జకోవిచ్కు యూఎస్ ఓపెన్ సింగిల్స్ టైటిల్స
యూఎస్ ఓెన్ టెతుిస్ ురుషుల సింగిల్స్ టెైటిలని సెమిియా ఆటగడు నోవక్ జకోవిచ్ గెలనచఽకనననిడు.
నాయయామ్లో సెట ింె బర్ 10న జమిగిన పెైనలలో అమెజింటీననకన చిందిన యువన్ మామిటన్ డల్స తృో టరో ెై 6-3, 7-6 (7/4),
6-3 సెటో తేడనతో విజయిం శూధిించనడు. ఇది జకోవిచఽు మూడో యూఎస్ ఓెన్ టెైటిల్స కగ కెమీమో ్ 14వ గరిండనలోమ్
టెైటిల్స. విజేతకన రూ.27 కోటో 40 లక్షలన (38 లక్షల డనలరుో); రనిరప్ రూ.13 కోటో 34 లక్షలన(18 లక్షల 50 వేల
డనలరుో) ెజ
ై మతూ లభించింది.
ఎతుమిదో శూమి యూఎస్ ఓెన్ పెైనల్స ఆడిన జకోవిచ్ ఈ విజయింతో అబెమికకన చిందిన ఼ట్ సింతృోస్ మికరుునఽ
సమిం చేస మూడో శూానింలల తులవగ 20 గరిండనలోమ్ టెైటిళ్ోతో పెడరర్, 17 విజయాలతో రపెల్స ననదల్స మొదటి మెిండు
శూాననలలో ఉననిరు. 1968 తమాత యూఎస్ ఓెన్ టెైటిళ్ోనఽ మూడు లేదన అింతకింటే ఎకనువ శూరుో గెలిచన లో యరో లల
జకోవిచ్ ఏడో వడు. ఇపటివరకన పెడరర్, జిమ్మమ కనర్్, ఼ట్ సింతృోస్ 5 శూరుో, జాన్ బెకనోో 4 శూరుో, ఇవన్ ల ిండిల్స,
రపెల్స ననదల్స, జకోవిచ్ో మూడు శూరుో యూఎస్ ఓెన్ టెైటిళ్ో ల గెలనచఽకనననిరు.
యూఎస్ ఓెన్ మహిళ్ల డబుల్స్ టెైటిలని 3-6, 7-6 (7-2), 7-6 (8-6) తేడనతో టిమియా బాబో స్ (హింగేమ)ి ,
కరస
ర టన
 న మోదనోవిచ్ (తౄోన్్) ెై గెలిచ అ఼ో బామీట (ఆసలేలి
ో యా), కోకో విండవె (అబెమిక) జోడి శూ ింతిం చేసఽకనింది.

గోకుల్చాట్ బ ింబు పేల్ుళ్ల దో షుల్కు ఉరిశిక్ష
హైదమబాదోో తు గ్కనలాాట్, ట ింతతూ తృరుులలో బాింబు లలనళ్ో కన తృలపడిన ఇిండియన్ ముజాహృదదీన్ (ఐఎిం)
ఉగరవదఽలన అతూక్ షప఼క్ సభీద్, మహమమద్ అకిర్ ఇశూమభల్స చౌదమీలకన కోరుట ఉమిశిక్ష విధిించింది. వమికర
సహకమిించనిందఽకన తనమిఖ్ ఎశృ్నఽు యావజ్జజ వ కమగర శిక్ష విధిసూ ా మెిండో అదను బెటో రతృలిటన్ సెషన్్ కోరుట
తీరుప వెలనవమిించింది. ఐ఼స఼ సెక్షన్ 302, చటట వయతిమేక కరయకలాతృల (తుమ్ధక)చటాటల కరింద ఈ కేసఽలల ఇదీ మితు
దో షులనగ, మమ్ ఇదీ మితు తుమ్ీషులనగ తేలనాతూ సెట ింె బర్ 4న తీరుప వెలనవమిించన ననయయశూానిం సెట ింె బర్ 10న
ఉమిశిక్ష విధిించింది. ఈ తీరుపనఽ హైకోరుట ఖమరు చేయాలి్ ఉింట ింది.
2007 ఆగసఽట 25న హైదమబాదోో తు లనింతతూ తృరుు, గ్కనలాాటో లల ఉగరవదఽలన చేసన బాింబు దనడిలల 44 మింది
చతుతృో యారు. ఈ కేసఽనఽ అపటి ోభుతాిం ోతేయక దమయుూ బిిందిం(సట్)కన అపగిించింది. హైదమబాద్ తృతబస఼ూ లలతు
మకు మస఼దఽలల 2007 బే 18న జమిగిన బాింబు లలనళ్ో కన ోతీకరింగ ఈ దనడులన జమితృమతు దో షులన
అింగీకమిించనరు. 2013 పబవ
ో మిలల దిలన్ఖిగమ్ో జమిగిన బాింబు లలనళ్ో ఘటనెై విచనరణ కొనశూగుతుింది.

