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ఉగ్రవాదులకు అవసరమైన సామాగ్రిని సరఫరా చేయడం కష్ంగా మారంది : ముఫ్తీ రౌఫ్ అస్గర్ అభ్యరథి ఎవరు అనేది త్వరలో నిర్ణయిసాతీం: పవన్ కళ్్యణ్

తిరుపతి లోక్ సభ స్థానానికి జరగనున్న ఉప ఎని్నకలో బీజేపీ-జనసేన కూటమి 
ఉమ్మడి అభ్యర్థా ఏ పార్టీ తరఫున ఉండాలనే అంశంపై బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు 
జేపీ నడాడాతో ప్రాథమికంగా చర్్చంచామని జనసేనాని పవన్  కల్్యణ్  తెలిపారు. 
దీనిపై ఒక కమిటీ నియమించిన తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు నడాడా 
హామీ ఇచా్చరని వెలలుడించారు. బుధవారం ఢిల్లులో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడితో 
పవన్ , జనసేన పీఏసీ చైర్మన్  నాదండలు మనోహర్  ప్రత్్యకంగా భేటీ అయ్్యరు. 
తాజా ర్జకీయ్లు, అమర్వతి, పోలవరం వివాదం, తిరుపతిలో పోటీ 
తదితర అంశాలపై సుదీర్ంగా చర్్చంచారు. అనంతరం పవన్ , మనోహర్  
విలేకరులతో మాట్లుడారు. ‘ఆంధ్రప్రదేశ్  ర్జధాని అమర్వతిలోనే 

కొనస్గాలనేది బీజేపీ-జనసేన కూటమి నిర్ణయం. ఈ విషయంలో పూర్తిగా అండగా ఉంట్మని నడాడా స్పషటీమైన హామీ ఇచా్చరు. 
మా కూటమి ర్జధాని రైతులకు నా్యయం జర్గే వరకు పోర్డుతుంది. ఇవి నా మాటలు కావు.
నడాడా నోటి నుంచి వచి్చన మాటలివి. పోలవరం ప్రాజెకుటీను పూర్తి చేయడానికి సహకర్స్తిమని కూడా చెపా్పరు. అమర్వతి 
రైతులకు బాసటగా ఉంట్ం. చివర్ రైతు వరకు నా్యయం జర్గే దాకా పోర్డతాం’ అని తెలిపారు. నడాడా, మర్కొందరు 
సీనియర్  నేతల ఆహావానం మేరకే తాము ఢిల్లు వచి్చ, ఆయనతో సమావేశమయ్్యమని.. గ్రేటర్  హైదర్బాద్  ఎని్నకలోలు బీజేపీకి 
మద్దతిచి్చనందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారని చెపా్పరు. దాదాపు గంటపాట్ స్గిన ఈ భేటీలో.. ర్ష్టంలో జరుగుతున్న 
అవినీతి గుర్ంచీ నడాడా దృష్టీకి తీసుకెళ్లుమని.. శాంతిభద్రతలు అదుపు తప్్ప సమస్్యత్మకంగా ఉందని చెపా్పమనా్నరు. 
దేవాలయ్లను అపవిత్ం చేయడంతోపాట్, దేవతా విగ్రహాలదవాంసం, దేవుని రథాలను దగ్ం చేసుతిన్న ఘటనలను కూడా 
వివర్ంచామనా్నరు. మనోహర్  మాట్లుడుతూ.. ర్ష్ట ప్రయోజనాల కోసమే ఢిల్లు వచా్చమని, వ్యకితిగత స్వార్ ప్రయోజనాల కోసం 
కాదని చెపా్పరు. మంగళ, బుధవార్లోలు బీజేపీ కేంద్ర నాయకులతో పవన్  చర్్చంచారని అనా్నరు. ర్బోయే రోజులోలు బీజేపీ-
జనసేన కూటమి సమష్టీగా పోర్డి, ర్ష్టంలో అధికారంలోకి ర్వడానికి వ్్యహరచనపై నడాడాతో చర్్చంచామనా్నరు. తవారలో 
ఇందుకోసం రోడ్  మా్యప్  రూపందిస్తిమని ఆయన హామీ ఇచి్చనట్లు చెపా్పరు. పోలవరం ప్రాజెకుటీకు సంబంధించిన వాసతివిక 
సమాచారం తెప్్పంచుకుని కేంద్రం నా్యయం చేసుతిందని చెపా్పరని తెలిపారు.

కాశ్్మర్ ను పాకిస్థాన్ లో కలపడమే ప్రధానలక్ష్ంగా 
జైష్-ఎ-మొహమ్మద్ అనే ఉగ్రవాద సంసథా పనిచేసతింది. 
ఈ ఉగ్రవాద సంసథా కమాండర్ గా వ్యవహర్సుతిన్న 
ముఫ్తి రౌఫ్ అస్గర్, కాశ్్మర్ లోని జైష్ ఉగ్రవాదులకు 
అవసరమైన స్మాగ్రిని సరఫర్ చేయడం కషటీంగా 
మార్ందని కాశ్్మర్ లోని ఉగ్రవాదులకు ఒక సందేశం 
పంపాడు . ముఫ్తి అస్గర్ గ్లుబల్ టెర్రర్స్టీ మసూద్ 

అజార్ తము్మడు, తన అన్న అనారోగ్యంతో చికిత్స పందుతున్న కారణంగా ఇతడు కమాండర్ 
గా బాధ్యతలు తీసుకున్నపుడు.
జమ్్మలోని నాగ్రోట్లోని బాన్ టోల్ పాలుజా వద్ద ఎంకంటర్ వెంటనే ముఫ్తి రౌఫ్ అస్గర్ 
కాశ్్మర్ లోని జైష్ కార్యకరతిలకు సందేశం పంపాడు. ఈ ఎన్ కంటర్ లో నలుగురు పాక్ 
ఉగ్రవాదులు హతమయ్్యరు. ఈ ఘటన జర్గిన కొని్న గంటలోలునే మరో విధవాంస్నికి జైషే 
మొహ్మద్ తెరదీసంది. అయిత్ ఆయుధాలు పంపడం చాల్ కషటీంగా ఉందని అస్గర్ కశ్్మర్ లో 
ఉన్న ఉగ్రవాదులతో చెపా్పరు.అస్గర్ నేతృతవాంలో నాలుగు స్రులు ఉగ్రవాదులు భారత్  
భూభాగంలోకి చొరబడాడారు. నవంబర్ 19న జర్గిన ఎన్ కంటర్ జైషే మొహ్మద్ సంసథాకు భార్ 
నష్టీని్న చేకూర్్చంది. భారత్ లోకి ఉగ్రవాదులను పంపందుకు అస్గర్ భార్గా ఖరు్చపెట్టీడు. 
వార్కీ శిక్ణ కూడా ఇచా్చడు. భారత్ లోకి చొరబడందుకు సర్హదు్దలో ఉగ్రవాదులు భార్ 
సొరంగాని్న తవావారు. ఇందుకోసం భార్గానే ఖరు్చ పెటిటీనట్లు బీఎస్ ఎఫ్ పర్కంది. ఈ భార్ 
సొరంగాని్న చూస ఆశ్చర్్యనికి గురైంది బీఎస్ ఎఫ్.
ఇక ఎంకంటర్ లో హతమైన ఉగ్రవాదుల నుంచి నుంచి 11 ఏకే 47 రైఫిళ్లు, 3 ప్సతిళ్లు, 29 
హా్యండ్ గ్రెనేడులు,6 ల్ంచర్ గ్రెనేడలును భారత ఆర్్మ స్వాధీనం చేసుకుంది. మరోవైపు అఫ్్నిస్తిన్  
నుంచి అమెర్కా దళ్లు వెనకు్క వచి్చన తర్వాత పాకిస్తిన్ లోని ఉగ్రవాద సంసథాలు తిర్గి 
య్కిటీవ్ అయినట్లు ఇంటెలిజెన్్స వర్్గల సమాచారం. లష్కరే తొయిబా ల్ంటి ఉగ్రవాద సంసథాలు 
తమ కా్యడర్ ను పెంచుకునే పనిలో ఉన్నట్లు ఇంటెలిజెన్్స నివేదిక చెబుతోంది.ముజఫర్బాద్  
లోని చేలబండి కా్యంప్ నుంచి ఎల్ ఓసీ వద్ద ఉన్న నీలం వా్యల్కి కా్యడర్ ను తరలిసుతినా్నరని 
ఇంటెలిజెన్్స వర్్గలు తెలుపుతునా్నయి. భారత్ లోకి చొరబడందుకు జైషే మొహ్మద్ సంసథాతో 
పాట్ అల్ అల్ బదర్ సంసథా అనే మరో ఉగ్రవాద సంసథా కూడా బంగాలుదేశ్ మీదుగా భారత్ లోకి 
ప్రవేశించాలని ప్రయతి్నసుతిందని ఇంటెలిజెన్్స వర్్గలు హెచ్చర్ంచాయి.ఇక ఖైబర్ ఫఖతింకావాలోని 
అటవీ ప్రాంతంలో 400 మందికి ఉగ్రవాదంలో హిజుబుల్ ముజాహీదీ్దన్ సంసథా శిక్ణ ఇసుతిన్నట్లు 
సమాచారం.

భారత రక్ణ రంగ అము్మలపదిలోని 
బ్రహ్్మస్ క్షిపణి ప్రయోగం మరోస్ర్ 
విజయవంతమైంది. అండమాన్ నికోబార్ 
దీవుల నుంచి ఈ సూపర్ సనిక్ క్రూజ్ 
మిస్్సల్ ను భారత ఆర్్మ, ఎయిర్ ఫోర్్స 
విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. బ్రహ్్మస్ 
క్షిపణి 300 కిలో మీటరలు దూరంలో ఉన్న 
లక్ష్యని్న ఛేదించి దాయ్ది దేశాలకు సవాలు 
విసర్ంది.

