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సంక్ంతి నంచి రామమందిరం నిధుల సేకరణ
అయోధ్య: అయోధ్యలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మంచనున్న 
రామమందిరం నిధుల సేకరణ, అవగాహన 
కార్యక్రమాల తేదీని శ్రీరామ్  జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర 
ట్రస్టు ప్రకటంచంది. మకర సంక్ంతి పర్వదినాని్న 
పురస్కరంచుకొని జనవర 14వ తేదీన ఈ 
కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుటటునున్నట్లు ట్రస్టు స్పషటుం 
చేసంది. మాఘ పూరణిమ వరకు ఈ కార్యక్రమాని్న 
నిరంతరాయంగా కొనసాగిసాతామని వెలలుడంచంది. 
నిధుల సేకరణ, అవగాహన కార్యక్రమాలను 

దేశవ్్యపతాంగా చేపటటునున్నట్లు ట్వటర్  వేదికగా తెలిపంది. ఆలయ ప్రాముఖ్యత, అయోధ్య ఉద్యమంపై 
ప్రజలకు అవగాహన కలి్పంచనునా్నరు. ఆలయానికి సంబంధంచన నమూనా ఫొటోలను ఈ సందర్ంగా 
భకుతాలకు పంచపెటటునునా్నరు.
స్దీర్ఘ నా్యయపోరాటం అనంతరం అయోధ్యలో రామమందిరం నిరా్మణానికి స్ప్ం అనుమతించంది. 
దీంతో ఆలయ నిరా్మణ పనులను కంద్ం శ్రీరామ్  జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టుకు అప్పగించంది. కాగా ఈ 
ఏడాది ఆగస్టులోనే వైభవంగా ఆలయ శంకుసా్థపన చేశారు. ప్రధాని మోదీ పాల్గొని ఆలయ నిరా్మణానికి 
భూమి పూజ చేశారు.

ఆ రాష్ట్రాల్లో రోజుకు రూ.3,500 కోట్లో నష్ం కొత్త వ్యవసాయ చట్్లపై కంద్రానికి చిదంబరం సలహా
న్్యఢిల్లు: వివ్దాస్పద వ్యవసాయ 
చట్టులపై రైతు సంఘాల ఆందోళన 
నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, 
మాజీ కంద్మంత్రి ప. చదంబరం కంద్ 
ప్రభుత్్వనికి కీలక సూచనలు చేశారు. 
కొతతా వ్యవసాయ చట్టులను రద్దు చేస, 
రైతు సంఘాలతో ఓ ఒప్పందానికి 
వచచిన తరా్వత... దాని ఆధారంగా 
త్జా బిలులు తీస్కురావ్లని ఆయన 
కోరారు. కొతతా వ్యవసాయ చట్టులను 
రద్దు చేయాలని డమాండ్ చేసూతా ఢిల్లులో 

రైతులు ఆందోళన చేపటటు దాదాపు నెల రోజులు కావస్తాన్న విషయం తెలిసందే. ఢిల్లు నలుదిశలా 
జాతీయ రహదారులను దిగ్ంధంచ, విపరీతమైన చలిలో రైతులు నిరసన తెలుపుతునా్నరు. ఈ 
నేపథ్యంలో చదంబరం ట్వటరోలు స్పందిసూతా.. ‘’ప్రభుత్వం కిందికి దిగి వచచి రైతులతో తక్షణమే 
ఓ ఒప్పందానికి రావ్లి. ఈ దీనికి స్లభమైన మారగొం ఏమంటే... ప్రస్తాత చట్టులను రద్దు 
చేస, రైతులతో ఒప్పందానికి వచచి మళ్లు త్జాగా బిలులు ప్రవేశపెట్టులి. రద్దు చేస మళ్లు కొతతాగా 
తీస్కురావడం చట్టులు చేయడానికి స్లువైన పద్ధతి...’’ అని చదంబరం పేర్్కనా్నరు. రైతులు, 
కంద్రానిక మధ్య ఏదైనా ఓ ఒప్పందం జరగితే కంద్ం పారలుమంట్లో కొతతా బిలులు ఆమోదించక 
తప్పదని ఆయన అనా్నరు.

న్్యఢిల్లు: కంద్ం తీస్కువచచిన న్తన వ్యవసాయ చట్టులకు 
వ్యతిరేకంగా దేశ రాజధానిలో రైతులు ఉద్యమం చేస్తాన్న సంగతి 
తెలిసందే. ఈ నేపథ్యంలో రైతుల ఉద్యమం వలలు పంజాబ్ , హిమాచల్  
ప్రదేశ్ , హరయాణా రాష్్రాలోలు ప్రతి రోజు 3,000-3,500 కోటలు 
రూపాయల మేర నషటుం వ్టలులుతుందని తెలిసంది. కరోనా పరస్థతుల 
నుంచ ఇపు్పడపు్పడే కోలుకుంట్న్న దేశ ఆర్థక వ్యవస్థపై రైతుల 

ఆందోళన తీవ్ర ప్రభావం చూపే ప్రమాదముందని వ్ణిజ్య సంఘాలు హెచచిరస్తానా్నయి. అన్నదాతల ఆందోళనల 
వలలు సరఫరా దెబ్తినడంతో ఇప్పటక రోజుకు దాదాపు 3,500 కోటలు రూపాయల నషటుం వ్టలులుతోందని అస్చామ్ 
తెలిపంది. ఇకనైనా సమస్యను త్వరగా పరష్కరంచుకోవ్లని అట్ కంద్ ప్రభుత్్వని్న, ఇట్ రైతులను అభ్యర్థంచంది. 
ఈ మేరకు అస్చామ్  ఓ ప్రకటన విడుదల చేసంది. ‘‘త్జాగా జరుగుతున్న ఆందోళనలు పంజాబ్ , హరయాణా, 
హిమాచల్ ప్రదేశ్ , జము్మకశ్్మర్  రాష్్రాల ఆర్థక వ్యవస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతునా్నయి. ఈ రాష్్రాల ఆర్థక వ్యవస్థ 
మొతతాం దాదాపు 18లక్షల కోట్లు రూపాయలుగా ఉంట్ంది. ప్రధానంగా వ్యవసాయం, ఉదా్యనవనం, ఫుడ్ ప్రాసెసంగ్ , 
జౌళి, ఆటోమొబైల్ పైనే ఈ రాష్్రాల ఆదాయం ఆధారపడ ఉంది. అయితే రైతుల ఆందోళన, రహదారుల నిర్ంధంతో 
ఈ రాష్్రాలోలు ఆర్థక కార్యకలాపాలు నిలిచపోయాయి. ఆటో విభాగాలు, సైకిళ్లు, క్రీడా ఉత్పతుతాలు, టెక్స్ టైల్  ముడసరుకుల 
పరశ్రమలు తమ ఉత్పతుతాలను ఎగుమతి చేయలేకపోతునా్నయి. ఫలితంగా రోజుకు 3000-3,500 కోటలు రూపాయల 
నషటుం వ్టలులుతోంది’’ అని అస్చామ్  తన ప్రకటనలో పేర్్కంది. 

వ్షంగటున్ : ‘‘చాలా ఏళలు క్రితమే ఈ దేశంలో 
ప్రజాసా్వమ్యం అనే జ్్యతి వెలిగింది. మహమా్మర గానీ, 
అధకార ద్ర్వనియోగం గానీ ఆ వెలుగును ఏమాత్రం 
మసకబారచిలేవు. ఐకమత్్యనికి అదదుం పటేటులా చరత్రలో 
మరో పుటను తిరగవేసే సమయం ఆసన్నమైంది. ఈ 
యుద్ధంలో అమరకా ఆత్మ, ప్రజాసా్వమ్యం గెలుపందాయి. 
తమ ఉనికిని చాట్కునా్నయి ’’ అని అమరకా కాబోయే 
అధ్యక్షుడు జ్ బైడెన్  ఉదే్వగపూరత ప్రసంగం చేశారు.  

