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అమరక వసల కసం నరకషణ సమయం పరగపతంద.
బజనస (బ-1), టరసట (బ-2) వసల కసం తలసరగ
1000 రజల వరక వచ చడలసన పరస(త ఏరపడంద.
మంబ వసల 999 రజల, హదరబద 994, ¢లల
961, చన8న 948, కల కత వసల 904 రజల
ఇంటరవయ కసం నరకషంచలస ఉందన ¢లలలన అమరక
ఎంబస అకర తలపర. అతయవసరంగ ఎవరన వళలల
నకంట కరణల చపసత వంటన అపయంట మంట
ఇసతమన అమరగ వదశంగ శఖ టవట చసంద.
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టట కనజమర చతక బసలర
±రతదశప అతపదద పయకజడ వటర మకర బసలర ఇంట
రనషనలన టట కనసయమర పరడకటస లమటడ
కనగల చయనంద. బసలర కంపన చరమన రమష
చహన వయఖయలన ఉటంకసత ఎకనమక టమస నవ
దంచంద. బసలర ఆవషకరత రమశ చహన బసలరన టట
సంస(క ర. 7వల కటలక వకరయంచనననర.
ఒపపందంల ±గంగ పరసతత నరవహణ రండళల పట కనసగనంద. కమరత జయంత
వయపరంప పదదగ ఆసకత చపకపవడంత 82 ఏళల చహన ఈ నరణయం తసకననటట
సమచరం. బసలర వకరయం బÍకరమన నరణయమ అయనపపటక టట గరప మరంత
అÓవృదద చస, ఇంక బగ చసకంటందన వశవసనన వయకతం చశర.

చైనాలో రికారుడ్ సాథ్యిలో కరోనా కేసులు
నమోదు అయాయ్యి. ఆ దేశంలో బుధవారం
ఒకక్రోజే 31,454 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు
నమోదయాయ్యి. కరోనా మహమామ్రి పారరంభం
నుండి చైనాలో నమోదైన రోజువారీ కోవిడ్
కేసులోల్ ఇదే అతయ్ధికం. కరోనా కేసులు భారీగా
పెరుగుతునన్ నేపథయ్ంలో చైనా పర్భుతవ్ం అలర్ట్
అయియ్ంది. లాక్డౌన్ లు, పర్యాణ పరిమితులను
విధించింది. సామూహిక ఆరోగయ్ పరీకష్లు
చేసోత్ంది. కరోనా వాయ్పిత్ని అరికటట్డానికి
జాగర్తత్లు తీసుకుంటోంది.

కమల సన క అసవస త

పరమఖ నటడ కమల హసన అసవస(తక
గరయయర. దంత ఆయనన చన8నలన పరర
రమచందర ఆసపతరక తరలంచ చకతస అంద
సతననర. జవరంత పట శవస పలచకవడంల
ఆయన ఇబబంద పడతననర. కమల ఇంత
కమంద కరన బరన పడడర. అపపడ ఆస
పతరల చకతస పందర. తరగ ఇపపడ శవస
సమసయ తలతతడంత ఆసపతరల చరర. పసట
కవడ లకషణల ఉండచచన, అందక శవస
తసకవటంల ఇబబందల వచచయన తలసతంద.

పర్పంచ దేశాల హెచచ్రికలు బేఖాతరు
చేసూత్ ఉకెరయిన్ పై యుదధ్ం కొనసా
గిసోత్నన్ రషాయ్కు ఈయూ షాకిచిచ్ంది.
రషాయ్ను ‘ఉగర్వాద పోరతాస్హక
దేశం’గా యూరోపియన్ పారల్మెంట్
పర్కటించింది. ఈ తీరామ్నానికి
ఈయూ పారల్మెంట్ లో ఓటింగ్ నిరవ్
హించగా 494 మంది సభుయ్లు
మదద్తు పలికారు. 58 మంది వయ్తిరే
కించగా.. 44 మంది ఓటింగ్ కు దూరంగా ఉనాన్రు. ఉకెరయిన్ లోని విదుయ్త్
సంసథ్లు, ఆసప్తురలు, పాఠశాలలు, పౌరుల నివాసాలపై రషాయ్ దాడితో ఈ
నిరణ్యం తీసుకునన్టుల్ ఈయూ తెలిపింది.

