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కేరళ రాష్ట్రానికి రాకపోకలు నిషేధించిన కరాణాటక
కేరళలో విపత్కర పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఓ వైపు కరోన్ వైరస్ విజృొంభణ.. మరోవైపు కత్తగా నిఫా 
వైరస్ కలకలొం ఆొందోళన కల్గిస్తొంది. రోజురోజుకూ పరిస్థితి ఆొందోళనకరొంగా మారుతుొండటొంతో పొరుగు 
రాష్టొం కరాణాటక అప్రమత్తమొంది.
దేశొంలో కరోన్ సొంక్రమణ మరోసారి పెరుగుతోొంది. ముఖ్ొంగా కేరళ రాష్టొం పరిస్థితి ప్రమాదకరొంగా 
మారిొంది. దేశొంలోని మొత్తొం కేసులోలో సగొం కొంటే ఎక్్కవ కేరళ నొంచే నమోదవుతుొండటొం కలవరొం 
కల్గిస్తొంది. రాష్టొంలో రోజుక్ 30 వేల వరకూ కేసులు నమోదవుతుననా పరిస్థితి. అదే సమయొంలో కేరళలో 
నిఫా వైరస్ కలకలొం రేపుతోొంది. ఇప్పటికే ఓ బాలుడు నిఫా వైరస్ కారణొంగా మరణొంచాడు. మరోవైపు నిఫా 
వైరస్ సొంక్రమణ నెమ్మదిగా పెరుగుతుననాటుటు వైద్ నిపుణులు గురి్తొంచారు. ఈ క్రమొంలో పొరుగు రాష్టొం 
కరాణాటక అప్రమత్తమొంది.
కేరళలో కరోన్ వైరస్, నిఫా వైరస్ సొంక్రమణ నేపధ్ొంలో కరాణాటక రాష్టొం ఆొంక్షలు విధొంచొంది. ఆ రాష్ట్రానికి 
ప్రయాణానినా నిషేధొందిొంది.కేరళక్ రాకపోకలు సాగొంచవద్దని స్పషటుొం చేస్ొంది. అత్వసరమతే తప్ప వెళలోవద్దని 
సూచొంచొంది. ప్రజారోగ్ొం దృష్టులో ఉొంచుక్ని ఈ నిరణాయొం తీసుక్న్నామని కరాణాటక వైద్ ఆరోగ్శాఖ 

మొంత్రి డాకటుర్ కే సుధాకర్ తెల్పారు. అక్టుబర్ 
నెలాఖరువరకూ ఈ పరిస్థితి కనసాగనొంది. పొరుగు 
రాష్టొం కేరళలో ఉననా పరిస్థితుల నేపధ్ొంలో అనినా 
విద్్సొంసథిలు, ఆసుపత్రులు, నరి్శొంగ్ హోమ్ లు, 
హోటళ్లో, పరిశ్రమలు, ఇతర సొంసథిలు కేరళ రాష్ట్రానికి 
ప్రయాణాల్నా మానక్వల్సి ఉొంటుొందని మొంత్రి 
డాకటుర్ సుధాకర్ ట్వీట్ చేశారు. ఇప్పటికే కేరళ నొంచ 
వచేచే ప్రయాణీక్లక్ ప్రతే్క నిబొంధనలు స్ద్ొం 
చేశారు. ఆ రాష్టొం నొంచ వచేచేవారు తప్పనిసరిగా 
పరీక్షలు చేయిొంచుక్వాల్.

కేింద్ిం కీలక నిరణాయిం.. వాయుసేనకు 56 రవాణా విమానాలు
భారత వాయుసేన క్సొం విమాన్లు కనగోలు 
చేయాలని కేొంద్ర ప్రభుతవీొం నిరణాయిొంచొంది. 56 సీ-
295 ఎొండబ్లోయూ రవాణా విమాన్ల కనగోలుక్ 
కేొంద్ర మొంత్రివరగిొం బుధవారొం ఆమోదొం తెల్పొంది. 
స్్పయిన్  నొంచ 16 రవాణా విమాన్లు కనగోలు 
చేయాలని నిరణాయిొంచన కేొంద్రొం.. మిగతా 40 
విమాన్లన భారత్ లోనే తయారీ చేయనననాటుటు 
ప్రకటిొంచొంది. భారత్ లో తయారీ, సవీదేశీ సామరథియూొం 
పెొంచుక్వడమే లక్షయూొంగా అడుగులువేస్తొంది.
మరోవైపు, ఈ విమాన్ల కనగోలుక్ సొంబొంధొంచన 
ఒప్పొందొంపై సొంతకాలు చేస్న 48 నెలలోలో స్్పయిన్  

నొంచ విమాన్లు పొంపణీ జరగనొంది. మిగతా 40 విమాన్లు మాత్ొం భారత్ లో టాటా కన్సిరిటుయొం 10 ఏళలో 
లోపు ఉత్పతి్త చేయనొంది. సైనిక విమాన్నినా భారతదేశొంలో ఒక ప్రైవేట్ కొంపెనీ తయారు చేసే తొల్ ప్రాజెక్టు 
ఇదే కావడొం గమన్ర్ొం. సవీదేశీ ఎలకా్రానిక్  వార్ ఫేర్  సూట్ తో రూపొొందుతుననా ఈ రవాణా విమాన్ల తయారీ 
ఉపాధ కల్పనలో ఓ ఉత్్పరేరకొంగా పనిచేసు్తొందని కేొంద్రొం తెల్పొంది. ఏరోసే్పస్  ఎక్ స్సటుమ్ లో ప్రత్క్షొంగా 
అత్ొంత నైపుణ్ొం కల్గన 600 ఉదో్గాలు, పరోక్షొంగా 3వేలక్ పైగా ఉదో్గాలతో పాటు అదనొంగా మరో 
3వేల ఉదో్గావకాశాలు కలగనన్నాయి.

బ్రహ్మపుత్రలో పడవలు మునక.. 100 మింది గల్ింతు
అసొంలో ఘోర సొంఘటన జరిగొంది. బ్రహ్్మపుత్ నదిలో 
ప్రయాణక్లతో వెళ్్తననా రొండు పడవలు ఒకద్నికకటి 
ఢీకని బోలా్త పడాడాయి. ఈ ఘటనలో ద్ద్పు వొంద 
మొంది నీటిలో గలలోొంతైనటులో సమాచారొం. జోరా్త్  జిలాలో 
నీమాటిఘాట్ లో ఈ ఘటన చోటుచేసుక్ొంది. మజుల్ 
నొంచ నీమాటిఘాట్ క్ వెళ్్తననా ఓ పడవ.. తిరుగు 
ప్రయాణొం చేసు్తననా ఓ పడవ రొండూ ఢీకన్నాయి. ఈ 
రొండు పడవలోలో కల్ప వొంద మొందికిపైగా ప్రయాణక్లు 
ఉననాటులో సమాచారొం. బోలా్త పడడొంతో పడవలోలోని 

కొందరు ప్రయాణక్లు ఈదుతూ ఒడుడాక్ చేరారు. ఈత రాని వారు మునిగపోయినటులో తెలుస్తొంది. 
సమాచారొం అొందుక్ననా వెొంటనే జాతీయ, రాష్ట విపతు్త స్పొందన దళాలు (ఎనీడాఆర్ ఎఫ్ - ఎసీడాఆర్ ఎఫ్ ) 
రొంగొంలోకి దిగారు. నీటిలో గలలోొంతయిన వారి ఆచూకీ క్సొం గాల్సు్తన్నాయి. ఈ ఘటనపై కేొంద్ర 
ష్ప్పొంగ్ , ఓడరేవుల శాఖ మొంత్రి సరాబానొంద సనోవాల్  దిగ్భరేొంతి వ్క్తొం చేశారు.
ముఖ్మొంత్రి హిమొంత బిశవీశర్మతో వెొంటనే ఫోన్ లో మాటాలోడి వివరాలు తెలుసుక్న్నారు. సహ్యక 
చర్లు ముమ్మరొం చేయాలని ఆదేశొంచారు. ఘటనక్ గల కారణాలు కూడా తెలుసుక్ొంటున్నారు. 
నదిలో ఈ రొండు పడవలు ఢీకన్నాయని సమాచారొం. ప్రసు్తతొం భారీ వరాషాలు క్రుసు్తొండడొంతో నది 
ప్రవాహొం అధకొంగా ఉొండడొం వలన ప్రమాదొం సొంభవిొంచనటులో తెలుస్తొంది. దీనికి సొంబొంధొంచన 
వివరాలు మరినినా తెల్యాల్సి ఉొంది.

