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1. జల్లి కట్టు నిర్వహణ సుర్క్షితేంగా జరిగలా చూసేందుకు తమిళనాడు ప్రభుతవేం
అనేక మార్గ దర్శకాలు జారీ చేసేంది.
2. దేశ రాజధాని ఢిల్లిలో ఈ రోజు రిప్బ్లిక్ డే పెరడ్ ప్ూరిత స్ాాయి డరరస్ రిహార్సల్
సేందర్భేంగా భదరతను కట్టుదిట్ుేం చేశార్ు.
3. దేశేంలో ఉతత ర్ పారేంతాలోి తీవ్రమైన చల్ల కొనస్ాగడేంతో స్ాధార్ణ జనజీవ్నేం
అసత వ్యసత మైేంది.
4. ఆసు ేల్లయన్ ఓపెన్ ట్ెనిిస్ పో ట్ీలి ో మహిళల సేంగిల్స లో ట్ాప్ సీడ్ ఏేంజెల్లక్
కెర్బర్ నాలుగో ర ేండ్ లో ఓడిపో యార్ు.
5. కోలకతా వ్న్ డే కరక
ి ెట్ మాయచ్ లో భార్త్ ప్రాజయేం పాల ేంది. అయితే విరాట్
కోహలి నేతృతవేంలోని ఈ మొదట్ి రెేండు మాయచులోి గెల్లచి సీరీసుి ఇప్పట్ిక కెైవ్శేం
చేసుకుేంది.
-------------

జల్లి కట్టు సురక్షితంగా జరిగేలా చూసందుకు తమిళ నాడు ప్రభుతవం అనేక మారగ దరశకాలు జారీ చేసంది.
సీసీట్వీ
ీ నిఘా, ఎడి వద
ై య ప్రీక్ష మొదల ైన అనేక చరయలు వీట్ిలి ల ఉనాాయి. జిలాి యంతారంగాలకు,
జల్లి కట్టు నిరావహకులకు ఒక సరకులర్ ప్ంప్ుతూ ప్రభుతవం, ఎడి పరకి, కరీడలల పాలగగనే వారి పరకి
నమోదు చేయాలనీ, అధికారకల బ ందం ఈ కరీడను ప్రయవేక్షించాలని ఆదేశంచంది. కరీడా మైదానంలలకి
విడిచపెట్ు ట ముందు ఎడి కు కనీసం 20 నిముషాలు విశాీంతి ఇవావలనీ, ప్శు వైదుయలు వాట్ిని
ప్రీక్షించాలనీ కూడా ఆదేశంచారక. ఎడి కు 60 చదరప్ు అడుగుల జాగా ఇవావలనీ, వాట్ికి భదరతా భావం
కల్లగించేందుకు యజమాని వాట్ి ప్కునే నిలబడాలని కూడా ప్రభుతవ ఆదేశాలలి పరకునాారక.
------------రిప్బ్లిక్ డే పెరేడ్ ప్ూరిి డరరస్ రిహారసల్ ఈ రోజు ఢిల్లిలలని రాజ్ ప్థ్ లల జరకగుత ంది. విజయ్ చౌక్ నుంచ
ఉదయం 9.50 కి బయలుదేరి ఈ కవాత ఎరీకోట్ వరకు సాగుత ంది. రాజ్ ప్థ్ చుట్టుప్కుల ఉనా
కారాయలయాలు అనిాంట్ినీ మధాయహాం ఒంట్ి గంట్ వరకు మూసవేసి ారక. ఈ కారణంగా ఢిల్లి మధ్య
పారంతంలల అనేక చోట్ి ట్ారఫక్ మారకులు చేశారక. దేశ రాజధాని ఢిల్లిలల భూతలంపెైనా, గగనతలం నుంచ
భదరత కోసం విసి తంగా ఏరాుట్ట
ి చేశారక. ఢిల్లి పో ల్లసులు, కేందర భదరతా దళాలకు చరందిన 50 వేల మంది
సబబందిని మోహరిసి ునాారక. అనుమానాసుదంగా ఉండే ఎగిరే ప్రికరాలను గురిించ, గగనతలం నుంచ
దాడులు జరగకుండా పో ల్లసులు యాంట్ీ డరర న్ ప్రిజా ానానిా ఉప్యోగిసి ారక. జనవరి 25న దేశ రాజధాని
సరిహదుులను మూసవేసి ారక.
