
పెద్దన్న జో ప్రమాణస్వీకారోత్సవానికి భారీ భద్రత.. అమెరికా చరిత్రలోనే ఇలా తొలిసారి
అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కొత్త అధ్క్షుడు కొలువుదీరే సమయయం ఆసన్నమవుతయంది. అధికార 
మారిపిడి సమయయంలో రాజధాని వాషయంగ్టన్ డిసీలో జరిగిన అల్లర్లను దృష్టలో పెట్్టకుని 
ఆ ప్యంతయంలో కట్్టదిట్టమైన భద్రతను ఏరాపిట్్ల చేస్్తన్్నరు. జో బైడెన్ ప్రమాణ సీవీకార 
సమయయంలో నిరసనలు మళ్ళీ చెలరేగే అవకాశయం ఉయందని భావిస్్తన్న అధికారులు పటిష్ట 
బయందోబస్్తని ఏరాపిట్ చేస్్తన్్నరు. దీయంతో ఆ ప్యంతయం మిలటరీ జోన్ ను తలపిస్తయంది.
భద్రతా బలగాలో్లని వారే నిరసనలకు కారణయం అవుతారయంటూ ఎఫ్ బీఐ 
హెచ్చరియంచయంది. దీయంతో అధికారులు మరియంత ఆయందోళనకు గురవుతన్్నరు. ఈ 
నేపథ్యంలో దళాలో్ల ప్రతి సభ్్డు అత్యంత అప్రమత్తతతో వ్వహరియంచాలని 
ఉన్నతాధికారులు ఆదేశయంచారు. ఈ నేపథ్యంలో వాషయంగ్టన్ లోని కా్పిటల్  

భవనయం సహా ఇతర కయంద్ర ప్రభ్తవీ కారా్లయాల చుటూ్ట భారీ బ్్రికడ్లను ఏరాపిట్ చేశారు. ఇనుప కయంచెలను బిగియంచారు. 
స్థానిక పోలీస్లతో సహా ఇపపిటి క  25,000 మయందితో కూడిన నేషనల్  గార్డ్స్  దళయం కా్పిటల్  భవనయం చుటూ్ట పహారా కాస్తయంది. 
బైడెన్  ప్రమాణసీవీకారోత్సవయం సయందర్యంగా ట్యంప్ మద్దతదారులు పెద్ద ఎత్తన ఆయందోళన చేసి ప్రమాదయం ఉయందని అమెరికా అత్న్నత దరా్ప్్త సయంసథా 
ఎఫ్ బీఐ హెచ్చరియంచడయంతో ఎట్వయంటి అవాయంఛనీయ ఘటనలు జరిగిన్ దీట్గా ఎదుర్కొనేయందుకు సిద్యంగా ఉన్్నమని వాషయంగ్టన్  సీక్రెట్  సరీవీస్  స్పిషల్  
ఏజయంట్  ఇన్ ఛారిజి మాథ్్ మిల్లర్  చెప్పిరు. అమెరికా చరిత్రలో ఈ తరహా భద్రతా ఏరాపిట్్ల ఎప్పిడూ జరగలేదని వెల్లడియంచారు. మరోవైప్ న్్యార్కొ  
నగరయంలో నెలకొన్న ఆయందోళనకర పరిసిథాతల దృష్్టయా తమ ఔట్ లెట్ లను మూసివేస్్తన్నట్్ల స్్టర్ బక్్స  ప్రకటియంచయంది. 
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రఫేల్విన్యాసాలురిపబ్లిక్డేవేడుకల్లి
న్్ఢిలీ్ల: ఈ ఏడాది 
రిప బి్లక్ డే వేడుక లో్ల 
ర ఫేల్ ఫైట ర్ జట్ ప్ర త్్క 
ఆక ర్ష ణ గా నిల వ నుయంది.
ఫ్్లప్స్్ట ను ర ఫేల్ ఫైట ర్ 
చేసే విన్్స్ల తోనే 
ము గి యం చ  ను న ్న  ట్ ్ల 
ఇయండియ న్ ఎయిర్ ఫోర్్స 
వెల్ల డియంచయంది. ర ఫేల్  
వ రి్టక ల్ చారీ్ల విన్్స్లు చేయ నున్న ట్్ల తెలిపియంది. వ రి్టక ల్ చారీ్ల 
విన్్స్లో్ల భాగయంగా ఓ ఎయిర్ క్రాఫ్్ట మొదట త కుకొవ ఎత్తలో 
ఎగురుతూ.. ఆ త రావీత నిలువుగా త న చుటూ్ట తాను తిరుగుతూ 
పైకి దూస్కెళ్తయంది. ఈస్రి వేడుక లో్ల ఒక ర ఫేల్ ఎయిర్ క్రాఫ్్ట 
ఈ వ రి్టక ల్ చారీ్ల విన్్స్లు చేస్్తయంద ని వియంగ్ క మాయండ ర్ 
ఇయంద్ర నీల్ నయంది వెల్ల డియంచారు. ఫ్్లప్స్్ట లో మొత్తయం 38 ఐఏఎఫ్ 
ఎయిర్ క్రాఫ్్ట లు, ఇయండియ న్ ఆరీమీకి చెయందిన న్లుగు విమాన్లు 
ప్ల్గొన నున్్నయి.

పాక్ లో హోరెత్తిన మోడీ నినాదాలు.. 
మద్దతునివావీలని కోరిన ప్రజలు

దాయాది దేశయం ప్కిస్్తన్ లో భారత ప్రధాని 
నరేయంద్ర మోడీ పేరు మారోమీగిపోయియంది. 
ప్రజలయంతా ఆయన ఫ్లకారుడ్లు పట్్టకుని.. 
తమకు మద్దతనివావీలి్సయందిగా మోడీని 
అభ్రిథాయంచారు. ప్క్ ప్రభ్తవీయం తమను 
ఆక్రమియంచుకుని న్న్ హయంసలు 
పెడుతన్నదని.. తమకు మద్దత ఇవావీలని 
వాళ్ల కోరారు. ప్రధాని మోడీ తో ప్ట్ 

అమెరికాకు కాబోయే అధ్క్షుడు జో బైడెన్, న్్జిలయండ్ పీఎయం జసియందా ఫోటోలను 
చేతబూని భారీ నిరసన కార్క్రమయం చేశారు. ప్క్ ప్రభ్తవీ వైఖరి నశయంచాలని 
డిమాయండ్ చేశారు. తమకు సవీతయంత్ర్్యం ఇవావీలి్సయందేనని... లేకుయంటే తిరుగుబ్ట్ 
తపపిదని హెచ్చరియంచారు. తాము సేవీచ్ఛ కోసయం ఆరాటపడుతన్్నమని.. తమకు 
మద్దత కావాలని కోరుతూ ప్కిస్్తన్ లోని సియంధ్ ప్రజలు ఈ భారీ నిరసన చేపట్్టరు.
సియంధీ జాతీయవాద వ్వస్థాపక పితామహులో్ల ఒకరైన జిఎయం సయ్ద్ 117 వ 
జయయంతి సయందర్యంగా నిరవీహయంచన భారీ స్వీతయంత్ర్్ అనుకూల రా్లీలో ప్రజలు 
పెద్దఎత్తన ప్ల్గొన్్నరు. ఈ సయందర్యంగా వారయంతా పీఎయం మోడీ, బైడెన్, జసియందాల 
మద్దత కోరారు. సియంధ్ సేవీచ్ఛ కోసయం ఆ న్యకుల జోకా్ని్న అభ్రిథాయంచారు. ప్క్ 
లోని స్న్ పట్టణయంలో ఈ రా్లీ జరిగియంది.

