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ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గిద్దాం.. టాయ్ ఇాండస్ట్రీకి ప్రధాన్ విజ్ఞప్తి
న్యూఢిల్లీ: ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లో టాయ్ మేకింగ్ మ్యూనుఫ్యూక్చరింగ్ 
సెక్టార్  కీలక పాత్ర పోషించాలని ప్రధాని మోడీ కోరారు. 
ఇిండియా టాయ్ ఫెయిర్ 2021 క్రయూక్రమ్నిని వీడియో 
క్న్ఫరెని్సింగ్ ద్వారా మోడీ ప్రారింభించారు. ఈ సిందర్భింగా 
ఆయన మ్టాలీడుతూ.. టాయ్ మేకింగ్ లో పునరవానియోగించే 
మెటీరయల్ ను వాడాలన్నిరు. అలాగే పాలీస్టాక్ ను తక్కువ 
మోతాదులో ఉపయోగించాలని సూచించారు.
‘భారత జీవన విధానింలో పునరవానియోగత వస్తువులను వాడటిం 
ఓ భాగిం. టాయ్్స కూడా దీనిక అద్ిం పడతాయి. టాయ్ 
మేకింగ్ లో రీసైకల్, ఎకో ఫ్ిండీలీ మెటీరయల్ ను వాడుతిండటిం 

శుభపరణామిం. ముఖయూింగా వీటిలోలీ వాడుతనని రింగులు సహజస్ద్ధమైనవి, స్రక్షితమైనవి క్వడిం విశేషిం. ఇలాగే 
ప్రకృతిక హాని కలిగించక్ిండా మించ న్ణయూతతో టాయ్్స ను రూపిందించాలని టాయ్ ఇిండస్ట్రీని కోరుతన్ని. 
పాలీస్టాక్ ను తక్కువగా వాడుతూ, మళ్లీ వినియోగించగలిగే మెటీరయల్ ను యూజ్ చేస్తు ఇింక్ బాగుింటింద’ అని 
మోడీ చెపాపారు.

ప్రధాన్ మోదీ ఎవరికి ప్రయోజనకారి ? ప్రజలకు కాదనని కాాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ
ప్రధాని మోదీ ప్రయోజనక్రా క్రా అనని విషయింముఖయూిం క్దని, ఆయన ఎవరక ప్రయోజనక్ర అననిద 
ముఖయూమని క్ింగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాింధీ అన్నిరు. ఆయన ఇద్రక మ్త్రిం చాలా ‘పనిక వస్తురని’ అింటూ ఈ 
సిందర్భింగా రాహుల్ మళ్ళీ ‘హమ్ దోనో, హమ్రే దో’ అనే తన ‘స్లీగన్’ ని ప్రస్తువిించారు. తమ ఆస్తులు, సింపదను 
వినియోగించుకోవడానిక ఇద్రు ఆయనను ఉపయోగించుక్ింటన్నిరని రాహుల్ పేర్కున్నిరు. తమిళన్డులోని 
తూతతుక్డిలో శనివారిం జరగన ఓ సభలో మ్టాలీడిన ఆయన.. క్రోనీ కేపిటలిస్టాలక్ మోదీ, హోమ్ మింత్రి అమిత్ 
షా స్యపడుతన్నిరని ఆరోపిించారు. దేశింలో వయూవస్య రింగానిని ఈ ఇద్రూ నడిపిస్తున్నిరని, మరో ఇద్రు 
బడా పారశ్రామికవేతతులక్ సహాయపడుతన్నిరని ఆయన ఇదవరలో కూడా ఆరోపిించారు. చైన్ అింటే మోదీ 
భయపడుతన్నిరని, లడఖ్ లో ఆక్రమణక్ ఆ దేశానిక దోహదపడాడారని రాహుల్ అన్నిరు. 2017 లో అరుణాచల్ 
ప్రదేశ్ లోని డోక్లీమ్ వద్ ఏిం చేశారో, అదే ఇకకుడ కూడా టెస్టా చేయాలని ఆ దేశానిని కోరారని రాహుల్ వయూింగయూింగా 
వాయూఖ్యూనిించారు.
చైన్ వారు మన దేశింలోని కొనిని ప్రాింతాలను ఆక్రమిించుక్నని విషయిం నిజమేనని, మొదట వారు డోక్లీమ్ లో 
పరీక్షిించారని, ఆ తరువాత లడాఖ్ పై పడాడారని ఆయన అన్నిరు. అసలు ఇిండియాక్ ఎవరూ రాలేదని, చొరబాటలీ 
జరగలేదని మోదీ మొటటామొదటే వాయూఖ్యూనిించ ఆ దేశానిని వెనకేస్కొచా్చరని, చైన్ అింటే ఆయన భయపడుతారని 
రాహుల్ పేర్కున్నిరు. తామింటే భారత ప్రధాని భయపడుతన్నిరని చైన్క్ తెలుస్నన్నిరు. లడాఖ్ లోని 
డెపా్సింగ్ ప్రాింతిం కీలకమైనదని, ఈ ప్రభుతవా హయాింలో అద మనక్ చైనీయుల అధీనిం నుించ తిరగ రాదని 
ఆయన అన్నిరు. దీనిపై మొదటినుించీ చైన్ కనుని వేస్ిందని, ఇద చాలా డింజరస్ ట్ిండ్ అని పేర్కున్నిరు.ఈ 

ప్రాింతానిని ఇిండియా కోలోపావడిం ఖ్యమన్నిరు. ఈ ప్రధాని బలహీనతను 
చైన్ ‘గురతుించిందని’ రాహుల్ సెటైర్ వేశారు. తమిళన్డులో జరగనునని 
ఎనినికలను పురసకురించుక్ని రాహుల్ తన మూడు రోజుల పరయూటనను 
తూతతుక్డిలో ప్రారింభించారు. ఇకకుడి ఓ క్లేజీలో లాయరలీను ఉదే్శించ 
ఆయన ప్రసింగించారు.

అభివృద్ధికి ప్రతిఫలాం ఇదేనా
దల్లీ: దేశవాయూపతుింగా పరయూటనలు చేస్తునని ప్రధాని మోదీక 20 కలోమీటరలీ దూరింలో 
ఉనని రైతలను కలిస్ిందుక్ సమయమేలేద్..? అని క్ింగ్రెస్  న్యక్డు పి.చదింబరిం 
ప్రశనిించారు. గత మూడు నెలలుగా దేశ రాజధాని సరహదు్లోలీ రైతలు చేస్తునని ఉదయూమింపై 
ప్రభుతవాిం తీరును విమరశిసూతు ఆయన శనివారిం వరుస టీవాటలీ చేశారు. ‘’దేశిం మ్ిందయూింలో 
మునిగ ఉననిపుపాడు కూడా వయూవస్యరింగిం 3.9శాతిం వృద్ధని నమోదు చేస్ింద. క్నీ, 
రైతలక్ దకకున ప్రతిఫలిం ఏింటింటే.. ప్రభుతవాిం వారని శత్రువులుగా చూడటిం.’’ అని 
ఆయన టీవాట్  చేశారు. కేరళ, అస్ిం రాషా్రీలక్ వెళలీిందుక్ ప్రధానిక సమయిం ఉింద. క్నీ, 
రైతలను కలిస్ిందుక్ 20 కలోమీటరులీ ప్రయాణించేిందుక్ సమయిం లేదని చదింబరిం 
అన్నిరు.
‘’ ఈ న్తన వయూవస్య చటాటాలు రైతల ఆద్యానిని రెటిటాింపు చేస్తుయని, కనీస మద్ధత 
ధర (ఎింఎస్ పీ) అిందరకీ దక్కుతిందని కేింద్ిం చెబుతోింద. క్నీ, నిజానిక దేశింలోని 
6శాతిం ప్రజలక్ మ్త్రమే ఎింఎస్ పీ అిందుతోింద.’’ 
అని మరో టీవాట్ లో పేర్కున్నిరు. రైతల ఉదయూమ్నిక 
తమ మద్త ఎపుపాడూ ఉింటిందని క్ింగ్రెస్  పారీటా 
గతింలోనే ప్రకటిించింద. క్ింగ్రెస్  పారీటా ప్రధాన క్రయూదరశి 
ప్రియాింక్ గాింధీ రైతలక్ మద్తగా పలు సమ్వేశాలు 
నిరవాహిస్తున్నిరు. మరోవైపు కేింద్ిం ప్రతిపాదనక్ రైతలు 
అింగీకరస్తు వారతో చర్చలు జరపేిందుక్ ఇపపాటికీ 
స్ద్ధింగానే ఉననిటలీ కేింద్ వయూవస్య శాఖ మింత్రి 
నరేింద్స్ింగ్  తోమర్  తెలిపారు.

