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జనవరిలో చైనాకు నిపుణుల బృందం: WHO
దిల్లీ: కొవిడ్ -19 పుట్టుకపై విచారించిందుకు వచచే 
జనవరలో అింతర్జాతీయ నిపుణుల బృిందిం చైనాను 
సిందర్శించనుింది. ఈ మేరకు ప్రపించ ఆరోగ్య 
సింస్థ(డబ్లీయూహెచ్ వో) బుధవారిం అధికారకింగా 
వెలలీడించింది. డబ్లీయూహెచ్ వో ప్రతినిధి హెడన్  
హాల్ డర్సన్  ఓ మీడయాతో మాట్లీడుతూ.. వచచే 
ఏడాది జనవరలో అింతర్జాతీయ నిపుణుల బృిందిం 
చైనా పర్యటనకు వెళలీనున్నట్లీ చెప్పారు. వారు వైరస్  
ఎక్కడ పుటటుిందనే విషయింపై విచారణ చపటటునున్నట్లీ 
పేర్్కనా్నరు.

ప్రపించవా్యప్ింగా కరోనా వైరస్  వా్యప్్ చెింది ఏడాది కాలిం పూర్్ింది. ఇపపాటవరకూ ఆ మహమామార 
ప్రపించవా్యప్ింగా 10లక్షలకు పైగా బాధితులను బలితీసుకుింది. అింతేకాకుిండా ఏడు కోటలీకు పైగా 
జనిం దాని బారన పడాడారు. అయితే ఈ వైరస్  ఎక్కడ పుటటుింది? అనే విషయిం మాత్ిం సర్వత్రా మిసటురీగా 
ఉిండపోయిింది. ఆ విషయాలి్న కనుగొనేిందుకు చైనాకు అింతర్జాతీయ నిపుణుల బృిందాని్న పింపే 
విషయమై డబ్లీయూహెచ్ వో నెలల తరబడ పనిచస్ింది.
కాగా ఐర్స ఆరోగ్య విభాగిం వైరస్  పుట్టుకపై దర్్యపు్ చపటటుిందుకు ఇపపాటకే జులైలో ఓ బృిందాని్న 
బీజింగ్ కు పింప్న విషయిం తెలిసిందే. మొదట పరశోధకులు చైనాలోని వుహాన్ లోని విదేశీ జింతు మాింస 
విక్రయ మార్కట్లీ.. వైరస్  జింతువుల నుించ మనుషులకు సింక్రమిించిందని అభిప్రాయపడాడారు. కానీ 
ప్రసు్తిం వైరస్  వా్యప్్కి ఆ మార్కట్  కారణిం కాకపోవచ్చే అని సిందేహాలు వ్యక్ిం చసు్నా్నరు.

ఎల్ఈడీలై ట్ల తోకరోనాఖతం!ఎల్ఈడీలై ట్ల తోకరోనాఖతం!
ప్రపించ దేశాలను భయ భ్ింతులకు 
గురచసు్న్న ప్రాణింతక కరోనా వైరస్ ను 
అింతమొిందిించడానికి మానవాళికి మరో 
ఆయుధిం దొరకిింది. ఎల్ ఈడీ లైటలీ నుించ 
వెలువడే అల్ట్రా వయలెట్  కిరణలతో కరోనా 
వైరస్ ను ఇటటు ఖతిం చయవచచేని శాస్త్రవేత్లు 
నిరూప్ించ చెబుతునా్నరు. అల్ట్రా వయెలెట్  
కిరణలతో కరోనా వైరస్  చనిపోతుిందని 
శాస్త్రవేత్లు ఇదివరకే నిరూప్ించారు. 
అయితే ఎల్ ఈడీ లైటలీ నుించ వెలువడే అల్ట్రా 
వయెలెట్  కిరణలతో కూడా వైరస్ ను 99.9 

శాతిం చింపవచచేని ఇజ్రాయెల్ లోని టెల్  అవీవ్  యూనివర్శటీ చెిందిన ప్రొఫెసర్  హదాస్  మమేన్  
మొదట సార నిరూప్ించారు

గదులోలీ, ఇళలీలో కరోనా వైరస్  లేకుిండా చయడానికి వెింటలేటరలీ వద్ద, ఏసీ గదులోలీ గాల్ పీలుచేకునే 
ఏసీ వెింటలేటరలీ వద్ద ఎల్ ఈడీ బలుబులను అమరుచేకోవాలని, బసు్సలోలీ, రైళలీలో, క్రీడా ప్రాింగణలోలీ 
శాస్త్రీయింగా ఆలోచించ ఎల్ ఈడీ లైటలీను అమర్చేలని ఆయన సూచించారు. మార్కట్లీ అిందుబాట్లో 
ఉన్న చౌక ఎల్ ఈడీ బలుబులను ఉపయోగించ తాము విజయవింతింగా కరోనా వైరస్ ను అింతిం 
చయగలిగామని ప్రొఫెసర్  హదాస్  మమేన్  వివరించారు. చౌకైనా ఎయర్  ప్రెషర్్స లో ఎల్ ఈడీ లైటలీను 
ఉపయోగించడిం దా్వర్ కూడా ఈ వైరస్ ను నిరూమాలిించవచచేని ఆయన చెప్పారు.

మోదీ ప్రభుత్వం నిత్వం రైతుల కోసమే పనిచేస్తవంది: అమిత్ షా
న్్యఢిల్లీ: దేశింలోని రైతుల ప్రయోజనాల కోసిం నరింద్ర 
మోదీ ప్రభుత్విం నిత్యిం పనిచస్ిందని కేింద్ర హింమింత్రి 
అమిత్ షా పేర్్కనా్నరు. మోదీ ప్రభుత్విం తాజాగా 
మరో కీలక నిర్ణయిం తీసుకుిందనీ.. చెరుకు రైతులకు 
సాయిం అిందిించిందుకు రూ. 3,500 కోట్లీ మింజూరు 
చసిందని ఆయన ట్వటరోలీ వెలలీడించారు. ఈ నిర్ణయిం 
తీసుకున్నిందుకు ప్రధాని నరింద్ర మోదీకి హృదయపూర్వక 

కృతజ్ఞతలు తెలుపుతునా్నననా్నరు. దీనివలలీ 5 కోటలీ మింది చెరుకు రైతులు, వార కుట్ింబాలు సహా ఈ 
రింగానికి చెిందిన మరో 5 లక్షల మింది కారమాకులకు లబ్ధి చకూరుతుిందని అమిత్ షా పేర్్కనా్నరు. ఈ 
సాయాని్న నేరుగా రైతుల ఖాతాలోలీకే జమ చసా్మని కూడా ఆయన వెలలీడించారు.

సిద్ధవంతాలు ఒక్కటైతే 
పొతు్త పెట్టుకునవందుకు సిద్ధవం: కమల్ హాసన్ 

రజనీకాింత్  ప్రీటుతో పొతు్ 
విషయింపై విలేకరుల అడగన 
ప్రశ్నకు సమాదానింగా 
‘మక్కల్  నీది మయ్యిం’ 
అధ్యక్షుడు కమల్ హాసన్ .. ఒక్క 
ఫోన్ కాల్  చాలు ఆయనతో 
పొతు్ పెట్టుకునేిందుకు 
సదధిమని అనా్నరు.  అయితే 
సదాధిింతాలు ఒకేవిధింగా 

ఉిండాలని అనా్నరు. అదే విధింగా ఆ సదాధిింతాలు ప్రజలకు ప్రయోజనిం 
చకూరచే విధింగా ఉిండాలని, అల్ట ఉింట భేషజాలకు పోకుిండా పరసపారిం 
సహకరించ్కునేిందుకు సదధిింగా ఉనా్నమని అనా్నరు. వచచే ఏడాది మే 
నెలలో జరగనున్న అసింబీలీ ఎని్నకల నిమిత్ిం కమల్ హాసన్  ర్ష్టింలో 
విస్ృతింగా ప్రచారిం నిర్వహిసు్నా్నరు. ఇటీవల రజనీకాింత్  కూడా ప్రీటు 
విషయింపై సపాషటుతనిచచేన సింగతి తెలిసిందే. వచచే ఏడాది జనవరలో ప్రీటుని 
పెటటుబోతునా్ననని, ఇిందుకు సింబింధిించన వివర్లను డసింబర్  31న 
వెలలీడసా్నని ప్రకటించారు. మరోవైపు ఆయన ప్రీటు పేరు మక్కల్  సేవై 
కచచే గా ఎని్నకల సింఘింలో నమోదు చయిించనట్లీగా, ఆట్ గురు్ను 
కేట్యిించనట్లీ ఊహాగానాలు వినిప్సు్నా్నయి. అయితే ఈ వార్లపై 
రజనీకాింత్  సపాిందిించలేదు.