ఎని్నకల ఫలిత్లను త్రుమారు చేసేంద్కు వేసన ఎతుతాగడలు చతుతా అయిపోయాయంటూ 
రపబిలుకన్  అభ్యర్థ డొనాల్డ్  ట్రంప్ , ఆయన మదదుతుదారులను ఉదేదుశంచ విమర్శలు చేశారు. 
వ్సతావ్ని్న అంగీకరంచకుండా దానిని మారాచిలన్న వ్ర ప్రయత్్నని్న తీవ్రంగా ఖండంచారు. 
ఇంతకు ముందెన్నడూ ఇలాంట ఘటనలు చూడలేదంటూ బైడెన్  విమర్శంచారు. అదే విధంగా.. 
ట్రంప్  ప్రయత్్నలను ఏకగ్రీకవంగా తిరస్కరంచన స్ప్ంకోరుటుకు బైడెన్  ధన్యవ్దాలు తెలిపారు.
కాగా అమరకా అధ్యక్ష ఎని్నకల ఫలిత్లకు సంబంధంచ మొతతాం 538 మంది ఎలకటురులు 
స్మవ్రం తమ తమ రాష్్రాల రాజధానులోలు సమావేశమై అధ్యక్ష అభ్యరు్థలకు ఓట్లు వేశారు. 
ఈ క్రమంలో.. త్జా సమాచారం ప్రకారం.. బైడెన్ కు 306 ఓట్లు రాగా, ట్రంప్ నకు 232 ఓట్లు 
వచచినట్లు తెలుస్తాంది. ఈ నేపథ్యంలో బైడెన్  డెలావర్ లో మాట్లుడుతూ..  ‘‘20 మిలియన్  మంది 
అమరకన్  ప్రజల ఓటలును ప్రభావితం చేసేంద్కు స్ప్ంకోరుటును ఆశ్రయించాయి కొని్న వరాగొలు. 
అధ్యక్ష అభ్యర్థ తను ఓడపోయిన చోటలు ఫలిత్లు త్రుమారు చేసేంద్కు ప్రయతి్నంచారు. 
అయితే వ్యవస్థలపై నమ్మకంతో అమరకా ప్రజలు ఓట్ వేశారు. ఆ నమ్మకం నిలబడంది. ఎని్నకల 
వ్యవస్థ సమగ్రత రక్ంచబడంది. చటటుం, అమరకా రాజా్యంగం, ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరంది’’ అని 
పేర్్కనా్నరు. తన విజయం ఖరారైందని, ఆ ఆనందాని్న సెలబ్రేట్  చేస్కోవ్లే తప్ప ఎద్రుదాడకి 
దిగాలిస్న అవసరం లేదని పేర్్కనా్నరు. మహమా్మర కరోనా వ్్యపతాని కటటుడ చేయడం, వ్్యకిస్నేషన్  
తమ ముంద్న్న తక్షణ కరతావ్యమని, అదే విధంగా కోవిడ్  సంక్షోభం కారణంగా నషటుపోయిన వ్రని 
ఆర్థకంగా ఆద్కుంట్మని అమరకాకు కాబోయే 46వ అధ్యక్షుడు జ్ బైడెన్  పునరుదా్ఘటంచారు. 
త్ను అమరనకలుందరకీ ప్రెసడెంట్ ను అని మరోసార స్పషటుం చేశారు.

ఎలకో్రల్  విజయం.. బైడెన్  ఉద్వేగ ప్రసంగం!

రానున్న రండు, మూడు రోజులోలు దక్ణ భారత్ లో అతి భారీ వరాషాలు కురుసాతాయని 
భారత వ్త్వరణ శాఖ తెలిపంది. సౌత్ భారత్ లోని తమిళనాడు, కరళ రాష్్రాలోలు 
భారీ వరాషాలు కురుసాతాయని వ్త్వరణ శాఖ మంగళవ్రం తెలిపంది. ఈ రాష్్రాలోలు 
కంద్పాలిత ప్రాంతమైన పుద్చేచిరలో ఎకు్కవగా వరషాం పడే ప్రభావం ఉందని 
తెలిపంది. ఈ విషయాని్న వ్త్వరణశాఖ ట్వటటుర్ లో పోస్టు చేసంది. తమిళనాడు, 
పుద్చేచిరలోలు డసెంబర్ 16 నుంచ 18 మధ్య ఈ భారీ వరాషాలు పడుత్యని తెలిపంది. 

అంతేకాకుండా కరళ, లక్షదీ్వప్ లలో డసెంబర్ 17 నుంచ 18 మధ్య భారీ వరాషాలు కురసే అవకాశం ఉన్నట్లు 
తెలిపంది. కాగా డసెంబర్ ప్రారంభంలో వ్రం రోజుల తేడాతో వచచిన నివర్, బురేవి తుఫానలు నుంచ ఇపు్పడపు్పడే 
కోలుకుంట్న్న తమిళనాడు, కరళ రాష్్రాలను మళ్ళీ ఈ భారీ వరాషాలు భయాందోళనలకు గురచేస్తానా్నయి.

తమిళనాడు, కరళ రాష్ట్రాలకు భారీ వర్ష సూచన.. 

ఆ 36 మంది విద్శీ తబ్లోగీలకు క్లోన్ చిట్ 

న్్యఢిల్లు: ప్రభుత్వ కొవిడ్ నిబంధనల పటలు నిరలుక్షష్ంగా 
వ్యవహరంచారని, వ్టని పాటంచలేదని ఆరోపణలు 
ఎద్ర్్కంట్న్న 36 మంది విదేశ్ తబిలుగీలకు ఢిల్లు కోరుటు 
మంగళవ్రం కీలున్ చట్ ఇచచింది. వ్ళలుపై ఉన్న అని్న 
అభియోగాలను కొటేటుశారు చీఫ్ మట్రోపాలిటన్ మజిసే్రాట్ 
అరుణ్ కుమార్ గార్గొ . వీరలో 14 దేశాలకు చందిన తబిలుగీలు 
ఉనా్నరు. వీరపై ఈ ఏడాది ఆగస్టు 24న కోరుటు ఐపీసీ సెక్షన్ 
188, 269, ఎపడమిక్ యాక్టు , 1897లోని సెక్షన్ 3ల కింద 
అభియోగాలు నమోద్ చేసంది. వీళలుంత్ వీసా నిబందనలను 
అతిక్రమించ ఢిల్లులో జరగిన తబిలుగీ జమాత్ లో పాల్గొనా్నరని, చటటు 
విరుద్ధంగా మత మార్పడులకు పాల్పడుతునా్నరని, ప్రభుత్వం 
విధంచన కొవిడ్ నిబంధనలను అతిక్రమించారన్న ఆరోపణలు 
ఎద్ర్్కంట్నా్నరు. మరో ఆరు దేశాల నుంచ వచచిన 8 మంది 
విదేశ్యులపై దాఖలైన అభియోగాలను కూడా తగిన ఆధారాలు 
లేని కారణంగా కోరుటు కొటేటుసంది.
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హృతిక్  డ్రామా మళ్లో మొదలంది: కంగనహృతిక్  డ్రామా మళ్లో మొదలంది: కంగన

తన అందాలతో కాక పుట్్స్్తన్న రష్మిక

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

ముంబై: ‘అతడ ఏడుపుగొట్టు కథ మళ్లు మొదలైంది. మాకు బ్రేకప్  
అయి్య, అతను విడాకులు తీస్కుని చాలా ఏళ్లు అవుతోంది. అయినా 
ముంద్కు సాగంద్కు తను ఇంకా ఇషటుపడటం లేద్. వేరే మహిళతో 
డేటంగ్  చేయడానికి ఇషటుపడటం లేద్. వ్యకితాగత జీవితంలో ఎద్రైన 
ఒడదొడుకులు అధగమించ నేను ధైర్యంగా ముంద్కు వెళ్తాంటే అతడు 
మళ్లు డ్రామా మొదలుపెట్టుడు. ఈ చన్నపాట అఫైర్  గురంచ ఇంకంత 
దూరం వెళ్తావు హృతిక్ ’అంటూ బాల్వుడ్  హీరోయిన్  కంగనా రనౌత్  
తన మాజీ ప్రియుడు హృతిక్  రోషన్ పై మండపడాడ్రు. ఇప్పటకైనా పాత 
విషయాలు మరచిపోయి ముంద్కు సాగాలని హితవు పలికారు. 

కాగా క్రిష్ -3 సనిమాలో కలిస నటంచన కంగన- హృతిక్ లు ప్రేమలో 
పడనట్లు వ్రతాలు వచచిన సంగతి తెలిసందే. కొనా్నళలు తరా్వత విభేదాలు 
తలెతతాడంతో ఇదదురూ విడపోయారని కూడా ప్రచారం జరగింది. ఈ 
క్రమంలో కంగన హృతిక్ పై తీవ్రసా్థయిలో ఆరోపణలు చేశారు. ఇదదుర 
మధ్య ‘మయిల్ ’ యుద్ధం నడచంది. ఈ క్రమంలో తనకు కంగనాతో 
ఎట్వంట సంబంధం లేకునా్న ఆమ జీమయిల్  అకంట్  నుంచ 
వందల సంఖ్యలో మయిళ్లు వచాచియని, తన కుట్ంబంపై ఇది తీవ్ర 
ప్రభావం చూపందని 2016లో హృతిక్  పోల్స్లకు ఫిరా్యద్ చేశాడు. 
అయితే ఆ కస్పై ఎట్వంట పురోగతి లేదని, ఇప్పటకైనా దానిపై దృషటు 
సారంచాలంటూ హృతిక్  తరఫు లాయర్  మహేష్  జెఠ్మలానీ ముంబై 
పోల్స్లకు త్జాగా లేఖ రాశారు. ఈ నేపథ్యంలో కంగనా ట్వటర్ లో 
ఈ మేరకు స్పందించారు.

‘ఆదిపురుష్’ కాంట్రవరీసీ: సైఫ్ పై కస్ నమోదు..!