అసాసంలలని తిన్ సుకరయాలగ భదరతా దళాలపెై దాడి జరిగిన నేప్థ్యంలల రిప్బ్లిక్ డే ముందుగా భదరతను
కట్టుదిట్ుం చేశారక. ఈ దాడి అనంతరం భారత మాయనాార్ సరిహదుుపెై భదరతా దళాలను అప్రమతి ం
చేశారని పో ల్లస్ ఉనాతాధికారకలు చరపాురక. తిన్ సుకియా జిలాిలల జరిగిన దాడిలల అసాసం రఫ
ై ల్స కి
చరందిన ఇదు రక జవాను
ి మరణంచారక. భదరతా దళాలు ఇదు రక ఉగీవాదులను హతమారాారక. ట్ిన్
సుకియాలల మకాం వేస ఉనాతాధికారకలు ఉగీవాద వయతిరేక చరయలను ప్రయవేక్షస
ి ి ునాారక. చరాంగ్
జిలాిలల భదరతా దళాలు ముగుగరక NDFB తీవరవాదులను అరస్ు చేశారక. -ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లలని విజయనగరం జిలాిలల శనివారం రాతిర హీరఖండ్ ఎకసరరస్ రైలు ప్ట్ాులు తపున
దురఘట్నలల మ త ల సంఖాయ 41 కి పెరిగింది. ఈ ప్రమాదంలల 115 మంది గాయప్డాారక. ప్రమాదం
జరిగిన రైలు మారాగనిా ప్ునరకదధ రించారక. రైళి ల ఈ వేళ్టు నుంచ యధావిధిగా నడుసాియి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి
చరందిన మ త లకు 5 లక్షల రూపాయల ప్రిహారానిా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవం ప్రకట్ించంది.

ఓడిశాలల అయిదు విడత ప్ంచాయత్ ఎనిాకలకు మొతి ం లక్షా వ వేల వవ మంది అభయరకులు పో ట్ీలల
మిగిలారక. నినా సాయంతరం విలేఖరకలతో మాట్ాిడుతూ కమీషన్ కారయదరిశ రబ్లందరనాథ్ సాహు,
మొతి ం 2 లక్షల 7 వేల 1 3అరహత కల నామినేషను
ి దాఖలుకాగా 17 వేల 616 మంది అభయరకులు తమ
నామినేషని ను ఉప్సంహరించుకునాారక. ఫబరవరి 13 వ తేదీ నుంచ 21 వ తేదీ వరకు అయిదు
విడతలలి మూడంచరల ఒడిశా ప్ంచాయతీలకు ఈ ఎనిాకలు జరకగుతాయి. 1 ప్ంచాయతీలలి
ఎనిాకలను వాయిదా వేశారక.
అంగవైకలయం కల వయకుిల హకుుల చట్ు ం దేశవాయపతమగా సకీమంగా అమలు చేయడంలల జాపాయనిా
నివారించే లక్షయంతో ఒకే విధ్మన
ై నిబంధ్నలను రూప ందించేందుకు కేందరం ఒక కంమిట్ీ ఏరాుట్ట
చేసంది. అంగవైకలయం కల వయకుిల సాధికారత శాఖ కారయదరిశ అధ్యక్షతన కల ఈ కమిట్ీలల, ఆరోగయ,
కారిాక, శాసన, సబబంది, శక్షణ శాఖల ప్రతినిధ్ులు ఉంట్ారక. గుజరాత్, కరాాట్క ఒడిశా మధ్య ప్రదేశ్
అసాసం ఉతి ర్ ప్రదేశ్ రాషాుాలలి సామాజిక సంక్షేమ శాఖ కారయదరిశ, ముఖయకారయదరిశ, సవచాంద సంసు ల
ప్రతినిధ్ులు కూడా ఈ కమిట్ీలల సభుయలుగా ఉంట్ారక. కమిట్ీ మూడు నలలలి తన నివేదిక
సమరిుసుింది.
దేశం ఉతి ర పారంతాలలి తీవరమైన చల్ల కొనసాగడంతో, దట్ు మైన ప గమంచు అలుముకోవడంతో అనేక చోట్ి
సాధారణ జనజీవనం అసి వయసి మైంది. దేశం తూరకు ప్శామ పారంతాలలి మాతరం చల్ల నుంచ కొంత ఊరట్
లభంచంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లల ఎగువ పారంతాలలి మంచు కురవడంతో తీవరమైన చల్ల కొనసాగుతోంది.
