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1.అెంతర్జాతీమెం
¤ తభ దేశ ర్జజకీయాలోో చైనా ప్రమేయానిన నిరోధిస్తత తైవాన్స చట్టసబ ‘చొయబాటు నిరోధఔ చట్టటనిన' ఆమోదిెంచెంది.
¤ సిర్థయా, భమనాభర్లలో జర్థగిన యుదధ నేర్జలపై విచాయణ కోసెం ఐఔమర్జజమసమితి 2020 సెంవ్త్ర్జనికి తన ఫడ్జాట్లో 307
కోట్ో డాలర్డో కేట్టయెంచెంది. ఇలా యుదధ నేర్జల విచాయణక్త ఐర్జస నిధులు కేట్టయెంచడెం ఇదే తొలిసార్థ. 2019 జూన్సలో
ప్రెంచవామతెంగా శాెంతి సాథన కోసెం ఐర్జస 600 కోట్ో వార్థిఔ ఫడ్జాట్ను ప్రఔటెంచెంది.
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¤ మానుమమల్ భర్రేరో (56) క్యమబా ప్రధానభెంత్రిగా బాధమతలు స్వేఔర్థెంచార్డ. భర్రేరో 2004 నుెంచ ర్జమట్ఔ శాక భెంత్రిగా
నిచేస్తతనానర్డ. 1959-76 భధమకాలెంలో విోవ్ నామక్తడు ఫిడ్జల్ కామస్ట్రో ప్రధానిగా వ్మవ్హర్థెంచార్డ. దేశెంలో అధమక్ష తయహా

p.

పాలన వ్చి, కామస్ట్రో అధమక్షుడైన అనెంతయెం ప్రధాని దవిని యద్దద చేశార్డ. 40 ఏళ్ో అనెంతయెం ప్రధానభెంత్రి దవిని తాజాగా

re

పునర్డదధర్థెంచార్డ.

¤ అఫ్గగనిసాథన్స అధమక్ష ఎనినఔలోో ప్రస్తతత అధమక్షుడు అష్రాఫ్ గనీ రెండోసార్థ విజమెం సాధిెంచార్డ. సప్టెంఫర్డ 28న జర్థగిన
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ఉెంది.
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ఎనినఔలు జర్థగాయ. ఈ మేయక్త ప్రాథమిఔ పలితాలోో ఆమనక్త 50.64 శాతెం ఒటుో వ్చాియ. తుది పలితాలను ప్రఔటెంచాలి్

¤ అమెర్థకా అధమక్షుడు డొనాల్ు ట్రెంప్ నేషనల్ డిఫెన్స్ ఆథరైజేషన్స యాక్టట (ఎన్సడీఏఏ) -2020 బిలుోపై సెంతఔెం చేశార్డ. అెంతర్థక్ష
దళ్ెం (స్పస్ ఫోర్్) ఏర్జటు కోసెం దీనిన ఉదేదశెంచార్డ. ఈ దళానికి తొలి అధితిగా ఎయర్ఫోర్్ జనయల్ జాన్స ర్వభెండ్
వ్మవ్హర్థసాతర్డ. అెంతర్థక్ష దళ్ెం కోసెం ఎన్సడీఏఏ 738 బిలిమన్స డాలయో (స్తమార్డ రూ.52.44 లక్షల కోట్ో) విలువైన ప్రతిపాదనలు
సిదధెం చేస్ట్రతెంది. 1947లో అమెర్థకా వైమానిఔ దళ్ెం ఏర్జటెంది. దాని ఆధేయమెంలో భరో ప్రత్యేమఔ విాగగానిన ఏర్జటు చేమడెం ఇదే
తొలిసార్థ.

¤ ాగయత జాతిపిత భహాతాభగాెంధీ 150వ్ జమెంతుమత్వాలను పుయసకర్థెంచుక్తని అమెర్థకా కాెంగ్రెస్లో ‘గాెంధీ- కిెంగ్ సాకలర్లో
ఎకే్ఛెంజ్ ఇనీషియేటవ్ యాక్టట' పేర్థట్ ఔ బిలుోను ప్రవేశప్ట్టటర్డ. అమెర్థకా అెంతర్జాతీమ అభివ్ృదిధ సెంసథ కిెంద గాెంధీ-కిెంగ్
ఫెండేషన్స ఏర్జటు, విదమ, ఆరోఖమెం, భహిళా సాధికార్థఔత మొదలైన అెంశాలపై ఔృషి చేస్ప సేచఛెంద సెంసథలక్త సహకాయెం,
మేధావులతో విదామ వేదిఔ నియేహణ ఈ బిలుో లక్ష్యమలు.
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¤ అమెర్థకా అధమక్షుడు డొనాల్ు ట్రెంప్ను దవి నుెంచ తొలగిెంచేెంద్దక్త ప్రవేశప్టటన అభిశెంసన తీర్జభనెంపై ప్రతినిధుల సబలో
చయి ప్రాయెంబమెంది. ప్రతిక్ష డ్జమొక్రటక్ట పార్లట సభ్యమలు ప్రవేశప్టటన ఈ తీర్జభనెం ప్రతినిధుల సబతోపాటు సనెట్లో క్యడా
ఆమోదెం పెందిత్యే అభిశెంసన ప్రక్రిమ పూయతవుతుెంది.
¤ ర్జజామెంగానిన ససెండ్ చేమడెం, నిఫెంధనలక్త విర్డదధెంగా ఎభరానీ్ విధిెంచడెం దాేర్జ దేశ రోహాహానికి పాలడాుయెం
పాకిసాథన్స మాజీ అధమక్షుడు ర్వేజ్ ముషాయఫ్క్త ప్రత్యేమఔ కోర్డట భయణశక్ష విధిెంచెంది. ఔ మాజీ సైనిఔ పాలక్తడికి భయణశక్ష
విధిెంచడెం ఆ దేశ చర్థత్రలో ఇదే మొదటసార్థ. స్తప్రెంకోర్డట ఆదేశాల మేయక్త ఏర్జటన ప్రత్యేమఔ నామమసాథనెంలోని త్రిసబమ
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ధర్జభసనెం 2-1 మెజార్లటతో ఈ తీర్డ చెపిెంది. అనారోఖమెం కాయణెంగా 76 ఏళ్ో ముషాయఫ్ ప్రస్తతతెం ద్దబాయలో ప్రవాస జీవితెం
ఖడుపుతునానర్డ. 1999లో నాట ప్రధానభెంత్రి నవాజ్ షర్లఫ్ను దవీచుమతుడిని చేమడెం దాేర్జ ముషాయఫ్ అధికార్జనిన
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దకికెంచుక్తనానర్డ. 2001 నుెంచ 2008 వ్యక్య పాక్ట అధమక్షుడిగా క్యడా వ్మవ్హర్థెంచార్డ. ఆ సభమెంలో ఆమన లువుర్డ

re

నామమమూర్డతలను జైలుక్త ెంపార్డ.

¤ దక్షిణ స్తడాన్సలో నిచేస్తతనన 850 భెంది ాగయత శాెంతి ర్థయక్షక్తలక్త ప్రతిషాాతభఔ ఐఔమర్జజమసమితి (ఐర్జస) తఔెం
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గుర్థతెంపుగా ఈ పుయసాకయెం దకికెంది.
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లభిెంచెంది. గయిణలతో అటుటడుక్తతునన ఆ దేశెంలో శాెంతి ర్థయక్షణక్త, సాథనిఔ ప్రజలక్త సహఔర్థెంచడెంలో చేసిన స్పవ్లక్త

¤ దక్షిణాఫ్రికా ఎనినఔల సెంగెం వ్దద ‘ద హిెందూ యూనిటీ మూవ్మెెంట్' (హెచయూఎెం) అనే పేర్డతో ఔ ర్జజకీమ పార్లట
నమోదెంది. దక్షిణాఫ్రికా హిెందూ ధయభ సబ అధమక్షుడు ర్జమ్ భహర్జజ్ హెచయూఎెం జాతీమ అధమక్షుడిగా వ్మవ్హర్థసాతర్డ.
¤ ఐర్జస విడుదల చేసిన ఐఔమర్జజమసమితి అభివ్ృదిధ కాయమక్రభెం (యూఎన్సడీపీ) నివేదిఔ - 2019లో ప్రెంచ మానవాభివ్ృదిధ
స్తచీలో ాగయత్ 129వ్ సాథనెంలో నిలిచెంది. నార్వే, సిేట్ార్జోెండ్, ఐర్జోెండ్ తొలి మూడు సాథనాలోో నిలిచాయ. పాకిసాథన్స 152వ్
సాథనెంలో ఉెంది. ఈ జాబితాను 189 దేశాలతో రూపెందిెంచార్డ. చవ్ర్థ సాథనెంలో నిలిచన దేశెం - నైఖర్.
» 2018లో ఈ స్తచీలో భన దేశెం 130వ్ సాథనెంలో ఉెంది. 1.3 బిలిమనో నిర్డపేదలోో 28 శాతెం భెంది ాగయత్లో ఉనానర్డ.
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¤ ప్రెంచవామతెంగా 2018లో ఆయుధ విక్రయాలు 5% మేయ ప్ర్థగినటుో ‘సాటక్టహెం ఇెంట్ర్వనషనల్ పీస్ ర్థసర్ి ఇన్ససిట

మట్ (సిప్ర)'

తన తాజా నివేదిఔలో పేర్కెంది. ఈ నివేదిఔ ప్రకాయెం అభభకాలోో అమెర్థకా ప్రథభ సాథనెంలో నిలిచెంది. ాగయత ఔెంప్నీల
విక్రయాలు తగాగయ.
» ప్రెంచెంలోని వ్ెంద అతిప్దద ఆయుధ తయార్ల సెంసథల ట్రోనవ్ర్ 42వేల కోట్ో డాలర్డో కాగా వీటలో అమెర్థకా ఔెంప్నీల వాట్ట
59 శాతెం (24,600 కోట్ో డాలర్డో) ఉెంది.
» వ్ెంద అతిప్దద ఆయుధ ఔెంప్నీలోో ాగయత సెంసథలు: 3. వీట ఆయుధ విక్రయాల విలువ్: 590 కోట్ో డాలర్డో. అెంతక్తముెంద్ద

in

ఏడాదితో పోలిస్పత 6.9 శాతెం తగుగదల నమోదెంది. ప్రభ్యతే యెంఖెంలోని ఆయుధ ఔర్జభగాయ బోర్డు (ఒఎఫ్బీ)లో 27 శాతెం మేయ

p.

విక్రయాలు తఖగడమే దీనికి కాయణెం.

¤ మాతృాగష కానటకీ ప్రెంచవామతెంగా ఇెంగిోష్ విసతృతెంగా మాట్టోడే దేశాలోో నెదర్జోెండ్్ అగ్రసాథనెంలో నిలిచెంది. ఆెంగ్లోతయ

re

మాతృాగషను ఔలిగిన దేశాలోో ఇెంగిోష్ బాగా మాట్టోడే ప్రజల సెంకమ ప్రాతిదిఔన రూపెందిెంచన ఈ ‘ఆెంఖోాగషా ప్రావీణమ

tP

స్తచీ-2019' ప్రకాయెం స్వేడన్స రెండోసాథనెంలో, నార్వే మూడో సాథనెంలో ఉనానయ. ాగయత్ 34వ్ సాథనెంలో నిలిచెంది. ‘ఈఎఫ్
ఎడుమకేషన్స పస్ట' అనే సెంసథ ఈ వివ్ర్జలను ప్రఔటెంచెంది. వివిధ దేశాలోో నియేహిెంచన ఉచత ఆన్సలైన్స ర్లక్షల ఆధాయెంగా అఔకడి
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ప్రజల ఆెంఖోాగషా ప్రావీణామనిన భదిెంపు చేశార్డ.

¤ శాెంతియుత ప్రెంచెం కోసెం ఐఔమర్జజమసమితిలో చేసిన ఔృషికి కైర్జత్ అబాదఖ్యభనోవ్ (ఔజకిసాథన్స), దౌతమవేతత నికోలస్
ఎమిోయోవ్ (సైప్రస్), ఫ్రెంటయెస్క ర్డజికా (స్లోవేకియా), వోలోదిమిర్ యెల్చెెంకోలక్త (ఐర్జసలో ఉక్రెయన్స శాశేత ప్రతినిధి) ‘ద
దీవాలీ- వ్ర్ ఆఫ్ వ్న్స' పుయసాకర్జలు దకాకయ. ‘దౌతమెంలో ఆసాకర్'లుగా ర్థఖణెంచే ఈ పుయసాకర్జలను ఐర్జస ప్రధాన
కార్జమలమెంలో జర్థగిన కాయమక్రభెంలో విజేతలక్త ప్రదానెం చేశార్డ. అమెర్థకాలోని దీవాలీ ఫెండేషన్స ఈ అవార్డులను
ప్రాయెంభిెంచెంది.
¤ చైనా ప్రభ్యతేెం వీగర్ ముసిోెం మనార్లటలను అక్రభెంగా నియఫెంధిెంచడానిన కెండిస్తత అమెర్థకా ప్రతినిధుల సబ (దిగువ్ సబ)
వీగర్ మానవ్ హక్తకల విధానెం చట్టెం-2019 పేర్డతో రూపెందిెంచన బిలుోను ఆమోదిెంచెంది. ఎగువ్సబ సనేట్ ఇెంతక్తముెందే
దీనికి ఆమోదెం తెలిపిెంది. చైనా ప్రభ్యతేెం జిెంగ్యాెంగ్ ర్జష్ట్రెంలోని దాదాపు 10 లక్షలభెంది వీగర్ ముసిోెంలను సామూహిఔెంగా
నియఫెంధ కేెంద్రాలోో ప్టటెంది.
http://SmartPrep.in
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2.జాతీమెం
¤ భధమప్రదేశలోని ఇెండోర్ వ్ర్డసగా నాలుగోసార్థ దేశెంలో అతమెంత ర్థశుభ్రమన నఖయెంగా నిలిచెంది. కేెంద్రెం విడుదల చేసిన
సేచఛ సర్వేక్షణ్ లీగ్ 2020 ర్జమెంక్తలోో కోల్ఔతా చవ్ర్థ సాథనెంలో ఉెంది.
¤ ాగయత సైనిఔ దళాల భధమ సభనేయానిన మెర్డగుర్థచే లక్షయెంతో ఏర్జటు చేసిన ‘త్రివిధ దళాల అధితి' (స్వడీఎస్) దవిలో
ఉెండేవార్థకి ఖర్థషా వ్యోర్థమితిని 65 ఏళ్లోగా కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం నియణయెంచెంది. ప్రస్తతతెం సైనమెం, నౌకాదళ్ెం, వాయుస్పన
అధితులు ఖర్థషాెంగా మూడేళ్ోపాటు లేదా 62 ఏళ్ో వ్మస్త వ్చేి వ్యక్త (ఏది ముెందయత్యే అది) దవులోో కొనసాగుతునానర్డ.

in

వార్థలో ఎవ్రైనా స్వడీఎస్గా నిమమితులైత్యే, 65 ఏళ్ో వ్యక్త ఆ దవిలో కొనసాగ్లెంద్దక్త వీలుగా సైనమెం, నౌకాదళ్ెం, వాయుస్పన
సర్లేస్త నిఫెంధనలను యక్షణ శాక తాజాగా సవ్ర్థెంచెంది.

p.

¤ ాగయత అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ (ఇస్రో) ప్రతిషాాతభఔెంగా చేడుతునన ‘ఖఖనయాన్స' ప్రాజెక్తటలో యవురకలా ఉక్తక ఔర్జభగాయెం

re

(ఆర్ఎస్పీ) ఉక్తకను వినియోగిెంచనునానర్డ. ఇెంద్దకోసెం తొలి దశలో ాగఖెంగా 30.5 ట్నునల భర్జజిెంగ్ ఉక్తక లఔలను
ఆర్ఎస్పీ ెంపిెంచెంది. భర్జజిెంగ్ ఉక్తక చాలా ప్రత్యేమఔమనది. అెంద్దలో నికెల్, కోబాల్ట, మాలిబిునమ్, టట్టనిమెం,
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అల్యమమినిమెం ఔలిసి ఉెంట్టయ. సాధాయణెంగా ఉక్తకక్త దృఢతేెం ప్ర్థగ్లకొదీద దానిలో సాగ్ల గుణెం తగుగతుెంది. దీనికి భిననెంగా
భర్జజిెంగ్ ఉక్తక చాలా దృఢెంగా ఉననటకీ సాగ్ల గుణానిన కోలోద్ద.
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¤ ఝాయఖెండ్ ముకిత మోర్జి (జేఎెంఎెం) కాయమనిర్జేహఔ అధమక్షుడు హేభెంత్ స్ట్రరన్స ఝాయఖెండ్ ర్జష్ట్ర 11వ్ ముకమభెంత్రిగా
ప్రమాణస్వేకాయెం చేశార్డ. ర్జెంచీలోని మొర్జాబాది మదానెంలో జర్థగిన ఈ కాయమక్రభెంలో ఖవ్యనర్ ద్రౌది ముర్డభ ఆమనతో
ప్రమాణెం చేయెంచార్డ. 44 ఏళ్ో హేభెంత్ స్ట్రరన్స ముకమభెంత్రిగా బాధమతలు చేట్టడెం ఇది రెండోసార్థ. ఖతెంలో ఆమన 20092013 భధమ ఉ ముకమభెంత్రిగా, ముకమభెంత్రిగా నిచేశార్డ.
¤ ప్రముక బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ ఫచిన్స ప్రతిషాాతభఔ దాదాసాహెబ్ ఫ్గలేక పుయసాకర్జనిన అెంద్దక్తనానర్డ. దిలీోలోని ర్జష్ట్రతి
బవ్న్సలో జర్థగిన కాయమక్రభెంలో ర్జష్ట్రతి ర్జమ్నాథ్ కోవిెంద్ ఆమనక్త అవార్డు ప్రదానెం చేశార్డ.
¤ ాగయత విశషట ప్రాధికాయ గుర్థతెంపు సెంసథ (ఉడాయ) ఆధార్ కార్డుల జార్లలో 125కోట్ో మార్కను దాటెంది. అెంటే ప్రస్తతత దేశ
జనాాగలో దాదాపు 93 శాతెం భెందికి ఆధార్ కార్డులు ఉనానయ. ఇటవ్యక్త 331కోట్ో ఆధార్ అప్డేట్ోను విజమవ్ెంతెంగా
చేసినటుో పేర్కెంది. అెంటే సఖటున రోజుక్త 3 నుెంచ 4 లక్షల ఆధార్ అప్డేట్లను ఉడాయ ప్రాసస్ చేస్ట్రతెందని వెలోడిెంచెంది.
ప్రెంచెంలోనే అతి ప్దద ఫయోమెట్రిక్ట గుర్థతెంపు వ్మవ్సథ అయన ఆధార్ను 2009లో ప్రవేశప్ట్టటర్డ.
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¤ ఛతీతస్ఖఢలోని ర్జయపుర్లో జాతీమ గిర్థజన నృతోమత్వ్ెం ప్రాయెంబమెంది (డిసెంఫర్డ 29 వ్యక్త జయఖనుెంది). ఆెంధ్రప్రదేశ,
తెలెంగాణ సహా దేశెంలోని 24 ర్జషాోలు, ఉగాెండా, మాలీదవులు, బెలాయస్, ఫెంగాోదేశ, శ్రీలెంఔ, థాయలాెండ్ దేశాల నుెంచ
నృతమకార్డల ఫృెందాలు ఈ ఉత్వ్ెంలో పాల్గెంటునానయ.
¤ అెందర్థకీ ఇళ్ో నిర్జభణెంలో ాగఖెంగా ఆెంధ్రప్రదేశక్త 20 లక్షలు, తెలెంగాణక్త 2.15 లక్షల ఇళ్లో భెంజూర్డచేసినటుో కేెంద్ర
ట్టణాభివ్ృదిధ, ఖృహ నిర్జభణ శాక తెలిమజేసిెంది. ప్రధానభెంత్రి ఆవాస్ యోజన (ట్టణ) ప్రఖతిపై కేెంద్రభెంత్రి హర్దీప్ సిెంగ్
పూర్ల ఔ నివేదిఔను విడుదల చేశార్డ. దాని ప్రకాయెం పీఎెంఏవై (యూ) కిెంద 1.12కోట్ో ఇళ్ో నిర్జభణెం లక్షయెంగా ప్టుటకోగా 2015
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నుెంచ 2019 డిసెంఫర్డ 27 నాటకి 1.03 కోట్ో ఇళ్ోను భెంజూర్డ చేశార్డ. 20 లక్షల ఇళ్ో భెంజూర్డతో ఏపీ తొలి సాథనెంలో
నిలిచెంది.
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¤ దేశెంలో ప్రతి ఏడుగుర్థలో ఔకర్డ మానసిఔ ర్డఖభతతో బాధడుతుననటుో తాజా అధమమనెంలో వెలోడైెంది. బిల్ మెలిెండా గ్లట్్
ఫెండేషన్స, ఇెండిమన్స కౌని్ల్ ఆఫ్ మెడిఔల్ ర్థసర్ి (ఐస్వఎెంఆర్), కేెంద్ర వైదమ ఆరోఖమ శాక ర్థశోధఔ విాగఖెం సెంయుఔతెంగా ఈ
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అధమమనానిన నియేహిెంచాయ. 2017 చవ్ర్థ నాటకి భన దేశెంలో 19.7 కోట్ో భెంది మానసిఔ వామధుల బార్థన డాుర్డ. 1990

ఈ అధమమనెంలో త్యేలిెంది.
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నుెంచ 2017 భధమ కాలెంలో వీర్థ సెంకమ రటటెంపు అయమెంది. దక్షిణాది ర్జషాోలోో మానసిఔ ర్డఖభతల కేస్తల సెంకమ ప్ర్డగుతోెందని
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¤ ప్రధాని నర్వెంద్ర మోదీ ‘అట్ల్ భూ జల్ థఔెం' (అట్ల్ జల్)ను దిలీోలో ప్రాయెంభిెంచార్డ. భూఖయబ జలాల సక్రభ వినియోగానికి
ఉదేదశెంచన థఔమిది. భహార్జష్ట్ర, హర్థయాణా, ర్జజసాథన్స, గుజర్జత్, భధమప్రదేశ, ఉతతర్ప్రదేశ, ఔర్జణట్ఔ- ఈ ఏడు ర్జషాోలక్త
చెెందిన 78 జిలాోలోోని 8,300 గ్రామాలోో భూఖయబ జలవ్నర్డలను ప్ెంచడెం ఈ థఔెం లక్షయెం.
¤ స్తర్థపాలన దినోత్వ్ెం సెందయబెంగా కేెంద్రెం విడుదల చేసిన స్తర్థపాలన స్తచీలో 5.05 మార్డకలతో ఆెంధ్రప్రదేశ 5, 4.83
మార్డకలతో తెలెంగాణ 11వ్ సాథనాలోో నిలిచాయ. కేెంద్రభెంత్రి జిత్యేెంద్రసిెంగ్ దిలీోలో ఈ స్తచీని ఆవిషకర్థెంచార్డ. వ్మవ్సామెం అనుఫెంధ యెంగాలు, వాణజమెం, ర్థశ్రభలు, మానవ్వ్నర్డల అభివ్ృదిధ, ప్రజారోఖమెం, ప్రభ్యతే మౌలిఔ వ్సతులు, సద్దపాయాలు,
ఆర్థథఔ పాలన, సామాజిఔ సెంక్షేభెం, అభివ్ృదిధ తదితయ అెంశాలను ర్థఖణస్తత శాస్త్రీమెంగా దీనిన రూపెందిెంచార్డ. దీనికి
సెంఫెంధిెంచన ముసాయదా నివేదిఔను కేెంద్రెం 2018 నవ్ెంఫర్డ 6న ర్జషాోలు, కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలక్త ెంపిెంది. వాట నుెంచ
లభిెంచన సెందన ఆధాయెంగా స్తర్థపాలన స్తచీని సిదధెం చేశార్డ. దేశెంలోని ర్జషాోలు, కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలను ప్దద, చనన
ర్జషాోలు, కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలుగా వ్ర్లగఔర్థెంచార్డ. అెంద్దలో ప్దద ర్జషాోలు 18, చనన ర్జషాోలు 11 (జమూభ- ఔశ్మభర్ ఇెంద్దలోనే
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ఉెంది), ఏడు కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలునానయ. ఎెంపిఔ చేస్తక్తనన ది పాలనాెంశాలక్త కోక దానికి కోక మార్డక చొపున
మొతతెం ది మార్డకలక్త ర్జమెంకిెంగ్ ఇచాిర్డ. ఆెంధ్రప్రదేశ, తెలెంగాణ ప్దద ర్జషాోల విాగఖెంలో ఉనానయ.
» వ్మవ్సామ, అనుఫెంధ యెంగాలు:
ఆెంధ్రప్రదేశ (0.48 స్ట్రకర్) 6వ్ సాథనెం.
తెలెంగాణ (0.29 స్ట్రకర్) 17వ్ సాథనెం
» ర్థశ్రభలు, వాణజమెం:

in

ఆెంధ్రప్రదేశ (0.94) 2వ్ సాథనెం
తెలెంగాణ (0.93) 3వ్ సాథనెం

p.

