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6.7% తగ్గిన బంగారం దిగుమతులు 

*ఈ ఆరి్థక సంవత్సరం తొలి 3 త్రైమాసికాల కాలంలో 

బంగారం దిగుమతులు 6.77 శాత్ం త్గాాయి.  

*గత్ ఆరి్థక సంవత్సరం ఏప్రిల -డిసంబర  కాలానికి 2,473 

కోట్ల డాలర్లలగా ఉన్న బంగారం దిగుమతులు ఈ ఆరి్థక 

సంవత్సరం ఇదే కాలానికి 2,300 కోట్ల డాలరలకు త్గాాయి.  

*వాణిజ్య లోటు --

వాణిజ్య లోటు 14,823 

కోట్ల డాలరల నంచి 

11,800 కోట్ల డాలరలకు 

త్గ్ాంది.  

*కరంట  అకంట  లోటు --2018 , జూలై-సప్టంబర  

కాలానికి 2.9 శాత్ంగా ఉన్న కరంట  అకంట  లోటు(కాయడ ) 

గత్ ఏడాది ఇదే కాలానికి 0.9%కి త్గ్ాంది. 

*కాయడ  1,900 కోట్ల డాలరల నంచి 630 కోట్ల డాలరలకు 

చేర్థంది.  

*2019 జూలై నండి బంగారం దిగుమతులు క్రమంగా 

త్గుాతూ వస్తున్ననయి.  

*ప్రపంచంలో బంగారం ఎకుువ దిగుమతి చేస్తకునే దేశాలోల 

భారత్దేశం మొదటి స్థిన్ంలో ఉంది. వారి్థకంగా 

దిగుమతులు 800-900 ట్ననల వరకు దిగుమతి 

చేస్తకుంటం.  

*బంగారం దిగుమతులు త్గ్ాంచేందుకు కంద్ర ప్రభుత్వం 

దిగుమతి స్తంకానిన 10% నంచి 12.5 శాతానికి ప్ంచింది.  

*బంగారం దిగుమతి స్తంకం ప్ంచడం వలల బంగారం న్గల 

త్యారీ కంద్రాలన వేరే దేశాలకు వాయపార్లలు 

మార్లస్తున్ననర్ల.జెమ్స  అండ  జువెలరీ ఎక్సస పోరట్ కనిసల  

 

(జీజేఈపీసీ) దిగుమతి స్తంకానిన 4 శాతానికి త్గ్ాంచాలని 

కంప్నీలు డిమాండ చేస్తున్ననయి.  

 *గత్ ఆరి్థక సంవత్సరం జెమ్స  అండ  జువెలరీ ఎగుమతులు 

6.4 శాత్ం త్గ్ా ఎగుమతుల విలువ 2,790 కోట్ల డాలరలకు 

పత్న్ం అయియంది. 

*ప్రస్తుత్ ఆరి్థక సంవత్సరం ఏప్రిల -న్వంబర్లలో దేశంలోకి 

20.57 బిలియన  డాలరల (స్తమార్ల రూ.1.45 లక్షల కోట్ల) 

విలువైన్ బంగారం దిగుమతి అయియంది.  

*2018-19 ఇదే కాలం న్నటి 22.16 బి.డా. (స్తమార్ల 

రూ.1.57 లక్షల కోట్ల) దిగుమతులతో పోలిస్తు, ఈస్థర్థ 7 

శాత్ం త్గ్ాంది. 

2019 జులై-ఆగస్తట-సప్టంబర్లలలో పసిడి దిగుమతులు 

ఏడాది క్రిత్ంతో పోలిస్తు త్గాాయి. 

* అకోటబర్లలో 5 శాత్ం ప్ర్థగ్ 1.84 బి.డా.కు, న్వంబర్లలో 

6.6 శాత్ం అధికంగా 2.94 బి.డా.కు చేరాయి. 

*ఆభరణాల త్యారీ కోసం అధికంగా పసిడిని మన్దేశం 

దిగుమతి చేస్తకుంటంది. ఏడాదికి 800-900 ట్ననల 

బంగారం దేశంలోకి దిగుమతి అవుతోంది. 

*ఏప్రిల -న్వంబర  మధ్యకాలంలో ఆభరణాల ఎగుమతులు 

1.5 శాత్ం త్గ్ా 20.5 బిలియన  డాలరలకు 

పర్థమిత్మయాయయి.    

రికార్డు స్థాయిలో విదేశీ కరెన్సీ నిల్వలు 
*ఫార్థన ఎక్సంజ్ నిలవలు గర్థష్ట స్థియికి చేరాయి.భారత్ 

విదేశీ కరెనీస నిలవలు 462.15 బిలియన డాలరలకు 

చేర్లకున్ననయి.  
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*గత్ న్నలుగు నండి ఐదు నెలలుగా ఫార్థన ఎక్సంజ్  నిలవలు 

క్రమంగా ప్ర్లగుతూ వస్తున్ననయి.  943 మిలియన డాలర్లల 

ప్ర్థగ్ గర్థష్ట స్థియికి చేరాయి. 

*విదేశీ మారక నిలవలు 

ప్రగడానికి గల 

కారణాలు-- 

 విదేశీ ప్రత్యయక్ష 

ప్టుటబడిదార్లలు భారత్ లో 

ప్టుటబడులు ఎకుువగా పట్టడం 

సిిరంగా ఉన్న చముర్ల ధ్రలు 

జ్న్వర్థ నెలలోనే ఫార్థన పోరట ఫోలియో 

ఇనెవస్ట మంట్ల(ఎఫ పీఐ) రూపంలో 234 మిలియన డాలర్లల 

భారత్ కు వచాాయి. 

ఆర బీఐ లెకుల ప్రకారం,2019లో ఎఫ పీఐ రూపంలో మొత్ుం 

19.4 బిలయన డాలర్లల భారత్ కు వచాాయి. 

తగ్ినునన ప్రతయక్ష పనునల్ వసూళ్లు 
*కంద్ర ప్రభుత్వం అంచన్న --2019-20 ఆరి్థక 

సంవత్సరానికి ప్రత్యక్ష పననల దావరా రూ.13.5 లక్షల కోట్ల 

వసూలు కావచాని అంచన్న వేసింది.  

*ప్రభుత్వ లక్షయం --

2018-19లో 

న్మోదైన్ రూ.11.5 

లక్షల కోట్ల 

వసూళ్లతో పోలిస్తు 17 శాత్ం అధికంగా రాబటటలని ప్రభుత్వం 

లక్షయంగా ప్టుటకుంది.(రూ.13.5 లక్షల కోటుల) 

*ప్రస్తుత్ పర్థసిితి- గత్ ఆరి్థక 

సంవత్సరం కంటే 10 శాత్ం వరకు త్గ్గా 

అవకాశం ఉంది.ఈస్థర్థ వసూళ్లల 

రూ.10 లక్షల కోట్లకు పర్థమిత్మయ్యయ 

అవకాశం ఉంది. 

* బడ్జెట  అంచన్నలతో పోలిస్తు రూ.3 

లక్షల కోట్లకు పైగా త్గావచ్చా.  

*గడిచిన్ 20కి పైగా సంవత్సరాలోల ప్రత్యక్ష పననల వసూళ్లల 

అంత్కు ముందు సంవత్సరం కంటే ఎప్పుడూ త్కుువగా 

వసూలు కాలేదు. 

*జ్న్వర్థ  23 వరకు ప్రత్యక్ష పననల దావరా కంద్రానికి 

సమకూర్థన్ ఆదాయం రూ.7.3 లక్షల కోటుల. 

*ఆరి్థక మందగమన్ం వలల ప్రత్యక్ష పననల వసూలు 

త్గుాతున్ననయి. 

ఒకే వాహన రోడ్డు పనున 
*వాహన్ం కొనేట్ప్పుడు రోడుు పనన చెలిలంచాలిస ఉంటుంది. 

* రోడుు పనన అంశం రాష్ట్రాల జాబితా కిందకు వస్తుంది. ఈ 

పనన ఒకోు రాష్రంలో ఒకోులా ఉంటుంది.  

*కరాాట్కలో అతి ఎకుువగా  

13 నంచి 18 శాత్ం వరకు 

ఉంది. 

*త్రిపురలో అత్యలపంగా 

రూ.410 నంచి రూ.825 

దాకా ఉంటుంది.  

*వేర్ల వేర్ల వాహన్ పననల వలల కలిగ్గ న్ష్టం - 

త్కుువ పనన ఉన్న రాష్ట్రాలోల వాహన్నలన ఎకుువగా 

కొంటుంటర్ల. 

ఎకుువ పనన ఉన్న రాష్ట్రాలోల వాహన్నల అమమకాలపై ప్రభావం 

చూపుతుంది. 

వాహన్ సంసికు న్ష్టం 

కలుగుతుంది. 

కంద్రం తీస్తకుంటున్న చరయలు -- 

అనిన రాష్ట్రాలోల ఒక పనన విధాన్ం 

తెచేాందుకు కంద్రం 

ప్రయతినస్ుంది. 

2018లో నియమించిన్ మంత్రుల 

కమిటీ 'ఒకదేశం-ఒక రోడుు పనన' 

విధాన్ం కింద విధించాలిసన్ 

పననలకు సంబంధించి కొనిన ప్రతిపాదన్లు చేసింది. 

మంత్రుల కమిటీ వాహన్ం ఖరీదు రూ.10 లక్షలలోపు ఉంటే 

8 శాత్ం పనన, రూ.10-20 లక్షల మధ్య ఉంటే 10 శాత్ం 

పనన, రూ.20 లక్షలకు మించిన్ వాహన్నలపై 12ు  పనన 

విధించాలని సిఫారస్త చేసింది. 
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పాన్ కార్డు వివరాలు ఇవవకపోతే 20% టీడీఎస  
*ఆదాయపు పనన చట్టం ప్రకారం ఉద్యయగులు త్మ పాన  

కార్లు వివరాలన యాజ్మాన్నయలకు అందజేయాలి. 

* ఒక వేళ్ ఇవవకపోత్య 20 శాత్ం మొత్ుం కానీ, చట్టంలో  

వర్థుంచే రేటు ప్రకారం గానీ ఏది ఎకుువ అయిత్య అంత్ 

మొతాునిన పనన రూపంలో వార్థ వదద నంచి వసూలు చేయాలి. 

* స్థధారణంగా 20 శాత్ం శాలబు కంటే త్కుువలోకి వచేా  

ఉద్యయగులు పాన , లేదా ఆధార  న్ంబర  ఇవవకపోత్య వార్థకి 

జీత్ంలో 20 శాత్ం పనన కోత్ విధిస్థుర్ల. 

*20 శాత్ం శాలబు దాటిత్య 

ఎంత్ అయిత్య అంత్ కోత్ 

 విధించడంతో పాటు 4 

శాత్ం హెలు , ఎడూయకష్న  

సస్  కూడా వసూలు చేస్థుర్ల. 

*పాన కార్లు గానీ, ఆధార  కార్లుగానీ ఇవవని ఉద్యయగులకు 20 

శాత్ం వరకు లేదా అత్యధిక రేటుతో పనన మొతాునిన జీతాలు 

ఇచేా సమయంలో టీడీఎస్  (మూలం వదద పనన కోత్) 

చేయాలని ఆదాయపు పనన శాఖ అనిన సంసిల 

యాజ్మాన్నయలకు మరోస్థర్థ వెలలడించింది. 

*ఉద్యయగ్ యొకు ఆదాయం 2.5 లక్షల పనన పర్థధిలోకి 

వచిాన్ట్లయిత్య, టిడిఎస్ అవసరం లేదు. 

*చలానల, టిడిఎస్-సర్థటఫిక్టుల, స్తటట మంటుల, జారీ చేసిన్ 

ఇత్ర పత్రాలలో యజ్మానలు పనన మిన్హాయింపు స్తకరణ 

ఖాతా సంఖయ (టిఎఎన) న పందాలి. విఫలమైత్య 

రూ.10,000 జ్ర్థమాన్న విధిస్థుర్ల. 

రాష్ట్రాల్కు తగ్ినునన నిధుల్ బదలాయింపు 
*15వ ఆరి్థక సంఘం త్యార్ల చేయనన్న నివేదికలోని 

అంశాలు -- 

*ఆరి్థక సంఘం నివేదిక ప్రకారం,రాష్ట్రాలకు ఇచేా నిధులోల 

భారీగా కోత్ విధించనంది.   

*ప్రస్తుత్ం ఉన్న 42 శాత్ం నిధుల బదలాయింపున త్గ్ాసూు 

సిఫారస్తలు చేయనంది.  

* ప్రత్యక్ష కటయింపులు త్గ్ాంచి వివిధ్ రూపాలోల రాష్ట్రాలకు 

అందించే గ్రంట్లన ప్ంచే అవకాశం.  

*ఎన క్ సింగ్ నేత్ృత్వం వహంచిన్ ఆరి్థక సంఘం త్న్ 

నివేదికన గత్ ఏడాది డిసంబర లోనే రాష్రపతి రామ్ న్నథ్ 

కోవింద్ కు అందించింది. 

*పథకాలకు నిధులన 

త్గ్ాంచి రెవిన్యయ లోటు, 

విపతుునిధి మునిసపల, 

పంచాయితీలు ఇత్ర స్థినిక 

సంసిలకు ఇచేా గ్రంట లన 

ప్ంచింది.  

* రాష్ట్రాల పని తీర్ల ఆధారంగా ప్రోతాసహకాలన కూడా 

ఇవావలని సిఫారస్త చేస్త అవకాశం.  

* గ్రమీణ, స్థమాజిక రంగాలతో పాటు మౌలిక 

సదుపాయాల కలపన్లో ఉత్ుమ విధాన్నలు అమలు చేస్త 

రాష్ట్రాలకు ప్రోతాసహకాలు ఇచేా అవకాశముంది. 

*14వ ఆరి్థక సంఘం చేసిన్ సిఫార్లసలకు భిన్నంగా 15వ 

ఆరి్థక సంఘం సిఫార్లసలు ఉండే అవకాశం ఉంది.  

*గత్ంలో ఉన్న 32 శాత్ం నిధుల కటయింపున 14 వ ఆరి్థక 

సంఘం 42 శాతానికి ప్ంచి గ్రంట్లన త్గ్ాంచింది.  

*నిధులోల త్గుాదల వలల అనేక రాష్ట్రాలు చేపడుతున్న సంక్షేమ 

పథకాలకు ఇబబంది కలుగుతుంది.  

* కంద్ర ఖజాన్నపై భారం త్గుాతున్నపపటికీ రాష్ట్రాలకు భారం 

ప్ర్లగుతుంది.  

*2020-2021 వారి్థక బడ్జెట ప్రవేశ ప్ట్టబోతున్న 

సమయంలో ప్రస్తుత్ం ద్రవయలోటు జిడిపిలో 3.6 

ఉంది.అంచన్న 3.3 శాత్ం కంటే ఇది ఎకుువ.  

* రెవిన్యయ కూడా భారీగా త్గ్ా, ఆదాయం, వయయం మధ్య 

వయతాయసం 114 శాతానికి ప్ర్థగ్ పోయింది. 

3.3 శాతం ప్రపంచ వృదిిరేటు 
*అంత్రెాతీయ ద్రవయనిధి సంసి (ఐఎంఎఫ ) అంత్రెాతీయ 

వృదిి రేటు అంచన్నలన త్గ్ాసూు వస్ుంది. 

*ఐఎంఎఫ  వారి్థక నివేదికలోని అంశాలు -- 

 2019లో 2.9 శాత్ం వున్న ప్రపంచ ఆరి్థకాభివృదిి 2020లో 

3.3 శాతానికి, 2021లో 3.4 శాత్ం వుంటుందని అంచన్న 

వేయగా, ఈ అంచన్నలో 0.1 శాత్ం మేర త్గ్ాంచింది. 
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ముఖయమైన్ కారణాలుగా,వాణిజ్య విధాన్నల అనిశ్చాతి, 

భౌగోళిక రాజ్కీయ ఉద్రికుత్లు, వరిమాన్ ఆరి్థక వయవసిల 

మారెుట్లలో వయకిుగత్ వతిుడిలన పేర్ుంది. 

 2019 దివతీయారిం నండి 

వస్తువుల త్యారీ, వాణిజ్య 

రంగాలలో కొన్స్థగుతున్న 

అనిశ్చాతి ఆధారంగా 

అంచన్నలన త్గ్ాంచింది.  

*ఆరి్థకాభివృదిికి సవాళ్లు --ప్ర్లగుతున్న స్థమాజిక 

అశాంతి, కరీబియన  దేశాలలో హర్థకన లు, ఆస్తరలియాలో 

కార్థాచ్చాలు, తూర్లప ఆఫ్రికాలో వరదలు, దక్షిణాఫ్రికాలో 

కర్లవు ఇటీవల సవాళ్లుగా ఎదురయాయయి. 

ప్రతి నలుగురిలో ఒక నిర్డద్యయగ్గ 
*భారత్ లోన్య నిర్లద్యయగ్త్ రేటు ప్ర్లగుతూ 

వస్ుంది.2019-20 ఆరి్థక సంవత్సరంలోని మూడో 

త్రైమాసికానికి (సప్టంబర - డిసంబర ) గాన్య ఇది 7.5 

శాత్ంగా న్మోదైంది. 

*2016 న్వంబర నెల త్రావత్ నిర్లద్యయగ రేటు క్రమంగా 

ప్ర్లగుతూ వస్ుంది. 

*సంట్ర  ఫర  

మానిట్ర్థంగ్  ఇండియన  

ఎకాన్మీ (సీఎంఐఈ) 

నివేదికలోని అంశాలు- 

2017 మే-ఆగస్తటలో 

ఇది 3.8 శాత్ం వదద న్మోదుకాగా అపపటి నండి క్రమంగా 

ప్ర్లగుతూ వస్ుంది. 

 దేశంలోని 1.74 లక్షల గృహాల నండి సమాచారం 

స్తకర్థంచార్ల. 

దేశంలో ప్రతి న్లుగుర్థలో ఒకర్థకి నిర్లద్యయగులుగా ఉన్ననర్ల. 

చదువుకున్న యువత్లో ఇది ఎకుువగా ఉంది. గ్రమీణ 

భారత్ంలో నిర్లద్యయగ్త్ రేటు 6.8 శాత్ం ఉండగా.. పట్టణాలోల 

ఇది 9 శాత్ంగా న్మోదైంది. 

20-24 ఏళ్ల వయస్తస ఉన్నవార్థలో నిర్లద్యయగ రేటు 37 శాత్ం 

న్మోదైంది.వీర్థలో గ్రడూయయ్యటేల 60 శాతానికి పైగా ఉన్ననర్ల.   

2019లో పట్టణ యువత్లో నిర్లద్యయగ్త్ రేటు 63.4 శాత్ం 

గత్ మూడు సంవత్సరాలలో ఇది అత్యధికం. 20-29 ఏండల 

మధ్య ఉండి గ్రడూయయ్యష్న  పూర్థు చేసిన్వార్థలో నిర్లద్యయగ్త్ 

రేటు 42.8 శాత్ంగా ఉంది. 

 నిర్లద్యయగం పై అంత్రెాతీయ కార్థమక సంసి  నివేదిక -

ముఖయమైన్ అంశాలు  

'వరలు  ఎంపాలయిమంట  అండ  స్ష్ల  అవుట లుక్స ' నివేదిక 

 2019 వరకు ప్రపంచవాయపుంగా 18.8 కోట్ల మంది 

నిర్లద్యయగులు ర్థజిష్టర  అయి ఉన్ననర్ల.  

2020 మరో రెండు కోట్ల వీరందరూ కలిసి 47.3 కోట్ల మంది. 

ప్రపంచ కార్థమక శకిులో 13 శాత్ం మంది ఉన్ననర్ల.  

 ప్రపంచవాయపుంగా నిర్లద్యయగ్త్ రేటు గత్ దశాబదం నంచి 

త్గాడం లేదు. 

 గత్యడాది అది 5.4 శాత్ం న్మోదైంది.  47 కోట్ల మందిలో 

స్తమార్ల 26.7 కోట్ల మంది నిర్లద్యయగులు 15-24 ఏళ్ల మధ్య 

వయస్త ఉన్నవార్ల.వీర్ల నిర్లద్యయగులే గాక ఎలాంటి ఉపాధి 

శ్చక్షణా కోర్లసలలోగానీ, వృతిు విదాయ కోర్లసలలో గాని శ్చక్షణ 

పందడం లేదు. 

ప్రపంచ కార్థమక శకిులో 60 శాతానికి పైగా మంది 

అసంఘిత్రంగ ఆరి్థక వయవసిలోనే పనిచేస్తున్ననర్ల. 

ప్రపంచవాయపుంగా దాదాపు 63 కోట్ల మంది తీవ్ర పేదర్థకంలో 

ఉన్ననర్ల. వీర్థ కనీస ఆదాయం రోజుకు రూ. 210 (3 యూఎస్  

డాలర్లల) కూడా ఉండట్ం లేదు. 

2004-2017 మధ్య కాలంలో వేత్న్నలు, ఇత్ర శ్రమ ఖర్లాల 

నిమిత్ుం చెలిలంచే జాతీయాదాయం వాట కూడా 54 శాత్ం 

నంచి 51 శాతానికి త్గ్ాంది. 

ప్రజ్ల మధ్య ఉన్న ఆదాయ అసమాన్త్లు ప్ర్లగుతున్ననయి. 

భారత వృదిిరేటు 4.8శాతం-ఐఎంఎఫ్ 
*అంత్రెాతీయ ద్రవయనిధి సంసి(ఐఎంఎఫ) మరోస్థర్థ భారత్ 

వృదిిరేటు అంచన్నన త్గ్ాంచింది.  

*ఐఎంఎఫ ప్రకారం,2020లో భారత్ వృదిిరేటు 

4.8శాత్ంగా ఉంటుంది. 

*కారణాలు - 

 న్నన బ్యంకింగ్ ఫైన్ననిసయల సకాటర,  

బలహీన్ గ్రమీణ ఆదాయం ప్ర్లగుదల వృదిిరేటు 

త్గ్ాంచడానికి గల కారణాలు 
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*వరలు ఎకన్నమిక్స ఫోరమ్(డబ్ల్లయఈఎఫ) వారి్థక 

సమావేశం జ్ర్లగనన్న నేపథయంలో అంత్రెాతీయ ఆరి్థక 

వయవసిపై ఈ సంసి తాజా నివేదికలన వెలలడించింది.  

*నివేదికలోని అంశాలు   

 2022 ఆరి్థక 

సంవత్సరం న్నటికి 

భారత్ వృదిిరేటు 6.5 

శాతానికి 

చేర్లకుంటుంది. 

న్నన బ్యంకింగ్ ఫైన్ననిియల సకాటర, క్రెడిట గ్రోత్ క్షీణత్ 

కారణంగా భారత్ వృదిిరేటు అంచన్నల త్గుాదలకు కారణాలు  

భారత్ దేశీయ డిమాండ అనకున్నదానికంటే వేగంగా 

పడిపోతుంది 

అంత్రెాతీయ వృదిిరేటున కూడా ఐఎంఎఫ త్గ్ాంచింది.  

2019లో అంచన్న వృదిిరేటు 2.9శాతానికి, 2020కి 

3.3శాతానికి, 2021 ఆరి్థక సంవత్సరానికి 3.4శాతానికి 

త్గ్ాంచింది. 

వచేా రెండేళ్లల ప్రపంచ 

ఆరి్థక వయవసికు 

ప్రతికూలంగా 

ఉన్నపపటికీ భారత్ 

లాంటి దేశాలు వృదిిరేటున సలపంగా ప్ంచ్చకునే అవకాశం. 

ఎమరె్థంగ్ మారెుట, అభివృదిి చెందుతున్న ఆరి్థక వయవసిలు 

2019లో 3.7శాత్ం ఉంటే, 2020 న్నటికి 4.4శాత్ంగా, 

2021లో 4.6శాతానికి ప్ర్లగుదల న్మోదు 

చేస్థుయి.0.2శాత్ం ప్ర్లగుదులన న్మోదు చేస్థుయి. 

అభివృదిి చెందిన్ ఆరి్థక వయవసిలు కూడా వృదిిరేటు అంచన్నలు 

మందగమన్ంలోనే ఉన్ననయి. 2019లో వృదిి 1.7శాత్ం 

ఉండగా.. ఇది 2020, 2021 న్నటికి 1.6శాతానికి పడిపోయ్య 

అవకాశం ఉంది. 

*ఐఎంఎఫ చీఫ ఎకన్నమిస్ట గీతా గోపిన్నత్ 

జీడీపీ వృదిి 5.7శాతం - ఐకయరాజ్యసమితి 
* ఐకయరాజ్యసమితి భారత్ జీడీపీ గణాంకాలిన త్గ్ాంచింది. 

2019-20లో జీడీపీ వృదిి 5.7శాత్ం న్మోదుకావొచాని 

తాజాగా అంచన్నవేసింది. 

*ఇంత్కుముందు ఆర బీఐ, ఎస్  బీఐ, ప్రపంచబ్యంకు, 

ఆసియా అభివృదిి బ్యంకు, మూడీస్ , నోమురా (రేటింగ్  

సంసిలు)...భారత్ జీడీపీ వృదిి త్గుాతుం దని 

అంచన్నవేశాయి. 

*ప్రస్తుత్ ఆరి్థక 

సంవత్సరం, వచేా 

ఏడాదికి సంబంధించి 

వివిధ్ దేశాల వృదిి 

అంచన్నలన తెలియజే సూు ఐరాస నివేదిక (ప్రపంచ ఆరి్థక 

పర్థసిితి అవకాశాలు- 2020)న విడుదలచేసింది. 

* చైన్న 2019లో 6.1శాత్ం జీడీపీ వృదిి స్థధించవచ్చాన్ని 

ఐరాస అంచన్నవేసింది. 

*కూరగాయల ధ్రలు 60.5శాత్ం, పప్పు దినస్తల ధ్రలు 

15.44శాత్ం ప్ర్థగాయి. 

 
* డిసంబర్ల 2019లో ర్థటైల  ద్రవ్యయలబణం (టకు ధ్రల 

ఆధార్థత్) 7.35శాతానికి ప్ర్థగ్ంది.  

*జులై 2014 త్రావత్ అత్యధికస్థియిలో ర్థటైల  ద్రవ్యయలబణం 

న్మోదైంది. 

*సీఎంఐఈ తాజా గణాంకాల ప్రకారం, 13 జ్న్వర్థ 

2020న్నటికి నిర్లద్యయగం 7.6శాతానికి (45ఏండల గర్థష్టం) 

ప్ర్థగ్ంది. 

*దేశ జీడీపీలో 7శాత్ం వాట, త్యారీరంగంలో 49శాత్ం 

వాట కలిగ్వున్న వాహన్రంగం అనేక కొత్ు సవాళ్లన 

ఎదుర్ుంటున్నది. 

*గత్ రెండు సంవత్సరాలుగా వాహన్ అమమకాలు 

క్షీణించాయి. అమమకాలు 19ఏండల కనిష్టటనికి పడిపోయాయి. 

*ఐఐపీ సప్టంబర్లలో 4.3శాత్ం, అకోటబర్లలో 3.8శాత్ం 

న్మోదైంది. గణాంకాలు 8ఏండల కనిష్టటనికి చేర్లకున్ననయి. 
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డిసంబర్డ లో భారీగా పెరిగ్గన ద్రవ్యయల్బణం 
*2019 డిసంబర లో ర్థటైల  ద్రవ్యయలబణం సూచీ 7.35 

శాతానికి ప్ర్థగ్ంది. 

*ముఖయంగా కూరగాయలు, ఉలిల ధ్రలు ప్రగడంతో ర్థటైల  

ధ్రలు ప్ర్థగాయి. 

* జాతీయ గణంకాల కారాయలయం 

(ఎన ఎస్ ఒ) వెలలడించిన్ ర్థపోర్లట 

ప్రకారం,డిసంబర నెలలో 

కూరగాయల ధ్రలు భారీగా 60.5 

శాత్ం ప్ర్థగాయి.  

* ఇంత్క్రిత్ం ర్థటైల  ద్రవ్యయలబణం 

2014 జులైలో గర్థష్టంగా 7.39 శాత్ంగా చోటు చేస్తకుంది.  

* ఆ త్రావత్ ఇంత్ భారీ స్థియిలో ప్రగడం ఇదే తొలిస్థర్థ.  

*2018 ఇదే డిసంబర  మాసంలో వినియోగదార్లల 

ద్రవ్యయలబణం సూచీ (సిపిఐ) 2.11 శాత్ంగా న్మోదయియంది. 

క్రిత్ం డిసంబర లో సూిలంగా అహారోత్పతుులు 14.2 శాత్ం 

ప్రియమయాయయి.  

*ఏడాది ఇదే నెలలో ఈ 

ద్రవ్యయలబణం సూచీ -2.65 

శాత్ంగా న్మోదయియంది. 

*2019 న్వంబర  నెలలో 

అహారోత్పతుుల ద్రవ్యయలబణం 10.01 శాత్ంగా ఉంది. 2019 

డిసంబర లో పప్పులు 15.44 శాత్ం, మాంసం, చేపలు 10 

శాత్ం చొప్పున్ ప్ర్థగాయి. 

* ర్థజ్ర్లవ బ్యంకు ఆఫ  ఇండియా ద్రవ్యయలబణ సూచీని 4 

శాతానికి పర్థమిత్ం చేయాలని లక్షయంగా ప్టుటకుంది.  

*. ఈ పర్థణామం వచేా ఫిబ్రవర్థలో ఆర బిఐ నిరవహంచనన్న 

ద్రవయ పరపతి విధాన్ సమీక్షలో వడీు రేట్ల ప్ంపున్కు వీలు 

లేకుండా చేయనంది.ద్రవ్యయలబణ కట్టడికి గాన వడీు రేట్లన 

త్గ్ాంచాలిసన్ పర్థసిితి నెలకొంది. 

జ్నవరి 3వ తేదీ నాటికి 461.16 బి.డాల్రు విదేశీ 

మారక నిల్వలు 
*దేశ విదేశీ మారకపు (ఫారెక్సస ) నిలవలు జ్న్వర్థ నెల 3తో 

ముగ్సిన్ వారానికి 3.69 బిలియన  డాలర్లల ప్ర్థగ్, జీవన్ కాల 

గర్థష్ఠ స్థియి అయిన్ 461.16 బి.డాలరలకు 

ప్ర్థగాయి.*సమీక్షా వారంలో, విదేశీ కరెనీస ఆస్తులు 3.01 

బి.డాలర్లల ప్ర్థగ్, 427.95 బి.డాలరలకు చేరాయి. పసిడి 

నిలవలు 666 మిలియన  డాలర్లల ప్ర్థగ్ 28.06 బి.డాలరలకు 

చేరాయి.  

 *ఐఎంఎఫ  వదద మన్ దేశ 

ప్రత్యయక ఉపసంహరణ 

హకుులు 7 మి.డాలర్లల 

ప్ర్థగ్ 1.45 బి.డాలరలకు, 

దేశ నిలవల సిితి 3 

మి.డాలర్లల ప్ర్థగ్ 3.70 బి.డాలరలకు చేరాయి. 

నవంబర్డ లో 1.8 శాతం అభివృదిి స్థధంచిన ఐఐపీ 
*భారత్  పార్థశ్రామిక రంగం న్వంబర లో మూడు నెలల 

త్రావత్ క్షీణత్ నంచి వృదిి బ్ట్లోకి వచిాంది. 

*పార్థశ్రామిక ఉత్పతిు సూచీ (ఐఐపీ) 1.8 శాత్ం వృదిిరేటున 

న్మోదుచేస్తకుంది.  

*ఆగస్తట, సప్టంబర, అకోటబర లలో భారత్  పార్థశ్రామిక 

రంగంలో అసలు వృదిిన్మోదుకాకపోగా, క్షీణ రేటు 

నెలకొంది.  

* మొత్ుం సూచీలో 

మజార్థటీ వాట ఉన్న 

త్యారీ రంగం కూడా 

క్షీణత్లో నంచి 

బయట్పడుం మొత్ుం 

గణాంకాలకు కొంత్ స్థనకూలమైంది. 

*జాతీయ గణాంకాల కారాయలయం విడుదల చేసిన్ 

గణాంకాలోల ముఖాయంశాలు-- 

2018 న్వంబర లో పార్థశ్రామిక రంగం ఉత్పతిు వృదిి రేటు 

కవలం 0.2 శాత్ం. 

సూచీలో దాదాపు 77 శాత్ం వెయిటేజ్  ఉన్న త్యారీ రంగం 

2.7 శాత్ం వృదిి రేటున న్మోదుచేస్తకుంది. 2018 ఇదే 

నెలలో ఈ విభాగం అసలు వృదిిలేకపోగా -0.7 శాత్ం 

పడింది. న్వంబర  త్యారీ రంగంలోని మొత్ుం 23 

పార్థశ్రామిక గ్రూపులోల 13 స్థనకూల ఫలితాలనే ఇచాాయి. 

విదుయత్  రంగం విష్యానికి వస్తు పర్థసిితి నిరాశాజ్న్కంగా 

ఉంది. 2018 న్వంబర లో కనీసం 5.1 శాత్ం వృదిి 
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న్మోదయిత్య, 2019 ఇదే నెలలో అసలు వృదిిలేకపోగా -5 

శాత్ం క్షీణత్ న్మోదయియంది. 

మైనింగ్  విష్యంలో క్షీణ రేటు 1.7 శాత్ంగా ఉంది. అయిత్య 

ఈ రేటు 2018 న్వంబర లో పోలిాత్య (-2.7 శాత్ం) 

త్కుువగా ఉంది.  

భారీ యంత్రపర్థకరాలు, 

ప్టుటబడులన సూచించే 

కాయపిట్ల  గూడస  విభాగంలో -

8.6 శాత్ం క్షీణత్ 

న్మోదుకావడం జ్ర్థగ్ంది. 

ఎఫ ఎంసీజీ (కన్యెమర  న్నన -

డూయరబుల  సగ్మమట ) వస్తువుల 

విభాగంలో 2 శాత్ం సవలప వృదిి (2018 న్వంబర లో -0.3 

శాత్ం) న్మోదయియంది. అయిత్య ర్థఫ్రిజిరేట్ర్లల, ఏసీల వంటి 

కన్యెమర  డూయరబులస  విభాగంలో మాత్రం వృదిి 

న్మోదుకాలేదు. 

*ఆరి్థక సంవత్సరం ప్రారంభం ఏప్రిల  నంచి న్వంబర  

వరకూ చూస్తు, వృదిి రేటు కవలం 0.6 శాత్ంగా 

న్మోదయియంది. 2018 ఇదే కాలంలో ఈ రేటు 5 శాత్ంగా 

ఉంది. 

భారత వృదిి రేటు 5 శాతం- ప్రపంచ బ్యంకు 
*2019-20 ఆరి్థక సంవత్సరానికి గాన భారత్ వృదిి రేటున 

5 శాత్ంగా ప్రపంచ బ్యంకు అంచన్న వేసింది.  

*అయిత్య మర్లసటి ఏడాది 

మాత్రం (2020-21) 5.8 

శాతానికి ప్ర్థగ్గ అవకాశం 

ఉన్నటుల పేర్ుంది. 

* వివిధ్ రేటింగ్ ఏజెనీసలు 

భారత్ వృదిి రేటు త్గ్ాసూు వస్తుండగా ప్రపంచ బ్యంకు కూడా 

5 శాతానికి పర్థమిత్ం చేసింది. 

*గత్ంలో భారత్ వృదిి రేటున ప్రపంచబ్యంకు ఆర్ల 

శాత్ంగా అంచన్న వేసింది. 

*కారణాలు - 

ర్లణాల జారీ మందగ్ంచడం 

ప్రయివేటు వినిమయం పడిపోవడం 

ప్రాంతీయ సమసయలు 

*బంగాలదేశ లో వృదిిరేటు 7 శాతానికి పైగా ఉంటుందని 

ప్రపంచ బ్యంకు అంచన్న వేసింది. 

*పాకిస్థున లో వృదిిరేటు 3 శాతానికి పర్థమిత్మయ్యయ 

అవకాశం ఉంది. 

*ప్రపంచ ఆరి్థక వయవసి 

వృదిిరేటు 2.5 శాత్ంగా 

అంచన్న వేసింది. 

*అమర్థకా వృదిి రేటు 

1.8 శాత్ం త్గ్గా అవకాశం ఉందని ప్రపంచ బ్యంకు అంచన్న 

వేసింది.ముఖయమైన్ కారణాలు టర్థఫ రెటుల, అసిిరత్. 

మలేషియా శుదిి చేసిన పామాయిల  పై ఆంక్షలు 
*కాశీమర, పౌరసత్వ చట్టం విష్యంలో మలేసియా పాలకులు 

ప్రధాని మోదీని విమర్థశంచడంతో... దానికి ప్రతిచరయగా కంద్ర 

ప్రభుత్వం మలేసియా నంచీ పామ్ ఆయిల, పామోలిన  

దిగుమతులపై ఆంక్షలు 

విధించింది.  

* ఇదివరకు స్తవచఛగా 

దిగుమతి చేస్తకునే 

అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు 

కొనిన పర్థమితులకు లోబడి మాత్రమే దిగుమతి చేస్తకునే 

అవకాశం ఉంది.  

* ఈ ఆంక్షల కారణంగా... ఇప్పుడు శుదిి చేసిన్ 

పామాయిల న మలేసియా నంచీ దిగుమతి చేస్తకోలేం. 

కవలం క్రూడ పామాయిల మాత్రమే దిగుమతి చేస్తకోగలం. 

*విదేశీ వాణిజ్య డైరెకటరేట  జ్న్రల  (డీజీఎఫ టీ) --శుదిి 

చేసిన్ బీలచ్ు  డియోడరైజ్ు  పామాయిల , శుదిి చేసిన్ బీలచ్ు  

డియోడరైజ్ు  పామోలిన  దిగుమతుల విధాన్ననిన 'ఉచిత్ం 

నంచి పర్థమిత్ం' చేసింది. 

*ఈ కమొడిటీని పర్థమిత్ జాబితాలో చేరాడంతో 

దిగుమతిదార్ల రవాణా కోసం త్పపనిసర్థగా లైసనస లేదా 

అనమతి తీస్తకోవాలిస ఉంటుంది.  

*కూరగాయల దావరా త్యారయ్యయ ఆయిల న (వెజిట్బుల  

ఆయిలస ) ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఏడాదికి 15 మిలియన  

ట్ననలన భారత్  దిగుమతి చేస్తకొంటంది.ఇందులో 9 
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మి.ట్ననలు పామాయిల  కాగా, మిగతా 6 మి.ట్ననలు 

స్యాబీన , పదుదతిర్లగుడు ఆయిల  ఉంటుంది. 

* మలేషియా, ఇండోనేషియా మన్కు పామాయిల న సరఫరా 

చేస్తున్న దేశాలు.  

*భారత్ ఎకుువగా పామాయిల, 

పామోలిన న మలేసియా నంచే 

దిగుమతి చేస్తకుంటంది.  

*మలేసియాలో ముసిలం వరా 

ప్రజ్లు ఎకుువ. వాళ్లన 

ఆకటుటకునేందుకూ, వార్థ ఓటు 

బ్యంకున రాబటుటకునేందుకూ... 

మలేసియా ప్రధాని మహతిర 

మహమద్... భారత్ ప్రధాని న్రేంద్ర మోదీని టరెాట చేశార్ల 

అని భారత్ విమర్థశస్ుంది. 

* ఇండియాలో వాడుతున్న వంట్ న్యనెలో... 66 శాత్ం 

పామాయిలే ఉంటంది.  

*ప్రపంచంలో ఎకుువగా పామాయిల న ఉత్పతిు చేస్తున్న 

దేశం ఇండొనేసియా. ఆ త్రావతి స్థిన్ం మలేసియాదే. 

తవరలో లిటిగేషన్  సటిల్మంట  స్కీమ  
*మరో మూడు వారాలోల పారలమంటుకు ప్రతిపాదించనన్న  

2020-21 సంవత్సర బడ్జెట లో లిటిగ్గష్న  సటిలెమంట  సీుమ్  

ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. 

*ఆ సీుమ్  కింద పనన వివాదాలోల 

ఉన్న కంప్నీలు రెవిన్యయ  

శాఖ కోర్లతున్న సొముమలో కొంత్ 

మొతాునిన చెలిలంచి ఆ వివాదాలకు 

తెరదించ్చకునే అవకాశం ఉంది. 

*కంప్నీలకు, ప్రభుతావనికి కూడా ఇది ఉభయతారకంగా 

 ఉంటుంది. కంప్నీలు పనన వివాదాల నంచి బయట్పడే 

అవకాశం లభించడంతో పాటు ప్రభుత్వం విత్ు లోటున 

త్గ్ాంచ్చకునే ఆస్థురం కలుగుతుంది. 

*దేశంలో స్తమార్ల 5 లక్షల పనన వివాద కస్తలు వివిధ్ 

స్థియిలోల కోర్లటల ముందు న్లుగుతున్ననయి.  

*ఇలాంటి వివాదాలోల చికుుకున్న మొత్ుం కూడా 7 నంచి 8 

లక్షల కోట్ల మేరకు ఉన్నటుట తెలుస్తుంది. 

*కస్తలు పర్థష్టురమై వివాదంలో ఉన్న సొముమ వసూలు 

కావాలంటే దీరఘకాలమే పడుతుంది. 

*ఇలాంటి సీుమ్  ఒకటి ప్రకటించిన్ట్టయిత్య వివాదాలు కోర్లటల 

వెలుపలే సత్వరం పర్థష్టురమై ఆ మొత్ుంలో అధిక భాగం 

వసూలయ్యయ ఆస్థురం ఉంటుందని ప్రభుత్వం గత్ జూలైలో 

ఏరాపటు చేసిన్ టస్ు ఫోరస  సిఫారస్త చేసింది. 

* అలాగ్గ సీబీడీటీ కూడా పనన వివాదాల పర్థష్టురానికి 

తీస్తకోవాలిసన్ చరయలపై అధ్యయన్ననికి ఏరాపటు చేసిన్ 

పాయనెల  కూడా ఇదే త్రహా అభిప్రాయం ప్రకటించింది.  

*. ఈ పథకం దావరా సరీవస్ టయక్సస , సంట్రల  ఎక్ససస్  కస్తలతో 

పాటు వివిధ్ పరోక్ష పననలకు సంబంధించిన్ వివాదాలన 

వన టైమ్  సటిల మంట  చేస్తకొనే అవకాశం కలిపంచనన్ననర్ల. 

*కంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా రూపందిస్తున్న పనన వివాదాల 

పర్థష్టుర పథకం దావరా దేశంలోని కార్పరేట  సంసిలకు 

దాదాపు రూ.ఏడు లక్షల కోట్ల మేర లబిి చేకూర్లతుంది. 

* కొత్ుగా తీస్తకురానన్న ఈ పథకం దావరా కార్పరేట  

సంసిలు అతి త్కుువ సొముమ కటిట పనన వివాదాల నంచి 

బయట్పడేలా నిబంధ్న్ల రూపకలపన్ జ్ర్లగుతుంది.  

* కొత్ు పథకంలో భాగంగా మొత్ుం పనన బకాయిలో కవలం 

10 నంచి 20 శాత్ం సొముమ చెలిలస్తు చాలనే విధ్ంగా 

నిబంధ్న్ల రూపాకలపన్ జ్ర్లగుతుంది. 

* దీనికి అదన్ంగా వడీు సొముమన ఇత్ర అపరాధ్ 

ర్లస్తములన కూడా చెలిలంచాలనే నిబంధ్న్లన 

తీస్తకురానన్ననర్ల. 

* లేదంటే వివాదాసపద కస్తకు సంబంధించిన్ మొత్ుం 

చెలిలంపులో 40-50 శాత్ం సొముమన త్క్షణ చెలిలంపులు 

జ్ర్లపుకొని కస్తన మూయించేస్తకొనేలా మరో 

వెస్తలుబ్టున కలిపంచనన్ననర్ల. 

ఫారామ ఎగుమతులు రెండంకెల్ వృదిి 
*ప్రస్తుత్ ఆరి్థక సంవత్సరంలో చాలా రంగాలు వెనకబడి 

న్పపటికీ ఫారామ మాత్రం రెండంక్ల వృదిితో ఆశాజ్న్కంగా 

ఉంది. 

* భారత్  నంచి ఔష్ధ్ ఎగుమతులు 2019 న్వంబర్లలో 

రూ.12,530 కోటుల న్మోదు చేశాయి.  

8



 

* అంత్ క్రిత్ం ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తు ఇది 20.60 

శాత్ం అధికం.  

*జూన  త్రావత్ అత్యధిక 

ఎగుమతులు న్మోదు చేసింది 

న్వంబర్లలోనే. జూన లో 

రూ.12,810 కోట్ల విలువైన్ 

ఎక్సస పోరట్  జ్ర్థగాయి. 

*2019-20 ఆరి్థక సంవత్సరం ఏప్రిల -న్వంబర్లలో భారత్  

నంచి విదేశాలకు సరఫరా అయిన్ ఔష్ధాలు రూ.95,848 

కోటులగా ఉన్ననయి. 

*2018-19 ఏప్రిల -న్వంబర తో పోలిస్తు ఇది 11.46 

శాత్ం ఎకుువ. 

*2019-20లో భారత్ ఫారామ ఎగుమతులు 14.5 శాత్ం 

అధికమై రూ.1,54,000 కోటుల న్మోదయ్యయ అవకాశం ఉంది. 

*ఫారామసూయటికలస  ఎక్సస పోరట  ప్రమోష్న  కనిసల  ఆఫ  

ఇండియా (ఫారెమకిసల ) డైరెకటర  జ్న్రల  రవి ఉదయ  భాసుర  

దేశ వృదిి రేటు 5 శాతమే 
*ఈ ఆరి్థక సంవత్సరంలో(2019-20)లో వృదిి రేటు 5 

శాతానికి పర్థమిత్మైందని నేష్న్ల స్థటటిసిటకల ఆఫిస్ విడుదల 

చేసిన్ తొలి ముస్థయిదా నివేదికలో వెలలడైంది. 

*గత్ ఆరి్థక సంవత్సరంతో పోలిస్తు ఇది 1.8 శాత్ం త్కుువగా 

ఉంది. 

*ఇది గడిచిన్ 11 ఏండలలో 

అత్యంత్ కనిష్ఠ స్థియి . 

*అంత్రెాతీయ ఆరి్థక 

మాందయం నేపథయంలో 

2008-09 ఆరి్థక 

సంవత్సరంలో దేశ జీడీపీ 

3.1 శాతానికి పర్థమిత్మైంది. మళ్లల ఆ త్రావత్ ఈస్థర్థ 

వృదిిరేటు అంచన్నలే అత్యంత్ బలహీన్ంగా కనిపిస్తున్ననయి.  

*కీలకమైన్ త్యారీ రంగంలో వృదిిరేటు గణనీయంగా 

పడిపోవచాని జాతీయ గణాంక కారాయలయం (ఎన ఎస్ వ్య) 

పేర్ున్నది.  

*గత్ ఆరి్థక సంవత్సరంలో 6.2 శాత్ంగా ఉన్న త్యారీ 

రంగం పనితీర్ల.. ప్రస్తుత్ ఆరి్థక సంవత్సరంలో 2 శాతానికి 

పడిపోవచాని జాతీయ ఆదాయపు తొలి ముందస్తు అంచన్నలోల 

తెలిపింది.  

*వయవస్థయ, నిరామణ, విదుయత్ , గాయస్ , నీటి సరఫరా త్దిత్ర 

రంగాలోల వృదిి మందగ్ంచనన్నటుల వెలలడించింది. గత్ంతో 

పోలిాత్య నిరామణ రంగంలో వృదిిరేటు 8.7 శాత్ం నంచి 3.2 

శాతానికి, వయవస్థయ రంగంలో 2.9 శాత్ం నంచి 2.8 

శాతానికి దిగజా 

రావచ్చా . 

*గనలు, ప్రభుత్వ 

పర్థపాలన్, రక్షణ 

రంగాల తీర్ల సవలపంగా 

మర్లగైయ్యయ వీలున్నది.  

*ఈ ఆరి్థక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికం (జూలై-

సప్టంబర )లో జీడీపీ గణాంకాలు ఆరేండల కనిష్టఠనిన తాకుతూ 

4.5 శాతానికి పత్న్ం అయింది. 

*2013 త్రావత్ ఇదే కనిష్ఠం. అంత్కుముందు త్రైమాసికం 

(ఏప్రిల -జూన )లో 5 శాత్ంగా ఉన్నది. 

*గత్ నెల డిసంబర లో దేశంలోని నిర్లద్యయగం 7.7 శాతానికి 

ప్ర్థగ్ంది. 2018 డిసంబర లో ఇది 7 శాత్ంగానే ఉన్నటుల 

ముంబైకి చెందిన్ సంట్ర  ఫర  మానిట్ర్థంగ్  ఇండియన  

ఎకాన్మీ గణాంకాలు చెబుతున్ననయి. 

*అమర్థకా-చైన్న వాణిజ్య యుదిం, అమర్థకా-ఇరాన  

ఉద్రికుత్లు భారతీయ ఆరి్థక వయవసిపై ప్న ప్రభావానేన 

చూపుతున్ననయి. 

* ప్ర్లగుతున్న ముడి చముర్ల ధ్రలు సైత్ం దేశీయ 

మారెుట్లన కుదిపేస్తున్ననయి. ద్రవ్యయలబణం ప్ర్లగుదలకూ 

దార్థ తీస్తున్ననయని పలు రేటింగ్  ఏజెనీసలు ప్రస్తుత్ 

పర్థసిితులన విశ్లలషిస్తున్ననయి. 

ఉద్యయగుల్ భవిషయతుును నిధ పై వడీు రేటు తగేి 

అవకాశం 
* ప్రస్తుత్ ఆరి్థక సంవత్సరానికిగాన ఉద్యయగుల జ్మపై ఇచేా 

వడీురేటున 15 బేసిస్  పాయింట్ల నంచి 25 బేసిస్  పాయింట్ల 

వరకు త్గ్ాంచే అవకాశాలున్ననయి. 

* భవిష్యనిధి సంసి తీస్తకోనన్న ఈ నిరాయంతో 2019-

20లో వేత్న్ జీవులకు ర్థట్ర్లనలు భారీగా త్గానన్ననయి. 
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*2018-19 ఆరి్థక సంవత్సరానికిగాన 8.65 శాత్ం వారి్థక 

వడీుని చెలిలంచింది.  

*ఈ ఏడాది ఇది 8.50 శాతానికి త్గ్గా అవకాశం ఉంది. 

*ఆరి్థక మందగమన్ 

పర్థసిితులు, మరోవైపు 

వడీురేటుల 

త్గుాతుండట్ంతో 

ఈపీఎఫ వ్యపై చెలిలంచే 

వడీురేట్లన కూడా కుదించే అవకాశం ఉంది. 

* జ్న్వర్థ నెల చివర్థలోగా వడీురేట్ల త్గ్ాంపుపై నిరాయం 

తీస్తకునే అవకాశాలున్ననయి.  

*బ్యంకులు వడీురేట్లన ఒకు శాత్ం మేర త్గ్ాస్తు ఈపీఎఫ వ్యపై 

ఈ ప్రభావం 55 నంచి 70 బేసిస్  పాయింట్ల వరకు 

ఉంటుంది.  

* ఈ నేపథయంలో ఈపీఎఫ వ్య వడీురేటున 8.65 శాత్ం 

చెలిలంచడం కష్టత్రమవుతున్న నేపథయంలో వడీురేట్లన త్గ్ాంచే 

అవకాశం ఎకుువగా ఉంది. 

రెండ్డ కంపెన్సల్ ఆస్తుల్ను వేల్ం వేయనునన సబీ 
*రాయల  టివంకిల  స్థటర  కలబ  లిమిటెడ, సిట్రస్  చెక్స  ఇనస  

లిమిటెడ  సంసిల ఆస్తులన ఈ నెల 23న్ సబీ వేలం 

వేయనంది. 

*మోసపూర్థత్ ప్రకట్న్లతో 

ఇనెవసటరల నిధులన ఈ 

సంసిలు కొలలగొట్టడంతో, 

వాటి వసూలుకు సబీ ఈ 

చరయ చేపడుతోంది.  

*స్తప్రంకోర్లట ఆదేశాల మేరకు ఆస్తులన వేలం వేస్తుంది. 

* వేలానికి ఉంచే ఈ రెండు సంసిల ఆస్తులు ముంబై, 

బంగళూర్ల, కరళ్లో ఉన్ననయి.  

*ముంబైలోని లోయర పారెల లో ఉన్న ప్రాపరీట ర్థజ్రవ  ధ్ర 

రూ.25.6 కోటుల కాగా, లోన్వాలాలో ఉన్న ప్రాపరీట ర్థజ్రవ  ధ్ర 

రూ.35.25 కోటుల, బంగళూర్లలో ప్రాపరీట ర్థజ్రవ  ధ్ర రూ.32 

కోటుల, కరళ్లోని అలప్పుజ్లో ప్రాపరీట ర్థజ్రవ  ధ్ర 15.3 

కోటులగా ఉంది. 