శబా్నికి కంటే మ్డు రెట్లు వేగంగా…
బ్రహ్్మస్ సూపర్ సనిక్ క్రూజ్ మిస్్సల్ 
శబ్ వేగానికి కంటే మ్డు రెట్లు వేగంతో 

దూసుకెళ్తిందని శాస్తివేతతిలు తెలిపారు. 
గతంతో బ్రహ్్మస్ 290 కిలో మీటరలు లక్ష్యని్న 
చేరుకునేల్ రూపందించామని, ప్రసుతితం 
300 కిలో మీటరలు దూరంలో ఉన్న ట్రె్గట్ 
ను ర్చ్ అయిందని, ర్నున్న రోజులోలు 450 
కిలో మీటరలు లక్ష్యని్నచేరుకునేల్ అభివృది్ 
చేయనున్నట్లు శాస్తివేతతిలు తెలిపారు.
బ్రహ్్మస్ సూపర్ సనిక్ క్రూజ్ మిస్్సల్ 
మొదటి దశ ప్రయోగాని్న మంగళవారం 
నిరవాహించారు. కాగా, బుధవారం బ్రహ్్మస్ 
మిస్్సల్ ను రెండు వేరు వేరు దిశల నుంచి వేరు 
వేరు ట్రె్గటలును ఛేదించేల్ ప్రయోగించారు. 
ఆ రెండు కూడా విజయవంతం అయ్్యయని 
తెలిపారు. ఈ క్షిపణిని తవారలో వార్ ష్ప్్స 
నుంచి ప్రయోగించేల్ కూడా అభివృది్ 
చేయనునా్నరు.

800 కిలో మీటరలు లక్ష్యని్నఛేదించేల్…
ఇప్పటికే బ్రహ్్మస్ మిసైల్ 450 కిలో మీటరలు 
లక్ష్యని్ననాలుగు స్రులు విజయవంతంగా 

ఛేదించింది. అయిత్ వచే్చ ఏడాది 
దివాతియ్ర్ంలో రష్్య సహకారంతో ఈ మిసైల్ 
800 కిలో మీటరలు ట్రె్గట్ ను ర్చ్ అయే్యల్ 
స్ంకేతికంగా అభివృది్ చేయనున్నట్లు 
శాస్తివేతతిలు తెలిపారు. ఇందుకోసం 36 వేల 
కోటలుతో తయ్ర్ ఒప్పందాలు కుదురు్చకున్నట్లు 
రక్ణ శాఖ తెలిప్ంది.

చైనా సర్హదు్ద వివాదం, యుద్ం వాతావరణం 
నేపథ్యంలో ఇప్పటికే బ్రహ్్మస్ మిసైల్్స లో 
ఉపయోగించే బా్యటర్ల తయ్ర్ని భారత 
రక్ణ శాఖ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, లదా్దఖ్ లో 
ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. అంత్కాకుండా 
సుఖోయ్ 30, బ్రహ్్మస్ మిసైల్్స ను భారత 
ప్రభుతవాం దేశ సర్హదు్దలోలు పెద్ద మొతతింలో 
మొహర్ంచిన విషయం తెలిసందే. ర్నున్న 
రోజులోలు భారత ఆర్్మ ఈ మిసైల్్స సహాయంతో 
దాయ్దులతో హ్ర్హ్ర్ తలపడందుకు 
సంసద్ంగానే ఉందనడంలో ఎట్వంటి 
సంశయం లేదు.

బ్రహ్మోస్ క్షిపణి ప్రయోగం విజయవంతం. 300 కిలో మీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యనిని ఛేదించిన క్షిపణి

తీరం దాటిన ‘నివర్ ‘, ప్రచండ గాలుల బీభత్ం, భారీగా ఆస్తీనష్ం !
తమిళనాడు, పు దుచే్చర్లపై ప్రమాదకరంగా 
దూసుకువచి్చన ‘నివర్ ’ తుపాను తీరం దాటింది. 
గురువారం తెలలువారుజామున 2.30 గంటల 
ప్రాంతంలో పుదుచే్చర్లో తుఫ్ను తీరం దాటినట్లు 
భారత వాతావరణ శాఖ తెలిప్ంది. తీరం దాటిన 
నేపథ్యంలో క్రమంగా బలహీనపడి అతితీవ్ర 
తుపాను నుంచి తీవ్రతుపానుగా మార్ందని 
స్పషటీం చేసంది. ఇప్పటికే నివర్  తుపాను 
తమిళనాడును అతల్కుతలం చేసంది. దీని 
ప్రభావంతో తమిళనాడులోని పలు ప్రాంతాలు, 
ఏపీలోని నెల్లురు, చితూతిరు జిల్లులోలు భార్ వర్షాలు 
కుర్శాయి. తుపాను తీరం దాటక గంటకు 
120-145 కి.మీల వేగంతో గాలులు వీస్తియని 

అధికారులు పర్కనా్నరు. మరోవైపు చెనె్్న సముద్ర 
తీర ప్రాంతాలు అలలుకలోలులంగా మార్యి. తుఫ్న్ 
ప్రభావంతో తమిళనాడులోని నాలుగు జిల్లులు 
తిరువన్నమలై, కడల్ర్, కలలుకుర్చి్చ, విలుపు్పంతో 
పాట్ పుదుచే్చర్లో మరో 3 రోజులు భార్ వర్షాలు 
కురుస్తియని వాతావరణ శాఖ అధికారులు 
తెలిపారు. తుఫ్న్ తీరం దాటే సమయంలో 
వీచిన ప్రచండ గాలిల కారణంగా భార్ వృక్షలు 
నెలకొర్గాయి. పంటలు/ తోటలకు నషటీం 
వాటిలిలుంది. తీర ప్రాంతాలోలు ఉన్న జనాని్న సురక్షిత 
ప్రాంతానికి తరలించడంతో పెను ప్రమాదం 
తప్్పంది. అయిత్ ఆసతినషటీం మాత్ం ఎకు్కవగా 
ఉండ ఛాన్్స కనిప్సతింది.

http://www.kntvtelugu.com/
https://www.facebook.com/kntvtelugunews
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https://www.facebook.com/kntvtelugunews
https://www.youtube.com/kntvtelugu
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https://www.kntvtelugu.com/


ఇది బెస్్  టైమ్ 

పవన్  స్నిమా సెట్ లోకి అడుగుపెడతా..!

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

ప్రతిష్టీత్మక ఆస్్కర్ బర్లోకి మలయ్ళ మ్వీ ‘జలిలుకట్టీ’ 
అధికార్క ఎంట్రీగా ఎంప్కయింది. ఫిలుల్్మ మేకర్ ర్హుల్ ర్నైల్ 
నేతృతవాంలోని ఫిల్్మ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియ్ జు్యర్ ఈ చిత్రాని్న 
ఎంప్క చేసంది. లిజో జోస్ పెలిసర్ దర్శకతవాం వహించిన ఈ 
చిత్ం.. ఓ కుగ్రామంలో ఓ బుల్ సృష్టీంచిన వినా్యస్లను హైలైట్ 
చేసూతి నిర్్మంచినది. మొతతిం 26 చిత్రాలకు గాను ఈ సనిమా 

ఆస్్కర్ బర్లోకి ఎంటర్ కావడం విశేషం. 14 మంది సభు్యలతో కూడిన జు్యర్ జలిలుకట్టీ మ్వీని సలెక్టీ 
చేసనట్టీ ర్హుల్ తెలిపారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన లొకేషన్, టెకీ్నకల్, హ్్యమన్ య్స్పక్టీస్ 
అనీ్న దీని్న ఇందుకు అర్హమైనవిగా నిలబెట్టీయని ఆయన చెపా్పరు. ఇటీజ్ ఎ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ట్ బీ అని 
వా్యఖ్్యనించారు.
గత వారం రోజులుగా రోజుకు ఆన్ లైన్ లో నాలుగైదు చిత్రాలు చూసూతి చివరకు ఈ సనిమాను ఆస్్కర్ 
ఎంట్రీకి ఎంప్క చేశారు. గత ఏడాది అపర్్ణ సేన్ నేతృతవాంలోని ఫిల్్మ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియ్..జోయ్ 
అఖతిర్ మ్వీ ‘గల్లు బాయ్’ ని ఎంప్క చేసంది. వడపోతలో ఇది పోయి..సౌత్ కొర్య్ చిత్ం.. పార్సైట్ 
ఎంప్కంది. కరోనా వైరస్ కారణంగా ఆస్్కర్ వేడుకను వచేఛే ఏడాదికి వాయిదా వేశారు.

ఆసాకార్-2021కి మలయాళీ చిత్ం ‘జల్్లకట్్’ ఎంపిక
‘‘య్కటీర్ గా ఇది నా బెస్టీ  టైమ్ ’’ 
అంట్నా్నరు పూజా హెగేడా. సౌత్ లో వరుస 
సూపర్  హిట్్స  అందుకుంటూ మంచి 
ఫ్మ్ లో ఉనా్నర్ బ్్యటీ. ఆమె నటించిన 
‘అరవింద సమేత వీర ర్ఘవ, మహర్షా, 
గద్దలకొండ గణేష్, అల వైకుంఠపురములో’ 
హిట్్స గా నిలిచాయి. అంత్ కాదు ప్రసుతితం 
ప్రభాస్ తో ‘ర్ధే శా్యమ్ ’, అఖిల్ తో 
‘మోస్టీ  ఎలిజిబుల్  బా్యచిలర్ ’ చిత్రాలు 
చేసుతినా్నర్మె. హిందీ వైపు వెళ్తి.. సల్్మన్  
ఖ్న్ తో ‘కభీ ఈద్  కభీ దీవాల్’, రణ్ వీర్  
సంగ్ తో ‘సర్కస్ ’ సనిమాలు చేసుతినా్నరు.
వరుస విజయ్లు, వరుసగా పెద్ద 
సనిమాలోలు నటించడం గుర్ంచి పూజా 
హెగేడా మాట్లుడుతూ – ‘‘వృతితిర్తా్య ఇది నా 
బెస్టీ  టైమ్  అనిప్సతింది. నేను ఎప్పటినుంచో 
పని చేయ్లనుకుంట్న్న అందర్తో పని 
చేయగలుగుతునా్నను. నా కష్టీనికి తగ్గ 
ఫలితం వసుతిందనిప్సతింది. అల్గే ఇది నా 

ఒక్కదాని వలలు కాదు. నాతో పని చేసనవాళలు వలలు, నను్న ఇషటీంగా అభిమానించే ప్రేక్కుల వలేలు ఈ 
ప్రయ్ణం ఇల్ కొనస్గుతోంది’’ అనా్నరు.

