
www.kntvtelugu.com

శుక్రవారం, 18 డిసంబర్ 2020 www.kntvtelugu.com

నాసా స్పేస్  మిషన్  కమాండర్ గా హైదరాబాదీ రాజాచారి
నాసా, యూరోపియన్  స్పేస్  ఏజెన్సీ (ఇసా)
లు భారత-అమెరికన్ పౌరుడు రాజాచారిని 
స్పేస్ఎక్సీ  క్రూ-3 మిషన్ కు కమాండర్ గా 
ఎాంపిక చేశాయి. ఈ స్పేస్  మిషన్ ... 
ఇాంటర్నేషనల్  స్పేస్  స్టేషన్  (ఐఎస్ ఎస్ )కు 
వెళ్తాంది.
43 ఏళ్ల రాజాచారి అమెరికా వాయుస్నలో 
కలనేల్ గా పనిచేస్్తనానేరు. త్వరలో ఆయన 
స్పేస్ఎక్సీ  క్రూ-3 మిషన్ కు కమాండర్ గా 
వ్యవహరిసా్తరు. ఈ మిషన్ లో నాసాకు 

చాందిన టామ్  మర్ష్ బర్నే  పైలట్ గా, యూరోపియన్  స్పేస్  ఏజెన్సీకి చాందిన మథ్్యస్  మరర్  స్పేషలిస్టే గా 
వ్యవహరిసా్తరు. వచేచే ఏడాది ఈ మిషన్  అాంతరిక్ాంలోకి వెళ్లనాంది. త్వరలో ఈ మిషన్ లో నాలుగో 
సభ్్యడు కూడా చేరతారని నాసా సోమవారాం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడాంచాంది.
“నేన చాలా ఉత్ాంఠగా ఎదురు చూస్్తనానే. టామ్  మర్ష్ బర్నే , మథ్్యస్  మరర్ తో కలిసి అాంతరిక్ 
కాంద్రానికి వెళ్లాందుకు అవకాశాం రావడానినే గౌరవాంగా భావిస్్తనానే” అని రాజాచారి ఓ ట్్వట్ లో 
పేర్్నానేరు.
స్పేస్  స్టేషన్ కు వెళ్లాందుకు అవకాశాం రావడాంపై తన ఫేస్ బుక్  పేజ్ లో కూడా ఆనాందానినే వ్యక్తాం చేశారు 
రాజాచారి.

ఆ లేఖ అందరూ చదవండి: రైతులను కోరిన మోదీఆ లేఖ అందరూ చదవండి: రైతులను కోరిన మోదీ
న్్యఢిల్్ల: వివాదసపేద వ్యవసాయ చటాటేలపై నిరసన 
చేస్్తననే రైతులన ఉద్దేశాంచ వ్యవసాయ శాఖ మాంత్రి 
నర్ాంద్ర సిాంగ్ తోమర్ రాసిన లేఖలు రైతులాందరూ 
చదవాలని రైతులకు ప్రధానమాంత్రి నర్ాంద్రమోదీ 
కోరారు. ప్రభ్త్వాం యొక్ ఉద్దేశానినే తోమర్ 
వెల్లడాంచారని, ఎాంఎస్ పీపై రైతులకు సపేషటేమైన హామీని 
ఇచాచేరని మోదీ అనానేరు. ‘’రైతు సోదరసోదరీమణులతో 
మరా్యదపూర్వక సాంభాషణకు ప్రయత్నేస్్త వ్యవసాయ 
శాఖ మాంత్రి నర్ాంద్రసిాంగ్ తోమర్ రాసిన లేఖలో 
ఆయన భావాలన వ్యక్తాం చేశారు. అననేదాతలకు నేన 

విజ్ణపి్త చేస్్తనానేన. దయచేసి తోమర్ రాసిన లేఖన చదవాండ. అద్ విధాంగా ద్శ ప్రజలన కూడా నేన 
కోరుతునానేన. దీనిని వీలైనాంత ఎకు్వ మాంది చదివేలా సహకరిాంచాండ’’ అని మోదీ అనానేరు.
కాంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మాంత్రి నర్ాంద్ర సిాంగ్ తోమర్, రైతులకు లేఖ రాశారు. కన్స మదదేతు ధర(ఎాంఎస్ పీ)
పై కాంత మాంది చపేపే అబదాదేలు ప్రచారాం చేస్్తనానేరని, వాటిని నమ్మొదదేని ఆ లేఖలో రైతులకు విజ్ణపి్త చేశారు. 
అాంతే కాకుాండా ఎాంఎస్ పీపై ప్రభ్త్వాం లిఖితపూర్వకమైన హామీ ఇవ్వడానికి ప్రభ్త్వాం సిద్ాంగా ఉాందని 
ఆయన రాస్కచాచేరు. ‘’కనినే రైతులు సాంఘాలు తప్పేడు ప్రచారాం, రూమర్లన ప్రచారాం చేస్్తనానేయి. 
అలాాంటి వారిని బయటికి పాంపడాం వ్యవసాయ కుటాంబాం నాంచ వచచేనాందుకు నా బాధ్యత. వాళ్ల రైలు 
పటాటేలపై కూర్చేని రైళ్లన ఆప్తునానేరు. దాని దా్వరా మన సైనికులు సరిహదుదేకు చేరుకోలేకపోతునానేరు’’ 
అని రైతులకు రాసిన లేఖలో తోమర్ పేర్్నానేరు.
వాస్తవానికి కన్స మదదేతు ధరపై లిఖితపూర్వక హామీ ఇసా్తమని ప్రభ్త్వాం చబుతుననేపపేటికీ రైతులు మత్ాం 
మూడు వ్యవసాయ బిలు్లలినే పూరి్తగా ఉపసాంహరిాంచుకోవాలిసీాంద్నని డమాండ్ చేస్్తనానేరు. పలు దఫాలు 
రైతులతో కాంద్ర ప్రభ్త్వ ప్రత్నిధులు చరచేలు జరిపినపపేటికీ ఫలితాం లేకపోయిాంది.

రైతుల సమస్యలపై మన విధానాలు మార్చుకోవాలి: వంకయ్య
న్్యఢిల్్ల: రైతుల సమస్యలపట్ల ప్రభ్తా్వలు, 
పార్లమెాంట, న్త్ ఆయోగ్  వాంటి విధాన నిర్ణయ 
సాంస్థలు, మీడయా దృకపేథాం మరాలిసీన అవసరాం 
ఉననేదని ఉపరాష్ట్రపత్ వెాంకయ్యనాయుడు 
అనానేరు. తమిళనాడు వ్యవసాయ 
విశ్వవిదా్యలయాం 41వ సానేతకోతసీవాంలో 
గురువారాం ఆయన మటా్లడుతూ.. ‘మన ద్శాంలో 
రైతుల జీవితాలు, వ్యవసాయాం రుతుపవనాలనే 
విధిరాతపై ఆధారపడ ఉనానేయని అాందరూ 

అర్థాంచేస్కోవాలి. రైతులకు మనమాంతా మదదేతుగా నిలువాలి. వారి సమస్యలపై దృష్టే సారిాంచాలి. 
వ్యవసాయాం కవలాం మన ఆరి్థక వ్యవస్థలో ఒక భాగాం కాదు. అది మన జీవన విధానాం.. మన 
సాంస్ృత్’ అని వా్యఖ్్యనిాంచారు.

భూమిపైకి చంద్రుడి మట్టి
చైనా చేపటిటేన ‘చాాంగే-5’ మిషన్  విజయవాంతమైాంది. నలభై 
ఏాండ్ల తరా్వత తొలిసారిగా చాంద్రుడ మటిటే నమూనాలు 
భూమికి చేరాయి. సా్థనిక కాలమనాం ప్రకారాం.. గురువారాం 
వేకువజామున 1.59 గాంటలకు ఉత్తర చైనాలోని సిజివాాంగ్  
బానర్  ప్ాంతాంలో కా్యపూసీల్  భూమిపై దిగినటటే చైనా జాతీయ 
అాంతరిక్ పరిశోధన కాంద్రాం (సీఎన్ ఎస్ ఏ) ప్రకటిాంచాంది. 
అమెరికా, సోవియట్  యూనియన్  తరా్వత చాంద్రుడ మటిటే 
నమూనాలన స్కరిాంచన మూడో ద్శాంగా చైనా నిలిచాంది.

రిపబ్లిక్ డే రోజున అయోధ్యలో మసీదు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన
అయోధ్య : అయోధ్య జిలా్లలో మసీదు నిరామొణానికి గణతాంత్ దినోతసీవాం రోజైన జనవరి 26న శాంకుసా్థపన 
చేసా్తమని మసీదు నిరామొణానికి నియమిాంచన ఇాండో-ఇసా్లమిక్  కలచేరల్  ఫాండేషన్  (ఐఐసిఎఫ్ ) సభ్్యలు గురువారాం 
పేర్్నానేరు. గతేడాది నవాంబర్  9న స్ప్ాంకోరుటే ఆద్శాల మేరకు ఉత్తర ప్రద్శ్  ప్రభ్త్వాం మసీదు నిరామొణానికి 
సోహవాల్  తహశీల్ లోని ధన్నేపూర్ లో ఐదెకరాల స్థలానినే కటాయిాంచన విషయాం తెలిసిాంద్. బాబ్రీమసీదు సా్థనే 
ధన్నేపూర్ లో మసీదు నిరామొణానికి బ్్లప్ాంట్ న శనివారాం విడుదల చేసా్తమని ఐఐసిఎఫ్  కార్యదరిశి అత్తర్  హుస్సీన్  
తెలిపారు. భిననేత్వాంలో ఏకత్వాం ప్త్పదికన తీస్కచచేన మన రాజా్యాంగమే మసీదు ప్జెకుటేకు థీమ్ ‘ అని, ఏడు 
దశాబాదేల క్రితాం రాజా్యాంగాం అమలులోకి వచచేన రోజున శాంకుసా్థపన చేయాలని నిర్ణయిాంచామని పేర్్నానేరు. 
ప్రొఫెసర్  ఎస్ ఎాం అక్తర్  రూపాందిాంచన బ్్లప్ాంట్  ప్రకారాం.. మల్టే స్పేషాలిట్ హాసిపేటల్ , కమూ్యనిట్ కిచన్ , లైబ్రరీ 
ఉాండననానేయి. రాండు వేల మాంది ఒక్సార్ నమజు చేస్కునే విధాంగా మసీదు సామర్్ాం ఉాంటాందని అక్తర్  
వెల్లడాంచారు. ఇది బాబ్రీ మసీదు కాంటే పెదదేదిగా ఉాంటాందని, దాని పోలికలే ఉాండవని తెలిపారు.

