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భారత్, సింగపూర్ అధికారుల వరుచువల్ సమావేశిం.. అమెరికాలో మరణ మృదింగిం
వాషింగ్టన్: ఒకవైపు, అమెరికాలో కొద్ది రోజులోలో రిండు కొవిడ్ -19 టీకాలకు అనుమతి లభించి 
అిందుబాటులోకి వస్తాయనే స్నుకూల వారతాల మధ్యలో మరణాల సింఖ్య ఆిందోళన కలిగిసతాింద్. అమెరికా 
కాలమానిం ప్రకారిం బుధవారిం ఒక్కరోజే అత్యధికింగా 3,054 మరణాలు సింభవిించాయి. అింతకు 
మిందు రోజు 2,769 మింద్ కరోనా వైరస్ కు బలయ్్యరని కొవిడ్ ట్రాకిింగ్ ప్రాజెకు్ట వెలలోడించిింద్. 18 
లక్షల మింద్కి నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించగా..2,10,000 మింద్కి వైరస్ సకిింద్. రికార్డు స్థాయిలో 
1,06,688 మింద్ ఆసుపత్రులోలో చికిత్స పిందుతునానార్. కాగా, ఇప్పటివరకు కోటీ 50 లక్షల మింద్కి 
పైగా వైరస్ బారిన పడగా, 2,86,249 మింద్ మృతు్య ఒడకి చేర్కునానారని జాన్్స  హాప్ కిన్్స యూనివరి్సటీ 
వెలలోడించిింద్.
ఇద్లా ఉిండగా..అమెరికాలో పైజర్, మోడెర్నా టీకాలు తుద్ ఆమోదిం కోసిం ఎదుర్చూసుతానానాయి. దీనికి 
సింబింధిించి ఆ దేశ ఆహార, ఔషధ నియింత్రణ సింసథా గుర్వారిం సమావేశిం కానుింద్. ‘ఉత్పతితా షెడ్్యల్ 
ఆధారింగా ఈ సింవత్సరిం చివరినాటికి 20 మిలియనలో అమెరికనలోకు, జనవరి చివరి నాటికి 50 మిలియనలో 
మింద్కి, మొదటి త్రైమాసికిం కలాలో 100 మిలియనలో మింద్కి టీకాలు వేయడానికి తగిననినా డోసులు 
కలిగి ఉిండేలా మిం సిదధామవుతునానాిం’ అని ఆరోగ్య, మానవ సేవల కార్యదరిశి అలెక్్స అజార్ మీడయ్కు 
వెలలోడించార్. అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతులు వచిచిన 24 గింటలోలో పింపిణీ కింద్రాలోలో అత్యధిక 
ప్రమాదిం పించి ఉననా వారికి టీకా అిందుబాటులో ఉించనునానామని ఆపరేషన్ వార్్ప  స్్పడ్ అధికారి ఒకర్ 
తెలిపార్.

 దౌత్య సింబింధాలపై చరచు..
న్్యఢిల్లో: భారత్, సిింగపూర్ దేశాలకు చింద్న స్నియర్ అధికార్లు గుర్వారిం 
వర్చివల్ మీటిింగ్ నిర్వహించార్. ఇర్ దేశాల మధ్య ద్్వపాక్షిక సింబింధాలను 
మరిింత బలోపేతిం చేయడింతో పాటు.. కరోనా అనింతరిం అభవృద్ధాపైనా చరచిలు 
జరిపార్. విదేశీ వ్యవహార్ల శాఖ సెక్రటరీ (ఈస్్ట) రివా గింగూల్, సిింగపూర్ విదేశీ 
వ్యవహార్ల సెకిండ్ పరిమినింట్ సెక్రటరీ స్్టన్లో లోహ్ ఈ సమావేశింలో పాల్గొనానార్. 
ఏసియన్-భారత్ సింబింధాల పైనా ఈ సింరద్ింగా చరచి జరిగిింద్. ఈ మరకు ఇవాళ 
కింద్ర విదేశీ వ్యవహార్ల శాఖ ప్రతినిధి అనుర్గ్ శ్రీవాసతావ టి్వటరోలో పేర్్కనానార్. కాగా 
ఇింతకు మిందు కింద్ర రక్షణ మింత్రి ర్జ్ నాథ్ సిింగ్ ఆసియ్ దేశాల రక్షణ మింత్రుల 
సమావేశిం (ఏడీఎింఎిం-పలోస్)లో పాల్గొని వ్్యహాతమిక భద్రతా విధానింపై చరచిలు 
జరిపార్. బయోటెర్రరిజిం, అింటువా్యధుల మపు్పను పరిష్కరిించేిందుకు ఆసియ్ 
దేశాల రక్షణ మింత్రులు నిరింతర కృష చేయ్లి్సన అవసరిం ఉిందని ర్జ్ నాథ్ ఈ 
సిందర్ింగా పేర్్కనానార్.

న్తన వ్యవస్య చట్్టలకు వ్యతిరేకింగా రైతు 
సింఘాలు చేపటి్టన ఆిందోళనకు స్మాజిక 
ఉద్యమకార్డు అనానా హజారే మదదితు ప్రకటిించార్. 
రైతుల డమాిండలోను కింద్రిం ఆమోద్ించని పక్షింలో 
తాను మరోస్రి ‘జనాిందోళన’ చేపడతానని 
ఆయన హెచచిరిించార్. ‘’గతింలో లోక్ పాల్ 
ఆిందోళన సిందర్ింగా నాటి కాింగ్రెస్ ప్రభుత్విం 
వణికిపోయిింద్. ఇపు్పడు రైతులు చేపటి్టన ఉద్యమిం 
కూడా అలాింటిదేనని భావిసుతానానాను. భారత్ బింద్ 
రోజున నేను నా స్వగ్రామిం ర్లెగావ్ సిద్ధాలో ఆిందోళన 
చేపట్్టను. రైతులకు మదదితుగా ఒకరోజు నిర్హార 
దీక్ష చేశాను..’’ అని హజారే పేర్్కనానార్. ‘’కింద్ర 
ప్రభుత్విం రైతుల డమాిండలోను అింగీకరిించకుింటే.. 
లోక్ పాల్ ఉద్యమిం మాద్రిగా నేను మరోస్రి జన 
ఆిందోళనకు కూర్చిింట్ను..’’ అని 83 ఏళలో అనానా 
హజారే పేర్్కనానార్. కింద్ర ప్రభుత్విం తీసుకొచిచిన 

మూడు వ్యవస్య చట్్టలపై గత కొద్ది రోజులుగా 
వేలాద్ మింద్ రైతులు ఆిందోళన చేపటి్టన విషయిం 
తెలిసిిందే. వ్యవస్యిం ప్రయివేటు రింగిం చేతులోలోకి 
వెళ్లోపోతుిందన్... తమ పింటలను తకు్కవ ధరలకు 
అమమికోవాలి్స వసుతాిందని రైతులు ఆిందోళన వ్యకతాిం 
చేసుతానానార్. కన్స మదదితు ధర, మిండీల వ్యవసథా 
కొనస్గాలి్సిందేనని రైతు నేతలు పటు్టపడుతునానార్.

