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ఇక పబ్లిక్  వైఫై! - త్వరలో దేశవ్యాప్తంగా పబ్లిక్ డేటా సతంటర్లి : కతంద్తం ఫైజర్ టీకా ప్రయోగతం - ఇద్దరికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్
 ఫైజర్ టీకాను యూకే ప్రభుత్వం అత్యవసరమైన వారికి 

ప్రయోగాత్మకవంగా అవందిస్తవంది. కోవిడ్ లక్షణాలు ఎక్కువ 
ఉన్న వా్యధిగ్రస్్తలక్, ఆస్పత్రల్లో పని చేస్్తన్న ఫ్వంట్ లైన్ 
వారియర్స్ కి ఇప్పటికే టీకాను బ్రిటన్ ప్రభుత్వం అవందివంచడవం 
ప్రారవంభవంచవంది.

ఇద్దరికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్….
ఫైజర్ టీకాను బ్రిటన్ ఎన్ హెచ్ స్ట్ఫ్ క్ అవందివంచగా… ఇద్దరికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బయటపడ్డాయి. 
స్పవందివంచన ప్రభుత్వం వవంటనే వారిని ఆస్పత్రికి తరలవంచవంది. ప్రస్్తతవం ఆ ఇద్దరు 
కోలుక్వంటున్్నరని పేరకువంది. అయితే ప్రయోగాత్మకవంగా టీకా తీస్క్న్న వారిల్ దురద, 
వావంతులు, తలనొప్్ప వవంటి లక్షణాలు ఉన్న వారు వవంటనే ఆస్పత్రిల్ చేరాలని సూచవంచవంది. 
కాగా, ప్రభుత్వం ఫైజర్ టీకాను ఇప్్పటికే కరోన్ లక్షణాలు ఉన్న వారు టీకాను తీస్కోవద్దని 
సూచస్తవంది.

దేశవా్యప్తవంగా బ్రాడ్ బ్యవండ్  ఇవంటర్్నట్ ను అవందుబటుల్కి తీస్క్వచే్చవందుక్ పబ్లోక్  వైఫై 
నెట్ వర్కు లు రానున్్నయి. పబ్లోక్  డ్టా ఆఫీస్ ల (పీడీవో) ద్్రా వైఫై సదుపాయవం కల్పవంచే 
పథకానికి కేవంద్ర కా్యబ్నెట్  ఆమోదముద్ర వేసవంది. అలాగే, ఆత్మనిర్భర్  భారత్  రోజ్ గార్  యోజన 
(ఏబీఆర్ వై) మూడో పా్యకేజీల్ రూ.22,810 కోటులో ఖరు్చ చేసవందుక్ ఆమోదవం తెలప్వంది. 
బుధవారవం ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేవంద్ర కా్యబ్నెట్  సమావేశవం పలు నిర్ణయాలు 
తీస్క్వంది. పబ్లోక్  వైఫై అవందివంచేవందుక్ ఏరా్పటయ్్య పీడీవోలక్ ఎటువవంటి లైసెనుస్, ఫీజు లేద్ 
రిజిస్రేషన్  అవసరవం లేదు.
ఈ పథకాని్న పబ్లోక్  వైఫై యాక్స్స్  నెట్ వర్కు  ఇవంటర్ ఫేస్  (పీఎవం-వాణి)గా కేవంద్రవం వ్యవహరిస్్తన్నది. 
ఈ నెట్ వర్కు ల నిరా్మణవం మూడు అవంచెలుగా ఉవంటువంది. పీడీవోలతో పాటు పబ్లోక్  డ్టా ఆఫీస్  
అగ్రిగేటరులో (పీడీవోఏలు), యాప్  ప్రొవైడరులో కూడ్ భాగవంగా ఉవంటారు. ‘చన్న దుకాణాలు లేద్ 
ఉమ్మడి సవా కేవంద్రాలు కూడ్ పీడీవోలుగా వ్యవహరివంచవచ్్చ’ అని కేవంద్ర సమాచారశాఖ మవంత్రి 
రవిశవంకర్  ప్రస్ద్  తెలపారు. పీడీవోలక్ రిజిస్రేషన్  అవసరవం లేకపోయినప్పటికీ పీడీవోఏలు, 

యాప్  ప్రొవైడరులో మాత్రవం టెలకావం 
శాఖ వద్ద నమోదు చేస్కోవాల. దీనికి 
కూడ్ ఎటువవంటి ఫీజు ఉవండదు.

పీఎఫ్  వాటాలు కేవంద్రమే చెలలోస్్తవంది
కొత్త ఉద్్యగాల కల్పనక్ ఉదే్దశవంచన 
ఆత్మనిర్భర్  మూడో పా్యకేజీ కివంద 
ప్రస్్తత ఆరిథిక సవంవతస్రానికి 
రూ.1,584 కోటులో, పథకవం 
అమలయ్్య మొత్తవం కాలానికి 

(2020-2023) రూ.22,810 కోటులో కేవంద్రవం ఖరు్చ చేయనువంది. ఈ పథకవం కివంద ర్వండవండలో 
పాటు ఉద్్యగుల ప్రావిడవంట్  ఫవండ్  (ఈపీఎఫ్ )క్ ఉద్్యగులు, యాజమాన్యవం చెలలోవంచాలస్న 
వాటాను కేవంద్ర ప్రభుత్మే చెలలోస్్తవంది. అకోట్బరు 1, 2020 నువంచ జూన్  30, 2021 వరక్ 
నియమవంచ్క్న్న కొత్త ఉద్్యగుల విషయవంల్ ఈ లబ్ధి అవందుతువందని కారి్మక మవంత్రి సవంతోష్  
గవంగా్ర్  విలేకరులక్ తెలపారు. మరోవైపు లక్షదీ్ప్ ల్ని 11 దీవులక్ హైస్్పడ్  బ్రాడ్ బ్యవండ్  
ఇవంటర్్నట్  సదుపాయవం కోసవం సముద్రగర్భవం నువంచ ఆప్ట్కల్  ఫైబర్  కేబుల్  ఏరా్పటుక్ కూడ్ 
కా్యబ్నెట్  ఆమోదవం లభవంచవంది.

దేశీ దిగ్గజాలు భారత్  బయోటెక్ , స్రవం ఇన్ సట్ట్్యట్  
కరోన్ వా్యకిస్నలో ఎమర్జెన్స్ వినియోగానికి కేవంద్ర ప్రభుత్వం 
అనుమతి నిరాకరివంచవంది. వా్యకిస్న్  భద్రతక్ సవంబవంధివంచ 
పూరి్త డటా సమరి్పవంచనవందున ఈ మేరక్ నిర్ణయవం 
తీస్క్న్నటులో నిపుణుల కమటీ స్పషట్వం చేసవంది. కాగా 
తాము అభవృదిధి చేసన కోవాగిజెన్  వా్యకిస్న్  అత్యవసర 
వాడకానికి అనుమతి ఇవా్లస్వందిగా భారత్  బయోటెక్  
అనుమతి కోరిన విషయవం తెలసవందే. అదే విధవంగా పూణె 
కేవంద్రవంగా పనిచేస స్రవం ఇన్ సట్ట్్యట్  కూడ్ ఇదే తరహా 
ప్రతిపాదనలు చేసవంది. ఈ విషయవంపై స్పవందివంచన 
సెవంట్రల్ డ్రగ్స్ స్ట్వండర్స్ కవంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ టీకా 
భద్రత అవంశవం గురివంచ మరివంత డటా అవందజేయాలని 
ఆదేశవంచవంది.
ఇదిలా ఉవండగా.. మహమా్మరి కోవిడ్ -19ను 
సమరథివవంతవంగా ఎదురకునే ఫైజర్ –బయోఎన్ టెక్  
వా్యకిస్న్ క్ డిసెవంబర్  2న బ్రిటన్  ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చన 
విషయవం తెలసవందే. ఈ నేపథ్యవంల్ ఈ వా్యకిస్న్ ను 
దిగుమతి చేస్క్నేవందుక్ భారత్  కూడ్ సన్్నహాలు 

చేస్తవంది. ఫైజర్  వా్యకిస్న్ ను మైనస్  70 సెలస్యస్  
డిగ్రీల వాతావరణవంల్ నిల్ చేయాలస్ ఉవండడవంతో 
అవందుక్ తగిన ఏరా్పటులో చేస్తవంది. కారో్గ విమానవంల్, 
విమాన్శ్రయవంల్, అకకుడి నువంచ దేశవంల్ని వివిధ 
ప్రావంతాలక్ వా్యకిస్న్ ను తరలవంచేవందుక్ తగిన శీతల 
కవంటేనరలోను, వాటిల్ వచే్చ ఫైజర్  వా్యకిస్న్  డోస్లను 
నిల్చేస శీతల లా్యబ్ ల ఏరా్పటుక్ కేవంద్రవం యుదధి 
ప్రాతిపదికన చర్యలు తీస్క్వంటవంది. ఇవందుక్ 
సవంబవంధివంచ మువంబైల్ని ఛత్రపతి శవాజీ మహరాజ్  
అవంతరాజెతీయ విమాన్శ్రయవంల్ ఏరా్పటులో చకా చకా 
జరగిపోతున్్నయి. 

