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భారత్బంద్,పెద్దఎత్తునమద్దత్
 వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని, కనీస మదదుతు ధర 
చటటాటం చేయాలని, లేబర్  కోడ్ లను రద్దు చేయాలని, ప్రభుత్వ 
రటంగ సటంస్థల ప్రయివేటీకరణను నిలిపివేయాలని, ఉపాధీ హామీ 
కూలీ రోజులకు రటండోదలకు, వేతనటం 600 రూపాయలకు 
పటంచాలని, పట్రో, డీజిల్  ధరలు తగ్గటంచాలని డిమటండ్  
చేస్తూ సటంయుకతూ కిసాన్  మటంచ్  ఇచ్చిన పిలుపు మేరుకు నేడు  
దేశ వ్్యపతూటంగా బటంద్  జరగబోతటంది. ఈ బటంద్ కు ఇపిపిటికే 
విసతూతృతటంగా వివిధ తరగతుల ప్రజలు, వివిధ ప్రజా సటంఘాలు, 
రాజకీయ పార్టాలు మదదుతు తెలిపాయి. మోడీ నిర్టంధ 
పాలనలో తాము ఎద్ర్కటంటున్న సమస్యలకు వ్యతిరేకటంగా 
కార్మికులు, కర్షకులు ఒక్క తాటిపైకి వచ్చి దేశవ్్యపతూటంగా బటంద్  

నిర్వహటంచబోతున్్నరు. ఈ బటంద్ కు ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టాలనీ్న మదదుతునిచాచియి. కాటంగ్రెస్  పాలిత రాష్ట్రాలో్ల, కేర ళ , త మిళ న్డు, 
పశ్చిమబటంగాలో్ల, ఆటంధ్రప్రదేశ్ లో, జార్టండ్ లో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుతా్వలే నేరుగా బటంద్ కు సటంఘీభావటం ప్రకటిటంచాయి. ఆటంధ్రప్రదేశ్ లో 
వైఎస్  జగన్  ప్రభుత్వటం స్వచ్టందటంగా మద్్యహ్నటం ఒటంటిగటంట వరకు ఆర్టాసి బస్సులను నిలిపివేసిటంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన 
టిడిపి తన శ్రేణులను బటంద్ లో పాల్గన్లని పిలుపునిచాచియి. గత పక్షటం రోజుల నుటండి వ్మపక్షాలు బటంద్  జయప్రద్నికై 
దేశవ్్యపతూటంగా అనేక కార్యక్రమలు నిర్వహటంచ్ ప్రజలో్ల అవగాహనను కలిపిటంచారు.

JammuKashmir:బందీపొరలోఎన్కంటర్..ఇద్దరుఉగ్రవాదులుహతం
జమ్మి- కశ్మిర్ లోని బటందీపొర జిల్్లలో ఆదివ్రటం భద్రతాదళాలు, సా్థనిక పోలీస్లు సటంయుకతూటంగా నిర్వహటంచ్న ఎన్ కటంటర్ లో 
ఇదదురు ఉగ్రవ్ద్లు హతమయా్యరు. ఈ విషయాని్న కశ్మిర్  ఐజీపీ విజయ్ కుమర్  ధ్రువీకర్టంచారు. మతృతులను ఆజాద్ , 

అబిద్ లుగా గుర్తూటంచ్నటు్ల, వీర్కి ‘లష్కరే తయిబా’త సటంబటంధాలు 
ఉన్నటు్ల చెపాపిరు. ఇటంద్లో ఆజాద్  అనే ఉగ్రవ్ది.. గతేడాది 
జులైలో భాజపా జిల్్ల అధ్యక్షుడిగా ఉన్న వ్సిటం బార్, ఆయన తటండ్రి, 
సోదరుడిని కాలిచి చటంపిన కేస్లో నిటందితుడని పేర్కన్్నరు. అబిద్ .. 
పాకిసా్థన్ లో శ్క్షణ పొటందినటు్ల వివర్టంచారు.
‘బటందీపొరలోని వ్తి్నర ప్టంతటంలో ఉగ్రవ్ద్లు నకి్కనటు్ల 
మకు సమచారటం అటందిటంది. దీటంత ఆ ప్టంతటంలో కార్డన్  సెర్చి  
ప్రటంభటంచాటం. ఈ క్రమటంలో ఇరువరా్గల మధ్య పరసపిరటం కాలుపిలు 
జర్గాయి. ఈ ఆపరేషన్ లో ఇదదురు ఉగ్రవ్ద్లను మటుటాబట్టాటం’ అని 

ఆయన వివర్టంచారు. ఘటన్స్థలటం నుటంచ్ ఆయుధాలు, మటంద్గుటండు సామగ్రి సా్వధీనటం చేస్కున్నటు్ల కశ్మిర్ జోన్ పోలీస్లు 
తెలిపారు. మరోవైపు శనివ్రటం రాత్రి నియటంత్రణ రేఖ(ఎల్ ఓసీ) ద్టి ఉర్ సెకాటార్ లోకి చొరబడిన ఉగ్రవ్ద్లత జర్గన 
ఎన్ కటంటర్ లో ముగు్గరు సైనికులు గాయపడినటు్ల సమచారటం. ఉర్ సెకాటార్ లో ఈ నెలలో ఇది రటండో చొరబాటు. సెపటాటంబర్ 
23న భద్రతాదళాలు జర్పిన ఎన్ కటంటర్ లో ముగు్గరు ఉగ్రవ్ద్లు హతమయా్యరు. ఈ క్రమటంలో వ్ర్వదదు నుటంచ్ భార్గా 
ఆయుధాలు, మటంద్గుటండు సామగ్రిని సా్వధీనటం చేస్కున్న విషయటం తెలిసిటందే.

ఆకాశంనంచిజారిపడ్డ‘స్వర్ణశిల’
మహారాష్ట్రలోని ఉసామిన్బాద్  జిల్్ల వశ్ తాలుకాలో ఆకాశటం నుటంచ్ అరుదైన రాయి కిటంద 
పడిటంది. సా్థనిక రైతు ప్రభు నివతృతి మలి శుక్రవ్రటం ఉదయటం 6.30 గటంటలకు పొలటంలో పని 
చేస్కుటంటున్్నరు. సర్గా్గ అదే సమయటంలో ఈద్రు గాలుల మధ్య భార్ శబదుటంత ఓ రాయి ఆయనకు 
ఎనిమిది అడుగుల దూరటంలో పడిటంది. వటంటనే తహసీల్దుర్  నర్సుటంగ్  జాదవ్ కు ప్రభు సమచారటం 
ఇచాచిరు. అధికారులు పొలటం వదదుకు 
వచ్చి రాయిని సా్వధీనటం చేస్కున్్నరు. 
ఏడు అటంగుళాల పొడవు, ఆరు అటంగుళాల 
వడలుపిత ఉన్న ఈ రాయి బరువు 
2.38 కేజీలు ఉన్నటు్ల గుర్తూటంచారు. 
తహసీల్దుర్  కారా్యలయటంలో ప్థమిక 
తనిఖీ పూర్తూన తరా్వత.. ఈ రాయిని 
జియోల్జికల్  సరే్వ ఆఫ్  ఇటండియా 
అధికారులకు పటంపిటంచారు. రటంగును 
బటిటా కటందరు ఈ రాయిని బటంగారు 
శ్లగా అభవర్ణిస్తూన్్నరు.

డిజిటల్హెల్తుమిషన్స్కీమ్..ప్రతిభారతీయుడికీ
హెల్తుకారు్డ

దేశవ్్యపతూటంగా ప్రజలకు న్ణ్యమైన వైద్యసేవలు 
అటందేటంద్కు వీలుగా కేటంద్ర ప్రభుత్వటం జాతీయ 
సాధాయిలో డిజిటల్ హెల్తూ మిషన్ అమలుకు 
సిదధామవుతటంది. ప్రధానమటంత్రి డిజిటల్ హెల్తూ 
మిషన్ పేరుత అమలు చేసే ఈ కార్యక్రమని్న 
సెపటాటంబర్ 27  ఉదయటం 11 గటంటలకు వీడియో 
కాన్ఫరనిసుటంగ్ ద్్వరా ప్రధానమటంత్రి నరేటంద్రమోడీ 
ప్రటంభటంచనున్్నరు. ప్రతీ పౌరుడికీ హెల్తూ 
కారు్డల జార్త పాటు వ్ర్ ఆరోగ్య సమచారాని్న 

ఆ కారులో నికి్లపతూటం చేయనున్్నరు. దేశవ్్యపతూటంగా ప్రధానమటంత్రి డిజిటల్ హెల్తూ మిషన్ అమలు 
చేయబోతున్నటు్ల గత ఏడాది ఆగస్టా 15న ప్రధాని మోడీ ప్రకటిటంచారు. ప్రస్తూతటం ఆరు కేటంద్ర పాలిత 
ప్టంతాలు అటండమన్ & నికోబార్, చటండీగఢ్, ద్ద్రా & న్గర్ హవేలీ మర్యు డామన్ & 
డయు, లడఖ్, లక్షదీ్వప్ & పుద్చేచిర్లలో టెస్టా రన్ చేస్తూన్్నరు.

