హదరబదల వరషం
హైదరాబాద్లో అకక్డకక్డ వాన కురుసుత్ నన్దిగురువారం
ఉదయం నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమై ఉనన్ది. మబుబ్లు
కర్మంగా నగరం మొతత్ం విసత్రించడంతో వానకురుసుత్ నన్ది.బం
గాళాఖాతంలో ఏరప్డిన అలప్పీడనం ఈశానయ్ మధయ్పర్దేశ్ పరిసర
పారంతాల వదద్ సిథ్రంగా కొనసాగుతునన్దని హైదరాబాద్ వాతా
వరణ కేందర్ం తెలిపింది. రాగల 48 గంటలోల్ పశిచ్మ వాయవయ్
దిశగా కదలనుందని, ఈనెల 25 వరకు పలు పారంతాలోల్ మోసత్రు
వానలు కురిసే వీలునన్దని తెలిపింది.
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జింఖానా గౌరండ్స్

టికెటల్ కోసం రభసా
ఇండయ-ఆసస మడ ట20 మయచ ఈ నల 25న

ఈ నెల 25 ఆదివారం హైదరాబాద్లోని ఉపప్ల్
రాజీవ్ గాంధీ ఇంటరేన్షనల్ సేట్డియంలో భారత్,
ఆసేట్రలియా మధయ్ మూడో టీ20 మాయ్చ్ జరగనునన్
సంగతి తెలిసిందే. సుమారు రెండునన్రేళల్ తరావ్త
ఈ సేట్డియంలో అంతరాజ్తీయ కిరకెట్ మాయ్చ్ జరు
గుతుండటంతో అభిమానులు టికెక్టల్ కోసం పడి
గాపులు కాసుత్ నాన్రు. నగరంలోని జింఖానా
మైదానంలో ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల
నుంచి ఈ మాయ్చ్కు టికెక్టల్ వికర్యాలు పారరంభ
మయాయ్యి. కిరకెట్ అభిమానులు అరధ్రాతిర నుంచే
టికెక్టల్ కోసం బారులు తీరారు. టికెక్టల్ సమ
యానికి జింఖానా గౌరండ్లోని కౌంటర్ వదద్కు

అభిమానులు పెదద్ ఎతుత్ న తరలి రావడంతో తొకిక్
సలాట జరిగింది. ఈ కర్మంలో పరిసిథ్తి అదుపు
తపప్డంతో ఉదిరకత్త నెలకొంది. దీంతో అకక్డ
విధులు నిరవ్హిసుత్ నన్ పోలీసులు లాఠీచారిజ్
చేశారు. పరిసిథ్తి సదుద్ మణిగినపప్టికీ, చాలా
మంది అభిమానులకు టికెక్టుల్ రాలేదు. టికెటల్కు
సంబంధించి హైదరాబాద్ కిరకెట్
అసోసియేషన్కు తెలంగాణ కీరడాశాఖ మంతిర
శీరనివాస్ గౌడ్ పూరిత్ మారగ్దరశ్కాలను జారీ
చేసిన సంగతి తెలిసిందే. బాల్క్ టికెక్టల్ వయ్వ
హారంపై కఠిన చరయ్లు తీసుకుంటామని హెచచ్
రించారు. పర్తి టికెట్ లెకాక్పతర్ం తపప్కుండా

తనకు తెలియపరచాలని ఆయన ఆదేశాలు జారీ
చేశారు. మాయ్చ్ టికెక్టల్ విషయంలో తెలంగాణ
రాషట్రం పరువు తీయకూడదు. నలల్కుబేరులకు
పాలప్డే వారిపై చరయ్లు కఠినంగా ఉంటా
యనాన్రు. లేదంటే టికెక్టల్ కోసం బారులు తీరే
అభిమానుల ఆగర్హానికి అంతు ఉండదు.
హెచ్సీఏ యాజమానయ్ం పై మండిపడుతునాన్రు.
మరికొందరు టివ్టట్ర్లో అజారుదీద్న్ను టారెగ్ట్
చేసూత్ అనుచితంగా టీవ్టుల్ చేసుత్ నాన్రు.
ఎలాగోలా టికెట్ దకిక్ందనన్ ఆనందంతో
కొందరు తమ టికెట్ ఫొటోలను పోస్ట్
చేసుత్ నాన్రు.