రష్యన్  నేషనల్  సెక్్యరిటీ అడ్వైజర్ తో ప్రధాని మోదీ భేటీ!
ప్రధాని నరేొంద్ర మోదీ బుధవారొం రష్న్  నేషనల్  స్కూ్రిట్ 
అడ్వీజర్  నిక్లాయ్  పాత్రుషేవ్ తో సమావేశమయా్రు. 
ప్రసు్తత సమయొంలో అఫాగిన్ తో సహ్ ప్రాొంతీయ సుస్థిరత 
దిశగా మరిొంత సమనవీయానినా బలోపోతొం చేయాలొంటూ 
పునరుద్ఘాటిొంచారు. భారత్  -రష్ట్ల మధ్ భాగసావీమ్ 
అభివృది్, రాజకీయాలు, బహుళ ఫారే్మట్సి , ఎస్ సీఓ, బ్రిక్సి  
తదితర విషయాలపై సొంభాష్ొంచారు. నిక్లాయ్  తన 
రొండు రోజుల ఇొండియా పర్టనలో విదేశీ వ్వహ్రాల 
మొంత్రి జైశొంకర్ , నేషనల్  స్కూ్రిట్ అడ్వీజర్  అజిత్  
దోవల్  కూడా భేట్ అయా్రు. అఫఘానిసా్తన్  అొంతరాజాతీయ 

తీవ్రవాద గ్రూపులక్ ఉనికిగా మారే అవకాశొం ఉొందని స్కూ్రిట్ అడ్వీజర్ లు అభిప్రాయపడాడారు. తీవ్రవాద గ్రూపులక్ 
ఆయుధాల ప్రవాహొం, అఫఘాన్ సరిహదు్దలోలో అక్రమ రవాణా, అఫఘానిసా్తన్ నలలోమొందు ఉత్పతి్త అక్రమ రవాణాక్ కేొంద్రొంగా 
మారే అవకాశాలు ఎక్్కవగా ఉన్నాయని స్కూ్రిట్ వరాగిలు తెల్పాయి. తాల్బనలోతోపాటుగా, ఇతర అొంతరాజాతీయ 
తీవ్రవాద సొంసథిలతో పాకిసా్తన్  సొంబొంధాలన కల్గ ఉొందనే విషయానినా భారత్  గురు్తచేస్ొంది. అఫఘానిసా్తన్  ఉగ్రవాద 
సొంసథిలక్ కేొంద్రొంగా మారక్ొండా చూసుక్నే బాధ్త పాకిసా్తన్ పై ఉొందని భారత్  పేర్కొంది.

కేింద్ ప్రభుతవై చారిత్రాత్మక నిరణాయిం.. 
ఎన్ డీఏలో అమా్మయిలక్ అవకాశిం

కేొంద్ర ప్రభుతవీొం చారిత్రాత్మక నిరణాయొం తీసుక్ొంది. నేషనల్ డిఫెన్సి అకాడమీ (ఎనీడాయే)లో అమా్మయిలక్ 
కూడా అవకాశొం కల్్పసా్తమని ప్రకటిొంచొంది. ఈ మేరక్ ఇవాళ జరిగన విచారణలో సుప్ొంక్రుటుక్ 
కేొంద్రొం ఈ విషయానినా తెల్యజేస్ొంది. అయితే, వారికి ప్రవేశాలు కల్్పొంచేొందుక్గానూ మారగిదర్శకాలన 
తయారు చేసేొందుక్ కొంత గడువు ఇవావీలని క్రిొంది. ద్నికి సమ్మతిొంచన క్రుటు ఈ నెల 20లోపు 
వెలలోడిొంచాలని ఆదేశొంచొంది.
కేొంద్ర ప్రభుతవీ నిరణాయొంపై సుప్ొంక్రుటు హరషాొం వ్క్తొం చేస్ొంది. ఎనీడాయేలోకి అమా్మయిలన తీసుక్నేొందుక్ 
సాయుధ బలగాలు ఒపు్పక్వడొం ఆనొందొంగా ఉొందని జస్టుస్ ఎసే్క కౌల్, జస్టుస్ ఎొం.ఎొం. సుొందరేశ్ ల 
ధరా్మసనొం వా్ఖ్్నిొంచొంది. ఒక్కరోజులోనే సొంస్కరణలనీనా జరిగపోవననా విషయొం తమకూ తెలుసని, 
అమా్మయిలన ఎనీడాయేలోకి తీసుక్నే ప్రక్రియ, చర్లక్ కేొంద్రొం కొంత సమయొం తీసుక్వచచేని 
సూచొంచొంది.
దేశ రక్షణలో సాయుధ బలగాలు కీలకపాత్ పోష్సా్తయని, అయితే, ల్ొంగ సమానతావీనినా 
ప్రోతసిహిొంచేొందుక్ బలగాలు మరినినా చర్లు తీసుక్వాల్సిన అవసరొం ఉొందని పేర్కొంది. కాగా, 
ఎనీడాయేతో పాటు నేవల్ అకాడమీలో అమా్మయిలకూ అవకాశొం కల్్పొంచాలని పేర్కొంటూ ద్ఖలైన 
పటిషన్ న సుప్ొంక్రుటు విచారిొంచొంది. ఎనీడాయే పరీక్షన అమా్మయిలూ రాయవచచేని నెల క్రితొం 
సుప్ొంక్రుటు తీరు్పనిచచేన సొంగతి తెల్స్ొందే.
తాజాగా అమా్మయిలక్ అవకాశొం కల్్పసా్తమొంటూ కేొంద్ర ప్రభుతవీొం తరఫున వాదనలు వినిపొంచన 
అదనపు సొల్స్టర్ జనరల్ ఐశవీర్ భాటి క్రుటుక్ తెల్పారు. దీనిపై అతి తవీరలోనే సవివరణాత్మకొంగా 
అఫిడవిట్ న ద్ఖలు చేసా్తమన్నారు. ఎనీడాయే ప్రవేశ పరీక్షన నవొంబర్ క్ వాయిద్ వేసు్తననాటుటు జూన్ 
24న ప్రకటిొంచామని, అయితే, ప్రసు్తతొం అమా్మయిలక్ అవకాశొం కల్్పొంచే అొంశొంలో చాలా మారు్పలు 
చేయాల్సి ఉననాొందున పరీక్షలపై యథాతథ స్థితిని అమలు చేయాల్సిొందిగా క్రారు.
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ఆర్ సీ 15 షురూ.. కా్ప్  కొట్టిన చిరింజీవి..
మెగా పవర్ సాటుర్ రామ్ చరణ్  కత్త స్నిమా పటాటులెకి్కొంది. ప్రముఖ దర్శక్డు శొంకర్  
దర్శకతవీొంలో తెరకెక్కనననా ఈ స్నిమా పూజా కార్క్రమొం బుధవారొం ఉదయొం 
హైదరాబాద్ లో వేడుకగా జరిగొంది. ఈ కార్క్రమొంలో చత్బృొందొంతోపాటు 
పలువురు సాటుర్  స్లబ్రిట్లు సొందడి చేశారు. మెగాసాటుర్  చరొంజీవి, దర్శకధీరుడు 
రాజమౌళి, బాలీవుడ్  సాటుర్ హీరో రణ్ వీర్  స్ొంగ్  ఈ వేడుకలో పాల్గిని ట్మ్ క్ 
ఆల్  ది బెస్టు  చెపా్పరు. ముహూర్తపు ష్టట్ లో భాగొంగా చరొంజీవి తన తనయుడు 
రామ్ చరణ్ పై కాలోప్  కటాటురు. దీనికి సొంబొంధొంచన ఫొటోలు ప్రసు్తతొం నెటిటుొంటోలో 
వైరల్ గా మారాయి.
భారీ యాక్షన్  ఎొంటర్ టైనర్ గా ఈ స్నిమా రూపొొందనొంది. చరణ్  ప్రభుతావీధకారి 
పాత్లో కనిపొంచనననాటులో తెలుస్తొంది. చరణ్ క్ జోడీగా కియారా సొందడి 
చేయనన్నారు. అొంజల్, జయొం రవి, శ్రీకాొంత్ , సునీల్  కీలకపాత్లోలో 
కనిపొంచనన్నారు. తమన్  సవీరాలు అొందిొంచనన్నారు. శ్రీ వేొంకటేశవీర క్రియేషన్సి  
పతాకొంపై దిల్  రాజు, శరీష్  ఈ చత్రానినా నిరి్మసు్తన్నారు.

