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పాత చట్టాలతో కొత్త శతాబ్దాన్ని న్ర్మించడిం అసాధ్ిం : ప్రధాన్ మోదీ వ్వసాయ చట్టాలకు మా మదదాతు..కింద్ర మింత్రిన్ కలిసిన రైతు సింఘాలు
కేంద్ర ప్రభుత్ేం తెచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు 
వ్యతిరేకేంగా పేంజాబ్ తో సహా కొన్ని రాష్ట్రాలు 
ఆేందోళనలు చేస్తేంటే.. మరికొన్ని రాష్ట్రాలు 
మద్దతుగా న్లుస్తన్నియి. ఇక దేశేంలోన్ రైతు 
సేంఘాలు కూడా ఇదే బాటలో పయణిస్తన్నియి. 
అయితే హరా్యన్కు చేందిన కొన్ని రైతు సేంఘాలు 
ఈ చట్టాలకు మద్దతు పలికాయి. 20 మేంది రైతు 
నేతలతో కూడిన ఓ బృేందేం ఢిల్లీకి వెళ్లీ కేంద్ర 

వ్యవసాయ మేంత్రి నరేేంద్ర సేంగ్ తోమర్ ను సమావేశేం అయి్యేంది. కేంద్రేం తెచ్చిన కొత్త వ్యవసాయ 
చట్టాలకు తమ మద్దతు ఉేంటేందన్ ప్రకటేంచ్ేంది. మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను సవరణలతో సహా 
కొనసాగేంచాలన్ హర్ కిసాన్, హరా్యన్ ప్రగతిషీల్ కిసాన్ సేంఘేం, హరా్యన్ కిసాన్ సేంఘేం కోరాయి. 
ఈ మేరకు ఆ సేంఘాల రైతు నేతలు సేంతకాలు చేస్్త ఒక వినతి పత్రాన్ని కేంద్ర మేంత్రి నరేేంద్ర సేంగ్ 
తోమర్ కు సమరి్పేంచాయి. అనేంతరేం ప్రోగ్రెసవ్ ఫార్మర్స్ కలీబ్ అధ్యక్షుడు కన్్ల్ సేంగ్ చౌహాన్ చటటాేంలో 
తీసకుకొచ్చిన మార్్పలను వివరిేంచార్. న్రసన తెలుపుతునని రైతులను కొేందర్ రాజకీయ నేతలు 
తపు్పదారి పటటాస్తన్నిరన్ ఆేందోళన వ్యక్తేం చేశార్. కనీస మద్దతు ధర, మేండీ వ్యవస్థ కొనసాగుతుేందన్ 
ప్రధాన్ మోదీ భరోసా ఇచ్చిన సేంగతిన్ గుర్్త చేశార్.

పాత చట్టాలతో కొత్త శతాబా్దన్ని న్రి్మేంచలేమన్ ప్రధాన్ నరేేంద్ర మోదీ వ్్యఖ్్యన్ేంచార్. 
అభివృదిధి జరగాలేంటే సేంస్కరణలు ఎేంతో అవసరమన్, శతాబా్దల కిేంద చేసన చట్టాలు 
ప్రస్తతేం భారేంగా మారాయన్ అన్నిర్. ప్రధాన్ నరేేంద్ర మోదీ సోమవ్రేం ‘ఆగ్రా మెట్రో 
రాయ్ ప్రాజెక్టా’ ను వర్చివల్ గా ప్రారేంభిేంచార్. ఈ సేందర్ేంగా ఆయన పై వ్్యఖ్యలు 
చేశార్. కేంద్రేం తీసకొచ్చిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్్త రైతులు ఆేందోళన 
చేస్తేండటేం, 8న భారత్ బేంద్ నేపథ్యేంలో ప్రధాన్ మోదీ వ్్యఖ్యలు ఆసకి్తకరేంగా మారాయి. 
‘’అభివృదిధి కావ్లేంటే సేంస్కరణలు అతా్యవశ్యకేం. నూతన సౌకరా్యలు కలి్పేంచాలన్ని, 
నూతన న్ర్ణయాలు తీసకోవ్లన్ని... సేంస్కరణలు కచ్చితేం. గత శతాబ్దపు చట్టాలతో నూతన 
శతాబా్దన్ని న్రి్మేంచలేేం.’’ అన్ మోదీ వ్్యఖ్్యన్ేంచార్. సేంస్కరణలనేవి న్రేంతరాయేంగా జరిగే 
ప్రక్రియ అన్, గత శతాబ్దేంలో కొన్ని చట్టాలు ఉపయోగేంలో ఉేండేవన్, కానీ ఈ శతాబా్దన్కి అవి 
భారేంగా మారాయన్ పేర్్కన్నిర్. గత ప్రభుతా్ల హయాేంలో సేంస్కరణలు కొన్ని రేంగాలకు, 
శాఖలకు మాత్రమే పరిమితమయ్్యవన్, కానీ తమ ప్రభుత్ేంలో మాత్రేం అన్ని రేంగాలకూ 
సేంస్కరణలను విస్తరిేంచామన్ ప్రధాన్ మోదీ తెలిపార్.

మూడు సాగు చట్టాలిని న్రసస్్త రైతాేంగేం గత 12 రోజులుగా చేస్తనని పోర్ మేంగళవ్రేం 
భారత్  బేంద్ తో ఉధృతేం కానుేంది. ఢిల్లీ పొలిమేరలీలో కదేం తొకి్కన లక్షల మేంది రైతులు 
ప్రభుత్ తీర్కు న్రసనగా చేపటటాన బేంద్ ను ఉదయేం నుేంచ్ సాయేంత్రేం దాకా 
జరపాలన్ తొలుత భావిేంచార్. అయితే.. ప్రజలకు ఇబ్ేంది కలగరాదనని ఉదే్దశేంతో - 
లేంఛనప్రాయేంగా ఉదయేం 11 గేంటల నుేంచ్ 3 గేంటల వరకూ మాత్రమే న్ర్హిసా్తమన్ 
రైతు నేతలు తాజాగా ప్రకటేంచార్. ఇప్పటవరకూ అయిదు సార్లీ ప్రభుత్ేంతో జరిపిన 
చరచిలు విఫలేం కావడేంతో రైతులు బేంద్ కు పిలుపివ్్లిస్ వచ్చిేంది. రైతు సేంఘాల 
నేతలతో బుధవ్రేం కేంద్ర ప్రభుత్ేం మరో దఫా చరచిలు జరపనుేంది. రైతుల డిమాేండలీను 
ప్రభుత్ేం ఇేంతవరకూ తిరస్కరిస్్త వచ్చిేంది. రైతులు స్చ్ేంచ్న సవరణలను చేసా్తమన్, 
రదు్ద అసాధ్యమన్ చరచిలోలీ పాల్గొనని కేంద్ర మేంత్రులు స్పషటాేం చేశార్.
9వ తేదీ చరచిలోలీ గనక ప్రభుత్ తీర్ మారకపోతే ఈ ఉద్యమేం తీవ్రమయ్్య అవకాశాలు 
కన్పిస్తన్నియి. ప్రతిపక్షాల ద్ేంద్ ప్రమాణాలను ఎేండగడుతూ సోమవ్రేం విమర్శలు 
గుపి్పేంచడేంతో ప్రభుత్ేం వెనకి్క తగుగొతునని సేంకతాలు కన్పిేంచడేం లేదు. రైతాేంగ 
పోరాటేం ఇప్పటక జాతీయ సా్థయిలో ప్రకేంపనలు సృషటాేంచ్ేంది. దీేంతో మేంగళవ్రేం 
దేశేంలో న్తా్యవసర సేవలు పూరి్తగా స్తేంభిేంచ్పోయ్ అవకాశాలు కన్ిపిస్తన్నియి. ప్రధాన్ 
నరేేంద్రమోదీ సేంత రాష్ట్రమైన గుజరాత్ కు చేందిన 23 రైతు సేంఘాలు కూడా బేంద్ కు 
మద్దతు ప్రకటేంచాయి. ప్రజలేంతా స్చ్ేందేంగా తమ ఆేందోళనకు మద్దతివ్్లన్ కోరిన 
రైతు నేతలు- తామెవ్రేం బలవేంతేంగా ష్టపులు మూసేయిేంచడేం, రహదార్లను 
దిగ్ేంధేంచడేం వేంట పనులకు దిగబోమన్ స్పషటాేం చేశార్. కాేంగ్రెస్ , తృణమూల్ , 
టీఆర్ ఎస్ , డీఎేంక, ఎస్్ప సహా 14 ప్రతిపక్షాలు ఈ బేంద్ కు మద్దతిస్తననిటలీ తెలిపాయి.
ఎనీస్పీ నేత మాజీ వ్యవసాయమేంత్రి శరద్  పవ్ర్  నేతృత్ేంలో కొేందర్ విపక్ష నేతల 
బృేందేం బుధవ్రేం రాష్ట్రపతి రామ్ న్థ్  కోవిేంద్ ను కలిస ఆయన జోకా్యన్ని కోరనుేంది. 
10 ప్రధాన కారి్మక సేంఘాలు ఈ బేంద్ లో పాల్గొేంటననిటలీ ప్రకటేంచాయి. ఇప్పటక కారి్మక 
చట్టాలకు వ్యతిరేకేంగా ఉద్యమిేంచ్న ఈ సేంఘాలు రైతులకు బాసట తెలిపాయి. అేంటే 
దేశేంలోన్ అనేక చ్నని , మధ్యతరహా పరిశ్రమల కార్యకలపాలు స్తేంభిేంచ్పోనున్నియి. పెద్ద 
పరిశ్రమలపైన కూడా గటటా ప్రభావేం పడనుేంది. కొన్ని ఆటోలు, ట్కీస్ సేంఘాలు, యాప్  
దా్రా నడిచే సేంస్థలు కూడా బేందోలీ చేరడేం వలలీ సాధారణ సేవలు కూడా సాగే పరిస్థతులు 
కన్పిేంచడేం లేదు.