యూప్ సర్్కర్ కీలక నిర్ణయిం తీసుకుింది. ర్ష్ట ప్రభుత్వ ఉద్్యగులకు జనవర 31వ తేదీ వరకు సలవులను రదు్ద 
చసింది. ముఖ్యింగా ర్ష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ విభాగింలో పనిచసు్న్న అని్న సా్థయిలోలీని ఉద్్యగులకు ఇది వర్సు్ిందని 
పేర్్కింది. వీరతో ప్ట్ డాకటురులీ, నరు్సలు, కాింట్రాకుటు ఉద్్యగులు అిందుబాట్లో ఉిండాలని ఆదేశించింది. 
ఇపపాటకే సలవులోలీ ఉన్న అధికారులు, ఉద్్యగులు తక్షణమే విధులోలీ చర్లని ఉత్రు్వలు జారీ చసింది.
వచచే ఏడాది మొదట నెలలో కోవిడ్ టీకా అిందుబాట్లోకి ర్నుిండటింతో యోగీ సర్్కర్ ఈ నిర్ణయిం 
తీసుకున్నట్లీగా తెలుస్ింది. కరోనా బాధితులిందరకీ టీకా ఇవా్వలని నిర్ణయిించన నేపథ్యింలో.. ఆ ర్ష్ట వైదా్యరోగ్య 
శాఖలో పని చసు్న్న అధికారులు, ఉద్్యగులకు జనవర 31వ తేదీ వరకు సలవులను రదు్ద చశారు.
తొలిదశలో భాగింగా గోరఖ్ పూర్ లోని 23 వేల మింది కరోనా బాధితులకు వా్యకి్సన్ ఇవ్వనునా్నరు. వా్యకి్సన్ ఎల్ట 
ఇవా్వలి అనే అింశింపై డాకటురులీ, నరు్సలు, ప్ర్మెడకల్ సబబుిందికి శక్షణ ఇసు్న్నట్లీ పేర్్కింది.

వైద్ ఆరోగ్ శాఖ ఉద్్గులకు సెలవులు రదుదు..

2022 వరకు వారికి టీకా అవందదు
కరోనా వైరస్  కటటుడ కోసిం ప్రపించదేశాలని్న వా్యకి్సన్  కోసిం తీవ్ింగా కృషి 
చసు్నా్నయి. ఇపపాటకే రిండు, మూడు వా్యకి్సన్ లు అత్యవసర అనుమతి కూడా 
పొిందాయి. ఈ నేపథ్యింలో బీఎింజే మెడకల్  జర్నల్  వా్యకి్సన్  పింప్ణీకి 
సింబింధిించ పలు ఆసకి్కర విషయాలు వెలలీడించింది. దాని ప్రకారిం 
2022 వరకు ప్రపించింలో ఐదొిందుతల జనాభాకు వా్యకి్సన్  అిందదని 
తెలిప్ింది. ధనిక దేశాలు ఎకు్కవ మొత్ింలో వా్యకి్సన్ లని కొనుగోలు చస 
నిల్వ చసుకుింట్నా్నయని.. ఫలితింగా పేద దేశాల ప్రజలకు వా్యకి్సన్  ఇపపాట్లీ 
అిందుబాట్లోకి ర్దని ఈ నివేదిక వెలలీడించింది. ప్రసు్తిం అభివృదిధిలో ఉన్న 
డజనలీ కొదీ్ద వా్యకి్సన్ లలో కనీసిం ఒకదానిని అయినా పొిందే అవకాశాలను 
పెించ్కోవాలనే ఆత్రుతతో, అనేక దేశాలు అనేక రకాల ఔషధాల 
కేట్యిింపులను తగ్గించాయి. ఇక ప్రపించ జనాభాలో కేవలిం 14 శాతిం 
మాత్మే ఉన్న సింపన్న దేశాలు ఇపపాటకే వచచే ఏడాది వరకు అిందుబాట్లోకి 
ర్నున్న 13 ప్రముఖ కింపెనీలు అభివృదిధి చస్న్న వా్యకి్సన్  డోసులోలీ సగానికి 
పైగా ముిందే ఆరడార్ చసనట్లీ జాన్్స హాప్్కన్్స బ్లీమెబుర్్గ సూ్కల్ ఆఫ్ పబ్లీక్ 
హెల్్ పరశోధకులు వెలలీడించారు. 
ఇక కరోనా కటటుడ కోసిం 100 శాతిం సామార్థయూిం గల వా్యకి్సన్  
అిందుబాట్లోకి వచచేనా.. దాని్న ప్రపించ జనాభా అిందరకి సరపోయే 
మొత్ింలో ఉతపాతి్ చసనపపాటకి 2022 వరకు ఐదొింతుల ప్రపించ జనాభాకి 
వా్యకి్సన్  అిందుబాట్లోకి ర్దని సటుడీ తెలిప్ింది. బీఎింజే మెడకల్  జర్నల్ లో 
ప్రచ్రించన ఈ నివేదిక నవింబర్  మధ్య వరకు లభిించన డాట్ ఆధారింగా 
రూపొిందిించారు. ఇపపాటకే ఈ దేశాలు 7.48బ్లియనలీ డోసులను రజర్్వ  
చసుకునా్నయని నివేదిక తెలిప్ింది. ఎిందుకింట ప్రసు్తిం అభివృదిధి చస్న్న 
వా్యకి్సన్ లను రిండు డోసులు తీసుకోవాలి్స ఉిండటింతో భారీగా వా్యకి్సన్ లను 
రజర్్వ  చసుకునా్నయి. ఇక 2021 చవర వరకు ప్రపించ వా్యప్ింగా 5.96 
బ్లియనలీ వా్యకి్సన్ లు ఉతపాతి్ కానునా్నయి.

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/


www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

మోహన్రాజాదర్శకత్ంలో..మోహన్రాజాదర్శకత్ంలో..

సనిమాల వేగాని్న పెించ్తునా్నరు అగ్ర కథానాయకుడు చరింజీవి. 
‘ఆచార్య’సట్్స పై ఉిండగానే తాజాగా మరో కొత్ సనిమాను 
మొదలుపెటటుబోతునా్నర్యన. చరింజీవి హీరోగా కొణిదెల ప్రొడక్షన్్స , 
ఎన్ .వి.ఆర్  సనిమా పతాకాలపై ఓ చత్ిం రూపొిందనున్నది. ఎనీ్వ 
ప్రసాద్  నిర్మాత. మలయాళ చత్ిం ‘లూసఫర్ ‘ ఆధారింగా తెరకెక్కనున్న 
ఈ చత్రానికి మోహన్ ర్జా(తమిళ చత్ిం ‘తని ఒరువన్ ‘ ఫేమ్ ) 
దర్శకత్విం వహిించబోతునా్నరు. జనవరలో సింక్ింతి తర్్వత ఈ 
సనిమా సట్్స పైకి ర్నున్నది. ఈ సిందర్ింగా చరింజీవి మాట్లీడుతూ 
‘సనిమా స్్కరిప్టు  ఫైనల్  అయి్యింది. రీమేక్  కథను తెలుగు నేటవిటీకి 
తగనట్లీగా అదు్తింగా దర్శకుడు మోహన్ ర్జా సదధిించశారు. 
సింక్ింతి తర్్వత షూటింగ్ ను మొదలుపెటటునునా్నిం. ఫిబ్రవర నుించ 
మారచే వరకు చత్రీకరణ జరుపనునా్నిం. నా చరకాల సే్నహితుడు ఎనీ్వ 
ప్రసాద్ తో ఈ సనిమా చయడిం ఆనిందింగా ఉింది’ అని తెలిప్రు. 
మోహన్ ర్జా మాట్లీడుతూ ‘చరింజీవి నటించన ‘హిటలీర్ ‘ సనిమాకు 
నేను అససటుింట్  డైరకటుర్ గా పనిచశా. ఆయన సనిమాకు దర్శకత్విం 
వహిించ అవకాశిం దక్కడిం పూర్వ జనమాసుకృతింగా భావిసు్నా్న’ అని 
చెప్పారు. ‘చరింజీవితో సనిమా చయబోతుిండటిం ఆనిందింగా ఉింది. 
మా అిందరకీ నచచేల్ట కథను మోహన్ ర్జా చక్కగా తీరచేదిదా్దరు. కొత్ 
ఉతా్సహింతో ఏ విషయింలో ర్జీ పడకుిండా భారీ బడ్జాట్ తో ఈ సనిమా 
చయనునా్నిం’ అని ఎనీ్వ ప్రసాద్  తెలిప్రు.

