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నరేంద్ర సేంగ్ కాపనీ మృతి.. 
చండీగఢ్: ప్రముఖ భారత సంతతి అమెరికన్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త నరందర్ సంగ్ కపనీ కన్నుమూశారు. 94 ఏళ్ల ఆయన 
శుక్రవారం కాలిఫోరినుయాలో తుదిశావాస విడిచారు. కపనీకి ఓ కుమారుడు, కుమార్్త ఉన్నురు. కాగా కపనీ మృతి 
పట్ల పంజాబ్ సీఎం తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన గొప్ప దయాగుణం కలిగిన వారనీ... సకుకు విశావాసం 
గురించి అనేక గొప్ప రచనలు వెలువరించారని సీఎం ఈ సందర్ంగా గురు్తచేసుకున్నురు. ఎగిజిబిషన్్ల, ఆర్ట్ వరుకులు 
నిరవాహంచడంతో పాటు సకుకు వాసు్తశాస్త్ర వారసతావానిను పరిరక్ంచేందుకు అవిశ్ంతంగా కృషిచేశారంటూ సీఎం 
తన సంతాప సందేశంలో పేర్కున్నురు. సైన్స్ అండ్ టెకానులజీలోనూ కపనీ విశేష సేవలు అందించారని సీఎం 
కొనియాడారు. ఫాదర్ ఆఫ్ ఫైబర్ గా గురి్తంపు తెచ్చుకునను ఆయన... లేజరు్ల, సోలార్ ఎనరజి, కాలుష్య నియంత్రణ 
తదితర అంశాలో్ల ఆయన సేవలన్ ఎవరూ మరిచుపోలేరని సీఎం పేర్కున్నురు.

భారత్ కు రూ.663 కోట్ల మిలిటరీ సామగ్రి డిసేంబర్  8న భారత్  బేంద్  
నూ్యఢిల్్ల : కంద్ర ప్రభుతవాం తీసుకువచిచున 
నూతన వ్యవసాయ చట్ట్లకు వ్యతిరేకంగా 
ఢిల్్లలో రైతులు ఆందోళన చేపడుతునను సంగతి 
తెలిసందే. గత కొదిదిరోజులుగా ప్రభుతావానికి 
రైతులకు మధ్య చరచులు జరుగుతున్ను అవి 
ఫలితానినువవాటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్ర 
అసంతృప్్తకి గురైన రైతులు భారత్  బంద్ కు 
ప్లుపునిచాచురు. డిసంబర్  8వ తేదీన దేశ 
వా్యప్త బంద్  పాటంచాలని నిర్ణయంచారు. 
దేశ రాజధాని ఢిల్్లకి వెళ్్ల అనిను రహదారులన్ 
మూసేసా్తమని ప్రకటంచారు. 

దేశ వా్యప్తంగా ఉనను టోల్ గేట్లన్ సావాధీనపరుచుకుని టోల్  గేట్  ఫీజులు వసూలు చేసుకోకుండా 
అడుడుకుంట్మని చెపా్పరు. ‘‘ ఈ ఉద్యమంలో మరికొంత మంది చేరతారు. విదు్యత్  ఛారజిలు, పంట 
నషట్ం విషయంలో ప్రభుతవాం మా డిమాండ్లన్ ఒపు్పకుంటుందో లేదో చూడాలి’’ అని నిరసనలు 
తెలుపుతునను ఓ రైతు సంఘం న్యకుడు హరిందర్  సంగ్  లోఖోవాల్  అన్నురు.

వాషింగట్న్ : రక్షణ రంగానికి సంబంధంచి రూ.663 
కోటు్ల (90 మిలియన్  డాలరు్ల) విలువచేసే 
సామగ్రిని భారత్ కు విక్రయంచడానికి అమెరికా 
ఆమోదం తెలిప్ంది. మిలిటర అవసరాల కోసం 
సీ-130జే రకం సూపర్  హెరుకుయులస్  రవాణా 
విమాన్లన్ భారత వాయుసేన అమెరికా న్ంచి 
కొన్గోలు చేసంది. ఆ విమాన్లో్లని హార్డు వేర్ లో 
తలెతే్త చిననుపాట లోపాలకు మరమ్మతు్తలు 
చేయడంతోపాటు విమాన్లకు సరవాసంగ్  

చేయడానికి సామగ్రి కావాలని భారత్  అమెరికాకు ప్రతిపాదనలు పంప్ంది. దీనికి అమెరికా ఆమోదం 
తెలిప్ంది.

కరోన్ వాకిస్న్ పై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శుభవార్త 
వినిప్ంచారు. కొదిది రోజులో్లనే కోవిడ్  వా్యకిస్న్  
అందుబాటులోకి వచేచు అవకాశం ఉందని అన్నురు. కాగా, 
వా్యకిస్న్  ధరపై రాష్ట్రాలతో సంప్రదించిన తరావాతే నిర్ణయం 
తీసుకుంట్మని ప్రకటన చేశారు. ఈ రోజు ప్రధాని 
అఖిల పక్షాలతో వీడియో కాన్ఫర్న్స్ నిరవాహంచారు. ఈ 
సందర్ంగా మాట్్లడిన ప్రధాని.. వాకిస్న్ తయారలో మన 
శాస్త్రవేత్తలు చాలా ధీమాగా ఉన్నురన్నురు. భద్రమైన, 
చవకైన వా్యకిస్న్  కోసం ప్రపంచమంతా ఎంతో ఎదురు 
చూసో్తందని అన్నురు. అందుక ఇపు్పడు ప్రపంచ దేశాల 
చూపు అంతా భారత్  వైపే ఉందన్నురు. మరి కొనిను 
రోజులో్లనే వా్యకిస్న్  అందుబాటులోకి వసు్తందని నిపుణులు 
విశవాససు్తన్నురన్నురు. టీకాన్ ఆమోదించిన వెంటనే 
దేశంలో వా్యకిస్నేషన్  పన్లు ప్రారంభిసా్తమన్నురు.

వా్యకిస్న్  అందుబాటులోకి రాగానే మొదట కోటమంది 
హెల్్త వరకుర్స్ కి కొవిడ్ 19 వా్యకిస్న్ ని ఇసా్తమని కంద్రం 
ప్రకటంచింది. వీరిలో ప్రభుతవా, ప్రైవేటు రంగ సబ్ంది 

కూడా ఉంట్రని కంద్ర ఆరోగ్య మంత్రితవా శాఖ కార్యదరిశి 
రాజేష్ భూషణ్ తెలిపారు. అనంతరం దాదాపు ర్ండు 
కోట్లమంది ఫ్ంట్ లైన్ వరకుర్స్ కి ప్రాధాన్యం ఇవవాన్ననుటుట్ 
ఆయన చెపా్పరు.

మరికొన్ని వారాల్్ల వాయా క్సిన్   సద్ేం: ప్రధాన్ మోదీ

చేంద్రుడి మీద మట్టి కొనుగోలు చేయనునని నాసా
వాషింగట్న్ : అంతరిక్షానికి సంబంధంచిన విషయాలు ఆసకి్తని 
కలిగించడమే కాక ఖరదైనవి కూడా. ఎంత విలువైనవి అంటే 
అకకుడి మటేట్ లక్షల విలువ చేసు్తంది. అవున్ చంద్రుడి మీద 
మటట్ కోసం అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ న్సా 15 
వేల డాలరు్ల(11,05,803 రూపాయలు) చెలి్లంచేందుకు సద్ధ 
పడింది. చంద్రుడి మీద న్ంచి తీసుకువచేచు మటట్ని కొన్గోలు 
చేసేందుకు న్సా న్లుగు ప్రైవేట్  కంపెనీలతో ఒప్పందం 
కుదురుచుకుంది. రాన్నను సంవతస్రాలో్ల సదరు కంపెనీలు 
చంద్రుడి మీద న్ంచి మటట్ని సేకరించి న్సాకు అప్పగిసా్తయ. 
“మేము న్లుగు కంపెనీల న్ంచి మొత్తం, 25,001 డాలర్లకు 
చంద్రుడి మీద న్ంచి తీసుకువచేచు వాటని కొన్గోలు 
చేయబోతున్నుం” అని న్సా కమరిషియల్ సే్పస్ ఫ్్లట్ డివిజన్ 
డైర్కట్ర్ ఫిల్ మక్అలిసట్ర్ను  వారా్త సంస్థ ఏఎఫ్ పీతో తెలిపారు.
ఇక ఈ ఒప్పందలో లున్ర్  అవుట్ పోస్ట్  ఆఫ్  గోలెడ్ను , 
కొలరాడోతో ఒకకు డాలర్ కు ఒప్పందం కుదురుచుకోగా.. 
టోకో్యకు చెందిన ఇసే్పస్ జపాన్ తో 5,000 డాలర్లకు.. 
లకస్ంబర్గ్ ఐసే్పస్ యూరప్ తో మరో 5,000 డాలర్లకు.. 
చివరగా కాలిఫోరినుయాలోని మోజావే మాసట్న్ సే్పస్ ససట్మ్స్ తో 

