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ప్రపంచవ్యాప్ంగా కరోనా మరణ మృదంగం.. 
ప్రపంచ వ్యాప్ంగా కరోనా మహమ్మారి స్వైర విహారం చేస్్న్న సంగతి తెలిసందే. కొన్్న దేశాల్లో అయితే సకండ్ 
వేవ్ కూడా మొదలంది. మునపటి కంటే ఈసారి రోజూ కరోనా పాజిటివ్ కేస్ల సంఖయా, మరణాల సంఖయా 
పెరుగుతూనే ఉంది. న్న్న ఒక్క రోజు 6,50,442 పాజిటివ్ కేస్లు, 10,776 మరణాలు సంభవించాయి. కాగా 
ప్రస్్తం ప్రపంచ వ్యాప్ంగా మొత్ం పాజిటివ్ కేస్ల సంఖయా 57,385,576కి చేరింది. అలాగే ఇప్పటివరకూ వరల్డ్ 
వైడ్ గా 1,368,551 మంది కరోనాతో మరణంచారు. ఇక 39,864,209 మంది కోవిడ్ తో కోలుకున్ ఆస్పత్రి 
నంచి డిశాచార్జ్ అయ్యారు..

ఇక అమెరికాల్ కరోనా వైరస్ ఉగ్రరూపం దాలుచాతోంది. సకండ్ వేవ్ కొనసాగుతండటంతో ప్రతీ రోజూ లక్ష 
కేస్లు నమోదవుతనా్నయి. ప్రస్్తం అమెరికా వ్యాప్ంగా మొత్ం కోవిడ్ కేస్ల సంఖయా 12,075,243కి చేరింది. 
అలాగే ఈ వైరస్ వలలో ఇప్పటివరకూ అమెరికాల్ 258,363 మంది మృతి చందారు. ఇక బ్రెజిల్, రష్యా, ఫ్రాన్స్, 
స్పయిన్, అరజ్ంటినా, యూకేలల్ కరోనా తీవ్రత ఎకు్కవగా ఉంది. అటు ఇండియ్ల్ ఇప్పటివరకు 9,006,583 
కేస్లు నమోదు కాగా.. 132,226 మంది వైరస్ కారణంగా మరణంచారు.

ఉగ్రవ్దుల హతంతో కుట్ర భగ్ం ప్రపంచ వ్యాప్ంగా టాప్ 2% శాస్త్రవేత్లలో ఆంధ్రవ్సి 
మలేషియా ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ పసుపులేటి విశ్వేశవేరరావు
పస్పులేటి ధనంజయరావు, నాగేశవైరమమా దంపతలకు జన్మాంచిన పస్పులేటి విశ్వైశవైరరావు 
విదాయాభ్యాసం కడప జిలాలో రైలేవై కోడూరు మండలం అనంతరాజుపేట గ్రామ ప్రభుతవై పాఠశాలల్లో 
సాగంది. రైలేవై కోడూరు ప్రభుతవై కళాశాలల్ బయోటెకా్నలజీ విభ్గంల్ యూన్వరిస్టీ టాప్ 
విదాయారుథుల లిస్టుల్ చేరారు. పోస్టుగ్రాడ్యాయేషన్ బంగుళూరు విశవైవిదాయాలయం నంచి పూరి్చేస, తాన 
చదివిన డిగ్రీ కళాశాలల్ అధ్యాపకుడిగా చేరి సేవలు అందించారు. డాకటురేట్ చేయ్లనే ధ్యాయంగా 
శ్రీ వంకటేశవైర విశవైవిదాయాలయంల్న్ బయోటెకా్నలజీ విభ్గంల్ ఔషధ మొక్కలన మధుమేహం 
వ్యాధి పైన ప్రయోగంచి మంచి ఫలితాలు సాధించారు. అప్పటి నంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 75 
అంతరాజ్తీయ పత్రాలు, 4 పుస్కాలు, 6 పుస్క కథనాలు ప్రచురితం కావడం, 16 అంతరాజ్తీయ 
జర్నల్స్లో ఎడిటోరియల్ కమిటీగా, 75 అంతరాజ్తీయ జర్నల్స్లో రివ్యావర్ గా, మలేసయ్  శాస్త్రవేత్లు 
నంచి గురి్ంపు పందిన ఈయన జపాన్, మకావు, ఇండోనేషియ్, థాయ్లో్యండ్, మలేసయ్ 
మరియు ఇండియ్ల్ విసటింగ్ శాస్త్రవేత్గా వివిధ విశవైవిదాయాలయ్లల్ విధులు న్రవైహిస్్నా్నరు.  
మలేషియ్ల్ గత 8 సంవతస్రాల నండి వివిధ ప్రభుతవై విశవైవిదాయాలయ్లల్  డిపూయాటీ డైరెకటురు 
గాన, డైరెకటుర్ గాన, రీసర్చా కోఆరిడ్నేటర్ గాన, చీఫ్ ఎడిటర్ గాన పదవులన చేపటాటురు. డైరెకటుర్ 
గా ఉన్న సమయంల్ సవైదేశం నంచి అనేక మంది విదాయారుథులకు ట్రైన్ంగ్ అవకాశం కలి్పంచారు.  
అహరి్నశలు కషటుపడి పరిశోధనలు చేస మరియు వివిధ దేశాల విశవైవిదాయాలయ్లకు సేవలు 
అందిస్్, డైరెకటుర్ గా ఉన్న సమయంల్ ఆయన నైపుణయాంతో కూడిన అనభవ్లన 
మరియు అంతరాజ్తీయ సాథుయిల్ గురి్ంపున పరిగణనల్కి తీస్కున్ అతి పిన్న వయస్ల్నే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్స్ ల్ ఫెల్ గా 2018 సంవతస్రంల్ ఎన్్నకై అప్పటి 
విదాయాశాఖ మంత్రి గంటా శ్రీన్వ్సరావు గారి చేతల మీదుగా ఈ అవ్రుడ్న అందుకునా్నరు.  
ఇప్పటివరకు ఈయన అంతరాజ్తీయ సాథుయిల్ ప్రచురించిన పరిశోధనలు, వ్టి సైటేసన్ ఆధ్రంగా 
అమెరికాల్న్ సాటున్ఫోర్డ్ విశవైవిదాయాలయం ప్రపంచ వ్యాప్ంగా ఉన్న అన్్న పరిశోధన శాఖల వ్రీగా 
విడ్దల చేసన లిస్టుల్ టాప్ 2% శాస్త్రవేత్లల్ డాకటుర్ పస్పులేటి విశ్వైశవైరరావు పేరు నమోదు 
కావడం ఎంతో గరివైంచదగన విశ్షం. ఇంతటి అరుదైన గౌరవం దకి్కంచుకున్న మన ఆంధ్రవ్స 
డాకటుర్ పస్పులేటి విశ్వైశవైరరావు పరిశోధనలల్ మరెన్్న శిఖరాలు చేరుకోవ్లన్ ఆశిదా్దం.

పాకిస్్న్ లో బయటపడిన 13 వందల ఏళ్ల నాటి మహావిష్ణువు ఆలయం
పాకిసా్న్ ల్ పురావస్్ శాఖ జరిపిన తవవైకాలల్ 13 వందల ఏళలో 
నాటి పురాతన హిందూ దేవ్లయం బయటపడింది.. వ్యువయా 
పాకిసా్న్ ల్న్ సావైట్  జిలాలోల్ బరీకోట్  ఘండాయ్  దగ్గర గత కొన్్న 
రోజులుగా పాకిసా్న్ , ఇటలీకి చందిన పురావస్్శాఖ పరిశోధకులు 
తవవైకాలు జరుపుతనా్నరు. ఆ తవవైకాలల్ ఇవ్ళ ఓ పురాతన 
ఆలయం బయటపడింది.. ఇది మహావిష్ణువు ఆలయం అన్ ఖైబర్  
ఫకు్ంకావై పురావస్్ శాఖకు చందిన ఫజల్  ఖాలిక్  అనే అధికారి 
తెలిపారు. 13 వందల ఏళలో కిందట ఈ ప్ంతాన్్న హిందూ ష్హీస్  

అనే వంశస్్లు పరిపాలించారు.. వీరినే కాబూల్ ష్హీస్  అన్ కూడా అంటారు.. క్రీస్్శకం 850 -1026 మధయాల్ 
హిందూ ష్హీస్  వంశస్్లు కాబూల్  ల్య, గాంధ్రా ప్ంతాలన పాలించారు.. వీరు కటిటుంచిన ఆలయమే 
తవవైకాలల్ వలుగుల్కి వచిచాంది.. ఆలయ పరిసరాలల్ సైన్కసాథువరాల అవశ్ష్లన, కోట బురుజున కూడా 
అధికారులు కనగొనా్నరు. అలాగే ఓ పెద్ద కోనేరు కూడా వలుగుల్కి వచిచాంది.. భగవంతడి దర్శనాన్కి ముందు ఈ 
కోనేరుల్ భకు్లు సా్ననమ్చరించేవ్రు. సావైట్ జిలాలోల్ వయేయాళలో కిందటి పురావస్్ ప్రదేశాలు అనేకం ఉనా్నయి. అయితే 
హిందూ ష్హీస్ నాటి జాడలు కన్పించడం మ్త్ం ఇదే ప్రథమం. గాంధ్ర నాగరికతకు చందిన ఆలయం వలుగుల్కి 
రావడం ఇదే తొలిసారి అన్ ఇటలీ పురావస్్ శాఖ అధినేత డాకటుర్  లుకా గాంధ్ అనా్నరు. సావైట్  జిలాలోల్ అనేక బౌద్ధ 
ఆరామ్లు కూడా బయటపడాడ్యి.