50 ఏళ్ల వెనక్కి వెళ్ళిన సాయిధరమ్ తేజ్
 ప్రతి హీరో కెరీరోలీ ఒక్కసార అయినా కాలింలో వెనకి్క ప్రయాణిించాలనుకుింట్డు. 
కొని్న దశాబా్దల వెనుకట కథలతో సనిమాలు చయాలనుకుింట్డు. విింటజ్ 
టచ్ ఉన్న కథలోలీ నటించడిం ఎవరనైనా ఎగ్జాట్ చసు్ింది. మెగా హీరోలోలీ 
ఆల్రెడీ చాల్టమింది ఆ టైపు కథలు చశారు. ప్రసు్తిం అలులీ అరుజాన్ అల్టింట 
కథతోనే ‘పుషపా’ చసు్నా్నడు. త్వరలోనే సాయిధరమ్ తేజ్ సైతిం ఈ ల్గ్ లోకి 
అడుగు పెటటుబోతునా్నడు. అతను 50 ఏళలీ వెనుకట నేపథ్యింతో ఓ సనిమా 
చయబోతునా్నడు. ఆ చత్రానికి దర్శకుడు కారీ్క్ దిండు. ఇతను అగ్ర దర్శకుడు 
సుకుమార్  శషు్యడు. సుకు్క ర్సన కథతోనే సాయిధరమ్ తేజ్ హీరోగా కారీ్క్ 
సనిమా చయబోతునా్నడు. ఈ సనిమా గురించ తాజాగా ఒక ఇింటరూ్వయూలో 
మాట్లీడాడు తేజు. ఇది 70వ దశకిం నేపథ్యింలో నడచ మిసటురీ థ్రిలలీర్ కథ అని 
చెప్పాడు. తన కెరీరోలీ ఇింతకుముిందెన్నడూ ఇల్టింట కథలో నటించలేదని.. ఇది 
తనకో వైవిధ్యమైన సనిమా అవుతుిందని తేజు తెలిప్డు. ప్రసు్తిం విడుదలకు 
సదధిింగా ఉన్న తేజు సనిమా ‘సలో బ్రతుకే స బెటర్’ను నిరమాించన బ్.వి.ఎస్.ఎన్.ప్రసాదే.. సుకుమార్ తో కలిస ఈ సనిమాను ప్రొడూ్యస్ 
చయనునా్నడట. త్వరలోనే ఈ సనిమా చత్రీకరణ మొదలు కానుింది. సుకుమార్ కథ.. పైగా 70వ దశకింలో సాగేది అింట.. ఇిందులో ఏద్ 
ఒక ప్రతే్యకత ఉింట్ిందనే భావిసు్నా్నరు. ఇది కాక తేజు.. దేవా కట్టు దర్శకత్వింలో ఓ సనిమా చసు్న్న సింగతి తెలిసిందే. భగవాన్, పుల్టలీర్వు 
నిరమాసు్న్న ఆ చత్ిం షూటింగ్ 60 శాతిం పూర్యినట్లీ తేజు వెలలీడించాడు. అది పొలిటకల్ డ్రామా అన్న సింగతి తెలిసిందే. ఇిందులో 
తేజు నిజాయితీ పరుడైన ఐఏఎస్ అధికార ప్త్ పోషిసు్నా్నడట. ‘ప్రసా్థనిం’తో అిందరనీ ఆశచేర్యపరచన దేవా.. ఆ తర్్వత అించనాలు 
అిందుకోలేకపోయాడు. ఈ సనిమాతో బౌన్్స బా్యక్ అవా్వలనే పట్టుదలతో ఉనా్నడు.

రౌడీ బేబీ షురూ..
సిందీప్  కిషన్  
కథానాయకుడగా 
జ.నాగేశ్వరరడ డా 
ద ర ్శ క త ్వ ిం లో 
న ట సు ్ న ్న 
తాజా చత్ిం 
‘రౌడీబేబీ’. ఈ 
సనిమా చత్రీకరణ 
బు ధ వా ర ిం 

ల్టింఛనింగా ప్రారింభమైింది. ముహూర్పు సని్నవేశానికి నిర్మాత 
ఎింవీవీ సత్యనార్యణ కాలీప్  కొటటుగా, సహ నిర్మాత జీవీ కెమెర్ 
స్వచాన్  చశారు. కోన వెింకట్  ముహూర్పు సని్నవేశానికి గౌరవ 
దర్శకత్విం వహిించారు. ర్జమిండ్రి ప్రలీమెింట్  సభు్యడు 
మరగాని భరత్ , పెిందుర్ ఎమెమాలే్య అదిప్ ర్జ్ , గాజువాక 
ఎమెమాలే్య నాగరడడా, గుడవాడ ఎమెమాలే్య అమర్ నాథ్  ముఖ్య 
అతిథులుగా విచచేశారు. కోన ఫిల్మా  కార్పారషన్ , ఎింవీవీ సనిమా 
పతాకాలపై కోన వెింకట్  సమరపాణలో ఎిం.వి.వి.సత్యనార్యణ 
ఈ చత్రాని్న నిరమాసు్నా్నరు. నేహా శెటటు హీరోయిన్ గా నటసు్న్న 
ఈ చత్ింలో జాతీయ అవార్డా  గ్రహీత బాబీ సింహ కీలక ప్త్లో 
నటసు్నా్నరు. ఈ సిందర్ింగా చత్ సమరపాకుడు కోన వెింకట్  
మాట్లీడుతూ, ‘నేను కామెడీ చత్రాలతో ఓ సాటుర్  రైటర్ గా 
ఎల్ట ఎదిగానో, అదే కామెడీని బేస్  చసుకుని ప్రేక్షకులను 
మరోసార నవి్వించడానికి రడీ అయా్యిం. అదు్తమైన కథతో 
రూపొిందనున్న ఈ చత్ిం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుింట్ింది’ 
అని అనా్నరు. ‘పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారింభమైన మా చత్ 
రగు్యలర్  చత్రీకరణని కూడా ఈరోజు నుిండే ప్రారింభిసు్నా్నిం. 
వైజాగ్  పరసర ప్రాింతాలోలీ సనిమాని సింగల్  షెడూ్యల్ లో పూర్ 
చయడానికి సనా్నహాలు చసు్నా్నిం. ఫిబ్రవర నెల్టఖరు వరకు 
చత్రీకరణ పూర్వుతుింది. వచచే ఏడాది సమమార్ లో సనిమాని 
ప్రేక్షకుల ముిందుకు తీసుకొసా్ిం’ అని నిర్మాతలు చెప్పారు.
ర్జేింద్రప్రసాద్ , హర్ష, వెనె్నలకిశోర్ , పోసాని కష్ణమురళి, షకలక శింకర్  
తదితరులు నటసు్న్న ఈ చత్రానికి దర్శకత్విం: జ.నాగేశ్వర్  రడడా, కథ: బాను, 
డైల్టగ్్స : నిందు, ఆర్టు : చనా్న, కెమెర్: సుజాత సదాధిర్్థ , సింగీతిం: చౌరసా్ ర్మ్ , 
సటుింట్్స : రయల్  సతీశ్ , ఎడటింగ్ : ఛోట్ కె.ప్రసాద్ , కాసూటుయూమ్్స : నీరజ్ కోన.
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ఆ పిలుపు నచ్చదు
శారీరక ఛాయను 
అనుసరించ ముదు్ద 
పేరులీ పెటటు ప్లవడిం 
తనకు నచచేదని 
అింట్ింది తమనా్న. 
అ భి మా ను ల ిం తా 
ఆ మె ను 
మిల్్కబ్్యటీ అని 
సింభోదిసు్ింట్రు. 
అయితే ఆ ప్లుపు 
తనకు సింతోషాని్న 
ఇవ్వదని చెబుతోింది 
తమనా్న. ఆమె 
మా ట్ లీ డు తూ 
‘ అ భి మా ను లు 
మించ ఉదే్దశింతోనే 
మిల్్క బ్్యటీ అని 
నను్న అింట్న్న 
ఆ ప్లుపులో 
నాకు ఆనిందిం 
ఉిండదు. శరీర 
వర్్ణని్న బటటు పేరులీ 
పెటటుడిం తపుపా అని 
నా అభిప్రాయిం. 