3వ రోజు కొనసాగుతునన్

దూర పారంత పర్యాణీకుల కోసం ఏపీఎస్ఆరీట్సీ.. సరికొతత్ నాన్
ఏసీ సీల్పర్ బసుస్లను అందుబాటులోకి తెచిచ్ంది. అయితే వీటికి
పేరు పెటాట్లని ఆరీట్సీ ఎండీ దావ్రకా తిరుమలరావు పర్యాణీ
కులతో పాటు ఉదోయ్గులకూ ఓ ఆఫర్ పర్కటించారు. 3,585 మంది
రకరకాల పేరుల్ పర్తిపాదించగా.. చితూత్ రు జిలాల్ బైరెడిడ్పలిల్కి
చెందిన బి.సుమతి అనే మహిళ పర్తిపాదించిన ‘సాట్ర్ లైనర్’
పేరును ఖరారు చేశారు. అలాగే ఆమెను సతక్రించి రూ.10 వేల
రివారుడ్ అందించారు. అయితే రాషట్ర వాయ్పత్ంగా 62 సరీవ్సులను
నడపాలని ఆరీట్సీ భావిసోత్ంది.
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రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాతర్ మధయ్పర్దేశ్లో కొనసాగుతోంది. వచేచ్
ఏడాది ఎంపీలో జరగనునన్ అసెంబీల్ ఎనిన్కల నేపథయ్ంలో కాంగెరస్ నేతలు
భారీగా ఏరాప్టుల్ చేశారు. కాంగెరస్ నేత పిరయాంక గాంధీ రాహుల్తో కలిసి
యాతర్లో పాలొగ్నాన్రు. పిరయాంక, రాహుల్ భుజం..భుజం కలిసి నడుసుత్ నన్
ఫొటోలను కాంగెరస్ తన టివ్టట్ర్ లో పోస్ట్ చేసింది. కాంగెరస్ నేత సచిన్
పైలట్ కూడా ఈ యాతర్లో పాలొగ్నాన్రు. భారత్ జోడోయాతర్ మహారాషట్ర
నుంచి మధయ్పర్దేశ్లోకి పర్వేశించడంతో పెదద్ సంఖయ్లో కాంగెరస్ కారయ్
కరత్లు తిరవరణ్ పతాకానిన్ చేతులోల్ పటుట్ కుని బోదరిల్ గారమానికి చేరుకునాన్రు.
పర్జలను ఉదేద్శించిన మాటాల్డిన రాహుల్ దేశంలో వాయ్పిత్ చెందుతునన్
విదేవ్షం, హింస, భయాందోళనలకు వయ్తిరేకంగా ఈ యాతర్ నిరవ్హిసుత్
నాన్మని తెలిపారు. కనాయ్కుమారి నుంచి తిరవరణ్ పతాకానిన్ చేతులోల్
తీసుకుని భారత్ జోడో యాతర్ను పారరంభించానని..ఈ మువెవ్నెల
జెండాను శీరనగర్ కు చేరుకోకుండా ఎవరూ ఆపలేరనాన్రు. ఈ యాతర్లో
సీనియర్ నేతలు కమల్ నాథ్, దిగివ్జయ్ సింగ్ పాలొగ్నాన్రు. రాహుల్
గాంధీ యాతర్కు కౌంటర్ గా మధయ్పర్దేశ్ లో కొనిన్ గంటల ముందు బీజేపీ
రాయ్లీ నిరవ్హించింది. గిరిజనుల ఐకాన్ తాంతాయ్భీల్ జనమ్సలథ్ ం
ఖాండావ్లో బీజేపీ జంజాతీయ గౌరవ్ యాతర్ పారరంభించింది. ఈ రాయ్లీకి
సీఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, నలుగురు రాషట్ర మంతురలు హాజరయాయ్రు.
బిరటిషరల్కు వయ్తిరేకంగా పోరాడుతూ తాంతాయ్భీల్ చనిపోయారు. ఇండోర్
లోని పాతాలాప్నీలో డిసెంబర్ 4న బీజేపీ రాయ్లీ ముగుసుత్ ంది. అదే రోజు
కాంగెరస్ రాయ్లీ మధయ్పర్దేశ్లోని ఆరు జిలాల్లను కవర్ చేసిన తరావ్త
రాజసాథ్న్లోకి పర్వేశిసుత్ ంది.
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ఏపల కతత బససల ‘సPర లై నర’
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అమరక వస కసం