కొది్ద రోజుల కిందట జమ్మా కశ్మారోలోకి చొరబడడ్ జైషే మొహమమాద్ కు చందిన నలుగురు ఉగ్రవ్దులన హతమ్రచాడం 
దావైరా ఓ పెద్ద కుట్రన భద్రతా దళాలు భగ్నం చేశాయన్ ప్రధ్న్ నరేంద్ర మోదీ చపా్పరు. కశ్మారోలో పరిసథుతిపై 
శుక్రవ్రంనాడ్ ఆయన ఓ ఉన్నతసాథుయి భద్రతాసమీక్ష న్రవైహించారు. హం మంత్రి అమిత్  ష్, జాతీయ 
భద్రతా సలహాదారు అజిత్  డోభ్ల్ , విదేశాంగ కారయాదరి్శ హర్షవర్ధన్  శింగాలో, హం, ఆరీమా, ఇంటెలిజెన్స్  విభ్గాల 
ఉన్నతాధికారులు ఇందుల్ పాల్్గనా్నరు. ముంబై దాడ్ల వ్రి్షక దినం- 26-11 సందర్ంగా పెద్ద ఎత్న దాడ్లకు 
కుట్ర జరిగందన్ ప్రభుతవై వరా్గలు వివరించాయి. ‘’పాక్ -సాథువరంగా పన్చేస్్న్న జైష్  టెర్రరిస్టులన కడతేరచాడం, 
వ్రి వద్ద నంచి అతాయాధున్క ఆయుఽధ్లు, పేలుడ్ పదారాథులు సావైధీనపరుచుకోవడం... మొదలన వ్టితో ఓ 
పెన విధవైంసం న్వ్రించినటలోయింది. దేశంల్ భ్రీ విధవైంసాన్కి కుట్ర జరిగంది. మన దళాల అప్రమత్త వలలో 
తవైరల్ జరిగే ప్రజాసావైమిక ప్రక్రియ (సాథున్క ఎన్్నకలు)న దెబ్బతీయ్లన్న పనా్నగమ్ న్రీవైరయామయింది’’ అన్ 
సమ్వేశానంతరం చేసన టీవైటలోల్ ప్రధ్న్ పేర్్కనా్నరు.

జమ్మా శ్రీనగర్  హైవే మీద నగ్రోటా 
వద్ద టోల్  పాలోజా సమీపంల్ 
గురువ్రం తెలలోవ్రుఝామున 
ఓ ట్రకు్కల్ ప్రయ్ణస్్న్న 
ఉగ్రవ్దులన గస్్ దళాలు 
న్లువరించినపుడ్ వ్రు కాలు్పలకు 
దిగారు. దాదాపు 2గంటలపాటు 
సాగన హరాహరీ ఎన్ కంటర్ ల్ 

నలుగురు తీవ్రవ్దులు చన్పోగా ఇద్దరు పోలీస్లకు బులెట్  గాయ్లయ్యాయి. చావుకి తేదీ అనేది ఉండదు అన్ ఆ 
ట్రకు్కపై రాస ఉండడం విశ్షం. పాక్ ల్న్ పంజాబ్ ల్ నరోవ్ల్  జిలాలో కిందకు వచేచా షకర్ గఢ్  ఏరియ్ల్ విధులు 
న్రవైరి్స్్న్న పాక్  రేంజరులో ఈ నలుగురు ఉగ్రవ్దులు దేశంల్ చొరబడడాన్కి వస్లుబాటు కలి్పంచినటులో తేలింది. 
కశ్మార్  అంతటా అప్రమత్త ప్రకటించారు. వైష్ణుదేవీ ఆలయ్న్కి భద్రత కటుటుదిటటుం చేశారు. ఈన్ల 25 నంచి 
డిసంబరు 19 దాకా 8దశల్లో- జమ్మా కశ్మారోలో జిలాలో అభివృది్ధ మండలి ఎన్్నకలు జరగననా్నయి.

కరోనా టీకా వ్యాహంపై మోదీ సమీక్ష
కరోనా టీకా అభివృది్ధ పురోగతి, న్యంత్ణ సంసథుల అనమతలు, ప్రజలకు చేరవేయడం ఎలాగన్నదాన్పై శుక్రవ్రం 
ప్రధ్న్ నరేంద్ర మోదీ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష న్రవైహించారు. నీతి ఆయోగ సభుయాలు సహా పలువురు అధికారులు 
ఈ సమ్వేశంల్ పాల్్గనా్నరు.

దిలీలో: డబు్బలు చలిలోంచాలన్ కోరుటులు ఇచిచాన ఆదేశాలన సహారా గ్రూపునకు చందిన రెండ్ సంసథులు ఉలలోంఘంచాయన్ 
పేర్్కంటూ స్ప్ంకోరుటున సబీ ఆశ్రయించింది. ఇంతకుముందు ఇచిచాన ఆదేశాల ప్రకారం రూ.62,602.90 కోటలోన 
సహారా గ్రూప్  చలిలోంచేలా ఆదేశించాలన్ అతయాన్నత నాయాయ సాథునాన్్న సబీ కోరింది. ఒకవేళ డబు్బలు చలిలోంచడంల్ 
విఫలమైతే సహరా గ్రూపు ఛైరమాన్  స్బ్రతా రాయ్ న అదుపుల్కి తీస్కోవ్లిస్ందిగా ఆదేశించాలన్ విజ్ఞపి్ చేసంది. 
‘కోరుటులు జారీ చేసన వివిధ ఆదేశాలన సహారా గ్రూపునకు చందిన సహారా ఇండియ్ రియల్  ఎసేటుట్  కార్్పరేషన్  
లిమిటెడ్  (ఎస్ ఐఆర్ ఈస్ఎల్ ), సహారా హౌసంగ్  ఇన్వైస్టు మెంట్  కార్్పరేషన్  లిమిటెడ్  (ఎస్ హెచ్ ఐస్ఎల్ ) సంసథులు 
పూరి్గా ఉలలోంఘంచాయి. ప్రజల దగ్గర నంచి సేకరించిన డిపాజిటలోన వడ్డ్తో కలిపి చలిలోంచమన్ ఆదేశించగా.. దాన్న్ 
పాటించలేద’న్ సబీ తెలిపింది. ఈ నేపథయాంల్ కోరుటు జోకయాం చేస్కోవ్లిస్ందిగా కోరుతూ నవంబరు 18న ఓ దరఖాస్్న 
సమరి్పంచింది. డిపాజిట్ దారలోకు నాయాయం జరిగేలా ఈ ఏడాది సపెటుంబరు వరకు ఉన్న మిగులు బకాయి రూ.62,602.90 
కోటలోన వంటనే సబీ- సహారా రిఫండ్  ఖాతాల్ జమ చేసేలా ఆదేశాలు జారీ చేయ్లిస్ందిగా కోరుటున సబీ కోరింది. 
ఒకవేళ డబు్బలు చలిలోంచన్ పక్షంల్ వ్ళలోన అదుపుల్కి తీస్కోవ్లన్ పోలీస్లన ఆదేశించాలన్ అడిగంది.

సుబ్రతారాయ్  రూ.62600 కోట్్ల చెల్లంచాల్సందే
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బీచ్  బర్్ డే బేబీగా తారా!

ఢీకి రెడీ అవుతునా్రా?

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

సలామాన్  ఖాన్  స్పర్  పోలీస్ గా తెరకెకి్కన చిత్ం ‘రాధ్’. ప్రభుదేవ్ దర్శకతవైంల్ 
తెరకెకి్కన ఈ సటుయిలిష్  ఎంటర్ టైనర్ ల్ దిశా పటానీ కథానాయిక. జాకీ ష్రాఫ్, రణ్ దీప్  
హుడ్  ముఖయా పాత్ల్లో నటించారు. ఈ సన్మ్న ఈ ఏడాది ఈద్  పండగకు విడ్దల 
చేయ్లనకునా్నరు. కోవిడ్  వలలో పాలోన్  మ్రింది. షూటింగ్  పూరి్ కాలేదు. థియేటర్స్  కూడా 
ఓపెన్  లేవు.

