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భారత్బంద్కుపెరుగుతున్నమద్దతు రైతులనిరసనలు:రాష్ట్రపతినికలవనున్నపవార్
ముంబయి: కుంద్ుం తెచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకుంగా 
11 రోజులుగా రైతులు చేస్తున్న నిరసనలపై ఎన్సీపీ అధినేత 
శరద్ పవార్  స్ుందుంచారు. ఈ విషయమై డిసుంబర్  9న ఆయన 
భారత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్  కోవిుంద్ ను కలవనున్నట్లు ఆ పార్టా 
తెలిపుంద. ఈ మేరకు ఎన్సీపీ ప్రతినిధి మహేష్  తపసే ఓ ప్రకటనలో 
వెలలుడిుంచారు. ‘రైతుల నిరసనల నేపథ్యుంలో డిసుంబర్  9న 
రాష్ట్రపతిని కలిసేుందుకు ఎన్సీపీ అధినేత దల్లు వెళ్తునా్నరు. అుందులో 
భాగుంగా ఆయన దేశుంలో ప్రస్తుతుం నెలకొన్న పరిస్థితుల గురిుంచ్ 
రాష్ట్రపతికి వివరిుంచనునా్నరు. అుంతేకాకుుండా డిసుంబర్  8న రైతు 

సుంఘాలు తలపెట్టాన దేశవా్యపతు బుంద్ కు సైతుం ఎన్సీపీ పార్టా పూరితు మద్దతు ఇస్తుుంద’ అని ఆయన తెలిపారు. 
దే శ రాజధాని సరిహదు్దలోలు వేలాద ముంద రైతులు ఆుందోళనలు చేస్తున్న విషయుం తెలిస్ుందే. కుంద్ుం 
తమ డిముండలుపై ఏకీభవిుంచకపోవడుంతో 11వ రోజు నిరసనలు కొనసాగుతునా్నయి. అుంతేకాకుుండా 
డిసుంబర్  8న దేశవా్యపతు బుంద్ కు రైతు సుంఘాలు పలుపునిచాచియి. ఈ క్రముంలో రైతు సుంఘాలు బుంద్ కు 
దేశవా్యపతుుంగా అని్న ట్రేడ్  యూనియనులు సహా పలు ప్రతిపక్ష పార్టాలు సైతుం మద్దతు తెలిపాయి. ఈ వ్యవసాయ 
చట్టాలకు సుంబుంధిుంచ్న బిలులులను గత సపెటాుంబర్ లో రాజ్యసభలో ప్రవేశపెటటాగా.. ఎన్సీపీ నాయకులు ఆ 
బిలులులకు వ్యతిరేకుంగా సభ నుుంచ్ వాకౌట్  చేస్న విషయుం తెలిస్ుందే.

 కుంద్ ప్రభుత్ుం తీస్కొచ్చిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రదు్ద చేయాలని కోరుతూ దేశ రాజధాని సరిహదు్దలోలు 
రైతులు చేపట్టాన ఆుందోళనకు అుంతకుంతకూ మద్దతు పెరుగుతోుంద. పలు దఫాలుగా కుంద్ుంతో జరిపన చరచిలు 
విఫలమవ్డుంతో రైతు సుంఘాలు ఈ నెల 8న భారత్  బుంద్  తలపెట్టాయి. ఈ నేపథ్యుంలో రైతుల ఆుందోళనకు పలు 
రాజకీయ పార్టాలు సుంఘీభావుం ప్రకట్ుంచాయి. బుంద్ లో పాల్గుంట్మని కాుంగ్రెస్ , తెరాస, డీఎుంక, ఆప్  తదతర 
పార్టాలు ప్రకట్ుంచాయి. వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసుంహరిుంచుకోకుుంటే తన ఖేల్ రత్న అవారుడు వెనకికి ఇచేచిసాతునుంటూ 
ప్రమఖ బాకసీర్  విజుందర్  ఇప్ట్క ప్రకట్ుంచారు.
దల్లు సరిహదు్దలోలు రైతులు చేపట్టాన ఆుందోళన 11వ రోజుకు చేరిుంద. చట్టాల రదే్ద లక్షష్ుంగా ఆుందోళన చేపడుతున్న 
రైతులు కుంద్ుం వినతులను ఏమత్ుం పట్టాుంచుకోవడుం లేదు. ఈ క్రముంలో ఆుందోళన ఉద్ధృతుం చేయాలని 
నిర్ణయిుంచ్న రైతన్నలకు రాజకీయ పార్టాల రూపుంలో వెను్నదను్న లభుంచ్ుంద. దుంతో 8న బుంద్  చేపటేటాుందుకు 
రైతన్నలు స్ద్మవుతునా్నరు. రైతుల ఆుందోళనకు తామ సుంఘీభావుం ప్రకట్స్తునా్నమని కాుంగ్రెస్  పార్టా ప్రకట్ుంచ్ుంద. 
రైతులకు మద్దతు దేశవా్యపతుుంగా అని్న జిలాలులు, రాష్ట్ర రాజధానులోలు ఆుందోళన చేసాతుమని ప్రకట్ుంచ్ుంద. దేశముంతా 
కొవిడ్ -19 ఆుందోళనలో ఉన్న వేళ ప్రభుత్ుం పారిశ్రామిక వేతతులు, కార్్రేట్  మిత్రుల కోసుం ఆదరాబాదరగా ఈ 
చట్టాలను తీస్కొచ్చిుందని ఆ పార్టా అధికార ప్రతినిధి పవన్  ఖేరా విమరి్శుంచారు. వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకుంగా 
తలపెట్టాన బుంద్ కు తెరాస సుంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుతోుందని తెలుంగాణ మఖ్యముంత్రి కసీఆర్  వెలలుడిుంచారు. తెరాస 
శ్రేణులు ప్రత్యక్షుంగా ఈ బుంద్ లో పాల్గుంట్రని ఆయన తెలిపారు. కుంద్ుం తెచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకుంగా 
రైతులు నా్యయమైన పోరాటుం చేస్తునా్నరని కసీఆర్ వారిని సమరిథిుంచారు. ఈ చట్టాలు రైతుల ప్రయోజనాలను 
దెబ్బతీసే విధుంగా ఉన్నుందు వలేలు తెరాస వాట్ని పారలుముంట్లో వ్యతిరేకిుంచ్ుందని సీఎుం గురుతుచేశారు.

నూ్యఢిల్లు: సరిహదు్దలో చైనా ఆగడాలు కొనసాగుతూనే ఉనా్నయి. 
లఢాక్ నుుంచ్ అరుణాచల్ వరకు ఏదో ఒక చోట ఇుండియాను 
రెచచిగొటేటా కార్యకలాపాలకు పాల్డుతూనే ఉుంద. తూరు్ లఢాక్ 
ప్ుంతుంలో ఆక్రమణకు ప్రయతి్నుంచ్ అడ్డుచ్చిన భారత జవానలుపై దాడి 
చేస్న చైనా.. ఆ తరా్త వివాదాస్ద డోకాలుుం ప్ుంతుంలో భూట్న్ 
భూభాగుంలో ఓ గ్రామనే్న నిరి్ముంచ్ుంద. తాజాగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 
సమీపుంలో తన భూభాగుంలోనే మూడు గ్రామలను నిరి్ముంచ్ుంద. 
ఇుండియా, చైనా, భూట్న్ దేశాల జుంక్షన్ లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కు 
పశ్చిమన ఉన్న బమ్ లా పాస్ కు 5 కిలోమీటరలు దూరుంలోనే ఈ 
గ్రామల నిరా్మణుం చేపటటాడుం గమనార్ుం. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తమ 
భూభాగమే అుంటూ కొని్న దశాబా్దలుగా చైనా పేచీ పెడుతున్న 
సుంగతి తెలిస్ుందే.
తన మ్యప్ లో ఈ భారతదేశ రాష్ట్రాని్న దక్షిణ ట్బెట్ లో భాగుంగా 
చూపసతుుంద. అలాుంట్ కీలక ప్రదేశానికి దగ్గరోలు చైనా ఈ నిరా్మణాలు 
చేపటటాడుం చూస్తుుంటే మరోసారి ఉద్రికతు పరిస్థితులు నెలకొనే 
అవకాశాలు కనిపస్తునా్నయి. సరిహదు్దలో చొరబాటలును పెుంచడుం 
కోసుం కమూ్యనిస్టా పార్టాలోని హన్ చైన్స్ , ట్బెటెన్ సభు్యలను భారత 
సరిహదు్ద దగ్గర మోహరిసతుుందని చైనా వ్యవహారాల పరిశీలకుడు 
బ్రహ్మ చెలాన్ అనా్నరు. దక్షిణ చైనా సమద్ుంలో జాలరలును 
ఎలా అయితే ఉపయోగుంచుకున్నదో.. ఇుండియా పెట్రోలిుంగ్ 
నిర్హుంచే హమలయ ప్ుంతాలోలు పశువుల కాపరలును అలాగే 

