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గణతంత్ర వేడుకల్లో అయోధ్య రామమందిర శకటం.. కంద్ం గ్రీన్ సిగ్నల్
వచ్చే ఏడాది గణతంత్ర వేడుకల్లో రామమందిర శకటం 
ప్రజలను ఆకట్టుకోనుంది. యూపీ సరాకార్ పంపిన 
రామమందిర శకట ప్రతిపాదనను కంద్ర ప్రభుత్ం ఆమోదం 
లభంచంది. ‘సర్ ధర్మ సమాభావ్ ’ థీమ్ తో వచ్చే సంవత్సరం 
గణతంత్ర వేడుకల్లో శకటాలను ప్రదర్శంచనున్నారు. 
గణతంత్ర పరేడ్ ల్ యూపీ సరాకార్ రామమందిర శకటాన్నా 
ప్రదర్శంచనుంది. అయోధ్యల్ త్రల్ న్ర్మంచబోయే 
రామమందిరం ఆకృతిన్ ఈ శకటంపై రూపందించనున్నారు. 
దంతో పాట్ దపోత్సవాన్నా ప్రతిబంబంచ్ నమూన్ను కూడా 

డిజైన్ చ్స్తున్నారు. ‘అయోధ్య: కలచేరల్  హెరటేజ్  ఉతతురప్రదేశ్’ పేరుతో సంసకాృతి సంప్రదాయాలు ప్రతిబంబంచ్లా ఈ 
శకటాన్నా రూపందిస్తుననాట్లో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్ం వివరంచంది.

కొత్త చట్టాల తో రైతుల ఆదాయం రెటటాంపు: మోదీ

చైనా తీరు సరికాదు: భారత్ 
న్్యఢిల్లో: ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పడి 
70 ఏళ్లో పూర్తున సందర్ంగా స్్మరక స్టుంపుల విడుదల 
అంశంల్ చైన్ ఆరోపణలను భారత్  కొట్టుపారేసంది. ఈ 
కార్యక్రమాన్కి సంబంధంచ డ్రాగన్  చ్స్తుననా ప్రకటనలు 
అవాసతువాలు అన్ స్పషటుం చ్సంది. ఈ మేరకు విదేశాంగ 
శాఖ అధకార ప్రతిన్ధ అనురాగ్  శ్రీవాసతువ శుక్రవారం 
మీడియాతో మాటాలోడుతూ.. ‘‘భారత్ -చైన్ దౌత్య బంధాన్కి 
డెబ్బై ఏళ్లో న్ండిన సందరా్న్నా పురసకారంచుకున్ ఉమ్మడిగా 
స్్మరక స్టుంపులు విడుదల చ్సే విషయంపై గతేడాది డ్రాగన్  

దేశంతో ఒప్పందం కుదిరంది. అయితే అప్పట్ నుంచ ఈ కార్యక్రమ ఆరంభోత్సవం గురంచ చైనీస్  అధకారులతో 
ఎట్వంట్ చరచే జరుగలేదు. కానీ భారత్  నుంచ సరైన స్పందన లేనందు వలేలో దన్న్ రదుదు చ్సనట్లో చైన్ రాయబార 
కారా్యలయం ట్్ట్  చ్సంది. ఇది ఈ ట్్ట్  సరైంది కాదు. పూరతుగా అవాసతువం’’ అన్ పేర్కాన్నారు.
అదే విధంగా.. ‘‘న్జాన్కి ఇంతవరకు 70వ వారషికోత్సవాన్కి సంబంధంచ ఎట్వంట్ కార్యక్రమాలు మొదలుకాలేదు. 
అలాంటపు్పడు ఉమ్మడి కార్యక్రమాల న్ర్హణ అనే ప్రస్తువన ఎలా వస్తుంది’’ అన్ అనురాగ్  శ్రీవాసతువ డ్రాగన్  
తీరును ఆక్షేపించారు. కాగా బ్్యట్ఫుల్  ఇండియా, బ్్యట్ఫుల్  చైన్ పేరట మంగళవారం న్ర్హంచన ఆన్ లైన్  
ఫొటో ఎగ్జిబషన్  ప్రారంభవోత్సవంల్ చైన్ రాయబార సన్  వెడాంగ్  పాల్గొననా నేపథ్యంల్ స్టుంపుల విడుదలకు 
సంబంధంచ వివాదం చెలరేగ్ంది. వారషికోత్సవ వేడుకలకు ఇది ఆరంభమన్ ఆయన పేర్కానగా.. భారత్  మాత్రం 
వేడుకలు ఇంకా మొదలుకాలేదన్ పేర్కాంది. ఇక గలా్న్ ల్యల్ చైన్ ఆర్్మ ఘాతుకాన్కి స్మారు 20 మంది 
భారత జవానులో అమరులైన నేపథ్యంల్ ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రికతు వాతావరణం నెలకొననా సంగతి తెలిసందే. తూరు్ప 
లదాదుఖ్  సరహదుదుల్లో ప్రతిషటుంభన తొలగ్పోయేలా ఇప్పట్క పలుమారులో దైత్య, మిలిటర్ స్థాయి చరచేలు జరగాయి. 

కంద్ర సరాకార్ తీస్కొచచేన కొతతు వ్యవస్య చటాటులపై మరోస్ర కాలోరట్ ఇచాచేరు ప్రధాన్ నరేంద్ర మోడీ. ఎఫ్ ఐసీసీఐ యొకకా 
93వ వారషిక సర్సభ్య సమావేశంల్ ప్రధాన్ ప్రసంగ్ంచారు. ఈ సందర్ంగా మోడి మాటాలోడుతూ..రైతుల 

ఆదాయాన్నా రట్టుంపు చ్సేందుక కొతతు వ్యవస్య సంసకారణలను తీస్కువచచేనట్లో తెలిపారు. రైతులు 
తమ పంటలను మండీలతో పాట్ ఇతర ప్రదేశాల్లోన్ అమ్్మకోవచుచే అన్, రైతులు తమ ఉత్పతుతులినా 
డిజిటల్ ఫ్లోట్ ఫ్మ్ ల్లోన్ అమ్్మకునే సౌకర్యం ఉందన్ ఆయన తెలిపారు. రైతుల ఆదాయాన్నా 

రట్టుంపు చ్సేందుకు అన్నా చర్యలు తీస్కుంట్న్నామన్, వారన్ మరంత సమృదిధిగా మారచేడమే తమ 
లక్ష్యమన్ ప్రధాన్ మోడి వెలలోడించారు.
వ్యవస్యం, ఇతర అనుబంధ రంగాల మధ్య ఉననా అవరోధాలను కొతతు వ్యవస్య చటాటులు 
రూపుమాపనుననాట్లో ప్రధాన్ చెపా్పరు. రైతులకు కొతతు మారకాటలోకు కలి్పస్తున్నామన్, టెకానాలజీ 

దా్రా వారు లబధి పందే అవకాశాలు ఉననాట్లో తెలిపారు. న్తన సంసకారణలతో రైతులకు కొతతు మారకాట్లో 
లభస్తుయన్, వారకి ఆపషినులో కూడా పెరుగుతాయన్ తెలిపారు. కోల్డ్ స్టురేజ్ మౌళిక సదుపాయాలను 

ఆధునీకరంచనుననాట్లో ప్రధాన్ వెలలోడించారు. దన్ వలలో వ్యవస్య రంగంల్ అధక పెట్టుబడులు 
వచ్చే అవకాశాలు ఉననాట్లో ఆయన చెపా్పరు.