* టైమ్  షేర  హాలిడే పాలన్ల పేర్లతో అక్రమంగా రూ.2,656 

కోట్లన సమీకర్థంచడంతో రాయల  టివంకిల పై, ఆ సంసి 

న్లుగుర్ల డైరెకటరలపై న్నలుగ్గళ్లపాటు సబీ నిషేధ్ం విధిసూు 

2015 ఆగస్ట లోనే ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 

* నిబంధ్న్లు ఉలలంఘించడంతో సిట్రస్  చెక్స  ఇనస పై రూ.50 

లక్షల జ్ర్థమాన్న విధించడంతోపాటు.. ప్రజ్ల నంచి నిధులు 

సమీకర్థంచకూడదని గత్ంలో ఆదేశ్చంచింది.    

గ్రిషటస్థాయికి విదేశీ మారక నిల్వలు 
*దేశ విదేశీ మారక నిలవలు మరో ర్థకార్లు గర్థష్టఠనిన చేరాయి. 

డిసంబర్ల 27తో ముగ్సిన్ వారంలో 2.520 బిలియన  

డాలర్లల ప్ర్థగ్ 457.468 బిలియన  డాలరలకు చేరాయి.  

* అంత్కుముందు 

వారంలోన్య విదేశీ 

మారక నిలవలు 456 

మిలియన  డాలర్లల 

అధికమై 454.948 

బిలియన  డాలర్లలగా న్మోదయాయయి. 

*విదేశీ మారక నిలవలు జీవన్ కాల గర్థష్టఠనికి చేరడంలో 

విదేశీ కరెనీస ఆస్తులు ముఖయ పాత్ర పోషించాయి.  

*సమీక్షా వారంలో విదేశీ కరెనీస ఆస్తులు.. 2.203 బిలియన  

డాలర్లల ప్ర్థగ్ 424.936 బిలియన  డాలరలకు ప్ర్థగాయి. 

* పసిడి నిలవలు కూడా 260 మిలియన  డాలర్లల ప్ర్థగ్ 

27.392 బిలియన  డాలర్లలగా న్మోదయాయయి.  

*అంత్రెాతీయ ద్రవయ నిధి (ఐఎంఎఫ ) వదద సపష్ల  డ్రాయింగ్  

రైటస  2 మిలియన  డాలర్లల త్గ్ా 1.441 బిలియన  డాలరలకు 

పర్థమిత్మయాయయి.  

 *ఐఎంఎఫ  వదద దేశ నిలవల సిితి 58 మిలియన  డాలర్లల ప్ర్థగ్ 

3.7 బిలియన  డాలరలకు చేర్థంది.   

కృషణపట్నం పోర్డట లో అదాన్స వాటా 
* దేశంలో అతిప్దద మల్టటపోరట  ఆపరేట్ర  అయిన్ అదానీ గ్రూప  

కంప్నీ అదానీ పోరట్  అండ  సపష్ల  ఎకన్మిక్స  జోన  

కృష్ాపట్నం పోరట  కంప్నీలో (కపీసీఎల ) 75 శాత్ం వాటన 

కొనగోలు చేయనంది. 

*కపీసీఎల న ప్రమోట  చేస్తున్న సీవీఆర  గ్రూప  నంచి ఈ 

వాటన దకిుంచ్చకుంటంది.  
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*కపీసీఎల న రూ.13,572 కోటులగా విలువ కటటర్ల. డీల  

అన్ంత్రం మిగ్లిన్ 25 శాత్ం వాట కపీసీఎల  చేతిలోనే 

ఉంటుంది. 

*మల్టట కారోా ఫెసిలిటీ 

కలిగ్న్ ఆంధ్రప్రదేశ లోని 

కృష్ాపట్నం పోర్లట దావరా 

2018-19లో 5.4 కోట్ల 

మట్రిక్స  ట్ననల సర్లకు 

రవాణా జ్ర్థగ్ంది. 

*దీనిని ఏడేళ్లలో 10 కోట్ల మట్రిక్స  ట్ననల స్థియికి తీస్తకు 

వెళ్లలలని అదానీ పోరట్  భావిస్ుంది. 

*కృష్ాపట్నం పోర్లట గత్ ఆరి్థక సంవత్సరంలో రూ.2,394 

కోట్ల ట్రోనవర  స్థధించింది.  

*తూర్లప తీరంలో అదానీకి ఇది అయిదవది కాగా, 

ఆంధ్రప్రదేశ లో మొదటిది. 

*2025 న్నటికి 40 కోట్ల మట్రిక్స  ట్ననల సర్లకు రవాణా 

స్థియికి చేరాలన్న అదానీ పోరట్  అండ  సపష్ల  ఎకన్మిక్స  జోన  

లక్షాయనికి ఈ కొనగోలు ద్యహదం చేయనంది.  

*120 రోజులోల ఈ లావాదేవీని పూర్థు చేస్థుర్ల. 

ఆరిబఐ లికివడిటీ చరయలు 
*త్గ్న్ ద్రవయ లభయత్ (లికివడిటీ) చరయల దావరా ఆరి్థక 

వయవసిలో డిమాండ  ప్ంపున్కు ర్థజ్రవ  బ్యంక్స  ఆఫ  ఇండియా 

(ఆర బీఐ) కీలక నిరాయం తీస్తకుంది. 

* ఓప్న మారెుట  ఆపరేష్నస  

(ఓఎంఓ) దావరా జ్న్వర్థ 6న్ 

ప్రభుత్వ బ్ండల కొనగోలు, 

అమమకం చరయలన 

చేపట్టనంది.  

*ఆర బీఐ రూ.10,000 కోట్ల చొప్పున్ బ్ండల కొనగోలు, 

అమమకానికి చరయలు  

*బ్ండల కొనగోలు దావరా బ్యంకింగ్ సహా ఫైన్ననస  సంసిలోలకి 

మర్థంత్ నిధులు పంప  చేయడానికి వీలు కలుగుతుంది.  

*అలాగ్గ బ్ండల విక్రయ చరయ వయయాలకు సంబంధించి 

కంద్రానికి మర్థనిన నిధులు సమకూరడానికి 

ద్యహదపడుతుంది. 

*ఇపపటిక ఈ త్రహా ఓఎంఓ చరయలన రెండుస్థర్లల ఆర బీఐ 

చేపటిటంది. 

మరోస్థరి ల్క్ష దాటిన జీఎస్కట వసూళ్లు 
*జీఎస్ టీ వసూళ్లల మళ్లల రూ.లక్ష కోటుల దాటయి. గత్ ఏడాది 

డిసంబర  నెలలో జీఎస్ టీ కింద రూ.1,08,184 కోటుల 

వసూలయాయయి.  

* 2018 డిసంబర్లలో 

వసూలైన్ రూ.94,728 

కోట్లతో పోలిస్తు ఇది 16 

శాత్ం రూ.8274 కోటుల 

ఎకుువ.  

*2019లో జీఎస్ టీ వసూళ్లల రూ.లక్ష కోటుల దాట్డం 

వర్లసగా ఇది రెండో నెల గత్ ఏడాది న్వంబర  నెలలో జీఎస్ టీ 

వసూళ్లల రూ.1,08,492 కోట్లకు చేరాయి.  

* గత్ ఏడాది డిసంబర్ల నెలలో వసూలైన్ రూ.1,08,184 

కోట్ల జీఎస్ టీ రూ.19,962 కోటుల సీజీఎస్ టీ రూ.26,792 

కోటుల ఎస్ జీఎస్ టీ రూ.48,099 కోటుల ఐజీఎస్ టీ రూ.8,331 

కోటుల సస్తస దావరా వసూలయాయయి.  

*జీఎస్ టీ వసూళ్లల వర్లసగా రెండు నెలలపాటు రూ.లక్ష 

కోటుల దాట్డంతో వినియోగ డిమాండ  ప్ర్లగుతున్నటుట 

చెపపవచ్చా.  

* ప్రస్తుత్ం జీడీపీ వృదిి రేటు త్గాడానికి, ప్టుటబడుత్లోపాటు 

వినియోగ డిమాండ  త్గాడం ప్రధాన్ కారణం.  

*2019-20 ఆరి్థక సంవత్సరంలో జీఎసీట వసూళ్లల వర్లసగా 

ఏప్రిల లో రూ.1,13,865 కోటుల, మేలో రూ.1,00,289 

కోటుల, జూన లో రూ.99,939 కోటుల, జూలైలో 

రూ.1,02,083 కోటుల ఆగస్ట లో రూ.98,202 కోటుల, 

సప్టంబర లో రూ.91,916 కోటుల, అకోటబర నెలలో 

రూ.95,380 కోటుల, న్వంబర లో రూ.1,03,492 కోటుల, 

డిసంబర లో రూ.1.03,184 కోటుల వసూలయాయయి. 

ఫిక్కీ వృదిిరేటు అంచనా 5% 
*వాయపార, పార్థశ్రామిక సంఘం ఫికీు -- 

*ప్రస్తుత్ ఆరి్థక సంవత్సరం (2019-20)లో దేశ జీడీపీ 5 

శాత్ంగానే ఉండొచాని వాయపార, పార్థశ్రామిక సంఘం ఫికీు 

అంచన్న వేసింది.  
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*సరేవలో జాతీయ గణాంక కారాయలయం (ఎన ఎస్ వ్య) 

అంచన్నలకు త్గాటులగా వృదిిరేటు అంచన్నలిన వెలలడించింది.  

* ఫికీు అంచన్నలు -- 

వయవస్థయ, దాని అనబంధ్ రంగాలోల వృదిిరేటు 2.6 శాత్ం 

పర్థశ్రమరంగాలోల 3.5 శాత్ం 

స్తవా రంగాలోల 7.2 శాత్ంగా  

ఈ ఆరి్థక సంవత్సరం మూడో 

త్రైమాసికం (అకోటబర -

డిసంబర )లో దేశ వృదిిరేటు 4.7 

శాత్ంగా  

వచేా ఆరి్థక సంవత్సరం (2020-21)లో దేశ జీడీపీ 5.5 

శాత్ంగా అంచన్న వేసింది.ఈస్థర్థతో పోలిాత్య 0.5 శాత్ం 

ప్ర్లగడానికి అవకాశం ఉన్నటుల అంచన్న వేసింది. 

ఎగుమతులు మర్థంత్ త్గావచ్చా.ఈ ఆరి్థక సంవత్సరం 

గత్ంతో పోలిాత్య 2.1 శాత్ం త్గావచ్చా. 

 దిగుమతులు సైత్ం 5.5 శాత్ం త్గావచ్చా. 

కరెంట  ఖాతా లోటు (కాయడ ) జీడీపీలో 1.4 శాతానికి ప్ర్థగ్గ 

అవకాశం ఉంది. 

*అంత్కుముందు త్రైమాసికంలో 4.5 శాత్ంగానే వృదిి రేటు 

ఉంది. తొలి త్రైమాసికంలో 5 శాత్ంగా ఉంది. 

జ్నవరి 31న ప్రారంభమైన బడ్జెట సమావేశాలు 
*జ్న్వర్థ 31 నంచి ఏప్రిల 3 వరకు బడ్జెట సమావేశాలు 

ప్రారంభమయాయయి. 

*రెండు విడత్లుగా సమావే శాలు 

కొన్స్థగనన్ననయి. తొలి దశన 

జ్న్వర్థ 31 నంచి ఫిబ్రవర్థ 11 

వరకు, రెండో దశన మార్థా 2 నంచి ఏప్రిల  3 వరకు 

నిరవహస్థుర్ల.  

*సమావేశాల తొలిరోజు ఉభయసభలన ఉదేదశ్చంచి రాష్రపతి 

రామ్ న్నధ్ కోవింద్ ప్రసంగ్ంచార్ల. 

*ఫిబ్రవర్థ 1న్ కంద్ర ఆరి్థకమంత్రి నిరమలా సీతారామన దేశ 

వారి్థక బడ్జెట న ప్రవేశప్డతార్ల. 

*రైలేవ పదుదన కూడా వారి్థక పదుదలోనే కలిపి 

ప్రకటించనన్ననర్ల. 

* కంద్ర ఆరి్థకమంత్రి నిరమలా సీతారామన ఆరి్థక సరేవన 

జ్న్వర్థ 31వ త్యదీన్ ప్రవేశప్టటర్ల. 

* వ చేా ఆరి్థక సంవ త్స రంలో వృదిి రేటు 6 శాత్ం నంచి 6.5 

శాత్ం ఉంటుంద ని ఈ నివేదికలో పేర్ున్ననర్ల. 

*ఆరి్థక స రేవ నివేదిక న చీఫ ఎక న్నమిక్స అడ్జసవజ్ ర 

కృష్ణ మూర్థు స్తబర మ ణియ న త్ న్ టీమ్ తో క లిసి త్ యార్ల 

చేశార్ల. 

ఇండియన్ ఎకనమిక్ సరేవ 
*ఇండియన్ ఎకనమిక్ సరేవ లోని అంశాలు-- 

2020-21  ఆరి్థక సంవత్సరంలో భారత్ వృదిద రేటు 6 నంచి 

6.5 శాత్ం ఉంటుంది. 

గత్ ఏడాది కాలంలో నెలకొన్న 

ఆరి్థక పర్థసిితి ఆధారంగా ఆరి్థక 

సరేవ నివేదికన త్యార్ల 

చేస్థుర్ల. ఇది కంద్ర బడ్జెట తో 

సమాన్ంగా ఉంటుంది. 

చీఫ ఎకన్నమిక్స అడ్జసవజ్ర 

కృష్ామూర్థు స్తబ్రమణియన 

త్న్ టీమ్ తో కలిసి ఈ నివేదికన త్యార్ల చేశార్ల. 

2018 -19 సంవత్సరంలో 6.8% గా ఉన్న ఆరి్థక వృదిి 

2017 -18 లో 7.2 శాత్ంగా ఉంది. 

2011 -12 నండి 2017- 18 మధ్యలో 2.62 కోట్ల 

ఉద్యయగాల సృషిట జ్ర్థగ్ంది. 
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100% రైళ్ల విద్యుదీకరణ 

*A.ఢిల్లీలో జరిగిన ఇండియా-బ్రెజిల  బిజినెస  ఫోరం 

సదస్సులో పీయూష  గోయల  పేర్కొనన అంశాలు  

 *రైల్వేల అంశంపై కంద్ర వాణిజయ, పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి 

పీయూష  గోయల  -- 

 దేశంలో 2024 నాటికి ప్రతి 

రైలు విద్యయత్తు ఆధారిత 

నెట వర్ొ పై నడిచేలా చరయలు 

 మొతుం రైల్వే నెట వర్ొ ని 

విద్యయదీకరణ చేసంద్యకు 

వేగంగా పనుల కొనసాగింపు  

 2030 నాటికి భారత లో అనిన 'శుదధ ఇంధన' ఆధారిత రైళ్లీ 

ఉండేలాగా చరయలు  

 'శుదధ ఇంధన' ఆధారిత రైళ్ీ కొరకు బ్రెజిల తో కలిసి 

పనిచేయడానికి ప్రణాళిక  

బ్రెజిల మరియు భారత మధయ క్రీడలు, మీడియా, 

ఎంటర్ టైన మంట , పండుగలు, వాణిజయంలో అనేక 

సారూపయతలు 

B.*మంబయి-దిల్లీ సహ 100 మార్గాలోీ 150 రైళ్ీను 

ప్రైవేటు 

 ఆపరేటరీ ఆధయరయంలో నడిపేంద్యకు నీతీ ఆయోగ , భారతీయ 

రైల్వే సంసథలు ఒక చర్గా పత్రానిన వెలువరించాయి.  

*ఈ రైలు మారా్గల ప్రైవేటీకరణ ద్వేర్గ స్సమారు 

రూ.22,500 కోటుీ పెటుుబడులు ర్గనునానయి. 

*దిలీ్ల-పట్నన, ఇండోర్ -ఓక్ల,ీ లఖ నవూ- జమ్మూ-తావీ, 

చెనెనన-ఓకీ్ల తదితర 100మారా్గలోీ ప్రైవేటు రైళ్ీను నడపాలని 

ఈ పత్రంలో ప్రతిపాదించారు. 

 

*ఈ మొతుం 100 మారా్గలను పది కీసురీ పరిధిలోకి తెచాారు.     

లైంగికదాడుల నియైంత్రణపై జైరైం రమేశ  కమిటీ 
*పిలీలపై లంగికద్వడుల నియంత్రణపై ర్గజయసభ కమిటీ 

నివేదిక 

*కమిటీ ఏర్గాటు,నేపథ్యం--సమాజంలో పెరుగుత్తనన 

అతాయచార్గలు, మఖయంగా పిలీలపై పెరుగుత్తనన 

అతాయచార్గల పటీ ఆందోళ్న చెందిన ర్గజయసభ చైరూన  

వెంకయయనాయుడు ఈ కమిటీని నియమించారు.  

*నివేదికలోని అంశాలు – 

సోషల  మీడియాలో 

పిలీల అశ్లీల చిత్రాలను 

ప్రసారం చేయకుండా, 

చూడకుండా 

అడుుకునేంద్యకు వాటిని పరయవేక్షంచే యాప లను మనదేశంలో 

అమ్మూ అనిన ఎలక్ర్టునిక  పరికర్గలోీ తపానిసరి చేయాలని 

ర్గజయసభ కమిటీ సూచించింది.  

క్లంగ్రెస  నేత జైర్గం రమ్మశ  నేతృతేంలోని ఈ కమిటీ జనవరి 

25వ తేదీన 40 సిఫారస్సలతో ఒక నివేదికను సమరిాంచింది. 

 లంగిక నేర్గల నుంచి పిలీలను రక్షంచే చటుం, ఇనఫరేూషన  

టెక్లనలజీ చట్నునిన సవరించాలని కమిటీ సూచించింది.  

సమాజంలో పిలీలతో అశ్లీల కృతాయలు చేయించడం వంటి 

భయానకమైన ద్యర్గూర్గాలను అరికట్ుంద్యకు 

సాంకతికపరమైన చరయల్వ క్లక, సంసాథగత, సామాజిక, 

విద్వయపరమైన చరయలను చేపట్నులి.  

ఈ ద్యర్గూరా్గలు పిలీల మనసిథతిపైనే క్లక మొతుం సమాజంపై 

ద్యషారభావం చూపిసాుయి.సోషల  మీడియా ద్వేర్గ కూడా దీనిన 

ఎద్యర్కొవాలి.  

13



 

పిలీలకు అశ్లీల చిత్రాలు, అంద్యకు సంబంధించిన అంశాలు 

అంద్యబాటులోకి ర్గకుండా చూడడంలో ఇంటర్ననట  సర్వేస  

ప్రొవైడరుీ, ఆన లన  వేదికలిన బాధయత వహంచేలా చూడాలి.  

ఆన లన  సైటీ నుంచి అశ్లీల దృశాయలను తొలగించడం వంటివి 

చేయాలిు ఉంది.  

ప్రభుతేమ్మ ఈ విషయంలో గటిు నివారణ చరయలు తీస్సకుని, 

చటుం ద్వేర్గ కఠిన శిక్షలు అమలు చేసలా చూడాలి. 

కనీస పెన్షన్ పెైంపు అవకాశైం 
*కొతు పెనషన  పథ్కం (ఈపీఎస )లో వారి కనీస పెనషన ను 

పెంచాలని కంద్రం భావిసోుంది. 

*పెనషన  పెంపు కోసం 

యూనియనుీ చాలా క్లలంగా 

డిమాండ  చేస్సునానయి. 

*ప్రస్సుతం నెలకు 

రూ.1,000 ఉనన కనీస 

పెనషన ను రూ.6,000కు 

పెంచే అవక్లశం ఉంది. 

*ప్రభుతేం వదద ద్వద్వపు రూ.3 లక్షల కోటుీ పెనషన  నిధులు 

ఉనానయి. 

* అసంఘటిత క్లరిూకులతో పాటు వాయపారులకు సైతం 

ఇస్సునన పెనషన  అయినా ప్రైవేటు రంగ ఉదోయగులకు ఇవేడం 

ల్వద్య. 

*గతంలోని కమయట్షన  పదధతిని పునరుదధరించే అవక్లశం 

ఉంది. 

*ఈ విధానంలో ఉదోయగులు రిటైర్నూంట  సమయంలో 

ప్రావిడంట  ఫండ  (పీఎఫ )తో పాటు కొంత పెనషన  మొతాునిన 

కూడా తీస్సకోవచ్చా.  

* ఇలా తీస్సకుంట్ 15 ఏళ్ీ పాటు నెలవార్వ పెనషన  

మ్మడోవంత్త తగుాత్తంది.  

* 2009లో నిలిపివేసిన ఈ పదధతిని పునరుదధరించాలని 

ఈపీఎఫ వో కోరింది. 6.5 లక్షల మంది ఉదోయగులకు ఇది లబిధ 

చేకూరుస్సుంది. 

‘పరుటన్  పర్వ ’ ఆఫర్  
*కోణార్ొ లో ఫిక్కొ సహక్లరంతో ఒడిశా ప్రభుతేం ఏర్గాటు 

చేసిన ర్నండు ర్కజుల జాతీయ పర్గయటక సదస్సు జరిగింది. 

* ఈ సదస్సులో కంద్ర పర్గయటక మంత్రి ప్రహ్లీద్ సింగ పట్ల 

చేసిన ప్రకటన లోని అంశాలు— 

 సంవతురంలో దేశ్లయంగా 15 పర్గయటక ప్రదేశాలను 

సందరిశంచిన  ప్రయాణికులకు కంద్రం ఆఫర్  అందించనుంది.  

ప్రయాణ ఖరుాలను 

బహుమతిగా ఇవాేలని 

కంద్రం నిరణయించింది. 

సంవతురం లోపు 15 

పర్గయటక ప్రదేశాలను 

సందరిశంచిన టూరిస్సులకు 

ప్రభుతేం రివారుుతో సతొరిస్సుంది. 

కంద్ర ప్రభుతేం చేపటిున  ‘పర్గయటన  పర్ే ’ క్లరయక్రమంలో 

భాగంగా  అతడు /ఆమ 2022 నాటికి భారతదేశంలోని 

కనీసం 15 పర్గయటక ప్రదేశాలోీ పరయటించాలి.  

 సేర్గషుం తపా ఇతర ర్గష్టులోీ 15 ప్రదేశాలను సందరిశంచాలి  

ప్రోతుహకక బహుమతిగా ప్రయాణ ఖరుాలను పర్గయటక 

మంత్రితే శాఖ భరిస్సుంది. ఇది నగద్య రూపంలో క్లకుండా   

ప్రోతాుహక బహుమతిగా ఉంటుంది. 

ఎంపికైన వారిని భారతీయ పర్గయటక బ్రండ అంబాసిడరుీగా 

గురిుసాురు. 

టూరిస్సు గైడు గా పనిచేయాలనుకునే అభయరుథల కోసం 

పర్గయటక మంత్రితేశాఖ సరిుఫికట ప్రొగ్రామ  కూడా 

నిరేహసోుంది. 

ఉజ్వల పై అధ్ుయన్ైం 
*ఉజేల యోజన పథ్కంపై అధయయనం -నివేదికలోని 

అంశాలు  

*ఈ అధయయనం చేసిన 

వారు- కెనడాలోని బ్రిటిష  

కొలంబియా వరిుటీ 

పరిశోధకులు ఈ 

అధయయనంచేశారు.  

ఉజేల పథ్కం కింద ప్రజలను సిలిండరీను కొనేలా 

చేయగలిగినా.. వాటిని పూరిుగా వినియోగించేలా చేయడంలో 

యంత్రాంగం విఫలమయియంది.  
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పథ్కం కింద కంద్రం పేద మహళ్లకు సబిుడీతో ఎల్లాజీ 

సిలిండరుీ అందిసాురు. 

పథ్కం ప్రారంభమైన తొలి 40 నెలలీో 8 కోటీ మందికి పైగా 

ఎల్లాజీ సిలిండరీను తీస్సకునానరు.  

గ్రామీణ ప్రాంతాలోీ కటెు పొయియలనే వాడుత్తనానరు. వంటకు 

ఎల్లాజీని మాత్రమ్మ 

వాడితేనే సతఫలితాలు 

అంద్యతాయి.  

 *ప్రధానమంత్రి ఉజేల 

ప్రారంభంచారు. 
మూఢ విశ్వవస నిషేధ్ చటటైం 

*కర్గణటకలో మ్మఢ విశాేస నిషేధ చట్నునిన అమలులోకి తెచేా 

ఉతురుేలు జార్వ. 

*2017లో సిదధర్గమయయ నేతృతేంలోని క్లంగ్రెస  ప్రభుతేం 

మొదటగా ఈ బిలుీను ప్రతిపాదించింది. 

*తాజా బిలుీలో కొనిన 

మారుాలు చేపట్నురు. 

*కొతు బిలుీ జనవరి 4,2020 

నుండి అమలులోకి వచిాంది. 

*ఈ కొతు చటుంలో 

నిషేధించబడిన అంశాలు--చేతబడి, దిగంబర పూజలు, 

నిప్పులపై నడక, విడిచిన భోజన విసురీపై పొరీటం, వశ్లకరణం 

వంటివి నిషేధించారు.ప్రమాదకరమైన మ్మఢనమూక్లలను 

నిషేధించారు. 

* చటు అతిక్రమణ కు శిక్ష --ఈ ప్రక్రియలోీ పాల్గానే వారికి 

ఏడేళ్ీ జైలు శిక్ష, రూ.50 వేల జరిమానా విధిసాురు.  

*నిషేధించబడనివి -- ప్రదక్షణ, ఆధాయతిూక యాత్ర, జ్యయతిష, 

వాస్సుశాసరం, పరిక్రమ, మధే బ్రహూణుల సంప్రద్వయంలో 

భాగమైన మద్రధారణ (శర్వరంపై క్లలిాన బంగారు, వెండి 

మద్ర)వంటి ప్రక్రియలను నిషేధించల్వద్య. 

*16 రక్లల మ్మఢనమూక్లల చరయలను ఈ చటుం 

నిషేధిస్సుంది. 

*చేతబడి పేరుతో జరిపే నరహతయలకు ఉరిశిక్ష విధిసాురు. 

* 2017 లో ఈ బిలుీ ఉభయసభలోీ ఆమోదం పొందింది. 

*ఈ బిలుీ మొదటి మసాయిద్వను నేషనల లా సూొల ఆఫ 

ఇండియా యూనివరిుటీ తయారుచేసింది. 

* ఈ చట్నునిన అతిక్రమించిన వారిని ఐపీసీ సెక్షన 302 

(హతయ),సెక్షన 307(హతాయ ప్రయతనం )కింద శిక్ష విధిసాురు. 

ప్రభుత్వ పాఠశ్వలల్లల ఇైంగ్లలష్ మీడియైం బిల్లల 

ఆమోదైం 
*ప్రభుతే పాఠశాలలీో ఇంగిీషు మీడియంను 

ప్రవేశపెట్ుంద్యకు తీస్సకువచిాన బిలుీ (ఎడుయకషన  యాకు  

సవరణ బిలుీ) కు అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది.  

*మండలిలో సూచించిన 

సవరణలు తిరసొరించిన 

అసెంబ్లీ.. ఎలాంటి సవరణలు 

ల్వకుండానే శాసన సభ 

ఆమోదించింది.  

*దీని ద్వేర్గ ప్రాథ్మిక సాథయిలోనే ఆంగీ విద్వయబోధన 

అందిసాురు. 

*పేద విద్వయరుథల కోసం రైట  టు ఇంగీ్లష  విధానంగా దీనిన 

ప్రభుతేం పేర్కొంది. 

*36 లక్షల మంది విద్వయరుథలకు ఈ ఏడాది జూన లో విద్వయ 

క్లనుక కిట  అందించనునానరు. 

 *ఎసీు, ఎసీు, బ్లసీ, మైనార్వులు, అగ్రవర్గణలోీ పేదలకు ఆంగీ 

మాధయమంలో విదయ అభయసించడానికి ఉపయోగపడుత్తంది. 

సెలెక్టట కమిటీకి రజ్ధాని బిల్లల 
*ఏపీ లో మ్మడు ర్గజధానుల బిలుీను సెలెకు కమిటీకి 

పంపాలని శానసమండలి నిరణయం తీస్సకుంది.  

*సెలెకు కమిటీకి బిలుీ చేరుకోవడంతో బిల్లీ మ్మడు నెలలు 

పాటు పెండింగ లో ఉండనుంది.  

* చైరూన తనకు ఉనన విచక్షణ అధిక్లరంతోనే ర్గజధాని 

బిలుీని.. సీఆర్వుఏ బిలుీని చైరూన సెలెకు కమిటికి పంపించారు. 
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యోజన పథ్క్లనిన మ్మ 1, 2016 సంవతురంలో 

ప్రారంభంచారు. 

* ద్వరిద్రయ రేఖ దిగువన ఉననకుటుంబాలకు 50 మిలియనీ 

ఎల్లాజీ కనెక్షనీు అందించడం కొరకు ఈ పథ్క్లనిన 



 

*మండలి చైరూన షర్వఫ వికంద్రీకరణ, సీఆర్వుఏ రద్యద బిలుీలను 

సెలెకు కమిటీకి పంపారు.సెలెకు కమిటీలో ఈ బిలుీ ప్రక్రియ 

మగియడానికి కనీసం మ్మడు నెలలు పడుత్తంది. 

*నిబంధనల ప్రక్లరం 

వచిాన బిలుీలను 

పరిశ్లలించి వాటిపై 

అభప్రాయం చెపేా 

అధిక్లరం సెలెకుు కమిటీకి 

ఉంటుంది. అంట్ సెలెకుు కమిటీని శాసనమండలిలో ఉనన 

పార్వుల ఆధారంగా ద్వమాష్ట పదదతిలో నియమిసాురు.  

* కమిటీ వేసిన తరువాత బిలుీను లోత్తగా అధయయనం 

చేయాలనే అభప్రాయం వయకుంచేసు మ్మడు నెలల తరువాత 

మరికొంత సమయం అడిగే అవక్లశం ఉంది. అపాటి వరకూ 

ఛైరూన  క్లలానిన పొడిగించ్చకుంటూ వసాురు. ఈ క్లలంలో 

సెలెకుు కమిటీ 13 జిలాీలోీనూ పరయటించవచ్చా. 

* సాుక  హోలురీ అభప్రాయాలు తీస్సకోవచ్చా. 13 జిలాీలోీ ఈ 

బిలుీలకు సంబంధించిన అంశాలపై వినత్తలు తీస్సకుని 

వాటిని క్రోడీకరించడానికి మరికొంత సమయం అడగొచ్చా.  

*కమిటీ నిరణయం తెలిపేంద్యకు కనీసం సంవతురం క్లలం 

తీస్సకోవచ్చా. అంతకుమించి తీస్సకునేంద్యకు వీల్వీద్య. కమిటీ 

నిరణయం వచిాన తరువాత ద్వనిపై అసెంబ్లీ మరలా నిరణయం 

తీస్సకునే అధిక్లరం ఉంటుంది.  

*ఆంధ్రప్రదేశ ర్గష్ట్రానికి మ్మడు ర్గజధానుల ఏర్గాటును 

ప్రతిపాదిసూు అసెంబ్లీ ఆమోదించిన అభవృదిధ వికంద్రీకరణ, 

సమిూళిత అభవృదిధ బిలుీ 2020ను ర్గషర ఆరిథక శాఖ మంత్రి 

బుగాన ర్గజంద్రనాథ్ ర్నడిు శాసన మండలిలో జనవరి 21వ 

తేదీన ప్రవేశపెట్నురు. 

*ఈ బిలుీను వయతిరేకిసూు తెలుగుదేశం పార్వు రూల 71 కింద 

తీర్గూనం ప్రవేశపెటిుంది. ర్గజధాని మారుాపై చరిాంచాలని, 

బిలుీను తిరసొరించాలని కోరింది. 

*రూల 71 విధానం--ఆంధ్రప్రదేశ శాసన మండలి 

నిబంధనలోీ 71వ నిబంధన ఇది. 

*ర్గషర ప్రభుతేంలోని ఏదైనా మంత్రితే శాఖ తీస్సకునన 

విధానపరమైన నిరణయానిన వయతిరేకించే అధిక్లర్గనిన ఈ 

నిబంధన శాసన మండలి సభుయలకు ఇసోుంది. 

దీని ప్రక్లరం.. ఏదైనా మంత్రితే శాఖ విధానానిన వయతిరేకిసూు 

ఎవరైనా సభుయడు చైరూన అనుమతితో తీర్గూనం 

ప్రవేశపెటువచ్చా. 

*ఆ ర్కజు సభా క్లరయకలాపాలు ప్రారంభం క్లవడానికి మందే 

ఈ తీర్గూనానిన ప్రవేశపెట్ుంద్యకు అనుమతి కోర్గలి. ఈ మ్మరకు 

సంబంధిత సభుయడు, సంబంధిత తీర్గూనానిన లిఖితపూరేక 

నోటీస్స రూపంలో శాసన మండలి క్లరయదరిశకి అందజయాలి. 

*ఈ నోటీస్స నిబంధనలకు అనుగుణంగానే ఉందని చైరూన 

భావిసు.. ద్వనిని చదివి సభలోని మిగతా సభుయలకు 

వినిపించాలి. దీనికి ఎంత మంది మదదత్త ఇస్సునానర్క.. ఆయా 

సభుయలంతా తమతమ సాథనాలోీ నిలబడాలని కోర్గలి. 

ఒకవేళ్ తీర్గూనం నోటీస్సకు అనుకూలంగా 20 మంది ల్వద్వ 

అంతకు మించి సభుయలు అనుకూలంగా ఉంట్, సదరు 

తీర్గూనానిన చరాకు సీేకరించాలి. 

*తీర్గూనం నోటీస్సలో కోరిన తేదీ నుంచి ఏడు పని దినాలోీపు, 

ల్వదంట్ సభా సమావేశాలను నిరవధిక క్లలంపాటు వాయిద్వ 

వేసలోపు ఎప్పుడైనా ఒకర్కజు ఈ చరాను చైరూన 

అనుమతించాలి. 

*ఒకవేళ్ తీర్గూనానికి అనుకూలంగా కనీసం 20 మంది 

సభుయలు కనుక ల్వచి నిలబడకపోతే అప్పుడు ఆ తీర్గూనం 

నోటీస్స చెలీదని చైరూన ప్రకటిసాురు. 

*శాసన మండలిలో మొతుం సాథనాల సంఖయ 58. 

*ఈ తీర్గూనం తర్గేత బిలుీను చరాకు సీేకరించి, ద్వనిని 

శాసన మండలి వయతిరేకిసు.. ఆ బిలుీ తిరిగి అసెంబ్లీకి 

వెళుత్తంది. 

నిబంధనల ప్రక్లరం.. ర్నండోసారి అదే బిలుీను శాసనసభ 

ఆమోదిసు, మళ్లీ బిలుీ శాసన మండలికి వెళుత్తంది. 

ర్నండోసారి కూడా మండలి బిలుీను తిరసొసు, నిబంధనల 

ప్రక్లరం బిలుీ ఆమోదం పొందినటుీగానే పరిగణిసాురు. 

దీనికి గవరనర్ ఆమోదం లభంచిన తర్గేత చటుంగా 

మారుత్తంది. 

కైంద్ర బ్ుైంకు పారదరశకత్ 
*'పబీిక  మినిటు '-- రిజర్ే  బాయంక  ఆఫ  ఇండియా(ఆర్ బిఐ) 

లో పారదరశకత పెంచేంద్యకు పబీిక  మినిటు ' ప్రక్రియను 

ఆర్ బిఐ ప్రారంభంచింది.  
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*పారదరశకత ఎలా? సంసథ నిరేహణకు సంబంధించిన 

వివర్గలను ఇకమీదట ఆర్ టిఐ చటుం ద్వేర్గ కోరే అవక్లశం 

ల్వకుండా ఉండడంతో పాటు పారదరశకతతో సంసథ 

పనితీరునకు సంబంధించి వివర్గలను మినిటు  ద్వేర్గ 

అంద్యబాటులోకి తెసాురు .  

* మొదటగా బోరుు 

సమావేశాల వివర్గలను 

ఇటీవల నమోద్య చేశారు.  

*2019 అకోుబర్ లో 

ఛండీఘడ లో జరిగిన 

సెంట్రల  బోరుు డైర్నకురీ సమావేశానికి సంబంధించిన 

మినిటు ను ఆర్ బిఐ అంద్యబాటులో ఉంచింది.  

*అంద్యలో కొనిన భాగాలను మాత్రం బాీక  చేసింది.  

*ఆర్ టిఐ చటుం ప్రక్లరం ప్రజలకు అవగాహన 

కలిాంచేంద్యకు ఇకమీదట డైర్నకురీ సమావేశాల మినిటు ను 

ఆర్ బిఐ వైబ సైట లో ఉంచనుంది.  

 *మినిటు అనగా మఖయంగా ఏదైనా సమావేశంలో తీస్సకునన 

నిరణయాలు ,ప్రోటోక్లల, నోటు ,సమసయలు, పాల్గాననవారు, 

సాందనలు, సుటెూంటుీ అని అరథం 

ఆర్బీఐ దావర ఎనీీఆర్  
*జాతీయ జనాభా పటిుక (ఎనీాఆర్ ) అప గ్రెడేషన పై కంద్రం 

2015 నాటి ప్రతిపాదనలను తెరపైకి తెచిా, తాజాగా 

బాయంకుల ద్వేర్గ వివర్గలను సకరించేంద్యకు ప్రయతినస్సుంది. 

* మనీలాయండరింగ  నిబంధనలు-2005ను సవరిసూు కంద్ర 

ఆరిథక శాఖలోని ర్నవెనూయ విభాగం 2015 జూల 7వ తేదీన 

రిజరుే బాయంక  ఆఫ  ఇండియా(ఆర్వీఐ)కి ఒక సరుొులర్  జార్వ 

చేసింది. 

* వినియోగద్వరుల నుంచి 

అధిక్లరిక ధ్రువీకరణ 

పత్రాలతోపాటు 'నో యువర్  

కసుమర్ ' వివర్గలోీ భాగంగా 

ఎనీాఆర్ ను సకరించాలని అంద్యలో సూచించింది. 

*మ్మడేళ్ీ తర్గేత ఆర్వీఐ 2018 ఏప్రిల లో కవైసీలో 

ఎనీాఆర్ ను భాగంగా మారుాతూ ఆదేశాలిచిాంది. 

*బాయంకింగ  క్లరయకలాపాలు, కొతు అకంటీకు ఈ వివర్గలు 

తీస్సకోవాలనన ఆర్వీఐ సూచనలను అమలు చేయబోత్తనానరు. 

సీఆర్బీఏ రద్యు బిల్లలకు ఆైంధ్రప్రదేశ అసెైంబ్లల ఆమోదైం 
*ర్గష్ట్రానిన నాలుగు జ్యనీగా విభజించే మంత్రివరా నిరణయానిన 

శాసనసభ ఆమోదించింది. 

*నాలుగు బిలుీలకు 

ఆమోదం 

*పాలన వికంద్రీకరణ, అనిన 

ప్రాంతాల సమగ్ర అభవృదిధ 

బిలుీకు ఆమోదం 

* విశాఖ పాలనా ర్గజధాని, 

శాసన ర్గజధానిగా అమర్గవతి బిలుీకు ఆమోదం 

*అమర్గవతిలోనే కొనసాగనునన అసెంబ్లీ 

*విశాఖ కంద్రంగా సచివాలయం క్లరయకలాపాలు 

* హైకోరుు కరూనలు తరలింపునకు ఆమోదం 

*ర్గష్ట్రానిన 4 పరిపాలన జ్యనీుగా విభజించాలని నిరణయం 

* జిలాీల విభజన తర్గేత సూపర్ కలెకురేట  వయవసథ ఏర్గాటు 

*మంత్రులు ర్నండుచోటీ అంద్యబాటులో ఉండాలని నిరణయం 

* ర్గజధాని ప్రాంతంలో పాీటుీ అభవృదిధ చేసి రైత్తలకు 

ఇవాేలని నిరణయం 

*ర్గజధాని రైత్త కూల్లలకు పరిహ్లరం పెంపునకు మంత్రివరాం 

ఆమోదం 

* రైత్త కూల్లలకు ఇచేా పరిహ్లరం రూ.2,500 నుంచి రూ.5 

వేలకు పెంపు 

*భూమలిచిాన రైత్తలకు ప్రభుతేమిచేా కలు పదేళ్ీ నుంచి 

15 ఏళ్ీకు పెంపు 

*సీఆర్ డీఏ రద్యదకు ర్గషర మంత్రివరాం ఆమోదం 

*ఏఎంఆర్వుఏ ఏర్గాటుకు మంత్రివరాం ఆమోదం 

* ర్గషరవాయపుంగా 11,158 రైత్త భర్కసా కంద్రాల ఏర్గాటుకు 

ఆమోదం 

*రైత్త భర్కసా కంద్రాల ఏర్గాటుకు రూ.199 కోటుీ 

కట్నయింపునకు ఆమోదం 

*ఇన సైడర్  ట్రేడింగ  ఆర్కపణలపై లోక్లయుకు విచారణ 

జరిపించాలని నిరణయం 
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*పులివెంద్యల అరీన డవలప మంట అథారిటీ ఏర్గాటుకు 

ఆమోదం 

*సీఆర్వుఏను రద్యద చేసూు కొతు బిలుీ ----సీఆర్వుఏ చట్నునిన 

రద్యద చేసూు ర్గషర ప్రభుతేం శాసనసభలో కొతు బిలుీ 

ప్రవేశపెటిుంది.  సీఆర్వుఏ సాథనంలో 'అమర్గవతి 

మట్రోపాలిటన ర్వజియన డవలపమంట అథారిటీ'ని ఏర్గాటు 

చేసంద్యకు ప్రతిపాదించింది.  

* సీఆర్వుఏ చట్నునిన రద్యద చేసూు ర్గషర ప్రభుతేం శాసనసభలో 

కొతు బిలుీ ప్రవేశపెటిుంది. పురపాలక శాఖ మంత్రి బొతు 

సతయనార్గయణ శాసనసభ ప్రతేయక సమావేశాలోీ ఈ బిలుీను 

ప్రవేశపెట్నురు.  

*సీఆర్వుఏ సాథనంలో 'అమర్గవతి మట్రోపాలిటన ర్వజియన 

డవలపమంట అథారిటీ'ని ఏర్గాటు చేసంద్యకు 

ప్రతిపాదించింది. సీఆర్వుఏకు సంబంధించిన ఆస్సులు, అప్పులు 

అనీన ఏఎంఆర్వుఏకు బదలాయింపు చేసూు ప్రతిపాదన చేసింది. 

*భూ సమీకరణ విధానంలో అసైను భూమలు ఇచిాన 

రైత్తలకూ.. పట్ను భూమలు ఇచిాన రైత్తలతో సమానమైన 

పాీటీను ఇవాేలని ప్రతిపాదించారు. 

*ర్గజధాని ప్రాంతంలో రైత్తల కలును మర్క ఐదేళుీ 

పొడిగించాలని బిలుీలో ప్రతిపాదించారు. భూమలు ల్వని 

కూల్లలకు ప్రస్సుతం ఇస్సునన పెనషనను 5వేలకు పెంచాలని 

ప్రతిపాదన చేశారు. 

తూత్తుకుడి ల్ల చమురు శుద్ధి కైంద్రైం 
*తూత్తుకుడి రూ.40 వేల కోటీ వయయంతో మడిచమరు 

శుదీధకరణ కంద్రం నెలకొల్వాంద్యకు ర్గషర మంత్రి వరాం 

అంగ్లకరించిది.అల కెర్గఫీ సంసథ ఆధేరయంలో కొతు చమరు 

శుదీధకరణ కంద్రం నెలకొల్వాంద్యకు మంత్రివరాం ఆమోదం 

తెలిపింది.  

* అదే విధంగా 

శ్రీపెరుంబుదూరులో చైనాకు 

చెందిన వింటెక  ఎలకిరకల  

వాహనాల తయార్వ 

కర్గూగారం ఏర్గాటు 

చేయడానికి కూడా మంత్రివరాం అంగ్లకరించిది. 

*దక్షణాది జిలాీలోీ కొతు ఆరు పరిశ్రమలను 

ప్రారంభంచడానికి కూడా మంత్రివరాం అంగ్లకరించింది. 

*'హైడ్రోక్లరీన ' పథ్కం-  

*కంద్రం నిరణయం--హైడ్రోక్లరీన  పథ్క్లనికి కంద్ర 

పర్గయవరణ మంత్రితేశాఖ అనుమతి పొంద్వలిున అవసరం 

ల్వదని, ప్రజల అభప్రాయాలు కోర్గలిున అవసరం ల్వదని 

కంద్రం ప్రకటించింది.  

*తమిళ్నాడు డిమాండ -- 

హైడ్రోక్లరీన  బావులు ఏర్గాటు చేసంద్యకు సంబంధిత సంసథ 

కంద్ర పర్గయవరణ మంత్రితేశాఖ అనుమతి పొంద్వలి. ఆ 

ప్రాంతానికి చెందిన ప్రజల అభప్రాయాలు కోర్గలి. 

ఈ పథ్కంతో క్లవేరి పీఠభూమి ప్రాంతంలో ప్రజల 

జీవనాధారం దెబీతింటుంది. సమద్రతీర జిలాీలోీ 

హైడ్రోక్లరీన  ప్రాజెకుులను అమలు చేసు తమిళ్ రైత్తలు 

తీవ్రంగా నషు పోతారు. 

హైడ్రోక్లరీన  ప్రాజెకుులను అమలు చేయదలచిన ప్రాంతాలోీ 

తపానిసరిగా ప్రజాభప్రాయసకరణ చేపట్నులి. 

దాడుల్లల కైంద్ర సహాయానికి ఆధార్ త్పీనిసరి 
*ఉగ్ర ద్వడులు, మతకలహ్లలోీ గాయపడిన వయకుులు ల్వద్వ 

వారి కుటుంబ్లకులకు కంద్ర ప్రభుతేం అందించే పథ్కం 

నుంచి ఆరిథక సాయం పొంద్వలంట్ ఆధార్  తపానిసరి అని 

కంద్ర ప్రభుతేం ప్రకటించింది.  

*ఉగ్ర ద్వడిలో 

గాయపడిన వారు ల్వద్వ 

వారి కుటుంబ్లకులు, 

నకుల ద్వడి బాధిత్తలు, 

మతకలహ్లలల 

బాధిత్తలు, భారత సరిహద్యదలోీ క్లలుాలు, పేలుళ్ీ బాధిత్తలు 

భారత ప్రభుతేం అందించే పథ్క్లనికి అరుులవాేలంట్ 

తపానిసరిగా తమ ఆధార్  గురిుంపును తెలియపరచాలి. 

*ఈ పథ్కం కింద అరుులన వయకుులకు ఆధార్  గురిుంపు సంఖయ 

ల్వకపోతే వెంటనే ద్వనికి దరఖాస్సు చేస్సకోవలసి ఉంటుంది. 

*అసోం, మ్మఘాలయలో తపా దేశంలో మిగిలిన అనిన 

ర్గష్ట్రాలకు ఈ నియమం వరిుస్సుంది. 
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*ఆ ర్నండు ర్గష్ట్రాలలో ఆధార్  నమోద్య ఇంక్ల పూరిుక్లనంద్యన 

వాటికి ఈ సూచన వరిుంచద్య. 

* ఈ సహ్లయానిన ర్గషర ప్రభుతాేలు అరుులకు అందజసాుయి. 

వారి నుంచి కంద్రానికి ప్రతిపాదన అందినప్పుడు ర్గష్ట్రాలకు 

కంద్రం ఆ మొతాునిన చెలీిస్సుంది. 

భద్రత్ పై కైంద్రైం ముైంద్యకు 
*ప్రజా రవాణా వాహనాలోీ మహళ్లు, చినానరుల భద్రతకు 

ఉదేదశించిన పరయవేక్షణ కంద్రాల ఏర్గాటులో ర్గష్ట్రాలు 

తగినంత పుర్కగతి సాధించల్వదని కంద్రం పేర్కొంది.  

*వీటిని తేరితగతిన 

నెలకొల్వాంద్యకు తోడాాటు 

అందించడానికి కంద్రం 

మంద్యకు వచిాంది. 

*ఇంద్యకు ఫిబ్రవరి 15లోగా 

తమకు సమాచారమివాేలని ర్గష్ట్రాలు, కంద్ర పాలిత 

ప్రాంతాలను కోరింది.  

* ప్రభుతే ప్రధాన క్లరయదరుశలు, రవాణా కమిషనరీకు 

కంద్రం ల్వఖలు ర్గసింది.  

*2019, జనవరి 1, ఆ తర్గేతి నుంచి నమోదైన 

వాహనాలనినంటిక్క వాహనాల ట్రాకింగ  వయవసథలను, 

అతయవసర మీటలను ఏర్గాటు చేయాలని నిరణయించింది.  

*వీటి ద్వేర్గ వాహనాల ర్గకపోకలను పరయవేక్షంచేంద్యకు 

స్సమారు రూ.463.90 కోటీతో పరయవేక్షణ కంద్రాలు ఏర్గాటు 

చేయాలని భావించింది. 

సీఏఏను వుతిరేకిస్తు పైంజాబ్ అసెైంబ్లల తీరాన్ైం 
*పౌరసతే సవరణ చట్నునిన వయతిరేకిసూు కరళ్ ప్రభుతేం 

ఇటీవల అసెంబ్లీలో తీర్గూనానిన ఆమోదించగా.. తాజాగా 

పంజాబ  ప్రభుతేం కూడా అదే నిరణయం తీస్సకుంది. 

 *సీఏఏను రద్యద చేయాలని 

డిమాండ  చేసూు అధిక్లర 

క్లంగ్రెస   

తీస్సకొచిాన తీర్గూనానికి 

పంజాబ  అసెంబ్లీ ఆమోద 

మద్ర వేసింది. 

*పంజాబ కు మంత్రి బ్రహూ మోహంద్ర ఈ తీర్గూనానిన 

అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్నురు. ''కంద్రం ప్రవేశపెటిున సీఏఏ, దేశ 

వాయపుంగా అశాంతికి, నిరసనలకు క్లరణమైంది. సేచాా, 

సమానతేంతో ఉనన ప్రజాసాేమాయనికి ఈ బిలుీ వయతిరేకం. 

మతం ఆధారంగా పౌరసతాేనిన కలిాంచడంతో దేశంలోని 

కొనిన వరా్గల భాష, సంసృతి ప్రమాదంలో పడే అవక్లశం 

ఉంది.'' అని పంజాబ ప్రభుతేం ఆ తీర్గూనంలో పేర్కొంది. 

*కరళ్ ర్గషర మఖయమంత్రి పినరయి విజయన  ప్రవేశపెటుగా.. 

ఒకొ భాజపా ఏకైక ఎమూల్వయ మినహ్ల మిగతా సభుయలంతా 

ఆమోదమద్ర వేశారు.  

*మర్కవైపు ఈ చట్నునిన సవాల  చేసూు కరళ్ ప్రభుతేం 

స్సప్రంకోరుులో పిటిషన  ద్వఖలు చేసింది. సీఏఏకు 

వయతిరేకంగా సర్కేననత నాయయసాథనంలో పిటిషన  వేసిన తొలి 

ర్గషరం కరళ్నే. 

* కంద్రం ప్రవేశపెటిున పౌరసతే సవరణ చట్నునిన వయతిరేకిసూు 

అసెంబ్లీ తీర్గూనం చేయాలని మహ్లర్గషర ప్రభుతేం జనవరి 

19వ తేదీన నిరణయించ్చకుంది. 

రైండో తేజ్స్ ప్రారైంభైం 
*దేశంలోనే మొటుమొదటి ప్రైవేటు రైలుగా గురిుంపు పొందిన 

లకోన - ఢిల్లీ తేజస ఎకు ప్రెస రైలు విజయవంతం అవడంతో 

జనవరి 17వ తేదీన అహ్మూద్వబాద్ నుంచి మంబై మారాం 

మధయ ర్నండో తేజస ఎకు ప్రెస రైలును ప్రారంభంచారు. 

* రైల్వే, వాణిజయ శాఖ 

మంత్రి పీయుష గోయల, 

గుజర్గత మఖయమంత్రి 

విజయ్ రూపానీ కలిసి 

అహ్మూద్వబాద్-మంబై 

తేజస ఎకు ప్రెస రైలును జనవరి 17 న ప్రారంభంచారు. 

*అనిన రైళ్ీ టికెటు తరహ్లలో ఈ రైలు టికెటు ని రైల్వే 

రిజరేేషన కంటర్ు లో బుక చేస్సకునే వీలు ల్వద్య. క్లకపోతే 

ఐఆర్ సీటీసి అధిక్లరిక ఏజెంటు ద్వేర్గ టికెట బుక 

చేస్సకోవచ్చా. 