15,000 డాలర్లకు న్సా ఒప్పందం కుదురుచుకుంది. ఇక 
2022-23 సంవతాస్రలో్ల ఈ కంపెనీలు చంద్రుడి మీద న్ంచి 
మటట్ని తెచిచు న్సాకు అప్పగిసా్తయ. ఈ కంపెనీలు చంద్రుడి 
మీద న్ంచి తీసుకువచేచు ఈ మటట్ని ‘ర్గోలిత్’  అంట్రు. 
మటట్తో పాటు దాని సేకరణ, సేకరించిన పదారా్థలకు 
సంబంధంచిన చిత్రాలన్ కూడా అందిసా్తయ. ఇక ఈ మటట్ని 
న్సా ఆర్ట్మిస్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా ఏకైక భాగసావామిగా 
వినియోగించన్ంది. అయతే ఈ మటట్ని భూమికి 
తీసుకువసా్తరా లేదా అనే దాని గురించి ఎలాంట స్పషట్త 
లేదు. ఆర్ట్మిస్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా న్సా 2024 న్టకి స్త్రీ, 
పురుషిలిదదిరిని చంద్రుడి 
మీదకు పంపేందుకు 
సన్నుహాలు చేసో్తంది. 
దీని ఫలితాల 
ఆధారంగా అంగారక 
గ్రహంపై కాలు 
మోపాలని భావిసో్తంది. 

నూ్యఢిల్్ల: బ్రహ్మపుత్ర నదిపై చైన్ మరో హైడ్రోపొవర్(విదు్యత్) ప్రాజెకుట్ నిరి్మంచేందుకు 
సంకలి్పంచిందనను వార్తల నేపథ్యంలో భారత్ అప్రమత్తమైంది. తమ అభ్యంతరాలు, అవసరాలన్ 
చైన్ ప్రభుతావానికి తెలిప్ంది. భారత్ ప్రయోజన్లు ఎటట్ పరిస్థతులో్లనూ దెబ్తినకూడదని కూడా 
స్పషట్ం చేసంది. ఈ విషయానిను విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిథి అన్రాగ్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. ‘చైన్ 
ప్రాజెకుట్కు సంబంధంచి మీడియాలో వసు్తనను వార్తలు మా దృషిట్కి వచాచుయ. ఈ పరిణామాలన్ 
ప్రభుతవాం నిశితంగా గమనిసో్తంది. నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో దిగువన ఉనను దేశంగా భారత్ 
తన అభిప్రాయాలన్, అభ్యంతరాలన్ తరచూ చైన్ దృషిట్కి తెసు్తంటుంది. ఎగువన ఉనను దేశాల 
చర్యల కారణంగా భారత్ కు ఎటువంట నషట్ం జరగకూడదు’ అని ఆయన పేర్కున్నురు.

బ్రహ్మపుత్రపై చైనా కొత్త ప్రాజెకుటి..
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మళ్్ల సలబ్రేట్  చేసుకుేందేం: సాయి తేజ్
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కొరట్ల శివ దరశికతవాంలో మెగాసాట్ర్  చిరంజీవి హీరోగా తెరకకుకుతునను చిత్రం ‘ఆచార్య’. 
కాజల్  అగరావాల్  కథాన్యక. నిరంజన్  ర్డిడు, రామ్ చరణ్  సంయుక్తంగా నిరి్మసు్తన్నురు. 
అలానే ఓ కీలక పాత్రలోనూ యాక్ట్  చేయబోతున్నురు చరణ్ . కనిప్ంచేది కొదిదిసేపే అయన్ 
చరణ్  పాత్ర చాలా హైలెట్ గా ఉంటుదని ట్క్ . అయతే ఈ సనిమాలో చెర్రీ  సరసన నటంచే 
హీరోయన్  మాత్రం ఇంకా ఫిక్స్  కాలేదు. ముందుగా చెర్రీ సరసన బాల్వుడ్  హీరోయన్  కియారా 
అడావానీ అన్కున్నురట. కానీ ఆమె డేట్స్ ఖాళీగా లేకపోవడంతో రషి్మకన్ సంప్రదించినటుట్ 
సమాచారం.
రషి్మక కూడా వెంటనే ఓక చెప్్పనటు్ల సమాచారం. కాగా, జనవరి మూడో వారంలో ‘ఆచార్య’ 
సటో్లకి అడుగుపెడతారట రామ్ చరణ్ . అపు్పడే రషి్మక కూడా షూటంగ్ లో పాలగ్ంటుందట. 
ఒక షెడ్్యల్ లో వీరిదదిరికి సంబంధంచిన చిత్రీకరణ మొతా్తనిను పూరి్త చేసా్తరట. కాగా, ఇప్పటక 
రషి్మక ‘పుషస్’లో అలు్ల అరుజిన్  సరసన నటసో్తంది. ఇపు్పడు మరో మెగా హీరో సరజన నటంచే 
అవకాశం రావడంతో ఈ అమ్మడు ఫుల్  ఖుషీ అవుతుందట.  వచేచు ఏడాది వేసవిలో ‘ఆచార్య’న్ 
థియేటర్స్ లోకి తీసుకురావాలన్కుంటున్నురు.

చెర్రీ సరసన రష్్మక!
ప్రభాస్ హీరోగా తన 22వ 
చిత్రంగా తెరకకుకుతునను 
పాన్ ఇండియా సనిమా  
‘ఆదిపురుష్ ’. ఈ సనిమాన్ 
బాల్వుడ్ సంచలన దరశికుడు 
ఓం రౌత్ దరశికతవాంలో 
తెరకకకున్ంది. ‘చెడు 
మీద మంచి సాధంచిన 
విజయం’ అనేది ట్్యగ్ లైన్. 
రామాయణం ఆధారంగా 

ఈ సనిమాన్ రూపొందిసు్తన్నురు. ‘ఆదిపురుష్’ సనిమాన్ హందీ, తెలుగు, తమిళ, 
కననుడ, మలయాళం భాషలో్ల భార బడ్జిట్ తో రూపొందిసు్తన్నురు.
ఈ సనిమాని దాదాపు 350 కోట్ల బడ్జిట్ తో టీ-సరస్ నిరి్మసు్తననుటు్ల తెలుసు్తంది. ఈ 
సనిమాలో ప్రభాస్ రాముడి పాత్రలో కనిప్ంచన్న్నుడు. అయతే.. ఇందులో రావణ్ 
పాత్రన్ బాల్వుడ్ నటుడు సైఫ్ అల్ ఖాన్ పోషిసు్తన్నుడు. ఆ పాత్ర పేరుని లంకష్  అని 
కూడా ప్రకటంచారు. అయతే.. ఓ ఇంటరూవాయులో సైఫ్  అల్ ఖాన్  తన పాత్ర గురించి 
ఆసకి్తకర వా్యఖ్యలు చేశాడు. లంకష్  పాత్ర నెగెటవ్  రోల్  అయనప్పటకీ దరశికుడు ఆ 
పాత్రకి మానవతా కోణానిను జోడించాడు.

