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ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అవార్డ్సు-2019 

తాము ఎంచుకున్న రంగాల్ల ో అంకితభావంతో 
పనిచేయడంతోపాటు ఆయా రంగాలపై తమదైన్ ముద్ర 
వేస్తున్న మహిళలకు మెరిట్ అవార్సు, మార్కెట్ రీసెర్్ లిమిటెడ్ 
సంసథ ‘ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అవార్డ్సు-2019’ ప్రదాన్ం 
చేసంది.  

*  డాక్టర్ స్తష్మిత (ఉతుమ దంతవైద్యురాలు, హైదరాబాద్). 
*  అనిత ఈతముక్ెల (బెస్టట ఫ్యుమిలీ డంటిస్టట, హైదరాబాద్). 
* నేహా (వస్తంధర డైమండ్ రూఫ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్- 
హైదరాబాద్, విజయవాడ). 
* డాక్టర్ డి.ఎన్.వి.అన్నపూరణ (పాోసటక్ సరజన్-విశాఖపట్నం). 
*  డాక్టర్ అపూరవ పలోంర్కడిస (ఎమరిజంగ్ ఫెరిటలిటీ, 
ల్యుప్రోస్కెపిక్ క్న్సల్టంట్-బెంగళూర్డ్) అవార్డ్సలు, 
ప్రశంసాపత్రాలు అంద్యకున్ననర్డ్.  
Q) ఇటీవల మార్కెట్ రీసెర్్ లిమిటెడ్ సంసథ ప్రదాన్ం చేసన్  
‘ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అవార్డ్సు-2019’ ల్ల ఉతుమ దంత 
వైద్యురాలుగా ఎవర్డ్ ఎంపిక్యాుర్డ్?            Ans - 2 
1.    అనిత ఈతముక్ెల  2.  డాక్టర్ స్తష్మిత 
3.  డాక్టర్ అపూరవ పలోంర్కడిస 4. డాక్టర్  నేహా 
 

 
          

 

CVC constitutes Advisory Board for 
Banking Frauds 

బాుంకుల్లో మోసాలను అరిక్ట్టంద్యకు కంద్రనిఘా సంసథ 
సలహాబోర్డ్సని నియమించంది.50 కోట్ ో రూపాయలుదాటి 
నిరరధక్ఆస్తులుగా గురిుంచన్ నేరాలను విచారిస్తుంది. 
Q) ఇటీవల ఎనిన కోట్ ో రూపాయలు దాటిన్న బాుంకు 
మోసాలను విచారించేంద్యకు కంద్రనిఘా సంసథ సలహాబోర్డ్సని 
నియమించంది?                Ans - 4 
1.  100 కోటుో  2. 150 కోటుో  
3. 75 కోటుో  4. 50 కోటు ో

   ‘అక్షయపాత్ర ఫండేషన్’కు ‘విసాట’ 
విరాళం 

 
భారత్ల్ల బడిపిలోలకు మధ్యుహ్న భోజన్ం అందచేస్తున్న 
‘అక్షయపాత్ర ఫండేషన్’కు అమెరికాకు చందిన్ ‘విసాట ఈకివటీ 

https://www.vyoma.net/rrb-ntpc/
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పార్టన్ర్స’ సంసథ పదిలక్షల అమెరిక్న్ డాలర్డ్(ోస్తమార్డ్ 
రూ.7.14 కోటుో) విరాళానిన ప్రక్టించంది.  
* భారత్ల్ల కారుక్ల్యపాలు నిరవహిస్తున్న విసాట, సంబంధిత 
భాగసావము సంసథల తరఫున్ ‘అక్షయపాత్ర ఫండేషన్’కు ఈ 
మొతాునిన  అందించనున్ననర్డ్. అక్షయపాత్ర ఫండేషన్ సంసథ 
2000 ల్ల సాథపించబడింది .  
Q ) ఏ  దేశానికి చందిన్ ‘విసాట ఈకివటీ పార్టన్ర్స’ సంసథ  భారత్
ల్ల బడిపిలలోకు మధ్యుహ్న భోజన్ం అందచేస్తున్న 
‘అక్షయపాత్ర ఫండేషన్’కు పదిలక్షల డాలర్డ్ ో విరాళానిన 
ప్రక్టించంది?      Ans - 1 
1. అమెరికా 2. సంగపూర్  3. బ్రెజిల్  4. ఫ్రాన్స   

 
 శ్రీన్గర్ల్ల ప్రపంచ పెటుటబడిదార్డ్ల సదస్తస 
జమ్మి-క్శ్మిర్ల్ల పెటుటబడులు పెట్టల్య పారిశ్రామిక్వేతులను 
ఆక్రిషంచేంద్యకు శ్రీన్గర్ల్ల అకోటబర్-12 నుంచ మ్మడు 
రోజులపాటు ప్రపంచ పెటుటబడిదార్డ్ల సదస్తస 
నిరవహించనున్ననర్డ్.  

జమ్మి-క్శ్మిర్ల్ల పరిశ్రమల 
ఏరాాటుకు ఉన్న అవకాశాలు, 
వన్ర్డ్లు, మౌలిక్ వసతులు 
వంటివాటిని ఈ సదస్తసకు 

వచ్న్ పెటుటబడిదార్డ్లకు వివరిసాుర్డ్.  
Jammu and Kashmir:: 
Governor: Satya Pal Malik 
Q) ఇటీవల  ప్రపంచ పెటుటబడిదార్డ్ల సదస్తస ఎక్ెడ 
జరిగంది?      Ans - 4 
1. జమ్మి        2. ఇండోర్     3. అమృత్ సర్     4. శ్రీన్గర్  

 
 సమగ్ర నీటి యాజమాన్ు సూచక్ల్ల 

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2వ సాథన్ం 
నీతిఆయోగ్ విడుదల చేసన్ సమగ్ర నీటి యాజమాన్ు 
సూచక్ల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ 74 మార్డ్ెలతో దేశంల్ల ర్కండో 
సాథన్ంల్ల నిలిచంది. 

75 పాయంటో్తో గుజరాత్ మొదటి 
సాథన్ంల్ల, 71 పాయంటో్తో 
మధుప్రదేశ్ ముడోసాథన్ంల్ల 
నిలిచాయ. 

జలవన్ర్డ్ల సంరక్షణ, సాగు, తాగునీటి సరఫరా విషయంల్ల 
తీస్తకుంటున్న చరుల ఆధ్యరంగా రాష్ట్రాల పనితీర్డ్ను 
అంచన్న వేస నీతిఆయోగ్ మ్మడేళ్లోగా నివేదిక్లు ఇస్కుంది.  
 భూగరభజల్యల రీఛారిజ ప్రంతాల మాుపింగ్ను 100% 
పూరిుచేయడంతోపాటు, రాష్ట్రంల్లని 15 లక్షల బోర్డ్బావులిన 
పూరిుగా జియోట్యుగ్ చేస అంద్యల్లని భూగరభజల్యల సాథయని 
ఆన్లైన్ దావరా ఎపాటిక్ప్పాడు పరీక్షిసాుర్డ్.  
* సాగునీటి సామరథయ క్లాన్, వినియోగంల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ 
100% స్కెర్ సాధించంది. 
* నీర్డ్- చటుట కారుక్రమం కింద 7 వేల పంట్కుంట్లు, 22 
వేల చక్డాుంలు మరమితు చేయడంతోపాటు, కొతుగా 102 
ఎతిుపోతల పథకాలను వినియోగంల్లకి తెచ్ 2.10 లక్షల 
ఎక్రాలకు సాగునీటి యోగుం క్లిాంచార్డ్. 
 భారీ, మధుతరహా సాగునీటి సరఫరాల్లనూ ఆంధ్రప్రదేశ్ 80కి 
పాయంటో్తో ర్కండో సాథన్ంల్ల నిలిచంది. 

https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/7-Months-Telugu-Current-Affairs
https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/quantitative-aptitude-online-classes-in-telugu
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* అన్ంతప్పరం జిల్యోల్ల 51,825 వాన్నీటి సంరక్షణ 
నిరాిణాలు చేపట్టడంతో 15,783 హెకాటరోకు అదన్ంగా 
సాగునీటి సౌక్రుం లభంచంది.  
* 40 వేల మంది రైతులకు శిక్షణ ఇవవడం వలో ఈ జిల్యోల్ల 
39,801 హెకాటరోల్ల సూక్షమసేదుం పెరిగంది. 
* క్డప జిల్యలో్లని పాపాగన న్దిపై తకుెవ ఖర్డ్్తో ఆర్డ్చోట్ ో
సబ్ సర్ఫేస్ట డాుమ్లు నిరిించంది.  
* ఈ ప్రజెకుటకు 2018 నేషన్ల్ వాట్ర్ అవార్డ్స దకిెంది. 
* ఆంధ్రప్రదేశ్ల్ల అనిన గ్రామాలకూ పైప్పల  దావరా 
నీరంద్యతోంది.  
 Q) నీతిఆయోగ్ విడుదల చేసన్ సమగ్ర నీటి యాజమాన్ు 
సూచక్ల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎనిన మార్డ్ెలతో దేశంల్ల ర్కండో 
సాథన్ంల్ల నిలిచంది?     Ans - 4 
1.80  2.75  3.70  4.74 
Q) నీతిఆయోగ్ విడుదల చేసన్ సమగ్ర నీటి యాజమాన్ు 
సూచక్ల్ల మొదటి సాథన్ంల్ల ఉన్న రాష్ట్రం ఏది?  Ans - 2 
1. మధు ప్రదేశ్ 2. గుజరాత్  3.పంజాబ్ 4. తమిళన్నడు  

జాతీయ చలన్ చత్ర ప్పరసాెరాలు 

ప్రతిష్ట్రటతిక్ 66వ జాతీయ చలన్ చత్ర అవార్డ్సలను 
ప్రక్టించార్డ్. దిలోీల్ల ఈ కారుక్రమం జరిగంది. 2018ల్ల 
దేశవాుపుంగా విడుదలైన్ అనిన భాషల్లోని చత్రాలను 

పరిగణన్ల్లకి తీస్తకుని 
అవార్డ్స విజేతలను 
ప్రక్టించార్డ్.  
ఈసారి జాతీయ ప్పరసాెరాల్ల ో

తెలుగు చత్ర పరిశ్రమ నుంచ ‘మహాన్టి’, ‘రంగసథలం’, ‘అ!’, 
‘చ||ల||సౌ||’ చత్రాలకు అవార్డ్సలు దకాెయ. 
ఉతుమ చత్రం: హెల్యోరో(గుజరాతీ) 
ఉతుమ దరశకుడు: ఆదితు ధర్(ఉరి) 
ఉతుమ న్టుడు: ఆయుష్ట్రిన్ ఖురాన్న(అంధ్యధున్), విక్కె 
కౌశల్(ఉరి) 
ఉతుమ న్టి: క్కరిు స్తర్ఫశ్(మహాన్టి) 
ఉతుమ సహాయ న్టుడు: సావన్ంద్ కిర్కిర్ఫ(చంబక్) 

ఉతుమ సహాయ న్టి: స్తర్ఫఖా సక్రీ(బదాయ్ హో) 
ఉతుమ పరాువరణ పరిరక్షణ నేపథు చత్రం: పానీ(మరాఠీ) 
ఉతుమ సామాజిక్ చత్రం: పాుడ్మాున్ 
ఉతుమ వినోదాతిక్ చత్రం: బదాయ్ హ్ 
ఉతుమ పరిచయ దరశకుడు: స్తధ్యక్ర్ర్కడిస యాక్ంటి(న్నల్: 
మరాఠీ) 
జాతీయ ఉతుమ హిందీ చత్రం: అంధ్యధున్ 
జాతీయ ఉతుమ తెలుగు చత్రం: మహాన్టి 
జాతీయ ఉతుమ సనిమాటోగ్రఫీ: పదాివత్ 
జాతీయ ఉతుమ ఉరూూ చత్రం: హ్మీద్ 
ఉతుమ సంగీత దరశకుడు: సంజయ్ లీల్య భన్నసలీ(పదాివత్) 
జాతీయ ఉతుమ యాక్షన్ చలన్ చత్రం: కజీఎఫ్ 
ఉతుమ ఆడియోగ్రఫీ: రంగసథలం (రాజా క్ృషణన్) 
ఉతుమ స్క్ెీన్ పో్ల చత్రం:  చ||ల||సౌ|| 
ఉతుమ సెాషల్ ఎఫెక్టు: ‘అ!’(తెలుగు) కజీఎఫ్(క్న్నడ) 
ఉతుమ సాహితుం: న్నతిచరామి(క్న్నడ) 
ఉతుమ మేక్ప్: ‘అ!’ 
ఉతుమ కాసూటయమ్స డిజైన్ర్: మహాన్టి 
ఉతుమ ప్రొడక్షన్ డిజైన్: క్మాిర సంభవం(మలయాళం) 
ఉతుమ ఎడిటింగ్: న్నతిచరామి(క్న్నడ) 
ఉతుమ సౌండ్ డిజైనింగ్: ఉరి 
ఉతుమ అడాపెటడ్ స్క్ెీప్పో్ల: అంధ్యధున్ 
ఉతుమ సంభాషణలు: తారీఖ్(బెంగాలీ) 
ఉతుమ గాయని: బంద్యమాలిని(న్నతి చరామి: మాయావి 
మాన్వే) 
ఉతుమ గాయకుడు: అరిజత్సంగ్(పదాివత్: బంట్ దిల్) 
ఉతుమ బాల న్టుడు: పీవీ రోహిత్, ష్ట్రహిబ్ సంగ్, తల్యహ్ 
అరషద్ ర్ఫస, శ్రీనివాస్ట పోకాలే 
న్రీీస్ట దత్ అవార్డ్స: వండలో్య ఎరడల్య(ోక్న్నడ) 
Q) 66వ జాతీయ చలన్ చత్ర అవార్డ్స లకు  సంబంధించ  
సరిఐన్వి గురిుంచండి ?     Ans - 4 
a. ఉతుమ చత్రం:   హెల్యోరో(గుజరాతీ) 
b. ఉతుమ న్టి:   క్కరిు స్తర్ఫశ్(మహాన్టి) 
c. ఉతుమ సహాయ న్టి:  స్తర్ఫఖా సక్రీ(బదాయ్ హో) 
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d. ఉతుమ ఆడియోగ్రఫీ:  రంగసథలం (రాజా క్ృషణన్) 
1.a,b 2.b,c,d  3.a,b,d  4.a,b,c,d 

 
నీటి సంరక్షణపై మునిసపాలీటలకు అవార్డ్సలు 

నీటి సంరక్షణ చరులు తీస్తకునే మునిసపాలీటలకు అవార్డ్సలు 
ప్రక్టించనున్నటుో కంద్ర ప్రభుతవం ఆగస్తట 8న్ ఉతురవలు జారీ 
చేసంది. ఈ అవార్డ్సలకుగానూ దేశవాుపుంగా 754 
మునిసపాలీటలు, న్గరపాలక్ సంసథలను ఎంపిక్ చేసార్డ్.  
జలశకిు అభయాన్ పథక్ం కింద ఇంకుడుగుంతల ఏరాాటు, 
పచ్దన్ం తదితర మౌలిక్ సద్యపాయాలను క్లిాసాుర్డ్. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ల్లని అన్ంతప్పరం, హిందూప్పరం, ప్పట్టపరిు, 
తాడిపత్రి, మడక్శిర, క్రూనలు, వైఎసాసర్ క్డప, రాజంప్లట్, 
మారాెప్పరం, గుంటూర్డ్, చత్తుర్డ్, తిర్డ్పతి, ఒంగోలు, 
గదూలూర్డ్, మచలీపట్నం, ఏలూర్డ్, జంగార్కడిసగూడం, 
శ్రీకాకుళం మునిసపాలీటలు అవార్డ్సకు ఎంపిక్యాుయ.   

భారత అంతరిక్ష పితామహుడికి గూగుల్ 
నివాళి 

ఇస్రో సంసథకు బీజం వేసన్ భౌతిక్ శాస్త్రవేతు, పారిశ్రామిక్వేతు 
విక్రమ్ సారాభాయ్ శతజయంతి. ఆయనిన భారత అంతరిక్ష 
రంగ పితామహుడిగా ప్లర్ెంట్యర్డ్. ఈ సందరభంగా ప్రముఖ 

సెర్్ ఇంజిన్ గూగుల్ 
ఆయన్ చత్రంతో కూడిన్ 
ప్రత్యుక్ డూడుల్తో ఘన్ 

నివాళ్లలరిాంచంది. 
విక్రమ్ సారాభాయ్ 12 ఆగస్తట, 1919న్ గుజరాత్ల్ల 
జనిించార్డ్.  
 

 అహ్ిదాబాద్ల్లని గుజరాత్ క్ళాశాలల్ల మెట్రికుులేషన్ పూరిు 
చేస్తకున్న ఆయన్ అన్ంతరం కంబ్రిడిజ విశవవిదాులయంల్ల 
నేచురల్ సైన్ససస్టల్ల పట్యట పందార్డ్. 
ర్కండో ప్రపంచ యుదధ కాలంల్ల భారత్కు తిరిగొచ్ ప్రముఖ 
భౌతిక్ శాస్త్రవేతు, నోబెల్ గ్రహీత సర్ స.వి.రామన్ పరువేక్షణల్ల 
కాసిక్ కిరణాలపై పరిశోధన్లు ప్రరంభంచార్డ్. తదన్ంతర 
కాలంల్ల భారత ప్రభుతవం ఏరాాటు చేసన్ నేషన్ల్ క్మిటీ ఫర్ 
సేాస్ట రీసెరి్ల్ల క్కలక్ పాత్ర పోష్మంచార్డ్.  
తాజాగా పంపిన్ చంద్రయాన్-2ల్లని ల్యుండర్కి ‘విక్రమ్’ అనే 
ప్లర్డ్ పెటిట ఇస్రో ఆయన్కు ఘన్ నివాళ్లలరిాంచంది.  ఆయన్ 
శతజయంతి సందరభంగా ఇస్రో ఈ సంవతసరం పడవున్న 
అనేక్ కారుక్రమాలు నిరవహించనుంది.  దేశంల్లని 100 
న్గరాల్లో 100 రకాల కారుక్రమాలతో ఉతసవాలు 
ప్రరంభంచనున్ననర్డ్. 
 Q )భారత అంతరిక్ష పితామహుడిగా ఎవరిని పిలుసాుర్డ్? 
1. అబ్దూల్ క్ల్యమ్  2. విక్రమ్ సారాభాయ్  Ans -2 
3. A.S.కిరణ్ కుమార్  4. మాధవన్ న్నయర్ 

జమ్మి-క్శ్మిర్కు ప్రత్యుక్ పాుకజీ 
జమ్మి-క్శ్మిర్ల్ల 106 కుపైగా కంద్ర చట్యటల అమలుకు 
అవసరమైన్ మౌలిక్ వసతులను క్లిాంచేంద్యకు, వివిధ 

పథకాల అమలుకు వందల కోట్ ో
రూపాయల పాుకజీని తవరల్లనే 
ప్రక్టించనుంది.అకోటబర్ 31 
నుంచ పూరిుగా కంద్ర చట్యటల్లకోి 
మార్ఫంద్యకు వీలుగా వందల 

కోట్ ో రూపాయలతో కూడిన్ ఒక్ పాుకజీ రూపక్లాన్ల్ల 
కంద్రం నిమగనమైంది . 
జమ్మి-క్శ్మిర్ల్లని ఈఎస్టఐ చందాదార్డ్లకు ఆరోగు సేవలు 
అందించడానికి అక్ెడ కొతుగా  ఒక్ ఆస్తపత్రిని నిరిించాలని 
కారిిక్ శాఖ ప్రతిపాదించంది. 
విదాు హ్కుె చట్టం అమలు చేయడానికి కంద్రం కోట్ ో
రూపాయలు అందించనుంది. 

https://www.vyoma.net/rrb-ntpc/
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రాష్ట్రంల్లని ప్రజలకు వివిధ రకాల ప్రయోజన్నలు, రాయతీలను 
అందించడానికి వీలుగా ఆధ్యర్ చట్టం-2016ను కంద్రం 
అమలు చేయనుంది. 

మిషన్ పానీ ప్రరంభంచన్ అమితాబ్ 
బచ్న్ 

సీఎన్ఎన్-నూుస్ట18 ఆధవరుంల్ల మిషన్ పానీ కారుక్రమం 
ప్రరంభమైంది. ఈ కారుక్రమానికి ముఖు అతిథిగా బగ్బీ 

అమితాబ్ బచ్న్ హాజరయాుర్డ్.  
నీటి వినియోగం, నీటి ఆదా, నీర్డ్ 
వృధ్యగా చేస్తున్న తీర్డ్పై వార్డ్ 
చరి్ంచార్డ్.  వరషప్ప నీటిని సరిగా ీ
ఆదా చేసేు భూగరభ జల్యలను 
పెంచవచ్నీ, తదావరా భవిషుత్ 

తరాలకు నీటి కొరత లేకుండా చూడొచ్ని ఈ సందరభంగా 
అమితాబ్ బచ్న్ వాుఖాునించార్డ్. 
Q ) ఇటీవల సీఎన్ఎన్-నూుస్ట18 ఆధవరుంల్ల మిషన్ పానీ 
కారుక్రమానిన ప్రరంభంచన్ న్టుడు ఎవర్డ్? Ans - 4 
1. ష్ట్రర్డ్క్ ఖాన్    2. సల్యిన్ ఖాన్  
3. అభషేక్ బచ్న్   4. అమితాబ్ బచ్న్ 

 
న్ద్యల అనుసంధ్యన్ననికి జాతీయ అథారిటీ 
దేశంల్ల న్ద్యల అనుసంధ్యన్ం పనులు చేపట్టడంపై కంద్ర 
ప్రభుతవం క్కలక్ నిరణయం తీస్తకుంది. 
ఎన్డబ్ల్యోడీఏ (జాతీయ జలవన్ర్డ్ల అభవృదిధ సంసథ), 
సీడబ్ల్ోయసీ (కంద్ర జలసంఘం)లను సమన్వయం చేస న్ద్యల 
అనుసంధ్యన్ననికి సమగ్ర ప్రజెకుట నివేదిక్లు (డీపీఆర్లు) 
రూపందిసాుర్డ్. 

 వీటి ఆధ్యరంగా న్ద్యల అనుసంధ్యనికి అంచన్నలు సదధం చేస 
ప్రత్యుక్ అథారిటీ నేతృతవంల్ల పనులు చేపట్యటలని 
నిరణయంచంది. ఈ పనులకు అయ్యు వుయంల్ల 25 శాతం 
లబధ పందే రాష్ట్రాలు, 75 శాతం కంద్రం భరించాలని 

నిరణయంచాయ.  
రాష్ట్రానికి సంబంధించ 
ఇచ్ంపలి ో (గోదావరి)–
న్నగార్డ్జన్సాగర్ (క్ృష్ట్రణ), 

ఇచ్ంపలిో(గోదావరి)– 
ప్పలిచంతల(క్ృష్ట్రణ), మణిభద్ర (మహాన్ది)– పోలవరం 
(గోదావరి)– ప్రకాశం బాుర్ఫజీ (క్ృష్ట్రణ)–స్కమశిల (పెన్నన)– 
గ్రాండ్ ఆనిక్ట్ (కావేరి), ఆలిటిట (క్ృష్ట్రణ)–కాలువపలిో (పెన్నన) 
ప్రతిపాదన్లను ఎన్డబ్ల్యోడీఏ చేసంది.  
 మహాన్దిల్ల నీటి లభుత లేదని మణిభద్ర జల్యశయం 
నిరాిణం వలో భారీగా ముంప్పన్కు గురవుతుంది .  
 మహాన్ది–గోదావరి–పెన్నన–కావేరీ అనుసంధ్యన్ననికి 
అభుంతరం వుక్ుం చేసంది. ఆలిటిట–కాలువపలి ో
అనుసంధ్యన్ననికి క్రాణట్క్ అంగీక్రించలేద్య.  
 ఈ నేపథుంల్ల గోదావరి–క్ృష్ట్రణ–పెన్నన–కావేరీ న్ద్యల 
అనుసంధ్యన్ంపై ప్రతాుమానయ మారాీలను కంద్రం 
చరి్ంచంది. 
ఇచ్ంపలికోి 63 కిమీల దిగువన్ ఖమిం జిల్యలో్ల వంక్ట్యప్పరం 
మండలం అకినేపలి ో వదూ గోదావరిల్ల తెలంగాణ, ఒడిశా 
రాష్ట్రాల అవసరాలుపోను 50 శాతం లభుత ఆధ్యరంగా 289 
టీఎంసీలు 75 శాతం లభుత ఆధ్యరంగా 427 టీఎంసీలు 
మిగులు ఉంటుందని అంచన్న వేసంది.  
గోదావరికి వరద వచే్ రోజుల్లో అకినేపలి ో బాుర్ఫజీ నుంచ 
రోజుకు 62.3 మిలియన్ కూుబక్ మీట్ర ో చొప్పాన్ 
తరలించాలని తాజాగా చేసన్ ప్రతిపాదన్ను తెలంగాణ 
వుతిర్ఫకించంది.  
ఈ నేపథుంల్ల ఇచ్ంపలి ో నుంచ మ్మసీ దావరా 
న్నగార్డ్జన్సాగర్ల్లకి గోదావరి జల్యలను తరలించ అక్ెడి 
నుంచ స్కమశిల ప్రజెకుట మీద్యగా కావేరీకి తరలించే 
ప్రతిపాదన్ తెరపైకి తెచ్ంది.  
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 Q )అకినేపలి ో వదూ గోదావరిల్ల తెలంగాణ, ఒడిశా రాష్ట్రాల 
అవసరాలుపోను 75 శాతం లభుత ఆధ్యరంగా ఎనిన టీఎంస 
ల మిగులు నీర్డ్ ఉంటుందని అంచన్న ?   Ans - 1 
1. 427 టీఎంసీలు  2. 410 టీఎంసీలు 
3. 390 టీఎంసీలు  4. 459 టీఎంసీలు 

సెపెటంబర్డ్ 5 నుంచ జియో ఫైబర్ సేవలు 
రిలయన్స ఇండసీాస్ట ప్రతిష్ట్రాతిక్ంగా తీస్తకొస్తున్న జియో 
ఫైబర్ సేవలు సెపెటంబర్డ్ 5 నుంచ అంద్యబాటుల్లకి 
రానున్ననయ.1600 న్గరాల్లోని 2కోట్ ో నివాసాలు, 1.5కోట్ ో
వాుపార భవన్నలకు జియో ఫైబర్ను అందించాలనేది లక్షయం. 
 జియో సెట్ట్యప్ బాకుస దావరా ప్రపంచంల్ల ఏ ప్రంతానికైన్న 
కాన్ేర్కన్స దావరా వీడియో కాల్ సేవలు ఉచతంగా 
చేస్తకోవచ్ని వలోడించార్డ్.  
ఇంట్ర్కనట్ ఆఫ్ థింగ్సను దేశవాుపుంగా విసురిసాుమని, 2020 

జన్వరి 1 నుంచ జియో 
క్మరిషయల్ ఇంట్ర్కనట్ ఆఫ్ 
థింగ్స సేవలు అంద్యబాటుల్లకి 
వసాుయ. .మిక్సడ్ రియాలిటీ 

ప్లర్డ్తో సరికొతు వర్డ్్వల్ రియాలిటీ సేవలు అందిసాుమని 
తెలిపార్డ్.జియో ఫైబర్ దావరా 100 ఎంబీపీఎస్ట నుంచ 1 
జీబీపీఎస్ట వరకు డేట్య అంద్యబాటు లొ ఉంట్యయ. 
 ప్రజలందరిక్క అంద్యబాటు ధరల్లో జియో సేవలు. జియో 
ఫైబర్ సేవలు న్సలకు రూ. 700 నుంచరూ. 10వేల వరకు 
ఉంట్యయ  
Q) .జియో ఫైబర్ దావరా ఎంత ఇంట్ర్కనట్ వేగం 
అంద్యబాటుల్ల ఉంటుంది?    Ans - 1 
100 MBPS to 1 GBPS  200 MBPS to 2 GBPS 
150 MBPS to 1 GBPS  100 MBPS to 2 GBPS 

ఒక దేశం-ఒక కార్డ్స విధ్యన్ం ప్రరంభం 
ఒక దేశం- ఒక కార్డ్స పైలట్ ప్రజెకుటను కంద్ర 
ప్రజాపంపిణీశాఖ మంత్రి రాంవిల్యస్టపాశవన్ ఢిలీో నుంచ ఆన్
లైన్ దావరా హైదరాబాద్ల్ల ప్రరంభంచార్డ్. ఇక్నుంచ ర్కండు 

తెలుగురాష్రల్లోని లబధదార్డ్లు ఎక్ెడైన్న ర్ఫషన్ తీస్తకోవట్ం 
సాధుమవుతుంది.  