100 మంద అAట

దేశవాయ్పత్ంగా పలు పారంతాలోల్ పీఎఫ్ఐ కారయ్కలాపాలపై ఎన్ఐఏ అధి
కారులు సోదాలు చేసుత్ నాన్రు. తీవర్వాద సంసథ్లతో సంబంధం ఉందనన్
సమాచారం నేపథయ్ంలో ఇసాల్మిక్ సంసథ్ పీఎఫ్ఐ (పాపులర్ ఫర్ంట్ ఆఫ్
ఇండియా)కి చెందిన వంద మందిని ఎన్ఐఏ (జాతీయ దరాయ్పుత్ సంసథ్)
అరెసుట్ చేసింది. బుధవారం రాతిర నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు
జరిపిన దాడులోల్ మొతత్ం వంద మందికిపైగా నిందితులను అరెసుట్
చేశారు. ఎన్ఐఏతోపాటు, ఈడీ, వివిధ రాషాట్ర ల పోలీసులు కలిపి 13
రాషాట్ర లోల్ ఏకకాలంలో దాడులు నిరవ్హిసుత్ నాన్రు. తెలంగాణ, ఆంధర్పర్దేశ్,
బిహార్, ఢిలీల్, ఉతత్ర పర్దేశ్, కరాణ్టకతోపాటు మొతత్ం 13 రాషాట్ర లోల్ని వంద
సాథ్వరాలోల్ ఈ సోదాలు జరుగుతునాన్యి.

బంగరం పటటవత

కుపప్ం గొడవలోల్ అరెసట్యిన తెలుగుదేశం నాయకులను పరామరిశ్ంచడానికి మంగళవారం
చితూత్రు జైలుకు వచిచ్న టీడీపీ అధినేత ఏ మాతర్ం మారలేదని వైయస్ఆర్ కాంగెరస్ పారీట్ జాతీయ
పర్ధాన కారయ్దరిశ్, ఎంపీ విజయసాయిరెడిడ్ అనాన్రు. 1989 డిసెంబర్ నుంచి పారతినిధయ్ం
వహిసుత్ నన్ కుపప్ం సీటు తన సొంతమనన్టుట్ టీడీపీ మాజీ సీఎం మాటాల్డడం– పర్పంచవాయ్పత్ంగా
తెలిసిన ‘గోల్బల్’ నాయకుడు ఇపుపడు ఎంతటి ‘లోకల్’ నేతగా మారిపోయాడు? అనే అనుమానం
రేకెతిత్ సోత్ంది. రాషట్రసాథ్యి నాయకులను ముఖయ్ంగా ముఖయ్మంతిర, మాజీ సీఎంలను వారు
పారతినిధయ్ం వహించే నియోజకవరాగ్లతో గురుత్ ంచుకోవడం చందర్బాబుతోనే మొదలైంది. పారల్
మెంటరీ పర్జాసావ్మయ్ంలో పర్ముఖుల నియోజకవరాగ్లకు ఎనలేని పారధానయ్ం ఇవవ్డం
వాంఛనీయం కూడా కాదు. ‘నేను మీ అసెంబీల్ సాథ్నానికి నీళిల్సేత్, నా కుపప్ం నియోజవరాగ్నికి ఎం
చేశారు?’ అనే ధోరణి చందర్బాబు సాథ్యిని మరింత దిగజారేచ్లా ఉంది అని అయన వాపోయారు.

కృష చయల: ఎసప
వనపరిత్ జిలాల్లో పెండింగ్
కేసులు తగిగ్ంచేందుకు అధి
కారులు సమరధ్వంతంగా పని
చేయాలని జిలాల్ ఎసీప్ అపూరవ్
రావు సూచించారు.
బుధవారం జిలాల్ కేందర్ంలోని
ఎసీప్ కారాయ్లయంలో
జిలాల్లోని అనిన్ పోలీస్ సేట్షనోల్
అధికారులతో నెలవారీ నేర
సమీకష్ సమావేశానిన్ నిరవ్హించి సేట్షనల్ వారీగా నేరాల నియంతర్ణ
, పెండింగ్ కేసులు, కేసుల వివరాలను అడిగి తెలుసుకునాన్రు.
గతంలో నమోదైన పరిశీలనగా ఉనన్ కేసుల గురించి తెలుసుకొని
వాటిని ఎలా పరిషక్రించాలో సిబబ్ందికి సూచనలు , సలహాలు
చేశారు. పెండింగ్ కేసులపై రోజు పరయ్వేకష్ణ ఉండాలని డిఎసిప్ కి
సూచించారు. సిసి కెమెరాలతో భదర్త, పర్మాణాలు పెరుగుతునన్
నేపథయ్ంలో గారమాలలో వాటి ఏరాప్టుకు అధికారులు పర్తేయ్క
చొరవ తీసుకోవాలని సూచించారు.

