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1.అెంతర్జజతీమెం
** ప్రెంచెంలోని వ్ెంద అత్యమతతభ బిజినెస్ స్కూళ్ో జాబితాలో ఐఐఎెం అహభదాబాద 40వ్ స్థథనెంలో నిలిచెంది. (దేశెంలో మొదటి
స్థథనెం). బెంఖళూర్డలోని ఐఐఎెం 44వ్ స్థథనెంలో ఉెంది. హైదర్జబాదలోని ఇెండిమన స్కూల్ ఆప బిజినెస్ (ఐఎస్బీ) 98వ్
స్థథనానిన పెందిెంది. క్యమఎస్ గ్లోఫల్ ఫుల్టైభ ఎెంబీఏ ర్జమెంకెంగ్సస - 2020 పేర్థట ఈ జాబితాను విడుదల చేసెంది.
** సౌదీ అర్వబియా తొలిస్థర్థగా సెందయశఔ వీస్థలను జారీ చేమనుెంది. 2030 నాటిక అతి ప్దద అయఫ ఆర్థథఔ వ్మవ్సథగా
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అవ్తర్థెంచాలని ర్జజు భహభభద బిన సల్మభన ప్ట్టటక్తనన లక్ష్యమనిన చేర్డకోవ్డానిక ఈ నియణమెం తీసుక్తననట్టో ర్జమటఔ విభాఖెం
తెలిపెంది.
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** ప్రఖ్యమత టైభస సెంసథ ప్రెంచవామతెంగా 92 దేశాలోోని 1,400 విశేవిదామలయాలను ర్థశీలిెంచ 2020 సెంవ్తసర్జనిక
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ర్జమెంక్తలను ప్రఔటిెంచెంది. ఈ జాబితాలో 56 భాయతీమ విదామసెంసథలు నిలిచనటి ఏవీ 300లోపు ర్జమెంక్త
దకూెంచుకోలేఔపోయాయి. బెంగుళూర్డలోని ఇెండిమన ఇనసటట్యమట్ ఆప సైనస స్థధెంచన 301- 350 ర్జమెంకే భాయతీమ
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విదామసెంసథలక్త దకూన అత్యమతతభ ర్జమెంక్త. భాయత నుెంచ 1000+ ర్జమెంక్తలోో 56 విదామసెంసథలు నిలవ్గా అెందులో తొలి 9
స్థథనాలను ఐఐఎస్ఈ, ఐఐటీలే దకూెంచుక్తనానయి. తెలుగు ర్జష్ట్రాల నుెంచ హైదర్జబాద ఐఐటీ టాలో నిలిచెంది. ఈ సెంసథ
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భాయతలో 16వ్ స్థథనెంలో నిలవ్గా, ఆచాయమ నాగార్డజన యూనివ్ర్థసటీ 24వ్ స్థథనానిన దకూెంచుక్తెంది. ఈస్థర్థ భాయతీమ
విదామసెంసథలోో తొలిస్థథనెంలో నిలిచన బెంగుళూర్డ ఐఐఎస్ఈ ర్జమెంక్త నిర్డటి ఔెంటే డిపోయిెంది. 2019లో 251-300 భధమ
ప్రెంచర్జమెంక్త దఔూగా ఈస్థర్థ 301-350క చేర్థెంది. విదామబోధనలో సెంసథ నితీర్డ, ర్థశోధన, విజాాన ఫదిలీ, ఇెంటర్వనషనల్
ఓట్లుక్ ఆధాయెంగా ర్జమెంక్తలు నిర్జధర్థెంచార్డ. వ్ర్డసగా నాలుగ్ల ఏడాది క్యడా ఆక్సపయు యూనివ్ర్థసటీ ప్రెంచెంలో తొలి
స్థథనెంలో నిలిచెంది.

** బ్రిటన పాయోమెంట్ సమావేశాలను ససెెండ్ చేస్కత ప్రధాని బోర్థస్ జానసన తీసుక్తనన నియణమెం చటటవిర్డదధభెంట్య
స్థూటాోెండ్లోని కోయట ఆప సెషనస తీర్డ చెపెంది. ఐరోపా సమాకమ నుెంచ వైదొలఖడానిక ఉదేదశెంచన బ్రెగ్జజట్ ెందానిక
అకోటఫర్డ 31 త్యది ఖడువు. బ్రిటన అదే రోజున ఈయూ నుెంచ ఫమటిక ర్జవాలిస ఉెంది. ఈ అెంశెంపై పాయోమెంట్లో ఇెంతవ్యక్య
ఎల్మెంటి ఏకాభిప్రామెం వ్మఔతెం కాలేదు. ఈ నేథమెంలో చయచ జయఖక్తెండా పాయోమెంట్ను ఎల్మ ససెెండ్ చేస్థతయని ప్రతిక్ష సభ్యమలు
కోర్డటలో వామజమెం దాకలు చేశార్డ.
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** ఐఔమర్జజమసమితి మానవ్ హక్తూల సెంగెం (యూఎనహెచఆయసీ) 42వ్ సమావేశెం జెనీవాలో జర్థగ్జెంది. ఈ సెందయబెంగా
ఔశీభయలో ర్థసథత్యలపై అెంతర్జజతీమ దర్జమపుత జర్థపెంచాలెంట్య పాకస్థథన కోర్థెంది. జమ్మభ ఔశీభయ సేతెంత్ర ప్రతితిత యదుద నియణమెం
భాయతదేశ స్థయేభౌమాధకార్జనిక సెంఫెంధెంచన అెంశభని భాయత సషటెం చేసెంది.
** అమర్థకా అధమక్షుడు డొనాల్ు ట్రెం జాతీమ బద్రతా సలహాదార్డ (ఎనఎస్ఏ) జాన బోలటనను దవి నుెంచ తపెంచార్డ.
తాలిఫన ప్రతినిధులతో కామెం డేవిడ్లో యహసమెంగా భేటీ కావాలనన తన నియణయానిన బోలటన వ్మతిర్వకెంచడెంతో ట్రెం ఈ నియణమెం
తీసుక్తనానర్డ.
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** బ్రిటనలో ఆఔసభఔ ఎనినఔలు నియేహెంచాలెంట్య ప్రధాని బోర్థస్ జానసన చేసన ప్రతిపాదనను ఆ దేశ పాయోమెంట్
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తియసూర్థెంచెంది. బ్రెగ్జజట్ ెందెంలో మార్డలు లేఔపోతే బ్రిటనక్త జర్థగే నష్ట్రటనిక సెంఫెంధెంచన త్రాలను విడుదల చేయాలెంట్య

ఇటి ఇర్డ క్ష్యల భధమ ఏకాభిప్రామెం స్థధమడలేదు.
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ప్రధాని చేసన డిమాెండ్ను క్యడా పాయోమెంట్ తోసపుచచెంది. బ్రెగ్జజట్పై అకోటఫర్డ 31 లోగా ెందెం క్తదుర్డచకోవాలిస ఉెండగా
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** నేపాల్క్త ప్ట్రో ఉతత్యతలను సయపర్జ చేసే పైలైనను భాయత ప్రధాని నర్వెంద్ర మోదీ, నేపాల్ ప్రధాని కేపీ ఒలీ వీడియో లిెంక్
దాేర్జ ప్రాయెంభిెంచార్డ. భాయత నిర్థభెంచన తొలి అెంతర్జజతీమ పైలైన ఇదే. 1973లో క్తదిర్థన ెందెం ప్రకాయెం భాయత ఇటి
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వ్యక్య ప్ట్రో ఉతత్యతలను ట్రక్తూల దాేర్జ నేపాల్క్త తయలిెంచేది. ఇఔపై బిహాయలోని మోతిహార్థ, నేపాల్లోని అమ్లోఖఖెంజల భధమ
సుమార్డ 69 క.మీ. పడవునా ఏర్జట్ట చేసన పైలైన దాేర్జ ప్ట్రో ఉతత్యతలను సయపర్జ చేమనునానర్డ. ఈ మాయగెం దాేర్జ
నేపాల్క్త ఏటా సుమార్డ 20 లక్షల టనునల ప్ట్రోలిమెం ఉతత్యతలు సయపర్జ కానునానయి.
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2.జాతీమెం
** జమ్మభ-ఔశీభయక్త ప్రతేమఔ ప్రతితితని ఔలిగ్జెంచన 370 అధఔయణెం యదుదను సవాలు చేస్కత దాకలైన వామజామలను విచార్థెంచడానిక
సుప్రెంకోర్డట అయిదుగుర్డ సభ్యమల ధర్జభసనానిన ఏర్జట్ట చేసెంది. దీనిక జసటస్ ఎన.వి. యభణ నేతృతేెం వ్హస్థతర్డ. జసటస్ ఎస్.కె.
కౌల్, జసటస్ ఆయ. సుభాష్ రడిు, జసటస్ బి. ఆయ.ఖవామ, జసటస్ స్కయమకాెంత ఈ ధర్జభసనెంలో సభ్యమలుగా ఉెంటార్డ. ఈ కేసుల
విచాయణను ర్జజామెంఖ ధర్జభసనానిక అగ్జెంచనుననట్టో ప్రధాన నామమమ్మర్థత జసటస్ యెంజన గొగొమ ఆఖసుట 28న ప్రఔటిెంచార్డ.
** 2018 ఖణాెంకాల ప్రకాయెం దేశెం మొతతెం మీద అతమధఔ క్షమ కేసులు ఉతతయ ప్రదేశ్ ర్జష్ట్రెంలో (20 శాతెం) నమోదయామయి.
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తెలెంగాణ రెండోస్థథనెంలో (10 శాతెం) ఉెంది. హైదర్జబాద జిల్మోలో అధఔెంగా 10,849 క్షమ కేసులు నమోదయామయి. కేెంద్ర
ఆరోఖమ క్తట్టెంఫ భెంత్రితే శాక ‘క్షమ భాయత - 2019' పేర్డతో ఈ నివేదిఔను విడుదల చేసెంది. దేశవామతెంగా మొతతెం 21.5
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లక్షల కేసులు నమోదయామయి.
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** దేశెంలోని పౌర్డలెందర్థ ఉభభడి పౌయ సభృతిని రూపెందిెంచాలిసన అవ్సయెం ఉెందని అత్యమననత నామమస్థథనెం పేర్ూెంది.
ఎన్ననస్థర్డో ఈ విషమెం గుర్థెంచ సషటెం చేసనా, ఆ దిశగా ఎల్మెంటి ప్రమతానలూ జయఖలేదని ఆక్షేపెంచెంది. ఈ విషమెంలో
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గ్లవా అదుబత ఉదాహయణగా ఉెందని పేర్ూెంది. అఔూడ కొనిన ర్థమిత హక్తూల ర్థయక్షణ మినహా భతాలక్త అతీతెంగా అెందర్థ
ఉభభడి పౌయసభృతి ఉెందని వివ్ర్థెంచెంది. ‘‘దేశెంలోని ప్రజలెందర్థ ఉభభడి పౌయ సభృతి పలితాలు దకేూల్మ చూసేెందుక్త
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ర్జజామెంఖెంలోని 44వ్ అధఔయణ దాేర్జ ర్జజామెంఖ నిర్జభతలు ఆశెంచనా ఇటివ్యక్య ఆ దిశగా ప్రమతానలు జయఖలేదు. హెందూ
చటాటలను 1956లో క్రోడీఔర్థెంచనటి పౌర్డలెందర్థ వ్ర్థతెంచేల్మ ఉభభడి పౌయ సభృతిని తీసుకొచేచెందుక్త ప్రమతానలు జయఖలేదు''
అని జసటస్ దీక్ గుపాత, జసటస్ అనిర్డదాధ బోస్లతో క్యడిన ధర్జభసనెం అభిప్రామడిెంది. గ్లవా ఖతెంలో పోర్డచఽసు
వ్లసర్జజమెంగా ఉెంది. అెందువ్లో అఔూడ పోర్డచఽసు చటాటలు అభలవుత్యనానయి. ఈ నేథమెంలో ఆ ర్జష్ట్ర మ్మల్మలునన వ్మకతక
గ్లవా వెలుల ఉనన ఆసుతల వాయసతేెం విషమెంలో పోర్డచఽసు చటాటలు వ్ర్థతస్థతయా లేఔ వాయసతే చటటెం వ్ర్థతసుతెందా అనన
మీమాెంసపై ధర్జభసనెం ర్థశీలన జర్డపుతూ తాజా వామకమలు చేసెంది. ఈ విషమెంలో పోర్డచఽసు పౌయ సభృతి-1867 మాత్రమ్ల
వ్ర్థతసుతెందని తీర్డ చెపెంది. దీనిపై భాయత పాయోమెంట్ట ఔ చటాటనిన రూపెందిెంచనెందువ్లేో పోర్డచఽసు పౌయ సభృతి గ్లవాలో
అభలవుతోెందని పేర్ూెంది.
** అెంతర్జజతీమ స్థథయిలో, ఔఠిన మాయగదయశకాలక్త అనుగుణెంగా భాయత ప్రమాణాల బ్యమరో (బీఐఎస్) రూపెందిెంచన బుల్లోట్
ప్రూప జాకెట్టో సైనామనిక అెందుబాట్టలోక వ్సుతనానయి. వ్ెందక్త పైగా దేశాలోో ఆదయణ పెందిన ఈ ఔవ్చాలు అధునాతన
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తూటాల నుెంచ భన సైనిక్తలను యెంచనునానయి. అమర్థకా, బ్రిటన, జయభనీ తర్జేత తూటా యక్షణ ఔవ్చాలక్త సెంఫెంధెంచ
సీేమ జాతీమ ప్రమాణాలను ఔలిగ్జన దేశెంగా భాయత అవ్తర్థెంచెంది. దేశ యక్షణ ఫలగాల కోసెం 1.86 లక్షల జాకెట్టో సయపర్జ
అయామయి. ఏకే-47 త్యపా నుెంచ సెకెనుక్త 700 మీటయో వేఖెంతో దూసుకొచేచ హాయుసీటల్ కోయ తూటాల నుెంచ క్యడా ఈ
ఔవ్చాలు యక్షణ ఔలిస్థతయి. 360 డిగ్రీలోో ఎఔూడి నుెంచ తూటా దూసుకొచచనా సైనిక్తడిక ఏమీకాదు.
** కేెంద్ర క్రీడా భెంత్రితే శాక దేశ రెండో అత్యమననత పౌయపుయస్థూయెం దభ విభూషణక్త ఆర్డస్థర్డో ప్రెంచ ఛెంపమన మ్లరీకోభ
పేర్డను సఫాయసు చేసెంది. ఇటీవ్ల ప్రెంచ ఛెంపమనషిలో సేయణెం స్థధెంచన తెలుగు షటోయ ప.వి. సెంధును దభభూషణక్త

in

నామినేట్ చేసెంది. మ్లరీకోభక్త 2006లో దభశ్రీ, 2013లో దభభూషణ ప్రఔటిెంచార్డ. సెంధు 2015లో దభశ్రీ అవార్డు
అెందుక్తెంది. ఆమ పేర్డను 2017లోనే దభభూషణక్త సఫాయసు చేసనా, త్యది జాబితాలో స్థథనెం లభిెంచలేదు. తాజాగా ఆయచయ

p.