తొలుత ఈ విధ్యన్ననిన 
తెలంగాణ-ఏపీ, మహారాష్ట్ర-
గుజరాత్ రాష్ర్టటల్ల ో
అమలుచేస్తున్ననర్డ్.2020 జూన్ 

1న్నటికి దేశవాుపుంగా అమలుచేయనున్ననర్డ్.  
Q )  ఒక దేశం- ఒక కార్డ్స పైలట్ ప్రజెకుటను  ఇటీవల ఆన్లైన్ 
దావరా ఎక్ెడప్రరంభంచార్డ్?    Ans - 3 
1.పాట్యన  2.లకోన     3. హైదరాబాద్  4. పూణే  

 
కిసాన్ మాన్-ధన్ యోజన్ప్రరంభం 

కంద్ర ప్రభుతవం 2019-20 బడజట్ల్ల ప్రక్టించన్ ప్రధ్యన్ 
మంత్రి కిసాన్ మాన్-ధన్ యోజన్ (పీఎం-కఎంవై)కు ప్లర ో

న్మోద్య ఆగస్తట 9న్ 
ప్రరంభమైంది. 
పీఎం-కఎంవైల్ల చేరిన్ 
రైతులకు 60 ఏళ ో వయస్తస 

వచ్న్ తరావత న్సలకు రూ.3వేల చొప్పాన్ పింఛను లభస్తుంది. 
అయద్య ఎక్రాలు (ర్కండు హెకాటర)ో ల్లప్ప భూమి క్లిగన్ 
రైతులు పీఎం-కఎంవైకు అర్డ్ులు. సభుులుగా చేర్ఫవారి 
వయస్తస ప్రతిపదిక్గా న్సలకు రూ.55 నుంచ 200 వరకు 
చలిోంచాలిస ఉంటుంది. 
పీఎం-కఎంవైల్ల చేరిన్ రైతులకు 60 ఏళ ో వయస్తస వచ్న్ 
తరావత న్సలకు రూ.3వేల చొప్పాన్ పింఛను 
లభస్తుంది.అయద్య ఎక్రాలు (ర్కండు హెకాటర)ో ల్లప్ప భూమి 
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క్లిగన్ రైతులు పీఎం-కఎంవైకు అర్డ్ులు.సభుులుగా 
చేర్ఫవారి వయస్తస ప్రతిపదిక్గా న్సలకు రూ.55 నుంచ 200 
వరకు చలిోంచాలిస ఉంటుంది. 
Q )పీఎం-కఎంవైల్ల చేరిన్ రైతులకు 60 ఏళ ోవయస్తస వచ్న్ 
తరావత న్సలకు ఎనినవేల  రూపాయలు పింఛను అందిసాుర్డ్? 
1.4000       2.2500      3.3000      4.3500       Ans -3 

జమ్మిక్శ్మిర్  విభజన్కు రాష్ట్రపతి 
ఆమోదముద్ర 

జమ్మిక్శ్మిర్ ప్పన్రివభజన్ బలుోకు రాష్ట్రపతి రామ్న్నథ్ 
కోవింద్ ఆగష్టట 9న్  ఆమోద ముద్ర వేశార్డ్. ఈ మేరకు 
న్నుయశాఖ రాజపత్రం (గెజిట్) విడుదల చేసంది.దీంతో ఇక్ 

నుంచ జమ్మిక్శ్మిర్, లదాూఖ్ 
కంద్ర పాలిత ప్రంతాలుగా 

మారిపోయాయ. 
జమ్మిక్శ్మిర్ అసెంబీోతో 
కూడిన్ కంద్ర పాలిత ప్రంతం 

కాగా, లదాూఖ్ కంద్ర పాలిత ప్రంతంగా కొన్సాగనున్ననయ. 
ఇటీవల జమ్మిక్శ్మిర్ ప్పన్రివభజన్ బలు-ో2019 పారోమెంటు 
ఉభయసభల్ల ోఆమోదం పందింది . 
ఆరిటక్ల్ 370 రద్యూతో రాష్ట్రాల విభజన్ తరావత దేశంల్ల 
వైశాలుపరంగా అతి పెదూ కంద్ర పాలిత ప్రంతం (యూటీ)గా 
జమ్మిక్శ్మిర్ అవతరించనుంది. 
Q ) దేశం ల్ల వైశాలుపరంగా అతి పెదూ కంద్ర పాలిత ప్రంతం 
ఏది?       Ans - 4 
1. చండీఘర్    2. ఢిలీో  
3. అండమాన్ అండ్ నికోబర్  4. జమ్మిక్శ్మిర్ 

యూపీల్ల కొతుగా గోసంరక్షణ 
పథక్ంయూపీల్ల కొతుగా గోసంరక్షణ 

పథక్ం 
ఉతురప్రదేశ్ల్ల కొతుగా గోసంరక్షణ పథకానిన 
రాష్ట్రముఖుమంత్రి యోగ ఆదితున్నథ్ ప్రవేశపెట్టనున్ననర్డ్ . ఈ 
పథక్ం కింద తొలి దశల్ల ప్రస్తుతం ప్రభుతవం న్డుప్పతున్న 

రక్షణశాలల్లోని లక్ష గోవులను రైతులు, ఆసకిు క్లిగన్ వారికి 
అందజేసాుర్డ్. గోవుల పోషణకు ఎంపిక్ చేసన్ వారికి ఒకోె 

గోవుకు రోజుకు రూ.30 చొప్పాన్ 
ప్రభుతవం చలిోస్తుంది.న్సలకు రూ.900 
వేతన్ననిన నేర్డ్గా లబధ దార్డ్ల 
ఖాతాల్లో జమచేసాుర్డ్. తొలి దశల్ల 

ఈ కొతు సీెమ్ కింద రూ.109 కోటుో ఖర్వుతుందని ప్రభుతవం 
భావిస్కుంది. 
Q ) ఉతురప్రదేశ్ల్ల ప్రవేశపెట్టనున్న గోసంరక్షణ పథక్ం ల్ల 
భాగంగా ఒకోె గోవుకు రోజుకు ఎనిన రూపాయలు ప్రభుతవం 
చలిోస్తుంది?      Ans - 2 
1. 20 రూపాయలు  2. 30 రూపాయలు 
3. 50 రూపాయలు  4. 25 రూపాయలు 

 
క్ంపెనీల సవరణ బలుోకు పారమోెంటు 

ఆమోదం 
కార్ార్ఫట్ సామాజిక్ బాధుత (సీఎస్టఆర్) నిబంధన్లను 
క్ఠిన్తరం చేయడం, జాతీయ క్ంపెనీ ల్య ట్రైబ్దున్ల్ (ఎన్
సీఎల్టీ)పై కస్తల భారం తగీంచడం లక్షయంగా క్ంపెనీల 
చట్యటనికి ఈ బలు ోదావరా సవరణలు చేశార్డ్.  

తాజా బలోు ప్రకారం కార్ార్ఫట్ 
సామాజిక్ బాధుత కింద (సీఎస్ట
ఆర్) క్ంపెనీలు నిబంధన్ల 
మేరకు తమ ల్యభాల్లో 2 శాతానిన 

ఖర్డ్్ చేయక్పోత్య, నిధులు ప్రత్యుక్ ఖాతాకు 
బదల్యయంచాసాుర్డ్. కారుక్ల్యపాలు సాగంచని, రిజిసటర్స 
కారాులయం లేని వాటిని బోగస్టగా గురిుంచార్డ్. చట్టం 
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ప్రకారం రూ.5కోట్ోకు పైగా ల్యభం, రూ.100 కోట్కోు పైగా 
ట్రోనవర్ లేదా రూ.500 కోట్ ోనిక్ర విలువ క్లిగన్ క్ంపెనీలు 
తమ ల్యభాల్ల ోఏట్య 2 శాతానిన సీఎస్టఆర్కు కట్యయంచాలిస 
ఉంటుంది.   
Q )కార్ార్ఫట్ సామాజిక్ బాధుత కింద (సీఎస్టఆర్) క్ంపెనీలు 
నిబంధన్ల మేరకు తమ ల్యభాల్ల ో ఎంత శాతం ఖర్డ్్ చేయాలి 
?       Ans - 4 
1. 4%  2. 3%  3. 2.5% 4. 2% 

ఆసయాల్ల అతిపెదూ పరిశోధన్ కంద్రం 
‘సరీవస్ట నౌ’ హైదరాబాద్ల్ల ప్రరంభం 

సరీవస్ట నౌ డిజిట్ల్ వర్ె ఫో్ల సంసథ ఆసయాల్లనే తన్ అతి పెదూ, 
ప్రపంచంల్ల ర్కండో విసుృత పరిశోధన్, అభవృధిధ కంద్రానిన 
ప్రరంభంచంది.అమెరికా తరావత న్గరంల్ల ర్కండో అతిపెదూ 
పరిశోధన్, అభవృధిధ కంద్రానిన ఏరాాటు చేసన్టుో చపాార్డ్. 
ప్రస్తుతం న్నల్డ్జ సటీల్ల ర్కండు అంతస్తుల్లో 80 వేల చదరప్ప 
అడుగుల్లో కారాులయం ప్రరంభంచార్డ్, వచే్ ఏడాది న్నటికి 
మరో 80 వేల చదరప్ప అడుగులకు విసురించనున్ననర్డ్, 1200 
మందికి ఉపాధి క్లిాంచే అవకాశం ఉంది . 
Q )ఆసయాల్లనే తన్ అతి పెదూ సరీవస్ట నౌ డిజిట్ల్ వర్ె సంసథ 
ఎక్ెడ సాథపించార్డ్?     Ans - 4 
1 . చన్సనన      2. ముంబై  3. క్లక్తాు         4. హైదరాబాద్  

పట్యన్చర్డ్ వదూ అయాన్ ఎకసఛంజీ 
పరిశోధన్న కంద్రం 

నీటి శుదిధ సాంకతిక్ పరిజాాన్ంల్ల, వురాథల నియంత్రణల్ల 
క్రియాశ్మలక్ంగా ఉన్న సంసథ అయన్ అయాన్ ఎకసఛంజీ 

హైదరాబాద్ శివారోల్లని పట్యన్
చర్డ్ల్ల నూతన్ పరిశోధన్-
అభవృదిధ కంద్రానిన 

ప్రరంభంచంది.రసాయన్నలు, 
ర్కజిన్స, మెంబ్రేన్స, పాలీమర్స, సెాష్ట్రలిటీ కెమిక్ల్స విభాగాల్ల ో
పరిశోధన్లపై ఈ కంద్రం దృష్మట కంద్రీక్రిస్తుందని 
వివరించార్డ్.నీర్డ్, వురథ జల్యల శుదిధ, ప్రక్రియ విభజన్-

శుదీధక్రణ, ప్రత్యుక్ ప్రక్రియ అనువరున్ం, ఉత్యారకాల అభవృదిధ 
వంటి కారుక్ల్యపాలు నిరవహిసాుర్డ్ .ప్రత్యుక్ంగా ఎంజైమ్ 
పరిశోధన్, జౌళి, ఆహార-పానీయాల పరిశ్రమకు అనువైన్ 
సేవలను ఆవిషెరించనున్ననర్డ్. 

‘గనినస్ట’కెకిెన్ యూపీ మొక్ెల పంపిణీ 
ఏక్కాలంల్ల 66వేల మొక్ెలను పంపిణీ చేసన్ంద్యకు ఉతుర్
ప్రదేశ్ సరాెర్డ్ ప్రతిష్ట్రాతిక్ ‘గనినస్ట వరల్స రికార్డ్సు’ల్ల 

చేరింది.‘కివట్ ఇండియా 
ఉదుమం’ జరిగ 77 ఏళోయన్ 
సందరాభనిన ప్పరసెరించుకుని 
ఈ మొక్ెల పంపిణీ 

నిరవహించార్డ్.  
Q )‘కివట్ ఇండియా ఉదుమం’ జరిగ ఎనినసంవతసరాలు 
అయన్ంద్యన్ ఉతుర్ప్రదేశ్ ల్ల 66వేల మొక్ెలను పంపిణీ 
చేశార్డ్ ?      Ans - 2 
1.70  2.77  3.74  4.72 

 
ఉతుర ధ్రువంపై నుంచ ఎయరిండియా తొలి 

విమాన్ం 
భారత సావతంత్రు ీ దినోతసవం సందరభంగా  ఆగష్టట 15న్ 

ఎయరిండియా ఉతుర ధ్రువంపై 
నుంచ తొలి విమాన్ననిన 
న్డపనుంది.దిలీో నుంచ శాన్
ఫ్రానిసస్కె వరకు విమాన్ం 

ప్రయాణించనుంది. ఉతుర ధ్రువంపై నుంచ విమాన్ం న్డిప్ల 
తొలి భారత విమాన్యాన్ సంసథగా ఎయరిండియా ఘన్త 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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సాధించనుంది.దీనివల ో ప్రయాణ సమయం తగ ీ
ప్రయాణికులకు ప్రయోజన్ం క్లుగుతుంది. 
 ఇంధన్ వుయం కూడా తగుీతుంది.ప్రస్తుతం దిలోీ నుంచ శాన్
ఫ్రానిసస్కెకు విమాన్నలు బంగాోదేశ్, మయన్నిర్, చైన్న, జపాన్
, పసఫిక్ మహాసముద్రం దాటి అమెరికాల్లకి 
ప్రవేశిస్తున్ననయ.కొతు మారీంల్ల 90 నిమిష్ట్రల మేర ప్రయాణ 
దూరం తగీనుంది. ఈ మారీంల్ల కిరిీజిసాథన్, క్జకిసాథన్, రష్ట్రు, 
అరిెటిక్ సముద్రం, కెన్డా దావరా విమాన్ం అమెరికాల్లకి 
ప్రవేశిస్తుంది. 
 Q ) ఎయరిండియా కు చందిన్ విమాన్ం  ఉతుర ధ్రువంపై 
నుంచ ఏ ప్రంతం నుండి ఏ ప్రంతానికి ప్రయాణించంది? 
1. దిలోీ నుంచ శాన్ఫ్రానిసస్కె 2. ముంబై నుండి చకాగో  
3. ఢిలీో నుండి గ్రీన్ ల్యుండ్  4. ముంబై నుండి కెన్డా  

Ans – 1 

 
బాలలపై లైంగక్ వేధింప్పల నిరోధ  బలుోకు 

పారోమెంటు ఆమోదం 
లైంగక్దాడుల కస్తలను వేగంగా విచారించేంద్యకు 
నిరభయనిధి దావరా దేశంల్ల 1,023 ఫ్యస్టటట్రాక్ కోర్డ్టలు 
ఏరాాటు చేయనున్నటుో కంద్ర మహిళా, శిశుసంక్షేమ శాఖ 
మంత్రి సిృతి ఇరానీ వలడోించార్డ్. పిలోలపై లైంగక్ నేరాలకు 

పాలాడేవారికి మరణశిక్ష 
విధించడానికి వీలు క్లిాసూు 
తీస్తకొచ్న్ పోకోస చట్ట సవరణ 
బలుోపై ల్లక్సభ 

ఆమోదించంది.18 ఏళోల్లప్ప వారికి పరసార అంగీకార 

శృంగార అనుమతి లేదని, బాలువివాహాల్లో భారుపై భరు 
లైంగక్దాడికి పాలాడిన్న నేరంగా పరిగణిసాుర్డ్.  
*  లైంగక్దాడి చేసన్వార్డ్ 16 ఏళోల్లప్పవారైత్య ఉరిశిక్ష 
విధించకుండా జాగ్రతులు తీస్తకుంటున్ననమన్ననర్డ్.  
Q) లైంగక్దాడుల కస్తలను వేగంగా విచారించేంద్యకు 
నిరభయనిధి దావరా దేశంల్ల ఎనిన ఫ్యస్టటట్రాక్ కోర్డ్టలు ఏరాాటు 
చేయనున్ననర్డ్?      Ans - 1 
1. 1,023         2. 1,110         3. 1,250      4. 1,590 

స్తప్రం జడీజల సంఖు పెంప్ప కోసం బలు ో
స్తప్రంకోర్డ్టల్ల పెరిగపోతున్న పెండింగ్ కస్తలను తవరగా 
పరిషెరించేంద్యకు న్నుయమ్మర్డ్ుల సంఖును పెంచాలని 
కంద్ర ప్రభుతవం నిరణయంచంది.2009ల్ల జడీజల సంఖును 26 

నుంచ 31కి పెంచార్డ్. అయన్న 
కానీ కోర్డ్టల్ల పెండింగ్ కస్తల 
సంఖు పెర్డ్గుత్తనే ఉన్నది. 
ప్రస్తుతం ప్రధ్యన్ న్నుయమ్మరిు 

కాకుండా 30 మంది (మొతుం 31 మంది) న్నుయమ్మర్డ్ులు 
ఉన్ననర్డ్. ఇక్పై న్నుయమ్మర్డ్ుల సంఖును 33కి పెంచాలన్న 
ప్రతిపాదన్కు ప్రధ్యన్మంత్రి న్ర్ఫంద్ర మోదీ నేతృతవంల్ల  
జరిగన్ కంద్ర మంత్రివర ీసమావేశంల్ల ఆమోదం లభంచంది. 
దీంతో ప్రధ్యన్ న్నుయమ్మరిుతో క్లిస మొతుం న్నుయమ్మర్డ్ుల 
సంఖు 34కు పెరగనుంది.  
భారత రాజాుంగంల్లని 124 నుంచ 147 వరకు అధిక్రణలు 
భారత అతుున్నత న్నుయసాథన్ం యొక్ె కూర్డ్ా, అధికార 
పరిధిని నిర్ఫూశించాయ.  
Q) స్తప్రంకోర్డ్టల్ల న్నుయమ్మర్డ్ుల సంఖును ప్రధ్యన్ 
న్నుయమ్మరిుతో క్లిపి 31 నుండి ఎంతకు పెంచాలని కంద్ర 
ప్రభుతవం నిరణయంచంది?    Ans - 2 
1. 35  2. 34  3. 37  4. 33 

సేటట్ రూఫ్ట్యప్ స్కల్యర్ అట్రాకిటవ్న్సస్ట 
ఇండక్స ల్ల  ట్యప్ ’ తెలంగాణ 
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రూఫ్ట్యప్ స్కల్యర్ విద్యుత్కు సంబంధించ రాష్ర్టటలకు 
కట్యయంచన్ రాుంకుల్లో దేశంల్లనే తెలంగాణ 
దివతీయసాథన్ననిన కైవసం చేస్తకున్నది.  

* సేటట్ రూఫ్ట్యప్ స్కల్యర్ అట్రాకిటవ్న్సస్ట 
ఇండక్స (సరళ్) ప్లర్డ్తో కంద్ర నూతన్, 
ప్పన్ర్డ్తాాదక్ ఇంధన్శాఖ (ఎంఎన్ఆర్
ఈ) రాుంకులను ప్రక్టించంది. 

క్రాణట్క్కు మొదటిసాథన్ం దక్ెగా, తెలంగాణ ర్కండోసాథన్ంల్ల 
నిలిచంది. గుజరాత్, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాజసాథన్ మ్మడు, న్నలుగు, 
ఐద్య సాథన్నలు పందాయ. సరళ్ స్కెరో ఆధ్యరంగా ఏ++, ఏ+, 
ఏ, బీ++, బీ+, బీ అనే ఆర్డ్ గ్రేడోను కంద్రం 
కట్యయంచంది.ఇంద్యల్ల తెలంగాణకు ఏ++ గ్రేడ్ దకిెంది. 
మొదటి న్నలుగుసాథన్నల్లో ఉన్న క్రాణట్క్, తెలంగాణ, గుజరాత్, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ర్టటలకు ఏ++ గ్రేడ్ కట్యయంచార్డ్. ఐద్య 
అంశాలను ప్రమాణిక్ంగా తీస్తకుని ఒకోె రాష్ట్రం ఆయా 
అంశాల్లో సాధించన్ ఫలితాలను పరిశ్మలించ స్కెర్ వేశార్డ్.  
ఈ ఐద్య అంశాల్లో వినియోగదార్డ్ల సంతృపిుకి 
సంబంధించన్ అంశంల్ల దేశంల్లనే అతుధిక్ంగా 80.59 
స్కెర్డ్ను తెలంగాణ సాధించంది.ఓవరాల్గా అగ్రసాథన్ంల్ల 
ఉన్న క్రాణట్క్  వినియోగదార్డ్ల సంతృపిు, సానుకూలత 
అంశంల్ల 67.02 స్కెర్డ్ మాత్రమే 
సాధించంది.పెటుటబడులకు అనుకూలత అంశంల్ల క్రాణట్క్ 
(80.79) క్న్నన తెలంగాణ మెర్డ్గైన్ స్కెర్డ్ (81.79) 
సాధించడం గమన్నరుం.  
 Q)సేటట్ రూఫ్ట్యప్ స్కల్యర్ అట్రాకిటవ్న్సస్ట ఇండక్స (సరళ్) ల్ల  
మొదటి ,ర్కండవ ర్కండవ సాథన్నల్లో ఉన్న రాష్ట్రాలను గురిుంచండి  
1. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ,తమిళన్నడు 2. క్రాణట్క్,తెలంగాణ Ans -2 
3.  గుజరాత్,రాజసాథన్     4. మధు ప్రదేశ్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్  

‘నేషన్ల్ రిజిసటర్ ఆఫ్ సటిజెన్స -
అసాసం,త్యలిన్ ల్క్ెలు 

*భారత పౌర్డ్లుగా గురిుంప్ప పందేంద్యకు 3.29 కోట్ ో
మంది ప్రజల నుంచ దరఖాస్తులు సీవక్రించగా,3.11 కోట్ ో
మందిని అస్కం పౌర్డ్లుగా గురిుంచార్డ్.  

*విదేశ్మయులుగా గురిుపబడనున్న 
వార్డ్--- 19 లక్షల మంది 
**అసాసమీల డిమాండ్---
హింద్యవులైన్న, ముసోంలు అయన్న  

విదేశ్మయులందరిని తమ రాష్ట్రం నుంచ పంపించాలి.  
*సన్స ఆఫ్ సాయల్’---ప్రభుతవ ఉద్యుగాలు, విదాువకాశాలు 
వలస వచ్న్ విదేశ్మయులకు వళ్లతున్ననయని, సాథనికులైన్ 
తమకు రావడం లేదని 1950వ దశక్ం నుంచే ‘సన్స ఆఫ్ 
సాయల్’గా పిలుచుకునే 34 శాతం జన్నభా క్లిగన్ అసాసమీ 
భాష మాట్యోడే అసాసమీలు ఆంద్యళన్ చేపట్యటర్డ్. 
1960వ దశక్ం నుంచ ఆంద్యళన్ తీవ్రం అయంది.  
పర్డ్గు దేశాల తో పాటు బంగాోదేశ్ యుదాధన్ంతరం ఆ 
దేశ్మయులు అస్కంల్లకి వలస వచా్ర్డ్.  
పశి్మ బెంగాల్కు చందిన్ ముసోంలు,మణిపూర్ నుంచ 
వలసవచ్న్ వార్డ్ కూడా అసాసం ల్ల ఉన్ననర్డ్. 
అసాసం ల్ల  హింద్యవులక్న్నన ముసోంల జన్నభా శాతం 
పెర్డ్గుత్త వచ్ ముసోం లు మెజారిటీ సాథయకి చేర్డ్కున్ననర్డ్.  
  *1985ల్ల అపాటి కంద్రంల్లని రాజీవ్ ప్రభుతవం - అసాసం 
ఆంద్యళన్కార్డ్లతో ఒపాందం 
  1.1951 నుంచ 1961 ల్లప్ప వచ్న్ బంగాదోేశ్మయులకు భారత 
పౌరసతవం క్లిాంచాలి.  
 2.1961 నుంచ 1971 మధున్ వలసవచ్న్ వారికి ఓటింగ్ 
హ్కుె మిన్హా అనిన పౌర హ్కుెలు  ఉంట్యయ. 
  3. 1971 తరావత వచ్న్ వారిని వన్కిె పంపించాలి.  
*కానీ ఇవి అమలు కాలేద్య.  
 2016ల్ల ‘సటిజెన్ష్మప్ (అమెండ్మెంట్)బల్’--అంద్యల్ల 
బంగాోదేశ్, పాకిసాథన్, అఫ్యానిసాున్ నుంచ వలస వచ్న్ 
హింద్యవులకు భారత పౌరసతవం ఇచే్ల్య సవరణలు 
తీస్తకొచా్ర్డ్.  
 బంగాోదేశ్తో పరసార దేశ పౌర్డ్ల మారిాడి ఒపాందం 
లేన్ంద్యన్ ఆ దేశ్మయులను వన్కిె పంపించడం సాధుం కాద్య. 
అంద్యక్నే దేశంల్లని శరణార్డ్థల శిబరాలకు వారిని కంద్రం 
పంపనుంద 
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Q)ఇటీవల జరిగన్ సర్ఫవ ప్రకారం ఎంతమందిని అసాసంల్ల 
విదేశ్మయులుగా గురిుంచార్డ్?    Ans - 1 
1. 1.1.19 లక్షల మంది  2. 2.1.29 లక్షల మంది 
3. 3.1.10 లక్షల మంది  4. 4.1.47 లక్షల మంది 

 
 

 
‘గగన్యాన్’ కోసం రష్ట్రు సహ్కారం 
*2022,ఆగష్టట 15 త్యదీ న్నటికి మొదటి సారిగా 
మహిళను,ప్పర్డ్ష్టలను అంతరిక్షం ల్లకి  భారత్ పంపనుంది.  
  అంతరిక్ష పరిశోధన్ రంగంల్ల భారత్-రష్ట్రు పరసార 
సహ్కారం అందించుకొనే దిశగా ఇర్డ్ దేశాల   మధు చర్లు 
జర్డ్గుతున్ననయ. 

* రష్ట్రు వదూ ఉన్న సెమీ 
క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ 
సాంకతిక్తను భారత్ 
చేపట్టబోయ్య మాన్వ సహిత 

అంతరిక్ష యాత్ర ‘గగన్యాన్’ కోసం వినియోగంచే అంశంపై 
చర్లు జరిగాయ. 
*భారత్ -- ఈ ప్రయోగం కోసం ఆ దేశం నుంచ కొనిన విడి 
భాగాలను దిగుమతి చేస్తకొనే అంశం పరిశ్మలన్ల్ల ఉంది.  
* భారత్ చేపట్టబోయ్య గగన్యాన్ ప్రజెకుట కోసం మన్ 
వ్యుమగాములకు రష్ట్రు శిక్షణ ఇచే్ అంశంపై  చర్లు కొలికిె 
వచా్య. 

