
శాంతియుత మార్గాల ద్వార్ ఆఫ్ఘన్  సమస్యకు పరిష్కారాం : బ్రిక్స్  నేతల పిలుపు
శాంతియుత మార్గాల ద్వార్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో పరిస్థితులను చక్కదిద్దాలని ప్రధాని మోడీ పిలుపిచ్చారు. నరాంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన ఐదు దేశల 
బ్రిక్స్  సదస్స్ గురువారాం ప్రారాంభమాంది. స్స్థిరత, పౌర శాంతి, శాంతిభద్రతలకు హామీ కల్పిస్తా ఆఫ్ఘన్  వర్గాల మధ్య చరచాలు జరగాలని 

కూడా నేతలు కోర్రు. ఈ మేరకు డిక్లరషన్ ను సదస్స్ ఆమోదిాంచాంది. ‘’కొనస్గాంపు, 
సాంఘటితాం, ఏకాభిప్రాయాం కొరకు సహకారాం’’ ప్రధాన అాంశాంగా సదస్స్ 
జరిగాంది. ఆప్ఘనిస్తాన్ పై ప్రధానాంగా దృష్టి కాంద్రీకరిాంచ్రు. తీవ్రవాదాంపై పోరుకు 
ప్రాధాన్యతనివావాలాంటూ బ్రిక్స్  నొక్్క చెపిపిాంది. తీవ్రవాద సాంసథిలు తమ కార్యకలాపాలకు 
ఆఫ్ఘన్  గడ్డను ఉపయోగాంచుకోవడానిని, ఇతర దేశలపై ద్డులు నిరవాహాంచడానిని కూడా 
నివారిాంచ్లని కోరిాంది. సీమాాంతర తీవ్రవాదుల కదల్కలు, తీవ్రవాదులకు నిధులు 
అాందడాం, తీవ్రవాదుల కోసాం ఆశ్రయమివవాడాం వాంటి అాంశలతో సహా తీవ్రవాదాంపై 
పోరుకు కట్టిబడి వున్నిమని డిక్లరషన్  ప్రకటిాంచాంది.
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అమ్మకానికి మరో 13 విమానాశ్రయాలు!
దేశాంలోని విమాన్శ్రయాలు క్రమాంగా ప్రైవేట్ వ్యకుతాల చేతులో్లక్ వెళ్్లపోతున్నియి. భారీ ఎతుతాన నిధుల సమీకరణ కోసాం కాంద్ర ప్రభుతవాాం 
ఇటీవల మానిటైజేషన్ ప్రణాళ్కను ప్రకటిాంచగా, తాజాగా, ఇాందుకు ఎయిర్ పోర్టిస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇాండియా (ఏఏఐ) మాందుకొచచాాంది. వచేచా 
ఏడాది న్టిక్ 13 విమాన్శ్రయాలను ప్రైవేటీకరిాంచేాందుకు అాంగీకరిాంచాంది. ఇాందులో ఆరు పెదదా విమాన్శ్రయాలు, ఏడు చననివి ఉన్నియి. 
వీటిని కల్పేస్ మరిాంత పెదదా విమన్శ్రయాలుగా తీరిచాదిదదానున్నిరు.
ఆరు పెదదా విమన్శ్రయాలో్ల అమృత్ సర్, భువనేశవార్, ఇాండోర్, ర్య్ పూర్, తిరుచచా, వారణాస్ ఉాండగా, ఏడు చనని విమాన్శ్రయాలో్ల హుబ్్ల, 
తిరుపతి, ఔరాంగాబాద్, జబల్ పూర్, కాంగ్రా, కుష్నగర్, గయ ఉన్నియి. మారిచా 2024 న్టిక్ విమాన్శ్రయాలో్ల ద్ద్పు రూ.3,700 కోట్్ల 
ప్రైవేట్ పెటటిబడులు వస్తాయని ప్రభుతవాాం భావిసతాాంది. వారణాస్ విమాన్శ్రయాంలో కుష్నగర్, గయను కల్పేయనుాండగా, అమృత్ సర్ లో 
కాంగ్రాను, భువనేశవార్ ను తిరుపతితో, ర్య్ పూర్ ను ఔరాంగాబాద్ తోను, ఇాండోర్ ను జబల్ పూర్ తోను, తిరుచచాని హుబ్్లతో కల్పేస్తారని 
తెలుసతాాంది. వచేచా ఏడాది న్టిక్ ప్రైవేటీకరణ పూరతాయ్్యలా ఏఏఐ అతి తవారలోనే కార్్యచరణ రూపాందిాంచనుాంది. వారణాస్-కుష్నగర్-
గయ బుదిధిస్టి సరూ్కయూట్ కావడాంతో బ్డ్డరు్ల దీనిపై ఆసక్తా చూపే అవకాశాం ఉాంది. ఇవన్ని పర్్యటక ప్రదేశలు కావడాంతోపాట్ వారణాస్ 
పవిత్ర పుణ్యసథిలాం కావడాం మరో కారణాం. చనని విమాన్శ్రయాలను పెదదావాటితో కలపడాం దేశాంలో ఇదే తొల్స్రి కానుాంది. పీపీఈ 
మోడ్ లో ఆద్య పాంపకాలు ఉాండే అవకాశాం ఉననిపపిటికీ ఓనర్ ష్ప్ మాత్రాం ప్రభుతావానిదే. హైదర్బాద్ , బాంగళూరు, ఢిల్్ల, మాంబై, కొచచా, 
అహ్మద్బాద్, లకోని, మాంగళూరు విమాన్శ్రయాలను పీపీపీ మోడ్ లోనే అభివృదిధి చేశరు. తవారలోనే జైపూర్, గువాహటి, తిరువనాంతపురాం 
విమాన్శ్రయాలను తవారలోనే స్వాధీనాం చేస్కోనునని అద్న్ గ్రూప్.. నవీ మాంబై విమాన్శ్రయానిని నిరి్మాంచనుాంది. ఇవన్ని ఇపపిటిక 
సవాతాంత్ర ప్రాతిపదికన ప్రైవేటీకరణ పూరితాచేస్కున్నియి

ఎగుమతిద్రులకు పెద్ద ఊరట
ఎగుమతిద్రులకు అపరిష్కృతాంగా ఉనని పనుని రిఫాండ్  
(తిరిగ చెల్్లాంపులు) రూ.56,027 కోట్ల మొతాతానిని 
విడుదల చేయనుననిట్టి కాంద్ర వాణిజ్య శఖ మాంత్రి 
పీయూష్  గోయల్  వెల్లడిాంచ్రు. 45,000 మాందిక్ పైగా 
ఎగుమతిద్రులకు ఈ మొతతాాం ఈ ఏడాదే అాందనుననిట్టి 
చెపాపిరు. పలు ఎగుమతి ప్రోతాస్హకాల పథకాల క్ాంద (ఎాంఈఐఎస్, ఎస్ ఈఐఎస్, 
ఆర్ వోఎస్ సీటీఎల్, ఆర్ వోఎస్ ఎల్, ఆర్ వోడీటీఈపీ) ఈ మొతతాాం ఎగుమతిద్రులకు 
చెల్్లాంచ్ల్స్ ఉాందని పేర్్కన్నిరు. 2021-22లోనే ఇాందుకు సాంబాంధాంచ చెల్్లాంపులు 
పూరితా చేయాలని నిర్ణయిాంచనట్టి తెల్పారు. అాంతర్జాతీయ మార్్కట్లలో ఎగుమతులకు 
ఉనని డిమాాండ్ ను చేరుకునేాందుకు, నగదు ప్రవాహాలు పెరిగాందుకు ప్రభుతవా నిర్ణయాం 
దోహదాం చేస్తాాందన్నిరు. ఇది ర్నునని నెలలో్ల బలమన వృదిధిక్ సైతాం స్యపడుతుాందని 
మాంత్రి అభిప్రాయపడా్డరు.

సాంగిల్ డోస్ తో 96.6 % మరణాం నివారణ!
కరోన్ మహమా్మరి వల్ల మరణాలను నివారిాంచడాంలో వా్యక్స్ను్ల సమరథివాంతాంగా పని చేస్తాన్నియి. స్ాంగల్ డోస్ తో 96.6 శతాం, ర్ాండు డోస్ లతో 97.5 
శతాం మరణాలను నివారిాంచగల స్మరథియూాం ఉాంట్ాందని కాంద్రాం తెల్పిాంది. కనుక వా్యక్స్న్ తీస్కున్నిక మహమా్మరి భారీన పడిన్ మపుపి తకు్కవేనని 
భారత వైద్య పరిశోధన్ మాండల్ (ఐసీఎాంఆర్ ) చీఫ్ బలర్ాం భారగావ చెపాపిరు.
గత ఏప్రిల్ 18 నుాంచ ఆగస్టి 15 వరకు సేకరిాంచన డేటా ప్రకారాం కరోన్ మహమా్మరి మరణాలను వా్యక్స్ను్ల 
నివారిస్తాన్నియని తేల్ాందని బలర్ాం భారగావ చెపాపిరు. అనిని వయస్స్ల వారిక్ వా్యక్స్న్ల నుాంచ రక్షణ లభిస్తాననిదని 
చెపాపిరు. సెకాండ్ వేవ్ లో మృతు్యవాత పడిన వారిలో అత్యధకులు వా్యక్స్న్ వేస్కోని వారనన్నిరు. కనుక అాందరూ 
వా్యక్స్న్ వేయిాంచుకోవాలని కోర్రు.
18 ఏాండ్ల ద్టిన వారిలో 58 శతాం మాందిక్ కన్సాం స్ాంగల్ డోస్ వా్యక్స్న్ వేస్నట్్ల కోవిడ్ -19 టాస్్క ఫోర్స్ చీఫ్ 
డాకటిర్ వీక పాల్ చెపాపిరు. మిగతా వారిక్ వా్యక్స్నేషన్ పూరతాయితేనే హెర్్డ ఇమ్్యనిటీ స్ధాంచగలమని సపిషటిాం 
చేశరు. కరోన్ మహమా్మరి వేళ డాంగ్్య కస్లు పెరుగుతున్నియని ఆాందోళన వ్యకతాాంచేశరు. డాంగ్్య జవారాం 
వల్్ల ఉతతారప్రదేశ్ లో పిల్లలు మరణిస్తాన్నిరని చెపాపిరు.

