
TSPSC పరీకాష్ పర్శన్పతారలు లీకేజీ వయ్వహారం కుదిపేసుత్నన్ 
నేపథయ్ంలో TSPSC అంశంపై CM కేసీఆర్  ఉనన్త సాథ్ యి సమీకష్ 
నిరవ్హించారు. ఈ నేపథయ్ంలో సిట్  దరాయ్పుత్  పూరిత్ అయిన వెంటనే 
నిందితులు ఎవరైనా సరే కఠిన చరయ్లు తీసుకుంటామని కేటీఆర్  
వెలల్డించారు. రదుద్  అయిన పరీకష్లకు మళీల్ ఫీజులు చెలిల్ంచాలిస్న 
అవసరం లేదని చెపాప్రు. వయ్కుత్ లు చేసిన తపుపల వలల్ వయ్వసథ్కు 
చెడడ్పేరు వసుత్ందనాన్రు. మెుతత్ం 4 పరీకష్ల కోచింగ్ మెటీరియల్స్ ను 
ఆన్ లైన్ లో అందుబాటులో పెడతామని చెపాప్రు.
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రయ లకషమU ...  2023 - 2005ల కరక కసదర చతరంత సన 
పరయణనన పరరం!ంచర. ఆమ తమళం, )ంద, మలయళం, 
తలగ మరయ కననడ 8షల సనమలల నటంచంద. నట రయ 
లకషమU మ 5, 1989న 8రతదశంలన బలగవల 
జనమంచర.ఆమ పరసదధ సనమల కంచన, అధనయకడ, మటట 
శవ కటట శవ, నన అవన ఇలZల 2, ధరమపర, ఇవదం సవరగమన, 
ఆ`సర అరజన సంగ IPS బయచ 2000, రణ రణమమ, 

అరబయం ఒటటకవం ప మధవన నరమ, ఇరంబ కటZట 
మరటట మందకక, కరసటయన బరదరస సంగం, కండకక సదరల. 
సండరలల మదలనవ.ఆమ రబయ సనమల �ల, ఆనంద 
�రవ, గయంగ సటర 21. ఆమక ఇన సటగరమ ల 7.2 మలయనల 
మంద �లవరల ఉననర. తజగ రయ లకషమU ఇన సటగరమ 
�టల నట ల వరల అవతననయ.తజగ కనన �టస 
ఇంసటగరమ ల పసట చసన రయ లకషమU.

సీఎం కేసీఆర్ తో TSPSC ఛైరమ్న్  

పరీకాష్ పర్శన్పతారలు లీకేజీ వయ్వహారం కుదిపేసుత్నన్ 
నేపథయ్ంలో టీఎస్ పీఎసీస్ అంశంపై ముఖయ్మంతిర 
కేసీఆర్  ఉనన్త సాథ్ యి సమీకష్ నిరవ్హించారు. 
శనివారం ఉదయం పర్గతిభవన్ కు వెళిల్న 
టీఎస్ పీఎసీస్ ఛైరమ్న్  జనారద్న్  రెడిడ్ సీఎంతో సమావే
శమయాయ్రు. ఈ కీలక భేటీలో మంతురలు కేటీఆర్ , 
హరీశ్ రావుతో పాటు పర్భుతవ్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ 
శాంతికుమారి, ఇతర ఉనన్తాధికారులు 
పాలొగ్ నాన్రు. పేపర్  లీకేజీ వయ్వహారం, పరీకష్ల 
నిరవ్హణ, తదుపరి కారాయ్చరణపై చరిచ్సుత్నన్టుట్  
సమాచారం. టీఎస్ పీఎసీస్లో పలు పర్శన్పతారలు 
లీకైన నేపథయ్ంలో గూరప్  1 పిరలిమ్స్  సహా ఏఈ, 
డీఏవో తదితర పరీకష్లను రదుద్ చేసినటుట్  పర్క
టించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పరీకష్లు మళీల్ నిరవ్
హిసాత్ మని ఇపప్టికే పర్కటించింది. ఈ నేపథయ్ంలో 

