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పక్కా ప్లాన్  ప్రక్రమే గల్వాన్  దాడి.. అమిత్ షాతో సమావేశం క్నున్న సీఎం అమరందర్ సంగ్
న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర హేంమేంత్రి అమిత్ షాతో పేంజాబ్ 
ముఖయూమేంత్రి కెప్టెన్ అమరేందర్ సేంగ్ సమావేశేం కానున్నారు. 
సీఎేం అమరేందర్ గురువారేం ఉదయేం అమిత్ షా నివాసానికి 
వెళ్లీ ఆయనతో భేటీ అవుతారని పేంజాబ్ ప్రభుత్వ వర్గాలు 
వెలలీడేంచాయి. న్తన వయూవసాయ చట్టెలకు వయూతిరేకేంగా 
ఆేందోళన చేపట్టెన రైతులు, కేంద్ర ప్రభుతా్వనికి మధయూ చర్చల 
నేపథయూేంలో వీరిరువురి భేటీ ప్రాధానయూత సేంతరిేంచుకుేంది. 

రైతులు, కేంద్రానికి మధయూ నెలకొననా ప్రతిషటెేంభనపై స్నాహపూర్వక పరిషాకారేం కోసేం ప్రధానేంగా 
చరి్చేంచనుననాట్టె సమాచారేం. రైతుల ఆేందోళనకు పేంజాబ్ ముఖయూమేంత్రి, కాేంగ్రెస్ పారటె మద్దతు 
తెలుపుతుననా విషయేం తెలిసేందే. కేంద్ర వయూవసాయ చట్టెలను తిరసకారిస్తూ పేంజాబ్ అసేంబ్లీ పలు 
బిలులీలను కూడా ఆమోదిేంచేంది. కాగా అేందరి ఉమ్మడ ప్రయోజన్ల కోసేం రైతులు, కేంద్రానికి 
మధయూ చర్చల కోసేం మధయూవరితూత్వేం వహేంచేేందుకు తమ ప్రభుత్వేం సద్ేంగా ఉేందని కూడా సేంగ్ 
ప్రకట్ేంచారు. పలు ర్షాటెలకు చేందిన వేలాది మేంది రైతులు, ప్రత్యూకిేంచ పేంజాబ్ నుేంచ వచ్చన 
అనేక మేంది రైతులు గత ఏడు రోజులుగా ఢిల్లీ సరిహదు్దల వద్ద ఆేందోళన చేపట్టెరు. తాము ఆేందోళన 
విరమిేంచాలేంటే కేంద్రేం తన న్తన వయూవసాయ చట్టెలను వెనకికా తీకోవాలి్సేందేనని రైతు సేంఘాలు 
స్పషటెేం చేస్తూన్నాయి.

వాషేంగటెన్ : ఈ ఏడాది జూన్ లో గలా్వన్  లోయలో 
భారత్ -చైన్ సైనికులు మధయూ ఘర్షణలు చోట్ చేస్కుననా 
సేంగతి తెలిసేందే. ఈ దాడలో 20మేంది భారత జవానులీ 
అమరులయ్యూరు. చైన్ సైనికులు 45 మేంది వరకు 
చనిపోయినట్లీ అమెరికా మీడయ్ వెలలీడేంచేంది. అయిత్ 
దీనిపై చైన్ ఇేంతవరకు నోరు విప్పలేదు. ఇప్పట్క 
కరోన్ విషయేంలో సీఎన్ ఎన్  ప్రచురిేంచన ‘వుహాన్  
ఫైల్్స ’ చైన్ గుట్టె రట్టె చేయగా.. తాజాగా గలా్వన్  
దాడకి సేంబేంధేంచన సేంచలన వాసతూవాలను అమెరికా 

అతుయూననాత సాథాయి కమిషన్  వెలలీడేంచేంది. యునైటెడ్ స్టెట్్స-చైన్ ఎకన్మిక్ అేండ్ సకూయూరిటీ రివ్యూ 
కమిషన్ (యూఎస్ సీసీ) వారి్షక నివేదిక ప్రకారేం చైన్ పథకేం ప్రకారమే ఈ దాడకి దిగేందని.. భారత్ కు 
ప్రాణ నషటెేం కలిగేంచడమే దాని ప్రధాన ఉదే్దశమని తెలిపే కొనినా సాక్షయూలు లభేంచాయి అని యూఎస్ సీసీ 
నివేదిక వెలలీడేంచేంది. 
యూఎస్ సీసీ 2000 సేంవత్సరేంలో ప్రారేంభమయియూేంది. అమెరికా-చైన్ మధయూ జాతీయ భద్రత, వాయూణిజయూ 
సమసయూలను పరిశీలిస్తూేంది. బ్జేంగ్ పై అమెరికా కాేంగ్రెస్  తీస్కోవాలి్సన పరిపాలన, శాసనపరమైన 
చరయూలను సఫారస్ చేస్తూేంది. ఇక ఈ నివేదిక ప్రకారేం వాసతూవ నియేంత్రణ రేఖ (ఎల్ ఏస) వెేంబడ “చైన్ 
ప్రభుత్వేం రెచ్చగొటేటె ప్రవరతూన వెనుక ఖచ్చతమైన కారణాలు ఇేంకా తెలియలేదు” అని నివేదిక పేరకాేంది. 
అయిత్ గలా్వన్  ఘర్షణకు “ప్రధాన కారణేం” భారతదేశేం సరిహదు్దలో వ్యూహాత్మకేంగా వయూవహరిేంచడేం.. 
దళాలకు మద్దతు ఇచే్చ చరయూలను ప్ేంచుకోవడమే అని యూఎస్ సీసీ నివేదిక పేరకాేంది.
గలా్వన్  ఘర్షణకు కొనినా వార్ల ముేందు డ్రాగన్  రక్షణ మేంత్రి వీ చైన్ దళాలను ఉదే్దశేంచ సరిహదు్దలో 
సథారత్వేం కోసేం ఘర్షణలకు దిగేండ అని ప్రోతా్సహేంచాడని నివేదిక వెలలీడేంచది. అలానే చైన్ కమ్యూనిస్టె 
పారటె మౌత్ పీస్ గ్లీబల్ టైమ్్స లో వచ్చన ఓ సేంపాదకీయేం ‘ఒకవేళ భారతదేశేం గనక అమెరికా-చైన్ 
శత్రుత్వేంలో తలదూరిస్తూ.. చైన్తో ఇేండయ్కు గల ఆరిథాక, వాణిజయూ సేంబేంధాలోలీ “విన్శకరమైన దెబ్బ” 
ను ఎదురకాేంట్ేందని హెచ్చరిేంచనట్లీ’ నివేదక తెలిపేంది. గలా్వన్  ఘర్షణకు కొనినా రోజుల ముేందు చైన్ 
ఆ ప్రాేంతేంలో భార ఎతుతూన బలగాలను మోహరిేంచనట్లీ ఉపగ్రహ చత్రాల దా్వర్ తెలిసేంది. 
ప్రస్తూతేం బ్జేంగ్ వాసతూవ నియేంత్రణ రేఖ(ఎల్ ఏసీ) వెేంట విసతూతృతమైన మౌలిక సదుపాయ్లను 
నిరి్మేంచడేంలో నిమగనామై ఉేంది. ఇక గలా్వన్  ఘర్షణల తరువాత మొతతూేం తూరు్ప లదా్దఖ్  ప్రాేంతేంలో 
చోరబాటలీకు ప్రయతినాేంచేంది. దాేంతో ప్రస్తూతేం కొనినా నెలలుగా భారత్ -చైన్ మధయూ సరిహదు్దలో 
ప్రతిషటెేంభన కొనసాగుతోేంది. ఇక తన దళాలను వెనకికా రప్పేంచడానికి బ్జేంగ్  ఇషటెపడటేంలేదు. ఈ 
సేంవత్సరేం చైన్ కరోన్ మహమా్మరి విషయేంలో భారతదేశేంతోనే కాకుేండా జపాన్, ఆస్్రేలియ్, తైవాన్, 
యూక, కెనడా వేంట్ దేశాలతో చైన్దూకుడుగా వయూవహరిసతూేంది. ప్రతిషటెేంభన నేపథయూేంలో భారత్ .. చైనీస్ 
య్ప్్స  , టెక్  కేంప్నీలపై నిషేధేం, ఆేంక్షలు విధేంచడేం వేంట్వి చేస్తూ.. డ్రాగన్ కు ధీట్గా బదులిసతూేంది.