మనదేశింలో అిందమైన చరమాిం పటలీ అభిమానిం,వా్యమోహిం చాల్ట 
మిందిలో కనిప్స్ింది. కొని్నసారులీ ఇల్టింట పేరులీ, ముద్రలు ఆతమాన్్యనతకు, 
వర్ణవివక్షకు దారతీసా్యి. ప్రతిభాప్టవాలను అనుసరించ ముదు్ద పేరులీ 
పెడతే బాగుింట్ింది. అింతేకానీ చరమా రింగును ఉదే్దశసూ్ కాదు’ అని 
తెలిప్ింది. ఒకపుపాడు వెబ్ సరీస్ ల పటలీ అగ్రనాయకానాయికలోలీ చన్నచూపు 
ఉిండేదని, గత కొింతకాలింగా ఈ ధోరణిలో మారుపాలు వసు్నా్నయని 
తెలిప్ింది. భవిష్యతు్లో మించ వెబ్ సరీస్ లలో భాగమయే్యిందుకు ఆసకి్గా 
ఎదురుచూసు్నా్ననని చెప్పాింది. ప్రసు్తిం ‘లెవెింత్  అవర్ ‘ పేరుతో తమనా్న 
ఓ వెబ్ సరీస్  చస్ింది.

జీవితమే ఓ ఆట

ఆదిప్నిశెటటు, ఆకాింక్షసింగ్  జింటగా నటసు్న్న చత్ిం ‘కాలీప్ ‘. పృథ్్వ 
ఆదిత్య దర్శకుడు. ర్మాింజనేయులు జవా్వజ, ఎిం. ర్జశేఖర్ రడడా 
ఈ చత్రాని్న నిరమాసు్నా్నరు. చత్రీకరణ పూర్యిింది. దర్శకుడు 
మాట్లీడుతూ ‘క్రీడా నేపథ్య కథాింశింతో తెరకెకు్కతున్న చత్మిది. 
కెరీర్ తో ప్ట్ జీవితింలో ఎదురైన ఒడదుడుకులను ఓ ఆటగాడు ఎల్ట 
అధిగమిించాడన్నది ఆసకి్ని పించ్తుింది. ఆది ప్నిశెటటు ప్త్చత్ణ 
నవ్యరీతిలో సాగుతుింది. చెనె్్నలోని సేటుడయింలో చత్రీకరించన 
సని్నవేశాలు ఉత్కింఠను పించ్తాయి. 65 రోజులోలీ షూటింగ్ ను 
పూర్చశాిం. నిర్మాణనింతర కార్యక్రమాలి్న పూర్చస త్వరలో చత్రాని్న 
ప్రేక్షకుల ముిందుకు తీసుకొసా్ిం’ అని తెలిప్రు. కృష్ణకురుప్ , నాజర్ , 
ప్రకాష్ ర్జ్  ప్రధాన ప్త్లోలీ నటసు్న్న ఈ చత్రానికి సింగీతిం: 
ఇళయర్జా, సనిమాట్గ్రఫీ: ప్రవీణ్ కుమార్ .
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కొవిడ్  ఎఫెక్టు : 8కోట్ల ఉద్్గాల కోత 
ప్రపించ ఆర్థక వ్యవస్థపై కొవిడ్  తీవ్మైన ప్రభావిం చూప్ింది. ఆసయా-
పసఫిక్  ప్రాింతింలోనే దాదాపు 8 కోటలీ మిందికి ఉద్్యగాలు పోయాయని 
అింతర్జాతీయ లేబర్  ఆర్గనైజేషన్  పేర్్కింది. ‘’కొవిడ్ -19 ఈ ప్రాింతింలోని 
ఉద్్యగ మార్కట్ పై సమెమాటపోట్ వేసింది. చాల్ట దేశాలకు తకు్కవ సామాజక 
భద్రత, వ్యవసా్థపరమైన శకి్సామర్్థయూలు తకు్కవగా ఉనా్నయి. దీింతో వా్యప్ర 
సింస్థలకు చయూతనిచచేిందుకు, వర్కరులీ నిలదొకు్కకొనేిందుకు సాయిం 

చయడిం సాధ్యిం కాలేదు’’ అని ది ఇింటర్నషనల్  లేబర్  ఆర్గనైజేషన్  ఆసయా పసఫిక్  విభాగిం రీజనల్  డైరకటుర్  
చహకో అసడ మియాకవ పేర్్కనా్నరు.
గత ఏడాదితో పోలిసే్ ఆసయా-పసఫిక్  విభాగింలో ఉద్్యగాలు 4.2శాతిం తగా్గయి. మహిళలోలీ ఇది తరుగుదల 
4.6శాతిం ఉిండగా.. పురుషులోలీ 4శాతిం ఉిందని ఐఎల్ వో నివేదికలో పేర్్కింది. యువతలో ఎకు్కవగా 
పనిగింటలు, ఉద్్యగాలు ప్రభావితిం అయా్యయని తెలిప్ింది. ఉద్్యగాలు కోలోపాయిన వారలో యువత 
అత్యధికింగా ఉనా్నరు. ఇక కారమాకుల ఆదాయిం తొలి త్రైమాసకింలో 9.9శాతిం తగ్గింది. ఆ తర్్వత 3.4శాతింగా 
ఉింది. దక్షిణసయాలో సా్థనిక ఉద్్యగాలోలీ అసమానతలు ఎక్కవగా ఉనా్నయి. కొవిడ్  ముిందు పరస్థతితో పోలిసే్ 
దాదాపు 50 మిలియనలీ ఉద్్యగాలు ఇక్కడ ప్రభావితమైనట్టు తెలుస్ింది.

తిరుపతి లోక్ సభ పరిధిలో 
జనసేన కార్నిర్్హక కమిటీ...
తిరుపతి లోక్ సభ ఉప ఎని్నకల నేపథ్యింలో 
ప్రలీమెింట్ సా్థనిం పరధిలో ప్రీటుపరింగా శ్రేణులను 
సమాయత్పరచ... జనసేన ప్రీటు కార్యక్రమాల 
నిర్వహణకు సింబింధిించ కార్యనిర్్వహక కమిటీని 
ప్రీటు అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కల్ట్యణ్ గారు ఏర్పాట్ 
చశారు. ప్రలీమెింట్ సా్థనిం పరధిలో క్షేత్ సా్థయిలో 
ఉన్న పరస్థతులను ఎపపాటకపుపాడు అించనా వేసూ్ 
జనసేన విధానాలను ముిందుకు తీసుకువెళ్లీ 
విధింగా ఈ కమిటీ పని చసు్ింది. ఈ కమిటీలో 
ప్రీటుపరింగా క్రియాశీలకింగా ఉన్నవారని సభు్యలుగా 
నియమిించారు. 

 కార్యనిర్్వహక కమిటీ సభు్యలు
 డా.ప్.హరప్రసాద్, శ్రీ మనుక్ింత్ రడడా,
శ్రీ ర్ిందాస్ చౌదర, శ్రీ కిరణ్ ర్యల్,
శ్రీమతి వినుత, శ్రీ పొన్న యుగింధర్,
శ్రీ ఉయా్యల ప్రవీణ్, శ్రీ తీగల చింద్రశేఖర్, 

శ్రీ గూడూరు వెింకటశ్వరులీ, శ్రీ కింటపలిలీ ప్రసాద్

ఈ కమిటీ తిరుపతి ప్రలీమెింట్ పరధిలోని ఏడు 
అసింబీలీ సా్థనాలోలీ పర్యటనలు చపడుతుింది. క్షేత్ 
సా్థయిలో శ్రేణులను సమన్వయిం చసుకొింటూ ప్రీటు 
కార్యక్రమాలను నిర్వహిసా్రు. ఆయా నియోజకవర్్గలోలీ 
ఉన్న ప్రజా సమస్యలను, ర్జకీయ సింబింధిత 
విషయాలను క్రోడీకరించ ఎపపాటకపుపాడు ప్రీటు 
అధ్యక్షులకు నివేదికలు అిందచసా్రు.

కక్షసాధివంపులతో వైసీపీ నతల పాలన: పరిటాల సునీత
అనింతపురిం: వైసీపీ ప్రభుత్వింపై టీడీపీ మాజీ మింత్రి 
పరట్ల సునీత విమర్శలు గుప్పాించారు. టీడీపీ ర్ప్్డును 
ప్రగతి పథింలో నడప్సే్, కక్షసాధిింపులతో వైసీపీ నేతలు 
ప్లన సాగసు్నా్నరని పరట్ల సునీత మిండపడాడారు. ఎసీ్స, 
ఎసీటు, బీసీ, మైనారటీ కమూ్యనిటీ భవనాలను టీడీపీ నిరమాసే్.. 
వైసీపీ నేతలు విధ్వింసాలకు ప్లపాడుతునా్నరని పరట్ల 
సునీత ఆరోప్ించారు.
హింద్రీనీవా నీటతో నియోజకవర్గింలోని చెరువులు 
నిింప్మని సునీత చెప్పారు. అబదా్దలతో వైసీపీ గాలిలో 
మేడలు కడుతోిందని పరట్ల సునీత విమర్శించారు.