తదుపరి కారాయ్చరణపై పర్భుతవ్ం దృషిట్సారించింది. 
ఇందులో భాగంగానే సీఎం కేసీఆర్  పర్గతిభవన్ లో 
ఉనన్తసాథ్ యి సమీకష్ నిరవ్హించారు. ఈ వయ్వ
హారంపై పర్తిపకాష్లు, విదాయ్రిథ్ సంఘాలు నుంచి 
పెదద్ ఎతుత్న విమరశ్లు వసుత్నాన్యి. పరీకష్లను రదుద్ 
చేసినంత మాతారన సరిపోదని.. బాధుయ్లపై కఠిన 
చరయ్లు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్  చేసుత్నాన్యి. 
అంతేకాకుండా అభయ్రుథ్లకు నాయ్యం చేయాలని 
కోరుతునాన్రు. ఈ నేపథయ్ంలో తదుపరి నిరవ్హించే 
పరీకష్ల విషయంలో ఎలా వయ్వహరించాలనే 
అంశంతో పాటు అభయ్రుథ్లకు భరోసా ఇచేచ్లా, 
పరీకష్ల నిరవ్హణ పారదరశ్కంగా నిరవ్హించే 
ఎలాంటి చరయ్లు తీసుకోవాలనే అంశంపై పలు 
కీలక నిరణ్యాలు తీసుకొనే అవకాశం ఉనన్టుట్  
సమాచారం.

ఎమెమ్లీస్ కవితపై వివాదాసప్ద వాయ్ఖయ్లకు సంబంధించి బీజేపీ రాషట్ర 
అధయ్కుష్డు బండి సంజయ్ రాషట్ర మహిళా కమిషన్ ముందు హాజ

రయాయ్రు. కవితపై చేసిన వాయ్ఖయ్లపై మహిళా కమిషన్ కు బండి 
సంజయ్ వివరణ ఇచాచ్రు. మహిళా కమిషన్ కు వచిచ్న 

బండి సంజయ్ెప్ చరయ్లు తీసుకోవాలంటూ బీఆర్ఎస్ 
ఆందోళన చేపటిట్ంది. కవితపై చేసిన వాయ్ఖయ్లకు నిర

సనగా మహిళా కమిషన్ ఆఫీసు ఎదుట నిరసనకు 
దిగింది. ఎమెమ్లీస్ కవితకు బండి సంజయ్ కష్మాపణ 

చెపాప్లని బీఆర్ఎస్ కారయ్కరత్లు డిమాండ్ 
చేశారు. బీఆర్ఎస్ కారయ్కరత్ల ఆందోళను 
పోలీసులు అడుడ్ కునే పర్యతన్ం చేశారు. దీంతో 
పోలీసులకు, బీఆర్ఎస్ నేతలకు మధయ్ 

వాగావ్దం చోటు చేసుకుంది.  ఎమెమ్లీస్ కవిత 
ఈడీ విచారణపై సప్ందించిన బండి 

సంజయ్... తపుప చేసిన వారిని  అరెస్ట్ 
చేయక ముదుద్  పెటుట్ కుంటారా 

అంటూ సంచలన కామెంట్స్ 
చేశారు. ఈ వాయ్ఖయ్లను 

రాషట్ర మహిళా కమిషన్ 
సీరియస్ గా తీసుకుంది. 
కేసును సుమోటోగా 
తీసుకునన్  రాషట్ర మహిళా 
కమిషన్ ఈ నెల 13న  హాజ

రవావ్లంటూ నోటీసులు 
జారీ చేసింది. అయితే  
పారల్మెంటు సమావేశాల 

కారణంగా 18న హాజరవు
తానని ఆయన కమిషన్ ను కోరారు.