న్నడ బ్్యటీ రష్మక మందన్న ఇటీవలే సూపర్ సాటుర్ మహేష్ బాబుతో కలిస నటంచన ‘సరలేరు నీకవ్వరు’ సనిమా తో బాలుక్ బాసటుర్ హిట్ 
అంద్కుంది. ప్రస్తాతం స్కుమార్ దర్శకత్వంలో అలులు అరుజున్ నటస్తాన్న సనిమాలో రష్మక హీరోయిన్ గా ఎంపక చేసారు. స్కుమార్ 
తెరకకి్కస్తాన్న ఈ ‘పుష్ప’ మూవీలో అలులు అరుజున్- రష్మక మందన జంటగా నటస్తానా్నరు. లారీ డ్రైవర్ పుష్పరాజ్ రోల్ లో బనీ్న నటస్తాండగా, 
పలెలుటూరు పలలులా డఫెరంట్ కా్యరకటుర్ 
పోషస్తాంది రష్మక. ఇటీవలే విడుదలైన ఈ చత్ర 
ఫస్టు లుక్ పోసటుర్స్ సనిమాపై భారీ హైప్ క్రియేట్ 
చేశాయి. లాక్ డౌన్ కారణంగా వ్యిదా 
పడన ఈ మూవీ షూటంగ్ ని అతిత్వరలో 
తిరగి ప్రారంభించాలని సనా్నహాలు 
చేస్తానా్నరు మేకర్స్. సాటుర్ హీరోలతో వరుస 
సనిమాలు చేస్తాన్న ఈ బ్్యటీ ఈ సార క్రేజీ 
సెటుప్ వేసేంద్కు రడీ అయిందట. ఇకపై తన 
పాత్రకు త్నే డబి్ంగ్ చపు్పకునేలా పాలున్ 
చేస్తాందట రష్మక. అయితే.. త్జాగా ఈ 
భామ జిమ్ లో ఉన్న తన ఫోటోలను షేర్  
చేసంది. ఈ ఫోటోలోలు రష్మక చాలా అందంగా 
కనిపస్తాంది. ఆ ఫోటోలు ఇపు్పడు స్షల్  
మీడయాలో వైరల్  అవుతునా్నయి.

యంగ్ రబల్ సాటుర్ 
ప్రభాస్ ‘’ఆదిపురుష్’’ 
అనే పాన్ ఇండయా 
సనిమా ప్రకటంచన 
సంగతి తెలిసందే. ఓం 
రౌత్ దర్శకత్వంలో 
రూపందనున్న ఈ చత్రాని్న 
టీ-సరీస్ బా్యనర్ పై 

భూషణ్ కుమార్ - క్రిషన్ కుమార్ - ప్రసాద్ స్త్ర్ - రాజేష్ 
నాయర్ - ఓం రౌత్ కలిస భారీ బడెజుట్ తో నిర్మంచనునా్నరు. 
రామాయణం నేపథ్యంలో తెరకకు్కతున్న ఈ చత్రంలో ప్రభాస్ 
‘రాముడ’గా.. బాల్వుడ్ సాటుర్ సైఫ్ అల్ఖాన్ ప్రతినాయకుడు 
పది తలల ‘లంకష్’ గా నటంచనునా్నరు. అయితే ఇటీవల సైఫ్ 
అల్ఖాన్ ఈ సనిమా గురంచ వెలలుడంచన విషయాలపై వివ్దం 
రేగింది. దీనిపై సైఫ్ అల్ఖాన్ క్షమాపణ కోరనప్పటకీ వివ్దం 
చలాలురలేద్. ఇపు్పడు సైఫ్ మరయు దర్శకుడ పై కస్ నమోద్ 
చేయబడంది. ా యర్ హిమానుషా శ్రీవ్తస్వ సైఫ్ అల్ఖాన్ మరయు 
ఓం రౌత్ పై కస్ ఫైల్ చేసనట్లు తెలుస్తాంది. హిందూ సనాతన 
ధర్మం ప్రకారం రాముడని మంచకి చహ్నంగా రావణుడని 
చడు కి గురుతాగా చపు్పకుంట్రని.. అయితే సైఫ్ సేటుటె్మంట్ ని 
బటటు దానిని వక్రీకరస్తానా్నరనే నేపథ్యంలో ఉతతారప్రదేశ్ లోని 
జాన్ పూర్ కోరుటులో ఈ కస్ నమోద్ చేసనట్లు తెలుస్తాంది. 
డసెంబర్ 23న ఈ కస్ విచారణకు రానుంది. దీనిపై 
‘ఆదిపురుష్’ మేకర్స్ ఎలా స్పందిసాతారో చూడాలి. కాగా ఇటీవల 
సైఫ్ ఈ సనిమా గురంచ మాట్లుడుతూ రాక్షస ప్రభువు వంట 
పాత్ర చేయటం ఎంతో ఇంట్రెసటుంగ్ గా ఉంది. ఇంద్లో సీతని 
అపహరంచనంద్కు రామునితో రావణుడకి మధ్య యుదా్ధనికి 
దార తీసన పరస్థతులను.. తన చలిలు శూర్పణఖ విషయంలో 
లక్షష్మణుడు చేసన పనికి ప్రతీకారం తీస్కునేంద్కు అతను చేసే 
ప్రయత్్నలు.. వీటని్నంటకీ నా్యయం చేసూతా ఎంటర్టునింగ్ గా 
మనిషగా చూపంచే ప్రయత్నం చేస్తానా్నరని చపు్పకొచాచిడు. ఇది 
కాంట్రవరీస్ అవడంతో సైఫ్ అల్ఖాన్ క్షమాపణలు కోరన సంగతి 
తెలిసందే.

బుధవారం, 16 డిసంబర్ 2020

క్రేజ్ కోసం ఆ హీరోయిన్  ద్నికైనా రెడీ అంటంది..
హైదరాబాద్ : తెలుగు 
ఇండసీ్రాలో చేసంది తకు్కవ 
సనిమాలే అయినా కూడా 
తనకంటూ ప్రతే్యక గురతాంపు 
సంపాదించుకున్న బ్్యటీ 
నివేదా థామస్. నాని 
జెంటల్ మన్  సనిమాతో ఇక్కడ 
ఎంట్రీ ఇచచింది. ఆ సనిమా 
సూపర్ హిట్  కావడంతో 
మరని్న అవకాశాలు కూడా 
అంద్కుంది. ఆ తరా్వత 
నానితోనే చేసన నిను్న కోర 

మరో హిట్ అయింది. దానికి ముంద్ జై లవకుశ సనిమా కూడా బాగానే 
ఆడంది. ఇంద్లో జూనియర్ ఎనీటుఆర్ లాంట సాటుర్ హీరోతో నటంచే సరకి 
కచచితంగా ఈమ కరీర్ మారపోతుందని అంత్ అనుకునా్నరు. కానీ 
చత్రంగా నివేదా కరీర్ గాడన పడలేద్ సరకదా ఇపు్పడు కనిపంచడం 
కూడా మానేసంది. ఈ మలయాళ బ్్యటీకి ఇపు్పడు ఆఫర్స్ కూడా రావడం 
లేద్. దానికి కారణం పద్ధతిగా ఉంట్ంది.. ఎక్స్ పోజింగ్ చేయద్ అనే 
మాట బయటకి వెళిలుపోవడం. అదే ఆమ కరీర్ కు శాపంగా మారుతుంది.
అద్్తమైన నట అయినా కూడా అందాలను ఆరబోసే గుణం 
లేకపోవడంతో అమ్మడని లైట్ తీస్కునా్నరు దర్శక, నిరా్మతలు. అయితే 
అది తపు్ప.. ఎక్స్ పోజింగ్ చేయడానికి తనకం అభ్యంతరాలు లేవని 
నివేదా చపుతాన్నట్లు తెలుస్తాంది. పాత్ర డమాండ్ చేసేతా ఎంత దూరం 
అయినా వెళలుడానికి సద్ధమే అని.. ఎంత ఎక్స్ పోజింగ్ చేయడానికైనా 
రడీనే అని నివేదా ఇండసీ్రాలో ఉన్న బడా దర్శక నిరా్మతలకు మేనేజర్స్ 
నుంచ హింట్ ఇప్పస్తాన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతున్నది. ఛాన్స్ వసేతా చాలు 
అందాలను ఆరబోయడానికి తనకం అభ్యంతరం లేదని.. సాటుర్ హీరోయిన్ 
అనిపంచుకోడానికి ఏం చేయడానికైనా రడీ అంటూ చపుతాన్నట్లు వ్రతాలు 
వినిపస్తానా్నయి. రండేళ్లుగా ఎలాంట అవకాశాలు లేని నివేదా ఈ మధ్్య 
ఓ తమిళ సనిమా కోసం భారీగానే అందాలు ఆరబోసంది. దాంతోపాట్ 
స్షల్ మీడయాలో కూడా అపు్పడపు్పడూ హాట్ ఫోటోలు పోస్టు చేస్తాన్నది. 
ఏదేమైనా కూడా మర నాని హీరోయిన్ కోరుకుంట్న్నట్లు ఇక్కడ గురతాంపు 
వస్తాందో రాదో..? అందాలు ఆరబోయడానికి సద్ధమే అని చప్పనా మన 
దర్శక నిరా్మతలు ఈ హోమీలు బ్్యటీని పటటుంచుకుంట్రో లేదో..?

‘డరీ్ హరి’ మూవీ నిరామితపై కస్
‘డరీటు హర’ మూవీ 
నిరా్మతపై హైదరాబాద్  
జూబ్లుహిల్స్  పోల్స్లు 
స్మోటో కస్ నమోద్ 
చేశారు. జూబ్లుహిల్స్ 
పరధలోని వెంకటగిర 
మట్రో పలలురలుపై ఇటీవల 
అతికించన ఈ 
మూవీ పోసటురులు స్త్రీలను 
అ వ మా ని ం చే లా . . 