గురుతా్వకర్షణ శకితూ (మైక్రోగ్రావిటీ) అతి తకుకావగా ఉేండే 
అేంతరిక్షేంలో కూరగాయల సాగుపై అమెరికాలోని 
న్సా దతృషటె ప్ట్టెేంది. అేంగారక, చేంద్రగ్రహాలపై కాలు 
మోపేేందుకు తహతహలాడుతుననా న్సా ఇక భవిషయూతుతూలో 
వ్యూమగాముల కు ఫ్రెష్ ఫుడ్ లభేంచేలా చూడాలననాది 
కూడా ఈ సేంసథా లక్షష్యమైేంది. విటమినులీ, ఖనిజాలతో 
కూడన మొకకాలను అేంతరిక్షేంలో న్ట్ వ్యూమగాములకు 
‘హమీలీ ‘ టచ్ ఇసాతూమని న్సా శాస్త్రజుఞులు అేంట్న్నారు. 
తకుకావ సమయేంలోనే కలిటెవేట్ అవుతాయననా ఉదే్దశేంతో 
ములలీేంగని ఎేంచుకుననాట్టె తెలుసతూేంది. పైగా స్్పస్ లో 
తరచు అధయూయనేం చేస్ జనుయూపర మొకకాలవేంట్ వాట్తో 
ములలీేంగని కూడా పోల్చవచు్చనట !ఉదాహరణకు ‘పలోలీల’ 
(దిేండులీ) మాదిరి ఉేండే సాధన్లోలీ న్యూట్రిషయస్ ర్డష్ 
ను ప్ేంచత్ మేలని శాస్త్రజుఞులు భావిస్తూన్నారు. వీట్ శాేంపల్్స 
ను అధయూయనేం కోసేం తిరిగ భూమికి పేంపనున్నారు,. 
త్లికైన మట్టె, త్మతో కూడన పలోలీ సాధన్లోలీ ఈ మొకకాల 
ప్ేంపకానినా పరయూవేక్ేంచేేందుకు 180 సన్సరులీ, కెమెర్లను 
అమరుస్తూన్నామని వీరు తెలిపారు. ఉష్ణోగ్రత కోసేం ఎల్ 

ఈడీ లైటలీను కూడా వినియోగసాతూమన్నారు.
మిషన్ ఆలాఫా పేరిట వచేఛే ఏడాది చేపటేటె అేంతరిక్ష 
కారయూక్రమేంలో థామస్ అనే వ్యూమగామి రోదసయ్నేం 
చేయనున్నాడు. బహుశా అేంతరిక్షేంలో ప్రిగన ములలీేంగ 
నమ్న్లను ఆ వ్యూమగామి త్వచు్చ.

‘అంతరిక్ంలో కూరగాయల సాగు’, ములలాంగితో మొదలు ! నాసా వినూత్న ప్రయోగం .!

కోల్ కతాలో కొవాగిజిన్  మూడో దశ ప్రయోగాలు
కోల్ కత: ప్రముఖ ఫార్్మ సేంసథా భారత్  బయోటెక్  
అభవతృది్ చేసన కొవాగజిన్  మ్డో దశ కిలీనికల్  
ప్రయోగాలు కోల్ కతలో ప్రారేంభమయ్యూయి. 
పశ్చమబేంగ గవరనార్  జగ్ దీప్  ధన్ ఖర్  బుధవారేం ఈ 
ప్రయోగాలను ప్రారేంభేంచారు. వివర్ల ప్రకారేం.. 
కరోన్ నుేంచ ప్రజలకు రక్షణ కలి్పేంచేేందుకు ప్రభుత్వేం 
దేశీయేంగా కొవాగజిన్ ను అభవతృది్ చేసతూేంది. ఈ 
మేరకు బుధవారేం మ్డోదశ రెగుయూలేటర ట్రయల్ ను 
ఐసీఎేంఆర్ -ఎన్ ఐసీఈడీలో ప్రారేంభేంచారు. బేంగాల్ 
గవరనార్  మాట్లీడుతూ.. దేశవాయూపతూేంగా 25 కేంద్రాలోలీ 
కిలీనికల్  ప్రయోగాలు నిర్వహస్తూన్నామన్నారు. అేందులో 
ఒకటైన ఎన్ ఐసీఈడీలో ప్రారేంభస్తూననా ఈ ప్రక్రియ 
సజావుగా సాగుతుేందననా ఆశాభావేం వయూకతూేం చేశారు. 
దేశేం సమరథావేంతేంగా కరోన్ వైరస్ ను కటటెడ 
కతృషచేసేందన్నారు. ఉచత ఆరోగయూస్వలను అేందిేంచే 
ఆయుషా్మన్ భారత్  పథకేం చాలా మేందికి సహాయ్నినా 

అేందిేంచేందన్నారు. కేంద్రేం నిరే్దశేంచన నిబేంధనలకు 
బేంగాల్ లో అధకారేంలో ఉననా టీఎేంసీ ప్రభుత్వేం 
అేంగీకరిేంచకపోవడేంతో బేంగాల్ లో ఈ పథకేం 
ఇప్పట్ వరకూ అమలు కాలేదు. కొవాగజిన్  తొలి రెేండు 
దశలోలీ జరిగన కిలీనికల్  ప్రయోగాలు విజయవేంతేంగా 
పూరె్తూన నేపథయూేంలో మ్డో దశ ప్రయోగాలకు 
డ్రగ్  కేంట్రోల్  జనరల్  ఆఫ్  ఇేండయ్(డీసీజీఐ) 

అ ను మ తి ేం చ న 
విషయేం తెలిసేందే. 
దేశవాయూపతూేంగా 25 
కేంద్రాలోలీ 26 వేల 
మేంది వాలేంటీరలీతో 
మ్డోదశ కిలీనికల్  
ట్రయల్్స  జరుగుతుననా 
విషయేం తెలిసేందే.
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మెప్పంచే భిన్న సనిమా విరాటపరవాం

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

ఓ వైపు సనిమాలు, 
మరోవైపు పాలిట్క్్స తో 
ఎపు్పడూ కూడా 
బిజీబిజీగా ఉేంట్రు 
ట్ల్వుడ్ పవర్ సాటెర్ 
పవన్ కలాయూణ్. ఈ 
క్రమేంలో కొేంచేం 
సమయేం దొరికిన్.. 
పవన్ కలాయూణ్ ఫాయూమిల్తో 
గడపేేందుకు ఎకుకావగా 
ఇ ష టె ప డు తు ేం ట్ రు . 

అేందుకు ఈ ఫొటోనే నిదర్శనేం. తాజాగా రేణూ దేశాయ్ ఇన్ సాటెలో షేర్ చేసన 
ఫొటోను చూస పవన్ అభమానులు తెగ సేంబరపడపోతున్నారు. పవన్ కలాయూణ్ 
కూతురు ఆధాయూ, కొడుకు అకిర్ నేందన్  తో సరదాగా దిగన ఫొటోను రేణూదేశాయ్ 
ఇన్ సాటెలో పోస్టె చేసేంది. ఈ మేరకు రేణూ దేశాయ్ కాయూప్షన్ కూడా ర్సేంది.
‘’న్ ఫోన్ కెమెర్తో తీసన అరుదైన క్షణాలకు సేంబేంధేంచన ఫొటో. వారు మీ ఫోన్ 
ఫొటో ఆల్బమ్ లలోలీ ఉేండని అేందమైన అరుదైన క్షణాలకు సేంబేంధేంచన సటెల్్స ను 
మీతో పేంచుకుేంట్న్నా’’..అేంటూ రేణూ దేశాయ్ కాయూప్షన్ ర్శారు. అయిత్ రేణూ ఈ 
ఫొటోకు కామెేంట్్స కనిపేంచకుేండా డస్బుల్  చేశారు. అయిత్ పవన్ కలాయూణ్ తన 
పలలీలతో కలిస ఉననా ఫొటో ప్రస్తూతేం సషల్ మీడయ్లో వైరల్ అవుతోేంది. 
తెలుగు సనీ పరిశ్రమలో నట్ రేణు దేశాయ్  ఒక ప్రత్యూకమైన సాథాన్నినా 
సేంపాదిేంచుకున్నారు. ఒకపు్పడు తెలుగు ప్రక్షకులను తన అేందేం, అభనయేంతో 
ఆకట్టెకుననా రేణు దేశాయ్.. పవర్ సాటెర్ పవన్ కలాయూణ్ ని ప్రేమిేంచ ప్ళ్లీ చేస్కోని.. 
విడపోయిన్ తర్్వత కూడా తనకేంటూ ఓ ప్రత్యూక గురితూేంపును సేంతేంచేస్కున్నారు. 
ప్రస్తూతేం రేణూ దేశాయ్ ఆదయూ పేరుతో తెరకెకకానుననా సనిమాతో రఎేంట్రీ ఇస్తూన్నారు.

