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జనవరిలో కొత్త పార్టీ.. గెలుపు మాదే: రజనీకాంత్ దూసుకొసు్తన్న బురేవి.. రెడ్ అలర్టీ ప్రకటాంచిన వాతావరణ శాఖ..
బురేవి తుఫాను బలహీనపడి తీవ్రవాయుగుండుంగా మారుంది. ఇది దిశ మార్చుకుని తూతుతుకూడి వద్ద 
తీరుం దాటనుుందని భారత వాతావరణ శాఖ నిర్ణయుం తీసుకుుంది. తీరుం దాటే సమయుంలో సుమార్ 
70 నుుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగుంతో గాలులు వీస్తుయని వెల్లడిుంచిుంది. తమిళనాడు, ఆుంధ్రలో 
అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురసే అవకాశముందని తెలిపుంది.
మఖ్ుంగా తమిళనాడులోని కనా్కుమార, తూతుతుకూడి, తెన్ కాశి, విర్ధనగర్ , ర్మనాధపురుం 
జిల్్లలో తుఫాను ప్రభావుం అధికుంగా ఉుంటుందని పేర్కుంది. తీవ్ర గాలులతో కూడిన అతి భారీ వర్షాలు 
కురసే అవకాశముండటుంతో ఈ ఆర్ జిల్్లలో్లని విదా్సుంస్థలకు తమిళనాడు ప్రభుత్ుం సెలవులను 
ప్రకటుంచిుంది. రేపు ఏపీలోని దక్షిణ కోస్తు, ర్యలసీమలోని పలు ప్ుంతాలో్ల ఓ మోసతుర్ వర్షాలు 
కుర్స్తుయని వెల్లడిుంచిుంది. అయితే ఇప్పటకే తమిళనాడులో ఈ ప్రభావుం కనిపసతుుంది. తిర్వళ్్లర్ 
జిల్్లలో ల్రీతో పాట ఐదుగర్ వరదలో చికు్కకుపోయార్. వరద ప్రవాహుంలో చికు్కకున్న వారని 
అధికార్లు రెస్్కయూ సిబ్ుంది ప్ణాలి్న పణుంగా పెటటి వారని రక్షిుంచార్. ఆ ఆర్ జిల్్లలో్ల ఎన్డీఆర్ఐ 
బృుందాలు సిద్ుంగా ఉనా్నయి.గమిమిడిపుండిలోని జీఎన్ కుండ్రిగ దగ్గర ఉన్న వుంతెన కూలిపోవడుంతో 
వరద ఉధృతి ఒక్కస్రగా పెరగుంది. దుంతో సిపో్కట్ కి చుందిన ల్రీ వరద న్టలో చికు్కకుుంది. ల్రీలో 
ఉన్న ఐదుగర్న రక్షిుంచుందుకు రెస్్కయూ సిబ్ుంది తీవ్రుంగా శ్రమిుంచార్. రోప్ లను న్ళ్లలోకి వేసి వారని 
సురక్షితుంగా ఒడుడీకు చర్చుర్.

స్పర్ స్టిర్  రజన్కాుంత్  
ర్జకీయ రుంగప్రవేశుంపై 
ఎటటికేలకు ససె్పన్స్  వీడిుంది. 
జనవరలో కొతతు పారీటి 
పెటటినున్నట్ల తలైవా గర్వారుం 
ప్రకటన చశార్. ఇుందుకు 
సుంబుంధిుంచిన వివర్లు 
డిసెుంబర్ 31న వెల్లడిస్తునని 
ట్టర్  వేదికగా స్పషటిుం చశార్. 
ర్నున్న అసెుంబ్్ల ఎని్నకలో్ల పోటీ 
చస్తుమని, గెలుపు తమదేనని 

ధీమా వ్కతుుం చశార్. తమిళనాడును సమూలుంగా మార్స్తుమని పేర్కనా్నర్. తనకు మద్దతుగా 
నిలుసుతున్న వారుందరకీ ఈ సుందర్ుంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపార్. దుంతో తమకు అదిరపోయే 
న్్ ఇయర్  గఫ్టి  ఇచాచురుంటూ తలైవా అభిమానులు హరషాుం వ్కతుుం చసుతునా్నర్. రజన్ ప్రత్క్ష 
ర్జకీయాలో్లకి ప్రవేశిసుతుుండటుంతో ఫా్న్స్  ఖుషీ అవుతునా్నర్.
కాగా వచచు ఏడాది తమిళనాడు అసెుంబ్్ల ఎని్నకలు జర్గనున్న నేపథ్ుంలో రజన్ మక్కల్  
ముండ్ుం మఖ్ నిర్్హకులు, జిల్్లల కార్దర్శులతో సమవారుం రజన్కాుంత్  భేటీ అయిన 
విషయుం తెలిసిుందే. చన్్నలోని ర్ఘవేుంద్ర కళ్్ణ ముండపుం వేదికగా ఈ సమావేశుం జరగుంది. 
ఈ సుందర్ుంగా ‘మా అభిప్యాలను పుంచుకునా్నుం. నేను ఎటవుంట నిర్ణయుం తీసుకునా్న 
అుండగా ఉుంటామనే భరోస్ ఇచాచుర్. వీలైనుంత త్రగా నా నిర్ణయుం ప్రకటస్తును’ అని రజన్ 
వెల్లడిుంచార్. 

ఇక సిన్రుంగుం నుుంచి ర్జకీయాలో్ల ప్రవేశిుంచి మఖ్ముంత్రులుగా తమదైన మద్రవేసిన 
కర్ణానిధి, జయలలిత మరణుం తర్్త తమిళనాట ర్జకీయాలు అసతువ్సతుుంగా మారన 
విషయుం తెలిసిుందే. ఈ క్రముంలో విశ్నాయకుడు కమల్ హాసన్, స్పర్ స్టిర్  రజన్కాుంత్  
ప్రత్క్ష ర్జకీయాలో్లకి ర్వాలనే డిమాుండు్ల మరుంత ఉధృతమయా్యి. ఇక కమల్  ఇప్పటకే 
మక్కల్  న్ది మయ్ుం పేరట పారీటి స్్థపుంచగా.. 2017 డిసెుంబర్లో ‘అరసియల్ కు వర్వదు 
ఉర్ది’ (ర్జకీయాలో్లకి ర్వడుం ఖాయుం) అని బహిరుంగుంగా ప్రకటుంచిన తలైవా అనేక 
పరణామాల అనుంతరుం పారీటి స్్థపన దిశగా పయనిుంచడుం గమనార్ుం.

దేశుంలో ప్రతి ఒక్కరకి కరోనా వా్కిస్న్  అుందిుంచటుం 
గరుంచి కేుంద్రుం ఎపు్పడూ మాటా్లడలేదుంటూ ఆరోగ్శాఖ 
కార్దరశు చసిన ప్రకటనపై కాుంగ్రెస్  అగ్రనేత ర్హుల్  గాుంధీ 
తీవ్రస్్థయిలో విర్చుకుపడాడీర్. దేశుంలో 95.3 లక్షల ముంది 
ప్రజలను ప్రభావితుం చసిన కోవిడ్ -19 మహమామిర వా్కిస్న్ కు 
సుంబుంధిుంచి ప్రధాని నరేుంద్ర మోద, బ్జేపీ నేతలు పరస్పర 
విర్ద్మైన ప్రకటనలు చసుతునా్నరని ఆయన తెలిపార్. ‘ప్రధాని 
ప్రతి ఒక్కరకి వా్కిస్న్  అుందిస్తుమనా్నర్. ఇటీవల జరగన 
బ్హార్  అసెుంబ్్ల ఎని్నకలో్ల భాగుంగా మేనిఫెసటిను విడుదల చస్తు 
ఎన్డీఏ అదికారుంలోకి వసేతు ర్ష్ట్ర ప్రజలుందరకీ ఉచితుంగా టీకా 
అుందిస్తుమని కేుంద్ర ముంత్రి నిరమిల్ సీతార్మన్  హామీ ఇచాచుర్. 
ఇపు్పడు, వా్కిస్న్  అుందరకీ ఇస్తుమని ఎన్నడూ చప్పలేదని కేుంద్ర 
ప్రభుత్ుం అుంటుంది. ఇుంతకీ ప్రధాని వైఖర ఏుంట’? అని 
ర్హుల్  ట్టర్  వేదికగా ప్రశి్నుంచార్. 