అగౌరవపరచేలా ఉనా్నయని, అంతేగాక యువతను తప్పదోవ 
పటటుంచే విధంగా ఆసభ్యకరమై ఆశ్లుల చత్రాలు ఉన్నట్లుగా పోల్స్లు 
గురతాంచారు. దీంతో నిరా్మత శవరామకృషణితో పాట్ పబిలుషంగ్ ఏజెనీస్పై 
ఐపీసీ సెక్షన్  292 చటటుం కింద మంగళవ్రం పోల్స్లు కస్ 
నమోద్ చేసనట్లు తెలిపారు. అయితే ఇటీవల విడుదలైన ఈ మూవీ 
ట్రైలర్ లో సని్నవేశాలు కూడా అసభ్యకరంగా ఉనా్నయని, ఇంకా కొని్న 
సని్నవేశాలైతే శ్రుతిమించ ఉండటంతో స్షల్ మీడయాలో ఈ ట్రైలర్  
హాట్ ట్పక్ గా మారంది. అలాగ త్జాగా అతికించన పోసటురులు సైతం 
మితిమీర ఉండడంతో పోల్స్లు కస్ నమోద్ చేశారు. కాగా ప్రముఖ 
దర్శకనిరా్మత ఎంఎస్ రాజు రూపందించన ఈ చత్రంలో శ్రావణ్ రడడ్, 
రుహానీ శర్మ, సమ్రత్ కర్ లు హీరోహీరోయిన్ లుగా నటస్తానా్నరు. 
మార్్క క రోబిన్ సంగీతం అందించన ఈ సనిమాను శవరామకృషణి, 
సతీశ్ బాబు, సాయిపునీత్ లు సంయుకతాంగా తెరకకి్కస్తానా్నరు. ఫ్రైడే 
మూవీస్ లో  ఈ సనిమాను డసెంబర్  18న  విడుదల కానుంది. 
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 కరోనా, లాక్ డౌన్ తో తీవ్ర ఇబ్ంద్లు ఎద్ర్్కంట్న్న 
ప్రైవేట్ పాఠశాలలను ఆద్కోవ్లిస్న ప్రభుత్వం వ్టని 
శాశ్వతంగా మూసేసేలా వ్యవహరంచడం తగదని 
బ్జేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్ము వీర్రాజు హితవుపలికారు. 
రాష్ట్రంలో 15 వేల ప్రైవేట్ పాఠశాలలపై ఆధారపడ 
3.50లక్షల మంది బతుకుతునా్నరని, వ్రందరనీ 
రోడుడ్పాలుచేయడం సరకాదని సీఎం జగన్ కు రాసన 
లేఖలో పేర్్కనా్నరు. 40శాతం ఫీజులు ఆగిపోయి, 
సబ్ందికి జీత్లు ఇవ్వలేక, భవనాల అదెదు చలిలుంచలేక 
ఇబ్ంద్లతో సూ్కల్  యాజమానా్యలకు చందిన 

40మంది ప్రాణాలు కోలో్పయిట్లు వివరంచారు. కాగా, ఏపీలో అమలవుతోన్న 30 పథకాలోలు కంద్ వ్ట్ 
60-90 శాతం ఉందని స్ము వీర్రాజు తెలిపారు. వీటపై సరైన ప్రచారం జరగడం లేదని, స్షల్  మీడయా 
దా్వరా ప్రజలోలుకి తీస్కళ్లులని ఆ విభాగానికి చందిన పారీటు శ్రేణులకు పలుపునిచాచిరు.

ప్రైవేట్ సూకూళలోన ఆదుకోండి: సీఎంకు సోము వీర్రాజు లేఖ

ఏపీ సీజేగా జస్్స్  గోసావేమి!
ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్రధాన 
నా్యయమూరతా జసటుస్  జేక 
మహేశ్వరని సకి్కం చీఫ్  
జసటు్ సగా బదిల్ చేయాలని 
స్ప్ంకోరుటు కొల్జియం 
సఫారస్ చేసనట్లు 
తెలిసంది. ప్రస్తాతం 
సకి్కం సీజేగా ఉన్న 
జసటుస్  అరూప్  కుమార్  

గోసా్వమిని ఏపీ హైకోరుటుకు బదిల్ చేయాలని కొల్జియం 
సూచంచంది. నా్యయవ్ద వరాగొలోలు జరుగుతున్న ప్రచారం 
ప్రకారం... తెలంగాణ ప్రధాన నా్యయమూరతా జసటుస్  
రాఘవేంద్ సంగ్  చౌహాన్ ను ఉతతారాఖండ్  చీఫ్  జసటు్ సగా 
నియమించాలని సఫారస్ చేసనట్లు తెలిసంది. ప్రస్తాతం 
ఢిల్లు హైకోరుటులో నా్యయమూరతాగా పని చేస్తాన్న జసటుస్  హిమా 
కోహీలు పదోన్నతిపై తెలంగాణ చీఫ్  జసటుస్ గా నియమితులయే్య 
అవకాశాలునా్నయి. స్ప్ం కొల్జియం సఫారస్లోలు ఇవి 
కీలకమైనవికాగా... మరని్న అంశాలు ఇంకా తెలియరాలేద్. 
ఈ సఫారస్లకు రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ పడాలిస్ 
ఉంది. ఆ తరా్వతే ఈ బదిల్లు ఖరారు అవుత్యి. వచేచి 
సంక్ంతి తరా్వతే దీనిపై స్పషటుత వచేచి అవకాశం ఉంది. 
స్మవ్రం ఐద్గురు నా్యయమూరుతాల తో కూడన స్ప్ం 

కొల్జియం సమావేశమైంది. ఐదారు హైకోరుటు ప్రధాన 
నా్యయమూరుతాలతోపాట్ దేశవ్్యపతాంగా ఏడెనిమిది 
మంది నా్యయమూరుతాలను బదిల్ చేయాలని కొల్జియం 
తీరా్మనించనట్లు ‘ఆంధ్రజ్్యతి’ వెలలుడంచన సంగతి తెలిసందే.
ఈశాన్యం నుంచ...
ఏపీ హైకోరుటు చీఫ్  జసటు్ సగా నియమించాలని కొల్జియం 
సఫారస్ చేసన జసటుస్  అరూప్  కుమార్  గోసా్వమి... 1961 
మారచి 11న అస్ంలోని జార్హట్ లో జని్మంచారు. గౌహతి 
యునివరస్టీ పరధలోని కాటన్  కాలేజీ నుంచ 1981లో 
డగ్రీ(ఎకనామిక్స్ ) చేశారు. 1985లో గువ్హట ప్రభుత్వ లా 
కాలేజీ నుంచ నా్య యశాస్త్ర పట్టు పందారు. అదే సంవతస్రం 
ఆగస్టు 16న ఈశాన్య రాష్్రాల బార్  కనిస్ల్ లో నా్యయవ్దిగా 
నమోదయా్యరు. సవిల్ , క్రిమినల్ , రాజా్యంగ, సరీ్వ్ సకు 
సంబంధంచన కస్లలో వ్దనలు వినిపంచారు. 2004 
డసెంబరు 21న గువ్హట హైకోరుటులో సీనియర్  నా్యయవ్దిగా 
గురతాంపు పందారు. అక్కడే సాటుండంగ్  కనిస్ల్ గా పనిచేశారు. 
అస్ం విదా్యశాఖ సీనియర్  సాటుండంగ్  కనిస్ల్ గాన్ బాధ్యతలు 
నిర్వహించారు. 2011 జనవర 24న గువ్హట హైకోరుటు 
అదనపు నా్యయమూరతాగా నియమితులయా్యరు. 2012 
నవంబరు 7న శాశ్వత నా్యయమూరతాగా బాధ్యతలు చేపట్టురు. 
జసటుస్  గోసా్వమి 2 విడతలోలు కొంతకాలం గువ్హట హైకోరుటు 
త్త్్కలిక ప్రధాన నా్యయమూరతాగా, 2019 అకోటుబరు 15 నుంచ 
సకి్కం హైకోరుటు సీజేగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తానా్నరు.