సెకాండ్  వేవ్  ఇాంకా పోలేదు
వరుస పాండుగల నేపథ్యాంలో కాంద్ర ప్రభుతవాాం కీలక ప్రకటన చేస్ాంది. ప్రజలను హెచచారిస్తా కొనిని 
స్చనలు చేస్ాంది. ఉతస్వాలు, పరవాదిన వేడుకలో్ల జాగ్రతతాలు పాటిస్తా చూస్కోవాలని కాంద్ర వైద్య 
శఖ కార్యదరిశి ర్జేశ్  భూషణ్  స్చాంచ్రు. ఈ సాందర్ాంగా దేశాంలో కరోన్ పరిస్థితిని వివరిాంచ్రు. 
గతవారాంతో పోల్సేతా కరళలో 68శతాం కస్లు పెరిగాయని వెల్లడిాంచ్రు.. దేశవా్యపతాాంగా 35 
జిలా్లలో్ల పాజిటివ్  రట్  ఎకు్కవగా ఉాందని ఆయన తెల్పారు. కరోన్ జాగ్రతతాలు ఇాంకా పాటిాంచ్లని 
పాండుగలు, ఉతస్వాలు అాంటూ గుమికూడొదదాని చెపాపిరు. అత్యవసరమతే తపపి ప్రయాణాలు చేయొదదాని 
తెల్పారు. ఏమాత్రాం నిర్లక్షయూాం వహాంచన్ మళ్్ల కస్లు పెరుగుతాయని హెచచారిాంచ్రు.

మఖ్యాంగా కరళలో కరోన్ విజృాంభణపై ర్జేశ్  
భూషణ్  ఆాందోళన వ్యకతాాం చేశరు. సెకాండ్  వేవ్  
ఇాంకా కొనస్గుతోాందని గురుతాచేశరు. ఇది ఇాంకా 
మగస్పోల్దని ప్రకటిాంచ్రు. కాగా దేశాంలో 
కరోన్ కస్ల వివర్లు వెల్లడిాంచ్రు. 24 గాంటలో్ల 
43,263 కొతతాగా కస్లు నమోదయా్యయని, 338 
మాంది మృతి చెాంద్రని తెల్పారు. అయితే ఆ 
కస్లో్ల ఒక్క కరళలోనే 30,196 పాజిటివ్  కస్లు, 
181 మృతులు సాంభవిాంచ్యని వివరిాంచ్రు.

17 ర్ష్్రాలకు రూ.9,871 కోట్ల నిధులు రిలీజ్ !
కాంద్ర ప్రభుతవాాం ర్వెన్్య లోట్ పరిహారాం క్ాంద 17 ర్ష్ట్రాలకు రూ.9,871 కోట్్ల విడుదల చేస్తా 
గురువారాం ఆదేశలు జారీ చేస్ాంది. పనుని చటాటిల వికాంద్రీకరణ తర్వాత ర్ష్ట్రాలకు వచేచా ఆద్యాం 
లోట్ను ప్రతి నెలా భరీతా చేయాలని 15వ ఆరిథిక సాంఘాం కాంద్ర ప్రభుతావానిక్ స్ఫారస్ చేస్న సాంగతి 
తెల్స్ాంది. దీాంతో ఇపపిటి వరకు ప్రస్తాత ఆరిథిక సాంవతస్రాంలో ర్ష్ట్రాలకు రూ.59,226 కోట్్ల విడుదల 

చేస్నట్్ల కాంద్ర ఆరిథిక శఖ వ్యయ విభాగాం 
తెల్పిాంది.
ఈ నిధులు అాందుకునే ర్ష్ట్రాల్వి: ఆాంధ్రప్రదేశ్ , 
అసాం, హర్్యన్, హమాచల్ ప్రదేశ్ , కర్్ణటక, 
కరళ, మణిపూర్ , మేఘాలయ, మిజోరాం, 
న్గాలాాండ్ , పాంజాబ్ , ర్జస్థిన్ , స్క్్కాం, 
తమిళన్డు, త్రిపుర, ఉతతార్ఖాండ్ , పశ్చామ 
బాంగాల్ . ప్రస్తాత ఆరిథిక సాంవతస్రాంలో 17 
ర్ష్ట్రాలకు రూ.1,18,452 కోట్ల పరిహారాం 
విడుదల చేయాలని 15వ ఆరిథిక సాంఘాం 
కాంద్రానిక్ స్ఫారస్ చేస్ాంది.
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భవదీయుడు భగత్ సాంగ్ 
పవన్  కళ్్యణ్ , హరీష్  శాంకర్  కాాంబ్నేషన్ లో మత్రి మ్వీ 
మేకర్స్  నిరి్మాంచబోయ్ చత్రానిక్ ‘భవదీయుడు.. భగత్  
స్ాంగ్ ‘ అనే టైటిల్ ని ఖర్రు చేశరు. మేకర్స్  ఈ విషయానిని 
అధకారికాంగా తెల్యజేస్తా ఓ పోసటిర్ ని రిల్జ్  చేశరు. 
ఈ సాందర్ాంగా నిర్్మతలు నవీన్  ఎరనిని, వై.రవిశాంకర్  
మాటా్లడుతూ, ‘’భవదీయుడు’.. అనేది వినయాం, 
విధేయతక్ ప్రతిబ్ాంబమతే, ‘భగత్  స్ాంగ్ ‘ విప్లవ చైతన్్యనిక్ 
మారుపేరుగా స్ఫురిస్తాాంది. ఈ ర్ాండిాంటిన్ కల్పి ఈ చత్రానిక్ 
‘భవదీయుడు భగత్  స్ాంగ్ ‘ అని టైటిల్  పెటటిడాంలో దరశికుడి 
ఆాంతర్యమేమిటి?, స్మాజిక అాంశల నేపథ్యాంతో ఈ స్నిమా 
ఉాంట్ాంద్.. ఇలా అనేక రకాల ప్రశనిల పరాంపరని పోసటిర్  
రైజ్  చేసతాాంది. ఇవన్ని ఒక ఎతతాయితే, సాంగీత దరశికుడు 
దేవిశ్రీ ప్రస్ద్  సవార్లు మరోస్రి అభిమాన ప్రేక్షకులను 
నిసస్ాందేహాంగా ఉర్రూతలూగాంచనున్నియి. మర్న్ని విశేష్టలు, ప్రతే్యకతలు ఈ చత్రానిక్ అదనపు ఆకర్షణ కానున్నియి. డైనమట్  లాాంటి హీరో స్నిమాక్, 
డైనమట్  లాాంటి టైటిల్  పెటటిడాంతో అాందరిలోన్ ఉతుస్కత, అాంచన్లు మరిాంతగా పెరిగాయి. అలాగ పవర్ స్టిర్ , హరీష్  శాంకర్  వాంటి హట్  కాాంబ్నేషన్  
సైతాం ఈ ప్రాజెక్టి క్ మాంచ క్రేజ్ ని తీస్కొచచాాంది. ‘దిస్  టైాం.. ఇట్స్  న్ట్  జస్టి  ఎాంటర్ టైన్ మాంట్ ‘ అని పోసటిర్ లో కనిపిాంచే కా్యప్షన్ ని జస్టిఫై చేసేలా ‘భవదీయుడు.. 
భగత్  స్ాంగ్ ‘ ఉాండబోతోాందని వేర చెపపిక్కర్లదు. తవారలోనే చత్రీకరణ ప్రారాంభాం కానుాంది. మా సాంసథి ఎాంతో ప్రతిష్టటిత్మకాంగా ఈ చత్రానిని నిరి్మసతాాంది’ అని 
తెల్పారు. ఈ చత్రానిక్ స్నిమాటోగ్రఫీ : అయన్ాంక బోస్ , కళ్ దరశికతవాాం : ఆనాంద స్యి, ఎడిటర్  : చోటా కె ప్రస్ద్ , ఫైట్స్  : ర్మ్  లక్షష్మణ్ .

