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Yes Or No మాత్రమే. రైతు లీడర్లతో అమిత్ షా భేటీ భారత్ తో చర్చలు జరుగుతున్నాయి: చైన్
బీజింగ్: సరిహద్దుల్లో నెలకొన్న ప్రతిష్ింభన
తొలగిపోయేలా భారత్తో చర్చలు కొనసాగిస్తున్్నమని
చైన్ పేర్కింది. ఉద్రికతుతలు చలాలోరిపోయేలా ఇరు
దేశాలు సింప్రదిింపులు జరుపుతున్్నయని, త్వరల్నే
ఇింద్కు పరిష్్కరిం కనుగింటామని తెలిపింది. ఈ
మేరకు చైన్ విదేశాింగ అధికార ప్రతినిధి హువా
చున్యింగ్ మాటాలోడుతూ.. ‘‘ చైన్- భారత్ల మధ్య
దౌత్యపరమైన,మిలిటరీసాథాయచర్చలుజరుగుతున్్నయ.
సరిహద్దు పరిస్థాతులను చక్కదిదేదుింద్కు ఇరు దేశాలు

కృషి చేస్తున్్నయ. ఇరు వర్గాలమధ్యకుదిరిన ఏకాభిప్రాయాలఅమలుపైతద్పరి విధివిధాన్లుఆధారపడి
ఉింటాయ’’అనిపేర్కన్్నరు.కాగాఈఏడాదిజూన్ల్గలా్వన్ల్యల్డ్రాగన్ఆరీమీద్ర్గతానికిస్మారు
20మిందిభారతజవానులోఅమరులైనవిషయింవిదితమే.వాసతువాధీనరేఖవింబడియథాతథస్థాతినిమారే్చింద్కు
చైన్సైనికులుప్రయతి్నించగా,కల్నల్సింతోష్బాబునేతృత్వింల్నిభారతబృిందింవారినిఅడుడుకుింది.ఈ
క్రమింల్ఇరువర్గాలమధ్యచోటుచేస్కున్నఘర్షణల్వీరుప్రాణాలుకోల్పోయారు.ఇకఆన్టినుించితూరుపో
లదాఖ్ల్ఉద్రికతుపరిస్థాతులునెలకొన్నవిషయింతెలిస్ిందే.ఈనేపథ్యింల్ఇపపోటికే8సారులోమిలిటరీసాథాయ
చర్చలుజరిగాయ.నవింబరు6నచివరిసారిగాఇరుదేశాలకార్్ప్సకమాిండర్సాథాయఅధికారులుభేటీఅయా్యరు.

రైతులభారత్ బింద్ తో కేింద్ిం ఒక మెటు్ దిగచి్చింది.నూతన వ్యవసాయ చటా్లు రద్దు
చేయాలనిడిమాిండ్చేస్తురైతులుచేస్తున్నఆిందోళనలువిరమిింపచేసింద్కురైతులీడరలోతో
బుధవారిం(డిసింబర్-9,2020)ఆరోదశచర్చలకుకేింద్ింస్దదుమైననేపథ్యింల్చర్చలకు
కొదిదుగింటలమింద్మింగళవారింసాయింత్ింరైతున్యకులతోకేింద్హింమింత్రిఅమిత్
ష్సమావేశమయా్యరు.
ఢిలీలోల్నిపూసాఅగ్రికల్చరల్ఇనిస్్ట్్యట్కా్యింపస్ల్ఈమీటిింగ్జరిగిింది.మొదటఅమిత్
ష్అధికారికనివాసింల్మీటిింగ్జరగాలి్సిందిషెడ్్యల్చేయబడినపపోటికీతర్్వతమీటిింగ్
పేలోస్నుపూసాఅగ్రికల్చరల్ఇనిస్్ట్్యట్కా్యింపస్కిమార్్చరు.13మిందిరైతున్యకులు
అమిత్ష్తోమీటిింగ్కిహాజరయా్యరు.
కాగా,అమిత్ష్తోమీటిింగ్కిబయలుదేరేమింద్రైతున్యకుడురుద్రుస్ింగ్మన్్స
మాటాలోడుతూ..చటా్ల రద్దుపైనే ప్రధానింగా తమ గళిం వినిపసాతుమని సపోష్ిం చేశారు. నేటి
సమావేశింల్హింమింత్రి నుిండి ‘అవును’ లేదా ‘కాద్’ అనే సమాధానిం కోసిం మేమ
డిమాిండ్చేసాతుమఅనితెలిపారు.

కాగా,వ్యవసాయ చటా్లకు
వ్యతిరేకింగా డిసింబర్-8 రైతులు
దేశవా్యపతుింగా చేపటి్న భారత్ బింద్
విజయవింతింగా మగిస్ింది. ఢిలీలో-
హరియాణాసరిహద్దుల్లోనిస్ింఘు,ట్రికీ
రహదారుల్లో వేలాదిమింది బైఠాయించి
శాింతియుతింగా ఆిందోళన చేశారు.
మార్్కటలోన్్న మూతబడాడుయ. ద్కాణాలు
మూస్వేశారు. పలు ర్జకీయ పారీ్లు
కూడాభారత్బింద్కుమదదుతుతెలిపాయ.

దేశింల్పలుచోటలోరైలు,రవాణాకార్యకలాపాలకుఅింతర్యింఏరపోడిింది.
మరోవైపు,బుధవారిం కేింద్ కేబినెట్ భేటీ కానుింది. ఈ సిందర్ింగా నూతన వ్యవసాయ
చటా్లల్ కొని్న సింస్కరణలు తీస్కొచే్చ అవకాశమన్నటులో సమాచారిం. ఆిందోళనలను
సాధ్యమైనింత త్వరగా చలాలోర్్చలని కేింద్ిం భావిస్తుింది. అదే సమయింల్ బుధవారిం
సాయింత్ిం5గింటలకుఐద్గురువిపక్షపారీ్లప్రతినిధులువ్యవసాయచటా్లవిషయమై
ర్ష్ట్రపతినికలవనున్్నరు.

జనవరి సకిండ్ వీక్ల్ కరోన్ వా్యకి్సన్ అింద్బాటుల్కి వచే్చ
అవకాశిం ఉన్నటులో ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈమేరకు
పింపణీ, స్్రేజ్లకు ఎలాింటి ఇబ్ింద్లు లేకుిండా చర్యలు
తీస్కోవాలనికేింద్ింఅని్నర్ష్్రాలకుఆదేశాలిచి్చింది.కరోన్వా్యకి్సన్
ఏర్పోటలోపైకేింద్కుటుింబసింక్షేమశాఖమింగళవారింఅని్నర్ష్్రాల
వైదా్యధికారులతో వీడియో కాన్ఫర్న్్స నిర్వహించిింది. డిసింబరు
చివరి వరకు పఎిం మోడీ వా్యకి్సన్ను అధికారికింగా ప్రారింభిించే
అవకాశింఉిందని,అయతేఅని్నర్ష్్రాలకుజనవరిసకిండ్వీక్వరకు
పింపణీ చేసాతుమని కేింద్ిం పేర్కింది. ఈక్రమింల్వా్యకి్సన్ పింపణీ
కార్యక్రమాలను వేగవింతిం చేయాలని కేింద్ ఆరోగ్యశాఖ వివిధ

