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1.అెంతర్జజతీమెం
** భాయత జాతీయుడు క్తలభూషణ్ జాదవ్ అరస్టో, నియఫెంధెం విషమెంలో విమన్నన ెందెంలోని నిఫెంధనలను పాకిస్థథన్స
ఉలోెంఘెంచెందని అెంతర్జజతీమ న్నమమస్థథనెం అధమక్షుడు అబ్దదలకావి యూసఫ్ ఐకమర్జజమ సమితి (ఐర్జస) సయేప్రతినిధి సబక్త
తెలిపార్డ. భాయత నౌకాదళ మాజీ అధికార్థ అయిన జాదవ్క్త గూఢచయమెం, ఉగ్రవాదెం అభియోగాలపై 2017 ఏప్రిలలో పాక్ సైనిక
క్టర్డో భయణశిక్ష విధిెంచగా అెంతర్జజతీమ న్నమమస్థథనెం నిలిపివేసెంది.
** సక్తు భత స్థథక్తడు గుర్డన్ననక్ దేవ్ 550వ్ జమెంతి (నవ్ెంఫర్డ-12) నేథమెంలో పాకిస్థథన్స రూ.50 ముఖ్ విలువ్ గల

in

స్థభయక న్నణేనిన విడుదల చేసెంది. పాకిస్థథన్స ప్రధానభెంత్రి ఇమ్రాన్సఖాన్స దీనికి సెంఫెంధిెంచన చత్రాలను స్థమాజిక మాధమమాలోో
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ెంచుక్తన్ననర్డ. ెంజాబలోని గుర్డదాసపుర్ నుెంచ పాకిస్థథన్సలోని కర్జతర్పుర్లో ఉనన గుర్డదాేర్జను కలిపే కర్జతర్పుర్ నడవా
నవ్ెంఫర్డ 9న ప్రాయెంబెం కానుెంది.
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** ఎనినకలక్త వెళోడెం దాేర్జ ఐరోపా సమాఖ్మ నుెంచ బ్రిటన్స విడిపోయే (బ్రెగ్జజట్) విషమమై ప్రజాభిప్రామెం సేకర్థదాదభెంటూ
ప్రధాని బోర్థస జాన్న్స చేసన ప్రతిపాదనక్త ప్రధాన విక్షెం లేఫర్ పార్టో అెంగీకర్థెంచెంది. స్థుటిష్ నేషనల పార్టో, లిఫయల
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డెమోక్రాట్లో కూడా భదదతు తెలడెంతో ఎనినకలు అనివాయమభయామయి. నిజానికి బోర్థస సర్జుర్డక్త మే, 2022 వ్యకూ
గడువెంది. అయితే బ్రెగ్జజట్ విషమమై పాయోమెంట్లలో ప్రతిషోెంబన నెలకొనడెంతో ర్జజమ సెంక్షోబెం తలెతితెంది. దీెంతో జాన్న్స

Sm
ar

మూడోస్థర్థ దిగువ్ సబ యద్దదక్త ప్రతిపాదిెంచార్డ. దీనిపై జర్థగ్జన ఒటిెంగలో మొతతెం 438 భెంది చటోసభ్యమలు అనుకూలెంగా ఒట్ల
వేశార్డ. డిసెంఫర్డ 12న ఎనినకలు నియేహెంచేెంద్దకూ అెంగీకాయెం తెలిపార్డ. దిగువ్ సబ చేసన ‘ఎనినకల యద్దద తీర్జభనెం' ఎగువ్
సబలో ఆమోదెం పెందాలి్ ఉెంది.

** ప్రెంచెంలోనే ఉతతభ నితీర్డ ప్రదర్థశెంచన సీఈవోల జాబితాలో టాప్10లో ముగుుర్డ ప్రవాస భాయతీయులక్త స్థథనెం
లభిెంచెంది. హాయేర్ు బిజినెస ర్థవ్యమ (హెచబీఆర్) అనే సెంసథ ఏటా సీఈవోల నితీర్డపై జాబితా విడుదల చేస్టతెంది. అెంద్దలో
భాగెంగానే 2019 సెంవ్త్ర్జనికి నితీర్డ ఆధాయెంగా టాప్ 100 సీఈవోల పేయోను ప్రకటిెంచెంది. అడోబ కెంపెనీ సీఈవో శెంతను
న్నర్జమణ్ ఆరో స్థథనెం, మాసోర్ కార్ు సీఈవో అజయ్ ఫెంగా ఏడో స్థథనెం, మైక్రోస్థఫ్ో సీఈవో సతమ న్నదెళో 9వ్ స్థథనెంలో
నిలిచార్డ. అమర్థకన్స టెకానలజీ సెంసథ ఎనీేడియా సీఈవో జెన్ససన్స హువాెంగ అగ్రస్థథన్ననిన కైవ్సెం చేస్టక్తన్ననర్డ. యాపిల కెంపెనీ
సీఈవో టిమ్ క్తక్ 62వ్ స్థథనెంలో, భరో ప్రవాస భాయతీయుడైన డీబీఎస బ్మెంక్త సీఈవో పీయూష్గుత 89 స్థథనెంలో ఉన్ననర్డ.
ఆర్థథక నితీర్డతోపాట్ల ర్జమవ్యణ, స్థమాజిక, ర్థపాలన(ఈఎసజీ) లెంటి అెంశాల ఆధాయెంగా ఈ ర్వటిెంగ ఇస్థతర్డ.
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** యూరోపిమన్స యూనిమన్స (ఈయూ) నుెంచ బ్రిటన్స వైదొలగడానికి ఉదేదశిెంచన బ్రెగ్జజట్ గడువను భరోస్థర్థ
పడిగ్జెంచేెంద్దక్త ఈయూ కౌని్ల అెంగీకర్థెంచెంది. తాజా గడువ 2020 జనవ్ర్థ 31తో ముగుస్టతెందని యూరోపిమన్స
యూనిమన్స కౌని్ల ప్రెసడెెంట్ డొన్నలు టసు ప్రకటిెంచార్డ.
** అరజెంటీన్న అధమక్షుడిగా ఆలెఫరోో ఫెర్జనెండెజ్ ఎనినకయామర్డ. ఆ దేశ ర్జజామెంగెం ప్రకాయెం అధమక్ష దవికి పోటీ డేవార్డ కనీసెం
45శాతెం ఒటోను సెంపాదిెంచాలి. ప్రస్టతత అధమక్షుడు ౌరర్థసయో మా్ 41శాతెం ఒటోను మాత్రమే పెంది ర్జజమెం
పాలయామర్డ. 48శాతెం ఒట్లో స్థధిెంచన అలెఫరోో ఫెర్జనెండెజ్ విజమెం ఖామమైెంది. డిసెంఫర్డలో బ్ధమతలు సీేకర్థెంచనునన
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ఆమన న్నలుగేళో పాట్ల దవిలో కొనస్థగనున్ననర్డ. ప్రస్టతతెం అరజెంటీన్న తీవ్ర ఆర్థథక సెంక్షోబెంలో కొట్లోమిటాోడుతోెంది.
ప్రెంచెంలో అతమధిక ద్రవోమలఫణెం ఉనన దేశాలోో అరజెంటీన్న కటి. దేశెంలో మూడొెంతుల భెంది ప్రజలు పేదర్థకెంలో
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భగ్జుపోతున్ననర్డ.

** ఇస్థోమిక్ సేోట్ (ఐసస) పేర్థట ఉగ్రవాద సెంసథను ఏర్జట్ల చేస, వేల భెంది ప్రాణాలు తీసన కయడుగటిోన ఉన్నభది, ప్రెంచ
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మోసో వాెంటెడ్ అబూ ఫకర్ అల బ్గాదదీ అమర్థకా సైనిక కమాెండోల ప్రతేమక ఆర్వషన్సలో భయణెంచాడు. అల బ్గాదదీ చేతిలో
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దార్డణ అతామచార్జనికి, చత్రహెంసలక్త, చవ్ర్థకి హతమక్త గురైన అమర్థకా మానవ్తా కాయమకయత ‘ఖైౖల ములోర్' పేర్థట ఈ
ఆర్వషన్స చేటాోర్డ. వామవ్మ సర్థయా ఇదిోబ ప్రావిన్స్లోని బ్ర్థషా గ్రాభెంలోని క ప్రాెంగణెంలో అల బ్గాదదీ ఉననట్లో
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గుర్థతెంచన అమర్థకా నిఘా వ్ర్జులు ‘డెలో ఫోర్్' కమాెండోలను ెంపి ఆర్వషన్సను ముగ్జెంచాయి.
** చైన్న, భాయత యమటక్తలు, వాణజమవేతతలు వీస్థ అవ్సయెం లేక్తెండా తభ దేశానికి ర్జవ్చచని బ్రెజిల అధమక్షుడు జాయిర్
బోల్స్న్నర్డ ప్రకటిెంచార్డ.

** ప్రెంచవామతెంగా అనేక దేశాలు ఏదైన్న అెంట్లరోగెం ప్రఫలితే ఎద్దర్కునేెంద్దక్త సదధెంగా లేవ్ని ప్రెంచ ఆరోగమ బద్రతా సూచీ
వెలోడిెంచెంది. 195 దేశాలతో రూపెందిెంచన ఈ జాబితాలో మొదటిస్థథనెంలో నిలిచన అమర్థకాతో సహా 13 దేశాలు మాత్రమే
అధిక స్కుర్డతో టిషోెంగా ఉన్ననయి. బ్రిటన్స, నెదర్జోెండ్్ తర్జేతి స్థథన్నలోో నిలిచాయి. భాయతక్త 57వ్ స్థథనెం దకిుెంది. ఆరోగమ
అతమయిక ర్థసథతిని గుర్థతెంచడెం, నివార్థెంచడెం, చయమలు చేటోడెంలో ప్రతి దేశెం స్థభర్జథానిన ఈ సూచీ అెంచన్న వేసెంది.
** కర్జతర్పూర్ కార్థడార్ను వాడుకలోకి తీస్టక్తవ్చేచెంద్దక్త భాయత - పాకిస్థథన్స దేశాలు చార్థత్రక ెందెం క్తద్దర్డచక్తన్ననయి.
దీనివ్లో భాయతలోని సక్తులు పాకిస్థథన్సలోని విత్ర దర్జఫర్ స్థహబను నిర్జటెంకెంగా దర్థశెంచుక్తనే అవ్కాశెం ఏయడిెంది. ఈ
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నడవా భన దేశెంలోని ెంజాబలో ఉనన డేర్జ బ్బ్ న్ననక్ భెందియెం నుెంచ పాకిస్థథన్స కర్జతర్పూర్లోని దర్జఫర్ స్థహబ
భెందిర్జనికి అనుసెంధానెంగా ఉెంట్లెంది.
** నేర్జరోణలు ఎద్దర్కుెంట్లననవార్థని చైన్న సహా ఇతయ దేశాలక్త అగ్జెంచేెంద్దక్త ఉదేదశిెంచన బిలుోను అధికార్థకెంగా
ఉసెంహర్థెంచుక్తననట్లో హాెంకాెంగ ప్రభ్యతేెం ప్రకటిెంచెంది. బద్రతా కాయమదర్థశ జాన్స లీ హాెంకాెంగ చటోసబలో ఈ మేయక్త ప్రకటన
చేశార్డ. ఈ బిలుోను వ్మతిర్వకిసూత ఉదమభకార్డలు 5 నెలలుగా పెదదఎతుతన ఆెందోళనలు నియేహెంచార్డ.
** కెనడాలో జర్థగ్జన స్థయేత్రిక ఎనినకలోో ప్రధానభెంత్రి జసోన్స ట్రుడోక్త చెందిన లిఫయల పార్టో 157 స్థథన్నలోో విజమెం
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స్థధిెంచెంది. మొతతెం 338 స్థథన్నలక్త (ఎలక్టోయల డిసిక్ోస) ఎనినకలు నియేహెంచార్డ. ప్రభ్యతే ఏర్జట్లక్త అవ్సయమైన సెంఖామఫలెం
170. ఈ నేథమెంలో 24 స్థథన్నలు గెలుచుక్తనన భాయత సెంతతికి చెందిన జగీభత సెంగ నేతృతేెంలోని న్యమ డెమొక్రటిక్ పార్టో
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(ఎన్సడీపీ) పాత్ర నియణయాతభకెంగా మార్థెంది.

** బ్రిటన్స ప్రధాని బోర్థస జాన్న్స బ్రెగ్జజట్ ప్ర్మను భరో మూడు నెలలపాట్ల పడిగ్జెంచాలని క్టర్డతూ ఐరోపా సమాఖ్మ
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(ఈయూ)క్త లేఖ్ ర్జశార్డ. ఈయూ నుెంచ ఫమటికి ర్జవ్డానికి అక్టోఫర్డ 31 వ్యక్త గడువ ఉెండగా దానిన 2020 జనవ్ర్థ
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వ్యక్త పడిగ్జెంచాలని ఆమన క్టర్జర్డ.

** ఐరోపా సమాఖ్మ (యూరోపిమన్స యూనిమన్స - ఈయూ) నుెంచ యునైటెడ్ కిెంగడమ్ (యూకే) వైదొలిగే ప్ర్మ ‘బ్రెగ్జజట్'ను
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ఆలసమెం చేయాలని బ్రిటన్స పాయోమెంట్ తీర్జభనిెంచెంది. స్థధాయణెంగా శనివాయెం పాయోమెంట్ సమావేశాలు నియేహెంచర్డ. ఇలెంటి
ప్రతేమక సమావేశాలను సూర్ శాటర్ డే సషన్సగా వ్మవ్హర్థస్టతెంటార్డ. బ్రెగ్జజట్ గడువను ఇటికే మూడుస్థర్డో పడిగ్జెంచార్డ.
** ‘ఇమనక్్ - 19' పేర్డతో విశాఖ్టనెంలో భాయత - భమన్నభర్ నౌకా విన్నమస్థలు ప్రాయెంబభయామయి. ఐఎన్సఎస యణ్విజయ్పై
నియేహెంచన ప్రాయెంబ కాయమక్రభెంలో ఇర్డ దేశాల ఉననతాధికార్డలు పాల్సున్ననర్డ.
** లెండన్సలోని న్నట్వెసో బ్మెంక్తలో డిపాజిట్ అయి ఉనన నిజాెం నిధులు భాయతకే చెంద్దతామని బ్రిటన్స హైక్టర్డో తీర్డ ఇచచెంది.
న్నటి హైదర్జబ్ద్ సెంస్థథన్నధీశుడైన 7వ్ నిజాెంక్త చెందిన స్టమార్డ రూ.306.50 క్టటో నిధులు (ప్రస్టతత విలువ్) తభకే
చెందాలనన పాకిస్థథన్స వాదనను బ్రిటన్స హైక్టర్డో తోసపుచచెంది. 70 సెంవ్త్ర్జలుగా నలుగుతునన ఈ కేస్టలో భాయతక్త
అనుకూలెంగా తీర్డ వెలువ్డిెంది. 1948లో అటి హైదర్జబ్ద్ నిజాెం స్టమార్డ 1,007,940 పెండో (ప్రస్టతత విలువ్ ప్రకాయెం
స్టమార్డ 8.82 క్టటో పైచలుక్త) మొతాతనిన న్నడు కొతతగా ఏయడిన పాకిస్థథన్స తయపున బ్రిటన్సలో హైకమిషనర్గా ని చేస్టతనన
హబీబ ఇబ్రహెం యహెంతులో ఖాతాలోకి ఫదలయిెంచార్డ. న్నటి నుెంచీ ఆ మొతతెం బ్మెంక్తలోనే ఉెండిపోయిెంది. ప్రస్టతతెం దాని
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విలువ్ స్టమార్డ రూ.306.50 క్టటోక్త చేర్డక్తెంది. ఈ నిధులు తభకే దకాులెంటూ 7వ్ నిజాెం వాయస్టలు ప్రిన్స్ ముఖ్ర్రెం జా,
ఆమన స్కదర్డడు ముపఖ్ెం జా, భాయత ప్రభ్యతేెం సెంయుకతెంగా కేస్ట వేశార్డ.
** చైన్నలో కమూమనిసో పార్టో అధికాయెం చేటిో 70 ఏళ్లో పూయతయిన సెందయబెంగా (జాతీమ దినోత్వ్ెం కూడా) సైనిక సతాతను
చాట్లతూ ప్రభ్యతేెం బీజిెంగలో భార్ట కవాతు నియేహెంచెంది. ప్రెంచెంలోనే అతి పెదదదైన చైన్న సైనమెం తన కవాతులో దీయఘశ్రేణ
ఖ్ెండాెంతయ ణ డాెంగ ఫెెంగ (డీఎఫ్) - 41, ఎలెంటి వాతావ్యణెంలోనైన్న ని చేసే డాెంగ ఫెెంగ - 17 సెంప్రదామ
ణులను ప్రదర్థశెంచెంది. డీఎఫ్-41 ప్రెంచెంలోనే అతమెంత శకితభెంతమైన ణగా ర్థగణస్టతన్ననర్డ. ఇది 30 నిమిషాలోోనే
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అమర్థకాను తాకగలదని నిపుణులు చబ్దతున్ననర్డ.
** చైన్న కమూమనిసో ప్రభ్యతే 70వ్ వార్థిక్టత్వానిన హాెంకాెంగలోని ప్రజాస్థేభమవాద్దలు ‘విషాద దినెం'గా ప్రకటిెంచార్డ. సేమెం
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ప్రతితిత, ఒట్ల హక్తు, అెందర్థ ఎనినకలోో పోటీ చేసే హక్తు కలిెంచాలని డిమాెండ్ చేసూత భార్టగా నియసన ప్రదయశనలు