తర్డణదీ ర్జమ, హా లిెంపమన ఖణేశ్, భరో ఏడుగుర్డ క్రీడాకార్థణుల పేయోను దభశ్రీక నామినేట్ చేశార్డ. రజోయ వినేశ్
ఫోఖట్, భనికా బాత్రా (టీటీ), క్రికెటయ హయభనప్రతకౌయ, జాతీమ భహళా హా జట్టట కెప్టన ర్జణీ ర్జెంపాల్, మాజీ షూటయ సుభ

re

షిర్డయ, యేతారోహఔ సోదరీభణులు తషి, నుెంఽో మాలిక్ల పేయోను దభశ్రీక సఫాయసు చేసెంది. ఈ జాబితాక్త క్రీడల శాఖ్య

ప్రఔటిస్థతర్డ.
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భెంత్రి కయణ ర్థజిజు, అవార్డుల ఔమిటీ ఆమోదెం తెలపాలిస ఉెంది. 2020 ఖణతెంత్ర దిన్నతసవ్ెం రోజు దభ అవార్డు విజేతల పేయోను
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** కేెంద్ర మాజీ భెంత్రి అర్డణ జైటీో స్థభయకాయథెం న్యమదిలీోలోని ఫిరోజ ష్ట్ర కొటాో మైదానెం పేర్డను అధకార్థఔెంగా అర్డణ జైటీో
క్రికెట్ సేటడిమెంగా మార్జచర్డ. ఈ సెందయబెంగా దిలీో క్రికెట్ సెంగెం (డీడీసీఏ) ఆధేయమెంలో జవ్హయల్మల్ నెహ్రూ సేటడిమెంలో జర్థగ్జన
ఈ నాభఔయణ కాయమక్రభెంలో కేెంద్ర హెం భెంత్రి అమిత ష్ట్ర పాల్గగనానర్డ. అర్డణ జైటీో డీడీసీఏ అధమక్షుడిగా 14 ఏళ్ోపాట్ట ని
చేశార్డ. బీసీసీఐ ఉపాధమక్షుడిగాన్య ఆమన వ్మవ్హర్థెంచార్డ. సేటడిమెంలోని ఔ స్థటెండ్క్త భాయత జట్టట స్థయ వ విర్జట్ కోహ్లో
పేర్డ ప్టాటర్డ.

** ఝాయఖెండ్లో రూ. 465 కోటోతో నిర్థభెంచన న్యతన అసెెంబీో బవ్నానిన, భలీట మోడల్ కారోగ టెర్థభనల్ను ప్రధాని నర్వెంద్ర మోదీ
ప్రాయెంభిెంచార్డ. దుకాణదార్డల కోసెం ప్రధానభెంత్రి లఘు వామపార్థ మాన ధన యోజన, సేమెం ఉపాధదార్డల కోసెం
సేరోజగాయ పెంఛన థకాలను ఈ సెందయబెంగా ఆమన ఆయెంభిెంచార్డ.
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** ఉతతయ ప్రదేశ్లోని భథుయలో జాతీమ శువామధుల నివాయణ కాయమక్రభెం (నేషనల్ ఏనిభల్ డిసీజ ఔెంట్రోల్ ప్రోగ్రెం ఎనఏడీసీపీ) సహా లు రైత్య సెంక్షేభ థకాలను ప్రధాని నర్వెంద్ర మోదీ ప్రాయెంభిెంచార్డ. జెంత్యవుల యక్షణ కోసెం ప్రవేశప్డుత్యనన
ఈ కొతత థఔెంలో భాఖెంగా అయిదేళ్ోలో 50 కోటో జెంత్యవులక్త (ఆవులు, గేదెలు, మ్లఔలు, గొర్రెలు, ెందులు) వామకసనేషన
చేయిెంచాలని లక్షయెంగా ప్ట్టటక్తననట్టో ప్రధాని తెలిపార్డ. ఈ థకానిక సుమార్డ 12,652 కోట్టో కయచవుత్యెందని అెంచనా.
శువుల కాళ్ోక్త, న్నటిక వ్చేచ బ్రూసెలోోసస్ అనే వామధ ర్జక్తెండా ఉెండేెందుక్త ఈ ప్రోగ్రభను అభలు చేమనునానర్డ. ఈ
థకానిక అయ్యమ కర్డచను పూర్థతగా కేెంద్రమ్ల బర్థెంచనుెంది. నేషనల్ ఆర్థటఫిషిమల్ ఇనసెమినేషన ప్రోగ్రభను (ఎనఏఐపీ) క్యడా
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ప్రధాని ప్రాయెంభిెంచార్డ.
** భతాెంతయ, క్తల్మెంతయ వివాహాలక్త తాము వ్మతిర్వఔెం కాదని, ఇల్మెంటి వైవాహఔ ఫెంధాలు స్థభమవాదెం ర్థఢవిలోడానిక
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తోడడతామని సుప్రెంకోర్డట పేర్ూెంది. హెందూ - ముసోెంలు చటట ప్రకాయెం ప్ళ్లో చేసుక్తెంటే సభసేమముెందని జసటస్ అర్డణ మిశ్రా,
జసటస్ ఎెం.ఆయ.ష్ట్రలతో క్యడిన ధర్జభసనెం వామఖ్యమనిెంచెంది. క్తమారత భతాెంతయ వివాహెం చేసుకోవ్డానిన వ్మతిర్వకస్కత
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ఛతీతస్ఖఢక్త చెెందిన ఔ తెండ్రి దాకలు చేసన కేసు విచాయణ సెందయబెంగా ధర్జభసనెం ఈ వామకమలు చేసెంది.
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** హమాచల్ప్రదేశ్ ఖవ్యనయగా ఫెండార్డ దతాతత్రేమ ప్రమాణ సీేకాయెం చేశార్డ. సమాోలోని ర్జజబవ్నలో జర్థగ్జన ఈ ప్రమాణ

పాల్గగనానర్డ.
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సీేకాయ కాయమక్రభెంలో కేెంద్ర హెం శాక సహామభెంత్రి జి.కషనరడిు, హమాచల్ప్రదేశ్ ముకమభెంత్రి జైర్జెం ఠాక్యయ, తదితర్డలు

** యాదాద్రి భ్యవ్నగ్జర్థ జిల్మో బొభభలర్జమాయెం భెండలెం హాజీపూయక చెెందిన ఖడుెం మోహనర్జవు కేెంద్ర స్థహతమ అకాడమీ
యువ్ పుయస్థూర్జనిన సీేఔర్థెంచార్డ. అసోెంలోని డిబ్రూఖఢలో జర్థగ్జన కాయమక్రభెంలో అకాడమీ అధమక్షుడు చెంద్రశేకయ ఔెంబాయ
ఆమనక్త అవార్డు ప్రదానెం చేశార్డ. చెందుల జీవ్న సెంసూృతి, సెంప్రదాయాలు ఇతివ్ృతతెంగా మోహనర్జవు ర్జసన ‘కొెంఖవాలు
ఔతిత' అనే నవ్లక్త ఈ పుయస్థూయెం దకూెంది. అవార్డు కెంద రూ. 50 వేల నఖదు, జాాపఔ, ప్రశెంస త్రెం అెందజేశార్డ.
** ర్జనునన అయిదేళ్ోలో మౌలిఔ వ్సత్యలు ఔలిెంచడానిక రూ.100 లక్షల కోట్టో కర్డచ చేయాలని సెంఔలిెంచన కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం ఏ
ప్రాజెక్ట ఎపుడు చేటాటలనే ప్రాధానమ క్రమానిన నిర్జధర్థెంచడానిక కాయమదళానిన ఏర్జట్ట చేసెంది. దీనిక కేెంద్ర ఆర్థథఔ శాక కాయమదర్థశ
నామఔతేెం వ్హస్థతర్డ. ఈ దళ్ెంలో నీతి ఆయోగ్స సీఈఒ, ఆర్థథఔ శాక వ్మమ కాయమదర్థశ లేదా అతని నామినీ, మౌలిఔ వ్సత్యల
ఔలనతో సెంఫెంధెం ఉనన వివిధ శాకల కాయమదర్డశలు, ఆర్థథఔ శాకలో ప్ట్టటఫడుల విభాఖెం అదనపు కాయమదర్థశ, మౌలిఔ వ్సత్యల
విధానెం, ఆర్థథఔ విభాఖెం సెంయుఔత కాయమదర్డశలు సభ్యమలుగా ఉెంటార్డ. రూ.100 కోటోక్త మిెంచ ప్ట్టటఫడి ప్టేట ప్రాజెక్తటల
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ప్రాధానమతా క్రమానిన ఇది నిర్జధర్థసుతెంది. ఈ కాయమదళ్ెం 2019-20లో చేటాటలిసన ప్రాజెక్తటలక్త సెంఫెంధెంచన నివేదిఔను అకోటఫర్డ
31ఔల్మో సభర్థసుతెంది. 2021-25 భధమ కాలెంలో చేటాటలిసన ప్రాజెక్తటల గుర్థెంచ డిసెెంఫర్డ 31ఔల్మో నివేదిఔ అెందిసుతెంది.
** 2022లో జయనునన మావ్నసహత అెంతర్థక్ష యాత్ర ఖఖనయాన కోసెం భాయత అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ (ఇస్రో), భాయత
వాయుసేన (ఐఏఎప) సెంయుఔతెంగా ఐఏఎపక్త చెెందిన 10 భెంది పైలటోను ఎెంపఔ చేశాయి. వీర్థక ఇస్రో ఆధేయమెంలో
కొనస్థగుత్యనన హ్యమభన సేస్ ఫ్లోట్ సెెంటయలో శక్షణ ఇస్థతర్డ. వీర్థలో ఇదదర్డ లేదా ముగుగర్డ త్యది ఎెంపఔక్త అయహత స్థధస్థతర్డ.
జీఎస్ఎల్వీ-ఎెంకే-3 దాేర్జ ఔ ప్రతేమఔ వ్యమభనౌఔ (కామపుసల్)లో వీర్థని అెంతర్థక్ష్యనిక ెంపుతార్డ.

in

** ఉపాధామమ దిన్నతసవ్ెం సెందయబెంగా ర్జష్ట్రతి ర్జభనాథ కోవిెంద జాతీమ ఉతతభ ఉపాధామయులక్త న్యమదిలీోలో
పుయస్థూర్జలను ప్రదానెం చేశార్డ. ఆెంధ్రప్రదేశ్లోని ఔృష్ట్రణ జిల్మో నిడమాన్యర్డ జిల్మో ర్థషత ఉననత పాఠశాల ప్రధాన్నపాధామయులు

p.

ఫట్టట సుర్వష్క్తమాయ, తెలెంగాణలోని మ్లడచల్ జిల్మో జీడిమటో జడీ ఉననత పాఠశాల ఆెంఖో అధామక్తర్జలు బెండి ఆశార్జణి జాతీమ
ఉతతభ ఉపాధామమ పుయస్థూర్జలను అెందుక్తనానర్డ.

re

** జైష్ - ఏ - భహభద అధనేత భస్కద అజహయ, లషూయ-ఎ-తయిబా వ్మవ్స్థథక్తడు హఫీజ భహభభద సయీద, ముెంఫయి
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ఉగ్రదాడుల స్కత్రధార్థ జ-ఉయ-రహాభన ల఼ే, ఉగ్రవాద కాయమఔల్మపాలక్త ఆర్థథఔ స్థమెం అెందిసుతనన మాఫియా లీడయ దావూద
ఇబ్రహ్లెంలు ఉగ్రవాదులుగా భాయత ప్రభ్యతేెం అధకార్థఔెంగా ప్రఔటిెంచెంది. ‘చటటవ్మతిర్వఔ కాయమఔల్మపాల నిరోధఔ చటటెం

Sm
ar

(యూఏపీఏ) - 1967' కెంద ఇటి వ్యక్య సెంసథలను మాత్రమ్ల ఉగ్రవాద సెంసథలుగా ప్రఔటిెంచే అవ్కాశెం ఉెండేది. ఆఖసుటలో
దీనిక లు సవ్యణలు చేస్కత పాయోమెంట్ కొతత చటాటనిన తీసుక్తవ్చచెంది. దీెంతో ఈ నలుగుర్థని ఉగ్రవాదులుగా ప్రఔటిెంచార్డ.
** దేశ జనాభా 128.85 కోటోక్త చేర్థెంది. ఏడాది వ్మవ్ధలో భన జనాభా 1.45 కోట్టో ప్ర్థగ్జెంది. దేశవామతెంగా జనన, భయణాల
నమోదు ఆధాయెంగా జాతీమ జనాభా ల్లఔూల శాక తాజాగా 2017క సెంఫెంధెంచన ఖణాెంకాలను విడుదల చేసెంది.
» ఉతతయప్రదేశ్ ర్జష్ట్రెం అతమధఔెంగా 22.26 కోటో జనాభాతో మొదటి స్థథనెంలో ఉెంది. 6.56 లక్షల జనాభాతో సకూెం చవ్ర్థ
స్థథనెంలో నిలిచెంది.

» ఆెంధ్రప్రదేశ్ 5.23 కోటో జనాభాతో దోస్థథనెంలో, తెలెంగాణ 3.69 కోటో జనాభాతో నెనెండో స్థథనెంలో నిలిచాయి.
» ఏపీలో నమోదైన జననాలోో తూర్డగ్లదావ్ర్థ, ఔరూనలు వ్యసగా ఔటీ, రెండు స్థథనాలోో ఉెండగా భయణాలోో గుెంట్యర్డ,
తూర్డగ్లదావ్ర్థ వ్యసగా ముెందునానయి.
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» తెలెంగాణలో జిల్మోల వారీగా చూసేత జనన, భయణాలోో హైదర్జబాద రవెన్యమ జిల్మోకే అగ్రస్థథనెంలో దకూెంది. ర్జష్ట్రెంలో 10
వేలక్త పైగా భయణాలునన జిల్మోలు రెండు - ఔటి హైదర్జబాద భర్ఔటి వ్యెంఖల్ అయఫన.
» మొతతెం 2.60 కోటో జననాలోో 83.3 శాతెం జననాలు ఆసత్రిలో జర్థగాయి. ఎల్మెంటి శక్షణ లేని ఇెంటి భనుషులే కాను చేసన
జననాల శాతెం 3.9.
** వైమానిఔ దళాధతి ఎయియ చీప మాయషల్ బి.ఎస్. ధన్నవా 8 అపాచీ పోర్జట హెలికాటయోను ల్మెంఛనెంగా భాయత వైమానిఔ
దళ్ెంలో ప్రవేశప్టాటర్డ. సోవిమట్ కాలెం నాటి పాత ఎెంఐ-35 హెలికాటయో స్థథనెంలో వీటిని మోహర్థస్థతర్డ. భాయత సైనమెం కోసెం

in

విడిగా భరో ఆర్డ అపాచీలక్త 2017లో రూ.4,168 కోటోతో యక్షణ శాక ఆయుర్డ ఇచచెంది. సైనమెంలో పోర్జట హెలికాటయను
ో
ప్రవేశప్టటడెం ఇదే తొలిస్థర్థ. ఈ హెలికాటర్డో 1991 ఖల్ప యుదధెంలో తొలిస్థర్థ పాల్గగనానయి. అపగనిస్థథన, ఇర్జక్ యుదాధలోో సతాత

p.

