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కరోనా రోగులకు రెమిడెసివిర్  ఇవ్వొద్దు : డబ్ల్యూహెచ్ వో  
కరోనా  వైరస్  చికిత్సలో ప్రాచుర్యం పయందిన యయంటీవైరల్ మెడిసిన్ రెమిడిసివిర్ ను ప్రపయంచ ఆరోగ్ 
సయంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ వో) సస్పయండ్ చేసియంది. కరోనా చికిత్సలో సత్ఫలితాలు ఇస్తయందని ఇనానాళ్ల్ భావిస్్త 
వచిచిన యయంటీ వైరల్  డ్రగ్  రెమిడెసివిర్ తో కలిగే ప్రయోజనయం ఏమీ లేదని డబ్ల్యూహెచ్ వో తాజాగా 
తెలిపయంది. ఆస్పత్రిలో చేరిన కోవిడ్  రోగులకు రెమిడెసివిర్  ఇవ్వొద్దని వైద్్లకు స్చియంచియంది. ఈ 
ఔషధయంతో రోగుల ప్రాణాలు కాపాడగలమనడానికి ఆధారాలు లేవని పేర్కయంది. కాగా ఇప్పటివరకు 
కోవిడ్-19 కి వ్తిరేకయంగా ఆమోదియంచబడిన ఏకైక చికిత్స గా రెమి డెసివిర్  ఉయంది. భారతదేశయంలో, 
రిమిడెవిర్ సరఫరాను పయంచడానికి అనేక ఫారామా సయంస్థలతో గిలియడ్ నాన్-ఎక్్స క్ల్జివ్ ఒప్పయందాలు 
కుద్ర్చికుననా సయంగతి తెలిసియందే. మరోవైపు ఆక్్స ఫర్డ్  యూనివరి్సటీ తయర్ చేస్్తననా కోవిడ్  వ్్కి్సన్  
ఆస్ట్రాజెనికా వచేచి ఏడాది ఏప్రిల్  నాటికి అయంద్బాటులోకి వస్్తయందని వ్్కి్సన్  తయరీ సయంస్థ సీరమ్  
ఇన్ సిటిట్్ట్  ఆఫ్  ఇయండియ సీఈవో అదార్  పూనావ్లా తెలిపార్. ఆరోగ్ రయంగ సిబ్యందికి, వృద్ధులకి 
ఫిబ్రవరి నాటికే వ్్కి్సన్ ని ఇచేచి అవకాశాలునానాయని చెపా్పర్.

బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడే విజయం: మోదీ 2024 కల్ల్ ప్రతి భారతీయుడికీ కొవిడ్  టీకా
దిల్ల్: దేశయంలో ప్రతి ఒక్కరికీ 2024 కలాల్ కరోనా వైరస్  నిరోధక టీకా అయంద్తయందని పుణెకి చెయందిన 
ఫారామా దిగ్గజయం సీరమ్  ఇన్ సిటిట్్ట్  ఆఫ్  ఇయండియ (ఎస్ ఐఐ) సీఈఓ అదార్  పూనావ్లా ఆశాభావయం 
వ్క్తయం చేశార్. ఓ మీడియ సమావేశయంలో ఆయన మాట్ల్డుతూ.. తమ ఆస్ట్రాజెనెకా వ్్కి్సన్  వైదా్రోగ్ 
సిబ్యందికి, వృద్ధులక్ ఫిబ్రవరి 2021లోగా అయంద్తయందని.. ఇక ఏప్రిల్ లో స్టధారణ ప్రజలకు 
టీకా పయంపణీ ప్రారయంభమౌతయందని అనానార్. కాగా, ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమయ్్ రెయండు వ్్కి్సన్  
మోతాద్లకుగాను స్మార్ రూ.1000 ఖర్చికాగలదని ఆయన అయంచనా వేశార్.

పూరి్త దేశానికి కొవిడ్ -19 వ్్కి్సన్  అయందేయంద్కు కనీసయం మూడు నుయంచి నాలుగు సయంవత్సరాలు 
పడుతయందని పూనావ్లా వివరియంచార్. వ్్కి్సన్  సరఫరా, పయంపణీలోల్ గల పరిమితలు, బడెజెట్  
కేట్యయంపులు, మౌలిక సద్పాయలు తదితర అయంశాలే ఇయంద్కు కారణమని ఆయన వివరియంచార్. 
ఆక్్స ఫర్డ్  విశవొవిదా్లయయం అభివృదిధు చేసిన కొవిడ్ -19 వ్్కి్సన్  ఉత్పతి్త చేసయంద్కు ప్రముఖ ఫారామా 
సయంస్థ ఆస్ట్రాజెనెకాతో ఎస్ ఐఐ ఒప్పయందయం కుద్ర్చికుననా సయంగతి తెలిసియందే. నిజానికి ఐద్ నుయంచి ఆర్ 
డాలర్ల్ ఉయండాలి్సన వ్్కి్సన్  ధర, భారత ప్రభుతవొయం భారీ సయంఖ్లో కొనుగోలు చేస్్తననాయంద్న కేవలయం 
మూడు నుయంచి నాలుగు డాలరల్కు లభిస్తయందని పూనావ్లా పేర్కనానార్. మారె్కట్ లో ఉననా అనినా 
వ్్కి్సనల్ కయంటే తమ టీకా ధర తకు్కవని ఆయన చెపా్పర్.

26/11 దాడి తరహాలో మరో ఉగ్రదాడికి భారీ ప్ల్న్ !
రెయండు రోజుల క్రితయం జమూమాలో జరిగిన నగ్రోట్ ఎన్ కయంటర్ పై ప్రధాన మయంత్రి మోదీ కేయంద్ర హయంమయంత్రి అమిత్ షా, 
జాతీయ భద్రతా సలహాదార్ (ఎన్ ఎస్ ఏ) అజిత్  దోవల్ తో  సమీక్ష సమావేశానినానిరవొహయంచార్. ఈ సమీక్షలో భారత 
ఉననాత నిఘా సయంస్థ, విదేశాయంగ కార్దరిశి హర్ష్ వరధున్ ష్యంగాల్ పాల్్గనానార్. 26/11 ఉగ్రదాడి జరిగి 12 ఏళ్ల్ పూరి్త 
కావ్స్్తననా తర్ణయంలో భారత్ లో మరో భారీదాడి చేయలని ఉగ్రవ్ద్లు పనానాగయం పనినానటుల్ మోదీకి అధికార్లు 
వివరియంచార్.
ఎన్ కయంటర్ పై ఢిల్ల్లోని పాకిస్ట్తన్ హై కమిషన్ అధికారికి భారత విదేశాయంగ మయంత్రితవొ శాఖ సమనుల్ జారీ చేసియంది. జైష్-
ఇ-మహమమాద్  ఉగ్రవ్ద దాడిపై  భారత్ తీవ్ర ఆయందోళన వ్క్తయం చేసియంది. పాకిస్ట్తన్  భూభాగయం నుయంచి  ఉగ్రవ్ద్లకు 
అయందిస్్తననా స్టయనినా ఉపసయంహరియంచుకోవ్లని హెచచిరియంచియంది. 
జాతీయ భద్రతను కాపాడుకోవ్డానికి అవసరమైన చర్లు 
తీస్కోవ్డానికి భారత ప్రభుతవొయం సిదధుయంగా ఉయందని స్పషటియం చేశార్.
మోదీ అభినయందన..
“పాకిస్ట్తన్ కేయంద్రయంగా ఉననా ఉగ్రవ్ద సయంస్థ జైష్-ఇ-మహమమాద్ కు 
చెయందిన నలుగుర్ ఉగ్రవ్ద్లను హతమారిచి, వ్రి వద్ద నుయంచి పద్ద 
ఎత్తన పేలుడు పదారా్థలతో విధవొయంస్టలను చేయడానికి ఉగ్రవ్ద్లు 
చేసిన ప్రయతానాలను బలగాలు మరోస్టరి అడుడ్కునానాయని” ప్రధాని 
మోదీ తన టీవొట్ లో ప్రశయంసియంచార్.

బాధ్తలు తీస్కోవడానికి ముయంద్కు వచిచినపు్పడే విజయయం ప్రారయంభమవుతయందని, వ్టిని భారయంగా 
భావియంచేవ్ర్ విఫలమవుతారని ప్రధాని నరేయంద్ర మోదీ అనానార్. శనివ్రయం గుజరాత్ లోని పయండిత్  
దీన్ దయళ్ పట్రోలియయం విశవొవిదా్లయయంలో స్టనాతకోత్సవ కార్క్రమయంలో భాగయంగా ఆన్ లైన్  వేదికగా 
విదా్ర్్థలతో మాట్ల్డార్. అలాగే, కరోనా వైరస్ కారణయంగా ప్రస్్తతయం దేశయం ఎద్ర్కయంటుననా కిల్షటి 
పరిసి్థతలను ప్రస్ట్తవియంచార్.
‘ప్రస్్తతయం భారత్  ముఖ్మైన మార్్ప దిశగా ప్రయణిస్తయంది. దేశ భవిష్త్తను రూపుదిదే్ద బాధ్త మీపై 
ఉయంది. మీర్ ఒక సవొర్ణయుగయంలో ఉనానార్. దాని గురియంచి మీర్ ఆలోచియంచకపోవచుచి కానీ, మీర్ ఆ 
దశలోనే ఉనానార్. భారత్ 2022, 2047 సయంవత్సరాలోల్ 75వ, 100వ స్టవొతయంత్్ దినోత్సవ్లను 
జర్పుకోనుయంది. అయంటే రానుననా 25 సయంవత్సరాలు అతి ముఖ్మైనవి. ఒక వ్కి్త బాధ్తలు తీస్కుననాప్పడే, 
అతని విజయయం ప్రారయంభయం అవుతయంది. వ్టిని భారయం అనుకునే వ్ర్ విఫలమవుతార్’ అయంట్ మోదీ 
విదా్ర్్థలోల్ స్్ఫరి్త నియంపార్.