ఐటీ దాడులు

మంతర మలలరడడ కరయలయల, బం@వల ఇండల లల కనసFతనన ఐ( సKల
రాషట్ర కారిమ్కశాఖ మంతిర మలాల్రెడిడ్కి చెందిన
సంసథ్లు, బంధువుల ఇళల్లోల్నూ మూడో
రోజు ఐటీశాఖ అధి
కారుల సోదాలు

కొనసాగుతునాన్యి. మంతిర మలాల్రెడిడ్కి
చెందిన సంసథ్లు, బంధువుల ఇళల్లోల్
ఐటీశాఖ అధికారుల సోదాలు ముగిశాయి.
కుతుబ్లాల్పూర్ లోని మలాల్రెడిడ్ బంధువుల
ఇంటోల్ సోదాలు పూరత్యాయ్యి. దూలప
లిల్లోని పర్వీణ్ రెడిడ్, సుచితర్లోని తిరశూల్ రెడిడ్
ఇంటోల్ సోదాలు ముగిశాయి. మెడికల్,
డెంటల్ కళాశాలలు, మలాల్రెడిడ్ వరిస్టీలోనూ
సోదాలు చేశారు.
అంతకుముందు.. తమ ఇంటోల్ సోదాలు
ముగిసిన తరావ్త పంచనామా నివేదికలను
మంతిర మలాల్రెడిడ్కి ఐటీ అధికారులు అంద
జేశారు. ఈనెల 28వ తేదీన (సోమవారం)
ఐటీ ఎదుట హాజరు కావాలంటూ నోటీసులోల్
పేరొక్నాన్రు. మరోవైపు మలాల్రెడిడ్ అలుల్ డు
రాజశేఖర్ ఇంటోల్ సోదాలు కొనసాగు
తునన్టుల్ తెలుసోత్ంది. ఈ తనిఖీలోల్ 10 కోటల్
50 లకష్ల నగదును సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు.
ఐటశఖ అకరలప మలలరడడ ఆగరహం
అరధ్రాతిర సమయంలో మంతిర మలాల్రెడిడ్.. గన్
మెన్, సెకూయ్రిటీ లేకుండా కేవలం డైరవర్ తో
హాసిప్టల్ కి వెళాల్రు. తపుపడు పతారలపై
ఐటీశాఖ అధికారులు బలవంతంగా
సంతకాలు తీసుకునాన్రని ఆరోపించారు.
మరోవైపు ఇదే విషయంపై బోయిన్ పలిల్

సారా అలీఖాన్

పోలీస్ సేట్షన్ లో ఫిరాయ్దు చేసేందుకు మంతిర
మలాల్రెడిడ్తో పాటు ఆయన చినన్ కుమారుడు
వెళాల్రు. నిన్ కోటుల్ రాశారని మంతిర మలాల్రెడిడ్
పర్శిన్ంచడంతో రూ.100 కోటుల్ అని ఐటీ
అధికారి రతాన్కర్ సమాధానమిచాచ్రని
తెలుసోత్ంది. ఇదే విషయంపై మంతిర
మలాల్రెడిడ్ ఆగర్హం వయ్కంత్ చేసూత్.. మీడియా
దావ్రా ముఖయ్మంతిర కేసీఆర్ దృషిట్ కి తీసు
కెళల్ండి అని అనాన్రు. ఐటీ అధికారులు,
సిబబ్ంది తమపై దౌరజ్నయ్ం చేసుత్ నాన్రని ఆరో
పించారు. హాసిప్టల్ చికితస్ పొందుతునన్
తమ పెదద్ కుమారుడుతో బలవంతంగా
సంతకం చేయించుకునాన్రని చెపాప్రు.
దీనిపై మళీల్ విచారణ చేయించాలని
డిమాండ్ చేశారు. గతంలోనూ 3సారుల్ ఐటీ
అధికారుల సోదాలు జరిగాయి కానీ, ఇంత
దౌరజ్జ్యనం ఎపుపడూ చూడలేదనాన్రు. ‘మా
ఇండుల్ , బంధువుల ఇండల్లోల్ సోదాలు చేసుత్
నన్ సమయంలో ఐటీ అధికారులు చాలా
రకాల ఇబబ్ందులు పెడుతునాన్రు. మా వాళల్
ను ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ కొడుతునాన్రు. వాళుల్
ఐటీ అధికారులు కాదు.. రకత్ పిశాచులు.
ఉనన్వి లేనటుట్ గా, లేనివి ఉనన్టుట్గా రాసుత్
నాన్రు. చితర్ హింసలకు గురి చేసుత్ నాన్రు’
అంటూ మంతిర మలాల్రెడిడ్ ఆరోపించారు.

