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మొదటి రోజు 82 రిజిస్ట్రేషన్లు: సీఎస్ 
హైదరాబాద్: మూడు నెలల అనంతరం పూర్వపు కార్డ్ విధానంలో వ్యవసాయేతర రిజిస్ట్రేషన్లు సోమవారం
ప్రారంభమయ్్యయి.మొదటిరోజు40సబ్రిజిసా్రేర్కారా్యలయ్లోలు82రిజిస్ట్రేషన్లుపూర్తయ్్యయి.మంగళవారానికి
58కారా్యలయ్లోలు155సాలుట్లుబుక్అయ్్యయనిసీఎస్సోమేశ్కుమార్తెలిపారు.సాలుటలువిధానంలోరిజిస్ట్రేషనలు
ప్రక్రియసాఫీగాసాగుతందనిసీఎస్పేర్కొన్నారు.ఎలంటిసాంకేతికసమస్యలులేవనిఆయనతెలిపారు.రిజిస్ట్రేషన్
కోసంమందస్్తగాసాలుటలుబుకింగ్తప్పనిసరని,సాలుట్లుబుక్చేయకుండానేకందరురిజిస్ట్రేషన్కారా్యలయ్నికి
వెళ్్తన్నారనిసీఎస్తెలిపారు.ఎకకొడిన్ంచైన్సాలుట్లుబుక్చేస్కునేందుకువెస్లుబాట్ఉందనిఆయనపేర్కొన్నారు.

ఐఎన్ ఎస్  విరాట్ న్ మాకివ్వండి.. రవండు లక్షల మరణాలు... బిల్ గేట్స్
న్్యయ్ర్కొ : ‘కరోనా నేపధ్వంలో రాబోయే ఐదారు నెలలు 
అప్రమత్వంగా ఉవండాలి’... మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవసాథాపకుడు
బిల్ గేట్స్ హెచ్చరించారు. అమెరికా సహా వివిధ దేశాలోలు
కరోన్కేస్లుఇటీవలికాలంలోభారీగాపెరగడంతపాట్,
మరణాలు కూడా ఎకుకొవవుతననా విషయం తెలిసందే. ఈ
నేపధ్యంలో బిల్గేట్స్ఈసూచనలుచేశారు. ‘వచే్చన్లుగు
నెలల న్ండి ఆరు నెలల వరకు కరోన్ ప్రభావం తీవ్ంగా
ఉండొచ్్చ. ఐహెచ్ఎంఈ(ఇనిసట్ట్్యట్ ఫర్ హెల్్త మెట్రిక్స్
అండ్ఎవాకు్యలేషన్)అంచన్లమేరకురండులక్షలఅదనపు

మరణాలునమోదుకావొచ్్చ’అనిబిల్గేట్స్పేర్కొన్నారు.జాగ్రత్తగాఉండాలని,ప్రభుత్్వలసూచనలు
పాటించాలనిబిల్గేట్స్సూచంచారు.
మాస్కొలుధరించడంవంటిజాగ్రత్తలన్పాటిస్ట్తమరణాలన్ఎకుకొవశాతంనివారించవచ్్చననిబిల్
గేట్స్పేర్కొన్నారు.కరోన్కారణంగాఅమెరికాలోఇప్పటివరకు2.90లక్షలమందిమృతిచందారని
తెలిపారు.పలుదేశాలోలుఅన్రోగ్యసమస్యలుసృష్ఠిస్్తననాకరోన్న్ఎదుర్కొనేందుకుప్రజలుమాస్కొలు
ధరించడం,సామాజికదూరం,పరిశుభ్రతన్పాటించడంతప్పనిసరిఅన్నారు.లేదంటేవైరస్మరింత
విజృంభంచేప్రమాదమందని,దంతమరణాలసంఖ్యసైతంపెరిగేఅవకాశమందనిహెచ్చరించారు.
2015 లోనే అంచన్... కరోన్ వా్యక్స్న్ పరిశోధనల కోసం తమ ఫండేషన్ భారీగా నిధులు
సమకూరుసో్తందని బిల్గేట్స్ తెలిపారు. వైరస్ల కారణంగా అత్యధిక సంఖ్యలో మరణాలు
చోట్చేస్కోవచ్్చనని2015లోనేత్న్అంచన్వేశానని,కాగా...కరోన్నేపధ్యంలోతనఅంచన్లకు
మంచఇపు్పడుమరణాలుచోట్చేస్కుంట్న్నాయంట్గేట్స్ఆందోళనవ్యక్తంచేశారు.ఈవైరస్
కారణంగాఅమెరికాతపాట్ప్రపంచంపైపడినఆరిథాకప్రభావంఆందోళనకలిగిసో్తందనిపేర్కొన్నారు.
ఇకకరోన్వలలుమరినినామరణాలుసంభవించవచ్్చనంట్ఐహెచ్ఎంఈఅంచన్వేసననేపధ్యంలో
మరింతఆందోళనరేకెత్్తతందన్నారు.మాస్కొలు,సామాజికదూరంవంటిజాగ్రత్తలతఈపరిసథాత్లన్
సమర్ధవంతంగాఎదురోకొగలమనిభావిస్్తననాట్లుపేర్కొన్నారు.పేదదేశాలకుఅమెరికాసహకారంఉండాలిస్
ఉంట్ందనిఅభప్రాయపడాడ్రు.వా్యక్స్నలుసామరాథాయానినాఅమెరికాపెంచ్కోవాలనిఅభప్రాయపడాడ్రు.

దిల్లు: గత మపె్్పఏళ్లుగా భారత నౌకాదళంలో స్టవలందించన
భారతదేశ విమాన వాహన నౌక ఐఎన్ఎస్ విరాట్న్ తమకు
ఇవ్వమని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం కేంద్రానికి ఓ లేఖ
రాసంది. ఈ మేరకు శివస్టన నేత ప్రియ్ంక చత్రే్వది కేంద్ర
రక్షణశాఖమంత్రిరాజ్న్థ్సంగ్కురాసనఓలేఖన్తనటి్వటర్
ఖాత్లో పోస్ట్ చేశారు. ‘’గుజరాత్లోని అలంగ్ ప్రాంతంలో
ఎంత చరిత్ర కలిగిన ఈ ఓడన్ నిరీ్వర్యం చేస్్తన్నారననా
వార్తన్ తెలుస్కని ఎంతబాధపడాడ్న్. ఈచారిత్రకనౌకన్
పునరుద్ధరించ, సంరక్ంచాలని ఆకాంక్స్్తన్నామ.’’ అని ఆమె
పేర్కొన్నారు. భారతదేశ సమద్ర చరిత్రన్ తెలుస్కనేందుకు,

ప్రజలకు ఉపయోగపడేందుకు ఈ నౌకన్ ఒక మూ్యజియంగా మారా్చలన్కుంట్ననాట్లు ఆమె ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ
యుద్ధనౌకన్సా్వధీనంచేస్కునిసమద్రమూ్యజియంగామారా్చలన్కుంట్ననాఎని్వటెక్అనేప్రైవేట్సంసథాఈరోజుస్ప్ంకోరుట్న్
ఆశ్రయించంది,ఈఓడన్శ్రీరాంష్ప్బ్రేకర్స్కువిక్రయించనప్పటిక్,రక్షణమంత్రిత్వశాఖన్ండిఎన్ఓసరాలేదు.‘’ప్రభుత్వం
న్ంచనిరభ్యంతరపత్రంతెచ్్చకని,దానిపూరి్తధరన్చలిలుస్ట్తఎని్వటెక్సంసథాకుఓడన్అప్పగిసా్తం.’’అనిశ్రీరాంష్ప్బ్రేకర్స్
ఛైర్మన్మఖేష్పాటిల్తెలిపారు.1986లోభారతనౌకాదళానికిరాకమందువిరాట్రాయల్నేవీలోస్టవలుఅందించంది.అకకొడ
1982లోదక్ణఅటలుంటిక్లోజరిగినఫాక్లండ్దవులోలుజరిగినయుద్ధంలోఅదుభుతమైనస్టవలుఅందించంది.