*రైలు సామరథుం --పూరిు ఏసి సౌకరయంతో నడిచే ఈ రైలులో 

ఒకోొద్వంటోీ 56 సీటీ కెపాసిటీతో ర్నండు ఎగిికూయటివ్ క్లీస చైర్ 

క్లర్ు, 78 సీటీ సామరథుంతో 8 చైర్ బోగ్లలు ఉనానయి. 
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*అహూద్వబాద్  నుంచి బయలుదేరే ఈ ఎకు ప్రెస  నదియాద్ , 

వడోదర, బరూచ , సూరత , వాపి, బొరివలి మీద్యగా మంబైకు 

చేరుకుంటుంది. 

అరుదైన్ వ్యుధులకు పద్ధహేను లక్షల సహాయైం 
* అరుదైన వాయధులతో సతమతమవుత్తనన ర్కగులకు 

'ర్గష్ట్రరయ ఆర్కగయ నిధి పథ్కం' కింద ఏకక్లలంలో సహ్లయం 

అందించాలని కంద్ర ప్రభుతేం భావిసోుంది. 

*ఈ పథ్కం కింద రూ.15 లక్షల వరకు ఆరిథక సాయం 

అందించనునానరు. 

*  దీనిపై కంద్ర ఆర్కగయ 

మంత్రితే శాఖ ఇపాటిక 

మసాయిద్వ కూడా 

రూపొందించింది.. ద్వనిపై 

ప్రజల తమ అభప్రాయాలు తెలిపేంద్యకు ఫిబ్రవరి 10 వరకు 

గడువు పెటిుంది.  

* ఈ పథ్క్లనికి దేశంలోని నిరు పేద కుటుంబాలతో పాటు 

జనాభాలోని 40 శాతం మంది అరుులు అయ్యయ అవక్లశం 

ఉంది. 

*ప్రభుతే పరిధిలోని మ్మడో అంచెలో ఉనన ఆసాత్రులోీ 

పొందే చికితులక ఈ సాయం పరిమితం చేయనునానరు. 

*వీటిలో ఎమకలు పెళుస్సబారి విరిగిపోత్తండడం, 

థ్లసమియా, హమోఫిలియా వంటి వాయధులు ఈ పథ్కం 

పరిధిలోకి తీస్సకుర్గనునానరు. 

* సంబంధిత వయకుులు, సంసథల నుంచి వచేా ఆన లన  విర్గళాల 

ఆధారంగా ర్కగుల చికితు వయయానిన ప్రభుతేం భరించనుంది. 

*సీఎం రిల్లఫ ఫండ నుంచి సాయం పొంద్యత్తనాన అది కూడా 

అంతంత మాత్రంగానే వస్సుంది. 

నిజామాబ్ద్ ల్ల పసుపు ప్రమోషన్ హబ్  
*తెలంగాణలో పస్సపు ప్రమోషన  హబ  ఏర్గాటుకు కంద్రం 

గ్రీన  సిగనల  ఇచిాంది. 

*నిజామాబాద్  కంద్రంగా స్సగంధ ద్రవాయల మార్నొటింగ  

ప్రమోషన  హబ  క్లరయకలాపాలు కొనసాగనునానయి.  

*ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన అనిన రక్లల 

స్సగంధ ద్రవాయల అభవృదిధ, మార్నొటింగ  కోసం బోరుు 

తరహ్లలో పూరిు అధిక్లర్గలతో కూడిన ఆధునిక వయవసథను 

ఏర్గాటు చేయనునానరు.  

*టీఐఈఎస  పథ్కం కింద 

ద్రవాయల మార్నొటింగ హబ 

కోసం మౌలిక వసత్తల 

అభవృదిధకి కంద్రం భార్వగా 

నిధులు కట్నయించనుంది. 

*నిజామాబాద్ , కర్వంనగర్ జిలాీలోీ పస్సపు పంట బాగా 

పండుత్తంది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో పస్సపు బోరుు ఏర్గాటు 

చేయాలని చాలా క్లలంగా డిమాండ ఉంది. 

సివిల్ డ్రోన్ల దృవీకరణ పథకైం 
డ్రోనీకు రిజిసరషన-- 

*భారత విమానయాన మంత్రితేశాఖ సివిల  డ్రోనీ ధ్రువీకరణ 

కోసం రిజిసరషన  ప్రక్రియ పథ్క్లనిన ప్రారంభంచింది. 

*జనవరి 31 వరకు ఆపరేటరీందరూ తమంతట తామ ఈ 

వాలంటర్వ రిజిసరషన  పథ్కం కింద డ్రోనీను రిజిసుర్  

చేస్సకోవాలని సూచించింది. 

*ఈ నిరణయం వెనుక 

నేపధయం--ఇర్గన  అగ్రశ్రేణి 

మ్మజర్  జనరల  స్సల్వమానీని 

అమరిక్ల దళాలు డ్రోన 

ద్వడితో హతయ చేసిన ఘటన తర్గేత కంద్రం ఈ నిరణయం 

తీస్సకుంది. 

*రిజిసుర్  చేస్సకోని వారిపై భారతీయ శిక్షా సూృతి, 

విమానయాన చటుం ప్రక్లరం చరయలు తీస్సకుంట్నరు. 

*రిజిసరషన విధానం,అంశాలు--సివిల  డ్రోనీను, 

ఆపరేటరీను గురిుంచడానికి కంద్ర ప్రభుతేం వన టైమ  

రిజిసరషన  అవక్లశానిన కలిాంచింది. 

*డ్రోన  వినియోగద్వరులందరూ జనవరి 31లోగా ఈ 

ప్రక్రియను పూరిు చేస్సకోవాలి. 

*ఆన లన లో ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూరిు చేస్సకోవడం 

ద్వేర్గ డ్రోన  రసీద్య సంఖయ(డీఏఎన ), యాజమానయ రసీద్య 

సంఖయ(ఓఏఎన ) పొంద్యతారు.  

*ఈ నంబరుీ దేశంలోని డ్రోనీను ధ్రువీకరించడానికి 

తోడాడతాయి. 
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*ఫిక్కొ కమిటీ సహ వయవసాథపకులు అంకిత  మహతా తెలిపిన 

ప్రక్లరం ,దేశంలో ద్వద్వపు 50వేల నుంచి 60వేల అక్రమ 

డ్రోనుీ ఉనానయి. 

*జనవరి 3వ తేదీన అమరిక్ల దళాలు డ్రోన  సాయంతో ఇర్గన 

మ్మజర్  జనరల  స్సల్వమానీని హతయ చేసింది. దీంతో భారత కు 

చెందిన ఓ సీనియర్  అధిక్లరి అనుమత్తలు ల్వని డ్రోనీపై 

నియంత్రణ చరయలు తీస్సకోవాలని వెలీడించారు. 

*డీజీసీఏ 2018 ఆగస్సు 27న భారత లోని సివిల  డ్రోనీ 

నియంత్రణకు (సివిల  ఏవియ్యషన  రికెనేర్ మంటు )సీఏఆర్ ను 

జార్వ చేసింది.  

*దీని నిబంధనల కింద ఆపరేటరుీ ఏక్కకృత గురిుంపు 

నంబర్ (యూఐఎన ) సహ్ల ఇతర అనుమత్తలు తీస్సకోవాలని 

సూచించింది. 

జ్మూాకాశ్మార్లల ప్రపైంచైంల్లనే ఎత్తున్ రైల్వవ వైంత్న్ 
*జమ్మూక్లశ్లూర్  ర్గషరంలోని ఉదధంపూర్ లో ప్రపంచంలోనే 

ఎతెనున రైల్వే వంతెనను నిరిూస్సునానరు.  

*ఈ వంతెనను వచేా 2021 నాటికి పూరిు చేయనునానరు. 

*కొంకణ  రైల్వేస  ఛైరూన , మ్మనేజింగ  డైర్నకుర్ సంజయ్ గుపాు 

*ఇపాటిక బ్రిడి  ఆర్ా  చాలా వరకు పూరిు అయియంది. ద్వని ఎత్తు 

ఈఫిల  టవర్  కంట్ 35 

మీటరుీ ఎకుొవ. 

*బ్రిడిిని, టనెనళ్ీను 

నిరిూంచడం చాలా కషుంతో 

కూడుకునన పని.  

* జమ్మూక్లశ్లూర్ ను దేశంలో 

ఇతర ప్రాంతాలతో కలిపేంద్యకు 1997లో అపాటి ప్రధాని 

దేవెగౌడ ప్రపంచంలోనే ఎతెనున ఈ వంతెన నిర్గూణానికి 

పునాదిర్గయి వేశారు. 

*ఈ రైల్వే వంతెన పొడవు 1.3 కిలోమీటరుీ. 

*ఈ వంతెనను చీనాబ నదిపై నిరిూస్సునానరు. క్లశ్లూర్ లోయ 

ప్రాంతానిన మిగతా ప్రాంతాలతో అనుసంధానం చేయడానికి 

ఉపయోగపడుత్తంది.  

*జమ్మూ క్లశ్లూర్ ర్గషరంలోని కవూరి గ్రామం ప్రాంతంలో 

క్లట్రా -బనిహ్లల రైల్వే లన మీద ఈ వంతెనను 

నిరిూంచనునానరు. 

* నదిపై 359 మీటరీ ఎత్తు, 1.3 కిలోమీటరీ పొడవైన ఈ రైల్వే 

వంతెన కశ్లూర్  లోయలోని రియాసీ జిలాీలో మారుమ్మల 

గ్రామాలను కలుపుత్తంది.మరియు ఫ్రాను లోని పాయరిస లో 

ఉనన ఈఫిల  టవర్  కనాన ద్వద్వపు 30 మీటరుీ ఎకుొవ ఎత్తు 

ఉంటుంది. 

*రూ.12వేల కోటీతో 

కొంకణ  రైల్వే ఈ ప్రాజెకుు 

నిర్గూణ పనులు 

చేపటిుంది. 2004లో 

ప్రారంభమైన ఈ వంతెన 

పనులు అధిక గాలుల ప్రభావంతో భద్రతా క్లరణాల దృష్టుు 

2008లో నిలిచిపోయాయి.  

*ప్రస్సుతం నిర్గూణంలో ఉనన ఈ వంతెన గంటకు 260 

కిలోమీటరీ వేగంతో వచిాన గాలులను కూడా తటుుకోగలద్య. 

*ద్వద్వపు దీని జీవిత క్లలం 120 సంవతుర్గలు. 

* క్లట్రా, బనిహ్లల  ప్రాంతాల మధయ ఈ వంతెన క్కలక మారాం 

క్లనుంది. నదికి ర్నండు చివరలోీ క్లకుండా మధయలో ఎలాంటి 

సపోరుు ల్వకుండా ఉనన వంతెనలోీ ఇది ప్రపంచంలోనే ఏడోది 

క్లనుండటం విశేషం. 

*ఈ వంతెన పూరుయిన అనంతరం భారత రైల్వే దీని మీది 

నుంచి బంగ్ల జంప  వంటి సాహస కృతాయలు నిరేహంచనుంది. 

* భారత రైల్వే ప్రపంచంలోనే అతి ఎతెనున రైల్వేను 

నిరిూసోుంది.భారత దళాలకు ఇదో వూయహ్లతూక ఆసిుగా 

ఉంటుంది. 

సోలార్  విద్యుత  ఉత్పీదక రైంగైంల్లకి 'సిైంగరేణి' 
దేశంలోనే థ్రూల , సోలార్  విద్యయత  ఉతాాదక రంగంలోకి 

అడుగుపెటిున తొలి బొగుా కంపెనీగా 'సింగరేణి' నిలిచింది. 

*ఈ సంసథ ఆధేరయంలో 

నిరిూస్సునన 220మగావాటీ 

సామరథుం గల సోలార్  పవర్  

పాీంటులలో తొలి పాీంటు (ఐద్య 

మగావాటుీ) విద్యయత ను 33కిలోవాటు  పవర్ లనుకు సింక్రనైజ  

చేసి, సోలార్  విద్యయత  ఉతాాదకతను ప్రారంభంచింది. 

*మంచిర్గయలలోని సింగరేణి థ్రూల  విద్యయత  కంద్రంలో 

పూరుయిన తొలిదశ ఐద్య మగావాటీ సోలార్  పవర్  పాీంటు 
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విద్యయత  ఉతాాదనను గ్రిడ కు జనవరి 10వ తేదీన 

అనుసంధానం చేశారు. 

*సంసథ సీఎండీ ఎన .శ్రీధర్   

*ఈ ఏడాది ఆగస్సు నాటికి 220మగావాటీ సోలార్  పవర్  

ఉతాతిు చేయనునానరు. 

అమల్లల్లకి వచ్చిన్ 'పౌరసత్వ (సవరణ) చటటైం 
*పౌరసతే సవరణ చటుం (CAA)జనవరి 10,2020 

నుంచి అమలోీకి వచిాంది. 

* ఈ మ్మరకు కంద్ర 

హోంమంత్రితే శాఖ 

అధిక్లరికంగా తెలిపింది. 

'పౌరసతే (సవరణ) చటుం 

2019 (47)లోని సెక్షన  1లోని 

సబ  సెక్షన  (2) ప్రక్లరం ద్వఖలన అధిక్లర్గల మ్మరకు ఈ 

చటుంలోని నిబంధనల అమలుకు 2020 జనవరి 10వ తేదీని 

కంద్ర ప్రభుతేం ఖర్గరు చేసింది' అని తెలుపుతూ నోటిఫికషన  

జార్వ చేసింది.  

*ఈ చట్నునికి సంబంధించిన నిబంధనలను ఇంక్ల ఖర్గరు 

చేయల్వద్య. 2019 ఏడాది డిసెంబర్  11న సీఏఏకు 

పారీమంట  ఆమోదం తెలిపింది. 

*పాకిసాథన , బంగాీదేశ , ఆఫఘనిసాథన లో మతపరమైన 

అణిచివేతను ఎద్యర్కొని 2014 డిసెంబర్  31 నాటికి భారత కు 

వచిాన హందూ, సికుొ, బౌదధ, జైన మతాలకు చెందిన వారికి 

భారత పౌరసతేం కలిాసాుమని ఈ చటుంలో ఉంది.  

*క్లగా, సీఏఏ పేరుతో దేశంలో తొలిసారి మతం ఆధారంగా 

పౌరసతాేనిన కలిాస్సునానరని, ర్గజాయంగంలోని మౌలిక 

సిద్వధంతాలను ఈ చటుం ఉలీంఘిసోుందని ఆర్కపిసూు 

మసీింలతోపాటు విపక్ష పార్వులు ఈ చట్నునిన 

వయతిరేకిస్సునానయి. 

బొగ్గు త్వవకాల నియమాల సరళీకరణ 
*ఖనిజ చట్నుల సవరణ -ఆరిునెను  జార్వకి కంద్ర క్లయబినెట  

ఆమోదం తెలిపింది. 

*పెటుుబడులను ఆకరిషంచేంద్యకు, దేశ్లయంగా బొగుా ఉతాతిుని 

పెంచేంద్యకు కంద్ర ప్రభుతేం ఖనిజ చట్నులను మారుస్సుననది.  

*జనవరి 8న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృతేంలో 

సమావేశమైన కంద్ర క్లయబినెట  ఈ మ్మరకు నిరణయం 

తీస్సకుంది. 

* ఇది బొగుా గనుల కోసం ఏ 

సంసథ అయినా పోటీపడేంద్యకు 

దోహదం చేస్సుననది. ప్రస్సుతం 

బొగుా గనుల వేలంలో బొగుా 

తవేక్లలు చేస్సునన సంసథల్వ 

పాల్గానాలి.  

*ఈ క్రమంలో గనులు, ఖనిజాల 

(అభవృదిధ, నియంత్రణ) చటుం 1957, బొగుా గనులు (సెాషల  

ప్రొవిజను ) చటుం 2015లను సవరిసూు ఖనిజ చట్నుల సవరణ 

ఆరిునెను  2020 జార్వకి క్లయబినెట  ఆమోదం తెలిపింది.  

* దీంతో నిరేదశిత సూచనలను పాటించిన ఏ సంసథ అయినా 

బొగుా గనుల కోసం బిడీను ద్వఖలు చేయవచ్చా. 

* కంద్ర బొగుా, గనుల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లీద్  జ్యషి 

*సవరించిన నిబంధనల ప్రక్లరం ఈ నెలలోనే తొలి వేలం 

నిరేహంచనునానరు. 

* గరిషఠంగా 40 బొగుా గనులు వేలానికి వచేా వీలు ఉంటుంది. 

*  తాజా నిరణయం వలీ విదేశాల నుంచి బొగుా దిగుమత్తలు 

తగిాపోయి, దేశ్లయంగా పోటీ వాతావరణం నెలకొననుండగా, 

ప్రభుతే రంగ సంసథ కోల  ఇండియా లిమిటెడ  గుతాుధిపతాయనిక్క 

తెర పడనుననది.  

* కోల  ఇండియాకు ప్రభుతేం నుంచి తగిన మదదత్త కలిాసూు, 

2023 నాటికి 100 కోటీ టనునల ఉతాతిు లక్షాయనిన చేరుకునేలా 

గనులను ప్రభుతేం కట్నయిస్సుంది. 

*బొగుా నిలేలపరంగా ప్రపంచంలో భారత  నాలుగో 

సాథనంలో ఉంది.అయినపాటిక్క గత ఆరిథక సంవతురం 235 

మిలియన  టనునల బొగాను దిగుమతి చేస్సకునానం . 

*1973లో భారతీయ బొగుా రంగం జాతీయకరణ జరిగింది. 

*  దీంతో విదేశ్ల పెటుుబడుల ప్రవాహం పెరుగుత్తందనన 

ఆశాభావానిన ఇండియన  సీుల  అసోసియ్యషన  (ఐఎస ఏ) వయకుం 

చేసింది.  

* ఏట్న 15 బిలియన  డాలరీకుపైగా బొగుా దిగుమత్తలు 

భారత లోకి వస్సునానయి. 
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* ఈ మారిా 31తో ప్రస్సుత గనుల ల్లజు గడువు 

తీరిపోత్తండటంతో ఉతాతిుకి విఘాతం కలుగకుండా ఇనుప 

ఖనిజం, ఇతర ఖనిజాల గనుల వేలానిన మగించేంద్యకు 

అనుమతి ఇచిాంది. 

* ఈశానయ గాయస  గ్రిడ కు రూ.5,559 కోటీను అందించాలని 

నిరణయించారు. 

* ఈశానయ ర్గష్ర్టుల వాయపుంగా 1,656 కిలోమీటరీ మ్మర ఈ 

నాచ్చరల  గాయస  పైప లన  ప్రాజెకుు నడుసోుంది. 

* నీలాచల  ఇసాాత  నిగమ  లిమిటెడ లో వూయహ్లతూక వాట్న 

విక్రయానిక్క కంద్ర క్లయబినెట  అంగ్లక్లరం తెలిపింది. 

*  ఈ సంసథలో వాట్నలునన ఆరు ప్రభుతే రంగ సంసథలకు 

వాటిని అమూకోవచ్చా. 

* నీలాచల  ఇసాాత లో ఎంఎంటీసీకి అతయధికంగా 49.78 

శాతం వాట్న ఉననది. ఓఎంసీకి 20.47 శాతం, 

ఐపీఐసీవోఎల కు 12 శాతం, ఎన ఎండీసీకి 10.10 శాతం 

వాట్నలునానయి. ఎంఈసీవోఎన , బ్లహ్మచ ఈఎల కు 0.68 

శాతం చొప్పున వాట్నలునానయి. 

చ్చతూురు జిలాలల్ల అమాఒడి పథకైం ప్రారైంభైం 
*ఆంధ్రప్రదేశ ర్గషరంలోని పేదింటి తలుీలకు ఇచేా క్లనుక గా  

అమూఒడి పథ్క్లనిన జనవరి 9వ తేదీన ప్రారంభంచారు. 

*  ఈ పథ్కం కింద అరుులన లబిదద్వరులకు య్యడాదికి 

రూ.15వేలు ఇసాురు. 

*ఈ పథ్క్లనిన జనవరి 9వ 

తేదీన చితూురు జిలాీలో 

మఖయమంత్రి జగనోూహన ర్నడిు 

ప్రారంభంచారు. 

* పిలీలిన బడికి పంపే పేద 

తలుీలకు ఈ పథ్కం క్లనుకగా ఇస్సునానరు. 

*అమూ ఒడి పథ్కం కింద ప్రతి తలీికి ఏట్న రూ.15 వేలు 

అందజసాురు. 

*  ర్గషరంలో 82 లక్షల మంది విద్వయరుథలకు అమూ ఒడి మ్మలు 

చేస్సుంది. 

*. నేరుగా వారి బాయంకు ఖాతాలోీ డబుీలు జమ చేసాురు . 

* ఆరిుకల  21ఏ ప్రక్లరం 6 నుంచి 14 ఏళ్ీ పిలీలకు విద్వయ 

ప్రాథ్మిక హకొని, ప్రపంచంతో పోటీపడి విద్వయరుథలు 

చద్యవుకోవాలని మఖయమంత్రి పేర్కొనానరు. 

* అమూ ఒడి సొమూను బాయంకులు.. పాత అప్పులు 

సరిచేస్సకునేంద్యకు వాడే వీలు ల్వకుండా ప్రభుతేం చరయలు 

తీస్సకుంటుంది. 

ద్ధవ్యలా సాృతి కి సవరణల్ల 
*దివాలా పరిష్టొర ప్రక్రియ సమరిాంచకుండా నిషేధానికి 

గురైన వయకుులకు, లికిేడేషన  ప్రక్రియలో ఉనన కంపెనీ 

ఆస్సులను రుణద్వత విక్రయించకుండా నిబంధనలను 

ఇన సాలెేనీు అండ  బాయంక రపుసీ బోర్ు  ఆఫ  ఇండియా 

(ఐబ్లబ్లఐ) సవరించింది. 

*లికిేడేషన ను ప్రకటించిన 90 ర్కజులోీగా రుణద్వత సైతం 

దివాలా ప్రక్రియ, 

లికిేడేషన  ప్రక్రియ 

ఖరుాలోీ తన వాట్న 

ఇవాేలిు ఉంటుంది. 

* దివాలా సూృతి(ఐబ్లసీ) 

అనేది వాయపారం చేయల్వక ఒతిుడిలో పడు కంపెనీలకు ఒక 

నిరిదషు సమయానికి లోబడి పరిష్టొర ప్రణాళికను 

అందజస్సుంది.  

* ఒక వేళ్ ఆ పరిష్టొర ప్రక్రియ క్లరయరూపం ద్వలాల్వని 

పక్షంలో కంపెనీలు లికిేడేషన  ప్రక్రియకు వెళ్ీవచ్చా. ఈ 

నిబంధనల మారుాలు జనవరి 6 నుండి అమలోీకి వచాాయి. 

అమాఒడి పథకైంల్ల మిన్హాయైంపుల్ల 
*అమూఒడి పథ్కంలో ఆంధ్రప్రదేశ ప్రభుతేం ప్రస్సుతానికి 

సేలా ఊరటని కలిాంచింది. అయితే ఇది ఒకొసారికి మాత్రమ్మ 

వరిుస్సుంది. 

*అమూఒడికి ఉనన అరుతలోీ ఏడాదిలో 75 శాతం అటెండను 

ఉండాలి. 

* అయితే ఈ పథ్క్లనిన ఇప్పుడే తీస్సకు వస్సుననంద్యన, ప్రజలోీ 

అవగాహన ల్వనంద్యన ఈ అరుత నుంచి ఈసారికి 

మినహ్లయింపు ఇస్సునానరు. వచేా ఏడాది నుంచి మాత్రం ఇది 

తపానిసరి. 
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*అమూఒడి పథ్కంలో 75 శాతం హ్లజరు నిబంధనకు 

ప్రభుతేం మినహ్లయింపు ఇచిాంది.  

*హ్లజరుతో సంబంధం 

ల్వకుండా అరుులన 

వారందరిక్క అమూఒడి 

పథ్కం కింద ఆరిథక 

సాయానిన 

అందించనుంది.  

*అనాథ్ పిలీల విషయంలోను అమూఒడి పథ్కంలో భాగంగా 

సగం డబుీ అనాథాశ్రమానికి, మిగతా సగం పిలీల పేరుపై 

డిపాజిట  చేసాురు. 

* అమూఒడి పథ్కం అరుతకు 300 యూనిటీ కంట్ ఎకుొవ 

విద్యయత వినియోగించవద్యద. 

రష్ట్రాలకు జాతీయ విపత్తు సహాయ నిధుల్ల 
*జాతీయ విపత్తు సహ్లయ నిధి (ఎనీుఆర్ఎఫ) కింద కంద్ర 

ప్రభుతేం ఏడు ర్గష్ట్రాలకుగానూ రూ.5,908 కోటుీ విడుదల 

చేసింది. 

* అయితే వరద సాయానికి కంద్రం ఎంపిక చేసిన ర్గష్ట్రాలోీ 

కరళ్ ర్గషరం పేరు ల్వద్య. 

* గత ర్నండేళుీగా కరళ్ 

భార్వ వరదలు 

సంభవించాయి. 

*  కంద్ర హోంమంత్రి 

అమిత ష్ట నేతృతేంలోని అత్తయననత సాథయి కమిటీ ఈ ఏడు 

ర్గష్ట్రాలను ఎంపిక చేసింది.  

*వీటిలో ఉతుర ప్రదేశ, కర్గనటక, త్రిపుర, అసోం సహ్ల 

నాలుగు బ్లజపీ పాలిత ర్గష్ట్రాలు ఉండగా... మిగతా వాటిలో 

మహ్లర్గషర, మధయ ప్రదేశ, హమాచల ప్రదేశ ఉనానయి.  

*ఎనీుఆర్ఎఫ నుంచి ఏడు ర్గష్ట్రాలకు విడుదల చేసిన 

రూ.5908.56 కోటీలో... ఒకొ కర్గనటకక రూ.1869.85 

కోటుీ దక్లొయి. అసోంకు రూ. 616.63 కోటుీ, హమాచల 

ప్రదేశ కు రూ.284.93 కోటుీ, మధయ ప్రదేశ కు రూ. 1749.73 

కోటుీ, మహ్లర్గషరకు రూ. 956.93 కోటుీ, త్రిపురకు 

రూ.63.32 కోటుీ, ఉతుర ప్రదేశ కు రూ. 367.17 కోటుీ మ్మర 

నిధులు విడుదలయాయయి. 

*ఇంతకు మంద్య కంద్రం మధయంతర సాయం కింద నాలుగు 

ర్గష్ట్రాలకు రూ.3200 కోటీ నిధులు విడుదల చేసింది. 

*మధయంతర సాయం అంద్యకునన ర్గష్ట్రాలోీ కర్గనటక (రూ. 

1200 కోటుీ), మధయ ప్రదేశ (రూ.1000 కోటుీ), మహ్లర్గషర 

(రూ.600 కోటుీ), బ్లహ్లర్ (రూ. 400 కోటుీ) ఉనానయి. 

*2018లో కరళ్లో మొదటిసారి వరదలు వచిానప్పుడు 

రూ.20 వేల కోటీ నషుం వచిానటుు అంచనా వేసు.. అపాటోీ 

కంద్రం రూ.600 కోటుీ ఇచిాంది.  

*నీటిమట్నులు తగిాన తర్గేత మొతుం నషుం రూ.40 వేల 

కోటుీగా ఉండింది. 

*  2019 వరదలోీ రూ. 2101 కోటీ మ్మర నషుం వాటిలీినటుు 

కరళ్ విపత్తు నిరేహణ సంసథ అంచనా వేసింది.  

*గతేడాది సెపెుంబర్ లో ఏడుగురు సభుయలతో కూడిన కంద్ర 

బృందం వరద ప్రాంతాలోీ పరయటించి వెళిీంది.  

*జాతీయ విపత్తు సంఘటిత నిధి పేరును జాతీయ విపత్తు 

సహ్లయనిధి గా 2010 సెపెుంబర్కీ మార్గారు. 

*ర్గషర విపత్తు సహ్లయ నిధికి కంద్రం చెలీించే వాట్న 25 

శాతం నుండి తొంభై శాతానికి పెంచింది. 

సామాజిక ప్రభావ కైంపెనీ'ల ఏరీటు చటటైం 
*నూతనంగా 'సామాజిక ప్రభావ కంపెనీ'లను ఏర్గాటు 

చేసూు కొతు చటుం తీస్సకుర్గవాలని కంద్ర ప్రభుతేం 

భావిసోుంది. 

*సామాజిక ప్రయోజనాల్వ 

లక్షుంగా పనిచేస ఈ 

కంపెనీలీోకి మరినిన ప్రైవేటు 

పెటుుబడులను ఆకరిషంచేలా 

చూడాలని క్లర్కారేట  

వయవహ్లర్గల మంత్రితే శాఖ భావిసోుంది.  

*బ్రిటన  వంటి దేశాలోీ ఇలాంటి కంపెనీలు ఉనాన, భారత లో 

ఇంక్ల ప్రాథ్మిక దశలోనే ఉనానయి. సమీప ప్రాంతాలోీ 

మౌలిక వసత్తల అభవృదిధకి ఇవి కృషి చేసాుయి. 

*ప్రస్సుతం ఎలాంటి లాభాపేక్ష ల్వకుండా పనిచేస కంపెనీలను 

'సెక్షన -8 కంపెనీ'లుగా వయవహరిస్సుంట్నరు.  

*వీటికి వచేా లాభాలను వాట్నద్వరీకు పంపిణీ చేయరు.  
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* కవలం సామాజిక క్లరయక్రమాలక ఉపయోగిసాురు. 

నూతనంగా ఏర్గాటు చేయనునన 'సామాజిక ప్రభావ 

కంపెనీ'ల లాభాలోీ కొంత మొతాునిన వాట్నద్వరీకు ఇవేడానికి 

వీలుకలిగించేలా ప్రభుతేం నిబంధనలు రూపొందించనుంది. 

* సెక్షన -8 కంపెనీల పరిధిని మరింత విసురించి 'సామాజిక 

ప్రభావ కంపెనీ'లకు రూపకలాన చేసాురు. 

ఆర్లగు శ్రీ పైలెట్ ప్రాజెక్టట అమల్ల 
*ఆర్కగయ శ్రీ కింద 2059 వైదయ సవలు అందనునానయి. 

*పశిామగోద్వవరి జిలాీలోని ఏల్లరులో ఆర్కగయశ్రీ పైలెట 

ప్రాజెకు ను జగన ప్రారంభంచారు. 

*ర్గషరవాయపుంగా 1.42కోటీ ఆర్కగయ శ్రీ క్లరుులు అందజశారు. 

*300 ఇళ్ీకు ఒక ఆశా వరొర్ ఉంట్నరు.గ్రామ 

సచివాలయాలతో ఆశావరొరుీ అనుసంధానంగా పని చేసాురు. 

*విశ్రంతి సమయంలోనూ ర్కగులకు రూ.5వేలు సాయం 

చేసాురు. 

*వైదయం ఖరుా రూ.1000 

ద్వటితే ఆర్కగయశ్రీ 

వరిుంపచేసాురు. 

*ఇంతకు మంద్య 1059 

వైదయసవలు ఉండేవి.. మర్క వెయియ సవలకు పెంచారు. 

*ఫిబ్రవరి 1 నుంచి క్లయనుర్  ర్కగి రూపాయి కూడా ఖరుా 

పెటుకొరేీద్య. క్లయనుర్  ర్కగులకు పూరిుగా వైదయ ఖరుా ప్రభుతేమ్మ 

భరిస్సుంది. 

*ఆర్కగయ శ్రీ క్లరుులకు కూయఆర్  బార్  కోడ  ఉటుంది. ప్రతి నెలా 

ఒకోొ జిలాీలో అమలు చేస్సకుంటూ వెళాురు. 

*ఏప్రిల  నుంచి ర్గషర వాయపుంగా ఆర్కగయశ్రీ అమలు 

చేయనునానరు. 

త్రిభుజాకారైంల్ల పారలమైంట్ 
* కంద్ర ప్రభుతేం కొతు పారీమంట భవనానిన 

త్రిభుజాక్లరంలో నిరిూంచనుంది.  

*త్రిభుజాక్లర పారీమంటు భవనంలో నిరిూంచే నూతన 

లోక సభను ద్వద్వపు తొమిూది వందల మంది కూరుానేంద్యకు 

వీలుగా తీరిాదిద్యదతారు.  

*త్రిభుజాక్లర్గ పారీమంటుకు ఎద్యరుగా ప్రధాన మంత్రి కొతు 

క్లర్గయలయం, నివాసం ఉంటుంది. ద్వని పకొనే కంద్రీకృత 

సచివాలయానిన నిరిూంచే ప్రతిపాదన పరిశ్లలనలో ఉంది.  

*ప్రస్సుతం రైల భవన ఉనన ప్రాంతంలో ప్రధాన మంత్రి 

నూతన క్లర్గయలయం, నివాస భవనాల నిర్గూణం జరగవచ్చా. 

 *ప్రస్సుత పారీమంటు భవనంలోని వాహనాలు నిలిపే 

ప్రాంతంలో కొతు పారీమంటు భవనానిన త్రిభుజాక్లరంలో 

నిరిూసాురు. 

 *ర్గజ పథ్ లోని వయవసాయం, సమాచార తదితర శాఖల 

భవనాలను కూలిావేసి 

అకొడ కంద్రీకృత 

సచివాలయ భవనానిన 

కట్నులనుకుంటునానరు.  

*ఎనిమిది అంతస్సథలతో 

నిరిూంచే నూతన 

సచివాలయం ఆతయంత ఆధునికంగా ఉంటుంది. 

 * నూతన త్రిభుజాక్లర పారీమంట మంద్య 75 సంవతుర్గల 

సాేతంతయర దినోతువ జాాపికగా ఒక దిగాజ సూథపానిన (ఐక్లనిక 

టవర్) నిరిూంచే ప్రతిపాదన పరిశ్లలనలో ఉంది.  

*. ర్గషుప్రతి భవనం ఎద్యరుగా ఉనన ర్గజ పథ్ (సెంట్రల 

విసాు) ఉనన ద్వద్వపు ర్నండుననర కిలోమీటరీ ర్కడుు ప్రాంతానిన 

నూతన భారత దేశానికి చిహనంగా రూపాంతరం 

చేయనునానరు.  

*ఈ నిరణయానికి అనుగుణంగా ర్గజ పథ్ ర్కడుు, ద్వనికి 

ఇరుపకొల ఉనన భవనాలను కూలిావేసి వాటి సాథనంలో దేశ 

సంసృతికి అదదం పట్ు కటుడాలను నిరిూంచే ప్రతిపాదనలు 

సిదధవౌత్తనానయి.  

* ఈ నిర్గూణ ప్రతిపాదనల ప్రక్లరం త్రిభుజక్లర 

పారీమంటుతోపాటు పలు దిగాజ భవనాలు, సూథపానిన 

నిరిూంచనునానరు.  

* ర్గషుప్రతి భవన మంద్య భాగంలో ఇరువైపుల ప్రధాన 

మంత్రి క్లర్గయలయం, రక్షణ, ఆరిథక, హోం శాఖల 

భవనాలుండే సౌత బీాక నార్ు బీాక లను ప్రదరశన శాలలుగా 

మారానునానరు. 

25



 

 *. త్రిభుజాక్లర నూతన పారీమంటు, కంద్ర సచివాలయం, 

మంత్రుల శాఖా క్లర్గయలయాల మధయ ర్గకపోకల కోసం 

భూగరభ రైల ను ఏర్గాటుచేస ప్రతిపాదన కూడా పరిశ్లలనలో 

ఉననది.  

*నార్ు  బీాక  (ప్రస్సుతం ఆరిథక, హోంశాఖలునానయి), సౌత  

బీాక  (ప్రస్సుతం పీఎంవో, రక్షణ, విదేశ్ల వయవహ్లర్గల 

శాఖలునానయి)లను 2 మ్మయజియాలుగా మారుాతారు. 

1857కు మంద్య భారత ను ఒకద్వనిలో, ఆ తర్గేతి భారత ను 

మర్కద్వనిలో ఆవిషొరిసాురు.  

*రైల  భవన , శాసిర భవన , వాయు భవన  సహ్ల పలు 

భవనాలను కూలిావేసాురు. వాటి సాథనంలో ర్గజ పథ్  వెంబడి 

2024 కలాీ 8 అంతస్సథలతో కూడిన 10 నూతన భవనాలను 

నిరిూసాురు.  

*వాటి ఎత్తు ఇండియా గేట  కంట్ తకుొవగా ఉంటుంది. 

కొతుగా నిరిూంచే కంద్ర ఉమూడి సచివాలయం ద్వద్వపు లక్ష 

మంది ఉదోయగులు విధులు నిరేరిుంచేంద్యకు వీలుగా 

ఉంటుంది. 

6 సరికొత్ు రైల్వవ కారిడారల గ్గరిుైంపు 
*దేశవాయపుంగా వేగవంతమైన పలు రైల్వే క్లరిడారీను 

రైల్వేబోరుు గురిుంచింది. 

*హైదర్గద్-పూణే-మంబాయి (711 కెఎం), మంబయి-

నాసిక-నాగపూర్ (753), చెనెనన-బంగళూరు-మైసూరు 

(435), ఢిల్లీ-చండీగడ-లుధియానా-జలంధర్-

అమృత సర్ (459), ఢిల్లీ-నోయిడా-ఆగ్రా-లకోన-వారణాసి 

(865), ఢిల్ల-ీజైపూర్-ఉదయ్ పూర్-అహూద్వబాద్(886) 

రూటీలో హై సీాకర్ రైళ్ీను నడిపించేంద్యకు సంబంధించిన 

డి.పి.ఆర్ (డిట్లు ప్రాజెకుు రిపోరుు) ఒక సంవతురంలో పూరిు 

చేయనునానరు. 

* ఆరు హై సీాడ రైల్వే 

క్లరిడారీను మంబాయి-

అహూద్వబాద్ మధయ 

నిరిూస్సునన హై సీాడ బులెీట 

ట్రేన రూట తో 

అనుసంధానం చేసాురు. 

* హైసీాడ రైల్వే క్లరిడారీలో రైళుీ గంటకు మ్మడు వందల 

కిలో మీటరీ వేగంతో నడుసాుయి.సెమీ హై సీాడ క్లరిడారీలో 

రైళుీ గంటకు 160 ల్వద్వ అంతకంట్ ఎకుొవ వేగంతో 

నడుసాుయి. 

*భూమి లభయత, అమరిక, 

ప్రయాణికుల రదీద 

అంచనాలను అధయయనం 

చేసిన అనంతరం ఈ 

మార్గాలోీ హై సీాడ రైళ్ీను 

నడిపించడం అనే అంశంపై నిరణయం తీస్సకుంట్నరు. 

*మంబయి-అహమద్వమాద్ మధయ నిరిూస్సునన హై సీాడ 

బులెీట ట్రైన పనులు 2023 డిసెంబర్ నాటికి పూరిు 

చేయనునానరు. 

ఎన్ జిఒల లసెన్స  రద్యు 
*పలు సేచాంద సంసథల (ఎన జిఒ) లసెను లను కంద్ర 

ప్రభుతేం రద్యద చేసింది.  

*వాటికి అందే విదేశ్ల విర్గళాలపై కూడా చరయలకు దిగింది. 

*ఎన జిఒలను బహషొరించడంతో పాటు వేలాది సంసథల 

లసెనుులను రద్యద చేసింది.  

*విదేశాల నుండి అందే 

విర్గళాలకు నిబంధనలను 

కఠినతరం చేయడంతో 

పాటు నిధులను కంద్ర 

ప్రభుతే పరిధిలోకి 

తీస్సకుంది.  

*ఎనీివోలు --విర్గళాల వివర్గలు  

1998-99 నుండి 2017-18 వరకు విదేశ్ల సహ్లయ 

నియంత్రణ చటుం (ఎఫ సిఆర్ ఎ) కింద మొతుం రూ. 2.88 

లక్షల కోటుీ విర్గళాలుగా ఎన జిఒలు సీేకరించాయి.  

1998-99లో విదేశ్ల విర్గళాలు రూ.3,925 కోటుీ క్లగా, 

2017-18లో రూ.16,902 కోటుీ అంట్ నాలుగు ర్నటుీ 

పెరిగాయి. 

 ఒక ఏడాదిలో రూ.18 వేలకోటీకు పైగా విదేశ్ల నిధులు 

వచాాయి.  
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విదేశ్ల వనరుల నుండి వచిాన విర్గళాలలో కూడా పెరుగుదల 

కనిపించింది. 2014-15లో విదేశ్ల విర్గళాలు రూ.15,297 

క్లగా, మరుసటి ఏడాదిలో రూ. 17,765కు పెరిగాయి. 

2016-17లో గరిషుంగా రూ. 18వేల కోటీ రూపాయలను 

ద్వటి నిధులు రూ.18,109 కోటుీ అంద్వయి. 

విదేశ్ల విర్గళాలు 1999-2000లోరూ. 4,535 కోటుీ క్లగా, 

మరుసటి ఏడాది రూ. 4,871 కోటుీ. 

2001-02లో రూ. 5.047 కోటుీ క్లగా, 2002-03లో రూ. 

5, 105 కోటుీ వచాాయి. ఈ సంఖయ 2003-04లో 

రూ.6,257 కోటీ రూపాయలకు పెరిగింది. 

మరుసటి ఏడాది రూ. 7,877 కోటీకు పెరిగింది. అలాగే 

2005-06లో రూ.11 వేల కోటీ రూపాయలను ద్వటి 

2005-06లో రూ. 11,007 కోటీకు చేరుకుంది. అయితే 

2006-07లో రూ. 9,663కి పడిపోయింది. 

2007-08లో రూ. పది కోటీను ద్వటి రూ. 10,802 కోటీకు, 

మరుసటి ఏడాది రూ. 10,338 కోటీకు చేరుకోగా, ఆ తర్గేతి 

సంవతురంలో రూ.10,334 కోటుీ. 

విదేశ్ల విర్గళాలు 2012-13లో మొదటిసారి రూ. 12వేల 

కోటీను ద్వటి రూ. 12, 614 కోటీకు చేరుకునానయి. 

మరుసటి ఏడాదిలో మరింత పెరిగి రూ. 14,853 కోటీకు 

చేరుకునానయి. 

హోమ్ డెలివర్బ పెన్షన్ 
*ఆంధ్రప్రదేశ ర్గషరంలో ద్వద్వపు 54 లక్షల మంది పేదలకు 

ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుండి ఇంటివదేద పింఛనీు పంపిణీ 

చేయనునానరు. 

*ఎనినకలకు మంద్య 

ర్గషరంలో 39 లక్షల మంది 

మాత్రమ్మ పింఛనీకు 

అరుులుగా 

ఉండగా,ఇప్పుడు 54.64 

లక్షల మందికి ప్రభుతేం పెనషనీు ఇవేనునానరు. 

*15.64 లక్షల మందికి కొతుగా ప్రయోజనం కలగనుంది. 

* గ్రామ, వార్ు వాలంటీరీు పెనషన సొమూను అరుుల ఇంటి 

దగారకు వచిా పంపిణీ చేసాురు. 

*సాందన క్లరయక్రమంలో ఎకుొవగా పెనషనీు, ఇళుీ, రేషన 

క్లరుులకు సంబంధించిన ఫిర్గయద్యల్వ ర్గవడంతో ప్రభుతేం ఈ 

నిరణయం తీస్సకుంది. 

*ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ నుండి ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ వరకు కొతుగా 

రేషన క్లరుులకు, పెనషన కు అరుులన వారికి రేషన, పెనషన 

క్లరుులను అందజయనునానరు. 

*ఫిబ్రవరి 2వ తేదీలోపు సామాజిక తనిఖీ పూరిు చేసి వెంటనే 

క్లరుుల పంపిణీ చేపటునునానరు. 

*అరుులెవరైనా మిగిలిపోయి ఉంట్ కొతు క్లరుుల మంజూరు 

గ్రామ సచివాలయాల ద్వేర్గ చేసాురు. 

వైఎస్ ఆర్  కాపు నేసుైం – మారుదరశకాల్ల 
వైఎస ఆర్  క్లపు నేసుం పథ్కం -- 45 ఏళ్ీ నుంచి 60 ఏళ్ీ లోపు 

ఉనన క్లపు మహళ్ల జీవన ప్రమాణాలకు పెంచడం ఈ పథ్కం 

మఖయ ఉదేదశం.ఒకోొ మహళ్కు ఏడాదికి రూ. 15వేలు 

చొప్పున ఐద్య సంవతుర్గలకు రూ. 75వేలు ఆరిథక సహ్లయం 

అందించనునానరు. దీని కోసం ఈ ఆరిథక సంవతురంలో రూ. 

1101.69 కోటుీ 

కట్నయించారు.  

*వైఎస ఆర్  క్లపు నేసుం 

పథ్కం మారాదరశక్లలు -

--బిసి సంక్షేమ శాఖ 

ప్రతేయక ప్రధాన క్లరయదరిశ ఆర్  కరిక్లలవలవన  ఉతురుేలు జార్వ 

చేశారు.  

 లబిధ పొందే మహళ్ క్లపు, బలిజ, తెలగ, ఒంటరి కులాలకు 

చెందిన వారై ఉండాలి.  

కుటుంబ నెలవారి ఆద్వయం గ్రామీణ ప్రాంతాలోీ అయితే రూ. 

10వేలు, పటుణ ప్రాంతాలోీ అయితే రూ. 12 వేలు కంట్ 

తకుొవుగా ఉండాలి. 

మ్మడు ఎకర్గల కంట్ తకుొవ మాగాణి ల్వద్వ 10 ఎకర్గల 

కంట్ తకుొవ మటు ల్వద్వ మాగాణి, మటు కలిపి 10 ఎకర్గల 

కంట్ తకుొవ కలిగి ఉండాలి. 

. కుటుంబ సభుయలీో ఎవరైనా ప్రభుతే ఉదోయగులనా ల్వద్వ పెనషన  

ద్వరులనా అటువంటి వారు అనరులు.  

పై నిబంధనలు పారిశుధయ క్లరిూకులకు మినహ్లయింపు 

ఉంటుంది.  
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కుటుంబంలో ఎవరి పేరు మీద నాలుగు చక్ర్టల వాహనం 

కలిగి ఉండర్గద్య.ట్నయక్కులు, ట్రాకురుీ, ఆటోలకు 

మినహ్లయింపు ఉంటుంది.   

కుటుంబ సభుయలు ఆద్వయ పనున చెలీించే వారికి ఈ పథ్కం 

వరిుంచద్య. 

మనిసిపాలిటీ ప్రాంతాలోీ ఎలాంటి ఆస్సులు ల్వని వారు, 750 

చదరపు అడుగుల కంట్ తకుొవ విసీురణంలో నివాస గృహ్లలు 

క్లనీ వాయపార సంబంధిత భవనాలు కలిగిన వారు అరుులు. 

తపాని సరిగా లబిధద్వరుని వయస్స 45 ఏళుీ నుంచి 60 ఏళ్ ీ

లోపల ఉండాలి.  

వయస్సను ధృవీకరించే కులం, పుటిున తేది, సాథనికత 

వివర్గలతో కూడిన ఇంటిగ్రేటెడ  కుల సరిుఫికట , పుటుుక 

ధృవీకరణ పత్రం ల్వద్వ పదో తరగతి మారుొల జాబితా, ఓటర్  

ఐడి క్లరుు, ర్గషర ప్రభుతేం చేత జార్వ చేయబడిన పెనషన  క్లరుును 

ఆధార్గలుగా కలిగి ఉండాలి. 

లబిధద్వరుని పేరుతో ఆధార్  క్లరుుతో పాటు బాయంకు ఖాతా కలిగి 

ఉండాలి. 

ఇంటింటి సరేే ఆధారంగా గ్రామ, వారుు వలంటీరుీ అరుులను 

గురిుసాురు. 

*నగద్యను లబిధద్వరుల ఖాతాలోీ జమ చేసాురు. పథ్క్లనికి 

ఎంపికైనటుీ, నగద్య బాయంకులో జమచేస్సుననటుీ తదితర 

వివర్గలతో పాటు మఖయమంత్రి సమాచారంతో కూడిన 

పత్రానిన లబిధద్వరులకు వలంటీరీు అందజసాురు.ఈ పథ్కం 

అమలు కోసం క్లపు క్లర్కారేషన  ఆధేరయంలో ప్రతేయక వెబ  

పోరుల ను రూపొందించనునానరు. 

దేశైంల్ల మొదటి అైండర్ వ్యటర్  మట్రో 
*నూతన ప్రాజెకు -- తొలి అండర్ వాటర్  మట్రో ఈసు -వెసు  

ప్రాజెకుు 

*ఏ నదిలో ?--హుగీ్ల నది  

*1984లో చేపటిున ప్రాజెకుుకు విసురణగా మంద్యకొచిాన 

భారత లో తొలి అండర్  వాటర్  మట్రో స్సదీరఘ క్లలం తర్గేత 

మారిా 2022 నాటికి అంద్యబాటులోకి ర్గనుంది. 

*భారత రైల్వే బోరుు నుంచి చివరి వాయిద్వగా రూ 20 కోటుీ 

మైట్రో రైల  అథారిటీకి అందిస్సుంది.  

విసురణలో భాగంగా చేపటిున అండర్ వాటర్  మట్రో పనులు 

త్తది దశకు చేరుకునానయి. 

*ప్రాజెకుు వయయం - రూ 

10,000 కోటుీ  

* ఈ ప్రాజెకుులో 49 

శాతం మ్మరకు జపాన  

ఇంటరేనషనల  కో 

ఆపరేషన  ఏజెనీు నిధులు సమకూరిాంది.  

*నూయలన లో ర్కజుకు 9 లక్షల మంది అంట్ నగర జనాభాలో 

20 శాతం మంది ప్రయాణిసాురు. 

*520 మీటరీ అండర్ వాటర్  టనెనల ను ఈ రైలు కవలం 

నిమిషం లోపే ద్వటుత్తంది.  

*అనుకునన రూట పాీన కూడా మారిపోవడంతో అంచనా 

వయయం ర్నటిుంపు అయింది. మొదటిగా 14 కిలోమీటరీకు 

గానూ రూ.49 బిలియనీు ఖరుా అవుత్తంది అని అంచనా 

వేశారు.  

*చివరికి ప్రాజెకుు వయయం రూ.86 బిలియనుీగా మారింది. 

క్లగా, ఈ మట్రో అంద్యబాటులోకి వసు స్సమారు 9,00,000 

మంది ప్రజలు ర్కజు ప్రయాణిసాురు.హౌర్గ బ్రిడిిని అతి తకుొవ 

సమయంలోనే ద్వటవచ్చా. 

సిఎఎ నూత్న్ నిబైంధ్న్ల్ల 
* సిఎఎ పై కంద్ర హోంమంత్రితే శాఖ రూలు  -- 

: పౌరసతే సవరణ చటుం (సిఎఎ) ద్వేర్గ పౌరసతేం కోసం 

దరఖాస్సు చేస్సకునే వారు తమ మతానిన కూడా 

నిరూపించ్చకోవాలిు ఉంటుంది.  

ప్రభుతే రిక్లరుుల ప్రక్లరం 

దీనికి సంబంధించిన 

ఆధార్గలు కచిాతంగా 

సమరిాంచేలా సిఎఎ 

నిబంధనలు. 

 సిఎఎలో పేర్కొనన విధంగా మసీిం మతం క్లకుండా ఇతర 

ఆరు మతాలోీ ఏదొకద్వనికి చెందినటుీ నిర్గధరించే పత్రాలను 

ఇవాేలిు ఉంటుంది.  

 దీంతో పాటుగా వారు 2014, డిసెంబర్  31 నాటికి 

దేశంలోకి ప్రవేశించినటుీ నిరూపించ్చకోవాలిు ఉంటుంది.  
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 అసాుంలో ఉనన వారికి మాత్రం ప్రభుతేం భారత పౌరసతేం 

పొందేంద్యకు మ్మడు నెలల సమయం మాత్రమ్మ 

ఇవేనునానరు.  

*నేపథ్యం --. పాకిసాథన , ఆఫఘనిసాున , బంగాీదేశ  దేశాల 

నుంచి వచిాన అకొడి మైనార్వులన హంద్యవులు, సికుొలు, 

బౌద్యధలు, క్రిసిుయనీు, జైనులు, పార్వులకు పౌరసతేం 

కలిాంచేలా కంద్ర ప్రభుతేం పౌరసతే చట్నునికి సవరణలు 

తీస్సకువచిాంది.  డిసెంబర్  11న పారీమంట లో ఆమోదం 

పొందిన సిఎఎ జనవరి 10 నుంచి అమలోీకి వచిానటుీ కంద్రం 

ప్రభుతేం ప్రకటిం చింది.  

*మసీిమలకు చోటుకలిాంచక పోవడం కచిాతంగా 

మతవివక్ష కిందకు వస్సుందని, ర్గజాయంగ విరుదధమని 

ప్రతిపక్షాలు, హకుొల, ప్రజాసంఘాలు విమరిశస్సునానయి.  