�� �� 800 క�న  ప	
వ కసల
దేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖయ్ కర్మంగా పెరుగుతుంది. 126 రోజుల 
తరావ్త.. రోజువారీ కేసుల నమోదు ఎనిమిది వందలు (800) దాటటంతో.. 
అలర్ట్ పర్కటించింది కేందర్ వైదయ్ ఆరోగయ్ శాఖ. పర్తి రోజూ బాధితులు పెరుగుతూ 
ఉండటంపై.. అనిన్ రాషాట్ర లను అపర్మతత్ం చేసోత్ ంది. జాగర్తత్లు తీసుకోవాలని 
సూచిసుత్ంది. వాతావరణ మారుప్లు.. ఇతర వైరస్ లతో జనం ఇబబ్ంది 
పడుతునన్ సమయంలోనే.. కరోనా కేసుల సంఖయ్ కర్మంగా పెరుగుతుండటం 
ఆందోళన కలిగించే అంశమే.2023, మారిచ్ 17వ తేదీ శుకర్వారం నాటికి దేశ
వాయ్పత్ంగా 5 వేల 389 మంది కరోనాకు చికితస్ తీసుకుంటునాన్రు. మహారాషట్ర, 
జారఖ్ండ్ రాషాట్ర లోల్  ఒకొక్కక్రు చొపుపన చనిపోయినటుల్  కేందర్ ఆరోగయ్ మంతిరతవ్ 
శాఖ పర్కటించింది. యాకిట్వ్ కేసుల సంఖయ్ పెరుగుతునాన్.. కోలుకుంటునన్ వారి 
సంఖయ్ అదే సాథ్ యిలో ఉందని.. మరణాల రేటు అతి సవ్లప్ంగా ఉందని సప్షట్ం 
చేసింది. ఇనెఫ్కష్న్ రేటు.. వాయ్పిత్ రేటు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ శాతంగానే 
(0.01శాతం) ఉందని వెలల్డించింది. దేశవాయ్పత్ంగా కరోనా వాయ్కిస్నేషన్ డైరవ్ 
కింద.. ఇపప్టి వరకు 220 కోటల్ డోసులు ఇవవ్టం జరిగిందని వివరించింది. 
126 రోజుల తరావ్త రోజువారీ కరోనా కేసుల నమోదు 800కు చేరుకోవటం 
ఇదే అని వివరించింది కేందర్ వైదయ్ ఆరోగయ్ మంతిరతవ్ శాఖ. సో.. మనం అందరం 
అలర్ట్ గా ఉందాం.. జాగర్తత్లు తీసుకుంటూ.. కరోనాకు దూరంగా ఉందాం.. 

చైనాలో పుటుట్ కొచిచ్న కరోనా వైరస్  
గురించి కొతత్ అధయ్యనాలు వెలు
గులోకి వచాచ్యి. వూహాన్  చేపల 
మారెక్ట్ లో వికర్యించిన రాకూన్  
జాతి కుకక్ల జనుయ్పదారథ్ంలో కొవిడ్  
కారక సార్స్ కోవ్ -2 వైరస్  ఆనవాళుల్ 
కనిపించాయని అంతరాజ్ తీయ శాసత్ర
వేతత్ల బృందం తెలిపింది. దీనిన్బటిట్ కొవిడ్  కారక కరోనా వైరస్  పర్యోగశాలలో 
కృతిరమంగా సృషిట్ంచినది కాదనీ, అది పర్కృతిలో సహజంగానే ఉతప్నన్మై ఉండ
వచచ్ని వారు భావిసుత్నాన్రు.

క�న ప�� కపై సంచలన వష�ల 

తెలంగాణ పోలీసు టారన్స్ పోరుట్  విభాగంలో డైరవింగ్ , 
మెకానిక్  అభయ్రుథ్ లకు తెలంగాణ సేట్ట్  లెవెల్  పోలీస్ 

రికూరట్ మెంట్ బోరుడ్  టేరడ్  టెసుట్లు నిరవ్హిసోత్ నన్ 
విషయం తెలిసిందే. జోరు వరాష్ ల కారణంగా 

మారిచ్ 17, 18 తేదీలోల్  జరగాలిస్న కాని
సేట్బుల్  (డైరవర్ ) పరీకష్లు వాయిదా 

వేసుత్నన్టుల్   పర్కటించింది. మారిచ్ 
23, 24 తేదీలకు ఈ పరీకష్లు 

వాయిదా పడాడ్ యి.