శుక్రవారం, 10 సెప్ట ంబర్ 2021

అరుణ్ విజయ్, హరి కాాంబో చిత్ర టైటిల్ ‘ఏనుగు’
మాస్ స్నిమాకు కర్ఫ్ అడ్రస్ గా 
నిల్చే దరశికుడు హరి. తమిళ, తెలుగు 
ప్రేక్షకులో్ల హరి స్నిమాలకు మాంచ 
ఆదరణ ఉాంట్ాంది. ‘స్ాంగాం’ స్రీస్ లతో 
దరశికుడు హరి తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా 
చేరువయా్యరు. ఆయన దరశికతవాాంలో 
మొదటిస్రిగా అరుణ్ విజయ్  హీరోగా ఓ 
స్నిమా తీసేాందుకు హరి ర్డీ అయా్యరు. 
తెలుగు, తమిళ భాషలో్ల తీయబోతోనని ఈ 
బైల్ాంగవాల్ మ్వీక్ ‘ఏనుగు’ అనే టైటిల్ ను 
ఫిక్స్ చేశరు.
మాస్, యాక్షన్  డ్రామాగా రూపాందుతోనని 
ఈ చత్రానిని డ్రమ్ స్టిక్స్ ప్రొడక్షన్స్ పై 

వెడికా్కరన్ పటిటి ఎస్ శక్తావేల్ నిరి్మస్తాన్నిరు.
విన్యక చవితి సాందర్ాంగా ఈ చత్రానిక్ సాంబాంధాంచన ఫస్టి లుక్ ను విడుదల చేశరు. 33 
మాంది సెలెబ్రిటీల ఒకస్రి ఈ ఫస్టి లుక్ ను విడుదల చేయడాం విశేషాం. ఈ పోసటిర్ లో విన్యకుడి 
విగ్రహానిని పట్టికుని అరున్ విజయ్ డిఫర్ాంట్ లుకు్కలో కనిపిస్తాన్నిరు. తెల్లటి దుస్తాలో్ల హీరో 
మరిస్పోతోన్నిరు. ప్రియా భవాన్ శాంకర్, యోగబాబు, సమద్రఖని, ర్ధకా శరత్ కుమార్, 
ర్జేశ్, కజీయఫ్ ర్మచాంద్రర్జు, అమ్మ అభిర్మి, బోస్ వెాంకట్, సాంజీవ్, తలైవాసల్ 
విజయ్, ఇమాన్ అన్నిచ, ఆడుకలమ్ జయాబాలన్, గాంగై అమరణ్, ఐశవార్య రమా తదితరులు 
నటిస్తానని ఈ చత్రాం ప్రస్తాతాం సెట్స్ పై ఉాంది. జీవి ప్రకాష్ కుమార్ సాంగీతానిని అాందిస్తాన్నిరు.

ఇది థియేటర్స్ లో చూస ఎాంజాయ్ చేసే సనిమా: గోపీచాంద్
ఎగ్రెస్వ్ స్టిర్ గోపీచాంద్, మాస్ డైర్కటిర్ సాంపత్ నాంది కాాంబ్నేషన్ లో పవన్  కుమార్ 
సమరపిణలో శ్రీనివాస్ స్లవార్  స్్కరీన్  పతాకాంపై శ్రీనివాస్ చటూటిరి నిరి్మాంచన చత్రాం 
‘సీటీమార్’. మిల్్కబ్్యటీ తమన్ని హీరోయిన్ గా నటిాంచాంది. ఈ చత్రానిని విన్యక 
చవితి సాందర్ాంగా సెపెటిాంబర్  10న విడుదల చేస్తాన్నిరు. ఈ సాందర్ాంగా చత్రయూనిట్ 
ప్రీ రిల్జ్ వేడుకను నిరవాహాంచాంది.
ఈ కార్యక్రమాంలో హీరో గోపీచాంద్ మాటా్లడుతూ.. ‘’మా స్నిమా ట్రైలర్ చూస్ యూనిట్ కు 
శుభాకాాంక్షలు చెపిపిన మగాస్టిర్ చరాంజీవిగారిక్, అలాగ న్ సేనిహతుడు ప్రభాస్ కూ 
థాాంక్స్ . స్నిమా విషయానిక్ వసేతా.. 2019 డిసెాంబర్ లో సీటీమార్ ను షూటిాంగ్ ను స్టిర్టి 
చేశాం. 50 శతాం షూటిాంగ్ పూరతాయిన తర్వాత కోవిడ్ ఎఫెక్టి తో లాక్ డౌన్ పెటాటిరు. ద్ద్పు తొమి్మది నెలలు షూటిాంగ్ ను 
ఆపేశాం. తర్వాత నవాంబర్ , డిసెాంబర్ లో షూటిాంగ్ ను స్టిర్టి చేస్ పూరితా చేశాం. రిల్జ్  చేద్దాాం అనుకుాంట్నని తరుణాంలో 
మరోస్రి కోవిడ్ ఎఫెక్టి తో స్నిమా ఆగాంది. ఆ సమయాంలో నిర్్మతలను చూస్ బాధేస్ాంది. న్ నిర్్మతలనే కాదు, ఏ నిర్్మత 
అయిన్ ఎాంతో కషటిపడి, డబుబులు పెటిటి స్నిమా తీస్తాడు. ప్రతి ఒక్క ఆరిటిస్టి , టెకీనిష్యన్ స్నిమాపైనే ఆధారపడి ఉాంటారు. 
ఇలాాంటి పరిస్థితి వసేతా చ్లా ఇబబుాందే. గత నెలననిరగా పరిస్థితులు బటర్ అవుతున్నియి. అాందరూ బయటకు వస్తాన్నిరు. 
స్నిమాలు విడుదలవుతున్నియి. ఇపుపిడు సీటీమార్ వాంటి పకా్క మాస్ కమరి్షయల్ స్నిమా వస్తాాంది. ప్రేక్షకులను ఇాంటి నుాంచ 
థియ్టర్స్ కు తీస్కొచేచా సతాతా ఉనని స్నిమా అనే నమ్మకాం ఉాంది. ఈ స్నిమాను ఆదరిసేతా, మిమ్మల్ని అలరిాంచడానిక్ చ్లా 
చ్లా స్నిమాలు ర్డీగా ఉన్నియి.
మా నిర్్మత శ్రీనివాస్ చటూటిరి అాండ్ టీమ్ ఎకు్కవ బడజాట్ అవుతుాందని నేను చెబ్తే, కథ నచచాాందాండి అని చెపిపి స్నిమా 
స్టిర్టి చేశరు. ఆరోజు నుాంచ ఎక్కడా కాాంప్రమజ్ కాకుాండా స్నిమాను చ్లా గొపపిగా తెరకెక్్కాంచన శ్రీనుగారిక్, పవన్ గారిక్ 
థాాంక్స్ . సాంపత్ నాందితో ‘గౌతమ్ నాంద’ స్నిమా చేశను. ఇది ర్ాండో స్నిమా. సాంపత్ హాండ్రెడ్ పర్స్ాంట్ మనస్ పెటిటి ఈ 
స్నిమా చేశడు. డఫనెట్ గా మేాం ఏదయితే అనుకున్నిమో ద్నిని రీచ్ అవుతామని అనుకుాంట్న్నిాం. ఇాంత మాంచ స్నిమా 
చేస్న సాంపత్ కు థాాంక్స్ . స్నిమాటోగ్రాఫర్ సాందర్ .. బా్యక్ బోన్ లా నిల్చ్డు. మణిశర్మగారు అాందిాంచన స్ాంగ్స్ ఇపపిటిక 
హట్. ఇక ఆయన బా్యగ్ాండ్ స్కర్ అాందిాంచడాంలో క్ాంగ్ . ఆయనకు థాాంక్స్ . తమన్నికు, న్తో కల్స్ నటిాంచన ప్రతి ఒక్కరికీ 
థాాంక్స్ . ఇది థియ్టర్స్ లో చూస్ ఎాంజాయ్ చేసే స్నిమా.. తపపికుాండా థియ్టర్స్ కు వచచా స్నిమా చూడాండి. ఎాంజాయ్ చేస్ 
ఇాంటికెళతారు. అాందులో డౌట్ ల్దు’’ అన్నిరు.