భారత్ కు బాకీపడ్డ అమెరికా!
వాషింగటాన్: అమెరక్ అపుపాలు అింతకింతకూ పెరగపోతన్నియట. అగ్రరాజయూిం అమెరక్ భారత్ క్ ఏకింగా 
216బిలియన్ డాలరలీ (ఇిండియన్ కరెనీ్సలో స్మ్రు రూ.15లక్షల కోటలీ)ను రుణపడి ఉిందట. ఇదేదో గాలి 
వారతు క్దు. సవాయింగా ఆ దేశ చటటాసభల సభుయూడ ఈ విషయానిని ప్రకటిించారు. అమెరక్ అపుపాల ఊబిలో 
కూరుక్పోతోిందని ఆిందోళన వయూకతుిం చేశారు. వివరాలోలీక వెళితే.. కరోన్ వైరస్ అమెరక్పై పింజా విసరడింతో 
ఆ దేశ ఆరథిక వయూవసథి అతలాక్తలమైన విషయిం తెలిస్ిందే. ఈ క్రమింలో దేశ ఆరథిక వయూవసథిను తిరగ గాడిలో 
పెటేటాిందుక్ అగ్రరాజయూ అధినేత జో బైడెన్ 1.9 ట్రిలియన్ డాలరలీ భారీ ఉదీ్పన పాయూకేజీని ప్రకటిించారు. క్గా.. ఈ 
ఉదీ్పన పాయూకేజీపై చటటాసభల సభుయూలు ప్రస్తుతిం చర్చస్తున్నిరు.
ఈ సిందర్భింగా దగువ సభ(ప్రతినిధుల సభ) సభుయూడు అలెక్్స మూనీ.. అగ్రరాజయూిం అపుపాల చటాటా విపాపారు. 
2020 న్టిక అమెరక్ జాతీయ అపుపాలు 23.4 ట్రిలియన్ డాలరులీ ఉననిటటా పేర్కున్నిరు. దీని ప్రక్రిం దేశింలోని 
ఒకొకుకకురపై సగటన 72,309 డాలరలీ అపుపా ఉననిటటా ఆయన వివరించారు. క్గా.. ప్రస్తుతిం అమెరక్ అపుపాలు 
ప్రస్తుతిం 29 ట్రిలియన్ డాలరలీక్ చేరనటటా తెలిపారు. చైన్, జపాన్ దేశాలక్ ట్రిలియన్ డాలరలీపైన బాకీ 
పడిిందన్నిరు. అింతేక్క్ిండా.. భారత్ క్ 216 బిలియన్ డాలరలీను రుణపడి ఉిందని అలెక్్స మూనీ వెలలీడిించారు. 
1.9ట్రిలియన్ డాలరలీ ఉదీ్పన పాయూకేజీని ఆమోదించే ముిందు.. దేశ అపుపాలను దృషటాలో పెటటాకోవాలని ఆయన 
సూచించారు.

‘మహా’ విజృాంభణ.. నాలుగో రోజూ 8వేలు దటాయ్ !
ముింబయి: మహారాష్ట్రలో కరోన్ వైరస్  మళ్లీ విజృింభస్తుింద. 
దేశింలో తగగినటేటా కనిపిించన ఈ జితతులమ్ర వైరస్  మళ్లీ 
వణకస్తుింద. మహారాష్ట్రలో వరుసగా న్లుగో రోజూ 8వేలక్ 
పైగా కొతతు కేస్లు నమోదయాయూయి. గడిచన 24 గింటలోలీ 
మహారాష్ట్రలో 8,6,23 కొతతు కేస్లు బయటపడటింతో మొతతుిం 
21,46,777 పాజిటివ్  కేస్లు నమోదైనటటా అధిక్రులు 
వెలలీడిించారు. కొతతుగా 51 మరణాలు నమోదవవాడింతో మొతతుిం మరణాల సింఖయూ 52,092క 
పెరగింద. 
ఒకకు ముింబయి నగరింలోనే కొతతుగా 987 కేస్లు నమోదవవాగా.. నలుగురు మరణించారు. 
దేశింలో అతయూధిక పాజిటివ్  కేస్లు మహారాష్ట్రలోనే ఉిండగా.. ఆ తరావాత స్థినింలో కేరళ 
కొనస్గుతోింద. తాజాగా నమోదైన కేస్లోలీ 40శాతిం కేస్లు (3401 కొతతు కేస్లు) ముింబయి, 
పుణె, న్గ్ పూర్ , అమరావతి నగరాలోలీనే రావడిం కలవరపెడుతోింద. మరోవైపు, గడిచన 24 
గింటలోలీ 3,648 మింద కోలుకోవడింతో ఇపపాటివరక్ డిశా్చరజి అయిన మొతతుిం రోగుల సింఖయూ 
20,20,951గా ఉింద. ప్రస్తుతిం మహారాష్ట్రలో 72,530 యాకటావ్  కేస్లు ఉన్నియి.

ఉగ్రవాద న్రోధక చర్యలకు అద్ అడ్్డ కాదు
ఉధింపూర్ : భారత్ -పాక్  మధయూ ఉనని క్లుపాల 
విరమణ ఒపపాిందిం క్రణింగా ఉగ్రవాద నిరోధక 
చరయూలక్ ఎటవింటి ఆటకిం ఉిండబోదని ఆరీ్మ 
ఉతతుర లెఫ్టానెింట్  జనరల్  వైకే జోష తెలిపారు. 
జమూ్మకశ్్మర్ , లద్్ఖ్ ప్రాింతాలోలీని భద్తను 
పరయూవేక్షిించే న్ర్తు  కమ్ిండ్ లో శనివారిం జరగన ఓ 
సమ్వేశింలో ఆయన ప్రసింగించారు. ‘’తాజాగా 
భారత్ , పాకస్థిన్  డైరకటార్  జనరల్  ఆఫ్  మిలిటరీ 
ఆపరేషన్్స విభాగాలు నియింత్రణ రేఖ వెింబడి 

క్లుపాల విరమణ ఒపపాింద్నిని ప్రకటిించాయి. ఈ క్లుపాల విరమణ ఒపపాిందిం తీవ్రవాద నిరోధక 
చరయూలపై ఎటవింటి ప్రభావానిని చూపదని భరోస్నిస్తున్నిను’’ అని జనరల్  వైకే జోష తెలిపారు.
భారత ఆరీ్మ పరుగు దేశాలపై (పాకస్థిన్ , చైన్ పేరలీను ప్రస్తువిించక్ిండా) తన ఆధిక్యూనిని 
ప్రదరశిించ సరహదు్లోలీ శాింతిని నెలకొలుపాతిందని ఆయన పేర్కున్నిరు. పరుగునునని శత్రు 
దేశాలు అవాింతరాలను వాయూపితు చేయడానిక చేస్తునని ప్రయతానిలను న్ర్తు  కమ్ిండ్  ఎపపాటికపుపాడు 
తిపిపా కొడుతిందన్నిరు. మన దేశానిక చెడు తలపెటాటాలని ఎవరు ప్రయతినిించన్ సైనయూిం గటిటా 
సమ్ధానమిచ్చిందని తెలిపారు. కశ్్మర్ లో ప్రస్తుతిం శాింతియుత వాతావరణిం నెలకొిందని, 
ఉగ్రవాద క్రయూకలాపాలు చాలా వరక్ తగాగియని ఆయన పేర్కున్నిరు.
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ఓటీటీలోనూ సత్తి చాటుతునని ‘క్రాక్ ’!ఓటీటీలోనూ సత్తి చాటుతునని ‘క్రాక్ ’!
మ్స్  మహారాజా 
రవితేజక్ పూరవావైభవిం 
తీస్క్వచ్చన మూవీ 
‘క్రాక్ ’. గోపీచింద్  
మలినేని- రవితేజ 
క్ింబోలో రూపిందన 
ఈ హాయూట్రిక్  స్నిమ్ బాలీక్  
బసటార్ గా నిలిచింద. వసూళలీ 
వర్ిం క్రపిించింద. ఇక 
సింక్రాింతి క్నుకగా విడుదలై అభమ్నులతో పాట స్నీ ప్రముఖుల 
ప్రశింసలు అిందుక్నని ‘క్రాక్ ’ ఇపుపాడు ఓటీటీలోన్ సతాతు చాటతోింద. 
తెలుగు వార ఓటీటీ పాలీట్ ఫ్ిం ఆహాలో ఈ స్నిమ్ ఫ్బ్రవర 5 నుించ ఈ 
స్నిమ్ స్ట్రీమ్  అవుతనని సింగతి తెలిస్ిందే.
ఈ క్రమింలో శుక్రవారిం న్టిక 250 మిలియన్  నిమిషాల వ్యూయర్  షప్  
స్ధిించ ‘ఆహా’ పాత రక్రుడాలను బద్లుగొటాటాడు పోతరాజు వీరశింకర్ . ఈ 
విషయానిని ఆహా టీిం అధిక్రకింగా వెలలీడిించింద. బాలీక్ బసటార్  కింటిన్యూస్  
అింటూ ఇపపాటివరక్ 25 కోటలీ నిమిషాల పాట స్ట్రీమ్  అయియూిందింటూ 
హర్ిం వయూకతుిం చేస్ింద. ఇక అింతక్ముిందు ఆహాలో హైయ్్సస్టా  వ్యూస్  
రక్రుడా కలర్  ఫొటో స్నిమ్ పేరట ఉిండద. ఏదేమైన్ బాక్్సఫీస్  వద్ భారీ 
వసూళ్లీ స్ధిించన క్రాక్  ఓటీటీలోన్ రక్రుడాల వేట కొనస్గస్తుిందింటూ 
రవితేజ ఫ్యూన్్స  సింబరపడుతన్నిరు.

