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400 మంది విద్యార్థుల కిడ్నాప్ !
నైజీరియాలో కలకలం రేగంది. స్థానికంగా బందిపోట్లు చెలరేగపోయారు. ఓ ప్రభుత్వ బడిపై దాడికి తెగబడ్డారు. 
దాదాపు 400 మంది విదాయారుథాలను కిడ్నాప్  చేశారు. సంచలనం రేపిన ఈ ఘటన.. నైజీరియాలోని నార్త్ వెసట్రన్  ప్ంతం 
కట్సినా రాష్టంలో శుక్రవారం రాత్రి జరిగంది. భారీ సంఖయాలో ఉననా స్యుధ బందిపోటలు ముఠా ఒకట్ శుక్రవారం రాత్రి 
‘గవరనామంట్  సైన్సి  సెకండరీ స్కూల్ ‘లోకి చొరబడింది. అకకూడుననా విదాయారుథాలపై దాడికి దిగంది. ఇంతలో అకకూడకు 
చేరుకుననా నైజీరియన్  ఆరీమీ.. బందిపోటలుపై ఎదురు దాడికి దిగంది. కందరు పోలీసులు.. అకకూడుననా విదాయారుథాలకు 
తుపాకీ బ్యారెల్సి  అందించి పారిపొమమీని స్చించారు. కాసేపట్లునే మొతత్ం ఆ ప్ంతమంతా గందరగోళంగా 
తయారంది.
మొతత్ం 600మంది విదాయారుథాలు ఆరోజు స్కూల్ కు హాజరయాయారని స్కూల్  యాజమానయాం చెబుతుండగా.. 200 మంది 
విదాయారుథాలే క్షేమంగా బయటపడగలిగారు. మిగలిన 400 మంది కిడ్నాప్  అయి ఉంటారని భావిసుత్నానారు. బందిపోటలు 
కోసం పోలీసులు గాలిసుత్నానారు. ఇలంట్ ఘటనే ఆరేళలు క్రితం జరిగంది. అపుపుడు కూడ్ ఓ బ్లికల బడి పై దాడి 
చేసి 276 మంది బ్లికలను అపహరించారు. వారిలో 100 మంది తపిపుంచుకోగా, మిగలిన వారి ఆచూకీ ఇపపుట్కీ 
తెలియరాలేదు.

ఆ ద్డిని మర్వలం: మోదీ

మోదీపై ప్రశనాల వర్ం కురిపంచిన కమల్ 
నూతన పారలుమంట్  నిరామీణానికి ప్రధాని 
నరేంద్ర మోదీ పునాదిరాయి వేసిన నేపథయాంలో 
మకకూల్  నీది మయయాం అధినేత కమల్  హాసన్  
పలు ప్రశనాలు సంధించారు. దేశంలోని సగం 
జనాభా తండీతపపులు లేకుండ్ అలలుడుతుంటే ఈ 
సమయంలో కతత్గా మరో పారలుమంట్  భవనం 
అవసరమా అని స్ట్గా ప్రశనాంచారు. కరోనా 
కాట్తో దేశ ఆరిథాక రంగం కుదేలైన వేళ ఇంతా 
భారీ వయాయమందుకని ఎదేదేవా చేశారు. వచేచే ఏడు 
జరుగనుననా తమిళనాడు అసెంబ్లు ఎనినాకల ప్రచార 
కారయాక్రమాలను ప్రంభంచనుననా కమల్  ఈ 

మేరకు మోదీపై ట్్వటర్  వేదికగా విమర్శలు గుపిపుంచారు. ‘దేశంలోని సంగం మందికి తండి లభంచడం లేదు. కరోనా 
వైరస్  కారణంగా అందరి జీవితాలు ప్రభావితమయాయాయి. మీరేమో రూ.1000 కోటలుతో కతత్ పారలుమంట్  నిరామీణానికి 
రూపకలపున చేశారు. గ్రేట్ వాల్  ఆఫ్  చైనా నిరిమీంచే క్రమలో వేలదిమంది అమాయకులు ప్ణాలు విడిసేత్.. ప్రజలినా 
రక్ంచేందుకు ఆ భారీ నిరామీణం చేపటాటామని పాలకులు సెలవిచాచేరట. మీ ధోరణి కూడ్ అలగే ఉంది. ఎవరిని 
రక్ంచేందుకు మీరు వెయియా కోటలు రూపాయల ఖరుచే చేసుత్నానారు. దయచేసి నా ప్రశనాలకు సమాధానం ఇవ్వండి ప్రధాన 
మంత్రి మోదీ గారు’అని కమల్  స్ట్గా ప్రశనాంచారు. కాగా, డిసెంబర్  10న ఢిలీలులో నూతన పారలుమంట్ భవనం 
సెంట్రల్  విస్టా ప్జెకుటాకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేసిన సంగత తెలిసిందే. ఈ నిరామీణ కాంట్రాకుటాను టాటా ప్జెక్టాస్  
గెలుచుకుంది. 64,500 చదరపు మీటరలు విస్త్ర్ంలో దీనినా నిరిమీంచనునానారు. ప్జెకుటా అంచనా దాదాపు రూ.971 
కోట్లు. 2022కి పూరిత్ చేయాలని భావిసుత్నానారు.  

నూయాఢిలీలు: పారలుమంట్పై ఉగ్రమూకలు జరిపిన దాడిని ఎవరూ మరిచేపోలేరనానారు ప్రధాని మోడీ. నాట్ ఘటనలో ప్ణాలు 
కోలోపుయిన సైనికులకు ఆయన నివాళులరిపుంచారు. పారలుమంట్ను కాపాడందుకు ప్ణతాయాగం చేసిన 

వారి సేవలను గురుత్ చేసుకునానారు. ఈ దేశం వారికెపుపుడూ కృతజ్ఞతగా ఉంట్ందని మోడీ ట్్వట్ 
చేశారు.

భారత పారలుమంట్ పై ఉగ్రదాడికి 19 ఏళులు నిండ్యి. 2001లో ఇదే రోజు ఉగ్రవాదులు 
పారలుమంట్ పై దాడి చేశారు. లషకూరే తోయిబ్, జైషే మొహమీద్ ఉగ్రసంసథాకు చెందిన టెర్రరిసుటాలు 
కారులో వచిచే కాలుపులు జరిపారు. టెర్రరిసుటాలను పారలుమంట్ భవనంలోకి వెళలుకుండ్ భద్రతా 

బలగాలు అడుడాకునానాయి. ఈ సమయంలో ఢిలీలు పోలీస్ డిపార్టా మంట్ కు చెందిన ఐదుగురు భద్రతా 
సిబ్ంది, ఒక స్ఆర్ పీఎఫ్ మహిళా కానిసేటాబుల్, ఇదదేరు పారలుమంట్ వాచ్ అండ్ వార్డా సెక్షన్ 

సిబ్ంది ప్ణాలు కోలోపుయారు. కాలుపులోలు గారెడాన్ నిరా్వహకుడితోపాట్ ఫొట్ జరనాలిసుటా 
కూడ్ మృత చెందారు.

బెరిలున్ : కరోనా వైరస్  విజృంభణతో యూరప్  దేశాలు వణికిపోతునానాయి. 
గడిచిన కనినా వారాలుగా వైరస్  తీవ్రత పెరగడంతో జరమీనీ మరోస్రి ఆంక్షలను 
కఠినతరం చేసేందుకు సిద్ధమంది. ఇపపుట్కే స్టారులు, పాఠశాలలు మూసివేతకు 
జరమీన్  ఛానసిలర్  ఏంజెల మరకూల్  ఆదేశంచారు. అంతేకాకుండ్ భౌతక దూరం 
నిబంధనలను ప్రతఒకకూరు పాట్ంచాలని స్చించారు. ప్రసుత్త పరిసిథాతని దృష్టాలో 
ఉంచుకని రానుననా నెలరోజుల పాట్ ఎలంట్ చరయాలు తీసుకోవాలనే అంశంపై 
అనినా రాష్టట్రల గవరనారలుతో ఛానసిలర్  ఏంజెల మరకూల్  సమావేశమ చరిచేంచారు. 
అనంతరం డిసెంబర్  16 నుంచి జనవరి 10 వరకు దేశవాయాపత్ంగా లక్ డౌన్  
ఆంక్షలు అమలు చేయాలని నిర్యించారు. ముఖయాంగా క్రిసమీస్  సందర్ంగా ప్రజలు 
భారీ సంఖయాలో గుమి కూడకుండ్ ఆంక్షలు విధించారు. పండగ వేళ ఇండోర్  
ప్రదేశాలోలు కేవలం ఐదుగురిని మాత్రమే కలుసుకునేందుకు అనుమత ఇస్త్మని 
పేర్కూనానారు. వీట్తో పాట్ పండగ వేళ సంప్రదాయకంగా కాలేచే బ్ణసంచాపై 
కూడ్ నిషేధం విధించారు. ‘ఇపపుట్కే వైరస్  వాయాపిత్ని నియంత్రించేందుకు అనినా 
చరయాలు తీసుకుంట్నానాం. రానుననా రోజులోలు మరినినా చరయాలు తీసుకోవాలిసి 
వస్త్ంది’ అని మరకూల్  సపుషటాంచేశారు. ఇపపుట్కే అమలులో ఉననా ఆంక్షలు కరోనా 
వాయాపిత్ని అడుడాకోవడంలో విఫలమయాయాయని..దీంతో మరినినా కఠిన ఆంక్షల దిశగా 
అడుగులు వేయాలిసి వస్త్ందని ఆమ అభప్యపడ్డారు.
ఇదిలఉంటే, ఆదివారం ఒకకూరోజు జరమీనీలో 20వేల పాజిట్వ్  కేసులు 
బయటపడగా 321మంది మృతుయావాతపడ్డారు. ఇక వారాంతంలో ఈ సంఖయా 
భారీగా ఉంట్ననాట్లు అధికారులు అంచనా వేసుత్నానారు. ఇపపుట్వరకు అకకూడ 
13లక్షల మంది వైరస్  బయటపడగా 22వేల మంది కరోనా రోగులు ప్ణాలు 
కోలోపుయారు.