*అసోం వాదన -1985లో కంద్ర ప్రభుతేం తమ ర్గషరంతో 

చేస్సకునన ఒపాంద్వనిన సిఎఎ ఉలీంఘించేదిగా ఉంది.అసాుం 

ఒపాందం ప్రక్లరం1971 తర్గేత ఎవరైతే అక్రమంగా ఇతర 

దేశాల నుంచి అసాుంకు వచిా అకొడ నివాసమంటునానర్క 

వారిని గురిుంచి తిరిగి తమదేశాలకు పంపి వేయాలి.కంద్రం 

31 డిసెంబర్ 2014లోపు వచిాన వారికి భారత పౌరసతేం 

లభస్సుందని సీఏఏలో పేర్కొంది. 

మైండలి రద్యు తీరానానికి శ్వసన్సభ ఆమోదైం 
*శాసనమండలి రద్యద తీర్గూనానిన శాసనసభ ఆమోదం 

తెలిపింది. 

*అనంతరం ర్గషర ప్రభుతేం ఆ 

తీర్గూనానిన కంద్ర కబినెట 

క్లరయదరిశ ర్గజీవ్ గౌడకు 

పంపించింది. 

*ఈ తీర్గూనానిన కంద్ర 

నాయయశాఖ పూరిుగా 

పరిశ్లలించి..ఒక బిలుీను రూపొందించనుంది.  

*అనంతరం ఈ తీర్గూనం పారీమంట కు 

పంపించి..పారీమంట ఉభయసభలోీను అంట్ లోక సభ, 

ర్గజయసభలీో చరా జరిపి ఆమోదం పొంద్వలిు ఉంది. 

*పంజాబ, తమిళ్నాడు వంటి ర్గష్ట్రాలు శాసన మండలి 

క్లవాలని కోరుత్తనానయి.  

*1985లో అపాటి సీఎం ఎనీుఆర్ శాసనమండలిని రద్యద 

చేయగా..ద్వనిన తిరిగి వైఎస ర్గజశేఖర్ ర్నడిు సీఎంగా ఉనన 

సమయంలో మండలిని పునరుదధరించారు. అప్పుడు 

కంద్రంలో అధిక్లరంలో ఉనన ప్రధాని ర్గజీవ్ గాంధీ 

వయతిరేకించారు.  

*ర్గజాయంగంలో ఉనన రూలు ప్రక్లరంగా..పారీమంట లో 

ప్రవేశ పెటిున అనంతరం 

మండలి పునరుదధరణకు 

మ్మడు సంవతుర్గల 

స్సదీరఘ సమయం 

పటిుంది.  

*ఈ క్రమంలో 

శాసనమండలి రద్యద తీర్గూనం పారీమంట లో ప్రవేశ పెటిు 

ద్వనిన పునరుదధరించట్ననికి ఎకుొవ సమయం పట్ు అవక్లశం 

ఉంది.  

*ఏపీ మండలి రద్యద తీర్గూనం బిలుీను పారీమంట ఉభయ 

సభలీోను ఆమోదం లభంచిన పక్షంలో అది ర్గషరపతి సంతకం 

పొందిన తరువాతనే ఏపీ మండలి రద్యద అనే ప్రక్రియ 

పూరువుత్తంది. 

భువన్  వెబ్ సైట్  ఆవిషకరణ 

 
*ఇస్రో నూతన వెబ సైట ఆవిషొరణ -- 

*ఉదేదశయం - 

1.గ్రామపంచాయతీల అభవృదిధ కొరకు  

2.భూగరభ జలాలు, విదయ, సామాజిక, వైదయ, భౌగోళిక 

అంశాలపై సమాచార సకరణ  

*వెబ సైట -భువన  పంచాయత  జియో వి-3.0 వెబ సైట  
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బాస్కెట్ బాల్ క్రీడాకారులు కోబ్ బ్రయంట్ మృతి 

* బాస్కెట్ బాల్ క్రీడాకారులు కోబ్ బ్రయంట్ హెలికాఫ్టర్ 

ప్రమాదంలో మరణంచారు. 

* లాస్ఏంజిలిస్ లోని కలాబాసాస్ లో 

జరిగిన ఈ దురఘటనలో ఆయన 13 

ఏళ్ళ కుమార్తె జియానా కూడా మృతి 

చందంద.  

* 41 ఏళ్ళ కోబ్ బ్రయంట్.. బాస్కెట్ 

బాల్ క్రీడలో ఎన్నో రికారుులు సంతం చేసుకునాోరు. అయిదు 

సారుు ఎస్ బీఏ ఛంపియన గా గెలిచారు.  

* ర్తండు సారుు ఒలంపిక్ స్వరణ పతకాలను సాధంచారు.  

*ర్తండు దశాబాాలుగా బాస్కెట్ బాల్ లో మెరిసిన ఈ అమెరికా 

ప్లుయర్  2016లో రిటైర్తమంట్ ప్రకటంచాడు. 

*బాుక్ మాంబా'గా బాస్కెట్ బాల్ ప్రపంచంలో సుప్రసిదుుడైన 

కోబ్, దాదాపు 20 స్ంవతసరాలకు పైగా బాస్కెట్ బాల్ క్రీడలో 

ఉనాోరు. 

*చరిత్రలో అతయధక గోల్స చేసిన టాప్-3 ప్లుయరులోనూ 

చోటు దక్ెంచుకునాోరు.     

గణతంత్ర దినోతసవానికి ముఖ్యఅతిథి 
2019 గణతంత్ర దన్నతసవాలకు ముఖ్య అతిథిగా బ్రెజిల్ 

అధ్యక్షుడు జైర్ బోలోసనారోను కంద్ర ప్రభుతవం 

ఆహ్వవనించంద.  

*2004లో అపపట భారత ప్రభుతవం బ్రెజిల్ అధ్యక్షుణో ముఖ్య 

అతిథిగా ఆహ్వవనించంద.  

*భారత గణతంత్ర వేడుకలకు బ్రెజిల్  అధ్క్షుడు ప్రత్యయక 

అతిథిగా విచేేయడం ఇద మూడోసారి. 

 

 

* జైర్ బోలోసనారో జనవరి 24న ఇండియా వచే 27 వరకూ 

భారత దేశంలో ఉంటారు.అదే విధ్ంగా భారత ప్రధాని 

నరంద్ర మోదీతోనూ భేటీ కానునాోరు. ఈ స్మావేశంలో 

వారు ఇరు దేశాల ద్వవపాక్షిక 

స్ంబంధాలపై చరిేంచారు.  

* బోలోసనారో జనవరి 1, 2019న 

అధ్యక్షుడయాయరు.1964- 85 

మధ్య బ్రెజిల్ లో సైనిక నియంత 

పాలన కొనసాగడానిో ఆయన బహిరంగంగా స్మరిథంచన 

బోలోసనారో.. పలుమారుు జాతి విదేవష వాయఖ్యలు చేసి వారెలోు 

నిలిచారు.  

*భారత పరాయటకులు వీసా లేకుండానే తమ దేశానిో 

స్ందరిశంచవచేని బ్రెజిల్  అధ్యక్షుడు జేర్  బోలోసనారో 2019 

అకోటబర్ నెలలో ప్రకటంచారు. 

ఎస బీఐ ఎండీగా చిత్తూరు జిల్లా వాసి 
*స్టటట్  బాయంక్  ఆఫ  ఇండియా (ఎస్ బీఐ) కొతె ఎండీగా 

చత్తెరు జిలాుకు చందన చలాు శ్రీనివాసులు శెటట బాధ్యతలు 

స్వవకరించారు. 

*ఈయన మూడేళ్ు పాటు ఈ 

పదవిలో కొనసాగుతారు.  

*చలాు శ్రీనివాసులు శెటట  

నేపథ్యం-- 

 గతంలో ఈయన ఎస్ బీఐ డిప్యయటీ ఎండీగా బాధ్యతలు 

నిరవరిెంచారు.ఆ స్మయంలో చమురు, ఇంధ్నం, మౌలిక 

స్దుపాయాలు, ఆటో, టెలికం రంగాలోు నిరరథక ఆసుెలను 

పరిషెరించడంలో కీలక పాత్ర పోషంచారు.   
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1988లో అహ్మదాబాద  ఎస్ బీఐలో ప్రొబెషనరీ అధకారిగా 

ఉద్యయగంలో చేరారు.  

హైదరాబాద లోని ఆచారయ ఎన జీ రంగా వయవసాయ 

విశవవిదాయలయంలో (ప్రసుెతం ప్రొఫెస్ర్  జయశంకర్  

వరిసటీ) వయవసాయ విదయను అభ్యసించారు.  

 *స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ ఇండియా --భారతీయ స్టటట్ బాయంకు 

లేదా స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ ఇండియా భారతదేశంలోనే అతిపెదా 

బాయంకు. బ్రంచీల స్ంఖ్య మరియు పనిచేయు సిబబంద 

ప్రకారం చూస్టె ఇద ప్రపంచంలోనే అతిపెదా బాయంకు. 

1806లో కోల్ కతలో సాథపించబడిన ఈ బాయంకు భారత 

ఉపఖ్ండంలోనే అతి పురాతనమైన బాయంకులలో ఒకట. ఈ 

బాయంకు దేశీయ, అంతరాాతీయ మరియు ప్రవాస్ భారతీయ 

స్టవలను అందసుెంద. 1955లో భారత ప్రభుతవము ఈ 

బాయంకును జాతీయం చేసి తన అధీనం లోక్ తీసుకుంద.  

*            21 జూన, 1806: కలకతాె బాయంకు సాథపన.  

21 జనవరి, 1809: దీనిని బాయంక్ ఆఫ బెంగాల్ గా . 

15 ఏప్రిల్, 1840: బాయంక్ ఆఫ బాంబే సాథపన . 

11 జూలై, 1843: బాయంక్ ఆఫ మద్రాస్ సాథపన . 

1861: ప్లపర్ కర్తన్సస చటటం జారీ . 

27 జనవరి, 1921: మూడు బాయంకులను కలిపి ఇంపీరియల్ 

బాయంకుగా మారుప . 

11 జూలై, 1955: స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ ఇండియా సాథపన 

(జాతీయం చేయబడిన తొలి బాయంకు) . 

1959: స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ ఇండియా అనుబంధ్ బాయంకుల 

చటటం జారీ, దీనితో 8 ప్యరవపు రాషర అనుబంధ్ బాయంకులను 

వాట శాఖ్లను తన అధీనంలోక్ తెచుేకుంద . 

1980 కరళ్లో బాయంక్ ఆఫ కొచేన ఆరిథక ఇబబందలో 

ఉనోప్పుడు దానిని స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ ఇండియా లో విలీనం 

చేశారు. . 

29 జూన, 2007: స్టటట్ బాంకులో ఉనో మొతెం రిజర్వ 

బాయంకు షేర్ హోలిుంగ్ ను సావధీనం చేసుకుంద . 

*ఇటీవల స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ ఇండియా లో విలీనమైన 

బాయంకులు -- 

స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ బికనూర్ & జైప్యర్ 

స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ హైదరాబాదు 

స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ మైసూర్ 

స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ పాటయాలా 

స్టటట్ బాయంక్ ఆఫ ట్రావన కోర్ 

గ్రీస కు మొదటి మహిళ అధ్యక్షురాలు 
*గ్రీస్  తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలిగా ప్రముఖ్ నాయయమూరిె 

ఎకాటెరీన్స సాకెలాురోపౌలు (63) ఎనిోకయాయరు. 

*ఎనిోక విధానం-అధకార 

కనారవటీవ  పారీట స్భుయలు 

పారుమెంట్ లో ప్రవేశపెటటన  

ఎనిోక ప్రతిపాదనకు 261 

మంద పారుమెంట్  స్భుయలు 

మదాతు తెలపగా, 39 మంద 

వయతిరక్ంచారు. 

*ప్రసుెత అధ్యక్షుడు ప్రోబోెపిస్  

పావ్లుపౌలస్  పదవీ కాలం మారిే13న ముగియనుంద.అదే 

రోజు పావ్లుపౌలస్  నుంచ ఎకాటెరీన్స అధ్యక్ష బాధ్యతలు 

స్వవకరించనునాోరు.   

*ఎకాటెరీన్స సాకెలాురోపౌలు నేపథ్యం-- 

 ఎకాటెరీస్వకు నాయయశాస్రంలో నిపుణురాలు.  

ఆమె తండ్రీ సాకెలాురోపౌలు సుప్రంకోరుట నాయయమూరిె 

కావడంతో బాలయం నుంచే ఆమె కూడా నాయయశాస్రంపై ఆస్క్ె 

కనబరిచేవారు. 

పరాయవరణ పరిరక్షణ అంశంపై వందలాద ఆరిటకల్స  రాశారు. 

ప్రజలను చైతనయపరిచేందుకు అనేక చోటు ఉపనాయసాలు 

ఇచాేరు. 

 కాన సిటట్యయషన  లా లో 

ఆమెకు నిపుణురాలు.  

 *గ్రీస్ దేశం--- గ్రీస్ 

హెలెస్ అనికూడా అంటారు. 

ఆగ్నోయ ఐరోపాలోని ఒక 

దేశం. గ్రీస్ ఐరోపా, ఆసియా, ఆఫ్రికా కూడలి వదా ఉంద. 

బాలెన దీవపకలపం దక్షిణ కొనలో ఉంద. వాయవయ 

స్రిహ్దుాలో అలేబనియా భూభాగ స్రిహ్దుాలను, ఉతెర 

స్రిహ్దుాలో " రిపబిుక్ ఆఫ మాసిడోనియా ", బలేేరియా, 

ఈశానయ స్రిహ్దుాలో టరీె ఉనాోయి. ప్రధాన భూభాగానిక్ 
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త్తరుప స్రిహ్దుాలో ఎజియన స్ముద్రం, పశ్చేమ స్రిహ్దుాలో 

అయోనియన స్ముద్రం పశ్చేమాన ఉనాోయి. 

దక్షిణస్రిహ్దుాలో క్రెటెన స్ముద్రం మరియు మధ్యధ్రా 

స్ముద్రం. 13,676 km (8,498 మైళ్ళళ) పొడవుతో, 

మధ్యధ్రా స్ముద్ర తీరం మరియు గ్రీసు స్ముద్ర తీరప్రంతం 

ప్రపంచంలోని పొడవైన స్ముద్ర తీరప్రంతాలలో 11వ 

సాథనంలో ఉంద. ఇందులో పెదా స్ంఖ్యలో దీవపాలు ఉనాోయి. 

వాటలో 227 మానవ నివాసిత ప్రంతాలుగా ఉనాోయి. 

గ్రీస్ లో 80% శాతం గ్రీస్ పరవతము, మౌంట్ ఒలింపస్ 

2,918 మీటరుు (9,573 అడుగులు) ఎతెవెన శ్చఖ్రం ఉనాోయి. 

దేశంలో తొమ్మమద భౌగోళిక ప్రంతాలు ఉనాోయి: 

మేసిడోనియా, స్కంట్రల్ గ్రీస్, పెలోపొన్సోస్, తెసాసలి, ఎపిరస్, 

ద ఏజియన దీవులు (డయోడనేెస్, సైకుడెస్తె స్హ్వ), థ్రేస్, 

క్రీట్, ఐయోనియన దీవపాలు. 

శాస్త్రీయ సంగీత విద్వంసురాలు సునంద్ 

పట్నాయక  మృతి 
*ఒడిశాకు చందన ప్రముఖ్ శాస్వరయ స్ంగీత విదావంసురాలు 

సునందా పటాోయక్  (85)జనవరి 19వ త్య 

దీన కనుోమూశారు.  

*కవి బైకుంఠనాథ  పటాోయక్  

కుమార్తె అయిన సునందా 

 పటాోయక్  పలు జాతీయ 

అవారుులతోపాటు ఒడిశా 

స్ంగీత అకాడమీ నుంచ స్తాెరాలు పొందారు.  

*ఆమెపై నిరిమంచన లఘు చత్రం 'న్సల మాధ్వ ' 2010లో 

 జాతీయ ఫిల్మ  ఫెసిటవల్ లో ఉతెమ లఘుచత్రంగా అవారుు 

సాధంచంద. 
పురుషుల దళానికి మహిళా నాయకతవం 

*కెపెటన  తానియా షెరేిల్ ,ఆరీమ అధకారిగా ఈమె అరుదైన 

గౌరవం దక్ెంచుకునాోరు.  

*నూయఢిలీులో జనవరి 16వ 

త్యదీన నిరవహించన ఆరీమ డే 

పరడ లో పురుషుల దళానిక్ 

ఆమె నేతృతవం వహించారు.  

*ఆరీమ డే పరడ లో ఈ ఘనత సాధంచన తొలి మహిళ్గా ఆమె 

రికారుుకెకాెరు. 

* గత ఏడాద గణతంత్ర దన్నతసవం స్ందరభంగా కెపెటన  

భావనా కసూెరి అనే ఆరీమ అధకారి, పురుషుల ఆరీమ బృందానిక్ 

నేతృతవం వహించారు. 

'ది ఫార  ఫీల్డ ' నవలకు క్రాస వరడ  బుక  అవారుడ 
*యువ రచయిత్రి మాధురీవిజయ  (32)ని ప్రతిష్ఠాతమక 

'క్రాస్ వర్ు  బుక్  అవారుు (జూయరీ కటగిరీ)' దక్ెంద. 

*కశీమర్  లోయలో పరిసిథతులను ఆవిషెరించన 'ద ఫార్  ఫీల్ు ' 

నవలకు గాను ఈ పురసాెరం 

లభంచంద.  

*బెంగళూరులో జనిమంచన 

మాధురి.. ప్రసుెతం 

అమెరికాలో ఉంటునాోరు. 'ద ఫార్  ఫీల్ు ' ఆమె రచంచన తొలి 

నవల. 

*ఆ నవలకు భారత లో అతయంత ఖ్రీదైన సాహితయ 

బహుమతిగా ప్లరునో జేస్వబీ ప్రైజ  (సాహితయం)తోపాటు టాటా 

లిటరచర్  లైఫ  ఫ్స్ట  బుక్  అవారుును ఇపపటక గెలుేకునాోరు.  

*స్లామన  రష్దా, విక్రమ  స్టఠ , క్రణ  దేశాయ  వంట ప్రఖ్యయత 

భారతీయ రచయితలు గతంలో క్రాస్ వర్ు  బుక్  అవారుును 

గెలుేకునాోరు. 

సాల్వవ మరో ఘనత 
*భారత కు చందన నాయయ కోవిదుడు, మాజీ సలిసిటర్  

జనరల్  హ్రీష  సాలేవ ఘనతను సాధంచారు. 

*ఇంగాుండ , వేల్స  కోరుటలకు స్ంబంధంచ 'కీవనస  కౌనిసల్ ' 

స్భుయనిగా ఆయన 

నియమ్మతులయాయరు.  

*బ్రిటన  మహ్వరాణ ఆసాథన 

నాయయవాద పదవిని సాలేవ 

మారిే 16న చేపడతారు. 

* నాయయశాస్రంలో అసామానయ ప్రజఞ కనబరిచన వారిక్ 

మాత్రమే ఈ గౌరవం దకుెతుంద. 

*ఒక ప్రత్యయక రకమైన సిల్ె  వసారలను ధ్రించే కీవనస  కౌనిసల్  

స్భుయలను ''టాక్ంగ్  సిల్ె '' అనటం స్ంప్రదాయం. 

*నాగ్ ప్యర్  యూనివరిసటీ నుంచ నాయయవాద పటాట పొందన 
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సాలేవ, 1992 నుంచ దలీు హైకోరుటలో స్వనియర్  నాయయవాదగా 

ఉనాోరు. 1992-2002 కాల వయవధలో భారత సలిసిటర్  

జనరల్ గా కూడా పనిచేశారు. సాలేవ ప్రసుెతం బాుక్ స్తటన  

ఛంబర్స  అనే నాయయస్ంస్థలో నాయయవాదగా 

వయవహ్రిసుెనాోరు. 

*స్వనియర్  నాయయవాద అయిన హ్రీష  సాలేవ, ఇంటరోషనల్  

కోర్ట  ఆఫ  జసిటస్  స్మక్షంలో కుల్ భూషణ  యాదవ  కసును 

భారతదేశం తరపున వాదంచారు.  

*ఈ కసులో పాక్ కు వయతిరకంగా వాదంచ, గెలవటం దావరా 

ఆయన భారత కు ఘనవిజయం సాధంచపెటాటరు.  

* ఈ కసుకు ఫీజుగా ఆయన కవలం రూ.1 మాత్రమే 

తీసుకునాోరు. 

*ఎనిమ్మదవ హైదరాబాద  నిజాం ఒక బ్రిటష  బాయంకులో 35 

మ్మలియన  పౌండుు (306 రూ. కోటుు) డిపాజిట్  చేసిన కసులో 

కూడా భారత కు అనుకూలంగా తీరుప రావటంలో హ్రీష  

సాలేవ ప్రముఖ్ పాత్ర పోషంచారు. ఇద అంతరాాతీయ 

సాథయిలో సాలేవకు ర్తండో అతుయనోత విజయం. 

స్త్రబీఐ నూతన జాయంట్ డైరెకటర 
*స్కంట్రల్  బ్యయరో ఆఫ  ఇనెవసిటగ్నషన (స్వబీఐ) జాయింట్  

 డైర్తకటర్ గా ఐపీఎస్  అధకారి మన్నజ  

శశ్చధ్ర్  నియమ్మతులయాయరు.  

*1994 గుజరాత  కాయడర్  ఐపీఎస్  

అధకారి మన్నజ  శశ్చధ్ర్ . ఆయన ఈ 

పదవిలో ఐదేళ్ుపాటు 

కొనసాగనునాోరు. 

నూతన ఆర్మీ వైస  చీఫ్ నియామకం 
* భారత సైనయం వైస్  చీఫ గా లెఫట నెంట్  జనరల్  ఎస్ కె సైన్స 

నియమ్మతులయాయరు. 

*వైస్  చీఫ  పదవిలో ఉనో 

లెఫట నెంట్  జనరల్  ఎంఎం 

నరవనే భారత సైనాయధ్యక్షుడిగా 

నియమ్మతులు కావడంతో ఆ 

పదవి ఖ్యళీ అయింద.  

*దీనితో దక్షణ కమాండ  

చీఫ గా ఉనో లెఫట నెంట్  జనరల్  ఎస్ కె సైన్సని ఆ పదవిలో 

నియమ్మంచారు. జనవరి 25వ త్యదీన ఆయన బాధ్యతలు 

స్వవకరిసాెరు. 

ఆర్మీఐ డిప్యయటీ గవర్ార గా మైకెల్ పాత్ర 
*భారతీయ రిజరువ బాయంక్ డిప్యయటీ గవరోర్ గా మైకెల్ పాత్ర 

నియమ్మతులయాయరు. డిప్యయటీ గవరోర్ గా 3 ఏళ్ళు 

కొనసాగనునాోరు. 

* మైకెల్ పాత్రకు 

స్ంబంధంచన వివరాలు-

--1. పాత్రా ప్రసుెతం 

ఆర్ బిఐ ద్రవయ విధాన విభాగంలో ఎగిాకూయటవ డైర్తకటర్ గా 

ఉనాోరు.  

2. దేబబ్రత పాత్రకు రిజరువబాయంకులో పని చేసిన అనుభ్వం 

ఉంద. ఇదవరకు ఆయన రిజరువబాయంకు ఎగిాకూయటవ 

డైర్తకటర్ గా పనిచేశారు.  

3. డిపార్ట మెంట్ ఆఫ ఎకనమ్మక్ అండ పాలస్వ రీస్కర్ే, 

సాటటసిటక్స, పాలస్వ రీస్కర్ే, ఇనఫరమషన మేనేజ మెంట్, 

మానిటరీ పాలస్వ డిపార్ట మెంట్, నూయ ఫ్రంటయర్స 

యూనిట్.. వంట కొనిో కీలక విభాగాలకు ఆయన తన 

స్టవలను అందంచారు.  

4. వసుె, స్టవల పనుో చటాటనిక్ 

స్ంబంధంచ డ్రాఫట 

రూపకలపనకు తన వంతు కృష 

చేశారు. 

5. ఆయన ద్రవయ విధాన కమ్మటీ 

(ఎంపిసి)లో స్భుయడుగా 

ఉనాోరు. 2019 జులై 23న 

విరాల్ ఆచారయ రాజీనామా చేసిన తరావత డిప్యయటీ గవరోర్ 

పోసుట ఖ్యళీగా ఉంద. 

*మైకెల్ పాత్ర ఆర్ బిఐ నాలుగో డిప్యయటీ గవరోర్ గా 

వయవహ్రించనునాోరు.  

*ఈ పాయనెల్ లో బాయంక్ంగ్, ఆరిథక కారయదరిశ రాజీవ కుమార్ 

కూడా ఉనాోరు. ప్రధానమంత్రి కారాయలయం పాత్రా ఎంపికకు 

తుద ఆమోదం తెలిపింద. 

*భారతీయ రిజర్వ బాయంక్ భారతదేశపు కంద్ర బాయంకు. ఈ 

బాయంకును 1935, ఏప్రిల్ 1 న భారతీయ రిజర్వ బాయంక్ 
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చటటం, 1934 ప్రకారము సాథపించారు. సాథపించబడినపపట 

నుంచ దీని ప్రధాన సాథవనం కోల్ కతలో ఉండేద. తరావత 

ముంబాయి నగరంలో ఉంద. ప్రరంభ్ంలో ఇద ప్రైవేటు 

అజమాయిషలో ఉనోనూ 1949లో జాతీయం చేయబడిన 

తరావత భారత ప్రభుతవం అధీనంలో ఉంద. 

స్త్రఆర పీఎఫ్  డైరెకటర  జనర్ల్ గా మహేశ్వరి 
*'స్కంట్రల్  రిజరువ పోలీస్  ఫోర్స '(స్వఆర్ పీఎఫ ) డైర్తకటర్  

జనరల్ గా స్వనియర్  ఐపీఎస్  అధకారి ఎ.పి. మహేశవరి 

నియమ్మతులయాయరు.  

* యూపీ కడర్ కు చందన 

1984 బాయచ  అధకారి 

అయిన మహేశవరి 

ప్రసుెతం కంద్ర హోం 

మంత్రితవశాఖ్లో ప్రత్యయక 

కారయదరిశ(అంతరేత భ్ద్రత)గా ఉనాోరు. 

*డిస్కంబరు 31న ఆర్ ఆర్  భ్టాోగర్  పదవీవిరమణ చేసిన 

నాట నుంచ ఈ పదవి ఖ్యళీగా ఉంద. 

భార్త రాయబారిగా వీడ్కెలు,విదేశాంగ 

కార్యదరిిగా నియామకం 
* అమెరికాలో భారత రాయబారి హ్రషవరాన  ష్రంగాుకు ఆ 

దేశంలో ఘన వీడోెలు లభంచంద. 

* ఇరు దేశాల మధ్య 

స్ంబంధాల బలోప్లతం 

వేగవంతం చేయడానిక్ 

హ్రషవరాన  ష్రంగాు కృష 

చేశారు. 

* అంతకుముందు భారత రాయబారిక్ అకెడి 

విదేశాంగశాఖ్లోని దక్షిణ, మధ్య ఆసియా విభాగం అసిస్కటంట్  

స్కక్రటరీ అలైస్  జి వెల్స  ప్రత్యయకంగా వీడోెలు పలికారు. 

* ప్రసుెతం విదేశాంగశాఖ్ కారయదరిశ ఉనో విజయ గోఖ్లే 

పదవీకాలం జనవరి 28తో ముగిసింద.  

* ఈ నేపథ్యంలో ఆ సాథనంలో హ్రషవరున ష్రంగాును 

నియమ్మసూె కంద్ర ప్రభుతవం డిస్కంబరు 23న ఉతెరువలు 

విడుదల చేసింద.  

* జనవరి నెల 29న ష్రంగాు బాధ్యతలు స్వవకరించారు.  

* 1984 బాయచ కు చందన ఐఎఫ ఎస్  అధకారి అయిన 

హ్రషవరాన  ష్రంగాు అనేక కీలక బాధ్యతలు నిరవహించారు. తన 

35 ఏళ్ు దౌతయపరమైన వృతిెలో ఆయన బంగాుదేశ , 

థాయిలాండ లో భారత హైకమ్మషనర్ గానూ స్టవలందంచారు. 

*రంజిత సింగ్ స్ంధూ అమెరికాలో భారత రాయబారిగా  

హ్రషవరాన  ష్రంగాు సాథనంలో నియమ్మతులయాయరు. 

ఒమన  సుల్లూన  ఖ్బూస  బిన  మృతి 
*ఆధునిక అరబ్  ప్రపంచంలో సుదీరఘకాలం పాలించన నేతగా 

ప్లరుగాంచన ఒమన  సులాెన  ఖ్బ్యస్  బిన  కనుోమూశారు.  

* 1970తో తన తండ్రి నుంచ బాధ్యతలు స్వవకరించన ఆయన 

ఇపపట వరకు సులాెన గా 

కొనసాగారు.  

*చురుకైన విదేశీ 

విధానంతో ఒమన ని 

ఆధునికత వైపు 

నడిపించన నేతగా ఆయనకు ప్లరుంద.  

*ఆరు దేశాలతో ఇరాన కు కుదరిన అణు ఒపపందంలో 

ఖ్బ్యస్  నేతృతవంలోని ఒమన .. ఉభ్యపక్షాల మధ్య 

మధ్యవరిెగా కీలక పాత్ర పోషంచంద. దీంతో గల్ఫ  దేశాలోు 

ఒమన క్ ప్రధానయం పెరిగింద. 

*ఒమన  రాజాయంగం ప్రకారం సులాెన పదవి ఖ్యళీ అయిన 

మూడు రోజులోుగా కొతెవారు సింహ్వస్నానిో అధషాంచాలి. 

ఖ్బ్యస్  బిన  బ్రహ్మచారి. 

*రాజకుటుంబం నుంచైనా లేదా వారు సూచంచన వారైనా 

సులాెన గా బాధ్యతలు స్వవకరించాలి. లేనిపక్షంలో 

రాజకుటుంబానిో ఉదేాశ్చసూె ఖ్బ్యస్  రాసిన లేఖ్లో ప్లర్కెనో 

వయక్ెని సులాెన గా నియమ్మసాెరు.  

*. కాగా రాచ కుటుంబం ఈ బాధ్యతను తీసుకోనటుయిత్య.. 

ఒమన  నిబంధ్నల ప్రకారం... మ్మలిటరీ, భ్ద్రతా అధకారులు, 

సుప్రంకోరుట ప్రధాన నాయయమూరుెలు కలిసి పాలకుడిగా 

తమకు నచేన వయక్ెని రహ్స్య పదుతిలో ఎంపిక చేసాెరు.  

*ఒమన్స ముసిుం తలిుదండ్రులకు జనిమంచ, రాజకుటుంబానిక్ 

చంద, తగిన అరహతలునో వయక్ెని తదుపరి సులాెన గా 

ఎనుోకుంటారు. ఈ నిబంధ్నల ప్రకారం దాదాపు 80 మంద 

పోటీలో ఉనాోరు. 
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*65ఏళ్ు తారిఖ  2017లో ఉపప్రధానిగా బాధ్యతలు 

స్వవకరించారు.ఈయన ప్లరు సులాెన పదవి చేపట్టట అవకాశం 

ఉంద. 

కనాడ ర్చయత చిద్నంద మూరిూ మృతి 
*సాహితయ వరేాలలో చమూగా సుపరిచతులైన ప్రముఖ్ 

పండితుడు, పరిశోధ్కుడు మరియు రచయిత డాకటర్ 

చదానంద మూరిె 11 జనవరి 2020 న  బెంగళూరులో 

కనుోమూశారు. 

*చదానంద మూరిె నేపథ్యం -

-వయతిరకతతో స్ంబంధ్ం 

లేకుండా సైదాుంతిక వైఖ్రిక్ 

ప్లరుగాంచన ఎన్నో రచనలు 

చేశారు చదానంద మూరిె. 

కరాణటక కనోడ భాష, స్ంస్ృతి, భూమ్మ మరియు కరాణటక 

చరిత్రపై తన పరిశోధ్నలు చేసి చరిత్రకారుడుగా నిలిచారు. 

*హ్ంపి విజయనాగర సామ్రాజయం గురించ ఎన్నో 

పరిశోధ్నలు చేశారు చదానంద మూరిె. మే 10, 1931 న 

దావనగెర్త జిలాులోని చనోగిరి తాలూకాలో జనిమంచన చమూ 

మైసూర్ విశవవిదాయలయం నుండి పటటభ్ద్రుడయాయడు. 

* మైసూరు విశవవిదాయలయంలోని కువెంపు, పు టీ నా, టీ 

నామ శ్రీ మరియు చరిత్రకారుడు ఎస్ శ్రీకాంత శాసిర వంట 

సాహితయ ప్రతిభావంతుల ప్రభావంతో, చ ము ప్రశంస్లు 

అందుకునాోరు. రచయిత మరియు పరిశోధ్కుడిగా 

సిథరపడాురు. 

*కనోడ శాస్నాలపై ఆయన చేసిన డాకటరల్ థీసిస్ కరాణటక 

చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన రచనగా పరిగణంచబడుతుంద. 

*ప్రరంభ్ంలో ప్రసిదు యువరాజా కళాశాల మరియు 

మైసూర్ విశవవిదాయలయం కనోడ విభాగంలో కనోడ 

ప్రొఫెస్ర్ గా పనిచేసిన చమూ తరువాత బెంగళూరు 

విశవవిదాయలయంలో కనోడ విభాగానిక్ అధపతిగా మారారు. 

*కనోడకు శాస్వరయ భాష్ఠ హోదాను పొందడంలో చమూ 

ముఖ్యమైన పాత్ర పోషంచారు. హిందూ-రైట్ వింగ్ 

ఛంపియన గా కూడా ఆయన ప్లరు తెచుేకునాోరు.  

*హ్ంపి కళాఖ్ండాలను కాపాడాలంట్య ఆయన చేపటటన 

ప్రచారం విస్ెృత ప్రచురయం పొందంద. మూరిె డిమాండ మేరక 

నిజాం హైదరాబాద కరాణటక ప్లరును కలాయణ కరాణటకగా 

ముఖ్యమంత్రి బీఎస్.యడ్యయరపప ఇటీవల మారాేరు. 

లోక పాల్  సభ్యయడి రాజీనామా 
*జసిటస్  దలీప్  బి.బొసాలే లోక్ పాల్  స్భ్యతవ పదవిక్ 

రాజీనామా చేశారు 

* వయక్ెగత కారణాల వలు తాను పదవిక్ రాజీనామా 

చేసుెనోటుు ఆయన ప్రకటంచారు. 

* అలహ్వబాద  హైకోరుట ప్రధాన 

నాయయమూరిెగా పనిచేసిన జసిటస్  

దలీప్  2019 మారిే 27న లోక్ పాల్  

జుయడీషయల్  స్భుయడిగా ప్రమాణ 

స్వవకారం చేశారు. 

* సావతంతయర స్మరయోధుల 

కుటుంబం నుంచ వచేన ఆయన... 2015-16లో ఏపీ, 

తెలంగాణ ఉమమడి హైకోరుట తాతాెలిక ప్రధాన 

నాయయమూరిెగా, అలహ్వబాద  హైకోరుట ప్రధాన 

నాయయమూరిెగా పనిచేశారు. 

* లోక్ పాల్  చైరమన  జసిటస్  పినాక్ చంద్రఘోష  ఆయనతో 

ప్రమాణం చేయించారు. లోక్ పాల్  స్భుయలుగా ఎంపికైన వారి 

పదవీకాలం ఐదేళ్ు పాటు లేదా 70 ఏళ్ు వయసు వరకు 

కొనసాగనుంద. 

*లోక్ పాల్  వయవస్థ--- 

ప్రజా స్టవకుల అవిన్సతి కసులను విచారించేందుకు లోక్ పాల్  

వయవస్థను ఏరాపటు చేశారు. 2019, మారిేలో లోక్ పాల్  

మొదట చైరమన గా జసిటస్  పినాక్ చంద్రఘోష  ప్రమాణం చేశారు. 

జసిటస్  దలీప్  బి.బొసాలేతో పాటు జసిటస్  పీక మహ్ంతి, జసిటస్  

అభలాష  కుమారి, జసిటస్  ఏక త్రిపాఠి స్భుయలుగా 

నియమ్మతులయాయరు. తాజాగా జసిటస్  దలీప్  బాధ్యతల నుంచ 

తప్పుకునాోరు. 

*లోక్ పాల్  కమ్మటీలో చైర్ పరసన తోపాటు గరిషాంగా ఎనిమ్మద 

మంద స్భుయలు ఉండాలి. 

ప్రముఖ్ కళాకారుడు అకీర పదమ స్త్ర మృతి 
*దేశంలోని అతయంత ప్రసిదు కళాకారులోు ఒకరు, ప్రగతిశీల-

ఆధునికతావాద ఉదయమకారుడు అకబర్ పదమ స్వ 

కనుోమూశారు.  
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*91ఏళ్ు పదమ స్వ స్తమవారం రాత్రి ఇకెడ ఈష్ఠ యోగా 

కంద్రంలో కాలం చేశారు. 

*గత కొనిో స్ంవతసరాలుగా 

పదమ స్వ, అతని భారయ భాను 

ఈష్ఠ యోగా కంద్రంలో 

నివసిసూె వచాేరు. 

కొనిోసారుు ఈష్ఠ యోగా కంద్రానిో స్ందరిశంచన ఆ 

దంపతులు తరువాత అకెడే నివసించాలని 

నిరణయించుకునాోరు. 

*ఈయన గతంలో పదమభూషణ అవారుు స్వవకరించారు. 

నూయయారె లో నాయయమూరుూలుగా భార్త సంతతి 

మహిళలు 
*ఇదారు భారత స్ంతతి మహిళ్లు అమెరికాలో నూయయార్ె 

నగరంలోని క్రిమ్మనల్ మరియు సివిల్ కోరుటలకు 

నాయయమూరుెలుగా నియమ్మతులయాయరు.  

*నూయయార్ె లో క్రిమ్మనల్  

కోరుట జడిాగా అరేనా రావు, 

సివిల్  కోరుట నాయయమూరిెగా 

దీపా అంబేకర్ (43)లను 

నగర మేయర్  బిల్  డీ బాుసియో నియమ్మంచారు.  

*అరేనారావు నూయయార్ె కౌంటీ జిలాు అటారీో 

కారాయలయంలో 17 స్ంవతసరాలు విధులు 

నిరవహించారు.2019 జనవరిలో మొదట సివిల్ కోరుటకు 

మదయంతర నాయయమూరిెగా నియమ్మతులయాయరు.  

*దీపా అంబేకర్  2018 మే నెలలో సివిల్ కోరుట తాతాెలిక 

నాయయమూరిెగా పనిచేశారు.దీనిక్ ముందు ఆమె నూయయార్ె 

నగర స్వనియర్ లెజిస్టుటవ కౌనిసల్ లో అటారీో గా ,ప్రజా 

భ్ద్రతా విభాగం కమ్మటీలో స్భుయరాలిగా పనిచేశారు. క్రిమ్మనల్ 

డిఫెనస విభాగంలోనూ విధులు నిరవహించారు.  

*మేయర్ బెుస్స యూ మొతెం 28 కోరుటలకు 

నాయయమూరుెలను ప్రకటంచగా ఇదారు భారత స్ంతతిక్ 

చందన వారు ఉనాోరు. 

 

 

మేఘదూత్ లో కీలక పాత్ర వహించిన ప్రేమనాథ్ 

హూన మృతి 
*1984లో పాక్సాథన పై జరిగిన యుదుంలో ముఖ్యపాత్ర 

పోషంచన వెస్రన ఆరీమ కమాండర్ లెఫిటనెంట్ జన రల్ 

ప్రేమనాథ హూన  జనవరి 6న 90 స్ంవతసరాల వయసుసలో 

కనుోమూశారు.  

*1929 అకోటబర్ 4న 

జనిమంచన ప్రేమనాథ భారత 

సైనయంలో చేరారు.పలు స్టవలు 

చేశారు.  

*సియాచన  హిమాన్సనదం 

ప్రంతానిో ఆక్రమ్మంచేందుకు 1984 ఏప్రిల్ 13 న భారత 

సైనిక దళాలు చేపటటన ఆపరషన ను ఆపరషన మేఘదూత 

అంటారు. ఈ ఆపరషన సియాచన ఘరషణలోు భాగం. 

* ప్రపంచంలోకెలాు ఎతెవెన యుదురంగంలో ఈ ఆపరషన 

జరిగింద. ఈ సైనిక చరయ ఫ్లితంగా భారత దళాలకు 

సియాచన  హిమాన్సనదం ప్రంతం మొతెంపై నియంత్రణ 

చేకూరింద. 

*ప్రసుెతం భారత సైనయం మోహ్రించన వాస్ెవ క్షేత్రసిథతి రఖ్ 

(AGPL) ను కూడా ఆపరషన మేఘదూత అని తప్పుగా 

ప్లర్కెనడం కదుా. ఇపపటకీ 6,400 మీ పైచలుకు ఎతుెలో ఉనో 

సియాచన లో భారత పాక్సాెన లు చరి 10 పదాతి దళ్ 

బెటాలియనును మోహ్రించ ఉనాోయి. 

*1949 నాట కరాచీ ఒడంబడికలో సియాచన  హిమాన్సనదం 

ఎవరిక్ చందుతుంద్య స్పషటంగా ప్లర్కెనకపోవడంతో ఈ 

ప్రంతం వివాదాస్పదంగా మారింద.  

*సిమాు ఒడంబడిక ప్రకారం పాక్సాెన్స భూభాగం NJ9842 

నుండి ఉతెరానిక్ ఉందని భారత భావించగా అద 

ఈశానయంగా, కారకోరం కనుమ వైపు సాగిందని పాక్సాెన 

భావించంద. దీంతో సియాచన హిమాన్సనదం మాదంట్ట 

మాదేనని ఇరుపక్షాలూ భావించాయి. 

ఎన స్త్రఎల్ టీ తాతాెలిక అధ్యక్షుడిగా 
*ఢిలీులోని జాతీయ కంపెన్స లా ట్రిబుయనల్  (ఎన స్వఎల్ టీ) 

ప్రినిసపల్  బెంచ  తాతాెలిక అధ్యక్షుడిగా బీఎస్ వీ ప్రకాశ  

కుమార్  నియమ్మతులయాయరు. 
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*ప్రసుెతం ఈయన ట్రిబుయనల్ లో స్వనియర్  జుడిషయల్  

స్భుయలుగా ఉనాోరు. ప్రకాశ ను తాతాెలిక ప్రెసిడెంట్ గా 

నియమ్మసూె ఈ మేరకు కంద్ర నాయయ శాఖ్ ఉతెరువలు జారీ 

చేసింద.  

*మూడు నెలలు లేదా ప్యరిె 

సాథయి అధ్యక్షుడిని 

నియమ్మంచేంత వరకు లేదా 

తదుపరి ఉతెరువలు ఇచేేంత 

వరకు ఈ పదవిలో 

కొనసాగుతారు. 

* ట్రిబుయనల్  ప్రినిసపల్  బెంచ  ప్రెసిడెంట్ గా ఉనో జసిటస్  ఎంఎం 

కుమార్  ఇటీవల పదవీ విరమణ చేశారు. 

* ప్రకాశ  కుమార్  ఆంధ్రప్రదేశ లోని పశ్చేమ గోదావరి జిలాుకు 

చందన వారు. 

ఐఎస  కొతూ చీఫ్ గా అబు ఇబ్రహం 
*ఇసాుమ్మక్  స్టటట్ (ఐఎస్ ) ఉగ్రవాద స్ంస్థ తమ కొతె చీఫ గా 

అబు ఇబ్రహం అల్  హ్షమ అల్  ఖురష్ద ప్లరును ప్రకటంచంద.  

*అబు ఇబ్రహంను నూతన 

'ఖ్లీఫా'గా ఇసాుమ్మక్  స్టటట్  

ప్లర్కెంద. 

*ఖురైష  గిరిజన తెగకు 

చందన అబు ఇబ్రహంను 

జిహ్వద లో కీలక వయక్ెగా ఐఎస్  ప్లర్కెంద. 

నేషనల్  మెడికల్  కమిషన చీఫ్  నియామకం 
*వైదయ విదయ నియంత్రణ స్ంస్థ మెడికల్  కౌనిసల్  ఆఫ  

ఇండియా(ఎంస్వఐ) సాథనంలో కంద్రం తీసుకువచేన నేషనల్  

మెడికల్  కమ్మషన (ఎన ఎంస్వ)కు తొలి చీఫ ను కంద్రం ఎంపిక 

చేసింద. 

* ఢిలీు ఎయిమస (ఆల్  

ఇండియా ఇన సిటట్యయట్  

ఆఫ  మెడికల్  

సైనెసస్ )లో చవి, 

ముకుె, 

గంతు(ఈఎన టీ) విభాగంలో ప్రొఫెస్ర్ గా ఉనో డాకటర్  సురశ  

చంద్ర శరమను ఎన ఎంస్వ చైరమన గా నియమ్మంచంద.  

*నియామకాల కబినెట్  కమ్మటీ శరమ నియామకానిక్ 

ఆమోదం తెలపడంతో కంద్ర సిబబంద శాఖ్ ఈ మేరకు 

ఉతెరువలను విడుదల చేసింద.  

* శరమ మూడేళ్ు పాటు కాన్స లేదా తనకు 70 ఏళ్ు వయసు 

వచేేవరకు కాన్స ఆ పదవిలో ఉంటారు.  

*అవిన్సతి ఆరోపణలు రావడంతో 2018లో ఎంస్వఐని రదుా 

చేశారు. 

*స్ంబంధత విధ నిరవహ్ణ కోస్ం ప్రతాయమాోయంగా బోర్ు  

ఆఫ  గవరోర్స ను తాతాెలిక ప్రతిపదకన నియమ్మంచారు.  

*ఎన ఎంస్వక్ ఒక చైర్  పరసన, 10 మంద ఎక్స  అఫిషయొ 

స్భుయలు ఉంటారు. 

అంట్నరిెటికా పర్వతానిా అధిరోహించిన ప్యర్ణ 
*పరవతారోహ్ణలో తెలంగాణకు చందన మాలావత  ప్యరణ 

మరో ఘనత సాధంచంద. అంటారిెటకా ఖ్ండం లోని 'వినసన  

మాసిఫ ' పరవతానిో డిస్కంబర్ 26,2019 న ఆమె 

అధరోహించంద. 

*ప్రపంచలోని ఎతెయిన 

పరవతానిో అధ రోహించ 

చరిత్ర స్ృషటంచంద. ధైరయ 

స్హ్సాలను ప్రద రిశసూె ఆరండులో ఆరు ఖ్ండాులోని ఆరు 

ఎతైన పరావతా లను అతి సునయాస్ంగా అధరోహించంద.  

*ప్రపంచం లోని ఏడు ఖ్ండాలోు ఉనో ఏడు ఎతైన పరవతాలను 

అధరోహించాలనే లక్షయంతోనే ఈ విజయాలు సాధసూె 

వస్తెంద. 

ఖ్తార  ప్రధానిగా షేక  ఖాలీద  
* ఖ్తార్  ప్రధానిగా షేక్  ఖ్యలీద  బిన  ఖ్లీఫా బిన  అబుాల్  అజీజ  

నియమ్మతులయాయరు.  

*ఈ మేరకు ఖ్తార్  ఎమ్మర్  షేక్  తమీమ  బిన  హ్మద  ఆదేశాలు 

జారీ చేశారు.  

*షేక్  అబుాలాు రాజీనామా పత్రానిో అంగీకరించగా, ఆయన 

సాథనంలో షేక్  ఖ్యలీద  ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపటాటరు.  

*ఖ్తార్  నూతన ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపటటన షేక్  ఖ్యలీద  

గాయస్  ఇండిస్వటలో కీలక పదవి నిరవరిెంచారు. 

*ఆయన విదాయభాయస్ం అమెరికాలో కొనసాగింద.  
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*ఇద ఒక సావరవభౌమాధకారం కలిగిన దేశం. అరబియన 

దీవపకలపం ఈశానయభాగంలో కొంతభూభాగంలో విస్ెరించ 

ఉనో దీవపకలపమే ఖ్తార్. దేశానిక్ దక్షిణ స్రిహ్దుాలో సౌదీ 

అరబియా ఉంద. మ్మగిలిన భూభాగానిక్ పరిషయన గల్ఫ 

(అరబియన గల్ఫ) ఉంద. ఖ్తార్ మరియు బహ్రయిన లను 

అరబియన గల్ఫ లో ఉనో స్కరయిట్ (జలస్ంధ) విడదీసూె 

ఉంద. ఖ్తార్ స్ముద్ర స్రిహ్దుాలను యునైటెడ మరియు 

ఇరాన దేశాలతో పంచుకుంట్య ఉంద. 

*1971 స్కపెటంబరున 

ఖ్తార్ కు అధకారికంగా 

యునైటెడ క్ంగుం నుండి 

స్వతంత్రం లభంచంద. 

తరువాత ఖ్తార్ సారవభౌమాధకారం కలిగినదేశం అయింద. 

ప్రభుతవం తరువాత ఆయుధాలను ఫ్రంఛ్ నుండి దగుమతి 

చేసుకుంద. 

మరో భార్తీయ స్త్రఈవో 
*అమెరికాకు చందన దగేజ ఐటీ స్ంస్థ ఐబీఎమ స్వఈవ్లగా 

అరవింద కృషణ ఎనిోకయాయరు. 

* బోర్ు ఆఫ డైరకటరుు.. కృషణను స్వఈవ్లగా ఎనుోకునాోరు. 

*ఈ ఏడాద ఏప్రిల్ 6వ త్యదీ నుంచ ఆయన స్వఈవ్ల విధులు 

నిరవరిెసాెరు.  

*అరవింద కృషణ నేపథ్యం-- 

*ప్రసుెతం అరవింద కృషణ.. 

ఐబీఎంలో కౌుడ అండ 

కాగిోటవ సాఫట వేర్ కు 

స్వనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉనాోరు. ర్తడ హ్వట్ ను కొనుగోలు 

చేయడంలో ఆయనే కీలకంగా వయవహ్రించారు. 

*ఐబీఎంకు సుమారు 40 ఏళ్ళు స్టవలందంచన స్వఈవ్ల 

ర్కమెటట సాథనంలో అరవింద కృషణ బాధ్యతలు 

స్వవకరించనునాోరు. 1990లో కృషణ ఐబీఎంలో చేరారు.  

*కానూపర్ లోని ఐఐటీలో ఆయన చదవారు. ఇలియనాస్ 

వరిసటీ నుంచ ఎలక్రకల్ ఇంజన్సరింగ్ లో పీహెచ డీ చేశారు. 
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స్ట్రాత్్ఫీల్డ్్సిటిజన్్ఆఫ్్ది్ఇయర్్2020్అవార్డడ 

* ఆసే్ట్రలియాలో ప్రతిష్ఠాత్మక స్ట్రేత  ఫీల్డ  సిటిజన  ఆఫ  ది 

ఇయర 2020 అవార్డడకు భారత్సంత్తికి చందిన సంధ్యారెడ్డడ 

ఎంపికయాార్డ. 

*ఈమె హైదరాబాద్ నగరానికి 

చందినవార్డ.  

* అవార్డడ అందుకునన తొలి 

భారత్సంత్తి మహిళగా 

సంధ్యారెడ్డడ గుర్తంపు పందార్డ. 

*సమాజస్ట్రవతో పాటు పరాావరణ పర్రక్షణకు 

కృషిచేస్ట్రవార్ని స్ట్రేత  ఫీల్డ  సిటిజన  అవార్డడకు ఎంపిక చేస్ట్రతర్డ.  

*సంధ్యారెడ్డడ చేసిన కృషి -- 

- దేశంలోకి వచేే కొత్తవార్కి స్ట్రయం చేయడం,  

- వార్కి సలహాలు సూచనలు ఇవవడం, 

- పాఠశాలలోో చేరేలా ప్రోత్హిసూత ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు 

పందేలా చూడటం  

- క్లోన అప  ఆసే్ట్రలియా డేలో పాలుపంచుకోవడం, 

- సవచఛత్పై ప్రచారం, 

- రకతదాన శిబిరాలు నిరవహించడం, 

స్ట్రానిక పాఠశాలలోో చదరంగం పోటీలు ఏరాాటు చేయడం 

వంటి పనులు చేపటా్టర్డ. 

*స్ట్రేత  ఫీల్డ  ప్రంత్ంలో అత్ావసర స్ట్రవలందించడంలో 

సంధ్యారెడ్డడ మందు ఉనానర్డ.   

ఉత్తమ్ఎలక్షన్సిఇఓ 
*సీనియర ఐఎఎస్ అధికార్ గోపాలకృష్ణ దివవేదికి 

జాతీయస్ట్రాయి పురస్ట్రారం లభంచంది.  

 

 

*ఆంధ్రప్రదేశ్ గత్ ఏడాది జర్గిన ఎనినకలను 

సమరావంత్ంగా నిరవహించనందుకు గానూ ఉత్తమ ఎనినకల  

నిరవహణ కేటగిర్లో ఆయన ఈ పురస్ట్రారంకు 

ఎంపికయాార్డ. 