భాగ్యనగరంలో సన్  ఆఫ్  ఇండియా

దాదాపు రెండళలు విర్మం తర్వాత ‘వకీల్ స్బ్ ‘ చిత్ంతో పవన్  వెండితెరపైకి ర్ఎంట్రీ 
ఇసుతిన్న విషయం తెలిసందే. వేణు శ్రీర్మ్  దర్శకతవాం వహిసుతిన్న ఈ సనిమాలో 
నటి శ్రుతిహాసన్  సైతం ఓ కీలకపాత్లో కనిప్ంచనునా్నరు. అయిత్ తాజాగా 
శ్రుతిహాసన్  ఇన్ స్టీ వేదికగా నెటిజనలుతో కొంతసమయం సరదాగా ముచ్చటించారు. 
ఇందులో భాగంగా నెటిజనులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఆమె సమాధానమిచా్చరు.
‘’వకీల్ స్బ్ ‘ చిత్ంతో పవన్  ర్ఎంట్రీ ఇవవానున్న విషయం అందర్కీ తెలిసందే. 
ఈ సనిమాలో నేను కూడా భాగమైనందుకు ఎంతో సంతోష్సుతినా్నను. జనవర్ 
నుంచి ‘వకీల్ స్బ్ ‘ సట్ లోకి అడుగుపెటటీనునా్నను. ప్రసుతితానికి ఆ పాత్ కోసం 
పూర్తిస్థాయిలో సద్మవుతునా్న. నిజం చెపా్పలంటే... కొంతమంది హీరోలతో 
మాత్మే రెండోస్ర్ లేదా మ్డోస్ర్ కలిస పనిచేసే అవకాశం పందాను. 
‘క్రాక్ ‘ సనిమా కోసం రవిత్జతో రెండోస్ర్ కలిస పనిచేశాను. అల్గే సూర్యతో 
కూడా రెండుస్రులు స్ర్కన్  పంచుకునా్నను. ‘గబబుర్ సంగ్ ‘, ‘కాటమర్యుడు’ 

చిత్రాల తర్వాత మ్డోస్ర్ పవన్ తో కలిస నటించే అవకాశం ‘వకీల్ స్బ్ ‘ వలలు నాకు దకి్కంది. మిగతా ప్రాజెక్టీ ల 
విషయ్నికి వసేతి ఇటీవల ఓ బాల్వుడ్  చిత్రానికి ఓకే చేశాను. తవారలోనే దాని వివర్లు వెలలుడిస్తిను’ అని శ్రుతిహాసన్  
అనా్నరు.
అమితాబ్  బచ్చన్ , తాపీ్స కీలకపాత్లోలు నటించిన ‘ప్ంక్ ‘కు ర్మేక్ గా ‘వకీల్ స్బ్ ‘ తెరకెకు్కతోంది. శ్రీవెంకటేశవార 
క్రియేషన్్స  బా్యనర్ పై నిర్్మతమవుతున్న ఈ చిత్రానికి దిల్ ర్జు, బోనీకపూర్  నిర్్మతలుగా వ్యవహర్సుతినా్నరు. తమన్  
సవార్లు అందిసుతినా్నరు. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో విడుదలైన ‘మగువా మగువా’ స్ంగ్  ప్రేక్కులను ఎంతగానో 
అలర్సతింది.

మంచు మోహన్ బాబు హీరోగా నటిసుతిన్న దేశభకితి కథా చిత్ం ‘సన్  ఆఫ్  ఇండియ్’. ఈ చిత్రానికి ‘డైమండ్ ’ 
రత్నబాబు దర్శకతవాం వహిసుతినా్నరు. శ్రీ లక్ష్మీప్రసన్న ప్క్చర్్స, 24 ఫ్రేమ్్స  ఫ్్యకటీర్ పతాకాలపై విష్్ణ మంచు 
నిర్్మసుతిన్న ఈ సనిమా తాజా షెడ్్యల్ ని హైదర్బాద్ లో ప్రారంభించారు. ‘‘ఇదివరకెన్నడ్ కనిప్ంచని 
అత్యంత పవర్ ఫుల్  పాత్లో మోహన్ బాబు నటిసుతినా్నరు. ఈ తరహా కథ కానీ, ఈ జానర్  సనిమా కానీ 
ఇప్పటివరకూ తెలుగులో ర్లేదు. ఇటీవల తిరుపతి షెడ్్యల్ లో కొని్న ముఖ్యమైన సని్నవేశాలతో పాట్ 
ఓ పాటను చిత్రీకర్ంచాం. హైదర్బాద్  షెడ్్యల్ లో ప్రధాన తార్గణంపై అధిక భాగం సని్నవేశాలను 
చిత్రీకర్స్తిం. మోహన్ బాబు సవాయంగా స్ర్కరీన్ పలు సమకూర్్చన ఈ సనిమాకు ‘డైమండ్ ’ రత్నబాబు, తోటపలిలు 
స్యినాథ్  సంభాషణలు ర్శారు. మోహన్ బాబుకు సటీయిలిస్టీ గా ఆయన కోడలు విర్నికా మంచు 
వ్యవహర్సుతిండటం విశేషం’’ అని చిత్వర్్గలు పర్కనా్నయి. ఇళయర్జా సంగీతం అందిసుతిన్న ఈ చిత్రానికి 
కెమెర్: సరేవాష్  ముర్ర్, స్హిత్యం: సుదా్దల అశోక్ త్జ, ఎడిటింగ్ :  గౌతంర్జు, ఆర్టీ : చినా్న.

గురువారం, 26 నవంబర్ 2020

కరోనా కారణంగా దాదాపుగా 9 నెలలు మ్తబడి ఉన్న థియేటరులు 
ఎటటీకేలకు ఓపెన్ కాబోతునా్నయి. కేంద్ర ప్రభుతవాం ఓపెన్ కు 
మార్గ దర్శకాలు ఇచి్చ నెల రోజులు దాటినా కూడా ఎకు్కవ శాతం 
థియేటరులు ఓపెన్ కాలేదు. తెలంగాణ ర్ష్టంలో ఎటటీకేలకు థియేటరలు 
పునః ప్రారంభంకు ప్రభుతవాం ఓకే చెప్పడంతో సనిమాల విడుదలకు 
ఏర్్పట్లు జరుగుతునా్నయి. క్రిస్మస్ కానుకగా సనిమాలు విడుదల 
కాబోతునా్నయి. ఈ నెలలో కొతతి సనిమాలు ఏవీ కూడా విడుదల 
అయే్య అకవాశం లేదని ఇప్పటికే కాలుర్టీ వచే్చసంది. వచే్చ నెలలో 
కాసతి గుర్తింపు ఉన్న రెండుమ్డు సనిమాలు అయినా విడుదల అయే్య 
అవకాశం కనిప్సుతింది. అందులో ప్రధానంగా సుమంత్ నటించిన 
కపటధార్ సనిమా ఒకటి ఉంట్ంది. ఇప్పటికే క్రిస్మస్ కానుకగా 

విడుదల చేయబోతున్నట్లుగా అధికార్క ప్రకటన వచి్చంది. థియేటరులు 50 శాతం ఆకు్యపెనీ్సతో 
అయినా నడిపందుకు సద్దంగా ఉన్నట్లుగా ప్రకటన ర్వడంతో 50 శాతం ఆకు్యపెనీ్సలో అయినా 
వచే్చందుకు తాము సద్దం అంటూ కపటధార్ యూనిట్ సభు్యలు కాలుర్టీ ఇచా్చరు. సుదీర్ విర్మం 
తర్వాత ర్బోతున్న సనిమా అవవాడంతో కపటధార్ సనిమా చర్త్లో నిలిచే అవకాశం ఉంది. సకె్సస్ 
లు లేని సుమంత్ ఈ సనిమాతో సకె్సస్ కొటిటీ చర్త్లో నిలిచేనో చూడాలి.