గళేం కలిపిన రైలే్, బీఎ్ సఎన్ ఎల్ 
దేశేంలో రైలే్ సబ్ేందికి ప్రాతిన్థ్యేం వహిస్తనని రేండు పెద్ద రైలే్ యూన్యనులీ-- 
ఆలిేండియా రైలే్మెన్  ఫెడరేషన్ (ఏఐఆర్ ఎఫ్ ), నేషనల్  ఫెడరేషన్  ఆఫ్  ఇేండియన్  
రైలే్మెన్ (ఎన్ ఎ్ ఫఐఆర్ ) రైతుల డిమాేండలీకు మద్దతు ప్రకటేంచాయి. రైతులకు 
సేంఘీభావేంగా ప్రదర్శనలు చేయలన్ ఈ యూన్యనులీ రాష్ట్రాల యూన్టలీకు పిలుపిచాచియి. 
దీన్తో రైలే్ సర్్సలకు కూడా ఆటేంకేం కలగవచ్చి. అట లక్షల మేంది సబ్ేంది ఉనని 
బీఎ్ సఎన్ ఎల్  కూడా రైతులకు బాసటగా న్లుస్తననిటలీ ప్రకటేంచ్ేంది. అయితే ఇటీవలే 
తాము సార్త్రిక సమె్మ చేసనేందున తమ సబ్ేంది ఎవరూ రోజువ్ర్ పన్న్ న్లిపేయబోరన్ 
ఫెడరేషన్  నేత అభిమను్య చపా్పర్.
బా్యేంకుల సబ్ేం ది(ఆఫీసర్లీ, ఉదో్యగులు) కూడా మద్దతు తెలిపార్ ఆఫీస పన్న్ 
బాయ్ కాట్  చేసేది లేదన్ వెలలీడిేంచార్. అనేక ప్రభుత్ ప్రైవేట సేంఘాలు, స్చ్ేంద సేంస్థలు 
కూడా రైతుల డిమాేండలీకు శ్రుతి పలికాయి. బేంద్ కు మొటటామొదట మద్దతు పలికినది అఖిల 
భారత మోట్ర్ ట్రాన్స్ పోర్టా  కాేంగ్రెస్ . దేశేంలో దాదాపు 95 లక్షల ట్రకు్కల యజమానులకు 
ప్రాతిన్థ్యేం వహిస్తనని ఈ సేంఘేం మేంగళవ్రేం దేశమేంతట్ ఆపరేషన్స్ ను సస్పేండ్  
చేస్తననిటలీ ప్రకటేంచ్ేంది.
సరిహదు్ద మారాగొల మూసవేత
హరియాణా నుేంచ్ ఢిల్లీ వచేచి మారగొేంలో సేంఘు, ఔచేండి, పియావో, మన్యార్, మేంగేశ్ , 
తిక్రి, ఝరోడా సరిహదు్ద ప్రాేంతాలను ఢిల్లీ ట్రాఫిక్  పోల్సలు ఇప్పటక మూసవేశార్. 
ఉత్తరప్రదేశ్ , రాజసా్థన్ , పేంజాబ్ , హరియాణాల మీదుగా వెళ్లీ జాతీయ రహదారి-44ను 
ఢిల్లీకి అటూ ఇటూ మూసవేశార్. లేంపూర్  , సఫియాబాద్ , సబోల్ సరిహదు్దల గుేండా 
ఢిల్లీలోకి ప్రవేశేంచేేందుకు వీలు కలి్పేంచార్.
సేంఘూ సరిహదు్దకు కజ్రీవ్ల్ 
ఢిల్లీ స్ఎేం అరవిేంద్  కజ్రీవ్ల్  సోమవ్రేంన్డు తన కబినెట్  సహచర్లతో కలిస సేంఘూ 
సరిహదు్ద పాయిేంట్  వద్దకు వెళ్లీ అక్కడి రైతులతో మాట్లీడార్. వ్ర్నని పరిస్థతులను 
తెలుసకున్- అక్కడ ప్రభుత్ పరేంగా చేయాలిస్న ఏరా్పటలీపై ఆదేశాలిచాచిర్. ముఖ్యేంగా 
సామూహికేంగా రైతులు ధరాని చేస్తననిేందున కొవిడ్  వ్్యపి్త న్రోధాన్కి ఏరా్పటలీను, వైద్య 
శబిరాలను ఏరా్పట చేయాలన్ కోరార్. రైతులకు మద్దతు పలుకుతునని ఆప్  సరా్కర్  
మేంగళవ్రేంన్ట బేంధ్ కు కూడా మద్దతిచ్చిేంది.

కొత్త వ్వసాయ చట్టాలపై రైతననిల సమరిం - నేడు భారత్  బింద్  

కరోనా సమయింలో మత్స్యరింగిం ప్రాధాన్ిం చాటుకుింది : వింకయ్ నాయుడు
విశాఖ : చేపలోలీ ప్రోటీనులీ పుష్కలేంగా ఉన్నియన్, పోషకాహార 
లోపాన్ని తగగొేంచడేంలో అవి కీలక పాత్ర పోషసా్తయన్ 
ఉపరాష్ట్రపతి వెేంకయ్య న్యుడు అన్నిర్. ఆహారేంలో 
చేపలను చేరచిడేం దా్రా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజన్ల గురిేంచ్ 
ప్రజలోలీ అవగాహన పెేంచాలిస్న అవసరేం ఉేందన్ పోషకాహార 
న్పుణులకు ఆయన స్చ్ేంచార్. విశాఖలోన్ ‘’సేంట్రల్ 
ఇన్సటాటూ్యట్ ఆఫ్ ఫిషర్స్ టెకానిలజీ సేంస్థలను ఆయన 
సేందరి్శేంచార్. ఈ సేందర్ేంగా ఆయన మాట్లీడుతూ.. 
కరోన్ మహమా్మరి భారతీయ మతస్్యరేంగ ప్రాధాన్్యన్ని 
చాట చపి్పేందన్ పేర్్కన్నిర్. మహమా్మరి ఆరోగ్యకరమైన 
ఆహారపు అలవ్టలీ దిశగా ప్రజలను చైతన్య పరిచ్ేందన్, 
కరోన్ తదనేంతరేం కూడా ఇదే తరహా పోషకాహార అలవ్టలీ 
దిశగా సాగాలన్ ఆయన పిలుపున్చాచిర్. చేపలోలీ ఒమేగాత్రీ 
పా్యటీ ఆమాలీలు పుష్కలేంగా ఉన్నియన్, ఇవి శర్రేంతో పాట 
గుేండెకూ మరిేంత ఆరోగా్యన్ని చేకూర్సా్తయన్ తెలిపార్.
మతస్్య ఉత్పతి్తలో ప్రపేంచేంలోనే భారత్ రేండో సా్థనేంలో 
ఉేందన్, లోతటటా మరియు సముద్ర మతస్్య సేంపదను 
ఉపయోగేంచ్కోవడేం దా్రా మరిేంత అభివృదిధి 
సాధేంచవచచిన్ ఆయన స్చ్ేంచార్. అయితే చాల 

