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రైతు పోరాటాన్ని ఆపే శక్తి ప్రపంచంలోన్ ఏ ప్రభుత్వాన్కీ లేదు: రాహుల్
న్యూఢిల్లీ: న్తన వయూవసాయ చట్టాలకు వయూతిరేకంగా రైతులు దేశవ్యూప్త ఆందోళన చేపట్టాన నేపథయూంలో ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీని ఉదేదేశంచి కంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర సాథాయిలో ధ్వజమెత్్తరు. రైతులు చేస్్తన్న పోరాట్ని్న 
‘’నిజమైన పోరాటం’’గా అభివర్ణంచిన ఆయన.. ప్రపంచంలోని ఏ ప్రభుత్వమూ దీని్న ఆపజాలదని పేర్కొన్్నరు. 
‘’ఛలో ఢిల్లీ’’ మార్చ్ లో భాగంగా వేలాది మంది రైతులు ఇవ్ళ పెదదే ఎతు్తన నిన్దాలు చేస్్త దేశరాజధాని ఢిల్లీలో 
ప్రవేశంచేందుకు ప్రయతి్నంచారు. ఈ క్రమంలో పలు మారాగాలోలీ వ్రని అడ్డుకున్న పోల్స్లు లాఠీ చారజిలతో 
పాటు బాష్పవ్యు గోళాలు ప్రయోగంచారు. ఈ నేపథయూంలోనే కంగ్రెస్ మాజీ చీఫ్ కంద్ర ప్రభుత్వంపై ట్్వటర్ 
వేదికగా తీవ్ర ఆగ్రహం వయూక్తం చేశారు. ‘’నిజమైన పోరాటం చేస్్తన్న రైతులను ప్రపంచంలోని ఏ ప్రభుత్వమూ 
అడ్డుకోజాలదు. రైతుల డిమాండలీను మోదీ ప్రభుత్వం ఆమోదించి, ఆ చట్టాలను వెనక్కొ తీస్కోవ్ల్సందే. ఇది 
ఆరంభం మాత్రమే...’’ అని రాహుల్ ట్్వట్ చేశారు. తన ట్్వట్ కు ‘’ఐయామ్  విత్ ఫార్మర్్స’’ అన్న ట్యూగ్ ను 
జోడించారు. కగా ఇవ్ళ సాయంత్రం ఎటటాకలకు ఢిల్లీలో శాంతియుతంగా ఆందోళన చేపటటాందుకు రైతులను 
అనుమతిస్్తన్నటుటా పోల్స్లు ప్రకట్ంచారు. దాదాపు 30 సంఘాలకు చందిన పంజాబ్ రైతులు న్తన చట్టాలకు 
వయూతిరేకంగా... లర్లీ, శంభూ, పట్యాలా-పెహోవ్, పట్రాన్-కనౌరీ, మూన్క్-తోహాన్, రాట్యా-పాతేబాద్, 
తలా్వండి-సిరా్స సహా పలు మారాగాలోలీ ఢిల్లీ వరకు మార్చ్ నిర్వహిసా్తమని ప్రకట్ంచిన విషయం తెలసిందే. న్తన 
వయూవసాయ చట్టాలను రదుదే చేయడంతో పాటు కనీస మదదేతు ధరకు హామీ ఇవ్్వలంటూ రైతులు ప్రధానంగా 
డిమాండ్ చేస్్తన్్నరు.

భారత్ -బంగ్లా మధ్య వ్్యక్సిన్  డీల్ న్వర్ తుఫాన్: మృతుల కుటంబాలకు కంద్ం రూ.2 లక్షల పరిహారం

న్యూఢిల్లీ: నివర్ తుఫాన్ కరణంగా ఆపు్తలను 
కోలో్పయిన కుటుంబాలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర 
మోదీ తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలయజేశారు. 
మృతుల కుటుంబాలకు ర్.2 లక్షల చొపు్పన 
పరహారం అందిసా్తమని హామీ ఇచాచ్రు. 
గాయపడిన వ్రక్ ర్.50 వేల చపు్పన ఆరథాక 
సాయం అందిసా్తమన్్నరు. మోదీ తమిళన్డ్ 
సీఎం పళనిసా్వమితో మాట్లీడిన అనంతరం 
ప్రధానమంత్రి కరాయూలయం (పీఎంవో) ఈ మేరకు 

వెలలీడించింది. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధి (పీఎంఎన్ఆర్ఎఫ్) నుంచి ఆరథాక 
సాయం అందించనున్నటుటా తెలపంది. సహాయక కరయూక్రమాల కోసం కంద్ర బృందాలను రాష్ట్రానిక్ 
పంపుతున్నటుటా వెలలీడించింది. నివర్ తుఫాన్ కరణంగా తమిళన్డ్లో ఇప్పట్ వరకు నలుగురు 
ప్రాణాలు కోలో్పయినటుటా ముఖయూమంత్రి పళనిసా్వమి వెలలీడించారు.
భారీ వరాషాల కరణంగా లోతటుటా ప్రాంత్లోలీ దాదాపు 2 వేలకు పైగా చటులీ నేలకూలాయనీ, పెదదే 
సంఖయూలో పశువులు మేకలు మృతుయూవ్త పడ్డుయని సీఎం తెలపారు. రాష్ట్ర వ్యూప్తంగా దాదాపు 2.3 లక్షల 
మందిని సహాయక శబిరాలకు తరలంచినటుటా ఆయన పేర్కొన్్నరు. ‘’తమిళన్డ్ సీఎం పళనిసా్వమితో 
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లీడ్రు. తుఫాన్ నేపథయూంలో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరసిథాతిపై వివరాలు అడిగ 
తెలుస్కున్్నరు. సహాయక కరయూక్రమాల కోసం కంద్ర బలగాలను తమిళన్డ్కు పంపుత్మని 
తెలపారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రధాని ప్రగాఢ సాన్భూతి తెలయజేశారు. గాయపడిన వ్రు 
త్వరగా కోలుకోవ్లని ప్రారథాంచారు..’’ అని పీఎంవో పేర్కొంది.

భారత్ , బంగాలీదేశ్ ల మధయూ వ్యూక్్సన్  డీల్  కుదిరంది. పొరుగు 
దేశానిక్ మూడ్ కోటలీ వ్యూక్్సన్  డోస్లు సరఫరా చేసందుకు 
భారత్  అంగీకరంచింది. ఈ మేరకు భారత్, బంగాలీదేశ్ , సీరం 
ఇన్ సిటాటూయూట్  ఆఫ్  ఇండియా, బెక్్సమోకొ ఫారా్మస్యూట్కల్్స 
మధయూ ఎంఓయూ కుదిరంది. సీరం ఇన్ సిటాటూయూట్ , బ్రిట్స్  
డ్రగ్  మేకర్  ఆసా్రాజెనెకతో కలసి అభివృదిధి చేస్్తన్న వ్యూక్్సన్  
మూడ్ కోటలీ డోస్లు కొనుగోలు చేసందుకు బంగాలీదేశ్ ఈ 
ఒప్పందం కుదురుచ్కుంది. గతంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 