పలలాలతో పవన్.. ఫొటోను షేర్ చేసన రేణూ దేశాయ్
ముేంబయి: వరుణ్  ధావన్-సార్ అల్ఖాన్  
జేంటగా నట్ేంచన చత్రేం ‘కూల్ నేం.1’. ఇటీవల 
విడుదలైన ఈ సనిమా ట్రైలర్  ప్రేక్షకులను ఎేంతగానో 
ఆకట్టెకుేంట్ేంది. సార్-వరుణ్ ల మధయూ ఉననా 
కెమిసీ్రే చూస ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. అయిత్, 
1995లో గ్విేందా-కరి్మషాకపూర్  నట్ేంచన 
స్పర్ హట్  చత్రేం ‘కూల్ నేం.1’కి ఇది రమేక్ గా 
వస్తూననా విషయేం తెలిసేందే. ఈ నేపథయూేంలో 
ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్  చూస.. కరి్మషా కపూర్  
సాథాయిలో సార్ నట్ేంచలేదేంటూ పలువురు 
మాట్లీడుకుేంట్న్నారు. అేంత్కాకుేండా సార్ 
నటనని కరి్మషాతో పోలుస్తూ కామెేంట్లీ చేస్తూన్నారు.  
ఈ కామెేంటలీపై సార్ తాజాగా స్పేందిేంచారు. 
‘’కూల్నేం.1’కు రమేక్ గా మా సనిమా అనుకుననా 
సమయేంలోనే ఇలాేంట్ కామెేంట్లీ వసాతూయని 
ఊహేంచాేం. అయిత్, ‘కూల్నేం.1’ని రమేక్  
చేసనప్పట్కీ.. ప్రస్తూతేం ఉననా పరిసథాతులను ఆధారేంగా 
చేస్కుని మా చత్రానినా తెరకెకికాేంచాేం.’
‘న్ నటనను ఆన్ట్ కరిషా్మతో పోల్చడేం సరికాదు. 
ఆమె అదుభుతమైన నట్. నట్గా ఆమె ఎేంతో మేంది 

అభమానులను సేంతేం చేస్కున్నారు. ఆమె పోషేంచన పాత్రలో నేను నట్ేంచాను తప్ప ఆమెలా 
నట్ేంచలేదు. కరి్మషాలా నట్ేంచడేం అసాధయూేం కాబట్టె.. ఆమెని కాపీ కొటేటెబదులు ఆ పాత్రకు 
కొతతూదనేం తీస్కుర్వాలనుకున్నాేం. అేందుక నేను న్లా నట్ేంచాను. అలాగే, వరుణ్ తో కలిస 
స్రకాన్  పేంచుకోవడేం ఎేంతో సేంతోషేంగా ఉేంది’ అని సార్ అల్ఖాన్  తెలిపారు.

అతి పెద్ద ఐటీ సాకామ్

ర్న్, సాయిపలలీవి జేంటగా నట్స్తూననా చత్రేం 
‘విర్టపర్వేం’. ‘నీది న్ది ఒక కథ’ ఫేమ్  
వేణు ఊడుగుల దర్శకత్వేం వహస్తూననా ఈ 
చత్రానినా డ. స్రేష్ బాబు సమర్పణలో శ్రీ లక్ష్మీ 
వేేంకటేశ్వర సనిమాస్  బాయూనర్ పై స్ధాకర్  
చరుకూరి నిరి్మస్తూన్నారు. ఒక చననా షెడూయూల్  
మినహా ఈ సనిమా చత్రీకరణ దాదాపుగా 
పూరతూయిేంది. బాయూలెన్్స  వర్కా కి సేంబేంధేంచ 
ఇటీవలే చత్రీకరణ పునఃప్రారేంభమైేంది.

‘ర్త్రి వేళలోలీ ఈ సనినావేశాలను చత్రీకరిస్తూన్నారు. ఈ షెడూయూల్ లో ర్న్ కూడా పాలగాేంట్న్నారు. 
ఒక విభననా తరహాతో, కేంటెేంట్  ప్రధానేంగా రూపేందుతుననా ఈ చత్రేంలో ఇప్పట్వరకూ చేయని 
పాత్రలను ర్న్, సాయిపలలీవి పోషస్తూన్నారు.ఈ సనిమా తప్పకుేండా ప్రేక్షకులను మెప్పస్తూేంది. 
ప్రియమణి, నేందితా దాస్ , నవీన్  చేంద్ర, జరన్ వహాబ్ , ఈశ్వర ర్వు, సాయిచేంద్  ముఖయూ 
పాత్రధారులుగా నట్స్తూననా ఈ చత్రానికి స్రేష్  బొబి్బలి సేంగీతేం సమకూరుస్తూన్నారు’ అని 
చత్ర బతృేందేం తెలిపేంది.
ఈ చత్రానికి ఎగజికూయూట్వ్  ప్రొడూయూసర్ : విజరు కుమార్  చాగేంట్, సనిమాటోగ్రఫీ: డానీ సాేంచజ్  
లోప్జ్ , దివాకర్  మణి, ఎడట్ేంగ్ : శ్రీకర్  ప్రసాద్ , ప్రొడక్షన్  డజైనర్ : శ్రీన్గేేంద్ర, సటెేంట్్స : సీటెఫెన్  
రిచర్డ్ , పీటర్  హెయిన్ , కొరియోగ్రఫీ: ర్జు స్ేందరేం, నిర్్మత: స్ధాకర్  చరుకూరి, సమర్పణ: 
డ. స్రేష్  బాబు, రచన-దర్శకత్వేం: వేణు ఊడుగుల.

విష్ణో మేంచు హీరోగా 
నట్స్తూననా భార య్క్షన్  థ్రిలలీర్  
‘మోసగాళ్లీ’. తెలుగు, తమిళ, 
మలయ్ళేం, కననాడ, హేందీ 
భాషలోలీ పాన్  ఇేండయ్ 
చత్రేంగా ఇది విడుదలవుతోేంది. 
24 ఫ్రేమ్్స  ఫాయూకటెర పతాకేంపై 
‘మోసగాళ్లీ’ చత్రానినా విష్ణో 
మేంచు నిరి్మస్తూన్నారు. 
ఇప్పట్వరకూ రిల్జ్  చేసన 
ఫస్టె  లుక్  పోసటెరలీకు, టీజరలీకు 

మేంచ రెసా్పన్్స  వచ్చేంది. లేటెస్టె గా నవీన్  చేంద్ర బర్తూ డేని పురసకారిేంచుకుని ఆయనకు 
విషెస్  తెలియజేస్తూ, సనిమాలో ఆయన లుక్ ను చత్ర బతృేందేం విడుదల చేసేంది. ఈ 
సనిమాలో సద్  అనే పాత్రను నవీన్  చేంద్ర పోషస్తూన్నారు. ఇేంటెన్్స  లుక్్స తో, మాస్  
అపీ్పల్ తో ఫస్టె  లుక్  పోసటెర్ లో ఆయన కనిపస్తూన్నారు. చరిత్రలో నమోదైన అతిప్ద్ద 
ఐటీ సాకామ్  నేపథయూేంలో రూపేందుతుననా ఈ చత్రానినా లాస్  ఏేంజెల్్స కు చేందిన జెఫ్రీ 
గీ చన్  డైరెక్టె  చేస్తూన్నారు. విష్ణో సదరిగా కాజల్  అగర్్వల్ , ఆయనకు జోడీగా రుహీ 
సేంగ్  నట్స్తూన్నారు. స్నీల్  శెట్టె, నవదీప్ , నవీన్  చేంద్ర ముఖయూ పాత్రధారులుగా 
నట్స్తూననా ఈ చత్రానికి సనిమాటోగ్రఫీ: షెలడ్న్  చౌ, ప్రొడక్షన్  డజైన్ : కిరణ్ కుమార్  
ఎేం.