దేశ రాజధాన్ సరహదుదుల్లో 
రైతులు తమ ఉద్యమాన్నా 
మరంత ఉధృతం చ్యాలన్ 
న్ర్ణయించారు. ఇందుల్ 
భాగంగా ఢిల్లో-జయపుర 
రహదారన్ దిగబైంధాన్కి 
పిలుపున్చాచేరు. కంద్ర 
ప్రభుత్ం తీస్కువచచేన 

వ్యవస్య చటాటులను తక్ణమే ఉపసంహరంచుకోవాలన్ డిమాండ్ చ్స్తు 
రైతులు గత 17 రోజులుగా ఆందోళనలు చ్స్తుననా విషయం తెలిసందే. 
తొలుత పంజాబ్-హరా్యన్ రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు మాత్రమే ఆందోళనల్ 
పాల్గొనగా.. ఆ ఉద్యమం క్రమంగా దేశ వా్యపతుంగా విసతురస్తుంది. ఆదివారం 
న్డు రాజస్థాన్ నుంచ రైతులు ట్రాకటురలోతో ఢిల్లోకి రా్యల్గా వెళ్తుననాట్లో 
ప్రకట్ంచారు. అకకాడి నుంచ ఢిల్లో-జయపుర రహదారన్ దిగబైంధస్తుమన్ 
ప్రకట్ంచారు. అలాగే స్మవారం న్డు సంఘు సరహదుదుల్లో న్రాహార దక్ 
చ్పడతామన్ రైతు సంఘం న్యకులు ప్రకట్ంచారు. ఈనెల 19వ తేదల్గా 
తమ డిమాండలోను అంగీకరంచకపోతే ఆమరణ దక్కు సైతం వెనుకాడబోమన్ 
రైతు సంఘాల న్యకులు కంద్ర ప్రభుతా్న్కి అల్టుమేటం జార్ చ్శారు. 
అయితే, శాంతియుతంగా పోరాటం స్గ్స్తుననా రైతుల మధ్య చచుచేలు 
పెటేటుందుకు కంద్ర ప్రభుత్ం ప్రయతినా్స్తుందన్ రైతులు ఆగ్రహం వ్యకతుం 
చ్స్తున్నారు. కంద్రం కుట్రలు చ్యడం మానుకోవాలన హతవు చెపా్పరు.

రైతు ఆందోళనలు మరింత ఉధృతం.. 

హబుల్ 30వ జన్మదినం..నాసా ట్వీట్ 

వాషంగటున్ : శాస్త్రవేతతులు విశ్ం గురంచ చ్సే 
అధ్యయనంల్ హబుల్ టెలిస్కాప్  కీలక పాత్ర 
పోషంచంది. ఆకరషిణీయమైన, అదు్తమైన చత్రాలను 
తీస, పరశోధకులు విశ్ం గురంచ ల్తుగా అరథాం 
చ్స్కునేందుకు దోహదం చ్సంది. శాస్త్రవేతతులకు 

ఇంతగా సహకరంచ్ ఈ హబుల్ టెలిస్కాప్ ను 
అమెరకన్ సే్పస్  సంసథా న్స్ 1990ల్ లాంచ్ 
చ్సంది. దాన్నా ప్రయోగ్ంచ 30 సంవత్సరాలు 
పూరతు కావొస్తుననా తరుణంల్ హబుల్ టెలిస్కాప్  
తీసన చత్రాల సమాహారంగా ఉననా ఒక 
వీడియోను న్స్ ట్్టర్ ల్ పంచుకుంది. 
‘హబుల్ 30 ఏళ్లో పూరతు చ్స్కుంది. మీతో 
పంచుకోవడాన్కి పుట్టునరోజు బహుమతి ఉంది. 
కాల్డ్ వెల్  కటలాగ్ ల్న్ 30 ఖగోళ వస్తువుల 

హబుల్ చత్రాలు..విశ్ంల్న్ దృశా్యలను మీ మ్ందు 
ఆవిషకారస్తుయి’ అన్ న్స్ వీడియోతో పాట్ వా్యఖ్యను 
జోడించంది. 109 స్టుర్ కలోసటురులో, నెబు్యలా, గెలాకీ్సలతో 
కూడిన ఖగోళ జాబతానే కాల్డ్ వెల్ కటలాగ్.

రంగారడిడ్ జిలాలో శంష్టబాద్ మండలం చననా గోల్కాండ వదదు ప్రమాదవశాతుతు 
న్ప్పంట్కొన్ అవుటర్  రంగ్ రోడుడ్పై ఓల్్ బస్్స దగధిమైంది. తుకుకాగూడ నుంచ 
శంష్టబాద్ వైపు వస్తుననా ఓల్్ బస్్సల్ ప్రమాదవశాతుతు మంటలు చెలరేగాయి. 
చూస్తుండగానే దావానంలా మంటలు వా్యపించడంతో గమన్ంచన డ్రైవర్ 
బస్్సల్ంచ కిందికి దూకశాడు. ఈ ప్రమాదంల్ బస్్స పూరతుగా కాలిబ్డిదైంది. 
బస్్సల్ ప్రయాణికులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తపి్పంది. 
ఘటన్సథాలాన్కి చ్రుకుననా పోల్స్లు అగ్నామాపక సబబైంది సహయంతో 
మంటలను అదుపుల్కి తీస్కువచాచేరు. ష్టర్టు  సరూకాష్యట్  కారణంగానే ప్రమాదం 

జరగ్ ఉంట్ందన్ పోల్స్లు భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధంచ కస్ నమోదు చ్స ప్రమాదాన్కి గల కారణాలపై దరా్యపుతు 
చ్స్తున్నామన్ పోల్స్లు తెలిపారు.

శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్ పై బస్సుల్ మంటలు.. కాలిబూడిదైన వోల్వీ బస్సు

భారత్ ల్ జనవరిల్ వ్్యక్సునేషన్!
దిల్లో: భారత్ ల్ జనవర 2021కి 
వా్యకి్సనేషన్ డ్రైవ్ ప్రారంభయే్య 
అవకాశం ఉందన్ సీరమ్ 
ఇన్సటుట్్యట్  ఆఫ్ ఇండియా 
సీఈఓ అదర్ పూన్వాలా 
వెలలోడించారు. డిసంబర్ చవర 

న్ట్కి ట్కా అత్యవసర విన్యోగాన్కి ఆమోదం లభస్తుందన్ 
భావిస్తుననా తరుణంల్..ఒక బజినెస్ సమావేశంల్ ఆయన ఈ 
వా్యఖ్యలు చ్శారు. వచ్చే ఏడాది సపెటుంబర్-అకోటుబర్ న్ట్కి 
జీవితం స్ధారణ సథాతికి చ్రనుందన్, అప్పట్కి తగ్నన్నా 
ట్కాలు అందుబాట్ల్కి వస్తుయన్ ఆశాభావం వ్యకతుం 
చ్శారు. ‘ఈ నెల చవరన్ట్కి మేం అత్యవసర లైసన్్స పందే 
అవకాశం ఉంది. కానీ విసతుృత విన్యోగం కోసం మాత్రం 
తరవాతి రోజుల్లో అనుమతి లభంచవచుచే. న్యంత్రణ 
సంసథాలు అనుమతి ఇసేతు, 2021 జనవర న్ట్కి వా్యకి్సనేషన్ 
ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందన్ నమ్మకంతో ఉన్నాం’ అన్ 
అదర్ వెలలోడించారు. ప్రభుత్, ప్రైవేట్ రంగాన్కి తగ్నన్నా 
ట్కాలు తయారు చ్యడాన్కి సీరమ్ సంసథా సదధిమవుతోంది. 
పుణె కంద్రంగా ఈ సంసథా కార్యకలాపాలు న్ర్హస్తుంది.

http://www.kntvtelugu.com/
https://www.facebook.com/kntvtelugunews
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https://twitter.com/kntvtelugu
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https://www.kntvtelugu.com/


‘తలైవి’ చిత్రీకరణ పూరి్త‘తలైవి’ చిత్రీకరణ పూరి్త

శ్రుతి బయోపిక్  జ్వీలాముఖి

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

మ్ంబయి: తమిళన్డు 
మాజీ మ్ఖ్యమంత్రి 
జయలలిత జీవితకథ 
ఆధారంగా తెరకెకుకాతుననా 
‘తలైవి’ చత్రీకరణ 
పూరతు చ్స్కుంది. ఈ 
శుభవారతును కంగన 
రనౌత్  స్యంగా 
ప్రకట్ంచంది. ఏఎల్  
విజయ్  దర్శకత్ం 
వహస్తుననా ఈ సన్మాల్ 
జయలలిత పాత్రను 
కంగన పోషంచంది. ఈ 

సన్మా షూట్ంగ్  పూరతు చ్స్కుననా విషయాన్నా కంగన ట్్టర్  
వేదికగా అభమానులతో పంచుకుంది.

‘ఈ సన్మా చత్రీకరణ విజయవంతంగా పూరతు చ్శాం. ఈ 
సన్మా కోసం చాలా కషటుపడాడ్ం. ఒక గొప్ప న్యకురాలి 
పాత్రను పోషస్తుననాందుకు ఎంతో గర్పడుతున్నాను. ఇది 
జీవితకాల అవకాశంగా భావిస్తున్నా’ అన్ ఆమె పేర్కాంది.