ప్రియుడిని పెళ్్ల చేసుకున్న ప్రముఖ నటి విదు్యలే్లఖ
ల్డీ కమడియన్  విదు్యల్్లక ర్మన్ .. 
ప్రియుడు, ఫిట్ నెస్ , న్్యట్రిషన్  నిపుణుడు 
సాంజయ్ ను వివాహాం చేస్కున్నిరు. 
ఇాందుకు సాంబాంధాంచన ఫొటోలు 
ప్రస్తాతాం నెటిటిాంట దరశినమిచ్చాయి. 
ఆగస్టి 26న సాంజయ్ ను సీక్రెట్ గా 
నిశ్చాతారథిాం చేస్కుననిట్్ల విదు్యల్్లఖ 
సషల్  మీడియా వేదికగా ప్రకటిాంచ 
అాందరిక్ ష్టక్  ఇచ్చారు. అయితే పెళ్్ల 
తేదీపై మాత్రాం ఆమ ప్రస్తావిాంచల్దు. ఈ 
క్రమాంలో నేడు(సెపెటిాంబర్  9) ఈ జాంట 
వివాహ బాంధాంతో ఒక్కటయా్యరు. కాగా 
ఇటీవల శరీర్కృతిపై దృష్టి పెటిటిన విదు్యల్్లఖ జిమ్ లో కసరతుతాలు చేస్ స్్లమ్ గా తయారైాంది.
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విద్్యలయాలో్ల కరోనా జాగ్రత్తలు పాటిాంచాలి: మాంత్రి ఆదిమూలపు
పాఠశలలతో పాట్ ఉననిత విద్్యసాంసథిలో్ల విద్్యరుథిలు కోవిడ్ బారిన పడకుాండా అనిని 
జాగ్రతతాలు తీస్కోవాలని, మ్డో వేవ్ హెచచారికల నేపథ్యాంలో అప్రమతతాాంగా ఉాండాలని ర్ష్ట్ర 
విద్్యశఖ మాంత్రి డాకటిర్ ఆదిమ్లపు స్రష్ అధకారులను ఆదేశ్ాంచ్రు. ఆగష్టి 16వ తేదీ 
నుాంచ ర్ష్ట్రవా్యపతాాంగా పాఠశలలు, సెపెటిాంబర్ ఒకటో తేదీ నుాంచ కళ్శలలు ప్రారాంభిాంచన 
దృష్టటి గురువారాం మాంత్రి సమీక్ష చేశరు. విద్య, ఆరోగ్య, కుట్ాంబ సాంక్షేమ శఖాధకారులతో 
ఉననితస్థియి సమనవాయ సమావేశాం నిరవాహాంచ్రు. కరోన్ పరిస్థితులతోపాట్ ఇపపిటివరకు 
వాక్స్న్ వేయిాంచుకునని ఉపాధా్యయుల వివర్లు, ప్రస్తాతాం పాజిటివ్ గా నమోదైన విద్్యరుధిల, 
ఉపాధా్యయుల వివర్లు అడిగ తెలుస్కున్నిరు.
ఇపపిటిక 97.5 శతాం ఉపాధా్యయులకు టీకా వేశరని మిగల్న 7,388 మాందిక్ వెాంటనే 
వేస్ 100 శతాం పూరితా చేసేాందుకు చర్యలు తీస్కోవాలని మాంత్రి స్రశ్  ఆదేశ్ాంచ్రు. 100 
మాందిక్ వాక్స్న్ ఒకస్రి వేయడానిక్ విద్్య శఖ ఏ కాంద్రానిని ప్రతిపాదిసేతా అక్కడ వాక్స్న్ వేసే 
ఏర్పిట్ చేస్తామని ఆరోగ్య, కుట్ాంబ సాంక్షేమ శఖ కమిషనర్ కాటాంనేని భాస్కర్ తెల్పారు. 
సాంబాంధత జిలా్ల విద్్యశఖ అధకారులు ఆయా జిలా్ల వైద్్యధకారిని సాంప్రదిసేతా చ్లని సపిషటిాం 
చేశరు.
పాఠశలలో్ల విద్్యరుథిలు భౌతిక దూరాం పాటిసేతా, చ్లావరకు కరోన్ వా్యపితాని నివారిాంచవచచాని 
తెల్పారు. స్టిాండర్్డ ఆపరటిాంగ్ ప్రొసీజర్స్ తపపిక పాటిాంచ్లని స్చాంచ్రు. విశవా 
విద్్యలయాలు, డిగ్రీ, ఇాంజన్రిాంగ్ కళ్శలలు వాంటి వాటిలో స్బబుాందిక్, విద్్యరుథిలకు కూడా 
వాక్స్నేషన్ కు ఆదేశలు ఇవావాలని విజ్ఞపితా చేశరు. సమావేశాంలో ఉననిత విద్్య మాండల్ చైర్మన్  
ప్రొఫెసర్ హేమచాంద్రార్డి్డ, ఉననిత విద్్యశఖ సెపిషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సతీశ్  చాంద్ర, పాఠశల 
విద్్యశఖ మఖ్య కార్యదరిశి బుడితి ర్జశేఖర్, ఇాంటరీ్మడియెట్ విద్య కమిషనర్ ర్మకృష్ణ, 
పాఠశల విద్్యశఖ సాంచ్లకులు వాడ్రేవు చనవీరభద్రుడు, సమగ్ర శ్క్షా ర్ష్ట్ర పథక 
సాంచ్లకులు వెట్రిసెల్వా, ఎసీస్ఈఆరీటి డైర్కటిర్ డాకటిర్ ప్రతాప్ ర్డి్డ తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

ఏపీలో అాందరికీ ఆరోగ్య ధీమా 
దేశాంలో ఏ ర్ష్ట్రాంలోన్ ల్నివిధాంగా ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో 
అత్యధక కుట్ాంబాలకు ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాాం అమలు 
చేస్తానని పథకాం ద్వార్ ఆరోగ్య బ్మా వరితాస్తాననిట్్ల 
జాతీయ కుట్ాంబ ఆరోగ్య సరవా వెల్లడిాంచాంది. ఏపీలో 
94.4 శతాం కుట్ాంబాలకు ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాాం అమలు 
చేస్తానని పథకాం ద్వార్ ఆరోగ్య బ్మా సదుపాయాం 
అాందుబాట్లో ఉాందని తెల్పిాంది.
ర్ష్ట్రాంలోని గ్రామీణ ప్రాాంతాలో్ల అత్యధకాంగా 97.3 
శతాం కుట్ాంబాలకు ఆరోగ్య బ్మా వరితాస్తాాండగా 
పటటిణాలో్ల 86.8 శతాం కుట్ాంబాలకు ఆరోగ్య 
బ్మా అమలవుతోాంది. ర్ష్ట్ర ప్రభుతవాాం అమలు 
చేస్తానని వైఎస్స్ర్  ఆరోగ్యశ్రీ పథకాం ద్వార్నే ఆరోగ్య 
బ్మాతో అత్యధకాంగా ప్రయోజనాం చేకూరుతోాందని 
సపిషటిాం చేస్ాంది. ర్ష్ట్ర ప్రభుతావాలు అమలు చేస్తానని 
ఆరోగ్య బ్మా పథకాల క్ాందకు ఎనిని కుట్ాంబాలు 
వస్తాన్నియో సరవాలో విశే్లష్ాంచ్రు. ఇాందులో 
ఆాంధ్రప్రదేశ్  దేశాంలోనే మొదటి స్థినాంలో నిల్చాంది. 
ఆ తరువాత స్థినాంలో తెలాంగాణ ఉాంది.

అమర్వతి రైతులకు మద్దతు ప్రకటిాంచిన 
సోను సూద్

అమర్వతి ర్జధానిని 
కొనస్గాంచ్లని డిమాాండ్ చేస్తా ఆ 
ప్రాాంత రైతులు గత 632 రోజులుగా 
ఆాందోళన చేస్తానని సాంగతి తెల్స్ాందే. 

అమర్వతి రైతుల ఉద్యమానిక్ ప్రమఖ స్న్ నట్డు సను స్ద్ 
మదదాతు ప్రకటిాంచ్రు. విజయవాడ పర్యటనకు వచచాన సను స్ద్ 
కు గననివరాం విమాన్శ్రయాంలో ఘన స్వాగతాం లభిాంచాంది. 
ఇదే సమయాంలో ఆయనను అమర్వతి రైతులు కల్శరు. తమ 
ఉద్యమానిక్ మదదాతివావాలని ఆయనను కోర్రు. ఈ సాందర్ాంగా 
ఆయన మాటా్లడుతూ... తాను రైతుల వెాంట ఉాంటానని సపిషటిాం చేశరు. 
మరోవైపు విజయవాడ కనకదురగామ్మను ఆయన దరిశిాంచుకున్నిరు.

ఏపీ, తెలాంగాణ ప్రజలకు పవన్ కల్్యణ్ 

వినాయక చవితి శుభాకాాంక్షలు
ఆధ్రప్రదేశ్, తెలాంగాణ ర్ష్ట్రాల ప్రజలకు జనసేన 
అధ్యక్షుడు పవన్ కలా్యణ్ విన్యక చవితి 
శుభాకాాంక్షలు తెల్పారు. తెలుగువారాందరికీ 
విన్యక చవితి శుభాకాాంక్షలు 
తెలుపుతుననిట్్ల పవన్ కలా్యణ్ చెపాపిరు. 
విన్యక చవితి పాండుగ మాత్రమే కాదని, 
సాంప్రద్య వేడుక అని పవన్ అన్నిరు. 
ప్రజలాందరికీ ఆరోగ్యాం, స్ఖశాంతులు 
కలగాలని పవన్ ఆకాాంక్ాంచ్రు. ప్రజలు కొవిడ్ నిబాంధనలు 
పాటిస్తా పాండుగ జరుపుకోవాలని పవన్ అన్నిరు.

ప్రకాశాం జిల్్ల అభివృదిధి మీద  సమీక్ష సమావేశాం జరుగుతున్న  సాందర్ాంగా  ఈ క్ాంది అాంశలపై 
కూడ సమీక్ష సమావేశాం లో చరి్చాంచాలని ప్రకాశాం జిల్్ల కలెక్టర్ గౌ.శ్రీ .ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి విజ్ఞపి్త 