‘కపటధార’ చరత్లో నిల్చేనేమో

‘ల్డర్ ‘ చిత్ంతో కథానాయికగా వెండితెరకు పర్చయమైన భామ 
ర్చా గంగ్పాధా్యయ. 2010 నుంచి 2013 వరకూ ర్చా నటించింది 
కేవలం తొమి్మది సనిమాలే అయినప్పటికీ.. ఆమెకు ఎంతో మంది 
అభిమానులునా్నరు. అయిత్ ధనుష్ -ర్చా కలిస నటించిన ‘మయక్కం 
ఎనా్న’ చిత్ం విడుదలై బుధవారంతో తొమి్మది సంవత్సర్లయి్యంది. 
ఈ సందర్ంగా అభిమానులకు థా్యంక్్స  చెబుతూ ఆమె టివాటర్  వేదికగా 
వరుస టీవాట్లు చేశారు. ‘వావ్ .. ‘మయక్కం ఎనా్న’ సనిమా తొమి్మదేళ్లు 
పూర్తి చేసుకుందంటే నమ్మశక్యంగా లేదు. నా కలలను స్కారం 
చేసుకునేందుకు ర్ల్  లైఫ్  అనే ఓ పజీని ర్యల్ లైఫ్  నుంచి తొలగించడం 
జర్గింది. జీవితంలో ఇప్పటివరకూ నాకు ఎల్ంటి బాధలేలువు. నటిగా ఉన్న 
సమయంలోనే మారె్కటింగ్ , మేనేజ్ మెంట్ లో శిక్ణ తీసుకోవాలనే ఆశ 

కలిగింది. అల్ నేను ఎంబీఏ చేశాను. ఆ తరుణంలోనే నా కాలుస్ మేట్ తో పర్చయం ఏర్పడింది. అతనే చివర్కి నా 
జీవిత భాగస్వామి అయ్్యడు. నటిగా భారత్ లో ఉన్నపు్పడు దూరమైన నా సే్నహితులందర్్న ఎంబీఏ కారణంగా 
మళ్లు కలుసుకోగలిగాను. సనిమాలను కొనస్గించాలనేది గొప్ప ఆలోచనే అయి్య ఉండొచు్చ.. కానీ నా భవిష్యతుతి 
కలలను స్కారం చేసుకోవాలనేది అంతకంటే అదు్తమైన నిర్ణయం.’ ‘జీవితంలో ప్రతిస్ర్ ఛాయిస్ లుంట్యి. 
కషటీ పడండి. కాల్నుగుణంగా మీరు కనే కలలే మిమ్మలి్న ఉన్నత శిఖర్లకు చేరుస్తియి. 24 ఏళలు వయసులో 
ఉన్నపు్పడు నాకున్న ఇష్టీలు, జీవన శైలికి ఇపు్పడు ఉన్న ఇష్టీలకు ఎనో్న మారు్పలునా్నయి. కానీ ఐ లవ్  మై లైఫ్ . నా 
సనిమాలు చూసనందుకు, నాపై ప్రశంసల వరషాం కుర్ప్ంచినందకు థా్యంకూ్య. సనిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ 
ఇని్న సంవత్సర్లుగా నాపై అభిమానాని్న చూప్సుతిన్నందుకు కృతజ్ఞతలు. ఉన్న కొంతకాలంలోనే మాంచి 
విజయ్ని్న సొంతం చేసుకునా్ననంటే దానికి కారణం మీరే.!!’ అని ర్చా పర్కనా్నరు.

అందుకే నటనకు దూరమయా్య: రచా
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కేంద్ర ప్రభుతవా సూచనల మేర కే ఆసతి పను్నపై 
విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకునా్నమని 
పురపాలక మంత్రి బొత్స సత్యనార్యణ 
అనా్నరు. ఈ నిర్ణయంతో 10 నుంచి 15 శాతమే 
పను్న పెరుగుతుందని చెపా్పరు. బుధవారం 
మీడియ్తో మాట్లుడారు. స్థానిక సంసథాలోలు 
సుపర్పాలన లక్ష్ంతోనే సీఎం జగన్  ఇంటి 
పను్నపై నిర్ణ యం తీసుకునా్నరని తెలిపారు. 
గతంలో నెలకు వెయి్య రూపాయల అద్ద వ సేతి.. 
మ్డు వేలను ఇంటి పను్నగా వేసేవారని.. 
ఇపు్పడు ఆసతి విలువ మీద పను్న వేయ్లని 
నిర్ణయంచామనినా్నరు. ఇతర ర్ష్్రాల్ ఇదే 
విధానం అవలంబిసుతినా్నయని చెపా్పరు. 
వివిధ సంఘాలు తమను కలస 25 శాతం 
పెంచినా పర్వాలేదని చెపా్పయనా్నరు. 375 
చదరపు అడుగుల వరకూ ఆసతి పను్న రూ.50 
మాత్మేనని వెలలుడించారు.

ఆస్తీ పన్ని పెంపు 10-15 శాతమే: బొత్

ప్రభుత్వంపై నమమోకం లేదు
‘’ప్రభుతవాంపై నమ్మకం లేదు. నా్యయస్థానాలపైనే ఆశలు పెట్టీకునా్నం. 
మాకు అవే దికు్క’ అని అమర్వతి రైతులు స్పషటీం చేశారు. ర్ష్ట 
పాలనంతా అమర్వతి నుంచే కొనస్గించాలన్న డిమాండ్ తో ఆ ప్రాంత 
రైతులు, కూల్లు చేసతిన్న ఆందోళనలు బుధవార్నికి 344వ రోజుకు 
చేర్యి. ర్జధానిగా అమర్వతినే ఉంచాలని, సీఎం జగన్  మనసు 
మార్లంటూ యర్రబాలెం అభయ్ంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రైతులు, 
మహిళలు చాల్స్ పార్యణం చేశారు. పండుగలు, పబాబులు లేకుండా 
దాదాపు సంవత్సరం నుంచి రోడలుపైనే గడుపుతునా్నమని మహిళలు 
వాపోయ్రు. అమర్వతికి అనుకూలంగా నా్యయస్థానం నుంచి తుది 

తీరు్ప వచి్చన రోజు అని్న పండుగలను ఒకేస్ర్ జరుపుకుంట్మనా్నరు. తుళ్లురు, మందడం, వెలగపూడి, నెక్కలులు, 
అనంతవరం, కృష్్ణయపాలెం, బోరుపాలెం, వెంకటపాలెం, ర్యపూడి, పెదపర్మి గ్రామాలోలు రైతులు వివిధ 
రూపాలోలు ఆందోళనలు కొనస్గించారు. ర్త్రి అమర్వతి వెలుగు కార్యక్రమం నిరవాహించారు.

ఓరుగలు్లలో టెక్నిలజీ సెంటర్

గుంటూరులో కోవిడ్  వా్యకి్న్  కి్లనికల్  
ట్రయల్్ 

కోవిడ్ –నివారణకు భారత్  బయోటెక్  అభివృది్ చేసుతిన్న కోవాగిజిన్  
వా్యకి్సన్  మ్డో దశ కిలునికల్  ట్రయల్్స  బుధవారం గుంటూరు 
ప్రభుతవా జవార్ల ఆస్పత్రిలో ప్రారంభమైంది. ముఖ్య అతిథిగా 
విచే్చసన కలెకటీర్  ఐ.శామ్్యల్  ఆనంద్ కుమార్  మాట్లుడుతూ 
ఐసీఎంఆర్  ఆదేశాల ప్రకారం ప్రభుతవా ఆస్పత్రిలో వా్యకి్సన్  
మ్డో దశ కిలునికల్  ట్రయల్్స  నిరవాహిసుతినా్నమనా్నరు.

రెండో దశ కిలునికల్  ట్రయల్్స  హైదర్బాద్ లోని నిమ్్స లో 715 మందిపై చేసనట్లు వెలలుడించారు. గుంటూరులో 
1,000 మందికి కిలునికల్  ట్రయల్్స  చేసేల్ వా్యకి్సన్  సద్ం చేశామనా్నరు. నెల రోజులోలు వెయి్య మందికి వా్యకి్సన్  
వేస పర్శోధనలు చేస్తిమనా్నరు. నిబంధనలను చదివి అంగీకార పత్ం ఇచి్చన తర్వాత్ వలంటీరలుకు వా్యకి్సన్  
వేస్తిమనా్నరు. వా్యకి్సన్  చేయించుకునేవార్ పరులు గ్ప్యంగా ఉంచుతామనా్నరు. ప్రజలు సవాచఛేందంగా ముందుకు 
వచి్చ వా్యకి్సన్  వేయించుకోవాలని కలెకటీర్  ప్లుపునిచా్చరు.

వరంగల్  రూరల్  జిల్లు టెక్్స టైల్  పార్్క లో టెకా్నలజీ సంటర్  ఏర్్పట్పై ప్రభుతవాం దృష్టీ 
స్ర్ంచింది. కేంద్ర ప్రభుతవాం మినిసీ్రా మైక్రో స్్మల్  అండ్  మీడియం ఎంటర్  ప్రైజెస్  (ఎంఎస్ ఎంఈ) 
ఆధవార్్యన వరంగల్  అరబున్  జిల్లు రంగశాయిపట రెవెన్్య పర్ధి 170వ సరేవా నంబర్ లోని 25 
ఎకర్ల ప్రభుతవా భూమిలో ఈ టెకా్నలజీ సంటర్ ను ఏర్్పట్ చేయనునా్నరు. దీంతో సథాల్ని్న 
స్వాదీనం చేయ్లని టీఎస్ ఐఐసీ అధికారులు వరంగల్  అరబున్  జిల్లు కలెకటీర్ కు తాజాగా లేఖ 
ర్శారు. సథాలం కేట్యింపు పూర్తికాగానే టీఎస్ ఐఐసీ ఆధవార్్యన అభివృది్ చేస ఎంఎస్ ఎంఈకు 
అప్పగిస్తిరు. కాగా, ఇక్కడ రూ.200 కోటలు నుంచి రూ.300 కోటలు వ్యయంతో టెకా్నలజీ సంటర్  
ఏర్్పట్ చేస్తిరు.  

నాలుగేళలు వ్యవధితో కోరు్సలు
టెకా్నలజీ సంటర్  ఏర్్పటయ్్యక రెండు వార్ల నుంచి నాలుగేళలు వ్యవధితో కోరు్సలు ప్రారంభిస్తిరు. 
మెకానికల్, ఎలకి్రాకల్, ఎల్రకాటీనిక్్స తో పాట్ టెక్్స టైల్ కు సంబంధించిన కోరు్సలు అందుబాట్లోకి 
వస్తియి. ఇందులో ఐటీఐ నుంచి ఎంటెక్  చదివిన వార్ వరకు శిక్ణ ఇవవానునా్నరు. ఎసీ్స, ఎసీటీలకు ఫ్జు 
ర్యింబర్్స మెంట్  ఉంట్ంది. ఇతరులు మాత్ం ప్రభుతవాం నిర్ణయించిన ఫ్జు చెలిలుంచాలి్స ఉంట్ంది. ఈ 
సంటర్ లో న్తనంగా పర్శ్రమలు స్థాప్ంచే వార్కే కాకుండా సంసథాలోలు పనిచేసే నిరుదో్యగులకు కూడా 
నైపుణా్యల పెంపుపై శిక్ణ ఇస్తిరు.
ఇదే సమయంలో చిన్న, మధ్య తరహా పర్శ్రమలు స్థాప్ంచే వార్కి సలహాలు, సూచనలు ఇవవానునా్నరు. 
వస్్రాలు, దుప్పట్లు, లుంగీలు, వంటి తయ్ర్ యూనిటలుతో పాట్ స్పని్నంగ్, జిని్నంగ్  యూనిటలును 
క్రమపద్తిలో ఏర్్పట్ చేసేందుకు ప్రణాళికలు సద్ం చేసుతినా్నరు. ఐదు దశలోలు స్పని్నంగ్, టెక్్స టైల్, వీవింగ్, 
నిటిటీంగ్  ప్రాససంగ్, ఊవెన్  ఫ్్యబ్రిక్, య్ర్్న, టవల్  ష్టింగ్, ప్ంటింగ్  యూనిట్లు, రెడీమేడ్  వ్రస్తిల 
తయ్ర్ వంటి తొమి్మది విభాగాలోలు పర్శ్రమలు టెక్్స టైల్  పార్్క లో ఏర్్పట్ చేయ్లని నిర్ణయించడంతో 
వాటికి సంబంధించిన నిపుణులను టెకా్నలజీ సంటర్  తయ్రు చేయనుంది.