కాగా వైరస్  వా్పతుని విచిఛిన్నుం చసేతు దేశుంలోని మొతతుుం 
జనాభాకు వా్కిస్న్  వేయాలిస్న అవసరుం లేదని ముంగళవారుం 
కేుంద్రుం వెల్లడిుంచిుంది. అల్గే  దేశుంలోని ప్రజలుందరకీ వా్కిస్న్  
అుందిస్తుమని ఎన్నడూ చప్పలేదని ఆరోగ్శాఖ కార్దరశు ర్జేశ్  
భూషణ్  పేర్కనా్నర్. వా్కిస్న్ కోసుం పనిచసుతున్న మూడు 

మఖ్మైన ఫార్మి సుంస్థలను ప్రధాని మోద సుందరశుుంచిన 
మూడు రోజుల తర్వాత భూషణ్ ఈ వా్ఖ్లు చశార్. 
“ భారత పౌర్లుందరకి వా్కిస్న్  అుందిుంచ ప్రయత్నుంలో 
భాగుంగా సనా్నహాలు, సవాళ్్ల, రోడ్ మా్ప్ రూపుందిుంచడుం” 
ఈ పర్టన మఖ్ ఉదే్శ్మని ప్రధాని కార్్లయుం తెలిపుంది. 
కాన్ ఉచిత వా్కిస్న్  హామీని ఎని్నకలో్ల బ్జేపీ ఉపయోగుంచుకొని 
ఇపు్పడు విరమిుంచుకుుందని ప్రతిపక్ష పారీటిలు ఆగ్రహుం వ్కతుుం 
చసుతునా్నయి.

ఉచిత వాయాక్సిన్ పై ప్రధాని వైఖరి ఏాంట?: రాహుల్ 

రైతు నిరసన.. దేశ భద్రతా సమసయా
దిల్్ల: న్తన వ్వస్య చటాటిలకు వ్తిరేకుంగా 
రైతులు చసతున్న నిరసనలు పుంజాబ్ ఆర్థక 
వ్వస్థపై మాత్రమే ప్రభావుం చూపవని, ఇది 
దేశ భద్రతకు సుంబుంధిుంచిన అుంశమని 
పుంజాబ్ మఖ్ముంత్రి అమరీుందర్ సిుంగ్ 
అనా్నర్. ఈ సమస్ను స్ధ్మైనుంత త్రగా 
పరష్కరుంచుకునేుందుకు ప్రయతి్నుంచాలని 
కేుంద్రుం, రైతులకు ఆయన విజ్ఞపతు చశార్.
‘కేుంద్రుం, రైతుల మధ్ చరచులు 
జర్గతునా్నయి. ఇుందులో నేను చయడానికి 
ఏమీ లేదు. నా ర్ష్ట్ర ఆర్థక వ్వస్థను, దేశ 
భద్రతను ప్రభావితుం చసే ఈ సమస్ను 
స్ధ్మైనుంత త్రగా పరష్కరుంచాలని కేుంద్ర 
హుం ముంత్రి అమిత్  షాను కోర్ను’ అని 

అమరీుందర్ సిుంగ్ మీడియాకు వెల్లడిుంచార్. 
దిల్్లలో ఆయన అమిత్ షాను రైతుల సమస్లపై 
చరచుుంచార్. రెుండో విడత రైతులతో కేుంద్రుం 
చరచులకు సిద్మవుతోన్న వేళ ఈ సమావేశానికి 
ప్ధాన్ుం సుంతరుంచుకుుంది.
కాగా, చలి తీవ్రతను లెక్క చయకుుండా 
ఎనిమిది రోజులుగా దిల్్ల శివార్లో్ల రైతులు 
రహదార్లపైనే బైఠాయిుంచి తమ నిరసనను 
వ్కతుుం చసుతునా్నర్. సిుంఘు, టక్రి వద్ద వేల్ది 
ముంది శాుంతియుతుంగా ఆుందోళనను 
కొనస్గసుతునా్నర్. ఈ క్రముంలో మరోస్ర 
చరచులు జర్గతుుండటుంతో.. తమ డిమాుండ్లను 
పరష్కరుంచకపోతే ఆుందోళనను మరుంత 
ఉద్ృతుం చస్తుమని రైతులు హెచచురసుతునా్నర్.

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


ఆచారయా కోసాం ఆరాటపడుతున్న డైరెకటీర్ కొరటాల శివ .. 
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టాల్వుడ్ టాప్ హీరో మెగస్టిర్ 
చిరుంజీవి నటసుతున్న ఆచార్ మూవీ 
కోసుం మెగా అభిమానులు ఎుంతగానో 
ఎదుర్చూసుతునా్నర్. ల్క్ డౌన్ 
వల్ల ఆగపోయిన సినిమా షూటుంగ్ 
ఇటీవల తిరగ ప్రుంభమైుంది. హీరో 
చిరుంజీవి రెగ్లర్ గా షూటుంగ్ లో 
పాల్గుంటనా్నర్. కొరటాల శివ 
దరశుకత్ుంలో వసుతున్న ఈ సినిమాలో 
హీరోయిన్ గా కాజల్ అగర్్ల్ 

నటసతుుంది. ప్రతే్క గీతుంలో రెజీనా నరతుసతుుంది. ఇుందులో ర్మ్ చరణ్ కూడా ఓ కీలక పాత్ర 
చసుతునా్నడు. ఇప్పట వరకు 40 శాతుం సినిమా షూటుంగ్ పరతుయిుంది. కాగా ఈ నలలో నాగబాబు 
కుమారెతు నిహారక పెళ్్ల ఉుండటుంతో మెగా ఫా్మిలి మొతతుుం ఉదయ్ పర్ లోనే ఉుండనుుంది. ఈ 
వివాహుం అనుంతరుం చిర్ మళ్్ల షూటుంగ్ లో పాల్గుంటాడు.

ఇదిల్ ఉుంటే ఈ సినిమాకు సుంబుంధిుంచిన ఓ వారతు ఇపు్పడు ఇుండసీ్రీలో హల్ చల్ చసతుుంది. 
సినిమాకు సుంబుంధిుంచి చిత్ర యూనిట్ ఓ భారీ సెట్ పా్లన్ చశారట. దానికోసుం ఏకుంగా 20 కోట్ల 
చసుతునా్నరని తెలుసతుుంది. హైదర్బాద్ లోనే 16 ఎకర్లలో కేరళ బా్క్ డ్రాప్ లో ఓ విలేజ్ కు పా్లన్ 
చశారని సమాచారుం. ఇుందులో భాగుంగా రూ. 4 కోట్ల ఖర్చు చసి ఓ ఆలయాని్న నిరమిుంచారని 
చిత్ర వర్్గలు అుంటనా్నయి. దని పర్వేక్షణ మొతతుుం దరశుకుడు కొరటాల శివ చూసుకుుంటనా్నరని 
తెలిసిుంది. ఈ సెట్ లో చిరుంజీవితో కీలక సని్నవేశాలు చిత్రీకరస్తురని చబుతునా్నర్. సినిమా గరుంచి 
రోజుకో న్్స్ తెలుసుతుుండటుంతో ఈ సినిమాపై భారీగా అుంచనాలు పెర్గతునా్నయి.

నన్్న చూసి నేర్చుకోాండి: రష్మిక
కన్నడ భామ రష్మిక ప్రసుతుతుం 
తెలుగలో చాల్ బిజీగా ఉుంది. 
అట స్టిర్ హీరోల సినిమాలో్లన్, 
ఇట యువ హీరోల చిత్రాలో్లన్ 
అవకాశాలు దకి్కుంచుకుుంటూ ఫుల్ 
సి్ుంగ్ లో ఉుంది. సుకుమార్-అలు్ల 
అర్జున్ ̀ పుష్ప` సినిమా చసుతున్న రష్మిక.. 
ఇటీవల యువ హీరో శర్్నుంద్ 
`ఆడాళ్్ల మీకు జోహార్్ల` సినిమాను 
కూడా ప్రుంభిుంచిుంది.
మరోవైపు తమిళుంలోన్ వర్స 
సినిమాలతో బిజీగా ఉుంది. ఎుంత 
బిజీగా ఉనా్న వా్యాముం విషయుంలో 
మాత్రుం రష్మిక ర్జీ పడదు. ఇుంట్ల 
ఉనా్న, షూటుంగ్ లకు వెళ్్లనా 
వర్కవుట్ల మాత్రుం చయాలిస్ుందే. 
తన వర్కవుట్ వీడియోలను రష్మిక 
ఎప్పటకపు్పడు సషల్ మీడియా దా్ర్ 
అభిమానులతో పుంచుకుుంటుంటుంది. 
తాజాగా ఓ వీడియోను పోస్టి చసిన 
రష్మిక.. `వర్కవుట్ చయడానికి 
మీకుందరకీ ప్రేరణ అవసరమా? నను్న 
చూసి నేర్చుకోుండి` అుంటూ కామెుంట్ 
చసిుంది.