రక్తచరిత్ర చుట్టు తిరుగుతున్న అనవంత ర్జకీయవం..కాక పుట్టుసు్తన్న కొత్త రిజర్్యర్లకు శవంకుసాథాపన
అనింతపురిం జల్టలీ ర్జకీయిం మళ్లీ రక్చరత్ చ్టూటు తిరుగుతోింది. ప్త ఘటనలపై కొత్గా కాక రగుతోింది. 

ఇటీవల జల్టలీలో కొత్ రజర్్వయరలీకు శింకుసా్థపన 
సిందర్ింగా… రక్చరత్ను ప్రసా్విించారు ఎింపీ 
గోరింటలీ మాధవ్ . పరట్ల హయాింలో రక్ిం 
ఏరులై ప్రిందని, ఇపుపాడు నీళ్లీ ప్రుతునా్నయని 
కామెింట్్స  చశారు. ఈ వా్యఖ్యలే… గతింలో ఫ్్యక్షన్  
చరత్ను మళ్లీ తెరపైకి తెచాచేయి.
ఎింపీకి పరట్ల శ్రీర్మ్  కింటర్  ఇవ్వడిం… మళ్లీ 
మాధవ్  రయాక్టు  అవడిం ర్జకీయాని్న వేడ్కి్కించింది. 
ఇింకా ఎకు్కవ మాట్లీడతే ఆనాట వింద ఘటనలను 

చెబుతాననా్నరు ఎింపీ. ఇపుపాడు ఆయన వా్యఖ్యలను సమర్థసూ్… ర్ప్్డు ఎమెమాలే్య తోపుదుర్ ప్రకాష్ రడడా 
మాట్లీడటిం మరింత కాక రపుతోింది. రిండు రోజులోలీ ప్రెస్  మీట్  పెటటు పది రక్చరత్లను చెబుతాననా్నరు 
తోపుదుర్.
అనింతపురింలో ఇటీవల సీఎిం జగన్  రజర్్వయరలీకు భూమి పూజ చశారో లేద్.. ర్జకీయిం మరింత 
వేడ్కే్కల్ట విమర్శనాసా్రాలను విసురుచ్కుింట్నా్నరు. ఎింపీ గోరింటలీ మాధవ్ , పరట్ల తనయుడు శ్రీర్ిం 
మధ్య ఓ రింజ్ లో సవాళ్లీ నడుసు్నా్నయి. ఇల్ట నేతల మధ్య.. ఫ్్యక్షన్  సనిమా తలప్ించల్ట మాటలతూట్లు 
పేలుతుిండడిం అనింత ర్జకీయాని్న మరోసార హీటెకి్కస్ింది. రక్చరత్ రిండు ప్ర్టు లతో… ఫ్్యక్షన్  
ఏిం రింజ్ లో ఉింట్ింద్ చూప్ించ ప్రయత్నిం చశారు ర్ింగోప్ల్  వరమా. మర ఇపుపాడు ఎింపీ, ఎమెమాలే్య 
చెబుతామింట్న్న ఘటనలు ఇింకెని్న పరణమాలకు దారతీసా్యోనన్న టెన్షన్  నెలకొింది.

నిమ్మగడ్డ  రమేష్ పై  కేసునమోదు ..
ఏపీ ఎని్నకల కమిషనర్  
నిమమాగడడా రమేష్  కుమార్  
ర్ష్ట ప్రభుత్విం నుించ 
ఇింట అదె్ద అలవెను్స 
తీసుకుని హైదర్బాద్ లో 
ఉింటూ మోసిం 
చసు్నా్నరని ఆరోప్సూ్  
బెజవాడ పోల్సులకు 
ఫిర్్యదు చశాడు ఓ 
నా్యయవాది.. వెింటనే 

నిమమాగడడాపై కేసు నమోదు చస చర్యలు తీసుకోవాలని నా్యయవాది శ్రీనివాసర్వు 
కోర్డు. ఇక మరో పక్క ఆింధ్రప్రదేశ్ లో సా్థనిక సింస్థలకు సింబింధిించన ఎని్నకల 
వ్యవహార్నికి సింబింధిించన రగడ జరుగుతూనే ఉన్నది. కరోనా ల్టక్ డౌన్ తరువాత 
ఎని్నకలు నిర్వహిించాలని ర్ష్ట ఎని్నకల సింఘిం నిర్ణయిించన సింగతి తెలిసిందే. 
అని్న ప్రీటులతో సింప్రదిింపులు కూడా జరప్ింది. అయితే, ప్రభుత్విం మాత్ిం దీనిని 
వ్యతిరకిస్ింది. కరోనా ఉదృతి ఇింకా కొనసాగుతోిందని, ఈ సమయింలో ఎని్నకలు 
నిర్వహిించడిం సరకాదని ప్రభుత్విం అింట్ింది. ఎస్ఈస నిర్ణయాని్న వ్యతిరకిసూ్ 
హైకోరుటులో కేసును ఫైల్ చసన సింగతి తెలిసిందే. ఎని్నకల నిర్వహణపై సేటు 
ఇచచేిందుకు హైకోరుటు నిర్కరించింది. దీింతో సా్థనిక సింస్థల ఎని్నకల నిర్వహణకు 
ఎస్ఈస కమిషనర్ ప్రయతా్నలు మొదలుపెట్టురు. మొన్న ప్రభుత్వ ప్రధానకార్యదర్శ 
నీలిం సాహి్న కి లేఖ ర్శారు. ఎని్నకల కమిషనర్ లేఖపై ప్రభుత్వ ప్రధానకార్యదర్శ 
ఎల్ట సపాిందిసా్రో చూడాలి.

కోట్ మవందికి వా్కిసిన్.. ఏర్పాట్్ల చేసు్తన్న ఏపీ ప్రభుత్వం
ప్రపించాని్న ముపుపాతిపపాలు పెడుతున్న 
కరోనావైరస్ వా్యకి్సన్ అమెరకా, ఇింగాలీిండ్ వింట 
దేశాలోలీ అిందుబాట్లోకి వచచేింది. త్వరలో 
భారతదేశింలో కూడా ఈ వా్యకి్సన్ లభిించ 
అవకాశిం ఉింది. ఇల్టింట సమయింలో దాని్న 
ఎల్ట పింప్ణి చయాలో అనేది విషయింపై కొింత 
కాలిం క్రితిం భారత ప్రధాని నరింద్ర మోదీ 
వివిధ ర్ష్ట ముఖ్యమింత్రులతో సమావేశిం 
నిర్వహిించారు.

కోవిడ్-19 ( Covid-19) వా్యకి్సన్ పింప్ణికి సింబింధిించన ఏర్పాట్లీ చయాలని సూచించారు. ఈ 
మేరకు ఏప్ ముఖ్యమింత్రి జగన్ (YS Jagan) ఆదేశాల మేరకు అధికారులు సనా్నహాలు చసు్నా్నరు. 
ర్ష్టింలో ప్రభుత్విం వైరస్ ను నిలువరించ వా్యకి్సన్ ను పింప్ణి చయడానికి తేదీని కూడా ఫిక్్స చశారు. 
ఏపీలో వా్యకి్సనేషన్ ప్రక్రియ డసింబర్ 25, 2021 నుించ ప్రారింభిం అవుతుింది అని తెలిప్రు.
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ఆ హామీలన్నీ లిఖితపూర్వకంగా ఇవ్వండి:హైకోర్టు
హైదర్బాద్ : ధరణిలో ఆసు్ల వివర్ల 
నమోదు అింశింపై తెలింగాణ హైకోరుటులో 
విచారణ జరగింది. రజసే్రాషనలీ సాలీట్  
బుకిింగ్ , పీటీఐఎన్  కోసిం ఆధార్  
వివర్లు అడుగుతునా్నరింటూ 
ప్టషనరులీ ఉన్నత నా్యయసా్థనిం 
దృషిటుకి తీసుకెళ్లీరు. నా్యయసా్థనానికి 
గతింలో ఇచచేన హామీకి విరుదధిింగా 

ఆధార్  వివర్లు సేకరసు్నా్నరని తెలిప్రు. దీనిపై సపాిందిించన హైకోరుటు.. ఆధార్ , కులిం, 
కుట్ింబసభు్యల వివర్లు అడగబోమింటూ ర్ష్ట ప్రభుత్విం తరఫున అడ్్వకేట్  జనరల్ ఇచచేన 
హామీని గురు్ చసింది. ప్టషనరలీ అభ్యింతరిం నేపథ్యింలో ఆ హామీలనీ్న లిఖితపూర్వకింగా 
ఇవా్వలని ప్రభుతా్వని్న ఉన్నత నా్యయసా్థనిం ఆదేశించింది. ధరణితో ప్ట్ రజసే్రాషనలీ 
సమస్యలపై ర్ష్ట ప్రభుత్విం మింత్రివర్గ ఉప సింఘాని్న నియమిించిందని.. దీనిపై పూర్ 
వివర్లు సమరపాించిందుకు గడువు కావాలని ప్రభుత్వ తరఫు నా్యయవాది కోర్రు. దీింతో 
తదుపర విచారణను హైకోరుటు రపటకి వాయిదా వేసింది.