తోడుగా నేన్ంటా!

ప్రతి విషయంలోనూ 
న్్యయవ్యవసథి జోక్యం.. కబ్జానే!

శాసన వ్యవసథా చేసే చట్టీలు అమలు కాకుండా ప్రతి 
విషయంలోన్ నా్యయవ్యవసథా జోక్యం చేసుకోవడం 
క బాజి కిందకే వసుతిందని సభాపతి తమి్మనేని సీతా 
ర్ం వా్యఖ్్యనించారు. గుజర్త్ లోని కెవడియ్లో 
బుధవారం జర్గిన 80వ ఆలిండియ్ ప్సైడింగ్  
అధికారుల సదసు్సలో ఆయన ప్రసంగించారు. 
ర్ జా్యంగానికి మ్డు మ్ల సతింభాలైన శాసన, 
కార్యనిర్వాహక, నా్యయవ్యవసథాలు వేటికవి సవాతంత్త 
కలిగినవని చెపా్పరు. వీటికున్న సవాతంత్త, 
అధికార్లకు హదు్దలు ఉంట్యని గురుతిచేశారు. 
‘గతంలో ఈ 3 వ్యవసథాల్ బాధ్యతాయుతంగా 
ఉన్నందున ప్రజాస్వామ్యం పర్ఢవిలిలుంది. ఇపు్పడీ 

వ్యవసథాలు ముఖసుతితి కోసం విధులు, బాధ్యతలను 
పక్కన పెడుతునా్నయి. చటటీసభలు ఎంతో చర్్చంచి 
చేసన చట్టీలు అమలు కాకుండా ప్రతిపక్షలు ర్జకీ 
య ఎతుతిగడలతో సవాల్భం కోసం అడుడాకుంట్నా్నయు. 
చట్టీలను జు్యడీష్యర్ దావార్ అడుడాకోవడం ఈ 
వ్యవసథాల మధ్య ఘరషాణపూర్త వాతావరణానికి 
కారణమవుతోంది. ఈ మధ్యకాలంలో చటటీసభల 
నిరవాహణపైనా కోరుటీలు జోక్యం చేసుకుంట్నా్నయి’ 
అని అనా్నరు.

‘వీధి వా్యపారులు మహానుభావులు.. వార్ సేవలతో సమాజానికి మేలు చేసుతినా్నరు.. వార్కి గతంలో ఎవరూ 
తోడు లేరు.. ఇపు్పడు వార్కి అన్నగా, తము్మడుగా నేను తోడునా్న’ అని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్  జగనో్మహన్ రెడిడా 
అనా్నరు. బుధవారమిక్కడ సీఎం కా్యంపు కార్్యలయంలో వీధి వా్యపారుల కోసం ‘జగనన్న తోడు’ పథకాని్న 
ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్ంగా మాట్లుడుతూ.. పలెలు నుంచి పటటీణాల వరకు వీధులోలు చిరు వా్యపారంతో 
జీవిసుతిన్న లక్ల మంది అక్క చెలెలుమ్మలకు, లక్ల మంది అన్నదము్మల కోసం మనందర్ ప్రభుతవాం ఈ పథకాని్న 
ప్రారంభించిందనా్నరు. ‘ప్రతి రోజూ వార్ జీవితాలు తెలలువారుజామున 4 గంటలకే మొదలవుతాయి. ఎండ, వాన, 
చలిలో కూడా తోపుడు బండలుపై టిఫినులు, తినుబండార్లు, కూరగాయలు, వసుతివులు అమే్మవారు లేకపోత్ చాల్ 
మందికి గ్రామాలోలు కడుపు నిండదు. ఇంటి ముందే సరుకులు కొనుగ్లు చేయలేరు.
మన ఆర్థాక వ్యవసథా కూడా నడవదు. చిరు వా్యపారులకు ఆదాయం అంతంత్. శ్రమ మాత్ం చాల్ ఉంట్ంది. 
రుణాలు అందక వారు రూ.3 నుంచి రూ.10 వరకు వడీడాతో పెట్టీబడి తెచు్చకుంట్నా్నరు. వీలుంటే మర్ కొందర్కి 
ఉపాధి కలి్పసుతినా్నరు. వసుతివులు తెచు్చకునేటపు్పడు ఆటోలకు, సరుకులు దింప కూల్లకు పని ఇసుతినా్నరు. 
అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసుతిన్నందున బా్యంకుల నుంచి రుణాలు ర్క వారు ప్రైవేట్పై ఆధారపడాలి్స 
వసతింది. అందుకే వార్ జీవితాలోలు మారు్పలు తీసుకుర్వాలని, వార్కి తోడుగా నిలబడాలని, చేయూతనివావాలని 
ఎపు్పడ్ అనుకునే వాడిని. ఈ రోజు ఆ పని చేసుతినా్నను. వార్కి గ్రామ, వారుడా సచివాలయ్ల వలంటీరులు, 
వెలేఫేర్  అససటీంట్లు తోడుగా ఉంట్నా్నరు. వార్ నుంచి దరఖ్సుతి తీసుకోవడం మొదలు వాటిని పంప్.. జిల్లు 
అధికారులతో బా్యంకరలుతో కూడా మాట్లుడుతునా్నరు. సుమారు 10 లక్ల మందికి రూ.1,000 కోటలు రుణం 
ఇసుతినా్నం. వాటికి ప్రభుతవాం ఏట్ రూ.60 కోటలు నుంచి రూ.100 కోటలు వరకు వడీడా చెలిలుసుతింది. వారం నుంచి 
10 రోజులోలు బా్యంకులు ఒకొ్కక్కర్కీ రూ.10 వేల చొపు్పన సుమారు 10 లక్ల మంది ఖ్తాలోలు జమ చేస్తియి. 
చిరు వా్యపారులతో పాట్ కొండపలిలు బొమ్మలు, ఏటికొపా్పక, బొబిబులివీణ, ఇతతిడి పాత్ల తయ్ర్దారులు, 
కలంకార్ పనులు చేసే వార్కి కూడా రూ.10 వేల వరకు వడీడా లేకుండా రుణాలిసుతినా్నం. వారంతా గుర్తింపు 
కారుడాలు తీసుకుని ఏడాదిలోగా రుణాలు తిర్గి చెలిలుసేతి.. మన ప్రభుతవాం ఆ వడీడాని ప్రతి మ్డు నెలలకోస్ర్ 
లబి్దారుల ఖ్తాలోలు జమచేసుతింది. ఏడాది లోపు చెలిలుసేతి వార్కి మళ్లు రుణాలు అందుతాయి. అరు్హలెవరైనా ఇంకా 
మిగిలిపోత్ వెంటనే సచివాలయ్లోలు దరఖ్సుతి చేసుకోవాలి. వెర్ఫికేషన్  పూర్తి కాగానే నెల్, రెండు నెలలోలు పథకం 
అమలు చేస్తిం. ఏ ఒక్కర్కీ అనా్యయం జరగదు. ఎవరూ ఆందోళన చెందాలి్సన అవసరం లేదు’ అని సీఎం స్పషటీం 
చేశారు. కార్యక్రమంలో మంత్రి పెది్దరెడిడా ర్మచంద్రారెడిడా, బొత్స సత్యనార్యణ, సచివాలయ్ల శాఖ ప్రత్్యక 
ప్రధాన కార్యదర్్శ అజయ్  జైన్ , ఉన్నతాధికారులు పాలొ్గనా్నరు. ర్ష్టవా్యపతింగా కలెకటీరులు, లబి్దారులు వీడియో 
కానఫేరెన్్స  దావార్ హాజరయ్్యరు.