కింద్ిం దిగిరాకింటే మళ్లీ జనిందోళన చేపడతా: అననా హజారే

బింగాల్  ఘటనపై విచారణక అమిత్  షా ఆదేశిం
ప శ్ చి మ 
బ ిం గా ల్  
పర ్యటనలో 
ఉననా భాజపా 
జా తీ య 
అ ధ ్య క్షు డు 
జేపీ నడాడు 
కానా్వయ్ పై 
ర్ ళ లో దా డ 

ఘటనపై కింద్ర హింమింత్రి అమిత్ షా 
స్పింద్ించార్. ఈ ఘటనపై విచారణకు 
ఆదేశ్ించార్. దాడ ఘటనకు సింబింధిించి రిండు 
నివేద్కలను కోర్ర్. పశ్చిమ బింగాల్ లోని 
శాింతిభద్రతల అింశింపై గవరనార్ ను ఓ నివేద్క 
కోరగా.. ఘటనకు సింబింధిించి వివర్లు 
ఇవా్వలని అధికార్ల నుించి మరో నివేద్క 

అడగార్.
మరోవైపు ఈ ఘటనపై భాజపా, తృణమూల్  
కాింగ్రెస్  మధ్య మాటల యుదధాిం మొదలింద్. 
తృణమూల్  కార్యకరతాలే ఈ దాడకి పాల్పడాడురని 
భాజపా ఆరోపిించిింద్. దాడ సమయింలో 
పోల్సులు ఎవరిన్ అడుడుకునే ప్రయతనాిం చేయలేదని 
ఆ పారీ్ట ర్ష్ట్ర అధ్యక్షుడు ద్ల్ప్  ఘోష్  ఆరోపిించార్. 
దీనిపై బింగాల్  మఖ్యమింత్రి, తృణమూల్  
అధినేత్రి మమత స్పింద్ించార్. దాడ ఘటనను 
భాజపా ఆడుతుననా ‘డ్రామా’గా అభవరి్ణించార్. 
తృణమూల్  ప్రభుతా్వనికి చడడు పేర్ తెచేచిిందుక ఈ 
కుట్ర పనానారని ఆరోపిించార్. నడాడు పర్యటనకు 
ర్ష్ట్ర ప్రభుతా్వనినా ఆ పారీ్ట ఎలాింటి భద్రతా 
కోరలేదనానార్. ప్రజలకు భాజపా నచచికపోతే 
తామిం చేస్తామింటూ మమత మనలులోడు, ఆ పారీ్ట 
ఎింపీ అభషేక్  వా్యఖ్్యనిించార్.
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మూడు పువ్వులు... ఆరు కాయలు

పిండగ తరావుత ప్రారింభిం
కమల్ హాసన్ –శింకర్  కాింబినేషన్ లో 
వచిచిన ‘భారతీయుడు’ (1996) ఓ 
సించలనిం. 24 ఏళలో తర్్వత ఈ చిత్రానికి 
స్క్్వల్  ఆరింభించార్ కమల్ –శింకర్ . 
గతేడాద్ మూడు షెడ్్యల్్స  కూడా 
మగిించార్. కాన్ షూటిింగ్  సమయింలో 
జరిగిన ప్రమాదిం, ఆ తర్్వత కరోనా 
లాక్ డౌన్  వలలో చిత్రీకరణకు బ్రేక్  పడింద్. 
అయితే బడెజెట్  సమస్యల వలలో సినిమా 
మళ్లో ట్రాక్  ఎక్కదనే వారతా మొదలింద్. 
కాన్ అద్ నిజిం కాదు. త్వరలో నాలుగో 
షెడ్్యల్  మొదలుపెట్టడానికి చిత్రబృిందిం 

పాలోన్  చేసతాింద్. జనవరిలో సింక్ింతి పిండగ తర్్వత లేదా ఫిబ్రవరిలో చిత్రీకరణ ఆరింభించడానికి 
పకడ్ిందీగా షెడ్్యల్  పాలోన్  చేశార్. చన్నాలో షెడ్్యల్  పూరితా చేశాక, దేశింలో పలు ల్కషన్్స లో షూటిింగ్  
చేయ్లనుకుింటునానార్. అలాగే విదేశాలోలోన్ షెడ్్యల్్స  ఉింట్యని సమాచారిం. ఈ కరోనా టైమ్ లో దేశ, 
విదేశాలోలో ఎకు్కవమింద్తో షూటిింగ్  అింటే సవాల్  అనే చపా్పలి. ఈ సవాల్ ని అధిగమిించేలా దరశికుడు 
శింకర్  అిండ్  టీమ్  వర్కవుట్  చేసతాింద్. సిదాధార్థా, కాజల్  అగర్్వల్, రకుల్  ప్రీత్ సిింగ్  తద్తర్లు నటిసుతానానార్.
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బాల్వుడ్  నటి పరిణీతీ చోప్రా హీరోయిన్ గా 
ప్రవేశ్ించి ఈ నల 9తో తొమిమిదేళలోయిింద్. 
‘లేడీ వర్సస్  రిక్్క బాల్ ’ చిత్రింతో సిల్వర్  
స్్కరీన్ కి ఎింట్రీ ఇచిచిన ఈ బ్్యటీ తకు్కవ 
కాలింలోనే మించి నటిగా గురితాింపు 
పిందార్. రిండో సినిమా ‘ఇష్్క  జాదే’లో 
‘మ పరేషాన్  పరేషాన్ ’ అని హీరో అర్జెన్  
కపూర్  తో ఆడ పాడ కుర్రకార్ని పరేషాన్  
చేశార్. పరిణీతి తొలి సినిమా ఎింట్రీనే యశ్  
ర్జ్  ఫిలిింస్   వింటి పెదది నిర్మిణ సింసథాతో 
జరిగిింద్.
ఒకస్రి మూడు చిత్రాలు చేసే విధింగా 
పరిణీతీతో ఒప్పిందిం కుదుర్చికుింద్ యశ్  
ర్జ్  సింసథా. ఆమె క్రీర్  కూడా మూడు 
పువు్వలు ఆర్ కాయలుగా ఉింద్. నిజానికి 

యశ్  ర్జ్  సింసథాలో పీఆర్  (పబిలోక్  రిలేషన్ ) గా చేర్ర్ పరిణీతి. ఎకు్కవ మకప్  
వేసుకోవాలి్స వసుతాిందని నటనను ఇష్టపడలేదు. అయితే కజిన్  ప్రియ్ింకా చోప్రాను 
ఆదరశిింగా తీసుకుని నటి అయ్్యర్. ఈ తొమిమిదేళలోలో ఆమె ‘ఇష్్క  జాదే, ‘శుద్ధా  దేశీ 
ర్మాన్్స ’, ‘మరీ పా్యరీ బిిందు’, ‘గోల్ మాల్  ఎగైన్ ’, ‘నమసేతా ఇింగాలోిండ్ ’, ‘కసరి’ తద్తర 
చిత్రాలోలో నటిించార్. ప్రసుతాతిం చేతిలో మూడు సినిమాలతో బిజీగా ఉనానార్.

సలార్ కి ఖరార్ ?
ప్రభాస్  సినిమా 
అింటే హాట్  ట్పిక్ . 
సినిమా ప్రకటిించగానే 
అిందులో నటిించబోయే 
నాయిక ఎవర్? టైటిల్  
ఏింటి? అనే చరచిలు 
మొ ద ల వు తా యి . 
ప్రశాింత్  న్ల్  
దరశికత్వింలో ప్రభాస్  
చేయబోయే సినిమాకి 
‘సలార్ ’ టైటిల్  ఖర్ర్ 
చేసినటులో ఇటీవల 
అధికారిక ప్రకటన 