లక్షష్మణుడు..సూర్పణక ముకుకు కోయడం, వంట విషయాలో్ల లంకష్  మానవతా 
కోణానిను చూప్ంచన్న్నురని అన్నుడు. ఆదిపురుష్ లో సీతగా బాల్వుడ్  భామ క్రితి సనన్  
నటంచన్ందని వార్తలు వినిప్సు్తన్నుయ. మరి ఈ విషయానిను అధకారికంగా ఎపు్పడు 
ప్రకటసా్తరో చూడాలి.

రామసేతు అప్డేట్ 

లాక్ డౌన్ అనంతరం ఇటీవల 50 శాతం ఆకు్యపెనీస్తో థియేటర్లని రఓపెన్ చేసుకోవచచుంటూ కంద్ర, 
రాష్ట్ర ప్రభుతావాలు గ్రీన్ సగనుల్ ఇచిచున విషయం తెలిసందే. దీంతో ఈ రోజు మూవీ థియేటర్స్ రఓపెన్ 
అయా్యయ. ఎంతో కాలంగా థియేటర్లని మిస్ అవుతునను సలబ్రిటీలు మల్ట్పె్లక్స్ ల బాటపట్ట్రు. 
ఇందులో భాగంగా ప్రేక్షకులిను సనిమా థియేటర్లకు ఆహావానిసూ్త మేగా మేనలు్లడు సాయ తేజ్ ఓ 
స్పషల్ వీడియోని షేర్ చేశారు.
థియేటర్ లు తెరుచ్కోవడంతో హీరో సాయ  తేజ్ ఆనందం వ్యక్తం 
చేస.. సనిమా చూసేందుకు వెళ్ళాడు. ప్రసాద్  మల్ట్పెట్క్స్  ఐమా్యక్స్ లో 
ఇవాళ విడుదలైన ‘టెనెట్’ సనిమా చూసేందుకు వెళుతునను వీడియోన్ 
టీవాటర్  ఖాతాలో షేర్  చేశాడు. దాదాపు ఎనిమిది నెలల తరావాత 
వెండితెరపై సనిమా చూడటం కొత్త అన్భూతిని ఇసు్తందని ఆనందం 
వ్యక్తం చేశాడు. అలాగే ప్రతి ఒకకురూ కూడా తిరిగి థియేటర్లకు రావాలని 
కోరాడు. ‘చాలాకాలం తరావాత థియేటర్ కు రావడం సంతోషంగా 
ఉంది. బిగ్ స్రీన్ పై సనిమాన్ చూడటమంటేనే అదు్తమైన వినోదం. 
చాలామంది కూడా ఇలానే భావిసా్తరు. సనిమాన్ మళీ్ల సలబ్రేట్  
చేసుకుందాం’ అంటూ చెపు్పకొచాచుడు. అయతే థియేటర్ కు వచేచు 
ముందు ప్రతి ఒకకురూ తప్పకుండా మాస్కు లు ధరించాలని, చేతులన్ 
ఎప్పటకపు్పడు శానిటైజ్  చేసుకోవాలని తేజ్  సూచించాడు. సాయ 
తేజ్ నటంచిన ‘సోలో బ్రతుక సో బెటర్’ సనిమా డిసంబర్ నెలలో 
విడుదల కాబోతోంది. ఈ మూవీ వీక్షణకు ఎలాంట ఢోకా లేకుండా 
ప్రచారం పరంగా తేజ్ హీట్ పెంచ్తున్నుడు.

బాల్వుడ్ సూపర్ సాట్ర్ అక్షయ్ కుమార్ ఇటీవల ఉత్తర ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యన్థ్ తో 
భేటీ అయన విషయం విదితమే. ఈ సందర్ంలో తన లేటెస్ట్ మూవీ రామసేతు గురించి 

కూడా ఆయనతో చరిచుంచాడు. 
ఈ సనిమాన్ సహజంగా 
చిత్రీకరించాలన్కుంటునను చిత్ర 
యూనిట్ .. అయోధ్యలోనూ 
షూటంగ్ జరపాలని భావిసో్తంది. 
ఇదే విషయానిను యోగితో 
సమావేశం సందర్ంగా అక్షయ్ 
ప్రసా్తవించినటు్ల సమాచారం. 
రామసేతు అనేది నిజమా, 
కల్పన్ అని తెలుసుకునే 
ఓ కథాన్యకుడి కథే ఈ 
రామసేతు. వచేచు ఏడాది యూపీలో 
షూటంగ్ జరపాలని సనిమా 
యూనిట్ భావిసో్తంది. డైర్కట్ర్ 
అభిషేక్ శర్మతోపాటు అక్షయ్ 
కుమార్ ఈ సనిమాన్ అత్యంత 
సహజంగా చిత్రీకరించాలని 
అన్కుంటున్నురు.

శనివారం, 05 డిసంబర్ 2020
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అమరావతి: వైసీపీ ప్రభుతవాంపై ఏపీ పీసీసీ వరికుంగ్ ప్రెసడ్ంట్ తులసర్డిడు విమరశిలు గుప్్పంచారు. 
వైసీపీ పాలనలో అపు్పలు ఫుల్.. అభివృది్ధ నిల్ అని విమరిశించారు. సంక్షేమం సంక్షోభంలో పడిందని 
వా్యఖా్యనించారు. అమ్మఒడి, చేయూత, ఆసరా డబ్్లు న్నను బ్డిడుకి సరిపోక తాళిబొటుట్ తాకటుట్ 
పెడుతున్నురని ఎదేదివా చేశారు. 2019-20 వ్యవసాయ రంగానికి బడ్జిట్ రూ.18328కోట్లకు 
రూ.6549కోట్ల మాత్రమే రాష్ట్రం కట్యంచిందని తెలిపారు. సాగునీట రంగానికి కట్యంచిన 
బడ్జిట్ రూ.13139 కోట్లకు రూ.4998 కోటు్ల మాత్రమే ఖరుచు చేసందని పేర్కున్నురు. వైసీపీ 18 
నెలల పాలనలో లక్ష నలభై వేల కోటు్ల అపు్పచేసందని తులసర్డిడు చెపు్పకొచాచురు.

వైసీపీ పాలనల్ అపుపులు ఫుల్.. అభివృది్ న్ల్: తులసరెడిడే

భారీ నౌకలపై విశాఖ పోరుటి దృష్టి
తీరానికి అతిభార 
నౌ క ల న్ 
తీ సు కు రా వ ట ం పై 
విశాఖ పోరుట్ ట్రసుట్ 
దృషిట్ సారించింది. 
ఎలాంట సాంకతిక 
సమస్యలు లేకుండా 
వాటని ఇననుర్  
హా ర ్ ర్  లో కి 
తీసుకొచేచులా చర్యలు 
తీసుకుంటోంది.

అందుకు అన్గుణంగా అధక సామర్థయుం ఉనను టగ్ లన్ ఉపయోగిసు్తన్నురు. మౌలిక, 
వా్యపార కార్యకలాపాల పెంపులో భాగంగా ఇతర పోరుట్లకు దీటుగా ప్రణాళికన్ సద్ధం 
చేశారు.
విశాఖ పోరుట్లో ఇప్పటవరకు మధ్య సా్థయ నౌకలు మాత్రమే ఇననుర్  హార్ర్ లోకి 
వచేచువి. 230 మీటర్ల పొడవు, 32.5 మీటర్ల వెడలు్ప ఉనను నౌకలే రాగలిగేవి. 2019లో 
సంగపూర్ లో అన్కరణా అధ్యయనం చేయంచారు. అప్పట న్ంచి ఇననుర్  హార్ర్ లోకి 
260 మీ. పొడవు, 45 మీటర్ల వెడలు్ప, 290 మీటర్ల పొడవు, 45 మీటర్ల వెడలు్ప ఉండే 
నౌకలన్ 15.20 మీటర్ల డ్రాఫ్ట్  వదది నిరవాహంచే అవకాశం కలిగిందని పోరుట్ ట్రసుట్ ఛైర్మన్  
రామమోహన రావు తెలిపారు.
‘సంగపూర్ లో నిరవాహంచిన అన్కరణ అధ్యయనం దావారా భార పరిమాణం ఉనను నౌకలు 
సైతం ఇననుర్ హార్ర్ లోకి తెచేచు అవకాశం కలిగింది. 38 మీటర్ల బీమ్ ఉనను నౌకన్ 
తీసుకువచాచురు. భవిష్యతు్తలో 42, 44 మీటర్ల బీమ్  ఉనను ఓడలనూ తీసుకువసా్తం’ అని 
రామమోహనరావు వివరించారు.