లీగల్ సమస్యల వల్లే భారత్ కు విజయ్ మాలా్య 
అప్పగింతలో జాప్యిం, సుప్ింకోర్టుకు తెలిపిన కింద్రిం

బ్రిటన్ నుయంచ భారత్ కు బిజినెస్ టైకూన్ విజయ్ 
మాల్ అపపిగియంతలో జాప్యం జరగడానికి లీగల్ 
సమస్లే కారణమని కయంద్రయం స్ప్యంకోరు్టకు తెలిపియంది. 
ఈ మేరకు విదేశాయంగ మయంత్రితవీ శాఖ కోరు్టకు  ఓ 
లేఖ రాసియంది. మాల్ను స్ధ్మైనయంత తవీరగా 
రపిపియంచేయందుకు అని్న ప్రయతా్నలూ చేస్్తన్్నమని, కానీ 
యూక చట్్టల ప్రకారయం ఈ న్్య పరమైన సమస్లు 
పరిష్కొరమయే్వరకు ఆయన అపపిగియంత స్ధ్యం కాదని 

ఈ లేఖలో పేర్కొన్్నరు. ఇయండియాలో బ్్యంకులకు 9 వేల కోట్ల మేర కుచు్చ టోపీ పెటి్ట బ్రిటన్ 
చెకకొసిన మాల్ అకకొడ విలసవయంతయంగానే గడుప్తన్్నరు. కాగా ఈ లీగల్ సమస్లు 
ఎప్పిడు, ఎయంత కాలనికి పరిష్కొరమవుతాయో చెపపిలేమని అకకొడి కోరు్టలు తెలిపినట్్ట 
ఈ లేఖ వెల్లడియంచయంది. (తన ఆస్్తలను విక్రయియంచ తన రుణాలనీ్నబ్్యంకులు సరు్దబ్ట్ 
చేస్కోవచు్చనని మాల్ లయండన్ కోరు్టకు సమరిపియంచన అఫిడవిట్ లో లోగడ పేర్కొన్్నరు.)
ఇల ఉయండగా న్్యమూరు్తలు యూ.యూ లలిత్, అశోక్ భూషణ్ లతో కూడిన బయంచ్ మారి్చ 
15 న ఈ కస్పై తదుపరి విచారణ జరపనుయంది.

స్బీఐ చరిత్రలోనే అత్ పెద్ద అవినీత్ కసు.. దాదాపు రూ. 100 కోటలే వరకు..
భారతీయ రైలేవీ ఇయంజినీరియంగ్ సరీవీస్ సీనియర్ అధికారి 
మహయందర్ సియంగ్ చౌహాన్ ను స్యంట్ల్ బూ్రో ఆఫ్ 
ఇనెవీసి్టగేషన్(సీబీఐ) అరెస్్ట చేసియంది. కోటి రూప్యల లయంచయం 
కస్లో ఆయనను అరెస్్ట చేసినట్్ట సీబీఐ తెలిపియంది. తాము 
ఇటీవలి కాలయంలో చూసిన అతి పెద్ద ఎన్ ట్రాప్ మెయంట్ కస్ 
ఇదేనని సీబీఐ ఈ సయందర్యంగా తెలిపియంది. గత కొది్ద రోజుల 
వ్వధిలో తాము పెద్ద మొత్తయంలోనే నగదును స్వీధీనయం 
చేస్కున్్నమని, అయిత్ సీబీఐ చరిత్రలో మాత్రయం ఇదే అతి 
పెద్ద ఎన్ ట్రాప్ మెయంట్ కస్ ఇదేనయంటూ సీబీఐ పేర్కొయంది. 
అసలు నియందితడు మహయందర్ సియంగ్ బ్్క్ గ్యండ్ ఒక స్రి 

పరిశీలిసే్త.. మహయందర్ సియంగ్ 1985 రైలేవీస్ ఇయంజినీరియంగ్ సరీవీస్ బ్్చ్ కు చెయందిన వాడు. ప్రస్్తతయం న్ర్్త ఈస్్ట 
ఫ్రాని్షయర్ రైలేవీస్ హెడ్ కావీర్టర్్స గా ఉన్న మాలిగావ్ లో ఆయన సేవలు అయందిస్్తన్్నడు. న్ర్్త ఈస్్ట ఫ్రాని్షయర్ రైలేవీలో 
ప్జకు్టలకు సయంబయంధియంచన కాయంట్రాకు్టలను ఇపిపిస్్తనని ఆయన లయంచయం తీస్కున్నట్్ట సీబీఐ చెబుతోయంది. అయంకెలను 
తారు మారు చేయడయంతో ప్ట్ ఇతర తప్పిలు కూడా మహయందర్ సియంగ్ చేసినట్్ట సీబీఐ గురి్తయంచయంది. బిలు్ల మొత్తయం 
రూ. 1.80 కోట్్ల అయిత్.. మహయందర్ సియంగ్ ఆ నెయంబర్ ముయందు 1 చేరి్చ రూ. 11.80 కోట్్లగా మారి్చ అవినీతిని 
ప్లపిడినట్్ట చూసియంది. మరో బిలు్ల రూ. 2 కోట్్ల కాగా.. ఆ బిలు్ల ముయందు కూడా ఒకటి చేరి్చ దాని్న రూ. 12 కోట్్లగా 
మారి్చనట్్ట సీబీఐ గురి్తయంచయంది. ఇదే విధయంగా మొత్తయంగా 8 బిలు్లల ముయందు 1 చేర్చడయం దావీరా మొత్తయంగా దాదాప్ 
రూ. 100 కోట్ల వరకు అవినీతి జరిగినట్్ట సీబీఐ తెలుస్కుయంది. కాగా.. ఈ కస్లో మహయందర్ సియంగ్ తో ప్ట్ మరో 
ఇద్దరిని కూడా సీబీఐ అరెస్్ట చేసియంది. ఢిలీ్ల, ఉత్తరా ఖయండ్, అసయంతో ప్ట్ దేశయంలోని మొత్తయం 20 ప్యంతాలో్ల సీబీఐ 
దాడులను నిరవీహయంచనట్్ట తెలుస్తయంది.

మీకిషటుమైన పారీటులో చేరవచ్చు.. 
మక్కళ్ మిండ్ిం సభ్్యలకు రజనీ గ్రీన్ సిగ్నల్!

తమిళ సూపర్ స్్టర్ రజనీకాయంత్ న్తన 
సయంవత్సరాది సయందర్యంగా ప్రీ్ట ప్రయంభిస్్తడయంటూ 
ఎన్్న ఆశలు పెట్్టకున్న అభిమానులు ఇప్పిడు 
ఇతర ప్రీ్టల వైప్ చూస్్తన్్నరు. అన్రోగ్యం 
కారణయంగా రాజకీయాలో్ల ప్ల్గొనలేనని రజనీకాయంత్ 
చెపపిడయంతో ఇన్్నళ్ల రజనీ మకకొళ్ మయండ్యం తరఫున 
అనేక కార్క్రమాలో్ల ప్ల్గొన్న సభ్్లు తీవ్ర 

నిరాశకు గురయా్రు. తాజాగా రజనీ మకకొళ్ మయండ్యం నుయంచ పలువురు నేతలు 
డీఎయంక ప్రీ్టలో చేరడయం తెలిసియందే. ఈ నేపథ్యంలో రజనీకాయంత్ బృయందయం నుయంచ 
ఓ ప్రకటన వెలువడియంది. మకకొళ్ మయండ్యం నుయంచ నేతలు ఇతర ప్రీ్టలో్ల చేరడయంపై 
ఎలయంటి ఆయంక్షలు లేవని, ఎవరికి ఇష్టమైన ప్రీ్టలోకి వారు వెళ్్లచ్చని ఆ ప్రకటనలో 
పేర్కొన్్నరు. అయిత్ ఏ ప్రీ్టలో ఉన్్న రజనీకాయంత్ అభిమానులమన్న విషయాని్న 
వారు మరి్చపోకూడదని ఆ ప్రకటనలో సపిష్టయం చేశారు. ఈ వేసవిలో తమిళన్డులో 
అస్యంబీ్ల ఎని్నకల జరగనున్్నయి. రజనీ ఈ ఎని్నకల సయందర్యంగా బీజేపీకి మద్దత 
ప్రకటియంచే అవకాశాలున్్నయని మరోపకకొ ప్రచారయం జరుగుతోయంది.
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లై ట్.. కెమెరా.. యాక్షన్  అంటున్న  ఖిలాడి’లై ట్.. కెమెరా.. యాక్షన్  అంటున్న  ఖిలాడి’
సయంక్రాయంతి కానుకగా 
విడుదలైన క్రాక్ 
సినిమా సూపర్ హట్ 
స్ధియంచడయంతో ఫుల్ 
జోరు మీదున్్నడు 
రవిత్జ. ఇటీవలే తన 
కొత్త సినిమా ‘ఖిలడి’ 
షూటియంగ్ ను కూడా 
ప్ ర యం భి యం చా డు 
మాస్ మాహారాజా. 
తాజాగా తాను ఖిలడి 
చత్రీకరణలో జాయిన్ 
అయిన విషయాని్న 
తన టివీట్టర్ వేదికగా 
అ భి మా ను ల తో 
ప యం చు కు న్ ్న డు 
రవిత్జ.