జర్మనీలో లాక్ డౌన్  ఆంక్షలు!

రైతుల ఉదయామానినా వార్ అదనుగా తీసుకుంటున్నార్!
పటానా: రతుల ఉదయామానినా అదనుగా తీసుకోవాలని 
ప్రయతనాసుత్ననా ‘తుకేడా తుకేడా గాయాంగ్ ‘లపై చరయాలు తీసుకుంటామని 
కేంద్రమంత్రి రవిశంకర్  ప్రస్ద్  హెచచేరించారు. వయావస్య 
చటాటాలకు మదదేతుగా పటానాలోని భకిత్రూపుర్ లో నిర్వహించిన 
సమావేశంలో ఆయన మాటాలుడ్రు. ‘చటాటాలినా వెనకికూ తీసుకునే 
వరకు ఉదయామానినా విరమించేది లేదని వారు(నిరసనకారులు) 
చెబుతునానారు. నరేంద్రమోదీ ప్రభుత్వం రతులకు గౌరవం 
ఇస్త్ంది. కానీ రతుల ఉదయామానినా అదనుగా తీసుకునేందుకు 
ప్రయతనాసుత్ననా ‘తుకేడా తుకేడా గాయాంగ్’పై మాత్రం తపపునిసరిగా 
చరయాలు తీసుకుంటాం. కందరు వయాకుత్లు రతుల నిరసనలోలు 
చేరి.. దిలీలు, మహారాష్టలోలు అలలురలుకు పాలపుడి జైలోలు ఉననావారిని 
విడుదల చేయాలని డిమాండులు లేవనెతుత్తునానారు. అలంట్ 
వారి లక్షయాలినా మేం విజయవంతం కానివ్వం’ అని రవిశంకర్  
వెలలుడించారు.
‘కేంద్రం తెచిచేన మూడు వయావస్య చటాటాలు రతులకు 

మేలు చేసేవే. రతులినా మండీ వయావసథా నుంచి కాపాడి.. తమ 
ఉతపుతుత్లినా దేశంలో ఎకకూడైనా అముమీకునేల ఈ చటాటాలు 
సహకరిస్త్యి. రతులకు అలంట్ సే్వచ్ఛ ఇవా్వల వదాదే 
అని నేను అడుగుతునానా. బిహార్  ప్రజలు గోరాగాన్  గంజలినా 
స్థానికంగా ఎందుకు అమామీలి.. గోలుబల్  మారెకూట్లు ఎందుకు 
విక్రయించకూడదు?’ అని చటాటాల ప్రయోజనాల గురించి 
రవిశంకర్  వివరించారు.
‘నిరసనలోలు సంఘవిద్రోహ శకుత్లు చేరి.. ఉదయామానినా తపుపుదోవ 
పట్టాసుత్నానాయి.. కాబట్టా రతులు వారిపై దృష్టా స్రించాలి’ అని 
ఇట్వల కేంద్ర వయావస్య మంత్రి నరేంద్రసింగ్  తోమర్  సైతం 
చెపాపురు. శుక్రవారం ట్క్రీ సరిహదుదేలో నిరసనలు చేసుత్ననా 
వారిలో కందరు.. వివిధ కేసులోలు అరెసె్టాన నిందితులినా విడుదల 
చేయాలని పలుకారుడాలు ప్రదరి్శంచిన విషయానినా ప్రతేయాకించి 
పేర్కూనానారు.

భారతీయ జనతా పారీటా జాతీయ అధయాక్షుడు జేపీ నడ్డాకు కరోనా వైరస్ 
స్కింది. ఆయనకు తాజాగా నిర్వహించిన వైదయా పరీక్షలోలు ఈ విషయం 
వెలలుడైంది. ఈ విషయానినా ఆయనే స్వయంగా వెలలుడించారు.
గత కనినారోజులుగా కరోనా ప్థమిక లక్షణాలు కనిపించడంతో 
కరోనా నిరా్ధరణ పరీక్ష చేయించుకోగా, పాజిట్వ్ అని తేలిందని 
తెలిపారు. అయితే తాను బ్గానే ఉనానానని, డ్కటారలు సలహా మేరకు అనినా 
మారగాదర్శకాలు పాట్స్త్ ఇంట్లునే ఐస్లేషన్ లో ఉనానానని జేపీ నడ్డా 
వివరించారు.

బీజేపీ జాతీయ అధయాక్షుడు నడ్డాకు కరోన్ పాజిటివ్!

టీవీ రేటింగ్ కుంభకోణం.. రిపబ్లిక్ టీవీ సీఈవో అరెస్ట్

ముంబై: తపుపుడు ట్వీ రేట్ంగ్ 
కుంభకోణం కేసులో రిపబిలుక్ 
ట్వీ చీఫ్ వికాస్ ఖన్ చందానీని 
ముంబై పోలీసులు అరెస్టా 
చేశారు. ఈ కేసులో అరెస్టా 
చేయాలిసిన 13వ వయాకిత్ 
ఆయనే. రిపబిలుక్ మీడియా 

నెట్ వర్కూ, ఆ సంసథా ఉదోయాగులకు రక్షణ కలిపుంచాలని కోరుతూ ఏఆర్ జీ 
మీడియా ఇట్వల సుప్ంకోరుటాను ఆశ్రయించింది. గతవారం ఆ పిట్షన్ ను 
సుప్ంకోరుటా కట్టావేసింది. అంతలోనే వికాశ్ ను అరెస్టా చేయడం ప్ధానయాం 
సంతరించుకుంది. ఏఆర్ జీ మీడియా వేసిన పిట్షన్ ను విచారించిన కోరుటా 
ఆగ్రహం వయాకత్ం చేసింది. ‘’అంటే మీ ఉదేదేశం ఏ ఉదోయాగని అరెస్టా చేయకూడదని, 
కేసులు స్బ్ఐకి బదిలీ చేయవదదేనా?. పిట్షన్ ను వెనకికూ తీసుకోవడం మంచిది’’ 
అని జసిటాస్ డీవీ చంద్రచూడ్ పేర్కూనానారు. మీడియా హౌస్ ను, దాని ఎడిటర్ ఇన్ 
చీఫ్  అరానాబ్ గోస్్వమిని మహారాష్ట పోలీసులు వేధిసుత్నానారని ఏఆర్ జీ మీడియా 
తన పిట్షన్ లో ఆరోపించింది.
అంతకుముందు పోలీసులు తమ 1400 పేజీల చార్జ్ షీట్ లో చానల్ 
డిసిట్రబ్యాషన్ హెడ్ ఘన్ శాయామ్ సింగ్ పేరును చేరిచేంది. అలగే, ఈ కేసులో 
ఆరోపణలు ఎదుర్కూంట్ననా ఇదదేరు వయాకుత్లు అప్రూవరులుగా మారేందుకు 
ముందుకచాచేరు. ఈ విషయంలో కోరుటా సపుందించాలిసి ఉంది. కాగా, ఫేక్ 
ట్వీ రేట్ంగ్ కుంభకోణంపై అకోటాబరులో కేసు నమోదంది. ప్రకటనలకు 
అధిక ధరలు నిర్యించేందుకు ట్వీ రేట్ంగుల కుంభకోణానికి పాలపుడినట్టా 
దరాయాపుత్లో తేలింది. ప్రజలు ఎపుపుడూ తమ చానల్ నే చూసేల ఒపపుందం 
కుదురుచేకుననా చానల్.. వారికి నెలకు రూ. 400-500 చెలిలుంచేందుకు 
ఒపపుందం కుదురుచేకుననాట్టా వెలలుడైంది.
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https://www.facebook.com/kntvtelugunews
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https://www.youtube.com/kntvtelugu
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https://printspot.co.in/
https://www.kntvtelugu.com/