అంత్యకాక్ రష్ట్రు భారత్కు సెమీ క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ 
సాంకతిక్తను అందించనుంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా 
కారుక్రమంల్ల భాగంగా ఈ పరిజాాన్ంతో రాకెట్ ఇంజిను ో
భారత్ల్లనే తయారవుతాయ.  
  క్చ్తమైన్ ఉపగ్రహ్ న్నవిగేషన్ సగనళ ోకోసం ర్కండు దేశాలు 
తమ ప్రంతాల్లో గ్రండ్ సేటషను ోన్సలకొలేా అంశంపైన్న చర్లు 
జర్డ్గుతున్ననయ.  
ఇది బెంగళూర్డ్ల్ల ఉండనుండగా, మన్ గ్రండ్ సేటషన్ 
మాస్కెల్ల ఏరాాట్య్యు అవకాశం ఉంది.’’  
 వ్యుమ నౌక్లను న్డిప్ల పైలటుో, ఉపగ్రహ్ న్నవిగేషన్, ఇంజిన్ 
సాంకతిక్త తదితర అంశాల్లో సహ్కారం కోసం ఇర్డ్ దేశాలు 
చర్లు.  
Q) గగన్యాన్’ కోసం భారత్కు సెమీ క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ 
సాంకతిక్తను ఏ దేశం అందించనుంది?   Ans - 3 
1. అమెరికా     2. బ్రిట్న్       3. రష్ట్రు     4. జపాన్  

మహిళలకు సవతంత్రంగా ప్రయాణించే 
హ్కుె క్లిాసూు సౌదీ అర్ఫబయా ఆదేశాలు 

*తాజాగా సౌదీ మహిళలకు ‘ప్రయాణ సేవచఛ’ 
లభంచంది.21ఏళ్ల ోపైబడిన్ మహిళలు ఇక్పై తమ ఇంటోోని 

ప్పర్డ్ష్టల అనుమతి లేకుండానే 
పాస్టపోర్డ్ట తీస్తకోవచు్. 
విదేశాలకు కూడా వళ్లోచు్. ఈ 
సంసెరణలను  అమల్లోకి 

తీస్తకొచా్ర్డ్. 
*గారిసయన్ష్మప్ చట్టం ప్రకారం.. అక్ెడి మహిళలు 
చద్యవుకోవాలన్నన, ప్రయాణాలు చేయాలన్నన తండ్రి, భరు లేదా 
స్కదర్డ్డి నుంచ క్చ్తంగా అనుమతి తీస్తకోవాలిస 
ఉంటుంది. ఇపాటిక మహిళలు డ్రైవింగ్ చేయడంపై ఉన్న 
నిషేధ్యనిన ఎతిువేశార్డ్. .గత్యడాది నుంచ అక్ెడి మహిళలు 
సంతంగా వాహ్న్నలు న్డుప్పతున్ననర్డ్. ఇక్ ప్పర్డ్ష్టలతో 
పాటు మహిళలు కూడా మైదాన్నలకు వచ్ మాుచ్లు వీక్షించే 
అవకాశం క్లిాంచార్డ్. 

https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/quantitative-aptitude-online-classes-in-telugu
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సౌదీ పశి్మాసయాల్ల ఉంది. ఇది అర్ఫబయన్ దీవపక్లాంల్ల 
అతుధిక్ భాగం విసురించ ఉంది. దేశం వైశాలుం 50,000 
చ.కి.మీ. భౌగోళిక్ంగా సౌదీ అర్ఫబయా ఆసయా దేశాలల్ల 5వ 
సాథన్ంల్ల మరియు అరబ్ ప్రపంచంల్ల 2వ సాథన్ంల్ల ఉంది.  
Q) ఇటీవల ఏ దేశం మహిళలకు ‘ప్రయాణ సేవచఛ’ ను 
క్లిాంచంది ?      Ans - 4 
1. ఈజిప్ట   2. ఆఫ్యానిసాున్   3. సరియా   4. సౌదీ అర్ఫబయా  

జీ7కు ప్రత్యుక్ ఆహావనితుడిగా మోదీ 
ఫ్రాన్స అధుక్షుడు ఇమాినుుయల్ మెక్రాన్ వుకిుగత ఆహావన్ంపై 
భారత ప్రధ్యని న్ర్ఫంద్ర మోదీ జీ7 సదస్తసల్ల ప్రత్యుక్ 

ఆహావనితుడిగా పాలొీంటున్ననర్డ్.  
జీ7 సదస్తస జర్డ్గుతున్న బయరిజ్
(ఫ్రాన్స)కు చేర్డ్కున్ననర్డ్.  
 బ్రిట్న్ ప్రధ్యని బోరిస్ట జాన్సన్తో భేటీ 

అయాుర్డ్.  
 జీ7 సదస్తసల్ల పరాువరణం, డిజిట్ల్ రూపాంతరీక్రణ 
అంశాలపై మోదీ ప్రసంగంచనున్ననర్డ్. 
జీ7ల్ల బ్రిట్న్, కెన్డా, ఫ్రాన్స, జరినీ, ఇట్లీ, జపాన్, అమెరికా 
ఉన్ననయ. ఈ గ్రూప్ప నుంచ 2014ల్ల రష్ట్రును 
బహిషెరించడంతో జీ8 కాసు జీ7గా మారింది. 
Q )ఈ క్రింది వాటిల్ల జీ7 ల్ల లేని దేశానిన గురిుంచండి? 
1. ఫ్రాన్స         2. భారత్       3. జరినీ     4. ఇట్లీ   Ans – 2 
Q) 2019 జీ7 సదస్తస ఏ దేశం ల్ల జరిగంది?  Ans -4 
1.  బ్రిట్న్ 2. కెన్డా 3.  జపాన్ 4. ఫ్రాన్స 

పాక్ను బాకో్లిస్టటల్ల పెటిటన్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ 
ఏపీజీ 

ప్రపంచవాుపుంగా ఉగ్రవాద్యలకు నిధుల అందజేత, 
మనీల్యండరింగ్పై నిఘాపెట్ట 
‘ఫైన్ననిషయల్ యాక్షన్ ట్యస్టె
ఫ్లర్స(ఎఫ్ఏటీఎఫ్) ఆసయా 
పసఫిక్ గ్రూప్’ పాకిసాథన్ను 

నిషేధిత జాబతాల్ల చేరి్ంది. 

1భారత్ల్ల ఉగ్రదాడులకు కారణమైన్ సంసథలకు నిధులు 
అందకుండా నిలువరించడంల్ల విఫలమైన్ంద్యకు ఈ చరు 
తీస్తకున్ననర్డ్.  
FATF:: Financial Action Task Force 
Headquarters: Paris, France 
President: Xiangmin Liu 
Founded: 1989 
Asia/Pacific Group FATF :: 
Founded: 1997 
Headquarters location: Sydney, Australia 
Q) ఉగ్రవాద్యలకు నిధుల అందజేత, మనీల్యండరింగ్పై 
నిఘాపెట్ట ‘ఫైన్ననిషయల్ యాక్షన్ ట్యస్టెఫ్లర్స(ఎఫ్ఏటీఎఫ్) 
ఆసయా పసఫిక్ గ్రూప్’ఏ దేశానిన నిషేధిత జాబతాల్ల 
చేరి్ంది?       Ans - 4 
1. సరియా  2. ఈజిప్ట  3. ట్రీె  4. పాకిసాథన్ 

 
అమెరికా జన్ిత: పౌరసతవ హ్కుె రద్యూకు 

ఆదేశాలు 
చట్టవిర్డ్దూంగా ప్రవేశించన్వారికి – అమెరికాయ్యతర్డ్లకు 

జనిించే పిలోలకు జన్ితః వచే్ 
పౌరసతావనిన రద్యూ చేయాలని ట్రంప్ 
నిరణయం తీస్తకున్ననర్డ్.  
 దీనిల్ల ఈ వరాలీవార్డ్ 

అమెరికాల్ల పిలోలిన క్న్నన వార్డ్ ఆ దేశ పౌర్డ్లు కార్డ్ అని 
తెలుస్తుంది.  

https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/7-Months-Telugu-Current-Affairs
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 ఇపాటిక హెచ్1బీ – గ్రీన్ కార్డ్సల విషయంల్ల క్ఠిన్ంగా 
ఆంక్షలు పెటిట తాజాగా జన్ితః లభంచే హ్కుె రద్యూ చేసేు మిడ్ 
ట్ర్ి ఎనినక్ల్ల ోరిపబోక్ పారీటకు మంచ ఫలితాలు రావొచు్.  
అమెరికా రాజాుంగంల్లని 14వ సవరణ ఆ గడసపై జనిించన్ 
వారందరిక్క పౌరసతవం క్లిాస్తుంది.  
Q)జన్ితః లభంచే పౌరసతావనిన రద్యూ చేయాలని ఇటీవల 
ఏదేశం నిరణయం తీస్తకోనున్నటు ోప్రక్టించంది?  Ans -4 
1.బ్రిట్న్  2.ఫ్రాన్స      3..జరినీ      4.అమెరికా 

భారత్ - ఇస్కటనియా మధు ద్నవపాక్షిక్ 
సంబంధ్యలు బల్లప్లతం 

యూరోపియన్ యూనియన్ల్ల భాగసావము దేశమైన్ 
ఇస్కటనియా - భారత్ల మధు వాుపార, వాణిజు రంగాల్లో 
సహ్కారం మరింత బలపడే దిశగా అంగీక్రానికి వచా్య. 

 ముఖుంగా ఐటీ, ఈ-గవర్కనన్స, సైబర్ 
సెకూురిటీ రంగాల్లో ఇర్డ్ దేశాల మధు 
సంబంధ్యలు మరింత బలపడేల్య 
ద్యహ్దపడేంద్యకు వీలుగా భారత 

ఉప రాష్ట్రపతి వంక్యున్నయుడు, ఎస్కటనియా అధుక్షుడు కెర్
సీట క్లూజలియాద్ చర్లు జరిగాయ. 
 లూథియాన్న, ల్యటివయా, ఇస్కటనియా దేశాల ప్రతినిధులతో 
ద్నవపాక్షిక్ చర్ల నిమితుం వంక్యున్నయుడు ఐద్య రోజుల 
పరుట్న్ల్ల భాగంగా ఇస్కటనియా అధుక్షుడితో 
సమావేశమయాుర్డ్. 
Q )ఇటీవల భారత ఉపరాష్ట్రపతి తో  సమావేశమైన్ కెర్సీట 
క్లూజలియాద్,ఏ దేశ అధుక్షుడు ?    Ans -3 
1. లూథియాన్న   2. ల్యటివయా 
3. ఇస్కటనియా   4. ఈజిప్ట 

గునియా అతుున్నత ప్పరసాెరం 
అంద్యకున్న రాష్ట్రపతి రామ్న్నథ్ కోవింద్ 

పశి్మాఫిక్రా దేశాల పరుట్న్ల్ల భాగంగా భారత రాష్ట్రపతి 
రామ్న్నథ్ కోవింద్కు గునియా దేశం తమ దేశప్ప అతుున్నత 
అవార్డ్స 'నేషన్ల్ ఆరటర్ ఆఫ్ మెరిట్'ను ప్రదాన్ం చేసంది. 

గునియా అధుక్షుడు అల్యే కొండే చేతుల మీద్యగా రామ్న్నథ్ 
కోవింద్ ఈ అవార్డ్స అంద్యకున్ననర్డ్.  
 గునియా పరుట్న్ల్ల భాగంగా మ్మడు ఎంఓయూలపై ఇర్డ్ 
దేశాలు సంతకాలు చేశాయ. వైదుం, హోమియోపతి, 

ప్పన్ర్డ్తాతి ఇంధన్ం, ఇ-
విదాుభారతి, ఇ-ఆరోగు భారతి 
న్సట్వర్ె ప్రజెకుటల రంగాల్ల ో
పరసార సహ్కారానికి 

సంబంధించ ఈ ఒపాందాలు జరిగాయ.  
 బెనిన్, గాంబయా, గునియా దేశాల్ల ో మ్మడు రోజుల 
పరుట్న్ల్ల భాగంగా చవరిగా గునియాతో రాష్ట్రపతి పరుట్న్ 
పూరిు అయంది.  
 Q )ఏ దేశ ప్రభుతవం ఇటీవల భారత రాష్ట్రపతి రామ్న్నథ్ 
కోవింద్కు ఆ  దేశప్ప అతుున్నత అవార్డ్స 'నేషన్ల్ ఆరటర్ ఆఫ్ 
మెరిట్'ను ప్రదాన్ం చేసంది?    Ans - 2 
1. బెనిన్        2. గునియా         3. గాంబయా   4. ఈజిప్ట 

2050 న్నటికి బోరినయో దీవికి రాజధ్యనిని 
తరలించాలని నిరణయంచన్ ఇండోనేసయా 
  పరాువరణ మార్డ్ాలు, భూతాపం కారణంగా జకారాు 
సముద్రంల్ల శరవేగంగా మునిగపోతోంది. దీనిన 
నివారించేంద్యకు ప్రభుతవం పలుచరులు తీస్తకున్నపాటిక్క 
ఫలితం లేక్పోయంది.  
ప్రస్తుతమున్న పరిసథతులే కొన్సాగత్య, 2050 న్నటికి 

న్గరంల్లని మ్మడో వంతు ప్రంతం 
సముద్రగరభంల్లకి జారిపోతుందని 
పరాువరణవేతులు హెచ్రించన్ 
నేపథుంల్ల రాజధ్యనిని తరలించాలని 

ఇండోనేసయా ప్రభుతవం నిరణయం తీస్తకుంది. 
కోటి మందికిపైగా ప్రజలు నివసస్తున్న జకారాు భూక్ంపాలు 
అధిక్ంగా సంభవించే జోన్ల్ల ఉంది. చాల్యచోట్ ో భూగరభ 
జల్యలు ఇంకిపోయాయ. దీనికితోడు రాజధ్యని కావడంతో 
పెదూఎతుున్ ఆకాశ హ్రాియల నిరాిణం జరిగంది. 
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 ఈ చరుల కారణంగా జకారాుల్ల భూమి క్రమంగా కుంగడం 
ప్రరంభమైంది. ప్రస్తుతం జకారాుల్ల ఏట్య 25 సెం.మీ. మేర 
భూమి కుంగపోతోంది. కొనినచోట్ోయత్య నేల 
సముద్రమట్యటనికి 4 మీట్ర ోదిగువకు చేర్డ్కుంది. భూతాపం 
కారణంగా సముద్రమట్టం పెర్డ్గుతోంది. 
Q )బోరినయో దీవి 2050 న్నటిక్క ఏ దేశానికి రాజధ్యనిగా 
మారనుంది?      Ans - 4 
1. మలేసయా    2. బ్రూనై   
3. మయన్నిర్    4. ఇండోనేసయా 

గావటెమాల్య కొతు అధుక్షుడిగా అల్జాండ్రో 
గయామాటిట ఎనినక్ 

గావటెమాల్యల్ల జరిగన్ తాజా అధుక్ష ఎనినక్ల్లో అల్జాండ్రో 90 
శాతం ఓట్ ో ఆధిక్ుతతో ప్రతురిథ సాండ్రా టోర్కస్ట(మాజీ 
అధుక్షుడు అల్యవరో కొలొం సతీమణి)పై విజయం 
సాధించార్డ్. 

అవినీతి ఆరోపణలు ఎద్యర్ెంటున్న 
ప్రస్తుత అధుక్షుడు జిమీి మొర్ఫల్స 
జన్వరిల్ల పదవీ విరమణ చేసన్ 
తర్డ్వాత ఆయన్ సాథన్ంల్ల 

అల్జాండ్రో బాధుతలు సీవక్రించనున్ననర్డ్. 
Q )ఇటీవల అల్జాండ్రో ఏ దేశ అధుక్షుడిగా ఎనినక్ అయాుర్డ్? 
1. గావటెమాల్య 2. నైజీరియా  3. మొరాకోె  4. కెన్ను  

Ans -1 

మాలీూవుల మాజీ ఉపాధుక్షుడు అహ్ిద్ 
అదీబ్ అబ్దూల్ గఫూర్ అర్కస్టట 

 మాలీూవుల మాజీ ఉపాధుక్షుడు అహ్ిద్ అదీబ్ అబ్దూల్ గఫూర్
ను ఇంటెలిజెన్స బ్ల్ురో (ఐబీ) 
అధికార్డ్లు  అద్యప్పల్లకి 
తీస్తకున్ననర్డ్.  
ట్గ్ బోట్ వరో-ీ9ల్ల అహ్ిద్ అదీబ్ 
తమిళన్నడుల్లని టూుటికోరన్ 

ఓడర్ఫవు దావరా అక్రమంగా భారత్ల్లకి ప్రవేశించేంద్యకు 

ప్రయతినంచడంతో ఆయన్ను ఆర్కస్టట చేసన్టుో ఐబీ వరాీలు 
ప్లర్ెన్ననయ. 

 
ఇండియన్ జన్రిక్ మంద్యలకు చైన్న 

ఆమోదం 
* భారత్కు చందిన్ జన్రిక్ మంద్యల విషయంల్ల క్ఠిన్ 
నిబంధన్లను చైన్న సడలించంది.ఈ మేరకు సంబంధిత 

చట్యటనిన సవరిచంది. దీని ప్రకారం 
భారత్కు చందిన్ జన్రిక్ 
మంద్యలను ఇప్పాడు చైన్నల్ల కొనిన 
పరిమితుల మధు వినియోగంచే 

వస్తలుబాటు ఉంటుంది. డిసెంబర్డ్ 1 నుంచ రోగులు ఈ 
మంద్యలు వాడుకొవచ్ని చైన్నకు చందిన్ అధికారిక్ వారాు 
సంసథ గోోబల్ టైమ్స ప్లర్ెంది.   
*చైన్నల్ల కాున్సర్ బారిన్ పడి బాధపడుతున్న వారికి ఈ 
పరిణామం ఊరట్ క్లిగంచనుంది. 
Q)ఇటీవల  భారత్కు చందిన్ జన్రిక్ మంద్యలు 
వినియోగంచేంద్యకు ఏ దేశం ఆమోదం తెలిపింది?  Ans -1 
1. చైన్న    2. బ్రిట్న్     3. జపాన్      4. సంగపూర్  

విదేశాంగ మంత్రి జైశంక్ర్ చైన్న పరుట్న్ 
* భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి 
జైశంక్ర్ ర్కండు రోజులపాటు చైన్నల్ల 
పరుటించనున్ననర్డ్.భారత్ జముి క్శ్మిర్
ను ర్కండుగా విడదీస కంద్ర పాలిత 

ప్రంతాలుగా ప్రక్టించన్ విషయం తెలిసందే. 

https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/quantitative-aptitude-online-classes-in-telugu
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*ఈ చరుపై చైన్న ఆంద్యళన్ వుక్ుం చేసంది. ఇపాటిక ఈ 
విషయంపై మదూతు కూడగట్టంద్యకు పాకిసాున్ విదేశాంగ 
మంత్రి మహ్ిద్ ఖుర్ఫశ్మ ఆ దేశంల్ల పరుటించార్డ్. 

జముిక్శ్మిర్ అంశానిన పీ5 దేశాలకు 
వివరించన్ భారత్ 

క్శ్మిర్  విషయంల్ల కంద్రం తీస్తకున్న క్కలక్ నిరణయాలను 
విదేశాంగ మంత్రితవ శాఖ ఐరాసల్లని శాశవత సభు దేశాలకు 

తెలియజేసంది. ఫ్రాన్స , అమెరికా, 
బ్రిట్న్ , రష్ట్రు, చైన్న రాయబార్డ్లకు 
క్శ్మిర్ పై పారోమెంటుల్ల జరిగబోయ్య 
పరిణామాలను వివరించార్డ్. 

 జముిక్శ్మిర్ ల్ల స్తపరిపాలన్, రాష్ట్రంల్ల సామాజిక్ న్నుయం, 
ఆరిథక్ అభవృదిధకి అధిక్రణ 370 రద్యూ, రాష్ట్ర విభజన్ ద్యహ్దం 
చేసాుయని వివరించార్డ్.  
Q)ఈ క్రింది వాటిల్ల P5 దేశం కానిది గురిుంచండి?  Ans -4 
1. ఫ్రాన్స        2. బ్రిట్న్,      3. రష్ట్రు     4. ఇండియా 

ప్రపంచ స్తరక్షిత న్గరాల సూచీ-భారత 
న్గరాల సాథన్ం 

ఈ సూచీని 60 దేశాలల్ల వివిధ అంశాలను అధుయన్ం చేస 
రూపందించార్డ్. 
 *డిజిట్ల్,మౌలిక్సద్యపాయాలు,ఆరోగుం,వుకిుగత భద్రత 
వంటి అంశాల ఆధ్యరంగా రాుంకులు ఇవవడం జరిగంది.  
*ఈ నివేదిక్ను రూపందించంది---ఎక్న్నమిస్టట 
ఇంట్లిజెన్స యూనిట్ 
 ( Economist Intelligence Unit ) 
*మొదటి సాథన్ం--టోకోు 
*ర్కండవ సాథన్ం--సంగపూర్ 
*మ్మడవసాథన్ం--ఒసాకా 
*45 వ సాథన్ం--ముంబై 
*52 వ సాథన్ం--ఢిలీ ో
చవరిసాథన్నల్లో --యాంగోన్ (Yangon),క్రాచీ,ఢాకా 
ఉన్ననయ. 

Q) ప్రపంచ స్తరక్షిత సూచీ ల్ల మొదటి,ర్కండవ సాథన్నల్లో 
ఉన్నదేశాలను గురిుంచండి?    Ans - 2 
1.ముంబై,ఒసాకా  2.టోకోు,సంగపూర్ 
3.ఢిలీో,నూుయార్ె 4.సంగపూర్,టోకోు 

గజనవి బాలిసటక్ క్షిపణిని పరీక్షించన్ 
పాకిసాథన్ 

*అణు సామరధయం గల భూ ఉపరితలం నుండి 
భూఉపరితల్యనికి(surface to surface) 
ప్రయోగంచగల బాలిసటక్ క్షిపణిని  
పాకిసాథన్ పరీక్షించంది. 
*క్రాచీ దగరీ బలూచసాున్ ల్లని సన్ 
మియని( Sonmiani)నుండి 

ప్రయోగంచార్డ్. 
అణు ,సాంప్రదాయ వాట్ర్ హేడ్ లుగల దీని పరిధి-- 290 
km 
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భూమికి చేర్డ్వల్ల భారీ గ్రహ్ం గురిుంచన్ 

ఖగోళ శాస్త్రవేతులు 
* భూమికి చేర్డ్వల్ల ఓ భారీ గ్రహానిన ఖగోళ శాస్త్రవేతులు 
తాజాగా గురిుంచార్డ్.  
 *భూగోళంతో పోలిసేు దాని పరిమాణం మ్మడు వేల ర్కటుో 

ఎకుెవ.  
*పాలప్పంతల్లనే ‘బీట్య 
పికోటరిస్ట ’ అనే న్వజాత న్క్షత్రం 
చుటూట అది పరిభ్రమిస్కుంది.  

*‘బీ పికోటరిస్ట  సీ’గా నూతన్ గ్రహానికి న్నమక్రణం చేశార్డ్.  
* భూమికి 63 కాంతి సంవతసరాల దూరంల్ల ‘బీట్య పికోటరిస్ట ’ 
ఉంది. 
*దాని వయస్త కవలం 2.3 కోట్ో ఏళ్లో. సూర్డ్ుడి 
వయస్త(450 కోట్ో ఏళోకుపైనే)తో పోలిసేు ఈ న్క్షత్రం చాల్య 
చన్నది. 
*పరిమాణంల్ల మాత్రం అది సూర్డ్ుడికి ర్కటిటంప్ప ఉంటుంది.  
*‘బీట్య పికోటరిస్ట’ చుటూట పరిభ్రమిస్తున్న ‘బీ పికోటరిస్ట  బీ’ 
గ్రహానిన 2009ల్లనే శాస్త్రవేతులు గురిుంచార్డ్.  
తాజాగా ‘బీ పికోటరిస్ట  సీ’ని క్నుగొన్ననర్డ్.  
న్క్షత్రం చుటూట దాదాప్ప 1,200 రోజులకు ఒక్సారి ఈ భారీ 
గ్రహ్ం పరిభ్రమణానిన పూరిుచేస్కుంది.  
Q )ఇటీవల క్నుగొన్న ‘బీ పికోటరిస్ట  సీ’ అనే గ్రహ్ం  భూగోళంతో 
పోలిసేు దాని పరిమాణం ఎనిన ర్ఫటుో ఎకుెవ?  Ans - 2 
1. 2000 ర్ఫటు ో  2. 3000 ర్ఫటు ో
3. 5000 ర్ఫటు ో  4. 1000 ర్ఫటు ో

విజయవంతంగా చంద్రుని క్క్షయల్లకి 
ప్రవేశించన్ చంద్రయాన్-2 ఉపగ్రహ్ం 

 *విజయవంతంగా చంద్రుని క్క్షయల్లకి ప్రవేశించన్ 
చంద్రయాన్-2 ఉపగ్రహ్ం.భారత అంతరిక్ష పరిశోధన్న 

కంద్రం (ఇస్రో) అతుంత ప్రతిష్ట్రాతిక్ంగా చేపటిటన్ చంద్రయాన్-
2 సేాస్ట క్రాఫ్ట మరో అంకానిన పూరిు చేసంది. 

*ప్రయోగంచన్పాటి నుంచీ ఇపాటిదాకా 
భూ క్క్షయల్లనే పరిభ్రమిస్కున్న విక్రమ్ సేాస్ట 
క్రాఫ్ట ఇక్ చంద్రుడి క్క్షయల్లకి 
ప్రవేశించంది. చంద్రుని క్క్షయల్లకి 

ప్రవేశించడానికి అవసరమైన్ ద్రవరూపంల్ల ఉన్న ఇంధన్ననిన 
1738 సెక్న్ో వరకు మండించడం వలో దాని సేాస్ట క్రాఫ్ట వేగం 
పెంచార్డ్. *భూక్క్షయను దాటుకుని చంద్రుని క్క్షయల్లనికి 
ప్రవేశించడానికి అవసరమైన్ వేగానిన ఇస్రో శాస్త్రవేతులు ఈ 
సేాస్ట క్రాఫ్ట కు క్లిాంచార్డ్. ఈ ప్రజెకుట మొతుంల్లకి ఇదే 
అతుంత కిోషటమైన్ దశగా ఇస్రో అభవరిణంచంది. ఇక్ ఈ అంక్ం 
పూరుయాుక్ చవరి క్క్షయల్లకి ప్రవేశింపజేసే ముంద్య మరినిన 
సవాళోను అధిగమించాలిస ఉంటుంది.మ్మడు దశల్లో ఈ 
చంద్రయాన్-2 కొన్సాగుతోంది. ప్రస్తుతం చవరిదశకు 
చేర్డ్కుంది. చంద్రుడి క్క్షకు అతి సమీపంల్ల 
పరిభ్రమిస్కుంది.అంద్యల్లకి ప్రవేశించడమే మిగలి ఉంది. 
చంద్రుడి క్క్షయల్లకి ప్రవేశించన్ తర్డ్వాత కూడా న్నలుగు 
దశలను పూరిు చేస్తకున్న తర్డ్వాత్య చంద్రయాన్-2 సేాస్ట క్రాఫ్ట 
చంద్రుడిపై దిగగలుగుతుంది. క్రమంగా చంద్రుడి ధృవాల వైప్ప 
ఉపరితలం నుంచ 100 కిల్లమీట్రో దూరంల్లకి 
చేర్డ్కుంటుంది. అదే చవరి దశ. 

