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కరోనా రూల్స్ బ్రేక్.. ఢిల్లీలో ఒక్కరోజే 1,489 మందికి ఫైన్
దేశ రాజధాని నగరంలో కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతున్న వేళ డీల్లీ పోల్సులు మరంత 
అప్రమత్తమయ్యారు. కొవిడ్  నిబంధనలను పాటంచని వారపై కొరడా ఝుళిపిసు్తనా్నరు. కరోనా 
రూల్స్ పాటంచని వారకి చలానులీ విధిసు్తనా్నరు. సోమవారం ఒక్కరోజే 1,489 మంది ఉలలీంఘనులకు 
చలానులీ విధించారు. ఈరోజు ఉదయం 4 గంటల నుంచి ఇప్పటవరకు జారీచేసిన మొత్తం చలానలీలో 
మాస్్క లేకుండా రోడలీపై తిరగేవారు 1,460 మంది కాగా.. బహిరంగ ప్రదేశాలోలీ ఉమ్మి వేసినవారు 
ముగుగురు, భౌతికదూరం పాటంచని వారు 21మంది ఉన్నట్టు పోల్సులు తెలిపారు.
కరోనా వైరస్  ప్రారంభమైనప్పట నుంచి ఇప్పటదాకా మొత్తంగా చూస్్త.. 5,21,412 మందికి చలానులీ 
జారీచేశారు. వారలో మాస్్క లు ధరంచనివారు 5,17,011 మంది కాగా.. బహిరంగ ప్రదేశాలోలీ ఉమ్మి 
వేసినవారు 3,325 మంది, భౌతికదూరం పాటంచని వారు 36,674 మంది ఉన్నట్టు పోల్సులు 
ప్రకటనలో తెలిపారు.

కీలక దశకు దేశీయ కరోనా వ్యాకిస్న్ కంగ్రెస్ ను ప్రత్యామ్నాయ శకితిగా గురతించడం లేదు..

బీహార్  ఎని్నకల ఫలితాలు వెలువడిన 
తరావాత కాంగ్రెస్  పారీటు సీనియర్  నేతలు 
మరోసార పారీటు అధినాయకతవాంపై 
విమర్శలు ఎకు్క పెడుతునా్నరు. పారీటుకి 
పునరుత్్తజం రావాలంటే అనుభవంతో 
కూడిన ఆలోచనలు చేస్్త, 
పరసిథితులకు అనుగుణంగా కారాయాచరణ 
రూపందించ గల సామరథి్ంతో పాట్ 
రాజకీయ్లోలీ వాస్తవ పరసిథితులను 
అరథిం చేసుకునే వయాకి్త అవసరమని మాజీ 

కంద్ర మంత్రి కపిల్  సిబల్  అభిప్రాయపడాడారు. పారీటు అధినాయకతవాం ఆతమి పరశీలన చేసుకోవాలిస్న 
సమయం వచి్చందని ఆయన పేర్్కనా్నరు. బీహార్ తో పాట్ గుజరాత్ , మధయాప్రదేశ్  వంట పలు 
రాష్ట్రాలోలీ జరగిన ఉప ఎని్నకలోలీ కాంగ్రెస్  పారీటు దారుణ ఓటమ్ని చవి చూసిన విషయం తెలిసిందే. 
తాము ఆశంచిన సాథియిలో తమ పారీటుని ప్రతాయామా్నయ శకి్తగా ప్రజలు గుర్తంచడం లేదని కపిల్  
సిబల్  అనా్నరు. కాంగ్రెస్  పారీటు తెలివైనదని, ప్రసు్తతం పారీటు ఏ పరసిథితులోలీ ఉందో తప్పకుండా 
గుర్తసు్తందనా్నరు. 
పారీటు అధినాయకతవాంపై అసమమితి వయాక్తం చేస్్త గత ఆగసుటులో లేఖ రాసిన 23 మందిలో 
కపిల్  సిబల్  కూడా ఉనా్నరు. ఈ అంశంపై పారీటు సీరయస్  అయిన విషయం తెలిసిందే. అయిత్ 
తన అభిప్రాయ్లు తీసుకోవడాని కి ఇ ప్పటకీ పారీటు నాయకతవాం ప్రయత్నం చేయడంలేదని, 
బహిరంగంగా వవాక్తపరచకుండా తనను పారీటు నిర్ందించిందని ఆయన ఆరోపించారు. ఇప్పటకైనా 
నాయకతవా మారు్ప చేసి దేశ ప్రజల కోసం కాంగ్రెస్  పారీటు పని చేసు్తందని ఆశాభావం వయాక్తం చేశారు. 
ప్రజలు మనతో కలిసి రావాలనుకోవడం సరంది కాదని మనమే ప్రజల ప్రజల పక్షాన పోరాటం 
చేయ్లనా్నరు. అనుభవం ఉన్నవారని ప్రోతస్హించాలని, అందర అభిప్రాయ్లను పరగణలోకి 
తీసుకోవాలని స్చించారు.

బిహార్ తో పాట్ ఉప ఎని్నకలోలీ ఓటమ్ని సాధారణ విషయంగానే భావిసు్తన్నట్లీ ఉందని, ప్రసు్తతం 
పరసిథితి అంతా బాగానే ఉన్నట్లీ పారీటు భావిసు్తన్నట్లీ ఉందేమోనని ఆయన అనుమానం వయాక్తం 
చేశారు. పారీటు అధినాయకతవాం ఆతమిపరశీలన చేసుకోవాలని పారీటు ఎంపీ కార్త చిదంబరం ట్వాట్  
చేసిన విషయ్ని్న ఆయన గురు్త చేశారు.

కరోనాను ఆపడానికి వ్యాకిస్న్  ఒక్కటే చాలదు!
జెనీవా: ప్రపంచ దేశాలను వణికిసు్తన్న కరోనా వైరస్ ను వాయాకిస్న్  ఒక్కటే అడుడాకోలేదని 
ప్రపంచ ఆరోగయా సంసథి డైరెకటుర్  జనరల్  టెడ్రోస్  అధనోమ్  గేబ్రియోసిస్  వాయాఖ్యానించారు. 
కరోనాపై పోరాటానికి మన వద్ద ఉన్న ఇతర సాధనాలకు ఇది సంపూర్ణతను మాత్రమే 
ఇసు్తంది తప్ప వాటని భరీ్త చేయలేదనా్నరు. సోమవారం టెడ్రోస్  మాటాలీడుతూ.. కరోనా 
వాయాకిస్న్  పంపిణీపై ప్రారంభంలో పరమ్తులు ఉంటాయని, ఆరోగయా కారయాకర్తలు, 
వృద్ధులు, వైరస్  ప్రభావం అధికంగా ఉన్నవారకి తొలి ప్రాధానయాం ఇవవానున్నట్టు 
తెలిపారు. ఇలా చేయడం వలలీ కరోనా మరణాలు తగిగుంచగలుగుతామనా్నరు. ఎని్న 
వాయాకిస్నులీ వచి్చనా కరోనా వైరస్  వాయాపి్త కొనసాగుతూనే ఉంట్ందని హెచ్చరంచారు. 
అంద్కోసం ప్రసు్తతం తీసుకుంట్న్న చరయాలను మునుమింద్ కొనసాగించాలిస్ 
ఉంట్ందని అభిప్రాయపడాడారు. ఈ వైరస్ పై నిఘాను కొనసాగించాలని, ప్రజలు 
పరీక్షలు చేయించుకోవాలనా్నరు. వైరస్  సోకినవారని ఐసోలేట్  చేసి వారపటలీ జాగ్రత్తలు 
తీసుకోవాలని స్చించారు. కరోనా సోకిన వయాకు్తలను కలిసిన వారని గుర్తంచడం, 
చికితస్ అందించడం వంట చరయాలు చేపటాటులనా్నరు.
మరోవైపు, శనివారం ఒక్కరోజే ప్రపంచ వాయాప్తంగా అతయాధికంగా 6,60,905 కొత్త 
కసులు వచి్చనట్టు యూఎన్  ఆరోగయా సంసథి వెలలీడించింది. ఇప్పటక ఈ మహమామిర 54 
మ్లియనలీ మందిని సోకగా.. దంతో 1.3మ్లియనలీ మంది ప్రాణాలు కోలో్పయ్రు.