కనస��ల  ప#కషల వ&' 

ఎమమలస కవతప చసన వయఖయలప  బండ సంజయ వవరణ
రాయ్ లకిష్ లేటెస్ట్ సిట్ల్స్

(వ�న *ం+కస చంప/1 
తమిళనాడులో యువతి గొంతు కోసి చంపేశాడు ఓ 
పేరమోనామ్ది. విళుపురం జిలాల్  రాధాపురం గారమానికి 
చెందిన ధరణి(20) నరిస్ంగ్  కళాశాలలో చదువుతోంది. 
గణేశన్  అనే యువకుడు మూడేళల్ నుంచి ఆమెను పేరమి
సుత్నాన్డు. ఈ కర్మంలో గణేశన్ పై ఓ హతయ్ కేసు నమోదై 
అతడి కోసం పోలీసులు గాలిసుత్నాన్రు. ఇది తెలిసిన ధరణి 
అతడితో మాటాల్ డటం మానేసింది. ఇదద్రి మధయ్ గొడవలు 
జరగటంతో గణేశన్  కతిత్తో ఆమె గొంతు కోసి పారి
పోయాడు.

పపర లక వయవ�రంప  
కటఆర  కలక వయఖయల

అల3�.. మ� 3 �7ల 9# వ:ష ల 
ఉపరతల దరణ పర8వంత తలంగణల మర 3 రజల ఉరమల, మరపల, ఈద
రగలల, పడగలత కడన వడగండల వన కరస అవకశలననటల 8రత వత
వరణ కందరం అధకరల వలలడంచర. ఈ నపథయంల ¯ద రబద క ఆరంజ  అలరట  
జర చశర. దరణ పర8వంత నగరంల ఉషణగరతల 8రగ పడపయయ. ఈ 
నపథయంల పరజలంత అపరమతతంగ ఉండలన అధకరల ¸చచరకల జర చశర.