నేను చాలా లక్కీనేను చాలా లక్కీ

మీ టూ వలలి తప్పంచుకున్నాను!

www.kntvtelugu.com

www.kntvtelugu.com

‘నా కల నెరవేరినట్లుగా 
అనిపిస్త్ంది. ఇది 
నిజమేనా? అననాంత 
ఉదే్వగంగా ఉంది’’ 
అనానారు ఆకాంక్ష 
సింగ్ . ఈ బ్యాట్ 
ఇంతగా ఎగజ్యిట్  
అవ్వడ్నికి కారణం 
‘మే డ’ సినిమాలో 
అవకాశం దకకూడమే. 
అమితాబ్  బచచేన్, 
అజయ్  దేవగణ్, రకుల్  
ప్త్ సింగ్  తదితరులు 
నట్సుత్ననా ఈ చిత్రానికి 
అజయ్  దేవగణే 
దర్శకుడు. ఇందులో 
అజయ్  భారయా పాత్రలో 
నట్సుత్నానారు ఆకాంక్ష. 
ఈ సందర్ంగా 
ఆమ మాటాలుడుతూ 
– ‘‘అమితాబ్  స్ర్, 

అజయ్  స్ర్  కాంబినేషన్  సినిమాలో నేను నట్ంచడం 
ఆనందంగా ఉంది. పైగా ఈ చిత్రం ప్రంభోతసివం 
సందర్ంగా తీసిన ముహూరత్పు సనినావేశంలో నేను ఉండటం 
చాల లకీకూ. నాది చాల కీలక పాత్ర’’ అనానారు. ‘మళ్ళీ రావా’ 
సినిమాతో తెలుగుకి పరిచయమన ఆకాంక్ష సింగ్  ఆ తరా్వత 
నాగారుజ్న సరసన ‘దేవదాస్ ’లో నట్ంచారు.

ఆర్ ఆర్ ఆర్ కు స్్మల్  బ్రేక్ !

‘మీ టూ’ అంటూ నట్మణులు తాము ఎదుర్కూననా లైంగక వేధింపుల 
గురించి ఎపపుట నుంచి అయితే బయటకు చెబుతునానారో అపపుట్ నుంచి 
ఓ మంచి మారుపు వచిచేందనే చెపాపులి. అందుకు ఓ ఉదాహరణ స్యి 
పలలువి చెపిపున ఒక విషయం. ఇట్వల ఓ సందర్ంలో ‘మీ టూ’ ఉదయామం 
గురించి స్యి పలలువి మాటాలుడుతూ– ‘‘కథలో భాగంగా హీరోతో పెదవి 
ముదుదే సనినావేశంలో నట్ంచాలని ఒక దర్శకుడు అడిగారు. అలంట్ 
సనినావేశాలు చేయడం నాకు అసౌకరయాంగా ఉంట్ందనానాను. ఇంతలో, 
హీరో కలగజేసుకని ‘మీరు బలవంతపెడితే ‘మీ టూ’ ఉదయామంలో 
ఇరుకుకూనే ప్రమాదం ఉంద’ని దర్శకుడితో అనానారు.

దాంతో లిప్  లక్  స్న్ ని ఆ దర్శకుడు విరమించుకునానారు. ‘మీ టూ’ వలలు నేను ఆ స్న్  నుంచి తపిపుంచుకునానాను’’ అని పేర్కూనానారు. 
అయితే అది ఏ సినిమా? హీరో ఎవరు? లిప్  లక్  చేయమననా దర్శకుడు ఎవరు? అనే విషయాలను మాత్రం స్యి పలలువి 
బయటపెటటాలేదు. ఇక శేఖర్  కముమీల దర్శకత్వంలో నాగచైతనయాకి జోడీగా స్యి పలలువి నట్ంచిన ‘లవ్ స్టారీ’లో ముదుదే స్న్  
ఉంది. ట్రైన్  లో చైతూతో ట్రావెల్  చేసుత్ననా స్న్లు స్యి పలలువి, చైతూకి ముదుదేపెడతారు. అయితే ఇది లిప్  లక్  కాదు. ఈ  చిత్రం 
విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రానాతో ‘విరాటపర్వం’ సినిమాలో నట్సుత్నానారామ. మరోవైపు వెబ్  సిరీసులోలునూ నట్సుత్నానారు.

‘ఆర్ ఆర్ ఆర్ : రౌద్రం రణం రుధిరం’ చిత్రీకరణ కోసం ఆలియా 
భట్  హైదరాబ్ద్  వచిచేన సంగత తెలిసిందే. రాజమౌళి దర్శకత్వం 
వహిసుత్ననా ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ కు జంటగా స్త పాత్రలో 
నట్సుత్నానారామ. అయితే, ఇపుపుడ్మ హైదరాబ్ద్ లో లేరు. ఓ 
వారం చిత్రీకరణ చేశాక ముంబై వెళాలురు. షెడూయాల్ లో ఆమకు 
చిననా బ్రేక్  ఇచాచేరని విశ్వసనీయ వరాగాల దా్వరా తెలిసింది. మళ్లు 
ఈ 18న ఆలియా భట్  హైదరాబ్ద్  రానునానారు. ఇపపుట్వరకూ 
జరిగన షెడూయాల్ లో హీరో హీరోయినలు మీద సనినావేశాలేవీ 
తెరకెకికూంచలేదని సమాచారం. చెల్లులు నిహారిక పెళిలు కోసం 
రామ్ చరణ్  ఉదయ్ పూర్  వెళిలురావడంతో ఆలియాపై సనినావేశాలను 
చిత్రీకరించారు. మళ్లు వచిచేనపుపుడు కాంబినేషన్  స్నులు తీయడ్నికి 
పాలున్  చేశారట. అల్లురి స్తారామరాజు పాత్రలో రామ్ చరణ్ , 
కమురం భీమ్  పాత్రలో ఎనీటాఆర్  నట్సుత్ననా సంగత తెలిసిందే. 
భీమ్  సరసన విదేశీ భామ ఒలీవియా మోరిస్  నట్సుత్నానారు. డి.వి.
వి. దానయయా నిరిమీసుత్ననా ఈ చిత్రానికి ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీత 
దర్శకుడు.
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సలా్మన్  సినిమాలో మహిమా మాక్వాన
ముంబయి: ‘ఉయాయాల 
జంపాల’ సినిమాతో తెలుగు 
సినిమాకు పరిచయమన 
బొదుదేగుమమీ అవికా 
గోర్ . ఆమను బ్లీవుడ్  
కండలవీరుడు సలమీన్  
ప్రధానపాత్రలో నట్స్త్ననా 
సినిమా ‘అంతమ్ ‘ నుంచి 
తీసేశారట. ఈ సినిమాలో 
సలమీన్ ఖాన్ కు స్దరి పాత్రలో 
నట్ంచేందుకు చిత్రబృందం 
అవికాగోర్ ను సంప్రదించింది. 

అందుకు ఆమ కూడ్ పచచేజెండ్ ఊపింది. చాలరోజుల 
తరా్వత బ్లీవుడ్ లో మళ్లు సినిమా చేయడం ఎంతో 
సంతోషంగా ఉందని కూడ్ ఆమ పేర్కూంది. అయితే.. ఆ 
సినిమాలో అవికాకు బదులుగా టెలివిజన్  నట్ మహిమా 
మాకా్వనను తీసుకోవాలని చిత్రబృందం నిర్యించిందట. 
ఈ విషయానినా స్వయంగా ఆ సినిమా డైరెకటార్  మహేశ్  
మంజ్రేకర్  చెపాపురు. మరి.. ఇందుకు గల కారణాలతో పాట్ 
ఈ విషయం అవికాకు తెలుస్ లేదా అనేది కూడ్ తెలియాలిసి 
ఉంది.