Sm
ar

tP

re

నియేహెంచార్డ.
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2.జాతీమెం
** కే ర్జష్ట్రెంగా ఉనన జమూభకశ్మభర్ రెండు కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలుగా విడిపోయిెంది. దీెంతో అవిబకత జమూభకశ్మభర్లో విధిెంచన
ర్జష్ట్రతి పాలనను ఎతితవేశార్డ. ఈ మేయక్త ర్జష్ట్రతి ర్జమ్న్నథ్ క్టవిెంద్ కార్జమలమెం నుెంచ అధికార్థక నోటిఫికేషన్స జార్ట
వెలువ్డిెంది. 2017 జూన్సలో అవిబకత జమూభకశ్మభర్లో పీడీపీ నేతృతేెంలోని సెంయణ ప్రభ్యతాేనికి భాజపా తన భదదతు
వియమిెంచుక్తెంది. సరైన సెంఖామఫలెం లేకపోవ్డెంతో అటి ముఖ్మభెంత్రి మహబూబ్ ముఫ్తత ర్జజీన్నమా చేశార్డ. దీెంతో
ర్జష్ట్రెంలో గవ్యనర్ పాలన విధిెంచార్డ. ఆర్డ నెలల తర్జేత ర్జష్ట్రతి పాలన అభలోోకి వ్చచెంది. జమూభకశ్మభర్ ప్రస్టతతెం జమూభ-
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కశ్మభర్, లదాధఖ్ కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలుగా విడిపోయిెంది. ర్జజామెంగెంలోని ఆర్థోకల 356 ప్రకాయెం.. ఆ ర్జష్ట్రెంలో విధిెంచన ర్జష్ట్రతి
పాలన కేెంద్ర పాలిత ప్రాెంతాలక్త వ్ర్థతెంచద్ద. దీెంతో దానిన ఎతితవేస్టతననట్లో ర్జష్ట్రతి ర్జమ్న్నథ్ క్టవిెంద్ ప్రకటిెంచార్డ.
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» కేెంద్రెంలో రెండోస్థర్థ అధికార్జనిన చేటిోన నర్వెంద్ర మోదీ ప్రభ్యతేెం జమూభ-కశ్మభర్ ర్జషాినికి ప్రతేమక ప్రతితిత కలిెంచన 370
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అధికయణానిన యద్దద చేమడెంతో పాట్ల రెండు కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలుగా విడగొటిోెంది. 370 అధికయణెం వ్లో జమూభ-కశ్మభర్క్త
సీేమ ర్జజామెంగెం ఉెండేది. ఇతయ ర్జషాిలవార్డ అకుడ భూములు, ఆస్టతలు కొనకూడద్ద. ఈ అధికయణానిన యద్దద చేమడెం వ్లో ఈ
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నిఫెంధనలనీన చలుోబ్ట్ల కావ్ని ప్రభ్యతేెం తెలిపిెంది. క ర్జషాినిన రెండు కేెంద్ర పాలిత ప్రాెంతాలుగా మాయచడెం ఇదే మొదటిస్థర్థ.
ఇటివ్యకూ క కేెంద్ర పాలిత ప్రాెంతానిన ర్జష్ట్రెంగా మాయచడెం లేదా క ర్జషాినిన రెండు ర్జషాిలుగా విడగొటోడమే జర్థగాయి.
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స్థధాయణ ర్థసథతులు నెలకొన్ననక జమూభ-కశ్మభర్క్త ర్జష్ట్ర హోదాను పునర్డదధర్థస్థతభని కేెంద్రెం పేర్కుెంది. టేల జమెంతి రోజైన
అక్టోఫర్డ 31ని అపాయిెంటెడ్ డేగా జమూభ-కశ్మభర్ పునర్వ్మవ్సీథకయణ చటోెం-2019 పేర్కుెంది.
» లదాదఖ్ కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతానికి తొలి లెఫిోనెెంట్ గవ్యనర్గా ఆర్.కె. మాథుర్ ప్రమాణసీేకాయెం చేశార్డ. లేహలోని తిసూర్డలో
జర్థగ్జన కాయమక్రభెంలో జమూభకశ్మభర్ హైక్టర్డో ప్రధాన న్నమమమూర్థత జసోస గీతా మితతల ఆమనతో ప్రమాణెం చేయిెంచార్డ. కశ్మభర్
గవ్యనర్గా గ్జర్థశ్ చెంద్ర ముర్డభ కూడా ప్రమాణెం చేశార్డ.

** సర్జదర్ వ్లోభాయ్ టేల 144వ్ జమెంతి సెందయబెంగా దేశవామతెంగా ఐకమతా దివ్స వేడుకలు నియేహెంచార్డ. అక్టోఫర్ 31ని
ఐకమతా దినోత్వ్ెంగా మోదీ 2014లో ప్రకటిెంచార్డ.
** రైతుల ఆదామెం వ్ృదిధ చేసే దిశగా తమిళన్నడు ప్రభ్యతేెం రూపెందిెంచన చటాోనికి ర్జష్ట్రతి ర్జమ్న్నథ్ క్టవిెంద్ ఆమోదెం
తెలిపార్డ. దీెంతో దేశెంలోనే తొలిస్థర్థగా కాెంట్రాక్తో వ్మవ్స్థమెంపై చటాోనిన రూపెందిెంచ అభలు చేస్టతనన ర్జష్ట్రెంగా తమిళన్నడు
నిలిచెంది. ర్జష్ట్ర వ్మవ్స్థమ ఉతతుతలు, శుసెంవ్యధక ెంద సేవా సద్దపాయాల చటోెం పేర్డతో ప్రభ్యతేెం 2019 ఫిబ్రవ్ర్థలో
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అసెంబీోలో బిలుో ప్రవేశపెటిోెంది. ెంట దిగుఫడి అధికెంగా ఉనన సభమెంలో, మారుట్ ధయల హెచుచతగుుల వేళ రైతుల
ప్రయోజన్నలను కాపాడేెంద్దక్త ఈ చటోెం ఉయోగడుతుెందని ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేెం తెలిపిెంది. కాెంట్రాక్తో వ్మవ్స్థమెం చటోెం
సక్రభెంగా అభలయేమెంద్దక్త, నితీర్డ మర్డగాు ఉెండేెంద్దక్త ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతాేనికి సూచనలు చేమడానికి ప్రభ్యతేెం తమిళన్నడు
ర్జష్ట్ర కాెంట్రాక్ో ఫార్థభెంగ అెండ్ సర్టేసస అథార్థటీ పేర్డతో ఆర్డగుర్డ సభ్యమల సెంఘానిన కూడా ఏర్జట్ల చేసెంది.
** దేశెంలోని ఇతయ ప్రాెంతాల ప్రజలతో పోలిసేత గెంగా - సెంధు మైదాన ప్రాెంతాల ప్రజల జీవితకాల సగట్ల ఏడేళ్లో తక్తువ్ని
తాజా అధమమనెంలో వెలోడైెంది. అకుడ వాయు కాలుషమెం అధికెంగా ఉెండటమే దీనికి కాయణెం. యూనివ్ర్థ్టీ ఆఫ్ షికాగోక్త

in

చెందిన ఎనర్టజ పాలసీ ఇన్ససోటూమట్ రూపెందిెంచన ‘ఎయిర్ కాేలిటీ లైఫ్ ఇెండెక్్' ప్రకాయెం దేశెంలోని మిగతా ప్రాెంతాలతో
పోలిసేత ఈ ప్రాెంతెంలో పార్థోక్తమలేట్ కాలుషమెం రెండు రట్లో ఎక్తువ్గా ఉెంది. 1998తో పోలిసేత గెంగా - సెంధు మైదాన

ప్రభ్యతేెం 2019లో ‘నేషనల ోన్స ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్'ను ప్రాయెంభిెంచెంది.

p.

ప్రాెంతెంలో వాయు కాలుషమెం 72 శాతెం పెర్థగ్జెందని తేలిెంది. ర్జనునన అయిదేళోలో వాయు కాలుషామనిన తగ్జుెంచే లక్షాెంతో భాయత

re

** దేశెంలో హెచఐవీ, ఎయిడ్్ రోగులోో ఆెంధ్రప్రదేశ్ రెండో, తెలెంగాణ అయిదో స్థథనెంలో నిలిచాయి. 2018 డిసెంఫర్డ న్నటికి

tP

దేశవామతెంగా 12.73 లక్షల భెంది ఈ భహమాభర్థతో బ్ధడుతుెండగా అెంద్దలో 1.82 లక్షల భెంది ఆెంధ్రప్రదేశ్లో, 78 వేల

వెలోడిెంచెంది.
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భెంది తెలెంగాణలో ఉన్ననర్డ. కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం అక్టోఫర్డ 30న విడుదల చేసన జాతీమ హెలత ప్రొఫైల నివేదిక ఈ విషయానిన

** ర్జషాిల విదామబోర్డులను యమవేెంచేెంద్దక్త కేెంద్ర మానవ్ వ్నర్డల శాఖ్ ఆధేయమెంలో జాతీమస్థథయి నిమెంత్రణ వ్మవ్సథ
ఏర్జట్ల కానుెంది. జాతీమ విదామవిధాన (ఎన్సఈపీ) నివేదికలో ఈ మేయక్త ప్రతిపాదిెంచార్డ. 21వ్ శతాఫదపు అవ్సర్జల మేయక్త
నిపుణులను తయార్డ చేసే దిశగా విదామబోధనలో తగ్జన ప్రమాణాలు నెలకొలలనేది దీని లక్షాెంగా ఎన్సఈపీ తుది ముస్థయిదా
పేర్కుెంటెంది. ఎన్సఈపీకి సెంఫెంధిెంచ 55 పేజీల సెంత నివేదికను కేెంద్రెం సదధెం చేసెంది. మే 31న విడుదల చేసన
ముస్థయిదా నివేదిక అనెంతయెం ప్రజల నుెంచ సూచనలు సీేకర్థెంచార్డ.
** ఆెంధ్రప్రదేశ్లో జన్నభా నిషతితకి అనుగుణెంగా పోలీస్టలు లేయని కేెంద్రహోెంశాఖ్ విడుదల చేసన తాజా నివేదిక పేర్కుెంది.
దీని ప్రకాయెం ఏపీలో ప్రతి లక్ష భెందికి కేవ్లెం 109 భెంది మాత్రమే ఉన్ననర్డ. దేశెంలోని 36 ర్జషాిలు, కేెంద్రపాలిత
ప్రాెంతాలయెంగా చూసేత ఆెంధ్రప్రదేశ్ 31వ్ స్థథనెంలో ఉెంది. జాతీమ సగట్ల 192గా కాగా ఆెంధ్రప్రదేశ్క్త 145 భెంది పోలీస్టలు
అవ్సయెం. క్టు పోలీస్ట సగట్లన 915.69 కి.మీ. ర్థధిలో నిచేస్టతన్ననర్డ. ర్జష్ట్రెంలో 11,903.68 భెంది భహళలక్త క

http://SmartPrep.in
8

http://SmartPrep.in
భహళా పోలీస్ట ఉన్ననర్డ. ఈ నిషతితలో ఆెంధ్రప్రదేశ్ దేశెంలో తొలిస్థథనెంలో ఉెంది. మొతతెం పోలీస్ట ఫలగాలోో 3.81 శాతెం
భెంది భహళలు నిచేస్టతన్ననర్డ. ఫడెజట్యెంగా పోలీస్ట విభాగానికి కేటాయిస్టతనన మొతతెం అెంతెంత మాత్రెంగానే ఉెంది. 201617లో మొతతెం ర్జష్ట్ర ఫడెజట్లో పోలీసెంగక్త 2.84% కేటాయిెంచగా, 2017-18లో అది 2.68%కి తగ్జుపోయిెంది.
** హర్థయాణా ముఖ్మభెంత్రిగా భాజపా న్నమక్తడు భనోహర్లల ఖ్టోర్ అక్టోఫర్డ 27న ప్రమాణసీేకాయెం చేశార్డ. ర్జష్ట్ర
గవ్యనర్ సతమదేవ్ న్నర్జమణ్ ఆయమ చెండీగఢలోని ర్జజ్బవ్న్సలో ఆమనతో ప్రమాణెం చేయిెంచార్డ. జన్సన్నమక్ జనతాపార్టో
అధమక్షుడు ద్దషమెంత చౌతాల ఉముఖ్మభెంత్రిగా ప్రమాణెం చేశార్డ.

in

** చన్ననర్డలపై దేశవామతెంగా నితమెం దాదాపు 350 నేర్జలు చోట్ల చేస్టక్తననట్లో ‘చైలు రైట్్ అెండ్ యూ' (క్రై) తెలిపిెంది. 2017
సెంవ్త్యెంలో చన్ననర్డలపై జర్థగ్జన నేర్జలను వెలోడిెంచెంది. ‘నేషనల క్రైెం ర్థకార్ుస బూమరో' (ఎన్ససీఆర్బీ) గణాెంకాల ప్రకాయెం

p.

యూపీ, భధమప్రదేశ్ ర్జషాిలు చన్ననర్డలక్త నయకప్రామమైన ప్రదేశాలుగా పేర్కుెంది. 2016లో చన్ననర్డలపై జర్థగ్జన నేర్జల సెంఖ్మ
1,06,958గా ఉెండగా, 2017 న్నటికి అదికాస్థత 1,29,032కి చేర్థనట్లో ఎన్ససీఆర్బీ గణాెంకాలు సషోెం చేస్టతన్ననయి. మొతతెం మీద

re

2017లో దేశవామతెంగా రోజుక్త 350పైగా ఈ తయహా నేర్జలు చోట్లచేస్టక్తన్ననయి. ఝూయఖెండ్లో ఈ తయహా నేర్జలు 73.9 శాతెం

tP

పెర్థగ్జనట్లో సషోభవతోెంది. భణపుర్లో 2016-17 సెంవ్త్యెంలో పిలోలపై నేర్జల సెంఖ్మ 18.7 శాతెం తగ్జుెంది.
** జమూభ - కశ్మభర్ లెఫిోనెెంట్ గవ్యనర్గా సీనిమర్ ఐఏఎస అధికార్థ గ్జర్టశ్ చెంద్ర ముర్డభ (59), లదాదఖ్ లెఫిోనెెంట్ గవ్యనర్గా
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యక్షణ శాఖ్ మాజీ కాయమదర్థశ ర్జధాకృషణ మాథుర్ (65)లను నిమమిసూత కేెంద్రెం ఉతతర్డేలు జార్ట చేసెంది. అక్టోఫర్డ 31 నుెంచ
జమూభ - కశ్మభర్ రెండు కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలుగా మాయనునన తర్డణెంలో కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం వాటికి తొలి ర్జజామెంగాధినేతలను
నిమమిెంచెంది. ప్రస్టతతెం జమూభ - కశ్మభర్ ర్జష్ట్ర గవ్యనర్గా ఉనన సతమపాల మాలిక్ గోవాక్త ఫదిలీ అయామర్డ. ఆ ర్జష్ట్ర గవ్యనర్గా
ఉనన భృద్దల సన్నా దవీకాలెం ఆగస్టోతోనే ముగ్జసెంది. మిజోయెం గవ్యనర్గా పీఎస శ్రీధయన్స పిళ్లో నిమమితులయామర్డ. ఈమన
కేయళ భాజపా అధమక్షుడు.

