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రోజురోజుకూ పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు..   
ఢిల్లీలో చలి పంజా విసురుతంది. ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకూ పడిపోతున్నాయి. తాజాగా 7 డిగ్రీలకు 
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు దిగజరాయి. గత 17 ఏళలీలో నమోదు కాని ఉష్ణోగ్రతలు ఈ నవంబర్ లో 
నమోదవుతున్నాయి. చలి పులిత ఢిల్లీ వాసులు గజగజ వణుకుతున్నారు. జన్లు బయటకు 
రావాలంటేనే జంకే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వరుసగా రండోరోజు చలలీగాలులు వీసు్తండడంత 
ఉత్తరభారతంలో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పడిపోయానని వాతావరణ శాఖ తెలిపంది.
ఆదివారం ఉదయం 6.9 డిగ్రీల సెలిసియస్ కు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. చివరిసారి 2003, 
నవంబర్ లో అత్యల్ంగా 6.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదంది. మరోవైపు రాజధానిలో కాలుష్యం కూడా 
పెరిగిపోతూనే ఉంది. గాలి న్ణ్యతను సూచించే ఎయిర్ కావాలిటీ ఇండెక్సి ఆదివారం 259గా నమోదంది.
డిసెంబర్  నెలలోనే ఈ సాథియిలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడం ఢిల్లీ ఇపు్డే చూస్తంది. డే టంపరేచర్  12.2 
డిగ్రీలకు పడిపోయింది. ఆదివారం ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పడిపోయాయి. గ్రేటర్  నొయిడా, గజియాబాద్  
ఏరియాలోలీ పది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదంది.

భారత్ బోర్డర్ లో పాక్  పన్్నగం. న్గోట్రా టెర్రరిస్టులు ఇదే సొరంగాన్్న ఉపయోగంచారు.. ‘జన జీవన్ మిషన్’ : గ్రామీణుల ఇళ్ళకు కొళాయిల ద్వారా నీరు సరఫరా
దేశవా్యప్తంగా గ్రామీణ నీటి సరఫరా ప్రాజెకుటులు సవాయం సమృద్ధ 
గ్రామాలు, సవాయం సమృద్ధ భారత దేశం కోసం జరుగుతుననా కృషికి 
దోహదపడుతున్నాయని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. గ్రామాలోలీ 
మంచినీటి సరఫరా వలలీ గ్రామీణ మహిళల జీవితాలు, పేదల ఆరోగ్యం 
మెరుగుపడుతున్నాయని మోదీ చెప్్రు. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మీరాజాపూర్, 
సన్ భద్ర జిల్లీలోలీ గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా ప్రాజెకుటులకు శంకుసాథిపన 
చేస్న అనంతరం మోదీ మాట్లీడుతూ.. ‘జన జీవన్ మిషన్’ పథకం క్ంద 
గ్రామీణుల ఇళ్ళకు కొళాయిల ద్వారా నీరు సరఫరా అవుతందని, దీనివలలీ 

మన అమ్మలు, అక్కచెల్లీళ్ళ జీవితాలు సుఖవంతమవుతున్నాయని చెప్్రు.
దీని ప్రధాన ప్రయోజనం పేదల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమేనన్నారు. మలిన్లు నిండిన నీటి వలలీ అనేక 
రోగాలు వసా్తయని, సురక్షిత నీటి సరఫరా కారణంగా ఈ రోగాలు తగుగుతున్నాయని మోదీ చెప్్రు. 
గిరిజన గ్రామాల ప్రజల జీవన శైలికి అనుగుణంగా ఇళలీను నిరి్మంచుకునేందుకు అవకాశం కలి్ంచినట్లీ 
తెలిప్రు. గ్రామాలను అభివృది్ధ చేసుకునేందుకు తగిన నిరణోయాలు తీసుకునే స్వాచ్ఛను గ్రామసు్తలకే 
కలి్స్్త, గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మవిశావాసం పెరుగుతుందని మోదీ అన్నారు.

42 ఏళ్ల క్రితం చెన్్నలో చోరీ.. లండన్ లో దొరికాయి!
 42 సంవతసిరాల క్తం దంగిలించబడిన మూడు 

విగ్రహాలు తిరిగి ఆలయానికి చేరాయి. వివరాలోలీకెళ్్త.. 
తమిళన్డులోని న్గపటనాం జిల్లీ అనంతమంగళంలో 
ఉననా పురాతన రాజగోప్ల సావామి ఆలయంలో 42 
సంవతసిరాల క్తం దంగిలించబడిన మూడు విగ్రహాలు 
తిరిగి ఆలయానికి చేరినట్లీ ఆలయ అధికారులు 
తెలిప్రు. లండన్ లో సావాధీనం చేసుకుననా ఈ  విగ్రహాలు 
చెనె్నా నుంచి శనివారం ఆలయానికి చేరుకున్నాయి. 
1978లో, 15 వ శతాబ్దపు ఈ ఆలయానికి చెందిన 
రాముడు, సీత, లక్ష్మణ, హనుమంతుడి విగ్రహాలు 

దంగిలించబడాడాయి. ఆ రోజులోలీ పోరయార్ పోల్సులు కేసు నమోదు చేస్, ముగుగురిని అరసుటు చేశారు. అయితే 
విగ్రహాలను గురి్తంచలేకపోయారు.    కాగా.. అంతరాజాతీయ మార్కట్ లో కళాఖండాల వా్యప్రానినా పర్యవేక్షించే 
స్ంగపూర్ కేంద్రంగా పనిచేసు్తననా సవాచ్ఛంద సంసథి నుంచి వచిచిన సమాచారం మేరకు దంగిలించబడిన న్లుగు 
విగ్రహాలలో మూడు విగ్రహాలను సావాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది సెపెటుంబర్ లో లండన్ లోని ఒక పురాతన 
వసు్తవులను స్కరించే వ్యకి్త వద్ద నుంచి వీటిని సావాధీనం చేసుకుననాట్లీ అధికారులు తెలిప్రు. కాగా... శుక్రవారం 
ముఖ్యమంత్రి పళనిసావామి చెనె్నాలోని విగ్రహాలను పరిశీలించి.. వాటిని అధికారికంగా ఆలయ కార్యనిరావాహక 
అధికారి శంకరేశవారికి అప్గించారు.

బోరడార్  ప్క్  పన్నాగం మరోసారి బయటపడింది. 
సాంబా సెకాటుర్ లో ప్క్  ప్రేరేపత ఉగ్రవాదులు 
ఉపయోగిసు్తననా సొరంగానినా బీఎస్ ఎఫ్  జవానులీ 
కనిపెట్టురు. న్గోట్రా ఎన్ కంటర్ లో హతమైన 
నలుగురు ఉగ్రవాదులు కూడా ఇదే టనెనాల్  నుంచి 
భారత్  లోకి చొరబడినట్టు గురి్తంచారు. జేషే 
మహ్మద్  ఉగ్రవాదులు ప్క్  సైన్యం సహకారంత 
సరిహదు్దలోలీ చొరబడాడారు. 150 మీటరలీ పొడవైన 
టనె్ల్ ను బీఎస్ ఎఫ్  గురి్తంచింది. ప్క్  సైన్యమే 

ఈ టనె్ల్ ను నిరి్మంచినట్టు అనుమానిసు్తన్నారు.
ప్క్  నుంచి ఈ సొరంగమారగుం నుంచే ఉగ్రవాదులు కశీ్మర్  లోకి చొరబడినట్టు గురి్తంచారు. కశీ్మర్ లో 
నవంబర్  28 నుంచి ప్రారంభమయ్్య డిస్్రిక్  డెవలప్ మెంట్  కనిసిల్  ఎనినాకలను అడుడాకోవడానికే ఉగ్రవాదులు 
కుట్రలు చేసు్తనట్టు గురి్తంచారు. ఎల్ వోసీ దగగుర గత కొది్దరోజులుగా చాల్ టనె్ల్సి  బయటపడుతున్నాయి. 
టనెనాల్ లో లభించిన స్మెంట్  బసా్తలపై స్షటుంగా మేడ్  ఇన్  ప్కిసా్తన్  అని రాస్ ఉంది.
ప్క్  కుట్రలను ఎప్టికపు్డు తిప్కొడుతున్నామని తెలిప్రు జము్మకశీ్మర్  డీజీపీ దల్బీర్ స్ంగ్ . టనెనాల్  
బయటపడడా ప్రాంతానినా ఆయన పరిశీలించారు. ఉగ్రవాదుల చొరబాట్ కోసమే ఈ సొరంగమారాగునినా ప్క్  
నిరి్మంచిందన్నారు.