మహమా్మర సమయంలో అని్న దేశాలు కలసికటుటాగా పొరాటం చేయలని పలుపునిచిచ్న సంగతి తెలసిందే. 
దానిలో భాగంగా ఆయన పొరుగు దేశాలకు సాయం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిసా్తమని తెలపారు. 
ఈ మేరకు భారత బంగాలీదేశ్ హైకమిషనర్ విక్రమ్ దోరైసా్వమి బంగాలీదేశ్ తో లోతైన సంబంధం 
ఏర్పరుచ్కోవడంలో కొత్త అధాయూయం ప్రారంభమయియూంది అంటూ ట్్వట్  చేశారు. బంగాలీదేశ్  హెల్్త  మినిసటార్  
జాహిద్  మాలెక్  మాట్లీడ్తూ.. ‘సీరం ఇన్ సిటాటూయూట్  అభివృదిధి చేస్్తన్న వ్యూక్్సన్  అని్న అనుమతులు పొందిన 
తరా్వత మొదట్ దశలో భాగంగా మూడ్ కోటలీ డోస్లు ఇచేచ్ందుకు అంగీకరంచింది. ఇందుకు సంబంధించి 
ఢాకలో ఒప్పందం కుదురుచ్కున్్నం’ అన్్నరు. ఇక ప్రస్్తతం భారత్ లో అభివృదిధి చేస్్తన్న ఐదు కరోన్ వైరస్  
వ్యూక్్సన్ లలో న్లుగు ఫేజ్  2/3లో ఉండగా.. ఒకట్ 1/2 దశలో ఉంది. బంగాలీదేశ్  కకుండ్ మయన్్మర్ , 
ఖత్ర్ , భూట్న్  సి్వటజిర్ లాండ్ , బహ్రెయిన్ , ఆసి్రాయా, దక్షిణ కొరయా దేశాలు మన వ్యూక్్సన్  అభివృదిధిలో భాగం 
పంచుకోవ్లని.. వినియోగంచాలని భావిస్్తన్్నయి.

చైన్లో పుట్టాన కరోన్ మహమా్మరతో ప్రపంచం మొత్తం 
కకవికలమవుతోంది. నితయూం లక్షలాది కొత్త కస్లు 
వెలుగుచూస్్తన్్నయి. మొదట్విడతలో విరుచుకుపడడు 
కరోన్ సెకండ్ వేవ్ లోన్ అంతేసాథాయిలో 
విరుచుకుపడ్తోంది. జర్మనీలో మహమా్మర 
కరోన్ వైరస్ ఉధృతి కొనసాగుతోంది. నితయూం 
నమోదవుతున్న కొత్త కస్లతో సతమతమవుతోంది. 
త్జాగా శుక్రవ్రం దేశవ్యూప్తంగా కరోన్ కస్లు 
మిలయన్ మార్కొ ను దాట్యి. దేశవ్యూప్తంగా ఇవ్ళ 
ఒకకొరోజే 22,806 కొత్త కస్లు నమోదైనటులీ రాబర్టా 
కొచ్ ఇని్సటిటూయూట్ పేర్కొంది. దీంతో ఇప్పట్వరకు 
కొవిడ్ బారనపడడు వ్ర సంఖయూ 10,06,394కు 
చేరంది. అలాగే శుక్రవ్రం ఒకరోజు 426 మంది 
కరోన్ బారనపడి ప్రాణాలొదిలారు. దీంతో మొత్తం 
మరణంచిన వ్రసంఖయూ 15,586కు చేరంది. కొని్న 
వ్రాల క్రితం వరకు వందల సంఖయూలో నమోదైన 

పాజిట్వ్ కస్లు కస్త అమాంతం పెరగపోయాయి. 
ఇపు్పడ్ వేల సంఖయూలోక్ చేరడం ఆందోళన కలగంచే 
విషయమని ఈ సందర్ంగా ఆరోగయూశాఖ అధికరులు 
పేర్కొన్్నరు.

ఇక దేశంలో కరోన్ ప్రభావం మొదలైనప్పట్ నుంచి 
ప్రధానంగా జన్భా అధికంగా ఉండే న్ర్్త రైన్-
వెస్టా ఫాలయా రాష్ట్రంలోనే న్లోగా వంతు పాజిట్వ్ 
కస్లు నమోదైనటులీ అధికరులు తెలపారు. ఆ తరా్వత 
బవేరయాలో 1,98,000 కస్లు, బెరలీన్ లో 62,000 
కస్లు నమోదయాయూయి. కగా, దేశవ్యూప్తంగా వైరస్ 
తీవ్రత కొనసాగుతున్నందున కొవిడ్ ఆంక్షలను 
జనవర ఆరంభం వరకు పొడిగస్్తన్నటులీ ఛాన్సలర్ 
ఏంజెలా మోర్కొల్ త్జాగా ప్రకట్ంచారు. క్రిస్మస్, 
న్తన సంవత్సర వేడ్కలకు కూడ్ ఆంక్షల 
విధిస్్తన్నటులీ ఆమె పేర్కొన్్నరు.

రండో విడత కరోనా వ్్యప్తితో జర్మనీ విలవిల.. 

భారత వ్త్వరణ శాఖ హెచ్చరిక.. మంచుకొస్తినని మరో మప్పు..
ఇప్పట్క నివర్ తుఫాన్ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
సహా, తమిళన్డ్, పుదుచేచ్ర రాష్ట్రాలు అతలాకుతలం 
అయాయూయి. ఆ ప్రభావం నుంచి కోలుకోక ముందే మరో 
ఉపద్రవం ముంచుకొస్్తందంటూ భారత వ్త్వరణ 
శాఖ హెచచ్రకలు జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో 
మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకశం ఉందంటూ 
ప్రకట్ంచింది. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడ్దల 
చేసింది. ఈ అల్పపీడనం కసా్త బలపడి తుఫాన్ గా 
మారే అవకశం ఉందని వ్త్వరణ శాఖ విడ్దల 
చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. అయితే, ఈ ప్రకటనతో 
బంగాళాఖాతం తీర రాష్ట్రాలు వణక్పోతున్్నయి. 

ఇప్పట్క నివర్ తుఫాన్ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా 
తమిళన్డ్, పుదుచేచ్ర రాష్ట్రాలోలీ పరసిథాతి దారుణంగా 
మారంది. భారీ వరాషాల కరణంగా ఈ రాష్ట్రాలోలీ 
తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంత్లోలీ జనజీవనం దాదాపుగా 
స్తంభించిపోయింది. తమిళన్డ్లో ముగుగారు ప్రాణాలు 
కోలో్పగా, ఏపీలోన్ పలువురు చనిపోయారు. 
తమిళన్డ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, పుదుచేచ్ర రాష్ట్రాలోలీ వెయియూక్ 
పైగా వృక్షాలు నేలమటటాం అయాయూయి. లక్షలాది ఎకరాలోలీ 
పంటలు పూర్తగా దెబ్బతిన్్నయి. ఇపు్పడ్ మరో తుఫాన్ 
అంట ఈ రాష్ట్రాల ప్రజలు హడలపోతున్్నరు.
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`మేజర్` లుక్ టెస్ట్!

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

బాల్వుడ్  ఫైర్ బ్ండ్ కంగన్ రనౌత్ కు ముంబై హై కోరుటాలో 
ఊరట లభించింది. ముంబైలోని కంగన ఆఫీస్ను బ్రిహన్  
ముంబై కర్్పరేషన్  (బీఎంసీ) అధికరులు ఇట్వల కూలచ్వేసిన 
సంగతి తెలసిందే. ఆ చరయూను హైకోరుటా తపు్పపట్టాంది. చటటా ప్రకరం 
నిర్మంచిన భవన్ని్న అక్రమంగా కూల్చ్యడంపై మండిపడింది. 
బాధితురాలక్ తగన నషటాపరహారం చలలీంచాలని ఆదేశంచింది. 
బాల్వుడ్ యువ నటుడ్ స్శాంత్ సింగ్ రాజ్ పుత్ మరణం 
వయూవహారంలో మహారాష్ట్ర సరాకొరుపై కంగన విమర్శలు చేసిన 
సంగతి తెలసిందే. అలాగే ముంబైని పాక్ ఆక్రమిత కశ్్మర్ తో 
పోలుస్్త వివ్దాస్పద వ్యూఖయూలు చేసింది. అనంతరం ముంబైలోని 

బాంద్రాలో ఉన్న కంగన కరాయూలయాని్న బీఎంసీ అధికరులు కూల్చ్శారు. కూలచ్వేతపై కంగన 
ముంబై హైకోరుటాను ఆశ్రయించింది. కస్ను విచారంచిన హైకోరుటా కంగన కరాయూలయాని్న 
కూలచ్వేయడం చటటా విరుదధిమేనని తేలచ్ంది. కూలచ్వేతపై సటా విధించింది.