8.85 లక్షలకు పెరిగిన అమెరికా నిర్ద్్యగం8.85 లక్షలకు పెరిగిన అమెరికా నిర్ద్్యగం
వాష్ాంగటేన్ : అమెరికాలో నిరుద్్యగ భృత్ కోసాం దరఖ్స్్త చేస్కుననే వారి 
సాంఖ్య గత మూడు నెలలో్ల అన్హ్యాంగా పెరిగిపోయిాంది. నిరుద్్యగ 
భృత్ కోసాం దరఖ్స్్త చేస్కుననే వారి సాంఖ్య ఈ నెల 12 నాటికి 23వేల 
నాంచ 8.85 లక్లకు పెరిగిపోయిాందని అమెరికా కారిమొకశాఖ డేటా 
పేర్్ాంది.
దీనికి కరోనా మహమమొరి ఉధృత్ కనసాగుతుాండటాంతోపాట 
వా్యపారాల నిర్వహణపై ఆాంక్లు కనసాగిాంచడాం కారణమని 
తెలుస్్తననేది. ఇదిలా ఉాంటే, సమఖ్య మహమమొరి నిరుద్్యగిత సహాయ 
కార్యక్రమల కిాంద సాయాం పాందుతుననే వారి లక్ల మాంది పేర్లన ఈ 
జాబితాలో చేరచేడాం లేదని తెలుస్్తననేది.
ఈ నేపథ్యాంలో అమెరికా చటటేసభల ప్రత్నిధులు న్తన రిల్ఫ్  
పా్యకజీ విధి విధానాల రూపకలపేనలో నిమగనేమయా్యరు. నిరుద్్యగిత, 
ద్రవ్్యల్బణాంపై గణన్య ప్రోగత్ సాధిాంచే వరకు భారీగా బాాండ్ల 
కనగోళ్ల కనసాగుతాయని అమెరికా ఫెడ్  రిజరు్వ బుధవారాం 
ప్రకటిాంచాంది.

http://www.kntvtelugu.com/
https://www.facebook.com/kntvtelugunews
https://www.youtube.com/kntvtelugu
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https://www.facebook.com/kntvtelugunews
https://www.youtube.com/kntvtelugu
https://twitter.com/kntvtelugu
https://printspot.co.in/
https://www.kntvtelugu.com/
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మేజర్రిలీజ్డేట్అనౌన్స్చేసినచిత్ర యూనిట్మేజర్రిలీజ్డేట్అనౌన్స్చేసినచిత్ర యూనిట్
26/11 ముాంబై దాడులో్ల 
ద్శాం కోసాం ప్ణాలరిపేాంచన 
యాంగ్  ఆరీమొ ఆఫీసర్  సాందీప్  
ఉనినే కృషష్న్  జీవితాం ఆధారాంగా 
‘మేజర్’  చత్ాం తెరకెకు్తుననే 
సాంగత్ తెలిసిాంద్. అడవి 
శేష్ ఈ చత్ాంలో హీరోగా 
నటిస్్తనానేరు. ఇక తన బ ర్్త డే 
సాంద ర్ాంగా మేజర్ సాందీప్ 
ఉనినేకృష్ణన్ ధైర్య సాహసాలు 
ప్రత్బిాంబిాంచేలా `మేజర్` ఫస్టే 
లుక్ పోసటేర్ న ఆవిష్రిాంచాంది 
చత్ యూనిట్ . మేజర్ సాందీప్ 
ఉనినేకృష్ణన్  లుక్ లో అడవి 
శేష్ న ప్రదరిశిస్్త `మేజర్` 

ఫ స్టే లుక్ పోసటేర్ న విడుద ల చేసిాంది చత్ యూనిట్ .  26/11 ముాంబై 
దాడులో్ల ద్శాం కోసాం ప్ణాలన అరిపేాంచన యాంగ్ ఆరీమొ ఆఫీసర్ 
సాందీప్ ఉనినేకృష్ణన్ జ రీనేని ప్రేక్ కుల కుకి అాందిాంచ డ మే ఈ చత్ాం ముఖ్య 
ఉద్్శ్యాం అని తెలిపారు దరశికుడు. అతడు వీర మ ర ణాం పాందిన విధానాం 
మత్మే కాకుాండా, అతన జీవిాంచన విధానాం ఆతమొన సాంగ్రహాంచే 
సనినేవేశాలన ఈ చత్ాం దా్వరా ప్రేక్ కుల ముాందుకు తీస్కువ సో్తాంది 
చత్ యూనిట్ . 27/11న మేజర్ సాందీప్ ఉనినేకృష్ణన్ వ ర్ాంత్ 
సాందర్ాంగా హీరో అడవి శేష్  లుక్ టెస్టే పోసటే ర్  తో పాట, అమరవీరుల 
జాఞాపకాలకు నివాళలు అరిపేస్్త సినిమ తీస్ ప్రయాణానినే గురిాంచ  
వెల్లడాంచే వీడయోన రిల్జ్ చేసిన  విష యాం తెలిసిాంద్. మేజర్ ట్మ్ 
ఆగష్టేలో కోవిడ్ సమయాంలో అవ స ర మైన అనినే జాగ్ర త్త లు తీస్కుాంటూ 
ఇపపేటి వరకు 70శాతాం షూట్ పూరి్త చేసిాంది. పాన్ ఇాండయా మూవీగా  
తెలుగు, హాందీ భాషలలో రూపాందుతోననే  ఈ సినిమకి  శశ కిరణ్ 
త్కా్ దరశికత్వాం వహస్్తాండగా..  తెలుగమమొయి శోభితా దూళిపాళ్ల, 
బాల్వుడ్ బ్్యట్ సైఈ మాంజ్రేకర్, ప్రకాష్ రాజ్, ర్వత్, మురళి శరమొ 
త దిత రులు ముఖ్య పాత్లో్ల నటిస్్తనానేరు. ఇక మహేష్ బాబు జీఎాంబీ 
ఎాంటర్టేనెమొాంట్, ఏ ప్లస్ ఎస్ మూవీస్ సహకారాంతో సోన్ పికచేర్సీ ఫిల్మొస్ 
ఇాండయా నిరిమొసో్తననే మేజర్ చత్రానినే 2021 స మమొ ర్ స్పేష ల్ గా రిల్జ్ 
చేయ ననానేరు. 

మరో తెలుగు ఓటీటీ వచ్చేసింది..
మరో తెలుగు ఓట్ట్ 
పా్లట్ ఫామ్ వచేచేసిాంది. 
ఊర్వశ ఓట్ట్ పేరుతో 
వస్్తననే డజిటల్ పా్లట్ 
ఫామ్ న ప్రముఖ 
రచయిత విజయాంద్ర 
ప్రసాద్ ప్రాంభిాంచారు. 
సినిమ నిరామొణానికి 
అవసరమైన సాాంకత్క 
సహకారాం అాందిాంచడాం, 

మూవీ రిల్జ్ కు సపోర్టే చేయడాం ఊర్వశ ఓట్ట్ ప్రతే్యకత కాగా, ఈ 
సాందర్ాంగా ఆయన యాజమనా్యనికి శుభాకాాంక్లు అాందిాంచారు. కాగా 
తమ కారా్యలయానినే విజయాంద్ర ప్రసాద్ చేతుల మీదుగా ప్రాంభిాంచడాం 
సాంతోషాంగా ఉాందని ‘ఊర్వశ ఓట్ట్’ డైరకటేర్సీ ఎాం.ఎస్.రడడి, రవి కనగాల 
తెలిపారు. ఈ నెలాఖరు వరకు ‘ఊర్వశ ఓట్ట్’లో ఉచతాంగా సినిమలు 
చూస్ అవకాశాం కలిపేస్్తననేట్ల వెల్లడాంచారు. ఈ కార్యక్రమాంలో 
‘దాండుపాళ్యాం’ ఫేమ్ దరశికుడు శ్రీనివాస్ రాజు, నిరామొత తుమమొలపలి్ల 
రామసత్యనారాయణ పాల్గొనానేరు.