గురువారం, 09 సెప్ట ంబర్ 2021

ఒకేసారి థియేటర్స్ తో పాటు ఓటీటీలోనూ తలైవి రిలీజ్ 
ప్రసు్తతొం ఉననా పరిస్థితులోలో స్నిమాలు థియేటరలోలో విడుదల 
చేయడొం ఎొంత కషటుొం అనేది కేవలొం నిరా్మతలక్ మాత్మే 
తెలుసు. కనినా చోటలో కేవలొం 50% ఆక్్పెనీసి మాత్మే ఉొంది. 
ఇటువొంటి పరిస్థితులోలో కూడా ధైర్ొం చేస్ తమ స్నిమాలన 
విడుదల చేసు్తన్నారు నిరా్మతలు. కొందరు నిరా్మతలైతే 100% 
ఆక్్పెనీసితో థియేటరులో నడిచనపు్పడు స్నిమాలన రిలీజ్ 
చేయొచుచేలే అని వాయిద్ వేసుక్ొంటున్నారు. కానీ మరికొందరు 
మాత్ొం తమక్ ఉననా ఆరిథిక ఇబబాొందుల కారణొంగా స్నిమా 
రిలీజ్ న ఎక్్కవ రోజులు వాయిద్ వేయలేక ఓట్ట్ సొంసథిలక్ 
ఇచేచేసు్తన్నారు. ఈ క్రమొంలోనే స్పెటుొంబర్ 10న విన్యక 
చవితి సొందర్భొంగా గోపీచొంద్ నటిొంచన సీట్మార్ థియేటరలోలో 
విడుదల అవుతుొంటే.. న్ని నటిొంచన టక్ జగదీష్ స్నిమా 
ఓట్ట్లో వసు్తొంది. ఈ రొండు స్నిమాలతో పాటు కొంగన్ 
రనౌత్ నటిొంచన క్రేజీ స్నిమా తలైవి కూడా ఇదే వారొం విడుదల 
అవుతుొంది. అయితే ఈ స్నిమాన థియేటరలోతో పాటు ఓట్ట్లో 
రిలీజ్  అవుతుొండటొం విశేషొం.
తమిళన్డు మాజీ ముఖ్మొంత్రి, దివొంగత నేత, అమ్మ 

జయలల్త బయోపక్ తలైవి. ఏఎల్ విజయ్ తెరకెకి్కొంచన ఈ స్నిమాపై అొంచన్లు భారీగానే ఉన్నాయి. జాతీయ ఉత్తమ నటి కొంగన్ 
రనౌత్ ఇొందులో అమ్మ పాత్లో నటిొంచొంది. మూడేళలో కిొంద ఈ స్నిమాన ప్రకటిొంచనప్పటికీ ఎనోనా కారణాలతో ఈ స్నిమా వాయిద్ 
పడుతూ వచచేొంది. ఎటటుకేలక్ ఈ స్నిమా షూటిొంగ్  పూర్తయిొంది. ద్ద్పు 80 క్టలో బడజాట్ తో తలైవి స్నిమాన నిరి్మొంచారు. విన్యక చవితి 
సొందర్భొంగా ఈ స్నిమా ఇపు్పడు విడుదలక్ స్ద్మొంది. స్పెటుొంబర్ 10న ఈ స్నిమాన థియేటరలోతో పాటు ఒకేసారి ఓట్ట్ పాలోట్ ఫామ్సి లో 
కూడా విడుదల చేసు్తన్నారు. హిొందీ వరషాన్ న నెట్ ఫిలోక్సి.. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ వరషానలోన అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రేక్షక్లు చూడొచుచే.
ఇలా ఒకేసారి థియేటరలోలో డిజిటల్ మీడియాలో ఒక స్నిమాన విడుదల చేయడొం ఇదే తొల్సారి. గతొంలో సలా్మన్ ఖ్న్ హీరోగా వచచేన 
రాధే స్నిమా ఇలాగే విడుదల చేయాలని అనక్న్నారు. దీనిక్సొం అనినా ఏరా్పటులో చేసుక్న్నాడు సలా్మన్ ఖ్న్  కానీ సరిగాగి స్నిమా విడుదల 
సమయానికి కరోన్ ఎక్్కవగా ఉొండటొంతో దేశొంలో చాలా చోటలో థియేటరులో మూత పడాడాయి. దీొంతో మరో ఆపషాన్ లేక కేవలొం ఓట్ట్లోనే 
స్నిమాన విడుదల చేశారు. ఇక ఇపు్పడు కూడా అనినా చోటలో థియేటరులో ఓపెన్ కాలేదు. కనినా రాష్ట్రాలోలో పరిస్థితులు అనకూలొంగా లేవు. అొందుకే 
థియేటరలోతో పాటు ఒకే రోజు డిజిటల్ మీడియాలో ఈ స్నిమాన విడుదల చేసు్తన్నారు. ఈ స్నిమా ఓట్ట్ హక్్కలు ద్ద్పు 50 క్టలోక్ 
అము్మడయా్యని ప్రచారొం జరుగుతుొంది. ఇొందులో ఎొంజీఆర్ పాత్లో అరవిొంద సావీమి.. శోభన్ బాబు పాత్లో భీష్మ స్నిమాలో విలన్ గా 
నటిొంచన బెొంగాలీ నటుడు జిసుసి సేన్ గుపా్త నటిసు్తన్నారు.

సినిమా ట్కెట్ విషయింలో 
ఏపీ ప్రభుతవైిం సించలన నిరణాయిం

స్నిమా టికెటలో విషయొంలో ఏపీ గవరనామెొంట్ సొంచలన నిరణాయానినా 
తీసుక్ొంది. తమిళన్డు ప్రభుతవీొం చేపటిటునటేలో.. ఇకపై స్నిమా టికెటలో 
క్సొం ఏపీ ప్రభుతవీొం ఓ ప్రతే్క పోరటుల్ న ప్రారొంభిొంచాలనే నిరణాయొం 
తీసుక్ొంది. దీనికి సొంబొంధొంచ జీవోని కూడా విడుదల చేస్ొంది. 
రైలేవీ ఆన్ లైన్  టికెటిొంగ్  స్సటుమ్  తరహ్లో స్నిమా టికెటలో క్సొం 
ఏపీ ప్రభుతవీొం ఓ ప్రతే్క వెబ్ సైట్ న ఏరా్పటు చేయాలనే నిరణాయొం 
తీసుక్ొంటూ, దీనికి సొంబొంధొంచన వ్వహ్రాలన ఆొంధ్రప్రదేశ్  
రాష్ట ఫిల్్మ , టెల్విజన్ , థియేటర్  డవలప్ మెొంట్  కార్పరేషన్  
పర్వేక్షిసు్తొందని తాజాగా విడుదల చేస్న జీవోలో ప్రకటిొంచొంది. 
ప్రసు్తతొం తమిళన్డులో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుననా విషయొం తెల్స్ొందే. 
తమిళన్డులోని థియేటరలోనినాొంటిని ఆన్ లైన్ చేసే ప్రక్రియన అక్కడి 
ప్రభుతవీొం ఎపు్పడో మొదలుపెటిటుొంది. మొత్తొం బి,స్ స్ొంటర్సి లోని 
థియేటరలోని కూడా అక్కడ ఆన్ లైన్ చేసు్తన్నారు. అదే తరహ్లో ఇపు్పడు 
స్నిమా థియేటర్సి లో టికెట్సి  విక్రయిొంచే ప్రక్రియన పరిశీల్ొంచన ఏపీ 
ప్రభుతవీొం.. సవీయొంగా ప్రభుతవీమే ఓ పోరటుల్ న అభివృది్ద చేసు్తొందని 
ప్రకటిొంచడొం విశేషొం.

టాలీవుడ్ పై ధనుష్  సెపెషల్  ఫోకస్ .. 
మరో ఇద్దరితో చర్చలు!