చాటాయి.

» వాయుసేనలో కొతతగా ప్రవేశప్టిటన పోర్జట హెలికాటయ పేర్డ: ఏహెచ - 64 ఈ(ఐ) అపాచీ గార్థుమన. అమర్థకాక్త చెెందిన

re

బోయిెంగ్స సెంసథ వీటిని తయార్డ చేసుతెంది. 1984లో మొదటి అపాచీని ఉతతిత చేశార్డ. ఇటి వ్యక్త 2200 హెలికాటర్డో తయార్డ
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చేశార్డ. 16 దేశాలు వీటి సేవ్లను ఉయోగ్జెంచుక్తెంట్టనానయి. భన దేశెం 22 హెలికాటయోక్త ఆయుయ ఇచచెంది. వీటి ధయ 150 కోటో
డాలర్డో. మిఖతావి 2020 మార్థచలోపు అెందజేసేల్మ ెందెం క్తదుర్డచక్తనానర్డ. వీటిని ెంజాఫలోని ఠానకోట్ వైమానిఔ
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స్థథవ్యెంలో మోహర్థెంచనునానర్డ.

** భద్రాస్ హైకోయట ప్రధాన నామమమ్మర్థత జసటస్ తహల్ యభణి మ్లఘాలమ హైకోయట సీజేగా ఫదిలీ అయామర్డ. భద్రాస్ హైకోయట
సీనిమయ నామమమ్మర్థత జసటస్ భణిక్తమాయ కేయళ్ హైకోయట ప్రధాన నామమమ్మర్థతగా నిమమిత్యలయామర్డ.
** తెలెంగాణ, హమాచల్ ప్రదేశ్ ర్జష్ట్రాలతోపాట్ట భహార్జష్ట్ర, కేయళ్, ర్జజస్థథనలక్త కేెంద్రెం కొతత ఖవ్యనయోను నిమమిెంచెంది.
తెలెంగాణ ఖవ్యనయగా తమిళ్లసై సౌెందయర్జజన నిమమిత్యలయామర్డ. 1961లో తమిళ్నాడులోని ఔనామక్తమార్థ జిల్మో
నాఖయకోవిల్లో ఆమ జనిభెంచార్డ. తెండ్రి క్తభర్థ అనెంతన కాెంగ్రెస్ నేత. వ్ృతితరీతామ వైదుమర్జలైన తమిళ్లసై సౌెందయర్జజన
తెలెంగాణక్త తొలి భహళా ఖవ్యనయ.
» తెలెంగాణక్త చెెందిన భాజపా సీనిమయ నేత ఫెండార్డ దతాతత్రేమ హమాచల్ ప్రదేశ్ ఖవ్యనయగా నిమమిత్యలయామర్డ. ఆమన ఈ
ర్జష్ట్రానిక 20వ్ ఖవ్యనయ.
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» హమాచల్ ప్రదేశ్ ఖవ్యనయగా ఉనన ఔల్ర్జజ మిశ్ర ర్జజస్థథనక్త (22వ్ ఖవ్యనయ) ఫదిలీ అయామర్డ. ఈమన ఉతతయప్రదేశ్క
చెెందినవార్డ. 1941లో జనిభెంచార్డ. యూపీ అసెెంబీో, లోక్సబ, ర్జజమసబలక్త ప్రాతినిధమెం వ్హెంచన మిశ్ర మోదీ తొలి
భెంత్రివ్యగెంలో స్కక్షమ, చనన, భధమతయహా ర్థశ్రభల శాక భెంత్రిగా ని చేశార్డ.
» భహార్జష్ట్ర ఖవ్యనయగా బఖతసెంగ్స కోషియార్థ నిమమిత్యలయామర్డ. ఈమన ఉతతర్జకెండ్లోని భాగేశేయ జిల్మోలో 1942లో
జనిభెంచార్డ. ఉతతయప్రదేశ్ విధానసబక్త లుస్థర్డో ఎనినకైన బఖతసెంగ్స ఉతతర్జకెండ్ ర్జష్ట్రెం ఏర్జటయామఔ రెండో ముకమభెంత్రిగా
నిచేశార్డ. 2014లో లోక్సబక్త ఎనినఔయామర్డ. ప్రసుతతెం భహార్జష్ట్రక్త 22వ్ ఖవ్యనయగా నిమమిత్యలయామర్డ.
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» కేయళ్ ఖవ్యనయగా ఆర్థప భహభద ఖ్యనను నిమమిస్కత ర్జష్ట్రతి ర్జభనాథ కోవిెంద ఉతతర్డేలు జారీ చేశార్డ. ఆర్థప
ఉతతయప్రదేశ్లోని బులెందషహయలో 1951లో జనిభెంచార్డ.1980లో కాెంగ్రెస్ నుెంచ లోక్సబక్త ఎనినఔయామర్డ. ర్జజీవగాెంధీ

p.

భెంత్రివ్యగెంలో ని చేశార్డ. ష్ట్రబాన్న కేసు విషమెంలో ర్జజీవతో విభేదిెంచ, భెంత్రి దవిక ర్జజీనామా చేశార్డ. తర్జేత
జనతాదళలో చేర్థ, వీపీసెంగ్స భెంత్రివ్యగెంలో పౌయ, విమానయాన శాక భెంత్రిగా ని చేశార్డ. 1998లో బీఎసీ నుెంచ

Sm
ar

tP

re

లోక్సబక్త ఎనినఔయామర్డ. 2007లో భాజపాక్త ర్జజీనామా చేసనా వేర్వ పారీటలో చేయలేదు.
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3.ర్జష్ట్రీమెం
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
** తెలెంగాణ శాసనభెండలి ఛైయభనగా గుతాత సుఖెందయరడిు ఏఔగ్రీవ్ెంగా ఎనినఔయామర్డ. ఆ దవిక ఆమన ఔూర్వ నామినేషన
వేమడెంతో ఎనినఔ ఏఔగ్రీవ్మైెందని డిపూమటీ సీఔయ నేతి విదామస్థఖయ ప్రఔటిెంచార్డ.
** తెలెంగాణలోని చాల్మ పాఠశాలలోో తాగునీటి సౌఔయమెం లేదని కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం వెలోడిెంచెంది. ర్జష్ట్రవామతెంగా 1878
పాఠశాలలోో తాగునీటి సౌఔయమెం లేదని కేెంద్ర మానవ్ వ్నర్డల శాకలోని పాఠశాల విదామ విభాఖెం అధకార్డలు నియేహెంచన

in

సమీక్షలో గుర్థతెంచార్డ. 32 శాతెం ప్రాథమికోననత పాఠశాలలోో 3 సబజక్తటలక్త ఉపాధామయులు లేయని, 8 శాతెం ఉననత
పాఠశాలలోో 4 సబజక్తటలక్త టీచర్డో లేయని తేల్మచర్డ. ఔస్కతర్జఫ పాఠశాలలోో 7,675 సీట్టో ఖ్యళీగా ఉనానయి.

p.

** ప్రభ్యత పాఠశాలల విదామర్డథల కోసెం పాఠశాల విదామశాక ఈ-మామఖజైన (ఎడుమషూమయ)ను అెందుబాట్టలోక తెచచెంది. ర్జష్ట్ర

re

విదామశాక భెంత్రి ప. సబితారడిు హైదర్జబాదలో ఈ ఆనలైన మామఖజైనను ఆవిషూర్థెంచార్డ. విదామర్డథల విజమగాథలు, పాఠామెంశ

ఆనలైన ఎడిషనోను ప్రదర్థశెంచనునానర్డ.

Sm
ar

ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

tP

బోధన, అబమసన కాయమక్రమాలపై ఉపాధామయుల సలహాలు, స్కచనలను ఇెందులో ప్రస్థతవిస్థతర్డ. అనిన ప్రభ్యతే పాఠశాలలోో

** తెలెంగాణ ముకమభెంత్రి కె.చెంద్రశేకయర్జవు 2019-20క సెంఫెంధెంచ పూర్థతస్థయి
థ
ఫడ్జజట్ను శాసనసబలో ప్రవేశప్టాటర్డ.
మొతతెం ఫడ్జజట్ వ్మమెం: రూ.1,46,492.3 కోట్టో. ఇెందులో రవెన్యమ వ్మమెం రూ.1,11,055 కోట్టో కాగా మ్మలధన వ్మమెం
రూ.17,274.67 కోట్టోగా ఉెంది. రూ.2,044.08 కోటోను ఫడ్జజట్ అెంచనాలోో మిగులుగా చూపెంచార్డ.
** ఇెండిమన పోసటల్ పేమెంట్ బామెంక్త (ఐపీపీబీ) తొలి వార్థషకోతసవ్ెం సెందయబెంగా తెలెంగాణ సఫఫెంది అవార్డులు అెందుక్తనానర్డ.
దిలీోలో నియేహెంచన కాయమక్రభెంలో కేెంద్ర భెంత్రి యవిశెంఔయ ప్రస్థద వీటిని అెందజేశార్డ. ‘కౌన ఫనేగా బాహుఫలి', ‘ఆజ కా
బాదష్ట్ర', ‘స్థక్షెం గ్రభ' అనే మ్మడు విభాగాలోో తెలెంగాణక్త 12 అవార్డులు దకాూయి.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)
** ఏపీఎస్ఆరీటసీక రూ.728.34 కోట్టో విడుదల చేస్కత ఆెంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్ర యవాణాశాక ఉతతర్డేలిచచెంది. ర్డణాల కెంద రూ.550
కోట్టో, ఫసుసలోో వివిధ వ్ర్జగలక్త ఇచేచ ర్జయితీలక్త సెంఫెంధెంచ రీఇెంఫయసమెంట్ కెంద రూ.178.34 కోట్టో విడుదల చేసెంది.
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** ఇెండిమన పోసటల్ పేమెంట్ బామెంక్త (ఐపీపీబీ) తొలి వార్థషకోతసవ్ెం సెందయబెంగా లు విభాగాలోో ఏపీక అవార్డులు దకాూయి.
దిలీోలో నియేహెంచన కాయమక్రభెంలో పోసటల్ బామెంక్తను ప్రజలోోక తీసుకెళ్లో క్రభెంలో విశేషెంగా ఔృషి చేసన వార్థక కేెంద్ర భెంత్రి
యవిశెంఔయ ప్రస్థద అవార్డులు అెందజేశార్డ. ఆెంధ్రప్రదేశ్క్త మ్మడు విభాగాలోో 14 అవార్డులు దకాూయి. చనన మొతాతల పదుపు,
ఉపాధ హామీ క్యలీల వేతనాలు, బరోస్థ పెంఛనుో తదితయ సేవ్లు అెందిెంచడానిక ఐపీపీబీలో ఖ్యతాలు ప్రాయెంభిెంచార్డ. గ్రమీణ
ప్రాెంతాలోో అధఔ ఖ్యతాలు తెర్థపెంచన వార్థక ఆజకా బాదష్ట్ర, ఖ్యతాలను ఎక్తూవ్గా థకాలతో జత చేసన వార్థక కౌన ఫనేగా

in

బాహుఫలి, గ్రభెం మొతతెం ఖ్యతాలు తెర్థపెంచన వార్థక స్థక్షెం గ్రభ పుయస్థూర్జలు అెందజేశార్డ.

ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

p.

** తెలెంగాణ ర్జష్ట్ర ఖవ్యనయగా తమిళ్లసై సౌెందయర్జజనతో హైకోర్డట ప్రధాన నామమమ్మర్థత జసటస్ ర్జగవేెంద్రసెంగ్స చౌహాన
హైదర్జబాదలోని ర్జజబవ్నలో ప్రమాణెం చేయిెంచార్డ. ఆమ ర్జష్ట్రానిక తొలి భహళా ఖవ్యనయ. తెలెంగాణ ఏర్జటయామఔ ఈ

re

దవి చేటిటన రెండో వ్మకతగాన్య నిలిచార్డ.

వ్మవ్స్థమ శాక తాజాగా వెలోడిెంచెంది.

tP

** ప్రసుతత ఆర్థథఔ సెంవ్తసయెం ఖత అయిదు నెలలోో (ఏప్రిల్-ఆఖసుట) బామెంక్తలు రైత్యలక్త రూ.14,137 కోటో ర్డణాలు ఇచచనట్టో

Sm
ar

** తెలెంగాణ ముకమభెంత్రి కేసీఆయ తన భెంత్రివ్యగెంలో భరో ఆర్డగుర్థక చోట్ట ఔలిెంచార్డ. కొతత ప్రభ్యతేెం ఏర్జటైన తొమిభది
నెలలక్త భెంత్రివ్యగెం పూర్థతస్థథయిలో కొలువుతీర్థనటెలోెంది. మొతతెం 18భెందిక అవ్కాశెం ఉెండగా తొలుత 12 భెందితో
భెంత్రివ్ర్జగనిన ఏర్జట్ట చేశార్డ. తెలెంగాణ ఆవిర్జబవ్ెం తర్జేత తొలిస్థర్థగా ఇదదర్డ భహళ్లక్త ఈస్థర్థ కామబినెట్లో స్థథనెం
దకూెంది. తాజాగా భెంత్రివ్యగెంలో చేర్థనవార్డ: తనీనర్డ హరీశ్ర్జవు, ఔలేక్తెంటో తాయఔ ర్జమార్జవు, ట్లోళ్ో సబితా ఇెంద్రారడిు,
పువాేడ అజమ క్తమాయ, ఖెంగుల ఔభల్మఔయ, సతమవ్తి ర్జఠోడ్.
తెలెంగాణ ర్జష్ట్ర భెంత్రివ్యగెం

* ముకమభెంత్రి కేసీఆయ: నీటిపార్డదల, రవెన్యమ, స్థధాయణ ర్థపాలన, ప్రణాళ్లఔ, ఖనులు, శాెంతి బద్రతలు
* భహమ్మద అలీ: హెం
* ఔలేక్తెంటో తాయఔ ర్జమార్జవు - ఐటీ, ర్థశ్రభలు, పుయపాలఔ, టటణాభివ్ృదిధ
* తనీనర్డ హరీశ్ర్జవు - ఆర్థథఔశాక

http://SmartPrep.in
12

http://SmartPrep.in
* అలోోల ఇెంద్రఔయణరడిు: అటవీ, ర్జమవ్యణెం, శాస్త్ర స్థెంకేతిఔ, దేవాదామ, నామమ
* తలస్థని శ్రీనివాస యాదవ: శు సెంవ్యథఔెం, భతసయ, పాడి ర్థశ్రభ అభివ్ృదిధ, సనిమాట్లగ్రఫీ
* గుెంటఔెండో జఖదీశ్రడిు: విదుమత
* ఈటల ర్జజేెందయ: వైదమ, ఆరోఖమ, క్తట్టెంఫ సెంక్షేభెం
* సెంగ్జరడిు నియెంజనరడిు: వ్మవ్స్థమెం, సహకాయెం, మారూటిెంగ్స
* కొపుల ఈశేయ: షెడ్యమల్ు క్తల్మల అభివ్ృదిధ, మైనార్థటీ, విఔల్మెంగుల, వ్ృదుధల సెంక్షేభెం

in

* ఎర్రబలిో దయాఔయర్జవు: ెంచామతీర్జజ, గ్రమీణాభివ్ృదిధ, గ్రమీణ నీటిసయపర్జ
* వి. శ్రీనివాస్గౌడ్: ఆబాూరీ, క్రీడలు, యువ్జన సేవ్లు, ర్జమటఔ, స్థెంసూృతిఔ, పుర్జవ్సుత

* ట్లోళ్ో సబితా ఇెంద్రారడిు - విదామ శాక

tP

* ఖెంగుల ఔభల్మఔయ - బీసీ సెంక్షేభెం, పౌయసయపర్జలు

re

* చాభక్యయ భల్మోరడిు: కార్థభఔ ఉపాధ, ఔర్జభగార్జలు, ఉపాధ ఔలన

p.