మహిళలకు50శాతంరిజర్్వషన్అత్యవసరం..స్జేఐఎన్్వరమణ
స్ప్టంకోరుటా ప్రధాన న్్యయమ్ర్తూ ఎన్ వి. రమణ మరోసార్ కీలక 
వ్్యఖ్యలు చేశారు. న్్యయవ్యవస్థలో మహళలకు 50 శాతటం ర్జరే్వషన్  
కలిపిటంచాలని సరో్వన్న న్్యయమ్ర్తూ రమణ పేర్కన్్నరు. ఇది వేల 
ఏళ్్లగా అణచ్వేతకు సటంబటంధిటంచ్న సమస్య అటంటూ ఆయన పేర్కన్్నరు. 
స్ప్టంకోరుటా న్్యయమ్రుతూలకు మహళా న్్యయవ్ద్ల ఆధ్వర్యటంలో 
ఆదివ్రటం ఢిలీ్లలో సన్మిన కార్యక్రమటం నిర్వహటంచారు. ఈ కార్యక్రమనికి 
ముఖ్యఅతిథిగా చీఫ్  జసిటాస్  ఎన్ వి. రమణ హాజరయా్యరు. ఈ సటందర్టంగా 
ఎన్ వీ రమణ కీలక వ్్యఖ్యలు చేశారు. న్్యయవ్యవస్థలో మహళలకు 50 
శాతటం ర్జరే్వషన్  కలిపిటంచడటం అత్యవసరమని.. అల్గే ల్ కాలేజీలో్ల 

కూడా అనుమతిటంచాలన్న డిమటండ్ కు మదదుతు తెలుపుతున్్ననటంటూ పేర్కన్్నరు. కోరుటాలో్ల మహళా న్్యయవ్ద్లు 
అనేక సమస్యలు ఎద్ర్కటంటున్్నరని రమణ అన్్నరు. న్్యయసా్థన్లో్ల మహళా న్్యయవ్ద్లకు మౌలిక వసతులు 
కలిపిటంచాలని తెలిపారు. దేశటంలోని 22 శాతటం కోరుటాలో్ల మరుగుదొడు్ల లేవని పేర్కన్్నరు. ముఖ్యటంగా మహళల 
సమస్యల పర్ష్ట్కరానికి ప్రయతి్నస్తూన్నటు్ల ఎనీ్వ రమణ వ్్యఖ్్యనిటంచారు. జిల్్ల సా్థయిలో్ల 30 శాతటం కటంటే తకు్కవ 
మటంది మహళా న్్యయమ్రుతూలు ఉటండగా.. హైకోరుటాలో్ల 11.5 శాతటం కాగా, స్ప్టంకోరుటాలో కేవలటం 11-12 శాతటం 
మత్రమే మహళలు ఉన్్నరటంటూ ఆయన పేర్కన్్నరు. దేశటంలో 17 లక్షల మటంది న్్యయవ్ద్లు ఉటండగా.. వ్ర్లో 
15 శాతటం మటంది మత్రమే మహళా న్్యయమ్రుతూలు ఉన్్నరని తెలిపారు. రాష్ట్ర బార్  కనిసుల్ లో కేవలటం రటండు శాతటం 
మటంది ప్రజాప్రతినిధులు మత్రమే మహళలని.. జాతీయ బార్  కనిసుల్  కమిటీలో ఒక్క మహళా ప్రతినిధి కూడా ఎటంద్కు 
లేరనే అటంశాని్న తాను ప్రశ్్నస్తూన్్ననని సీజేఐ రమణ వ్్యఖ్్యనిటంచారు. దసరా అనటంతరమే కోరుటాలో్ల ప్రత్యక్ష విచారణకు 
అనుమతిసాతూమని సీజేఐ పేర్కన్్నరు. కోరుటాలు తెరవడటం వల్లనే థర్్డ  వేవ్ , ఫోర్తూ  వేవ్  వచాచియని ప్రజలు అనవచచిని.. 
అటంద్కే థర్్డ  వేవ్ , ఫోర్తూ వేవ్ లు రాకూడదని ఆశ్ద్దుమటంటూ ఎనీ్వ రమణ అన్్నరు. దసరా అనటంతరటం ప్రత్యక్ష విచారణకు 
అనుమతిటంచవచచిటంటూ ఆయన అభప్యపడా్డరు. ప్రత్యక్ష విచారణత న్్యయమ్రుతూలకు ఇబ్టంది ఉటండదని.. 
న్్యయవ్ద్లు, ఇతర సిబ్టందికే ఇబ్టంద్లు ఉటంట్యని ఆయన వ్్యఖ్్యనిటంచారు.

CanadaLiftsBan|భారత్నంచికెనడాకునేరుగా
విమానాలు

జసిటాన్ ట్రూడో నేతతృత్వటంలోని కెనడా 
ప్రభుత్వటం భారత్  విమన్లపై నిషేధాని్న 
ఎతితూ వేసిటంది. మెరుగైన కవిడ్  ప్రోటోకాల్సు ను 
దతృష్టాలో పటుటాకని నిషేధాని్న ఎతితూవేస్తూన్నటు్ల 
ప్రకటిటంచ్టంది. సోమవ్రటం నుటంచ్ 
ఇరుదేశాల మధ్య నేరుగా విమన సర్్వస్లు 
ప్రటంభమవుతాయని ఆదివ్రటం తెలిపిటంది. 
గత మటంగళవ్రటం భారత్  నుటంచ్ అని్న 
ప్రత్యక్ష వ్ణిజ్య, ప్రైవేటు పా్యసిటంజర్  
విమన్లపై ఆదివ్రటం (సెపటాటంబర్  26) 
వరకు నిషేధాని్న పొడగటంచ్టంది. గడువు ఇవ్ళ్టాత గడువు ముగయనున్న నేపథ్యటంలో నిషేధాని్న 
తొలగటంచ్టంది. అయితే, కెనడా పలు మర్గదర్శకాలు జార్ చేసిటంది. కతతూ మర్గదర్శకాల ప్రకారటం.. 
ప్రయాణికులు న్్యఢిలీ్లలోని ఇటందిరాగాటంధీ అటంతరాజాతీయ విమన్శ్రయటంలోని కెనడా ఆమోదిటంచ్న 
జెన్ సి్రాటంగ్  ల్్యబ్  నుటంచ్ కవిడ్  టెస్టా  (మలికు్యలర్ ) చేయిటంచుకోవ్లి ఉటంటుటంది. ఇటంద్లో నెగెటివ్  
వసేతూనే ప్రయాణానికి అనుమతి ఇసాతూరు. కెనడాకు విమనటం బయలుదేరే 18 గటంటల ముటంద్ 
పర్క్ష చేయిటంచుకోవ్లిసు ఉటంటుటంది. భారత్ లో ఇతర ల్్యబ్ లో్ల తీస్కున్న కవిడ్  టెస్టా  ర్పోర్టా ను 
పర్గణలోకి తీస్కోరు. పూర్తూగా టీకాలు తీస్కున్న ప్రయాణికులు అరైవ్  కెన్  (Arrivecan app) 
మొబైల్  యాప్  లేదటంటే వబ్ సైట్ లో సటంబటంధిత సమచారాని్న అప్ లోడ్  చేయాలి. దీని్న అధికారులు 
ధ్రువీకర్టంచ్, విమనటం ఎకే్కటంద్కు అనుమతి ఇసాతూరు. పరోక్ష మర్గటం ద్్వరా కెనడాకు ప్రయాణిటంచే 
భారత ప్రయాణికులు తపపినిసర్గా భారత్  నుటంచ్ కాకుటండా మ్డో దేశటం నుటంచ్ కవిడ్  నెగెటివ్  
ర్పోర్టా ను చూపాలిసు ఉటంటుటంది. ఇదిల్ ఉటండగా.. ఈ నెల 30 నుటంచ్ ఎయిర్  ఇటండియా కెనడాకు 
నేరుగా విమన సర్్వస్లు ప్రటంభటంచనుటంది. ఎయిర్  కెనడా రేపటి నుటంచ్ భారత్ కు సర్్వస్లు 
నడుపనుటంది.
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TTD:తిరుమలశ్రీవారిబ్రహ్మోత్సవాలు..తేదీలుఖరారుచేసినతితిదే
తిరుమల శ్రీవేటంకటేశ్వర సా్వమివ్ర్ సాలకట్ల బ్రహ్మితసువ్ల తేదీలను 
తిరుమల తిరుపతి దేవసా్థనటం ఖరారు చేసిటంది. అకోటాబర్  7వ తేదీ నుటంచ్ 15 
వరకు బ్రహ్మితసువ్లు జరగనున్నటు్ల తెలిపిటంది. కవిడ్  మర్గదర్శకాలకు 
అనుగుణటంగా ఈ ఏడాది కూడా ఏకాటంతటంగా సా్వమివ్ర్ బ్రహ్మితసువ్లు 
నిర్వహటంచాలని నిరణియిటంచ్నటు్ల తితిదే పేర్కటంది. ఈ మేరకు అకోటాబర్  
5న కోయిల్  ఆళా్వర్  తిరుమటంజనటం కార్యక్రమని్న జరపనున్నటు్ల 
వల్లడిటంచ్టంది. సా్వమివ్ర్ బ్రహ్మితసువ్లో్ల భాగటంగా శ్రీవ్ర్ వ్హనసేవల 
వివరాలను తిరుమల తిరుపతి దేవసా్థనటం ప్రకటిటంచ్టంది.
ఏరోజు..ఏసేవ..

06-10-2021: అటంకురారపిణ (సాయటంత్రటం 6 నుటంచ్ 7 గటంటల వరకు)
07-10-2021: ధ్వజారోహణటం (ఉదయటం) - పదదుశేష వ్హనసేవ (సాయటంత్రటం)

ZPViceచైరమోన్గాప్రమాణంస్్వకారంచేసినకామిరెడి్డపల్లిసుధాకర్రెడి్డకి
శుభాకాంక్షలు

అనటంతపురటం జిల్్ల పర్షత్ వైస్ చైరమిన్ కామిరడి్డ పలి్ల స్ధాకరడి్డ ప్రమణ సీ్వకారటం 
చేసిన సటందర్టంగా ధరమివరటం మునిసుపల్ వైస్ చైరమిన్ చటందమ్ర్ న్రాయణరడి్డ 
మర్యు వైసాసుర్సుపీ న్యకులు కార్యకరతూలు శుభాకాటంక్షలు తెలిపి..  జిల్్ల జడీపి వైస్ 
చైరమిన్ కామిరడి్డపలి్ల స్ధాకర్ రడి్డ ని తన స్వగతృహటంలో మరా్యద పూర్వకటంగా కలిసి 
పూల మల వేసి ఘనటంగా సన్మినిటంచడటం జర్గటంది ఈ కార్యక్రమటంలో చటందమ్ర్ 
రాజగోపాల్ రడి్డ, రవీటంద్రారడి్డ, శ్వ్రడి్డ, జిటంక కటంబగర్ , మళ్్ల, కాట్ శ్న, జగన్, 
మలి్లకారుజాన్ రడి్డ, స్బా్రడి్డ, పదయ్య, గోపాల్ రడి్డ, న్రాయణసా్వమి రడి్డ, మలి్ల 
రడి్డ, బొమమి హర్, న్గభూషణ్ రడి్డ, జన్రదున్ రడి్డ, వడ్్డ ఈశ్వర్, రామలిటంగ గౌడ్, 

ఉపపిర గోపాల్, విజయ్ రడి్డ, సిదధా న్యుడు, ఆవుల పోతిరడి్డ, శ్రీనివ్స్ రడి్డ, చటంద్రశేఖర్ రడి్డ, భాస్కర్ రడి్డ, ఓబులేష్, మధు రడి్డ, 
పోతిరడి్డ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

650రోజుకుఅమరావతిఉద్యమం
అమరావతినే ఏకైక రాజధానిగా ప్రకటిటంచాలని కోరుతూ రైతులు చేపటిటాన ఉద్యమటం సోమవ్రటం 
650వ రోజుకు చేరుకోనుటంది. ఈ నేపథ్యటంలో తుళ్్లరు రైతు దీక్షా శ్బిరటం వదదు సోమవ్రటం 

ఉదయటం 10 గటంటల నుటంచ్ 
మధా్యహ్నటం 12 గటంటల వరకు 
రైతులు, మహళలు మనవహారటంగా 
నిలబడి ఆటందోళన చేపటటానున్్నరు. 
పదపర్మి, నెక్కలు్ల, అనటంతవరటం, 
దొటండపాడు, బోరుపాలటం, 
రాయపూడి, వలగపూడి, మటందడటం, 
వటంకటపాలటం గ్రామల నుటంచ్ 
రైతులు తుళ్్లరు రావ్లని 
అమరావతి జెఎసి విజ్ఞపితూ చేసిటంది. 