దివాల అంచున కొటుట్ మిటాట్ డుతునన్ సివ్స్  దిగగ్జ బాయ్ంక్   
కెరడిట్  సూయిజ్ ను కొనుగోలు చేసేందుకు యూబీఎస్  గూరప్  ఏజీ చరచ్లు జరుపు
తునన్టుల్  సమాచారం. కెరడిట్  సూయిజ్  సంసథ్ మొతాత్ నిన్ లేదా.. కొనిన్ వాయ్పారాలను 
కొనుగోలు చేసే మారాగ్ లను ఈ గూరప్  అనేవ్షిసోత్ ంది. సివ్స్  అధికారుల పోరదబ్
లంతోనే యూబీఎస్  ఈ దిశగా అడుగులు వేసోత్ ందని ఈ వయ్వహారంతో సంబంధం 
ఉనన్ వయ్కుత్ లు ఓ ఆంగల్ వారత్ సంసథ్కు వెలల్డించారు. ఈ వారాంతంలో రెండు 
బాయ్ంకుల బోరుడ్ లు సివ్స్  నేషనల్  బాయ్ంక్ , అకక్డి నియంతర్ణ సంసథ్ ఫినామ్తో 
వేరేవ్రుగా భేటీ అయి చరచ్లు జరపనునాన్యి. ఆదివారం సాయంతర్ం నాటికి ఈ 
రెండు బాయ్ంకుల మధయ్ డీల్  పర్కటించాలనే లకష్ంతో ఈ వయ్వహారం ముందుకు 
నడుసుత్నన్టుల్  తెలుసోత్ ంది. ఈ వారం కెరడిట్  సూయిజ్  సంసథ్ ఆరిథ్కంగా బల
హీనంగా ఉందనే విషయం బయటకు రావడం పర్పంచ వాయ్పత్ంగా పర్కంప
నలను సృషిట్ంచింది. దీంతో సివ్స్  పర్భుతవ్ం, కేందర్ బాయ్ంక్ , ఫినామ్ రంగంలోకి దిగి 
సంసథ్ను ఇబబ్ందికర పరిసిథ్తి నుంచి బయటవేయడానికి యతాన్లను మొదలు
పెటాట్ యి. ఈ కర్మంలో బాయ్ంక్  సివ్స్  విభాగానిన్ వేరుచేయడం, యూబీఎస్ తో 
డీల్  కుదరచ్డం వంటి అంశాలపై దృషిట్పెటాట్ యి. కెరడిట్  సూయిజ్ లో పర్ధాన 
వాటాదారైన సౌదీ నేషనల్  బాయ్ంక్  ఛైరమ్న్  అమమ్ర్  అల్  కుదైరీ ఇటీవల ఓ 
ఇంటరూవ్వ్యూలో మాటాల్ డుతూ.. రెగుయ్లేటరీ ఇబబ్ందుల కారణంగా కెరడిట్  
సూయిజ్ లో పెటుట్ బడి పెటట్బోమని పేరొక్నాన్రు. దీంతో కెరడిట్  సూయిజ్  సాట్ క్  ధర 
పతనమైంది. 2021 ఫిబర్వరి నుంచి ఇపప్టివరకు ఈ షేరు 85 శాతం మేర కుంగి
పోయింది. ఈ పతనం ఒకక్ కెరడిట్  సూయిజ్ కే పరిమితం కాలేదు. యూరోపియన్  
మారెక్టల్లో ఇతర బాయ్ంకులపైనా పడింది. సివ్స్  సెంటర్ల్  బాయ్ంక్  నుంచి 54 బిలియన్  
డాలరల్ (సుమారు రూ.4.43 లకష్ల కోటల్) రుణం పొందడం దావ్రా తమ ఆరిథ్క 
మూలాలను బలోపేతం చేసుకుంటునన్టుల్  గురువారం కెరడిట్  సూయిజ్  వెలల్డిం
చడంతో, బాయ్ంక్  షేరు 30% మేర పుంజుకొంది. కానీ, నినన్ ఈసీబీ వడీడ్రేటల్ను మళీల్ 
పెంచడంతో కెరడిట్  సూయిజ్  షేరు ధర మరోసారి 10శాతం వరకు పతనమైంది. 

'కేజీయఫ్ '  సాట్ ర్  యశ్ ను ఉదేద్శిసూత్  వచిచ్న 
ఓ టీవ్ట్  గత కొనిన్రోజుల నుంచి నెటిట్ంట 
చరచ్కు దారి తీసిన విషయం తెలిసిందే. 
యశ్  మంచివాడు కాదంటూ తనతో ఇకపై 
వర్క్  చేయనని ఆయన కో-సాట్ ర్  శీరనిధి శెటిట్ 
చెపిప్నటుల్  ఉనన్ ఈ టీవ్ట్  తీవర్ దుమారం 
రేపింది. ఈ విషయంపై నటి శీరనిధి నెటిట్ 
సప్ందించారు. యశ్  అంటే తనకెంతో అభి
మానమని చెపాప్రు. ఆయనతో మళీల్ పనిచే
యాలని ఉందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా 
ఫేమ్ ను దెబబ్తీయడానికే కొంతమంది 
వయ్కుత్ లు ఇలాంటి టీవ్ట్స్  చేసుత్ంటారని 
అనాన్రు. ''సోషల్ మీడియాను రకరకాలుగా 
ఉపయోగించుకోవచుచ్. వాడే మనిషిపై అది 
ఆధారపడి ఉంటుంది. కొంతమంది మంచి 
పనుల కోసం ఉపయోగిసుత్ంటే.. మరికొం
తమంది మాతర్ం వదంతులు సృషిట్ంచ
డానికి వాడుతునాన్రు. నా జీవితంలో ఎంతో 
ముఖయ్మైన వారిపై పేరమాభిమానానిన్ 
చూపించడం కోసమే దీనిన్ ఉపయోగించా
లనుకుంటునాన్. 'కేజీయఫ్ ' వంటి అదుభ్
తమైన పర్పంచంలో యశ్ తో కలిసి పని
చేయడం నాకు దకిక్న అదృషట్ంగా 
భావిసుత్ నాన్. నా దృషిట్లో ఆయనొక 