తొలినాళలులో బొదుదేగా ఉండ అవికాగోర్ .. కంతకాలం 
సినిమాల నుంచి గాయాప్  తీసుకని నాజుగాగా మారి ఒకకూస్రిగా 
అందరికీ ష్టక్  ఇచిచేంది. బ్లనట్గా పలు హిందీ స్రియళులు, 
సినిమాలోలు నట్ంచిన ఈ చినానారి పెళిలుకూతురు తెలుగులో 
‘ఉయాయాల జంపాల’తో మంచి గురిత్ంపు తెచుచేకుంది. 
ఆ తరా్వత ‘లక్ష్మీరావే మా ఇంట్కి’, ‘సినిమా చూపిసత్ 
మావ’, ‘ఎకకూడికి పోతావు చిననావాడ్’, ‘రాజుగారి గది3’ 
సినిమాలోలునూ నట్ంచింది. హిందీలో టెలివిజన్  ప్రేక్షకులను 
అలరిస్త్ననా మహిమా కూడ్ రెండు తెలుగు సినిమాలోలు 
నట్ంచింది. 2017లో వచిచేన ‘వెంకటాపురం’లో ఆమ 
కనిపించింది. అంతేకాదు.. మంచు విష్్, కాజల్  అగరా్వల్  
హీరోహీరోయినలుతో తెరకెకికూన మోసగాళులు చిత్రంలోనూ ఆమ 
ఓ పాత్ర పోష్ంచింది.
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ధర్మప్రచారానికి నిధులు పంచాలి: సోము
‘ట్ట్డీ దాదాపు రూ.3వేల కోటలుతో బడ్జ్ట్ ను ప్రవేశపెడుతోంది. అందులో వంద కోట్లు మాత్రమే 
ధరమీప్రచారానికి కేటాయిసుత్నానారు. ఇంకా నిధులు పెంచాలిసిన అవసరముంది.’ అని బ్జేపీ రాష్ట అధయాక్షుడు 
స్మువీర్రాజు అభప్యపడ్డారు. ఆదివారం ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్  సమయంలో ఆయన శ్రీవారిని 
దరి్శంచుకునానారు. అనంతరం మీడియాతో మాటాలుడుతూ తరుపత ఉప ఎనినాకలోలు బ్జేపీ, జనసేన పారీటాల 
తరపున త్వరలో ఉమమీడి అభయారిథాని నిర్యిస్త్మనానారు.

ఆకివీడు: పశచేమగోదావరి జిలలు ఆకివీడు జాతీయ రహదారిపై ఆదివారం రాత్రి ఘోర రోడుడా 
ప్రమాదం జరిగంది. ఓ కారు ఆగ ఉననా లరీని ఢీకని పకకూనే ఉననా ఆట్నూ ఢీ కట్టాంది. ఈ 
ఘటనలో ఇదదేరు మృత చెందారు. ముగుగారికి తీవ్రగాయాలు అయాయాయి. ఘటన సథాలనికి 
చేరుకుననా పోలీసులు సహాయక చరయాలు చేపటాటారు. క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి 
చికితసి అందిసుత్నానారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి పూరిత్ వివరాలు తెలియాలిసి ఉంది.

రెండు వాహన్లను ఢీకొటిట్న క్ర్: ఇద్దర్ మృతి

‘అమరావతి’ ఉదయామం అందరిదీ!
‘’అమరావత రతులు, మహిళలు, రతు 
కూలీల పోరాటానికి జోహారులు. 362 
రోజులుగా అమరావత జేఏస్ పోరాటం 
చిరసమీరణీయం. వారిలోని పట్టాదల, 
పోరాట పట్మే రాజధాని ఉదయామానికి 
రథచక్రాలు’’ అని ట్డీపీ పొలిట్ బ్యారో 
సభుయాడు, మాజీ మంత్రి యనమల 
రామకృష్్డు కనియాడ్రు. రతులు, 
రతు కూలీలు, మహిళల పోరాటం వారి 
కోసమే కాదని, రాష్టం కోసం, 3 జిలలుల 
ప్రయోజనం కోసమేనని యనమల 
ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కూనానారు. 
‘’34వేల ఎకరాల భూములను తాయాగం 
చేసిన చరిత్ర అమరావత రతులది. 
వారి తాయాగాలు రాష్ట చరిత్రలో 
అజరామరం. అమరావత పటలు జగన్  
ప్రభుత్వ దుశచేరయాలను ఖండిసుత్నానాం. 
అకకూడి ప్రజలపై వైస్పీ దమనకాండను 

గరిహిసుత్నానాం. 13 జిలలులకు వెనెనాముకగా 
అమరావతని ట్డీపీ రూపొందిసేత్..
13జిలలుల వెనెనాముకనే వైస్పీ విరిచేస్త్ంది. 
ఆది నుంచీ అమరావతపై జగన్ రెడిడాకి 
అకకూసే. రాజధాని శంకుస్థాపనకు 
ఎగ్గాటటాడం, రతులు భోజనానికి పిలిచినా 
రాకపోవడం, తోటలు తగలబెట్టాంచి 
రతులను రెచచేగ్టటాడం, తపుపుడు 
ఫిరాయాదులతో అభవృది్ధకి అడుడాపడడం, 
నిధులు ఇవ్్వదదేని ఆరిథాక సంసథాలకు దంగ 
లేఖలు రాయడం, రాజధాని భూములపై 
అసతయా ఆరోపణలతో బురదచలలుడం, 
పునాదులు బలహీనమని, ముంపు 
ప్ంతమని దుషపు్రచారం చేయడం. ఇల..
అమరావతపై వైస్పీ దురామీరాగాల జాబితా 
చేంతాడంత. వైస్పీ దుషపు్రచారాలనినాంట్నీ 
అధిగమించి ట్డీపీ ప్రభుత్వం లక్ష కోటలు 
రూపాయల సంపద సృష్టాసేత్.. అదంతా 

మట్టాపాలు చేశారు. అమరావతకి వచిచేన 
130కి పైగా సంసథాలను తరిమేశారు.
లక్షలది మంది యువత ఉపాధికి 
గండికటాటారు. మూడు రాజధానులతో 
రాష్టట్రనినా సర్వభ్రషటాం చేయడమే జగన్  
మొండిపట్టా. రాజధాని పేరుతో విశాఖ, 
కరూనాలు ప్రజలకు ‘జగన్మీసం’. 
ఆ ప్ంతాలపై ప్రేమకనానా అకకూడి 
భూములపైనే ‘జగన్మీజు’.
విశాఖలో వేలది ఎకరాల భూములపై 
వైస్పీ కనేనాసింది. పెదదేఎతుత్న ఇన్ సైడర్  
ట్రేడింగ్ కు పాలపుడ్డారు. ఇపపుట్కైనా 
అమరావతలో అసంపూరిత్ పనులనీనా 
పూరిత్చేయాలి. ఒకకూ చాన్సి  అంటూ 
బతమాలి పొందిన అధికారానికి నాయాయం 
చేయాలి. లేకుంటే వైస్పీకి ఇదే చివరి 
చాన్సి  కాక తపపుదు’’ అని యనమల 
పేర్కూనానారు.

రేషన్  బ్యయాం డోర్  డెలివరీకి ఏరా్పటులి వేగవంతం
అమరావత: రేషన్  బియయాం, ఇతర నితాయావసర సరుకులినా లబి్ధదారుల ఇళలుకే తీసుకెళిలు అందించేందుకు 
ప్రభుత్వం చకచకా ఏరాపుట్లు చేస్త్ంది. బియయాం, సరుకులినా ఇంట్ంట్కీ తీసుకెళలుందుకు ఉపయోగంచే 
మినీ ట్రకుకూలను నిరుదోయాగుల దా్వరా కనుగోలు చేయించి.. వారికి ఉపాధి కలిపుంచేందుకు నిర్యించిన 
ప్రభుత్వం వాట్ లబి్ధదారుల ఎంపికను పూరిత్ చేసింది. ఈ నెల 4న అధికారులు జిలలుల వారీగా 
ఇంటరూ్వయూలు నిర్వహించి మినీ ట్రకుకూలు పొందేందుకు లబి్ధదారుల జాబితాలను తయారు చేశారు. ఎంపిక 
చేసిన లబి్ధదారుల జాబితాలపై జిలలు కల్కటారులు ఆమోదముద్ర వేసి ఆయా జిలలుల ఇన్ చార్జ్  మంత్రులకు 
పంపించారు. ఇన్ చార్జ్  మంత్రి అప్రూవల్  చేయగానే జాబితాలను రాష్టస్థాయి అధికారులకు పంపిస్త్రు.
రాష్ట కారాయాలయం ఆమోదించిన తరువాత ముఖయా కారయాదరి్శకి జాబితా పంపిస్త్రు. వారి నుంచి అనుమత 
రాగానే తరిగ జిలలుకు జాబితాలు వెళతాయి. ప్రభుత్వం నిరేదేశంచిన ప్రకారం బ్స్, ఈబ్స్, ఎస్సి, ఎస్టా, 
మనారీటాలకు మినీ ట్రకుకూలను కేటాయించారు. వాట్ని కనుగోలు చేసేందుకు ఆయా కార్పురేషనలు ఈడీలు 
బ్యాంకరలుతో మాటాలుడి ఎంపికైన లబి్ధదారులకు రుణాలు ఇపిపుస్త్రు. లబి్ధదారులతో ట్రకుకూలినా కనుగోలు 
చేయించిన వెంటనే వాట్ని సివిల్  సపె్లుస్  కార్పురేషన్  దా్వరా ఇంట్ంట్కీ బియయాం, ఇతర నితాయావసర 
సరుకులినా రవాణా చేసేందుకు వినియోగస్త్రు. బ్యాంక్  రుణాలినా లబి్ధదారుల తరఫున 72 వాయిదాలోలు 
సివిల్  సపె్లుస్  కార్పురేషన్  నేరుగా బ్యాంకులకు చెలిలుసుత్ంది. లబి్ధదారులకు బ్యాంక్  రుణంతోపాట్ అనినా 
ఖరుచేలు పోను రూ.10 వేల చొపుపున చెలిలుస్త్రు. 72 నెలల అనంతరం సదరు వాహనం లబి్ధదారు 
సంతమవుతుంది. 
మొత్ం 9,260 మంది ఎంపక 
వివిధ కార్పురేషనలు దా్వరా మొతత్ం 9,260 మంది లబి్ధదారులను అధికారులు ఎంపిక చేశారు. వీరిలో 
3,800 మంది బ్స్లు, 1,800 మంది ఈబ్స్లు, 2,300 మంది ఎస్సిలు, 700 మంది ఎస్టాలు, 556 
మంది ముసిలుం మనారీటాలు, 104 మంది క్రిసిటాయన్  మనారీటాలు ఉనానారు.