ప్రస్్తతయం ప్రపయంచమయంతా కరోనా మహమామారితో ఉకి్కరిబికి్కరి అవుతనానా..మన ముయంద్ అనేక 
అవకాశాలునానాయనానార్. ఈ సయంక్షోభ సమయయంలో అనేక సవ్ళ్ల్ ఎద్రవుతననాప్పటికీ, మీ స్టమర్థయూయం 
అయంతకయంటే గొప్పదయంట్ స్టనుక్ల వ్్ఖ్లు చేశార్. అలాగే, విశవొవిదా్లయనికి సయంబయంధియంచి అనేక 
కార్క్రమాలను ప్రారయంభియంచార్.

 చైనా అర్దైన ఘనత సృషటియంచియంది. ఓ సబ్ మెరైన్ ని సముద్రయం అడుగున పార్్క  చేసియంది. ఆ సమయయంలో దాని మీద 
ముగు్గర్ శాస్త్రవేత్తలు ఉనానార్. దాదాపు 10 వేల మీటరల్కు పైగా లోతన అనగా భూమి మీద గల అత్యంత లోతైన 
సముద్ర కయందకయం(ఒషయన్  ట్యంచ్ )లోకి మనుషులతో క్డిన సబ్ మెరైన్ ని పయంపన దృశా్లను లైవ్ లో ప్రస్టరయం 
చేసియంది. చైనా ఈ వినా్స్టలను పసిఫిక్  సముద్రయంలో నిరవొహయంచియంది. ‘’ఫయండౌజ్ “అనే పలవబడే సబ్ మెరైన్  పసిఫిక్  
మహాసముద్రయంలోని మరియనా ట్యంచ్ లోకి ముగు్గర్ శాస్త్రవేత్తలని తీస్కుని వెళల్యంది. చైనా అధికారిక చానెల్  సీసీటీవీలో 
ఇది లైవ్  సీ్రామ్  అయ్యంది. సబ్ మెరైన్ కి అమరిచిన డీప్  సీ కెమరా ఆకుపచచి-తెలపు వర్ణయంలోని ఫయండౌజ్  నలల్ని నీటిలో 
లోతకు మునిగిపోతూ సముద్రపు అటటిడుగు భాగానినా తాకడానినా రికార్డ్ చేసి ప్రస్టరయం చేసియంది. ఫయండౌజ్  ఈ వినా్స్టలు 
చేయడయం ఇదే రెయండో స్టరి. ఈ నెల ప్రారయంభయంలో మొదటి స్టరిగా 10,909 మీటరల్ లోతకు వెళల్ జాతీయ స్ట్థయలో 
రికార్డ్ సృషటియంచియంది. 
ఇక ప్రపయంచవ్్ప్తయంగా సముద్రయంలో అత్యంత లోతకు వెళల్న ఘనత అమెరికన్  సబ్ మెరైన్  స్టధియంచియంది. ‘అమెరికన్  
ఎక్్స పల్రర్’  అనే సబ్ మెరైన్  2019లో సముద్రయంలో 10,927 మీటరల్ లోతకు వెళల్ రికార్డ్ సృషటియంచియంది. ఇక సముద్రయం 
అడుగున గల జీవ నమూనాలను రికార్డ్ చేయడానికి ఫయండౌజ్ కి రోబోటిక్  చేతలను అమరాచిర్. ఇది తన చుట్టి ఉననా 
వస్్తవులను గురి్తయంచడానికి సనార్  కళల్ని అమరాచిర్. ఇవి ధవొని తరయంగాల స్టయయంతో పని చేస్ట్తయ. ఇక ఫయండోజ్  

శకి్త స్టమారా్థయూలను పరీక్యంచడయం కోసయం పలుమార్ల్ 
దానినా నీటిలో మునకలు వేయయంచార్. ఇక సబ్ మెరైన్ తో 
పాటు సముద్రయంలెరి ప్రయణియంచిన శాస్త్రవేత్తలు తన 
అనుభవ్లను వెలల్డియంచార్. ‘సముద్ర అడుగు భాగయం 
ఏలియన్్స  ప్రపయంచయంలా.. చాలా వియంతగా ఉయంది. అక్కడ 
మనకు తెలియని ఎనోనా జాతలు, జీవుల పయంపణీ ఉయంది’ అని 
తెలిపార్. ఇక తమ పరిశోధనల కోసయం కొనినా నమునాలను 
తమతో పాటు తీస్కొచాచిమనానార్. రెయండు స్టర్ల్ ట్రయల్్స  
నిరవొహయంచిన తరావొతే ఇది విజయవయంతమయ్యందని 
చెప్పగలయం అని చైనీస్ అకాడమీ ఆఫ్ సైనె్సస్ శాస్త్రవేత్త జూ 
మిన్  తెలిపార్.

అరుదైన ఆపరేషన్  నిరవొహంచిన చైనా

అమెరికాలో భారత సంతతి మహళకు అరుదైన గౌరవం
భారత సయంతతికి చెయందిన మరో మహళ శ్వొతసౌధయం 
నూతన పాలకవర్గయంలో చేరనునానార్.. ఇప్పటికే 
భారత ఎన్ఆర్ఐ కమలా హారిష్ అమెరికా ఉపాధ్క్ష 
పదవి చేపడుతయండగా, తాజాగా మరో మహళనుకు 
యూఎస్ ఉననాత స్ట్థనయం దక్కబోతోయంది. అమెరికాలో 
మరో ఇయండియన్-అమెరికన్ కు కీలక పదవి 
చేపటటిబోతనానార్. కాబోయ్ అగ్రరాజ్ ప్రథమ మహళ 
జిల్ బైడెన్ కు పాలసీ డైరెకటిర్ గా భారత సయంతతికి చెయందిన 
మాలా అడిగాను జో బైడెన్ శుక్రవ్రయం నియమియంచార్. 
కాగా.. ఈమె గతయంలో కాబోయ్ ప్రథమ మహళ జిల్ 
బైడెన్ వద్ద సీనియర్ సలహాదార్గా పని చేశార్. 
అయంతేకాకుయండా బైడెన్-కమలా హారిస్ కా్యంపయన్ లో 
సీనియర్ పాలసీ అడె్వొజర్ గా విధులు నిరవొరి్తయంచార్. 
అమెరికా మాజీ అధ్క్షుడు బరాక్ ఒబామా ప్రభుతవొయంలో 
క్డా మాలా అడిగా.. కీలక పదవులోల్ బాధ్తలు 

నిరవొహయంచార్. ఒబామా అధికారయంలోకి వచిచిన 
తరావొత అససియ్ట్  అట్రీనా జనరల్  కని్సల్ లో 
సభు్రాలిగా చేరార్. ఆమె సమర్థతను గురి్తయంచిన జో 
బైడెన్ మరో అవకాశానినా కలి్పయంచార్. ఇలినాయస్ 
రాషా్రానికి చెయందిన మాలా అడిగా.. మినెనాసట్ స్్కల్ 
ఆఫ్ పబిల్క్ హెల్్త విశవొవిదా్లయయంలో గ్రాడు్య్షన్ 
పూరి్త చేశార్. యూనివరి్సటీ ఆఫ్ చికాగో లా స్్కల్ లో 
క్డా ఆమె విద్ను అభ్సయం పూరి్త చేశార్. అనయంతరయం 
నా్యవ్దిగా ప్రాకీటిస్ మొదలు పట్టిర్. ఇదే క్రమయంలో 
2008లో ఒబామా కా్యంపయన్ లో చేరి కీలక పాత్ 
పోషయంచార్. ఇదిలా ఉయంటే.. ఇప్పటికే జో బైడెన్ 
కేబినెట్ లో ముగు్గర్ భారతీయులకు చోటు ఖరారైన 
విషయయం తెలిసియందే. కాగా.. అమెరికా అధ్క్షుడిగా 
ఎనినాకైన జో బైడెన్ జనవరి 20న బాధ్తలు 
సీవొకరియంచనునానార్.

http://www.kntvtelugu.com/
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https://www.youtube.com/kntvtelugu
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డబుల్  ధమాకా