భార్ బడెజిట్ తో తెరకెకుకాతుననా ఈ చత్రంల్ ఎంజీఆర్ గా 
అరవింద్ స్్మి, కరుణాన్ధగా ప్రకాశ్ రాజ్  కన్పించనున్నారు. 
జీవీ ప్రకాశ్  కుమార్  సంగీతం అందించారు. విష్్ణ ఇందూర, 
శైలేష్  ఆర్  సంగ్  సన్మాను న్ర్మస్తున్నారు. ఈ సన్మా హంద, 
తమిళ హకుకాలినా రూ.55 కోటలోకు అమెజాన్ , నెట్ పిలోక్్స కు 
ఇప్పట్క ఇచ్చేశారు. జూన్  26న విడుదల చ్యనుననాట్లో 
చత్రబృందం ప్రకట్ంచన విషయం తెలిసందే.

నట ఆర్య బెనర్జీ అనుమానాస్పద మృతి

మీ బయోపిక్ కి ఏం టైట్ల్  పెడతారు? అన్ అడిగ్తే, 
‘జా్లామ్ఖి’ అన్నారు శ్రుతీహాసన్ . అంటే... భవిష్యతుతుల్ 
శ్రుతి జీవితాన్నా వెండితెరపై చూసే అవకాశం ఉందన్ 
ఊహంచవచుచే. వారాంతంల్ అభమానులతో 
ఇన్ స్టుగ్రామ్ ల్ చట్  చాట్  చ్శారు శ్రుతీహాసన్ . అపు్పడు 
ఓ ఫ్్యన్  ‘మీ బయోపిక్  టైట్ల్  ఏంట్’ అంటే, ‘జా్లామ్ఖి’ 
అన్నారామె. ఇంతకీ ఈ బ్్యట్ జీవితంల్ ఓ బయోపిక్ కి 
కావాలి్సనంత మస్లా ఉందా? అంటే.. విలక్ణ నట్డు 
కమల్ హాసన్, నట్ స్రకల కూతురగా శ్రుతీది గోల్డ్న్  స్్పన్  
అయినప్పట్కీ, తలిలోదండ్రులకు ఉననా పేరు వలలో చననాపు్పడు 
సే్చ్ఛ కోల్్పయారు.
సన్మాల్లోకి వచచేన మొదటోలో కమల్ లా మంచ యాకటురేన్? 

అనే కామెంట్లో ఒకట్. సంత గురతుంపు తెచుచేకోవడాన్కి శ్రుతి ప్రతి పాత్రన్ సవాల్ గా తీస్కున్ చ్స, అనుకుననాది స్ధంచారు. 
కెర్ర్  ఆరంభంల్ కొన్నా సన్మాలు ఫ్లోప్  కావడంతో ‘ఐరన్  ల్గ్ ’ అన్నారు కొందరు. అలానే లవ్, బ్రేకప్  వంట్వి కూడా ఉన్నాయి. 
నట్గా, గాయన్గా, సంగీతదర్శకురాలిగా మంచ పేరు తెచుచేకున్నారు. భవిష్యతుతుల్ శ్రుతి బయోపిక్  తీసేతు అప్పట్ విశేష్టలు, 
ఇప్పట్వరకూ జరగ్నవి కలిపితే ఓ మంచ సన్మా తయారవుతుందన్ ఊహంచవచుచే.

కోల్ కతా: బాల్వుడ్ ఇండసీ్రాల్ విష్టదం చోట్చ్స్కుంది. 
నట్, మోడల్  అర్య బనర్జి(33) అనుమాన్స్పద ర్తిల్ మృతి 
చెందారు. ‘ది డర్టు పికిచేర్’ ల్ విదా్యబాలన్  తో కలిస నట్ంచన 
ఆమె కోల్ కతాల్న్ తన న్వాసంల్ శుక్రవారం శవమై 
కన్పించారు. ఆమె ఇంట్ పన్మన్ష వచచే తలుపులు కొటటుగా 
బనర్జి ఎంతకీ స్పందించకపోవడంతో అనుమానం వచచే 
పోల్స్లకు సమచారం అందించంది. దంతో అకకాడికి చ్రుకుననా 
కోల్ కతా పోల్స్లు తలుపులు పగలకొట్టు గది ల్పలికి వెళిలో 
చూడగా బడ్ పై బనర్జి అపస్్మరక సథాతిల్ పడిఉన్నారు. అయితే 
నట్ మ్ఖంపై గాయాలు ఉండటంతో పలు అనుమాన్లు వ్యకతుం 
అవుతున్నాయి.
అయితే కొదిదు కాలంగా బనర్జి కలకతాతుల్ ఒంట్రగా జీవిస్తున్నారన్ 
ఆమె పన్మన్ష పోల్స్లకు తెలిపింది. దంతో పన్మన్ష 
అందిచన సమాచారం మేరకు కస్ నమోదు చ్స్కుననా 
పోల్స్లు బనర్జిది హత్య, ఆత్మహత్య అనే కోణంల్ విచారణ 
చ్పటాటురు. ఇదిలా ఉండగా నట్ మరణ వారతు తెలియడంతో 
బాల్వుడ్  నట్నట్లు తీవ్ర దిగ్రా్్రంతి వ్యకతుం చ్స్తున్నారు. ఆమె 
మృతి పటలో స్షల్  మీడియాల్ సంతాపం తెలుపుతున్నారు. 
బాల్వుడ్ ల్ పలు సన్మాల్లో నట్ంచన ఆమె ప్రమ్ఖ నట్ సల్కా  
స్మత జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెకికాన  ‘ది డర్టు పికచేర్’ ల్ షకీలా 
పాత్ర పోషంచారు. 

ఆదివారం, 13 డిసంబర్ 2020

డ్రగ్సు కస్ల్ రకుల్ ప్రీత్ కు ఊరట.. 
డ్రగ్్స కస్ల్ రకుల్ ప్రీత్ కు ఊరట.. కోరుటు మెటెలోకికా తనకు 
అనుకూలంగా తీరు్పరాబట్టున బ్్యట్
దేశవా్యపతుంగా డ్రగ్్స వ్యవహారం కలకలం రేపిన విషయం 
తెలిసందే. బాల్వుడ్ ల్ మొదలైన ఈ డ్రగ్్స వ్యవహారం 
శాండిల్ వుడ్ మీదుగా టాల్వుడ్ వరకు వచచేంది. టాల్వుడ్ 
స్టుర్ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సంగ్ ను ఈ కస్ విషయంల్ 
న్రోకాట్క్్స కంట్రోల్ బ్్యరో విచారంచన విషయం తెలిసందే. 
డ్రగ్్స కస్ల్ అరస్టు అయిన రయా చక్రవరతు తో రకుల్ 
వాటా్సప్ చాట్ చ్సనట్టు వారతులు వచచేన నేపథ్యంల్ ఎనీ్సబీ 
అధకారులు రకుల్ ను ప్రశనాంచారు వారతులు వచాచేయి. దన్పై 
జాతీయమీడియాల్ అనేక కథన్లు వచాచేయి.
కాగా తనకు వ్యతిరేకంగా మీడియా కథన్లు రాస్తుందన్ కోరుటును 
ఆశ్రయించంది రకుల్ . కస్ విచారణ పూరతుయేంతవరకు 
తన పేరు ఈ కస్ల్ ప్రస్తువించకుండా మీడియాను 
న్యంత్రించాలన్ కోరుటును కోరంది రకుల్. ఈ నేపథ్యంల్ 
తాజాగా న్్యస్ బ్రాడ్ కాసటుంగ్ స్టుండర్డ్స్ అథారట్ రకుల్ ప్రీత్ 
కు అనుకూలంగా తీరు్పన్చచేంది. రకుల్ కు క్మాపణలు చెపూతు..
డిసంబర్ 17న కథన్న్నా ప్రస్రం చ్యాలన్ పలు న్్యస్ 
ఛానల్్స కి ఆదేశాలు జార్ చ్సంది. ఆ విషయాన్నా ప్రస్రం 
చ్సన వారం రోజుల్లోగా లిఖిత పూర్కంగా న్వేదించాలన్ 
న్్యస్ బ్రాడ్ కాసటుంగ్ స్టుండర్డ్స్ అథారట్ పేర్కాంది. రకుల్ 
ప్రస్తుతం క్రిష్ దర్శకత్ంల్ సన్మాను పూరతు చ్సంది. మరోవైపు 
కమల్ , శంకర్ కాంబనేషన్ ల్ వస్తుననా’భారతీయుడు 2 ల్ 
రకుల్ నట్స్తుందన్ తెలుస్తుంది. వీట్తోపాట్ హందల్న్ ఓ 
సన్మాల్ నట్స్తుంది రకుల్.