టీకా ఎమర్జెన్సీ వినియోగానికి కతంద్తం నో!

ఆయుధ కొనుగోళ్లి భారీగా పతంచిన భారత్ !
పొరుగు దేశాలతో ఉద్రిక్త పరిసథితులు తలెతు్తతున్న వేళ 
దేశ ఆయుధ సవంపతి్తని పవంచ్కొనే దిశగా కేవంద్రవం 
చర్యలను ముమ్మరవం చేసవంది. ఈ మేరక్ అతా్యధునిక 
ఆయుధాలను కొనుగోళలోను వేగవవంతవం చేసవంది. గత 
ఏడ్ది కాలవంల్ అమెరికా నువంచ 3.4 బ్లయన్  డ్లరలో 
విలువైన ఆయుధాలను కొనుగోలు చేసవంది. 2019ల్ 
అమెరికా నువంచ ఆయుధ కొనుగోళ్లో 6.2 మలయన్  
డ్లరులో మాత్రమే ఉవండగా.. ఈస్రి మాత్రవం భారీగా 
పవంచవంది.

భారత్  నువంచ కొనుగోళ్లో పరిగినప్పటికీ అమెరికా 
నువంచ ఆయుధ ఎగుమతులు మాత్రవం తగా్గయని 
అమెరికా రక్షణ భద్రతా సహకార సవంసథి (డీఎస్ స్ఏ) 
నివేదిక వలలోడివంచవంది. 2019ల్ 55.7 బ్లయన్  
డ్లరలో విలువైన ఆయుధాలు ఎగుమతి చేసన 
అమెరికా.. 2020ల్ 50.8 బ్లయన్  డ్లరలో విలువైన 
ఆయుధాలను మాత్రమే ఎగుమతి చేయగలగివంది. 

అమెరికా నువంచ ఆయుధ కొనుగోలును ప్రపవంచ దేశాలు 
తగి్గవంచడవంతో ఈ పరిసథితి ఎదురవంది. అమెరికా నువంచ 
సౌదీ అరేబ్యా దిగుమతులు భారీగా తగి్గవంచ్క్న్నటుట్ 
ఆ నివేదిక తెలప్వంది. మరోవైపు, పాకిస్థిన్ క్ ఎలావంటి 
మలటరీ, భద్రతా సహకారవం అవందివంచకూడదని 
అమెరికా బయటక్ చెబుతున్నప్పటికీ ఆ దేశానికి 
కూడ్ ఆయుధ విక్రయాలు జరిగినటుట్ స్ఎస్ డీఏ 
నివేదిక వలలోడివంచవంది.
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చివరి దశకు వచిచిన కజీఎఫ్ ఛాపట్ర్ 2 షూటతంగ్

మ్యాజిక్ సిటట్తంగ్సీ లో రవితేజ ‘ఖిలాడి’
మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా, డైర్కట్ర్ రమేష్ 
వర్మ రూపొవందిస్్తన్న యాక్షన్ ఎవంటర్ టైనర్  
‘ఖిలాడి’. రవితేజ డబుల్ రోల్ చేస్్తన్న ఈ 
సనిమాని సత్యన్రాయణ కోనేరు నిరి్మస్్తన్్నరు. 
ఏ సూట్డియోస్ తో కలస బలీవుడ్ నిరా్మణ సవంసథి 
పన్ సూట్డియోస్ ఈ సనిమాను నిరి్మస్తవంది. 
జయవంతీలాల్ గడ ఈ చత్రాని్న సమరి్పస్్తన్్నరు. 
‘పేలో స్్మర్ట్’ అనేది ఈ సనిమా టా్యగ్ లైన్ . హవీష్ 
ప్రొడక్షన్ ల్ రూపుదిదు్దక్వంటున్న ‘ఖిలాడి’ మూవీకి 
సవంబవంధివంచ ఓ షెడ్్యల్ షూటివంగ్ జరిగివంది. 

ప్రస్్తతవం చెనె్్నల్ మూ్యజిక్ సటిట్వంగ్స్ జరుగుతున్్నయి. సవంగీత దర్శక్డు దేవిశ్రీ ప్రస్ద్ , దర్శక్డు రమేష్ వర్మ 
ఇవందుల్ పాల్గవంటున్్నరు. రవితేజ సరసన మీన్క్షి చౌధరి, డివంపుల్ హయతి న్యకలుగా నటిస్్తన్్నరు. 
మూ్యజిక్ డైర్కట్ర్ దేవి శ్రీప్రస్ద్ , ‘లూసఫర్’ ఫేమ్ స్జిత్ వాస్దేవ్ , అగ్రశ్రేణి ఫైట్ మాసట్రులో రామ్ -లక్షష్మణ్ వవంటి 
టాప్ టెకీ్నషియన్స్  ఈ సనిమాక్ పనిచేస్్తన్్నరు. శ్రీకావంత్ విస్స్, దేవిశ్రీ ప్రస్ద్ సదరుడు స్గర్  డైలాగ్స్ 
రాస్్తన్న ఈ చత్రానికి శ్రీమణి స్హిత్యవం అవందిస్్తన్్నరు. అమర్ ర్డిడా ఎడిటర్ గా పనిచేస్్తన్్నరు. రాక్షస్డు’ 
వవంటి బలోక్ బసట్ర్ మూవీతో తమది సూపర్ హిట్ కావంబ్నేషన్ అని సఆత్యన్రాయణ కోనేరు, రమేష్ వర్మ 
నిరూప్వంచారు. ఇపు్పడు ‘ఖిలాడి’ చత్రాని్న ఏ విషయవంల్నూ రాజీ పడక్వండ్ భారీ బడజెట్ తో నిరి్మస్్తన్్నరు.
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కేజీఎఫ్ సనిమా ఎవంతటి ఘన 
విజయాని్న స్ధివంచవంద్ 
అవందరికి తెలసవందే. ఈ సనిమా 
ద్్రా కన్నడ సూపర్ స్ట్ర్ యశ్ 
ఒకకుస్రిగా పాన్ ఇవండియా 
స్ట్ర్ గా మారిపోయారు. ఈ 
సనిమా కన్నడ, తెలుగ, తమళ 
భాషల్లో రిలీజై రికారుడాలు 
క్రియ్ట్ చేసవంది. బవంగారు 
గనుల నేపథ్యవంల్ స్గే సట్రీ 