వచిచిన విషయిం తెలిసిిందే. టైటిల్  తెలిసిపోయిింద్ కాబటి్ట ఇపు్పడు ఈ చిత్రింలో 
కథానాయికగా ఎవర్ నటిస్తారనే చరచి జర్గుతోింద్. వారతాలోలో ఉననా ప్రకారిం ఈ 
చిత్రింలో ఒకర్ కాదు.. మగుగొర్ కథానాయికలు ఉింట్రని తెలిసిింద్.
ఈ పాత్రలకు కియ్ర్ అదా్వన్, శ్రదాధా కపూర్, ద్శా పట్న్ పేరలోను పరిశీలిసుతానానారట. 
ఆల్రెడీ ‘స్హ’లో ప్రభాస్  సరసన శ్రదాధా కపూర్  కథానాయికగా నటిించార్. ‘భరత్  
అనే నేను’తో తెలుగు తెరకు పరిచయమైన కియ్ర్ ఆ తర్్వత ఇక్కడ వర్సగా 
సినిమాలు చేసుతానానార్. ఇక ‘లోఫర్ ’ తర్్వత ద్శా పట్న్ తెలుగు సినిమాలు 
చేయలేదు. శ్రదాధా, కియ్ర్, ద్శా. మరి ఈ మగుగొరినే ‘సలార్ ’కి ఖర్ర్ చేస్తార్? లేక 
వేరే కథానాయికలు నటిస్తార్? అనేద్ త్వరలో తెలిసిపోతుింద్. ఎిందుకింటే ఈ చిత్రిం 
షూటిింగ్ ని జనవరిలో ఆరింభించాలని అనుకుింటునానార్.
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నేచురల్ స్్టర్ నానితో తో క్రియేటివ్ జీనియస్ ర్హుల్ స్ింకృతా్యన్ (‘ట్క్్సవాలా’ 
ఫేమ్ ) డైరక్్ట చేసుతాననా ‘శా్యమ్ సిింగ ర్య్’ సినిమా చిత్రీకరణ లాింఛనింగా 
ప్రారింభమైింద్. నిహారిక ఎింటర్ టైన్ మెింట్ బా్యనర్ పై వెింకట్ ఎస్ . బోయనపలిలో 
ఈ చిత్రానినా నిరిమిసుతానానార్. ఈ సినిమాలో నాని తను ఇప్పటివరకూ చేయని అత్యింత 
ఆసకితాకర పాత్రలో కనిపిించబోతునానాడు.
నాని సరసన స్యిపలలోవి, కృతి శెటి్ట (‘ఉపె్పన’ ఫేమ్ ) నాయికలుగా నటిసుతాననా ఈ 
చిత్రింలో మడోనానా సెబాసి్టయన్ (‘ప్రేమమ్’ ఫేమ్ ), ర్హుల్ రవింద్రన్ , మరళ్ 
శరమి, అభనవ్  గోమటిం మఖ్య పాత్రలు పోషసుతానానార్. కాగా… నాని, స్యిపలలోవి, 
కృతి శెటి్టలపై మహూరతాపు సనినావేశానినా తీశార్. నాని తిండ్రి గింట్ ర్ింబాబు కాలోప్ 
నివ్వగా, డైరక్టర్ మరలోపాక గాింధీ క్మెర్ సి్వచాచిన్ చేశార్. డైరక్టర్ అనిల్ ర్విపూడ 
గౌరవ దరశికత్విం వహించార్. డైరక్టర్లో శ్వ నిర్్వణ, వెింక్ కుడుమల స్్కరీపు్టను 
దరశిక నిర్మితలకు అిందజేశార్.
నిహారిక ఎింటర్ టైన్ మెింట్ నిరిమిసతాననా ఈ తొలి చిత్రానికి సత్యదేవ్ జింగా కథను 
సమకూరచిగా, మెలోడీ స్ింగ్్స సె్పషలిస్్ట మిక్్క జె. మయర్ సింగీతిం సమకూర్సుతానానార్. 
సను జాన్ వరీఘీస్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా, నవన్ న్లి ఎడటర్ గా పని చేసుతానానార్. ఈ 
నలలోనే ‘శా్యమ్ సిింగ ర్య్’ రగు్యలర్ షూటిింగ్ మొదలవనుననాద్.

‘శ్్యమ్ సింగ రాయ్’ గా కనిపించనుననా నేచురల్ స్టార్..
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ద్బాబు
వై

నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబు్యనల్ సభ్్యల పర్యటన కాకినడ మడ అడవ్లపై జరుగుతుననా విధవుింసిం మత్స్యకారుల 
జీవనింపై పరా్యవరణ ముపుపు పై విచారణ చేస్తుననా బృిందిం -  జనసేనపార్టా తరుపున ప్రధాన కార్యదరిశి 

శ్రీ బొలిశెట్టా సత్యనరాయణ మరియు  కాకినడ మాజీ మేయర్ శ్రీమతి పోలసపలిలీ సరోజ

అింథ్ర ప్రదేశ్ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్విం నవరతానాల పేర్తో పేదలిందరిక్ ఇళ్ళు అనే 
పథకింలో భాగింగా విలువైన భూమలు గల  కాకినాడ పట్టణింలోని 50 
వార్డులకు చింద్న 24,388 మింద్ లబిధాదార్లను ఎింపికచేసి, వారికి 
నగరింలో పూరితా స్థాయిలో భూమి లభించక పోయే సరికి, కాకినాడ పోర్్ట 
అభవృద్ధా కోసిం కట్యిించిన భూమలు 1978/79 నుించి అభవృద్ధా 
చేయలేదు అనే ఉదేదిశింతో, సరే్వ నింబర్.376 పార్్ట, 375/1, 
1985/పార్్ట మరియు 2004/పార్్టలో ఉననా 100 ఎకర్ల పైన మడ 
అడవులు ఉననా భూమిని కలెక్టర్ గార్ ప్రజా ప్రయోజనాల నిమితతాిం 
తీసుకుని పేదలకు ఇళ్ళు పథకిం అమలు కిింద జత చేసి, మడ అడవులను 
నరికివేసి, అక్కడ నేలను పూరితాగా మటి్ట పోసి చదును చేయటిం, అిందునా 
కరోనా వైరస్ వా్యపితా నేపథ్యింలో లాక్ డౌన్ నిభింథనలు దేశమింతా 
అమలులో ఉననా సమయింలోనే చేయటింతో, స్థానికింగా ఉననా దుమమిల 
పేట, పరోలో పేట గ్రామాలకు చింద్న పలేలోకార్లు రోడుడు పైకి వచిచి 
అథికార్ల ప్రవరతానను లాక్ డౌన్ నిభింథనలను కూడా ఉలలోింఘన 
చేసి నిరసిించటిం జరిగిింద్.ఈ విషయ్నినా ప్రమఖ పర్్యవరణ 
పరిరక్షణవేతతా జనసేనపారీ్ట జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ బోలిశెటి్ట సత్యనార్యణ 
గారి దృష్టకి స్థానిక పలేలోకార్లు  తీసుకుర్వటింతో ఆయన సదర్ 