  కరోనా మహమామిర నివారణకు వాయాకిస్న్ ను అంద్బాట్లోకి తెచే్చ క్రమంలో ఇప్పటక రెండు 
అమెరకా దిగగుజ కంపెనీలు కీలక విషయ్ని్న ప్రకటంచగా, దేశీయంగా కీలక పరణామం చోట్ 
చేసుకుంది. తమ సంసథి ఉత్పతి్త చేసు్తన్న ‘కోవాకిస్న్’ వాయాకిస్న్ మూడో దశ ట్రయల్స్ లోకి ప్రవేశంచిందని 
భారత్ బయోటెక్ సోమవారం ప్రకటంచింది. ఐసీఎంఆర్ భాగసావామయాంతో 25 కంద్రాలోలీ 26,000 

మంది వాలంట్రలీతో ఈ ట్రయల్స్  
నిరవాహిసు్తన్నట్టు తెలిపింది.  
భారతదేశంలో కరోనా వాయాకిస్న్ 
కోసం నిరవాహించిన అతిపెద్ద కిలీనికల్ 
ట్రయల్ ఇదని సంసథి చైరమిన్ ఎండీ 
కృష్ణ ఎలాలీ వెలలీడించారు. కోవిడ్19 
కి సంబంధించిన ఇతర వాయాకీస్నలీ 
విషయంలో కూడా తమ కంపెనీ 
అధయాయనం చేసో్తందనా్నరు. ఈ 
ట్రయల్ 2021 ప్రారంభంలో 
పూర్తవుతుందనా్నరు. ఇది ముకు్కలో 

వేసుకునే డ్రాప్స్ మాదిరగా ఉండే ఈ వాయాకిస్న్  వచే్చ ఏడాది నాటకి సిద్దమవుతుందని వివరంచారు. 
కాగా  తొలి దేశీయ వాయాకిస్న్ గా భావిసు్తన్న కోవాకిస్న్ ప్రపంచంలోనే చౌకైన వాయాకిస్న్ గా ఉంట్ందని 
అంచనా. కోవాకిస్న్  మొదట, రెండో దశ ట్రయల్స్ తాతా్కలిక విశ్లీషణ విజయవంతంగా పూర్త 
అయిందని ఇట్వల సంసథి ప్రకటంచిన సంగతి తెలిసిందే. 

అమెరకాలో ఉన్నత చద్వులపై భారతీయులకు ఆసకి్త పెరుగుతూనే ఉంది. ప్రతిఏటా లక్షల సంఖయాలో భారత 
విదాయారుథిలు అమెరకా పయణమవుతునా్నరు. ఇలా 2019-20 విదాయా సంవతస్రంలో దాదాపు 2లక్షల మంది 
భారతీయ విదాయారుథిలు ఉన్నత చద్వుల కోసం అమెరకాను ఎంచుకున్నట్లీ ‘ఓపెన్  డోర్స్  నివేదిక’ వెలలీడించింది. 
తాజాగా ఈ నివేదికను భారత్ లోని అమెరకా రాయబార కారాయాలయం విడుదల చేసింది. ఉన్నత చద్వుల 
కోసం ప్రతి ఏటా 10లక్షల మంది విదాయారుథిలు ప్రపంచవాయాప్తంగా అమెరకాకు వెళ్తంటారు. వీరలో 20శాతం 
మంది భారతీయ విదాయారుథిలే ఉనా్నరని..గతకొంతకాలంగా విదాయారుథిల సంఖయా క్రమంగా పెరుగుతున్నట్లీ ఓపెన్  
డోర్స్  నివేదిక అభిప్రాయపడింది.
పది సంవతస్రాలోలీ రెటటుంపు:
‘అమెరకాలో ఉన్నత చద్వుల కోసం వెలుతున్న భారతీయుల సంఖయా గడిచిన పది సంవతస్రాలోలీ రెటటుంపు 
అయియాంది. ఉన్నత విదయాకు అమెరకానే ఎంద్కు ఇంతట ప్రాముఖయాత సాధించిందో మాకు తెలుసు. ఇక్కడ 
లభించే ప్రాకిటుకల్  అపిలీకషన్ , అనుభవంతో కూడిన ఉన్నత ప్రమాణాలే విదాయారుథిలను అంతరాజాతీయ మారె్కట్ లో 
ముంద్వరుసలో నిలబెడుతునా్నయి’ అని అమెరకా రాయబార డేవిడ్  కెన్నడీ వెలలీడించారు. భారత్ లోని దిల్లీ, 
హైదరాబాద్ , చెన్్న, కోల్ కతా, బెంగళూరు, అహమిదాబాద్ , ముంబయిలో ఉన్న తమ సలహా కంద్రాల దావారా 
అమెరకా విదయాపై భారతీయ విదాయారుథిలకు ఎప్పటకపు్పడు స్చనలు చేసు్తన్నట్లీ డేవిడ్  కెన్నడీ తెలిపారు.
అమెరకాలోని 4500 గుర్తంపు పందిన విదాయాసంసథిలోలీ విదాయావకాశాలపై కచి్చతమైన, సమగ్ర సమాచారాని్న 
ఈ కంద్రాల దావారా తెలుసుకోవచ్చని అమెరకా రాయబార కారాయాలయం తెలిపింది. వై-య్కిస్స్  ఫండేషన్  
ఆధవారయాంలో మరో ఎడుయాకషన్ యూఎస్ ఏ కంద్రాని్న హైదరాబాద్ లో ప్రారంభిసు్తన్నట్లీ వెలలీడించింది. 
అమెరకాలో ఉన్నత చద్వులపై మరంత సమాచారం కోసం ‘ఎడుయాకషన్ యూఎస్ ఏ ఇండియ్’ య్ప్ ను 
విదాయారుథిలు డౌన్ లోడ్  చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. అమెరకాలో విదేశీ విదాయారుథిల చద్వులకు సంబంధించి ‘ఓపెన్  
డోర్స్ ‘ పేరుతో ఇనిసిటుట్యాట్  ఆఫ్  ఇంటర్్నషనల్  ఎడుయాకషన్(ఐఐఈ) ప్రతిఏటా నివేదిక రూపందిసో్తంది.

అమెరక వైపే విద్యార్థుల చూపు!

http://www.kntvtelugu.com/
https://www.facebook.com/kntvtelugunews
https://www.youtube.com/kntvtelugu
https://twitter.com/kntvtelugu
http://www.kntvtelugu.com/
https://www.facebook.com/kntvtelugunews
https://www.youtube.com/kntvtelugu
https://twitter.com/kntvtelugu
https://printspot.co.in/
https://www.kntvtelugu.com/


‘దిశ’ మూవీ : రంగోపాల్  వర్మకు నోటీసులు
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‘సమోమిహనం’, ‘వి’ తరావాత హీరో సుధీర్  బాబు, దర్శకుడు మోహనకృష్ణ ఇంద్రగంట 
కలయికలో హాయాట్రిక్  చిత్రం రూపదిద్్దకోనున్నది. గాజులపలిలీ సుధీర్ బాబు సమర్పణలో 
బి.మహంద్ర బాబు, కిరణ్  బళలీపలిలీ ఈ చిత్రాని్న నిరమించనునా్నరు. కృతిశెటటు 
కథానాయికగా నటంచనున్నది. ‘ర్మాంటక్  డ్రామాగా తెరకెక్కనున్న చిత్రమ్ది. 
మోహనకృష్ణ ఇంద్రగంట శైలిలో సుని్నతమైన హాసయాం, చక్కట కుట్ంబ విలువలతో 
కూడి ఉంట్ంది. సంగీతానికి ప్రాధానయాముంట్ంది. తవారలో ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 
పూర్త వివరాలి్న వెలలీడిసా్తం’ అని నిరామితలు తెలిపారు. ఈ చిత్రానికి సంగీతం: వివేక్  
సాగర్ , సినిమాటోగ్రఫీ: పీజీ విందా, సాహితయాం: సీతారామశాస్త్రి, రామ జోగయయాశాస్త్రి.

