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నాసా మూన్  మిషన్ లో భారత సంతతి వ్యక్తి
భారతసంతతికిచందినకల్నల్రాజాచారిఅరుదైనఘనతసాధంచారు.చంద్రుడిమీదకువ్యోమగాములనుపంపాలనుకుంటున్న
నాసామూన్మిషన్ ‘ఆర్టెమిస్ప్రాజెక్టె’కుఅతనుఎంపికయ్యోరు.అమెరికావైమానికదళంలోరాజాజాన్వురుపుత్తూర్చారి
కల్నల్గాపనిచేస్తూనా్నరు.ఇకఈమిషన్కోసంనాసామొతతూం18మందినిఎంపికచేయగా..వీరిలో9మందిమహిళలేఉండటం
గమనార్ం. బుధవారం నాసామూన్ మిషన్కు ఎంపికైన పద్దేనిమిది మంది పేరులు వెలలుడించంది. 2024లో చంద్రుడి మీదకి
మనుషులనుపంపాలనినాసాప్రయతి్నస్తూన్నసంగతితెలిసంద్.ఇకరాజాచారికిర్ండువేలగంటలపాటువిమానంనడిపిన
అనుభవంఉందనినాసాఏరోనాటిక్స్తనటివిటటెర్లోవెలలుడించంది.మసాచుసెట్స్ఇన్స్టిట్యోట్ఆఫ్టెకా్నలజీ(ఎంఐటీ)ఎయిర్
ఫోర్స్అకాడమీలోరాజాచారిశిక్షణపందారు.యూఎస్నావల్టెస్టెపైలట్స్కూల్లోశిక్షణపందినఏకైకభారతసంతతివయోకితూ
కూడాఈయనేకావడంవిశేషం.ఆస్్రోనాట్కాయోండిడేట్కాలుస్లకోసంనాసాఅతని్న2017లోఎంపికచేసంది.తొలుతఅవసరమైన
ఆస్్రోనాట్కాయోండిడేట్శిక్షణకాలాని్నఅతనుపూరితూ చేశాడని, ఇపుపుడురాజాచారిమూన్మిషన్కుఅర్తసాధంచనటులునాసా
వెలలుడించంది.‘ఆర్టెమిస్ప్రాజెక్టె’కుఎంపికైనవ్యోమగాములపేరలునుఉపాధయోక్షుడుమైక్పెన్స్ఫోలురిడాలోనికెన్నడీస్పుస్సెంటర్లో
ప్రకటించారు.ఈసందర్ంగాకెన్నడీ‘నాతోటిఅమెరికన్లారా,మనలి్నచంద్రుడిమీదకు..అంతకుమించతీస్కువెళ్ళేభవిషయోత్
హీరోలనునేనుమీకుపరిచయంచేస్తూనా్నను’అనా్నరు. ‘ఆర్టెమిస్’ బృందంలోనివ్యోమగాములువిభిన్న నేపథ్యోలు, నైపుణయోం,
అనుభవంనుంచవచాచారు.ఈబృందంలోనిచాలామందివ్యోమగాములు30-40ఏళలులోపుఉన్నవారేకావడంవిశేషం.వీరిలో
అతిపెదదేవయోకితూవయస్55ఏళ్లుఉండగా..పిన్నవయస్వయోకితూకి32ఏళ్లుఉనా్నయి.

యూరప్ ను మళ్లీ కబళిస్తిన్న కరోనా మహమ్మారి

రైతుల ఆదాయంపై కంద్రాన్్న న్లదీసిన రాహుల్
రైతుల ఆదాయంపై కంద్రాని్న కాంగ్రెస్ మాజీ
అధయోక్షుడు రాహుల్ గాంధీ నిలదీశారు.
ద్శంలోని రైతుల సగటు ఆదాయం బీహార్
రైతులు సంపాదన సాథాయికి ఎన్డీయే ప్రభుతవిం
దిగజారాచాలనుకుంటందంట్ ఓ టీవిట్లో
విమర్శలు గుపిపుంచారు. 2013లో ప్రభుతవి
గణంకాలను రాహుల్ ఉటంకిస్తూ,
ద్శంలోని రైతులు తమ ఆదాయం పంజాబ్
రైతుల ఆదాయంతో సమానంగా ఉండాలని

కోరుకుంటునా్నరనిఅనా్నరు.అయితే,మోదీప్రభుతవింమాత్ంద్శంలోనిరైతులందరిఆదాయ్ని్న
బీహార్ రైతుల ఆదాయం కంటే తకుకూవగా ఉండేలా చేయ్లని కోరుకుంటందని తపపుపుట్టెరు.
గణంకాలప్రకారంపంజాబ్రైతులఆదాయంలోమొదటిసాథానంలోఉండగా,బీహార్అటటెడుగున
ఉంది.
నూతనవయోవసాయచట్టెలనురద్దేచేయ్లంట్నవంబర్26నుంచరైతులుసాగిస్తూన్నఆందోళనకు
కాంగ్రెస్పార్టెమదదేతుగానిలిచంది.బీజేపీప్రభుతవింవిమర్శలుగుపిపుస్తూనేఉంది.బీజేపీసారథయోంలోని
కంద్ం అబదాధాలు, లూటీల
ప్రభుతవిమని రాహుల్ ర్ండ్రోజుల
క్రితంకూడాఘాటువిమర్శలుచేశారు.

లండన్:కరోనామహమామారియూరప్నుమరోమారువణికిస్తూంది.వైరస్బారినపడిమరణిస్తూన్నవారిసంఖయో
రోజురోజుకురికారుడీసాథాయిలోపెరుగుతోంది.దీంతోయూరప్ద్శాలుపర్క్షలు,ర్స్కూయూఆస్పత్రులను
విసతూరించడంలోమరోమారుబిజీగామారాయి.తవిరలోనేబ్రిటన్లోవాయోకిస్న్అంద్బాటులోకివస్తూందన్న
ఆశాజనకవారతూలుజోరంద్కున్నపపుటికీ,కరోనామరణలుతగి్గంచేంద్కుతీవ్రమైనచరయోలుతీస్కోవాలిస్న
అవసరంఉందనిఆరోగయోనిపుణులుహెచచారిస్తూనా్నరు.రష్యో,జరమాన్లలోశుక్రవారంరికారుడీసాథాయిలోకరోనా
మరణలునమోదయ్యోయి.అకోటెబరుఅయితేరష్యోకునిజంగాఓపీడకలే.స్విడన్రాజధానిసాటెక్హోమ్లో
అయితేఇంటెనిస్వ్కర్యూనిటులు99శాతంరోగులతోనిండిపోయ్యి.లాక్డౌన్నుసడలించబోవడం
లేదనిఫ్రాన్స్సపుషటెంచేసంది.జరమాన్లో24గంటలవయోవధలో598మరణలుసంభవించాయి.అలాగే,
శుక్రవారంకొతతూగా 29,875మంది కరోనాబారినపడాడీరు. అంతకుముంద్రోజునమోదైన కస్లతో

పోలిస్తూఆరువేలుఅధకంగాకస్లునమోద్కావడంగమనార్ం.వైరస్వాయోపితూనికటటెడిచేస్ంద్కు,లాక్డౌన్నిబంధనలనుమరింత
కఠినతరంచేస్ంద్కుజరమాన్సమాయతతూమవుతోంది.సెలవులనేపథయోంలోప్రజలందరూచాలాఅప్రమతతూంగాఉండాలనిజరమాన్
చాన్స్లర్ఏంజెలామెర్కూల్ప్రజలనుకోరారు.వైరస్నుఅడుడీకునేంద్కుమరిని్నఆంక్షలుఉంట్యనిచపాపురు.తొలిదశలోవైరస్
వాయోపితూనికటటెడిచేసనపపుటికీకరోనాసెకండ్వేవ్నుమాత్ంజరమాన్అడుడీకోలేకపోయింది.