లేటెస్ట్ సిట్ల్స్

రరమకృషణ ంర!క
తలం#ణ స& న(సల

ఏపక చందన వసప రబల ఎంప రwరమకృ
షణంరజక తలంగణ సట పలసల నటసల
జర చశర. టఆరఎస ఎమమలయల కనగల
కసల వచరణక రవలంట 41ఏ సఆర పస
కంద నటసల ఇచచనటల తలసతంద. ఫమ
హస కస నందతలన రwరమ రజ
గతంల కలశరన.. టఆరఎస ఎమమలయల కన
గలక ర.100 కటల సమకరసతననన అన
ఎంప అననటల సమచరం.

మలయన

వణకం న

వరస ãకంపల వణకసతననయ. మå
లయల ఈ తలలవరజమన 3.46
గంటలక తరక తరప ఈశనయంగ 37
క.మ దరంల ãమ కంపంచంద. దన
తవరత రకటర సకలప 3.4గ ఉందన నషనల
సంటర ఫర ససమలజ తలపంద. ఈ
ãకంపం లత 5 క.మ లతన నమ
దందన అకరల తలపర. ãకంపంత
పరజల ఆందళన వయకతం చశర.

మంచసటరత రనలడ కటఫ

బలవడ నట సర అలఖన ఇకప ఎలంట గరతంపప
ఆÍరపడలద. సటరకడ అయనపపటక, ఆమ పరశరమల
తనకంట పరతయక గరతంప తచచకననద . ఇండసటరల
అడగ పటటడనక తన సన కటంబం అవసరం లదన
అత తకకవ కలంలన సర పరకషకల మంద
కచచంద. ఎలంట పతరలనన తనన తన చకకగ
తరచదదదకంటంద. అలంట పరస(తల, ఆమ పరత సనమ కసం
అÓమనల ఉతసకతత ఉండగ, మరవప, నట కడ అనక
కతత పరజకటలన పందతంద. సర నటనన పరజల బగ
ఇషటపడడమ కకండ, ఆమ సరసమన
శలన చస అÓమనల కడ
పచచగ ఉననర.

కంపం

ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో తన తొలి మాయ్చ్కు ముందే పోరుచ్గల్
లెజెండ్ కిరసిట్యానో రొనాలోడ్ హెడ్లైన్స్లోకి వచాచ్డు.
పర్ముఖ ఫుట్బాల్ కల్బ్, పీరమియర్ లీగ్ టీమ్
మాంచెసట్ర్ యునైటెడ్ నుంచి రొనాలోడ్ వైదొలిగాడు.
పరసప్ర అంగీకారంతో కాంటారకుట్ ను రదుద్ చేసు
కునన్టుట్ మాంచెసట్ర్ పర్కటించింది. ఇది తకష్ణమే
అమలోల్కి వసుత్ ందని తెలిపింది. రొనాలోడ్ సైతం ఈ
విషయానిన్ ధృవీకరించాడు. మాంచెసట్ర్తో
చరిచ్ంచి కాంటారక్ట్ను ముందుగానే ముగించుకో
వాలని అంగీకరించామని చెపాప్డు. రొనాలోడ్ రెండు
పరాయ్యాలోల్ మాంచెసట్ర్కు పారతినిధయ్ం వహించాడు.
2003 నుంచి 2009 వరకు మాంచెసట్ర్ టీమ్లో
సూపర్ సాట్ర్గా వెలుగొందాడు. 2021లో మాంచెసట్ర్కు
రొనాలోడ్ తిరిగొచాచ్డు. దాదాపు రూ.125 కోటల్తో మాంచెసట్ర్
తో రెండేళల్ కాంటారక్ట్ కుదురుచ్కునాన్డు. కానీ, ఈ ఏడాదిలో
రొనాలోడ్ పెదద్గా ఆకటుట్ కోలేకపోయాడు.
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రేపు భారత్-నూయ్జిలాండ్