సోనూసూద్ ను సత్కరించిన తనికెళల్ భరణి

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

ప్రముఖ కమెడియన్ భారతి సియంగ్ ని నారో్కటిక్్స కయంట్రోల్ బ్్రో 
(ఎన్ సీబీ) అధికార్లు అరెస్టి  చేశార్. శనివ్రయం ఉదయయం భారతీ సియంగ్  
ఇయంటిపై ఎన్ సీబీ అధికార్లు దాడి చేశార్. ఆమె ఇయంట్ల్ కొది్ద మొత్తయంలో 
గయంజాయ దొరికినటుల్ అధికార్లు వెలల్డియంచార్. సదాల అనయంతరయం  
భారతి సియంగ్, ఆమె భర్త హర్ష్ లియంబాచియను అద్పులోకి తీస్కొని 
ప్రశనాలు వరష్యం కురిపయంచార్. అనయంతరయం భారతీ సియంగ్ తో పాటు ఆమె భర్త 
హర్ష్ లియంబాచియను అరెస్టి  చేసి ముయంబైలోని ఎన్ సీబీ కారా్లయనికి 

తరలియంచార్.  భారతీ సియంగ్  ఇయంట్ల్ నిషేధిత మాదక ద్రవ్్లు లభియంచడయంతో వ్రిని విచారణకు పలిచాయం అని 
ఎన్ సీబీ అధికారి సమీర్ వ్యంఖెడే తెలిపార్. కాగా, శుక్రవ్రయం రాత్రి క్డా ముయంబైని పలుప్రాయంతాలోల్ ఎనీ్సబీ 
సదాలు చేసియంది. ఓ డ్రగ్ పడల్ర్ ను అద్పులోకి తీస్కొని విచారియంచార్. అతడి విచారణలో భారతి పేర్ 
రావడయంతో.. శనివ్రయం అయంధేరిలోని ఆమె ఇయంట్ల్ సదాలు నిరవొహయంచి అరెస్టి  చేశార్.
స్శాయంత్ సియంగ్ రాజ్ పుత్ మరణయం తరావొత బాల్వుడ్ లో డ్రగ్్స ప్రకయంపనలు మొదలయ్య. బాల్వుడ్   
ప్రముఖులపై నిషేధిత మత్త పదారాధుల వినియోగయం ఆరోపణలు వెలుల్వెతా్తయ. ఈ క్రమయంలో ఇప్పటికే పలువురిని 
విచారియంచియంది. ఈ నెల ప్రారయంభయంలో నటుడు అర్జెన్ రాయంపాల్ ఇయంటిపై ఎన్ సీబీ దాడులు చేసియంది. రాయంపాల్ , 
అతని సనాహతరాలు గాబ్రియెలాల్ డెమెట్రియ్డ్్స ఇద్దరినీ ప్రశనాయంచియంది. అయతే తన నివ్సయంలో ఎన్ సీబీ స్టవొధీనయం 
చేస్కుననావి ప్రిస్్కరిపష్న్ లో భాగమని రాయంపాల్  చెపా్పడు. ప్రిస్్కరిపష్న్ మేరకు మయంద్లు వ్డుతనానాను తప్ప, 
తనకు డ్రగ్్స తో సయంబయంధయం లేదనీ పేర్కనానాడు. తాను దరా్పు్తనకు పూరి్తగా సహకరిస్్తనానానని ప్రకటియంచిన 
సయంగతి తెలిసియందే.

ప్రముఖ కమెడియన్  అరెస్ట్ 
‘ఇయంట గెలిచి రచచి గెలవ్లి’ అననాది స్టమెత. అయతే కొయందర్ నటీనటులు మాత్యం ముయంద్ రచచి గెలిచి 
తరావొత ఇయంట గెలుస్్తయంట్ర్. ఈ కోవలోనే తాజాగా తెలుగమామాయ అమ్రిన్  ఖురేష చేరార్. పకా్క 
హైదరాబాదీ అయన అమ్రిన్  ఇప్పటివరక్ తెలుగులో ఒక్క సినిమా క్డా చేయలేద్. కానీ బాల్వుడ్ లో 
మాత్యం ఒకేస్టరి రెయండు సినిమాలోల్ కథానాయకగా డబుల్  ధమాకా దకి్కయంచుకునానార్.
‘పుస్తకయంలో కొనినా పేజీలు మిసి్సయంగ్ ’ డైరెకటిర్, ప్రొడ్్సర్  స్టజిద్  ఖురేష కుమారె్త, రాయల్  ఫిలియం 
డిసి్రాబ్్టర్్స  అధినేత ఎమ్ .ఐ. ఖురేష మనవరాలు అమ్రిన్  ఖురేష. తెలుగు స్పర్  హట్్స  ‘జులాయ’, 
‘సినిమా చూపస్త మావ’ చిత్రాల హయందీ రీమేక్్స లో ఆమె హీరోయన్ గా నటియంచనునానార్. ఈ రెయండు 
సినిమాలోల్నూ బాల్వుడ్  స్టటిర్  మిథున్  చక్రవరి్త తనయుడు నమష చక్రవరి్త హీరో కావడయం మరో విశ్షయం. 
‘బా్డ్  బాయ్ ’ టైటిల్ తో ‘సినిమా చూపస్త మావ’ని రాజ్ కుమార్  సయంతోష తెరకెకి్కస్్తనానార్. స్టజిద్  ఖురేష 
నిరిమాస్్తననా ఈ సినిమా వచేచి వేసవిలో విడుదల కానుయంది. ‘జులాయ’ రీమేక్ కి ట్నీ డిసౌజా దరశికుడు. 

‘అంటే సుందరానికి’.. అనే టైటిల్ తో

మెగాస్టటిర్  చిరయంజీవి, దరశికుడు కొరట్ల శవ కాయంబినేషన్ లో 
తెరకెకు్కతననా తాజా చిత్యం ఆచార్. ఈ మూవీని కొణిదెల ప్రొడక్షన్  
సమర్పణలో మాటీనా మూవీస్  బా్నర్ పై నిరయంజన్ రెడిడ్, రామ్  చరణ్  
సయంయుక్తయంగా నిరిమాస్్తనానార్. కరోనా కారణయంగా నిలిచిపోయన ఈ 
చిత్ షూటియంగ్ ఇటీవలే తిరిగి ప్రారయంభమైయంది. మరికొనినా రోజులోల్ 
చిరయంజీవి షూటియంగ్ లో పాల్్గననునానాడు. ఈ క్రమయంలో తాజాగా నటుడు 
సనూస్ద్  ఆచార్ సినిమా షూటియంగ్  సట్్సలో అడుగుపట్టిడు. ఈ 
సయందర్యంగా లాక్ డౌన్ లో సనూస్ద్  అయందియంచిన మానవత సవలను 
ప్రశయంసిస్్త సినీ రచయత, నటుడు తనికెళల్ భరణి, దరశికుడు కొరట్ల 

శవ, చిత్ యూనిట్ తో కలిసి ఆచార్ సట్ లో సత్కరియంచార్. శాలువ కప్ప, మెమొయంట్ అయందజేశార్. 
ఈ ఫోట్లను నిరామాత బీఏ రాజు తన టివొటర్ లో పోస్టి చేశార్.  ఇదిలా ఉయండగా ఇటీవలే బెలల్యంకొయండ 
స్టయ శ్రీనివ్స్ ‘అలుల్డు అద్ర్్స’ షూటియంగ్ లో సనూస్ద్ పాల్్గననా విషయయం తెలిసియందే.  కాగా కరోనా 
కారణయంగా విధియంచిన లాక్ డౌన్ లో బాల్వుడ్  నటుడు సనూస్ద్  అయందియంచిన సవలు మర్వరానివి. 
అనేక మయంది వలస కారిమాకులకు తన సయంత ఖర్చిలతో బస్్సలు, రైలు, విమానయం ఏరా్పటు చేసి గమ్ 
స్ట్థనాలకు చేరాచిర్. విదేశాలోల్ని విదా్ర్్థల కోసయం ప్రతే్కయంగా విమానానినా వేసి, ఆపదలో ఉననా వ్రిని 
ఆద్కొని ప్రజల మనస్్సలోల్ ‘రియల్  హీరో’గా నిలిచాడు.  తన దృషటికి వచిచిన ఏ సమస్కైనా తోచినయంత 
స్టయయం చేస్్త మానవతవొయం చాటుకునానార్. ఓవైపు షూటియంగ్ లతో బిజీగా ఉననాప్పటికీ.. తన కోసయం 
వచిచిన ప్రతి ఒక్కరిని సనూస్ద్  కలుస్కొని వ్రి సమస్లను ఓపకగా విని పరిష్కరిస్్తనానాడు.