https://www.facebook.com/kntvtelugunews
https://www.youtube.com/kntvtelugu
https://twitter.com/kntvtelugu
http://www.kntvtelugu.com/
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https://twitter.com/kntvtelugu
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జనవరి 15 తరావీత సెకండ్  వేవ్ !
అమరావతి: రాష్ట్రంల్ కరోన్ సకండ్  వేవ్  వచ్చే 
అవకాశం ఉననాట్టు న్పుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతాన్కి 
సగట్న రోజూ 600 కస్లు నమోదవుతున్నాయి. 
ఒక దశల్ రోజుకు 10 వేల కస్లు కూడా నమోదైన 
సందరా్లున్నాయి. ఆ తరా్త క్రమంగా తగుగొతూ 
వచాచేయి. అయితే ప్రస్తుతం ఢిల్లో, కరళ వంట్ రాష్ట్రాల్లో 
నెలకొననా పరసథాతులను అంచన్ వేసేతు ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్న్ 
కరోన్ సకండ్  వేవ్  వచ్చే అవకాశం ఉందన్ వైద్య 
ఆరోగ్య శాఖ తాజాగా అంచన్ వేసంది. చలి తీవ్రత 

పెరగే కొదదు కరోన్ తీవ్రత కూడా పెరగే అవకాశం ఉంట్ందన్ న్వేదికల్ స్పషటుం చ్సంది. జనవర 
15 తరా్త కరోన్ కస్లు పెరగే ప్రమాదం లేకపోలేదన్ పేర్కాంది. సకండ్  వేవ్ ను ఎదుర్కానేందుకు 
అప్రమతతుం కావాలి్సన అవసరమ్ందన్ స్చంచంది. 
ఐదు మాస్ల గా్యప్ తో వచ్చే అవకాశం
పలు దేశాల్లో, రాష్ట్రాల్లో కరోన్ పరసథాతులు అంచన్ వేసేతు.. కరోన్ పీక్  (తీవ్రత ఎకుకావగా)ల్ ఉననా దశ 
నుంచ ఐదు మాస్ల గా్యప్ తో సకండ్  వేవ్  వచచేందన్, ప్రస్తుతం ఢిల్లోల్న్ అదే జరగ్ందన్ న్పుణులు 
అంచన్ వేశారు. 
– మన రాష్ట్రంల్ ఆగస్టు – సపెటుంబర్  మాసంల్ ఎకుకావ తీవ్రత ఉండి, ఆ తరా్త క్రమంగా తగ్గొంది. 
తిరగ్ ఐదు మాస్ల తరా్త అంటే 2021 జనవర 15 నుంచ మారచే 15 ల్గా సకండ్  వేవ్ కు 
అవకాశాలున్నాయన్ చెపా్పరు. అయితే వైరస్  తీవ్రత సకండ్  వేవ్ ల్ ఎంతగా ఉంట్ందనేది ఇపు్పడే 
అంచన్ వేయలేమన్నారు.

ఢిల్లో: ఏలూరు వింత వా్యధపై ఉపరాష్ట్రపతి 
వెంకయ్యన్యుడుకు కంద్ర ఆరోగ్యశాఖ 
కార్యదర్శ రాజేష్ భూషణ్, ఇతర అధకారులు 
న్వేదిక అందజేశారు. ఏలూరుల్ కస్లు 
తగుగొమ్ఖం పటాటుయన్ వెలలోడించారు. 
ఏలూరుల్ వా్యధ ప్రబలిన ప్రాంతాల్లో 
కంద్ర ఆరోగ్య బృందాలు పర్యట్ంచాయన్ 
పేర్కాన్నారు. ప్రాథమిక న్వేదికను 

ఉపరాష్ట్రపతికి ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శ వివరంచారు. ఏలూరుల్ పరసథాతిన్ ఎప్పట్కపు్పడు 
సమీక్షిస్తు, అవసరమైన అన్నా రకాల చర్యలు చ్పటాటులన్ అధకారులకు ఉపరాష్ట్రపతి 
వెంకయ్యన్యుడు స్చంచారు.

ఏలూరు వింత వ్్యధిపై ఉపరాష్ట్రపతిక్ నివేదిక

తిరుపతి ఉపఎని్నక బరిల్ బీజేపీనే?: అధ్యక్షుడి కీలక వ్్యఖ్యలు
తిరుపతి: త్రల్ జరగనుననా తిరుపతి ఉపఎన్నాక బరల్ ఏ పార్టు అభ్యరథాన్ న్లబటాటులననాదాన్పై బీజేపీ, 
జనసేన పార్టుల మధ్య సందిగధిత నెలకొననా తరుణంల్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్మ్ వీర్రాజు కీలక 
వా్యఖ్యలు చ్శారు. జనసేన బలపరచ్.. బీజేపీ అభ్యరథాకి ఓటేయాలంట్ వా్యఖ్్యన్ంచారు. తిరుపతిల్ 
శోభాయాత్ర అనంతరం స్మ్ వీర్రాజు చ్సన ప్రసంగంల్ ఈ వా్యఖ్యలు చ్శారు. స్మ్ వీర్రాజు చ్సన 
వా్యఖ్యలు జనసేన వరాగొల్లో చరచేనీయాంశంగా మారంది.

ఇప్పట్క తిరుపతి ట్కెట్ తమకు వదిలేయాలంట్ జనసేన అధనేత పవన్ కలా్యణ్.. ఇట్వల ఢిల్లో వెళిలో 
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడాడ్ను కలిస విననావించారు. అంతేకాకుండా తిరుపతిల్ జనసేన్న్ 
పర్యట్ంచ కార్యకరతుల్లో ఉతా్సహాన్నా కూడా న్ంపారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నాకల బర నుంచ 
జనసేన తపు్పకోవడంతో తిరుపతి ట్కెట్ అయిన్ జనసేనకు వస్తుందన్ భావిస్తున్నారు. కానీ తాజాగా 
స్మ్ వీర్రాజు చ్సన వా్యఖ్యలు ఆసకితుకరంగా మారాయి. ఇదిలా ఉంటే తిరుపతిన్ అభవృదిధి చ్సంది 
బీజేపీనేనంట్ ఆ పార్టు నేతలు ఇప్పట్క ప్రచారం మొదలు పెటాటురు. ఏపీల్ ఉమ్మడిగా కలిస వెళ్తుననా 
బీజేపీ, జనసేన పార్టులు.. తిరుపతి బైపోల్్స అభ్యరథా విషయంల్ ఎలా మ్ందుకు వెళ్తురో వేచ చూడాలి.

శ్రీవార విరాళ్లు జగన్ ఖ్తాల్కి..
వైసీపీ ప్రభుత్ంల్ ఎర్రచందనం స్మగ్లోంగ్ పెరగ్పోయిందన్ స్మ్ వీర్రాజు విమర్శంచారు. ఇక తిరుమల 
శ్రీవారకి ఇచచేన విరాళ్లను జగన్ తమ ఖ్తాల్ వేస్కుంట్న్నారన్ తీవ్ర ఆరోపణలు చ్శారు. అంతేకాకుండా 

ర వ ర్ ్స 
టె ం డ ర ం గ్  ల్ 
జగన్ అవినీతికి 
పా ల ్ప డా డ్ ర న్ 
స ం చ ల న 
ఆ రో ప ణ లు 
చ్శారు. తిరుపతి 
ఉ ప ఎ న్ నా క ల్ లో 
కుట్ంబ పార్టుల 
పా ల న కు 
చెక్ పెటాటులన్ 
పిలుపున్చాచేరు. 
బీజేపీన్ గెలిపిసేతు తిరుపతిన్ అభవృదిధి చ్స్తుమన్ తిరుపతి ప్రజలకు స్మ్ వీర్రాజు హామీ ఇచాచేరు.
ఇట్వల తిరుపతి ఎంపీ దురాగొప్రస్ద్ రావు అన్రోగ్యంతో మృతిచెందారు. దంతో త్రల్ తిరుపతి 
ఉపఎన్నాక జరగనుంది. ఇప్పట్క ట్డీపీ, వైసీపీ పార్టులు అభ్యరుథాలను అధకారకంగా ప్రకట్ంచ్శాయి. 
ట్డీపీ అభ్యరథాగా పనబాక లక్ష్మీ, వైసీపీ అభ్యరథాగా గురుమూరతున్ పార్టులు ప్రకట్ంచాయి. ఇక బీజేపీ-
జనసేనలు తమ ఉమ్మడి అభ్యరథాన్ ప్రకట్ంచాలి్స ఉంది.