అింతకుమించి నవ్విస్తా రట...
వెాంకటేశ్ , వరుణ్  తేజ్ , తమనానే, మెహ్రీన్  హీరో, హీరోయిన్లగా 
గత ఏడాది బా్లక్ బసటేర్  టాక్ తో స్నేసీషన్  క్రియట్  చేసిన చత్ాం 
‘ఎఫ్  2’. (ఫన్  అాండ్  ఫ్రస్టేషన్ ). డైరకటేర్  అనిల్  రావిపూడ 
తెరకెకి్ాంచన ఈ చత్రానికి సీకె్వల్ గా ‘ఎఫ్ 3’ని లాాంఛనాంగా 
ప్రాంభిాంచారు. శ్రీ వెాంకటేశ్వర క్రియషన్సీ  బా్యనర్ పై దిల్ రాజు 
సమరపేణలో శరీష్  ఈ చత్రానినే నిరిమొస్్తనానేరు. వెాంకటేశ్ , వరుణ్  
తేజ్ , తమనానే, మెహ్రీన్  నాయకానాయికలుగా నటిస్్తనానేరు. ఈ 
చత్ ముహూర్తప్ సనినేవేశానికి అలు్ల అరవిాంద్  కా్లప్  కటటేగా, 
ఫైనానిసీయర్  ప్రసాద్  కెమెరా సి్వచాన్  చేశారు. నిరామొత దిల్ రాజు 
గౌరవ దరశికత్వాం వహాంచారు.
ఈ సాందర్ాంగా నిరామొతలు దిల్ రాజు, శరీష్  మటా్లడుతూ, 
‘మ బా్యనర్ లో 2019 సాంక్ాంత్కి విడుదలైన ‘ఎఫ్  2’ నవు్వల 
జలు్లలో ప్రేక్కులన ముాంచత్్త ఎాంత పెదదే హట్  అయిాంద్ మీ 
అాందరికీ తెలిసిాంద్. అన్నే కుదిరితే సీకె్వల్ గా ‘ఎఫ్  3’ సినిమని 
రూపాందిసా్తమని అప్పేడే చపాపేాం. ‘ఎఫ్  2’ ప్రేక్కులన ఎలా 
నవి్వాంచాంద్, దానికి మోర్  ఫన్  యాడ్  చేసి ‘ఎఫ్  3’ కథన 
అనిల్  రావిపూడ సిద్ాం చేశాడు. డస్ాంబర్  23 నాండ రగు్యలర్  
చత్రీకరణన ప్రాంభిస్్తనానేాం’ అని అనానేరు. ‘అదు్తమైన కథ 
కుదిరిాంది. మరోసారి వెాంకటేష్  వరుణ్  తేజ్ , తమనానే, మెహ్రీన్  
జాంటలు మిమమొలినే నవు్వలో్ల ముాంచతు్తతారు. శ్రీ వెాంకటేశ్వర 
క్రియషన్సీ  బా్యనర్ లో మరోసారి వర్్  చేయడాం ఎాంతో హా్యపీగా 
ఉాంది’ అని డైరకటేర్  అనిల్  రావిపూడ చపాపేరు.

శుక్రవారం, 18 డిసంబర్ 2020

బిగ్ బాస్ బ్యూటీ దివికి వరుస సినిమా ఆఫరులు .. 
బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎాంట్రీ ఇచచే పాప్లర్ అయినా వాళళు చాలామాంద్ 
ఉనానేరు. ఇద్ క్రమాంలో తాజాగా బిగ్ బాస్ సీజన్ 4లో ఎాంట్రీ ఇచచేన అాందాల 
భామ దివికి కుడా వరుసగా సినిమ అవకాశాలు వస్్తనానేయట. పలువురు 
దరశిక నిరామొతలు ఈ అమమొడ తో సినిమ చేయాలన్ ప్రయత్నేస్్తనానేరట. 
ఇపపేటిక కాంతమాంది దివీని సాంప్రదిాంచారని తెలుస్్తాంది. అలానే రాండు 
సినిమలో్ల హీరోయిన్ గా దివికి ఛాన్సీ వచచేాందని అాంటనానేరు. మరి ఈ 
చననేది ఎవరి సరసన హీరోయిన్ గా చేయబోతుాంద్ చూడాలి. ఈ రాండు 
సినిమలకు సాంబాంధిాంచన వివరాలు త్వరలోనే ప్రకటిాంచే అవకాశాం 
ఉాందని ఫిలిాం నగరో్ల వార్తలు చక్రు్ల కడుతునానేయి.

‘ఆదిపుర్ష్ ’ దర్శకుడు, విలన్ పై కోర్టిలో పిట్షన్ 
లకోనే: ప్రభాస్  ‘ఆదిప్రుష్’ చత్ాంపై  ఉత్తప్రద్శ్ కు చాందిన ఓ లాయర్  
కోరుటేలో పిటిషన్  వేశారు. ఇాందులో రావణుడ పాత్ పోష్స్్తననే బాల్వుడ్  
నటడు సైఫ్  అల్ ఖ్న్  ఇట్వల చేసిన వా్యఖ్యలు తీవ్ర దూమరాం ర్పిన 
సాంగత్ తెలిసిాంద్. అయితే తన వా్యఖ్యలన వెనకకు తీస్కుాంటూ సైఫ్  
క్మపణలు కూడా చపాపేరు. అయినపపేటికి ‘ఆదిప్రుష్’  సినిమ 
దరశికుడు ఓాం రౌత్ , సైఫ్ పై యూపీకి చాందిన నా్యయవాది హమనష్ 
శ్రీవాస్తవ బుధవారాం జౌన్ పూర్  కోరుటేలో పిల్  వేశాడు. రావణుడపై సైఫ్  
అల్ ఖ్న్  చేసిన వా్యఖ్యలు హాందూ మత విశ్వసాలన దెబ్బ తీస్లా 
ఉనానేయని పిటిషన్ లో పేర్్నానేరు. సైఫ్  అల్ఖ్న్ తో పాట దరశికుడు 
ఓాం రౌత్  పేరున కూడా పిటిషన్ లో చేరాచేరు. ఇాందులో రాముడగా 
ప్రభాష్ , రావణుడగా సైఫ్  నటిస్్తననే సాంగత్ తెలిసిాంద్. ఈ నేపథ్యాంలో 
సైఫ్  ఇట్వల ఓ ఇాంటరూ్యలో సినిమ గురిాంచ మటా్లడారు. 
‘ఈ సినిమలో రావణ పాత్ చేయడాం చాలా ఆసకి్తకరాంగా ఉాంది. 
రావణుడు సీతన ఎాందుకు అపహరిాంచాడు. శ్రీ రాముడతో రావణుడు 
యుద్ాం చేయడాం నా్యయమేననానేడు. అయితే రాముడతో ఎాందుకు 
యుదదేాం చేశాడనే కోణాంలో సినిమ ఉాండబోతుాంది. రావణాస్రుడలోని 
మనవత్వ కోణానినే కూడా ఈ సినిమలో చూపిాంచబోతునానేాం’ అాంటూ 
చప్పేకచాచేడు. దీాంతో సైఫ్  వా్యఖ్యలు ఇాండసీ్రీలో వివాదసపేదాంగా 
మరాయి. హాందువులు రాక్స్డగా భావిాంచే రావణాస్రుడని 
పోగుడూతూ చేసిన ఆయన వా్యఖ్యలపై పలు హాందు సాంఘాలు 
అభ్యాంతరాం వ్యక్తాం చేశాయి. దీాంతో సైఫ్ పై ఆగ్రహాం వ్యక్తాం చేస్్త.. 
ట్రోల్సీ  చేయడాంతో అతడు  క్మపణలు చపాపేడు. అయినపపేటికీ 
పలువురు ఈ వా్యఖ్యలన ఇపపేటికి ఖాండస్్తాండటాంతో ఈ వివాదాం 
తరచూ తెరపై నిలుసో్తాంది.

నయా సినిమా టైట్ల్ ఎయిట్
సిన్ హీరో సాయి ధరమ్ 
తేజ్ నగరాంలో సాందడ 
చేశారు. వాాంబేకాలన్లోని 
‘అమమొ ఆదరణ స్వా ఓలేడిజ్ 
హోమ్’న ఆయన గురువారాం 
సాందరిశిాంచారు. కాగా 
ఈ వృదా్శ్రమనికి మెగా 
మేనలు్లడు గతాంలో ఆరు లక్లు 

విరాళాం అాందజేసిన విషయాం తెలిసిాంద్. ప్రస్్తతాం సినిమ షూటిాంగ్  
నిమిత్తాం విజయవాడకు వచచేన సాయి ధరమ్  తేజ్  అక్డకి వెళ్్లరు. 
దీాంతో ఆయనన చూస్ాందుకు అభిమనలు పెదదే ఎతు్తన తరలివచాచేరు. 
ఈ సాందర్ాంగా సాయి ధరమ్  తేజ్  మటా్లడుతూ.. అభిమనల కోరిక 
మేరకు వృదా్శ్రమనికి తన వాంతు సాయాం చేయడమే గాకుాండా 
స్నేహతులతో కూడా విరాళాం ఇపిపేాంచనట్ల తెలిపారు. అద్ విధాంగా 
అాందరి సహకారాంతో మునమొాందు మరినినే సహాయ కార్యక్రమలు 
చేపడతానని పెదదే మనస్ చాటకునానేరు. ఇక తన సినిమ గురిాంచ 
మటా్లడుతూ.. ‘‘కరోనా అన్ లాక్  ప్రక్రియలో భాగాంగా సినిమ హాళళుకు 
అనమత్ ఇవ్వటాం హరష్ణీయాం. త్వరలో నేన నటిాంచన సినిమ సోలో 
బ్రతుక సో బెటర్  విడుదల కానాంది. పైరసీని తరిమికటిటే థియటర్లలో 
సినిమలు చూసి ఆదరిాంచాండ’’ అని విజఞాపి్త చేశారు.
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నెహ్రూ జూపార్కుకు ఐఎస్ఓ సరిటిఫికెట్ 
అత్యాంత నాణ్యతా ప్రమణాలు పాటిస్్త, అాందరి ప్రశాంసలు పాందుతుననే నెహ్రూ జూలాజికల్  పారు్కు 
ఐఎస్ఓ 9001:2015 సరిటేఫికెట్  సరిటేఫికెట్  లభిాంచాంది. ఈ సాందర్ాంగా నెహ్రూ జూలాజికల్  పారు్కు  ఐఎస్ఓ 
అరుదైన గురి్తాంప్ రావడాం హరష్ణీయమని అటవీ శాఖ మాంత్రి ఇాంద్రకరణ్ రడడి అనానేరు. ఐఎ్ సఓ 9001 జారీ 
చేసిన ప్రశాంసా పత్రానినే  అటవీ శాఖ, జూ అధికారులకు అాందజేశారు. ఇలాాంటి సరిటేఫికెట్  పాందిన ద్శాంలోనే 
ఏకైక జూపారు్ మనద్ కావడాం సాంతోషకరమనానేరు. కార్యక్రమాంలో పీసీసీఎఫ్  ఆర్ .శోభ, ఫారస్టే  డెవల్ పమెాంట్  
కార్పేర్షన్  చైరమొన్  ఒాంటేరు ప్రతా్ పరడడి, జూ డైరకటేర్  సదానాంద్  కుక్రెటిటే, కూ్యర్టర్  ఎన్ .క్షిత్జ, డపూ్యట్ డైరకటేర్  
(వెటరనేరీ) డాకటేర్  ఎాం.ఏ.హకీమ్  పాల్గొనానేరు.