ఆరిిట్ర్  నుంచ వేరైన్న విక్రమ్  ల్యుండర్  
చంద్రయాన్ -2 ప్రయోగం క్కలక్ దశ 
విజయవంతమైంది.సెపెటంబర్ 7న్ చంద్రుని ఉపరితలంపైకి 
విక్రమ్  ల్యుండర్  చేర్డ్కోనుంది.నింగల్లకి దూస్తకెళినో్ 
చంద్రయాన్ -2 కొదిూరోజుల పాటు భూక్క్షయల్ల పరిభ్రమించ 
చంద్రుడి క్క్షయల్లని ప్రవేశించన్  తర్డ్వాత న్నలుగుసార్డ్ ోదాని 

క్క్షయని శాస్త్రవేతులు తగంచార్డ్. 
ఐద్యసారి తగంీప్ప ప్రక్రియను 
విజయవంతంగా పూరిు చేస, 
ఆరిిట్ర్  నుంచ విక్రమ్  

ల్యుండర్ వేర్డ్ చేసార్డ్.  
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*సెపెటంబర్ 7న్ చంద్రుని ఉపరితలంపైకి విక్రమ్  ల్యుండర్  
చేర్డ్కోనుంది. 
*చంద్రయాన్-2 ను ఇస్రోకు చందిన్ అతుంత భారీ 
వాహ్న్మైన్ జిఎస్ట ఎల్ వి ఎమ్ కె-3 వాహ్న్ం దావరా 
ప్రయోగంచార్డ్. చంద్రుడి క్క్షయల్ల తిర్డ్గుత్త ఉండే ఆరిిట్ర్డ్, 
దానునంచ విడివడి చంద్రుడి ఉపరితలంపై సాఫ్ట ల్యుండిగయ్యు 
ల్యుండర్డ్, ల్యుండర్డ్ నుండి బయటికి వచ్ చంద్రుడి 
ఉపరితలంపై న్డిచే రోవర్డ్ - ఈ మ్మడూ చంద్రయాన్-2 ల్ల 
భాగాలు. భారతదేశప్ప చంద్రయాన్ కారుక్రమంల్ల ఇది 
ర్కండవ యాత్ర. 
*ఆరిిట్ర్డ్-ఆరిిట్ర్డ్ ఇటు భూమిపై ఉన్న ఇస్రో వారి డీప్ 
సేాస్ట న్సట్ వర్డ్ె తోను, చంద్రుడిపై దిగే ల్యుండర్డ్ తోనూ 
సంపరెంల్ల ఉంటుంది ల్యుండర్డ్ ఆరిిట్ర్డ్ నుండి విడివడే 
ముంద్య, దీనిల్లని హై రిజలూుషన్ కెమెరా ల్యుండర్డ్ దిగే 
ప్రదేశానిన హై రిజలూుషన్ పరిశ్మలన్లు చేస్తుంది. 
*ల్యుండర్డ్-దీనికి భారత అంతరిక్ష కారుక్రమ పితామహుడు 
విక్రమ్ సారాభాయ్ ప్లరిట్ విక్రమ్ అని ప్లర్డ్ పెట్యటర్డ్.ఆరిిట్ర్డ్ 
నుండి విడిపోయాక్, విక్రమ్ తన్ 800 నూుట్న్ో ద్రవ ఇంధన్ 
ఇంజన్ోను వాడి 30 x 100 కి.మీ. చంద్ర క్క్షయకు దిగుతుంది.  
Q )విక్రమ్ సేాస్ట క్రాఫ్ట చంద్రుని క్క్షయల్లకి ప్రవేశించడానికి 
అవసరమైన్ ద్రవరూపంల్ల ఉన్న ఇంధన్ననిన ఎనినసెక్న్ో వరకు 
మండించడం వలో దాని సేాస్ట క్రాఫ్ట వేగం పెంచార్డ్? Ans -1 
1. 1738 సెక్నుో   2. 1870 సెక్నుో  
3. 1780 సెక్నుో   4. 1840 సెక్నోు 

ప్రపంచంల్లనే అతుధిక్ంగా సలేర్ డై 
ఆకెనసడ్ ను వదజలుతోున్న దేశాల్లో భారత్  

మొదటి సాథన్ం 
ప్రపంచంల్లనే అతుధిక్ంగా సలేర్ డై ఆకెనసడ్ (so2)ను 
వదజలుోత్త వాతావరణ కాలుష్ట్రునికి గురవుతున్న దేశాల్లో 
భారత్  మొదటి సాథన్ంల్ల ఉందని ఓ పరిశోధన్ల్ల త్యలింది. 
గ్రీన్ పీస్ట  అనే  సంసథ ప్రపంచవాుపుంగా so2ను విడుదల 
చేస్తున్న దేశాలపై నిరవహించన్ పరిశోధన్ తాలూకు 
నివేదిక్లను విడుదల చేసంది. 

వీటిని ఆధ్యరంగా చేస్తకుని ‘న్నసా’ విశ్లోషణ చేసంది. 
ఓజోన్  మానిట్రింగ్  ఉపగ్రహ్ం దావరా చేసన్ ఈ పరిశోధన్ల్ల 
ప్రపంచంల్ల భారత్ ల్ల 15శాతం క్ంట్ ఎకుెవ so2 ను 

వదజలుతోున్న కంద్రాలు ఉన్నటు ో
వలోడించంది.భారత్ ల్ల ఎకుెవగా so2 
విడుదల చేస్తున్న ప్రదేశాల్లో 
మధుప్రదేశ్ ల్లని సంగ్రలి, 
తమిళన్నడుల్లని నైవేలీ ఒడిశాల్లని 
జార్డ్సగూడ, తాలే్ర్ , ఛతీుస్ట గఢ ల్లని 

కోరాి, గుజరాత్ ల్లని క్చ్, తెలంగాణల్లని రామగుండం, 
మహారాష్ట్రల్లని చంద్రాపూర్ , కొరాడి ప్రంతాలు ఉన్నటుో 
ప్లర్ెంది. 
గాలి కాలుషుం కారణంగా ప్రపంచంల్ల ప్రతి సంవతసరం 4.2 
మిలియన్  ప్రజలు మరణిస్తున్నటుో నివేదిక్ వలోడించంది. 
Q )గ్రీన్ పీస్ట  అనే  సంసథ ప్రపంచవాుపుంగా so2ను విడుదల 
చేస్తున్న దేశాలపై నిరవహించన్ పరిశోధన్ ప్రకారం 
ప్రపంచంల్లనే అతుధిక్ంగా సలేర్ డై ఆకెనసడ్ (so2)ను 
వదజలుతోున్న దేశం ఏది?    Ans - 2 
1. చైన్న   2. భారత్  3. ఫ్రాన్స  4. రష్ట్రు 
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కాున్సర్  వాుపిుని ముందస్తు దశల్లనే 
గురిుంచే ‘లికివడ్  

బయాపీస’ పరిజాాన్ననిన అభవృదిధ చేసన్ ప్పణె శాస్త్రవేతులు  
కాున్సర్  వాుపిుని ముందస్తు దశల్లనే గురిుంచేంద్యకు వీలుగా 
ప్పణెకు చందిన్ శాస్త్రవేతుల బృందం ‘లికివడ్  బయాపీస’ 

పరిజాాన్ననిన అభవృదిధ పరిచంది. 
ఆంకోడిసెవరీ’ పరిజాాన్ంగా 
పిలిచే ఈ ప్రక్రియకు కంద్ర 
ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణ 

సంసథ (సీడీఎస్ట సీఓ) ఆమోదం లభంచన్టుో శాస్త్రవేతులు 
తెలిపార్డ్. 
Q )ఇటీవల వారుల్లో ఉన్న ‘లికివడ్  బయాపీస’ పరిజాాన్ం దేనికి 
సంబంధించన్ది?     Ans - 2 
1. టీబీ వాుధి పరిజాాన్ం 
2. కాున్సర్  వాుపిుని ముందస్తు దశల్లనే గురిుంచు పరిజాాన్ం 
3. మలేరియా నివారణ పరిజాాన్ం 
4. పైవేవీ కావు  

అంతరిక్ష కంద్రానికి చేరిన్ సెనెబోట్  రోబో 
 అంతరిక్ష పరిశోధన్న కంద్రానికి సెనె బోట్  ఎఫ్ -850 రోబో 
చేర్డ్కుంది.మాన్వ రహిత వ్యుమనౌక్  సేాస్ట  సేటషన్  కు 

అనుసంధ్యన్మైందని న్నసా 
ప్రక్టించంది.  ఆగస్తట 21న్ 
క్జకిసాథన్ ల్లని బైక్నూర్  

కాస్కిడ్రోమ్  నుంచ స్కయజ్ ఎమ్ ఎస్ట  14ను ల్యంచ్ 
చేశార్డ్.రష్ట్రుకు చందిన్ స్కయ్యజ్  సేాస్ట  క్రాఫ్ట ల్ల వళిోన్ ఈ 
రోబో తో పాటు 1450 పౌండో బర్డ్వైన్ కారోీ కూడా ఉంది. 
Q)ఏ దేశానిక్క చందిన్ స్కయ్యజ్  సేాస్ట  క్రాఫ్ట ల్ల ఇటీవల  
అంతరిక్ష పరిశోధన్న కంద్రానికి సెనె బోట్  ఎఫ్ -850 రోబో 
చేర్డ్కుంది?      Ans - 1 
1.రష్ట్రు      2.ఫ్రాన్స 3.జపాన్ 4.అమెరికా  

 

అమెరికా జన్ిత: పౌరసతవ హ్కుె రద్యూకు 
ఆదేశాలు 

చట్టవిర్డ్దూంగా ప్రవేశించన్వారికి – అమెరికాయ్యతర్డ్లకు 
జనిించే పిలోలకు జన్ితః వచే్ పౌరసతావనిన రద్యూ చేయాలని 
ట్రంప్ నిరణయం తీస్తకున్నటుో వారులు వస్తున్ననయ. 
 దీనిల్ల ఈ వరాీలవార్డ్ అమెరికాల్ల పిలోలిన క్న్నన వార్డ్ ఆ దేశ 

పౌర్డ్లు కార్డ్ అని తెలుస్తుంది.  
 ఇపాటిక హెచ్1బీ – గ్రీన్ కార్డ్సల 
విషయంల్ల క్ఠిన్ంగా ఆంక్షలు 
పెటిట తాజాగా జన్ితః లభంచే 

హ్కుె రద్యూచేసేు మిడ్ ట్ర్ి ఎనినక్ల్లో రిపబోక్ పారీటకు మంచ 
ఫలితాలు వసాుయని ట్రంప్ ఆశిస్తున్ననర్డ్. 
అమెరికా రాజాుంగంల్లని 14వ సవరణ ఆ గడసపై జనిించన్ 
వారందరిక్క పౌరసతవం క్లిాస్తుంది.  
Q) జన్ితః లభంచే పౌరసతావనిన రద్యూ చేయాలని ఇటీవల 
ఏదేశం నిరణయం తీస్తకోనున్నటుో ప్రక్టించంది?  Ans - 4 
1.బ్రిట్న్          2.ఫ్రాన్స         3..జరినీ      4.అమెరికా 

పాలీపిల్ తో తగనీున్న గుండ జబ్ది ముప్పా 
రక్ుపోటు, కొల్సాాల్ ను తగీంచే ఔషధ్యలు, ఆసారిన్ లతో 
కూడిన్ ఓ చవకైన్ మాత్ర..పాలీపిల్ ను రోజూ తీస్తకోవడం 

దావరా గుండ వైఫలుం, పక్షవాతం 
ముప్పాను మ్మడొంతులు తగీంచవచ్ని 
తాజా పరిశోధన్ల్ల వలడోైంది. 
గుండ, రక్ున్నళాల వాుధుల చరిత్ర లేని 

వారిల్ల పాలీపిల్  మంచ ప్రభావం చూప్పతున్నటుో కినోిక్ల్  
ట్రయల్స ల్ల త్యలింది. 

త్యలికైన్ సౌరఫలకాలు  తయార్డ్ చేసన్ 
ఆసేలాియా 

సౌరశకిుని విసుృత సాథయల్ల వాడక్పోయ్యంద్యకు కారణాలు  
బర్డ్వు ఎకుెవగా ఉండట్ం. కావాలిసన్టుో మడతపెట్ట 
అవకాశం లేక్పోవడం వంటివి ర్కండు కారణాలు. 
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* ఈ సమసును అధిగమించేంద్యకు ఆసేాలియాల్లని 
సన్ మాున్  ఎన్రీజ సంసథ వినూతనమైన్ సౌర ఫలక్లను అభవృదిధ 

చేసంది.త్యలిక్గా, గాజు లేకుండా 
తయార్డ్ చేసంది. ఫలితంగా వీటిని 
ఎల్య అంట్ అల్య మడతపెటిట 
వాడుకోవచు్. 
* దీంతో వంప్పలున్న భవన్నల్లోనూ 

ఎకుెవ సంఖుల్ల స్కల్యర్ పాున్సల్స  ఏరాాటు చేస విద్యుద్యతాతిు 
పెంచుకోవచు్. ఈ–ఆర్్  అని పిలుస్తున్న ఈ స్కల్యర్ పాున్సల్  
ఒకొక్ె దాంటోో దాదాప్ప వంద వరకు ఘట్కాలు ఉంట్యయ. 
*సంప్రదాయ స్కల్యర్  పాున్సల్స  ఒకొక్ెటి 20 కిల్లల బర్డ్వు 
ఉంట్ ఈ ఆర్్  2.4 కిల్లలు మాత్రమే ఉంటుంది. 
Q )సంప్రదాయ స్కల్యర్  పాున్సల్స  సాథన్ం ల్ల త్యలిక్గా, గాజు 
లేని  స్కల్యర్  పాున్సల్స  ఏ దేశం తయార్డ్ చేసంది? 
1. ఆసేాలియా 2. చైన్న         3. ఫ్రాన్స          4. జపాన్  

 
ఎగర్ఫ విమాన్కార్డ్ను ఆవిషెరించన్  

జపాన్  దిగీజ ఎలకానాిక్స  సంసథ ఎన్ ఈసీ 
ఎగర్ఫ విమాన్కార్డ్ను 2030 సంవతసరం న్నటికి  
తీస్తకొసాుమని జపాన్  దిగీజ ఎలకాానిక్స  సంసథ ఎన్ ఈసీ 
ప్రక్టించంది. తాజాగా డ్రోన్  ఆకారంల్ల ఉన్న విమాన్ననిన 

టోకోుల్ల పరీక్షించంది.  
న్నలుగు ప్రొపెలోర్డ్ో, మ్మడు చక్రాలు 
గల ఈ విమాన్కార్డ్ను రిమోట్  
సహాయంతో భూమి నుంచ పది 

అడుగుల ఎతుు వరకు ఎగరించ గాలిల్ల నిమిషం పాటు నిలిపి 
కిందికి దించార్డ్. దేశంల్ల ట్రాఫిక్  రదీూని తగీంచడానికి 

ఫోయంగ్ కారోను అభవృదిధ చేయాలని జపాన్ ప్రభుతవం 
యోచస్కుంది.అమెరికాల్ల సైతం ఉబెర్  క్ంపెనీ ఎగర్ఫకార ో
తయారీల్ల ఉంది. 
Q )ఏ దేశ ఎలకాానిక్స  సంసథ 2030 సంవతసరం న్నటికి ఎగర్ఫ 
విమాన్కార్డ్ను రూపందించనుంది?   Ans - 2 
1. చైన్న   2. జపాన్  3. ఫ్రాన్స  4. రష్ట్రు 

చంద్రుడిని ఢీ కొటిటన్ చైన్న వ్యుమనౌక్  
ల్యంగ్ జియాంగ్-2 

చైన్నకు చందిన్ బ్దలిో వ్యుమనౌక్ ల్యంగ్ జియాంగ్ -2 తన్ 
ప్రసాథన్ననిన ముగంచుకొని  జాబలి ో ఉపరితల్యనిన ఢీ కొటిట, 
అంతమైంది.  
నిర్ఫూశించన్ రీతిల్ల జాబలిో ఆవలి భాగానిన అది తాకిందని చైన్న 
అంతరిక్ష సంసథ వివరించంది. 47 కిల్లల బర్డ్వున్న ఈ 
వ్యుమనౌక్ను గత ఏడాది మే 21న్ ప్రయోగంచార్డ్.  437 
రోజుల పాటు చంద్రుడి చుటూట పరిభ్రమించంది.  
Q ) ఇటీవల చంద్రుడిని ఢీకొన్న వ్యుమనౌక్ ల్యంగ్ జియాంగ్ -
2 ఏ దేశానికి చందిన్ది?     Ans - 1 
1. చైన్న    2. జపాన్     3. రష్ట్రు     4. సంగపూర్  

సౌర కుటుంబంలొ ఆవాసయోగు గ్రహానిన 
గురిుంచన్ న్నసా 

*సౌర వువసథ ఆవల ఓ మర్డ్గుజుజ న్క్షత్రం చుటూట 
పరిభ్రమిస్తున్న ఆ గ్రహ్ంపై జీవం, ద్రవరూప నీర్డ్ ఉన్నటు ో
ప్రస్తుతానికి నిరాధరించక్పోయన్పాటిక్క  వాటి ఉనికికి 
అవకాశాలు  

*సౌర కుటుంబం వలుపల భూమికి 
దాదాప్ప 31 కాంతి సంవతసరాల 
దూరంల్ల ‘జీజే 357 డీ’ అనే గ్రహానిన 
అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన్ సంసథ- 
న్నసాకు చందిన్ ‘ట్రానిసటింగ్  

ఎకోసపాోన్సట్  సర్ఫవ ఉపగ్రహ్ం(టెస్ట )’ ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిల్ల 
గురిుంచంది. 

https://www.vyoma.net/rrb-ntpc/
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* సూర్డ్ుడిల్ల మ్మడో వంతు పరిమాణం ఉండే ఓ 
మర్డ్గుజుజ న్క్షత్రం చుటూట ‘జీజే 357 డీ’తోపాటు ‘జీజే 357 
బీ’, ‘జీజే 357 సీ’ అనే మరో ర్కండు గ్రహాలు 
పరిభ్రమిస్తున్ననయ. 
*భూమితో పోలిసేు ‘జీజే 357 డీ’ ద్రవురాశి ఎకుెవ. కాబటిట 
దానిన సూపర్  ఎర్ు గా పరిగణిసాుర్డ్. 
Q )సౌర వువసథ ల్ల జీవం, ద్రవరూప నీర్డ్ ఉనికికి 
అవకాశాలున్న ‘జీజే 357 డీ’,భూమికి ఎంత దూరం ల్ల 
క్లద్య?       Ans - 1 
1.  31 కాంతి సంవతసరాలు  
2. 32  కాంతి సంవతసరాలు  
3. 28  కాంతి సంవతసరాలు  
4. 35   కాంతి సంవతసరాలు  

వన్సనముక్ శస్త్రచకితస కోసం రోబో 
 వన్సనముక్ శస్త్రచకితస కోసం  ఐఐటీ మద్రాస్ట  శాస్త్రవేతులు 
ప్రత్యుక్ంగా ‘సెనా న్  సరజరీ రోబో’ను తయార్డ్ చేశార్డ్. దీని దావరా 

తకుెవ ఖర్డ్్తో ప్రభావవంతంగా 
చకితస చేయవచు్ . వన్సనముక్ 
శస్త్రచకితసలకు సంబంధించ 
ఇండియాల్ల ఇదే మొట్టమొదటి 

రోబోటిక్  విధ్యన్ం.  
Q ) ఇటీవల ఏ  సంసథ శాస్త్రవేతులు  వన్సనముక్ శస్త్రచకితసల 
కొరకు ‘సెనా న్  సరజరీ రోబో’ను తయార్డ్ చేశార్డ్?  Ans -3 
1. IIT MUMBAI  2. IIT HYDERABAD 
3. IIT MADRAS  4. IIT DELHI 

చేప వురాథలతో మ్మలక్ణాల ఉతాతిు 
* చేప వురాథలతో మ్మల క్ణాల ఉతాతిుకి ఐఐటీ హైదరాబాద్  

పరిశోధకులు శ్రీకారం చుట్యటర్డ్.  
కొల్యజెన్  (చేప పటుట కింద 
లభంచే గమ్  ల్యంటి పదారథం) 
మ్మలక్ణాల ఉతాతిుల్ల 

ఉపయోగపడుతుందని గురిుంచార్డ్. 

*సముద్ర తీరంల్ల పెదూ మొతుంల్ల వృథాగా పోతున్న చేపల 
నిరీజవ పదారాథలను సదివనియోగం చేస్తకోవడంతోపాటు 
కొల్యజెన్ తో మ్మల క్ణాలను వృదిధ చేయవచ్ని ఐఐటీయను ో
తమ పరిశోధన్లతో త్యల్య్ర్డ్.  
*జీవ వైవిదుంల్ల కొల్యజెన్ ను ఉపయోగంచడం దావరా అటు 
దేశంల్ల నీలి ఆరిథ క్ అభవృదిధని కూడా సాధించవచు్. 
Q )ఇటీవల ఏ  సంసథ పరిశోధకులు  చేప వురాథలు మ్మలక్ణాల 
ఉతాతిుల్ల ఉపయోగపడుతాయని గురిుంచార్డ్?   Ans - 3 
1. IIT MUMBAI  2. IIT CALCUTTA 
3. IIT HYDERABAD 4. IIT DELHI 

 
వాతావరణ మార్డ్ాలకు అనుగుణంగా 

వువసాయం’ పథక్ం 
*వాతావరణ మార్డ్ాలకు అనుగుణంగా’ వువసాయం’ అనే 
పథక్ంల్ల భాగంగా రైతులకు ఇస్తున్న రాయతీలను 
పెంచాలని వువసాయశాఖ  నిరణయంచంది. ఉమిడి 
మహ్బ్ల్బ్ న్గర్  జిల్యో పరిధిల్ల ప్రయోగాతిక్ంగా ఈ 

పథకానిన అమలుచేస్తున్ననర్డ్. 
న్నబార్డ్స, ప్రొఫెసర్  జయశంక్ర్  
వువసాయ విశవవిదాులయం, 
ఇక్రిశాట్ , ఈపీటీఆర్ ఐల 

భాగసావముంతో ఈ పథక్ం అమలవుతోంది. 
* వాతావరణ మార్డ్ాలను తటుటకునేల్య శాస్త్రీయ పదధతుల్లో 
పంట్ల సాగు విధ్యన్నలను పాటించ అధిక్ దిగుబడులు 
పందాలనేది ఈ కారుక్రమం ప్రధ్యన్ లక్షయం.  రైతుల పల్యల్లో 
నీటి గుంతల తవవక్ం, బంద్య సేదుం, అధిక్ దిగుబడినిచే్ కొతు 

https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/7-Months-Telugu-Current-Affairs
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వంగడాల సరఫరా, అంతర పంట్ల సాగువంటి విధ్యన్నలను 
వువసాయ శాస్త్రవేతుల ఆధవరుంల్ల చేపడతార్డ్. రైతు 
కుటుంబాల జీవనోపాధి కోసం పాడి పశువులు, వాన్ పాముల 
ఎర్డ్వు తయారీ కంద్రాలు వంటివి ఏరాాటు చేసాుర్డ్. తొలుత 
ప్రతి రైతుకు ఇచే్ సముిల్ల 50 శాతం రాయతీగా 
భరించాలని కంద్రం ఆదేశించంది.  దీనివలో ఒకోె రైతు 
గరిషాంగా రూ.62,500 వరకు తన్ వాట్య కింద 
చలిోంచాలి.కంద్రం ఇచే్ 50 శాతం రాయతీతో పాటు రాష్ట్ర 
ప్రభుతవం అదన్ంగా మరో 25 శాతం రాయతీ ఇవవడానికి 
ఆమోదం తెలిపింది.  దీనివలో ఒకోె రైతుకు గరిషాంగా అందే 
రాయతీ రూ.93,750కి చేరింది. రైతు తన్ వాట్యగా 
రూ.28,750 చలిోసేు సరిపోతుంది.  
ఈ పథక్ం అమలును 2021 మారి్క్ల్యో పూరిుచేసాుర్డ్ . 
Q )రైతులకు ఇస్తున్న రాయతీలను పెంచే’ వువసాయం’ అనే 
పథక్ం ప్రయోగాతిక్ంగా ఏ జిల్యోల్ల ప్రయోగంచార్డ్ ? 
1. వరంగల్    2. క్రీంన్గర్  
3. మహ్బ్ల్బ్ న్గర్   4. న్లొీండ   Ans - 3 

‘వన్ుప్రణి’ ఇతివృతుంతో అదివతీయ భారత్  
ప్రచారం 

*భారత్ కు పరాుట్కులను భారీగా ఆక్రిషంచడమే లక్షయంగా 
కంద్రం నిరవహిస్తున్న ‘అదివతీయ భారత్  (ఇంక్రెడిబ్దల్  
ఇండియా)’ ప్రచారం తద్యపరి ర్కండు న్సలలపాటు ‘వన్ుప్రణి’ 
ఇతివృతుంగా సాగనుంది. 

*వన్ుప్రణుల సంరక్షణ ప్రధ్యన్నునిన 
చాటిచప్లాల్య ప్రధ్యని మోదీ ఇటీవల 
జిమ్ కార్కిట్  జాతీయ పార్డ్ెల్ల 
చేపటిటన్ సాహ్స్కప్లత యాత్రను 

సూేరిుగా తీస్తకొని ఈ ఇతివృతాునిన ఎంచుకున్ననర్డ్.  
Q )ఇంక్రెడిబ్దల్  ఇండియా ల్ల భాగంగా ఏ జాతీయ పార్డ్ెల్ల 
ప్రధ్యని మోదీ ఇటీవల ఒక్ కారుక్రమం చేపట్యటర్డ్ ?  Ans - 1 
1.  జిమ్ కార్కిట్  జాతీయ పార్డ్ె 
2. క్జిరంగా జాతీయ పార్డ్ె 
3. రణ్ తంబోర్ జాతీయ పార్డ్ె 

4. బాంధవఘర్ జాతీయ పార్డ్ె 

 
భారత వృదిధర్ఫటు 5.7 శాతానికి కుదించన్ 

నోమురా 
భారత వృదిధర్ఫటు అంచన్నను 5.7 శాతానికి తగీస్తున్నటుో 
ప్రపంచ ఆరిథక్ సేవల సంసథ నోమురా 
వలోడించంది.వినిమయంల్ల న్సలకొన్న మందకొడి, 
పెటుటబడులు బలహీన్ంగా ఉండట్ం, సేవల రంగం 
నిరాశాజన్క్ పనితీర్డ్ కారణంగా ఏప్రిల్-జూన్ మధుకాలంల్ల 
వృదిధల్ల కోత విధించంది.   
2018-19 ఆరిథక్ సంవతసరంల్ల భారత జీడీపీ వృదిధ  6.8 
శాతంగా న్మోదైంది.  
వినియోగదార్డ్ల్లో న్మిక్ం సడలుతుండట్ం, విదేశ్మ ప్రతుక్ష 
పెటుటబడులు అసథరంగా ఉండట్ం, అంతరాజతీయ వాణిజుంల్ల 
న్సలకొన్న అనిశి్త పరిసథతులు, క్ర్కనీస యుదధం 
కొన్సాగుతుండట్ం వృదిధపై ప్రభావం చూప్పతున్ననయ. 
Q ) నోమురా సంసథ ఇటీవల భారత వృదిధర్ఫటు అంచన్నను 
ఎంతకు తగసీూు ప్రక్టించంది?    Ans - 2 
1. 6.2%  2. 5.7 % 3. 6%  4. 5.9% 
Q ) 2018-19 ఆరిథక్ సంవతసరంల్ల భారత జీడీపీ వృదిధ ర్ఫటు 
ఎంత శాతంగా న్మోదైంది?    Ans - 1 
1. 6.8 %  2. 6.5% 3. 7%  4.6. 9% 

ప్రపంచబాుంక్   ప్రక్టించన్  జీడీపీ 
రాుంకులొ భారత్ కు ఏడో సాథన్ం 

 గత్యడాదికి సంబంధించ ప్రపంచ దేశాల జీడీపీ రాుంకులను 
ప్రపంచబాుంక్  ప్రక్టించంది. 
ఇంద్యల్ల మన్ దేశం ఏడో 
సాథన్ననికి పరిమితమైంది. 
2017ల్ల ఫ్రాన్స ను అధిగమించ 

మన్ దేశం ఆరో అతిపెదూ ఆరిథక్ వువసథగా అవతరించంది. . 
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2018 జాబతా అగ్రసాథన్ంల్ల అమెరికా నిలిచంది.ఆ దేశ జీడీపీ 
20.5 లక్షల కోట్ో డాలర్డ్ోగా న్మోదైంది. 
 జీడీపీ పరంగా చూసేు, తరవాత సాథన్నల్లో చైన్న (13.61 లక్షల 
కోట్ో డాలర్డ్ో), జపాన్  (5 లక్షల కోట్ో డాలర్డ్ో), జరినీ (4 లక్షల 
కోట్ో డాలర్డ్ో), యునైటెడ్  కింగ్ డమ్  (2.83 లక్షల కోట్ో 
డాలర్డ్ో), ఫ్రాన్స  (2.8 లక్షల కోట్ో డాలర్డ్ో), భారత్  (2.73 లక్షల 
కోట్ో డాలర్డ్ో) నిలిచాయ.  
Q )ప్రపంచబాుంక్  విడుదల చేసన్ 2018  జాబతాల్ల  దేశాల 
జీడీపీ రాుంకుల్లో ఏడవ సాథన్ం ల్ల ఉన్న దేశం ఏది? Ans -2 
1. జరినీ       2. భారత్     3.  ఫ్రాన్స   4. జపాన్ 

 
కంద్ర ప్రభుతావనికి రూ. 1.76 లక్షల కోట్నోు 

బదిలీ చేయనున్న ఆరీిఐ 
 కంద్ర ప్రభుతావనికి రూ.1.76 లక్షల కోట్ో మిగులు నిధులను 
ఆర్ బీఐ అందివవనుంది. ఈ మేరకు బమల్ జల్యన్  క్మిటీ 
ప్రతిపాదన్కు ఆర్ బీఐ సెంట్రల్  బోర్డ్స ఆమోదం తెలిపింది. 
‘‘ఆర్ బీఐ సెంట్రల్  బోర్డ్స రూ.1,76,051 కోట్ో మిగులు 
నిధులను ప్రభుతావనికి ఇచే్ంద్యకు ఆమోదం తెలిపింది.  