గురువారం, 03 డిసంబర్ 2020
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పోలవరేం ప్రాజెక్టె పై ముఖయూమేంత్రి మాట్లీడన అనేంతరేం సభను సీ్పకర్  తమి్మనేని సీతార్ేం 
వాయిదా వేశారు. అేంతకు ముేందు పోలవరేం ప్రాజెక్టె  నిర్్మణేంలో ఒకకా అేంగుళేం కూడా ఎతుతూ 
తగగాేంచమని సీఎేం స్పషటెేం చేశారు. దివేంగత నే వైఎస్  ర్జశేఖర్ రెడడ్ ఆశయ్లకు అనుగుణేంగా 
45.72 మీటరలీ ఎతుతూ కచ్చతేంగా నిరి్మసాతూమని తెలిపారు. యుద్ప్రాతిపదికన ప్రాజెకుటె పనులు 
జరుగుతున్నాయని, ఎట్టె పరిసథాతులోలీ ప్రాజెకుటె ఆపకూడదని తపన ఉేందని, పోలవరేం నిర్్మణేంలో 
ఆర్ అేండ్ ఆర్ పైన ప్రత్యూక దతృషటె ప్డతామని ముఖయూమేంత్రి వైఎస్  జగన్  సభాముఖేంగా తెలిపారు.

పోలవరం: ఒకకా అంగుళం కూడా ఎత్తు తగి్గంచం

అమరావతి రాజధానికి బీజేపీ మద్దత్: సోమువీర్రాజు
విజయవాడ: ‘’మన లక్షష్యేం ఏపీలో ప్రభుత్వ 
వైఫలాయూలను ఎేండగట్టెలి. ప్రజాసమసయూలపై 
ప్రతి ఒకకా బ్జేపీ కారయూకరతూ పోర్డాలి’’ అని 
ఏపీ బ్జేపీ ర్ష్ట్ర అధయూక్షుడు సమ్వీర్రాజు 
పలుపునిచా్చరు. నరేేంద్రమోదీ చేస్తూననా 
ప్రజాసేంక్షేమ పథకాలు ప్రజలోలీకి 
తీస్కువెళాలీలని తెలిపారు. జగన్ సర్కార్ 30 
లక్షల ఇళ్లీలు పేదలకు ఇస్తూన్నామని గొప్పలు 
చపు్పకుేంట్న్నారని...వాట్లో 15 లక్షల ఇళ్ళు 

కేంద్రేం ఇసతూేందని చపా్పరు. ఈనెల 5న ర్ష్ట్రవాయూపతూేంగా అధా్వననాేంగా మారిన రోడలీ దుసథాతిపై 
బ్జేపీ ఆేందోళన చేపటటెనుేందని తెలిపారు. అలాగే 6న అేంబేదకార్ విగ్రహానినా పూలమాలలు వేస.. 
స్వచఛే భారత్ కారయూక్రమేం నిర్వహసాతూమని చపా్పరు. ర్జధాని అమరవతిలోనే కొనసాగేంచ, 
నిలిచపోయిన అభవతృది్ పనులు పూరితూ చేయ్లని ఆయన డమాేండ్ చేశారు. బ్జేపీ అమర్వతి 
ర్జధానికి మద్దతుగా ఉేంట్ేందని స్పషటెేం చేశారు. అమర్వతిలోని ర్జధాని రైతులకు 64 వేల 
పాట్లీ అభవతృది్ చేస ఇవా్వలని డమాేండ్ చేశారు. ర్జధానిలో మిగలిన 9 వేల ఎకర్ల భూమిని 
అభవతృది్ చేయ్లన్నారు. త్వరలోనే కేంద్రానికి సేంబేంధేంచన కార్యూలయ్లను విజయవాడలో 
నిర్్మణేం చేసాతూని సమువీర్రాజు తెలిపారు. బ్జేపీకి కులాలు, మతాలు, వర్గాలపై ఎట్వేంట్ 
దే్వషేం ఉేండదని త్లి్చచపా్పరు. బ్జేపీకి దేశేం అేంటే ప్రాణేం, అభమానమన్నారు.

బ్జేపీ కుట్ేంబ పారటె కాదు... ప్రాేంతీయ పారటెలు ఫాయూమిల్ పారటెలని దుయయూబట్టెరు. ముసలీేంల 
అభవతృది్ బ్జేపీతోనే సాధయూమన్నారు. కేంద్ర కార్యూలయ్నినా త్వరలో విజయవాడలో ఏర్్పట్ 
చేసాతూమని తెలిపారు. మోదీ జోకయూేం చేస్కున్నారు కాబటేటె ర్ష్ట్రేంలో అనేక ప్రాజెకుటెలు, అభవతృది్ 
పనులు జరుగుతున్నాయని పేరకాన్నారు. ర్జధాని అమర్వతి మోడల్ ఏర్్పట్లో మోదీ 
ప్రమేయేం లేదా? అని ప్రశనాేంచారు. ఏపీని గత, ప్రస్తూత ప్రభుతా్వలు అపు్పలపాలు చేశాయని 
విమరి్శేంచారు. అవినీతితో అేంటకాగన పారటెలు ప్రాేంతీయ పారటెలని విమరి్శేంచారు. దేశేం 
అభవతృదే్... మోదీ ఆశ,శా్వస అని సమువీర్రాజు స్పషటెేం చేశారు.

అమర్వతి: ఎమె్మలేయూ న్గేశ్వరర్వుకు కరోన్ సకడేం బాధాకరమని, ప్రభుత్వ నిరలీక్షష్యేం వలేలీ ర్ష్ట్రేంలో కరోన్ వాయూపతూ 
ప్రుగుతోేందని, సీఎేం సహా ఏ మేంత్రి కూడా మాస్కాలు ప్టటెకోవడేం లేదని టీడీపీ నేత న్ర్ లోకష్  అన్నారు. 
బుధవారేం అసేంబ్లీ లాబ్లో ఆయన చట్ చాట్ గా మాట్లీడుతూ అమ్ల్ సేంసథా ఏపీలో ఒకకా పైసా ప్ట్టెబడ కూడా 
ప్టటెడేం లేదని, అమ్ల్ కోసేం వైసీపీ ప్రభుత్వేం అపు్పలు చేసతూేందని విమరి్శేంచారు. రూ.3 వేల కోటలీతో బల్కా చలిలీేంగ్ 
స్టెషనలీను అమ్ల్ కోసేం ఏర్్పట్ చేసతూేందని ఆరోపేంచారు. అసలు.. వడీడ్ కలిప ఏడాదికి రూ.500 కోట్లీ ప్రభుత్వేం 
కట్టెలన్నారు. ప్రజాధన్నినా వడీడ్ల రూపేంలో చలిలీేంచాలి్సన అవసరేం ఏమొచ్చేందని లోకష్ ప్రశనాేంచారు. మౌళ్క 
సదుపాయ్లు కలి్పస్తూ.. ఆస్తూలు అప్పజెప్పత్... ఏపీలోని సహకార డెయిరలు అమ్ల్ కేంటే ఎకుకావే ఇవ్వగలవని 
అన్నారు. అమ్ల్ వలలీ ప్రైవేట్, సహకార డెయిరలకు వచే్చ నషటెేం ఏేం ఉేండదన్నారు. ఏపీలోని డెయిరలను దెబ్బ 
తీస్ేందుకు ప్రభుత్వేం ప్రయతినాస్తూేందని లోకష్ విమరి్శేంచారు.