నాచు్లర్  స్టటిర్  నానీ 
చేయబోయ్ 28వ సినిమా 
అబ్ డేట్  వచేచిసియంది.  వివేక్  
ఆత్రేయ దరశికతవొయంలో, 
మైత్రీ మూవీ మేకర్్స  
బా్నర్ పై తెరకెకు్కతననా 
ఈ సినిమాకు ‘అయంటే 
స్యందరానికి...’ అనే  క్రేజీ 
టైటిల్ ను ప్రకటియంచార్. 
మలయళ నటి నజ్రియ 
నజీమ్ నటిస్్తననా 
తొలి తెలుగు సినిమా 
ఇదే.  ఇప్పటి వరకు 
నజ్రీయ తెలుగులో 
నటియంచకపోయనప్పటికీ 

ఆమెకు తెలుగు అభిమానులు చాలా మయంది ఉనానార్. అయంతేకాకుయండా ఈ సినిమాలో  నజ్రియ తన 
పాత్కు తానే డబి్యంగ్  చెపు్పకొయంటుయండటయంతో ఆమె ఫా్న్ కు పయండగే. ఈ సినిమాతో డైరెక్టి గా  తెలుగులో 
నటిస్్తయండటయంతో  అభిమానులు తెగ సయంబరపడిపోతనానార్. ఇక ఈ సినిమా ఎపు్పడు విడుదల కోసయం 
ఆసకి్తగా ఎద్ర్చుస్్తనానార్.ఇక నికేత్  బొమిమా  సినిమాట్గ్రఫీ అయందియంచనుయండగా, డైరెకటిర్  వివేక్  
రచయతగానూ మారార్. ఇప్పటికే  ‘బ్రోచేవ్రేవర్రా’, ‘మెయంటల్  మదిలో’వయంటి హట్  సినిమాలతో 
అతి తకు్కవ కాలయంలోనే వివేక్   మయంచి గురి్తయంపును సయంపాదియంచుకునానార్.  నవీన్  ఎర్ నేని, రవి శయంకర్  
సయంయుక్తయంగా ఈ సినిమాను నిరిమాస్్తయండగా, వివేక్  స్టగర్  సయంగీతయం అయందిస్్తనానార్.  ప్రస్్తతయం నాని 
‘టక్  జగదీష్ ’ సినిమా చేస్్తనానార్. ఆ తరావొత ‘శా్మ్  సియంగరాయ్ ’ చేస్ట్తర్. ఆ తరావొత ఈ సినిమా 
సట్్స  మీదకు వెళల్నుననాటుల్ సమాచారయం.
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సయంచ ల నాల కు మార్పేరైన ద రశి కుడు రామ్ గోపాల్ వ రమా. ల క్ష్మీస్ ఎనీటిఆర్ , అమమా 
రాజ్యంలో క డ ప బిడడ్ లు, ప వ ర్ స్టటిర్, దిశ, నేక్ డ్ , కె్ల్మాక్్స , క రోనా వయంటి వైవిధ్ మైన  
సినిమాలను తెర కెకి్కయంచిన ఆయ న ప నిలో ప నిగా త న  ఆతమా క థ ను క్డా రాము 
పేర్తో మూడు భాగాలుగా తీస్కొస్్తనానార్. అయతే చేసిన సినిమాలు హటుటి 
కొటటి క పోయనా స రే పద్ద గా లెక్క చేయ కుయండా ఎపు్పడ్ ఏదో ఒక బ యోపక్ తో 
సయంద డి చేస్్తనే ఉయంట్ర్. కానీ బ యోపక్ చిత్రాలోల్ డ్పుల ను సల క్టి చేస్కోవ డయంలో 
మాత్యం వ రమా ను మియంచిన వ్ర్ లేర్. ఇపు్పడు వ రమా క నునా త మిళ నాడు మీద ప డియంది. 

అవినీతి కేస్లో క ట క ట్ల వెన కు్క వెళల్న చిననా మమా శ శక ళ బ యోపక్ తీస్్తననా టుల్ ప్ర క టియంచార్. నిజానికి ఈ సినిమా 
చేస్్తనానాన ని వ రమా గ తేడాదిలోనే ప్ర క టియంచార్. ‘ల వ్ ఈజ్ డేయంజ ర స్ ల్ పలిటిక ల్’ అననా కా్పష్ న్ తో పోసటి ర్ క్డా రిల్జ్ 
చేశార్. ఏమైయందో ఏమో కానీ త రావొత ఆ సినిమాను అట కెకి్కయంచార్. తాజాగా శ నివ్రయం నాడు మ రోస్టరి శ శక ళ 
సినిమా గురియంచి ప్ర స్ట్తవిస్్త “ J, S, E, P, S మ ధ్ ఉననా బయంధానినా, వ్రి రాజ కీయ తెరయంగ్రేట్నినా చూపయంచ బోతనానాయం. 
త మిళ నాడు ఎనినాక ల క నానా ముయంద్, నాయ కురాలి(జ య ల లిత ) బ యోపక్ (త లైవి) రిల్జ్ అయ్్ రోజునే దీనినా 
క్డా విడుద ల  చేస్ట్తయం” అని చెపు్పకొచాచిర్. ఈ మేర కు సినిమాకు సయంబయంధియంచిన  పోసటిరల్ ను క్డా రిల్జ్ చేశార్. 
ఇయంద్లో త మిళ నాడు దివయంగ త ముఖ్ మయంత్రి జ య ల లితతో పాటు ఆమె ప్రాణ సనాహతరాలు శ శక ళ క్డా ఉనానార్. 
‘తన సినిమాలో నిజాలు ఉయంట్యని, ఫిబ్రవరిలో వ్టిని తెర పై చూపస్ట్త’నని వరమా టీవొట్ చేశార్. ఈ చిత్రానినా ల క్ష్మీస్ 
ఎనీటిఆర్ నిరామాత రాకేశ్ రెడిడ్ నిరిమాస్్తనానార్. మ రి ఈ బ యోపక్ మీద ఎనినా వివ్దాలు ముస్ర్కుయంట్యో చూడాలి. కాగా 
ఆదాయనికి మియంచిన ఆస్్తల కేస్లో నా్య స్ట్థనయం శ శక ళ కు నాలుగేళల్ జైలు శక్ష , రూ.10 కోటల్ జ రిమానా విధియంచియంది. 
దీయంతో ఆమె 2017 ఫిబ్ర వ రి 15వ తేదీ నుయంచి బెయంగళ్ర్ పరప్పన అగ్రహార జైలోల్ కాలయం వెళల్దీస్్తనానార్.

శ శిక ళ బ యోపిక్ : ఆరీజీవీ అప్ డేట్ 
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అమరావతి: ఏపీలో పాఠశాలల 
పునఃప్రారయంభయం షెడ్్ల్ లో మార్్పలు 
చోటు చేస్కునానాయ. ఈ నెల 23 నుయంచి 
6, 7, 8 తరగతలు ప్రారయంభయం కావ్లి్స 
ఉననాప్పటికీ..కేవలయం 8వ తరగతి విదా్ర్్థలకే 
తరగతలు నిరవొహయంచాలని ప్రభుతవొయం 
నిర్ణయయంచియంది. 6, 7 తరగతి విదా్ర్్థలకు 
డిసయంబర్ 14 నుయంచి పాఠశాలలు 
ప్రారయంభియంచే యోచనలో ఉయంది. 1 నుయంచి 
5వ తరగతి విదా్ర్్థలకు సయంక్యంతి సలవుల 
తరావొత నిరవొహయంచాలనుకుయంటుననాటుల్ 
సమాచారయం.