స్టిర్ హీరో మూవీస్ .. రెజీనా కామెాంట్స్ 
హైదరాబాద్ : ‘ఎస్ ఎింఎస్  (శవ మనస్లో శ్రుతి)’ చత్రింతో కథాన్యికగా తెలుగు తెరక్ పరచయమైన చెనె్ని 
చననిద రెజీన్. మొదటి చత్రింతో ప్రేక్షక్లక్ చేరువైన ఆమె టాల్వుడ్ తోపాట పలు దక్షిణాద స్నిమ్లోలీ నటిించ 
మించ గురతుింపు తెచు్చక్న్నిరు. కేవలిం హీరోయిన్ గానే క్క్ిండా విభననిమైన పాత్రలోలీ మెపిపాస్తున్నిరు. ఈ 
క్రమింలోనే విశాల్  కథాన్యక్డిగా నటిించన ‘చక్ర’లో ఆమె నెగెటివ్  షేడ్్స  ఉనని పాత్రలో కనిపిించ మెపిపాించారు.
క్గా, ఈ స్నిమ్ ప్రమోషన్ లో భాగింగా ఇింటరూవాయూలో పాల్గినని రెజీన్ తన కెరీర్ క్ సింబింధిించ కొనిని ఆసకతుకర 
విషయాలు బయటపెటాటారు. ‘ఒక నటిగా కేవలిం ఒకే తరహా పాత్రలక్ పరమితిం క్వడిం న్క్ ఇషటాిం లేదు. 
అిందుకే విభనని కథాచత్రాలోలీ నటిించాలని ఆశస్తున్నిను. అిందులో భాగింగానే ‘ఎవరు’, ‘అ!’, ఇపుపాడు ‘చక్ర’ 
చత్రాలోలీ భాగమయాయూను. స్ధారణింగా ఏదైన్ కథను ఎింపిక చేస్క్ననిపుపాడు.. అిందులో కథ ఏింటి? న్ పాత్ర 
ఎలాింటి?అద ప్రజలిని ఎింతవరకూ ప్రేరేపిస్తుింద? అనే అింశాలను పరగణనలోక తీస్క్ింటాను. అలాగే పాత్రక్ 
అనుగుణింగా శారీరకింగా, మ్నస్కింగా ననుని నేను పూరతుగా మ్రు్చక్ింటాను. కెరీర్  ప్రారింభమైన కొతతులో 
ర్మ్ింటిక్ , ప్రేమకథా చత్రాలోలీ నటిించాలనుక్న్నిను. క్నీ ఇపుపాడు క్రైమ్ , థ్రిలలీర్  కథాింశాలపై ఆసకతు పెరగింద.’’
అనింతరిం రెజీన్ స్టార్ హీరో చత్రాలోలీ నటిించకపోవడిం గురించ సపాిందసూతు.. ‘ఇపపాటివరకూ ఎింతో మింద యువ 
కథాన్యక్లతో స్కురీన్  పించుక్న్నిను. అయితే, అగ్రహీరోల స్నిమ్లోలీ ఎిందుక్ నటిించడిం లేదని ఇపపాటికే 
న్ స్నిహితలు, క్టింబసభుయూలు, పరశ్రమలోని వారు, అభమ్నులు.. ఇలా ఎింతో మింద ననుని ప్రశనిించారు. 
క్నీ ఆ ప్రశనిక్ సమ్ధానిం చెపాపాలి్సింద నేను క్దు. ఎిందుకింటే స్టార్ హీరోల స్నిమ్లోలీ ఎిందుక్ భాగిం 
క్లేకపోయాననే విషయానిని నేను ఎపుపాడూ ఆలోచించలేదు. ఓటీటీ ప్రవేశింతో స్నిమ్ పరధి మరింత పెరగింద. 
మించ కథా చత్రాలు ప్రేక్షక్ల ముిందుక్ వస్తున్నియి. కథా చత్రాలక్ ప్రాధానయూిం పెరగింద. క్బటిటా ఇపపాటికైన్ 

స్టార్ హీరోల చత్రాలోలీ ఎిందుక్ నటిించడిం లేదు? లేద్ వాళలీ ప్రాజెక్టా లోలీ ఆఫర్్స  ఎిందుక్ రావడిం లేదు? అనే ప్రశనిలు అడగరని ఆశస్తున్ని.’’ 
అని రెజీన్ వివరించారు.

ఆదివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2021

మరో బాలీవుడ్  చిత్రాన్కి బాహుబలి  రచయిత స్క్రిప్టి 
‘భజరింగీ భాయిజాన్’, ‘మణకరణిక’ వింటి బాల్వుడ్  హిట్  చత్రాలక్ కథ అిందించన రచయిత విజయింద్ ప్రస్ద్  మరోస్ర బాల్వుడ్ లో ఒక 
బహుభాషా చత్రానిక స్కురీప్టా  సమకూరు్చతన్నిరు. ‘స్టత... ద ఇన్ క్రేనిషన్ ’ పేరుతో రూపిందనునని ఈ చత్రానిక అలౌకక్  దేశాయ్  దరశికతవాిం 

వహిించనున్నిరు. హ్యూమన్  బీయిింగ్  సూడాడియోస్  సింసథి ఈ స్నిమ్ను 
అధిక్రకింగా ప్రకటిించింద. తాజాగా విడుదలైన ‘స్టత... ద ఇన్ క్రేనిషన్ ’ 
పోసటార్  స్షల్  మీడియాలో వైరల్ గా మ్రింద. స్టతాదేవి గురించ ఎవరకీ 
తెలియని విషయాలిని ఈ స్నిమ్లో చూపిించనున్నిరు. మనోజ్  ముింతాషీర్  
మ్టలు రాస్తునని ఈ చత్రానిని పాయూన్  ఇిండియా స్థియిలో నిర్మించనున్నిరు.
హిిందీతో పాట తెలుగు, తమిళ, కననిడ, మలయాళ భాషలోలీన్ ఈ స్నిమ్ 
విడుదల క్నుింద. ఈ స్నిమ్క పెద్ ఎతతున వీఎఫ్ ఎక్్స  చేయనున్నిరట. 
ఇిందులో నటీనటలు, స్ింకేతిక నిపుణులిని ఇింక్ ప్రకటిించలేదు. అిందుకే 
స్టత పాత్రలో ఎవరు నటిించనున్నిరు? అనేద ఇపుపాడు చర్చనీయాింశింగా 
మ్రింద. ఇదలా ఉింటే విజయింద్ప్రస్ద్  కథ అిందించన తాజా చత్రిం 
‘ఆర్ ఆర్ ఆర్ ’. జూనియర్  ఎనీటాఆర్, రామ్ చరణ్  హీరోలుగా రాజమౌళి 
దరశికతవాిం వహిస్తునని ఈ పాయూన్  ఇిండియా మూవీ అకోటాబర్  13న విడుదల 
క్నుింద.

పవన్  చెబితే ప్టిస్తిరు: శ్రుతిహాసన్
హైదరాబాద్ : పవర్ స్టార్  పవన్ కలాయూణ్ క్ ప్రేక్షక్లోలీ విపరీతమైన క్రేజ్  ఉిందని 
నటి శ్రుతిహాసన్  అన్నిరు. ‘గబ్బర్  స్ింగ్ ‘, ‘క్టమరాయుడు’ చత్రాల తరావాత 
పవన్ కలాయూణ్ తో కలిస్ ఆమె నటిస్తునని హాయూట్రిక్  స్నిమ్ ‘వకీల్ స్బ్ ‘. ఈ 
స్నిమ్లో పవన్  ప్రేయస్గా శ్రుతిహాసన్  కనిపిించనున్నిరు. అమితాబ్  
బచ్చన్ , తాపీ్స ప్రధాన పాత్రలోలీ నటిించన ‘పిింక్ ‘క్ రీమేక్ గా ఈ స్నిమ్ 
రూపుదదు్క్నని విషయిం తెలిస్ిందే. ఇటీవల చత్రీకరణ పూరతు చేస్క్నని 
ఈ స్నిమ్ వేసవి క్నుకగా ఏప్రిల్  9న ప్రేక్షక్ల ముిందుక్ రానుింద. ఈ 
నేపథయూింలో శ్రుతిహాసన్  తాజాగా ‘వకీల్ స్బ్ ‘ గురించ సపాిందించారు. 
‘’క్టమరాయుడు’ తరావాత పవన్  కలిస్ స్కురీన్  పించుకోవడిం న్కెింతో 
సింతోషింగా ఉింద. ‘వకీల్ స్బ్ ‘ చత్రిం ముఖయూింగా మహిళల రక్షణ, వార 
హక్కులక్ సింబింధిించింద. సమ్జింలో మహిళలు ఎదుర్కుింటనని కొనిని 
సమసయూలను ఇిందులో చాలా చకకుగా చూపిించారు. పవన్ స్టార్  పవన్ కలాయూణ్ క్ 
యువతలో ఉనని క్రేజ్  అిందరకీ తెలిస్న విషయమే. మహిళ రక్షణ గురించ 
ఆయన చెబితే చాలా మింద సూ్ఫరతు పిందుతారు’’ అని శ్రుతిహాసన్  
వివరించారు. వేణు శ్రీరామ్  దరశికతవాిం వహిించన ఈ చత్రానిక తమన్  సవారాలు 
అిందస్తున్నిరు. మహిళ దనోత్సవానిని పురసకురించుక్ని తవారలో ఈ స్నిమ్ 
నుించ సరకొతతు పాట విడుదల క్నుింద. అలాగే.. కోల్వుడ్ లో తాను నటిించన 
‘లాభిం’ ముఖయూింగా రైతల సమసయూల గురించ తెలియజేస్తుిందని శ్రుతి అన్నిరు.
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న్ష్పక్షప్తాంగ మున్స్పల్  ఎన్నికలు
ముని్సపల్  ఎనినికలను నిషపాక్షపాతింగా, స్వాచాఛాయుత 
వాతావరణింలో నిరవాహిించాలని రాష్ట్ర ఎనినికల కమిషనర్  
నిమ్మగడడా రమేశ్ క్మ్ర్  అధిక్రులను ఆదేశించారు. 
శనివారిం స్యింత్రిం తిరుపతిలో చతూతురు, కడప, 
కరూనిలు, అనింతపురిం, నెల్లీరు జిలాలీల కలెకటారులీ, ఎస్టపాలు, 
ముని్సపల్  కమిషనరలీతో ఆయన సమ్వేశమయాయూరు. 
ఈ సిందర్భింగా కమిషనర్  మ్టాలీడుతూ పించాయతీ 
ఎనినికలను విజయవింతింగా నిరవాహిించన అధిక్ర 
యింత్రాింగాలను అభనిందించారు. ఇదే సూ్ఫరతుతో 
ముని్సపల్  ఎనినికలను కూడా విజయవింతిం చేయాలని 