» మానవ్ వ్నర్డల అభివ్ృదిధ:
ఆెంధ్రప్రదేశ (0.58) 9వ్ సాథనెం

re

తెలెంగాణ (0.55) 11వ్ సాథనెం

ఆెంధ్రప్రదేశ (0.63) 7వ్ సాథనెం

Sm
ar

తెలెంగాణ (0.63) 8వ్ సాథనెం

tP

» ప్రజారోఖమెం:

» మౌలిఔ వ్సతులు, సద్దపాయాలు:
తెలెంగాణ (0.70) 6వ్ సాథనెం

ఆెంధ్రప్రదేశ (0.66) 8వ్ సాథనెం
» ఆర్థథఔ పాలన:

తెలెంగాణ (0.63) 3వ్ సాథనెం

ఆెంధ్రప్రదేశ (0.55) 7వ్ సాథనెం
» సామాజిఔ సెంక్షేభెం, అభివ్ృదిధ:
ఆెంధ్రప్రదేశ (0.57) 3వ్ సాథనెం
తెలెంగాణ (0.46) 8వ్ సాథనెం
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¤ 1999 నాట కార్థగల్ యుదధెంలో సతాత చాటన మిగ్-27 లోహ విహెంగాలక్త ాగయత వాయుస్పన డిసెంఫర్డ 27న వీడోకలు
లఔనుెంది. జోధపుర్ వైమానిఔ సాథవ్యెం నుెంచ ఏడు మిగ్-27లు చవ్ర్థసార్థగా ఖఖనవిహాయెం చేసాతయ. దీెంతో
ప్రెంచవామతెంగా ఈ యుదధవిమానాల ప్రసాథనానికి ముగిెంపు లికినటేో. ప్రస్తతతెం ఏ దేశెంలోనూ ఇవి వినియోఖెంలో లేవు. ాగయత
వైమానిఔ దళ్ెంలో దీనిన ‘ఫహుద్దర్'గా వ్మవ్హర్థసాతర్డ.
¤ హిమాచల్ప్రదేశలోని రోహతెంగ్ స్లయెంఖ మార్జగనికి దివ్ెంఖత మాజీ ప్రధాని అట్ల్ బిహార్ల వాజ్పేయీ పేర్డ ప్ట్టనుననటుో యక్షణ
భెంత్రితేశాక ప్రఔటెంచెంది. వాజ్పేయీ ప్రధానిగా ఉననపుడు 2000 సెంవ్త్యెం జూన్స 3న రోహతెంగ్ నిర్జభణెం చేట్టటలని

in

నియణయెంచార్డ.
¤ కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం జాతీమ జనాాగ టటఔ (ఎన్సపీఆర్)లో మార్డలు చేర్డలు చేయాలని నియణయెంచెంది. దీెంతోపాటు 2021

p.

జనాాగ లెఔకల స్పఔయణక్త రూ.12,700 కోటుో కేట్టయస్తత ప్రధానభెంత్రి నర్వెంద్ర మోదీ నేతృతేెంలోని కేెంద్ర కేబినెట్ ఆమోదెం
తెలిపిెంది. ఇెంద్దలో జనఖణనక్త రూ.8,754.23 కోటుో, ఎన్సపీఆర్క్త రూ.3,941.35 కోట్ోను కేట్టయసాతర్డ.

re

¤ సైనమెం, నౌకాదళ్ెం, వాయుస్పనక్త ఔలిపి త్రివిధ దళాధితి దవి (చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సాటఫ్-స్వడీఎస్)ని కొతతగా సృషిటెంచడానికి

tP

బద్రతా వ్మవ్హార్జల కేబినెట్ ఔమిటీ ఆమోదెం తెలిపిెంది. మూడు దళాల క్ష్యన ప్రధానభెంత్రికి, యక్షణ భెంత్రికి ఈ అధికార్వ ఏకైఔ
సలహాదార్డగా వ్మవ్హర్థసాతర్డ. కీలఔ యక్షణ, వ్యమహాతభఔ అెంశాలపై సలహాలిసాతర్డ.

Sm
ar

¤ రైలేేబోర్డు పునర్వ్మవ్స్వథఔయణక్త కేెంద్ర భెంత్రిభెండలి ఆమోదెం తెలిపిెంది. ైరయభన్సతో ఔలిసి బోర్డులో ఇఔపై 8 భెందికి ఫద్దలు
అయద్దగుర్వ ఉెంట్టర్డ. ఆర్వషన్స్, వామపార్జభివ్ృదిధ, మానవ్ వ్నర్డలు, మౌలిఔ సద్దపాయాలు-ఆర్థథఔ వ్మవ్హార్జలక్త కోక
సభ్యమడు ఉెంట్టర్డ. ఇెండిమన్స రైలేే ట్రాఫిక్ట సర్లేస్, ఇెంజినీర్థెంగ్ సర్లేస్... ఇలా వేర్వేర్డగా ఉనన 8యకాల అఖిల ాగయత స్పవ్ల
సాథనెంలో ఇెండిమన్స రైలేే సర్లేస్ అనే కే ఔక కామడర్ ఉెంటుెంది. 2018-19లో భెంజూరైన ది ప్రాజెక్తటలక్త రూ.627.40 కోట్ో
విడుదలక్త కేెంద్ర కేబినెట్ సభభతి తెలిపిెంది. ప్రస్తతత ఆర్థథఔ సెంవ్త్యెంలో సేదేశ దయశన్స థఔెం కిెంద అదనెంగా రూ.1854.67
కోటుో కేట్టయస్తత నియణమెం తీస్తక్తెంది. 2015లో ప్రాయెంబమన ఈ థఔెం కిెంద దేశెంలో కోసాత సరూకయట్ సహా 15 ర్జమట్ఔ
సరూకయట్లను అభివ్ృదిధ చేమనునానర్డ.
¤ ఆర్లభ మేజర్ అనూప్సిెంగ్ పుణెలోని ఇెంజినీర్థెంగ్ ఔళాశాల తోడాటుతో ‘సయేత్ర' అనే బులెోట్ప్రూఫ్ జాకెట్ను రూపెందిెంచార్డ.
ఈ ఆవిషకయణక్త ఆమన సైనామధితి జనయల్ బిపిన్స ర్జవ్త్ నుెంచ ఆర్లభ డిజైన్స బ్యమరో (ఏడీబీ) ఎఔ్లెన్స్ అవార్డును
అెంద్దక్తనానర్డ.
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¤ విదామ బోధనలో సాెంకేతిఔ ర్థజాానానిన ప్రతిాగవ్ెంతెంగా వినియోగిెంచడెంలో విశేష ఔృషి చేసిన 43 భెంది ఉపాధామయులక్త
కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం జాతీమ ఇనపర్వభషన్స అెండ్ ఔమూమనికేషన్స టెకానలజీస్ (ఎన్సఐస్వటీ)-2017 అవార్డులను అెందజేసిెంది. దిలీోలో
జర్థగిన కాయమక్రభెంలో కేెంద్ర మానవ్ వ్నర్డల అభివ్ృదిధ శాక సహామ భెంత్రి సెంజయ ధోత్రే విజేతలక్త పుయసాకర్జలను ప్రదానెం
చేశార్డ. తెలెంగాణ నుెంచ చలుఔ ఉమార్జణ (లాలాగూడ, ప్రభ్యతే ప్రాథమిఔ పాఠశాల), దేవ్నలిో నాఖర్జజు (ఖజేేల్, ప్రభ్యతే
ఉననత పాఠశాల); ఆెంధ్రప్రదేశ నుెంచ ట.వ్జ్రనయసిెంహారడిు (అనెంతపుయెం జిలాో, ఔదిర్థ ముని్ల్ స్తకల్) పుయసాకర్జలు
గెలుచుక్తనానర్డ.

in

¤ ప్రధాని నర్వెంద్ర మోదీ నేతృతేెంలోని ప్టుటఫడులు, వ్ృదిధ అెంశాల కేబినెట్ ఔమిటీ (స్వస్వఐజీ)' తొలిసార్థగా దిలీోలో
సమావేశమెంది. ఔమిటీ సభ్యమలైన అమిత్ షా, నితిన్స ఖడకర్ల, నియభలా స్వతార్జభన్స, పీయూష్ గోయెల్ హాజయయామర్డ.

p.

¤ ఝాయఖెండ్ శాసనసబ ఎనినఔలోో ఝాయఖెండ్ ముకిత మోర్జి (జేఎెంఎెం) - కాెంగ్రెస్ - ఆర్వాడీ క్యట్మి విజమెం సాధిెంచెంది. క్యట్మి
నేతగా హేభెంత్ స్ట్రరన్స రెండోసార్థ ముకమభెంత్రి పీఠానిన అధిషిాెంచనునానర్డ. 81 సాథనాలునన శాసనసబలో ప్రభ్యతే ఏర్జటుక్త

re

41 సాథనాలు అవ్సయెం. జేఎెంఎెం 30 చోట్ో, కాెంగ్రెస్ 16 సాథనాలోో, ఆర్వాడీ ఔ సాథనెంలో గెలవ్డెంతో ఆ క్యట్మికి 47 సాథనాలు

గెలుపెందాయ.

tP

వ్చాియ. ెంట్ర్థగా పోటీ చేసిన ాగజపా 25 సాథనాలోో విజమెం సాధిెంచెంది. మిగిలిన 9 సాథనాలోో ఇతయ పార్లటలు

Sm
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» సాయేత్రిఔ ఎనినఔల తర్జేత మూడు ర్జషాోలోో ఎనినఔలు జయగాగ రెండు చోట్ో ాగజపా గెలవ్లేఔపోయెంది. ఖత ఏడాది ర్జజసాథన్స,
భధమప్రదేశ, ఛతీతస్ఖఢ ర్జషాోలను కోలోయన ఆ పార్లట ఇటీవ్ల భహార్జష్ట్రలో అతిప్దద పార్లటగా అవ్తర్థెంచనా ప్రభ్యతాేనిన ఏర్జటు
చేమలేఔపోయెంది. దేశెంలో ఇపుడు ఏడు ర్జషాోలోో కాెంగ్రెస్ స్లెంతెంగానో, సెంకీయణ ాగఖసాేమిగానో అధికాయెంలో ఉెంది.
» 2019 మే సాయేత్రిఔ ఎనినఔలోో ఝాయఖెండ్లో 55% ఒటుో సాధిెంచన ాగజపాక్త ప్రస్తతత శాసనసబ ఎనినఔలక్త వ్చేిసర్థకి 33% ఒటుో
పోలయామయ.

» పలితాల అనెంతయెం ఝాయఖెండ్ ముకమభెంత్రి యఘుఫర్దాస్ (ాగజపా) తన ర్జజీనామా లేకను ఆ ర్జష్ట్ర ఖవ్యనర్ ద్రౌది ముర్డభక్త
అెందజేశార్డ.
¤ దేశెంలో అక్షర్జసమత ర్వటును ర్థశ్మలిస్పత అక్షర్జస్తమలైన పుర్డషుల సెంకమ 77.15%గా నమోదెంది. భహిళ్లోో 57.93%
అక్షర్జస్తమలు ఉనానర్డ. 2011 జనాాగ లెఔకల ఆధాయెంగా ఏడేళ్ోక్త పైఫడిన వార్థ అక్షర్జసమతపై నియేహిెంచన అధమమనానికి
సెంఫెంధిెంచన వివ్ర్జలను కేెంద్ర మానవ్ వ్నర్డల అభివ్ృదిధ భెంత్రితే శాక తాజాగా వెలోడిెంచెంది. అక్షర్జసమత విషమెంలో కేయళ్
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అనిన ర్జషాోల ఔెంటే ముెంద్ద నిలిచెంది. భహిళా అక్షర్జసమతలో ర్జజసాథన్స దేశెంలోనే చవ్ర్థ సాథనెంలో ఉెంది. ఔపుడు ఉభభడి
ఆెంధ్రప్రదేశగా ఉనన తెలుగు ర్జషాోలు అక్షర్జసమతలో వెనుఔెంజలో ఉనానయ. ఉభభడి ఆెంధ్రప్రదేశలో అక్షర్జస్తమలైన పుర్డషులు
69.38 శాతెం, భహిళ్లు 51.54%. పుర్డషులు దేశెంలో 31వ్ సాథనెంలో, భహిళ్లు 29వ్ సాథనెంలో నిలిచార్డ.
¤ నాబార్డు ైరయభన్సగా హయిక్తమార్బనాేలాను కొనసాగిెంచాలని కేెంద్రెం నియణయెంచెంది. డిసెంఫర్డ 18తో ఆమన దవీకాలెం
ముగిసిెంది. దీనిన తద్దర్థ ఉతతర్డేలు జార్లచేస్పెంతవ్యక్య కొనసాగిెంచాలనన కేెంద్ర నియాభకాల కేబినెట్ ఔమిటీ నియణమెం మేయక్త
సిఫఫెంది వ్మవ్హార్జలశాక ఉతతర్డేలు జార్లచేసిెంది.

in

¤ ఫిట్ ఇెండియా పాఠశాల వారోత్వాల నియేహణలో ఆెంధ్రప్రదేశ తొలిసాథనెంలో నిలిచనటుో కేెంద్ర యువ్జన, క్రీడల
భెంత్రితేశాక ప్రఔటెంచెంది. దేశవామతెంగా 26,845 పాఠశాలలోో ఈ వారోత్వాలు నియేహిెంచగా అెంద్దలో 13,839

p.

ఆెంధ్రప్రదేశలోనివే.

¤ కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలైన దాద్రానఖర్ హవేలీ, దభణ్ దీవులను విలీనెం చేస్తత కేెంద్రెం చేసిన చట్టెం 2020 జనవ్ర్థ 26 నుెంచ

re

అభలోోకి ర్జనుెంది. ఈ మేయక్త కేెంద్ర హెం శాక ఉతతర్డేలు జార్ల చేసిెంది. ఈ విలీనెంతో కేెంద్రపాలిత ప్రాెంతాల సెంకమ 9
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నుెంచ 8కి తగుగతుెంది.

¤ ప్రధానభెంత్రి గ్రామీణ సడక్ట యోజన (పీఎెంజీఎస్వై) మూడో దశను కేెంద్ర గ్రామీణాభివ్ృదిధ శాక భెంత్రి నర్వెంద్రసిెంగ్ తోభర్
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దిలీోలో ప్రాయెంభిెంచార్డ. గ్రామీణ ఆవాసప్రాెంతాల నుెంచ వ్మవ్సామ మారకట్ యార్డులు, ఉననత పాఠశాలలు, ఆస్తత్రులను
ఔలుపుతూ 1.25 లక్షల కిలోమీట్యో పడవైన యహదార్డలు నిర్థభెంచాలననది ఈ థఔెం లక్షయెం. దీనికోసెం మొతతెం రూ.80,250
కోటుో కర్డి చేమనునానర్డ. ఇెంద్దలో కేెంద్రెం రూ.53,800 కోటుో సభక్యర్డితుెంది. మిగిలిెంది ర్జషాోలు మామచెంగ్ గ్రాెంట్గా
సభక్యర్జిలి. థఔెం కాలర్థమితి 2019-20 నుెంచ 2024-25 వ్యక్త ఉెంటుెంది.
¤ దేశవామతెంగా ఉద్రిఔతతలక్త దార్థ తీసిన పౌయసతే సవ్యణ చట్టెం అభలును నిలిపివేస్పలా స్పట విధిెంచడానికి నిర్జఔర్థెంచన
స్తప్రెంకోర్డట దాని చెలుోబాటును ర్థశ్మలిెంచేెంద్దక్త మాత్రెం అెంగీకాయెం తెలిపిెంది. ఈ చట్టటనిన సవాలు చేస్తత దాకలైన పిటషనోపై
ప్రధాన నామమమూర్థత జసిటస్ బోబ్డు నేతృతేెంలో, జసిటస్ బీఆర్ ఖవాయ, జసిటస్ స్తయమకాెంత్లతో క్యడిన త్రిసబమ ధర్జభసనెం
విచాయణ జర్థపిెంది. జనవ్ర్థ రెండో వాయెంలోగా సెందన తెలపాలి్ెందిగా కేెంద్రానికి నోటీస్తలు జార్ల చేసిెంది. దీనిపై తద్దర్థ
విచాయణను వ్చేి ఏడాది జనవ్ర్థ 22క్త వాయదా వేసిెంది.
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¤ దేశవామతెంగా ప్రతి గ్రామానికి 2022 ఔలాో నాణమమన బ్రాడ్ బామెండ్ సౌఔర్జమనిన అెంద్దబాటులోకి తెచేిెంద్దక్త ఉదేదశెంచన
‘జాతీమ బ్రాడ్ బామెండ్ మిషన్స'ను కేెంద్ర ఎల్రకాటనిక్ట్, ఐటీ భెంత్రి యవిశెంఔర్ ప్రసాద్ దిలీోలో ప్రాయెంభిెంచార్డ. ాగయత్లో డిజిట్ల్
వ్మవ్సథను వ్ృదిధ చేస్పెంద్దక్త వీలుగా సమాచాయ వ్మవ్సథ మౌలిఔ వ్సతులను తేర్థతఖతిన అభివ్ృదిధ చేమడెం దీని లక్ష్యమలోో ఔట.
మిషన్స లక్ష్యమలు:
» దేశవామతెంగా 30 లక్షల కిలోమీట్యో పడవున ఆపిటఔల్ ఫైఫర్ కేబుళ్ో ఏర్జటు.
» ప్రస్తతతెం ప్రతి వెయమభెంది జనాాగక్త 0.42గా ఉనన ట్వ్యో సాెంద్రతను 2024 ఔలాో ఔటకి ప్ెంచడెం.

» ాగఖసాేభమ సెంసథల దాేర్జ రూ.7 లక్షల కోట్ో ప్టుటఫడులు ర్జఫట్టడెం.

అక్షయ క్తమార్ సిెంగ్ దాకలు చేస్తక్తనన పిటషన్స

p.

¤ నియబమ కేస్తలో భయణ శక్ష విధిస్తత ఇచిన తీర్డను పునఃసమీక్షిెంచాలెం

in

» దేశవామతెంగా ఆపిటఔల్ ఫైఫర్, ట్వ్ర్ నెట్వ్ర్కను గుర్థతస్తత డిజిట్ల్ ఫైఫర్ మామప్ను రూపెందిెంచడెం.

విచాయణ నుెంచ స్తప్రెంకోర్డట ప్రధాన నామమమూర్థత (స్వజేఐ) జసిటస్ ఎస్.ఎ.బోబ్డు తపుక్తనానర్డ. జసిటస్ ఆర్.ాగనుభతి నేతృతేెంలోని

re

ధర్జభసనెం దీనిపై విచాయణ చేడుతుెందని ప్రఔటెంచార్డ. ఖతెంలో తన సమీ ఫెంధువు ‘నియబమ' తలిో తయఫున వాదనలు

tP

వినిపిెంచాయని, అెంద్దకే ఈ నియణమెం తీస్తక్తననటుో వెలోడిెంచార్డ.

¤ ఔశ్మభర్లో తీవ్రవాద ప్రాగవిత క్తటుెంబాలు తయార్డ చేసిన ‘ఖాదీ ర్డమాల్' విక్రయాలను కేెంద్ర భెంత్రి నితిన్స ఖడకర్ల దిలీోలో

Sm
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ప్రాయెంభిెంచార్డ. ఈ క్తటుెంబాలక్త ఉపాధి ఔలిెంచే ఉదేదశెంతో ఖాదీ, గ్రామీణ ర్థశ్రభల ఔమిషన్స (కేవీఐస్వ)ని ఏర్జటు చేశార్డ.
¤ దేశెంలోని ఇతయ ర్జషాోలతో పోలిస్పత ఆెంధ్రప్రదేశలో శయసాాణెం (హెలెభట్) వినియోఖెం చాలా తక్తకవ్గా ఉననటుో కేెంద్ర రోడుు
యవాణా, జాతీమ యహదార్డల శాక తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదిఔలో వెలోడైెంది. దిలీోలో 92 శాతెం, ఔర్జణట్ఔలో 90%,
తమిళ్నాడులో 70% భెంది దిేచక్రవాహనదార్డలు హెలెభట్ వాడుతుెండగా ఆెంధ్రప్రదేశలో 41 శాతెం మాత్రమే ఉయోగిస్తతనానర్డ.
దేశవామతెంగా హెలెభట్ లేక్తెండా వాహనెం నడిపి ప్రాణాలు కోలోయన వార్థ సెంకమ 2017లో 25,975. ఇది 2018లో 43,614క్త
చేర్థెంది.

» ఏపీలో 2017లో 1586 భెంది హెలెభట్ వాడఔపోవ్డెం వ్లో భయణస్పత 2018లో ఈ సెంకమ 2385కి చేర్థెంది. ఏపీలో
దిేచక్రవాహనాల కాయణెంగానే 35% రోడుు ప్రమాదాలు జర్డగుతునానయ.
¤ యువ్తలో సఖెం ఔెంటే తక్తకవ్ భెందిలోనే ఉద్యమగాలక్త అవ్సయమన నైపుణామలు ఉనానమని ాగయత్ నైపుణమ నివేదిఔ-2020
వెలోడిెంచెంది. ముకమెంగా ఇెంజినీర్థెంగ్, ఎెంబీఏ, ఫ్గయభస్వ లాెంట ఉపాధి ఔలన కోర్డ్లు చద్దవుతునన వ్ెంద భెందిలో దాదాపు
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సఖెం (46.12) భెంది మాత్రమే ఉద్యమగాలు చేస్ప ప్రతిబ ఔలిగి ఉనానర్డ. ఖత ఏడాదితో పోలిస్పత ఎెంబీఏలో నైపుణామలు
ఖణనీమెంగా ప్యఖగా, ఇెంజినీెంగ్లో మాత్రెం బాగా తగాగయ. ఏఐస్వటీఈ, ాగయత ర్థశ్రభల సమాకమ (స్వఐఐ), వీబాక్ట్ సెంసథ
2019 జులై నుెంచ నవ్ెంఫర్డ వ్యక్త దేశవామతెంగా ఆన్సలైన్స ర్లక్షలు నియేహిెంచ ఈ నివేదిఔ రూపెందిెంచాయ. 3,500 విదామ
సెంసథలక్త చెెందిన 3 లక్షల భెంది విదామర్డథలు, 9 యెంగాలక్త చెెందిన 150 భెంది కార్ర్వట్ అధికార్డలు సర్వేలో పాల్గనానర్డ.
¤ 2002లో గుజర్జత్లోని గోద్రా అలోయోపై దర్జమపుత జర్థపిన నానావ్తి ఔమిషన్స మోదీ నేతృతేెంలోని అట గుజర్జత్ ప్రభ్యతాేనికి
కీోన్సచట్ ఇచిెంది. ప్రస్తతతెం ప్రధానిగా ఉనన నర్వెంద్ర మోదీ 2014 వ్యక్త గుజర్జత్ ముకమభెంత్రిగా వ్మవ్హర్థెంచార్డ. ఆమన

in

పాలనా కాలెంలో గోద్రా అలోర్డో చోటుచేస్తక్తనానయ. ఆ హిెంసాతభఔ గట్నలక్త అలోర్థ మూఔలను నిమెంత్రిెంచడెంలో పోలీస్తలు
విపలెం కావ్డమే కాయణభని నానావ్తి ఔమిషన్స నివేదిఔ పేర్కెంది. వార్థపై విచాయణ జర్థపి చయమలు తీస్తకోవాలని స్తచెంచెంది.

p.

ఈ అలోయోను భెంత్రులు ప్రేర్వపిెంచాయనేెంద్దక్త ఎలాెంట ఆధార్జల్య లేవ్ని నివేదిఔ సషటెంచేసిెంది. మొతతెం 1500 పేజీలతో తొమిభది
సెంచఔలుగా నివేదిఔను రూపెందిెంచార్డ. గుజర్జత్లోని లు ప్రదేశాలోో పోలీస్తల నిస్హామతక్త కాయణెం తగిన సెంకమలో

re

పోలీస్తలు లేఔపోవ్డెం, వార్థ వ్దద ఆయుధాలు కొయవ్డట్మేనని ఔమిషన్స పేర్కెంది.
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» 2002లో మోదీ గుజర్జత్ ముకమభెంత్రిగా ఉనన సభమెంలో గోద్రాలో సఫయభతి రైలులోని రెండు బోగీలక్త కొెందర్డ
ద్దెండగులు నిెంటెంచార్డ. ఈ గట్నలో 59 భెంది ఔయస్పవ్క్తలు సజీవ్ దహనభయామర్డ. ఆ తర్జేత గుజర్జత్లో చెలర్వగిన
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అలోయోలో దాదాపు 1000 భెందికి పైగా ప్రాణాలు కోలోయార్డ. ఈ అలోయోపై అట మోదీ ప్రభ్యతేెం స్తప్రెంకోర్డట విశ్రెంత
నామమమూర్థత జసిటస్ జి.ట.నానావ్తి, గుజర్జత్ హైకోర్డట విశ్రెంత నామమమూర్థత జసిటస్ కె.జి.షాల ఆధేయమెంలో ఔమిషన్సను ఏర్జటు
చేసిెంది. తొలుత ఔమిషన్స నివేదిఔలో ప్రథభ ాగగానిన సభర్థెంచగా, దానిన 2009 సప్టెంఫర్డ 25న అసెంబీో ముెంద్దెంచార్డ. తుది
నివేదిఔను 2014 నవ్ెంఫర్డ 18న ఇవ్ేగా గుజర్జత్ హెం శాక సహామ భెంత్రి ప్రదీప్ సిన్సా జడేజా తాజాగా దానిన శాసనసబలో
ప్రవేశప్ట్టటర్డ.