కడప జిల్లులో పోల్సులు భార్గా నగదుని స్వాధీనం చేసుకునా్నరు. 
పీపీ కుంట చెక్ పోస్టీ సమీపంలో జర్ప్న తనిఖీలోలు కోటికి పైగా నగదు 
పట్టీబడింది. కర్్నటక నుంచి నెల్లురు వైపు వెళ్తిన్న కారులో ఈ నగదు 
దొర్కింది. నగదు ఎవర్ది? ఎవర్కి చేరుతుంది? అనే విషయంపై పోల్సులు 
ఆర్ తీసుతినా్నరు. డబుబుని ఐటీ అధికారులకు అప్పగించారు పోల్సులు. 
నగదు ఓ వా్యపార్కి చెందినదిగా పోల్సులు అనుమానిసుతినా్నరు.
కారులో రూ.1.05కోటలు నగదు: కారులో కోటి రూపాయల వ్యవహారం 
దుమారం రేప్ంది. గ్పవరం మండలం పీపీ కుంట చెక్ పోసుటీ దగ్గర 
బుధవారం(నవంబర్ 25,2020) ఉదయం పోల్సులు తనిఖీలు 
నిరవాహించారు. కర్్ణటక నుంచి నెల్లురు వసుతిన్న వాహనంలో ఉన్న 
రూ.1.05 కోటలు నగదును పోల్సులు పట్టీకునా్నరు. నగదుకు సంబంధించి 
ఎల్ంటి ఆధార్లు లేకపోవడంతో స్వాధీనం చేసుకునా్నరు. ఇద్దరు 
వ్యకుతిలను అదుపులోకి తీసుకునా్నరు. డబుబును ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి 
తీసుకెళ్తునా్నరో ఆర్ తీశారు.
వక్కల వా్యపార్కి చెందిన నగదుగా గుర్తింపు: కర్్ణటక దావణగిరె 
ప్రాంతానికి చెందిన కారులో తరలిసుతిన్న రూ.1.05 కోట్లు నగదును 
పట్టీకున్నట్లు పోల్సులు తెలిపారు. ఈ డబుబు శివమొగ్గకు చెందిన వక్కల 
వా్యపార్ నాగేంద్రకు చెందినదిగా గుర్తించారు. ర్ష్టంలోని పలు ప్రాంతాలోలు 
ర్వాలి్సన బకాయిలను వసూళ్లు చేసుకుని నెల్లురులో గ్రానైట్ కోసం 
అడావాన్్స ఇచే్చందుకు వెళ్తినట్లు పోల్సుల విచారణలో త్లింది. నగదుని 
తిరుపతి ఆదాయపు పను్న అధికారులకు అప్పగించారు పోల్సులు.

క్రులో కోటి రూపాయలు
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మజ్్లస్  శకితీ ఎంత?
బీజేపీ నేతల్లుగే ఎంఐఎం నాయకుల్ టీఆర్ ఎస్  ప్రభుతావాని్న 
పడగొడతామంట్నా్నరని, వార్ శకితి ఎంత అని మంత్రి తలస్ని 
శ్రీనివా్ సయ్దవ్  ప్రశి్నంచారు. ఎవరు పడిత్ వాళ్లు మాటేలుడందుకు తాము 
అంత అలకగా దొర్కామా అనా్నరు. ఎంఐఎం నేతలు దేశమంతా తిర్గి 

పోటీ చేసూతి ఎవర్కి ల్భం చేసుతినా్నరో తెలియదా అని అనా్నరు. బుధవారం తెలంగాణ భవన్ లో మీడియ్తో 
ఆయన మాట్లుడారు. తరచుగా టీఆర్ ఎస్  ప్రభుతవా పనితీరును మెచు్చకునే కేంద్ర మంత్రులు.. ఎని్నకలు ర్గానే 
విమర్శలు చేసుతినా్నరనా్నరు. హైదర్బాద్ లో అస్ంఘిక శకుతిలు చెలరేగుతున్నటలుయిత్ కేంద్రం ఏం చేసుతిన్నదని 
ప్రశి్నంచారు. బీజేపీ నేతలు మదం పటిటీ కేసీఆర్  కుట్ంబంపై విమర్శలు చేసుతినా్నరని మండిపడాడారు. కాంగ్రెస్  
మేనిఫెసటీలో అస్ధ్యమైన హామీలిచా్చరని, రూ. 50 వేల చొపు్పన వరద స్యం ఇస్తిమంట్నా్నరని, ఆ పార్టీని 
చూసేతి జాలేసతిందని ఆయన అనా్నరు. ఎమె్మలే్య దానం నాగేందర్  మాట్లుడుతూ.. టీఆర్ ఎ్ సను దేశద్రోహుల పార్టీ 
అని బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపుర్ అరవింద్  అంట్నా్నరని, తన తండ్రి డి. శ్రీనివాస్  టీఆర్ ఎస్  నుంచే ర్జ్యసభకు ఎని్నకన 
విషయం తెలియదా అని ప్రశి్నంచారు.

వ్యవస్యేత ఆసుతిల నమోదు ప్రక్రియ ను డిసంబర్  మ్డో త్దీ వరకూ చేయ ర్దని 
హైకోరుటీ మధ్యంతర ఉతతిరువాలను జార్ చేసంది. గతంలో తామిచి్చన ఉతతిరువాలి్న 
కొనస్గిసుతిన్నట్టీ ప్రకటించింది. సేటీ ఉతతిరువాలను ఎత్తియ్లని ర్ష్ట ప్రభుతవాం తరఫు 
అడవాకేట్  జనరల్  బిఎస్  ప్రస్ద్  చేసన అభ్యరథానను హైకోరుటీ తోసపుచి్చంది. జీవోగానీ, 
చటటీ సవరణగానీ చేయకుండా ప్రకటన చేస ఆధార్  నెంబర్ , కులం, ఫోన్  నెంబర్  
వంటి వివర్లను ఎల్ నమోదు చేస్తిరని ప్రభుతావాని్న ప్రశి్నంచింది. ఆధార్  వంటి 
కీలకసమాచారమే గతంలో హా్యకరులు ల్క్  చేశారనీ, వైట్  హౌస్  నుంచి బకింగమ్  
పా్యలెస్ లోని వివర్లు కూడా హా్యక్  అయ్్య యనీ, రేపు ధరణిలో నమోదైన వివర్లు 
హా్యక్  అవవావని భరోస్ ఎవర్స్తిరని ధర్్మసనం ప్రభుతావాని్న ప్రశి్నంచింది.

డిసెంబర్ 3 వరకు వ్యవసాయేతర ఆస్తీలు నమోదు చేయొదుదు

హైదర్బాద్  : అధికార టీఆర్ ఎస్  పార్టీకి భార్ ఎదురు 
దబబు తగిలింది. శాసనమండలి మాజీ ఛైర్మన్, టీఆర్ఎస్ 
సీనియర్ నేత స్వామి గౌడ్ బుధవారం భారతీయ 
జనతాపార్టీలో చేర్రు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లులోని బీజేపీ 
కేంద్ర కార్్యలయ్నికి చేరుకున్న స్వామి గౌడ్ .. బీజేపీ 
జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడాడా సమక్ంలో బీజేపీలో 
చేర్రు. పార్టీ కండువా కప్్ప స్వామి గౌడ్ ను జేపీ నడాడా 
పార్టీలోకి ఆహావానించారు. స్వామి గౌడ్ వెంట ఎంపీ సీఎం 

రమేష్, ఎమె్మల్్స ర్మచంద్రర్వు ఉనా్నరు. ఇక తవారలో జరగనున్న జీహెచ్ ఎంసీ ఎని్నకల నేపథ్యంలో 
పార్టీలోని కీలక నేత కమలం గూటికి చేరడంతో టీఆర్ ఎస్ కు గటిటీ ష్క్  తగిలినటె్టీంది. 
కాగా జీహెచ్ ఎంసీ ఎని్నకలు సమీప్సుతిన్న తరుణంలో తెలంగాణ ర్జకీయ్లోలు మారు్పలు శరవేగంగా 
మార్పోతునా్నయి. ఈస్ర్ ఎల్గైనా బలి్దయ్పై కాష్య జెండా ఎగురవేయ్లని బీజేపీ భావిసతింది. 
అందుకనుగుణంగా తమ వ్్యహాలకు కూడా పదునుపెటిటీంది. ప్రచారంపై దృష్టీ పెడుతూ మరోవైపు 
ప్రధాన పార్టీలైన టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ లోని అసంతృప్తి నేతలకు గాలం వేసతింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే 
ఇప్పటికే పలువురు టీఆర్ ఎస్ , కాంగ్రెస్  నేతలను పార్టీలోకి చేరు్చకొని టికెట్  ఇవవాగా తాజాగా 
స్వామిగౌడ్ ను తమ గూటికి చేరు్చకుంది.
వందస్రులు అపాయింట్ మెంట్  అడిగా: స్వామి గౌడ్ 
బీజేపీలో చేరడం అంటే తన తలిలు గార్ ఇంటికి వచి్చనట్లు భావిసుతిన్నట్టీ స్వామి గౌడ్  అనా్నరు. బీజేపీలో 
చేర్న తర్వాత ఆయన విలేకరులతో మాట్లుడుతూ.. ‘తెలంగాణ జెండా పటటీని వార్కి కేసీఆర్ ప్రాధాన్యం 
ఇచా్చరు. మమ్మలి్న ఎండలో నిలబెట్టీరు. తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు గౌరవం దొరుకుతుందనే 
ఉదే్దశంతో బీజేపీలో చేర్ను. వందస్రులు కేసీఆర్  అపాయింట్ మెంట్  కోర్ను. రెండళలులో నాకు ఒక్కస్ర్ 
కూడా అపాయింట్ మెంట్ ఇవవాలేదు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఆతా్మభిమానం కాపాడుకునేందుకే 
బీజేపీలోకి వచా్చను. టీర్ ఆర్ ఎస్ లో చాల్మంది అవమానాలకు గురవుతునా్నరు. తెలంగాణలో బీజేపీ 
మర్ంత బలపడుతుంది. హైదర్బాద్ మేయర్ సీట్ బీజేపీ గెలుసుతింద’ని అనా్నరు.