అమిత్  ష్టతో ముగిస్న సీఎం జగన్   భేటీ
ఢిల్లు: కంద్ హోంమంత్రి అమిత్  ష్తో ఆంధ్రప్రదేశ్  
ముఖ్యమంత్రి వైఎస్  జగన్ మోహన్ రడడ్ భేటీ 
ముగిసంది. స్మారు గంటకుపైగా సమావేశం 
కొనసాగింది. రాష్ట్రంలో వరదలు, తుపాను 
నేపథ్యంలో వరద సాయం చేయాలని కంద్మంత్రిని 
సీఎం జగన్  కోరారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు  సవరంచన 
అంచనాలను అమోదించేలా సహకరంచాలని 
విన్నవించారు. రండవ రవైజ్డ్  కాస్టు  ఎసటుమేట్  (2వ 
ఆర్ సీఈ) ప్రకారం 2017–18 ధరల సూచీని 

అనుసరంచ పోలవరం ప్రాజెకుటుకోసం అయే్య రూ, 55,656 కోటలు రూపాయల ఖరుచిను ఆమోదించాలని 
విజ్ఞపతా చేశారు. ఈ మేరకు కంద్ జలశకితా, ఆర్థకశాఖలకు ఆదేశాలు ఇవ్్వలని కోరారు. సీఎం వెంట ఎంపీలు 
విజయసాయిరడడ్, మిథున్ రడడ్, అవినాష్ రడడ్, వేమిరడడ్ ప్రభాకర్ రడడ్, భరత్ ఉనా్నరు.  మంగళవ్రం మధా్యహ్నం 
గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచ ప్రతే్యక విమానంలో బయలేదురన ఆయన సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో 
ఢిల్లుకి చేరుకునా్నరు.
అధకార వికంద్రీకరణ, సమగ్రాభివృది్ధ...
అమిత్  ష్తో భేటీ సందర్ంగా సీఎం జగన్  పలు కీలక అంశాలను ప్రసాతావించారు. అధకార వికంద్రీకరణ, 
ఏపీ రాష్ట్ర సమగ్రాభివృది్ధలో భాగంగా రాజధాని కార్యకలాపాలను వికంద్రీకరంచేలా ప్రణాళిక వేస్కునా్నమని, 
కార్యనిరా్వహక రాజధానిగా విశాఖపట్నం, శాసనరాజధానిగా అమరావతి, నా్యయ రాజధానిగా కరూ్నలుని 
చేసూతా ఆగస్టులో చటటుంకూడా చేశామని ఈ సందర్ంగా అమిత్  ష్కు గురుతాచేశారు. హైకోరుటును కరూ్నలుకు రీ 
ల్కట్  చేసేలా ప్రక్రియ ఆరంభించాలని, దీనికోసం నోటఫికషన్  జారీచేయాలని కోరారు. 2019 బ్జేపీ ఎని్నకల 
మేనిఫెస్టులో కరూ్నలులో హైకోరుటు అంశం ఉందని ప్రసాతావించారు. గిరజన విశ్వవిదా్యలయం ఏరా్పట్కు 
వెంటనే చర్యలు తీస్కోవ్లని కోరారు. 
పెండంగ్  నిధులు విడుదల..
సమగ్ర భూ సరే్వకోసం ఉదేదుశంచన ఏపీ లా్యండ్  టైటలింగ్  అథారటీ బిలులుకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం పందేలా 
చేయాలిస్న ప్రక్రియను పూరతాచేయాలని కోరారు. డసెంబర్  21న సమగ్ర సరే్వ ప్రారంభమవుతుందన్న విషయాని్న 
వెలలుడంచారు. మహిళలు, చనా్నరులపై నేరాలను గణనీయంగా తగిగొంచడానికి తీస్కొచచిన దిశ, ప్రతే్యక కోరుటుల 
ఏరా్పట్ బిలులులకు వెంటనే ఆమోదం పందేలా ప్రక్రియను పూరతాచేయాలంటూ అమిత్  ష్కు విజ్ఞపతా చేశారు. 
రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా కొతతాగా 16 మడకల్  కళ్శాలలను పెటేటుంద్కు 
నిరణియం తీస్కునా్నమని, దీనికోసం ఇప్పటక అభ్యర్థనలు పంపామని, వెంటనే అనుమతులు ఇవ్్వలనా్నరు. 
దీర్ఘకాలంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు నాణ్యమైన సేవలు అందించడానికి ఈ కాలేజీలు చాలా కీలమని హోంమంత్రికి 
వివరంచారు. ఉపాథిహామీ పథకంలో భాగంగా పెండంగులో ఉన్న రూ.3,801.98 కోటలును విడుదల చేయాలని 
కోరారు.

ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు టీడీపీ 
జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శ నారా 
లోకష్  ఘాటైన లేఖ రాశారు.. 
నెలాఖరులోగా రైతులను 
ఆద్కోకుంటే ఉద్యమం తప్పదని 
హెచచిరంచారు.. వరదలు, 
తుఫానలుతో నషటుపోయిన రైతులను 
ఆద్కోవడంలో ప్రభుత్వం తీవ్ర 
నిరలుక్షష్ంగా వ్యవహరస్తాందని 
మండపడాడ్రు.. ప్రకృతి 

వైపరీత్్యలతో ఏపీలో రైతులు తీవ్రంగా నషటుపోయారని లేఖలో పేర్్కనా్నరు.. కృష్ణి, 
గోదావర నద్లకు వచచిన వరదలతోపాట్ భారీ వరాషాలు రాష్ట్రవ్్యపతాంగా వ్యవసాయ 
రంగానికి తీరని నష్టుని్న మిగిలాచియనా్నరు. అక్కడక్కడా మిగిలిన పంటలను నివర్  తుపాన్  
తుడచపెటటుందనా్నరు. కడప జిలాలులో పపు్పధానా్యలు, అనంతపురంలో వేరుశనగ.. ప్రకాశం, 
గుంటూరు, కృష్ణి, ఉభయగోదావర జిలాలులోలు వర పంటలకు అపార నషటుం కలిగిందనా్నరు.
ఖరీఫ్  సీజన్ లోనే 50 లక్షల ఎకరాల విసీతారణింలో 10వేల కోటలు రూపాయలకుపైగా 
నషటుం జరగిందనా్నరు లోకష్ . రైతులను ఆద్కోవడంలోనే కాద్.. పంట నషటుపరహారం 
లెకి్కంచడంలోన్ ప్రభుత్వం అలసత్వం ప్రదర్శంచందని మండపడాడ్రు. చవరకు పంటల 
బ్మా ప్మియం చలిలుంచామని వ్యవసాయ మంత్రి సభలో అవ్సతావ్లు చపా్పరని అనా్నరు. 
ప్రధాన మంత్రి ఫసల్  బ్మా యోజన, వ్త్వరణ ఆధారత పంట బ్మా పథకం కింద 
పంటలకు ఎంద్కు బ్మా చేయలేదని ప్రభుత్్వని్న ప్రశ్నంచారు లోకష్ . ప్రతిపక్ష నేతగా 
ఉన్నపు్పడు వరదల కారణంగా నషటుపోయిన ప్రజలకు తక్షణ సాయంగా 5వేలు ఇవ్్వలని 
డమాండ్  చేసన జగన్ .. ముఖ్యమంత్రిగా 500 పరహారం ఇవ్వడం సముచతమేనా అని లేఖలో 
ప్రశ్నంచారు లోకష్ .

సీఎం జగన్ కు టీడీపీ కార్యదరిశి నారా ల్కష్  ఘాటైన లేఖ

మరోసారి తన సేవాగుణాని్న చాట్కున్న KNtv అధినేత
గంగా స్రేష్ బండారు 
గారు రాజమండ్రికి చందిన 
సర కశక అనే ఏడు నెలల 
చనా్నరకి బంజారాహిల్స్ 
సాటుర్ హాస్పటల్ లో హార్టు 
ఆపరేషన్ కు కావలసన  
సద్పాయాలను, స్మారు 
ఏడు లక్షల రూపాయలను 
దాతల సహాయంతో 
సమకూరచిడం జరగింది.

సమాజ సేవల్ ఎపుపుడూ ముందుండే గంగా స్రేష్ బండారు గారు ఇలంట్ కార్యక్రమాలు మరెన్్న చేయాలని 
కోరుకుంట్నా్నం - KNtv.
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టీపీసీసీ చీఫ్  రేస్లో ప్రధానంగా ఉన్న పారీటు ఎంపీలు రేవంత్ రడడ్, కోమటరడడ్ వెంకట్ రడడ్ 
బుధవ్రం ఢిల్లుకి వెళలునునా్నరు. డఫెన్స్ కు సంబంధంచ పారలుమంటరీ సాటుండంగ్  కమిటీ 
సమావేశంలో పాల్గొనేంద్కు రేవంత్ రడడ్ ఢిల్లుకి వెళ్తుండగా.. సంత పనులపై కోమటరడడ్ 
వెంకట్ రడడ్ వెళ్తునా్నరు. ఈ ఇదదురు నేతలు అధష్ఠానం పెదదులన్ కలిసే అవకాశం ఉన్నట్లు 
చబుతునా్నరు. టీపీసీసీ న్తన సారధా్యనికి సంబంధంచ అభిప్రాయ సేకరణ పూరతాయిన 
నేపథ్యంలో వీర ఢిల్లు పర్యటన ప్రాధాన్యం సంతరంచుకుంది.
కాగా, సీఎం కసీఆర్  నిరణియాలు తుగలుక్  చర్యలను తలపస్తానా్నయని ఎంపీ కోమటరడడ్ వెంకట్ రడడ్ 
ఒక ప్రకటనలో ధ్వజమత్తారు. కొతతా రజిసే్రాషన్  విధానంతో ప్రజలు ఇబ్ంది పడుతునా్నరని, పాత 
విధానం ప్రకారమే రజిసే్రాషనలును చేపట్టులని డమాండ్  చేశారు.

కాగా, జీహెచ్ ఎంసీ ఎని్నకలోలు పోల్స్లు టీఆర్ ఎస్  కార్యకరతాలాలు పనిచేశారని టీపీసీసీ అధకార 
ప్రతినిధ నిరంజన్  ఆరోపంచారు. గాంధీభవన్ లో మంగళవ్రం మీడయాతో ఆయన 
మాట్లుడారు. కాంగ్రెస్  నేతలను, కార్యకరతాలను పోల్స్లు వేధస్తానా్నరనా్నరు. గ్రేటర్  ఎని్నకల 
సమయంలో సరసలలుకు చందిన టీఆర్ ఎస్  నాయకులు డబు్లు పంచుతూ దొరకిపోయారని, ఈ 
విషయం త్ము ఎని్నకల సంఘానికి ఫిరా్యద్ చేసనట్లు చపా్పరు.