డిజిటల్ ఇండియ్లో భాగంగా
ఓటరుగురి్తంపుకారుడ్న్డిజిటల్
చయ్్య లని కేంద్ర ఎనినాకల
సంఘం యోచసో్తంది. పలు
రాష్ట్రేలోలువచే్చఏడాదిజరగన్ననా
ఎనినాకలకి మందే డిజిటల్
ఫారే్మట్లోకి మారే్చయడానికి
సన్నాహాలు చేసో్తంది. ఈ
విధానం అందుబాట్లోకి వస్ట్త

ఇకపై ఓటరు తన గురి్తంపు కారుడ్న్ పోలింగ్ స్టట్షన్కు వెంట తీస్కెళాలులిస్న
అవసరం ఉండదు. ఇందులో కూ్యకోడ్ దా్వరా సమాచారానినా కారుడ్లో
భద్రపరుచన్ననాట్లు కేంద్ర ఎనినాకల సంఘానికి చందిన అధికారి ఒకరు
తెలిపారు.అయితేఈవిషయంలోఈసీఇంకాఎలంటినిర్ణయంతీస్కోలేదని
సదరుఅధికారితెలిపారు.రాష్ట్రేలమఖ్యఎనినాకలఅధికారులు,పలురంగాల
అధికారుల న్ంచ సలహాలు, ఆలోచనలు తీస్కుంట్న్నామని పేర్కొన్నారు.
డిజిటల్కారుడ్మొబైల్,వెబ్సైట్,ఈమెయిల్దా్వరావేగంగా,తేలికగాగురి్తంపు
కారుడ్లన్ ఓటరుకు అందించడమే ఉదేదేశమని పేర్కొన్నారు. ఫిజికల్ కారుడ్
ప్రింట్చేయడానికిసమయం,ఓటరున్చేరుకోవడానికిసమయంపడుత్ందని
చపా్పరు. డివిజన్ విధానంలో ఓటరు ఫొటో కూడా స్పషట్ంగా ఉంట్ందని,
తదా్వరాగురి్తంపుమరింతస్లభతరమవుత్ందనివివరించారు.మరోసీరియర్
పోల్పా్యనెల్అధికారిమాటలుడుతూత్దినిర్ణయంతీస్కునేమందుభద్రత్
అంశాలన్పరిశీలించాలిస్ఉంట్ందనిచపా్పరు.

కొత్ డిజిటల్  ఓటర్  కారుడు

యూట్్బ్  డౌన్ : స్వందవంచిన గూగుల్ 
ప్రపంచవా్యప్తంగా సోమవారం సాయంత్రం గుగూల్ స్టవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జీమెయిల్,
గూగుల్హం,గూగుల్డ్రైవ్తపాట్యూట్్యబ్స్టవలునిలిచపోయ్యి.సర్వరులుడౌన్కావడంత
అనినా ఆన్డ్రాయిడ్,  ఐఓఎస్, డెస్కొటప్లలో ఈ అప్లుకేషనలు స్టవలు నిలిచపోయ్యి. కాగా, స్టవల
అంతరాయంపైగూగుల్స్పందించంది.
దాదాపు20నిమష్టలఅంతరాయంతరా్వతగూగుల్తనస్టవలన్తిరిగిపునరుద్ధరించంది.

పూణే: అక్రమంగా రవాణాచేస్్తననా బంగారానినాసా్వధీనం చేస్కున్నామనిమహారాష్ట్రపోల్స్లుసోమవారం
తెలిపారు.విశాఖపటనాంన్ంచమహారాష్ట్రలోనిసాంగ్లుకిబంగారానినాఅక్రమంగారవాణాచేస్్తననాట్లుమందుగానే
సమాచారం అందిందని సీఐ (సోలపూర్ గ్రామీణ) తేజస్వని సత్్పట్ చపా్పరు. మందస్్త సమాచారంత
సోలపూర్హైవేపైఒకబృందానినాఏరా్పట్చేశామనితెలిపారు.హైవేపైఅన్మాన్స్పదవాహనంకనిప్ంచడంత
తమబృందంతనిఖీలునిర్వహంచనట్లుపేర్కొన్నారు.తనిఖీలోభాగంగానిందిత్లదగ్గరిన్ంచఆరుకిలోల
బంగారానినాసా్వధీనంచేస్కుననాట్లుఆమెవివరించారు.తనిఖీలోలుపట్ట్బడినబంగారంవిలువరూ.3.16కోట్లు
ఉంట్ందనితేజస్వనిచపా్పరు.నిందిత్లుబంగారంతమదేననిఎలంటిపత్రాలుచూప్ంచలేదని,పైగావారి
సమాధాన్లుఅన్మాన్స్పందంగాఉండడంతనేబంగారానినాసా్వధీనంచేస్కోవాలిస్వచ్చందనిఆమెఅన్నారు.
నిందిత్లన్అదుపులోకితీస్కనివిచారిస్్తననాట్లుతెలిపారు.వారిపైకేస్నమోదుచేశామనిమరిన్నావివరాలు
త్వరలోనేవెలలుడిసా్తమనిసీఐతేజస్వనిసత్్పట్పేర్కొన్నారు.

మహారాష్ట్రలో రూ.3.16 కోట్లు విలువ చేస్ట బవంగారవం పటిటివేత

ఈసారి లాక్ డౌన్ .. మరివంత కఠినవం!
బెరిలున్:కరోన్మహమా్మరి
విజృంభణ మొదలయి్య
ఏడాదిపూర్తయి్యంది.వైరస్
మాత్రంఇంకాఅదుపులోకి
రాలేదు.. ప్రపంచ
దేశాలనినా వా్యకిస్న్ కోసం
తీవ్ంగాకృష్చేస్్తన్నాయి.
కాన్ పూరి్తసాథాయిలో

సమరథావంతమైన వా్యకిస్న్ మాత్రం ఇంకా అందుబాట్లోకి
రాలేదు.పైగాప్రస్్తతంపలుప్రపంచదేశాలోలు కరోన్సెకండ్వేవ్
మొదలయి్యంది. కనినా దేశాలు మరోసారి లక్డౌన్ విధిస్్తన్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో జర్మన్లో బుధవారం న్ంచ లక్డౌన్ అమలోలుకి
రాన్ంది.ఈసారినియమాలుమరింతకఠినంగాఉండన్న్నాయి.
ఈమేరకుజర్మన్చానిస్లర్ఏంజెలమెరకొల్ఉత్తరు్వలుజారీచేశారు.
డిసెంబర్ 16 న్ంచ వచే్చ ఏడాది జనవరి 10 వరకు లక్డౌన్
అమలోలుఉంట్ందనితెలిపారు.గతఆరువారాలుగాజర్మన్లోపాక్క
లక్డౌన్అమలోలుఉంది.కాన్కేస్లసంఖ్యపెరుగుతూనేఉంది.ఈ
క్రమంలోఆదివారంఒకకొరోజు20,209 కేస్లునమోదుకాగా..
321 మంది మరణంచారు. దాంత ప్రభుత్వం పూరి్త సాథాయిలో..
మరింతకఠినంగాలక్డౌన్విధించాలనిభావిసో్తంది.జర్మన్తపాట్
ఇప్పటికేపలుప్రపంచదేశాలురండోసారిలక్డౌన్విధించాయి.

http://www.kntvtelugu.com/
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
https://printspot.co.in/
https://www.kntvtelugu.com/
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ఆచార్: ఫుల్ లవంగ్్, పవర్ ఫుల్ రోల్ లో చరణ్

www.kntvtelugu.com
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తెలుగు సనిమాలు బోర్ కడితే హందవి చూసా్తం. అవీ
బోర్ కడితే హాల్వుడ్ సనిమాలన్ ఆశ్రయిసా్తం. కందరైతే
సనిమాలుచూడటం తప్పమరో పనే లేదననాట్లుగా టీవీలకు
అత్కుకొపోత్రు. అలంటి సన్ ప్రియులకు ఓ విష్టదకర
వార్త. ప్రమఖఇంగ్లుష్మూవీఛానల్స్హెచ్బీఓ, డబ్్యబీ..
ఇండియ్లో కనిప్ంచకుండాపోన్న్నాయి.  డిసెంబర్ 15
న్ంచభారత్తసహాపాకిసా్తన్,మాల్దేవులు,బంగాలుదేశ్లోఈ
రండుఛానళలున్వారనార్మీడియ్నిలిప్వేయన్ంది.
అయితేదక్ణాసయ్లోప్లలులుఎకుకొవగాఆదరించేకారూట్న్
నెట్వర్కొ, పోగో ఛానళలున్ కనసాగిసా్తమని, అదేవిధంగా
ఇంటరేనాషనల్ సీఎన్ఎన్న్ కూడా ప్రసారం చేసా్తమని
వారనార్మీడియ్య్జమాన్యంపేర్కొంది.ప్రస్్తతం ఓటీటీ
ఫాలుట్ఫామ్లు డిసీనా హాట్ సాట్ర్, నెట్ఫిలుక్స్ లంటి ఆన్లైన్
వేదికలు అందుబాట్లోకి  వచ్చన తరువాత ఈఛానళలున్
చూడటనికిఎవరుపెదదేగాఆసకి్తచూపడంలేదు.దంతఈ
కంపెన్ఇతరఓటీటీయ్ప్లకుపోటీగాహెచ్బీఓమాక్స్అనే
కత్తసీ్రేమంగ్పాలుట్ఫామ్న్తీస్కువచ్చనవిషయంతెలిసందే.