శుక్రవారం, 04 డిసంబర 2020

ఆయనొక ధ్రువ తార. ర్గాలకు మాధుర్ుం అది్దన గానమూరతు. 
పాడిన ప్రతీ పాట ఓ ఆణిమత్మై ప్రేక్షక, శ్రోతలను 
తనమియత్ుంలో ఓలల్డిుంచిన తెలుగ వార సుంగీత నిధి. 
ఆయనే... అమర గాయకుడు ఘాంటసాల వాంకటేశ్వర రావు. 
డిసెుంబర్ 4వ తేది ఆయన పుటటిన రోజు. తెలుగ సినిమా పాటకి... 
పుండుగ రోజు!. ఆయన జయుంతి సుందర్ుంగా ఆయనని ఒకస్ర 
గర్తు చసుకుుందాుం.
కర్్ణటక సుంగీత శాస్తుంలో అపారమైన కృష్ చసి 
ప్రయత్నపర్కుంగానే సిన్ పరశ్రమలోకి అడుగపెటటిన 
ఘుంటస్ల జీవన ప్రయాణుం అలనాట సిన్ దిగ్గజుం చితూతుర్ 

నాగయ్ ఆశ్రయుంలోనే ప్రుంభమైుంది. జీవనభృతి కోసుం తొలినాళ్లలో అడపాదడపా చిన్న చిన్న 
వేషాలు కూడా వేసిన ఘుంటస్ల్ పే్ల బా్క్ జీవితుం చదు అనుభవుంతోనే మొదలైుంది. ‘న్ గుంతు 
రకారడీుంగ్ కి పనికి ర్దు’ అని హెచ్ఎుంవీ సుంస్థ ఛీత్కరుంచుకున్న సమయుంలో అయోమయుంలో 
పడిపోయిన ఆయనకి ఆ చిన్న వేషాలే భోజనుం పెటాటియి. అటపైన చితూతుర్ నాగయ్ అుండదుండలు 
భవిష్తుతు పట్ల ఆయనలో కొతతు ఆశలను చిగరుంపజేశాయి. ఆ దశలో... ఘుంటస్ల అన్న పేర్ 
జగది్ఖా్తమై తెలుగ వార గుండెల గడిలో జే గుంటై మారోమిగతుుందని ఎవరూ ఊహిుంచలేదు. 
చివరకు, హెచ్ఎుంవీ సుంస్థ కూడా..
గాయకుడిగా అవకాశుం ర్క ముందు సహాయ దరశుకుడిగా వృతితుగత జీవితానికి శ్రీకారుం చుటాటిర్ 
ఘుంటస్ల. ఆ తర్వాత, కొది్ద కాలుంలోనే గాయకుడిగా అవకాశుం అుందిపుచుచుకునా్నక రోజుకో 
ముందడుగ వేస్తు పరశ్రమలోని అుందర ఆదర్భిమానులతో వేళ్్లనుకుుంటూ ఎదిగార్. ఆ 
అదు్తమైన గళ వినా్స్నికి ప్రేక్షక, శ్రోతలు జేజేలు పలకటుంతో ఘుంటస్ల స్్థనుం పరశ్రమలో 
శాశ్తుంగా, సుసి్థరమైపోయిుంది. పాటుంటే ఘుంటస్ల... ఘుంటస్లుంటే పాట... అనే కీరతు, ప్రతిష్ఠలు 
ఆయన స్ుంతుం అయా్యి. అపు్పడపు్పడే నాటక రుంగాని్న అధిగమిుంచి ప్చుర్ుం పుందుతున్న 
సిన్ మీడియాకి ఘుంటస్ల గుంతు ఓ వరుంగా పరణమిుంచిుంది. ఘుంటస్ల పాడిన కారణుంగా 
పాటలన్్న జన బాహుళ్ుంలోకి చొచుచుకుపోయాయి. సినిమాలు అఖుండ విజయుం స్ధిుంచటానికి 
దోహదపడాడీయుంటే అతిశయోకితు కానే కాదు. కేవలుం గాయకుడిగానే కాదు సుంగీత దరశుకుడిగా కూడా 
సమన్నత స్్థనుం స్ధిుంచార్. సీ్య సుంగీతుంలో ఘుంటస్ల ఆలపుంచిన పాటలు నిర్మితలకు, 
దరశుకులకు, హీరోలకు ప్ణుం పోశాయి. తోట సుంగీత దరశుకులు కూడా ఘుంటస్లకు హా్టాస్ఫ్ 
చపే్పటుంతగా చరగపోని స్ధనాని్న, స్్థయిని ఆ మహన్యుడు కైవసుం చసుకునా్నడు. ఘుంటస్ల 
సుంగీతుంలో తెరకెకి్కన ‘లవకుశ’ చిత్రుం అుందుకు ఓ మచుచుతునక. ఆయనకి సుంగీత దరశుకుడిగా 
మరో అపురూపమైన రకార్డీ కూడా ఉుంది. వుంద చిత్రాలను అతి తకు్కవ కాలుంలో పరతు చసిన తొలి 
సుంగీత దరశుకుడు ఘుంటస్లే అుంటే అుందరకీ ఆశచుర్ుం కలుగతుుంది. కాన్ రకార్డీల స్క్షిగా అది ఓ 
చారత్రక సత్ుం. అది ప్రేమగీతమైనా, విషాద గీతమైనా, భకితు గీతమైనా, హుషార్ గీతమైనా, కామెడీ 
పాటైనా... ఘుంటస్ల గుంతులో ఎుంతో భావగర్తుంగా, వీనుల విుందుగా ప్రతి ధ్నిుంచిుంది. గీత 
రచయిత భావాని్న, సని్నవేశుంలోని ఎమోషని్న తమదైన మెలోడీతో పాటకి ప్ణుం పోసిన స్ర విజేత 
ఘుంటస్ల. ఆయన గుంతులో పలకని భావమే లేదు. నవరస్లకు ఆయన గళసీమ పుటటినిలు్లగా 
ప్రకాశిుంచిుంది. కేవలుం హీరోలకి పాడిన పాటలే కాదు బా్క్ గ్ుండ్ లో వచిచున పాటలైనా సరే 
ఘుంటస్ల పాడిన విధానుం సని్నవేశాని్న రకితు కటటిుంచిన సుందర్్లో్ల కోకొల్లలు. సుంగీత దరశుకులు 
ఆయనకి పరతు సే్చఛినిచిచు తమ పాటలని అజర్మరుం చసుకోటానికి తాపత్రయపడేవార్. ఆయన 
పాడిన అని్న వేల పాటలో్ల ఏ ఒక్క పాటన్ మరచిపోలేుం.
సినిమా పాటలు సరే... ఏ హీరోల మీద చిత్రీకరుంచని ఘుంటస్ల పాడిన ప్రైవేట్ గీతాలు కూడా స్పర్ 
హిట్ చిత్రాలో్ల పాటల్్లగా ఊరూర్, వాడ వాడా సుందడి చశాయి. ఆయన పాడిన కారణుంగానే ‘పుష్ప 
విల్పుం’, ‘కుుంతి కుమార’ వుంట జుంధా్ల పాపయ్ శాస్త్రి రచనలు ఆబాలగోపాల్ని్న అలరుంచాయి. 
‘ర్వోయి బుంగార మామ’, ‘తలనిుండ పదుండ’ వుంట పాటలను ఇప్పటకీ యువతరుం పాటల పోటీలో్ల 
పాడి... బహుమతులను స్ధిుంచుకుుంటనా్నర్. అుంటే, ఆయన గుంతులో ఆ పాటలు ఎుంత ఘనతను 
స్ధిుంచాయో అర్థుం అవుతుుంది!
ఏ ఘుంటస్లని హెచ్ఎుంవీ సుంస్థ ‘పనికి ర్వు పమమిుందో’... అదే ఘుంటస్ల పుణ్మాని కోటాను 
కోట్ల రూపాయల వా్పారుం చసి... ఎుంతో ఎతుతుకు ఎదిగుంది. మొదటే కాదు చివరో్ల కూడా హెచ్ఎుంవీ 
సుంస్థ ఘుంటస్లకి చదు అనుభవానే్న మిగలిచుుంది. ఆరోగ్ుం పరతుగా దెబ్ తినా్నక భగవద్గత పాడాలని 
ఘుంటస్ల నిర్ణయిుంచుకునా్నర్. రకారడీుంగ్ పరతుయా్క కూడా హెచ్ఎుంవీ భగవద్గత రకార్డీలు 
విడుదల చయలేదు. ఆ రకార్డీలి్న చూడకుుండానే ఘుంటస్ల కను్నమూశార్. వెుంటనే హెచ్ఎుంవీ 
రకార్డీలని మారె్కట్లకి విడుదల చసిుంది. రకార్డీ స్్థయిలో ఘుంటస్ల భగవద్గత రకార్డీల అమమికుం 
కొనస్గుంది. తిర్పతి కొుండపైనా అదే భగవద్గత, సమిశాన వాటకలోన్ ఆ భగవద్గతే. అదే ఘుంటస్ల 
గుంతు స్ధిుంచిన అమరత్ుం. అుందుకే ఆయన అమర గాయకుడు.