నేడు ఢిల్లోకి రేవంత్ , కోమట్రెడిడి వంకట్ రెడిడి

‘తెలంగాణ సీఎం కసీఆర్  సాష్టుంగ నమసా్కరాలు చేసనా 
క్షమించేది లేద్. ఆయనతో రాజీ లేద్. కసీఆర్  స్మారు 50 
తపు్పలు చేసనట్లు గురతాంచాం. ఆ జాబిత్ కూడా మా వదదు 
ఉంది. తెలంగాణాలో బ్జేపీకి సానుకూల వ్త్వరణం ఉంది. 
టీఆర్ ఎస్ పై పోరాట్నికి తెగించాలి. పారీటుని అధకారంలోకి 
తేవ్లి’ అని బ్జేపీ జాతీయ నాయకులు పారీటు రాష్ట్ర ప్రతినిధులకు 
స్పషటుం చేశారు.
మంగళవ్రం ఘట్ కసర్ లోని రాష్ట్రీయ విదా్యకంద్ంలో రాష్ట్ర 
శక్షకుల శక్షణ శబిరం జరగింది. సీఎం కసీఆర్  ఢిల్లు పర్యటన 
సందర్ంగా టీఆర్ ఎస్ , బ్జేపీ దోసీతా చేసాతాయన్న ప్రచారం 
నేపథ్యంలో ‘టీఆర్ ఎస్ పై పోరాటం చేయాలిస్ందే. అధకారంలోకి 
వచేచింద్కు అని్న విధాలుగా కషటుపడాలిస్ందే’ అని బ్జేపీ 
రాష్ట్ర నాయకులకు పారీటు జాతీయ నాయకత్వం స్పషటుమైన 
సంకత్లిచాచిరు. విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం.. రానున్న 

రోజులోలు రాష్ట్రంలో బ్జేపీ అనుకూల, వ్యతిరేక కూటములే ఉంట్యని పారీటు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండ సంజయ్  
ప్రకటంచారు. బ్జేపీ వ్యతిరేక కూటమిలో టీఆర్ ఎస్ , ఎంఐఎం, కాంగ్రెస్ , కమూ్యనిస్టు పారీటులు ఉంట్యనా్నరు. 
బ్జేపీ వ్యతిరేకులంత్ ‘ఒకగూట పక్షులే’ అని ఇటీవలి రాష్ట్ర బంద్ లో స్పషటుమైందనా్నరు.
‘తెలంగాణాలో బ్జేపీ పటలు ప్రజలోలు విశా్వసం పెరగిందని జాతీయ నాయకత్వం గురతాంచంది. అంద్క జీహెచ్ ఎంసీ 
ఎని్నకలోలు పారీటు అగ్ర నాయకత్వం కదిలి వచచింది’ అని సంజయ్  తెలిపారు. కసీఆర్  ప్రజావ్యతిరేక చర్యలే లక్షష్ంగా 
కార్యకరతాలను సన్నద్ధం చేయాలని పలుపునిచాచిరు.
‘ప్రజలు మనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాని్న నిలబెటేటులా ప్రతీ కార్యకరతా సైనికుడలా పని చేయాలి. టీఆర్ ఎస్ కు 
ప్రత్్యమా్నయంగానే కాకుండా అధకారమే లక్షష్ంగా పని చేయాలి’ అని సూచంచారు. సీఎం కసీఆర్  గల్లులో 
తొడలు కొటటుడం, ఢిల్లులో సలాం కొటటుడం తప్ప చేసందేమీ లేదని ఎదేదువ్ చేశారు. బ్జేపీ గెలుపు వ్త్వరణాని్న 
దెబ్ తీసేంద్క కసీఆర్  ఒక రోజు బంద్  చేయించారని మండపడాడ్రు. ‘కలిసకట్టుగా పనిచేదాదుం. చన్నచన్న 
పరపాటలు వలలు ఇటీవలి జీహెచ్ ఎంసీ ఎని్నకలోలు కొని్న సీట్లు కోలో్పయాం’ అని కంద్ హోం శాఖ సహాయ మంత్రి 
జి.కిషన్ రడడ్ అనా్నరు.
సైదా్ధంతికత, పారీటు కార్యక్రమాలపై బ్జేపీ సంసా్థగత ప్రధాన కార్యదర్శ సంతోష్ జీ, జాయింట్  ఆరగొనైజింగ్  
సెక్రటరీ సతీష్ జీ అవగాహన కలి్పంచారు. కొవిడ్  దృష్టుష్ మండల కంద్రాలోలు శక్షణ శబిరాలను రండు రోజుల 
పాట్(ఉదయం 9 నుంచ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు) నిర్వహిసాతారు. జిలాలు సా్థయిలో శక్షణ శబిరాని్న 3 
దఫాలుగా ఒక రోజు నిర్వహిసాతారు. ఈ సమావేశాలకు రాష్ట్ర పారీటు నుంచ ప్రతినిధులు హాజరవుత్రని పారీటు 
వరాగొలు తెలిపాయి. ఈ శబిరంలో పారీటు జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీక అరుణ, రాష్ట్ర పారీటు నాయకత్వం, జిలాలు పారీటు 
అధ్యక్షులు పాల్గొనా్నరు.

సీఎం కసీఆర్ న క్షమించేది లేదు : బండి సంజయ్ 

బండి సంజయ్ న్రు అదుపుల్ పెట్్కో : బాలకూ స్మన్
హైదరాబాద్ : రాష్టు ముఖ్యమంత్రి కసీఆర్ గురంచ 
మాట్లుడే ముంద్ నోరు అద్పులో పెట్టుకోవ్లని 
బ్జేపీ ఎంపీ బండ సంజయ్ ను టీఆర్ఎస్ ఎమ్మలే్య 
బాల్క స్మన్ హెచచిరంచారు. తెలంగాణ భవన్ లో 
బాల్క స్మన్ మీడయాతో మాట్లుడారు.
ప్రధాని మోదీని సీఎం కసీఆర్ ఇపు్పడేం కొతతాగా 
కలవలేద్. తెలంగాణ ఏర్పడన తరా్వత అనేక 
సందరా్లోలు ప్రధాని మోదీతో పాట్ కంద్ 

మంత్రులను సీఎం కసీఆర్ కలిశారు. ఆ సందర్ంగా రాష్రటునికి కంద్ం నుంచ రావ్లిస్న నిధులు, 
పెండంగ్ బకాయిలు, రాష్రటునికి సంబంధంచన ప్రాజెకుటులకు జాతీయ హోదా వంట అంశాలపై 
చరచించారని గురుతా చేశారు. ఇటీవల జరగిన పర్యటన కూడా రాష్రటునికి సంబంధంచన సమస్యలపైనే 
అని బాల్క స్మన్ స్పషటుం చేశారు. రాష్టు, కంద్ ప్రభుత్్వల మధ్య సంబంధాలు అనేకం ఉంట్యి.. 
వ్టలో భాగంగానే సీఎం కసీఆర్ ఢిల్లుకి వెళ్లురని తెలిపారు. ఈ విషయం కూడా తెలియని ఎంపీ బండ 
సంజయ్ స్యి లేకుండా ఇషటుమొచచినట్లు మాట్లుడుతునా్నడు. ప్రజలకు కూడా వ్సతావ్లు చపా్పలిస్న 
అవసరం ఉందనా్నరు. నాలుగు దశాబాదుల రాజకీయ జీవితంలో ఎనో్న రకాల పదవులు అనుభవించన 
వ్యకితా కసీఆర్.. ఆయన గురంచ మాట్లుడే ముంద్ బండ సంజయ్  ఆచీ తూచ మాట్లుడాలి. సా్థయి లేని 
వ్ళలుంత్.. కటీఆర్ గురంచ మాట్లుడటం సరకాదనా్నరు.
కొతతా బిచచిగాడు పద్దు ఎరగనట్లుగా బండ సంజయ్ ఎగిరగిర పడుతునా్నరు.. అర్ధరహితంగా 
మాట్లుడుతునా్నరు. తమ పారీటు నాయకత్వం, కసీఆర్ గురంచ మాట్లుడే ముంద్ అవగాహన పెంచుకొని 
మాట్లుడాలని సూచంచారు. లేని పక్షంలో తెలంగాణ ప్రజలే బుది్ధ చపాతారని స్మన్ అనా్నరు. రాజా్యంగ 
బద్ధ వ్యవస్థలపై సంజయ్ అవగాహన పెంచుకోవ్లిస్న అవసరం ఉందనా్నరు. ప్రధానమంత్రిని సీఎంలు 
కలవడం సాధారణమని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మలే్య స్పషటుం చేశారు.