మడ అడవులు కోరింగి వన్యప్రాణి సింరక్షణ కింద్రిం పరిథిలో ఉననా భూమలుగా గురితాించి, దీని పైన ప్రథాన 
మింత్రి, కింద్ర అటవశాఖ మింత్రి, ర్ష్ట్ర   మఖ్యమింత్రి, ర్ష్ట్ర పర్్యవరణ సింసథాల దృష్టలో పెటి్టనప్పటికి, మడ 
అడవుల నరికివేత కోనస్గుతూ ఉిండటింతో, సి.అర్.జెడ్. నిబింధనలు, 2011 మరియు 2019; పర్్యవరణ 
పరిరక్షణ చట్టిం, 1986; అటవ పరిరక్షణ చట్టిం, 1980;  వన్య ప్రాణుల పరిరక్షణ చట్టిం, 1972 జాతీయ 
జీవ వైవిధ్య చట్టిం,2002 మరియు ర్జా్యింగ అథికరణాలు.48-A, 51-A(g) ఉలలోింఘనలు కిింద  జాతీయ 
హరిత ట్రిబు్యనల్, చన్నా లో  O.A.No.65/2020ని ద్.16-04-2020న దాఖలు చేయటిం జరిగిింద్. దీని 
పైన కింద్ర, ర్ష్ట్ర అటవ శాఖలను, ర్ష్ట్ర ప్రభుత్విం, జిలాలో కలెక్టర్ లను ప్రతివాదులగా చేరచిటిం జరిగిింద్.  
దీని పైన జాతీయ హరిత ట్రిబు్యనల్ లో 30-04-2020న వాదనలు జరిగినవి. జాతీయ హరిత ట్రిబు్యనల్ 
స్పింద్ించి ద్గువ తెలిపిన విథింగా ఉతతార్్వలు మథ్యింతరింగా జారీ చేయటిం జరిగిింద్.ఐదుగుర్ సభు్యలతో 
కూడన పరిశీలన బృిందానినా నియమిించటిం జరిగిింద్. దీనిని చన్నాకి చింద్న కింద్ర అటవ మరియు పర్్యవరణ 
శాఖకు చింద్న ప్రాింతీయ కార్్యలయిం స్నియర్ అథికారి నేతృత్విం వహస్తార్. దీనిలో ర్ష్ట్ర కోస్తా తీర 
ప్రాింతిం అథారిటీ స్నియర్ అథికారి, ర్ష్ట్ర అటవ శాఖ ఉననాతాథికారి, పశ్చిమ గోదావరి జిలాలో కలెక్టర్ 
మరియు కాకినాడ జిలాలో అటవ అథికారి సభు్యలుగా ఉింట్ర్.సదర్ పైన తెలిపిన కమిటీ ఆర్ నలల వరకు 
కింద్ర అటవ శాఖ అథ్వర్యింలో ఉననా కాకినాడ మడ అడవుల స్టిలట్ చిత్రాల అథారింగా సదర్ ప్రాింతానినా 
పరిశీలన చేయ్లి. దీనికి చన్నా ప్రాింతీయ కార్్యలయిం సహకారిం అింద్ించాలి.తదుపరి విచారణను ద్.18-
08-2020కి వాయిదా వేయటిం జరిగిింద్.దానిని  10-12-2020 న  కాకినాడ దుమమిలపేట నిందు 
జాతీయ హరిత ట్రిబు్యనల్ వార్ పూరితా స్థాయిలో పరిశీలన చేసి వాటి వివర్లను స్థానికింగా ప్రథమ మయర్ 
అయినటువింటి శ్రీమతి పోలసపలిలో సరోజ గారిని అడగి తెలుసుకునానార్.మడ అడవులు కాకినాడకు ప్రకృతి 
వైపరీత్యమ లు ర్కుిండా కాపాడుతూ ఉనానాయి అదేవిధింగా పర్్యవరణానినా పరిరక్షిస్తా ఉనానాయి,వటిలో 
పెరిగిన చేప స్ల్్ట క్రిక్్స దా్వర్ సమద్రింలో ప్రవేశ్ించిన తర్్వత స్ింప్రదాయ మత్స్య సింపద గా మారిన 
తర్్వత మత్స్యకార్లు నామాలు దా్వర్ సమద్రింలోకి వెళ్లో చేపల వేట చేసుకుని జీవనిం స్గిసుతా ఉింట్ర్.
తుఫానలోను సునామీలు తద్తర ప్రకృతి వైపరీతా్యలు సింభవిించినపు్పడు ఈ స్ల్్ట క్రిక్్స నిందు మత్స్యకార్లు 
అయిన వారి జీవనోపాధికి సింబింధిించి భద్ర పర్చుకునేిందుకు ఈ కాల్వలను ఉపయోగిించుకుింతునానార్, 
పైన తెలియజేసినటువింటి ఉపయోగాలు కాకుిండా మరనోనా ప్రకృతి సిదధామైనటువింటి ఈ వైపరీతా్యల నుిండ ఈ 
మడ అడుగులు స్ల్్ట క్రిక్్స కాకినాడ పరిసర ప్రాింతాలనినాింటిన్ పర్యవేక్షిసుతానానాయి ఉదాహరణ గతింలో 1996లో 
మరియు 1999 సింవత్సర్లలో సింబింధిించినటువింటి భయింకరమైన తుఫానుల నుిండ అలాగే 2005 
సమయింలో వచిచినటువింటి సునామి తాకిడ నుిండ కాకినాడను, కాలగర్ింలో కలిసిపోకుిండా కాపాడనటువింటి 
ఈ కాకినాడ నగర తీర్నికి అతి సమీపింలో అనగా పోస్్ట ఆఫీస్ వెనకాల గతింలో ఉననాటువింటి ఇ విందల ఎకర్ల 
ప్రకృతి సహజ సిదధాింగా ఏర్్పటు కాబడన టువింటి ఈ మడ అడవులను మరియు స్ల్్ట క్రీక్ పాిండులను ప్రభుత్విం 
ఇలలో పట్్టల పేరిట ఈ మడ నరికి మటి్టతో పూడచి వేసేిందుకు  సిదధామయ్్యర్ ఆద్శగా పనులు చేపట్్టర్ అదే గాని 
జరిగితే రేపు ర్బోయే రోజులోలో కాకినాడ నగర్నినా జాతీయ ప్రపించ శాస్త్రవేతతాలు చపి్పన విధింగా కాలగర్ింలో 
కలిసిపోయే ప్రమాదానికి ఇక్కడ అధికార్లు శ్రీకారిం చుడుతుననాటేలో అింతేకాకుిండా కాకినాడ ప్రాింత సమీపింలో 
ఉననా సుమార్ 18 మత్స్యకార గ్రామాలకు సింబింధిించినటువింటి సుమార్గా 90 వేల మింద్ కుటుింబాలు 
పూరితాస్థాయిలో జీవనోపాధి కోలో్పవడమ కాకుిండా పూరితాస్థాయిలో మత్స్య సింపద నాశనిం అయి్య మత్స్యకార్ల 
మనుగడ లేకుిండా పోయే పరిసిథాతి ఏర్పడుతుింద్ అలాగే జీవన విధానానికి పర్్యవరణానికి సింబింధిించి అతి 
ప్రమాదకరమైన పరిణామాలు ఏర్పడే పరిసిథాతి కాకినాడ ప్రజలకు వసుతాింద్ కావున తమర్ కాకినాడ నగర్నినా 
సమద్ర గర్ింలోకి కలిసిపోకుిండా జీవన వైవిధా్యనినా కాపాడే విధింగా మత్స్యకార్ల జీవనోపాధి నాశనిం 
కాకుిండా కాకినాడ ర్షా్రానినా మరియు దేశానినా కాపాడుతుననా ఇటువింటి ఈ చటలోను నరికి వేయకుిండా ప్రకృతి 
వైపరీతా్యలను సింభవిించకుిండా ఈ చటలోను రక్షిించవలసిింద్గా ఆమె కోర్ర్.శ్రీ బొలిశెటి్ట  సత్యనార్యణ గార్ 
అింద్ించిన ప్రోద్లింతో వాటి గురిించి ఇింకా కులోపతాింగా అవసరమైన విషయ్నినా  అింతా వారికి అిందజేస్ర్.
వార్ వాటిని తీసుకుని  స్నుకూలింగా పరిషా్కర ద్శగా మిందుకు తీసుకువెళ్తామని హామీ ఇచాచిర్.

కడప జిలాలీ రాజింపేట నియోజకవరగొింలోని ఉటుకూర్ 
పించాయతీ పరిధిలోని భువనగిరి పలిలో గ్రామింలో  
ఊటుకూర్ చర్వు నిిండన ప్రతిస్రి ఎనోనా 
ఏిండులోగా భువనగిరి పలిలో ప్రజలు ఎదుర్్కింటుననా 
సమస్య, గాలివారిపలిలో అలుగు, సుననాపుర్ళలో 
పలిలో అలుగు, భువనగిరిపలిలో అలుగు మూడు 
కలుసుకొని భువనగిరిపలిలో ప్రవేశ మారగొిం గుిండా 
చక్లమడుగులో కలుస్తాయి, భువనగిరిపలిలోకి వెళ్లో 
దారిలో వింక మీద బ్రిడజె లేని కారణింగా సుమార్ 
1300 పైబడ జనాభా కలిగి, ప్రతీరోజు ర్జింపేట 
కు వెళ్లో కూరగాయల వా్యపార్లు, కూలిపని 
చేసేవార్, నితా్యవసర వసుతావులకు వెళ్లోలింటే ఆ న్టి 
ప్రవాహానినా దాటి వెళ్ళులి అిందువలలో ప్రజలు చాలా 