మన ప్రకాశాం  జిలా్ల అభివృదిధి సమీక్ష సమావేశాం ఈనెల 15 వ తేదీన జరుగు సాందర్ాంగా  
మన జిలా్ల, నగరాంలో అభివృదిధి కార్యక్రమాలు మరియు విద్్యరుథిలకు, కళ్కారులకు, 
క్రీడాకారులకు, నిరుదో్యగులకు  కోసాం యూనివరిస్టిలు,  కళ్శలలు  క్రీడా అకాడమీ, 
నిరుదో్యగులకు ఉపాధ అాంశలపై కూడ చరచాలు జరపాలని విజ్ఞపితా. ఆాంధ్రప్రదేశ్  లో 
ప్రకాశాం జిలా్ల వెనుకబడిన ప్రాాంతాం అని అాందరూ అాంటా ఉాంటారు. కారణాం పరిశ్రమలు 
ల్వు, ఇరిగషన్ కూడ పూరితా స్థియిలో  ల్దు, సరైన్ యూనివరిస్టీ లు ల్వు మౌల్కమన 
వసతులు కూడ తకు్కవ భారతదేశాం లో 19 కోట్ల మాంది వలస కారి్మకులు లాగ వేలాది 
మాంది మన విద్్యరుథిలు కూడ వలస విద్్యరుథిలు లాగా ఇతర ప్రాాంతాలో్ల చదువుకోవడాం 
కారణాం ఎాంతో ఖరుచా తో కూడుకొననిది. ఎాందుకో మన జిలా్ల లో ర్జకీయ పారీటిలు అాందరూ 
వెనుకబడిన ప్రాాంతాం వెనుకబడిన ప్రాాంతాం అాంటారు కాన్ అధకారాంలోక్ వచచాన తరువాత 
జిలా్ల అభివృదిధి గురిాంచ మనాం మరచపోతున్నిాం గత 50 సాంవతస్ర్లు గా చూస్తాన్నిాం.  
ఇపపిటిక మ్డు స్రు్ల ర్ష్ట్ర విభజన జరిగన ఎాందుకో మన జిలా్ల రూపురఖలు మారడాం ల్దు   
ఒక్క వైపు మనాం వెనుక బడిన  ప్రాాంతాం అాంట్న్నిాం ఇాంకో వైపు మనకు అవకాశాం వస్తానని 
ఎాందుకో మనాం మన జిలా్ల క్ ఇవవావలస్న ప్రాధాన్యత ఇవవాడాం ల్దు. ఇపుపిడు మరోక స్రి 
మన జిలా్ల క్ ర్ాండు కీలకమన  మాంత్రి పదవులు  ప్రధాన మన శఖలు వచ్చాయి. ఇపపిటి 
కైన్ మన జిలా్ల 50 సాంవతస్ర్లుగా ఏఏ అాంశలలో అయితే వెనుకబడి ఉన్నిమో వాటిని 
జిలా్లలో పూరితా స్థియిలో అవి అనిని వచేచా విధాంగా జిలా్ల ఇన్ ఛార్జా మాంత్రువరు్యలు గౌ.శ్రీ. 
విశవాజిత్ గారు మరియు ర్ష్ట్ర  ఇదదారు  మాంత్రివరు్యలు గౌ.శ్రీ బాల్నేని శ్రీ నివాస్లు ర్డి్డ గారు, 
గౌ.శ్రీ ఆదిమ్లపు స్రష్ గారు అలాగ ఒాంగోలు పార్లమాంట్ సభు్యడు గౌ.శ్రీ మాగుాంట 
శ్రీ నివాస్లు ర్డి్డ గారు, మిగతా శసన సభు్యలు ఈ క్ాంద ఇచచాన అాంశలని పరిశీల్ాంచ 
అనుమతులు, నిధులు  మాంజూరు చేయాలని నిర్్మణాలు చేపట్టి విధాంగా చూడగలరని మాంచ 
నిర్ణయాం కోసాం జిలా్ల ప్రజలు, విద్్యరుథిలు,కళ్కారులు, క్రీడాకారులు ఎదురు చూస్తాన్నిరు.
అాంశలు:
1. టాంగుటూరు ప్రకాశాం పాంతులు  యూనివరిస్టీ   పూరితా స్థియిలో నిర్్మణాం కోసాం అనుమతులు,  
నిధులు మాంజూరు చేయాల్.
2. త్రీబుల్ ఐ.టి జిలా్ల సెాంటర్ లో    నిర్్మణాం చేయాల్  నిధులు మాంజూరు చేయాల్.
3. మనిాంగ్ యూనివరిస్టీ ఏర్పిట్ చేయాలని. పేరు క్  ప్రపాంచ ప్రఖా్యతి గాాంచన గెలాకీస్ గ్రానైట్ 
ఆద్యాం మొతతాాం ర్జకీయ న్యకులకు, పారిశ్రామిక వేతతాలకు , ప్రభుతావాలకు పనునిల రూపేన్ 
వెళ్ళుతుాంది .ప్రకాశాం జిలా్ల ప్రజలకు, విద్్యరుథిలకు  ఆద్యాం పెదదా స్నని.
4. వెటరనిరీ కాల్జీ ఏర్పిట్ . పేరుక్ ప్రపాంచ ప్రఖా్యతి గాాంచన ఎదుదాలు. ఎట్వాంటి ఉపయోగాం ల్దు .  
5.సైన్స్ సెాంటర్ & ఫా్లనిటోరియాం 5 ఎకర్లో్ల  ఏర్పిట్ చేయాల్. 
6. సాంగీత కళ్శల, ఫైన్ ఆర్టిస్ కళ్శల మరియు ఫైన్ ఆర్టిస్ గా్యలరీ అవకాశాం ఉాంట్ 
యూనివరిస్టీల ఏర్పిట్ క్ కృష్ చేయా్యల్.
7.సపిర్టిస్ అకాడమీ మరియు సేటిడియాంతో కూడిన హాసటిల్ ఏర్పిట్ కు అనుమతి  నిధులు 
మాంజూరు చేయాల్.
8. జిలా్ల లో విద్్యరుథిలు కు  అనిని  విభాగాలు తో కూడిన డిజిటల్ లైబ్రరీ తో పాట్ సెమిన్ర్ 
హాల్స్  ఏర్పిట్ చేయాల్.
9. శ్లాపిర్వాం ఏర్పిట్ చేయాలని.
10. హాస్పిటాల్టి మేనేజ్ మాంట్ కాల్జీ పర్్యటక శఖ వెాంటనే శాంకుస్థిపన చేస్ నిర్్మణాం 
చేయాల్.
11.నగరాంలో ర్ాండు మ్డు ఆడిటోరియాంలు ఏర్పిట్ చేయాల్.
10. SC ,ST ,BC ,OC విద్్యరుథిల   హాసటిల్స్ లో అనిని వసతులు తో న్్యఢిల్్ల తరహా  కార్పిరట్ 
స్ధియిలో నిర్్మణాం స్ధ్యాం కాద్ కాంపూ్యటరైజ్్డ డిజిటల్ లైబ్రరీ నిర్్మణాం స్ధ్యాం కాద్. 
11. నగరాంలో ఉనని ఖాళ్ సధిలలు అణా్యకాాంతాం కాకుాండ చూడాల్ నగర ప్రజలకు ఉపయోగపడే 
నిర్్మణలు ఎర్పిట్ చేయాల్.
మన జిలా్ల వెనుకబడిన ప్రాాంతాం గా ఉాండకుాండా అనిని జిలా్ల లలో 
వైద్య,   విద్్యభివృదిధి  క్రీడా అభివృ్ధ, కళ్కారులకు  జరిగటట్్ల 
మన జిలా్ల వెనుక బడినట్టి ల్కుాండా విద్్య  అభివృదిధి జరిగట్టి  
చూడాలని  విద్్యరుథిలు ,తల్్ల తాండ్రులు   ఎదురు చూస్తాన్నిరు . 
కొనిని జిలా్ల కాంద్రాంలో నిర్్మణాం చేయాల్ వికాంద్రీకరణ పేరు చెపిపి 
ఇతర ప్రాాంతాలకు తరల్పోతున్నియి ఒక్కటి కూడ జిలా్ల కాంద్రాంలో 
ల్కపోవడాం చ్ల విచ్రిాంచ  విషయాం  ఇతర జిలా్లలో్ల   ఏర్పిట్ చేస్తా 
ఉననిట్టి గా మన జిలా్ల లో కూడ ఏర్పిట్ చేయాలని విజజాపితా చేస్తాన్నిరు.

                          ఒాంగోలు స్టిజన్ అసస్య్షన్  
అధ్యక్షుడు కొలా్ల మధు    . 
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అసలు డ్రగ్స్  సూత్రధారులను పట్్టకోవాలి: నార్యణ
స్న్ ప్రమఖులపై ఈడీ విచ్రణ మాంచ 
పబ్్లస్టీతో రక్తా కటిటిస్తాాందని, అసలు 
డ్రగ్స్  స్త్రధారులను పట్టికోవాలని 
సీపీఐ జాతీయ కార్యదరిశి 
కె.న్ర్యణ కాంద్రప్రభుతావానిని 
డిమాాండ్  చేశరు. ఈ మేరకు 
గురువారాం ఆయన ఓ ప్రకటన 
విడుదల చేశరు. దేశసరిహదుదాలో్ల 
ఉగ్రవాదుల ఆగడాలను అరికటటిడాం, 

డ్రగ్  మాఫియాను అణిచవేయడాం, ఎనినికలో్ల నల్లధన్నిని ఆపడమే ధే్యయాంగా 
ప్రధాని మోదీ న్ట్లరదుదాని ప్రకటిాంచ్రని మరి ఆ లక్షయూాం ఇపుపిడు నెరవేరిాంద్ 
అని ప్రశ్నిాంచ్రు.
గతాంలో డ్రగ్స్  వినియోగాంచన వారిపై తెలాంగాణ ప్రభుతవాాం స్ట్  దర్్యపుతానకు 
ఆదేశ్ాంచాందని, విచ్రిాంచన రిపోరుటి బుటటిద్ఖలైాందని మాండిపడా్డరు. ఇపపిటి 
విచ్రణ కూడా కళ్కారులను ఏడిపిాంచేదిగా ఉాంది తపపి అసలు మాఫియాను 
పట్టికునేదిగా కనపడటాం ల్దని విమరిశిాంచ్రు.