అమెరికాల్ో ఫ్లల రెన్్ తుఫానక

అబెమిక తూరుప తీరింలలతు అటాోింటిక్ మశృ సముదోింలల ఫ్ోో మెన్్ అనే హమికేన్ సింభవిించింది. దదింతో దక్షిణ, ఉతూ ర
కమ్లినన, వమీజతుయా మశుోేలో ల ఎమమెజతూ్ ోకటిించ ోజలనఽ సఽరక్షిత తృోింతనలకన తరలిసఽూననిరు. అటాోింటిక్ సముదోింలల
1100 కర.మ్మ. దారింలల కేిందదక
ో ితబెై ఉని తృోో మెన్్ కేటగిమీ 4 గ మామి మూడు ననలనగు మ్జులలో తీమతుి తనకనతుిందతు
నేషనల్స హమికేన్ సెింటర్ హచామిించింది. దదతు వలో బలబెైన ఈదఽరుగలనలన, వమాలన, వరదలన సింభవిశూూయతు,
కొిండచమియలన విమిగి డతనభతు తలిింది. లబెమికలల సింభవిించే తుతృనో నఽ హమికేనో ఽ అింటారు.

గాల్ోలనే ఇింధనిం నింుకొన తేజస్ అరుదైన రికారుు
గలలోనే ఇింధనిం తుింుకోవడింతో తేలికతృటి యుదధ విమాన తేజస్ (Tejas MK-1) అరుదైన మికరుు శూధిించింది.
గింటకన 500 కరలలమ్మటరో వేగింతో ోయాణిసూ ా సఽమారు 1900 కేజ్జల ఇింధననతుి తుింుకోవడింతో ఈ శూింకేతికత
కలిగిన అతి తకనువ దేశల సరసన చేమిింది. భూమికర 20 వేల అడుగుల ఎతు
ూ లల ఐఏఎల్స-78 ఎింకే-1 అనే ఆభల్స
టాయింకర్ విమానిం నఽించ ఇింధనిం తుింుకనింది. హచ్ఇఏఎల్స (ూమిూ సాదేశీ రజాానిం) తయారు చేసన తేజస్
ఇటీవలే టాయింకర్ విమానింతో గలలో డనకరింగ్ (అనఽసింధననిం) ోకయ
ర నఽ ూమిూ చేసఽకనింది. తనజాగ ఇింధనిం
తుింుకననే ోకయ
ర నఽ విజయవింతింగ ూమిూ చేయడింతో దదతుకర ఆమేషనల్స కరోయమెన్్ ఇవానఽననిరు. 123 Tejas
MK-1 యుదధ విమాల తయామీకర ఇిండియన్ ఎభమ్ోర్్ 50 వేల కోటో కింటాోకనటనఽ హచ్ఏఎల్స కన అపగిించింది.