ఇబ్ిందులు పడుతునానార్ ఎనినా ప్రభుతా్వలు మారినా హామీలు ఇచిచి ఓటులో వేయిించుకొింట్ర్ 
తప్ప సమస్య పరిస్్కరమ చేయర్, దయచేసి మా యొక్క గ్రామానినా సిందరిశిించి బ్రిడజె  సమస్యను 
బీజేపీ ర్ష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ సమ వర్రాజు గారి దృష్టకి వినతి పత్రిం  ధా్వర్ తీసుకువెళలోడిం జరిగిింద్ 
తక్షణమ స్పింద్ించిన  జనసేన, బీజేపీ సింయుకతాింగా ఈ సమస్య పై పోర్టిం చేస్తామ అని 
తెలియజేస్ర్ అని జనసేన నాయకులు చింగారి శ్వ ప్రస్ద్ తెలియజేస్ర్. ఈ కార్యక్రమింలో 
జనసేన సైనికులు కోలాటిం హరి, స్రి, కొిండా హరి, కోలాటిం నరసిింహ, మలిలో, శింకర్, బాను 
తేజ  తద్తర్లు పాల్గొనానార్.

రులు

పశ్చుమగోదావరి జిలాలీ జనసేన 
నయకరాలు కాటనాిం 

విశ్లి గారికి పుట్టానరోజు 
శుభాకాింక్షలు
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ఓరుగలులీలో షురూ కానుననా లోకల్ వార్..  
జీహెచ్ ఎింస్ ఎనినాకలు మగిశాయి… ఇక అిందరి దృష్ట గ్రేటర్  వరింగల్  పైనే పడింద్. త్వరలో వరింగల్ , 
ఖమమిిం నగరపాలక సింసథా ఎనినాకలు జర్గనునానాయి. జనవరి లేదా ఫిబ్రవరి మొదటి వారింలో గ్రేటర్ 
వరింగల్ మని్సపల్ ఎనినాకలు జర్గుతాయని అధికార్లు- ర్జక్య పారీ్టలు అించనా వేసుతానానార్. ప్రసుతాత 
పాలకవరగొిం పదవకాలిం 2021 మారిచి 11వ తేదీతో మగుసుతాింద్. తెలింగాణ ర్ష్ట్ర న్తన పురపాలక 
చట్టిం ప్రకారిం మూడు నలల మిందుగా లేదా మూణ్నాళలో తర్్వత నిర్వహించుకునే వలుింద్. కొతతా చట్టింలో 
పిందుపరిచిన విధింగా వరింగల్  మని్సపల్ కారో్పరేషన్ లోని 58 డవిజనలో నుించి 66 పెించే అవకాశిం 
ఉింద్. కొతతా డవిజనలో పునరి్వభజనపై త్వరలోనే అధికారిక ఉతతార్్వలు వెలువడనుననాటులో సమాచారిం. న్తన 
డవిజనలో ఏర్్పటు ప్రక్రియపై డసెింబర్ నలాఖర్ వరకు ఉతతార్్వలు ఇసేతా నిబింధనల ప్రకారిం డవిజనలో 
పునరి్వభజన ప్రక్రియ 21-25 రోజులోలో పూరితా చేసే వలుింటుింద్.. అన్నా అనుకుననాటులో జరిగితే ఫిబ్రవరి లో 
వరింగల్ మహా నగరింలో ఎనినాకల నగార్ మొగనుింద్. హైదర్బాద్ ఫలితాల నేపథ్యింలో అనినా ప్రధాన 
ర్జక్య పారీ్టలు ఓర్గలులో పై ఆశలు పెించుకుింటునానాయి.

కసీఆర్  నకననా పెద్ద నటుడు: విజయశ్ింతి
భారతీయ జనతా పారీ్టలో చేరిక అనింతరిం తొలిస్రి 
హైదర్బాద్  చేర్కుననా విజయశాింతికి ఘన 
స్్వగతిం లభించిింద్.  ఆమె గుర్వారిం మొదటిస్రి 
పారీ్ట కార్్యలయ్నికి వచాచిర్. ఈ సిందర్ింగా 
విజయశాింతి మాట్లోడుతూ 2023లో కస్ఆర్ ను గదది 
ద్ించడిం ఖ్యమని స్పష్టిం చేశార్. తెలింగాణలో 
టీఆర్ ఎస్ ను  ధీటుగా నిలబడేద్ బీజేపీనే అని ధీమా 
వ్యకతాిం చేశార్. అింతేకాకుిండా స్ఎిం కస్ఆర్  
తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెతాతార్.‘జీవితిం ఎనోనా మలుపులు 
తిర్గుతుింద్. నేను అప్పటోలో బీజేపీలో ఉిండే తెలింగాణ 

కోసిం పోర్డాను.  కొనినా కారణాల వలలో భారతీయ జనతా పారీ్టకి దూరిం కావాలి్స వచిచిింద్. నేను 1998 జనవరి 
26న బీజేపీలో చేర్ను. ఆ తర్్వత తెలింగాణ కోసిం నేను ఎనోనా సింవత్సర్లు కష్టపడాడును... పోర్డాను. అయితే 
కొనినా కారణాల వలలో నేను ఆ రోజు బీజేపీని వడాను. కొనినా పారీ్టలు తెలింగాణ ర్వడానికి వ్యతిరేకింగా ఉనానార్. ఆ 
కారణింగానే పారీ్ట బయటకు నుించి వచేచిశాను. 
తెలింగాణ ర్ష్ట్ర స్ధన కోసిం 2005 తర్్వత తలిలో తెలింగాణ పారీ్టని స్థాపిించి, అనేక సమస్యలపై పోర్ట్లు 
చేశాను. ఆ తర్్వత టీఆర్ ఎస్  పుటు్టకొచిచిింద్. టీఆర్ ఎస్ కు ఎదుర్ ఉిండకూడదని కస్ఆర్  భావిించార్. 
ఉద్యమాలు చేసినవారిని ఆయన ఇబ్ింద్ పెట్్టర్. ఒక దశలో అయితే కస్ఆర్  తలిలో తెలింగాణ పారీ్టని విల్నిం 
చేయ్లని ఒతితాడ తెచాచిర్. అిందుకోసిం చాలామింద్ని నాతో చరచిలకు పింపార్. పారీ్టని విల్నిం చేయ్లని ఇష్టిం 
లేకునానా.. పరిసిథాతులను బటి్ట పారీ్టని విల్నిం చేయ్లి్స వచిచిింద్. 
టీఆర్ ఎస్ లో చేరిన తర్్వత ఎింపీగా గెలిచాను. ఆ తర్్వత పారలోమెింట్ లో ర్ష్ట్ర స్ధన కోసిం కొట్లోడాిం. 2013లో 
ననునా టీఆర్ ఎస్  నుించి కస్ఆర్  ససె్పిండ్  చేశార్. అదింతా ప్రీ పాలోన్డు గానే చేశార్. తెలింగాణ బిలులో పాస్  అయిన 
రోజు కూడా పారలోమెింట్ లో లేర్. ర్ష్ట్రిం వచిచిన తర్్వత కస్ఆర్  తన కుటుింబింతో సనియ్ గాింధీ కాళలోమీద 
పడాడుర్.  ర్ష్ట్రిం వచిచిన తర్్వత తెలింగాణలో ఏ పారీ్ట ఎదుర్ ఉిండకూడదనే ఉదేదిశింతో ట్రగొట్  చేశార్. 
న కననా గొపపు నటుడు కసీఆర్ . తనకనానా బలమైన నేతలెవరూ ఉిండకూడదనేద్ ఆయన ఆలోచన. కస్ఆర్ లా 
మాట మారచిడిం నాకు ర్దు. తెలింగాణ ఇసేతా పారీ్టని కాింగ్రెస్ లో విల్నిం చేస్తానని మోసిం చేసిన వ్యకితా. తెలింగాణ 
ర్ష్ట్రిం కోసిం ఎింతోమింద్ చనిపోయ్ర్. వాళలో శవాల మీద కూర్చిని కస్ఆర్  పరిపాలిసుతానానార్.  కస్ఆర్  
ఎననాడ్ తెలింగాణ ప్రజలను ప్రేమిించలేదు. ఆయనకు డబు్లే మఖ్యిం. ఏిం చేసుకుింట్ర్ దొర డబు్ని. 
ఎలలోకాలిం అబదాధాలతో మోసిం చేయలేర్. తెలింగాణ ప్రజలోలోన్ మార్్ప వసతాింద్. కస్ఆర్ కు దుబా్క ఉప 
ఎనినాక, జీహెచ్ ఎింస్ ఎనినాకలోలో ప్రజలు బాగా బుద్ధా చపా్పర్. వచేచి ఎనినాకలోలో బీజేపీ తెలింగాణలో అధికారింలోకి 
వసుతాింద్. అర్చక ప్రభుతా్వనినా గదది ద్ింపి, తెలింగాణలో బీజేపీని అధికారింలోకి తీసుకుర్వాలి’ అని విజయశాింతి 
పిలుపునిచాచిర్.