¤ పౌయసతే సవ్యణ బిలుో-2019ని ర్జజమసబ ఆమోదిెంచెంది. ఒటెంగ్ సభమెంలో సబలో 224 భెంది సభ్యమలు ఉెండగా, బిలుోక్త
అనుక్యలెంగా 125 భెంది, వ్మతిర్వఔెంగా 99 భెంది ఒటు వేశార్డ. ఇటకే ఈ బిలుో లోక్టసబలో ఆమోదెం పెందిెంది.
¤ మౌలిఔ సద్దపాయాల ప్టుటఫడుల ట్రస్ట (ఇన్సఫ్రసోఔిర్ ఇనెేస్టమెెంట్ ట్రస్ట - ఇన్సేఐటీ) నెలకొలేెంద్దక్త జాతీమ యహదార్డల
ప్రాధికాయ సెంసథ (ఎన్సహెచఏఐ)క్త అధికాయెం ఇస్తత కేెంద్ర భెంత్రివ్యగెం ఆమోదెం తెలిపిెంది. చననతయహా పద్దపుదాయో నుెంచ
మూమచువ్ల్ పెండ్ తయహాలో నిధులు స్పఔర్థెంచడెం, దానిన వివిధ ప్రాజెక్తటలోో ప్టుటఫడులుగా ప్ట్టడెం ఈ ట్రస్ట లక్షయెం. కాలర్థమితి
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ముగిసిన తర్జేత నఖద్ద రూెంలో తిర్థగి స్లముభను చెలిోస్తతెంది. సబీ ఇచిన మాయగదయశకాలక్త అనుగుణెంగా కేెంద్ర యవాణా,
యహదార్డల భెంత్రితే శాక చేసిన ఈ ప్రతిపాదనలక్త భెంత్రివ్యగెం ఆమోదెం తెలిపిెంది. ప్రస్తతతెం యహదార్డల నిర్జభణానికి
ప్టుటఫడిదార్డలు తగిన ఆసకిత చూని కాయణెంగా, వార్థకి దీయఘకాలిఔ ర్డణాలు (దాదాపు 20-30 ఏళ్లో) ఇవాేలనన ఉదేదశెంతో
ఇన్సేఐటీ ఏర్జటు నియణమెం తీస్తక్తనానర్డ. ‘ాగయత్మాల ర్థయోజన' కిెంద రూ.5.35 లక్షల కోట్ో వ్మమెంతో 24,800 కి.మీ. మేయ
యహదార్డలు నిర్థభెంచాలని కేెంద్రెం ప్రతిపాదిెంచెంది. దీనిఔయేమ నిధుల సమీఔయణక్త ‘ఇన్సేఐటీ' ఔృషి చేమనుెంది. ాగయత ట్రస్తట
చట్టెం-1882; సబీ నిఫెంధనలు-2014 కిెంద ‘ఇన్సేఐటీ'ని ఏర్జటు చేమనునానర్డ.
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¤ విమాన చట్టెం-1934క్త సవ్యణలు చేయాలని కేెంద్ర భెంత్రివ్యగెం నియణయెంచెంది. వివిధ యకాల ఉలోెంగనలక్త ఖతెంలో రూ.10
లక్షల ఖర్థషా జర్థమానా ఉెండగా, దానిన రూ.కోటకి ప్ెంచెంది. అెంతర్జాతీమ పౌయ విమానయాన సెంసథ రూపెందిెంచన
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ప్రమాణాలక్త అనుగుణెంగా భర్థకొనిన సవ్యణలు చేమనుెంది.

¤ కేెంద్రీమ సెంసకృత విశేవిదామలయాల ఏర్జటు, సామాజిఔ బద్రత సభృతి-2019, వ్మకితఖత సమాచాయ (డేట్ట) యక్షణ బిలుోలను

re

భెంత్రులు లోక్టసబలో ప్రవేశప్ట్టటర్డ.
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¤ ఆెంధ్రప్రదేశలో 18,841, తెలెంగాణలో 10,998 గ్రామాలను ఫహియెంఖ విసయాన యహిత గ్రామాలు (ఒడీఎఫ్)గా ప్రఔటెంచనటుో కేెంద్ర
భెంత్రి తోభర్ లోక్టసబలో ప్రఔటెంచార్డ. కభభెం ఎెంపీ నామా నాగ్లశేయర్జవు అడిగిన ప్రశనక్త ఆమన ఈ మేయక్త ఫద్దలిచాిర్డ.
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¤ పౌయసతే సవ్యణ బిలుో (కామబ్)ను లోక్టసబ ఆమోదిెంచెంది. బిలుోక్త అనుక్యలెంగా 311 ఒటుో, వ్మతిర్వఔెంగా 80 ఒటుో
నమోదయామయ. పాకిసాథన్స, అఫ్గగనిసాథన్స, ఫెంగాోదేశలలో భతయమన వేధిెంపులు ఎద్దర్కనే ముసిోమేతర్డలు ాగయత పౌయసతేెం
కోసెం దయఖాస్తత చేస్తక్తెంటే ఆమోదిెంచడానికి వీలు ఔలిెంచే ఉదేదశెంతో ఈ బిలుోను ప్రవేశప్ట్టటర్డ. ఈ మూడు పర్డగు దేశాల
నుెంచ శయణార్డథలుగా వ్చి, భన దేశెంలో అయదేళ్లోగా నివాసెం ఉెంటునన వార్థకి పౌయసతేెం ఔలిసాతర్డ.
ముఖామెంశాలు:

» ఖతెంలో 11 ఏళ్ోపాటు ాగయత్లో నివ్సిెంచ ఉెండాలనే నిఫెంధన ఉెండేది. అయదేళ్ోక్త క్తదిెంచార్డ.
» 2014 డిసెంఫర్డ 31న గానీ, ఆ తర్జేత గానీ ాగయత్లోకి ప్రవేశెంచనవార్థకి, ఉెంటుననవార్థకి ఈ బిలుో వ్ర్థతస్తతెంది. ఇలా
పౌయసతేెం పెందినవార్థకి ఆధార్, ర్వషన్స కార్డులు ఇసాతర్డ.
¤ లోక్టసబ, వివిధ ర్జషాోల అసెంబీోలోో ఎస్వ్, ఎస్వట కోట్టను భరో దేళ్ోపాటు పడిగిస్తత కేెంద్ర నామమశాక భెంత్రి యవిశెంఔర్
ప్రసాద్ లోక్టసబలో ర్జజామెంఖ సవ్యణ బిలుోను ప్రవేశప్ట్టటర్డ. ఆెంగోో-ఇెండిమన్స వ్ర్జగనికి మాత్రెం ఈ పడిగిెంపు ఇవ్ేలేద్ద.
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¤ కేెంద్ర హెం భెంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశప్టటన ఆయుధాల (సవ్యణ) బిలుోక్త లోక్టసబ ఆమోదెం తెలిపిెంది. దీని ప్రకాయెం
చట్టవిర్డదధెంగా ఆయుధాలు తయార్డ చేసినా, అమిభనా, భయభభతు చేసినా, ఔలిగి ఉనాన ఫతికిఉననెంత కాలెం జైలుశక్ష
అనుబవిెంచాలి్ ఉెంటుెంది. ఇలాెంట నేర్జలోో ఔనీస శక్షగా యావ్జీావ్ ఖైద్ద (14 ఏళ్లో) విధిసాతర్డ. వేడుఔల సభమెంలో గాలోోకి
జర్థపే కాలులోో నియోక్షయెం వ్హిెంచనా, ప్రాణ హాని జర్థగినా రెండేళ్ో వ్యక్త జైలు శక్ష, రూ.లక్ష దాకా జర్థమానా లేదా రెండూ
విధిసాతర్డ. వ్మకితఖత బద్రత కోసెం పౌర్డలు తభ వ్దద ఉెంచుకోవ్డానికి అనుభతిెంచే ఆయుధాల సెంకమను (ఇట వ్యక్త 3) ఇఔపై
రెండుక్త ర్థమితెం చేమనునానర్డ. ఈ బిలుోను నవ్ెంఫర్డ 29న సబలో ప్రవేశప్ట్టటర్డ.
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¤ దేశెంలోని మొతతెం 31 సైనిఔ స్తకళ్ోలో ఇఔపై బాలిఔలక్త క్యడా ప్రవేశెం ఔలిెంచాలని నియణయెంచనటుో యక్షణ శాక సహామ

పాఠశాలలో బాలిఔలక్త ప్రవేశెం ఔలిెంచనటుో ఆమన తెలిపార్డ.

p.

భెంత్రి శ్రీపాద మశోనామక్ట ర్జజమసబలో వెలోడిెంచార్డ.2018-19 ఏడాదిలో ప్రయోగాతభఔెంగా మిజోయెంలోని చెంగ్చాప్ సైనిఔ

¤ సముద్ర దెంఖతనాలోో ప్రమేమముననవార్థకి భయణశక్ష లేదా జీవిత ఖైద్ద సహా ఔఠిన శక్షలు విధిెంచేెంద్దక్త ఉదేదశెంచన బిలుోను

re

లోక్టసబలో ప్రవేశప్ట్టటర్డ.

లోక్టసబ అెంతక్తముెందే ఆమోదిెంచెంది.
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¤ నౌఔల ర్లసైకిోెంగ్ ప్రక్రిమను నిమెంత్రిెంచేెంద్దక్త ఉదేదశెంచన బిలుోక్త ర్జజమసబ మూజువాణ ఒటుతో ఆమోదెం తెలిపిెంది. దీనిన
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¤ ాగయత అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ (ఇస్రో) చేటటన ‘ప్రాజెక్తట నేత్ర'క్త రూ.33.3 కోట్ోను ఇవాేలని కేెంద్రెం చేసిన ప్రతిపాదనను
లోక్టసబ ఆమోదిెంచెంది. రోదసి శఔలాలు, ఇతయ ప్రమాదాల నుెంచ ఉగ్రహాలను యక్షిెంచుకోవ్డానికి ఇస్రో ఈ ప్రాజెక్తటను
ప్రాయెంభిెంచెంది.

» 60 ఏళ్లోగా అనేఔ దేశాలు చేటటన అెంతర్థక్ష ప్రయోగాలతో భూ ఔక్షయలో ఉగ్రహ, ర్జకెట్ శఔలాలు ప్దదసెంకమలో
పేర్డక్తపోయాయ. ఖెంట్క్త కొనిన వేలకిలోమీట్యో వేఖెంతో దూస్తకెళ్లో ఈ వ్మర్జథల వ్లో ఔక్షయలోని క్రియాశ్మల ఉగ్రహాలు, ఇతయ
రోదసి ఆస్తతలక్త ముపు వాటలోవ్చుి. ఈ నేథమెంలోనే ఉగ్రహాల యక్షణక్త ‘నేత్ర' (నెట్వ్ర్క పర్ స్పస్ ఆబెాక్టట్, ట్రాకిెంగ్ అెండ్
ఎనాలిసిస్)ను ఇస్రో సప్టెంఫర్డలో చేటటెంది.
» ‘నేత్ర'లో యసయెం అనుసెంధానమన ర్జడార్డో, టెలిస్ట్రకపులు, డేట్ట ప్రాససిెంగ్ కేెంద్రాలు, నిమెంత్రణ కేెంద్రెం ఉెంట్టయ. ఇది 10
సెంటీమీట్యోక్త మిెంచన శఔలాలను ఖభనిస్తతెంది. శత్రు దేశ క్షిణ దాడిని క్యడా గుర్థతెంచఖలద్ద.
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¤ జాతీమ నామమస్పవ్ల ప్రాధికాయ సెంసథ (నేషనల్ లీఖల్ సర్లేసస్ అథార్థటీ - నలా్) కాయమనిర్జేహఔ అధమక్షుడిగా స్తప్రెంకోర్డట
స్వనిమర్ నామమమూర్థత జసిటస్ ఎన్స.వి. యభణ బాధమతలు చేట్టటర్డ. ర్జష్ట్రతి ర్జమ్నాథ్ కోవిెంద్ ఆదేశాల మేయక్త కేెంద్ర
నామమశాక జసిటస్ యభణ నియాభఔెంపై నవ్ెంఫర్డ 27న గెజిట్ నోటఫికేషన్స విడుదల చేసిెంది. సమాజెంలోని నిర్డపేదలు,
అట్టడుగు వ్ర్జగల ప్రజలక్త అవ్సయమన నామమసామెం అెందిెంచడానికి వీలుగా 1987లో ఈ సెంసథను ఏర్జటు చేశార్డ.
¤ ఆెంధ్రప్రదేశ పోలీస్త విాగఖెం చేటటన ‘సైఫర్మిత్ర' కాయమక్రభెం కేెంద్ర ఐటీ శాక ఆధేయమెంలోని డేట్ట సక్యమర్థటీ కౌని్ల్ ఆఫ్
ఇెండియా ఎఔ్లెన్స్ అవార్డు-2019 గెలుచుక్తెంది. దిలీోలో జర్థగిన కాయమక్రభెంలో ఈ అవార్డును ప్రదానెం చేశార్డ. భహిళ్లు,

in

విదామర్థథనులను సైఫర్ నేర్జల నుెంచ యక్షిెంచేెంద్దక్త ఏపీ పోలీస్త విాగఖెం సైఫర్మిత్ర కాయమక్రమానిన ప్రాయెంభిెంచెంది.
¤ పౌయసతే చట్ట సవ్యణ బిలుోక్త కేెంద్ర భెంత్రివ్యగెం ఆమోదెం తెలిపిెంది. ప్రధానభెంత్రి నర్వెంద్రమోదీ నేతృతేెంలో జర్థగిన

p.

భెంత్రివ్యగ సమావేశెంలో మొతతెం ఆర్డ బిలుోలను ఆమోదిెంచార్డ. భతయమన దాడులు, హిెంస కాయణెంగా పర్డగు దేశాలైన
అఫ్గగనిసాథన్స, పాకిసాథన్స, ఫెంగాోదేశల నుెంచ వేర్వ మార్జగలోో ాగయత్క్త వ్చిన హిెంద్ద, సిక్తక, జైన్స, బౌదధ, పార్లశ, క్రైసతవులక్త

re

ాగయతీమ పౌయసతేెం ఔలిెంచడెం ఈ బిలుో ప్రధాన ఉదేదశెం. ప్రస్తతతెం అభలోో ఉనన పౌయసతే చట్టెం-1955లోని నిఫెంధనలను
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సవ్ర్థెంచే లక్షయెంతో దీనిన ప్రతిపాదిెంచార్డ. ప్రస్తతత నిఫెంధనల ప్రకాయెం ఎవ్రైనా ఇలా వ్స్పత వార్థని చట్టవ్మతిర్వఔ కాెందిశ్మక్తలుగా
ముద్రవేసాతర్డ. ఎలాెంట త్రాలు లేక్తెండా ాగయత్క్త వ్చి నిర్జధర్థత సభయానికి మిెంచ ఇఔకడే తలదాచుక్తనన వాయెందర్లన అక్రభ
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వ్లసదార్డో (ఇలీోఖల్ ఇమిగ్రెెంట్)గానే గుర్థతెంచేవార్డ. ఇపుడు అలాెంట వాయెందర్థకీ ాగయతీమ పౌయసతేెం ఇసాతర్డ. దీనికి
ఉదేదశెంచన చట్టసవ్యణ బిలుోను లోక్టసబ 2016లోనే ఆమోదిెంచెంది. ర్జజమసబలో అది ఆమోదెం పెందడానికి ముెందే 16వ్
లోక్టసబ యదదవ్డెంతో ఆ బిలుో ముర్థగిపోయెంది.

¤ ఇెంట్రనట్ ఔెంప్నీలు ఖాతాదాయో సమాచార్జనిన ద్దర్థేనియోఖెం చేస్పత ాగర్ల శక్షలు విధిెంచడానికి ఉదేదశెంచన బిలుోక్త కేెంద్ర
భెంత్రివ్యగెం ఆమోదెం తెలిపిెంది. వ్మకితఖత సమాచాయ ర్థయక్షణ (య్నల్ డేట్ట ప్రొటెక్షన్స) బిలుో పేర్డతో దీనిన రూపెందిెంచార్డ.
నిఫెంధనలను ఉలోెంఘిస్పత సమాచాయ ర్థయక్షణక్త బాధుమడైన ‘ఎగిాక్యమటవ్'క్త మూడేళ్ో వ్యక్త జైలు శక్ష ఉెంటుెంది. ఆ ఔెంప్నీకి
రూ.15 కోటుోగానీ, అెంతర్జాతీమ ట్రోనవ్ర్లో నాలుగు శాతెం మేయగానీ జర్థమానాగా విధిసాతర్డ. ఇెంట్రనట్ ఔెంప్నీలు అనీన
ముకమమన సమాచార్జనిన దేశెంలోనే బద్రయచవ్లసి ఉెంటుెంది.
¤ వ్ృద్దధల సెంక్షేమానికి ఉదేదశెంచన సవ్యణ బిలుోను కేెంద్ర భెంత్రివ్యగెం ఆమోదిెంచెంది. 12 ఏళ్ో కిెందట్ యూపీఏ-1 ప్రభ్యతే
హయాెంలో చేసిన ‘తలిోదెండ్రులు, వ్ృద్దధల పోషణ, సెంక్షేభ చట్టెం'లో తాజాగా అనేఔ మార్డలను ప్రతిపాదిెంచెంది. ఖతెంలో
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పోషణ నిమితతెం క్తటుెంఫ సభ్యమలు రూ.10 వేలు ఇవాేలనే నిఫెంధన ఉెండగా, ఆ ర్థమితిని పూర్థతగా ఎతితవేమనునానర్డ. పోషణ
నిమితతెం దయఖాస్తత సభర్థెంచే విధానెంలోనూ మార్డలు చేశార్డ. 80 ఏళ్ో పైఫడు వ్ృద్దధల దయఖాస్తతలు తేయగా ర్థషకర్థెంచాలనన
నిఫెంధన తీస్తక్తవ్చాిర్డ. వ్ృదాధశ్రమాలు, హెం కేర్ సర్లేస్త ఏజెనీ్లు తనిసర్థగా ర్థజిస్పోషన్స చేస్తక్తనేలా, ఔనీస ప్రమాణాలు
పాటెంచేలా బిలుోలో నిఫెంధనలు పెంద్దర్థచార్డ. ప్రతి ఠాణాలో వ్ృద్దధల కోసెం నోడల్ పోలీస్త అధికార్థని నిమమిెంచడెం, జిలాో
సాథయలో ప్రత్యేమఔెంగా పోలీస్త యూనిట్ను నెలకొలడెం, హెల్లైన్సను ఏర్జటు చేమడెం వ్ెంటవి ఇెంద్దలో ఉనానయ.
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¤ ఎలకాోనిక్ట సిఖరట్ నిషేధ చట్టెం 2019 పేర్డతో దేశెంలో ఈ సిఖరట్ోను పూర్థత సాథయలో నిషేధిస్తత చేసిన బిలుోను ర్జజమసబ
మూజువాణ ఒటుతో ఆమోదిెంచెంది. దీనిన లోక్టసబ ఖతెంలోనే ఆమోదిెంచెంది. ఈ మేయక్త సప్టెంఫర్డలో ఆర్థునెన్స్ విడుదలైెంది.

వాటని ఔలిగి ఉెండట్ెం నేయెం.

స్తప్రెంకోర్డటలో పిటషన్స దాకలైెంది. 2.77 ఎఔర్జల

re

¤ అయోధమ భూ వివాదెంపై ఇచిన తీర్డను పునఃసమీక్షిెంచాలెం

p.

ర్జష్ట్రతి ఆమోదెం లభిెంచన తర్జేత ఈ చట్టెం అభలోోకి ర్జనుెంది. దీని ప్రకాయెం ఈ సిఖరట్ో క్రమ విక్రయాలు, వినియోఖెం,
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వివాదాసద భూమిని ‘ర్జమ్ లలాోక్త' ఇవాేలని, స్తనీన వ్క్టప బోర్డుక్త భస్వద్ద నిర్జభణెం కోసెం అయోధమలో వేర్వచోట్ 5 ఎఔర్జల
భూమిని కేట్టయెంచాలని నవ్ెంఫర్డ 9న అయద్దగుర్డ సభ్యమల ర్జజామెంఖ ధర్జభసనెం ఏఔగ్రీవ్ెంగా తీర్డ ఇచిెంది. ఈ కేస్తలో
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ఎెం.సిదిదఖ్ అనే ఔక్షిదార్డక్త చట్టఫదధ వాయస్తడు, ‘జామిమత్ ఉలేమా ఎ హిెంద్' అధమక్షుడు మౌలానా సమమద్ అషద్ యష్డు
పునఃసమీక్ష పిటషన్స వేశార్డ. 14 అెంశాలపై ఆమన సమీక్ష కోర్జర్డ.
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3.ర్జష్ట్రీమెం
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
¤ తెలెంగాణ ప్రభ్యతే నూతన ప్రధాన కాయమదర్థశగా స్ట్రమేశక్తమార్ నిమమితులయామర్డ. బిహార్క్త చెెందిన ఈమన 1989వ్
బామచ ఐఏఎస్ అధికార్థ.
¤ నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసిన స్తసిథయ అభివ్ృదిధ లక్ష్యమల స్తచఔ - 2019-20లో అనిన విాగగాలోో ఔలిపి తెలెంగాణ దేశెంలో

» ఆర్థథఔ వ్ృదిధలో, అసమానతల తగిగెంపులో తెలెంగాణ ప్రథభసాథనెంలో ఉెంది.

in

అయద్యసాథనెంలో నిలిచెంది. జాతీమ సఖటు 60 పాయెంటుో కాగా తెలెంగాణ 67 పాయెంటుో సాధిెంచెంది.

» చౌఔ, శుదధ ఇెంధనెంలో మూడోసాథనెంలోనూ స్తసిథయ నఖర్జలోో అయద్యసాథనెంలోనూ నిలిచెంది.

p.

» భెంచ ఆరోఖమెం, శ్రేమస్త్లో ద్యసాథనెంలో, నాణమమన విదమలో 11వ్ సాథనెంలో ఉెంది.

re

» ర్థశ్రభలు, నూతన ఆవిషకయణలోో 11వ్ సాథనెం, పేదర్థఔ నిరూభలనలో 13వ్ సాథనెం, సేచఛమన నీర్డ, ర్థశుభ్రతలో 13వ్

ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)

tP

సాథనెంలో నిలిచన తెలెంగాణ ర్జష్ట్రెం ఆహాయ బద్రతలో మాత్రెం 18వ్ సాథనెంలో ఉెంది.

¤ స్తసిథయ అభివ్ృదిధ లక్ష్యమల (ససటయనబుల్ డ్జవ్లప్మెెంట్ గోల్్ - ఎస్డీజీ) సాధనలో తెలెంగాణ, తమిళ్నాడుతోపాటు ఆెంధ్రప్రదేశ

Sm
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మూడోసాథనెంలో నిలిచెంది. కేయళ్ ప్రథభ సాథనెంలో, హిమాచల్ప్రదేశ రెండోసాథనెంలో ఉనానయ. నీతి ఆయోగ్ ఎస్డీజీ ాగయత
స్తచఔలు - 2019 పేర్డతో ఈ నివేదిఔను విడుదల చేసిెంది.

» 2030 నాటకి సాధిెంచాలి్న ప్రఖతి పేర్థట్ ఐఔమర్జజమసమితి ఈ లక్ష్యమలను రూపెందిెంచెంది. భన దేశెం ఖల అయదేళ్లోగా వీటని
సాధిెంచడానికి ఔృషి చేస్ట్రతెంది.