* వేముల ప్రశాెంతరడిు: రోడుో, బవ్నాలు, శాసనసబ వ్మవ్హార్జలు, ఖృహనిర్జభణెం

* సతమవ్తి ర్జఠోడ్ - గ్జర్థజన, స్త్రీ, శశు సెంక్షేభ శాక

ర్జష్ట్రీమెం (ఏపీ)

Sm
ar

* పువాేడ అజమ క్తమాయ - యవాణా శాక

** ఏపీ ముకమభెంత్రి వైఎస్ జఖనమోహనరడిు నాణమమైన బిమమెం ెంపణీని శ్రీకాక్తళ్ెం జిల్మో ల్మసలో ప్రాయెంభిెంచార్డ. ఉదాదనెం
భెంచనీటి థఔెం, కడీన ర్థశోధన కేెంద్రెం, 200 డఔల స్కయ సెష్ట్రలిటీ కడీన ఆసుత్రి, భెంచనీళ్ోపేటలో జెటీట నిర్జభణాలక్త
ఆమన శెంక్తస్థథన చేశార్డ.

** జాతీమ స్థథయిలో ఆెంధ్రప్రదేశ్క్త నాలుగు సేచఛ భహతసవ పుయస్థూర్జలు లభిెంచాయి. ర్జష్ట్రతి ర్జభనాథ కోవిెంద, కేెంద్ర
భెంత్రి ఖజేెంద్రసెంగ్స షెకావ్త ఈ అవార్డులను ప్రదానెం చేశార్డ.
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** ఔడ జిల్మో వేముల భెండలెం ఎెం.త్యభభలల్లోలోని యుర్వనిమెం శుదిధ ఔర్జభగాయెం నుెంచ వెలువ్డే వ్మర్జథల వ్లో
చోట్టచేసుక్తెంట్టనన ర్థణామాలపై అధమమనెం చేమడానిక ర్జష్ట్ర కాలుషమ నిమెంత్రణ భెండలి నిపుణుల ఔమిటీని నిమమిెంచెంది.
సెప్టెంఫర్డ 9, 10 తేదీలోో కాలుషమ ప్రభావిత ప్రాెంతాలోో యమటిెంచ, 11న నివేదిఔ సభర్థెంచనుెంది.
ర్జష్ట్రీమెం (టీఎస్)
** దేశవాళీ ఆవుల ప్ెంఔెం, సెంయక్షణక్త కేెంద్రెం గ్లక్తల్ గ్రభ థఔెం కెంద తెలెంగాణక్త రూ.5.37 కోట్టో భెంజూర్డ చేసెంది.
ఈ నిధులతో పీవీ నయసెంహార్జవు శువైదమ విశేవిదామలమెంలో ‘గ్లక్తల్ గ్రభ' ఏర్జట్ట చేస, దేశవాళీ జాత్యలక్త చెెందిన 500

in

ఆవులను ప్ెంచనునానర్డ.
ర్జష్ట్రీమెం (ఏపీ)

p.

** సేచఛ భహతసవ తొలి పుయస్థూయెం శచభ గ్లదావ్ర్థ జిల్మో తణుక్త భెండలెం వేలూర్డ ప్రాథమిఔ ఆరోఖమ కేెంద్రానిక దకూెంది.
ప్రాథమిఔ ఆరోఖమ కేెంద్రాలు - ర్థశుభ్రత థఔెం కెంద కేెంద్ర తాగునీర్డ, పార్థశుదధయెం (జల్శకత) దేశవామతెంగా 3 ప్రాథమిఔ ఆరోఖమ

re

కేెంద్రాలను ఎెంపఔ చేమగా వేలూర్డ పీహెచసీ ప్రథభ స్థథనెంలో నిలిచెంది.

tP

ర్జష్ట్రీమెం (ఏపీ)

** ఏపీ ప్రభ్యతేెం ఆరీటసీ సఫఫెందిని ప్రభ్యతే ఉదోమగులుగా ప్రఔటిెంచ, వార్థ ఉదోమఖ వియభణ వ్మసును ప్ెంచుతూ నియణమెం

Sm
ar

తీసుక్తెంది. ముకమభెంత్రి వైఎస్ జఖనమోహనరడిు అధమక్షతన సమావేశమైన భెంత్రివ్యగెం ఆరీటసీ విలీనెంపై ఆెంజనేమరడిు ఔమిటీ
చేసన సఫాయసులను మథాతథెంగా ఆమోదిెంచెంది.

» మావ్యయిసుటలపై 2005 నుెంచ ర్జష్ట్రెంలో కొనస్థగుత్యనన నిషేధానిన భరో ఏడాదిపాట్ట పడిగ్జస్కత కామబినెట్ నియణమెం
తీసుక్తెంది.

» సెంతెంగా పాసెంజయ ఆట్లలు/ కార్డో నడుపుక్తనేవార్థక ఏటా రూ.10 వేలు ఇచేచెందుక్త ర్జష్ట్ర భెంత్రివ్యగెం ఆమోదెం తెలిపెంది.
దీనివ్లో 3.97 లక్షల భెందిక లబిధ చేక్యర్డత్యెందని అెంచనా.

» ప్ెంచన వైఎస్ఆయ ప్ళ్లో కానుఔను శ్రీర్జభనవ్మి నుెంచ అెందిెంచాలని భెంత్రివ్యగ సమావేశెంలో నియణయిెంచార్డ. ఈ థఔెం
కెంద సుమార్డ 96,397 భెంది లబిధదార్డలు ఉనానర్డ.
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ర్జష్ట్రీమెం (టీఎస్)
** ప్రభ్యతే ఆసుత్రులోో ప్రమాణాలు, ర్థశుభ్రత విషమెంలో తెలెంగాణ దేశెంలోనే ప్రథభస్థథనెంలో నిలిచెంది. నేషనల్ కాేలిటీ

Sm
ar

tP

re

p.

in

అస్కమరనస స్థటెండయు్ (ఎనక్యమఏఎస్) ఈ ఆసుత్రుల జాబితాను విడుదల చేసెంది.
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4.ఆర్థథఔ యెంఖెం
** భాయత జీడీపీ వ్ృదిధ అెంచనాల ఔెంటే ఫలహ్లనెంగా ఉెందని అెంతర్జజతీమ ద్రవ్మ నిధ సెంసథ (ఐఎెంఎప) అభిప్రామడిెంది.
2019, 2020లోో భాయత వ్ృదిధ భెందగ్జసుతెందని ఖత జులైలో ఐఎెంఎప అెంచనా వేసెంది. ఈ రెండేళ్ోక్త వ్ృదిధ ర్వట్టను 0.3 శాతెం
కోత వేస వ్ర్డసగా 7 శాతెం, 7.2 శాతెంగా అెంచనా వేసెంది. ప్రెంచెంలో వేఖెంగా వ్ృదిధ చెెందుత్యనన ఆర్థథఔ వ్మవ్సథగా భాయత
కొనస్థగుత్యెందని, చైనా ఔెంటే చాల్మ ముెందెంజలో ఉననట్టో వెలోడిెంచెంది.
** ఏడాది క్రితెంతో పోలిసేత ఈ ఆఖసుటలో భాయత ఎగుభత్యలు 6.05% తగ్జగ 26.13 బిలిమన డాలయో (దాదాపు రూ.1.83 లక్షల

in

కోటో)క్త చేర్జయి. దిగుభత్యలు 13.45% తగ్జగ 39.58 బిలిమన డాలయో (దాదాపు రూ.2.77 లక్షల కోటో)క్త ర్థమితభయామయి.
పలితెంగా వాణిజమ లోట్ట 13.45 బి.డాలర్డోగా నమోదైెంది. 2016 ఆఖసుటలో దిగుభత్యలు 14 శాతెం క్షీణిెంచాఔ, ఈ స్థథయిలో

p.

తఖగడెం ఇదే మొదటిస్థర్థ. వాణిజమ భెంత్రితే శాక వెలోడిెంచన ఖణాెంకాల ప్రకాయెం మొతతెం 30 లఔ యెంగాలోో 22 ప్రతిక్యల వ్ృదిధ

re

నమోదు చేశాయి.

** భాయత నుెంచ ఈ ఆర్థథఔ సెంవ్తసయెం మొదటి త్రైమాసఔెంలో (ఏప్రిల్ - జూన) ఓషధ ఎగుభత్యలు ఆఔయషణీమెంగా

tP

నమోదయామయి. ఈ మ్మడు నెలలోో 5 బిలిమన డాలయో (సుమార్డ రూ.35,500 కోట్టో) విలువైన ఓషధాలు ఎగుభతి చేసనట్టో
ఫార్జభగ్జజల్ (ఫార్జభస్కటిఔల్స ఎక్సపోయట ప్రమోషన కౌనిసల్) డైరఔటయ జనయల్ ఉదమ భాసూయ తెలిపార్డ. ఆసయా దేశాలను

Sm
ar

మినహాయిెంచ మిగ్జలిన అనిన దేశాలక్త జర్థగ్జన ఎగుభత్యలోో వ్ృదిధ లభిెంచనట్టో ఆమన వెలోడిెంచార్డ.
** ఆదామపు నున చెలిోెంపుదాయో కోసెం ప్రతిష్ట్రాతభఔ ఈ-అసెస్మెంట్ థకానిన కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం ప్రఔటిెంచెంది. దీనేన ఫేస్ల్లస్ లేదా
నేభల్లస్ అసెస్మెంట్గాన్య పలుసుతనానర్డ. దీనిక సెంఫెంధెంచన న్నటిఫికేషన గెజిట్ను కేెంద్ర ఆర్థథఔ భెంత్రితే శాక తాజాగా
విడుదల చేసెంది. ఈ థఔెం కెంద జాతీమ ఇ-అసెస్మెంట్ సెెంటయను ఏర్జట్ట చేమనునానర్డ. నున భదిెంపు విషమెంలో
సభసమలు గుర్థతసే,త అల్మెంటి నున చెలిోెంపుదాయోక్త ఈ కేెంద్రెం నుెంచ న్నటీసులు అెందుతాయి. 15 రోజులోోగా వార్థ నుెంచ సెందన
అెందుక్తనానఔ, ఆట్లమటిక్ వ్మవ్సథ దాేర్జ ఆ కేసును అసెసెంగ్స అధకార్థక అగ్జస్థతర్డ. ఈ కొతత విధానెం అకోటఫర్డ 8న
ప్రాయెంబభవుత్యెందని కేెంద్ర ఆర్థథఔ భెంత్రి నియభల్మ సీతార్జభన వెలోడిెంచార్డ.
** ఐడీబీఐ బామెంక్తక్త రూ.9,300 కోటో మ్మలధన స్థమెం చేమడానిక కేెంద్ర భెంత్రివ్యగెం ఆమోదెం తెలిపెందని కేెంద్ర
సమాచాయ, ప్రస్థయ భెంత్రితే శాక భెంత్రి ప్రకాశ్ జావ్డేఔయ వెలోడిెంచార్డ. ఈ మ్మలధన స్థమెంలో ఎల్ఐసీ 51 శాతెం
(రూ.4,743 కోట్టో) నిధులను సభక్యయచనుెంది. మిఖతా 49 శాతెం (రూ.4557 కోట్టో) నిధులను ప్రభ్యతేెం అెందజేసుతెంది. 2019
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జనవ్ర్థలో ప్రభ్యతేెం ఐడీబీఐ బామెంక్లో తనక్తనన 86 శాతెం వాటాను 46.46 శాతానిక ర్థమితెం చేసుక్తెంది. ఎల్ఐసీ తన
వాటాను 51 శాతానిక ప్ెంచుక్తని, బామెంక్తలో నిమెంత్రణ వాటాను చేజికూెంచుక్తెంది.

** వ్సుత, సేవ్ల నున (జీఎస్టీ) వ్స్కళ్లో ఆఖసుటలో తగ్జగ, రూ.98,202 కోటోక్త ర్థమితభయామమని ఆర్థథఔ శాక వెలోడిెంచెంది.
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జులైలో రూ.1.02 లక్షల కోట్టో వ్సులయామయి.
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5.నియాభకాలు
** సౌదీ అర్వబియాలో భాయత దౌతమవేతతగా 2017 బామచక్త చెెందిన ఐఎపఎస్ అధకార్థ హమాన భర్థమెం నిమమిత్యలయామర్డ.
ప్రసుతతెం ఆమ పార్థస్లో ని చేసుతనానర్డ. హమాన మాజీ ఐపీఎస్ అధకార్థ ఏకే ఖ్యన కోడలు.

** ఆెంధ్రప్రదేశ్ బీసీ ఔమిషన ఛైయభనగా ఉభభడి హైకోర్డట విశ్రాెంత నామమమ్మర్థత జసటస్ ఎ.శెంఔయనార్జమణ నిమమిత్యలయామర్డ.
ఆమన మ్మడేళ్ోపాట్ట ఈ దవిలో కొనస్థఖనునానర్డ.

in

** ఆెంధ్రప్రదేశ్లో రూ.100 కోట్టో దాటిన టెెండయో నామమ ర్థశీలన బాధమతలను తెలెంగాణ హైకోర్డట విశ్రాెంత నామమమ్మర్థత జసటస్

p.