వాడుకుుంటుందని ఆయన వెలలుడిుంచారు. ఇపు్డు అరుణాచల్ కు 
దగ్గరలో చైనా నిరి్ముంచ్న గ్రామలు.. దాదాపుగా తూరు్ లఢాక్ లో 
ఉద్రికతు పరిస్థితులు నెలకొన్నపు్డు నిరి్ముంచ్నవే అని భావిస్తునా్నరు.
ఈ ఏడాద ఫిబ్రవరి 17న ఆ ప్ుంతుంలో 20 నిరా్మణాలతో తొలి 
గ్రామని్న నిరి్ముంచ్నట్లు పాలునెట్ లా్యబ్సీ నుుంచ్ పుందన ఫొటలు 
స్షటాుం చేస్తునా్నయి. ఆ తరా్త నవుంబర్ 28 నాట్కి ఆ పకకినే మరో 
రెుండు గ్రామలు వెలిశాయి. అుందులో ఒక గ్రాముంలో 50 వరకు 
నిరా్మణాలు ఉనా్నయి. ఈ మూడు గ్రామలను ఒకోకి కిలోమీటర్ 
దూరుంలో అధునాతన రోడలుతో అనుసుంధానిుంచారు.

చైనామరోదుస్సాహసం..అరుణాచల్దగ్గరమూడుగ్రామాలనిరామాణం

‘మేడ్ఇన్ఇండియా’అడ్వాన్సాడ్హోవిట్జర్గన్పరీక్షలు
భారత సైన్యుం కోసుం మన దేశుంలో తయారైన 
హోవిట్జర్ అడా్న్సీ డ్ టవ్ డ్ ఆరిటాలర్ గన్ స్సటామ్ 
(ఏటీఏజీఎస్)ను ఆదవారుం పర్క్షిుంచారు. దనిని 
రక్షణ పరిశోధన, అభవధృద్ సుంసథి (డీఆర్ డీవో) 
అభవధృద్పరిచ్ుంద. దనిని మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్ 
నగర్ లో ఆదవారుం పర్క్షిుంచారు. 50 కిలోమీటరలు 
పరిథిలోని లక్ష్యని్న ఛేదుంచగల సామరథిష్ుం దనికి 
ఉుంద.
అడా్న్సీ డ్ టవ్ డ్ ఆరిటాలర్ గన్ స్సటామ్  అభవధృద్ 
ప్జెక్టా ను డీఆర్ డీవో 2013లో ప్రుంభుంచ్ుంద. 
భారత సైన్యుం వద్ద ఉన్న పాత గన్సీ కు 
బదులుగా అతా్యధునిక 155 ఎుంఎుం ఆరిటాలర్ 
గన్సీ ను అుందజయడమే ఈ ప్జెకుటా లక్షష్ుం. 
డీఆర్ డీవో లేబరేటర్ ఆర్మముంట్ ర్సర్చి అుండ్ 
డెవలప్ ముంట్ ఎసాటాబిలుష్ ముంట్ ఈ ఆధునిక 

గన్సీ ను అభవధృద్పరిచ్ుంద.
ప్రైవేట్ సుంసథిలైన భారత్ ఫోర్్జ లిమిటెడ్, మహుంద్రా 
డిఫెన్సీ నావల్ స్సటామ్, ట్ట్ పవర్ సా్రాటజిక్ 
ఇుంజిన్రిుంగ్ డివిజన్, పబిలుక్ సకటార్ లోని ఆరిడునెన్సీ 
ఫా్యకటార్ బోరుడుల భాగసా్మ్యుంతో ఈ ప్జెకుటాను 
చేపట్టాుంద. హోవిట్జర్ అడా్న్సీ డ్ టవ్ డ్ ఆరిటాలర్ 
గన్ స్సటామ్ ను మొదట్సారి 2017లో జరిగన 
గణతుంత్ దనోతసీవాల కవాతులో ప్రదరి్శుంచారు.
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ఏబట్టలేసుకునా్నట్రోలంగే:అనన్యపండే

రవితేజ-మారుతిసినిమాకుటంఫిక్సా..!
గతేడాద ప్రతీ రోజు పుండగే స్నిమతో 
ప్రేక్షకుల ముందుకొచాచిడు ట్ల్వుడ్ డైరెకటార్ 
మరుతి. బాకాసీపీస్ వద్ద ఈ మూవీ ముంచ్ 
విజయాని్న ఖాతాలో వేస్కుుంద. అయితే 
ఈ ప్జెకుటా తరా్త మరో హరోను లైనులో 
పెటటాడానికి మరుతికి చాలా సమయమే 
పట్టాుందని చెప్చుచి. ఫైనల్ గా రవితేజ నుుంచ్ 
గ్రీన్ స్గ్నల్ రావడుంతో స్నిమను సట్సీ పైకి 
తీస్కెళలుుందుకు రెడీ అవుతునా్నడు. గీతాఆర్టాస్ 

2-యూవీ క్రియేషన్సీ సుంయుకతుుంగా నిరి్ముంచనున్న ఈ ప్జెకుటా వచేచి నెలలో లాుంఛ్ కానుుందట. 
మొదట అలులు అరు్జన్ , రామ్ , వరుణ్ తేజ్, విజయ్ దేవరకొుండతో స్నిమ చేసేుందుకు 
ప్రయతి్నుంచ్నా వరకివుట్ కాలేదు. ఎటటాకలకు రవితేజ పచచిజెుండా ఊపాడు. రవితేజ నట్ుంచ్న 
క్రాక్ స్నిమ విడుదల కానుుండగా..రమేశ్ వర్మతో చేస్తున్న మూవీ ఫిబ్రవరిలో పూరితు కానుుంద. 
మరిచిలో మరుతి-రవితేజ ప్జెకుటా పట్టాలెకకినుుందన్నమట.
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జ నాల కు స్నిమలుంటే పచ్చి. అుందులో ఉుండే కా్యరెకటా రలు క నా్న 
ఆ పాత్ లోలు న ట్ుంచ్న  న టీన ట్ల నే ప్ణుంగా ప్రేమిసాతురు. 
వారిని ఫేవరెట్ గా భావిుంచ్న మ రుక్ష ణుం నుుంచ్ ఫాలో 
అవుతూనే ఉుంట్రు. ఇద కొని్నసారులు సల బ్రిటీల కు ఇబ్బుందగా 
మరుతుుంట్ుంద. పైగా వీళలు ఇష్టటాయిష్టటాల ను ప్రేక్ష కులు 
ప ట్టాుంచుకోరు. త మ కు న చ్చిన ట్లుగానే ఉుండాలుంట్రు. 
త మ కు న చచి ని డ్రెస్సీలు వేస్నా, కాసతు నోరుజారి ఏదైనా 
త పు్గా మట్లుడినా ఇక అుంతే సుంగ తులు.. సష ల్ 
మీడియాను వేదక గా చేస్కుని దారుణ మైన ట్రోలిుంగ్ కు 
దగుతారు. నోట్కొచ్చిన మట లు అుంట్రు. దనివ లలు 
ఎదుట్వారి మ నోభావాలు నొచుచికుుంట్య న్న ఇుంగతుం 
లేకుుండా దగ జారుడు వా్యఖ్య లు చేసాతురు. ఇటీవ లి కాలుంలో 
ఈ ట్రోలిుంగ్ బెడ ద మ ర్ ఎకుకివుంద. చీట్కీమట్కీ, అవ స రుం 
ఉనా్న లేక పోయినా ఎవ రో ఒక రిని ట్రె్గట్ చేస్తు పైశాచ్క 
ఆనుందుం పుందుతునా్నరు. బాల్వుడ్ బ్్యటీ అన న్య పాుండే 
కూడా ఈ ట్రోలిుంగ్ బాధితురాలే. మఖ్యుంగా త ను ధ రిుంచే 