ప్ఠశాలల ప్నఃప్రారంభ 
షెడ్్యల్ లో మారుపులు

పొగాకు ఉతపుత్తులకు కళల్ం వేదాదుం!
పగాకు, దాని అనుబయంధ ఉత్పత్తలకు కళల్యం వేయడమే లక్షయూయంగా ప్రభుతవొ అధికార్లకు కేయంద్రయం ప్రవర్తనా నియమావళ 
రూపయందియంచియంది. పగాకు పరిశ్రమలు తమ అధికారయంతో ప్రభుతవొ విధానాలను ప్రభావితయం చేయడయంతో పాటు ప్రజారోగ్యం 
విషయయంలో తీస్కొనే చర్లకు ఆటయంకాలు కలిగిస్్తయంట్యని, అలాయంటపు్పడు జాగ్రత్తగా వ్వహరియంచాలని స్చియంచియంది. ఈ 
నేపథ్యంలో ఆయ పరిశ్రమలకు సహకరియంచకుయండా కేయంద్ర ప్రభుతవొ అధికార్లు, సిబ్యందికి కేయంద్ర ఆరోగ్, కుటుయంబ సయంక్షేమ 
మయంత్రితవొశాఖ ప్రవర్తనా నియమావళని విడుదల చేసియంది. డబ్ల్యూహెచ్ వో పగాకు నియయంత్ణ ఆరిటికల్  5.3కి అనుగుణయంగా ఈ 
పరిశ్రమల వ్ణిజ్ ప్రయోజనాల నుయంచి ప్రజారోగ్ విధానాలను పరిరక్యంచడయంలో భాగయంగా కేయంద్రయం ఈ చర్లు ప్రకటియంచియంది. 
ప్రపయంచయంలోనే రెయండో అత్ధిక పగాకు వినియోగదార్లుననా మన దేశయంలో దీని నియయంత్ణకు ఎనోనా చట్టిలు రూపయందియంచినా.. 
వ్టిలో కొనినా మాత్మే సమర్థయంగా అమలవుతనానాయని పేర్కయంది. అయతే, జాతీయ, రాష్ట్ర, జిలాల్ల స్ట్థయలో పగాకు పరిశ్రమ 
ప్రవేశానినా పరిమితయం చేయలి్సన అవసరయం ఉయందని కేయంద్రయం తెలిపయంది. రాష్ట్ర ప్రభుతావొలు పగాకు పరిశ్రమలతో పరస్పర చర్లను 
పరిమితయం చేసలా ఏరా్పటుల్ చేయలని సిఫారస్ చేసియంది. జాతీయ చట్టినికి అనుగుణయంగా పగాకు నియయంత్ణకు రాష్ట్ర ప్రభుతావొలు 
తీస్కొనే నిర్ణయలు ఆయ పరిశ్రమల వ్ణిజ్, ఇతర స్టవొర్థ ప్రయోజనాల నుయంచి రక్యంచడానికి దోహదపడతాయని కేయంద్రయం 
స్చియంచియంది. పగాకు పరిశ్రమల ఉత్పత్తలను నియయంత్రియంచేలా తగిన చర్లు తీస్కోవ్లని ఆదేశయంచియంది. ఇయంద్కోసయం ఆయ 
పరిశ్రమల యజమానా్లతో మాట్ల్డాలని, అవసరమైనయంత వరకు మాత్మే పగాకు ఉత్పత్తలు ఉయండేలా చూడాలని తెలిపయంది. 
ఆరోగ్ విధానయంలో పగాకు పరిశ్రమ జోకా్నినా తొలగియంచడయం ప్రజారోగ్ పరిరక్షణలో అత్యంత ప్రభావవయంతమైన చర్.. దీనిదావొరా 
ధూమపానయం వలల్ సయంభవియంచే మరణాలు, వ్్ధులను నివ్రియంచవచచియంది. సిగరెటుల్, ఇతర పగాకు ఉత్పత్తల చటటియం (COTPA) 
కొనినా ప్రాయంతాలోల్ ప్రభావవయంతయంగా ఉననాప్పటికీ ఇయంకా దాయంట్ల్ అనేక అయంశాలను సవరియంచాలి్స ఉయందని అభిప్రాయపడియంది. దీనిదావొరా 
పగాకు వ్డకయంతో ముపు్ప నుయంచి దేశ జనాభాను మరియంత సమర్థయంగా కాపాడేయంద్కు దోహదపడుతయందని పేర్కయంది.

ఉగ్రవాద నిర్మూలనకు కలిసిరావాలి: ఉపరాష్ట్రపతి
ఉగ్రవ్దానినా ప్రోత్సహయంచే దేశాలను వేర్ చేసి, 
వ్టిపై ఆయంక్షలు విధియంచడానికి ప్రపయంచదేశాలు 
కలిసి రావ్లని భారత ఉపరాష్ట్రపతి 
వెయంకయ్నాయుడు పలుపునిచాచిర్. ఉగ్రవ్దానినా 
శాపయంగా పేర్కయంట్ ఆయందోళన వ్క్తయం చేశార్. 
ఇయంఫోసిస్  ఫయండేషన్  ఛైర్ పర్సన్  స్ధామూరి్తకి తన 
ధాతృతావొనికి గానూ ‘లాల్ బహదూర్  శాస్త్రి జాతీయ 
అవ్ర్డ్ 2020’ అయందజేత కార్క్రమయంలో ఆయన 
వర్చివల్ గా ప్రసయంగియంచార్. ఈ సయందర్యంగా 
నాయుడు మాట్ల్డుతూ.. ‘ఉగ్రవ్దయం వలల్ ఏ దేశయం 
స్రక్తయంగా ఉయండద్. ఉగ్రవ్దానినా ప్రోత్సహయంచే 

దేశాలపై కఠినయంగా వ్వహరియంచాలి్సన సమయయం ఆసననామైయంది. ఐరాసలోనూ సయంస్కరణలు చేపట్టిలి్సన 
అవసరయం ఉయంది. ఐరాసలో భారత దీర్ఘకాల ప్రతిపాదన’అయంతరాజెతీయ ఉగ్రవ్దయంపై సమగ్ర సమావేశయం’ను 
ఆమోదియంచాలి. ఉగ్రవ్దానినా పారదోలి, శాయంతిని నెలకొల్పడానికి ప్రపయంచదేశాలు ముఖ్యంగా దక్ణాసియ 
దేశాలు కలిసి రావ్లి’ అని వెయంకయ్ పలుపునిచాచిర్.
అదేవిధయంగా కరోనా వైరస్  గురియంచి మాట్ల్డుతూ.. ‘కరోనా కటటిడిలో వివిధ రయంగాలోల్ని ఫ్యంట్ లైన్  వర్కర్్స  
బాగా పనిచేశారని కొనియడార్. కరోనా వైరస్  కారణయంగా లాక్ డౌన్  పరిసి్థతలు ఏర్పడినప్పటికీ మన 
రైతలు శ్రమియంచి పయంటలను పయండియంచారనానార్. ఈ సయందర్యంగా లాల్ బహదూర్  శాస్త్రికి నివ్ళ్లు 
అరి్పయంచిన వెయంకయ్.. శాస్త్రి భారతదేశయం గరివొయంచదగిన వ్కి్త అని కొనియడార్. రాజనీతిజుఞుడు, గొప్ప 
మానవతా దృక్పథయం ఉననా వ్కి్తగా అభివరి్ణయంచార్.

మత్సయూకారుల జీవితాలోల్ వెలుగు

ఏపీ ప్రజలకు మరో గుడ్ నూ్యస్
స్టమాను్డు రథ చక్లు ఇపు్పడిపు్పడు 
రోడెడ్కు్కతనానాయ. ఇప్పటికే తెలయంగాణ 
రాష్ట్రయంలోకి ఎయంట్రీ ఇచిచిన ఏపీఎస్ ఆరీటిసీ 
బస్్సలు ఇపు్పడు మరో అయంతరాజెతీయ 
బస్్స సరీవొస్లను ప్రారయంభియంచేయంద్కు 
సిదధుమవుతనానార్. కరోనా నేపథ్యంలో 8 
నెలల తరావొత ఏపీ- తమిళనాడు మధ్ బస్్స 
సరీవొస్లు మళ్ల్ ప్రారయంభయం కానునానాయ.

ఏపీ నుయంచి తమిళనాడుకు ఆరీటిసీ సరీవొస్లు 
పునఃప్రారయంభియంచాలని రాష్ట్ర ప్రభుతవొయం 
నిర్ణయయంచియంది. ఈ నెల 25 నుయంచి 
చెనె్నాకి బస్్సలు నడపనుయంది. రాష్ట్రయంలోని 

పలుచోటల్ నుయంచి చెనె్నాకి బస్్సలు తిపా్పలని 
నిర్ణయయంచియంది. ఈ మేరకు తమిళనాడు వెళ్ల్ 
బస్్సలకు రిజరేవొషన్  సద్పాయయం క్డా 
కలి్పయంచినటుల్ ఆరీటిసీ ఈడీ బ్రహామానయందరెడిడ్ 
తెలిపార్.

ఆయంధ్రప్రదేశ్ లోని మత్సయూకార్లకు గుడ్ నూ్స్: ప్రపయంచ మత్సయూకార దినోత్సవయం సయందర్యంగా 
మత్సయూకార్లకు అయంతరాజెతీయ మౌలిక సద్పాయలతో క్డిన బృహత్తర ప్రాజెకుటికు ఏపీ 
సరా్కర్ శ్రీకారయం చుటిటియంది. తొలిదశలో భాగయంగా నెల్ల్ర్ జిలాల్ జువవొలదినెనా, తూర్్ప గోదావరి 
జిలాల్ ఉపా్పడ, గుయంట్ర్ జిలాల్ నిజాయంపటనాయం, కృషా్ణ జిలాల్ మచిల్పటనాయంలో నిరిమాయంచనుననా 
నాలుగు ఫిషయంగ్  హార్రల్కు సీఎయం వైఎస్  జగన్  వర్చివల్  విధానయంలో ఇవ్ళ శయంకుస్ట్థపన 
చేశార్. మరో నాలుగు చోటల్ క్డా ఫిషయంగ్  హార్రల్ నిరామాణ పనులు ప్రారయంభియంచేయంద్కు 
క్డా జగన్ ప్రభుతవొయం ఏరా్పటుల్ చేస్తయంది. అయంతేకాద్, రాష్ట్రయంలో 25 ఆకావొహబ్ ల నిరామాణ 
పనులకు క్డా సీఎయం జగన్  ఇవ్ళ్ శయంకుస్ట్థపన చేశార్. ఈ సయందర్యంగా ముఖ్మయంత్రి 
మాట్ల్డుతూ.. వీటితో పాటు నియోజకవరా్గనికో ఆకావొహబ్  నిరామాణయం చేపడుతనానామని. . 
జనతా బజారల్లో నాణ్మైన రయ్లు, చేపలను అయంద్బాటులోకి తెస్ట్తమని వెలల్డియంచార్. 
పశచిమ గోదావరి జిలాల్లో ఫిషరీస్  విశవొవిదా్లయయం ఏరా్పటుకు ఆరిడ్నెన్్స  తెచాచిమని సీఎయం 
గుర్్తచేశార్.