ర్ష్్రాలనుస్చిించిింది.మరోవైపువా్యకి్సన్పింపణీఎలాచేయాలి?
ఫ్రింట్లైన్వర్కరలోవివర్లనుసాప్్వేర్ల్ఎలానమోద్చేయాలి?
ఎలాింటి జాగ్రతతులు తీస్కోవాలి? తొలి విడత ఎవర్వరికీ ఇవా్వలి?
కోల్డుచైన్ల్ తీస్కోవాలి్సన జాగ్రతతులు ఏమిటీ? అనే వివర్లపై
కూడాకేింద్ింఅవగాహనకలిపోించిింది.ఇదిలాఉిండగాప్రపించాని్న
వణికిస్తున్న కరోన్ వైరస్ వా్యకి్సన్ కొరకు ప్రజలింతా వయ్యకళలోతో
ఎద్రుచూస్తున్్నరు.ఇపపోటికేవివిధదేశాల్లోవిడతలవారీగాకిలోనికల్్స
మగిించుకున్న టీకాలు మార్్కట్లోకి ఎపుపోడు వసాతుయని ఎింతో
మిందిఆశతోవేచిచూస్తున్్నరు.దాదాపు90నుించి95శాతింతో
సమర్ధవింతింగాపనిచేస్తున్్నయనిప్రకటిస్తున్నసింసథాలవా్యకి్సనులోకొరకు
ప్రజలతోపాటుశాస్త్రవేతతులు,వైద్యరింగనిపుణులుకూడాఆసకితుగా
చూస్తున్్నరు. మఖ్యింగా అమెరికాకు చిందిన మోడెర్్న కింపెన్
వా్యకి్సన్,ఫైజర్కింపెన్వా్యకి్సన్,ఆక్్సపర్డుయూనివరీ్సటిఆసా్రాజెనెక్
వా్యకి్సన్, రష్్యకు చిందిన స్్ఫతి్నక్, భారత్ బయోటెక్కి చిందిన
కోవాగిజిన్,యూకేకుచిందిననోవావాక్్స,అమెరికాకుచిందినమరో
వా్యకి్సన్ఇనోవియోఫార్మీస్్యటికల్టీకాలపైప్రజలింతాఎకు్కవ
ఇింట్రస్్తో ఉన్నటులో వైద్యరింగ నిపుణులు చబుతున్్నరు. ఇవన్్న
స్మారు 90 నుించి 95 శాతిం స్రక్షితింగా పనిచేస్తున్్నయని
ఇటీవల ఆయా తయారీ సింసథాలతో పాటు శాస్త్రవేతతులు కూడా
ప్రకటిించడింతోప్రజలఆశలుర్టి్ింపయా్యయ.
భారత్ల్టీకాడోస్ధరకేవలింరూ.250

మరికొన్నా వారాలే : కేంద్ేం ప్రతీ ఒక్కరికి వాయాకిసిన్ అేందిస్తేంది

మోదీజీ.. రైతులను దోచుకోవడేం ఆపేండి
కేింద్ిం తీస్కొచి్చన వ్యవసాయ చటా్లను రద్దు
చేయాలనిడిమాిండ్చేస్తుఅన్నదాతలుపలుపునిచి్చన
భారత్ బింద్కు కాింగ్రెస్ సింపూర్ణ మదదుతు
ప్రకటిించిింది.దేశవా్యపతుింగాపలుప్రాింతాల్లోఆపారీ్
నేతలురోడలోపైకిచేరిరైతులఆిందోళనల్పాల్గాన్్నరు.
ఈ సిందర్ింగా కాింగ్రెస్ అగ్రనేత ర్హుల్గాింధీ
మరోసారి ప్రధానమింత్రి నరేింద్మోదీపై ఘాటు
విమర్శలుచేశారు.రైతులనుించిదోచుకోవడింమాని..
వారికిమదదుతివా్వలింట్ప్రధానినిద్య్యబటా్రు.

రైతులకు మదదుతుగా టి్వటర్ వేదికగా సపోిందిించిన
ర్హుల్గాింధీ..‘మోదీజీ..రైతులనుించిదోచుకోవడిం
ఆపిండి.ఈరోజుభారత్బింద్అనిదేశప్రజలిందరికీ
తెలుస్.ఈబింద్కుసింపూర్ణమదదుతుప్రకటిించిమన
అన్నదాతల ఆిందోళనను విజయవింతిం చేయిండి’
అనిఅన్్నరు.రైతులఆిందోళనకుమింద్నుించీతన
మదదుతుతెలుపుతున్నర్హుల్.. ఇపపోటికే పలుసారులో

కేింద్ింపై విమర్శల వర్షిం కురిపించారు. కొదిదు నెలల
కిిందటవ్యవసాయచటా్లకువ్యతిరేకింగాపింజాబ్-
హరియాణా ర్ష్్రాల్లో ర్హుల్ ఖేతి బచావోయాత్
చేపటా్రు.ఈచటా్లనుమోదీ కేవలిం తనమిత్రుల
కోసింతీస్కొచి్చనవేఅని,వీటివలలోరైతులకుఎలాింటి
ప్రయోజనిం లేదని మిండిపడాడురు. ఇదిలా ఉిండగా..
రైతులకు మదదుతుగా ఈ ఏడాది తన పుటి్నరోజు
వేడులకుదూరింగాఉిండాలనికాింగ్రెస్అధ్యక్షుర్లు
స్నియాగాింధీనిర్ణయించుకున్్నరు.

http://www.kntvtelugu.com/
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
https://printspot.co.in/
https://www.kntvtelugu.com/


స్టార్ హీరోయిన్ కావాలనుకేంటుననా హీరోయిన్..

న్హారికక మెగాస్టార్ స్పెష ల్ గిఫ్టా 
మెగా వారిింట పెళ్లో సిందడి షురూ అయింది.
మెగాబ్రదర్న్గబాబుగార్లపటి్ నిహారిక ఓ
ఇింటికికోడలుకాబోతోింది.బుధవారిం(ఈనెల
9న)జొన్నలగడడు చైతన్యతోఆమెమూడుమళ్లో
వేయించుకోనున్్నరు. ఈ అపూర్వ ఘటా్నికి
ర్జసాతున్ల్ని ఉదయ్పూర్ పా్యలెస్ అతి
స్ిందరింగా మసాతుబవుతోింది. మెగా కుటుింబ
సభ్్యలింతాస్మవారమేర్జసాతున్చేరుకున్్నరు.
పవర్సా్ర్పవన్కలా్యణ్మాత్ింమింగళవారిం

సాయింత్ిం పెళ్లో వేదికకు చేరుకున్్నరు.మరోవైపు ఇపపోటికే ప్రీవడిడుింగ్ వేడుకలు జోరింద్కున్్నయ.
కాబోయే భరతుతో కలిస్ నిహారిక సింగీత్ల్ ఆనిందింతో చిింద్లేస్తుింది. ఈ జింటనుచూసింద్కు
ర్ిండుకళ్లోచాలడింలేదనిమెగాఅభిమానులుసింతోషిస్తున్్నరు.ఇదిలావుింటేతనపలలోలతోపాటు,
తమమీడు,చలెలోలపలలోలనుకూడాసమానింగాచూసచిరింజీవికొతతుపెళ్లోకూతురుకోసింఓసపోషల్గిఫ్్
తీస్కున్్నరట.పెళ్లోకిమిందేఆఖరీదైనబహుమతినిఇచే్చస్నటులోసమాచారిం.ర్ిండుకోటలోరూపాయలు
విలువచేసప్రతే్యకఆభరణాని్నభార్యస్రేఖతోకలిస్నిహారికకుఅిందిించారట.అలానిహారికమీద్న్న
కొిండింతప్రేమనిచిరుకానుకతోచాటుకున్నటులోతెలుస్తుింది.

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

బా్యడ్ బాయ్ స్నిమాతో హిందీ ప్రేక్షకులను
పలుకరిించనుింది హైదర్బాదీ భామ అమ్రిన్ ఖురేషి.
తెలుగుల్స్పర్ హట్ గా నిలిచిన స్నిమాచూపసతు
మావ చిత్రానికి ఇది రీమేక్. దీింతోపాటు ర్ిండు పెదదు
హిందీస్నిమాలకుగ్రీన్స్గ్నల్ఇచి్చవారతుల్లోనిలిచిింది.
హైదర్బాద్ల్జరిగినప్రమోషన్ఈవింట్ల్అమ్రిన్
ఖురేషిమాటాలోడుతూ..తొలిసారితనఫిల్మీకెరీర్గురిించి
నోరువిపపోింది.
స్్రీ ఓరియింటెడ్ చిత్రాల్లో నటిించడమేతన లక్షష్యమని
చపపోిందిఅమ్రిన్ఖురేషి.స్్కరిప్్ఆధారింగాసాగేస్నిమాల్లో
ప్రధానింగానటిించేింద్కుర్డీగాఉన్్ననింది.అింతేకాద్
అని్న భాషల్లో నటిించి సా్ర్ హీరోయన్ గా వలుగు
వలగాలన్నదే తన ధ్్యయమని చపుపోకొచి్చింది. పాపులర్
నటుడుమిధున్చక్రవరితుకుమారుడునమషిచక్రవరితుతో
కలిస్ ఓ స్నిమాచేస్తుింది.ర్జ్కుమార్ సింతోషిఈ
చిత్రాని్నడైర్క్్చేస్తుిండగా..సాజద్ఖురేషినిరిమీస్తున్్నడు.