అమరావతి: పంచాయతీ ఎనినుకలు నిరవాహంచొదదిని రాష్ట్ర ప్రభుతవాం దాఖలు చేసన ప్టషన్ పై హైకోరుట్లో 
విచారణ పూర్్్తంది. న్్యయసా్థనం తీరు్పన్ రిజర్వా చేసంది. ఎనినుకల సంఘం తరపున న్్యయవాది 
అశవానీకుమార్ వాదనలు వినిప్ంచారు. సా్థనిక ఎనినుకలు నిరవాహంచాలని కరా్ణటక, రాజసా్తన్, బీహార్ 
హైకోరుట్లు ఇచిచున తీరు్పలన్ ధరా్మసనం దృషిట్కి న్్యయవాది అశవానీకుమార్ తీసుకళ్్లరు. ఎనినుకల 
నిరవాహణ గురించి ప్రభుతవా ప్రధాన కార్యదరిశి, ఇతర అధకారులకు రాసన లేఖల వివరాలన్ కూడా కోరుట్కు 
లాయర్ అశవానీకుమార్ వెల్లడించారు. ఎనినుకల నిరవాహణకు సంబంధంచి తాము నిబంధనల ప్రకారమే 
వ్యవహరిసు్తననుటు్ల అడ్వాకట్ అశవానీకుమార్ స్పషట్ం చేశారు.
ప్రభుతవా న్్యయవాది వాదన ఇలా..
ఏపీలో సా్థనిక ఎనినుకల నిరవాహణ సమయంలో ప్రభుతావానిను సంప్రదించాలని సుప్ంకోరుట్ ఆదేశించిన 
తీరు్ప అంశాలన్ ఎనినుకల కమిషన్ పటట్ంచ్కోలేదని హైకోరుట్కు ప్రభుతవా న్్యయవాది తెలిపారు. ఎనినుకల 
కమిషన్, న్్యయవాది చెప్్పన అంశాలో్ల కమిషనర్ ప్రసు్తతం కొనసాగుతునను ఎనినుకల ప్రక్రియన్ మాత్రమే 
అధకారులతో చరిచుంచారని న్్యయవాది పేర్కున్నురు. ఇరుపక్షాల వాదనలు వినను న్్యయసా్థనం.. తీరు్ప 
రిజర్వా చేసంది.

పేంచాయతీ ఎన్నికలపై తీరుపు రిజర్వ్ చేసన హైకోరుటి

వైఎసాసిర్  సీపీల్ చేరిన ఎమ్్మల్యా రాపాక కుమారుడు
జనసేన పారట్ ఎమె్మలే్య రాపాక వరప్రసాద్  కుమారుడు రాపాక వెంకట్  రామ్  శుక్రవారం 
వైఎసాస్ర్  కాంగ్రెస్  పారట్లో చేరారు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్  జగన్ మోహన్ ర్డిడు ఈ సందర్ంగా 
వెంకటరామ్ కు కండువా కప్్ప పారట్లోకి ఆహావానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమె్మలే్య రాపాక 
వరప్రసాద్  కూడా పాలగ్న్నురు.

చివరి రోజూ ససపున్షన్ల పరవ్ేం.. 4 బిలు్లలకు సభ ఆమోదేం!
అసంబీ్ల సమావేశాలో్ల చివరి రోజైన శుక్రవారం కూడా సస్పనషిన్ల పరవాం కొనసాగింది. పది మంది టడిప్ 
ఎమె్మలే్యలన్ సీ్పకర్  సస్పండ్  చేశారు. ఉపాధ హామీ బిలు్లలు చెలి్లంచాలని శాసనసభ ప్రారంభం న్ంచి 
టడిప్ సభు్యలు ఆందోళన చేపట్ట్రు. సీ్పకర్  పోడియంపైకి వెళి్ల ప్లకారుడులు పటుట్కుని నిన్దాలు చేశారు. 
సర్పంచ్లు, ఎంప్టసల ఆత్మహత్యలు ఆపాలని నినదించారు. ఆందోళన చేసు్తనను సభు్యలన్ బయటకు 
పంపాలని మంత్రి పేరిను న్ని ప్రతిపాదించారు. టడిప్ ఎమె్మలే్యలు అచెచున్నుయుడు, రామకృష్ణబాబ్, డోలా 
బాలవీరాంజనేయ సావామి, బెందాళం అశోక్ , నిమ్మల రామాన్యుడు, ఆలూరు సాంబశివరావు, మంతెన 
రామరాజు, అనగాని సత్యప్రసాద్ , జోగేశవారరావు, బచ్చుల అరుజిన్డులన్ ఒక రోజు సస్పండ్  చేసు్తననుటు్ల 
సీ్పకర్  తమి్మనేని సీతారాం ప్రకటంచారు. మిగిలిన టడిప్ సభు్యలు కూడా వాకౌట్  చేస సభ న్ంచి 
వెళి్లపోయారు. అంతకు ముందు శాంతి భద్రతలపై వాయదా తీరా్మనం ఇచాచుమని, చరచు పెడతామన్నురని, 
పెటట్కపోతే ఎలా అని టడిప్ ఎమె్మలే్య అచెచున్నుయుడు సీ్పకర్ న్ కోరారు. చీఫ్  విప్  గడికోట శ్రీకాంత్  ర్డిడు 
మాట్్లడుతూ ప్రతి రోజూ డ్రామాలాగా ఆందోళన చేసు్తన్నురని, బిఎసలో అడిగిన అంశాలనీను చరిచుంచామని 
తెలిపారు. సంసాకురం లేని పన్లు చేయడం వల్ల చ్లకన అవుతారన్నురు. సరైన పద్ధతిలో వసే్త ఖచిచుతంగా 
చరిచుదాదిమన్నురు. టడిప్ సభు్యలకు సభా వ్యవహారంపై శిక్షణ ఇవావాలని వైసప్ ఎమె్మలే్య కోరుముట్ల 
శ్రీనివాసులు కోరారు. మంత్రి పేరిను న్ని మాట్్లడుతూ ఉపాధ హామీ పథకం కింద చేపటట్న పన్లనీను 
లోప భూయషట్ంగా ఉన్నుయని, వాటపై విజిలెన్స్  విచారణ జరుగుతోందని, విచారణ పూరి్త కాగానే బిలు్లల 
చెలి్లంపునకు ప్రభుతవాం చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. మంత్రి కురుసాల కననుబాబ్ మాట్్లడుతూ 
ప్రతి రోజూ టడిప్ మార్కుట్  చేసుకునే వ్్యహం తప్ప ప్రజలపై ప్రేమ లేదన్నురు. 40 ఏళ్ల అన్భవం అని 
చెపు్పకునే వ్యకి్త చరిత్రలో ఏ ప్రతిపక్ష నేత చేయని విధంగా పోడియం ముందు బైట్యంచారన్నురు. 
వచేచు సమావేశాలకైన్ టడిప్ సభు్యలకు బ్ది్ధ వచేచులా చర్యలు తీసుకోవాలన్నురు. సీ్పకర్  తమి్మనేని 
సీతారాం మాట్్లడుతూ సభా సంప్రదాయాలన్, ఔననుతావానిను కాపాడుతూ ప్రతిపక్షం అభిప్రాయాలన్ 
చెప్పడంలో తపు్ప లేదని, రోజూ సభా వ్యవహారాలకు అడుడు తగలడం దురదృషట్కరమన్నురు. ప్రతిపక్ష చర్య 
హేయమైనదన్నురు. ఎథిక్స్ , ప్రివిలేజ్  కమిటీలో్ల చరిచుంచి సభ నియమ నిబంధనలకు కొనిను సవరణలు 
చేసేందుకు అన్మతి ఇవావాలన్నురు. అంతకు ముందు ఉపాధ హామీ పెండిగ్  బిలు్లల చెలి్లంపుపై టడిప్ 
ఎమె్మలే్య ఏలూరు సాంబశివరావుతో పాటు ఇతరులు ఇచిచున వాయదా తీరా్మన్నిను తిరసకురిసు్తననుటు్ల సీ్పకర్  
ప్రకటంచారు.
4 బిలు్లలకు సభ ఆమోదం...
శాసనసభ శుక్రవారం న్లుగు బిలు్లలన్ ఆమోదించింది. మండలిలో గురువారం తిరసకురణకు గురైన ఎప్ 
విలువ ఆధారిత పన్నుల ర్ండో సవరణ, మూడో సవరణ, వృతి్త, వాణిజ్య, ఉదో్యగ పన్ను సవరణ బిలు్లలతో 
పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్  ద్రవ్య వినియోగ బిలు్లన్ శాసనసభ ఆమోదించింది. టడిప్ సభు్యల ఆందోళన మధ్యనే 
బిలు్లలు ఆమోదం పొందడం గమన్ర్ం.
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క్షన్ రెడిడే, బేండి సేంజయ్ కు ప్రధాన్ మోదీ, అమిత్ షా అభినేందనలు, హైదరాబాద్: కంద్ర 
సహాయమంత్రి కిషన్ ర్డిడుకి ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. జీహెచ్ ఎంసీ బీజేపీ ఎలక్షన్  కమిటీ చైర్మన్ గా 
కిషన్ ర్డిడు వ్యవహరించారు. గ్రేటర్ ఎనినుకల ఫలితాలో్ల బీజేపీ 48 సా్థన్లు దకికుంచ్కుంది. ఈ సందర్ంగా 
కిషన్ ర్డిడుని ప్రధాని మోదీ, జేపీ నడాడు, అమిత్  ష్ట ఫోన్ లో అభినందించారు. అలాగే బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి 
సంజయ్ ని కూడా అమిత్  ష్ట అభినందించారు. గ్రేటర్ లో బండి సంజయ్  అదు్తంగా కృషి చేశారని అమిత్ ష్ట 
టవాటట్ర్ లో ప్రశంసంచారు. బీజేపీపై విశావాసం ఉంచిన తెలంగాణ ప్రజలకు అమిత్ ష్ట కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
ప్రధాని మోదీ సారథ్యంలో అభివృది్ధ దిశగా అడుగులు వేసు్తన్నురని చెపా్పరు. తెలంగాణ బీజేపీ కార్యకర్తల కృషిని 
కూడా అమిత్ ష్ట అభినందించారు.