హ్యాట్రిక్  కలయిక
సంచలన దర్శకుడు రాంగోపాల్  వరమి తెరకెకి్కసు్తన్న ‘దిశ ఎన్ కంటర్’ సినిమా ఆపాలంట్ 
దాఖలైన పిటషన్ పై సోమవారం హైకోరుటులో విచారణ జరగింది. దిశ తండ్రి దాఖలు చేసిన 
అపీ్పలుపై సీజే ధరామిసనం విచారణ జరపింది. సెనాస్ర్ బోరుడా నిర్ణయం తీసుకోక ముందే 
కోరుటును ఎంద్కు ఆశ్రయించారని ధరామిసనం ప్రశ్నంచింది. సామాజిక మాధయామాలోలీ ట్రైలర్ ని 
విడుదల చేసు్తనా్నరన్న పిటషనర్ తరఫు నాయాయవాది ఆరోపణలపై వివరణ ఇవావాలంట్ 
హైకోరుటు.. రాంగోపాల్ వరమికు నోట్సులు జారీ చేసింది. అలానే అనుమతులునా్నయో లేదో 
తెలుసుకొని చెపా్పలని అసిసెటుంట్ సొలిసిటర్ జనరల్ ను ఆదేశంచింది. కంటరులీ దాఖలు 
చేయ్లిస్ందిగా సెనాస్ర్ బోరుడా, రాష్ట్ర ప్రభుతావానికి హై కోరుటు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 
మరోవైపు దిశ ఎన్ కంటర్ చిత్రం ఈ నల 26న విడుదల చేస్ంద్కు వరమి ఏరా్పట్లీ 
చేసు్తనా్నరు. గత్డాది నవంబర్ 26న ష్టద్ నగర్ సమీపంలో జరగిన ఈ సామూహిక 
హతాయాచారాని్న ఆధారంగా తీసుకొని దర్శకుడు రాంగోపాల్ వరమి ‘దిశ ఎన్ కంటర్’ అనే 
సినిమాను తెరకెకి్కంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ ను ఇప్పటక 
యూట్యాబ్ లో విడుదల చేశారు.

డీ గాలీమర్  పాత్రలో కీరతిసురేష్
కథ, పాత్ర నచి్చత్ మేకప్  లేకుండా నటంచడానికి సంసిదధుతను వయాక్తంచేసు్తనా్నరు నేటతరం 
కథానాయికలు. తాజాగా తమ్ళ చిత్రం ‘సానికాయిదమ్ ‘లో కీర్తసుర్ష్  డీ గాలీమర్  పాత్రలో 
కనిపించబోతున్నది. ప్రతీకారం నేపథయాంలో క్రైమ్  థ్రిలలీర్  కథాంశంతో ఈ సినిమా తెరకెకు్కతోంది. 
ఇట్వల ఈ చిత్ర ఫస్టు లుక్  పోసటుర్ ను హీరో ధనుష్  విడుదలచేశారు. ఇంద్లో కీర్తసుర్ష్  సరకొత్త 
అవతారంలో కనిపించింది. మేకప్  లేకుండా సహజతావానికి దగగురగా సాధారణ మహిళగా ఉన్న ఆమె 
లుక్  ఆసకి్తని పంచుతోంది. ఇంద్లో నేరసు్తరాలిగా కీర్తసుర్ష్  కనిపించబోతున్నట్లీ సమాచారం. 
1980 బాయాక్ డ్రాప్ లో సాగే ఈ చిత్రంలో గత చిత్రాలకు పూర్త భిన్నంగా ఆమె కనిపించబోతున్నట్లీ 
తెలిసింది. ఈ సినిమా దావారా దర్శకుడు సెలవారాఘవన్  నట్డిగా అరంగేట్రం చేసు్తనా్నరు. అరుణ్  
మత్శవారన్  దర్శకతవాం వహిసు్తన్న ఈ చిత్రం తవారలో సెట్స్ పైకిరానున్నది.

మంగళవారం, 17 నవంబర్ 2020

మనసులో ఒకట పెట్టుకుని బయటకు ఒకట మాటాలీడడం హీరో నందమూర బాలకృష్ణకు తెలియద్. 
ఏదైనా ఫేస్ ట్ ఫేస్.. అక్కడికక్కడే త్లి్చ పార్సా్తడు. అవసరంగా ఒక విషయం గురంచి నాని్చ నాని్చ 
చెప్పడం బాలకృష్ణకు అసస్లు నచ్చద్. అది ఎంత పెద్ద విషయం అయినా కూడా కుండ బద్దలు 
కొటటునట్లీ చెబుతాడు నందమూర వారసుడు. ఇపు్పడు కూడా ఇదే చేశాడు. ప్రపంచమంతా కరోనా 
వాయాకిస్న్ ఎపు్పడు వసు్తంది అని వెయిట్ చేసు్తనా్నరు.. వస్్త బాగుండు తవారగా తీసుకొని ఈ మహమామిర 
నుంచి బయటపడి పోదాం అని అందరూ ఆ దేవుడిని మొకు్కకుంట్నా్నరు. ఇలాంట సమయంలో 
బాలయయా.. బాంబు లాంట వార్త పేలా్చడు. కరోనాకు వాయాకిస్న్ రాదని.. కవలం జాగ్రత్తలు మాత్రమే 
నివారణ అంట్ ఆసకి్తకరమైన వాయాఖయాలు చేశాడు.
తాజాగా, ఆయన ‘సెహరీ’ అనే చిన్న సినిమా ఫస్టు లుక్ లాంచ్ చేశాడు. అక్కడికి వచి్చన బాలయయా 
సినిమా యూనిట్ కి ఆల్  ది బెస్టు చెపా్పడు. చిన్న సినిమాలోలీ అద్్తమైన కంటెంట్ ఉందంట్ 
ప్రశంసించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన మాటాలీడుతూ.. కరోనా వైరస్ పై కూడా ఆసకి్తకరమైన వాయాఖయాలు 
చేశాడు. ‘కరోనా వాయాకిస్న్ వసు్తందని అంతా అంట్నా్నరు.. కానీ వచే్చలా కనిపించడం లేద్.. అసలు 
వసు్తందో రాదో కూడా తెలియద్’ అంట్ కోటాలీది మంది ఆశలపై నీళలీ పోశాడు. వాయాకిస్న్ వసు్తందనే 
వార్తలు నిజం కాదని బాలయయా చెపా్పడు. బయట పరసిథితులు గమనిసు్తంటే వాయాకిస్న్ వచే్చ అవకాశాలు 
చాలా తకు్కవగా ఉనా్నయని చెపా్పడు. ‘కరోనా అనేది మన జీవితాంతం ఉంట్ంది.. దాంతో మనం 
ఉన్నంత కాలం సహజీవనం సాగించాలిస్ందే’ అంట్ గుండె బద్దలైపోయే మాటలు మాటాలీడాడు 
బాలయయా. ఇపు్పడు ఎవరనా ఏం చేస్ది లేదని.. జాగ్రత్తగా ఉండడం మాత్రమే దనికి నివారణ అని 
చెపా్పడు.

ఇదిలా ఉంటే బాలయయా వాయాఖయాలపై సోషల్ మీడియ్లో ద్మారం ర్గుతున్నది. ఇప్పటక కరోనా 
వాయాకిస్న్ వచే్చసిందని.. ఏ క్షణమైనా అది మారె్కటోలీ విడుదల అవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న 
తరుణంలో వాయాకిస్న్ పై బాలకృష్ణ చేసిన వాయాఖయాలు నవువా తెపి్పసు్తనా్నయి అంట్నా్నరు నటజనులీ. 
అయిత్ బాలకృష్ణలాంట సాథియి ఉన్న వయాకి్త అంత ఈజీగా ఇలాంట మాటలు చెప్పడు కదా.. అవగాహన 
లేకుండా మాటాలీడడు కదా.. అంద్లో నిజం కూడా లేకపోలేద్ అని ఆయనకు సపోర్టు చేస్ వాళలీ కూడా 
ఉనా్నరు. జాగ్రత్తగా ఉండడం మ్నహాయిస్్త ఇపు్పడు చేస్దేం లేద్.. అంద్క బాలయయా అలా చెపా్పడు 
అని మరకొందరు సమరధుసు్తనా్నరు. నిజమైనా కూడా బాలయయా చేసిన వాయాఖయాలు మాత్రం ఇపు్పడు సోషల్ 
మీడియ్లో వైరల్ అవుతునా్నయి. ప్రసు్తతం బోయపాట శ్రీను దర్శకతవాంలో సినిమా చేసు్తనా్నడు 
బాలయయా. ఇంద్లో కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని షూటంగ్ పూర్త చేసు్తనా్నడు బోయపాట శ్రీను.