స్మీర్టా సిట్గా, టూరిజ౦ హబ్ గా, సిట్ ఆఫ్ డ్సిటానీగా పేర్కూందిన విశాఖ మహా 
నగరం ఇపుపుడు కతత్ శోభను స౦తరి౦చుకు౦ట్౦ది. సి౦హాద్రి అపపుననా, 
సిరులు కురిపే కనక మహాలక్ష్మీ, స౦పత్ వినాయకుడు కలువుతీరిన విశాఖ 
మహానగరంలో ఇపుపుడు కలియుగ ప్రతయాక్ష దవం వెంకననా స్్వమి సైతం కూడ్ 
స్క్షతాకూరం కాబోతునానారు. 
ఫలితంగా మరికనినా రోజులలో మరింత ఆధాయాతమీకతను మూటకట్టాకోబోతోంది 
స్గర నగరం. విశాఖ స్గర తీరంలో భారీ వెంకటేశ్వర స్్వమి ఆలయానినా 
నిరిమీస్త్౦ది తరుమల తరుపత దేవస్థాన౦. 28 కోటలు రూపాయిలతో 
నిరిమీతమవుతోననా ఈ ఆలయం తుది దశకు చేరుకుంది. ఫిబ్రవరి లోగా విశాఖలో 
నిరిమీతమవుతోననా స్్వమివారి ఆలయానినా ముఖయామంత్రి వైఎస్ జగన్మీహన్ 
రెడిడా చేతుల మీదుగా ప్రంభోతసివం చేయనుననాట్లు TTD ఛైరమీన్ సుబ్్రెడిడా 
తెలిపారు. విశాఖకు వచిచేన సుబ్్రెడిడా స్థానిక మ౦త్రి అవ౦త తో కలిసి 
రుష్క౦డ వెలిలు ఆలయ పనులను పరిశీలి౦చారు. సిబ్ందికి తగన స్చనలు, 
సలహాలు ఇచాచేరు. ఆలయం కోసం TTD ఇపపుట్కే 28 కోటలు రూపాయిలు 
కేటాయి౦చి౦దని అవసరమతే మరో 2 కోటలు రూపాయిలు వెచిచేస్త్మని TTD 
ఛైరమీన్ తెలిపారు.

విశాఖ స్గర తీరంలోనూ కొలువుతీరేందుకు సననాద్ధమవుతోననా కలియుగ ప్రతయాక్ష దైవం..

తూర్్పగోద్వరి జిలాలిలో భారీగా గంజాయి పటిట్వేత.. 
తూ రు పు గో దా వ రి 
జిలలు రాజమండ్రిలో 
భారీగా గంజాయి 
ప ట్ టా బ డి ం ది . 
న గ ర ం లో ని 
గామన్ బ్రిడిజ్ వదదే 
పోలీసులు తనిఖీలు 
ని ర ్వ హి సు త్ ం డ గా 
లరీలో తరలిసుత్ననా 
390 కిలోల 
గ ం జా యి ని 
పట్టాకునానారు. కాగా, 
గంజాయి నరీసిపటనాం 

నుంచి తమిళనాడుకు తరలిసుత్ననాట్లు పోలీసులు గురిత్ంచారు. గంజాయిని స్్వధీనం చేసుకుననా 
పోలీసులు నిందితులను అరెసుటా చేశారు.కేసు నమోదు చేసుకుని దరాయాపుత్ చేపడుతునానారు.
కాగా, ఈ మధయా కాలంలో రాష్టంలో గంజాయి రవాణా అధికమవుతుండటంతో పోలీసులు గట్టా 
నిఘానే పెటాటారు. ఇపపుట్కి పలు జిలలులోలు గంజాయి పట్టాకుని కేసులు నమోదు చేశారు.
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హైదరాబ్ద్: రాష్టంలో తెరాసకు ప్రతాయామానాయం 
భాజపానేనని ఆ పారీటా జాతీయ ఉపాధయాక్షురాలు డీకే 
అరుణ అనానారు. అందితే జుట్టా.. లేకపోతే కాళులు 
అనేల స్ఎం కేస్ఆర్ వయావహారశైలి ఉందని ఎదేదేవా 
చేశారు. కామారెడిడా జిలలు ఎలలురెడిడా నియోజకవరాగానికి 
చెందిన తెరాస, కాంగ్రెస్  సరపుంచులు, మండల, గ్రామ 
కమిట్ల అధయాక్షులు హైదరాబ్ద్ లోని పారీటా రాష్ట 
కారాయాలయంలో డీకే అరుణ సమక్షంలో భాజపాలో 
చేరారు. ఈ సందర్ంగా డీకే అరుణ మీడియాతో 

మాటాలుడ్రు. ఇతర పారీటాల నాయకులు ఇవాళ భాజపా వైపు చూసుత్నానారని.. వచేచే ఎనినాకలోలు కల్వకుంటలు 
కుట్ంబ పాలన అంతం చేసేందుకు ప్రజలంతా సిద్ధమవుతునానారనానారు. ఉదయామ ఆకాంక్షలను కేస్ఆర్  
పకకూనబెట్టా ప్రజలను మోసం చేశారని ఆరోపించారు.
‘’తెలంగాణ ఏరపుడిన తరువాత కల్వకుంటలు కుట్ంబం తపపు మరెవరూ బ్గుపడలేదు. ఇచిచేన హామీలోలు ఏ 
ఒకకూట్ నెరవేరచేలేదు. కేంద్రం నిధులతోనే రాష్టంలోని గ్రామ పంచాయతీలు అభవృది్ధ చెందుతునానాయి. 
రాష్ట ప్రభుత్వం ఒకకూ పైస్ కేటాయించలేదు. గ్రామ పంచాయతీలోలు సరపుంచులు అపుపులు చేసి పనులు చేసేత్ 
కనీసం ఆ బిలులులు చెలిలుంచే సిథాతలో రాష్ట ప్రభుత్వం లేదు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో సరపుంచులందరూ 
గ్రామాలను అభవృది్ధ చేసుకునేల ముందుకు స్గాలి’’ అని డీకే అరుణ అనానారు.