రైతుల న్రసనలక వయాతిరేకేంగా కేంగన టీవీట్ 
దిలీలో: రైతుల నిరసనలకు
వ్యతిరేకింగా టీ్వట్ చేస్
తొలగిించిన నటి కింగన్
రనౌత్ ఈసారి భారత్ బింద్కు
వ్యతిరేకింగా టీ్వట్ చేస్ వారతుల్లో
నిలిచిింది. ఇపపోటికే దేశిం
అటు్డుకుతోిందని, బింద్తో
మరిింతతీవ్రతరించేస్తున్్నరింట్
పేర్కింది. వ్యవసాయ చటా్లకు
వ్యతిరేకింగా రైతులు చేస్తున్న
పోర్టింపై కింగన మొదటి
నుించీ వ్యతిరేకత తెలుపుతోింది.
ఈ నేపథ్యింల్నే మింగళవారిం
మరో టీ్వట్ చేస్ింది. ‘రిండి
భారత్ను బింద్ చేసదాదుిం. ఈ

పడవకు తుఫానలో కొరత లేనటులో ఇపుపోడు మీరచి్చ గడడులితో పడవకు రింధ్రాలు
చేయిండి’అింట్నిరసనలకుమదదుతుతెలిపనబింద్నుఉదేదుశించిటీ్వట్చేస్ింది.
ఆదా్యతిమీకగురువుసద్గారుజగీగావాస్దేవ్ఆిందోళనలపైమాటాలోడినఓవీడియోనుఆ
టీ్వట్కుజతచేస్తుపోస్్చేస్ింది.
ప్రభ్త్వింతీస్కొచి్చననూతనవ్యవసాయచటా్లకువ్యతిరేకింగాదేశర్జధానిల్
రైతులుకొదిదురోజులుగానిరసనలుతెలుపుతున్్నరు.ప్రపించవా్యపతుింగావారికిభారీగా
మదదుతులభిస్తుింది.ఆదివారింభారత్బింద్కుపలుపునిచా్చరు.కేింద్ింల్నిభాజపా
ప్రభ్తా్వనికిఅనుకూలింగామాటాలోడే కింగన్రనౌత్కొదిదురోజులక్రితింఓటీ్వట్
చేస్తీవ్రవిమర్శలపాలైింది. రైతులఆిందోళనల్పాల్గాన్న ఓ వృద్్ధర్లిగురిించి
తపుపోడుసమాచారింతోకూడినటీ్వట్చేస్కొదిదుసపటికేదాని్నడిలీట్చేస్ింది.దీింతో
నెటిజనలోతోపాటు పలువురు సలబ్రిటీలు ఆమెపై మిండిపడాడురు. పింజాబీ స్ింగరులో
ద్లిజిత్,మికాస్ింగ్లుకింగననువిమరి్శించారు.మాతోపెటు్కోవద్దుఅనిమికాస్ింగ్
ఆమెనుహెచ్చరిించాడు.

బుధవారం, 09 డిసంబర్ 2020

ఇిండస్ట్రాకివచి్చ15ఏళ్లోదాటినతర్్వతకూడా
వరుస అవకాశాలు అింద్కుింట్ ఉింది
తమన్్న. ఏదైన్చూస్మిగిలినహీరోయనులో
అిందరూ ష్క్ అవుతున్్నరు. తమన్్నతో
పాటుఇిండస్ట్రాకివచి్చనఅనుష్క,త్రిషలాింటి
వాళ్లోఇపపోటికేబా్యగ్సరేదుస్అపుపోడపుపోడుతెరపై
కనిపస్తున్్నరు.కాన్ తమన్్నమాత్ిం దీనికి
పూరితుగా భిన్నిం. అిందరీ్న ఆశ్చర్య పరుస్తు
ఇపపోటికీవరుసఅవకాశాలుఅింద్కుింట్ింది
ఈమిలీ్కబ్్యటీ.తాజాగా సత్యదేవ్లాింటి
యింగ్ హీరోతో గురుతుిందా శీతాకాలిం
స్నిమాల్నటిస్తుింది.ఇమేజ్ల్తనకింటే

ఎనో్నర్టులోతకు్కవగాఉన్నసత్యదేవ్లాింటిఅప్కమిింగ్హీరోతోనటిించడానికి
ఎలాింటిఈగోలుచూపించడింలేద్తమన్్న.
అింతేకాద్వబ్స్రీస్లతోకూడాబిజీఅయపోయిందిఈమద్దుగుమమీ.ఇపపోటికే
లెవన్తుఅవర్అనేవబ్స్రీస్ల్నటిించిిందితమన్్న.త్వరల్నేఈవబ్స్రీస్విడుదల
కానుింది. దాింతో పాటు ఈమె చేతిల్ వరుస స్నిమాలు ఉన్్నయ. తెలుగుల్
గోపీచింద్హీరోగాసింపత్నిందితెరకెకి్కస్తున్నస్టటీమార్స్నిమాల్కబడీడుకోచ్
గానటిస్తుింది.దాింతోపాటునితిన్హీరోగావస్తున్నఅింధాధున్రీమేక్ల్కూడా
తమన్్నహీరోయన్గానటిస్తుింది.ఈమూడుస్నిమాలతోపాటుమరోమూడు
స్నిమాలుచర్చలదశల్ఉన్్నయ.

తెలుగుతోపాటు తమిళిం, హిందీల్కూడా తమన్్నకు అవకాశాలు వస్తున్్నయ.
ఇపపోటినుించి కేవలిం స్నిమాలుమాత్మేకాద్వబ్ స్రీస్లుకూడాచేసాతునని
దర్శక నిర్మీతలకు చపపోింది తమన్్న. అింతేకాద్ఈమధ్య కాలింల్ ఎకు్కవగా
కానె్సప్్ఓరియింటెడ్స్నిమాలుచేస్తుిండటింతోరమాన్్సబాగామిస్అవుతున్్నను
అింట్ిందితమన్్న.మళ్లోఅలాింటిసబ్జికు్లుచేయాలనిఉిందనిమనస్ల్మాట
చపపోిందిఈమద్దుగుమమీ.ఏదైన్కూడా15ఏళలోఅనుభవింతర్్వతకూడాఇని్న
అవకాశాలుఅింద్కోవడింతమన్్నకుమాత్మేసాధ్యమవుతుింది.

స్టార్ హీరోలు, యువ హీరోలతో వరుస సిన్మాలు
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ఏపీ హైకోరుటా కీలక వాయాఖయాలు.. స్థాన్క ఎన్నాకల ప్రక్రియ ఆపలేమననా ధరామాసనేం.. 
ఏపీ హైకోరు్ కీలక తీరుపో వలువరిించిింది. ఆింధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్వ పటిషన్ను తోస్పుచి్చింది. ప్రస్తుత
పరిస్థాతుల్లోసాథానికఎని్నకలప్రక్రియనుఆపలేమనిమరోసారిసపోష్ించేస్ింది.ఫిబ్రవరిల్సాథానికసింసథాల
ఎని్నకలకు స్ద్ధింగా లేమని, దీింతో ర్ష్ట్ర ఎని్నకల సింఘిం ఇచి్చన ఆదేశాలను రద్దు చేయాలింట్
ప్రభ్త్వింవేస్నపటీషన్నుకొటే్స్ిందిహైకోరు్.ప్రస్తుతపరిస్థాతుల్లోఎని్నకలప్రక్రియనుఆపలేమనిసపోష్ిం
చేస్ిందిధర్మీసనిం.కింటర్అఫిడవిట్దాఖలుచేయాలనిఎస్ఈస్టనిఆదేశించిింది.విచారణనుఈనెల
14వతేదీకివాయదావేస్ింది.