మేంత్రి ప్ది్దరెడడ్కి చేందిన శవశకితూ డెయిర...అనినా డెయిరల కేంటే పాల స్కరణ ధరను చాలా తకుకావగా  ఇసతూేందని లోకష్ 
అన్నారు. మిగలిన డెయిరలు పాలను స్కరిేంచకుేండా అడడ్ేంకులు సతృషటెసతూేందని, ప్రభుత్వేం ఇచ్చన ప్రకటనలో శవశకితూ, 
విశాఖ డెయిరల పేరలీను ఎేందుకు ప్రసాతూవిేంచ లేదని ప్రశనాేంచారు. వైసీపీ నేతలకు చేందినవని ప్రకటనలో ప్రసాతూవిేంచ 
లేదా? అని నిలదీశారు. అమ్ల్ వలలీ ఏపీలోని చననా డెయిరలనీనా తుడచ ప్ట్టెకుపోతాయని లోకష్  వాయూఖాయూనిేంచారు.

అమూల్ కోసం ప్రభుతవాం అప్్పలు చేసోతుంది: నారా లోకేష్

అసంబీలాలో బూత్లు తిట్్టకోవడం క్దు...రైత్లకు ఎల్ 
నాయాయం చేయాలో చూడండి - శ్రీ పవన్ కల్యాణ్

ర్ష్ట్రేంలో కౌలు రైతుల గ్డు 
దయనీయేంగా మారిేందని 
జనస్న పారటె అధయూక్షులు శ్రీ 
పవన్ కలాయూణ్ గారు అన్నారు. 
నివర్ తుపాన్ ప్రభావిత 
ప్రాేంతాలోలీ సేంత భూమి 
ఉననా రైతులతోపాట్ కౌలు 
రైతులకు కూడా సమేంగా 
న్యూయేం చేయ్లని కోర్రు. 
ప్రభుత్వ ఖజాన్లో బాగా 
డబు్బ ఉేందని ర్ష్ట్ర మేంత్రులు 
చబుతున్నారు... కాబట్టె 

నషటెపోయిన పేంటలకు ఎకర్కి రూ. 25 వేల పరిహారేం అేందచేయ్లన్నారు. 
కతృషాణో జలాలీలోని తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాేంతాలోలీ క్షేత్ర సాథాయి పరయూటనలు చేపట్టెరు. ఈ పరయూటనలో 
పారటె ర్జకీయ వయూవహార్ల కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ న్దెేండలీ మనోహర్ గారు పాలగాన్నారు. కేంకిపాడు, 
ఉయూయూరు, పామర్రు, చలలీపలిలీ, ప్దప్రోలు ప్రాేంతాలోలీ నీట్ పాలయిన పేంటలను పరిశీలిేంచారు. 
రైతుల బాధలు స్వయేంగా విన్నారు. ఈ సేందరభుేంగా శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారు మాట్లీడుతూ.. “నివర్ 
తుపాను కారణేంగా 5 జలాలీల పరిధలో 17 లక్షల ఎకర్లోలీ పేంట నషటెేం వాట్లిలీేంది. ఎకుకావగా 
వరి పేంట దెబ్బతిేంది. మరికొది్ద రోజులోలీ చేతికి వస్తూేందననా సమయేంలో చేజారిపోయిేంది. ఎకర్కి 
రూ. 30 వేల నుేంచ రూ. 40  వేల వరకు రైతులు నషటెపోయ్రు. ఈ సీజన్ లో మ్డుసారులీ 
అననాదాతలు పేంటను కోలో్పయ్రు. రైతుల బాధల గురిేంచ మాట్లీడే న్యకులే కరువయ్యూరని 
మాజీ ఎేం.ప. శ్రీ కపీ రెడడ్యయూ గారు ఆవేదన వయూకతూేం చేశారు.
ఇేంత మేంది రైతుల కనీనారు  ర్షా్రేనికీ, దేశానికీ మేంచది కాదు. నేను కూడా రైతునే. అేందుక 
రైతులకు అేండగా ఉేండాలని మీ ముేందుకు వచా్చను. పుట్టెన రోజులు, పేండుగ రోజులు 
చేస్కోవడానికి ర్లేదు. వైసీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు రైతుల మధయూకు వచ్చ అేండగా నిలబడేండ.  
అసేంబ్లీలో కూరు్చని బూతులు తిట్టెకోవడేం కాదు.  రైతులకు ఎలా న్యూయేం చేయ్లో ఆలోచన 
చేయ్లి. రైతుల పక్షన జనస్న పారటె పోర్డుతుేంది. ఆత్మహతయూ చేస్కుననా కౌలు రైతు 
కుట్ేంబానికి జనస్న న్యకులు అేండగా ఉేంట్రు.
కషాటెలోలీ ఉననా మీ కనీనారు తుడచ, మీలో భరోసా నిేంపాలని నేను వచా్చను. అధకారేం కోసేం 
అర్రులు చాచడేం కాదు. సమసయూల పరిషాకారేం కోసేం జనస్న పని చేస్తూేంది. పారటె ర్జకీయ 
వయూవహార్ల కమిటీ క్షేత్ర సాథాయిలో పరయూట్ేంచ కౌలు రైతులకు ఎలా న్యూయేం చేయ్లో 
పరిశీలిస్తూేంది. ఒక నివేదిక తయ్రు చేస కేంద్ర ప్రభుతా్వనికి అేందచేసాతూేం. రైతులకు న్యూయేం 
జరిగేలా విషయ్నినా కేంద్ర ప్రభుత్వేం దతృషటెకి కూడా తీస్కువెళాతూేం. తుపాను రైతులను నటేటెట 
ముేంచేంది” అని అన్నారు. 
ఉయూయూరు బైపాస్ రోడుడ్ వద్ద తడసన పేంటలను పరిశీలిేంచ రైతులకు ధైరయూేం చపా్పరు. అకకాడ నుేంచ 
పామర్రు నియోజకవరగాేం ఒేండ్రిపూడ సమీపానికి చేరుకుని రైతులతో మాట్లీడారు. అనేంతరేం 
అయయూేంకి సమీపేంలో పలాల మధయూకు వెళ్లీ రైతుల వద్ద నుేంచ నివర్ తుపాను కారణేంగా జరిగన 
నషటెేం వివర్లు తెలుస్కున్నారు. అయయూేంకి దాట్న తర్్వత వైసీపీ శాసనసభుయూడు శ్రీ కొలుస్ 
పార్సారధ తేండ్రి, మాజీ ఎేంప శ్రీ కపీ రెడడ్యయూ య్దవ్ గారు శ్రీ పవన్ కలాయూణ్ గారిని కలిస 
పేంట నషటెేం, ప్రభుతా్వలు స్పేందిేంచే తీరును వివరిేంచారు. 
కూచపూడ, మొవ్వ, కొడాలి మీదుగా పారటె శ్రేణులు ప్రజల ఘనసా్వగతేం మధయూ చలలీపలిలీ 
చేరుకున్నారు. చలలీపలిలీ మేండలేం పాగ్లు రోడుడ్ వద్ద ఆత్మహతయూ చేస్కుననా కౌలు రైతు శ్రీ 
గదా్వల కతృషణో కుట్ేంబానినా పర్మరి్శేంచ, వారికి జనస్న పారటె తరఫున రూ. లక్ష ఆరి్క సాయేం 
అేందచేశారు. అకకాడ నుేంచ మోపదేవి మేండలేం ప్దప్రోలు చేరుకుని రైతుల వద్ద పేంట నషటెేం 
వివర్లు అడగ తెలుస్కున్నారు.ఈ కారయూక్రమేంలో కతృషాణోజలాలీ జనస్న నేతలు శ్రీ పోతిన మహేష్, 
శ్రీ అకకాల ర్మో్మహన్, శ్రీ ముతతూేంశెట్టె కతృషాణోర్వు, శ్రీ బేండ ర్మకతృషణో, శ్రీ అమి్మశెట్టె వాస్, శ్రీ 
మేండలి ర్జేష్, శ్రీ బూరగడడ్ శ్రీకాేంత్, శ్రీ తాడశెట్టె నరేష్, శ్రీ చలపతి, శ్రీ పులిపాక ప్రకాష్, శ్రీ 
బేంద్రెడడ్ ర్మకతృషణో, శ్రీ బి.వి.ర్వు, శ్రీమతి ర్వి సౌజనయూ, శ్రీ ఆకుల కిరణ్ కుమార్ తదితరులు 
పాలగాన్నారు.
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ర్ష్ట్ర మహళా కమిషన్ కు చైర్ పర్సన్ ను నియమిేంచకపోవడేంపై హైకోరుటె తీవ్ర అసేంతతృపతూ 
వయూకతూేం చేసేంది. చైర్ పర్సన్ ను నియమిేంచాలని అకోటెబరులోనే చప్పన్.. ఇప్పట్ వరకు 
ఎేందుకు నియమిేంచలేదని నిలదీసేంది. సేంబేంధత ఫైల్  ఎకకాడ నిలిచపోయిేందో చపా్పలని 
ప్రశనాేంచేంది. మహళా కమిషన్  నియ్మకానికి వచ్చన ఇబ్బేంది ఏమిట్? అరుహుర్లైన మహళను 
గురితూేంచలేకపోతున్నార్ అని నిలదీసేంది. ఈ నెలాఖరు న్ట్కి మహళా కమిషన్ ను నియమిేంచాలని 
స్పషటెేం చేసేంది. లేని పక్షేంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కాయూరయూదరి్శ కోరుటె ముేందు హాజరు కావాలని 
త్లి్చచప్పేంది. ఈ మేరకు హైకోరుటె ప్రధాన న్యూయమ్రితూ జసటెస్  ర్ఘవేేంద్రసేంగ్  చౌహాన్ , జసటెస్  
బి.విజయ్ స్న్ రెడడ్తో కూడన ధర్్మసనేం బుధవారేం ఆదేశాలు జారచేసేంది.
ర్ష్ట్ర మహళా కమిషన్  చైర్ పర్సన్  పదవీ కాలేం ముగస రెేండేళలీయిన్ కొతతూ చైర్ పర్సన్ ను 
నియమిేంచకపోవడానినా ప్రశనాస్తూ సామాజక కారయూకరతూ రేగులపాట్ రమార్వు హైకోరుటెలో ప్రజాహత 
వాయూజయూేం దాఖలు చేసన విషయేం తెలిసేందే. ఈ వాయూజయూేం మరోసారి ధర్్మసనేం ముేందు విచారణకు 
వచ్చేంది. ర్ష్ట్రేంలో మహళా కమిషన్ కు చైర్ పర్సన్  లేకపోవడేంతో మహళలపై దాడులు ప్రిగాయని, 
నేరస్థాలు స్్వచఛేగా తిరుగుతున్నారని కోరుటె దతృషటెకి 
తెచా్చరు. కమిషన్  ముేందు 46 ఫిర్యూదులు 
ప్ేండేంగ్ లో ఉన్నాయన్నారు. 