చైనాతో సరిహద్దే వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ త్రివిధ
దళాధపతిబిపిన్రావత్ కీలక విషయ్ని్న వెలలుడించారు.
వివిధ మిషన్లకు మదదేతుగా హిందూ మహాసముద్
ప్రాంతంలో 120 యుదధా నౌకలను మోహరించనటులు
వెలలుడించారు. అంతరాజాతీయ భద్తా సదస్స్లో
ప్రసంగించన రావత్.. శాంతి, సారవిభౌమతావిని్న
కాపాడాలంటే సముద్తీరాలోలుని సమాచార వయోవసథా
స్రక్షితంగాఉండటంకీలకమనా్నరు.ప్రస్తూతంహిందూ
మహాసముద్ ప్రాంతం శాంతియుతంగానే ఉన్నటులు
తెలిపారు. ఈప్రాంతంలో ఆధపతయోం పెంచుకునేంద్కు
చైనాలోఆరిథాక,సైనికరంగాలుపోటీపడివృదిధాచందాయని
గురుతూచేశారు.సైనికరంగంలోసాంకతికతదాని్ననాశనం
చేస్లాఉండరాదనిస్చంచారు.భాగసావిమయోద్శాలతో
శిక్షణ ఒపపుందాలు కుద్రుచాకుని భవిషయోతుతూలో మరింత
బలపడేంద్కు భద్త అంశాలను ఏకపక్షం నుంచ
బహుపక్షాలకుమారాచాలనిఅభిప్రాయపడాడీరు.

హందూ సముద్ంలో 120 యుద్ధనౌకలు

ఆ చట్టాలు రద్దు చేసేదాకా ఇంటికెళ్లీది లేద్
వయోవసాయచట్టెలపై
ఆందోళనలుచేస్తూన్న
రైతులతో చరచాలు
జ రపాలనుకుంటే
కంద్ ప్రభుతవిం
గతంలోమాదిరిగానే
అ ధ కా రి క ం గా
చపాపులని భారతీయ

కిసాన్ యూనియన్ నేత రాకశ్ టికాయిట్ అనా్నరు.
ఆ చట్టెలను రద్దే చేయడం మినహా ఏం చేసాతూమనా్న
అంగీకరించేదిలేదనితేలిచాచపాపురు.కంద్ంప్రతిపాదనలను
రైతులు అంగీకరించాలని, చరచాలకు స్ముఖంగా ఉన్నటుటె
కంద్మంత్రితోమర్చేసనవాయోఖయోలపైఆయనసపుందించారు.
తమతో చరచాలు ఎపుపుడు, ఎకకూడ జరపాలనుకుంటునా్నరో
రైతులకు చపాపులనా్నరు. గతంలో జరిగిన చరచాలకు

అధకారికంగానే ఆహావినించారనా్నరు. కంద్ ప్రభుతవిం
తమను చరచాలకు ఆహావినిస్తూ, సమనవియ కమిటీలో దానిపై
చరిచాంచ నిర్ణయం తీస్కుంట్మని చపాపురు. ఆ మూడు
చట్టెలు రద్దే చేస్దాకాఇంటికితిరిగి వెళ్లుది లేదనిఆయన
చపాపురు.తద్పరిచరచాలకోసంప్రభుతవింనుంచరైతులకు
ఎలాంటి ఆహావినమూ ఇపపుటివరకు అందలేదనా్నరు. తమ
డిమాండలును నెరవేరచాకపోతే ద్శవాయోపతూంగా రైలేవి ట్రాక్లు
దిగ్ంధసాతూమని,తేదీనితవిరలోనేప్రకటిసాతూమనిచపాపురు.
మరోవైపు,వయోవసాయచట్టెలనువయోతిరేకిస్తూరైతులుచేపటిటెన
శాంతియుత ఆందోళనలు 16వ రోజూ కొనసాగాయి.
ఇపపుటికకంద్ప్రభుతవింఆరువిడతలుగాచరచాలుజరిపినా
విఫలమయ్యోయి. చట్టెలను రద్దే చేయ్లిస్ంద్నని రైతులు
పటుటెబడుతుండగా.. కంద్ ప్రభుతవిం మాత్ం సవరణలు
చేసాతూంగాన్.. రద్దేచేస్ ప్రసకతూలేదని తేలిచా చబుతుండటంతో
చరచాలోలుప్రతిషటెంభనకొనసాగుతోంది.

జమూమాకశ్మార్ఫంచ్జిలాలులోనియంత్ణరేఖవెంబడిజరిగినప్రతీకారదాడులోలుఐద్గురుపాక్సైనికులను
భారతబలగాలుమటుటెబెట్టెయి.ఈఘటనలోమరోముగు్గరుపాక్జవానులుగాయపడినటులురక్షణశాఖ
ప్రకటించంది. పాక్ బంకరలును సైతం భారత బలగాలు ధవింసం చేసనటులు పేరకూంది. అంతకుముంద్
మాన్కోట్ సెకటెర్లోభారతపౌరులను లక్షయూంగా చేస్కునిపాక్ బలగాలుకాలుపులు జరిపాయి. ప్రజల
ఆస్తూలకుతీవ్రనష్టెని్నకలిగించాయి.ఈనేపథయోంలోపాక్దాడినిదీటుగాఎద్రకూన్నభారతబలగాలు
ఎద్రుకాలుపులుజరిపాయి.స్మారుర్ండుగంటలపాటుకాలుపులుజరిగాయి.ఈఏడాదిఆరంభంనుంచ
ఇపపుటివరకు3200సారులుకాలుపులవిరమణఒపపుందాని్నపాకిసాథాన్ఉలలుంఘంచంది.

అయిద్గురు పాక్  సైన్కుల హతం!
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నివేదా పేతురాజ్ కథల
విషయంలో చాలా
సెలెకిటెవ్గా ఉంట్రు.
నిడివి తకుకూవ అయినా
ఆపాత్తనకుగురితూంపు
తీస్కొస్తూందనిపిస్తూ ఆ
సనిమాలో తపపుకుండా
భా గ మ వు తా రు
నివేదా. తాజాగా
అలాంటి అవకాశమే
అ ం ద్ కు నా ్న రా మె !
రానా, సాయిపలలువి
జంటగా నటిస్తూన్న

‘విరాటపరవిం’లో నివేదా పేతురాజ్ కీలక పాత్ పోషంచే
అవకాశం అంద్కునా్నరు. వేణు ఊడుగుల దర్శకతవిం
వహిస్తూన్నఈచత్రాని్నడి.స్రేశ్బాబుసమరపుణలోఎస్.ఎల్.
వి. సనిమాస్ పతాకంపై స్ధాకర్ చరుకూరి నిరిమాస్తూనా్నరు.
ప్రస్తూతంచవరిషెడ్యోల్హైదరాబాద్లోజరుగుతుంది.తాజా
షెడ్యోల్లో నివేదా పేతురాజ్ కూడా చేరారు. ప్రియమణి,
నందితాదాస్, నవీన్ చంద్, జర్నావహాబ్,ఈశవిర్రావ్,
సాయిచంద్ తదితరులు ఇతర పాత్లు పోషస్తూన్న ఈ
చత్రానికి సనిమాటగ్రఫీ: డాన్ సాంచజ్ లోపెజ్, దివాకర్
మణి,ఎడిటింగ్:శ్రీకర్ప్రసాద్,మూయోజిక్:స్రేష్బొబి్లి.

అక్షయ్  ‘మిషన్  లయన్ ‘

కూటికోసం కోటి తిపపులు అన్ననానుడిఊరికరాలేద్. కడుపులో
నాలుగుముదదేలుపడాలంటేబండెడుకషటెంచేయ్లిస్ంద్.దీనికోసం
ఎవరికి తోచన పనులు వాళ్లు చేసాతూరు. చాలామంది కాయకష్టెని్న
నముమాకోగా కొందరు మాత్మే శర్రాని్న అముమాకుంట్రు. వాళ్లు
వేశయోలు. ఈ పదాని్న ఈసడించుకునేవాళ్లు ఎంతోమంది. కాన్ వారి
జీవితాలు అంతకనా్న హీనంగా ఉంట్యంటునా్నరుబాలీవుడ్ నటి
రాఖీసావంత్.
“వేశయో అన్న పదం వినగానే మనుషుల ముఖాలోలు హావభావాలు
చత్విచత్ంగాఎంద్కుమారతాయోనాకరథాంకాద్.కాన్వాళలుదగ్గర
నుంచ పను్న వస్లు చేస్తూన్నపుపుడు వాళలుకు రక్షణగా ఉండేంద్కు
బలమైనచట్టెలనుఎంద్కుచేయడంలేద్?వాళలుపిలలులకుస్కూల్లో
ఎంద్కు అడిమాషన్ దొరకడం లేద్? అని ప్రశి్నంచారు.  ఈ సెక్స్
వరకూరలు వలేలు కుటుంబాలు విచఛిన్నమవుతాయనుకుంట్రు. కాన్
వారుకుటుంబాలనుకలుపుతారు.పుటుటెకతోనేఎవరూవేశయోకాదన్న
విషషయంతోపాటు సెక్స్ వరకూరలు దీనసథాతినిమా వెబ్ సర్స్ దావిరా
చూపించబోతునా్నం” అని రాఖీ సావంత్ చపుపుకొచాచారు. కాగా
బాలీవుడ్లో పలువురు నటీనటులు వేశయోగా నటించారు. ద్వదాస్లో
మాధుర్దీక్షిత్,తవైఫ్లోరాతిఅగ్రిహోత్రి,ఉమ్రావ్జాన్,ముఖదదేర్కా
సకిందర్లోరేఖా,ఉమ్రావ్జాన్లోఐశవిరాయోరాయ్,పాకీజాలోమీనా
కుమారివేశయోలుగానటించమెపిపుంచారు.