లైట్్స.. కెమెరా.. యాక్షన్ అయంటూ కా్ప్షన్ ఇసూ్త.. ఖిలడి స్ట్ లో దిగిన 
స్లీఫీని తన టివీట్టరో్ల పోస్్ట చేశాడు. ఇక ఆ ఫోటో సషల్ మీడియాలో 
వైరల్ గా మారియంది. ఈ సినిమాకు రమేశ్ వరమీ దర్శకతవీయం వహస్్తన్్నడు. 
సమమీరో్ల ఈ మూవీని విడుదల చేయడానికి సన్్నహాలు చేస్్తన్్నరు 
చత్రయూనిట్. ఇక జనవరి 26న రవిత్జ ప్టి్టనరోజు కావడయంతో ఆ 
త్దీన ఖిలడి టీజర్ ను విడుదల చేయడానికి మేకర్్స ప్రయతి్నస్్తన్నట్్లగా 
తెలుస్తయంది. ఈ మూవీకి దేవీ శ్రీ ప్రస్ద్ సయంగీతాని్న అయందిస్్తన్్నరు.

ఎంత విరాళాన్ని ఇచ్చాన నని విషయాన్ని దాచిపెట్టిన అక్ష య్ 
ఉత్త ర ప్ర దేశ్ లోని అయెధ్ లో రామాల య నిరామీణానికి 
విరాళాల సేక రణను ఇటీవ లే రామ జ నమీ భూమి ట్ స్్ట, విశవీ 
హయందూ ప రిష త్  ప్రయంభియంచన విష యయం తెలిసియందే. ఈ 
నేపథ్యంలో తాన్ విరాళయం ఇచ్చన ట్్ల బ్లీవుడ్ నట్డు 
అక్షయ్ కుమార్ టివీట్ట ర్ లో వీడియో రూపయంలో తెలిప్డు. 
అయిత్, ఎయంత విరాళాని్న ఇచా్చన న్న విషయాని్న మాత్రయం 
ఆయన వెల్లడియంచలేదు.  దేశ ప్రజలయంతా రామాలయ 
నిరామీణానికి విరాళాలివావీలని ఆయ న కోరాడు. అయోధ్ 
రాముడి ఆల య  నిరామీణయంలో భాగస్వీములు కావాలని 

తెలిప్డు. చవ ర కు ‘జై శ్రీరాయం’ అని నినదియంచాడు. కాగా, దాదాప్ 40 నెలలో్ల రామ మయందిర నిరామీణయం 
పూర్త వుతయంది. దేశయంలోని ప్ర తి హయందూ గ డ ప తొకికొ విరాళాలు సేక రియంచాల ని విశవీ హయందూ ప రిష త్ 
భావిస్తయంది.

విజయ్ దేవరకండ క్రేజ్ చూసి ఛార్మి కన్నిళ్లు   
తెలుగు రాష్్రాలో్ల లైగర్ రచ్చ మొదలయియంది. విజయ్ దేవరకొయండ 
ఫస్్ట లుక్ ను అభిమానులు పయండగల స్లబ్రేట్ చేస్కుయంట్న్్నరు. 
సినిమా విడుదలయియందా.. అన్నట్్లగా సయందడి చేస్్తన్్నరు. పచ్చబొట్్ల, 
బీరాభిషేకాలు, కక్ కటియంగ్ లు, బ్ణాసయంచా, సీవీట్లతో... ట్లీవుడ్ ను 
ఊపేస్్తన్్నరు. తెలుగు రాష్్రాలో్ల లైగర్ రచ్చ మొదలయియంది. 
విజయ్ దేవరకొయండ ఫస్్ట లుక్ ను అభిమానులు పయండగల స్లబ్రేట్ 
చేస్కుయంట్న్్నరు. సినిమా విడుదలయియందా.. అన్నట్్లగా సయందడి 
చేస్్తన్్నరు. పచ్చబొట్్ల, బీరాభిషేకాలు, కక్ కటియంగ్ లు, బ్ణాసయంచా, 
సీవీట్లతో... ట్లీవుడ్ ను ఒక ఊప్ ఊపేస్్తన్్నరు.  లైగర్ టైటిల్ పచ్చబొట్్ట 
పొడిపియంచుకున్న ఓ అభిమాని. ఈ ఫొటోలు చూసి చారిమీ కయంటతడి కూడా 
పెట్్టకుయందట. ఆనయందయంతో ఉపపియంగిపోయియందయంట. సవీయయంగా ఆమే ఈ 
విషయాని్న ఇన్ స్టగ్రామ్ లో వెల్లడియంచయంది.

మంగళవారం, 19 జనవరి 2021

మొదటిసారి స్క్రీన్ షేర్  చేసుకుంటున్న: బాబాయి- అబాబాయి
ప్రస్్తతయం ట్లీవుడ్ లో భారీ బడెజిట్ , ప్న్  ఇయండియా చత్రాలు, మలీ్ట 
స్ర్టర్  చత్రాలు తెరకెకుకొతన్న సయంగతి తెలిసియందే. ఈ క్రమయంలో 
ప్రేక్షకులకు, ముఖ్యంగా మెగా అభిమానులకు మరియంత కికెకొచే్చ న్్స్  
ఒకటి ప్రస్్తతయం ఫిల్మీ  నగర్ లో చకకొరు్ల కొడుతోయంది. రామ్  చరణ్  
ఇపపిటిక మెగస్్టర్  చత్రాలో్ల మెరిశారు. తాజాగా కొరట్ల శవ 
దర్శకతవీయంలో తెరకెకొకుతన్న ఆచార్ చత్రయంలో సిద్ పేరుతో కీలక 
ప్త్ర పోషస్్తన్్నరు. ఇక ఇప్పిడు తెలిసిన ష్కియంగ్  అయండ్  బ్రేకియంగ్  
న్్స్  ఏయంటయంటే పవన్  కల్ణ్ , రామ్  చరణ్ లు కలిసి ఓ చత్రయంలో 
నటియంచబోతన్్నరట. మరో సర్ ప్రైజ్  ఏయంటయంటే ఈ చ్రితానికి భారీ 
చత్రాల దర్శకుడు శయంకర్  దర్శకతవీయం వహయంచబోతన్్నరనే వార్త 

ప్రస్్తతయం తెగ వైరలవుతోయంది. ప్రస్్తతయం శయంకర్  డైరెక్్ట గా తెలుగు సినిమా చేయాలని భావిస్్తన్్నరట. ఇయందుకు గాను లక్ డౌన్ లోనే 
కథలు సిద్యం చేస్కున్్నరని సమాచారయం. ఇపపిటిక పవన్ కి, చరణ్ కి స్టరీ నరేట్  చేశారని.. వారిద్దరూ కూడా గ్రీన్  సిగ్నల్  ఇచా్చరని 
సమాచారయం. దాయంతో బ్బ్యి- అబ్బాయి ఇద్దరు మొదటిస్రి స్కొ్న్ షేర్ చేస్కోవడానికి సిద్మయా్రనే వార్తలు తెగ ప్రచారయం 
అవుతన్్నయి. ఇక ఈ చత్రయంలో రామ్  చరణ్  లీడ్  రోల్  పోషస్్తరని.. పవన్  కీలక ప్త్రలో కనిపియంచనున్్నరట. ఇక దీనికి 
సయంబయంధియంచ ఇపపిటివరకు ఎలయంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనపపిటికి.. మెగా అభిమానులు మాత్రయం ఈ ప్జక్్ట  పట్్టలు ఎకాకొలని 
కోరుకుయంట్న్్నరు. ఇక ప్రస్్తతయం పవన్ కల్ణ్   , రాన్ దగుగొబ్టిలు ఓ మలి్టస్్టరర్  మూవీ చేస్్తన్న సయంగతి తెలిసియందే. ‘మాళయాళయంలో 
సూపర్  హట్్టన ‘అయ్పపినుమ్  కోషయమ్ ’ మూవీని దర్శకుడు స్గర్  క చయంద్ర తెలుగులో రీమేక్  చేస్్తన్న సయంగతి తెలిసియందే.