టీఆర్ ఎస్ కు షాక్ .. కమలం గూటికి సా్వమిగౌడ్  గ్రేటర్  ఎనినికల వాయిదాకు సీఎం యతనిం
హైదర్బాద్ : శాంతిభద్రతల సమస్య పరుతో గ్రేటర్  ఎని్నకలను 
వాయిదా వేసేందుకు సీఎం కేసీఆర్ ప్రయతి్నసుతినా్నరని భాజపా 
ర్ష్ట అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్  ఆరోప్ంచారు. ఎంఐఎంతో 
కుమ్మకె్్క ఈ విధంగా చేసుతినా్నరని విమర్్శంచారు. కుతుబుల్లుపూర్ లో 
నిరవాహించిన జీహెచ్ ఎంసీ ఎని్నకల ప్రచార సభలో ఆయన 
మాట్లుడారు. 12 శాతం మైనార్టీ ఓటరులు ఉన్న బిహార్ లో మజిలుస్  
తరఫున ఐదుగురు ఎమె్మలే్యలు గెలిచారని.. 80 శాతం హిందువులు 

ఉన్న హైదర్బాద్ లో ఎంతమంది భాజపా అభ్యరుథాలు విజయం స్ధించాలని ప్రశి్నంచారు. గ్రేటర్  ఎని్నకలోలు 
తెర్స, కాంగ్రెస్ , తెదేపాలకు ఇప్పటివరకు అవకాశమిచా్చరని.. భాజపాకు ఒక్క అవకాశమివావాలని 
ప్రజలకు సంజయ్  విజ్ఞప్తి చేశారు. వరద బాధితులకు పంప్ణీ చేసుతిన్న నగదు స్య్ని్న తాను ఆప్నట్లు 
తెర్స నేతలు దుష్పరీచారం చేసుతినా్నరని.. తన సంతకాని్న ఫోరజిర్ చేశారని ఆరోప్ంచారు. ఈ అంశంపై 
భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవార్ వద్ద ప్రమాణం చేయ్లని తాను సవాల్  విసర్త్ సీఎం కేసీఆర్  ర్లేదనా్నరు. గ్రేటర్  
ఎని్నకలోలు భాజపా గెలిసేతి భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం వద్ద విజయోత్సవ సభ నిరవాహించుకుందామని కార్యకరతిలను 
ఉదే్దశించి బండి సంజయ్  చెపా్పరు.
 

మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసంహార్వు, తెదేపా వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ సీఎం ఎనీటీఆర్ పై మజిలుస్  శాసనసభాపక్ 
నేత, ఎమె్మలే్య అకబురుదీ్దన్  ఒవైసీ చేసన వా్యఖ్యలపై బండి సంజయ్  టివాటర్  వేదికగా స్పందించారు. ‘’ఎనీటీఆర్ 
కాష్య వస్్రాలు ధర్ంచి పాలన చేసండని ఎనీటీఆర్ ఘాట్ కూలు్చతావా ? పీవీ అయోధ్య విషయంలో 
సూఫేర్తిదాయక పాత్ పోష్ంచారని పీవీ ఘాట్ కూలు్చతావా ? రేపు ఉదయం ఎనీటీఆర్, పీవీ ఘాటలుకు వెళిలు 
ఆ మహనీయులకు నివాళ్లు ఆర్్పస్తిను. ఈ మహానాయకుల ఘాటలుకు రక్ణగా నేను ఉంట్ అని రేపు 
ఘాటలు వద్ద ప్రమాణం చేస్తి’’ అని టీవాట్  చేశారు.

గ్రేటర్ ఎని్నకలోలు మాటల తూట్లు 
పలుతునా్నయి. రెచ్చగొటేటీ ప్రసంగాలు, 
వివాదాస్పద వా్యఖ్యలతో.. హైదర్బాద్ లో 
వాతావరణం వేడెకి్కంది. పాతబసీతిపై సర్జికల్ 
స్్రాక్ చేస్తిమన్న బండి సంజయ్ వా్యఖ్యలను 
మరవకముందే.. తాజాగా ఎంఐఎం నేత 
అకబురుదీ్దన్ సంచలన వా్యఖ్యలు చేశారు. 
అక్రమ కటటీడాల పరుతో పదలను ఇబబుందులు 
పడుతున్న టీఆర్ఎస్  ప్రభుతావానికి దుము్మంటే... 

హుసే్సన్ స్గర్ కటటీపై ఉన్న పీవీ నరసంహార్వు, ఎనీటీఆర్ సమాధులను కూడా కూలే్చయ్లని 
బాంబు పల్్చరు. ఇపు్పడీ వా్యఖ్యలపై తెలంగాణలో రచ్చ జరుగుతోంది. అకబురుదీ్దన్ ఓవైసీ 
వా్యఖ్యలను మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్రంగా తపు్పబట్టీరు. మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసంహార్వు, మాజీ 
సీఎం ఎనీటీఆర్ పై ఎంఐఎం నేత అకబురుదీ్దన్ చేసన వా్యఖ్యలు అనుచితమని మంత్రి కేటీఆర్ 
అనా్నరు. అకబురుదీ్దన్ వా్యఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిసుతినా్నమని స్పషటీం చేశారు. పీవీ, ఎనీటీఆర్ 
తెలుగు ప్రజల గౌరవాని్న నిలబెటిటీన మహనీయులని ఆయన కొనియ్డారు. ఒకరు ప్రధానిగా, 
మరకరు సీఎంగా సుదీర్కాలం ప్రజాసేవలో ఉనా్నరని.. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇల్ంటి 
వా్యఖ్యలకు చోట్ లేదని కేటీఆర్  అనా్నరు.

ఎన్్ఆర్, పీవీ సమాధులపై రచ్చ.. అక్బరుద్దున్ కు కేటీఆర్ కంటర్
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ఫుట్ బ్ల్  దిగ్గజం మారడోన్ కన్నిమూత
ఇంటరె్నట్  డెస్్క : అరెజింటీనా ఫుట్ బాల్  దిగ్గజం 
డిగ్ మారడోనా (60) కను్నమ్శారు. 
గుండెపోట్తో తుదిశావాస విడిచారు. మెదడులో 
రకతిం గడడాకటటీడంతో ఇటీవలే ఆయన శస్త్రచికిత్స 
చేయించుకునా్నరు. 1960 అకోటీబర్  30న 
అరెజింటీనాలో జని్మంచిన మారడోనా.. 1986లో 
అరెజింటీనాకు ఫిఫ్ వరల్డా  కప్  అందించారు. 
మెరుపు గ్ల్్స  కొడుతూ ఫుట్ బాల్  ఆటలో ‘ది 
గ్లెడాన్  బాయ్ ‘గా పరు తెచు్చకునా్నరు. ప్రసుతితం 
అరెజింటీనా ఫుట్ బాల్  జట్టీకు మేనేజర్ గా 

ఉనా్నరు. ఆల్ టైమ్  గ్రేట్  ఫుట్ బాల్  ఆటగాడిగా ఆయన ప్రపంచస్థాయి కీర్తి గడించారు.
నాలుగు స్రులు ఫుట్ బాల్  ప్రపంచకప్ లో పాలొ్గన్న డిగ్.. 1990 ప్రపంచ కప్ లో అరెజింటీనా 
జట్టీను ఫైనల్ కు తీసుకెళ్లురు. ఆయన బొకా జూనియర్్స, నాపోలి, బార్్సలోనా కలుబ్ జటలు తరఫున 
పలు మా్యచ్ లు ఆడారు. 1991లో మాదకద్రవా్యలకు అలవాట్పడడా ఆయన 15నెలల పాట్ 
ఆట నుంచి నిషేధానికి గురయ్్యరు. అల్.. అమెర్కాలో జర్గిన ప్రపంచకప్  టోర్్నకి కూడా 
దూరమయ్్యరు. 1997లో ఫుట్ బాల్ కు వీడో్కలు పలికారు. 2004లో శావాసకోశ, హృద్రోగ 
సమస్యల బార్నపడాడారు. 2008లో అరెజింటీనా జాతీయ జట్టీకు ప్రధాన కోచ్ గా వ్యవహర్ంచారు. 
యూఏఈ, మెకి్సకో జాతీయ జటలుకు మేనేజర్ గాన్ పనిచేశారు.

డీగ్.. నీ ట్లెంట్ సూపర్ .. వీడియో
చూసేందుకు ఆయనేమీ ఆజానుబాహుడు కాదు. భార్గా శార్రక ధారుడ్యం కలిగినవాడ్ కాదు. 
అయిత్నేమీ ప్రపంచమంతా తన గుర్ంచి మాట్లుడుకునేల్ చేశాడు తన ఫుట్ బాల్  ఆటతో. 
ఆయనే అరెజింటీనాకు చెందిన డీగ్ అర్్మండో మారడోనా. ప్రతి ఫుట్ బాల్  అభిమానికి డీగ్ 
పరు తెలియకుండా ఉండదు. అప్పటోలు మారడోనా మైదానంలోకి దిగాడంటే ఒకటే కేర్ంతలు.. 
ప్రత్యరుథాలకు అందకుండా గ్ల్  కొటటీడంలో ఎంతో నైపుణ్యం కలిగిన దిగ్గజ ఆటగాడు. అకోటీబర్  
30న 60వ వసంతంలోకి అడుగు పెటిటీన ఆయన అంతలోనే అసతిమయం కావడం య్వత్  
ప్రపంచ క్రీడాభిమానులను విస్మయ్నికి గుర్చేసతింది. ఇటీవల ఆయన 60వ పుటిటీన రోజు 
సందర్ంగా వైరల్  అయిన వీడియో ఇది. 1989వ సంవత్సరంలో మారడోనా ప్రాకీటీస్  చేసుతిన్న 
సమయంలో తీసన ఈ వీడియో నెటిటీంటోలు వైరలైంది. బంతిని ఎంతో నేరు్పగా ఒడిస పడుతున్న 
వైనం నెటిజనలును విపర్తంగా ఆకట్టీకుంది.