ఆDట  ఉదయగలపటల , జగనక

మదట నంM Nనకలత

పర్భుతవ్ ఉదోయ్గుల సంకేష్మమే సీఎం వైయస్ జగన్మోహన్రెడిడ్ ధేయ్యమని
వైయస్ఆర్సీపీ రాషట్ర పర్ధాన కారయ్దరిశ్, పర్భుతవ్ సలహాదారు సజజ్ల రామకృషాణ్రెడిడ్
చెపాప్రు. అందుకే ఆరిథ్కభారమైనపప్టికీ ఆరీట్సీని పర్భుతవ్ంలో విలీనం చేశారనాన్రు.
విజయవాడలో నిరవ్హించిన నేషనల్ మజూద్ర్ యూనిటీ(ఎన్ఎంయూ) రాషట్ర
మహాసభలోల్ ఆయన పర్సంగించారు. కోవిడ్ వంటి విపతక్ర పరిసిథ్తులోల్ కూడా
పర్భుతవ్ం ఆరీట్సీ ఉదోయ్గులకు అండగా నిలిచిందనాన్రు.ఎనోన్ ఏళుల్ గా ఆరీట్సీ
ఉదోయ్గులు ఎదురొక్ంటునన్ సమసయ్లను తమ పర్భుతవ్ం ఒకొక్కక్టిగా పరిషక్రి
సోత్ందనాన్రు. సాట్ఫ్ రిటైరెమ్ంట్ బెనిఫిట్ పథకం పునరుదధ్రణ, పాత పదధ్తిలో ఆరీట్సీ
ఉదోయ్గులకు మెడికల్ పాలసీ అమలు తదితర అంశాలను పర్భుతవ్ం పరిశీలిసోత్ందని
చెపాప్రు. ఆరీట్సీ చైరమ్న్ ఎ.మలిల్కారుజ్ నరెడిడ్ మాటాల్డుతూ వైఎసాస్ర్ కుటుంబానికి
ఆరీట్సీ ఉదోయ్గులపటల్ మొదటి నుంచి సానుకూలత ఉందనాన్రు. 2004లో తీవర్
నషాట్లోల్ ఉనన్ ఆరీట్సీని వైఎసాస్ర్ ఆదుకునాన్రని గురుత్ చేశారు.

పలసటక నరమలనల Dగసవమల కవల
పాల్సిట్క్ నిరూమ్లనలో గారమపంచాయతీలు భాగసావ్ములు
కావాలని డివిజనల్ పంచాయతీ అధికారి లత అనాన్రు.
బుధవారం వీణవంక గారమపంచాయతీ పరిధిలో పాల్సిట్క్
నిరూమ్లనపై గారమ సరప్ంచులు, పంచాయతీ కారయ్ద
రుశ్లకు అవగాహన సమావేశం నిరవ్హించారు. ఈ
సందరభ్ంగా ఆమె మాటాల్డుతూ వీణవంక మండల పరి

జంఖన ఘటనప తలంగణ పరతవం సరయస
అయయంద. ఘటనప వవరణ ఇవవలన హచ సఏ
అధకరలన రషటర కరడ§ఖమంతర ఆదªంచర.
టకటల వకరయనక సంబంధంచన సమచరంత
సమకషక రవలన, హచ సఏ అధయకషడ అజ
రదదన సహ అధకరల రవలన ఆదªంచర. ఈ
నల 25న జరగననన Dరత, ఆసటరలయ మయచ
టకటల కసం Dర సంఖయల wయనస రగ, తకక
సలట జరగ పలవరక గయలన వషయం
తలసంద.

అకరమంగ తరలసతనన

చతతరల చందరబబ పరవరతన హసయసపదం

పండంగ కసల తగగంచందక

తం య

ధిలోని ఆయా గారమాలోల్ని దుకాణాలోల్ పాల్సిట్క్ కవరల్ను
వాడితే చటట్పరమైన చరయ్లు తీసుకోవడంతో పాటుగా,
జరిమానా విధించనునన్టుల్ తెలిపారు. నిషేదిత పాల్సిట్క్
వసుత్ వులు వికర్యిసేత్ రూ. 500ల జరిమానా విధించ
నునన్టుల్ తెలిపారు. ఈ కారయ్కర్మంలో ఎంపీవో పర్భాకర్,
సరప్ంచులు ఉనాన్రు.