ఆింధ్రా-ఒడిష్ సరిహద్దుల్ భద్తా బలగాలు,
మావోయస్లో మధ్య నిత్యిం వార్ జరుగుతూనే
ఉింటుింది.ఒకరిపైఒకరువ్్యహాప్రతివ్్యహాలతో
మింద్కు కద్లుతుింటారు.ఈ క్రమింల్ ర్ిండు
వర్గాలుఎద్రుపడినపుపోడుకాలుపోలుజరుగుతాయ.
చాలా సిందర్్ల్లో మావోయస్్లు చనిపోవడిం
లేదా..తపపోించుకునిపారిపోవడమోజరుగుతుింది.
కొని్న సిందర్్ల్లోనే భద్తా బలగాలకు నష్ిం
కలుగుతుింది. ఒకో్కసారి మావోయస్్లు సాథానిక

గిరిజనులసాయింతోపోలీస్లనుటార్గాట్చేసవారు.
అయతేఇపుపోడుపరిస్థాతిక్రమింగామారుతోింది. గిరిజనులకుసమాచారింఇవ్వకుిండామావోయస్్లు
తమపాలోన్అమలుచేస్తున్్నరు.ఇటీవలచిింతలవీధిఅడవుల్లోపేలినఓలా్యిండ్మైన్కుఇదదురుగిరిజనులు
ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అపపోటి నుించి మావోయస్్లపై సాథానిక గిరిజనుల నుించి తీవ్ర వ్యతిరేకత
వ్యకతుమవుతోింది.
ఇటీవలపోలీస్లకుల్ింగిపోయనకొింతమిందిమావోయస్్లుఇచి్చనసమాచారింతోకీలకవిషయాలు
వలుగుల్కి వచా్చయ. ఏవోబీల్ని 5 గ్రామాల పరిధిల్ మింద్పాతరలు అమరి్చనటు్ సమాచారిం
తెలుస్కునిఉలికి్కపడాడురు.పెదదుబయలుమిండలింన్న్బరి,జామిగూడ,సాలేబు,చిింతలవీధితోపాటు
మించింగిపుటు్మిండలింసరియపలిలో,జ.మాడుగాల్మింద్పాతరలుఅమరి్చనటు్నిర్థారణకువచా్చరు.
దాింతోభద్తాబలగాలుసాథానికగిరిజనులనుఅప్రమతతుించేశారు.ఎవరూకొిండప్రాింతిం,అడవులవైపు
వళ్లోదదునిపోలీస్లుహెచ్చరికలుజారీ చేశారు.పోలీస్లహెచ్చరికలతో గిరిజనులకుమింద్పాతరల
భయింపటు్కుింది.ఎక్కడాఏమింద్పాతరపేలుతుిందోనన్నటెన్షన్వారిల్నెలకొింది.
మరోవైపుఛతీతుస్గఢ్ర్ష్ట్రింబీజాపూర్జలాలోపూస్న్ర్ల్పోలీస్లకుభారీప్రమాదింతపపోింది.రహదారిల్
పాతినమింద్పాతరనుపోలీస్లుగురితుించారు.బాింబుసా్కవాడ్ను రపపోించిమింద్పాతరనునిరీ్వర్యిం
చేయడింతోఅింతాఊపరిపీలు్చకున్్నరు.

ఆేంధ్రా-ఒడిషా సరిహద్దుల్్ల టెన్షన్.. టెన్షన్..జల్్లడ పడుతుననా పోలీసలు

ఏలూరు వేంత వాయాధిపై న్పుణుల పరిశీలన
ఏలూరుఅింతుచిక్కనివా్యధికిసింబింధిించిఎయమ్్సఓఅించన్కువస్తుింది.పాలకలీతువలలోకాన్,పురుగుమింద్ల
కారణింగాగానిఈవా్యధిప్రబలినటులోవైద్యనిపుణులుఅనుమానిస్తున్్నరు.ఇపపోటివరకు556కేస్లునమోద్
కాగా,వారిల్458మిందిడిశా్చర్జిఅయా్యరు.ఈక్రమింల్68మిందికొతతుబాధితులువివిధఆస్పత్రులల్
చికిత్సపింద్తున్్నరు.చికిత్సపింద్తున్ననలుగురుబాధితులనుించిసకరిించినబలోడ్,యూరిన్శాింపల్్సను
ఎయమ్్స నిపుణులు పరీక్షిస్తున్్నరు. బాధితులకు సింబింధిించి కొని్న శాింపల్్సను ఢిలీలోకి పింపగా, ఇింకొని్న
శాింపల్్సనుమింగళగిరిఎయమ్్సల్పరీక్షిస్తున్్నరు.మోతాద్ల్లెడ్,నికెల్అవశేష్లుఉన్నటు్గురితుించినటు్
తెలుస్తుింది.పరిస్థాతితీవ్రింగామారడింతోఏలూరుప్రభ్త్వఆస్పత్రికిచేరుకున్నడబులోష్యహెచ్వొప్రతినిధిడాక్ర్
భవానివిింతవా్యధివా్యపతుపైమింత్రిఆళలోన్ని,ఉన్నతాధికారులతోసమీక్షజరిపారు.కేస్లవివర్లు,పేషింట్్స
లక్షణాలు, రిపోర్్ ఫలితాలపై సమీక్షల్ చరి్చించారు. పాలు, న్ళలో పరీక్షల్లో సాధారణ ఫలితాలు ర్వడింతో
కూరగాయలపైదృషి్పెటా్లనివాటినిపురుగుమింద్పరీక్షలకుపింపాలనిఆదేశించారు.ఏలూరుఆస్పత్రిల్
నూ్యర్లజస్్ను ఏర్పోటుచేయాలని, పట్ణింల్ఫాగిింగ్ చేయాలన్్నరు.వా్యధి లక్షణాలతోవచి్చ చేరుతున్న
వారిసింఖ్యగింటగింటకుపెరుగుతుిండడింతోఏలూరుప్రభ్తా్వస్పత్రిల్బ్డులోనిిండిపోయాయ.