ర్ష్ట్రింలో కరోనా తీవ్రత కొనస్గుతూనే ఉింద్. గడచిన 24 గింటల వ్యవధిలో కొతతాగా 
643 మింద్కి కరోనా పాజిటివ్ నిర్దిరణ అయి్యింద్. మింగళవారిం ర్త్రి 8గింటల నుించి 
బుధవారిం ర్త్రి 8గింటల వరకు 53,396 మింద్కి కరోనా నిర్థారణ పరీక్షలు నిర్వహించగా, 
643 పాజిటివ్  కసులు నమోదయ్్యయని ర్ష్ట్ర వైదా్యధికార్లు వెలలోడించార్. దీింతో 
ర్ష్ట్రవా్యపతాింగా ఇప్పటి వరకు నమోదైన మొతతాిం కసుల సింఖ్య 2,75,904కి చేరిింద్. ఈమరకు 
వైద్య ఆరోగ్యశాఖ గుర్వారిం ఉదయిం బులిటెన్  విడుదల చేసిింద్. కరోనా బారిన పడడ 
బుధవారిం మరో ఇదదిర్ ప్రాణాలను కోలో్పయ్ర్. దీింతో మొతతాిం మృతుల సింఖ్య 1,482కి 
చేర్కుింద్. కరోనా మహమామిరి జయిించి బుధవారిం 805 మింద్ కోలుకుని డశాచిర్జె 
అయ్్యర్. దీింతో ఇప్పటివరకు కోలుకుననా బాధితుల సింఖ్య 2,66,925కి చేరిింద్. ర్ష్ట్రింలో 
ప్రసుతాతిం 7,497 య్కి్టవ్  కసులు ఉిండగా, వారిలో 5,434 మింద్ హిం ఐసలేషన్ లో చికిత్స 
పిందుతునానారని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ తెలిపిింద్. 
ఇప్పటి వరకు తెలింగాణలో నిర్వహించిన కరోనా 
నిర్థారణ పరీక్షల సింఖ్య 59,73,031కి చేరిిందని 
ర్ష్ట్ర వైదా్యధికార్లు వెలలోడించార్.

తెలింగాణలో కొనస్గుతుననా కరోన వైరస్.. కొతతుగా 643 మిందికి పాజిట్వ్

ర్ష్ట్రింలో దాదాపు 3 నలల ఎదుర్ చూపుల తర్్వత వ్యవస్యేతర భూమలు, ఆసుతాల రిజిసే్రాషనలో 
ప్రక్రియ ప్రారింభిం కానుింద్. ధరణి వెబ్  సైట్ పై దాఖలన పిటిషన్ ను గుర్వారిం విచారిిం చిన 
హైకోర్్ట రిజిసే్రాషనులో ఆపాలి్సన అవసరిం లేదని వా్యఖ్్యనిిం చిింద్. ఈ నేపథ్యింలోనే ప్రజలు 
ఎదుర్్కింటుననా ఇబ్ిందులను దృష్టలో ఉించుకుని స్ఎిం కస్ఆర్  రిజి సే్రాషనలో ప్రారింభానికి నిర్ణయిం 
తీసు కునానార్. ఈ మరకు స్ఎస్  సమశ్  కుమార్ కు ఆదేశాలు జారీ చేశార్. ‘వ్యవ స్యేతర ఆసుతాల 
రిజిసే్రాషనలోను స్లోట్  బుకిింగ్  దా్వర్ నిర్వహించడానికి హైకోర్్ట అనుమతిించిన నేపథ్యింలో ఆసకితా 
కలిగిన వ్యకుతాలు స్ఫ్్ట వేర్  నిరేదిశ్ించిన మొతతాింలో ఫీజులు, సుింకాలు చలిలోించి శుక్రవారిం నుించి 
స్లోట్  బుక్  చేసుకోవచుచి. రిజిసే్రాషన్  శాఖ వెబ్ సైట్ లో స్లోట్  బుకిింగ్  సదుపా యిం కలి్పించాిం. బుక్  
చేసుకుననా స్లోట్  లోని తేదీ ప్రకారిం ఈనల 14 నుించి సబ్  రిజిస్్రార్  కార్్యల య్లోలో రిజిసే్రాషనులో 
ప్రారింభ మవుతాయి. స్లోట్  బుక్  చేసు కుననా వ్యకుతాలు మాత్రమ సిం బింధిత తేదీ, సమయ్నికి సబ్  
రిజిస్్రార్  కార్్యలయ్నికి వెళ్లోలి. స్లోట్  బుకిింగ్  లేకుింటే రిజిసే్రాషనులో చేయబోర్..’అని స్ఎస్  స్పష్టిం 
చేశార్.

సీఎింతో డబుల్  ఇిండలీ ప్రారింభిం మధురానుభూతి సది్దపేట సభలో మింత్రి హర్శ్ రావ్వ్యవస్యేతర ‘రిజిసే్రేషనులీ’ షురూ..
ర్ష్ట్ర మఖ్యమింత్రి కస్ఆర్  ఆశీర్్వదిం, 
ఆశీసు్సలతో సిద్దిపేటలో పేదల కోసిం ఇిండలో 
నిర్మిణిం చేపటి్ట.. ఆయన చేతుల మీదుగానే 
ప్రారింభించుకోవడిం సింతోషింగా ఉననాదని, 
మధుర్నుభూతిని మిగిలిచిిందని ఆరిథాకమింత్రి టీ 
హరీశ్ ర్వు అనానార్. ‘పేదలు ఆతమిగౌరవింతో 
ఇిండలోలోకి అడుగుపెట్టడింతో నా జనమి 
ధన్యమైింద్’ అని పేర్్కనానార్. గుర్వారిం 
సిద్దిపేట సభలో ఆయన మాట్లోడుతూ.. 
సిద్దిపేటకు ఈ రోజు గోలెడున్  డే, స్ఎిం కస్ఆర్  
చేతుల మీదుగా వెయి్యకోటలో విలువైన అభవృద్ధా 