క్ల్వుడ్  సాటుర్  హీరో ధనష్  , స్నిసిబుల్  డైరకటుర్  శేఖర్  కము్మల కాొంబోలో 
ఓ పాన్ ఇొండియా స్నిమా తెరకెక్కబోతుననా సొంగతి తెల్స్ొందే. ఈ 
స్నిమాలో హీరోగా నటిసు్తననాొందుక్ ధనష్ తన కెరీర్ లోనే హైయ్్స్టు 
రమూ్నరేషన్ అొందుక్ొంటున్నాడని, ద్ద్పు రూ. 50 క్టలోక్ పైగా 
పారితోష్కొం బాగా ప్రచారొం సాగుతోొంది. ప్రసు్తతొం ఈ రమూ్నరేషన్ 
రూమర్ క్లీవుడ్ న షేక్ చేస్తొంది. అయితే శేఖర్ కము్మలతో తెలుగు 
మూవీ చేసేస్,మళ్లో క్లీవుడ్ వెళిలోపోద్ొం అనక్వడొం లేదు ధనష్.
తెలుగులో ధనష్ మొత్తొం మూడు చత్రాలు చేయనన్నాడని సమాచారొం.
శేఖర్ కము్మలతో మూవీ తో పాటు,వెొంకీ అటూలోరి, అలాగే ఆర్ ఎక్సి 100 
డైరకటుర్ అజయ్ భూపతితో కూడా చరచేలు జరుపుతున్నాడట. అజయ్ 
భూపతి మేకిొంగ్ చాలా వరక్ క్లీవుడ్ ఆడియ్న్సి క్ దగగిరగా ఉొంటుొందనీ 
అొందుకే తనక్సొం సటురీ రేడీ చేయమని చెపా్పడట. ఆర్ ఎక్సి 100 తరావీత 
మహ్ సముద్రొం తెరకెకి్కసు్తన్నాడు అజయ్. ఈ మూవీ పూర్్తన తరావీత 
డైరక్టు గా ధనష్ తో పా్న్ ఇొండియా స్నిమా తెరకెకి్కొంచన్ ఆశచేర్ొం 
లేదు.
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గణేశ్ ఉతస్వాలకు హైకోర్టి గ్రీన్ సిగ్నల్.. కానీ!
ప్రైవేట్ సథిలాలోలో విన్యక చవితి ఉతసివాలక్ ఏపీ 
హైక్రుటు గ్రీన్ స్గనాల్ ఇచచేొంది. అయితే, కవిడ్ 
నిబొంధనలన పాటిసూ్త.. ఒకేసారి ఐదుగురుక్ 
మిొంచక్ొండా పూజలు నిరవీహిొంచాలని క్రుటు 
సూచొంచొంది. విన్యక చవితి ఉతసివాలపై ఏపీ 
ప్రభుతవీొం విధొంచన ఆొంక్షలన సవాల్ చేసూ్త 
హైక్రుటులో లొంచ్ మోషన్ పటిషన్ ద్ఖలైొంది. 
దీనిపై విచారణ చేపటిటున హైక్రుటు ప్రైవేటు సథిలాలోలో 
విన్యక ఉతసివాలు నిరవీహిొంచుక్వచచేని తేల్చే చెప్పొంది. మతపరమన కార్క్రమాలన 
నిరోధొంచే హక్్కప్రభుతావీనికి లేదని హైక్రుటు స్పషటుొం చేస్ొంది. రాజా్ొంగొంలోని ఆరిటుకల్ -26 
ప్రకారొం మతపరమన కార్క్రమాలన నిరవీహిొంచుక్నే అధకారొం భక్్తలక్ ఉొందని హైక్రుటు 
స్పషటుొం చేస్ొంది. అయితే, పబిలోక్ సథిలాలోలో విగ్రహ్లు ఏరా్పటు చేస్, ఉతసివాలు నిరవీహిొంచడొంపై 
హైక్రుటు అభ్ొంతరొం వ్క్తొం చేస్ొంది. ఈ సొందర్భొంగా ప్రభుతవీొం తీసుక్ననా చర్లన 
సమరిథిొంచన ధరా్మసనొం ప్రైవేటు సథిలాలోలో విగ్రహ్లు ఏరా్పటు చేసుక్నేొందుక్ అనమతి 
ఇవావీలని ప్రభుతావీనినా ఆదేశొంచొంది. విన్యక చవితి వేడుకలోలో కేొంద్ర, రాష్ట ప్రభుతావీల 
మారగిదర్శకాలన తప్పక పాటిొంచాలని హైక్రుటు కీలక సూచనలు చేస్ొంది.

వైకాపా నేతలకు వరి్తించని కొవిడ్  నిబింధనలు..
 వినాయక చవితికే వరి్తసా్తయా?: నారా లోకేశ్

వైకాపా నేతలు సూపర్  స్్్పడరులోగా విచచేలవిడిగా తిరుగుతుొంటే వరి్తొంచని కవిడ్  
నిబొంధనలు విన్యక చవితికే వరి్తసా్తయా? అని తెదేపా జాతీయ ప్రధాన కార్దరి్శ 
న్రా లోకేశ్  నిలదీశారు. కడప జిలాలో ప్రొదు్దటూరులో కనీస కవిడ్  నిబొంధనలు 
పాటిొంచక్ొండా సాథినిక ఎమె్మలే్ నిరవీహిొంచన కార్క్రమానికి సజజాల రామకృష్టణా రడిడా, 
మొంత్రి కననాబాబు, ఎొంపీ అవిన్ష్  రడిడా హ్జరయా్రని ఆరోపొంచారు. వైఎస్  జయొంతి, 
వర్ొంతి, జగన్  వివాహ వారిషాక వేడుకలు, వైకాపా న్యక్ల వ్కి్తగత కార్క్రమాలక్ 
అడుడారాని కవిడ్  నిబొంధనలు ఒక్క విన్యక చవితికి మాత్మే ఎొందుక్ అడొడాచాచేయని 

మొండిపడాడారు. ప్రొదు్దటూరు ఎమె్మలే్ 
కార్క్రమానికి సొంబొంధొంచన ఓ వీడియోన 
తన టివీటర్  ఖ్తాక్ జత చేశారు. 
నరసరావుపేట ఎమె్మలే్ గోపరడిడా పెటిటున 
మీడియా సమావేశొంపైన్ న్రా లోకేశ్  
టివీటర్  వేదికగా స్పొందిొంచారు.

చింద్బాబు రాసిన అింశాలు ఆశ్చరా్యని్న కలిగించాయి: ప్రకాశిం జిల్్ ఎసీపె 
ల్ొంగసముద్రొం మొండలొం మొగల్చరలో ఘటనపై ఏపీ డీజీపీకి మాజీ ముఖ్మొంత్రి చొంద్రబాబు న్యుడు రాస్న లేఖపై 
ప్రకాశొం జిలాలో ఎసీ్ప మల్క గర్గి స్పొందిొంచ లేఖన విడుదల చేశారు. డీజీపీకి చొంద్రబాబు రాస్న లేఖలో అొంశాలు 
ఆశచేరా్నినా కల్గొంచాయని లేఖలో పేర్కన్నారు. ‘’పోలీసులపై నిరాధారమన ఆరోపణలు ఆత్మస్్థిరా్నినా దెబబాతీసా్తయి. 
ప్రజా ప్రయోజన్ల క్సొం వాస్తవాలన వక్రీకరిొంచక్ొండా నిష్పక్షపాతొంగా దరా్పు్త చేసేొందుక్ చొంద్రబాబు కూడా 
సహరిొంచాలని క్రుతున్నాొం. మొగల్చరలో గమొంలో రొండు గ్రూపుల మధ్ జరిగన ఘటనక్ సొంబొంధొంచ పోలీసు 
శాఖపై కనినా ఆరోపణలు చేశారు. అధకార పారీటు ఆదేశాల మేరక్ పోలీసులు పని చేసు్తన్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడొం 
చాలా బాధాకరొం. సరైన వాస్తవాలన తెలుసుక్క్ొండా పోలీస్ శాఖపై అలాొంటి ఆరోపణలు చేస్నటులో కనిపస్తొంది. ఇది 
గమొంలోని ఇరు రాజకీయ పారీటులక్ చెొందిన వివాదొం. ఇరువరాగిలు ఇచచేన ఫిరా్దుల మేరకూ కేసులు నమోదు చేశాొం. 
కేసు విషయొంలో పోలీసులు ఏకపక్షొంగా వ్వహరిొంచారననాది అవాస్తవొం. ఇరువరాగిల కేసులపై లోతైన దరా్పు్త చేపటాటుొం. 
పోలీసుల బెదిరిొంపులక్ ఇద్దరు వ్క్్తలు ఆత్మహతా్యతనాొం చేసుక్న్నారననా ఘటనపై కూడా కేసు నమోదు చేస్ నిష్ట్పక్షికొంగా 

దరా్పు్త చేసు్తన్నాొం. ఇద్దరు 
చన్నారులన విచారణక్ పోలీస్ 
సేటుషన్ క్ తీసుక్వచాచేమనటొం 
కూడా అవాస్తవొం. పోలీసులపై 
నిరాధారమన ఆరోపణలు 
ఆత్మస్్్తరా్నినా దెబబాతీసా్తయి. 
ప్రజా ప్రయోజన్ల క్సొం 
వాస్తవాలన వక్రీకరిొంచక్ొండా 
నిష్పక్షపాతొంగా దరా్పు్త 
చేసేొందుక్ మీరు కూడా 
సహరిొంచాలని క్రుతున్నాొం.’’ 
అని ఎసీ్ప మల్క గర్గి లేఖలో 
తెల్పారు.

ఆ కేింద్రాలకు వైసీపీ రింగులు.. సీఎిం జగన్ కు ష్టకిచి్చన హైకోర్టి..!
ఏపీ హైక్రుటులో రాష్ట ప్రభుతావీనికి 
చుకె్కదురైొంది. చెత్త నొండి సొంపద తయారీ 
కేొంద్రాలక్ వైఎస్ఆర్ కాొంగ్రెస్ పారీటుకి 
సొంబొంధొంచన రొంగులు వేయడొంపై హైక్రుటు 
ధరా్మసనొం అసహనొం వ్క్తొం చేస్ొంది. గతొంలో 
రొంగులు వేయొద్దని ధరా్మసనొం సూచొంచన్, 
మళ్లో కలర్సి వేయడొంపై మొండిపడిొంది. చెత్త 
నొండి సొంపద తయారీ కేొంద్రాలక్ వైసీపీ 
కలర్సి వేయడొంపై జై భీమ్ యాకిసిస్ జస్టుస్ 
కృష్టణా జిలాలో అధ్క్షులు పరసా సురేష్ క్మార్ 
హైక్రుటులో ప్రజా ప్రయోజన వా్జ్ొం ద్ఖలు 
చేశారు. పటిషన్ పై బుధవారొం హైక్రుటులో 
విచారణ జరిగొంది.