అకర్మంగా తరలిసుత్ నన్ బంగారానిన్ ఎయిర్
పోరుట్ లో కసట్మ్స్ అధికారులు బుధవారం
సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. ఎయిర్ ఇండియా 952 విమానంలో దుబాయ్ నుంచి వచిచ్న
మహిళ కదలి కలను అనుమానించిన అధి
కారులు ఆమెను కుష్ణన్ంగా తనిఖీ చేశారు. తన
లోదుసుత్ లోల్ దాచుకుని తీసుకొచిచ్న 300
గారముల బరువు కలిగిన మూడు
బంగారు బిసెక్టుల్ బయటికి
తీశారు. బంగారం విలువ 15. 45
లకష్లు ఉంటుందని అధికారులు
నిరాధ్రించారు. ఈ మేరకు నింది
తురాలిని అదుపులోకి తీసుకుని
కేసు దరాయ్పుత్ చేసుత్ నాన్రు.

కంగ అధయక ఎననకక

#$యల &'దల
ఏఐసస అధయకష ఎననకక గరవరం షడయల
వడదలంద. ఈ నల 24 నంచ 30 వరక నమ
నషనలన సవకరంచనననర. అకటబర 1వ తదన
నమనషనల పరÃలన ఉంటంద. అకటబర 8వ తద
మధయహనం 3 గంటల వరక నమనషనల ఉపసం
హరణక గడవ ఉంద. అకటబర 17న ఎననక జర
గనంద. అకటబర 19న కంటంగ జరగనంద.
రహల గంధ సహ రసల ఎవరవర
ఉంటరనన దనప ఉతకంఠ ఏరపడంద.

ఒక కనపల

నలగ0 జననం

ఒడ§లన సనపరక చందన కన సన అన
మహళ ఒక కనపల నలగర పలలలక జనమ
నచచంద. సంDలపరలన పరతవసపతరల ఆమ
నలగర పలలలక జనమనచచంద. మధయహనం 2
గంటల సమయంల కవల ఆడపలలల పటటరన, మళల
2.02 గంటలక మర పపక, 2.04 గంటలక ఒక
బబ పటటడన వదయల తలపర. నలగర పలలల
పరత ఆరగయంగ ఉననరన వలలడంచర. కదదగ
బరవ తకకవగ ఉననరన చపపర.

బాల్క్ అవుట్ ఫిట్లో

జరీన్ ఖాన్

బలవడ సపర సటర సలమన ఖన త ‘వర’ సనమత కరర పరరంంచన
నట జరన ఖన ఈరజ చల అరదగ పరజకటలల కనపంచంద. తన నటన
కంట తన లకస కరణంగన పరజల దృషటన ఆకరషంచంద . ఈ నట చల
సనమలల Dగమంద, కన జరన కలలగనన వజయనన అందకలకపయంద.
బగ, అయనపపటక, ఆమ ఖచచతంగ వలగల ఉంటంద. జరన తన అమ
నలత కనకట అవవడనక సషల మడయల చల యకటవగ ఉంటంద.
తరచగ ఆమ తన వయకతగత మరయ వృతత జవతంలన సంగరహవలకనలన అ
మనలత పంచకంటంద. అటవంట పరసoతల, అమనల ఆమ కతత
qటల కసం ఎదరచడడమ కకండ, ఆమ wలవరల జబత కడ
నరంతరం పరగతంద. ఇపపడ మళల తన సటలత అమనలక హరటబట
పంచసంద.జరన తన ఇనసటగరమ పజల చల qటలన
షర చసంద. ఈ చతరలల ఆమ బలడ లక కనపసతంద.
ఈ qటషట కసం జరన
బలక కలర ల సలవస య హ సలట
గన ధరంచలద.
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గిరిజనులకు తపప్ని కషాట్లు
క ై అ రం..

నగనంగ నర
యూపీలోని మొరాదాబాద్ లో దారుణం జరిగింది.
ఐదుగురు యువకులు బాలికను కిడాన్ప్ చేసి అతాయ్చా
రానికి పాలప్డాడ్రు. ఆ తరావ్త ఆమెను నగన్ంగా ఇంటికి
పంపారు. బాలిక రకత్సారవమవుతూ రోడుడ్ వెంట నడు
చుకుంటూ వెళుత్ ంటే కనీసం ఎవరూ ఆమెకు సాయప
డలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా
మారింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దరాయ్పుత్
చేసుత్ నాన్రు.