ఇళలి సథాలాలోలి కోట్లిది రూపాయల అవినీతి: సోము 
రాష్ట్రాంలో ఇళ్ల స్థలాల విషయాంలో కోటా్లది రూపాయల అవిన్త్ జరిగిాందని 
బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు ఆరోపిాంచారు. గురువారాం గుాంటూరు 
జిలా్ల సతె్తనపలి్లలో ఆయన మటా్లడుతూ వైసీపీ, ట్డీపీలు కుటాంబ పారీటేలని 
ఆ పారీటేలో్ల వాళ్ల కుటాంబ అభివృది్ తపపే మర్కటి జరగదనానేరు. రాజధాని 
నిరామొణానికి కాంద్ర ప్రభ్త్వాం చాంద్రబాబుకు రూ.7200 కోట్ల ఇస్్త 
తాతా్లిక నిరామొణాలు చేశాడనానేరు. పూరి్తసా్థయి నిరామొణాలు జరిగితే జగన్  
రాజధానిని ఎక్డకి తీస్కెళ్లవాడని ప్రశనేాంచారు. రాష్ట్ర మజీ అధ్యక్షుడు 

కనానే లక్ష్మీనారాయణ మటా్లడుతూ వైఎస్  జగనోమొహనరడడి ప్రజలకు చాకె్లట్  ఇచచే నకె్లస్  ఎతు్తకె ళ్తనానేడని 
ఆరోపిాంచారు. ప్రజలపై ఎడాపెడా పననేల భారాం మోప్తునానేరనానేరని విమరిశిాంచారు.
అమరావత్ కోసాం సీఎాంపై ఒత్్తడ తెసా్తాం
రాజధాని అమరావత్లోనే కనసాగేలా ముఖ్యమాంత్రి జగన్ పై ఒత్్తడ తెసా్తమని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము 
వీర్రాజు చపాపేరు. గుాంటూరులో ఆయన విలేకరులతో మటా్లడుతూ రాజఽధాని అమరావత్లో ఉాండేలా త్వరలో 
ఉద్యమ కారా్యచరణ కూడా రూపాందిసా్తమనానేరు. వైసీపీ అవిన్త్పై పోరాడే అర్హత ఒక్ బీజేపీక ఉాందనానేరు. 
ట్డీపీ అవిన్త్ చేసిాంది కాబటిటే వైసీపీని ప్రశనేాంచే అర్హత ఆ పారీటేకి లేదనానేరు. సీపీఐ నారాయణ నాయకుడే కాదని, 
అది అసలు పారీటేయ కాదని విమరిశిాంచారు.

కమ్్యనికేషన్  శాట్లైట్  సకెసెస్ 
ఇస్రో విజయాశ్వాం పీఎ్ సఎల్్వ-సీ50 మరోసారి 
విజయకతనాం ఎగురవేసిాంది. నిప్పేలు చముమొతూ 
రోదసిలోకి దూస్కెళి్ల 1,410 కిలోల సీఎాంఎస్ -01 
ఉపగ్రహానినే నిరీ్ణత కక్్లోకి చేరవేసిాంది. ఇది ద్శానికి 
42వ కమూ్యనికషన్  ఉపగ్రహాం. శ్రీ పటిటే శ్రీరాములు 
నెల్్లరు జిలా్ల శ్రీహరికోటలోని షార్  అాంతరిక్ కాంద్రాం 
రాండో ప్రయోగ వేదిక నాంచ ఇస్రో ఈ ప్రయోగానినే 
నిర్వహాంచాంది. బుధవారాం మధా్యహనేాం 2.41 
గాంటలకు ప్రాంభమైన కాంట్ డౌన్  గురువారాం 
మధా్యహనేాం 3.41గాంటలకు ముగియగానే పీఎ్ సఎల్్వ-
సీ50 విన్లాకాశాంలోకి దూస్కువెళి్లాంది. 6 బ్సటేరు్ల, 
4 దశల మోటార్లతో ఉననే రాకెట్  20.12 నిమిషాలో్ల 
నిరీ్ణత భూసమసి్థత్ బదిల్ కక్్ (జియో సిాంక్రనస్  
ట్రాన్ ఫర్  ఆరి్బట్ -జీట్వ్)లోకి సీఎాంఎస్ -01 
ఉపగ్రహానినే చేరవేసిాంది.

బెాంగుళూరు బైలాలులోని ఇస్రో కాంద్రాం నాంచ దీనినే 
నియాంత్రిాంచ అాంచలాంచలుగా కక్్లు మరుచేతూ 
ఈ నెల 21 నాటి కి భూమికి 36వేల కి.మీ. దూరాంగా 
ఉాండే వృతా్తకారప్ భూసమసి్థత్ కక్్(జియో 

సిాంక్రనస్  ఆరి్బట్ )లోకి 
సి ్థ ర ప ర చ న నా నే రు . 
కక్్లోకి ఉపగ్రహాం 
చేరుకుననే వెాంటనే 
శాస్త్రవేత్తలన ఇస్రో చీఫ్  
శవన్  అభినాందిాంచారు. 
క మూ ్య ని క ష న్  
ఉపగ్రహాం జీశాట్ -
12 కాలపరిమిత్ 
ము గి సి పో వ డ ాం తో 
దానిసా్థనాంలో జీశాట్ -
12ఆర్  ఉపగ్రహానినే 
ప్రవేశపెటాటేలని ఇస్రో 
నిర్ణయిాంచాంది. అయితే 

దాని పేరు సీఎాంఎ్ స-01గా మరిచే గురువారాం 
ప్రయోగిాంచారు. ఈ ఉపగ్రహాంలో ఆధున్కరిాంచన 
సీబాాండ్  ఫ్రీకె్వన్సీ స్పేక్రీమ్  పరిధి అాండమన్  నికోబార్ , 
లక్దీ్వప్  సహా ద్శవా్యప్తాంగా స్వలాందిాంచేలా 
రూపాందిాంచారు. దీనినే ఏడేళ్ల పాట పనిచేస్లా 
రూపాందిాంచారు. ఉపగ్రహానినే విజయవాంతాంగా 
ప్రయోగిాంచడాంపై గవరనేర్  విశ్వభూషణ్  హరష్ాం వ్యక్తాం 
చేశారు.

ఉపాధా్యయుల సమస్యలపై ఉద్యమం
దీర్ఘకాలికాంగా అపరిష్ృతాంగా ఉననే 
ఉపాధా్యయుల సమస్యలు పరిషా్రాం 
అయ్య వరకు ఉద్యమాం ఆగదని ఉపాధా్యయ 
సాంఘాల పోరాట సమిత్, జాకోటే నాయకులు 
అనానేరు. ఖమమొాంలో గురువారాం పెవిలియన్  
మైదానాం నాంచ కలెకటేర్ట్  వరకు జాకోటే-
యూఎస్ పీసీ జిలా్ల సాంఘాలు భారీ రా్యల్ 
నిర్వహాంచారు. అనాంతరాం సా్థనిక ధరానే 

చౌక్ లో ఉపాధా్యయుల నిరాహార దీక్ శబిరానినే ఎస్ ట్ఎఫ్  రాష్ట్ర ప్రధానకార్యదరిశి ద్వరకాండ సైదులు, ట్ట్ఎఫ్  
రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామరావు, ట్పీట్ఎఫ్  రాష్ట్రకార్యదరిశి పి.నాగిరడడి, యూట్ఎఫ్  రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు చావా 
దురాగొభవాని సాంయుక్తాంగా ప్రాంభిాంచారు. అనాంతరాం దీక్లో పాల్గొననే ఉపాధా్యయులకు పూలమలలు 
వేసి దీక్ ప్రాంభిాంచారు. ఈసాందర్ాంగా వారు ప్రసాంగిస్్త ఉపాధా్యయుల సమస్యలన పరిష్రిసా్తనని 
హామీ ఇచచేన ముఖ్యమాంత్రి ఆర్ళ్ల గడుస్్తనానే ఇాంత వరకు నెరవేరచేలేదని విమరిశిాంచారు. ఈనెల 29న 
హైదరాబాద్ లో జరిగే మహాధరానేలో ఉపాధా్యయులు అత్యధిక సాంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరారు. శబిరానికి 
ట్పీట్ఎఫ్  జిలా్ల ప్రధానకార్యదరిశి ఎస్ .విజయ్ , యూట్ఎఫ్ , ఎస్ ట్యూ, ఎస్ ట్ఎఫ్ , ట్ట్ఎఫ్ ల జిలా్ల 
అధ్యక్షులు జీవీ నాగమలే్లశ్వరరావు, మధవరావు, కోటారడడి, బసీసీలాల్ , ఎస్ ట్యూ జిలా్ల బాధు్యడు భోజరాజు 
అధ్యక్వరగొాంగా వ్యవహరిాంచారు.
ప్రముఖుల సాందరశిన: నిరాహారదీక్ శబిరానినే ఎన్డి రాష్ట్రనాయకులు పోట రాంగారావు, సీపీఎాం జిలా్ల 
నాయకులు పననేాం వెాంకటేశ్వరు్ల, సీపీఐ రాష్ట్ర నాయకులు కూనాంనేని సాాంబశవరావు, డీసీసీ అధ్యక్షుడు 
ప్వా్వళ్ల దురాగొప్రసాద్ , మజీ ఎమెమొల్సీ పోట్ల నాగేశ్వరరావు, తెలాంగాణ ఇాంటి పారీటే అధ్యక్షుడు చరుకు స్ధాకర్  
తదితరులు సాందరిశిాంచ ప్రసాంగిాంచారు.