డోక్పర్రు శ్రీ వంకటేశవీర సావీమిని దరి్శంచుకున్న జనసేనాని
జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్యణ్ 
ఈ రోజు కృష్ట్ణ జిలాలో గుడివాడ 
న్యోజకవరగొంల్న్ డోకిపర్రు 
గ్రామంల్ కొలువైన శ్రీ 
భూసమేత శ్రీ వెంకటేశ్రస్్మి 
ఆలయాన్నా సందర్శంచారు. 
మేఘా ఇంజినీరంగ్ సంసథా ఎండీ 
శ్రీ పి.వి.కృష్ట్ణరడిడ్, ఆలయ 
ట్రస్టు బోరుడ్ ఛైర్మన్  శ్రీ పిచచేరడిడ్ 
కుట్ంబ సమేతంగా పవన్ 
కు స్్గతం పలికారు. పార్టు 
రాజకీయ వ్యవహారాల కమిట్ 
చైర్మన్ న్దండలో మనోహర్ ఈ 
కార్యక్రమంల్ పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్ంగా పవన్ 
కళ్్యణ్ మాటాలోడుతూ… 
“రండుమూడేళ్లోగా డోకిపర్రు 

రావాలనుకుంట్న్నా.  బ్రహ్్మత్సవాలల్న్ కళ్్యణోత్సవాన్కి రావడం ఎంతో ఆనందాన్నాచచేంది. ఈ శుభ 
సమయంల్ పాల్గొనే అవకాశం కలి్పంచన పారశ్రామికవేతతులు శ్రీ కృష్ట్ణరడిడ్ గారు, శ్రీ పిచచేరడిడ్ గారకి 
కృతజ్ఞతలు. ఇకకాడకు ఆహా్న్ంచనందుకు మనస్్పరతుగా వారకి ధన్యవాదాలు. ఆధా్యతి్మక కార్యక్రమాలే 
కాకుండా వారు సీఎస్ఆర్ కింద గ్రామాన్కి సమకూరచేన సౌకరా్యలు అభనందనీయం. మ్ఖ్యంగా 
న్రంతర గా్యస్ సరఫరా ఎంతో ఆకట్టుకుంది. భవిష్యతుతుల్ వార సేవలు విసతుృతమై మరంతో మందికి 
అందాల”న్ ఆకాంక్షించారు.
అంతకుమ్ందు డోకిపర్రు వెళలోందుకు ఉదయం 10 గంటలకు పవన్ కలా్యణ్ గననావరం విమాన్శ్రయాన్కి 
చ్రుకున్నారు. కృష్ట్ణ గుంట్రు జిలాలోల జనసేన న్యకులు, కార్యకరతులు ఘనస్్గతం పలికారు. 
గననావరం నుంచ కంకిపాడు, ఉయూ్యరు, పామర్రు, న్డుమోలు మీదుగా డోకిపర్రుకు చ్రుకున్నారు. 
విమాన్శ్రయం నుంచ దార పడుగున్ కార్యకరతులు పవన్ కలా్యణ్ కు పూలవరషింతో స్్గతం పలికారు. 
ఉయూ్యరు వదదు రైతులు, ప్రజలు సమస్యలపై వినతిపత్రాలు సమర్పంచారు. తమ సమస్యలపై గళం 
విపా్పలన్, ప్రభుత్ం నుంచ స్పందన వచ్చేందుకు సహకరంచాలన్ కోరారు. న్డుమోలు వదదు పామర్రు, 
గుడివాడ న్యోజకవరాగొలతో పాట్  పెడన, మచల్పటనాం న్యోజకవరాగొల న్యకులు, కార్యకరతులు 
జనసేన్న్ కి స్్గతం పలికారు. అప్పట్ వరకు వందల సంఖ్యల్ రా్యల్గా వచచేన కార్యకరతుల సంఖ్య 
న్డుమోలుల్ వేల సంఖ్యకు చ్రుకుంది. వందలాది బైకులు, కారులో పవన్ కలా్యణ్ వాహన శ్రేణిన్ 
అనుసరంచగా పూల వరషిం మధ్య అందరకీ అభవాదం చ్స్తు డోకిపర్రు బయలుదేరారు. డోకిపర్రు శ్రీ 
భూసమేత శ్రీ వెంకటేశ్రస్్మి వార ఆలయం పరసర ప్రాంతాలు పవన్ వెంట తరలివచచేన పార్టు 
శ్రేణులతో కిటకిటలాడాయి.
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ట్ఆర్ ఎ్ సల్ ట్రబుల్  షూటర్ గా చెపు్పకునే మంత్రి హర్శ్ రావును 
దుబాబైకల్ ప్రజలు తంతే శంకరగ్ర మాన్్యలల్ పడాడ్రన్ బీజేపీ ఎమె్మలే్య 
రఘునందన్ రావు అన్నారు. ‘హైదరాబాద్ ల్ అరాచకం కావాలా? 
అభవృదిదు కావాలా? బీజేపీకి ఓటేసేతు అరాచకం వస్తుంది అన్ హర్శ్  
బావమరది అన్నారు. గ్రేటర్  ప్రజలు ఆయన మాటలు పట్టుంచుకోలేదు. 
కట్ఆర్ ను నేలమీదికి తీస్కొచాచేరు. బావ పన్ అయిపోయింది.. 
బావమరది పనీ అయిపోయింది..
ఇక న్గారుజినస్గర్  ఉప ఎన్నాక తరా్త సీఎం కసీఆర్ ను అదే 
స్గర్ ల్ మ్ంచతే  ఆంధ్రాల్ తేలుతారన్ వా్యఖ్్యన్ంచారు. శన్వారం 

అతాతుపూర్  డివిజన్ ల్ గెలిచన బీజేపీ కార్్పరేటర్  మోండ్ర సంగీత విజయోత్సవ రా్యల్ల్ పాల్గొననా 
ఆయన ప్రసంగ్ంచారు. బీజేపీ నుంచ గెలిచన కార్్పరేటరులో ప్రజలకు సేవకులుగా పన్చ్యాలన్ 
స్చంచారు. న్గారుజిన్ స్గర్  ఉప ఎన్నాకల్న్ పార్టు అభ్యరథా గెలుపు కోసం నేతలు, కార్యకరతులు కషటుపడి 
పన్చ్యాలన్ పిలుపున్చాచేరు. జీహెచ్ ఎంసీ మేయర్ ను ఎనునాకునే దమ్్మ ధైర్యం ట్ఆర్ ఎ్ సకు ఉందో 
లేదో తెలియదన్నారు. సలాం చ్స గులాంగ్ర్ చ్స్తుడో లేదో చూడాలన్, డిల్లోకి వెళిలో వంగ్ వంగ్ సలామ్ లు 
చ్స్తుననా విషయాన్నా గమన్ంచాలన్ సీఎం కసీఆర్ ను ఉదేదుశంచ ఆయన వాఖ్్యన్ంచారు.
ట్ఆర్ ఎస్  ఎమె్మలే్యలు, కార్్పరేటరులో న్లాలు, చెరువులు, కబాజి చ్స్తుననాందువలేలో వరాషిలు వచచేనపు్పడు వరద 
నీరంతా ఇండలోల్కి వస్తుందన్ ఆరోపించారు. డీజీపీ మహందర్ రడిడ్ పింక్  యూన్ఫ్మ్  వేస్కున్ పన్ 
చ్స్తున్నారన్, పదవీ విరమణ అయా్యక ఆయన తెలంగాణ భవన్ కు వెళిలో ట్ఆర్ ఎస్  కండువా కపు్పకొన్నా 
ఆశచేర్యపోనకకారేలోదన్నారు. తమ పోరాటం కాన్సేటుబుళ్లో, అమీన్  స్బ్ లతో కాదన్, మూడు సంహాలు 
భుజాలపై ధరంచన డీజీపీ, కమిషనరలోతోనేనన్ ఆయన చెపా్పరు.
కంద్ర విధవిధాన్లకు అనుగుణంగా వరదనషటుం వివరాలివ్ండి
రాష్ట్రంల్ ఇట్వల కురసన భార్ వరాషిలు, వరదల వలలో జరగ్న నషటుంపై కంద్ర విధవిధాన్లకు అనుగుణంగా 
న్వేదిక ఇవా్లన్ బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శ ప్రకాశ్ రడిడ్ శన్వారం ఒక ప్రకటనల్ రాష్ట్ర ప్రభుతా్న్కి 
విజ్ఞపితు చ్శారు. కంద్రం ఆదేశాల మేరకు ఇప్పట్క ఉననాతస్థాయి కమిట్ వరదనష్టటున్నా క్షేత్రస్థాయిల్ 
పరశీలించందన్ చెపా్పరు. ఆ కమిట్ న్వేదిక ఆధారంగానే స్యం విడుదల చ్స్తురన్నారు. ఎన్ డీఆర్ ఎఫ్  
న్యమావళికి అనుగుణంగా నషటుం వివరాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్ం న్వేదించాలి్స ఉంట్ందన్ పేర్కాన్నారు.