కోవిడ్ –19 చికితసికు ఉపయోగపడే 
ఓ మారాగునినా తెలంగాణకు చెందిన 
సైంటిస్టు  డాకటుర్  తిరుమల దేవి 
కనెనాగంటి కనుగొన్నారు. ఈమె 
అమెరికాలోని సెయింట్  జూడ్  
రీసెర్చి  ఆస్త్రిలో గత 13 ఏళ్లీగా 
పని చేసు్తన్నారు. ఈమె పరిశోధనకు 
సంబంధించిన వివరాలు సెల్  
జరనాల్ లో ప్రచురితమయా్యయి. 
కోవిడ్ –19 సకిన తరావాత 
శరీరంలోని వివిధ అవయవాలు 

వైరస్  వలలీ దెబబీ తింట్ననా సంగతి తెలిస్ందే. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ అవయవాలను దెబబీతీసు్తననా 
మూల్లపై ఆమె పరిశోధనలు చేశారు.  
ఇందులో ప్రతే్యకించి వైరస్  కారణంగా కొనినా కణాలు మరణిసు్తన్నాయని కనుగొన్నారు. ఈ 
కణాల మరణం వలలీ ఇతర అవయవాలు దెబబీ తింట్న్నాయని ఆమె గురి్తంచారు. కణాల 
మరణానికి కారణమవుతుననా సైటోకైనిన్ లను సైతం ఆమె గురి్తంచగలిగారు. ఈ పరిశోధన 
వలలీ నిరీణోత సమస్యకు కచిచితమైన సమాధానం కనుగొనవచచిని ఆమె అభిప్రాయపడాడారు. ఇతర 
వా్యధుల చికితసికూ ఈ పరిశోధన ఉపయోగపడుతుందన్నారు.

కరోన్ చికిత్సకు మార్ం కనుగొన్న తెలుగు సంటిస్టు  

ఇప్పుడొచ్చే కోవిడ్ స్న్మీనే: ఉద్ధవ్ థాకరే
ముంబై: కోవిడ్-19 రండవ దశ ప్రారంభమైతే 
ద్ని ప్రభావం సున్మీని తలపంచొచచిని మహారాష్ట్ర 
ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే అన్నారు. రాష్ట్రంలో 
కోవిడ్ ప్రభావంపై ఆదివారం అధికారులత సమీక్ 
నిరవాహించిన అనంతరం ఆయన మీడియాత 
మాట్లీడుతూ ఈ విధంగా వా్యఖ్్యనించారు. ‘’మనం 
గతంలో విన్యక చవితి, దసరా, దీప్వళి ల్ంటి 
అనేక పండుగలు ప్రమాదంతనే చేసుకున్నాం. 
అయితే రాష్ట్ర ప్రజలు కోవిడ్ నియమాళను ప్టిసూ్త 
ప్రభుతావానికి సహకరిసూ్త వచాచిరు. అందుకే కోవిడ్ ను 
అదుపులో ఉంచగలిగాం’’ అని ఉద్ధవ్ అన్నారు.
ఇంకా ఆయన మాట్లీడుతూ ‘’అయితే ఒక్క విషయంలో 
నేను అసంతృప్తత ఉన్నాను. దీప్వళి తరావాత మళ్లీ 
జనసంచారం రదీ్ద అవుతుందని నేను ముందుగానే 
చెప్్ను. కోవిడ్ అయిపోయిందని అసలు అనుకోవదు్ద. 
ఇప్టికీ చాల్ మంది మాసు్కలు పెట్టుకోవటేలీదు. 

నిరలీక్ష్ంగా అససిలు ఉండవదు్ద. పశ్చిమ దేశాలను 
చూడండి.
రండవ, మూడవ దశలోలీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 
అల్ంటిది ప్రారంభమవ్వాచుచి. అదే వస్్త సున్మీని 
తలపసు్తందేమో. మహారాష్ట్రలో 12 కోటలీ మంది జన్భా 
ఉన్నారు. ఇంత మందిని ప్రభుతవాం అదుపు చేయలేదు. 
ఎవరికి వారు సీవాయ నియంత్రణ ప్టించాలి’’ అని 
అన్నారు.

24,25 తేదీలో్ల భారీ వరాషాలు - హైదరాబాద్ : ఆగ్నాయ బంగాళాఖ్తంలో ఏర్డిన ఉపరితల ఆవర్తన 
ప్రభావంత దక్షిణ మధ్య బంగాళాఖ్తంలో శనివారం అల్పీడనం ఏర్డింది. ఇది రాగల 48 గంటలోలీ నైరుతి 
బంగాళాఖ్తంలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం (ఐఎండీ) వెలలీడించింది. ఇది 
క్రమంగా పశ్చిమ వాయువ్య దిశ వైపు కదులుతూ దక్షిణ తమిళన్డు తీరం వైపుగా ప్రయాణించి ఈ నెల 25న 
తమిళన్డు-పుదుచేచిరి తీర ప్రాంతానికి చేరనుందని ఐఎండీ తెలిపంది. అల్పీడనం ప్రభావంత ఈ నెల 24, 25 
తేదీలోలీ దక్షిణ కోసా్త, రాయలసీమలోలీ అక్కడక్కడా భారీ వరాషాలు పడే సూచనలున్నాయని, దక్షిణ కోసా్త తీరం వెంబడి 
గంటకు 55 నుంచి గరిషటుంగా 75 కి.మీ. వేగంత గాలులు వీసా్తయని ఐఎండీ అధికారులు తెలిప్రు. ఇటీవలే రండు 
తెలుగు రాష్ట్రిలోలీ కురిస్న భారీ వరాషాలకు తీవ్ర నషటుం చేకూరింది. హైదరాబాద్  నగరం చిగురుట్కుల వణికిపోయింది.
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యువసామ్రాట్ .. వివాద్లకు తావులేన్ హీరో

న్గశౌర్య సరసన
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‘దంగ ల్’ స్నిమాత ప ద హారేళలీ కే ప్రేక్ కుల కు ద గగు రైన న టి జైరా వ సీమ్. 
అయితే ఇండ సీ్రిలో అడుగు పెటిటున రండేళలీ కే స్నిమాల కు సవా స్్త ప లుకుతూ 
గ తేడాది అభిమానుల కు ష్టకిచాచిరు. జాతీయ అవారుడా పొందిన  జైరా 
చివ రిసారిగా ప్రియాంక చోప్రా న టించిన ‘ది సె్్క ఈజ్ పంక్’ స్నిమాలో 
క నిపంచారు. తాజాగా ఆమె మ రోసారి అభిమానులకు ష్టకిచాచిరు. 
సష ల్ మీడియాలో త న ఫొటోలు తొల గించాలననా  న టి విననా పంత  ఆమె 
అభిమానుల హృద యం మ రోసారి ముక్క లంది. ‘అంద రికీ హాయ్ !! న్ 
మీద ప్రేమాభిమాన్లు కురిపంచి, స పోర్టు చేస్న  ప్ర తి ఒక్క రికీ కృత జ్ఞ తలు. 
మీరంతా న్కో సాయం చేసా్తర ని ఆశ్సు్తన్నాను. ద యచేస్ సష ల్ మీడియా 
అకంటలీ నుంచి న్ ఫొటోలు తొల గించండి. అల్గ్ ఫ్్యన్ పేజీల కు కూడా ఇదే 
చెప్ండి. ఇంట రనాట్ నుంచి న్ ఫొటోల ను తొల గించ డం ఎల్గో అసాధ్యం. 
కాబ టిటు ఇక పై న్ ఫొటోలు ఏవీ షేర్ చేయ కండి. అనినాంటోలీ మ ద్ద తుగా 
నిలిచిన మీరు ఈ విష యంలో కూడా న్కు స పోర్టు చేసా్తర ని భావిసు్తన్నా. 