సేంవతస్రాల నుేంచ్ న్ణ్యమైన చేపల వేంగడాల లభ్యత 
లేకపోవడేం పటలీ ఆయన ఒకిేంత ఆేందోళన వ్యక్తేం చేశార్. 
అయితే పరిశోధన్ సేంస్థలు చేస్తనని కృష ఈ సమస్యకు 
దాదాపుగా పరిష్ట్కరాన్ని చూపిేంచ్ేందన్, ఈ విషయేంలో 
నూతన ఆవిష్కరణలకు మరిేంత అవకాశాలున్నియన్ ఆయన 
తెలిపార్. శీతల గడ్ేంగులతో పాట మౌలిక సదుపాయాలను 
ఏరా్పట చేయడేం దా్రా ఈ రేంగేంలో వస్తనని నష్టటాలను 
తగగొేంచ్కోవచచిన్, స్చ్మైన, ఆకర్షణీయ చేపల మార్కటలీ 
రూపొేందిేంచడేంపై మున్స్పల్ సేంస్థలు ప్రతే్యక ఆసకి్తన్ 
చూపిేంచాలన్ కోరార్.
వ్తావరణ మార్్పల వలలీ కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతున్నియన్, 
దురదృషటావశాతు్త సముద్ర మట్టాలు పెరగడేం, మహా 
సముద్రాలు వేడెక్కడేం, ఆమీలీకరణతో సముద్ర జీవ జాతులు, 
వ్టపై ఆధారపడ్ జీవన్లు ప్రభావితేం అవుతున్నియన్ 
ఆేందోళన వ్యక్తేం చేశార్. పాలీసటాక్, పారిశ్రామిక వ్యరా్థలు, 
ఇతర కాలుష్య కారకాల వలలీ జర్గుతునని నష్టటాన్ని 
గురి్తేంచ్, అరికటటాకపోతే సముద్ర జీవజాతితో పాట మానవ 
మనుగడకూ పెనుసవ్ల్ ఎదుర్కానుేందన్ వెేంకయ్య 
న్యుడు హెచచిరిేంచార్.
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అదా శర్మ హాట్ ఫొటోస్ వైరల్!

తమనాని రాకతో గ్రాఫ్  మారపోయింది సత్దేవ్ 
‘’లక్ డౌన్ లో చాల సన్మాలు చూశా. ఎన్ని 
కథలు విన్ని. ‘లవ్  మాక్ టైల్ ‘ కథ వినగానే 
తప్పకుేండా చేయాలిస్న సన్మా అన్పిేంచ్ేంది. 
ర్మాేంటక్  డ్రామాలోలీ నేను నటేంచ్ చాల రోజులు 
అయిేంది. ‘గుర్్తేందా శీతాకాలేం’ మేంచ్ ఫీల్ గుడ్  
సన్మా అవుతుేంది’’ అన్ తమన్ని అన్నిర్. 
ఆమె హీరోయిన్ గా, సత్యదేవ్  హీరోగా న్గశేఖర్  
దర్శకత్ేం వహిస్తనని చ్త్రేం ‘గుర్్తేందా శీతాకాలేం’. 
మేఘా ఆకాష్ , కావ్యశెటటా ఇతర పాత్రధార్లు. 
న్గశేఖర్  - భావన రవి న్రా్మతలు. కననిడ హిట్  
సన్మా ‘లవ్  మాక్ టైల్ ‘కు ర్మేక్  ఇది. ఇటీవల 
ఓ షెడ్్యల్  పూరి్త చేసకున్ తాజా షెడ్్యల్ ను 

ప్రారేంభిేంచనున్నిర్. ఆదివ్రేం హైదరాబాద్ లో ఏరా్పట చేసన సమావేశేంలో సత్యదేవ్  మాట్లీడుతూ ‘’ఈ 
సన్మాకు నేను హీరో అయినప్పటకీ తమన్ని రియల్  హీరో. ఆమె ఇేందులో నటేంచడాన్కి గ్రీన్  సగనిల్  ఇచాచిక ఈ 
సన్మా గ్రాఫ్  మారిపోయిేంది’’ అన్ అన్నిర్. తనకు తెలుగులో తొలి చ్త్రమిదన్, ఆద్యేంతేం ప్రేక్షకులిని అలరిేంచేల 
సన్మా ఉేంటేందన్ దర్శకుడు న్గశేఖర్  చపా్పర్. ‘’నేను మాటలు అేందిేంచ్న ‘చేందమామ’, ‘అల మొదలేంది’, 
‘నేనే రాజు నేనే మేంత్రి’, ‘ఓ బేబి’ సన్మాల తరహాలోనే ఈ సన్మా కూడా హిట్  అవుతుేందన్ ఆశస్తన్ని’’ అన్ 
మాటల రచయిత లక్ష్మీ భూపాల అన్నిర్.
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`హార్టా ఎట్క్` సన్మాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల 
ముేందుకు వచ్చిన అదాశర్మ ప్రస్తతేం 
సోషల్ మీడియాలో సేందడి చేసో్తేంది. 
హాట్ హాట్ ఫొటోషూటలీలో పాల్గొేంటూ 
వ్టన్ ఇన్ సాటాగ్రామ్ లో రగు్యలర్ గా పోస్టా 
చేసో్తేంది. తాజాగా పలు హాట్ ఫొటోలను 
అదా శర్మ ఇన్ సాటాలో పోస్టా చేసేంది.
ఈ హాట్ ఫొటోలతో పాట బాల్వుడ్ 
నెపోటజేం గురిేంచ్ హాట్ కామెేంటలీ 
కూడా చేసేంది. `సాటార్ కిడ్ ను కానప్పటకీ 

ననుని ఆదరిేంచ్ ఆమోదిేంచ్నేందుకు ధన్యవ్దాలు. (ప్రతే్యకిేంచ్ ఇలేంట నెపోటజేం, కరోన్ 
పరిస్థతులోలీ) `పతీ పతీని ఔర్ పేంగా` ట్రైలర్ పై చూపిేంచ్న ప్రేమకు ధన్యవ్దాలు. ఇేంతకు 
ముేందు ఎవరూ చేయన్ విభిననిమైన పాత్రలు చేసే సే్చ్న్ ఇచ్చినేందుకు ధన్యవ్దాలు. మీ 
మద్దతు ఉేంది కాబటేటా నేను ధైర్యేంగా ముేందుకు వెళుతున్నిన`న్ అదా పేర్్కేంది. అదా శర్మ 
నటేంచ్న `పతీ పతీని ఔర్ పేంగా` వెబ్ సర్స్  ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలన సేంగతి తెలిసేందే.