మనవహారటంత పాటు భారత్  బటంద్ కు అమరావతి న్యకులు, రైతులు సటంఘీభావటం 
తెలపాలని కోరారు. ఇదిల్ ఉటండగా ఆదివ్రటం మటందడటం, పదపర్మిలో సిఎటంకు మటంచ్ 
మనస్సు ప్రసాదిటంచాలని రైతులు, మహళలు పోలేరమమికు పొటంగళ్్ల పట్టారు. ‘అమరావతి 
వలుగు’లో భాగటంగా దీపాలు వలిగటంచారు.

భారత్బంద్నజయప్రదంచేయాల్..సిఐటియు
సెపటాటంబర్ 27సోమవ్రటం న్డు జర్గే భారత బటంద్ను జయప్రదటం చేయాలని 
శనివ్రటం కటంచ్కచర్ల సీఐటీయూ అనుబటంధ సటంఘాల ఆధ్వర్యటంలో 65వ నటంబరు 
జాతీయ రహద్ర్పై కార్మికులు ప్రదర్శన నిర్వహటంచారు.కార్మికులు పదదు ఎతుతూన 
నిన్ద్లు చేస్తూ పర్గన పట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగా్గలటంటే భారత బటంద్ను 
జయప్రదటం చేయాలని,రైతుల నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలటంటే భారత్ బటంద్ ను 
జయప్రదటం చేయాలని, నిత్యవసర వస్తూవుల ధరలు తగా్గలటంటే భారత బటంద్ ను 
జయప్రదటం చేయాలని, ప్రభుత్వ రటంగ సటంస్థల ప్రైవేటీకరణ ఆపాలటంటే భారత్ బటంద్ 
ను జయప్రదటం చేయాలని, కార్మికులు పదదు ఎతుతూన నిన్ద్లు చేస్తూ సిఐటియు 

మటండల కారా్యలయటం వదదు నుటండి నెహ్రూ సెటంటర్, గొటుటాముక్కల సెటంటర్, చెవిటికలు్ల సెటంటర్ వరకు ప్రదర్శన నిర్వహటంచారు. 
భారత బటంద్ కు సహకర్టంచాలని కటంచ్కచర్ల పటటాణటంలో ష్టపులలో కరపత్రాలు పటంచుతూ భారత బటంద్ కు సహకర్టంచాలని వ్ణిజ్య 
సటంస్థల యజమనులను కోరారు. ఈ కార్యక్రమటంలో బిలి్లటంగ్ వర్కర్సు యూనియన్ జిల్్ల అధ్యక్షులు జి హర్కతృషణి రడి్డ వ్యవసాయ 
కార్మిక సటంఘటం జిల్్ల కార్యదర్్శ కోట కళా్యణ్ పటంచాయితీ కార్మికుల జిల్్ల అధ్యక్షుడు బజజాటం భూషణటం కటంచ్కచర్ల మటండల బిలి్డటంగ్ 
వర్కర్సు యూనియన్ న్యకులు గటంగశెటిటాబుజిజా ఒటంటి పులి రాజు బటండారు శ్ను మర్రిపూడి చ్న్్న పయిటంటర్ వర్కర్సు యూనియన్ 
మటండల కార్యదర్్శ ఎస్ కే బాజీ గటండ్పలి్ల బిలి్డటంగ్ వర్కర్సు యూనియన్ అధ్యక్షులు రాయపపి వేములపలి్ల బిలి్డటంగ్ వర్కర్సు యూనియన్ 
అధ్యక్షులు రాజేష్ పర్ట్ల బిలి్డటంగ్ వర్కర్సు యూనియన్ న్యకులు సిటంగనపూడి రామరావు శ్రీనివ్సరావు కోనేటి వటంకట్ రావు 
పటంచాయతీ కార్మికులు ఐల పోగు శ్ను కటంచ్ గణపతి దతుతూ స్ధాకర్ తదితరులు పాల్్గన్్నరు.

ఏపీప్రభుత్వప్రధానసలహాదారుగాఆదిత్యనాథ్దాస్
ప్రస్తూతటం ఆటంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన 
కార్యదర్్శగా ఉన్న ఆదిత్యన్థ్ ద్స్ ను 
ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాద్రుగా నియమిస్తూ 
ఏపీ ప్రభుత్వటం గత రాత్రి ఉతతూరు్వలు జార్ 
చేసిటంది. ఆదిత్యన్థ్ ఈ నెల్ఖరున 
పదవీ విరమణ చేయనున్్నరు. ఆ వటంటనే 
ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాద్రుగా బాధ్యతలు 
చేపడతారు. ఈ నేపథ్యటంలో ఆయనకు 
కేబినెట్ హ్ద్ లభటంచనుటంది. ఢిలీ్లలోని 
ఏపీ భవన్ నుటంచ్ ఆయన విధులు 

నిర్వర్తూసాతూరని సాధారణ పర్పాలనశాఖ ముఖ్య కార్యదర్్శ (పొలిటికల్) రేవు ముతా్యలరాజు జార్ 
చేసిన ఉతతూరు్వలో్ల పేర్కన్్నరు.

విదా్యరిథిదశలోనేదేశభకితునిఅలవరుచుకోవాల్-యర్ంరెడి్డత్రివేణి
విద్్యర్్థ దశలోనే దేశభకితూని, జాతీయతా భావ్ని్న పటంపొటందిటంచుకోవ్లని విజయవ్డ నెహ్రూ యువ కేటంద్రటం విన్ యూత్ అసోసియేషన్ 
ప్రెసిడటంట్ త్రివేణి పేర్కన్్నరు. మటండల కేటంద్రమైన కటంచ్కచర్ల విజయ రాణి హై 
స్్కల్ నటంద్ ప్రధానోపాధా్యయులు సటంపూరణి మేర్ అధ్యక్షతన శనివ్రటం నెహ్రూ 
యువ కేటంద్ర విన్ యూత్ త్రివేణి విద్్యర్్థనీ విద్్యరు్థలత ఫిట్ ఇటండియా ఫ్రీడటం రన్ 
కార్యక్రమని్న నిర్వహటంచారు.
ఈ సటందర్టంగా త్రివేణి మట్్లడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరూ రోజు 30 నిమిష్టలు శార్ర్క 
శ్రమ చేస్తూ ఆరోగ్యటంగా ఉటండాలని ఆకాటంక్టంచారు. ఆరోగ్యవటంతమైన సమజటం 
ఉన్నపుపిడ్ త్వర్తగతిన అభవతృదిధా సాధ్యమవుతుటందని పేర్కన్్నరు. సమర్థవటంతమైన 
దేశ నిరామిణానికి, స్వయటం ఆధార్త సమజాని్న నిర్మిటంచడటం కోసటం యువత 
సటంకలిపిటంచాలని ఆకాటంక్టంచారు. ఆజాది కా అమతృత్ మహ్తసువటం, పటండిట్ దీన్ 
దయాల్ జయటంతి సటందర్టంగా ఈ కార్యక్రమని్న నిర్వహటంచడటం జర్గటందన్్నరు.
ఈ కార్యక్రమటంలో హై స్్కల్ ప్రధానోపాధా్యయురాలు సటంపూరణి మేర్, ఎన్ సి సి ఉపాధా్యయులు రాజారావు, పి టీ అనటంతయ్య, 
ఉపాధా్యయులు, విద్్యర్్థని విద్్యరు్థలు పాల్్గన్్నరు.

జిల్లి పరిషత్ సభు్యలుగా ప్రమాణ స్్వకారం చేసిన వేలుపుల
ప్రశాంతి

కటంచ్కచర్ల మటండలటం నుటంచ్ జిల్్ల 
పర్షత్ సభు్యరాలిగా ఎని్నకైన వేలుపిల 
ప్రశాటంతి రమేష్ శనివ్రటం బటందరులోని 
జిల్్ల పర్షత్ కారా్యలయటంలో జడిపిటిసి 
సభు్యరాలుగా ప్రమణ సీ్వకారటం చేశారు. 
వైయసాసుర్ సిపి అభ్యర్్థనిగా పోటీచేసిన 
ప్రశాటంతి రమేష్ కటంచ్కచర్ల మటండలటం 
నుటంచ్ 10 వేల 788 ఓట్ల భార్ మెజార్టీత 

విజయటం సాధిటంచారు. ఈ సటందర్టంగా ప్రశాటంతి మట్్లడుతూ, నటందిగామ శాసనసభు్యలు 
డాకటార్ మొటండితక జగనోమిహనరావు, ఏపీ ఎఫ్ డి సి చైరమిన్ డాకటార్ మొటండితక అరుణ్ కుమర్ 
ల న్యకత్వటంలో, మటండల ప్రజల ఆశ్స్సులత తాను విజయటం సాధిటంచానని చెపాపిరు. గతటంలో 
చర్ల మటండల పర్షత్ అధ్యక్షురాలుగా పనిచేసి ఎనో్న అభవతృదిధా, సటంక్షేమ కార్యక్రమలను అమలు 
చేశానన్్నరు. తాను ఎటంపీపీగా చేసిన అభవతృదిధాతపాటు మొటండితక బ్రదర్సు సహకారటంత 
విజయటం సాధిటంచానన్్నరు. తన విజయటంలో కీలక పాత్ర పోష్టంచ్న శాసనసభు్యలు జగనోమిహన్ 
రావు, ఏపీ డి ఎఫ్ సి చైరమిన్ మొటండితక అరుణ్ కుమర్ లకు కతృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