ఆ ఒకకీ కుటుంబమే బాగుపడింది: డీకే అర్ణ

కిలీ ఏజెంటలు వలలో పడి యూఏఈలో చికుకూకుననా 12మంది మహిళలకు అరబ్  షేక్ ల వెట్టాచాకిరీ 
నుంచి విముకిత్ లభంచింది. వారందరినీ గురిత్ంచి చేరదీశామని, వారంతా సురక్తంగా ఉనానారని భారత 
విదేశాంగ శాఖ ప్రకట్ంచింది. యూఏఈ ష్టపింగ్  మాల్ లో జాబ్  వీస్ ఉందని చెపిపు కంతమంది 
ట్రావెల్  ఏజెంట్లు మోసం చేశారని.. అకకూడకు తీసుకెళాలుక అరబ్  షేక్ లకు అమేమీశారంటూ కందరు 
మ హిళలు తమ సంబంధీకులకు ఇట్వల సమాచారం అందించిన విషయం తెలిసిందే. ఎలంట్ 
జీతం లేకుండ్.. రోజుకు 18 గంటల పాట్ వెట్టాచాకిరీ చేయించుకుంట్నానారని వారు వాపోయారు. 
9 మంది బ్ధితుల సంబంధీకులు ఇట్వల మజిలుస్  బచావో తహ్రీక్  (ఎంబ్ట్) నేత అంజదులలుఖాన్  
స్యానినా అరిథాంచారు. దీంతో ఆయన బ్ధితుల వివరాలను తెలియజేస్త్.. విదేశాంగ శాఖకు లేఖ 
రాశారు. బ్ధితులను ఏజెంట్లు మోసం చేసిన తీరుపై ‘ఆంధ్రజోయాత’ కూడ్.. ‘దుబ్య్  ష్టపింగ్  
మాల్ లో ఉదోయాగం పేరుతో.. అరబ్  షేక్ ల కు అమేమీశాడు’ శీరిషికన కథనానినా ప్రచురించింది. దీనిపై 
దుబ్య్ లోని భారత కానుసిలేట్  జనరల్ లోని ప్రెస్  ఇన్ఫరేమీషన్ /కలచేర్  కానూసిల్  నీరజ్  అగరా్వల్  
సపుందించారు. యూఏఈ-అజామీన్ లోని ఇండియన్  అస్సియేషన్  ఆఫ్  అజామీన్ , దుబ్య్  లోని భారత 
రాయబ్ర కారాయాలయ ప్రతనిధులు రెస్కూయూ ఆపరేషన్  నిర్వహించి బ్ధితులను కాపాడ్రు. వారిని 
హైదరాబ్ద్ కు పంపే ఏరాపుట్లు చేసుత్నానామని అజామీన్ లోని ఇండియన్  అస్సియేషన్  జనరల్  సెక్రటరీ 
రూప్  సిదూదే చెపాపురు.

అరబ్  షేక్ ల చెర నుంచి.. హైదరాబాదీ మహిళలకు విముకి్

నోటిఫికేషన్ ఒక ఎనినాకల డ్రామా : బండి సంజయ్ 
హైదరాబ్ద్  : ఉదోయాగ న్ట్ఫికేషన్  
ఒక ఎనినాకల డ్రామా అని, 
నిరుదోయాగుల ఓటలు కోసమే కేస్ఆర్  
పేపర్  ప్రకటన చేశారని తెలంగాణ 
బ్జేపీ అధయాక్షుడు బండి సంజయ్  
విమరి్శంచారు. రానుననా ఎమమీలీసి 
ఎనినాకలోలు గ్రాడుయాయేట్సి  ఓటలు 
కోసమే న్ట్ఫికేషన్  డ్రామాకు 
తెరలేపారని ఆరోపించారు. 
ఆదివారం ఆయన మీడియాతో 
మాటాలుడుతూ.. కేస్ఆర్ కు నిజంగా 
నిరుదోయాగులపై చితత్శుదిదే ఉంటే 

అనినా శాఖలోలు ఖాళ్గా ఉననా పోసుటాలను భరీత్ చేయాలని డిమాండ్  చేశారు.
బ్జేపీ ఆందోళనను ముందుగానే పసిగట్టా భయంతో న్ట్ఫికేషన్  అని పేపర్  ప్రకటన చేశారని 
విమరి్శంచారు. న్ట్ఫికేషన్  తపుపుల తడకగా ఇచిచే కోరుడాల దా్వరా రదుదే చేసి చేతులు దులుపుకోవాలని 
చూసుత్నానారని ఆరోపించారు. ఎమమీలీసి ఎనినాకలోలు ఓటలు కోసమే కేస్ఆర్  కతత్ నాటకానినా తెరపైకి తెచాచేరని 
విమరి్శంచారు. కేస్ఆర్  మాయల పకీరు మాటలు విని మోసపోయే రోజులకు కాలం చెలిలుందని ఎదేదేవా 
చేశారు. నిరుదోయాగుల కడుపుమంట లో కేసిఆర్ కాలిపోయే రోజులు వచాచేయని బండి సంజయ్  
విమరి్శంచారు.

ఆగని వేగం.. ఆగిన ప్రాణం. గచిచిబౌలిలో ఘోరం..
ఆ ఐదుగురు యువకులు సరదాగా 
కారులో ష్కారుకు బయలుదేరారు. 
మితమీరిన వేగంతో ఓ చౌరస్త్ 
వైపు దూసుకచాచేరు. అపపుట్కే 
అకకూడ రెడ్  సిగనాల్  పడినా 
ఆగకుండ్ కారును ముందుకు 
దూకించారు! ఆ తపేపు వారి 
నిండు ప్ణాలను బలిగ్ంది. 
గ్రీన్  సిగనాల్  పడిన మరోవైపు 
నుంచి వేగంగా దూసుకచిచేన 
ఓ ట్పపుర్ , కారును బలంగా 
ఢీకట్టాంది. ఈ ప్రమాదంలో 
కారు నుజుజ్నుజజ్యింది. 

అందులో ప్రయాణిసుత్ననా ఐదుగురూ మృతచెందారు. గచిచేబౌలిలోని విప్రో సరికూల్  వదదే ఆదివారం 
తెలలువారుజామున ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగంది. మృతులంతా ఏపీ యువకులే. పశచేమగోదావరి 
జిలలుకు చెందిన కాట్రగడడా సంతోష్ (25), తూరుపుగోదావరి జిలలుకు చెందిన మన్హర్ (23) 
నెల్లురుకు చెందిన కల్లురు పవన్  కుమార్ (24), నాగశెట్టా రోషన్ (23), విజయవాడకు చెందిన 
పపుపు భరదా్వజ్ (20).. మాదాపూర్  అయయాపపుససైట్లోని ఓ హాసటాల్ లో ఉంట్నానారు.
సంతోష్  ఐట్ కంపెనీలో స్ప్టా వేర్  ఇంజనీర్ గా, మన్హర్  యానిమేషన్  డిజైనర్ గా పనిచేసుత్నానారు. 
పవన్ కుమార్ , నాగశెట్టా రోషన్ , పపుపు భరదా్వజ్ లు కూడ్ వివిధ కంపెనీలోలు ఉదోయాగాలు చేసేవారు. 
లక్ డౌన్ తో ఉదోయాగాలు పోవడంతో ఈ ముగుగారూ అమీర్ పేటలో స్ప్టా వేర్  శక్షణ తీసుకుంట్నానారు. 
రాత్రికి అందరూ హాసటాల్  తరిగ్చిచేన తరా్వత సరదాగా సంతో్ ష కారులో బయలుదేరారు. 
వాహనానినా సంతోషే నడిపాడు. అకకూడకకూడ్ తరిగ... సేనాహితులను కలిసి అర్ధరాత్రి తరా్వత 
హాసటాల్ కు తరుగు పయనమయాయారు. రాత్రి 2:48 గంటలకు ట్రిపుల్  ఐట్ సరికూల్  నుంచి విప్రో 
జంక్షన్  వదదేకు చేరుకునే సరికి అకకూడ రెడ్  సిగనాల్  పడి ఉంది. వాహనానినా ఆపకుండ్ కూయాసిట్ 
వైపు సంతోష్ , ముందుకు దూకించాడు. అదే సమయంలో గ్రీన్  సిగనాల్  వైపు నుంచి ట్పపుర్  
దూసుకచిచేంది. కారును చూసి ట్పపుర్  డ్రైవర్  బ్రేకులు వేసినా అపపుట్కే ఆలసయామంది. ప్రమాదంలో 
ట్పపుర్  కూడ్ బోలత్ పడింది. కారులో ఉననా సంతోష్ , మన్హర్ , పవన్ , రోషన్  ఘటనాసథాలిలోనే 
మృతచెందగా.. ఆసపుత్రి తరలించిన కదిదేసేపట్కి భరదా్వజ్  కనునామూశాడు. మృతదేహాలను 
పోసుటామారటాం కోసం ఉస్మీనియా ఆసపుత్రికి తరలించారు. మృతుల కుట్ంబ్కుల రోదనలతో అకకూడ 
విష్టద వాతావరణం నెలకంది. 10 సెకనలుపాట్ ఆగతే ప్రమాదం జరిగేది కాదని, గ్రీన్  సిగనాల్  
కోసం అపపుట్కే కనినా వాహనాలు ఆగనా.. కారులోని యువకులు వాహనానినా దూకించారని 
గచిచేబౌలి ట్రాఫిక్  స్ఐ రాములు పేర్కూనానారు కాగా కూకట్ పలిలులో బైక్ పై వెళుతుననా మహేశ్  (24) 
అనే యువకుడిని వెనుక నుంచి లరీ బలంగా ఢీకటటాడంతో మృతచెందాడు. కరా్టకలోని బ్దర్ కు 
చెందిన అతడు, సేనాహితులను కలిసేందుకు వచిచేనట్లు తెలుస్త్ంది.