పటిషనర్ తరపు న్్యవాది జడ శ్రవణ్ క్మార్ వాదనలు వినిపొంచారు. ప్రభుతవీ వ్యొంతో ఏరా్పటు చేసే భవన్లక్ 
పారీటు రొంగులు వేయడొంపై న్్యవాది అభ్ొంతరొం వ్క్తొం చేశారు. న్్యవాది శ్రవణ్ క్మార్ వాదనలతో ఏకీభవిొంచన 
ధరా్మసనొం ప్రినిసిపల్ స్క్రటరీ పొంచాయతీరాజ్ డిపార్టు మెొంట్ , సవీచ్ఛ ఆొంధ్ర కార్పరేషన్  మేనేజిొంగ్ డైరకటుర్ న ఈ నెల 16న 
క్రుటులో వ్కి్తగతొంగా హ్జరుకావాలని న్్యసాథినొం ఆదేశొంచొంది. ఈ సొందర్భొంగా ప్రతివాదులొందరికీ ధరా్మసనొం నోట్సులు 
జారీ చేస్ొంది.

ప్రభుతవై పాఠశాలలో్ విజృింభిస్్తన్న కరోనా
జిలాలోలోని ప్రభుతవీ పాఠశాలలోలో కరోన్ విజృొంభిస్తొంది. ఈ ఒక్కరోజే 16 మొందికి కరోన్ 
పాజిటివ్ నమోదు అయిొంది. 11 మొంది విద్్రుథిలక్, ఐదుగురు ఉపాధా్యులక్ కరోన్ 
సకిొంది. దీొంతో జిలాలోలో 90 మొంది విద్్రుథిలక్, 48 మొంది ట్చరలోక్ కల్ప మొత్తొం 138 
మొందికి కరోన్ సకిొంది.

గింజాయి పట్టివేతగింజాయి పట్టివేత
అక్రమొంగా తరల్సు్తననా గొంజాయిని పోలీసులు సావీధీనొం చేసుక్న్నారు. పెదబయలు అక్రమొంగా తరల్సు్తననా గొంజాయిని పోలీసులు సావీధీనొం చేసుక్న్నారు. పెదబయలు 
మొండలొం రోగులుపేట జొంక్షన్ వద్ద 140 కేజీల గొంజాయిని స్్పషల్ ఎన్ ఫోరసిమెొంట్ మొండలొం రోగులుపేట జొంక్షన్ వద్ద 140 కేజీల గొంజాయిని స్్పషల్ ఎన్ ఫోరసిమెొంట్ 
బ్్రో స్బబాొంది పటుటుక్న్నారు. గొంజాయిని రవాణా చేసే వాహన్నినా సీజ్ చేశారు. బ్్రో స్బబాొంది పటుటుక్న్నారు. గొంజాయిని రవాణా చేసే వాహన్నినా సీజ్ చేశారు. 
ఒకరిని అరస్టు చేసారు. కేసు నమోదు చేసుక్ని పోలీసులు దరా్పు్త చేసు్తన్నారు.ఒకరిని అరస్టు చేసారు. కేసు నమోదు చేసుక్ని పోలీసులు దరా్పు్త చేసు్తన్నారు.

ఏపీలో కొత్తగా 1,361 కేస్లు.. 15 మరణాలు
ఆొంధ్రప్రదేశ్ లో గడిచన 24 గొంటలోలో రాష్ట వా్ప్తొంగా 61,363 పరీక్షలు నిరవీహిొంచగా.. 1,361 
కేసులు నిరా్రణ అయా్యి. తాజా కేసులతో కల్ప ఇప్పటివరక్ రాష్టొంలో 20,24,603 మొంది 
వైరస్  బారినపడినటులో రాష్ట వైద్్రోగ్ శాఖ వెలలోడిొంచొంది. గడిచన 24 గొంటల వ్వధలో కవిడ్  
వలలో 15 మొంది బాధతులు ప్రాణాలు క్లో్పవడొంతో రాష్ట వా్ప్తొంగా మృతుల సొంఖ్ 13,950కి 
చేరిొంది. 24 గొంటల వ్వధలో 1,288 మొంది బాధతులు క్లుక్వడొంతో రాష్ట వా్ప్తొంగా 
క్లుక్ననా వారి సొంఖ్ 19,96,143కి చేరినటులో వైద్్రోగ్ శాఖ తెల్పొంది. ప్రసు్తతొం రాష్టొంలో 
14,510 యాకిటువ్  కేసులున్నాయి. రాష్టవా్ప్తొంగా ఇప్పటివరక్ 2,70,99,014 నమూన్లన 
ఆరోగ్ శాఖ పరీక్షిొంచొంది.ఏపీలో వినాయకచవితి ఉతస్వాలపై రగడ.. బీజేపీ నిరసన

ఆొంధ్రప్రదేశ్ లో విన్యకచవితి ఉతసివాలపై అధకార, విపక్ష పారీటుల మధ్ మాటల 
యుద్ొం కనసాగుతోొంది. విన్యక చవితి ఉతసివాలన నిరవీహిొంచుక్వడానికి 
అనమతి ఇవావీలని ప్రతిపక్ష పారీటులు డిమాొండ్ చేసు్తన్నాయి. బీజేపీ, ట్డీపీ పారీటులు 
రోడడాకి్క నిరసన గళొం విపు్పతున్నాయి. సీఎొం జగన్  హిొందూ వ్తిరేకి అొంటూ 
విపక్షాలు తీవ్రసాథియిలో ఆగ్రహొం వ్క్తొం చేసు్తన్నాయి. బీజేపీ అయితే ఏకొంగా 
గవరనార్ బీబీ హరిచొందన్ క్ ఫిరా్దు చేస్న సొంగతి తెల్స్ొందే. తాజాగా గణేష్ 
నవరాత్రి ఉతసివాలక్ అనమతి ఇవావీలని, కవిడ్ పేరుతో చలువ పొందిళలోక్ 
అనమతి నిరాకరణపై మొంగళగరిలో బీజేపీ నేతలు నిరసన తెల్పారు.
మొంగళగరి టౌన్ లోని సీతారామ క్వెల నొండి రా్లీ నిరవీహిొంచారు. ఈ రా్లీలో 
బీజేపీ రాష్ట కార్దరి్శ, మాజీ జడీ్ప చైర్మన్ పాతూరి న్గభూష, ఆక్రాతి న్గేద్రొం ఇతర నేతలు పాల్గిన్నారు. అయితే రా్లీలక్ 
అనమతి లేదొంటూ పోలీసులు వారిని అడుడాక్న్నారు. శాొంతి యుతొంగా చేసు్తననా రా్లీకి పోలీసులు అడుడాచెప్పడొంపై బీజేపీ నేతలు 
మొండిపడాడారు.
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సామాజిక సేవే చేసే వాళ్కి ఎమ్్మలీస్ ఇవావైలి: తమిళిసై
తెలొంగాణ గవరనార్ గా తమిళిసై సొందరరాజన్  రొండేళ్లో పూరి్త చేసుక్న్నారు. 
ఈ సొందర్భొంగా బుధవారొం ఆమె రాజ్ భవన్ లో మీడియా సమావేశొంలో 
మాటాలోడారు. గవరనార్ గా రొండేళ్లో పూరి్త చేసుక్వడొం చాలా సొంతోషొంగా 
ఉొందన్నారు. రొండేళ్లో గవరనార్ గా పూరి్త చేసుక్ననా ఈ విజయానినా ఇట్వల 
చనిపోయిన తన తల్లోకి అొంకితమిసు్తననాటులో ప్రకటిొంచారు. ఆరు నెలలుగా 
లెఫిటునెొంట్ గవరనార్ గా కూడా బాధ్తలు నిరవీహిసు్తననాటులో తెల్పారు.
తన విధులు సక్రమొంగా నిరవీహిసు్తన్నానని, ఇొందుక్ రాజ్ భవన్ స్బబాొంది 
సహకారొం ఉొందని తెల్పారు. రాష్టపతి రామ్ న్థ్  క్విొంద్ , ప్రధాని మోదీ, 
ఉప రాష్టపతి వెొంకయ్ న్యుడికి కృతజ్ఞతలు తెల్పారు. గవరనార్ గా చేపటిటున 
ప్రతి కార్క్రమానికి మీడియా ఎొంతగానో సహకరిొంచొందని, అొందుకే తాము 
ప్రజలక్ మరిొంత చేరువ కాగల్నటులో వెలలోడిొంచారు.
కాగా హుజురాబాద్ క్ చెొందిన పాడి కౌశక్ రడిడా కి ఎమె్మలీసి పదవి ఇవవీడొంపై 
గవరనార్  తమిళిసై ఆసకి్తకర వా్ఖ్లు చేశారు. సామాజిక సేవ చేసే వాళలోకే 
ఎమె్మలీసి ఇవావీలని సూచొంచారు. కౌశక్ రడిడా విషయొంలో ఆలోచొంచ నిరణాయొం 
ప్రకటిసా్తనని తెల్పారు. తెలొంగాణ ప్రభుతవీొం పొంపన ప్రతిపాదనలపై 
ఆలోచొంచాలని పేర్కన్నారు. హుజురాబాద్  ఉప ఎనినాక నేపథ్ొంలో కాొంగ్రెస్ న 
వీడి ట్ఆర్ ఎస్ లో చేరిన పాడి కౌశక్ రడిడాకి గవరనార్  క్టాలో శాసనమొండల్కి 
మొంత్రివరగిొం న్మినేట్  చేస్న విషయొం తెల్స్ొందే.