సంక్ర ంతి పండగకు 1500 ప్ర త్యూక బస్సులు..
సాంక్ాంత్ పాండుగ నేపథ్యాంలో.. 
ప్రయాణికుల రదీదేని దృష్టేలో 
ఉాంచుకుని ప్రత్ ఏడాది ఏపీ 
సరా్ర్ ఆయా రూట్లలో ప్రతే్యక 
బస్సీలన నడుప్తోాంది. ఈ 
సాంక్ాంత్ పాండగకు ఆరీటేసీ 1500 
ప్రతే్యక బస్సీలన నడపేాందుకు 
సిద్మవుతోాంది. గత రాండేళ్ల 

నాంచ 2,200 సరీ్వస్ల వరకు నడపిన ఆరీటేసీ.. కరోనా వైరస్ నేపథ్యాంలో బస్సీల 
సాంఖ్యన తగిగొాంచనాంది. ప్రయాణికుల డమాండ్ న బటిటే సరీ్వస్లన నడపాలని 
ప్రభ్త్వాం భావిసో్తాంది. బుధవారాం అనినే జిలా్లల ఆరీటేసీ అధికారులతో సమవేశమైన 
ఎాండీ కృష్ణబాబు సరీ్వస్లపై చరిచేాంచారు. ముఖ్యాంగా సాంక్ాంత్ పాండగకు ఎనినే 
సరీ్వస్లు నడపాలనే అాంశాంపై చరిచేాంచారు. కరోనా నేపథ్యాంలో ప్రతే్యక బస్సీలపై 
ఏరాపేట్లన పర్యవేక్షిాంచేాందుకు పకడ్బాందీ చర్యలు తీస్కోననానేరు. అత్యధికాంగా 
సరీ్వస్లు హైదరాబాద్ కు త్పేపేాందుకు ప్రణాళిక రూపాందిాంచారు. ఇపపేటిక తూరుపే 
పశచేమగోదావరి జిలా్లలకు రిజర్్వషన్ లు ఫుల్ అయా్యయి. ఈ జిలా్లలకు ప్రత్ ఏటా 
డమాండ్ పెరుగుతోాంది. దీనిని దృష్టేలో ఉాంచుకుని ఉభయగోదావరి జిలా్లలకు 
ప్రతే్యక బస్సీలన అధిక సాంఖ్యలో నడపేాందుకు ప్రణాళికలు రూపాందిస్్తనానేరు 
అధికారులు.  గత ఏడాది పాండగకు ఆరీటేసీకి రూ.67 కోట్ల మేర ఆదాయాం రాగా, 
ప్రయాణికులపై భారాం మోపకుాండా 40 శాతాం రాయితీతో ప్రత్యక సరీ్వస్లన ఆరీటేసీ 
నడపిాంది. ఈ పాండగకు సాంతూళ్లకు వెళ్లవారికి ఎలాాంటి ఇబ్బాందులు తలెత్తకుాండా 
ఏరాపేట్ల చేస్్తనానేరు. చనె్నే, బెాంగళూరులకు ప్రతే్యక బస్సీలన నడపననానేరు.

నిర్హార దీక్ష చేస్తున్నవాళలిది ఏ కులం, ఏ మతం: వంగవీట్ ర్ధాకృష్ణ
అమరావత్: రాజధాని అమరావత్ని 
కాపాడుకునే బాధ్యత అాందరిదని వాంగవీటి 
రాధాకృష్ణ పేర్్నానేరు. నిరాహార దీక్ 
చేస్్తననేవాళ్లది ఏ కులాం, ఏ మతమనానేరు. 
అమరావత్కి కులాం ముద్ర వేస్ ముాందు తన 
కులాం ఏాంటో చక్ చేస్కోాండనానేరు. మీతో 
ఉననేప్పేడు.. ఇప్పేడు నాది ఒక కులమనానేరు. 
వాంగవీటి రాంగా కడుకుగా చబుతునానే 
అమరావతే రాజధాని అని వాంగవీటి రాధాకృష్ణ 
పేర్్నానేరు.
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ఆధార్  అడగొద్దు .. కులిం వ్వరాలూ కోరొద్దు
వ్యవసాయతర ఆస్్తల రిజిస్్రీషన్లన పాత 
పద్త్లోనే చేసా్తమననే హామీని రాష్ట్ర ప్రభ్త్వాం 
పాటిాంచనాందుకు హైకోరుటే ఆగ్రహాం వ్యక్తాం చేసిాంది. 
ఈ ప్రక్రియలో ఆధార్  వివరాలు తొలగిాంచాలని 
రాష్ట్ర ప్రభ్తా్వనినే ఆద్శాంచాంది. సాఫ్టే వేర్ లో 
ఆధార్  కాలమ్  తొలగిాంచే వరకు సా్లట్  బుకిాంగ్ , 
పీట్ఐఎన్  నిలిపివేయాలని స్చాంచాంది. కులాం, 
కుటాంబ సభ్్యల వివరాలు కూడా తొలగిాంచాలని 

ఉననేత నా్యయసా్థనాం ఆద్శాలు జారీ చేసిాంది. రిజిస్్రీషన్  ప్రకియలో ఇతర గురి్తాంప్ పత్రాలు 
అడగొచచేని.. ఆధార్  వివరాలు మత్ాం స్కరిాంచవదదేని సపేషటేాం చేసిాంది. నా్యయసా్థనానికి ఇచచేన 
హామీని ప్రభ్త్వాం ఉల్లాంఘాంచాందని.. తెలివిగా ప్రజల స్నినేతమైన సమచారాం స్కరిస్్త 
అాంగీకరిాంచమని హైకోరుటే వా్యఖ్్యనిాంచాంది. ప్రజల వ్యకి్తగత సమచార భద్రతపైనే తమ 
ఆాంద్ళనని.. సాఫ్టే వేర్ లో మరుపేలు చేసి సమరిపేాంచాలని ప్రభ్తా్వనినే ఉననేత నా్యయసా్థనాం 
ఆద్శాంచాంది. అనాంతరాం తదుపరి విచారణన జనవరి 20కి వాయిదా వేసిాంది.

శరవేగంగా రహదార్ల విసతురణ
తెలాంగాణలో పెదదే ఎతు్తన జాతీయ రహదారులన విస్తరిాంచాలని కాంద్ర 
ప్రభ్త్వాం నిర్ణయిాంచాందని కాంద్ర మాంత్రి కిషన్ రడడి తెలిపారు. అాందులో 
భాగాంగానే ఈ నెల 21న కాంద్ర మాంత్రి నిత్న్  గడ్రీ వరుచేవల్ గా 
కనినే రహదారులన ప్రాంభిాంచడాంతోపాట మరి కనినే రోడ్ల 
విస్తరణ పనలకు శాంకుసా్థపన చేయననానేరని వెల్లడాంచారు. ఢిల్్లలో 
గురువారాం కిషన్ రడడి విలేకరులతో మటా్లడారు.
భారతమల పరియోజనలో భాగాంగా తెలాంగాణలో రూ.13,517 
కోట్లతో జాతీయ రహదారులన అభివృది్ చేస్్తననేట్ల తెలిపారు. మ్త్తాం 
14 ప్జెకుటేలో్ల పూర్తయిన ఆరిాంటిని గడ్రీ ప్రాంభిాంచననానేరని, 
మిగతా 8 ప్జెకుటేలకు శాంకుసా్థపన చేయననానేరని చపాపేరు.
మ్దటి దశలో 1,400 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారుల అభివృది్, 
రాండో దశలో 700 కిలోమీటర్ల మేర ఎక్సీ ప్రెస్  హైవేలన తెలాంగాణలో 
నిరిమొాంచాలని కాంద్రాం నిర్ణయిాంచాందని తెలిపారు. మోదీ ప్రభ్త్వాం 
అధికారాంలోకి రాకముాందు రాష్ట్రాంలో 2,511 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ 
రహదారి ఉాండగా... ఇప్పేడది 3,910 కిలోమీటర్లకు పెరిగిాందనానేరు.
గత ఆర్ళ్లలో తెలాంగాణ అభివృది్ ముఖచత్రానినే కాంద్రాం మర్చేసిాందని 
పేర్్నానేరు. రోడ్ల నిరామొణాం, విస్తరణకు సాంబాంధిాంచ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వాం 