న్ జీవితంలో ఒక  కొత్త అధా్యయం ప్రారంభించ బోతున్నా. మీరు చేస్ సాయం వ లలీ న్కు ప్ర యోజ నం 
ద కు్కతుంది’ అని జైరా వ సీం అభ్య రిథించారు. ‘త న ఫొటోల ను వాడొద్ద ననా  విష యానినా ఏడాదిగా ఫ్్యన్ 
పేజీల కు చెపూ్త వ సు్తన్నాన ని, అయిన్ ద్నినా ప టిటుంచుకోనివారు మ రోసారి ఈ అభ్య రథి న ను ఆల కించండి’ అని 
చెపు్కొచాచిరు. త ర చూ వివాద్లోలీ నిలిచే జైరా మే నెల లోనూ ట్రోలింగ్ బారిన ప డాడారు. మే నెల లో దేశంలోని 
ప లు రాష్ట్రిల పై మిడ త ల దండు ద్డి చేస్ంది. ఈ ద్డిని స  మ రిథించేల్.. ‘మానవ చర్యల ప్ప్ల ఫలితమే 
మిడతల ద్డి. వరదలు, ఇతరత్రా వాటికి కూడా మానవ చర్యల తప్ద్లే అస లన  కారణం. ఖురాన్ లో దీనినా 
పేర్్కననాట్లీ’గా ఆమె పోస్టు పెట్టురు. దీంత మ తానినా ఉటంకిసూ్త కామెంట్లీ చేయ డం మీద నెటిజ నులీ ఆమెను 
దుమె్మతి్తపోశారు. వెర స్..  ట్రోలింగ్ బెడ ద త ట్టుకోలేక  న టి టివాట ర్ , ఇన్ సాటుగ్రామ్ అకంటలీ ను తాతా్కలికంగా 
డిల్జ్ చేశారు.

ఇక పై న్ ఫొటోలు షేర్ చ్యొద్దు
కింగ్  న్గారుజాన వారసుడిగా తెరంగ్ట్రం చేస్న యువసామ్రాట్  

న్గచైతన్య.. అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ.. తనకంటూ ఓ ప్రతే్యక 
గురి్తంపుని ఏర్రచుకున్నారు. హీరోగా వైవిధ్యమైన చిత్రాలత ప్రేక్కులను 
అలరిసు్తననా న్గచైతన్య ప్టిటునరోజు నవంబర్  23. ఈ పుటిటునరోజుత 
34వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతుననా న్గచైతన్యకు శుభాకాంక్షలు 
తెలుపుతూ.. ఆయన స్నీ ప్రయాణం గురించి తెలుసుకుంద్ం.

చూడడానికి చాల్ కామ్ గా కనిపసా్తడు కానీ.. చాల్ కామ్ గానే 
తన ప్రేమ వ్యవహారం నడిప.. చివరికి తను ప్రేమించిన 

అమా్మయినే పెళిలీ చేసుకున్నాడు అకి్కనేని వారసుడు. 
మొదటి చిత్రం ‘జోష్ ‘త జోష్  చూపంచాలని తన 
సైడ్  ఎట్వంటి లోపం లేకుండా చేస్న్.. ఆ స్నిమా 
అతనికి జోష్  నింపలేదు. ఇక రండో స్నిమాత ఆయన 
స్నిమా కెరీరే కాదు.. లఫ్  కెరీర్  కూడా మారిపోయింది. 
ఏ మాయ చేశావే చిత్రంత హిట్ ని, జీవిత ప్ర్టు నర్ ని 
సెట్  చేసుకున్నాడు చైతూ.
ఆ తరావాత సుకుమార్  దర్శకతవాంలో 100 పరసింట్  లవ్  

అంటూ.. మంచి హిట్  అందుకున్నాడు. ఆ తరావాత మాస్  ఇమేజ్  కోసం ట్రై చేస్.. ఆశ్ంచిన విజయాలు 
అందుకోలేకపోయాడు.
అయితేనేం అంత సామాన్యంగా ఎవరికీ అందని గొప్ అవకాశానినా చైతూ అందిపుచుచికున్నాడు. తన 
ఫ్్యమిల్ ల్జండ్  అయిన అకి్కనేని న్గ్శవారరావుత, తండ్రి న్గారుజానత, సదరుడు అఖిల్ త కలిస్ 
నటించే అవకాశం చైతూని వరించింది. ‘మనం’ చిత్రంత మళ్లీ ట్రాక్ లోకి వచాచిడు చైతూ. అక్కడి నుంచి 
న్న్ సాటుప్ గా చిత్రాలు చేసు్తననా చైతూ..
జయపయాజయాలు పక్కన పెటిటు.. ప్రేక్కులను ఎంటర్ టైన్  చేస్ ప్త్రలను ఎనినాంటినో చేశారు. 
‘రారండోయ్  వేడుక చూద్్దం’, ‘శైలజా రడిడా అలులీడు’, ‘మజిలి’, ‘వెంకీ మామ’ వంటి చిత్రాలత అలరిసూ్త.. 
ఎట్వంటి వివాద్లకు తావివవాకుండా వెలుతుననా న్గచైతన్య ప్రసు్తతం సెనిసిబుల్  దర్శకుడు శేఖర్  
కము్మలత ‘లవ్  సటురీ’ చిత్రం చేసు్తన్నాడు. ఈ చిత్రం ఆయనకి మెమెరబుల్  విజయానినా అందివావాలని, 
ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్టుస్ త ప్రేక్కులని అలరించాలని కోరుకుంద్ం.

రష్మిక అభిమానులకు శుభవార్త..

న్గశౌర్య, అనీష్ కృషణో కాంబినేషన్ లో 
ఐరా క్య్షన్సి  పతాకంపై ఓ చిత్రం 
రూపొందుతంది. అకాలీండ్ కు చెందిన 
గాయని, నటి షీరీలీ స్తియా ఈ చిత్రంలో 
కథాన్యికగా ఎంపకైంది. ర్మాంటిక్  
ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కనుననా ఈ చిత్రం 
రగు్యలర్  షూటింగ్  డిసెంబరులో ప్రారంభం 
కానుంది. ఈ సందర్ంగా నిరా్మత ఉష 
ముల్్రి చిత్ర విశేష్టలను తెలియజేసూ్త 
‘న్గశౌర్య కెరీర్ లో సరికొత్త వుండే చిత్రమిది. 
ఫ్్యమిల్ ఎంటర్ టైనర్ గా రూపుదిదు్దకోనుననా 
ఈ చిత్రంలో అనినా వరాగులను అలరించే 
అంశాలున్నాయి’ అన్నారు. ఈ చిత్రానికి 
సంగీతం: మహతి, సమర్ణ: శంకర్  ప్రసాద్  
ముల్్రి, సహ నిరా్మత:బుజిజా.

హైదరాబాద్ : దక్షిణ భారతదేశ చలనచిత్ర 
రంగంలో పేరుగాంచిన నటి రషి్మక మందన. 
సషల్ మీడియాలో చాల్ చురుకుగా 
ఉంటూ అవసరమైన వీడియోలను, కొత్త 
ఫొటోలను నెటిజనలీత పంచుకుంట్రు. 
ఫ్్యషన్  రంగంలో ఆమెను ఎంత మంది 
అభిమానిసు్తంట్రు. ఫ్్యషన్  పటలీ ఎంత 
అభిరుచి, అవగాహన కలిగివుననా విషయం 
తెలిస్ందే.

కననాడ, తెలుగు స్నీ రంగంలో వరుస 
స్నిమాలత బిజీగా ఉన్నారు. తాజాగా 
‘ఈ సంవతసిరానికి ‘నేషనల్ క్రష్  ఆఫ్  
ఇండియా’గా రషి్మక మందన ఎంపకైనట్లీ 
గూగుల్  ప్రకటించింది. ఇది ఆమె 
అభిమానులకు సంతషకరమైన వార్త అని 
గూగుల్  తెలిపంది.
కననాడలో ‘కిరిక్  ప్రీటు’ చిత్రంత కథాన్యికగా పరిచయం అయా్యరు. అల్గ్ తెలుగులో 
‘ఛలో’ చిత్రంత ట్ల్వుడ్ లో అడుగులు వేశారు. ‘గీతా గోవిందం’ చిత్రంత అగ్ర 
కథాన్యికగా గురి్తంపు తెచుచికున్నారు. ప్రసు్తతం రషి్మక సుకుమార్  దర్శకతవాం వహిసు్తననా 
‘పుష్’ చిత్రంలో నటిసు్తన్నారు. అంతేకాకుండా ‘ఆచార్య’, ‘ఆడాళ్లీ మీకు జోహారులీ’ చిత్రాలలో 
నటించనున్నారు.