ముంబయి: అక్షయ్కుమార్ ప్రధాన పాత్లో జగన్
శకితూదర్శకతవింలోతెరకెకికూన‘మిషన్మంగళ్‘మంచ
చత్ంగా నిలిచంది. ఇపుపుడు ఈ కలయికలో మరో
చత్ం రాబోతున్న సంగతి తెలిసంద్. సైన్స్ ఫిక్షన్
చత్ంగాతెరకెకకూనున్నఈచత్రానికి‘మిషన్లయన్‘
అనేపేరునినిర్ణయించనటుటెసమాచారం.

ఇంద్లోఅక్షయ్ర్ండుపాత్లోలుకనిపించనునా్నరు.
వచేచా ఏడాది సెట్స్పైకి వెళలునున్న ఈ చత్ంలో
విజువల్ ఎఫెక్టెస్కు ఎకుకూవప్రాధానయోం ఉందనిచత్
వరా్గలుచబుతునా్నయి.చత్ంలోనటించబోయేఇతర
కీలక నటులకు సంబంధంచన వివరాలు తవిరలోనే
వెలలుడయేయోఅవకాశంఉంది.

శనివారం, 12 డిసంబర్ 2020
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ఏలూరు ద్సిథితిపై సీఎం జగన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్
అమరావతి: ఏలూరు ఘటనపై స్ఎం
జగన్మాహన్ర్డిడీ వీడియో కాన్ఫర్న్స్
నిరవిహించారు.వైదయోబృందాలు,నిపుణులతో
ముఖయోమంత్రి వీడియో కాన్ఫర్న్స్లో
మాట్లుడారు. ఎన్ఐఎన్, ఐఐస్టీ, ఎయిమ్స్,
స్స్ఎంబీనిపుణులుపాల్్గనా్నరు.ఏలూరులో
పలువురుఅసవిసథాతకుగలకారణలపైఆరా
తీశారు.
ఆధారాలులేవు...
‘తాగున్రు కలుషతం అయిందనడానికి
ఆధారాలు లభించలేదని ఢిలీలు ఎయిమ్స్,

ఇండియన్ ఇనిసటెట్యోట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెకా్నలజీ (ఐఐస్టీ), ఏపీమునిస్పల్ శాఖ తెలిపింది. పురుగుమంద్ల
అవశేష్లేఈపరిసథాతికికారణమనిఎన్ఐఎన్ప్రాథమికఅంచనాకువచచాంది.మరింతవిశేలుషణ,దీర్ఘకాలికపరిశోధన
అవసరమని ఎన్ఐఎన్ అభిప్రాయపడింది. అసవిసథాతకు గురైన వారిలో ఆర్గన్కోలురిన్స్, ఆర్గన్ ఫాస్పుట్స్ ఉన్నటుటె
నిపుణులుగురితూంచారు.అవిరకతూంలోకిఎలాచేరిందోతెలుస్కోవడానికిమరింతలోతుగాపరిశోధనచేయ్లిస్ఉందని
నిపుణులుతేలిచాచపాపురు.లోతుగాపరిశోధనజరగాలి:స్ఎం
నిపుణులు వయోకతూం చేసన ప్రతి కోణంలోనూ మరింత లోతుగా పరిశ్లన, పరిశోధన జరగాలని ముఖయోమంత్రి
ఆద్శించారు.పురుగుమంద్లవినియోగాని్నతగి్గంచడంతోపాటు,ఆరా్గనిక్(స్ంద్రీయ)ఉతపుతుతూలనుప్రోతస్హించేలా
ముంద్కుసాగాలనిస్ఎంజగన్స్చంచారు.నిషేధతరసాయనాలు,పురుగుమంద్లనువిక్రయిస్తూకఠినచరయోలు
తీస్కోవాలనిఅధకారులకుస్ఎం ఆద్శించారు. రైతులకుస్ంద్రీయ, సహజవయోవసాయపదదేతులపైఅవగాహన
కలిపుంచాలనా్నరు.అంద్కోసంఅవసరమైనపరికరాలు,ఉపకరణలుఆర్్కలపరిధలోఉంచాలనిముఖయోమంత్రి
జగన్ఆద్శించారు.అబ్దుల్ సలామ్ ఆతమాహత్య కస్ న్ందితులకు బెయిల్ మంజూరు

కరూ్నలు: అబుదేల్ సలామ్ ఆతమాహతయో కస్లో
నిందితులు సఐ స్మశేఖర్ర్డిడీ, కానిస్టెబుల్
గంగాధర్కు బెయిల్ మంజూరు అయింది.
ఆట డ్రైవర్ అబుదేల్ సలామ్ను చోర్ కస్లో
స్ఐ స్మశేఖర్ ర్డిడీ, కానిస్టెబుల్ గంగాధర్
వేధంచారు.దీంతోఅబుదేల్సలామ్కుటుంబం
సెలీ్ఫవీడియోతీసరైలుకిందపడిఆతమాహతయో

చేస్కుంది.ఈకస్లోనిందితులిదదేరినిఅపపుటలుఅర్స్టెచేశారు.ఆతరావితబెయిల్పైవిడుదలయ్యోరు.
దీంతోరాజకీయద్మారంచలరేగింది.నిందితులకుబెయిల్ఇవవిడంపైప్రతిపక్ష,అధకారపక్షం
మధయోమాటలయుదధాంజరిగింది.దీంతోమరోసారిస్ఐస్మశేఖర్ర్డిడీ,కానిస్టెబుల్గంగాధర్ను
అర్స్టెచేసరిమాండ్తరలించారు.తాజాగానిందితులతరపునకోరుటెలోబెయిల్పిటిషన్దాఖలు
చేశారు.పిటిషన్నుస్వికరించనకోరుటెనిందితులకుబెయిల్మంజూరుచేసంది.ఈమేరకుస్మశేఖర్
ర్డిడీ,గంగాధర్జైలునుంచవిడుదలకానునా్నరు.

శ్రీరామ్, దేవినేన్ ఉమకు కంటరిచ్చిన వైసీపీ ఎమ్మాలే్య ప్రకాష్ రెడిడి
వైస్పీఎమెమాలేయోతోపుద్రితూప్రకాష్ర్డిడీ..టీడీపీనేతలుపరిట్ల
శ్రీరామ్, ద్వినేని ఉమకు కంటరిచాచారు. టీడీపీ నేతలు
వాసతూవాలుతెలియకుండావిమర్శలుచేస్తూనా్నరనివిమరి్శంచారు.
ద్వినేని ఉమా చతతూశుదిధాతో మాట్లుడాలనా్నరు. “మీరు
ప్రాజకుటెలకుఅంచనాలుపెంచుకున్నపుపుడుమీర్కకూడికివెళాలురు..
అంట్నిలదీశారు.దోపిడీకిఅంచనాలుపెంచుకునా్నరా..?”
అని ప్రశి్నంచారు. టీడీపీ హయ్ంలో శంకుసాథాపనలు చేసన

వాటిని మా వైఎసాస్ర్ ముంద్కు నడిపించారనా్నరు. పరిట్ల రవి చనిపోయిన తరావిత జలయజ్ం
ప్రారంభమైందన్నఆయన,ఏవిధంగాపరిట్లరవికలఆవుతుంది..?అనినిలదీశారు.“మేమువస్తూ
ప్రాజెక్టెపేరుమారుసాతూంఅంటునా్నరు..మీరుఅధకారంలోకివసాతూమనికలకంటునా్నరా..?”అనిపరిట్ల
శ్రీరామ్అనినవాయోఖయోలి్నఎద్దేవాచేశారు.

