటూ ఇంత నీచానిక్ వడిగడుతునని 
పేరిని నాని దురమిరగాప్ రజకీయాలను మచ్లీపటనిం ప్రజలు గమనిస్తినానిరు. పేరిని 
నాని గారిని నేను ఒకటే అడుగతునాని.. మీరు తిడిత్ పడి ఉండాలనే మీ అహంకారప్ 
ధోరణని విడనాడాలి. మీ పదవి పోత్ మీ వనకాల పదమంద తిరగరు. కానీ పవన్ 
కళ్యూణ్ గారిక్ ఏ పదవి ల్కపోయనా ఒక పిలుప్నిసేతి లక్షల్ద మంద వసాతిరు. అల్ంటి 
పవన్ కళ్యూణ్ గారిని విమరి్శంచే నైతిక హకు్క మీకు ల్దు. నువు్వ మీ ముఖయూమంత్రి క్ 
ఊడిగం చేస్కో, పాల్రుతనం చేస్కో అద నీ ఇషటీం. కానీ పవన్ కళ్యూణ్ గారిపై అసతయూ 
ఆరోపణలు చేసిన, వయూక్తిగత దూషణలు చేసిన నాల్ంటి అనేక మంద జనసైనికులు నీపై 
తిరగబడత్రు. రబోయే ఎనినికలోలా నినుని చ్తుతిచ్తుతిగా ఓడించడానిక్ ప్రతి జనసైనికుడు 
సిద్ధంగా ఉనానిరని ఎస్ వి బాబు హెచచిరించారు.

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


శనివారం, 14 జనవరి 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మైనార్టాలకు ఇచిచిన హామీలను మరచినారా సి.ఎం 
గారూ: అరట్ తాహిర్

శతఘ్ని న్యూస్: త్డిపత్రి: మైనారీటీ నాయకుడు 
అరటి త్హిర్ మాటాలాడుతూ జగన్ గారు గెలిచ్ 
దాదాప్ నాలుగ సంవతసీరలు కావస్తినాని 
మైనారీటీ ముసిలాంలకు ఇచ్చిన హామీలు ఏ ఒక్కటీ 
నెరవేరచిల్దని ఏదేదావా చేసారు. ఈ సందర్ంగా 
ఆయన మాటాలాడుతూ వర్్క బోర్డే కమిటీ కాదు 
మనక్ కావాలిసీనద ముసిలాం మైనరి వర్్క బోర్డే 
ఆస్తిలు రీసర్్వ చేయంచండి అనానిరు. ఓ మైనారీటీ 
వర్్క బోర్డే కమిటీ ఏర్పటు చేసిన మహనీయుడా 

ప్రతి మైనారీటీ ఆడ బిడడే పెళ్లాక్ లక్ష రూపాయలు ఇసాతి అనానిరుగా.. అయాయూ అద ఎక్కడ..? 
అని ప్రశినించారు. ప్రమాదవశాతుతి మరణంచ్న ముసిలాం లకు 5 లక్షల రూపాయలు 
ఇసాతిమనానిరుగా దాని గరించ్ పటిటీంచుకోర.. మసీదులలో నమాజు చదవించే 
ఇమాములకు ఇంటి స్థల్లు కేటాయంచ్ వారిక్ ఇలులా కటిటీసాతిం అనానిరు కదా అయాయూ 
దాని గరించ్ పూరితిగా మరిచిపోయార..? గత ప్రభ్త్వంలో చ్నానిచ్త చేస్కుంటే 
వాయూపారులకు సబిసీడీ లోన్సీ మైనారీటీ కార్్పరేషన్ నుంచ్ వచేచివి అవి కూడా ల్కుండా 
చేశారు కదా..! ఈ సందర్ంగా వైసీపీ పారీటీ లో ఉనని మైనారీటీ నాయకులను ఒకటే 
అడుగతునాని దయచేసి మైనారీటీలకు ఇచ్చిన హామీలు గరించ్ సి.ఎం గారిక్ గరుతి 
చేయండి అని త్హిర్ అనానిరు.

సంక్ంతి శుభాక్ంక్షలు: కనపరితి మనోజ్ 
కుమార్

శతఘ్ని న్యూస్: కొండెపి: 
పననిలూరు మండలం 
ప్రజలందరికీ పననిలూరు 
జనసేన అధయూక్షులు 
కనపరితి మనోజ్ కుమార్ 
సంక్ంతి శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేసారు. ఈ 
సందర్ంగా ఆయన 
మాటాలాడుతూ తెలుగ వారిక్ 

అతయూంత ప్ముఖయూత కలిగిన పండుగలోలా ఒకటైన సంక్ంతి పండుగ ప్రజలందరూ 
కనునిల పండుగగా కుటుంబ సభ్యూలతో మరియు బంధువులతో జరుప్కోవాలని 
కోరుకుంటునానిను, ప్రజలందరూ స్ఖ సంతోష్టలతో, భోగభాగాయూలతో, పాడిపంటలతో, 
ఆయురరోగాయూలతో, ఆనందప్ చ్రునవు్వతో, ఎటువంటి గొడవలు ల్కుండా, మంచ్, 
మరయూద, ప్రేమ, అనురగం, ఆపాయూయత, అభిమానంతో భోగి, సంక్ంతి, కనుమ, 
పండుగలు జరుప్కోవాలని ఆ భగవంతునిని మనసూఫూరితిగా కోరుకుంటునానిను.

యువశకితి క్రయేక్రమానికి విరాళం అందించిన 
పితాని

శతఘ్ని న్యూస్:  
శ్రీకాకుళం: యువశక్తి 
మహాసభ సందర్ంగా 
గరువారం రష్ట పిఎసి 
సభ్యూలు ముమిమిడివరం 
నియోజకవరగా ఇనాచిర్జ్ 
పిత్ని బాలకృష్ణ సభ 
నిర్వహణలో భాగంగా తన 
వంతు జనసేన పారీటీక్ లక్ష 
రూపాయలు చెకు్కను పీఏసీ 
చైరమిన్ నాదెళలా మనోహర్ 
అందజేసినారు.
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