రైతుబంధు దరఖాస్్తలు 20 వరకు..
రైతుబంధు పథకానికి కొతతా రైతుల నుంచ వ్యవసాయశాఖ దరఖాస్తాలు 
సీ్వకరస్తాన్నది. బా్యంకుఖాత్ నంబరులు, పేరులు, ఆధార్ నంబరులు తపు్పగా 
ఉన్నవ్రు కూడా సరైన వివరాలను అందించాలని సూచంచంది. ఈ 
నెల 20 వరకు వ్యవసాయ విసతారణ అధకార (ఏఈవో)కి వివరాలు 
అందించాలని సూచంచంది. ఈ నెల పది వరకు ధరణిలో నమోదైన 

రైతుల వివరాలను సీసీఎల్ ఏ నుంచ వ్యవసాయశాఖ సేకరంచంది. ఈ నెల 27 నుంచ రైతుబంధు 
పంపణీ చేయనున్నట్టు సీఎం కసీఆర్  ప్రకటంచన విషయం తెలిసందే.

కసీఆర్ కు దడ పుట్్ంది.. అందుక ఉద్్యగాల భరీ్త గుర్్తచి్చంది..
తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీస్కున్న నిరణియంపై బ్జేపీ 
నాయకురాలు విజయశాంతి స్పందించారు. సీఎం 
కసీఆర్ ఆదరాబాదరాగా 50 వేల ఉదో్యగాల 
భరీతా అంటూ పలికక పెట్టురని విజయశాంతి 
విమర్శంచారు. బ్జేపీ దూకుడు దెబ్కు 
కసీఆర్ దొరగారకి ఒక్కసారగా నిరుదో్యగులు 
గురుతాకొచాచిరని.. మన ఉదో్యగాలు మనకు, మన 
నీళ్లు మనకు అంటూ ఎపు్పడో ఉద్యమకాలంలో 

నినదించ, అధకార పగాగొలు అంద్కోగానే ఆ విషయం మరచిపోయారని విమర్శలు గుప్పంచారు. 
బ్జేపీ విజయాలు కసీఆర్ కు దడపుటటుంచడంతో నిరుదో్యగుల ప్రసాతావన తీస్కువస్తానా్నరని 
విమర్శంచారు. ఉదో్యగాల భరీతాకి సంబంధంచ రండేళ్లుగా జ్నల్ ససటుమ్ ను తెలంగాణ సరా్కరు 
పటటుంచుకోలేదని, టీచరలు ఏకీకృత సరీ్వస్ అంశంలో కంద్ హోంశాఖ లేవనెతితాన ప్రశ్నలకు కూడా 
సమాధానం ఇవ్వలేదని.. రండు జిలాలుల నిరుదో్యగులకు అనా్యయం జరగ పరస్థతి నెలకొందని 
తెలిపారు. సవరంచన జ్నలుకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం అవసరమని, ఇవిగాక మరనో్న చకు్కలు దీనితో 
ముడపడ ఉనా్నయని అనా్నరు. ఇవేమీ తేలకుండానే కొతతా పోస్టుల భరీతా అంత తేలిక కాదని స్పషటుం 
చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి ప్రకటంచన ఉదో్యగ నోటఫికషన్  ఒక ఎని్నకల డ్రామా అని, త్వరలో జరగనున్న 
నిరుదో్యగుల ఓటలు కోసమే కసీఆర్  పేపర్  ప్రకటన చేశారని తెలంగాణ బ్జేపీ అధ్యక్షుడు బండ సంజయ్  
విమర్శంచారు. రానున్న ఎమ్మల్స్ ఎని్నకలోలు గ్రాడు్యయేట్స్  ఓటలు కోసమే నోటఫికషన్  డ్రామాకు 
తెరలేపారని ఆయన ఆరోపంచారు. ఎమ్మల్స్ ఎని్నకలోలు ఓటలు కోసమే కసీఆర్  కొతతా నాటకాని్న తెరపైకి 
తెచాచిరని విమర్శంచారు. కసీఆర్ కు నిజంగా నిరుదో్యగులపై చతతాశుదిదు ఉంటే అని్న శాఖలోలు ఖాళ్గా 
ఉన్న పోస్టులను భరీతా చేయాలని సంజయ్ డమాండ్  చేశారు. బ్జేపీ ఆందోళనను ముంద్గానే 
పసగటటు భయంతో నోటఫికషన్  అని పేపర్  ప్రకటన చేశారని విమర్శంచారు. నోటఫికషన్  తపు్పల 
తడకగా ఇచచి కోరుడ్ల దా్వరా రద్దు చేస చేతులు ద్లుపుకోవ్లని చూస్తానా్నరని ఆరోపంచారు.
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ఐస్స్ టెస్్  రా్యంకింగ్సీ  విడుదల, కోహీలో నంబర్  టూ
అంతరాజుతీయ క్రికట్  మండలి(ఐసస) మంగళవ్రం 
విడుదల చేసన టెస్టు  బా్యట్స్ మనలు జాబిత్లో టీమిండయా 
జట్టు సభు్యలు ముగుగొరు ట్ప్ ా 10లో చోట్ 
దకి్కంచుకునా్నరు. కపెటున్  విరాట్  కోహిలు ఒక్క టెస్టు 
మా్యచ్  ఆడకపోయినా రండో సా్థనానికి ఎగబాకాడు. 
ఇక న్్యజిలాండ్  సారథి కన్  విలియమస్న్  ఒక రా్యంకు 
కోలో్పయి మూడో సా్థనానికి పడపోయాడు. టెస్టు సె్పషలిస్టు  
పుజారా ఏడో రా్యంకును నిలబెట్టుకోగా ఆజింక్య రహానె 
పదో రా్యంకు దకి్కంచుకునా్నడు. ఆసే్రాలియా బా్యట్స్ మన్  
సీటువ్  స్మత్  911 రేటంగ్  పాయింటలుతో అగ్రసా్థనంలో 
కొనసాగుతునా్నడు. బౌలరలు జాబిత్లో అశ్వన్  ఒక 

సా్థనాని్న మరుగుపరచుకొని పదోసా్థనంలో నిలువగా, ఆసీస్  సీ్పడ్ సటుర్  పాట్  కమిన్స్  ట్ప్ లో ఉనా్నడు.

2022ల్ మహిళల వనేడి ప్రపంచకప్
ద్బాయ్: మహిళల వనేడ్ ప్రపంచకప్  రీషెడూ్యల్ ను అంతరాజుతీయ క్రికట్ మండలి(ఐసీసీ) మంగళవ్రం 
విడుదల చేసంది. షెడూ్యల్  ప్రకారం 2021, ఫిబ్రవర-మారచిలో జరగాలిస్ ఉన్న ఈ టోర్నమంట్ .. 
కోవిడ్ -19 కారణంగా 2022కు వ్యిదా పడంది. మగా టోరీ్నకి ఈ ఏడాదిలో జరగాలిస్న అర్హత 
పోటీలనీ్న కరోనా వైరస్  కారణంగా వ్యిదా పడడంతో ఐసీసీ త్జా షెడూ్యల్ ను ప్రకటంచంది. రీ 
షెడూ్యల్  ప్రకారం ఐసీసీ మహిళల వనేడ్ ప్రపంచకప్  న్్యజిలాండ్  వేదికగా మారచి 2, 2022 నుంచ 
ఏప్రిల్  3 వరకు జరగనుంది. ఆరు వేదికలోలు మొతతాం 31 మా్యచ్ లు జరగనుండగా.. క్రైస్టు చర్చి  వేదికగా 
ఫలుడ్ లైటలు వెలుగుల మధ్య మారచి 31న రండు సెమీఫైనల్స్ , ఏప్రిల్  3న ఫైనల్  మా్యచ్  జరగనునా్నయి. ఐసీసీ వనేడ్ 
రా్యంకింగ్స్ లో తొలి ఐద్ సా్థనాలోలు ఉన్న జట్లు నేరుగా టోర్నమంట్ కు అర్హత సాధంచనుండగా.. మరో మూడుజట్లు 
కా్వలిఫయింగ్  టోరీ్న దా్వరా రానునా్నయి. ఎనిమిదిజట్లు మధ్య రౌండ్  రాబిన్  ఫారా్మట్ లో మగాటోరీ్న జరగనుంది. 
ల్గ్  అనంతరం అగ్రసా్థనంలో ఉన్న నాలుగుజట్లు సెమీఫైనలోలుకి ప్రవేశంచనునా్నయి. ఆతిథ్య న్్యజిలాండ్ , 
డఫెండంగ్  ఛాంపయన్  ఇంగాలుండ్ , 2019 రన్నరప్  భారత్ తో పాట్ ఆసే్రాలియా, దక్ణాఫ్రికాజట్లు ఇప్పటక అర్హత 
సాధంచాయి. మిగిలిన మూడు బెర్తా లకోసం శ్రీలంక వేదికగా 2021 జూన్  10నుంచ కా్వలిఫయింగ్  టోర్నమంట్  
జరగనుంది.
షెడూ్యల్ ...
మారచి-6, 2022 : ఇండయా × కా్వలిఫయర్ 
మారచి-10 : న్్యజిలాండ్  × ఇండయా
మారచి-12 : కా్వలిఫయర్  × ఇండయా
మారచి-16 : ఇండయా × ఇంగాలుండ్ 
మారచి-19 : ఇండయా × ఆసే్రాలియా
మారచి-22 : ఇండయా × కా్వలిఫయర్ 
మారచి-27 : ఇండయా × దక్ణాఫ్రికా
మారచి-31 : సెమీఫైనల్స్ 
ఏప్రిల్ -3 : ఫైనల్ 