కసీఆర్ ను ‘సాగర్ ‘ల్ ముంచితే ఆంధ్రాల్ తేలుతారు: ఎమ్్మల్్య రఘునందన్ రావు

హైదరాబాద్  : రాష్ట్ర జన్భాల్ అబాబైయిల కంటే అమా్మయిలే ఎకుకావగా ఉన్నారన్ జాతీయ 
కుట్ంబ ఆరోగ్య సరే్ వెలలోడించంది. 2019–20 సరే్ వివరాలను కంద్ర ఆరోగ్య కుట్ంబ 
సంక్షేమ శాఖ శన్వారం ప్రకట్ంచంది. 2015–16 సరే్ ప్రకారం రాష్ట్ర జన్భాల్ ప్రతి వెయి్య 
మంది పురుష్లకు 1,007 మంది మహళలు ఉండగా, తాజా సరే్ ప్రకారం ఆ సంఖ్య 1,049కి 
పెరగ్ంది. అందుల్ పటటుణాల్లో మహళలు 1,015 మంది ఉండగా, గ్రామాల్లో 1,070 మంది 
ఉన్నారు..
కడుపు‘కోత’లే..
రాష్ట్రంల్ ప్రభుత్ం ఎన్నాస్రులో చెపి్పన్ ఆస్పత్రులు తీరు మారుచేకోవడం లేదు. కడుపు కోయన్దే 
బడడ్ను బయటకు తీయడం లేదన్ కంద్ర సరే్ స్పషటుం చ్సంది. ఐదేళలో క్రితం రాష్ట్రంల్ సజేరయన్  
ప్రసవాలు 57.7 శాతం ఉండగా, ఇపు్పడు 60.7 శాతాన్కి పెరగాయి. అందుల్ పటటుణాల్లో 
64.3 శాతం కాగా, గ్రామాల్లో 58.4 శాతంగా ఉన్నాయి. ఇక ప్రైవేట్  ఆస్పత్రుల్లో ఐదేళలో 
క్రితం సజేరయన్  ప్రసవాలు 74.5 శాతం కాగా, ఇపు్పడు 81.5 శాతాన్కి పెరగాయి. ప్రభుత్ 
ఆస్పత్రుల్లో ఐదేళలో క్రితం సజేరయన్  ప్రసవాలు 40.3 శాతం కాగా, ఇపు్పడు 44.5 శాతాన్కి 
పెరగాయి. ప్రభుత్ ఆస్పత్రుల్లోన్ సజేరయనులో పెరగటంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. 

అబాబాయిల కంటే అమా్మయిల్ ఎకుకువ

పేదలకూ కార్్పరేట్  వైద్యం: క్షన్ రెడిడి
హైదరాబాద్: సనత్ నగర్ ల్న్ ఈఎస్ ఐ 
ఆస్పత్రిల్ కొవిడ్  సేఫ్  ఇంకు్యబేటర్ , 
డయాలసస్  సంటరలోను కంద్ర మంత్రి 
కిషన్ రడిడ్ ప్రారంభంచారు. నవజాత 
శశువుల కోసం ఈఎస్ ఐల్ కొవిడ్  సేఫ్  
ఇంకు్యబేటర్ ను ఏరా్పట్ చ్శారు. ఈ 
కార్యక్రమంల్ కంద్ర కార్మక శాఖ మంత్రి 
సంతోష్ కుమార్  గంగా్ర్  ఆన్ లైన్  దా్రా 
పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్ంగా కంద్ర 
మంత్రి కిషన్ రడిడ్ మాటాలోడుతూ పేదలకు 
కార్్పరేట్  వైద్యం అందించ్ందుకు కంద్ర 
ప్రభుత్ం కృష చ్స్తుందన్నారు. పేదల 

కోసం పెదదు ఎతుతున జనరక్  ఔషధ దుకాణాలను ఏరా్పట్ చ్సనట్లో కిషన్ రడిడ్ పేర్కాన్నారు.

ఈ సందర్ంగా ఆయన సనత్ నగర్  ఈఎస్ఐ మెడికల్ కళ్శాలను సందర్శంచారు. కార్మకుల కోసం 
ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రిల్ న్తన వైద్య పరకరాలను తీస్కొచాచేమన్నారు. సనత్ నగర్ ఈఎస్ఐ 80 లక్ల 
మంది కార్మకులకు సేవలందిస్తుందన్ కిషన్  రడిడ్ పేర్కాన్నారు. వైద్య విదా్యరుథాల ప్రాకిటుకల్్స కు ఈఎస్ఐ 
మెడికల్ కళ్శాల ఉపయోగకరంగా ఉందన్నారు. 2019 ఏడాదికి గాను దేశంల్నే ఉతతుమ మెడికల్ 
కళ్శాల, ఉతతుమ స్పర్ స్పష్టలిట్ ఆస్పత్రిగా ఈఎస్ఐకు అవారుడ్లు రావటం సంతోషకరమన్ కిషన్ రడిడ్ 
అన్నారు. ఇట్వల బీబీనగర్  ఎయిమ్్స ల్ ఓపీ సేవలను ప్రారంభంచనట్లో ఆయన వివరంచారు. ఇకకాడ 
త్రల్ మరన్నా వైద్య సేవలను అందుబాట్ల్కి తీస్కొస్తుమన్ కంద్ర మంత్రి కిషన్ రడిడ్ వెలలోడించారు. 
కొవిడ్ వా్యకి్సన్ ను అందుబాట్ల్కి తీస్కురావడం కోసం ప్రధాన్ మోద తీవ్రంగా కృష చ్స్తున్నారన్ కిషన్ 
రడిడ్ వివరంచారు. ఇతర దేశాలపై ఆధారపడకుండా స్దేశీయంగానే వా్యకి్సన్ అందించాలన్ కంద్రం 
పట్టుదలతో ఉందన్నారు. కరోన్ ట్కాను అభవృదిధి చ్స్తుననా శాస్త్రవేతలకు మనోధైరా్యన్నా ఇవ్టాన్కి 
ఇట్వల ప్రధాన్ హైదరాబాద్ ల్ పర్యట్ంచారన్ కిషన్ రడిడ్ గురుతు చ్శారు.

ప్రధానితో ముగిసిన కసీఆర్  భేట్
మొననాట్దాకా కంద్రంపై గరం 
గరం గా వ్యవహరంచన 
తెలంగాణ సీఎం కసీఆర్ 
సడెన్ గా ఢిల్లో ట్ర్ 
పెట్టుకొన్ మోడీష్టలను 
ప్రసననాం చ్స్కునే పన్ల్ 
పడడం రాజకీయంగా 
చ ర చే నీ యా ం శ మై ం ది . 
మ్ఖ్యంగా న్ననా అమిత్ ష్టను 
కలిస చరచేలు జరపిన కసీఆర్ 
ఇక ఈరోజు మోడీతోన్ 
భేట్కి రడీ అవుతున్నారు.
దుబాబైక, జీహెచ్ఎంసీ 