** సమాచాయ హక్తు (సహ) చటోెంపై కొతత నిఫెంధనలను కేెంద్రెం నోటిఫై చేసెంది. దేశవామతెంగా సహ కమిషనయో దవీకాలనిన
మూడేళోక్త తగ్జుెంచెంది. వార్థ జీతబతామలను ఇకపై ప్రభ్యతేమే నియణయిెంచనుెంది. సమాచాయ హక్తు చటోెం-2005ను కేెంద్రెం ఈ
ఏడాది జులైలో సవ్ర్థెంచెంది. సహ నిఫెంధనలు - 2019 పేర్థట రూపెందిెంచన కొతత అెంశాలు కేెంద్ర, ర్జష్ట్రస్థథయిలోని సమాచాయ
కమిషనయోక్త వ్ర్థతస్థతయి.
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** భహార్జష్ట్ర, హర్థయాణా అసెంబీో ఎనినకల పలితాలు వెలువ్డాుయి. భహార్జష్ట్రలో మొతతెం 288 స్థథన్నలక్త భాజపా కూటమికి
161 లభిెంచగా, కాెంగ్రెస కూటమికి 98 దకాుయి. ఇతర్డలు 29 చోటో విజమెం స్థధిెంచార్డ. హర్థయాణాలో మొతతెం 90 స్థథన్నలోో
భాజపా 40, కాెంగ్రెస 31, జనన్నమక్ జనతా పార్టో (జేజేపీ) 10, ఐఎన్సఎలడీ 1, ఇతర్డలు 8 స్థథన్నలు గెలుచుక్తన్ననర్డ.
» తెలెంగాణలోని హుజుర్నగర్ అసెంబీో స్థథన్ననికి నియేహెంచన ఉ ఎనినకలో తెర్జసక్త చెందిన శానెంపూడి సైదిరడిు విజమెం
స్థధిెంచార్డ.
** వ్ర్గ్రిడ్ కార్కర్వషన్స, హెంద్దస్థథన్స పెట్రోలిమెం కార్కర్వషన్సలక్త కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం భహాయతన హోదా ఇచచెంది. ఈ మేయక్త
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కేెంద్ర భార్ట ర్థశ్రభల శాఖ్ ఉతతర్డేలు జార్ట చేసెంది. వ్ర్డసగా మూడేళ్లో సగట్లన రూ.5 వేల క్టటో నికయ లబెం, సగట్లన రూ.15
వేల క్టటో వార్థిక నికయ సెంద, గత మూడేళ్లో సగట్లన రూ.25 వేల క్టటో వార్థిక టరోనవ్ర్ కలిగ్జన సెంసథలకే ఈ హోదా

p.

కలిస్థతర్డ. ఈ సెంసథలు ఇకపై భర్థెంత సేతెంత్రెంగా ని చేమడానికి వీలవతుెంది. ప్రస్టతతెం భహాయతన హోదా ఉనన సెంసథలు:
ఎనీోపీసీ, ఒఎన్సజీసీ, సయిల, భెల, ఐఒసీ, క్టల ఇెండియా, గెయిల, బీపీసీఎల.
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** ప్రభ్యతే యెంగ టెలికాెం సెంసథలైన బీఎసఎన్సఎల, ఎెంటీఎన్సఎలలను విలీనెం చేయాలని కేెంద్ర భెంత్రిభెండలి నియణయిెంచెంది.
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వీటి పునర్డదధయణక్త రూ.68,751 క్టటో భార్ట పామకేజీని ప్రకటిెంచెంది. ఈ రెండు సెంసథలోో 50 ఏళోక్త పైఫడిన ఉదోమగులక్త సేచఛెంద
దవీ వియభణ థకెం అభలు చేమనున్ననర్డ. దీనికి రూ.29,937 క్టట్లో అవ్సయెం. ప్రధానభెంత్రి నర్వెంద్ర మోదీ అధమక్షతన
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జర్థగ్జన కామబినెట్ సమావేశెంలో ఈ మేయక్త నియణయాలు తీస్టక్తననట్లో కేెంద్ర భెంత్రి యవిశెంకర్ ప్రస్థద్ వెలోడిెంచార్డ.
** కేెంద్ర ెంచామతీర్జజ్ శాఖ్ దేశవామతెంగా 250 గ్రాభెంచామతీలక్త 3 విభాగాలోో అవార్డులు ఇచచెంది. వీటిలో
ఆెంధ్రప్రదేశ్లో 13, తెలెంగాణలో 9 ెంచామతీలు పుయస్థుర్జలు గెలుచుక్తన్ననయి. గ్రాభసబలను ఉతతభెంగా నియేహెంచనెంద్దక్త
‘న్నన్నజీ దేశ్ముఖ్ ర్జష్ట్రీమ గ్రాభ సేవా గౌయవ్ పుయస్థుర్', స్థమాజిక అభివ్ృదిధ, పార్థశుదధా యెంగాలోో సేవ్క్త ‘దీనదయాళ్
ఉపాధామయ్ సేశతకయణ పుయస్థుర్', పిలోల సెంయక్షణక్త సెంఫెంధిెంచ ‘చైలు ఫ్రెండీో' పేర్డతో ఈ పుయస్థుర్జలను ప్రకటిెంచార్డ.
జాతీమ ెంచామతీర్జజ్ దినోత్వ్ెం సెందయబెంగా దిలీోలో జర్థగ్జన కాయమక్రభెంలో కేెంద్ర ెంచామతీర్జజ్, గ్రామీణాభివ్ృదిధ శాఖ్
భెంత్రి నర్వెంద్రసెంగ తోభర్ అవార్డులను ప్రదానెం చేశార్డ. ఈ సెందయబెంగా దేశవామతెంగా ఉనన అనిన గ్రామాలోో అభివ్ృదిధ నులు,
ప్రణాళిక అభలు అెంశాలక్త సెంఫెంధిెంచన ‘గ్రాభ మానచత్ర' యాప్ను ఆమన ఆవిషుర్థెంచార్డ.
** దేశెంలోనే అతమెంత కాలుషమబర్థత నగయెంగా కాశ్మ నిలిచెంది. గాలి న్నణమతా సూచీ (ఏకూమఐ) ఆధాయెంగా కేెంద్ర కాలుషమ
నిమెంత్రణ భెండలి (సీపీసీబీ) ఈ వివ్ర్జలను వెలోడిెంచెంది. దేశెంలోని 500 నగర్జలక్త ఏకూమఐ ర్జమెంకిెంగలు ప్రకటిెంచార్డ. ఈ
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జాబితాలోని తొలి మూడు కాలుషమబర్థత నగర్జలు ఉతతర్ప్రదేశ్లోనే ఉన్ననయి. హైదర్జబ్ద్ 91, విశాఖ్టనెం 55, విజమవాడ
36, తిర్డతి 49, అభర్జవ్తి 32 స్థథన్నలోో ఉన్ననయి.
** ప్రెంచెంలోనే అతమెంత ఖ్ర్టదైన చాకెోట్ను ఐటీసీ సెంసథ దిలీోలో ఆవిషుర్థెంచెంది. దీని ధయ కేజీ రూ.4.3 లక్షలు. ప్రెంచెంలోనే
అతమెంత ఖ్ర్టదైనవిగా గ్జనినసబ్దక్లో చోట్ల పెందాయి.
** ఇదదర్థ కెంటే ఎక్తువ్ సెంతానెం ఉననవార్థకి ఇకపై ప్రభ్యతే ఉదోమగాలు ఇవ్ేకూడదని అస్థ్ెం ప్రభ్యతేెం నియణయిెంచెంది. ఆ ర్జష్ట్ర
ముఖ్మభెంత్రి శర్జఫనెంద్ స్కనోవాల నేతృతేెంలో సమావేశమైన భెంత్రిభెండలి కొతత నిఫెంధనక్త ఆమోదెం తెలిపిెంది. ఈ

in

నిఫెంధన 2021 జనవ్ర్థ 1 నుెంచ అభలోోకి ర్జనుెంది.
** స్థమాజిక మాధమమాలోోని పర్డల సమాచార్జనిన తెలుస్టక్తనే అధికాయెం ప్రభ్యతాేనికి ఉెందా అనే అెంశెంపై విచాయణ
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జయపాలని స్టప్రెంక్టర్డో నియణయిెంచెంది. స్థమాజిక మాధమమాలక్త ఆధార్ నెంఫర్ను అనుసెంధానిెంచడెంపైన్న విచాయణ
జయనుెంది. దీనికి సెంఫెంధిెంచ వేర్వేర్డ హైక్టర్డోలోో పెెండిెంగలో ఉనన పిటిషనోను స్టప్రెంక్టర్డో తనక్త తానుగా ఫదిలీ చేస్టక్తెంది.
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ఈ అెంశెంపై జసోస దీక్ గుపాత, జసోస అనిర్డదధ బోసల ధర్జభసనెం విచాయణ చేటిోెంది. స్కషల మీడియా ద్దర్థేనియోగానిన
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అడుుక్టవ్డెం, మసేజ్లను డీ్ప్ో చేసే బ్ధమత ఇెంటర్టభడిమర్టసదే (ఇెంటరనట్ సర్టేస ప్రొవైడర్డో, సర్చ ఇెంజినుో, స్థమాజిక
మాధమమాల వేదికలు) అనడెంలో విశేసనీమతపై జనవ్ర్థ 15లోగా నివేదిక సభర్థెంచాలని కేెంద్రానిన ఆదేశిెంచెంది. ఇనపర్వభషన్స
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టెకానలజీ ఇెంటర్టభడిమర్టస గైడ్లైన్స్ (సవ్యణ) చటోెం - 2018 రూకలనక్త 90 రోజుల గడువ కావాలని కేెంద్రెం విజఞపిత చేమగా
ధర్జభసనెం స్థనుకూలత వ్మకతెం చేసెంది.

** భహార్జష్ట్రలో 288, హర్థయాణాలో 90 అసెంబీో నియోజకవ్ర్జులక్త ఎనినకలు నియేహెంచార్డ. వీటితోపాట్ల 17 ర్జషాిలు, క
కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతెంలోని 51 శాసనసబ, రెండు లోక్సబ నియోజకవ్ర్జులక్త ఉ ఎనినకలు జర్థగాయి.
** 2017లో దేశెంలో నేర్జలు 3.6% పెర్థగామని జాతీమ నేయ గణాెంకాల భెండలి (ఎన్ససీఆర్బీ) నివేదిక వెలోడిెంచెంది.
అహయణ కేస్టలు 9 శాతెం పెర్థగాయి. భహళలపై బయతలు, వార్థ ఫెంధువల క్రూయతాేనికి సెంఫెంధిెంచన కేస్టలు 33.2%
ఉన్ననయి. దేశెంలో జైళోలో ఉనన ఖైదీల సెంఖ్మ 7.4% పెర్థగ్జెంది.
** కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం ఏటా ప్రకటిెంచే జాతీమ చేనేత అవార్డుక్త తమిళన్నడులోని కాెంచీపుర్జనికి చెందిన ఆర్. గీత ఎెంపికయామర్డ.
చేనేత యెంగెంలో ప్రతిబ చూపేవార్థకి 2014 నుెంచ ఈ అవార్డు కిెంద రూ.1.50 లక్షల నగద్ద ఫహుభతిని ప్రభ్యతేెం అెందిస్కతెంది.
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2017 సెంవ్త్ర్జనికి దేశవామతెంగా చేనేత యెంగెంలో ప్రతిబ ప్రదర్థశెంచన 11 భెందికి ఈ అవార్డు ప్రకటిెంచార్డ. వార్థలో గీత
కర్డ.
** కేెంద్ర హోెం భెంత్రి అమిత షా కొతత దిలీో సేోషన్సలో దిలీో-కాట్రా వ్ెందేభాయత ఎక్్ప్రెసను ప్రాయెంభిెంచార్డ. ఈ రైలుతో దిలీోకాట్రా భధమ ప్రయాణ సభమెం 8 గెంటలక్త తగుుతుెందని భెంత్రి పేర్కున్ననర్డ. రైలేేశాఖ్ భెంత్రి పీయూష్ గోమల ఈ
కాయమక్రభెంలో పాల్సున్ననర్డ.
** హాయేర్ు విశేవిదామలమ ర్థశోధక్తలు, టాటా ట్రసో సహకాయెంతో దేశవామతెంగా 543 పాయోమెంట్ నియోజకవ్ర్జులోో
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నియేహెంచన అధమమనెంలో పిలోలోో ఎద్దగుదల లోపాలు వెలుగుచూశాయి. పోషకాహాయ లోపానిన అధిగమిెంచేెంద్దక్త 2018
మార్థచలో ప్రధాని నర్వెంద్ర మోదీ ప్రాయెంభిెంచన ‘పోషన్స అభియాన్స' థకెం అభలు తీర్డను వీర్డ ర్థశ్మలిెంచార్డ.
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** భహాతుభని జమెంతి సెందయబెంగా దిలీోలో రెండు గ్జనినస ర్థకార్డులు నమోదయామయి. దిలీో-ఎన్ససీఆర్ ప్రాెంతానికి చెందిన
విదామర్డథలు భార్టసెంఖ్మలో ఇెందిర్జగాెంధీ ఇెండోర్ సేోడియానికి చేర్డక్తని, తొలుత ర్జమవ్యణ భనుగడ గుర్థెంచ పాఠాలు

re

చపార్డ. తర్జేత వాయెంతా కేస్థర్థ సౌయ విద్దమత ఫలుఫలు వెలిగ్జెంచ రెండో ర్థకార్డు నెలకొలర్డ. కేెంద్ర పునర్డతాదక ఇెంధన

tP

శాఖ్ ఆధేయమెంలో ఈ కాయమక్రభెం ఏర్జటెంది.

** భహాతాభగాెంధీ 150వ్ జమెంతిని పుయసుర్థెంచుక్తని అహభదాబ్ద్లోని సఫయభతి తీయెంలో నియేహెంచన ‘సేచఛ భాయత దివ్స'

Sm
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కాయమక్రభెంలో ప్రధాని నర్వెంద్ర మోదీ పాల్సున్ననర్డ. ఆర్డఫమట భల విసయజన అలవాట్ల నుెంచ ఇపుడు భన దేశెం
ఫమటడిెందని మోదీ ప్రకటిెంచార్డ. వాడిన తర్జేత పాయవేసే పాోసోక్ను నిరూభలిెంచే లక్ష్యమనిన 2022 న్నటికి స్థధిెంచాలని
ఆమన పిలుపునిచాచర్డ. గాెంధీజీ స్థభయకాయథెం రూ.150 న్నణేలను మోదీ విడుదల చేశార్డ.
** సేచఛ రైల - సేచఛ భాయతలో విజమవాడ రైలేేసేోషన్సక్త ఏడోస్థథనెం, హైదర్జబ్ద్క్త 17వ్ స్థథనెం దకాుయి. సేచఛ భాయత
సూపర్థతగా రైలేే శాఖ్ శురత త ఆధాయెంగా రైలేే సేోషనోక్త 2016 నుెంచ ర్జమెంక్తలు ప్రకటిస్కతెంది. ఈ ఏడాది జైపూర్, జోధపూర్,
ద్దర్జుపుయ తొలి మూడుస్థథన్నలోో నిలిచాయి.