కామ్రేడ్ రవన్నగా రానా

మెగాసాట్ర్చరంజీవిహీరోగాకరటలశివతెరకెకికొసో్తననాత్జాచత్రం ‘ఆచార్య’.వచే్చవేసవికి
ఈసనిమాన్ప్రేక్షకులమందుకుతేవాలననా లక్షయాంతపనిచేసో్తందిచత్రబృందం.మెగాసాట్ర్
చరంజీవిసనిమాఅంటేనేప్రేక్షకులోలుఉండేఆసకి్తవేరు.అలంటిదివరుసగాన్లుగుబాలుక్బసట్రులు
చేసనకరటలశివదర్శకత్వంవహంచడం,పైగారామ్చరణ్ఇందులోక్లకపాత్రపోష్ంచడంత
ఆసకి్తని,అంచన్లన్రటిట్ంపుచేయడంసహజం.
చరు,కరటల..ఇదదేరూకూడాఈసనిమాగురించఎపు్పడుమాటలుడిన్చాలఎగ్జైట్అవుత్న్నారు.
ఈమూవీలోకదిదేనిమష్టలపాట్చర్రీకనిప్ంచబోత్ననాట్లుమొదటోలుప్రచారంజరిగింది.దానినా
చరంజీవిధృవీకరించారు.ఆపాత్రచాలక్లకమైందని,సోట్రీచపే్పసమయంలోనేఇందులోచర్రీని
ఊహంచ్కుననాట్లుచరంజీవిఓఇంటరూ్వయాలోవెలలుడించారు.చరణ్చేయన్ననాపాత్ర,దానినిడివిపై
త్జాగాఒకఇంటరూ్వయాలోఆకా్యరకట్ర్గురించస్పషట్తఇచే్చప్రయతనాంచేశాడుకరటల.చరణ్

చేయన్ననాదిఅతిథితరహాపాత్రకానేకాదనికరటలస్పషట్ంచేశాడు.చరణ్దిఫుల్లంగ్్తరోల్అనితెలిపాడు.చరణ్పాత్రచాలపవర్ఫుల్గాఉంట్ందని
కూడాకరటలతెలిపాడు.
చరణ్పాత్రకు సంబంధించ ఇంకా చత్రీకరణమొదలుపెటట్లేదని, అతి త్వరలోనే అతన్ అందుబాట్లోకి వసా్తడని.. చరు, చరణ్లన్ ఒకే ఫ్రేమ్లో
చూప్ంచడానికిత్న్ఎంతఆసకి్తగాఎదురుచూస్్తన్నాననికరటలతెలిపాడు.తొలిసనిమా‘మరి్చ’తరా్వతకరటలరామ్చరణ్తనేరండోసనిమా
చేయ్లిస్ంది.బండలుగణేష్నిరా్మణంలోఈసనిమాకుప్రారంభోతస్వంకూడాచేశారు.కాన్అనివార్యకారణాలతఅదికార్యరూపందాల్చలేదు.ఇపు్పడు
ఎటట్కేలకుచరణ్న్కరటలడైరక్ట్చేయబోత్న్నాడు.ఇకమెగాసాట్ర్తసనిమాచేస్్తననాఅన్భవంగురించకరటలమాటలుడుతూ..”నేన్చరంజీవి
గారికిపెదదేఅభమానిని.ఆయనసనిమాకునేన్య్క్షన్,కట్చప్పడంనమ్మలేకపోత్న్నా.ప్రతిరోజూన్కుఅదిఆశ్చరా్యనినాగొప్పఅన్భూతినిఇసూ్తనే
ఉంట్ంది.చరంజీవిగారుఎందుకుమెగాసాట్ర్అయ్్యరోసెటోలుతెలుసూ్తఉంట్ంది.న్పనినిఆయనతేలికచేసా్తరు.సెటోలుప్రతివిషయ్న్నాకూలంకషంగా
తెలుస్కుంటరు.ఎంతహమ్వర్కొచేసషూటింగ్కువసా్తరు”అనికరటలతెలిపాడు.

రాన్, సాయిపలలువి
జంటగా వేణు
ఊడుగుల దర్శకత్వంలో
రూపందుత్ననా సనిమా
‘విరాటపర్వం’. డి.
స్రేష్బాబుసమర్పణలో
ఎస్.ఎల్.వి. సనిమాస్

పత్కంపై స్ధాకర్ చరుకూరి ఈ చత్రానినా నిరి్మస్్తన్నారు.
ప్రస్్తతంహైదరాబాద్లోఈసనిమాచవరిషెడ్్యల్చత్రీకరణ
జరుగుతంది.
సోమవారంరాన్ బర్్తడే సందరభుంగాఈ చత్రంలోని ఆయన
ఫస్ట్ లుక్త పాట్ ఆయన కా్యరకట్ర్కు సంబంధించన ఫస్ట్
గిలుంప్స్న్ చత్ర బందం విడుదల చేసంది. ‘నకస్లైట్ లుక్లో
గన్తనడుచ్కుంట్వసో్తననారాన్కనిప్స్్తన్నారు.ఆయన
వెన్కష్టడోలోగన్స్, ఎర్రజెండాలుపట్ట్కునిఆయనబందం
అన్సరిసో్తంది.కళలులోనితీక్షణతరాన్పాత్రతీరున్,‘రివల్్యషన్
ఈజ్య్న్య్క్ట్ఆఫ్లవ్‘అనేకా్యప్షన్‘విరాటపర్వం’థీమ్న్
తెలియజేస్్తన్నాయి.పోసట్ర్పైమొదటసాయిపలలువిపేరు,తరా్వత
రాన్దగు్గబాటిపేరున్ప్రసా్తవించడంచూస్్తంటే,సాయిపలలువి
పాత్రకు ఎంతటి ప్రామఖ్యం ఉందో, ఆమెకు చత్ర బందం
ఎంతటి గౌరవానినా ఇస్్తందో అరథామవుతంది. ఇపు్పడు రాన్
ఫస్ట్లుక్ వైరల్గా మారింది.’’ఈ దేశం మందు ఓ ప్రశనాగా
నిలబడడ్జీవితంఅతనిది..సత్్యనే్వషణలోనెత్్తరోడినహదయం
అతనిది..డాకట్ర్రవిశంకర్అలియ్స్కామ్రేడ్రవననా’’అంట్
రాన్పాత్రన్పరిచయంచేశారు.
1990లలో జరిగిన యదారథా ఘటనల ఆధారంగా ఈ
సనిమానిరూపందిస్్తన్నారు.రాన్ఇందులోమొదటమెడికో
రవిశంకర్గాకనిప్ంచ,తరా్వతకామ్రేడ్రవననాగామారత్డని
అరథామవుతంది. ఒకయూనిక్ కానెస్ప్ట్తరూపందుత్ననాఈ
చత్రంలోఇప్పటివరకూకనిప్ంచనిపాత్రలోలురాన్,సాయిపలలువి
నటిస్్తన్నారు. మగత్ మఖ్య పాత్రలోలు ప్రియమణ, నందిత్
దాస్,నివేదాపేత్రాజ్,నవీన్చంద్ర,జరీన్వహాబ్,ఈశ్వరీ
రావ్,సాయిచంద్కనిప్ంచన్న్నారు.
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విశాల్ పొలిటికల్ ఎవంట్రీ..

తమళన్డులో మరో హీరో పలిటికల్ ఎంట్రీకి
ఉత్స్హపడుత్న్నారు. త్వరలో జరుగన్ననా సార్వత్రిక
ఎనినాకలోలు సమరానికి సై అంట్మందుకస్్తననాసూపర్
సాట్ర్ రజిని కత్తపారీట్ వార్తలు తమళన్ట హల్చల్
చేస్్తండగాఈయువహీరోత్న్కూడాపోటీకిసద్ధమంట్
ప్రకటించేశారు. ఆయువహీరోమరవరోకాదు…విశాల్
రడిడ్.
తెలుగువాడైనప్పటిక్కోల్వుడోలువరుససనిమాలుచేసూ్త…
అకకొడిసన్సంఘంలోక్లకభూమకపోష్సూ్తరాజక్య్లపటలు
ఆసకి్త కనబరుస్్తన్నారు. గత ఎనినాకలోలు దివంగత మాజీ
మఖ్యమంత్రి జయలలిత పోటీ చేసన ఆరేకొనగర్ అస్టస్బీలు
నియోజకవర్గంన్ంచపోటీచేస్టందుకున్మనేషన్దాఖలు
చేసారు. అయితే,న్మనేషన్ప్రతిపాదించన పదిమందిలో
కంతమందిఉపసంహరించ్కోవడంతవిశాల్న్మనేషన్
నిఎనినాకలఅధికారులుతిరసకొరించారు.దాంత,అపు్పడు
ఆయనపోటీచేయలేకపోయ్రు.
త్జాగా తమళన్ట మళ్ళీ ఎనినాకల జాతర త్వరలో
రాబోత్ండడంత ఎలగైన్ ఈసారి బరిలో నిలవాలని
భావిస్్తన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఇప్పటిన్ంచే తన
అభమాన సంఘాలత తరచూ సమావేశమై మంతన్లు
సాగిస్్తన్నారు.
త్న్చననాయ్ పరిధిలోని ఏ నియోజకవర్గంన్ంచపోటీ
చేయ్లోనిర్ణయించ్కుననాతరా్వతఅధికారికంగాప్రకటన
చేయన్న్నారు. ఇదే విషయ్ంనినా ఆయన సనినాహత్లు,
అభమాన సంఘాల ప్రతినిధులు బాహాటంగా చపు్తన్నారు.
సో… మరో హీరో కూడా తమళ రాజాకేయ్లినా రకి్త
కటిట్ంచేందుకురంగంలోకిరాబోత్న్నారననామాట.