తాజాగా వెలువడిన గ్రేటర్ ఫలితాల పై విజయశాంతి స్పందిసూ్త.. కనీసం 100 డివిజన్్ల ఖాయమని 
జబ్లు చరిచిన టీఆర్ఎస్ చివరికి మొత్తం సా్థన్లో్ల దాదాపు మూడోవంతుకు సరిపెటుట్కోవాలిస్ వచిచుందని 
మాజీ ఎంపీ విజయశాంతి ఎదేదివా చేశారు. 2016లో జరిగిన జీహెచ్ ఎంసీ ఎనినుకలో్ల 99 సా్థన్లు 
గెలుచ్కునను టీఆర్ఎస్, ఈసారి ఎనినుకలో్ల 44 సా్థన్లు కోలో్పయ 55 సా్థన్లక పరిమితం అయంది. 
ఈ ఎనినుకలో్ల ఏ పారట్కి స్పషట్మైన మెజారిటీ రాకపోవడంతో టీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం పారట్లపై విజయశాంతి 
వా్యంగా్యసా్రాలు విసరారు. గ్రేటర్ ఫలితాలపై తన అధకారిక ఫేస్ బ్క్ ఖాతా దావారా స్పందించారు.
”కనీసం 100 డివిజన్్ల ఖాయమని జబ్లు చరిచిన టీఆర్స్ చివరికి మొత్తం సా్థన్లో్ల దాదాపు 
మూడోవంతుకు సరిపెటుట్కోవాలిస్ వచిచుంది. గులాబీ నేతల హామీలు నీట మీద రాతలేనని ఓటరు్ల బాగా 
గ్రహంచారు. విపక్షాలకు అవకాశమివవాకూడదనే కుట్రతో… వరుస సలవులుననుపు్పడు పోలింగ్ శాతం 
తగుగ్తుందని తెలిసీ… రోజుల వ్యవధలో ఎనినుకలకు వెళ్ళారు.
కొత్త ఓటర్ల నమోదు, ఓటరు జాబితాలో్ల తపు్పల సవరణకు సమయం ఇవవాలేదు. ఇతర ప్రాంతాలకు 
వెళిళానవారు, మృతుల పేరు్ల జాబితాలో్ల దరశినమిచాచుయ. అన్భవం లేని సబ్ందితో తూతూ మంత్రంగా 
ఎనినుకలు జరిపేశారు. కాస్త తకుకువ సా్థన్లు 
దకికున్ మేయర్ పదవికి అండగా ఎక్స్ అఫీషియో 
ఓటు్లన్నుయని టీఆర్స్ నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
తీరా చూసే్త ఎంఐఎం మదదితు లేకుండా టీఆర్స్ కి 
మేయర్ సీటు దకకులా లేదు. ఇన్నుళ్ళా కవలలా్ల 
ఉంటూ వచిచున ఈ పారట్లకు కమల పరక్ష ఎదురైంది. 
గ్రేటర్ ఎనినుకలో్ల ఎంఐఎంతో అవసరం లేదని టీఆర్స్ 
నేతలు… తలుచుకుంటే గులాబీ సరాకురున్ 2 నెలలో్ల 
కూలుచుతామని ఎంఐఎం నేతలు బీరాలు పలికారు.
మేయర్ పీఠం విషయంలో ఇదదిరూ అదే 
మాటమీద ఉంట్రా? కాదంటే… మేయర్ పదవి 
దకకుకపోయన్ ఎంఐఎంతో కలిసేది లేదని… హంగ్ 
కారో్పరేషన్ రానివవాండి మళీళా ఎనినుకలకు సద్ధమని 
టీఆర్ఎస్ చెపా్పలి. కవలల అసలు రంగు బయటపడే 
సమయం ఇపు్పడు ఆసననుమైంది” అని విజయశాంతి 
తన ఫేస్ బ్క్ ఖాతాలో రాసుకొచాచురు.

గ్రేటర్ ఫలితాల పై విజయశాేంతి సపుేందన…

ఆశేంచిన విధేంగా ఫలితేం రాల్దు: కేటీఆర్ఆశేంచిన విధేంగా ఫలితేం రాల్దు: కేటీఆర్
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిస్పల్ ఎనినుకలో్ల 
ఆశించిన ఫలితం రాలేదని టీఆర్ఎస్ పారట్ 
వరికుంగ్ ప్రెసడ్ంట్ కటీఆర్ పేర్కున్నురు. 
ఎనినుకల ఫలితాల అనంతరం కటీఆర్ 
తెలంగాణ భవన్ లో మీడియాతో 
మాట్్లడుతూ.. ‘మరో 25 సీటు్ల వసా్తయ 
అన్కున్నుము..12 సీట్లలో పదుల 
సంఖ్యలో టీఆర్స్ ఓడిపోయంది. సంగిల్ 
లార్జిస్ట్ పారట్గా అవకాశం ఇచిచునందుకు 

ధన్యవాదాలు.. పారట్లో పోస్ట్ మారట్ం చేసుకుంట్ం. మేయర్ పీఠం పై కూరుచునేందుకు ర్ండు 
నెలల సమయం ఉంది. పారట్ ఆదేశాల మేరకు పనిచేసన ప్రతిఒకకురికి కృతజ్ఞతలు. టీఆర్స్ కు 
ఓటు్ల వేసన ప్రతి ఒకకురికి ధన్యవాదాలు.’ అని కటీఆర్ చెపా్పరు.