దిలీ్ పర్యటనలో కేసీఆర్  ఏిం సాధించార్?: రేవింత్ రెడ్డి
వారొం రోజులు దిలీలో పర్టనలో ఉననా సీఎొం కేసీఆర్  ఏొం సాధొంచారో 
చెపా్పలని ట్పీసీసీ అధ్క్షుడు రేవొంత్ రడిడా డిమాొండ్ చేశారు. విభజన 
చటటుొంలోని అొంశాలపై ఏమన్ చరిచేొంచారా? అని ప్రశనాొంచారు. 
రాహుల్  గాొంధీతో రాష్ట కాొంగ్రెస్  నేతల భేట్ అనొంతరొం రేవొంత్ 
మీడియాతో మాటాలోడారు. దిలీలోలో అమరవీరుల సూ్తపానికి ఎకరొం సథిలొం 
కేటాయిొంచాలని డిమాొండ్ చేశారు. ప్రధాని మోదీ, సీఎొం కేసీఆర్  మధ్ 
ఉత్తర్ ప్రదేశ్  ఎనినాకల గురిొంచ చరచే జరిగొందని.. అక్కడ ఎొంఐఎొం ఎనినా 
చోటలో పోట్ చేయాలనే అొంశొంపై చరిచేొంచనటులో చెపా్పరు. మోదీ, కేసీఆర్  
మిలాకత్ క్ బొండి సొంజయ్ , ఈటల రాజేొందర్  బల్కాక తప్పదని 
రేవొంత్  వా్ఖ్్నిొంచారు. సొంజయ్ , ఈటల ఎొంత తిరిగన్ ఎలాొంటి 
ప్రయోజనొం ఉొండదన్నారు. రాష్టొంలో కాొంగ్రెస్  పారీటు బలోపేతొం 

గురిొంచ రాహుల్ తో 
చరిచేొంచనటులో రేవొంత్  
తెల్పారు. తెలొంగాణలో 
తరచూ పర్టిొంచాలని 
రాహుల్ న క్రినటులో 
పే ర ్క న్ నా రు . 
డిస్ొంబర్  9 నొంచ 
సభ్తవీ కార్క్రమొం 
ప్రారొంభిసా్తమన్నారు.
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కాళోజీ మాతృభాష స్ఫూరి్త.. 
తెలింగాణ సాింస్ృతిక ఉద్యమానికి దిక్స్చి: కేసీఆర్

ప్రజాకవి, పద్మవిభూషణ్ కాళోజీ న్రాయణరావు జయొంతిని పురస్కరిొంచుకని ముఖ్మొంత్రి 
కేసీఆర్ రాష్ట ప్రజలక్ తెలొంగాణ భాష్ట దినోతసివ శుభాకాొంక్షలు తెల్పారు. ‘’ఎవని భాషన వాడు 
రాయాలె, మాటాలోడాల్’’ అననా కాళోజీ మాతృభాష సూఫూరి్త తెలొంగాణ సాొంస్కృతిక ఉద్మానికి 
దికూసిచగా నిల్చొందని సీఎొం అన్నారు. తెలొంగాణ భాష్ట సాహితా్నికి కాళోజీ అస్్తతవీ సఫూృహన 
అొందిొంచారని.. ఆ సూఫూరి్తని కనసాగసూ్త అమ్మ భాషక్ సాహితీ గౌరవానినా మరిొంతగా పెొంచేొందుక్ 
తెలొంగాణ సాహితీ వేత్తలు కృష్ని కనసాగొంచాలని క్రారు. ‘’పుటుటుక నీది చావు నీది... బతుకొంతా 

దేశానిది’’ అని నినదిొంచన కాళోజీ జీవితొం తెలొంగాణ భాష్ట సాహితీ సేవ దిశగా సాగొందని సీఎొం అన్నారు. తెలొంగాణ భాష్ట, సాహిత్ 
రొంగాలోలో కృష్ చేసు్తననా కవులు, రచయితలన గురి్తొంచ వారికి కాళోజీ పేరిట పురసా్కరొం అొందిసూ్త ప్రభుతవీొం గౌరవిొంచుక్ొంటోొందని 
సీఎొం పేర్కన్నారు. ఏటా రాష్ట ప్రభుతవీొం ఇసు్తననా కాళోజీ పురసా్కరానినా ఈ సొంవతసిరానికి అొందుక్ొంటుననా ప్రముఖ కవి, రచయిత పెన్నా 
శవరామకృషణాక్ ఈ సొందర్భొంగా ముఖ్మొంత్రి కేసీఆర్ అభినొందనలు తెల్పారు.

రాష్ట్ర వా్యప్తింగా విద్్యత్ సరఫరాలో అింతరాయిం
రాష్టొంలో న్లుగు రోజులుగా క్రుసు్తననా భారీ వరాషాలక్ విదు్త్ సరఫరాక్ 
తీవ్ర అొంతరాయొం ఏర్పడిొంది. ఈ వానక్ పలు ప్రాొంతాలోలోని స్తొంభాలు, 
ట్రాన్సి ఫార్మరులో దెబబాతిన్నాయి. ఈ ఎఫెక్టు ఉత్తర తెలొంగాణపై భారీగా పడిొంది. 
ఎనీ్పడీసీఎల్ పరిధలో ముఖ్ొంగా ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ ప్రాొంతాలోలో ఈ సమస్ 
మరిొంత తీవ్రమొంది. వీటితో పాటు స్రిస్లలో జిలాలో, వరొంగల్, కరీొంనగర్ 
ప్రాొంతాలు సైతొం నీట మునగడొంతో విదు్త్ సరఫరా అొందక ప్రజలు తీవ్ర 
ఇబబాొందులు పడాడారు. ఎసీ్పడీసీఎల్ పరిధలో యాద్ద్రి భువనగరి జిలాలో, 
మహబ్బ్ నగర్ ప్రాొంతాలోలో సరఫరాక్ అొంతరాయొం కల్గొంది. రాష్ట 
వా్ప్తొంగా పలు చోటలో విదు్త్ కేబుళలోపై చెటుటు కమ్మలు విరిగపడటొంతో 
కరొంట్ సరఫరా జరగలేదు. అొంతేకాక్ొండా పలు ఫీడరలోలో బ్రేక్ డౌన్ సమస్ల 
కారణొంగా ఇబబాొందులు తలెతా్తయి. డిస్్రాబ్్షన్ ట్రాన్సి ఫార్మరులో సైతొం 
దెబబాతినడొంతో విదు్త్ శాఖక్ నషటుొం వాటిల్లోొంది.
ఆదిలాబాద్, ఆస్ఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారడిడా జిలాలోలక్ 
ఇప్పటికే వాతావారణ శాఖ ఆరొంజ్ అలర్టు ప్రకటిొంచొంది. అయితే ఈ భారీ 
వరాషాలక్ విదు్త్ శాఖ స్బబాొంది ముొందసు్తగానే రక్షణ చర్లు చేపటిటున్ 
విదు్త్ సరఫరాలో అొంతరాయొం కలగక్ొండా జాగ్రత్తలు తీసుక్వడొంలో 
ఫెయిలయా్రు. అయితే గత నెలలో క్రిస్న వరషా బీభతసిొంతో ఏర్పడిన 
నషటుొంతో పోల్చేతే ఇట్వల క్రిస్న వానలక్ విదు్త్ సొంసథిలు కాస్త తక్్కవగానే 
నషటుపోవడొంతో సొంసథిలు ఊపరి పీలుచేక్న్నాయి. హన్మకొండ గోపాల్  పూర్ 
వద్ద సబ్ సేటుషన్ నీట మునగడొంతో విదు్త్ సరఫరాక్ ఇబబాొందులు ఏర్పడి కది్ద 
గొంటలు సరఫరా నిల్చపోయి ప్రజలు ఇబబాొందులు ఎదుర్కన్నారు. ఆలటుర్ నేట్ 
లైన్ ద్వీరా విదు్త్ పునరుద్రణ చేయడొంతో పరిస్థితి కాస్త మెరుగొంది.
ఇదిలా ఉొండగా గతొంలో వరాషాలు క్రిస్న సమయొంలో రాష్ట వా్ప్తొంగా 517 
స్తొంభాలు దెబబాతిన్నాయి. 11 కేవీ ఫీడరలోలో 117 చోటలో బ్రేక్ డౌనలో జరిగాయి. 
28 చోటలో డిస్్రాబ్్షన్ ట్రాన్సి ఫార్మరులో దెబబాతిన్నాయి. అయితే రాష్టొంలో భారీగా 
వరాషాలు క్రుసా్తయని వాతావరణ శాఖ ముొందుగానే హెచచేరికలు జారీ చేస్న 
నేపథ్ొంలో విదు్త్ శాఖ అప్రమత్తమొంది. అయిన్ మహ్నగరొం పరిధలోనే 
13 స్తొంభాలు, ఐదు డిస్్రాబ్్షన్ ట్రాన్సి ఫార్మరులో దెబబాతిన్నాయి. గతొంలోనే 
అనినా స్తొంభాలు, ట్రాన్సి ఫార్మరలోక్ మరమ్మతులు పూరి్తచేయడొం వలలో నషటుొం కాస్త 
తక్్కవగా వాటిల్లోనటులో విదు్త్ అధకారులు చెబుతున్నారు.