దీింతోఆశ్రమహాస్పోటల్ల్విందబ్డులోఏర్పోటుచేస్,చికిత్సఅిందిస్తున్్నరు.ఇపపోటికేఇక్కడినుించిశాింపల్్స
పుణె, ఢిలీలో లా్యబ్లకు పింపారు. మరోవైపు అసలు ఇక్కడ ఏిం జరిగిింది? అన్న విషయాని్న తేలే్చింద్కు
నేషనల్ఇనిస్్ట్్యట్ఆఫ్నూ్యట్రీషియన్,నేషనల్ఇనిస్్ట్్యట్ఆప్కెమికల్టెకా్నలజీసింసథాలనుించిఇదదురు
శాస్త్రవేతతులు వైద్య స్బ్ిందితో చరి్చించారు. ఇదిలావుిండగా ప్రజారోగ్య స్బ్ింది, విభాగాలు నిశత పరిశీలన
చేయాలని,అస్వసథాతకుదారితీస్నకారణాలు,మార్గాలనుగురితుించాలనిర్ష్ట్రమఖ్యమింత్రిజగన్అధికారులను
ఆదేశించారు. బాధితులకు కొనసాగుతున్న వైద్య చికిత్స, వారికి అింద్తున్న సద్పాయాలపై కూడా స్ఎిం
అధికారులతోసమీక్షిించారు.గతకొదిదురోజులుగాపరిసర్ల్లోప్రజలుఅింతుచిక్కనివా్యధిబారినపడుతున్న
సింగతితెలిస్ిందే.ఈక్రమింల్ఇక్కడపరిస్థాతులనుపర్యవేక్షిించడానికిగానుదేశింల్నిఅనేకఇన్స్్ట్్యట్ల
నుించివైద్్యలు,శాస్త్రవేతతులబృిందాలుచేరుకున్్నయనిడిస్హెచ్ఎస్ఎవిఆర్మోహన్తెలిపారు.ఈసిందర్ింగా
డిస్హెచ్ఎస్ఎవిఆర్మోహన్మాటాలోడుతూ..ప్రస్తుతింకొతతుగావస్తున్నకేస్లసింఖ్యతగగాడమేకాకడిశా్చరిజిల
సింఖ్యపెరిగిిందన్్నరు.దేశింల్నిపలుఇన్స్్ట్్యట్లనుించిబృిందాలువచి్చనమోద్అయనకేస్లవివర్లు
తెలుస్కునిశాింపల్్స సకరిస్తున్్నరని తెలిపారు. అింతేకాకనుించి ఇదదురు ప్రతినిధులు వచా్చరని తెలిపారు.
ఇక్కడ నుించి వాటర్, మిల్్క శాింపల్్స సకరిించి నూ్యఢిలీలో ఎయమ్్సకు పింపుతామన్్నరు. పూణె వైర్లజీ
ఇన్స్్ట్్యట్ నుించి నిపుణులు వసాతురని తెలిపారుమోహన్. ప్రస్తుతిం ఇక్కడ బాధితులకుమెరుగైన సవలు
అింద్తున్్నయన్్నరు. డిశా్చరిజి అయనవారినికూడానిరింతరిం పర్యవేక్షిస్తున్్నమనిఅని్నప్రాింతాల్లో 108
వాహన్లుస్ద్ధింగాఉించామన్్నరు.ప్రస్తుతానికిప్రాథమికనివేదికవచి్చిందనికొతతుగామరో40మిందిబాధితుల
శాింపల్్ససకరిించిపింపచామన్్నరు.పూరితుగానిర్దురణలేకుిండానివేదికలుబయటకువలలోడిించలేమన్్నరు.
భయాిందోళనవలలోకూడాకొతతుకేస్లునమోదవుతున్్నయనితెలిపారుమోహన్.
వైద్యసవలపైస్ఎింఆర్..!
ఏలూరుల్అస్వసథాతకుగురైనవారికినిర్వహస్తున్నపరీక్షలపైస్ఎింవైయస్జగన్ఆర్తీశారు.ఇపపోటివరకూ
ర్ష్ట్ర,కేింద్ప్రభ్తా్వలకుచిందినవైద్యబృిందాలునిర్వహించినపరీక్షలవివర్లనుమఖ్యమింత్రికార్్యలయ
అధికారులుమఖ్యమింత్రికివివరిించారు.అస్వసథాతకుగురైనవారికిఎయమ్్సవైద్యనిపుణులబృిందింనిర్వహించిన
పరీక్షల్లోస్టసిం,నికెల్లాింటిమూలకాలుఉన్నటు్గాతెలుస్తుిందనిమరిని్నపరీక్షలునిర్వహస్తున్్నరనిఅధికారులు
తెలిపారు.ఐఐస్టికూడాపరీక్షలుచేస్తుిందనిఆవివర్లుకూడాత్వరగావసాతుయనివలలోడిించారు.బాధితులకు
నిర్వహించినపరీక్షలు,అలాగేఆప్రాింతింల్న్ళ్లో,పాలకునిర్వహించినపరీక్షలువీటని్నింటి ఫలితాలనుఓ
నివేదికరూపింల్పింద్పరచితనకుఇవా్వలని,దీనిపైవీడియోకాన్ఫర్న్్సకూడాఏర్పోటుచేయాలనిస్టఎిం
అధికారులనుఆదేశించారు.ప్రాథమికపరీక్షల్లోవలలోడైనఅింశాలప్రకారింస్టసింలాింటిమూలకాలుఎలాఆ
ప్రాింతప్రజలశరీర్ల్లోకిచేర్యో,దానికితగగాకారణాలనుపూరితుసాథాయల్పరిశోధిించాలనిస్ఎింఅధికారులను
ఆదేశించారు.
మింత్రితోడబులోష్యహెచ్వొప్రతినిధిసమీక్ష
పరిస్థాతి తీవ్రింగామారడింతో.. ఏలూరుప్రభ్త్వఆస్పత్రికిచేరుకున్న డబులోష్యహెచ్ఓప్రతినిధిడాక్ర్భవాని.
విింత వా్యధి వా్యపతుపై మింత్రి ఆళలో న్ని, ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. కేస్ల వివర్లు, పేషింట్్స
లక్షణాలు,రిపోరట్్సఫలితాలపైసమీక్షల్చరి్చించారు.పాలు,న్ళలోపరీక్షల్లోసాధారణఫలితాలుర్వడింతో
కూరగాయలపైదృషి్పెటా్లని.వాటినిపురుగుమింద్పరీక్షలకుపింపాలనిఆదేశించారు.ఏలూరుఆస్పత్రిల్
నూ్యర్లజస్్ను ఏర్పోటుచేయాలని, పట్ణింల్ఫాగిింగ్ చేయాలన్్నరు.వా్యధి లక్షణాలతోవచి్చ చేరుతున్న
వారిసింఖ్య గింటగింటకు పెరుగుతుిండడింతో. ఏలూరు ప్రభ్తా్వస్పత్రిల్ బ్డులో నిిండిపోయాయ. దీింతో
ఆశ్రమహాస్పోటల్ల్ వింద బ్డులో ఏర్పోటు చేస్, చికిత్స అిందిస్తున్్నరు. ఇపపోటికే ఇక్కడి నుించి శాింపల్్స..
పుణె,ఢిలీలోలా్యబ్లకుపింపారు.మరోవైపుఅసలుఇక్కడఏింజరిగిింది?అన్నవిషయాని్నతేలే్చింద్కునేషనల్
ఇనిస్్ట్్యట్ఆఫ్నూ్యట్రీషియన్, నేషనల్ఇనిస్్ట్్యట్ఆప్ కెమికల్టెకా్నలజీసింసథాలనుించివచి్చనఇదదురు
శాస్త్రవేతతులుసాథానికవైద్యస్బ్ిందితోచరి్చించారు.
రకతునమూన్ల్లోలెడ్,నికెల్అవశేష్లు
ఏలూరుల్రోగులనుించిసకరిించిననమూన్ల్లోలెడ్,నికెల్అవశేష్లులనుప్రాథమికింగాగురితుించినటులో..
మింగళగిరిఎయమ్్సస్పరిింటెిండెింట్డా.ర్కేష్కక్కర్తెలిపారు.స్టసిం,నికెల్ల్హాలకారణింగానేసపోృహ
కోల్పోవడిం,మూర్ఛలక్షణాలువచా్చయనివివరిించారు.న్టికాలుష్యమేకారణమైఉింటుిందనిభావిస్తున్్నమని
ఆయనఅన్్నరు. ఎక్కడినుించిఈభారల్హాలువచా్చయోతెలుస్కునేింద్కుదిలీలో ఎయమ్్సనుించిమరో
బృిందింఏలూరువళ్లోిందనితెలిపారు.న్రు,ఆహారనమూన్లనుసకరిించిపరీక్షలునిర్వహించనున్నటులోడా.
ర్కేష్కక్కర్వివరిించారు.

ఓవైపుప్రభ్త్వింఎర్రచిందనింసమీగలోరలోనుఏరివేస్తున్్న…
మరోవైపుకొతతుగాదింగలుపుటు్కొస్తునేఉన్్నరు.నిన్న
కూడా చితూతురు జలాలో పోలీస్లు భారీగా ఎర్రచిందనిం
ద్ింగలను సా్వధీనిం చేస్కున్్నరు. మొతతుిం 168
ద్ింగలనుపటు్కున్్నరు.వీటివిలువన్లుగున్నరకోటలో
రూపాయలకుపైగానేఉింటుిందనిఅించన్వేశారు.ఈ
ద్ింగలతోపాటు.. ర్ిండు లారీలు.. ఒక ఇనో్నవాకారు..
పదిసల్ఫోనలోనుసా్వధీనించేస్కున్్నరు.
మొతతుిం 8మిందిఎర్రచిందనిందింగలనుపటు్కున్్నరు
పోలీస్లు.వీరినిసపోషల్ఎన్ఫోర్్సమెింట్అధికారులకు

అపపోగిించనున్్నరు.చితూతురుతాలూకాపోలీస్స్షన్,పుతూతురుపోలీస్స్షన్పరిధిల్ఈఅక్రమఎర్రచిందన్ని్న
పటు్కున్్నరుజలలాపోలీస్లు.