దుస్తుల మీద ఆమ అనేక విమ ర్శ లను ఎదుర్కినా్నరు, ఎదురుకిుంటూనే ఉనా్నరు కూడా! తాజాగా ఆమ 
దనిపై స్ుందస్తు త న కు ఏద సౌక ర్యుంగా అనిపసేతు వాట్నే ధ రిసాతున ని చెపు్కొచాచిరు. హరోయిన్  క ర్నా 
క పూర్ షో ‘వాట్ వుమన్ వాుంట్’ షోలో పాల్గన్న అన న్య.. ‘కెర్ర్ ప్రుంభుంలో అుంద రికీ సుంతోష్టని్నచేచి 
దుస్తులు ధ రిుంచాను. కాన్ ఇపు్డు నాకు ఆనుందాని్నచేచి డ్రెస్సీలే వేస్కుుంట్నా్న. నేను ఎలాుంట్ బ టటా లు 
వేస్కున్న ట్రోలిుంగ్ చేస్తునే ఉనా్నరు. అుందుక దాని్న ప ట్టాుంచుకోవ డుం మనేశా. నాకు న చ్చిన బ టటా లు 
వేస్కునా్ననా, ఫొటలు బాగొస్తునా్నయా? స ుంతోషుంగా ఉనా్ననా? అదే నాకు అవ స రుం’ అుంట్నా్నరు. 
ఈ మదు్దగుమ్మ విజ య దేవ ర కొుండ ‘ఫైట ర్’ చ్త్ుంతో ట్ల్వు డ్ లో అడుగు పెటటా నునా్నరు.

థియేటర్తోపటుఓటీటీలోనూవిడుదల
హాల్వుడ్  ప్రమఖ నిరా్మణ సుంసథి వార్నర్  బ్రదర్సీ  సుంచలనాత్మక నిర్ణయుం తీస్కుుంద. వచేచి ఏడాదలో 
తమ నిరా్మణ సుంసథి నుుంచ్ వచేచి స్నిమలను థియేటర్సీ లో విడుదల చేయడుంతోపాట్ అదే రోజు 
హెచ్ బీఓ మ్యక్సీ లో సీ్రామ్  చేయనున్నట్లు ప్రకట్ుంచ్ుంద. ఈ ఏడాద చ్వరోలు వార్నర్  బ్రదర్సీ  నిరి్ముంచ్న 
‘వుండర్  ఉమన్ ’ థియేటర్సీ లోనూ, హెచ్ బీఓ మ్యక్సీ లోనూ ఒకరోజు విడుదల కానుుంద. అదే పద్తిని 
వచేచి ఏడాద స్నిమలకు కూడా పాట్ుంచనునా్నరు. ‘‘ప్రస్తుతుం ఉన్న పరిస్థితుల వలేలు ఈ నిర్ణయుం 
తీస్కోవాలిసీ వచ్చిుంద.
స్నిమను థియేటర్సీ లోనే ప్రదరి్శుంచాలని అుందరికీ ఉుంట్ుంద. కాన్ వచేచి ఏడాద మొతతుుం సగుం 
సీట్ుంగ్  కెపాస్టీతోనే థియేటర్సీ  నడుసాతుయి. స... ఏ విధుంగా వీలుుంటే ఆ విధుంగా (ఇుంటలునో, 
థియేటరోలునో) స్నిమను ప్రేక్షకులు ఎుంజాయ్  చేసాతురు’’ అని వార్నర్  బ్రదర్సీ  ప్రతినిధులు పేర్కినా్నరు. 
వచేచి ఏడాద వార్నర్  బ్రదర్సీ  విడుదల చేసే స్నిమలోలు ‘డ్్యన్, మ్యట్రిక్సీ  4, ట్మ్  అుండ్  జెర్రీ, గాడి్జలాలు 
వరెసీస్  కిుంగ్  కాుంగ్, ద కుంజ్్యరిుంగ్, ద స్సైడ్  సాకివాడ్ ’ వుంట్ స్నిమలు ఉనా్నయి.
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ముంబయి: కథానాయిక అదా శర్మ అబా్బయి పాత్ పోషుంచారు. తన తరా్తి చ్త్ుం ‘పతి పతి్న ఔర్  
పుంగా’ కోసుం ఈ సాహసుం చేశారు. అబిర్  సేన్ గుపాతు దర్శకత్ుం వహుంచారు. నవీన్  కస్తురియా, 
హటెన్ తేజా్న్ కీలక పాత్లు పోషుంచారు. డిసుంబరు 11న ఈ స్నిమ ఎమ్ ఎక్సీ  పేలుయర్ లో విడుదల 
కాబోతోుంద. తాజాగా విడుదల చేస్న ట్రైలర్ లో అదా.. ‘నేను ఆరు నెలల ముందు వరకు అబా్బయిని, 
అమ్మయిగా మరేుందుకు శస్త్ర చ్కితసీ చేస్కునా్న..’ అని చెప్డుం కథపై ఆసకితుని పెుంచ్ుంద.
ఈ చ్త్ుం గురిుంచ్ అదా మీడియాతో మట్లుడుతూ.. తన జీవితుంలో పురుషుడి పాత్ పోషసాతునని 
ఎపు్డ్ ఊహుంచలేదనా్నరు. ‘ఇద ఓ ర్ముంట్క్  కామడీ. ఓ అబా్బయి అమ్మయి ప్రేమలోపడతాడు, 
ఇద్దరికీ పెళ్లు జరుగుతుుంద. ఆ తరా్త తన భార్య అమ్మయి కాదని తెలుస్తుుంద. ఇుందులో నేను 
పురుషుడి పాత్లో నట్ుంచా. ఇద ఓ చకకిట్ ప్రేమకథ.. ట్్స్టా  బాగుుంట్ుంద. ఈ స్నిమ దా్రా 
ట్రాన్సీ జెుండరలు కష్టటాలి్న తెలుపబోతునా్నుం. ఇలాుంట్ ప్రయోగాత్మక, రిస్కి తో కూడిన పాత్లతో స్నిమలు 
తీసే దర్శకులకు నేను గురుతు రావడుం నా అదధృషటాుం. నా తొలి స్నిమ ‘1920’ నుుంచ్ నేను ప్రతే్యకమైన 
పాత్లోలునే నట్ుంచేుందుక ప్రయతి్నస్తునా్న’ అని చెపా్రు.
అనుంతరుం కథానాయికగా గురితుుంపు పుందన తను ఇలాుంట్ పాత్లు చేయడుంపై ప్రేక్షకుల స్ుందన 
ఎలా ఉుంట్ుందోనన్న భయుం లేదా? అని ప్రశ్్నుంచగా.. ‘ప్రేక్షకులు ఏమనుకుుంట్రో అనే భయుం నాకు 
లేదు. ఎుందుకుంటే నాకు అుండగా ఉుండేద వాళలు. ‘1920’లో నా పాత్ భయుంకరుంగా ఉుంట్ుంద. 
‘కముండో 2’లో విభన్నుంగా ఉన్న నా పాత్ను ఆదరిుంచారు. కాబట్టా దని్న కూడా అలానే సీ్కరిసాతురనే 
నమ్మకుం ఉుంద’ అని అదా పేర్కినా్నరు.

ఆరునెలలమందువరకుఆమెఅబ్బాయి..!

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


www.kntvtelugu.com

సోమవారం, 07 డిసంబర్ 2020 www.kntvtelugu.com

వింతవా్యధిప్రబలకుండ్ప్రభుతవాంచర్యలుతీసుకోవాల:సోమవీర్రాజు
ప.గో.: ఏలూరు ఆస్త్రిలో రోగులను ఏపీ బీజపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సమవీర్రాజు పరామరి్శుంచారు. ఈ 
సుందర్ుంగా ఆయన మట్లుడుతూ.. ఏలూరులో భయుంకరమైన వాతావరణుం నెలకొుందని, ప్రజలు 
భయాుందోళనకు గురవుతునా్నరని తెలిపారు. ఫిట్సీ తో ప్రజలు తీవ్ర ఆుందోళనకు గురవుతునా్నరనా్నరు. 
ఒకసారి 300కు పైగా అస్సథితతో తీవ్ర ఇబ్బుంద పడుతునా్నరనా్నరు. ఈరోగుం విసతురిుంచకుుండా 
తక్షణ చర్యలు తీస్కోవాలని ప్రభుతా్ని్న కోరారు. కధృష్ట్ణ కాల్లో కరోనాకు సుంబుంధిుంచ్న వేస్టా 
మటీరియల్ వేస్తునా్నరని దాని వలేలు ప్రమదకర పరిస్థితి ఏర్డిుందని ఆవేదన వ్యకతుుం చేశారు. ప్రభుత్ 
నిరలుక్షష్ుం వలేలు ఈ పరిస్థితి వచ్చిుందనా్నరు. ఏలూరులో పారిశుధ్య లోపుం కారణుంగానే ప్రజలు పెద్ద 
ఎతుతున అనారోగా్యనికి గురయా్యరనా్నరు. ఆస్త్రిలో చ్నా్నరులు, వధృదు్లను చూస్తుుంటే బాధేస్ుందని ఆవేదన చెుందారు. 
సీఎుం వెుంటనే ఏలూరు వచ్చి పరిస్థితిని సమీక్షిుంచాలని చెపా్రు.