ప్రేక్షక్లను బగా ఆకటుట్క్వంది. రాకీ భాయ్ గా యశ్ యూత్ ను బగా అట్రాక్ట్ చేశాడు.
అయితే ఈ సనిమాక్ స్క్్ల్ గా కేజీఎఫ్ చాపట్ర్ 2 సద్దమవుతోవంది. ఈ సనిమా షూటివంగ్ 
ప్రస్్తతవం హైదరాబద్ ల్నే జరుగుతువంది. ఇటీవలే దర్శక్డు ప్రశావంత్ న్ల్ ప్రముఖ 
సట్వంట్స్ మాసట్ర్స్ స్రధ్యవంల్ భారీ యాక్షన్ సని్నవేశాని్న చత్రీకరిస్్తన్నటులో తెలపారు. ఈ 
షెడ్్యల్ ల్ యష్ మరియు సవంజయ్ దత్ లు పాల్గవంటున్్నరు. వీరిద్దరి మద్య జరిగే 
ఫైటివంగ్ సని్నవేశవం సనిమాకే హైలైట్ ఉవంటువందని చత్ర యూనిట్ చెబుతున్్నరు. విజువల్ 
వవండర్ గా ఉవండటవంతో పాటు చాలా రియాలీట్గా ఉవండలా పాలోన్ చేశాడట డైర్కట్ర్. తాజాగా 
అవందుతున్న సమాచారవం ప్రకారవం నేటి వరక్ సవంజయ్ దత్ పై కీలక షాట్స్ షూట్ చేస 
రేపటి నువంచ అసలు పోరాట సని్నవేశాలు చత్రీకరిస్్తమని చత్ర యూనిట్ ప్రకటివంచారు. 
డిసెవంబర్ మూడవ వారవం వరక్ సనిమా షూటివంగ్ పూరి్తచేై�స సనిమాను త్రల్నే ప్రేక్షక్ల 
మువందుక్ తీస్క్వస్్తమని తెలపారు.

ఆపనునుల కోసతం ఆస్్ల తాకట్ట్
నేను బగువంటే చాలు అనుక్నే 
ఈ కాలవంల్ ప ది మవంది బగువంటే 
నేను బగున్న టేలో అని గొప్ప గా 
ఆల్చవంచన  వ్య కి్త సనూ సూద్ . 
ప్ర భుతా్లు కూడ్ ప టిట్వంచ్కోవ డవం 
మానేసన స మ యవంల్ ఆయ న 
పేద ల త రపున నిల బ డ్డారు. క రోన్ 
వైర స్ క న్్న ద్ని వ లలో విధివంచన 
లాక్ డౌన్ వ లలో ఎవంతో మవంది 

నిరుపేద ల బ తుక్లు చతికిపోతువంటే వారిని కాపాడవందుక్ దేవుడిలా దిగివ చ్చ 
బ డుగుల  జీవితాల్లో వలుగులు నివంపారు. క న్న ఊరికి దూర మై బ తుక్ దెరువు కోసవం 
ప టా్ననికి వ చ్చ చక్కుక్పోయిన వ ల స జీవుల ను సవంత గూటికి చేరా్చరు. నోరు తెరిచ 
స్యవం అరిథివంచన వారికి కాద నుక్వండ్ అన్్న చేస్క్వంట్ పోయారు.
అయితే ఇలా ఆప ద ల్ ఉన్న వారిని ఆదుక్వంట్ పోవ డ్నికి ఆయ న ఎవంత గానో 
ఖ రు్చ చేశాడు. దీనికోసవం త న ఆస్్తల ను తాక టుట్ పటిట్న టులో తెలసవంది. మువంబైల్ని 
జుహుల్ ఎనిమ ది ఆస్్తల ను తాక టుట్ పటిట్ రూ.10 కోటులో సక రివంచన టులో స మాచారవం. 
మ న్ కవంట్రోల్ నివేదిక ప్ర కారవం.. సనూసూద్  త న ర్వండు షాపులు, ఆరు ఫ్లోట్స్ ను 
తాక టుట్ పటిట్ రూ.10 కోటులో అపు్ప తీస్క్న్్నరట . దీనికి సవంబవంధివంచ సెపట్వంబ ర్ 
15న అగ్రిమెవంటలో పై ఆయ న సవంత కవం చేయ గా, గ త నెల  24న రిజిస్రేష న్ కూడ్ 
పూరి్త అయివంద ట . ఈ విష యాని్న జేఎల్ఎల్ ఇవండియా ర్సడనిషియ ల్ స రీ్సెస్ 
స్నియ ర్ డైర్కట్ ర్ రితేశ్ మెహ తా ధ్రువీక రివంచారు. ఇప్ప టికీ స్యవం కోసవం ఆయ న క్ 
ప్ర తిరోజూ క్ప్ప లు తెప్ప లుగా విన తులు వ సూ్తనే ఉన్్నయి. వారవంద రి క షాట్ల ను 
తీరుస్్తనవంటున్్నడీ హీరో.
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తన తరా్తి సనిమా విడుదలపై తమళ కథాన్యక్డు విజయ్ సతుపతి అభమానులక్ 
స్పషట్తనిచా్చడు. ఎస్్ప జనన్థన్  దర్శకత్వంల్ వస్్తన్న ‘లాభవం’ సనిమాల్ విజయ్  
ప్రధానపాత్రల్ నటిస్్తన్్నడు. ఈ సనిమా ఇప్పటికే చత్రీకరణ పూరి్త చేస్కొని ప్రేక్షక్లను 
అలరివంచేవందుక్ సదధిమైవంది. ఇది థియ్టరలోల్ విడుదలవుతువంద్ లేక ఓటీటీల్న్..? అని 
కోలీవుడ్ ల్ బగానే చర్చ స్గివంది. అవందుక్ బేరస్రాలు జరిగినటులో జోరుగా వార్తలు 
కూడ్ వచా్చయి. అయితే.. హీరో విజయ్  ఈ చర్చక్ తెరదివంచాడు. సనిమాను ఓటీటీల్ 
విడుదల చెయ్యబోమని.. థియ్టరోలోనే ప్రేక్షక్ల మువందుక్ వస్్తమని ప్రకటివంచాడు. ఈ 
విషయాని్న నేరుగా సషల్  మీడియాల్ అభమానులతో పవంచ్క్న్్నడు.

కరోన్ మహమా్మరి కారణవంగా షూటివంగ్  వాయిద్ పడటవంతో పాటు విడుదల తేదీని 
కూడ్ మారు్చకోవాలస్ వచ్చవంది. లాక్ డౌన్  ముగియడవంతో సనిమా చత్రీకరణ పూరి్త 
చేస్కొని విడుదలక్ సదధిమైవంది. థియ్టరలోల్నే విడుదల చేస్్తమని విజయ్  తీప్ కబురు 
చెప్పడవంతో అభమానులు ఖుషీ అవుతున్్నరు. కాగా.. చత్రబృవందవం ఇవంకా అధికారికవంగా 
ప్రకటివంచాలస్ ఉవంది. ఈ చత్రవంల్ విజయ్  సరసన శ్రుతిహాసన్  కనిప్వంచనువంది. జాతీయ 
అవారుడా విజేత డైర్కట్ర్  జనన్థన్ తో కలస విజయ్  చేస్్తన్న ర్వండో సనిమా ఇది. మరోవైపు 
ద్ద్పు మూడు సవంవతస్రాల విరామవం తరా్త శ్రుతిహాసన్  ప్రేక్షక్ల మువందుక్ 
రానువంది. ఈ సనిమా క్్లోమాక్స్  చత్రీకరణ ఇటీవల ధర్మపురి, కృష్ణగిరి పరిసర ప్రావంతాల్లో 
జరిగిన విషయవం తెలసవందే. 

ఓటీటీ కాదు.. థియేటరలిలోనే ‘లాభతం’
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వైసీపీ సర్కార్ తీర్పై మరోసారి తీవ్రసాథాయిలో మతండిపడ్డ చతంద్బాబు
వైస్పీ సరాకురు తీరుపై మరోస్రి తీవ్రస్థియిల్ 
మవండిపడ్డారు టీడీపీ అధినేత చవంద్రబబు. మువందుగానే 
మద్దతు ధర ప్రకటివంచ.. వ్యవస్యాని్న పవండుగలా 
మారే్చశామని ప్రభుత్వం గాల మాటలు చెబుతోవందని 
అన్్నరు. అదే నిజమైతే రతులు ఎవందుక్ రోడడాక్కుతున్్నరని 
నిలదీశారు. మొన్న నెలూలోరు జిలాలోల్ వరి రతు, నేడు 
కరూ్నలు జిలాలో ఎమ్మగనూరుల్ టామాటా రతుల 
ఆవంద్ళన కనిప్వంచడవం లేద్ అవంట్ టీ్ట్ చేశారు. 