జపాన్: ప్రతిష్టుత్మక టోకో్య ఒలింపక్స్ రద్దు 
చేయాలని జపాన్ నివ్సతులు డమాండ్ 
చేస్తానా్నరు. కరోనా మహమా్మర భయంతో 
మూడోవంతు మంది ప్రజలు ఒలింపక్స్ 
రద్దు చేయాలని కోరుకుంట్నా్నరు. 
విదేశ్ రాకపోకలు దా్వరా కరోనా 
కస్లు ఎకు్కవవుత్యని అక్కడ ప్రజలు 
అంట్నా్నరు. మహమా్మర ప్రభావంతో ఈ 
ఏడాది ఒలింపక్స్.. వచేచి సంవత్స్రానికి 
వ్యిదా పడాడ్యి. జూలై 23 నుంచ ఆగస్టు 
8వరకు టోకో్య గమ్స్ జరగనునా్నయి.
ప్రపంచవ్్యపతాంగా కరోనాకు అడుడ్కటటు 

వేసే ప్రయత్్నలు జరుగుతునా్నయి. కొని్న దేశాలోలు కరోనా వ్్యకిస్నులు కూడా త్వరలోనే అంద్బాట్లోకి 
రానునా్నయి. ఈ వ్రతాలతో అంతరాజుతీయ ఒలింపక్  కమిటీ (ఐఓసీ).. వచేచి ఏడాది జూన్ మాసంలో 
ఎలాగైనా నిర్వహించడానికి ప్రయత్్నలు మొదలు పెటటుంది. వచేచి ఏడాది జూన్ కలాలు వ్్యకిస్న్ వస్తాందని 
కమిటీ ఆశాభావం వ్యకతాం చేస్తాంది. దీంతో ఒలింపక్స్ నిర్వహణకు ఎలాంట అడుడ్ంకులు రావని వ్రు 
అభిప్రాయపడుతునా్నరు. కానీ జపాన్ ప్రజలు మాత్రం ఒలింపక్స్ నిర్వహణపై అసంతృపతాలో ఉనా్నరు.
జపాన్ లో జరపన ఓ సరే్వ ప్రకారం (NHK poll) కవలం 27 శాతం ప్రజలు మాత్రమే ఒలింపక్స్ 
నిర్వహణకు మదదుతు తెలిపారు. 32 శాతం ప్రజలు ఒలింపక్స్ రద్దుక మొగుగొచూపుతునా్నరు. ఇక మిగత్ 
31 శాతం ప్రజలు మరో ఏడాది వ్యిదా వేయడం మంచదని అభిప్రాయపడుతునా్నరు. దాదాపు 
జపాన్ లో 63 శాతం మంది ప్రజలు ఒలింపక్స్ నిర్వహణపై అంతగా ఆసకితా చూపడం లేద్. ఇంద్కు 
కారణం కరోనా సృషటుంచన భయం వ్ర మనస్స్లోలు ఇంకా ఉండడమే. ఒలింపక్స్ నిర్వహిసేతా మరోసార 
పెనుముపు్ప వచేచి ప్రమాదం ఉందని వ్రు ఆందోళన చంద్తునా్నరు.
ఇప్పటక కరోనా కారణంగా ఒలింపక్స్ ను వచేచి ఏడాదికి వ్యిదా వేయడం వలలు భారీగా అదనపు 
భారం పడంది. వచేచి ఏడాదికి వ్యిదా వేయడం వలలు 2.8 బిలియన్  డాలరలు (రూ. 20 వేల కోట్లు) 
వరకూ అదనపు భారం పడుతోందని టోకో్య ఒలింపక్స్  ఆరగొనైజింగ్  కమిటీ ఇప్పటక ప్రకటంచంది. ఈ 
ఏడాది జులై-ఆగస్టులో జరగాలిస్న ఈ మగా ఈవెంట్ .. కొతతా షెడూ్యల్  ప్రకారం 2021 జులై 23న 
మొదలవనుంది. భారంలో 2/3 వంతుల ఖరుచిను టోకో్య, జపాన్  ప్రభుత్్వలు భరసాతాయి. ప్రైవేట్  
నిధులతో నడచే ఆరగొనైజింగ్  కమిటీ 1/3వ వంతు భరంచనుంది. ఎట్వంట పరస్థతులలోన్ గమ్స్ 
రద్దుచేయమని, ఒలింపక్స్ నిర్వహించడానికి ప్రయతి్నస్తానా్నమని టోకో్య గవర్నర్ యురకో కొయిక్ స్పషటుం 
చేశారు.

టకో్య ఒలంపిక్సీ రదుదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్్తన్న జపనీయులు!! ఆసీస్ కు రోహిత్
ముంబయి: వనేడ్, ట20 సరీస్ కు దూరమైన 
టీమిండయా ఓపెనర్  రోహిత్  శర్మ ఆసే్రాలియాకు 
పయనమయా్యడు. బెంగళూరులోని నేషనల్  క్రికట్  
అకాడమీలో ఫిట్ నెస్  పరీక్ష నిర్వహించన ఎన్ సఏ 
ఫిజియోలు గత శుక్రవ్రం కీలున్ చట్  ఇచాచిరు. దీంతో 
మంగళవ్రం తెలలువ్రుఝామున ద్బారు మీద్గా 
రోహిత్  ఆసే్రాలియా వెళిలునట్లు బిససఐ తెలిపంది. 
అనంతరం ఆసే్రాలియా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం 
రండువ్రాలు కా్వరంటైన్  ఉండనునా్నడు. దీంతో 
రోహిత్  తొలి రండు టెస్టులకు దూరం కానునా్నడు.

యువీ రీఎంట్రీ
చండీగఢ్ : అంతరాజుతీయ క్రికట్ కు గుడ్ బై చప్పన 
యువరాజ్  సంగ్  తిరగి బా్యట్  పటటునునా్నడు. వచేచి 
ఏడాది జనవర 10నుంచ జరగనున్న సయ్యద్  ముసాతాక్  
అల్ టోర్నమంట్ లో పంజాబ్  తరఫున ఆడనున్నట్లు 
తెలిపాడు. పంజాబ్  క్రికట్  అస్సయేషన్  కార్యదర్మ 
పునీత్  కోరక మేరకు సంత రాష్ట్రం తరఫున ఆడాలని 
నిరణియించుకునా్నననా్నడు. మంగళవ్రం పంజాబ్  క్రికట్  

అస్సయేషన్  ప్రకటంచన 30మంది ప్రాబబుల్స్ లోన్ యువరాజ్  చోట్ దకి్కంచుకునా్నడు. 
యువరాజ్  ఇన్ సాటుగ్రామ్ లో ఈ ఏడాదిని కొతతాగా ప్రారంభిస్తానా్ననని, బా్యటంగ్  సాధన చేస్తాన్న 
వీడయోను పోస్టు  చేశాడు. 2019 జూన్ లో యువరాజ్  అంతరాజుతీయ క్రికట్ కు గుడ్ బై చప్పగా.. 
కనడా వేదికగా జరగిన గోలుబల్  ట20 ల్గ్ లో ఆడన సంగతి తెలిసందే.
ఆంధ్రాకు ఆడత్నంట్న్న రాయుడు?
టీమిండయా మాజీ క్రికటర్  అంబట రాయుడు దేశవ్ళ్ క్రికట్ లో ఆంధ్రా జట్టు తరఫున ఆడనునా్నడు. 
బిససఐ నుంచ నో ఆబెజుక్షన్  సరటుఫికట్  అంద్కున్న రాయుడు వచేచి ఏడాది జనవర 10నుంచ 
జరగనున్న సయ్యద్  ముసాతాక్  అల్ టోరీ్నలో ఆంధ్రా జట్టుకు అంద్బాట్లో ఉంట్నని తెలిపాడు. 
కానీ ఆంధ్రా క్రికట్  అస్సయేషన్ నుంచ ఇంకా అధకారక ప్రకటన వెలువడలేద్. 2003-04లో 
తొలిసార ఆంధ్రా జట్టుకు అంబట రాయుడు ఆడన విషయం తెలిసందే.

వ ర ల్డి రికారుడికు అడుగు దూరంల్ కోహీలో.. ఒకకూ సంచరీ చేసే్త!!
స్దీర్ఘ పర్యటనలో భాగంగా టీమిండయా కంగారూల గడడ్పై ఉన్న విషయం తెలిసందే. వనేడ్, టీ20 
సరీస్ ను ముగించుకుని.. ప్రస్తాతం టెస్టు సరీస్ కోసం తీవ్రంగా సద్ధమవుతోంది. డసెంబరు 17 నుంచ 
నాలుగు టెస్టుల సరీస్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే రకారుడ్ల రారాజు, టీమిండయా కపెటున్ విరాట్ కోహీలు 
మ రో వ ర ల్డ్ రకారుడ్పై కనే్నశాడు. ఇప్ప టక ఆసే్రాలియాతో ముగిసన వ నేడ్ సరీస్ లో క్రికట్ దిగగొజం సచన్ 
టెండూల్క ర్ రకారుడ్ను బ ద్ధ లు కొటటున కోహీలు.. ఇపు్పడు టెస్టు సరీస్ లో మ రో లెజెండ రీ బా్యట్స్ మ న్, ఆసీస్ 
మాజీ కపెటున్ రకీ పాంటంగ్ ను అధగ మించే అవ కాశాలు ఉనా్నయి.
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