** కేెంద్ర యమటక భెంత్రి ప్రహాోద్ టేల ‘యమటన్స ర్ే' కాయమక్రమానిన న్యమదిలీోలో ప్రాయెంభిెంచార్డ. కస్థర్థ వాడిపార్వసే పాోసోక్ను
చార్థత్రక కటోడాల ఆవ్యణలో, వాటికి వ్ెంద మీటయో ర్థధిలో అనుభతిెంచబోభని ఈ సెందయబెంగా ప్రకటిెంచార్డ.
** ఎసీ్-ఎసీో చటో నిఫెంధనల తీవ్రతను తగ్జుెంచేల గత ఏడాది మార్థచలో ఇచచన ఆదేశాలను స్టప్రెంక్టర్డో వెనకిు తీస్టక్తెంది.
సమానతేెం క్టసెం ఎసీ్-ఎసీో ప్రజలు చేస్టతనన పోర్జటెం ఇెంకా ముగ్జసపోలేదని, ఇటి అసృశమత, ఛీతాుయెం, దూషణ,
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స్థమాజిక ఫహషుయణలు కొనస్థగుతూనే ఉన్ననమని జసోస అర్డణ్ మిశ్రా, జసోస ఎెం.ఆర్.షా, జసోస బి.ఆర్. గవాయ్ల
ధర్జభసనెం ఆెందోళన వ్మకతెం చేసెంది. ఎసీ్, ఎసీోలపై అతామచార్జలను నిరోధిెంచే చటోెం కిెంద కేస్ట నమోద్ద చేయాలెంటే
అభియోగాలు నిజమైనవో కావో తేలేచెంద్దక్త డీఎసీ స్థథయి అధికార్థ దాేర్జ ప్రాథమిక విచాయణ జర్థపిెంచాలని 2018 మార్థచ 20న
దిేసబమ ధర్జభసనెం తీర్డ ఇచచెంది. కేస్ట పెటోగానే తక్షణెం అరస్టో చేమక్తెండా కొనిన యక్షణలు కలిెంచెంది. ఈ తీర్డను తాజాగా
త్రిసబమ ధర్జభసనెం ఆక్షేపిెంచెంది.
** వినియోగదార్డల ఫిర్జమద్దల ర్థషాుర్జనికి ‘ద కన్యజాభర్ మొబైల యాప్'ను కేెంద్రెం న్యమదిలీోలో ప్రాయెంభిెంచెంది. ఈ

in

యాప్తో వినియోగదార్డలు తభ ఫిర్జమద్దలను నమోద్ద చేమవ్చుచ. స్టలబమైన సభసమలను 15 రోజులోోపు, కిోషోమైన

Sm
ar

tP

re

p.

ఫిర్జమద్దలను 60 రోజులోో ర్థషుర్థస్థతభని వినియోగదార్డల భెంత్రితే శాఖ్ పేర్కుెంది.

http://SmartPrep.in
13

http://SmartPrep.in

3.ర్జష్ట్రీమెం
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)
** లైటెనిెంగ ర్థజిలిమన్స్ (పిడుగుపాట్ల నషాోనిన తగ్జుెంచే) పుయస్థుర్జనికి ఆెంధ్రప్రదేశ్ ఎెంపికైెంది. పిడుగుపాట్లపై ముెందస్టత
హెచచర్థకలోో ర్జష్ట్రెం అనుసర్థస్టతనన స్థెంకేతిక ర్థజాఞనెం, భయణాల తగ్జుెంపు అెంశాలను ర్థగణనలోకి తీస్టక్తని అవార్డుక్త ఎెంపిక
చేసనట్లో లైటెనిెంగ ర్థజిలిమెంట్ ఇెండియా కామెంపెయిన్స కనీేనర్ సెంజయ్ శ్రీవాసతవ్ తెలిపార్డ. ‘పిడుగుల నుెంచ యక్షణ, బద్రత'
అనే అెంశెంపై నవ్ెంఫర్డ 7, 8 తేదీలోో దిలీోలో జర్థగే సదస్ట్లో అవార్డు ప్రదానెం చేమనున్ననర్డ.

in

** వైఎస్థ్ర్ జీవితకాల స్థపలమ పుయస్థుర్జనికి కాకిన్నడక్త చెందిన భత్ాకార్డడు ధర్జభడి సతామనిన ప్రభ్యతేెం ఎెంపిక చేసెంది.
కచుచలూర్డ వ్దద గోదావ్ర్థలో మునిగ్జన బోట్లను ఫమటక్త తెచచన ఆమనక్త ఈ పుయస్థుయెం అెందిెంచనున్ననర్డ.

p.

ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

re

** కేెంద్రెం ప్రకటిెంచన సేచఛ దయణ్-3 ర్జమెంక్తలోో ర్జజనన సర్థసలో జిలో జాతీమ స్థథయిలో ప్రథభ స్థథనెంలో నిలిచెంది. జిలోక్త
సేచఛ దయణ్ ర్జమెంక్త ర్జవ్డెం ఇది రెండోస్థర్థ. కేెంద్ర గ్రామీణ, టోణాభివ్ృదిధ శాఖ్ ఏటా జాతీమస్థథయిలో ఈ ర్జమెంకిెంగలను

tP

ప్రకటిస్కతెంది.

** తెలెంగాణ ర్జష్ట్రెంలో క్తలెంతయ వివాహాలక్త ఇచేచ ప్రోతా్హకానిన ప్రభ్యతేెం రూ.50వేల నుెంచ రూ.2.5 లక్షలక్త పెెంచెంది.

ప్రకటిెంచెంది.

Sm
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క్తలవ్మవ్సథ భహమాభర్థని రూపుమాడెంతో పాట్ల ఎసీ్లను జనజీవ్నెంలోకి తీస్టక్తవ్చేచెంద్దక్త ప్రోతా్హకెం పెెంచనట్లో

ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)

** ప్రభ్యతే ప్రతిషఠను దెఫఫతీసేల త్రికలు, టీవీ ఛానళ్లో నిర్జధాయ వాయతలు ప్రచుర్థెంచన్న, ప్రస్థయెం చేసన్న కేస్టలు పెటాోలని
ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేెం నియణయిెంచెంది. స్థమాజిక మాధమమాలోో పెటేో పోస్టోలపైన్న చయమలు తీస్టక్టనుెంది. ఆ వాయతలు, కథన్నలు
నిర్జధాయమైనవ్ని భావిసేత, సెంఫెంధిత ప్రచుయణకయతలు, సెంపాదక్తలపై కేస్టలు పెటేో అధికార్జనిన ఆయా ప్రభ్యతే శాఖ్ల
కాయమదర్డశలకే కటోబెటిోెంది. ఈ మేయక్త సమాచాయ, పయ సెంఫెంధాల శాఖ్ ఉతతర్డేలు జార్ట చేసెంది.
** ర్జష్ట్ర విద్దమత నిమెంత్రణ భెండలి (ఏపీఈఆర్సీ) ఛైయభన్సగా ఉభభడి హైక్టర్డో విశ్రాెంత న్నమమమూర్థత జసోస స.వి.న్నగార్డజనరడిు
ప్రమాణ సీేకాయెం చేశార్డ. విజమవాడలోని తుభభలలిో కళాక్షేత్రెంలో జర్థగ్జన కాయమక్రభెంలో గవ్యనర్ బిశేభూషణ్ హర్థచెందన్స
ఆమనతో ప్రమాణెం చేయిెంచార్డ. న్నగార్డజనరడిు అయిదేళ్లో ఈ దవిలో కొనస్థగనున్ననర్డ.
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** ఆెంధ్రప్రదేశ్లో 30 వ్న్సధన్స వికాస కేెంద్రాలక్త కేెంద్ర గ్జర్థజన వ్మవ్హార్జలశాఖ్ అనుభతిెంచెంది. గ్జర్థజన వామపాయవేతతలను
ప్రోత్హెంచడెం ఈ వ్న్సధన్స థకెం ఉదేదశెం.
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
** తెలెంగాణలోని 10 జిలోలోో ప్రాథమికెంగా నియేహెంచన క్షేత్రస్థథయి సర్వేలో 6.47 లక్షలభెంది అధిక యకతపోట్ల బ్ధితులు
ఉననట్లో ప్రభ్యతేెం అెంచన్న వేసెంది. కేెంద్ర క్తట్లెంఫ సెంక్షేభ శాఖ్, భాయతీమ వైదమ ర్థశోధన భెండలి, ప్రెంచ ఆరోగమ సెంసథ,
తెలెంగాణ ప్రభ్యతేెం సెంయుకతెంగా గత ఏడాది నవ్ెంఫర్డ నుెంచ అధిక యకతపోట్లపై సర్వే నియేహెంచాయి. ర్జష్ట్రెంలోని 10 జిలోలోో

in

30 ఏళో పైఫడినవార్థలో జర్థపిన ఈ సర్వే పలితాలతో ‘ది ఇెండియా హైర్ టెనిన్స కెంట్రోల ఇనీషియేటివ్ (ఐహెచసీఐ) పేర్డతో
క నివేదిక రూపెందిెంచాయి. జనగాభ జిలోలో అతమధికెంగా 17.21 శాతెం భెంది అధిక యకతపోట్ల బ్ధితులుననట్లో నివేదిక

p.

పేర్కుెంది.

» గుెండెపోట్ల, క్షవాతెం తదితయ ప్రమాదకయమైన జీవ్నశైలి వామధుల నివాయణ లక్షాెంగా కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం ఈ సర్వే తలపెటిోెంది.

re

తొలిదశలో తెలెంగాణ, భధమప్రదేశ్, ెంజాబ, కేయళ, భహార్జష్ట్రలోో ఐహెచసీఐ కాయమక్రమానికి శ్రీకాయెం చుటాోర్డ.
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** హైదర్జబ్ద్లోని హెచఐసీసీలో అెంతర్జజతీమ టీబీ, ఊపిర్థతితుతల వామధుల నిరోధక సెంసథ (ఐయూఏటీబీఎలడీ) ఆధేయమెంలో
ఊపిర్థతితుతల ఆరోగమెంపై అెంతర్జజతీమ సదస్ట్ను ఉర్జష్ట్రతి వెెంకమమన్నయుడు ప్రాయెంభిెంచార్డ. తెలెంగాణ గవ్యనర్ తమిళిసై
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సౌెందయర్జజన్స, కేెంద్ర వైదమ, క్తట్లెంఫ సెంక్షేభ భెంత్రి అశేనీక్తమార్ చౌబే, తెలెంగాణ వైదమ, క్తట్లెంఫ సెంక్షేభ భెంత్రి ఈటల
ర్జజేెందర్తోపాట్ల 130 దేశాలనుెంచ వ్చచన దాదాపు 400 భెంది వైద్దమలు, ఇతయ ప్రతినిధులు పాల్సున్ననర్డ.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)

** ప్రభ్యతే బవ్న్నల నిర్జభణానికి ‘బిలు ఏపీ' పేర్డతో కొతత థకానికి ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేెం శ్రీకాయెం చుటిోెంది. ఎన్సబీసీసీ సెంసథతో
కలిస ఈ కాయమక్రమానిన చేటోనుెంది. మిషన్సలో భాగెంగా ప్రభ్యతే భూములు గుర్థతెంచ, బవ్న సముదాయాలు నిర్థభెంచాలనేది
ప్రభ్యతే ఉదేదశెం. బిలు ఏపీ మిషన్స డైయకోర్గా ప్రవీణ్క్తమార్ను నిమమిెంచెంది.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)
** కృషాణ జిలో గననవ్యెం భెండలెం సూయెంలిోలో రూ.50 క్టటోతో నిర్థభెంచన సెంట్రల ఇన్ససోటూమట్ ఆఫ్ పాోసోక్ో ఇెంజినీర్థెంగ
అెండ్ టెకానలజీ (సపెట్) న్యతన ప్రాెంగణానిన కేెంద్ర ఎర్డవలు, యస్థమన్నల శాఖ్ భెంత్రి డి.వి. సదానెంద గౌడ, ఏపీ
ముఖ్మభెంత్రి వైఎస జగన్సమోహన్సరడిు సెంయుకతెంగా ప్రాయెంభిెంచార్డ.
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ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)
** గర్థబణుల క్టసెం వైఎసఆర్ అభృతహసతెం, చన్ననర్డల క్టసెం వైఎసఆర్ బ్ల సెంజీవ్ని థకాలు ప్రవేశపెడుతూ ముఖ్మభెంత్రి
వైఎస జగన్సమోహన్సరడిు నియణమెం తీస్టక్తన్ననర్డ. తొలుత గ్జర్థజన, సబపాోన్స ప్రాెంతాలోో పైలట్ ప్రాజెక్తో అభలు చేశాక మిగతా
ప్రాెంతాలక్త విసతర్థెంచేల ప్రణాళిక రూపెందిస్థతర్డ. దీని ప్రకాయెం గయబవ్తులు, బ్లిెంతలక్త నెలక్త రూ.1062 విలువైన
ఆహాయదార్జథలు లభిస్థతయి. బ్ల సెంజీవ్ని థకెం కిెంద నెలక్త రూ.600 విలువైన పషిోకాహార్జనిన 77 గ్జర్థజన, సబపాోన్స
భెండలలోోని ఆర్డ నెలల నుెంచ మూడేళోలోపు చన్ననర్డలక్త అెందజేమనున్ననర్డ.

in

» వైఎసఆర్ నేతనన నేసతెం థకెం కిెంద ప్రతి చేనేత క్తట్లెంబ్నికి ఏటా రూ.24 వేల చొపున ఆర్థథక స్థమెం చేసేెంద్దక్త ర్జష్ట్ర
ప్రభ్యతేెం మాయుదయశకాలు రూపెందిెంచెంది. డిసెంఫర్డ 31 నుెంచ ఈ థకెం అభలు చేమనున్ననర్డ. దార్థద్రమర ర్వఖ్క్త దిగువ్న
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ఉనన చేనేత కార్థభక్తలు ఈ థకానికి అర్డాలు. 75,243 భెంది దీని దాేర్జ లబిధ పెంద్దతాయని అెంచన్న.
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

re

** మానవ్ అక్రభ యవాణా, ని ప్రదేశాలోో భహళలను వేధిెంచడెంపై నమోదైన కేస్టలయెంగా 2017 సెంవ్త్ర్జనికి తెలెంగాణ
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ప్రథభ స్థథనెంలో ఉెంది. అక్టోఫర్డ 20న విడుదలైన జాతీమ నేయ గణాెంకాల భెండలి (ఎన్ససీఆర్బీ) - 2017 నివేదిక ఈ
అెంశాలను వెలోడిెంచెంది. ఆహాయ కలీతలోో 95 శాతానికిపైగా తెలుగు ర్జషాిలోోనే నమోదయామయి. దేశవామతెంగా 2,588 కేస్టలు
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నమోదైతే అెంద్దలో తెలెంగాణలో అతమధికెంగా 2,009, ఆెంధ్రప్రదేశ్లో 456 కేస్టలు ఉన్ననయి.
** కూమఎస ఇెండియా యూనివ్ర్థ్టీస ర్జమెంకిెంగ - 2020లో హైదర్జబ్ద్ కేెంద్రీమ విశేవిదామలమెం (హెచసీయూ) 8వ్
స్థథనెంలో నిలిచెంది. ఈ సెంసథ విదామయమైన గుర్థతెంపు, ఆచార్డమల ప్రతిబ, అధామక-విదామర్థథ నిషతిత, పీహెచడీలు లెంటి 8
అెంశాలను కొలమానెంగా తీస్టక్తని దేశెంలోని వ్ర్థ్టీలపై సర్వే నియేహెంచెంది. 100 ర్జమెంక్తలతో ప్రకటిెంచన ఈ జాబితాలో
ఐఐటీ బెంబ్యి మొదటిస్థథనెంలో ఉెంది.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)

** కూమఎస ఇెండియా యూనివ్ర్థ్టీస ర్జమెంకిెంగ - 2020లో ఆెంధ్రప్రదేశ్ నుెంచ అయిద్ద వ్ర్థ్టీలక్త చోట్ల దకిుెంది.
శ్రీవెెంకటేశేయ యూనివ్ర్థ్టీ (44), ఆెంధ్ర విశేవిదామలమెం (47), శ్రీకృషణదేవ్ర్జమ (66-70 భధమ), జేఎన్సటీయూ అనెంతపుయెం
(71-75), కేఎల యూనివ్ర్థ్టీ (81-85).
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** భహళల ఆతభగౌయవానికి బెంగెం కలిగ్జెంచేల వ్మవ్హర్థెంచడెం, వార్థపై దాడులు లెంటి నేర్జలోో ఆెంధ్రప్రదేశ్ దేశెంలోనే
తొలిస్థథనెంలో నిలిచెంది. జాతీమ నేయ గణాెంక సెంసథ తాజాగా విడుదల చేసన 2017 సెంవ్త్య నేయ నివేదిక ఈ అెంశాలను
వెలోడిెంచెంది. అతమధిక నేర్జలు జర్థగ్జన ర్జషాిలోో ఏపీ దోస్థథనెంలో నిలిచెంది.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)
** టామ్ డ్రైవ్యోక్త ఆర్థథక స్థమెం అెందిెంచేెంద్దక్త ఉదేదశిెంచన ‘వైఎసఆర్ వాహనమిత్ర' థకానిన ముఖ్మభెంత్రి వైఎస
జగన్సమోహన్సరడిు శిచభగోదావ్ర్థ జిలో ఏలూర్డలో అక్టోఫర్డ 4న ప్రాయెంభిెంచార్డ. ఈ థకెం కిెంద టామ్ డ్రైవ్యోక్త రూ.10 వేలు

in

అెందిస్థతర్డ.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)

p.