ఆలీబ బ చైరమనగా డేనయల్స జ ింగ్
చైననకన చిందిన ఈ-కమర్్ కింెతూ ఎగిజకయయటిన్ చైరమననా డేతుయల్స జాింగ్ తుయమితులన కనఽననిరు. జాింగ్ 2019
సెట ింె బర్ 10న బాధయతలన చేడతనరు. ోసూ ఽత చైరమన్, ఆలీబాబా వయవశూాకనడు జాకమ తన 54వ ుటిటన మ్జు
సిందరభింగ సెట ింె బర్ 10న కొతూ చైరమననా డేతుయల్స లరు ోదితృదిించనడు. ఆలీబాబా.కమ్ అనేది చైననలల అతిెదీ
ఆనెో న్
ల మామెుట్ తురాహిసూ ఽని వెబ్ై్ట్. దదతు మామెుట్ విలనవ సఽమారు 420 తలియన్ డనలరో అింటే రూ.30,43,131
కోటో . డేతుయల్స సింగిల్స డే సలల్స లరుతో తురాహిించన

ఈ కమర్్ కరయకరమిం ోించవయూ ింగ ోసదధ ి గించింది.

మింగోలియచల్ో నొమచడిక్ ఎలిఫెింట్ 2018
ఫారతమింగ్లియా సింయుకూ సెైతుక విననయశూలన Nomadic Elephant-2018 మింగ్లియా మజధనతు ఉలాననిటమ్ో
సెట ింె బర్ 10న తృోరింభమయాయభ. 12 మ్జుల తృట జరగనఽని ఈ విననయశూలన సెట ింె బర్ 21 న ముగుశూూభ.
Nomadic Elephant అనేది ఫారతమింగ్లియాల మధయ జమిగే సింయుకూ సెైతుక విననయశూల లరు. వీటితు ఇిండియన్ ఆమీమ,
మింగ్లియా ఆర్డ్ తౄో మె్స్ మధయ సహకరిం, బింధనతుి బలలలతిం చేయడనతుకర 2006 నఽించ ఏటా తురాహిసూ ఽననిరు.

ఈ విననయశూల వలో ఆమీమ బలగలకన కవలి్న టాకరటకల్స, టెకరికల్స సుల్స్ బెరుగుడటింతో తృట ఉగరవద, మిలిటమీ
ఆమేషన్్ తురాహిించడింలల శిక్షణ ఇశూూరు. ఈ ఎక్మెస్జోో ఫారత్ నఽించ 17 ింజాబ్ మెజిబెింట్ తృలగానగ మింగ్లియా
నఽించ యూతుట్ 084 తృలగాింట ింది.

ుణెల్ో మిల్ెక్్-18 సెైనక వినగాసాల్ు
తబెలేక్ దేశల సింయుకూ సెైతుక విననయశూలన MILEX-18 లరుతో ుణెలలతు అింధ్ మిలిటమీ సలటషనోో సెట ింె బర్ 10 న
తృోరింభమయాయభ. 16 వరకన జరగనఽని ఈ విననయశూల తృోరింభ మేడుి ఫారత్ కింటిింజెింట్ కమాిండర్ గౌరవ శరమ
ముిందఽిండి నడిించనరు. తబెలేక్ దేశలలో ఉగరవద ఆమేషనో నఽ సమరాింగ తురాహిించేలా శిక్షణ ఇవాడింతో తృట
శూధన చేయడిం MILEX-18 ఉదేీశిం. ఉగరవద తుమ్ధనతుకర ఆమీమ బలగలకన కవలి్న టాకరటకల్స, టెకరికల్స సులన్ు
ఇకుడ శూధన చేభశూూరు.
BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BIMSTEC దేశలన: India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Thailand, Myanmar

విశాఖ పల రుుకు గరీన్ ఎనరరీ అవారుు
ఇింధన వితుయోగింలల అనఽసమిసూ ఽని విధనననలకన విశఖ తృో రుటకన ఇిండియా గీన్
ర ఎనమీజ అవరుు లభించింది. సఽమారు
58 కోటో తో 10 బెగవటో శూౌరవిదఽయత్ తృోింట్నఽ నెలకొలిప తృో రుట అవసమలకన తృో నఽ మిగులన విదఽయత్నఽ వికర
భసఽూనిిందఽ వలో 2018 సింవత్మతుకర ఇిండియన్ పెడమేషన్ ఆఫ్ గీన్
ర ఎనమీజ ఈ అవరుునఽ ోకటిించింది.