 2018-19 ఆరిథక్ సంవతసరానికి 
సంబంధించన్ రూ.1,23,414 
మిగులు నిధులతో పాటు ఎక్న్నమిక్  
కపిట్ల్  ఫ్రేమ్  వర్ె  (ఈసీఎఫ్) కింద 
మరో రూ.52,637కోట్ోను 

ఇచే్ంద్యకు సెంట్రల్  బోర్డ్స ఆమోదం తెలిపింది’’. 
Q) ఆర్ బీఐ కంద్ర ప్రభుతావనికి  ఎనిన కోట్ో రూపాయల 
మిగులు నిధులను ఇచే్ంద్యకు ఆమోదం తెలిపింది. ?Ans -1 
1. రూ.1.76 లక్షల కోటుో   2. రూ.1.98 లక్షల కోటు ో

3. రూ. 2. 09 లక్షల కోటు ో 4. రూ.1. 67 లక్షల కోటు ో

వివిధ రంగాలు - భారత్ ల్ల FDI ల 
సరళీక్రణలు 

 2014–15 నుంచ 2018–19 వరకు దేశంల్లకి 286 
బలియన్  డాలరో ఎఫ్ డిఐలు వచా్య. 2018-19ల్ల వచ్న్ 
64.37 బలియన్  డాలరో ఎఫ్ డిఐలు వచా్య. 
*బొగుీ మైనింగ్, కాంట్రాకుట తయారీ రంగాల్లోకి నూర్డ్ శాతం 
ఎఫ్ డిఐలను ప్రభుతవం అనుమతి అవసరం లేని ఆటోమేటిక్  
మారీంల్ల పెట్టవచు్.  

*ప్రస్తుతం విద్యుత్  ప్రజెకుటలు, 
ఐరన్, సీటల్, సమెంట్  పాోంటో్ 
సంత వినియోగానికి ఉదేూశించన్ 
బొగుీ, లిగెననట్  మైనింగ్ ల్లకి 

ఆటోమేటిక్  మారీంల్ల 100 శాతం ఎఫ్ డిఐలకు అనుమతి 
ఉంది.ఇక్పై బొగుీ విక్రయాలు, మైనింగ్, కోల్  వాషరీ, క్రష్మంగ్, 
కోల్  హాుండిోంగ్  తదితర బొగుీ అనుబంధ విభాగాల్లకోి వంద 
శాతం ఆటోమేటిక్  మారీంల్ల ఎఫ్ డిఐలను తెచు్కోవచు్. 
*డిజిట్ల్  మీడియాల్ల ఇపాటి వరకు ఎఫ్ డిఐలకు అవకాశం 
లేక్పోగా, ఇక్పై 26 శాతం వరకు ఎఫ్ డిఐలకు 
అనుమతి.ప్రింట్  మీడియా తరహాల్లనే... ఇక్పై డిజిట్ల్  
మీడియాల్ల వారులు, క్ర్కంట్  అఫైర్స  అప్ ల్లడింగ్, సీమాింగ్  
విభాగంల్లకి ప్రభుతవ అనుమతితో 26 శాతం వరకు 
ఎఫ్ డిఐలు ప్రవేశించొచు్. బ్రాడ్ కాసటంగ్  క్ంటెంట్  సేవల్లోనూ 
ప్రభుతవ అనుమతితో 49 శాతం ఎఫ్ డిఐలకు ప్రవేశం ఉంది.    
*సంగల్  బ్రాండ్  రిటైల్  విభాగంల్ల 51 శాతానికి మించ 
ఎఫ్ డిఐలను క్లిగన్ సంసథ 30 శాతం ఉతాతుులను సాథనిక్ 
మార్కెట్  నుంచే సమీక్రించుకోవాలన్నది ప్రస్తుతమున్న 
నిబంధన్ సాథన్ం ల్ల భారత్  నుంచ సేక్రించే అనిన రకాల 
ఉతాతుులను సాథనిక్ సమీక్రణగానే గురిుసాుర్డ్. 
*భారత్ ల్ల విక్రయంచేంద్యకు అయన్న, విదేశాలకు ఎగుమతి 
చేసేంద్యకు సమీక్రించన్న ఈ వస్తలుబాటు లభస్తుంది. 
మొబైల్  హాుండ్ సెట్  రిటైల్  మార్కెట్  అంతరాజతీయ సాథయకి 

https://www.vyoma.net/rrb-ntpc/
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ఎదిగే అవకాశం, యాపిల్, వన్ పోస్ట, ఒపోా వంటి సంసథలు 
సంత ద్యకాణాలు తెరిచేంద్యకు మారీం స్తగమం.  
*భౌతిక్ంగా సంగల్  బ్రాండ్  రిటైల్  ద్యకాణాలు 
ప్రరంభంచడానికి ముందే ఆన్ లైన్ ల్ల అమికాలు మొదలు 
పెటుటకునేంద్యకు కూడా అనుమతించంది.  
ఈ ఏడాది మారి్తో ముగసన్ త్రైమాసక్ంల్ల న్మోదైన్ జీడీపీ 
వృదిధ 5.8 శాతం( ఐదేళో క్నిషట సాథయ). కాంట్రాకుట తయారీల్ల 
నూర్డ్ శాతం ఎఫ్ డిఐలను ఆటోమేటిక్  మారీంల్ల 
అనుమతించడం వలో దేశ్మ తయారీ వృదిధ.  
2018–19ల్ల FDI -64.37 బలియన్  డాలర్డ్ో  
*100% FDI --( ఆటోమేటిక్  మారీం)బొగుీ మైనింగ్, 
కాంట్రాకుట తయారీ రంగం,విద్యుత్  ప్రజెకుటలు, ఐరన్, సీటల్, 
సమెంట్  పాోంట్ో సంత వినియోగానికి ఉదేూశించన్ బొగుీ, 
లిగెననట్  మైనింగ్ ,బొగుీ విక్రయాలు, మైనింగ్, కోల్  వాషరీ, 
క్రష్మంగ్, కోల్  హాుండిోంగ్  
*26% FDI--(ప్రభుతవ అనుమతితో)ప్రింట్  మీడియా,డిజిట్ల్  
మీడియాల్ల వారులు, క్ర్కంట్  అఫైర్స  అప్ ల్లడింగ్, సీమాింగ్  
విభాగం 
*49% ప్రభుతవ అనుమతితో ---- బ్రాడ్ కాసటంగ్  క్ంటెంట్  
సేవలు   
అయద్య శాతంగా అభవృదిధ 
*2019-20 ఆరిథక్ సంవతసరం ఏప్రిల్ –జూన్  తొలి 
త్రైమాసక్ంల్ల సూథల దేశ్మయోతాతిు (జీడీపీ) వృదిధ ర్ఫటు కవలం 
5 శాతంగా న్మోదయుంది.(చైన్న ఇదే త్రైమాసక్ంల్ల 6.2 
శాతం--27 సంవతసరాల క్నిషటం  )  
*ఇదే సమయం ల్ల గత సంవతసరం--8 % 
*ఇదే సమయంల్ల  2012–13 ల్ల4.9% 
2018–19 మొదటి త్రైమాసక్ంల్ల జీడీపీ విలువ 34.14 లక్షల 
కోటుో. 2019–20 మొదటి త్రైమాసక్ంల్ల ఈ ర్ఫటు రూ.35.85 
లక్షల కోటుో.(5% వృదిధర్ఫటు) 
*జన్వరి–మారి్ త్రైమాసక్ంల్ల (గత ఆరిథక్ సంవతసరం చవరి 
మ్మడు న్సలలు) కూడా వృదిధ ర్ఫటు క్నీసం 5.8 శాతం 
న్మోదయుంది. 
*తయారీ రంగం- 0.6 % 

*వువసాయం, అట్వీ, మతసయసంపద--  5.1 నుండి 3.1 % 
*గనులు, తవవకాలు--  0.4% నుండి 2.7 % 
*ఎలకిాసటీ, గాుస్ట, నీటి సరఫరా, ఇతర యుటిలిటీ సేవలు--
6.7 % నుండి 8.6% 
* నిరాిణ రంగం--9.6 నుండి 5.7%  
*ట్రేడ్, హోటెల్స, ట్రాన్స పోర్ట, క్మ్మునికషన్స,  సేవలు--7.8% 
నుంచ 7.1 % 
* గ్రాస్ట  ఫిక్స  కాుపిట్ల్  ఫ్యర్ఫిషన్  2018–19  (కూు1ల్ల) 11.21 
లక్షల కోటుో , 
2019-20   (కూు1ల్ల) .11.66 లక్షల కోటుో. 
 ఈపీఎఫ్ పై వడీస పెంప్ప 
ఉద్యుగ భవిషు నిధి (ఈపీఎఫ్ ) ఖాతాదార్డ్లకు 
*ప్రస్తుతం చలిోస్తున్న వడీసర్ఫటు --8.55  
*2018–19 సంవతసరానికిగాను చేపట్ట చలిోంప్పలకు--8.65 
*మార్డ్ా ---- 0.10 శాతం ఎకుెవ 
లబధదార్డ్లు --- 6 కోట్ో మంది ఈపీఎఫ్  ఖాతాదార్డ్లు  
* 2018–19 సంవతసరానికి వడీసర్ఫటును 8.65 శాతం ఉంచత్య 
151 కోట్ో రూపాయల మిగులు ఉండనుంది. 
*కారిిక్ శాఖ మంత్రి-- సంతోష  గంగావర్  
ఉద్యుగ భవిషు నిధి--దీనిని  Employees Provident Fund 
Organization (EPFO) నిరవహిస్తుంది. ఇది అనేది జీతం 
పందే ఉద్యుగుల పద్యప్ప పథక్ం. 
దీనికి ప్రభుతవం ఫిక్స్ వడీస చలిోస్తుంది.    
బాుంకింగ్ రంగం ల్ల సంసెరణలు --27 నుంచ 12కు 
ప్రభుతవ బాుంకుల సంఖు కుదింప్ప  
అంతరాజతీయ సాథయల్ల పెదూ బాుంకులు ఉండాలన్న ప్రభుతవ 
ఉదేూశం తో 10 బాుంకులను విలీన్ం చేస 4 దిగీజ బాుంకులను 
ఏరాాటు  చేయనున్ననర్డ్.  
 దీంతో 12 ప్రభుతవ రంగ బాుంకులు మాత్రమే మిగులుతాయ. 
*పంజాబ్  నేషన్ల్  బాుంకు లొ కి , (పీఎన్ బీ) ఓరియంట్ల్ 
బాుంక్ ఆఫ్ కామర్స, యునైటెడ్ బాుంక్ ల విలీన్ం. 11437-- 
బ్రాంచలతో  ర్కండవ అతిపెదూ ప్రభుతవ బాుంకుగా విలీన్ 
బాుంకు  అవతరించనుంది.-SBI ప్రస్తుతం దేశం ల్ల అతి పెదూ 
బాుంకు ) 
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* కార్ార్ఫషన్ ,ఆంధ్ర బాుంకులు యూనియన్ బాుంకు ల్ల 
మెరజర్ ( దేశంల్లనే 5వ       అతిపెదూ ప్రభుతవం బాుంకు) 
*కెన్రా ల్ల కి , సండికట్  బాుంకు విలీన్ం( న్నలుగవ అతిపెదూ 
ప్రభుతవ బాుంకు) 
* అలహా బాద్య బాుంకు, ఇండియన్  బాుంకు ల్ల కి విలీన్ం. 
(ఏడవ అతి పెదూ బాుంకు ) 
2018 సెపెటంబర్ ల్ల బాుంకు అఫ్ బరోడా ల్ల విజయ బాుంకు 
మరియు దేన్న బాుంకుల విలీన్ం జరిగంది.  
ప్రతిపాదిత విలీన్ం వలో ప్రభుతవ రంగ బాుంకుల సంఖు 
తగుీతోంది. దీనివలో భవిషుతుుల్ల వాటికి మ్మలధన్ం 
సమకూర్ట్ం, పరువేక్షణ- పనితీర్డ్ . లక్ష్యుల నిర్ఫూశం... వంటి  
పనులు స్తలువు అవుతాయ. 
    విలీన్ం వలో ప్రయోజన్నలు --- 
*పెదూ పెదూ వాుపార సంసథలకు పెదూ మొతాుల్లో ర్డ్ణాలు 
అవసరం అవుతాయ. చన్న బాుంకులు భారీ ర్డ్ణాలు  
ఇవవలేవు. విలీన్ం వలో పెదూ వాుపార సంసథలకు అవసరమైన్ 
అప్పాలు శకిు వస్తుంది.  
*పెదూ బాుంకులు మ్మలధన్ అవసరాలకు ప్రభుతవం మీద 
ఆధ్యరపడకుండా బహిరంగ మార్కెట్  నుంచ నిధులు 
సమీక్రించగలుగుతాయ. 
*ఆరిథక్ంగా ఏమైన్న ఇబింద్యలు ఎద్యరైన్పాటిక్క పెదూ 
బాుంకులు తటుటకోగులుగుతాయ. 
* నిరవహ్ణ వుయాలు తగుతీాయ.  
*శాఖల విషయంల్ల, ఏటీఎం కంద్రాల విషయంల్ల 
హేతుబదధత సాధించవచు్. 
*మొండి బాక్కల సమసును అధిగమించవచు్. 
    విలీన్ం ల్ల ఉన్న సవాళ్లో  
బలహీన్మైన్ బాుంకులకు తగన్ంత మ్మలధన్ం కూడా లేద్య. 
విలీన్ం తరావత ఈ బలహీన్తను వాటిని తన్ల్ల క్లుప్పకున్న 
బాుంకు భరించాలిస వస్తుంది.  
2.సాఫ్ట వేర్  నుంచ సబింది, పని సంసెృతి , సబింది బదిలీలు, 
ప్రమోషనోు, పనితీర్డ్ మదింప్ప సమసులు  
3.చన్న బాుంకులకు వినియోగదారతోో వుకిుగత సంబంధ 
బాంధవాులు ఉంట్యయ. పెదూ బాుంకుల్లో ఉండవు.  

4.ఏక్సావముం ,వినియోగదారోపై పెతున్ం సాగంచే అవకాశం.  
5. మొండి బాక్కలు వాసువంగా తగీక్పోవచు్. ఖాతా ప్పసుకాల్ల ో
మొండిబాక్కల భారం తగనీ్టుో క్నిపిస్తుంది. 
డైర్కక్టరో విషయంల్ల బాుంకు బోర్డ్సలకు సేవచఛ 
*సవతంత్ర డైర్కక్టరకోు సంబంధించ బోర్డ్స సమావేశాలకు వార్డ్ 
హాజరైన్ప్పడు ఇవావలిసన్ ఫీజు(సటిటంగ్  ఫీజు)ను 
నిరణయంచుకోవడానికి బోర్డ్సలకు అధికారం ఇసాుర్డ్. 
*అన్ధికార డైర్కక్టర్డ్ో కూడా సవతంత్ర డైర్కక్టరో తరహాల్లనే తమ 
విధులను నిరవహించుకోవచు్. 
*జన్రల్  మేనేజర్ (జీఎమ్ ), ఆ పైసాథయ వుకుులకు పదవీ 
కాల్యనిన 2 ఏళో పాటు సర్డ్ూబాటు చేసే అధికారమ్మ బోర్డ్సలకు 
ఉంటుంది. 

 
 ఆఫీసరో నియామక్ం ల్ల బాుంకు బోర్డ్సలకు సేవచఛ 
*తొలి సారిగా చీఫ్  రిస్టె  ఆఫీసర్స ను నియమించుకోవడానికి 
వస్తలుబాటు క్లిాంచార్డ్. 
*మార్కెట్  ఆధ్యరిత పారితోష్మక్ం కూడా ఇచే్ అధికారానిన 
క్ట్టబెట్యటర్డ్. 
జన్రల్  మేనేజర్ .. ఆ పైసాథయ వుకుులు అంట్ మేనేజింగ్  
డైర్కక్టర్  సాథయల్ల ఉన్న వుకుుల పనితీర్డ్నూ బాుంకుల బోర్డ్స 
క్మిటీ మదించవచు్. తదావరా మేనేజ్ మెంట్ ను బోర్డ్సకు 
బాధుులిన చేయవచు్. 
*డిసెంబర్డ్ 2018ల్ల సూథల నిరరథక్ ఆస్తులు రూ.8.65 లక్షల 
కోటుోగా ఉండగా.. ఇప్పడు రూ.7.9 లక్షల కోట్ోకు 
పరిమితమయాుయ. ర్డ్ణ రిక్వరీ సైతం రికార్డ్స సాథయల్ల 
రూ.1.21 లక్షల కోట్ోకు చేర్డ్కుంది .  
  విలీన్ం వలో మారనివి 

https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/quantitative-aptitude-online-classes-in-telugu
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* ఫికిసడ్  డిపాజిట్  ర్ఫటుో యథాతథంగా ఉంట్యయ 
* ఫికిసడ్  డిపాజిట్ోను చవరి వరకు ఉంచత్య ప్రస్తుతం వస్తున్న 
వడీసతో   తీస్తకోవచు్ 
* ర్డ్ణాల ర్ఫటుో కూడా మారవు 
    విలీన్ం వలో మార్ఫవి 
*కొతు చక్ బ్దక్ , డబట్ /క్రెడిట్  కార్డ్సలు ఇసాుర్డ్ 
*అకౌంట్  న్ంబర్డ్, క్సటమర్  ఐడీతో పాటు ఐఎఫ్ ఎస్ట ఈ కోడ్  
కూడా మార్డ్తుంది 
* మారిన్ ఐఎఫ్ ఎస్ట ఈ కోడ్  ఆదాయపనున శాఖ, బీమా 
క్ంపెనీ  వదూ అప్ డేట్ చేస్తకోవాలి 
* ఈఎంఐలు, సప్ లు చేసేవార్డ్ తాజాగా బాుంకుల నుంచ 
ఆమోదపత్రం ఇవాలిస ఉంటుంది 
* బల్  ప్లమెంటో్కు తాజాగా సాటండింగ్  ఇన్ సాక్షన్స  ఇసాుర్డ్ 
* మీ బాుంకు బ్రాంచ్  మీకు దగీరగా లేదా దూరంగా 
మార్చు్ 
* బాుంకు సేటషన్రీ కూడా మారిపోతుంది 
* సేవింగ్  ఖాతాలపై వడీస ర్ఫటుో కూడా మార్ఫ అవకాశముంది. 
 

 
బాుడిింట్న్  చాంపియన్ ష్మప్  చరిత్రల్ల సవరణ 

పతక్ం గెలిచన్ సంధు 
ప్రపంచ సీనియర్  బాుడిింట్న్  చాంపియన్ ష్మప్(Badminton 
World Championship) 

చరిత్రల్ల సవరణ పతక్ం గెలిచన్ 
తొలి భారతీయురాలిగా పూసరో 
వంక్ట్ (పీవీ) సంధు  కొతు చరిత్ర 
లిఖంచంది.  
మహిళల సంగల్స  ఫైన్ల్లో ప్రపంచ 

ఐద్య రాుంక్ర్  సంధు కవలం 38 నిమిష్ట్రల్ల ో21–7, 21–7తో 
ప్రపంచ న్నలుగో రాుంక్ర్, 2017 ప్రపంచ చాంపియన్  
నొజోమి ఒకుహారా (జపాన్ )పై గెలిచంది.ఈ విజయంతో 42 

ఏళో ప్రపంచ చాంపియన్ ష్మప్  చరిత్రల్ల అతుధిక్ పతకాలు 
గెలిచన్ ప్లోయర్ గా చైన్న క్రీడాకారిణి జాంగ్  నింగ్  (సవరణం, 2 
రజతాలు, 2 కాంసాులు) ప్లరిట్ ఉన్న రికార్డ్సను సంధు (సవరణం, 
2 రజతాలు, 2 కాంసాులు) సమం చేసంది.సంధు 5 పథకాలు 
గెలిచన్ ర్కండవ మహిళా.  
Men’s Singles: Japan’s Kento Momota  
Men’s Doubles: Indonesia’s Mohammad Ahsan and 
Hendra Setiawan.  
Women’s Doubles: Japan’s Mayu Matsumoto & 
Wakana Nagahara.  
Mixed Doubles: China’s Zheng Siwei & Huang Yaqiong. 
Q )ఇటీవల జరిగన్  ప్రపంచ సీనియర్  బాుడిింట్న్  
చాంపియన్ ష్మప్  మహిళల సంగల్స  ఫైన్ల్లో గెలిచన్న P.V. 
సంధు,ప్రపంచ చాంపియన్ ష్మప్  ల్ల ఎనిన పథకాలు గెలిచన్న 
ర్కండవ మహిళగా నిలిచంది?     Ans - 1 
1. 5 పథకాలు   2. 4 పథకాలు  
3. 6 పథకాలు   4. 3 పథకాలు  
Q) ఇటీవల జరిగన్  ప్రపంచ సీనియర్  బాుడిింట్న్  
చాంపియన్ ష్మప్  ప్పర్డ్ష్టల సంగల్స  ఫైన్ల్లో ఎవర్డ్ గెలిచార్డ్? 
1.శ్రీకాంత్ కిదాంబ  2. చన్  ల్యంగ్    Ans -3  
3.కంటో మోమోట్  4.సాన్ వాన్ హొ  

శ్రీశాంత్ పై నిషేధం కుదింప్ప బీసీసీఐ 
అంబ్దడ్స మన్  ఆదేశం 

వివాదాసాద ప్లసర్  శంతకుమరన్  శ్రీశాంత్ కు ఊరట్ఈ కరళ 
క్రికెట్ర్ పై భారత క్రికెట్  క్ంట్రోల్  బోర్డ్స (బీసీసీఐ) గతంల్ల 
విధించన్ జీవితకాల నిషేధ్యనిన ఏడేళకోు తగీసూు బోర్డ్స 

అంబ్దడ్స మన్  డీక జైన్  
ఆదేశాలిచా్ర్డ్.  2013 ఐపీఎల్  
సందరభంగా రాజసాున్  
రాయల్స కు ప్రతినిధుం 

వహిసూు సాాట్  ఫికిసంగ్ కు పాలాడాసరన్న అభయోగాలపై 
శ్రీశాంత్, అజిత్  చండీల్య, అంకిత్  చవాన్ లపై బోర్డ్స క్రమశిక్షణ 
క్మిటీ జీవిత కాలం నిషేధం విధించంది.ఆగస్తట 7న్ జారీ 
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చేసన్ ఆదేశాల్లో జైన్  శ్రీశాంత్ పై నిషేధ్యనిన ఏడేళకోు పరిమితం 
చేశార్డ్. 
Q )క్రికెట్ర్  శ్రీశాంత్  పై భారత క్రికెట్  క్ంట్రోల్  బోర్డ్స (బీసీసీఐ) 
గతంల్ల విధించన్ జీవితకాల నిషేధ్యనినఎనిన సంవతసరాలకు  
తగీసూు బోర్డ్స అంబ్దడ్స మన్  డీక జైన్  ఆదేశాలిచా్ర్డ్?  
1. 10 సంవతసరాలకు 2. 8 సంవతసరాలకు  Ans - 3 
3. 7 సంవతసరాలకు 4. 5 సంవతసరాలకు 

క్రికెట్  చరిత్రల్ల తొలి కాంక్షన్  
సబ్ సటటూుట్ గా మారనస్ట  ల్యబస్ట చేంజ్ 

యాషెస్ట ర్కండో టెస్తటల్ల ఆర్ర్  బౌలింగ్ ల్ల గాయపడిన్ సీటవ్  
సిత్  తల నొపిా కారణంగా మైదాన్ంల్లకి దిగలేద్య. 
దీంతో ఐసీసీ కొతుగా ప్రవేశపెటిటన్ కాంక్షన్  సబ్ సటటూుట్  
వస్తలుబాటును ఆసేాలియా వినియోగంచుకుంది.మాుచ్  
రిఫరీ అనుమతితో సిత్  సాథన్ంల్ల ఆ జటుట లబషేన్ ను 

ఆడించంది.నిబంధన్ల ప్రకారం 
తల లేదా మెడ భాగంల్ల 
గాయాలతో మైదాన్ంల్లని ఒక్ 
ఆట్గాడు దూరమైత్య కాంక్షన్  

సబ్ సటటూుట్ గా వచే్ ఆట్గాడు బాుటింగ్, బౌలింగ్  చేయొచు్. 
గతంల్ల సబ్ సటటూుట్ ను ఫీలిసంగ్  వరక అనుమతించేవార్డ్. 
సీటవ్  సిత్  సాథన్ంల్ల కాంక్షన్  సబ్ సటటూుట్ గా ఆల్ రండర్  
మారనస్ట  ల్యబస్ట చేంజ్  మైదాన్ంల్ల అడుగుపెట్యటడు. దీంతో 
అంతరాజతీయ క్రికెట్  చరిత్రల్ల తొలి కాంక్షన్  సబ్ సటటూుట్ గా 
ల్యబస్ట చేంజ్  ప్లర్డ్ రికార్డ్సకెకిెంది.  

కామన్సవల్ు  క్రీడల్లో క్రికెట్ 
కామన్సవల్ు  క్రీడల్లో క్రికెట్  మళీో భాగమైంది. బరిింగ్ హామ్ ల్ల 
నిరవహించే 2022 కామన్సవల్ు  క్రీడల్లో మహిళల టీ20ని 

చేరా్ర్డ్. 
1998ల్ల కౌల్యలంపూర్ ల్ల 
జరిగన్ సీడబ్ల్ోయజీల్ల తొలిసారి 
క్రికెట్ ను చేరా్ర్డ్. దక్షిణాఫ్రికా 

అప్పాడు అగ్రసాథన్ంల్ల నిలిచంది.బరిింగ్ హామ్  కామన్సవల్ు  
క్రీడలు 2022 జులై 27 నుంచ ఆగస్తట 7 వరకు జర్డ్గుతాయ. 

Q)2022  కామన్సవల్ు  క్రీడలు ఏ దేశం ల్ల జరగనున్ననయ? 
1. ఆసేాలియా    2. బోట్యసాన్న  3. బ్రూనై     4. ఇంగోాండ్  

Ans - 4 

న్నదల్ కు మాంట్రియల్ టైటిల్ 
కెన్డాల్లని టొరంటోల్ల ఆగస్తట 12న్ జరిగన్ ఫైన్ల్లో 6-3, 6-
0 త్యడాతో డేనిల్ మెద్వద్వ్(రష్ట్రు)పై గెలిచ మాంట్రియల్ 

టైటిల్ ను కైవసం చేస్తకున్ననడు. 
 