అది ఏ విధంగా పరిట్ల రవి కల ఆవుతుంది..? 

టీటీడీ కీలక న్ర్ణయం.. 
పదేళలీలోపు చ్నా్నరులు, 65 ఏళలీకు పైబడిన వారికీ శ్రీవారి దర్శనం

శ్రీవారి దర్శనం విషయంలో
తిరుమలతిరుపతిద్వసాథానం
కీలక నిర్ణయం తీస్కుంది.
పద్ళలులోపు చనా్నరులు,
65 ఏళలుకు పైబడిన వారిన్
ఇకనుంచతిరుమలవెంకన్న
దర్శనానికి అనుమతిసాతూమని

టీటీడీ అనౌన్స్ చేసంది. భకుతూల మన్భావాలు, ఆచారాలను దృషటెలో
ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీస్కున్నటులు తెలిపింది. స్వియ నియంత్ణ
పాటిస్తూ,కరోనాజాగ్రతతూలతోఎవరైనాదర్శనంచేస్కోవచచానిపేరకూంది.
వృద్ధాలు,పిలలులకుప్రతేయోకకూయోలైనలుసౌకరయోంలేదనివివరించంది.కరోనా
లాక్ డౌన్ అనంతరం తిరుపతి వెంకటేశవిరసావిమి ఆలయం తిరిగి
తెరుచుకునా్నక పద్ళలులోపు చనా్నరులు, 65 ఏళలుకు పైబడిన వారిని
శ్రీవారిదర్శనానికిటీటీడీఅనుమతించలేద్.తాజానిర్ణయంతోవారికీ
శ్రీవారిదర్శనభాగయోంకలగనుంది.

నేరగాళలీ రాజ్యంగా రాష్ట్రాన్్న మ్ర్చిశారు.. వైసీపీ పాలనపై ప్రతిపక్ష నేత చంద్బాబ్ ఫైర్..

కురబల కోట మండలం అంగళ్లులో టీడీపీ
నాయకులపై దాడి ఘటనపై ఆ పార్టె అధనేత
చంద్బాబుతీవ్రసాథాయిలోఆగ్రహంవయోకతూంచేశారు.
టీడీపీ నాయకులపై దాడిని ఖండించారు. దాడికి
పాలపుడిననిందితులనుతక్షణమేఅర్స్టెచేయ్లని
డిమాండ్చేశారు. అంగళ్లులోటీడీపీనాయకులు
నలాలురి కిషోర్ కుమార్ ర్డిడీ, మధుబాబు మరో
ముగు్గరి వాహనాలపై గురుతూ తెలియని వయోకుతూలు
రాళలుతో దాడికి పాలపుడిన విషయం తెలిసంద్.
ఈ ఘటన నేపథయోంలో మీడియ్తో మాట్లుడిన

చంద్బాబు.. ముఖయోమంత్రి జగన్మాహన్ ర్డిడీ ఫాసస్టె పాలనకు ఈ దాడులు అదదేం పడుతునా్నయని
వాయోఖాయోనించారు.రాష్టంలోచటటెబదదేమైనపాలనకుగండికొట్టెరనివిమరి్శంచారు.
జగన్అండతోవైస్పీఫాసస్టెమూకలుర్చచాపోతునా్నరనిమండిపడాడీరు.ఏనేరానికిపాలపుడినాఎవరేం
చేయరనేధీమాతోనేనిందితులంతాపెట్రేగిపోతునా్నరంట్చంద్బాబునిపుపులుచరిగారు.రాష్టంలోటీడీపీ
నాయకులు,కారయోకరతూలపైదాడులు,దౌరజానాయోలకుఅంతేలేకుండాపోతోందనా్నరు.మృతుకుటుంబాలను
పరామరి్శంచేంద్కువెళ్లునాయకులపైదాడిచేసాతూరా?అనిఆయనప్రశి్నంచారు.ఇదిఫాసస్టె చరయోగా
అభివరి్ణంచారు. వైఎస్ జగన్ ఏడాదిన్నరపాలనలో ఎకకూడచూసనాఅశాంతి, అభద్తే ఉందనా్నరు.
రాష్టంలోఎకకూడాశాంతిభద్తలులేవని,నేరగాళలురాజయోంగారాష్్రోని్నమారాచారంట్తీవ్రపదజాలంతో
వైస్పీప్రభుతవింపైచంద్బాబువిరుచుకుపడాడీరు.
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ఢిలీలు: కంద్హోంమంత్రిఅమిత్ష్తో
స్ఎం కస్ఆర్ భేటీఅయ్యోరు.ఢిలీలులో
కంద్ మంత్రులతో స్ఎం కస్ఆర్
వరుసభేటీలుఅవుతునా్నరు.ఇపపుటిక
కంద్ మంత్రి షెకావత్తో కస్ఆర్
సమావేశమయ్యోరు. ఈ సందర్ంగా
రాష్్రోనికి సంబంధంచన పలు
అంశాలపై చరిచాంచనటులు తెలుస్తూంది.
మూడు రోజులపాటు అకకూడే

ఉండనున్నఆయన..ప్రధానినరేంద్మోదీనికలిస్అవకాశంఉంది.ముఖయోమంత్రి
కారాయోలయం ప్రధాని అపాయింట్మెంట్ కోరింది. అది ఖరారైతే, మోదీతో కస్ఆర్
భేటీకానునా్నరు.రాష్టంలోనితాజారాజకీయపరిణమాలనేపథయోంలోకస్ఆర్ప్రధాని
అపాయింట్మెంట్ కోరడం ప్రాధానయోం సంతరించుకుంది. ఢిలీలులో టీఆర్ఎస్ పార్టె
కారాయోలయభవననిరామాణనికికస్ఆర్శంకుసాథాపనచేయనునా్నరు.ఢిలీలులోటీఆర్ఎస్
కారాయోలయంకోసంకంద్ంసథాలంకట్యించనసంగతితెలిసంద్.

అమిత్ ష్టతో కసీఆర్  భేటీ

సదిదేపేట పటటెణం అని్న వాయోపార, వాణిజయో కంద్రాలకు కంద్
బింద్వు.. ఇది డైనమిక్ పేలుస్..హైదరాబాద్కు సమానసాథాయిలో
అభివృదిధాచంద్తోంది.తవిరలోరైలుసౌకరయోంకూడావస్తూంది.ఇక
ఒకకూటేమిగిలింది..ఇంటరే్నషనల్ఎయిర్పోరుటెఏరాపుటుచేసాతూం.
ఈకలకూడానెరవేరుసాతూ’అనిస్ఎంకస్ఆర్పేరకూనా్నరు.జిలాలులో

గురువారంఆయనచేపటిటెనపరయోటనబిజీబిజీగాసాగింది.ఆరిథాకమంత్రిహర్శ్రావుతోకలస
పలుఅభివృదిధాకారయోక్రమాలోలుపాల్్గనా్నరు.ర్ండుశంకుసాథాపనలు,5ప్రారంభోతస్వాలతో
పాటుఒకపరిశ్లనచేపట్టెరు.చవరగాబహిరంగసభలోప్రజలనుద్దేశించమాట్లుడారు.
మంత్రిహర్శ్రావు కోరినవిమంజూరు చేస్తూనే.. అడగనివికూడా ఇస్తూ వరాల జలులు
కురిపించారు. రాజధానితోపాటు సదిదేపేటలో పటటెణీకరణ వేగంగా జరుగుతోందని.. ఈ
నియోజకవర్గంలో అవిన్తికి తావు లేదని.. అధకారులు, నాయకులు, శ్రేణులు అందరూ
కలిససదిదేపేటనుబాగాఅభివృదిధాచేశారని..ఇండియ్కరోల్మోడల్గానిలుస్తూందనికితాబి
చాచారు.సదిదేపేటమరింతఅభివృదిధాచంద్ంద్కుఎలలుపుపుడ్సహకారంఅందిసాతూననా్నరు.