» శుదధజలెం, పార్థశుదధయెం అెంశాలోో ఏపీ దేశెంలోనే అగ్రసాథనెంలో ఉెంది.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)
¤ 2018తో పోలిస్పత ఆెంధ్రప్రదేశలో 2019లో నేర్జలు 6 శాతెం తగాగయ. సైఫర్ నేర్జలు, మోసాలు మాత్రెం అధిఔభయామయ.
విశాకట్నెం గ్రామీణెం, ర్జజభహేెంద్రవ్యెం అయఫన్స, చతూతర్డ జిలాోల ర్థధిలో ఖత్యేడాది ఔెంటే నేర్జల సెంకమ ప్ర్థగిెంది.
విజమనఖయెం, ఔడ, నెల్యోర్డ జిలాోలోో తగాగయ. 2019లో జర్థగిన నేర్జలక్త సెంఫెంధిెంచన వార్థిఔ నేయ నివేదిఔను డీజీపీ గౌతమ్
సవాెంగ్ విడుదల చేశార్డ. దీని ప్రకాయెం 2018లో మొతతెం 1,19,541 నేర్జలు జర్థగిత్యే 2019లో 1,12,697 (వీటలో 5,080
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నేర్జలు ఎనినఔలక్త సెంఫెంధిెంచన కేస్తలవి) నేర్జలు నమోదయామయ. 2018తో పోలిిత్యే ఈ ఏడాది ర్జష్ట్రెంలో ద్యపిడీలు 18%,
ఇళ్ోలోో చోర్లలు 13% ప్ర్థగాయ. బాలలపై లైెంగిఔ వేధిెంపుల కేస్తలు (పోకో్) శిభగోదావ్ర్థ జిలాోలో ఎక్తకవ్గా
నమోదయామయ. ర్జష్ట్రవామతెంగా ఈ తయహా నేర్జలు 10 శాతెం ప్ర్థగాయ. మానవ్ అక్రభ యవాణా కేస్తల్య 10 శాతెం మేయ
ఎక్తకవ్యామయ. 2018లో జర్థగిన సైఫర్ నేర్జలు 1414 కాగా 2019లో ఆ సెంకమ 2165క్త చేర్థెంది.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)
¤ ఆెంధ్రప్రదేశలో అభభడి థఔెం లబిధదార్డల తుది జాబితా సిదధమెంది. మొతతెం 41,46,844 భెంది విదామర్డథల తలుోలను

in

అభభడి థకానికి అర్డాలుగా గుర్థతెంచార్డ. 2020 జనవ్ర్థ 9న వీర్థ బామెంక్త ఖాతాలోో ఆర్థథఔ సాయానిన జభ చేమనునానర్డ.
ర్జష్ట్రెంలో 1 నుెంచ ఇెంట్ర్ వ్యక్త చదివే విదామర్డథల సెంకమ 81.7 లక్షలు.

p.

ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

¤ నియభల్ జిలాో బాసయలోని నలో హనుమాన్స ఆలమెంలో ఔలామణ చాళ్లక్తమల కాలెం నాట జైన శాసనానిన గుర్థతెంచార్డ. నలోర్జతిపై

re

తెలుగు, ఔననడ ాగషల మిశ్రభ లిపిలో ఉనన ఈ శాసనెం ఖతెంలో బాసయలో లబమమన లఘు శాసనాలోోని లిపిని పోలి ఉెంది.

tP

ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)

¤ ర్జజధాని సహా ర్జష్ట్ర సభగ్రాభివ్ృదిధపై జీఎన్సర్జవు ఔమిటీ ఇచిన నివేదిఔపై, బోసటన్స ఔన్లిటెంగ్ గ్రూప్ (బీస్వజీ) తేయలో ఇవ్ేనునన
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నివేదిఔపై అధమమనెం చేస్పెంద్దక్త భెంత్రులు, స్వనిమర్ ఐఏఎస్ అధికార్డలు, నిపుణులతో క్యడిన ఉననతసాథయ ఔమిటీని
నిమమిెంచాలని ఏపీ భెంత్రివ్యగెం తాజాగా నియణయెంచెంది. ముకమభెంత్రి జఖన్సమోహన్సరడిు అధమక్షతన సమావేశమన భెంత్రివ్యగెం
ఈ మేయక్త

¤ ప్రెంచ తెలుగు యచయతల నాలుగో భహాసబలు విజమవాడలో ప్రాయెంబభయామయ. మూడురోజులపాటు జర్డగుతాయ.
¤ ప్రధానభెంత్రి ఆవాస్ యోజన (ట్టణ) కిెంద కేెంద్రెం తాజాగా 3.70 లక్షల ఇళ్ోను ర్జషాోనికి భెంజూర్డ చేసిెందని ఖృహనిర్జభణ
శాక భెంత్రి శ్రీయెంఖనాథర్జజు తెలిపార్డ. ఇెంద్దలో 1.28 లక్షల ఖృహాలు పుయపాలఔ సెంఘాలక్త, 2.41 లక్షల ఖృహాలు
ట్టణాభివ్ృదిధ సెంసథలక్త భెంజూర్డచేసినటుో వివ్ర్థెంచార్డ. వీట నిర్జభణానికి రూ.10,545 కోటుో కయివుతుెంది. ఇెంద్దలో
కేెంద్రవాట్ట రూ.5,553 కోటుో. ర్జష్ట్రెం వాట్ట రూ.2,495 కోటుో. ఖత ఆర్డనెలలోో ర్జషాోనికి 7.53 లక్షల ఇళ్ోను కేెంద్రెం
భెంజూర్డచేసిెంది.
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ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
¤ సభగ్ర శక్ష్య అభియాన్స (ఎస్ఎస్ఏ) కిెంద ర్జషాోనికి కేెంద్ర ప్రభ్యతేెం రూ.452.62 కోట్ోను విడుదల చేసిెంది. ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేెం 40
శాతెం వాట్ట (రూ.301.75 కోటుో) ఔలిపి మొతతెం రూ.754.36 కోటుో పాఠశాల విదామశాకక్త విడుదల చేయాలి్ ఉెంది.
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
¤ ర్జష్ట్ర ఎనినఔల సెంగెం (ఎస్ఈస్వ) ఔమిషనర్ వి.నాగిరడిు పుయపాలఔ ఎనినఔల షెడూమలును ప్రఔటెంచార్డ. ర్జష్ట్రెంలో 120

in

పుయపాలఔ సెంఘాలు, 10 నఖయపాలఔ సెంసథలక్త జనవ్ర్థ 22న ఎనినఔలు జయఖనునానయ. పుయపాలఔ సెంఘాలు, నఖయపాలఔ
సెంసథల పాలఔవ్ర్జగల ఖడువు 2019 జులై 2న ముగిసిెంది. నాట నుెంచ ప్రత్యేమఔ అధికార్డల పాలన అభలోోకి వ్చిెంది.

p.

» ర్జష్ట్రెంలోని మొతతెం పుయపాలఔ సెంఘాలు: 128
» ఎనినఔలు జర్థగ్లవి: 120 (2727 వార్డులు)

re

» మొతతెం కార్ర్వషనుో: 13

tP

» ఎనినఔలు జర్థగ్లవి: 10 (385 డివిజనుో)

ఎనినఔలు జయఖని పుయపాలిఔలు: జహీర్జబాద్: కోర్డట కేస్తలు, వార్డులు పునర్థేబజన ప్రక్రిమ పూర్థత కాలేద్ద.
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» అచిెంపేట్, సిదిదపేట్: పాలఔవ్ర్జగలక్త ఖడువు ఉెంది

» శెంషాబాద్, నకిర్వఔల్, జడియో: గ్రాభ ెంచామతీల పాలఔవ్ర్జగలక్త ఖడువు ఉెంది.
» హైదర్జబాద్, వ్యెంఖల్, కభభెం నఖయపాలఔ సెంసథలు: ఖడువు ఉెంది.
» పాలేెంచ, భణుగూర్డ, భెందభర్రి: షెడూమల్ ప్రాెంతాలోోని పుయపాలిఔలు
» 1995 నుెంచ భెందభర్రి పుయపాలిఔక్త, 2001 నుెంచ పాలేెంచ సెంఘానికి, 2006 నుెంచ భణుగూర్డ పుయపాలిఔక్త ఎనినఔలు
జయఖలేద్ద.

¤ 33వ్ జాతీమ పుసతఔ ప్రదయశనను ఖవ్యనర్ తమిళిసై సౌెందయర్జజన్స హైదర్జబాద్లోని తెలెంగాణ ఔళాాగయతి మదానెం (ఎనీటఆర్
స్పటడిమెం)లో ప్రాయెంభిెంచార్డ. హైదర్జబాద్ బుక్ట ఫెయర్ ఔమిటీ ఈ ప్రదయశనను నియేహిస్ట్రతెంది.
¤ తెలెంగాణ తొలి లోకాయుఔతగా హైకోర్డట విశ్రెంత నామమమూర్థత జసిటస్ చెంతటట వెెంఔట్ర్జములు, ఉలోకాయుఔతగా విశ్రెంత
జిలాో జడిా వొలిమినేని నియెంజన్సర్జవుతో ఖవ్యనర్ తమిళిసై సౌెందయర్జజన్స ర్జజ్బవ్న్సలో ప్రమాణెం చేయెంచార్డ.
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ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)
* ఔడ జిలాో జభభలభడుగు భెండలెం స్తననపుర్జళ్ోలిో -ప్దదదెండూోర్డ గ్రామాల భధమలో రూ.15 వేల కోట్ో ప్టుటఫడి
అెంచనాతో నిర్థెంచనునన సమీఔృత ఉక్తక ఔర్జభగార్జనికి ముకమభెంత్రి వైఎస్ జఖన్సమోహన్సరడిు శెంక్తసాథన చేశార్డ. ద్దవ్యేర్డ
భెండలెం నేల

ర్డ వ్దద క్తెంద్దనదిపై జోలదర్జశ ప్రాజెక్తట నిర్జభణానికి క్యడా ఆమన శెంక్తసాథన చేశార్డ.

ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)
¤ ర్జష్ట్రెంలో ఉచత ెంట్ల బీమాను అభలు చేయాలని నియణయెంచన ప్రభ్యతేెం ఈ మేయక్త ఆెంధ్రప్రదేశ సాధాయణ బీమా సెంసథక్త

in

సెంఫెంధిెంచన విధివిధానాలను తాజాగా విడుదల చేసిెంది. ెంట్ల బీమా, ర్థహాయెం చెలిోెంపు అెంశాలను ఈ సెంస్పథ
నియేహిస్తతెంది. ెంట్ల బీమాక్త సెంఫెంధిెంచ రైతులు ఏ ఏజెనీ్కి ప్రమిమెం చెలిోెంచనవ్సయెం లేద్ద. ెంట్ నషటపోయనపుడు

p.

సెంఫెంధిత రైతుల బామెంక్త (ఆధార్ అనుసెంధానిత) ఖాతాలోోకి ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేమే ర్థహాయెం జభ చేస్తతెంది. రూ.101 కోట్ోతో
ఆెంధ్రప్రదేశ సాధాయణ బీమా సెంసథను ఏర్జటు చేమనునానర్డ.

re

ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)

tP

¤ ముకమభెంత్రి వైఎస్ జఖన్సమోహన్సరడిు అనెంతపుయెం జిలాో ధయభవ్యెంలో వైఎసా్ర్ నేతనన నేసతెం థకానిన ప్రాయెంభిెంచార్డ.
81,783 చేనేత క్తటుెంబాలక్త 196 కోట్ో ఆర్థథఔ సామెం అెందిసాతభని స్వఎెం ఈ సెందయబెంగా ప్రఔటెంచార్డ. భఖగెం ఉనన ప్రతి చేనేత

Sm
ar

క్తటుెంబానికి ఏడాదికి రూ.24 వేల చొపున అయదేళ్ోలో రూ.1.2 లక్షలు చెలిోెంచడెం ఈ థఔెం ఉదేదశెం.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)

¤ విశ్రెంత ఐఏఎస్ అధికార్థ జీఎన్సర్జవు ఆధేయమెంలోని నిపుణుల ఔమిటీ ఆెంధ్రప్రదేశ సభగ్రాభివ్ృదిధపై ముకమభెంత్రి జఖన్సక్త తుది
నివేదిఔ సభర్థెంచెంది. లెజిస్పోటవ్ (శాసన) ర్జజధాని అభర్జవ్తిలో, ఎగిాక్యమటవ్ (కాయమనిర్జేహఔ) ర్జజధాని విశాకట్నెంలో,
జుమడీషిమల్ (నామమ) ర్జజధాని ఔరూనలులో ఏర్జటు చేయాలని సిఫ్గయస్త చేసిెంది. ర్థపాలన సౌలబమెం కోసెం ర్జష్ట్రెంలోని 13
జిలాోలను నాలుగు ప్రాెంతాలుగా విబజిెంచ, ప్రాెంతీమ ఔమిషనర్వటుో ఏర్జటుచేసి అఔకడినుెంచ పాలన సాగిెంచాలని స్తచెంచెంది.
ఔమిటీ స్తచెంచన ఔమిషనర్వటుో:
» ఉతతయ కోసాత: శ్రీకాక్తళ్ెం, విజమనఖయెం, విశాకట్నెం
» భధమ కోసాత: తూర్డగోదావ్ర్థ, శిభ గోదావ్ర్థ, ఔృషాణ
» దక్షిణ కోసాత: గుెం

ర్డ, ప్రకాశెం, నెల్యోర్డ
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» ర్జమలస్వభ: ఔరూనలు, ఔడ, అనెంతపుయెం, చతూతర్డ
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
¤ అతామచాయ కేస్తలు, పోకో్ చట్టెం ర్థధిలోని కేస్తలను వేఖెంగా ర్థషకర్థెంచేెంద్దక్త ర్జష్ట్రవామతెంగా 36 ఫ్గస్టట్రాక్ట కోర్డటలు
ఏర్జటు చేయాలని ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేెం నియణయెంచెంది.
¤ 2020లో నూమదిలీోలోని ర్జజ్థ్లో నియేహిెంచే ఖణతెంత్ర వేడుఔలోో తెలెంగాణ శఔట్టనిన ప్రదర్థశెంచనునానర్డ. దీని కోసెం ర్జష్ట్ర
సెంసకృతిని ప్రతిబిెంబిెంచేలా ఫతుఔభభ, మేడాయెం సభభఔక సాయఔక ఖద్దదలు, వేయసతెంాగల గుడి ప్రతిభ, గిర్థజనుల నృతామలతో

ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

p.

ప్రదర్థశెంచార్డ. అయద్ద సెంవ్త్ర్జల తర్జేత ఇపుడు అవ్కాశెం లభిెంచెంది.

in

పెంద్దర్థచన శఔట్టనిన రూపెందిెంచార్డ. తెలెంగాణ ఏర్జçయామఔ 2015లో బోనాల ఉత్వ్ శఔట్టనిన ఖణతెంత్ర వేడుఔలోో

¤ యునిసఫ్ ఆధేయమెంలో హైదర్జబాద్లోని జాతీమ గ్రామీణాభివ్ృదిధ సెంసథ (ఎన్సఐఆర్డీ)లో వాష్ (నీళ్లో, ర్థశుభ్రత, పార్థశుదధయెం)

re

సదస్త్లో ర్జష్ట్ర ఖవ్యనర్ తమిళిసై సౌెందయర్జజన్స పాల్గని, ప్రసెంగిెంచార్డ.

tP

¤ తెలెంగాణ ప్రభ్యతేెం ర్జష్ట్ర వ్నమప్రాణ భెండలి బోర్డును ఏర్జటు చేసిెంది. ముకమభెంత్రి ైరయభన్సగా వ్మవ్హర్థెంచే ఈ బోర్డుక్త
అట్వీశాక భెంత్రి వైస్ ైరయభన్సగా ఉెంట్టర్డ. దీని దవీకాలెం మూడేళ్లో. ముగుగర్డ ఎమెభలేమలతోపాటు సేచఛెంద సెంసథల

Sm
ar

ప్రతినిధులు, ర్జమవ్యణవేతతలు, వివిధ శాకల అధికార్డలతో ఔలిపి 28 భెందిని ఈ ఔమిటీలో సభ్యమలుగా నిమమిెంచార్డ.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)

¤ నెల్యోర్డలోని స్తళ్లోర్డపేట్ కేెంద్రెంగా ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేెం 2020 జనవ్ర్థ 3, 4, 5 త్యేదీలోో క్షుల ెండుఖ (ఫెోమిెంగో ఫెసిటవ్ల్)ను
నియేహిెంచనుెంది. దీనికి సెంఫెంధిెంచన పోసటర్ను స్వఎెం జఖన్స విజమవాడలో ఆవిషకర్థెంచార్డ.
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

¤ తెలెంగాణ ర్జషాోనికి జీఎస్వట ర్థహాయెం కిెంద కేెంద్రెం రూ.1036 కోటుో విడుదల చేసిెంది. దేశవామతెంగా అనిన ర్జషాోలక్య ఔలిపి
రూ.35,298 కోటుో విడుదల చేశార్డ.
¤ ర్జష్ట్రెంలో ఒట్యో సెంకమ 2,98,64,689గా నమోదెంది. తెలెంగాణ ప్రధాన ఎనినఔల అధికార్థ యజత్క్తమార్ ఈ మేయక్త
ముసాయదా జాబితాను విడుదల చేశార్డ. ర్జష్ట్రెంలోని 33 జిలాోల ర్థధిలోని పోలిెంగ్ కేెంద్రాలను హేతుఫదీధఔర్థెంచార్డ. ఒట్యో
ముసాయదా జాబితా ప్రకాయెం ఇతర్డల కేట్గిర్లలో 1566 భెంది ఒట్ర్డోనానర్డ.
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ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)
¤ ఆెంధ్రప్రదేశలో 14.9 శాతెం భెందికే ఇెంట ఆవ్యణలో తాగునీట సౌఔయమెం ఉెందని 76వ్ జాతీమ నమూనా సర్వే పేర్కెంది.
గ్రామీణ ప్రాెంతాలోో 9.9 శాతెం భెందికి, ట్టణ ప్రాెంతాలోో 24.8 శాతెం భెందికి తాగునీట సద్దపామెం ఉెందని వెలోడిెంచెంది.
ర్జష్ట్రెంలో 29.8 శాతెం భెంది తాగునీట కోసెం డబాఫ నీళ్ోపైనే ఆధాయడుతునానర్డ.
» ర్జష్ట్రెంలో ఇటకీ 1.5 శాతెం భెంది ప్రజలు తాగునీట అవ్సర్జల కోసెం 1.5 కి.మీ. ఔనాన ఎక్తకవ్ దూయెం వెళాోలి్న ర్థసిథతి.
» భూఖయబ జలాలనే తాగునీట కోసెం వాడుతునానర్డ తపిత్యే వాననీటని సెంయక్షిెంచ, వాడేవార్డ లేర్డ.

in

ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)
¤ ఆెంధ్రప్రదేశ విబజన చట్టెంలో పేర్కనన అెంశాల అభలుక్త రవెనూమ లోటు బర్లత, మిగిలిన నిధులతో సహా ఇటవ్యక్త

p.

రూ.33,923.01 కోటుో విడుదల చేసినటుో కేెంద్ర హెం శాక సహామభెంత్రి నితామనెందర్జయ ర్జజమసబలో వెలోడిెంచార్డ.
బుెందేల్కెండ్, కేబీకే పామకేజీలను ర్థశ్మలిెంచన తర్జేత్యే నీతి ఆయోగ్ ఆెంధ్రప్రదేశలోని ఏడు వెనుఔఫడిన జిలాోలక్త రూ.2,100కోట్ో

re

ఆర్థథఔ సామెం అెందిెంచాలని సిఫ్గయస్త చేసిెందని తెలిపార్డ. సభ్యమల లిఖితపూయేఔ ప్రశనలక్త ఆమన ఈ మేయక్త
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సమాధానమిచాిర్డ.

¤ భహిళ్లు, చనానర్డలపై అతామచాయెం లాెంట నేర్జలక్త పాలడిన వార్థకి ఉర్థశక్ష విధిెంచేలా ఆెంధ్రప్రదేశ ప్రభ్యతేెం ‘ఆెంధ్రప్రదేశ
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దిశ యాక్టట' పేర్డతో ర్జష్ట్రెంలో ఔ కొతత చట్టెం తీస్తక్తర్జనుెంది. ఈ తయహా కేస్తలోో 21 రోజులోోనే తీర్డ చెపేలా నిఫెంధనలు
పెంద్దయినునానర్డ. ఆెంధ్రప్రదేశ క్రిమినల్ లా (సవ్యణ) చట్టెంతో పాటు (దీనేన ఏపీ దిశ యాక్టటగా వ్మవ్హర్థెంచనునానర్డ),
భహిళ్లు, పిలోలపై తీవ్రమన నేర్జల విచాయణక్త ప్రత్యేమఔ కోర్డటల ఏర్జటు చట్టటలను కొతతగా తీస్తక్తర్జవాలని ముకమభెంత్రి జఖన్స
అధమక్షతన జర్థగిన భెంత్రిభెండలి సమావేశెం నియణయెంచెంది.

» కొతత చట్టటల ప్రకాయెం.. నేయెం జర్థగిన వాయెం రోజులోోనే దర్జమపుత, 14 రోజులోో విచాయణ పూర్థత చేసాతర్డ.
» నేర్జనిన నిర్జధర్థెంచే ఆధార్జలుననపుడు (ఔన్సక్యోజివ్ ఎవిడ్జన్స్) 21 రోజులోోనే తీర్డ చెబుతార్డ. ప్రస్తతతెం ఇలాెంట నేర్జలక్త
విచాయణ ఖడువు నాలుగు నెలలుగా ఉెంది. దానిన 21 రోజులక్త క్తదిెంచనునానర్డ. భహిళ్లు, చనానర్డలపై నేర్జల విచాయణక్త ప్రతి
జిలాోలో ప్రత్యేమఔ కోర్డటలు ఏర్జటు చేసాతర్డ. అతామచాయెం, సామూహిఔ అతామచాయెం, యాసిడ్ దాడులు, వేధిెంపులు, లైెంగిఔ
వేధిెంపులు, సామాజిఔ మాధమమాల దాేర్జ భహిళ్లిన వేధిెంచడెం, వార్థని కిెంచర్థచేలా పోస్టలు ప్ట్టడెం, చనానర్డలపై లైెంగిఔ
దాడులు వ్ెంట నేర్జలిన ఈ కోర్డటలోో విచార్థసాతర్డ.
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» సామాజిఔ మాధమమాలోో భహిళ్లిన కిెంచర్థచేలా, వార్థ గౌయవానికి బెంఖెం ఔలిగిెంచేలా పోస్టలు ప్డిత్యే ఇెండిమన్స పీనల్
కోడ్ సక్షన్స 354 (ఇ) కిెంద శక్షలు విధిెంచేలా బిలుోలో నిఫెంధనలు పెంద్దయచనునానర్డ. మొదటసార్థ తపు చేస్పత రెండేళ్లో ,
రెండోసార్థ తపు చేస్పత నాలుగ్లళ్లో జైలు శక్ష విధిసాతర్డ.
» పిలోలపై లైెంగిఔ నేర్జలక్త పాలడిత్యే ఐపీస్వ 354 (ఎఫ్) సక్షన్స కిెంద 10 నుెంచ 14 సెంవ్త్ర్జలు జైలు శక్ష నుెంచ, జీవిత ఖైద్ద
వ్యక్త విధిెంచేలా నిఫెంధన పెంద్దర్డస్తతనానర్డ. ఇట వ్యక్త అలాెంట నేర్జలక్త పోకో్ చట్టెం కిెంద మూడు నుెంచ అయదేళ్ో
వ్యక్య జైలు శక్ష విధిస్తతనానర్డ. కొతత చట్టెంలో ఈ శక్షను ప్ెంచుతునానర్డ.

in

ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)
¤ ఆెంధ్రప్రదేశలోని మొతతెం భూాగఖెంలో 55.58% భూమి సాగుక్త యోఖమెంగా ఉననటుో కేెంద్రభెంత్రి నర్వెంద్రసిెంగ్ తోభర్
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లోక్టసబలో వెలోడిెంచార్డ. దక్షిణాది ర్జషాోలోోకెలాో సాగుయోఖమమన భూమి ఆెంధ్రప్రదేశలోనే తక్తకవ్గా ఉెందని ఆమన తెలిపార్డ.
ఔర్జణట్ఔలో 66.88%, కేయళ్లో 58.32%, తమిళ్నాడులో 62.37%, పుద్దచేిర్థలో 60.87% సాగుక్త యోఖమమన భూమి ఉననటుో

re

చెపార్డ.
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ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

¤ 2017-18లో తెలెంగాణ అపులు రూ.1,60,296 కోట్ోక్త చేర్జమని ర్థజర్ే బామెంక్ట ఆఫ్ ఇెండియా (ఆర్బీఐ) సప్టెంఫర్డ నివేదిఔ

Sm
ar

వెలోడిెంచెంది. 2016-17లో ఇవి రూ.81,821 కోటుో. ఈ మొతతెం 2018-19లో సేలెంగా తగిగ రూ.1,44,591 కోటుో అయమెంది.
2019-20లో భళ్లో ప్ర్థగి, ఇటకే రూ.168,725 కోట్ోక్త చేర్థెంది. కేెంద్ర ఆర్థథఔ శాక సహామభెంత్రి అనుర్జగ్ ఠాక్యర్
లోక్టసబలో ఈ వివ్ర్జలను వెలోడిెంచార్డ.
ర్జష్ట్రీమెం (తెలెంగాణ)

¤ తెలెంగాణ ర్జష్ట్రెంలో నామమవిచాయణలో ాగఖెంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోద్ద నుెంచ నామమసాథనెంలో తీర్డ వెలువ్డే వ్యక్త జర్థగ్ల
ప్రక్రిమలనీన ఇఔ నుెంచ ఆన్సలైన్సలోనే జయఖనునానయ. ‘ఇెంట్ర్ అయబుల్ క్రిమినల్ జసిటస్ సిసటమ్ (ఐస్వజేఎస్)గా పిలిచే ఈ
ప్రక్రిమను హైకోర్డట చీఫ్ జసిటస్ ఆర్.ఎస్.చౌహాన్స ప్రాయెంభిెంచార్డ. దేశెంలోనే తొలిసార్థగా కొెంతకాలెం క్రితెం వ్యెంఖల్ పోలీస్
యూనిట్లో ప్రయోగాతభఔెంగా ఈ ప్రక్రిమను ప్రాయెంభిెంచార్డ. ఇది కాగితయహిత విధానమే కాక్తెండా వేఖెం, పాయదయశఔతతో
క్యడినది. విలువైన మానవ్వ్నర్డల ఆదాక్త ద్యహదెం చేస్పది కావ్డెంతో ప్రాధానమెం సెంతర్థెంచుక్తెంది. ఇపుడీ ప్రక్రిమను
ర్జష్ట్రవామతెం చేశార్డ. పోలీస్స్పటషనుో, నామమసాథనాలు, ఫోరని్క్ట లామబ్లు, జైళ్ోను అెంతర్జాలెం దాేర్జ అనుసెంధానెం చేశార్డ.
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ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)
¤ ఆెంధ్రప్రదేశ ప్రభ్యతేెం నిఘా విాగఖెం అధితిగా 2000 బామచకి చెెందిన ఐపీఎస్ అధికార్థ భనీష్క్తమార్ సినాాను
నిమమిెంచెంది. ఆమన ఐజీ హదా అధికార్థ. ప్రస్తతతెం నిఘా విాగఖెం అదనపు డీజీగా క్తమార్ విశేజిత్ పూర్థత అదనపు
బాధమతలు నియేహిస్తతనానర్డ.
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)
¤ ‘డాఔటర్ వైఎసా్ర్ ఆరోఖమ ఆసర్జ' పేర్థట్ శస్త్రచకిత్ అనెంతయెం రోగులక్త రోజుక్త రూ.225 చొపున ఖర్థషాెంగా నెలక్త రూ. 5
ర్డలో ప్రాయెంభిెంచార్డ.

in

వేల వ్యక్త అెందిెంచే థకానిన ముకమభెంత్రి వైఎస్ జఖన్సమోహన్సరడిు గుెం
ర్జష్ట్రీమెం (ఆెంధ్రప్రదేశ)

p.