తన్ కెరీర్ ల్ల మొతుంగా 35వ ఏటీపీ 
సంగల్స మాసట ర్స 1000 టైటిల్ ను 

చేజికుెంచుకొని రికార్డ్సను మెర్డ్గుపర్డ్చుకున్ననడు. 
33 టైటిళోతో జొకోవిచ్ ర్కండో సాథన్ంల్ల ఉన్ననడు.  

క్రికెట్ ల్ల ట్రాన్స జెండర్డ్ో 
ఆసేాలియా ట్రాన్స జెండరకోు సైతం క్రికెట్ ల్ల అవకాశమివావలని 
నిరణయంచుకుంది.క్రికెట్ ల్ల ట్రాన్స జెండర్డ్ో, లింగభేదం లేని 

ఆట్ అనే నిన్నదాలతో ఈ 
కారుక్రమానికి సీవకారం చుటిటంది. 
క్రికెట్ ల్ల ట్రాన్స జెండర్డ్ో, లింగభేదం 
లేని ఆట్ అనే నిన్నదాలతో ఈ 

కారుక్రమానికి సీవకారం చుటిటంది.   
Q )ఇటీవల ఏ దేశం ట్రాన్స జెండరకోు  క్రికెట్ ల్ల అవకాశం 
క్లిాంచంది?      Ans - 4 
1. ఇంగాోండ్   2. నూుజీల్యండ్  
3. దక్షిణాఫ్రికా   4. ఆసేాలియా 

దక్షిణాఫ్రికా బాుటింగ్  దిగీజం హ్షం ఆమాో  
అంతరాజతీయ క్రికెట్ కు గుడ్  బై 

 దక్షిణాఫ్రికా బాుటింగ్  దిగజీం హ్షం ఆమాో అంతరాజతీయ 
క్రికెట్ కు వీడోెలు పలికాడు.  
వనేసల్లో వేగంగా 7వేల పర్డ్గులు 
చేసన్ ఆట్గాడిగా రికార్డ్స 
సృష్మటంచన్ ఆమాో అంతరాజతీయ 

క్రికెట్ ల్లని అనిన ఫ్యరాిట్ో నుంచ తప్పాకుంటున్నటు ో
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ప్రక్టించాడు.  దక్షిణాఫ్రికా తరఫున్ ట్రిప్పల్  సెంచరీ చేసన్ 
ఏకైక్ ఆట్గాడిగా హ్షం ఆమాో రికార్డ్స సృష్మటంచాడు. 

ఉమఖనోవ్ బాకిసంగ్ ల్ల  భారత్ కు ర్కండు 
సవరాణలు 

మగోమెడ్ సాలమ్ ఉమఖనోవ్ సాిరక్ అంతరాజతీయ బాకిసంగ్ 
టోరనమెంట్ ల్ల భారత్ కు ర్కండు సవరణ పతకాలు 
లభంచాయ.భారత మహిళా బాక్సర్డ్ో నీరజ్ (56 కజీలు), 
లవీోన్న (69 కజీలు) పసడి పతకాలతో మెరిశార్డ్.  ప్పర్డ్ష్టల 
విభాగంల్ల గౌరవ్ స్కలంకి (56 కజీలు) రజత పతక్ం 
గెలుచుకోగా, గోవింద్ సహాని (49 కజీలు)కి కాంసుం దకిెంది.  
 ఉమఖనోవ్ సాిరక్ అంతరాజతీయ బాకిసంగ్ టోరనమెంట్ ల్ల 
సవరణ పథక్ం గెలుపందిన్ బాక్సర్ ను  గురిుంచండి? Ans - 3 
1. గోవింద్ సహాని 2. గౌరవ్ స్కలంకి  
3. నీరజ్   4. పైవేవీ కాద్య  

 
ఫ్యర్డ్ిల్య-2 ర్ఫస్ట న్సగనీ్ షూమేక్ర్ 

తన్యుడు  మిక్ షూమాక్ర్ 
ఏడుసార్డ్ో ఫ్యర్డ్ిల్య వన్ విజేతగా నిలిచన్ మైకెల్ షూమాక్ర్ 

తన్యుడు మిక్ షూమాక్ర్ 
కూడా ర్ఫసంగ్ ల్ల 
ముంద్యన్ననడు. ఫ్యర్డ్ిల్య టు 
ర్ఫస్ట ల్ల 20 ఏండో మిక్ విజేతగా 

నిలిచ 28ల్యుప్ లను 43 ని. 59 సెక్న్లో్ల పూరిు చేసన్ ఈ 
జరిన్ ఫెరారీ డ్రైవర్ అగ్రసాథన్ంల్ల నిలిచాడు. 

థాయ్ ల్యండ్  ఓపెన్  లొ చరిత్ర సృష్మటంచన్ 
సాతివక్ -చరాగ్  జోడీ 

 భారత బాుడిింట్న్  జోడి సాతివక్  సాయరాజ్ -చరాగ్  శెటిటలు 
సరికొతు చరిత్ర సృష్మటంచార్డ్. 
భారత్  తరఫున్ సూపర్ -500 
టైటిల్ ను గెలిచన్ తొలి జోడిగా 
కొతు అధ్యుయానిన లిఖంచార్డ్. 
థాయ్ ల్యండ్  ఓపెన్  వరల్స  

టూర్  సూపర్  – 500 బాుడిింట్న్  టోరనమెంట్ ల్ల భాగంగా 
ప్పర్డ్ష్టల డబల్స  టైటిల్ ను గెలవడం దావరా నూతన్ రికార్డ్సకు 
శ్రీకారం చుట్యటర్డ్.ఫైన్ల్లో  సాతివక్ -చరాగ్ ల జోడి 21-19, 18-
21, 21-18 త్యడాతో లి జున్  హు- యు చన్ (చైన్న) దవయంపై 
గెలిచ టైటిల్  కైవసం చేస్తకున్ననర్డ్. 

ఐరోపా అథ్లోటిక్స  పోటీల్లో భారత సాటర్  
స్పాీంట్ర్  హిమదాస్ట  కు సవరణం 

చక్  రిపబోక్ ల్ల జరిగన్ అథ్లోటిక్  మిటింక్  రీటెర్  ఈవంటోో 
భారత సాటర్  స్పాీంట్ర్  హిమదాస్ట  300 మీట్రో పర్డ్గుల్ల 
పసడి గెలుచుకుంది.ఆమె వర్డ్సగా ఆరో సవరణం కైవసం 

చేస్తకుంది.కవలం 18 
రోజుల వువధిల్ల ఐద్య 
సవరాణలు గెలిచంది. తాజాగా 
మరో పసడి గెలిచన్ ఆమె 

ఆరో సవరణం కొటిటంది.మిటింక్  టోరీన ప్పర్డ్ష్టల 300 మీ 
పర్డ్గుల్ల మహ్ిద్  అన్నస్ట  పసడి పతక్ం   గెలుచుకున్ననడు. 
అతను 32.41 సెక్న్ోల్ల లక్ష్యునిన చేరి అగ్రసాథన్ంల్ల నిలిచాడు. 
Q )చక్  రిపబకో్ ల్ల జరిగన్ అథ్లోటిక్  మిటింక్  రీటెర్  ఈవంటోో  
సవరణం గెలిచన్ హిమదాస్ట  వర్డ్సగా ఎనిన సవరాణలు గెలిచార్డ్ ? 
1. 6   2. 5  3. 3  4. 4 

Ans -1 
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ఫిరోజ్ ష్ట్ర కోట్ోల్ల సాటండ్ కు కోహీ ోప్లర్డ్ 
భారత కెపెటన్  విరాట్  కోహీో అంతరాజతీయ క్రికెట్  అరంగ్రేట్ం 
చేస 11 ఏళ్లో.దిలీోకి చందిన్ కోహీో అంతరాజతీయ కెరీర్ ల్ల 11 

ఏళ్లో పూర్కనున్ సందరభంల్ల దిలీ ోడిసాక్ట  
క్రికెట్ అస్కష్మయ్యషన్  (డీడీసీఎ) 
అతడిని గౌరవించంది.దిలీోల్లని 
ఫిరోజ్ ష్ట్ర కోట్ో మైదాన్ంల్ల ఓ 

సాటండ్ కు కోహీో ప్లర్డ్ను పెటిటంది. 

టీమిండియా హెడ్  కోచ్ గా రవిశాస్త్రి 
భారత జాతీయ ప్పర్డ్ష్టల క్రికెట్  జటుట ప్రధ్యన్ కోచ్ గా రవిశాస్త్రి 

పదవి 2021 టి20 ప్రపంచక్ప్  
వరకు దకిెంది.  
బీసీసీఐ క్రికెట్  సలహా క్మిటీ  
ప్రమాణిక్ంగా నిర్ఫూశించుకున్న 

శిక్షణా రీతులు, అనుభవం, సాధించన్ ఘన్తలు, సమాచారం 
వినియమం, ఆధునిక్ శిక్షణా పరిజాాన్ం అనే ఐద్య అంశాలకు 
శాస్త్రినే క్పిల్, మాజీ కోచ్  అనుషమన్  గైకావడ్, మహిళల జటుట 
మాజీ కెపెటన్  శాంత రంగసావమితో కూడిన్ సీఏసీ సభుులు 
ఎంపిక్ చేసార్డ్.  

ఓపెన్  బీడబ్ల్ోయఎఫ్  సూపర్  100 
బాుడిింట్న్  ఛాంపియన్ గా సౌరభ వరి 

హైదరాబాద్  ఓపెన్  బీడబ్ల్ోయఎఫ్  సూపర్  100 బాుడిింట్న్  
టోరీనల్ల సౌరభ వరి ఛాంపియన్ గా నిలిచాడు. ప్పర్డ్ష్టల 

సంగల్స  ఫైన్ల్లో ఏడో సీడ్  సౌరభ   21-13, 
14-21, 21-16తో క్కన్  యూ (సంగపూర్ )పై 
విజయం సాధించాడు.  
 మహిళల డబ్దల్స ల్ల సకిెర్కడిస- అశివని 
పన్నపా జోడీ రన్నరప్  ట్రోఫీతో గెలిచంది.  
ఫైన్ల్లో ట్యప్  సీడ్  సకిె-అశివని 17-21, 17-

21తో హా బేక్ - జుంగ్  యుంగ్  (కొరియా) చేతిల్ల ఓడార్డ్.  
మహిళల సంగల్స ల్ల జియా మిన్  (సంగపూర్ ), ప్పర్డ్ష్టల 
డబ్దల్స ల్ల షోహిబ్దల్ - మౌల్యన్న (ఇండోనేసయా), మిక్స డ్  

డబ్దల్స ల్ల పాంగ్  రాన్ - యీ సీ (మలేసయా)  విజేతలుగా 
నిలిచార్డ్.  

న్నడా పరిధిల్లకి బీసీసీఐ 
బీసీసీఐ జాతీయ డోపింగ్  నిరోధ సంసథ (న్నడా) పరిధిల్లకి 
వచే్ంద్యకు అంగీక్రించంది. దీంతో ఆరిథక్ంగా సవతంత్రురాలే 
అయన్పాటిక్క ప్రభుతవ నిబంధన్ల ప్రకారం బీసీసీఐ జాతీయ 

క్రీడా సమాఖు అయంది. 
న్నడాకు ల్లబడి ఉండేద్యకు 
బీసీసీఐ లిఖతపూరవక్ంగా 
అంగీక్రించంది.  

‘‘ఇక్ దేశంల్ల క్రికెట్రోందరినీ పరీక్షించే అధికారం న్నడాకు 
ఉంటుంది ’’. ‘‘బీసీసీఐ మ్మడు అంశాలు.. డోప్  పరీక్షల్లో వాడే 
పరిక్రాల న్నణుత, పాథాలజిస్టట ల సమరథత, న్మ్మన్నల సేక్రణ 
గురించ సందేహాలు ఉన్ననయ.  
NADA: National Anti-Doping Agency 
CEO: Navin Agarwal  
Q )ఇటీవల జాతీయ డోపింగ్  నిరోధ సంసథ కిందకు వచ్న్ 
సంసథ ఏది ?      Ans - 1 
1. బీసీసీఐ 
2. నేషన్ల్ స్కార్టు ఆరీనైజేషన్  
3. స్కార్టు అథారిటీ అఫ్ ఇండియా  
4. ఇండియన్ ఒలింపిక్ అస్కసయ్యషన్  

పోల్యండ్ ఓపెన్ ల్ల  వినేశ్ ఫొగాట్ 
బంగార్డ్ పతక్ం 

 ఈ ఏడాది ఇపాటిక ర్కండు సవరాణలు సంతం చేస్తకొని జోర్డ్ 
మీద్యన్న వినేశ్ తాజాగా 
పోల్యండ్ ఓపెన్ ల్ల బంగార్డ్ 
పతక్ం చేజికిెంచుకుంది. వారాస 
వేదిక్గా జర్డ్గుతున్న ఈ టోరీన 
53 కజీల మహిళల ఫైన్ల్లో వినేశ్ 

3-2తో ర్కాసన్న (పోల్యండ్)పై విజయం సాధించంది. 
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టైమ్  మేగజీన్   ట్యప్ –100 లొ చోటు 

దకిెకున్న సాటచూు ఆఫ్  యూనిటీ 
 గుజరాత్  తీరంల్ల ఏరాాటైన్ 597 అడుగుల ఎతెనున్ సాటచూు 
ఆఫ్  యూనిటీ, ముంబైల్లని స్కహో హౌస్ట లకు(Soho House-
-11 అంతస్తథల బలిసంగ్ ,library, 34-seater cinema, 
rooftop bar and pool.) ప్రఖాుత టైమ్  మేగజీన్  
రూపందించన్ ట్యప్ –100  ప్రపంచంల్లనే గొపావైన్, 
తక్షణమే వళిో ఆసావదించదగన్ ప్రంతాల ర్కండో జాబతాల్ల 

వీటికి సాథన్ం లభంచంది.  
సరాూర్  వలోభ భాయ్  పట్ల్  597 
అడుగుల ఎతెనున్ విగ్రహ్ం 
గుజరాత్ ల్లని న్రిదా న్దీ తీరంల్ల 
క్లద్య. 

అమెరికా, యూరప్ లల్ల కాకుండా ఆసయాల్లనే 
మొట్టమొదటి సారిగా ముంబైల్ల ఏరాాటైన్ ఘన్త స్కహో 
హౌస్ట  సంతం. 
Q )ప్రఖాుత టైమ్  మేగజీన్  రూపందించన్ ట్యప్ –100  
ప్రపంచంల్లనే గొపావైన్, తక్షణమే వళిో ఆసావదించదగన్ 
ప్రంతాల ర్కండో జాబతాల్ల భారత్ నుండి చోటు 
దకిెంచుకున్న స్కహో హౌస్ట  ఏ న్గరం ల్ల క్లద్య?  Ans - 2 
1. ఢిలీో     2. ముంబై   3. క్లక్తాు  4. చన్సనన  

కాుబన్సట్ కారుదరిశగా రాజీవ్ గౌబా 
దేశంల్లనే అతుున్నత అధికారి హోదా 
అయన్ కాుబన్సట్ సెక్రట్రీగా కంద్ర 
హోంశాఖ కారుదరిశ రాజీవ్ గౌబా 
నియమితులయాుర్డ్.  
జారఖండ్ కాుడర్ కు చందిన్ 1982 

ఐఏఎస్ట బాుచ్ అధికారి అయన్ గౌబా కాుబన్సట్ సెక్రట్రీ 
పదవిల్ల ర్కండేండోపాటు కొన్సాగనున్ననర్డ్. 

Q )ఇటీవల రాజీవ్ గౌబా ఏ పదవిల్ల నియమితులయాుర్డ్? 
1. కాుబన్సట్ సెక్రట్రీగా     Ans - 1 
2. కంద్ర హోంశాఖ కారుదరిశగా 
3. రక్షణ శాఖ కారుదరిశగా 
4. సీవీసీ చైరిన్ గా 

 
‘ఇసార్  ఒర్ఫషన్ ’కు ఎంపికైన్ డాక్టర్  అపూరవ 
దేశ వాుపుంగా నిరవహించన్ యువ ఇసార్ (ఇండియన్  ససైటీ 
ఆఫ్  అససెటడ్  రీప్రొడక్షన్ ) కాన్ేర్కనుసల్ల న్సలూోర్డ్కు చందిన్ 
ప్రముఖ గైన్కాలజిస్తట డాక్టర్  అపూరవ ప్రథమ సాథన్ంల్ల 

నిలిచార్డ్. 
ఈన్సల 16, 17, 18 త్యదీలల్ల ఆగ్రాల్ల 
యువ ఇసార్  ప్లర్డ్తో నిరవహించన్ 
కాన్ేర్కనుసల్ల ఈమె పాలొీన్ననర్డ్.  
దేశ వాుపుంగా 50 మంది 

గైన్కాలజిస్తటలు ఉన్న జాబతాను ఇసాసర్  సంసథ మొదట్ 
ఎంపిక్ చేసంది.ఈ ఒర్ఫషన్ ల్ల న్సలూోర్డ్కు చందిన్ ప్రముఖ 
వైద్యులు డాక్టర్  యశోధర, డాక్టర్  పీఎస్ట  ర్కడిసల కుమార్కు 
ప్రముఖ గైన్కాలజిస్తట, సంతాన్ సాఫలుత నిప్పణురాలు డాక్టర్  
అపూరవ వారందరిని అధిగమించ ప్రథమ సాథన్ంల్ల నిలిచార్డ్. 
Q )ఇటీవల  ఇండియన్  ససైటీ ఆఫ్  అససెటడ్  రీప్రొడక్షన్  
కాన్ేర్కనుసల్ల ఏ జిల్యోకు చందిన్  గైన్కాలజిస్తట డాక్టర్  అపూరవ 
ప్రథమ సాథన్ంల్ల నిలిచార్డ్?    Ans - 3 
1. గుంటూర్డ్    2. శ్రీకాకుళం  
3. న్సలూోర్డ్    4. త్తర్డ్ా గోదావరి  

 

https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/quantitative-aptitude-online-classes-in-telugu
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సంగీత దిగీజం ఖయాుం క్నునమ్మత 
 బాలీవుడ్  దిగీజ సంగీత దరశకుడు, పదిభూషణ్  గ్రహీత 

మొహ్మిద్  జహుర్  ఖయాుం 
హ్ష్మి(93) ఆగస్తట 19న్ 
క్నునమ్మశార్డ్. 
*లూథియాన్న నుంచ 17 ఏళోక 

ఖయాుం సంగీత ప్రయాణం మొదలైంది. ‘ఉమ్రావ్  జాన్ ’ 
‘క్భీక్భీ’ సనిమాలతో ఖయాుం ప్లర్డ్ బాలీవుడ్ ల్ల 
మారోిగపోయంది. ‘ఉమ్రావ్  జాన్ ’ సనిమాకు అందించన్ 
సంగీతానికి గానూ ఖయాుంను జాతీయ అవార్డ్స వరించంది. 
2011ల్ల భారత ప్రభుతవం పదిభూషణ్  అవార్డ్సతో ఖయాుంను 
సతెరించంది.   
Q )ఇటీవల మరణించన్ పదిభూషణ్  గ్రహీత మొహ్మిద్ 
జహుర్  ఖయాుం హ్ష్మి ఏ రంగానికి చందిన్ వార్డ్? Ans - 3 
1. జరనలిజం  2. పరాువరణవేతు  3. సంగీత దరశకుడు  4. క్వి  

ప్రపంచ పోలీస్త క్రీడల్ల ోతులసీ చైతన్ుకు 
ఆర్డ్ పతకాలు 

చైన్నల్లని చంగూసల్ల ఆగస్తట 18న్ జరిగన్ ప్రపంచ పోలీస్త 
క్రీడల్లో విజయవాడ సవమిర్ తులసీ చైతన్ుకు ఒక్సవరణం, 

ర్కండు రజతాలు, మ్మడు 
కాంసాులతో క్లిపి మొతుం ఆర్డ్ 
పతకాలు లభంచాయ.విజయవాడల్ల 
హెడ్ కానిసేటబ్దల్ గా విధులు 
నిరవహించే తులసీ ట్రయాథాోన్ టీమ్ 

ఈవంట్ ల్ల పసడి పతక్ం గెలుచుకున్ననడు. 4x50 మిక్స డ్ 
ఫ్రీసటయల్ రిలేల్ల, 100 మీట్రో బాుక్ స్కాక్ ల్రో రజత పతకాలు 
సాధించాడు. 
Q )ఇటీవల ఏ దేశం ల్ల  ప్రపంచ పోలీస్త క్రీడలు జరిగాయ? 
1. జపాన్    2. సంగపూర్     3. మలేష్మయా       4. చైన్న  

Ans - 4 

 

భారత్ కి రానున్న 2వేల ఏళో కిందటి 
క్ళాఖండం 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ , తమిళన్నడుకు చందిన్ ర్కండు ప్పరాతన్ 
క్ళాఖండాలను అమెరికా-బ్రిట్న్ కు చందిన్ పరిశోధకుల 
బృందం తిరిగచ్ంది. 

73వ సావతంత్రు దినోతసవం 
సందరభంగా లండన్ ల్లని 
ఇండియా హౌజ్ ల్ల జరిగన్ 
కారుక్రమంల్ల వీటిని భారత 

అధికార్డ్లకు అపాగంచార్డ్.  
అంద్యల్ల ఒక్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చందిన్ 2000 ఏళో కిందటి 
స్తన్నప్పరాతితో చేసన్ శిలాం కాగా మర్క్టి తమిళన్నడుకు 
చందిన్ 300 ఏళో కిందటి న్వనీత క్ృషణ కాంసు విగ్రహ్ం 
ఉందని బ్రిట్న్ ల్లని భారత హై క్మిషన్ర్  ర్డ్చ ఘన్శాుమ్  
తెలిపార్డ్. 
 ఈ ర్కండు క్ళాఖండాలను అంతరాజతీయ ప్పరాతన్ వస్తువుల 
సిగోర్ గా ప్లర్డ్న్న స్తభాష  క్పూర్  దంగలించన్టుో 
ఆరోపణలు ఉన్ననయ. 
Q )ఏ రాష్ట్రాలకు చందిన్ ర్కండు ప్పరాతన్ క్ళాఖండాలను  
73వ సావతంత్రు దినోతసవం సందరభంగా లండన్ ల్లని 
ఇండియా హౌజ్ ల్ల జరిగన్ కారుక్రమంల్ల వీటిని భారత 
అధికార్డ్లకు అపాగంచార్డ్?    Ans - 1 
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ , తమిళన్నడు 2. కరళ ,మహారాష్ట్ర  
3. క్రాణట్క్, మధు ప్రదేశ్   4. తెలంగాణ ,కరళ  

ప్రముఖ రచయత్రి మారిసన్ క్నునమ్మత 
 ప్రముఖ అమెరిక్న్ సాహితీ వేతు, న్వల్య రచయత్రి నోబెల్ 

అవార్డ్స గ్రహీత టోని మారిసన్ (88) 
నూుయార్ె ల్లని మోంటిఫియోర్ 
మెడిక్ల్ సెంట్ర్ ల్ల  

క్నునమశార్డ్.అమెరికాల్లని 
ఒహియో రాష్ట్రంల్లగల ల్లరైన్ ల్ల 1931, ఫిబ్రవరి 18న్ మారిసన్ 
జనిించార్డ్. 
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Q ) ఇటీవల మరణించన్ టోని మారిసన్ ఏ రంగం ల్ల  నోబెల్ 
అవార్డ్స పందార్డ్?     Ans - 3 
1. ఆరిథక్ రంగం   2. వైదు రంగం  
3. సాహితుం   4. భౌతిక్ శాస్త్రం  
హెచ్ ఎస్ట బీసీ తాతాెలిక్ సీఈవ్యగా నోయెల్ 
 ప్రపంచంల్ల ఏడో అతిపెదూ బాుంకు, ఆరిథక్ సేవల క్ంపెనీ 
హెచ్ ఎస్ట బీసీ హోలిసంగ్ స తాతాెలిక్ సీఈవ్యగా నోయెల్ కివన్ 
నియమితులయాుర్డ్. 
Q) నోయెల్ కివన్ ఇటీవల ఏ సంసథ కు సీఈవ్యగా 
నియమితులయాుర్డ్?     Ans - 2 
1. ఆసయ అభవృదిధ బాుంకు  2. హెచ్ ఎస్ట బీసీ 
3. HDFC    4. బ్రిక్స బాుంకు  

మిస్ట  ఇంగోండ్  విజేతగా భారత సంతతి 
డాక్టర్ భాష్ట్ర ముఖరీజ 

23 ఏళో భారత సంతతికి  చందిన్ భాష్ట్ర ముఖరీజడాక్టర్ మిస్ట 
ఇంగోాండ్ గా విజయం సాధించార్డ్. డరీికి చందిన్ భాష్ట్ర 
ముఖరీజ మిస్ట ఇంగోాండ్ టైటిల్ పోర్డ్కు జరిగన్ ఫైన్ల్స ల్ల 
ఆమె విజేతగా నిలిచార్డ్.  

విదాుర్డ్థలకు అతుంత ఉతుమ న్గరంగా 
లండన్  సటీ 

ప్రపంచంల్లని ప్రముఖ న్గరాలను వన్కిెన్సటిట వర్డ్సగా 
ర్కండోసారి విదాుర్డ్థలకు అతుంత ఉతుమమైన్ న్గరంగా 
బ్రిట్న్  రాజధ్యని లండన్  సటీ మొదటి సాథన్ంల్ల నిలిచంది.  

అంతరాజతీయ న్గరాలైన్ 
టోకోు, మెల్ బోర్న లు వర్డ్సగా 
ర్కండు, మ్మడు రాుంకులను 

సాధించాయ.విదాుర్డ్థలకు 
ఉతుమమైన్ న్గరాల జాబతాను బ్రిట్న్ కు చందిన్ విదాు 
ప్రమాణాల సంసథ కావక్ ర్కలీ ో సైమండ్స (కూుఎస్ట )  విడుదల 
చేసంది. అగ్రశ్రేణి విశవవిదాులయాలు, జన్నభా, జీవన్ 
ప్రమాణాలు, డిగ్రీ అన్ంతరం ఉద్యుగ అవకాశాలు, కొనుగోలు 
సామరాథయలు, విదాుర్డ్థల అభప్రయాలు వంటి అంశాలు ఆయా 

న్గరాల్లో ఏ మేరకు ఉన్ననయో విశ్లోష్మంచ జాబతా 
రూపందించంది.  
మొతుం ప్రపంచంల్లని 120 న్గరాలకు సంబంధించ ఈ 
రాుంకులను విడుదల చేయగా  భారత్  నుంచ బెంగళూర్డ్ 
81వ రాుంకు, తరావత ముంబై–85, ఢిలీ–ో113, చన్సనన–115వ 
సాథన్నల్లో నిలిచాయ.   
 Q) ప్రపంచంల్ల,విదాుర్డ్థలకు అతుంత ఉతుమమైన్ 
న్గరాలుగా ఉన్నమొదటి ర్కండు న్గరాలను గురిుంచండి?  
1. ఢిలీో, టోకోు   2. చకాగో, నూుయార్ె  Ans -4 
3. లండన్ ,సంగపూర్  4.  లండన్ , టోకోు 

ఆర్ బీఐ సెంట్రల్ బోర్స డరైక్టర్ గా చక్రవరిు 
రిజర్వ బాుంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్ బీఐ) సెంట్రల్ బోర్స 
డరైక్టర్ గా ఆరిథక్ వువహారాల కారుదరిశ అతాను చక్రవరిు 
న్నమినేట్ అయాుర్డ్. స్తభాష చంద్ర గార్ీ సాథన్ంల్ల ఈ 
నియామక్ం జరిగంది.  

భారత తొలి మహిళా డీజీపీ క్ంచన్  చౌదరి 
భట్యటచారు క్నునమ్మత 

భారత తొలి మహిళా డీజీపీ క్ంచన్  చౌదరి భట్యటచారు(72)  
క్నునమ్మశార్డ్. 