రేప్ు ఎలుిండి కూడా భారీ వరషం లేదా మంచుపాతం కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచారించంది.
జమూా కాశ్మార్ లల ఎగువ పారంతాలలి మంచు కురవడంతో శ్మీనగర్ జమూా జాతీయ రహదారి
మూసవేశారక. దేశ రాజధాని ఢిల్లిలల తేల్లకపాట్ి ప గమంచు అలుముకుని కనీస ఉషోా గీత 8 డిగీలకు
ప్డిపో యింది. అయితే ప్గట్ి ఉషోా గీతలు మాతరం సాధారణ సాుయి కంట్ట మూడు డిగీలు ఎకుువగా 23.8
డిగీలుగా నమోదయాయయి. గణతంతర దినోతసవం నాడు వరషం కురిస అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ
తరల్లయచేసంది.
------------ ప్రముఖ ఉరూ
ు కవి, గేయరచయిత నక్ష్ లాయల్ ప్ురి నినా ముంబల
ై ల మరణంచారక.
ఆయన వయసుస 89 సంవతసరాలు. నినా సాయంతరం ముంబైలల ఆయన అంతయకియ
ీ లు జరిపారక.
జసవంత్ రాయి శరా అనే ఈ కవి ప్రసి ుతం పాకిసి ాన్ లల ఉనా ప్ంజాబ్ రాషు ంా లల లాయల్ ప్ూర్ లల

జనిాంచారక. 1940 దశకంలల ఆయన హిందీ సనిమాలల రచయితగా ప్ని చేసందుకు ముంబై వచాారక.
ఆయన అనేకమంది ప్రముఖ సంగీత దరశకులు, దరశకులు, గాయకులతో ప్ని చేశారక. main tho har
mod par, na jaane kyaa hua, do deewaane shahar mein మొదల ైన అనేక బహుళ పారచురయం
ప ందిన మధ్ుర గీతాలు రచంచారక.
సరియా యుదధ ంలల కరలక భాగసావములు ఈ రోజు అసాినాలల సమావేశం కానునాారక. దేశవాయప్ి ంగా
కాలుుల విరమణ అమలు చేయడం, రాజకరయ ప్రిషాురం దిశగా ముందడుగు వేయడం గురించ ఈ
సమావేశాలలి చరిాసాిరక. సాయుధ్ ప్రతిప్క్షం, సరియా ప్రభుతవం, రషాయ, ట్రీు, ఇరాన్, యునైట్డ్
ె
నేషన్స ప్రతినిధ్ులు ఈ చరాలలి పాలగగంట్ారక. ఫబరవరి ఎనిమిదవ తేదీన జనీవాలల UN ఆధ్వరయంలల
సమావేశం జరకగుత ంది.
ఆసు ల్ల
ా యన్ ఓపెన్ ట్ెనిాస్ లల ప్రప్ంచ నంబర్ వన్ కరీడాకారకడు ఆండీ మరేీ ప్రాజయం తరావత, మరకక
ప్రిణామం కరీడాభమానులు దిగా్రంతికి గురి చేసంది. మహిళల సంగిల్స లల ట్ాప్ సీడ్ ఏంజల్లక్ కరబర్
అనీసడరడ్ అమరికా కరీడాకారిణ కోకో వాండ్ వగ్ చేతిలల 2-6 3-6 గేమ్సస తేడాతో ఓడిపో యారక. అంతకు
ముందు మరేీ జరానీకి చరందిన మిషా జేవరేవ్ చేతిలల 5-7 7-5 2-6 4-6 గేమ్సస తేడాతో ఓడిపో యారక.
కోలుతా వన్ డే కిీకట్ మాయచ్ లల భారత్ ప్రాజయం పాల ైంది. అయితే విరాట్ కోహీి నేత తవంలలని భారత
జట్టు మొదట్ి రండు మాయచులలి గల్లచ సీరీసుా ఇప్ుట్ికే కైవశం చేసుకుంది. ఇంగాిండ్ జట్టు నినా 321
ప్రకగులు చేయగా, భారత్ 316 ప్రకగులు మాతరం చేయగల్లగింది.