ఎన్నాకల్లో బీజేపీ గెలుపు తరా్త ఆపార్టుపై కసీఆర్ కారాలు మిరయాలు న్రారు. టారగొట్ చ్స 
ఫెడరల్ ఫ్ంట్ దిశగా వెళ్లోరు. కానీ ఏమైందో కానీ మళ్లో సడెన్ గా రూట్ మారచే ఢిల్లోకి వెళిలో 
కంద్రంల్న్ పెదదులను శరణు వేడడం రాజకీయంగా ఆసకితు రేపుతోంది.
విశేషం ఏంటంటే.. కసీఆర్ ఇలా ఢిల్లో వెళ్ళీ వెళలోగానే అలా అపాయింట్ మెంట్లో దొరుకుతున్నాయి. 
అదే ఏపీ సీఎం జగన్ ఢిల్లోల్ ఎదురుచూపులు చూసన తరా్తే ఆయనకు అపాయింట్ 
మెంట్లో దొరుకుతుండగా.. కసీఆర్ కు మాత్రం గంటా, రండు గంటల్లోనే దొరుకుతుండడం 
విశేషంగా మారంది. సీఎం కసీఆర్ వ్్యహాత్మకంగానే ఢిల్లో వెళ్లోరన్ సమాచారం. ల్క్ కాకుండా 
మ్ందస్తుగానే పకాకాగా అపాయింట్ మెంట్లో ఖరారు చ్స్కొన్ ఢిల్లో చ్రుకుననాట్టు తెలిసంది.
మ్ందుగా కంద్రమంత్రి షెకావత్ తో భేట్ అయి్య ఆ తరా్త అమిత్ ష్టతో భేట్ అయా్యరు. 
ట్్స్టు ఏంటంటే ఏఏ అంశాలపై చరచేంచారో మీడియాకు సమాచారం ఇవ్కపోవడం ఆసకితుగా 
మారంది. రాష్ట్ర సమస్యలు, వరద స్యంపై చరచేంచారన్ ట్ఆర్ఎస్ చెబుతోంది. కానీ కసీఆర్ 
మాత్రం బీజేపీ అగ్రనేతలతో ఏకాంత సమావేశాలకు ప్రాధాన్యం ఇచచేనట్లోగా తెలుస్తుంది. 
ఎందుకంటే రాష్ట్ర సమస్యలైతే అధకారులు, మంత్రులు తన వెంట ఉండేవారు. కానీ ఈస్ర 
వారన్ ఎవరన్ కసీఆర్ ఢీల్లోకి తీస్కెళలోలేదు. కొదిదుమంది అధకారులక తీస్కెళ్లోరు. వారన్ 
సమావేశాల్లో తీస్కుపోలేదు. అమిత్ ష్టతో దాదాపు గంట సేపు కసీఆర్ ఏకాంతంగా భబేట్ 
అయా్యరన్ తెలిసంది. ఇట్వల బీజేపీన్ తీవ్రంగా తిట్టున కసీఆర్ ఇపు్పడు బీజేపీ పెదదులతో రహస్య 
భేట్లు ఆసకితు రేపుతోంది. కసీఆర్ ఢిల్లో పెదదులకు ల్ంగ్పోయారా? అననా టాక్ నడుస్తుంది.
దన్నా బట్టు తెలంగాణపై బీజేపీ దండయాత్ర.. దుబాబైక, జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నాకల్లో బీజేపీ గెలుపు ప్రభావం 
సీఎం కసీఆర్ ల్ మారు్ప తెచచేందన్.. అందుక ఆయన ఢిల్లో పెదదులతో దోసీతుకి ప్రయతినాస్తున్నారన్ 
రాజకీయ వరాగొల్లో చరచే జరుగుతోంది. బీజేపీ తెలంగాణల్ పుంజుకుంట్ండడంతో బీజేపీతో 
సయోధ్యక కసీఆర్ వెళిలోనట్లో ప్రచారం స్గుతోంది.  త్రల్నే కసీఆర్ రహస్య భేట్లు… బీజేపీ 
పెదదుల ఆల్చనలు ఎలా ఉన్నాయననాది కాలోరట్ రానుంది.
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వర్ సాటాపెన్ కు ‘పోల్ ’
అబుదాబ: ఫ్రు్మలావన్  
(ఎఫ్ 1) 2020 సీజన్ ల్న్ 
చవర రేస్ అబుదాబ 
గ్రాండ్ ప్రిను రడ్ బుల్  జట్టు 
డ్రైవర్  మాక్్స  వెర్ స్టుపెన్  
తొలి స్థానం నుంచ 
ప్రారంభస్తుడు. శన్వారం 
జరగ్న కా్లిఫయింగ్  
సషన్ ల్ 23 ఏళలో 
వెర్ స్టుపెన్  అందరకంటే 
వేగంగా ఒక న్మిషం 
35.246 సకనలోల్ లా్యప్ ను 
మ్గ్ంచ అగ్రస్థాన్న్నా 
దకికాంచుకున్నాడు. ఈ 

సీజన్ ల్ రడ్ బుల్  జట్టు డ్రైవర్ కు పోల్  పజిషన్  దకకాడం ఇదే తొలిస్ర. మెర్సడెస్  డ్రైవరులో బొటాస్, 
హామిలటున్  వరుసగా రండు, మూడు స్థాన్ల నుంచ రేస్ను ఆరంభస్తురు. 17 రేస్ల ఈ సీజన్ ల్ 16 
రేస్లు మ్గ్శాయి. 11 రేస్ల్లో హామిలటున్   నెగగొగా... బొటాస్  రండు రేస్ల్లో.. మిగతా మూడు రేస్ల్లో 
వెర్ స్టుపెన్, గా్యసీలో, పెరజ్  టైట్ల్్స  గెలిచారు.

తండ్రి వ్్యఖ్యలను వ్యతిరేక్ంచిన యువీ పుటటాన రోజు వేడుకలకు దూరం..
ట్మ్ ఇండియా ఛాంపియన్  యువరాజ్ సంగ్  శన్వారం 39వ 
జన్మదినం జరుపుకొంట్న్నాడు. అయితే, ఈస్ర వేడుకలకు 
దూరంగా ఉంట్ననాట్లో తెలిపాడు. తాజాగా ట్్టర్ ల్ ఓ 
పోస్టు పెట్టున అతడు రైతుల ఆందోళనలపై స్పందిస్తు ఈ 
న్ర్ణయం తీస్కున్నాడు. తమ కోరకలు నెరవేరడాన్కి పుట్టున 
రోజులు అవకాశాల లాంట్వన్, కానీ ఈస్ర తాను వేడుకలు 
జరుపుకోవడం లేదన్ స్పషటుం చ్శాడు. అందుకు బదులు.. 
కంద్ర ప్రభుత్ం, రైతుల మధ్య చరచేలు ఫలప్రదం కావాలన్ 
ఆకాంక్షిస్తుననాట్లో పేర్కాన్నాడు. దేశాన్కి రైతులే జీవన్ధారం 
అన్, అయితే శాంతియుతంగా చరచేసేతు ఏ సమస్యకైన్ 
పరష్టకారం దొరుకుతుందన్ యువీ రాస్కొచాచేడు. 

అలాగే రైతుల ఆందోళన పటలో తన తండ్రి చ్సన వా్యఖ్యలపై యువీ స్పందించాడు. స్మవారం అతడి తండ్రి 
యోగ్ రాజ్  మాటాలోడుతూ.. కంద్ర ప్రభుత్ం రైతులను అరథాం చ్స్కోవాలన్, వార పటలో స్నుకూలంగా 
వ్యవహరంచాలన్ కోరాడు. అలాగే ఈ ఉద్యమాన్కి సంఘీభావంగా పలువురు క్రీడాకారులు తమకు ప్రభుత్ం 
బహూకరంచన  క్రీడా పతకాలను తిరగ్చ్చేయడం సరైందేనన్, అందుకు మదదుతు తెలుపుతుననాట్లో పేర్కాన్నాడు. 
దన్పై యువీ స్పందించాడు. ఒక భారతీయుడిగా తన తండ్రి చ్సన వా్యఖ్యల పటలో విచారం వ్యకతుం చ్స్తుననాట్లో 
చెపా్పడు.
అవి ఆయన  వ్యకితుగత అభప్రాయాలన్, వాట్తో తనకు ఎలాంట్ సంబంధం లేదన్ స్పషటుం చ్శాడు.

సడీనా: ఫ్మ్ ల్ లేక తంటాలు పడుతుననా వికెట్  
కీపర్  బా్యట్్స మన్  రషబ్  పంత్  (73 బంతుల్లో 
103 బా్యట్ంగ్ ; 9 ఫోరులో, 6 సక్సరులో) ధన్ధన్  
సంచర్కి.. హనుమ విహార (194 బంతుల్లో 
104 బా్యట్ంగ్ ; 13 ఫోరులో) సమాయోచత 
శతకం తోడవడంతో ఆసే్రాలియా-ఏతో 
జరుగుతుననా డే అండ్  నైట్  వామప్  మా్యచ్ ల్ 
భారత్  భార్ ఆధక్యం స్ధంచంది. వీరదదురతో 
పాట్ మయాంక్  (61), శుభ్ మన్  గ్ల్  (65) 
అరధిశతకాలతో చెలరేగడంతో టాపారడ్ర్ కు 