సిదిదుపేటలో ఎయిర్ పోరుటా : కసీఆర్ 

వరంగల్  అభివృది్ధక్ కట్టాబడి ఉనా్నం: క్షన్ రెడిడి
వరంగల్: సామార్టె సటీ ప్రాజెకుటె కింద
వరంగల్కు రాష్ట ప్రభుతవిం వాట్
నుంచ ఇవావిలిస్న రూ.83కోటలులో
ఇంతవరకు ఒకకూ రూపాయి కూడా
విడుదల చేయలేదని కంద్హోంశాఖ
సహాయమంత్రికిషన్ర్డిడీఆరోపించారు.
వరంగల్ సామార్టెసటీ ప్రాజెకుటెకు
రూ.2,740కోటలుతో ప్రతిపాదనలు
సదధామయ్యోయని చపాపురు. అంద్లో
తొలివిడతగా రూ.576కోటలుతో వివిధ
అభివృదిధా పనులకు పూరితూకారాయోచరణ

రూపందించనటులు తెలిపారు. వరంగల్ పరయోటనలోభాగంగా భద్కాళీ అమమావారిని
దరి్శంచుకున్న అనంతరం కిషన్ర్డిడీ మీడియ్తో మాట్లుడారు. నగరం అభివృదిధా
చందాలనిమోదీప్రభుతవింఅనేకకారయోక్రమాలుచేపటిటెందనా్నరు.నగరంలోతాగున్టి
సరఫరానుమరింతఅభివృదిధాకినిధులుకట్యించామనా్నరు.
భద్కాళీ సరస్స్ పునరుదధారణకు రూ.31కోటులు, జైన మందిరం నిరామాణనికి
రూ.1.03కోటులుకట్యించనటులుకిషన్ర్డిడీవివరించారు.వేయిసతూంభాలగుడిఅభివృదిధాతో
పాటునగరంలో13కూడళ్లు,ఎంజీఎంఆసపుత్రివదదేడ్రైనేజీవయోవసథామెరుగుపరిచేంద్కు
పెదదే ఎతుతూన నిధులు కట్యించామనా్నరు. కాజీపేట దరా్గ అభివృదిధాకి రూ.కోటి
ఇచాచామనా్నరు. రాష్ట ప్రభుతవిం కూడా వరంగల్ అభివృదిధాకి చరయోలు చేపట్టెలని
కిషన్ర్డిడీ కోరారు. తాను కూడా సాథానిక అధకారులతో చరిచాసాతూననా్నరు. నగరంలో
చేపట్టెలిస్నఅభివృదిధాకారయోక్రమాలపైస్ఎంకస్ఆర్కులేఖరాసాతూననిచపాపురు.1980
నుంచవరంగల్తోతనకుఅవినాభావసంబంధముందనికిషన్ర్డిడీఅనా్నరు.ఇకకూడ
నెలల తరబడిపార్టె కారయోక్రమాలు చేపట్టెమని గురుతూ చేశారు.హైదరాబాద్ తరావిత
వరంగల్పైభాజపాకుఎనలేనిఅనుబంధముందనా్నరు.మోదీప్రభుతవింతెలంగాణ,
వరంగల్నగరఅభివృదిధాకికటుటెబడిఉందనిచపాపురు.తెలంగాణఅవిన్తిరహితరాష్టం
కావాలని..అమరులఆకాంక్షలమేరకుముంద్కెళాలులనికిషన్ర్డిడీఅనా్నరు.
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భవిష్యత్ లో అతడే కీలకం: సెహ్్గ్ 
టెస్టెలోలు ఆరు, ఏడు సాథానాలోలు బాయోటింగ్కు వచచా
వేగంగాపరుగులుసాధంచేహారిదేక్పాండయోజటుటెలో
ఉండడం టీమిండియ్కు కలిసొచేచా అంశమని
మాజీక్రికెటర్వీరేంద్సెహావిగ్అభిప్రాయపడాడీడు.
అయితే అతడు పూరితూ ఫిట్నెస్ సాధంచ బౌలింగ్
చేయగలిగితేనే టెస్టె జటుటెలో ఉండాలని అనా్నడు.
భారత్×ఆస్్రోలియ్టెస్టెగురించఓకారయోక్రమంలో
ఆస్్రోలియ్మాజీసపున్నర్షేన్వార్్నమాట్లుడుత్..
ఆస్స్పరయోటనలోపరిమితఓవరలుక్రికెట్లోరాణించన
హారిదేక్ స్దీర్ఘ ఫారామాట్కు ఎంపిక కావాలిస్ందని
అనా్నడు.దీనిపైసెహావిగ్సపుందించాడు.
‘’హారిదేక్ బౌలింగ్ చేయగలిగితేనే టెస్టె జటుటెలో
ఉండాలి. వనేడీ, టీ20లకు మాత్మే ఆడతానని,

బౌలింగ్కుఫిట్నెస్సాధంచలేదన్సెలకటెరలుకుహారిదేక్చపపుచుచా.పరిమితఓవరలుక్రికెట్అనంతరంతిరిగి
కుటుంబంతో కలుసాతూనని అనొచుచా. అయితే అతడు బౌలింగ్ చేయడం మొదలుపెడితే జటుటెలో కీలక
ఆటగాడుఅవుతాడు.ఎంద్కంటేవనేడీ,టీ20లోలుమాదిరిగానేటెస్టెక్రికెట్లోఆరు,ఏడుసాథానాలోలుబాయోటింగ్కు
వచచాహారిదేక్మెరుపుబాయోటింగ్ చేస్తూ ఎలాఉంటుందోఊహించండి.భారత్మెరుగైన సథాతిలో నిలుస్తూ
గెలుపుదిశగాపయనిస్తూంది’’ అనిసెహావిగ్అనా్నడు. వెనె్నముకశస్త్రచకితస్చేయించుకున్నఅనంతరం
హారిదేక్భారతజటుటెలోకివచచానాబౌలింగ్కుదూరంగాఉంటున్నవిషయంతెలిసంద్.తపపునిపరిసథాతులోలు
ఆస్్రోలియ్తోజరిగినర్ండోవనేడీలోమాత్ంనాలుగుఓవరులువేశాడు.అయితేధనాధన్ఇని్నంగ్స్లతోభారత్
టీ20సర్స్గెలవడంలోకీలకపాత్పోషంచాడు.ఆస్స్పరయోటనలోనిపరిమితఓవరలుక్రికెట్ర్ండుమాయోన్
ఆఫ్దిమాయోచ్లతోపాటుమాయోన్ఆఫ్దిసర్స్గెలిచాడు.డిసెంబర్17నుంచభారత్×ఆస్్రోలియ్నాలుగు
టెస్టెలసర్స్ప్రారంభంకానున్నసంగతితెలిసంద్.అడిలైడ్వేదికగాతొలిడే/నైట్టెస్టెజరగనుంది.