కరోనాకు మందు లేదు.. రదు.. హీరో బాలకృష్ణ సంచలన వ్యాఖయాలు..
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జనసేన ఆద్వరయాంలో శ్రీ పాటంశెట్టి సూరయా చంద్ర నిరసన దీక్ష 
తూర్పుగోద్వర జిల్లీ జగ్ంపేట నియోజకవర్ంలోని  నీల్ద్రిరవుపేటలో పుష్కర కలువ పై 
నిర్మంచి ఉననా చిననా బ్రిడ్జి బదులు పెద్ద బ్రిడ్జి నిర్మమంచాలని జనసేన ఆద్వరయాంలో శ్రీ పాటంశెట్టి 
సూరయా చంద్రగార్ ఒకరోజు నిరసన దీక్ష
15 ఏళలీనుండి అతయావసర పరసిథితిలో ఆంబులెన్స్ వెళ్ళడానికి సరపోద్,పిలలీల స్్కల్ 
బస్ వెళ్ళడానికి సరపోద్,రతు పండించిన పంట ఇంటకి తెచు్చకోవడానికి కనీసం 
ఎడలీ బండి కూడా వేళ్ళని నిరూపుయోగంగా ఉన్న చిన్న బ్రిడిజా బద్లు పెద్ద బ్రిడిజా 
వేయ్లిస్ందిగా జనస్న పారీటు తరుపున రాష్ట్ర లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ కమ్ట్ మెంబెర్స్ 
అయిన ఇరువురు మాజీ మేయర్ శ్రీమతి సరోజ చెరయన్ పలసపలిలీ గారు మరయు శ్రీ 
పాటంశెటటు స్రయాచంద్ర శ్రీదేవి గారులీ డిమాండ్ చేయడం జరగింది.అక్కడి ప్రజల ఇక్కట్లీ 
సాథినిక ఎమెమిలేయా గారకి కనిపించడం లేదా అని జనస్న పారీటు తరుపున వారు ప్రశ్నంచి  
నిరసన దక్షను కొనసాగించారు. ఈ కారయాక్రమంలో తూరు్పగోదావర జిలాలీ జనస్న 
వీరమహిళలు తరుపున వివిధ నియోజకవరాగుల నుండి దక్షకు సంఘీభావం తెలుపుటకు 
ముతాయాల జయలక్ష్మి , పిళ్్ళ రమయా జోయాతి , పెంక వెంకటలక్ష్మి , అలాగే దివాతీయశ్రేణు 
నాయకులు శ్రీ డేగల వెంకట సతీష్ , నియోజకవరగు  జనసైనికులు మరయు అధిక సంఖయాలో 
నీలాద్రిరావుపేట మహిళలు, కాలనీవాసులు పాల్గునా్నరు అనంతరం స్రాయాస్తమున 
వీరమహిళలచే స్రయాచంద్ర గార దంపతులకు మరయు దక్షలో కూరు్చన్నవారకి నిమమిరసం 
ఇచి్చ వార దక్షను విరమ్ంపచేసారు.

అమరావతి: పోల్స్  సంస్కరణలోలీ 
భాగంగా ఏపీ ప్రభుతవాం రాష్ట్ర భద్రతా 
కమ్షన్ ను ఏరా్పట్ చేసింది. ఈ మేరకు 
ఉత్తరువాలు జారీ అయ్యాయి. రాష్ట్ర 
హంమంత్రి ఛైర్ పరస్న్ గా దని్న ఏరా్పట్ 
చేశారు. ఈ కమ్షన్ లో సభుయాలుగా 
ప్రతిపక్ష నేత, సీఎస్ , హంశాఖ 
కారయాదర్శ, డీజీపీ, మరో ఐద్గురు 
ఉండనునా్నరు. రాష్ట్రంలో పోల్సు 
శాఖలో చేపటాటులిస్న సంస్కరణలు, 
ప్రజల భద్రతకు తీసుకోవాలిస్న మరని్న 
చరయాలపై ఈ కమ్షన్ లో చర్చంచిన 
నిర్ణయ్లు తీసుకోనునా్నరు.

ఏపీలో భద్రత్ కమషన్  ఏరపుటు

104 ఆలయాలకు ఆమెనే చైర్ పరస్న్..!
మానస్స్ ట్రస్టు చైర్ పరస్న్ సంచయిత గజపతిరాజుకు కీలక పదవి కటటుబెటటుంది. తూరు్పగోదావర జిలాలీలోని 
104 ఆలయ్లకు చైర్ పరస్న్ గా సంచయితను నియమ్ంచింది. ఈ నల 2న ఏపీ దేవాదాయశాఖ డిపూయాట్ 
కమ్షనర్ ఉత్తరువాలు జారీ చేసింది. సింహాచలం ఆలయంతోపాట్ తూరు్పగోదావర జిలాలీలోని 104 
ఆలయ్లకు ఆమె చైర్ పరస్న్ గా కొనసాగనునా్నరు.

గతంలో చైరమిన్ గా సంచయిత తండ్రి 
ఆనందగజపతిరాజు వయావహరంచారు. ఆ తరావాత 
ఆయన సోదరుడు, కంద్రమాజీ మంత్రి అశోక్ 
గజపతిరాజు చైరమిన్ గా కొనసాగారు. తాజాగా 
ఆనందగజపతిరాజు వారసురాలిగా సంచయితను 
చైరమిన్ గా తిరగి నియమ్ంచాలని దేవాదాయశాఖకు 
ప్రభుతవాం అకోటుబర్ 27న లేఖ రాసింది. రూ.2 లక్షల 
కంటే తకు్కవ ఆదాయమున్న 104 ఆలయ్లకు 
సంచయిత చైర్ పరస్న్ గా వయావహరంచనునా్నరు. 

సింహాచల దేవసాధునం పాలక మండలి చైర్ పరస్న్ గా ఆనంద గజపతిరాజు రెండో కుమారె్త సంచయితను 
ప్రభుతవాం నిమయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ తరావాత విజయనగరరాజుల ఆధీనంలో మానస్స్ ట్రస్టు 
బోరుడా చైర్ పరస్న్ ఆమెకు బాధయాతలు అప్పగించారు.

తిర్పతిలో పోటీకి జనసేన ఆసకితి..? 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ‘తిరుపతి’ కంద్రంగా వేగంగా మారుతున్న రాజకీయ్లు పలు చర్చలకు ఊతమ్సు్తనా్నయి. తిరుపతి 
వైసీపీ ఎంపీ బలిలీ ద్రాగు ప్రసాద్ అకాల మరణంతో ఇక్కడ ఉపఎని్నక అనివారయామైంది. తిరుపతిలో గెలిచి సతా్త చాటాలని 
బీజేపీ – జనస్న భావిసు్తనా్నయి. మ్త్రపక్షం బీజేపీ, తాము పోట్ చేయనున్నట్లీ ప్రకటంచగా, జనస్న నుంచి 
ఇంతవరకు ఎలాంట ప్రకటనా రాలేద్. జనస్న మద్దతుతో బీజేపీ, తిరుపతి ఉప ఎని్నకలో విజయం సాధిసు్తందని 
బీజేపీ నేతలు ఇప్పటక ప్రకటంచేసుకునా్నరు.
ఇట్వల తెలంగాణలోని ద్బాబాక అసెంబీలీ నియోజకవరాగునికి జరగిన ఉప ఎని్నకలో అధికార ట్ఆర్ ఎస్ కి ష్టకిచి్చ 
బీజేపీ, అనూహయా విజయ్ని్న సొంతం చేసుకున్న విషయం విదితమే. అదే ఫలితం తిరుపతిలో రపీట్  అవుతుందన్నది 
బీజేపీ నమమికం. అక్కడ సోలిపేట రామలింగారెడిడా మరణంతో ఖ్ళీ అయిన సాథినాని్న బీజేపీ దకి్కంచుకున్నటేలీ… ఇక్కడ 
బలిలీ ద్రాగు ప్రసాద్ మరణంతో ఖ్ళీ అయిన సాథినాని్న తాము దకి్కంచుకుంటామన్న ధీమాతో ఉంది.
అదే సమయంలో మ్త్రపక్షం జనస్న కూడా తనదైన లెక్కతో ముంద్కు కద్లుతున్నట్లీ ఊహాగానాలు 
బయలుదేరాయి. ఇంతకీ జనస్న లెక్కంట… తిరుపతి బరలో బీజేపీ-జనస్న రాజకీయం ఎలా ఉండబోతుంది.. 
తిరుపతి ఉపఎని్నకలో తాము పోట్ చేయబోతున్నట్లీ బీజేపీ ప్రకటంచింది. ఇంద్కు జనస్న మద్దతు కూడా ఉందని 
తెలిపింది. ఇప్పటక క్షేత్ర సాథియిలో సనా్నహక కారయాక్రమాలు కూడా మొదలుపెటటుంది.
మరోవైపు తిరుపతిలో పోట్ చేస్ంద్కు జనస్న ఆసకి్తని కనబరుసో్తందన్న ఊహాగానాలు వినిపిసు్తనా్నయి. 
మంగళగిరలోని ఆ పారీటు కారాయాలయంలో ఈ నల17 త్దలోలీ జరగనున్న క్రియ్శీలక సమావేశాలోలీ ‘తిరుపతి’లో పోట్ 
అంశాని్న జనస్నాని పవన్ చర్చంచే అవకాశం ఉన్నట్లీ ప్రచారం జరుగుతోంది. సభయాతవా నమోద్ విజయవంతమైన 
నేపథయాంలో ఈ సమావేశాలు నిరవాహిసు్తన్నట్లీ చెపు్తన్నప్పటకీ.. ‘తిరుపతి’పై ఫోకస్ పెటేటుంద్క ఈ మీటంగ్స్ అన్న చర్చ 
కూడా జరుగుతోంది.