సించలన పాత్రకు ఓక చెపి్పన శ్రుత్ హాసన్..  
గా్లమర్ కీవీన్ ఇమేజ్ ను చెరిపేస్కునేయందుకు ప్రయతి్నస్్తన్్నరు 
సౌత్  హీరోయిను్ల.. ఇన్్నళ్ల సికొన్  షోతో ఆకట్్టకున్న స్్టర్్స 
కూడా ఇప్పిడు బస్్ట పెరాఫీరమీమ్  అనిపియంచుకునేయందుకు ఇయంట్స్్ట 
చూపిస్్తన్్నరు. స్్టర్ వారస్రాలు శ్రుతి హాసన్ ఇప్పిడు ఇదే 
ప్్లన్ లో ఉన్్నరు.
కెరీర్  స్్టరి్టయంగ్ నుయంచ మలీ్ట ట్లెయంటడ్ స్్టర్  అన్న ట్్గ్ తో 
దూస్కుపోతన్న శ్రుతి.. ఆ మధ్ కెరీర్ లో బ్రేక్  తీస్కున్్నరు. 
పర్సనల్ లైఫ్ లో వచ్చన ఇబబాయందులతో సిలవీర్  స్కొ్న్ కు దూరమైన 
శ్రుతి రీ ఎయంట్రీలో మాత్రయం డబుల్ సీపిడు చూపిస్్తన్్నరు. 
సయంక్రాయంతి బరిలో క్రాక్  సినిమాతో బిగ్ హట్ ను ఖాతాలో 
వేస్కున్్నరు.
నెక్్టస్ బ్లీవుడ్ లో ఓ చాలెయంజియంగ్ రోల్ కు రెడీ అయంట్న్్నరు 
ఈ భామ. తన తయండ్రికన్్న పెద్ద వయస్న్న మిథున్  చక్రవరి్తకి 
ప్రేయసిగా నటిస్్తన్్నరు శ్రుతి. అయిత్ అది వెయండితెర మీద 
కాదు. ఓ వెబ్ సిరీస్ లో ఈ రోల్  పే్ల చేస్్తన్్నరు శ్రుతి. ఈ 
జోరు చూస్్తయంటే స్కయండ్  ఇని్నయంగ్్స లోన్ శ్రుతి స్్టర్ ఇమేజ్  
అయందుకోవటయం ఖాయయం అయంట్న్్నరు విశ్్లషకులు

క్షమాపణలు చెప్పిన ‘తుండవ్’ డై రెక్ట ర్
హ యం దు వు ల 
మ న్ భా వా లు 
దె బ బా తీ శా ర యం టూ 
వస్్తన్న ఆరోపణలపై 
తాయండవ్ వెబ్ సిరీస్  
దర్శకుడు అలీ 
అబ్బాస్ జాఫర్ 
స పి యం ది యం చా రు . 
టివీట్టర్  వేదికగా 
క్షమాప ణలు 
చెప్పిరు.

‘తాయండవ్’ వెబ్ సిరీస్ వివాదయం విషయమై దర్శకుడు అలీ అబ్బాస్ జాఫర్ 
క్షమాపణలు చెప్పిరు. కలిపిత కథతోనే సిరీస్ ను తెరకెకికొయంచామని, 
ఎవరి మన్భావాలు దెబబాతీయాల నేది తమ ఉదే్దశయం కాదని అన్్నరు. ఈ 
మేరకు టివీట్టర్ లో ఓ న్ట్ ను పోస్్ట చేశారు. ఇయంతకీ అసలేయం జరిగియందో 
తెలుస్కోవడానికి ఈ లియంక్ లను కి్లక్ చేయయండి.
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ఐఏఎస్  అధికారిణి శ్రీలక్ష్మీకి ప్రమోషన్
అమరావతి: ఇటీవల ప్రప్లకశాఖ కార్దరి్శగా 
బ్ధ్తలు  చేపటి్టన ఐఏఎస్  అధికారిణి శ్రీలక్ష్మీకి 
ఏపీ ప్రభ్తవీయం ప్రమోషన్  ఇచ్చయంది. కార్దరి్శ 
రా్యంక్  నుయంచ ముఖ్కార్దరి్శగా శ్రీలక్ష్మీకి 
పదోన్నతి లభియంచయంది. శ్రీలక్ష్మీ మీదున్న పెయండియంగ్  
కస్ల తీరుపిలు, డీవోపీటీ నిర్ణయయం మేరకు అమలు. 
తది తీరుపిలకు లోబడే ఉత్తరువీల కొనస్గియంప్ 
ఉయంట్యందని సీఎస్  తెలిప్రు. ఆమె తెలయంగాణ 
ప్రభ్తవీయం నుయంచ రిలీవ్ అయి ఏపీ కడర్ లో చేరారు.

ఎమెమెల్్య తీవ్ింగా దూషించాడన్న పవన్ కలా్యణ్
గద్దలూర్ ఎమెమెల్్యని ప్రశ్నించిన జనసేన కార్యకరతి ఆతమెహత్య చేసుకోవడిం బాధాకరిం: పవన్ కలా్యణ్

గిద్దలూరు ఎమెమీలే్ అన్్న 
రాయంబ్బును ప్రశ్నయంచన బయండ్ల 
వెయంగయ్న్యుడు అనే జనసేన 
కార్కర్త ఆతమీహత్ చేస్కోవడయం 
బ్ధాకరమని ప్రీ్ట అధినేత పవన్ 
కల్ణ్ పేర్కొన్్నరు. గిద్దలూరు 
నియోజక వరగొయంలోని కోనపలి్లలో 
పరిసిథాతలపై వెయంగయ్న్యుడు 
ఎమెమీలే్ని నిలదీశాడని పవన్ 
వివరియంచారు.
తమ ఊరో్ల ప్రిశుద్యా సమస్ 
తీవ్రయంగా ఉయందని, రహదారి 
సౌకర్యంలేదని, ఇతర సౌకరా్ల 
ఏరాపిట్ విషయయం ఏమైయంది? అని 
వెయంగయ్న్యుడు ఎమెమీలే్ని 
ప్రశ్నయంచాడని, చవరికి అతను 

ప్ణాలు తీస్కునే పరిసిథాతలు రావడయం అత్యంత దురదృష్టకరమని తెలిప్రు.
వెయంగయ్న్యుడు ప్రశ్నలకు జవాబులు చెపపిలేని సిథాతిలో ఎమెమీలే్ అన్్న రాయంబ్బు తీవ్ర పదజాలయంతో దూషయంచారని, 
ఇదయంతా స్మాజిక మాధ్మాలో్ల, మీడియాలో రాష్ట్ర ప్రజలు చూశారని వెల్లడియంచారు. 
వెయంగయ్న్యుడి్న ప్రజల మధ్నే బదిరియంచన ఎమెమీలే్ ఆపై వివిధ మారాగొలో్ల బదిరియంచ ఒతి్తళ్లకు గురిచేసినట్్ట 
తెలిసియందని పవన్ పేర్కొన్్నరు. ప్రశ్నయంచన యువకుడిని బదిరియంప్లకు, ఒతి్తళ్లకు గురిచేసి ఆతమీహత్కు ప్రిగొలిపిన 
ఎమెమీలే్, ఆయన అనుచరులపై క్రిమినల్ కస్లు నమోదు చేయాలని డిమాయండ్ చేశారు.