¤ భహిళ్లపై నేర్జలను నిమెంత్రిెంచే లక్షయెంతో ఆెంధ్రప్రదేశ పోలీస్ శాక ర్జష్ట్రవామతెంగా ‘భహిళా మిత్ర'క్త శ్రీకాయెం చుటటెంది.
సేచఛెంద స్పవాసెంసథలు, బోధన యెంఖెంలో అనుబవ్ముననవార్డ, భహిళ్లు, బాలల సభసమలపై అవ్గాహన ఉననవార్థతో ప్రతీ
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పోలీస్తస్పటషన్స ర్థధిలోని గ్రామాలు, వార్డులోో భహిళా మిత్ర ఔమిటీలను ఏర్జటు చేమనునానర్డ. పోలీస్తస్పటషన్స సాథయలో
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కానిస్పటబుళ్లో, జిలాో సాథయలో డీఎస్వ సాథయ అధికార్థణ, ర్జష్ట్ర సాథయలో భహిళా యక్షణ అదనపు ఎస్వ వీర్థని సభనేమర్డసాతర్డ.
డీజీపీ గౌతమ్సవాెంగ్ ఆలోచనల నుెంచ ఈ కాయమక్రభెం రూపుదిద్దదక్తెంది. విజమవాడలో ప్రయోగాతభఔెంగా అభలైన దీనిన
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ఇపుడు ర్జష్ట్రవామతెంగా అనిన యూనిట్ోలో అభలు చేమనునానర్డ.

¤ ఏపీ ర్జష్ట్ర నామయాధికార్డల తొలి సదస్త్ను ఆచాయమ నాగార్డాన విశేవిదామలమ ప్రాెంఖణెంలో నియేహిెంచార్డ. ఈ కాయమక్రభెంలో
హైకోర్డట నామమమూర్డతలు, ర్జష్ట్రెంలోని 13 జిలాోల నుెంచ వ్చిన స్తమార్డ 530 భెంది నామయాధికార్డలు పాల్గనానర్డ.హైకోర్డట
స్వజే జసిటస్ జేకే భహేశేర్థ సదస్త్ను ప్రాయెంభిెంచార్డ.
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4.ఆర్థథఔ యెంఖెం
¤ 2026 నాటకి ాగయత్ జయభనీని వెనకిక నెటట, నాలుగో అతిప్దద ఆర్థథఔ వ్మవ్సథగా అవ్తర్థెంచనుెందని బ్రిట్న్సక్త చెెందిన సెంట్ర్ పర్
ఎఔనామిక్ట్ అెండ్ బిజినెస్ ర్లసర్ి (స్వఈబీఆర్) అెంచనా వేసిెంది. 2034కి జపాన్స మూడో అతిప్దద ఆర్థథఔ వ్మవ్సథగా నిలుస్తతెందని
తెలిపిెంది. 2019లో బ్రిట్న్స, ఫ్రన్స్లను వెనకిక నెటట ాగయత్ అయద్య ప్దద ఆర్థథఔ వ్మవ్సథగా మార్థెంది.
¤ కేెంద్ర ఆర్థథఔ భెంత్రి నియభలా స్వతార్జభన్స ‘ఈ-బిక్రయ' పోయటల్ను నూమదిలీోలో ప్రాయెంభిెంచార్డ. ప్రభ్యతే యెంఖ బామెంక్తలు
సాేధీనెం చేస్తక్తనన ఆస్తతల విక్రయానికి వీలుగా ఈ ఏకీఔృత పోయటల్ను రూపెందిెంచార్డ.
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¤ విదేశ్మ మాయఔపు (ఫ్గరక్ట్) నిలేలు జీవ్న కాల ఖర్థషాానికి చేర్జయ. డిసెంఫర్డ 20తో ముగిసిన వార్జనికి 456 మిలిమన్స
డాలర్డో (స్తమార్డ రూ.3,200 కోటుో) ప్ర్థగి, 454.95 బిలిమన్స డాలయోక్త (స్తమార్డ రూ.32.3 లక్షల కోటుో) చేర్జమని ఆర్బీఐ

p.

వెలోడిెంచెంది.

re

¤ ట్టట్ట సన్స్ ఎగిాక్యమటవ్ ైరయభన్సగా సైయస్ మిస్త్రీని తిర్థగి నిమమిెంచాలి్ెందేనని నేషనల్ ఔెంప్నీ లా అపిలేట్ ట్రైబుమనల్
(ఎన్సస్వఎల్ఏటీ) సషటెం చేసిెంది. ప్రస్తతతెం అధితిగా ఉనన ఎన్స చెంద్రశేకయన్స నియాభఔెం చట్టఫదధెం కాదని చెపిెంది. ట్టట్ట
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సన్స్ను బిోక్ట సెంసథ నుెంచ ప్రైవేట్ ఔెంప్నీగా మార్డస్తత కిెంది కోర్డట ఇచిన ఆదేశాలను క్యడా ఎన్సస్వఎల్ఏటీ ఔకన ప్టటెంది.
¤ జీఎస్టీ భెండలి 38వ్ సమావేశెం కేెంద్ర ఆర్థథఔ భెంత్రి నియభలా స్వతార్జభన్స నేతృతేెంలో దిలీోలో జర్థగిెంది. నున చెలిోెంపుదార్డల
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నుెంచ వ్స్తతనన ఫిర్జమద్దల ర్థషాకర్జనికి వీలుగా జోనల్, ర్జష్ట్ర సాథయలో ప్రత్యేమఔ ఔమిటీలు ఏర్జటు చేయాలని నియణయెంచార్డ.
ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతాేలు నియేహిెంచే లాట్ర్లలపై 28% నున వ్స్తలు చేయాలని తీర్జభనిెంచార్డ.
» హెచఎస్ 3923/6305 కిెందికి వ్చేి చేతితో అలిోన, అలోని బామగులు, పాలిథిలిన్స సాక్త్లు, పామకేజీ గూడ్్ అనినెంటపై జీఎస్టీ
ర్వటును 18 శాతానికి ప్ెంచార్డ. ఇది జనవ్ర్థ 1 నుెంచ అభలోోకి ర్జనుెంది.
¤ ఫ్గరూియన్స ఇెండియా 500 జాబితాలో ాగయత్లో అతి ప్దద దేశ్మమ ఔెంప్నీగా ర్థలమన్స్ ఇెండస్వోస్ (ఆర్ఐఎల్) నిలిచెంది. ఖత
ఆర్థథఔ సెంవ్త్యెంలో (2018-19) రూ.5.81 లక్షల కోట్ో ఆదామెంతో దేశెంలోనే అతి ప్దద సెంసథగా అవ్తర్థెంచెంది. దేళ్ోపాటు
అగ్రసాథనెంలో ఉనన ఇెండిమన్స ఆయల్ కార్ర్వషన్స (ఐఒస్వ) రెండోసాథనానికి డిపోయెంది. ప్రభ్యతే యెంగానికి చెెందిన ఒఎన్సజీస్వ,
ఎస్బీఐ, బీపీస్వఎల్లు ఖత ఏడాదితో పోలిస్పత ఎలాెంట మార్డ లేక్తెండా వ్ర్డసగా 3, 4, 6 సాథనాలోో నిలిచాయ.
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¤ ఏషిమన్స డ్జవ్లప్మెెంట్ బామెంక్ట (ఏడీబీ) ప్రస్తతత ఆర్థథఔ సెంవ్త్యెంలో ాగయత వ్ృదిధర్వటు 5.1 శాతానికి ర్థమితభవుతుెందని
తాజాగా అెంచనా వేసిెంది. తొలుత 7 శాతెం వ్ృదిధర్వటు లభిస్తతెందని అెంచనా వేసిన బామెంక్ట, ఖత సప్టెంఫర్డలో 6.5 శాతానికి
తగిగెంచెంది. ఉద్యమఖ నియాభకాలు, గ్రామీణ ప్రాెంతాలోో తితడి, సాగు బాగా లేఔపోవ్డెం, ర్డణలబమత తక్తకవ్గా ఉెండట్ెం లాెంట
అెంశాలను ర్థఖణనలోకి తీస్తక్తని, వ్ృదిధర్వటు అెంచనాను తాజాగా 5.1 శాతానికి క్తదిెంచెంది. వ్చేి ఆర్థథఔ సెంవ్త్యెంలో
వ్ృదిధర్వటు 6.5 శాతానికి చేర్డతుెందనేది ఏడీబీ అెంచనా. 2020లో ాగయత వ్ృదిధర్వటు 7.2 శాతెం ఉెంటుెందని బామెంక్ట ఖతెంలో
అెంచనా వేసిెంది.

in

¤ ాగయత సిథర్జసిత యెంఖెంలో అతమెంత ధనవ్ెంతులుగా మాక్రోటెక్ట డ్జవ్లర్్ అధినేత భెంఖళ్ ప్రాగత్ లోధా, క్తటుెంఫెం (ఖతెంలో
లోధా డ్జవ్లర్్) అవ్తర్థెంచార్డ. వీర్థ సెంద రూ.31,960 కోటుో. లోధా ప్రస్తతతెం ాగజపా ముెంఫయ శాకక్త అధితిగా
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వ్మవ్హర్థస్తతనానర్డ. డీఎల్ఎఫ్క్త చెెందిన ర్జజీవ్ సిెంగ్; బెెంఖళ్లర్డక్త చెెందిన ఎెంఫస్వ ప్రోర్లటస్ గ్రూప్ వ్మవ్సాథక్తడు జిత్యేెంద్ర
వీర్జేని వ్ర్డసగా రెండు, మూడు సాథనాలోో నిలిచార్డ. ాగయత్లోని అతమెంత ధనవ్ెంతులైన ఓతా్హిఔ సిథర్జసిత వామపార్డలతో

re

క్యడిన ఈ జాబితాను ‘గ్రోహే హూయన్స ఇెండియా ర్థమల్ ఎస్పటట్ ర్థచ లిస్ట 2019' పేర్డతో హూయన్స ర్థపోర్ట, గ్రోహే ఇెండియా
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విడుదల చేసిెంది.

» 100 భెంది అగ్రగామి సిథర్జసిత వామపార్డల మొతతెం సెంద రూ.2,77,080 కోటుోగా (39.5 బి. డాలర్డో) ఉెంది. అెంతక్రితెం
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ఏడాదితో పోలిస్పత 17 శాతెం మేయ ప్ర్థగిెంది. సఖటున వీర్థ సెంద 16% లేదా రూ.2,743 కోట్ో మేయ వ్ృదిధ చెెందిెంది.
» ఎనిమిది భెంది భహిళ్లు కొతతగా జాబితాలోకి వ్చాిర్డ. గోద్రేజ్ ప్రోర్లటస్క్త చెెందిన సిభత వి. క్రిషణ ఈ లిస్టలో అతమెంత
ధనవ్ెంతుర్జలిగా నిలిచార్డ. మొతతెం మీద 14వ్ సాథనెంలో నిలిచన ఈమె సెంద రూ.3,560 కోటుోగా నమోదెంది.
» జాబితాలో అతమెంత పినన వ్మస్తకలుగా మ హమ్ ఔన్ససోక్షన్స్క్త చెెందిన జూలిో ర్జము ర్జవు, జూలిో శామమ్ ర్జవు (33)
నిలిచార్డ. వీర్థ సెంద రూ.740 కోటుో.

¤ ర్థజర్ే బామెంక్ట ఆఫ్ ఇెండియా (ఆర్బీఐ) కీలఔ ర్వట్ోను మథాతథెంగా కొనసాగిస్తతననటుో ప్రఔటెంచెంది. ఖవ్యనర్ శకితకాెంత దాస్
ఆధేయమెంలోని ఆర్డగుర్డ సభ్యమల యతి విధాన ఔమిటీ (ఎెంపీస్వ) ఏఔగ్రీవ్ెంగా ఈ నియణమెం తీస్తక్తెంది. రపో ర్వటును 5.15%,
ర్థవ్ర్్ రపో ర్వటును 4.9% వ్దద కొనసాగిెంచెంది.
ముఖామెంశాలు:
» జీడీపీ వ్ృదిధ ర్వటు అెంచనా 6.1 శాతెం నుెంచ 5 శాతానికి తగిగెంపు
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» ప్రస్తతత ఆర్థథఔ సెంవ్త్యెం దిేతీయాయధెంలో (అకోటఫర్డ-మార్థి) ర్థటల్ ద్రవోమలఫణ అెంచనాలు 5.1-4.7 శాతానికి ప్ెంపు.
» డిసెంఫర్డ 3 నాటకి విదేశ్మ మాయఔ నిలేలు 451.7 బిలిమన్స డాలయోక్త చేర్డక్తనానయ. మార్థి 2019 చవ్యతో పోలిస్పత ఇవి 38.8
బిలిమన్స డాలర్డో అధిఔెం.
» తద్దర్థ యతి విధాన సమీక్ష్య సమావేశెం 2020 ఫిబ్రవ్ర్థ 4-6 త్యేదీలోో జర్డగుతుెంది.
¤ ఎన్సకే సిెంగ్ నేతృతేెంలోని 15వ్ ఆర్థథఔ సెంగెం తన భధమెంతయ నివేదిఔను ర్జష్ట్రతి ర్జమ్నాథ్ కోవిెంద్క్త అెందజేసిెంది. ఇది
2020-21 సెంవ్త్యెం కోసెం రూపెందిెంచెంది. 14వ్ ఆర్థథఔ సెంగెం సిఫ్గర్డ్లు 2020 మార్థి 31తో ముగిమనునానయ. కొతత

in

ఆర్థథఔ సెంగెం నివేదిఔ ఏప్రిల్ 1 నుెంచ అభలోోకి ర్జనుెంది.
¤ జీఎస్టీ వ్స్తళ్లో 3 నెలల తర్జేత నవ్ెంఫర్డలో రూ.1.03 లక్షల కోట్ోక్త చేర్జయ. ఈ ఏడాది అకోటఫర్డలో జీఎస్టీ వ్స్తళ్లో
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రూ.95,380 కోటుోగా నమోదయామయ.
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5.నియాభకాలు
¤ దేశ తొలి త్రిదళాధితిగా (స్వడీఎస్) జనయల్ బిపిన్స ర్జవ్త్ నిమమితులయామర్డ. మూడేళ్ోపాటు ఆమన ఈ దవిలో
కొనసాగుతార్డ. 2016 డిసెంఫర్డ 31న దేశసైనామధితిగా నిమమితులైన ర్జవ్త్ మూడేళ్ోపాటు ఆ బాధమతలు నియేర్థతెంచార్డ.
» 1999లో కార్థగల్ యుదాధనెంతయెం దేశ యక్షణ విధానాలోో లోపాలపై ఏర్జటన అతుమననత సాథయ ఔమిటీ స్తచనల మేయక్త
స్వడీఎస్ దవిని సృషిటెంచార్డ. త్రివిధ దళాలక్త సెంఫెంధిెంచన అనిన అెంశాలపై యక్షణ భెంత్రికి ఏకైఔ సలహాదార్డగా స్వడీఎస్
వ్మవ్హర్థసాతర్డ. కొతతగా ఏర్జటన సైఫర్, అెంతర్థక్ష విాగగాలు స్వడీఎస్ ఆధేయమెంలోనే ని చేసాతయ. అణేస్త్ర ఆదేశఔ ప్రాధికాయ
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సెంసథ (ఎన్సస్వఏ)క్త క్యడా ఈమనే సైనిఔ సలహాదార్డగా ఉెంట్టర్డ. యక్షణ కొనుగోళ్ో ఔమిటీలో సభ్యమడిగా వ్మవ్హర్థసాతర్డ.
¤ అస్ట్రచామ్ కొతత అధమక్షుడిగా హీర్జనెందానీ గ్రూపు మేనేజిెంగ్ డైరఔటర్ (ఎెండీ) నియెంజన్స హీర్జనెందానీ నిమమితులయామర్డ.

p.

బాలక్రిషణన్స గోయెెంకా (వెల్సన్స గ్రూపు ైరయభన్స) సాథనెంలో ఈ నియాభఔెం జర్థగిెంది.
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¤ ాగయత విదేశ్మ వ్మవ్హార్జలశాక నూతన కాయమదర్థశగా హర్ి వ్యధన్స శ్రెంగాో నిమమితులయామర్డ. ఆమన ప్రస్తతతెం అమెర్థకాలో
ాగయత ర్జమబార్థగా ఉనానర్డ. విదేశ్మ వ్మవ్హార్జల శాక కాయమదర్థశగా ఆమన నియాభకానికి కేబినెట్ నియాభకాల ఔమిటీ
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ఆమోదముద్ర వేసిెంది. 1984 ఐఎఫ్ఎస్ అధికార్డల బామచక్త చెెందిన శ్రెంగాో జనవ్ర్థ 29న బాధమతలు స్వేఔర్థసాతర్డ. ప్రస్తతతెం ఈ
బాధమతలు నియేర్థతస్తతనన విజయ కేశవ్ గోకలే రెండేళ్ో దవీకాలెం జనవ్ర్థ 28తో ముగిమనుెంది.
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¤ హైకోర్డట విశ్రెంత నామమమూర్థత జసిటస్ చెంతటట వెెంఔట్ర్జములు తెలెంగాణ లోకాయుఔతగా నిమమితులయామర్డ.
ఉలోకాయుఔతగా విశ్రెంత జిలాో, సషన్స్ నామమమూర్థత, ర్జష్ట్ర నామమశాక మాజీ కాయమదర్థశ వొలిమినేని నియెంజన్సర్జవు,
మానవ్హక్తకల ఔమిషన్స ైరయభన్సగా హైకోర్డట విశ్రెంత నామమమూర్థత జసిటస్ గుెండా చెంద్రమమ నిమమితులయామర్డ.
¤ జాతీమ పోలీస్త అకాడమీ డైరఔటర్గా అతుల్ కాయేల్ నిమమితులయామర్డ. ఈమన గుజర్జత్ కామడర్క్త చెెందిన 1988 బామచ
ఐపీఎస్ అధికార్థ. ప్రస్తతతెం స్వఆర్పీఎఫ్ అదనపు డైరఔటర్ జనయల్గా ఉనానర్డ. ఇెంతవ్యక్త పోలీస్త అకాడమీ డైరఔటర్గా ఉనన
అబయ డిశా డీజీపీగా వెళ్ోడెంతో ఆ సాథనెంలో అతుల్ నిమమితులయామర్డ. 2021 డిసెంఫర్డ 5 లేదా తద్దర్థ ఉతతర్డేలు వ్చేి
వ్యక్త ఆమన ఈ దవిలో కొనసాగుతార్డ.
¤ ాగయత తద్దర్థ సైనామధమక్షుడిగా లెఫిటనెెంట్ జనయల్ భనోజ్ ముక్తెంద్ నయవాణే నిమమితులు కానునానర్డ. ప్రస్తతతెం ఆమన
సైనిఔ ఉపాధమక్షుడిగా ఉనానర్డ. ప్రస్తతత సైనామధితి జనయల్ బిపిన్స ర్జవ్త్ డిసెంఫర్డ 31న దవీ వియభణ పెందనునానర్డ.
నయవాణే ప్రతిషాాతభఔ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ, ఇెండిమన్స మిలట్ర్ల అకాడమీలోో శక్షణ అనెంతయెం 1980 జూన్సలో సైనమెంలో

http://SmartPrep.in
29

http://SmartPrep.in
చేర్జర్డ. జమూభ-ఔశ్మభర్లో ఉగ్రవాదెంపై పోర్డ జర్థపిన ర్జష్ట్రీమ రైఫిల్్ బెట్టలిమన్సక్త నామఔతేెం వ్హిెంచార్డ. భమనాభర్లోని
ాగయత ర్జమబాయ కార్జమలమెంలో మూడేళ్ో పాటు ‘డిఫెన్స్ అట్టచీ' దవిలో కొనసాగార్డ.
¤ మాజీ ఐఏఎస్ అధికార్థ గిర్లశ చెంద్ర చతుర్వేది నేషనల్ సాటక్ట ఎకే్ఛెంజీ (ఎన్సఎస్ఈ) కొతత ైరయభన్సగా నిమమితులయామర్డ.
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p.
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జనవ్ర్థలో ఎన్సఎస్ఈ ైరయభన్స అశోక్ట చావాో ర్జజీనామా అనెంతయెం ఈ దవి ఖాళ్లగా ఉెంది.
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6.అవార్డులు
¤ జాతీమ లఘుచత్ర పోటీలక్త దేశవామతెంగా 352 చత్రాలు పోటీడగా సిర్థసిలోక్త చెెందిన యచయత ప్దిదెంట అశోక్టక్తమార్ ఔథ,
మాట్లు అెందిెంచన ‘ఊట్బాయ' పుయసాకర్జనికి ఎెంపికైెంది. భధమప్రదేశలోని సిెంధి ట్టణెంలో డిసెంఫర్డ 20, 21, 22న విెంధామ
ఇెంట్ర్వనషనల్ ఫిల్భ ఫెసిటవ్ల్ నియేహిెంచార్డ. 20 నిమిషాల నిడివితో నిర్థభెంచన ఊట్బాయ (స్పరెంగ్వెల్ పేర్డతో ఇెంగిోష్లోకి
అనువ్దిెంచార్డ) జాతీమ అవార్డుక్త ఎెంపికైెంది. వేణు పలసాని దీనికి దయశఔతేెం వ్హిెంచార్డ.
¤ 2019 సెంవ్త్ర్జనికి ప్రతిషాాతభఔ స్వకే నాయుడు లైఫ్టమ్ అచీవ్మెెంట్ అవార్డుక్త టీమిెండియా మాజీ కెప్టన్స ఔృషణమాచార్థ

in

శ్రీకాెంత్, భహిళ్ల మాజీ సాయథి అెంజుమ్ చోప్రాలను బీస్వస్వఐ ఎెంపిఔ చేసిెంది. 2020 జనవ్ర్థ 12న ముెంఫయలో జర్థగ్ల
వేడుఔలోో అవార్డులను ప్రదానెం చేమనునానర్డ.

p.