ఫుల్  ప్రాకీటుస్  లభంచనైటెలోంది. కంగారూ బౌలరలోపై పూరతు ఆధపత్యం కనబరచేన భారత్  శన్వారం ఆట 
మ్గ్సే సమయాన్కి రండో ఇన్నాంగ్్స ల్ 4 వికెటలోకు 386 పరుగులు చ్సంది. తొలి ఇన్నాంగ్్స ల్ లభంచన 
86 రన్్స  ఆధక్యంతో కలుపుకొన్ ఓవరాల్ గా ట్మ్ ఇండియా 472 పరుగుల మ్ందుంది. తొలి ఇన్నాంగ్్స ల్ 
తడబడడ్ భారత్ .. రండో ఇన్నాంగ్్స ల్ స్ధకారకంగా ఆడుతూ.. గులాబీ బంతి పర్క్కు తామ్ సదధింగా 
ఉన్నామనే సంకతాలు పంపింది.
చకకాట్ భాగస్్మా్యలు..
సకండ్  ఇన్నాంగ్్స  ఆరంభంల్నే పృథీ్ ష్ట (3) వికెట్  పడగొటటుడం మినహా ఆసీస్  బౌలరులో ఏమాత్రం 
ఆకట్టుకోలేకపోయారు. శుభారంభం దకకాకున్నా.. మయాంక్ , గ్ల్  సంయమనంతో మ్ందుకు స్గారు. 
రండో వికెట్ కు 104 పరుగులు జోడించాక గ్ల్  ఔట్  కాగా.. హనుమ విహార యాంకర్  రోల్  పోషంచాడు. 
అరధిశతకం అనంతరం మయాంక్  అగరా్ల్  కూడా పెవిలియన్  చ్రగా.. అజింకా్య రహానే (38)తో కలిస 
న్లుగో వికెట్ కు విహార 78 పరుగులు జతచ్శాడు. క్రీజుకు దూరంగా వెళ్తుననా బంతిన్ వెంటాడిన రహానే 
కీపర్ కు కా్యచ్  ఇచచే వెనుదిరగగా.. ఆ సమయంల్ వాతావరణం మేఘావృతం కావడంతో కాసేపు ఆటకు 
అంతరాయం కలిగ్ంది.
పంత్  తుఫ్న్  ఇన్నాంగ్్స ..
తీవ్ర ఒతితుడి మధ్య క్రీజుల్కి వచచేన రషబ్  పంత్ .. ఆరంభంల్ కాసతు నెమ్మదిగా ఆడిన్ ఒకకాస్ర 
కుదురుకున్నాక చెలరేగ్పోయాడు. ఒక ఎండ్ ల్ విహార న్ంపాదిగా ఇన్నాంగ్్స ను నడిపిస్తుంటే.. పంత్  
మాత్రం తనదైన శైలిల్ కంగారూలపై విరుచుకుపడాడ్డు. ఈ క్రమంల్ పంత్  43 బంతుల్లో అరధిశతకం 
పూరతు చ్స్కోగా.. 188 బంతుల్లో విహార సంచర్ మార్కా  చ్రాడు. ఈ దశల్ పంత్  శతకం స్ధస్తుడన్ 
ఎవరూ ఊహంచలేకపోయారు. మరో ఐదు ఓవరలో ఆట మాత్రమే మిగ్లి ఉననా సమయంల్ బౌండ్రీలతో 
రచచేపోయిన రషబ్  అజేయ సంచర్తో రోజును మ్గ్ంచాడు. ఈ జోడీ అభేద్యమైన ఐదో వికెట్ కు 147 
పరుగులు జతచ్సంది.
సంక్షిపతు స్కారులో
భారత్  తొలి ఇన్నాంగ్్స : 194, ఆసే్రాలియా-ఏ తొలి ఇన్నాంగ్్స : 108, భారత్  రండో ఇన్నాంగ్్స : 386/4 
(విహార 104 బా్యట్ంగ్ , పంత్  103 బా్యట్ంగ్ , గ్ల్  65, మయాంక్  61; మార్కా  సటుకెట్ 2/54).

కదం తొక్కున పంత్, విహారి కోహ్లోని మించిన కెపెటాన్ ల్డు
మెల్ బోర్నా: ట్మిండియా కెపెటున్ విరాట్ కోహలోపై 
ఆసే్రాలియా దిగగొజం గ్రెగ్ చాపెల్ ప్రశంసల వరషిం 
కురపించాడు. భారత క్రికెట్ ల్నే కోహలోన్ మించన 
కెపెటున్ లేడన్ ప్రశంసంచాడు. కోహలో రాకతో 
ట్మిండియా ఆట స్రూపమే మారపోయిందన్నాడు. 
భారత క్రికెట్ కు కొతతు దిశను చూపిన ఘనత కోహలోకి 
మాత్రమే దకుకాతుందన్నాడు. గంగూల్ కెపెటునీ్సతో 
పోలిచేతే కోహలో స్రధ్యం చాలా భననామైందన్నాడు. 
కోహలో దూకుడు ట్మిండియాను బలమైన జట్టుగా 
తీరచేదిదిదుందన్నాడు. ఒకపు్పడూ ఆసే్రాలియా క్రికెటరలోల్నే 

ఇలాంట్ దూకుడు కన్పించ్దన్నాడు. అయితే ప్రస్తుతం ఆసే్రాలియా ఆటగాళలోను మించపోయాడన్నాడు. 
గతంల్ గంగూల్ కూడా దూకుడుగా వ్యవహరంచ్ వాడన్, అయితే గంగూల్ సతాతు కవలం భారత్ ల్నే 
ఎకుకావగా ప్రభావం చూపిందన్నాడు. కానీ కోహలో కెపెటునీ్స బాధ్యతలు చ్పట్టున తరా్త ట్మిండియా ఇంటా 
బయట వరుస సర్స్ లు గెలుచుకుననా విషయాన్నా చాపెల్ గురుతు చ్శాడు.

రికారుడి ‘8’పై పేస్  గురి
కోల్ కతా: వరుసగా ఎన్మిది ఒలింపిక్్స లు ఆడిన 
ఆటగాడిగా రకారుడ్ సృషటుంచ్ందుకు తాను సదధింగా 
ఉన్నానన్ భారత దిగగొజ టెన్నాస్  పేలోయర్  లియాండర్  
పేస్  శుక్రవారం స్పషటుం చ్శాడు. వచ్చే ఏడాది టోకో్య 
ఒలింపిక్్స ల్ పాల్గొనేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తుననాట్లో 
చెపా్పడు. ‘మహమా్మర బారన పడతామన్ ఎవ్రూ 
ఊహంచలేకపోయారు. కానీ స్దర్ఘ విరామం 
తరా్త కూడా నేను న్ లక్ష్యంపై స్పషటుతతో ఉన్నా. 
శార్రకంగా, మానసకంగా ఒలింపిక్్స  ఆడేందుకు 
సదధింగా ఉన్నా. చరత్ర పుటల్లో భారత్  పేరు 
లిఖించ్ందుక నేను 30 ఏళ్లోగా ఆడుతున్నా. ఇపు్పడు 

న్కు 48 ఏళ్లో. వయస్్స కవలం సంఖ్య మాత్రమే. నేను కొటేటు టెన్నాస్  బంతికి న్ వయస్్స గురంచ తెలియదు.
కవలం ఎంత బలంగా, వేగంగా బాదుతున్నాననే అంశంపై అది కదులుతుంది. న్ల్ మరో ఒలింపిక్్స  ఆడేందుకు 
కావాలి్సనంత ప్రేరణ ఉంది. విశ్ క్రీడల్లో అత్యధకంగా వరుసగా ఎన్మిదిస్రులో టెన్నాస్  ఆడిన వ్యకితుగా భారత్  పేరట 
రకారుడ్ నెలకొల్పడమే న్ లక్ష్యం. టోకో్య దా్రా ఆ కల నెరవేరుచేకోవాలనుకుంట్న్నా’ అన్ పేస్  వివరంచాడు. 
న్జాన్కి గతేడాది క్రిస్మస్  రోజున... 2020 టెన్నాస్  సీజన్ తో తన ప్రొఫెషనల్  కెర్ర్ ను మ్గ్స్తునన్ పేస్  ప్రకట్ంచాడు. 
ఈ మేరకు ‘వన్  లాస్టు  రోర్ ’ స్లోగన్ తో ఇతర టోర్నాల్లో పాల్గొన్నాడు. కరోన్ కారణంగా ఏడాదిపాట్ ఒలింపిక్్స  
వాయిదా పడటంతో పేస్  మళ్లో రాకెట్ పటటుడం అనుమానంగా మారంది. తాజాగా పేస్  తన మనస్ల్ మాటను 
బయటపెటటుడంతో ఒలింపిక్్స ల్ అతన్ ప్రాతిన్ధ్యం ఖ్యంగానే అన్పిస్తుంది. ఈ సైకిల్్స ’ ఆవిషకారణ కార్యక్రమంల్ 
పాల్గొననా పేస్..  సైకిల్ ను నడిపించ్ ప్రయతనాంల్ ఇలా జార కిందిపడాడ్డు.
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