పించాయతీ ఎని్నకల నిరవీహణపై హైకోర్టులో విచారణ ముగసిింది
కరోన్ వా్కి్సనేషన్ ప్రక్రియ 
వివిధ దశలో్ల జరుగుతన్నయందున 
స్థానిక ఎని్నకల నిరవీహణ 
స్ధ్యం కాదని ఏజీ వాదియంచగా... 
ఎని్నకలకు వా్కి్సనేషన్ ప్రక్రియ 
అడుడ్రాదని ఎస్ ఈసీ తరఫు 
న్్యవాది వాదియంచారు.
పయంచాయతీ ఎని్నకలపై 
హైకోరు్టలో విచారణ 
ముగిసియంది. ప్రభ్తవీయం 

తరఫున వాదనలు వినిపియంచన ఏజీ శ్రీరామ్ .. కరోన్ వా్కి్సనేషన్ ప్రక్రియ 
వివిధ దశలో్ల జరుతన్నయందు వల్ల ఎని్నకల నిరవీహణ స్ధ్యం కాదన్్నరు. 
వా్కి్సనేషన్ ప్రక్రియలో 23 శాఖలు ప్ల్గొన్్నయని న్్యస్థానయం 
దృష్టకి తీస్కెళా్లరు. ఎస్ ఈసీ తరఫున వాదనలు వినిపియంచన న్్యవాది 
ఆదిన్రాయణ.. ఎని్నకలకు వా్కి్సనేషన్ ప్రక్రియ అడుడ్రాదని వాదియంచారు. 
పయంచాయతీ ఎని్నకల నిమిత్తయం షెడూ్ల్  ప్రకటిసూ్త రాష్ట్ర ఎని్నకల సయంఘయం ఈనెల 
8న జారీచేసిన ప్రొసీడియంగ్్స ను హైకోరు్ట నిలిపేసిన విషయయం తెలిసియందే. ప్రజారోగా్ని్న 
దృష్టలో పెట్్టకొని ఎస్ ఈసీ ఉత్తరువీలను సస్పియండ్  చేస్్తన్నట్్ల పేర్కొయంది. అయిత్ 
సియంగిల్  జడిజి ఇచ్చన ఉత్తరువీలను రాష్ట్ర ఎని్నకల సయంఘయం.. ధరామీసనయం ముయందు 
సవాల్  చేసియంది. ఇవాళ ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్్యస్థానయం తదుపరి విచారణ 
మయంగళవారానికి వాయిదా వేసియంది.

ఆింధ్రప్రదేశ్  ముఖ్యమింత్రి వైఎస్  జగన్ 
 ఢిలీలే వెళలేనునా్నర్.

ఆయంధ్రప్రదేశ్  ముఖ్మయంత్రి వైఎస్  జగన్  మయంగళవారయం ఢిలీ్ల వెళ్లనున్్నరు. 
తాడేపలి్ల కా్యంప్  కారా్లయయం నుయంచ గర్నవర్  ఎయిర్ పోరు్టకు వెళ్లనున్్నరు. 
అకకొడి నుయంచ ఢిలీ్ల బయలుదేరుతారు. ఢిలీ్ల పర్టనలో భాగయంగా కయంద్ర 
హయంశాఖ మయంత్రి అమిత్  ష్తో జగన్  భేటీ కానున్్నరు. ఈ సమావేశయంలో 
పలు కీలక అయంశాలపై చరి్చయంచే అవకాశయం ఉన్నట్్ల తెలుస్తయంది. అలగే ఇతర 
కయంద్ర మయంత్రులతో కూడా సమావేశయం కానున్నట్్ల తెలుస్తయంది.
అయిత్ ఏపీలో తాజాగా నెలకొన్న పరిణామాలపై జగన్  హయంశాఖ మయంత్రి 
అమిత్ ష్ చరి్చయంచే అవకాశయం ఉయంది. ఏపీ ఆలయాలపై దాడులు, విగ్రహాల 
ధవీయంసయంపై రాజకీయ దుమారయం రేగుతోయంది. దీనిపై దేశ వా్ప్తయంగా చర్చ 
కొనస్గుతోయంది. ఈ క్రమయంలో ఏపీలో నెలకొన్న పరిసిథాతలపై అమిత్ ష్తో 
జగన్  చరి్చయంచే అవకాశాలున్నట్్ల తెలుస్తయంది. విగ్రహాల ధవీయంసయం వెనుక 
రాజకీయ కుట్ ఉయందని నివేదిక ఇవవీనున్నట్్ల సమాచారయం.  మరోవైప్ ఫిబ్రవరి 
1న ప్ర్లమెయంట్ లో వారి్షక బడెజిట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో ఆరిథాక మయంత్రి 
నిరమీలసీతారామన్ తోన్ సీఎయం భేటీ అవుతారని తెలుస్తయంది. పెయండియంగ్  
నిధులతో ప్ట్ ప్జకు్టలు పూర్తయే్ల బడెజిట్ లో నిధులను కట్యియంచాలని 
ఆరిథాక శాఖ మయంత్రిని జగన్  కోరే అవకాశయం ఉయంది. మొత్తయం మీద జగన్  ఆకసిమీక 
ఢిలీ్ల పర్టనపై ఏపీ రాజకీయాలో్ల హట్  ట్పిక్ గా మారియంది.

చింద్రబాబును టారెగెట్ గా చేసుకొని విమర్శల 
వర్ిం కురిపిించిన :కొడాలి నాని

ఆయంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మయంత్రి కొడాలి న్ని మరోస్రి రెచ్చపోయారు. ఎనీ్టఆర్ వర్యంతి, 
హయందూ దేవాలయాలపై దాడులు సహా పలు అయంశాలపై తెలుగుదేశయం ప్రీ్ట అధినేత 
చయంద్రబ్బు న్యుడిని ట్రెగొట్ గా చేస్కొని విమర్శల వర్షయం కురిపియంచారు. ఎనీ్టఆర్ 
వర్యంతి న్డు ఆయన పేరెత్్త అర్హత చయంద్రబ్బుకు లేదని కొడాలి న్ని మయండిపడాడ్రు. 
ఎనీ్టఆర్ కు భారతరత్న ఇవావీలన్న అయంశయం., ఎనీ్టఆర్ జయయంతి, వర్యంతి న్డు, మహాన్డు 
సయందర్యంలోనే చయంద్రబ్బుకు  గురు్తకు వస్్తయందని విమరి్శయంచారు. ఎనీ్టఆర్ స్కొ్న్ పై 
నట్డైత్.., చయంద్రబ్బున్యుడు నిజజీవితయంలో పెద్దనట్డని ఎదే్దవా చేశారు. చయంద్రబ్బు 
బ్రతికుయండగా ఎనీ్టఆర్ కు భారతరత్న రాదని ఘాట్ వా్ఖ్లు చేశారు. అధికారయం చయంద్రబ్బు 
కోసయం చన్నపిల్లల నుయంచ పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవరె్్నన్ వెను్నపోట్ పొడుస్్తరన్్నరు. ఎనీ్టఆర్ 
కు భారతరత్న.., చయంద్రబ్బుకు ప్రపయంచరత్న అవారుడ్ ఇవావీలన్్నరు కొడాలి న్ని. ప్లిని 
చూసి నకకొవాత పెట్్టకున్నట్్ల ఎనీ్టఆర్ ను చూసి చయంద్రబ్బు కూడా తనను తాను పెద్ద 
న్యకుడిల అభివరి్ణయంచుకుయంట్న్్నరన్్నరు. ఎనీ్టఆర్ పెటి్టన ప్రీ్టని అక్రమయంగా లకుకొన్న 
చయంద్రబ్బు.. తెలయంగాణలో ప్రీ్టని భూస్థాపితయం చేశారన్్నరు. టీడీపీకి తెలయంగాణలో 
1.29% ఓట్్ల రావడానికి చయంద్రబ్బే కారణమన్్నరు. టీడీపీకి ఎనీ్టఆర్ వ్వస్థాపకుడైత్.., 
చయంద్రబ్బు, లోకష్ భూస్థాపితలని ఎదే్దవా చేశారు. ఇక మాజీ మయంత్రి భూమా అఖిల 
ప్రియ విషయయంలో చయంద్రబ్బు వైఖరిని కొడాలి న్ని తప్పిబట్్టరు. అఖిలప్రియ అరెస్్టపై 
మాట్్లడే ధైర్యం ఆయనకు లేదన్్నరు. టీఆర్ఎస్ ప్రభ్తవీయంపై విమర్శలు చేసే్త ఓట్కు 
న్ట్ కస్లో లోపలేస్్తరని భయపడుతన్్నరన్్నరు. ఇదే కిడా్నప్ ఏపీలో జరిగి అఖిల 
ప్రియను అరెస్్ట చేసే్త చయంద్రబ్బు నటవిశవీరూపయం చూపియంచేవారన్్నరు. అరెస్్ట తెలయంగాణలో 
జరిగియంది కాబటే్ట అఖిలప్రియ ఎవరో తెలియనట్్ల ప్రవరి్తస్్తన్్నరని కొడాలి న్ని అన్్నరు.
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ఎనీటుఆర్ ఘాట్ వద్ద తిండ్రికి నివాళులు అరి్పించిన బాలకృష్ణ..
సినిమాలు, రాజకీయాలో్ల తనదైన 
ముద్రవేసిన ముఖ్మయంత్రిగా అనితర 
స్ధు్డు అనిపియంచుకున్న మహానట్డు 
ఎనీ్టఆర్ 25వ వర్యంతి నేడు. ఈ సయందర్యంగా 
ఎనీ్టఆర్ ఘాట్ వద్ద ఎనీ్టఆర్ కుమారులైన 
బ్లకృష్ణ, రామకృష్ణతో ప్ట్ పలువురు 
కుట్యంబ సభ్్లు, అభిమానులు, టీడీపీ 
కార్కర్తలు అన్నగారికి ఘనయంగా నివాళలు 
అరిపియంచారు.   సినిమాలు, రాజకీయాలో్ల 
తనదైన ముద్రవేసిన ముఖ్మయంత్రిగా 