పథకాలకు ప్రారింభోత్సవాలు, శింకుస్థాపనలు చేసుకోవడిం ఆనిందింగా ఉననాదని చపా్పర్. సిద్దిపేటను 
జిలాలోగా చేసిన రోజే స్ఎిం కస్ఆర్  వైద్య కళ్శాలను మింజూర్చేశారని గుర్తాచేశార్. మెడకల్  కళ్శాలను 
ప్రారింభించుకోవడింతోపాటు, దవాఖ్న నిర్మిణానికి కూడా స్ఎిం శింకుస్థాపన చేయడిం హర్షణీయమనానార్. 
స్ఎిం ఆశీసు్సలు, అధికార్ల కృషతోనే 2,460 డబుల్  బడ్ రూిం ఇిండులో ప్రారింభించుకునానామని తెలిపార్. సకల 
సౌకర్్యలతో కాళలోకు మటి్ట అింటకుిండా.. ఇింటిింటిక్ స్స్రోడులో, ఇిండలో సమదాయింలో మల్్టపర్సస్  ఫింక్షన్ హాల్ , 
ఇింటిగ్రేటెడ్  మార్కట్ , ఇింటిింటిక్ పైప్ దా్వర్ గా్యస్  కనక్షన్ . తాగున్టి సౌకర్యిం, విదు్యత్  కనక్షన్ తో గేటెడ్  
కమూ్యనిటీలోని ఇిండలో కింటే సిద్దిపేట పేదల డబుల్  ఇిండులో బాగునానాయింటూ అిందరూ మెచుచికుింటునానారని ఈ 
సిందర్ింగా గుర్తాచేశార్. అక్కడ ఉననా సౌకర్్యలన్నా ఇక్కడ ఉనానాయని.. 24 గింటల న్టి సరఫర్ అదనమని 
ఎింపీ కొతతా ప్రభాకర్ రడడు తద్తర్లు అింటునానారని హరీశ్  గుర్తాచేశార్. ఈ మాటలు విింటుింటే ఎింతో 
సింతోషింగా ఉననాదని, గొప్ప అనుభూతి పిందుతునానానని పేర్్కనానార్. సింతిలులో నిరిమిించుకుననాింత శ్రదధా్దతో 
వటిని నిరిమిించామని, రిండుననారేిండలో కృషతో పూరతాయ్్యయని వివరిించార్. స్ఎిం ఇిండలోను ప్రారింభించాక.. 
లబిధాదార్ల కుటుింబసభు్యలు లోపలకు వెళ్తాింటే వారిలో చూసిన ఆనిందిం తమ శ్రమనింతా మరిచిపోయేలా 
చేసిిందని భావోదే్వగానికి గురయ్్యర్. స్ఎిం కస్ఆర్ కు పాదాభవిందనిం చేసుతానానాను.. డబుల్  బడ్ రూిం 
ఇిండలోతోపాటు నియోజకవరగొ అభవృద్ధాకి మరినినా నిధులు కట్యిించాలని కోర్తునానాను అనానార్. హరీశ్  
అడగినవన్నా స్ఎిం కస్ఆర్  అక్కడకక్కడే మింజార్చేశార్.
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మోదీ ‘ఫిట్  ఇిండియా’క WHO ప్రశింసలు
దేశ ప్రజలకు ప్రధానమింత్రి నరేింద్రమోదీ పిలుపునిచిచిన ‘ఫిట్ నస్  కా డోస్  ఆదా గింట్ 
రోజ్ ‘ కార్యక్రమింపై ప్రపించ ఆరోగ్య సింసథా (డబ్లో్యహెచ్ వో) ప్రశింసలు కురిపిించిింద్. 
ప్రజలోలో ఆరోగ్య స్పృహ కలి్పసుతాననాిందుకు అభనిందనలు తెలియజేసిింద్. ‘’ఫిట్ నస్  కా డోస్  
ఆదా గింట్ రోజ్’ పేర్తో నిత్యిం కసరతుతాలు చేయ్లని ప్రచారిం చేపటి్టనిందుకు భారత్ ను 
ప్రపించ ఆరోగ్య సింసథా అభనింద్సతాింద్’’ అని డబ్లో్యహెచ్ వో టీ్వట్  చేసిింద్.
ఫిట్  ఇిండయ్ మూవ్ మెింట్ ను డసెింబర్  1న కింద్ర క్రీడలశాఖ మింత్రి కిరణ్  రిజిజు 
ఆరింభించార్. ఈ కార్యక్రమానికి దేశవా్యపతాింగా వివిధ రింగాలోలోని ప్రమఖులు మదదితు 
పలికార్. బాల్వుడ్  నటులు, క్రీడాకార్లు, రచయితలు, వైదు్యలు, ఫిట్ నస్  ప్రోతా్సహకులు 
ప్రతి రోజూ కన్సిం 30 నిమిషాలు ఉతా్సహింగా కసరతుతాలు చేయ్లని ప్రజలను కోర్ర్. 
‘నా జీవితింలో ఫిట్ నస్ ద్ అతిపెదది పాత్ర. ప్రతి ఒక్కరూ సింఘటితమై ఈ కార్యక్రమానినా 
మిందుకు తీసుక్ళ్లోిందుకు ఇదో మించి అవకాశిం’ అని ఒలిింపిక్  రజత పతక విజేత పీవ 
సిింధు టీ్వట్  చేసిింద్.
షూటర్  అపూరీ్వ చిందేలా సైతిం సిింధుతో ఏక్భవిించిింద్. ‘మీ భవిష్యతుతా మీకు ధన్యవాదాలు 
తెలిపేలా ఈ రోజే ఏదో ఒకటి చేయిండ!! రోజూ 30 నిమిషాలు కసరతుతాలు చేసేతా మీ శరీరిం, 
ఆలోచనలు, ఆతమిలో స్నుకూల మార్్పలు వస్తాయి’ అని టీ్వటిింద్. రజలోర్  సుశీల్ కుమార్ , 
షూటర్  గగన్  నారింగ్ , క్రిక్టర్  సురేశ్  రైనా, పార్లిింపిక్్స  పతక విజేత దీపా మాలిక్ , 
సి్పింటర్  హమ దాస్ , టేబుల్  టెనినాక్  క్రీడాకారిణి మనిక బాత్రా ఈ ఉద్యమానికి మదదితు 
పలికార్.

నింబర్  వన్  కోహ్లీ.. రిండో స్థానింలో రోహ్త్ 
2020 ఏడాద్ మగిింపు సిందర్ింగా గుర్వారిం 
ఐస్స్ వనేడు ర్్యింకిింగ్్స ను ప్రకటిించిింద్. ఆస్స్  
టూర్ లో రిండు హాఫ్  సెించరీలతో సిథారమైన 
ప్రదరశిన కనబరిచిన టీమిిండయ్ క్పె్టన్  విర్ట్  
కోహలో 870 పాయిింటలోతో అగ్రస్థానింలో నిలిచాడు. 
గాయిం కారణింగా ఆస్స్  టూర్ కు దూరింగా ఉ ననా 
హట్ మా్యన్  రోహత్  శరమి 842 పాయిింటలోతో రిండో 
స్థానింలో ఉనానాడు. మొదటి రిండు స్థానాల మధ్య 28 
పాయిింటలో వ్యతా్యసిం ఉిండడిం విశేషిం. 

బాబర్   అజమ్ (837), ర్స్  టేలర్ (818), ఆరోన్  ఫిించ్ (791) పాయిింటలోతో వర్సగా మూడు, 
నాలు గు, ఐదో స్థానాలోలో నిలిచార్. ఇక టీమిిండయ్తో జరిగిన వనేడు సిరీస్ లో వర్సగా రిండు 
సెించరీలు స్ధిించి జోర్ కనబరిచిన ఆస్స్  ఆటగాడు స్్టవ్  సిమిత్  చాలారోజుల తర్్వత ట్ప్  20లోకి 
అడుగుపెట్టగా ఆల్ రిండర్  గెలోన్  మా్యక్్స వెల్  కూడా ట్ప్  20లో చోటు సింపాద్ించాడు. ఇక ఆస్స్  
టూర్ లో బా్యటిింగ్ లో ఇరగదీసిన టీమిిండయ్ ఆల్ రిండర్  హారిదిక్  పాిండా్య 555 పాయిింటలోతో 49వ 
స్థానింలో నిలిచి బా్యటిింగ్ లో క్రీర్  బస్్ట  చేర్కునానాడు. ఇక బౌలిింగ్  విభాగానికి వసేతా న్్యజిలాిండ్  
ఫాస్్ట  బౌలర్  ట్ింట్  బౌల్్ట  722 పాయిింటలోతో తొలి స్థానింలో నిలవగా.. బింగాలోదేశ్  బౌలర్  మజీబుర్  
రహమాన్  701 పాయిింటలోతో రిండో స్థానిం.. టీమిిండయ్ స్్పడస్టర్  జస్ ప్రీత్  బుమ్రా 700 పాయిింటలోతో 
మూడో స్థానింలో ఉనానాడు. బౌలిింగ్  విభాగింలో ట్ప్  10లో బుమ్రా మినహా టీమిిండయ్ నుించి 
ఒక్క బౌలర్  కూడా లేడు. ఇక ఆస్స్ కు చింద్న హాజిల్ వుడ్ , పాట్  కమిన్్స లు ఆర్, ఎనిమిద్ స్థానాలోలో 
నిలిచార్.