 ఆరథిక ఇబ్ిందులోలో ఉనని అభిమాన్న్ ఆదుకునని రయల్ హీరో..
లక్ డౌన్ సమయేంలో హీరోగా మార్ సోన్ స్ద్ చేసన సహయాలను చాల మేంది హీరోలు 
ఆదర్శేంగా తీసకుేంటన్నిర్. అదే కోవలోకి ట్ల్వుడ్ హీరో గోపచేంద్ చేరార్. కరోన్ 
వైరస్ కారణేంగా ఆరి్థక ఇబ్ేందులతో బాధపడుతునని తన అభిమాన్కి సహయేం చేస తన 
మానవతా్న్ని చాటకున్నిర్.
ట్ల్వుడ్ హీరో గోపిచేంద్ మరోసారి తన మేంచ్ మనస చాటకున్నిడు. కర్ేంనగర్ కు చేందిన 
ఓ యువకుడు గోపిచేంద్ కు వీరాభిమాన్. ఇటీవల అతడికి కరోన్ సోకడేంతో చ్కితస్ కోసేం 
భార్గా అపు్పలు చేసాడు. ఆరి్థక ఇబ్ేందులతో బాధపడుతునని అభిమాన్ గురిేంచ్ తెలియగానే 
గోపిచేంద్ వెేంటనే రూ.2 లక్షల చక్ పేంపిేంచారట. తన అభిమాన హీరో చేసన ఆరి్థక 
సాయేంతో ఆటో కొనుకు్కన్ కుటేంబాన్ని పోషేంచ్కుేంటన్నిడు. అభిమాన్కి గోపిచేంద్ 
సాయేం చేసన విషయేం ఆయన టీేం రహస్యేంగా ఉేంచ్న్.. సాయేం పొేందిన వ్యకి్త అేందరికీ 
చప్పడేంతో ప్రస్తతేం ఈ వ్ర్త బయటకు వచ్చిేంది. ఆరి్థక ఇబ్ేందులలో ఉనని అభిమాన్కి 
సహయేం చేస ఆ విషయాన్ని ప్రచారేం చేసకోకపోవడేంతో గోపిచేంద్ మరోసారి రియల్ 
హీరో అన్పిేంచ్కుేంటన్నిడు. ప్రస్తతేం గోపీచేంద్ సేంపత్ నేంది దర్శకత్ేంలో సటమార్ 
అనే సన్మా చేస్తన్నిడు. ఈ సన్మాలో తమన్ని హీరోయిన్ గా నటస్తేండగా, కరోన్ 
కారణేంగా వ్యిదా పడిన ఈ మూవీ షూటేంగ్ ఇటీవలే తిరిగ ప్రారేంభమయి్యేంది. కబడి్ 
బా్యక్ గ్ేండ్ లో రాబోతునని ఈ చ్త్రాన్ని తర్లోనే ప్రేక్షకుల ముేందుకు తీసకురావడాన్కి 
చ్త్రయూన్ట్ సన్నిహాలు చేస్తేంది.
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ఎనీటాఆర్, రామ్ చరణ్ 
ప్రధాన పాత్రలలో 
రాజమౌళ్ తెరకెకి్కస్తనని 
ఆర్ ఆర్ ఆర్ చ్త్రేం 
చ్త్రీకరణ శరవేగేంగా 
జర్గుతుేంది. లక్్న్ 
కారణేంగా ఎన్మిది 
నెలల పాట ఆగపోయిన 
షూటేంగ్, మళ్ళీ 
మొదలయి్య ర్సేంట్ గా 
రేండు షెడ్్యల్స్ పూరి్త 
చేసకుేంది. ప్రస్తతేం మరో 
షెడ్్యల్ మొదలవుతుేంది. 
ఈ షెడ్్యల్ లో ఆలియా 
భట్ కూడా పాల్గొననుేంది. 
ఈ మేరకు ఆలియా భట్ 
హైదరాబాద్ చేర్కుేంది. 
ఎయిర్ పోర్టాలో ఆలియా 

దిగన ఫోటోలు వైరల్ కావడేంతో ఆర్ ఆర్ ఆర్ షూటేంగ్ న్మిత్తమే వచ్చిేందన్ 
ప్రచారేం చేసార్.

అయితే తాజాగా ఆలియా భట్, రాజమౌళ్న్ కలిసన ఫోటోన్ ఆర్ ఆర్ ఆర్ 
చ్త్రబృేందేం షేర్ చేసేంది. ఆలియాకి సా్గతేం చబుతూ టీ్ట్ చేసేంది. ఆర్ ఆర్ 
ఆర్ లో అల్లీరి స్తారామరాజుగా కన్పిస్తనని రామ్ చరణ్ కి జోడీగా స్త పాత్రలో 
ఆలియా నటస్తేంది. నేటనుేండి మహాబలేశ్రేంలో షూటేంగ్ జర్పుకోనుేంది. 
చ్త్రేంలో స్త పాత్ర పోషస్తనని అలియా భట్ టీేంతో కలిసేంది. రామ్ చరణ్ , 
అలియాపై జక్కనని కీలక సన్నివేశాలు చ్త్రీకరిేంచనుననిటటా తెలుస్తేంది. చారిత్రక 
నేపథ్యేంలో రూపొేందిస్తనని ఈ చ్త్రేంలో బాల్వుడ్ నటడు అజయ్ దేవగణ్ ముఖ్య 
పాత్ర పోషస్తన్నిడు.             

రామరాజుకి జోడీగా సీత వచ్చింది
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న్వర్ తుఫాన్ కి నషటాపోయన రైతులకు మదదాతుగా న్రసన దీక్ష

పశచిమ గోదావరి ఏల్ర్లో అేంతుచ్క్కన్ వ్్యధతో ప్రజలు అస్స్థతకు 
గురవుతుననిబాధతులను పరామరి్శేంచడాన్కి ముఖ్యమేంత్రి జగన్ 
ఏల్ర్కు చేర్కున్నిర్. ఏల్ర్ ప్రభుతా్సపత్రికి చేర్కునని స్ఎేం 
అస్స్థతకు గురై చ్కితస్ పొేందుతునని బాధతులను ముఖ్యమేంత్రి 
జగన్ మోహన్ రడి్ పరామరి్శేంచార్.. బాధతులను పరామరి్శేంచ్న 
తరా్త అధకార్లతో జగన్ సమీక్ష సమావేశేం న్ర్హిేంచనున్నిర్. 
స్ఎేం జగన్  వెేంట మేంత్రి పేరిని న్న్, టీటీడీ చైర్మన్  వైవీ సబా్రడ్ి 

ఉన్నిర్. కాగా అేంతుచ్క్కన్ ఈ వ్్యధతో దాదాపు 200 వేందలమేంది ఆసపత్రిలో చ్కితస్ పొేందుతున్నిర్. 
వీరిలో ఆదివ్రేం శ్రీధర్ అనే వ్యకి్త మృతి చేందాడు. ముఖ్యమేంత్రి ఆదేశాలతో మేంత్రి న్న్ ఆదివ్రేం 
ఏల్ర్ ప్రభుత్ ఆస్పత్రిలో బాధతులను పరామరి్శేంచ్ , మెర్గైన వైద్యేం అేందిేంచాలన్ వైదు్యలకు 
స్చ్ేంచార్.

తూర్్ప గోదావరి జిలలీ పిఠాపురేం:    
జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు  
రాష్ట్రేం అేంతా శాేంతియుతేంగా 
కోవిడ్ న్బేంధనలు పాటస్్త 
న్రసన దీక్ష కు పిలుపు ఇచాచిర్. 
పిఠాపురేం ఉపా్పడ బసాటాేండ్ 
సేంటర్ లో న్రసన దీక్ష చేపట్టార్.  
ఇేందులో రైతననిలు, జనసైన్కులు, 

బిజెపి న్యకులు, జనసేన న్యకులు, వీర మహిళలు దీక్షలో పాల్గొన్నిర్. పిఠాపురేం ఇేంచార్జ్ శ్రీమతి 
మాకినీడి శేషు కుమారి మాట్లీడుతూ పిఠాపురేం న్యోజకవరగొేం లో  సమార్ గా 52000 ఆయకటటా  
ఎకరాలు ఉేండగా అేందులో 36200.. సమార్గా 70% ఎకరాలు నషటా పోవడేం జరిగేంది. ప్రభుత్ేం 
నష్టటాన్ని అేంచన్ వేయడేంలో విఫలేం అయిేంది, నష్టటాన్ని భరిేంచలేన్ రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసకునే 
పరిస్థతి ఈ రాష్ట్రేంలో కనబడుతుేంది. దీన్న్ జనసేన పార్టా గురి్తేంచ్ నషటాపోయిన రైతులకు రూ. 25000 
నుేంచ్ 35000 పరిహారేం చలిలీేంచాలన్; అలగే తక్షణమే రూ. 10000/- భరోసాగా ఇవ్్లన్; 
మరణిేంచ్న రైతులకు రూ. 5 లక్షలు పరిహారేం చలిలీేంచాలన్ జనసేన పార్టా తరపున డిమాేండ్ చేస్తన్నిేం 
అన్ అన్నిర్.
జనసేన వీరమహిళ పిళ్ళా రమ్జో్తి మాట్లీడుతూ గత మూడు నెలలుగా వరదలు రావడేం చేత, 
ఎకు్కవ శాతేం పొలలు ముేంపుకు గురవడేంతో పేంట ఉనని రైతే కాకుేండా పేంటను చ్తు్తకు తీసకునని 
కవులురైతు పరిస్థతి మర్ అఘామోచనేంగా ఉేండడేం వ్యవసాయశాఖ మేంత్రిగారికి కనబడడేం లేదా రైతు 
కనీనిర్పెడుతుేంటే ఆ ఝోష ప్రభుతా్న్కి వినబడటేంలేదా అన్ ప్రశనిేంచార్, వ్రికి తక్షణ సహాయేం 
10,000 అేందిేంచాలన్ జనసేన పార్టా నుేండి డిమాేండ్ చేశార్. ఈ కార్యక్రమేంలో వివిధ గ్రామాలనుేంచ్ 
వచ్చిన రైతులు; కోల  ప్రసాద్, ఊట న్న్బాబు, మర్రి దొరబాబు,  బేండి ఏసబాబు, తోట ప్రసాద్,  
గొలలీపలిలీ వీరబాబు, గాది గోపి, ఓర్గేంట పెద్దకాపు, మెయిలలీ  న్గబాబు, వెేంకట్ లక్ష్మి, న్గలక్ష్మి, కోల 
దురగొ, రాహుల్, గరగ బాబి, చక్రధర్, పాలన్ట మధు,  దురాగొప్రసాద్, పిడుగు గోవిేందరాజు, సబు్,రఘు,  
స్రిబాబు,  సా్మి రడి్ సబ్రహ్మణ్యేం,  యాగ సతీష్, దురాగొప్రసాద్,పిలలీ దినేష్, వ్కపలిలీ ప్రకాష్,వెేంకట 
రమణ,బొజాజ్ శ్రీను,వీరబాబు,గేంగాధర్,  కృష్ణ, పేండు, తదితర్లు పాల్గొన్నిర్.