తవారలో జరగనున్న తిరుపతి లోక్ సభ ఉపఎని్నకకు రాజకీయపారీటులు దూకుడు పెంచాయి. 
ఇంద్లో భాగంగా తెలుగుదేశం పారీటు తమ అభయారథిని ఖరారు చేసింది. కంద్ర మాజీమంత్రి 
పనబాక లక్ష్మిని తమ పారీటు అభయారథిగా నిర్ణయించినట్లీ ట్డీపీ జాతీయ అధయాక్షుడు చంద్రబాబు 
పారీటు నేతలకు స్పషటుం చేశారు. తవారలో జరగే తిరుపతి లోక్ సభ నియోజకవరగుం పరధిలోని 
నేతలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్  దావారా ఆయన సమీక్ష నిరవాహించారు. ఈ సమీక్షలో తిరుపతి 
లోక్ సభ ఉపఎని్నకలో గెలుపుకోసం అనుసరంచాలిస్న వ్యాహంపై ప్రధానంగా చర్చంచారు.
ఈ క్రమంలోనే 2019 ఎని్నకలోలీ తిరుపతి లోక్ సభకు పారీటు తరఫున పోట్ చేసి ఓటమ్ పాలైన 
పనబాక లక్ష్మినే మళీలీ అభయారథిగా నిర్ణయించినట్లీ చంద్రబాబు నేతలతో చెపా్పరు. అభయారథి 
విజయ్నికి పారీటుశ్రేణులంతా కషటుంచి పనిచేయ్లని చంద్రబాబు నేతలకు స్చించారు. 

క్షేత్రసాథియిలో పారీటు నేతలు అనుసరంచాలిస్న వుయాహని్న ఈ 
సందర్ంగా ఆయన దిశానిర్్దశం చేశారు. వైఎసా్పర్ కాంగ్రెస్ 
పారీటుకి చెందిన ఎంపీ బలిలీ ద్రాగుప్రసాద్ అనారోగయాంతో 
ఇట్వల మృతిచెందడంతో ఉపఎని్నక అనివారయామైంది. 
తవారలో తిరుపతి ఉపఎని్నక జరుగనున్న నేపథయాంలో పారీటులు 
తమ తమ అభయారుథిలను ప్రకటంచి బరలోకి దింపుతునా్నరు.

తిర్పతి లోక్ సభ ఉపఎనినాకపై పార్టిల కసరత్తి.. 
టీడీపీ అభయారథుని ప్రకట్ంచిన చంద్రబాబు
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మ్ లక్షష్ం బావ, బావమరది కదు: రఘునందన్ 
హైదరాబాద్ : బీజేపీ జాతీయ నాయకతవాం 
గ్రేటర్ ఎని్నకలను సీరయస్ గా 
తీసుకుందని, జీహెచ్ ఎంసీ ఎలక్షన్ ని 
ఎద్ర్్కవడానికి బీజేపీ దగగుర ప్రత్యాక 
ప్రణాళికలునా్నయనా్నరు బీజేపీ ఎమెమిలేయా 
రఘునందన్ రావు. ఎంఐఎంను మేయర్  
పీఠంపై కూరో్చబెటటుడానికి కసీఆర్  కుట్రలు 
చేసు్తనా్నరని మండిపడాడారు. తెలంగాణ 
జర్నలిసుటు యూనియన్  సోమవారం 
నిరవాహించిన ‘మీట్  ది ప్రెస్’ లో రఘునందన్  
రావు పాల్గునా్నరు. ఈ సందర్ంగా ఆయన 
మాటాలీడుతూ... ‘ట్ఆర్ఎస్ కు ఓట్ వేస్్త.. 
ఎంఐఎంకు ఓట్ వేసినటేలీ. హైదరాబాద్ ను 

బెంగాల్, కోల్ కతాగా మార్చవద్దని గ్రేటర్  ఓటరలీకు విజ్ఞపి్త చేసు్తనా్నను. పాతబసీ్తలో జరుగుతోన్న 
అసాంఘిక కారయాక్రమాలను బయటకు తీసా్తం. గ్రేటర్ ఎని్నకల తరావాత కట్ఆర్ కళ్ళ కిందకు 
దిగుతాయి. కాళేశవారం ప్రాజెకుటులో జరగిన అవినీతిపై సమాచారాని్న స్కరంచే పనిలో ఉనా్నను. బావ, 
బావమరది కాద్.. మా లక్షాయాని్న చేరుకోవటమే బీజేపీకి ముఖయాం’ అనా్నరు రఘునందన్  రావు. 
ఆయన మాటాలీడుతూ.. ‘వరద సాయ్ని్న ట్ఆర్ఎస్ ఓట్లీ కొనుగోలుగా మార్చంది. జోనల్ కమ్షనర్ కు 
2 లక్షల రూపాయల కంటే ఎకు్కవ డబుబాలు డ్రా చేస్ అధికారం లేద్. గ్రేటర్ ఎని్నకల తరావాత 2 
లక్షల కంటే ఎకు్కవ డ్రా చేసిన జోనల్ కమ్షనరలీను కోరుటుకు ఈడు్చతాం. ట్ఆర్ఎస్ లో అవమానాలు 
ఎద్ర్్కంటోన్నఅసలసిసలైన ఉదయామకారులను బీజేపీ గౌరవిసో్తంది. ట్ఆర్ఎస్ పారీటుని ఓడింవచ్చన్న 
స్్పర్తని ద్బాబాక ఇచి్చంది. బీజేపీని.. రఘునందనరావును వేరుచేసి చూడవద్దని మనవి చేసు్తనా్నను. 
గజేవాల్, సిది్దపేట, సిరసిలలీకు మాత్రమే కసీఆర్ ముఖమంత్రి కాద్. సిదిధుపేటతో సమానంగా కోటాలీడి 
ద్బాబాకకు నిధులు తీసుకెళ్్తను. గ్రామీణ ప్రాంతం కాబటేటు కంద్ర నిధులతో ద్బాబాకను అభివృదిధు 
చేసా్తను. ఇకపై ప్రతి ఎని్నకలోనూ బీజేపీనే గెలిచేలా ద్బాబాకను అభివృదిధు చేసా్తను. మలలీన్న సాగర్ 
నిరావాసితుల కోసం కోరుటులో సవాయంగా పోరాటం చేసా్తను. ద్బాబాక బసాటుండ్ నిధులను గోల్ మాల్  
వయావహారం తవారలో బయటకు వసు్తంది అనా్నరు రఘునందన్  రావు.