బీసీలింటే బిచ్చగాళ్్ కాద్.. ప్రభుతవైింపై శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఫైర్
బీసీలొంటే బిచచేగాళలోొం కాదని, న్్యబద్ొంగా తమక్ రావాల్సిన హక్్కల క్సొం నిజాయితీగా పోరాడుతామని బీసీ సొంక్షేమ సొంఘొం రాష్టు అధ్క్షుడు 
జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రభుతావీనినా హెచచేరిొంచారు. హైదరాబాద్ లోని ఉసా్మనియా యూనివరిసిట్లోని ఆడిటోరియొంలో బుధవారొం బీసీ సొంక్షేమ సొంఘొం 
రాష్టు సాథియి విస్తృత సమావేశొం జరిగొంది. ఈ కార్క్రమానికి ముఖ్ అతిథిగా జాజుల హ్జరయా్రు. ఈ సొందర్భొంగా ఆయన మాటాలోడుతూ.. సవీరాష్టుొం 
ఏరా్పటు క్సొం కాసజు శ్రీకాొంత్ నొంచ కానిసేటుబుల్ కిషటుయ్ వరక్ తా్గాలు మావైతే, బోగాలు అగ్రక్లాల వారు పొొందుతున్నారన్నారు. ఓటులో మావైతే, 
సీటులో ట్ఆర్ఎస్ పారీటు వాళ్లో అనభవిసు్తన్నారని, ట్ఆర్ఎస్ ప్రభుతవీొంలో బీసీలన బానిసలుగా చూసు్తన్నారని మొండిపడాడారు.
సీఎొం కేసీఆర్ ఇప్పటి వరక్ 4 లక్షల క్టులో అపు్ప చేసే్త ద్నిలో బీసీ సొంక్షేమానికి రూ.20 వేల క్టలోన కేటాయిొంచగా, గడిచన ఏడేళలోలో కేవలొం రూ.7 
వేల క్టలోన మాత్మే ఖరుచే చేయడొం ద్రుణమన్నారు. అడుగడున బీసీలన అణచ వేసు్తన్నారన్నారు. బీసీ సొంక్షేమానికి ప్రతే్క నిధులు కరక్ సీఎొం 
కేసీఆర్ అడగడు, పీఎొం మోడీ ఇవవీరని ఆయన ఆగ్రహొం వ్క్తొం చేశారు. దీొంతోనే బీసీలొంతా ఏకద్టిపైకి వచచే రాజా్ధకారొం క్సొం కృష్ చేసా్తమన్నారు. 
ఇప్పటికే రాజకీయ వేధక కరక్ ప్రయతినాసు్తన్నామన్నారు. బీసీ వేదిక క్సొం 132 సొంఘాలన ఆవిరా్భవొం చేసేొందుక్ కృష్ చేసా్తమన్నారు. ఈ మేరక్ 

డిస్ొంబరులో లక్ష మొందితో బీసీల రాజకీయ పీలోనరిని నిరవీహిసా్తమన్నారు.
ఈ సమవేశానికి దేశ వా్ప్తొంగా ఉననా బీసీ ముఖ్ నేతలన ఆహ్వీనిసా్తమన్నారు. 
దీొంతో పాటు బీసీలక్ రాజకీయ ఉద్మానికి మద్తుగా మాసపత్రిక, 
యూ టూ్బ్ చానల్ న కూడా ఏరా్పటు చేయబోతుననాటులో తెల్పారు. దీొంతో 
పాటు బీసీ వేదిక ఆరిథికొంగా బలోపేతొం చేసేొందుక్ విరాళాలు సేకరిొంచ, 
సభ్తావీలన కూడా నమోదు చేయిసా్తమన్నారు. ఈ మేరక్ బీసీ సొంక్షేమానికి 
14 రకాల అొంశాలన తీరా్మనిొంచడొం జరిగొందన్నారు. వీటిలో ప్రధానొంగా 
జన్భా దమాష్ట ప్రకారొం 27 నొంచ 50 శాతానికి రిజరేవీషనలో పెొంపు, 
ఉదో్గుల ప్రమోషనలోలో రిజరేవీషనలో, గరిజన, ఆదివాసీ, సొంచార, మన్రీటు , 
వికలాొంగుల బొంధున అమలు వొంటివి ఉన్నాయన్నారు. ఈ కార్క్రమొంలో 
33 జిలాలోల బీసీ సొంక్షేమ సొంఘాల న్యక్లు పాల్గిన్నారు.

తెలింగాణలో 24 గింటలో్ 329 కొవిడ్  కేస్లు
తెలొంగాణలో గడిచన 24 గొంటలోలో 78,421 కరోన్ 
పరీక్షలు నిరవీహిొంచగా.. 329 కత్త కేసులు నమోదయా్యి. 
దీొంతో రాష్టొంలో ఇప్పటివరక్ నమోదైన పాజిటివ్  కేసులు 
6,60,471క్ చేరిొంది. ఈ మేరక్ రాష్ట వైద్్రోగ్ శాఖ 
బులెటిన్  విడుదల చేస్ొంది. 24 గొంటల వ్వధలో ఒక్కరు 
ప్రాణాలు క్లో్పయారు. దీొంతో ఇప్పటివరక్ రాష్టొంలో మృతి 
చెొందిన వారి సొంఖ్ 3,889కి చేరిొంది. ఒక్కరోజు వ్వధలో 
307 మొంది క్లుక్వడొం ద్వీరా రాష్టొంలో క్లుక్ననా వారి 
సొంఖ్ 6,51,085కి చేరిొంది. ప్రసు్తతొం రాష్టొంలో 5,497 
యాకిటువ్  కేసులుననాటులో ఆరోగ్ శాఖ తెల్పొంది.
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టీ20 వరల్డ్ కప్ కు భారత జట్టు  ప్రకటన
అక్టుబర్ లో జరగనననా ట్20 వరల్డా  
కప్  మా్చ్ లక్ ట్మిొండియా జటుటున 
భారత క్రికెట్  నియొంత్ణ బోరుడా 
(బీసీసీఐ) ప్రకటిొంచొంది. విరాట్ 
క్హీలోని కెపెటున్ గా ఎొంపక చేస్ొంది. 
అలానే మాజీ సారథి ఎొంఎస్  ధోనీని 
మెొంటార్ గా నియమిసూ్త నిరణాయొం 
తీసుక్ొంది. యూఏఈ వేదికగా 
అక్టుబర్  17 నొంచ ట్20 ప్రపొంచకప్  
ప్రారొంభొం కానొంది.
జటుటు వివరాలు ఇవే: విరాట్ క్హిలో 
(కెపెటున్ ), రోహిత్ శర్మ (వైస్  కెపెటున్ ), 
కేఎల్  రాహుల్, సూర్క్మార్ 

యాదవ్ , రిషభ్  పొంత్ (వికెట్  కీపర్), ఇష్టన్  కిషన్ (వికెట్  కీపర్ ), హ్రి్దక్  పాొండ్, రవీొంద్ర జడేజా, 
రాహుల్ చాహర్ , రవిచొంద్రన్ అశవీన్ , అక్షర్ పటేల్, వరుణ్  చక్రవరి్త, జస్్పరేత్ బుమ్రా, భువనేశవీర్ 
క్మార్ , మహ్మద్ షమీ
సాటుొండ్ బై పేలోయరులో: శ్రేయస్  అయ్ర్ , శారూ్దల్ ఠాకూర్ , దీపక్ చాహర్ 