¤ ప్రజాఔవి, వాగ్లగమకార్డడు గోయట వెెంఔనన ప్రతిషాాతభఔ ఔబీర్ సమాభన్స పుయసాకర్జనికి ఎెంపిఔయామర్డ. భధమప్రదేశ ప్రభ్యతేెం

re

ఔళాకార్డలు, సాహితీవేతతలక్త ఏట్ట ఈ పుయసాకర్జనిన ప్రఔటస్తతెంది. వెెంఔనన 1963లో భహబ్యబ్నఖర్ జిలాోలో జనిభెంచార్డ. ఈ
పుయసాకయెం కిెంద రూ.3 లక్షల నఖద్ద, ప్రశెంసా త్రానిన అెందిసాతర్డ.
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¤ ప్రముక సాహితీవేతత ఫెండి నార్జమణసాేమి యచెంచన ‘శతభూమి' నవ్లక్త 2019వ్ సెంవ్త్ర్జనికి కేెంద్రసాహితమ అకాడమీ
పుయసాకయెం లభిెంచెంది. ర్జమలస్వభ వెనుఔబాటుతనెం, రైతుల అఖచాటుో, ర్జష్ట్ర విబజన ఉదమభెం నేథమెంలో సాగిన ఈ యచన
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2017లో తానా నవ్లల పోటీలో ఉతతభ ఫహుభతి సాధిెంచెంది. నార్జమణసాేమి యచనలోో ప్దదఔథ, యెంకె, వీయఖలుో ప్రాచుయమెం
పెందాయ. ఆమన ఖదదలాడతాెండాయ, మీర్జజమెం మీర్వలెండి, రెండు ఔలల దేశెం, నిసయగెం తదితయ నవ్లలు యచెంచార్డ.
ర్జమలస్వభ సమాజెం, సాహితమెం అనే విభయశ గ్రెంథెం ర్జశార్డ. అనెంతపుయెంలోని పాతూర్డలో 1952 జూన్స 3న జనిభెంచన
సాేమి ప్రభ్యతే ఉననత పాఠశాలలోో ఉపాధామయుడిగా నిచేశార్డ.
» ఔననడ యచయత్రి, పాత్రికేయుర్జలు డాఔటర్ విజమ యచెంచన ఔృతి ‘క్తది ఎసర్డ'క్త కేెంద్ర సాహితమ పుయసాకయెం లభిెంచెంది. ఇది
ఆమె ఆతభఔథ? విజమ అనేఔ ఔననడ మాస, వాయత్రిఔలక్త సెంపాదక్తలుగా వ్మవ్హర్థెంచార్డ. నాట్ఔెం, విభయశ యెంగాలోోనూ
ప్రతిబను చాట్టర్డ.
» నవ్లల విాగఖెంలో తెలుగు యచయత ఫెండి నార్జమణసాేమితో పా

జోయశ్రీ గోసాేమి భహెంత (అసా్మీ),

ఎల్.బిర్భెంఖల్ సిెంగ్ (భణపుర్థ), ఛో ధయభన్స (తమిళ్ెం) అవార్డు విజేతలోో ఉనానర్డ.
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» ర్జజకీమ నామక్తడు, యచయత శశథరూర్క్త 2019 సెంవ్త్ర్జనికి కాలనిఔ సాహితమ విాగఖెంలో సాహితమ అకాడమీ
పుయసాకయెం లభిెంచెంది. ఆమన ఆెంఖోెంలో ర్జసిన ‘యాన్స ఎర్జ ఆఫ్ డార్కనెస్' ఈ అవార్డుక్త ఎెంపికైెంది. 2020 ఫిబ్రవ్ర్థ 25న
అవార్డులను ప్రదానెం చేమనునానర్డ. విజేతలక్త రూ.లక్ష నఖద్దతో పాటు తామ్రత్రెం ఫహుఔర్థసాతర్డ.
» ఔవితల విాగఖెంలో ప్రముక యచయత నెంద్కిశోర్ ఆచాయమ (హిెందీ), ప్నన భధుస్తధన్స (సెంసకృతెం), అనుర్జధా పాటల్
(భర్జఠీ), వి భధుస్తదనన్స నామర్ (భలయాళ్ెం) సహా ఏడుగుర్డ ఈ పుయసాకర్జనికి ఎెంపిఔయామర్డ.
¤ చననఔథల విాగఖెంలో- తర్డణ్కాెంతి మిశ్ర (డియా), ఔృపాల్ ఔజక్ట (ెంజాబీ), అబుదల్ అహభద్ హజిని (ఔశ్మభర్ల) సహా ఆర్డగుర్డ

in

పుయసాకర్జనికి ఎెంపిఔయామర్డ.
¤ స్వేమ జీవిత చర్థత్ర విాగఖెంలో విజమ (ఔననడ), జీవితచర్థత్రల కేట్గిర్లలో షఫే కిదాేయ (ఉరూద)లక్త అవార్డులు లభిెంచాయ.

p.

¤ వామస సెంఔలనాలోో చనభయగుహ (బెెంగాలీ), ఒెంశయభ జెండ్రియార్ల (డోగ్రీ), యటలాల్ బోర్థసాఖర్ (గుజర్జతీ) అవార్డులక్త
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ఎెంపిఔయామర్డ.
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7.వాయతలోో వ్మక్తతలు
¤ జనయల్ భనోజ్ ముక్తెంద్ నయవాణే (59) దేశ 28వ్ సైనామధితిగా బాధమతలు స్వేఔర్థెంచార్డ. ప్రస్తతత చీఫ్ జనయల్ బిపిన్స
ర్జవ్త్ను కొతతగా ఏర్జటన చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సాటఫ్క్త అధితిగా కేెంద్రెం నిమమిెంచెంది. దీెంతో ఆర్లభ వైస్ చీఫ్గా ఉనన నయవాణే
ఆమన సాథనెంలో నిమమితులయామర్డ. ఈమన భహార్జష్ట్రలోని పుణెక్త చెెందినవార్డ.
¤ యేతారోహక్తర్జలు మాలావ్త్ పూయణ ఆర్వళ్ో వ్మవ్ధిలో ఆర్డ కెండాలోోని ఎతతయన యేతాలను అధిరోహిెంచన గనత స్లెంతెం
చేస్తక్తెంది. డిసెంఫర్డ 26న అెంట్టర్థకటకా కెండెంలో 16,050 అడుగుల ఎతుతలో ఉనన విస్న్స భసిఫ్ యేతానిన అధిరోహిెంచెంది.

in

¤ ఐఔమర్జజమసమితి ఈ దశాబాదనికి అతమెంత ప్రఖామత టీనేజర్గా పాక్ట యువ్తి భలాలా యూసఫ్జాయ పేర్డను ప్రఔటెంచెంది.
2010 నుెంచ 2013 వ్యక్త మూడేళ్ోలో ప్రెంచవామత ర్థణామాలను ర్థఖణనలోకి తీస్తక్తని ‘డ్జకేడ్ ఇన్స ర్థవ్యమ' పేర్డతో ఐర్జస
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ఔ నివేదిఔను ఇటీవ్ల విడుదల చేసిెంది. దీనిలో 2010లో బమెంఔయ విధేసానిన సృషిటెంచన హైతీ భూఔెంెం, 2011లో మొదలై

re

ఇటవ్యక్త కొనసాగుతునన సిర్థయా అెంతర్డమదధెం, బాలిఔల విదమ కోసెం 2012లో భలాలా ఔృషి లాెంట సెంగట్నలను

వ్మస్తకర్జలిగా చర్థత్ర సృషిటెంచెంది.

tP

ప్రధానాెంశాలుగా ప్రఔటెంచెంది. 2014లో నోబెల్ ఫహుభతిని పెందిన భలాలా, ఆ గౌయవానిన పెందిన అతి పినన

¤ నాబార్ు (నేషనల్ బామెంక్ట పర్ అగ్రిఔలిర్ అెండ్ రూయల్ డ్జవ్లప్మెెంట్) డిపూమటీ ఎెండీగా చెంతల గోవిెందర్జజులు

Sm
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ఎెంపిఔయామర్డ. నాబార్డులో ైరయభన్స తర్జేత ఇదే అతిప్దద దవి. ప్రస్తతతెం ఆమన నాబార్డులోనే చీఫ్ జనయల్ మేనేజర్గా ని
చేస్తతనానర్డ. గోవిెందర్జజులు సేగ్రాభెం గుెం

ర్డ జిలాో పనూనర్డ సమీెంలోని బ్రాహభణ కోడూర్డ.

¤ ఫికీక (ఫెడర్వషన్స ఆఫ్ ఇెండిమన్స ఛెంఫర్్ ఆఫ్ కాభర్్ అెండ్ ఇెండస్వో) అధమక్షుర్జలిగా అపోలో హాసిట్ల్్ జాయెంట్ ఎెండీ
సెంగీతారడిు ఎెంపిఔయామర్డ. సెందీప్ స్ట్రమానీ (హెచఎస్ఐఎల్ స్వఎెండీ) సాథనెంలో బాధమతలు చేటటన సెంగీత ఏడాది పాటు ఈ
దవిలో ఉెంట్టర్డ.

¤ ాగయత అమెర్థఔన్స మోనిషా ఘోష్ అమెర్థకా ప్రభ్యతేెంలో శకితభెంతమన ఫెడయల్ ఔమూమనికేషన్స్ ఔమిషన్స (ఎఫ్స్వస్వ)క్త ముకమ
సాెంకేతిఔ అధికార్థ (స్వటీవో)గా నిమమితులయామర్డ. ఈ దవికి ఎెంపికైన తొలి భహిళ్ ఈమే. ప్రస్తతత స్వటీవో ఎర్థక్ట ఫయగర్
సాథనెంలో 2020 జనవ్ర్థ 13న ఆమె బాధమతలు స్వేఔర్థెంచనునానర్డ. మోనిషా ఐఐటీ కయగ్పుర్ విదామర్థథ. ఎఫ్స్వస్వ ర్వడియో, టీవీ,
వైర్, ఉగ్రహెం, కేబుల్ దాేర్జ సాగ్ల అెంతర్ర్జష్ట్ర, అెంతర్జాతీమ ఔమూమనికేషనోను నిమెంత్రిస్తతెంది. ఇది కాెంగ్రెస్ యమవేక్షణలో
నడిచే సేతెంత్ర సెంసథ. అమెర్థకా ఔమూమనికేషనోక్త సెంఫెంధిెంచన చట్టటలు, నిఫెంధనలను అభలు చేస్ప బాధమత ఈ సెంసథదే.

http://SmartPrep.in
33

http://SmartPrep.in
ఎఫ్స్వస్వ ైరయభన్సగా ాగయత అమెర్థఔన్స అజిత్ పాయ వ్మవ్హర్థస్తతనానర్డ. సాెంకేతిఔ, ఇెంజినీర్థెంగ్ అెంశాలపై ైరయభన్సక్త స్వటీవో
సలహాలిసాతర్డ.
¤ అమెర్థకా అధమక్షుడు డొనాల్ు ట్రెంప్ ప్రతిషాాతభఔమన జాతీమ సైన్స్ ఫెండేషన్స (ఎన్సఎస్ఎఫ్) డైరఔటర్ దవికి ాగయతీమ
అమెర్థఔన్స ఔెంపూమట్ర్ శాస్త్రవేతత స్పతుర్జభన్స ెంచనాథన్సను ఎెంపిఔ చేశార్డ.
» ఎన్సఎస్ఎఫ్ అనేది అమెర్థకా ప్రభ్యతే సెంసథ. వైదమ యెంఖెంతో సెంఫెంధెంలేని సైన్స్, ఇెంజినీర్థెంగ్ విాగగాలోో ప్రాథమిఔ ర్థశోధన,
విదమక్త ఊతమిస్తతెంది. ప్రస్తతతెం ఎన్సఎస్ఎఫ్ డైరఔటర్గా వ్మవ్హర్థస్తతనన ఫ్రన్స్ కారోువా దవీకాలెం వ్చేి ఏడాది ముగిమనుెంది.
మట్ ఆఫ్ సైన్స్ నుెంచ ఎల్రకాటనిక్ట్ అెండ్ ఔమూమనికేషన్స ఇెంజినీర్థెంగ్లో ట్టట
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1984లో బెెంఖళ్లర్డలోని ఇెండిమన్స ఇన్ససిట

పెందిన స్పతుర్జభన్స భద్రాస్ ఐఐటీ నుెంచ ఎల్రకిటఔల్ ఇెంజినీర్థెంగ్లో పీజీ చేశార్డ. ప్రస్తతతెం ఆర్థజోనా స్పటట్ విశేవిదామలమెంలో
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ముకమ ర్థశోధనాధికార్థగా నిచేస్తతనానర్డ.

¤ గుజర్జత్లోని ాగనాేడ్ తాల్యకాలో పుటట ప్ర్థగిన హస్వనా బెన్సక్త 1999లో వివాహమెంది. తర్జేత పాకిసాథన్సక్త వెళిో అఔకడ

re

పౌయసతేెం పెందిెంది. బయత భయణెంచడెంతో ాగయత్క్త తిర్థగి ర్జవాలని నియణయెంచుక్తనన ఆమె రెండేళ్ో కిెందట్ ాగయత పౌయసతేెం
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కోర్డతూ దయఖాస్తత చేస్తక్తెంది. డిసెంఫర్డ 18న కేెంద్రెం హస్వనాక్త పౌయసతేెం భెంజూర్డ చేసిెంది.
¤ ఫోర్ఫ్ ఇెండియా ాగయత్లో 2019 సెంవ్త్ర్జనికి అతమధిఔ ఆయాన ఉనన 100 భెంది సలెబ్రిటీల జాబితాను విడుదల చేసిెంది.
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ాగయత క్రికెట్ జటుట సాయథి విర్జట్ కోహిో ఈ జాబితాలో అగ్రసాథనెంలో నిలిచాడు. విర్జట్ ఆయాన 252.72 కోటుో. బాలీవుడ్ నటులు
అక్షయ క్తమార్, సలాభన్స ఖాన్స వ్ర్డసగా రెండు, మూడు సాథనాలోో ఉనానర్డ.
¤ ర్థయాన్స ఔజీ అనే 8 ఏళ్ో బాలుడు 2019లో యూ

మబ్ దాేర్జ 2.6 కోట్ో డాలర్డో సెంపాదిెంచాడని ఫోర్ఫ్ వెలోడిెంచెంది. ఇతడి

అసలు పేర్డ ర్థయాన్స గువాన్స. 2015లో అతడికి మూడేళ్ో వ్మస్తననపుడు తలిోదెండ్రులు ‘ర్థమన్స వ్యల్ు' అనే పేర్డతో యూ

మబ్

ఛనల్ను ప్రాయెంభిెంచార్డ. దీనికి 2.29 కోట్ో భెంది సబ్స్కరఫర్డో ఉనానర్డ.
¤ పౌయసతే సవ్యణ చట్టెం, జాతీమ పౌయ జాబితాలక్త నియసనగా దభశ్రీ పుయసాకర్జనిన ప్రభ్యతాేనికి తిర్థగి ఇచేిస్తతననటుో ప్రముక
ఉరూద యచయత, హాసమవేతత ముజాతబా హుస్ప్న్స ప్రఔటెంచార్డ. ఈ హైదర్జబాద్ యచయత ఉరూద సాహితమెంలో చేసిన ఔృషికి
గుర్థతెంపుగా 2007లో ాగయత ప్రభ్యతేెం దభశ్రీ బిర్డద్దను ప్రదానెం చేసిెంది.
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¤ జమకాక్త చెెందిన టోనీ యాన్ససిెంగ్ ప్రెంచ స్తెందర్థ - 2019గా ఎెంపికైెంది. లెండన్సలో జర్థగిన పోటీలోో మొదట యననయప్గా
ఫ్రన్స్క్త చెెందిన ఫెలే మెజినో, రెండో యననయప్గా భన దేశానికి చెెందిన స్తభన్సర్జవు (ర్జజసాథన్స) నిలిచార్డ. 120 దేశాలక్త
చెెందిన యువ్తులు ఈ పోటీలోో పాల్గనానర్డ.
¤ ాగయత సెంతతికి చెెందిన ఆమి బెర్జ అమెర్థకా చట్టసబలోో ఔటన కాెంగ్రెస్క్త చెెందిన ఆసియా, ది సిఫిక్ట అెండ్ నాన్స
ప్రొలిపర్వషన్స సబ్ఔమిటీకి ైరయభన్సగా నిమమితులయామర్డ. ఈ ఔమిటీ ాగయత్ సహా ఆసియా, సిఫిక్ట ప్రాెంతాలోోని దేశాలతో
అమెర్థకా తయపున ర్జజకీమ, యక్షణ మొదలైన సెంఫెంధాలను మెర్డగుర్థచేెంద్దక్త ఔృషి చేస్తతెంది. డ్జమొక్రటక్ట పార్లటకి చెెందిన ఆమి

in

బెర్జ కాలిఫోర్థనయా నుెంచ నాలుగు దఫ్గలుగా అమెర్థఔన్స కాెంగ్రెస్క్త ప్రతినిధిగా వ్మవ్హర్థస్తతనానర్డ.
¤ టమ్ మామఖజీన్స ‘య్న్స ఆఫ్ ది ఇమర్ -2019'గా ప్రముక వాతావ్యణ ఉదమభ కాయమఔయత గ్రెట్ట థన్సఫర్గ (16) పేర్డను

p.

ప్రఔటెంచెంది. స్వేడన్సక్త చెెందిన ఈ బాలిఔ ప్రెంచవామతెంగా వాతావ్యణెంలో చోటుచేస్తక్తెంటునన ప్నుమార్డలపై ప్రెంచ
దేశాల విధాన రూఔయతలు నూతన విధానాలు రూపెందిెంచాలి్ెందిగా గోోఫల్ యూత్ మూమెెంట్ పేర్డతో పోర్జడుతోెంది. 1927

re

నుెంచ ప్రతి సెంవ్త్యెం టమ్్ ‘య్న్స ఆఫ్ ది ఇమర్' అవార్డులను ప్రఔటస్ట్రతెంది. టమ్ మామఖజీన్స గ్రెట్ట చత్రానికి ‘ది వ్ర్ ఆఫ్

tP

యూత్' అని కామిన్స ఇచిెంది. ఇటదాకా ఈ పుయసాకర్జనికి ఎెంపికైన అతమెంత పిననవ్మస్తకర్జలు గ్రెట్ట థెన్సఫర్గ.
¤ ప్రముక ాగయతీమ అమెర్థఔన్స ఆర్థథఔవేతత అభిజిత్ బెనర్లాకి అయథశాస్త్రెంలో నోబెల్ పుయసాకర్జనిన స్వేడన్సలో జర్థగిన ఔ

Sm
ar

కాయమక్రభెంలో ఆ దేశ ర్జజు కాయల్ గుసాటఫ్ ప్రదానెం చేశార్డ. నార్వే ర్జజధాని ఒస్ట్రోలో జర్థగిన కాయమక్రభెంలో ఇథియోపియా
ప్రధానభెంత్రి అబియ అహభద్ నోబెల్ శాెంతి ఫహుభతిని స్వేఔర్థెంచార్డ. ఎర్థట్రియాతో సర్థహద్దద గయిణలను నివార్థెంచేెంద్దక్త
చేసిన ఔృషికి ఆమనక్త ఈ పుయసాకయెం లభిెంచెంది.

¤ ఫినాోెండ్క్త చెెందిన సనా మార్థన్స (34) ప్రెంచెంలోనే అతమెంత పిననవ్మస్తకర్జలైన ప్రధానిగా గుర్థతెంపు పెందనునానర్డ.
ఫినాోెండ్ ప్రధాని అన్సట ర్థనేన దవి నుెంచ తపుకోవ్డెంతో నియేహిెంచన ఒటెంగ్లో సమీ ప్రతమర్థథ అన్సటీలిెండ్భన్సపై ఆమె
విజమెం సాధిెంచార్డ. సనా మార్థన్స అయద్దపార్లటల సెంకీయణ సర్జకర్డక్త సాయథమెం వ్హిెంచనునానర్డ. ఫినాోెండ్ దేశ ప్రధానిగా
బాధమతలు నియేహిెంచనునన మూడో భహిళ్ సనా. స్ట్రషల్ డ్జమొక్రాటక్ట పార్లటకి చెెందిన ఆమె ప్రస్తతతెం ఫినాోెండ్ యవాణా,
ఔమూమనికేషనో భెంత్రిగా ఉనానర్డ.
¤ దక్షిణాఫ్రికాక్త చెెందిన జోజిబిని టుెంజీ (26) ఈ ఏడాది విశేస్తెందర్థగా నిలిచెంది. అమెర్థకాలోని జార్థాయా ర్జజధాని
అట్టోెంట్టలో జర్థగిన తుది పోటీలోో ఆమెను విజేతగా ప్రఔటెంచార్డ. 90 భెంది పాల్గనన ఈ పోటీలో మిస్ యూనివ్ర్్ మెకి్కో
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స్ట్రఫియా ఆర్జఖన్స, మిస్ యూనివ్ర్్ పూమరోటర్థకా మాడిసన్స అెండ్జయ్న్స యననయప్లుగా నిలిచార్డ. టుెంజీ సేసథలెం దక్షిణాఫ్రికాలోని
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స్ట్రలో.
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8.వాయతలోో ప్రదేశాలు
¤ తమిళ్నాడులోని నాఖట్నెంలో ఉనన చార్థత్రఔ జీగెన్సబాల్గ హౌస్లో 300 సెంవ్త్ర్జల తర్జేత భళ్లో క్రిసభస్ ప్రాయథనలు
నియేహిెంచార్డ. జయభనీకి చెెందిన బారోతలోమిమస్ జీగెన్సబాల్ు నాఖట్నెం జిలాో తఖయెంబాడి ట్టణెంలో మిషనర్ల సెంసథను
సాథపిెంచ, తమిళ్ ాగషాభివ్ృదిధకి ఔృషి చేశార్డ.
¤ ాగయతీమ రైలేే ఔలాక-శమాో వాయసతే మాయగెంలో ఏడు అదాదల బోగీలతో క్యడిన విసాటడోమ్ రైలును ప్రాయెంభిెంచెంది. ఈ
మాయగెంలో నడిచే హిభదయశన్స రైలుక్త ఖతెంలో ఔకటే విసాటడోమ్ బోగీ ఉెండేది. ప్రెంచెంలోని అతికొదిద వాయసతే రైలు మార్జగలోో

in

ఔలాక-శమాో ఔట.

¤ ప్రెంచెంలోకెలాో అతమెంత పుర్జతన శలాజ అడవి గిలాఫవోలో కాక్తెండా అఔకడికి 40 కిలోమీట్యో దూయెంలోని కైరోలో

p.

(నూమయార్క) ఉెందని శాస్త్రవేతతలు తాజాగా గుర్థతెంచార్డ. గిలాఫవోలో ఉననదానితో పోలిస్పత కైరోలోని అడవి దాదాపు 20-30 లక్షల

re

ఏళ్లో పుర్జతనమనదని వార్డ తెలిపార్డ. నూమయార్క స్పటట్ మూమజిమెం, బిెంగ్హామ్ట్న్స విశేవిదామలమెం ర్థశోధక్తలు బ్రిట్న్సలోని
కార్థుఫ్ విశేవిదామలమెం శాస్త్రవేతతల సహకాయెంతో కైరోలో 3 వేల చదయపు మీట్యో మేయ విసతర్థెంచన శలాజ అడవిని గుర్థతెంచార్డ.

క్రితెం నాటవిగా శాస్త్రవేతతలు నిర్జధర్థెంచార్డ.
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హడ్న్స లోమలో కామట్సికల్ యేతపాద ప్రాెంతెంలోని ఇస్తఔర్జతి ఖనిలో దాని జాడ ఔనిపిెంచెంది. ఇఔకడి చెట్ోను 38.6 కోట్ో ఏళ్ో
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¤ ప్రెంచ ట్ెంలో బొగాన్సవిల్ అనే కొతత దేశెం ఏయడనుెంది. దక్షిణ సిఫిక్ట సముద్రెంలోని పువా నూమగినియా నుెంచ
బొగాన్సవిల్ దీే ప్రాెంతానికి సాేతెంత్రమర సాధన దిశగా జర్థగిన రపరెండెంలో సేతెంత్ర దేశానికే ప్రజలు మొగుగ చూపార్డ. పువా
నూమగినియా పాయోమెెంట్ దీనికి ఆమోదెం తెలపాలి్ ఉెంది. ఈ దీే జనాాగ మూడు లక్షలు. వీర్థలో ఎక్తకవ్భెంది మెలనేసియా
తెఖక్త చెెందినవార్డ. సాథనిఔ ాగష టొక్టపిసిన్స.
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9. సదస్త్లు - సమావేశాలు
¤ సయన్సలోని మాడ్రిడ్లో కాప్-25 పేర్డతో జర్థగిన వాతావ్యణ సదస్త్ ముగిసిెంది. ఐర్జస ఆధేయమెంలో నియేహిెంచన ఈ
వాతావ్యణ చయిలోో ఔయఫన మారకట్ోపై ప్రెంచ దేశాలు ఔ అెంగీకార్జనికి ర్జవ్డెంలో విపలభయామయ. 2015 నాట పార్థస్
ెందెంలో పేర్కనన లక్ష్యమలక్త అనుగుణెంగా గ్రీన్స హౌస్ వాయు ఉదాగర్జలను తగిగెంచుకోవ్డెంపై చర్థిెంచేెంద్దక్త డిసెంఫర్డ 2న

Sm
ar

tP

re

p.

in

ఈ సదస్త్ను ప్రాయెంభిెంచార్డ.
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10.క్రీడలు
¤ ప్రెంచ ర్జమపిడ్ చెస్ ఛెంపిమన్సషిప్లో యషామక్త చెెందిన లాగ్నో కేథర్థనా టటల్ గెలుచుక్తెంది. ప్రెంచ కాోసిక్ట టోర్లన విజేతగా
నిలిచన మాఖనస్ కార్ోసన్స ర్జమపిడ్, బిోట్ా టోర్లనలోో క్యడా టటల్ గెలుచుక్తని హామట్రిక్ట సాధిెంచాడు.
¤ ప్రెంచ ర్జమపిడ్ చెస్ ఛెంపిమన్సషిప్లో కోనేర్డ హెంపి సేయణ తఔెం సాధిెంచెంది. యషామలోని మాస్ట్రకలో జర్థగిన ఈ టోర్లనలో
చైనాక్త చెెందిన లీ టెంగ్జీని ఒడిెంచన హెంపి టటల్ దకికెంచుక్తెంది. ాగయత్ తయపున భహిళ్ల విాగఖెంలో ఇదే తొలి ప్రెంచ
టటల్. 2015లో భహిళ్ల ప్రెంచ చెస్ ఛెంపిమన్సషిప్లో కాెంసమెం, 2019 ఫిడ్జ భహిళ్ల గ్రాెండ్ ప్రిలో సేయణెం సాధిెంచన

in

హెంపికి ఇదే తొలి ప్రెంచ టటల్. పుర్డషుల ర్జమపిడ్ విాగఖెంలో మాఖనస్ కార్ోసన్స (నార్వే) టటల్ గెలుచుక్తనానడు. అతడికి ఇది
మూడో ప్రెంచ ర్జమపిడ్ టటల్.

p.