ఏలూరు బ్ధిత ప్రజలను పరామర్శించన సీఎిం

పెద్దపలిలీ లోన్ కున్రేం రోడు్లో గల సా్మి 
వివేక్ పటేల్ ఆఫీస్ లో ఏరా్పట చేసన 
విలేకరలీ సమావేశేంలో  సా్మి వివేక్ పటేల్ 
మాట్లీడుతూ  కేంద్రప్రభుత్ేం అవలేంభిస్తనని 
రైతు వ్యతిరేక విధాన్లు రైతుల నడి్విరిచేల 
కేంద్రేం తీసకువచ్చిన రైతు వ్యతిరేకచట్టాలకు 
న్రసనగా రేపు *డిసేంబర్ - 8 న జరిగే 
భారత్ బేంద్ ను విజయవేంతేం చేదా్దమన్ 
ప్రజాప్రతిన్దులకు, విదా్యర్్థలకు, విదా్యరి్థ 
న్యకులకు కార్యకర్తలకు,రైతులకు 

పిలుపున్చాచిర్దేశాన్కి అననిేం పెటేటా రైతనని కోసేం ప్రజలేంతా సహకరిేంచ్ స్చచిేందేంగా బేంద్ లో 
పాల్గొన్లన్  పిలుపున్చాచిర్.
 ఆకుల సా్మి వివేక్ పటేల్ -సేటాట్ కనీ్నర్ జేఎనీటాయూహెచ్ జేఏస్
ఈ సేందర్ేంగా  మాట్లీడుతూ క్షేత్రసా్థయిలో రైతుల పరిస్థతులను పరిశీలిేంచకుేండా ఆదవబాదరాగా 
చట్టాలను రూపొేందిేంచ్ రైతులపై కేంద్రేం ర్దు్దతుేంది..బారత దేశేం వ్యవసాయ ఆదారిత దేశమన్,ఇక్కడ 
అత్యదికేంగా వ్యవసాయేంపై ఆదారపడి రైతులు జీవిస్తన్నిరన్నిర్..రైతులు పొటటాకొటేటావిదేంగా పూరి్తగా 
కారో్పరేటలీ చేతులోలీ వ్యవసాయాన్ని పెట్టాలన్ బీజేపీ యోచ్స్తేందన్నిర్..ఇప్పటక ప్రభుత్ రేంగ సేంస్థలను 
కారో్పరేట్ ల చేతులోలీ పెటటాన  ప్రభుత్ేం ఇపు్పడు వ్యవసాయాన్ని సైతేం వ్ళళీ చేతులోలీ పెటటా రైతులను ఆగేం 
చేయాలన్ చూస్తేందన్ అన్నిర్..కేంద్రేం తీసకువచ్చిన కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలు కారో్పరేట్ సేంస్థలకు 
రైతుల ప్రయోజన్లను తాకటటా పెటటా,వ్ర్ ఏది చపే్త అది రైతు చేసే విదేంగా చట్టాలు రూపొేందిేంచారన్నిర్.. 
కేంద్ర ప్రభుత్ేం రైతులను ఆగేం చేస్తేందన్నిర్..డిసేంబర్ -8 న రైతు బేంద్ కు  జేఎనీటాయూహెచ్ జేఏస్ 
మద్దతు తెలుపుతుేందన్,న్యకులు,ప్రజాప్రతిన్దులు,రైతు సమన్యసమితీల న్యకులు,ప్రజలు,కార్యక
ర్తలు,ప్రతీ ఒక్కర్ ఈ బేంద్ ను విజయవేంతేం చేస రైతుకు అేండగా న్లవ్లన్ ఆకుల సా్మి వివేక్ పటేల్  
పిలుపున్చాచిర్..

రైతులకు మదదాతుగా న్ర్వహిస్్తనని భారత్ బింద్ విజయవింతిం చేదాదాిం 

జనసేన పార్టా ఆధ్వర్ింలో రైతు దీక్షలు...
తుపాను వలలీ నషటాపోయిన రైతాేంగాన్కి పరిహారేంగా 35వేల రూపాయలు, తక్షణ 
సాయేంగా రూ 10 వేలు ఇవ్్లనని జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి డిమాేండ్ 
కు ప్రభుత్ేం నుేండి స్పేందన రాకపోవడేంతో రైతాేంగాన్కి అేండగా ఈ రోజు తన 
న్వ్సేంలో ఉదయేం 10 గేం.లకు పవన్ కళ్్యణ్ గార్ దీక్షలో కూర్చిన్నిర్.
జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారి పిలుపు మేరకు ఆేంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రేంలో అనేక చోటలీ రైతుల 
కొరకు జనసైన్కులు న్రసన దీక్షలు చేస్తన్నిర్.

ఏలూరు ప్రజలకు ప్రభుత్విం మరింత అిండగా ఉిండాలి
ఏల్ర్ నగరేంలో అేంతుబటటాన్ వ్్యధతో 300మేందికిపైగా ఆసపత్రులోలీ చేరడేం దురదృషటాకరేం. తమ వ్రికి 
వచ్చిన వ్్యధ ఏేంటో తెలియక వ్రి కుటేంబీకులు భయాేందోళనకు గురవుతున్నిర్. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాేంతాలోలీ 
పర్యటస్తననిపు్పడే ఈ విషయేం న్ దృషటాకి వచ్చిేంది. ఏల్ర్లో సరైన వైద్య సదుపాయాలు లేక బాధతులను 
విజయవ్డ తీసకొస్తన్నిరన్ తెలిస మా విజయవ్డ న్యకులను అప్రమత్తేం చేశాేం. అవసరమైనవ్రికి తగన 
సాయేం చేయాలన్ చపా్పేం.
వ్్యధ ఏేంటో ఎవరికీ అేంతుపటటాడేం లేదు. ఇలేంట సమయేంలో వైద్య న్పుణులు ఎేంత సాయేం చేయగలిగతే 
అేంత చేయాలన్ కోర్తున్నిను. ప్రభుత్ేం బాధతులకు మరిేంత అేండగా ఉేండాలి. ఆస్పత్రిలో చ్కితస్ పొేందుతునని 
బాధతులు త్రగా కోలుకోవ్లన్ న్ తరపున, జనసేన పార్టా తరపున మనస్ఫూరి్తగా కోర్కుేంటన్నిను. 
ఏల్ర్లో పరిస్థతులను ప్రత్యక్షేంగా పరిశీలిేంచడాన్కి పార్టాలో క్రియాశీలకేంగా పన్ చేస్తనని ముగుగొర్ వైద్య 
న్పుణులతో ప్రతే్యక బృేందాన్ని పేంపిస్తన్నిేం.
పార్టా రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభు్యలు డాకటార్ పసపులేట హరిప్రసాద్ ఈ బృేందాన్కి నేతృత్ేం 
వహిసా్తర్. ఈ బృేందేంలో డాకటార్ బొడే్పలిలీ రఘు, డాకటార్ ఎమ్.వెేంకటరమణ సభు్యలుగా వుేంట్ర్. ఈ బృేందేం 
మేంగళవ్రేం నుేంచ్ ఏల్ర్లో పర్యటస్తేంది. ఈ వ్్యధ తీవ్రేంగా ఉనని ప్రాేంతాలలో పర్యటేంచ్ పరిస్థతులను 
పరిశీలిసా్తర్. ప్రజలు, బాధత కుటేంబాలతో మాట్లీడి తగన సలహాలు అేందిసా్తర్ అన్ పవన్ కళ్్యణ్ గార్ 
తెలిపార్.
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2023 తరా్వత గులాబీ పార్టా ఉిండదు 
 ‘’దుబా్క ఎన్నికల నుేంచ్ కస్ఆర్ కు దెబ్లు 
మొదలయా్యయి. జీహెచ్ ఎేంస్ ఎన్నికలోలీ బీజేపీ 
మేంచ్ ఫలితాలు సాఽధేంచ్ేంది. టీఆర్ ఎ్ సకు 
బీజేపీయ్ సరైన మొగుడు. 2023లో రాష్ట్రేంలో 
బీజేపీ అధకారేంలోకి వస్తేందనడేంలో ఎలేంట 
సేందేహేం లేదు. కస్ఆర్ , ఆయన కుటేంబాన్ని 
గదె్ద దిేంచడేం, అవినీతిన్ ప్రజల ముేందు పెటటాడేం 
ఖ్యేం. 2023లో టీఆర్ ఎస్  పార్టా అననిదే 
ఉేండదు’’ అన్ మాపీ ఎేంపీ విజయ శాేంతి 
వ్్యఖ్్యన్ేంచార్. కాేంగ్రె్ సకు రాజీన్మా చేసన 
ఆమె సోమవ్రేం బీజేపీలో చేరార్. ఢిల్లీలోన్ 
పార్టా ప్రధాన కారా్యలయేంలో బీజేపీ ప్రధాన 
కార్యదరి్శ అర్ణ్  సేంగ్  ఆమెకు ప్రాథమిక 