ర మర ధం ఏమ?

ఎనీట్ఆర్ వైదయ్ విశవ్విదాయ్లయం పేరులో మారుప్ చేయడం దావ్రా ఏమి సాధిం
చాలనుకొంటునాన్రో రాషట్ర పాలకులు సహేతుకమైన వివరణ ఇవావ్లి అని
జనసేన పారీట్ అధయ్కుష్లు , పవన్ కళాయ్ణ్ డిమాండ్ చేసారు. ఈ విషయంపై
సప్ందించిన అయన మాటాల్డుతూ... ఎనీట్ఆర్ బదులుగా వైఎసాస్ర్ అని పెడితే
విశవ్ విదాయ్లయంలోనూ, రాషట్రంలోనూ వైదయ్ వసతులు మెరుగైపో
యాతాయా? రాషట్రంలో వైదయ్ వసతులు పర్మాణాలకు తగగ్ విధంగా లేవు అనేది
వాసత్వం. ఏ పర్భుతవ్ ఆసుపతిరలోనూ తగిననిన్ పడకలు లేవు... సిబబ్ంది అందు
బాటులో లేరు. ఔషధాలు ఉండవు కోవిడ్ సమయంలో మాసుక్లు అడిగి
నందుకే డా.సుధాకర్ గారిని వేధించడంతో.. మానసిక వయ్ధకి లోనై మర
ణించిన విషయానిన్ రాషట్ర పర్జలు ఇంకా మరచిపోలేదు. మెరుగుపరచాలిస్న
మౌలిక వసతులను వదిలిపెటిట్ విశవ్ విదాయ్లయం పేరు మారచ్డంలో అరథ్ం లేదు.
పర్జల దృషిట్ని పకక్దోవ పటిట్ంచేందుకో... కొతత్ వివాదాలు సృషిట్ంచేందుకో వైసీపీ
పర్భుతవ్ం చేసిన పర్యతన్ంలా ఉంది. పాలకులు మారినపుపడలాల్ పేరుల్
మారుచ్కుంటూ వెళేల్ పర్జలకు ఒరిగేదేమీ ఉండదు. పేరుల్ మారాచ్లి అనుకొనన్
పకష్ంలో విశాఖలోని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపతిర పేరు మారచ్వచుచ్ కదా. ఆ పేరు ఇంకా
బిరటిష్ వాసనలతో ఉంది. సావ్తంతర్య్ అమృతోతస్వాలు చేసుకునాన్ం కాబటిట్
విశాఖ కేజీహెచ్ పేరు మారిచ్ వైదయ్ పర్ముఖులలో ఒకరి పేరు పెటట్ండి. ఈ పాల
కులకు యలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు గారి పేరు తెలుసా? పర్పంచ పర్ఖాయ్త వైదయ్
శాసత్రజుఞ్లోల్ ఒకరైన దివంగత యలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు గారి పేరయినా ఈ పాల
కులకు తెలుసా? వైదయ్ విశవ్ విదాయ్లయానికి ఆ రంగంలోని పర్ముఖుల పేరు
పెటాట్లనే చితత్శుదిధ్తో కూడిన ఆలోచన ఉండి
ఉంటే యలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు గారి పేరును పరిగణించేవారు. బోదకాలు,
టైఫాయిడ్ లాంటి రోగాలకు మందులు కనుగొని పర్పంచానికి అందించిన
గొపప్ శాసత్రవేతత్, మన తెలుగు వారైన యలాల్పర్గడ సుబాబ్రావు గారి పేరుని
కనీసం ఒకక్ సంసథ్కైనా ఈ పాలకులుపెటాట్రా? ఇంటోల్వాళల్ పేరుల్ పర్జల ఆసుత్ ల
కుపెటేట్ ముందు - పర్జల కోసం జీవితాలను ధారపోసిన మహనీయుల గురించి
పాలకులు తెలుసుకోవాలి అని హితవు పలికారు.