కోరుటె జోకయూేం చేస్కుని మహళా కమిషన్ కు 
చైర్ పర్సన్ ను నియమిేంచేలా ఆదేశాలు ఇవా్వలని 
అభయూరిథాేంచారు. అడ్్వకట్  జనరల్  బ్ఎస్  ప్రసాద్  
వివరణ ఇస్తూ.. ప్రభుత్వేం ఈ నెల 31లోగా మహళా 
కమిషన్  చైర్ పర్సన్ ను నియమిస్తూేందని తెలిపారు. 
ఈ వివరణను పరిగణనలోకి తీస్కుననా ధర్్మసనేం 
‘మీరు చప్పన గడువులోగా నియమిేంచకపోత్.. 
ప్రభుత్వ ప్రధాన కారయూదరి్శ స్వయేంగా హాజరు 
కావాలి్స ఉేంట్ేంది’ అని స్పషటెేంచేసేంది. తదుపరి 
విచారణను 4 వార్లకు వాయిదా వేసేంది.

రాష్టంలో అర్హులైన మహిళలే లేరా?

సబ్సిడీ గాయాస్  సలండర్  Rs. 695సబ్సిడీ గాయాస్  సలండర్  Rs. 695
సబి్సడీ గాయూస్  సలిేండర్  ధర రూ.50 ప్రిగేంది. హైదర్బాద్  లో ఇదివరకు సబి్సడీ సలిేండర్  
ధర రూ. 646.5 ఉేండగా, ఇపు్పడు రూ. 696.5కు చేరిేంది. ఢిల్లీలో ఇప్పట్వరకు రూ.594 
ఉేండగా రూ. 644 కు చేరినట్లీ చమురు సేంసథాలు బుధవారేం ప్రకట్ేంచాయి. ప్రిగన 
ధరలు బుధవారేం నుేంచ అమలోలీకి వచా్చయి. సాధారణేంగా నెలకోసారి గాయూస్  ఽసలేండర్  
ధరలను చమురు కేంప్నీలు సవరిస్తూన్నాయి. కరోన్ నేపథయూేంలో గడచన తొమి్మది నెలలుగా 
వేంటగాయూస్  ధర ప్రగలేదు. నవేంబరు నెలాఖరు రోజున కూడా గాయూస్  ధరలను సవరిేంచక 
పోవటేంతో డసేంబరు నెలకు కూడా పాతధరలే వరితూసాతూయ్ని డీలరులీ, వినియోగదారులు 
భావిేంచారు. కానీ బుధవారేం ఉదయేం సబి్సడీ గాయూస్  సలిేండర్  ధరను కేంప్నీలు ప్ేంచాయి. 
అయిత్ ప్రిగన ధరతో డబ్టీ (డైరెక్టె  బనిఫాట్  ట్రాన్్స ఫర్ ) వినియోగదారులకు ఎలాేంట్ భారేం 
పడే అవకాశేంలేదు. నవేంబరు నెలాఖరు వరకు సలిేండర్  ధర రూ. 646.5 ఉననాపుడు సబి్సడీ 
కిేంద డీబ్టీ వినియోగదారులకు రూ. 44 తిరిగ ఖాతాలో పడేవి. ఇపు్పడు రూ. 696.5కి 
సలిేండర్  ధర ప్రిగన నేపథయూేంలో రూ. 94 సబి్సడీ రూపేంలో తిరిగ ర్నుేంది.
ర్ష్ట్రవాయూపతూేంగా 1.17 కోటలీ వేంట గాయూస్  వినియోగదారులు ఉన్నారు. వీరిలో 95 శాతేం డీబ్టీ 
హలడ్రేలీ ఉన్నారు. వీరికి సలిేండర్  ధర ప్రిగన్ సబి్సడీ వస్తూేంది. మిగలిన 5 శాతేం న్న్  
డీబ్టీదారులు మాత్రేం మొతతూేం ధరకు(రూ. 696.50) వేంట గాయూస్  సలిేండర్  కొనుగ్లు 
చేయ్లి్స ఉేంట్ేంది. కాగా 19 కిలోల కమరి్షయల్  గాయూస్  సలిేండర్  ధర రూ. 54.5 ప్ేంచారు. 
దీేంతో ఢిల్లీలో ఈ గాయూస్  ధర రూ. 1,296కు చేరుకుేంది.

తెలేంగాణలో గెరిలాలీ ఆర్మని 
బలోపేతేం చేయ్లని మావ్యిస్టెలు 
నిరణోయిేంచారనే సమాచారేంతో 
పోల్స్లు అప్రమతతూమయ్యూరు. 
దేండకారణయూేం సరిహదు్దలోలీ వేట 
ముమ్మరేం చేశారు. అణువణువ్ 
జలెలీడ పడుతున్నారు. గతకొేంత 
కాలేంగా తెలేంగాణ సరిహదు్ద 
జలాలీలోలీ మావ్యిస్టెల కదలికలు 
క్రమేంగా ప్రుగుతున్నాయి.
ఇవాళ్లీ నుేంచ ఈనెల 8వ త్దీ 
వరకు మావ్యిస్టె గెరిలాలీ ఆర్మ 