రాజ్ నాథ్ సవంగ్  కు సనిమా స్క్రిప్టి అవందజేసన ‘తేజస్ ’ బృవందవం
బాల్వుడ్అగ్రనటికంగనరనౌత్‘తలైవి’సనిమాషూటింగ్మగింపుఅనంతరం
మరోసనిమాపన్లోలుమనిగిపోయింది.ఆమెతనతరా్వతిసనిమా‘తేజస్’లో
భారతవైమానికదళపైలట్గాకనిప్ంచన్ంది.త్జాగాతనచత్రబృందంత
కలిసకేంద్రరక్షణమంత్రిరాజ్న్థ్సంగ్న్కలిసంది.ఈసందరభుంగాస్కొరిపుట్న్
ఆయనకు అందజేసంది. ఈ విషయ్నినా కంగన టి్వటర్లో అభమాన్లత
పంచ్కుంది. ‘ఈరోజుగౌరవరక్షణమంత్రిరాజ్న్థ్సంగ్గారినిమాతేజస్
బృందంకలిసఆయనఆశీస్స్లుతీస్కుంది.సనిమాఅన్మతికోసంభారత
వైమానికదళ (ఐఏఎఫ్)మీడియ్కో-ఆరిడ్నేషన్సెంటర్తసనిమాస్కొరిపుట్న్
కూడా పంచ్కున్నాం’ అని రాజ్న్థ్సంగ్న్ కలిసన ఫొటోలన్ కంగన
టి్వటర్లోపోస్ట్చేసంది.
కంగన ప్రస్్తతం ‘తేజస్’, ‘ధాకాడ్’ సనిమాల లో నటిస్్తంది. ‘తేజస్’లో
పైలట్గాకనిప్ంచన్ననాఆమెఅభమాన్లన్మెప్్పంచేందుకుతనస్వసథాలమైన
హమాచల్ ప్రదేశ్లో వర్కొష్టపులకు కూడా హాజరయ్్యరు. ఈ సనిమాకు
సరే్వష్మేవారాదర్శకత్వంవహస్్తన్నారు.రోన్స్కొరివాలనిరి్మస్్తన్నారు.ఈ
సనిమాకు సంబంధించ విడుదలైన కంగన ఫస్ట్లుక్ ఇప్పటికే అభమాన్లన్
ఆకట్ట్కుంటోంది.
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ఢిల్లుకి సీఎవం జగన్.. అమిత్ షాతో భేటీ
ఏపీ మఖ్యమంత్రి జగన్్మహన్రడిడ్ మంగళవారం ఢిల్లు వెళలున్న్నారు. సాయంత్రం
4గంటలకు త్డేపలిలు కా్యంప్ కారా్యలయం న్ంచ బయలేదేరి హస్తనకు చేరుకోన్న్నారు.
పర్యటనలోభాగంగాపలువురుకేంద్రమంత్రులన్సీఎంజగన్కలవన్న్నారు.మఖ్యంగా
రాత్రి9గంటలకుకేంద్రహంశాఖమంత్రిఅమత్ష్టతజగన్భేటీకాన్న్నారు.రాష్ట్రేనికి
సంబంధించన పలు అంశాలపై అమత్ ష్టత చరి్చంచన్న్నారు. సోమవారం సీఎం
జగన్పోలవరంప్రాజెక్ట్న్ సందరి్శంచారు. పన్లువేగవంతం చేయ్లనిఅధికారులకు
ఆదేశించారు.ఈనేపథ్యంలోపోలవరంనిధులగురించప్రధానంగాఅమత్ష్టతజగన్
చరి్చంచేఅవకాశంఉననాట్లుతెలుసో్తంది.

కడప: సంత జిలలుపై జగన్కు ఎందుకంత
వివక్ష అని కాంగ్రెస్ నేత త్లసరడిడ్
వా్యఖా్యనించారు. గండికోటమంపుగ్రామాల
ప్రజల పటలు ప్రభుత్వం తీరు అవమానకరంగా
ఉందన్నారు. వెలుగొండ నిరా్వసత్లకు
రూ.12.5 లక్షలు..గండికోట నిరా్వసత్లకు
రూ.10లక్షల ఇచే్చది అని ప్రశినాంచారు.
జగన్నియంతృత్వవిధాన్లతప్రజలువిసగి
పోత్న్నారన్నారు. నిరా్వసత్లకు న్్యయం
జరిగేవరకుపోరాడత్మనిఆయనచపా్పరు.

సవంత జిలాలుపై జగన్ కు ఎవందుకివంత వివక్ష: తులసరడిడు

మోదీ ప్రతినిధిగా మాట్లుడుతునా్న.. రాజధానిపై తేల్చేసన సోము వీర్రాజు
ఏపీలో అమరావతి రాజధాని వ్యవహారంపై కంతకాలంగా తీవ్
సాథాయిలో చర్చ జరుగుతననా సంగతి తెలిసందే. అమరావతిని
ప్రపంచసాథాయి రాజధానిగా నిరి్మసా్తమనంట్ టీడీపీ అధినేత
మాజీ సీఎం చంద్రబాబు న్యుడు చప్్పన సంగతి తెలిసందే.
చంద్రబాబుప్లుపుప్రకారంనవా్యంధ్రరాజధానికోసంఅమరావతి
రైత్లు స్వచ్ందంగా 33 వేల ఎకరాల భూమని ఇచా్చరు.
అమరావతి రాజధానిలో త్త్కొలిక శాశ్వత భవన్ల నిరా్మణం
కూడాప్రారంభమైంది. అయితే వైసీపీ అధికారంలోకి రాగానే 3
రాజధాన్లు అంట్ అమరావతి న్ంచ రాజధానిని తరలించే
ప్రయత్నాలు చేసో్తంది. ఈ నేపథ్యంలో అమరావతి రైత్లు
...వైసీపీ సరాకొర్ వైఖరికి వ్యతిరేకంగా గత ఏడాదిగా ఉద్యమం
చేస్్తన్నారు. అయితే రాజధాని వ్యవహరం రాష్ట్ర పరిధిలోదంట్
కేంద్రం అమరావతి అంశంపై చేత్లతే్తసంది. ఈ నేపథ్యంలో
అమరావతిరాజధానిపైఏపీబీజేపీచీఫ్సోమవీర్రాజుసంచలన
వా్యఖ్యలు చేశారు. 3 రాజధాన్ల ప్రతిపాదనన్ బీజేపీ తీవ్ంగా
వ్యతిరేకిసో్తందని ప్రధాని మోడీ మనిష్గా త్న్ ఈ మాట
చబుత్న్నాననిసోమవీర్రాజుష్టకింగ్కామెంట్లుచేశారు.న్తన
వ్యవసాయ బిలులులకుమదదేత్గా అమరావతిలోభారతీయ కిసాన్
సంఘ్ నిర్వహంచన సదస్స్లో పాల్్గననా సోమ వీర్రాజు ఈ
వా్యఖ్యలుచేశారు.
ఏపీకి అమరావతే రాజధాని అని అమరావతికి మోడీ
మదదేత్ందనడానికి మంగళగిరి ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రి నిరా్మణం
నిదర్శనమనిసోమఅన్నారు.3రాజధాన్లకుత్మవ్యతిరేకం
అని అమరావతిలోనే రాజధాని ఉండాలననా అంశంపై చర్చ

లేదని అన్నారు. ఏపీ బీజేపీ కారా్యలయంకూడా విజయవాడలో
నిరి్మస్్తన్నామనిసోమచపా్పరు.3రాజధాన్లఅంశంపైత్మ
జోక్యం చేస్కోలేమంట్ కేంద్రం గతంలో పలుమారులు చప్్పన
సంగతితెలిసందే.అయితేత్మఅమరావతికిమదదేతిస్్తన్నామని
అమరావతి రైత్లకు అండగా ఉంటమని ఏపీ బీజేపీ నేతలు
చబుత్న్నారు. అమరావతిపై జాతీయ సాథాయిలో బీజేపీ వైఖరికి
రాష్ట్రసాథాయిలోబీజేపీవైఖరికితేడాఉండడంతప్రజలుకన్ఫ్్యజ్
అయ్్యరు. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రాజధాన్ల ప్రతిపాదనన్
బీజేపీతీవ్ంగావ్యతిరేకిస్్తందనిమోడీమనిష్గాత్న్చబుత్న్నా
అంట్సోమబలలుగుదిదేచప్పడంఆసకి్తకరంగామారింది.
రూ. 1800 కోటలుత ఎయిమ్స్ నిరి్మంచామని బెజవాడలో
దుర్గమ్మఫ్లు ఓవర్పూరీ్త చేశామని...ఇవన్నాఅమరావతేరాజధాని
అనేందుకు నిదర్శనమని సోమ చేసన వా్యఖ్యలపై సర్వత్రా చర్చ
జరుగుతంది. బీజేపీ మాట తపే్ప పారీట్కాదని అమరావతిలోనే
రాజధాని ఉండాలననా నేపథ్యంలో బీజేపీ ఉద్యమం చేస్్తందని
సంచలనవా్యఖ్యలు చేయడంకూడాచర్చన్య్ంశమైంది. 2024
ఎనినాకలోలుఏపీలోబీజేపీకిఅధికారంఇస్ట్త..అమరావతినిఅభవృది్ధ
చేసచూప్సా్తమనిసోమధీమాగాచపా్పరు.దంతకేంద్రంన్ంచ
సోమకు గటిట్ సంకేత్లు అందాయని..లేకుంటే ఇంత ధీమాగా
అమరావతిపైవా్యఖ్యచేయరననావాదనవినిప్సో్తంది.ఏదిఏమైన్...
అమరావతి రైత్ల ఉద్యమం మొదలై ఏడాది పూరి్త కావస్్తననా
సందరభుంగాసోమ చేసన ప్రకటన అమరావతి రైత్లతపాట్
ఒకరాష్ట్రం-ఒకరాజధానికి(అమరావతి)మదదేతిస్్తననావారికికత్త
ఉత్స్హానినాస్్తందనడంలోసందేహంలేదు.