నర మసకన జరమన ఆటగళల నరసన

‘వన్ లవ్’ ఆర్మ్బాయ్ండ్పై ఫిఫా నిరణ్యానికి వయ్తిరేకంగా జరమ్నీ ఆటగాళల్
వినూతన్ నిరసన తెలిపారు. పర్పంచకప్ టోరీన్కి ఆతిథయ్ం ఇసుత్ నన్ ఖతర్లో
వివిధ వరాగ్లపై కొనసాగుతునన్ వివకష్ను నిరసిసూత్ మాయ్చ్ల సందరభ్ంగా ‘వన్
లవ్’ ఆర్మ్బాయ్ండ్ ధరించి సంఘీభావం తెలపాలని ఏడు యూరోపియన్
జటుల్ నిరణ్యం తీసుకునాన్యి. అయితే ఆటగాళెల్వరైనా ‘వన్ లవ్’ బాయ్ండ్తో
బరిలోకి దిగితే వేటు తపప్దని ‘ఫిఫా’ హెచచ్రించింది. దీనికి నిరసనగా జరమ్నీ
ఆటగాళుల్ కుడిచేతితో తమ ‘నోరు మూసుకొని’ నిరసన తెలిపారు .‘ఫిఫా’
నిరణ్యంపై యూరోపియన్ దేశాలు విమరశ్లు గుపిప్సుత్నాన్యి.

మొదటి వనేడ్ మాయ్చ్

పటరల బంక ల గడవ..

కటటకనన ఇరవరగల
పెటోరల్ పంపు వదద్ ఇరు
వరాగ్లు ఒకరిపై ఒకరు దాడి
చేసుకునన్ ఘటన ఉతత్రపర్దేశ్
రాషట్రంలోని ఘజియాబాద్
లో జరిగింది. సిహానిగేట్
ఏరియా పాత బసాట్ండ్ సమీ
పంలోని పెటోరల్ పంపు వదద్
ఇరువరాగ్ల మధయ్ తీవర్
వాగావ్దం చోటుచేసుకుంది.
ఆ గొడవకు సంబంధించిన
వీడియో బయటకు వచిచ్ంది. విచారణ అనంతరం అవసరమైన చరయ్లు
తీసుకోవాలని సిహానిగేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఇన్సెప్కర్ట్ ను ఆదేశించినటుల్ ఘజి
యాబాద్ పోలీసులు టివ్టట్ర్ దావ్రా తెలిపారు. అయితే ఇరువరాగ్ల మధయ్
గొడవ ఎందుకు జరిగింది అనే దానిపై కారణాలు తెలియరాలేదు.

అగన-3 కషప) రయగం వజయవంతం

ఒడిశా తీరంలోని ఏపీజే అబుద్ ల్ కలాం దీవ్పం నుంచి అగిన్-3 మధయ్ంతర
శేరణి కిష్పణి పరీకష్ను భారత్ బుధవారం విజయవంతంగా నిరవ్హిం
చినటుల్ డీఆర్ డీవో వరాగ్లు వెలల్డించాయి. సాధారణ సైనిక శికష్ణ
పర్యోగాలోల్ భాగంగా ఈ బాలిసిట్క్ కిష్పణిని పరీకిష్ంచినటుల్ సంబంధిత
అధికారులు తెలిపారు. ఈ కిష్పణి అణు వార్ హెడ్ తీసుకెళిల్.. 3,500 కి.మీ
లకాష్య్లను కూడా ఛేదించగలదు. 2006 జూన్ 9న తొలిసారి అగిన్-3
కిష్పణి మొదటి శేరణి పర్యోగించగా విఫలమైంది. 2007లో రెండో
కిష్పణిని విజయవంతంగా పర్యోగించారు.