రోన్ వైరస్ కు విరుగుడు (వా్యకిస్న్ )పై కసరతు్త చేసు్తనను హైదరాబాద్ లోని భారత్  బయోటెక్ , బయోలాజికల్  
ఈ లిమిటెడ్  సంస్థలన్ సందరిశించడానికి 80 దేశాలకు చెందిన దౌత్యవేత్తలు ఈ నెల 9న హైదరాబాద్  
రాన్న్నురు. ఒకసారి భార సంఖ్యలో విదేశీ దౌత్యవేత్తలు నగరానికి రాన్ండటంతో వారి పర్యటనకు 
సంబంధంచిన ఏరా్పట్లన్ ప్రభుతవా ప్రధాన కార్యదరిశి సోమేశ్ కుమార్  శుక్రవారం పర్యవేక్ంచారు. చీఫ్  
ఆఫ్  ప్రొటోకాల్  నగేశ్ సంగ్ , ఇతర సీనియర్  ఉననుతాధకారులతో ఏరా్పట్ల గురించి సీఎస్  సమీక్ంచారు. 
ప్రముఖుల పర్యటనకు కొవిడ్ -19 ప్రొటోకాల్  నిబంధనల ప్రకారం పూరి్తసా్థయలో ఏరా్పటు్ల చేయాలని 
ఈ సందర్ంగా సీఎస్  అధకారులన్ ఆదేశించారు. అనిను సౌకరా్యలతో కూడిన 5 బసుస్లు, ఒక ప్రతే్యక 
వైద్యబృందానిను వారి వెంట ఉంచాలని చెపా్పరు. వారి పర్యటన సందర్ంగా.. వా్యకిస్న్  ఉత్పతి్త, పంప్ణీకి 
సంబంధంచి హైదరాబాద్ కునను సామరా్థయునిను పవర్  పాయంట్  ప్రజెంటేషన్  దావారా చూప్ంచాలని 
పేర్కున్నురు. ఈ ప్రజెంటేషన్ లో జీనోమ్  వా్యల్, ఫారా్మసటీ గురించి కూడా వివరించాలని సూచించారు. 
వివిధ దేశాల రాయబారులు, హై కమిషనర్ల పర్యటనన్ విదేశాంగ మంత్రితవాశాఖ నిరవాహసు్తననుదని 
తెలిపారు.

కారయాకర్తల పోరాట ఫలితమే బీజేపీ విజయేం9న హైదరాబాద్ కు 80 దేశాల దౌతయావేత్తలు
జీహెచ్ఎంసీ ఎనినుకలో్ల గెలిచిన బీజేపీ అభ్యరు్థలతో భాగ్యలక్ష్మీ 
అమ్మవారిని దరిశించ్కుంట్నని తెలిపారు. జీహెచ్ ఎంసీలో 
ప్రజాసమస్యలపై నిరంతరం పోరాటం చేసా్తనని ప్లుపునిచాచురు. 
ఫలితాలో్ల టీఆర్ ఎస్  ప్రభుతవా వైఫల్యం సృషట్ంగా కనిప్ంచిందని 
చెపా్పరు. సీఎం వ్యవహారశైలికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు తీరు్ప 
ఇచాచురని.. వారందరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గ్రేటర్  పరిధలో 
ప్రజా సమస్యలపై ఎప్పటకపు్పడు పోరాటం చేసా్తనని పేర్కున్నురు.
సరిజికల్ స్్రాక్  పే్లస్ లో సాఫ్రాన్  స్్రాక్  చేశామని తెలిపారు. హైదరాబాద్  
ప్రజలు గొప్ప తీరు్ప ఇచాచురని వా్యఖా్యనించారు. వచేచు అసంబీ్ల 
ఎనినుకలో్ల బీజేపీనే అధకారం చేపడుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

గ్రేటర్ ఫలితాలు సేంతృప్్తన్చాచాయి: క్షన్ రెడిడే
జీహెచ్ఎంసీ ఎనినుకలో్ల 
బీజేపీ 48 సీట్లతో 
ర్ండో అతిపెదది పారట్గా 
నిలవడంతో ఆ పారట్ 
శ్రేణులు సంబరాలో్ల 
మునిగాయ. ఈ 
సందర్ంగా కంద్ర హంశాఖ సహాయ మంత్రి జి. కిషన్  ర్డిడు 

మాట్్లడుతూ.. తెలంగాణ ప్రజలు మారు్ప కోరుకుంటున్నురని అన్నురు. తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రతా్యమానుయ 
శకి్తగా ఎదుగుతోందని, గ్రేటర్ లో తమ పారట్ బలం పుంజుకుందన్నురు. ప్రజల నమ్మకానిను ఎంఐఎం, 
టీఆర్ ఎస్  కోలో్పయాయని తెలిపారు. ముందసు్త ఎనినుకలతో తమకు సమయం సరిపోలేదని, లేకపోతే 
మేయర్  పీఠానిను దకికుంచ్కునేవాళ్లమన్నురు. గ్రేటర్  ఫలితాలపై తమకు సంతృప్్తనిచాచుయన్నురు.

రాబోయే రోజుల్్ల బీజేపీ మరిేంత ఎదగకుేండా కృష్ చేసా్తేం: ఎేంఐఎేం చీఫ్ అసదుదీదీన్ ఓవైసీ

గ్రేటర్ ఎనినుకలో్ల 51 సా్థన్లకు పోటీ చేసే్త 44 సా్థన్లో్ల 
గెలుపొందామన్నురు ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుదీదిన్ 
ఓవైసీ. పోలింగ్ శాతం మరింత పెరిగితే బాగుండేదని 
అభిప్రాయపడాడురాయన. గత జీహెచ్ఎంసీ ఎనినుకలో్ల 60 
సా్థన్లో్ల పోటీ చేస 44 సా్థన్లో్ల గెలిచాం.. ఈ సారి 
51 సా్థన్లో్ల పోటీ చేస 44 సా్థన్లో్ల గెలుపొందామని 
వెల్లడించారు. గ్రేటర్ ఎనినుకల ఫలితాలు పూరి్తసా్థయలో 
వెల్లడైన అనంతరం ఆయన హైదరాబాద్ లో మీడియాతో 

మాట్్లడారు. ఎంఐఎం పారట్ అభ్యరు్థల గెలుపునకు కృషి చేసన కార్యకర్తలకు ఈ సందర్ంగా ఆయన 
ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సమషిట్ కృషితోనే ఈ గెలుపు సాధ్యమైందన్నురు.
హైదరాబాద్  పార్లమెంట్ పరిధలో ఉనను 44 డివిజన్లలో 34 వారుడులో్ల పోటీ చేస 33 గెలిచామని.. 
పురాన్పూల్ న్ంచి న్లుగోసారి గెలుపొందామని చెపా్పరు. ఇది మా పనితన్నికి నిదరశినమని ఆయన 
అన్నురు.” బీజేపీ కూడా ఈసారి చాలా సాథానాల్్ల గెలిచిేంది.. రాబోయే రోజుల్్ల ఆ పారీటి మరిేంత ఎదగకుేండా 
కృష్ చేసా్తేం. బీజేపీక్ లభిేంచిేంది తాతాకాలిక విజయమే.” అని అసద్ చెపు్పకొచాచురు. మేయర్, డిపూ్యటీ 
మేయర్ పదవి విషయంపై గెలుపొందిన కార్్పరేటర్లతో చరిచుంచిన తరావాత నిర్ణయం తీసుకుంట్మన్నురు. 
ఈ ఎనినుకలో్ల టీఆర్ఎస్ నషట్పోయంది నిజమేనని.. రాజకీయ ఉదదిండుడు కసీఆర్  ఎలాంట నిర్ణయం 
తీసుకుంట్రో వేచి చూదాదిమని అసదుదీదిన్  చెపా్పరు. కాగా, ఎనినుకలో్ల విజయం అనంతరం ఓవైసీ ఇంటకి 
భారగా చేరుకునను ఎంఐఎం కార్యకర్తలు టపాసులు పేలిచు సంబరాలు జరుపుకున్నురు.
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తొలి ట్ 20ల్ ఇేండియా విన్ 11 పరుగుల ఆధికయాేం
కాన్ బెర్రా: ఆసే్రాలియాతో జరిగిన తొలి 
టీ20లో టీమిండియా శుభారంభం 
చేసంది. ఆసీస్ పై 11 పరుగుల తేడాతో 
గెలిచి సరస్ లో ఆధక్యం సాధంచింది. 
162 పరుగుల ట్ర్గ్ట్ న్ ఆసీస్  
ఛేదించే క్రమంలో వారిని ఒతి్తడికి 
గురిచేసన టీమిండియా విజయానిను 
ఖాతాలో వేసుకుంది. గాయపడడు జడేజా 
సా్థనంలో కాంకషన్  సబ్ సట్టూ్యట్ గా 
వచిచున యజేవాంద్ర చహల్  తన స్పన్  