ఇటీవలే ఈ సన్మ్న పూరి్ చేశారు. 
దాంతో ‘రాధ్’ ఓటీటీకి వస్్ంది అనే వ్ర్ 
బాగా వినబడ్తోంది. కానీ ఈ వ్ర్లన 
ఖండించింది చిత్బృందం. ‘రాధ్’ ఓటీటీకి 
రాదన్, వచేచా ఏడాది ఈద్ కి సలామాన్  భ్య్  
థియేటర్స్ ల్కి వసా్డన్ స్పషటుం చేశారు. 
హిందీ మ్రె్కట్ ల్ మళ్లో ప్రేక్షకులి్న 
థియేటర్స్ కు తీస్కొచేచా సన్మ్ల్లో 
సలామాన్  ఖాన్  ‘రాధ్’ చిత్ం చాలా కీలకం 
అన్ బాలీవుడ్ ల్ ఓ టాక్  నడ్స్ంది.

రాధే ఓటీటీకి రాదే!
బాలీవుడ్  నటి తార స్తారియ్ తన పుటిటునరోజున ప్రియుడ్ ఆదర్ జైన్ తో కలిస మ్లీ్దవులల్ జరుపుకునా్నరు. 
తార బికినీ ధరించిన ఉన్న ఫోటోన్ ఆదర్  పోస్టు చేయడంతో ఈ ప్రేమ పక్షులు ఈ దీవైప దేశంల్ ఉన్నటులో తెలిసంది. 
‘‘అందాల యువరాణకి జనమాదిన శుభ్కాంక్షలు’’ అంటూ ఆమెపై ప్రేమన చాటుకునా్నడ్. ఇందుకు స్పందనగా.. 
‘‘నా హృదయ్న్కి ధనయావ్దాలు. నీతో నా జీవితం సంతోషంగా ఉంది’’ అన్ తార సమ్ధ్నమిచిచాంది. అంతేగాక 
తన ఫొటోకు ‘‘బీచ్  బర్్  డే బేబీ’’ అన్ కాయాప్షన్  జత చేసంది. దీంతో ఆమెకు సషల్  మీడియ్ వేదికగా శుభ్కాంక్షలు 
వలులోవత్తనా్నయి. ఇక తాజా చాట్ తో తార, ఆదర్ జైన్  రిలేషన్ షిప్  ఇప్పటికైనా రివీల్  అయియాంది అంటూ వ్రి 
అభిమ్నలు కామెంటులో చేస్్నా్నరు.
కాగా వీరిద్దరు నటి మలకా అరోరా పుటిటునరోజు వేడ్కల్ కలుస్కునా్నరు. కలిస ఫోటోలు దిగారు. తరువ్త 
తరుచుగా కలుస్కోవడం ప్రంభించారు. గత సంవతస్రం బిగ్ బీ అమితాబ్  న్రవైహించిన దివ్ళ్ వేడ్కల్ 
మరోసారీ కలుస్కున్న ఫోటోలు బయటపడటంతో  వీరిద్దరు ప్రేమల్ పడాడ్రంటూ పుకారులో షికారు చేశాయి. కాగా 
తారా స్తారియ్ ప్రముఖ సంగర్ ,డానస్ర్ . తన మొదటి సన్మ్ ‘‘స్టుడంట్  ఆఫ్  ది ఇయర్  2’’ ల్ టైగర్  ఫ్రాఫ్ ,  
అననాయా పాండేతో కలిస నటించింది. మసక్కలి 2.0ల్ నటించిన ఆమె, తడప్ (ఆర్ ఎక్స్  100 రీమేక్ ) సన్మ్తో 
ప్రేక్షకులన పలకరించనంది.

చీకటి పడిన తరావేత మనుష్ల ప్రవర్నపై ‘స్ట్రీట్ లైట్’

మంచు విష్ణు కెరీర్ ల్ ‘ఢీ’ సన్మ్ది ప్రతేయాకమైన సాథునం. శ్రీన వైటలో దర్శకతవైం వహించిన ఈ 
సన్మ్ బాలోక్ బసటుర్ గా న్లిచింది. జెనీలియ్ కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్ంల్ శ్రీహరి, 
బ్రహామానందం, స్నీల్, చంద్రమోహన్  తదితరులు నటించారు. 2007ల్ విడ్దలన ఈ 
సన్మ్కి స్కెవైల్  ఉంటుందంటూ కొది్ద రోజులుగా వ్ర్లు వస్్నే ఉనా్నయి. ఈ నేపథయాంల్ 
తాజాగా  విష్ణు చేసన టీవైట్  ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలాన్్న చేకూరుస్ంది.

‘ఢీ’ విడ్దల తేదీ పోసటుర్ న్ పోస్టు  చేసన విష్ణు ఈ న్ల 
23న ఓ ఎగజ్యిటింగ్  అప్ డేట్  ఇవవైబోతనా్నం 
అన్ టీవైట్  చేయడం ప్రస్్తం చరచానీయ్ంశంగా 
మ్రింది. ‘కొన్్న వేల మంది సనీప్రియుల అభిమ్న 
చిత్ం ‘ఢీ’. ఈ సన్మ్ కోసం పన్చేసన ప్రతి ఒక్క 
నటుడికీ ఇదొక గేమ్  చేంజర్ . ఆ రోజుల్లో సన్మ్కి 
సంబంధించిన కొత్ ఒరవడికి ‘ఢీ’ శ్రీకారం 

చుటిటుంది.‘ఢీ’ కంటే బటర్  ఏం ఉంటుంది?’ అన్ టీవైట్  చేశారు విష్ణు. ఇంతకీ విషయం ఏంటి? 
అనేది తెలియ్లంటే సమవ్రం వరకూ వేచి చూడాలిస్ందే.

‘స్్రీట్ లట్’.. మ్మిడాల శ్రీన్వ్స్  న్రామాణ 
సారథయాంల్.. మ్వీ మ్క్స్ బాయానర్  సమర్పణల్ 
రూపుదిదు్దకుంటోన్న చిత్ం. బాలీవుడ్  నటి తానాయా 
దేశాయ్  ప్రధ్న పాత్ పోషించిన ఈ చిత్ం 
తెలుగు, హిందీ భ్షలల్ తెరకెకు్కతోంది. విశవై 
దర్శకుడ్. స్న్యర్  హీరో విన్ద్  కుమ్ర్  కీలక 
పాత్ల్ నటిస్న్న ఈ చిత్ం షూటింగ్  పూరి్ 
చేస్కున్నటులోగా చిత్యూన్ట్  ప్రకటించింది.
ఈ సందర్ంగా చిత్ న్రామాత మ్టాలోడ్తూ.. 
‘’కరోనా న్బంధనలకు అనగుణంగా రాష్ట్ర 
ఆరోగయా శాఖ న్బంధనలన పాటిస్్.. భ్రీ స్్రీట్ 
లట్ సట్  వేస మరీ చిత్రాన్్న చిత్రీకరించాము. 
కేవలం రెండే రెండ్ షెడూయాల్స్ ల్ 45 వరి్కంగ్  
డేస్ ల్ షూటింగ్  పూరి్ చేశాం. షూటింగ్ కి 
సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధనయావ్దాలు. కిలోషటు 
పరిసథుతల్లో చిత్యూన్ట్  అందించిన సహకారం 
మరువలేన్ది. డాకటుర్  పరమహంసగారు ఎంతగాన్ 
సహకరించారు. సన్మ్ అంతా చాలా బాగా 

వచిచాంది. తవైరల్నే రిలీజ్  వివరాలు తెలియజేసా్ము..’’ అనా్నరు.
హ్యామన్ బిహేవియర్ ఇన్ డార్్క న్స్... చీకటి పడిన తరావైత మనష్ల ప్రవర్నలు ఎలా మ్రిపోతాయి 
అన్న కోణంల్, స్్రీట్ లట్ క్రింద ఒక రాత్రి జరిగన సంఘటనల ఆధ్రంగా చిత్రాన్్న తెరకెకి్కంచడం 
జరిగంది, సన్మ్ టాకీ పార్టు అంతా పూరి్ అయింది. చాలా నేచురల్ గా చూపిస్్నే, ప్రతి ప్రేక్షకుడిన్ 
థ్రిల్ కు గురిచేసేలా తెరకెకి్కంచాం. కామెడ్ అండ్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్  కూడా తగన మోతాదుల్ ఈ 
సన్మ్ల్ ఉంటుందన్ అనా్నరు.. చిత్ దర్శకుడ్ విశవై.