పిలుపునిచా్చరు. ఓటరులీ నిర్భయింగా ఓట హక్కు వినియోగించుక్నేలా చరయూలు తీస్కోవాలన్నిరు. ప్రతి ఒకకురూ 
ఎనినికల నియమ్వళిని ఖచ్చతింగా పాటిించేలా చరయూలు తీస్కోవాలన్నిరు. అనింతరిం ఆయన ఆయా జిలాలీల 
అధిక్రులతో ముని్సపల్  ఎనినికల నిరవాహణక్ సింబింధిించన ఏరాపాటలీపై సమీక్షిించారు. చతూతురు జిలాలీలో ప్రశాింత 
వాతావరణింలో ఎనినికలు నిరవాహిించేిందుక్ అవసరమైన ఏరాపాటలీనీని చేస్తున్నిమింటూ కలెకటార్  హరన్రాయణ్  
పవర్  పాయిింట్  ప్రజెింటేషన్  ద్వారా కమిషనర్ క్ వివరించారు. అలాగే ఇతర జిలాలీల కలెకటారులీ ఎనినికల ఏరాపాటలీపై 
ఇపపాటి వరకూ తీస్క్నని చరయూలను కమిషనర్  దృషటాక తీస్క్రాగా.. ఎస్టపాలు బిందోబస్తు, నిఘాక్ సింబింధిించ 
చేపటిటాన చరయూలను వివరించారు.

రాష్టాంలో కొతతిగ 118 మాంద్కి కరోనా
రాష్ట్రింలో కొతతుగా 118 మింద కరోన్ బారనపడాడారు. గత 24 గింటలోలీ 37,041 మిందక కరోన్ 
పరీక్షలు నిరవాహిించగా చతూతురులో అతయూధికింగా 33 మిందక, తూరుపాగోద్వరలో 14, విశాఖలో 14, 
గుింటూరులో 13 మిందక కరోన్ నిరా్ధరణింద. రాష్ట్రింలో ఇపపాటి వరకూ మొతతుిం 8,89,799 మింద 
కరోన్ బారనపడాడారు. వీరలో 8,81,963 మింద కోలుక్ని డిశా్చర్జి  అయాయూరు.

మోదీ ప్రకటన నేపథ్యాంలో వైజాగ్ స్టటిల్ అాంశాంపై ఏపీ బీజేపీ చీఫ్..! 
ప.గో జిల్లా పర్యటనలో వైస్టపీ టారెగిట్ గ హాట్ కామెాంట్స్

ఆింధ్రప్రదేశ్ లో ముని్సపల్  ఎనినికలక్ పారీటా యింత్రాింగానిని స్ద్ధిం 
చేస్తునని బీజేపీ రాష్ట్ర అధయూక్షుడు స్మువీర్రాజు పశ్చమగోద్వర 
జిలాలీలో శనివారిం పరయూటిించారు. ఏల్రులో పారీటా నేతలతో 
సమ్వేశమయాయూరు. ఈ సిందర్భింగా ఆయన సమక్షింలో కొిందరు 
బీజేపీలో చేరారు. ఏపీలో అప్రకటిత ఎమరజినీ్స నడుస్తుిందని ఈ 
సిందర్భింగా విమరశిించారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధయూక్షుడు స్మువీర్రాజు. 
ప్రతయూరథి పారీటాలను బెదరించేిందుక్, పోటీ లేక్ిండా చేస్క్నేిందుక్ 
వైస్టపీ రకరక్ల మ్రాగిలు అనుసరస్తుిందన్నిరు.
ఒకపుపాడు అసెింబీలీలో తనను నోరు విపపానీయడిం లేదని 

రోడెడాకకున జగన్ .. ఈరోజు చేస్తుననిదేింటని స్మువీర్రాజు ప్రశనిించారు. డెయిరీలు, షుగర్ ఫ్యూకటారీలో 
చౌకగా అము్మక్ననివారు ఈరోజు కేింద్రానిని నిిందస్తున్నిరని ఆయన ఆరోపిించారు. కమూయూనిస్టాలు చైన్ 
ఏజెింటలీలా వయూవహరసూతు దేశానిని అస్థిరపరచే ప్రయతనిిం చేస్తున్నిరన్నిరు. ఉదయూమ్లు చేసూతు ప్రధానిని 
అవమ్నిస్తున్నిరని స్ము ఆగ్రహిించారు. ఏపీలో ఉక్కు ఫ్యూకటారీ ఉదయూమిం ఉడుింపటటాలాగా స్గుతనని వేళ 
స్ము స్టటాల్  ఫ్యూకటారీ ప్రైవేటీకరణ అింశింపై దృషటా స్రించారు. నిరణియిం నుించ కేింద్ిం వెనకకు తగేగిద్క్ 
తాము తగగిబోమని క్ర్మక్లు తెగేస్ చెబుతనని వేళ రాజకీయపారీటాలు ఈ అింశింపై లబి్పిందే ప్రయతానిలు 
చేస్తున్నియి. క్ర్మక్లక్ అధిక్ర పారీటా వైస్టపీతో సహా ప్రతిపక్ష పారీటాలనీని మద్త పలుక్తననివేళ ఈ బీజేపీ 
నేతల క్మెింట్్స  ఆసకతుగా మ్రాయి. ఢిల్లీ వెళిలీ స్టటాల్  పాలీింట్  ప్రైవేటీకరణ ఆపేస్తుిం అని చెపిపాన ఏపీ బీజేపీ 
నేతలు మోదీ తాజా ప్రకటనతో కొతతు రాగిం అిందుక్న్నిరు.
రాష్ట్రింలో దేవాలయాలపై జరుగుతనని ద్డులను కపిపాబుచ్చడానిక. స్టటాల్ పాలీింట్  ఉదయూమిం అింటూ ప్రజలు 
దృషటాని మరలు్చతన్నిరన్నిరు ఏపీ బీజేపీ చీఫ్  స్ము వీర్రాజు. వైస్టపీ, టీడీపీ కలిస్ ఆడిస్తునని స్టటాల్  పాలీింట్  
డ్రామ్ అన్నిరు. మరోవైపు బీజేపీ రాజయూసభ సభుయూడు జీవీఎల్  కూడా అదే విమరశి చేస్తు్న్నిరు. రాష్ట్రింలో 
మతమ్రపాళ్లీ ప్రోత్సహిస్తు ప్రభుతవా పెద్లు అరాచక్లక్ పాలపాడుతన్నిరని.. ద్నిని కవర్  చేస్ిందుకే 
స్టటాల్  పాలీింట్  ఉదోయూగులను రెచ్చగొడుతన్నిరన్నిరు. ఇక బీజేపీ న్యక్లక్ వైస్టపీ నేతలు కింటరలీసూతు 
ముిందుకెళ్తన్నిరు. అలా రాజకీయాలు ఏపీలో రింజు రింజుగా స్గుతన్నియి.