నేటి నుంచి అమలులోకి నాలా సవరణ చట్ుం
హైదర్బాద్ : నాల్ట సవరణ చటటుిం బుధవారిం నుించ అమలులోకి వచచేనట్లీ తెలింగాణ ప్రభుత్విం 
ప్రకటించింది. ఈ మేరకు నాల్ట చటటుిం అమలుకు రవెన్్యశాఖ ఉత్రు్వలు జారీ చసింది. భూ మారపాడ 
ఫీజును సైతిం ఖర్రు చసింది. జీహెచ్ ఎింసీ పరధిలో ప్రాథమిక భూమి విలువపై 2 శాతిం ఫీజు 
వసూలు చయనున్నట్లీ, ఇతర ప్రాింతాలోలీ ప్రాథమిక విలువపై 3 శాతిం ఫీజు వసూలు చయనున్నట్లీ 
రవెన్్యశాఖ పేర్్కింది.

24 గవంటలో్ల సపావందివంచకపోతే ఉద్మవం: బవండి
ప్తబసీ్లో ఆలయాల భూములను 
పరరక్షిించాలని డమాిండ్ 
హైదర్బాద్ : ప్తబసీ్లోని ఆలయాల 
భూముల పరరక్షణపై సీఎిం కేసీఆర్  
సపాిందిించాలని భాజప్ ర్ష్ట అధ్యక్షుడు 
బిండ సింజయ్  డమాిండ్  చశారు. వరింగల్  
గ్రామీణ జల్టలీకు చెిందిన పలువురు కాింగ్రెస్  
కార్యకర్లు ఆయన సమక్షింలో భాజప్లో 
చర్రు. ఈ సిందర్ింగా ఎమెమాలే్య 
ర్జాసింగ్ తో కలిస సింజయ్  మీడయాతో 
మాట్లీడారు. ప్తబసీ్లో కబాజాకు గురైన 
భూములను సా్వధీనిం చసుకుని దేవాదాయ 

శాఖకు అపపాగించాలని ఆయన డమాిండ్  చశారు. 24 గింటలోలీ ప్రభుత్విం సపాిందిించకపోతే భాజప్ 
చసే ఉద్యమానికి సీఎిం కేసీఆర బాధ్యత వహిించాలి్స ఉింట్ిందనా్నరు. పోసటుింగులు, అవారుడాలు, 
రవారుడాల కోసిం పోల్సులు భాజప్ కార్యకర్లను నిలువరసు్నా్నరని సింజయ్  ఆరోప్ించారు.
అనింతరిం ర్జాసివంగ్  మాట్లీడుతూ ప్తబసీ్లో కాళ్మాత అమమావార స్థల్టని్న కబాజా చసేిందుకు మజలీస్  
ప్రీటు ప్రయతి్నస్ిందని ఆరోప్ించారు. మూడుసారులీ కబాజా చసేిందుకు యతి్నసే్ భాజప్ కార్యకర్లు 
అడుడాకునా్నరని చెప్పారు. దేవాలయ భూమిని కాప్డేిందుకు వెళిలీన తమ ప్రీటు కార్యకర్లు, మహిళలను 
పోల్సులు కొట్టురని ర్జాసింగ్  ఆరోప్ించారు. ఫ్ిండీలీ పోల్సింగ్  అింట ఇదేనా? అని ప్రశ్నించారు.టీఆర్ ఎస్ లో సైలవంట్  వార్ .

సా్థనిక ఎమెమాలే్య డాకటుర్  మెతుకు ఆనింద్, జల్టలీ గ్రింథాలయ 
సింస్థ చైరమాన్  కొిండల్ రడడా మధ్య కొనసాగుతును్న గ్రూపు 
తగాదాలు మింత్రి సబ్తారడడా ముిందు మరోమారు 
బహిర్గతమయా్యయి. పటటుణింలోని లైబ్రరీ ఆవరణలో 
రూ.కోటతో నిరమాించనున్న రీడింగ్  భవన నిర్మాణ 
శింకుసా్థపనకు జల్టలీలోని నలుగురు ఎమెమాలే్యలు 
హాజరయా్యరు. అయితే సా్థనిక ఎమెమాలే్య ఆనింద్  వరీ్గయులు 
ఎవరూ ర్కపోవడిం చరచేనీయాింశింగా మారింది. కొింత 

కాలింగా మరపాలిలీ మిండలింలో ఎమెమాలే్య ఆనింద్, కొడింల్ రడడా వర్్గలు రిండుగా విడపోయారు. రిండు 
నెలల క్రితిం మరపాలిలీలో జరగన ఓ కార్యక్రమానికి హాజరైన మింత్రి ఎదుట కొింతమింది ప్రజాప్రతినిధులు 
వేదిక కిింద కూరుచేని ఎమెమాలే్య తీరుపై నిరసన చశారు.
దీింతో ఎమెమాలే్య, కొిండల్ రడడా వర్్గల మధ్య మరింత గా్యప్  పెరగింది. ఎమెమాలే్య ఆనింద్  ఎక్కడకి వెళిలీనా 
ఆయన వెన్నింట ఉిండే ది్వతీయశ్రేణి నాయకులెవరూ గ్రింథాలయిం వద్ద జరగన శింకుసా్థపనకు 
హాజరు కాలేదు. ఈ విషయాని్న ముిందే గ్రహిించన కొిండల్ రడడా తన సింత మిండలమైన మరపాలిలీ 
నుించ పెద్దఎతు్న అనుచరులను రప్పాించారు. సుమారు వింద తుఫ్న్  వాహనాలోలీ కార్యకర్లను 
తెప్పాించ్కుని కార్యక్రమాని్న జయప్రదిం చశారు. 

కేసీఆర్  ఇవంట్్ల ఉవండే లిఫ్టు.. డబుల్ బెడ్ రూమ్  ఇళ్లకు!
వనస్థలిపురింలో డబుల్  బెడ్ రూమ్  ఇళలీను 
తెలింగాణ పురప్లకశాఖ మింత్రి కేటీఆర్ 
బుధవారిం ప్రారింభిించారు. ఈ కార్యక్రమింలో 
విదా్యశాఖ మింత్రి సబ్తా ఇింద్రారడడా, మేయర్ 
బింతు ర్మోమాహన్ ప్ల్్గనా్నరు. ఈ సిందర్ింగా 
మింత్రి కేటీఆర్  మాట్లీడుతూ.. రూ.28 కోటలీతో3 
బాలీక్ లోలీ 324 డబుల్  బెడ్ రూమ్  ఇళ్లీ నిరమాించామని 
తెలిప్రు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇింట పరసర్లను 
శుభ్ింగా ఉించ్కోవాలని సూచించారు. అయిదేళలీ 

క్రితిం జై భవాని నగర్ లో గుడసలు ఉిండేవని, ఇక్కడున్న వార కోసిం ఆనాడు వెింటనే డబుల్ బెడ్ 
రూమ్ మింజూరు చశామనా్నరు. ముఖ్యమింత్రి ఇింట్లీ ఉిండే లిఫ్టు ఈ డబుల్ బెడ్ రూమ్  ఇళలీకు 
ఏర్పాట్ చశామని తెలిప్రు. పేదవార ఆతమాగౌరనికి ఈ డబుల్ బెడ్ రూమ్ లు ప్రతీక అని మింత్రి 
కేటీఆర్  పేర్్కనా్నరు. 40 నుించ 50 లక్షల విలువ చసే డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇిండలీను ఎక్కడ తకు్కవ 
కాకుిండా పేద ప్రజలకు తెలింగాణ ప్రభుత్విం ఇసు్ిందనా్నరు.డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇిండలీనీ్న ప్రైవేట్ 
గేటెడ్ కముమానిటీ ని తలప్సు్నా్నయి. ఉచతింగా ఇలులీ పొిందిన ప్రజలు పరసర్లను శుభ్ింగా 
ఉించ్కోవాలని విజ్ఞప్్ చసు్నా్నమని మింత్రి పేర్్కనా్నరు. 