బి.శవ్శెంఔయర్జవుక్త ప్రభ్యతేెం అగ్జెంచెంది. ఆమన మ్మడేళ్ోపాట్ట ఈ బాధమతలను నియేర్థతస్థతర్డ.

re

** ఆెంధ్రప్రదేశ్ లోకాయుఔతగా ఉభభడి ఏపీ హైకోర్డట విశ్రాెంత నామమమ్మర్థత జసటస్ ప.లక్షమణరడిు నిమమిత్యలయామర్డ. ఖవ్యనయ
బిశేభూషణ హర్థచెందన దీనిక ఆమోదెం తెలిపార్డ. లక్షమణరడిు అయిదేళ్ోపాట్ట సేవ్లు అెందిెంచనునానర్డ. ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేెం ఇటీవ్ల

tP

లోకాయుఔత చటాటనిన సవ్ర్థస్కత హైకోర్డట విశ్రాెంత ప్రధాన నామమమ్మర్థత లేదా హైకోర్డట విశ్రాెంత నామమమ్మర్థతని లోకాయుఔతగా
నిమమిెంచేెందుక్త వీలు ఔలిెంచెంది. ఔడ జిల్మో సెంహాద్రిపుయెం భెండలెం పైడిపాల్లెంలో 1945 ఏప్రిల్ 18న ఔ వ్మవ్స్థమ
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క్తట్టెంఫెంలో లక్షమణరడిు జనిభెంచార్డ. జసటస్ లక్షమణరడిు ఏపీ హైకోర్డట జడిజగా దవీ వియభణ పెందార్డ. స్థమాజిఔ అెంశాలోో
చుర్డకైన పాత్ర పోషిెంచార్డ. ఉముకమభెంత్రులు, భెంత్రులు, పాయోమెంటరీ కాయమదర్డశలపై వ్చేచ ఫిర్జమదులను లోకాయుఔత
విచార్థెంచవ్చుచ. ఎమభలేమ, ఎమభలీస, చీపవి, ప్రజావ్మవ్హార్జలతో ముడిడిన అెంశాలపై ప్రభ్యతేెం నిమమిెంచే అధకార్డలు,
సయెంచ, ఉసయెంచ, మ్లమయ, డిపూమటీ మ్లమయ, ఎెంపీపీ తదితర్డలపై అెందే ఫిర్జమదులను విచార్థెంచవ్చుచ.

** గుజర్జత హైకోయట ప్రధాన నామమమ్మర్థతగా జసటస్ విక్రభనాథ నిమమిత్యలయామర్డ. ఈ మ్లయక్త కేెంద్ర నామమ శాక ఉతతర్డేలు
జారీ చేసెంది. విక్రభనాథ ప్రసుతతెం అలహాబాద హైకోర్డటలో జడిజగా ని చేసుతనానర్డ. ఆమనున ఆెంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్డట ప్రధాన
నామమమ్మర్థతగా నిమమిెంచాలని 2019 ఏప్రిల్లో సుప్రెంకోర్డట కొలీజిమెం సఫాయసు చేమగా, కేెంద్రెం ఆ పేర్డను తిప ెంపెంది.
దీెంతో జసటస్ విక్రభనాథను గుజర్జతక్త సఫాయసు చేస్కత కొలీజిమెం ఆఖసుట 22న తీర్జభనిెంచెంది. దీనిక కేెంద్రెం ఆమోదెం
తెలిపెంది.
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** ప్రెంచ ఎనినఔల సెంసథల సెంగెం (ఏడబ్యోయఈబీ) అధమక్షుడిగా భాయత ప్రధాన ఎనినఔల ఔమిషనయ (సీఈసీ) సునీల్ అరోడా
నిమమిత్యలయామర్డ. బెంఖళూర్డలో నియేహసుతనన ఏడబ్యోయఈబీ నాలుగ్ల సయేసబమ సమావేశెంలో సమాకమ మాజీ అధమక్షుడు
అయాన మిెంక్త ర్జడుల్లస్ూ (ర్మ్లనియా) నుెంచ సునీల్ అరోడా ఈ మ్లయక్త బాధమతలు సీేఔర్థెంచార్డ. 2021 వ్యక్త ఆమన
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p.
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దవిలో కొనస్థగుతార్డ.
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6.అవార్డులు
** దేశవామతెంగా సెంచలనెం సృషిటెంచన నియబమ కేసును దర్జమపుత చేసన భహళా పోలీస్ అధకార్థణి ఛయాశయభతోపాట్ట వివిధ
దేశాలక్త చెెందిన భరో ఆర్డగుర్థక ఆసయా ససైటీ గేభ ఛెంజయ పుయస్థూయెం ప్రఔటిెంచార్డ. అమర్థకాక్త చెెందిన ఆసయా ససైటీ
ఆసయాలో విభినన యెంగాలోో స్కపర్థతదామఔెంగా నిలిచన భహళ్లను ఈ పుయస్థూయెంతో సతూర్థసోతెంది. 2014 నుెంచ ఈ
అవార్డులను ప్రఔటిసుతెండగా, తొలిస్థర్థగా ఈ ఏడాది విజేతలెంతా భహళ్లే (ఏడుగుర్డ) కావ్డెం విశేషెం. అకోటఫర్డ 24న

in

న్యమయాయూలో జర్థగే కాయమక్రభెంలో వీర్థక అవార్డులు ప్రదానెం చేమనునానర్డ.

** బ్రిటన ప్రభ్యతేెం ఇెంఖోెండ్ క్రికెట్ దిఖగజాలైన జెఫ్రీ బామకాట్ (78), ఆెండ్రూ స్థాస్ (42) లక్త ప్రతిష్ట్రాతభఔ నైట్హుడ్ పుయస్థూర్జనిన

p.

ప్రఔటిెంచెంది. ఇెంఖోెండ్ క్రికెట్క్త వార్డ అెందిెంచన సేవ్లక్త వీర్థదదర్థ మాజీ ప్రధాని థెరస్థ మ్ల ఈ ‘సయ' బిర్డదును

re

అెందిెంచనునానర్డ. నైట్హుడ్ పుయస్థూర్జనిన అెందుక్తననవార్డ తభ పేర్డక్త ముెందు ‘సయ'ను ప్ట్టటకోవ్చుచ.

tP

** బిల్ అెండ్ మలిెండా గేట్స ఫెండేషన ప్రధాని నర్వెంద్ర మోదీక గ్లోఫల్ గ్లల్య పుయస్థూయెం - 2019ని ప్రఔటిెంచెంది.
సెప్టెంఫర్డ 24న న్యమయాయూలో జర్థగే కాయమక్రభెంలో ఈ పుయస్థూర్జనిన ప్రదానెం చేమనునానర్డ. సేచఛభాయత అభియాన అభలులో
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మోదీ చతతశుదిధ, కాయమదక్షతక్త గుర్థతెంపుగా ఈ అవార్డును ఆమనక్త ప్రఔటిెంచార్డ. సెప్టెంఫర్డ 25న బ్యోభఫయగ గ్లోఫల్ బిజినెస్
ఫోయెం సదసుసలో ప్రెంచ నామక్తలు, కార్ర్వట్ యెంఖ అధత్యలను ఉదేదశెంచ ప్రధాని మోదీ ప్రసగ్జెంచనునానర్డ.
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7.వాయతలోో వ్మక్తతలు
** తెలెంగాణ ఖవ్యనయగా సెప్టెంఫర్డ 8న ప్రమాణెం చేసన తమిళ్లసై సౌెందయర్జజన (58 ఏళ్లో) దేశెంలోనే అతమెంత పనన
వ్మసుూర్జలైన ఖవ్యనయగా నిలిచార్డ. ఆెంధ్రప్రదేశ్ ఖవ్యనయ బిశేభూషణ హర్థచెందన (85) దేశెంలోనే ప్దద వ్మసుూడైన
ఖవ్యనయగా ఉనానర్డ.
** అమర్థకా అధమక్షుడు డొనాల్ు ట్రెం ఫోోర్థడా సేటట్ డిసాక్ట కోర్డట నామమమ్మర్థత దవిక భాయత సెంతతిక చెెందిన అనుర్జగ్స
సెంఘాల్ పేర్డను ప్రతిపాదిెంచార్డ. ఫోోర్థడాలో ఈ దవిక నామినేట్ అయిన తొలి భాయత సెంతతి నామమవాదిగా సెంఘాల్

in

ప్రతేమఔత స్థధెంచార్డ.

** చైనాక్త చెెందిన ప్రముక ఇ-కాభయస సెంసథ అలీబాబా గ్రూ సహ వ్మవ్స్థథక్తడు, ఔెంప్నీ ఛైయభన జాక్ మా దవి నుెంచ

p.

తపుక్తనానర్డ. తన 55వ్ పుటిటనరోజున దవి నుెంచ వైదొలుగుతానని ఆమన ముెందే ప్రఔటిెంచార్డ. ఛైయభన దవి వీడినా

re

అలీబాబా పాయటనయషి గ్రూలో సభ్యమడిగా కొనస్థగుతార్డ. వ్ృతితరీతామ ఆెంఖో టీచయ అయిన జాక్ మా 1999లో ఇ-కాభయస
యెంఖెంలోక ప్రవేశెంచ, అలీబాబాను స్థథపెంచార్డ. ఈ సెంసథ అనతికాలెంలోనే బిలిమన డాలయో ఔెంప్నీగా అవ్తర్థెంచెంది. 2013లో
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సీఈఒ దవి నుెంచ ఆమన తపుక్తనానర్డ. ప్రెంచ అయ క్తబేర్డలోో ఔరైన జాక్ మా సెంద ప్రసుతతెం 41.8 బిలిమన డాలర్డో.
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** టిేటయలో ప్రెంచెంలోనే అతమధఔ భెంది అనుసర్థెంచే మ్మడో నేతగా ప్రధాని మోదీ అవ్తర్థెంచార్డ. ప్రసుతతెం ఆమన టిేటయ
హామెండిల్ను 4.9 కోటోభెంది అనుసర్థసుతనానర్డ. టిేటయలో ఎక్తూవ్ భెంది అనుసర్థెంచే నేతలోో అమర్థకా మాజీ అధమక్షుడు బామా
(10.8 కోటో భెంది) ప్రథభ స్థథనెంలో, ప్రసుతత అధమక్షుడు డొనాల్ు ట్రెం (6.4 కోటో భెంది) దిేతీమ స్థథనెంలో ఉనానర్డ.

** ముెంఫయిలో నియేహెంచన మిస్ టీన ఇెండియా వ్యల్ువైడ్-2019 పోటీలోో విజమవాడక్త చెెందిన కోడ్జ ఇష్ట్ర టైటిల్
గెలుచుక్తెంది. ఈ పోటీలు సెప్టెంఫర్డ 2 నుెంచ 7 వ్యక్త జర్థగాయి. ఈ టైటిల్క ముెందు ఈష్ట్ర మిస్ టీన ఇెండియా
యూఎస్ఏగా క్యడా ఎెంపకైెంది.

** ఏడు సెంవ్తసర్జల వామఔయణ అధమమనానిన నాలుగు సెంవ్తసర్జలకే పూర్థత చేస, పనన వ్మసులో ఈ గనత స్థధెంచనవాడిగా
నిలిచాడు ‘ప్రిమవ్ృత దేవ్దతత పాటిల్' (16). భహార్జష్ట్రక్త చెెందిన ఈ గటిక్తడు తన తెండ్రి దేవ్దతత పాటిల్ విదమనబమసెంచన
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తెనాలిలోని ఔెంచ వేదాెంత శాస్త్ర సబ దాేర్జ లక్షయ స్థధన మొదలు ప్టాటడు. 14 సెమిసటయోతో ఏడేళ్ో సభమెం టేట సెంసూృత
వామఔయణ అధమమనానిన నాలుగేళ్ోలోనే పూర్థత చేశాడు. అనెంతయెం ఔెంచలో నియేహెంచన భహా రీక్షలో విజమెం స్థధెంచాడు.
ఈ మ్లయక్త ఔెంచ పీఠాధతి జఖదుగర్డ విజయ్యెంద్ర సయసేతి చేత్యల మీదుగా ప్రమాణ త్రానిన అెందుక్తనానడు.

** పాకస్థథనలో సెంధ బిోక్ సరీేస్ ఔమిషన నియేహెంచన పోటీ రీక్షలోో ఉతీతయణత స్థధెంచన పుష్ట్ర కొలిహ అనే హెందూ యువ్తి

in

ఏఎసెలసగా ఎెంపకైెంది. పాకస్థథనలో ఈ కొలువు పెందిన తొలి హెందూ యువ్తిగా ఆమ ర్థకాయు సృషిటెంచెంది.

** భాయత సెంతతి భహళ్ షిరీన మామథ్యమస్ను కాలిఫోర్థనయాలోని సదయన డిసాక్ట కోర్డటలో ఆర్థటఔల్-3 జడిజగా నిమమిెంచాలని
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అమర్థకా అధమక్షుడు డొనాల్ు ట్రెం ప్రతిపాదిెంచార్డ.
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8.వాయతలోో ప్రదేశాలు
** 1947లో బాపూజీ కొెంతకాలెం ఫసచేసన ఇెంటిని మ్మమజిమెంగా అెందుబాట్టలోక తీసుక్తర్జనునానర్డ. బలియాఘాటా
ప్రాెంతెంలోని ఈ ఇెంట్లో ఫసచేసన సభమెంలో గాెంధీజీ వాడిన వ్సుతవులనినెంటిని ప్రదయశనక్త ఉెంచుతార్డ. ఇది అకోటఫర్డ 2
నుెంచ ప్రాయెంబెం కానుెంది.

** ఇజ్రాయెల్లోని జాతీమ గ్రెంథాలమెం 80 ఏళ్ో కెందట రెండో ప్రెంచ యుదధెం మొదలైనరోజు భహాతాభగాెంధీ ర్జసన లేకను

in

తాజాగా ఆనలైనలో విడుదల చేసెంది. యూదులక్త శాెంతి శఔెం ర్జవాలని ఆకాెంస్కత బాెంబే జియోనిస్ట అసోసయ్యషన

p.