సభ్యతా్న్ని అేందిేంచార్. కేంద్ర హేం శాఖ సహాయ మేంత్రి కిషన్  రడి్, బీజేపీ ఓబీస్ మోరాచి జాతీయ అధ్యక్షుడు 
కె.లక్షష్మణ్  సమక్షేంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బేండి సేంజయ్  ఆమెకు కేండువ్ కపి్ప పార్టాలోకి ఆహా్న్ేంచార్. ఇదే 
సమయేంలో తెలేంగాణ తొలి మహిళ్ పైలట్  అజీ్మరా బాబీ కూడా బీజేపీలో చేరార్.
అనేంతరేం రాత్రి 9 గేంటలకు పార్టా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడా్ను మరా్యదపూర్కేంగా కలుసకున్నిర్. ఈ 
సేందర్ేంగా విజయశాేంతి విలేకర్లతో మాట్లీడుతూ.. టీఆర్ ఎస్  అధకారేంలోకి వచాచిక అభివృదిధి తకు్కవైేందన్, 
అవినీతి ఎకు్కవైేందన్ ఆరోపిేంచార్. బీజేపీతోనే అవినీతి అేంతేం సాధ్యమవుతుేందన్ అన్నిర్. టీఆర్ ఎస్ , కాేంగ్రెస్  
మధ్య అవగాహన ఉేందననిది అేందరికీ తెలుసన్, కస్ఆర్  మారగొదర్శకత్ేంలో కాేంగ్రెస్  నేతలు నడుచ్కుేంటన్నిరన్ 
విమరి్శేంచార్. కాగా, విజయశాేంతి 20 సేంవతస్రాల తరా్త మళ్లీ బీజేపీకి సేవ చేయడాన్కి రావడేం 
హర్షనీయమన్ పార్టా స్న్యర్  నేత, మహారాష్ట్ర మాజీ గవరనిర్  స్హెచ్  విదా్యసాగర్ రావు అన్నిర్. 1998లో 
విజయశాేంతి బీజేపీలో చేరిన సేందర్ేంగా పార్టా అగ్రనేత ఎల్ .కె. అడా్ణీ న్వ్సేంలో సమావేశమైన ఫోటోను 
ఆయన షేర్  చేశార్. ఇక, తెలేంగాణ కాేంగ్రెస్  కోశాధకారి గూడ్ర్ న్రాయణరడి్ ఆ పార్టాకి గుడ్  బాయ్  
చపి్ప బీజేపీలో చేరార్. జేపీ నడా్ ఆయనకు కాష్టయ కేండువ్ కపి్ప పార్టాలోకి ఆహా్న్ేంచార్. ఈ నెల 9న 
హైదరాబాద్ లో రాష్ట్ర పార్టా నేతల చేతుల మీదుగా న్రాయణరడి్ బీజేపీ ప్రాథమిక సభ్యతా్న్ని అేందుకోనున్నిర్. 
కాగా, రాష్ట్రాన్ని స్డ్  బౌల్ గా చేసా్తననని హామీ ఏమైేందన్ బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎన్ .వి.ఎ్ స.ఎ్ స ప్రభాకర్ .. 
స్ఎేం కస్ఆర్ ను ప్రశనిేంచార్. సోమవ్రేం రాష్ట్ర పార్టా కారా్యలయేంలో ఆయన మాట్లీడుతూ రైతులకు ర్ణమాఫీ 
ఎేందుకు చేయలేదన్ న్లదీశార్.

నేరేడ్ మెట్  డివిజన్  కింటింగ్ పై హైకోరుటా తీరుపు
నేరేడ్ మెట్ ఎన్నికల ఉత్కేంఠకు తెర పడిేంది. జీహెచ్ఎేంస్ ఎన్నికల సేందర్ేంగా న్లచ్పోయిన 
నెరేడ్ మెట్ డివిజన్  క్ేంటేంగ్ కు హైకోర్టా అనుమతిన్స్్త రాష్ట్ర అతు్యననిత న్్యయసా్థనేం తీర్్ప 
వెలువరిేంచ్ేంది. ఈనెల 4న అక్కడ వివ్దాస్పదేంగా మారిన ఇతర ముద్ర ఉనని ఓటలీను కూడా 
పరిగణలోకి తీసకోన్ లెకి్కేంచాలన్ ఆదేశేంచ్ేంది. కోర్టా గత ఆదేశాల మేరకు క్ేంటేంగ్  న్లిచ్పోయ్ 
సమయాన్కి టీఆర్ ఎస్  అభ్యరి్థ 504 ఓటలీ మెజార్టాతో ఉేండగా.. ఇతర ముద్ర ఉనని గుర్్త ఓటలీ 544 గా 
నమోదయా్యయి. తాజాగా క్ేంటేంగ్ కు లన్  కిలీయర్  కావడేంతో ఫలితేంపై ఆసకి్త నెలకొేంది.
స్స్తక్ గుర్్తతో పాట ఇతర గుర్్తలను పరిగణనలోకి తీసకోవ్లన్ ఎన్నికల క్ేంటేంగ్ కు కొది్ద 
గేంటల ముేందు ఎన్నికల సేంఘేం ఉత్తర్్లు జార్ చేసేంది. ఈ నేపథ్యేంలో ఎస్ఈస్ ఉత్తర్్లను 
సవ్లు చేస్్త.. బీజేపీ నేతలు హైకోర్టాలో పిటషన్ దాఖలు చేశార్. స్స్తక్ గుర్్త ఉననివ్టన్ మాత్రమే 
పరిగణేంలోకి తీసకునేల చూడాలన్ బీజేపీ నేతలు కోరార్. దీన్పై ఇవ్ళ విచారణ జరిపిన కోర్టా.. 
ఇర్ పక్షాల వ్దనలు వినని హైకోర్టా పూరి్త తీర్్పను వెలలీడిేంచ్ేంది.