తెలుగు రాష్ట్రాలోల్ పడిపోత్న్న ఉష్ణోగ్రతలు.. 
తెలుగు రాషా్రాలను చలల్ని గాలులు చుటేటిస్్తనానాయ. రాత్రి సమయయంలో పడిపోతననా ఉష్్ణగ్రతలతో జనయం 
వణికిపోతనానార్. రానుననా 48 గయంటలోల్ రాష్ట్రయంలో చలి గాలులు ఇయంకా పరిగే అవకాశయం ఉయందని విశాఖ 
వ్తావరణ కేయంద్రయం అధికార్లు వెలల్డియంచార్. ఇప్పటికే అనేక ప్రాయంతాలోల్ వ్తావరణయం పడిగా ఉయంట్యంది. 
దీనికి తోడు ఎత్తలో ఈశాన్, తూర్్ప దిశల నుయంచి చలల్టి గాలులు వీస్్తనానాయని తెలిపార్. రాత్రి పూట చలల్టి 
గాలులు రోజు రోజుకు ఎకు్కవ అవుతనానాయని వెలల్డియంచార్. మన్యం ప్రాయంతాలోల్ మయంచు కుర్స్తయందని, 
ఉష్్ణగ్రతలు తకు్కవగా నమోద్ అవుతనానాయని అధికార్లు పేర్కనానార్. శనివ్రయం పాడేర్లో 12.5 డిగ్రీలు, 
ఆరోగ్వరయంలో 16.5, చియంతపలిల్లో 17.5, అరకులో 16.8 డిగ్రీల కనిషటి ఉష్్ణగ్రతలు నమోద్ అయ్య. 
అనేక ప్రాయంతాలోల్ మూడు డిగ్రీల వరకు తకు్కవగా ఉష్్ణగ్రతలు నమోద్ అయ్యని, ఎకు్కవ ప్రాయంతాలు పడిగా 
ఉయంట్యని తెలిపార్.
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గ్రేటర్  పోరు: భారీ బందోబసుతు..
జీహెచ్ ఎయంసీ ఎనినాకలకు రాచకొయండ పరిధిలో 10 వేల మయంది పోల్స్లతో భారీ 
బయందోబస్్త ఏరా్పటు చేశామని రాచకొయండ సీపీ మహేష్ భగవత్ తెలిపార్. రాచకొయండ 
కమిషనరేట్ లోని 13 పోల్స్ సటిషనల్ పరిధిలో ఎనినాకలు జర్గనునానాయని వెలల్డియంచార్. 
1072 స్టధారణ, 512 సమస్తమాక, 53 అతి సమస్తమాక పోలియంగ్ ప్రాయంతాలను 
గురి్తయంచినటుల్ ఆయన పేర్కనానార్. మద్యం, డబు్తో ఓటరల్ను ప్రభావితయం చేయలని 
ప్రయతినాస్త కఠిన చర్లు తప్పవని ఆయన హెచచిరియంచార్. 
29 చెక్ పోస్టి లు, 90 పకెట్్స, 104 వ్హనాలు ఏరా్పటు చేసి నిఘా పటిటిషటియం చేశామని 
పేర్కనానార్. ఆర్ ఫల్యయంగ్  స్ట్కవాడ్ , ఏసీపీ స్ట్థయ అధికారిని నోడల్  అధికారిగా 
నియమియంచామని తెలిపార్. కమిషనరేట్  పరిధిలో 533 నామినేషనుల్ దాఖలయ్యని 
వెలల్డియంచార్. సషల్  మీడియలో దూషణలు, తపు్పడు వ్ర్తలు ప్రచారయం చేస్త చర్లు 
తప్పవనానార్. 353 మయంది ఆయుధాలు డిపాజిట్ చేశారని తెలిపార్. సమస్ట్తమాక 
ప్రాయంతాలోల్ 10 మోయంటెడ్ కెమెరా వ్హనాలతో నిఘా పటిషటియం చేశామని పేర్కనానార్. 
89 మయంది రౌడీషీటరల్ను బైయండోవర్  చేశామని, 140 నాన్  బెయలబుల్  వ్రెయంట్  జారీ 
చేశామని కమిషనర్  పేర్కనానార్.

 హైదరాబాద్ : జీహెచ్ ఎయంసీ ఎనినాకలోల్ టీఆర్ ఎస్ కు ప్రజలు 
బుదిధు చెప్పడయం ఖాయమని బీజేపీ జాతీయ ఓబీసీ మోరాచి 
అధ్క్షుడు లక్షష్మణ్  అనానార్. శనివ్రయం ఆయన మీడియ 
సమావేశయంలో మాట్ల్డుతూ టీఆర్ ఎస్  విడుదల చేసిన 
ప్రగతి నివేదికను ప్రచార నివేదికగా అభివరి్ణయంచార్. ఆ 
నివేదికలో గతకుల రోడుల్, డయంపయంగ్  యర్డ్లు లేవని ఎదే్దవ్ 
చేశార్.
‘‘ కేసీఆర్ , కేటీఆర్ పడవలు తిప్పన బొమమాలు. బోలా్తపడడ్ 
కార్ల్, ఫుడ్ బోర్డ్ ప్రయణయం బొమమాలు లేవు. 2600 బసీ్తలు 
నీట మునిగాయ. హైదరాబాద్ కే 2600 చెర్వులు తీస్కుని 

వచిచిన ఖా్తి హరీశ్ రావుది. కలవొకుయంటల్ కుటుయంబ ప్రగతి తప్పతే ప్రజల ప్రగతి లేద్. అసలు ప్రగతిని డిసయంబర్ 4న 
ప్రజలు చూపస్ట్తర్. హైదరాబాద్ ప్రజలు పనునాలు కడితే మీర్ గతకుల రోడుల్, పడవలు ఇస్్తనానార్. విశవొనగరానినా 
భ్రషుటి పటిటియంచారని’’ లక్షష్మణ్  ద్య్బట్టిర్. డ్రగ్ మాఫియను కటటిడి లేద్. మద్యం అమమాకాలకు అరధురాత్రి 
వరకు అనుమతలిచాచిర్ డ్రగ్ కలచిర్ తో అనేక మయంది అమామాయలు బలవుతనానార్. ప్రజారవ్ణాను నిరీవొర్యం 
చేశార్. కారిమాకులు ఆతహత్లు చేస్కునానా పటటిడయం లేద్. టీఆర్ఎస్ అయంటే తెలయంగాణ రియల్ ఎసటిట్ సమితి 
గా మారాచిర్.  నగరయంలో యువత ఉపాధి ని నిరీవొర్యం చేశార్. చారిజెషీట్ లో టీఆర్ఎస్ అవినీతి ని బటటిబయలు 
చేస్ట్తమని’’ తెలిపార్. రానుననా రోజులోల్ అనేక మయంది ప్రముఖులు, ఉద్మకార్లను బీజేపీ గొడుగు కియందకు 
తెస్ట్తమని  పేర్కనానార్. ‘టీఆర్ఎస్ లో కేకే అధ్క్షుడు అవుతాడా.. కనీసయం వరి్కయంగ్ ప్రెసిడెయంట్ అవుతావ్’ అయంట్ 
లక్షష్మణ్  ఎదే్దవ్ చేశార్.

ప్రగతి నివేదిక కాద్.. ప్రచార నివేదిక..

గత గ్రేటర్ ఎనినాకలోల్ అనీనా తానై టీఆర్ఎస్ ను 
గెలిపయంచిన కేటీఆర్.. ఈస్టరి ఎనినాకలోల్ క్డా 
గెలుపు బాధ్తను తన భుజాలపై వేస్కునానార్. 
అనినాతానై పారీటి శ్రేణులను ఎనినాకలకు సమాయత్తయం 
చేస్్తనానార్. ఇయంద్లో భాగయంగా జయంటనగరాలోల్ 
విస్తృతయంగా పారీటి అభ్ర్్థలినా గెలిపయంచడయంకోసయం 
స్డిగాలి ప్రచారయం నిరవొహస్్తనానార్. ఈ క్రమయంలో 
ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు జీహెచ్ ఎయంసీ పరిధిలోని 
20 నియోజకవరా్గలోల్ మయంత్రి కేటీఆర్  రోడ్ ష్లు 
నిరవొహయంచేయంద్కు ఏరా్పటుల్ చేస్కునానార్. 
శనివ్రయం కుత్లాల్పూర్  నియోజకవర్గయంలో 
రోడ్  ష్తో కేటీఆర్ ఎనినాకల ప్రచారానినా ఆయన 
ప్రారయంభియంచిన సయంగతి తెలిసియందే. అనయంతరయం 
క్కట్ పలిల్లో ప్రచారయం నిరవొహయంచి.. స్టయయంత్యం 
5 గయంటలకు ఓల్డ్  అలాల్పూర్  చౌరస్ట్త, చితా్తరమమా 
తలిల్ చౌరస్ట్త, రాత్రి 7గయంటలకు ఐడీపీఎల్  
చౌరస్ట్త, 8 గయంటలకు స్టగర్  హటల్ లో 
జయంక్షన్ లో ప్రచారయం నిరవొహయంచార్. ఆదివ్రయం 
మయంత్రి కేటీఆర్  ఖైరతాబాద్, జూబీల్హల్్స  

నియోజకవరా్గలోల్ ప్రచారయం నిరవొహయంచనునానార్. 
ఖైరతాబాద్  నియోజకవర్గయం : జహీరానగర్ 
చౌరస్ట్తలో స్టయయంత్యం 4 గయంటలకు, ఖైరతాబాద్  
లైబ్రరీ చౌరస్ట్తలో 5 గయంటలకు రోడుడ్ష్లో కేటీఆర్ 
పాల్్గయంట్ర్. జూబీల్హల్్స నియోజకవర్గయం : 
శ్రీరామ్ నగర్ చౌరస్ట్తలో స్టయయంత్యం 6 గయంటల 
30 నిమిషాలకు.. యూసఫ్ గూడ చెక్ పోస్టి 
చౌరస్ట్తలో రాత్రి 7:30 గయంటలకు మయంత్రి కేటీఆర్  
రోడుడ్ ష్ నిరవొహస్ట్తర్ .