సకాలాంలో భూస్కరణ పూరి్త చేయకపోవడాం వల్ల రోడ్ల పనలు ఆలస్యమవుతునానేయని, ఈ విషయమై సీఎాం 
కసీఆర్ కు తాన లేఖ రాసా్తనని వెల్లడాంచారు. రీజనల్  రిాంగ్ రోడుడికు కాంద్రాం సానకూలమేనని సపేషటేాం చేశారు.
అయితే... ఇపపేటిక మాంజూరు చేసిన ప్జెకుటేలే ఆలస్యమవుతుాంటే.. కత్తవి మాంజూరు చేయడాం సమాంజసాం 
కాదననేది ప్రధాని మోదీ అభిప్యమని తెలిపారు. ఇపపేటికైనా రాష్ట్ర ప్రభ్త్వాం యుద్ప్త్పదిక మీద మాంజూరు 
చేసిన రోడ్లన పూరి్త చేస్ విధాంగా సహకరిాంచాలని కోరారు. పాత అలైన్ మెాంట్  ప్రకారాం ఫలక్ నమ వరకూ 
మెట్రో రైల్  నిరామొణాం చేపటాటేలని కిషన్ రడడి డమాండ్  చేశారు.
మటలో్ల కాదు.. చేతలో్ల చూపాలి
ఒక ముఖ్యమాంత్రిగా ప్రధానిని కలిసి రాషా్రీభివృది్కి సహకరిాంచాలని కోరితే తప్పే లేదని, కాన్ అది మటలో్లనే 
కాకుాండా చేతలో్లన్ చూపిాంచాలని కిషన్ రడడి వా్యఖ్్యనిాంచారు. ప్రఽధాని మోదీతో సీఎాం కసీఆర్  భేట్ గురిాంచ 
విలేకరులు ప్రశనేాంచగా.. ఆయన ఇలా సపేాందిాంచారు. సీఎాం ఢిల్్ల పర్యటన తరా్వత తమ మటలు, విమరశిలో్ల 
పదునేమి తగగొలేదని, రానననే రోజులో్ల బీజేపీని అధికారాంలోకి తీస్కువచేచే లక్్ాంతో పనిచేస్్తనానేమని సపేషటేాం 
చేశారు. తమకు ప్రధాన ప్రత్యరి్థ పారీటే ట్ఆర్ ఎస్సీనని చపాపేరు.

తొలి టీకా గాంధీ ఆస్పత్రి నర్సెకు!
రాష్ట్రాంలో కరోనా తొలి ట్కా ఎవరికి ఇవా్వలననే విషయమై సపేషటేత 
వచచేాంది. గాాంధీ ఆసపేత్రి నరుసీకు ట్కా ఇచచే కార్యక్రమనినే 
ప్రాంభిాంచాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ భావిసో్తాంది. దీనిపై త్వరలో తుది 
నిర్ణయాం తీస్కునే అవకాశాం ఉననేట్ల సమచారాం. మరోవైప్ కవిడ్ -
19 రోగులకు ప్రాంభాం నాంచ గాాంధీలోనే చకితసీ అాందిస్్తాండగా.. 
వారికి నరుసీలు విశేష స్వలాందిస్్తనానేరు. వైదు్యలన మిాంచ సమయాం 
కటాయిస్్త.. ప్ణాలన లెక్చేయకుాండా విధులు నిర్వరి్తాంచారని 
అధికారులు పేర్్ాంటనానేరు. ఈ నేపథ్యాంలో మ్దటి ట్కాన ఇస్్త 
నరుసీలో్ల ఆతమొస్్్థర్యాం పెరుగుతుాందని వివరిస్్తనానేరు.

కాగా, ట్కా రాషా్రీనికి చేరిన రాండో రోజులో్లపే పాంపిణీ ప్రాంభిాంచాలని అధికారులు యోచస్్తనానేరు. 
మూడు కోట్ల డోస్ల నిల్వకు సరిపడా ప్రతే్యక కోల్డి  చైన్  కాంద్రాలన ప్రాంభిాంచాలని నిర్ణయిాంచారు. 
ఫ్రాంట్ లైన్  వర్ర్సీ గా ఉననే నాలుగు శాఖల సిబ్బాంది, 50 ఏళ్ల పైబడన వారికి తొలి దశలో ట్కా 
ఇవ్వననానేరు. వీరి సాంఖ్య రాష్ట్రాంలో 80 లక్ల వరకు ఉాంటాందని అాంచనా.
అలాగే ట్కా ఇవ్వడానికి ముాందు ఆరోగా్యనికి సాంబాంధిాంచ అడగాలిసీన ప్రశనేలన సిద్ాం చేశారు. 
వీటి దా్వరా వారి ఆరోగ్య సి్థత్ని వాకబు చేయననానేరు. ఇక ట్కా రాండు డోస్లు తీస్కునానేక 
ఏమైనా సమస్యలు తలెత్్తతే వైద్య సిబ్బాందికి నివేదిాంచేాందుకు టోల్  ఫ్రీ నాంబరు ఇవా్వలని అధికారులు 
భావిస్్తనానేరు. ట్కాపై ప్రజలో్ల అపోహలు తొలగిాంచేాందుకు అవగాహన కార్యక్రమలు చేపటాటేలని 
నిర్ణయిాంచారు. 

తెలంగాణ ఉద్్యగ నియామకాలకు ప్రత్్యక సెల్ ఏర్పాటు..
తెలాంగాణ రాష్ట్ర ప్రభ్త్వాం ప్రకటిాంచన 50వేల ఉద్్యగాల 
భరీ్తని అత్ త్వరలోనే చేపటేటేలా ప్రతే్యక స్ల్ ఏరాపేట 
చేయనననేట్ల రాష్ట్ర ప్రభ్త్వ ప్రధాన కార్యదరిశి సోమేష్ 
కుమర్ తెలిపారు. తెలాంగాణ రాష్ట్ర పబి్లక్ సరీ్వస్ కమిషన్ 
ఛైరమొన్ ఘాంటా చక్రపాణి, కమిషన్ సభ్్యల పదవీ విరమణ 
సాందర్ాంగా నిర్వహాంచన వీడో్లు కార్యక్రమనికి సీఎస్  
ముఖ్య అత్థిగా హాజరయా్యరు. సీఎస్ కారా్యలయాంలో 

ఏరాపేట చేయనననే ప్రతే్యక స్ల్ .. ట్ఎస్ పీఎస్ సీతో సమన్వయాం చేస్కుాంటూ నియామక ప్రక్రియ 
చేపడుతుాందని పేర్్నానేరు. ప్రభ్త్వాం ప్రకటిాంచన 50వేల ఉద్్యగాల నియామకాలన వీలైనాంత 
తొాందరగా పూరి్త చేయాలనే సపేషటేమైన లక్్ాంతో ఉనానేమని సీఎస్  వివరిాంచారు.
ట్ఎస్ పీఎస్ సీ ఛైరమొర్  ఘాంటా చక్రపాణి మటా్లడుతూ.. రాషా్రీనికి స్వ చేస్ అవకాశాం రావడాం 
సాంతోష్ాంచదగిన విషయమనానేరు. ఇపపేటివరకు చేపటిటేన నియామకాలో్ల పారదరశికాంగా, 
నిజాయతీగా వ్యవహరిాంచామని.. ఆ దిశగా సీఎాం కసీఆర్  స్్వచ్ఛనిచాచేరని తెలిపారు. భరీ్త 
విషయాంలో ద్శాం మ్త్తాం ట్ఎస్ పీఎస్ సీ వైప్ చూస్ విధాంగా కమిషన్ న తీరిచేదిదాదేమనానేరు. 
కమిషన్ లో ఉద్్యగుల సాంఖ్య తకు్వగా ఉననేపపేటికీ 35 వేల పైచలుకు ఉద్్యగాల భరీ్త చేపటాటేమని 
చపాపేరు.

కేబుల్ బ్రిడ్జి పై రోడ్డు  ప్రమాదం.. ఒకరు మృతి
హైదరాబాద్ : మదాప్ర్ కబుల్ బ్రిడజిపై రోడుడి 
ప్రమదాం జరిగిాంది. ఈ ప్రమదాంలో బైక్ పై వెళ్తననే 
వ్యకి్త అక్డకక్డే మృత్చాందాడు. ఈ ప్రమదాంలో 
మర్కరికి తీవ్ర గాయాలయా్యయి. గాయాలయిన 
వారిని సా్థనిక ఆసపేత్రికి తరలిాంచారు. అత్వేగమే 
ప్రమదానికి కారణమని తెలుసో్తాంది. సా్థనికులు 
సమచారాం అాందిాంచడాంతో మదాపూర్ పోల్స్లు 

సాంఘటనా స్థలానికి చేరుకునానేరు. బ్రిడజిపై అత్వేగాంగా, నిర్లక్్ాంగా బైక్ నడపినాందుకు పోల్స్లు 
కస్ నమోదు చేసి దరా్యప్్త చేస్్తనానేరు. ప్రమదాంపై వివరాలు తెలియాలిసీ ఉాంది.