ఈవీలకు 20 కోట్ల పను్న మినహాయాంపు
ర్ష్ట్రవా్యపతాాంగా ఇపపిటివరకు 4,568 ఎలక్్రాక్  వాహన్లు 
అమ్మడయా్యయని, వీటిలో 3,572 దివాచక్ర వాహన్లు ఉన్నియని 
రవాణాశఖ మాంత్రి పువావాడ అజయ్ కుమార్  చెపాపిరు. ఈ కొనుగోళ్లకు 
సాంబాంధాంచ ప్రభుతవాాం రూ.19.93 కోట్ల పనుని మినహాయిాంపు 
ఇచచానట్టి తెల్పారు. పా్యస్ాంజర్  వాహన శ్రేణి ఆటోమొబైల్  సాంసథి 
మా్యరీస్  గా్యరజెస్  (ఎాంజీ) రూపాందిాంచన 7 సీటర్ , 5 సీటర్  
పా్యస్ాంజర్  ఎలక్్రాక్  వాహన్లను గురువారాం మినిసటిర్  కావారటిర్స్ లోని తన 
నివాసాంలో మాంత్రి పువావాడ ఆవిషరిాంచ్రు. ఈ సాందర్ాంగా ప్రభుతవాాం 
తీస్కొచచాన ఎలక్్రాక్  విధాన్నిక్ ఆదరణ లభిస్తాననిదని, ఈవీల కొనుగోళ్్ల 

జోరాందుకొాంట్న్నియని చెపాపిరు.
వివిధ ఆటోమొబైల్  సాంసథిలు కూడా ఇపపిటిక ఎలక్్రాక్  వాహన్లను రూపాందిాంచే ప్రక్యలో ఉన్నియని అన్నిరు. తెలాంగాణ ఎలక్్రాక్  
అాండ్  ఎనరీజా సటిరజీ పాలసీ 2020-2030లో భాగాంగా ఎలక్్రాక్  వాహన్లకు రిజిసే్రాషన్  ఫీజును, రోడు్డ టా్యక్స్ ను పూరితాగా రదుదా చేశమని 
మాంత్రి పువావాడ చెపాపిరు. ప్రభుతావానిక్ ఆద్యాం తగగాన్ సీఎాం కసీఆర్ , ఐటీ మాంత్రి కటీఆర్  స్చనల మేరకు పర్్యవరణ పరిరక్షణ 
కోసాం ఎలక్్రాక్  వాహన్ల వినియోగానిని విసృ్తతస్థియిలో ప్రోతస్హస్తాననిట్టి తెల్పారు.
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అది తుగ్లక్  పార్్ట... ఇది తాలిబన్  పార్్ట
ర్ష్ట్రానిని పాల్స్తానని టీఆర్ ఎస్  పారీటి తుగ్లక్  పారీటి అని, ఎాంఐఎాం తాల్బన్  
పారీటి అని బ్జేపీ ర్ష్ట్ర అధ్యక్షుడు బాండి సాంజయ్  విమరిశిాంచ్రు. 
కసీఆర్  తుగ్లక్  నిర్ణయాలు తీస్కొని ర్ష్ట్రానిని సరవాన్శనాం చేస్తాన్నిరని 
మాండిపడా్డరు. టీఆర్ ఎస్  పాలనలో కసీఆర్  కుక్కకు ఉనని విలువ పేదోళ్ల 
ప్రాణాలకు ల్కుాండా పోయిాందన్నిరు. భారీ వర్్షలు, వరదలతో లక్షలాది 
ఎకర్లు పాంట నషటిపోయి, ఆస్తా నషటిమ రైతులు, జనాం అలా్లడుతున్ని 
కసీఆర్  పటిటిాంచుకోవడాం ల్దని చెపాపిరు. గురువారాం చౌటకూరు 
మాండల కాంద్రాంలో ప్రజా సాంగ్రామయాత్ర సాందర్ాంగా నిరవాహాంచన 
బహరాంగసభలో ఆయన మాటా్లడారు. ‘’బాబ్ మోహన్  ననుని ఎాంపీగా 
గెల్పిాంచేాందుకు చ్లా కషటిపడా్డరు.

మహార్ష్ట్ర సహా ఎక్కడ ఎనినికల్చచాన్ వెళ్్ల ప్రచ్రాం చేస్ బ్జేపీ గెలుపు కోసాం కృష్ చేస్తాన్నిరు. కసీఆర్  కుట్ాంబాం వదదాకు ఓ ఎమ్మల్్య 
వెళ్తే ‘పెదదా మనిష్ ఏమన్ పైసలు సాంపాదిస్తాననివా?’అని కసీఆర్  అడిగాండట. ఎక్కడ స్ర్  డబుబుల్్లక ఇబబుాంది పడుతుననిాం అని 
ఆయన జవాబ్సేతా... ప్రభుతవా భూమలు కబాజా చేస్కో. రూ.100 కోట్్లాంట్నే వచేచా ఎనినికలో్ల సీటిస్తా అని చెపిపిాండు. అది ఎసీస్ రిజరువాడు 
నియోజకవరగాాం’అని బాండి సాంజయ్  పేర్్కన్నిరు. ప్రగతిభవన్ లో రూ.100 కోట్లతో రూమలు కట్టికున్నిడే తపపి 125 అడుగుల 
అాంబేడ్కర్  విగ్రహానిని మాత్రాం పెటటిల్దని దుయ్యబటాటిరు.
ఉప ఎనినిక వసేతానే దళ్తబాంధు
‘ఇది ఎసీస్ నియోజకవరగాాం. ఇక్కడ దళ్తబాంధు ఎాందుకు ఇవవాడాం ల్దు? దళ్తబాంధు ర్వాలాంట్ ఇక్కడ కూడా ఉప ఎనినిక ర్వాల్స్ాందే. 
ఉప ఎనినిక వసేతానే రోడు్ల వసతాయి.. న్ళ్్ల వసతాయి.. పథకాలు వస్తాయని జనాం చెబుతున్నిరు’అని బాండి సాంజయ్  అన్నిరు. తెలాంగాణను 
వ్యతిరక్ాంచన పారీటి ఎాంఐఎాం అని, హాందూ సమాజానిని చీల్చా పారీటి ఎాంఐఎాం అని ధవాజమతాతారు. తెలాంగాణ ఏరపిడ్డ తర్వాత కూడా ఎాంఐఎాం 
నేతలకు భయపడి సెపెటిాంబర్  17న విమోచన దిన్తస్వానిని జరపడానిక్ వెనుకాడుతునని అవకాశవాది కసీఆర్  అని ఆరోపిాంచ్రు. 
హాందూ సాంఘటిత శక్తాని దేశనిక్ చ్టడమే తన లక్షయూమని చెపాపిరు. కార్యక్రమాంలో మాజీ మాంత్రి బాబ్ మోహన్, మాజీ ఎమ్మల్్యలు 
ధర్్మర్వు, ఏనుగు రవీాందర్  ర్డి్డ, విజయపాల్  ర్డి్డ తదితరులు పాల్గాన్నిరు.

గో్లబల్  టీచర్  ప్రైజ్  రేసులో హైదర్బాద్  టీచర్  మేఘన
హైదర్బాద్ కు చెాందిన ఉపాధా్యయుర్లు మస్న్రి మేఘన ఈ ఏడాదిక్ 
గాను ప్రతిష్టఠాత్మక గో్లబల్  టీచర్  అవారు్డ రస్లో నిల్చ్రు. ప్రపాంచవా్యపతాాంగా 
121 దేశల నుాంచ 8 వేల న్మినేషను్ల ర్గా అాందులో టాప్ -50 అభ్యరుథిలను 
ష్టర్టి  ల్స్టి  చేశరు. జాబ్తాలో మేఘన, బ్హార్ లోని భాగలూపిర్ కు చెాందిన 
ఉపాధా్యయుడు సత్యాం మిశ్రా ఉన్నిరు. ఫాంటెయిన్ హెడ్  గో్లబల్  స్్కల్  
అాండ్  జూనియర్  కాల్జ్  వ్యవస్థిపకుర్లైన మేఘన స్ాంఘిక శస్తాం, ఇాంగ్లష్ , 
గణితాం బోధస్తాన్నిరు. యునెస్క భాగస్వామ్యాంతో వార్క ఫాండేషన్  ప్రతీ ఏట 
గో్లబల్  టీచర్  అవారు్డను ప్రకటిస్తాాంది.
ఈ ప్రైజ్  క్ాంద రూ.7.35 కోట్ల (మిల్యన్  డాలరు్ల) నగదు బహుమతి 
అాందజేస్తారు. గతేడాది గో్లబల్  టీచర్  ప్రైజ్ ను మహార్ష్ట్రకు చెాందిన రాంజిత్ స్ాంగ్  
దిశల్ గెలుచాకొన్నిరు. దీాంతో పాట్ గో్లబల్  స్టిడాంట్  ప్రైజ్ కు కూడా టాప్ -

50 అభ్యరుథిలను ష్టర్టి  ల్స్టి  
చేయగా భారత్  నుాంచ నలుగురు 
విద్్యరుథిలు కైఫ్  అల్(జామియా 
మిల్యా), ఆయుష్  
గుపాతా(ఐఐఎాం అహ్మద్బాద్ ), 
సీమా కుమారి(జార్ాండ్ ), 
విపిన్  కుమార్  శర్మ(హర్్యన్ 
సెాంట్రల్  వరిస్టీ) జాబ్తాలో 
చోట్ స్ధాంచ్రు. విజేతలను 
నవాంబర్ లో పారిస్ లో జరిగ ఓ 
కార్యక్రమాంలో ప్రకటిస్తారు.