*జనవర్ 25 జాతీయ ఓటరో 

దినోత్సవ కారాక్రమంలో రాష్ేపతి 

రామ్ నాథ్ కోవంద్ చేతుల మీదిగా 

ఉత్తమ ఎలక్షన సిఇఓ అవార్డడను 

అందుకునానర్డ. 

*అవార్డడకు ఎంపిక అవవడానికి కారణాలు-- 

ఎనినకలోో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు 

జరగకుండా.. స్ట్రవచాేయుత్ంగా ప్రజలు త్మ ఓటు హకుాను 

వనియోగించుకునేలా ఎనినకల యంత్రంగానిన 

నడ్డపించనందుకు  

ప్రజాస్ట్రవమికంగా ఎనినకల కమీష్న  నిబంధనలను 

పకడభందీగా అమలు చేయడం దావరా ఎనినకల ప్రక్రియ 

ప్రశాంత్ంగా జర్గేలా చరాలు తీసుకుననందుకు.  

*ప్రసుతత్ం గోపాలకృష్ణ దివవేది రాష్ే పంచాయతీరాజ్ శాఖా 

ప్రినిసపల్ సెక్రటరీగా పనిచేసుతనానర్డ. 

అత్యధిక్శౌర్య్పత్కాలను్పొందిన్జమ్మూకాశ్మూర 
*ర్పబోిక  డే సందరభంగా పోలీసు సిబబందికి వెయిా పత్కాలను 

ప్రకటించార్డ. శౌరా పత్కాలోో 108  జమమకశ్మమర  పోలీసులకు 

దకాాయి. 290 గాాలంట్రీ / శౌరా అవార్డడలోో 108 

జమమకశ్మమర  జవానోకు దకాాయి.   

*సశసర సీమాబల్ (ఎస్ ఎస్ బి)కు చందిన నలుగుర్డ రాష్ేపతి 

స్ట్రవా పత్కాలకు ఎంపికయాార్డ. 
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*తీవ్రవాద, తిర్డగుబాటు వాతిరేక ఆపరేష్నోలో 

ధైరాస్ట్రహస్ట్రలు ప్రదర్శంచన ఆర్డగుర్డ ఆరీమ సిబబందికి 

శౌరాచక్ర అవార్డడ లభంచంది. వార్డ – 

*లెఫ్టానంట  కలనల్  

జ్యాతి లామా 

*మేజర  కె.బిజంద్ర 

సింగ  

*నాయిబ  సుబేదార  నరేందర  సింగ   

*నాయక  నరేశ్  కుమార   

*గత్ ఫ్టబ్రవర్లో జమ్మమ కశ్మమర్డలో ఉగ్రవాదులతో 

ఎన కంటర లో మరణంచన నాయిబ  సుబేదార  స్ట్రంబిర కు 

మరణానంత్రం శౌరాచక్ర ప్రకటించార్డ.ఎదుర్డకాలుాలోో 

వదేశ్మ, 'ఏ++' కేటగిరీ ఉగ్రవాదిని స్ట్రంబిర  కాలిేచంపార్డ. 

*శౌరా అవార్డడలను కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్ాంత్ 

ధైరా,స్ట్రహస్ట్రలు ప్రదర్శంచన ఆరీమ అధికార్డలు, ఆరీమ 

సిబబంది,ఇత్ర చటాపరంగా నియమించబడ్డన దళాల వార్కి 

అందిసుతంది. 

పోలీసులకు్సేవా్పత్కాలు 
*గణత్ంత్ర దినోత్సవం సందరభంగా పలువుర్ పోలీసు 

అధికార్డలకు రాష్ేపతి పత్కాలు ప్రకటించార్డ.  

వశిష్ా స్ట్రవా పత్కాల వభాగంలో తెలంగాణ నుంచ అడ్డష్నల్  

డీజీపీ (పరసనల్ ) బి.శివధర రెడ్డడకి రాష్ేపతి పోలీస్  మెడల్  

లభంచంది.  

ఏపీ వజిలెనస  అండ  

ఎన ఫోరస మెంట  డైరెకార  

జనరల్  (డీజీ) కసిరెడ్డడ వెంకట 

రాజంద్రనాథ్ రెడ్డడ 

వజయవాడ అసిసెాంట  

కమిష్నర  ఆఫ  పోలీస్  (ఏసీపీ) కొట్ర సుధ్యకర లకు రాష్ేపతి 

పత్కం దకిాంది. 

*వభాగాలోో మెడల్స  దకాగా.. రాష్ేపతి పోలీస్  శౌరా పత్కం, 

పోలీస్  శౌరా పత్కం వభాగాలోో మెడల్స  దకాలేదు. 

*తెలంగాణ నుంచ 12 మంది అధికార్డలకు 

ప్రతిభావంత్మైన స్ట్రవా పత్కాలు దకాాయి.  

అకున  సబరావల్  (ప్రొహిబిష్న  అండ  ఎకెససజ్  ఎన ఫోరస మెంట  

డైరెకార ), 

టీఎస్ ఎసీా రెండో బెట్టలియన  (ఐఆర  యాపోగూడ, 

ఆదిలాబాద్ ) కమాండంట   

ఆర .వేణుగోపాల్, హైదరా బాద్  సెాష్ల్  బ్రంచ  అడ్డష్నల్  

డ్డప్యాటీ కమిష్నర  

 ఇకాబల్  సిదిిఖీ, బీచుపలోి పదో బెట్టలియన  అడ్డష్నల్  

కమాండంట   

పి.సత్ానారాయణ, నిజామా బాద్  ట్టస్ా ఫోరస  ఏసీపీ  

డ్డ.ప్రతాప, ఖమమం టౌన  ఏసీపీ ఘంట్ట వెంకటరావు 

నలోగండ డీఎసీా స్ట్రమ జయరాం,  

8వ బెట్టలియన  (కొండాప్యర ) ఆర ఐ రవంద్రనాథ్  

హనమకొండ ఏఎసెసస సుధ్యకర  

హైదరాబాద్  పోలీస్  అకాడమీ ఏఎసెసస ఎం.నాగలక్ష్మి  

 గండ్డపేట  ఏఎసెసస ఆర .అంతిరెడ్డడ  

పుపాాలగూడ పోస్ా  సీనియర  కమాండో డ్డ.రమేశ్ బాబులకు 

స్ట్రవ పత్కాలు లభంచాయి. 

*ఎన పీఏ నుంచ..: నేష్నల్  పోలీస్  అకాడమీ హైదరాబాద్  

ఎస్ ఐ (బాాండ ) బి.గోపాల్ కు వశిష్ా స్ట్రవా పత్కాల 

వభాగంలో మెడల్  లభంచంది 

*ఎన ఐఏ నుంచ: ప్రతిభావంత్మైన స్ట్రవా పత్కాల (పోలీస్  

మెడల్  ఫర  మెర్టోర్యస్  సరీవస్ ) వభాగంలో హైదరాబాద్  

ఎన ఐఏ అసిసెాంట  యెననం శ్రీనివాస్ రెడ్డడకి, హైదరాబాద్  

ఎన ఐఏలో డీఎసీాగా పనిచేసుతనన దంపాక శ్రీనివాసరావుకు 

పత్కం లభంచంది. 

*భారతీయ రైలేవ నుంచ: హైదరాబాద్ లో రైలేవలో 

ఇన సెాకార గా పనిచేసుతనన తంకుంట చంద్రశేఖర రెడ్డడ, కరానటి 

చక్రవర్త,   సబ ఇన సెాకార  దోమాల బాలసుబ్రమణాానికి 

ప్రతిభావంత్మైన స్ట్రవా పత్కం లభంచంది. 

*ఫైర  సరీవస్  మెడల్స  --దేశవాాపతంగా 104 మంది 

అగినమాపక సరీవసు అధికార్డలకు పత్కాలు ప్రకటించగా 

తెలంగాణ నుంచ సా్ట్రష్న  ఫైర  ఆఫీసర  రాజ్  కుమార  జనగామ, 

ఫైర మన  భాసార రావు కమతాలకు ఫైర  సరీవస్  మెడల్స  ఫర  

మెర్టోర్యస్  సరీవస్  పత్కం లభంచంది. 
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*వధి నిరవహణలో అత్ాత్తమ ప్రతిభ కనబర్చన 28 సీబీఐ 

అధికార్డలు రాష్ేపతి పోలీసు అవార్డడలకు ఎంపికయాార్డ. 

ఐఎన ఎకస మీడ్డయా కేసులో పి. చదంబరానిన అరెసాు 

చేస్ట్రందుకు పోలీసులు ఆయన నివాసం యొకా ప్రధ్యన గేటు 

మ్మసి ఉండడం, సెక్యార్టీ సిబబంది వార్ని లోపలికి 

అనుమతించకపోవడంతో డ్డప్యాటీ ఎస్ పీ రామస్ట్రవమి 

చదంబరం నివాసం గోడ ఎకిా ఇంటోోకి ప్రవేశించడం 

జర్గింది. మాజీ ఆరా్క మంత్రి పి. చదంబరానిన,ఆయన 

కుమార్డడు క్లర్తని క్యడా డ్డప్యాటీ ఎస్ పీ రామస్ట్రవమి అరెసాు 

చేశార్డ. 

కిలిమొంజారోను్అధిరోహొంచిన్తెలొంగాణ్విద్యయర్థిని 
*ఆఫ్రికా ఖండంలోని ట్టంజానియా దేశంలోని అత్ాంత్ 

ఎత్తయిన కిలిమంజారో పరవతానిన తెలంగాణ వదాారా్ని 

అధిరోహించంది.  

*ఈమె నారాయణపేట 

జిలాో మది్దర్డ మండలం 

చనావర  గ్రామానికి 

చందిన వదాారా్ని.  

*ఈమె పేర్డ మీదింటి లక్ష్మి  

* ఎప్పుడు?---2020, జనవర్ 17న హైదరాబాద్  నుంచ 

బయలుదేర్న లక్ష్మి కిలిమంజారో పరవతానిన జనవర్ 23వ 

తేదీన అధిరోహించ ప్రతిభ కనబర్చంది.  

*ఆమె మహబూబ నగర లోని స్ట్రంఘిక సంక్షేమ గుర్డకుల 

డ్డగ్రీ కళాశాలలో దివతీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. 

*కిలిమంజారో దాని యొకా మ్మడు అగినపరవత్ సంబంధ 

శంకువులు క్లబో, మావెంజి మర్యు షిరా తో ఈశానా 

ట్టంజానియాలో ఉనన ఒక అతి త్కుావ రేడ్డయోధ్యర్మకత్ కల 

బూడ్డద మర్యు లావాల పరలను కలిగిన అగినపరవత్ం. ఇది 

సమద్ర మటాం నుండ్డ 5,895 metres or 19,341 feet 

ఎతుతను కలిగి ఆఫ్రికాలో ఎతెసతన పరవత్ంగా ఉంది. 

కిలిమంజారో పరవత్ం ఎతెసతన నిట్టర్డగా ఉనన పరవత్ం అలానే 

5,882 metres or 19,298 feet పీఠభూమి నుండ్డ 

పైకిలేచన ప్రపంచంలోని అత్ాంత్ ప్రమఖామైన నాలగవ 

పరవత్ంగా ఉంది. 

 

పద్ూ్పుర్స్ట్రారాలు్2020 
*2020 సంవత్సరానికి గానూ కేంద్ర ప్రభుత్వం పదమ 

పురస్ట్రారాలు ప్రకటించంది. 71వ గణత్ంత్ర దినోత్సవం 

సందరభంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పదమశ్రీ అవార్డడలను 

ప్రకటించంది. 

*పదమ వభూష్ణ -7, 

పదమభూష్ణ -16, పదమ 

శ్రీ- 118 వవధ 

రంగాలకు చందిన మొత్తం.. 141 మందికి పదమ పురస్ట్రారాలు 

దకాాయి. 

పద్ూ్విభూషణ్్అవార్డడ్గ్రహీత్లు 

ఒలింపియన బాకసర ఎంసి మేరీ కోమ్,  

మాజీ మార్ష్స్ ప్రధ్యన మంత్రి అనరూడ జుగ్ననత  

హిందుస్ట్రతనీ శాసీరయ గాయకుడు చనూనలాల్ మిశ్రా  

2.ప్రజా వావహారాలకు సంబంధించన రంగంలో 

మరణానంత్రం పదమ వభూష్ణ పురస్ట్రారాలు --- 

*బీజపీ అగ్ర నేత్లైన అర్డణ జైటీో 

*సుష్ఠమ సవరాజ్  

*మాజీ రక్షణ మంత్రి జారజ  ఫెరానండేజ్  

*ఆధ్యాతిమకవేత్త వశేవశవర తీరా స్ట్రవమీజీలకు పదమవభూష్ణ  

*ఆధ్యాతిమకవేత్త వశేవశవర తీరా స్ట్రవమీజీలకు పదమవభూష్ణ 

3.పదమభూష్ణ -బాాడ్డమంటన  దిగగజం పీవ సింధు 

*మనోహర పార్కర కి సైత్ం మరణానంత్రం పదమభూష్ణ 

అవార్డడ  

 తెలుగువార్థకి్పద్ూ్పుర్స్ట్రారాలు 

1. పీవ సింధు ( క్రీడలు ).పదమభూష్ణ  

2. చంత్ల వెంకటరెడ్డడ ( వావస్ట్రయం )పదమశ్రీ-తెలంగాణా 

3. వజయస్ట్రరధి శ్రీభాష్ాం (స్ట్రహిత్ాం, వదా)పదమశ్రీ-

తెలంగాణా 

4. ఎడో గోపాల్ రావు ( కళలు )పదమ శ్రీ-ఆంధ్రప్రదేశ్  

5. దలవాయి చలపతిరావు( కళలు)పదమ శ్రీ -ఆంధ్రప్రదేశ్  

 పద్ూశ్రీ్అవార్డడ్గ్రహీత్లు్-- 

1. శష్ఠధర ఆచారా, ఆరా, జారఖండ 

2. యోగి ఏరోన, మెడ్డసిన, ఉత్తరాఖండ 

3. జై ప్రకాష్ అగరావల్, ట్రేడ అండ ఇండసీే, ఢిలీో 
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4. శ్రీ జగదీష్ లాల్ అహుజా ,సోష్ల్ వరా పంజాబ 

5. కాజీ మసుమ్ అకతర, స్ట్రహిత్ాం మర్యు వదా, పశిేమ 

బెంగాల్ 

6. గోోర్యా అరీరా, స్ట్రహిత్ాం మర్యు వదా, బ్రెజిల్ 

7. ఖాన జహీర ఖాన బకితయారఖన, క్రీడలు, మహారాష్ే 

8. పదామవతి బందోపాధ్యాయ, మెడ్డసిన, ఉత్తర ప్రదేశ్ 

9. సుశోవన బెనరీజ, మెడ్డసిన, పశిేమ బెంగాల్ 

10. దిగంబర బెహెరా, మెడ్డసిన, 

11. దమయంతి బెష్రా వదా, ఒడ్డశా 

12. పవార పోపాట్రావు భగుజీ, సోష్ల్ వరా, మహారాష్ే 

13. హిమమతా రామ్ భంభు, సోష్ల్ వరా, రాజస్ట్రాన 

14. సంజీవ్ బిఖ చందాని, వాణజా మర్యు పర్శ్రమ, ఉత్తర 

ప్రదేశ్ 

15. గఫూర భాయ్ ఎం బిలాఖియా, వాణజా మర్యు 

పర్శ్రమ, గుజరాత 

16. బాబ బోాక మన, ప్రజా వావహారాలు, యునైటెడ కింగ డమ్ 

17. ఇందిరా పిపి బోరా, ఆరా, అస్ట్రసం 

18. మదన సింగ చౌహాన, ఆరా, ఛతీతస్ గడ 

19. ఉష్ఠ చౌమర, సోష్ల్ వరా, రాజస్ట్రాన 

20. శ్రీ లిల్ బహద్దర చత్రి స్ట్రహిత్ాం మర్యు వదా అస్ట్రసం 

21. లలిత్ మర్యు సరోజా చదంబరం (దవయం), కళ, 

త్మిళనాడు 

22. డాకార వజీరా చత్రస్ట్రన, కళ, శ్రీలంక 

23. డాకార పుర్డషోత్తం దాధీచ, కళ, మధాప్రదేశ్ 

24. ఉత్సవ్ చరణ దాస్, కళ, ఒడ్డశా 

25. ప్రొఫెసర ఇంద్ర దస్ట్రనయకే (మరణానంత్రం), 

స్ట్రహిత్ాం మర్యు వదా, శ్రీలంక 

26. హెచ ఎం దేశాయ్, స్ట్రహిత్ాం మర్యు వదా, గుజరాత 

27. మనోహర దేవదాస్, కళ, త్మిళనాడు 

28. ఓనమ్ బెంబెం దేవ, క్రీడలు, మణప్యర 

29. లియా డ్డసిాన, సోష్ల్ వరా, బ్రెజిల్ 

30. ఎంపి గణేష్, సోారా్, కరాణటక 

31. డాకార బెంగళూర్డ గంగాధర, మెడ్డసిన, కరాణటక 

32. డాకార రామన గంగాఖేదార, సైనస అండ ఇంజనీర్ంగ, 

మహారాష్ే 

33. బారీ గార్డనర, పబోిక అఫైరస, యునైటెడ కింగ డమ్ 

34. చేవాంగ మోటప గోబా ట్రేడ అండ ఇండసీే లడఖ 

35. భరత గోయెంకా, ట్రేడ అండ ఇండసీే, కరాణటక 

36. యడో గోపాలారావు, ఆరా, ఆంధ్రప్రదేశ్ 

37. మిత్రభాను గ్నంటియా, ఆరా, ఒడ్డశా 

38. తులసి గ్నడ, సోష్ల్ వరా, కరాణటక 

39. సుజ్యయ్ కె గుహా, సైనస అండ సైనస ఇంజనీర్ంగ, బీహార 

40. హరేకాల హజబాబ, సోష్ల్ వరా, కరాణటక 

అమరావతి్విశాఖ్లకు్అవార్డడలు 
* వశాఖలో కేంద్ర గృహ, పటాణ వావహారాల శాఖ 

ఆధవరాంలో స్ట్రమరా సిటీల మ్మడో శిఖరాగ్ర సమావేశం 

నిరవహించార్డ.  

*ఈ సదసుసలో భాగంగా 

పలు అంశాలోో ఆదరశంగా 

నిలిచన నగరాలకు 

అవార్డడలు అందించార్డ.  

*‘ప్రజల కోసం నగరాల నిరామణం’ అనే అంశంపై రెండు 

రోజుల పాటు సదసుస జనవర్ 24 ,25 తేదీలోో జర్గింది.  

*స్ట్రమరా సిటీ మిష్న లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నుండ్డ 

అమరావతి,వశాఖ నగరాలు అవార్డడలు దకిాంచుకునానయి. 

1.అమరావతి ---స్ట్రమరా నగరాల అంశంలో ర్కగేనష్న ఆఫ 

పెరాారెమనస కేటగిరీలో అమరావతికి పురస్ట్రారం లభంచంది.  

*స్ట్రమరా సిటీ మిష్న లక్ష్యాలను చేర్డకోవడంలో కనబర్ేన 

పురోగతి ఆధ్యరంగా అమరావతిని ఈ అవార్డడకు ఎంపిక 

చేశార్డ.  

ఈ సదసుసలో భాగంగా పలు అంశాలోో ఆదరశంగా నిలిచన 

నగరాలకు అవార్డడలు అందిసుతనానర్డ.  

2. వశాఖ--వశాఖకు వనూత్న ఆవష్ారణల అంశంలో 

ఫోోటింగ సోలార వావసా ఏరాాటుపై అవార్డడ అభంచంది. 

3.సూరత --అతుాత్తమ ప్రదరశనతో సూరత  నగరం 'సిటీ' 

అవార్డడను కైవసం చేసుకుంది. 

49 మొంది్బాలబాలికలకు్రాష్ట్రాయ్బాలశకిత్

పుర్స్ట్రారాలు 
*ప్రధ్యన మంత్రి రాష్ట్రేయ బాలశకిత పురస్ట్రారాలు ఈస్ట్రర్ 

మగుగర్డ తెలుగు క్రీడాకార్డలకు లభంచాయి. 
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*రాష్ేపతి రామ్ నాథ్  కోవంద్  చేతుల మీదుగా షూటర  ఇష్ఠ 

సింగ  (14), రోలర  స్ట్రాటర  ఆకుల స్ట్రయి సంహిత్ (14), 

పరవతారోహకుడు పోతురాజు సమనుా (9) పురస్ట్రారాలను 

అందుకునానర్డ.  

*అవార్డడ కింద నగదు --లక్ష 

రూపాయల నగదు, 

ప్రశంస్ట్రపత్రం, పత్కం, 

జాాపికను రాష్ేపతి 

అందజశార్డ. 

*వర్తో పాటు మొత్తం 49 

మంది బాలబాలికలకు ఈ అవార్డడలను ప్రదానం చేశార్డ.  

* పురస్ట్రారం వశిష్ాత్---స్ట్రహసం, సమాజ స్ట్రవ, క్రీడలు, 

స్ట్రంసృతిక రంగాలోో ప్రతిభ కనబర్ేన వార్కి కేంద్ర సీర, శిశు 

సంక్షేమశాఖ ఆధవరాంలో ఈ పురస్ట్రారానిన అందిస్ట్రతర్డ. 

*పురస్ట్రార గ్రహీత్ల  నేపథ్ాం- 

*హైదరాబాదీ షూటర  ఇష్ఠసింగ  వరల్డ కప , ఆసియా 

షూటింగ  చాంపియన షిి్పలో పత్కాలు స్ట్రధించంది.  

*వశాఖపట్టననికి చందిన స్ట్రయి సంహిత్ గతేడాది దక్షిణ 

కొర్యాలో జర్గిన ఆసియా రోలర  స్ట్రాటింగ  ఛంపియనిిప 

కేడట  వభాగంలో బంగార్డ పత్కం స్ట్రధించార్డ. 

*త్మిమనేని భరత  నేత్ృత్వంలో పోతురాజు సమనుా ఏడేళో 

వయసుసలో కిలిమంజారో పరవతానిన అధిరోహించ అత్ాంత్ 

పినన వయసుసలో ఈ ఘనత్ స్ట్రధించన పరవతారోహకుడ్డగా 

చర్త్ర సృషిాంచాడు. 

విశాఖ్ఇొండస్ట్రాస్్'ఆటమ్' కు్అర్డదైన్గుర్థతొంపు 
*వశాక ఇండసీేస్ కు చందిన సోలార  రూఫ  

'ఆటమ్ '(ATUM)కు గోోబల్  స్ట్రఫీా సైనస  కంపెనీ యూఎల్  

నుంచ ధ్రువకరణ లభంచంది. 

*ఇది కంపెనీ యొకా వనూత్న ఉత్ాతిత.  

* తాజా అంత్రాజతీయ ఎలకోేటెకినకల్  కమిష్న  (ఐఈసీ), 

యూఎల్  ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ ధ్రువకరణ 

లభంచంది.సోలార  ఫొటోవొలాాయిక (పీవ) మాడ్యాల్  టెసుాల 

త్రావత్ ఈ సరా్ఫ్టకేష్న  లభంచంది.  

*వశాకా ఇండసీేస్  ప్రొడకా  ఆటమ్  ప్రపంచంలోనే 

మొటామొదటి ఇంటిగ్రేటెడ  సోలార  రూఫ గా గుర్తంపు 

పందింది. 

* వశిష్ాత్--ఇది ఐఈసీ 

సీబీ 2016, యూఎల్  

61730 ధ్రువకరణ 

పందిన మొదటి సోలార  

రూఫ . 

*ప్రయోజనం -- 

దీనివలో 50 దేశాలకు పైగా మారెాటోలో ఆటమ్  సోలార  

రూఫ లను వక్రయించడానికి అవకాశం లభసుతంది. 

యూరప , లాటిన  అమెర్కా సహా 50 దేశాలోో 

అడుగుపెట్ాందుకు తాజా సరా్ఫ్టకేష్న  ఉపయోగపడనుంది. 

*కంపెనీ జాయింట  మేనేజింగ  డైరెకార  జీ. వంశ్మకృష్ణ 

*నూత్న ప్రమాణాలు-- 

సోలార  ఇండసీే అవసరాలు మార్డతునన నేపథ్ాంలో ఐఈసీ 

స్ట్రాండరడ్ ను 2016 లో మారాేర్డ.  

క్రిసాలిన సిలికాన, ఇత్ర థిన  ఫ్టల్మ  టెకానలజీలతో త్యార్డ చేసి 

సోలార మాడ్యాల్స భద్రత్, స్ట్రమరాాానిన అంచనావేయడానికి 

వటికి ఇత్ర పరీక్షల వధ్యనాలు, సీకెవనస, కాలపర్మితి వంటి 

ప్రమాణాలను మారాేర్డ.  

కొత్త ప్రమాణాల ప్రకారం మాడ్యాల్స సైకిల్ టైమ్ 15 రోజుల 

నుంచ 120 రోజులకు పెంచాలి. పరాావరణంలో యూవ 

రేడ్డయేష్న ను కంట్రోల్ చేయడానికే ఈ నిరణయం 

తీసుకునానర్డ. 

ఐఈసీ స్ట్రాండరడ్ ప్రకారం.. వటికి కొత్త పరీక్ష పదధతులు, 

అరహత్లు, కండీష్నోు, మినిమం డ్డజైనోు అవసరం. ఎకుావ 

వోలేాజీతోనూ పనిచేయడానికే ఈ కొత్త స్ట్రాండరడ్ ను అమలు 

చేసుతనానర్డ. రూఫ, సోలార పాానళోతో త్యారైన ఆటమ్ ను 

స్ట్రమరా ఫోన దావరా కంట్రోల్ చేయవచుే. 

*ఈ  రూఫ ప్రతేాకత్లు -- 

ఈ ఎలకిేక రూఫ దాదాపు 30 ఏళో పాటు కరెంటును ఉత్ాతిత 

చేసుతంది.  

పాలీ క్రిసాలిన పీవ స్ట్రల్స, సిమెంట ఫైబర  బోర్డడతో దీనిని 

త్యార్డ చేయడం వలో చాలా మనినకగా ఉంటుంది.  
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పైకప్పుగానూ ఉపయోగించగలిగే ప్రపంచంలోని తొలి 

సోలార పాానల్ ఇదే.  

గంటకు 150 కిలోమీటరో వేగంతో గాలులు వచనా, 

అగినప్రమాదం వచేనా ఇది త్టుాకుంటుంది. 

స్ట్రహసోపేత్మైన్బాలలకు్పుర్స్ట్రారాలు 
*అత్ాంత్ స్ట్రహస్ట్రనిన ప్రదర్శంచన 12 రాష్ట్రాలకు చందిన 

10 మంది బాలికలు, 12 మంది బాలురకు జాతీయ స్ట్రహస 

బాలల పురస్ట్రారాలు లభంచాయి 

* వర్లో జమ్మమకశ్మమర  

నుంచ ఇదిర్డ యువకులు, 

కరాణటక నుంచ ఓ 

బాలుడునానడు. వర్లో 

జమ్మమకశ్మమర లోని కుపావరా 

జిలాోకు చందిన సరత రాజ్  

మొహిదిన  మగల్  (16)(ఇంటిపైకి శత్ఘిన గుండును 

మష్ార్డలు ప్రయోగించనప్పుడు కుటుంబ సభుాలిన రక్షించన 

సరాతజ్  మొహిదీన  (జమ్మమ-కశ్మమర )ఉండగా, మదసిర  

అష్రఫ  (19) కశ్మమర లో దురాక్రమణ చరాలను ఎంతో 

ధైరాస్ట్రహస్ట్రలతో అడుడకునానర్డ.  

* ఏప్రిల్ లో కేరళలోని కోజికోడ  జిలాోకు చందిన మహమద్  

మసీన  (19) నీటిలో మనిగిపోతునన త్న మగుగర్ 

స్ట్రనహితులను కాపాడ్డ..ప్రమాదవశాతుత నీటిలో మనిగి 

ప్రణాలు కోలోాయాడు. మహమద్  మసీన ను మరణానంత్రం 

ఇచేే అభమనుా అవార్డడకు ఎంపికచేశార్డ. 

*కరాణటకకు చందిన వెంకట్శ్  (11)అనే బాలుడు గతేడాది 

వరదల సమయంలో అంబులెనస లో ఓ మృత్దేహానిన 

తీసుకెళ్తతనన కుటుంబసభుాలను గైడ  చేసి వార్ని సురక్షిత్ంగా 

కాపాడాడు.  

* నలబై మంది బసుస ప్రయాణకులిన మంటల నుంచ 

కాపాడ్డన ఆదిత్ా (కేరళ) క్యడా ఈ పురస్ట్రారానిన 

అందుకునానర్డ. 

*వెంకట్శ్  జాతీయ స్ట్రహస బాలల పురస్ట్రారం 

అందుకునానడు.  

* అసమాన ధైరాస్ట్రహస్ట్రలను ప్రదర్శంచన బాలబాలికలకు 

భారత్ ప్రభుత్వం స్ట్రహస బాలల పురస్ట్రారాలు ప్రదానం 

చేస్ట్రతర్డ.  

*వరంతా గణత్ంత్ర దినోత్సవాలోో ఈ పురస్ట్రారాలను 

అందుకునానర్డ. 

 *స్ట్రహస బాలల పురస్ట్రారాలను ప్రతి సంవత్సరం 25 మంది 

బాలలకు అంట్ 16 సంవత్సరాలలోపు వయసునన అత్ాంత్ 

ధైరా స్ట్రహస్ట్రలు ప్రదర్శంచన బాలలకు అందిస్ట్రతర్డ.  

*ఈ పురస్ట్రారాలను కేంద్ర మర్యు ఇండ్డయన కనిసల్ ఫర 

చైల్డ వెలేార సంయుకతంగా అందిస్ట్రతర్డ.  

*1957  లో ఈ పురస్ట్రారాలను ప్రరంభంచార్డ.   

*స్ట్రహస బాలల పురస్ట్రారాలను ఐదు రకాలు ఉంట్టయి,  

భారత అవారడ, గీత్ చోప్ర అవారడ, సంజయ్ చోప్ర అవారడ, 

బాపు గాంధియన అవార్డడ,జనరల్ నేష్నల్ బ్రేవరీ ఐ అవార్డడ. 

స్ట్రయిబాబాకు్ముకుొంద్న్్సి.మీనన్్అవార్డడ 
*మానవ, పౌర హకుాల పర్రక్షణ కోసం చేసిన స్ట్రవలకు 

గుర్తంపుగా ఏట్ట ఇచేే మకుందన  సి.మీనన  అవార్డడను 

2019 సంవత్సరానికిగానూ దిలీో వశవ వదాాలయం ప్రొఫెసర  

జి.స్ట్రయిబాబాకు నేష్నల్  కానాడరేష్న  ఆఫ  హ్యామన  రైటస  

ఆరగనైజష్న  ప్రకటించంది.  

*ఈ సంసా జర్పిన 

ప్రకారం,90 శాత్ం 

అంగవైకలాంతో 

బాధపడుతునానస్ట్రయిబాబా తాను ఎంచుకునన మారగం నుంచ 

పకాకు త్ప్పుకోలేదు. 

*ప్రసుతత్ం ఆయన నాగ పుర  జైలులో ఉనానర్డ. 

ప్రపొంచ్బాలమేధావి్ఈశవర్్శర్ూ 
*ఆధ్యాతిమక యోగాలో స్ట్రధించన వజయాలకుగానూ పదేళో 

సూాల్  వదాారా్, బ్రిటిష్  ఇండ్డయన  ఈశవర  శరమను ప్రపంచ 

బాల మేధ్యవ-2020 అవార్డడతో బ్రిటన  సత్ార్ంచంది.  

*30 వభనన (బైకింగ, కొర్యోగ్రఫీ, ఫ్టట నస్, మారిల్  ఆరా్  

త్దిత్ర) రంగాలోో సతాతచాటిన ప్రపంచంలోని 45 దేశాలకు 

చందిన బాల మేధ్యవులను ఈ అవార్డడలకు ఎంపిక చేశార్డ. 
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*ఇంగోండ లోని కెంట  కేంద్రంగా పనిచేసుతనన ఈశవర  శరమ 

యోగాలో అస్ట్రధ్యరణ ప్రతిభ కనబర్ేనందుకు ఈ అవార్డడను 

సంత్ం చేసుకునానడు. 

*'45 దేశాల నుంచ 15 వేల 

మంది దరఖాసుతదార్డలోో 

ప్రపంచ బాల మేధ్యవ 

అవార్డడకు ఈశవర  శరమ 

ఎంపికయాార్డ. 

'చెక్బుక్'కు్సర్సవతి్సమ్మూన్పుర్స్ట్రార్ొం 
*సింధీ భాష్ఠ పుసతకం ''చక బుక '' 2019 సంవత్సరానికి 

గాను ప్రతిష్ఠాత్మక సరసవతీ సమామన  పురస్ట్రారానికి 

ఎంపికైంది. 

*ప్రమఖ రచయిత్ 

వాసుదేవ్  మోహి 

2012లో ఈ చర్డ కథ్ల 

పుసతకానిన(చక బుక ) 

రచంచార్డ. 

*సింధీభాష్ఠ స్ట్రహితీవేత్త అయిన వాసుదేవ్  మోహి పదాాలు, 

కథ్లు, అనువాదాలు త్దిత్రాలు కలిపి 25కు పైగా రచనలు 

చేశార్డ. స్ట్రహిత్ా అకాడమీ అవార్డడ సహా ఆయనకు ఇపాటికే 

ఎనోన పురస్ట్రారాలు లభంచాయి. 

*సరసవతి సమామన పురస్ట్రారం---సరసవతి సమామన భారత్ 

రాజాాంగంలోని ఎనిమిదవ షెడ్యాలోో ఉనన 22 భారతీయ 

భాష్లలో ఏదైనా ఒక భాష్లో కవత్ాంలో ప్రతిభావంతులైన 

కవులకు అందజస్ట్ర వారి్క పురస్ట్రారం. ఈ పురస్ట్రారానికి 

భారతీయుల వదానందించే దేవత్ సరసవతి పేర్డను పెటా్టర్డ.  

*ఈ పురస్ట్రారానిన 1991లో కె.కె.బిరోా ఫండేష్న 

ప్రరంభంచంది. ఈ అవార్డడ కింద పత్కం, ప్రశంస్ట్రపత్రంతో 

పాటు రూ.15లక్షల నగదును అందజస్ట్రతర్డ. 

*ఈ పురస్ట్రారానిన గత్ 10 సంవత్సరాలలో స్ట్రహితీ 

రంగంలో జర్గిన ప్రచురణల నుండ్డ ఒకదానిని పండ్డతులు, 

మాజీ అవార్డడ గ్రహీత్లతో క్యడ్డన బృందం ఎంపిక చేసుతంది. 

2018 -  కె.శివారెడ్డడ-   పకాకి ఒతితగిలితే (కవత్వం) -  తెలుగు 

 

 

సవచచ్ద్ర్పన్్అవార్డడల్లో్మొద్టి్స్ట్రినొంల్ల్పెద్దపలిో 
*తెలంగాణలోని పెదిపలోి జిలాోకు మరో సవచఛత్ అవార్డడ 

లభంచంది.  

*కేంద్ర ప్రభుత్వం వెలోడ్డంచన 

సవచే దరాన  అవార్డడ - 

2020లో భాగంగా పెదిపలోికి 

తొలి స్ట్రానం దకిాంది.  

*ఈ అవార్డడను తెలంగాణలో 

బెసా్  ఫరామఫెనస  చూపించన పెదిపలోి జిలాో త్రపున కలెకార  

శ్రీదేవస్ట్రన తీసుకునానర్డ.  

*అంత్కు మందు కేంద్ర ప్రభుత్వం సవచఛత్ అంశంపై 

నిరవహించన వరా  ష్ఠప లో, జిలాోలో అమలు చేసుతనన వవధ 

కారాక్రమాలపై కలెకార  దేవస్ట్రన పవర  పాయింట  

ప్రజంట్ష్న తో అనినవష్యాలు వవర్ంచార్డ.   

*'సమగ్ర బహిరంగ మల వసరజన నిరూమలన-సమాచారం, 

వదా, కమ్మానికేష్న -స్ట్రమాజిక మర్డగుదడుో'అనే అంశంపై 

దేవస్ట్రన ఈ కారాక్రమంలో ప్రజంట్ష్న  ఇచాేర్డ. 

*దేశవాాపతంగా పది జిలాోలను కేంద్ర ఎంపిక చేయగా, 

తెలంగాణ నుంచ పెదిపలోి అగ్రస్ట్రానంలో నిలిచంది. 

అమర్తయసేన్చేతులమీదుగా్ఇన్ఫోసిస్్పుర్స్ట్రార్ొం 
*హైదరాబాద్ కు చందిన మహిళా శాసరవేత్తతోపాటు మరో 

ఐదుగుర్డ ప్రొఫెసర్డో 2019 ఏడాదికిగానూ ప్రతిష్ఠాత్మక 

ఇనోాసిస్  ప్రైజ్  అందుకునానర్డ.  

*శాసర, పర్శోధన రంగాలోో 

వశేష్ కృషి చేస్ట్ర వార్కి 

ప్రతిఏట్ట ఇనోాసిస్  ఈ 

అవార్డడలు అందిసుతంది.  

*ఐఐటీ బాంబే నుంచ సునీత్ సరవాగి (ఇంజనీర్ంగ  అండ  

కంప్యాటర  సైనస ), ఐఐటీ మండ్డ అసిసెాంట  ప్రొఫెసర  మను వ 

దేవదేవన  (హుామానిటీస్ ), హైదరాబాద్ లోని సెంటర  ఫర  

సెలుాలార  అండ  మాలికుాలర  బయాలజీ (సీసీఎంబీ) చీఫ  

సైంటిసా్  మంజులా రెడ్డడ (లైఫ  సైనసస్ ), సివటజరోాండ లోని 

జ్యార్చ లో పనిచేసుతనన ఈటీహెచ  ప్రొఫెసర  సిదాధరా మిశ్రా 

(మాథ్మెటికల్  సైనస ), ఐఐటీ బెంగళూర్డ ప్రొఫెసర  మగేశ్  

(భౌతికశాసరం), అమెర్కాలోని జానస  హాపిానస  వర్సటీ 
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ప్రొఫెసర  ఆనంద్  పాండ్డయన  (సోష్ల్  సైనసస్ ) ఈ అవార్డడలు 

దకిాంచుకునానర్డ. 

*బెంగళూర్డలో జనవర్ 7వ తేదీన నిరవహించన 

కారాక్రమంలో వార్కి బంగార్డ పత్కం, 

ప్రశంస్ట్రపత్రంతోపాటు రూ.71.86 లక్షల నగదు 

బహుమతిని నోబెల్  బహుమతి గ్రహీత్ ప్రొఫెసర  అమరతాస్ట్రన  

చేతులమీదుగా అందజశార్డ. 

*ఈ పురస్ట్రారానిన సంవత్సరానికి ఒకస్ట్రర్ అందిస్ట్రతర్డ. 

* 6 వవధ రంగాలోో కృషి చేసిన వార్కి ఈ పురస్ట్రారం 

అందిస్ట్రతర్డ. 

*గత్ ఐదు నుండ్డ పది సంవత్సరాలలో చేపటిాన 

పర్శోధనలను గుర్తంచ వశిష్ామైన వాటికి ఈ పురస్ట్రారం 

అందిస్ట్రతర్డ. 

అొంత్ర్రాష్ట్రాయ్యోగ్దివాస్్మీడియా్సమ్మూన 
*అంత్రాజతీయ యోగా దినోత్సవానిన పురసార్ంచుకుని 

యోగాకు ప్రచురాం కలిాంచనందుకు కేంద్ర సమాచార, 

ప్రస్ట్రర శాఖ 'అంత్రాజతీయ యోగా దివస్  మీడ్డయా 

సమామన 'పురస్ట్రారాలను 30 మీడ్డయా సంసాలకు 

ప్రకటించంది.  

*కేంద్ర ప్రభుత్వం 

మొటామొదటిస్ట్రర్గా అంత్ర 

రాష్ట్రేయ యోగా దివస్ 

మీడ్డయా సమామన 

పురస్ట్రారాలను మీడ్డయా 

సంసాలకు ప్రకటించంది. 

*2020 జనవర్ 7వ తేదీన ఈ పురస్ట్రారాలను అందజశార్డ. 

* ఉదేిశాం-- యోగా గుర్ంచ సరైన సమాచారానిన ప్రజలకు 

అందజయడానికి మీడ్డయా కృషి చేస్ట్రలా చేయడం మర్యు 

ప్రపంచవాాపతంగా యోగాకు ప్రమఖాత్ కలిాంచడం 

*2019 జ్యన నలలో ఈ పురస్ట్రారానిన ప్రరంభంచార్డ.  

*రేడ్డయో, టీవ, ప్రింట  మీడ్డయా కేటగిరీల వారీగా మొత్తం 

30 అవార్డడలు అందజశార్డ.  

*రేడ్డయో వభాగంలో ఆకాశవాణ హైదరాబాద్  కేంద్రానికి ఈ 

అవార్డడ దకిాంది.  

*ఆకాశవాణ హైదరాబాద్  సా్ట్రష్న  డైరెకార  మలాోది శైలజా 

సుమన  ఈ పురస్ట్రారానిన అందుకునానర్డ. 

*ప్రింట  మీడ్డయా వభాగంలో వశాఖపటనం కేంద్రంగా 

నడుసుతనన 'సంచలన వారత పత్రిక లీడర 'అనే తెలుగు వారాత 

పత్రికకు ఈ అవార్డడ లభంచంది.  

* ఈ పత్రిక వావస్ట్రాపక సంపాదకుడు 

వ.వ.రమణమ్మర్త.'యోగా దివస్ 'కు సంబంధించన వారాత 

కథ్నాలు 15 రోజులపాటు ప్రచుర్ంచడం వలో ఈ ఘనత్ 

దకిాంది. 

* వవధ కాాటగిరీలు-  

the Best Media Coverage category of Yoga Day 

in Newspapers.  

“Best Media Coverage of Yoga on Television. 

 “Best Media Coverage of Yoga in Radio.  

ప్రపంచ అంత్రాజతీయ యోగా దినోత్సవం జ్యన 21 

ఎరత్షాట్్పుర్స్ట్రార్ొం 
*ప్రపంచానికి పెను మప్పుగా పర్ణమిసుతనన పరాావరణ 

మార్డాలకు అడుడకటా వేస్ట్రలా వనూత్న ఆవష్ారణలు 

చేపట్ావార్కి 'ఎరత ష్ఠట ' పేర్డతో పురస్ట్రారాలు బ్రిటన  

రాకుమార్డడు వలియమ్  

అందజయనునానర్డ.  

* రానునన దశాబి 

కాలంపాటు ఏట్ట 

ఐదుగుర్కి ఈ బహుమతులను ప్రదానం చేస్ట్రతర్డ.  

* పరాావరణానికి సంబంధించ మానవాళి చర్త్రలో అత్ాంత్ 

ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్ట్రారాలుగా వాటిని పేర్ాంటునానర్డ. 

గౌరీ్లొంకేష్్పుర్స్ట్రార్ొం్పొందిన్కాశ్మూరీ్ర్థపోర్టర్ 
*గ్నరీ లంకేష్  స్ట్రమరక పురస్ట్రారం-- 

ఎవర్కి లభంచంది?--2017లో హత్ాకు గురైన జరనలిసా్  

గ్నరీ లంకేష్  స్ట్రమరక పురస్ట్రారానిన ఈ ఏడాది కాశ్మమరీ ర్పోరార  

యూసఫ  జమీల్  అందుకునానర్డ.  

*అవార్డడను అందించంది ?ఈ అవార్డడను భారతీయ 

రచయిత్ల కేంద్రం 'పెన ' అందించంది. 

*ఈ అవార్డడను స్ట్రాపించనది --2018 సంవత్సరంలో 
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* తొలిస్ట్రర్ ఈ అవార్డడ పందినది -- 2018లో తొలిస్ట్రర్గా 

కారూానిసా్  పి మహమద్  ఈ అవార్డడ పందార్డ. 

*యూసఫ  జమీల్ --  

*1980 తొలినాళోలో 

శ్రీనగర కు చందిన ఉరూి 

దినపత్రిక అఫ్తతబ లో జమీల్  

త్న కెరీర ను ప్రరంభంచార్డ. 

వృతితపరమైన సమగ్రత్కు 

ఆదరశప్రయమైన నిబదధత్, ప్రజాస్ట్రవమా ఆదరాశలను 

కనబర్ేనందుకు 2019-20కిగానూ జమీల్ కు ఈ అవార్డడ 

అందింది. 

*టెలిగ్రాఫ , బిబిసి, రాయిటరస , టైమ్ , వాయిస్  ఆఫ  అమెర్కా, 

ద ఏషియన  ఏజ్  వంటి పలు మీడ్డయా సంసాలోో ఆయన 

వధులు నిరవహించార్డ. కాశ్మమర లో కిోష్ామైన పర్సిాతులోో 

ర్పోర్డాగా స్ట్రవలు అందించార్డ. 

*నిరభయమైన జరనలిజానికి మారగదరశకులని ప్రశంస్ట్ర 

పత్రంలో పేర్ానానర్డ. 

*అవారడ కింద నగదు - లక్ష రూపాయల నగదు బహుమతి 

అందజస్ట్రతర్డ. 

బెస్ట్్సోపకెన్్వరడ్్ఆలబమ్కు్గ్రామీ్అవార్డడ 
*అమెర్కా మాజీ అధాక్షుడు బరాక  ఒబామా భారా మిషెల్  

ఒబామా.. ప్రతిష్ఠాత్మక గ్రామీ పురస్ట్రారానికి ఎంపికయాార్డ. 

*వభాగం --'బెసా్  

సోాకెన  వరడ ' / బెసా్  

సోాకెన  వరడ  ఆలబమ్  

*ఏ  సంవత్సరానికి -- 

2020 సంవత్సరానికి 

గ్రామీ అవార్డడ దకిాంది. 

*పుసతకం --దక్షిణ చకాగో నుంచ అధాక్షుడ్డ స్ట్రాయి వరకు 

ఒబామా ప్రస్ట్రానానిన, అమెర్కా ప్రథ్మ మహిళగా త్న 

అనుభవాలను వవర్సూత మిషెల్  రూపందించన ఆడ్డయో 

బుక  'బికమింగ 'కు గ్రామీ అవార్డడ దకిాంది. 

 

 

 

సౌహార్్రరాయబార్థకి్'టేలర్' పుర్స్ట్రార్ొం 
*'ట్లర ' పురస్ట్రారం - ఎవర్కి ?ప్రఖాాత్ భారత్ పరాావరణ 

ఆరా్కవేత్త, ఐరాస పరాావరణ కారాక్రమం సౌహారధరరాయబార్ 

పవన సుఖ దేవ్ (59)కు లభంచంది.  

*ఏ సంవత్సరానికి? 2020 

సంవత్సరానికి పందార్డ.  

* 'ట్లర ' పురస్ట్రారం 

వశిష్ాత్ -పరాావరణ 

రంగంలో ఈ పురస్ట్రారానిన నోబెల్ గా పర్గణస్ట్రతర్డ.  

*పవన సుఖ దేవ్  చేసిన కృషి- హర్త్ ఆర్ధకవావసా అభవృదిధకి 

వశేష్ కృషి  

*ఆయన ఈ పురస్ట్రారానిన ప్రఖాాత్ బయాలజిసుా గ్రెషెన  

డైలీతో కలిసి పంచుకుంట్టర్డ. 

రాణి్రాొంపాల్్కు్'వర్ల్డ్్గేమస్్అథ్లోట్్ఆఫ్్ది్ఇయర్' 
*భారత్ మహిళల హాక్ల జటుా కెపెాన  రాణ రాంపాల్  కెరీర లో 

మరో అర్డదైన ఘనత్ చేర్ంది.  

*రాణ రాంపాల్ కు ప్రతిష్ఠాత్మక 'వరల్డ  గేమ్స  అథ్లోట  ఆఫ  ది 

ఇయర ' అవార్డడ 2019 దకిాంది.  

* తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వ 

'పదమశ్రీ' అవార్డడకు ఎంపికైన 

రాణకి ఇప్పుడు క్రీడా రంగానికి 

సంబంధించ అంత్రాజతీయ 

స్ట్రాయి పురస్ట్రారం లభంచంది. 

*దీంతో ఈ అవార్డడ కైవసం చేసుకునన ప్రపంచంలోనే తొలి 

హాక్ల పేోయర గా రాణ చర్త్ర సృషిాంచంది. 

*20 రోజుల అభమానుల ఓటింగ  త్రావత్ ఫలితాలను వరల్డ  

గేమ్స  ప్రకటించంది.  

*ఈ అవార్డడ వజత్ కోసం ప్రపంచవాాపతంగా అభమానులను 

భాగం చేసూత వరల్డ  గేమ్స  పోలింగ  నిరవహించార్డ. 

* ఇందులో రాణకి మొత్తం 1,99,477 ఓటుో పోలయాాయి. 

దీంతో 2019కు గాను రాణ 'అథ్లోట  ఆఫ  ది ఇయర ' అవార్డడకు 

ఎంపికైనటుా వరల్డ  గేమ్స  వెలోడ్డంచంది. 

*రెండో స్ట్రానంలో నిలిచన ఉక్రెయిన  కరాట్ క్రీడాకార్ణ 

స్ట్రానిస్ట్రోవ్ కు 92 వేల ఓటుో మాత్రమే లభంచాయి. 
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*గత్ ఏడాది భారత్ హాక్ల జటుా ఎఫ ఐహెచ  సిరీస్  ఫైనల్స  

గెలవగా.. రాణ 'పేోయర  ఆఫ  ద టోరనమెంట 'గా నిలిచంది.  

*ఆమె నాయకత్వంలోనే భారత్ జటుా టోకోా ఒలింపికస కు 

అరహత్ స్ట్రధించంది. ఒలింపికస కు అరహత్ స్ట్రధించడంలో రాణ 

క్లలకపాత్ర పోషించంది. 

*25 రకాల క్రీడాంశాల నుంచ ఒకోా క్రీడా సమాఖా ఒకోా 

పేోయర ను 'వరల్డ  గేమ్స  అథ్లోట  ఆఫ  ది ఇయర ' అవార్డడ కోసం 

నామినేట  చేసుతంది.  

*2019లో ప్రదరశనను పర్గణలోకి తీసుకొని అంత్రాజతీయ 

హాక్ల సమాఖా (ఎఫ ఐహెచ ) ఈస్ట్రర్ రాణ పేర్డను 

ప్రతిపాదించంది. 
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రక్షణ బలోపేతం 

*దేశ రక్షణ విభాగంలో శక్తి సామర్ధ్యాలను  

పంపందంచందుకు భారత నౌకాదళ విభాగం 

ప్రయత్నిస్ింద. 

*చపట్టే చరయలు – 

రూ.50వేల కోట్లతో దేశీయంగా ఆరు జలంతరా్ధ్ములను 

నిర్మంచందుకు భారత కు 

చందన 2 నౌకా నిర్ధ్మణ 

సంసథలను, 5 విదేశీ ఆయుధ 

తయారీ దగాజాలను ఎంపిక 

చసంద. 

పీ75ఐ అనే ఈ ప్రాజెకుే కోసం ప్రభుతవ రంగంలోని మజాావ  

డాక్స  లిమిటెడ  (ఎండీఎల ), ఎల  అండ  టీ సంసథలను రక్షణ 

శాఖ ఎంపిక చసంద.  

 రూ.5,100 కోట్లతో దేశీయంగా సైనిక సామగ్రిని 

సమకూరుుకోవడానిక్త ఆమోదం తెలిపింద.  

సవదేశీ పర్జాానంతో ఆధునికీకర్ంచిన సారంగ  శతఘ్నిలను 

మార్ు 31 నాటిక్త సైనయంలో ప్రవేశపట్ేనునాిరు.     

సుఖోయ  యుద్ధవిమానాలకు బ్రహ్మోస  
*హందూ మహా సముద్ర జలలపై పట్టే సాధంచందుకు 

తంజావూరు బేస  సే్టషన గా భారత వాయు స్టన (ఐఏఎఫ ) 

బ్రహ్మమస  క్షిపణులను అమర్ున స్ఖోయ  యుదయవిమానాలను 

ప్రారంభంచింద. 

* ఐఏఎఫ  ప్రకారం, టైగర షారక  222 సాకాడ్రన కు చందన 

స్ఖోయ 30 ఎంకేఐ యుదయ విమానాలు దక్షిణ భారత జలలపై 

ఆధపతయం సాధసాియి. 

 

 

* దక్షిణ భారత లో తంజావూర  వూయహాతమక సాథవరంగా 

మారనుంద. 

*చీఫ  ఆఫ  డిఫెనస  సాేఫ  బిపిన  ర్ధ్వత  --భారత -రషాయల 

సంయుకి కృషితో తయారైన బ్రహ్మమస  క్షిపణులకు స్ఖోయ లు 

తోడై అతయంత శక్తిమంతంగా మార్ధ్యి.ప్రత్నకూల వాతావరణ 

పర్సథతులోలనూ 300 

క్తలోమీట్రల పర్ధలోని 

లక్ష్యయలను ఈ క్షిపణులు 

స్లువుగా టార్గాట  

చయగలవు.  