** ఆెంధ్రప్రదేశ్లో 1,254 గ్రాభ, వార్డు సచవాలయాలు ప్రాయెంబభయామయి. గ్రామీణ ప్రాెంతాలోో 1138, టోణాలోో 116
సచవాలయాలు అెంద్దబ్ట్లలోకి వ్చాచయి. భెండలనికి, పుయపాలక సెంఘానికి కటి చొపున మొదటి విడతగా వీటిని

re

ప్రాయెంభిెంచార్డ. ముఖ్మభెంత్రి జగన్సమోహన్సరడిు తూర్డ గోదావ్ర్థ జిలో కయలో గ్రాభ సచవాలయానిన లెంఛనెంగా

ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
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ప్రాయెంభిెంచార్డ.
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** గుజర్జతలోని అహభదాబ్ద్లో నియేహెంచన ‘సేచఛతా దివ్స' కాయమక్రభెంలో పెదదలిో జిల కలెకోర్ శ్రీదేవ్సేన సేచఛ సర్వేక్షణ్
గ్రామీణ్ - 2019 పుయస్థుర్జనిన ప్రధాని మోదీ చేతుల మీద్దగా అెంద్దక్తన్ననర్డ. దేశెంలో 690 జిలోలోోని 17,400 గ్రామాలు సేచఛ
సర్వేక్షణ్ సర్వేలో పాల్సున్ననయి. జాతీమ స్థథయిలో పెదదలిో జిలో ప్రథభస్థథనెంలో నిలిచెంది.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ్)

** ఆెంధ్రప్రదేశ్ ర్డణభాయెం 2020 మార్థచ న్నటికి రూ.3.41 లక్షల క్టటోక్త చేయనుెంది. ఏటా సగట్లన రూ.17 వేల క్టటోక్త పైచలుక్త
చొపున వ్చేచ అయిదేళోలో ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేెం రూ.89,994 క్టటో ర్డణాలు తిర్థగ్జ చలిోెంచాలి్ ఉెంట్లెంది. ర్జషాిల ఆర్థథక సథతిగతులపై
భాయత ర్థజర్ే బ్మెంక్ (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసన గణాెంకాలు ఈ విషయానిన వెలోడిెంచాయి.
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
** తెలెంగాణ అపులు 2020 మార్థచ న్నటికి రూ.1,68,724 క్టటోక్త చేయనుననట్లో ర్థజర్ే బ్మెంక్ విడుదల చేసన ర్జషాిల ఆర్థథక
గణాెంకాలోో వెలోడైెంది. ఇెంద్దలో అెంతయుత ర్డణాల వాటా రూ.1.40 లక్షల క్టట్లో. 2019 మార్థచ న్నటికి తెలెంగాణ అపులు
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రూ.1,44,590 క్టట్లోగా నమోదయామయి. దేశెంలో విదామయెంగెంపై అతి తక్తువ్ ఖ్ర్డచ చేస్టతనన ర్జష్ట్రెం తెలెంగాణ. ఈ యెంగెంపై
ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేెం పెటేో ఖ్ర్డచ అయిదేళోలో తగుుతూ వ్స్కతెంది. 2014-15లో 11.2% ఖ్ర్డచ చేమగా, తర్జేతి సెంవ్త్ర్జలోో అది 10.9%,
10%, 10.4%, 7.9%కి చేర్థ 2019-20 న్నటికి 6.6 శాతానికి తగ్జుెంది.
** జాతిపిత భహాతాభగాెంధీ జమెంతి రోజైన అక్టోఫర్డ 2ను ర్జష్ట్ర ెండుగగా నియేహెంచాలని తెలెంగాణ ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేెం
నియణయిెంచెంది.
** జలశకిత అభియాన్స కిెంద నీటి సెంయక్షణలో తెలెంగాణలోని సెంగారడిు జిలో 76.14 పాయిెంటోతో దేశెంలో మూడోస్థథనెంలో

in

నిలిచెంది. అనిన కేటగ్జర్టలోో మర్డగైన పలితాలు స్థధిెంచన ఆెంధ్రప్రదేశ్లోని వైఎస్థ్ర్ కడ జిలో 82.16 పాయిెంటోతో దేశెంలోనే
అగ్రస్థథనెంలో నిలిచెంది. భూమిలో తేభ శాతానిన పెెంచాలనే ఉదేదశెంతో జలశకిత అభియాన్స కిెంద దేశెంలో ఎెంపిక చేసన 253

Sm
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p.

జిలోలోో జులై 1 నుెంచ సపెోెంఫర్డ 30 వ్యక్త కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం ప్రతేమక కాయమక్రమాలను అభలు చేసెంది.
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4.ఆర్థథక యెంగెం
** చననవ్మస్టలోనే ప్రెంచెంలో అతమెంత సెంనునడిగా పేర్డగాెంచన జెఫ్ బెజోస ప్రస్టతతెం రెండోస్థథన్ననికి డిపోయార్డ.
తాజాగా అమజాన్స షేర్డ డిపోవ్డెంతో ఆమన సెంద 103.9 బిలిమన్స డాలయోక్త చేర్డక్తెంది. 105.7 బిలిమన్స డాలయో
సెందతో బిలగేట్్ భళ్లో మొదటి స్థథన్ననికి చేర్డక్తన్ననర్డ.
** స్టలబెంగా వామపాయ నియేహణక్త వీలునన దేశాలోో భాయత 63వ్ స్థథనెంలో నిలిచెంది. ప్రెంచ బ్మెంక్ తన ‘డూయిెంగ బిజినెస
- 2020' నివేదికలో ఈ విషయానిన పేర్కుెంది. వ్ర్డసగా మూడో ఏడాది మర్డగైన నితీర్డ ప్రదర్థశెంచన దేశాలోో భాయత టాప్-

in

10లో చోట్ల దకిుెంచుక్తెంది. ప్రెంచ బ్మెంక్ గత ఏడాది మొతతెం 190 దేశాలక్త ర్జమెంకిెంగలు ఇవ్ేగా భన దేశెం 77వ్ స్థథనెంలో
నిలిచెంది. తాజాగా 63వ్ ర్జమెంక్తను చేర్డక్తెంది.

p.

» 2019 మే 1తో ముగ్జసన 12 నెలల కాలనికి మొతతెం 190 దేశాలోో 10 వామపాయ కాయమకలపాల అభలు తీర్డను ర్థగణనలోకి

re

తీస్టక్తని తాజా నివేదిక రూపెందిెంచార్డ. స్టలబతయ వాణజమెంలో న్యమజిలెండ్ తొలిస్థథనెంలో నిలిచెంది. సెంగపూర్ (2),
హాెంకాెంగ (3), డెన్నభర్ు (4), కొర్థయా (5), అమర్థకా (6) తర్జేతి స్థథన్నలోో ఉన్ననయి.

tP

** ర్థజర్ే బ్మెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా (ఆర్బీఐ) వ్ర్డసగా అయిదోస్థర్థ రపో ర్వట్లను తగ్జుెంచెంది. ప్రస్టతతెం 5.40 శాతెంగా ఉనన రపో
ర్వట్లను పావశాతెం తగ్జుెంచ 5.15 శాతెంగా నియణయిెంచెంది. ర్థవ్ర్్ రపోర్వట్లను 4.90 శాతెం, బ్మెంక్ ర్వట్లను 5.40 శాతెంగా

Sm
ar

నియణయిెంచార్డ. 2019-20 ఆర్థథక సెంవ్త్యెం జీడీపీని 6.9 శాతెం నుెంచ 6.1 శాతానికి, 2020-21 సెంవ్త్ర్జనికి జీడీపి
అెంచన్నను 7.2క్త సవ్ర్థెంచార్డ. అక్టోఫర్డ 4న ఆర్బీఐ గవ్యనర్ శకితకాెంతదాస అధమక్షతన జర్థగ్జన యతి విధాన కమిటీ సమీక్ష్య
సమావేశెంలో ఈ లక నియణయాలు తీస్టక్తన్ననర్డ.

** వ్స్టత, సేవ్ల నున (జీఎసటీ) వ్సూళ్లో గత నెలలో రూ.91,916 క్టట్లోగా నమోదయామయి. ఇది 19 నెలల కనిషఠెం. 2019
ఆగస్టోలో జీఎసటీ వ్సూళ్లో రూ.98,202 క్టట్లో వ్సూలయామయి.
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5.నియాభకాలు
** భాయత తద్దర్థ ప్రధాన న్నమమమూర్థత (సీజేఐ)గా స్టప్రెంక్టర్డో న్నమమమూర్థత జసోస ఎసఏ బోబేును నిమమిసూత ర్జష్ట్రతి
ర్జమ్న్నథ్ క్టవిెంద్ ఉతతర్డేలు జార్ట చేశార్డ. ఈ మేయక్త న్నమమ భెంత్రితేశాఖ్ నుెంచ నియాభక ప్రకటన వెలువ్డిెంది. ప్రస్టతత
సీజేఐ జసోస యెంజన్స గొగొయ్ నవ్ెంఫర్డ 17న దవీ వియభణ చేమనున్ననర్డ. నవ్ెంఫర్డ 18న జసోస బోబేు బ్ధమతలు
సీేకర్థస్థతర్డ. అయోధమపై విచాయణ జర్డపుతునన లక ర్జజామెంగ ధర్జభసనెంలో జసోస బోబేు కర్డ. ఆమన పూర్థత పేర్డ - జసోస
శయద్ అర్థేెంద్ బోబేు. 1956 ఏప్రిల 24న భహార్జష్ట్రలోని న్నగపుర్లో జనిభెంచార్డ.
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** కేెంద్ర జలసెంఘెం (సీడబూోాసీ) ఛైయభన్సగా ఆర్.కె. జైన్స నిమమితులయామర్డ. జైన్స ప్రస్టతతెం గోదావ్ర్థ నది యాజమానమ బోర్డు
ఛైయభన్సగా, పోలవ్యెం ప్రాజెక్ో ముఖ్మ కాయమనియేహణాధికార్థగా (సీఈవో) ఉన్ననర్డ. ఇటి వ్యక్త సీడబూోాసీ ఛైయభన్సగా ఉనన ఎ.కె.

p.

సన్నా అక్టోఫర్డ 31న దవీ వియభణ చేమనున్ననర్డ. ఆ స్థథనెంలో బ్ధమతలు చేటేో జైన్స 2020 డిసెంఫర్డ వ్యక్త ఆ దవిలో

re

కొనస్థగుతార్డ. జైన్స స్థథనెంలో గోదావ్ర్థ నది యాజమానమ బోర్డు ఛైయభన్సగా చెంద్రశేఖ్ర్ అమమర్ నిమమితులయామర్డ. పోలవ్యెం
ప్రాజెక్ో అథార్థటీ సీఈవోగా కూడా ఆమనే బ్ధమతలు నియేహెంచనున్ననర్డ.

tP

** ఆెంధ్రప్రదేశ్ హైక్టర్డో తొలి పూర్థతస్థథయి ప్రధాన న్నమమమూర్థతగా జసోస జితేెంద్రక్తమార్ భహేశేర్థని నిమమిసూత కేెంద్ర
న్నమమశాఖ్ అక్టోఫర్డ 3న నోటిఫికేషన్స విడుదల చేసెంది. ప్రస్టతతెం భధమప్రదేశ్ హైక్టర్డోలో సీనిమర్ న్నమమమూర్థతగా ని

Sm
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చేస్టతనన భహేశేర్థని ఏపీ హైక్టర్డో ప్రధాన న్నమమమూర్థతగా నిమమిెంచాలని స్టప్రెంక్టర్డో కొలీజిమెం ఆగస్టో 22న సఫాయస్ట
చేసెంది. ఈమన నియాభకానికి ర్జజామెంగెంలోని 217(1) అధికయణెం ప్రకాయెం ర్జష్ట్రతి ర్జమ్న్నథ్ క్టవిెంద్ ఆమోదెం
తెలడెంతో కేెంద్రెం ఈమేయక్త ఉతతర్డేలు జార్ట చేసెంది. 2019 జనవ్ర్థ 1 నుెంచ అభర్జవ్తి కేెంద్రెంగా ఆెంధ్రప్రదేశ్ హైక్టర్డో
ప్రాయెంబమైనటి నుెంచ ఇటి వ్యకూ జసోస స. ప్రవీణ్క్తమార్ తాతాులిక ప్రధాన న్నమమమూర్థతగా వ్మవ్హర్థస్టతన్ననర్డ.
** ెంజాబ నేషనల బ్మెంక్ (పీఎన్సబీ) మేనేజిెంగ డైరకోర్, సీఈవోగా తెలుగు వ్మకిత సీహెచ ఎసఎస భలిోకార్డజనర్జవ
నిమమితులయామర్డ. ఈ దవిలో భలిోకార్డజనర్జవను నిమమిెంచాలని ఆర్థథక సేవ్ల డిపార్ోమెంట్ చేసన ప్రతిపాదనక్త
అపాయిెంట్మెంట్్ కమిటీ ఆఫ్ ది కామబినెట్ (ఏసీసీ) ఆమోదెం తెలిపిెంది. ఆమన 2021 సపెోెంఫర్డ 18 వ్యక్త దవిలో
కొనస్థగుతార్డ. ప్రస్టతతెం ఆమన అలహాబ్ద్ బ్మెంక్ ఎెండీ, సీఈఒగా వ్మవ్హర్థస్టతన్ననర్డ.
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6.అవార్డులు
** ఇెండిమన్స ఎగ్జజబిషన్స ఇెండసీి అస్కసయేషన్స అధమక్షుడు, హైటెక్్ సీఒఒ కేవీ న్నగేెంద్ర ప్రస్థద్క్త ప్రతిషాఠతభక ‘బ్బ డాలమేమర్
ఎడుమకేటర్ ఆఫ్ ది ఇమర్' పుయస్థుయెం లభిెంచెంది. అమర్థకాక్త చెందిన ఇెంటర్వనషనల అస్కసయేషన్స ఆఫ్ ఎగ్జజబిషన్స్ అెండ్
ఈవెెంట్్ (ఐఏఈఈ) డిసెంఫర్డలో లసవేగాసలో జర్థగే వార్థిక సమావేశెంలో ఆమన పుయస్థుర్జనిన అెందిెంచనుెంది.
** క్రీడలు, వామపాయెం, ఆరోగమ సెంయక్షణ, కళలు, స్థహతమెం లెంటి యెంగాలోో విశేష సేవ్లెందిెంచన వ్మక్తతలక్త ఇచేచ ‘భగుదెం

తెలెంగాణ గవ్యనర్ తమిళిసై సౌెందయర్జజన్స ఆమన అవార్డును ప్రదానెం చేశార్డ.

in

అవార్డు' 2019 సెంవ్త్ర్జనికి ర్జమ్ర్జజ్ కాటన్స్ ఛైయభన్స కె.ఆర్.న్నగర్జజన్సక్త లభిెంచెంది. చనెలనలో జర్థగ్జన కాయమక్రభెంలో

** ర్థసర్జల ర్థశురత తపై ప్రజలోో అవ్గాహన పెెంచడెంతోపాట్ల సేచఛతా కాయమక్రమాలోో చుర్డగాు పాల్సుననెంద్దక్త ప్రముఖ్

p.