ఏలూరులోజనంమూర్చపోతోన్నఘటనలపైకంద్రమంత్రికిషన్రెడిడిఆరా
ఆుంధ్రప్రదేశ్ లోని పశ్చిమగోదావరిజిలాలు 
కుంద్ుం ఏలూరులో ఉన్నఫలుంగా ఫిట్సీ 
వచ్చి జనుం మూరచిపోతోన్న ఘటనపై 
కుంద్ ముంత్రి కిషన్ రెడిడు ఆరాతీశారు. 
అవసరమైన సాయుం చేసేుందుకు 
కుంద్ుం స్ద్ుంగా ఉుందని చెపా్రు. 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ చీఫ్ సక్రటర్తో 
మట్లుడిన కుంద్ ముంత్రి, వివరాలు 
అడిగ తెలుస్కునా్నరు. ఇలా ఉుండగా, 
ఏలూరులో అస్సథితకు గురౌతోన్న వారి 

సుంఖ్య పెరుగుతూనే ఉుంద. వారి ఆరోగ్యుం ఇుంకా పూరితుగా మరుగుపడలేదు. ఈ క్రముంలో ఒకరు 
మధృతి చెుందడుంతో ఆస్త్రిలో ఉన్న రోగులు, సాథినిక ప్రజలు భయాుందోళనకు గురవుతునా్నరు. 
ఏలూరు విదా్యనగర్ కు చెుందన శ్రీధర్ (45) ఆస్త్రిలో చ్కితసీ పుందుతూ మధృతి చెుందన సుంగతి 
తెలిస్ుందే. అతను ఉదయుం మూరచి లక్షణాలతో ఆస్త్రిలో చేరాడు. సరైన వద్యుం అుందకనే 
మధృతి చెుందాడని బుంధువులు ఆరోపస్తునా్నరు. ఇతర అనారోగ్య సమస్యల కారణుంగానే మధృతి 
చెుందాడని వదు్యలు చెబుతునా్నరు.

తిరుమలలోమహాసంప్రోక్షణ
హైదరాబాద్ : తిరుమలలోని శ్రీవరాహసా్మి ఆలయుంలో బాలాలయ 
మహాసుంప్రోక్షణ వదక కార్యక్రమలు ఆదవారుం ఆగమోకతుుంగా 
ప్రుంభమయా్యయి. ఇుందులో భాగుంగా ఆలయుంలో ఏరా్ట్ 
చేస్న యాగ శాలలో 20 ముంద రుతి్కుకిలు 13 హోమగుుండాలలో 
విశేష హోమలు నిర్హుంచారు. యాగశాలలో హోమ గుుండాని్న 
వెలిగుంచ్ పుణా్యహవచనుం, విష్కసీనారాధన, పుంచగవా్యరాధన, 
వాస్తుహోహుం, రక్షబుంధనుం చేపట్టారు. డిసుంబరు 10న సా్మివారు 
తిరు, మడ వీధులలో ఊరేగ భకుతులకు దర్శనమివ్నునా్నరు.

ఏపీ ప్రభుత్ పరిపాలనపై తెలుగుదేశుం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు 
కిుంజారావు అచెచినా్నయుడు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 
జగన్ ప్రభుత్ తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్ుంచారు. 
అమరికాలో ట్ుంప్, రాష్ట్రుంలో జగన్ నియుంతలుగా 
వ్యవహరిస్తునా్నరిని ఆగ్రహుం వ్యకతుుం చేశారు. ఈ క్రముంలో 
ఆయన సాథినిక సుంసథిల ఎని్నకల నిర్హణ గురిుంచ్ 
మట్లుడారు.
అసుంబీలులో పుంచాయతీ ఎని్నకల నిర్హణపై ఏకపక్ష 

తీరా్మనాలు చేయడుం ప్రజాసా్మ్యనికి విరుద్దుం అనా్నరు. అుంతేకాకుుండా బిహార్ లో అసుంబీలు, రాజసాథిన్ లో 
సాథినిక సుంసథిల ఎని్నకలు, హైదరాబాద్ లో జీహెచ్ఎుంసీ ఎని్నకలు కరోనా సమయుంలోనే జరిగాయని, మరి 
ఆుంధ్రప్రదేశ్ లో నిర్హుంచేుందుకు అడేడుుంటని ప్రశ్్నుంచారు? సాథినిక సుంసథిల ఎని్నకలను వాయిదా వేయడుం 
జగన్ పరికితనానికి నిదర్శనమనా్నరు. రాజా్యుంగాని్న, చట్టాని్న, ప్రతిపక్షలను పట్టాుంచుకోకుుండా రాష్ట్రుంలో 
నిరుంకుశ పరిపాలనను కొనసాగస్తునా్నరని ముండి పడాడురు. ప్రజాసా్మ్యని్న పట్టాుంచుకోకుుండా తనకు 
ఇషటాుం వచ్చినట్లు పాలన చేస్తు, ప్రజల ధన, మన, ప్ణాలను కాపాడుతునా్ననని చెప్డుం హాసా్యస్దుం 
అని ఎదే్దవా చేశారు.

ఏపీప్రభుతవాపలనపైతీవ్రవిమర్శలుచేసినప్రమఖటీడీపీనేత..

విజయవంతంగామగిసినజనసేనానిపర్యటన...
నివర్ తుఫానుతో లక్షలాద ముంద రైతులు ఆరి్కుంగా నషటాపోయారు. చేతికొచేచి పుంట నాశనుం అయిపోవడుంతో 

రైతుల కన్్నరుకు అడుడుకటటా లేకుుండా పోయిుంద. 
ప్రభుత్ుం నుుండి సహాయుం అుందక, అపు్ 
ఇచ్చిన వారి వేధిుంపులు పడలేక రైతులు 
ఆత్మహత్య చేస్కుుంట్నా్నరు. ఈ తరుణుంలో 
ప్రభుతా్ని్న మేలకిలే్ుందుకు, రైతులకు 
అుండగా నిలబడేుందుకు జనసేన అధ్యక్షులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు తుఫాను బాధిత 
ప్ుంతాలోలు పర్యట్ుంచారు. ఈ పర్యటనలో 
భాగుంగా కధృష్ణ, గుుంటూరు, నెలూలురు, చ్తూతురు 
జిలాలులోలు పవన్ కళ్్యణ్ గారు పర్యట్ుంచారు.