అమర గాయకుడు ఘాంటసాల
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రజనీకాంత్ గార్ విజయవాంతాం కవాలి
త్రలో జరగనున్న తిర్పతి ఉప ఎని్నకలో్ల రెుండు పారీటిల సుంయుకతు కమిటీ స్చనలు మేరకే అభ్ర్థ 
ఎుంపకపై ముందుకు వెళ్తుుం. దనిపై ఇర్పారీటిల పెద్దలు కూరచుని నిర్ణయుం తీసుకుుంటాుం. ప్రజలకు ముంచి 
చయాలనే ఆలోచనతో కొతతు వ్కితు ర్జకీయాలో్లకి ర్వాలనుకుుంటే మనస్ఫూరతుగా ఆహా్నిుంచాలి. ఇవాళ 
శ్రీ రజన్కాుంత్ గార్ ర్జకీయాలో్లకి ర్వాలని నిర్ణయిుంచుకునా్నర్. ఆయన ర్జకీయాలో్ల విజయవుంతుం 
అవా్లని కోర్కుుంటనా్నను. చొకా్క నలగకుుండా ర్జకీయాలు ఎవరూ చయలేర్. ఇబ్ుందులు 
ఉుంటాయి, కేసులు పెడతార్ అని్న తటటికొని నిలబడాలి. గడవలు పెటటికోవాలనే ఆలోచన జనసేనకు 
లేదు. కార్కరతులకు ఇబ్ుందులు కలిగతే మాత్రుం తప్పకుుండా వారకి అుండగా నిలబడుతుుందని” తెలిపార్. 

జగన్  ఒక జీరో సీఎాం..: చాంద్రబాబు

చితూతుర్ జిల్్ల వరద 
బాధితులను కలవటానికి 
విచచుసిన జనసేనానిని 
కలిసిన బ్జేపీ ర్ష్ట్ర మీడియా 
ప్రదినిది శ్రీకాళహసితు 
నియోజకవర్గ ఇుంచార్జు  
కోల ఆనుంద్,శ్రీకాళహసితు 
నియోజకవర్గుం లో వైసీపీ 
చసుతున్న అర్చకాలను 
వివరుంచిన కోలఆనుంద్. 

తగ సమయుంలో స్పుందిస్్థనని చప్పన పవన్ కళ్్ణ్.

అమర్వతి: జగన్  మమామిటకీ ఫేక్  మఖ్ముంత్రేనని టీడీపీ అధినేత చుంద్రబాబు వా్ఖా్నిుంచార్. 
అసెుంబ్్లలో ప్రతిపక్షాలకు మాటా్లడే అవకాశమే ఇవ్టే్లదని విమరశుుంచార్. వైసీపీ వచాచుక పెనషాన్లను 
భారీగా తొలగుంచారని ఆరోపుంచార్. టీడీపీకి చుందిన వారకి పెనషాన్ , రేషన్  కట్  చశారని చపా్పర్. 
ఫేక్  మీడియాను పెటటికుని అసతా్లు ప్రచారుం చశారనా్నర్. రూ.200 పెనషాన్ ను వెయి్కి 
పెుంచినట్ల తెలిపార్. టీడీపీ హయాుంలో 44.32 లక్షల ముందికే పెనషాను్ల ఇచిచునట్ల ప్రభుత్ుం 
అబద్దుం చప్పుందనా్నర్. టీడీపీ హయాుంలో 50.29 లక్షల ముందికి పెనషాన్  ఇచిచునట్ల స్పషటిుం 
చశార్. పెనషాన్ల విషయుంలో వైసీపీ తపు్పడు లెక్కలు చబుతోుందని ఆరోపుంచార్. అసెుంబ్్లని వైసీపీ 
నేతలు తపు్పదార పటటిుంచారని ధ్జమెతాతుర్. వాసతువాలు చబితే అచచునా్నయుడిపై 10 ముంది 
ఎదుర్దాడి చశారని వివరుంచార్. టీడీపీ వాళ్్ల అసెుంబ్్లకి ర్కూడదని అుంటనా్నర్.. అసెుంబ్్ల 
ఏమనా్న మీ తాత జాగీర్? అసెుంబ్్లలో అధికారపక్షుం డ్రామాలు ఆడుతోుందని చుంద్రబాబు 
ఆగ్రహుం వ్కతుుం చశార్.
జగన్  ఒక జీరో సీఎుం..
‘జగన్  ఒక జీరో సీఎుం.. అవగాహన లేని మఖ్ముంత్రి. టీడీపీ నేతలపై ముంత్రులు ఇషాటినుస్రుం 
మాటా్లడుతునా్నర్.. మాకు సభ్త, సుంస్్కరుం అడ్డీసుతునా్నయి. ఏకపక్షుంగా అసెుంబ్్ల 
నడుపుకుుంటార్?..నడపుండి చూదా్దుం. మాకూ ప్రతా్మా్నయాలు ఉనా్నయి. అసెుంబ్్లలో కూరచుని 
భజన చస్తుర్? విశాఖలో విజయస్యిరెడిడీ పెతతునుం ఏుంట?’ అుంటూ చుంద్రబాబు నిలదశార్.

కాంట్రాకుటీ ఉద్యాగులకు జగన్ సరాకార్ గుడ్ న్యాస్.. 
ఏపీ ప్రభుత్ శాఖలో్ల పని చసుతున్న కాుంట్రాకుటి ఉదో్గలకు సుంబుంధిుంచి జగన్ సర్్కర్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చసిుంది. 
రెవిన్్, పుంచాయతీ ర్జ్, ఏసీబ్, హుంశాఖ, యువజన సరీ్సులు, స్ుంస్కృతిక శాఖలోని కాుంట్రాకుటి ఉదో్గల 
కాలపరమితిని 2021 మారచు 31 వరకు పడిగుంచిుంది. ఈ మేరకు ఉతతుర్్లు జారీ చసిుంది. అల్గే ఆర్క శాఖ 
అనుమతి లేకుుండా కాుంట్రాకుటి ఉదో్గని కొనస్గుంచకుుండదని అని్న ప్రభుత్ శాఖలు, విభాగాధిపతులు, జిల్్ల కలెకటిర్లకు 
ఆదేశిుంచిుంది. మరోవైపు సీఎుం వైఎస్ జగన్ రైతులకు కూడా గడ్ న్్స్ అుందిుంచార్. 2019 ఖరీఫ్ నుుంచి ఉచిత 
పుంటల బ్మా సదుపాయాని్న కలి్పస్తు ర్ష్ట్ర ప్రభుత్ుం జీవో జారీ చసిుంది. ఈ పధకాని్న జాతీయ పుంటల బ్మా పోరటిల్  
దా్ర్ నమోదైన రైతులు ఎల్ుంట ప్రీమియుం చలి్లుంచాలిస్న అవసరుం లేదని స్పషటిుం చసిుంది.కాగా, ర్ష్ట్ర రహదార్లు, 
రోడ్ల మరమమితులకు ఏపీ ప్రభుత్ుం రూ. 388 కోట్ల పాలనా అనుమతులను ఇచిచుుంది. మఖ్ుంగా తుఫాను్ల, భారీ 
వర్షాలకు దెబ్తిన్న రహదార్లను మరమమితులు చయాలుంటూ సిఫార్స్ చసిుంది.