పటు్బడడువారిల్తమిళన్డుకుచిందినసమీగలోరులోకూడాఉన్నటులోతెలుస్తుింది.గతింల్నూవీరుఅనేకసారులోసమీగిలోింగ్
చేస్తుపటు్బడాడురు.ఇటీవలకరుడుగటి్నఎర్రచిందనింసమీగలోర్బాష్నుఅర్స్్చేశారుపోలీస్లు.అతడుఇచి్చన
ఆధార్లతోవరుసఅర్స్్లుచేస్తున్్నరు.సమీగలోరులోశేష్చలింఅడవుల్లోించిఎర్రచిందన్ని్నఎక్కడకుతీస్కెళ్తున్్నరు.
ఏయేమార్గాల్లోఏయేసమయాల్లోవళ్తురనేసమాచార్ని్నపోలీస్లుర్బటి్నటులోతెలుస్తుింది.
శేష్చలింల్అపారమైనఅటవీసింపదఉింది.దీనిల్మఖ్యింగాఎర్రచిందనించటలోకుప్రపించమార్్కట్లోఎింతో
వాలూ్యకూడాఉింది.దీనికికారణింఇక్కడఅడవుల్లోఉిండేభూసారిం.శేష్చలింఅడవుల్లోించిఇపపోటికేలక్షల
టను్నల ఎర్రచిందన్ని్న చైన్ వింటి దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్్నరు. ప్రస్తుతిం ఏపీ ప్రభ్త్విం ఈ దింగలను
అద్పుచేసింద్కుప్రతే్యకఎన్ఫోర్్సమెింట్పోలీస్లనుప్రయోగిస్తుింది.

న్లుగుననార కోట్ల రూపాయల వలువైన ఎర్రచేందనేం ద్ేంగలు స్వీధీనేం
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న్రుపేదల సేంతిేంటి కలను న్జేం చేసిన ఘనత సీఎేం కసీఆర్ దే 
నిరుపేదల సింతిింటి కలను నిజిం చేస్న
ఘనత స్టఎిం కేస్టఆర్దేనని ఆరిథాకశాఖ
మింత్రితన్్నరుహరీశ్ర్వుఅన్్నరు.స్టఎిం
కేస్టఆర్చొరవతోస్దిదుపేటల్2460ఇళలోను
నిరిమీస్తున్్నమని తెలిపారు. తొలిదశల్
1341 ఇళలోకు లబి్ధదారులను ఎింపక
చేశామనివివరిించారు.లబి్ధదారులఎింపక
పారదర్శకింగా చేపటా్మని అన్్నరు.

స్దిదుపేట విపించి ఆడిట్రియింల్ డబుల్ బ్డ్ిం ఇిండలో లబి్ధదారులకు ఆయన పటా్లు,
నూతనవసా్రాలుపింపణీచేశారు.
అరుహులైనవారిందరికీఇళ్లో…
డబుల్బ్డ్ింఇళలోకోసిందరఖాస్తులుచాలావచా్చయని…అని్నదరఖాస్తులనుపరిశీలిించిఅరుహులైన
వారిందరికీఇళ్లోకేటాయసాతుమనిమింత్రితెలిపారు.మరోవయ్యఇిండులోమింజూరుచేయాలనిస్టఎింను
కోరతాననిఅన్్నరు.సింతసథాలింఉన్నవారుఇలులోకటు్కునేింద్కుఆరిథాకసాయింఅిందిసాతుమన్్నరు.
ఇింద్కుబడెజిట్ఆమోదింఉిందని,కరోన్సింక్షోభింకారణింగాఅమలుచేయడింలేదనివలలోడిించారు.
పేదవాళలోకుఇింతగపపోగాఇిండులోకటి్ించిఇచి్చనదాఖలాలుదేశింల్ఎక్కడాలేవు.డబుల్బ్డ్ింలు
పేదలఆతమీగౌరవానికిప్రతీకలనిపేర్కన్్నరు.

కొత్త వయావస్య చట్టాలతో కార్పెరేట్లక ప్రయోజనేం : కశవరావు
కేింద్ ప్రభ్త్విం నూతనింగా
తీస్కువచి్చన వ్యవసాయ చటా్లు
కారపోరేటలోకు మేలు చేసలా
ఉన్్నయని ఎింపీ, టీఆర్ఎస్
పారలోమెింటరీపక్షనేత కే కేశవర్వు
అన్్నరు. మింగళవారిం భారత్
బింద్ల్ భాగింగా ష్ద్నగర్
బ్రుగాలగేట్ వదదు రైతులకు
మదదుతుగా మింత్రి కేటీఆర్తోపాటు
రోడుడుపైఆయనబైఠాయించినిరసన

తెలిపారు. ఈ సిందర్ింగా కేశవర్వుమాటాలోడుతూ..నూతన వ్యవసాయ చటా్లను
టీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకిస్తున్నదని తెలిపారు. వ్యవసాయిం కారపోరేటీకరణ కారణింగా
అన్నదాతులు తీవ్రింగా నష్పోయే ప్రమాదమిందని ఆయన అన్్నరు. కేింద్ిం ఈ
చటా్లను పారలోమెింటుల్ అప్రజాసా్వమికింగా అమలు చేస్కుిందని ఆక్షేపించారు.
విపక్షాలుస్చిించినసవరణలనుపటి్ించుకోలేదనిమిండిపడాడురు.మోదీనియింతృత్వ
విధాన్లకువ్యతిరేకింగాపోర్డేింద్కుదేశవా్యపతుింగారైతులుసింఘటితమవుతున్్నరని
ఆయనపేర్కన్్నరు.

తెలింగాణర్ష్ట్రింల్నిన్నర్త్రి8గింటలవరకు55,645నమూన్లనుపరీక్షిించగా682
మిందికిపాజటివ్నిర్్ధరణఅయ్యింది.దీింతోమొతతుింఇపపోటివరకునమోదైనకేస్లసింఖ్య
2,74,540కిచేరిింది.ఈమేరకువైద్యఆరోగ్యశాఖమింగళవారింఉదయింబులిటెన్విడుదల
చేస్ింది.నిన్నకరోన్తోమగుగారుమృతిచిందారు.దీింతోమృతులసింఖ్య1477కిచేరిింది.
కరోన్బారినుించినిన్న761మిందికోలుకున్్నరు.దీింతోఇపపోటివరకుకోలుకున్నబాధితుల
సింఖ్య2,65,367కిచేరిింది.ర్ష్ట్రింల్ప్రస్తుతిం7,696యాకి్వ్కేస్లుఉన్్నయని,వారిల్
5,634మిందిహిం ఐస్లేషన్ల్చికిత్సపింద్తున్్నరని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ తెలిపింది.
ఇపపోటి వరకు తెలింగాణల్నిర్వహించిన కరోన్నిర్థారణ పరీక్షల సింఖ్య 58,68,233కి
చేరిింది.జీహెచ్ఎింస్టపరిధిల్తాజాగా119మిందికిపాజటివ్నిర్్ధరణఅయ్యింది.

తెలేంగాణల్ కొత్తగా 682 కరోన్ కసలు

ఆస్తులనమోద్కోసింతెలింగాణసర్్కరుప్రతిష్్తమీకింగా
తీస్కొచి్చన ధరణి పోర్ల్ ల్ వ్యవసాయేతర ఆస్తుల
నమోద్పై విధిించిన స్ను ఈనెల 10 వరకు పడిగిస్తు
హైకోరు్ తాజాగా ఆదేశాలిచి్చింది. ధరణి నిబింధనలకు
సింబింధిించిన 3 జీవోలపై న్్యయవాది గోపాల్ శరమీ
మధ్యింతర పటిషనులో దాఖలు చేస్న నేపథ్యింల్ కోరు్ ఈ

మేరకుసపోిందిించిింది.ధరణిజీవోలపైకింటరులోదాఖలుచేయాలనికూడాహైకోరు్ఆదేశాలిచి్చింది.
కాగా,వ్యవసాయేతరఆస్తులనమోద్పైమధ్యింతరఉతతురు్వలుఎతితువేయాలనిప్రభ్త్వింతరపునఏజీ
కోరు్కు విన్నవిించారు. ధరణిపైమధ్యింతర ఉతతురు్వల వలలో రిజస్రాషనులో ఆగిపోయాయని ఏజీకోరు్
దృషి్కితీస్కెళ్లోరు.దీనిపైసపోిందిించినకోరు్..రిజస్రాషనులోఆపాలనిఆదేశించలేదని..పాతపద్ధతిల్
కొనసాగిించుకోవచు్చననిస్చిించిింది. సకరిించిన డేటాకు చట్బద్ధమైన భద్త ఉిండాలి్సిందేనని
చపపోనహైకోరు్,ధరణిపైవిచారణఈనెల10కివాయదావేస్తునిర్ణయింతీస్కుింది.