మొదట్రోజు : 
ఈ పర్యటనలో భాగుంగా గన్నవరుం విమనాశ్రయుం చేరుకున్న పవన్ కళ్్యణ్ గారు కుంకిపాడు, ఉయూ్యరు, 
పామర్రు, చలలుపలిలు, పెదప్రోలు ప్ుంతాలోలు న్ట్ పాలయిన పుంటలను పరిశీలిుంచారు. నివర్ తుపాను కారణుంగా 5 
జిలాలుల పరిధిలో 17 లక్షల ఎకరాలోలు పుంట నషటాుం వాట్లిలుుంద. ఎకుకివగా వరి పుంట దెబ్బతిుంద. మరికొద్ద రోజులోలు 
చేతికి వస్తుుందన్న సమయుంలో చేజారిపోయిుంద. ఎకరాకి రూ. 30 వేల నుుంచ్ రూ. 40  వేల వరకు రైతులు 
నషటాపోయారు. ఈ సీజన్ లో మూడుసారులు అన్నదాతలు పుంటను కోలో్యారు. రైతుల బాధల గురిుంచ్ మట్లుడే 
నాయకులే కరువయా్యరని మజీ ఎుం.ప. శ్రీ కపీ రెడడుయ్య గారు ఆవేదన వ్యకతుుం చేశారు. చలలుపలిలు ముండలుం 
పాగోలు రోడుడు వద్ద ఆత్మహత్య చేస్కున్న కౌలు రైతు శ్రీ గదా్ల కధృష్ణ కుట్ుంబాని్న పరామరి్శుంచ్, వారికి జనసేన 
పార్టా తరఫున రూ. లక్ష ఆరి్క సాయుం అుందచేశారు.
కధృష్ట్ణ జిలాలులో అవనిగడడు దగ్గర పర్యటన మగుంచుకొని పెనుమూడి వుంతెన మీదుగా గుుంటూరు జిలాలులోకి 
అడుగుపెట్టారు. గుుంటూరు జిలాలులోని రేపలెలు, భట్టాప్రోలు, చావలి, నుందవెలుగులోలు శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు 
ప్రసుంగుంచారు. వసీపీ పాలనలో రైతులకు కన్స నా్యయుం జరగడుం లేదు. 151 సీట్లు ఇచ్చి భార్ మజార్టాతో 
గెలిపసేతు రైతులను పరామరి్శుంచడానికి ముంత్రులకు సమయుం లేకుుండా పోయిుంద. హైదరాబాద్ లో వరదలు వచ్చి 
ఇళ్లు మనిగతే బాధితులకు అకకిడి ప్రభుత్ుం రూ. 10 వేలు చొపు్న నషటాపరిహారుం అుందుంచ్ుంద. ఇకకిడ ఎకరుం 
పలుం మనిగతే ప్రభుత్ుం అుంతే ఇవ్డుం సరికాదు. న్ట మనిగన ఎకరా పుంటకు రూ. 35 వేలు పరిహారుం 
అుందుంచాలి అని డిముండ్ చేశారు.
రెుండవ రోజు :
ఈ పర్యటనలో భాగుంగా రెుండవ రోజు తిరుపతిలో మీడియా సమవేశుం నిర్హుంచారు. రైతులు పుండిుంచ్న 
పుంటలకు గట్టాబాట్ ధర కాదు లాభసాట్ ధర రావాలన్నదే జనసేన పార్టా లక్షష్మని పార్టా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ 
కళ్్యణ్ గారు తెలిపారు. అుందుకు పార్టా తరపున “జై కిసాన్” అనే ప్రతే్యక కార్యక్రమని్న రూపుందస్తునా్నమని 
చెపా్రు. తెలుంగాణలో దుబా్బక ఉప ఎని్నకలోలు ప్రభుత్ుం ఓడిపోవడానికి ఒక కారణుం కూడా కౌలు రైతులను 
విస్మరిుంచడమే అని గురుతు చేశారు. శ్రీ రజన్కాుంత్ గారు రాజకీయాలోలుకి రావాలని నిర్ణయిుంచుకునా్నరు. ఆయన 
రాజకీయాలోలు విజయవుంతుం అవా్లని కోరుకుుంట్నా్నను అని జనసేనాని తెలిపారు.
మూడవరోజు : 
తిరుపతిలో చ్తూతురు, కడప జిలాలుల జనసేన నాయకులతో శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గారు సమవేశుం నిర్హుంచారు.  
నేను రావడుం వలలు ఆత్మహత్య చేస్కోవాలన్న ఆలోచన నుుంచ్ ఒకకి రైతు ఆగనా నా ప్రయత్నుం సఫలమైనటేటా అని 
తెలిపారు. ముంత్రి వర్గుంలో ఉన్నవారు కరు్ణడిలా సహజ కవచకుుండలాలతో ఏమీ పుటటాలేదు. వారిలో ఎుందరు శ్రీ 
చ్రుంజీవి గారిని కలిసేుందుకు ఎలా వచాచిరో నాకు తెలుస్. అలాుంట్వాళ్లు ఇపు్డు ఏదేదో మట్లుడుతునా్నరు. 
ఆశయ బలుం ఉన్న వారికి ఓటమి భయాలు ఉుండవు. ప్రయాణాలే ఉుంట్యి అని అనా్నరు.
చ్తూతురు జిలాలు వసీపీ జాగీరు కాదు :
చ్తూతురు జిలాలు వసీపీ నాయకుల జాగీరు ఏుం కాదని, దాడులు చేసేతు చూస్తు ఊరుకునేద లేదని పవన్ కళ్్యణ్ 
గారు హెచచిరిుంచారు. ప్రజాసా్మ్యుంపైనా, పోల్స్ వ్యవసథిపైనా గౌరవుంతోనే సుంయమనుం పాట్స్తునా్నమని 
అనా్నరు. భార్ వర్ుంలోనూ దెబ్బ తిన్న రైతులకు భరోసా ఇచేచిుందుకు తిరుపతి నుుంచ్ బయలుదేరి నెలూలురు వపు 
పయనుం అయా్యరు. ఉదయుం గుం. 10.30 ప్ుంతుంలో తిరుపతి నుుంచ్ శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గారు బయలుదేరారు. 
పార్టా శ్రేణులు పెద్ద సుంఖ్యలో రా్యల్గా ఆయన వెుంట కదలారు. తిరుపతిలోని శ్రీకాళహస్తు బైపాస్ రోడుడు వద్ద 
జనసైనికులు, అభమనులు ఘనసా్గతుం పలికారు. అనుంతరుం రేణిగుుంట, ఏరే్డు, శ్రీకాళహస్తు మీదుగా 
రైతులతో మట్లుడేుందుకు పోయ గ్రామనికి చేరుకునా్నరు. శ్రీకాళహస్తు నియోజకవర్గుంలో జనసేనతోపాట్ 
బీజపీ నాయకులు, శ్రేణులు కూడా శ్రీ పవన్ కలా్యణ్ గారికి హారతులిచ్చి పూలవర్ుంతో సా్గతుం పలికారు. 
నాయుడుపేటలో శ్రీ పవన్ కళ్్యణ్ గారు రైతులు, పార్టా శ్రేణులను ఉదే్దశ్ుంచ్ ప్రసుంగుంచారు.
నాలుగవ రోజు: 
నివర్ తుపాన్ ప్రభావిత ప్ుంతాలోలు పర్యటనలో భాగుంగా శుక్రవారుం నెలూలురు చేరుకునా్నరు. పార్టా బలోపేతుం, 
భవిష్యతుతు కారా్యచరణపై నెలూలురు జిలాలు మఖ్యనేతలతో సమవేశమయా్యరు. ఈ ప్ుంతుంలోనే పెరగడుంతో 
నెలూలురు జిలాలు అుంటే నాకు ప్రతే్యక అభమనుం. సామజిక సధృహ నాలో కలగట్నికి, జనసేన పార్టాకి బీజుంపడిుంద 
ఈ ప్ుంతుంలోనే. నెలూలురులోనే భవాన్ బుక్ సుంటరోలు పుసతుకాలు చదువుకొనేవాడిని. యాకటారులు రాజకీయాలోలుకి 
వచ్చి పాలిుంచారని నేను రాజకీయాలోలుకి రాలేదు. సాట్ మనిషకి అుండగా నిలబడట్నికి రాజకీయాలోలుకి వచాచిను 
అని పవన్ కళ్్యణ్ గారు తెలిపారు. నెలూలురు నుుంచ్ బయలుదేరి గూడ్రు, వెుంకటగరి నియోజకవరా్గలోలు 
పర్యట్ుంచారు. మర్గమధ్యుంలో గూడ్రు, తిప్వరపా్డులోలు ప్రజలను ఉదే్దశ్ుంచ్ ప్రసుంగుంచారు. వెుంకటగరి 
వెళ్తు దారిలో బాలయపలిలు యువతతో రోడుడు మీద మఖా మఖీ నిర్హుంచ్ వారికి ధైర్యుం చెపా్రు.
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హైదరాబ్ద్మెట్రోకుఎనిమిదిఅవారుడిలు
 పరా్యవరణపరిరక్షణచర్యలకుగురి్తంపన్నఎన్వాఎస్రెడిడి..
హైదరాబాద్ నగరవాస్లకు ట్రాఫిక్ ఫ్రీ ప్రయాణాని్న అుందస్తున్న మట్రో పరా్యవరణ పరిరక్షణకు పాట్పడుతోుందని 
హైదరాబాద్ మట్రో రైల్ లిమిటెడ్ మేనేజిుంగ్ డైరెకటార్ ఎన్్ఎస్ రెడిడు అనా్నరు. 6వ తెలుంగాణ గారెడున్ ఫెస్టావల్ 
2020లో హైదరాబాద్ మట్రోకు 8 అవారుడులు వచాచియని తెలిపారు. పరా్యవరణుంతో పాట్ పచచిదనానికి మట్రో 
కధృష చేసతుుందని ఈ సుందర్ుంగా తెలిపారు.
 నాలుగేళ్లుగా అవారుడులు వస్తునా్నయి…
గారెడున్ ఫెస్టావల్ కు ఎనిమిద విభాగాలకు ఎుంట్రీలు పుంపగా… ఎనిమిద విభాగాలోలునూ మట్రోకు అవారుడులు 
వచాచియని సుంతోష్టని్న వ్యకతుుం చేశారు. మట్రో పరిసరాలోలు పచచిదనుం పెుంపునకు దకికిన గౌరవుం అని అనా్నరు. 
గారెడున్ ఫెస్టావలోలు నాలుగు సుంవతసీరాలుగా మట్రో ఎనో్న అవారుడులు గెలుస్తు వసతుుందని అనా్నరు. మట్రో పరిసరాలోలు 
మొకకిల పెుంపకుం, గారెడునలు ఏరా్ట్తో ప్రయాణికులకు ఆహాలుదకర వాతావరణాని్న కలి్స్తునా్నమని అనా్నరు. ఈ 
అవారుడులను మట్రో సీనియర్ హార్టాకలచిర్ అధికారి సాయినాథ్ డిసుంబర్ 6న పబిలుక్ గారెడునోలు జరిగే కార్యక్రముంలో 
తీస్కుుంట్రని తెలిపారు.