విశవా వాయాప్తంగా పటటుణీకరణ పెరుగుతున్న నేపథయాంలో రాబోయే రోజులోలీ తెలంగాణలో 
58 శాతం జనాభా పటటుణాలోలీనే ఉంట్ందని మంత్రి కట్ఆర్  అనా్నరు. అంద్వలలీ 
పటటుణాలోలీ మౌలిక వసతులపై దృషటు పెటాటుమని ఆయన తెలిపారు. పటటుణాలోలీ భవన 
నిరామిణ అనుమతుల కోసం కొత్తగా రూపందించిన ట్ఎస్  బీపాస్  వెబ్ సైట్ ను మంత్రి 
ప్రారంభించారు. ఈ సందర్ంగా మాటాలీడుతూ.. పరపాలనను వికంద్రీకరంచేలా 
నిర్ణయ్లు తీసుకుట్నా్నమని మంత్రి కట్ఆర్  అనా్నరు. పరపాలన వికంద్రీకరణ దావారా 
మెరుగైన సౌకరాయాలు కలి్పంచవచ్చని చెపా్పరు. ఇంద్లో భాగంగా తీసుకువచి్చన ధరణి 
పోరటుల్  సాహసోపేతమైన నిర్ణయమని చెపా్పరు. గతంలో రోజులు, నలల కొది్ద సాగిన 
భూముల రజిస్్రాషన్  ప్రక్రియ ఇపు్పడు క్షణాలోలీ పూర్తవుతుందనా్నరు. ధరణి దావారా 
పైసా లంచం ఇచే్చ పనిలేకుండా సామానుయాలకు స్వలు అంద్తునా్నయని చెపా్పరు.

ట్ఎస్  బీపాస్  దావారా 
అద్్తమైన సంస్కరణ 
తీ సు కొ చా ్చ మ ని 
వెలలీడించారు. ప్రజలకు 
మేలు జరగేలా ట్ఎస్  
బీపాస్  వెబ్ సైట్  
తీసుకొచా్చమనా్నరు. 75 
గజాల వరకు సథిలం ఉంటే 
ఎలాంట అనుమతి అవసరం 
లేదని, రజిస్్రాషన్  ఉంటే 
సరపోతుందని చెపా్పరు. 

75 నుంచి 600 గంజాల వరకు ఇంటసథిలం ఉంటే సీవాయధ్రువీకరణ దావారా 
అనుమతులిసా్తమని తెలిపారు. నిర్్దశత గడువులోగా అనుమతులు, ధ్రువపత్రాలు 
వసా్తయని ప్రకటంచారు. 600 గజాలపైన ఉంటే సీవాయధ్రువీకరణ దావారా దరఖ్సు్త 
చేసుకుంటే 21 రోజులోలీ అనుమతులు వసా్తయని ఆయన వెలలీడించారు.

పటటిణాలోలీ మౌలిక వసత్లపై ప్రత్యాక దృష్టి: కేటీఆర్ 

నిలిచిపోయిన డ్రైవింగ్ , ఆర్స్ కర్డులు
హైదరాబాద్ : రవాణాశాఖలో సామిర్టు కారుడాల కొరత మళీలీ మొదటకొచి్చంది. వాహనదారులకు పోసుటు దావారా 
అందజేయ్లిస్న డ్రైవింగ్  లైసెనుస్లు, వాహనాల ఆరీస్ కారుడాలు గత రెండు నలలుగా నిలిచిపోయ్యి. కారుడాల 
కొరత కారణంగా గ్రేటర్  హైదరాబాద్ లో లక్షకు పైగా వినియోగదారులు సామిర్టు కారుడాల కోసం పడిగాపులు 
కాసు్తనా్నరు. వాహనాలను రజిస్్రాషన్  చేసుకొని, డ్రైవింగ్  పరీక్షలోలీ ఉతీ్తరు్ణలైన వారు సకాలంలో సామిర్టు  
కారుడాలు లభించక తీవ్ర ఇబబాంద్లకు గురవుతునా్నరు. ట్రాఫిక్  ఉలలీంఘనల కింద రూ.వేలలోలీ జరమానాలు 
చెలిలీంచాలిస్ వసో్తంది.
రవాణాశాఖ నిబంధనల మేరకు వినియోగదారులు ఎలాంట పౌర స్వల కోసమైనా ముందే ఆన్ లైన్  దావారా 
ఫీజులు చెలిలీసా్తరు. సరీవాస్  చారీజాలతో పాట్, పోసటుల్  చారీజాలను కూడా ఆరీటుఏ ఖ్తాలో జమ చేసా్తరు. ఇలా 
సరీవాసు చారీజాల రూపంలోనే ఒక్క హైదరాబాద్  నుంచి ఏటా రూ.100 కోటలీ మేర ప్రజలు చెలిలీసా్తరు. కానీ 
రవాణాశాఖ అందజేస్ పౌరస్వలోలీ మాత్రం పారదర్శకత లోపించడం గమనార్ం. సామిరుటు కారుడాలను 
తయ్రు చేసి, అందజేస్ కాంట్రాక్టు  సంసథిలకు సుమారు రూ.18 కోటలీ మేర బకాయీలు చెలిలీంచకపోవడం 
వలలీనే 2 నలలుగా కారుడాల ప్ంటంగ్, పంపిణీని ఆ సంసథిలు నిలిపివేసినట్లీ తెలిసింది. దంతో రవాణాశాఖ 
అధికారులు తాజాగా మరో సంసథితో ఒప్పందానికి చరయాలు చేపటాటురు. కానీ ఈ ఒప్పందం ఏర్పడి కారుడాలు 
తయ్రు చేసి అందజేస్ంద్కు మరకొంత సమయం పటటువచు్చ. ఒకవేళ ఇప్పటకిపు్పడు పంపిణీ చేపటటునా 
వినియోగదారులకు చేర్ంద్కు మరో 15 రోజులకు పైగా సమయం పటటువచు్చనని ఆరీటుఏ అధికార ఒకరు 
తెలిపారు. 
సందటోలీ సడేమ్య్..
గత 3 సంవతస్రాలుగా సామిర్టు కారుడాల కొరత వెంటాడుతూనే ఉంది. వాహనదారులు నలలతరబడి ఎద్రు 
చూడాలిస్ వసో్తంది. ఈ క్రమంలో కారుడాలు పరమ్తంగా ఉన్న సందరా్లోలీ కొంతమంది ఆరీటుఏ సిబబాంది 
యథావిధిగా తమ చేతివాటాని్న ప్రదర్శస్్త రూ.200 నుంచి రూ.300లకు కారుడా చొపు్పన విక్రయిసు్తనా్నరు. 
కారుడాల కొరత తీవ్రంగా ఉండడమే ఇంద్కు కారణమని చెబుతునా్నరు. ‘నిబంధనల ప్రకారం అని్న రకాల 
ఫీజులు, పోసటుల్  చారీజాలు చెలిలీంచిన తరువాత కూడా ఆరీటుఏ సిబబాందికి డబుబాలిస్్త తప్ప కారుడాలు రావడం లేదని’ 
టోలిచౌకికి చెందిన అనిల్  అనే వాహనదారుడు విసమియం వయాక్తం చేశారు. కొంతమంది దళ్రులే కారుడాల 
కొరతను సాకుగా చూపుతూ వినియోగదారుల నుంచి అదనపు వస్ళలీకు పాల్పడుతునా్నరు. పలు చోటలీ ఇదే 
ఒక దందాగా మారనట్లీ ఆరోపణలు వెలులీవెతు్తతునా్నయి.

బీజేపీ అబద్ధాల పునాదుల పై ఎదగాలనుకుంటుంది: హర్ష్ రవు
మంత్రి హరీష్ రావు ఆధవారయాంలో ఈరోజు పఠాన్ చెరులో జీ హెచ్ఎంసీ ఎని్నకల సమావేశం 
నిరవాహించారు. ఈ సందర్ంగా ఆయన కీలక వాయాఖయాలు చేశారు. గోబెల్స్ ప్రచారంతో అబదాధుల 
పునాద్ల మీద బీజేపీ రాజకీయంగా ఎదగాలనుకుంట్ందని, బీజేపీ వయావహార శైలిని తెరాస 
కారయాకర్తలు తిపి్ప కొటాటులని అనా్నరు. ఎవి్నకలంటే బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పారీటులు వచే్చసా్తయి, కానీ 
ఆ పారీటులు ఏం చేశాయని ఓట్లీ వేయ్లి ? అని ప్రశ్నంచారు.