*ఈ విమానాలు ఒకకసార్ ఇంధనం నింపుకుంట్ట 1500 

క్తలోమీట్రల పర్ధలో నిరంతర్ధ్యంగా పనిచస్ట సామరథాం 

వీటి సంతం. 

2025 నాటికి భారత్ కు ఎస -400 
* భారత గగనతలం శత్రు దుర్భేదయంగా మారనుంద. భారత  

కోసం భూ ఉపర్తలం నుంచి గగనతల లక్ష్యయలను ఛేదంచ 

ఐదు ఎస -400 ట్రయంఫ  దీరఘ శ్రేణి క్షిపణుల వయవసథల 

తయారీని రషాయ ప్రారంభంచింద.  

*భారత దేశానిక్త 2025 నాటిక్త 

ఎస -400 క్షిపణులను సరఫర్ధ్ 

రషాయ సరఫర్ధ్ చయనుంద. 

*భారత కు అందజేయనుని 

ఎస -400 మిస్ససలస  ఉతపత్ని 

రషాయలో ప్రారంభమయియంద. 

*భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస  జైశంకర  మార్ు22 నుంచి 

ర్గండు రోజులపాట్ట రషాయలో పరయటించనునాిరు. *రషాయ-

భారత -చైనా త్రైపాక్షిక చరులోల పాల్ాంటారు.  
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*ఎస -400 మిస్ససలస  ఇపపటి వరకూ రషాయ రక్షణ శాఖకు 

మాత్రమే అందు బాట్టలో ఉండేవి. తొలిసార్గా మన దేశ 

రక్షణకు అండగా నిలుస్ినాియి. 

*అమెర్కా హెచుర్కలను పటిేంచుకోకుండా రషాయ నుంచి 

గగనతల రక్షణ క్షిపణులను కొనుగోలు చయడానిక్త 2018, 

అకోేబరులో భారత  35 వేల కోట్ల రూపాయలతో ఒపపందం 

కుదురుుకుంద.  

*చాల కాలంగా పండింగ లో ఉని కెమోవ  మిలిట్రీ 

హెలికాపేరల ఒపపందంపై కూడా తవరలోనే ఇరు దేశాలు 

సంతకం చయనునాియి. 

*హందుసాథన  ఏరోనాటిక్స  లిమిటెడ తో కలిస రషాయకు చందన 

ర్గండు సంసథలు ఈ హెలికాపేరలను తయారు చసాియి. 

'సహ్మగ -కూజిన ' యుద్ధవినాాసాలు 
*భారత సముద్రతీర భద్రతాదళంతో కలిస ఉమమడి 

యుదయవినాయసాలు నిర్ధ్వహణకు జపాన  నుంచి వచిున 'ఎచిగో' 

యుదయనౌకకు కోసే గారడ  ఉనితాధకారులు, విద్యయరుథలు అపూరవ 

సావగతం పలికారు. 

*'సహ్మగ -కూజిన ' పేరుతో ఈనెల 16న బంగాళాఖాతంలో 

ఉమమడి యుదయ వినాయసాలు 

జర్గాయి. 

* ఈ నౌకతో పాట్ట 

భారత సముద్రతీర 

భద్రతాదళానిక్త చందన 

నాలుగు నౌకలు, విమానాలు, ఈ వినాయసాలోల  

పాల్ానాియి. 

*2006లో ఉమమడిగా యుదయ వినాయసాలు నిరవహంచందుకు 

అనువుగా ర్గండు దేశాలకు చందన సముద్రతీర భద్రతదళాల 

మధయ అవగాహన ఒపపందం కుదర్ంద. ఆ మేరకు 'సహ్మగ -

కూజిన ' పేరుతో ఈనెల 16న బంగాళాఖాతంలో ఉమమడి 

యుదయ వినాయసాలు జర్గాయి. 

*ఐదు రోజల సద్యేవనా పరయట్నలో భాగంగా వచిున జపాన  

కోసే గారడ  నౌక ఎచిగోతోపాట్ట భారత సముద్రతీర 

భద్రతాదళానిక్త చందన నాలుగు నౌకలు, విమానాలు, నేషనల  

ఇన సేట్యయట  ఆఫ  ఓషన  టెకాిలజీ (ఎస ఐఓటి) నుండి వచిున 

మరో నౌక ఈ వినాయసాలలో పాల్ానాియి. 

వాయుసేన లోకి 200 జెట్ ఫైటర్లు 
*భారత వైమానిక దళానిి బలోపేతం చయడానిక్త కేంద్రం 

స్మారు 200 జెట ఫైట్రలను కొనుగోలు చయనుంద. 

*రక్షణశాఖ కారయదర్ి అజరు కుమార   

* 83 ఎల సీఏ తేజస  మారక 1 

విమాన తయారీక్త 

హెచ ఏఎల తో కుదురుుకుని 

ఒపపందం చివర్దశలో 

ఉంద. 

*ఇవే కాకుండా మరో 110 జెట ఫైట్రల కోసం ప్రత్నపాదనలు 

ఉనాియి. 

*ప్రస్ితం వాయుస్టనలో స్ఖోయ-30 ఎంకె  ేఐలు, 

మిర్ధ్జ -2000 లు, మిగ -29 లు, జాగావరస , మిగ -21 

బైసనస  పనిచస్ినాియి. 

*1999 కారా్ల  యుదయంలో ముఖయమైన పాత్ర పోషించిన ఏడు 

సవంగ -వింగ  మిగ  -27 యుదయ విమానాలను గత నెలలో 

తొలగంచారు. 
ఐఎనఎస విక్రమాదితాపై ల్ాండ్ అయిన లైట్ 

కంబాట్ ఎయిర క్రాఫ్ట  
*భారత నౌకాదళ చర్త్రలో ఇవాళ కొతి అధ్యయయం 

మొదలంద.  

*యుదయ నౌక ఐఎనఎస విక్రమాదతయపై.. నావెల లట కంబాట 

ఎయిర క్రాఫే  తేజస ను విజయవంతంగా లయండ చశారు. 

ఎల సీఏను డీఆర డీవో తయారు చసంద. 

*సవదేశీ పర్జాానంతో తయారైన యుదద విమానానిి.. 

విక్రమాదతయపై దంచడం 

ఇదే తొలిసార్. 

* ఈ ఫైట్ర విమానానిి 

డెవలప్ చస్టందుకు 

ఏరోనాటికల డెవలప్ మెంట ఏజెన్సస తీవ్రంగా కృషి చస్ింద. 

*గోవాలోని షోర బేసడ టెసే ఫెసలిటీ స్ంట్ర లో ఈ పరీక్ష 

కొనసాగంద. విక్రమాదతయపై లయండ అయ్యందుకు పైలట్టల 

కొనిి వంద గంట్ల పాట్ట ట్రైనింగ చశారు. 

* లట కంబాట విమానానిక్త కమాండర జైదీప్ మాలంకర 

పైలట గా చశారు. 
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'సీ గార్డియనస ' ఈ నేపథ్ాంలో అరేబియా 

సముద్రంలో ఐఎనఎస విక్రమాదితా 
*భారత కు చందన విమాన వాహన నౌక ఐఎన ఎస  

విక్రమాదతయను అర్భబియా సముద్రంలో మోహర్ంచారు.  

*'సీ గార్డయనస ' పేరుతో చైనా-పాక్తసాథన  తొమిమద 

రోజులపాట్ట సంయుకింగా జర్పే భారీ నౌకా వినాయసాలు 

జనవర్ 13న ప్రారంభం . 

*ఈ నేపథ్యంలో 

ముందస్ి భద్రతలో 

భాగంగా భారత  తన 

విమాన వాహక నౌక 

ఐఎన ఎస  విక్రమాదతయను 

తీరప్రాంతంలో మోహర్ంచింద. 

*మిగ  29కె యుదయవిమానంతో కూడిన ఐఎన ఎస  

విక్రమాదతయను వూయహాతమక మిషన లో భాగంగా పంపడం 

జర్గంద. 

*ఇరు దేశాలకు చందన డిసాాయరస , ఫిగ్రేటస తోపాట్ట 

సబ మెరైనస  కూడా ఇందులో భాగం. 

*ఇరు దేశాల మధయ అంతర  కార్ధ్యచరణ, వూయహాతమక 

సహకారం లక్షాంగా 'సీ గార్డయనస ' పేరుతో చైనా- పాక్ లు ఈ 

వినాయసాలను నిరవహసాిరు. 

*చైనా ఉతిర అర్భబియా సముద్రంలో పాక్ కు చందన లోతైన 

న్సటి గావడార  నౌకాశ్రయానిి అభవృదయ చస్ింద. ఈ గావడార  

60 బిలియన  డాలరలతో రూపందుతుని చైనాలోని 

జినిియాంగ  ప్రాంతంలోని చైనా పాక్తసాిన  ఎకనామిక్  

కార్డార  (సపిఇస)ని అనుసంధ్యనిస్ింద. 

*INS విక్రమాదతయ భారత రషాయ నుండి కొనుగోలు చసన  

విమాన వాహక నౌక. కీయెవ తరగత్నక్త చందన అడిమరల 

గోరష కోవ విమాన వాహక నౌకను విక్రమాదతయగా 

పునర్ిర్మంచారు. ఇద 2013 లో భారతీయ నౌకాదళం లోక్త 

ప్రవేశంచింద. 

దేశంలో 5 ప్రయోగశాల ప్రారంభం 
*దేశ భవిషయత రక్షణ అవసర్ధ్లపై అధునాతన పర్శోధనలు 

చయడానిక్త రక్షణ పర్శోధన అభవృదయ సంసథ(డీఆర డీవో) 

యువ శాసరవేతిలతో హైదర్ధ్బాద లో కొతిగా ఒక 

ప్రయోగశాలను ఏర్ధ్పట్ట చసంద.  

*దేశంలోని ఐదు నగర్ధ్లోల కూడా ఇలంటి కొతి 

ప్రయోగశాలలు ఏర్ధ్పట్యాయయి. 

*హైదర్ధ్బాద నగర 

శవారు బాలపూర లోని 

రీస్రు స్ంట్ర 

ఇమారత(ఆర సీఐ) 

మారాంలో ఉని దేవతల 

గుట్ేలో సాథపించారు. 

*డిఫెనస మెట్లరి్కల రీస్రు లయబోర్భట్రీ(డీఎంఆరఎల)క్త 

చందన అడావనస టెకాిలజీ స్ంట్ర(ఏటీసీ) కూడా ఇకేకడే 

ఉండేద. 

*అయితే, దీని సాథనంలో ప్రధ్యని మోడీ సర్ధ్కరు ప్రత్నషాేతమక 

యువ శాసరవేతిల ప్రయోగశాలలను ఏర్ధ్పట్ట చశారు. 

*హైదర్ధ్బాద తోపాట్ట బంగళూరు, ముంబై, చనెసి, 

కోల కతాలలో ఈ నూతన ప్రయోగశాలలను ఏర్ధ్పట్ట చశారు.  

*సామరే మెటీర్యలస పై ఇకకడ పర్శోధనలు చయనునాిరు. 

* రక్షణ వయవసథలో 

ఆధునాతన మెటీర్యలస 

కీలంగా ఉంటాయి. 

తకుకవ వయయంలో 

రూపందడంతోపాట్ట 

పనితీరు సామరే గా, 

బహుముఖంగా ఉంట్టంద.  

*శత్రువుల ర్ధ్డారుల పసగట్ేడం లంటి సామరే మెటీర్యలస పై 

కూడా ఇకకడ పర్శోధనలు జరుగుతాయి. 

*హైదర్ధ్బాద తోపాట్ట కోల కతాలోని యువ శాసరవేతిల 

లయబ లకు డైర్గకేరులగా హైదర్ధ్బాద లోని డీఎంఆరఎల ఆరీసఐ 

ప్రయోగశాల నుంచ ఇదదరు శాసరవేతిలు ఎంపికయాయరు. 

*ఆరీసఐక్త చందన శాసరవేతి పరవతనేని శవప్రసాద.. 

కోల కతాలో ఏర్ధ్పట్ట చసన యువ శాసరవేతిల ప్రయోగశాలకు 

డైర్గకేర గా నియమితులయాయరు.  
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*ఈయన ప్రస్ితం ఆరీసఐలో యాంటి టాయంక్ గైడెడ క్షిపణుల 

కోసం ఇమేజింగ ఇన ఫ్రార్గడ సీకరస టెకాిలజీ డిజైన, 

అభవృదయపై శోధనలు చస్ినాిరు. 

*డీఎంఆరఎల లో శాసరవేతిగా పనిచస్ిని మరో శాసరవేతి 

ర్ధ్మకృషణన ర్ధ్ఘవన హైదర్ధ్బాద ప్రయోగశాలకు డైర్గకేర గా 

నియమితులయాయరు.  

*కొతిగా ఏర్ధ్పట్ట చసన ప్రయోగశాలలకు నియమించిన 

శాసరవేతిల వయస్స 35ఏళలలోపు వార్భ. 

*అతాయధునిక సాంకేత్నక పర్శోధనల కోసం డీఆరీడవో 

నిర్మంచిన యువ శాసరవేతిల ప్రయోగశాలను ప్రధ్యని నర్భంద్ర 

మోడీ బంగళూరులో డిస్ంబర 2వ తేదీన  ప్రారంభంచి.. 

వాటిని జాత్నక్త అంక్తతం చశారు. 

గగనతల రక్షణ కమాండ్  ఏర్పాటుకు నిరణయం 
*త్రిదళాధపత్న జనరల  బిపిన  ర్ధ్వత  తన తొలి నిరణయానిి 

తీస్కునాిరు.  

*నింగలో భద్రతను 

బలోపేతం చయడానిక్త 

గగనతల రక్షణ కమాండ ను 

ఏర్ధ్పట్ట చయడానిక్త జూన  

30లోగా మారాసూచీని తయారుచయాలని ఆదేశాలిచాురు. 

*డిస్ంబర  31 కలల పలు లక్ష్యయలకు సంబంధంచి 

ప్రాధ్యనయతలను నిర్భదశంచారు. 

* సైనయం, వాయుస్టన, నౌకాదళ సబబందతో కూడిన సమీకృత 

రక్షణ విభాగం (ఐడీఎస )లోని వివిధ విభాగాల అధపతులతో 

సమావేశం నిరవహంచారు. 
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వృద్ధులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ అవకాశం 

*ఢిల్లీ ఎన్నికల్లీ వృద్ధుల కోసం ఈసీ ప్రత్యేక సౌకర్ేం 

కల్పంచంది. 

*80 ఏళ్ీ పైబడిన 

వృద్ధులతోపాటు దివ్ేంగులకు 

పోసటల  బ్యేలెట  ద్వారా ఓటు 

వేసే అవకాశం కల్పస్తున్నిరు. 

* ఈ సద్ధపాయాన్ని విన్నయోగంచుకోవ్లనుకుంటే 

నోటిఫికేషన  జారీ అయిన ఐద్ధ రోజుల్లీ పేరీ్ను నమోద్ధ 

చేస్తకోవ్ల్. 

 * ఈ విధాన్నన్ని జార్ఖండ  ఎన్నికల్లీ 7 న్నయోజకవరాాల్లీ 

పైలట  ప్రాజెకుటగా అమలు చేయగా,  ఢిల్లీల్ల మొత్ుం 70 

న్నయోజకవరాాల్లీ అమలు చేస్తున్నిరు.     

లేబర్ పార్టట అధ్ాక్షురాలిగా భారత స్ంతతి మహిళ 
*లేబర  పారీట న్నయకత్ా రేస్తల్ల తాను దిగుతునిటుీ భార్త్ 

సంత్తికి చందిన బ్రిటన  మహిళా ఎంపి ప్రకటించారు. 

*ఇంగ్ీండ ల్లన్న విఆన  స్థానం నుండి గెలుపందిన 40 ఏళ్ీ 

ల్లస్థ నంది అకకడ లేబర  పారీటకుని పటుటను మరోస్థరి రుజువు 

చేశారు. 

*ప్రస్తుత్ పారీట నేత్ జెరిమీ కారిిన  త్ార్ల్ల పదవి నుండి 

వైదొలగ్నునిటుీ ప్రకటించటంతో ఆయన స్థాన్నన్ని భరీు 

చేసేంద్ధకు ఈమె ప్రయతిిస్తుంది. 

* గ్త్ నెల ఎన్నికల్లీ పారీట ఓటమి నేపథ్ేంల్ల కారిిన  

లేబర పారీట న్నయకత్ా బ్యధ్ేత్ల నుండి త్ప్పుకుంటానన్న 

ప్రకటించారు.దంతో ఈమె లేబర  పారీట న్నయకతాాన్నకి 

పోటీపడుతున్నిరు.  

 

 

*లేబర  పారీట న్నయకత్ా రేస్తల్లకి దిగుతుని ఎంపిలల్ల ల్లస్థ 

నంది న్నలావ వ్రు. 

*ప్రధాన్న బోరిస  జానసన  

నేత్ృత్ాంల్లన్న కనజరేాటివ  

పారీటన్న దటుగా 

ఎద్ధరోకవడంతో పాటు 

చేజారిన స్థాన్నలను 

దకికంచుకోవటాన్నకి దర్ఘకాల్క కసర్తుు అవసర్ం అన్న ల్లస్థ 

నంది పేర్కకన్నిరు. 
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భారత్ బ్రెజిల్ మధ్య కీలక ఒప్పందాలు 

*భారత గణతంత్ర వేడుకల్లో బ్రెజిల  అధ్యక్షుడు బొల్లోనారో 

ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనాారు. 

*వ్యయపార, వ్యణిజ్య రంగాలు, పెట్టుబడులు, చమురు 

సహజ్వ్యయువు వంటి విభిన్ా రంగాలకు సంబంధంచి భారత్ 

బ్రెజిల మధ్య 15 ఒప్పందాలపై సంతకాలు జ్రిగాయి.  

*ఏ ఏ రంగాల్లో? ---

సైబర్ సెక్యయరిటీ, ఐటి 

రంగాలల్ల క్యడా 

ప్రసపర సహకార 

విసతృతి,సామాజిక 

భద్రత, బయో ఎన్ర్జీ, సైబర్ సెక్యయరిటీ, ఆరోగయం, వైద్య 

రంగాల్లోఈ ఒప్పందాలు కుదిరాయి. 

*నేప్థ్యం-- బ్రెజిల అధ్యక్షులు జైర్ మెస్సోయస్ బోల్లోనారో 

భారత్లో నాలుగు రోజుల ప్రయటన్ల్ల భాగంగా 

 *భారత్ మరియు బ్రెజిల ఇరు దేశాలు దాదాపు $4.5 

ట్రిలియన్ో GDP మరియు 1.5 బిలియన్ో జ్నాభా కలిగి 

ఉనాాయి.  

*భారత్ మరియు బ్రెజిల మధ్య 2018-19 సంవతోరంల్ల 

$8.2 బిలియన్ో వ్యణిజ్యం జ్రగగా( $3.8  బిలియన్ో 

విలువల గల భారత ఎగుమతులు,$4.4 బిలియన్ో బ్రెజిల 

నండి భారత్ కు ఎగుమతులు),  2022 నాటికి $15 

బిలియన్ోకు పెంచడానికి ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పంద్ం 

జ్రిగింది.  

*ఆయిల మరియు సహజ్ వ్యయువు,జీవ ఇంధ్న్ం అంశాల్లో 

ప్రత్యయకమైన్ ఒప్పంద్ం కుదిరింది.  

 

 

*ఇరు దేశాల ప్రధాన్ మంత్రులు ఇథ్నాల ఉతపతితల్ల 

సహకారానికి ఒప్పంద్ం కుదురుుకునాారు.ఈ రంగంల్ల 

బ్రెజిల దేశం అపారమైన్ అనభవం కలిగి ఉండడం వలో  

దానికి సంబంధంచిన్ సాంకేతికతన భారతదేశానికి 

ఇవవనంది. 

*ప్శుసంవరధక రంగంల్ల సహకారానికి ఇరుదేశాల మధ్య 

ఒప్పంద్ం కుదిరింది.ఇరు దేశాలు ప్శువుల అంశంల్ల 

జ్న్రిక్ హెరిటేజ్ కలిగి ఉనాాయి.ప్శువుల ప్రతుయతపతిత పెంచే 

సాంకేతికత ఇరు దేశాలు ప్ంచుకోవడం దావరా 

భారతదేశంల్ల డెయిర్జ రంగం అభివృదిధ చేయననాారు  

*భారతదేశంల్ల బ్రెజిల సహకారంత్ల సెంటర్ ఫర్ ఎకో లెన్సో 

ఇన్స కాటిల జీనోమిక్ో ఏరాపట్ట చేయననాారు.  

*2018ల్ల బ్రెజిల ల్ల భారత పెట్టుబడులు $6 మిలియనో 

కాగా భారతదేశంల్ల బ్రెజిలియన్స పెట్టుబడులు  $1 బిలియన్స 

గా ఉనాాయి.     

చక్కెర దిగుమతికి మందుకు వస్తున్న మలేషియా 
*మలేషియా నిరణయం -- భారత్  నంచి చక్కెర కొనగోళ్ోన 

పెంచాలని నిరణయించుకుంది. 

*ఎంఎస్ ఎం మలేషియా హోలిడంగ్ో  బెరాాడ  ఈ ఏడాది తొలి 

త్రైమాస్సకంల్ల(జ్న్వరి-మారిు) భారత్  నంచి 49.20 

మిలియన్స  డాలరో విలువైన్ 1,30,000 టనాల ముడి చక్కెర 

కొనగోలు చేయనంది. 

*2019ల్ల ఈ కంపెనీ భారత్  నంచి 88,000 టనాల ముడి 

చక్కెరన కొనగోలు చేస్సంది.  

*ప్రప్ంచంల్లనే అతిపెద్ద పామాయిల  ఉతపతిత సంసథ అయిన్ 

ఎఫ జీవీ హోలిడంగ్ో కు చందిన్దే ఎంఎస్ ఎం చక్కెర శుదిధ 

కరాాగారం.  
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*ఇటీవల ఇండియా నంచి 49.40 మిలియన్స డాలరో 

విలువైన్ 1,30,000టనాల ముడి చక్కెరన దిగుమతి 

చేసుకుంది మలేషియా. 

నేప్థ్యం— 

*కొనాాళ్ో కింద్ట ఐరాస 

సరవసభయ సమావేశంల్ల 

మలేషియా ప్రధాని 

మహతీర్  మహాద  

జ్ముాకశ్మార్  అంశానిా 

ప్రసాతవించారు.ఆ తరావత 

పౌరసతవ సవరణ చటుంపై క్యడా భారత్ కు వయతిరేకంగా 

వివ్యదాసపద్ వ్యయఖ్యలు చేశారు. 

*పౌరసతవ సవరణ చటుం, కశ్మార్  అంశంల్ల మలేషియా 

చేస్సన్ తీవ్ర వ్యయఖ్యల నేప్థ్యంల్ల ఆ దేశం నంచి వచేు 

పామాయిల  దిగుమతులపై భారత ప్రభుతవం ఆంక్షలు 

విధంచింది. 

*మలేషియా నంచి పామాయిల  కొనగోలు చేయరాద్ని 

దేశ్మయ వ్యయపారులన ఆదేశంచింది.  

* భారత్ కు అతిపెద్ద పామాయిల  ఎగుమతిదారుగా ఉన్ా ఆ 

దేశంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపంది. 

*పామాయిల కు అతయధకంగా ఎగుమతి చేసుతన్ా దేశాలు 

మలేషియా, ఇండోనేషియా. ఇక మలేషియాకు అతిపెద్ద 

దిగుమతిదారు భారత్ . 

*గత్యడాది ఈ దేశం నంచి 4.4 మిలియన్స  టనాల 

పామాయిల న భారత్  దిగుమతి చేసుకుంది. 

*ప్రసుతత ఆరిథక సంవతోరంల్ల భారత్ కు మలేషియా 

ఎగుమతుల విలువ 10.8 బిలియన్స  డాలరో వరకు ఉండవచుు. 

*దిగుమతుల విలువ 6.4బిలియన్స  డాలరుోగా ఉండనంది. 

*ప్రప్ంచంల్లనే అతిపెద్ద చక్కెర ఉతపతితదారు అయిన్ భారత్  

చక్కెర మిగులు విలువలన కలిగి ఉంది. 

*చక్కెర ఎగుమతులకు ఈ సబిోడీ ప్రకటించింది. 

భారత్ నేపాల్ మధ్య రండో చెక్ పోస్ట్ 
*భారత్ , నేపాల  సరిహదుదల్ల నిరిాంచిన్ ఇంటిగ్రేటెడ  

చక్ పోస్ు న నేపాల  ప్రధాని కేపీ శరా ఓలిత్ల కలిస్స వీడియో 

లింక్  దావరా జ్న్వరి 21వ త్యదీన్ ప్రారంభించారు. 

* ప్రాజెక్ు -జోగ్ బని-బిరాట న్గర్  చక్ పోసుు నిరాాణం  

*ప్రాజెకుు వయయం -ఈ చక్ పోస్ు  నిరాాణం కోసం భారత్  రూ. 

140 కోటో ఆరిథక సాయానిా నేపాల కు అందించింది. 

*ఉదేదశయం- 

1.ఇరుగుపొరుగున్ గల 

అనిా మిత్ర దేశాలత్ల 

వ్యణిజ్యయనిా, సరుకు రవ్యణా 

వ్యహనాల రాకపోకలన 

సరళ్తరం చేయడానికి, 

సాఫీగా కొన్సాగించడానికి, వ్యయపారం, సంసృతి, విద్య వంటి 

రంగాలల్ల తమ మధ్య సంబంధాలన మరింత 

మెరుగుప్రచుకునేందుకు లక్షయంగా జోగ్ బని-బిరాట న్గర్  

చక్ పోసుున భారత్  ఇచిున్ రూ.140 కోటో ఆరిథక సహకారంత్ల 

నిరిాంచారు.  

2.260 ఎకరాల్లో ఈ చక్ పోస్ు న ఏరాపట్ట చేశారు. ఈ 

చక్ పోస్ు రోజుకు 500 ట్రకుెలన తనిఖీ చేస్స 

ప్ంపంచగలుగుతుంది.  

3.భారత్ -నేపాల  మధ్య నిరిాంచిన్ రండో చక్ పోస్ు  ఇది. 

4.తొలి ఇంటిగ్రేటెడ చక్ పోస్ు న 2018ల్ల రాక్సోల-

బీర్ గుంజ్ ల్ల నిరిాంచారు.   

5.భారత్, నేపాల రోడుడ, 

రైలు, ట్రాన్సో మిషన్స లైనో 

వంటి అనేక సీమాంతర 

అనసంధాన్ ప్రాజెకుులపై కలిస్స ప్నిచేసుతనాాయి. 

2015నాటి భూకంప్ంత్ల న్షుపోయిన్ నేపాల కు  భారత్ 

సహాయం అందించింది.50 వేల ఇళ్ళ నిరాాణానిా 

చేప్టిుంది.45వేలు పూరితకాగా, మిగతా వ్యటిని తవరల్లనే పూరిత 

చేయననాారు.  

*నేపాల --హిమాలయాలల్ల ఉన్ా నేపాల రాజ్యము, 2006 

నేపాలు ప్రజ్సావమయ ఉద్యమము|2006 నేపాలు ప్రజ్యసావమయ 

ఉద్యమానికి పూరవం ప్రప్ంచంల్లని ఏకైక హిందూ రాజ్యము. 

ఇది ద్క్షిణ ఆస్సయాల్ల చైనా, టిబెట, భారతదేశాల 

సరిహదుదలత్ల ఉంది. ఇది ఒక భూప్రివేషిుత దేశం 

(లండ లక్) 
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శ్రీలంకకు 50 మిలియన్ డాలరల సహాయం 
*ఉగ్రదాడులు, హెచురికలత్ల సతమతమవుత్లన్ా శ్రీలంకకు 

భారత్ అండగా నిలిచింది. 

* సెక్యయరిటీని కట్టుదిటుం చేసుకునేక్రమంల్ల ఆయుధాలు, 

ఇతరత్రా ప్రికరాల కొనగోలు కోసం ఏకంగా 50 మిలియన్స 

డాలరో(సుమారు 400 

కోటో) ఆరిథక సహాయానిా 

ప్రకటించింది.  

* జ్యతీయ భద్రతా 

సలహాదారు అజిత్  

దోభాల  శ్రీలంకల్ల ప్రయటించారు. 

*శ్రీలంక అధ్యక్షుడు గోటబాయ రాజ్ప్కోత్ల దోభాల  

సమావేశమయాయరు. 

*రక్షణ రంగంల్ల సహకారం, సముద్ర జ్లల్లో భద్రత, 

ఇంటెలిజ్న్సో  షేరింగ్  సహా ధ్వవపాక్షిక సంబంధాల బల్లపేతంపై 

చరిుంచారు. 

*శ్రీలంక ప్రెస్సడెంట గా ఎనిాకైన్ తరావత గొటబాయ రాజ్ప్కో 

తన్ మొద్టి విదేశ్మ ప్రయటన్గా 

భారత్ కు రావడం, ప్రధాని 

మోదీత్ల చరులు జ్రప్డం 

జ్రిగింది. 

*శ్రీలంకన 1972కు పూరవం 

స్సల్లన అనేవ్యరు. భారతదేశ 

ద్క్షిణ తీరప్రాంతానికి 31 కి.మీ. దూరంల్ల ఉన్ా ఈ దేశం 

ద్క్షిణ ఆస్సయాల్ల ఒక చిన్ా దీవప్ం. హిందూ 

మహాసముద్రంల్ల ఆణిముతయంగా ప్రస్సదిధ చందింది. జ్నాభా 

సుమారుగా 2 కోట్టో. ఇది ఉన్ా ప్రదేశం మూలంగా ప్శుమ 

ఆస్సయాకు మరియు ఆగ్నాయ ఆస్సయాకు నౌకాయాన్ 

కేంద్రంగా నిలిచింది. ప్రాచీన్ కాలం నంచి బౌద్ధ మతము న్కు 

మరియు సంప్రదాయానికి కేంద్ర బిందువు. కానీ నేడు ఇతర 

మతాలైన్ హిందూ మతం, క్రైసతవ మతం, ఇసాోం మతం ప్రజ్లు 

మరియు ఇతర జ్యతుల వ్యరు 25% శాతం వరక్య ఉనాారు. 

జ్నాభాల్ల స్సంహళీయులే అధకంకాగా ఉతతర మరియు 

తూరుప ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉన్ా తమిళులు మైనారిటీల్ల 

అధక ప్రాతినిధ్యం వహిసుతనాారు. 

తైవాన్  అధ్యక్షురాలిగా తా యంగ  వెన్  
*తైవ్యన్స  అధ్యక్షురాలిగా తా యింగ్  వెన్స  (63) మళీో 

ఎనిాకయాయరు. వరుసగా రండోసారి ఆమె అధ్యక్ష బాధ్యతలు 

చేప్ట్టురు. 

*ఆమె ప్రాతినిధ్యం 

వహిసుతన్ా డెమోక్రటిక్  

ప్రోగ్రెస్సవ  పార్జు ఇటీవల 

జ్రిగిన్ ఎనిాకల్లో ఘన్ 

విజ్యం సాధంచింది.  

* చైనాకు అనక్యల కొమింట్టంగ్  పార్జు నాయకుడు హన్స  కోయ 

యూన ఆమె ఓడించారు. 

*తైవ్యన్స  తమ భూభాగమే అంట్టన్ా చైనాకు ఆమె విజ్యం 

పెద్ద ఎదురుదెబబలంటిది. 

*తమ దేశ రాజ్కీయాల్లో చైనా ప్రమేయానిా నిరోధస్తత తైవ్యన్స  

చటుసభ జ్న్వరి 14 వ త్యదీన్ ఓ చట్టునిా ఆమోదించింది. 

* తైవ్యన్స ల్లని ప్రధాన్ ప్రతిప్క్షమైన్ నేషన్లిస్ు  పార్జు 

అభయరుథలకు చైనా బలంగా మద్దతివవడం, ప్రచారానికి నిధులు 

సమక్యరుడం, సామాజిక అనసంధాన్ వేదికల్లో మద్దతు 

క్యడగటుడం వంటి ఆరోప్ణల నేప్థ్యంల్లనే 'చొరబాట్ట 

నిరోధ్క చట్టునిా' ఆమోదించింది.  

*తైవ్యన్స ఐకయరాజ్యసమితి గురితంపు పొంద్ని, చైనాల్లని 

అంతరాాగముగా ప్రప్ంచముచే గురితంచబడుతన్ాఫస్సఫిక్ 

మహాసముద్రముల్లని ఒక దీవి. తైవ్యన్స చైనా నండి 

సావతంత్రయము ప్రకటించుకుంది. వ్యసతవ 

నియంత్రణాధకారము దీనిపై చైనాకు లేదు. ప్రజ్ల భాష చైనీసు 

(చీనీ). 

రష్యయ ప్రధాని రాజీనామా 
*రష్యయ ప్రధాని దిమిత్రి మెదెవదేవ  తన్ ప్ద్వికి రాజీనామా 

చేశారు. రాజీనామా లేఖ్న రష్యయ అధ్యక్షుడు పుతిన్స కు 

మెదెవదేవ  సమరిపంచారు.  

*మంత్రివరొం, రాజ్యయంగంల్ల సంసెరణలపై భేటీ తరావత 

మెదెవదేవ  ప్రధాని ప్ద్వికి రాజీనామా చేశారు.  

*మెదెవదేవ త్ల పాట్ట తన్ మంత్రివరొం రాజీనామా చేశారు. 
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*2012 నంచి రష్యయ ప్రధానిగా మెదెవదేవ 

కొన్సాగుతునాారు. అంతకుముందు 2008 నంచి 2012 

వరకు రష్యయ ప్రెస్సడెంట గా దిమిత్రి సేవలందించారు. 

*రష్యయ నూతన్ ప్రధానిగా 

మైఖైల  మిషుస్సతన్స (53) 

పేరున ఆ దేశ అధ్యక్షుడు 

వ్యోదిమిర్  పుతిన్స  

ప్రతిపాదించారు. 

*మిషుస్సతన్స మాస్కెల్ల 

జ్నిాంచారు. 1990లల్ల ఐటీ నిపుణుడిగా ప్ని చేశారు. 

*1998 నంచి ట్టయక్ో సర్జవస్ అధకారిగా సేవలందించారు. 

ఆ తరావత డిపూయటీ ట్టయక్ో మినిసుర్ గా ప్ని చేశారు. 2008ల్ల 

రష్యయ పెట్టుబడి సంసథ అయిన్ యూ ఎఫ జీ కంపెనీల్ల ప్ని 

చేశారు మిషుస్సతన్స.  

*2010 నంచి రష్యయ ఫెడరల  ట్టయక్ో  సర్జవసెస్  అధనేతగా 

మిషుస్సతన్స కొన్సాగుతునాారు. రష్యయ ఐస్ హాకీ ఫెడరేషన్స 

బోరుడల్ల మిషుస్సతన్స ఒక మెంబర్ గా క్యడా ఉనాారు. 

భారత్ బంగాలదేశ్ మధ్య ఆధునిక ఫెనిసంగ 
*భారత దేశంల్లకి బంగాోదేశ్మయుల చొరబాటోన 

నిరోధంచేందుకు మరింత కట్టుదిటుమైన్ చరయలు 

తీసుకోవ్యలని ప్రభుతవం నిరణయించింది. 

*కతితరించడానికి, తొలగించడానికి వీలులేని విధ్ంగా 

అతాయధునిక కంచన 

నిరిాంచాలని 

నిరణయించింది. 

* పాత కంచన తవరల్ల 

తొలగించి, ఈ అతాయధునిక 

కంచన నిరిాసాతరు.  

*ఈ కొతత కంచన కతితరించడం సాధ్యం కాదు. 

*ప్రసుతతం ప్రయోగాతాకంగా ఇట్టవంటి కంచన లఠిటిల 

స్సలుర్ సెకుర్  వద్ద నిరిాసుతనాారు. 7.18 కిల్లమీటరో పొడవున్ 

రూ.14.30 కోటో వయయంత్ల నిరిాసుతనాారు. 

*ఇదేవిధ్ంగా భారత దేశం-పాకిసాథన్స సరిహదుదలో్ల క్యడా 

కంచన మారుుతునాారు. 

*కశ్మారు ల్లయల్ల ఉగ్రవ్యద్ కారయకలపాల కోసం సుమారు 

300 మంది ఉగ్రవ్యదులన పాకిసాథన్స స్సద్ధంగా ఉంచింది. 

*ఆఫఘనిసాథన్స, తాలిబన్స ఉగ్రవ్యదులు క్యడా వీరిల్ల ఉన్ాట్టో 

సమాచారం 

ఇరాక్ లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై దాడి 
*అగ్రశ్రేణి సైనిక జ్న్రల  ఖాస్సం సులేమానీ హతయకు 

ప్రతీకారంగా అమెరికాపై ఇరాన్స  ప్రతీకార దాడులకు దిగింది.  

*ప్కెనే ఉన్ా ఇరాక్ ల్లని అమెరికా, దాని నాటో మిత్రదేశాల 

సైనిక సాథవరాలపై బాలిస్సుక్  క్షిప్ణులత్ల దాడి చేస్సంది.  

*బగాదద కు ప్శుమాన్ ఉన్ా 

ఇరిబల , అల  అసద  సాథవరాల 

మీద్ 22 బాలిస్సుక్  క్షిప్ణులు 

వచిు పేలిన్ట్టో, దాదాపు 80 

మంది 'అమెరికా ఉగ్రవ్యదులు' 

మరణించిన్ట్టో, మరో 200 

మంది గాయప్డడట్టో ఇరాన్స  

ప్రకటించింది. 

*1979ల్ల టెహరాన్స ల్లని అమెరికా రాయబార 

కారాయలయానిా సావధీన్ప్రుచుకునాాక అగ్రరాజ్యంపై ఇరాన్స  

చేస్సన్ అతి పెద్ద దాడి ఇదే. 

*ఇరాక్ ల్లని అమెరికా సైనిక సాథవరాలపై ఇరాన్స  క్షిప్ణి 

దాడుల నేప్థ్యంల్ల ఒకె అమెరికన్స కు క్యడా హాని కలగలేద్ని 

అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాలడ  ట్రంప  పేర్కెనాారు. 

*ఇరాన్స కు అణావయుధాలు లభించకుండా చరయలు 

చేప్డుతున్ాట్టో ట్రంప  పేర్కెనాారు. 

భారత మతసయకారులను విడుదల చేసిన్ పాకిస్థున్ 
*సుమారు 14 నెలలపాట్ట పాకిసాథన్స  చరల్ల చికుెకున్ా 

ఉతతరాంధ్రకు చందిన్ 20 

మంది మతోయకారులన 

అకెడి అధకారులు 

భారత్ కు అప్పగించారు.  

*పాక్ ల్లని లంధ జైలు నంచి విడుద్లైన్ మతోయకారులన 

వ్యఘా సరిహదుద వద్దకు తీసుకొచిు భారత అధకారులకు 

అప్పగించారు.  
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*శ్రీకాకుళ్ం, విజ్యన్గరం జిలోలకు చందిన్ వేల మంది 

మతోయకారులు గుజ్రాత్ ల్లని వీరావ్యల ల్లని చేప్ల 

వ్యయపారుల వద్ద ప్నిచేసుతంట్టరు.  

*చేప్ల వేటల్ల భాగంగా వీరావల  తీరం నంచి 

సముద్రంల్లకి వెళ్లోన్ వీరు పొరపాట్టన్ పాకిసాథన్స  సముద్ర 

జ్లల్లోకి ప్రవేశంచటంత్ల... ఆ దేశ భద్రత స్సబబంది వీరిని 

2018 న్వంబరుల్ల అదుపుల్లకి తీసుకుని అరసుు చేశారు.  

*అప్పటి నంచి వ్యరంతా పాక్  జైళ్ోల్ల ఉనాారు. భారత 

విదేశాంగ శాఖ్ జోకయంత్ల వీరు విడుద్లయాయరు. 

అణు ఒప్పందం నుండి ఇరాన్ బయటకు 
*అమెరికాత్ల తీవ్ర విభేదాలు నెలకొన్ా నేప్థ్యంల్ల ఇరాన్స  

కీలక నిరణయం తీసుకుంది. 

*2015ల్ల వివిధ్ దేశాల మధ్య కుదిరిన్ అణు ఒప్పంద్ంల్లని 

కీలక నిబంధ్న్ నంచి 

విరమించుకుంట్టన్ాట్టో 

ప్రకటించింది.   

*ఈ ఒప్పంద్ం నంచి 

2018ల్ల అమెరికా 

బయటకు వచిుంది. 

* దీంత్ల నాటి నంచి ఇరాన్స  సైతం ఒకోె నిబంధ్న్న 

అతిక్రమిస్తత వస్కతంది.  

*ఈ క్రమంల్ల యురేనియం నిలవలు, వ్యటి శుదిధ సాథయిని 

ఇరాన్స పెంచుకుంటూ వస్కతంది. చివరగా యురేనియం 

శుదిధల్ల కీలక పాత్ర పోషించే సెంట్రిఫ్యయజ్ ల సంఖ్యపై ఉన్ా 

ప్రిమితిని సైతం ఇరాన్స ప్కెన్ పెటిుంది. 

* తాజ్య నిరణయంత్ల అణు ఒప్పంద్ం నంచి ఇరాన్స  పూరితగా 

బయటకు వచిున్టెవోంది.  

* ఈ చరయ వలో యురేనియం శుదిధ, శుదిధ సాథయి, ఎంత 

మొతతంల్ల శుదిధ చేయాలి, అణు ప్రిశోధ్న్ వంటి అంశాల్లో 

ఇరాన్స పై ఇక ఎలంటి ప్రిమితులు ఉండబోవు.  

*అయిత్య ప్రసుతతానికి విదుయతుత ఉతపతిత వంటి దేశ సాంకేతిక 

అవసరాల మేరకే తమ అణు కారయక్రమం కొన్సాగుత్లంది. 

* అలగ్న 'అంతరీాతీయ అణుశకిత సంఘం'(ఐఏఈఏ)త్లనూ 

ఇరాన్స సహకారం కొన్సాగుత్లంది.  

*ఇరాన్స  నిరణయానిా ఒప్పంద్ంల్లని ఇతర భాగసావమయ 

దేశాలైన్ బ్రిటన్స , ఫ్రాన్సో , జ్రానీ, చైనా సానక్యలంగా 

సపందించలేదు. 

* అమెరికా-ఇరాన్స  మధ్య నెలకొన్ా ఉద్రికత ప్రిస్సథతుల 

తగిొంపున్కు ఈ దేశాలు ప్రయతిాంచననాాయి. 

*అణవసర పాటవ్యనిా ఇరాన్స  సముపారిీంచకుండా నిలువరించే 

సంయుకత సమగ్ర కారాయచరణ ప్రణాళ్లక (జేసీపీవోఏ)న 

ఐకయరాజ్య సమితి భద్రతామండలి శాశవత సభయ దేశాలు 

అయిదింటిత్ల పాట్ట జ్రానీ, అంతరీాతీయ అణు శకిత సంసథ 

ప్రతినిధులు, టెహ్రాన్స  నేతలు కలిస్సకట్టుగా 2015ల్ల 

రూపొందించారు.  

*ఈ ఒప్పంద్ం ప్రకారం అణు ప్దారథ శుదిధ, శుదిధ సాథయి 

తదితరల అంశాలపై ప్రిమితులు ఉంట్టయి. కానీ, ఈ 

ఒడంబడిక ఇరాన్స కు అనక్యలంగా.. అమెరికాకు 

ఇబబందికంగా ఉంద్ని ఆరోపస్తత ట్రంప 2018ల్లనే 

దీనాంచి వైదొలిగారు.  

*ఇరాన్స పై కఠిన్ ఆరిథక-వ్యణిజ్య ఆంక్షలు విధస్తత వసుతనాారు.  

*ఇక ఆధునిక చరిత్రల్ల తొలిసారిగా ఇరాన్స ల్లని జ్ంకారా 

మసీద డోమ పై ఎర్ర జెండాన ఎగరేశారు. సాధారణంగా ఎర్ర 

జెండాన విప్ోవ్యనికి, చైతనాయనికి స్తూరితగా భావిసాతరు. 

*షియా ముసో్సంల ఆచారం ప్రకారం.. అనాయయంగా రకతం 

చిందింద్న్డానికి, ప్రతీకారం తీరుుకోవ్యలన్డానికి ఎర్ర 

జెండాలన స్తచికలుగా భావిసాతరు. షియా సంప్రదాయం 

ప్రకారం ప్గ తీరుుకునాాకే ఆ జెండాన కింద్కు దించుతారు. 

దీంత్ల ఇప్పటికీ ఆ జెండాన అవన్తం చేయలేదు.  

*మరోప్కె ఖాస్సం సులేమానీ హతయపై ఇరాక్  క్యడా తీవ్ర 

సాథయిల్ల సపందిస్కతంది. అమెరికా బలగాలన దేశం నంచి 

బహిషెరించాలని నిరణయించింది. ఈ మేరకు తీరాానానిా 

ఆమోదించింది. 
అమెరికా- ఇరాన్ సంక్షోభం 

*అమెరికా-ఇరాన్స  మధ్య నెలకొన్ా తాజ్య ఉద్రికతతలు 

భారత్ పై ప్రభావం చూపుతాయన్ా ఆందోళ్న్ మొద్లైంది. ఈ 

సంక్షోభం త్ల ప్రధాన్ంగా ఇంధ్న్ ధ్రలు పెరిగ్న ప్రమాద్ం 

ఉంది.  
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*భారత్ ల్ల పెట్రో ఉతపతుతల ధ్రలు మూడు శాతానికిపైగా 

పెరిగాయి. 

* దేశ అవసరాల్లో 80 శాతం ఇంధ్నానిా గలూ  దేశాల నంచి 

దిగుమతి అవుతునాాయి. ఇప్పటికే దేశంల్ల ఆరిథక మాంద్యం 

నెలకొంది. 

*గలూ  ప్రాంతంల్ల సుమారు 80 లక్షల భారతీయులు 

నివస్ససుతనాారు. వ్యరు అకెడ సంపాదించిన్ దానిల్ల కొంత 

భారత్ ల్లని తమ వ్యరికి 

ప్ంపసుతంట్టరు.దేశంల్లకి 

వచేు 70 బిలియన్స డాలరో 

చలోింపుల్లో దాదాపు 40 

బిలియన్స డాలరుో గలూ 

నంచి వసుతంట్టయి.  

*ఇది ప్రోక్షంగా విదేశ్మ 

మారక నిలవలన 

పెంచుతున్ాది. ఒకవేళ్ 

గలూ ల్ల యుద్ధం తలెతితత్య భారతీయుల్లో చాల మంది వెన్కిె 

రావొచుు.  

*అమెరికాల్లనూ సంక్షోభం తలెతితత్య అకెడి ఎనాారైలు 

భారత్ కుతిరిగి వచేు అవకాశం ఉంది.ఫలితంగా దేశంల్ల 

నిరుదోయగ శాతం మరింత పెరుగుతుంది. విదేశ్మ మారక 

నిలవలు భార్జగా తగిొపోతాయి. 

*ఇరాక్ ల్ల అమెరికా చేప్టిున్ డ్రోన్స  దాడిల్ల ఇరాన్స  జ్న్రల  

ఖాస్సం సులేమానీ చనిపోయారు. దీనికి తీవ్ర ప్రతీకారం 

తప్పద్ని ఇరాన్స  హెచురించింది.విదేశాల్లోని తమ స్సబబందిని 

రక్షించడానికే ఈ చరయన చేప్ట్టుమని అమెరికా ప్రకటించింది. 

*జ్న్రల  ఖాసీంన అమెరికా చంపేయడంత్ల ప్రతీకారేచఛత్ల 

రగిలిపోత్లంది ఇరాన్స .  

*1990-91 జ్రిగిన్ గలూ వ్యర్  వలో ప్ది వేల మంది 

భారతీయులన కువైట, ఇతర ప్రాంతాల్లో నివ్యసం ఉంట్టన్ా 

వ్యరిని ఖాళీ చేశారు. 

కాలాపాని వివాదం 
*నేపాల త్ల సరిహదుద వివ్యద్ం ఇంకా కొన్సాగుత్లంది.  

*జ్మూా కశ్మార్ న కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించిన్ 

తరావత కేంద్ర హంశాఖ్ కొతతగా తీసుకువచిున్ మాయప పై 

నేపాల తీవ్ర అభయంతరం వయకతం చేస్సంది. 

* భారత్ కొతతగా డిజైన్స 

చేస్సన్ మాయప ల్ల 

సరిహదుదల్లని కాలపాని 

ప్రాంతానిా భారత్ ల్ల 

కలిపేయడం సరికాద్ని నేపాల అభయంతరం తెలిపంది. 

కాలపాని ప్రాంతం నేపాల కు చందుతుంద్ని దీనిా భారత్ 

సరిచేసుకోవ్యలని కోరింది.   

*విదేశ్మ వయవహారాల కారయద్రిి రవీష్ కుమార్ భారత్ 

వ్యద్న్న వినిపంచారు. కొతతగా రూపొందించిన్ మాయప ల్ల 

అనీాసరిగాొనే ఉనాాయి.సరిహదుద ప్రాంతాల ప్రిధని క్యడా 

దాటలేదు. 

*అయిత్య సరిహదుద రేఖ్లన డిజైన్స చేసే ప్రక్రియ ఇంకా 

కొన్సాగుత్లంద్ని సపషుం చేశారు. 

* భారత్  భూభాగం ఏమేరకు ఉందో మాయప ల్ల క్యడా అంత 

వరకే ప్రసాతవించిన్ట్టు రవీష్ కుమార్ తెలిపారు.  

*అంత్యకాదు ప్రిధ 

మించి మరో దేశ 

బౌండర్జలన భారత్  

మాయప ల్ల కలప్లేద్ని 

వివరణ ఇచాురు.  

*నేపాల త్ల సరిహదుదల 

విషయంల్ల ఎలంటి 

ప్రిధులు  

* పాత మాయప ల్ల ఎల అయిత్య ఉనిాందో కొతత మాయప ల్ల 

క్యడా సరిహదుదలు అలనే ఉనాాయని చపాపరు. 

*ఇదిల ఉంటే 1816ల్ల భారత్-నేపాల మధ్య జ్రిగిన్ 

సుగౌలి ఒప్పంద్ం సంద్రాంగా నాడు ఇరు దేశాలు 

మారుుకున్ా ఒరిజిన్ల మాయప న 15 రోజుల్లోగా సబిాట 

చేయాలని నేపాల సుప్రంకోరుు ఆ దేశ ప్రభుతావనిా 

ఆదేశంచింది.  
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*నేపాల భూభాగంన ప్రిరక్షించాలంటూ ఆ దేశ 

సుప్రంకోరుుల్ల పటిషనో దాఖ్లైన్ నేప్థ్యంల్ల కేసున విచారణ 

చేస్సన్ నాయయసాథన్ం పై విధ్ంగా ఆదేశాలు జ్యర్జ చేస్సంది. 

భారత్ పాక్ - 'అణుస్థావరాల సమాచార మారిపడి' 
*భారత్ , పాకిసాథన్స  మధ్య 'అణుసాథవరాల సమాచార మారిపడి' 

సంప్రదాయం ఈ ఏడాది క్యడా కొన్సాగింది. *జ్న్వరి 1న్ 

ఈ సమాచారానిా ఇచిుపుచుుకుంట్టండగా.. 2020,జ్న్వరి 

1వ త్యదీన్ క్యడా ఇరుదేశాలు సమాచారానిా ప్ంచుకునాాయి. 

 *సమాచార మారిపడి ఒప్పంద్ం 1991 జ్న్వరి 27 నంచి 

అమల్లోకి వచిుంది. ఈ ఒప్పంద్ం పై 1988 ల్ల సంతకం 

చేశారు. 

 *ఈ ఒప్పంద్ం ప్రకారం 

ఇరు దేశాలు తమ తమ 

దేశాల్లో ఉన్ాఅణు సాథవరాల 

జ్యబితాన ప్ంచుకుంట్టయి. 

*1992 జ్న్వరి 1న్ 

మొద్టిసారి అణుసాథవరాల 

జ్యబితాన ప్రసపరం 

ఇచిుపుచుుకోగా, ప్రసుతతం 29వ సారి సమాచార మారిపడి 

జ్రిగింది.  

* కశ్మార్  విభజ్న్ అన్ంతరం దౌతయసంబంధాల విషయంల్ల 

ఏరపడిన్ ఉద్రికతతల మధ్య ఇరుదేశాలు అణుసాథవరాల 

సమాచారం మారుుకోవడం కీలకంగా మారింది. 

 *మరోవైపు ఇరుదేశాల్లోని జైలుల్లో ఉన్ా తమ దేశ పౌరుల 

జ్యబితాన క్యడా భారత్ -పాక్  ఇచిుపుచుుకునాాయి. 