తెలుగు రాష్ట్రాలలో కరోన్ 
తీవ్రత తగుగొముఖేం పడుతునని 
క్రమేంలో  హైదరాబాద్ లో 
సకేండ్ వేవ్  కలకలేం రేపుతోేంది. 
పెద్ద ఎతు్తన కరోన్ పర్క్షలు 
న్ర్హిస్తననిప్పటకీ పాజిటవ్ 
కసల సేంఖ్య సల్పేంగా 
నమోదవుతున్నియి. మరణాల 
రేట కూడా చాల తకు్కవగా 
ఉేంది. ఈ క్రమేంలో తాజాగా 
ఎస్ ఆర్ నగర్ పోల్స్  సేటాషన్ లో 

నలుగుర్ ఎస్ ఐలు, నలుగుర్ కాన్సేటాబుళలీకు కరోన్ పాజిటవ్ గా తేలిేంది. ఇద్దర్ మహిళ్ 
కాన్సేటాబుళలీకు రేండోసారి కోవిడ్ న్రాధిరణ అయి్యేంది. గత జూన్ నెలలో వచ్చిన వ్రికి 
మరోసారి పాజిటవ్ రావడేంతో పోల్సలు ఆేందోళన చేందుతున్నిర్ గ్రేటర్ ఎలక్షనలీలో 
భాగేంగా డ్్యటీలు చేసన ఎస్ఐలకు, కాన్సేటాబుళులీ, సబ్ేందికి రేండోసారి కోవిడ్  రావడేంతో 
ఆేందోళన కలిగస్తేంది.

హైదరాబ్ద్ లో కరోనా సెకిండ్  వేవ్  కలకలిం

హైదరాబాద్  నగరేంలో వరద బాధతులెవరూ మీ సేవ 
సేంటరలీకు వెళ్లీలిస్న అవసరేం లేదన్ గ్రేటర్  హైదరాబాద్  
మున్స్పల్  కార్్పరేషన్  కమిషనర్  లోకశ్ కుమార్  తెలిపార్. 
ఇటీవల వచ్చిన వరదల వలలీ నషటాపోయిన వ్రికి ప్రభుత్ేం 
అేందిేంచే ఆరి్థకసాయాన్ని నేర్గా బాధతుల ఖ్తాలోలీ జమ 
చేయనుననిటలీ జీహెచ్ ఎేంస్ కమిషనర్  లోకశ్  కుమార్  తెలిపార్. 
బాధతుల వివరాల ధ్రువీకరణ పూరి్త అయా్యక ఈ మేరకు 
చర్యలు తీసకోనుననిటలీ స్పషటాేం చేశార్. వరద సాయేం కోసేం 
బాధతులెవరూ మీ-సేవ సేంటరలీ చ్టూటా తిరగొద్దన్ విజ్ఞపి్త చేశార్. 

జీహెచ్ ఎేంస్ బృేందాలు క్షేత్రసా్థయిలో పర్యటేంచ్ సాయేం అేందన్ వ్రి వివరాలను సేకరిస్తననిటలీ 
ఆయన తెలిపార్. ప్రస్తతేం బాధతుల వివరాలు, ఆధార్  నేంబర్  ధ్రువీకరణ జర్గుతోేందన్ కమిషనర్ 
వివరిేంచార్.

వాళలోింతా రైతుల నోటోలో మటటా కొడుతునానిరు: కిషన్ రెడిడివరద సాయిం కోసిం మీ సేవ కింద్రాలకు వళ్లోదుదా.. నేరుగా ఖాతాలోలోక
వ్యవసాయచట్టాన్కి వ్యతిరేకేంగా జర్గుతునని 
సమె్మ, భారత్ బేంద్ పై బీజేపీ స్పేందిేంచ్ేంది. కొన్ని 
రాజకీయపార్టాలు సా్రధిేం కోసేం రైతుల న్టోలీ మటటా 
కొడుతున్నిరన్ విమరి్శసో్తేంది. కేంద్ర హేంశాఖ సహాయ 
మేంత్రి కిషన్ రడి్ ఏమన్నిరేంటే.. కేంద్ర ప్రభుత్ేం  
తీసకొచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు  వ్యతిరేకేంగా రైతుల 

సమె్మ జర్గుతోేంది. రేపు భారత్ బేంద్ జరగనుేంది. భారత్ బేంద్ కు విపక్షపార్టాలు మద్దతిస్తన్నియి. 
దీన్పై బీజేపీ నేతలు ఒకొ్కక్కరిగా స్పేందిస్తన్నిర్. ముఖ్యేంగా కేంద్ర హేంశాఖ సహాయమేంత్రి 
కిషన్ రడి్ ఈ వ్యవహారేంపై మాట్లీడార్. కొన్ని రాజకీయ పార్టాలు తమ సా్రధి ప్రయోజన్ల కోసేం 
రైతుల న్టోలీ మటటా కొడుతున్నిరన్ విమరి్శేంచార్. రైతులు సే్చ్ేంగా తమ పేంటలిని లభసాట 
ధరలకు అము్మకునేల చటటాేం తెచ్చిేందన్ అన్నిర్. వ్యవసాయ చట్టాల దా్రా కేంద్రేం రైతుల 
పేంటల అమ్మకేంపై ఉనని ఆేంక్షలు తొలగేంచ్ేందన్నిర్. కనీస మద్దతు ధర విషయేంలో ఎలేంట 
మార్్ప చేయలేదన్ చపా్పర్. రైతు చట్టాలపై రాజకీయేం చేస్్త..రైతులకు నషటాేం కలిగేంచేల 
వ్యవహరిస్తన్నిరన్ మేండిపడా్ర్. అట పేంటల భీమా పధకాన్ని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్ేం న్ర్్ర్యేం 
చేసేందన్నిర్. రైతులకు వ్యతిరేకేంగా వ్యవసాయ చట్టాలోలీ ఒక్క పదేం కూడా లేదన్ బీజేపీ జాతీయ 
ఉపాధ్యక్షురాలు డీక అర్ణ విమరి్శేంచార్. రైతులిని కొేందర్ తపు్పదోవ పటటాస్తన్నిరన్నిర్.
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రహానె అజేయ శతకిం
ఆస్స్ -ఎతో వ్మప్  మా్యచ్ 
సడీని: అజిేంకా్య రహానె (108 బా్యటేంగ్ ) 
అజేయ శతకేంతో ఆదుకోవడేంతో.. 
ఆసే్రాలియా-ఎతో వ్మప్  మా్యచ్ లో 
భారత్ -ఎ తడబడి న్లబడిేంది. ఆదివ్రేం 
ఆరేంభమైన మూడు రోజుల మా్యచ్ లో 
భారత్ -ఎ తొలి ఇన్నిేంగ్స్ లో 237/8 సో్కర్ 
చేసేంది. తొలి రోజు ఆటముగసే సమయాన్కి 
రహానెతోపాట సరాజ్  (0) క్రీజులో 
ఉన్నిర్. పా్యటనస్న్  (3/58) మూడు 

వికెటలీ పడగొటటాగా.. నెసర్  (2/51), ట్రావిస్  హెడ్  (2/24) చరో రేండు వికెటలీ తీశార్. 
పుజార (54) అరధి శతకేంతో రాణిేంచాడు. పృథ్్ ష్ట, శుభ్ మన్  గల్  డక్టలీ కాగా, హనుమ 
విహారి (15) స్ల్ప సో్కర్క పెవిలియన్  చేరాడు. సాహా (0), అశ్న్  (5) న్రాశపరిచార్. 
కుల్్దప్  యాదవ్  15, ఉమేష్  యాదవ్  24 రన్స్  చేశార్.

టీ 20.. మా్న్  ఆఫ్  ది సిర్స్  అతడే: హర్భజన్ 
నూ్యఢిల్లీ: ‘‘తనను చూస్తేంటే 
సేంతోషేంగా ఉేంది. వ్యకి్తగత 
జీవితేంలో కష్టటాలు అధగమిేంచ్న 
తీర్, ప్రస్తతేం ఆస్స్  టూర్ లో 
అదరగొడుతునని విధానేం అదు్తేం. 
కషటాపడి పన్చేస్్త, మనలిని 
మనేం నము్మకుేంటే జీవితేంలో 
అనుకుననివి సాధేంచగలమన్ అతడు 
న్రూపిేంచాడు. ఈ సర్స్ లో తనే 
బ్రిలియేంట్  బౌలర్ . తనొక ముఖ్యమైన 
పిలలీర్ . అవసరమైన సమయేంలో 