కంగనకు భారీ ఊరట!
విక్రమ్  నట్స్్తన్న ల్టెస్టా  చిత్రం ‘కోబ్’. అజయ్  జాఞానముతు్త దర్శకత్వం వహిస్్తన్న ఈ 
సినిమాలో విక్రమ్  పలు గెటప్్స లో కనిపంచనున్్నరు. శ్రీనిధీ శెట్టా కథాన్యిక. ప్రముఖ 
క్రికెటర్  ఇరాఫాన్  పఠాన్  ఈ సినిమా దా్వరా నటుడిగా పరచయం అవుతున్్నరు. కోవిడ్  
వలలీ ఈ సినిమా చిత్రీకరణకు బ్రేక్  పడింది. అయితే డిసెంబర్  నుంచి చిత్రీకరణను మళ్లీ 
ప్రారంభిసా్తరట. స్మారు 25 రోజుల చిత్రీకరణ మిగల ఉందని తెలసింది. ‘కోబ్’ 
చిత్రాని్న చాలా వరకూ రష్టయూలో షూట్  చేశారు. మిగల ఉన్న కొంత భాగాని్న చనె్్నలో 
రషయూ సెట్్స ను వేసి షూట్  చేసా్తరన్నది త్జా సమాచారం. థ్రిలలీర్ గా తెరకెకుకొతున్న ఈ 
సినిమాకు ఏఆర్  ర్హమాన్  సంగీత దర్శకుడ్.

పీకు రీమేక్ లో త్రిష

వరుస విజయాలతో 
దూ స్ కు పో తు న ్న 
అడివి శేష్ హీరోగా 
నట్స్్తన్న త్జా చిత్రం 
`మేజర్ ̀. స్పర్ సాటార్ 
మహేష్ నిర్మస్్తన్న ఈ 
చిత్రానిక్ `గూఢచార` 
ఫేం శశక్రణ 
ట్కకొ దర్శకుడ్. 
శోభిత్ ధూళిపాళలీ 
హీ రో యి న్  గా 
నట్స్్తంది. ముంబై 
దాడ్లోలీ వీర మరణం 

పొందిన మేజర్ సందీప్ ఉని్నకృష్ణన్ జీవిత చరత్ర ఆధారంగా ఈ చిత్రం తెరకెకుకొతోంది.
మిలటరీ అధికరగా కనిపంచడ్నిక్ అడవి శేష్ తీవ్రంగా శ్రమించాడ్. కఠినమైన వరకొవుటులీ చేసి 
బరువు తగాగాడ్. త్జాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన `లుక్ టెస్టా` వీడియోను మహేష్ ట్్వటర్ దా్వరా 
విడ్దల చేశాడ్. ఈ సినిమా గురంచి ఈ వీడియోలో అడవి శేష్ వివరంచాడ్. కథ గురంచి చేసిన 
పరశోధన గురంచి తెలపాడ్. మేజర్  సందీప్  ఉని్న కృష్ణన్  స్టారీ ఈ చిత్రానిక్ స్ఫార్తనివ్వడమే కకుండ్ 
మారగానిరేదేశం కూడ్ చేసిందని పేర్కొన్్నడ్.

త్రిష తెలుగులో సినిమా 
చేసి చాలా కలమైంది. 
నవతరం కథాన్యికల 
జోరులో అవకశాల 
రేస్లో వెనకబడిపోయింది 
ఈ చనె్్న సొగసర. 
ప్రస్్తతం మహిళా 
ప్రధాన ఇతివృత్్తలపై 
ద ృ షి టా సా ర స్ ్త ం దా మె . 
త్జాగా’పకు” రీమేక్ కు 

త్రిష గ్రీన్ సిగ్నల్  ఇచిచ్నటులీ సమాచారం. అమిత్బ్ బచచ్న్ , దీపక పడ్కోన్ , 
ఇరాఫాన్ ఖాన్  ప్రధాన పాత్రలోలీ బాల్వుడ్ లో ర్పొందిన ‘పకు’ విమర్శకుల ప్రశంసలతో 
పాటు అవ్రుడుల్న దక్కొంచుకున్నది. భిన్న భావజాలాలు కలగన తండ్రీకూతుళ్లీ కలసి 
సాగంచిన రోడ్  ప్రయాణం నేపథయూంలో వినోదం, భావోదే్వగాల కలబోతగా తెరకెక్కొన 
ఈ చిత్రాని్న తెలుగు, తమిళ భాషలోలీ రీమేక్  చేసందుకు సన్్నహాలు జరుగుతున్్నయి. 
ఈ రీమేక్ లో దీపక పడ్కోన్  పాత్రలో త్రిష నట్ంచనున్నటులీ సమాచారం. దక్షిణాది 
నేట్విట్క్ అనుగుణంగా కథ, తన పాత్ర చిత్రణలో చేసిన మారు్పలు నచచ్డంతో 
త్రిష ఈ సినిమాను అంగీకరంచినటులీ తెలసింది. అమిత్బ్  పాత్రలోఅగ్ర నటుడ్ 
కనిపంచబోతున్నటులీ సమాచారం. త్వరలో ఈ చిత్రానిక్ సంబంధించిన అధికరక 
ప్రకటన వెలువడ్తుందని చబుతున్్నరు.

శనివారం, 28 నవంబర్ 2020

యంగ్ ర్బల్ సాటార్ ప్రభాస్, దర్శకధీరుడ్ 
రాజమౌళి కంబినేషన్ లో తెరకెక్కొన బాలీక్ బసటార్ 
చిత్రం `ఛత్రపతి`. దాదాపు పదిహేనేళలీ తరా్వత ఈ 
చిత్రం బాల్వుడ్ లోక్ రీమేక్ అవుతోంది. డబి్బంగ్ 
సినిమాల దా్వరా హిందీలో అభిమానులను 
సంపాదించుకున్న బెలలీంకొండ సాయి శ్రీనివ్స్ 
ఈ సినిమా దా్వరా బాల్వుడ్ అరంగేట్ం 
చేయబోతున్్నడ్.

`అలులీడ్ శ్ను` సినిమాతో సాయి శ్రీనివ్స్ ను 
ట్ల్వుడ్ కు పరచయం చేసిన దర్శకుడ్ 
వీవీ విన్యక్ `ఛత్రపతి` హిందీ రీమేక్ ను 

ర్పొందించనున్్నరు. ఈ ఇదదేరకీ ఇదే తొల హిందీ సినిమా కవడం విశేషం. పెన్ స్టాడియోస్ 
బాయూనర్ పై జయంతిలాల్ ఈ సినిమాను నిర్మస్్తన్్నరు. మాతృకకు కథ అందించిన రచయిత విజయంద్ర 
ప్రసాద్ హిందీ ప్రేక్షకుల అభిరుచిక్ అనుగుణంగా సెకెండ్ఫ్ లో కొని్న మారు్పలు చేస్్తన్్నరట.

`ఛత్రపతి` రీమేక్: వినాయక్-సాయి శ్రీన్వ్స్  బాలీవుడ్ ఎంట్రీ!
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న్వర్ తుపాను ప్రభావిత ప్ంత్లోలా సీఎం జగన్ ఏరియల్ సర్వా
గుంటూరు: నివర్ తుపాను ప్రభావిత 
ప్రాంత్లోలీ శనివ్రం ఏపీ సీఎం జగన్ 
మోహన్ ర్డిడు ఏరయల్ సరే్వ చేయనున్్నరు. 
అనంతరం తిరుపతిలో అధికరులతో జగన్ 
సమీక్ష నిర్వహించనున్్నరు.
నెల్లీరు, ప్రకశం జిలాలీలోలీ 28.9 సెం.
మీ వరషాపాతం నమోదైంది. 30 వేల 
హెకటారలీలో పంటలకు నషటాం వ్ట్లలీంది. 
నెల్లీరు జిలాలీలో వేలాది ఎకరాలోలీ వర నీట 
మునిగంది. 20 వేల హెకటారలీలో మినుము 

పంటకు నషటాం వ్ట్లలీంది. 115 పునరావ్స కంద్రాలు ఏరా్పటు, గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలచిపోయాయి. 
డిసెంబర్ 15 కలాలీ పంటనషటాంపై అంచన్ వేయనున్్నరు.