సోమవారం, 23 నవంబర్ 2020

బాల్వుడ్  సాటుర్  హీరోయిన్  అయిన కత్రిన్ కైఫ్  కరోన్ లక్ణాలత ఏమైన్ 
బాధపడుతుంద్? టస్టు చేయించుకోవడానికి అని అనుమానం కలుగుతుంది 
కద్..!. ఎందుకంటే నిననాటి వరకు మాల్్దవులోలీ ఎంజాయ్  చేస్న కత్రిన్కు సడెన్ గా 
కరోన్ టస్టు అంటే ఆ మాత్రం అనుమానం రావడం సహజమే. అసలు విషయం 
ఏమిటంటే.. స్నిమా షూటింగ్సి  సాటుర్టు అయ్్య ముందు నటీనట్లు, టకినాషియనులీ.. 
ప్రొటోకాల్  ప్రకారం కరోన్ టస్టు లు చేయించుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుతవాం విధించిన ఈ 

నిబంధనను షూట్  సాటుర్టు చేసు్తననా ప్రతిఒక్కరూ ప్టిసు్తన్నారు. తాజాగా కత్రిన్ కైఫ్ కూడా ప్టించింది. 
షూట్ లో జాయిన్  కాబోతుననాట్లీగా తెలుపుతూ.. కరోన్ టస్టు చేయించుకుననాట్లీగా కత్రిన్ తన 
ఇన్ సాటుగ్రామ్ లో తెలిపంది. ఈ టస్టు కు సంబంధించిన వీడియోని కూడా ఆమె షేర్  చేస్ంది. అంతే కాదు.. 
టస్టు అనంతరం ఆమె నవువాతూ కనిపంచింది. భయపడకుండా కరోన్ టస్టు లు చేయించుకోవాలని ఈ 
సందర్ంగా ఆమె పలుపునిచాచిరు.

కత్రిన్ కైఫ్ కు కరోన్ టెస్టు..
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ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైద్య విద్యకు సంబంధించిన 
దరఖ్సు్తల సీవాకరణ గడువు నిననాటిత 
ముగిస్ంది. ప్రభుతవా, ప్రైవేట్ మెడికల్ 
కాలేజీలోలీ ప్రవేశాల కోసం మొత్తంగా 13,555 
మంది విద్్యరు్ధలు దరఖ్సు్త చేసుకున్నారు. 
అంతేకాకుండా దివా్యంగుల కోట్లో 50 
మంది, ఎనీసిసీ(NCC) కేటగిరిలో 438 మంది, 
క్రీడల కోట్లో 249 మంది, ఎక్సి-ఆరీ్మ 
కోట్లో 297 మంది విద్్యరు్ధలు దరఖ్సు్త 
చేసుకున్నారు. ఇక ఈ నెల్ఖరు వరకు ఆపషానలీ 
నమోదుకు అధికారులు అవకాశం కలి్ంచారు. 
కాగా, డిసెంబర్ తొలివారంలో విద్్యరు్ధలకు 
సీట్లీ కేట్యించి.. అదే నెల 15వ తేదీ నుంచి 
కాలీసులు ప్రారంభించనున్నారని తెలుస్తంది.

ఏపీలో వైద్య కళాశాలలో్ల ప్రవేశాలు పూరి్త.. 
డిసంబర్ 15 నుంచి కా్లస్లు ప్రారంభం.!

కొనసాగుతున్న తుంగభద్ర ప్ష్కరాలు, పలు చోట్ల కోవిడ్ న్బంధనలు పాటించన్ భకు్తలు!
తుంగభద్ర పుష్కరశోభత సందడిగా మారింది. నదీతీరంలో పుణ్యసానాన్లు ఆచరించేందుకు భకు్తలు పెద్ద సంఖ్యలో 
తరలివసు్తన్నారు. అయితే పుష్కరాల సమయంలో వైరస్ వా్యప్తకి అడుడాకడడా వేస్ందుకు అధికారులు కోవిడ్  నిబంధనలు 
విధించారు. అయిన్ కానీ చాల్ మందిలో వైరస్  భయమనేదే కనిపంచడం లేదు. చాల్ మంది మాసు్కలు లేకుండా 
వసు్తండటం, భౌతికదూరం ప్టించకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తంది. కలిస్కట్టుగా తిరగడం, సానాన్లను 
ఆచరిసు్తండడంత అధికారులు.. మరినినా చర్యలు తీసుకుంట్న్నారు. అసలే కారీ్తకమాసం కావడంత.. రోజురోజుకు 
భకు్తల సంఖ్య మరింత పెరుగుతూ పోతంది. తుంగభద్రతీరంలో వెలిస్న ప్రస్ద్ధపుణ్యక్షేత్రం మంత్రాలయానికి 
తరలివసు్తననా భకు్తలు.. పుణ్యసానాన్లు ఆచరించి రాఘవేంద్రసావామిని దరి్శంచుకుని మొకు్కలు చెలిలీంచుకుంట్న్నారు. 
ఈ నేపథ్యంలో సమ, శుక్రవారాలత ప్ట్ వీకెండ్సి లో రదీ్ద ఎకు్కవగా ఉంటోంది. దీంత వైరస్  వా్యప్త చెందకుండా 
అధికారులు… అందరికీ స్్కరీనింగ్  టసుటును మస్టు  చేశారు. నగరేశవార సావామి ఘాట్ వద్ద విధులు నిరవాహిసు్తననా 
ఓ హంగారుడాకు కరోన్ సకడం అలజడి రేపన్…. సహచరులకు నెగటివ్ రావడంత అధికారులు ఊపరి 
పీలుచికున్నారు.పుష్కరసానాన్లకు వచేచి ప్రతీ భకు్తడికి కోవిడ్  టసుటు తప్నిసరి చేయాలని కరూనాలు కల్కటుర్  వీరప్ండ్యన్  
అధికారులను ఆదేశ్ంచారు. భకు్తలకు ఆన్ లన్ లో కాకుండా..ఆఫ్ లన్ లో కూడా ఈ టికెట్లీ ఇవావాలని సూచించారు. 
కారీ్తకమాసం కావడంత భకు్తల సంఖ్య పెరిగ్ అవకాశముననాందున.. అసౌకరా్యలు కలగుకుండా అందుకు తగగు ఏరా్ట్లీ 
చేయాలని సూచించారు. పుష్కరాల కోసం కరూనాలు జిల్లీలోని మంత్రాలయం, కరూనాలు, ఎమి్మగనూరు, కోడుమూరు, 
నందికొటూ్కరు నియోజకవరాగులోలీ మొత్తం కలిప 23 పుష్కరఘాటలీను అధికారులు ఏరా్ట్ చేశారు.