శనివారం, 21 నవంబర్ 2020

చిరంజీవి హీరోగా కొరటాల శివ 
దర్శకతవైంల్ తెరకెకు్కతన్న య్క్షన్  
ఎంటర్ టైనర్  ‘ఆచారయా’. కాజల్  అగరావైల్  
కథానాయిక. న్రంజన్  రెడిడ్, రామ్ చరణ్  
న్రిమాస్్నా్నరు. న్రిమాంచడంతో పాటు 
ఓ కీలక పాత్ల్ నటిస్్నా్నరు చరణ్ . 
ఈ సన్మ్ల్ మెయిన్  విలన్ గా ఎవరు 
నటిసా్రు? అనేది ఇప్పటివ రకూ 
తెలియలేదు. తాజాగా ‘ఆచారయా’న ఢీ 
కొనేది అరవింద్  సావైమి అన్ తెలిసంది. 
మెయిన్  విలన్  పాత్ల్ ఆయన 

నటించననా్నరన్ సమ్చారం. రామ్  చరణ్  హీరోగా నటించిన ‘ధృవ’ సన్మ్ల్ సటుయిలిష్  విలన్ గా 
అరవింద్  సావైమి తెలుగు ప్రేక్షకులన మెపి్పంచిన సంగతి తెలిసందే. తవైరల్నే ‘ఆచారయా’ సన్మ్ 
చిత్రీకరణల్ జాయిన్  అవుతారట. ఈ సన్మ్ల్ చిరంజీవి ఉదయామకారుడిగా, రామ్ చరణ్  విదాయారిథు 
నాయకుడిగా కన్పిసా్రట. ఈ చిత్రాన్్న వచేచా వేసవిల్ రిలీజ్  చేయ్లనకుంటునా్నరు.

ఆచారయా వర్సస్  అరవింద్  స్వేమి?
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అలంపూర్ ఘాట్ వద్ద తంగభద్ర 
పుష్కరాలు శాస్రోక్ంగా ప్రంభం 
అయ్యాయి. మంత్రులు ఇంద్రకరణ్ రెడిడ్, 
న్రంజన్ రెడిడ్, శ్రీన్వ్స్ గౌడ్ హాజరు 
కాగా..బ్రాహమాణులు, వేద పండితలు 
శాస్రోక్ంగా తంగభద్ర నదీ పూజలు 
న్రవైహించారు. సరిగా్గ మధ్యాహ్నం 
1.23 న్మిష్లకు మంత్రులు పుష్కర 
సా్ననం చేస అధికారికంగా పుష్కరాలన 
ప్రంభించారు. ఎమెమాలేయా అబ్రహం, 
ఇతర ప్రజా ప్రతిన్ధులు పాల్్గనా్నరు.

అలంపూర్ ఘాట్ వద్ద తుంగభద్ర 
పుష్కరాలు ప్రారంభం

విజయవ్డలో మతు్ మాఫియా..
విజయవ్డల్ టాస్్క ఫోర్స్  పోలీస్లు దాడ్లు న్రవైహించారు. గంజాయి అమమాకాలపై మెరుపు 
దాడ్లు చేశారు. గంజాయి సేవిస్్న్న 55 మంది విదాయారుథులన పటుటుకునా్నరు. గంజాయి 
విక్రయిస్్న్న ముగు్గరిన్ అరెస్టు  చేశారు. 55 మంది విదాయారుథులు గంజాయి సేవిస్్ పటుటుపడటంతో 
దీన్్న స్రియస్ గా తీస్కునా్నరు పోలీస్లు.
ఇంకా ఏఏ ప్ంతాల్లో గంజాయి విక్రయిస్్నా్నరు.. ? ఇంకా ఎంత మంది గంజాయికి బాన్సలుగా 
మ్రారన్ పోలీస్లు ఆరా తీస్్నా్నరు. గత కొన్్న రోజులుగా గంజాయి అమమాకాలపై న్ఘా పెటిటున 
టాస్్క ఫోర్స్  మెరుపు దాడ్లు చేశారు.
ఒక్కసారిగా 55 మంది విదాయారుథులు గంజాయి సేవిస్్ పటుటుబడటంతో అటు తలిలోదండ్రులు 
కూడా ఆందోళన చందుతనా్నరు. ఇంకా ఎంత మంది విదాయారుథులు ఇలా గంజాయికి బాన్సగా 
మ్రారోనన్ బజవ్డల్ గుబులు మొదలంది.

స్టఎంకు లారీ ఓనర్్స అసోసియేషన్ లేఖ..ఆ నిరణుయం సరికాదని వినతి
ఏపీ స్ఎం జగన్ కు లారీ ఓనర్స్ అససయేషన్ లేఖ రాసంది. రాష్ట్రంల్ రెండ్ వరుసల రోడలోపై 
టోలు వస్లు చేయ్లన్న ప్రభుతవై న్రణుయ్న్్న న్లిపివేయ్లన్ కోరింది. ఈ మేరకు లారీ 
యజమ్నల సంఘం ప్రధ్న కారయాదరి్శ వైవీ ఈశవైరరావు స్ఎంకి లేఖ రాశారు. రెండ్ వరుసల 
రోడలోపై టోల్ వస్ల వలలో ప్రజలు, రైతలు, రవ్ణా రంగంపై పెనభ్రం పడ్తందన్ స్ఎం 
దృషిటుకి తెచాచారు. గత రెండేళ్లోగా రవ్ణా రంగం తీవ్ర సంక్షోభంల్ ఉందన్…ఇటీవల లాక్ డౌన్, 
కరోనా పరిసథుతల వలలో రవ్ణా రంగం మరింత కిలోషటు పరిసథుతల్లో ఉందన్ లేఖల్ పేర్్కనా్నారు. 
సేటుట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికే లీటర్ డ్జి ల్ పై 1.22 రూపాయల చొపు్పన రోడ్ సస్ వస్లు 
చేస్ందన్, ఇపు్పడ్ మళ్లో రోడలోపై టోల్ వస్లు చేసే్ భ్రం అధికం అవుతందన్ వివరించారు.

2005ల్ అప్పటి ముఖయామంత్రి 
వైఎస్ రాజశ్ఖరరెడిడ్ తమ 
అభయారథున మేరకు బ్రిడిజ్లపై 
టోల్ టాక్స్ రదు్ద చేశారన్….
ప్రస్్త పరిసథుతల్లో రోడలోపై 
టోల్ విధించడం సరైన 
న్రణుయం కాదన్ పేర్్కనా్నరు. 
ఈ కారణాలన దృషిటుల్ 
ఉంచుకున్ రాష్ట్ర రహదారులపై 
టోల్ వస్లు ఆల్చన 

విరమించుకోవ్లన్ లారీ యజమ్నల సంఘం ముఖయామంత్రికి విజ్ఞపి్ చేసంది.

కాకినాడ బీచ్ లో ‘జల ప్రహార్  20’ పేరిట వినాయాస్లు

డబుల్  రోడ్లపై టోల్  చారీజీలొదు్ద
రాష్ట్రంల్న్ రెండ్ వరుసల రోడలోపై టోల్  
చారీజ్ల వస్ళలోన న్లిపివేయ్లిస్ందిగా 
ఏపీ లారీ ఓనర్స్  అససయేషన్  రాష్ట్ర 
ప్రధ్న కారయాదరి్శ వైవీ ఈశవైరరావు 
శుక్రవ్రం ముఖయామంత్రి వైఎస్  జగన్ కు 
ఓ లేఖ దావైరా విజ్ఞపి్ చేశారు. గత 
రెండేళ్లోగా రాష్ట్రంల్ రవ్ణా రంగం 
తీవ్ర సంక్షోభంల్ ఉందన్, లాక్ డౌన్ తో 
అది మరింత అవసాన దశకు 
చేరుకుందన్ పేర్్కనా్నరు. ఇలాంటి 
పరిసథుతల్లో టోల్  వస్లు చేసే్ ప్రజలు, 
రైతలపైనే కాకుండా రవ్ణా రంగంపై 

తీవ్ర పెనభ్రం తప్పదన్ తెలిపారు. 
మరోవైపు గడ్వు తీరినా నాలుగు 
వరుసల రహదారులపై టోల్  వస్ళ్లో 
ఆగటం లేదనా్నరు. ఏటా 10 నంచి 15 
శాతం మేర టోల్  చారీజ్లన పెంపుదల 
చేయటం కూడా అనాయాయమనా్నరు. 
2005ల్ రవ్ణా(లారీ) రంగ 
సమసయాలపై స్పందించిన అప్పటి స్ఎం 
వైఎస్  రాజశ్ఖరరెడిడ్.. తమ సంఘం 
అభయారథున మేరకు రాష్ట్రంల్న్ అన్్న 
వంతెనలపై టోల్  చారీజ్లన రదు్ద చేసన 
విషయ్న్్న గురు్ చేశారు.