30 లక్షల ఇళలా పటాట్లు: ఏపీ కబినెట్  ఆమోదం

బోస్ ను ఇంటిక్ ప్లిప్ంచి అవమాన్సాతిరా?: కొలులా రవంద్
అమరావతి: వైసీసీ ఎంపీ పలలీ స్భాష్ చంద్రబోస్ ను దూషించినందుకు దా్వరంపూడి చంద్రశేఖర్ ర్డిడు 
క్షమాపణ చప్పకుండ్ ఇంట్క్ పలపంచుకుని అహంకరాని్న ప్రదర్శంచారని మాజీ మంత్రి, ట్డీపీ నేత 
కొలులీ రవీంద్ర వ్యూఖాయూనించారు. మీడియాతో కొలులీ మాట్లీడ్తూ ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డురు. ‘జగన్ 
బిన్మీగా చంద్రశేఖర్ ర్డిడు ఉన్్నరు కబటటా సీఎం కరాయూలయానిక్ పలపంచుకుని మరీ బెదిరంచబటటా 
స్భాష్ చంద్రబోస్.. దా్వరంపూడి ఇంట్క్ వెళాలీరు. వైసీపీలో ఉన్న బీసీల పరసిథాతి ఎలా ఉందో 
స్భాష్ చంద్రబోస్ ను చూస్త అరథామవుతుంది. వైసీపీలోని బీసీల గంతు నొకుకొతూ అడ్గడ్గున్ 
అవమాన్లకు గుర చేస్్త వంచిస్్తన్్నరు. కురీచ్ కూడ్ వేయకుండ్ మొన్న డిపూయూట్ సీఎం న్రాయణ 
సా్వమిని, ఇపు్పడ్ చంద్రబోస్ ను ఇంట్క్ పలపంచుకుని అవమానించారు. ముఖయూమంత్రి చేసిన 
సయోధయూ ఇదేన్? నీతి, నిజాయతీగా పనిచేస బలహీనవరాగాలంట ఈ ప్రభుత్్వనిక్ ఎందుకంత కక్ష.? 
బడ్గు బలహీన వరాగాలంట ఇంత చులకన్? రాష్ట్రంలో రాజార్డిడు రాజాయూంగాని్న అమలు చేస్్తన్్నరు. 
నవ్యూంధ్రను పాలంచేది నరులా? నరర్ప రాక్షస్లా?’ అంటూ కొలులీ రవీంద్ర ధ్వజమెత్్తరు.

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్  కబినెట్  భేట్ ముగసింది. ముఖయూమంత్రి వైఎస్  జగన్ మోహన్ ర్డిడు అధయూక్షతన జరగన 
రాష్ట్ర కబినెట్  సమావేశంలో పలు అంశాలపై చరచ్ జరగంది. డిసెంబర్ 25న 30 లక్షల ఇళలీ పట్టాల పంపణీతో 
పాటు 28లక్షల 30వేల ఇళలీ నిరా్మణానిక్ కబినెట్ ఆమోదం తెలపంది. వైఎసా్సర్  హౌసింగ్ కలనీల నిరా్మణం, 
డిసెంబర్ 8న 2.49లక్షల యూనిటలీ గర్రెల పంపణీ, అసెంబీలీలో ప్రవేశపెటటా ముసాయిదా బిలులీలు, కురుపాం 
జేఎన్ ట్యూ ఇంజినీరంగ్ కల్జీక్ 105 ఎకరాల భూ సకరణ, 2019 ఖరీఫ్  ఉచిత పంటల బీమా పథకనిక్ 
మంత్రి వరగాం ఆమోదం తెలపంది. ఏపీ ఫిషరీస్  యూనివర్శట్ బిలులీకు కబినెట్  ఆమోదం తెలపంది. వైఎస్ ఆర్  
శాశ్వత భూహకుకొ, యాజమానయూ సమగ్ర సరే్వకు కబినెట్  ఆమోదించింది. ర్.9,027 కోటలీతో భూముల సమగ్ర 
సరే్వకు కబినెట్  ఆమోదం తెలపంది.
కబినెట్  భేట్ అనంతరం వయూవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు మీడియాతో మాట్లీడ్తూ నివర్  
తుపానుపై కబినెట్ లో చరచ్ంచామని తెలపారు. ‘‘30 వేల హెకటారలీలో వయూవసాయ పంటలు దెబ్బతిన్్నయి. 
1300 హెకటారలీలో ఉదాయూనవన పంటలు దెబ్బతిన్్నయి’’ డిసెంబర్  30 కలాలీ పంట నషటాపరహారాని్న అందించాలని 
సీఎం ఆదేశంచారు. స్మారు 10వేల మందిక్పైగా సహాయక శబిరాలకు తరలంచాం. శబిరాలోలీ ఉన్నవ్రక్ 
ర్.500 ఇవ్్వలని సీఎం ఆదేశంచారని’’  మంత్రి కన్నబాబు వెలలీడించారు. ఉదోయూగులు, పంఛన్ దారుల డీఏ 
బకయిల్న చలలీంచాలని నిర్ణయించామని, 3.144 శాతం డీఏ పెంపునకు కబినెట్  ఆమోదం తెలపందన్్నరు. 
ఉదోయూగులు, పెనషానరలీ బకయిలనీ్న పూర్తగా చలలీంచాలని కబినెట్  నిర్ణయించిందన్్నరు.కరోన్ సమయంలో 
జీత్లు, పంఛనలీలో విధించిన కోత డిసెంబర్ , జనవర నెలలో చలలీంపులు చేసా్తమని పేర్కొన్్నరు.డిసెంబర్ 25న 
30లక్షల ఇళలీ పట్టాల పంపణీక్ కబినెట్ ఆమోదం తెలపందని, మూడేళలీలో ఇళలీ నిరా్మణాలు పూర్త చేయాలని 
నిర్ణయించామని పేర్కొన్్నరు. ఇస్కను ఉచితంగా ఇవ్్వలని నిర్ణయించామన్్నరు.
డిసెంబర్ 2 నుంచి ఏపీ అమూల్  ప్రాజెక్టా  ప్రారంభం కనుందని ఆయన తెలపారు. తొలదశలో ప్రకశం, కడప, 
చితూ్తరు జిలాలీలోలీ 9,889 బల్కొ  చిలలీంగ్  అభివృదిధిక్ నిర్ణయించామన్్నరు. డిసెంబర్  10న గర్రెలు, మేకల 
యూనిటలీను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించామన్్నరు. న్ణయూమైన పశుదాణా ఉత్పతి్త, పంపణీ బిలులీ తెస్్తన్్నమని 
పేర్కొన్్నరు. పశువుల దాణాను కల్్త చేస్త జరమాన్, జైలుశక్ష విధించేలా బిలులీను తీస్కువస్్తన్్నమని తెలపారు.

ఆంద్ప్రదేశ్ పోలిస్లపై ఆగ్రహం వ్యకతిం చేసిన హైకోర్ట్...