08-10-2021: చ్న్నశేష వ్హనసేవ (ఉదయటం) - హటంస వ్హనసేవ (సాయటంత్రటం)
09-10-2021:సిటంహవ్హనసేవ(ఉదయటం)-ముత్యపుపటందిర్వ్హన సేవల (సాయటంత్రటం)
10-10-2021: కలపివతృక్ష వ్హనసేవ (ఉదయటం)- సర్వభూపాల వ్హనసేవ (సాయటంత్రటం)
11-10-2021: మోహనీ అవతారటం (ఉదయటం)- గరుడ వ్హనసేవ (సాయటంత్రటం)
12-10-2021: హనుమటంత వ్హనసేవ (ఉదయటం)- గజ వ్హనసేవ (సాయటంత్రటం)
13-10-2021: స్ర్యప్రభ వ్హనసేవ (ఉదయటం)- చటంద్రప్రభ వ్హనసేవ (సాయటంత్రటం)
14-10-2021: రథోతసువ్నికి బద్లుగా సర్వభూపాల వ్హనసేవ (ఉదయటం)- అశ్వ 
వ్హనసేవ (సాయటంత్రటం)
15-10-2021: పల్లకీ ఉతసువటం, తిరుచ్చి ఉతసువటం (ఉదయటం)- ధ్వజారోహణటం (సాయటంత్రటం)
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స్ఎంవైఎస్జగన్కుప్రధానిమోదీఫోన్
గుల్బ్  తుఫాన్  నేపథ్యటంలో రాష్ట్రటంలో 
పర్సి్థతులపై ఏపీ ముఖ్యమటంత్రి వైఎస్  
జగన్ మోహన్ రడి్డ త ప్రధాని నరేటంద్రమోదీ 
ఫోన్ లో మట్్లడారు. కేటంద్రటం నుటంచ్ రాష్ట్రానికి 
పూర్తూ సహాయ సహకారాలు అటందిసాతూమని 
హామీ ఇచాచిరు. ఈ సటందర్టంగా అటందరూ 
స్రక్తటంగా ఉటండాలని మోదీ ఆకాటంక్టంచారు.
కాగా, ఆదివ్రటం అర్థరాత్రి గోపాల్ పూర్ -
కళ్టంగపట్నటం మధ్య గుల్బ్  తుపాను తీరాని్న 
ద్టే అవకాశటం ఉటంది. ఆ సమయటంలో తీర 
ప్టంతాలో్ల గటంటకు 70 నుటంచ్ 90 కి.మీ 
వేగటంత ఈద్రుగాలు వీయనున్్నయి. 

ఉతతూరాటంధ్ర, ఒడిశాలకు రడ్  అలర్టా  జార్ చేశారు. శ్రీకాకుళటం, విజయనగరటం, విశాఖ జిల్్లలకు భార్ స్చనలు ఉన్్నయి. 
ఉభయగోద్వర్ జిల్్లలోన్ భార్ వరా్షలు కుర్సే అవకాశటం ఉటంది.

భారతీసిమంట్కూడాఆన్లైన్దా్వరాబస్తురూ.100కేఅమమోండి


•సినిమాకంటేసిమంట్వా్యపారంనయం...ఇలులికట్టుకొనేవారికీఉపయోగం
•ప్రజలకష్టులుపటటుకుండా..స్వల్భంకోసంపదవులోలిఉన్నవాళలినిసనా్నసులనేఅంటారు
•జనసేనపార్టుప్రకాశంజిల్లిఅధ్యక్షులుశ్రీషేక్రియాజ్

ప్రజలు ఎనో్న ఇబ్టంద్లో్ల ఉటంటే విద్్యత్ బిలు్లలు అడ్డగోలుగా 
పటంచేసి... ఆసితూ పను్న భార్గా వస్లు చేస్తూ... చెతతూ పను్న 
వేస్తూన్నవ్ళ్ళను సన్్నస్లు అనే అటంట్రు. పర్పాలన అనేది ప్రజల 
కోసటం చేయాలి తపపి స్వల్భటంత, తమ ఆస్తూలు పటంచుకని ఎసేటాటులు 
కటుటాకోవడానికి కాద్. రాష్ట్రటంలో వైసీపీ చేస్తూన్నద్నిని పాలన అనరు... 
దోపిడీ అటంట్రు. ప్రజల కోసటం, అకటంటబిలిటీ కోసమే సినిమ 
టికెటు్ల ఆన్ లైన్ ద్్వరా అముమితున్్నమని రాష్ట్ర మటంత్రులు చెబుతున్్న 
తీరు హాసా్యసపిదటంగా ఉటంది. కాలక్షేపటం కోసటం ఖ్ళ్గా ఉన్నపుపిడూ 
సినిమకు వళ్్ళవ్ళ్్ల ఆనె్్లన్ ద్్వరా టికె్కటు్ల కనుకో్కవ్ల్? 
అదేమీ నితా్యసరమ? రాష్ట్రటంలో నితా్యవసరాల ధరలు అద్పు చేసి 
నియటంత్రణలో ఉటంచలేని సన్్నస్లు మ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కల్్యణ్ గార్ గుర్టంచ్ మట్్లడుతున్్నరు. ఆటంధ్ర 
ప్రదేశ్ ప్రజల ద్రదతృషటాటం కదీదు ముఖ్యమటంత్రి పదవిలో ఉన్న శ్రీ జగన్ రడి్డ గార్కి ఏ మత్రటం చ్తతూశుదిధా, ప్రజల 
పట్ల బాధ్యత ఉన్్న ప్రభుత్వ వబ్ సైట్ ద్్వరా ఆన్ లైనో్ల భారతీ సిమెటంట్ ను రూ.100కే అమిమిటంచే ఏరాపిటు 
చేయాలి. ఇళ్్ళ కటుటాకనే పేద, మధ్యతరగతి వ్ర్కి భారతీ సిమెటంట్ ను ఆనె్్లనో్ల అమిమిసేతూ ఎకు్కవ ప్రయోజనటం 
కలుగుతుటంది. సినిమ టికెట్ల కటంటే సిమెటంట్ వ్్యపారటం మటంచ్ది. అయితే అల్టంటి ఆలోచన పాలనలో 
ఉన్న సన్్నస్లు ఎవరూ చేయరు. ఎటంద్కటంటే వ్ళ్ళ సటంత వ్్యపారాలు, ల్భాలు పోకూడద్ కాబటిటా.  
మ అధ్యక్షుల వ్ర్ వైసీపీ ప్రభుత్వ విధానటం ఎటంత అడ్డగోలుగా, ప్రజలను ఇబ్టందిపటేటాల్ ఉటందో బలటంగా 
చెపాపిరు. శ్రీ పవన్ కల్్యణ్ గారు స్టిగా చెపిపిన మటలు రాష్ట్ర మటంత్రులకు రుచ్టంచలేద్. విజయనగరటం 
నుటంచ్ నెల్్లరు వరకూ మటంత్రులు నోరేస్కని అరుస్తూన్్నరు. ఎవర్ మటంత్రి పదవి ఊడిపోతుటందో 
తెలియక శ్రీ జగన్ రడి్డ దగ్గర మరు్కలు కోసటం ఈ మటంత్రులు నోటికి వచ్చినటు్ల పేలుతున్్నరు. శ్రీ పవన్ 
కల్్యణ్ గారు లేవనెతితూన ప్రశ్నలకు సమధానటం చెపేపి దముమి లేద్. శ్రీ జగన్ రడి్డ గార్ బాబాయి శ్రీ 
వివేకానటంద రడి్డ ఎల్ హత్యకు గురయా్యరు? కోడి కతితూ కేస్ ఏమైటంది? ఇడుపులపాయ నేల మళ్గలో్ల 
ఎటంత సటంపద ఉటందో ప్రజలకు చెపాపిలి. ఈ ప్రశ్నల గుర్టంచ్ సమధానటం చెపేపి సతాతూ వీర్కి లేద్.  
ఈ మటంత్రులు ఒకటి గురుతూపటుటాకోవ్లి... మ అధ్యక్షులు గుర్టంచ్ మట్్లడ్ నైతిక అర్హత మీలో ఒక్కర్కైన్ 
ఉటంద్? ఒక మటంత్రికేమో బటిటాటంగులు ముఖ్యటం. ప్రస్తూతటం ఐ.పి.ఎల్. నడుసోతూటంది... బటిటాటంగులో్ల ఉన్్నరు. 
మరకరేమో ఏ దేవ్లయటం భూమి ఎక్కడ ఉటందో... ఎల్ కబాజా చేయాలో అని చూసాతూడు. ఇటంకో మటంత్రి... 
నేను సీనియర్, నను్న పటిటాటంచుకోవడటం లేద్... పదవి ఊడిపోతే పార్టా నుటంచ్ ఎల్ బయటకు వచేచియాల్ అని 
చూస్తూన్్నరు. ఇల్టంటి అవకతవక మనుషులు కూడా మ అధ్యక్షులు గుర్టంచ్ మట్్లడుతున్్నరు. 
నిన్న రాత్రి నుటంచ్ కూడా తమను మటంత్రి అని కాకుటండా పవన్ కల్్యణ్ గారు చెపిపినటే్ల పిలుసాతూరేమో 
అనే ఆటందోళనలో రాష్ట్ర మటంత్రి వర్గటం ఉటంది. 
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మోడీతోపవన్భేటీ..?
విశాఖ ఉకు్క పర్శ్రమకు సటంబటంధిటంచ్ జనసేన అధినేత పవన్ 
కళా్యణ్ ఆలోచన ఏ విధటంగా ఉటంది ఏటంటనే ద్నిపై ఇపపిటి 
వరకు సపిషటాత రాలేద్. పవన్ కళా్యణ్ ఇపుపిడు కేటంద్ర ప్రభుత్వటంత 
కలిసి ముటంద్కు వళ్తూన్న నేపథ్యటంలో కేటంద్ర ప్రభుత్వ నిరణియాని్న 
సమర్ధాసాతూరా లేద్ అనే ద్నిపై ఇటంకా సపిషటాత లేద్. ముటంద్ 
సమర్్థటంచ్న పవన్ కళా్యణ్ ఆ తరా్వత మత్రటం వనకు్క తగా్గరు. 
అయితే పవన్ కళా్యణ్ వచేచినెల దీక్ష చేసాతూరు అని ప్రకటిటంచ్న 
నేపథ్యటంలో ఈ పర్ణామలు ఉటండబోతున్్నయి ఏటంటి అనేది 
సర్వత్రా ఆసకితూని రేపుతున్్నయి.
పవన్ కళా్యణ్ దీక్ష కు సటంబటంధిటంచ్ ఇటంకా సపిషటాత రాక 
పోయిన్ పవన్ కళా్యణ్ ఢిలీ్ల పర్యటనకు వళ్్ల అవకాశటం 
ఉటందని ప్రధానమటంత్రి నరేటంద్ర మోడీ ని కలిసి ఒక నివేదిక 

ఇచేచి అవకాశాలు ఉటండొచచిని తెలుసోతూటంది. అయితే విశాఖ ఉకు్క పర్శ్రమ నమమిడానికి కేటంద్ర ప్రభుత్వటం లీగల్ అడ్్వజర్ 
కోసటం ప్రయతా్నలు చేస్తూన్న నేపథ్యటంలో పవన్ కళా్యణ్ దూకుడుగా ముటంద్కు వళ్్ల అవకాశటం ఉటందని అటంటున్్నరు. పవన్ 
కళా్యణ్ వచేచి నెల ఢిలీ్ల వళ్్ల కేటంద్ర ప్రభుత్వ పదదులత మట్్లడిన తరా్వత కీలక నిరణియటం తీస్కునే అవకాశాలు ఉన్్నయని 
తెలుస్తూటంది.
ఇపుపిడున్న పర్సి్థతులో్ల విశాఖ ఉకు్క పర్శ్రమను కేటంద్ర ప్రభుత్వటం విక్రయిసేతూ మత్రటం ఖచ్చితటంగా పర్సి్థతులు ద్రుణటంగా 
ఉటండ్ అవకాశటం పవన్ కళా్యణ్ కు ఎకు్కవగా ఉటంది. పవన్ కళా్యణ్ రాజకీయ భవిష్యతుతూపై కూడా విశాఖ ఉకు్క 
పర్శ్రమ ప్రభావటం పడ్ అవకాశాలు ఎకు్కవగా ఉన్్నయి. అటంద్కే ఆయన జాగ్రతతూ పడుతున్్నరు అని రాజకీయ వరా్గలు 
అటంటున్్నయి. ఏపీ బీజేపీ నేతలు కూడా ఢిలీ్ల పర్యటనకు వళ్తున్్నరు అని వ్రతూలు వస్తూన్న నేపథ్యటంలో పవన్ కళా్యణ్ ఢిలీ్ల 
పర్యటన తరా్వత ఎటువటంటి పర్ణామలు ఉటండబోతున్్నయి ఏటంటి అనేది తెలియాలిసు ఉటంది.