పీఎల్ జీఏ వారోత్సవాలు ఉేండటేంతో పోల్స్లు మరిేంత అలర్టె  అయ్యూరు. అడవులోలీ 
మావ్లు సభలు, సమావేశాలు నిర్వహేంచకుేండా అడుడ్కునేేందుకు సద్మయ్యూరు. ఉమ్మడ 
ఆదిలాబాద్, కరేంనగర్, వరేంగల్, ఖమ్మేం జలాలీలతో ర్ష్ట్ర సరిహదు్దలోలీ విసతూతృతేంగా కూేంబిేంగ్  
నిర్వహస్తూన్నారు.
ఒకవైపు జీహెచ్ ఎేంసీ ఎనినాకల కోసేం నగరేంలో 52 వేల మేంది పోల్స్లను బేందోబస్తూలో 
ఉేంచనప్పట్కీ… మరోవైపు సరిహదు్దలను డేగ కళలీతో పరయూవేక్స్తూనే ఉన్నారు పోల్స్లు. 
ఇటీవల పోల్స్శాఖలో కొతతూగా చేరిన దాదాపు 10 వేల మేంది పోల్స్లోలీ మెరికలాలీేంట్ 
యువకులను మావ్యిస్టె ల వేటకు వినియోగస్తూన్నారు. మావ్ల అనే్వషణలో తలపేండన 
సీనియరులీ, రిటైర్డ్  పోల్స్ ఆఫీసరలీ పరయూవేక్షణలో సరిహదు్దలోలీ అణువణువ్ జలలీడ పడుతున్నారు. 
అదనేంగా సీఆర్ పీఎఫ్  బలగాలు కూడా తోడవడటేంతో కూేంబిేంగ్  ముమ్మరేం చేశారు.
పీఎల్ జీఏ వారోత్సవాల నేపథయూేంలో మహార్ష్ట్ర, చతీతూస్ గఢ్  సరిహదు్దలపై పోల్స్లు నిఘా 
ప్ేంచారు. ముఖయూేంగా ప్రాణహత, గ్దావరి నదులపై అతాయూధునిక డ్రోనలీతో పరయూవేక్షణ 
జరుపుతున్నారు. ర్త్రిపూట మావ్యిస్టెలు నదులను దాట్కుని ర్కపోకలు సాగసతూన్నారననా 
అనుమానేంతో ఆయ్ ప్రాేంతాలపై పోల్స్లు బలగాలు ప్రత్యూక దతృషటె సారిేంచారు. ఇక సమసయూ 
తీవ్రేంగా ఉననా ప్రాేంతాలోలీ పగలు, ర్త్రి నిరి్వర్మేంగా కూేంబిేంగ్  కొనసాగస్తూన్నారు. ముఖయూేంగా 
ఏజెనీ్స మేండలాలకు వెళ్లీ అనినా మార్గాలోలీ తనిఖీలు విసతూతృతేం చేశారు. ఇక మరోవైపు మారుమ్ల 
గ్రామాలోలీని ప్రజాప్రతినిధులు మైదాన ప్రాేంతాలకు వెళాలీలని ఇప్పట్క హెచ్చరికలు జార చేశారు. 
ఇట్ ప్రజా రక్షణతో పాట్ మావ్యిస్టె ఏరివేతపై పోకస్ చేసనట్లీ పోల్స్లు తెలిపారు.

ఎని్న ఆరిథిక ఇబ్ందులునా్న పథక్లు ఆపలేదు:మంత్రి హరశ్ రావుగెరిల్లా ఆరమీ వారోతసివాలకు సద్ధమైన మావోయిస్్టలు.. 
ఎనినా ఆరిథాక ఇబ్బేందులున్నా, ప్రభుత్వేం పేదల సేంక్షేమ పథకాలను కొనసాగస్తూననాదని 
ఆరిథాక మేంత్రి తనీనారు హరశ్ ర్వు పేరకాన్నారు. బుధవారేం మెదక్  కాయూేంపు 
కార్యూలయేంలో 33మేంది లబి్దారులకు రూ.33,00,528 కలాయూణలక్ష్మి, షాదీముబారక్  
చకుకాలను ఎమె్మలేయూ పదా్మదేవేేందర్ రెడడ్తో కలిస పేంపణీ చేశారు. మెదక్  మేండల 
పరిషత్  కార్యూలయేంలో మెదక్ , హవేళ్ఘనపూర్  మేండలాలకు చేందిన 22మేంది 
లబి్దారులకు ఎసీ్స కార్పరేషన్  నుేంచ మేంజూరైన రూ.12లక్షల 50వేల సబి్సడీ 
రుణాలను అేందజేశారు.
ఈ సేందరభుేంగా మేంత్రి హరశ్ ర్వు మాట్లీడుతూ.. పేదల సేంక్షేమేం కోసేం తెలేంగాణ 
ప్రభుత్వేం ఆసర్ పేంఛనులీ, కలాయూణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ , కసీఆర్  కిట్  తదితర సేంక్షేమ 
పథకాలకు సీఎేం కసీఆర్  నిధులు కట్యిస్తూ పేద, బలహీన వర్గాలకు అేండగా 
ఉేంట్న్నారన్నారు. ఎట్టె పరిసథాతులోలీన్ సేంక్షేమ పథకాలను కొనసాగసాతూమన్నారు. 
య్సేంగ పేంటకు రైతాేంగానికి రైతుబేంధు పథకేం కిేంద రూ.7200 కోట్లీ 
అేందిేంచనున్నామన్నారు. పేద ప్రజల సేంక్షేమమే ధ్యూయేంగా ఎనినా ఆరిథాక ఇబ్బేందులున్నా, 
ప్రభుత్వేం ఇతర ఖరు్చలు తగగాేంచుకొని, సేంక్షేమ పథకాలను పూరితూసాథాయిలో అమలు 
చేస్తూననాదని చపా్పరు.
అభవతృది్, సేంక్షేమ కారయూక్రమాలను ప్రభుత్వేం ముేందుకు తీస్కెళ్తూ ఎప్పట్కపు్పడు 
నిధులు విడుదల చేస్తూననాదన్నారు. సీఎేం కసీఆర్  దేశేంలో ఎకకాడ లేని విధేంగా ఎసీ్సలు 
ఎదిగేేందుకు 90శాతేం సబి్సడీ రుణాలు అేందజేస్తూన్నారని హరశ్ ర్వు తెలిపారు. ఎసీ్స 
సబ్ పాలీన్ ను న్ట్కి న్రు శాతేం అమలు చేస్తూన్నామన్నారు.
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ప్ండాయా మెర్ప్లతో... బుమ్రా మలుప్తో...ఆఖరికి గెలచం
కాన్ బర్రా: ఇది ఒకరితో దకికాన 
విజయేం కాదు. అలాగని 
ఇదేమీ ఊరట గెలుపు కాదు. 
ఆస్్రేలియ్ ఆధపతాయూనినా, 
బాయూట్ేంగ్  బలానినా బద్దలు కొట్టెన 
విజయేం. రెేండు వనేడ్లోలీన్ 
370 పైచలుకు పరుగులు చేస 
కూడా చమటోడ్చన ఆసీస్ ను... 
భారత్  కవలేం 302 పరుగులు 
చేస నిలువరిేంచడేం గొప్ప 

విషయేం. సరస్  చేజారిన్ ఇకకాడ బాయూట్ేంగ్ ... బౌలిేంగ్ ... ఆతిథయూ జట్టెను ప్ట్టెేంచన 
‘కేంగారూ’ అేంతా ఇేంత కాదు. కీలీన్ సీ్వప్  తప్పేంచ శుక్రవారేం ఇకకాడే జరిగే తొలి 
ట్20 మాయూచ్ కు ముేందు భారత్ కు కొేండేంత ఆత్మవిశా్వసానినా ఇచ్చన విజయేం ఇది.
ఆసీస్  లక్షష్యేం 303. గత మాయూచ్ ల భారసకారలీ దతృషాటెష్య, స్మత్  వరుస సేంచరల ఫామ్  
దతృషాటెష్య ఆతిథయూ జట్టెకు ఇదేమాత్రేం కషటెేం కానేకాదు. అయిత్ 158 పరుగులక 5 
వికెట్లీ కోలో్ప వడేంతో భారత్ కు విజయేం ఖాయమవుతుననా తరుణేంలో మాయూక్్స వెల్  
ధాట్గా ఆడన ఇనినాేంగ్్స  ఆసీస్ ను 268/6 దాకా తీస్కెళ్లీేంది. ఇక 34 బేంతులోలీ 35 
పరుగుల విజయ సమీకరణేం భారత్ ను కీలీన్ సీ్వప్  చేస్లా కనిపేంచేంది. కానీ బుమ్రా 
వేసన 45వ ఓవర్  మాయూచ్ ను మలుపు తిప్పేంది. మాయూక్్స వెల్ ను ఔట్  చేయడేంతో 268 
పరుగుల వద్ద ఏడో వికెట్  పడేంది.
తర్్వత టెయిలెేండరులీ 21 పరుగుల వయూవధలోనే నిషకా్రమిేంచడేంతో ఆసీస్  ఆలౌటైేంది. 
భారత్  13 పరుగుల త్డాతో విజయేం సాధేంచేంది. తొలి రెేండు వనేడ్లోలీ నెగగాన ఆసీస్  
సరస్ ను 2–1తో గెలు్చకుేంది. ట్స్  గెలిచ మొదట బాయూట్ేంగ్  ఎేంచుకుననా భారత్  
నిరణోత 50 ఓవరలీలో 5 వికెటలీ నషాటెనికి 302 పరుగులు చేసేంది. ‘మాయూన్  ఆఫ్  ద మాయూచ్ ’ 
హారి్దక్  పాేండాయూ (76 బేంతులోలీ 92 న్టౌట్ ; 7 ఫోరులీ, 1 సక్్స ), రవీేంద్ర జడేజా (50 
బేంతులోలీ 66 న్టౌట్ ; 5 ఫోరులీ, 3 సక్్స లు) మెరిశారు. తర్్వత ఆస్్రేలియ్ 49.3 
ఓవరలీలో 289 పరుగులకు ఆలౌటైేంది. కెప్టెన్  ఫిేంచ్  (82 బేంతులోలీ 75; 7 ఫోరులీ, 3 
సక్్స లు), మాయూక్్స వెల్  (38 బేంతులోలీ 59; 3 ఫోరులీ, 4 సక్సరులీ) ర్ణిేంచారు. శారు్దల్  
3 వికెట్లీ, బుమ్రా, నటర్జన్  రెేండేస వికెట్లీ తీశారు. 