నామక్తడైన ఎ.ఇ. షోహెతక్త భహాత్యభడు ఈ లేక ర్జశార్డ.

re

** ఔర్జణటఔలోని త్యభక్యర్డ జిల్మో అతిప్దద సౌయ విదుమత ఉతతిత కేెంద్రెంగా ర్థకార్డు సృషిటెంచనుెంది. ఇఔూడ ఏటా సుమార్డ 300
ఎఔర్జలోో కొతతగా సోల్మయ పాోెంట్టో ఏర్జటవుత్యనానయి. జవ్హయల్మల్ నెహ్రూ జాతీమ సౌయ థఔెం ప్రకాయెం 2022 నాటిక

tP

20,000 మగావాటో విదుమత ఉతతిత స్థధెంచాలననది కేెంద్ర ప్రభ్యతే లక్షయెం. ఈ నేథమెంలో ఔర్జణటఔ ర్జష్ట్ర విదుమత సెంసథ
కేఎస్పీడీఎల్ 2,000 మగావాటో విదుమదుతతిత లక్షయెంగా పావ్ఖడ తాలూకాలో సౌయ పాోెంట్ను ఏర్జట్ట చేసోతెంది. నఖల్మభదికె,
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హొఫఫళ్ల, వ్లూోర్డ, బాలసముద్ర, తిర్డభణి, ర్జమచర్డో, కామతఖణచయో గ్రమాలోోని రైత్యల నుెంచ 13 వేల ఎఔర్జలను 25 ఏళ్ో
కాల్మనిక లీజుక్త తీసుక్తెంది. 11 వేల ఎఔర్జలోో ఇటికే సౌయ పలఔలను ఏర్జట్ట చేసెంది. నిర్జభణెం పూయతయితే ప్రెంచెంలోనే
అతిప్దద సోల్మయ పాయూగా ఇది పేర్డగాెంచనుెంది. పావ్ఖడ ప్రాజెక్తటను మొతతెం 8 సెకాటర్డోగా విబజిెంచెంది. కోూ సెకాటయ స్థభయథయెం
250 మగావాట్టో. ఔర్జణటఔ సౌయ విదుమత అభివ్ృదిధ సెంసథ (కేఎస్ పీడీసీఎల్), ఔర్జణటఔ గ్రమీణ మౌలిఔ సదుపాయాల అభివ్ృదిధ సెంసథ
(కేఆయఐడీఎల్)ల ఆధేయమెంలో ఈ ప్రాజెక్తట అభలవుతోెంది.

** కౌోడ్ బేస్ు ఇర్థగేషన వ్మవ్సథను ఉయోగ్జెంచ నీర్డ ఆదా చేసే ప్రక్రిమను ర్జజీవగాెంధీ అెంతర్జజతీమ విమానాశ్రమెం
ప్రాయెంభిెంచెంది. ఇర్థగేషన మ్లనేజమెంట్ అెండ్ మానిటర్థెంగ్స స్థపటవేయ (ఐఐఎెంఎస్) తో ని చేసే నీటిపార్డదల వ్మవ్సథను
విమానాశ్రమెంలోని 8.4 క.మీ. ప్రధాన యహదార్థ పడవునా జీఎెంఆయ ఏర్జట్ట చేసెంది. దీెంతో 80 ఎఔర్జలోో ఉనన చెట్టో,
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మొఔూలక్త నీటిని అెందిెంచడెంతోపాట్ట 35 శాతెం వ్యక్త నీర్డ ఆదా చేసుతనానర్డ. దేశెంలో ఈ తయహా స్థెంకేతిఔ ర్థజాానానిన
ఉయోగ్జెంచడెం ఇదే తొలిస్థర్థ.

** ది ఎఔనమిస్ట ఇెంటెలిజెనస యూనిట్ విడుదల చేసన అతమెంత నివాసయోఖమ స్కచీ - 2019లో ఆసాయా ర్జజధాని విమనాన
వ్ర్డసగా రెండోస్థర్థ అగ్రస్థథనెం దకూెంచుక్తెంది. దాదాపు ఏడేళ్ోపాట్ట తొలిస్థథనెంలో ఉనన మల్బోయన (ఆసేాలియా) నఖర్జనిన వెనకూ
నెటిట 2018లో అగ్రస్థథనానిక చేర్థన విమనాన తన స్థథనానిన నిలబట్టటక్తెంది. సడీన, స్థకా తర్జేతి రెండుస్థథనాలోో నిలిచాయి.

in

మొతతెం 140 నఖర్జలోో ఈ సర్వే నియేహెంచార్డ. జీవ్న ప్రమాణాల స్థథయి, నేర్జల నమోదు, ప్రయాణ, మౌలిఔ వ్సత్యలు, విదమ,
వైదమెంతోపాట్ట ర్జజమ, ఆర్థథఔ సథయతేెం ల్మెంటి అెంశాల ఆధాయెంగా సర్వే జర్థగ్జెంది. తొలిస్థర్థ ర్జమవ్యణ ర్థసథత్యలను క్యడా

p.

ర్థఖణనలోక తీసుక్తనానర్డ. ప్రాెంతాలవారీగా శచభ ఐరోపా, దణ అమర్థకాలు నివాస్థనిక అనువైన ప్రాెంతాలుగా తేల్మచర్డ.
తొలి 20 నఖర్జలోో 8 ఐరోపా దేశాలోోనే ఉనానయి. ప్రముక నఖయెం పార్థస్ 8 స్థథనాలు దిఖజార్థ, 25వ్ స్థథనెంలో నిలిచెంది.

re

లెండన, న్యమయాయూ 48వ్, 58వ్ స్థథనాలోో ఉెండగా, సర్థయా ర్జజధాని డభసూస్ చవ్ర్థ స్థథనెంలో నిలిచెంది. ఔర్జచీ (పాకస్థథన)

tP

137వ్ స్థథనెంలో, ఢాకా (ఫెంగాోదేశ్) 139వ్ స్థథనెంలో ఉనానయి. ఖత ఏడాది ఈ జాబితాలో 112వ్ స్థథనెంలో నిలిచన దిలీో
ఈస్థర్థ 118 స్థథనానిక చేర్థెంది. ముెంఫయి 119వ్ స్థథనెంలో నిలిచెంది (కెందటేడాది 117). దీెంతో అతమెంత నివాసయోఖమ

Sm
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స్కచీలో తొలి 100 నఖర్జలోో ఔూ భాయతీమ నఖయమ్మ చోట్ట పెందలేఔపోయిెంది.
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9. సదసుసలు - సమావేశాలు
** సెంఖపూయలో నియేహెంచన ఇెండియా-సెంఖపూయ ది నెక్స్ ఫేజ సదసుసలో ఆెంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థథఔ భెంత్రి బుఖగన ర్జజేెంద్రనాథరడిు
పాల్గగనానర్డ. 2034 నాటిక 850 బిలిమన డాలయో ఆర్థథఔ శకతగా రూపెందేెందుక్త ప్రభ్యతేెం ఔృషి చేసోతెందని ఆమన తెలిపార్డ.
** ఎడారీఔయణను ఎదురోూవ్డానిక ఐఔమర్జజమసమితి (ఐర్జస) ఆధేయమెంలో క్తదిర్థన ెందెం (యూఎనసీసీడీ)పై దిలీోలో
నియేహసుతనన 14వ్ సదసుస (కా)లో పాల్గగనన ప్రధానభెంత్రి నర్వెంద్ర మోదీ ‘నేలపై ప్ట్టటఫడి, అవ్కాశాలను అెందిపుచుచకోవ్డెం'
అనే అెంశెంపై ప్రసెంగ్జెంచార్డ. భాయతలో నిస్థసయ భూముల పునర్డజీజవానిక ప్ట్టటక్తనన లక్ష్యమనిన 2.1 కోటో హెకాటయోనుెంచ 2.6 కోటో

in

హెకాటయోక్త ప్ెంచుత్యననట్టో ఆమన ప్రఔటిెంచార్డ. ఈ సదసుస సెప్టెంఫర్డ 13 వ్యక్త జయఖనుెంది. 200 దేశాల నుెంచ 70 భెంది
ర్జమవ్యణ భెంత్రులు, 8వేల భెందికపైగా ప్రతినిధులు దీనిక హాజయయామర్డ. ‘కా' అధమక్ష హదాను భాయత రెండేళ్ోపాట్ట
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సీేఔర్థెంచెంది.
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10.క్రీడలు
** మాల్లలో జర్థగ్జన మాలీదవస ఇెంటర్వనషనల్ ఛల్లెంజ బామడిభెంటన ట్లరీనలో పుర్డషుల సెంగ్జల్స ఫైనలోో యననయగా నిలిచన సర్థల్
వ్యభ యజతెం స్థధెంచాడు.
** దిలీోలో ఫెంగాోదేశ్తో జర్థగ్జన ఫైనలోో భాయత అెండయ-18 జట్టట శాప ఫుట్బాల్ ఛెంపమనగా నిలిచెంది. ఆఖసుటలో భాయత
అెండయ-15 జట్టట ఫెంగాోదేశ్ని ఒడిెంచ శాప టైటిల్ గెలుచుక్తెంది.
** యష్ట్రమలోని సోచలో సెప్టెంఫర్డ 29న జర్థగ్జన ఫార్డభల్మవ్నలో లూయిస్ హామిలటన (మర్థసడ్జజ) యష్ట్రమ గ్రెండ్ ప్రిని
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దకూెంచుక్తనానడు.

** ప్రెంచ అథెోటిక్ ఛెంపమనషిలో 50 క.మీ. నడఔలో జపాన అథెోట్ యుసకె సుజుక తన దేశానిక తొలి సేయణెం అెందిెంచాడు.

p.

అతడు ఈ ర్వసును 4 ఖెంటల 4 నిమిష్ట్రల 20 సెఔనోలో పూర్థత చేస, అగ్రస్థథనెంలో నిలిచాడు. ఇదే ర్వసులో యజతెం గెలిచన జావ్య

re

వెర్జ (పోర్డచఖల్, 43 ఏళ్లో) ప్రెంచ అథెోటిక్సలో తఔెం గెలిచన ప్దద వ్మసుూడిగా ర్థకార్డు నెలకొల్మడు.
** కతాయలో జర్డగుత్యనన ప్రెంచ అథెోటిక్ ఛెంపమనషి 100 మీ. ర్డగులో అమర్థకాక్త చెెందిన క్రిసటమన కోల్భన విజేతగా
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నిలిచ, సేయణెం స్థధెంచాడు. అమర్థకాకే చెెందిన గాటిోన యజతెం, ఆెండ్రి డిగాస్ (కెనడా) కాెంసమెం గెలుచుక్తనానర్డ.
** షటోయ స్థయి ప్రణీత, బాఔసయ నికత జరీన టారగట్ లిెంపక్ పోడిమెం (టా) థఔెంలో చోట్ట స్థధెంచార్డ. వీర్థతోపాట్ట
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దిఖగజ బాఔసయ మ్లరీకోభ, షూటయ మశసేని సెంగ్స సహా మొతతెం 12భెంది క్రీడాకార్డలను టా థఔెంలో చేర్డస్కత కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం
ఔ ప్రఔటన విడుదల చేసెంది.

** సెప్టెంఫర్డ 27 నుెంచ దోహాలో జర్థగే ప్రెంచ అథెోటిక్స ఛెంపమనషిలో భహళ్ల 100 మీ. ర్డగులో భాయత అగ్రశ్రేణి
స్పరెంటయ దుమతిచెంద పాల్గగననుెంది. ఈ మ్లయక్త అెంతర్జజతీమ అథెోటిక్స సమాకమ (ఐఏఏఎప) ఆమక్త ఆహాేనెం ెంపెంది.
** ర్వడియోలో క్రికెట్ కామెంట్రీ వినిపెంచేెందుక్త భాయత క్రికెట్ నిమెంత్రణ భెండలి (బీసీసీఐ), ఆలిెండియా ర్వడియో (ఏఐఆయ)తో
రెండేళ్ో కాల్మనిక ెందెం క్తదుర్డచక్తెంది. అెంతర్జజతీమ మామచలతోపాట్ట దేశవాళీ క్రికెట్ మామచలపై లైవ కామెంట్రీ ప్రస్థయెం
చేస్థతర్డ. సెప్టెంఫర్డ 15న దణాఫ్రికాతో జర్థగే తొలి వ్నేుతో ఈ కామెంట్రీ మొదలుకానుెంది.
** శచమాసయా యూత జూనిమయ చెస్ ఛెంపమనషిలో అెండయ-12 విభాఖెంలో ఆెంధ్రప్రదేశ్క్త చెెందిన చలుక్యర్థ స్థయి
వ్ర్థషత సేయణెం గెలుచుక్తనానడు. దిలీోలో జర్థగ్జన ఈ ట్లరీనలో అగ్రస్థథనెంలో నిలిచ ఫిడ్జ మాసటయ (ఎపఎెం) టైటిల్న్య
దకూెంచుక్తనానడు.
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** యష్ట్రమలోని వాోదివొసోతక్లో జర్డగుత్యనన ఆసయా సఫిక్ యూత క్రీడల చెస్లో బాలుయ విభాఖెంలో హైదర్జబాదక్త చెెందిన
క్తశాగ్ర మోహన సేయణెం స్థధెంచాడు. ఈ ట్లరీనలో చెస్తోపాట్ట జూడో, బాసెూట్బాల్, టేబుల్ టెనినస్, సేమిభెంగ్స, ఫుట్బాల్,
బామడిభెంటన క్రీడాెంశాలోో పాల్గగనన భాయత క్రీడాకార్డలు మొతతెం 16 సేర్జణలు దకూెంచుక్తనానర్డ.
** యూఎస్ ఒప్న పుర్డషుల సెంగ్జల్స టైటిల్ను యఫ్ల్ నాదల్ గెలుచుక్తనానడు. సెయినక్త చెెందిన నాదల్ ఫైనలోో యషమన
ఆటగాడు డానిమల్ మదెేదేవను ఒడిెంచాడు. నాదల్ తన కెర్థమయలో 19వ్ గ్రెండ్స్థోభను అెందుక్తనానడు. పుర్డషుల సెంగ్జల్సలో
అతమధఔ గ్రెండ్స్థోభ టైటిళ్ో విజేత రోజయ ఫ్దయయ (20) ర్థకార్డుక్త నాదల్ ఔూ టైటిల్ దూయెంలో ఉనానడు.
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** యూఎస్ ఒప్న భహళ్ల సెంగ్జల్స టైటిల్ను కెనడాక్త చెెందిన 19 ఏళ్ో బియాెంకా వానెస్థస ఆెండ్రిస్కూ దకూెంచుక్తెంది. ఫైనలోో
ఆమ సెరనా విలిమభసను ఒడిెంచెంది. గ్రెండ్స్థోభ సెంగ్జల్స టైటిల్ గెలిచన తొలి కెనడా క్రీడాకార్థణిగా నిలిచన ఆెండ్రిస్కూ
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కెర్థమయలో యూఎస్ ఒప్న నాలుగ్ల గ్రెండ్స్థోభ ట్లరీన. అతమెంత వేఖెంగా గ్రెండ్స్థోభ టైటిల్ నెగ్జగన మోనికా సెల్లస్ ర్థకార్డును
ఆమ సభెం చేసెంది. సెల్లస్ తన నాలుగ్ల మ్లజయ ట్లరీనలో, 1990లో ఫ్రెంచ ఒప్న గెలిచెంది. ఖతేడాది సెంగ్జల్సలో ఆెండ్రిస్కూ

re

ర్జమెంక్ 208. ప్రతిష్ట్రాతభఔ రోజయస ఔ గెలుచుక్తనన ఆమ ఇెండిమన వెల్స ట్లరీనలో వీనస్, వ్యజినయాక, కెయఫయ ల్మెంటి ప్రముక
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క్రీడాకార్థణులను ఒడిెంచ, ర్జమెంకెంగ్ససలో 15వ్ స్థథనానిక చేర్డక్తెంది (తాజా విజమెంతో ఆమ అయిదో స్థథనానిక చేయనుెంది).
» విజేత ఆెండ్రిస్కూక రూ.27.58 కోట్టో, యననయ సెరనాక్త రూ.13.61 కోటో ప్రైజభనీ లభిెంచెంది.
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» సెేతాోనా క్తజనెతొసవా (2004 - యూఎస్ ఒప్న) తర్జేత ఔ గ్రెండ్స్థోభ టైటిల్ గెలిచన అతి పనన వ్మసుూర్జలిగా
ఆెండ్రిస్కూ ర్థకార్డు నెలకొలిెంది.