విశాఖలో మళ్్ళ డ్రగ్్స కలకలం.. 
సాగర తీరంలో మరో డ్రగ్సి దంద్ 
గుట్టు రటటుయి్యంది. సె్షల్ బ్ంచ్ 
పోల్సులు చాకచక్యంత ఓ డ్రగ్సి ముఠా 
ఆటకటిటుంచారు. అయిదుగురిని అరసుటు 
చేస్ కటకట్ల వెనకి్క తసారు. కాగా 
డ్రగ్సి దంద్పై నగర పోల్స్ కమిషనర్ 
మనీశ్ కుమార్ స్న్హా సీరియస్ అయినట్లీ 
సమాచారం. సె్షల్ బ్ంచ్ పోల్సులకు 
సమాచారం అందడంత విశాఖపటనాంలో ఓ డ్రగ్సి ముఠా గుట్టురటటుయి్యంది. అరవింద్ అగరావాల్ 
సహా అయిదుగురిని పీఎం ప్ల్ం పోల్సులు అరసుటు చేశారు. అరవింద్ అగరావాల్, కనపరి్త 
సాహిల్, బిల్లీ చంద్రశేఖర్ అలియాస్ బిల్లీ, మైఖేల్ వెల్ కం, మురళ్ధర్ లను అరసుటు చేస్నట్లీ 
పోల్సులు వెలలీడించారు. అశోక్ అనే మరో నిందితుడు పరారీలో వున్నాడు. పోల్సులు అతని 
కోసం గాలిసు్తననాట్లీ తెలిప్రు. 33కు పైగా ఎల్.ఎస్.డీ. బాలీట్సి సావాధీనం చేసుకున్నారు. యువత, 
విద్్యరు్ధలే ట్రగుట్ గా డ్రగ్సి ముఠా దంద్ నిరవాహిస్తందని పోల్సులు తెలిప్రు. డ్రగ్సి దంద్పై 
సీపీ మనీష్ కుమార్ స్న్హా సీరియస్ అయినట్లీ సమాచారం. మూడు రోజుల వ్యవధిలో ఆరుగురు 
డ్రగ్సి స్మగలీర్సి ను పోల్సులు అరసుటు చేశారు. నవంబర్ 21న సరేవాశవారరడిడా అనే ఇంటర్ స్టుట్ డ్రగ్ 
స్మగలీర్ ను ట్స్్క ఫోర్సి పోల్సులు పట్టుకుననా సంగతి తెలిస్ందే. సరేవాశవార్ రడిడా నుంచి గంజాయి, 
చరస్ సావాధీనం చేసుకున్నారు.

ప్రకాశం జిల్్ల వాస్లకు తీరన్ అన్్యయం చ్స్్త.. గుట్టుగా తరలిపోతున్న రామాయపట్నం పోరుటు 

ఉలవప్డు మండలం రామాయటపనాం 
వద్ద పోరుటు నిరా్మణం వలన ప్రకాశం 
జిల్లీ రూపురేఖలు మారుతాయని ప్రజలు 
ఆశ్సు్తన్నారు. ఉప్ధి అవకాశాలు పెరగడంత 
ప్ట్, జిల్లీ అభివృది్ధకి మలుపు అవుతుందని 
ఆశపడాడారు. కానీ తెరవెనుక పోరుటు రూట్నే 
మారేచి వ్యవహారం చాపకింద నీరుల్ 
సాగిపోతంది. అభివృది్ధ అంతా నెల్లీరు 
జిల్లీ పరిధిలోని కావలి నియోజకవరగుంలో 
జరగనుంది. అందుకోసం అక్కడి నేతలు 

ప్వులు కదుపుతున్నారు. అందులో భాగంగా గతంలో చేస్న సరేవాలు పక్కనపెటిటు మళ్్ళ కొత్త సరేవాలు 
చేయిసు్తన్నారు. అందులో భాగంగా గతంలో జిల్లీలో ప్రతిప్దించిన ప్రాంతాల పేరులీ లేకపోవడం 
అనుమాన్లకు తావిస్తంది. పేరు రామాయపటనాం పోరుటు అయినప్టికీ ద్ని నిరా్మణానికి అసలు 
రామాయపటనాం పంచాయతీనే పరిగణలోకి తీసుకోకపోతుండటం జరుగుతుననా పరిణామాలకు 
దర్ణం పడుతంది. అదే జరిగితే ప్రకాశం జిల్లీలో పోరుటు పేరుకే  పరిమితం కానుంది.  
 
ప్రకాశం జిల్లీ నుండి నెల్లీరు జిల్లీ పరిధిలోకి..
ప్రసు్తతం జరుగుతుననా సరేవాలను పరిశీలిస్్త పోరుటు నుంచి రామాయపటనాం పంచాయతీని 
పూరి్తగా మినహాయించినట్లీ అరథిమవుతుంది. సాలిపేట, రావూరు, చేవూరు పంచాయతీల 
పరిధిలో కేవలం 2900 ఎకరాలు మాత్రమే భూస్కరణ చేస్ నెల్లీరు జిల్లీ చెన్నాయప్ల్ం 
రవెనూ్య పరిధిలో మిగిలిన భూమిని స్కరించాలని నిరణోయించినట్లీ విశవాసనీయ సమాచారం. 
పోరుటును కూడా మొదటోలీ రైట్సి  సంసథి ప్రతిప్దించిన రామాయపటనాం, సాలిపేట గ్రామాల 
మధ్య కాకుండా నెల్లీరు జిల్లీ సరిహదు్దకు దగగురలో ఉననా కరలీప్ల్ం, మొండివారిప్ల్ం 
గ్రామాల మధ్య నిరి్మంచనున్నారు. దీంత పోరుటు తరలిసు్తన్నారనే వార్తలు బలం చేకూరినట్టుంది.. 
 
జిల్లీ అభివృది్ధకి విఘాతం
రామాయపటనాం పోరుటు భూస్కరణ కూడా కొంత వరకు నెల్లీరు జిల్లీలో చేపటటుడంత ప్ట్, 
పరిశ్రమల ఏరా్ట్ కోసం ఏపీఐఐసీ ద్వారా స్కరించే భూమిని కూడా ఎకు్కవ మొత్తంలో కావలి 
నియోజకవరగుంలో స్కరించే ప్రయతానాలు జరుగుతుననాట్లీ వసు్తననా సమాచారంత అదే జరిగితే 
రామాయపటనాం పోరుటు ఏరా్టైన్ ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఏరా్ట్ కాకుంటే ప్రకాశం జిల్లీ వాసులకు 
ప్రయోజనం శూన్యమని భవిష్యతు్తలో కందుకూరు నియోజకవరగుం నెల్లీరు జిల్లీలో కలిస్్త పూరి్తగా 
రామాయపటనాం పోరుటు ప్రకాశం జిల్లీకు సంబంధం లేనిదిగా మారిపోయ్ ప్రమాదం ఉందని ఈ 
పరిస్థితులోలీ రామాయపటనాం అనుబంధ పరిశ్రమలన్ జిల్లీలో ఏరా్టయ్్యల్ పోరుటు ప్రతిప్దిత 
ప్రాంతమంతా ప్రకాశం జిల్లీలోనే ఉండేల్ నేతలు ఉద్యమించాలిసిన అవసరం ఎంతైన్ ఉందంటూ 
ప్రకాశం జిల్లీ అభివృది్ధ వేదిక సభు్యలు వాపోతున్నారు.రామాయపటనాం వద్ద సముద్రంలోతు 
ఎకు్కవని, భారీ ఓడలకు లంగరు వేయట్నికి కూడా అనువైన పరిస్థితి రామాయపటనాంలో ఉందని 
గతంలో సరేవాచేస్న రైట్సి  సంసథి చెప్నద్నినా వీరు మరల్ గురు్తచేసు్తన్నారు.. దేశంలోనే మరక్కడా 
లేనంత భారీ ఓడరేవు నిరా్మణానికి అనుకూల పరిస్థితులు రామాయపటనాం వద్ద ఉన్నాయని  పేర్్కంది. 
అంతేగాక భౌగోళికంగా ఉననా అనుకూలతల వలలీ తుప్నులీ కూడా ఈ తీరానినా తాకే అవకాశం 
లేదని, అందువలలీ బంగాళాఖ్తంలో పెనుతుఫ్న్ లు ఏర్డిన్ రామాయపటనాం పోరుటుకి ముపు్ 
ఉండదని కూడా నివేదించారు. అయితే ప్రసు్తతం పోరుటు ప్రతిప్దిత ప్రాంతం మారిపోతుననాందున 
ఈ అనుకూలతలు కొంతవరకు తగ్గు ప్రమాదం లేకపోలేదని వారు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. 
 