వికెటలీ తీస సతా్త చాటతున్నిడు. టీమిేండియా మా్యచ్ లో గెలవడేంలో తన పాత్ర అమోఘేం. 
యార్కర్లీ సేంధస్తనని తీర్, డెత్  ఓవరలీలో బౌలిేంగ్  విధానేం ఆకటటాకుేంటన్నియి. ఐపీఎల్  
2020లో మెర్గాగొ రాణిేంచ్న అతడు టీ20 సర్స్ లో స్మత్  వేంట ఆటగాళలీకు చమటలు 
పటటాస్తన్నిడు. ఆత్మవిశా్సేంతో ముేందుకు సాగుతున్నిడు. ఎదుర్గా ఎవర్న్ని ఏమాత్రేం 
భయపడటేం లేదు. తనలో ఉనని ప్రతే్యకత అదే’’ అేంటూ టీమిేండియా వెటరన్  ఆఫ్  స్పననిర్  
హర్జన్  సేంగ్  భారత బౌలర్  నటరాజన్ పై ప్రశేంసలు కురిపిేంచాడు. 
ఆస్స్  పర్యటనలో అదు్తేంగా ఆకటటాకుేంటనని ఈ లెఫాటార్్మ  ఫాస్టా  బౌలర్ మా్యన్  ఆఫ్  ది 
సర్స్ (టీ20) అయ్్య అవకాశాలు ఉన్నియన్ అభిప్రాయపడా్డు.  ‘‘ఆస్స్ తో జర్గుతునని 
సర్స్ లో మా్యన్  ఆఫ్  ది సర్స్  అవ్డేం అేంటే మామూలు విషయేం కాదు. అదే జరిగతే 
తనతో పాట జటటాలో కూడా సరికొత్త ఉతాస్హేం న్ేండుతుేంది. టీమిేండియాకు తనొక పలీస్ . 
తనది గొప్ప కథ’’ అన్ భజీజ్  కొన్యాడాడు. కాగా ఆస్స్  పర్యటనలో మెర్గాగొ రాణిస్తనని 
టీమిేండియా బౌలర్  నటరాజన్ పై ప్రశేంసల వర్షేం కొనసాగుతునని సేంగతి తెలిసేందే. 
పాేండా్య వేంట సహచర ఆటగాళలీతో పాట మాజీ దిగగొజాలు మెక్ గ్రాత్ , ఇయాన్  బిషప్ , ట్మ్  
మూడీ తదితర్లు అతడి  ఆట తీర్కు ఫిదా అవుతున్నిర్. కాగా చ్వరి వనే్తో అరేంగేట్రేం 
చేసన నటరాజన్  ఆ మా్యచ్ లో రేండు, తొలి 20లో 3, రేండో టీ20లో 2 వికెటలీ తీస సతా్త 
చాట్డు.

ఆసే్రాలియాతో జరిగన రేండో టీ20లో 
టీమ్ ఇేండియా ఓపెనర్  శఖర్  ధావన్  
సరి కొత్త రికార్్ ను నమోదు చేశాడు. 
సరేశ్  రైన్ పేర్తో ఉనని రికార్్ను 
ధావ న్  బ్రేక్ చేశాడు. అేంతరాజ్తీయ 
టీ2 0లోలీ అత్యధక పర్గులు చేసన 
భా రతీయ లెఫ్టా హా్యేండ్ బా్యట్స్ మెన్ 
జాబితాలో ట్ప్ లోకి చేరిపోయాడు.

ఆసే్రాలియాతో సడీని వేదికగా జరిగన 
రేండో టీ20లో టీమిేండియా ఓపెనర్  శఖర్  ధావన్ ఈ రికార్్ను సేంతేం చేసకున్నిడు.  అేంతరాజ్తీయ 
టీ20లోలీ అత్యధక పర్గులు చేసన భారత లెఫ్టా హా్యేండ్  బా్యట్స్ మెన్ జాబితాలో అగ్రసా్థన్న్కి చేరాడు. 
ఇదివరకు ఈ రికార్్ మాజీ క్రికెటర్   సరేశ్  రైన్ పేరిట ఉేండేది. ధావన్  52 పర్గుల వద్ద ఈ రికార్్ను 
అధగమిేంచాడు.

అత్ధిక పరుగులు చేసిన లెఫ్టా  హా్ిండరలో జాబితాలోకి శిఖర్  ధావన్ 

ఫారు్మలా–2 చాింపియన్  మిక్  షుమాకర్ 
సాఖిర్  (బహ్రెయిన్ ): వచేచి ఏడాది 
ఫార్్మలవన్  (ఎఫ్ 1) లో అరేంగేట్రేం 
చేయనునని దిగగొజ రేసర్  మైకల్  షుమాకర్  
తనయుడు మిక్  షుమాకర్  ఈ ఏడాదిన్ 
ఘనేంగా ముగేంచాడు. ముగసన 
ఫార్్మల–2 చాేంపియన్  షప్ లో 21 
ఏళలీ మిక్  ఓవరాల్  చాేంపియన్ గా 
అవతరిేంచాడు. 12 రేసల ఈ స్జన్ లో 
ప్రెమా రేసేంగ్  జటటా తరఫున పోటీపడిన 

మిక్  మొత్తేం 215 పాయిేంటలీ సాధేంచ్ అగ్రసా్థన్న్ని దకి్కేంచ్కున్నిడు. వచేచి ఏడాది మిక్  
ఫార్్మలవన్ లో అమెరికాకు చేందిన హాస్  జటటా తరఫున బరిలోకి దిగనున్నిడు.  
జిహాన్  దారూవ్లకు తొలి ఎఫ్ 2 టైటల్ ...
భారత్ కు చేందిన రేసర్  జిహాన్  దారూవ్ల తన కెర్ర్ లో తొలిసారి ఎఫ్ 2 రేసలో 
విజేతగా న్లిచాడు. ఆదివ్రేం జరిగన బహ్రెయిన్  ఎఫ్ 2 రేసలో 22 ఏళలీ జిహాన్  స్ప్రేంట్  
రేస విభాగేంలో ట్ప్  రా్యేంక్ లో న్లిచాడు. బ్రిటన్ కు చేందిన కారిలీన్  జటటాకు ప్రాతిన్ధ్యేం 
వహిేంచ్న జిహాన్  34 ల్యప్ ల స్ప్రేంట్  రేసను 37 న్మిష్టల 26.570 సకనలీలో ముగేంచ్ 
తొలి సా్థన్న్ని పొేందాడు. ముేంబైకి చేందిన జిహాన్  ఎఫ్ 2 స్జన్ లో 72 పాయిేంటలీ సో్కర్ చేస 
12వ రా్యేంక్ లో న్లిచాడు. జిహాన్ –యుకీ సన్డా సభు్యలుగా ఉనని కారిలీన్  జటటా ఓవరాల్  
టీమ్  చాేంపియన్ షప్ లో 272 పాయిేంటలీతో మూడో సా్థన్న్ని పొేందడేం విశేషేం.

గాయిం నుించ కోలుకునని రోహిత్ శర్మ.. త్వరలోనే ఆసే్రేలియా పయనిం.!

టీమిేండియా ఫా్యన్స్ కు అదిరిపోయ్ 
శుభవ్ర్త. హిట్ మా్యన్ రోహిత్ శర్మ 
తన గాయేం నుేంచ్ కోలుకుననిటలీ 
తెలుసో్తేంది. తొడ కేండరాల గాయేం 
నుేంచ్ రోహిత్ శర్మ కోలుకున్నిడన్.. 
ప్రస్తతేం ఆసే్రాలియాతో జరగబోయ్ 
టెస్టా సర్స్ కోసేం సననిదధిమవుతున్నిడన్ 
జాతీయ మీడియా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇేండియా 
ఓ కథన్న్ని ప్రచ్రిేంచ్ేంది. ప్రస్తతేం 

బేంగళూర్లోన్ నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ(ఎన్ స్ఏ)లో రోహిత్ శర్మ ట్రైన్ేంగ్ తీసకుేంటనని 
సేంగతి తెలిసేందే.

గాయేం నుేంచ్ కోలుకున్ని.. హిట్ మా్యన్ బర్వు తగేగొేందుకు ప్రయతినిస్తన్నిడన్ పూరి్త 
ఫిట్ నెస్ సాటాేండర్్స్ సాధేంచడేం కోసేం కషటాపడుతుననిటలీ తెలుసో్తేంది. 2020లో కూడా 
పలుమార్లీ గాయపడిన రోహిత్ శర్మ.. 2021లో ఎలేంట గాయాలు లేకుేండా న్న్ సాటాప్ 
క్రికెట్ ఆడేల తనను తాను రడీ చేసకుననిటలీ ఆ కథనేం పేర్్కేంది. కాగా, రోహిత్ శర్మ 
గడువు లోపు పూరి్త ఫిట్ నెస్ సాధసే్త టెస్టా సర్స్ ఆడే అవకాశేం ఉేంది.
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