తెలంగాణలో కొత్తగా 509 కరోనా కేసులు
హైదరాబాద్ : తెలాంగాణ రాష్ట్రాంలో నిననే రాత్రి 
8గాంటల వరకు 48,652 కరోనా నిరా్థరణ 
పరీక్లు నిర్వహాంచగా 509 పాజిటివ్  కస్లు 
నమోదయా్యయి. దీాంతో మ్త్తాం ఇపపేటి వరకు 
నమోదైన కస్ల సాంఖ్య 2,79,644కి చేరిాంది. 
ఈమేరకు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ బులిటెన్  విడుదల 
చేసిాంది. నిననే కరోనాతో ముగుగొరు మృత్ 

చాందారు. దీాంతో మృతుల సాంఖ్య 1,505కి చేరిాంది. కరోనాబారి నాంచ నిననే 517 మాంది 
కోలుకునానేరు. దీాంతో ఇపపేటివరకు కోలుకుననే బాధితుల సాంఖ్య 2,70,967కి చేరిాంది. 
రాష్ట్రాంలో ప్రస్్తతాం 7,172 యాకిటేవ్  కస్లు ఉనానేయని, వారిలో 5,063 మాంది హోాం 
ఐసోలేషన్ లో చకితసీ పాందుతునానేరని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ తెలిపిాంది. తెలాంగాణలో ఇపపేటి 
వరకు నిర్వహాంచన కరోనా పరీక్ల సాంఖ్య 63,06,397కి చేరిాంది.
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‘హాల్  ఆఫ్  ఫేమ్ ’లో మేవదర్, లైలా అలీ
న్్యయార్్ : తమ ప్రొఫెషనల్  
కెరీర్ లో పరాజయాంతో 
పరిచయాం లేని అమెరికా దిగగొజ 
బాకసీరు్ల ఫా్లయిడ్  మేవెదర్, 
మహళ్ సాటేర్  లైలా అల్ 
అాంతరాజితీయ బాకిసీాంగ్  ‘హాల్  
ఆఫ్  ఫేమ్ ’ జాబితాలో చోట 
దకి్ాంచుకునానేరు. జగది్వఖ్్యత 
బాకసీర్  మ్హమమొద్  అల్ 
కుమర్త అయిన లైలా అల్ 
తాండ్రికి తగగొ తనయగా రిాంగ్ లో 
నిరూపిాంచుకుాంది. తన కెరీర్ లో 

24–0 రికారుడితో ప్రత్ బౌట్  గెలిచన 42 ఏళ్ల లైలా 21 పోట్లో్ల నాకట్  విజయాలు సాధిాంచడాం 
మరో విశేషాం.  ప్రుష్ల విభాగాంలో 43 ఏళ్ల మేవెదర్ ది కూడా చకు్చదరని రికార్డి. ఇాంకా 
చపాపేలాంటే బాకిసీాంగ్ లో అతని సో్రు ఫిఫీటే నాటౌట్ ! 50–0తో ప్రత్యరు్థలకు తలగొగొని మేవెదర్  
ఖ్తాలో 27 నాకట్  విజయాలునానేయి. ఇాంకా ఈ ‘హాల్  ఆఫ్  ఫేమ్ ’ జాబితాలో హెవీవెయిట్  మజీ 
విజేత వా్లదిమిర్  కి్లచో్ (ఉక్రెయిన్ ), ఒలిాంపిక్  మజీ చాాంపియన్  ఆాండ్రీ వార్డి, అన్  వ్ల్ఫీ, ట్రిమియర్, 
మరగొరట్  గుడ్ మన్  ఉనానేరు.

భారత్  తొలి ఇన్నాంగ్స్  233/6
233/6. టెస్టే క్రికెట్ లో తొలి రోజు ఈ సో్రు సహజాంగానైతే తకు్వనే చపాపేలి. కాన్ నయా ఫారామొట్  డే నైట్  
గులాబీ బాంత్ పోరులో ఈ సో్రున ఏమత్ాం తకు్వ చేసి చూపలేాం. పిాంక్  బాల్ తో పేసరు్ల చలర్గే వాతావరణాంలో 
బా్యట్సీ మెన్ కు పరుగులు అాంత స్లభాంగా దక్వు. విద్శీ గడడిపై ఫ్లడ్  లైట్ల వెలుతురులో తొలి టెస్టే ఆడుతుననే భారత్  
ఆడలైడ్ లో ఫరా్వలేదనిపిాంచే ప్రదరశిన చేసిాంది. ఆస్్రీలియా పాంచ బౌలరు్ల పకా్ వ్్యహలతో చలర్గినా... భారత్  బా్యటిాంగ్  
త్యాం విరాట్  కోహ్ల (74), చతేశ్వర్  ప్జారా (43), అజిాంక్య రహానె (42) రాణిాంచారు. లోయర్  ఆరడిర్  అాండతో 
తొలి ఇనినేాంగ్సీ లో 300 ప్లస్  పరుగులు చేసినా.. ఆడలైడ్ లో కోహ్లస్న గొపపే ప్రదరశిన చేసినటేటే అవుతుాంది. తొలి టెస్టే 

ఫలితానినే నేడు ఉదయాం తొలి గాంట ఆట శాసిాంచనాంది. 
తొలి ఇనినేాంగ్సీ లో నిజమైన ఆధిక్యాం ఎవరి పక్మో నేడు 
ఉదయమే తేలనాంది!.
ఆడలైడ్  (ఆస్్రీలియా)
విరాట్  కోహ్ల (74, 180 బాంతులో్ల 8 ఫోరు్ల) అర్థ స్ాంచరీతో 
రాణిాంచటాంతో ఆస్్రీలియాతో ఆడలైడ్  డే నైట్  గులాబీ బాంత్ 
టెస్టేలో ట్మ్  ఇాండయా ఆశావహ సి్థత్లో కనసాగుతోాంది. 
చతేశ్వర్  ప్జారా (43, 160 బాంతులో్ల 2 ఫోరు్ల), అజిాంక్య 
రహానె (42, 92 బాంతులో్ల 3 ఫోరు్ల, 1 సిక్సీ ) మెరవటాంతో 
ఆడలైడ్  టెస్టే తొలి రోజు భారత్  233/6తో నిలిచాంది. 
పిాంక్  బాల్  సాటేర్  పేసర్  మిచల్  సాటేర్్  (2/49) సహా పాట్  