పవండుగ చేస్కోవడ్నికే రతులు రోడడాక్కుతున్్నరా అవంట్ ప్రశ్నవంచారు. ఇదేన్ రతులక్ మీరుస్్తన్న 
మద్దతు అవంట్ జగన్ సరాకురుని నిలదీశారు. తన టీ్ట్ తోపాటు రతులు టమాటా పవంటని రోడుడాపై 
పారబోస నిరసన వ్యక్తవం చేస్్తన్న దృశా్యలను కూడ్ జత చేశారు చవంద్రబబు.

కరోనా శానిటైజేషన్ పనులే ఏలూర్లో 
అతంతుచికకాని వ్యాధికి కారణమనను నిపుణులు

ఏలూరు ప్రజలను అవంతుచకకుని వా్యధి కలవరపడుతోవంది. ఇప్పటివరక్ ఏలూరుల్ 550 
మవందిని పైగా ప్రభావితవం చేసన అవంతుచకకుని వా్యధిపై దరా్యపు్త చేస్్తన్న ఆవంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్య 
శాఖ అధికారులు ఓ కీలక విషయాని్న కనుగొన్్నరు. కోవిడ్ -19 పారిశుధ్య చర్యలల్ 
భాగవంగా బీలోచవంగ్ పౌడర్ మరియు కోలోరిన్ అధికవంగా వాడటవం వలలో న్టి కాలుష్యవం సవంభవివంచ 
ప్రస్్తత పరిసథితి తలెతి్తవందని చెపా్పరు.
కోవిడ్ -19 నివారణ చర్యలల్ భాగవంగా పారిశుధ్య కార్యక్రమాలల్ బీలోచవంగ్ పౌడర్ 
మరియు కోలోరిన్ అధికవంగా వాడటమే న్టి కలుషితానికి కారణమని ఆరోగ్య నిపుణులు 
అనుమానిస్్తన్్నరు. ఇది మేము అనే్షిస్్తన్న కారణాలల్ ఒకటి అని ఆవంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్య 
మవంత్రి ఆళలో న్ని తెలపారు. ఆవంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం న్టి కాలుషా్యనికి మూలవంపై దరా్యపు్త 
చేయడవంపై ఫోకస్ పటాట్లని ప్రపవంచ ఆరోగ్య సవంసథి, ఎయిమ్స్ (నూ్య ఢిలీలో), నేషనల్ ఇనిస్టిట్్యట్ 
ఆఫ్ నూ్యట్రిషన్, హైదరాబద్, సెవంటర్ ఫర్ సెలు్యలార్ & మాలక్్యలర్ బయాలజీ, మరియు 
ఇవండియన్ ఇనిస్టిట్్యట్ ఆఫ్ క్మకల్ టెకా్నలజీ నిపుణుల బృవందవం సూచవంచవంది.
కాగా, ప్రస్్తతవం అవంతుచకకుని వా్యధి బరినపడడా రోగుల శరీరాల్లో స్సవం మరియు నిక్ల్ 
ఉవండటవం అన్రోగా్యనికి కారణవం కావచ్్చ, ఏలూరుల్ వాటర్ సప్లోల్(న్టి సరఫరా) 
కలప్న పురుగుమవందులను అధికవంగా వాడటవం వలలో ఇది జరిగి ఉవండవచ్చని ఆవంధ్రప్రదేశ్ 
ముఖ్యమవంత్రి కారా్యలయవం ఒక ప్రకటనల్ తెలప్వంది.
ఢిలీలో ఎయిమ్స్ వైదు్యలు, నిపుణులు ఈ ఘటనపై మాటాలోడుతూ… గడిచన మూడు రోజులుగా 
ఏలూరుల్ అన్రోగ్యవంతో బధపడుతున్న వారి రక్తవంల్ స్సవం మరియు నిక్ల్ కవంటెవంట్ 
ఎక్కువగా ఉన్నటులో ప్రాథమక దరా్యపు్తల్ తేలవందని చెపా్పరు. అలాగే, అన్రోగా్యనికి గురన 
24 గవంటల తరా్త రోగుల శరీరాల్లో స్స్ల స్థియిల్ గణన్యమైన తగు్గదల ఉవందని 
కనుగొనబడివందని తెలపారు. న్టి వనరులల్ విరిగిన బ్యటరీలను డవంప్ చేయడవం ప్రస్్తత 
పరిసథితికి ద్రితీస ఉవండవచ్చని ఒక అధికారి తెలపారు
బధిత వ్యక్్తల తొల రక్త నమూన్లను తీస్క్న్న ఆవంధ్రప్రదేశ్ ల్ని మవంగళగిరి ఎయిమ్స్ 
నిపుణులు మాటాలోడుతూ… పురుగుమవందులు తాగున్టి వనరులను కలుషితవం చేస 
ఉవండవచ్చని చెపా్పరు. అన్రోగ్యవం బరినపడడా క్టువంబల నువండి ఆహారవం, న్రు, పాలు, 
మూత్రవం మరియు రక్త నమూన్లను తాము పరిశీలవంచామని మరియు మార్కుట్ నువండి 
కూరగాయలు మరియు నితా్యవసరాల నమూన్లను కూడ్ తీస్క్న్నటులో హైదరాబద్ ల్ని 
నేషనల్ ఇనిస్టిట్్యట్ ఆఫ్ నూ్యట్రిషన్(NIN) నిపుణుల బృవందవం తెలప్వంది.
తాము సమగ్ర పరీక్షలు నిర్హిస్్తన్్నమని. ఇప్పటివరక్, ఎలావంటి ప్రమాద సవంకేతాలు 
లేవని.. న్రు, ఆహారవం, పాలు, మూత్రవం మరియు రక్త నమూన్లపై తాము ఒక నివేదికను 
సమరి్పస్్తమని NIN బృవంద్నికి న్యకత్వం వహిస్్తన్న డ్కట్ర్ జె బబు చెపా్పరు.

గువంట్రుల్ కిడ్్నప్ ముఠా 
సవంచరిస్తవంది. ఓ బలుడిని కిడ్్నప్ 
చేయడ్నికి ప్రయతి్నవంచన ముఠా సభు్యలు 
ఐడియా బెడిసకొటట్డవంతో స్థినిక్లక్ 
చకాకురు. దీవంతో అసకి్తకరమైన విషయాలు 
వలుగుల్కి వచా్చయి. గుజజెన గువండలోల్ 
ఇద్దరు వ్యక్్తలు ఓ ప్లాలోడికి చాక్లోట్ ఆశ 
చూప్ కిడ్్నప్ చేయడ్నికి యతి్నవంచారు. 
అయితే వారి దగ్గరి నువంచ ఆ బలుడు 

తప్్పవంచ్కొని ఇవంటికి వళ్లో జరిగిన విషయవం స్థినిక్లక్ తెలయజేశాడు.

కొది్దసపటి తరా్త ఉద్్యగనగర్ ప్రావంతవంల్ ఓ దువండగుడు బురఖా ధరివంచ అటు ఇట్ 
అనుమాన్స్పదవంగా తిరుగుతూ మునిస్పల్ కారి్మక్లక్ పటుట్బడ్డాడు. అనుమానివంచన కారి్మక్లు 
వారిని పటుట్కొని తనిఖీ చేయగా సవంచల్ కతు్తలు, రాళ్లో, గ్లోజులు లభ్యమయా్యయి. వవంటనే 
పోలీస్లక్ సమాచారవం అవందివంచ వారికి అప్పగివంచారు. ఇద్దరు వ్యక్్తలు మాచరలోక్ చెవందిన 
వారుగా పోలీస్లు గురి్తవంచారు. బ్యగ్ ల్ లభవంచన వస్్తవులను స్్ధీనవం చేస్కోని వారిని 
విచారిస్్తన్్నరు. అయితే ఆ వ్యక్్తలు ఆ బలుడిని కిడ్్నప్ చేయడ్నికి వచా్చరా.. లేదవంటే నిత్యవం 
వారు ఇదే పనిచేస్్తరా అనేది పోలీస్ల విచారణల్ తేలాలస్ ఉవంది. కాన్ కతు్తలు పటుట్కొని 
కాలన్లల్ తిరుగుతున్్నరనే సమాచారవం గువంట్రు మొత్తవం వా్యప్వంచడవంతో అవందరూ ప్లలోలను 
బయటికి వళలోక్వండ్ ఇవంటలోనే ఉవంచ్తున్్నరు.