్కెటర్ సచన్స తెెంద్దలుర్క్త ‘అతమెంత ప్రభావ్శ్మల సేచఛతా ర్జమబ్ర్థ' అవార్డు లభిెంచెంది. భహాతాభగాెంధీ 150వ్ జమెంతి

Sm
ar

tP

re

సెందయబెంగా దిలీోలో నియేహెంచన ప్రతేమక కాయమక్రభెంలో ర్జష్ట్రతి ర్జమ్న్నథ్ క్టవిెంద్ ఈ పుయస్థుర్జనిన సచన్సక్త ప్రదానెం చేశార్డ.
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7.వాయతలోో వ్మక్తతలు
** ర్జమవ్యణ ప్రేమిక్తర్జలు గ్రెటా థెన్సఫర్ు 84 దేశాలు సభ్యమలుగా ఉనన ‘నోర్థుయాక్ కౌని్ల' ప్రకటిెంచన ‘ఎనిేర్జన్సమెంటల
అవార్డు'ను తియసుర్థెంచెంది. ఆమ తన నియణయానిన ఇన్సస్థోగ్రామ్ వేదికగా ప్రకటిెంచెంది. ఈ అవార్డు కిెంద దాదాపు రూ.36 లక్షల
నగద్ద ఫహుభతి అెందిస్థతర్డ. సీేడన్సక్త చెందిన 16 ఏళో గ్రెటా థెన్సఫర్ు కొనేనళ్లోగా ర్జమవ్యణ ర్థయక్షణ క్టసెం పోర్జటెం
చేస్కతెంది. గతేడాది ఆ దేశ పాయోమెంట్ ఎద్దట ెంటర్థగా ధర్జనక్త దిగ్జ ప్రెంచెం దృషిోని ఆకర్థిెంచెంది. ఇటీవ్ల ఐకమర్జజమసమితి
వేదికగా జర్థగ్జన సదస్ట్లో ర్జమవ్యణ మార్డలపై అశ్రదధ వ్హస్టతన్ననయెంటూ ప్రెంచ నేతలను నిలదీస వాయతలోో నిలిచెంది.

in

** భాయత ్కెట్ నిమెంత్రణ భెండలి (బీసీసీఐ) న్యతన అధమక్షుడిగా సౌయభ్ గెంగూలీ బ్ధమతలు సీేకర్థెంచార్డ. ముెంఫయిలోని
బీసీసీఐ ప్రధాన కార్జమలమెంలో నియేహెంచన సయేసబమ సమావేశెంలో గెంగూలీ ఎనినక ఏకగ్రీవ్ెంగా జర్థగ్జెంది. స్టప్రెంక్టర్డో

p.

నిమమిెంచన పాలక్తల కమిటీ (33 నెలలపాట్ల) బీసీసీఐ బ్ధమతలను ఇటి వ్యకూ నియేర్థతెంచెంది. గెంగూలీ బీసీసీఐకి 39వ్

re

అధమక్షుడు. లోధా కమిటీ నిఫెంధనల ప్రకాయెం ది నెలలపాట్ల ఆమన ఈ దవిలో ఉెంటార్డ.

** ఇెంగోెండ్క్త చెందిన తొమిభదేళో దివామెంగ బ్లిక డైసీ-మే ప్రతిషాఠతభక పార్థస ఫామషన్స వీక్ 2019లో పాల్సుెంది. బ్రిటన్సలోని

tP

ఫర్థభెంగహామ్క్త చెందిన డైసీ ఎముకలోో లోపాల కాయణెంగా 18 నెలల వ్మస్టలోనే రెండు కాళోను క్టలోయిెంది. అయిన్న

Sm
ar

ఆతభవిశాేసెంతో పిలోల ఫామషన్స యెంగెంలోకి అడుగుపెటిో అెందర్థనీ ఆకట్లోక్తెంటెంది.
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8.వాయతలోో ప్రదేశాలు
** ప్రెంచ నగర్జల దినోత్వ్ెం సెందయబెంగా అక్టోఫర్డ 31న యునెస్కు భన దేశెంలోని హైదర్జబ్ద్, ముెంఫయి నగర్జలను
సృజన్నతభక నగర్జల జాబితాలో కొతతగా చేర్థచెంది. ప్రెంచవామతెంగా వేర్వేర్డ అెంశాలక్త సెంఫెంధిెంచ 66 నగర్జలను యునెస్కు
ఎెంపిక చేసెంది. సెంగీతెం, లలిత కళలు, జానద కళలు, సనిమా, స్థహతమెం, డిజిటల ఆర్ోస, పాకనైపుణమెం (గాస్థినమీ) కేెంద్రెంగా
అభివ్ృదిధ చెందే నగర్జలను యునెస్కు ్యేటివ్ సటీస జాబితాలో చేర్డసూత ఉెంట్లెంది. హైదర్జబ్ద్ ఆహాయ (గామస్థినమీ)
విభాగెంలో సృజన్నతభక నగయెంగా నిలిచెంది. సనిమా విభాగెంలో ముెంఫయికి చోట్ల దకిుెంది.

in

** ఫిలిపీన్స్లోని మిర్థమెం కళాశాలలో సెంటర్ పర్ పీస ఎడుమకేషన్స వ్దద ఏర్జట్ల చేసన భహాతాభగాెంధీ విగ్రహానిన ఆ దేశ
యమటనలో ఉనన భాయత ర్జష్ట్రతి ర్జమ్న్నథ్ క్టవిెంద్ ఆవిషుర్థెంచార్డ.

p.

** నైలు నదికి శిచభ తీర్జన ఈజిప్ోలోని అస్థసఫ్ అనే ప్రాెంతెంలో పుర్జవ్స్టత శాఖ్ జర్థపిన తవ్ేకాలోో 3 వేల ఏళోన్నటి

re

శవ్పేటికలు ఫమటడాుయి. ఈ ప్రాెంతెంలో శవ్పేటికలు ఫమటడటెం ఇదే తొలిస్థయని ప్రభ్యతేెం ప్రకటిెంచెంది.
** హైదర్జబ్ద్ ఐటీ కార్థడార్లో ఎక్ట టూర్థజెం పేర్డతో చేటిోన అభివ్ృదిధ కాయమక్రమాలక్త కొతతగూడ బటానికల గారున్సక్త

tP

ఐఎసఒ 9001-2015 సర్థోఫికెట్ లభిెంచెంది. క పార్డుక్త ఈ అెంతర్జజతీమ గుర్థతెంపు లభిెంచడెం దేశెంలో ఇదే తొలిస్థర్థ.
** భహాతుభడి 150వ్ జమెంతి వేడుకల నేథమెంలో నోయిడాలోని సకాోర్ - 94లో పాోసోక్ వ్మర్జథలతో ఏర్జట్ల చేసన భార్ట

Sm
ar

చయఖాను కేెంద్ర భహళా, శిశు అభివ్ృదిధ శాఖా భెంత్రి సభృతీ ఇర్జనీ ప్రాయెంభిెంచార్డ. 1250 కేజీల పాోసోక్ వ్మర్జథలను
ఉయోగ్జెంచ దీనిన రూపెందిెంచార్డ.
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9. సదస్ట్లు - సమావేశాలు
** అజర్బైజాన్సలోని బ్క్తలో జర్థగ్జన 18వ్ అలీనోదమభ దేశాల సదస్ట్లో ఉర్జష్ట్రతి వెెంకమమన్నయుడు పాల్సున్ననర్డ.
** అలీనోదమభ (న్నమ్) దేశాల 18వ్ శిఖ్ర్జగ్ర సదస్ట్ అజర్బైజాన్సలో అక్టోఫర్డ 25న జయగనుెంది. భాయత ప్రతినిధి ఫృెందానికి
ఉర్జష్ట్రతి ఎెం. వెెంకమమన్నయుడు నేతృతేెం వ్హెంచనున్ననర్డ.

10.క్రీడలు
** టక్టమ లిెంపిక్ బ్కి్ెంగ టెస్టో ఈవెెంటో శివ్ థాపా (63 కేజీలు), పూజ ర్జణ (75 కేజీలు) సేర్జణలు స్థధిెంచార్డ. ఫైనలోో శివ్

in

5-0తో స్థన్నటలి టలతయేవ్ (కజకిస్థథన్స)ను చతుత చేశాడు. పూజ 4-1తో కైట్లిన్స పాయుర్ (ఆసేిలియా)ను ఒడిెంచ సడి

p.

గెలుచుక్తెంది.

** 2020 టక్టమ లిెంపిక్్ బ్కి్ెంగ అథెోటో స్టహృదాబవ్ ర్జమబ్ర్థగా భాయత దిగుజ బ్క్ర్ మేర్టక్టమ్ ఎెంపికైెంది. వివిధ

re

ఖ్ెండాల నుెంచ 10 భెంది సభ్యమల ఫృెందానిన అెంతర్జజతీమ లిెంపిక్ సెంఘెం ఎెంపిక చేసెంది. వీర్థలో ఆసయాక్త మేర్ట ప్రతినిధిగా
వ్మవ్హర్థెంచనుెంది. ఈ 10 భెంది సభ్యమలోో ఉక్రెయిన్స స్థోర్ లమాచెంక్ట (ఐరోపా) లెంటి బ్క్ర్డో ఉన్ననర్డ.

tP

** వ్యధమాన భహళల ఆసయా కప్ ్కెట్ టయనమెంటో భాయత విజేతగా నిలిచెంది. డక్వ్ర్త/లూయిస దధతిలో పలితానిన
నిర్జధర్థెంచన ఈ మామచలో భాయత జట్లో ఆతిథమ శ్రీలెంకపై విజమెం స్థధిెంచెంది. మొదట భాయత 50 ఒవ్యోలో 9 వికెట్లో నషోపోయి

Sm
ar

175 ర్డగులు చేసెంది. అనెంతయెం వ్యిెం కాయణెంగా లక్ష్యమనిన 149 ర్డగులక్త సవ్ర్థెంచగా లెంక 34.3 ఒవ్యోలో 135
ర్డగులకే ఆలౌటెంది.

** బ్దడాపెసోలో ప్రెంచ అెండర్-23 రజిోెంగ ఛాెంపిమన్సషిప్లో భాయతక్త చెందిన యవీెందర్ సెంగ యజతెం గెలుచుక్తన్ననడు.
ఫైనలోో అతడు ఉలుబెక్ జొల్సదష్బఫక్టవ్ (కిర్థుజ్స్థథన్స) చేతిలో ఒడిపోయాడు. ప్రస్టతత టర్టనలో అతడి యజతమే భాయతక్త తొలి తకెం.
మొతతెంగా ప్రెంచ అెండర్-23 రజిోెంగలో తకెం గెలిచన అయిదో భాయత రజోర్ యవీెందర్.
** ఫ్రెంచ ఒపెన్సలో యననయప్గా నిలిచన భాయత డబ్దల్ క్రీడాకార్డలు స్థతిేక్ స్థయిర్జజ్- చర్జగశెటిో జోడీ తాజాగా ప్రకటిెంచన
బీడబూోాఎఫ్ ర్జమెంకిెంగ్లో రెండు స్థథన్నలు మర్డగుయచుక్తని 9వ్ ర్జమెంక్త స్థధిెంచెంది. ఆగస్టోలో థాయ్లెండ్ ఒపెన్స టటిల
స్థధిెంచన స్థతిేక్- చర్జగ జోడీ కెర్థమర్లో అతుమతతభెంగా 9వ్ ర్జమెంక్త కైవ్సెం చేస్టక్తెంది. అనెంతయెం 11వ్ ర్జమెంక్తక్త
డిపోయిెంది. తాజాగా 9వ్ స్థథన్ననికి చేర్డక్తెంది. భహళల సెంగ్జల్లో పి.వి.సెంధు 6వ్, సైన్న నెహాేల 9వ్, పుర్డషుల
సెంగ్జల్లో కిదాెంబి శ్రీకాెంత 10వ్, స్థయిప్రణీత 11వ్ ర్జమెంక్తలోో కొనస్థగుతున్ననర్డ.
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** ఫెంగాోదేశ్ టెస్టో, టీ20 స్థయథి షకిబ అల హసన్స అెంతర్జజతీమ ్కెట్ ఆడక్తెండా ఐసీసీ రెండేళో నిషేధెం విధిెంచెంది. ఐసీసీ
అవినీతి నిరోధ విభాగెం నమోద్ద చేసన అభియోగాలను షకిబ అెంగీకర్థెంచాడు. అతడిపై క ఏడాది పూర్థత నిషేధెం, భరో ఏడాది
ససనిన్స ఉెంటామని ఐసీసీ వెలోడిెంచెంది. రెండు సెందర్జబలలో బ్దలు తనను సెంప్రదిెంచన విషయానిన ఐసీసీకి వెలోడిెంచడెంలో
షకిబ విపలభవ్డెంతో ఈ నిషేధెం విధిెంచార్డ. ఈ నేథమెంలో వ్చేచ ఏడాది ఐపీఎల, ఆసేిలియాలో జర్థగే టీ20 ప్రెంచకప్లో
అతడు పాల్సునలేడు.
** బ్సలలో జర్థగ్జన సేస ఇెండోర్ ఛాెంపిమన్సషిప్ టటిలను రోజర్ ఫెదయర్ గెలుచుక్తన్ననడు. ఫైనలోో ఆసేిలియా క్రీడాకార్డడు
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అలెక్్ డి మిన్నర్పై విజమెం స్థధిెంచాడు. తాజా గెలుపుతో తన కెర్థమర్లో మొతతెం 103 సెంగ్జల్ స్థధిెంచన క్రీడాకార్డడిగా
ఫెదయర్ నిలిచాడు. అతడికి ఈ సీజన్సలో ఇది న్నలుగో టటిల. ఇెంతక్తముెంద్ద ద్దబ్య్, మియామి, హాలె టటిల్

p.

దకిుెంచుక్తన్ననడు.

** పార్థసలో జర్డగుతునన ఫ్రెంచ ఒపెన్స పుర్డషుల డబ్దల్ విభాగెం ఫైనలోో స్థతిేక్ స్థయిర్జజ్ - చర్జగ శెటిోల జోడీ యననయప్గా

re

నిలిచ యజతెం గెలుచుక్తన్ననర్డ. అక్టోఫర్డ 27న జర్థగ్జన ఫైనల మామచలో ప్రెంచ నెంఫర్వ్న్స జోడీ, ఇెండోనేసయాక్త చెందిన
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మాయుస ఫెర్జనలిు, కెవిన్స సెంజమ స్టకములోజ చేతిలో ఒటమిపాలయామర్డ. 1983లో చవ్ర్థస్థర్థ భాయత పుర్డషుల డబ్దల్ జోడీ
పారోత గెంగూలీ, విక్రమ్సెంగ ఫ్రెంచ ఒపెన్స టటిల గెలిచార్డ. ఆ తర్జేత 2017లో కిదాెంబి శ్రీకాెంత పుర్డషుల సెంగ్జల్ విభాగెంలో
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టటిల సెంతెం చేస్టక్తన్ననడు.

** చైన్నలోని వహాన్సలో జర్డగుతునన ప్రెంచ మిలటర్ట క్రీడలోో భాయత క్రీడాకార్డలు రెండు తకాలు స్థధిెంచార్డ. పుర్డషుల
బ్కి్ెంగ 49 కేజీల విభాగెంలో దీక్ యజతెం గెలుచుక్తన్ననడు. పుర్డషుల టెనినస సెంగ్జల్ విభాగెంలో శ్రీర్జమ్ బ్లజీ కాెంసమెం
స్థధిెంచాడు.