ఓటుకు కోటులు  కేసు: ఉదయ్ సుంహ అరెస్ు
హైదర్బాద్ : ఏళ్లీగా నలుగుతున్న ఓట్కు కోట్లీ కేసులో బుధవారిం కీలక 
పరణమిం చోట్చసుకుింది. ఈ కేసులో ఏ-3 గా ఉన్న ఉదయ్ సింహను 
ఏసీబీ అధికారులు నేడు అరసుటు చశారు. ఇపపాటకే పలువురు నిిందితుల 
డశాచేర్జా ప్టీషనులీ కొటటువేసన ఏసీబీ ప్రతే్యక కోరుటు అభియోగాలపై విచారణ 
ప్రారింభిించింది. విచారణకు హాజరుకాని మరో నిిందితుడు ఉదయ్ సింహపై 
నాన్ బెయిలబుల్ వారింట్ జారీచసింది. నాన్  బెయిలబుల్  వారింట్ ను అమలు 

చసన ఏసీబీ అధికారులు ఆయను్న అరసుటు చశారు. ఏసీబీ కోరుటులో ఉదయ్ సింహను గురువారిం 
హాజరుపరచనునా్నరు. కాగా, ఈ కేసులో ఆడయో, వీడయో టపుల ఎఫ్ఎస్ఎల్ రపోరుటు కీలకిం 
కానుింది. నిిందితులపై నమోదైన అభియోగాలపై విచారణ ప్రారింభిం కావటింతో కీలక సూత్దారుల 
గుిండ్లోలీ రైళ్లీ పరుగడుతునా్నయి.

తెలుంగాణలో కొత్తగా 536 కరోనా కేసులు
హైదర్బాద్ : తెలింగాణ ర్ష్టింలో నిన్న ర్త్రి 
8గింటల వరకు 52,057 కరోనా నిర్్థరణ 
పరీక్షలు నిర్వహిించగా 536 ప్జటవ్  కేసులు 
నమోదయా్యయి. దీింతో మొత్ిం ఇపపాట వరకు 
నమోదైన కేసుల సింఖ్య 2,79,135కి చరింది. 
ఈమేరకు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ బులిటెన్  విడుదల 
చసింది. నిన్న కరోనాతో ముగు్గరు మృతి చెిందారు. 

దీింతో మృతుల సింఖ్య 1,502కి చరింది. కరోనాబార నుించ నిన్న 622 మింది కోలుకునా్నరు. 
దీింతో ఇపపాటవరకు కోలుకున్న బాధితుల సింఖ్య 2,70,450కి చరింది. ర్ష్టింలో ప్రసు్తిం 
7,183 యాకిటువ్  కేసులు ఉనా్నయని, వారలో 5,041 మింది హిం ఐసలేషన్ లో చకిత్స 
పొిందుతునా్నరని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ తెలిప్ింది. తెలింగాణలో ఇపపాట వరకు నిర్వహిించన 
కరోనా పరీక్షల సింఖ్య 62,57,745కి చరింది.
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BCCI సర్సభ్ సమావేశవం..
బ్ససఐ 89 వ వార్షక సర్వసభ్య సమావేశిం (ఎజఎిం) డసింబర్ 24 న అహమాదాబాద్ లో జరుగునుింది. 
ఎజఎిం మోటెర్లోని సర్్దర్ పటల్ సేటుడయింలో ఈ సమావేశిం జరుగుతుిందని బ్ససఐ కార్యదర్శ 
జై షా మింగళవారిం ర్ష్ట క్రీడా సింఘాలకు తెలియజేశారు. ఈ మీటింగ్ ముిందు డసింబర్ 22 న, 
సభు్యలిందరకీ కరోనా సింబింధిించన ఆరీటు-ప్సఆర్ పరీక్ష ఉింట్ిందని డసింబర్ 23 న ఫలితాలు 
వెలలీడైన తర్్వత సభు్యలను సమావేశానికి అనుమితిసా్రు.
ఇపపాటకే ఈ సమావేశానికి హాజరుకావాలి్సిందిగా అని్న ర్షా్రాల క్రికెట్ అససేషన్్స కు బీసీసీఐ 
సమాచారిం అిందిించింది. బీసీసీఐ వార్షక సర్వసభ్య సమావేశింలో (ఏజీఎిం) పలు కీలక నిర్ణయాలు 
తీసుకోనునా్నరు. ఐపీఎల్ లో రిండు కొత్ జట్లీ, ఐసీసీలో భారత ప్రతినిధుల ఎింప్క చయడిం.. అల్టగే 
ముగు్గరు జాతీయ సలకటురలీను ఫైనల్ చయడింపై సమావేశింలో చరచేించనునా్నరు. అని్నింట కింట 
ముఖ్యింగా ఐపీఎల్ లో రిండు కొత్ జటలీ అనుమతిపైనే ప్రధానింగా చరచే జరగనుింది. ఒకవేళ కొత్ 
జటలీకు అనుమతి లభిసే్ ఐపీఎల్ లో జటలీ సింఖ్య 10కి చరుకుింట్ింది. ఐపీఎల్ 2021లో ఈ రిండు 
కొత్ ఆరగ్రేటిం చయనునా్నయి.

నయా భారత్ కు నను ప్రతినిధిని: కోహ్్ల
నయా భారత్ కు తాను ప్రతినిధిని అని టీమిిండయా 
కెపెటున్ విర్ట్ కోహీలీ తెలిప్డు. తనకు ఎదురయే్య 
సవాళలీను ఎట్వింట భయిం లేకుిండా సీ్వకరించడానికి 
ఎలలీపుపాడూ సదధిింగా ఉింట్నని అనా్నడు. ఇటీవల 
విర్ట్ ను ఆసే్రాలియా మాజీ క్రికెటర్  గ్రెగ్  ఛాపెల్ 
కొనియాడన సింగతి తెలిసిందే. క్రికెట్ చరత్లోనే కోహీలీ 
అతు్యత్మ ఆసే్రాలియన్  కానీ ఆసే్రాలియన్  ఆటగాడని, 

సరకొత్ టీమ్ ఇిండయాకు ఉదాహరణ అని అనా్నడు. కాగా, గురువారిం నుించ ఆసే్రాలియాతో నాలుగు 
టెసుటుల సరీస్  ప్రారింభిం కానున్న నేపథ్యింలో వరుచేవల్ మీడయా సమావేశింలో తన దూకుడు గురించ 
కోహీలీని ప్రశ్నించగా ఇల్ట సపాిందిించాడు.
‘’నేనెపుపాడూ నాల్టనే ఉింట్. అదే నా శైలి, వ్యకి్త్విం. నేను నయా భారత్ కు ప్రతినిధిని. అిందుకే 
అల్టనే ఉింట్ను. ఆసే్రాలియనలీ మనస్త్వింతో సరపోలుచేకోను. భారత క్రికెట్ జట్టు ఆటగాళలీగా గొపపాగా 
పోర్డట్నికి ప్రారింభిించా. తొలి రోజు నుించ నా వ్యకి్త్విం ఇల్టనే ఉింది. ‘నయా భారత్ ‘ సవాళలీను 
ఎట్వింట భయిం లేకుిండా సీ్వకరసు్ింది. మా దారలో అడుడావచచే ఎల్టింట సవాళలీకైనా ఎదుర్్కనేిందుకు 
మేిం సదధిమే’’ అని కోహీలీ పేర్్కనా్నడు. కాగా, తొలి టెసుటు అనింతరిం ప్తృత్వ సలవులపై కోహీలీ 
స్వదేశానికి తిరగర్నున్న సింగతి తెలిసిందే. దీింతో చవర మూడు టెసుటులకు వైస్  కెపెటున్  అజింక్య 
రహానె కెపెటునీ్స బాధ్యతలు అిందుకోనునా్నడు. దీనిపై సపాిందిసూ్ తన గైర్హాజరీలో రహానె జట్టును గొపపాగా 
నడప్సా్డని ఆశాభావిం వ్యక్ిం చశాడు. ‘’మా మధ్య గత కొనే్నళ్లీగా ఎింతో సమన్వయిం ఉింది. 
బా్యటింగ్ లో ఎనో్న మించ భాగసా్వమా్యలు నెలకొల్టపాిం. నమమాకిం, సమన్వయిం, జట్టు అవసర్లను 
అర్థిం చసుకోవడింతో అదింతా సాధ్యమైింది. అతడు గత రిండు ప్రాకీటుస్  మా్యచ్ లోలీన్ జట్టును గొపపాగా 
నడప్ించాడు. అతడకి జట్టు బల్టబల్టలు తెలుసు. నా గైర్హాజరీలో అతడు కచచేతింగా ర్ణిసా్డు. 
వ్యకి్గతింగా, కెపెటున్ గా సతా్చాటడానికి ఇది అతడకి సరైన సమయిం’’ అని విర్ట్ వెలలీడించాడు.