గతంటూర్లో సతంచరిస్్నను కిడ్నుప్ ముఠా.. బాలుడి కిడ్నుప్ కి యతనుతం..

అమర్వతే ర్ష్ట్ర ర్జధాని
‘’రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతే. కరూ్నలుల్ హైకోరుట్ 
ఏరా్పటు చేయాలస్వందే. ఈ ర్వండివంటిపై మా పారీట్ 
నిర్ణయవం ఇదే’’ అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సము 
వీర్రాజు పేరకున్్నరు. బుధవారవం జిలాలో పర్యటనక్ 
వచ్చన ఆయన అనవంతపురవంల్ మీడియాతో 
మాటాలోడ్రు. ముఖ్యమవంత్రి జగనో్మహన్ ర్డిడా, 
ప్రతిపక్ష నేత చవంద్రబబు పోలవరానికి ఇచ్చన 
ప్రాధాన్యత ఇతర ప్రాజెక్ట్లక్ ఎవందుకివ్డవం లేదని 
ప్రశ్నవంచారు. 2024ల్ రాష్ట్రవంల్ అధికారవంల్కి 
వస్త రాయలస్మ ప్రాజెక్ట్లక్ పోలవరవంలాగే 
నిధులు కేటాయిస్్తమన్్నరు. రాయలస్మ నికర 

జలాల కోసవం ఈ ప్రభుత్వంతో, బీజేపీ అలుపరుగని పోరాటవం చేస్్తవందన్్నరు. టీడీపీ, వైస్పీలు 
కమీషన్  పారీట్లని ఆరోప్వంచారు. అని్న విధాలుగా అభవృదిధి చెవందిన విశాఖను ఆరిథిక రాజధానిగా 
చేస్్తమని ముఖ్యమవంత్రి జగన్  చెప్పడవం విడ్డారవంగా ఉవందన్్నరు. అరుహులవందరికీ రేషన్  బ్య్యవం అవంద్లన్న స్ఎవం వైఎస్  జగన్  ఆదేశాలక్ అనుగుణవంగా అధికారులు చర్యలు 

చేపటట్డవంతో రాష్ట్రవంల్ లబ్ధిద్రుల సవంఖ్య భారీగా పరిగివంది. బ్య్యవం కారుడాల్లో క్టువంబసభు్యల సవంఖ్య (యూనిటులో) 
పరిగివంది. గతవంతో పోలస్త 2.10 లక్షల మవందికిపైగా బ్య్యవం కారుడాల్లో కొత్తగా నమోదయా్యరు. పేదలక్ న్ణ్యమైన 
బ్య్యవం పవంప్ణీ చేసవందుక్ ప్రభుత్వం రేషన్  కారుడాల స్థినవంల్ బ్య్యవం కారుడాలను అమల్లోకి తీస్కొచ్చవంది. ఇన్్నళ్లో 
పవంప్ణీ చేస్్తన్న బ్య్యవం వవండుక్ని తినేవందుక్ వీలులేని పరిసథితుల్లో ఎక్కువమవంది వాటిని విక్రయిస్్తన్్నరు. 
తినగలగే న్ణ్యమైన బ్య్యవం పవంప్ణీ చేస్త పేదలక్ ఎవంతో ప్రయోజనవం ఉవంటువందని భావివంచన ప్రభుత్వం ఆ మేరక్ 
చర్యలు తీస్క్వంటవంది. వచే్చనెల నువంచ లబ్ధిద్రులక్ వారి ఇళలోవదే్ద న్ణ్యమైన బ్య్యవం పవంప్ణీ చేసవందుక్ చ్రుగా్గ 
ఏరా్పటులో చేస్తవంది. గతవంల్ మాదిరి బ్య్యవం కారుడాలతో పనషిన్, ఆరోగ్యశ్రీ, ఫీజు రీయివంబర్స్ మెవంట్  వవంటి పథకాలక్ 
ముడిపటట్లేదు. 
వైఎస్స్ర్  నవశకవంతో అరుహుల గురి్తవంపు ఇలా...
వైఎస్స్ర్  నవశకవం కార్యక్రమవం ద్్రా ప్రభుత్వం పదినెలల కివందట బ్య్యవం కారుడాక్ అరుహులను గురి్తవంచవంది. ప్రతి 
50 ఇళలోక్ ఉన్న గ్రామ, వారుడా వలవంటీరు ఇవంటివంటికీ వళ్లో అరుహులను గురి్తవంచారు. రాష్ట్రవంల్ తెలలో రేషన్  కారుడాలు 
1,47,32,990 ఉవంటే.. అవందుల్ స్మారు 10 లక్షలమవంది కారుడాద్రులు అసలు బ్య్యవం తీస్కోవడవంలేదని 
అప్పటలో తేలవంది. మరికొవందరు అనరుహులుగా తేలారు. వలవంటీరు ప్రతి ఇవంటికీ వళ్లో అరహుతల పత్రాని్న వారికి ఇచ్చ, 
వారి నువంచ వివరాలు తీస్క్న్్నరు. ఈ మేరక్ సదధివంచేసన జాబ్తాను గ్రామ, వారుడా సచవాలయాల్లో ప్రదరి్శవంచారు. 
అరుహులు, అనరుహుల జాబ్తాను ప్రజల మువందే ఉవంచ సషల్  ఆడిట్  నిర్హివంచారు. ఒకవేళ అరహుత ఉవండి పేరు లేకపోతే 
ఎవరికి దరఖాస్్త చేయాలనే వివరాలు కూడ్ సచవాలయాల్లో ప్రదరి్శవంచారు. గత ప్రభుత్వంతో పోలస్త బ్య్యవం కారుడా 
పొవందేవందుక్ అరహుతలను సడలవంచ మరివంతమవందికి ప్రయోజనవం కలగివంచేలా చర్యలు తీస్క్న్్నరు.