పుజారా పాత్ర ఎవరు పోషిసాతిరు?: ద్విడ్ 
ఆస్్రోలియ్పరయోటనలోపరిమితఓవరలుక్రికెట్ముగిసంది.ఇకఅందరిదృషటెనాలుగుటెస్టెలసర్స్పైనే.డిసెంబర్
17నఅడిలైడ్వేదికగాతొలిడే/నైట్టెస్టెజరగనుంది.అయితేపితృతవిసెలవులపైవిరాట్కోహీలుఆఖరిమూడు
టెస్టెలకు దూరమవవిడం టీమిండియ్ అభిమానులను కలవరపెడుతోంది. కాగా, 2018-19 పరయోటనలో
మాదిరిగాభారత్టెస్టెసర్స్విజయ్ని్నపునరావృతంచేయ్లంటేగతంలోపుజారాలాఆపాత్నుమరోసారి
ఎవరైనాపోషంచాలనిఎన్స్ఏడైర్కటెర్,మాజీక్రికెటర్రాహుల్ద్విడ్అభిప్రాయపడాడీడు.గతఆస్స్పరయోటనలో
పుజారా521పరుగులుసాధంచవిజయ్లోలుకీలకపాత్పోషంచాడు.మాయోన్ఆఫ్దిసర్స్గెలిచాడు.‘’గత
పరయోటనలో పుజారా నిరవిహించన బాధయోతనుఈసారి ఎవరుపోషసాతూరు? గతంలో పుజారా 500కు పైగా
పరుగులుసాధంచనటులుగాటీమిండియ్లోఎవరోఒకరుసాధంచాలి.అదిపుజారాఅయినాకావొచుచా.అయితే
కోహీలుకిఆఅవకాశంఉండద్.పరయోటనఆఖరివరకుఅతడుఉండడు.ఆస్స్నుఎద్రోకూవాలంటేనాలుగుటెస్టెలోలు
కన్సంఒకరైనా500పరుగులుచేయ్లి.మరోవైపుఆస్్రోలియ్లోపరిసథాతులుఅతయోంతసవాలుగాఉంట్యి.
నాణయోమైనపేసరులుఆజటుటెలోఉండటంతోపేస్కుఅనుకూలించేపిచ్లుసదధాంచేసాతూరు.అయిద్రోజులోలు20
వికెటులుతీయగలం.కాన్పరుగులుచేస్బాయోట్స్మన్మనకిఅవసరం.అలాచేస్తూఆస్స్కుదీటైనపోటీఇవొవిచుచా.
సమాత్,వార్నర్చేరికతోఆస్్రోలియ్పటిష్ంగాఉంది’’అనిద్విడ్తెలిపాడు.భారత్×ఆస్స్టెస్టెగురించదిగ్గజ
సపున్నర్ అనిల్ కుంబ్లుమాట్లుడుత్.. తొలి టెస్టెలో విజయంసాధస్తూనే చరిత్నుపునరావృతం చేయవచచాని
అనా్నడు. ‘’తొలిటెస్టెలోవిజయంసాధస్తూగతపరయోటనలోమాదిరిగానేఆస్స్పైచేయిసాధంచగలం.సమాత్,
వార్నర్ఆస్స్ జటుటెలోకిచేరడం,కోహీలు చవరిమూడుమాయోచ్లకుదూరమవవిడంభారత్కుప్రతికూలాంశం.
అయితేబాయోటింగ్,బౌలింగ్లోభారతజటుటెపటిష్ంగానేఉంది.గులాబీబంతితోజరిగేటెస్టెలోఆస్స్కుమంచ
అనుభవంఉంది.అడిలైడ్వేదికగాజరిగేమాయోచ్లోవిజయంసాధస్తూభారత్పోటీలోనిలవగలద్.ఓటిమిపాలైతే
కోహీలులేనిటీమిండియ్కుచవరిమూడుటెస్టెలుఎంతోకఠినంగాఉంట్యి’’అనికుంబ్లుపేరకూనా్నడు.2018-
19ఆస్స్పరయోటనలోజరిగినటెస్టెసర్స్నుభారత్2-1తోకైవసంచేస్కున్నసంగతితెలిసంద్.

భారత్–ఇంగాలుండ్టెస్టెసర్స్లకుషెడ్యోల్వచేచాసంది.దీనితోపాటువేదికలుకూడాఖరారయ్యోయి.
ఇద్విషయ్ని్నబీస్స్ఐధృవీకరించంది.భారత్–ఇంగాలుండ్మధయోటెస్టెసర్స్వచేచాఏడాదిఫిబ్రవరి
5వతేదీనప్రారంభంఅవుతుందనితెలిపింది.అద్సమయంలోఈసర్స్లోడే-నైట్టెస్టెమాయోచ్కూడా
జరుగుతుందనిసపుషటెంచేసంది.అహమాదాబాద్వేదికగాఫిబ్రవరి24నుంచ28వతేదీవరకుభారత్–
ఇంగాలుండ్ద్శాలమధయోడేనైట్టెస్టెమాయోచ్జరుగుతుందనిపేరకూంది.కోవిడ్వాయోపితూకారణంగాభారత్-
ఇంగాలుండ్సర్స్యూఏఈకితరలిపోతుందనేవారతూలువచచాననేపథయోంలోబీస్స్ఐసెక్రటర్జైష్కాలురిటీ
ఇచాచారు.ర్ండుద్శాలమధయోసర్స్భారత్లోనేజరుగుతుందనితదావిరాఈసర్స్బయటద్శానికితరలి

భారత్ - ఇంగాలీండ్ టెస్టా సిరీస్ లకు షెడ్్యల్ వచేచిసింది

ఫిట్ నెస్  పరీక్ష పాసైన రోహత్ శరమా
టీమ్ఇండియ్ఓపెనర్రోహిత్శరమాశుక్రవారంనిరవిహించనఫిట్నెస్పర్క్షలోపాసయ్యోడు.ఆస్్రోలియ్
పరయోటనకు అనుమతించడానికి బెంగళూరుజాతీయ క్రికెట్ అకాడమీలో నిరవిహించన పర్క్షలో అతడు
అర్త సాధంచాడని బీస్స్ఐ వరా్గలు తెలిపాయి. దీంతో తవిరలోనే అతడు ఆస్్రోలియ్ విమానం ఎకకూ
అవకాశందొరికింది.ఐపీఎల్13వస్జన్లోఈముంబయికెపెటెన్తొడకండరాలగాయంతోఇబ్ంది
పడినసంగతితెలిసంద్.ఆకారణంగానేలీగ్స్టెజ్లోపలుమాయోచ్లుఆడలేకపోయ్డు.అద్సమయంలో
బీస్స్ఐ..ఆస్్రోలియ్పరయోటనకుసంబంధంచమూడుజటలునుప్రకటించగాఅంద్లోరోహిత్పేరులేద్.
అనంతరంరోహిత్పేలుఆఫ్స్, ఫైనల్స్లోఆడిముంబయిజటుటెనుఐదోసారివిజేతగానిలిపాడు. ఇలాంటి
పరిసథాతులోలు హిట్మాయోన్ను ఆస్్రోలియ్ పరయోటనకు ఎంపిక చేయకపోవడాని్న పలువురు విమరి్శంచారు.
తరావితబీస్స్ఐసపుందించరోహిత్నుటెస్టెసర్స్కుఎంపికచేసంది.అయితే,అంతకనా్నముంద్పూరితూ
ఫిట్నెస్సాధంచాలని చపిపుంది.ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్ముగిశాకముంబయిసారథి తిరిగిభారత్కు
చేరుకునా్నడు.మరోవైపుటీమ్ఇండియ్అతడులేకుండానేఆస్్రోలియ్బయలుద్రింది.రోహిత్ఎన్స్ఏలో
ఉంట్పూరితూఫిట్నెస్సాధంచాడు.ఇకఆస్్రోలియ్విమానంఎకకూడమేఆలసయోం.ఒకవేళరోహిత్మరికొదిదే
రోజులోలుఅకకూడికివెళితేచవరిర్ండుటెస్టెలుఆడేఅవకాశంఉంది.మరోవైపుకెపెటెన్విరాట్కోహీలుతొలి
టెస్టెతరావితభారత్కుతిరిగివస్తూండడంతోరోహిత్జటుటెతోకలవడంచాలాకీలకమైనవిషయం.

గుడివాడ న్యోజకవర్ం డోక్పర్రు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న కలియుగ దైవం శ్రీ భూ సమేత వంకటేశ్ర సా్మి వారి 
దర్శనంకు విచేచిస్తిన్న  జనసేన పారీటా అధ్యక్షులు శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ సా్గతం స్సా్గతం