వైస్పీఅందుకేభారత్బంద్కుమద్దతిసతుందని:సమువీర్రాజువైస్పీఅందుకేభారత్బంద్కుమద్దతిసతుందని:సమువీర్రాజు
ఈ నెల 27న రైతు సటంఘాలు, విపక్షాలు భారత్ బటంద్ 
కు పిలుపునిచ్చిన సటంగతి తెలిసిటందే. సాగు చట్టాలను 
రద్దు చేయాలని డిమటండ్ చేస్తూ రైతు సటంఘాలు ఢిలీ్ల 
సర్హద్దులో్ల ఆటందోళనలు చేస్తూన్న సటంగతి తెలిసిటందే. అటు 
వైజాగ్ సీటాల్ పా్లటంట్ ప్రైవేటీకరణ నిరణియాని్న కేటంద్రటం వనకి్క 
తీస్కోవ్లటంటూ కార్మిక సటంఘాలు కూడా అదే రోజున బటంద్ 
కు పిలుపునిచాచియి. ఈ నేపథ్యటంలో, బటంద్ కార్యక్రమలకు ఏపీ 
ప్రభుత్వటం మదదుతు తెలపడటంపై రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ సోము వీర్రాజు 
తీవ్టంగా సపిటందిటంచారు. సాగు చట్టాలపై చరచిలకు సిదధామని 

కేటంద్రటం ప్రకటిటంచ్న్ విపక్షాలు బటంద్ కు పిలుపునిసేతూ, ఆ బటంద్ కు ఏపీ ప్రభుత్వటం మదదుతు ఇవ్వడటం అనైతికటం అని 
సోము వీర్రాజు సపిషటాటం చేశారు.
రాష్ట్రటంలో తమ పాలన్ వైఫల్్యలను కపిపిపుచుచికోవడానికే వైసీపీ సరా్కరు భారత్ బటంద్ కు మదదుతిసోతూటందని 
ఆరోపిటంచారు. ఏపీలో ఆర్్థక పర్సి్థతులు గటందరగోళటంగా ఉన్్నయని, వ్టి నుటంచ్ ప్రజల దతృష్టాని మళ్్లటంచడానికి 
భారత్ బటంద్ ను ఉపయోగటంచుకుటంటున్్నరని విమర్్శటంచారు. కేటంద్రటం తీస్కువచ్చిన న్తన సాగు చట్టాలు 
రైతులకు ఎటంత మేలు చేసాతూయని, వ్టిని మర్టంతగా ప్రజలో్లకి తీస్కెళా్లలిసున రాష్ట్ర ప్రభుత్వటం, అటంద్కు వ్యతిరేకటంగా 
వ్యవహర్సోతూటందని మటండిపడా్డరు. ఏపీ ప్రభుతా్వనివి అవకాశవ్ద రాజకీయాలు అని ఆగ్రహటం వలిబుచాచిరు.

ఆయుర్్వదమందుపంపిణీ
గూడూరు మటండలటంలోని పోటుపాలటం పటంచాయతీ శారద్నగర్ లో గర్జన 
కుటుటంబాలకు ప్రమీల చార్టబుల్  ట్రస్టా  ఆధ్వర్యటంలో దశరధ రామయ్య 
సహకారటంత ఆయరే్వద మటంద్ పటంపిణీ చేశారు. ప్రమీలమమి, దశరధ రామయ్య, 
లక్ష్మి , మళ్్ల శ్రీనివ్స్లు, యనమల అనుదీప్  పాల్్గన్్నరు.

ప్రైవేటీకరణతోదేశాభివృదిధికివిఘాతం
ప్రభుత్వరటంగ సటంస్థల ప్రైవేటీకణత దేశాభవతృదిధా కుటంటుపడుతుటందని 
పలువురు వకతూలు అన్్నరు. విశాఖ సీటాల్ పా్లటంట్  ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ 
విశాఖ ఉకు్క పర్రక్షణ పోరాట కమిటీ ఆధ్వరా్యన కూరమిన్నపాలటంలోని సీటాల్  
పా్లటంట్  ఆర్చి  వదదు చేపటిటాన ర్లే నిరాహార దీక్షలు 227వ రోజుకు చేరాయి. 
ఆదివ్రటం న్టి దీక్షలో సీటాల్ పా్లటంట్  బా్లస్టా  ఫరే్నస్  విభాగటం ప్రతినిధులు 
కూరుచిన్్నరు. దీక్షలకు మజీ డిపూ్యటీ మేయర్  ద్డి సత్యన్రాయణ, 
మనవ హకు్కల సటంఘటం అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదరు్శలు జగన్్నధరావు, 
స్ధ సటంఘీభావటం తెలిపారు. ఈ సటందర్టంగా వ్రు మట్్లడుతూ 
ప్రపటంచటంలోనే మొటటామొదటిసార్గా సీటాల్ పా్లటంట్  50 మిలియన్  టను్నలను 
ఉతపితితూ చేసి ర్కారు్డ నెలకలిపిటందన్్నరు. సీటాల్ పా్లటంట్ లో గోద్వర్ బా్లస్టా  

ఫరే్నస్  విభాగటంలో పని చేసిన ప్రతి ఒక్కర్కి అభనటందనలు తెలియజేశారు. దేశటంలో కోవిడ్  రోగులకు ఆకిసుజన్  అటందిటంచ్ లక్షల మటంది 
ప్ణాలను కాపాడిన ఘనత విశాఖ ఉకు్క దకు్కతుటందని తెలిపారు. అటువటంటి సీటాల్ పా్లటంట్ ను కేటంద్ర ప్రభుత్వటం అమేమిసాతూటం.. మ్సేసాతూటం.. 
అనడటం ద్రామిర్గమన్్నరు. సీటాల్ పా్లట్ ను కాపాడుకోవ్లిసున బాధ్యత అటందర్పై ఉటందన్్నరు. ఈ కార్యక్రమటంలో అడ్వకేట్  జవహర్ , విశాఖ 
ఉకు్క పర్రక్షణ పోరాట కమిటీ ప్రతినిధులు డి.ఆదిన్రాయణ, విళా్ల రామోమిహన్ కుమర్ , సిహెచ్  సన్్యసిరావు, కె.సత్యన్రాయణరావు, 
మసాతూనపపి, బా్లస్టా  ఫరే్నస్  విభాగటం ప్రతినిధులు యు.రామసా్వమి, జె.రామకతృషణి, నెలి్ల అపపిలరాజు, పి.శ్రీనివ్సరాజు, నగేష్ , కోటేశ్వరరావు, 
విజయ్ కుమర్ , వలీ్ల, బాబు పాల్్గన్్నరు. ‘సచివాలయాలోలి’మరుగైనసేవలు

నెల్్లరు గ్రామ, వ్రు్డ సచ్వ్లయ వ్యవస్థత ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అటంద్ తున్్నయని పలవురు 
వకతూలు పేర్కన్్నరు. గ్రామ వ్రు్డ సచ్వ్లయ ఎటంపా్లయిస్  అసోసియేషన్  సమవేశటం ఇక్కడ ఆదివ్రటం 
జర్గటంది. ఆటంధ్రప్రదేశ్  ప్రభుత్వ ఉదో్యగుల ఫెడరేషన్  జిల్్ల చైరమిన్  చేజర్ల స్ధాకర్  రావు, జనరల్  సెక్రెటర్ 
దేవి రడి్డ రమణారడి్డ ఉదో్యగ, పాధా్యయ కార్మిక, కర్షక, పన్షనర్సు , ఉదో్యగుల పక్షాన ముఖ్యమటంత్రికి 
ప్రతే్యక కతజ్ఞతలు తెలిపారు. గ్రామ వ్రు్డ సచ్వ్లయ ఎటంపా్లయిస్  అసోసియేషన్  జిల్్ల అధ్యక్షులు యమ్ .
సతీష్  రడి్డ జిల్్ల జనరల్  సెక్రెటర్ మహటంద్ర రడి్డ, రాష్ట్ర వైస్  ప్రెసిడటంట్  హర్ష్ , రాష్ట్ర జాయిటంట్  సెక్రెటర్ 
వటంకటేష్ , యమ్ . బాలరాజన్  సిటీ ప్రెసిడటంట్ , జిల్్ల నేతలు శ్రీనివ్స్ , రాజేష్  పాల్్గన్్నరు.
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లీజుకుTirupatiRailwaystation..‘కార్పుర్ట్‘కుఅపపుగంచేందుకురంగంసిదధిం