నూయ్జిలాండ్ పరయ్టనలో టీ20 సిరీస్
ను కైవసం చేసుకునన్ టీమిండియా
మరో ఆసకిత్కర మాయ్చ్ కు సిదధ్మైంది.
సగం మంది ఆటగాళల్తో పాటు టీ20
ఫారామ్ట్లో ఆడిన కెపెట్న్ హారిద్క్ పాండాయ్
ఇంటికి చేరుకునాన్డు. జటుట్ లోకి వచిచ్న
యువ ఆటగాళల్తో శిఖర్ ధావన్
జటుట్ ను నడిపించనునాన్డు. మూడు
వనేడ్ల సిరీస్లో భాగంగా శుకర్వారం
ఆకాల్ండ్లో జరిగే తొలి మాయ్చ్లో ఆతిథయ్
నూయ్జిలాండ్తో గబబ్ర్ సేన తలప
డనుంది. సిరీస్లో తొలి మాయ్చ్లో
గెలిచి కివీస్ను ఒతిత్ డిలోకి నెటాట్లని
టీమ్ ఇండియా భావిసోత్ంది. కానీ
సీనియరుల్ రోహిత్, కోహీల్ లేకపోవడం
కురారళల్కు ఈ సిరీస్ మంచి అవకాశం.
అయితే తుది జటుట్ లో ఎవరిని తీసుకుం
టారనేది ఆసకిత్కరంగా మారింది. టీ20
సిరీస్లో అవకాశం దకిక్ంచుకోని
సంజూ శాంసన్కు కనీసం వనేడ్
సిరీస్లోనైనా అవకాశం లభిసుత్ ందా?
అంటే అవుననే చెపప్లేని పరిసిథ్తి
నెలకొంది. అతనికి ఆల్ రౌండర్ దీపక్
హుడాతో పోటీ ఉంది. కెపెట్న్ శిఖర్
ధావన్, శుభ్మన్ గిల్ ఓపెనరుల్ గా ఆడ
నుండగా, సూరయ్కుమార్ యాదవ్ మూడో సాథ్నంలో ఆడ
నునాన్రు. శేరయాస్ అయయ్ర్ నాలుగో సాథ్నంలో బరిలోకి దిగాడు.
అయితే టీ20 ఫారామ్ట్లో వరుసగా విఫలమైన శేరయస్
అయయ్ర్ను పకక్నపెటాట్లని భావిసేత్ మాతర్ం సంజూ శాంసన్
చోటుకు డోకా లేదు. కానీ అయయ్ర్కు మరో అవకాశం ఇచేచ్
సూచనలు కనిపిసుత్ నాన్యి. పేలవ ఫామ్ తో సత
మతమవుతునన్ రిషబ్ పంత్ కు వైస్ కెపెట్న్
హోదాలో జటుట్ లో చోటు దకక్నుంది.
టీ20లోల్ ఘోరంగా విఫలమైన అతనికి ఈ
సిరీస్ చాలా కీలకం. ఇకక్డ విఫలమైతే..
జటుట్ లో సాథ్నం కోలోప్యే పర్మాదం ఉంది.
సంజూ శాంసన్, దీపక్ హుడాలలో ఒకరు
ఆరో సాథ్నానిన్ కైవసం చేసుకుంటారు. ఆల్
రౌండర్ కావాలంటే దీపక్ హుడా జటుట్ లోకి
వసాత్డు. టీ20లోల్ సతాత్ చాటాడు.

ర. 52 కటల అపప తరచంQక

మంసం అమమతనన Uలయనర
వాయ్పార సామారజయ్ం దివాలా తీయడంతో తనకునన్
రూ.52 కోటల్ అపుప తీరచ్డానికి మాంసం అముమ్కుం
టునాన్డు చైనాకు చెందిన ఓ వయ్కి.త్ చైనాకు చెందిన
తాంగ్జియన్ రెసాట్రంటల్ వాయ్పారంలో కోటల్ ఆసుత్ లు
పోగేశాడు. 2005లో లాయ్ండ్సేక్ప్ ఇంజనీరింగ్ పరి
శర్మలో పెటుట్ బడులు పెటిట్ భారీగా నషట్పోయాడు. దీంతో
ఆయన కారుల్ , బంగాల్లు, ఆసుత్ లు అనిన్ంటినీ అముమ్కోవాలిస్
వచిచ్ంది. అయినా రూ.52 కోటల్ అపుపలు మిగిలాయి. అవి
తీరచ్టం కోసం మాంసంతో తయారు చేసిన ఆహారపదారాథ్ల
వికర్యం మొదలుపెటాట్రు. హాంగ్ఝౌలోని ఓ వీధిలో దుకాణానిన్
ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు. జీవితం పెటిట్న పరీకష్లను ఎదురొక్ంటోనన్
ఆయన పలువురికి సూప్రిత్గా నిలిచారు.

మళల టవటటరలక కంగన?
బలవడ పరమఖ నట కంగన రనత టవటటర ఖతన
తరగ పనరదధరంచ అవకశల కనపసతననయ.
గతంల వవదసపద పసటలత ఆమ ఖత నల
చపగ.. ఇన సటక పరమతమంద. అయత టవటటర ఎలన
మసక చతలలక వ¬లన తరవత బయన అయన ఖతలన
పల దవర మజరట పరజల అభపరయం మరక పనర
దధరసతననర. దంత తనక తరగ టవటటర లక రవలనన
కంగన కరక నరవర అవకశం కనపసతంద. ఇటవల
అమరక మజ అధయకషడ టరంప ఖతన సతం టవటటర
పనరదదరంచగ.. ఆయన చరందక నరకరంచర.