జెంటిలెమ్న్ , 
గురువు, సేన్హితుడు, 
సూఫ్రిత్. యశ్ .. నేను ఎపప్టికీ నీ అభి
మానినే'' అని రాసుకొచాచ్రు. 
దుమారం రేపిన ఉమర్ సంధు 
తానొక సెనాస్ర్  బోరుడ్  సభుయ్డినని చెబుతూ 
ఉమర్  సంధు అనే వయ్కిత్.. గత కొంత
కాలంగా టివ్టర్ లో హల్ చల్  చేసుత్ నాన్డు. 
దకిష్ణాది పరిశర్మలో తెరకెకేక్ సినిమాలు.. 
ఇకక్డ నటీనటుల పరువుకు భంగం 
కలిగేలా టీవ్టుల్  చేయడం ఇతడి పని. ఈ 
కర్మంలోనే ఇటీవల యశ్  (Yash) 
గురించి ఓ టీవ్ట్  పెటాట్ డు. యశ్  మంచి 
వాడు కాదని.. ఆయన పర్వరత్న వలల్ 
తాను ఇబబ్ందిపడాడ్ నని.. అతడితో 
మరోసారి పనిచేయాలని లేదని శీరనిధి 
చెపిప్నటుల్  ఉమర్  ఆ టీవ్ట్ లో 
పేరొక్నాన్డు. ఇది కాసత్ నెటిట్ంట 
దుమారం రేపింది. దీనిని చూసిన యశ్  
అభిమానులు ఆగర్హం వయ్కత్ం చేశారు. ఈ 
కర్మంలోనే శీరనిధి కాల్ రిటీ ఇచాచ్రు. 
మరోవైపు.. 'పొనిన్యిన్  సెలవ్న్ ' విడుదల 
కాకముందే ఆ సినిమాపై రివూయ్ పెటిట్ సుహా
సినితో ఇతడు తిటుల్  తినాన్డు.

బలవ� నట కృత సనన గత రతర శంతన న�ల యకక సటర లంచ ల 
కనపంచంద. ఈ ఈవంట ల మరస లక త నట పరవశంచంద.గలమ నట క 
సంబంధంచన అందమన :టల ఇంటరనట ల బగ వరల అవతననయ. 
సటర లంచ కసం, కృత Gమం� జయవలరత  లక ల కనపంచంద. Mల 
లంగత బలక గన త కృత సనన మSయ మంద చల :జల ఇచచంద, 
అందల ఆమ నవవత మలయన _లరల సaమల ఇసతంద.ఈ ఈవంట ల నట 
యకక చల నజయత కణల కయపచర చయబ_jయ. ఈ చతరల అభ

మనల నంS వపరతమన ఆదరణ పందతననయ.కృత నలలట 
సమక కళలత లతన నక లన గనన ధరంచంద, దనత ఆమ కలస 
ఆభరణల ధరంచంద.బయక లస గనప ఉనన నలప రంగ 
టరనస పరంట నట ఈ దసతలన ఆమక చల సకరయంగ 
చసంద.కృత సనన క_ న�ల శంతనత చల 
చతరలన కలక చసంద. ఈ సటర లంచ ఈవంట 
చల వజయవంతమంద.
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బాల్ క్ డెరస్ లో కృతి సనన్