పఠాపురుం నియోజకవర్గుం  చబ్రోలులో 
నివసిుంచ ప్రభుత్ ఉపాధు్డిపై 
దాడి జరగడుం దార్ణుం దని పై 
సమగ్ర దర్్పుతు జరపుంచి నిుంధితులు 
ఎల్ుంట వారైనా సరే కఠినుంగా 
శిక్షిుంచి బాధితులకు వార్ ఏ పారీటి 
వారైనసరే తగన నా్యుం చకూర్లని 
లేకుుంటే వార పక్షనా బలుంగా 
పోర్డటానికి సిద్మని బాధితులను 
పర్మరశుుంచి వారకి థైర్ుం చప్ప 

తగన సహయుం అుందిుంచి అనా్యుంపై ర్జీలేని పోర్టుం చయడుం జనసేన సిదా్ుంతుం అని 
భరోస్ను అుందిుంచార్ జనసేన వీరమహిళ రమ్జో్తి పళ్ళా ,జనసైనికులు చదులూర అర్జున్ 
మరయు తదితర్లు పాల్గనా్నర్.

ఉపాధ్యాడిపై దాడి - బాధితులన్ పరామరి్శాంచి వారిక్ థైరయాాం చెప్పిన వీరమహిళ, జనసైనికులు

అన్నదాతన్ ఆదుకోవడానిక్ ఎాందుకు ఆలోచన?- శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్

ప్రజాస్్మ్ుంలో ప్రజలకు ప్రభుతా్లు ముంచి చసేతు అుండగా నిలబడాలి, చడు చసేతు నిలదయాలి. 
ఇవాళ లక్షల ఎకర్లో్ల రైతులు పుంటలు నషటిపోతే రూ. 5 వేలు, రూ. 10 వేలు ఇచిచు ప్రభుత్ుం 
చతులు దులుపుకోవాలని చూసతుుంది. అది సరైన పద్దతి కాదు. ప్రభుత్ుం దగ్గర చాల్ నిధులు 
ఉనా్నయి. మద్ుం, ఇసుక వా్పారుం ప్రభుత్మే చసి ఇబ్డి మబ్డిగా సుంపాదిసతుుంది.  మర.. 
అన్నుం పెటేటి రైతులకు నషటిపరహారుం ఇవ్డానికి ఎుందుకు ఆలోచిసతుుంది? పుంట నషటిపోయిన 
రైతుకు ఎకర్కు రూ. 35 వేలు ఇవా్లని ప్రభుతా్ని్న డిమాుండ్ చశాుం.  ఈ డిమాుండ్ ర్జకీయ 
లబి్ కోసుం చసిుంది కాదు. క్షేత్రస్్థయి పర్టన చసినపు్పడు ఎకర్ పుంట వేయడానికి రూ. 40 
నుుంచి రూ. 50 వేలు పెటటిబడి అవుతుుందని రైతులు చపా్పర్. అుందుకే నషటిపరహారుం రూ. 
35 వేలు ఇవా్లని డిమాుండ్ చశాుం. 48 గుంటలో్ల కన్సుం రూ. 10 వేలు ముందసుతు స్యుం 
అుందిుంచాలని కోర్ుం.  రూ. 10 వేలు ఇవా్లని అడగడుం వెనక కూడా కారణుం ఉుంది. ప్రభుత్ుం 
డిసెుంబర్ 25 తర్్త నషటిపరహారుం అుందిస్తుమని చబుతోుంది. ఇప్పటకే నలుగర్ రైతులు 
ఆతమిహత్లు చసుకొని చనిపోయార్. రైతుల ఆతమిహత్లు ఆగాలుంటే ముందసుతుగా పుంట 
నషటిపోయిన ప్రతి రైతుకు రూ. 10 వేలు అుందిుంచాలని కోర్ుం.  హైదర్బాద్ నగరుంలో ఇటీవల 
వరదలు వసేతు అక్కడ ప్రభుత్ుం వెుంటనే స్పుందిుంచి రూ. 650 కోట్ల విడుదల చసి ప్రతి ఇుంటకి 
రూ. 10 వేల స్యుం అుందిుంచార్. వైసీపీ ప్రభుత్ుం కూడా తక్షణ నషటిపరహారుంగా రూ. 10 
వేలు అుందిుంచాలి. నషటిపరహారుం ఇచచు విషయుంలో ప్రభుత్ స్పుందన కోసుం ఎదుర్చూసుతునా్నుం. 
స్పుందన ర్ని పక్షుంలో తదుపర కార్్చరణ ప్రకటస్తుుం. 