 బీజేపీ కరోనా తో కూడా రాజకీయ్లు 
చేసో్తందని. బీహార్ ఎని్నకలలో గెలవడానికి 
అక్కడి ప్రజలకు ఉచితంగా కరోనా వాయాకిస్న్ 
ఇసా్తమని ప్రచారం చేసిందని గురు్తచేశారు. 
మర తెలంగాణకు ఉచితంగా వాయాకిస్న్ 
ఇవవారా.. ? హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఉచిత 
వాయాకిస్న్ ఇవవారా.. ? అని ప్రశ్నంచారు. 
70 ఏళ్ప కాంగ్రెస్, బీజేపీ పాలనలో పఠాన్ 
చెరువా కు కనీసం మంచి నీళలీ ఇవవాలేదని 
ద్యయాబటాటురు. బీజేపీది దిగజారుడు 

రాజకీయమన్న ఆయన కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది.. ? బీజేపీ ఎం చేసింది. ? అనే విషయ్లు , 
తెరాస గెలిచాక చేసిన అభివృదిధు, సంక్షేమ కారయాక్రమాలను తెరాస కారయాకర్తలు గడప, గడపకు 
తీసుకెళ్లీలని పిలుపునిచా్చరు.
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ఏడోసార ఎఫ్ 1 ప్రపంచ చాంపియన్ గా బ్రిటన్  డ్రైవర్ 

ఆసే్రేలియా టూర్ పై కరోనా ప్రభావం!
సిడీ్న: ఆస్్రాలియ్లో కరోనా వాయాపి్త కొనసాగుతోంది. ముఖయాంగా సౌత్  ఆస్్రాలియ్ రాష్ట్రంలో మహమామిర 
తీవ్రత ఎకు్కవగా ఉన్నట్లీ సాథినిక అధికారులు వెలలీడించారు. రాజధాని నగరం అడిలైడ్ లోని ఓ 
కావారంటైన్  హటల్ లో పనిచేస్ వర్కర్  దావారా సాథినికంగా నివాసం ఉండే కుట్ంబానికి కోవిడ్ -19 
సోకిందని, ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచి్చంది. స్్కళలీ, ష్టపులు మూసివేస్్త అలర్టు  
విధించింది. ఈ విషయం గురంచి ప్రధాని సా్కట్  మోరసన్  మాటాలీడుతూ.. దక్షిణ ఆస్్రాలియ్లో కరోనా 
కలీసటుర్ లో నమోదవుతున్న కసులు తమకు ఆశ్చరాయాని్న కలిగించలేదని, అయిత్ విపత్కర పరసిథితులను 
రాష్ట్ర ప్రభుతవాం ఎలా ఎద్ర్్కంట్ందనే విషయంపై దృషటు సారంచినట్లీ పేర్్కనా్నరు.
కాగా అడిలైడ్ లో కరోనా వాయాపి్త ట్మ్ండియ్ ఆస్్రాలియ్ ట్ర్ పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. 
నగరంలో మహమామిర విజృంభణ నేపథయాంలో తాము ఐసోలేషన్ లో ఉన్నట్లీ ఆస్్రాలియ్ క్రికెట్  జట్టు 
ప్రకటంచింది. కసులు ఎకు్కవగా నమోదవుతున్న తరుణంలో ర్పు ఆస్్రాలియ్ క్రికెటరలీకు కరోనా నిరాధురణ 
పరీక్షలు నిరవాహించనునా్నరు. ఇక తాను సీవాయ నిరబాంధంలో ఉన్నట్లీ ఆసీస్  కెపెటున్  టమ్  పెయిన్  
ప్రకటంచాడు. ఇలాంట తరుణంలో ఇండియ్ వరెస్స్  ఆస్్రాలియ్ల మధయా టెసుటు నిరవాహణ సాధయామేనా 
అన్న అనుమానాలు తలెతు్తతునా్నయి. అయిత్ ఆసీస్  బోరుడా మాత్రం అడిలైడ్  టెసుటు యథాతథంగా 
జరుగుతుందని స్పషటుం చేసింది. జాగ్రత్తలు పాటస్్త మాయాచ్ ను నిరవాహిసా్తమని పేర్్కంది. కాగా 3 
వనేడాలు, 3 ట్20లు, నాలుగు టెసుటు మాయాచ్ ల సిరీస్  కోసం ట్మ్ండియ్ ఆస్్రాలియ్కు పయనమైన 
సంగతి తెలిసిందే. 
ఈ క్రమంలో వచే్చ నల 17 నుంచి అడిలైడ్  ఓవల్  మైదానంలో ఇరు జటలీ మధయా తొలిసారగా డే-నైట్  
టెసుటు జరుగనుంది. ఈ క్రమంలో ఈ మాయాచ్ ను వీక్షించేంద్కు సుమారు 27,000 మంది ప్రేక్షకులకు 
అంటే స్టుడియం సామరథి్ంలో 50 శాతం మందికి అవకాశమ్సా్తమని క్రికెట్  ఆస్్రాలియ్ మంగళవారం 
ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయిత్ ప్రసు్తతం కరోనా విజృంభణ 
నేపథయాంలో ఈ నిర్ణయ్ని్న వెనకి్క తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లీ 
తెలుసో్తంది. ఇక ఇక 69 రోజుల సుదర్ఘ పరయాటన నిమ్త్తం ఇప్పటక 
ఆసీస్  చేరుకున్న ట్మ్ండియ్ ప్రాకీటుసు మొదలెటటుంది. ఇదిలా 
ఉండగా.. కరోనా లోకల్  ట్రాన్స్ మ్షన్  లేనంద్న సిరీస్ పై పెద్దగా 
ప్రభావం చూపే అవకాశం లేదని సాథినికులు అంట్నా్నరు.

ఫారుమిలావన్  (ఎఫ్ 1) క్రీడలో తన ఆధిపతాయాని్న మరోసార నిరూపించుకున్న బ్రిటన్  డ్రైవర్  లూయిస్  
హామ్లటున్  తన కెరీర్ లో మరో మైలురాయి అంద్కునా్నడు. ఎఫ్ 1 దిగగుజం మైకల్  షుమాకర్  పేరట 
ఉన్న మరో రకారుడాను ఈ మెరస్డెస్  డ్రైవర్  సమం చేశాడు. ఆదివారం జరగిన టరీ్క గ్రాండ్ ప్ ర్సులో 
హామ్లటున్  విజేతగా నిలిచాడు. నిరీ్ణత 58 లాయాప్ ల ఈ ర్సును ఆరో సాథినం నుంచి ప్రారంభించిన హామ్లటున్  
అందరకంటే వేగంగా గంటా 42 నిమ్ష్టల 19.313 సెకనలీలో ముగించి అగ్రసాథినాని్న పందాడు. ఈ 
సీజన్ లో హామ్లటున్ కిది పదో విజయంకాగా... కెరీర్ లో 94వ విజయం. తాజా గెలుపుతో ఈ సీజన్ లో 
మరో మూడు ర్సులు మ్గిలి ఉండగానే 35 ఏళలీ హామ్లటున్  డ్రైవర్స్  చాంపియన్ షప్  టైటల్ నూ సొంతం 
చేసుకునా్నడు. హామ్లటున్  కెరీర్ లో ఇది ఏడో ప్రపంచ టైటల్ . తదావారా ఏడు ప్రపంచ టైటల్స్ తో మైకల్  
షుమాకర్  (జరమినీ) పేరట ఉన్న ప్రపంచ రకారుడాను హామ్లటున్  సమం చేశాడు. 2013లో మెరస్డెస్  
జట్టులో షుమాకర్  సాథినాని్న భరీ్త చేసిన హామ్లటున్  అదే జట్టు తరఫున ప్రాతినిధయాం వహిస్్త ఆరుసారులీ 
ప్రపంచ టైటల్ ను దకి్కంచుకోగా... 2008లో మెక్ లారెన్  తరఫున పోట్పడి హామ్లటున్  తొలిసార 
ప్రపంచ చాంపియన్ షప్  టైటల్ ను అంద్కునా్నడు. ఇట్వలే అతయాధికసారులీ ఎఫ్ 1 ర్సులోలీ విజేతగా 
నిలిచిన షుమాకర్  (91 సారులీ) రకారుడాను హామ్లటున్  బద్దలు కొటటున సంగతి తెలిసిందే.    మెరస్డెస్ క 
చెందిన తన సహచరుడు వాలె్తర బొటాస్  కంటే ముంద్గా నిలిస్్త ప్రపంచ టైటల్ ను ఖ్యం చేసుకునే 
పరసిథితిలో ఆరో సాథినం నుంచి ర్సును మొదలుపెటటున హామ్లటున్ కు ఇతర డ్రైవరలీ వ్యాహాతమిక తపి్పదాలు 
కలిసొచా్చయి. ఆరంభంలో దూకుడు కనబర్చని హామ్లటున్  సగం లాయాప్ లు పూర్తయ్యాక జోరు పెంచాడు. 