** పేసర్ జసప్రత బ్దమ్రా, భహళా ్కెటర్ సభృతి భెంధాన ఈ ఏడాది విజెున్స ఇెండియా ఉతతభ ్కెటర్ అవార్డుక్త ఎెంపికయామర్డ.
మిథాలీర్జజ్, దీపిత శయభ తర్జేత విజెున్స ్కెటర్ ఆఫ్ ది ఇమర్ అవార్డు అెంద్దక్తనన భాయత మూడో భహళా ్కెటర్గా సభృతి
నిలిచెంది.
** దేశవాళ్ల వ్నేు ్కెట్ టయనమెంట్ విజయ్ హజార్వ ట్రోఫ్తని కర్జణటక జట్లో దకిుెంచుక్తెంది. ఫైనలోో వీజేడీ దధతిలో తమిళన్నడుపై
విజమెం స్థధిెంచెంది. ఈ టర్టనలో కర్జణటక విజేతగా నిలవ్డెం ఇది న్నలుగోస్థర్థ. గతెంలో 2013, 2014, 2017 సీజనోలో ఆ
జట్లో గెలిచెంది.
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** షాెంఘైలో జర్డగుతునన ప్రెంచ ఛాెంపిమన్సషిప్లో భాయత వషూ క్రీడాకార్డడు ప్రవీణ్ క్తమార్ సేయణెం గెలిచ ఆ ఘనత
స్థధిెంచన తొలి భాయత క్రీడాకార్డడిగా నిలిచాడు. స్థెండా (48 కేజీలు) విభాగెం ఫైనలోో ప్రవీణ్ ఫిలిపీన్స్క్త చెందిన యసల
డియాజ్పై విజమెం స్థధిెంచాడు. పుర్డషుల 60 కేజీల విభాగెంలో విక్రాెంత ఫలియాన్స కాెంసమెం గెలుచుక్తన్ననడు. భహళలోో
పూనమ్ (75 కేజీలు), సన్నతోయ్ దేవి (52 కేజీలు) చరో యజతెం నెగాుర్డ.
** దణాఫ్రికాతో మూడు మామచల టెసో సర్టసను భాయత జట్లో 3-0తో ోన్ససీేప్ చేసెంది. ర్జెంచీలో ముగ్జసన మూడో టెసోలో
202 ర్డగుల తేడాతో ఘన విజమెం స్థధిెంచన భాయత ఐసీసీ టెసో ఛాెంపిమన్సషిప్లో తన అగ్రస్థథన్ననిన (240 పాయిెంట్లో)
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ఫలోపేతెం చేస్టక్తెంది. కెపెోన్సగా విర్జట్ క్టహోకి ఇది 11వ్ సర్టస విజమెం. సేదేశెంలో భాయతక్త ఇది వ్యసగా 11వ్ సర్టస.
దణాఫ్రికాతో సర్టసను ోన్ససీేప్ చేమడెం భాయత జట్లోక్త ఇదే తొలిస్థర్థ. మామన్స ఆఫ్ ది మామచ, మామన్స ఆఫ్ ది సర్టస అవార్డులు

p.

రెండూ రోహత శయభకే లభిెంచాయి.

** చైన్నలోని వహాన్సలో జర్డగుతునన ప్రెంచ మిలిటర్ట క్రీడలోో దివామెంగ స్పరెంటర్ ఆనెందన్స గుణశేఖ్యన్స రెండు సడి తకాలు
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స్థధిెంచాడు. దివామెంగ పుర్డషుల 100 మీ., 400 మీటయో ఐటీ1 విభాగాలోో అతడీ సేర్జణలు గెలుచుక్తన్ననడు.
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** పార్థసలో ప్రాయెంబమైన ఫ్రెంచ ఒపెన్స టెనినస టర్టనలో భహళల సెంగ్జల్ తొలి రెండోో భాయత క్రీడాకార్థణ పీవీ సెంధు
కెనడాక్త చెందిన మిచలి లీపై ఇజమెం స్థధిెంచెంది.
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** డగోసలో జర్థగ్జన ఫిడే గ్రాెండ్ సేస చస టర్టన భహళల విభాగెంలో భాయత గ్రాెండ్మాసోర్ ద్రోణవ్లిో హార్థక ట్రోఫ్త గెలుచుక్తెంది.
** న్నగపుర్క్త చెందిన రనక్ సధాేని భాయత 65వ్ గ్రాెండ్ మాసోర్గా గుర్థతెంపు పెందాడు. ఐల ఆఫ్ మామన్స అెంతర్జజతీమ చస
టర్టనలో స్థధిెంచన విజమెంతో అతడికి గ్రాెండ్ మాసోర్ హోదా ఖామమైెంది. పినన వ్మస్టలో (13 ఏళో 9 నెలల 28 రోజులు)
జీఎెం హోదా పెందిన ఏడో ఆటగాడిగా, భాయత నుెంచ ఈ ఘనత స్థధిెంచన మూడో వ్మకితగా రనక్ నిలిచాడు. ప్రెంచ చసలో
చనన వ్మస్టలో జీఎెం హోదా పెందిన ఆటగాడి ర్థకార్డు సర్టు కర్జజకిన్స (యషామ, 12 ఏళో 7 నెలలు) పేర్థట ఉెంది?
** ర్జెంచీలో దణాఫ్రికాతో జర్డగుతునన మూడో టెస్టోలో భాయత తన తొలి ఇనినెంగ్ను 9 వికెటోక్త 497 ర్డగుల వ్దద డికేోర్
చేసెంది. ఒపెనర్ రోహత శయభ టెసో కెర్థమర్లో తొలి డబ్దల సెంచర్ట నమోద్ద చేశాడు. సచన్స, సహాేగ, ్సగేల తర్జేత టెస్టోలు,
వ్నేులోోన్య డబ్దల సెంచర్ట స్థధిెంచన న్నలుగో బ్మట్్మన్స రోహత.
** ప్రొ కఫడీు లీగ ఏడో సీజన్స విజేతగా ఫెంగాల వార్థమర్్ జట్లో నిలిచెంది. అహభదాబ్ద్లో జర్థగ్జన ఫైనలోో దఫెంగ దిలీో జట్లోను
ఒడిెంచ తొలిస్థర్థ పీకేఎల ట్రోఫ్తని గెలుచుక్తెంది.
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** జాతీమ వెయిట్లిఫిోెంగ ఛాెంపిమన్సషిప్లో ఆెంధ్రప్రదేశ్ యువ్క్తడు ర్జగాల వ్ర్డణ్ సేయణెం గెలుచుక్తన్ననడు. బిహార్లో
అక్టోఫర్డ 19న జర్థగ్జన జూనిమర్ పుర్డషుల 73 కేజీల విభాగెంలో అతడు అగ్రస్థథనెంలో నిలిచాడు.
** దణాఫ్రికాతో జర్డగుతునన మూడో టెస్టోలో భాయత ఒపెనర్ రోహత శయభ 117 ర్డగులు చేస అజేమెంగా నిలిచాడు. స్టనీల
గావ్సుర్ తర్జేత కే సర్టసలో 3 సెంచర్టలు చేసన రెండో భాయత ఒపెనర్గా గుర్థతెంపు పెందాడు. కే సర్టసలో అతమధిక సక్ర్డో
(17) స్థధిెంచన ఘనత కూడా దకిుెంచుక్తన్ననడు.
** భాయత చదయెంగ క్రీడాకార్థణ క్టనేర్డ హెంపి ఫిడే తాజా ర్జమెంకిెంగ్లో మూడోస్థథనెంలో నిలిచెంది. యషామలో ఇటీవ్ల
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నియేహెంచన ఫిడే భహళల గ్రాెండ్ ప్రిలో విజేతగా నిలవ్డెంతో ఆమ ర్జమెంక్ మర్డగైెంది.
** ఆసేిలియా ్కెటర్ అలీస్థ హలీ భహళల టీ20 ్కెట్లో అతమధిక ర్డగులు స్థధిెంచన ్కెటర్గా ప్రెంచ ర్థకార్డు
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నెలకొలిెంది. సడీనలో శ్రీలెంకతో జర్థగ్జన మామచలో ఆమ 61 ఫెంతులోోనే 148 ర్డగులు స్థధిెంచెంది.

** దోహాలో జర్డగుతునన ప్రెంచ అథెోటిక్ ఛాెంపిమన్సషిప్లో 200 మీటయో ర్డగులో అమర్థకాక్త చెందిన నోవా లైల్
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ఛాెంపిమన్సగా నిలిచాడు.
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** మర్టలబోన్స ్కెట్ కోబ (ఎెంసీసీ) అధమక్షుడిగా శ్రీలెంక మాజీ కెపెోన్స క్తమాయ సెంగకుయ బ్ధమతలు చేటాోడు. ఎెంసీసీ అధమక్ష
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దవికి ఎెంపికైన తొలి బ్రిటీషేతయ వ్మకిత సెంగకుయ. ఈ దవిలో ఏడాదిపాట్ల కొనస్థగుతాడు.
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11.భయణాలు
** ప్రముఖ్ సనీ నటి గీతాెంజలి హైదర్జబ్ద్లో భయణెంచార్డ. 1947లో తూర్డగోదావ్ర్థ జిలో కాకిన్నడలో జనిభెంచన ఆమ
ఫహుభాషా నటిగా గుర్థతెంపు తెచుచక్తన్ననర్డ. ఎనీోఆర్ నటిెంచన సీతార్జముల కలమణెం చత్రెంలో సీత పాత్రలో అెందర్థనీ
ఆకట్లోక్తన్ననర్డ. లు చత్రాలోో తనతోపాట్ల నటిెంచన సీనిమర్ నట్లడు ర్జభకృషణను వివాహెం చేస్టక్తన్ననర్డ. కలవార్థ క్టడలు,
డాకోర్ చక్రవ్ర్థత, లేతభనస్టలు, బబిఫలియుదధెం, ఇలోలు, దేవ్త, గూఢచార్థ116, కాలెం మార్థెంది, శ్రీ శ్రీ భర్జమదర్జభనన, నిరోదషి,
మాయాజాలెం, గ్రీక్తవీర్డడు తదితయ 500 పైగా చత్రాలోో నటిెంచార్డ.
సీపీఐ సీనిమర్ న్నమక్తడు గుర్డదాస దాసగుపాత (83) క్టలకతాలో కనునమూశార్డ. గుపాత 25ఏళో పాట్ల
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**

పాయోమెంటేర్థమన్సగా ఉన్ననర్డ. 2004లో బెెంగాలలోని పాెంక్స్టడా నియోజకవ్యుెం నుెంచ, 2009లో ఘాటాల నుెంచ ఆమన
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లోక్సబ ఎెంపీగా ఎనినకయామర్డ. అెంతక్తముెంద్ద 1985, 1988, 1994లో ర్జజమసబక్త ఎెంపికయామర్డ. 2009 నుెంచ సీపీఐ
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తయపున లోక్సభా క్ష నేతగా వ్మవ్హర్థెంచార్డ. 2001లో ఆల ఇెండియా ట్రేడ్ యూనిమన్స కాెంగ్రెస (ఏఐటీయూసీ) అధమక్షుడిగా
ఎనినకయామర్డ. ‘సకూమర్థటీస స్థుెండల-ఏ ర్థపోర్ో ట్ల ది నేషన్స' అనే పుసతకెం యచెంచార్డ.
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** ప్రముఖ్ పాత్రికేయులు, విశాలెంధ్ర మాజీ ఎడిటర్ చక్రవ్ర్డతల ర్జఘవాచార్థ హైదర్జబ్ద్లో భయణెంచార్డ. 1939 సపెోెంఫర్డ
10న వ్యెంగల జిలో పాలక్తర్థత భెండలెం శాతాపుయెంలో ఆమన జనిభెంచార్డ. 1972లో విశాలెంధ్ర సెంపాదక్తడిగా బ్ధమతలు
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సీేకర్థెంచ, మూడు దశాబ్దలు కొనస్థగార్డ.