» 24వ్ గ్రెండ్స్థోభ టైటిల్తో ఆల్టైభ గ్రేట్ మాయగరట్ కోయట సయసన నిలవాలని కోర్డక్తనన అమర్థకా దిఖగజ క్రీడాకార్థణి సెరనా
విలిమభసక్త నిర్జశ మిగ్జలిెంది. 2017 ఆసేాలిమన ఒప్న గెలిచాఔ గ్రెండ్స్థోభ ఫైనలోో ఒడిపోవ్డెం సెరనాక్త ఇది వ్ర్డసగా
నాలుగ్లస్థర్థ.

** ఇటలీలోని మోెంజాలో జర్థగ్జన ఇటలీ గ్రెండ్ ప్రిలో చారోస్ ల్లక్ల్లయూ (ఫ్ర్జరీ) టైటిల్ గెలుచుక్తనానడు. తాజా విజమెంతో ఫ్ర్జరీ
జట్టటక సెంతఖడుపై తొమిభదేళ్ో తర్జేత టైటిల్ దకూెంది.
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** శ్రీలెంఔ క్రికెటయ లసత భలిెంఖ అెంతర్జజతీమ టీ20లోో తొలి 100 వికెటో వీర్డడిగా ర్థకార్డు సృషిటెంచాడు. అతడు మొతతెం 104
వికెట్టో డగొటాటడు. శ్రీలెంఔలోని కాెండీలో న్యమజిల్మెండ్తో జర్డగుత్యనన మ్మడో టీ20లో వ్ర్డస ఫెంత్యలోో నలుగుర్థని ఓట్
చేశాడు. అెంతర్జజతీమ క్రికెట్లో భలిెంఖ 5 హామట్రిక్లు స్థధెంచాడు. భర్వ బౌలయ ఇనినస్థర్డో ఈ గనత స్థధెంచలేదు.
** భెంగ్లలియాలోని ఉల్మన బాతయలో జర్డగుత్యనన ఆసయా జూనిమయ కామడ్జట్ టేబుల్ టెనినస్ టీభ ఛెంపమనషిలో భాయత
బాలుయ జట్టట యజతెం గెలుచుక్తెంది. దీెంతో భాయత నవ్ెంఫర్డలో థామల్మెండ్లో జర్థగే ప్రెంచ జూనిమయ ఛెంపమనషిసక్త
అయహత స్థధెంచెంది.
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** బ్రెజిల్లోని ర్థయోడిజనీరోలో జర్డగుత్యనన ఐఎస్ఎస్ఎప షూటిెంగ్స ప్రెంచఔలో మిక్సడ్ 10 మీ. ఎయియపసటల్ విభాఖెంలో
భను బాఔయ - సౌయబ చౌదర్థ జెంట సేయణెం గెలిచెంది. ఇదే విభాఖెంలో మశసేని దేశాేల్, అభిషేక్ వ్యభ జోడీ యజతెం
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స్థధెంచార్డ. భాయత మొతతెం అయిదు సేర్జణలు, రెండు యజతాలు, రెండు కాెంస్థమలతో ట్లరీనలో అగ్రస్థథనెం స్థధెంచెంది. ఏ ఇతయ
దేశాని ఔటి ఔెంటే ఎక్తూవ్ సేయణ తకాలు లభిెంచలేదు.
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** ఐసీసీ టెస్ట బామట్సమనగా ఏడాదిగా అగ్రస్థథనెంలో ఉనన భాయత కెప్టన విర్జట్ కోహ్లో తాజాగా దానిన కోలోయాడు. ఆసీస్
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మాజీ కెప్టన సీటవ సభత (904 పాయిెంట్టో) తిర్థగ్జ అగ్రస్థథనానిన దకూెంచుక్తనానడు. 2015 నుెంచ సభత టాలో ఉెండగా, 2018
ఆఖసుటలో ఏడాది నిషేధానిక గుయయామడు. దీెంతో కోహ్లో ఆ స్థథనానిన బరీత చేశాడు. యాషెస్తో తిర్థగ్జ అెంతర్జజతీమ క్రికెట్లో

**
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పాల్గగెంట్టనన సభత ప్రసుతతెం 1 పాయిెంట్ తేడాతో అగ్రస్థథనానిన స్థధెంచాడు.
భహళా క్రికెటయ మిథాలీర్జజ (36) టీ20లక్త వీడోూలు లికెంది. 2021 వ్నేు ప్రెంచఔపై పూర్థత స్థథయిలో దృషిట

స్థర్థెంచడానిక టీ20లక్త ర్థటైరభెంట్ ప్రఔటిసుతననట్టో ఆమ ప్రఔటిెంచెంది. 2006లో ఇెంఖోెండ్పై మిథాలీ తన తొలి టీ20 మామచ
ఆడిెంది. 89 మామచలు ఆడిన ఆమ 37.52 సఖట్టతో 2364 ర్డగులు చేసెంది. అత్యమతతభ సోూర్డ 97, నాటౌట్. టీ20లోో భాయత
తయపున అతమధఔ ర్డగుల ర్థకార్డు మిథాలీదే. పటిట క్రికెట్లో 2 వేల ర్డగుల మైలుర్జయి చేర్డక్తనన భాయత క్రీడాకార్థణి క్యడా
ఆమ్ల. ఈ ఏడాది మార్థచలో గువాహటిలో ఇెంఖోెండ్తో ఆడిెందే మిథాలీ చవ్ర్థ టీ20 మామచ.
** వెసటెండీస్తో టెస్ట సరీస్ను భాయత జట్టట 2-0తో ోన సీే చేసెంది. టీ20 సరీస్ను 3-0తో, వ్నేు సరీస్ను 2-0తో సెంతెం
చేసుక్తనన కోహ్లో సేన రెండో టెస్టలో 257 ర్డగుల తేడాతో విెండీస్ను ఒడిెంచెంది. కెప్టనగా కోహ్లోకది 28వ్ టెస్ట విజమెం.
దీెంతో అతడు భహెంద్రసెంగ్స ధోనీని అధఖమిెంచ, అతమెంత విజమవ్ెంతమైన భాయత టెస్ట కెప్టనగా నిలిచాడు. స్థయ వగా కోహ్లో
48 టెసుటలోో 28 నెఖగగా, ధోని 60 టెసుటలోో 27 గెలిచాడు. విజమవ్ెంతమైన భాయత కెప్టనో జాబితాలో ఖెంగూలీ (21)
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మ్మడోస్థథనెంలో, అజహర్డదీదన (14) నాలుగ్లస్థథనెంలో ఉనానర్డ. దణాఫ్రికా మాజీ కెప్టన గ్రేభ సభత (53 విజయాలు) ప్రెంచఔ
క్రికెట్లో అతమెంత విజమవ్ెంతమైన స్థయ వ. 48 విజయాలతో ర్థ పాెంటిెంగ్స రెండోస్థథనెంలో ఉనానడు.
** బ్రెజిల్లోని ర్థయోడిజనీరోలో జర్డగుత్యనన ఐఎస్ఎస్ఎప ప్రెంచఔ షూటిెంగ్సలో 10 మీటయో ఎయియ రైఫిల్ మిక్సడ్ విభాఖెంలో
అపూర్థే చెండేల్మ - దీక్ క్తమాయ జోడీ సేయణ తఔెం గెలుచుక్తెంది. చైనాక్త చెెందిన కయాన యాెంగ్స - హనన యు జెంటను
ఒడిెంచ వీర్డ సడి గెలుచుక్తనానర్డ. భన దేశానికే చెెందిన భరో జోడీ అెంజుభ మౌదిగల్ - దివామనష 10 మీటయో ఎయియ రైఫిల్
మిక్సడ్ విభాఖెంలో కాెంసమెం దకూెంచుక్తనానర్డ.

in

** ఆసయా క్రీడల సేయణ విజేత జినసన జానసన బర్థోనలో జర్థగ్జన ఐఎస్టీఏఎప ఈవెెంట్లో యజతెం స్థధెంచాడు. 1500 మీటయో
ర్డగులో సర్థకొతత జాతీమ ర్థకార్డును నెలకొల్మడు. 3 నిమిష్ట్రల 35.24 సెఔనోలో లక్ష్యమనిన పూర్థత చేశాడు. ఈ క్రభెంలో అతడు

p.

తన పేర్థటే ఉనన జాతీమ ర్థకార్డును (3: 37.62) అధఖమిెంచాడు. తాజా ప్రదయశనతో దోహాలో జర్థగే ప్రెంచ ఛెంపమనషిసక్త
అయహత స్థధెంచాడు.

re

** సెయినలో జర్థగ్జన స్థెంట్స అెంతర్జజతీమ చెస్ ఒప్న ట్లరీనలో తెలెంగాణ గ్రెండ్ మాసటయ హయష బయతకోటి ఛెంపమనగా
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నిలిచాడు.

** బ్రెజిల్లోని ర్థయోడిజనీరోలో జర్డగుత్యనన ఐఎస్ఎస్ఎప ప్రెంచఔ షూటిెంగ్సలో భాయత యువ్ షూటయ మశసేనిసెంగ్స సడి

సెంపాదిెంచెంది.

Sm
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తఔెం స్థధెంచెంది. భహళ్ల 10 మీటయో ఎయియపసటల్ విభాఖెంలో సేయణ తఔెం గెలుచుక్తని, ట్లకోమ లిెంపక్సలో బయత

** కెంగ్ససటనలో వెసటెండీస్తో జర్డగుత్యనన రెండో టెస్ట మామచ రెండో ఇనినెంగ్ససలో భాయత బౌలయ జస్ప్రత బుమ్రా వ్ర్డసగా మ్మడు
వికెట్టో తీస హామట్రిక్ స్థధెంచాడు. హయబజన సెంగ్స, ఇర్జపన ఠాన తర్జేత భాయత తయపున టెసుటలోో హామట్రిక్ దకూెంచుక్తనన బౌలయ
బుమ్రానే. ఇనినెంగ్సస 9వ్ ఒవ్రోో 2, 3, 4 ఫెంత్యలక్త వ్ర్డసగా డారన బ్రావ్య (4), షభయ బ్రూక్స (0), రోసటన చేజ (0)లను
ప్విలిమనక్త ెంపెంచాడు.
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11.భయణాలు
** ఐటీడీఏ, పేదర్థఔ నిరూభలనా సెంసథ (సెయ) ఏర్జట్టలో లఔపాత్ర పోషిెంచన విశ్రాెంత సీనిమయ ఐఏఎస్ అధకార్థ బీఎన
యుఖెంధయ (82) హైదర్జబాదలో భయణిెంచార్డ. ఆమన మైక్రోస్థపట సీఈవ్య సతమ నాదెళ్ో తెండ్రి. వాటయషెడ్ కాయమక్రభెం, ఔయవు
నివాయణ థఔెం, జాతీమ ఉపాధ హామీ థఔెం, సమాచాయహక్తూ చటటెం.. ఇల్మ అనేఔ లఔమైన చటాటలు, విధానాల
రూఔలనలో యుఖెంధయ పాత్ర ప్రతేమఔమైెంది. ప.వి.నయసెంహార్జవు ప్రధానభెంత్రిగా ఉననపుడు యుఖెంధయ ఆమనక్త
కాయమదర్థశగా ని చేశార్డ. అనెంతపుయెం జిల్మో మలోన్యర్డ భెండలెం బుకాూపుయెం గ్రమానిక చెెందిన యుఖెంధయ 1962లో

in

ఐఏఎస్క్త ఎెంపఔయామర్డ. దవీ వియభణ చేసన తర్జేత ఆెంధ్రప్రదేశ్ పేదర్థఔ నిరూభలనా సెంసథ (సెయ) ఏర్జట్టలో లఔపాత్ర
పోషిెంచ, ఉపాధమక్షుడిగా ని చేశార్డ. 2004లో కేెంద్రెంలో ఏయడిన యూపీయ్య ప్రభ్యతేెంలో ప్రణాళ్లకా సెంగెం సభ్యమడిగా ని

p.

చేశార్డ.

re

** అమర్థకాలో పౌయహక్తూల ఉదమభ నిర్జభణెంలో ముకమ భూమిఔ వ్హెంచన జువానిటా అబనాతి (88) అటాోెంటాలో
భయణిెంచార్డ. ప్రజాయవాణాలో జాతి వివ్క్షను నియసస్కత 1955లో జర్థగ్జన ‘మాెంట్గొభరీ ఫస్ బామకాట్' పోర్డ వూమహయచనలో
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ఆమది ముకమపాత్ర. ఆమ మార్థటన లూథయ కెంగ్సతో ఔలస జాతి వివ్క్ష వ్మతిర్వఔ ఉదమమాలోో పాల్గగనానర్డ.
** ప్రముక నామమవాది, కేెంద్ర మాజీ భెంత్రి ర్జెంజెఠభల్మనీ (95) దిలీోలో భయణిెంచార్డ. 1923 సెప్టెంఫర్డ 14న అవిబఔత

Sm
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భాయతలోని సెంధ ప్రావినసలోని శకాయపుయలో జెఠభల్మనీ జనిభెంచార్డ. 1977లో జనతాపారీట తయపున, 1980లో భాజపా టికెట్పై
ముెంఫయి నుెంచ లోక్సబక్త ఎనినఔయామర్డ. వాజపేయీ ప్రభ్యతేెంలో కేెంద్ర నామమశాక, టటణాభివ్ృదిధ శాకల భెంత్రిగా
బాధమతలు నియేర్థతెంచార్డ. జెఠభల్మనీ అట్లో ఇెందిర్జగాెంధీ, ర్జజీవగాెంధీల హతమ కేసులోో నిెందిత్యల తయపున వాదిెంచడెం
వివాదాసదమైెంది.