35వ లాయాప్ లో తొలిసార ఆధికయాంలోకి 
వచి్చన హామ్లటున్  చివర లాయాప్  వరకు 
కాపాడుకొని ఏకంగా 31 సెకనలీ 
త్డాతో విజయ్ని్న అంద్కునా్నడు. 
సెరగుయో పెరెజ్  (ర్సింగ్  పాయింట్ ) 
రెండో సాథినంలో... సెబాసిటుయన్  వెటెల్  
(ఫెరారీ) మూడో సాథినంలో నిలిచారు. 
‘పోల్ పజిషన్ ’తో ర్సును మొదలుపెటటున 
లాన్స్  సా్రాల్  (ర్సింగ్  పాయింట్ ) 
తొమ్మిదో సాథినంతో సరపెట్టుకునా్నడు. 
హామ్లటున్  సహచరుడు బొటాస్  14వ 

సాథినంలో నిలిచాడు. మొత్తం 20 మంది డ్రైవరలీలో ముగుగురు ర్సును ముగించలేకపోయ్రు. మొత్తం 17 
ర్సుల ఈ సీజన్ లో 14 ర్సులు పూర్తయ్యాక... హామ్లటున్  307 పాయింటలీతో టాప్  రాయాంక్ లో ఉనా్నడు. 
197 పాయింటలీతో బొటాస్  (మెరస్డెస్ ) రెండో సాథినంలో... 170 పాయింటలీతో వెర్ సాటుపెన్  (రెడ్ బుల్ ) 
మూడో సాథినంలో ఉనా్నరు. సీజన్ లోని తద్పర ర్సు బహ్రెయిన్  గ్రాండ్ ప్ ఈనల 29న జరుగుతుంది. 

టీమండ్యా ప్రాకీటిస్  షురూ
సిడీ్న: ఆస్్రాలియ్ జట్టుతో సుదర్ఘ 
సిరీస్  కోసం భారత జట్టు ప్రాకీటుస్  
మొదలుపెటటుంది. ఐపీఎల్  
ముగిశాక ద్బాయ్  నుంచి 
నేరుగా సిడీ్న చేరుకున్న భారత 
ఆటగాళలీకు కరోనా వైరస్  నిరాధురణ 
పరీక్షలు నిరవాహించారు. అందర 
ఫలితాలు నగెటవ్ గా రావడంతో 
ఆటగాళలీ అవుట్ డోర్  ప్రాకీటుస్ ను 
ప్రారంభించారు. ప్రసు్తతం 14 
రోజుల కావారంటైన్ లో ఉన్న 
భారత పేలీయరలీంతా ప్రాకీటుస్ లో, జిమ్ లో చెమటోడుసు్తన్న ఫొటోలను భారత క్రికెట్  నియంత్రణ 
మండలి (బీసీసీఐ) టవాటటుర్  దావారా పంచుకుంది.
సిడీ్న ఒలింపిక్  పార్్క  మైదానంలో హార్దక్  పాండాయా, పృథ్వా ష్ట, హనుమ విహార, చత్శవార్  
పుజారా, సి్పన్నరులీ కుల్్దప్  య్దవ్, చహల్, పేసరులీ ఉమేశ్  య్దవ్, సిరాజ్,  ఆల్ రండర్  
రవీంద్ర జడేజా, శారు్దల్  ఠాకూర్  వారమిప్  చేస్్త జాల్గా కనిపించారు. ట్మ్ండియ్ కొత్త 
ఆటగాళలీ నటరాజన్, దపక్  చహర్  కూడా బౌలింగ్  ప్రాకీటుస్  మొదలుపెటాటురు. మూడు 
ఫారామిట్ లకు (టెసుటు, వనేడా, ట20) చెందిన భారత ఆటగాళలీందరూ ఒకసార ఆస్్రాలియ్కు 
చేరుకునా్నరు. ఆదివారం నట్  ప్రాకీటుస్  సెషన్  కూడా జరగింది. తొలిసార భారత జట్టులోకి 
ఎంపికైన ఎడంచేతి వాటం పేసర్  నటరాజన్  తెలలీబంతులతో టాపారడార్  బాయాట్స్ మెన్ కు బౌలింగ్  
చేశాడు. పుజారా, కోహిలీ కాయాచింగ్  ప్రాకీటుస్  కూడా చేశారు. నవంబర్  27న సిడీ్నలో జరగే తొలి 
వనేడా మాయాచ్ తో ఇరు జటలీ మధయా సిరీస్  ప్రారంభం కానుంది. ఈ పరయాటనలో ఆసీస్ తో భారత్  
3 వనేడాలు, 3 ట20లు, 4 టెసుటులు ఆడనుంది. 

నూయాఢిల్లీ: సెలకటురలీ ఎంపికకు సంబంధించి బీసీసీఐ విడుదల 
చేసిన నోటఫికషన్  గడువు నిన్నటతో ముగిసింది. ఐద్గురు 
సభుయాల సెలక ్షన్  కమ్ట్లో ఇప్పటక సౌత్ జోన్  నుంచి ఖ్ళీ 
అయిన ఎమెమిస్్క ప్రసాద్  (ఆంధ్రప్రదేశ్ ) సాథినంలో సునీల్  జోష 
(కరా్ణటక), సెంట్రల్  జోన్ లో గగన్  ఖోడా సాథినంలో హరీవాందర్  
సింగ్ లను మదన్ లాల్  నేతృతవాంలోని క్రికెట్  అడె్వాజరీ కమ్ట్ 
(సీఏసీ) నియమ్ంచింది. మ్గతా ముగుగురు సభుయాల ఎంపికకు 

కసరతు్త చేసో్తంది. దరఖ్సు్తల స్్కరూటనీ అయిన వెంటనే మదన్ లాల్  నేతృతవాంలోని క్రికెట్  అడె్వాజరీ 
కమ్ట్ (సీఏసీ) అర్త గల అభయారుథిలి్న ఇంటరూవా్ చేసు్తంది. అనంతరం ఈ సీనియర్  సెలక ్షన్  కమ్ట్ 
భారత్ తో పాట్ భారత్  ‘ఎ’, ద్ల్ప్  ట్రోఫీ, దేవధర్  ట్రోఫీ, చాలెంజర్  ట్రోఫీ, రెసాటుఫ్  ఇండియ్ జటలీను 
ఎంపిక చేసు్తంది.
దరఖ్సు్త చేసుకున్నవారలో అజిత్  అగార్కర్ , చేతన్  శరమి, మహిందర్  సింగ్ , ఎస్ ఎస్  దాస్ లలో 
ముగుగురు సెలెకటురులీగా ఎంపికవడం ఖ్యంగా తెలుసో్తంది. ఇక అజిత్  అగార్కర్ , మహిందర్  సింగ్  గత 
మార్చలోనే అపె్లీ చేయగా.. వారకి అవకాశం రాలేద్. ఆ దరఖ్సు్తలనే సీఏసీ మళీలీ పరగణించనుంది. 
ఇక అంతరాజాతీయ క్రికెట్  ఆడిన అనుభవం ఉన్న అగార్కర్  చీఫ్  సెలకటుర్ గా సరపోతాడని కొందరు క్రీడా 
విశ్లీషకులు అభిప్రాయపడుతునా్నరు. దాంతోపాట్ మాజీ పేస్  బౌలర్  దేవాశష్  మహంతిని  జూనియర్  
సెలక ్షన్  కమ్ట్ చైరమిన్ గా నియమ్ంచాలని చెపు్తనా్నరు. గత సెలక ్షన్  కమ్ట్ భరీ్త ప్రక్రియలో జోనలీవారీగా 
సభుయాలను ఎంపిక చేసుకుని చరత్రాతమిక నిర్ణయం తీసుకున్న బీసీసీఐ.. తాజాగా ఆ సంప్రదాయ్ని్న ఫాలో 
అయేయా అవకాశాలు కనిపించడం లేద్.

చీఫ్  సెలకటిర్ గా అజిత్  అగార్కర్ !
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