రోడుడ్ సౌకరయ్ం లేక వారం రోజులు
వయ్వధిలో ఇదద్రు చినాన్రులు మృతి చెందిన
సంఘటన దేవరాపలిల్ మండలంలో చోటు
చేసుకుంది. దేవరాపలిల్ మండలం, చింత
లపూడి పంచాయతీ సివారు వీలబదర్పేట
గారమంలో వారం రోజులు వయ్వధిలో రోడుడ్
సౌకరయ్ం లేక మేరుగైన వైదయ్ అందక గమేమ్ల
పర్వీణ్, సూకురిచినాన్రి ఇదద్రు చినాన్రులు
మృతి చేందారని సిపిఎం జిలాల్ కారయ్దరిశ్
వరగ్సభుయ్లు డి వెంకనన్ తెలిపారు ఈ
మేరకు గురువారం ఆయన పర్కటన
విడుదల చేశారు. అలాగే గురువారం
గమేమ్ల కావయ్ అనే చినాన్రికి ఆరోగయ్ం

బాగలేక పోవడంతో 108 వాహనానికి
పోన్ చేయగా గారమంలోకి రోడుడ్ సౌకరయ్ం
లేకపోవడంతో దాదాపుగా కిలోమీటారు
దూరం చేతులు మీదుగా మోసుకోచిచ్,
కాశీపురం రోడుడ్ పై అడడ్ంగా రాళుళ్ కుపప్లు
వేయడంతో వీరభదర్ం పేట జంకష్న్ నుండి
సీతం పేట వరకు ఐదు కిలోమీటారుల్
దూరం బైకపై తీసుకువచిచ్ 108 వాహ
నానికి ఎకిక్ంచారని తెలిపారు,
ఇనిన్ కషాట్లు పడుతునన్ పర్భుతావ్నికి, అధికా
రులకు కనీసం పటట్డం
లేదనాన్రు. 75 ఎళుళ్ సావ్తంతర్య్ పండగ
చేసుకునన్ పర్భుతావ్నికి గిలిజనులకు

కనీసం రోడుడ్ సౌకరయ్ం కలిప్ంచకపోవడం
దారునమనాన్రు. అసెంబీల్ లో రెండు
రోజులు విదాయ్, వైదయ్ం, రోడుల్ , నాడు నేడు
పనులపై సుదీరఘ్మైన చరచ్లు జరిపిన
పర్భుతవ్, గిరిజనులు పారణాలు పటల్ లెకక్లే
దనాన్రు, ఫలితంగా డోలిమొతలు, మరణ
మృదంగాలు తపప్డం లెదనాన్రు.
జంతువులు పారణాలకు ఉనన్ విలువ కూడా
గిరిజనులు పారణాలకు లేదా అని
పర్శిన్ంచారు. రెండు రోజులు కిరతం శంకరం
పంచాయతీ కొతత్వలసలో చివేరికొండ
లరావు కు వైదయ్ం అందక చనిపోయారని
పేరొక్నాన్రు.

రడడప వదయరGల టంగ.. కటటన కర
యూపీలోని ఘజియాబాద్ లో
రోడుడ్ పై ఫైటింగ్ చేసుత్ నన్ విదాయ్
రుథ్ లను ఓ కారు ఢీకొటిట్ంది. మసూ
రిలోని ఓ పైరవేట్ కళాశాలలో
బుధవారం మధాయ్హన్ం 3 గంటల
సమయంలో సీనియర్, జూనియర్
విదాయ్రుథ్ల మధయ్ గొడవ జరిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కాలేజీ బయట రెండు గూరపులు గొడవ
పడుతుండగా, ఓ కారు అతివేగంతో వచిచ్ ఇదద్రు విదాయ్రుథ్లను ఢీకొటిట్ కింద
పడేలా చేసింది. అయితే, వారు వెంటనే లేచి మళీల్ గొడవకు దిగారు. దాదాపు
20 మంది యువకులు గొడవకు దిగారని, ఆరుగురిని అదుపులోకి తీసుకు
నాన్మని పోలీసులు తెలిపారు.

క !క రమ..