జీహెచ్ఎంసీ ఎని్నకలోల్ గెలుప్ బాధ్యత భుజాలపై వేసుకున్న కేటీఆర్బీజేపీలోకి టీఆర్ ఎస్  కీలక నేత!
హైదరాబాద్  : గ్రేటర్  హైదరాబాద్  ముని్సపల్  కార్పరేషన్  (జీహెచ్ ఎయంసీ) ఎనినాకల వేళ 
తెలయంగాణలో రాజకీయలు శరవేగయంగా మారిపోతనానాయ. ప్రధాన పారీటిలనీనా ప్రచారయంపై 
దృషటి పడుతూనే.. మరోవైపు ఇతర పారీటిలలో పేర్ననా నేతలకు గాలయంవేస పనిలో పడాడ్య. 
ముఖ్యంగా బీజేపీ ఈ విషయయంలో కాస్త దూకుడుగా వ్వహరిస్తయంది. టీఆర్ ఎస్ , కాయంగ్రెస్  
పారీటిలోని అసయంతృపు్తలను తమ పారీటిలో చేర్చికొని  ప్రత్ర్్థలను దెబ్కొట్టిలనే వ్్హయంతో 
ముయంద్కెళ్తయంది. ఇప్పటికే పలువుర్ టీఆర్ ఎస్ , కాయంగ్రెస్  నేతలను పారీటిలోకి చేర్చికొని టికెట్  
ఇచిచియంది.
ఇయంతటితో ఆగకుయండా పారీటిని మరియంత బలోపేతయం చేసయంద్కు ఇతర పారీటిలోల్ని బడా ల్డరల్కు 
గాలయం వేస పనిలో పడియంది. ఇప్పటికే కాయంగ్రెస్  సీనియర్  నేత , మాజీ కేయంద్ర మయంతి సరేవొ 
సత్నారాయణ, చేవెళల్ మాజీ ఎయంపీ కొయండ విశ్వొశవొర్  రెడిడ్తో మయంతనాలు జరిపన బీజేపీ నేతలు.. 
తాజాగా తెలయంగాణ శాసనమయండలి మాజీ చైరెమాన్, టీఆర్ ఎస్  సీనియర్  నేత స్టవొమిగౌడ్ ని 
పారీటిలోకి తీస్కొచుచియంద్కు ప్రయతానాలు చేస్్తనానార్. 
శనివ్రయం స్టయయంత్యం తెలయంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్క్షుడు బయండి సయంజయ్, బీజేపీ ఓబీసీ మోరాచి 
జాతీయ అధ్క్షుడు లక్షష్మణ్, కేయంద్ర మయంత్రి కిషన్ రెడిడ్ సమావేశమయ్ర్. ఈ సయందర్యంగా 
స్టవొమిగౌడ్ ను పారీటిలోకి ఆహావొనియంచినటుల్ తెలుస్తయంది. అయతే స్టవొమి గౌడ్  మాత్యం పారీటి 
మార్్పపై కాల్రిటీ ఇవవొలేద్. ‘పారీటి మారితే చెపే్ప మార్తా.బీజేపీ నేతలతో కేవలయం ఆతీమాయ 
కలయక మాత్మే. సనాహతలను కలిశాను. అది క్డా తపే్పనా’ అయంట్ నరమాగర్ వ్్ఖ్లు 
చేశార్.

అయతే బీజేపీ నేతలు మాత్యం స్టవొమిగౌడ్  
తమ పారీటిలో చేరబోతననాటుల్ పరోక్షయంగా 
చెబుతనానార్. భేటీ అనయంతరయం లక్షష్మణ్  
మీడియతో మాట్ల్డుతూ.. బీజేపీతో 
కలిసి రావడానికి చాలా మయంది సిదధుయంగా 
ఉనానారని చెపా్పర్. స్టవొమిగౌడ్ తో తమది 
సనాహపూరవొక భేటీ అయంటునే.. ఏదైనా 
ఉయంటే భవిష్త్తలో చెపా్తమని స్టవొమిగౌడ్  
చేరికను పరోక్షయంగా అయంగీకరియంచార్. 

ఇక బయండి సయంజయ్  మాట్ల్డుతూ.. స్టవొమిగౌడ్ కు టీఆర్ ఎస్ లో అనా్యయం జరిగియందనానార్. 
స్టవొమిగౌడ్  హయంద్తవొ భావ్జాలయం ఉననావ్కి్త అయంట్ ప్రశయంసియంచార్. భవిష్త్తలో అనేకమయంది 
పారీటిలోకి వస్ట్తరని, అయందరికి కలుపుకొని పారీటిని మరియంత బలేపేతయం చేస్ట్తమని పేర్కనానార్.

గ్రేటర్  హైదరాబాద్ ఎనినాకలోల్ నామినేషనల్ పరిశీలన 
పూర్తయయంది. వివిధ పారీటిలకు చెయందిన మొత్తయం 
1,893 మయంది అభ్ర్్థలు నామినేషనుల్ దాఖలు 
చేశార్. వీటిలో 68 నామినేషనల్ను రిటరినాయంగ్  
అధికార్లు తిరస్కరియంచార్. దీయంతో బీజేపీ 539, 
టీఆర్ఎస్ 527, కాయంగ్రెస్  348, టీడీపీ 202, 
ఎయంఐఎయం 72, సీపీఐ 22, సీపీఎయం 19, గురి్తయంపు 
పయందిన ఇతర పారీటిల నుయంచి 143, సవొతయంత్ 

అభ్ర్్థలు 613 నామినేషనుల్ సక్రమయంగా ఉననాటుల్ అధికారవరా్గలు వెలల్డియంచాయ. రేపు 
మధా్హనాయం 3 గయంటల వరకు నామినేషనల్ను ఉపసయంహరణకు గడువుయంది. అనయంతరయం బరిలో 
ఉననా అభ్ర్్థల తది జాబితాను రాష్ట్ర ఎనినాకల సయంఘయం ప్రకటియంచనుయంది.

 గ్రేటర్  హైదరాబాద్ పోరులో 68 నామినేషనుల్ తిరస్కరణ.. 
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‘రాయుడి్న ఎంపిక చేయకపోవడం మా తప్పు’
నూ్ఢిల్ల్: గతేడాది జరిగిన వనేడ్ 
వరల్డ్ కప్ లో అయంబటి రాయుడుకు 
చోటు ఇవవొకపోవడయం తాము 
చేసిన తప్పదాలోల్ ఒకటని అపు్పడు 
సలక్షన్  కమిటీలో సభు్డిగా ఉననా 
దేవ్యంగ్  గాయంధీ పేర్కనానార్. గత 
సపటియంబర్ లో తన పదవీ కాలయం 
ముగిసిన తరావొత తొలిస్టరి వరల్డ్ కప్  
సలక్షన్ పై పదవి విపా్పడు. ఆస్రాలియ 