నగరాంలో గణేశ్ సాందడి..పలు ప్ాంతాలో్ల ట్రాఫిక్ జాాం
భాగ్యనగరాంలో ఘనాంగా జరిగ గణేశ్  పాండుగకు నగరాం మస్తాబవుతోాంది. మాండపాలను ఏర్పిట్ చేస్కునని నిర్వాహకులు విగ్రహాలను స్దధిాం 
చేస్కున్నిరు. నగరాంలో రోడ్లపై విగ్రహాల తరల్ాంపునకు సాంబాంధాంచన వాహన్లతో కోలాహలాం నెలకొాంది. పాండుగ పూజ స్మగ్రి కోసాం ప్రజలు 
రోడ్లపైక్ ర్వడాంతో కొనిని ప్రాాంతాలో్ల రోడు్ల క్క్్కరిస్ పోయాయి. నగరాంలోని దూల్ పేట విగ్రహాల తయారీక్ ప్రధాన కాంద్రాం. ఇక్కడిక్ తెలాంగాణతో పాట్, 
ఇతర ర్ష్ట్రాల నుాంచ కూడా వస్తాాంటారు.

చవరి నిమిషాం వరకు కొనుగోళ్్ల జరుపుతుాంటారు. అయితే, ఈస్రి కరోన్ 
భయాలు సమస్పోకపోవడాంతో... స్ధారణ స్థియిలో విగ్రహాలు తయారు 
చేయల్దు. స్ధారణాంగా ఏడాది మొతతాాం చేసే విగ్రహాల తయారీ ఈస్రి 
కవలాం ర్ాండు నెలలో్లనే చేశరు.
దీాంతో అాందుబాట్లో ఉనని విగ్రహాల సాంఖ్య తగగాపోయిాంది. చ్లా మాంది 
ఇపపిటిక విగ్రహాలను తీస్కెళ్్లరు. పెదదా విగ్రహాలను మాండపాల నిర్వాహకులు 
తీస్కెళ్లగా, చనని విగ్రహాలు మాత్రమే కొనుగోలు చేసేాందుకు స్దధిాంగా 
ఉన్నియి. చ్లా మాంది విగ్రహాల కొనుగోలుకు ఆసక్తా చూపిస్తాననిపపిటికీ.. 
తగననిని విగ్రహాలు అాందుబాట్లో ల్వు. విగ్రహాల కోసాం వస్తానని వారితో 
పాట్ స్థినికాంగా ఉాండే వారు అలాంకరణ, పూజ స్మగ్రి కోసాం రోడ్లపైక్ 
ర్వటాంతో జనసాందడి పెరిగాంది. దీాంతో పలు ప్రాాంతాలో్ల ట్రాఫిక్  రదీదా కూడా 
పెరిగాంది.

గవర్నర్ , సీఎాం వినాయక చవితి 
శుభాకాాంక్షలు

ర్ష్ట్ర ప్రజలకు గవరనిర్  తమిళ్సై సాందర్ ర్జన్ , మఖ్యమాంత్రి క 
చాంద్రశేఖర్ ర్వు విన్యక చవితి శుభాకాాంక్షలు తెల్పారు. విఘానిలను 
తొల్గాంచే దైవాంగా పూజలు అాందుకొనే విన్యకుడు ర్ష్ట్ర, దేశ ప్రజల 
ఐక్యత, శాంతి, పురోగతి, శ్రేయస్ కోసాం నడిచేమారగాాంలో ఎదురయ్్య 
అడ్డాంకులను తొల్గాంచ్లని గవరనిర్  ఆకాాంక్ాంచ్రు. ర్జ్ భవన్  
ఉదో్యగులాందరికీ ఆమ మటిటి గణపతులను పాంపిణీ చేశరు. పిల్లల నుాంచ 
పెదదాలద్కా అత్యాంత భక్తా శ్రదధిలతో, ఉతాస్హాంగా జరుపుకొనే గణపతి 
నవర్త్రులను పర్్యవరణహతాంగా జరుపుకోవాలని మఖ్యమాంత్రి ప్రజలకు 
స్చాంచ్రు. శసనసభ సీపికర్  
పోచ్రాం శ్రీనివాస్ ర్డి్డతోపాట్ 
మాంత్రులు హరీశ్ ర్వు, 
వేమల ప్రశాంత్ ర్డి్డ, కొపుపిల 
ఈశవార్ , సత్యవతి ర్థోడ్  
ప్రజలకు చవితి శుభాకాాంక్షలు 
తెల్పారు.
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వెండితెరపై దాదాగిరి
‘సచన్ బయోపిక్ లో.. మాసటిర్ బా్లసటిర్ ఎలా క్కెట్ గాడ్ అయా్యడని 
తెలుస్కోవచుచా.. అలాగ ధోని బయోపిక్ లో.. మిసటిర్ కూల్ అధా్యయానిని 
చూడొచుచా.. అయితే టీమిాండియా ఆధపతా్యనిని చూడాలాంట్.. ఖచచాతాంగా 
ద్ద్ బయోపిక్ ర్వాల్’ ఇదే క్కెట్ ఫా్యన్స్ మాట. ఇక ఆ మాట తవారలోనే 

నిజాం కాబోతోాంది.
బాంగాల్ టైగర్, టీమిాండియా మాజీ కెపెటిన్, బ్సీసీఐ అధ్యక్షుడు సరవ్ 
గాంగ్ల్ జీవితచరిత్ర ఆధారాంగా ఓ బయోపిక్ రూపాందనుాంది. 
భారత క్కెట్ చరిత్రలో తనకాంటూ ఓ ప్రతే్యక అధా్యయానిని 
ల్ఖాంచుకున్నిడు. అదు్త పే్లయర్ గానే కాదు.. స్పిరితాద్యక 
కెపెటిన్ గా సరవ్ గాంగ్ల్క్ ఎాంతో గురితాాంపు ఉాంది.
ద్ద్ బయోపిక్  తీసేాందుకు నిర్్మతలు లవ్ రాంజన్, అాంకుర్ గార్గా 
ఇపపిటిక ర్డీ అయా్యరు. లవ్ ఫిల్ాంస్ బా్యనర్ పై తెరకెక్కబోతునని 
ఈ చత్రానిక్ సాంబాంధాంచన వివర్లు తవారలోనే ప్రకటిాంచనుననిట్్ల 

తెలుసతాాంది. అయితే గాంగ్ల్ పాత్రను ఎవరు పోష్ాంచబోతున్నిరనేది తెల్యాల్స్ ఉాంది.? ప్రస్తాతాం 
బ్-టౌన్ లో కాండలవీరుడు హృతిక్ రోషన్, రణబ్ర్ కపూర్ పేరు్ల వినిపిస్తాన్నియి. తన చననిన్టి 
సేనిహతుర్లు డోన్ను ప్రేమిాంచ పెళ్్ల చేస్కోవడాంతో పాట్ క్కెట్  కెరీర్ లో సరవ్ గాంగ్ల్ 
స్ధాంచన అదు్త విజయాల ఆధారాంగా మ్వీ తెరకెక్కబోతుననిట్్ల తెలుసతాాంది.