భారీగా పరిగిన ‘బ్యయాతం’ లబ్ధిదార్లు
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తపాలా శాఖలో ఆధార్  సేవలు షురూ..! 
తపాలా శాఖల్ ఆధార్  సవలు మళ్లో ప్రారవంభమయా్యయి. కరోన్ నేపథ్యవంల్ ఆధార్ తో పాటు.. 
ఇతర సవలను తాతాకులకవంగా నిలప్వేసన విషయవం విదితమే. అన్ లాక్ ల్ ఒకటొకటిగా సవలను 
పునరుదధిరిసూ్త వస్్తన్న తపాలాశాఖ తాజాగా ఆధార్  సవలను ప్రారవంభవంచవంది. హైదరాబద్  సౌత్  
ఈస్ట్  డివిజన్  పరిధిల్ని 27 తపాలా శాఖ కారా్యలయాల్లో ఈ సవలను అవందుబటుల్కి తెచ్చనటుట్ 
డివిజన్  స్నియర్  సూపరివంటెవండవంట్  ఆఫ్  పోస్ట్ఫీస్ డ్కట్ర్  విష్్ణ అవంబరీష్  తెలపారు. తపాలాశాఖ 
చెవందిన సవలను పొవంద్లనుక్నేవారి కోసవం నేరుగా కాలన్ల్లోనూ శబ్రాలు పటట్డ్నికి సదధివంగా 
ఉన్్నమని పేరకున్్నరు. వివరాలక్ 040-23463800 నవంబరుక్ ఫోను చేయాలని సూచవంచారు.
లభవంచే ఇతర సవలవి
తపాలా కారా్యలయాల్లో ఆధార్ తో పాటు జనన ధ్రువీకరణ పత్రవం, పాస్ పోరుట్, ఫొట గురి్తవంపు కారుడా, 
పాన్  కారుడా, స్జీహెచ్ ఎస్  కారుడా, కేవంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతా్ల ప్వంఛనలో చెలలోవంపు వవంటి సవలు, ఇవండియన్  
పోస్ట్ పేమెవంట్స్ (ఐపీపీ), విదు్యత్  బ్లులోలు, గా్యస్  బుకివంగ్ , ఎన్ ఎస్ ఏ నెలవారీ చెలలోవంపులు, జీవన్  
ప్రమాణ్ , ఎస్ ఎస్ ఏ(స్కన్య సమృదిధి యోజన) అవందిస్్తరు.
అవందిస్్తన్న తపాలా కారా్యలయాలవే
కాచగూడ హెడ్  పోస్ట్ఫీస్, హైదరాబద్  జూబీలో హెడ్  పోస్ట్ ఆఫీస్ , అవంబర్ పేట్ , బహదూర్ పురా, 
ఫలక్ నుమా, జీఎస్ ఐ బవండలోగూడ, కేశవగిరి, ఎల్ .బ్.నగర్ , మలక్ పేట కాలన్, పీఅవండ్ టీ కాలన్, ఆర్ .
క్.పురవం, రాజేవంద్రనగర్ , సైద్బద్ , సరూర్ నగర్ , శాలబవండ, శవంషాబద్ , ఉప్పల్ , సైద్బద్  కాలన్, 
వనసథిలపురవం, మీర్ పేట, హెచ్ పీఎస్  పోస్ట్ఫీస్, న్చారవం, హయత్ నగర్ , నూ్య నలలోక్వంట, మక్తల్  
తపాలా కారా్యలయాల్లో ఈ సవలను ప్రారవంభవంచారు.

ఐఐటీహెచ్ లో కాయాతంపస్  ప్లిస్ మతంటలికు భారీ స్తందన
 ఐఐటీ హైదరాబద్ ల్ నిర్హివంచన కా్యవంపస్  పేలోస్ మెవంటలోక్ ఈ సవంవతస్రవం భారీ స్పవందన 
లభవంచవంది. తొలదశ కా్యవంపస్  పేలోస్ మెవంటులో ఈ నెల 1న ప్రారవంభవం కాగా, బుధవారవం 
న్టికి 63 సవంసథిల నువంచ 222 మవంది విద్్యరుథిలక్ ప్రీ-పలో్ సమెవంట్  ఆఫరులో వచా్చయి. 
అవందుల్ 30 మవందికి జపాన్ , తైవాన్  దేశాల్లోని 8 కవంపన్లు అవకాశాలు కల్పవంచాయి. 
మైక్రోస్ఫ్ట్ , గోల్డా మన్ స్చ్ , జాగా్ర్ లా్యవండ్  రోవర్ , ఎవంటీఎక్స్ , బీఎన్ వై మలలోర్ , రేజర్ పే, 
అల్ఫోన్స్  ఇవంక్ , ఒపో్ప, టీఎ్ సఎవంపీ లావంటి అవంతరాజెతీయ కవంపన్లు అభ్యరుథిలను ఎవంప్క 
చేస్క్న్్నయి. 2020-2021 ఐఐటీహెచ్ కా్యవంప్ స పేలోస్ మెవంటలోక్ వివిధ దేశాల్లోని 116 
కవంపన్లు నమోదు చేస్కోగా, 500 మవందికి పైగా విద్్యరుథిలు ఉద్్యగ అవకాశాల కోసవం 
రిజిసట్ర్  చేస్క్న్్నరు. కొవిడ్  కారణవంగా విద్్యరుథిలవంతా వారి వారి ఇళలో వద్ద నువంచే 
ఆన్ లైన్  ఇవంటరూ్యూల్ పాల్గన్్నరని ఐఐటీహెచ్  ఫ్్యకలీట్ ఇన్ చారీజె (పేలోస్ మెవంట్స్ ) డ్కట్ర్  
ప్రదీప్  యెములా పేరకున్్నరు.
ఐఐటీ ఖరగ్ పూర్ ల్ 1000కి పైగా ఆఫరులో
ప్రస్్తత కరోన్ పరిసథితుల్లోనూ ఐఐటీ ఖరగ్ పూర్  విద్్యరుథిలు మవంచ పేలోస్ మెవంటలోను 
స్ధివంచగలగారు. తొలదశ ప్రావంగణ నియామకాల్లో ఈనెల 8వ తేదీ న్టికి 1000 
మవందికిపైగా విద్్యరుథిలక్ పేలోస్ మెవంటులో లభవంచాయి. ఇకకుడ కూడ్ కొవిడ్  కారణవంగా 
తొలస్రి వరు్చవల్  విధానవంల్ ఇవంటరూ్యూలు నిర్హివంచారు. 200క్ పైగా సవంసథిలు 
అభ్యరుథిల ఎవంప్కల్ పాల్గన్్నయి.

కారు బోలా్త పడి నలుగురు అకకుడికకకుడ మృతిచెవంద్రు. ఈ ఘటన న్రాయణపేట జిలాలో మక్తల్  
మవండలవం గుడిగవండలో గ్రామ శవారుల్ బుధవారవం జరిగివంది. ఇవందుక్ సవంబవంధివంచ పోలీస్ల 
వివరాల ప్రకారవం.. న్గర్ కరూ్నల్  జిలాలో గుడలోనర్ ప్రావంతాలనికి చెవందిన ఎలలోయ్య(55) మేస్త్రీ 
పని చేసవాడు. పదేవండలో కివందట హైదరాబద్ ల్ని బడన్ పేటల్ సథిర పడ్డారు. అయితే క్టువంబ 
సభు్యలతో కలస హైదరాబద్  నువంచ కరా్నటక రాష్ట్రవం రాయచూర్  జిలాలోల్ని నవోదయ 
ఆస్పత్రికి కారుల్ బయలుదేరారు. న్రాయణపేట జిలాలో మక్తల్  మవండలవంల్ని గుడిగవండలో 
గ్రామ శవారుల్ కారు అదుపుతప్్ప బోలా్త పడివంది. ఈ ఘటనల్ ఎలలోయ్య(55), ఆయన 
భార్య గోవివందమ్మ(50), క్మార్్త హారిక(22), మరో మహిళ శారద(55) అకకుడికకకుడ 
మృతిచెవంద్రు. డ్రైవర్  వినోద్  ప్రాణాపాయ సథితిల్ ఉన్్నడు. న్లుగేవండలో బలుడు శ్రావిక్  
బతికి బయటపడ్డాడు. స్ఐ, ఎస్ ఐలు ఘటన్ సథిలానికి చేరుక్ని గాయపడిన వారిని 
మహబూబ్ నగర్  జిలాలో ఆస్పత్రికి తరలవంచారు. 
ఎలలోయ్య- గోవివందమ్మ దవంపతులక్ ఇద్దరు 
క్మారులు, క్మార్్త సవంతానవం. వారిల్ ఒక 
క్మారుడు ప్రస్్తత ప్రమాదవంల్ తీవ్రవంగా 
గాయపడి ప్రాణాపాయ సథితిల్ ఉన్్నడు. జిలాలో 
ఆస్పత్రికి చేరుక్న్న డీఎస్్ప మధుసూదన్  ర్డిడా 
ఘటన వివరాలు అడిగి తెలుస్క్న్్నరు.