ప్రజా పోరాట్నికి స్ద్ధమైన జిల్లీ అభివృది్ధ వేదిక
రామాయపటనాం పోరుటు వస్్త ప్రకాశం జిల్లీ వాసులకు ప్రత్యక్ంగా 25వేల మందికి పరోక్ంగా 
12వేల మందికి ఉదో్యగ అవకాశాలు ఉండేవని వాటిని తమ నుండి దూరం చేసు్తననా ప్రసు్తత 
ప్రభుతవాంలోని ఇద్దరి మంత్రులపై జిల్లీ ప్రజలు అసంతృప్తత ఉన్నారని ..  నెల్లీరు నేతల 
ఆటలు సాగనివవామని దుగరాజపటనాం పై చేస్న పోరాటం కంటే పెద్ద ఎతు్తన ప్రజా పోరాట్నికి 
స్ద్ధమవుతామని ఈ వ్యవహారం పై జిల్లీ మంత్రులను కలిస్ ప్రసు్తత పరిస్థితిని వివరించి అనంతరం 
ప్రత్యక్ కారా్యచరణకు స్ద్ధమవుతామని  పోరుటుకు అనుబంధంగా ఏరా్ట్చేస్ పరిశ్రమలోలీ 75 
శాతం ఉదో్యగాలు సాథినికులవే అననా జీవో ఉండటంత పరిశ్రమలు ఏరా్టైతే ఇక్కడి వారికి మేలు 
జరుగుతుందని వివరించారు.
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రాజా సంగ్ మరో ట్వాట్.. వివాదంపై కా్లరిట్ ఇచిచేన బీజేపీ ఎమ్మిలే్య..

బీజేపీ ఎమె్మలే్య రాజాస్ంగ్ వాయిస్ 
ఉననాట్లీ భావిసు్తననా ఆడియో ఆ ప్రీటులో 
కలకలం సృషిటుస్తంది. బీజేపీ రాష్ట్ర 
న్యకతవాంపై ఆయన ఆగ్రహంగా 
ఉననాట్లీ, బండి సంజయ్  తనకు 
అన్్యయం చేశారంటూ ఆడియోలో 
ఉంది. తన అనుచరులకు గన్ ఫండ్రీ, 

బేగంబజార్ టికెట్లీ అడిగితే ఇవవాలేదని, తన గోష్టమహల్ నియోజకవరాగునినా తనకు 
వదిలేయాలని రికెవాస్టు  చేస్న్ వినలేదని, 2018లో తన విజయానికి కృషి చేస్న వ్యకి్తకి 
టికెట్ ఇప్ంచలేకపోయానని రాజాస్ంగ్ వాపోయినట్లీగా ఆడియోలో ఉంది.
అయితే ఈ ఆడియోపై ఎమె్మలే్య రాజా స్ంగ్ రీ టీవాట్ చేశారు. కొందరు కావాలనే 
ఇల్ంటివి సరు్యలేట్ చేసు్తన్నారని ఆరోపంచారు. దీనిపై సైబర్ పోల్సులకు ఫిరా్యదు 
చేసు్తననాట్లీ ప్రకటించారు. బీజేపీ నైతిక సె్థిరా్యనినా దెబబీతీస్ందుకు ప్రత్యరు్ధలు చేసు్తననా 
కుట్రని రాజాస్ంగ్ టివాటర్ ద్వారా కాలీరిటీ ఇచాచిరు.

గ్రేటర్  ఎనినాకల వేళ నేతల మధ్య 
మాటల తూట్లు పేలుతున్నాయి. 
ప్తబసీ్తలో పట్టు నిలుపుకోవాలని 
తీవ్రంగా ప్రయతినాసు్తననా ఎంఐఎం.. 
ఓటలీ కోసం అధికార ప్రీటునే ట్రగుట్ 
చేస్ంది. ఇంతకాలం మిత్రపక్ం 
అంటూ వవావహరించిన మజిలీస్ 
నేతలు.. తాము తలుచుకుంటే 
రండు నెలలోలీనే ప్రభుతావానినా 

కూలేచిసా్తమంటూ హెచచిరికలకు దిగుతున్నారు.
ప్తబసీ్తలో ఎనినాకల ప్రచారం నిరవాహించిన చారి్మన్ర్ ఎమె్మలే్య ముంతాజ్  అహ్మద్  ఖ్న్ .. 
తమకు గదె్దనెకి్కంచడమూ తెలుసని.. దింపడమూ తెలుసంటూ సంచలన వా్యఖ్యలు చేశారు. 
రాజకీయం ఎంఐఎం ప్రీటు ఇంటి గుమసా్త ల్ంటిదన్నారు. ఈ మధ్్య కళ్లీ తెరిచిన చిలకంటూ 
మంత్రి కేటీఆర్ పైన్ అనుచిత వా్యఖ్యలు చేశారు.
ప్తబసీ్తత ప్ట్ నగరం లోని అనినా డివిజనలీటో టీఆర్ ఎస్  పోటీ చేస్తంది. కొనినా సాథిన్లోలీలో 
టీఆర్ ఎస్ ,మజిలీస్  మధ్య ఫ్ండీలీ ఫైట్  ఉంది. మంత్రి కేటీఆర్ పై మజిలీస్  ఎమె్మలే్య ముంతాజ్  
అహ్మద్  వా్యఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు టీఆర్ ఎస్  నేతలు. మంత్రి కేటీఆర్  బచాచినో.. 
బడానో ఎనినాకల తరువాత తెలుసు్తందని అన్నారు మంత్రి తలసారి శ్రీనివాస్ యాదవ్ .
ప్తబసీ్తలో అభివృది్ద పనుల కోసం కేటీఆర్  దగగురకు వచేచి మజిలీస్  నేతలు ఇపు్డు రచిచిపోయి 
మాట్లీడుతున్నారని విమరి్శంచారు. దేశవా్యప్తంగా బీజేపీకి బీటీమ్ గా మజిలీస్  పనిచేస్తందని 
టీఆర్ ఎస్  ఎమె్మలే్య షకీల్  విమరి్శంచారు. కాంగ్రెస్ ను ఓడించడమే లక్ష్ంగా మజిలీస్  
పనిచేస్తందని అన్నారు.
మజిలీస్  బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసకే్త లేదని అన్నారు. మైన్రిటీ వరాగులోలీ టీఆర్ ఎస్ కు 
వసు్తననా ఆదరణ చూస్ భయపడుతున్నారని విమరి్శంచారు. అయితే టీఆర్ ఎస్  నేతలే తమపై 
అనవసర విమర్శలు చేసు్తన్నారని మండిపడాడారు మజిలీస్  నేతలు. బలి్దయా ఎనినాకలోలీ తాము 53 
సీట్లీ గెలుసా్తమని , హాఫ్  సెంచరీ తప్కుండా సాధిసా్తమని స్షటుం చేసు్తన్నారు. ప్రచారంలో 
టీఆర్ ఎస్  , మజిలీస్  నేతల మాటలయుద్దం తవారలో తారాసాథియికి చేరే అవకాశం ఉంది.

ట్ఆర్ఎస్-మజి్లస్ మధ్య డైల్గ్ వార్.. 
మజి్లస్  ఎమ్మిలే్యకు కంటర్ ఇచిచేన ట్ఆర్ఎస్ నేతలు

హైదరాబాద్ : గ్రేటర్  ఎనినాకలకు కంట్  డౌన్  మొదలంది. దీంత 
అధికార ప్రీటుని ఢీ కొటేటుందుకు విపక్షాలు గెలుపే లక్ష్ంగా 
గటిటుగానే  ప్రచారాలకు స్ద్ధం అవుతున్నాయి. అట్ అధికార 
టీఆర్ ఎస్  ప్రీటు కూడా విపక్షాలకు తగగుట్టుగానే అసా్రాలను 
తయారు చేసుకుంట్న్నాయి. ఈ తరుణంలో ఎంఐఎం చీఫ్ , 
ఎంపీ అసదుదీ్దన్  ఓవైసీ ఆసకి్త కర వా్యఖ్యలు చేశారు. గ్రేటర్  
ఎనినాకలోలీ ఎవరితనూ పొతు్త కుదురుచికోలేదని ఎంఐఎం 
అధినేత, ఎంపీ అసదుదీ్దన్ ఓవైసీ స్షటుం చేశారు. జూబీలీహిల్సి 
నియోజకవరగు పరిధిలో ప్దయాత్ర చేసూ్త అసదుదీ్దన్  ఎనినాకల 
ప్రచారం నిరవాహించారు. సమస్యల పరిష్ట్కరానికి నిరంతరం 