కార్్క వెలుగులు
శ్రీశైలం/మహానంది, డిసెంబరు 14: కారీ్తకమాసం చవరి సోమవారం శ్రీశైలంలో సా్వమ,
అమ్మవారలుకులక్షదపోతస్వంనిర్వహంచారు.పుషకొరిణకిదశవిధహారత్లుపటట్రు.పుషకొరిణ
ప్రాంగణమంతటదపాలన్వెలిగించారు.సా్వమ,అమ్మవారలుఉతస్వమూరు్తలకువిశేషపూజాలు
జరిప్ంచారు.కవిడ్నిబంధనలదృష్టట్యాపరిమతసంఖ్యలోభకు్తలన్అన్మతించారు.ఉదయం
న్ంచేభకు్తలసందడికనిప్ంచంది.న్గులకటట్,గంగాధరమండపంవదదేమహళలుకారీ్తక
దపాలువెలిగించారు.సాయంత్రం గణపతిపూజఅనంతరం ఆకాశ దపానినా వెలిగించారు.
కూ్యలైనలులోభకు్తలకుఉదయంవేడిపాలన్అందించారు.దర్శన్నంతరంఅమ్మవారిఆలయం
వెన్కవైపుఅననాప్రసాదపటలులన్అందజేశారు.దేవసాథానంఈవోకేఎస్రామరావుఏరా్పటలున్
పర్యవేక్ంచారు.
మహానందిక్షేత్రంలో
కారీ్తకమాసంఅమవాస్యపురసకొరించ్కునిసోమవారంకామేశ్వరిదేవికిలక్షకుంకుమార్చన
నిర్వహంచారు.ఆలయ్నినాపూలతఅలంకరించారు.ఈవోమలిలుకారుజైనప్రసాద్దంపత్లు,
నందా్యల రామకృష్ణ పీజీ కళాశాల అధినేత రామకృష్ట్ణరడిడ్, విజయకుమారి దంపత్లు,
మహళలుపాల్్గన్నారు.సాయంత్రంపార్వతీపరమేశ్వరులకల్యణంజరిగింది.కడసోమవారం
కావడంత వేలది మంది భకు్తలు వచా్చరు. వేకువ జామనే కారీ్తక పుణ్యసానా న్లన్
ఆచరించారు.ప్రాంగణంలోమహళలు దపాలన్ వెలిగించారు.రాత్రికోటి దపకాంత్లత
ఆలయందేదప్యమానంగావెలిగింది.

ప్రకాశం: మారూట్రు మండలం
బొలలుపలిలుటోల్పాలుజావదదేపోల్స్లు
తనిఖీలు చేపటట్రు. ఈ తనిఖీలోలు
భారీగా గంజాయి పట్ట్బడింది.
నిందిత్ల దగ్గరిన్ంచపోల్స్లు
400 కేజీల గంజాయిని సా్వధీనం
చేస్కున్నారు.దనివిలువస్మారు
రూ.25 లక్షల వరకు ఉంట్ందని
పోల్స్లు తెలిపారు. ఈసరుకున్
విశాఖ న్ంచ చనె్నాకి కారులో

అక్రమంగాతరలిస్్తననాట్లుపోల్స్లుచపా్పరు.ఈ కేస్లోపోల్స్లుఏడుగురు
నిందిత్లన్అరస్ట్చేసవిచారణచేపటట్రు.

ప్రకాశవంలో భార్గా గవంజాయి పటిటివేత

కేసీ కాలువలో ఇక బోట్ షికారు
కరూనాలు కేసీ కెన్లోలుబోట్ష్కారు ఏరా్పట్ చేస్టందుకు
ఏపీ పరా్యటక శాఖ ప్రణాళికలు సద్ధం చేసో్తంది.
నగర ప్రజలన్ ఆకరి్షంచేం దుకు కదిదే రోజుల క్రితం
విన్యకఘాట్వదదేబోట్ఏరా్పట్చేశారు.ఫోర్సీటర్
బోట్న్విన్యకఘాట్న్ంచజొహరాపురంబ్రిడిజైవరకు
నడిపేందుకు సద్ధం చేస్్తన్నారు. కలకట్ర్ వీరపాండియన్
దంపత్లు, నగరపాలక సంసథా కమషనర్ డీకే బాలజీ

ట్రయల్ రన్న్ పరిశీలించారు. కేసీకాలువకు ఇరువైపులన్ంచడ్రైనేజీ వ్యరాథాలు కలవకుండాచూస్
కోవాలనిఅధికారులన్కలకట్ర్ఆదేశించారు.పరా్యటకశాఖడిపూ్యటీమేనేజర్స్వర్ణకుమారి,కేసీకెన్ల్
డీఈచననాకేశవన్యక్,ప్రాజెకుట్ఇరిగేషన్సీఈమరళ్న్థ్రడిడ్,ఏఈశ్రీనివాసరడిడ్,ట్రిజమ్మేనేజర్
న్గారుజైన,బోటింగ్ఇన్చారిజైరాజశేఖర్పాల్్గన్నారు.
ధరనిర్ణయించలేదు..
ప్రస్్తతంగారే్గయపురంచరువులోబోట్ష్కారుఉంది.అకకొడఫోర్సీటర్బోట్లోనలుగురువ్యకు్తలకు
రూ.350ధరనిర్ణయించారు. కేసీ కెన్ల్లోష్కారుకుధరనిర్ణయించలేదు.నగరానికిగారే్గయపురం
దూరంగాఉననాకారణంగాసెలవుదిన్లోలుప్రజలుబోట్ష్కారుకువెళ్త్న్నారు.ఈక్రమంలోనగరం
నడిబొడుడ్న ఉననా విన్యక ఘాట్ వదదే బోట్ ఏరా్పట్ చేస్ట్త నిత్యం రదదే ఉంట్ందని అధికారులు
భావిస్్తన్నారు.
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హైదరాబాద్:గా్యంగ్సట్ర్నయంకేస్లోపూరి్తసాథాయి
దరా్యపు్త జరిప్ంచాలని ఫోరమ్ ఫర్ గుడ్ గవరనాన్స్
సెక్రటరీపద్మన్భరడిడ్కోరారు. నయంఇంటోలు24
వెపన్స్,ఏకే47రైఫిల్స్,ప్సట్ర్స్,గ్రనేడ్స్పట్ట్బడాడ్యని,
పోల్స్ల సహకారం లేకుండా అత్్యధునిక
ఆయుధాలు నయంకు ఎల వచా్చయని ఆయన
ప్రశినాంచారు.  ‘‘నయంఇంటోలుదొరికిన24గన్స్కు
లైసెన్స్ ఇచ్చంది పోల్స్లే. నయం ఇంటోలు బులలుట్
ప్రూఫ్జాకెట్లుదొరికాయంటేపోల్స్లకుసంబంధం
లేదని సట్ ఎల చబుత్ంది. పోల్స్లత పాట్
రవెన్్య సబ్ందికూడా నయంకు సహకరించారు.

నయంఇంటోలు752ల్యండ్డాకు్యమెంట్లుదొరికాయి.నయంకేస్న్సీబీఐకిఅప్పగించాలి.
నయం ఇంటోలు దొరికిన 602 సెల్ఫోనలు కాల్ డేటన్ ఎందుకు బయట పెటట్డం లేదని’’
ఫోరమ్ఫర్గుడ్గవరనాన్స్ప్రశినాంచంది.నయంలంటిదురా్మరు్గలుమళ్ళీమళ్ళీపుటట్కుండా
ఉండాలంటేసహకరించనపోల్స్లపైపూరి్తసాథాయిదరా్యపు్తజరగాలిస్ందేనని,దనిపైగవరనార్
కులేఖరాశామనిపద్మన్భరడిడ్తెలిపారు.