భర%క రం( )* +న భర
ఏపీలోని తిరుపతి జిలాల్లో ఓ మహిళ తన భరత్కు రెండో
పెళిల్ చేసింది. పేరమించిన అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకోలేక
పోయాననన్ బాధతో ఉనన్ భరత్ కోరెక్ను తీరిచ్ంది ఆ భారయ్.
ఆమెది ఆదరశ్ం అనాలో, లేక అనాలోచితంగా చేసిన
పిచిచ్ పని అనాలో తెలియదు. కానీ ఆ ముగుగ్రు మాతర్ం
ఇపుపడు హాయ్పీగా ఉంటామంటునాన్రు. తమ మధయ్ మన
సప్రలేథ్ వీ లేవంటునాన్రు. నెలూల్రు జిలాల్ డకిక్లి
అంబేదక్ర్ నగర్ కు చెందిన కలాయ్ణ్ కు ఇటీవలే
విమలతో వివాహం అయింది. వారిదద్రూ టిక్ టాక్ లో
మంచి ఫాలోవరల్ను కలిగి ఉనాన్రు. ఇదద్రూ బాగా టిక్
టాక్ లు చేసేవారు. ఇపుపడది బాయ్న్ కావడంతో ఇతర
సోషల్ మీడియా యాప్ లలో యాకిట్వ్ గా
ఉంటునాన్రు. ఇది పెదద్లు కుదిరిచ్న వివాహం. అయితే
పెళిల్ తరావ్త భరత్ కాసత్ మూడీగా ఉండటం గమ
నించింది విమల. కారణం అడిగితే చెపేప్వాడు కాదు,
కానీ ఒకరోజు నితయ్శీర ఎంటీరతో విమలకు సీన్
అరథ్మైంది. కలాయ్ణ్ పేరయసి నితయ్శీర. నితయ్శీర కూడా టిక్
టాక్ తో పాపులర్. అపప్టోల్ టిక్ టాక్ తోనే వీరి పేరమ
చిగురించింది. ఆ తరావ్త వివిధ కారణాల వలల్

కలవడం కుదరేల్దు. ఫోన్ కాంటాక్ట్ కూడా తెగి
పోయింది. చివరకు ఆమెను మరచిపోయి విమలను
పెళిల్ చేసుకునాన్డు కలాయ్ణ్. కాపురం చేసుత్ నాన్డు. సడన్
గా ఇపుపడు నితయ్శీర ఎంటీర ఇచిచ్ంది. మేటర్ నేరుగా విమ
లతోనే చెపిప్ంది. తామిదద్రం గతంలో పేరమించుకు
నాన్మని, ఆయనున్ వదిలి ఉండలేనని ఏడేచ్సింది.
ఎలాగైనా తామిదద్రిన్ ఒకటి చేయాలని వేడుకుంది.
ఇకక్డ విమల రియాకష్న్ విచితర్ంగా ఉంది. తన భరత్
కలాయ్ణ్ కి ఆయన పేరయసి నితయ్శీరని ఇచిచ్ పెళిల్
చేసేందుకు విమల రెడీ అయింది అయితే తాను కూడా
వారితోనే కలసి ఉంటానంది. ఈ పర్పోజల్ నితయ్శీరకి
నచిచ్ంది. కలాయ్ణ్ కూడా డబుల్ బొనాంజా కావాలనే
అనుకునాన్డు. మొదటి పెళాల్ం చేతుల మీదుగా రెండో
పెళిల్ చేసుకునాన్డు. ఇపుపడు ముగుగ్రూ కలిసి హాయ్పీగా
ఉంటామంటునాన్రు. పెళిల్ ఏరాప్టల్నీన్ మొదటి భారేయ్
చూసుకోవడం ఇకక్డ విశేషం. తన భరత్ రెండో పెళిల్కి
ఆమె పెళిల్ పెదద్గా వయ్వహరించింది. తన భరత్ను, ఆయన
పేరయసిని గుడికి తీసుకెళిల్ పెళిల్ చేసింది. వారిదద్రితో
కలసి ఫొటోలు కూడా దిగింది.

ఈటల సమకషంల

చరకల

బిజెపి నాయకులు, హుజురాబాద్ ఎమెమ్లేయ్ ఈటెల
రాజేందర్ సమకష్ంలో పలువురు బీజేపీ పారీట్లో
చేరారు. ఆదిలాబాద్ జిలాల్ బిజెపి పారీట్ ఆధవ్రయ్ంలో
పర్జాగోస- బిజెపి భరోసా యాతర్లో భాగంగా రెండవ
రోజు జైనథ్ మండలంలో ఎమెమ్లేయ్ ఈటెల రాజేందర్
పరయ్టించారు. ఇందులో భాగంగానే మండలంలోని
ఆనంద్ పూర్ గారమంలో జరిగిన కారయ్కర్మంలో బిజెపి
జిలాల్ అధయ్కుష్లు పాయల్ శంకర్, రాషట్ర నాయకురాలు
సుహాసిని రెడిడ్ తో కలిసి ఈటెల రాజేందర్
పాలొగ్ నాన్రు. ఈ సందరభ్ంగా గారమానికి చెందిన
పలువురు యువకులు, గారమసుత్ లు పెదద్ ఎతుత్ న
బీజేపీ పారీట్లో చేరారు. వారికి ఈటెల రాజేందర్ పారీట్
కండువాలు కపిప్ ఆహావ్నించారు.ముందుగా
గారమానికి వచిచ్న ఈటెల రాజేందర్ గారమసుత్ లు,
బిజెపి నాయకులు డపుప చపుపళల్తో ఘనంగా
సావ్గతం పలికారు. ఈ కారయ్కర్మంలో బిజెపి మండల
అధయ్కుష్లు కటక్ం రాందాస్, బిజెపి నాయకులు
ఆదినాథ్, దినేష్ మాటోలియా, లోక పర్వీణ్ రెడిడ్,
మయూరి చందర్, విజయ్, పాయల్ శరత్, నాయ
కురాళుల్ ధోనే జోయ్తి, గంగమణి, పలువురు కారయ్
కరత్లు, గారమసుథ్ లు పాలొగ్ నాన్రు.