అనితర స్ధు్డు అనిపియంచుకున్న మహానట్డు ఎనీ్టఆర్ 25వ వర్యంతి నేడు. ఈ సయందర్యంగా 
ఎనీ్టఆర్ ఘాట్ వద్ద ఎనీ్టఆర్ కుమారులైన బ్లకృష్ణ, రామకృష్ణతో ప్ట్ పలువురు కుట్యంబ 
సభ్్లు, అభిమానులు, టీడీపీ కార్కర్తలు అన్నగారికి ఘనయంగా నివాళలు అరిపియంచారు.   
హైదరాబ్ద్ లోని రసూల్ ప్ర ఎనీ్టఆర్ విగ్రహయం వద్ద నివాళలు అరిపియంచన బ్లయ్. 
అనయంతరయం ఎనీ్టఆర్ అమరజో్తి రా్లీ ప్రయంభియంచన బ్లకృష్ణ.

హిందూమతాని్న పూజిదా్దిం.. పరమతాని్న గౌరవిదా్దిం 
తన్తన హయందూమతాని్న ప్రతి ఒకకొరూ పూజియంచ, పరమతాని్న గౌరవియంచాలని త్రిదయండి చన జీయర్  
స్వీమి అన్్నరు. సమవారయం ఆదోని పర్టనలో భాగయంగా చేకూరి ఫయంక్షన్ హాల్ లో స్ష్్టయంగ కార్క్రమయం 
నిరవీహయంచారు. ఈ సయందర్యంగా ఆయన మాట్్లడుతూ హయందూమతయం ఎయంతో గౌరవప్రదమైనదని అన్్నరు. 
నేడు దేవాలయాలపై దాడులు చేయడయం సరైన విధానయం కాదన్్నరు. ప్రతి హయందువు దేవాలయాలను 
సయంరక్యంచుకోవాలి్సన బ్ధ్త ఉయందన్్నరు. దేవాలయాల పరిరక్షణ కోసయం ప్రతి ఆలయయం వద్ద సీసీ కెమెరాలు 
ఏరాపిట్ చేస్కోవాలన్్నరు. ఆయన వెయంట అహబిలయం రామాయంజి చన్నజీయర్ , వీహెచ్ ఎ్ స రాష్ట్ర అధ్క్షుడు 
రామాయంజనేయులు, మాజీ ఎమెమీలే్ ప్రకా్ షజైన్ , ప్రిశ్రామిక వేత్త విట్్ట రమేష్ , మళేకార్  శ్రీనివాస్లు, సీఐ 
చయంద్రశ్ఖర్  ప్ల్గొన్్నరు.

అఖిలప్రియ బెయిల్  పిటిషన్ ను త్రస్కరిించిన కోర్టు
కిడా్నప్  కస్లో  ప్రధాన నియందితరాలు భూమా 
అఖిలప్రియ  బయిల్  పిటిషన్ ను సికియంద్రాబ్ద్ 
న్్యస్థా నయం తిరసకొరియంచయంది. అఖిలప్రియపై 
పోలీస్లు అదనప్ స్క్షను్ల నమోదు చేసినట్్ల మెమో 
దాఖలు చేశారు. అదనప్ స్క్షన్ల నమోదుతో బయిల్ 
పిటిషన్ ను కోరు్ట తిరసకొరియంచయంది.                 ప్రవీణ్ 
రావు సదరులను అపహరియంచన కస్లో ఈ నెల 6న 
బోయిన్ పలి్ల పోలీస్లు అఖిలను అరెస్్ట చేసి రిమాయండ్ 
కు తరలియంచారు. దరా్ప్్తలో ప్రోగతి కోసయం ఈ 11వ 
త్దీ నుయంచ మూడు రోజుల ప్ట్ కస్టడీలోకి తీస్కొని 

ప్రశ్నయంచారు. కస్టడీ ముగిసినయందున బయిల్ ఇవావీలని అఖిలప్రియ తరఫు న్్యవాది పిటిషన్ 
దాఖలు చేశారు. ప్రస్్తతయం తన ఆరోగ్ పరిసిథాతి ఏమాత్రయం బ్ాలేదని... పోలీస్ల కస్టడీ కూడా 
పూర్తయినయందున బయిల్ మయంయంజూరు చేయాలని అఖిల ప్రియ కోరారు. పోలీస్లు మాత్రయం 
అఖిలప్రియకు బయిల్ ఇవ్వీద్దని కయంటర్ దాఖలు చేశారు.
అపహరణ కస్లో ఇతర నియందితలు భారగొవ్ రామ్, విఖా్త్ రెడిడ్, గుయంటూరు శ్రీనుతో ప్ట్ 
మరికొయంత మయంది పరారీలో ఉన్్నరని పోలీస్లు కయంటర్ లో పేర్కొన్్నరు. అఖిలప్రియకు 
బయిల్ మయంజూరు చేసే్త ఇతర నియందితలు దొరిక అవకాశయం లేదని పోలీస్లు తెలిప్రు.
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కాళేశవీరిం పర్యటనకు వెళలేనునా్న :స్ఎిం కస్ఆర్
తెలయంగాణ ముఖ్మయంత్రి కె. చయంద్రశ్ఖర్ రావు మయంగళవారయం 
కాళేశవీరయం పర్టనకు వెళ్లనున్్నరు. ఉదయయం 10 గయంటలకు 
హెలికాప్టర్ లో కసీఆర్  మేడిగడడ్ బ్్రేజ్ కు చేరుకోనున్్నరు. 
అకకొడ అధికారులతో కలిసి మేడిగడడ్ బ్్రేజ్ ని దరి్శస్్తరు.
కాగా, మేడిగడడ్ వద్ద నీటి మట్టయం వయంద అడుగులకు చేరియంది. 
ఐదు నెలల విరామయం తరావీత కాళేశవీరయంలో మళ్్ల నీటి 
ఎతి్తపోతలు ప్రయంభయం అయా్యి.
కాళేశవీరయం ఎతి్తపోతల పథకయం లియంక్  1,2 లలో 
గోదావరి జలల తరలియంప్ లక్షయాయంగా మోట్ర్ల దావీరా 
నీటిని ఎతి్తపోస్్తన్్నరు. కసీఆర్  సయందర్శన అనయంతరయం 
హైదరాబ్ద్ కు తిరుగు ప్రయాణయం అవుతారు. స్మారు న్లుగు గయంటల ప్ట్ కసీఆర్  అధికారులతో కలిసి ప్జకు్ట 
పరిసర ప్యంతాలో్ల పర్టియంచ పరిశీలియంచనున్్నరు. కాగా, కాళేశవీరయం ప్జకు్ట నిరామీణయంలో అత్యంత ప్రధానమైనది మేడిగడడ్ 
బ్్రేజ్ . కాళేశవీరయం వద్ద గోదావరి ప్ణహత కలిసే ప్యంతానికి ఎగువన మేడిగడడ్ బ్్రేజ్ ను నిరామీణయం చేపట్టడయం జరిగియంది. 
రివర్్స  పయంపియంగ్  దావీరా నీటిని లిఫ్్ట  చేసే విధయంగా డిజైన్  చేసి 1.67 కిలోమీటర్ల పొడవుతో బ్్రేజ్ ని పూరి్త చేసియంది తెలయంగాణ 
ప్రభ్తవీయం. దీనికి 85 గేట్లను ఏరాపిట్ చేశారు. అయిత్ కుడి, ఎడమ వైప్న కర కట్టలు నిరామీణయం చేశారు. కుడి వైప్న 
6.30 కిలోమీటరు్ల, ఎడమ వైప్ 11.7కిలోమీటరు్ల కరకట్టలను నిరిమీయంచారు. కాగా, రాష్ట్ర విభజనకు ముయందు ఉమమీడి 
ఆయంధ్రప్రదేశ్  రాష్ట్రయంలో ప్రతిప్దియంచన ప్ణహత-చేవేళ్ల ప్జకు్టను సీఎయం కసీఆర్  రీడిజైన్  చేయియంచారు. మయంత్రి హరీష్ రావు 
పర్వేక్షణలో ఈ ప్జకు్ట వేగవయంతయంగా ముయందుకు వెళ్లడయంతో సవీలపి కాలయంలోనే భారీ ప్జకు్ట అయందుబ్ట్లోకి వచ్చయంది.