¤ యషామలోని మాస్ట్రకలో జర్థగిన ప్రెంచ ర్జ వ్ర్లిఫిటెంగ్ ఛెంపిమన్సషిప్ పోటీలోో ాగయత అథెోట్ రోమా షా 2 సిడి, 2 యజత

re

తకాలను గెలుచుక్తెంది. గుజర్జత్లోని స్తయత్క్త చెెందిన రోమా స్ట్రదర్డడు అభిషేక్ట క్యడా కాెంసమ తకానిన సాధిెంచాడు. 22
దేశాలు పాల్గనన ఈ పోటీలోో ాగయత భహిళ్ల తయఫున రోమా ఔకటే ప్రాతినిధమెం వ్హిెంచెంది.
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¤ విజెున్స ఈ దశాఫదపు క్రికెట్యో జాబితాలో ాగయత కెప్టన్స విర్జట్ కోహిోకి సాథనెం లభిెంచెంది. ఖత దేళ్ో కాలెంలో విర్జట్ అతుమతతభ
బామట్్భన్సగా పేర్డఖడిెంచాడు. 31 ఏళ్ో కోహిో ఈ దశాబిద విజెున్స టెస్తట, వ్నేు జట్ోలోనూ చోటు దకికెంచుక్తనానడు. విర్జట్తో పాటు
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డేల్ సటయన్స, ఏబీ డివిలిమర్్ (దక్షిణాఫ్రికా), స్వటవ్ సిభత్, అలిస్ ప్ర్రీ (ఆస్పోలియా, భహిళా క్రికెట్ర్) విజెున్స ఈ దశాబిద క్రికెట్యో
జాబితాలో ఉనానర్డ. అనిన ఫ్గర్జభట్ోలో ఔలిసి 70 సెంచర్లలు సాధిెంచన విర్జట్ (21,444) అతమధిఔ అెంతర్జాతీమ ర్డగులు
సాధిెంచన బామట్్మెన్స జాబితాలో సచన్స (34,357), ర్థకీ పాెంటెంగ్ (27483) తర్జేతి సాథనెంలో ఉనానడు.
¤ భోపాల్లో జర్థగిన జాతీమ షూటెంగ్ ఛెంపిమన్సషిప్లో హర్థయాణాక్త ప్రాతినిధమెం వ్హిస్తతనన 17 ఏళ్ో భను స్వనిమర్,
జూనిమర్ విాగగాలోో నాలుగు సేయణ తకాలు స్లెంతెం చేస్తక్తెంది. 10 మీట్యో ర్జమపిడ్ పిసటల్ స్వనిమర్ విాగఖెం ఫైనలోో భను
(243) అగ్రసాథనెంలో నిలిచెంది. హర్థయాణాకే చెెందిన 17 ఏళ్ో అనీష్ క్యడా స్వనిమర్, జూనిమర్ విాగగాలోో నాలుగు సేర్జణలు
నెగాగడు. స్వనిమర్ 25 మీట్యో ర్జమపిడ్ వ్మకితఖత విాగఖెంలో సిడి గెలిచన అనీష్ జూనిమర్ విాగఖెంలోనూ అగ్రసాథనెంలో
నిలిచాడు.
¤ టీమ్ ఇెండియా కెప్టన్స విర్జట్ కోహిో ఐస్వస్వ తాజా ర్జమెంకిెంగ్్లో 928 పాయెంట్ోతో అగ్రసాథనానిన నిలబెటుటక్తనానడు. స్వటవ్ సిభత్
(911) రెండో సాథనెంలో, కేన్స విలిమభ్న్స (864) మూడో సాథనెంలో ఉనానర్డ. పుజార్జ నాలుగో సాథనానిన నిలబెటుటకోగా, యహానె ఒ
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ర్జమెంక్తను కోలోయ ఏడో సాథనెంలో, రోహిత్ శయభ 15వ్ సాథనెంలో ఉనానర్డ. బౌలయో ర్జమెంకిెంగ్్లో బుమ్రా ఆరో సాథనానిన
నిలబెటుటక్తనానడు. ప్రెంచ టెస్తట ఛెంపిమన్సషిప్లో ాగయత్ 360 పాయెంట్ోతో మొదట సాథనెంలో కొనసాగుతోెంది. ఆస్పోలియా
(216) రెండో సాథనెంలో, పాకిసాథన్స (80) మూడో సాథనెంలో ఉనానయ.
¤ ఆస్పోలియా ఒప్న్స టోర్లన మొతతెం ప్రైజ్భనీని 7.10 కోట్ో ఆస్పోలిమన్స డాలయోక్త ప్ెంచార్డ. భన ఔరనీ్లో ఇది రూ.350 కోటుో. ఖత
ఏడాది రూ.308 కోట్ోతో పోలిస్పత 13.6 శాతెం ప్ర్థగిెంది. ఇఔపై పుర్డషుల, భహిళ్ల సిెంగిల్్ విజేతలక్త రూ.20 కోటుో (41.20
లక్షల ఆస్వస్ డాలర్డో) ఇవ్ేనునానర్డ. తొలి గ్రాెండ్సాోమ్ టోర్లన మామచలను 2020 జనవ్ర్థ 20 నుెంచ మెల్బోర్న పార్కలో
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నియేహిసాతర్డ.
¤ కతార్ ఇెంట్ర్వనషనల్ వెయట్ లిఫిటెంగ్ టోర్లనలో భహిళ్ల 64 కేజీల విాగఖెంలో ాగయత క్రీడాకార్థణ ర్జఖీ హలాదర్ కాెంసమ

p.

తఔెం సాధిెంచెంది.

¤ వెసిటెండీస్తో మూడు మామచల వ్నేు సిర్లస్ను ాగయత్ 2-1తో చేజికికెంచుక్తెంది. ఔట్క్టలో జర్థగిన మూడో వ్నేులో ాగయత జటుట 4

re

వికెట్ో త్యేడాతో విెండీస్ను ఒడిెంచెంది. మొదట్ వెసిటెండీస్ 5 వికెట్ో నషాటనికి 315 ర్డగులు చేమగా కోహీోస్పన 48.4 ఒవ్యోలో 6
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వికెటుో కోలోయ లక్ష్యమనిన ఛేదిెంచెంది. విర్జట్ మామన్స ఆఫ్ ద మామచ, రోహిత్ శయభ మామన్స ఆఫ్ ద సిర్లస్ అవార్డు అెంద్దక్తనానర్డ.
ఔర్లబిమన్స జటుటపై ాగయత్క్త ఇది వ్ర్డసగా ద్య వ్నేు సిర్లస్ విజమెం.
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¤ మాజీ ప్రెంచ ఛెంపిమన్స మీర్జబాయ చాను కతార్ ఇెంట్ర్వనషనల్ ఔప్ వెయట్లిఫిటెంగ్ ఛెంపిమన్సషిప్లో భహిళ్ల 49 కేజీల
విాగఖెంలో ఫెంగార్డ తఔెం గెలుచుక్తెంది.

¤ విశాకట్నెంలో వెసిటెండీస్తో జర్థగిన రెండో వ్నేులో ాగయత్ 107 ర్డగుల త్యేడాతో విజమెం సాధిెంచెంది. మొదట్ ాగయత జటుట
50 ఒవ్యోలో 5 వికెట్ో నషాటనికి 387 ర్డగులు చేసిెంది. తర్జేత విెండీస్ 43.3 ఒవ్యోలో 280 ర్డగుల వ్దద ఆలౌట్ అయమెంది.
» అెంతర్జాతీమ క్రికెట్లో వ్నేులోో రెండుసార్డో హామట్రిక్ట సాధిెంచన తొలి ాగయత బౌలర్గా క్తల్దీప్ ర్థకార్డు సృషిటెంచాడు. 2017లో
ఈడ్జన్స గారున్స్లో ఆస్పోలియాతో జర్థగిన వ్నేులో అతడు తొలిసార్థగా హామట్రిక్ట సాధిెంచాడు. అతమధిఔెంగా భలిెంఖ ఖాతాలో మూడు
హామట్రిక్టలు ఉనానయ. వ్స్వెం అక్రమ్, సఔోయన్స ముసాతక్ట, చమిెందా వాస్, ట్రెంట్ బౌల్ు రెండుసార్డో హామట్రిక్ట తీసిన బౌలయోలో
ఉనానర్డ.
» 2019లో వ్నేులోో రోహిత్ 7 శతకాలు సాధిెంచాడు. ఔ ఏడాదిలో అతమధిఔ వ్నేు శతకాలు చేసిన బామట్్మెన్సలో సచన్స
(1998లో 9) అతడి ఔెంటే ముెంద్దనానడు.
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¤ ాగయత యువ్ షట్ోర్ లక్షయస్పన్స బీడబ్యోయఎఫ్ ప్రఔటెంచన తాజా ర్జమెంకిెంగ్్లో పుర్డషుల సిెంగిల్్లో 9 సాథనాలు
మెర్డగుయచుక్తని 32వ్ ర్జమెంక్తను సాధిెంచాడు. 18 ఏళ్ో లక్షయస్పన్స కెర్థమర్లో ఇదే బెస్ట ర్జమెంక్ట. సాయ ప్రణీత్ (11), కిడాెంబి
శ్రీకాెంత్ (12), ఔశమప్ (23) తభ ర్జమెంక్తలను నిలబెటుటక్తనానర్డ. భహిళ్లోో పీవీ సిెంధు, సైనా నెహాేల్ వ్ర్డసగా 6, 11 ర్జమెంక్తలోో
నిలిచార్డ.
¤ దీక్ట పునియా ఈ ఏడాది ప్రెంచ జూనిమర్ ఫ్రీసటయల్ రజోర్ అవార్డుక్త ఎెంపిఔయామడు. 2019లో ప్రెంచ జూనిమర్
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ఛెంపిమన్సగా నిలిచన 18 ఏళ్ో పునియా ఈ గనత సాధిెంచన తొలి ాగయత రజోర్గా ప్రశెంసలు అెంద్దక్తనానడు.
¤ ాగయత క్రికెట్ జటుట కెప్టన్స విర్జట్ కోహీో ఐస్వస్వ టెస్ట ర్జమెంకిెంగ్్లో 928 పాయెంట్ోతో అగ్రసాథనెంలో నిలిచాడు. ఐస్వస్వ ప్రెంచ

p.

టెస్ట ఛెంపిమన్సషిప్ టీమ్ ర్జమెంకిెంగ్్లో ాగయత్ (360) మొదటసాథనెంలో నిలిచెంది. ఆస్పోలియా (216), శ్రీలెంఔ (80) రెండు,
మూడు సాథనాలోో ఉనానయ.
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¤ ప్రతిషాాతభఔ బ్రిటష్ బ్రాడ్కాసిటెంగ్ కార్ర్వషన్స (బీబీస్వ) స్ట్రర్ట్ య్నాలిటీ ఆఫ్ ద ఇమర్ అవార్డుక్త ఇెంఖోెండ్ క్రికెట్ర్ బెన్సస్ట్రటక్ట్

అెందజేస్ట్రతెంది.
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ఎెంపిఔయామడు. బీబీస్వ వివిధ యెంగాలోో అసమాన ప్రదయశన ఔనఫర్థచన వ్మక్తతలక్త గ్రేట్ బ్రిట్న్స తయపున ఏట్ట ఈ పుయసాకర్జలను
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¤ మాెంటెకారోోలో జర్థగిన ఫిడే మొనాకో భహిళ్ల గ్రాెండ్ ప్రి చెస్ టోర్లనలో కోనేర్డ హెంపి యజతెం గెలుచుక్తెంది. యషామ
క్రీడాకార్థణ అలెగాాెండ్ర గోర్జమచకనాపై విజమెం సాధిెంచెంది.

¤ ఢాకాలో జర్థగిన ఫెంగాోదేశ ఇెంట్ర్వనషనల్ ఛలెెంజర్ బామడిభెంట్న్స టోర్లనలో ాగయత క్రీడాకార్డడు లక్షయస్పన్స టటల్
గెలుచుక్తనానడు. పుర్డషుల సిెంగిల్్ ఫైనలోో లక్షయస్పన్స భలేసియాక్త చెెందిన లియాెంగ్ జున్సపై విజమెం సాధిెంచాడు.
¤ చెనె్నలోని చెపాక్ట స్పటడిమెంలో జర్థగిన తొలి వ్నేులో వెసిటెండీస్ 8 వికెట్ో త్యేడాతో ాగయత్పై విజమెం సాధిెంచెంది.
¤ ముెంఫయలోని వాెంకడే మదానెంలో విెండీస్తో జర్థగిన నియణయాతభఔ మూడో టీ20లో టీమిెండియా 67 ర్డగులతో విజమెం
సాధిెంచెంది. 241 ర్డగుల లక్ష్యమనిన ఛేదిెంచాలి్న విెండీస్ నిర్లణత 20 ఒవ్యోలో 8 వికెట్ో నషాటనికి 173 ర్డగులు చేసిెంది. దీెంతో
ాగయత్ 2-1 త్యేడాతో సిర్లస్ను గెలుచుక్తెంది. కేఎల్ ర్జహుల్ మామన్స ఆఫ్ ది మామచగా, విర్జట్ కోహీో మామన్స ఆఫ్ ది సిర్లస్గా
ఎెంపిఔయామర్డ.
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¤ దక్షిణ ఆసియా క్రీడలోో 312 (174 సేయణ, 93 యజత, 45 కాెంసామలు) తకాలు సాధిెంచన ాగయత్ అగ్రసాథనెంతో టోర్లనని
ముగిెంచెంది. ఈ పోటీల చర్థత్రలో ాగయత్క్త ఇదే అతుమతతభ ప్రదయశన. 2016లో గువాహటతో జర్థగిన పోటీలోో ాగయత ఫృెందెం
309 తకాలతో (189 సేయణ, 90 యజత, 30 కాెంసామలు) నెలకొలిన ర్థకార్డును అధిఖమిెంచనట్ోయమెంది. తాజా పోటీలోో ఆతిథమ
నేపాల్ 206 తకాలతో (51 సేయణ, 60 యజత, 95 కాెంసామలు) రెండో సాథనెంలో నిలిచెంది. బాకి్ెంగ్లో ాగయత్క్త చెెందిన వికాస్
ఔృషణన్స (69 కేజీలు), పిెంకీర్జణ (51 కేజీలు), సర్శ క్తమార్ (52 కేజీలు), నర్వెందర్ (91 కేజీల పైన), స్ట్రనియా (57 కేజీలు), భెంజు
(64 కేజీలు) సేర్జణలు సాధిెంచార్డ. బాకి్ెంగ్లో ాగయత్ మొతతెం 12 సిడి తకాలు గెలిచెంది. సాకాష్, బాసకట్బాల్లో పుర్డషుల,
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భహిళ్ల టీమ్ విాగగాలోో భన క్రీడాకార్డలక్త సేర్జణలు దకాకయ. 1984లో దక్షిణ ఆసియా క్రీడలు ఆయెంబమనట నుెంచ
ప్రతిసార్ల ాగయత్దే అగ్రసాథనెం.

p.

¤ నేపాల్లోని ఖాట్భెండూలో జర్డగుతునన దక్షిణ ఆసియా క్రీడలోో బాఔ్ర్డో ఆర్డ సేర్జణలు, ఔ యజతెం సాధిెంచార్డ. అెంకిత్ (75
కేజీలు), వినోద్ (49 కేజీలు), సచన్స (56 కేజీలు), గౌయవ్ చౌహాన్స (91 కేజీలు), ఔలైవాణ (48 కేజీలు), ర్లేన్స (60 కేజీలు) సిడి

re

తకాలు, భనీష్ కౌశక్ట (64 కేజీలు) యజతెం గెలుచుక్తనానర్డ. రజిోెంగ్లో గౌయవ్ (74 కేజీలు), అనిత షెరోన్స (68 కేజీలు) సేయణెం
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దకికెంచుక్తనానర్డ. ఫెని్ెంగ్లో పుర్డషుల ఫొయల్, భహిళ్ల టీమ్ ఇపీ, భహిళ్ల టీమ్ సాబెర్ విాగగాలోో ాగయత క్రీడాకార్డలు
సిడి గెలిచార్డ. షూటెంగ్ ఎయర్పిసటల్ మిక్ట్డ్ ఈవెెంటోో అనుర్జజ్, శయేణ్క్తమార్ సేయణ తఔెం సాధిెంచార్డ. ాగయత భహిళ్ల
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ఫుట్బాల్ జటుట ఫైనలోో నేపాల్ను ఒడిెంచ, వ్ర్డసగా రెండో సిడి నెగిగెంది. బాసకట్బాల్లో పుర్డషుల, భహిళ్ల జటుో సేర్జణలు
గెలిచాయ. శాగ్ క్రీడల టెనినస్లో ఇటకే టీమ్ సిడి నెగిగన తెలెంగాణ క్రీడాకార్థణ సాతిేఔ సిెంగిల్్లో క్యడా ఫెంగార్డ తఔెం
సాధిెంచెంది. పుర్డషుల సిెంగిల్్లో సాకేత్ మనేని యజతెం గెలుచుక్తనానడు. ప్రస్తతతెం ాగయత్ 294 (159 సేర్జణలు, 91 యజతాలు,
44 కాెంసామలు) తకాలతో అగ్రసాథనెంలో కొనసాగుతోెంది.

¤ బాలీవుడ్ నటుడు స్తనీల్ శెటట జాతీమ డోపిెంగ్ నిరోధఔ వ్మవ్సథ (నాడా) ప్రచాయఔయతగా వ్మవ్హర్థెంచనునానర్డ. ఈ ఏడాది
జాతీమ డోపిెంగ్ నిరోధఔ లేబొర్వట్ర్లపై ప్రెంచ డోపిెంగ్ నిరోధఔ సెంసథ (వాడా) ససనిన్స విధిెంచెంది. దీెంతో అథెోట్ో డోప్
నమూనాలను నాడా ాగయత్ వెలుల ర్లక్షిస్ట్రతెంది.
¤ ప్రెంచ డోపిెంగ్ నిరోధ సెంసథ (వాడా) లిెంపిక్ట్ సహా ఇతయ అెంతర్జాతీమసాథయ క్రీడా ఈవెెంట్ోలో పాల్గనే అవ్కాశెం లేక్తెండా
యషామపై నాలుగ్లళ్ో నిషేధెం విధిెంచెంది. ప్రభ్యతే అధికార్డలు అథెోట్ో డోపిెంగ్ ర్లక్షల వివ్ర్జలను మార్థినెంద్దక్త ఈ నియణమెం
తీస్తక్తెంది. నిషేధెం కాయణెంగా యషామ టోకోమ 2020 లిెంపిక్ట్తో పాటు 2022లో కతార్లో జర్థగ్ల ఫుట్బాల్ ప్రెంచఔప్లోనూ
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పాల్గనే అవ్కాశెం కోలోయెంది. డోపిెంగ్ క్తెంబకోణెంతో తభపై భచిడలేదని నిరూపిెంచుక్తనన అథెోటుో మాత్రెం తట్సథ తాఔెం
కిెంద లిెంపిక్ట్ తదితయ ాగర్ల ఈవెెంటోో పోటీడవ్చుి. ప్రభ్యతే సహకాయెంతో అథెోటుో డోపిెంగ్క్త పాలడుటుో వెలోడి కావ్డెంతో
2016 లిెంపిక్ట్లో అథెోటక్ట్ విాగఖెంలో పోటీడక్తెండా యషామపై నిషేధెం విధిెంచార్డ.
¤ ఖాట్టభెండూలో జర్థగిన దక్షిణ ఆసియా క్రీడలోో ాగయత అథెోటుో 38 తకాలు (22 సేయణ, 10 యజత, 6 కాెంసామలు)
గెలుచుక్తనానర్డ. మొతతెం మీద 252 తకాలతో (132 సేయణ, 79 యజత, 41 కాెంసామలు) ాగయత్ అగ్రసాథనెంలో కొనసాగుతోెంది.
రజిోెంగ్లో లిెంపిక్ట కాెంసమ తఔ విజేత సాక్షి భలిక్ట (62 కేజీలు), యవీెందర్ (61 కేజీలు), వ్న్స క్తమార్ (86 కేజీలు), అనుి (59
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కేజీలు) సిడి సాధిెంచార్డ.
¤ నేపాల్లోని ఖాట్భెండూలో జర్డగుతునన దక్షిణాసియా క్రీడలోో ాగయత అథెోటుో 29 సేర్జణలతో సహా మొతతెం 49 తకాలు
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సాధిెంచార్డ. సిేభభర్డో, రజోర్డో, షూట్ర్డో తభ ప్రతిబను ప్రదర్థశెంచడెంతో ాగయత్ 110 సేర్జణలు, 69 యజతాలు, 35 కాెంసామలతో
ఔలిపి 214 తకాలతో అగ్రసాథనెంలో కొనసాగుతోెంది. సిేమిభెంగ్లో శ్రీహర్థ నట్ర్జజ్, ర్థచా మిశ్ర, శవ్, మానా టేల్, చాహత్
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అరోర్జ, లిఖిత్, ర్డజుతా బట్ సేయణ తకాలు గెలుచుక్తనానర్డ. రజిోెంగ్లో సతమవ్ర్త ఔడియాన్స, స్తమీత్ భలిక్ట, గుర్డశయణ్ప్రత్ కౌర్
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(భహిళ్ల 76 కేజీలు), సర్థతా మోర్ (భహిళ్ల 57 కేజీలు) సిడి తకాలు సాధిెంచార్డ. షూటెంగ్లో అనీశ బనాేలా పుర్డషుల
25 మీట్యో ర్జమపిడ్ ఫైర్ పిసటల్ వ్మకితఖత విాగఖెంలో ఫెంగార్డ తఔెం గెలుచుక్తనానడు. టీమ్ విాగఖెంలో అనీశ, ాగవేశ,
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ఆదర్శసిెంగ్లతో క్యడిన ాగయత జటుట సేయణెం సాధిెంచెంది. 10 మీట్యో ఎయర్ రైఫిల్ మిక్ట్డ్ ఈవెెంట్లో మెహులీ ఘోష్మశవ్యధన్స జోడీకి సేయణ తఔెం దకికెంది. వెయట్ లిఫిటెంగ్లో భహిళ్ల 81 కేజీల విాగఖెంలో సృషిటసిెంగ్, 87 కేజీల విాగఖెంలో
అనుర్జధ సేయణ తకాలు సాధిెంచార్డ.