టెసుటు ఛాింప్యన్ షిప్  పోటీ రసవత్రింగా 
మారింది. కరోనా కారణింగా పలు టెసుటు 
మా్యచ్ లు రద్దవ్వడింతో ఛాింప్యన్ షిప్ 
ఫైనల్ కు చర జటలీను ప్యిింటలీ ఆధారింగా 
కాకుిండా గలుపుశాతాని్న బటటు నిర్ణయిసా్మని 
ఐసీసీ ప్రకటించన సింగతి తెలిసిందే. ఇటీవల 
వెసటుిండీస్ తో జరగన సరీస్ ను న్్యజల్టిండ్  
కీలీన్ సీ్వప్ చయడింతో ఆ జట్టు భారత్ కు గటటు 
పోటీనిస్ింది. స్వదేశింలో ప్కిసా్థన్ తో జరగే 

టెసుటు సరీస్ లోన్ కివీస్  విజయిం సాధిసే్ 420 ప్యిింటలీతో ప్ట్ గలుపుశాతిం 70కి చరుతుింది. 
ప్రసు్తిం ఆసే్రాలియా (296 ప్యిింట్లీ, 82.22 %), భారత్ (360 ప్యిింట్లీ, 75%) తొలి రిండు 
సా్థనాలోలీ ఉనా్నయి.
కాగా, భారత్ టెసుటు ఛాింప్యన్  షిప్  ఫైనల్  రసులో ఉిండాలింట ఆసే్రాలియా, ఇింగాలీిండ్ తో జరగనున్న 
నాలుగు టెసుటుల సరీస్ లో అయిదు మా్యచ్ లు విజయిం సాధిించాలి లేదా నాలుగు విజయాలు, మూడు 
మా్యచ్ లు డ్రాగా ముగించాలి. ఫిబ్రవరలో స్వదేశింలోనే ఇింగాలీిండ్ తో టెసుటు సరీస్ కాబటటు భారత్  
కీలీన్ సీ్వప్  కూడా సాధిించవచ్చే. అయితే ఆసే్రాలియాతో టెసుటు సరీస్ టీమిిండయా ఎల్ట ముగసా్రనేది 
కీలకిం. అక్కడ ఘోరింగా ఓటమిప్లైతే గలుపుశాతింపై తీవ్ ప్రభావిం చూపుతుింది.

ఆసీస్ సరీస్ ను 2-2తో ముగించ, ఇింగాలీిండ్  సరీస్ ను 3-0తో గలిసే్ భారత్  విజయశాతిం 72.22కి 
చరుతుింది. అదే ఆసీస్  సరీస్  1-1తో, ఇింగాలీిండ్  సరీస్ 3-0తో ముగసే్ గలుపుశాతిం 70.83గా 
నమోదవుతుింది. ఒకవేళ ఆసీస్  చతిలో 1-3తో సరీస్ కోలోపాయి ఇింగాలీిండ్ ను కీలీన్ సీ్వప్ చసే్, అల్టగే 
ఆసీస్ పై 2-1తో విజయిం సాధిించ, ఇింగాలీిండ్ ను 2-0తో ఓడించనా... కోహీలీసేన విజయశాతిం 
70.83 శాతింగా ఉింట్ింది. అపుపాడు కివీస్  భారత్ ను దాట పరస్థతి ఉిండదు.
కానీ కింగారూల చతిలో భారత్  0-3తో ఓటమిప్లై, ఇింగాలీిండ్ పై 4-0తో గలిసే్ గలుపుశాతిం 
68.06గా మారుతుింది. ఒకవేళ ఆసీస్  చతిలో 1-2తో ఓటమిప్లై, ఇింగాలీిండ్ పై 3-0తో 
గలిసే్ విజయశాతిం 69.44గా నమోదవుతుింది. ఈ సిందర్్లోలీ ప్యిింటలీ పటటుకలో భారత్ పై 
న్్యజల్టిండ్  (ప్క్ పై కివీస్  గలిసే్) పైచయి సాధిసు్ింది.

ఫైనల్  రేసులో టీమివండియా ఉవండాలవంటే!

రహానె తెలివైనోడు : సచిన్ 
ముింబై: అజింకా్య రహానె బుదిధిశాలి అని దిగ్గజిం సచన్  
టెిండూల్కర్  కొనియాడాడు. కోహీలీ గైర్హాజరీలో అతడు జట్టును 
అదు్తింగా నడపగలడని అనా్నడు. విర్ట్ కు, రహానెకు తేడా 
ఉింట్ిందని చెప్పాడు. ‘రహానె ఎింతో తెలివైన వాడు. స్థరింగా 
ఆలోచించ మనస్త్విం అతడది. రహానెలో దూకుడు ఉనా్న 
అది నియింత్ణలో ఉింట్ింది. ఎింతో కషిటుించ ఆటగాడ’ని 
సపార్టుస్  ట్డే యూటూ్యబ్  చానెల్ తో సచన్  చెప్పాడు. రోహిత్  
శరమా, విర్ట్  కోహీలీ గైర్హాజరీలోన్ టెస్టు  సరీస్  నెగ్గగల ప్రతిభ, 

నైపుణ్యిం భారత బా్యటింగ్ కు ఉిందని టెిండూల్కర్  అనా్నడు. ‘మన బా్యటింగ్ లో ఎింతో డ్ప్్  ఉింది. జట్టు 
కోసిం ప్రతి ఒక్కరూ తమతమ బాధ్యతలను నిర్వర్ించాల’ని చెప్పాడు.

కేరళ క్రికెట్ జట్టులో శ్రీశావంత్
టీమిిండయా వివాదాసపాద పేస్ బౌలర్ శ్రీశాింత్  
మరోసార బింతితో బరలోకి దిగేిందుకు 
సదధిమవుతునా్నడు. ఐపీఎల్  సాపాట్  ఫికి్సింగ్  
ఆరోపణలతో BCCI విధిించన నిషేధపు గడువు 
ఈ ఏడాది సపెటుింబర్ తో ముగసింది. ప్రసు్తిం 
శ్రీశాింత్ పై ఉన్న నిషేధిం తొలిగపోవడింతో 
ముసా్క్  అల్ ట్రీ్నలో ఆడనునా్నడు. టీ20లోలీ 
ఆడేిందుకు ప్రాకీటుస్  చసు్న్న శ్రీశాింత్ కు కేరళ 
జట్టు ప్రాబబుల్  జాబ్తాలో చోట్ దకి్కింది.

2007 టీ20, 2011వనేడా ప్రపించకప్  విజేత జట్టులో శ్రీశాింత్  సభు్యడగా ఉనా్నడు. భారత్  తరఫున 
కేరళకు చెిందిన సీపాడ్ సటుర్  2011లో చవరసార ఆడాడు. అయితే శ్రీశాింత్  ప్రధానింగా IPLపై దృషిటు 
సారించాడు. ఐపీఎల్  14వ సీజన్  కోసిం వచచే ఏడాది ఫిబ్రవరలో వేలిం నిర్వహిించనునా్నరని 
సమాచారిం. ఈ క్రమింలో దేశవాళ్ టీ20 ట్రీ్నలో ర్ణిించడిం దా్వర్ IPLలోకి రీ ఎింట్రీ ఇవా్వలని 
శ్రీశాింత్  అనుకుింట్నా్నడు. ముసా్క్  అల్ టీ20 ట్రీ్నలో సతా్ చాటన ఆటగాళలీకు IPL వేలింలో 
డమాిండ్  ఉింట్ింది. జనవర 10 నుించ 31వరకు నిర్వహిించ ఈ ట్రీ్న 6 ర్షా్రాలోలీ బయోసకూ్యర్  
వాతావరణింలో నిర్వహిించనునా్నరు.

టీటీ చవంప్సి  శ్రీజ, సే్నహిత్ 
ఆనింద్ నగర్  వెలేఫేర్ , సపార్టుస్  అససయేషన్  వేదికగా 
జరగన తెలింగాణ ఏడో టీటీ చాింప్యన్ షిప్ లో ఆకుల శ్రీజ, 
ఎస్ ఎఫ్ ఆర్  సే్నహిత్  విజేతలుగా నిలిచారు. పోటీలకు ఆఖర 
రోజైన బుధవారిం జరగన పురుషుల, మహిళల తుది పోరులో 
సే్నహిత్ , శ్రీజ తమ ప్రత్యరు్థలపై విజయాలు సాధిించ టైటళ్లీ 
కైవసిం చసుకునా్నరు. విజేతలకు తెలింగాణ టబుల్  టెని్నస్  
అససయేషన్  ప్రతినిధులు ట్రోఫీలు అిందజేశారు. పురుషుల 

విభాగింలో సే్నహిత్ , అమన్  బలుగు, మహమమాద్  అల్ ట్ప్ -3లో నిలిచారు. మహిళల కేటగరీలో ఆకుల 
శ్రీజ, వరుణి జైసా్వల్ , భవిత మొదట మూడు సా్థనాలు దకి్కించ్కునా్నరు.
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