తిరుపతి రైలే్వసేటాషన్ ను కేటంద్ర ప్రభుత్వటం లీజుకు ఇచేచిటంద్కు చర్యలు చేపటిటాటంది. 
అటంతరాజాతీయ సా్థయిలో అభవతృదిధా చేయాలిసుటందిపోయి టెటండరు్ల పిలిచ్ ప్రైవేట్  
వ్ర్కి అపపిగటంచేటంద్కు రటంగటం సిదధాటం చేసిటంది. విజయవ్డ తరహాలో తిరుపతినీ 
ప్రైవేట్  వ్ర్కి ధారాదతతూటం చేయనుటంది. దీనివల్ల తిరుపతి వచేచి భకుతూలపై భారాలు 
పడనున్్నయి. ముటంద్గా రైలే్వ సటంస్థకు చెటందిన రైల్  ల్్యటండ్  డవలప్ మెటంట్  
అథార్టీకి అపపిగటంచ్ అభవతృదిధా చేసిన అనటంతరటం టెటండరు్ల పిలవనున్నటు్ల దక్ణ 
మధ్య రైలే్వ కమర్్షయల్  ఆఫీసర్  ప్రదీప్  ‘ప్రజాశకితూ’కి తెలిపారు. కేటంద్రటంలోని మోడీ 
ప్రభుత్వటం భారతదేశాని్న అమమికానికి పటిటాటంది. ప్రభుత్వ రటంగ సటంస్థలను కారపిరేట్లకు 
కారు చౌకగా కటటాబడుతటంది. మరోవైపు నేషనల్  మోనిటైజేషన్  పైప్ లైన్  పేరుత వచేచి 
న్లుగేళ్లలో ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలను సమకూరుచికోవ్లని లక్షష్టంగా పటుటాకుటంది. దీనిలో భాగటంగా ప్రభుత్వ ఆస్తూలను దీర్ఘకాలటం 
లీజుకు ఇచేచిటంద్కు రటంగటం చేసిటంది. తిరుపతి రైలే్వ సేటాషన్ ను కూడా ఈ జాబితాలో చేర్చిటంది. దేశటంలో ఆద్యాని్న సమకూరేచి రైలే్వ 
సేటాషన్లలో తిరుపతి ఒకటి. రోజుకు రూ.35 లక్షల ఆద్యటం ఆర్జాస్తూ ల్భాల బాటలో నడుసోతూటంది. తిరుపతి రైలే్వ సేటాషనో్ల భాగటంగా ఉన్న 
సిఆర్ ఎస్ , తిరుచాన్రు, తిరుపతి వస్టా  రైలే్వ సేటాషన్లను అభవతృదిధా చేస్తూన్్నరు. ఈ రైలే్వసేటాషన్  నిర్వహణను తాము భర్టంచలేమటంటూ 
టికెట్ల ర్జరే్వషన్  తపపి పా్లట్  ఫారాలు, పార్్కటంగ్  స్థల్లు, ష్టపులు, ల్కర్  రూమ్ లు, విశ్టంతి భవన్లు, కా్యటంటీను్ల తదితర అని్నటంటినీ 
ప్రైవేట్  వ్ర్కి అపపిగటంచనున్్నరు. శ్రీవ్ర్ భకుతూలు రైలు మర్గటంలో రోజుకు 40 వేల మటంది, ఇతర మరా్గలో్ల ఐద్ వేల నుటంచ్ పది 
వేల మటంది తిరుపతికి వచ్చి వళ్తూటంట్రు. వివిధ రాష్ట్రాలను కలుపుతూ 26 ఎక్సు ప్రెస్ , 12 పా్యసిటంజర్  రైళ్్ల తిరుపతికి భకుతూలను, 
ప్రయాణికులను చేరవేస్తూతున్్నయి.
‘కారో్గ’ రైలు ద్్వరా మమిడి పటండు్ల, టమట, పాలు, కూరగాయలు తదితరాలు ఎగుమతి అవుతున్్నయి. గూడ్సు ల ద్్వరా నెలకు రటండు 
కోట్ల రూపాయలకుపైగా ఆద్యటం సమకూరుతటంది. తిరుపతి రైలే్వ సేటాషన్ ను వరల్్డ  కా్లస్  సా్థయికి తీస్కసాతూమని యుపిఎ ప్రభుత్వ 
హయాటంలో అపపిటి రైలే్వ శాఖ మటంత్రి ల్ల్ ప్రసాద్  యాదవ్  ప్రకటిటంచారు. అటంతరాజాతీయ సా్థయిలో అభవతృదిధా చేసాతూమని సోనియా 
గాటంధీ హామీ ఇచాచిరు. అవి కార్యరూపటం ద్లచిలేద్. మోడీ హయాటంలో ఈ సేటాషన్ ను ప్రైవేట్  వ్ర్ చేతులో్లకి పటటాడానికి ఏరాపిటు్ల 
పూరతూయా్యయి. 

భారత్బంద్నవిజయవంతంచేయండి
కేటంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతా్వల ప్రజా వ్యతిరేక విధాన్లను నిరసిస్తూ అఖిలపక్షటం ఆధ్వర్యటంలో 
సోమవ్రటం న్డు నిర్వహటంచ తలపటిటాన భారత్ బటంద్ ను విజయవటంతటం చేయాలని 
టిపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవటంత్ రడి్డ,పిసిసి వర్్కటంగ్ ప్రెసిడటంట్ మహశ్ కుమర్ గౌడ్, పిసిసి 
సీనియర్ ఉపాధ్యక్షుడు మలు్ల రవిలు కోరారు. ఇది రాజకీయటం కోసటం చేస్తూన్న బటంద్ 
కాదని ప్రజల కోసటం చేస్తూన్న బటంద్ అని వ్రు తెలిపారు. ఈ భారత్ బటంద్ లో ప్రతి 
ఒక్కరూ భాగసా్వమ్యటం కావ్లని విజ్ఞపితూ చేశారు. ఈ సటందర్టంగా డిసిసిలు, నియోజకవర్గ 
బాధు్యలు, వర్్కటంగ్ ప్రెసిడటంటు్ల, సీనియర్ ఉపాధ్యక్షులు ఎవర్కి కేట్యిటంచ్న ప్టంతాలో్ల 
వ్రు బటంద్ ను సకెసుస్ చేయాలని నేతలు విజ్ఞపితూ చేశారు. ఈ నెల 30న కలకటార్లకు వినతి 
పత్రాలు అటందజేయాలని స్చ్టంచారు.

దేశప్రజలోలిఓబిసికమిషన్భరోస్నింపింది:తమిళిసై

దేశ ప్రజలో్ల ఓబిసి కమిషన్ 
భరోసా నిటంపిటందని గవర్నర్ 
తమిళ్సై సటందర రాజన్ 
పేర్కన్్నరు. వనకబడిన 
తరగతుల జాతీయ కమిషన్ 
ఆధ్వర్యటంలో హైదరాబాద్ 
ఖై ర తా బా ద్  లో ని 
విశే్వశ్వరయ్య భవన్ లో 
జాతీయ సదస్సు 
నిర్వహటంచారు. ఈ 
సదస్సులో గవర్నర్ 

తమిళ్సై సటందరరాజన్, హరా్యన్ గవర్నర్ బటండారు దతాతూత్రేయ, కేటంద్రమటంత్రి కిషన్ రడి్డ, బిసి 
జాతీయ కమిషన్ చైరమిన్ భగవ్న్ ల్ల్ సహానీ పాల్్గని ప్రసటంగటంచారు. సదస్సులో తమిళ్సై 
తెలుగులో ప్రసటంగటంచ్ అటందర్నీ ఆశచిర్యపర్చారు. ఈ సటందర్టంగా ఆమె మట్్లడుతూ ఓబిసి 
కమిషన్ ఆశాజనకటంగా ముటంద్కు వళా్లలని కోరుకుటంటున్నటుటా ఆమె ఆశాభావటం వ్యకతూటం 
చేశారు. ‘నేటిత ఓబిసి కమిషన్ రటండ్ళ్్ల పూర్తూ చేస్కుటంది. ఈ రటండ్ళ్లలో ఎనో్న సటంవతసురాల 
పనిని పూర్తూచేసిటందని గవర్నర్ తమిళ్సై పేర్కన్్నరు. ఈ ఓబిసి కమిషన్ అనేది ప్రజలో్ల ధైర్యటం, 
భరోసాత పాటు ఆశలు నిటంపిటందన్్నరు. ఈ కమిషన్ భవిష్యత్ లో మర్టంత ఫలప్రదటంగా, 
ఆశాజనకటంగా, శకితూవటంతటంగా, విజయవటంతటంగా ముటంద్కు వళా్లలని కోరుకుటంటున్్ననన్్నరు. 
ఈ ఓబిసి కమిషన్ ను మనటందర్ కోసటం రాజా్యటంగబదధాటం చేసిన ప్రధాని నరేటంద్రమోదీకి ఆమె 
కతృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఎని్న సటంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపటిటాన్ విద్యతనే సమజటం: బటండారు దతాతూత్రేయ
గొరు్ల, బర్ల పటంపిణీత కాద్..బిసిలు విద్యతనే సమజటంలో గౌరవటం పొటంద్తారని హరా్యన్ 
గవర్నర్ బటండారు దతాతూత్రేయ తెలిపారు. ప్రభుతా్వలు ఎని్న సటంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపటిటాన్ 
విద్యతనే సమజటం అభవతృదిధా బాట పడుతుటందని దతాతూత్రేయ సపిషటాటం చేశారు. 27 శాతటం 
ర్జరే్వషన్లత బిసిలు మర్టంత బలపడతారన్్నరు. విద్యతనే సమజటంలో బిసిలకు గౌరవటం 
దకు్కతుటందన్్నరు. బిసి కమిషన్ కు గతటంలో మదిర్ అధికారాలు లేవని, ఈ కమిషన్ కు ప్రధాని 
మోదీ చటటాబదధాత కలిపిటంచారని గవర్నర్ బటండారు దతాతూత్రేయ పేర్కన్్నరు. రాజా్యధికారటంతనే 
బిసిల అభవతృదిధా సాధ్యమని ఆయన సపిషటాటం చేశారు. పార్టాలకతీతటంగా బిసి నేతలు ఒకే వేదిక 
మీదకు రావడటం సటంతషకరమని దతాతూత్రేయ పేర్కన్్నరు.
ఏ ప్రభుత్వమైన్ బిసి కమిషన్ ఆదేశాలు అమలు చేయాలిసుటందే: కిషన్  రడి్డ
ప్రధాని నరేటంద్రమోదీ బిసి కమిషన్ కు రాజా్యటంగబదధాత కలిపిటంచారని కేటంద్ర మటంత్రి కిషన్ 
రడి్డ వల్లడిటంచారు. రాష్ట్రాల పర్ధిలో బిసిలకు రాజా్యటంగ సవరణ చేపటేటా అధికారటం ఇచాచిరని 
కిషన్ రడి్డ పేర్కన్్నరు. ‘ఆడబిడ్డలకు ఆతమిగౌరవటం కలిపిటంచేటంద్కు ఇటంటిటంటికి ట్యిలట్ల 
నిరామిణ కార్యక్రమనికి శ్రీకారటం చుట్టామన్్నరు. జన్భా ప్తిపదికన బిసి ర్జరే్వషన్ల 
ప్రక్రియ చేపట్టామన్్నరు. ఏ ప్రభుత్వమైన్ బిసి కమిషన్ ఆదేశాలు అమలుచేయాలిసుటందేనని 
ఆయన తెలిపారు. కని్న ప్రభుతా్వలు కమిషన్ ఆదేశాలను ఉల్లటంఘిస్తూన్్నయని, బిసి కమిషన్ 
ఆదేశాలు అమలు చేయకపోతే అటండగా నిలవ్లిసున బాధ్యత బిసి సటంఘాలదేనన్్నరు. 
కేటంద్రమటంత్రివర్గటంలో 27 మటంది బిసిలు ఉన్్నరని, రటండ్ళ్్లగా కవిడ్ తనే సమయటం వతృథా 
అయి్యటందన్్నరు. కరోన్ వల్ల అభవతృదిధా కార్యక్రమలు ఆగపోయాయని, బసీతూలో్ల పేదలు 
తిటండిలేక ఇబ్టంద్లు పడుతున్్నరని, పేదల కోసమే ఆహారభద్రత చటటాటం తీస్కచాచిమన్్నరు. 
దేశటంలో 80 కోట్ల మటందికి రూ.3ల చొపుపిన కిలో బియ్యటం ఇస్తూన్్నమని, ఒక వ్యకితూకి 5 కిలోల 
చొపుపిన బియ్యటం పటంపిణీ చేస్తూన్్నమని కేటంద్రమటంత్రి- కిషన్ రడి్డ పేర్కన్్నరు.
సదసు్సలోఆందోళన..
జాతీయ బిసి కమిషన్ సదస్సులో సదస్సులో రాష్ట్ర బిసి సటంక్షేమ సటంఘటం ఆధ్వర్యటంలో నిరసన 
చేపట్టారు. బిసి కులగణన చేయాలటంటూ సటంక్షేమ సటంఘటం సభు్యలు నిన్ద్లు చేశారు. బిసి 
సటంక్షేమ సటంఘ సభు్యలను పోలీస్లు బయటకు పటంపారు. ఈ క్రమటంలో పోలీస్లకు బిసి 
సటంక్షేమ సటంఘటం సభు్యలకు మధ్య వ్గా్వదటం చోటుచేస్కుటంది.