¤ నేపాల్లో జర్డగుతునన దక్షిణ ఆసియా క్రీడలోో తెలుగు షట్ోర్ సిర్థల్ వ్యభ సేయణెం గెలిచాడు. బామడిభెంట్న్సలో పుర్డషుల సిెంగిల్్
ఫైనలోో సిర్థల్ భన దేశానికే చెెందిన ఆయమభన్సపై గెలిచాడు. భహిళ్ల సిెంగిల్్లో గామత్రి గోపీచెంద్పై గెలిచన అశభత సేయణెం
దకికెంచుక్తెంది. పుర్డషుల డబుల్్లో ధ్రువ్- ఔృషణ ప్రసాద్, మిక్ట్డ్ డబుల్్లో ధ్రువ్- మేగన జోడీలు ఫెంగార్డ తకాలు
సాధిెంచార్డ. షూటెంగ్ భహిళ్ల 10మీ. టీమ్ విాగఖెంలో ఇషా సిెంగ్, నివేత, అనునర్జజ్తో క్యడిన జటుట సిడి గెలుచుక్తెంది.
టీటీ పుర్డషుల, భహిళ్ల సిెంగిల్్లో తొలి రెండు సాథనాలోోనూ ాగయత క్రీడాకార్డలే నిలిచార్డ. పుర్డషుల షాట్పుట్లో త్యేజిెందర్
సేయణెం నెగాగడు. ఫెన్ర్డో మూడేసి సేర్జణలు, యజతాలు స్లెంతెం చేస్తక్తనానర్డ. భహిళ్ల 5 వేల మీట్యో ర్డగులో ప్రతి లాెంబా
కాెంసమెం గెలుచుక్తెంది. 81 సేర్జణలు, 59 యజతాలు, 25 కాెంసామలతో ఔలిపి మొతతెం 165 తకాలతో ాగయత్ అగ్రసాథనెంలో ఉెంది.
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¤ హైదర్జబాద్లోని ఉల్ స్పటడిమెంలో వెసిటెండీస్తో జర్థగిన తొలి టీ20లో టీమిెండియా 6 వికెట్ో త్యేడాతో విజమెం సాధిెంచెంది.
ాగయత్ నాలుగు వికెటుో కోలోయ 18.4 ఒవ్యోలోనే లక్ష్యమనిన ఛేదిెంచెంది.
తొలుత విెండీస్ నిర్లణత 20 ఒవ్యోలో అయద్ద వికెట్ో నషాటనికి 207 ర్డగుల ాగర్ల స్ట్రకర్ చేసిెంది. టీ20లోో అతమధిఔ ‘మామన్స అఫ్ ది
మామచ'లు గెలుచుక్తనన ఆట్గాడిగా అఫ్గగన్స ఆట్గాడు భహభద్ నబీ (12 సార్డో) ర్థకార్డును విర్జట్ కోహీో సభెం చేశాడు. మూడు
టీ20ల సిర్లస్లో ాగయత్ 1-0తో ఆధిఔమెంలో నిలిచెంది.
¤ మాజీ క్రికెట్ర్ జీఎస్ లక్ష్మి పుర్డషుల వ్నేుక్త మామచ ర్థపర్లగా వ్మవ్హర్థెంచనునానర్డ. ప్రెంచఔప్ లీగ్-2 టోర్లన మూడో సిర్లస్లో

in

ాగఖెంగా యునైటెడ్ అయబ్ ఎమిర్వట్్, అమెర్థకా భధమ డిసెంఫర్డ 8న జర్థగ్ల తొలి వ్నేులో లక్ష్మి మామచ అధికార్థణగా ని
చేమనునానర్డ. 2019 మేలో ఐస్వస్వ మామచ ర్థపర్లల పామనల్లో చోటు పెందిన 51 ఏళ్ో లక్ష్మి ఔ వ్నేుక్త ర్థపర్లగా వ్మవ్హర్థెంచడెం

p.

ఇదే తొలిసార్థ. ఆమె సేసథలెం ఆెంధ్రప్రదేశలోని ర్జజభెండ్రి.

¤ నేపాల్లోని పోకార్జలో జర్డగుతునన దక్షిణ ఆసియా క్రీడలోో సిేమిభెంగ్, ఉషు, వెయట్లిఫిటెంగ్, తైకాేెండో, అథెోటక్ట్లో ాగయత్

re

అథెోటుో తకాలు గెలుచుక్తనానర్డ. వెయట్లిఫిటెంగ్లో భహిళ్ల 45 కేజీల విాగఖెంలో జిలీో, స్పనహ స్ట్రరన్స (49 కేజీలు), బిెందామర్జణ

tP

(55 కేజీలు) సేర్జణలు సాధిెంచార్డ. పుర్డషుల 61 కేజీల విాగఖెంలో సిదాధెంత్ గొగోయ సిడి గెలిచాడు. ప్రస్తతతెం ాగయత్ 62 సేయణ,
41 యజత, 21 కాెంసమ తకాలతో సహా మొతతెం 124 తకాలతో అగ్రసాథనెంలో కొనసాగుతోెంది.
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¤ ఐస్వస్వ టెస్తట ర్జమెంకిెంగ్్లో ాగయత కెప్టన్స విర్జట్ కోహిో భళ్లో అగ్రసాథనానిన దకికెంచుక్తనానడు. ప్రస్తతతెం విర్జట్ ఖాతాలో 928
పాయెంటుో ఉనానయ. సిభత్ (923) రెండోసాథనెంలో ఉనానడు. పుజార్జ నాలుగో సాథనెంలో, యహానె ఔ సాథనెం కోలోయ
ఆరోసాథనెంలో నిలిచార్డ. బౌలయో ర్జమెంకిెంగ్్లో ాగయత్ నుెంచ అతుమతతభెంగా బుమ్రా అయద్య సాథనెంలో నిలిచాడు. ఔమిన్స్,
యబాడ, హలుర్ తొలి మూడు సాథనాలోో కొనసాగుతునానర్డ.

¤ దక్షిణ ఆసియా క్రీడలోో ాగయత అథెోటుో కేరోజు 16 సేర్జణలతో సహా మొతతెం 27 తకాలు గెలిచార్డ. తెలెంగాణ క్రీడాకార్థణ శ్రీజ
టీటీ భహిళ్ల డబుల్్లో భధుర్థఔతో ఔలిసి సేయణెం సాధిెంచెంది. ఈ విాగఖెంతో పాటు పుర్డషుల డబుల్్, మిక్ట్డ్ డబుల్్లోనూ
సేయణ, యజత తకాలను ాగయత క్రీడాకార్డలే గెలుచుక్తనానర్డ. తైకాేెండోలో ాగయత్క్త మూడు సేర్జణలతో సహా ఆర్డ తకాలు
లభిెంచాయ. ఖోఖోలో పుర్డషుల, భహిళ్ల జటుో ఫెంగార్డ తకాలు గెలుచుక్తనానయ. అథెోటక్ట్లో కిర్జల్ (డిసకస్త్రో), లోకేశ
(లాెంగ్జెంప్), నవ్జీత్ (భహిళ్ల డిసకస్త్రో), అయిన (భహిళ్ల 200మీ.ర్డగు), స్తర్వశ (పుర్డషుల 10000 మీ.నడఔ) సేర్జణలు
సాధిెంచార్డ. మొతతెం 34 సేర్జణలతో సహా మొతతెం 70 తకాలతో ాగయత్ అగ్రసాథనెంలో కొనసాగుతోెంది.
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¤ నేపాల్లోని పోకార్జలో జర్డగుతునన దక్షిణ ఆసియా క్రీడలోో (సాగ్) బామడిభెంట్న్సలో ాగయత క్రీడాకార్డలు రెండు సేర్జణలు
సాధిెంచార్డ. బామడిభెంట్న్స పుర్డషుల టీమ్ విాగఖెంలో కిదాెంబి శ్రీకాెంత్ నేతృతేెంలోని ాగయత జటుట ఫైనలోో శ్రీలెంఔను ఒడిెంచ
సిడి గెలిచెంది. ాగయత భహిళ్ల జటుట క్యడా లెంఔను ఒడిెంచెంది. పుర్డషుల ట్రమథాోన్స వ్మకితఖత విాగఖెంలో ఆదయశ సినిమోల్
సేయణెం గెలిచాడు. భహిళ్ల వ్మకితఖత ట్రమథాోన్స ాగయత్క్త చెెందిన సరోజిని యజతెం, ప్రజా కాెంసమెం నెగాగర్డ.
¤ లఖ్నవ్యలో జర్థగిన సమమద్ మోదీ అెంతర్జాతీమ బామడిభెంట్న్స టోర్లనలో పుర్డషుల సిెంగిల్్ ఫైనలోో చైనీస్ తైపీకి చెెందిన వాెంగ్
వీ ాగయత ఆట్గాడు సౌయభవ్యభపై విజమెం సాధిెంచాడు. భహిళ్ల సిెంగిల్్లో ఔరోలినా మార్థన్స (సయన్స) థాయలాెండ్కి

in

చెెందిన చైవాన్సపై నెగిగెంది.

p.

¤ చైనాలోని బీజిెంగ్లో జర్థగిన గ్రాెండ్సాోమ్ ఆసియా బాకి్ెంగ్ ఛెంపిమన్సషిప్లో తెలుగు బాఔ్ర్ హుసా్ముదీదన్స 57 కిలోల
విాగఖెంలో సేయణెం సాధిెంచాడు. ఫైనలోో చైనాక్త చెెందిన ఝాెంగ్ ఝున్సను ఒడిెంచాడు.

re

¤ సమమద్ ముసాతక్ట అలీ ట్రోఫీని ఔర్జణట్ఔ గెలుచుక్తెంది. ఫైనలోో తమిళ్నాడును ఔక ర్డగు త్యేడాతో ఒడిెంచెంది.
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హామిలటన్సక్త కెర్థమర్లో 84వ్ టటల్ ఇది.

tP

¤ ఫ్గర్డభలావ్న్స ప్రెంచ ఛెంపిమన్స ల్యయస్ హామిలటన్స అబుదాబిలో జర్థగిన అబుదాబి గ్రాెండ్ ప్రిలో విజేతగా నిలిచాడు. 34 ఏళ్ో
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11.భయణాలు
¤ ఫెంగాోదేశ రూయల్ అడాేన్స్మెెంట్ ఔమిటీ (బీఆర్ఏస్వ - బ్రాక్ట) వ్మవ్సాథక్తడు పజల్ హసన్స అబెద్ (82) భయణెంచార్డ. బ్రాక్ట
ప్రెంచెంలోనే అతి ప్దద సేచఛెంద సెంసథలోో ఔటగా ప్రసిదిధగాెంచెంది.
¤ దిఖెంఫయ ఔవులోో ఔర్థగా పేర్ెందిన భైయవానెందసాేమి (77) భయణెంచార్డ. నఖనముని, నిఖిలేశేర్, జాేలాముఖి, చెయఫెండ
ర్జజు, భైయవ్మమ, భహాసేన దిఖెంఫయ ఔవులుగా గుర్థతెంపు పెందార్డ. వీర్డ సెంయుఔతెంగా యచెంచన మూడు ఔవితా
సెంఔలనాలను దిఖెంఫయ ఔవుల పేర్డతో ఏఔసెంపుటగా ముద్రిెంచార్డ. 1942 డిసెంఫర్డ 8న శిభగోదావ్ర్థ జిలాో అతితలిలో

¤ నవోదమ బిోషర్్ అధితి అ

in

భైయవానెంద జనిభెంచార్డ.

ోర్థ ర్జమోభహనర్జవు (86) విజమవాడలో భయణెంచార్డ. 1960లో ఆమన నవోదమ

Sm
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p.

బిోషర్్ను సాథపిెంచార్డ.
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12.సైన్స్ అెండ్ టెకానలజీ
¤ మార్్ 2020 రోవ్ర్ను అమెర్థకా అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ (నాసా) శాస్త్రవేతతలు ఆవిషకర్థెంచార్డ. లాస్ ఏెంజెలెస్లోని జెట్
ప్రొలిన్స లామబొర్వట్ర్లలో ఈ రోవ్ర్ను రూపెందిెంచార్డ. దీనిన 2020 జులైలో ప్రయోగిెంచనునానర్డ. ఈ రోవ్ర్లో 23 కెమెర్జలు
ఉెంట్టయ. అర్డణ గ్రహెంపై జీవ్ెం ఉెందా అనే అెంశానిన ర్థశ్మలిెంచడానికి ఈ రోవ్ర్ను ప్రయోగిెంచనునానర్డ.
¤ ధేని ఔెంటే 20 రటుో ఎక్తకవ్ వేఖెంతో దూస్తకెళ్లో హైర్స్ట్రనిక్ట క్షిణులను తయార్డ చేసిన యషామ ఈ సాభర్జథయనిన సాధిెంచన
తొలి దేశెంగా అవ్తర్థెంచెంది. అవ్న్సగార్ు అనే ఈ క్షిణులు సైనిఔ దళాలోో చేర్థనటుో ఆ దేశ యక్షణభెంత్రి సరగయ షోయగు

in

ప్రఔటెంచార్డ.

¤ జోధపుర్ వైమానిఔ సాథవ్యెంలో జర్థగిన కాయమక్రభెంలో మిగ్-27 యుదధవిమానానికి వాయుస్పన సిఫఫెంది వీడోకలు లికార్డ.

p.

మిగ్-27లు 1985 నుెంచ ాగయత వైమానిఔ దళ్ెంలో ఉనానయ. పైలటుో దీనిన ‘ఫహదూర్'గా పిలుసాతర్డ. 1999 నాట కార్థగల్

re

యుదధెంలో కీలఔ పాత్ర పోషిెంచెంది.

¤ అమెర్థకా అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ (నాసా) వ్చేి ఏడాది చేటేట మార్్ మిషన్సలో ఉయోగిెంచే రోవ్ర్ను ఆవిషకర్థెంచెంది.
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లాస్ఏెంజెల్్సకి సమీెంలోని పాసడేనా జెట్ ప్రొలిన్స లామబొర్వట్ర్లలో ఈ రోవ్ర్క్త తుది మెర్డగులు దిద్దదతునానర్డ. దీనిలో
23 కెమెర్జలు, రెండు ‘చెవి' లాెంట ాగగాలు, ఆర్డ చక్రాలతో పాటు లు ఇతయ సన్ర్డో, ర్థఔర్జలు అభర్జిర్డ. ఏడు అడుగుల
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పడవునన చేతి లాెంట ాగగాలతో పాటు గ్రహెంపై ర్జళ్ోను ఖలగొటేటలా డ్రిలోర్ను క్యడా పెంద్దర్థచార్డ. గ్రహెంపై స్పఔర్థెంచన
భటట నమూనాలిన గాలి చొయఫడక్తెండా ప్రత్యేమఔ గొట్టటలోో బద్రర్థచ వాటని అదే గ్రహెంపై వ్దిలేస్పలా రోవ్ర్లో ప్రత్యేమఔ ఏర్జటుో
చేశార్డ. తిర్థగి 2026లో చేట్టనునన భరో ప్రయోఖెంలో వాటని స్పఔర్థెంచ ర్జకెట్ దాేర్జ వాటని అెంగాయఔ గ్రహెం చు

ట ఉనన

ఔక్షయలోకి ప్రవేశప్టేటలా ప్రణాళిఔలు రూపెందిెంచార్డ. అెంగాయఔ గ్రహెంపై ఔపుడు జీవ్ెం ఉెండట్టనికి అతమధిఔ ఆసాకయెం ఉనన
ప్రాెంతానిన రోవ్ర్ దిగ్లెంద్దక్త ఎెంపిఔ చేశార్డ. ‘జేజీరో' అనే ఈ ప్రాెంతెంలో ఔపుడు 500 ఖజాల లోతునన సయస్త్ ఉననటుో
ాగవిస్తతనానర్డ. గ్రహెంపై వ్నర్డలను ఉయోగిెంచుకొని ఆకి్జన్స తయార్డచేస్పలా రూపెందిెంచన ‘మోగిా' (మార్్ ఆకి్జన్స ఇన్ససిటు ర్థస్ట్రర్్ యుటలైజేషన్స ఎక్ట్ప్ర్థమెెంట్) అనే ర్థఔర్జనిన క్యడా ఈ రోవ్రోో అభర్థినటుో నాసా శాస్త్రవేతతలు తెలిపార్డ.
¤ చైనాక్త చెెందిన మామజిక్ట బెన్స సెంసథ మామగ్1 పేర్డతో ప్రెంచెంలోనే అతి చనన లామప్ట్టప్ను రూపెందిెంచెంది. దాదాపు A5
కాగితభెంత ర్థమాణెంలో ఉెండే ఈ లామప్ట్టప్ ఫర్డవు కేవ్లెం 700 గ్రాములు.
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¤ అమెర్థకా అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ- నాసాక్త చెెందిన జెట్ ప్రొలిన్స లేబొర్వట్ర్ల (జేపీఎల్) శాస్త్రవేతతలు సభయానిన
ఔచితతేెంతో చెపేలా సర్థకొతత డిజైన్సలో ‘ఆపిటఔల్ అట్టమిక్ట కాోక్ట'ను తీర్థిదిదాదర్డ. కాలిఫోర్థనయా ఇన్ససిట

మట్ ఆఫ్ టెకానలజీ

ర్థశోధక్తలు క్యడా ఇెంద్దలో పాలుెంచుక్తనానర్డ. తాజా ఆవిషకయణను శాస్త్రవేతతలు ‘టీేజర్ కాోక్ట'గా పిలుస్తతనానర్డ. ప్రస్తతతెం
వినియోఖెంలో ఉనన రెండు యకాల ఆపిటఔల్ అట్టమిక్ట ఖడియార్జల డిజైనోను భర్థెంత మెర్డగుయిడెం దాేర్జ దానిన సృషిటెంచార్డ.
ఔ యఔెం అట్టమిక్ట ఖడియాయెంలో కే ఔ యమాణువు(అయాన్స)ను నిమెంత్రిస్తతెంట్టర్డ. భరోదానిలో తట్సథ యమాణువులు
వేల సెంకమలో ఆపిటఔల్ అలిోఔగా ఏయడి ఉెంట్టయ. టీేజర్ కాోక్టలో లేజర్ టీేజర్డో యమాణువులను నిమెంత్రిసాతయ.
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¤ బోయెంగ్ ‘సాటర్లైనర్' వోమభనౌఔ అెంతర్జాతీమ అెంతర్థక్ష కేెంద్రానికి (ఐఎస్ఎస్క్త) చేయక్తెండా అయధెంతయెంగా వెనకిక వ్చేిసిెంది.
అమెర్థకాలోని నూమ మెకి్కో ఎడార్థలో స్తయక్షితెంగా దిగిెంది. మానవ్యహిత సాటర్లైనర్ను ఫోోర్థడాలోని కేప్ ఔనవెర్జల్ నుెంచ
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డిసెంఫర్డ 20న ప్రయోగిెంచార్డ. అయత్యే అట్టోస్-5 ర్జకెట్ నుెంచ వేర్డడిన కొదిదస్పటకి వోమభనౌఔలోని థ్రసటర్డో ప్రణాళిఔ
ప్రకాయెం నిచేమలేద్ద. దీెంతో బోయెంగ్ సెంసథ, అమెర్థకా అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ - నాసా నిర్లణత సభమెం ఔెంటే ముెందే
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దానిన వెనకిక యపిెంచాయ.

tP

¤ హైదర్జబాద్లోని ఏవియేషన్స టెకానలజీ ఔెంప్నీ హిెంద్దసాథన్స యూఏవీ సిసటమ్్ (హెచయూఎస్) ర్థమోట్ దాేర్జ నిచేస్ప
మానవ్యహిత హెలికాటర్ను రూపెందిెంచెంది. హైదర్జబాద్లో జర్డగుతునన ాగయత్ - అమెర్థకా యక్షణ ాగఖసాేభమ సదస్త్లో
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‘మామ స్వఎన్స-50' దీనిన తొలిసార్థగా ప్రదర్థశెంచార్డ. 50 కేజీల ఫర్డవుెండే ఈ హెలికాటర్ వేఖెం ఖెంట్క్త 60 కి.మీ. 10 కేజీల
ఫర్డవును మోమఖలద్ద. 9 వేల ఫీట్ో ఎతుత వ్యక్త ఎఖయఖలద్ద. పూర్థత సేదేశ్మ ర్థజాానెంతో రూపెందిెంచన ఈ హెలికాటర్
సామెంతో అతమవ్సయమత్యే ర్థమోట్ దాేర్జ లక్ష్యమలపై కాలులు జయవ్చుి.
¤ చైనా దేశ్మమ ర్థజాానెంతో రూపెందిెంచన రెండో విమానవాహఔ నౌఔ ‘షానాదెంగ్'ను ఆ దేశ అధమక్షుడు జిన్సపిెంగ్ ప్రాయెంభిెంచ,
నౌకాదళానికి అగిెంచార్డ.

¤ యక్షణశాక బ్రహభస్ స్తర్స్ట్రనిక్ట క్రూయజ్ క్షిణకి సెంఫెంధిెంచన రెండు వ్యినోను డిశాలోని బాలేశేర్లో విజమవ్ెంతెంగా
ర్లక్షిెంచెంది. వీటలో ఔట భూతలెం నుెంచ, రెండోది ఖఖనతలెం నుెంచ ప్రయోగిెంచేది. యక్షణ ర్థశోధన, అభివ్ృదిధ సెంసథ
(డీఆర్డీవో), ాగయత వాయుస్పన, బ్రహభస్ సెంసథలు సెంయుఔతెంగా ఈ ర్లక్షలు నియేహిెంచాయ.
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¤ ాగయత అెంతర్థక్ష ర్థశోధన సెంసథ (ఇస్రో) పీఎస్ఎల్వీ-స్వ48 ర్జకెట్ దాేర్జ 10 ఉగ్రహాలను విజమవ్ెంతెంగా ఔక్షయలోకి
ప్రవేశప్టటెంది. పోలార్ శాటలైట్ లాెంచ వెహిఔల్ (పీఎస్ఎల్వీ) సిర్లస్లో ఇది 50వ్ ప్రయోఖెం. నెల్యోర్డ జిలాోలోని సతీశ ధవ్న్స
స్పస్ సెంట్ర్ షార్ నుెంచ నియేహిెంచన ఈ ప్రయోఖెంతో భన దేశానికి చెెందిన ర్జడార్ ఇమేజిెంగ్ ఎర్త అఫార్వేషన్స (ర్లశాట్2బీఆర్1) ఉగ్రహెంతోపాటు విదేశాలక్త చెెందిన 9 ఉగ్రహాలను (అమెర్థకా - 4, ఇజ్రాయెల్-1, ఇట్లీ-1, జపాన్స-1) నిర్లణత
ఔక్షయలోోకి ప్రవేశప్ట్టటర్డ. ర్లశాట్-2బీఆర్1 ఫర్డవు 628 కిలోలు. ఇది వ్మవ్సామెం, అట్వీ, వితుత నియేహణ వ్ెంట యెంగాలోో
స్పవ్లు అెందిస్తతెంది. దీని జీవితకాలెం అయదేళ్లో. తాజాగా షార్ నుెంచ 75వ్ ప్రయోగానిన నియేహిెంచార్డ.
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» వాణజమయెంగా ఇస్రో 319 విదేశ్మ ఉగ్రహాలను ఔక్షయలోకి చేర్థిెంది.
» పీఎస్ఎల్వీ ర్జకెట్ ఇస్రో వాణజమ విాగగానికి వెనెనముఔ లాెంటది. దిగువ్ భూఔక్షయలో వాణజమ ఉగ్రహాలను ప్రవేశప్ట్టడెం దీని
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ప్రత్యేమఔత. దీనిలో తొలి ర్జకెట్ను 1993 సప్టెంఫర్డ 20న ప్రయోగిెంచార్డ. ఇది లక్ష్యమనిన చేర్డకోవ్డెంలో విపలమెంది. ఆ తర్జేత
దాదాపు 36 ప్రయోగాలు విజమవ్ెంతభయామయ. ఇెండిమన్స ర్లజనల్ నేవిగ్లషన్స శాటలైట్ రోదస్వలోకి చేర్విెంద్దక్త ప్రయోగిెంచన
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స్వ39 విపలమెంది. ఇది 2017లో జర్థగిెంది. ఆ తర్జేత భళ్లో ఇస్రోక్త పీఎస్ఎల్వీ నుెంచ ఎటువ్ెంట వైపలామలు ఎద్దర్డకాలేద్ద.
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» పీఎస్ఎల్వీ పేర్థట్ నమోదన భరో గనత: స్వ 37 ప్రయోఖెంలో కేసార్థ 104 చనన ఉగ్రహాలను రోదసి ఔక్షయలో
ప్రవేశప్టటెంది. భర్వ ఇతయ అెంతర్థక్ష ప్రయోఖ సెంసథ ఇట వ్యక్త ఈ గనతను సాధిెంచలేద్ద.
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¤ జీపీఎస్క్త ఫద్దలుగా ాగయతదేశెం స్లెంతెంగా రూపెందిెంచుక్తనన నావిక్ట (నేవిగ్లషన్స విత్ ఇెండిమన్స కాన్ససిటలేషన్స)క్త యూఎస్
కాెంగ్రెస్ మిత్ర వ్మవ్సథ హదా ఇచిెంది. ఈయూ తయార్డ చేస్తక్తనన గెలీలియోక్త, జపాన్స రూపెందిెంచన క్యమజీఎస్ఎస్తో
సమానెంగా ాగయత్ నావిక్ట ఈ హదాను దకికెంచుక్తెంది. యషామ స్లెంత నేవిగ్లషన్స వ్మవ్సథ గోోనాస్క్త, చైనాక్త చెెందిన బైడుక్త
అమెర్థకా ఇలా మిత్ర హదా ఇవ్ేలేద్ద.
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