రాష్టేంల్ వచే్చది భాజపా ప్రభుతవీమే: బేండిధరణిల్ వయావస్యేతర ఆస్తల నమోద్పై స్టా ఈనెల 10 వరక పొడిగిేంచిన హైకోరుటా

హైదర్బాద్: ఉదో్యగ, ఉపాధా్యయ,
పింఛనుదారుల సమస్యలను ర్ష్ట్ర ప్రభ్త్విం
వింటనే పరిష్కరిించాలని భాజపా ర్ష్ట్ర శాఖ
అధ్యక్షుడు బిండి సింజయ్ డిమాిండ్ చేశారు.
ఉదో్యగుల ఐఆర్, పీఆర్స్ట సమస్యలను
పరిష్కరిించాలనే డిమాిండుతో త్వరల్ అని్న
మని్సపల్కేింద్రాల్లోఆిందోళనలుచేపడతామని
తెలిపారు. రైతుల శ్రేయస్్స కోసిం మోదీ
ప్రభ్త్విం ప్రవేశపెటి్న కొతతు చటా్లను రైతులు

ఆమోదిించారని..అింద్కేభారత్బింద్విఫలమైిందన్్నరు.భాజపార్ష్ట్రకార్్యలయింల్నిర్వహించిన
మీడియాసమావేశింల్సింజయ్మాటాలోడారు.ఉదో్యగసింఘాలనేతలుస్టఎిం,మింత్రులమోచేతిన్ళ్లో
తాగుతున్్నరనిఆరోపించారు.ఆయానేతలుసమస్యలగురిించిపటి్ించుకోవడింలేదింట్ఉదో్యగులే
తమకు ఫోనులో చేస్ చబుతున్్నరన్్నరు. ఎపుపోడ్ తెర్స ప్రభ్త్వమే ఉిండదనే విషయాని్న ఉదో్యగ
సింఘాల నేతల గురుతుించుకోవాలని.. తర్్వత వచే్చది భాజపా ప్రభ్త్వమేనన్్నరు. అహింకారింతో
తామఈమాటచపపోడింలేదనిచపాపోరు.ఉదో్యగులసమస్యలపైభాజపాచేపటే్ఆిందోళనలకుఉదో్యగ
సింఘాలనేతలుమదదుతుతెలపాలని..లేకుింటేవారిసింగతిచూసాతుమనిబిండిసింజయ్వా్యఖా్యనిించారు.
ఎల్ఆర్ఎస్పేరుతోఅడడుగోలుగాదోచేప్రయత్నింజరుగుతున్్నఉదో్యగసింఘాలుఎింద్కుమాటాలోడటిం
లేదనిప్రశ్నించారు.ఆయాసింఘాలనేతలింతాఎక్కడికెళ్లోరనినిలదీశారు.భారత్బింద్పేరుతోప్రజలకు
ఇబ్ిందికలిగేలారోడలోపైఆిందోళనచేసతుఎింతమిందితెర్సనేతలు,మింత్రులనుగృహనిర్ింధించేశారని
పోలీస్ అధికారుల ఆయన ప్రశ్నించారు. కేవలిం భాజపాను కార్యకరతులను అడుడుకునేింద్కే పోలీస్
వ్యవసథాపనిచేస్తుిందా?అింట్మిండిపడాడురు.పోలీస్వ్యవసథాకుతామవ్యతిరేకింకాదని..అింద్ల్ని
కొింతమిందిఅధికారులచర్యలనేతామవ్యతిరేకిస్తున్్నమన్్నరు.త్వరల్తామచేపటే్ఆిందోళనలకూ
పోలీస్లు సహకరిించాలని సింజయ్ కోర్రు. సన్నవడలోను ప్రభ్త్వమే కొనుగోలు చేయాలని.. కలు
రైతులకూరైతుబింధుఇవా్వలనిఆయనడిమాిండ్చేశారు.
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నేను అసలు ఊహేంచలేద్: హారిదుక్ 
స్డీ్న: టీమిిండియాతో జరిగిన చివరిదైన
మూడో టీ20ల్ ఆస్టస్ 12 పరుగుల
తేడాతో గెలిచిింది.తొలి ర్ిండు టీ20లను
టీమిిండియా గెలిచి స్రీస్ను సాధిసతు,
మూడోటీ20ల్మాత్ింఆస్టస్ గెలుపును
అింద్కుింది. దాింతో ఆస్టస్ను కీలోన్స్ట్వప్
చేయాలనుకున్న టీమిిండియా ఆశలు
తీరలేద్. ఈమా్యచ్ల్ర్ణిించినఆస్టస్
స్పోన్నర్ స్వప్సన్కుపేలోయర్ఆఫ్ దమా్యచ్

అవారుడుదకి్కింది.మూడువికెటులోసాధిించడమేకాకుిండా23పరుగులుమాత్మేఇచా్చడు.
కాగా, పేలోయర్ ఆఫ్ స్రీస్ అవారుడుమాత్ిం టీమిిండియా ఆల్రిండర్ హారిదుక్ పాిండా్యకు
దకి్కింది. దీనిపై అవారుడుల కార్యక్రమింల్పాిండా్య ఆశ్చర్యిం వ్యకతుిం చేశాడు.  ‘మా్యన్
ఆఫ్ ద స్రీస్ దక్కడించాలాఆనిందింగాఉింది.న్కుఆఅవారుడు దకు్కతుిందనిఅసలు
ఊహించలేద్.జటు్గాసమషి్గార్ణిించడింతోనేఆస్టస్పైస్రీస్సాధిించాిం.ర్ిండోవనేడుల్
ఓటమితర్్వతఒకటేఅనుకున్్నిం.ఇదిన్లుగుమా్యచ్స్రీస్గానేభావిించాిం(చివరివనేడు,
మూడుటీ20లు).ఫలితింగావరుసగామూడువిజయాలుసాధిించాిం.ఇదిమాజటు్ల్
సింతోష్ని్న తీస్కొచి్చింది.  స్రీస్ ఆరింభమైన తర్్వత న్కు ఇింటరూ్వష్యలు ఇవా్వలని
అనిపించలేద్.
గెలిసతునేఇింటరూ్వష్యలుఇవ్వడానికిఅరుహులింఅనిఅనుకున్్న. నేనున్లుగునెలలుగాన్
బిడడునుచూడలేద్.ఇకకుటుింబింతోకలిస్సమయాని్నఆసా్వదిించాలనుకుింటున్్న’అని
హారిదుక్ తెలిపాడు. కేవలిం ఆస్టస్తో పరిమిత ఓవరలో స్రీస్కుమాత్మే ఎింపకైన హారిదుక్..
స్వదేశానికిబయలేదురనున్్నడు.గతేడాదివను్నగాయింకారణింగాశస్త్రచికిత్సచేయించుకున్న
హారిదుక్పూరితుసాథాయఫిట్నెస్నుసాధిించలేద్.ఈస్రీస్ల్అడపాదడపాబౌలిింగ్ వేస్న
హారిదుక్కుతగినింతవిశ్ింతిఇవా్వలనేయోచనల్ఉన్నబీస్టస్టఐ..అతనికిటెస్్ల్లోఎింపక
చేయలేద్.వచే్చఏడాదిజరుగనున్నటీ20వరల్డుకప్నుదృషి్ల్పెటు్కునేహారిదుక్కువిశ్ింతి
ఇవ్వడిం జరిగిింది. ఆస్టస్తో జరిగినమూడో టీ20ల్ టీమిిండియాచివరివరకుపోర్డి
ఓడిపోయింది.187పరుగులలక్షష్యింతోబరిల్కిదిగినభారత్20ఓవరలోల్174పరుగులు
మాత్మేచేయగలిగిింది.కెపె్న్విర్ట్కోహలో85పరుగులతోటాప్స్్కరర్గానిలవగా..
మిగతాబా్యట్్సమన్ఎవరుచపుపోకోదగినవిధింగాఆడలేకపోయారు.