చవం గరయయషన..

శమశనంల జ!

యూనివరిశ్టీలో గారడుయ్యేషన్ చేసి
శమ్శాన వాటికలో పని చేసోత్నన్ ఓ యవతి
గురించి నెటిట్ంట చరచ్ జరుగుతోంది.
చైనాకు చెందిన 22 ఏళల్టాన్.. తన
ఆఫీసులో రాజకీయాలకు భయపడి
ఉదోయ్గం మానేసినటుల్ వెలల్డించింది.
చాంగ్ కింగ్ లోని పరవ్త పారంత శమ్శాన
వాటికలో రోజుకు 6 గంటల చొపుపన
నెలకు రూ.50 వేలు సంపాదిసుత్ నన్టుల్
సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అయితే
ఎకక్డా ఈ రాజకీయాలు తపప్వని నెటిజనుల్
దీనిపై భినన్ంగా సప్ందిసుత్ నాన్రు.

తరమలన

వయపర కంరంగ మరచర

టీటీడీని వాయ్పార కేందర్ంగా మారాచ్రని వివిధ రాషాట్ర లకు
చెందిన 30 మంది పీఠాధిపతులు ఆగర్హం వయ్కంత్ చేశారు.
శీరవారి దరశ్నారథ్ం వీరంతా తిరుమలకు రాగా.. మహాదావ్రం
నుంచి దరశ్నానికి అనుమతించకపోవడంపై నిరసన
తెలిపారు. తిరుమలలో సామానుయ్లకు ఇబబ్ందులు తపప్డం
లేదని విజయవాడ శీరయోగి పీఠం అధిపతి శీరయోగి అతిథేశవ్
రానంద ఆరోపించారు. టీటీడీలో మారుప్లు రాకపోతే
దేశంలోని 900 పీఠాధిపతుల ఆశీరావ్దంతో ఏపీలో కొతత్ పారీట్
సాథ్పిసాత్మనాన్రు.

నల
ల ర కరటల Bైళల చర కస

దీపక్ హుడా జటుట్ లో ఉంటే టీమ్ ఇండియాకు అదనపు బౌలింగ్
ఆపష్న్ ఉంటుంది. టీమ్ మేనేజ్ మెంట్ కూడా ఆల్ రౌండరల్కే
పారధానయ్త ఇసుత్ ందని టీ20 సిరీస్ తో తేలిపోయింది. పేస్
ఆల్రౌండర్ శారూద్ల్ ఠాకూర్ ఆడటం ఖాయం కాగా.. అర్ష్దీప్
సింగ్ మరో పేస్ బౌలర్గా బరిలోకి దిగనునాన్డు. ఇక మూడో
పేసర్ ఆపష్న్స్లో ఉమారన్ మాలిక్కు సీనియర్ దీపక్ చాహర్తో
పోటీ నెలకొంది. పర్పంచకప్ ముందు గాయంతో జటుట్
దూరమైన దీపక్ చాహర్ మళీల్ ఈ సిరీస్తో రీఎంటీర ఇవవ్
నునాన్డు. రేపు ఉదయం 7 గంటలకు ఈ మాయ్చ్ జర
గనుంది.
తుది జటుట్ (అంచనా): శిఖర్ ధావన్, శుభ్మన్ గిల్, సూరయ్
కుమార్ యాదవ్, శేరయస్ అయయ్ర్, రిషభ్ పంత్, సంజూ
శాంసన్/దీపక్ హుడా, ఉమారన్ మాలిక్ /దీపక్ చాహర్,
శారూద్ల్ ఠాకూర్, అర్ష్దీప్ సింగ్, కులీద్ప్ యాదవ్,
యుజేవ్ందర్ చాహల్