రాష్టంపైత్ఫాన్ఎఫెక్టు..అప్రమతతుంగాఉండాలనిస్ఎస్ఆదేశం
రాష్ట్రటంలో భార్ వరా్షలు కురుసాతూయని వ్తావరణ శాఖ హెచచిర్టంచ్న నేపథ్యటంలో 
ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్్శ సోమేశ్ కుమర్  కలకటార్లను అప్రమతతూటం చేశారు. ఆదివ్రటం 
ఢిలీ్ల నుటంచ్ కలకటార్లత టెలీకాన్ఫరన్సు  నిర్వహటంచారు. ఈ సటందర్టంగా ఆయన 
మట్్లడుతూ ఇవ్ళ్టా రాత్రి నుటంచ్ రటండు రోజుల పాటు రాష్ట్రటంపై తుఫాను ప్రభావటం 
ఉటంటుటందని పేర్కన్్నరు. ఈ క్రమటంలో కలకటారేట్లలో ప్రతే్యకటంగా కటంట్రోల్  రూమ్ లను 
ఏరాపిటు చేయాలని ఆదేశ్టంచారు.
ఉతతూర తెలటంగాణ జిల్్లలకు రడ్  అలర్టా , దక్ణ తెలటంగాణకు ఆరటంజ్  అలర్టా  ప్రకటిటంచారు. 
జిల్్లలో్ల పోలీస్లు, ఇతర శాఖలత కలిసి పని చేయాలన్్నరు. లోతటుటా ప్టంతాల పట్ల 
కలకటారు్ల అప్రమతతూటంగా ఉటండాలని స్చ్టంచారు. కటటాలు తెగే అవకాశటం ఉన్న చెరువులపై 
నిఘా వేసి, అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని చెపాపిరు. జిల్్లలో్ల అవసరమైతే ఎన్ డీఆర్ ఎఫ్  సేవలు వినియోగటంచుకోవ్లన్్నరు. వరద 
ప్రవ్హ సమయటంలో ప్రజలు వ్గులు, వటంకలు ద్టొదదుని కోరారు.

Yadadri:అకోటుబర్7నంచిశ్రీదేవిశరన్నవరాత్రోత్సవాలు

యాద్ద్రి శ్రీలక్ష్మీనరసిటంహసా్వమి వ్ర్ 
అనుబటంధ ఆలయమైన పర్వతవరధానీ సమేత 
రామలిటంగేశ్వరసా్వమి వ్ర్ బాల్లయటంలో 
అకోటాబర్ 7వ తేదీ (ఆశ్్వయుజ శుదధా పాడ్యమి) 
నుటంచ్ 15వ తేదీ (ఆశ్్వయుజ శుదధా దశమి దసరా 
) వరకు శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రోతసువ్లు అత్యటంత 
వైభవటంగా నిర్వహస్తూన్నటు్ల ఆలయ ఈవో ఎన్. 
గీత ఆదివ్రటం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 

స్ఎంకేస్ఆర్కిబండిసంజయ్లేఖ..!
బీసీలు ఎద్ర్కటంటున్న సమస్యలపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బటండి సటంజయ్... 
ముఖ్యమటంత్రి కేసీఆర్ కు బహరటంగ లేఖ రాశారు. బీసీ బటంధును రాష్ట్ర వ్్యపతూటంగా 
ప్రటంభటంచ్ అరు్హలైన ప్రతి ఒక్క బీసీ కుటుటంబానికి 10 లక్షలు ఆర్్థక సాయటం 
అటందిటంచాలని డిమటండ్  చేశారు. జన్భాలో 50 శాతానికి పైగా ఉన్న బీసీల 
సటంక్షేమటం కోసటం బీసీ బటంధు పథకటం ప్రటంభటంచాలిసున ఆవశ్యకత ఉటందన్్నరు. 
బీసీలపై టీఆర్ ఎస్  ప్రభుత్వటం సవతి తలి్ల ప్రేమను విడన్డాలని... బీసీ సబ్ పా్లన్ ను 
ప్రవేశపటిటా ద్నికి చటటా బదధాత కలిపిటంచాలని కోరారు. 46 బీసీ కుల్ల కోసటం 
నిర్మిసాతూమని చెపిపిన ఆతమిగౌరవ భవన్ల జాడ్ లేదని విమర్్శటంచ్న సటంజయ్ ... 
3400 కోట్ల ఫీజు ర్ఇటంబర్సు మెటంట్  బకాయిలను వటంటనే విడుదల చేయాలని.. 

తన లేఖ ద్్వరా ముఖ్యమటంత్రి కేసీఆర్ ను డిమటండ్  చేశారు.
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పవన్కల్్యణ్అడిగనప్రతిమాటకుసమాధానంచెబుతా..పవన్కల్్యణ్అడిగనప్రతిమాటకుసమాధానంచెబుతా..

ర్పబి్లక్ చ్త్రటం ప్ ర్లీజ్ ఈవటంట్ లో 
పవన్ కల్్యణ్ చేసిన వ్్యఖ్యలు తీవ్ 
ప్రకటంపనలు సతృష్టాస్తూన్్నయి. సినీ రటంగ 
సమస్యలపై మోహన్ బాబు వటంటి పదదులు 
సపిటందిటంచాలని, ఏపీలో తన బటంధువులైన 
వైసీపీ న్యకులత మట్్లడి చ్త్ర 
పర్శ్రమను హటంసిటంచొదదుని మోహన్ బాబు 
చెపాపిలని పవన్ కల్్యణ్ పేర్కన్్నరు. 
దీనిపై మోహన్ బాబు సపిటందిటంచారు. 
న్ ప్రియమైన పవన్ కల్్యణ్ అటంటూ ఓ 
ప్రకటన చేశారు.

న్ చ్రకాల మిత్రుడి సోదరుడైన పవన్ కల్్యణ్.. నువు్వ న్కటంటే చ్న్నవ్డివి కాబటిటా ఏకవచనటంత 
సటంబోధిటంచాను అని వల్లడిటంచారు. అయితే పవన్ కల్్యణ్ గారు అనడటంలో కూడా తపేపిమీ లేదని 
పేర్కన్్నరు. చాల్ కాల్నికి తనను ఈ వ్యవహారటంలోకి ల్గావు… సటంతషటం అటంటూ పవన్ ను 
ఉదేదుశ్టంచ్ మోహన్ బాబు వ్్యఖ్్యనిటంచారు. అయితే ప్రస్తూతటం ‘మ’ ఎని్నకల కోల్హలటం నెలకని ఉటంది, 
అకోటాబరు 10న ‘మ’ ఎని్నకలు ముగసిన తరా్వత నువు్వ అడిగన ప్రతి మటకు హతృదయపూర్వకటంగా 
సమధానటం చెబుతానని మోహన్ బాబు సపిషటాటం చేశారు.
‘మ’ ఎని్నకలో్ల తన కుమరుడు మటంచు విషుణి పోటీ చేస్తూన్్నడని, పవన్ కల్్యణ్ తన కుమరుడు 
మటంచు విషుణి పా్యనెల్ కు ఓటేయాలని మోహన్ బాబు ఈ సటందర్టంగా స్చ్టంచారు.

సోమవారం, 27 సెప్ట ంబర్ 2021

పవన్కల్యాణ్మాటల్లో వాస్త వంఉంది:నాని
తెలుగు చ్త్రపర్శ్రమ ఎద్ర్కటంటున్న ఇబ్టంద్ల 
గుర్టంచ్ పవర్ సాటార్  పవన్ కల్్యణ్  చేసిన వ్్యఖ్యలు 
వ్సతూవమని నటుడు, నేచురల్ సాటార్  న్ని అన్్నరు. 
శనివ్రటం సాయటంత్రటం ‘ర్పబి్లక్ ’ ప్ర్లీజ్  
ఈవటంట్ లో పవన్ కల్్యణ్  చేసిన వ్్యఖ్యలను 
సమర్ధాటంచ్న న్ని తాజాగా టీ్వట్  చేశారు. 
‘పవన్ కల్్యణ్  సర్ కి, ఆటంధ్రప్రదేశ్  ప్రభుతా్వనికి 
మధ్య ఉన్న విభేద్లను పక్కన పడితే.. సినీ ఇటండసీ్రా 
ఎద్ర్కటంటున్న ఇబ్టంద్ల గుర్టంచ్ ఆయన చెపిపిన 
మటలు వ్సతూవటం. ఆ సమస్యలపై త్వర్తగతిన దతృష్టా 

సార్టంచాలి. సినీ పర్శ్రమ తిర్గ పూర్వవైభవటం సటంతటం చేస్కునేటంద్కు ముఖ్యమటంత్రి జగన్ , ఆయా శాఖల మటంత్రులు 
దయచేసి చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్్నను’ అని న్ని పేర్కన్్నరు.
‘ఆటంధ్రప్రదేశ్ లో సినిమలు ఆపేసి లక్షల మటంది పొటటాగొడుతున్్నరు. పవన్ కల్్యణ్  సినిమను ఆపేసిన్, అతనొచ్చిన చ్త్ర 
పర్శ్రమని ఆపేసిన్ అటందరూ భయపడి పోయి.. తమ దగ్గర్కసాతూరని వైకాపా న్యకులు తపుపిగా అర్థటం చేస్కుటంటున్్నరు. 
చ్త్ర పర్శ్రమ వైపు కనె్నతితూ చూసేతూ కాలిపోతారు జాగ్రతతూ’ అటంటూ పవన్ కల్్యణ్  ఆగ్రహటం వ్యకతూటం చేసిన విషయటం తెలిసిటందే. 
అటంతేకాకుటండా సినిమ టికెట్లపై ఆటంధ్రప్రదేశ్  ప్రభుత్వటం పతతూనటం చల్యిటంచేటంద్కు చూస్తూటందటంటూ ఆయన మటండిపడా్డరు.