కమిన్సీ , జోశ్  హజిల్ వుడ్ , సిపేననేర్  నాథన్  లయాన్ లు వికెట్ల పడగొటటేడాంతో తొలి రోజు భారత్  జోరున ఆత్థ్య ఆస్్రీలియా 
అడుడికోగలిగిాంది. ఆరాంభాంలో ఓపెనర్ల వికెట్లతో ఆస్్రీలియా పైచేయి సాధిాంచనా.. ప్జారా, రహానెల అాండతో విరాట్  కోహ్ల 
భారత్ న నిలబెటాటేడు. లోయర్  ఆరడిర్ లో వృదిదేమన్  సాహా, రవిచాంద్రన్  అశ్వన్ లు అాంచనాలన అాందుకోగలిగితే.. ఆడలైడ్  
టెస్టేలో ట్మ్  ఇాండయా పటిషటే సి్థత్లో నిలువనాంది. నేడు ఉదయాం స్షన్  ఆట భారత్  అవకాశాలన నిర్దేశాంచనాంది.
తొలి స్షన్  : ఓపెనరు్ల విఫలాం
పిాంక్  బాల్  టెస్టేలో టాస్  కీలకాం. నాలోగొ ఇనినేాంగ్సీ లో బా్యటిాంగ్  చేయటాం అాంత స్లువు కాదు. కీలక టాస్  గెలుచేకుననే 
విరాట్  కోహ్ల మరో ఆలోచనకు తావు లేకుాండా తొలుత బా్యటిాంగ్  ఎాంచుకునానేడు. ఆ ఆనాందాం భారత్ కు ఎాంతోస్ప్ 
లేకుాండా చేశాడు మిచల్  సాటేర్ . పిాంక్  బాల్  సాటేర్  పేసర్  ఇనినేాంగ్సీ  రాండో బాంత్క భారత్ కు షాకిచాచేడు. యువ ఓపెనర్  
పృథీ్వ షాన కీ్లన్  బౌల్డి  చేశాడు. పరుగుల ఖ్తా తెరవకముాంద్, కోహ్లస్న వికెట్ల పతనాం మ్దలైాంది. ఇన్ సైడ్  ఎడ్జి తో పృథీ్వ 
షా బాంత్ని వికెట్ల మీదకు ఆడుకునానేడు. మరో ఓపెనర్  మయాాంక్  అగరా్వల్  (17, 40 బాంతులో్ల 2 ఫోరు్ల) మరోవైప్ 
నిలకడగా కనిపిాంచాడు. చతేశ్వర్  ప్జారాతో కలిసి ఇనినేాంగ్సీ న నిలబెటేటే ప్రయతనేాం చేశాడు. కాన్ మయాాంక్  అగరా్వల్  
రక్ణ శ్రేణిని మరో పేసర్  పాట్  కమిన్సీ  గాండ కటాటేడు. అగరా్వల్ న కమిన్సీ  కీ్లన్  బౌల్డి గా వెనకి్ పాంపిాంచాడు. 32 
పరుగులక భారత్  ఓపెనరు్ల ఇదదేరిన్ కోలోపేయిాంది. ఉదయాం స్షన్ లో ఆస్్రీలియా ఆధిపత్యాం చలాయిాంచాంది. కోహ్లస్న 
ఓవర్ కు 2 పరుగులు చేస్ాందుకు సైతాం చమటోడచేాంది. తొలి ఏడు ఓవర్లలో భారత్  ఏడు పరుగులే చేసిాంది. మిచల్  సాటేర్్ , 
పాట్  కమిన్సీ లు బా్యట్సీ మెన్ న కటటేడ చేశారు.
రాండో స్షన్  : నిలబెటిటేన విరాట్ , ప్జారా
ప్రపాంచ శ్రేణి బౌలరు్ల వికెట్ కు ఇరువైప్లా పేస్  దాడ చేయటాంతో తొలి స్షన్ లో పరుగుల సాధన కషటేమైాంది. ఆ పరిసి్థత్ 
రాండో స్షన్ లోన్ కనసాగిాంది. చతేశ్వర్  ప్జారా (43, 160 బాంతులో్ల 2 ఫోరు్ల), విరాట్  కోహ్ల (74, 180 బాంతులో్ల 
8 ఫోరు్ల) మూడో వికెట్ కు విలువైన 68 పరుగులు జోడాంచారు. పేసర్లకు తోడు సిపేననేర్  నాథన్  లయాన్  రాండో స్షనో్ల 
విరాట్  కోహ్ల, ప్జారాలకు పరీక్గా నిలిచాడు. ఈ ఇదదేరూ ఎాంతో సహనాంతో ఆడారు. ముఖ్యాంగా విరాట్  కోహ్ల బౌలర్లన 
ఎాంతో గౌరవిాంచాడు. గుడ్  లెాంగ్్త  బాంతులకు పరుగులు చేస్ాందుకు అత్ ఉతాసీహాం చూపిాంచలేదు. మరోవైప్ ప్జారా 
సైతాం ఏమత్ాం సహనాం కోలోపేలేదు. ఈ జోడీ క్రీజులో ఓరుపేతో నిలబడాంది. రాండో స్షన్ లో 30 ఓవర్లలో 66 పరుగులే 
వచచేనా.. భారత్ న నిలబెటిటేన స్షన్  ఇద్. స్ఫీరి్తదాయక బా్యటిాంగ్ తో అర్థ స్ాంచరీకి చేరువైన చతేశ్వర్  ప్జారాన 
మయగాడు నాథన్  లయాన్  తన వలలో వేస్కునానేడు. లయాన్  ఓవరో్ల ప్జారా లెగ్  సి్లప్సీ లో కా్యచౌట్ గా నిష్్రమిాంచాడు. 
అపపేటికి భారత్  సో్రు 100/3. రాండో స్షన్  ముగిస్ సమయానికి విరాట్  (39), అజిాంక్య రహానె (2)లు అజేయాంగా 
క్రీజులో ఉనానేరు.
మూడో స్షన్  : మలుప్ త్రిగిాంది ఇక్డే..!
భారత కెపెటేన్ , వైస్  కెపెటేన్  విరాట్  కోహ్ల, అజిాంక్య రహానెలు మూడో స్షన్ లో పరుగుల వేటకు నాయకత్వాం వహాంచారు. 
ఈ జోడీ నాలోగొ వికెట్ కు వేగాంగా 88 పరుగులు జత చేసిాంది. ఐదు ఫోర్ల సాయాంతో విరాట్  కోహ్ల 123 బాంతులో్ల 
అర్థ స్ాంచరీ నమోదు చేశాడు. అర్థ స్ాంచరీ సాధిాంచన విరాట్  కోహ్ల ఎాంతో ఆతమొవిశా్వసాంతో కనిపిాంచాడు. క్రీజులో 
సౌకర్యవాంతాంగా కదిలాడు. సమర్థవాంతాంగా బౌలర్లన ఎదుర్్ని పరుగులు సాధిాంచాడు. అజిాంక్య రహానె సైతాం తనదైన 
శైలిలో ఎదుర్డడి నిలిచాడు. 92 బాంతులో్ల 3 ఫోరు్ల, ఓ సికసీర్ తో 42 పరుగులు రాబటాటేడు. ఆడలైడ్ లో పిాంక్  స్ాంచరీ 
దిశగా సాగుతుననే విరాట్  కోహ్ల.. అన్హ్య రీత్లో వికెట్  కోలోపేయాడు. అజిాంక్య రహానెతో సమన్వయ లోపాంతో విరాట్  
కోహ్ల రనౌట్ గా నిష్్రమిాంచాడు.
విరాట్  కోహ్ల వికెట్ తో ఆస్్రీలియా పైచేయి సాధిాంచాంది. విరాట్  పెవిలియన్ కు చేరుకుననే కదిదేస్పటిక కత్త బాంత్ని 
అాందుకుననే కాంగారూలు.. ఆఖరో్ల కాంగారత్్తాంచారు. నిలదొకు్కుననే అజిాంక్య రహానె (42), వారమొప్ లో మెరిసిన హనమ 
విహారి (16, 25 బాంతులో్ల 2 ఫోరు్ల)లన అవుట్  చేసి భారత్ న దెబ్బకటిటేాంది. వికెట్  కీపర్  బా్యట్సీ మన్  వృదిదేమన్  
సాహా (9 నాటౌట్ , 25 బాంతులో్ల 1 ఫోర్ ), రవిచాంద్రన్  అశ్వన్  (15 నాటౌట్ , 1 ఫోర్ )లు మరో వికెట్  పడకుాండా 
జాగ్రత్త వహాంచారు. రవిచాంద్రన్  అశ్వన్  బా్యట్ తో స్్వచ్ఛగా ఆడాడు. మూడో స్షన్  ముగిస్ సమయానికి సాహా, అశ్వన్ లు 
అజేయాంగా ఆడుతునానేరు.
సో్రు వివరాలు: భారత్  తొలి ఇనినేాంగ్సీ  : పృథీ్వ షా (సి) మిచల్  సాటేర్్  0, మయాాంక్  అగరా్వల్  (బి) పాట్  కమిన్సీ  
17, చతేశ్వర్  ప్జారా (సి) మరనేస్  లబుషేన్  (బి) నాథన్  లయాన్  43, విరాట్  కోహ్ల రనౌట్  (నాథన్  లయాన్ /జోశ్  
హజిల్ వుడ్ ) 74, అజిాంక్య రహానె (ఎల్్బ) మిచల్  సాటేర్్  42, హనమ విహారి (ఎల్్బ) జోశ్  హజిల్ వుడ్  16, వృదిదేమన్  
సాహా బా్యటిాంగ్  9, రవిచాంద్రన్  అశ్వన్  బా్యటిాంగ్  15, ఎక్సీ ట్రాలు : 17, మ్త్తాం : (89 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు) 233.
వికెట్ల పతనాం : 1-0, 2-32, 3-100, 4-188, 5-196, 6-206.
బౌలిాంగ్  : మిచల్  సాటేర్్  19-4-49-2, జోశ్  హజిల్ వుడ్  20-6-47-1, పాట్  కమిన్సీ  19-7-42-1, కామెరూన్  గ్రీన్  
9-2-15-0, నాథన్  లయాన్  21-2-68-1, మరనేస్  లబుషేన్  1-0-3-0.

ద్హాలో 2030 ఆసియా క్రీడలు
మస్ట్  (ఒమన్ ): ఆసియా క్రీడలన 
రాండోసారి నిర్వహాంచే అవకాశానినే ఖతర్  
రాజధాని ద్హా దకి్ాంచుకుాంది. 2030 
ఆసియా క్రీడలకు ద్హా ఆత్థ్యాం ఇవ్వనాంది. 
బుధవారాం జరిగిన ఆసియా ఒలిాంపిక్  
కనిసీల్  (ఓసీఏ) సమవేశాంలో ఓటిాంగ్  
దా్వరా 2030, 2034 ఆసియా క్రీడల 
ఆత్థ్య నగరాలన ఎాంపిక చేశారు. 2030 
ఆసియా క్రీడల నిర్వహణ కోసాం ద్హా... సౌదీ 
అర్బియా రాజధాని రియాద్  పోట్పడాడియి. 

ఓటిాంగ్ లో రియాద్ న వెనకి్నెటిటే ద్హా ఆత్థ్య హకు్లన సాంపాదిాంచాంది. రియాద్ కు 2034 
ఆసియా క్రీడల ఆత్థ్య హకు్లు కటటేబెటాటేమని ఓసీఏ అధ్యక్షుడు షేక్  అహమొద్  అల్  ఫహాద్  అల్  సబా 
(కువైట్ ) ప్రకటిాంచారు. గతాంలో 2006లో ద్హా తొలిసారి ఆసియా క్రీడలన నిర్వహాంచాంది. 
2022 ఆసియా క్రీడలు చైనాలోని హాాంగౌజిలో... 2026 ఆసియా క్రీడలు జపాన్ లోని ఐచ–నగోయా 
నగరాలో్ల జరుగుతాయి.

ఇకపై యోగా కూడా ‘క్రీడ’
న్్యఢిల్్ల: భారత్ లో ప్చీన చరిత్ ఉననే 
యోగాసనాలకు కాంద్ర క్రీడా మాంత్రిత్వ 
శాఖ తాజాగా గురి్తాంప్నిచచేాంది. ఇక 
నాంచ యోగాసనాలన అధికారికాంగా 
పోట్ క్రీడగా పరిగణిాంచనననేట్ల 
గురువారాం తెలిపిాంది. జాతీయ 
సా్థయి టోరీనే ఖేలో ఇాండయా 
క్రీడలో్లన్ యోగాసనాలన భాగాం 
చేసా్తమని క్రీడా మాంత్రి కిరణ్  రిజిజు 
చపాపేరు. వచేచే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 
‘జాతీయ వ్యకి్తగత యోగాసన క్రీడా 

పోట్ల’న పైలట్  చాాంపియన్ ష్ప్ గా నిర్వహాంచే యోచనలో ఉననేట్ల తెలిపారు. సాంప్రదాయక, 
ఆరిటేసిటేక్, రిథమిక్, వ్యకి్తగత ఆల్ రౌాండ్  చాాంపియన్ ష్ప్, ట్మ్  చాాంపియన్ ష్ప్  విభాగాలో్ల పోట్లన 
నిర్వహసా్తమనానేరు. భారత జాతీయ యోగాసన క్రీడా సమఖ్య (ఎన్ వైఎస్ ఎఫ్ ఐ)కు ఆరి్థకాంగా 
దననేగా నిలుసా్తమని సపేషటేాం చేశారు.
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