 క్ంచన్  గత ఆర్డ్ న్సలలుగా 
ముంబయల్లని ఓ ఆస్తపత్రిల్ల 
చకితస పంద్యత్త 
క్నునమ్మశార్డ్.క్ంచన్  సవసథలం 
హిమాచల్  ప్రదేశ్ . 1973ఐపీఎస్ట  

బాుచ్ కు చందిన్ క్ంచన్  2004ల్ల ఉతురాఖండ్  డీజీపీగా 
బాధుతలు చేపటిట తొలి మహిళా డీజీపీగా అర్డ్దైన్ ఘన్త 
సాధించార్డ్. 
Q) ఇటీవల మరణించన్ క్ంచన్  చౌదరి భట్యటచారు ఏ 
రంగానికి చందిన్ వుకిు ?     Ans - 3 
1. జరనలిజం   2. సనిమా రచయత  
3. తొలి మహిళా డీజీపీ 4. ఆరిథక్వేతు  
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వన్ం జావల్య న్రసంహారావు రచంచన్ 
‘కిష్మెంధకాండ’ గ్రంథావిషెరణ 

ముఖుమంత్రి సీపీఆరోవ, రచయత వన్ం జావల్య 
న్రసంహారావు రచంచన్ ఆంధ్రవాలీికి వాస్త దాససావమి 
మందార మక్రందంల్లని కిష్మెంధకాండ గ్రంథానిన డీజీపీ 
మహేందర్ ర్కడిస ఆవిషెరించార్డ్.  

 
మహిళా క్మిషన్ ఛైర్ పరసన్ గా వాసర్కడిస 

పది 
ఆంధ్రప్రదేశ్  మహిళా క్మిషన్  
ఛైర్ పరసన్ గా వాసర్కడిస పదిను 
ప్రభుతవం నియమించంది.గతంల్ల 
ఈ పదవిల్ల ఉన్న న్న్నపనేని 
రాజకుమారి ఈన్సల 7న్ రాజీన్నమా 
చేయడంతో ఆ సాథన్ంల్ల వాసర్కడిస 

పదిను నియమిస్తున్నటుో ఉతుర్డ్వల్లో ప్లర్ెన్ననర్డ్.  
ఛైర్ పరసన్ గా బాధుతలు సీవక్రించన్పాటి నుంచ ఐదేళపోాటు 
పదవిల్ల నియమించంది.  

ఏపీ ప్రభుతవ సలహాదార్డ్గా సీనియర్ 
జరనలిస్తట దేవులపలిో అమర్ 

సీనియర్ జరనలిస్తట దేవులపలిో అమర్ ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవ 
సలహాదార్డ్గా ముఖుమంత్రి 
జగనోిహ్న్ ర్కడిస నియమించార్డ్.ఈ 
మేరకు ఉతుర్డ్వలు జారీ చేసార్డ్. 
జాతీయ మీడియా వువహారాలు , 

అంతర్రాష్ట్ర వువహారాలను పరువేక్షించే బాధుతను కూడా 
అమర్ కు అపాగంచార్డ్.అమర్ దేవులపలిో మదన్ 
మోహ్న్రావు మరియు సరసవతి దంపతులకు జనిించార్డ్. 
వీర్డ్ బ.ఏ. పూరిుచేసన్ తరావత జరనలిజంల్ల పట్యట పందార్డ్. 
Q) ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవ సలహాదార్డ్గా  ఇటీవల ఎవర్డ్ 
నియమితులు అయాుర్డ్?    Ans - 1 
1.దేవులపలిో అమర్   2.సూర బాలక్ృషణ 
3.వాసర్కడిస పది   4.పైవేవీకాద్య 

ఎడుుకషన్  వలేేర్  ఎండీగా సూర బాలక్ృషణ 
 ఏపీ ఎడుుకషన్  వలేేర్  ఇన్ ఫ్రాసాక్్ర్  డవల్ పమెంట్  
కార్ార్ఫషన్  (ఏపీ ఈడబ్ల్యోఐడీసీ) ఎండీగా సూర బాలక్ృషణ 
నియమితులయాుర్డ్. 
 Q )సూర బాలక్ృషణ ఇటీవల ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కి ఏ పదవిల్ల 
నియమితులు అయాుర్డ్?    Ans - 3 
1.రాష్ట్ర సమాచార సంఘం  అధుక్షుడు 
2.హై కోర్ట న్నుయమ్మరిు 
3. ఈడబ్ల్ోయఐడీసీ  ఎండీ 
4.పైవేవికాద్య  

రోగుల భద్రతపై  హైదరాబాద్ ల్ల 
అంతరాజతీయ సదస్తస 

 
రోగుల భద్రతపై ఎనిమిద్య అంతరాజతీయ సదస్తస (ఐపీఎస్ట సీ) 
ను హైదరాబాద్ ల్ల సెపెటంబర్డ్ 13- 14 త్యదీల్ల ో
నిరవహించనున్ననర్డ్ .  సాంకతిక్ పరిజాాన్ం, వుకిుగత శ్రదధ, 
భవిషుతుుల్ల ఆరోగు సంరక్షణ, అంటువాుధుల నియంత్రణ, 
ర్ఫడియ్యషన్  తదితర అంశాలపై చరా్గోష్మా నిరవహిసాుర్డ్. 
మలేరియా, క్షయ వంటి వాుధులతో మరణిస్తున్న వారి క్ంట్, 
రోగ భద్రతను నిరోక్షయం చేయట్ం వలో ఎకుెవ మంది ప్రణాలు 
కోల్లాతున్ననరని త్యలిన్ నేపథుంల్ల, ఈ సదస్తసకు ప్రధ్యన్ుత 
ఉంది.  

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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Q )రోగుల భద్రతపై ఎనిమిద్య అంతరాజతీయ సదస్తస ఎక్ెడ 
జరగనుంది?      Ans - 4 
1. ముంబై  2. కొచ్     3. చన్సనన  4. హైదరాబాద్  

మిజోరంకు చందిన్ ర్కండు వస్కోతాతుులు 
తావ్ ల్లహ్ ప్పన్, మిజో ప్పంచీలకు భౌగోళిక్ 

గురిుంప్ప 
తమిళన్నడుల్లని ప్రసదధ పళని 
దేవసాథన్ం ప్రసాదమైన్ 
పంచామృ తం, కరళల్లని 
తిరూర్డ్ తమలపాకులకు 

భౌగోళిక్ గురిుంప్ప(జీఐ) ట్యుగ్  లభంచంది.మిజోరంకు చందిన్ 
ర్కండు వస్కోతాతుులు తావ్  ల్లహ్ప్పన్  (చేతితో నేయబడిన్ ఓ 
రక్మైన్ వస్త్రం), మిజో ప్పంచీలకు కూడా ఈ గురిుంప్పను 
కట్యయంచన్టుో కంద్ర వాణిజు శాఖ ప్రక్టించంది.భౌగోళిక్ 
మ్మల్యలు, న్నణుత, వాటికి ఉన్న ప్రత్యుక్తలను జీఐ ట్యుగ్  
తెలియజేస్కుంది .  
Q) ఇటీవల  భౌగోళిక్ గురిుంప్ప(జీఐ)  పందిన్ పళని 
దేవసాథన్ం ప్రసాదమైన్ పంచామృ తం ఏ రాష్ట్రటనికి చందినిది? 
1. మహారాష్ట్ర    2. క్రాణట్క్  Ans - 3  
3. తమిళన్నడు    4. కరళ  

 
పోషణ్  అభయాన్  అవార్డ్సల్ల ోఆంధ్రప్రదేశ్  

అగ్రసాథన్ం 
 పోషణ్  అభయాన్  అవార్డ్సల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్  అగ్రసాథన్ంల్ల 

నిలిచంది.  
రాష్ట్రంల్లని 55 వేలకుపైగా 
అంగన్ వాడీ కంద్రాలకు మొబైల్  ఫ్లనోు 
అందించడం డాట్య వినియోగంల్ల 
సమరథంగా పని చేస్తున్నంద్యకు 

ఐసీడీఎస్ట -సీఏఎస్ట  విభాగంల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్రథమ సాథన్ం 

దకిెంచుకుంది.తెలంగాణతో పాటు తొమిిది రాష్ట్రాలున్న 
గ్రూప్ -2 విభాగంల్ల తొలిసాథన్ంల్ల నిలిచంది.  
కారుక్రుల సామరథయం పెంప్ప, విభన్న ప్రభుతవ కారుక్రమాల 
అమలు, సమన్వయంతో పథకాల అమలు, ప్రవరున్న 
మార్డ్ాలు, సామాజిక్ సమీక్రణ అంశాల్లో రాష్ట్రానికి దివతీయ 
అవార్డ్స దకిెంది. 
రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ముఖు కారుదరిశ 
కె.దమయంతి, క్మిషన్ర్  డాక్టర్  క్ృతికా శుకాో ప్రథమ 
అవార్డ్సతో పాటు రూ.కోటి చకుెను, దివతీయ అవార్డ్సతో 
పాటు రూ.75 లక్షల చకుెను అంద్యకున్ననర్డ్. 
Q )ఇటీవల ప్రక్టించన్  పోషణ్  అభయాన్  అవార్డ్సల్లో ప్రథమ 
సాథన్ం ల్ల ఉన్న రాష్ట్రము ఏది?    Ans - 2 
1. తెలంగాణ   2. ఆంధ్ర ప్రదేశ్  
3. తమిళన్నడు   4. మహారాష్ట్ర   

క్ృష్ట్రణ తీరంల్ల  క్షిపణి పరీక్ష కంద్రం ఏరాాటు 
న్నగాయలంక్ మండలం గులోలమోద ప్రంతానిన పరీక్ష్య 
కంద్రానికి అనువైన్దిగా గురిుంచార్డ్. భారీ క్ంటైన్ర్డ్ ో
వచే్ంద్యకు వీలుగా రహ్దార్డ్లను విసురించనున్ననర్డ్. 
నిరాిణాలు ప్రరంభమైత్య సాథనికులకూ పెదూ ఎతుున్ పరోక్షంగా 
ఉపాధి లభస్తుంది. 

స్తమార్డ్ 300 మంది శాస్త్రవేతులు, 
సబింది నివాసం ఉండనున్ననర్డ్. 
దీని వలో ఈ ప్రంతం ఆరిథక్ంగా వృదిధ 
చంద్యతుంది.  386 ఎక్రాలల్ల 

అవసరమైన్ంత మేరక సథల్యనిన వినియోగంచుకోనున్ననర్డ్. 
మిగలిన్ ప్రంతల్ల పచ్దన్ననికి పెదూ పీట్ వేయనున్ననర్డ్. దీని 
వలో తీర ప్రంతం హ్రితమయం కానుంది. సమీపంల్లని 
పల్ోల్లో మౌలిక్ వసతులు మెర్డ్గుపడనున్ననయ. 
Q )క్ృష్ట్రణ  తీరం ల్లని  ఏ ప్రంతం ల్ల క్షిపణి పరీక్ష్య కంద్రం 
ఏరాాటు చేయనున్ననర్డ్?     Ans - 1 
1.  గులోలమోద 2. గూడవలిో     3. వేమవరం   4. కొత్తుర్డ్  
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ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబీోల్ల ట్రస్తటబోర్డ్సల రద్యూ 
చట్టం అమలు 

ఆలయాల ట్రస్తట బోర్డ్సలను ఎప్పాడైన్న రద్యూ చేసే అధికారం 
ప్రభుతావనికి క్లిాసూు ఇటీవల అసెంబీోల్ల ఆమోదించన్ 
సవరణ చట్టం తాజాగా అమల్లోకి వచ్ంది. దీనిని అనుసరించ 
ప్రభుతవం తన్ అభీషటం మేరకు ఏ ట్రస్తట బోర్డ్సనైన్న రద్యూ 
చేయవచు్. టీటీడీ కూడా దీని పరిధిల్లనే ఉంటుంది.  

 
ఏపీ పరిపాలన్ ట్రైబ్దున్ల్  రద్యూ 

ప్రభుతవ ఉద్యుగుల నియామకాలు, పద్యన్నతులు, సరీవస్త 
నిబంధన్లకు సంబంధించన్ వివాదాల పరిష్ట్రెరానికి 
దాదాప్ప న్నలుగు దశాబాూల క్రితం ఏరాాటైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్  
పరిపాలన్ ట్రైబ్దున్ల్  (ఏపీఏటీ)కి కాలం చలోనుంది. 
ఏపీఏటీని రద్యూ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుతవం నిరణయంచంది. 
తెలంగాణ ప్రభుతవం తమకు పరిపాలన్ ట్రైబ్దున్ల్  అవసరం 
లేదని మ్మడేళో క్రితమే సాషటంచేసంది. ఏపీఏటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ క 
పరిమితమైంది.రాష్ట్రం విడిపోయ ఐదేళోవుతున్నన 
హైదరాబాద్  కంద్రంగానే అది పనిచేస్కుంది. నిరవహ్ణక్ ఖర్డ్్, 
జీతభతాులను ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్రభుతవం భరిస్కుంది.విభజన్ 
తరావత 13 జిల్యోలతో కూడిన్ చన్న రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్  
మారడంతో ఏపీఏటీకి పెదూగా ప్రధ్యన్ుం లేదన్న నిరణయానికి 
ప్రభుతవం వచ్ంది.    

 
 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ల సెల్ డవలప్ మెంట్ 
కార్ార్ఫషన్ ఏరాాటు 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్లని యువతల్ల నైప్పణాునిన పెంచడానికి 
ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్రభుతవం ఏపీ సెల్ 
డవలప్ మెంట్ కార్ార్ఫషన్ ఏరాాటు 
చేసంది. రాష్ట్రంల్ల ఏరాాట్య్యు 
పరిశ్రమల్లో 75 శాతం మంది 
సాథనికులక ఉద్యుగాలను 

క్లిాంచాలని ప్రభుతవం ఇటీవల చట్టం చేసంది. 

ఆద్యని వువసాయ మార్కెట్  క్మిటీకి 
జాతీయ సాథయ గురిుంప్ప 

జాతీయ వువసాయ మార్కెట్  విధ్యన్ం(ఈ–న్నమ్ ) అమలుల్ల 
ఆద్యని వువసాయ మార్కెట్  క్మిటీకి జాతీయ సాథయ గురిుంప్ప 
లభంచంది. 
దేశంల్లని 585 వువసాయ మార్కెట్  యార్డ్సల్లో ఈ–న్నమ్  
అమలు చేస్తున్ననర్డ్.  
ముఖు ఉదేశుం -- వాుపార్డ్ల మధు పోటీ తతావనిన 
ప్రోతసహించడంతో పాటు ల్యవాదేవీలను వంద శాతం 
పారదరశక్ంగా నిరవహించడం, రైతులకు గటుటబాటు ధర 
క్లిాంచడం.  
ఈ విధ్యన్ననిన సమరథవంతంగా అమలు చేస్తున్న మార్కెట్  
క్మిటీలకు  జాతీయ సాథయల్ల మ్మడు అవార్డ్సలు ఇసాుర్డ్.  
తురాది, దక్షిణాది రాష్ట్రాల కట్గరీల్ల ఆద్యని వువసాయ 
మార్కెట్  క్మిటీ పోటీ పడుతోంది. 
ఆద్యని మార్కెట్ యార్డ్సల్ల ప్రస్తుతం ల్యవాదేవీలనీన ఈ–న్నమ్  
పోరటల్  దావరానే నిరవహిస్తున్ననర్డ్. 
 క్రూనలు, ఎమిిగనూర్డ్ మార్కెట్ోతో పాటు వివిధ జిల్యోల్లోని 
మార్కెట్ోతో పోలి్త్య ఆద్యనిల్ల రైతులకు ఎకుెవ ధరలే 
లభస్తున్ననయ.   
మార్కెట్ యార్డ్స మొతాునికి మార్కెటింగ్  శాఖ ఫ్రీ ఇంట్ర్కనట్  
వైఫై సౌక్రుం క్లద్య.  

https://www.vyomadaily.com/s/store/courses/description/quantitative-aptitude-online-classes-in-telugu
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 దేశంల్ల 585 మార్కెట్ లు ఉండగా.. జాతీయ అవార్డ్స కోసం 
200 దాకా పోటీ పడాసయ.  

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ల్ల 70వ వన్ మహోతసవ 
కారుక్రమం 

* గుంటూర్డ్ జిల్యో మేడికొండూర్డ్ మండలం డోకిపర్రు 
గ్రామంల్ల ముఖు మంత్రి  జగన్ మోహ్న్ ర్కడిస మొక్ెలు 
న్నట్యర్డ్. 
*వన్ మహోతసవాల్లో భాగంగా రాష్ట్ర వాుపుంగా 25 కోట్ో 
మొక్ెలు న్నట్యలని ప్రభుతవం నిరణయంచంది.  
*అట్వీ, పరాువరణ శాఖ మంత్రి--బాలినేని శ్రీనివాసర్కడిస 
*రాష్ట్ర భూభాగంల్ల 37,258 చదరప్ప కిల్లమీట్ర్డ్ో ఉంట్ 
ఇంద్యల్ల 23 శాతం మాత్రమే అడువులు ఉన్ననయ. 
*ఇంద్యల్ల 13 శాంక్షరీలు, మ్మడు నేషన్ల్  పార్డ్ెలు, ర్కండు 
జుల్యజిక్ల్  పార్డ్ెలు, ఒక్ టైగర్  రిజర్వ , ఒక్ ఎనుగు రిజర్వ  
అడవులు మన్ రాష్ట్రంల్ల ఉన్ననయ.  
జాతీయ అడవుల విధ్యన్ం ప్రకారం  33 శాతం అడవులు 
ఉండాలి.  
రాష్ట్రంల్ల 2351 వృక్షజాతులు, 1461 జంతు జాతులు 
ఉన్ననయ.  
 రాష్ట్రంల్ల ప్పలుల సంఖు -- 48 మాత్రమే. 
* నీడనిచే్ మొక్ెలు, ట్కు మొక్ెలు, ఎర్రచందన్ం మొక్ెలు 
12 కోటుో మొక్ెలు న్నట్ంద్యకు అట్వీ శాఖ నిరణయంచంది. 

ఆంధ్రప్రదేశ్  కు నూతన్ హైకోర్డ్ట ప్రధ్యన్ 
న్నుయమ్మరిు 

*ఆంధ్రప్రదేశ్  హైకోర్డ్ట ప్రధ్యన్ న్నుయమ్మరిు(సీజే)గా జసటస్ట  
జె.కె.మహేశవరిని నియమించాలని 
స్తప్రంకోర్డ్ట కొలీజియం 
నిరణయంచంది.                                                                                          
 1 జన్వరి  2019 న్  ఆంధ్రప్రదేశ్  

హైకోర్డ్ట ఏరాడింది. మొతుం 16 మంది న్నుయ మ్మర్డ్ులు 
క్లర్డ్(సీజే తో క్లిపి). 

రాజాుంగం ల్ల ప్రక్రణ 214 నుండి 231 వరకు రాష్ట్ర సాథయ 
హై కోర్డ్టలు ,నిరాిణం,అధికార విధుల గురించ ప్లర్ెన్ననర్డ్.  

న్సలూోర్డ్ ల్ల  ప్రచీన్ తెలుగు అధుయన్ 
కంద్రం 

 ప్రతిష్ట్రాతిక్ ప్రచీన్ తెలుగు అధుయన్ కంద్రం న్సలూోర్డ్ ల్ల 
ఏరాాటు చేయనున్ననర్డ్.  
*ప్రస్తుతం క్రాణట్క్ల్లని మైసూర్డ్ల్లని  భారతీయ భాష్ట్ర 
కంద్రీయ సంసథ(సీఐఐఎల్ -CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN 
LANGUAGES)ల్ల తెలుగు అధుయన్ కంద్రం ఉంది.  
సీఐఐఎల్  -1969 ల్ల ఏరాాటు చేసార్డ్. కంద్ర మాన్వ వన్ర్డ్ల 
మంత్రితవ శాఖ కింద పని చేస్తుంది.  
కంద్ర మాన్వ వన్ర్డ్ల శాఖ మంత్రి--రమేష  పోఖ్రియాల్ 

తెలుగు రాష్ట్రలాకు క్ృష్ట్రణ న్దీ యాజమాన్ు 
బోర్డ్స నీటి కట్యయంప్పలు 

* శ్రీశైలం, న్నగార్డ్జన్ సాగర్  జల్యశయాల నుంచ తెలుగు 
రాష్ట్రాలకు క్ృష్ట్రణ న్దీ యాజమాన్ు బోర్డ్సనీటి కట్యయంప్పలు 
చేసంది.  
*ర్కండు జల్యశయాల్లో క్నీస నీటి మట్యటనికి మించ 257.54 

టీఎంసీల నిక్ర జల్యలు 
ఉన్ననయ. 
*తెలంగాణ తాగు, సాగు నీటి 
అవసరాలకు ర్కండు 
జల్యశయాల నుంచ 59.01 

టీఎంసీలు కట్యయంచార్డ్. ---శ్రీశైలం జల్యశయం నుంచ 
మహాతాిగాంధీ క్లవకురిు ఎతిుపోతల పథక్ం దావరా తాగు, 
సాగునీటికి 14.50 టీఎంసీలు , న్నగార్డ్జన్ సాగర్  జల్యశయం 
కింద మొతుం 44.51 టీఎంసీల జల్యలు .  
44.51 టీఎంసీ లల్ల *ఎడమ కాలువకు 26.06 టీఎంసీలు 
*ఎలిమినేటి మాధవర్కడిస        ప్రజెకుటకు 10.47 టీఎంసీలు 
*హైదరాబాద్  తాగునీటి అవసరాలకు 5.90 టీఎంసీలు 
*మిషన్  భగీరథ అవసరాలకు 2.08 టీఎంసీలు 
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ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ర్కండు జల్యశయాల నుంచ 152 టీఎంసీల 
కట్యయంప్ప జరిగంది. 
152 టీఎంసీ లల్ల---  
*శ్రీశైలం నుంచ 100 టీఎంసీలు  
(100 టీఎంసీ లల్ల  
88 టీఎంసీలు---పోతిర్కడిసపాడుతో పాటు చన్సనన తాగునీటి 
అవసరాలకు  
12 టీఎంసీలు---హ్ంద్రీనీవా స్తజల స్రవంతి, ముచు్మర్రి 
ఎతిుపోతల పథకానికి ) 
* న్నగార్డ్జన్ సాగర్  జల్యశయం కింద 52 టీఎంసీలు 
(52 టీఎంసీ లల్ల ---  
కుడి కాలువ కింద 32 టీఎంసీలు, 
ఎడమ కాలువ కింద 5 టీఎంసీలు) 
క్ృష్ట్రణ డల్యట అవసరాలకు 15 టీఎంసీలు) 

హైదరాబాద్ ల్ల అతి భారీ అమెజాన్  
కాుంపస్ట 

ఇ-కామర్స  రంగంల్ల అగ్రగామి సంసథ అమెజాన్  
హైదరాబాద్ ల్ల ఏరాాటు చేసన్ ప్రంగణం ప్రపంచంల్లనే 
అతిపెదూది. 

పదివేల మందికి ఉపాధి క్లిాంచేల్య 
పది ఎక్రాల సథలంల్ల నిరిించన్ ఈ 
ప్రంగణం ప్రరంభం కానుంది.  
Q )భారత దేశం ల్లని ఏ న్గరం ల్ల 

అతి పెదూ  అమెజాన్  కాుంపస్ట నిరిించనున్ననర్డ్?   
 Ans - 2 
1. బెంగళూర్డ్       2. హైదరాబాద్       3. చన్సనన     4. ముంబై  

 
 

హైదరాబాద్  ల్ల ఆసాా మైక్రో–రఫేల్  
తయారీ కంద్రం 

హైదరాబాద్ కు చందిన్ ఆసాా మైక్రోవేవ్  ప్రొడక్టస్ట  
(ఏఎంపీఎల్ ), ఇజ్రాయల్ కు చందిన్ రఫేల్  అడావన్సు  డిఫెన్స  
ససటమ్  (ఆర్ ఏడీఎస్ట ఎల్) క్లిస ఆసాా రఫేల్  క్మ్మునికషన్  
ససటమ్  (ఏఆర్ సీ) సెంట్ర్ ను ఏరాాటు చేశాయ.ఈ ఏఆర్ సీ 
డిఫెన్స  క్మ్మునికషన్ ల్ల కారుక్ల్యపాలను నిరవహిస్తుంది.   

ముఖుంగా ఇండియన్  ఆరీి 
బలగాలకు ట్యుకిటక్ల్  
క్మ్మునికషన్  ససటమ్స ను 
(బీఎన్ ఈటీ) అభవృదిధ 

చేస్తుంది.శంష్ట్రబాద్  అంతరాజతీయ విమాన్నశ్రయానికి 
చేర్డ్వల్లని హార్స వేర్  టెకానలజీ పార్ె ల్ల 20 వేల చదరప్ప 
అడుగుల విసీురణంల్ల ఏరాాట్యన్ ఏఆర్ సీ సేటట్  ఆఫ్  ది ఆర్ట  
సెంట్ర్ ను  కంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి జి.కిషన్  ర్కడిస  
ప్రరంభంచార్డ్. 
సాఫ్ట వేర్  డిఫైన్స  ర్ఫడియో ఉతాతుుల తయారీ తొలి ప్రైవేట్  
క్ంపెనీ ఈ ఏఆర్ సీ. తొలి దశల్ల ప్రత్యుక్ సాఫ్ట వేర్  ఆధ్యరిత 
ర్ఫడియోల తయారీతో ప్రరంభమై తరావత రక్షణ సమాచార 
మారిాడి కోసం వివిధ రకాల ఉతాతుులను రఫేల్  అడావన్స  
ససటమ్స  అభవృదిధ చేస్తుంది. 
 ఏఆర్ సీ సెంట్ర్ ల్ల ఆసాకాు 51 శాతం, రఫేల్ కు 49 శాతం 
వాట్యలున్ననయ.   
 Q ) ఆసాా రఫేల్  క్మ్మునికషన్  ససటమ్  (ఏఆర్ సీ) సెంట్ర్ ను 
హైదరాబాద్ కి చందిన్  ఆసాా మైక్రోవేవ్  ప్రొడక్టస్ట ,ఏ దేశ సంసథ 
తో క్లిస ఏరాాటు చేసంది?    Ans - 3 
1. రష్ట్రు       2. ఫ్రాన్స           3. ఇజ్రాయెల్        4. బ్రిట్న్  
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గూగుల్ తో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుతవం 
ఒపాందం 

‘డిజిట్ల్  తెలంగాణ’ లక్షయంగా ముంద్యకుసాగుతున్న రాష్ట్ర 
ప్రభుతావనికి సహ్క్రించేంద్యకు గూగుల్  సంసథ 
ముంద్యకొచ్ంది. 
ఆన్ లైన్ ల్ల సాథనిక్ భాషల్లనే విషయాలను పందడానికి, 
రాష్ట్రవాుపుంగా డిజిట్ల్  పరివరున్కు మదూతు ఇవవడానికి 

తెలంగాణ ప్రభుతవంతో  
అవగాహ్న్ ఒపాందం 
కుద్యర్డ్్కున్నది.సాథనిక్ భాషల్లనే 
సమాచారానిన పందేంద్యకు 

న్వ్ లేఖ అనే కొతు టూల్ ను ప్రవేశపెడుతున్నది.  
Q ) ఆన్ లైన్ ల్ల సాథనిక్ భాషల్లనే విషయాలను పందడానికి 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుతవం ఏ సంసథ తో ఒపాందం చేస్తకుంది? 
1. ప్లస్ట బ్దక్     2. మైక్రో సాఫ్ట    3. గూగుల్     4. పైవేవి కాద్య  

Ans - 3 

 
నీటివన్ర్డ్ల ప్పన్ర్డ్దధరణల్ల తెలంగాణ 

దేశంల్ల తొలిసాథన్ం 
 మిషన్  కాక్తీయ పథక్ం దావరా రాష్ట్రంల్ల జలవన్ర్డ్ల 
ప్పన్ర్డ్దధరణ గొపాగా జరిగందని ఈ విషయంల్ల దేశంల్లనే 
ప్రథమసాథన్ంల్ల నిలిచందని  విడుదల చేసన్ ‘సమగ్ర నీటి 
యాజమాన్ు సూచక్’ నివేదిక్ల్ల వలడోించంది.  
దేశవాుపుంగా వివిధ రాష్ట్రాలు జలవన్ర్డ్ల నిరవహ్ణ, తాగు, 
సాగునీర్డ్ అందించడంల్ల చూప్పతున్న ప్రతిభను ఆధ్యరంగా 

చేస్తకొని నీతి ఆయోగ్  మ్మడేళ్లోగా నివేదిక్లు విడుదల 
చేస్కుంది. 
 దానివలో చర్డ్వుల కింద 51.5% మేర సాగు పెరిగంది.  
నీటివన్ర్డ్ల ప్పన్ర్డ్దధరణల్ల తెలంగాణ దేశంల్ల 
తొలిసాథన్ంల్ల నిలిచంది. 
జలవన్ర్డ్ల కింద సాగునీటి యోగుతను 100 శాతం 

ప్పన్ర్డ్దధరించన్ రాష్ట్రంగా 
తెలంగాణ నిలిచంది. 60 
శాతం గ్రామీణ ప్రంతాలక 
తాగునీర్డ్ అంద్యతున్నపాటిక్క 
నీటిన్నణుత సమసులను 100 
శాతం పరిషెరించంది. 