 *తమ జైళ్ోల్లో పాకిసాథన్స కు చందిన్ 267 మంది పౌరులు, 99 

మంది మతోయకారులు భారత్ పేర్కెంది.  

* తమ జైళ్ోల్లో 55 మంది భారత పౌరులు, 227 మంది 

మతోయకారులు ఉనాారని పాక్  తెలిపంది. 

ఫిబ్రవరిలో ట్రంప  భారత్ ప్రయటన్ 
* అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాలడ  ట్రంప  ఫిబ్రవరి 21 నంచి 24 

వరకు భారత్ ల్ల ప్రయటించననాారు. 

*డొనాలడ  ట్రంప  ప్రయటన్ అంశాలు--- 

ఈ ప్రయటన్ల్ల ప్రధాని న్రేంద్ర మోదీత్ల ట్రంప  అహాదాబాద  

వేదికగా దెవవపాక్షిక చరులు జ్రిపే అవకాశం ఉంది. 

ఈ ప్రయటన్ల్ల ట్రంప  రండు దేశాల మధ్య ప్లు వ్యణిజ్య 

ఒప్పందాలత్ల పాట్ట ఇండో ఫస్సఫిక్ , అప్ఘనిసాతన్స , ఇరాన్స  

ప్రాంతాలల్ల పెరుగుతున్ా ఉగ్రవ్యద్ంపై చరిుంచననాారు.  

చైనాత్ల తొలి ద్శ ఒప్పంద్ంపై సంతకం చేస్సన్ ట్రంప్ 

భారత్ త్లనూ ఆ తరహా విధానానిా అమలు చేసేందుకు చరు 

జ్రిపే అవకాశం ఉంది. 

దీంత్ల పాట్ట యుఎస్ 

నంచి 5.6 బిలియన్స 

డాలరో ఎగుమతులపై 

సునాా సుంకాలన 

అనమతించే జ్న్రలైజ్డ 

స్ససుమ ఆఫ ప్రిఫరన్సో (జీఎసీప)పై చరు. 

జీఎసీప ఉప్సంహరణ తరావత భారతదేశం తన్ సుంకాలన 

వెన్కిె తీసుకునే అవకాశం ఉంది.  

వ్యణిజ్య ల్లట్టన తగిొంచడానికి భారత్  6 బిలియన్స డాలరో 

విలువైన్ వయవసాయ వసుతవులన కొనగోలు చేయాలని 

అమెరికా కోరుతుంది.ఈ ఒప్పందానిా అధగమించడానికి 

చమురు లేదా షేల గాయస్ పై హామీలు పొందాలని భారత్  

భావిసుతంది. 
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గ్రీన్పీస్్ఇండియా్-్కాలుష్యంపై్నివేదిక 

*గ్రీన్పీస్్ ఇండియా్ అనే్ సంసథ్ దేశంలోనే్ కాలుష్యంపై్

నివేదిక్విడుదల్చేసంది. 

*నివేదికలోని్అంశాలు్- 

వాయు్ కాలుష్యయనిి్ తగ్గంచడంలో్ ఢిల్లీ్ కాసత్ విజయం్

సాధంచంది.్ 

్జార్ఖండ్లోని్ ఝరియా్

భార్త్ దేశంలో్ అతయంత్

కలుషిత్ నగర్ంగా్

కొనసాగుతంది. 

దేశంలోని్287్నగరాలోీ్సమాచారానిి్అధ్యయనం్చేస, ఈ్

నివేదికను్రూపందించారు.్ 

పరిిక్యయలేట్్మాయటర్్(పీఎం)10్డేటా్ఆధార్ంగా్విశ్లీషించ్

ఈ్నివేదికను్రూపందించారు.్ 

భార్త్దేశంలో్అతయంత్కలుషిత్నగరాలోీ్10వ్సాథనంలో్

ఢిల్లీ్ఉంది.్ఇది్ఓ్ఏడాది్క్రితం్8వ్సాథనంలో్ఉండేది. 

కాలుష్య్ నగరాల్ జాబితాలో్ రండో్ సాథనంలో్ జార్ఖండ్లోని్

ధ్న్బాద్్ ఉంది.్ ధ్న్బాద్, ఝరియా్ నగరాలు్ బొగుగ్

నిక్షేపాలు, పరిశ్రమలు్ అధకంగా్ ఉని్ ప్రంతాలక్య్

సమీపంలోనే్ఉన్నియి. 

మిజోరాంలోని్లుంగీ్ల్కలుషిత్నగరాల్జాబితాలో్చవరిలో్

ఉంది. 

టాప్్టెన్కలుషిత్నగరాలోీ్ఆరు్నగరాలు్ఉతతర్్ప్రదేశ్లో్

ఉన్నియి.్ నోయిడా, ఘజియాబాద్, బరేల్ల, అలహాబాద్, 

మొరాదాబాద్, ఫిరోజాబాద్.్్్్ 

 

 

కదంబ్మొకక్కాన్సర్్మందు 
*కేవలం్ కాయనసర్్ బారిన్ పడిన్ కణాల్ మీద్ మాత్రమే్

ప్రభావం్ చూపే్ చకితసను్ ఐఐటీ్ హైదరాబాద్, ఐఐటీ్

బొంబాయి్సంయుకతంగా్చేసన్పరిశోధ్నలోీ్కనుగొన్నిరు. 

*ఎలుకల్మీద్చేసన్ప్రయోగాలు్విజయవంతం్కావడం్

వలీ్ తవర్లో్ ఈ్ విధానం్

అందుబాటులోకి్రానుంది. 

*సరైన్సమయంలో్గురితంచ్

చకితస్ అందించన్న్ఆ్ చకితస్

వలీ్ వచేే్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ి్్ కూడా్ రోగ్పై్ తీవ్ర్ ప్రభావం్

చూపిసాతయి.్ చకితస్ దుష్పరిణామాలను్ తటుికోలేక్

చనిపోయిన్వారూ్ఉన్నిరు. 

*ఈ్సమసయక్య్పరిష్యారానిి్ఐఐటీ్హైదరాబాద్, బొంబాయి్

పరిశోధ్క్యలు్ చూపించారు.్ భిని్ చకితాస్ విధాన్నలు్

ఉపయోగ్ంచ...్ఆరోగయకర్మైన్కణాలపై్ఎలంటి్ప్రభావం్

లేక్యండా్ కాయనసర్్ కణాలనే్ పూరితగా్ న్నశనం్ చేయడంలో్

సఫల్లకృతులయాయరు.్ కదంబ్ మొకా్ నుంచ్ సేకరించన్

పదార్థం, ఐఆర్్ 780డై్ వీరి్ పరిశోధ్నలోీ్ కీలక్ పాత్ర్

పోషించాయి. 

*ఎలుకపై్ ప్రయోగం్ నియర్్ ఇన్ ఫ్రారడ్ కిర్ణాలు్ 'ఐఆర్్

780డై'పై్ పడినప్పుడు్ ఉష్ణం్ ఉతపత్తత్ అవుతుంది.్ ఈ్ వేడికి్

కాయనసర్్ కణాలు్ న్నశనమైపోతాయి.్ కదంబం్ నుంచ్

సేకరించన్ పదార్థం్ త్తరిగ్్ ఈ్ కణాలు్ పెర్గక్యండా్

నిరోధస్తంది.్ పరిశోధ్నలోీ్ భాగంగా్ రొమ్ము్ కాయనసర్్

కణాలను్ఎలుకలోీకి్పంపి్పరిశీలంచారు. 

*వీరి్పరిశోధ్న్ఫలతాలు్ప్రత్తష్యాతుక్జర్ిల్్న్ననో్సేాల్లో్

ఇటీవల్ప్రచురితం్అయాయయి. 
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చైనాలో్ప్రమాదకర్వైరస్ 
*చైన్నలో్ విశవవిదాయలయాల్ నగర్ంగా్ పేరొందిన్

'వూహాన్'ను్ఓ్సరికొతత్వైర్స్్్వణికిస్తంది. 

*దాదాపు్ 60్మంది్ చైనీయులు్ఈ్వైర్స్్్బారిన్ పడగా..్

న్యయమోనియా్ తర్హా్

లక్షణాలత్ బాధ్పడుతూ్

వారిలో్ఇదదరు్మర్ణించారు.్ 

*్ఈ్కొతత్వైర్స్్్కరోన్న్జాత్తకి్

చందిందిగా్ చైన్న్ శాసరవేతతలు్

గురితంచారు.ఇది్ గతంలో్

గురితంచన్ కరోన్న్ వైర్్సలక్య్ భినింగా్ ఉంది.్ దీని్ గురించ్

తెలుస్కోవడానికి్మరినిి్పరిశోధ్నలు్చేయాలస్ఉంది. 

*ఈ్ వైర్స్్్ స్కినవారికి్ తీవ్రంగా్ జవర్ం,శావస్

తీస్కోవడానికి్ చాల్ ఇబబంది,ఊపిరిత్తతుతలు్ దెబబత్తనడం్

జరుగుతుంది. 

*ఈ్ వైర్స్్్ వాయపిస్తని్ వూహాన్్ నగర్ంలో్ చాల్ వైదయ్

విశవవిదాయలయాలున్నియి.్ 500్ మందికి్ పైగా్ భార్తీయ్

విదాయరుథలు్ఆ్వరిసటీలోీ్చదువుక్యంటున్నిరు.్వైర్స్్్మ్మప్పు్

నేపథ్యంలో్అప్రమతతంగా్ఉండాలని్భార్త్ప్రభుతవం్వారికి్

సూచంచంది.్ అలగే..్ చైన్న్ న్యతన్ సంవతసర్్ సెలవుల్

సందర్భంగా్ అకాడి్ నుంచ, మ్మఖ్యంగా్ వూహాన్్ నగర్ం్

నుంచ్భార్త్క్య్వస్తనివారికి్హెచేరికలు్జారీ్చేసంది. 

*'ఒక్ సరికొతత్ కరోన్నవైర్స్్్ కార్ణంగా్ చైన్నలో్ ఇన్ఫెక్షనుీ్

వాయపిస్తన్నియి.్జనవరి్11్న్నటికి్41్ధ్రువీకరించన్కేస్లు్

నమోదయాయయి. 

ట్రూనాట్్టీబీ్టెస్్్-డబ్ల్యుహెచ్ఓ 
*వాయధని్ నియంత్రంచేందుక్య్భార్త్శాసతవ్రేతతలు్ అభివృదిథ్

చేసన్ సరికొతత్ సాంకేత్తకతను్ ప్రపంచ్ ఆరోగయ్ సంసథ్

(డబ్ల్ీుహెచ్ఓ)్దృవీకరించంది. 

*ప్రధానంగా్ట్యయబర్్క్యలోసస్్(టీబీ)ని్ప్రథ్మిక్దశలోనే్

కనుగొనేందుక్య, దానిి్ నివారించేందుక్య్ బహుళ్ ఔష్ధ్్

విధానంత్ కూడిన్ నియంత్రణ్ చర్యలత్ అతుయనిత్

ప్రమాణాలత్ కూడిన్ డయాగ్నిసిక్ట్్ విధాన్ననిిశాసరవేతతలు్

అనుసరించారు. 

*ప్రపంచ్ టీబీ్ నియంత్రణ్ కార్యక్రమం్ 'ట్రూన్నట్్ టీబీ్

టెసి్'లో్ఈ్సరికొతత్ కణ్ పరీక్షా్విధాన్ననిి్ప్రపంచ్ఆరోగయ్

సంసథ్చేరుస్తంది. 

*దీనిదావరా్ కేవలం్ 90్

నిమిష్యలోీ్ వాయధ్ నిరాార్ణ్

జరుగుతుంది.్ తదావరా్

వంటనే్చకితసక్య్అవకాశం్

కలుగుతుంది. 

*ఈ్విష్యాలను్డబ్ల్ీుహెచ్ఓ్ తన్ 'లయబొరేటరీ్మెడిసన్

అండ్ పార్ుకాలజీలో్ అనుసరించాలసన్ కణ్ పరీక్షలు, 

పరిశోధ్న' అనే్సమాచార్్డాక్యయమెంట్్లో్పందుపర్చంది. 

*భార్త్ వైదయ్ పరిశోధ్న్న్ మండల్ (ఐసీఎంఆర్)్ డైరకిర్్

జనర్ల్్డాకిర్్బలరాం్భార్గవ్అభిప్రయం--్్ఇల్భార్త్

చకితసక్య్ సంబంధంచన్ సాంకేత్తకతను్ డబ్ల్ీుహెచ్ఓ్

దృవీకరించడం్ వలీ్ పేద, మధ్య్ సాథయి్ ఆరిథక్ సథత్తకలగ్న్

దేశాలు్ సైతం్ 'ట్రూన్నట్' విధాన్ననిి్ టీబీ్ వంటి్ వాయధుల్

నియంత్రణక్య్ వినియోగ్ంచేల్ తయారు్ చేస్క్యనేందుక్య్

అవకాశం్ఏర్పడుతుంది. 

*అభివృదిా్చందుతుని్దేశాలోీ్టీబీని్పార్దోలేందుక్య్వీలు్

కలుగుతుంది. 

*'ట్రూన్నట్్అసేస్కిట్' వాసతవానికి్ఇతర్్విధాన్నలత్పోలసేత్

తక్యావ్ ఖ్రుేత్ కూడుక్యనిది,పైగా్ దానిి్ స్లర్్ పవర్్

బాయటరీలత్ కూడిన్ లైబ్రరీలోీ్ మాత్రమే్ (ఎయిర్్ కండిష్నస్

లేక్యండా)్భద్రపరిచేందుక్య్వీలు్కలుగుతుంది. 

*ఈ్ కిట్్ రండు్ ర్కాలుగా్ పనిచేస్తంది.తొలుత్ స్పటమ్్

(గళీ)్నుంచ్డీఎన్ఏను్సేకరించడానికి, రండో్దశలో్వాయధ్

తీవ్రతను్ గురితంచ్ దానికి్ నివార్ణక్య్ అనుసరించాలసన్

బహుళ్ఔష్ధ్్చకితాస్విధాన్ననిి్సూచస్తంది. 

*కేంద్ర్ఆరోగయ్ పరిశోధ్న్శాఖ్్ (డీహెచ్ఆర్)్ నేతృతవంలో్

ఆరోగయ్ మంత్రతవ్ శాఖ్్ ప్రోతాసహం్ మేర్క్య్ భార్త్

శాసతవ్రేతతలు, కంపెనీలు్అనేక్విధాలైన్సాంకేత్తకతలను్టీబీ్

నివార్ణ్ కోసం్ కనుగొనగా్ అందులో్ ఈ్ విశిష్ి్ కిట్్లను్

నిపుణులు్ ఎంపికచేస్ దేశంలోని్ న్నలుగు్ రఫర్ల్్

ప్రయోగశాలలక్య్పంపడం్జరిగ్ంది.్ 
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*్చవరికి్ 'ట్రూన్నట్్ఎంటీబీ్అండ్రిఫ్' అసేసను్అతుయనిత్

ప్రమాణాలు్కలగ్న్విధానంగా్ఎంపిక్చేశారు. 

*ఐసీఎంఆర్్ సఫార్స్ల్ మేర్క్య్ జాతీయ్ టీబీ్ నివార్ణ్

కార్యక్రమంలో్దీనిి్చేర్ేడం్జరిగ్ంది. 

*్ సమర్థత్ విష్యంలో్ ఇది్ అంతరాాతీయంగా్ గురితంపు్

పందిన్'జీన్్ఎక్ట్స్పర్ి్' విధాన్ననికి్ఏ్మాత్రం్తీసపోదు. 

పెరుగుతున్న్సముద్ర్మట్ట్లు 
*్ ప్రపంచ్ మహా్ సమ్మద్రాలు్ అసాధార్ణ్ రీత్తలో్

వేడెక్యాతున్నియని, ఈ్ తీవ్రత్ పెరుగుతందని్ తాజా్

అధ్యయనం్వలీడించంది.్ 

*్ గీ్నబల్్్ వారిుంగ్క్య్ సంబంధంచ్ మరినిి్ ఆధారాలను్

సమకూర్ేడంలో్భాగంగా్జరిపిన్అధ్యయనం్మేర్క్య్గత్

10్ సంవతసరాలలో్

సమ్మద్ర్ ఉష్ణణగ్రతలు్

రికారుు్ సాథయిలో్

నమోదయాయయి.్ 

*్ అధ్యయనం్ లోని్

అంశాలు--్ సమ్మద్ర్ ఉష్ణణగ్రతలు్ పెర్గడానికి్ మానవాళి్

చర్యలు్ కార్ణం.్ సమ్మద్ర్ మటిాల్ పెరుగుదల, సమ్మద్ర్

ఆమీీకర్ణ్ కార్ణంగా్ మహా్ సమ్మద్రాలు్ అధక్ వేడిని్

గ్రహిస్తనిందున్ వాతావర్ణ్ పరిసథతులు్ మరింత్

దిగజారిపోతున్నియి.్ 

*్ గీ్నబల్్్ వారిుంగ్్

వేగవంతం్ కావడంత్

సమ్మద్ర్ మటిాలు్

పెరుగుతున్నియి.్ 

*్ 2004-2010్ మధ్య్

కాలంలో్ మహా్ సమ్మద్రాలు్ మొతతం్ 15్ మిల్లీమీటరుీ్

పెరిగాయి.్ 2010-2016్ మధ్య్ కాలంలో్ ఇది్

రటిింపయియంది. 

*్ప్రత్యయకించ్పశిేమ్పసఫిక్ట్్లోని్ఉష్ణ్మండల్ప్రంతాలు్

ప్రభావితమైన్ కార్ణంగా్ శతాబాదంతానికి్ అనేక్ తీర్్

ప్రంతాలు, లోతటుి్దీవపాలు్మ్మనిగ్పోయే్ప్రమాదం్ఉంది. 

 

 

పది్రూపాయలకు్కంపీయట్్బయడ్్కంట్్పరీక్ష 
*కంపీీట్్్ బీడ్్కంట్్్ పరీక్షను్ కేవలం్రూ.10లోనే, 95%్

కచేతతవంత్ చేయగలగే్ కొతత్ పరికరానిి్ ఐఐటీ-

ఖ్ర్గ్పూర్్క్య్చందిన్పరిశోధ్క్యలు్అభివృదిా్చేశారు. 

*మోటార్్్ దావరా్ నడిచే్

డిస్ా్్ ఆధారిత్ పోర్ిబ్ల్ల్్్

పరికరానిి్ అభివృదిా్

చేశారు. 

*్ ఈ్ పరికర్ం్ బయో-

డీగ్రేడబ్ల్ల్్్ పరికర్ం్

మరియు్ కొనిి్ పరీక్షల్

అనంతర్ం్దీనిి్డిస్పజ్్చేయవచుే. 

*్ఈ్ఆవిష్ార్ణ్గ్రామీణ్ప్రజలక్య్సేవలను్అందించడంలో్

ఓ్కొతత్మారుప్తీస్క్య్వస్తంది. 

*ఐఐటీ-ఖ్ర్గ్పూర్్్ డైరకిర్్్ వీకే్ త్తవారీ---ఐఐటీ-

ఖ్ర్గ్పూర్్క్య్ చందిన్ సూపర్్్ సెపష్యలటీ్ ఆస్పత్ర్ ఇలంటి్

మరనోి్పరికరాలను్వాడుతూ్సమాజంలోని్ప్రతీ్ఒకారికి్

టెల్ల్మెడిసన, మొబైల్్్హెల్త్కేర్్్అందేల్దోహదపడుతుంది్

అని్పేరొాన్నిరు. 

చరిత్రలో్రండవ్వేడి్సంవత్సరంగా 
*చరిత్రలోనే్ అతయంత్ ఉష్ణణగ్రతలు్ నమోదైన్ రండో్

సంవతసర్ంగా్2019్నిలచంది. 

*ఈ్ వివరాలను్ యూరోపియన్్ యూనియన్్ (ఈయూ)్

భూతాప్ పర్యవేక్షణ్ సంసథ్ 'కోపరిికస్్్ క్లీమెట్్ చేంజ్్ సరీవస్్్

(సీ3ఎస్్)్ జనవరి్ 8వ్ త్యదీన్

వలీడించంది.్ 

*ఇపపటివర్కూ్ ఉని్ చరిత్రలో్

అతయంత్ వేడి్ సంవతసర్ంగా్

2016్రికారుు్సృషిించంది.్ 

*ఎల్్నినో్కార్ణంగా్ఆ్ఏడాది్ఉష్ణణగ్రతలు్ఏకంగా్0.12్

డిగ్రీల్సెలసయస్్్పెరిగాయి. 

*2019లో్ దానికన్ని్ 0.04్ డిగ్రీల్ సెలసయస్్్ తక్యావ్

ఉష్ణణగ్రతలు్నమోదయాయయి.్ 

*1981-2010్ వయవధకి్ సంబంధంచన్ సగటుత్

పోలుేక్యంటే్ ఇది్ 0.6్ డిగ్రీల్ సెలసయస్్్ అధకం.్
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*పారిశ్రామీకర్ణక్య్ మ్మందుని్ కాలంత్ పోలసేత్ గత్

ఐదేండీలో్ ఉష్ణణగ్రతలు్ 1.1-1.2్ డిగ్రీల్ సెలసయస్్్

పెరిగాయి.్ 

*్ మరోవైపు, యూర్ప్్లో్ గత్యడాది్ అతయంత్ వేడి్

సంవతసర్ంగా్నిలచంది. 

*వాతావర్ణంలోకి్కర్బన్ఉదాగరాల్విడుదల్పెరుగడం్వలేీ్

2019్మరో్అసాధార్ణ్వేడి్సంవతసర్ంగా్నిలచంది.్ 

*2030్ న్నటికి్ ఉష్ణణగ్రతల్ పెరుగుదలను్ 1.5్ సెలసయస్్్

డిగ్రీలక్య్ కటిడి్ చేయాలంటే్ ప్రత్తయేటా్ కర్బన్ ఉదాగరాల్

విడుదలను్7.6్శాతం్మేర్్ఐకయరాజయసమిత్త్నిర్ణయించంది.్ 

*ఆసేేలయా్ అడవులోీ్ కారిేచుే, ఇండోనేషియాలో్ పదుల్

సంఖ్యలో్ ప్రజల్ మృత్తకి్ కార్ణమైన్ వర్దల్ వంటి్ ప్రకృత్త్

విపతుతలక్య్భూతాపమే్కార్ణమని్సీ3ఎస్్్పేరొాంది. 

ఏసీల్కనిష్్్ఉష్ణోగ్రత్్24్డిగ్రీలు 
*ఏసీల్దావరా్విదుయత్వినియోగం్ఎక్యావ్అవుతుంది.్ఈ్

నేపథ్యంలో్కేంద్ర్ప్రభుతవం్కీలక్నిర్ణయం్తీస్క్యంది.్ 

*్ఇకపై్ఏసీని్24్డిగ్రీల్సెలసయస్్ఉష్ణణగ్రత్కంటే్ఎగువన్

నడిపించాలస్ఉంటుందని్ఆదేశాలు్జారీ్చేసంది. 

*్ఈ్ నిబంధ్న్ ఒకటో్

త్యదీ్నుంచ్అమలులోకి్

వచేంది.ఇందులో్

భాగంగా్ ఏసీలు్

తయారు్ చేసే్

కంపెనీలక్య, ఎయిర్్కండిష్నర్ీలో్డిఫాల్ి్సెటింగ్24్డిగ్రీల్

దగగర్్ఉంచాలని్ఆదేశాలు్ఇవవనున్నిరు. 

్*ఈ్నిబంధ్న్అనిి్సాిర్్గురుతలకూ్వరితస్తంది. 

*్ఏసీ్డిఫాల్ి్సెటిింగ్24్డిగ్రీల్సెలసయస్్ఉంటే్కరంటు్

ఆదా్ అవుతుందని్ ్ విదుయత్ మంత్రతవశాఖ్్ ఈ్ నిర్ణయం్

తీస్క్యంది. 

*ఈ్నిర్ణయం్వలన్ఏడాదికి్20్బిలయన్యూనిటుీ్ఆదా్

చేయవచుే. 

*్ ్ ఏసీలో్ ఒక్ డిగ్రీ్ సెలసయస్్ ఉష్ణణగ్రత్ పెంచడం్ వలీ్ 6్

శాతం్ఎనరీా్ఆదా్అవుతుంది. 

*కనిష్ి్ఉష్ణణగ్రతను్18్డిగ్రీలకి్బదులు్24్డిగ్రీలక్య్సెట్్

చేయడం్వలన్ఎనరీా్ఆదా్అవుతుంది.్ 

*గదిలో్ఉష్ణణగ్రత్తగ్గంచ్ఉంచడానికి్కంప్రెసర్్్ఎక్యావ్సేపు్

శ్రమించాలస్ఉంటుంది. 

*్కంపెనీలు, నివాసాలోీ్ఉష్ణణగ్రత్28్డిగ్రీల్సెలసయస్్దగగర్్

ఉంచేల్ జపాన్ ప్రభుతవం్ 2005లోనే్ అకాడి్ ప్రజలను్

ప్రోతసహించంది. 

అత్యంత్్ఉష్ణోగ్రత్్గల్దశాబదం 
*భార్త్లో్హాటెసి్్్డికేడ్గా్గడిచన్(2010-2019)దశాబిద్

నిలచంది.్ 

*1901లో్ అధకారిక్ లెకాలు్ ప్రర్ంభమైన్ న్నటినుంచ్

ఇపపటి్వర్క్య్గత్దశాబదం్అతయంత్హాటెసి్్గా్నిలచంది. 

*1.3్బిలయన్్జన్నభా్కలగ్న్భార్త్్వర్దలు, కరువులు, 

తీర్ప్రంత్ ఉష్ణణగ్రతల్ పెరుగుదలత్ ్ ఇబబందులు్

ఎదురొాంటుంది. 

*్ ఎంత్ మంది్

మర్ణించారు్ ---

గత్యడాది్ విపరీత్

వాతావర్ణ్పరిసథతుల్వలీ్

1500్ పైగా్ మంది్

మృతుయవాతపడాురు.్భారీ్వరాాలక్య్850్మంది, వేసవికాల్

తీవ్ర్ఉష్ణణగ్రతలక్య్మరో్350్మంది, ఉరుమ్మలు, మెరుపులు, 

పిడుగుల్వలీ్380్మంది్చనిపోయారు.్ 

*ఉష్ణణగ్రత్ ఎంత్ పెరిగ్ంది--్ 2010-2019్ మధ్య్

కాలంలో్ఉష్ణణగ్రతలు్0.36్డిగ్రీల్సెలసయస్్్పెరిగ్ంది. 

*్అనిి్సీజనీలో్గత్యడాది్విపరీత్వాతావర్ణ్పరిసథతులను్

నమోదు్అయాయయి. 

కాలుష్యం్వలయ్ఎముకల్వ్యయధి 
*హైదరాబాద్, దాని్ శివారులీో్ నివసంచే్ ప్రజలు్ బోలు్

ఎమ్మకల(ఆసియోపోరోసస్్)్వాయధ్బారినపడటానికి్వాయు్

కాలుష్యమూ్ కార్ణమని్ సెపయిన్క్య్ చందిన్ బారిసలోన్న్

ఇన్సిట్యయట్్్ఫర్్్గీ్నబల్్్హెల్త్్శాసరవేతత్ఒటావియో్ర్ంజానీ్

పరిశోధ్నలలో్త్యలంది. 

*యన్ నేతృతవంలోని్ శాసరవేతతల్ బృందం్ అధ్యయనంలో్

భాగంగా్ హైదరాబాద్్్ శివారీ్లోని్ 28్ గ్రామాలక్య్ చందిన్

3,700్మంది్ఎమ్మకల్సాంద్రతను్తెలుస్క్యనే్ప్రయతిం్
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చేసంది.్ ఇందుకోసం్ వారికి్ ‘డ్యయయల్్్ ఎనరీా్ ఎక్ట్స్రే్

అబాార్్పామెట్రీ’్అనే్రేడియోగ్రఫీ్పరీక్ష్నిర్వహించారు.్ 

*అంత్యకాదు్ వారు్ ఇళీలో్ వంటలు్ వండటానికి్ జీవ్

ఇంధ్న్నలు, శిలజ్

ఇంధ్న్నలోీ(కటిెల్ పయియ, 

బొగుగల్ పయియ)్ వేటిని్

వాడుతున్నిర్నే్వివరాలను్

కూడా్ఓ్ప్రశాివళి్దావరా్

సేకరించారు.్ 

*్ ఈ్ ప్రంతాలోీని్ గాలలో్ కూయబిక్ట్్్ మీటరుక్య్ 32.8్

మైక్రోగ్రామ్మల్పరిిక్యయలేట్్్మేటర్్-2.5్ఉనిటుీ్గురితంచారు. 

*ప్రపంచ్ ఆరోగయ్ సంసథ(డబ్ల్ీుహెచ్వో)్ ప్రమాణాల్

ప్రకార్ం..్ గాలలో్ కూయబిక్ట్్్ మీటరుక్య్ గరిష్ాంగా్ 10్

మైక్రోగ్రామ్మల్ పరిిక్యయలేట్్్ మేటర్్-2.5్ ఉండటానిి్

ప్రమాదకర్్సథత్తగా్పరిగణించాలస్ఉంటుంది. 

*భారీ్మోతాదులోని్కాలుష్య్కార్కాలు్శావసక్రియ్దావరా్

శరీర్ంలోకి్ ప్రవేశించ్ ఫ్రీ్ రాడికల్స్, యాంటీ్ ఆకిసడెంటీ్

సమతులయతను్దెబబతీస్తన్నియి. 

*దీంత్ జీవక్రియలు్ ప్రత్తకూలంగా్ ప్రభావితమై, 

దీర్ఘకాలంలో్ ఎమ్మకలు్ గులీబారి్ ప్రజలు్ ఆసియోపోరోసస్్్

వస్తంది. 

*్ఈ్అధ్యయన్నివేదిక్ ‘జామా్న్ఫట్్వర్ా్్ఓపెన్’్జర్ిల్్లో్

ప్రచురితమైంది. 

న్రుసల్సంవత్సరంగా్2020 
ఆరోగయ్సేవలను్అందజేయడంలో్నరుసలు, మిడ్వైవ్సస్పాత్ర్

చాల్మ్మఖ్యమైనదని్ప్రపంచ్ఆరోగయ్సంసథ్పేరొాంది.్ 

*ప్రపంచ్ఆరోగయ్సంసథ్నివేదిక్ప్రకార్ం, ప్రపంచ్వాయపతంగా్

అదనంగా్9్కోటీ్మంది్నరుసల్సేవలు్అవసర్ం. 

 
*2020వ్ సంవతసరానిి్ అంతరాాతీయ్ నరుసలు, మిడ్వైవ్సస్

సంవతసర్ంగా్ప్రపంచ్ఆరోగయ్అసెంబీీ్ప్రకటించంది. 

*ప్రపంచ్ ఆరోగయ్ సంసథ, దాని్ భాగసావమయ్ సంసథలైన్

ఇంటరేిష్నల్్ కానెడరేష్న్ ఆఫ్్ మిడ్వైవ్సస, ఇంటరేిష్నల్్

కనిసల్్ఆఫ్్నరసస్, నరిసంగ్నౌ, యునైటెడ్నేష్నస్పాపులేష్న్

ఫండ్ఏడాదిపాటు్నరుసలు, మిడ్వైవ్సస్సేవలను్ప్రశంససూత్

కార్యక్రమాలు్నిర్వహిసాతయి. 

*్ వీరు్ తర్చూ్ ఎదురొానే్ సవాళీను్ ఈ్ కార్యక్రమాలోీ్

తెలయజేసాతయి. 

చెత్త్నండి్నాలుగు్కోట్య్ఆదాయం 
*దేశంలోనే్ అతయంత్ శుభ్రమైన్ నగర్ంగా్ వరుసగా్

మూడుసారుీ్ టాప్్లో్ నిలచన్ మధ్యప్రదేశ్లోని్ ఇండోర్్్

కారొపరేష్న్్మరో్ఘనత్సాధంచంది. 

*్సేకరిస్తని్చతత్నుంచ్ఏటా్రూ.4్కోటీ్మేర్్ఆదాయం్

సంపాదించంది. 

*వయరాథలను్ వేరు్ చేయడంలో్

కృత్రమ్ మేధ్్ (ఆరిిఫిషియల్్్

ఇంటెలజెనస్), రోబోటిక్ట్్్

సాంకేత్తకను్వినియోగ్స్తనిది.్ 

*స్మారు్ 35్ లక్షల్ జన్నభా్

ఉని్ ఇండోర్్లో్ ప్రత్త్ రోజు్ 1200్ టనుిల్ వయరాథలను్

సేకరిసాతరు.్ ఇందులో్550్ టనుిలు్తడి్ చతత్ కాగా, 650్

టనుిలు్పడి్చతత.్ 

*్ఈ్చతత్నుంచ్ఆదాయం్సమకూరుేకోవాలని్ఉదేదశంత్

పబీిక్ట్్్ ప్రైవేట్్్ భాగసావమయం్ కింద్ రూ.30్ కోటీ్ వయయంత్

న్నలుగు్ఎకరాలోీ్ఓ్కంపెనీ్ఏరాపటంది. 

*కృత్రమ్మేధ్తపాటు్రోబోటిక్ట్్్సాంకేత్తకతత్ప్రత్త్రోజు్

300్టనుిల్పడి్చతత్నుంచ్పాీసిక్ట్్, గాజు, ఇనుమ్మ్వంటి్

లోహాలను్వేరు్చేసాతరు.్ 

*వాటిని్రీసైకిల్్్పరిశ్రమలక్య్తర్లసాతరు.్ఒపపందం్మేర్క్య్

ఇల్లభించన్లభం్నుంచ్ప్రత్త్ఏటా్రూ.1.51్కోటీను్

మ్మనిసపల్్్కారొపరేష్న్క్య్ఆ్సంసథ్చలీస్తంది. 

*అలగే్తడి్చతత్నుంచ్కంపోస్ి్ఎరువు, బయో-సీఎన్జీ్

గాయస్్్ ఉతపత్తత, నిరాుణ్ వయరాథలను్ ఇటుకలు, టల్స్్ వంటి్

తయారీకి్ వినియోగ్ంచడం్ వంటి్ చర్యల్ దావరా్ ఏటా్

రూ.2.5్కోటీ్ఆదాయం్లభిస్తంది. 
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*ఈ్ విధులను్ సమరా్వంతంగా్ నిర్వహించేందుక్య్ చతత్

సేకరించే్పనిని్మూడు్సవచేంధ్్సంసథలక్య్అపపగ్ంచారు.  

*తొల్దశలో్భాగంగా్ఈ్సంసథలు్కేజీకి్రూ.2.5్చొప్పున్

చలీంచ్ స్మారు్ 22్ వేల్ ఇండీ్ నుంచ్ పడి్ చతతను్

సేకరిస్తన్నియి.్ రోబో్ టెకాిలజీత్ చతతను్ వేరేవరుగా్

విభజిసాతరు.్ 

*్వయరాథలను్పాీంట్్క్య్తర్లంచ్వాటి్నుంచ్పాీసిక్ట్్, గాజు, 

లోహాలు్వంటివి్వేరు్చేస్ఆదాయం్గడిసూత్వచేన్లభానిి్

కారొపరేష్న్త్పంచుక్యంటున్నియి.్ 

*ఇల్ చతతను్ ఆదాయ్ వనరుగా్ వినియోగ్ంచుక్యంటుని్

ఇండోర్్్మ్మనిసపల్్్కారొపరేష్న్, ఇటీవల్నిర్వహించన్2020్

కీీన్్సటీ్సరేవలోన్య్మ్మందంజలో్ఉనిది.. 

*సవచఛ్ సరేవక్షణ్్ అవారుులోీ్ భాగంగా్ కేంద్ర్ ప్రభుతవం్

'కీీనీీన్ఫస్్్సరేవ్2019' పేరిట్డిసెంబర్్31్వ్త్యదీన్్జాబితాను్

విడుదల్చేసంది. 

*ఇండోర్్్ 'సవచఛ్ నగర్ం'గా్ తొల్ సాథనంలో్ నిలచంది.్

మొదటి్త్రైమాసకంలో్సవచఛ్నగర్ం్జాబితాలో్మధ్యప్రదేశ్్

రాజధాని్ భోపాల్్్ దివతీయ్ సాథనం్ దకిాంచుకోగా, తృతీయ్

సాథన్ననిి్గుజరాత్లోని్సూర్త్్పటిణం్కైవసం్చేస్క్యనిది.్ 

*రండో్ త్రైమాసకంలో్ గుజరాత్లోని్ రాజ్కోట్్్ పటిణం్

సవచఛత్ రాయంక్యలీో్ దివతీయ్ సాథనంలో్ నిలవగా, మూడో్

సాథనంలో్నవీ్మ్మంబై్ఉనిది.్10్లక్షల్కంటే్ఎక్యావ్జన్నభా్

కలగ్న్నగరాలోీ్ఇవి్ఉన్నియి.్ 

*మరోవైపు, 10్ లక్షల్ కంటే్ తక్యావ్ జన్నభా్ కలగ్న్

పటిణాల్ జాబితాలో్ జార్ఖండ్లోని్ జంషెడ్పూర్్, గ్రామీణ్

సవచఛత్ విభాగంలో్ పంజాబ్లోని్ మోగా్ పటిణం్ తొల్

సాథన్నలోీ్నిలచాయి. 

ఢిల్లయలో్తొలి్స్మాగ్్ట్వర్్ 
*దక్షిణ్ఢిల్లీలో్అతయంత్ర్దీదగా్ఉండే్ప్రఖ్యయత్లజ్పత్్నగర్్్

సెంట్రల్్్మారాట్్లో్సాుగ్్టవర్్్(గాల్శుదీాకర్ణ్టవర్్)ను్

నిరిుంచారు.్ 

*్ ఈ్ మారాట్్లో్ రోజూ్ 15్ వేల్ మందికి్ పైగా్ ప్రజలు్

కొనుగ్నళ్లీ్జరుపుతారు.్ 

*దీంత్ అకాడి్ ఇరుక్య్ ప్రంతంలో్ కాలుష్యం్ సాథయిలు్

క్రమంగా్పెరుగుతున్నియి.్ 

*ఈ్నేపథ్యంలో్తూరుప్ఢిల్లీ్ఎంపీ, బీజేపీ్నేత, మాజీ్క్రిక్టర్్్

గౌతం్ గంభీర్్్ సహకార్ంత్ సాథనిక్ ట్రేడర్స్్ అస్సయేష్న్్

లజ్పత్్ నగర్్్ (టీఏఎల్్ఎన్)్ ప్రత్తనిధులు్ ఈ్ మారాట్్లో్

సాుగ్్టవర్్్నిరాుణానిి్చేపటిారు. 

*ఢిల్లీలో్నిరిుంచన్తొల్

సాుగ్్టవర్్్ఇదే. 

1.ఎతుత--ఈ్ టవర్్్

ఎతుత్ 20్అడుగులు.్ఈ్

టవర్్ను్న్నలుగు్అడుగుల్వేదిక్మీద్నిరిుంచారు.్ 

*దీంత్ రోడుు్ ఉపరితలం్ నుంచ్ చూసేత్ టవర్్్ ఎతుత్ 24్

అడుగులుగా్ఉంటుంది.్ 

*్గత్ఏడాది్చైన్న్ 328్అడుగుల్ఎతుతని్అత్తపెదద్సాుగ్్

టవర్్ను్ష్యంఘైలో్నిరిుంచంది.్ 

2.వయయం--టవర్్్ నిరాుణానికి్ రూ.్ ఏడు్ లక్షలు్

ఖ్ర్ేయింది.్ గౌతవ్స్ు ్ గంభీర్్్ ఫండేష్న్్ ఈ్ వయయానిి్

భరించగా..్ నిర్వహణక్య్ అయేయ్ రూ.30్ వేల్ వయయానిి్

లజ్పత్్నగర్్్ట్రేడర్స్్అస్సయేష్న్్ఖ్రుే్చేయనునిది. 

3.రూపకలపన---్ సలండర్్్ ఆకృత్తలో్ఈ్టవర్్్ నిరాుణం్

ఉంటుంది.్ సతంభంపై్ ఓ్ పెదద్ ఇన్లెట్్(కలుషిత్ గాల్

పీలుేక్యనే్ ఏరాపటు)త్ పాటు్ మరో్ న్నలుగు్

అవుట్్లెట్్(శుదామైన్ గాలని్ బయటక్య్ పంపించడానికి)్

యూనిటుీ్ఉన్నియి.్ 

*ఇన్లెట్్్యూనిట్్లో్ఉని్ఫాయనీు్కలుషిత్గాలని్లోపలకి్

తీస్క్యంటాయి.్విదుయత్త్ఈ్టవర్్్పని్చేస్తంది. 

4.పరిధ్ :్టవర్్్నిరిుంచన్సాథనం్నుంచ్చుటుిపకాల్500్

మీటరీ్్నుంచ్750్మీటరీ్్పరిధ్మేర్్ఉని్గాలని్ఈ్సాుగ్్

టవర్్్శుదిా్చేస్తంది.్ 

*రోజుక్య్ 2,50,000్ నుంచ్ 6,00,000్ కూయబిక్ట్్్ మీటరీ్్

గాలని్శుదిా్చేస్సవచఛమైన్గాలని్విడుదల్చేస్తంది. 

*గాలలోని్పీఎం(పారిిక్యయలేట్్్మాయటర్్)్2.5్నుంచ్పీఎం్

10్సాథయి్వర్క్యని్కాలుష్య్కార్కాలి్దాదాపు్80్శాతం్

శుదిా్చేసేల్టవర్్్లోపల్ఓ్మెషిన్ను్ఏరాపటు్చేశారు.్ 

*న్నలుగు్అవుట్్లెట్్్యూనిటీ్నుంచ్సవచఛమైన్గాలని్ఈ్

టవర్్్విడుదల్చేస్తంది. 
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వయక్తతగత్్కారయ్నిషేధం 
*్ డీజిల్, పెట్రోల్్త్ సంబంధ్ం్ లేక్యండా్ ప్రపంచంలో్

ప్రైవేటు్కారీ్ను్పూరితగా్నిషేధస్తని్తొల్నగర్ం్బ్రిటన్లోని్

యార్ా్్సటీ. 

్*పబీిక్ట్్

్

కారొపరేష్న్్నిర్ణయించంది. 

్*ఈ్ నిషేధ్ం్ సటీవాల్స్్ వర్క్య, నగర్ం్ చుట్యి్ నిరిుంచన్

గ్నడల్పరిధ్వర్క్య్ఉంటుంది.్ 

*్ నగర్ం్ చుట్యి్ రోమన్్ కాలంలో్ నిరిుంచన్ గ్నడలు్

ఇపపటికీ్అకాడ్బలంగానే్ఉన్నియి. 

మతిమరుపు్వ్యయధిక్త్మందు 
*తీవ్ర్ మత్తమరుపు్ వాయధ్ అయిన్ అల్లామర్స్ను్ నయం్

చేసేందుక్య్ చైన్నలో్ కొతత్ మందు్ మారాటోీకి్ వచేంది.్

*దీంత్ ఈ్ వాయధత్ బాధ్పడుతుని్ కొనిి్ లక్షల్ మందికి్

ఎంత్ ఊర్ట్

చేకూర్నుంది.్ 

*్ బ్రౌన్్ ఆలేగ్ (శైవలం)్

నుంచ్ సంగ్రహించన్ ఈ్

మందు్ అల్లామర్స్్ వాయధకి్

ప్రపంచంలోనే్ కనుగొని్

మొటి్ మొదటిది.్ *జీవీ-

971గా్పిలుస్తని్ఈ్మందుక్య్నవంబర్్్2న్అధకారికంగా్

చైన్న్ప్రభుతవం్అనుమతులచేంది.్ 

*ఏడాది్పాటు్వాడాలంటే్ఒక్రోగ్కి్దాదాపు్రూ.4్లక్షలు్

ఖ్రుే్ అవుతుందని్ అంచన్న్ వేస్తన్నిరు.్ *ఈ్ మందును్

చైన్నలో్ మెడికల్్్ ఇన్యసరనస్్ జాబితాలో్ చేరేే్ ప్రయతిం్

చేస్తన్నిరు.్ దీంత్ రీయింబర్స్మెంట్్్ చేస్క్యనే్ వీలు్

కలుగుతుంది. 

్*్ఆలా్లమర్స్వలీ్మత్తమర్పు్మ్మదిరి్మనిషి్గతానిి్పూరితగా్

మరిచపోతాడు.్ప్రవర్తనలో్కూడా్చాల్మారుప్వస్తంది.్ఈ్

సమసయ్మొదలైత్య..్పెర్గడమే్కానీ, తగగడం్ఉండదు. 

్*్ప్రపంచవాయపతంగా్స్మారు్4.6్కోటీ్మంది్ఈ్వాయధత్

బాధ్డుతునిటుీ్ గణంకాలు్ తెలుతున్నియి.్ కొనిి్

అధ్యయన్నల్ ప్రకార్ం..్ మారుతుని్ జీవనశైల, నిద్రలేమి, 

ఒత్తతడి్తదితర్్కార్ణాల్వలీ్ఆలామర్స్బారిన్పడుతున్నిర్ని్

తెలసంది. 

్*ష్యంఘై్గ్రీన్వాయల్ల్ఫారాుసూయటికల్స్్-్ప్రపంచవాయపతంగా్

200్ కేంద్రాలోీ్ 2,000్ మందికిపైగా్ అల్లామర్స్్ రోగులపై్

ఔష్ధ్్ పరీక్షలు్ నిర్వహిస్తనిటుి,ఇందుకోసం్ రూ.21్ వేల్

కోటుీ్(3బిలయన్్డాలరుీ)్ఖ్రుే్చేయనునిటుీ్పేరొాంది. 

్*మెదడులో్ఉండే్న్నడీ్ కణాల్మధ్య్ ‘బీటా్అమైలయిడ్’్

అనే్ విష్తులయ్ ప్రోటీనీు్ పేరుక్యపోతుండటం్ వలీ్ ఆలామర్స్్

ఏర్పడతాయని్వైదయ్నిపుణులు్తెలుపుతున్నిరు.్ 

*న్నడీ్ కణాల్ మధ్య్ సమాచార్్ ప్రసారానిి్ ఈ్ ప్రోటీనీు్

అడుుకోవడం్వలీ్బాధతులక్య్గతంలో్జరిగ్న్విష్యాలను, 

పదాలను, వయక్యతలను్ మరిచపోయే్ పరిసథత్త్ ఏర్పడుతుంది.్

బీటా్ అమైలయిడ్్ ప్రోటీనీ్ సంఖ్య్ పెరిగ్త్య్ కొదిద్ వయకితలో్

నిద్రలేమి్సమసయ్కూడా్ఏర్పడుతుంది. 

్*సాధార్ణంగా్ ఈ్ వాయధ్ 60్ ఏళ్లీ్ దాటినవారికి్ వచేేది.్

కానీ, ఆధునిక్కాలంలో్ఇది్ 40్ ఏళ్లీ్దాటినవారిని్కూడా్

ఆవహిస్తంది.్ మొదటోీ్ చని్ చని్ విష్యాలను్

మరిచపోవడంత్ ఈ్ వాయధ్ మొదలవుతుంది.్ అయిత్య, ఇది్

సాధార్ణమే్కదా్అని్చాలమంది్సీరియస్్గా్తీస్కోరు.్ఆ్

తరావత్ వయక్యతల్ పేరీ్ను్ మరిచపోవడం, పదాలు్ తడబటం్

మొదలవుతుంది. 

కేరళ్లో్మొదటి్కరోనా్కేసు 
*కేర్ళక్య్ చందిన్ ఓ్ విదాయరిథకి్ కరోన్న్ వైర్స్్్ స్కినటుిగా్

వైదుయలు్గురితంచారు. 

*ఈ్ విష్యానిి్ కేంద్ర్ ఆరోగయ్ మంత్రతవ్ శాఖ్్ కూడా్

ధ్రువీకరించంది.్ 

*ఆ్ విదాయరిథ్ చైన్నలోని్ వుహాన్్ యూనివరిసటీలో్ మెడిసన్్

చదువుతున్నిరు. 
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్ ర్ణా్

బస్సలు, దివాయంగులను్

తీస్క్ళ్లీ్ వాహన్నలు్

మినహా్ మిగతా్

ప్రయాణిక్యలను్ తీస్క్ళీ్ల్

ప్రైవేటు్ వాహన్నలనిింటిని్ నిషేధంచాలని్ నగర్్ మ్మనిసపల్్



 

*చైన్నలో్చదువుక్యంటుని్ 23వేలక్య్పైగా్భార్తీయులను్

సవదేశానికి్ తీస్క్యరావడానికి్ విదేశాంగ్ శాఖ్్ ప్రయతాిలు్

చేస్తంది.్ 

*్ అలగే్ చైన్న్ నుంచ్ వచేే్

ప్రయాణిక్యలను్ పరీక్షించటానికి్

ఎయిర్్పోర్ి్లలో్ ప్రత్యయకంగా్

థ్ర్ుల్్్ సాానింగ్్ సెంటర్ీను్

ఏరాపటు్చేశారు.్్ 

*చైన్నలోని్ ఊహన్ నగర్ంలో్

మొదట్కరుణ్వైర్స్్గురితంచగా్ప్రస్తతం్చైన్న్దేశవాయపతంగా్

ఈ్వైర్స్్వాయపిత్చందింది. 

గరభస్రావం్గడువు్పెంచిన్్కేంద్రం 
*మెడికల్్్ టరిునేష్న్్ ఆఫ్్్ ప్రెగెనీస(ఎంటీపీ)గా్ పరిగణించే్

గర్భస్రావానిి్1971్జూన్లో్చటిబదాం్చేశారు. 

*్ ఈ్ చటిం్ ప్రకార్ం్ ఐదు్ న్ఫలలలోపు్ గర్భం్ వర్కే్ ఇది్

పరిమితం.్ ఐదు్ న్ఫలల్ తరావత్ గర్భస్రావ్ ప్రయతిం్

ప్రమాదకర్ం్ చటి్ వయత్తరేక్

చర్య్కిందకి్వస్తంది. 

*కొనిి్ ప్రత్యయకమైన్

పరిసథతులోీ్ గర్భం్ వలీ్ తలీ్

ప్రణానికి్ ప్రమాదమయిత్య్ లేదా్ బిడు్ సరిగాగ్

రూపందకపోత్యనే్గర్భస్రావం్చేయాల.్ 

*గరిభణులు్ అబారా్నీు్ చేయించుక్యనే్ కాల్ పరిమిత్త్

విష్యంలో్కేంద్ర్ప్రభుతవం్కీలక్నిర్ణయం్తీస్క్యంది.్ 

*కేంద్ర్ కాయబిన్ఫట్్ నిర్ణయానికి్ మ్మందు్ పరిసథత్త్ --్ 20్

వారాల్ వర్క్య్ గర్భం్ ఉనివారికి్ మాత్రమే్ అబారా్నీు్

చేయించుక్యనే్వస్లుబాటు్ఉంది. 

*కేంద్ర్కాయబిన్ఫట్్న్యతన్నిర్ణయం్ --్ 20్వారాల్వర్క్య్

గర్భం్ ఉనివారికి్ మాత్రమే్ అబారా్నీు్ చేయించుక్యనే్

వస్లుబాటు్ పరిసథత్తని్ ్ 24్ వారాలక్య్ పెంచారు.కేంద్ర్

మంత్ర్ప్రకాశ్జవదేకర్్పేరొాని్ప్రకార్ం,మహిళలు్గరాభనిి్

తొలగ్ంచుక్యనే్ పరిమిత్తని్ 24్ వారాలక్య్ పెంచడం్ దావరా్

వారి్పునరుతపత్తత్హక్యాలను్కాపాడటం్కిందకి్వస్తంది. 

*మొదటి్ ఐదు్ న్ఫలల్ (20్ వారాలు)్ తరావత్ శారీర్క్

ఇబబందులు్ ఎదురొానే్ గరిభణులు్ ఆ్ తరావత్ అబారా్న్

చేయించుకోవాలంటే్కోరుిలక్య్వళ్లీలస్వచేేది. 

*మైనరుీ,అతాయచార్్ బాధతులు,కొనిి్ విపతార్్ పరిసథతులీో్

గర్భం్ దాలేనవాళ్లీ్ మొదటి్ ఐదు్ న్ఫలలీో్ తామ్మ్ గర్భం్

దాలేమని్తెలుస్లేక్ఆ్తరావత్అబారా్న్కోసం్కోరుిలక్య్

వళ్లీలస్వచేేది. 

*గత్యడాది్ సెపిెంబర్్ లో...అబారా్న్ క్య్ 20వారాల్ గడువు్

ఫిక్ట్స్ చేసన్మెడికల్్టరిునేష్న్ఆఫ్్ప్రెగెినీస్యాక్ట్ి-1971్

సెక్షన్3(2)్రాజాయంగ్ప్రమాణికతను్సవాల్్చేసూత,లమిట్్

ను్26వారాలక్య్పడించాలని్కోరుతూ్దాఖ్లైన్పిటిష్న్పై్

కేంద్రం్ సపందిసూత...రాష్ేం్ పౌరుల్ సంర్క్షక్యడిగా,గర్భంలో్

ఉని్ పిండం్ సాధ్యమయేయ్ దశక్య్ చేరుక్యని్ తరావత్ ఆ్

ప్రణానిి్కాపాడటానికి్నైత్తకంగా్మరియు్విధ్కలగ్్ఉందని్

తెలపింది. 