నయవం కేసులో పూరి్సాథాయి దరా్ప్్ జరగాలి

కాళేశ్వరంప్రాజెక్ట్ కిందమూడోటీఎంసీవాడకానికి సంబంధించనప్రాజెకుట్న్ ఓ
భారీకుంభకోణంగాబీజేపీఅభవరి్ణంచంది.‘వివరణాత్మకప్రాజెకుట్నివేదిక(డీపీఆర్)
అందించకుండామూడోటీఎంసీపన్లకుఅన్మతించడంకషట్మనికేంద్రంఇప్పటికే
స్పషట్ంచేసంది.విస్తరణపేరిటరూ.20వేలకోటలురూపాయలప్రజాధనందోప్డీకి
సీఎంచేస్్తననాకుట్రఇది.డీపీఆర్ఎందుకుఇవ్వడంలేదోసీఎంమొదటచపా్పలి.
రూ.32వేలకోటలువ్యయంతకాళేశ్వరంప్రాజెకుట్కుతొలుతరూపకల్పనచేస-కేంద్రం
అన్మత్లిచ్చనతరా్వతడీపీఆర్లు,అంచన్లుమారే్చస-పెట్ట్బడులకిలుయరన్స్లు
లేకుండాఅంచన్వ్యయ్నినాఒకేసారినిబంధనలకువిరుద్ధంగారూ.82వేలకోటలుకు
పెంచారు.ఎందుకుమారా్చరనిఅడిగితేఇప్పటివరకుసమాధానంలేదు.మారాష్ట్రం..
న్ న్ళ్లుమా ఇషట్ం అంటరు. మీ రాష్ట్రం అంటే.. మీ అయ్య జాగ్రా? మీత్త

జాగ్రా?చపా్పలి.ప్రజలఆస్తదోచ్కుంటేఅడుడ్కునేబాధ్యతకేంద్రప్రభుత్వంపైఉంట్ంది.’’అనిబీజేపీరాష్ట్ర
అధ్యక్షుడుబండిసంజయ్తీవ్ంగావిమరి్శంచారు.అకోట్బరు3నఇంజన్ర్ఇన్చీఫ్..కేంద్రజలసంఘానికిలేఖ
రాసూ్త..మూడోటీఎంసీపన్లదా్వరాఒకకొచ్కకొన్రుకూడాఅదనంగాతీస్కోవడంలేదని,అదనంగాఒకకొ
ఎకరాకున్ళ్లుఇవ్వడంలేదనివివరించారనిఅంట్-‘ఒకకొఎకరాకుఅదనంగాన్ళలుఇవ్వకుంటేవిస్తరణప్రాజెకుట్
ఎందుకు..?రూ.20వేలకోట్లుఎందుకుఖరు్చచేస్్తన్నారు?ఇదికేవలంకాంట్రాకట్రలుజేబులునింప్కమషనలు
కోసమేచేస్్తన్నారు’అనిసంజయ్ఆరోప్ంచారు.
న్రా..త్టిమటట్?
‘డీపీఆర్ అందించాలని అపెక్స్ కౌనిస్ల్ భేటీ లోన్ కేంద్రం స్పషట్ం చేసంది. కేంద్రం నిర్ణయ్నికి కట్ట్బడి
ఉండాలనిఎన్జైటీకూడాఉత్తరు్వలుజారీచేసంది.గోదావరిజలలకుసంబంధించలేఖఇస్ట్తట్రైబు్యనల్ఏరా్పట్
చేసా్తమనిఅపెక్స్కౌనిస్ల్భేటీలోకేంద్రంపేర్కొంది.ఒకకొరోజులోనేలేఖపంప్సా్తననిచప్్పనసీఎంకేసీఆర్..2
నెలలుగడిచన్లేఖఎందుకుఇవ్వలేదు?కేసీఆర్దిన్రా..లేకత్టిమటట్న్అనిసంజయ్అన్నారు.
ఈడీదాడులుచప్్పజరగవు
పరులుదండాలుపెటిట్న్..సీఎంకేసీఆర్న్క్షమంచేప్రసకే్తలేదనిసంజయ్తేలి్చచపా్పరు.సీఎంకేసీఆర్జైలుకు
వెళలుడం ఖాయమని స్పషట్ం చేశారు. కేసీఆర్పై తప్పకుండా కేస్లు పెడత్మని, ఫిరా్యదులు ఇచ్చన తరా్వత
దరా్యపు్తజరుగుత్ందనిచపా్పరు.కదిదేకాలంపాట్ఐటీ,ఈడీవంటిదరా్యపు్తసంసథాలుసీఎంకేసీఆర్పైదాడులు
నిర్వహంచబోవననాప్రచారంజరుగుతందనివిలేకరులుప్రసా్తవించగా.. ఆ సంసథాలుచప్్ప రైడ్ చేసా్తయ్అని
ఎదురుప్రశినాంచారు.
ఢిల్లుయ్త్రపైఅన్మాన్లున్నాయ్
‘సీఎంకేసీఆర్ఢిల్లుకిఎందుకువచా్చరు?ఏంసాధించారు?ఈపర్యటనపైప్రజలోలుఅన్మాన్లుఉన్నాయి..
టీఆర్ఎస్ నేతలోలున్ అయోమయం నెలకంది. బీజేపీపైయుద్ధం చేసా్తనననా కేసీఆర్.. ఢిల్లులో ఏ చౌరసా్తలో
కతి్త దింపారోచపా్పలి. కేవలంఅవిన్తినికప్్పపుచ్్చకోడానికేఢిల్లు వచా్చరు.లక్షలకోటలుఅవిన్తికిపాల్పడి,
గుంటనకకొలదోచ్కుననాసీఎంఢిల్లుకివచ్చవంగివంగిదండాలుపెడుత్న్నారు’అనిసంజయ్అన్నారు.

మూడో టీఎవంసీ పేరిట భార్ సాక్వం - కేసీఆర్  జైలుకు వెళలుడవం ఖాయవం: బవండి సవంజయ్ 

హైదరాబాద్ లో రచిచేపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లో సైబర్ నేరగాళ్లు రచ్చపోత్న్నారు. రోజురోజుకూ వారి ఆగడాలు
శృతిమంచ్త్న్నాయి.ఒకేరోజులోకేట్గాళ్లురూ.11లక్షలుకాజేశారు.కూ్యఆర్కోడ్తఆరుగురి
న్ంచరూ.4.5లక్షలుమోసంచేసనట్లుసమాచారం.ఓమహళఖాత్లోన్ంచరూ.6లక్షలు,ఎల్ఐసీ
ఏజెంట్న్ంచరూ.86వేలన్సైబర్మఠామాయంచేసంది.మోసపోయినబాధిత్లుసైబర్క్రైమ్
పోల్స్లన్ ఆశ్రయించారు. అమాయకులేటర్గట్గా కేట్గాళ్లుమోసాలకుపాల్పడుత్న్నారనివారి
పటలుప్రజలుజాగ్రత్తగాఉండాలనిపోల్స్లుతెలిపారు.ఈసందరభుంగాపలుసూచనలుసూచంచారు.
బాధిత్లఫిరా్యదుమేరకుపోల్స్లుకేస్నమోదుచేసదరా్యపు్తచేపటట్రు.

రూ.6 వేల కోటలుతో యూరియా అవందసా్వం
హైదరాబాద్ : రైత్లకు నషట్ం చేకూరే్చ ఏ
నిర్ణయ్న్నా కేంద్రం తీస్కోదని కేంద్ర హం
శాఖ సహాయమంత్రి కిషన్రడిడ్ అన్నారు.
హైదరాబాద్లోని భాజపా కారా్యలయంలో
మీడియ్ సమావేశం నిర్వహంచన ఆయన..
సాగు చటట్లపై మాటలుడారు. వ్యవసాయ
చటట్లపై ప్రధానమంత్రి మోద ఇప్పటికే
స్పషట్మైన వైఖరిని వివరించనట్లు ఆయన
పేర్కొన్నారు.రైత్లుధైర్యంగాసాగుచేయ్లనే

లక్షయాంత కేంద్ర ప్రభుత్వం న్తన సాగు చటట్లన్ తీస్కచ్చనట్లు కిషన్రడిడ్ చపా్పరు. పాత
విధాన్లతరైత్లకుఆశించనప్రయోజనంచేకూరడంలేదనికేంద్రమంత్రిఅన్నారు.సమగ్రమైన
వ్యవసాయవిధానంవస్ట్తనేరైత్లకుమేలుజరుగుత్ందనిఆయనపేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలోమూతపడినయూరియ్పరిశ్రమలన్పునరుద్ధరించ,రైత్లకుయూరియ్న్అందించేల
కేంద్రప్రభుత్వంఏరా్పట్లుచేసో్తందన్నారు.రూ.6వేలకోటలుకుపైగాఖరు్చచేసకిసాన్బ్ండ్పేరుత
రండు తెలుగు రాష్ట్రేల రైత్లకు త్వరలో యూరియ్ అందుబాట్లోకి రాబోత్ందని ఆయన
ప్రకటించారు. దంతపాట్ సకాలంలో రైత్లకు ఎరువులు అందేల కేంద్రం పకడ్ంద చర్యలు
తీస్కుంట్ననాట్లుచపా్పరు.రైత్లకువిస్తృతంగారుణాలులభంచేలచర్యలుతీస్కుంట్న్నామన్నారు.
గతంలోవ్యవసాయరంగానికివిపరీతమైనవిదు్యత్కోతలుఉండేవనిగురు్తచేసూ్త..ప్రస్్తతందేశంలోని
ఏరాష్ట్రంలోకూడావిదు్యత్కోతలులేవనికిషన్రడిడ్ తెలిపారు.వన్నేషన్-వన్గ్రిడ్ కిందవిదు్యత్
సమస్యన్ పరిషకొరించనట్లు కిషన్రడిడ్ వివరించారు. రైత్లకుసాగుపై అవగాహన కలి్పంచేందుకు
ప్రతే్యకటీవీఛానల్న్తీస్కచ్చనట్లుచపా్పరు.ఆకిసాన్ఛానల్దా్వరావ్యవసాయరంగానికిచందిన
సమగ్రసమాచారంఅందిస్్తననాట్లుపేర్కొన్నారు.