అమరావతి: రాజధానిలో ఎసీ్స రైతులపై ఎసీ్స, 
ఎసీటా చటటాం ప్రయోగంచడంపై ఏపీ హైకోరుటా.. 
పోల్స్ శాఖపై తీవ్ర ఆగ్రహం వయూక్తం చేసింది. ఎసీ్స 
రైతులను 18 రోజులుగా జైలోలీ ఎలా ఉంచుత్రని 
ప్రశ్నంచింది.? ఇలా చేస్త రైతుల ప్రాథమిక 
హకుకొలకు భంగం కలగంచడమేనని న్యూయసాథానం 
పేర్కొంది. రైతుల తరపున న్యూయవ్ది ఇంద్రనీల్ 
బాబు వ్దనలు వినిపంచగా ఆయన వ్దనలతో 
ధరా్మసనం ఏకీభవించింది.
రైతులను అర్స్టా చేసందుకు సరైన కరణాలు 
ఎందుకు చూపంచల్దని అసంతృప్త వయూక్తం 
చేసింది. కోరుటా ధికకొరం క్ంద తీస్కొనే అధికరం 

కోరుటాకు ఉందని తెలపంది. రాజాయూంగం ప్రకరమే నడ్చుకోవ్లని ఇలా చేస్త ప్రజలు ఎకకొడకెళా్తరని 
హైకోరుటా పోల్స్ల తీరును తపు్పబట్టాంది. పోల్స్లు దాఖలు చేసిన రపోర్టా  కూడ్ సరగా ల్దని 
విస్మయం వయూక్తం చేసింది. ఇలా అయితే ‘ర్ల్ ఆఫ్ లా’ ఎలా అమలు చేసా్తరని హైకోరుటా ప్రశ్నంచింది.

ఓవైపు నివర్  తుఫాన్  ప్రభావం 
కొనసాగుతోంది. ఏపీ వ్యూప్తంగా కుండపోత 
వ్నలు కురుస్్తన్్నయి. వ్గులు వంకలు 
పొంగపొరులీతుంట… అటు నదులు 
ఉధృతంగా ప్రవహిస్్తన్్నయి. లక్షల 
ఎకరాలోలీ పంటనషటాం వ్ట్లలీంది. దీను్నంచి 
ఇంక కోలుకోక ముందే వ్త్వరణశాఖ 
మరో పడ్గులాంట్ వ్ర్త చప్పంది.

వ్యుగుండం అల్పపీడనంగా మారంది. కోసా్తంధ్రపై ఈ అల్పపీడనం ఆవరంచి ఉంది. మరో 24 
గంటలోలీ కోసా్తంధ్ర, రాయలసీమ జిలాలీలోలీ మోస్తరు నుంచి భారీగా వరాషాలు కురస అవకశముందని 
వ్త్వరణ శాఖ అధికరులు వెలలీడించారు.
మళ్లీ వరుణుడ్ దాడి చేసందుకు సిదధిమవుతుండడంతో రాష్ట్ర వ్యూప్తంగా జిలాలీ యంత్రాంగాలు 
అప్రమత్తం అయాయూయి. లోతటుటా ప్రాంత్ల ప్రజలను స్రక్షిత ప్రాంత్లకు తరలస్్తన్్నరు. జిలాలీల 
కలెకటారులీ ఎప్పట్కపు్పడ్ పరసిథాతి సమీక్షిస్్తన్్నరు.

ఏపీలో హై అలర్ట్.. మరో 24 గంటలోలా కోసాతింధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాలోలా భారీ వరాషాలు..

మంత్రాలయం ఆస్తిలను అమ్్మదుదు: పవన్ 
ట్్వటటార్ లో జనసన అధినేత పవన్ కళాయూణ్ 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై కీలక వ్యూఖయూలు చేసారు. 
మంత్రాలయం మఠానిక్ చందిన 208 
ఎకరాల భూముల బహిరంగ వేలం, ఆస్్తల 
అమ్మకని్న తీవ్రంగా వయూతిరేక్స్్తన్్నం అని 
ఆయన అన్్నరు. దేవ్దాయ శాఖకు చందిన 
భూములకు ప్రభుత్వం కవలం ట్సీటాగా మాత్రమే 
వయూవహరంచాల అని ఆయన స్చించారు. 
ఆస్్తలను సంరక్షించాల తప్ప అము్మకోవడ్నిక్ 
వీలు ల్దు అని ఆయన మండిపడ్డురు.

దీనిక్ సంబంధించి హైకోరుటా తీరు్ప కూడ్ ఉంది 
అన్్నరు. ప్రజల దగగార నుంచి తీవ్ర వయూతిరేకత రావడం వల్లీ తిరుమల తిరుపతి దేవసాథానం ఆస్్తల 
విక్రయంలో ప్రభుత్వం వెనక్కొ తగగాంది అని ఆయన తెలపారు. మే 25వ తేదీన ట్ట్డీ ఆస్్తల విక్రయాని్న 
నిలుపుదల చేస్్త జి.వో.888ను ప్రభుత్వం విడ్దల చేసింది అన్్నరు. ఈ నిలుపుదల ఉత్తరు్వలనే 
రాష్ట్రంలోని అని్న ఆలయాలు,మఠాల ఆస్్తలకు వర్తంపచేయాల అని స్చించారు.

ధర్మ పరరక్షణకు ఉదేదేశంచిన దేవ్దాయ ధరా్మదాయ శాఖ పాలకుల ఒతి్తళలీకు తలొగగాతేనే వేలం, 
విక్రయం ప్రకటనలు వసా్తయి అన్్నరు. దాతలు ఇచిచ్న ఆస్్తలను నడి బజారులో అమ్మకనిక్పెడితే 
మనోభావ్లు దెబ్బతిన్న భకు్తల ఆగ్రహానిక్ గురకవ్ల్స వస్్తంది అని హెచచ్రంచారు. దేవ్లయ 
ఆస్్తలకు ధర్మకర్తలుగా ఉండ్ల్సన పాలకులు త్మే యజమానులం అనుకోవదుదే అని స్చించారు.
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 బలదేయా దంగల్ హాట్ హాట్ గా సాగుతోంది. డైలాగ్ లు డైనమైటలీలా పేలుతున్్నయి. మాటలు తూట్లాలీ 
దిగుతున్్నయి. వింటర్ లోన్ వేడి పుట్టాస్్తన్న డైనమైటలీ లాంట్ ఆ డైలాగ్్స ను ఒక పారీటాపై మర్క పారీటా 
సందించుకుంటంది. బీజేపీ నేతలు నోరు అదుపులో పెటుటాకోవ్లంటూ ఎం.ఐ.ఎం. అధినేత అసదుదీదేన్  
ఒవైసీ విరుచుకుపడ్డురు.
త్ను మాట్లీడటం మొదలు పెడితే మరోలా ఉంటుందని వ్ర్నంగ్ ఇచాచ్డ్. ఈ సార పోట్ హైదరాబాద్  
వర్్సస్  భాగయూనగర్  మధ్యూ అంటూ కొత్త డైలాంగ్ పేలాచ్రు. ఢిల్లీ నుంచి కటటా కటుటాకుని వచేచ్ నేతలు తనను 
ఏమీ చేయల్రన్్నరు. ప్రధాని మోదీని పాతబసీ్తలో పరయూట్ంచాలని సవ్ల్  విసిరారు. ఆపద సమయంలో 
ముసిలీంలందర్ ఏకం కవ్లని అసదుదీదేన్  ఒవైసీ పలుపునిచాచ్రు. రాజకీయంగా ఇపు్పడ్ ఆ టైమ్  
వచిచ్ందన్్నరు. తమను హిందూ ద్రోహులుగా చిత్రీకరస్్తన్్నరు… కనీ తమ పారీటా తరపున చాలా 
మంది హిందువులకు ట్కెటులీ ఇచాచ్మని అసద్  స్పషటాం చేశారు.

బలిదుయాలో హీట్ పంచుతునని డైల్గ్ వ్ర్.. 