ప్రజలు లంచాలిచ్చి పరిసిథుతి రావదు్ద: కేసీఆర్.. 
హైదరాబ్ద్: అవినీతకి ఆస్కూరం లేకుండ్ అతయాంత పారదర్శకంగా వయావస్యేతర ఆసుత్ల రిజిసేట్రషనులు జరగాలని స్ఎం 
కేస్ఆర్  అధికారులను ఆదేశంచారు. ఇందుకు అవసరమన విధివిధానాలు, మారగాదర్శకాలు తయారు చేయాలని చెపాపురు. 
వయావస్యేతర ఆసుత్ల రిజిసేట్రషనలుకు సంబంధించి అవలంబించాలిసిన పద్ధతులపై ప్రగత భవన్ లో స్ఎస్  స్మేశ్  కుమార్ , 
ఉననాతాధికారులతో స్ఎం కేస్ఆర్ సమీక్ంచారు. ఈమేరకు రాష్ట రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్  రెడిడా 
అధయాక్షతన మంత్రివరగా ఉపసంఘానినా నియమించారు. ఇందులో మంత్రులు కేట్ఆర్ , ఎర్రబెలిలు దయాకర్  రావు, మహమూద్  
అలీ, తలస్ని శ్రీనివాస్  యాదవ్ లు సభుయాలుగా నియమితులయాయారు. బిలడారులు, సిథారాసిత్ వాయాపారులు, ఇతర వరాగాలతో సమావేశమ 
వారి అభప్యాలను సేకరించాలని కోరారు. నగరాలు, గ్రామాలోలు అనినా వరాగాలను సంప్రదించి మంచి విధానం తీసుకువచేచేల 
సమగ్ర నివేదిక అందించాలని స్ఎం స్చించారు. అవినీత లేకుండ్ ప్రజలు లంచాలు ఇచేచే పరిసిథాత రాకుండ్ రిజిసేట్రషనులు 
జరగాలని స్ఎం కేస్ఆర్  ఆకాంక్ంచారు. వయావస్య, వయావస్యేతర ఆసుత్ల రిజిసేట్రషనులు సరళంగా ఉండ్లనానారు. ధరణి పోరటాల్  
దా్వరా జరుగుతుననా వయావస్య భూముల రిజిసేట్రషనలుపై స్ఎం కేస్ఆర్  ఆరా తీశారు. స్గు భూముల రిజిసేట్రషనులు జరుగుతుననా 
తీరుపై ఆయన సంతృపిత్ వయాకత్ం చేశారు. వయావస్యేతర భూముల రిజిసేట్రషనలు విషయంలోనూ మంచి విధానం ఉండ్లని 
అధికారులకు స్చించారు. వివిధ కారణాల వలలు దాదాపు రెండు నెలలపాట్ రిజిసేట్రషనులు నిలిచిపోయాయని.. ఇక ఎలంట్ 
జాపయాం చేయకూడదని అధికారులకు చెపాపురు. ధరణి పోరటాల్ లో లోపాలను అధిగమిసుత్ననాట్లు ఈ సందర్ంగా అధికారులు 
స్ఎం కేస్ఆర్ కు వివరించారు. హైదరాబ్ద్ లో సిథారాసిత్ వాయాపారం వైభవంగా స్గుతోందని.. ఇది మరింత మరుగాగా స్గేల 
వయావస్యేతర ఆసుత్ల రిజిసేట్రషన్  ప్రక్రియ ఉండ్లనానారు. ఏ అధికారి కూడ్ తన విచక్షణ మేరకు ఎలంట్ నిర్యాలు 
తీసుకోకూడదని సపుషటాం చేశారు. సరన పత్రాలు లేకుండ్ ఇలులు నిరిమీంచుకుననా పేదల సమసయాలు పరిషకూరించాలని ఈ సందర్ంగా 
అధికారులను స్ఎం కేస్ఆర్  ఆదేశంచారు.
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దేశవాళీ క్రికెట్ కు బీసీసీఐ గ్రీన్  సిగనాల్ 
దేశవాళ్ క్రికెట్ కు బ్స్స్ఐ ఆదివారం 
గ్రీన్ సిగనాల్  ఇచిచేంది. జనవరి 10 
నుంచి సయయాద్  ముస్త్క్  అలీ ట్-
20 ట్రనామంట్  నిర్వహణకు ఓకే 
చెపిపుంది. ఈమేరకు బ్స్స్ఐ కారయాదరి్శ 
జైష్ట అనినా రాష్టట్రల క్రికెట్  బోరుడాలకు 
సమాచారం ఇచాచేరు. కరోనా వైరస్  
కారణంగా దాదాపు ఏడ్ది తరా్వత 
దేశవాళ్ క్రికెట్  అభమానులను 
అలరించనుంది. ఇక ముస్త్క్  అలీ 
ట్రీనాకి సంబంధించి ఇపపుట్వరకైతే 
వేదికలినా నిర్యించలేదు. జనవరి 2 

తరా్వత ఏయే వేదికలోలు మాయాచ్ లు నిర్వహిస్త్రో ఫైనల్  కానుంది. ఇదిలఉండగా.. కరోనా భయాల 
నేపథయాంలో బ్స్స్ఐ ఐస్ఎల్ -2020 ని దుబ్య్ లో నిర్వహించిన సంగత తెలిసిందే. ఐపీఎల్  
అనంతరం భారత జట్టా నేరుగా ఆసేట్రలియా పరయాటనకు బయలేదేరి వెళిలుంది. అట్ తరా్వత వచేచే ఫిబ్రవరి 
5 నుంచి ఇంగలుండ్  జట్టా భారత్ లో పరయాట్ంచనుంది. కరోనా మహమామీరి విజృంభణ తరా్వత దేశంలో 
జరిగే తొలి అంతరాజ్తీయ క్రికెట్  ట్రీనా అదే కానుంది.

భారత్ -ఆస్ట్రేలియా సన్నాహక మాయాచ్  డ్రా
ఇండియన్ ప్మియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో 
హిట్ మాయాన్ రోహిత్ శరమీ గాయపడిన సంగత 
తెలిసిందే. ఐపీఎల్ ముగసిన అనంతరం నేరుగా 
స్వదేశానికి వచిచేన శరమీ.. బెంగళూరులోని 
నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ(ఎన్ స్ఏ)లో ఫిట్ నెస్ 
స్ధించాడు. శుక్రవారం నిర్వహించిన ఫిట్ నెస్ 
పరీక్షలో రోహిత్ పాసైనట్లు బ్స్స్ఐ( భారత క్రికెట్ 
కంట్రోల్ బోరుడా) వెలలుడించిన సంగత తెలిసిందే. 
‘రోహిత్ శరమీ బెంగళూరులోని ఎన్ స్ఏలో 

పునరావాస ప్రక్రియను పూరిత్ చేసి వైదయాపరంగా ఆరోగయాంగా ఉనానాడు. నవంబర్ 19 నుంచి ఎన్ స్ఏలో 
పునరావాసం, శక్షణ పొందుతునానాడు. బ్యాట్ంగ్, ఫీలిడాంగ్, వికెటలు మధయా పరుగులకు సంబంధించిన అతని 
నైపుణాయాలను పరీక్ంచి.. వివిధ కలమానాలపై మిసటార్ శరమీను అంచనా వేసిన తరువాత ఎన్ స్ఏ వైదయా 
బృందం సంతృపిత్ చెందింది’ అని బ్స్స్ఐ పేర్కూంది.ఇక ఆసేట్రలియాలో నాలుగు టెసుటాల సిరీస్ లో చివరి 
రెండు మాయాచ్ లోలు పాల్గానేందుకు రోహిత్ ఆసేట్రలియా వెళలునునానాడు. అకకూడ 14 రోజుల కా్వరంటైన్ లో 
ఉండనునానాడని బోరుడా ఓ ప్రకనటలో తెలిపింది. ఇక కా్వరంటైన్ లో ఉననా సమయంలో ట్మ్ వైదయా బృందం 
నిరంతరం రోహిత్ శరమీను పరయావేక్సుత్ందని చెపాపురు. వారు రోహిత్ ఫిట్ నెస్ పై రిపోరుటా ఇవ్వనునానారని..
ఆ రిపోరుటా ఆధారంగానే రోహిత్ ను చివరి రెండు మాయాచ్ లోలు ఆడించాల..? వదాదే..? అనేది నిర్యం 
తీసుకుంటామనానారు. అంటే 14 రోజుల కా్వరంటైన్ అనంతరం రోహిత్ శరమీకు మరోస్రి ఫిట్ నెస్ 
పరీక్షలు నిర్వహించనునానారు. అందులో ఫిట్ అని తేలితేనే చివరి రెండు టెసుటా మాయాచ్ లకు రోహిత్ 
అందుబ్ట్లో ఉండనునానాడు. ఒకవేళ ఫిట్ నెస్ టెస్టా లో విఫలం అయితే మాత్రం రోహిత్ స్వదేశం 
రావాలిసి ఉంట్ంది. డిసెంబర్ 17 నుంచి భారత్ - ఆసేట్రలియా జటలు మధయా తొలి టెసుటా ప్రంభం కానుంది.