అతనొక ఆకురౌడీ, కాదు అతనే స్టిడ్ రౌడీ.. మానస్క రోగ్, ప్చిచి కుకక్ల వా్యన్.. భీమవరాం కాంద్ాంగ బుల్లాటలా ల్ాంటి డైల్గ్ లు
జనస్న్ని Vs గ్రింధి శ్రీనివాస్ . ఇద్ర మధయూ, భీమవరిం కేింద్ింగా బులెలీటలీ లాింటి డైలాగ్ లు పేలుతన్నియి. పవన్ ను 
గ్రింథి విమరశిస్తు… వైస్టపీ ఎమె్మలేయూ ఓ ఆక్ రౌడీ అింటూ కింటర్  ఇచా్చరు జనస్న్ని. కట్ చేస్తు, పశ్చమగోద్వర జిలాలీ 
భీమవరిం ఎమె్మలేయూ గ్రింధి శ్రీనివాస్.. పవన్ కళ్యూణ్ స్టాట్ రౌడీ. జనసైనిక్లు ఆక్రౌడీలు. ఇద మీ పేటెింట్ హక్కు అింటూ 
విరుచుక్పడాడారు. రాష్ట్రింలో పారీటా పెటిటా అవగాహన లోపిం, అజాఙానింతో మ్టాలీడుతనని పవన్ కళ్యూణ్ ను చూస్తు ఆశ్చరయూిం 
వేస్తుిందింటూ విమరశిించారు. మీక్ మ్నస్క జాఢయూిం ఉింద, నీవొక మ్నస్క రోగ, సూసైడ్ క్ యతినిించావన్నిరు. తనను పిచ్చ 
క్కకుల వావాన్ లో వేస్ పింపుతానన్నివు.. రెిండు చోటలీ అదే వాయూనోలీ మిమ్మలిని వేస్ పింపిించారింటూ ఘాట వాయూఖయూలు చేశారు. మీరు 
తలలు నరకతే నరకించుకోవడానిక ఎలలీపుపాడూ మ్ తలలు వించ మీ కోరక తీర్చడానిక స్ద్ధింగా ఉింటామన్నిరు.
అింతక్ ముిందు గ్రింధిని తీవ్ర స్థియిలో విమరశిించారు పవన్. పీటిం కదులుతింటే.. వణుక్ పుడుతిందింటూ క్మెింట్ చేశారు. 
భీమవరిం ఎమె్మలేయూ గ్రింధి శ్రీనివాస్ బాయూింక్లను దోచారనని పవన్.. మీ పరధిలో ఉిండిండి.. ద్డులు చేస్తు ఊరుకోిం.. ఒళ్లీ దగగిర 
పెటటాకోవాలని హెచ్చరించారు. భాషను హదు్లో పెటటాకోవాలింటూ సూచించారు. క్కకులు.. అరచన్.. సపాిందించవద్ింటూ 
జనస్న పారీటా క్రయూకరతులక్ పవన్ సూచించారు. ముని్సపాల్టా వాయూన్ వచ్చ తీస్కెళలీ వరుక్ వెయిట్ చేయాలన్నిరు. మొనని అనని 
రాింబాబు.. ఇపుపాడు గ్రింధి శ్రీనివాస్. వైస్టపీ ఎమె్మలేయూలు, పవన్ మధయూ ఇలా మ్టల యుద్ధిం నడుస్తుింద.

వైస్టపీ నేతలపై చర్యలు తీసుకాండి: చాంద్బాబు 
అమరావతి: టీడీపీ న్యక్లపై వైస్టపీ నేతలు జరుపుతనని 
ద్డులపై చరయూలు తీస్కోవాలని కోరుతూ డీజీపీ గౌతమ్ 
సవాింగ్ క్ ఆ పారీటా అధినేత చింద్బాబు లేఖ రాశారు. 
పించాయతీ ఎనినికల ఫలితాలు, తదనింతర పరణామ్లోలీ 
టీడీపీ స్నుభూతిపరులపై ఓ వరగిిం వారు, పోల్స్లు 
అక్రమ కేస్లు బన్యిస్తున్నిరని ఆయన లేఖలో 
పేర్కున్నిరు. బికకువోలు మిండలిం ఇలాలీపలిలీ పించాయతీలో 
సరపాించ్ గా గెలిచన వైస్టపీ అభయూరథి విజయోత్సవ రాయూల్ 

నిరవాహిించ టీడీపీ మద్తద్రులను ఇబ్బిందులక్ గురచేయటింతో పాట వారపై తపుపాడు కేస్లు పెటిటాించారని 
ఆయన ఆరోపిించారు. పాలు తాగే బిడడా భయపడుతననిిందున ఇింటి ముిందు టపాస్లు క్ల్చవద్ని టీడీపీ 
క్రయూకరతు రాఘవ కోరనిందుక్ వైస్టపీ నేతలు రాఘవ పైన్, అతని క్టింబ సభుయూలపైన్ ద్డిక పాలపాడాడారని 
లేఖలో ఆయన పేర్కున్నిరు. ద్డి చేస్న వారపై కేస్ పెటటాక్ిండా గాయపడిన బాధితలపై పోల్స్లు అక్రమ 
కేస్లు బన్యిించారని ఆయన విమరశిించారు. మ్జీ ఎమె్మలేయూ రామకృషణి రెడిడా విషయానిని పై అధిక్రుల దృషటాక 
తీస్కెళిలీ బాధుయూలపై కేస్ నమోదయయూలా చూశారని ఆయన అన్నిరు. తమపై కేస్ ఉపసింహరించుకోవాలింటూ 
బాధితలను పోల్స్లు, వైస్టపీ నేతలు బెదరస్తున్నిరని చింద్బాబు ఆరోపిించారు. పోల్స్లు నిషాపాక్షికింగా 
వయూవహరించేలా చూడాలి్సన బాధయూత డీజీపీగా మీపై ఉిందని చింద్బాబు పేర్కున్నిరు. ప్రజాస్వామ్యూనిని క్పాడ 
విధింగా డీజీపీ చూస్తురని ఆశస్తున్నినని ఆ లేఖలో చింద్బాబు తెలిపారు.

ఉకుక్ ప్రైవేటీకరణలో జగనే తొలి ముద్దయి
విశాఖ ఉక్కు కరా్మగారిం ప్రైవేటీకరణక్ పోస్కుతో జరగన చీకటి ఒపపాిందింలో 
ప్రథమ ముద్్యి, దోష ముఖయూమింత్రి జగనో్మహన్ రెడడానని టీడీపీ అధిక్ర 
ప్రతినిధి కొమ్్మరెడిడా పటాటాభరామ్  ఆరోపిించారు. శనివారిం ఆయనికకుడ 
విలేకరులతోమ్టాలీడుతూ ముఖయూమింత్రిక తెలిస్ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ 
జరుగుతోిందన్నిరు. ఉక్కు ప్రైవేటీకరణక్ సింబింధిించ ప్రధాన ఘటాటానిక 
ముిందు, వెనుక ముఖయూమింత్రి జగన్ , విజయస్యిరెడిడాలతో పోస్కు ప్రతినిధులు 
సమ్వేశమయాయూరని పటాటాభ ఆరోపిించారు. ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ గురించ ఏడాద 
కిందటే ముఖయూమింత్రిక సమ్చారిం తెలిస్న్ ప్రజలక్ ఎిందుక్ తెలియజేయలేదని ప్రశనిించారు.
విశాఖ ఉక్కు కరా్మగారానిక క్క్కున్రులో గనులు కేటాయిించేిందుక్ చింద్బాబు ముఖయూమింత్రిగా ఉననిపుపాడు 
చాలా శ్రమిించారని తెలిపారు. క్క్కున్రు గనుల కేటాయిింపుపై గత ఫ్బ్రవరలో జరగన నీతిఆయోగ్  సమ్వేశింలో 
ఎిందుక్ ప్రస్తువిించలేదని పటాటాభ ప్రశనిించారు. మ్జీ మింత్రి అయయూననిపాత్రుడు మ్టాలీడుతూ స్టటాల్ పాలీింట్  
ప్రైవేటీకరణపై ముఖయూమింత్రి, స్ము వీర్రాజు సమ్ధానిం చెపాపాలన్నిరు. స్టటాల్ పాలీింట్ పై అసెింబీలీలో అతయూవసర తీరా్మనిం 
చేస్ కేింద్రానిక పింపిించాలని డిమ్ిండ్  చేశారు. విశాఖ పారలీమెింట అధయూక్షుడు పలాలీ శ్రీనివాసరావు మ్టాలీడుతూ వచే్చ 
నెల ఐదో తేదీన బింద్ క్ తెలుగుదేశిం పారీటా మద్త పలుక్తిందని చెపాపారు.
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ఆాంధ్ర జన్మన్చిచిాంద్-తెలాంగణ పునర్జన్మన్చిచిాంద్
ఏ ఆశయాలకోసమైతే ప్రతేయూక రాష్ట్రింగా తెలింగాణ 
ఆవిర్భవిించిందో ఆ ఆశయాల కోసిం జనస్న పారీటా 
తనవింత కృష చేస్తుిందని ఆ పారీటా అధయూక్షుడు పవన్  
కలాయూణ్  ప్రకటిించారు. ఆింధ్రప్రాింతిం జన్మనిస్తు, 
తెలింగాణ ప్రాింతిం తనక్ పునరజిన్మ నిచ్చిందని 
చెపాపారు. హైదరాబాద్ లో శనివారిం జరగన 
వీరమహిళ రాష్ట్ర విభాగిం సమ్వేశింలో ఆయన 
ప్రసింగించారు. తెలింగాణ యువత, ఆడపడుచులోలీ 
బలమైన భావోదేవాగాలున్నియన్నిరు. తెలింగాణ 
స్రసింపదల నేల అని, న్యూయిం కోసిం గళమెతేతు 
నేల అని కొనియాడారు. ఈ నేలింటే తనక్ చాలా 

ప్రేమన్నిరు. తనలో రాజకీయ చైతనయూిం నిింపి, ధైరాయూనిని ఇచ్చన నేల ఇదని చెపాపారు.
జనస్న పారీటా పురుడు పోస్క్ిందే తెలింగాణ గడడా మీద అన్నిరు. భవిషయూత్  కోసిం 
స్మ్జిక బాధయూతతో పారీటా పెటిటానటలీ తెలిపారు. తము్మడు స్నిమ్ 100 రోజుల వేడుక 
వదులుకొని ఆ డబు్బతో నల్గిిండ జిలాలీలో ఫ్లీరోస్్ సతో బాధపడుతనని గ్రామ్నిని దతతుత 
తీస్కోవాలనుక్న్నినని, అయితే అకకుడి స్థినిక ప్రజాప్రతినిధులు అడుడాక్న్నిరని చెపాపారు. 
ఒక మించ చేయాలింటే సవాచఛాింద సింసథి సరపోదని, కచ్చతింగా రాజకీయ పారీటా పెటాటాలనే 
ఆలోచనక్ ఆ సింఘటనే ప్రేరణగా నిలిచిందన్నిరు. డబి్బస్తుగానీ ఓటపడని పరస్థితిక దేశిం 
వచ్చిందని విచారిం వయూకతుిం చేశారు. పారీటా ఆవిరా్భవ దనోత్సవిం మ్ర్చ 14 లోపు రాష్ట్ర 
స్థియి కమిటీలు వేస్, పారీటా నిరా్మణానిక తొలి అడుగు వేయనుననిటలీ ప్రకటిించారు. పారీటా 
పలిట్ బ్యూరో సభుయూడు అర్ిం ఖ్న్ , ఉపాధయూక్షుడు బి.మహిందర్ రెడిడా తదతరులు పాల్గిన్నిరు.