కేసీఆర్ ను జై ల్లో  పెడతామంటే ఎవరు కేసీఆర్ ను జై ల్లో  పెడతామంటే ఎవరు 
ఆపుతున్్నరు: జీవన్ రెడిడిఆపుతున్్నరు: జీవన్ రెడిడి

కయంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభ్తావీలు 
రైతల జీవితాలతో 
ఆటలడుతన్్నయని ఓ 
ప్రకటనలో కాయంగ్రెస్ ఎమెమీలీ్స 
జీవన్ రెడిడ్ మయండిపడాడ్రు. కనీస 
మద్దత ధర ప్రభ్తవీ బ్ధ్త 
కాదు అన్నట్్ల రాష్ట్ర ప్రభ్తవీయం 
వ్వహరిస్తయందన్్నరు. రైతల 

సమస్లకు పరిష్కొరయం చూప్లి్సన బ్ధ్త  రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలకు లేదా అని 
ప్రశ్నయంచారు. కసీఆర్ ను జైలో్ల పెడతామయంటే బీజేపీని ఎవరు ఆప్తన్్నరని 
నిలదీశారు. రైస్ మిల్లర్్స తో కుమమీకె్కొ సన్న బియ్యం పయండియంచాలని రైతలను 
ఆదేశయంచారన్్నరు. ఢిలీ్లలో పొరు్ల దయండాలు పెటి్టన కసీఆర్ కు ధాన్ సేకరణ 
బ్ధ్త లేదా అని వా్ఖా్నియంచారు. కయంద్ర వ్వస్య చట్్టలను వ్తిరేకిస్్తన్న 
టీఆర్ఎస్   అస్యంబీ్ల లో ఎయందుకు తీరామీనయం చేయటే్లదన్్నరు. ధాన్యం కొనుగోలు 
చేయలేని ప్రభ్తవీయం అధికారయంలో ఉయండే నైతికత కోలోపియియందని జీవన్ రెడిడ్ 
విమరి్శయంచారు.

ఎింబీఎస్ జ్్యవెలర్్స   అధినేతకు ఈడీ షాక్
హైదరాబ్ద్ : ఎయంబీఎస్ జు్వెలర్్స   అధినేత స్కష్ 
గుప్్తకు ఈడీ(ఎన్ ఫోర్్స మెయంట్  డైరెక్టరేట్ ) కోరు్ట 
సమవారయం ష్క్  ఇచ్చయంది. కోరు్టకు హాజరు కాకుయండా 
తపిపియంచుకుయంటూ తిరుగుతన్న స్కశ్ గుప్్తపై న్న్ 
బయిలబుల్ వారెయంట్ జారీ చేసియంది. కాగా పరారీలో 
ఉన్న స్ఖేశ్  గుప్్త ఇయండియా నుయంచ దుబ్య్ కి 
ప్రిపోయి తలదాచుకున్నట్్ల అనుమాన్లు 
రేకెత్తతన్్నయి. 275 కోట్ల రూప్యల స్కొయం లో 
స్కెష్ గుప్్త ప్రధాన నియందితడిగా ఉన్న విషయయం 
తెలిసియందే. ఇదే అయంశయంపై గతయంలో స్ఖేశ్ గుప్్తకు 
ఈడీ అధికారులు సమను్ల కూడా జారీ చేశారు. కాగా ఈడీ ఇచ్చన సమన్లపై స్ఖేశ్  గుప్్త హైకోరు్టను ఆశ్రయియంచ 
సే్ట ఇవావీలయంటూ పిటిషన్  దాఖలు చేశాడు. కానీ స్ఖేశ్  గుప్్త పిటిషన్ ను కొటి్టవేసిన హైకోరు్ట సే్ట ఇవవీడానికి 
నిరాకరియంచయంది. అపపిటినుయంచ కోరు్టకు హాజరు కాకుయండా తపిపియంచుకు తిరుగుతన్న స్ఖేశ్  గుప్్తకు ఈడీ కోరు్ట 
సమవారయం  న్న్  బయిలబుల్  వారెయంట్  జారీ చేసియంది.
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5 వికెటలే తో అర్దైన కలే బ్ లో మ హమె ద్ సిరాజ్ 
బ్రిసేబాన్ : ఆసే్రాలియాతో జ రుగుతన్న న్లుగో టస్్ట రెయండో 
ఇని్నయంగ్్స లో హైద రాబ్దీ పేస్ బౌల ర్ మ హమీ ద్ సిరాజ్ 5 వికెట్్ల 
తీస్కోవ డయం దావీరా అరుదైన క్ల బ్ లో చేరాడు. ఆడిన తొలి టస్్ట 
సిరీస్ లోనే ఐదు వికెట్ల ఘ న త స్ధియంచ డయం ఒక విశ్ష మైత్.. 
గ బ్బా సే్టడియయంలో ఒక ఇని్నయంగ్్స లో ఐదు వికెట్్ల తీసిన ఐదో 
ఇయండియ న్ బౌల ర్ గా సిరాజ్ నిలిచాడు. సిరాజ్ కయంటే ముయందు 
ఎరాప లి్ల ప్ర స న్న , బిష న్ సియంగ్ బేడీ, మ ద న్ లల్ , జ హీర్ ఖాన్ 
మాత్ర మే ఈ ఘ న త స్ధియంచారు. 1968లో ప్ర స న్న ఇదే గ బ్బా 
సే్టడియయంలో 104 ప రుగులు ఇచ్చ 6 వికెట్్ల తీశాడు. ఈ 

సే్టడియయంలో ఒక ఇయండియ న్ బౌలర్ అత్త్త మ ప్ర ద ర్శ న ఇదే. అయంత్కాదు సిరాజ్ అదు్త ప్ర ద ర్శ న తో త మ కు 
పెట్ట ని కోట ల ఉన్న గ బ్బాలో ఆసే్రాలియా కూడా.. 22 ఏళ్ల త రావీత తొలిస్రి రెయండు ఇని్నయంగ్్స ల లోన్ ఆలౌటైయంది. 
1987 నుయంచ ఇకకొ డ రెయండు ఇని్నయంగ్్స ల లో ఆసే్రాలియా ఆలౌట్ కావ డయం ఇది కవ లయం మూడోస్రి మాత్ర మే.  
సిరాజే ట్ప్ 
ఇక ప్ర స్్తతయం బోరడ్ ర్ గ వాసకొ ర్ ట్రోఫీలో ఇయండియా త ర ఫున అత్ ధిక వికెట్్ల తీస్కున్న బౌల ర్ గాన్ సిరాజ్ 
నిలిచాడు. మూడు టస్్టలో్ల 13 వికెట్్ల తీసిన సిరాజ్ .. అశవీన్ (12)ని వెన కికొ నెట్్టడు. ఆసే్రాలియా టూర్ 
ఒక విధయంగా సిరాజ్ కు మ రుప్రానిద నే చెప్పిలి. అకకొ డ అడుగుపెటి్టన త రావీత హైద రాబ్ద్ లో త న తయండ్రి 
చ నిపోయాడ న్న వార్త తెలిసియంది. దీయంతో తిరిగి వెళ్్లపోవ చ్చ ని బీసీసీఐ అత నికి అనుమ తి ఇచ్చయంది. అయిన్ 
సిరాజ్ మాత్రయం అయంతటి దుుఃఖయంలోన్ అకకొ డే ఉయండాల ని నిర్ణ యియంచుకున్్నడు. 
అరయంగేట్ సిరీస్ లోనే పెద్ద దికుకొగా..
మెల్ బోర్్న లో జ రిగిన రెయండో టస్్ట తోనే సిరాజ్.. ఐదు రోజుల ఫారామీట్ లో అరయంగేట్యం చేశాడు. కానీ చవ రి టస్్ట 
వ చే్చసరికి అత డే టీమ్ పేస్ బౌలియంగ్ కు పెద్ద దికుకొగా మారిపోయాడు. గాయాల తో స్్టర్ బౌల రు్ల బుమ్రా, ష మి, 
ఉమేష్ దూర మైన వేళ .. త న కున్న రెయండు టస్్ట ల అనుభ వయంతోనే టీమ్ పేస్ బౌలియంగ్ భారాని్న మోశాడు. త న పై 
ఉన్న అయంచ న్ల ను వ ముమీ చేయ కుయండా ఐదు వికెట్ల తో సూఫీరి్తదాయ క ప్ర ద ర్శ న చేశాడు.