భ్రత రక్షణ వయావసథుల్ సైన్క, వైమ్న్క, నావికా దళాలు కీలకంగా వయావహరిసా్యి. 
దేశ భద్రతల్ త్రివిధ దళాలతో పాటు పారామిలిటరీ దళాలు సేవలు అందిస్్నా్నయి. 
కాగా, భ్రత వైమ్న్క, నావికా దళాలు సంయుక్ంగా ఈ న్ల 24 నంచి 26 వరకు 
తూరు్పగోదావరి జిలాలోల్న్ కాకినాడ తీరంల్ వినాయాసాలు చేపటటునన్నటుటు జిలాలో కలెకటుర్  
మురళ్ధర్ రెడిడ్ చపా్పరు. బీచ్ ల్న్ నేవల్  ఎన్ కేలోవ్ ల్ ‘జల ప్రహార్  20’ పేరిట వినాయాసాలు 
జరుగుతాయన్ తెలిపారు.
భ్రత రక్షణ వయావసథుల్ త్రివిధ దళాలవి కీలక పాత్. రాష్ట్రపతి భ్రత రక్షణ దళాలకు 
అధిపతిగా (స్ప్ం కమ్ండర్) ఉంటారు. ఏటా డిసంబరు 7న రక్షణ దళాల ఫ్లోగ్ డేగా 
న్రవైహిసా్రు. భ్రత రక్షణ దళాలు సావైతంత్యా్ం వచిచాన తరావైత 1947, 1965, 1971, 
1999ల్లో పాకిసాథున్ తో నాలుగు యుదా్ధల్లో పాల్్గనా్నయి. వీటితో పాటు భ్రత్ 1962 ల్ 
చైనాతో యుద్ధం చేసంది. ప్రస్్తం త్రివిధ దళాల్లో 13 లక్షలకు పైగా సైన్కులు దేశ రక్షణల్ 
చురుకైన పాత్న పోషిస్్నా్నరు.

జమిలీ ఎని్కలపై ఏపీలో రసవత్ర చర్చ, 
పవన్  కళ్యాణ్ వ్యాఖయాలతో ఒక్కస్రిగా వేడికెకి్కన ఏపీ రాజకీయం

జమిలీ ఎన్్నకలపై ఏపీల్ రసవత్ర చరచాకు తెరలేచింది. పవన్  వ్యాఖయాలతో రాజకీయ చరచాంతా జమీలీ 
మీదకే వళలోంది. పవన్ కళాయాణ్ కి ఆ సమ్చారం ఎవరిచాచారో చపా్పలన్ డిమ్ండ్  చేశారు స్పీఎం నేత 
మధు. జమిలి ఎలక్షన్స్  ప్రభ్వం ఏంటో తెలియకుండా పవన్  మ్టాలోడ్తనా్నరన్ ఎదే్దవ్ చేశారు. 
అయితే పవన్  వ్యాఖయాలి్న సమరిథుంచారు ఏపీ బీజేపీ అధయాక్షుడ్ సము వీర్రాజు. జమిలీ ఎన్్నకలపై 
దేశవ్యాప్ంగా చరచా జరగాలన్ ప్రధ్న్ మోదీ ఇచిచాన పిలుపుల్ భ్గంగానే జనసేన అధినేత పవన్  ఆ 
వ్యాఖయాలు చేశారన్ తెలిపారు. జమిలీ ఎన్్నకలపై రాష్ట్ర ప్రజల్లోనూ విస్ృతంగా చరచా జరుగుతోందన్ 
అనా్నరు.
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హైదరాబాద్ : డేటింగ్  అపిలోకేషన్ లల్ యువకులన ఆకరి్షంచి మోసాలకు పాల్పడ్తన్న 
ముఠాన సైబరాబాద్  పోలీస్లు అరెస్టు చేశారు. పశిచామ బంగ సలిగురికి చందిన ముగు్గరు 
సభుయాల ముఠాన అరెస్టు చేస 32 చరవ్ణులు, 12 ఏటీఎం కారుడ్లు, లాయాప్ టాప్ లన 
పోలీస్లు సావైధీనం చేస్కునా్నరు. సంతదాస్  అనే వయాకి్ సలిగురితో పాటు పరిసర ప్ంతాల్లో 
35 కాల్  సంటరలోన ఏరా్పటు చేశాడ్. వ్టిన్ తన ఏజెంటలోకు లీజుకు ఇచాచాడ్. పేరుకు 
కాల్  సంటర్ లే అయినా ల్పల డేటింగ్ అపిలోకేషన్ ల పేరుతో యువకులన ఆకరి్షంచేలా 
ఏరా్పటులో చేశాడ్. పలు సామ్జిక మ్ధయామ్ల్లో ప్రకటనలు ఇచిచా ఆకరి్షంచేలా టెలీ కాలరలోన 
న్యమించుకునా్నడ్. వబ్ సైటలోన సంప్రదించే యువకులన టెలీకాలరలోతో ఫోన్  చేయించి 
ఆకరి్షసా్రు. పలు రుస్ముల పేరుతో భ్రీగా డబు్బ లాగుతారు. ఇలా హైదరాబాద్ కు చందిన 
వయాకి్ నంచి రూ.14 లక్షలు, ష్ద్ నగర్ కు చందిన యువకుడి నంచి రూ.1లక్ష వస్లు 
చేశారు.తాము మోసపోయినటుటు గురి్ంచిన బాధితలు సైబర్  క్రైమ్  పోలీస్లకు ఫిరాయాదు 
చేశారు. కేస్ నమోదు చేస్కున్న పోలీస్లు దరాయాపు్ ప్రంభించి, ఐపీ అడ్రస్  ఆధ్రంగా 
కేస్న ఛేదించారు. ప్రధ్న న్ందితడ్ సంతదాస్  నేపాల్  పరారీల్ ఉన్నటుటు పోలీస్లు 
గురి్ంచారు.

డేటింగ్  పేరుతో మోసగిసు్న్ వ్రి అరెస్్ట 

గ్రేటర్  హైదరాబాద్  మున్స్పల్  కార్్పరేషన్  
(జీహెచ్ ఎంస్) ఎన్్నకలకు సంబంధించి 
నామినేషనలో దాఖలు ప్రక్రియ పూర్యింది. 
చివరిరోజు కావడంతో శుక్రవ్రం భ్రీగా 
నామినేషనలో దాఖలయ్యాయి. నామినేషనలో 
గడ్వు ముగసేసరికి గ్రేటర్ ల్న్ మొత్ం 
150 వ్రుడ్లకు (డివిజనలోకు)గాన 1,932 
మంది అభయారుథులు 2,602 నామినేషనలో 
సమరి్పంచారు. వ్రిల్ ఇండిపెండంటలో 
నంచే 650 నామినేషనలో వచాచాయి. చివరి 
రోజైన శుక్రవ్రం ఒక్కరోజే 1,412 మంది 
1,937 నామినేషనలో దాఖలు చేశారు. పలు 
ప్ంతాల్లో భ్రీ రాయాలీలతో అటటుహాసంగా 
తరలివళలో నామినేషనలో వేశారు.
మంత్రులు తలసాన్ శ్రీన్వ్స్  య్దవ్, 
ఎర్రబలిలో దయ్కర్ రావు, పువ్వైడ అజయ్, 
ఎమెమాలేయాలు దానం నాగేందర్, కోనేరు 

కోనప్ప, రాములు నాయక్, కాలేరు వంకటేశ్, 
హరిప్రియ్నాయక్, మేయర్  బంత 
రామోమాహన్  తదితరులు ఆయ్ ప్ంతాల్లో ఈ 
కారయాక్రమ్ల్లో పాల్్గనా్నరు. ఆయ్ పారీటుల్లో 
టికెటులో దక్కన్వ్రు సైతం రెబల్స్ గా బరిల్కి 
దిగారు. మొత్ం వ్రుడ్ల్లో అతయాధికంగా 
గోష్మహల్  నంచి 36 నామినేషనలో 
దాఖలవగా అతయాల్పంగా టోలిచౌకి నంచి 3 
నామినేషనలో దాఖలయ్యాయి.

ముగిసిన జీహెచ్ ఎంస్ట నామినేషన్ల ప్రక్రియవిస్ృత ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్్టయా పోటీ నుంచి ఉపసంహరణ - శ్రీ పవన్ కలాయాణ్
విశవైనగరంగా అభివృది్ధ చందుతన్న హైదరాబాద్ ల్ రక్షణగా న్లిచే వయావసథు ఉండాలంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్స్పల్ 

(జి.హెచ్.ఎం.స.) ఎన్్నకల్లో భ్రతీయ 
జనతా పారీటు గెలవ్లి... అందుకు 
జనసేన పారీటు మద్దతగా న్లుస్్ంది 
అన్ జనసేన పారీటు అధయాక్షులు శ్రీ 
పవన్ కలాయాణ్ గారు ప్రకటించారు. 
హైదరాబాద్ నగరం, తెలంగాణ 
రాష్్రీన్కి సంబంధించి విస్ృత ప్రజా 
ప్రయోజనాల దృష్టు్య జి.హెచ్.ఎం.స. 
ఎన్్నకల పోటీ నంచి అభయారుథులన 
ఉ ప స ం హ రి ం చు కొ ం టు న ్న టు లో 
తెలిపారు.