హైదరాబాద్ : బలదేయా ఎని్నకల వేళ బీజేపీ న్యకులు విసృత్తంగా ప్రచారం 
నిర్వహిస్్తన్్నరు. ఢిల్లీ నుంచి బీజేపీ అగ్ర నేతలు కూడ్ వచిచ్ రాష్ట్రంలో పరయూట్స్్త 
ఓటరలీను ఆకరషాస్్తన్్నరు. అంతేగాకుండ్ కరయూకర్తలోలీ ఉత్్సహం నింపుతున్్నరు. 
ప్రచారంలో భాగంగా శుక్రవ్రం కొత్తపేటలో బీజేపీ జాతీయ అధయూక్షుడ్ జేపీ నడ్డు 
రోడ్ షో నిర్వహించారు. ఈ రోడ్ షోలో కొత్తపేట నుంచి న్గోల్  వరకు ప్రచారం 
చేశారు. జోరు వరషాంలోన్ రోడ్  షో కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్ంగా జేపీ నడ్డు 
మాట్లీడ్తూ.. హైదరాబాద్ ను అభివృదిధిలో మరంత ముందుకు తీస్కెళా్తమని 
పేర్కొన్్నరు. ప్రతి డివిజన్ లో కమలం జెండ్ ర్పర్పలాడ్తుందని చపా్పరు. ప్రజల 
స్పందన చూస్్తంట కసీఆర్ పాలనకు ముగంపులా అనిపస్్తందన్్నరు. తెలంగాణను 
అపు్పల మయంగా మారాచ్రని విమర్శంచారు. గత ఎని్నకలోలీ ఇచిచ్న హామీలను 
నెరవేరచ్కుండ్ కొత్త హామీలతో ప్రజలను మభయూపెడ్తున్్నరని ఎదేదేవ్ చేశారు. 
తెలంగాణలో ట్ఆర్ఎస్ పని అయిపోయిందని, ప్రజలు గ్రేటర్ ఎని్నకలోలీ ట్ఆర్ఎస్ కు 
తగన గుణపాఠం చబుత్రన్్నరు. హైదరాబాద్ ను అభివృదిధిలో అగ్రగామిగా 
నిలుపుత్మన్్నరు. గల్లీ ఎని్నకలకు ఢిల్లీ నేతలు వస్్తన్్నరని కట్ఆర్ విమర్శస్్తన్్నరని 
పారీటాని గెలపంచడం కోసం ఎకకొడికైన్ వసా్తనని అన్్నరు. ట్ఆర్ఎస్ నేతల డ్రామాలు 
ఇకమీదట సాగవని జేపీ నడ్డు మండిపడ్డురు. ట్ఆర్ఎస్ పాలనకు ప్రజలు త్వరలోనే 
చరమగీతం పాడ్త్రని చపా్పరు.

నేడు కసీఆర్  ‘గ్రేటర్ ’ సభతెలంగ్ణలో టీఆర్ఎస్ పన్ అయిపోయింది: జేపీ నడ్డా
హైదరాబాద్ : గ్రేటర్  హైదరాబాద్  ఎని్నకల ప్రచారం తుది ఘట్టానిక్ చేరుకోవడంతో నగరం నడిబొడ్డున 
ఉన్న ఎల్్బ సటాడియం వేదికగా శనివ్రం భారీ బహిరంగ సభకు ట్ఆర్ ఎస్  ఏరా్పటులీ పూర్త చేసింది. 
ఈ సభలో పాలొగాననున్న పారీటా అధయూక్షుడ్, సీఎం కసీఆర్  ట్ఆర్ ఎస్  ఎజెండ్ను ప్రజ లోలీక్ బలంగా 
తీస్కెళలీడంతోపాటు విపక్షాల విమర్శలకు సభా వేదికగా దీటుగా సమాధానం ఇవ్వనున్నటులీ తెలసిం ది. 
ఈ నెల 23న పారీటా ఎని్నకల మేనిఫెస్టా విడ్దల సందర్ంగా రాజకీయ అంశాలు, విపక్షాల విమర్శల 
జోలక్ పెదదేగా వెళలీని కసీఆర్ .. ఆదివ్రంతో గ్రేటర్  ఎని్నకల ప్రచా రం ముగయనుండటంతో ఆరేళలీ తమ 
పాలనలో హైదరాబాద్  అభివృదిధిక్ చేసిన కృషిని వివరసా్తరని భావిస్్తన్్నరు.

ప్రధాని పరయూటనపై ఆచితూచి స్పందిదాదేం..
గ్రేటర్  ఎని్నకలోలీ బీజేపీ పక్షాన పరోక్ష ప్రచారం కోసమే కోవిడ్  వ్యూక్్సన్  తయారీ పురోగతి పేరట ప్రధాని 
మోదీ శనివ్రం హైదరాబాద్  పరయూటనకు వస్్తన్నటులీ ట్ఆర్ ఎస్  వరాగాలు అంచన్ వేస్్తన్్నయి. ఈ 
పరయూటనలో భాగంగా ప్రధాని ఒకవేళ ఏవైన్ రాజకీయ వ్యూఖయూలు చేస్త అపు్పడ్ ఆచితూచి స్పందించాలని 
ఆ పారీటా భావిస్్తంది. బీజేపీ జాతీయ అధయూక్షుడ్ జేపీ నడ్డు, కంద్ర హోంమంత్రి అమిత్  ష్ట, యూపీ 
ముఖయూమంత్రి యోగీ ఆదితయూన్థ్  తదితరుల వరుస పరయూటనల నేపథయూంలో వ్రు చేస్్తన్న విమర్శలు, ఓటరలీ 
స్పందన తదితరాలకు సంబంధించిన వివరాలను ట్ఆర్ ఎస్  క్రోడీకరస్్తంది. శనివ్రం జరగే సభలో 
కసీఆర్  వ్టన్నంట్కీ సమాధానం ఇసా్తరని పారీటా నేతలు చబుతున్్నరు.

జన సమీకరణపై ప్రతేయూక దృషిటా...
బహిరంగ సభకు భారీగా జనసమీకరణపై ట్ఆర్ ఎస్  నేతలు ప్రతేయూకంగా దృషిటాపెట్టారు. 150 డివిజనలీ 
నుంచి స్మారు 30 వేల నుంచి 40 వేల మందిని సభకు తరలంచాలని భావిస్్తన్్నరు. నగరం 
నలుమూలల నుంచి బైక్  రాయూల్లతో సభాసథాలక్ చేరుకోవ్లని పారీటా డివిజన్  ఇన్ చారీజిలను అధిన్యకత్వం 
ఆదేశంచింది. కోవిడ్  నిబంధనలను దృషిటాలో పెటుటాకొని సభకు హాజరయయూ వ్రు మాస్కొ లతో రావ్లని, 
ల్ని వ్రక్ సటాడియం ప్రధాన దా్వరం వదదే మాస్కొ లను పంపణీ చేసా్తమని ఆ పారీటా చబుతోంది. ఇందులో 
భాగంగా శనివ్రం మధాయూహా్ననిక్ సభా వేదిక, సటాడియం పరసరాలను శానిటైజ్  చేయనున్్నరు. కగా, 
సభ ఏరా్పటలీను పూర్తచేసినటులీ మాజీ ఎమె్మల్్స కర్్న ప్రభాకర్  శుక్రవ్రం మీడియాకు తెలపారు.

హైదరాబాద్: ఇండియాలో 
ప్రముఖ ఇన్్సర్న్్స కంపెనీలలో 
ఒకటైన ఎస్.బి.ఐ జనరల్ 
ఇన్్సర్న్్స కంపెనీ, ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్, తెలంగాణలోని వరదల 
కరణంగా నషటాపోయిన 
ప్రాంత్లకు సహాయం 
చేసందుకు ముందుకొచిచ్ంది. 
ఇట్వల కలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, 

తెలంగాణలో వచిచ్న వరదలు ఆస్్తలు, రోడ్లీ, వ్యూపారాలు, పంటలకు విస్తృతమైన 
నష్టటాని్న కలగంచాయి. వరాషాల కరణంగా అకోటాబర్ 2020లో తెలంగాణలోని 
హైదరాబాద్, రంగార్డిడు, నలొగాండ, వికరాబాద్. సంగార్డిడు, కమార్డిడు, మెదక్, 
సిదిదేపేట, కరీంనగర్, యాదగర, భువనగర జిలాలీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పశచ్మ గోదావర, 
తూరు్ప గోదావర మరయు విశాఖపట్నం జిలాలీలలో విపరీతమైన విధ్వంసం ఏర్పడింది.