** జిెంబాబేే మాజీ అధమక్షుడు ర్జఫయట ముగాబే (95) అనారోఖమెం కాయణెంగా సెంఖపూయలో భయణిెంచార్డ. ఆఫ్రికాలో అతమెంత
శకతభెంతమైన నేతలోో ఔర్డగా పేర్డగాెంచన ముగాబే సుదీయఘకాలెం పాట్ట జిెంబాబేే అధమక్షుడిగా ని చేశార్డ. 2017
నవ్ెంఫర్డలో సైనిఔ తిర్డగుబాట్ట కాయణెంగా దవి నుెంచ తపుక్తనానర్డ. 1980 క ముెందు ర్డీషియా పేర్థట బ్రిటనక్త వ్లస
ర్జజమెంగా జిెంబాబేే ఉెండేది. అటి ప్రధాని అయాన సభత మైనార్థటీ పాలనక్త వ్మతిర్వఔెంగా 1960ల నుెంచ ముగాబే గెర్థల్మో
విముకత పోర్జటానిన నియేహెంచార్డ. జిెంబాబేేక స్థేతెంత్రమరెం వ్చాచఔ కొెంతకాలెం ప్రధానిగా ని చేశార్డ. 1987 నుెంచ 2017
వ్యక్త అధమక్షుడిగా వ్మవ్హర్థెంచార్డ.
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12.సైనస అెండ్ టెకానలజీ
** ప్రముక సెంఽత ఔళాకార్డడు, దభవిభూషణ ెండిత జస్ ర్జజక్త అర్డదైన గౌయవ్ెం దకూెంది. గుర్డడు - అెంగాయఔ గ్రహెం
భధమ 2006 నవ్ెంఫర్డ 11న గుర్థతెంచన 2006 వీపీ32 అనే బులిో గ్రహానిక అెంతర్జజతీమ కగ్లళ్ సమాకమ (ఐఏయూ) ఆమన పేర్డ
ప్టిటెంది. ఈ గనత దకూెంచుక్తనన తొలి భాయతీయుడు జస్ర్జజ.

** సేటజర్జోెండ్లోని సేస్ ఫ్డయల్ ఇనసటట్యమట్ ఆప టెకానలజీ ర్థశోధక్తల ఫృెందెం అచచెం మానవ్ చయభెం తయహాలోనే సయశ

in

జాానానిన ఔలిగ్జ ఉనన ఔృత్రిభ చర్జభనిన సలికాన, ఎలకోాడ్లతో అభివ్ృదిధ చేసెంది. వాసతవ్ ర్థమాణానిక నాలుగు రటో వ్యక్త

p.

స్థఖదీసనా ఈ ఔృత్రిభ చయభెం దెఫఫతినదని శాస్త్రవేతతలు తెలిపార్డ.

re

** సేదేశీ ర్థజాానెంతో రూపెందిన తేలిఔపాటి యుదధవిమానెం తేజస్క్త సెంఫెంధెంచన నౌకాదళ్ వెయషన లఔ రీక్ష పూర్థత
చేసుక్తెంది. ‘అరసెటడ్ ల్మమెండిెంగ్స' అనే ప్రక్రిమను విజమవ్ెంతెంగా నియేహెంచడెం దాేర్జ విమాన వాహఔ నౌఔపై క్షేభెంగా దిగే
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స్థభర్జథయనిన ప్రదర్థశెంచెంది. దీెంతో ఇల్మెంటి యుదధవిమానానిన రూపెందిెంచే సతాత ఔలిగ్జన అతికొదిద దేశాల సయసన భాయత
చేర్థెంది. ఈ ప్రయోఖెం గ్లవా తీయెంలో జర్థగ్జెంది. వేఖెంగా కెందక దిగ్జన ఈ యుదధవిమానెం తన కెంది భాఖెంలో ఉనన కొకేూనిన
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ప్రయోఖ వేదిఔపై అభర్థచన తీఖను విజమవ్ెంతెంగా తగులుకొని సేల దూయెంలోనే ఆగ్జపోయిెంది. దీెంతో నౌకాదళ్ెంలోని విమాన
వాహఔనౌఔ ఐఎనఎస్ విక్రమాదితమపై తొలిస్థర్థగా ఇది దిఖడానిక మాయగెం సుఖభమైెంది.
** విశాకటనెంలో శ్రీలెంఔ, భాయత నౌకా దళాల సెంయుఔత వినామస్థలు (సెలనె
ో క్స-19) విజమవ్ెంతెంగా ముగ్జశాయి. తూర్డ
నౌకాదళ్ెం నుెంచ ఐఎనఎస్ ఖుక్రి, ఐఎనఎస్ సుమ్లధ, శ్రీలెంఔ తయపున సెంధుర్జల, సుయనిమిల ఈ వినామస్థలోో పాల్గగనానయి.
** ఔ నవ్జాత ఔృషణబిలెం నుెంచ వెలువ్డిన గుర్డతాేఔయషణ తయెంగాలను తొలిస్థర్థగా గుర్థతెంచడెంతోపాట్ట జేఖెంట శబాదనిన
పోలిన ఆ తయెంగాలోోని సేయ స్థథయులను శాస్త్రవేతతలు నమోదు చేశార్డ. వాటి ఆధాయెంగా ఆ ఔృషణబిల ద్రవ్మర్జశ, భ్రభణానిన
ల్లఔూఔటటఖలిగార్డ. దీెంతో విఖ్యమత శాస్త్రవేతత ఆలఫయట ఐనసెలన
ట ప్రతిపాదిెంచన స్కత్రానిన ధ్రువీఔర్థెంచనటోయిెంది. ఔృషణబిల్మలోోని
ద్రవ్మర్జశ, భ్రభణెం, విదుమదావేశెం అనే మ్మడు లక్షణాలను మాత్రమ్ల ర్థశీలిెంచడెం స్థధమెం. మిఖతా లక్షణాలను ఆ ఔృషణబిలమ్ల
స్థేహా చేసుతెంది. అెందువ్లో వాటి ఆచూ దొయఔదు. అెందుకే ద్రవ్మర్జశ, భ్రభణెం ఆధాయెంగానే ఔృషణబిలెం తీర్డతెనునలను
విశేోషిసుతెంటార్డ. ఇపుడు ఆ ద్రవ్మర్జశ, భ్రభణానిన గుర్డతాేఔయషణ తయెంగాల సేయ పోఔడల ఆధాయెంగా ల్లకూెంచార్డ. నిర్థదషట

http://SmartPrep.in
31

http://SmartPrep.in
ద్రవ్మర్జశ ఔలిగ్జన ఔృషణబిలెం మాత్రమ్ల ఔ విధమైన ఆరోహణ, అవ్రోహణ ఔలిగ్జన ‘సేర్జల'ను వెలువ్ర్థసుతెందని ఐనసెలటన స్థపేక్ష
సదాధెంతెం చెబుతోెంది. తాజాగా అమర్థకాలోని భస్థచుసెట్స ఇనసటట్యమట్ ఆప టెకానలజీ (ఎెంఐటీ)క చెెందిన శాస్త్రవేతతలు ఆ సేయ
పోఔడల ఆధాయెంగా ఔృషణబిలెం ద్రవ్మర్జశ, భ్రభణానిన ల్లకూెంచార్డ. సదర్డ ఔృషణబిల్మనిక సెంఫెంధెంచ ఖతెంలో సేఔర్థెంచన
ల్లఔూలతో అవి సర్థపోల్మయి.
** భూగ్లళానిన పోలిన భరో గ్రహెంపై నీటి జాడ ఉననట్టట లెండన విశేవిదామలమ కగ్లళ్ శాస్త్రవేతతలు తొలిస్థర్థగా గుర్థతెంచార్డ.
అఔూడ జీవుల భనుఖడక్త అనుక్యలమైన ఉషోణగ్రతలు ఉననట్టట అెంచనాక్త వ్చాచర్డ. ఈ గ్రహెం భన సౌయ వ్మవ్సథక్త ఆవ్ల,
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భూమిక 110 కాెంతి సెంవ్తసర్జల దూర్జన ఉెంది. భూమి ఔెంటే 2.5 రట్టో ప్దదదైన కె2-18బి అనే ఈ గ్రహెంపై మైనస్ 8 డిగ్రీల

p.

ఉషోణగ్రత ఉెంట్టెందని, ఔ చనన నక్షత్రెం చుట్యట అది తిర్డగుతోెందని శాస్త్రవేతతలు తెలిపార్డ. అఔూడి వాతావ్యణెంలో నీటి ఆవిర్థతో
పాట్ట హైడ్రోజన, హ్లలిమెం ఉననట్టో వివ్ర్థెంచార్డ. కె2-18బి జీవ్నయోఖమ గ్రహెం కాఔపోవ్చచని భర్థకొెందర్డ ర్థశోధక్తలు
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భావిసుతనానర్డ. భూమిని పోలిన గ్రహాలు విశేెంలో భరన్నన ఉననట్టట ఇటికే శాస్త్రవేతతలు తేలిచనా, భరో గ్రహెంపై నీటి జాడ,
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జీవ్న యోఖమ ర్థసథత్యలు ఉననట్టట గుర్థతెంచడెం మాత్రెం ఇదే తొలిస్థర్థ.

** డిఫ్నస ర్థసెయచ అెండ్ డ్జవ్లమెంట్ ఆయగనైజేషన (డీఆయడీఒ) రూపెందిెంచన మ్మడోతయెం యాెంటీ టామెంక్ గైడ్జడ్ మిసెలసల్
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ప్రయోఖెం విజమవ్ెంతమైెంది. ఔరూనలు జిల్మో ఒయేఔలుోలో ఉనన మిసెలసల్ టెసటెంగ్స ర్వెంజలో డీఆయడీఒ శాస్త్రవేతతలు నియేహెంచన
ప్రయోఖెంలో మామన పోయటబుల్ యాెంటీగైడ్జడ్ మిసెలసల్ (ఎెంపీఏటీజీఎెం) దాేర్జ ఔ లైవ టామెంఔయను ధేెంసెం చేశార్డ.
ఎెంపీఏటీజీఎెం 2.5 క.మీ. ర్థధలో ఎల్మెంటి టామెంఔయనైనా నాశనెం చేమఖలదు. పూర్థత సేదేశీ ర్థజాానెంతో డీఆయడీఒ
రూపెందిెంచన ఈ మిసెలసళ్ోను 2021 నాటిక సైనామనిక అెందజేస్థతర్డ.

** చెంద్రయాన-2 లోని విక్రభ ల్మమెండయను చెంద్రుడి ఉర్థతలెంపై గుర్థతెంచనట్టో భాయత అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ (ఇస్రో) ఛైయభన
కె.శవ్న తెలిపార్డ. దీెంతో చెందమాభపైక చేర్థన నాలుగ్ల దేశెంగా, దణ ధ్రువానిన అెందుక్తనన తొలి దేశెంగా భాయత గనత
స్థధెంచనటోయిమెంది. చెంద్రుడి ఔక్షయలో తిర్డగుత్యనన ఆర్థఫటయ విక్రభ ల్మమెండయ ఆచూని గుర్థతెంచ, థయభల్ ఇమ్లజ తీసనట్టో శవ్న
వెలోడిెంచార్డ. ల్మమెండయ చెంద్రుడి దణ ధ్రువానిన భృదువుగా కాఔ ఖటిటగా ఢీకొెందని భావిసుతనానర్డ. ప్రజాాన రోవ్య ల్మమెండయలోనే
ఉెండిపోయిెంది.
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** భాయత అెంతర్థక్ష ర్థశోధనా సెంసథ ఇస్రో ప్రయోగ్జెంచన చెంద్రయాన-2లోని విక్రభ ల్మమెండయ చెంద్రుడిపై కాలు మోపాలిసన
చవ్ర్థ క్షణాలోో స్థెంకేతిఔ లోెం తల్లతితెంది. విక్రభ నుెంచ సెంకేతాలు నిలిచపోయాయి. జులై 22న నిెంగ్జలోక దూసుకెళ్లోన
చెంద్రయాన-2క సెంఫెంధెంచ అనిన దశలను శాస్త్రవేతతలు సజావుగా పూర్థత చేశార్డ. చవ్ర్థ దశ అయిన స్థపట ల్మమెండిెంగ్స కోసెం
బెంఖళూర్డలోని ఇస్రో టెలిమట్రీ ట్రాకెంగ్స అెండ్ ఔమాెండ్ నెట్వ్యూ (ఇస్ట్రాక్) లోని మిషన ఔెంట్రోల్ కాెంప్ోక్స (మాక్స)లో సెప్టెంఫర్డ
6 స్థమెంత్రెం నుెంచ శాస్త్రవేతతలు సదధభయామర్డ. ల్మమెండిెంగ్స ప్రాయెంభిెంచన 15 నిమిష్ట్రలోోన్య 14 నిమిష్ట్రలు అెంతా సజావుగానే
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స్థగ్జెంది. విక్రభ ల్మమెండయ చెంద్రుడి ఉర్థతల్మనిక 2.1 క.మీ. దూయెంలో ఉెండగా సెంకేతాలు నిలిచపోయాయి.

** భాయత అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ (ఇస్రో) ప్రతిష్ట్రాతభఔెంగా ప్రయోగ్జెంచన చెంద్రయాన-2లోని విక్రభ ల్మమెండయ సెప్టెంఫర్డ 6న

p.

అయధర్జత్రి తర్జేత జాబిలిో ఉర్థతలెంపై అడుగుప్టటనుెంది. జులై 22న శ్రీహర్థకోటలోని సతీష్ ధవ్న అెంతర్థక్ష కేెంద్రెం నుెంచ
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చెంద్రయాన-2ని ప్రయోగ్జెంచార్డ. తొలుత భూ ఔక్షయలోక చేర్థ, క్రభెంగా ఔక్షయను ప్ెంచుక్తని చెంద్రుడిక చేర్డవైెంది.
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** 2050 నాటిక భాయతతోపాట్ట భర్థకొనిన దేశాలోో అయటి ెంట పూర్థతగా అదృశమభయ్యమ ప్రమాదెం ఉెందని బ్రిటనలోని ఎక్సటయ
యూనివ్ర్థసటీ ర్థశోధక్తలు వెలోడిెంచార్డ. వాతావ్యణ మార్డలు భాయతలో అయటి ఉతతిత క్షీణతక్త దార్థ తీమవ్చచని వార్డ తాజా
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అధమమనెంలో గుర్థతెంచార్డ. ప్రెంచానిక 86 శాతెం అయటిని అెందిసుతనన 27 దేశాలోో వార్డ ఈ అధమమనెం నియేహెంచార్డ.
ప్రెంచవామతెంగా అధఔెంగా అయటి స్థగు చేసుతనన భాయత, బ్రెజిల్తోపాట్ట భరో 8 దేశాలోో వాతావ్యణ మార్డల కాయణెంగా
ఉతతిత ఖణనీమెంగా తగ్జగెందని ర్థశోధక్తలు తెలిపార్డ. ఇదే స్థథయిలో కొనస్థగ్జతే భరో 30 ఏళ్ోలో అయటిెంట పూర్థతగా
మామభయ్యమ ప్రమాదెం ఉెందని హెచచర్థెంచార్డ.

** భాయత అెంతర్థక్ష ర్థశోధనా సెంసథ ఇస్రో ప్రతిష్ట్రాతభఔెంగా ప్రయోగ్జెంచన చెంద్రయాన-2 వ్యమభనౌఔలోని ఆర్థఫటయ నుెంచ
‘విక్రభ' ల్మమెండయ విజమవ్ెంతెంగా విడిపోయిెంది.
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