వెళిలుపోతుందనేవారతూలనుకొటిటెపారేశారు.కోవిడ్కారణంగాభారత్లో
అంతరాజాతీయ క్రికెట్ మాయోచ్లు నిలిచపోయ్యి. ఇక చాలా రోజుల
తరావితఇంటరే్నషనల్క్రికెట్తిరిగిభారత్లోజరుగుతుండటంతోక్రికెట్
ప్రియులుఅంతా ఆసకితూతో ఎద్రుచూస్తూనా్నరు. ఇకభారత్ ఇంగాలుండ్
ద్శాలమధయోడే–నైట్టెస్టెమాయోచ్మొతేరాలోనికొతతూక్రికెట్స్టెడియంలో
జరుగనుంది. అంతేకాద్ టీటవింటీ సర్స్ మొతతూం కొతతూగా నిరిమాంచన
మొతేరాక్రికెట్స్టెడియంలోనేజరుగుతుంది.మొతతూం5టీ20మాయోచ్లు
ఈకొతతూస్టెడియంలోజరుగుతాయి.
ఈసర్స్లోభాగంగాఐద్టెస్టెలు,మూడువనేడీలు,ఐద్టీ20మాయోచ్లు
ఇరు ద్శాల మధయో జరగనునా్నయి. 2016 తరావిత ఇంగాలుండ్ భారత్
పరయోటనకువస్తూంది.2018తరావితర్ండుద్శాలమధయోసర్స్జరగడం
కూడాఇద్తొలిసారిఅవుతుంది.
భారత్–ఇంగాలుండ్టెస్టెషెడ్యోల్:
తొలిటెస్టె:చనె్్నలోఫిబ్రవరి5నుంచఫిబ్రవరి9వరకు
ర్ండోటెస్టె:చనె్్నలోఫిబ్రవరి13నుంచఫిబ్రవరి17వరకు
మూడోటెస్టె(డే/నైట్):అహమాదాబాద్లోఫిబ్రవరి24నుంచఫిబ్రవరి
28వరకు
నాల్గవటెస్టె:అహమాదాబాద్లో4మారిచానుంచ8మారిచావరకు
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అమ్జాన్  పే నషటాం రూ.1868 కోట్లీ
దిలీలు: ఇ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్కు చందిన చలిలుంపుల విభాగం అమెజాన్ పే
(ఇండియ్) గత ఆరిథాక సంవతస్రం (2019-20)లోరూ.1,868.5 కోటలు నికర
నష్టెని్నచవిచూసంది.2018-19లోలోసంసథానషటెంరూ.1,160.8కోటులుమాత్మే.
ఇద్సమయంలోమొతతూంఆదాయంరూ.834.5కోటలునుంచ64శాతానికిపైగా
పెరిగిరూ.1,370కోటలుకుచేరింది.పేటీఎం,ఫోన్పే,గూగుల్పేవంటిసంసథాలతో
పోటీపడుతున్న అమెజాన్ పేలోకి గత ఆరిథాక సంవతస్రం అమెజాన్ కారపురేట్
హోలిడీంగ్స్,అమెజాన్డాట్కామ్లనుంచరూ.2,700కోటలుకుపైగాపెటుటెబడులు
వచాచాయి. ఈ సంసథాలకు అమెజాన్ పే జూన్లో రూ.450 కోటులు, అకోటెబరులో
రూ.900కోటులు,2019డిసెంబరులోరూ.1355కోటలుమేరషేరలునుకట్యించంది.
ఈఏడాదిసెపెటెంబరులోమరోరూ.700కోటలువిలువైనషేరులుజార్చేసంది.

 జనసేన పారీటా అధ్యక్షులు శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ సా్గతం స్సా్గతం

“పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ ద్ష్ృతామ్ 
ధరమాసంసాథిపనారాథియ సంభవామి యుగే యుగే”!!!!!      దీన్ 
అర్ధం గ్రహంచ్న వాళ్లీ సామ్ను్యలు,పరమ్ర్ధం గ్రహంచ్న 
వాళ్లీ పవన్ కళ్్యణ్ భకుతిలు!!!!!
అన్నయ్య నీ పుట్టాక,రాజకీయా అరంగట్ం ఈ వక్రరాజకీయ 
సమ సమ్ప్తి కోసమే
ఇట్లీ                                                                       
నీ ప్రియ భకుతిడు,అనుచరుడు,జనసైన్కుడు 
మరియు జనసేన నాయకుడు                                                         

గళ్ళా తిమోతి                                                                
జనసేన మచ్లీపటటాణం మండల అధ్యక్షుడు మరియు 
చ్రంజీవి యువత అధ్యక్షుడు మచ్లీపటటాణం న్యోజకవర్ం

తుఫాను షెలటార్ నూ అమేమాసాతిరా!?
‘’ప్రభుతవి ఆస్తూలు అమిమా నిధులు సమకూరుచాకోవాలిస్న పరిసథాతి తలెతితూందా? ఆస్తూలు విక్రయిస్తూనా్నరంటే ప్రభుతవిం వదదే నిధులు లేవని
అరథామవుతోంది.రాష్టంలోఆరిథాకఅతయోవసరపరిసథాతిఉందా?’’...అనిహైకోరుటెప్రశి్నంచంది.‘నవరతా్నల’అమలుకోసంతుఫానుఆశ్రయకంద్రాని్న
(సైకోలున్షెలటెర్)కూడావిక్రయిసాతూరా?అనినిలదీసంది.‘మిషన్బిల్డీఏపీ’పథకంలోభాగంగావివిధప్రాంతాలోలునిప్రభుతవిసథాలాలనువేలంవేస్
ప్రక్రియనుసవాల్చేస్తూపలువురుహైకోరుటెనుఆశ్రయించనసంగతితెలిసంద్.రాష్టప్రభుతవింవిక్రయించదలచనభూములోలుగతంలోదాతలు
ఇచచానవిఉనా్నయని, నిబంధనలమేరకువాటినివిక్రయించడానికివీలేలుదని పిటిషనరులు పేరకూనా్నరు.జసటెస్రాకశ్కుమార్, జసటెస్ డి.రమేశ్తో
కూడినధరామాసనంశుక్రవారందీనిపైవిచారణజరిపింది.పిటిషనరలుతరఫునాయోయవాద్లోలుఒకరువాదనలువినిపిస్తూ..ప్రభుతవినిరవిహణకు
అవసరమైననిధులుసమకూరుచాకునేంద్కుమతస్యూకారులకోసంవిశాఖప్రాంతంలోనిరిమాంచనసైకోలున్షెలటెర్నుకూడావిక్రయించాలనిప్రభుతవిం
నిర్ణయించందనితెలిపారు.దీనిపైధరామాసనంఆశచారయోంవయోకతూంచేసంది.పిటిషనరలులోఒకరితరఫుననాయోయవాదినర్రాశ్రీనివాసరావువాదనలు
వినిపిస్తూ..‘’నవరతా్నలు,నాడు-నేడుపథకాలఅమలుకోసంప్రభుతవిఆస్తూలువిక్రయిస్తూనా్నరు.గుంట్రులోనిప్రసదధామార్కూట్,జైలు,విశాఖలో
పోలీస్శాఖకుచందినభూమినివిక్రయించనునా్నరు.టెండరలునుఖరారుచేయరాదనిగతంలోహైకోరుటెఇచచానమధయోంతరఉతతూరువిలతోఆప్రక్రియ
నిలిచపోయింది’’అనితెలిపారు.వీటితోపాటుఇతరఆస్తూలనుకూడావిక్రయించేంద్కుప్రభుతవింసనా్నహాలుచేపటిటెందనా్నరు.ఈపిటిషనలులో
పలుఅంశాలుఉన్నంద్నప్రతయోక్షవిచారణచేపట్టెలనిఅభయోరిథాంచారు.అయితే,ఆఅవసరంలేదంట్ధరామాసనంపేరకూంది.
మదయోంఅమమాకాలతో...:నాయోయవాదిడీఎ్సఎన్వీప్రసాద్బాబువాదనలువినిపిస్తూ...‘’నవరతా్నలలోమదయోనిషేధం
కూడాఉంది.కాన్,అద్నవరతా్నలఅమలుకోసంనిరంతరాయంగామదయోంవిక్రయ్లుచేపట్టెరు.ప్రభుతవిఆస్తూలూ
విక్రయిస్తూనా్నరు’’అనితెలిపారు.దీనిపైధరామాసనంసపుందిస్తూ..‘’కరోనాకాలంలో,అతయోధకధరలునా్నసరే...మదయోం
కొనుగోలుచేసరాష్టప్రయోజనాలకోసంసహకరించనమంద్బాబులనుకచచాతంగాఅభినందించాలిస్ంద్.నిజానికి
వారూకొవిడ్వారియరేస్. కషటెకాలంలోప్రభుతవిఆదాయంపెరిగేంద్కుసహకరించనంద్కువారికికృతజ్తలు
చపిపుతీరాలిస్ంద్’’అనివయోంగయోంగావాయోఖాయోనించంది.ప్రభుతవినాయోయవాదిఖాదర్వాదనలువినిపించారు.
ద్శంమొతతూమీమాదఏరాష్టంచేయలేనని్నసంక్షేమపథకాలనుఏపీప్రభుతవింఅమలుచేస్తూందనితెలిపారు.‘మీర్ంత
బాగాచేస్తూనా్నరోఅందరికీతెలుస్’అనిధరామాసనంఘాటుగావాయోఖాయోనించంది.ప్రభుతవిఆస్తూలవిక్రయ్ని్నసవాల్
చేస్తూ దాఖలైన పిటిషనరలు తరఫునాయోయవాద్లందరికీ వెంటనే కంటర్ ప్రతులు అందజేయ్లని, లేనిపక్షంలో
కంటర్దాఖలుకుప్రభుతావినికిఆసకితూలేదనిభావించముంద్కెళాతూమనిసపుషటెంచేసంది.తద్పరివిచారణనుఈ
నెల17వతేదీకివాయిదావేసంది.