‘మా’ఎని్నకలు..చిరునాకేఓట్వేస్తురు:మంచువిష్్ణ
మ్వీ ఆర్టాస్టాస్  అసోసియేషన్  (మ) ఎని్నకలో్ల అగ్రకథాన్యకుడు, 
మెగాసాటార్  చ్రటంజీవి ఓటు తనకే వేసాతూరని నటుడు మటంచు విషుణి 
ఆశాభావటం వ్యకతూటం చేశారు. ఈ ఏడాది ‘మ’ అధ్యక్ష పదవి కోసటం 
బర్లోకి దిగన విషుణి ఇటీవల తన పా్యనల్  ప్రకటిటంచారు. తాజాగా 
ఆయన ఓ ఛానల్ కు ఇచ్చిన ఇటంటరూ్వష్లో ఆసకితూకర వ్్యఖ్యలు చేశారు.
‘’మ’కు శాశ్వత భవనటం లేకపోవడటం ఒక్కటే ఇక్కడ సమస్య కాద్. 
ఇటంకా చాల్ సమస్యలు ఉన్్నయి. అధ్యక్షుడిగా ఎని్నకైతే ‘మ’ 
భవన నిరామిణానికి అయే్య ఖరుచి మొతాతూని్న నేనే భర్సాతూ. నిరామితగా 
దెబ్తిన్నపపిటికీ.. అపుపి తీస్కువచ్చి ద్ని్న నిర్మిసాతూను. కతతూ నటీనటులు 
ఎకు్కవమటంది ఇటండసీ్రాలోకి వచేచిల్ చర్యలు తీస్కుటంట్. సినీయర్  

నటీనటులకు అని్నరకాలుగా అటండగా ఉటంట్. నటీనటుల పిల్లల చద్వుల కోసటం సాయటం అటందిసాతూ. ఇల్ ప్రతి విషయటంపై నేను సపిషటాతత 
ఉన్్న. ప్రకాశ్ రాజ్  కటంటే కూడా నేను బాగా అభవతృదిధా కార్యక్రమలు చేపటటాగలను. అటంద్కే పోటీలోకి దిగాను. ఇపపిటివరకూ మెగాసాటార్  
చ్రటంజీవిని కలవలేద్. న్మినేషన్  వేసిన తరా్వత మేనిఫెసోటా ప్రకటిటంచ్.. చ్రుని కలుసాతూను. న్ విజన్  విన్్నక ఆయన తపపికుటండా న్కు 
ఓటు వేసాతూరనుకుటంటున్్న. ఇపపిటివరకూ మ న్న్న 800 మటంది ఆర్టాస్టా లకు ఫోన్  చేసి.. మీ సహకారటం కావ్లి అని కోరగా వ్ళ్లటందరూ 
చాల్ బాగా రసాపిటండ్  అయా్యరు’ అని విషుణి వివర్టంచారు.

విజయ్దేవరకొండLIGERనండిఆసకితుకరఅప్డేట్
విజయ్ దేవరకటండ ప్రస్తూతటం లైగర్ సినిమపైనే ఫోకస్ అటంతా పట్టాడు. పూర్ జగన్్నథ్ దర్శకత్వటంలో తెరకెకు్కతున్న ఈ చ్త్రటంలో బాలీవుడ్ భామ 
అనన్యపాటండ్ హీరోయిన్ గా నటిసోతూటంది. కాగా ఈ ప్జెకుటాకు సటంబటంధిటంచ్న ఆసకితూకర ప్రకటన విజయ్ దేవర కటండ నుటంచ్రాబోతుటంది. అది కూడా 
ఎపుపిడో కాద్.. నేడ్. సాయటంత్రటం 4 గటంటలకు ప్రేక్షకులు ఎపుపిడపుపిడా అని ఎద్రుచూస్తూన్న టీజర్ ల్టంఛ్ కాబోతుటందని మేకర్సు సోషల్ మీడియా 
ద్్వరా తెలియజేశారు. ప్రస్తూతటం గోవ్లో లైగర్ చ్త్రీకరణ కనసాగుతుటంది. యాక్షన్ పా్యక్ డ్ సని్నవేశాలను విదేశ్ మర్షల్ ఆర్టాస్ నిపుణుల నేతతృత్వటంలో 
ప్రస్తూతటం షూట్ చేస్తూన్్నరు. పూర్జగన్్నథ్, ఛార్మి సహనిరామిణటంలో బాలీవుడ్ నిరామిత కరణ్ జోహార్, అపూర్వ మెహతా సటంయుకతూటంగా లైగర్ ను 
తెరకెకి్కస్తూన్్నరు. గతేడాది విజయ్ నటిటంచ్న వరల్్డ ఫేమస్ లవర్ బాకాసుపీస్ బోల్తూ కటిటాటంది. ఆ తరా్వత జాతిరతా్నలు చ్త్రటంలో గెస్టా రోల్ లో మెర్శాడు 
పాన్ ఇటండియా కథాటంశటంత బాకిసుటంగ్ నేపథ్యటంలో వస్తూన్న లైగర్ త హటందీ లో మర్కట్ ను పటంచుకోవ్లని చూస్తూన్్నడు విజయ్ దేవరకటండ. ఇక 
నుటంచ్ పాన్ ఇటండియా సినిమలపైనే ఎకు్కవ ఫోకస్ పట్టాలని విజయ్ ఫికసుయా్యడని ఇపపిటికే వ్రతూలు కూడా చక్కరు్ల కడుతున్్నయి. 

ఈ అమ్మాయికి అసలు బోన్స్ ఉన్నాయా..?: మహేష్ 
“లవ్ సోటార్” టీటంపై ప్రశటంసల వర్షటం కుర్పిటంచారు మహష్ బాబు. ముఖ్యటంగా సాయి పల్లవిపై. శేఖర్ 
కముమిల దర్శకత్వటంలో న్గ చైతన్య, సాయి పల్లవి జటంటగా నటిటంచ్న చ్త్రటం “లవ్ సోటార్”. సెపటాటంబర్ 
24న విడుదలైన ఈ సినిమకు అని్న వరా్గల నుటంచ్ మటంచ్ సపిటందన వసోతూటంది. విమర్శకులత పాటు 
ప్రేక్షకుల ప్రశటంసలు కూడా అటంద్కుటంటున్న ఈ సినిమపై మహష్ బాబు వరుస టీ్వట్లత ప్రశటంసల 
వర్షటం కుర్పిటంచారు.
“శేఖర్ కముమిల దర్శకత్వటం బాగుటంది. న్గ చైతన్యలోని నటుడిని బయటకు తీస్కచ్చిన చ్త్రటం ‘లవ్ 
సోటార్’. ఆయనకు ఇది గేమ్ చేటంజర్. మటంచ్ పరా్ఫరమిన్సు… సటంగీత దర్శకుడు పవన్ సిహెచ్ సెనసుషనల్ 
మ్్యజిక్ అటందిటంచారు. వ్ట్ ఏ మ్్యజిక్… ఏఆర్ రహమన్ గారు ఆయన మీ శ్షు్యడని విన్్నను. 
మీరు ఖచ్చితటంగా ఆయన గుర్టంచ్ గర్వపడతారు. ఈ టెసిటాటంగ్ సమయటంలో ‘లవ్ సోటార్’ నిరామితలు 
ఇటండసీ్రాకి అవసరమైన బా్లక్ బసటార్ మ్వీని ఇచాచిరు” అటంటూ చ్త్రబతృటందటం ప్రతి ఒక్కర్నీ మహష్ 
పేరు పేరున్ అభనటందిటంచారు. ఇక సాయి పల్లవిని మత్రటం ఇటంకా సెపిషల్ గా ప్రశటంసిటంచారు. 
“సాయి పల్లవి ఎపపిటిల్గే సెనేసుషనల్… ఈ అమమియికి అసలు బోన్సు ఉన్్నయా ?! ఇపపిటి వరకూ 
సిల్వర్ స్్కరీన్ పై ఎవరూ ఇల్ డా్యన్సు చేయడటం చూడలేద్. ఆమె కలల్ కద్లుతుటంది” అటంటూ సాయి 
పల్లవిని పొగడతూలత ముటంచెతాతూరు.

విజయ్,వంశీపైడిపల్లి,దిల్రాజుకాంబోలోభార్చిత్ం
నిరామిత దిల్ రాజు ఇటీవల భార్ కాటంబినేషన్లత 
చ్త్రాలను రూపొటందిటంచే పనిలో పడా్డరు. రామ్ చరణ్, 
శటంకర్ కాటంబోలో భార్ బడజాట్ చ్త్రానికి శ్రీకారటం చుటిటాన 
దిల్ రాజు... తాజాగా తమిళ హీరో విజయ్ త క్రేజీ 
ప్జెకుటాకు తెరలేపారు. విజయ్ హీరోగా నటిటంచే ఈ 
చ్త్రానికి వటంశ్ పైడిపలి్ల దర్శకత్వటం వహటంచనున్్నరు.

శ్రీ వటంకటేశ్వర క్రియేషన్సు బా్యనర్ పై ఈ సినిమ 
తెరకెక్కనుటంది. ఈ సినిమ విజయ్ కెర్ర్ లో 66వ 
చ్త్రటం. ఈ మేరకు చ్త్ర నిరామిణ సటంస్థ సోషల్ 
మీడియాలో వల్లడిటంచ్టంది. హీరో విజయ్, దిల్ రాజు, 
వటంశ్ పైడిపలి్ల కలిస్న్న ఫొటోను కూడా పటంచుకుటంది.
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