మాయాజాలంతో భారత్ కు విజయానిను అందించాడు. మూడు వికట్లన్ సాధంచి ఆసీస్  వెన్నువిరిచాడు.  
ఫించ్ , స్మత్,. మాథ్్య  వేడ్ లన్ ఔట్  చేశాడు. తన ఆఖరి ఓవర్  చివరి బంతికి వేడ్ న్ ఔట్  చేస మర 
తనేమిటో నిరూప్ంచ్కున్నుడు.
భారత్  నిరేదిశించిన ట్ర్గ్ట్ న్ ఛేదించడానికి బరిలోకి దిగిన ఆసీస్ కు డీఆరస్ ష్టర్ట్ (34), ఫించ్ (35)
లు మంచి ఆరంభానిను ఇచాచురు. వీరిదదిరూ తొలి వికట్ కు 56 పరుగులు జోడించిన తరావాత ఫించ్  
ఔటయా్యడు.  ఎనిమిదో ఓవర్  న్లోగ్ బంతికి ఫించ్  ఔట్  చేసన చహల్ ..10వ ఓవర్  ఐదో బంతికి 
సీట్వ్  స్మత్ (12) పెవిలియన్ కు పంప్ మంచి బ్రేక్  ఇచాచుడు.. దాంతో ఆసీస్  72 పరుగుల వదది ర్ండో 
వికట్ న్ కోలో్పయంది. ఆపై మా్యక్స్ వెల్ (2), డీఆరస్ ష్టర్ట్ లన్ తన వేరేవారు ఓవర్లలో నటరాజన్  ఔట్   
చేయడంతో టీమిండియా రేసులోకి వచిచుంది. ఆ తరావాత హెన్రికూ్యస్ (30) ఫరావాలేదనిప్ంచిన్ అతనిను 
దీపక్  చాహర్  ఔట్  చేశాడు. దాంతో ఆసీస్ కు తిరిగి తేరుకోలేకపోయంది. ఆసీస్  నిర్ణత ఓవర్లలో ఏడు 
వికట్ల నష్టట్నికి 150 పరుగులే చేస ఓటమి పాలైంది. చాహల్ , నటరాజన్ లు తలో మూడు వికటు్ల 
సాధంచగా, దీపక్  చాహర్ కు వికట్  లభించింది.
ముందుగా బా్యటంగ్  చేసన టీమిండియా జటుట్లో కఎల్  రాహుల్ (51;40 బంతులో్ల 5 ఫోరు్ల, 1 సక్స్ ) 
హాఫ్  సంచర సాధంచగా, రవీంద్ర జడేజా(44 న్టౌట్ ; 23 బంతులో్ల 5 ఫోరు్ల, 1 సక్స్ ) రాణించాడు. 
ఇక సంజూ శాంసన్ (23; 15 బంతులో్ల 1 ఫోర్ , 1 సక్స్ ) ఫరావాలేదనిప్ంచాడు.  ఈ మా్యచ్ లో ట్స్  
గెలిచిన ఆసీస్  ఫీలిడుంగ్   ఎంచ్కోవడంతో టీమిండియా ముందుగా బా్యటంగ్ కు దిగింది.  టీమిండియా 
ఇనినుంగ్స్ న్ రాహుల్ ,  ధావన్ లు ఆరంభించారు.  కాగా, సాట్ర్కు  వేసన మూడో ఓవర్  ఐదోబంతికి  
ధావన్  తడబడి బౌల్డు గా నిషకు్రమించాడు.  అనంతరం కోహ్ల బా్యటంగ్ కు వచిచున కోహ్ల కూడా ఎకుకువ 
సేపు క్రీజ్ లో నిలబడలేకపోయాడు. కవలం ఫోర్  కొటట్న కోహ్ల పెదదిగా మెరుపులేకుండా ఔటయా్యడు. 
కాగా, కఎల్  రాహుల్  మాత్రం మెరిశాడు. 37 బంతులో్ల 5 ఫోరు్ల, 1 సక్స్  సాయంతో హాఫ్  సంచర 
సాధంచాడు. 
కోహ్ల ఔటైన తరావాత క్రీజ్ లోకి వచిచున సంజూ శాంసన్  ధాటగా ఆడే యతనుం చేశాడు. కానీ హెన్రికూ్యస్  
వేసన 12 ఓవర్  తొలి బంతికి సీవాపెస్న్ కు కా్యచ్  ఇచిచు శాంసన్  ఔటయా్యడు. ఆపై కాసేపటకి మనీష్  
పాండే(2) నిరాశపరిచాడు. అటు తరావాత సవాల్ప వ్యవధలో రాహుల్  కూడా ఔట్  కావడంతో 
టీమిండియా 92 పరుగులక ఐదు వికటు్ల కోలో్పయంది. దాంతో  హారిదిక్ -రవీంద్ర జడేజాలపై భారం 
పడింది. హారిదిక్ (16; 15 బంతులో్ల 1 సక్స్ ) సోకురు పెంచే యతనుంలో ఔటయా్యడు. హెన్రికూ్యస్  వేసన 
17 ఓవర్  ఐదో బంతికి హారిదిక్  పెవిలియన్  చేరాడు. జడేజా బా్యట్  ఝుళిప్ంచడంతో సోకురు 150 
పరుగుల మారుకున్ చేరింది. జడేజా చివరి వరకూ క్రీజ్ లో ఉండటంతో టీమిండియా ఏడు వికట్ల 
నష్టట్నికి 161 పరుగులు చేసంది. ఇరుజట్ల మధ్య ర్ండో టీ20 ఆదివారం సడీనులో జరుగన్ంది.

దక్షిణాఫ్రికా, ఇేంగ్లేండ్  తొలి వన్డే వాయిద
కప్ టౌన్ : ‘బయో బబ్ల్ ’లో ఉననుప్పటకీ దక్ణాఫ్రికా పే్లయర్  కరోన్ వైరస్  బారిన పడటంతో... 
దక్ణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్  జట్ల మధ్య శుక్రవారం జరగాలిస్న తొలి వనేడున్ ఆదివారానికి వాయదా 
వేశారు. ర్ండు జట్ల ఆటగాళ్ల శ్రేయసుస్న్ దృషిట్లో పెటుట్కొని, ర్ండు క్రికట్  సంఘాలు తొలి 
వనేడు వాయదా నిర్ణయానిను తీసుకుననుటు్ల దక్ణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్  క్రికట్  బోరుడులు తెలిపాయ. 
దక్ణాఫ్రికా జటుట్లో కరోన్ సోకిన పే్లయర్  పేరున్ వెల్లడించలేదు. ఇంగ్లండ్ తో సరస్  
సందర్ంగా దక్ణాఫ్రికా న్ంచి ముగుగ్రు క్రికటరు్ల వైరస్  బారిన పడాడురు. ‘బయో బబ్ల్ ’ 
ఏరా్పటు చేయకముందు ఒకరికి వైరస్  రాగా... మూడో ట20 మా్యచ్ కు ముందు మర్కరికి 
వైరస్  సోకింది. షెడ్్యల్ లో మారు్ప కారణంగా దక్ణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్  ఆదివారం, సోమవారం 
వరుసగా ర్ండు రోజులో్ల ర్ండు వనేడులు ఆడాలిస్ ఉంటుంది. బ్ధవారం జరిగే మూడో వనేడుతో 
ఇంగ్లండ్  పర్యటన ముగుసు్తంది.