కార్ బోలా్.. నలుగర్ మృతి

ప్రభుత్ ప్రాథమక విద్్యరవంగవం బల్పేతవం కోసవం ఈనెల 14,15 తేదీల్లో పాఠశాల 
స్థియిల్ భోజన విరామ సమయవంల్ నిరసన ప్రదర్శనలు చేయనున్నటుట్ ఎస్జెటీయూ 
ప్రకటివంచవంది. ఈ మేరక్ ఆ సవంఘవం అధ్యక్షులు మధుసూదన్ రావు, ప్రధాన కార్యదరి్శ 
మహిపాల్ ర్డిడా బుధవారవం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈనెల 16న కలెకట్రేటలో 
ఎదుట నిరసనలు, వినతిపత్రాలు సమరి్పస్్తమని తెలపారు. జీవో నెవంబర్  11,12 
ప్రకారవం అరహుత గల ఎస్జెటీలక్ పవండిత అప్ గ్రెడషన్ క్ అవకాశవం కల్పవంచాలని 
కోరారు. 2018, మే 16న ముఖ్యమవంత్రి కేస్ఆర్  ఇచ్చన హామీలను అమలు చేయాలని 
సూచవంచారు. కామన్  సరీ్స్ నిబవంధనలతో సవంబవంధవం లేక్వండ్ ఎస్జెటీలక్ 
పద్న్నతులు కల్పవంచాలని తెలపారు. స్ధారణ, అవంతర్ జిలాలో బదిలీలు చేపటాట్లని 
పేరకున్్నరు.

చికుకాలోలి పటాన్ చెర్ ఎమమెలేయా. రిపోరట్ర్ కు మహిపాల్ ర్డి్డ బెదిరితంపులు..14,15న పాఠశాలలోలి నిరసనలు : ఎసీజెటీయూ
పటాన్ చెరు ఎమె్మలే్య మహిపాల్ ర్డిడా చక్కుల్లో పడ్డారు. ఆయనపై ఎస్స్, ఎస్ట్ అట్రాసటీ 
కేస్ నమోదవంది. తనపై మహిపాల్ ర్డిడా బెదిరివంపులక్ పాల్పడ్డాడని, అసభ్య పదజాలవంతో 
దూషివంచారని స్థినిక విలేకరి సవంతోష్ న్యక్ ఇచ్చన ఫిరా్యదు మేరక్ కేస్ నమోదు చేసనటుట్ 
పోలీస్లు తెలపారు.
గత కొని్న రోజుల క్రితవం పఠాను చెరువు ల్ జరిగిన అక్రమాలు కబజెలపై స్థినిక విలేకరి వరుస 
కథన్లు రాస్డు. దీనిపై ఆగ్రహవం చెవందిన పఠానుచెరువు ఎమె్మలే్య…విలేకరిని ఫోనోలో దూషిసూ్త 
బెదిరివంపులక్ పాల్పడ్డాడు. విలేకరి సవంతోష్ అవంతు చూస్్తనవంట్ ఎమె్మలే్య బెదిరివంపులక్ 
దిగారు.
విలేకరిని తిడుతున్న ఆడియో వైరల్ అయివంది. దీనిపై విలేకరి సవంతోష్ న్యక్ ఇచ్చన ఫిరా్యదు 
మేరక్ పోలీస్లు కేస్ నమోదు చేశారు. ఎమె్మలే్యపై ఎస్స్, ఎస్ట్ అట్రాసటీతో పాటు పలు సెక్షనలో 
కివంద కేస్లు నమోదు చేశారు పోలీస్లు.
ఇక ఎమె్మలే్య మహిపాల్  ర్డిడా ఆడియో రాజకీయవంగా వివాద్నికి ద్రి తీసవంది. జర్నలస్ట్ పై 

అసభ్యకరవంగా మాటాలోడిన మహిపాల్  ర్డిడా 
అర్స్ట్ క్ బీజేపీ డిమావండ్ చేసవంది. విలేకరి 
సవంతోష్ న్యక్ ను చవంపేస్్తనవంట్ 
హెచ్చరివంచన మహిపాల్ ర్డిడాని అర్స్ట్ 
చేయాలని డిమావండ్ చేసూ్త బీజేపీ న్యక్లు, 
స్థినిక విలేకరులు జాతీయ రహద్రిపై 
రాస్్తరోకో నిర్హివంచారు.
దీవంతో ఎమె్మలే్య మహిపాల్  ర్డిడా దిగివచా్చరు. 

తాను చేసన వా్యఖ్యలను వనకికు తీస్క్వంటున్్ననని ఎమె్మలే్య తెలపారు. జర్నలస్ట్లవంటే తనక్ 
గ్రవవం ఉవందని, కబజెలతో తనక్ సవంబవంధవం లేదని వా్యఖా్యనివంచారు.
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‘పాలబుగ్గల’ పారిథావ్  రిటైర్ 
స్మారు 18 ఏళలో క్రితవం ఇవంగలోవండ్ ల్ని న్టివంగ్ హామ్  ప్చ్ పై ఒక 17 ఏళలో క్ర్రాడితో 
విక్ట్  కీపర్ గా అరవంగేట్రవం చేయివంచనపు్పడు క్రిక్ట్  ప్రపవంచవంల్ చాలా మవంది 
ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఆ మా్యచ్  ర్వండో ఇని్నవంగ్స్ ల్ గవంటన్నర పాటు నిలబడి మా్యచ్ ను 
‘డ్రా’వైపు మళ్లోవంచన అతని పటుట్దలను చూస ప్రత్యరుథిలు కూడ్ అభనవందివంచక్వండ్ 
ఉవండలేకపోయారు. తరా్తి రోజుల్లో భారత క్రిక్ట్ ల్ తనకవంట్ గురి్తవంపు తెచ్్చక్న్న 
ఆ క్ర్రాడ పారిథివ్  పటేల్ . స్దీర్ఘ క్రీర్  తరా్త తాను అని్న ఫ్రా్మట్ ల నువంచ రిటైర్  
అవుతున్నటులో పారిథివ్  బుధవారవం ప్రకటివంచాడు.
తన క్రీర్ ల్ అవండగా నిలచన బీస్స్ఐ, గుజరాత్  క్రిక్ట్  సవంఘానికి అతను కృతజ్ఞతలు 
తెలపాడు. 2018 జనవరిల్ చవరిస్రిగా భారత జటుట్క్ (దక్షిణాఫ్రికాపై) ప్రాతినిధ్యవం 
వహివంచన పారిథివ్ ... ఈ ఏడ్ది ఆరవంభవంల్ సౌరాష్ట్రతో జరిగిన రవంజీ ట్రోఫీ సెమీస్  
మా్యచ్ ల్ ఆఖరిగా మైద్నవంల్కి దిగాడు. కీపర్ గా ప్రతిభ, చకకుటి బ్యటివంగ్  నైపుణ్యవం 
ఉన్్న... ధోని హవా కారణవంగా ఎక్కువ కాలవం జాతీయ జటుట్క్ పారిథివ్  దూరవం 
కావాలస్ వచ్చవంది. అపు్పడపు్పడు ధోని తపు్పకోవడవం వల్లో, స్హా గాయాల వల్లో కొని్న 
అవకాశాలు వచా్చయి. టీనేజర్ గా అవంతరాజెతీయ క్రిక్ట్ ల్కి అడుగు పటిట్న అతను 
35 ఏళలో వయస్ల్ ఆట ముగివంచాడు.  

అవంతరాజెతీయ క్రిక్ట్ ల్: పారిథివ్  అరవంగేట్రవం చేసన న్టి నువంచ భారత్  ఆడిన 20 
టెస్ట్ల్లో 19 మా్యచ్ లల్ అతనికి అవకాశవం దకికువంది. అయితే కీలక సమయాల్లో 
కీపర్ గా చేసన తప్్పద్లతో జటుట్ల్ స్థినవం కోల్్ప యాడు. 2002ల్ హెడివంగీలో, 
2003– 04ల్ అడిలైడ్ ల్ భారత్  స్ధివం చన విజయాల్లో భాగవంగా ఉన్న పారిథివ్ ... 
2004ల్ రావల్పవండిల్ పాకిస్్తన్ తో జరిగిన టెస్ట్ల్ ఓపనర్ గా వచ్చ 69 పరుగులు 
చేయడవం చెపు్పకోదగ్గ ప్రదర్శన. 2012 తరా్త పారిథివ్  వనేడాల్లో భారత్ క్ ప్రాతినిధ్యవం 
వహివం చలేదు. అతను 2 అవంతరాజెతీయ టి20 మా్యచ్ లు కూడ్ ఆడ్డు. 
 