సీ్డవందుకున్న భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు.. రూ. 32 కోటలు ఆదాయవం
హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో 80 వ్యవసాయేతర భూమలకు రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగినట్లు రిజిస్ట్రేషనలు శాఖ
ప్రకటించంది.న్లరిజిస్ట్రేషనలుకోసంమొత్తం103సాలుటలుబుకింగ్అయ్్యయనివెలలుడించంది.వివిధ
కారణాలత రిజిస్ట్రేషనలుకు 15 మంది రాలేదని తెలిప్ంది. సోమవారంసాలుట్ బుక్ చేస్కునిరాని
వారికిమరోరోజుకేటయించేవెస్లుబాట్లేదనిరిజిస్ట్రేషనలుశాఖప్రకటించంది.ఆధార్సంబంధిత
సమాచారంట్యల్ అవని కారణంగా మరికనినా లవాదేవీలు నిలిచపోయినట్లు తెలిప్ంది. సాట్ంప్
డ్్యటీఇతరత్రాకలిప్రూ.32కోటలుఆదాయంవచ్చనట్లురిజిస్ట్రేషనలుశాఖస్పషట్ంచేసంది.

నోటిఫికేషనలుకు... కోరవం ఉవండాలిస్వందే
హైదరాబాద్ : తెలంగాణ పబిలుక్ సరీ్వస్ కమషన్లో కోరం నిబంధనత వీలైనంత త్వరగా కత్త
నియ్మకాలన్చేపటట్లిస్నపరిసథాతినెలకంది.టీఎస్పీఎసీస్ప్రస్్తతచైర్మన్ఘంటచక్రపాణ,సభు్యలు
స.విఠల్,చంద్రావతి,మతీన్దదేన్ఖాద్రీలఆరేళలుపదవీకాలంఈనెల17తమగియన్ంది.ఆతరా్వత
కమషన్లోకేవలంఇదదేరుసభు్యలు...కృష్ట్ణరడిడ్,సాయిలుమాత్రమేకనసాగన్న్నారు.ప్రభుత్వఉదో్యగ
నియ్మకాలకుసంబంధించనన్టిఫికేషనలుజారీకిటీఎస్పీఎసీస్లోకోరంఉండాలిస్ందే.కమషన్చైర్మన్త
పాట్కన్సంమగు్గరుసభు్యలుఉండాలి.కాన్ఈనెల17తరా్వతకమషన్లోఇదదేరేమగులుత్రు.
కాబటిట్కత్తచైర్మన్తపాట్కన్సంఒకసభు్యడినిప్రభుత్వంవీలైనంతత్వరగానియమస్ట్తనేఉదో్యగ
ప్రకటనల జారీకి ఇబ్ందులు ఉండవు. రాజా్యంగం ప్రకారం చైర్మన్, సభు్యల కాలపరిమతి పెంచే
అవకాశంలేకపోవడంతకత్తనియ్మకాలుఅనివార్యంకాన్న్నాయి.అదేవిధంగాప్రస్్తతకమషన్లో
ఈనెల17తరా్వతమగిలేఇదదేరుసభు్యలోలువచే్చఏడాదిఫిబ్రవరిలోఒకరి,అకోట్బర్లోమర్కరిపదవీ
కాలంమగుస్్తంది.వివిధప్రభుత్వశాఖలోలుదాదాపు50వేలఉదో్యగఖాళ్లభరీ్తకిప్రభుత్వంకసరత్్త
చేసో్తంది.శాఖలవారీగాఉననాఖాళ్లు,ప్రాధాన్యతలప్రకారంభరీ్తకికారా్యచరణరూపందించాలనిరాష్ట్ర
మఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్రావుప్రభుత్వప్రధానకార్యదరి్శసోమేశ్కుమార్న్ఆదివారంఆదేశించన
సంగతితెలిసందే.మంజూరైనఉదో్యగాలు,ప్రస్్తతంపనిచేస్్తననావారు,ఖాళ్లలకకొలన్తీస్టపనిలో
వివిధ ప్రభుత్వశాఖలు ఉన్నాయి. ఖాళ్ల లకకొ తేలక ప్రభుత్వం వీటి భరీ్తకి ఇండెంట్లు ఇస్ట్త వాటికి
సంబంధించనన్టిఫికేషనలున్టీఎస్పీఎసీస్ఇవా్వలిస్ఉంట్ంది.
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రహానేపై ఒతి్డి ఉవండదు: గవాసక్ర్ 
మెలో్ర్నా:టీమండియ్కెపెట్న్విరాట్కోహీలులేనిసమయంలో
ఆస్ట్రేలియ్తజరిగినమూడుటెస్ట్లోలుభారత్కున్యకత్వం
వహంచన అజింక్య ా రహానే కెపెట్న్స్లో ఒతి్తడి ఏమాత్రం
ఉండదు. అడిలైడ్ లో ఆస్ట్రేలియ్త డే-నైట్ టెస్ట్ మా్యచ్
అనంతరం కోహీలు ప్తృత్వ సెలవుపై వెళ్త్న్నాడు. ఇలంటి
పరిసథాత్లోలున్లుగుటెస్ట్లసరీస్లోమగిలినమా్యచ్లోలున్
రహానెజట్ట్న్మందుండినడిప్ంచేఅవకాశంఉంది.
సాట్ర్సో్పర్ట్స్షో ‘గేమ్పాలున్’లోమాజీవెటరన్బా్యట్స్మన్,

ప్రస్్తతక్రికెట్వా్యఖా్యతస్న్ల్గవాసకొర్మాటలుడుతూ.రండుసారులురండుసారులుజట్ట్కుసారథ్యం
వహచనందునఅజింక్యా రహానేపైనిజమైనఒతి్తడిలేదు.ధర్మశాలలోఆస్ట్రేలియ్తజరిగినమా్యచ్లో
భారత్విజయంసాధించంది.అతన్ఆఫ్ఘనిసా్తన్కువ్యతిరేకంగాన్యకత్వంవహంచాడుమరియు
ఆమా్యచ్లోభారత్గలిచంది.”లిటిల్మాసట్ర్అనిప్లవబడేబా్యట్స్మన్
గావసకొర్ఇంకాఇలఅన్నాడు,“కాబటిట్,అతనికెపెట్న్స్కిసంబంధించనంత
వరకు,అతనిపైఎట్వంటిఒతి్తడిఉండదు,ఎందుకంటేఅతన్ప్రస్్తతం
కేవలం3టెస్ట్లకుసాట్ండ్ఇన్కెపెట్న్గాఉన్నాడు.అందువలలుకెపెట్న్గా
ఉండటంలేదాకెపెట్న్గాతీస్కోవడంఅనేదిఅతనిఆలోచనలోఒకభాగం
అనినేన్భావించడంలేదు.

2022 టీ20 ప్రపవంచకప్

దుబాయ్: ఆస్ట్రేలియ్ వేదికగా జరిగే 2022 పురుషుల టి20
ప్రపంచకప్ అర్హత పోటీల రోడ్మా్యప్న్ అంతరాజైతీయ
క్రికెట్మండలి(ఐసీసీ)సోమవారంవిడుదలచేసంది.ఆతిథ్యజట్ట్
మనహామగత్15బెర్్తలకోసం86జట్లుపోటీపడన్ండగా..
13నెలలపాట్సాగేసమరంలో225మా్యచ్లుజరగన్న్నాయని
ప్రకటించంది. అర్హత పోటీలన్ న్లుగు విభాగాలుగా
విభజించబడడంతపాట్ మగింపు గడువు 2021 ఏప్రిల్గా

పేర్కొంది.11రీజినల్కా్వలిఫికేషన్టోరీనాలతపాట్ఈసారితొలిసారిఫిన్లుండ్వేదికగా
హంగేరీ,రోమేనియ్,సెరి్య్కత్తజట్లుబరిలోకిదిగన్న్నాయి.అలగేజపాన్వేదికపై
మరోరీజనల్కా్వలిఫికేషన్మా్యచ్లుజరగన్న్నాయి.ఏమరియుబిగ్రూపులోలుగ్రూప్,
ల్గ్లఅనంతరంఅగ్రసాథానంలో8జట్లుమెయిన్డ్రాఅర్హతసాధించన్న్నాయి.ఐసీసీటి20
రా్యంకింగ్స్లో8సాథాన్లోలుఉననాజట్లునేరుగామెగాటోరీనాబరిలోదిగన్ండగా..కా్వలిఫయింగ్
పోటీలదా్వరానే నేపాల్, సంగపూర్,యుఏఇమరియు జింబాబ్్వ మెయిన్డ్రాకు అర్హత
సాధించాలిస్ ఉంది. ఇక ఈ ఏడాది ఆస్ట్రేలియ్ వేదికగా జరగాలిస్న టి20 ప్రపంచకప్
కోవిడ్-19కారణంగా2022కువాయిదాపడడంత..ఇప్పటికేఅర్హతసాధించన16జట్లు
భారత్వేదికగాజరిగే2021మెగాటోరీనాలోఆడన్న్నాయి.భారత్వేదికగాజరిగేటి20
ప్రపంచకప్ సమరంఆస్ట్రేలియ్,ఆఫ్ఘనిసా్తన్, బంగాలుదేశ్, ఇంగాలుండ్, ఇండియ్, ఐరాలుండ్,
నమీబియ్, నెదరాలుండ్స్,న్్యజిలండ్, ఓమన్, పాకిసా్తన్, పపున్్యగేనియ్, సాకొటలుండ్,
దక్ణాఫ్రికా,శ్రీలంకమరియువెసట్ండీస్జటలుమధ్యజరగన్ంది.