రోహిత్  శరమీ..వర్సగా ఎనిమిదో ఏడాది కూడా
ముేంబై: టీమిేండయ్ సాటెర్  బాయూట్్స మన్  రోహత్  శర్మ అరుదైన ఘనత సాధేంచాడు. 
వనేడ్లోలీ వరుసగా ఎనిమిదో ఏడాది కూడా భారత్  తరఫున అతయూధక వయూకితూగత సకారు 
సాధేంచన బాయూట్్స మన్ గా నిలిచాడు. ప్రస్తూతేం ఆస్్రేలియ్తో వనేడ్ సరస్ లోన్ ఏ 
ఒకకా భారత ఆటగాడు కూడా మ్డేంకెల సకారు చేయని విషయేం తెలిసేందే. దీేంతో 
2020లోన్ అతయూధక వయూకితూగత సకారు చేసన పేలీయర్ గా హట్ మాయూన్  నిలిచాడు.

ఈ ఏడాది జనవరి 19న ఆస్్రేలియ్తో మాయూచ్ లో రోహత్  119 పరుగులు సాధేంచన 
విషయేం తెలిసేందే. 2020లో భారత్  తరఫున ఓ ఆటగాడు సాధేంచన అతయూధక 
సకారు ఇదే. వరుసగా ఎనిమిదో ఏడాది కూడా ఎవరికీ సాధయూేంకానీ అతయూధక పరుగుల 
రికారుడ్ను రోహత్  కొనసాగస్తూేండటేం విశేషేం. తొడ కేండర్ల గాయేం నుేంచ రోహత్  
పూరితూగా కోలుకోకపోవడేంతో వనేడ్లు, టీ20 సరస్ లకు అతనినా ఎేంపక చేయలేదు.

వనేడ్లోలీ రోహత్ ..
2013 - 209
2014 - 264
2015 - 150
2016 - 171*
2017 - 208*
2018 - 152
2019 - 159
2020 - 119

దుబాయ్: అరోన్  ఫిేంచ్  సారథయూేంలోని ఆస్్రేలియ్ క్రికెట్  జట్టె ఐసీసీ మెన్్స  క్రికెట్  వరల్డ్  
కప్  స్పర్  ల్గ్  పాయిేంటలీ పట్టెకలో అగ్రసాథాన్నికి దూస్కెళ్లీేంది. భారత్ తో మ్డు 
వనేడ్ల సరస్ లో పూరితూ ఆధపతయూేం ప్రదరి్శేంచన ఆసీస్  2-1తో సరస్ ను కైవసేం చేస్కుననా 
విషయేం తెలిసేందే. ఆతిథయూ ఆస్్రేలియ్ తొలి రెేండు వనేడ్లోలీ గెలిచ సరస్ ను సేంతేం 
చేస్కోగా ఆఖరిదైన మ్డో వనేడ్లో కోహీలీస్న విజయేం సాధేంచేంది. సరస్  అనేంతరేం 
స్పర్  ల్గ్  పాయిేంటలీను ఐసీసీ విడుదల చేసేంది.

పురుష్ల క్రికెట్ ప్రపేంచ కప్ స్పర్ ల్గ్ లో 40 పాయిేంటలీతో ఆస్్రేలియ్(ఆడేంది ఆరు 
మాయూచ్ లు ) నేంబర్ వన్  సాథాన్నికి చేరుకుేంది. ఆఖరి మాయూచ్ లో విజయేం సాధేంచన 
భారత్ ( మ్డు మాయూచ్ లు) తొమి్మది పాయిేంటలీతో ఆరో సాథానేంలో నిలిచేంది. భారత్  
ఖాతాలో ఒక ప్న్ల్టె ఓవర్  ఉేంది. ఇేంగాలీేండ్ (6 మాయూచ్ లు) 30 పాయిేంటలీతో రెేండో 
సాథానేంలో కొనసాగుతుేండగా పాకిసాథాన్ (3 మాయూచ్ లు) 20 పాయిేంటలీతో మ్డో 
సాథానేంలో ఉేంది.

వరల్డ్ కప్  సూపర్  లీగ్ :అగ్రసాథినంలో ఆస్ట్రేలయా..కోహ్లాస్టనకు షాక్ 

ఇంగలాండ్  క్లాన్ సీవాప్ 
కప్ టౌన్ : వరుసగా మ్డో ట్20 మాయూచ్ లోన్ అదరగొట్టెన ఇేంగలీేండ్  జట్టె దక్ణాఫ్రికాతో 
జరిగన సరస్ ను 3–0తో కీలీన్ సీ్వప్  చేసేంది. భారత కాలమానేం ప్రకారేం మేంగళవారేం 
అర్ర్త్రి దాట్క ముగసన చవరిదైన మ్డో ట్20 మాయూచ్ లో ఇేంగలీేండ్  తొమి్మది వికెటలీ 
త్డాతో ఆతిథయూ దక్ణాఫ్రికా జట్టెను చతుతూగా ఓడేంచేంది. దక్ణాఫ్రికా నిరే్దశేంచన 192 
పరుగుల లక్షయూనినా ఇేంగలీేండ్  17.4 ఓవరలీలో కవలేం వికెట్  కోలో్పయి ఛేదిేంచేంది.

డేవిడ్  మలాన్  (47 బేంతులోలీ 99 న్టౌట్ ; 11 ఫోరులీ, 5 సక్్స లు), జాస్  బటలీర్  (46 
బేంతులోలీ 67 న్టౌట్ ; 3 ఫోరులీ, 5 సక్్స లు) 
రెేండో వికెట్ కు అజేయేంగా 167 పరుగులు 
జోడేంచ కొతతూ ప్రపేంచ రికారుడ్ నెలకొలా్పరు. 
ఇప్పట్వరకు 166 పరుగులతో జయవర్నే– 
సేంగకకార (శ్రీలేంక–2010లో వెసటెేండీస్ పై) 
పేరిట ఉననా రికారుడ్ను మలాన్, బటలీర్  
సవరిేంచారు. అేంతకు ముేందు దక్ణాఫ్రికా 
20 ఓవరలీలో 3 వికెటలీకు 191 పరుగులు 
చేసేంది. డు ప్లీసస్  (37 బేంతులోలీ 52 

న్టౌట్ ; 5 ఫోరులీ, 3 సక్్స లు), వాన్  డెర్  డసన్  (32 బేంతులోలీ 74 న్టౌట్ ; 5 ఫోరులీ, 5 
సక్్స లు) హడలెతితూేంచారు. వీరిద్దరు న్లుగ్ వికెట్ కు 10.3 ఓవరలీలో 127 పరుగులు జత 
చేశారు.

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
http://www.kntvtelugu.com/
http://www.kntvtelugu.com/