పర్టనకు స్ర్కుమార్  యదవ్ ను ఎయంపక చేయకపోవడయంపై ఇప్పటికే వర్స చరచిలు 
కొనస్టగుతయండగా, అయంబటి రాయుడినా వరల్డ్ కప్ కు ఎయంపక చేయకపోవడానినా తమ 
తప్పదయంగానే దేవ్యంగ్  గాయంధీ పేర్కనానార్. ‘ అవును.. అది మా తప్పదమే. తపు్ప జరిగియంది. 
కానీ మేము క్డా మనుషులమే. ఏది సరైన కాయంబినేషన్  అనే విషయయంలోనే పరపాటు 
చేశాయం. ఆ కోణయంలోనే ఆలోచియంచాయం. ఆ తరావొత చేసిన పరపాటు తెలుస్కునానాయం .  భారత 
జటుటి సమీస్ లోనే నిష్కరిమియంచియంది. ఇక్కడ రాయుడు లేని లోటు కనిపయంచియంది. కేవలయం ఒక్క 
మా్చ్ తో టీమియండియ అప్పటివర క్ ఆడియంది అయంతా పోయయంది. సమీస్  తప్పతే మిగతా 
ట్రీనా అయంతా భారత్  బాగా ఆడియంది. ఇక్కడ రాయుడు కోపానినా నేను అరధుయం చేస్కోగలను. 
అతని రియక్షన్ ను సమరి్థయంచక తప్పద్. ఎవరైనా అలానే రియక్టి  అవుతార్’ అని దేవ్యంగ్  
గాయంధీ తెలిపార్. ఆ సమయయంలో రాయుడినా పక్కకు పటటిడయంతో పద్ద వివ్దమే చెలరేగియంది. 
రాయుడు స్ట్థనయంలో విజయ్  శయంకర్ కు చోటివవొడమే కాకుయండా అతనొక త్రీడీ పేల్యర్  అని 
అప్పటి చీఫ్  సలకటిర్  ఎయంఎస్ కే ప్రస్టద్  విశ్ల్షయంచాడు. దీనికి చిర్రెత్తకొచిచిన అయంబటి రాయుడు.. 
వరల్డ్  కప్  మా్చ్ లు చూడట్నికి తాను త్రీడీ కళల్దా్దలను ఆరడ్ర్  చేశానయంట్ సటైర్  వేశాడు. 
దాయంతో వివ్దయం మరియంత పద్దదైయంది. విజయ్  శయంకర్  గాయయం కారణయంగా సవొదేశానికి 
వచేచిసినా రాయుడుకు పలుపు రాలేద్. అతని స్ట్థనయంలో రిషభ్  పయంత్ ను ఇయంగల్యండ్ కు 
పలిపయంచార్. ఇది రాయుడికి మరియంత ఆగ్రహయం తెప్పయంచియంది. ఆ క్రమయంలోనే అయంతరాజెతీయ 
క్రికెట్ కు రాయుడు వీడో్కలు చెప్పడయం,  మళ్ల్ నాటకీయ పరిణామాల మధ్ తన నిర్ణయనినా 
ఉపసయంహరియంచుకోవడయం జరిగియంది.

అసలం జరుగుతోంది. నా విషయంలో ఎంద్కింత 
ద్మారం రేగందో అర్ం కావడం లద్..

ఐపీఎల్-13 సీజన్ లో 
గాయపడడ్ ముయంబై ఇయండియన్్స 
స్టరథి, టీమియండియ స్టటిర్ 
బా్ట్్స మన్ రోహత్  శరమా 
పేల్ ఆఫ్్స కు ముయంద్ కొనినా 
మా్చ్ లకు దూరమయ్డు. 
ఆ తరావొత కోలుకుని 
ఆస్రాలియతో జర్గనుననా 
టెస్టి  సిరీస్  ఆడేయంద్కు 
సననాదధుమ వుతనానాడు. 
ప్రస్్తతయం బెయంగళ్ర్లోని 

ఎన్ సీఏలో శక్షణా తీస్కుయంటునానాడు.

టీమియండియ అభిమానులతోపాటు మాజీ, సహ క్రికెటరల్ చాలా ప్రశనాలు 
గుప్పయంచార్. ఎవరికి ఇషటియం వచిచినటుల్ వ్ళ్ల్ ఓ నిర్ణయనికి వచేచిసి పలు రకాలుగా 
మాట్ల్డుకుయంటునానార్. ఇటీవల ఓ ఇయంటరూవొయూలో పాల్్గననా రోహత్.. వీటనినాయంటికి 
ఒక్కమాటలో సమాధానమిచాచిడు.
అసలేయం జర్గుతయందనే విషయయంపై నాకు స్పషటిత లేద్. ప్రజలు ఏమనుకుయంటునానారో 
క్డా తెలియద్. అయతే, నేనొక విషయయం చెప్పదలుచికునానాను. నేను నిరయంతరయం 
బీసీసీఐ, మయంబై ఇయండియన్్స తో చరచిలు జర్పుతనానాను. ల్గ్  దశలో గాయపడిన 
తరావొత మళ్ల్ మైదానయంలో అడుగుపడతానని మా జటుటికు చెపా్పను. ఇపు్పడు తొడ 
కయండరాల గాయయం నుయంచి కోలుకునానాను. అలాగే టెస్టి సిరీస్  ఆడకముయందే పూరి్త 
ఫిట్ నెస్  స్టధిస్ట్తననే నమమాకయం కలగాలి. ఎయంద్కయంటే ఏ విషయయంలోనూ ననునా వేలెతి్త 
చూపద్దని అనుకుయంటునానాను. తన గాయయం మరీ పద్దదేమీ కాదని, ఆసీస్ ట్ర్ లో 
ఆడేయంద్కు సిదధుయంగా ఉనానానని పేర్కనానాడు. అయతే, నా విషయయంలో ఎయంద్కియంత 
ద్మారయం రేగియందో అర్థయం కావడయం లేద్ అని ఆయందోళన వ్క్తయం చేశాడు హట్ మా్న్ 
రోహత్  శరమా.

యువ కులినా బానిసలుగా మార్స్్త అదొక 
వ్సనయంలా మారేచిస్్తననా ఆన్ లైన్ బెటిటియంగ్ 
గేముల ఆటకటిటిస్్తనానాయ ఆయ రాషా్రాలు. ఈ 
కోవలోకి తాజాగా తమిళనాడు సరా్కర్ క్డా 
చేరియంది. ఇటీవల ఈ బెటిటియంగుల కారణయంగా 
నషటిపోయన యువకులు ఆతమాహత్లకు 
పాల్పడుతననా ఘటనలు ప్రతిపదికగా 

తీస్కుని తమిళనాడు ప్రభుతవొయం ఈ మేరకు స్పయందియంచియంది. బెటిటియంగులు ఉయండే ఆన్ లైన్ 
గేములను నిషేధిస్్త ఆరిడ్నెన్్స తీస్కొచిచియంది. ఇకపై, ఈ ఆదేశాలను ధిక్కరియంచే వ్రికి 
జరిమానాతోపాటు రెయండేళల్ జైలుశక్ష క్డా విధియంచనుననాటుటి ప్రభుతవొయం హెచచిరియంచియంది. 
రాష్ట్ర ప్రభుతవొ ప్రతిపాదనపై గవరనార్ బనవొర్ లాల్ పురోహత్ ఆరిడ్నెన్్స జారీ చేశార్. 
కయంపూ్ర్ కానీ, మరే ఇతర కమూ్నికేషన్ పరికరానినా కాని ఉపయోగియంచి ఆన్ లైన్ లో 
పయందెయం కాయడానినా నిషేధిస్్తననాటుటి ఆరిడ్నెన్్స లో పేర్కనానార్. ఆన్ లైన్ గేమ్ ఆడుతూ 
దొరికితే రూ. 5వేల జరిమానా, ఆర్ నెలల జైలు శక్ష, గేమియంగ్ హౌస్ నిరావొహకులకు 
రెయండేళల్ జైలు శక్ష, రూ. 10 వేల జరిమానా విధియంచనునానార్. కాగా, ఇటీవలే ఆయంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతవొయం క్డా ఆన్ లైన్ గేమియంగును నిషేధియంచిన సయంగతి తెలిసియందే.

ఆన్ లైన్ బెటిట్ంగ్ గేములు నిషేధిసూతు 
తమిళనాడు సరా్కరు ఆరిడినెన్్స

సిరాజ్  వ్యకితుతావొనికి సల్ం: దాదా
టీమ్ ఇయండియ పేసర్  మహమమాద్  సిరాజ్  వ్కి్తతావొనినా, 
అయంకితభావ్నినా బీసీసీఐ అధ్క్షుడు సౌరవ్  గయంగూల్ 
కొనియడాడు. ఊపరితిత్తల వ్్ధితో సిరాజ్  తయండ్రి 
గౌస్  శుక్రవ్రయం మృతిచెయందగా.. ఆస్రాలియ సిరీస్  
కోసయం సిదధుమవుతననా అతడు కావొరయంటైన్  నిబయంధనల 
కారణయంగా సవొదేశానికి తిరిగి రాలేకపోయడు. ఈ 
అయంశయంపై బీసీసీఐ అతడితో చరచిలు జరిపయందని 
బోర్డ్ కార్దరిశి జై షా శనివ్రయం తెలిపాడు. ‘తయండ్రిని 
చివరిస్టరి చూస్కోవడయం కనానా జాతీయ జటుటికు ఆడటమే తన కర్తవ్మని సిరాజ్  
పేర్కనానాడు. కిల్షటి పరిసి్థతలోల్ అతడికి మా మద్దత ఉయంటుయంది’ అని షా అనానాడు. తయండ్రి 
చివరి చూపునకు దూరమైన సిరాజ్ .. ఆసీస్  పర్టనలో సతా్తచాటుతాడని గయంగూల్ 
ఆశాభావయం వ్క్తయం చేశాడు. ‘ఈ లోటు భరీ్త చేయడయం కషటియం. ఇలాయంటి కిల్షటిమైన పరిసి్థతలోల్ 
సిరాజ్  మనోధైర్యంతో ఉయండాలి. ఆసీస్  పర్టనలో అతడు రాణిస్ట్తడని ఆశస్్తనానా’ అని 
దాదా టీవొట్  చేశాడు.
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