 ఇండియన్  సూపర్  ల్గ్  (ఐఎస్ ఎల్ ) ఫుట్ బాల్  
టోరనుమెంట్ లో బెంగళ్రు ఫుట్ బాల్  క్లబ్  
(ఎఫ్ సీ) తొలి విజయం నమోదు చేసంది. 
చెనైయన్  ఎఫ్ సీతో శుక్రవారం జరిగిన మా్యచ్ లో 
బెంగళ్రు 1–0 గోల్  తేడాతో గెలిచింది. ఆట 
56వ నిమిషంలో లభించిన పెన్ల్ట్ కిక్ న్ కపెట్న్  
సునీల్  ఛెత్రి గోల్ గా మలిచి బెంగళ్రున్ 
1–0తో ఆధక్యంలో నిలిపాడు. చివరిదాకా ఈ 

ఆధకా్యనిను కాపాడుకొని బెంగళ్రు గెలుపు బోణీ కొటట్ంది. నేడు జరిగే మా్యచ్ లో న్ర్్త  
ఈస్ట్  యునైటెడ్ తో ఈస్ట్  బెంగాల్  తలపడతుంది.  

బేంగళూరును గెలిప్ేంచిన ఛెత్రి

విలియమసిన్  డబుల్  సేంచరీ
హామిలట్న్  (నూ్యజిలాండ్ ): కపెట్న్  కన్  
విలియమస్న్  (412 బంతులో్ల 251; 34 
ఫోరు్ల, 2 సక్స్ లు) తన కరర్ లో మూడో 
డబ్ల్  సంచర సాధంచడంతోపాటు అత్యధక 
వ్యకి్తగత సోకురు నమోదు చేయడంతో... 
వెసట్ండీస్ తో జరుగుతునను తొలి టెసుట్లో 
నూ్యజిలాండ్  భార సోకురు చేసంది. ఓవర్ నైట్  

సోకురు 243/2తో ర్ండో రోజు తొలి ఇనినుంగ్స్  కొనసాగించిన నూ్యజిలాండ్  145 
ఓవర్లలో ఏడు వికట్లకు 519 పరుగులవదది డిక్లర్  చేసంది. 97 పరుగుల వ్యకి్తగత 
సోకురుతో ఇనినుంగ్స్  కొనసాగించిన విలియమస్న్  విండీస్  బౌలర్లపై విరుచ్కుపడాడుడు.
కీమర్  రోచ్  వేసన ఇనినుంగ్స్  81వ ఓవరో్ల మూడో బంతిని బౌండర దాటంచిన 
విలియమస్న్  సంచర పూరి్త చేసుకున్నుడు. ఆ తరావాత ఇతర బా్యట్స్ మెన్  
వెన్దిరుగుతున్ను... మరోవైపు విలియమస్న్  దూకుడు కొనసాగించాడు. ఈసార రోచ్  
బౌలింగ్ లోనే బౌండర బాది విలియమస్న్  డబ్ల్  సంచర సాధంచాడు. జేమీసన్  (51 
న్టౌట్ ; 5 ఫోరు్ల, 2 సక్స్ లు)తో కలిస ఏడో వికట్ కు 94 పరుగులు జోడించాక 
విలియమస్న్  అవుటయా్యడు. జేమీసన్  అర్ధ సంచర పూరి్త కాగానే విలియమస్న్  కివీస్  
తొలి ఇనినుంగ్స్ న్ డిక్లర్  చేశాడు. అనంతరం తొలి ఇనినుంగ్స్  ప్రారంభించిన వెసట్ండీస్  
వికట్  నషట్పోకుండా 49 పరుగులు చేసంది.

2021ల్ శ్రీలేంక.. 2022ల్ పాక్సా్తన్ ! ఆసయా కప్  న్రవ్హణకు అేంగీకారేం!!
కరాచీ : కరోన్ కారణంగా ఈ ఏడాది జరగాలిస్న ఆటలనీను వాయదా పడిన సంగతి తెలిసందే. అత్యంత 
ప్రతిష్టట్త్మకంగా నిరవాహంచే ఒలింప్క్స్ తో పాటు ట20 వరల్డు  కప్ , ఆసయా కప్  వాయదా పడాడుయ. కాగా, పాకిసా్తన్  
వేదికగా ఈ ఏడాది ఆసయా కప్  జరగాలిస్ ఉంది. కానీ కరోన్ కారణంగా వాయదా పడటంతో కొత్త షెడ్్యల్ , 
వేదికల మారు్ప విషయమై కొదిది నెలలుగా చరచులు జరుగుతున్నుయ. ఈ క్రమంలో శ్రీలంక, పాకిసా్తన్  క్రికట్  బోరుడుల 
పరస్పర అంగీకారంతో ఈ మెగాటోరను నిరవాహణ వ్యవహారం ఓ కొలికికు వచిచుంది. 2021 ఆసయా కప్ న్ శ్రీలంక 
నిరవాహసే్త.. 2022లో పాకిసా్తన్  ఆతిథ్యం ఇచేచుందుకు ర్ండు జటు్ల ఒప్పందం కుదురుచుకున్నుయ. ఈ విషయానిను 
పాకిసా్తన్  క్రికట్  బోర్డు  సఇఒ వసీం ఖాన్  వెల్లడించారు. 2021 జూన్ లో శ్రీలంక వేదికగా ఆసయా కప్  జరుగుతుందని, 
ఆ తరావాతి ఏడాది తమ దేశంలో నిరవాహసా్తమని తెలిపారు.
పదేళ్ల తరువాత పాక్  గడడుపై శ్రీలంక..
పదేళ్ల క్రితం పాకిసా్తన్ లో పర్యటంచిన శ్రీలంక ఆటగాళ్లపై ఉగ్రదాడి జరిగిన సంగతి తెలిసందే. శ్రీలంక ఆటగాళు్ల 
ప్రయాణిసు్తనను బసుస్పై ఉగ్రవాదులు కాలు్పలు జరిపారు. ఈ ఘటన తరావాత అంతరాజితీయ జటు్ల ఆ దేశానికి 
వెళ్లడానికి నిరాకరించాయ. అయతే గతేడాది శ్రీలంక జటేట్ పాక్  గడడుపై అడుగుపెటట్ంది. ఆ తరావాత కాలంలో జింబాబ్వా, 
బంగా్లదేశ్  పర్యటంచాయ. కానీ, భారత్ తోపాటు మరికొనిను ఇతర జటు్ల పాకిసా్తన్ లో క్రికట్  ఆడేందుకు సుముఖంగా 
లేవు. అయతే, 2022లో ఆసే్రాలియా క్రికట్  జటుట్ పాక్ లో పర్యటంచేలా ప్సబి ఒప్్పంచింది. వచేచు ఏడాది ఇంగ్లండ్  
జటుట్ కూడా పాక్ లో పర్యటంచే అవకాశం ఉంది. 2006 తరావాత ఇంగా్లండ్  జటుట్ పాకిసా్తన్  పర్యటనకు వెళు్తండటం 
ఇదే తొలిసారి కావడం గమన్ర్ం. 2020 ఆసయా కప్  వాయదా పడక ముందు.. ఈ టోరను కోసం పాకిసా్తన్  
వెళ్లబోమని బిససఐ తెలిప్ంది. పాక్  బదులుగా తటస్థ వేదికైన యూఎఇలో టోరను నిరవాహంచాలని పటుట్బటట్ంది. 
2022కు ఆసయా కప్  వాయదా పడటంతో.. అప్పటకైన్ బిససఐ మనసు మారచుకుంటుందనే ఆశతో ప్సబి ఉంది. 
కానీ బిససఐ ఇదే పటుట్దలతో ఉంటే మాత్రం వేదిక మారాచులిస్న పరిస్థతి రావచ్చు.

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/