సGఐక అపపగంత

నెలూల్ రు కోరుట్ లో ఫైళల్ చోరీ కేసుపై ఏపీ హైకోరుట్ గురువారం
తీరుప్ వెలల్డించింది. నెలూల్ రు కోరుట్ చోరీ కేసును సీబీఐకి
అపప్గిసూత్ ఏపీ హైకోరుట్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మాజీ మంతిర
సోమిరెడిడ్పై మంతిర కాకాని చేసిన ఆరోపణలపై గతంలో కేసు
నమోదు కాగా, ఆరోపణల కేసు కోరుట్ విచారణలో ఉండగానే
ఫైళుల్ చోరీ అయాయ్యి. దీంతో నెలూల్ రు కోరుట్ లో చోరీ కేసును
ఏపీ హైకోరుట్ సీరియస్ గా తీసుకుంది. చోరీ కేసును
సుమోటోగా సీవ్కరించింది. కేసు విచారణను సీబీఐకి
అపప్గిసూత్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

2 రజలగ అమమమమ

మృతదహం పకకన బలడ

రాయల్ లుక్లో

నోరా ఫతేహి
నట నర ఫతహ శల యకక మయజక పరపంచ
వయపతంగ పరజలప చల పన చసంద. తన
నటనత, డయనసత, లకసత పరజలన మంతర
మగధలన చశర. ఈరజ అభమనల
ఆమ గరంచన పరత వషయనన తలసక
వలన ఆసకతగ ఉననర. అటవంట పర
సLతల, నర దదప పరతరజ
మఖయంశలల వసతంద. మఖయంగ
తన లకస వలల అందర మనసల
దచసడ. ఇపపడ మZల నట స\లట ష
స\ల
ట చపంచర. నర సషల
మడయల కడ చల యకటవగ
ఉంటంద. దదప పరతరజ తన
స\ల
ట త అభమనల హరటబటన
పంచతంద. ఇపపడ మZల తజ
ఫటషటల అందర చప
నరప పడంద. ఇకకడ ఆమ బలక
అండ వట కలర సలక ఆఫ షలడర
గన ధరంచ కనపసతంద. ఆమ
ఈ లకన కమర మంద చల
పరదరశంచంద. నర నయడ
షమమర మకపత తన రయల
లకన పరత చసంద. దంత
ఆమ జటట కటట, చవల తలలట
పగల పటటకంద.

ఇండోనేసియాలోని జావా దీవ్పంలో రెండోరజుల కిరతం భారీ
భూకంపం సంభవించిం విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో
పారణాలు కోలోప్యిన వారి సంఖయ్ 271కి చేరింది. శిథిలాల
కింద చికుక్కునన్ మృతదేహాలను సహాయసిబబ్ంది
బయటకు తీసుత్ నాన్రు. ఇందుకోసం సుమారు 12,000
మంది సైనికులను రంగంలోకి దించారు. ఈ కర్మంలో శిథి
లాలను తీసుత్ ండగా తన అమమ్మమ్ మృతదేహం పకక్నే
సజీవంగా ఉనన్ ఓ ఆరేళల్ బాలుడిని సిబబ్ంది గురిత్ంచారు.
అతడు సజీవంగానే ఉనాన్డని తెలుసుకుని హుటాహూటిన
ఆసప్తిరకి తరలించి చికితస్ అందించారు. కాగా సహాయక
చరయ్ల విషయంలో పర్భుతవ్ సప్ందన తగిన రీతిలో లేదని
సాథ్నికులు ఆరోపిసుత్ నాన్రు.

మర యవతత భరతక ఎఫర..

భరయ ఆతమహతయ
భరత్ మరో యువతితో ఎఫైర్ పెటుట్ కోవడంతో పెళైల్న 11
నెలలకే భారయ్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంది. బెంగళూరులోని
రామూమ్రిత్ నగర రిచర్డ్ గారెడ్న్ లో ఈ నెల 10న జరిగిన ఈ
ఘటన ఆలసయ్ంగా వెలుగులోకి వచిచ్ంది. అభిషేక్, శేవ్త దంప
తులకు 11 నెలల కిందట వివాహం జరిగింది. అయితే పెళిల్కి
ముందు అభిషేక్ కు వేరే యువతితో ఎఫైర్ ఉంది. పెళైల్న
తరావ్త కూడా అభిషేక్ ఆమెతో ఎఫైర్ కొనసాగించాడు. ఈ
విషయం శేవ్తకు తెలియడంతో భరత్ చేసిన మోసం తటుట్
కోలేక ఆమె ఇంటోల్ ఉరివేసుకుని సూసైడ్ చేసుకుంది. శేవ్త
తలిల్దండురల ఫిరాయ్దు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి
దరాయ్పుత్ చేసుత్ నాన్రు.