సిడీనా: అడలడ్  వేద్కగా ఆసే్రాలియ్తో జరిగే అసలన గులాబీ బింతి సమర్నికి మిందు 
టీమ్ ఇిండయ్ ప్రాక్్టస్ కు సిదధామైింద్. ఆస్స్ -ఏతో శుక్రవారిం ఇక్కడ ప్రారింభిం కానుననా 
మూడు రోజుల డే అిండ్  నైట్  వామప్  మా్యచ్ లో సతాతాచాటి, పూరితాగా రడీ అవా్వలని భారత్  
పటు్టదలగా ఉింద్. బోరడుర్ -గవాస్కర్  సిరీస్ లో భాగింగా ఈనల 17వ తేదీ నుించి భారత్ , 
ఆసే్రాలియ్ మధ్య అడలడ్ లో తొలి డే అిండ్  నైట్  మా్యచ్  జర్గనుింద్. నాలుగు టెసు్టల 
సిరీస్ ను ఎింతో ప్రతిషా్టతమికింగా తీసుకుననా టీమ్ ఇిండయ్ మొదటి గులాబీ బింతి పోర్తోనే 
శుభారింభిం చేయ్లని కసి మీద ఉింద్. ఈ ప్రణాళ్కలో భాగింగా ర్త్రి వేళలో పిింక్  
బింతిని సమరథాింగా ఎదురో్కవడానినా వామప్  మా్యచ్ లో అలవాటు చేసుకోవాలని బా్యట్్స మెన్  
భావిసుతానానార్. ఈ మా్యచ్ లో భారత్  క్పె్టన్  విర్ట్  కోహీలో బరిలోకి ద్గే అవకాశాలు అింతగా 
కనిపిించడిం లేదు. ప్రాక్్టస్  మా్యచ్  ఆడబోననేలా కోహీలో ఇటీవల సింకతాలు ఇచాచిడు.

నేట్ నుించి భారత్ , ఆసే్రేలియా-ఏ మధ్య వామప్  మా్యచ్ 

ఇటలీ దిగ్గజ ఫుట్ బాలర్  కనునామూత
ఫుట్ బాల్  ప్రపించానికి మరో 
షాక్  తగిలిింద్. డీగో మారడోనా 
విషాదిం మరవక మిందే మరో 
ద్గగొజ ఆటగాడు కన్నామూశాడు. 
అతనే ఇటల్ ద్గగొజ ఫుట్  బాలర్  
పాలో రోసి(64). ఆయన 
మరణవారతాను భార్య ఫెడెరికా 
కాపెలేలోటి ఇన్ స్్టగ్రామ్ లో 
దృవకరిించార్. ‘రోసి.. 
మిస్  యూ ఫర్  ఎవర్ ‘అని 

ఉదే్వగభరితమైన పోసు్ట చేసిింద్.1982లో జరిగిన ప్రపించకప్ లో ఇటల్ జగజేజెతగా 
నిలవడింలో పాలో రోసి క్లకపాత్ర పోషించాడు.
ఆ ప్రపించకప్ లో పాలో రోసి 6 గోల్్స తో ట్ప్  స్కరర్ గా గోలెడున్  బ్ట్ , పేలోయర్  ఆఫ్  
ద్ టోరీనాగా గోలడున్  బాల్  అవార్డు దకి్కించుకునానాడు. ఒక ప్రపించకప్ లో టైటిలతో 
పాటు గోలెడున్  బ్ట్, గోలడున్  బాల్ గెలుచుకుననా మగుగొరిలో ఒకరిగా నిలవడిం విశేషిం.

న కెర్ర్ లో ఆ మూడు ఇనినాింగ్్స లను ఇపపుట్కీ ఆస్వుదిసతు
అింతర్జెతీయ క్రీర్ లో వింద సెించరీలు.. అనినా ఫార్మిటులో కలిపి 
34వేలకు పైగా  పర్గులు.. బా్యటిింగ్  విభాగింలో లెక్కలేననినా 
రికార్డులు.. ఈ దశాబదిింలో అతను స్ధిించిన మైలుర్ళలోను 
చేర్కోవడిం ఇప్పటితరిం ఆటగాళలోకు కష్టమ.. ఈ పాటిక మీకు 
అరథామయి ఉిండాలి.. ఆ వ్యకితా మాస్టర్  బాలోస్టర్  సచిన్  టెిండ్ల్కర్  అని. 
ఒ క ఆటగాడు లెక్కకు మికి్కలి రికార్డులు స్ధిించి వాటిలో మూడు 
బస్్ట  ఇనినాిం గ్్స లను ఎింపిక చేసుకోవాలింటే కొించిం కష్టమ. కాన్ 
సచిన్  మాత్రిం  ఏ మాత్రిం  సింకోచిం లేకుిండా తన మూడు బస్్ట  
ఇనినాింగ్్స లను ఎప్పటికి మరిచిపోనని.. వాటి హైలెట్్స ను  ఇపు్పడు 
కూడా వక్షిస్తానని తెలిపాడు. యూటూ్యబ్  చానల్ కు ఇచిచిన ఇింటరూ్యవూలో సచిన్  ఈ విషయ్లను 
పించుకునానాడు. ‘జీవితింలో లెక్కలేననినా రికార్డులు ఎనోనా స్ధిించా.. నేను ఆడన ఇనినాింగ్్స లోలో  
ఒకదానిని మిించి మర్కటి ద్ బస్్ట  అనిపిసుతాింద్. అిందులోన్ ద్ బస్్ట  ఏించుకోమింటే మాత్రిం ఆ 
మూడు ఇనినాింగ్్స ల గురిించి ప్రస్తావిస్తా. మొదటి రిండు ఒక సిరీస్ లో వచిచినవి. 1998లో షార్జె వేద్కగా 
ఆసే్రాలియ్తో జరిగిన సెమీ ఫైనల్ , ఫైనల్  మా్యచ్ లు. సెమీ ఫైనలోలో సెించరీతో మెరిసి జటు్టను ఫైనల్  
చేర్చిను. అదే ఊపుతో ఫైనలోలో మరో సెించరీ బాదేసి కోకకోలా కప్ ను టీమిిండయ్కు అింద్ించడిం 
మర్పుర్ని జాఞాపకిం.  తర్్వత మరో ఇనినాింగ్్స  గురిించి చపా్పలింటే 2003 ప్రపించకప్ . పాకిస్తాన్ తో 
జరిగిన మా్యచ్ లో 98 పర్గులు ఇనినాింగ్్స ను ఎప్పటికి మరిచిపోను. చిరకాల ప్రత్యరిథాపై శ్వర్త్రి 
రోజున ఆడన ఆ ఇనినాింగ్్స  ఇప్పటికి నా కళలో మిందు కనిపిసుతాింద్. అిందుక ఎపు్పడు వలునానా.. ఈ 
మూడు ఇనినాింగ్్స లకు సింబింధిించిన వడయోలు పెటు్టకొని ఎింజాయ్  చేసుతాింట్.’ అని చపు్పకొచాచిడు.

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/