హైదరాబాద్: నగరంలో చటీటెల
పేరుతోఓమహిళఘరానామోసానికి
పాలపుడింది.అందినకాడికిదండుకుని
పరారైన ఆమె కోసం పోలీస్లు
గాలింపు చరయోలు చేపట్టెరు.
వివరాలోలుకి వెళితేచాంద్రాయణగుటటె
పటేల్ నగర్కు చందిన అంజలి
అనే మహిళ సాథానికంగా చటీటెల
వాయోపారంనిరవిహించేది.25ఏళ్లుగా
నమమాకంగా ఉండటంతో సాథానికులు
ఆమె వదదే పెదదే మొతతూంలో చటీటెలు
వేస్వారు.

స్మారురూ.10 కోటులు వరకూ చటీటెల పేరుతో వస్లు చేస.. ఆ డబు్తో రాత్రికి
రాత్రే అంజలి బిచాణ ఎతేతూయడంతో బాధతులు పోలీస్లి్న ఆశ్రయించారు. ర్ండు
వందలమందిబాధతులుచటీటెలుకటిటెమోసపోయినటులుతెలుస్తూంది.చాంద్రాయణగుటటె
పోలీస్లుఈకస్నుహైదరాబాద్స్స్ఎస్కుబదిలీచేశారు.కాగాచటీటెలనిరవిహకురాలు
అంజలిసవిసథాలంగుంట్రుగాతెలుస్తూంది.పరారైనఅంజలిదంపతులకోసంపోలీస్లు
గాలిస్తూనా్నరు.

రూ.10 కోట్లీతో పరారైన అంజలి కోసం గాలింపు

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

శనివారం, 12 డిసంబర్ 2020 www.kntvtelugu.com

వా్యయామ్లకు వళిలీన వారిక్ న్షేధిత 
ఉత్ప్రేరకాలు

ఉకుకూ కడీడీలాలు కండరాలు మారుచాకోవాలంటే విద్శాల నుంచ
తెపిపుంచన మా మంద్లు వాడండంట్ ప్రచారం చేస్తూ
నిషేధతఉత్రేపురేరకాలువిక్రయిస్తూన్న ఇదదేరునిందితులుమహమాద్
జుబ్ర్, మహమాద్ ముసతూఫాలను ట్స్కూఫోర్స్ శుక్రవారం అర్స్టె
చేసంది. రూ.14 లక్షల విలువైన సెటెరాయిడ్స్(ఉత్రేపురేరకాలు),
రూ.3500సావిధీనం చేస్కునా్నమని పశిచామ మండలం
ట్స్కూఫోర్స్ స్ఐ గటుటెమలులు తెలిపారు. బంజారాహిల్స్లో
రోడ్నంబర్.1లో ఏ1 సపిలుమెంట్ స్టెర్స్ పేరుతో ద్కాణం
నిరవిహిస్తూన్న జుబ్ర్.. పంజాబ్, దిలీలులతో పాటు, అమెరికా,
ఐరోపా,ఆస్్రోలియ్లనుంచసెటెరాయిడ్స్తెపిపుంచుకుంటునా్నడు.
పాతబస్తూలోనిహబీబ్నగర్లోనివసస్తూన్నజుబ్ర్ఫిట్నెస్ట్రైనర్గా
జిమ్లలోపనిచేస్వాడు.ర్ండేళలుక్రితంయూకఫిజిక్ఛంపియన్
షప్లోపాల్్గనేంద్కులండన్వెళాలుడు.పోటీలోలుపాల్్గనడంకంటే
సెటెరాయిడ్స్విక్రయిస్తూరూ.లక్షలోలులాభంవస్తూందనిగురితూంచాడు.
తిరిగి వచాచాకసెటెరాయిడ్స్ ఆరడీర్ ఇచాచాడు. పంజాబ్కుచందిన
రాహుల్, దిలీలుకి చందిన విజయ్తో పరిచయం ఏరపుడింది.
వీరిదదేరూహోల్స్ల్ ధరలోలు సెటెరాయిడ్స్ సరఫరా చేస్తూండగా..
జుబ్ర్ వాటిని జిమ్లకు వచేచా వారికి విక్రయిస్తూనా్నడు.
నిందితులనుహబీబ్నగర్పోలీస్లకుఅపపుగించారు.

శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ సా్గతం స్సా్గతం  మ్చరలీ రామకృష్ణ

గుడివాడ న్యోజకవర్ం 
డోక్పర్రు గ్రామంలో వేంచేసి 

ఉన్న కలియుగ దైవం 
శ్రీ భూ సమేత వంకటేశ్ర 

సా్మి వారి దర్శనంకు 
విచేచిస్తిన్న

 జనసేన పారీటా అధ్యక్షులు 
శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్్యణ్ గారిక్ 

సా్గతం స్సా్గతం

ఉగ్రవాదంపై ఉజ్బెక్సాథిన్ , భారత్  సమషిటాపోరు: మోదీ
అఫా్ఘనిసాథాన్లో శాంతి ప్రక్రియ పూరితూగా అకకూడి ప్రభుతవి
నియంత్ణ, సారథయోంలోనే జరగాలని, ఈ మేరకు గత ర్ండు
దశాబాదేలుగాసాధంచనలక్షాయోలనుఆద్శంపరిరక్షించుకోవాలని
ప్రధాని నరేంద్ మోదీ కాంక్షించారు. ఆ ద్శంలో శాంతి
ప్రక్రియకొతతూఒరవడిదిశగాసాగుతున్ననేపథయోంలోప్రధానిఈ
వాయోఖయోలు చేశారు. శుక్రవారం ఉజె్కిసాథాన్ అధయోక్షుడు షవఖత్
మిరిజాయోయెవ్తో కలిస వరుచావల్గా జరిగిన సదస్స్లో మోదీ
మాట్లుడారు. ఉగ్రవాదానికి వయోతిరేకంగా భారత్, ఉజె్కిసాథాన్
ద్శాలుకలిసపోరాడుతునా్నయని..తీవ్రవాదం,ఛందసవాదం,
వేరాపుటువాదంవిషయ్లోలుఇరుద్శాలూఆందోళనగాఉనా్నయని
పేరకూనా్నరు. ఉజె్కిసాథాన్తో భాగసావిమయో అభివృదిధాలో మరింత

పెరుగుదలనుభారత్కోరుకుంటందనిమోదీచపాపురు.

పారలుమెంట్లో బీస్ బిలులుదావిరా చటటె సభలలో
బీస్ రిజరేవిషనలు కోసం హిమాచల్ప్రద్శ్
అసెంబీలులోతీరామానంచేయించాలనిబీస్సంక్షేమ
సంఘంజాతీయఅధయోక్షుడుఆర్.కృష్ణయయోవిజ్పితూ
చేశారు. తెలంగాణ, ఏపీలో బీస్ బిలులు కోసం
తీరామానం చేశారని, ఇతర రాష్్రోలోలునూ బీస్
బిలులు కోసం తీరామానాలు చేయిస్తూనా్నమనా్నరు.
శుక్రవారంఆయనబీస్సంక్షేమసంఘంజాతీయ
ఉపాధయోక్షుడుగుజజాకృష్ణ,గొరిగెమలేలుశ్య్దవ్,
కోల జనారధాన్, విన్ద్య్దవ్, ఉదయ్,
స్ధాకర్, చంద్శేఖర్, వెంకటేశ్ తదితరులతో
రాజ్భవన్లోహిమాచల్ప్రద్శ్గవర్నర్బండారు
దతాతూత్రేయనుకలిసవినతిపత్రాని్నఅందజేశారు.

బీసీ బిలులీకు అసెంబీలీలోతీరామానం 
చేయించాలి
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