ఒక కిడ్నాతోనే పతకాలు స్ధిేంచా
కొచి్చ: సా్ర్ ఒలిింపయన్
అింజూ బాబీ జారిజి
భారత అథ్లోటిక్్సకే వనె్న
తెచి్చింది. లాింగ్జింప్ల్
తన పతకాలతో చరిత్
సృషి్ించిింది. ఇింత చేస్న
ఆమె పయనిం నలేలోరుపై
నడకలా సాగలేదని
ఇనే్నళలో తర్్వత తాజాగా
వలలోడిించిింది. తాను స్దీర్ఘ
కాలిం కిడీ్న సమస్యలతో
సతమతమయా్యనని43ఏళలో

అింజూచపపోింది.పోటీల్లోతలపడేసమయానికేఒకకిడీ్నపూరితుగాదెబ్తిింది.దీింతోకేవలిం
ఒకేకిడీ్నతోఆమెఒింట్లోఆరోగ్యసమస్యలతోపోర్డుతూనేబయటఈవింటలోల్ప్రత్యరుథాలతో
పోటీపడినటులోపేర్కింది. ‘మీరునమిమీన్నమమీకపోయన్...ఒకేకిడీ్నతోప్రపించక్రీడల్లో
పోటీపడినఅతికొదిదుమిందిల్నేనుింటాను.అలరీజి,కాలినొపపోచాలాఆరోగ్య సమస్యలు
నను్నఉకి్కరిబికి్కరిచేశాయ.
న్భరతు,కోచ్బాబీజారిజిప్రోద్లింతోనేవీటని్నింటిని
అధిగమిించిపతకాలునెగాగాను’అనిప్రస్తుతింటార్గాట్ఒలిింపక్పోడియింస్ట్కమ్(టాప్్స)
చైర్పర్సన్గాఉన్నఅింజూటీ్వట్చేస్ింది.కేరళకుచిందినఅింజూ2003ప్రపించఅథ్లోటిక్్స
చాింపయన్షిప్ల్కాింస్యింనెగిగాభారత్తరఫునఈఘనతసాధిించినతొలిఅథ్లోట్గాచరిత్
సృషి్ించిింది. ఐఏఏఎఫ్ ప్రపించ అథ్లోటిక్్స ఫైనల్్స (2005)ల్ స్వర్ణిం గెలిచిింది. 2004
ఏథ్న్్సఒలిింపక్్సల్ఆమెఆరోసాథానింల్నిలిచిింది.అయతేమరియన్జోన్్స(అమెరికా)
డోపింగ్ల్పటు్బడటింతోఆమెకుఐదోసాథానిందకి్కింది.అింతకుమింద్2002బుసాన్
ఆస్యా క్రీడల్లో ఆమె బింగారు పతకిం సాధిించిింది. అింజూ టీ్వట్పై కేింద్ క్రీడల
మింత్రికిరణ్రిజజుసపోిందిస్తు ‘న్కఠోరశ్రమ,నిబదదుతతోభారత్ప్రతిష్పెించావు’అని
కొనియాడారు.

ఎటటాకలక పెరెజ్ క తొలి ఎఫ్ 1 టైటిల్ 
సాఖిర్ (బహ్రెయన్): తన తొమిమీదేళలో
నిరీక్షణకుతెరదిించుతూమెకి్సకోడ్రైవర్
సరిగాయోపెర్జ్ఎట్కేలకుఫారుమీలావన్
(ఎఫ్1)ల్తొలిటైటిల్నుసాధిించాడు.
సాఖిర్ గ్రాిండ్ప్రి రేస్ల్ 30 ఏళలో
పెర్జ్విజేతగానిలిచాడు.87లా్యప్ల
ఈ రేస్ల్ రేస్ింగ్ పాయింట్ జటు్
డ్రైవర్ పెర్జ్ అిందరికింటే మింద్గా
గింటా 31 నిమిష్ల 15.114
సకనలోల్ గమా్యనికి చేరి అగ్రసాథాన్ని్న

దకి్కించుకున్్నడు. 2011ల్ ఆస్రాలియన్గ్రాిండ్ప్రితోఫారుమీలావన్ల్ అరింగేట్రిం చేస్న
పెర్జ్తనకెరీర్ల్ని190వరేస్ల్విజేతగానిలువడింవిశేషిం.సాఖిర్గ్రాిండ్ప్రిల్ఐదో
సాథానింనుించిరేస్నుఆరింభిించినపెర్జ్మిగతాడ్రైవరలోతపపోదాలనుతనకుఅనుకూలింగా
మలు్చకొనితొలివిజయింరుచిచూశాడు.కరోన్బారినపడటింతోప్రపించచాింపయన్
హామిల్న్(మెరి్సడెస్)ఈరేస్ల్పాల్గానలేద్.హామిల్న్సాథానింల్మెరి్సడెస్జటు్ర్ిండో
డ్రైవర్గాబరిల్కిదిగినజారిజిరసల్ఒకదశల్విజయింసాధిించేలాకనిపించిన్...కారు
టైర్పింక్చర్కావడింతో80వలా్యప్ల్రేస్నుించితపుపోకున్్నడు.ఒకాన్(ర్నౌ),సా్రాల్
(రేస్ింగ్పాయింట్)వరుసగార్ిండు,మూడుసాథాన్ల్లోనిలిచారు.ఎఫ్12020స్టజన్ల్ని
చివరిదైన17వరేస్అబుదాబిగ్రాిండ్ప్రిడిసింబర్13నజరుగుతుింది.

పారిస్  ఒలిేంపిక్సి ల్ బ్రేక్ డాన్సి 
2024 పారిస్ ఒలిింపక్్సల్ తొలిసారి బ్రేక్డాన్్సను
ప్రవేశపెడుతున్నటులోఅింతర్జితీయఒలిింపక్్సకమిటిఅధ్యక్షుడు
థామస్బాచ్స్మవారింఒకప్రకటనల్తెలిపారు.దాింతో
పాటు సరి్ఫింగ్, స్పోర్్ కె్లోింబిింగ్, స్కట్బోరిడుింగ్లను కూడా
ప్రవేశపెడుతున్నటులో చపాపోరు. వాటిని సరుదుబాటు చేయడానికి,
అథ్లోటలో సింఖ్యను 10,500కు తగిగాించడానికి.. బాకి్సింగ్,
వయట్ లిఫి్ింగ్ ఈవింటలోను తొలగిస్తున్నటులో సపోష్ిం చేశారు.
బ్రేక్డాని్సింగ్ పటలో యువతల్ ఉన్న క్రేజ్ కారణింగా అటు
వారిని, ఇటు సాపోన్సరలోను ఆకరి్షించడానికి దీని్న ఒలిింపక్్సల్
భాగిం చేస్తున్నటులో వివరిించారు. అమామీయలు, అబా్యలు
ర్ిండు విభాగాల్లో చరో 16మిందిపాల్గాింటారని తెలిపారు.

2018ల్బ్్యనస్ఏయర్్సయూత్ఒలిింపక్్సదిగి్వజయింగాపూరితుచేస్నవింటనేఒలిింపక్్సక్రీడల్లో
బ్రేక్డాన్్సప్రవేశపెటా్లనినిర్ణయించినటులోవలలోడిించారు.ఈక్రమింల్నే2024పారిస్ఒలిింపక్్సల్
తొలిసారిబ్రేక్డాన్్సనుకలుపుతున్నటులోవలలోడిించారు.ఇదిలాఉిండగా,కరోన్పరిస్థాతులకారణింగా
ఈఏడాదిజులైల్జరగాలి్సనట్కో్యఒలిింపక్్సవచే్చఏడాదికివాయదాపడినసింగతితెలిస్ిందే.
ప్రస్తుతింఅథ్లోటలోింతాఆమెగాఈవింట్ల్సతాతుచాటాలనిచూస్తున్్నరు.ఎలాగైన్అక్కడపతకాల
పింటపిండిించుకోవాలనితహతహలాడుతున్్నరు.అయతే,పారిస్ఒలిింపక్్సల్వయట్లిఫి్ింగ్,
బాకి్సింగ్ఈవింటులోలేకపోవడింఆయాఅథ్లోటలోకుమిింగుడుపడనివిషయింగామారిింది.

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/