అలా ప్రవరతీస్తీ సహంచేది లేదు: ఆసీస్  కోచ్ 
సడీ్న: సలుడిజింగ్  పర్ట హదు్దలు దాటి 
ప్రవర్తిసేతి సహించే ప్రసకేతి లేదని ఆసే్రాలియ్ 
హెడ్  కోచ్  జసటీన్  ల్ంగర్  తమ ఆటగాళలుకు 
స్పషటీం చేశాడు. మా్యచ్  మధ్యలో సరదా 
సంభాషణలకు చోట్ ఉంట్ందని, 
పోటీతతవాంతో ముందుకు స్గాలే తప్ప 
అసభ్యకర వా్యఖ్యలు చేసేతి తీవ్ర పర్ణామాలు 
ఎదురో్కవాలి్స ఉంట్ందనా్నడు. కాగా 
ఆసే్రాలియ్ జట్టీ అంటేనే సలుడిజింగ్ కు 
పెటిటీంది పరన్న సంగతి తెలిసందే. ప్రత్యర్థా 

జట్టీ ఆటగాళలు దృష్టీ మరలే్చందుకు మాటల యుదా్నికి దిగుతూ వార్ని మానసకంగా దబబుకొటటీడం 
ఆసీస్  క్రికెటరలుకు వెన్నతో పెటిటీన విద్య. ఇల్ంటి కవివాంపు చర్యలకు పాల్పడటం దావార్ గతంలో 
వారు అనేక విజయ్లు తమ ఖ్తాలో వేసుకునా్నరు. అయిత్ గత కొని్న రోజులుగా పర్సథాతిలో 
మారు్ప కనిప్సతింది. ముఖ్యంగా దక్షిణాఫ్రికాలో బాల్  ట్ంపర్ంగ్  వివాదం తర్వాత ఆసీస్  ఆటగాళ్లు 
కాసతి దూకుడు తగి్గంచారు.కాగా ప్రసుతితం టీమిండియ్ సుదీర్ ఆసీస్  పర్యటన నేపథ్యంలో జసటీన్  
ల్ంగర్  ఈ విషయం గుర్ంచి విలేకరులతో మాట్లుడుతూ.. ‘‘గత రెండళ్లుగా ఎల్ంటి మారు్పలు 
చోట్చేసుకునా్నయో మీరు గమనించవచు్చ. మైదానం లోపల, వెలుపల మా ఆటగాళలు ప్రవరతిన ఎల్ 
ఉందో చూసుతినే ఉనా్నం. ఇక ఇపు్పడు కూడా సరదా సంభాషణలకు, పర్హాస్లకు చోట్ ఉంట్ందేమో 
గానీ, అసభ్య దూషణలకు దిగిత్ ఊరుకునే ప్రసకేతి లేదు’’ అని చెపు్పకొచా్చడు. ఇక 2018-19 నాటి 
భారత పర్యటనలో ఆసీస్  టెసుటీ కెపెటీన్  టిమ్  పెన్ - టీమిండియ్ స్రథి కోహిలు మధ్య జర్గిన వాగు్యద్ం 
గుర్ంచి ప్రస్తివిసూతి.. ‘‘కోహిలు వ్యవహారశైలిని మేమెంతగానో ప్రేమిస్తిం. 

అందులో హాస్య చతురత్ తప్ప, అంతగా తపు్పబట్టీలి్సన విషయమేదీ లేదు. నిజానికి ఆసీస్ - ఇండియ్ 
సర్స్  అంటే ప్రేక్కులకు మంచి వినోదం లభిసుతింది. ముఖ్యంగా కరోనా సమయంలో మజాను 
పంచుతుంది. ఆర్థాకంగా కూడా టీమిండియ్ టూర్  ఇపు్పడు క్రికెట్  ఆసే్రాలియ్కు ఎంతగానో అవసరం’’ 
అని పర్కనా్నడు. ఇక యువ ఆటగాడు విల్  పుకోవ్ సీ్కను జట్టీలోకి తీసుకునే అంశం గుర్ంచి ల్ంగర్  
మాట్లుడుతూ.. ‘‘అమోఘమైన ప్రతిభ అతడి సొంతం. అవకాశం వచి్చనపు్పడు కచి్చతంగా అతడు 
టెసుటీ తుదిజట్టీలోకి వస్తిడు. అది ఈ సర్స్ లోనైనా లేదా వచే్చ సర్స్ లోనైనా కావొచు్చ’’ అని అతడి 
అరంగేట్రంపై సంకేతాలు ఇచా్చడు. కాగా మ్డు వనేడాలు, మ్డు టీ20లు, నాలుగు టెసుటీ మా్యచ్ ల 
సర్స్  కోసం టీమిండియ్ ఇప్పటికే ఆసే్రాలియ్ చేరుకున్న సంగతి తెలిసందే.

న్్యఢిల్లు: టీమిండియ్ క్రికెటర్  మయ్ంక్  అగర్వాల్ పై 
క్రికెట్  దిగ్గజం సచిన్  టెండ్ల్కర్  ప్రశంసలు 
కుర్ప్ంచాడు. టీమిండియ్ ఆసీస్  టూర్  నేపథ్యంలో 
టెసుటీలోలు ఓపెనర్  స్థానానికి అతడ సరైన ఆపషాన్  అని 
పర్కనా్నడు. ఐపీఎల్ -2020లో మెరుగైన ప్రదర్శన 
కనబర్చిన మయ్ంక్  అగర్వాల్  టీమిండియ్ 
ఆసే్రాలియ్ పర్యటనకు ఎంప్కన విషయం తెలిసందే. 
తొలిస్ర్గా మ్డు ఫ్ర్్మటలులోన్(వనేడా, టీ20, 
టెసుటీ) జట్టీ సభు్యడిగా చోట్ సంపాదించుకున్న 

మయ్ంక్  తనను తాను నిరూప్ంచుకోవాలని ఉవివాళ్లురుతునా్నడు. అయిత్ పర్మిత ఓవరలు క్రికెట్ లో 
ఓపెనర్ గా మైదానంలోకి అడుగుపెట్టీలంటే కేఎల్  ర్హుల్ , శుభ్ మన్  గిల్ ల రూపంలో అతడికి గటిటీ పోటీ 
ఎదురుకానుంది. 
కానీ టెసుటీలోలు మాత్ం ఈ పర్సథాతి ఉండదని సచిన్  అభిప్రాయపడాడాడు. టీమిండియ్ ఆసీస్  టూర్ , 
మయ్ంక్  ఆటతీరు గుర్ంచి సచిన్  మాట్లుడుతూ.. ‘‘   మయ్ంక్  స్కరు(రన్్స ) ఎంతో మెరుగా్గ ఉంది. 
కాబటిటీ కచి్చతంగా ఒక మంచి ఓపెనర్  అవుతాడు. ఒకవేళ రోహిత్  ఫిట్ నెస్  స్ధించి, జట్టీతో చేర్త్ 
మయ్ంక్  తనకు మంచి జోడీ అవుతాడు. పృథ్వా ష్, కేఎల్  ర్హుల్ ల విషయంలో మేనేజ్ మెంట్  ఎల్ంటి 
నిర్ణయం తీసుకుంట్ందో చెప్పలేం. నాకు తెలిస ఫ్ంలో ఉన్నవాళలును పక్కనపెటేటీ అవకాశం ఉండదు’’ అని 
పర్కనా్నడు. కాగా ఐపీఎల్ లో కింగ్్స  ఎలెవన్  పంజాబ్  తరఫున 11 మా్యచ్ లు ఆడిన మయ్ంక్  అగర్వాల్  
424(స్్రాక్  రేట్ 156.45) పరుగులు చేశాడు.

ఓపెనర్ గా అతడే సరైన ఆప్షన్ : సచిన్ 
అతడికే తుది జట్్లో అవక్శం: దాదా

ఇంటరె్నట్ డెస్్క: భారత్ లో ర్షభ్  పంత్, 
వృది్మాన్  స్హా అతు్యతతిమ వికెట్  కీపరలుని 
బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు సౌరవ్  గంగూల్ కొనియ్డాడు. 
అయిత్ తుదిజట్టీలో ఒక్క వికెట్ కీపర్ కు మాత్మే 
స్థానం దకు్కతుందని, ఫ్మ్ లో ఉన్న ఆటగాడికే 
ఆ అవకాశం లభిసుతిందని అనా్నడు. ‘’భారత్ లో 
పంత్, స్హా అదు్తమైన వికెట్  కీపరులు. పంత్ 
గుర్ంచి ఆందోళన పడాలి్సన అవసరం లేదు. 
మునపటిల్ విధవాంసకర బా్యటింగ్ చేస్తిడు. 

అతడో కుర్రాడు, మద్దతు అవసరం. అతడికి అపారమైన ప్రతిభ ఉంది. కాగా, తుదిజట్టీలో ఫ్మ్ లో 
ఉన్న ఒక్కర్కే మాత్మే చోట్ దకు్కతుంది’’ అని దాదా తెలిపాడు.

ఆసే్రాలియ్ పర్యటనలో వనేడా సర్స్ కు కేఎల్ ర్హుల్, సంజు శాంసన్  ఎంప్కవవాగా.. టెసుటీ సర్స్ కు 
వృది్మాన్  స్హా, ర్షభ్  పంత్ వికెట్ కీపరులుగా స్థానం దకి్కంచుకునా్నరు. కాగా, ఇటీవల జర్గిన 
ఐపీఎల్ లో కేఎల్ ర్హుల్ అదు్త ప్రదర్శన చేయగా, ఆలస్యంగా హైదర్బాద్ తుదిజట్టీలోకి వచి్చన 
స్హా చక్కని ఇని్నంగ్్స లు ఆడాడు. సంజు శాంసన్  మెరుపు ఇని్నంగ్్స లతో ఫర్వాలేదనిప్ంచగా, పంత్ 
టోర్్నలో సతాతిచాటలేకపోయ్డు. కానీ ముంబయితో జర్గిన ఫైనలోలు ఒతితిడిలో పంత్  గొప్పగా ఆడాడు.
38 బంతులోలు 56 పరుగులు స్ధించాడు. అయిత్ ఆసీస్  ప్చ్ లపై ఎడమచేతి వాటం బా్యట్్స మన్  
ప్రభావం చూప్స్తిడని భావిసేతి స్హాకు బదులుగా పంత్  తుదిజట్టీలోకి వచే్చ అవకాశాలు ఎకు్కవగా 
ఉంట్యి. నవంబర్  27 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఆసే్రాలియ్ పర్యటనలో భారత్ మ్డు వనేడాలు, 
మ్డు టీ20లు, నాలుగు టెసుటీలు ఆడనుంది. సడీ్న వేదికగా తొలి వనేడా శుక్రవారం జరగనుంది.
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