7 వికెటలే తేడాతో ఇింగలేిండ్ విజ యిం7 వికెటలే తేడాతో ఇింగలేిండ్ విజ యిం
గాలె: శ్రీలయంక తో జ రిగిన తొలి టస్్టను ఇయంగ్లయండ్ కైవ సయం చేస్కున్న ది. ఏడు వికెట్ల 
త్డాతో మా్చ్ ను గెలిచయంది. దీయంతో రెయండు టస్్టల సిరీస్ లో ఇయంగ్లయండ్ 1-0 
ఆధికా్ని్న స్ధియంచయంది.  అయిదో రోజు కవ లయం 36 ప ర గుల  ల క్షయాయంతో బ రిలోకి 
దిగిన ఇయంగ్లయండ్ .. కవ లయం 35 నిమిష్లో్లనే ట్రెగొట్ ను అయందుకున్న ది. శ్రీలయంక త న 
తొలి ఇని్నయంగ్్స లో 135, రెయండ వ ఇని్నయంగ్్స లో 359 ర న్్స చేసియంది.  ఇయంగ్లయండ్ తొలి 
ఇని్నయంగ్్స లో 421 ర న్్స చేసి.. ఆ త రావీత రెయండ వ ఇని్నయంగ్్స లో ల క్షా్ని్న ఈజీగా 
అయందుకున్న ది.  జో రూట్ నేతృతవీయంలోని ఇయంగ్లయండ్ జ ట్్ట వ రుస గా 9 టస్్టలో్ల ఓట మి చ విచూడ లేదు. దీయంతో టస్్ట 
చాయంపియ న్ షప్ లో ఇయంగ్లయండ్ 65.2 ప్యియంట్ల తో న్లుగ వ స్థానయంో నిలిచయంది.  ఆసే్రాలియా, ఇయండియా, న్్జిలయండ్ 
తొలి మూడు స్థాన్లో్ల ఉన్్నయి.  
సకొరు బోరుడ్..
శ్రీలయంక 135 (బీస్  5-30) & 359 (తిరుమ నే్న 111, లీచ్  5-122)
ఇయంగ్లయండ్  421 (రూట్  228;  డీ పెరీరా 4-109) & 76-3 (బయిర్ స్ట 35*, ఎయంబుల్ దేనియా 2-29)

థాయ్ ఓపెన్ సిింగల్్స విజేతలు మారిన్ , వికటుర్ 
బ్్డిమీయంటన్  టోరీ్న థాయ్ లయండ్  ఓపెన్  సియంగిల్్స  విజేతలుగా కరోలిన్ మారిన్ , విక్టర్  
అకె్సలె్సన్  నిలిచారు. మహళల సియంగిల్్స  విజేతగా స్పియిన్ కు చెయందిన మారిన్  టైటిల్  
సయంతయం చేస్కుయంది. ఫైనల్ లో 21-9,21-16త్డాతో తైవాన్ కు చెయందిన ట్ప్ సీడ్  
షట్లర్  తై జు ఇయంగ్ ను ఓడియంచయంది. ఫైనల్ పోరులో మొదటి నుయంచ దూకుడుగా 
ఆడిన మారిన్  ప్రత్రిథా తైజు ఇయంగ్ కు ఏమాత్రయం అవకాశయం ఇవవీలేదు. తొలి రయండ్ లో 
పీషుఫేయిపై గెలిచ తరావీత రెయండో రయండులో చోచువాయం గ్ పై, కావీర్టర్్స లో కట్ తాయంగ్ , 
స్మీస్ లో యయంగ్ పై గెలిచ ఫైనలో్ల తైజును ఓడియంచ మారిన్  విక్టరీని కైవసయం చేస్కుయంది.
 
ఫురుషుల సియంగిల్్స లో డెన్మీర్కొ కు చెయందిన విక్టర్  అకె్సలె్సన్  హాయంగ్ కాయంగ్  ఆటగాడు 
అయంగస్  లయంగ్ పై 21-14, 21-14 త్డాతో గెలిచ విజేతగా నిలిచాడు. విక్టర్  
కావీర్టర్్స లో జోన్థన్  క్రిసీ్ట, స్మీస్ లో గియంటియంగ్ పై గెలిచ తదిపోరులో అయంగస్ లయంగ్ పై 
విజయయం స్ధియంచ టైటిల్  సయంతయం చేస్కున్్నడు. కరోన్ లక్ డౌన్  తరావీత మొదటి 
ఇయంటరే్నషనల్ బ్్డిమీయంటన్  టోరీ్న ఇదే.

ఇింగాలేిండ్ తో తొలి రెిండు టెసుటులకు రేపు టీమిండియా ఎింపిక
ఫిబ్రవరి 5 నుయంచ ఇయంగా్లయండ్ తో టస్్ట సిరీస్
రేప్ సమావేశయం కానున్న స్లెక్షన్ కమిటీ
గాయపడిన ఆటగాళ్లపై నిర్ణయయం తీస్కోనున్న స్లెక్టరు్ల
విశ్షయంగా రాణిస్్తన్న కొత్త ఆటగాళ్ల
స్లెక్టర్లకు కొత్త సమస్లు! ఇటీవల కొత్తగా నియమితలైన బీసీసీఐ సీనియర్ 
స్లెక్షన్ కమిటీ రేప్ సమావేశయం కానుయంది. ఇయంగా్లయండ్ తో తొలి రెయండు టస్్టలకు 
టీమియండియాను ఎయంపిక చేయనుయంది. ఆసీస్ తో సిరీస్ సయందర్యంగా గాయపడిన 
ఆటగాళ్లపై రేపటి సమావేశయంలో నిర్ణయయం తీస్కోనున్్నరు. కాగా నటరాజన్, 
సిరాజ్, శారూ్దల్ ఠాకూర్, వాషయంగ్టన్ స్యందర్ వయంటి కొత్త ఆటగాళ్ల ఆసీస్ గడడ్పై విశ్షయంగా రాణిస్్తన్న నేపథ్యంలో ఇయంగా్లయండ్ తో 
సిరీస్ కు టీమియండియాను ఎయంపిక చేయడయం స్లెక్టర్లకు కాస్త కష్టమైన విషయమే.
ఆసే్రాలియాతో టస్్ట సిరీస్ ముగిశాక టీమియండియా సయంతగడడ్పై ఇయంగా్లయండ్ తో మా్చ్ లు ఆడనుయంది. ఫిబ్రవరి 5 నుయంచ 9 వరకు తొలి 
టస్్ట, ఫిబ్రవరి 13 నుయంచ 17 వరకు రెయండో టస్్ట చెనె్్న వేదికగా జరగనున్్నయి. ప్రస్్తతయం శ్రీలయంకలో టస్్ట సిరీస్ ఆడుతన్న ఇయంగా్లయండ్ 
జట్్ట ఈ నెల 27న చెనె్్న రానుయంది. ప్రస్్తతయం లయంకతో ఆడుతన్న ఇయంగా్లయండ్ జట్్టలోని లేని ఆటగాళ్ల కాస్త ముయందుగానే జనవరి 23న 
భారత్ చేరుకోనున్్నరు. 
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