శుక్రవ్రం మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ ల్ శ్రీ పవన్ కలాయాణ్ గారు, పారీటు రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైరమాన్ 
శ్రీ నాదెండలో మన్హర్ గారితో కేంద్ర హమ్ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ జి.కిషన్ రెడిడ్ గారు, బీజేపీ ఓబీస్ మోరాచా 
జాతీయ అధయాక్షులు డా.కె.లక్షష్మణ్ గారు సమ్వేశమై జి.హెచ్.ఎం.స. ఎన్్నకల్లో కలస పన్ చేయడంపై చరిచాంచారు. 
శ్రీ నాదెండలో మన్హర్ గారి ఇంటోలో రెండ్ గంటలసేపు ఈ చరచాలు సాగాయి. శ్రీ పవన్ కలాయాణ్ గారు మ్టాలోడ్తూ 
“విశవై నగరంగా హైదరాబాద్ ఎదుగుతన్న క్రమంల్ పటిషటుమైన నాయకతవైం చాలా అవసరం. అంతరాజ్తీయ 
ప్రమ్ణాలతో కూడిన సదుపాయ్లు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు అందాలి.  విశాల దృక్పథం కలిగన ప్రధ్న మంత్రి 
శ్రీ నరేంద్ర మోడ్ గారి నాయకతవైంల్న్ కేంద్ర ప్రభుతవైం నగర అభివృది్ధల్ ఎంతో అండగా ఉంటుంది. కరోనా 
కషటు కాలంల్నే భ్రీ వరదలు వచాచాయి. నగర ప్రజలు ఎంతగాన్ ఇబ్బందులు పాలయ్యారు. రాష్ట్ర ప్రభుతవైం ఎలా 
విఫలమయియాందో ప్రజలు చూసారు. బిహార్ ఎన్్నకలల్న, దుబా్బక ఉప ఎన్్నకల్లోనూ వచిచాన ఫలితాలన చూసే్ 
మోడ్ గారి నాయకతావైన్్న ప్రజలు ఎంతగా విశవైసస్్నా్నరో తెలుస్్ంది.  
జి.హెచ్.ఎం.స. ఎన్్నకలకు సంబంధించి జనసేన, బీజేపీలు కలిస చరిచాంచుకోవ్లన్ భ్వించాయి. ఇంతల్నే 
షెడూయాల్ వచిచాంది. ఇరు పారీటుల మధయా పోటీ విషయంల్ కొంత మేరకు గందరగోళం న్లకొంది. అయితే హైదరాబాద్ 
నగరంతోపాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృది్ధకి సంబంధించి విస్ృత ప్రయోజనాలన దృషిటుల్ ఉంచుకునా్నం. డా.లక్షష్మణ్ 
గారు, కేంద్ర హమ్ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ కిషన్ రెడిడ్ గారలోతో ఎప్పటి నంచో పరిచయం ఉంది. వ్రిద్దరితో 
విస్ృత చరచాలు సాగంచాం. విశాల ప్రజా ప్రయోజనాలన కాంక్షిస్్ జి.హెచ్.ఎం.స. ఎన్్నకల వరకూ ఆగాలన్ 
న్రణుయించాం. భవిషత్ల్నూ కలస పన్ చేసా్ం. 
2008 నంచి నాతో కలస పన్చేసన కాయాడర్ ఉంది. అలాగే 2014 ఎన్్నకల సమయంల్న, 2019 ఎన్్నకల్లోనూ 
పారీటు వంట ఉన్న కాయాడర్ ఉంది. వ్రు జి.హెచ్.ఎం.స. ఎన్్నకల్లో పోటీ చేయ్లన్ భ్వించారు. వ్రు కొంత 
మేరకు న్రుతాస్హాన్కి ల్నవుతారు. అయితే విస్ృత ఆల్చనతో తీస్కున్న న్రణుయం ఇది. విభజన రాజకీయ్లు 
ఉండకూడదు. నగర ప్రజల శ్రేయస్స్, వ్రి రక్షణన దృషిటుల్ ఉంచుకొన్ పటిషటుమైన నాయకతవైం రావ్లన్ 
కోరుకునా్నం. మతాలూ, ప్ంతీయ విభజనలు ఆసా్కరం లేన్ విధంగా ఆ వయావసథు ఉండాలి. ఆ క్రమంల్నే జి.హెచ్.
ఎం.స. మేయర్ గా బీజేపీ అభయారిథున్ గెలిపించేలా జనసేన పారీటు మద్దత తెలుపుతంది. ఒక్క ఓటు కూడా బయటకు 
పోకూడదు. ఇప్పటికే నామినేషన్ వేసన అభయారుథులన ఉపసంహరించుకోవ్లన్ కోరుతనా్నన. డా.లక్షష్మణ్ గారు 
ప్రచార కమిటీ బాధయాతలు చూస్్నా్నరు.  శ్రీ కిషన్ రెడిడ్ గారికి ఎన్్న బాధయాతలు ఉనా్న ఈ ఎన్్నకలపై ప్రతేయాక దృషిటు 
పెటాటురు. ఈ ఎన్్నకల ప్రక్రియల్ ఇరుపారీటులు కలిస పన్చేయడంపై సమనవైయంతో ముందుకు వళా్ం. మీరంతా 
మద్దత తెలపండి. నేనూ ప్రచారంల్ పాల్్గంటాన” అనా్నరు.
పారీటు రాజకీయ వయావహారాల కమిటీ చైరమాన్ శ్రీ నాదెండలో మన్హర్ గారు మ్టాలోడ్తూ “జి.హెచ్.ఎం.స. ఎన్్నకల 
అంశంపై బీజేపీ కేంద్ర నాయకతవైం గత రెండ్ రోజులుగా చరిచాస్ంది. అందుకు వ్రికి కృతఙ్ఞతలు. స్న్యర్ 
నాయకులూ డా.లక్షష్మణ్ గారు, మిత్రులు శ్రీ కిషన్ రెడిడ్ గారు ఈ అంశంపై ప్రతేయాక దృషిటుపెటాటురు. భవిషయాత్ ల్ 
రెండ్ పారీటులు కలిస పన్ చేయడం గురించి ఒక కారాయాచరణ రూపందిసా్ం.సమనవైయ కమిటీన్ ఏరా్పటు చేస ఒక 
రోడ్ మ్యాప్ న తయ్రు చేయ్లన్ ఈ సమ్వేశంల్ న్రణుయించాం. రాబోయే రోజుల్లో కలిస పన్ చేస్కుందాం. 
భవిషయాత్ల్నూ ప్రజలకు మంచి నాయకతవైం, పాలన అందించే దిశగా ముందుకు వళదాం” అనా్నరు.
ఎంతో సహృదయంతో స్ందంచారు: డా.లక్ష్మణ్ గారు
బీజేపీ ఓబీస్ మోరాచా జాతీయ అధయాక్షులు డా.కె.లక్షష్మణ్ గారు మ్టాలోడ్తూ “శ్రీ నరేంద్ర మోడ్ గారి నాయకతావైన్్న 
ప్రజలు ఎంతగా విశవైసస్్నా్నరో బిహార్ ఎన్్నకలు, దుబా్బక ఉప ఎన్్నకల ఫలితాల దావైరా తెలిసంది. జి.హెచ్.ఎం.స. 
ఎన్్నకలల్ జనసేన మద్దత కోసం బీజేపీ తెలంగాణ శాఖ వైపు నంచి కేంద్ర హమ్ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ కిషన్ 
రెడిడ్ గారితో కలిస  జనసేన అధయాక్షులు శ్రీ పవన్ కలాయాణ్ గారితోన, పారీటు పి.ఏ.స. చైరమాన్ శ్రీ నాదెండలో మన్హర్ గారితో 
ప్రతేయాకంగా చరిచాంచాం. ఎన్్నకల్లో మద్దతగా న్లిచి ఈ ప్రక్రియల్ భ్గం కావ్లన్ కోరాం. ఈ నగరం ఇంకా ఎంతో 
అభివృది్ధ చందాలి. ప్రపంచ సాథుయి అభివృది్ధ శ్రీ మోడ్ గారి నాయకతవైంల్న్ బీజేపీ దావైరానే సాధయాం. ఈ విషయ్న్్న 
శ్రీ పవన్ కలాయాణ్ గారు కూడా విశవైసస్్నా్నరు. మ్కు మద్దతగా న్లుసా్మన్ ఎంతో సహృదయంతో, పెద్ద మనస్తో 
స్పందించారు. వ్రికి మ్ కృతఙ్ఞతలు.న్రీణుత కాల వయావధి కంటే ముందుగానే ఎన్్నకలు వచాచాయి. ఇక్కడ జనసేన కాయాడర్ 
ఉంది. రాజకీయంగా, సేవ్ కారయాక్రమ్లతో ప్రజల్లో ఉనా్నరు. ఎన్్నకలకు తకు్కవ కాలవయావధి ఉండటంతో రెండ్ 
పారీటులు కలిస పోటీ చేయలేన్ పరిసథుతి వచిచాంది. బీజేపీ గెలుపు కోసం జనసేన, జనసేన కారయాకర్ల మద్దత అవసరం.. 
ప్రతేయాకంగా  శ్రీ పవన్ కలాయాణ్ గారి ప్రచారం అవసరం. రాష్ట్ర నాయకతవైం, మేము ఆల్చన చేసాం. వ్రిన్ కలిస విజ్ఞపి్ 
చేసాం. కరోనా కషటు కాలంల్, వరదల సమయంల్ శ్రీ పవన్ కలాయాణ్ గారు, వ్రి కారయాకర్లు ఎంతో సవైచచాందంగా 
సేవలు అందించారు. వ్రికి ప్రతేయాకంగా రాష్ట్ర పారీటు వైపు నంచి, మ్ వైపు నంచి ధనయావ్దాలు తెలుపుతనా్నన” 
అనా్నరు. శ్రీ కిషన్ రెడిడ్ గారు మ్టాలోడ్తూ “జీహెచ్ఎంస ఎన్్నకల్లో కలిస పన్ చేసేందుకు సమ్వేశం అయ్యాం. 
బీజేపీకి పూరి్ మద్దత ఇవ్వైలన్ కోరాం. వ్రు సానకూలంగా ఆంగీకరించినందుకు ధనయావ్దాలు” అనా్నరు.