ఒక బాధయూత్యుత బ్ండ్ గా ఎస్.బి.ఐ జనరల్ ముందుకొచిచ్ ఈ జిలాలీలలోని 
వినియోగదారులను సంప్రదిస్్త, ఇన్్సర్న్్స కె్లీములకు వీలైన నష్టటాలు ఏనైన్ ఉంట 
తెలయజేయవలసిందిగా పేర్కొంది.

ఆ తరా్వత ర్ండ్ రాష్ట్రాల నుంచి వచిచ్న కె్లీములను త్వరగా పూర్త చేయుటకు తగన 
చరయూలు తీస్కుంది. ఈ అకసా్మతు్త వరదలు, తయారీ యూనిట్్స, ఫాయూకటారీలు, ష్టపులు 
మరయు గోడౌనలీతోపాటు అనేక ఎస్.ఎమ్.ఇ ల వ్యూపారాలను అస్తవయూస్తంగా మారచ్ంది.
మొత్తం మీద ఎస్.బి.ఐ.జి వదదే ఈ ఎస్.ఎమ్.ఇలకు సంబంధించిన 120 ప్రాపరీటా 
కె్లీమ్్స విచారంచి సహాయక చరయూలతోపాటు వీర వ్యూపారాలను మళ్లీ నిలదొకుకొకుని 
కొనసాగేందుకు సహాయం అందించామని పేర్కొంది. ఇట్వల ఏర్పడిన ఈ వరదల 
కరణంగా నషటాపోయిన తమ కసటామరులీ తమను సంప్రదించాలని పేర్కొంది.

వరదలతో నషట్పోయిన ప్ంత్లకు ఎస్ బీఐ చేయూత
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తొలి వనేడాలో భారత్  ఓటమి..
ఆస్రాలయాతో మూడ్ వనేడుల సిరీస్ లో విరాట్  కోహీలీ సన తొల ఓటమిని చవిచూసింది. 
శుక్రవ్రం జరగన తొల వనేడులో ఆస్రాలయా 66 పరుగుల తేడ్తో ఘన విజయం 
సాధించింది. దీంతో మూడ్ వనేడుల సిరీస్ లో ఆసీస్  1-0తో ఆధికయూంలో నిలచింది. 
ర్ండో వనేడు ఆదివ్రం సిడీ్న మైదానం వేదికగా జరుగనుంది. ఆసీస్  నిరేదేశంచిన 375 
పరుగుల భారీ లక్షష్య ఛేదనలో భారత్  నిరీ్ణత 50 ఓవరలీలో 8 వికెటలీను కోలో్పయి 308 
పరుగులు మాత్రమే చేయగలగంది.

ఆల్ రండర్  హారదేక్  పాండయూ 90 (76 బంతులోలీ 7ఫోరులీ, 4సిక్సరులీ) పరుగులు, 
ఓపెనర్  శఖర్  ధావన్  74 (86 బంతులోలీ 10ఫోరులీ) పరుగులతో పోరాడిన్ 
భారత్ కు ఓటమి తప్పల్దు. కగా, కెపెటాన్  కోహీలీ(21) నిరాశపరచాడ్. ఐపీఎల్ లో 
ఓపెనర్ గా దుము్మరేపన కఎల్  రాహుల్ (12), శ్రేయస్  అయయూర్ (2) మిడిలారడుర్ లో 
విఫలమయాయూరు. కంగారుల బౌలరలీలో జోష్  హేజిల్ వుడ్ (3/55) భారత్ ను ఆదిలోనే 
భారీ దెబ్బకొట్టాడ్. మధయూ ఓవరలీలో సి్పన్నర్  ఆడమ్  జంపా(4/54) వరుస విరామాలోలీ 
వికెటులీ తీస్్త ఒతి్తడి పెంచాడ్.

అంతకుముందు అతిథయూ ఆస్రాలయా 50 ఓవరలీలో 6 వికెటలీకు 374 పరుగుల భారీ 
స్కొరు చేసింది. కెపెటాన్  అరోన్  ఫించ్ 114(124 బంతులోలీ 9ఫోరులీ, 2సిక్సరులీ), సీటావ్  
సి్మత్  105 (66 బంతులోలీ 11ఫోరులీ, 4సిక్సరులీ) అదు్త శతకలతో అస్రాలయా 
గెలుపుకు బాటలు వేశారు. మరో ఓపెనర్ డేవిడ్  వ్ర్నర్  69 (76 బంతులోలీ 
6ఫోరులీ) అరధిశతకంతో రాణంచడంతో ఆసీస్  రకరుడు స్కొరు సాధించింది. ఆఖరోలీ 
మాక్్స వెల్  45(19 బంతులోలీ 5ఫోరులీ, 3సిక్సరులీ) మెరుపు ఇని్నంగ్్స తో చలరేగడంతో 
అస్రాలయకు పరుగుల వరద పారంది. భారత బౌలరులీ ఏ సమయంలోన్ కంగారుల 
దూకుడ్ను కటటాడి చేయల్కపోయారు. ఇక, భారత బౌలరలీలో మహ్మద్  షమీ ఒకకొడే 
మూడ్ వికెటులీ తీయగలగాడ్. బుమ్రా, సైనీ, చాహల్  తలో వికెట్  తీసిన్ ఆసీస్ ను 
అడ్డుకోల్కపోయారు.

స్ర్శ్  రైనా.. హా్యపీ బర్తి డే!.
మాజీ బాయూట్్స మెన్  స్రేశ్  రైన్ నేడ్ తన 34వ పుట్టానరోజు జరుపుకొంటున్్నడ్. ఈ 
సందర్ంగా తన కుమార్్త పేరున ఉన్న స్వచ్ంద సవ్ సంసథా ‘గ్రేసియా రైన్ ఫండేషన్ ‘ 
తరపున.. ఉత్తరప్రదేశ్, జము్మ, దిల్లీ పరధిలో ఉన్న 34 ప్రభుత్వ పాఠశాలలోలీ పారశుదధిష్యం, 
త్గునీట్ వసతి సౌకరాయూలు కల్పసా్తనని ప్రకట్ంచాడ్. ఈ చరయూతో పదివేలకు పైగా 
విదాయూరుథాలకు మేలు కలగనుంది. ధోనీని అనుసరస్్త రైన్ కూడ్ అంతరాజితీయ క్రికెట్ కు 
వీడోకొలు పలక్న సంగతి తెలసిందే.
రైన్ జన్మదినం సందర్ంగా బీసీసీఐ, చనె్్న స్పర్  క్ంగ్్స  సామాజిక మాధయూమాల దా్వరా 
శుభాకంక్షలు తెలయజేశాయి. ‘’2011 ప్రపంచ కప్  విజేత.. 2013 ఛాంపయన్్స  ట్రోఫీ 
విజేత.. అతుయూన్నత సాథాయి ఫీలడుర్ .. సాహస్పేతమైన బాయూట్్స మెన్ .. రైన్కు పుట్టాన రోజు 
శుభాకంక్షలు. ఇంగాలీండ్పై ఆయన సాధించిన అరథాశతకని్న ఈ సందర్ంగా మరోసార 
గురు్త చేస్కుందాం’’ అంటూ బీసీసీఐ తన ట్్వట్ లో ప్రకట్ంచింది.
ఇక చనె్్న స్పర్  క్ంగ్్స  ‘’రైన్లో నిజంగా ఓ ఆకరషాణ ఉంది. చిన్న తలా (హీరో) స్పర్  
బర్్త డే! ఆల్  ది ఎలలీవ్  (ఎలోలీ+లవ్ ) టు యూ! విజిల్  పోడ్..’’ అంటూ అభినందించింది. 
వయూక్్తగత కరణాల వలలీ ఈ ఏడ్ది ఆ జటుటా తరఫున రైన్ ఆడల్కపోయిన విషయం తెలసిందే.