సెమీస్ కు సబలింకా, మ్ద్వైదేవ్ .. 
అన్ సీడడ్  చేతిలో ఓడ్న సివైటోలినా

యుఎస్  ఓపెన్  మహిళల స్ొంగల్సి  స్మీఫైనలోలోకి 2వ సీడ్  సబలెొంకా (బెలారస్ ), పురుషుల స్ొంగల్సి లో రష్ట్క్ 
చెొందిన 2వ సీడ్  మెదెవీదేవ్  ప్రవేశొంచగా.. 5వ సీడ్  స్వీటోల్న్ (ఉక్రెయిన్ ) అనూహ్ొంగా అన్ సీడడ్  ఫెరానాొండజ్  
(కెనడా) చేతిలో ఓటమిపాలైొంది.  కావీరటుర్ ఫైనలోలో సబలెొంకా 6-1, 6-4 తేడాతో 8వ సీడ్  క్రేజీక్వా (చెక్  రిపబిలోక్ )
న చతు్తచేయగా.. మరో హోరాహోరీ పోరులో స్వీటోల్న్ కెనడా సొంచలనొం ఫెరానాొండజ్  చేతిలో మూడుస్టలో 
హోరాహోరీ పోరులో పరాజయొం పాలైొంది. స్వీటోల్న్ 3-6, 6-3, 6-7(5-7) తేడాతో ఫెరానాొండజ్  చేతిలో 
ఓడిొంది.
ఇక పురుషుల స్ొంగల్సి లో 17 ఏళలో అల్కరాజ్  పోరాటొం కావీరటుర్  ఫైనలోలో ముగస్ొంది. కావీరటుర్సి లో అల్కరాజ్  3-6, 
1-3 తేడాతో వెనకబడి ఉననా దశలో గాయొంతో మా్చ్ నొంచ వైదొల్గాడు. దీొంతో 12వ సీడ్  అగర్  (కెనడా) 
తొల్సారి యుఎస్  ఓపెన్  స్మీఫైనలోలోకి ప్రవేశొంచాడు. అగర్  స్మీస్ క్ చేరడొంతో యుఏస్  ఓపెన్  చరిత్లో 2000 
తరావీత జని్మొంచన ఓ క్రీడాకారుడు గొండ్ సాలోమ్  స్మీస్ క్ చేరిన ఆటగానిగా నిల్చాడు. అలాగే యుఎస్  గొండ్ సాలోమ్  
స్మీస్ క్ చేరిన తొల్ కెనడియన్ గా 21 ఏళలో అగర్  రికారుడా నెలకలా్పడు. మరో కావీరటుర్ ఫైనలోలో మెదెవీదేవ్  (రష్ట్) 
6-3, 6-0, 4-6, 7-5తో వాన్ ా డేా జొండ్ ష్కల్్ప  (నెదరాలోొండ్సి )న చతు్తచేశాడు.

ఇింగ్ిండ్ లో టీమిిండ్యా పరిమిత ఓవర్ సిరీస్ .. ఇింగ్ిండ్ లో టీమిిండ్యా పరిమిత ఓవర్ సిరీస్ .. 
ఇొంగలోొండ్ లో ప్రసు్తతొం ఐదు టెస్టు ల స్రీస్ ఆడుతుననా ట్మిొండియా 
వచేచే ఏడాది జులైలో మరోసారి అక్కడ పర్టిొంచనొంది. 
ఈ టూర్ లో భాగొంగా మూడు వనేడాలు, మూడు ట్20లు 
ఆడనొంది. తాజాగా, 2022 సొంవతసిరొం ఇొంగలోొండ్  షెడూ్ల్ న 
ప్రకటిొంచన ఇొంగలోొండ్  క్రికెట్ బోరుడా.. ట్మిొండియాతో పరిమిత 
ఓవరలో స్రీస్  షెడూ్ల్ న ప్రకటిొంచొంది. సాధారణొంగా ప్రతి 
ఇొంగలోొండ్  పర్టనలో టెస్టు లతో పాటు వనేడా, ట్20 స్రీస్ లు 
కూడా జరుగుతుొంటాయి. అయితే, ఈసారి కవిడ్ కారణొంగా 
పరిమిత ఓవరలో స్రీస్ న తరావీత నిరవీహిసు్తన్నారు. వచేచే ఏడాది 
జులై 1న ఓల్డా ట్రాఫోర్డా లో ట్20 మా్చ్ తో ట్మిొండియా టూర్ 

ప్రారొంభమవుతుొంది. ఆ తరావీత జులై 3న ట్ొంట్ బ్రిడ్జా లో రొండో ట్20, జులై 6న ఎజియస్ బౌల్ లో మూడో ట్20 
జరుగుతుొంది. ఇక జులై 9 ఎడ్ బాసటున్ లో తొల్ వనేడా, ఆ తరావీత జులై 12న ఓవల్ లో రొండోది, జులై 14న లార్డాస్ లో 
మూడో వనేడా జరుగుతాయి.

ఈ విషయింలో కేింద్రానికి ఆదేశాలు ఇవవైలిం: స్ప్ిం
హ్కీని జాతీయ క్రీడగా 
అధకారికొంగా గురి్తొంచేలా కేొంద్ర 
ప్రభుతావీనినా ఆదేశొంచాలొంటూ 
ద్ఖలైన ప్రజా ప్రయోజన 
వా్జా్నినా భారత దేశపు అతు్ననాత 
న్్యసాథినొం కటిటువేస్ొంది. 
న్్యవాది విశాల్ తివారీ ద్ఖలు 
చేస్న పల్ పై బుధవారొం విచారణ 
చేపటిటున జస్టుస్ ఉదయ్  ఉమేశ్  
లల్త్, జస్టుస్ రవీొంద్ర భట్, జస్టుస్ 
బేలా త్రివేదిలతో కూడిన ధరా్మసనొం 
కేొంద్రానినా తగు రీతిలో తాము 

ఆదేశొంచలేమొంటూ స్పషటుొం చేస్ొంది.
క్రికెట్ వలలో హ్కీ తన ప్రభావానినా క్లో్పతోొందని.. ఈ విషయొంలో కేొంద్రొం ఎలాొంటి చర్లు చేపటటుడొం 
లేదని.. విశాల్ తివారీ తన పటిషన్ లో పేర్కన్నారు. అయితే, ఇొందులో తాము చేయడానికి ఏమీ 
లేదని, పటిషనర్ క్రిన విధొంగా తాము కేొంద్రానినా ఆదేశొంచలేమని క్రుటు స్పషటుొం చేస్ొంది. ఇలాొంటి 
విషయాలపై ప్రజలోలో చైతన్ొం రావాలని అభిప్రాయపడిొంది. మహిళా బాకసిర్ మేరీక్మ్ వొంటి 
క్రీడాకారిణలు ప్రతికూల పరిస్థితులోలోనూ రాణొంచారని, ఆ సూఫూరి్త అొందరిలో కనిపొంచాలని పేర్కొంది. 
బెొంచ్ ఆదేశాలతో విశాల్ తివారీ తన పటిషన్ న వెనకి్క తీసుక్న్నారు.

చరిత్ర సృషటిించిన బింగా్దేశ్ .. కివీస్ పై తొలిసారి..
నూ్జిలాొండ్ తో జరుగుతుననా 
ట్20 స్రీస్ లో ఆతిధ్ బొంగాలోదేశ్  
జటుటు చరిత్ సృష్టుొంచొంది. 
ఢాకా వేదికగా జరిగన న్లుగో 
ట్20లో పరా్టక జటుటుపై 6 
వికెటలో తేడాతో ఘన విజయొం 
సాధొంచ, ఐదు మా్చ్ ల స్రీస్ న 
3-1 తేడాతో కైవసొం చేసుక్ననా 
బొంగాలో జటుటు.. తొటటు తొల్సారిగా 
నూ్జిలాొండ్ పై ట్20 స్రీస్  
గెలుపొొందిొంది. ఈ మా్చ్ లో 
టాస్  గెల్చ తొలుత బా్టిొంగ్  

చేస్న కివీస్ .. బొంగాలో బౌలరులో నసుమ్  అహ్మద్ (4/10), ముసా్తఫిజుర్ (4/12) ధాటికి 19.3 ఓవరలోలో 
93 పరుగులకే క్ప్పకూల్ొంది. విల్  యొంగ్ (48 బొంతులోలో 46; 5 ఫోరులో, స్క్సి ), కెపెటున్  లాథమ్ (26 
బొంతులోలో 21; ఫోర్ ) రొండొంకెల స్కర్  చేయడొంతో కివీస్  ఈ మాత్ొం స్కరైన్ చేయగల్గొంది.
అనొంతరొం సవీల్ప లక్షయూ ఛేదనలో బొంగాలో సైతొం ఆరొంభొంలో తడబడినప్పటికీ.. కెపెటున్  మహ్మదులాలో(48 
బొంతులోలో 43 న్టౌట్ ; ఫోర్ , 2 స్కసిరులో) చవరి ద్కా క్రీజ్ లో నిలబడి జటుటున విజయతీరాలక్ చేరాచేడు. 
అతనికి ఓపెనర్  మహ్మద్  నయిమ్ (35 బొంతులోలో 29; ఫోర్ , స్క్సి ) సహకారొం  అొందిొంచడొంతో బొంగాలో 
జటుటు 19.1 ఓవరలోలో లక్షా్నినా ఛేదిొంచొంది. కివీస్  బౌలరలోలో ఎజాజ్  పటేల్  2, క్ల్  మెక్  కనిచే ఓ వికెట్  
పడగొటాటురు. కెరీర్  బెస్టు  గణాొంకాలతో నూ్జిలాొండ్  నడిడా విరిచన నసుమ్  అహ్మద్ క్ మా్న్  ఆఫ్  ద 
మా్చ్  అవారుడా లభిొంచొంది. కాగా, ఈ స్రీస్  తొల్ రొండు మా్చ్ లోలో బొంగాలో జటుటు గెలుపొొందగా.. మూడో 
ట్20ని నూ్జిలాొండ్  నెగగిొంది. ఇరు జటలో మధ్ న్మమాత్మన చవరి మా్చ్  శుక్రవారొం(స్పెటుొంబర్  
10) ఇదే వేదికగా జరుగనొంది.
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