భాజపకంటేతెరాసకు6,066ఓటులుఅధికం
గ్రేటర్  ఎని్నకలోలు తెరాస, భాజపా మధ్య ఓటలు తేడా స్ల్ుంగానే ఉుంద. భాజపా కుంటే తెరాసకు 6,066 
ఓట్లు అధికుంగా వచాచియి. గ్రేటర్  ఎని్నకలోలు పార్టాల వార్గా వచ్చిన ఓటలును జీహెచ్ ఎుంసీ శనివారుం 
రాత్రి విడుదల చేస్ుంద. ఈ ఎని్నకలోలు మొతతుుం 34,44,093 ఓట్లు పోలయా్యయి. వీట్లో 33,35,697 
ఓట్లు చెలులుబాట్ అయా్యయి. 79,735 ఓట్లు చెలలుకుుండాపోగా, 28,661 ఓట్లు నోట్కు పడాడుయి. 
ప్రధానుంగా తెరాస-భాజపా మధ్య హోరాహోర్ పోరు సాగుంద. ఓటలు వేటలో ఇరు పార్టాలు నువా్..
నేనా అన్నట్లుగా పోటీ పడాడుయి. ఇుందులో వ్యతా్యసుం కూడా తకుకివగానే ఉుంద. భాజపా కుంటే తెరాసకు 
0.18శాతుం మత్మే అధికుంగా ఓట్లు వచాచియి.

కుంద్ుం తీస్కొచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకుంగా 
రైతులు ఈ నెల 8న తలపెట్టాన భారత్ బుంద్ కు తెరాస 
సుంపూర్ణ మద్దతు తెలిపుంద. ఈ మేరకు మఖ్యముంత్రి 
కసీఆర్  వెలలుడిుంచారు. తెరాస శ్రేణులు ప్రత్యక్షుంగా ఈ 
బుంద్ లో పాల్గుంట్రని ఆయన తెలిపారు. కుంద్ుం 
తెచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకుంగా రైతులు 
నా్యయమైన పోరాటుం చేస్తునా్నరని కసీఆర్ వారిని 
సమరిథిుంచారు. ఈ చట్టాలు రైతుల ప్రయోజనాలను 
దెబ్బతీసే విధుంగా ఉన్నుందు వలేలు తెరాస వాట్ని 
పారలుముంట్లో వ్యతిరేకిుంచ్ుందని సీఎుం గురుతుచేశారు. 

నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసుంహరిుంచుకునే వరకూ పోరాటుం కొనసాగుంచాలిసీన అవసరుం 
ఉుందని ఆయన అభప్యపడాడురు. భారత్ బుంద్  విజయవుంతానికి తెరాస కధృష చేస్తుుందని పేర్కినా్నరు. 
రైతులకు అుండగా నిలవాలని సీఎుం కసీఆర్  ప్రజలకు 
విజ్ఞపతు చేశారు. 

మరోవపు భారత్ బుంద్ కు తెలుంగాణ కాుంగ్రెస్  
మద్దతిస్తున్నట్లు సీఎల్్ నేత మలులు భట్టా విక్రమరకి 
ప్రకట్ుంచారు. ఈ మేరకు కాుంగ్రెస్  పార్టా శ్రేణులు 
పెద్దఎతుతున పల్గనాలని ఆయన స్చ్ుంచారు. కుంద్ుం 
ప్రభుత్ుం తీస్కొచ్చిన చట్టాలను కాుంగ్రెస్ తీవ్రుంగా 
వ్యతిరేకిస్తుుందనా్నరు. కాుంగ్రెస్  పాలిత రాష్ట్రాలోలు 
ప్రతే్యక వ్యవసాయ చట్టాలు తీస్కొచ్చి రైతులకు మేలు 
చేయాలని కాుంగ్రెస్  పార్టా అధ్యక్షురాలు సనియాగాుంధీ 
స్చ్ుంచ్నట్లు భట్టా విక్రమరకి తెలిపారు. కుంద్ 
వ్యవసాయ చట్టాలకు అసుంబీలులో తీరా్మనుం చేయాలని 
ప్రభుతా్ని్న డిముండ్  చేశారు. రాష్ట్రపరిధిలోనూ 
ప్రతే్యక వ్యవసాయ చట్టాని్న తీస్కురావాలని ఆయన 
కోరారు.

భారత్బంద్కుతెరాససంపూర్ణమద్దతు

స్న్ నట్, మజీ ఎుంపీ విజయశాుంతి 
ఆదవారుం నాడు దల్లులో కుంద్ హోుంముంత్రి 
అమిత్ ష్టను కలిశారు.
ఆమ సమవారుం నాడు భారతీయ జనతా 
పార్టాలో లాుంఛనుంగా చేరుతారని ఏఎన్ఐ 
వారాతు సుంసథి తెలిపుంద.
ఇుంతకుముందు వరకూ కాుంగ్రెస్ పార్టాలో 
ఉన్న విజయశాుంతి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ 

మనిస్పల్ ఎని్నకల ఫలితాలు వెలువడిన తరా్త ఆ పార్టాకి రాజీనామ చేస్నట్లు వారతులు 
వచాచియి.
ఆమ కొుంత కాలుంగా పార్టా కార్యకలాపాలకు దూరుంగా ఉనా్నరు. బీజపీలో చేరబోతునా్నరనే 
వారతులు కూడా కొుంత కాలుంగా వినిపస్తునా్నయి.
విజయశాుంతి మొదట 1998లో బీజపీతోనే రాజకీయ ప్రసాథినుం ప్రుంభుంచారు. ఆ తరా్త 
తెలుంగాణ రాష్ట్ర సమితిలో చేరారు. అనుంతరుం కాుంగ్రెస్ లో చేరారు. ఇపు్డు తిరిగ బీజపీలో 
చేరబోతునా్నరు.

సమస్యలపరిష్కారానికికృషిచేయాలకంద్రహోంమంత్రిఅమిత్ష్నుకలసినవిజయశంతి
డివిజన్  పరిధిలో నెలకొన్న సమస్యల 
పరిష్టకిరానికి కధృషచేయాలని టీఆర్ ఎస్  నుుంచ్ 
కొతతుగా ఎని్నకైన జీహెచ్ ఎుంసీ కార్్రేటరలుకు 
పార్టా వరికిుంగ్  ప్రెస్డెుంట్ , పురపాలకశాఖ 
ముంత్రి క తారకరామరావు పలుపునిచాచిరు. 
ప్రజలు తమపై పెట్టాకున్న నమ్మకాని్న 
వమ్మచేయకుుండా పనిచేయాలని స్చ్ుంచారు. 
ఆదవారుం తెలుంగాణభవన్ లో టీఆర్ ఎస్  
తరఫున నూతనుంగా ఎని్నకైన కార్్రేటరలుతో 

సమవేశుం నిర్హుంచారు. ఈ సుందర్ుంగా గెలిచ్న కార్్రేటరలును కటీఆర్  అభనుందుంచారు. అనుంతరుం 
మట్లుడుతూ ఎని్నకలోలు గెలుపోటమలు సహజమని, డివిజన్ ను అభవధృద్ చేస్తు ముందుకెళ్లులని 
స్చ్ుంచారు. ప్రజలకు నిత్యుం అుందుబాట్లో ఉుంటూ వారి సమస్యలను పరిషకిరిుంచాలని పేర్కినా్నరు. 
సమవేశుం ప్రుంభానికి ముందు అుంబేదకిర్  వర్ుంతి సుందర్ుంగా ఆయన చ్త్ పట్నికి ముంత్రి కటీఆర్ , 
టీఆర్ ఎస్  పారలుముంటర్పార్టా నేత క కశవరావు, ముంత్రులు మహమూద్  అల్, సత్యవతి రాథోడ్ , ప్రభుత్ 
విప్ లు బాలకి స్మన్ , ఎమ్మస్  ప్రభాకర్ , ఎమ్మలే్యలు జీవన్ రెడిడు, దానుం నాగేుందర్ , మగుంట్ గోపనాథ్ , 
చుంట్ క్రాుంతి కిరణ్ , ఎమ్మల్సీ ఎుం శ్రీనివాస్ రెడిడు పూలమలలు వేస్ నివాళ్ అరి్ుంచారు.