సిడీ్న: సరైన సమయంలో త్ను బౌలంగ్ కు దిగుత్నని ట్మ్ ఇండియా 
ఆల్ రండర్  హారదేక్ పాండయూ అన్్నడ్. జటుటా అవసరాల మేరకు ఇతర ఆల్ రండరలీను 
ప్రోత్సహించాల్సన అవసరం ఉందన్్నడ్. ఆసీస్  చేతిలో ఓటమి పాలైన తరా్వత 
అతడ్ మీడియాతో మాట్లీడ్డ్. ఈ పోరులో అతడ్ 76 బంతులోలీనే 90 
పరుగులు చేసిన సంగతి తెలసిందే. వెనె్నముకకు శస్త్రచిక్త్స చేయించుకున్న తరా్వత 
పాండయూ మళ్లీ బౌలంగ్  చేయల్దు. బౌలంగ్  ఫిట్ నెస్  సాధించకపోవడంతో అతడిక్ 
బంతి ఇవ్వడం ల్దు. ‘న్ బౌలంగ్ పై కసరతు్త చేస్్తన్్నను. సరైన సమయంలోనే 
బంతి తీస్కుంట్ను. న్ బౌలంగ్  సామరథాష్యం 100% ఉండ్లని భావిస్్తన్్న. 

అంతరాజితీయ సాథాయిక్ సరపోయ వేగంతో బంతులు వేయాలన్నదే న్ లక్షష్యం. ప్రస్్తతం స్దీర్ఘ లక్షష్యంతో పనిచేస్్తన్్నను. 
మేం ట్20 ప్రపంచకప్  గురంచి ఆలోచిస్్తన్్నం. ఇతర టరీ్నలతో పోలస్త అకకొడ న్ బౌలంగ్ కు మరంత ప్రాముఖయూం 
ఉంటుంది’ అని పాండయూ అన్్నడ్. జటుటాలో మరో ఆల్ రండర్  ఎవరైతే బాగుంటుందన్న ప్రశ్నకు ‘బహుశా ఇందుకోసం 
పాండయూ (కృన్ల్ ) కుటుంబానే్న సంప్రదించాల్మో’ అని చమతకొరంచాడ్. భారీ లక్షష్యం ఛేదిస్్తన్నపు్పడ్ ప్రతి ఒకకొర్ 
కసిగా ఆడ్ల్స ఉంటుందని హారదేక్  అన్్నడ్. ‘ఒకకొరే విజయం అందించల్రు. ఒకకొరతో అతిగా ప్రణాళికలు వేయల్ం. 
ఇక ఐదుగురు బౌలరలీతో ఆడితే ఎపు్పడైన్ కషటామే. ఎవరైన్ ఒకరు బాగా వేయకపోతే అతడి పనిని మర్కరు చేయల్రు. 
అందుక ఆల్ రండర్  ఉంట కస్త ఉపశమనం ఉంటుంది’ అని వివరంచాడ్. తండ్రయాయూక కస్త ప్రశాంతంగా 
మారానని పాండయూ అన్్నడ్.
‘పలలీలుంట సాధారణంగా ఎకుకొవ పని ఉంటుంది. జీవిత్ని్న భిన్నంగా చూసా్తం. కుటుంబం పటలీ న్ దృక్పథమూ 
మారపోయింది. ఒక వయూక్్తగాన్ నేను మారాను. మరంత మెరుగయయూందుక మార్పని భావిస్్తన్్న. న్ బిడడు (అగస్తష్య)
ను ఇపు్పడ్ చాలా మిస్సవుతున్్న. 15 రోజులపు్పడ్ నేను బయటకు వచాచ్. ఇపు్పడతనిక్ 4 నెలలు. నేను ఇంట్క్ 
వెళ్లీటప్పట్కీ ఇంక మారపోత్డ్. ఏదేమైనప్పట్కీ న్ జీవితంలో ఇదే అతుయూత్తమ సమయం’ అని పాండయూ ముగంచాడ్.

నానని అయా్యక ‘కామ్ ‘ అయిపోయా: పాండ్య

యుజేవాంద్ చాహల్ చెతతి రికార్డా.. భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే తొలి సిపుననిర్ గ్..

సిడీ్న: కరోన్ బ్రేక్ అనంతరం ఆడిన తమ ఫస్టా 
ఇంటరే్నషనల్ మాయూచ్ లో ట్మిండియాకు చుకెకొదురైంది. 
ఆస్రాలయా మూడ్ వనేడుల సిరీస్ లో భాగంగా శుక్రవ్రం 
జరగన ఫస్టా మాయూచ్ లో కోహీలీసన 66 పరుగుల 
తేడ్తో ఓడింది. అయితే ఈ మాయూచ్ లో భారత 
బౌలరులీ పూర్తగా తేలపోయారు. పోట్పడి దారళంగా 
పరుగులచుచ్కున్్నరు. సి్పన్నర్ యుజే్వంద్ర చాహల్ 
అయితే ఏకంగా 89 పరుగులు సమర్పంచుకొని 
చత్తరకరుడును మూటగటుటాకున్్నడ్. భారత వనేడు క్రికెట్ 

చరత్రలో ఓ సి్పన్నర్ ఈ సాథాయిలో పరుగులవ్వడం ఇదే తొలసార. గతేడ్ది వనేడు వరల్డు కప్ లో ఎడ్జి బసటాన్ 
వేదికగా ఇంగలీండ్ తో జరగన మాయూచ్ లో చాహల్ 88 రన్్స ఇచుచ్కున్్నడ్.
త్జా సిడీ్న వనేడులో వ్ట్క్ ఒకకొ పరుగు ఎకుకొవగా ఇచుచ్కున్న చాహల్ తన పేరట ఉన్న చత్త రకరుడును 
తిరగరాస్కున్్నడ్. వనేడులోలీ అతయూధిక పరుగులు ఇచుచ్కున్న భారత సి్పన్నరలీ జాబిత్లో పయూష్ చావ్లీ 
మూడో సాథానంలో ఉన్్నడ్. 2008లో మిర్్పర్ లో పాక్సాథాన్ తో జరగన మాయూచ్ లో చావ్లీ 85 రన్్స 
ఇచుచ్కున్్నడ్.

సిడీ్న వనేడులో చాహల్.. మారకొస్ స్టాయినిస్ ను డకౌట్ గా పెవిలయన్ చేరాచ్డ్. కనీ మాయూక్్స వెల్  ముందు 
మాత్రం తేలపోయాడ్. చాహల్ వేసిన 43 ఓవరోలీ మాయూకీ్స ర్ండ్ సికు్సలు ఓ ఫోర్ బాదాడ్. మరో 
సి్పన్నర్ రవీంద్ర జడేజా వికెటలీమీ తీయకుండ్ పది ఓవరలీలో 63 రన్్స ఇచుచ్కున్్నడ్. నవదీప్ సైనీ 89 
పరుగులు ఇవ్వగా.. బుమ్రా 73 రన్్స ఇచుచ్కున్్నడ్. షమీ 59 రన్్స ఇచిచ్ 3 వికెటులీ తీశాడ్. ఆస్రాలయా 
సి్పన్నర్ జంపా మాత్రం 10 ఓవరలీలో 54 పరుగులచిచ్ 4 వికెటులీ పడగట్టాడ్.
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