సిడీనా: భారత్  ఆసేట్రలియా-ఎ సనానాహక 
డ/నైట్  మాయాచ్  డ్రాగా ముగసింది. ఆఖరి 
రోజైన ఆదివారం ఆట ముగసేసరికి ఆస్స్  
నాలుగు వికెట్లు కోలోపుయి 307 పరుగులు 
చేసింది. బెన్  మక్ డ్రామీట్  107 పరుగులు 
చేశాడు. 167 బంతులోలు, 16 ఫోరులు 
బ్దాడు. జాక్  వైల్డార్ మత్  111 పరుగులు 
స్ధించాడు. వీట్లో 12 ఫోరులు, మూడు 
సికసిరులు ఉనానాయి. అజేయ శతకాలతో 
వీరిదదేరూ సతాత్చాటారు. అల్క్సి  కేరీ 

(58) అర్ధశతకం చేశాడు. పిచ్  బ్యాట్ంగ్ కు అనుకూలంగా మారడంతో చివరి రోజు భారత బౌలరులు 
గులబ్ బంతతో అదు్తాలేమి చేయలేదు. షమి రెండు వికెట్లు, హనుమ విహారి, సిరాజ్  చెరో వికెట్  
పడగ్టాటారు.
473 పరుగుల లక్షయూంతో బరిలోకి దిగన ఆస్స్ .. షమి (2/58), సిరాజ్  (1/54) ధాట్కి 25 
పరుగులకే త్వరత్వరగా మూడు వికెట్లు కోలోపుయింది. ఈ దశలో బ్యాట్ంగ్ కు వచిచేన కేరీతో కలిసి 
బెన్  ఇనినాంగ్సి  చకకూదిదాదేడు. వీరిదదేరు కలిసి నిలకడగా ఆడుతూ పరుగులు స్ధించారు. కేరీని విహారి 
ఔట్  చేయడంతో వారిదదేరి 117 పరుగుల భాగస్్వమాయానికి తెరపడింది. ఆ తరా్వత క్రీజులోకి వచిచేన 
జాక్ తో కలిసి బెన్  భారత బౌలరలును సమరథావంతంగా ఎదుర్కూనానాడు. ఈ క్రమంలో వీరిదదేరూ సెంచరీలు 
కటాటారు. ఆస్స్  బ్యాట్సి మన్ లో జో బర్నాస్  (1), మారకూస్  హారిస్  (5), నిక్  (14) పరుగులు చేశారు.
అయితే ఈ ప్కీటాస్  మాయాచ్ తో భారత్ కు పలుస్  అయింది. తుదిజట్టా ఎంపికపై కాలురిట్ వచిచేంది. విహారి 
బ్యాట్ంగ్ లో రాణిసుత్ండటంతో పాట్ సిపుననార్ గా ఫరా్వలేదనిపిసుత్నానాడు. దీంతో మిడిలరడార్  బ్యాట్సి మన్ గా 
అతడికి తుదిజట్టాలో అవకాశాలు ఎకుకూవయాయాయి. పంత్  కూడ్ లయను అందుకోవడం కలిసివచేచే 
అంశం. ఓపెనర్ గా శుభ్ మన్  గల్  అలరించాడు. అయితే బుమ్రా, షమితో పాట్ తుదిజట్టాలో ఉండ 
మరో ఇదదేరు పేసరులు ఎవరనేది తేలలేదు. రెండో వారమీప్  మాయాచ్ కు విశ్ంతనిచిచేన ఉమేశ్  యాదవ్ కు 
జట్టాలో చోట్ ఉంట్ందని భావిసుత్నానారు.. అల అయితే సిరాజ్ , సైనిలో ఒకరికి మాత్రమే అవకాశం 
వసుత్ంది. రెండు సనానాహక మాయాచ్ లోలు పృథ్్వ ష్ట ఆశంచిన స్థాయిలో సతాత్చాటలేకపోవడంతో గల్ , 
మయాంక్  ఇనినాంగ్సి  ఆరంభంచే అవకాశాలు ఉనానాయి.
ఇదిల ఉండగా.. ఆస్స్ కు ఓపెనరలు విషయంలో గందరగోళం ఏరపుడింది. గాయంతో స్నియర్  ఓపెనర్  
వారనార్ , కంకషన్ తో యువఓపెనర్  పకోస్కూ జట్టాకు దూరమయాయారు. అయితే పకోస్కూ స్థానంలో 
జట్టాలోకి వచిచేన హారిస్  ప్కీటాస్  మాయాచ్ లో నిరాశపరిచాడు. రెండు ఇనినాంగ్సి లోలు మొతత్ంగా 31 
పరుగులు చేశాడు. మరో ఓపెనర్  జో బర్నాస్  (0, 1) ఘోరంగా విఫలమయాయాడు. దీంతో ఆసేట్రలియాకు 
ఓపెనరలు సమసయా వెంటాడుతుననాది. నాలుగు టెసుటా సిరీస్ లో భాగంగా డిసెంబర్  17న అడిలైడ్  వేదికగా 
భారత్ ,ఆసేట్రలియా మధయా తొలి డ/నైట్  టెసుటా జరగనుననాది.

భారత్ -ఆస్ట్రేలియా సన్నాహక మాయాచ్  డ్రా

హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోషియేషన్ లో మళీలి వివాద్లు
HCA(హైదరాబ్ద్ క్రికెట్ అస్ష్యేషన్)లో 
అంతరగాత విభేదాలు మరోస్రి బయటపడ్డాయి. 
వారిషిక సర్వసభయా సమావేశ విషయంలో అధయాక్షుడు 
అజారుదీదేన్, సెక్రటరీ విజయానం మధయా అభప్య 
భేదాలు తల్తాత్యి మీట్ంగ్ కు అనుమతవా్వలని 
సెక్రటరీ, వదదేని అధయాక్షుడు వేరువేరుగా రాచకండ 
CPకి లేఖలు పంపారు. ఒకే ల్టర్ ఇవా్వలని 
CP తెలపగా వివాదం వెలుగులోకి వచిచేంది. 
గద్దేదించుతారనే భయంతోనే అజారుదీదేన్ 
అడుడాకుంట్నానాడని HCA వరాగాల వాదన.

ఐసీసీ మహిళా టీ..20 వరల్డా కప్
దుబ్య్: దక్ణాఫ్రికాలో జరగనుననా మహిళా 
ట్.20 వరల్డా  కప్  కా్వలిఫైయింగ్  షెడూయాల్ ను 
ఇంటరేనాషనల్  క్రికెట్  కౌనిసిల్  (ఐస్స్) ఖరారు 
చేసింది. 2023 ఫిబ్రవరి 9 నుంచి 23 వరకు 
జరగనుననా ఈట్రనామంట్ లో పది జట్లు 
పాల్గాంటాయి. ఈ ప్రపంచ కప్ కు ఆతథయా జట్టా 
కాకుండ్, 2021 నవంబర్  30 నాట్కి ఐస్స్ 
రాయాంకింగ్సి లో టాప్  -7 జట్లు, 2020 లో 
ఆసేట్రలియాలో ఆడిన ట్రనామంట్ లో పాల్గానే 
జట్లు కా్వలిఫైయింగ్ కు అరహిత స్ధిస్త్యి.

మిగలిన రెండు జటలుకు సంబంధించి... అరహిత ప్రక్రియ ఆగసుటా 2021 నుంచి స్థానిక స్థాయిలో 
ప్రంభమవుతుంది మొతత్ంగా 37 జట్లు ఇందులో పాల్గాంటాయి. మహిళల ట్ 20 ప్రపంచ కప్  
-2020 అరహిత ప్రక్రియ కంటే ఇది 10 జట్లు ఎకుకూవ. భూటాన్ , బోటాసివానా, కామరూన్ , ఫ్రాన్సి , మాలవి, 
మయనామీర్ , ఫిలిపీపున్సి  , టరీకూ దేశాల నుంచి తొలిస్రి ఐస్స్ ఉమన్సి  ఈవెంటలుకు హాజరుకానునానారు. 
ఐదు ప్ంతాలు స్థానిక అరహిత ఈవెంటలును నిర్వహిస్త్యి. 2021 నవంబర్  30 నాట్కి మహిళల ట్ 20 
రాయాంకింగ్సి లో దిగువ రెండు జటలుతో ఎవరు పోట్ పడతారో ప్రత ప్ంతానికి చెందిన రెండు అగ్ర జట్లు 
అరహిత స్ధిస్త్యి. నవంబర్  కటాఫ్  తేదీ వరకు స్థానిక కా్వలిఫయర్సి లో చివరి స్థానానికి అగ్రస్థానంలో 
ఉననా జట్టా కా్వలిఫైయింగ్ కు అరహిత స్ధిసుత్ంది.

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/

