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త్రిక కిటన 

తెలంగాణ ఐటి శాఖ మంత్రి కెటిరామారావు మరోసారి టిిటటర్ వేదికగా పి్జలతో  సంభాషణ 

 ఎన్నికలు ఏీడు జరిగినా వద్ద ం, జమీలీ ఎన్నికలకు క ే

 2019లో వరివలలా  నఽంచే పో ట ీ

 వచేే ఎన్నికలోా  నలాగ ండలో అన్ని స్ా నాలోా  గెలుస్త ం 

 బిజె, మోడి భిుత్వం న్నతీరు ైన సంత్ిత గ ఉనాిర అంటే లేద్ఽ అన్న సమలధానం  

 జిలు లెప్్ట పరట్లనఽ ఎపీడో  వదిలేస్రన్న మరో శి్ికు బద్ఽలు 

 నచేే రజకీయ నాయకులు వయం కెవయలర్, బరక్ భామల అని మంత్ర ి

 నచేే అటగళ్లా  సచిన, దాివిడ్,  ద్రర్, మెవీ  

 వచేే ఏన్నికల త్రవతా రష్రిటంలో ట్ణ మౌలుక వసత్ులకు అధిక పిధానయత్  

 త్న పటట్ న రోజులన కేకులు, పో స్రుా  కకుండా మొకకలు నాటాలన్న విజఝత   

తెలంగణ ఐటట ళఖ మంత్రి కెటటరమలరవప మరోస్రి టటవట్ర్ లేదికగ జిలతో  సంభాఴంచారు. అదిలరం 

#Askktr ేరుతో జరిగిన ఈ సంభాష్రణ సామలరు గంట ఇరల ై న్నముషలపటు స్గిన టటవట్ర్ సంభాష్రణలో అనేక 

విష్రయలల ైన మంత్రి సమలధానాలు, అభి్రపియలలనఽ ల లిబుచాేరు. దేశ్, రష్రిటరజకీయలలు, రజకీయ రిణామలలు, 

భిుత్వ థకలు, వయకతతగత్ ఇష్ యష్ లు ఇలల అనేక అంళల ైన మంత్రి సాటటగ, చత్ురత్తో సమలధానాలిచాేరు. 

మంత్రి లు అంళల ైన వచిేన శి్ిలకు ఇచిేన సమలధానలు కతంద్ ివిధంగ ఉనాియ. నచిేన రజకీయ 

నాయకుడు ఏవరంటే  ముఖయమంత్రి కెవయలరా రి ేరు చెపీరు.  

 

ఈ డివ ంబర్ లోగ స్రవత్రిక ఎన్నికలు జరుగుతాయన్న మీకు అన్నస్ోత ందా?  అంద్ఽకు వదా్ంగ ఉనాిర? అన్న 

అడిగితే ఎనికలు ఎపీడు జరిగినా మ ం వదా్ంగనే ఉనాి మన్న తెలిపరు. జమీలీ ఎన్నికలనఽ స్వగత్రస్త మనాిరు. 

2024లో జరిగే ఎన్నికలోా  మీరు ఏ నఽంచి పో టీచేయలలన్న నాలలంటట చాలల మంది యువకులు కోరుకుంటునాిరు. 

మీరేమంటారు?  అంటే భవిష్రయత్ుత లో ఏం జరుగుతోందో  ఎవరికత తెలుస నాిరు. వచేే ఏన్నికలోా  ఎన్నికలోా  జూబా్లశిల్సీ, 

ళేరిాంగంలాి న్నయోజకవరా ల నఽంచి పో టీ చేస్త ర ? అంటే  వరివలా జిలు ననఽి మూడుస్రుా  గెలించారు. లరి 



నమమకన్నకత కటు్ బడి ఉంటాన నాిరు.  బిజె, మోడి భిుత్వం న్నతీరు ైన సంత్ిత గ ఉనాిర అంటే లేద్ఽ అన్న 

సమలధానం ఇచాేరు. జిలు లెప్్ట పరట్లనఽ ఎపీడో  వదిలేస్రన్న మరో శి్ికు బద్ఽలిచాేరు. త్రవత్ర తెలంగణ 

వఎం కూడా  కేవఆర్  గరే అంటృ సమలధానం ఇచాేరు. వచేే ఎన్నికలోా  నలాగ ండ జిలలా లో అన్ని స్ా నాలు 

గెలుస్త మనాిరు.  లల అండ్  ఆరడర్  విష్రయంలో రజీ డే సికేత లేద్ న్న తాజాగ తెలంగణ పో లీసఽ చేవన నగర 

బశిష్రకరణల ై సీందించారు. బుదేవల్స ఐటట పరుక, న్నజామలబాద్, కరటంనగర్ ట్ణాలోా  ఐటట టవరా నఽలు లేగంగ 

నడుత్సఽత నాియన్న తెలిపరు. వివిధ సమసయల ైన టీవట్ చేవన లరికత సమలధానంగ లరి అంళలనఽ సంబంధిత్ 

ళఖల మంత్ుిల ద్ిఴ్ కత తీసఽకెఱతత మనాిరు.  

ఈజ  ఈఫ  డాయంగ  బిజిన స లో ఏ మొద్టట స్ా నంలో ఉంది. దీన్న ై మీ అభ్రపియం ఏంటట? అంట ేకేవలం 

మ ం 0.09 ళత్ంతో ల నఽకబడాడ ం, అయన మెద్టట స్ా నంలో ఉన  ిఏకత శుభాకంక్షలు తెలిపరు. గత్ నాలుగేళ్లా గ 

తెలంగణ భిుత్వ విధానాలు దేశ్ంలోన్న ఇత్రపింతాలకు మలరాద్రిిగ న్నలిచాయన్న తెలిపరు. దేళన్నకత స్వత్ంత్యిం 

వచిేన నాటట నఽంచి రెైత్ు బంద్ఽ లలంటట కరయకరమలన్ని దేశ్ంలో ఏపీడు చేట్లేద్నాిరు.   వచేే ఏన్నికల త్రవతా 

రష్రిటంలోన్న అరబన్ ఇన్ ఫ్ి ైన అదిక పిధానయత్ ఇస్త మన్న తెలిపరు.  

 

ఇష్్రమెైన కతరకెటర్  ఎవరు? ధో నీనా, కోశలా నా? అంటే రహుల్స  దాివిడ్ , సచిన్  తెంద్ఽలకర్ . నేనఽ లరి త్రం నఽంచే 

వచాేనఽ అని మంత్రి ఇష్్రమెైన పట్ బాలర్ లయెనల్స మెవీ అన్న,  ద్రర్ ఇష్్రమెైన టెన్నిస అటగడన్న తెలిపరు. 

అదిలరం నాటట ఫ్ిన్ీ, కోర యేఴయల మలయచోా  ించంలోన్న అధిక ళత్ం అండర్ డాగ జటు్ కే మద్ద త్ు ఇసఽత ంద్నాిరు. 

ించం మొత్త ంలో  బరక్ బామల నచేే రజకీయ నేత్ అనాిరు. న్నజాం కఱతళలలో గర డుయయేష్రన్  ూరితచేళరు 

కదా? మీకెలల అన్నస్ోత ంద్ంటే న్నజాం కలేజీ అద్ఽుత్మెైన కలేజ  అనాిరు. భారత్ యువత్  బలమంతా యువతేనన్న  

మరో శి్ికు సమలధానంగ తెలిపరు. త్న పటట్ న రోజున కేకులు, పో స్రుా  కకుండా మొకకలు నాటాలన్న విజఝత  

చేళరు.  