గాంధీ ఆస్పత్రిల్ అన్్న రకాల సేవలు అందుబాటుల్కి వసా్యన్ తెలంగాణ ప్రభుతవైం ప్రభుతవైం ప్రకటించింది. 
రాష్ట్రంల్ కరోనా కేస్ల సంఖయా పెరుగుతండటంతో సకింద్రాబాద్  గాంధీ ఆస్పత్రిల్ సాధ్రణ సేవలన 
న్లిపివేసంది. మ్రిచా 2 నండి గాంధీ ఆస్పత్రి కొవిడ్  పాజిటివ్  రోగులకు మ్త్మే సేవలు అందిస్ంది. 
ప్రభుతవై న్రణుయంతో ఎన్మిది న్లల విరామం అనంతరం గాంధీల్ రేపటి నండి సాధ్రణ రోగులకు కూడా 
సేవలు మొదలు కాననా్నయి. ఔట్  పేషెంట్స్ , ఇన్  పేషెంట్స్ , ఎమరెజ్నీస్ సరీవైస్లు శన్వ్రం తిరిగ ప్రంభం 
అవుతాయన్ రాష్ట్ర వైదాయారోగయా శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

ఈ మేరకు అధికారులు ఇప్పటికే అన్్న రకాల చరయాలు చేపటాటురు. గాంధీ ఆస్పత్రి స్పరింటెండంట్  డాకటుర్  రాజా 
రావు మ్టాలోడ్తూ.. ఆస్పత్రిల్ ఒకవైపు కొవిడ్  పాజిటివ్  రోగులకు మరోవైపు నాన్  కొవిడ్  రోగులకు ఒకేసారి 
చికితస్ అందించనన్నటులో తెలిపారు. నాన్  కొవిడ్  రోగుల దృష్టు్య అన్్న రకాల జాగ్రత్ చరయాలు చేపటిటునటులో చపా్పరు. 
డైరెకటుర్  ఆఫ్  మెడికల్  ఎడూయాకేషన్ (డ్ఎంఈ) డాకటుర్  రమేశ్  రెడిడ్ ఆస్పత్రిన్ సందరి్శంచి ఏరా్పటలోన పరయావేక్షించారు. 
నాన్  కొవిడ్  రోగుల వంబడి ఒక్క సహాయకుడిన్ మ్త్మే అనమతించనన్నటులో రమేష్ రెడిడ్ తెలిపారు. వేరేవైరు 
ఎంట్రీ, ఎగజ్ట్  మ్రా్గలన ప్రతేయాకంగా ఏరా్పటు చేశారు. కుటుంబ సభుయాలు, సే్నహితలకు సందర్శనకు అనమతి 
లేదనా్నరు. మ్స్్కలు లేన్వ్రిన్ రావద్దన్ స్చించారు. గాంధీ ఆస్పత్రిల్ విజిటింగ్  అవర్స్  న్లిపివేస్్న్నటులో 
ఆయన తెలిపారు. రోగ వంట ఒక్క సహాయకుడిన్ మ్త్మే అనమతిసా్మనా్నరు.

ఎట్టకేలకు గాంధీలో స్ధారణ సేవలు.. అని్ రకాల రోగులకు అనుమతి.. విజిటర్్స అవర్ రదు్ద..
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క్రికెట్ లో మినిమమ్  ఏజ్  పాలస్ట..!
దుబాయ్ : ఇక నంచి అంతరాజ్తీయ క్రికెట్ ల్ అరంగేట్రం చేయ్లంటే వయస్ అనేది 
అన్వ్రయాం. గతంల్ అంతరాజ్తీయ క్రికెట్ ల్ ప్రవేశాన్కి ఇంత వయస్ ఉండాలనే న్బంధన 
ఉండేది కాదు.. ఇపు్పడ్ దాన్కి చరమగీతం పాడింది ఐస్స్. అంతరాజ్తీయ క్రికెట్  ఆడాలంటే 
15 ఏళ్లో ఉండాలనే న్బంధనన చేరిచాంది. ‘ ప్రతీ క్రికెట్  బోరుడ్ వయస్ న్బంధనన అమలు 
చేయ్లిస్ ఉంది. కనీస వయస్ అనేది తప్పన్సరి చేయ్లి. అండర్ -19 క్రికెట్ ల్నైనా, 
దె్వైపాక్షిక క్రికెట్ ల్నైనా పురుష్ల క్రికెట్  అయినా, మహిళల క్రికెట్ ల్నైనా కనీస వయస్ 
15 ఏళ్లో న్ండి ఉండాలి’ అన్ ఐస్స్ తన ప్రకటనల్ స్పషటుం చేసంది.

ఒకవేళ అంతకంటే తకు్కవ వయస్ కలి్గన ఆటగాడిల్ అపారమైన ప్రతిభ ఉండి, మ్నసకంగా 
ధృఢంగా ఉనా్నడన్పిసే్ అపు్పడ్ సదరు బోరుడ్ ఐస్స్ అనమతి తీస్కోవ్లిస్ ఉంటుందన్ 
ఐస్స్ తెలిపింది. గతంల్ పలువురు క్రికెటరులో 15 ఏళలో వయస్ కంటే చిన్నవయస్ల్నే 
అంతరాజ్తీయ క్రికెట్ ల్కి ప్రవేశించిన సందరా్లన చూశాం. పాకిసా్న్ కు చందిన హసన్  
రాజా 14 ఏళలో 227 రోజుల వయస్ల్ అంతరాజ్తీయ క్రికెట్ ల్కి అడ్గుపెటాటుడ్. ఫలితంగా 
పిన్నవయస్ల్ అంతరాజ్తీయ క్రికెట్ ల్కి అరంగేట్రం చేసన రికారుడ్న సాధించాడ్. హసన్  
రాజా 1996  నంచి 2005  మధయాకాలంల్ 16 వనేడ్లకు, 7 టెస్టులకు పాక్  తరఫున 

ప్తిన్థయాం వహించాడ్.

భ్రత దిగ్గజ క్రికెటర్ , మ్సటుర్  బాలోసటుర్  సచిన్  
టెండూల్కర్  15 ఏళ్లో దాటాకే అంతరాజ్తీయ 
క్రికెట్  ప్రవేశం చేశాడ్.  16 ఏళలో  205 రోజుల 
వయసల్ సచిన్  అంతరాజ్తీయ క్రికెట్  అరంగేట్రం 
చేశాడ్. అతన్ అంతరాజ్తీయ కెరీర్ ల్ భ్గంగా 
టెస్టుల్లో 15, 921 పరుగులు చేయగా, వనేడ్ల్లో 

18, 426 పరుగులు సాధించాడ్. ఈ రెండ్ ఫ్రామాటలోల్ సచిన్  100 శతకాలన సాధించాడ్. 
దాంతో వంద అంతరాజ్తీయ శతకాలు సాధించిన తొలి పేలోయర్ గా సచిన్  రికారుడ్ న్లకొలా్పడ్.