స్ద్దపేట ప్రభుత్ మడికల్  కళ్శాలకు అనుబుంధుంగా రూ.225 కోటలుతో నిరి్ముంచనున్న 960 పడకల దవాఖానకు 
మఖ్యముంత్రి క చుంద్శేఖర్ రావు శుంకుసాథిపన చేయనునా్నరు. ఈ మేరకు డిసుంబర్  10న సీఎుం కసీఆర్  స్ద్దపేటలో 
పర్యట్ుంచనునా్నరు. జిలాలుకు సీఎుం రాక నేపథ్యుంలో అధికారులు ఏరా్టలులో నిమగ్నమయా్యరు. ఆరిథికశాఖ ముంత్రి 
తన్్నరు హర్శ్ రావు క్షేత్సాథియిలో పర్యట్స్తు అధికారులకు దశానిరే్దశుం చేస్తునా్నరు. స్ద్దపేట డిగ్రీ కళ్శాల 
మైదానుంలో పద వేల ముందతో బహరుంగ సభకు ఏరా్ట్లు చేస్తునా్నరు. ఆదవారుం రాత్రి స్ద్దపేటలో టీఆర్ ఎస్  
పార్టా మఖ్య నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులతో ముంత్రి హర్శ్ రావు ప్రతే్యకుంగా సమవేశమయా్యరు. సీఎుం పర్యటన 
విజయవుంతుం చేసేుందుకు పార్టా నాయకులకు ముంత్రి బాధ్యతలను అప్గుంచారు.

సిది్దపేటలో960పడకలదవాఖాన
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జేహాన్కుతొలటటిల్
ష్టఖీర్  (బెహ్రయిన్ ): భారత 
రేసర్  జహాన్  దరువల తొలి 
ఫారు్మలా టూ టైట్ల్ తో 
సతాతుచాట్డు. ఆదవారుం ఇకకిడ 
జరిగన ష్టఖీర్  రేస్లో మిక్  
షూమకర్  సహా మిగలినవారిని 
వెనకికి నెట్టా జహాన్  విజతగా 
నిలిచాడు. రెుండో సాథినుంలో 
నిలిచ్న యుకీ స్నోడా(జపాన్ ) 

కుంటే 3.5 సకనలు ముందే కారిలున్  డ్రైవర్  జహాన్  లక్ష్యని్న అధిగమిుంచాడు. మరోవపు 
ఎఫ్ 1 రేస్ుంగ్  దగ్గజుం మైకల్  షూమకర్  తనయుడు మిక్  ఈ ఏడాద ఫారు్మలా 
టూ చాుంపయన్ షప్ ను కైవసుం చేస్కునా్నడు. వచేచి సీజన్ లో ఫారు్మలావన్ లో 
అడుగుపెటటానున్న మిక్  షూమకర్  ఎఫ్ 2 కెర్ర్ ను ఘనుంగా మగుంచాడు.

ఖేల్రత్నతిరిగిఇచే్చస్్త
నూ్యఢిల్లు: కొతతు వ్యవసాయ 
చట్టాలను కుంద్ుం 
రదు్ద చేయకపోతే తన 
రాజీవ్ గాుంధీ ఖేల్  రత్న 
అవారుడును తిరిగ ఇచేచిసాతునని 
ప్రమఖ బాకసీర్ , కాుంగ్రెస్  
నాయకుడు విజుందర్  స్ుంగ్  
హెచచిరిుంచారు. 2008 
బీజిుంగ్  ఒలిుంపక్సీ లో 
రజతుం సాధిుంచ్న 
విజుందర్  బాకిసీుంగ్ లో 
భారత్ కు తొలి ఒలిుంపక్సీ  
పతకుం అుందుంచారు. 
2009లో ప్రపుంచ 

ఛుంపయన్ షప్ లోనూ ఆయన కాుంస్య పతకుం గెలిచారు. ఆయన అదు్త విజయాలకు 
గురితుుంపుగా అదే ఏడాద దేశ అతు్యన్నత క్రీడా పురసాకిరమైన ఖేలతు్న్ర అవారుడు వరిుంచ్ుంద. 
హరా్యనాకు చెుందన విజుందర్  ఆదవారుం స్ుంఘు వద్దకు వచ్చి రైతులకు మద్దతు తెలిపారు. 
కుంద్ ప్రభుత్ుం తీస్కొచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలను ‘నలలు’ చట్టాలుగా అభవరి్ణుంచారు. ‘ఈ 
చట్టాలను ప్రభుత్ుం ఉపసుంహరిుంచకపోతే... నా అవారుడును వాపస్  తీస్కోమని ప్రభుతా్ని్న 
కోరతాన’ని తెలిపారు.
‘నేనూ రైతు కుట్ుంబుం నుుంచే వచాచిను. వారి బాధను అరథిుం చేస్కోగలను. వారి డిముండలును 
ప్రభుత్ుం పరిషకిరిుంచాల’ని స్చ్ుంచారు. ఖేలతు్న్ర అవారుడు తనకు అపురూపమైనదే అయినా 
ఇలాుంట్ పరిస్థితులోలు గట్టా నిర్ణయుం తీస్కోవాలిసీ ఉన్నదనా్నరు. మరోవపు రైతుల సమస్యలను 
పరిషకిరిుంచకపోతే తన ద్రోణాచార్య అవారుడును తిరిగ ఇచేచిసాతునని ఇటీవల ప్రకట్ుంచ్న 
జాతీయ బాకిసీుంగ్  జట్టా మజీ కోచ్  గురుబక్ష్  స్ుంగ్  సుంధు, పద్మశ్రీ, అరు్జన అవారుడు గ్రహత, 
రెజలుర్  కరాతుర్  స్ుంగ్ , అరు్జన అవారుడు గ్రహతలైన బాసకిట్ బాల్  క్రీడాకారుడు సజ్జన్  స్ుంగ్  ఛీమ, 
హాకీ ఆటగాడు రాజ్ బీర్  కౌర్  కూడా హాజరై రైతులకు సుంఘీభావుం ప్రకట్ుంచారు.

 ఆసే్రాలియాపై టీమిుండియా వరుస విజయాలతో బెబు్బలిలా 
చెలరేగుతోుంద. స్డీ్న వేదకగా ఉతకిుంఠ భరితుంగా సాగన 
రెుండో టీ20లో ఆరు వికెటలు తేడాతో విజయుం సాధిుంచ్.. మరో 
మ్యచ్  మిగలుుండగానే స్ర్స్  కైవసుం చేస్కుుంద. ట్స్  ఓడి 
తొలుత బా్యట్ుంగ్  చేస్న ఆసీస్  నిర్్ణత 20 ఓవరలులో అయిదు 
వికెటలుకు 194 పరుగులు చేస్ుంద. మథ్్య వేడ్  (58; 
32 బుంతులోలు, 10×4, 1×6) ట్ప్  సకిరర్ . అనుంతరుం 
బరిలోకి దగన భారత్  నాలుగు వికెట్లు కోలో్యి 19.4 