కటలా విలువైన భూమి స్వాహాకు యతనిాం!
శింషాబాద్ : కోటలీ విలువైన భూమిపై కొిందరు కనేనిశారు. ద్నిక నకల్ పత్రాలు సృషటాించారు. 
ఇక రజిస్్రీషన్  చేయిించుకోవడమే తరువాయి. సరగాగి ఈ దశలో అనుమ్నిించన సబ్ -రజిస్్రీర్ .. 
వాటిని పరశ్లిించడింతో అవి నకల్వని తేలిింద. వెింటనే పోల్స్లక్ ఫ్రాయూదు చేయడింతో.. 
అక్రమ్రుకుల పన్నిగిం బెడిస్కొటిటాింద. ఈ ఘటన స్థినికింగా కలకలిం రేపిింద. శింషాబాద్  స్టఐ 
విజయ్ క్మ్ర్  తెలిపిన వివరాల ప్రక్రిం.. రింగారెడిడా జిలాలీ శింషాబాద్  ఎయిర్ పోరుటా నిరావాస్తల 
క్లనీలో కోటాలీద రూపాయల విలువైన 360 గజాల భూమిని కొిందరు నకల్ పత్రాలతో స్వాహా 
చేస్ిందుక్ యతినిించారు. ఎయిర్ పోరుటా నిరావాస్తల క్లనీక చెిందన పాలీట్ నెింబర్  484/1లో 
360 గజాల సథిలానిక సింబధిించ పటాటా సరటాఫ్కెట్ , ఇతరత్రా పలు డాక్యూమెింటలీ సబ్ -రజిస్్రీర్ క్ 
సమరపాించారు. హైదరాబాద్ లోని ప్రక్ష్ నగర్ లో ఉిండ అమృత అనే మహిళ బాగ్ అింబర్ పేట్ క్ 
చెిందన శ్రీనివాసశాస్తుక అమి్మనటలీ ఆ పత్రాలోలీ ఉింద. స్క్షిగా శింషాబాద్  స్ద్్ధింతిబస్టతుక చెిందన 
స్ననిింరాజు అనే వయూకతు సింతింకిం చేస్నటటా ఉింద. అయితే.. ఈ డాక్యూమెింటలీనీని ఫ్రజిరీవని 
అనుమ్నిించన సబ్ -రజిస్్రీర్  స్ద్ధఖి.. రజిస్్రీషన్  ఆపేస్.. పోల్స్లక్ ఫ్రాయూదు చేశారు. ఈ 
డాయూక్మెింటలీను ఫ్రెని్సక్  లాయూబ్ క్ పింపుతన్నిమని, ఆ నివేదక రాగానే నిిందతలపై చటటాపరమైన 
చరయూలు తీస్క్ింటామని స్టఐ తెలిపారు.

ప్ర్టిలకు ప్రతి ఎన్నిక కీలకమైనదే: కటీఆర్ 
హైదరాబాద్ : రాష్ట్రింలో ప్రతికూల పరస్థితలు నెలకొననిపపాటికీ వాటిని సమరథిింగా ఎదుర్కుని తెలింగాణను 
స్ధిించన న్యక్డు స్టఎిం కేస్టఆర్  అని తెరాస క్రయూనిరావాహక 
అధయూక్షుడు కేటీఆర్  అన్నిరు. హైదరాబాద్ -రింగారెడిడా-
మహబ్బ్ నగర్  పటటాభద్రుల ఎమె్మల్్స అభయూరథి వాణీదేవి 
అభయూరథితావానిని ప్రతయూరుథిల్ అభనిందించాలి్సిందేనన్నిరు. ఇపపాటికే 
అనిని వరాగిల నుించ స్నుకూల సపాిందన వస్తుిందన్నిరు. ఎమె్మల్్స 
ఎనినికలోలీ వ్యూహాత్మకింగా వయూవహరించాలి్సన అవసరిం ఉిందని.. 
పారీటా శ్రేణులింతా ఐకయూింగా పనిచేస్ వాణీదేవిని గెలిపిించుకోవాలని 
శ్రేణులక్ సూచించారు. తెలింగాణ భవన్ లో పటటాభద్రుల ఎమె్మల్్స 
ఎనినికలపై తెరాస సన్నిహక సమ్వేశిం నిరవాహిించారు. 
మింత్రులు తలస్ని శ్రీనివాస్ యాదవ్ , గింగుల కమలాకర్ , 
గ్రేటర్  హైదరాబాద్  నేతలు, ఎమె్మలేయూలు, ఎమె్మల్్సలు, క్ర్పారేషనలీ 
ఛైర్మనులీ, తెరాస క్ర్పారేటరులీ, మ్జీ క్ర్పారేటరలీతో కేటీఆర్  భేటీ 
అయాయూరు. ఎమె్మల్్స ఎనినికలోలీ గెలుపు వ్యూహింపై సమ్వేశింలో 
ప్రధానింగా చర్చించారు.
అనింతరిం కేటీఆర్  మ్టాలీడుతూ.. దల్లీ నుించ గల్లీద్క భాజపా 
అసతయూ ప్రచారిం చేస్తుిందని మిండిపడాడారు. క్ింగ్రెస్ క్ చరత్ర 
ఉింద.. క్నీ భవిషయూతతు లేదని వాయూఖ్యూనిించారు. భాజపాక్ 
తెలింగాణలో ఓట అడిగే నైతిక హక్కు లేదన్నిరు. రాష్ట్రింలోని 
ప్రాజెక్టాలక్ నిధులు ఇవవాలేదని ఆక్షేపిించారు. కేింద్ిం ప్రజలపై మోపిన పెట్రోల్ , డీజిల్ , గాయూస్  ధరలను రాష్ట్ర 
ప్రజలు గురుతు పెటటాకోవాలని చెపాపారు. ఇపపాటికే 1.33 లక్షల ఉదోయూగాలు భరీతు చేశామని.. ప్రైవేటలో 14 లక్షల 
ఉదోయూగాలు స్ధిించగలిగామని కేటీఆర్  వెలలీడిించారు. ఒకపుపాడు హైదరాబాద్ నగరింలో క్ర్పారేటరులీగా 
పోటీ చేస్ిందుక్ న్యక్లు లేరనే పరస్థితి నుించ రెిండుస్రులీ జీహెచ్ఎింస్టలో అతిపెద్ విజయాలు స్ధిించే 
స్థియిక పారీటా చేరుక్ిందని తెలిపారు. ఏ పారీటాకైన్ ప్రతి ఎనినిక అతయూింత కీలకమైనదనే విషయానిని ప్రతిఒకకురు 
గురుతుించుకోవాలన్నిరు. ఈ ఎమె్మల్్స ఎనినికలోలీ కలిస్కటటాగా ముిందుక్ నడిచ విజయిం స్ధిించే దశగా 
క్రయూక్రమ్లు చేపడద్మని శ్రేణులక్ సూచించారు.
‘’మిషన్ భగీరథ లాింటి ప్రతిషాటాత్మక క్రయూక్రమిం ద్వారా ఇింటిింటికీ నలాలీ నీరు ప్రభుతవాిం అిందస్తుింటే.. భాజపా 
తమ ఘనతగా చెపుపాక్ింటోింద. భాజపా అసతాయూల ప్రలోభాలక్ గురక్క్ిండా విద్యూవింతలక్ తెరాస చేస్న 
పనులను బలింగా చెపాపాలి. క్ింగ్రెస్ క్ చరత్ర ఉింద.. క్నీ భవిషయూతతు లేదు. ఈ రెిండు పారీటాలు మన పారీటా ఎమె్మల్్స 
అభయూరథిని ప్రశనిించే పరస్థితలోలీ లేవు. తెలింగాణక్ చటటాబద్ధింగా దక్కులి్సనవి తపాపా కేింద్ిం నుించ అదనింగా ఒకకు 
రూపాయీ ఇవవాలేదనే విషయానిని విషయానిని ప్రజలోలీక తీస్క్పోవాలి.భాజపా చేస్తునని అసతయూ ప్రచారానిని బలింగా 
తిపిపాకొటాటాలి. తెలింగాణలో ఓటలీ అడిగేిందుక్ భాజపా వద్ ఒకకుటింటే ఒకకు క్రణిం కూడా లేదు. గత ఆరేళలీలో 
కేింద్ ప్రభుతవా వైఫలాయూలను ఎిండగడుతూ ప్రజలోలీక వెళ్లీలి. మన ప్రభుతవాిం గత ఆరు సింవత్సరాలోలీ చేపటిటాన 
అభవృద్ధ, సింక్షేమ క్రయూక్రమ్లను మన బాధయూతగా పటటాభద్రులక్ మరోస్ర గురుతుచేయాలి. ముఖయూింగా యువత, 
నిరుదోయూగులక్ తెలింగాణ రాష్ట్ర ప్రభుతవాిం ఏరపాడిన న్టి నుించ అిందించన అవక్శాలను వివరించాలి. తెరాస 
ప్రభుతవాిం అవలింబిించన విధాన్లు, హైదరాబాద్ నగరిం అభవృద్ధ చెిందుతనని తీరు తద్వారా చోటచేస్క్నని 
స్నుకూల మ్రుపాలను తెలియజేయాలి్సన బాధయూత పారీటా శ్రేణులపై ఉింటింద’’ అని కేటీఆర్  వెలలీడిించారు.
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‘జీవన్ దన్ ‘లో అవకతవకలు?
 అవయవాల కోసిం ‘జీవన్ ద్న్ ‘లో తమ పేరును నమోదు చేస్క్ని ఎదురు చూస్తునని వారక నిరాశ 
ఎదురవుతోింద. తామే ముిందుగా పేరు నమోదు చేస్క్ననిపపాటికీ అవయవాలు అిందడింలో జాపయూిం 
జరుగుతోిందని బాధితలు అింటన్నిరు. వెయిటిింగ్  జాబితాలో ఉననివారని క్దని, ఆ కింద వరుసలో 
ఉననివారక జీవన్ ద్న్  అఽధిక్రులు, స్బ్బింద అవయవాలను కేటాయిస్తున్నిరనని ఆరోపణలు 
వినిపిస్తున్నియి. దీనిపై బాధితలు వైదయూ ఆరోగయూశాఖ మింత్రి ఈటల రాజేిందర్ క్ ఫ్రాయూదు చేశారు. 
రాష్ట్రింలో అవయవ మ్రపాడి సరజిరీలు ‘జీవన్ ద్న్ ‘ కిందనే చేస్తున్నిరు. అన్రోగయూ క్రణాల వలలీ కడీని, 
గుిండె, క్లేయిం లాింటివి పాడైన వారక ఆయా అవయవాల అవసరిం ఉింటింద. రోడుడా ప్రమ్ద్ల 
క్రణింగా బ్రెయిన్ డెడ్  అయిన వార నుించ వార క్టింబ సభుయూలను ఒపిపాించ అవయనద్నిం 
చేయిస్తుింటారు. అలా వచ్చన అవయవాలను ‘జీవన్ ద్న్ ‘లో నమోదు చేస్క్నని వారలో జాబితా 
ప్రక్రిం ముిందునని వారకస్తురు. ప్రభుతవా లేద్ ప్రైవేట ఆసపాత్రుల నుించ ‘జీవన్ ద్న్ ‘లో అవయవాల 
కోసిం పేరలీను నమోదు చేస్క్ింటన్నిరు. అయితే, వరుస క్రమింలో జాబితాలో ముిందునని వారని 
క్దని, వారక సమ్చారిం ఇవవాక్ిండానే, ఇచ్చనటలీ చూపిించ, వారు ప్రతిసపాిందించడిం లేదని స్క్ 
చూపి, డబు్బలు ఎక్కువిచే్చ రోగులక్ అవయవాల మ్రపాడి శస్త్రచకత్సలు చేస్తున్నిరనని ఫ్రాయూదులు 
ప్రభుతావానిక అింద్యి.
విచారణక్ ఆదేశించన మింత్రి ఈటల
‘జీవన్ ద్న్ ‘లో జరుగుతోనని అవకతవకలపై మింత్రి ఈటల రాజేిందర్  శనివారిం విచారణక్ 
ఆదేశించారు. జాబితాలో వరుస క్రమింలో ఉననివారని క్దని, వెనుక్నని వారక అవయవాల 
కేటాయిింపులు ఎలా చేశారో గణాింక్లు తీయాలని అధిక్రులను కోరారు. ఈ మేరక్ వైదయూ విదయూ 
సించాలక్డు డాకటార్  రమేశ్ రెడిడాని నివేదక అిందించాలని ఈటల ఆదేశించారు.