ఆవలల మదద చరమవయధ

పరణంతకం
వటిట్చెరుకూరు: ఆవులలో విసత్రిసుత్ నన్ ముదద్ చరమ్వాయ్ధి
పారణాంతకమని జిలాల్ పశు వైదాయ్ధికారి వెంకటేశవ్రుల్
అనాన్రు. చింతాపలిల్పాడు పశు వైదయ్శాలలో నిరవ్
హించిన ఉచిత పశు వైదయ్ శిబిరానిన్ పారరంభించి
బుధవారం మాటాల్డారు. ఈ వాయ్ధికి గురైన అనేక
ఆవులు చనిపోతునాన్యని, వైదయ్శాలలో లభించే
టీకాలతో గోవులను కాపాడుకోవచచ్ని చెపాప్రు. పశు
వైదయ్ శిబిరంలో 145 పశువులకు ఉచితంగా వైదయ్ం
చేసి మందులు అందించారు.

పొటిట్ డెరస్లో

జానీవ్ కపూర్ అదుర్స్

జనవ కపర చల తకకవ సమయంల తన
శకతవంతమన నటనత పరపంచవయపతంగ పరజల
హృదయలన గలచకంద. ఎలంట
పతరకన తనన తన మలచకగలనన పరత
పతరత నరపంచకంట వసతంద. ఇలంట
పరసGతలల ఆమ పరత సనమ కసం అN
మనల ఎంతగన ఎదరచసతననర. తన
సనమల కకండ, నట తన లకస కరణంగ
కడ తరచగ చరచల ఉంటంద. పరత
అవతరల అNమనల నండ చల పరమన
పందర. సషల మడయ దవర కడ తన
అNమనలత కనకట అవవడనక జనవ తన

వంత పరయతనం చసతంద. అటవంట పర
సGతల, ఆమ తరచగ తన వృతత జవతం నండ
వయకతగత జవతం వరక అNమనలత సంగరహ
వలకనం పంచకంటంద. ఇపపడ మpల నట
తన తజ qటషట చతరలన
ఇనసటగరమల పసట చసంద. ఈ చతరలల
జనవ గలమరస సటల మరసర
కనపంచంద.తజ qటలల, జనవ ఆరంజ
కలర డల షడ రడ నక షరట డరస ధరంచ
కనపంచంద. నట డసక స, నగనగలడ
లపసటక మరయ సమక ఐ లకత తన
రపనన పరత చసంద.

ర-/జ ధమక 3రం 5ంగ 7ర%

మాస్ రాజా రవితేజ, యంగ్ బూయ్టీ శీరలీల జంటగా నటిసుత్ నన్ "ధమాకా" మూవీ షూటింగ్ ఎపప్టినుండో
జరుగుతుంది. లేటెస్ట్ అపేడ్ట్ పర్కారం, ఈ మూవీ షూటింగ్ పార్ట్ మొతత్ం పూరత్యిపోయింది. ఇకపై, ఎకజ్
యిటింగ్ అపేడ్ట్స్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉండండి ... అంటూ మేకర్స్ అఫీషియల్ ఎనౌనెస్సంట్
చేసారు.నకిక్న తిరనాధరావు ఈ సినిమాకు దరశ్కుడు కాగా, భీమ్స్ సంగీతం అందిసుత్ నాన్రు. అభిషేక్
అగరావ్ల్ ఆర్ట్ట్స్ , పీపుల్స్ మీడియా ఫాయ్కరీట్ సంయుకత్ంగా ఈ సినిమాను నిరిమ్సుత్నాన్రు.