సడీనా:అడిలైడ్వేదికగాడిసెంబరు17న్ంచ
మొదలుకాన్ననాటెస్ట్సరీస్కుటీమండియ్-
ఆసీస్ జట్లు సననాద్ధమవుత్న్నాయి. తొలి
డే- నైట్ టెస్ట్కుమందువార్మప్మా్యచ్ల
దా్వరా ఇరుజటలుకు కావాలిస్నంత ప్రాక్ట్స్
దొరికింది.ఈమా్యచ్భారతజట్ట్కూరు్పనకు
దోహదం చేయగా.. ఆఖరి రోజు ఆస్ట్రేలియ్
‘ఏ’బా్యట్స్మన్అదరగొటిట్నప్పటిక్గాయ్ల
బెడద ఆ జట్ట్కు సమస్యగా మారింది.
మఖ్యంగా ఓపెనరలు అంశం కంగారూలకు
కంటిమీదకున్కులేకుండాచేసో్తంది.వారనార్
ఇంకాపూరి్తగాకోలుకోలేదు.యువఓపెనర్
పకోవ్సీకొ కన్షన్ కాగా.. అతడి సాథానంలో
వచ్చనహారిస్విఫలమయ్్యడు.
దంత ఓపెనింగ్ సమస్య ఆసీస్కు పెదదే
సవాలుగామారింది.ఈ క్రమంలో ఇరుజటలు
మధ్య తొలి టెస్ట్ మరింత రసవత్తరంగా
మారన్ంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమండియ్
మాజీక్రికెటర్మహ్మద్కైఫ్ఆసకి్తకరవా్యఖ్యలు

చేశాడు.సోన్సో్పర్ట్స్నెట్వర్కొతమాటలుడుతూ..ఆసీస్టెస్ట్కెపెట్న్టిమ్పైన్కచ్చతంగాసెలుడిజైంగ్కు
దిగేఅవకాశంఉందనిపేర్కొన్నాడు.అదేసమయంలోఫించ్,వారనార్,స్మత్వంటిఆటగాళ్లుమాత్రం
సంయమనంగావ్యవహరిసా్తరని చపు్పకచా్చడు.వారంత్ఇండియన్ప్మయర్ ల్గ్లోఆటగాళ్లు
కావడమేఇందుకుకారణంఅనిపేర్కొన్నాడు.‘‘ఐపీఎల్లోఆడేఆటగాళ్లుఆరోన్ఫించ్గాన్,డేవిడ్
వారనార్,సీట్వ్స్మత్,పాట్కమన్స్వంటివాళ్లుభారతఆటగాళలుతవాగు్యదాదేనికిదిగేఅవకాశమేలేదు.
కాన్టిమ్పైన్అలకాదు.అతడుఐపీఎల్ఆడటంలేదు.ఇండియ్కువెళేలుఅవసరంలేదనితనకు
తెలుస్.కాబటిట్కచ్చతంగారచ్చపోత్డు.భారతఆటగాళలున్ఢీకటేట్ందుకుప్రయతినాసా్తడు.అయితే
ఐపీఎల్తపాట్మరోకారణంకూడాఉంది.నిజానికిస్మత్,వారనార్పైబాల్టంపరింగ్వివాదంలో
ససె్పండ్అయినపుడుపైన్కెపెట్న్స్పగా్గలుచేపటట్డు.అయితేఇపు్పడువాళిలుదదేరూజట్ట్లోతిరిగిచోట్
సంపాదించ్కున్నారు.ఒకవేళఈటెస్ట్సరీస్లోగన్కపైన్బా్యట్స్మెన్గావిఫలమైతేఅతడిపైవేట్
పడేఅవకాశాలుమెండుగాఉన్నాయి.జట్ట్సారథ్యబాధ్యతలవిషయంపకకొనపెడితేత్దిజట్ట్లో
సాథానంసంపాదించ్కోవడమేకషట్ంగామారుత్ంది.కాబటిట్అతడువీలైనంతదూకుడుప్రదరి్శసా్తడు’’
అనికైఫ్చపు్పకచా్చడు.పరా్యటకజట్ట్తమాటలయుదా్ధనికిదిగేబదులుఆటమీదదృష్ట్సారిస్ట్త
కాసె్్తన్ఫలితంఉంట్ందనిహతవుపలికాడు.

అతడు కచిచేతవంగా మాటల యుదాధానికి దగుతాడు: కైఫ్ 

టెస్టి సర్స్ న్్జిలావండ్ కైవసవం
వెలిలుంగట్న్: వెసట్ండీస్త జరిగిన రండు టెస్ట్ మా్యచ్ల సరీస్న్
న్్యజిలండ్ జట్ట్ క్లున్సీ్వప్ చేసంది. గలు్చకుంది. ఫాలో ఆన్
ఆడుతూ విండీస్ జట్ట్ సోమవారం రండో ఇనినాంగ్స్లో 317
పరుగులకు కుప్పకూలింది. దంత న్్యజిలండ్ ఇనినాంగ్స్ 12
పరుగుల తేడాత విండీస్న్ ఓడించ టెస్ట్ సరీస్న్ 2-0త
చేజికికొంచ్కుంది. బౌల్ట్, వాగర్కు మూడేస, సౌథీ, జెమీ్మసన్కు

రండేస వికెట్లు దకాకొయి. అంతకుమందు తొలి ఇనినాంగ్స్లోన్్యజిలండ్ జట్ట్ 460 పరుగుల
భారీసోకొర్న్ నమోదు చేయగా.. విండీస్ జట్ట్ తొలి ఇనినాంగ్స్లో 131 పరుగులకే కుప్పకూలిన
సంగతితెలిసందే.మా్యన్ఆఫ్దిమా్యచ్నికోల్స్కు,సరీస్జెమీ్మసన్కుదకాకొయి.దంతప్రపంచటెస్ట్
చాంప్యన్ష్ప్లోకివీస్జట్ట్కు116పాయింట్లుఆసీస్తరా్వతిసాథానంలోనిలిచంది.

విజేత వెర్ సాటిపెన్ 
అబుదాబి: ఫారు్మలవన్ (ఎఫ్1) 2020–సీజన్
మగింపురేస్లోరడ్బుల్జట్ట్డ్రైవర్మాక్స్వెర్సాట్పెన్
విజేతగా నిలిచాడు. య్స్ మరీన్ సరూకొయాట్లో
ఆదివారం జరిగిన అబుదాబి గ్రాండ్ప్రిలో నిరీ్ణత
55 ల్యప్లన్ వెర్సాట్పెన్ అందరికంటే మందుగా
గంట 36 నిమష్టల 28.645 సెకనలులో మగించ
ఈ సీజన్లో రండో విజయ్నినా అందుకున్నాడు.
‘పోల్ పజిషన్’త రేస్న్ ఆరంభంచన 23 ఏళలు

వెర్సాట్పెన్కుఏదశలోన్ఇతరడ్రైవరలున్ంచపోటీఎదురుకాలేదు.మెరిస్డెస్జట్ట్డ్రైవరులుబొటస్
రండోసాథానంలో...హామలట్న్మూడోసాథానంలోనిలిచారు.
గతవారంసాఖిర్గ్రాండ్ప్రివిజేతసెరి్గయోపెరజ్(రేసంగ్పాయింట్–ఆర్పీ)ఎనిమదోల్యప్లోనే
రేస్న్ంచతపు్పకున్నాడు.కరోన్కారణంగాఈసీజన్లో22రేస్లకుబదులుగా17రేస్లన్
మాత్రమే నిర్వహంచారు. 11 రేస్లోలు గలుపందిన హామలట్న్ (మెరిస్డెస్) 347 పాయింటలుత
ఓవరాల్ డ్రైవర్స్ చాంప్యన్ష్ప్ టైటిల్న్ ఏడోసారి సంతం చేస్కని దిగ్గజ డ్రైవర్ మైకేల్
షుమాకర్(జర్మన్)రికారుడ్న్సమంచేశాడు.బొటస్,వెర్సాట్పెన్రండేసరేస్లోలునెగ్గగా...పెరజ్,
ప్యరీగా్యసీలుఒకోకొరేస్లోగలిచారు.573పాయింటలుతటీమ్కన్స్రేకట్ర్స్చాంప్యన్ష్ప్కూడా
మెరిస్డెస్జట్ట్కేలభంచంది.
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