భాజప్ గెలుపును ఎవరూ అడ్్డకలేరు: బాండి సాంజయ్ 
న్గారుజినస్గర్ : న్గారుజినస్గర్  భాజపా నేతల 
మధయూ ఎలాింటి విభేద్లు లేవని ఆ పారీటా రాష్ట్ర 
అధయూక్షుడు బిండి సింజయ్  సపాషటాిం చేశారు. స్గర్  
ఉపఎనినికలో గెలిచేద భాజపా క్బటేటా పారీటాలో టికెట్  
కోసిం ఎకకువ పోటీ నెలకొిందన్నిరు. ఉపఎనినిక 
నేపథయూింలో న్గారుజినస్గర్  భాజపా నేతలతో 
సింజయ్  సమ్వేశమయాయూరు. ఉపఎనినిక, రాబోయ 
రోజులోలీ చేపటాటాలి్సన క్రయూక్రమ్లపై నేతలతో 
సమ్వేశింలో చర్చించనటలీ చెపాపారు. స్గర్  
న్యక్లతో సమీక్ష అనింతరిం గెలుపుపై మరింత 
నమ్మకిం ఏరపాడిిందన్నిరు. రాష్ట్రింలో శకతుమింతమైన 

పారీటాగా భాజపా ఎదుగుతోిందని.. స్గర్ లో ఆ పారీటా గెలుపును ఎవరూ అడుడాకోలేరని ధీమ్ వయూకతుిం చేశారు. టికెట్  
తమకే రావాలని న్యక్లు కోరుకోవడింలో ఎలాింటి తపుపా లేదన్నిరు. టికెట్  ఎవరక వచ్చన్ పారీటా అధిషాఠానిం 
నిరణియానిక కటటాబడి ఉింటూ కలిస్ పనిచేస్కోవాలని స్గర్  నేతలక్ సూచించనటలీ బిండి సింజయ్  వెలలీడిించారు.
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 ప్రేక్షకులమధ్్య ఒలిాంప్క్స్  జరగలి.. టోక్య ఒలిాంప్క్స్  ప్రెస్డాంట్  హషిమోటో.
టోకోయూ: జపాన్ లో ఈ ఏడాద జరగనునని ఒలిింపిక్్స  ప్రేక్షక్ల 
మధ్యూ జరగాలని కోరుక్ింటననిటలీ టోకోయూ ఒలిింపిక్్స  ప్రెస్డెింట్  
స్కో హషమోటో తెలిపారు. అధయూక్షునిగా ఎనినికైన తరావాత 
తొలిస్ర శనివారిం మీడియాతో ఆమె మ్టాలీడుతూ ఈ 
వాయూఖయూలు చేశారు. ప్రపించవాయూపతుింగా కరోన్ తీవ్రత ఇపపాటికీ 
చాలా క్రీడలను మిింగేస్తుిందని, క్నీ ఒలిింపిక్్స  అభమ్నుల 
మధ్యూ జరగాలని తాను కోరుక్ింటననిటలీ హషమోటో తెలిపారు. 
ఏ నిరణియమైన్ అపపాటి పరస్థితలపై ఆధారపడి ఉింటిందని, 
ఒలిింపిక్్స  ప్రారింభింన్టిక కోవిడ్ -19 తీవ్రత తగగికపోతే కనీసిం పరమిత సింఖయూలోనైన్ అభమ్నులక్ 
స్టాడియాలోలీక అనుమతిస్తు మించదని మ్జీ ప్రధాని, ఒలిింపిక్  ఛింపియన్  హషమోటో అన్నిరు.

కీలకమైన నాలోగి టెసుటి నుాంచి వైదొలిగ్న బుమ్రా
ముింబై: ఇింగలీిండ్ తో జరుగనునని కీలకమైన న్లుగో టెస్టాక్ 
టీమిిండియా స్టార్  బౌలర్  జస్ ప్రీత్  బుమ్రా దూరమయాయూడు. 
వయూకతుగత క్రణాల దృషాటాయూ ఈ ఫ్స్టా బౌలర్  అహ్మద్బాద్  టెస్టా 
నుించ తపుపాకొన్నిడు. తనక్ విశ్రాింతి క్వాలి్సిందగా బుమ్రా 
భారత క్రికెట్  నియింత్రణ మిండలిని కోరడింతో బోరుటా ఇిందుక్ 
అనుమతిించింద. ఈ నేపథయూింలో అతడు చవర టెస్టాక్ 
అిందుబాటలో ఉిండడని బీస్టస్టఐ ఒక ప్రకటనలో తెలిపిింద. 
అదే విధింగా బుమ్రా స్థినింలో జటటాలోక మరే ఇతర ఆటగాడిని 
తీస్కోవడిం లేదని సపాషటాిం చేస్ింద. క్గా న్లుగు టెస్టా 
మ్యూచ్ ల స్రీస్ లో భాగింగా టీమిిండియా ఇపపాటికే 2-1తో 
స్రీస్ లో ముిందింజలో ఉనని సింగతి తెలిస్ిందే.
అదే విధింగా అహ్మద్బాద్ లోని మొతేరా స్టాడియింలో జరగన 
మూడో టెస్టా విజయింతో ఐస్టస్ట వరల్డా  టెస్టా చాింపియన్ షప్  