రైతుల మేలు కోసమే బీజేపీ సరాకార్  కొత్త చటటీాం: పవన్ 
రైతుల మేలు కోసమే బ్జేపీ సర్్కర్  న్తన వ్వస్య చటటిుం తీసుకొచిచుుందని జనసేన 
అధ్క్షుడు పవన్  కల్్ణ్  అనా్నర్. గర్వారుం తిర్పతిలో పర్టుంచార్. ఈ సుందర్ుంగా 
రైతుల సమస్లను జనసేన నాయకులు పవన్ దృష్టికి తీసుకొచాచుర్. ఈ చటటిుంతో రైతులకు 
ఎుంతగానో మేలు జర్గతుుందని తెలిపార్. రైతులను బలోపేతుం చయడుం.. వారకి కొతతు 
అవకాశాలు సృష్టిుంచడమే లక్షయూుంగా సుంస్కరణలు తేవడానికే ప్రధానముంత్రి మోద ఈ 
నిర్ణయాని్న తీసుకునా్నరని వా్ఖా్నిుంచార్. రైతుల కిస్న్ బిలు్లలో సవరణకు కేుంద్రుం సిద్ుంగా 
ఉుందని చపా్పర్. కొుంతముంది కావాలని ఈ చటటిుంపై ర్దా్దుంతుం చసుతునా్నరని విమరశుుంచార్. 
రైతుల సమస్లను కేుంద్రుం పరష్కరసుతుుందని చపా్పర్.
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ఇక సాథానికాంగానే ఐటీ ఉద్యాగాలు
ఖమమిుం: ఉమమిడి ఖమమిుం జిల్్ల ఇుంజన్రుంగ్  విదా్ర్్థలు, అర్్లైన నిర్దో్గలకు ఐటీ హబ్  దా్ర్ 
స్్థనికుంగానే ఉదో్గాలు పుందే మహన్నత అవకాశుం లభిుంచనుుందని ర్ష్ట్ర రవాణా శాఖ ముంత్రి 
పువా్డ అజయ్ కుమార్  అనా్నర్. నగరుంలో కోటా్లది రూపాయల వ్యుంతో చపటటిన పలు అభివృది్ 
కార్క్రమాలను ఈ నల 7వ తేదన తనతో సహా నలుగర్ ర్ష్ట్ర ముంత్రులు ప్రుంభిస్తురని తెలిపార్. 
బుధవారుం ఖమమిుం ఐటీ హబ్ ను పరశీలిుంచిన అనుంతరుం ఆయన అక్కడ విలేకర్ల సమావేశుంలో 
మాటా్లడార్. కేవలుం ఐటీ ఉదో్గాలకే ఈ హబ్  పరమితుం కాకుుండా వివిధ రుంగాలో్ల నైపుణ్ుం 
స్ధిుంచల్ నిర్దో్గలకు నిరుంతరుం శిక్షణ ఇచచుల్ పకడ్ుంద ప్రణాళ్కలు రూపుందిుంచినట్ల ముంత్రి 
వివరుంచార్. ఇప్పటకే తన కా్ుంప్  కార్్లయుంలో నడుసుతున్న టాస్్క ను ఐటీ హబ్ కు తరలిసుతునా్నమని, 
ఎటవుంట  విదా్ర్త ఉనా్న వారలో ఉన్న నైపుణా్ని్న వెలికితీసి ఆయా రుంగాలో్ల నిషా్ణతులుగా 
తీరచుదిదే్దుందుకు ఏర్్పట్ల చసుతునా్నమని, త్రలో ఇది కార్రూపుం దాలుచుతుుందని అనా్నర్.
ఈ నల 2న జరగాలిస్న ముంత్రుల పర్టన జీహెచ్ ఎుంసీ ఎని్నకల కారణుంగా వాయిదా పడిుందని, 
ఈ నల 5న ముంత్రుల పర్టన వివర్లు అధికారకుంగా వెల్లడిస్తుమని తెలిపార్. 2017 అకోటిబర్ లో 
శుంకుస్్థపన చసుకున్న ఐటీ హబ్ లో స్ల్ప మార్్పలతో అదనుంగా మరో అుంతసుతు ఏర్్పట 
చశామని, మొదట దశ పరతు చసి వివిధ ఐటీ కుంపెన్లకుగాను 425 సీట్ల స్మర్థయూుంతో ఏర్్పట 
చసుకున్న ఐటీ హబ్ లో ఇప్పటకే 16 కుంపెన్లు భాగస్్మలయా్యని, ఇటీవలే నిర్హిుంచిన 
జాబ్ మేళ్కు విశేష స్పుందన లభిుంచిుందనా్నర్. ఉమమిడి ఖమమిుం జిల్్ల నుుంచి 5వేల ముందికి పైగా 
యువత జాబ్ మేళ్కు హాజరయా్రని తెలిపార్. ఐటీ రుంగుంలోనే కాకుుండా ఇతర రుంగాలో్ల కూడా 
ఇుంజన్రుంగ్  విదా్ర్్థలతోపాట ఇుంటరీమిడియట్, పతో తరగతి అర్తపై కూడా ఉపాధి అవకాశాలు 
కలి్పుంచాలన్నదే తన సుంకల్పమని ముంత్రి తెలిపార్. హైదర్బాద్  నగరుంతో పోటీపడి ఖమమిుం నగర్ని్న 
అభివృది్ చయాలన్నదే తన ఆకాుంక్ష అని, నగర ప్రజలకు ఎటవుంట ఇబ్ుందులు తలెతతుకుుండా ఖమమిుం 
అభివృది్కి గమమిుంగా నిలుసతుుందనా్నర్.
ఈ ఏడాది కరోనా వుంట విపత్కర పరసి్థతులో్ల కూడా నగర్భివృది్కి సీఎుం కేసీఆర్, ఐటీ, పురపాలక శాఖ 
ముంత్రి చొరవతో వుందల కోట్ల నిధులు ముంజూర్ చసినుందుకు ధన్వాదాలు తెలుపుతునా్నమనా్నర్. 
నగరుంలో న్తన హుంగలతో అని్న వసతులతో ఏర్్పటవుతున్న ఆరీటిసీ బస్టిుండ్ ను కూడా జనవరలో 
ప్రుంభిుంచుకోనున్నట్ల ముంత్రి తెలిపార్. నగర్భివృది్, సుుందరీకరణలో భాగుంగా ఇప్పటకే 
సుమార్ 30 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లను నాలుగ వర్సల రోడు్లగా అభివృది్ చసి.. డివైడర్్ల, సెుంట్రల్  
లైటుంగ్  ఏర్్పట చశామనా్నర్. ప్రజలకు ఎటవుంట ఇబ్ుందులు తలెతతుకుుండా క్రమపద్తిన 
బాధ్తాయుతుంగా నగర్భివృది్ పనులు చపటాటిమని, ప్రజలకు పునర్వాసుం కలి్పుంచడుంలో కూడా 
బాధ్తగా వ్వహరసుతునా్నమని ముంత్రి పేర్కనా్నర్. సమావేశుంలో ఖమమిుం కలెకటిర్  ఆరీ్.కర్ణన్, 
ఎమెమిల్స్ బాలస్ని లక్ష్మీనార్యణ, మేయర్  డాకటిర్  జి.పాపాల్ల్, నగరపాలక సుంస్థ కమిషనర్  
అనుర్గ్  జయుంతి, ట్రెయిన్ కలెకటిర్  వర్ణ్ రెడిడీ, ఐటీ కుంపెన్ల ప్రతినిధులు, ఎస్ బ్ఐటీ విదా్సుంస్థల 
చైరమిన్  జి.కృష్ణ, కార్పరేటర్్ల తదితర్లు పాల్గనా్నర్. 

హైదర్బాద్ : ర్ష్ట్రుంలోని రేషన్  దుకాణాల దా్ర్ నితా్వసర్లు తీసుకోవాలుంటే ఇక నుుంచి 
ఆధార్  నమోదు తప్పనిసర కానుుంది. ఇప్పటవరకు రేషన్  దుకాణాలో్ల ఆధార్  వివర్లు ఇవ్ని 
కార్డీదార్లుంతా వెుంటనే వివర్లు సమర్పుంచి నిర్్రణ చసుకోవాలని పౌరసరఫర్ల శాఖ 
ఎక్స్ అఫీష్యో కార్దరశు వి.అనిల్ కుమార్  బుధవారుం ఉతతుర్్లు జారీ చశార్. ఇప్పటవరకు 
బయోమెట్రిక్, ఐరష్  నిర్్రణల దా్ర్ రేషన్  సర్కులు ఇచచు విధానుం ఉుండగా, ఇపు్పడు వాటకి 
తోడు ఆధార్  నమోదు కూడా తప్పనిసర కానుుంది. ఈ ఉతతుర్్ల మేరకు కార్డీ సభు్లుందరూ 
వార ఆధార్  వివర్లను రేషన్  డీలర్ల వద్ద సమర్పుంచాలిస్ ఉుంటుందని పౌరసరఫర్ల శాఖ 
అధికార్లు చబుతునా్నర్. 
ఒకవేళ ఇప్పటవరకు ఆధార్  నమోదు చసుకోని లబి్దార్లు ఇకపై నితా్వసర్లు 
కావాలుంటే ఆధార్  రజిసటిర్  చసుకోవాలని, రజిసే్రీషన్  ప్రక్రియ పరతుయిన వారకి సర్కులు 
ఇవ్్చచుని, లబి్దార్లుంతా ఆధార్  వివర్లు 
నమోదు చసుకునేుందుకు స్్థనిక యూఐడీఏఐ 
అధికార్లతో కలసి సెుంటర్్ల ఏర్్పట 
చసేల్ చర్లు తీసుకోవాలని కూడా ఆ 
ఉతతుర్్లో్ల పేర్కనా్నర్. ఆధార్  వివర్లను 
కూడా బయోమెట్రిక్, ఐరష్  నిర్్రణల దా్ర్ 
నమోదు చయాలని, వీలుకాని పక్షుంలో 
లబి్దార్లకు వన్ టైుం పాస్ వర్డీ  (ఓటీపీ) 
పుంపడుం దా్ర్ ప్రక్రియ పరతు చయాలని 
తెలిపార్. బయోమెట్రిక్, ఐరష్  విధానుంలో 
నిర్్రణకు వీలుకాని అుంధులు, కుష్టి 
వా్ధిగ్రసుతులు, అనారోగ్ సమస్లతో ముంచుం 
పటటిన లబి్దార్లకు మాత్రుం ఎల్ుంట ఆటుంకుం 
కలగకుుండా చూడాలని ఆదేశిుంచార్.