ఓవరలులో లక్ష్యని్న ఛేదుంచ్ుంద. శ్ఖర్  ధావన్  (52; 36 బుంతులోలు, 4×4, 2×6), హారి్దక్ పాుండ్య (42*; 
22 బుంతులోలు, 3×4 ,2×6), విరాట్ కోహలు (40; 24 బుంతులోలు, 2×4, 2×6), కఎల్  రాహుల్  (30; 
22 బుంతులోలు, 2×4, 1×6) రాణిుంచారు. టీమిుండియా భార్ లక్ష్యని్న ఎలాుంట్ తడబాటూ లేకుుండా 
ఛేదుంచ్ుంద. తొలి రెుండు ఓవరలులో నిదానుంగా ఆడిన ఓపెనరులు రాహుల్ , ధావన్  తరా్త ట్ప్  గేర్ లో 
చెలరేగారు. ఆసీస్ బౌలరలుపై విరుచుకుపడుతూ బౌుండర్ల మోత మోగుంచారు. ఆరో ఓవర్ లో రాహుల్  
భార్ ష్టట్ కు యతి్నుంచ్ ఔటైనప్ట్కీ పవర్ పేలులో భారత్  60 పరుగులతో మరుగైన సకిరు సాధిుంచ్ుంద. 
అనుంతరుం క్రీజులోకి వచ్చిన విరాట్ కోహలుతో కలిస్ ధావన్  ఇని్నుంగ్సీ  నడిపుంచాడు. కోహలు నిలకడగా 
ఆడుతునా్న ధావన్  బౌుండర్లు సాధిస్తు రన్ రేట్ను నియుంత్ణలో ఉుంచాడు. ఈ క్రముంలో 34 బుంతులోలు 
అర్శతకుం అుందుకునా్నడు. వెుంటనే భార్ ష్టట్ కు యతి్నుంచ్ పెవిలియన్ కు చేరాడు.
హారి్దక్ విధ్ుంసుం..
తరా్త బా్యట్ుంగ్ కు వచ్చిన సుంజు శాుంసన్  (15; 10 బుంతులోలు, 1×4, 1×6) ఎకుకివ సేపు క్రీజులో 
నిలవలేకపోయాడు. మరోవపు కోహలు దూకుడు పెుంచ్ లక్ష్యని్న కరిగుంచసాగాడు. ఆుండ్రూ టై బౌలిుంగ్ లో 
స్కిప్  ష్టట్ తో అదు్తుంగా స్కసీర్  సాధిుంచాడు. అయితే కోహలుని డేనియల్ సామ్సీ  బోలాతు కొట్టాుంచడుంతో 
మ్యచ్  ఉతకిుంఠగా మరిుంద. క్రీజులోకి వచ్చిన శ్రేయస్ అయ్యర్ (12*) బా్యట్ ఝుళ్పుంచడుంతో భారత్  
విజయ సమీకరణుం ఆఖరి రెుండు ఓవరలులో 25 పరుగులుగా మరిుంద. అనుంతరుం హారి్దక్  విధ్ుంసుం 
సధృషటాుంచాడు. భార్ స్కసీరులు, ఫోరలుతో శ్వమతాతుడు. ఆరు బుంతులోలు 14 పరుగులు అవసరమవ్గా రెుండు 
స్కసీరులు బాద మరో రెుండు బుంతులు మిగలుుండగానే జట్టాను గెలిపుంచాడు. ఆఖరి రెుండు ఓవరులు పాుండ్యనే 
సట్్రాకిుంగ్ చేశాడు. ఆసే్రాలియా బౌలరలులో జుంపా, స్పసీన్ , ఆుండ్రూ టై, డేనియల్ తలో వికెట్  తీశారు.
రాణిుంచ్న వేడ్ - అుంతకుముందు ట్స్  ఓడి బా్యట్ుంగ్ కు దగన ఆసీస్ కు శుభారుంభుం లభుంచ్ుంద. ష్టర్టా  
(9)ను ఔటైనప్ట్కీ వేడ్  దూకుడుగా ఆడటుంతో ఆ జట్టా పవర్ పేలులో 59 పరుగులు చేస్ుంద. ఎడాపెడా 
బౌుండర్లు బాదుతూ వేడ్  సకిరుబోరుడును పరుగులు పెట్టాుంచాడు. ఈ క్రముంలో 25 బుంతులోలునే అర్శతకుం 
సాధిుంచాడు. 8వ ఓవర్ లో కోహలు అతడిని రనౌట్ చేయడుంతో సకిరువేగానికి కాసతు బ్రేకులు పడాడుయి. 
అనుంతరుం మక్సీ వెల్  (22; 13 బుంతులోలు, 2×6)తో కలిస్ సీటావ్  స్్మత్  (46; 38 బుంతులోలు, 3×4, 2×6) 
అడపాదడపా బౌుండర్లు బాదడుంతో ఆసీస్  11 ఓవరలుకు 100 పరుగులు చేస్ుంద. కాగా, భారత్  బౌలరులు 
పుుంజుకుని వికెట్లు తీస్తు సకిరును కటటాడిచేశారు. అయితే ఆఖరోలు హెన్రిక్సీ  (26; 18 బుంతులోలు, 1×6), 
సాటాయినిస్ (16*, 7 బుంతులోలు, 1×6) బా్యట్  ఝుళ్పుంచారు. భారత బౌలరలులో నటరాజన్  రెుండు, 
శారూ్దల్, చాహల్ చెరో వికెట్  సాధిుంచారు.

ఉతకాంఠపోరులోభారత్విజయం

టీమిండియా‘టాప్’రికారుడి
ఆసే్రాలియాతో టీ20 స్ర్స్ ను టీమిుండియా ఇుంకా 
ఒక మ్యచ్  ఉుండగానే కైవసుం చేస్కుుంద. ఆదవారుం 
జరిగన రెుండో టీ20లో టీమిుండియా ఆరు వికెటలు 
తేడాతో గెలిచ్ స్ర్స్ ను సుంతుం చేస్కుుంద. తొలి 
టీ20ను గెలిచ్న టీమిుండియా.. రెుండో టీ20లో కూడా 
అదే పునరావధృతుం చేస్ స్ర్స్ ను సాధిుంచ్ుంద. ఆసీస్  
నిరే్దశ్ుంచ్న 195 పరుగుల ట్రె్గట్ ను టీమిుండియా 
19.4 ఓవరలులో నాలుగు వికెట్లు కోలో్యి ఛేదుంచ్ుంద. 
తదా్రా స్ర్స్ ను 2-0తో సాధిుంచ్ుంద. కాగా, 

ఆసే్రాలియాలో జరిగన టీ20 మ్యచ్ ల పరుంగా చూసేతు అత్యధిక పరుగుల ఛేజిుంగ్ లో టీమిుండియానే 
ట్ప్ -2 సాథినాలను ఆక్రమిుంచ్ుంద. 2016లో ఆసీస్ తో జరిగన టీ20లో టీమిుండియా 198 పరుగుల 
ట్రె్గటన్ ను ఛేదుంచ్ుంద. మళ్లు ఇపు్డు 195 పరుగుల ట్రె్గట్ ను ఆసే్రాలియాపై వారి దేశుంలోనే 
ఛేజ్  చేస్ుంద. ఫలితుంగా ఆసీస్ పై ఆసే్రాలియాలో అత్యధిక పరుగుల ఛేజిుంగ్  రికారుడులోలు తొలి రెుండు 
సాథినాలోలు టీమిుండియా నిలిచ్ుంద. అయితే ఈ రెుండు మ్యచ్ లు స్డీ్నలో జరగడుం మర్క విశేషుం. ఇక 
టీమిుండియా తరా్త సాథినుంలో శ్రీలుంక ఉుంద. 2017లో 174 పరుగుల ట్రె్గట్ ను ఆసీస్ పై వారి 
దేశుంలో ఛేజ్  చేశారు లుంకయులు. ఇదలా ఉుంచ్తే, అుంతరా్జతీయ టీ20లోలు వరుసగా విజయాలు 
సాధిుంచ్న జాబితాలో పాకిసాతున్ తో కలిస్ టీమిుండియా సుంయుకతుుంగా మూడో సాథినుంలో ఉుంద. ఈ 
ఏడాద టీమిుండియా వరుసగా సాధిుంచ్న టీ20 విజయాలు 9. 2018లో పాకిసాతున్  ఇలా వరుసగా 
9 విజయాలు నమోదు చేస్ుంద. తొలి సాథినుంలో అఫా్గనిసాతున్  ఉుంద. అఫా్గనిసాతున్  2016-17 సీజన్ లో 
వరుసగా 11 విజయాలు సాధిుంచగా, 2018-19 సీజన్ లో 12 విజయాలు సాధిుంచ్ుంద. దాుంతో తొలి 
రెుండు సాథినాలోలు అఫా్గనిసాతునే ఉుంద.
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