యశ్  మంచివాడు కాదంటూ ఆరోపణలు..  శీరనిధి శెటిట్ కాల్ రిటీ

�తత డం�ం�  	
డ � అ����దం..  �.100�ట�  జ���

కేరళలోని కొచిచ్లో డంపింగ్  యార్డ్  వదద్ జరిగిన అగిన్
పర్మాద ఘటనపై జాతీయ హరిత టైరబుయ్నల్  తీవర్ 
ఆగర్హం వయ్కత్ం చేసింది. ఈ ఘటనలో అధికారుల 
నిరల్కాష్య్నికి గానూ కొచిచ్ మునిస్పల్  కారొప్రేషన్ కు 
రూ.100కోటల్ భారీ జరిమానా విధించింది. అసలేం 
జరిగిందంటే.. కొచిచ్ శివారులోని బర్హమ్పురం 
పారంతంలో ఓ భారీ చెతత్కుపప్  వదద్ మారిచ్ 2వ తేదీ 
సాయంతర్ం మంటలు చెలరేగాయి. అవి వేగంగా 
వాయ్పించడంతో నేవీ అధికారులు రంగంలోకి దిగి 
సహాయక చరయ్లు చేపటాట్ రు. మూడు రోజుల పాటు 
శర్మించి మారిచ్ 5వ తేదీ నాటికి మంటలను ఆరాప్రు. 
30 అగిన్మాపక యంతారలు, 14 భారీ వాటర్  
పంపులు, నాలుగు హెలికాపట్రల్తో 350 మంది 
సిబబ్ంది, 150 మంది సహాయక సిబబ్ంది ఈ ఆప
రేషన్ లో పాలొగ్ నాన్రు. అయితే ఈ పర్మాదం వలల్ 
వెలువడిన పొగ కొచిచ్ నగరమంతా దటట్ంగా 
కమేమ్సింది. విషపూరిత వాయువుల వాయ్పిత్తో నగరం 
గాయ్స్  ఛాంబర్ గా మారిపోయింది. దీంతో పర్జలు 
తీవర్ ఇబబ్ందులకు గురయాయ్రు. ఫలితంగా కొచిచ్లో 
రాషట్ర పర్భుతవ్ం ఆరోగయ్ మారగ్దరశ్కాలు జారీ చేసింది. 

అతయ్వసరమైతే తపప్ పర్జలు ఇళ ల్ నుంచి బయటకు 
రావొదద్ని హెచచ్రించింది. మాస్క్ లు ధరించాలని 
సూచించింది. శావ్స సంబంధిత ఇబబ్ందులతో బాధ
పడేవారి కోసం మెడికల్  కాయ్ంప్ లు, ఆకిస్జన్  పడ
కలను అందుబాటు ఉంచింది. పర్మాదం జరిగిన 
పారంతంలో సీసీటీవీ నిఘా లేదు. ఆ డంపింగ్  యార్డ్  
నిరవ్హణ బాధయ్తలను బర్హమ్పురం వేస్ట్  టీరటెమ్ంట్  
పాల్ ంట్  చూసుకుంటోంది. ఘటన నేపథయ్ంలో ఆ 
పాల్ ంట్ ను మూసేశారు. ఈ పర్మాదం కొచిచ్లో 
సంకోష్భ తరహా పరిసిథ్తులకు దారి తీసినటుల్  
మీడియా కథనాలు రావడంతో ఈ ఘటనపై 
ఎన్ జీటీ సుమోటో కేసు నమోదు చేసి విచారణ 
చేపటిట్ంది. చెతత్కుపప్ల వదద్ అగిన్పర్మాదాలను నిరో
ధించడంలో కొచిచ్ మునిస్పల్  కారొప్రేషన్  అధి
కారులు విఫలమైనందుకు రూ.100కోటుల్  
జరిమానా విధిసుత్ నన్టుల్  ఎన్ జీటీ ఉతత్రువ్లు జారీ 
చేసింది. ఈ పరాయ్వరణ పరిహారానిన్ నెల రోజులోల్ గా 
కేరళ చీఫ్  సెకర్టరీకి జమ చేయాలని ఎన్ జీటీ  
ఛైర్ పరస్న్  జసిట్స్  ఆదర్శ్  కుమార్  గోయల్  ఆదే
శించారు.

కరSట  సయజ  కనగలక యబఎస  చరచల..!