ఐపీఎల్ /దేశవాళ్ క్రిక్ట్ ల్: ఐపీఎల్ ల్ పారిథివ్  ఆరు ఫ్వంచైజీల తరఫున ఆడగా 
మూడుస్రులో (2010ల్ చెనె్్న తరఫున, 2015, 2017ల్ మువంబై తరఫున) టైటిల్  
స్ధివంచన జటుట్ల్ సభు్యడిగా ఉన్్నడు. హైదరాబద్ ల్ జరిగిన 2017 ఫైనల్లో చవరి 
బవంతికి స్వందర్ ను రనౌట్  చేసన దృశ్యవం అభమానులు మరచపోలేనిది. 2020ల్ 
బెవంగళ్రు జటుట్ల్ ఉన్్న, ఒకకు మా్యచ్  కూడ్ ఆడ అవకాశవం రాలేదు. గుజరాత్  
తరఫున అతను చరస్మరణీయ ప్రదర్శన కనబరా్చడు. పారిథివ్  స్రథ్యవంల్నే గుజరాత్  
మూడు ఫ్రా్మట్ లల్ (రవంజీ ట్రోఫీ, విజయ్  హజారే వనేడా టరీ్న, ముస్్తక్  అలీ టి20 
ట్రోఫీ) విజేతగా నిలవడవం విశేషవం.

టీమతండియాకు మరో షాక్ 
సడీ్న : ఆస్స్ తో జరిగిన మూడో టీ20ల్ ఓటమ 
పాలైన టీమవండియాక్ మరో షాక్  తగిలవంది. 
సడీ్న వేదికగా జరిగిన ఆఖరి టీ20ల్ భారత 
జటుట్ నిరిధిషట్ సమయానికి ఒక ఓవర్ తక్కువగా 
వేసవందని మా్యచ్ రిఫరీ డవిడ్ బూన్ తెలపాడు. 
ఫీల్డా అవంపైరులో రాడ్ టకకుర్, గెరార్డా అబూద్ సలో 
ఓవర్ రేట్ విషయాని్న మా్యచ్ రిఫరీ దృషిట్కి 
తీస్కొచా్చరు. దీవంతో భారత జటుట్ ఆటగాళలో 
మా్యచ్ ఫీజుల్ 20 శాతవం కోత విధిసూ్త రిఫరీ 
జరిమాన్ విధివంచాడు. ఐస్స్ నిబవంధనల్ 

భాగవంగా ఆరిట్కల్ 2.22 ప్రకారవం నిరిథిషట్ సమయానికన్్న తక్కువగా ఓవరులో వేస్త ఒకోకు ఓవర్ చొపు్పన 
ఆటగాళలో మా్యచ్ ఫీజుల్ 20 శాతవం కోత విధిస్్తరు. ఆస్స్  ట్ర్ ల్ విరాట్  కోహిలో సనక్ జరిమాన్ 
విధివంచడవం ఇది ర్వండోస్రి. ఇవంతకమువందు వనేడా సరీస్ ల్ భాగవంగా తొల వనేడాల్ సలో ఓవర్  రేట్  
కారణవంగా ఫైన్  విధివంచన సవంగతి తెలసవందే. 
కాగా మూడో టీ20ల్ భారత్ 12 పరుగుల తేడ్తో ఓటమపాలైన విషయవం తెలసవందే.  మా్యచ్ ల్ 
మువందుగా బ్యటివంగ్ చేసన ఆస్స్ నిరీ్ణత 20 ఓవరలోల్ 5 విక్టలోక్ 186 పరుగులు చేసవంది.  ఆస్స్  
బ్యట్స్ మనలోల్ మాథ్్య వేడ్ , మా్యక్స్ వల్  రాణివంచారు.  అనవంతరవం 187 పరుగుల లక్షయూ చేధనతో 
బరిల్కి దిగిన భారత్ 20 ఓవరలోల్ 7 విక్టులో కోల్్పయి 174 పరుగులు చేయగలగివంది. కాగా ఇరు 
జటలో మధ్య న్లుగు టెస్ట్ సరీస్ ల్ భాగవంగా మొదటి డ నైట్  టెస్ట్ మా్యచ్  అడిలైడ్  వేదికగా డిసెవంబర్  
17 నువంచ జరగనువంది.

ఆస్రేలయాతో టెస్ట్  సరీస్ క్ పూరి్త స్థియిల్ సన్నదమవుతున్నటులో టీమవండియా క్పట్న్  విరాట్ 
 కోహిలో పేరకున్్నడు. మవంగళవారవం సడి్న వేదికగా జరిగిన మూడో టీ-20 మా్యచ్ ల్ భారత్  
ఓడిన్ 2-1తో తేడ్తో సరీస్ ను కైవసవం చేస్క్వంది. మా్యచ్  అనవంతరవం కోహీలో మాటాలోడుతూ.. 
లక్ష్యని్న చేధివంచే  క్రమవంల్ టాప్  ఆరడార్  రాణివంచనప్పటికి మడిల్  ఆరడార్  విఫలమైవందని తెలపాడు. 
చవరోలో హరిథిక్  భారీ షాటులో ఆడడ్నికి ప్రయతి్నవంచన్ ఫలతవం లేకపోయివందన్్నడు. టీ-20 
సరిస్  విజయవంతో మరివంత ఆత్మవిశా్యసవం పవంపొవందివంచాక్న్్నమని.. సరన ప్రణాళ్కలను 
రూపొవందివంచ టెస్ట్  సరిస్ క్ పూరి్త స్థియిల్ సమాయత్తవం అవుతామని తెలపాడు. కాగా 
గతవంల్ పర్యటివంచన జటుట్ కవంటే ప్రస్్తత జటుట్ అని్న విభాగాల్లో పటిషట్వంగా ఉ వందన్్నడు. 
ఆస్స్  పర్యటనల్ భాగవంగా భారత్  న్లుగు టెస్ట్  మా్యచ్ లు ఆడనువంది. మొదటి డ-నైట్  టెస్ట్  
మా్యచ్  డిసెవంబర్  17న అడిలైడ్  వేదికగా ప్రారవంభవం కానువంది. 

టెస్ట్  సిరిస్ కు సిదధితం : కోహ్లి

డీగో మారడోనాకు అర్దైన గౌరవతం
దివవంగత ఫుట్ బల్  దిగ్గజవం 
డీగో మారడోన్ జా్ఞపకారథివం 
కర్న్స్పై అతని బొమ్మను 
ముద్రివంచేవందుక్ అర్జెవంటీన్ల్ 
సన్్నహాలు జరుగుతున్్నయి. ‘లా 
పవంపా’ ప్రావిన్స్  సెనెటర్  న్రా్మ 
డ్్యరావంగో ఈ మేరక్ సమవారవం 
ప్రజాప్రతినిధుల సభ ‘కావంగ్రెస్ ’క్ ఈ 
ప్రాజెక్ట్  ప్రతిపాదనను పవంప్వంచారు. 
1000 పస నోటుపై ఒకవైపు 
మారడోన్ చత్రాని్న, మరోవైపు 
‘హా్యవండ్  ఆఫ్  గాడ్ ’ నమూన్ను 

పొవందుపరచనున్నటులో ఆమె వలలోడివంచారు. దీనిపై చటట్సభ సభు్యలదే తుది నిర్ణయమన్న 
ఆమె వచే్చ ఏడ్ది ప్రారవంభవంల్ తన ప్రతిపాదనను వినిప్స్్తనని చెపా్పరు. ‘మన దిగ్గజాని్న 
గ్రవివంచేవందుక్ మాత్రమే కాక్వండ్ ఆరిథిక లావాదేవీల పరవంగా ఆల్చవంచ ఈ నిర్ణయానికి 
వచా్చవం. ఇకకుడికి వచ్చన పరా్యటక్లు ‘మారడోన్’ను తమతో తీస్క్ళలోవందుక్ ఇషట్పడతారని 
భావిస్్తన్్న’ అని ఆమె పేరకున్్నరు.
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