ఆధార్  ఉాంటేనే రేషన్  బియయాాం

హైదర్బాద్ : తెలుంగాణ ర్ష్ట్రుంలో నిన్న ర్త్రి 8గుంటల వరకు 53,686 ముందికి కరోనా నిర్్థరణ 
పరీక్షలు నిర్హిుంచగా 609 పాజిటవ్  కేసులు నమోదయా్యి. దుంతో మొతతుుం ఇప్పట వరకు 
నమోదైన కేసుల సుంఖ్ 2,71,492కి చరుంది. ఈమేరకు వైద్ ఆరోగ్శాఖ గర్వారుం ఉదయుం 
బులిటెన్  విడుదల చసిుంది. నిన్న కరోనాతో మగ్గర్ మృతి చుందార్. దుంతో మృతుల సుంఖ్ 
1,465కి చరుంది. కరోనాబార నుుంచి నిన్న 873 ముంది కోలుకునా్నర్. దుంతో ఇప్పటవరకు 
కోలుకున్న బాధితుల సుంఖ్ 2,61,028కి చరుంది. ర్ష్ట్రుంలో ప్రసుతుతుం 8,999 యాకిటివ్  
కేసులు ఉనా్నయని, వారలో 6,922 ముంది హుం ఐసలేషన్ లో చికితస్ పుందుతునా్నరని వైద్ 
ఆరోగ్శాఖ తెలిపుంది. ఇప్పట వరకు తెలుంగాణలో నిర్హిుంచిన కరోనా నిర్్థరణ పరీక్షల సుంఖ్ 
56,05,306కి చరుంది.

గెలుపు ధీమాలో ఎవరిక్ వార్తెలాంగాణలో కొత్తగా 609 కరోనా కేసులు
జీహెచ్ ఎుంసీ ఎని్నకల పోలిుంగ్  మగయడుంతో ఎవరకి వార్ గెలుపు ధీమాలో 
ఉనా్నర్. ఓటర్ దేవుళ్్ల ఎవరని కర్ణిుంచారో తెలియాలుంటే ఈ రోజు మధా్హ్నుం 
వరకు ఆగాలిస్ుందే. అని్న ర్జకీయ పారీటిలు ఎని్నకల ప్రచారుంలో పోటీ పడాడీయి. 
పారీటిల అభ్ర్్థలను గెలిపుంచుకునేుందుకు అని్న పారీటిలు శకితుమేర పోర్డాయి. ప్రమఖ 
నాయకులను రుంగుంలో దిుంచి ఎని్నకల ప్రచారుం నిర్హిుంచార్. ఓటర్ల మనసుదోచి 
ఓటనే వేయిుంచుకునేుందుకు అని్న రకాల వాగా్దానాలు చశార్. కొుందర్ చసిన పనులు, 
చయబోతున్న అభివృది్ని తెలుపగా, మరకొుందర్ ఎదుట ర్జకీయ నాయకుల లోపాలను 
ఎతితు చూపార్. ఆరోపణలు, ప్రతా్రోపణలతో జీహెచ్ ఎుంసీ ఎని్నకలు రణరుంగాని్న 
తలపుంచాయి. అుందర ప్రచార్ని్న కళ్్లర్ చూసిన ఓటర్్ల తమ నిర్ణయాలను ఓట దా్ర్ 
బా్లెట్  బాక్స్ లో వేశార్. అధికార్లు సీల్  చసి బా్లెట్  బాక్స్ లను చుందానగర్ లోని 
స్్రీుంగ్ రూమ్ లకు తరలిుంచార్. పోల్సుల పహార్లో ప్రజాతీర్్ప భద్రుంగా ఉుంది. నేడు 
ఎని్నకల ఫలితాలు వెలువడతాయి. బరలో ఎుంతముంది నిలిచునా అుంతిముంగా డివిజన్ లో 
ఒక్కరకే విజయుం ఉుంటుంది. కొతతు కార్పరేటర్  ఎవరుంటూ ప్రజలతో పాట ర్జకీయ 
నాయకులో్లన్ ఉహాగానాలు వినిపసుతునా్నయి. ఎవర్ ఎవరకి ఓటేశార్. సమీకరణలు 
ఎక్కడైనా మార్యా.? ఎవరైనా తమ అనుచర్లు హా్ుండ్  ఇచాచుర్.? ఇల్ ర్జకీయ 
పారీటిలు సమీక్షిుంచుకుుంటనా్నయి. ఇదే సమయుంలో గటటి నమమికుం పెటటికున్న 
యువతరుం ఓటుంగ్ లో ఉతాస్హుంగా పాల్గనకపోవడుం పలు పారీటిల అుంచనాలను 
తలకిుందులు చస్తుయని భావిసుతునా్నర్. ఎని్నకలు మగసిన రెుండోరోజు కూడా పోల్సుల 
నిఘా, బుందోబసుతు అని్న డివిజన్లలో కొనస్గుంది. ఎని్నకల వేడిలో గడవలు కాకుుండా 
పోల్సులు 144సెక్షన్ ను అమలు చసుతునా్నర్.

హైదర్బాద్: తెలుంగాణలో వ్వస్యేతర భూమల రజిసే్రీషన్లపై హైకోర్టి మళ్్ల సేటి 
విధిుంచిుంది. ఈ నల 8 వరకు రజిసే్రీషన్లపై హైకోర్టి సేటి పడిగుంచిుంది. పటషనర్ 
వాదనలు పరతుయా్యి. 8న ఏజీ వాదనలు వినిపుంచనునా్నర్. ధరణిపై తదుపర 
విచారణ ఈనల 8కి హైకోర్టి వాయిదా వేసిుంది. సెపెటిుంబర్ 8 నుుంచి వ్వస్యేతర 
భూమల రజిసే్రీషను్ల నిలిచిపోయాయి.

తెలాంగాణలో వయావసాయేతర భూముల రిజిస్ట్రేషన్లపై హైకోర్టీ మళ్్ల స్టటీ
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కొడుకుతో సానియా సరదా.. సరదా
భారత టెని్నస్  క్రీడాకారణి స్నియా మీర్జు తన 
కుమార్డు ఇజాన్  మీర్జుతో కలిసి సమయాని్న 
ఆస్్దిసతుుంది. అతడి చినా్నర చిలిప చషటిలను 
విపరీతుంగా ఆనుందిసతుుంది. అతడితో కలిసి ఆడుతూ 
పాడుతూ సరదగా కాలుం గడుపుతోుంది. ఇుందుకు 
సుంబుంధిుంచిన చిత్రాలను ఆమె క్రముం తప్పకుుండా 
సషల్ మీడియాలో పుంచుకుుంటుంది. తాజాగా తన 
కుమార్డితో కలిసి దిగన చిత్రాని్న ఆమె ఇన్ స్టిలో 
పెటాటిర్. ప్రసుతుతుం ఇది ఇుంటరె్నట్ల వైరల్ గా మారుంది.
కరోనా వైరస్  మహమామిర వల్ల ప్రసుతుతుం టెని్నస్  
టరీ్నలో్ల స్నియా ఎకు్కవగా పాల్గనడుం లేదు. 
పాకిస్్థన్  క్రికెటర్  షోయబ్  మాలిక్ ను పెళ్్లడిన 

ఆమె కుమార్డికి జనమినిచాచుక 23 కిలోల బర్వు తగ్గుంది. ఎనో్న కషటిమైన కసరతుతులు చసి, 
కఠినమైన ఆహారపు నిబుంధనలు పాటుంచిుంది. మొదట్ల మళ్్ల టెని్నస్  ఆడతాననుకోలేదని 
అయితే తనకిషటిమైన ఆటకోసుం అలుపెరగక శ్రమిుంచానని చప్పన సుంగతి తెలిసిుందే. 
అుంతేకాకుుండా గర్ధారణ, మాతృత్ుం, కెరీర్  గరుంచి భావోదే్గుంతో ఆమె ఈ మధ్్ ఓ 
లేఖను సషల్  మీడియాలో పుంచుకునా్నర్.