గ్రామీణ ప్రంతాల్లో ఎద్యరవుతున్న నీటి న్నణుత సమసులను 
తగీంచడంల్ల తెలంగాణ దేశంల్ల ర్కండోసాథన్ంల్ల నిలిచంది. 
భూగరభ జల్యలు విపరీతంగా వాడిన్ ప్రంతాలు, ప్రమాదక్ర 
సాథయల్ల ఉన్న ప్రంతాలను గురిుంచ రీఛారిజంగ్ కు వీలుగా 
మాుపింగ్  చేసే విషయంల్ల తెలంగాణ పనితీర్డ్ బాగాలేద్య. 
ఈ విషయంల్ల చవరిసాథయల్ల నిలిచంది. గత్యడాదితో 
పోలి్త్య 65% పాయంటో్ను కోల్లాయంది. కవలం 12% 
భూగరభజల రీఛారిజ ప్రంతాలనే మాుపింగ్  చేసంది. 
అంద్యల్లనూ 5% ప్రంతంల్ల మాత్రమే రీఛారిజకి అవసరమైన్ 
మౌలిక్ వసతులను క్లిాంచంది. 
 రాష్ట్రంల్ల వువసాయ విద్యుతుు ఫీడరోను వేర్డ్ చేసే 
కారుక్రమానిన మొదలు పెట్టలేద్య. బోర్ వల్స కి అందించే 
విద్యుతుుకు ర్డ్స్తము వసూలు చేయని కొనిన రాష్ట్రాల్ల ో
తెలంగాణ కూడా ఒక్టి. సూక్షమసేదు వువసథ గురిుంచదగన్ 
సాథయల్ల వినియోగంల్లకి రాలేద్య.జలవన్ర్డ్ల నిరవహ్ణ, 
యాజమాన్ు విభాగాల్ల ో నీటి వినియోగ సంఘాల 
భాగసావముం పెంపందించడంల్ల మాత్రం చవరి సాథన్ంల్ల 
ఉంది. 
Q )నీతి ఆయోగ్   విడుదల చేసన్ ‘సమగ్ర నీటి యాజమాన్ు 
సూచక్’ నివేదిక్ల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ అంశం ల్ల ప్రథమ 
సాథన్ం ల్ల క్లద్య?     Ans - 1 
1. జలవన్ర్డ్ల ప్పన్ర్డ్దధరణ 
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2. నీటి వినియోగ సంఘాల భాగసావముం  
3.వువసాయ విద్యుతుు ఫీడరనోు వేర్డ్ చేయడం  
4. భూగరభజల రీఛారిజ ప్రంతాల మాుపింగ్ 

రైతుబీమాకు రూ.934 కోటుో 
 తెలంగాణ  రాష్ట్ర ప్రభు తవం ప్రతిష్ట్రాతిక్ంగా అమలుచేస్తున్న 
రైతుబీమా పథక్ం అన్నదాతల కుటుంబానికి ఆసరాగా 
నిలుస్తున్నది. 2019-20 ఏడాదికి రైతు బీమాకు 934.19 కోట్ో 

ప్రమియానిన ఎల్ ఐసీకి 
చలిోంచాలని ప్రభుతవం 
నిరణయంచంది. 
 ఈ పథక్ం 2020 ఆగస్తట 13 

వరకు రైతులకు వరిుంచనున్నది. ఒకోె రైతు కోసం 
రూ.3,555.94 చొప్పాన్ మొతుం రాష్ట్రంల్లని 30,94,656 
మంది రైతులకు భరోసా క్లిాంచేంద్యకు రూ.934.19 కోట్ోను 
ఎల్ ఐసీకి చలిోంచనుంది. 
* గత్యడాది ఆగస్తటల్ల సీఎం కసీఆర్ రైతుబీమా పథకానిన 
ప్రరంభంచార్డ్.  
Q )2019-20 ఏడాదికి రైతు బీమాకు  ఎనిన కోట్ో  ప్రమియానిన 
ఎల్ ఐసీకి చలిోంచాలని ప్రభుతవం నిరణయంచంది?  Ans - 2 
1. 896.76 కోటుో  2. 934.19 కోటు ో
3. 836. 87 కోటు ో 4. 987.67 కోటు ో

సవచఛదరాణ్-3ల్ల వరంగల్ అరిన్ జిల్యో 
దేశంల్లనే ఫస్టట 

 భారత ప్రభుతవం దేశవాుపుంగా సవచఛదరాణ్-2019 ఫేజ్ 3ల్ల 
వరంగల్ అరిన్ జిల్య ో దేశంల్లనే మొదటి రాుంకు 

సాధించంది. మర్డ్గుదడో 
నిరాిణం, వాటి పరిశ్మలన్, జియో 
ట్యుగంగ్, సవచఛగ్రహీతల పనితీర్డ్, 
క్మ్మునిటీ ట్యయ్ ల్ట్స, 

క్మ్మునిటీ స్కక్ పిట్స, క్ంపోస్టట పిట్స నిరాిణ అంశాల 
ఆధ్యరంగా కంద్ర ప్రభుతవం 700 జిల్యోలకు రాుంకులు 
ప్రక్టించంది.కంద్ర ప్రభుతవం ప్రక్టించన్ రాుంకులల్ల 
వరంగల్ అరిన్ జిల్య ోమొదటి రాుంకు సాధించంది.  వంద 

మార్డ్ెలకు వంద మార్డ్ెలు సాధించ దేశంల్లనే మొదటి 
సాథన్ంల్ల నిలిచంచ.  
Q )సవచఛదరాణ్-2019 ఫేజ్ 3 ల్ల భాగంగా ఎనిన జిల్యోలకు 
రాుంకులు ప్రక్టించార్డ్?    Ans - 1 
1. 700 జిల్యోలకు  2. 600 జిల్యలోకు 
3. 650 జిలో్యలకు 4. 500 జిల్యోలకు 

హైదరాబాద్ ల్ల అయాన్ ఆర్ అండ్ డీ 
సెంట్ర్ 

నీర్డ్, పరాువరణ నిరవహ్ణ సేవలందిస్తున్న అయాన్ 
ఎక్స చేంజ్ హైదరాబాద్ ల్లని పట్యన్ చర్డ్ వదూ పరిశోధన్, 
అభవృదిధ కంద్రానిన(ఆర్ అండ్ డీ సెంట్ర్) న్సలకొలిాంది. 
* 24,000 చదరప్ప అడుగుల విసీురణంల్ల రూ.30 కోట్ోతో ఈ 
సెంట్ర్ ను ఏరాాటు చేసంది.కెమిక్ల్స, ర్కసన్ స తదితర 
వాుపారాలతోపాటు నూతన్ ఉతాా దన్ల అభవృదిధల్ల ఈ 
సెంట్ర్ తోడాాటు అందిస్తుంది. 

తెలంగాణకు రూ.3110 కోట్ో 'క్ంపా' 
నిధులు 

క్ంపా (కాంపెనేసట్రీ అఫ్యర్కసేటషన్ ఫండ్ మేనేజ్ మెంట్ అండ్ 
పాోనింగ్ అథారిటీ) నిధులకింద రాష్ర్టటనికి రూ.3110 కోటు ో
విడుదలచేసూు కంద్ర పరాువరణశాఖ విడుదల చేసంది. 
*  ఢిలీోల్ల కంద్ర పరాువరణశాఖ మంత్రి ప్రకాశ్ జవదేక్ర్ 
దేశంల్లని అనినరాష్ర్టటల అట్వీశాఖ మంత్రులతో  ప్రత్యుక్ 
సమావేశం సమావేశం జరిగంది. 
* ఈ సమావేశానికి తెలంగాణ అట్వీ పరాువరణ శాఖ మంత్రి 
ఇంద్రక్రణ్ ర్కడిస హాజరయాుర్డ్. 
* ఈ సందరభంగా రాష్ర్టటనికి క్ంపా నిధులు విడుదలచేసూు 
రాష్ట్ర మంత్రికి  మంజూర్డ్పత్రానిన అందించార్డ్. 
*  మొతుంగా 27 రాష్ట్రాలకు క్ంపా నిధుల కింద రూ.47వేల 
కోట్ోను కంద్రమంత్రి అందజేశార్డ్.  
* అతుధిక్ంగా ఒడిశాకు రూ.5,933 కోటుో, ఛతీుస్ట గఢ కు 
రూ.5,791 కోటుో, మధుప్రదేశ్ కు కంద్రమంత్రి అందజేశార్డ్. 
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* తెలంగాణరాష్ట్ర చరిత్రల్ల తొలిసారిగా పెదూ మొతుంల్ల క్ంపా 
నిధులు విడుదల చేసంది. 
* తెలంగాణ ఆవిరాభవం తరావత ప్రతాుమానయ అడవుల 
సృష్మటకి నిధులు విడుదల చేసంది. 
* ప్రతాుమానయ అడవుల పెంపకానికి క్ంపా నిధులను 
సమరథంగా ఉపయోగంచడంతోనే కంద్రం ఈసారి భారీగా 
నిధులు విడుదల చేసంది. 
*  వివిధ ప్రజెకుటల కింద తీస్తకున్న అట్వీభూమికి 
ప్రతాుమానయంగా అడవుల పెంపకానికి సీఎం అధిక్ 
ప్రధ్యన్ుం ఇస్తున్ననరన్ననర్డ్. 
*  క్ంపా నిధులను రాష్ట్రంల్ల అడవుల పెంపకానికి 
ఉపయోగసాుమని  ఇంద్రక్రణ్ ర్కడిస సాషటంచేశార్డ్. 
* తెలంగాణ హ్రితహారం కారుక్రమంల్ల భాగంగా 230 కోట్ో 
మొక్ెలను న్నట్యలని లక్షయంగా పెటుటకోగా న్నలుగు విడతల్లో 
113.58 కోట్ో మొక్ెలను న్నటిన్టుట  తెలంగాణ అట్వీ 
పరాువరణ శాఖ మంత్రి ఇంద్రక్రణ్ ర్కడిస చపాార్డ్. 
*  ఐద్య విడద హ్రితహ్రం కారుక్రమంల్ల భాగంగా ఈ 
ఏడాదిల్ల 83కోట్ో మొక్ెలు న్నట్యలని లక్షయంగా పెటుటకుంట్ 
ఇపాటివరకు 30కోటో్ మొక్ెలను న్నట్యమన్ననర్డ్. 

 
మిలట్రీ గ్రేడ్  ఫ్రీకెవనీసకి సాఫ్ట వేర్  

అనుసంధ్యన్ం 
త్రివిధ దళాల్లో హాుకింగ్  ద్యర్ఫభదుమైన్ సమాచార వువసథ 
సదధమైంది.  ప్రస్తు తం మిలట్రీ గ్రేడ్  ర్ఫడియో ఫ్రీకెవనీసతో 

సాగుతున్న క్మ్మునికషన్  ఇక్పై 
కొతుప్పంతలు తొక్ెనుంది. రక్షణ 
రంగ పరిశోధన్ సంసథలు పూరిు 
సవదేశ్మ పరిజాాన్ంతో సాఫ్ట వేర్  

డిఫైన్స  ర్ఫడియో (ఎస్ట డీఆర్ ) వువసథను వపన్స  ఎలకాా్ట్రనిక్స  
ససటమ్  ఇంజనీరింగ్  ఎసాటబషోమెంట్  (డబ్ల్ోయఈఎా్ సఈఈ), 

డీఆర్ డీవ్య, బీఈఎల్  సంయుక్ుంగా ఎస్ట డీఆర్ ను 
రూపందించాయ.  
సాఫ్ట వేర్ , అల్ గారిథమ్  ఆధ్యరంగా ఎస్ట డీఆర్  పనిచేస్తుంది. 
 వేగంగా సమాచారానిన డేట్యను లైవ్  వీడియోలను 
చేరవేస్తుంది. 
ఎస్ట డీఆర్ ల్ల ఫ్రీకెవనీసలను మార్డ్్కుని సమాచారానిన 
అంద్యకోవచు్. 
 న్సట్ వర్ె  బలహీన్ంగా ఉన్నన ఎస్ట డీఆర్  అద్యభతంగా 
పనిచేస్తుంది. 
పాత పరిక్రాల్లో డేట్యను నిలవ చేసే సద్యపాయం లేద్య. 
ఎస్ట డీఆర్ ల్ల డేట్యను భద్రపరచడమే కాకుండా పరిక్రం 
పాడైత్య ఆ డేట్యను కొతు పరిక్రంల్లకి మార్డ్్కోవచు్. 
ప్రస్తుతం క్షేత్రసాథయల్ల, యుదధరంగంల్ల ఉన్న జవానుో-
క్ంట్రోల్  రూం మధు నిరీణత ఫ్రీకెవనీసల్ల సమాచారానిన 
అందిప్పచు్కునేంద్యకు ప్రస్తుతం అంద్యబాటుల్ల ఉన్న 
పరిక్రాలు ఉపయోగపడుతున్ననయ. 

సీఏపీఎఫ్  పదవీ విరమణ వయస్తసను 60 
ఏళ్లగోా నిరణయసూు కంద్రం ఆదేశాలు జారీ 

అనిన రకాల కంద్ర సాయుధ పోలీస్త బలగాల(సీఏపీఎఫ్ ) 
పదవీ విరమణ వయస్తసను 60 ఏళ్లగోా నిరణయసూు కంద్రం 

ఆదేశాలు జారీ చేసంది. 
ఈ బలగాల్లో కానిసేటబ్దల్  నుంచ 
క్మాండంట్  (సీనియర్  
సూపరింటెండంట్  ఆఫ్  పోలీస్ట  

సమాన్ హోదా) సాథయ వరకు ఉన్న న్నలుగు కంద్ర బలగాల 
అధికార్డ్లు (సెంట్రల్  రిజర్డ్వ పోలీస్ట  ఫ్లర్స, బోరసర్  సెకూురిటీ 
ఫ్లర్స, ఇండో టిబెట్న్  పోలీస్ట  ఫ్లర్స, సహ్స్త్ర సీమా బల్ ) ఇక్పై 
57 ఏళోకు బద్యలుగా 60 ఏళోకు పదవీ విరమణ 
చేయనున్ననర్డ్. 
డిపూుటీ ఇన్ సెాక్టర్  జన్రల్ (డీఐజీ) నుంచ అతుున్నత రాుంకు 
డైర్కక్టర్  జన్రల్ (డీజీ) వరకు ఉన్న ఈ న్నలుగు బలగాల 
అధికార్డ్ల రిటైర్కింట్  వయస్తస కూడా ఇక్పై 60 ఏళో్ల. 
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Q )ఇటీవల కంద్ర సాయుధ పోలీస్త బలగాల(సీఏపీఎఫ్ ) పదవీ 
విరమణ వయస్తసను 57 ఏళకోు బద్యలుగా ఎనిన 
సంవతసరాలకు పెంచుత్త కంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసంది? 
      Ans - 2 
1. 62   2. 60  3. 65  4. 67 

కివక్ ర్కసాాన్స మిసెనసల్స పరీక్ష విజయవంతం 
 అనిన రకాల పరిసథతుల్లోనూ సమరథంగా దాడి చేయగల కివక్ 
ర్కసాాన్స సర్ఫేస్ట టు ఎయర్ మిసెనసల్స(కూుఆర్ ఎస్ట ఏఎమ్) ను 
భారత రక్షణ పరిశోధన్, అభవృదిధ సంసథ(డీఆర్ డీవ్య) 
విజయవంతంగా ప్రయోగంచంది. ఒడిశాల్లని చాందీపూర్ 
ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్టట ర్ఫంజ్ నుంచ  ఈ క్షిపణి ప్రయోగానిన 
చేపట్యటర్డ్.  

 ఘన్ ఇంధన్ంతో న్డిచే ఈ కివక్ 
ర్కసాాన్స క్షిపణి 25-30 కిల్లమీట్ర ో
పరిధిల్లని లక్ష్యులను 
ఛేదించగలద్య.  

వాతావరణ పరిసథతుల్లోనైన్న ప్రయోగంచగల ఈ క్షిపణిల్ల 
యుదధ విమాన్నల రాడారకోు దరకుెండా ఉండేల్య వువసథను 
ఏరాాటు చేశార్డ్.   
Q )డీఆర్ డీవ్య ప్రయోగంచన్ కివక్ ర్కసాాన్స సర్ఫేస్ట టు ఎయర్ 
మిసెనసల్స పరిధి ఎంత?     Ans - 1 
1. 25-30 కిల్లమీట్ర్డ్ో   2. 30-35 కిల్లమీట్ర్డ్ో  
3. 20-25 కిల్లమీట్ర్డ్ో   4. 35-40 కిల్లమీట్ర్డ్ో  

ప్రమాదాలు తగంీచేల్య  సీఐఎఫ్ టీ డిజైన్  
అభవృదిధ చేసన్  ‘ఎఫ్ .వి.సాగర్  హ్రిత’ 

 అనిన రకాల వలలతో మతసయకార్డ్లు సౌక్రువంతంగా చేపల 
వేట్ సాగంచేంద్యకు వీలుగా, ప్రమాదాలు సాధుమైన్ంత 
తగీంచేల్య, దీరాకాలం మనేనల్య చేపల నౌక్ను కొచ్ల్లని 
‘కంద్రీయ మతసయ సాంకతిక్ సంసథ’ (సీఐఎఫ్ టీ) ‘ఎఫ్ .వి.సాగర్  
హ్రిత’ ప్లరిట్ అభవృదిధ చేసంది.  కంద్ర నౌకాయాన్ 
మంత్రితవశాఖ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా దీనిని తయార్డ్ 
చేసంది. 2015 నుంచ అనేక్ ప్రయోగాలు చేస, ల్లపాలేవోని 

నిరధరించుకుని, మతసయకార్డ్లకు పరిచయం చేసే 
కారుక్రమానికి అధికార్డ్లు శ్రీకారం చుట్యటర్డ్ 
5 ట్నునల సామరథయంతో నిరిించన్ ఈ బోటు ధర రూ.1.20 
కోటుో. 30 ట్నునల వరకు పెంచుకోవచు్.  సముద్రంల్ల చాల్య 
ల్లతైన్ ప్రంతాల్ల ో చేపల వేట్కు వీలుగా దీనిన తయార్డ్ 
చేసార్డ్.  

 
బోటుపై అమరి్న్ ఫలకాల దావరా రోజూ 500 వాట్ో సౌర 
విద్యుతుు ఉతాతిు చేస్తకుని వినియోగంచుకోవచు్. ఇంద్యవలో 
నిరవహ్ణ వుయం గణనీయంగా తగుీతుంది. పడవ నుంచ 
సముద్రంల్లకి విసరిన్ వల, అనిన వైప్పల్య తెర్డ్చుకుని చేపలు 
పట్టడానికి అనువుగా ఉంద్య లేద్య తెలుస్తకోవడానికి ‘ట్రాల్  
టెలీమెట్రీ’ వువసథ ఉంది. పడవ ఎక్ెడుంద్య 
తెలుస్తకునేంద్యకు జీపీఎస్ట , అంద్యల్ల ప్రయాణించేవారితో 
సంభాష్మంచేంద్యకు అధున్నతన్ క్ముునికషన్  వువసథలను 
పంద్యపరిచార్డ్.  
నౌక్ను న్డపడానికి ‘ఆటో పైల్టింగ్ ’ వువసథను ఏరాాటు 
చేశార్డ్. 
 దీనికి ‘సన్  బోట్ -1’గా ప్లర్డ్ పెటిటంది. దీని సామరాథయనిన పెంచ 
‘సన్ బోట్ -2’ ప్లరిట్ మరో పడవను తయార్డ్ చేయస్కుంది. ఈ 
పడవకున్న బాుట్రీని ఒక్సారి ఛారిజంగ్  చేసేు, 4 గంట్లపాటు 
వినియోగంచుకోవచు్. ఇంజనుో ఉండవ క్నుక్ క్రిన్ 
ఉదాీరాలు వలువడవు. 
Q )ఈ క్రింది వాటిల్ల సరి అయన్వి గురిుంచండి? 
a. ‘ఎఫ్ .వి.సాగర్  హ్రిత’ ను మతసయకార్డ్లు సౌక్రువంతంగా 
చేపల వేట్ సాగంచేంద్యకు వీలుగా, ప్రమాదాలు సాధుమైన్ంత 
తగీంచేంద్యకు అభవృదిధ చేసార్డ్.  

https://www.vyoma.net/rrb-ntpc/
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b . ‘ఎఫ్ .వి.సాగర్  హ్రిత’  బోటుపై అమరి్న్ ఫలకాల దావరా 
రోజూ 1000 వాట్ో సౌర విద్యుతుు ఉతాతిు చేస్తకుని 
వినియోగంచుకోవచు్.      Ans - 2 
1.a,b        2.only a     3.only b     4.a,b both are wrong 

తొలి మహిళా ఫోయట్  క్మాండర్ గా  
షలీజా ధ్యమీ 

* వింగ్ క్మాండర్ షలీజా ధ్యమీ భారత వాయుసేన్ల్ల 
ఫోయంగ్ యూనిట్ ఫోయట్ క్మాండర్ హోదా 
సంపాదించార్డ్. 
* హెలికాపటరోను న్డపడంల్ల 15 ఏళో స్తదీరా అనుభవం 

ఉన్నషలీజా ధ్యమీ. 
* షలీజా ధ్యమీ 2003ల్ల 
హైదరాబాద్ ల్లనే శిక్షణ 
పందడం విశ్లషం. 
* వైమానిక్ దళంల్లని చతక్ , 
చీతా హెలికాపటరోల్ల ఇన్ సాక్టర్ గా 

విధులు నిరవరిుంచార్డ్. 
* తొలి మహిళా ఫోయంగ్ ఇన్ సాక్టర్ గా కూడా గురిుంప్ప 
పందింది.  
* శాశవత ప్రతిపదిక్న్ ఎయర్ ఫ్లర్స ఫోయంగ్ విభాగంల్ల 
చేరిన్ తొలి మహిళగా రికార్డ్సలకెకిెంది.  
* వైమానిక్ దళంల్లని చతక్ , చీతా హెలికాపటరోల్ల 
ఇన్ సాక్టర్ గా విధులు నిరవరిుంచార్డ్. 
* పంజాబ్ ల్లని లూథియాన్న ధ్యమీ సవసథలం. 
*1994ల్ల మహిళలను మొదటిసారి ఐఏఎఫ్ ల్లకి 
అనుమతించార్డ్. ప్పర్డ్ష్టలతో సమాన్ంగా గురిుంప్ప 
పందడానికి, శాశవత క్మిషన్ కోసం మహిళా అధికార్డ్లు 
దిలీో హైకోర్డ్టల్ల స్తదీరా కాలం పోరాడి విజయం సాధించార్డ్.  

 
 

అణు సామరథయ క్షిపణిని పరీక్షించన్ 
పాకిసాథన్ 

 అణవసాోనిన మోస్తకెళోగల సవలా శ్రేణి ‘ఘజన్వీ’ క్షిపణిని 
పాకిసాథన్  విజయవంతంగా పరీక్షించంది. 

* 290 కిల్లమీట్రో పరిధి క్లిగన్ 
ఈ అస్త్రం ఉపరితలం నుంచ 
ఉపరితలం మీద్యన్న లక్ష్యులను 
ఛేదించగలద్య.  

* జమ్మి-క్శ్మిర్  అంశంపై భారత్ తో ఉద్రిక్ుతలు 
పెర్డ్గుతున్న నేపథుంల్ల పాకిసాథన్  ఈ పరీక్ష నిరవహించడం 
జరిగంది . 

 
ఐద్య రూపాయలకు అరగంట్ సైకిల్ 
పథకానిన ప్రరంభంచనున్న హ్రాున్న 

 హ్రాున్నల్లని పంచకూల ప్రజలు  పబకో్ బైసెల్ షేరింగ్ 
పథక్ం దావరా లబధపందనున్ననర్డ్.  

 ఈ పథక్ం కింద అరగంట్ పాటు 
సైకిల్ వినియోగంచుకునేంద్యకు 
కవలం ఐద్య రూపాయలు చలిోసేు 
సరిపోతుంది.  

పరాువరణ హితానిన కోర్డ్త్త హ్రాున్న ప్రభుతవం ఈ 
పథకానిన ప్రరంభంచంది.  
Q )ఇటీవల ఏ  రాష్ట్రము పబోక్ బైసెల్ షేరింగ్ పథకానిన 
ప్రరంభంచంది?     Ans - 4 
1. పంజాబ్  2. గుజరాత్     3. బీహార్     4. హ్రాున్న   
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కిసాన్ మాన్-ధన్ యోజన్ప్రరంభం 
కంద్ర ప్రభుతవం 2019-20 బడజట్ ల్ల ప్రక్టించన్ ప్రధ్యన్ 

మంత్రి కిసాన్ మాన్-ధన్ యోజన్ 
(పీఎం-కఎంవై)కు ప్లరో న్మోద్య 
ఆగస్తట 9న్ ప్రరంభమైంది. 
పీఎం-కఎంవైల్ల చేరిన్ రైతులకు 

60 ఏళో వయస్తస వచ్న్ తరావత న్సలకు రూ.3వేల చొప్పాన్ 
పింఛను లభస్తుంది. అయద్య ఎక్రాలు (ర్కండు హెకాటర)ో ల్లప్ప 
భూమి క్లిగన్ రైతులు పీఎం-కఎంవైకు అర్డ్ులు. సభుులుగా 
చేర్ఫవారి వయస్తస ప్రతిపదిక్గా న్సలకు రూ.55 నుంచ 200 
వరకు చలిోంచాలిస ఉంటుంది. 
పీఎం-కఎంవైల్ల చేరిన్ రైతులకు 60 ఏళో వయస్తస వచ్న్ 
తరావత న్సలకు రూ.3వేల చొప్పాన్ పింఛను 
లభస్తుంది.అయద్య ఎక్రాలు (ర్కండు హెకాటరో) ల్లప్ప భూమి 
క్లిగన్ రైతులు పీఎం-కఎంవైకు అర్డ్ులు.సభుులుగా 
చేర్ఫవారి వయస్తస ప్రతిపదిక్గా న్సలకు రూ.55 నుంచ 200 
వరకు చలిోంచాలిస ఉంటుంది. 
Q )పీఎం-కఎంవైల్ల చేరిన్ రైతులకు 60 ఏళో వయస్తస వచ్న్ 
తరావత న్సలకు ఎనినవేల  రూపాయలు పింఛను అందిసాుర్డ్? 
1.4000    2.2500     3.3000     4.3500  Ans – 3 

Vyoma Online Exams 

RRB Online Exams http://vyoma.net/rrb-ntpc/ 

Current Affairs Online Classes : 

Arithmetic Online Classes 

TS TET Online Exams 

https://www.vyoma.net/exams/ts-tet/ 
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