కృషి చేస్ అభ్యరుథిలను ఎనునాకోవాలని ఓటరలీకు విజ్ఞప్త చేశారు. భాజప్త ఎంఐఎం కలిస్ందని 
రాష్ట్ర మంత్రి జగదీష్ రడిడా ఓ వైపు.. తెరాసత పొతు్త పెట్టుకున్నామని కాంగ్రెస్  నేతలు మరోవైపు 
చేసు్తననా ఆరోపణలు ఆశచిరా్యనినా కలిగించాయన్నారు. గ్రేటర్  పోరులో ఇతర ప్రీటులత ఎల్ంటి 
పొతు్త లేకుండా 52 సాథిన్లోలీ పోటీ చేసు్తననాట్లీ అసదుదీ్దన్  స్షటుం చేశారు.
2019 ఎనినాకల తరావాత రాష్ట్రినికి, ప్రతే్యకంగా హైదరాబాద్ కు కేంద్ర ప్రభుతవాం ఎల్ంటి నిధులు 
కేట్యించలేదని.. అందుకే అభివృది్ధ గురించి చెపు్కొనే పరిస్థితి లేక ఎనినాకలకు మతం రంగులు 
పులుముతున్నారని అసదుదీ్దన్ ఆక్షేపంచారు. కరోన్ కారణంగా నిరుదో్యగులుగా మారిన లక్ల్ది 
మందికి భరోసా కలి్ంచకుండా విదేవాష్టలను రచచిగొడుతున్నారని అసదుదీ్దన్  విమరి్శంచారు

మాకు ఎవరితోనూ పొతు్త లేద్: ఎంఐఎం  అసద్దీదున్పాతబస్్తన్ భాగ్యనగరం చ్సా్తం:బండి సంజయ్ 
హైదరాబాద్ : భాజప్ అంటే సీఎం 
కేసీఆర్ కు భయం పట్టుకుందని ఆ 
ప్రీటు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్  
అన్నారు. దేశానినా మజిలీస్ కు 
అప్జెపే్ందుకు ప్రత్యక్ంగా, 
పరోక్ంగా తెరాస మద్దతిస్తందని 
విమరి్శంచారు. తెరాస, మజిలీస్  
కలిస్ భాగ్యనగరానినా ప్తబసీ్తల్ 
మారాచిలని చూసు్తన్నాయని 
ఆరోపంచారు. హైదరాబాద్ లో 
స్థిరపడిన వివిధ రాష్ట్రిలకు చెందిన 
మైన్రీటుల ఆధవార్యంలో జరిగిన 
భారతీయ ఏకా్త సంఘటన్ కు 
భాజప్ ఓబీసీ మోరాచి జాతీయ 

అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ త కలిస్ సంజయ్  హాజరయా్యరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన మాట్లీడుతూ 
ఎమె్మలే్య రాజాస్ంగ్ పైన్ అసత్య ప్రచారాలు చేసు్తన్నారని మండిపడాడారు. 2023 ఎనినాకలోలీ 
రాష్ట్రంలో భాజప్ అధికారంలోకి రావడం ఖ్యమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు 
కేంద్రం ఏం చేస్ందని తెరాస నేతలు ప్రశ్నాసు్తన్నారని.. అసలు రాష్ట్రినికి తెరాస చేస్ందేంటో 
చెప్్లని నిలదీశారు. భాజప్ను గెలిపస్్త ప్తబసీ్తని భాగ్యనగరంగా మారుసా్తమని చెప్్రు. 
సరేవాలనీనా తమకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని.. కుట్ంబ ప్లనకు చరమగీతం ప్డాలంటే 
భాజప్ను గెలిపంచాలని బండి సంజయ్  ప్రజలకు విజ్ఞప్త చేశారు.

‘’ముమా్మరు తల్క్ త ముస్లీం సమాజం నషటుపోతుందని గురి్తంచిన ప్రధాని మోదీ ద్నినా 
రదు్ద చేశారు. చారి్మన్ర్ వద్దనుననా భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్్త మత కలోలీల్లు 
చోట్చేసుకుంట్యని మంత్రి కేటీఆర్  అంట్న్నారు. అనినా వరాగులను సమానంగా చూస్్తనే 
నగరం అభివృది్ధ చెందుతుంది. వరదల వలలీ ఒకో్క ఇంటోలీ రూ.50వేల నుంచి రూ.లక్ వరకు 
నషటుపోయారు. మూసీ నది నీళలీను కొబబీరి నీళలీల్ మారుసా్తనని కేసీఆర్ చెప్్రు. మేయర్  
పీఠానినా భాజప్ కైవసం చేసుకోవడం ఖ్యం. హైదరాబాద్ ను అహ్మద్బాద్ , ఇండోర్ , సూరత్  
ప్రాంతాల మాదిరిగా అభివృది్ధ చేసా్తం. ఎల్ ఆర్ ఎస్  పోవాలంటే తెరాస పోవాలి. తపు్డు 
ప్రచారాలత భాజప్ను ఎవరూ అడుడాకోలేరు’’ అని బండి సంజయ్  అన్నారు.
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గంగూలీ.. ఇది ఎక్కడైన్ ఉంద్?
నూ్యఢిల్లీ: భారత మాజీ క్కెటర్  సంజయ్  మంజ్రేకర్ ను కామెంట్రీ ప్్యనల్  నుంచి తప్ంచడంపై 
క్కెట్  పరిప్లన కమిటీ(సీఓఏ) మాజీ సభు్యడు రామచంద్ర గుహ మండిపడాడారు. సంజయ్  
మంజ్రేకర్  విషయంలో బీసీసీఐ వ్యవహరించిన తీరు ద్రుణమన్నారు. గతేడాడి వరల్డా కప్  
సమయంలో రవీంద్ర జడేజాను బిట్సి  అండ్  పీసెస్  క్కెటర్  అని వా్యఖ్్యనించడం మంజ్రేకర్ కు 
ముపు్తెచిచింది. అతనినా కామెంట్రీ ప్్యనల్  నుంచి తొలగిసూ్త నిరణోయం తీసుకుంది. ద్ంత 
ఈ ఏడాది జరిగిన ఐపీఎల్ కు సైతం మంజ్రేకర్  కామెంట్రీ చెప్లేకపోయాడు. తను కామెంట్రీ 
ప్్యనల్ లో చేరాచిలని మంజ్రేకర్  మొరపెట్టుకున్నా బోరుడా మాత్రం ముందు నిరణోయానికే 
కట్టుబడింది. ద్ంత మంజ్రేకర్ కు ఐపీఎల్  కామెంట్రీ చెపే్ అవకాశం రాలేదు. అయితే  
భారత క్కెట్  జట్టు.. ఆస్్రిలియా పర్యటనలో భాగంగా మంజ్రేకర్  కామెంట్రీ చెప్నున్నాడు. 
అయితే ఇక్కడ బీసీసీఐ తరఫున కాకుండా, సనీ అతనినా కామెంట్రీ చెప్డానికి కొనుగోలు 
చేస్ంది. తమ ఇంగిలీష్  కామెంట్రీ ప్్యనల్ లో చేరిచింది. 

కాగా, మంజ్రేకర్ పై ఇంతటి కక్ సాధింపు 
ధోరణి సరికాదంటూ రామచంద్ర గుహ 
పేర్్కన్నారు. అసలు కామెంటేటర్ లపై 
బీసీసీఐ తన అధికారానినా చూపంచాలిసిన 
అవసరం ఏమిటని ప్రశ్నాంచారు. ఇల్ 
ప్రపంచ క్కెట్ లో ఎక్కడైన్ జరిగింద్ 
అంటూ నిలదీశారు. ‘ ఈ తరహా 
విధానం బీసీసీఐకి మంచిది కాదు.  
బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా ఉననా గంగూల్ 

కామెంటేటరలీ వ్యవహారంలో ప్రవరి్తసు్తననా తీరు హాసా్యస్దంగా ఉంది. ఇక్కడ తనను తిరిగి 
తీసుకోవాలని మంజ్రేకర్  బోరుడాకు విననావించడం చాల్ ద్రుణం. కామెంటేటరలీపై పెత్తనం 
చెల్యించాలనుకోవడం అరథిం లేనిది. ఈ విషయంలో బోరుడా అజమాయిషీ ఏమిటి. ప్రపంచ 
క్కెట్ లో ఎక్కడైన్ ఇల్ జరిగింద్?, ఒక్కసారి ఇంగిలీష్  ప్రీమియర్  ల్గ్ లో జరుగుతుననా 
ద్నిని ఒక్కసారి ఊహించుకోండి’ అని గుహా విమరి్శంచారు.