పాయిింటలీ పటిటాకలో అగ్రస్థినింలో నిలిచింద. ఇక ఆఖర టెస్టాలో విజయిం స్ధిించన్ లేదింటే డ్రా చేస్క్న్ని భారత్  ఫైనల్ లో 
అడుగుపెటేటాిందుక్ మ్రగిిం స్గమమవుతింద. ఈ నేపథయూింలో బుమ్రా జటటాక్ దూరిం క్వడిం క్సతు ఆిందోళన కలిగించే అింశిం. 
అయితే, మొతేరా పిచ్ పై జరగన గత మ్యూచ్ లో స్పాననిరలీ హవా కొనస్గడిం.. తదుపర మ్యూచ్  కూడా అకకుడ జరగనుిండటింతో బుమ్రా 
లేని లోట పెద్గా కనిపిించకపోవచ్చనే విశేలీషణలు వినిపిస్తున్నియి.
న్లుగో టెస్టాక్ అిందుబాటలో ఉిండ ఆటగాళ్లీ:
విరాట్  కోహిలీ(కెపెటాన్ ), రోహిత్  శర్మ, మయాింక్  అగరావాల్ , శుభ్ మన్  గల్ , ఛతేశవార్  పుజారా, అజిింకయూ రహానే(వైస్  కెపెటాన్ ), కేఎల్  
రాహుల్ , హార్క్  పాిండాయూ, రషభ్  పింత్ (వికెట్  కీపర్ ), వృద్ధమ్న్  స్హా(వికెట్  కీపర్ ), రవిచింద్న్  అశవాన్ , క్ల్్ప్  యాదవ్ , అక్షర్  
పటేల్ , వాషింగటాన్  స్ిందర్ , ఇషాింత్  శర్మ, మహ్మద్  స్రాజ్ , ఉమేశ్  యాదవ్ .

‘ఫ్లాయిాంగ్  ఫిన్ ‘ ఇక లేరు
న్యూఢిల్లీ: ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లో టాయ్ మేకింగ్ మ్యూనుఫ్యూక్చరింగ్ సెక్టార్  కీలక పాత్ర 
పోషించాలని ప్రధాని మోడీ కోరారు. ఇిండియా టాయ్ ఫెయిర్ 2021 క్రయూక్రమ్నిని వీడియో 
క్న్ఫరెని్సింగ్ ద్వారా మోడీ ప్రారింభించారు. ఈ సిందర్భింగా ఆయన మ్టాలీడుతూ.. టాయ్ 
మేకింగ్ లో పునరవానియోగించే మెటీరయల్ ను వాడాలన్నిరు. అలాగే పాలీస్టాక్ ను తక్కువ 
మోతాదులో ఉపయోగించాలని సూచించారు.
‘భారత జీవన విధానింలో పునరవానియోగత వస్తువులను వాడటిం ఓ భాగిం. టాయ్్స కూడా 
దీనిక అద్ిం పడతాయి. టాయ్ మేకింగ్ లో రీసైకల్, ఎకో ఫ్ిండీలీ మెటీరయల్ ను వాడుతిండటిం 
శుభపరణామిం. ముఖయూింగా వీటిలోలీ 
వాడుతనని రింగులు సహజస్ద్ధమైనవి, 
స్రక్షితమైనవి క్వడిం విశేషిం. ఇలాగే 
ప్రకృతిక హాని కలిగించక్ిండా మించ 
న్ణయూతతో టాయ్్స ను రూపిందించాలని 
టాయ్ ఇిండస్ట్రీని కోరుతన్ని. పాలీస్టాక్ ను 
తక్కువగా వాడుతూ, మళ్లీ వినియోగించగలిగే 
మెటీరయల్ ను యూజ్ చేస్తు ఇింక్ 
బాగుింటింద’ అని మోడీ చెపాపారు.

ఇల్ాంటి ప్లాస్  లో 5 రోజులు ఉాంటానా!
అహ్మద్బాద్ : టీమిిండియా చీఫ్ కోచ్ రవిశాస్త్రి మరోస్ర ట్రోల్్స 
బారీన పడాడాడు . భారత్, ఇింగలీిండ్ మధయూ జరగన మూడో టెస్టా మ్యూచ్  
రెిండు రోజులోలీనే ముగస్న సింగతి తెలిస్ిందే. అయితే ఈ మ్యూచ్  
విజయిం వెనక్ అిందరూ మొటేరా పిచ్ పై విమరశిలు గుపిపాించారు. 
క్నీ ఇిండియన్ క్లమిస్టా శోభా డ మ్త్రిం ఫనీనిగా రవిశాస్త్రిపై ఓ 
మీమ్ ని తయారు చేస్ తన టివాటర్ లో షేర్  చేశారు. ‘నేను ఈ డ్రై 
స్టాట్ లో ఐదు రోజులు ఉింటానని అనుక్న్నిరా..? అింటూ రవిశాస్త్రి 
అడుగుతననిటలీగా ఒక పాత ఫొటోను షేర్  చేస్ింద.దీనిని ఫనీనిగా తీస్క్నని రవిశాస్త్రి తనదైన శైలిలో 
సపాిందించాడు. ‘ఈ కఠిన సమయాలోలీ ఈ ఫ్టో క్సతు నవువా తెపిపాించడిం బాగుింద.  మీ పరహాసిం 
న్క్ నచ్చింద’ అింటూ రపె్లీ ఇచా్చడు.  అింతేక్దు గుజరాత్ లో మదయూపాన నిషేధిం అమలులో ఉనని 
విషయానిని అింతరీలీనింగా శోభా డ తన టీవాట్ లో ప్రస్తువిించింద. అయితే రవిశాస్త్రి ఫనీనిగానే తీస్క్న్ని.. 
క్రికెట్  ఫ్యూన్్స  మ్త్రిం రవిశాస్త్రిపై ఫనీని ట్రోల్్స తో రెచ్చపోయారు. స్ధారణింగా రవిశాస్త్రి విదేశ్ 
పరయూటనలోలీ బహిరింగింగానే మదయూిం తాగుతూ చాలాస్రులీ కనిపిించాడు.కొనినిస్రులీ మ్యూచ్ ల సమయాలోలీ 
డ్రెస్్సింగ్ రూములో  నిద్పోతిండటిం.. మ్యూచ్ లు ముగస్న తరావాత మదయూిం మతతులో వచ్చ మీడియాతో 
మ్టాలీడటిం చేస్వాడు. క్గా ఇరు జటలీ మధయూ న్లుగో టెస్టా మ్యూచ్  ఫ్బ్రవర 4వ తేదీ నుించ జరగనుింద. 

దక్షిణాఫ్రికాతో స్ర్స్ : భారత జటుటి ఇదే
ముింబై: దక్షిణాఫ్రిక్తో జరుగనునని వనేడా, టీ20 స్రీస్ క్ 
భారత మహిళల జటటాను బీస్టస్టఐ ప్రకటిించింద. ఐదు 
వనేడాల స్రీస్ క్ కెపెటాన్  మిథాల్ రాజ్ , 3 టీ20 మ్యూచ్ ల 
స్రీస్ క్ హర్మన్ ప్రీత్  కర్  నేతృతవాింలోని సభుయూల పేరలీను 
శనివారిం వెలలీడిించింద. క్గా ఉతతుర్ ప్రదేశ్  రాజధాని 
లకోనిలో గల భారతరతని శ్రీ అటల్  బిహారీ వాజ్ పేయి 
ఏకన్ అింతరాజితీయ స్టాడియింలో భారత- సౌతాఫ్రిక్ 
మహిళ్ జటలీ తలపడనున్నియి. మొతతుింగా 8 మ్యూచ్ లను 
ఇకకుడ నిరవాహిించనున్నిరు. మ్ర్చ 7 నుించ 17 వరక్ 

వనేడా స్రీస్ , మ్ర్చ 20-23 వరక్ టీ20 స్రీస్  జరుగనుింద. క్గా తెలుగమ్్మయి అరుింధతి రెడిడా టీ20 జటటాలో చోట 
దకకుించుకోవడిం విశేషిం.
వనేడా స్రీస్  జటటా:
మిథాల్ రాజ్ (కెపెటాన్ ), స్మృతి మింధాన, జెమీమ్ రోడ్రిగస్ , పూనిం రౌత్ , ప్రియా పునియా, యస్తుక భాటియా, హర్మన్ ప్రీత్  
కర్ (వైస్  కెపెటాన్ ), డి. హమలత, దీపితు శర్మ, స్షా్మ వర్మ(వికెట్  కీపర్ ), శేవాత వర్మ(వికెట్  కీపర్ ), రాధా యాదవ్ , 
రాజేశవార గైక్వాడ్ , ఝులన్  గోస్వామి, మ్ని్స జోష, పూనిం యాదవ్ , స్. ప్రతూయూష, మోనిక్ పటేల్ .
టీ20 జటటా:
హర్మన్ ప్రీత్  కర్ (కెపెటాన్ ), స్మృతి మింధాన(వైస్  కెపెటాన్ ), షఫ్లి వర్మ, జెమీమ్ రోడ్రిగస్ , దీపితు శర్మ, రచా ఘోష్ , హరీలీన్  
డియోల్ , స్షా్మ వర్మ(వికెట్  కీపర్ ), నుజత్  పరీవాన్ (వికెట్  కీపర్ ), ఆయుష స్ని, అరుింధతి రెడిడా, రాధా యాదవ్ , 
రాజేశవార గైక్వాడ్ , పూనిం యాదవ్ , మ్ని్స జోష, మోనిక్ పటేల్ , స్. ప్రతూయూష, స్మ్రన్  దల్  బహదూర్ .
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