చారిత్రక విజయానికి అడుగు దూరాంలో.. భారత్ 
స్దీర్ఘ టెస్టి స్రీస్  తుది అాంకానిక్ చేరుకుాంది. ఐదు మా్యచుల ఈ స్రీస్ లో కోహీ్లసేన ఇపపిటిక ర్ాండు 
మా్యచులో్ల గెల్చ ఆధక్యాంలో కొనస్గుతోాంది. చవరి టెస్టిలోన్ ప్రత్యరిథి జట్టిను సాంత గడ్డపైనే ఓడిాంచ 
చరిత్ర సృష్టిాంచ్లని భారత్  ఉవివాళూ్లరుతోాంది. మరోవైపు, ఎలాగైన్ ఈ మా్యచులో గెల్చ స్రీస్ ను సమాం 
చేయాలనని పట్టిదలతో ఉాంది ఇాంగా్లాండ్  జట్టి. భారత్  చరిత్ర సృష్టిస్తాాందో.. ఇాంగా్లాండ్  స్రీస్ ను సమాం 
చేస్తాాందో తెల్యాలాంట్ వేచ చూడాల్స్ాందే..!
స్రీస్ లో ఆధక్యాంలో కొనస్గుతునని భారత్ .. చవరి మా్యచ్ లో పలువురు కీలక ఆటగాళ్లకు విశ్రాాంతి 
ఇవవానుననిట్్ల సమాచ్రాం. ఇపపిటిక, న్లుగు టెస్టిలో్ల కల్పి 151 ఓవరు్ల విస్రి భారత్  విజయాంలో 
కీలకపాత్ర పోష్ాంచన పేసర్  జస్పిరీత్  బుమ్రాను.. తవారలో ప్రారాంభాం కానునని టీ20 ప్రపాంచకప్  దృష్టటియూ 
అతడిపై మరిాంత భారాం వేయకుాండా చవరి మా్యచుకు విశ్రాాంతినిచేచా అవకాశాం ఉాంది. అలాగ, ఫామ్ ల్మితో 
సతమతమవుతునని వైస్  కెపెటిన్  అజిాంక్య రహానెను పక్కన పెట్టి అవకాశాం ల్కపోల్దు. చవరి అవకాశాంగా 
భావిాంచ మరోస్రి రహానెను ఆడిాంచన్.. విఫలమతే అతడి అాంతర్జాతీయ కెరీర్ ప్రమాదాంలో పడినట్టి. 33 
ఏళ్ల రహానెను జట్టి నుాంచ తపిపిసేతా భవిష్యత్ లో మళ్్ల టెస్టి క్కెట్  ఆడే అవకాశలు తకు్కవే. ఇపపిటిక, ఎాంతో 
మాంది యువ ఆటగాళ్్ల ఒక్క అవకాశాం కోసాం చ్న్నిళ్్లగా ఎదురు చూస్తాన్నిరు. ఒకవేళ రహానెను పక్కన 
పెడితే అతడి స్థినాంలో యువ ఆటగాడు స్ర్యకుమార్  యాదవ్  ల్ద్ హనుమ విహారిని తుది జట్టిలోక్ 
తీస్కునే అవకాశాం ఉాంది.
మరో పేసర్  మహమ్మద్  షమి ఫిట్ నెస్  నిరూపిాంచుకోవడాంతో.. తుది జట్టిలో కచచాతాంగా ఆడే అవకాశాం 
ఉాంది. అయితే, ప్రధాన కోచ్  రవి శస్త్రి, బౌల్ాంగ్  కోచ్  భరత్  అరుణ్  కరోన్ బారిన పడటాంతో.. తుది 
జట్టిలోక్ ఎవరిని తీస్కుాంటారనేది కెపెటిన్  కోహీ్ల నిర్ణయాంపై ఆధార పడి ఉాంది. గత మా్యచులో ఆరు వికెట్లతో 
ఆకట్టికునని ఉమేశ్ యాదవ్ , ఆల్ రాండ్  ప్రదరశినతో మరిస్న శరూధిల్  ఠాకూర్ ల స్థిన్లకు ఢోకా ల్దు. 
ఇక గత న్లుగు మా్యచులో్ల రిజర్వా  బాంచ్ క పరిమితమన సీనియర్  స్పిననిర్  రవిచాంద్రన్  అశ్వాన్ కూడా ఈ 
మా్యచులో ఆడే అవకాశాం ఉాంది. ఆల్  రాండర్  రవీాంద్ర జడేజా స్థినాంలో అశ్వాన్ కు అవకాశాం ఇవవావచుచా.
న్లుగో టెస్టిలో పర్జయానిక్ దీట్గా బదుల్వావాలనే కస్తో ఇాంగాగాాండ్  బరిలోక్ దిగనుాంది. బయిర్  సటి 
స్థినాంలో జట్టిలోక్ వచచాన జోస్  బట్లర్ క్ వైస్  కెపెటిన్  బాధ్యతలు అపపిగాంచే అవకాశాం ఉాంది. గత మా్యచుకు 
దూరాం పెటిటిన మార్్క  వుడ్ తో, క్స్ వోక్స్  బౌల్ాంగ్  బాధ్యతలు పాంచుకోనున్నిరు. జేమ్స్ అాండరస్న్ , క్రేగ్  
ఓవరటిన్ లకు విశ్రాాంతి ఇవవానున్నిరు.
శుక్రవారాం నుాంచ ప్రారాంభాం కానునని ఈ మా్యచుకు వరుణుడి నుాంచ మపుపి పాంచ ఉాంది. తొల్ ర్ాండు 
రోజులు వర్షాం కురిసే అవకాశాం ఉాంది. ఒక వేళ వర్షాం కురిస్ మా్యచ్  రదదాయితే.. స్రీస్  భారత్  వశమవుతుాంది. 
అదేగనుక జరిగతే ఆసే్రాల్యా (2018-19), ఇాంగా్లాండ్ (2021)లో్ల టెస్టి స్రీస్  గెల్చన ఏకైక భారత 
కెపెటిన్ గా విర్ట్  కోహీ్ల చరిత్ర సృష్టిాంచనున్నిడు.
జట్్ల..
టీమిాండియా : విర్ట్  కోహీ్ల (కెపెటిన్ ), రోహత్  శర్మ, ఛెతేశవార్  పుజార్, మయాాంక్ అగర్వాల్ , అజిాంక్య 
రహానె, హనుమ విహారి, రిషభ్  పాంత్ (వికెట్  కీపర్ ), రవిచాంద్రన్  అశ్వాన్ , రవీాంద్ర జడేజా, అక్షర్ పట్ల్ , 
జస్పిరీత్  బుమ్రా, ఇశాంత్  శర్మ, మహమ్మద్  షమి, మహమ్మద్  స్ర్జ్ , ఉమేశ్  యాదవ్ , కఎల్  ర్హుల్, 
వృదిధిమాన్  స్హా, అభిమను్య ఈశవారన్ , పృథ్వా ష్ట, స్ర్యకుమార్ యాదవ్ , శరూథిల్ ఠాకూర్ .
ఇాంగా్లాండ్  : రోరీ బర్నిస్ , హసీబ్  హమీద్ , మొయిన్  అల్, జాన్ బయిర్  సటి, జో రూట్ , జోస్  బట్లర్ , డాన్  
లార్న్స్ , ఓల్ ర్బ్నస్న్ , స్మ్  కరన్ , ఓల్ ర్బ్నస్న్ , మార్్క  వుడ్ , జేమ్స్  అాండరస్న్ , జాక్  ల్చ్ , ఓల్ పోప్ , 
డేవిడ్  మలన్ , క్రేగ్  ఓవరటిన్ .

యూఎస్  ఓపెన్  సెమీస్ లో జొకోయూఎస్  ఓపెన్  సెమీస్ లో జొకో
సీజన్  మగాంపు గ్రాాండ్ స్్లమ్  టోరీని యూఎస్  ఓపెన్ లో 
ప్రపాంచ నాంబర్ వన్  నొవాక్  జొకోవిచ్  (సెరిబుయా) జోరు 
కొనస్గుతుననిది. ఫేవర్ట్ గా బరిలోక్ దిగన జొకో.. 
తొల్ కా్యలెాండర్  గ్రాాండ్ స్్లమ్  తన పేరిట ర్స్కునేాందుకు 
ర్ాండడుగుల దూరాంలో ఉన్నిడు. పురుష్ల స్ాంగల్స్  కావారటిర్  
ఫైనల్ లో టాప్ సీడ్  జొకోవిచ్  5-7, 6-2, 6-2, 6-3తో ఆరో 
సీడ్  బర్టిటిని (ఇటల్)పై విజయాం స్ధాంచ సెమీస్ కు చేర్డు. 
3 గాంటలా 27 నిమిష్టల పాట్ స్గన పోరులో తొల్ సెట్  
కోలోపియిన జొకో..

ఆ తర్వాత ప్రత్యరిథిక్ ఏ మాత్రాం అవకాశాం ఇవవాకుాండా 
చెలరగాడు. 12 ఏస్ లు సాంధాంచన నొవాక్ .. 5 బ్రేక్  పాయిాంట్్ల 
స్ధాంచ్డు. మరో మా్యచ్ లో న్లుగో సీడ్  అలెగాజాాండర్  జెవార్వ్  
(జర్మన్) 7-6 (8/6), 6-3, 6-4తో హారిస్  (దక్ణాఫ్రికా)
పై విజయాంతో సెమీస్ లో అడుగుపెటాటిడు. మహళల స్ాంగల్స్  
కావారటిర్  ఫైనల్ లో మరియా సక్కరి (గ్రీస్ ) 6-4, 6-4తో 
కరోల్న్ పి్లస్కవా (చెక్  రిపబ్్లక్ )పై గెల్చాంది.

అనుకోకుాండా ఆల్ రాండర్ నయా్య : హారిధిక్  పాాండా్య
ప్రస్తాత క్కెటర్లలో అతు్యతతామ ఆల్  రాండర్ గా ఎదిగన భారత 
ఆటగాడు హారిధిక్ పాాండా్య ఆసక్తాకర విషయానిని వెల్లడిాంచ్డు. తాను 
అనుకోకుాండా ఆల్ రాండర్ గా మార్నని పేర్్కన్నిడు. ఇటీవల మాజీ 
క్కెటర్  కపిల్  దేవ్ తో కల్స్ హారిధిక్  ఓ కార్యక్రమాంలో పాల్గాన్నిడు. 
అాందులో ‘నువువా ఆల్ రాండర్ గా ఎలా మార్వు?’అని కపిల్  దేవ్  
ప్రశ్నిాంచగా.. హారిధిక్  ఈ విధాంగా సపిాందిాంచ్డు.
‘మొదట నేను బా్యట్స్ మన్ ని. మ్డో స్థినాంలో బా్యటిాంగ్  చేసేవాడిని. 
అయితే, అాండర్ -19 మా్యచులు ఆడుతుననిపుపిడు బౌలర్లకు భారాం 
తగగాాంచేాందుకు అపుపిడపుపిడు బౌల్ాంగ్  చేసేవాడిని. ఒకరోజు క్రణ్  

మోర్ అకాడమీలో ఆడుతునపిపుపిడు కోచ్  సనత్ కుమార్  సర్  దూరాం నుాంచ గమనిాంచ్డు. మరుసటి 
రోజు దగగారిక్ వచచా బౌల్ాంగ్  చేయమన్నిరు. అపపిటిక్ న్కు షూ కూడా ల్వు. వేరవాళ్లవి వేస్కుని 
బౌల్ాంగ్  చేశను. మొదటి స్ర 5 వికెట్్ల పడగొటటిడాంతో.. తర్వాతి మా్యచులో్ల కూడా బౌల్ాంగ్  
కొనస్గాంచమన్నిరు. ఆ తర్వాత నెల రోజులో్లనే రాంజీ జట్టికు ఎాంపికయా్యను. అలా అనుకోకుాండా 
అదృషటివశతుతా ఆల్  రాండర్ గా మార్ను’ అని హారిధిక్  వివరిాంచ్డు.
ఇాండియన్  ప్రీమియర్ ల్గ్  (ఐపీఎల్ )లో మాంబయి ఇాండియన్స్  తరఫున ఆడుతునని హారిధిక్  పాాండా్య.. 
ఇపపిటిక జట్టితో కల్స్ దుబాయిలో ప్రాకీటిస్ మొదలు పెటిటిన విషయాం తెల్స్ాందే.
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