కోహ్్ల దూరం: ఆ చాన్్స  కొట్టుస్్త లక్్కయే!
స్డీనా: కరోన్ ల్క్ డౌన్ లో 
ఎంటర్ టైన్ మెంట్  లేక మొహం 
వాచిపోయిన క్కెట్ అభిమానులను 
ఐపీఎల్  2020 కొంత అలరించింది. 
అయితే, వేదిక యూఏఈలో 
కావడం, మా్యచ్ లు వీక్షించేందుకు 
అభిమానులకు అవకాశం 
లేకపోవడం అక్కడ మైనస్ . 
ఈక్రమంలోనే మరో ఐదు రోజులోలీ 

ఆస్్రిలియా భారత్  మధ్య మొదలు కానుననా క్కెట్  సమరంపై అట్ క్రీడాకారులు, ఇట్ 
అభిమానులు ఉతుసికతత ఎదురు చూసు్తన్నారు. సీటింగ్  కెప్స్టీలో సగం మంది 
అభిమానులను ఈ మా్యచ్ లకు అనుమతించడమే దీనికి కారణం.
ఇక విరాట్  కోహిలీ సారథ్యంలోని టీమిండియా ఆసీస్  గడడాపై 2018-19 బోరడార్  
గావస్కర్  ట్రోఫిని సాధించి రికారుడా సృషిటుంచిన సంగతి తెలిస్ందే. 2-1 తేడాత స్రీస్  
కైవసం చేసుకుననా టీమిండియా మళ్లీ అదే మా్యజిక్  చేయాలని ఉవివాళ్లీరుతంది. 
అయితే, తొలి టసుటు అవగానే కోహిలీ భారత్ కు తిరుగుపయనం కానుండటం కలవరపెటేటు 
విషయం. అనుష్క శర్మ డెలివరీ నేపథ్యంలో డిసెంబర్  17న మొదలయ్్య తొలి టసుటు 
తరావాత కోహిలీ సవాదేశానికి రానున్నాడు. 
మిగతా మూడు టసుటులకు కోహిలీ దూరమవడం టీమిండియా బా్యటింగ్ పై తీవ్ర ప్రభావం 
చూపడం ఖ్యమని ఆసీస్ మాజీ కెపెటున్  ఇయాన్  చాపెల్  అభిప్రాయపడాడాడు. కోహిలీ 
సాథినంలో ఎవరిని ఎంపక చేయాలనే విషయమై భారత సెలకటురలీకు పరీక్గా మారిందని 
చెప్్డు. కోహిలీ సాథినంలో యువ ఆటగాడికి అవకాశం కలి్స్్త మాత్రం వారు 
అదృషటువంతులని ఈఎస్ పీఎన్  క్క్  ఇన్ ఫోత మాట్లీడుతూ చాపెల్  పేర్్కన్నాడు. 
ఆసీస్  జట్టుకు కూడా వారనార్ త ప్ట్ ఓపెనింగ్ కు దిగ్ జోడి సెలక్న్  కషటుంగా 
మారిందని, యువ క్కెటర్  పుకోవ్ సీ్క ద్నికి సరిపోతాడని అనుకుంట్ననాట్టు చాపెల్  
తెలిప్డు. ఇక ఇరు దేశాల మధ్య జరగుతుననా న్లుగు టసుటుల స్రీస్  ప్రపంచ టసుటు 
చాంపయన్  షిప్ లో భాగం. టసుటు చాంపయన్  షిప్ లో ప్రసు్తతం భారత్ -ఆస్్రిలియాలు 
ట్ప్ లో ఉన్నాయి.లండన్ : ఆద్యంతం నువావా నేన్ అననాట్లీ సాగిన 

సెమీఫైనల్  పోరులో ప్రపంచ మూడో రా్యంకర్  
డొమినిక్  థీమ్  (ఆస్్రియా) పైచేయి సాధించాడు. 
వరుసగా రండో ఏడాది పురుషుల టనినాస్  సీజన్  
ముగింపు టోరీనా ఏటీపీ ఫైనల్సి లో టైటిల్  పోరుకు 
అరహాత సాధించాడు. ట్ప్  సీడ్, ప్రపంచ నంబర్ వన్  
నొవాక్  జొకోవిచ్  (సెరిబీయా)త 2 గంటల 54 
నిమిష్టలప్ట్ జరిగిన తొలి సెమీఫైనలోలీ గతేడాది 
రననారప్  థీమ్  7–5, 6–7 (10/12), 7–6 
(7/5)త గెలుపొంద్డు.
రండో సెట్ లో న్లుగు మా్యచ్  ప్యింట్లీ 
వదులుకుననా థీమ్ ... నిరాణోయక మూడో సెట్  

టైబ్రేక్ లో ఒకదశలో 0–4త వెనుకబడాడాడు. కానీ వరుసగా ఆరు ప్యింట్లీ గెలిచిన 
థీమ్  6–4త ఆధిక్యంలోకి వెళాలీడు. ఆ తరావాత జొకోవిచ్  మరో ప్యింట్  గెలిచిన్... 
ఆ వెంటనే థీమ్  మరో ప్యింట్  సాధించి 7–5త టైబ్రేక్ తప్ట్ సెట్ ను, మా్యచ్ ను 
సొంతం చేసుకున్నాడు. థీమ్  కెరీర్ లో ఇది 300వ విజయం కావడం విశేషం. రాఫెల్  
న్దల్  (సె్యిన్ ), మెదెవాదేవ్  (రష్ట్య) మధ్య జరిగ్ రండో సెమీఫైనల్  విజేతత నేడు 
జరిగ్ ఫైనలోలీ థీమ్  ఆడతాడు. 

ఫైనలో్ల డొమిన్క్  థీమ్ 

న్ర్్త ఈస్టు  యునైటెడ్  బోణీ
వాస్కడగామా (గోవా): ఇండియన్  
సూపర్  ల్గ్  (ఐఎస్ ఎల్ ) ఫుట్ బాల్  
టోరనామెంట్  ఏడో సీజన్ లో న్ర్్త ఈస్టు  
యునైటడ్  ఫుట్ బాల్  కలీబ్  (ఎఫ్ సీ) బోణీ 
కొటిటుంది. ఇక్కడి తిలక్  మైద్న్  స్టుడియంలో 
జరిగిన మా్యచ్ లో న్ర్్త ఈస్టు  యునైటడ్  
1–0త ముంబై స్టీ ఫుట్ బాల్  కలీబ్ పై 
గెలుపొందింది. జట్టుకు లభించిన పెన్ల్టుని 
49వ నిమిషంలో గోల్ గా మలిచిన అపయా 

న్ర్్త ఈస్టు కు విజయం దకే్కల్ చేశాడు. ఈ మా్యచ్ లో ఫేవరట్ గా బరిలోకి దిగిన ముంబై... 
ఆ అంచన్లకు తగగుటేటు మా్యచ్ ను ఆరంభించింది. ముఖ్యంగా అహ్మద్  జాహూ, హూ్యగో 
బౌమస్, ఒగెబీచే చక్కటి సమనవాయంత కదులుతూ న్ర్్త ఈస్టు పై ఒతి్తడి పెంచారు. ప్రత్యరిథి 
గోల్  పోస్టు  దగగురికి బంతిని తీసుకెళిలీన్... ఫినిష్  చేయడంలో సఫలం కాలేకపోయారు. 

https://www.facebook.com/kntvtelugunews
https://www.youtube.com/kntvtelugu
https://twitter.com/kntvtelugu
http://www.kntvtelugu.com/
https://www.facebook.com/kntvtelugunews
https://www.youtube.com/kntvtelugu
https://twitter.com/kntvtelugu
http://www.kntvtelugu.com/
http://www.kntvtelugu.com/