10 జట్లతో ఐపీఎల్ .. అదానీ, గోయాంక ఆసక్్త!
డిసెుంబర్  24న నిర్హిుంచ 
స్ధారణ వారషాక సమావేశుంలో 
బ్సీసీఐ కీలక నిర్ణయాలు 
తీసుకోనుుంది. ఇుండియన్  
ప్రీమియర్  ల్గలోకి మరో రెుండు 
ఫ్ుంచైజీలకు అనుమతి, ఐసీసీలో 
భారత ప్రతినిధి ఎుంపక, మగ్గర్ 
జాతీయ సెలకటిర్ల ఎుంపక, 
బోర్డీ ఉపాధ్క్షుడి ఎని్నక సహా 

మరకొని్న అుంశాలను ఇక్కడ చరచుుంచనునా్నర్. ఇుందులో భాగుంగా 23 పాయిుంట్లతో 
కూడిన అజుండాను సమావేశానికి 21 రోజులు ముందుగానే సభ్ ర్షా్రీలకు బ్సీసీఐ 
పుంపుంచిుంది.
ఈస్ర ఏజీఎుంలో పది జట్లతో కూడిన ఐపీఎల్  గరుంచ ప్రధాన చరచు జరగనుుంది. 
అదాన్ గ్రూప్ , సుంజీవ్  గోయుంకా గ్రూపులు ఆ రెుండు జట్ల కొనుగోలు చసేుందుకు 
ఆసకితుగా ఉనా్నర్. గతుంలో గోయుంకా రైజిుంగ్  పుణె స్పర్ జయిుంట్స్ ను సుంతుం 
చసుకున్న సుంగతి తెలిసిుందే. అయితే ఈ రెుండిుంట్ల ఒక జటటి కచిచుతుంగా 
అహమిదాబాద్ కు ప్తినిధ్ుం వహిుంచాలిస్ ఉుంటుంది.

జాతీయ సెలక్షన్  కమిటీకి ఇుంకా మగ్గర్ సెలకటిర్లను ఎుంచుకోవాలిస్ ఉుంది. 
అుందులోనే చీఫ్  సెలకటిర్ ను నియమిుంచాలిస్ ఉుంది. మరో స్ుంకేతిక కమిటీని ఏర్్పట 
చస్తుర్. 2021 ఏడాదికి గాను భారత భవిష్ పర్టన ప్రణాళ్క, వచచు ఏడాది టీ20 
ప్రపుంచకప్  నిర్హణ, 2028 ల్స్  ఏుంజల్స్  ఒలిుంపక్స్ లో క్రికెట్ ను చరచుడుం వుంట 
అుంశాలపై చరచుుంచనునా్నర్. ఐపీఎల్  పాలక ముండలికి ఒక సభు్డిని ఎుంపక 
చయనునా్నర్. పది జట్లతో నిర్హిసేతు ఐపీఎల్  మరకొని్న రోజులు అదనుంగా 
అభిమానులను అలరుంచడుం గా్రుంటీ!

తమిళనాడు యువ పేసర్  
ట.నటర్జన్  టీమ్ ఇుండియాకు 
ఎుంపకైనుందుకు చాల్ సుంతోషుంగా 
ఉుందని మాజీ డా్ష్ుంగ్  ఓపెనర్  
వీరేుంద్ర సెహా్గ్  అనా్నడు. అతడి 
సతాతు తెలుసు కాబటేటి ఐపీఎల్  
2017 సీజనో్ల పుంజాబ్  జటటిలోకి 
తీసుకునా్ననని పేర్కనా్నడు. కాన్.. 
కన్సుం దేశవాళ్ క్రికెటైనా ఆడని 
ఆటగాడిని ఎుందుకు తీసుకునా్నవని 

విమరశుకులు తననపు్పడు ప్రశి్నుంచారని వెల్లడిుంచాడు. పుంజాబ్  జటటిలోని తమిళనాడు 
ఆటగాళ్్ల చప్పడుం వలే్ల అతడిని పరశీలిుంచానని స్పషటిుం చశాడు.
‘కిుంగ్స్  ఎలెవన్  పుంజాబ్ కు అతడిని తీసుకున్నుందుకు నేనుంతో సుంతోష్ుంచాను. 
అతడు కన్సుం దేశవాళ్ క్రికెట్  అయినా ఆడలేదని అపు్పడు నను్న విమరశుుంచార్. 
కేవలుం టీఎన్ పీఎల్  ల్గలో ఆటతీర్ చూసి అుంత భారీ ధర ఎుందుకు వెచిచుుంచావని 
ప్రశి్నుంచార్. డబు్ గరుంచి నేను బాధపడలేదు. అతడిలో ప్రతిభ ఉుందని నమామిను. 
అతడు అతు్తమైన బౌలరని, డెత్  ఓవర్లలో కటటితప్పకుుండా యార్కర్్ల వేస్తుడని మా 
జటటిలోని తమిళనాడు ఆటగాళ్్ల నాకు చపా్పర్’ అని వీరూ అనా్నడు.
‘నేను నటర్జన్  వీడియోలు చూశాను. మాకెవరూ డెత్  ఓవర్ల సె్పషలిసుటి లేకపోవడుంతో 
వేలుంలో అతడిని కొనుగోలు చశాను. దురదృషటివశాతుతు ఆ ఏడాది అతడి మోచతికి 
గాయమైుంది. దాుంతో అని్న మా్చులూ ఆడలేకపోయాడు. కాన్ అతనాడిన మా్చులు 
మాత్రమే గెలిచి మేుం మిగతావి ఓడిపోయాుం. నటర్జన్  టీ20లకు ఎుంపకవ్డుంతో 
అతడికి తుది జటటిలో అవకాశుం ఇవా్లని కోర్కునా్న. కాన్ ఆశచుర్ుంగా ముందుగా 
వనేడీలో్లనే అరుంగేట్రుం చశాడు. ఏదైతేనేుం.. అుంతా ముంచ జరగుంది. ఇల్గే నిలకడగా 
ర్ణిస్తు అతడు టీమ్ ఇుండియాలో తన స్్థనాని్న పదిలుం చసుకోవాలి’ అని సెహా్గ్  
అనా్నడు. ఈ ఐపీఎల్  సీజనో్ల హైదర్బాద్  జటటికు నటర్జన్  ఎల్ుంట బౌలిుంగ్  చశాడో 
అుందరకీ తెలిసిుందే.

సెహ్్వగ్  చెప్పిన ‘నటరాజన్’ ఐపీఎల్  కథ

మారడోనాకు నివాళి.. మెసీసిక్ జరిమానా

సె్పయిన్ : ఇటీవల కను్నమూసిన 
అరెజుుంటీనా ఫుట్ బాల్  
మాుంత్రికుడు డీగో మారడోనాకు 
నివాళ్లు అర్పుంచినుందుకు 
స్కర్  స్టిర్  ఆటగాడు లియోనల్  
మెసీస్పై స్్పనిష్  స్కర్  ఫెడరేషన్  
తీవ్రుంగా స్పుందిుంచిుంది. 
600యూరోలు జరమానా 

విధిుంచిుంది. స్్పనిష్  ల్గ్ లో మెసీస్ బారస్లోనాకు ప్తినిథ్ుం వహిసుతునా్నడు. ల్గ్ లో 
భాగుంగా గత ఆదివారుం బారస్లోనా ఒస్సునా జటటితో తలపడిుంది. మా్చ్ లో గోల్  చసిన 
అనుంతరుం మెసీస్ మారడోనాకు నివాళ్లు అర్పసుతున్నట్ల తను వేసుకున్న జరీస్ తీసేసి లోపల 
ఉన్న మారడోనా జరీస్ని ప్రదరశుుంచాడు. దుంతో మ్చ్  రెఫరీ వెుంటనే మెసీస్కి ఎలో్లకార్డీను 
చూపుంచార్. దనిపై స్పుందిుంచిన స్్పనిష్  స్కర్  ఫెడరేషన్  మెసీస్తో పాట బారస్లోనాక్లబ్ కు 
సౌతుం 180యూరోలు జరమానా విధిుంచిుంది. మెసీస్ ఉదే్దశుంలో తపు్ప లేకునా్న ల్గ్ లో ఇల్ 
జరీస్లను ప్రదరశుుంచడుం నిబుంధనలకు విర్ద్మని ఫెడరేషన్  వివరుంచిుంది. మెసీస్తోపాట 
బారస్లోనా క్లబ్ కు అపీ్పల్ చసుకునే అవకాశుం ఉుంది. ఇదిల్ ఉుండే ఈ మా్చ్ లో బారస్లోనా 
4- 0 గోల్స్ తో గెలుపుందిుంది. మ్చ్  అనుంతరుం మారడోనా జరీస్ ధరుంచిన ఫొటను మెసీస్ 
సషల్ మీడియాలో పోస్టి  చశార్. ‘ఫెర్ వెల్  డీగో’ అుంటూ మెసీస్ స్్పనిష్ లో పోసుటికు వా్ఖ్ను 
జోడిుంచార్. మెసీస్ కూడా అరెజుుంటీనాకు చుందినవారే.
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