** దభశ్రీ పుయస్థుయ గ్రహత, యోగా శిక్షక్తర్జలు న్ననమాభళ్ (99) వ్ృదాధమెం కాయణెంగా క్టమెంఫతూతర్డలో భయణెంచార్డ. కేెంద్ర
ప్రభ్యతేెం 2018లో ఈమను దభశ్రీ అవార్డుతో సతుర్థెంచెంది. ర్జష్ట్రతి చేతుల మీద్దగా భహళా శకిత బిర్డద్ద అెంద్దక్తన్ననర్డ.
** జాతీమ పోషకాహాయ సెంసథ (ఎన్సఐఎన్స) మాజీ సెంచాలక్తలు డా.స.గోపాలన్స (101) చనెలనలో భయణెంచార్డ. వైదమ,
పోషకాహాయ యెంగాలోో అనేక ర్థశోధనలు చేసన ఆమన 1961-74 వ్క్త ఎన్సఐఎన్స సెంచాలక్తడిగా, 1974-79 వ్యక్త ఇెండిమన్స
కౌని్ల ఆఫ్ మడికల ర్థసర్చ (ఐసీఎెంఆర్) డైరకోర్ జనయలగా ని చేశార్డ. ప్రభ్యతేెం 1970లో దభశ్రీ, 2003లో దభభూషణ్
అవార్డులతో ఆమనున సతుర్థెంచెంది.
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12.సైన్స్ అెండ్ టెకానలజీ
** వైదమ ర్టక్ష మెంత్రాలను ఉతతిత చేసే ట్రాన్న్సయా ఫయోమడికల్ క్షమ వామధిని కచచతెంగా గుర్థతెంచేెంద్దక్త అధున్నతన
ఎెంఎక్్16 ర్థకర్జనిన భాయతీమ మారుటో ఆవిషుర్థెంచెంది. ఈ ర్థకర్జనిన ట్రాన్న్సయా-ఎర్జఫ ఇెంటర్వనషనలక్త యూకేలో ఉనన
ఎర్జఫ మాలిక్తమలర్ అభివ్ృదిధ చేసెంది. హైదర్జబ్ద్లో ఊపిర్థతితుతల ఆరోగమెం, క్షమ వామధిపై జర్డగుతునన అెంతర్జజతీమ సదస్ట్లో
దీనిన విడుదల చేశార్డ. ఇటివ్యక్త క్షమ వామధిని గుర్థతెంచే ర్టక్షక్త రూ.4,000 వ్యకూ ఖ్యచవతుెండగా, ఎెంఎక్్16 ర్థకయెంతో
దాదాపు రూ.1,000 మాత్రమే అవతుెందని రూకయతలు పేర్కున్ననర్డ.
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** అమర్థకా ర్థశోధక్తలు కణజాలనిన 5 సకనోలో అతికిెంచగల సర్థకొతత టేపును తయార్డచేశార్డ. పెదద శస్త్రచకిత్లోో వేసే క్తటో
వ్లో క్టతక్త గురైన కణజాలెం తీవ్ర తితడికి గుయవతూ ఇనెపక్షనోక్త, నొపికి, చర్థగ్జపోని గీతలక్త దార్థతీస్కతెంది. ఈ సభసమల
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నుెంచ ఉశభనెం కలిగ్జెంచేల శాస్త్రవేతతలు ‘తడిగా ఉెండే కణజాలనిన' చటికెలో అతికిెంచే టేపును సృషిోెంచార్డ. గుెండె తదితయ
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అవ్మవాలోో ర్థకర్జలను అభయచడానికి కూడా ఇది బ్గా ఉయోగడుతుెందని వార్డ తెలిపార్డ. భెంచు, వ్ర్జిలు క్తర్థసే
సభమెంలో స్థలె పుర్డగులు వ్ల నుెంచ ్మిటకాలు జార్థపోక్తెండా ప్రతేమక జిగుర్డతో గూడును అలుోతాయి. ఈ సూపర్థతతోనే
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ప్రతేమక యకమైన జిగుర్డ దాయథెంతో టేపును సృషిోెంచాభని ర్థశోధనకయత జుయాన్సహె జావో పేర్కున్ననర్డ.
** ది నిమిషాల ఛార్థజెంగతో ఏకెంగా 200 మైళో పాట్ల విద్దమత వాహన్ననిన నడిపిెంచే సర్థకొతత బ్మటర్ట డిజైన్సను అమర్థకా
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శాస్త్రవేతతలు అభివ్ృదిధ చేశార్డ. విద్దమత వాహన్నలక్త సెంఫెంధిెంచ వేగెంగా ఛార్థజెంగ లకమైన అెంశెం. పెట్రోల, డీజిలతో నడిచే
వాహన్నలతో పోటీడాలెంటే ఇది చాల అవ్సయెం. టెస్థో కెంపెనీ ఉతతిత చేస్టతనన కొతత తయెం విద్దమత కాయోక్త పాకెంగా ఛార్థజ
కావ్డానికి కూడా అయగెంట డుతోెంది. ఈ నేథమెంలో ది నిమిషాలు ఛార్థజ చేసేత 200 మైళ్లో మనిెంచే వాహనెంపై
అమర్థకాలోని పెని్లేేనియా విశేవిదామలమ శాస్త్రవేతతలు దృషిోస్థర్థెంచార్డ. అయితే ఇెంత వేగెంగా ఛార్థజ చేయాలెంటే అెంత
సభమెంలో 400 కిలోవాటో మేయ శకితని గ్రహెంచాలి్ ఉెంట్లెంది. ప్రస్టతత బ్మటర్టలక్త ఈ స్థభయథాెం లేద్ద. దీనిన అధిగమిెంచడానికి
శాస్త్రవేతతలు ఛార్థజెంగ సభమెంలో తభ ప్రయోగాతభక బ్మటర్టలో ఉష్ణణగ్రతను 60 డిగ్రీల సలి్మసక్త పెెంచార్డ. అనెంతయెం ఈ
శకితని వినియోగ్జెంచే సభమెంలో ఆ వేడిని తగ్జుెంచార్డ. వేగెంగా ఛార్థజ చేసే సభమెంలో తలెతేత ఉష్ణణగ్రత వ్లో ఎక్తువ్ నషోెం
జయగక్తెండా ఈ విధానెం నిలువ్ర్థస్టతెంది.
** ర్జమవ్యణ ప్రేమిక్తర్జలు గ్రెటా థెన్సఫర్ు 84 దేశాలు సభ్యమలుగా ఉనన ‘నోర్థుయాక్ కౌని్ల' ప్రకటిెంచన ‘ఎనిేర్జన్సమెంటల
అవార్డు'ను తియసుర్థెంచెంది. ఆమ తన నియణయానిన ఇన్సస్థోగ్రామ్ వేదికగా ప్రకటిెంచెంది. ఈ అవార్డు కిెంద దాదాపు రూ.36 లక్షల
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నగద్ద ఫహుభతి అెందిస్థతర్డ. సీేడన్సక్త చెందిన 16 ఏళో గ్రెటా థెన్సఫర్ు కొనేనళ్లోగా ర్జమవ్యణ ర్థయక్షణ క్టసెం పోర్జటెం
చేస్కతెంది. గతేడాది ఆ దేశ పాయోమెంట్ ఎద్దట ెంటర్థగా ధర్జనక్త దిగ్జ ప్రెంచెం దృషిోని ఆకర్థిెంచెంది. ఇటీవ్ల ఐకమర్జజమసమితి
వేదికగా జర్థగ్జన సదస్ట్లో ర్జమవ్యణ మార్డలపై అశ్రదధ వ్హస్టతన్ననయెంటూ ప్రెంచ నేతలను నిలదీస వాయతలోో నిలిచెంది.
** హైదర్జబ్ద్లోని ట్రిపుల ఐటీ ఆచార్డమల ఫృెందెం భాయతీయులక్త ఉయోగడేల మదడు అటాోస (బ్రెయిన్స అటాోస)ను
తయార్డ చేసెంది. ఎెంఆర్ఐ స్థునిెంగ వ్ెంటివి తీసే సభమెంలో ఇది ఎెంతో ఉయోగడనుెంది. ప్రస్టతతెం ప్రెంచవామతెంగా
వినియోగ్జస్టతనన బ్రెయిన్స అటాోసను 60 ఏళో ఫ్రెంచ భహళ మదడు ఆధాయెంగా టలరైక్ అెండ్ టౌరోనక్్ తయార్డ చేశార్డ. 1993లో
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మొట్రెయిల న్యమరోలజికల ఇన్ససోటూమట్ (ఎెంఎన్సఐ), ఇెంటర్వనషనల కన్న్ర్థోమెం పర్ బ్రెయిన్స మామపిెంగ (ఐసీబీఎెం) సెంయుకతెంగా
డిజిటల అటాోసను రూపెందిెంచాయి. అనెంతయెం వివిధ యకాల మదడు అటాోసలను న్యమరోసైన్స్ అధమమన్నల క్టసెం
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అెంద్దబ్ట్లలోకి తీస్టకొచాచర్డ. ఇవ్నీన పాశాచతమ దేశ్మయుల మదడు నమూన్న ఆధాయెంగా తయారైనవి కావ్డెంతో
భాయతీయులతో పోలిచనపుడు తేడాలు కనిపిస్టతన్ననయి. దీనిన దృషిోలో ఉెంచుక్తని ట్రిపులఐటీకి చెందిన విజువ్ల ఇనపర్వభషన్స

re

టెకానలజీ కేెంద్రెం ప్రొ.జమెంతి శివ్స్థేమి నేతృతేెంలోని ఫృెందెం, తిర్డవ్నెంతపుయెంలోని శ్రీచత్ర తిర్డన్నళ్ ఇన్ససోటూమట్ పర్
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మడికల సైనె్స అెండ్ టెకానలజీలోని ర్వడియాలజీ విభాగెం భాయతీయుల క్టసెం ప్రతేమకెంగా మదడు అటాోసను తయార్డ చేశాయి.
50 అెంశాలను దృషిోలో ఉెంచుక్తని దేశెంలోని మూడు ప్రాెంతాలక్త చెందిన ప్రజల మదడు స్థునిెంగ నివేదికలు తెపిెంచ ఐబీఏ-
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100 పేర్థట అధమమనెం చేశార్డ. 20-30 ఏళో భధమ యువ్తీయువ్క్తలక్త సెంఫెంధిెంచ మదడు స్థున్స్ తీస్టక్తని అటాోస
రూపెందిెంచార్డ.

** సయిన్స శాస్త్రవేతతలు ప్రెంచెంలోనే అతమెంత దృఢమైన సర్థకొతత దార్జథనిన సృషిోెంచార్డ. దీనిన చాల చవ్కగా తయార్డ
చేమవ్చుచ. ప్రకృతిలో బోర్జన్స, కారలఫడ్లు ఉచతెంగా లభిస్థతయి. వీటికి కొనిన ప్రతేమక లక్షణాలున్ననయి. ఈ రెండిెంటినీ మేళవిసేత గటిో
దార్జథనిన సృషిోెంచవ్చుచ. తాజాగా యూనివ్ర్థ్టీ ఆఫ్ సవిలె శాస్త్రవేతతలు... లేజర్ ర్వడియేషన్స దాేర్జ ఈ బోర్జన్స కారలఫడ్ను
సమిభళితెం చేస, గటిో యచడెంలో విజమెం స్థధిెంచార్డ. వ్జ్రెం దృఢతేెం 45 గ్జగాపాసుల్ (జీపీఏ), బిగుతు 1050 జీపీఏ
ఉెంట్లెంది. ఈ సర్థకొతత దాయథెం గటిోదనెం 52 జీపీఏ, బిగుతు 600 జీపీఏ ఉననట్లో ర్థశోధక్తలు లెకుగటాోర్డ. ఆలి నిరోధక
స్థభయథాెం, ర్వడియో యాకిోవిటీ ఉెండటెం దీని ప్రతేమకతలు. బవిషమతుతలో కార్డో, విమాన్నలు తదితయ యవాణా వాహన్నల తయార్టలో
ఇది సర్థకొతత అధామమెం సృషిోస్టతెందని శాస్త్రవేతతలు భావిస్టతన్ననర్డ.
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** అనిన యకాల ఫ్లో వైయసలను నిరోధిెంచడానికి అమర్థకా శాస్త్రవేతతలు 1జీ01 అనే కొతత యాెంటీ ఫయాటిక్ను కనుక్తున్ననర్డ. ఈ
ర్థశోధనల స్థమెంతో బవిషమతలో అనిన యకాల ఫ్లో వైయసలక్త కే భెంద్ద తయార్డ చేస్థతభని వార్డ వెలోడిెంచార్డ.
** 1008 భెంది జనుమక్రమాలను పూర్థత స్థథయిలో ఆవిషుర్థెంచడెం దాేర్జ దేశెంలో జనుమ చకిత్లక్త మాయుెం స్టగభెం అయిమెందని
కేెంద్ర శాస్త్ర, స్థెంకేతిక వ్మవ్హార్జల శాఖ్ భెంత్రి హయివ్యధన్స తెలిపార్డ. క జనుమటెంలోని డీఎన్సఏ న్యమకిోయోటడ్లు లేదా
మూల జతల క్రమానిన గుర్థతెంచడానిన జనుమక్రభ ఆవిషుయణగా పేర్కుెంటార్డ. ‘ఇెండిజెన్స' పేర్డతో చేటిోన ఈ ప్రాజెక్తోలో దేశెం
నలుమూలల నుెంచ 1008 భెందిని ఎెంచుక్తన్ననర్డ. జన్నభాలో మొతతెం 55 ఉ తయగతుల వార్డ ఇెంద్దలో ఉెండేల చూశార్డ.
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2019 ఏప్రిలలో పార్థశ్రామిక, శాస్త్ర ర్థశోధన భెండలి (సీఎసఐఆర్) నేతృతేెంలో ఈ ప్రాజెక్ో ప్రాయెంబమైెంది. హైదర్జబ్ద్లోని
సీసీఎెంబీ, దిలీోలోని ఐజీఐబీ సెంసథలు పాల్సున్ననయి.
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** బ్రిటన్సలోని కేెంబ్రిడ్జ వ్ర్థ్టీ శాస్త్రవేతతలు సూయమకాెంతిని ఉయోగ్జెంచుక్తెంటూ ర్జమవ్యణ అనుకూల దధతిలో ఇెంధన్ననిన
ఉతతిత చేసే కృత్రిభ ఆక్తను అభివ్ృదిధ చేశార్డ. ఈ స్థధనెం సన్సగామస వాయువను నేర్డగా ఉతతిత చేమగలద్ద. ప్రస్టతతెం
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హైడ్రోజన్స, కాయఫన్స మోన్నకెల్డ్ మిశ్రభెంతో దీనిన తయార్డ చేస్టతన్ననర్డ. సన్సగామస ఉతతితలో శిలజ ఇెంధన్నలను ఉయోగ్జెంచడెం

రూపెందిెంచార్డ.
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వ్లో వాతావ్యణెంలోకి హానికాయక కాయఫన్స డై ఆకెల్డ్ విడుదలవతోెంది. దీనికి ర్థషాుయెంగానే బ్రిటన్స శాస్త్రవేతతలు కృత్రిభ ఆక్తను

Sm
ar

** అమర్థకా, ఆసేిలియాలక్త చెందిన ఖ్గోళ శాస్త్రవేతతలక్త విశేెం ఆవియబవిెంచన తొలిన్నళో నుెంచ ఉనన గెల్ని గుర్థతెంచార్డ.
యూనివ్ర్థ్టీ ఆఫ్ భస్థచుసట్్, సేన్సఫర్న యూనివ్ర్థ్టీ ఆఫ్ టెకానలజీ శాస్త్రవేతతలు ఈ ర్థశోధన జర్థపార్డ. చలీలోని
యేతాలపై ఉనన 66 ర్వడియో టెలిస్కుప్ సమూహానిన (ఆలభ) దీనికి ఉయోగ్జెంచార్డ.
** గూగుల సెంసథ అతామధునిక ‘సకమోర్ చప్'ను అభివ్ృదిధ చేసెంది. ప్రెంచెంలో అతమెంత వేగవ్ెంతమైన సూర్ కెంపూమటర్ 10
వేల ఏళోలో పూర్థత చేసే గణనను ఈ కాేెంటమ్ కెంపూమటిెంగ చప్ కేవ్లెం 200 సకనోలో పూర్థత చేసనట్లో ప్రకటిెంచెంది. ఈ
ఆవిషుయణను గూగుల ‘కాేెంటమ్ స్టప్రిభసీ'గా పేర్కుెంది. దీనికి సెంఫెంధిెంచన వివ్ర్జలు నేచర్ జయనలలో ప్రచుర్థతభయామయి.
** రెండు సీట్లో ఉనన ఎగ్జర్వ టామ్ని సెంగపూర్ గగన వీధులోో ప్రయోగాతభకెంగా నడిపి చూశార్డ. జయభనీకి చెందిన వోలకాోర్
దీనిన అభివ్ృదిధ చేసెంది. వాహన్నల యదీదని తగ్జుెంచేెంద్దక్త ఎగ్జర్వ టామ్లు తోడడతామని భావిస్టతన్ననర్డ.
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** ఇజ్రాయెలలో పీహెచడీ చేస్టతనన భాయత ర్థశోధక్తర్జలు అెంగ్జకా బ్దలబ్దల కొతత టెలిస్కుపిక్ కెమర్జను అభివ్ృదిధ చేశార్డ.
పాలపామకెటో ర్థమాణెంలో ఉెండే చనన చనన ఉగ్రహాలను గుెండ్రటి నిర్జభణెంలో అభర్థచ, టెలిస్కుప్ లెన్స్ సహామెంతో ఈ
కెమర్జను రూపెందిెంచార్డ. దీని స్థమెంతో అతి తక్తువ్ ఖ్ర్డచతో అెంతర్థక్షెంలోని ఫొటలను తీమవ్చచని ఆమ తెలిపార్డ.
** స్టమార్డ 300 క్టటో సెంవ్త్ర్జల కిెందట అెంగాయక (మార్్) గ్రహెంపై ఉపు నీటి సయస్ట్లు ఉెండేవ్ని అమర్థకాలోని టెకా్స
ఏఎెండ్ ఎెం యూనివ్ర్థ్టీ ర్థశోధక్తల అధమమనెంలో తేలిెంది. మార్్పై ఉనన గేల క్రేటర్ ప్రాెంతెంలో 300 క్టటో ఏళో కిెందట
ఏయడిన సయస్ట్ ఆ గ్రహ వాతావ్యణెం కాయణెంగా ఎెండిపోయిెందని వార్డ పేర్కున్ననర్డ. న్నస్థ ెంపిన కూమర్థయాసటీ రోవ్ర్తో

in

2012 నుెంచ దీనిపై అనేేషణ జర్డగుతోెందని తెలిపార్డ.
** భాయత తద్దర్థ ప్రధాన న్నమమమూర్థతగా జసోస ఎసఏ బోబేు పేర్డను ప్రతిపాదిసూత ప్రస్టతత చీఫ్ జసోస యెంజన్స గొగొయ్ కేెంద్ర
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న్నమమభెంత్రితే శాఖ్క్త లేఖ్ ర్జశార్డ. గొగొయ్ 2018 అక్టోఫర్డ 3న భాయతదేశ 46వ్ ప్రధాన న్నమమమూర్థతగా బ్ధమతలు
సీేకర్థెంచార్డ. ఆమన నవ్ెంఫర్డ 17న దవీ వియభణ చేమనునన నేథమెంలో సీనియార్థటీ ప్రకాయెం బోబేు పేర్డను సఫాయస్ట

re

చేశార్డ.

tP

** ఖ్ెండాలను దాటి లక్ష్యమలను ఛేదిెంచగల ఖ్ెండాెంతయ బ్లిసోక్ ణ ‘మైన్యమట్మామన్స 3'ని అమర్థకా మిలిటర్ట
విజమవ్ెంతెంగా ప్రయోగ్జెంచెంది. ఆయుధయహతమైన ఈ ణని కాలిఫోర్థనయా నుెంచ సఫిక్ సముద్రెం మీద్దగా మాయిల

వెలోడిెంచెంది.
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దీేపాలోోని కాేజాలైన్స అటలక్త ప్రయోగ్జెంచార్డ.ఈ ణ 6,750 కిలోమీటర్డో ప్రయాణెంచెందని ఎయిర్ఫోర్్ గోోఫల సలిక్
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