సూపర్  ఫుట్ బాల్ 
పనాజీ: నాలుగు న్లల పాటు భ్రత ఫుట్ బాల్  అభిమ్నలన అలరించడాన్కి ఇండియన్  
స్పర్  లీగ్  (ఐఎస్ ఎల్ ) వచేచాసంది. నేడ్ కేరళ బాలోసటుర్స్, ఏటీకే మోహన్  బగాన్  మ్యాచ్ తో 
ఏడో స్జన్ కు తెర లేవనంది. కరోనా విరామం అనంతరం దేశంల్ జరగనన్న తొలి క్రీడా 
ఈవంట్  ఇదే కావడం విశ్షం. దాంతో టోరీ్నన్ ఒకే చోట న్రవైహించడాన్కి సద్ధమైన లీగ్  
న్రావైహకులు... అందుకోసం గోవ్న ఎంచుకునా్నరు. అక్కడే ‘బయో సకూయార్  బబుల్ ’న 
ఏరా్పటు చేశారు. మొత్ం మ్డ్ సేటుడియ్ల్లో మ్యాచ్ లు జరగననా్నయి.

కావైరంటైన్  న్బంధనలు ఉండటంతో టోరీ్నల్ పాల్్గనే పేలోయరులో న్ల రోజులు ముందుగానే 
గోవ్కు చేరుకునా్నరు. ఇక టైటిల్  కోసం పోటీ పడే జటలో సంఖయా ఈ సారి పెరిగంది. లీగ్ ల్కి 
కొత్గా స్పరిటుంగ్  కలోబ్  ఈస్టు  బంగాల్  వచిచా చేరడంతో... జటలో సంఖయా 11కు చేరింది. టైటిల్  
ఫేవరెటులోగా డిఫెండింగ్  చాంపియన్  ఏటీకే మోహన్  బగాన్, మ్జీ చాంపియన్  బంగళూరు 
ఎఫ్ స్ కన్పిస్్నా్నయి. తమ తొలి స్జన్  (2019–20)ల్ అనకున్నంత సాథుయిల్ ప్రదర్శన 
కనబరచన్ హైదరాబాద్  ఫుట్ బాల్  కలోబ్  (ఎఫ్ స్)... ఈ సారి మెరుగైన ప్రదర్శన ఇవ్వైలనే 
పటుటుదలతో ఉంది.

ఇందుకోసం స్పయిన్ కు చందిన 
మ్నయాయెల్  మ్ర్కజ్ న 
తమ హెడ్  కోచ్ గా కూడా 
న్యమించింది. గత స్జన్ ల్ 
హైదరాబాద్  ఎఫ్ స్... రెండ్ 
విజయ్లు మ్త్మే నమోదు 
చేస పాయింటలో పటిటుకల్ 
అటటుడ్గు సాథునంల్ న్లిచి 
న్రాశ పరిచింది. రండ్  రాబిన్  
లీగ్  పద్ధతిన జరిగే ఈ టోరీ్నల్ 

తొలి నాలుగు సాథునాల్లో న్లిచిన జటులో సమీస్ కు అర్హత సాధిసా్యి. అనంతరం సమీ ఫైనల్స్  
జరుగుతాయి. కరోనా ఉండటంతో ఈ సారి ఇంటా, బయట పద్ధతిల్ కాకుండా ఒకే చోట 
సమీస్  మ్యాచ్ లు జరుగుతాయి. ఇక్కడ విజేతలుగా న్లిచిన జటులో ఫైనల్ కు అర్హత సాధిసా్యి. 
ఇప్పటి వరకు లీగ్  తొలి అంచ మ్యాచ్  తేదీలన మ్త్మే న్రావైహకులు ప్రకటించారు. 
డిసంబర్ ల్ రెండో అంచ పోటీలతో పాటు సమీస్, ఫైనల్  తేదీలన ప్రకటించే అవకాశం 
ఉంది.

 వచేచాన్ల 17 నంచి భ్రత్ -ఆసే్రీలియ్ 
జటలో మధయా ప్రంభమయేయా తొలి 
(డే/నైట్ ) టెస్టు అడిలడ్ ల్నే జరిగే 
అవకాశాలు కన్పిస్్నా్నయి. ఈన్ల 
ఆరంభంల్ అక్కడ కరోనా కేస్లు 
పెరగడంతో వ్రం రోజుల పాటు 
కఠినంగా లాక్ డౌన్  విధించారు. దీంతో 
తొలి టెస్టు న్రవైహణపై అనమ్నాలు 
వయాక్మయ్యాయి. దాన్కి తోడ్ 
సాథున్క వైదాయాధికారి సైతం పింక్ బాల్  
టెస్టుపై సందేహం వలిబుచాచాడ్. 

ఈ క్రమంల్నే క్రికెట్  ఆసే్రీలియ్ అడిలడ్ కు బదులు తొలి టెస్టున సడ్్న లేదా మెల్ బోర్్న ల్ 
న్రవైహించాలన్ ప్రతాయామ్్నయ మ్రా్గలు అనేవైశించినటులో వ్ర్లు వచాచాయి.

అయితే, శన్వ్రం అర్ధరాత్రి నంచి అడిలడ్ ల్ లాక్ డౌన్  ఎతి్వేస్్ండడంతో క్రికెట్  ఆసే్రీలియ్కు 
ఆశలు చిగురించాయి. అనకున్నటేలో అక్కడ వైరస్  వ్యాపి్ అదుపుల్ ఉంటే షెడూయాల్  ప్రకారమే 
తొలి టెస్టు జరిగే అవకాశాలు ఉనా్నయి. ఇదిలా ఉండగా, ఐపీఎల్  13వ స్జన్  పూర్య్యాక 
భ్రత ఆటగాళ్లో నేరుగా సడ్్నకి బయలుదేరి వళాలోరు. ప్రస్్తం అక్కడ 14 రోజుల కావైరంటైన్ ల్ 
ఉంటూ ప్కీటుస్  చేస్్నా్నరు. ఆ తరావైత బయోబుడగల్కి ప్రవేశించి ఆసే్రీలియ్ జటుటుతో 3 వనేడ్లు, 
3 టీ20లు, 4 టెస్టులు ఆడననా్నరు.

అడిలైడ్ లోనే తొల టెసు్ట..!

10 టీ20 మాయాచ్ లు ఆడితే చాలు..!

నూయాఢిలీలో: భ్రత క్రికెట్  కంట్రోల్  బోరుడ్(బీస్స్ఐ) తమ వ్రి్షక కాంట్రాక్టు  న్బంధనలన 
మ్రాచాలన్ న్రణుయించింది. దీన్ల్ భ్గంగా కొన్్న  న్బంధనలన సవరించనంది. ఫలితంగా 
ఇక నంచి టీమిండియ్ తరఫున బరిల్కి దిగే టీ20 ఆటగాళలోకు కూడా సంట్రల్  కాంట్రాక్టు  
దక్కనంది.  ఇందుకు ఆ ఆటగాడ్ కనీసం పది టీ20 మ్యాచ్ లు ఆడాలిస్ ఉంటుంది. గతంల్ 
ఈ ఒప్పందాలు కేవలం వనేడ్, టెస్టు ఆటగాళలోకు ఉండేవి. స్ప్ం కోరుటు న్యమిత పరిపాలక 
కమిటీ (స్ఓఏ) హయ్ంల్ పటిటు ఫ్రామాట్ ల్ ఆడేవ్రికీ ఒప్పందం ఇవ్వైలన్ స్చించినా 
అప్పటోలో బోరుడ్ వయాతిరేకించింది. ఆలసయామైనా మొతా్న్కి నాలుగు కేటగరీల్లోనూ ఆటగాళలోకు 
వ్రి్షక కాంట్రాక్టు లు అందిస్ంది.

‘పాత న్బంధనలన మ్రాచాలన్ బోరుడ్ న్రణుయించింది. ఈ సవరణతో ఏడాదిల్ కనీసం పది 
అంతరాజ్తీయ టీ20 మ్యాచ్ లు ఆడిన క్రికెటరలోకు కూడా సంట్రల్  కాంట్రాక్టు  లభిస్్ంది’ అన్ 
బోరుడ్ వరా్గలు తెలిపాయి. ఎ+ కేటగరీల్ ఉన్న వ్రికి ఏడాదికి రూ.7 కోటులో,  ఎ  కేటగరీల్ 
రూ.5 కోటులో, బి కేటగరీల్ రూ.3 కోటులో,  స కేటగరీల్ రూ.1 కోటి వ్రి్షక వేతనం అందుతంది. 
గతంల్ బీస్స్ఐ సంట్రల్  కాంట్రాక్టు  దకా్కలంటే ఆటగాడ్ కనీసం 3 టెస్టులు లేదా 7 వనేడ్లు 
ఆడాలిస్న అవసరం ఉండేది.
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