*పుటిని్ శిశువు్ తన్ తండ్రి,లేదా్ తలీ్ తలపెటేి్ హానినుంచ్

తనను్తాను్కాపాడుకోలేదని్తెలపింది.్చాల్కేస్లోీ్పదే్

పదే...్ ప్రెగెినీసని్ తొలగ్ంచుకోవాలనుక్యని్ మహిళల్

కన్ని...మానసక్ వేదన,గాయాలత్గర్భం్దాలేలనుక్యని్

మహిళలోీ్ 20వ్ వార్ం్ తరావత్ తీవ్రమైన్ అసాధార్ణతలు్

గురితంచారు. 

*ఈ్ అంశంపై్ అధ్యయనం్ చేయడానికి్ కేంద్ర్ ఉపరితల్

ర్వాణాశాఖ్్ మంత్ర్ నిత్తన్ గడారీ్ అధ్యక్షతన్ ఓ్ మంత్రవర్గ్

ఉపసంఘానిి్కూడా్ఏరాపటు్చేశారు. 

కరోనాపై్గ్లయబల్్హెల్త్ఎమరెన్సస 
*చైన్నత్ పాటు్ అంతరాాతీయంగా్ తీవ్ర్ కలవర్పాటుక్య్

గురిచేస్తని్ కరోన్న్ వైర్స్్ వాయపితపై్ ప్రపంచ్ ఆరోగయ్ సంసథ్

(WHO)హెచేరిక్జారీ్చేసంది. 

*మర్ణాలు్ సంఖ్య్ పెర్గుతుండటంత్ గీ్నబల్్ హెల్త్

ఎమరానీస్ (అంతరాాతీయ్ ఆరోగయ్ అతయయిక్ సథత్త)్

ప్రకటించంది. 

*చైన్నత్పాటు్ఇతర్్దేశాలు్సైతం్అప్రమతతంగా్ఉండాలని్

WHO హెచేరించంది.్ 

*జనవరి్ 31వ్ త్యదీ్ న్నటికి్ ప్రపంచ్ వాయపతంగా్ 9816్

మందికి్కరోన్న్వైర్స్్వైర్స్్వాయపిత్చందగా..్చైన్నలోనే్రికారుు్
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సాథయిలో్ 9,692్ కేస్లు్ పాజిటీవ్స్గా్ నిరాారించబడాుయి.్

హుబీ్ప్రవినస్లో్5,806్ కేస్లు్నమోదు్కాగా, ఇందులో్

204్మంది్చనిపోయారు. 

*భార్త్లో్జనవరి్30వ్త్యదీన్తొల్కరోన్న్పాజిటివ్స్కేస్్

గురితంచారు. 

*గీ్నబల్్హెల్త్ఎమరానీసని్

ఎప్పుడు్ప్రకటిసాతరు?-- 

వైర్స్్వలీ్ఇతర్్దేశాలక్య్

మ్మప్పు్ ఉందని్

గమనించన్ నేపథ్యంలో్ డబ్ల్ీుహెచ్వో్ గీ్నబల్్ ఎమరానీస్

ప్రకటిస్తంది. 

*ఇపపటివర్క్య్ఎనిి్సారుీ్ప్రకటించారు?--ప్రజా్ఆరోగయం్

విష్యంలో్ ప్రపంచ్ ఆరోగయ్ సంసథ్ గతంలో్ అయిదుసారుీ్

గీ్నబల్్హెల్త్ఎమరానీస్ప్రకటించంది. 

2009లో్ సెలవన్ ఫీ్ల్ వాయపించనప్పుడు్ గీ్నబల్్ ఎమరానీస్

ప్రకటించారు.్హెచ్1ఎన్2్వైర్స్్వలీ్స్మారు్రండు్లక్షల్

మంది్ మర్ణించారు.్ అపపటోీ్ సెలవన్ ఫీ్ల్ వాయపితని్

అరికటేిందుక్య్ప్రపంచ్ఆరోగయ్సంసథ్ఎమరానీస్ప్రకటించంది.్ 

పోలయో్ కేస్లు్ ఎక్యావైనప్పుడు్ 2014లోడబీ్ల్ుహెచ్వో్

ఎమరానీస్ప్రకటించంది. 

2016లో్జికా్వైర్స్్బీభతసం్సృషిించంది.్బ్రెజిల్్లో్పుటిిన్

ఆ్వైర్స్్అమెరికా్దేశాలను్వణికించంది.్దీంత్జికా్వాయధ్

పటీ్కూడా్ఎమరానీస్ప్రకటించారు. 

2014, 2019్ సంవతసరాలోీ..్ వసి్్ ఆఫ్రికాలో్ ఎబోల్

వాయపించంది.్ పశిేమ్ ఆఫ్రికాలో్ ఆ్ వైర్స్్ వలీ్ స్మారు్

11వేల్మంది్మర్ణించారు.్ 

ఇటీవల్ కాంగ్నలో్ ఎబోల్ వాయపించడంత్ ఎమరానీస్

ప్రకటించారు. 

*WHO డైరకిర్్్జనర్ల్్్--్టెడ్రోస్్్అధానమ్్ 

బీఎస్్-6్ప్రమాణాలతో్పెరగనన్న్ఇంధన్్ధరలు 
*బీఎస్్-6్ ఉదాగర్-అలే్ కీీన్-వాహన్ ఇంధ్న్నలక్య్ భార్త్్

ఏప్రిల్్్ న్ఫల్ ఒకటో్ త్యదీ్ నుంచ్ మారుతూ్ ఉండడం్ వలీ్్

పెట్రోల్్, డీజిల్్్ ధ్ర్లు్రూ.0.50్నుంచ్రూ.1్మేర్్ పెరిగే్

అవకాశమ్మంది. 

*ప్రస్తతం్ దేశంలో్ బీఎస్్-4్ ప్రమాణాల్ ఇంధ్నం్

ఉపయోగ్స్తన్నిరు. 

*్ఇది్యూరో-4్ప్రమాణాలక్య్సరిసమానం.్ 

*కాలుష్యయనికి్అడుుకటి్

వేసే్ చర్యలోీ్ భాగంగా్

ప్రభుతవం్ ఏప్రిల్్-

2020్ నుంచ్ నేరుగా్

(బీఎస్్-5ను్ తపిపంచేస)్ కొతత్ ప్రమాణాలను్ అమలు్

చేయాలని్నిర్ణయించంది.్ 

*్ బీఎస్్-6్ ప్రమాణాలత్ ఇంధ్న్ననిి్ ఉతపత్తత్ చేసేల్

రిఫైనరీలను్ మారేేందుక్య్ ఇండియన్్ ఆయిల్్్ కారొపరేష్న్్

రూ.17,000్ కోటీ్ పెటుిబడి్ పెటిగా, మొతతం్ పరిశ్రమ్

రూ.30,000్కోటుీ్వచేంచంది. 

*్ బీఎస్్-4్ ప్రమాణాల్ ఇంధ్నంత్ పోలేత్య్ బీఎస్్-6్

ప్రమాణాల్ఇంధ్నం్ధ్ర్లు్అధకంగా్ఉంటాయి. 
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ఎన్సీఎల్ఏటీ్తీర్పు్నిలిపివేసిన్సుప్రీం్కోర్పు 

*సుప్రీంకోర్టు తీర్టు- టాటా గ్రూప్ - సైరస్ మిస్త్రీ 

వ్యవ్హారీంలో భారత అత్యయన్నత న్యయయస్థాన్ీం NCLAT 

ఆదేశాలపై స్టు ఇచ్చీంది. రిజిస్థార్ ఆఫ్ కీంపెనీ (ROC) 

దాఖలు చేసిన్ పిటిషన ను నేషన్ల్ కీంపెనీస్ లా అప్పులేట్ 

ట్రైబ్యయన్ల్ (NCLAT) తిరస్కరిస్తూ తీర్టు ఇచ్చీంది. దీనిని 

తాజాగా సుప్రీం కోర్టు నిలుపుదల చేసిీంది. 

*కేసు నేపథ్యీం--టాటా స్నస  

చైరమన గా సైరస్  మిస్త్రీని తిరిగి 

నియమిీంచాలీంటూ ఇచ్చన్ 

తీర్టులో కొనిన స్వ్రణలు 

చేయాలని ఎన స్త్రఎల్ ఏటీని 

ఆర్ ఓస్త్ర(Registrar of 

Companies) కోరిీంది.  

*దీనికి ఎన స్త్రఎల్ ఏటీ నిరాకరిీంచడీంతో ఆర్ ఓస్త్ర 

సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయీంచ్ీంది.  

* టాటా గ్రూప్  ఎగిిక్యయటివ  చైరమన గా సైరస్  మిస్త్రీ 

పున్రినయామకానిన నిలుపుదల చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు జన్వ్రి 

10న్ ఉతూర్టులు జారీ చేసిీంది  

*దీనిపై మిస్త్రీకి న్యయయస్థాన్ీం నోటీసులు జారీ చేసిీంది.  

* సైరస్  మిస్త్రీని తిరిగి టాటా స్నస  

ఛైరమన గానియమిీంచాలీంటూ జాతీయ కీంపెనీ లా అపిులేట్  

ట్రైబ్యయన్ల్  (ఎన స్త్రఎల్ ఏటీ) డిసీంబర్ట 18న్ తీర్టు ఇచ్చీంది. 

* విచారణ మరియు తీర్టు-- ప్రధాన్ న్యయయమూరిూ 

ఎస్ ఏ.బోబ్డే నేతృతుీంలోని ధరామస్న్ీం ఆర్ ఓస్త్ర విజఞపిూని 

ఎన స్త్రఎల్ ఏటీ తిరస్కరిస్తూ ఇచ్చన్ తీర్టును నిలుపుదల  

 

 

చేసిీంది.మిస్త్రీ పున్రినయామకానిన స్వాల్  చేస్తూ టాటా స్నస  

వేసిన్ పిటిషన తో పాటు విచారిీంచనుీంది.   

*కేసు నేపథ్యీం  - 

*నేషన్ల్ కీంపెనీ లా అపిలేట్ ట్రైబ్యయన్ల్ (ఎన స్త్రఎల్ఏటీ) 

2019,డిసీంబర్ 18వ్ తేదీన్ తీర్టునిచ్చీంది. టాటా స్నస 

ఎగిిక్యయటివ చైరమన గా సైరస్ మిస్త్రీని తిరిగి నియమిీంచ్ీంది. 

*ఈ కీంపెనీ అధిపతిగా ఎన చీంద్రశేఖరన నియామకీం చట్ు 

విర్టదధమని ట్రైబ్యయన్ల్ తీర్టు ఇచ్చీంది. 

*సైరస్ మిస్త్రీని టాటా స్నస ఎగిిక్యయటివ చైరమన గా 

పున్ర్టదధరిస్తూ ఇచ్చన్ ఆదేశాల అమలును న్యలుగు వారాల 

పాటు నిలిపేసిీంది. ఈ గడువులోగా అప్పలు చేసుకునేీందుకు 

టాటా కీంపెనీకి అవ్కాశీం ఇచ్చీంది.  

*ఆయన్ టాటా స్నస కు 6వ్ చైరమన.మిస్త్రీ కుటుీంబానికి టాటా 

స్నస లో 18.4 శాతీం వాటాలు ఉన్యనయ. తన్ను పదవి నుీంచ్ 

తొలగిీంచడానిన ఆయన్ నేషన్ల్ కీంపెనీ లా ట్రైబ్యయన్ల్ లో 

స్వాలు చేశార్ట. 

*మైన్యరీు షేర్ హోలేర్స గా మిస్రీ కుటుీంబానికి చీందిన్ 

స్ీంస్ాలు టాటా స్నస,రతన టాటా,మరికొీందర్ట బోర్టే 

స్భ్యయలకు వ్యతిరేకీంగా NCLATని ఆశ్రయీంచాయ. తన్ 

తొలగిీంపు కీంపెనీ చట్ుీంకి లోబడి జర్టగలేదని మిస్రీ తన్ 

పిటిషన లో పేర్కకన్యనడు. 

* దీనిపై విచారిీంచ్న్ నేషన్ల్ కీంపెనీ లా 

ట్రిబ్యయన్ల్(NCLT)టాటా గ్రూప్ చైరమన గా సైరన మిస్రీని 

తిరిగి కొన్స్థగిీంచాలని ఆదేశీంచ్ీంది. 

**టాటా గ్రూప్  చైరమన  పదవి నుీంచ్ న్యట్కీయ ఫకీకలో 

ఉదాుస్న్కు గురైన్ సైరస్  మిస్త్రీకి ఎట్ుకేలకు ఊరట్ 

లభీంచ్ీంది. మళ్లీ ఆయనున ఎగిిక్యయటివ  చైరమన గా 

నియమిీంచాలని, గ్రూప్  స్ీంస్ాల బోర్టేలీో డైరెకుర్టగా 
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కొన్స్థగిీంచాలని నేషన్ల్  కీంపెనీ లా అపిులేట్  ట్రిబ్యయన్ల్   

(ఎన స్త్రఎల్ ఏటీ) ఆదేశీంచ్ీంది. 

*టాటా స్నస  చైరమన గా ఎన .చీంద్రశేఖరన  నియామకీం 

చట్ువిర్టదధమని స్ుషుీం చేసిీంది. అలాగే, టాటా స్నస  

స్ురూపానిన పబీ్లక  లిమిటెడ  కీంపెనీ నుీంచ్ ప్రైవేట్  కీంపెనీగా 

మారచడీం క్యడా చలీదని ఎన స్త్రఎల్ ఏటీ స్ుషుీం చేసిీంది. 

* వీటికి స్ీంబీంధిీంచ్ నేషన్ల్  కీంపెనీ లా ట్రిబ్యయన్ల్  

(ఎన స్త్రఎల్ టీ) ఇచ్చన్ ఆదేశాలను పకకన్ పెటిుీంది. ఈ 

ఆదేశాలు న్యలుగు వారాలోీ అమలోీకి వ్స్థూయ. ఈ లోగా 

దీనిపై టాటా గ్రూప్  అప్పులు చేసుకోవ్చచని ఎన ఎస్ ఎల్ ఏటీ 

తెలిపిీంది.     

దిశ్అమలుకు్ప్రతి్జిల్లాకు్ప్రత్యేక్న్యేయస్థాన్యలు 
*ఆీంధ్రప్రదేశ్ రాషాీంలో దిశ కేసుల స్తుర పరిష్కకరమే 

ధ్యయయీంగా ప్రతి జిలాీకు ఒకటి చొప్పున్ ప్రతేయక న్యయయ 

స్థధన్యలను ఏరాుటు చేస్తూ న్యయయ శాఖ ఉతూర్టులు జారి 

చేసిీంది. 

* న్యయయశాఖ జివో 

ఎీంఎస్ నీంబర్ 17ను 

విడుదల చేసిీంది.  

* జివో ప్రకారీం,ప్రతి 

జిలాీలో ఏరాుట్య్యయ ఈ కోర్టులలో 21 మీంది సిబబీంది 

నియామకీం అవుతార్ట.  

*కోర్టుల నిరుహణ కోస్ీం ఏడాదికి 1.93 కోటుీ ఖర్టచ 

అవుతాయ. ఖర్టచ మొతాూనికి క్యడా జీవో అనుమతిీంచ్ీంది.  

*ఈ కోర్టసలను పరయవేక్షీంచే అధికారీం ఎవ్రికి 

ఉీంటుీంది?*ఈ వ్యవ్హారాలను రాషా అత్యయన్నత న్యయయ 

స్థధన్ీం పరయవేక్షసుూీంది.  

*కోర్టు లోని సిబబీంది--జిలాీ జడిే ఒకర్ట, స్తపరిీండీంట్ లు 

ఇదదర్ట, స్త్రనియర్ అసిసుీంట్ ఒకర్ట, స్టునో గ్రాఫర్ ముగుుర్ట, 

జూనియర్ అసిసుీంట్ ముగుుర్ట, టైపిసుులు ఇదదర్ట, ఎగాిమిన్ర్ 

ఒకర్ట, కాపియస్ు ఒకర్ట, రికారే్ట అసిసుీంట్ ఒకర్ట, అటెీండర్టీ 

ఐదుగుర్ట ప్రతి కోర్టులోనూ పనిచేయనున్యనర్ట. 

*దిశ చట్ుీం అమలుకు స్ీంబీంధిీంచ్ మహిళా అభవ్ృదిధ, శశు 

స్ీంక్షేమ శాఖ స్ీంచాలకులుగా బాధయతలలో ఉన్న ఐఎఎస్ 

అధికారి కృతికా శుకాీను దిశ ప్రతేయక అధికారిగా 

నియమిీంచార్ట.  

* ప్రతేయక అధికారి యొకక విధులు--  

మహిళలు, పిలీలపై జర్టగుత్యన్న లీంగిక నేరాలపై విచారణ 

కోస్ీం ప్రతి జిలాీకు ఒకటి చొప్పున్ 13 ప్రతేయక ప్రతేయక 

కోర్టులను ఏరాుటు చేస్ట ప్రక్రియలో ఈ వ్యవ్హారాలను 

స్మన్ుయీం చేస్ట బాధయత ప్రతేయక అధికారిపై ఉీంది. 

 లీంగిక వేధిీంపులకు గురైన్ వారి ఆరోగయీం, వారికి 

అీందుత్యన్న వైదయ స్టవ్లు పరయవేక్షణ బాధయత ప్రతేయక 

అధికారిపై ఉీంటుీంది.  

మహిళలు, పిలీలపై లీంగిక నేరాల కేసులలో స్ీంక్షేమీం, 

ఉపశమన్ీం, పున్రావాస్ీం, పోలీసులతో స్హకారీం వ్ీంటి 

మొతూీం బాధయతలను దిశ ప్రతేయక అధికారి చూసుకుీంటార్ట.  

చట్ుీం అమలులో భాగీంగా బాధిత్యలకు వేగవ్ీంతమైన్ వైదయ 

స్టవ్లు అీందనుీండగా, ప్రతి బోధన్, జిలాీ ఆసుపత్రిలో దిశా 

చట్ుీం కోస్ీం పతేయక వైదయ కేీంద్రీం ప్రారీంభస్థూర్ట. 

*ప్రతేయక కేీంద్రీం విధులు-- 

1.సున్యన ఎఫ్ఐఆర్ న్మోదుతో స్హా బాధిత్యలకు అనిన రకాల 

స్థమాజిక, చట్ుపరమైన్ స్హాయీం అీందిీంచట్ీం 

2.వారిలో మాన్సిక సధధరాయనిన నిీంపడీం.  

3. ఈ కేీంద్రాలలో ఒక ఎస్ఐ స్థాయ అధికారి, గైన్కాలజిసుులు 

అీందుబాటులో ఉీంటార్ట.  

4. కేీంద్రాల సిబబీందికి ప్రతేయక శక్షణ ఇస్థూర్ట. 

సీఏఏ్పై్స్టు్కు్సుప్రీం్నిరాకరణ 
*అీంశీం---పౌరస్తు స్వ్రణ చటాునిన స్వాల్  చేస్తూ 

సుప్రీంకోర్టులో మొతూీం 143 పిటిషనీు దాఖలయాయయ. 

పౌరస్తు స్వ్రణ చట్ుీం(స్త్రఏఏ) రాజాయీంగ బదదతపై దాఖలన్ 

పిటిషన్ీపై సుప్రీంకోర్టు జన్వ్రి 

22,2020 వ్ తేదీన్ విచారణ 

చేపటిుీంది.  

నేపథ్యీం --కేీంద్ర ప్రభ్యతుీం 

తీసుకొచ్చన్ పౌరస్తు స్వ్రణ 

చట్ుీంపై దేశవాయపూీంగా నిరస్న్లు 

వ్యకూమవుత్యన్యనయ. స్త్రఏఏ రాజాయీంగ విర్టదధమని, పౌర్టల 

హకుకలను కాలరాసుూీందని పలు పారీులు సుప్రీం కోర్టుకు 
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వెళాాయ.దేశానిన మత ప్రాతిపదికన్ విభజిస్తూ రాజాయీంగ 

స్తూరిూకి విర్టదధీంగా ఈ చటాునిన తీసుకొచాచరని వివిధ 

స్ీంస్ాలు, స్ీంఘాలు, రాజకీయ పారీులు, న్యయకులు సుప్రీం 

కోర్టులో దాదాపు 143 పిటిషనీు దాఖలు చేశాయ. 

*స్త్రఏఏకు వ్యతిరేకీంగా తీరామన్ీం చేసిన్ కేరళ ప్రభ్యతుీం 

క్యడా సుప్రీంలో పిటిషన వేసిీంది. ఇీండియన యూనియన 

ముసీిీం లీగ తో పాటు కాీంగ్రెస్ స్త్రనియర్ నేత జయరామ్ రమేష్ 

క్యడా సుప్రీంను ఆశ్రయీంచార్ట. 

*స్త్రఏఏ అమలు --జన్వ్రి 10 నుీంచ్ స్త్రఏఏని అమలోీకి 

వ్చ్చీంది. 

పిటిషన్రీ డిమాీండ -- చట్ుీం రాజాయీంగ చలుీబాటుతో పాటు 

స్త్రఏఏ అమలుపై స్టు విధిీంచాలని కోర్టతూ పిటిషన్ర్టీ 

డిమాీండ చేశార్ట. చటాునికి అనుక్యలీంగా క్యడా కొనిన 

పిటిషనీు దాఖలయాయయ.  

*సుప్రీంకోర్టు తీర్టు లోని అీంశాలు -- 

ప్రధాన్ న్యయయమూరిూ జసిుస్  ఎస్ ఏ బోబ్డే నేతృతుీంలోని 

ధరామస్న్ీం ఈ చట్ుీంపై ఎలాీంటి స్టు ఇవ్ుడీం లేదని 

ప్రకటిీంచ్ీంది. 

 స్త్రఏఏకు వ్యతిరేకీంగా దాఖలన్ కొతూ పిటిషన్ీపై స్ుీందన్ 

తెలియజేస్టీందుకు కేీంద్రానికి న్యలుగు వారాల గడువు 

ఇచ్చీంది. 

 స్త్రఏఏపై హైకోర్టులు ఎలాీంటి విచారణలు చేపట్టుదదని, 

ఉతూర్టులు ఇవ్వుదదని ఆదేశీంచ్ీంది. 

స్త్రఏఏను స్వాల్  చేస్తూ దాఖలన్ పిటిషన్ీపై విచారణ 

జరిపేీందుకు రాజాయీంగ ధరామస్న్ీం ఏరాుటు. 

సత్వర్న్యేయీంలో్6వస్థానీంలో్కరాాటక 
*ఇీండియా జసిుస్  రిపోర్ు  2019 -- స్తుర న్యయయీం 

అీందిీంచడీంలో కరాాట్క రాషాీం దేశీంలోనే 6వ్స్థాన్ీంలో 

ఉీంది. 

*ఈ నివేదిక ప్ర కారీం 

స్థమానుయలకు స్తురీం 

న్యయయీం అీందిీంచే 

విషయీంలో మహారాషా 

టాప్ లో ఉీం ది. కేరళ, తమిళన్యడు, పీంజాబ , హరియాణ 

తదుపరి స్థాన్యలోీ ఉన్యనయ. 

* టాటా ట్రసుు నిరుహణలో ప్రతి ఏటా ఇీండియా జసిుస్  

రిపోర్టును సిదధీం చేసుూన్యనర్ట. 

* హైకోర్టు, జిలాీ 

కోర్టులతోపాటు 

తాలూకా కోర్టులు, 

ఫాస్ు ట్రాక  కోర్టసలలో 

పెీండిీంగ లో ఉన్న కేసుల 

ఆధారీంగా ఈ నివేదికను రూపీందిసుూన్యనర్ట. 

* లీంగిక వేధిీంపులు, హతాయకేసుల విచారణను మరిీంత 

తురితగతిన్ పూరిూ చేయాలిసన్ అవ్స్రీం ఉీందని నివేదిక 

పేర్కకీంది. 

స్థమాజిక్మాధ్ేమాలోా్పోసిుీంగులు్ప్రాథమిక్

హకుు 
*సోషల్  మీడియా వినియోగానికి స్ీంబీంధిీంచ్ త్రిపుర 

హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిీంది.  

* స్థమాజిక మాధయమాలీో పోసిుీంగ లు చేయడీం పౌర్టల 

ప్రాథ్మిక హకుక అని జసిుస్  అఖిల్  ఖురేషీ స్ుషుీం చేశార్ట. 

*కేసు నేపథ్యీం-- సోషల్  

మీడియాలో పోసుులు 

చేశారన్న కారణీంగా ఒక 

వ్యకిూపై పోలీసులు కేసు 

న్మోదు చేశార్ట. దీనిపై 

విచారణ స్ీందరభీంగా కోర్టు పైవిధీంగా వాయఖయలు చేసిీంది. 

సిఎఎకు మదదత్యగా బ్లజెపి ఇటీవ్ల చేపటిున్ సోషల్  మీడియా 

ప్రచారానికి వ్యతిరేకీంగా యూత  కాీంగ్రెస్  నేత ఆరిీందీం 

భటాుఛారిి తన్ సోషల్  మీడియా ఫాీట్ ఫాీంలో పోసుులు 

చేశార్ట. బ్లజెపి చపిున్ విధీంగా ఒక నీంబర్ కు ఫోన  చేస్టూ మీకు 

స్ీంబీంధిీంచ్న్ స్మాచారీం అీంతా హాయకరీ వ్దదకు వెళ్ూీందని 

ఆ పోసుులో పేర్కకన్యనర్ట.దీనిపై వ్చ్చన్ ఫిరాయదు మేరకు 

పోలీసులు ఆయనున అరెసుు చేశార్ట. 

*త్రిపుర హైకోర్టు తీర్టు--1.ఇపుటికే అరెస్ుయన్ ఆ వ్యకిూపై 

తదుపరి విచారణ చేపట్ువ్దదని న్యయయమూరిూ పోలీసులను 

ఆదేశీంచార్ట. 
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2.సోషల్  మీడియా పోసుులు చేయడీం అనేది ప్రాథ్మిక 

హకుకల కిీందకు వ్సుూీంది.ఇది ప్రభ్యతు ఉద్యయగులతోపాటు 

పౌర్టలీందరికీ వ్రిూసుూీంది. 

మత్పరమైన్అీంశాలపై్సుప్రీం్జోకేీం్

చేసుకోవచ్చా్? 
* శబరిమల ఆలయీంలోకి అనిన వ్యసుసల మహిళలను 

అనుమతిీంచాలని ఆదేశస్తూ 2018లో ఇచ్చన్ తీర్టును 

స్మీక్షీంచాలని కోర్టతూ దాఖలన్ పిటిషన్ీపై విచారణ 

జర్టపడీం లేదని సుప్రీంకోర్టు స్ుషుీం చేసిీంది. 

* మతపరమైన్ 

ఆచారవ్యవ్హారాలలో 

కోర్టులు ఏ మేరకు 

జోకయీం చేసుకోవ్చ్చచ.. 

వ్ీంటి అీంశాలపై 

మాత్రమే విచారణ జర్టగుతోీంది. 

*శబరిమల కేసు విచారణలో ఐదుగుర్ట స్భ్యయల ధరామస్న్ీం 

గత న్వ్ీంబర్  14న్ తమకు నివేదిీంచ్న్ అీంశాలకు మాత్రమే 

చీఫ్  జసిుస్  (స్త్రజేఐ) ఎస్ ఏ బోబ్డే నేతృతుీంలోని తొమిమదిమీంది 

స్భ్యయల ధరామస్న్ీం పరిమితమవుతోీంది. 

*శబరిమల అీంశీంపై 

2019లో సుప్రీంకోర్టు 

తీర్టు---గత ఏడాది 

న్వ్ీంబర్  14న్ అపుటి 

చీఫ్  జసిుస్  రీంజన  

గొగోయ  నేతృతుీంలోని ధరామస్న్ీం 3:2 మెజారిటీతో కొనిన 

అీంశాలను విచారణ నిమితూీం విస్ూృత ధరామస్న్యనికి 

నివేదిీంచ్ీంది. అవి.. రాజాయీంగీంలోని ఆరిుకల్స  25, 26లో 

మతస్టుచఛ కిీంద భన్న ప్రభావ్ీం, 'రాజాయీంగ నైతికత'అనే 

వ్యకీూకరణను వివ్రిీంచాలిసన్ అవ్స్రీం, మతపరమైన్ ఆచార 

వ్యవ్హారాలలో కోర్టులు ఏ మేరకు జోకయీం చేసుకోవ్చ్చచ, 

ఆరిుకల్  25 కిీంద హిీందువులలోని వివిధ వ్రాులకు అరాీం, 

మతీంలోని ఒక వ్రుీం లేదా తెగలో 'తపునిస్రిగా 

పాటిీంచాలిసన్ ఆచారాల'కు ఆరిుకల్  26 కిీంద ఉన్న 

స్ీంరక్షణ.ఈ అీంశాలపై ఒక నిరాయానికి వ్చేచీంత వ్రకు 

శబరిమల కేసులో రివ్యయ పిటిషన్ీపై విచారణ పెీండిీంగ లో 

ఉీంటుీందని అత్యయన్నత న్యయయస్థాన్ీం స్ుషుీం చేసిీంది.  

*ప్రారాన్ స్ాలాలలోనికి మహిళలు, బాలికల ప్రవేశీంపై 

నిషేధీం విధిీంచడీం రాజాయీంగపరీంగా చలుీబాట్వుత్యీందా 

అన్నది కేవ్లీం శబరిమలకు మాత్రమే పరిమితీం కాలేదని 

జసిుస్  గొగోయ  నేతృతుీంలోని ధరామస్న్ీం ఇచ్చన్ తీర్టులో 

వాయఖ్యయనిీంచ్ీంది.మస్త్రదులు, దరాులలోనికి ముసీిీం మహిళల 

ప్రవేశీంపై ఆీంక్షలున్యనయ, పారీీయ్యతర పుర్టషుడిని పెీండిీ 

చేసుకున్న పారీీ మహిళను అగాయరీ పవిత్ర అగిన వ్దదకు 

రాకుీండా నిషేధీం విధిీంచార్ట. 

*మస్త్రదులోీకి ముసీిీం మహిళల ప్రవేశీం, దావ్యదీ బోహ్రా 

ముసీిీంలలో మహిళల జన్న్యీంగ విచ్ఛతిూ, పారీీయ్యతర 

పుర్టషుడిని పెీండిీ చేసుకున్న పారీీ మహిళకు అగాయరీలోని 

పవిత్ర అగిన వ్దదకు రాకుీండా నిషేధీం వ్ీంటి అీంశాలకు 

స్ీంబీంధిీంచ్న్ పిటిషన్ీను లిసిుీంగ లో ఉీంచాలని 

కోర్టతామని, అయతే వాటిపై ఇప్పుడే ఎటువ్ీంటి నిరాయీం 

తీసుకోబోమని ధరామస్న్ీం పేర్కకీంది. 

*ఈ విస్ూృత ధరామస్న్ీంలో స్త్రజేఐతోపాటు జసిుస్ లు ఆర్  

భానుమతి, అశోక  భూషణ , ఎల్  న్యగేశురరావు, ఎీం ఎీం 

శీంతన్గౌడర్ , ఎస్  అబ్యదల్  న్జీర్ , ఆర్  సుభాష్ రెడి,ే బీఆర్  

గవాయ , స్తరయకాీంత  ఉన్యనర్ట.  

*విచారణ జర్టపాలిసన్ అీంశాలను సొలిసిట్ర్  జన్రల్  

త్యష్కర్  మెహతా, ఏఎీం సిీంఘ్వుతో స్హా న్లుగుర్ట స్త్రనియర్  

న్యయయవాదులు నిరాయస్థూర్ట. 

ఇీంటర్నెట్్సదుపాయీం్ప్రాథమిక్హకుు్-్సుప్రీం్

కోర్టు 
*ఇీంట్రెనట్  స్దుపాయీంపై సుప్రీంకోర్టు అతయీంత కీలకమైన్ 

తీర్టు వెలువ్రిీంచ్ీంది.  

*రాజాయీంగీంలోని ఆరిుకల్  19 ప్రకారీం ఇీంట్రెనట్  ప్రజల 

ప్రాథ్మిక హకుక అని తెలిపిీంది. 

*వాక  స్థుతీంతయరీం, భావ్వ్యకీూకరణ స్టుచఛ, ఈ-బ్లజినస్  

నిరుహిీంచడీం ఇటీవ్ల కాలీంలో ఇీంట్రెనట్  దాురా ఎకుకవ్గా 

జర్టగుత్యీంది.ఆ స్టవ్లిన నిరవ్ధికీంగా నిలిపివేయక్యడదని 

సుప్రీంకోర్టు పేర్కకీంది. 
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*జమూమకశ్మమర్ లో ఇీంట్రెనట్ పై విధిీంచ్న్ 

ఆీంక్షలినస్మీక్షీంచాలని కశ్మమర్  పాలన్య యీంత్రీంగానిన 

ఆదేశీంచ్ీంది. కశ్మమర్  స్ుయీంప్రతిపతిూని రదుద చేసిన్ తరాుత 

ఇీంట్రెనట్  తదితరాలపై విధిీంచ్న్ ఆీంక్షలను స్వాల్  చేస్తూ 

దాఖలన్ పిటిషన్ీను విచారిీంచ్న్ జసిుస్  ఎన .వి.రమణ 

నేతృతుీంలోని ముగుుర్ట స్భ్యయల ధరామస్న్ీం తీర్టు 

వెలువ్రిీంచ్ీంది. 

*''అది ఒక 

వైభవోజుల 

మహాయుగీం, వ్లీకాటి 

అధాున్ శకీం, 

వెలీివిరిసిన్ విజాఞన్ీం, 

బ్రహమజెముడులా అజాఞన్ీం, స్ురాునికి రాచబాట్ పుచ్చచకున్న 

జన్ీం న్డుసుూన్యనర్ట న్రకానికి''అీంటూ చారెీస్  డికెనస  రాసిన్ 

రెీండు మహాన్గరాలు(ఏ టెల్  ఆఫ్  టూ సిటీస్ ) న్వ్లలోని 

వాకాయలను జసిుస్  ఎనీు రమణ తన్ తీర్టులో ఉట్ీంకిీంచార్ట.  

*'భావ్ప్రకట్న్య స్టుచఛ, ఏదైన్య వ్ృతిూని చేపట్టు స్టుచఛ, 

ఇీంట్రెనట్  ఆధారీంగా జరిగే వాయపార లావాదేవీలనినీంటికీ 

రాజాయీంగీంలోని ఆరిుకల్  19(1), ఆరిుకల్  19(1)(జీ) రక్షణ 

కలిుసోూీందని జసిుస్  ఎనీు రమణ తన్ 130 పేజీల తీర్టులో 

పేర్కకన్యనర్ట. 

2.సుప్రీం కోర్ు పేర్కకన్న అీంశాలు - 

A.ఇీంట్రెనట్ వినియోగీం అనేది ఒక ప్రాథ్మిక హకుక  

B. ఆరిుకల్ 19కి తూటుీ పడుస్థూరా అీంటూ కేీంద్రానిన 

ప్రశనీంచ్ీంది. వెీంట్నే జమూమకశ్మమర్ లో ఇీంట్రెనట్ స్టవ్లను 

పున్ర్టదధరిీంచాలి. 

C. రాజాయీంగీంలోని ప్రాథ్మిక హకుకలకు భీంగీం వాటిలేీలా 

అధికారీం చలాయీంచరాదు.పరిమితి దాటి ఆీంక్షలు 

విధిీంచడీం ఆమోదయోగయీం కాదు. ఎలాీంటి ఆపషన లేన్ప్పుడు 

మాత్రమే ఆీంక్షలు విధిీంపుపై ఆలోచన్ చేయాలి.ఇీంట్రెనట్ 

స్టవ్లు నిలిపివేయడీం టెలికాీం నిబీంధన్లకు విర్టదధీం.ఒక 

గడువు వ్రకు స్రైన్ కారణాలతో ఇీంట్రెనట్ స్టవ్లు నిలిపి 

వేయవ్చ్చచ కానీ ఎలాీంటి గడువు లేకుీండా నిరవ్ధికీంగా 

స్టవ్లను ఎలా నిలిపి వేస్థూరని సుప్రీం కోర్టు ప్రశనీంచ్ీంది  

*పిటిషన ను విచారణ చేసిన్ జసిుస్ ఎనీు రమణ నేతృతుీంలోని 

త్రిస్భయ ధరామస్న్ీం పైవిధీంగా ఆదేశాలు జారీ చేసిీంది. 

* ఇీంట్రెనట్ అనే కాదు.. జమూమ కశ్మమర్ లో ఉన్న అనిన 

ఆీంక్షలపై ఒకస్థరి పున్ఃస్మీక్షీంచాలని .. ఎలాీంటి ఆీంక్షలు 

విధిీంచారో అది పబీ్లక డొమెయన లో ఉీంచాలని సుప్రీంకోర్టు 

ఆదేశాలోీ పేర్కకీంది. 

*అభప్రాయ బ్డధాలను అణగదొకేకీందుకు సక్షన 144 

ఉపయోగిీంచకుీండా సక్షన 144ను అమలు చేస్టీందుకు 

దారితీసిన్ పరిణామాలను కోర్టుకు స్మరిుీంచాలని 

స్తచ్ీంచ్ీంది. 

*జమూమ కశ్మమర్ లో ఇీంట్రెనట్ స్టవ్లు నిలిపివేయడీంపై పలు 

పిటిషనీు దాఖలయాయయ. ఇీందులో కాీంగ్రెస్ ఎీంప్ప గులాీంన్బీ 

ఆజాద్ దాఖలు చేసిన్ పిటిషన క్యడా విచారణకు వ్చ్చీంది. 

కశ్మమర్ టైమ్స ఎగిిక్యయటివ ఎడిట్ర్ అనురాధా భాసిన క్యడా 

పిటిషన దాఖలు చేశార్ట. అనిన పిటిషన్ీను ఒకేస్థరి విచారణ 

చేసిీంది అత్యయన్నత న్యయయస్థాన్ీం . 

భారత్్కు్ఆఫ్రికా్చిర్పత్లు 
*ఆఫ్రికాకు చీందిన్ చ్ర్టతలను భారత దేశీంలోని అడవులీో 

ప్రవేశపెట్టుీందుకు సుప్రీం కోర్టు అనుమతినిచ్చీంది.  

*మధయప్రదేశ్ లోని నౌరదేహీ అభయారణయీంలోకి చ్ర్టతలను 

ప్రవేశపెట్ుబోత్యన్యనర్ట. 

*విదేశ్మ జీంత్యవును 

మన్ అడవులోీ 

ప్రవేశపెడితే ఎలాీంటి 

పరిణామాలుీంటాయో 

అన్న స్ీందేహీంలో 

2013 లో సుప్రీం కోర్టు అనుమతిని నిరాకరిీంచ్ీంది.  

* దాదాపు ఏడేళీ వేడుకోళీ తర్టవాత సుప్రీం కోర్టు షరత్యలతో 

క్యడిన్ అనుమతిని ఇచ్చీంది. ప్రయోగాతమకీంగా కునో 

పాలుుర్ అభయారణయీంలోకి ప్రవేశపెటాులిసీంది గా సుప్రీం 

కోర్టు ఆదేశాలిచ్చీంది. 

*అధికారిక లెకకల ప్రకారీం,చ్వ్రిస్థరిగా భారత జాతి 

చ్ర్టతపులి చ్వ్రిస్థరిగా 1947లో కనిపిీంచ్ీంది. 
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* చ్ట్ు చ్వ్రి చ్ర్టతను 1947 లో వేట్గాళ్ీ 

హతమారాచర్ట.1952 నుీంచ్ ఈ జాతి చ్ర్టత పులులను 

అీంతరిీంచ్పోత్యన్న జీంత్యవుల జాబ్లతాలో చేరచడీం జరిగిీంది.  

*కేసు నేపథ్యీం--భారతదేశీంలో చ్ర్టత పులులు 

అీంతరిీంచ్పోత్యన్న నేపథ్యీంలో జాతీయ పులుల స్ీంరక్షణా 

స్ీంస్ా (NTCA) ఆీంద్యళన్ వ్యకూీం చేసిీంది.  

* న్మీబ్లయా నుీంచ్ ఆఫ్రికన చ్ర్టత పులులను భారత కు 

తీసుకొచేచీందుకు అనుమతి ఇవాులని కోర్టతూ 

కేీంద్రప్రభ్యతాునికి ఆదేశాలు ఇవాులీంటూ స్రోున్నత 

న్యయయస్థాన్ీంను ఆశ్రయీంచ్ీంది. NTCA పిటిషన మేరకు 

సుప్రీం కోర్టు ముగుుర్ట స్భ్యయలతో క్యడిన్ కమిటీని వేసిీంది.  

*ఇీందులో వైలే్ లఫ్ ఆఫ్ ఇీండియా మాజీ డైరెకుర్ రీంజిత 

సిీంగ, వైలే్ లఫ్ ఆఫ్ ఇీండియా డీజీ ధన్ీంజయ మోహన, 

కేీంద్రపరాయవ్రణ మరియు అట్వీ మీంత్రితు శాఖలో డీఐజీని 

స్భ్యయలుగా నియమిీంచ్ీంది. NTCAకు స్తచన్లు 

ఇవాులిసీందిగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చీంది. 

*కేసును విచారణ చేసిన్ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జసిుస్ ఎస్ ఏ బాబ్డ,ే 

జసిుస్ బీఆర్ గవాయ, జసిుస్ స్తరయకాీంత లు ఈ ప్రాజెకుును 

స్ుయీంగా పరయవేక్షీంచార్ట. 

*ఆఫ్రికన జాతి చ్ర్టతపులులు ఉీండేీందుకు ఏ అట్వీ 

ప్రాీంతీం అయతే అనుక్యలిసుూీంద్య దానిపై పూరిూగా స్రేు 

చేయాలిసన్ బాధయతను త్రిస్భయ కమిటీకి సుప్రీంకోర్టు 

అపుగిీంచ్ీంది. 

*మధయప్రదేశ్ లోని నౌరదేహీ వ్న్యప్రాణుల స్ీంరక్షణా 

కేీంద్రీంలో ఆఫ్రికన జాతి చ్ర్టత పులులను ఉీంచేలా ఆదేశాలు 

ఇవాులని త్రిస్భయ కమిటీ నివేదికలో పీందుపరిచీంది. 

మీందసుు్బెయిలు్పై్సుప్రీం్కోర్టు 
*సుప్రీం కోర్టు అరెసుు ముప్పు పీంచ్ ఉీందని భావిసుూన్న 

 వ్యకుూలకు ముీందసుూ బెయలు మీంజూర్టకు కొనిన 

మారుదరీకాలను జారీ చేసిీంది. 

*ధరామస్న్ీం --ముీందసుూ బెయలుపై జసిుస్  అర్టణ  మిశ్ర 

నేతృతుీంలోని ఐదుగుర్ట స్భ్యయల రాజాయీంగ ధరామస్న్ీం తీర్టు 

వెలువ్రిీంచ్ీంది. 

*తీర్టు లోని అీంశాలు -- 

హకుకలు ప్రాథ్మిక మైన్వి, ఆీంక్షలు వాట్ీంతటి 

ప్రధాన్మైన్వి కావు. 

ముీందసుూ బెయలు కోస్ీం 

ఒక వ్యకిూకి నేర శక్షా 

స్మృతిలోని 438 సక్షన  కిీంద 

కలిుసుూన్న ఉపశమన్యనికి 

నిరిదషు కాలావ్ధి లేదు. 

విచారణ ముగిస్ట వ్రక్య బెయలు వ్రిూసుూీంది. 

పౌర్టల హకుకలు ప్రాథ్మికమైన్వి. ఇతర ఆీంక్షల కన్యన అవి 

స్రోుతృషుమైన్వి. 

అరావ్ీంతమైన్ దరాయపుూ కోస్ీం 

కాకుీండా శకిూమీంతమైన్ వ్యకుూల 

ప్రయోజన్యల కోస్ీం పౌర్టలపై 

వివాదాస్ుద, దుర్టసు 

అరెసుులకు దిగుత్యన్న 

నేపథ్యీంలో 438 సక్షన ను 

తీసుకువ్చాచర్ట. 

* ధరామస్న్ీంలోని జసిుస్  ఎస్ .రవీీంద్ర భట్ .. మిగతా 

న్యయయమూర్టూల వాదన్తో ఏకీభవిస్తూనే విడిగా 73 పేజీల 

తీర్టును వెలువ్రిీంచార్ట. 

మసీదులో్ప్రారానలకు్మహిళలకు్అవకాశీం 
*సుప్రీంకోర్టులో అఖిల భారత ముసీిీం పరసన్ల్  లా 

బోర్ే (ఏఐఎీంప్పఎల్ బీ) అఫిడవిట్ -- 

1.మస్త్రదులోీకి వ్చ్చ ముసీిీం మహిళలు ప్రారాన్లు చేయడీం 

ఇస్థీీంలో ఆమోదనీయమే అని ప్రకటిీంచ్ీంది. 

2.ముసిీీం పుర్టషుల మాదిరిగానే ముసీిీం మహిళలు క్యడా 

న్మాజ  చేస్టీందుకు మస్త్రదుకు రావ్వచ్చచ తెలిపిీంది. 

3.మత గ్రీంథాలు, సిదాధీంతాలు, ఇస్థీీంను అనుస్రిసుూన్న వారి 

మత విశాుస్థలను పరిగణన్లోకి తీసుకున్న తరాుత.. మస్త్రదు 

లోపల న్మాజ  చేసుకునేీందుకు ముసీిీం మహిళలకు ప్రవేశీం 

ఉీంది అని తెలిపిీంది. 

4.ముసీిీం మహిళ మస్త్రదులోకి వెళ్లీ ప్రారాన్లు చేసుకోవ్చ్చచ. 

ఈ హకుకను వినియోగిీంచ్చకోవ్డీం ఆమె ఇషుీంపైనే 

ఆధారపడి ఉీంటుీంది అని తెలిపిీంది. 
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5.స్థమూహిక ప్రారాన్లు లేదా శుక్రవారీం న్మాజ లో 

పుర్టషుల మాదిరిగా మహిళలు విధిగా పాల్గున్యలని ఇస్థీీంలో 

నిబీంధన్ లేదు.  

6.ఇస్థీీంలో మహిళకు 

ప్రతేయక స్థాన్ీం 

కలిుీంచారని, ఆమె తన్ 

అభీషుీంమేరకు మస్త్రదులో 

ప్రారాన్లు చేసిన్య లేదా 

ఇీంటిలో ప్రారాన్లు చేసిన్య ఒకేవిధమైన్ ప్రతిఫలీం 

దకుకత్యీందని ఏఐఎీంప్పఎల్ బీ తెలిపిీంది. 

7.మతపరమైన్ ఆచారాలోీ న్యయయస్థాన్ీం జోకయీం 

చేసుకోవ్డీం స్రైన్ది కాదని క్యడా ఈ బోర్టే తెలిపిీంది. 

8.మత ఆచారాలపై నిరాయాధికారీం మతస్ీంస్ాలకు మాత్రమే 

ఉీండదా? దీనిపై కోర్టులు జోకయీం చేసుకోవ్చాచ? అనేది 

పరిశ్మలిీంచాలని కోరిీంది. 

*నేపథ్యీం --మస్త్రదులోీకి ముసీిీం మహిళలను 

అనుమతిీంచేీందుకు న్యయయస్థాన్ీం జోకయీం చేసుకోవాలని 

కోర్టతూ యాసిమన  జుబెర్  అహమద్  ప్పరిాదే అనే వ్యకిూ 

ప్రజాప్రయోజన్ వాయజయీం దాఖలు చేశార్ట.ఆలిీండియా ముసీిీం 

పరసన్ల్  లా బోర్టే మస్త్రదులోీకి వ్చ్చ ముసీిీం మహిళలు 

ప్రారాన్లు చేయవ్చచని అఫిడవిట్  దాఖలుచేసిీంది.  

* ధరామస్న్ీం -- సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన్ న్యయయమూరిూ జసిుస్  

ఎస్ ఏ బోబ్డే నేతృతుీంలోని తొమిమది మీంది న్యయయమూర్టూలతో 

క్యడిన్ ధరామస్న్ీం దీనిన పరిశ్మలిీంచనుీంది. 

*కేరళలోని శబరిమల ఆలయీంతోపాటు వివిధ మతాలు, 

మతపరమైన్ ప్రదేశాలోీ మహిళలపై వివ్క్షకు స్ీంబీంధిీంచ్ 

న్యయయ, రాజాయీంగపరమైన్ అీంశాలపై ఈ ధరామస్న్ీం 

విచారణ చేపడుత్యన్నది. 

ట్రాన్్జీండర్ట్చట్టునికి్వేతిరేకీంగా్పిటిషన 
* కేీంద్ర ప్రభ్యతాునికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు 

* ట్రానస జెీండర్ -2019 చట్ుీం రాజాయీంగ ప్రామాణికతను  

స్వాలు చేస్తూ దాఖలన్ పిటిషన పై స్మాధాన్ీం చపాులని 

సుప్రీంకోర్టు జన్వ్రి 27వ్ తేదీన్ కేీంద్ర ప్రభ్యతాునికి 

నోటీసులు జారీ చేసిీంది.  

*పిటిషన దార్ట వాదన్లు  - 

1. కేీంద్ర ప్రభ్యతుీం తీసుకువ్చ్చన్ ఈ చట్ుీం రాజాయీంగ 

కలిుీంచ్న్ జీవిీంచే, స్టుచాఛ, స్మాన్తుపు హకుకలకు 

విర్టదధీంగా ఉీంది.  

2.లిీంగ గురిూీంపుపై స్త్రుయ 

ప్రకట్న్ అనేది ఆరిుకల్  21 

ప్రకారీం ఒక ప్రాథ్మిక హకుక  

3.ఒక ట్రానస జెీండర్  

గురిూీంపున్కు స్ీంబీంధిీంచ్ 

కేీంద్రీం చట్ుీంలో కొతూ నిబీంధన్లు తీసుకువ్చ్చీంది. పరీక్షల 

అన్ీంతరీం జిలాీ మెజిసా్టట్  జారీ చేస్ట ధ్రువ్పత్రీం దాురానే వారి 

గురిూీంపు సాితి ఉీంటుీంది. 

4.ఈ నిబీంధన్లు గోపయత హకుకను ఉలీీంఘీంచేవి, 

ఏకపక్షీంగా ఉన్యనయ. 

*దీనిపై విచారణ జరిపిన్ ప్రధాన్ న్యయయమూరిూ ఎస్ కె బాబ్డే 

నేతృతుీంలోని ధరామస్న్ీం కేీంద్రానికి నోటీసులు ఇచ్చీంది. 
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గగన్యాన్్-ఫ్రానస్్సహాయం; 'వ్యోమమిత్ర' 

*భారత్్తొలిసారిగా్చేపట్టబోయే్మానవ్సహిత్అంతరిక్ష్

యాత్ర్ 'గగన్యాన్' కోసం్ ఫ్రానస్్ సహాయం్

అందంచనంద.2022్ సంవతసరంలో్ భారత్ గగన్యాన్

పేరిట్్అంతరిక్ష్పరిశోధన్చేపట్టనననద.్ 

*ఫ్రంచ్్అంతరిక్ష్సంసథ్సీఎన్ఇఎస్్అధయక్షుడు్జీన-వైవిస్్లె్

గాల్్ 

*ఫ్రానస్్ అందంచే్

సమాచారం్-- 

భారత్ వైమానిక్

దళంలోని్ ఏవియేషన్్

మెడిసిన్్విభాగం్నంచి్నిపుణులన్ఎంపిక్చేయడం్ 

గగన్యాన్్ లో్ పాల్గొనే్ ్ వ్యయమగాముల్ ఆరోగాయనిన్

పరిరక్షంచడంపై్ మన్ దేశానికి్ చందన్ ఈ్ నిపుణులకు్

శసరచికితస్నిపుణులకు్శిక్షణ్అందంచడం్ 

అయితే్అకకడి్వాతావరణ్పరిసిథతులన్తట్టటకోవడానికి, ఏ్

సమయంలో్ఎట్టవంటి్మందులు్(ఔషధాలు)్తీసుకోవాలి, 

ఆరోగాయనిన్కాపాడుకోవడానికి్ఎలంటి్చరయలు్చేపట్టటలనన్

అంశాలపై్ వ్యయమగాములకు్ ఫ్రానస్కు్ చందన్ నిపుణులు్

శిక్షణ్ఇసాారు. 

2022లో్చేపట్టట్గగన్యాన్్కింద్ముగ్గొరిని్అంతరిక్షంలోకి 

్భారత్్ పంపనంద.్ వీరు్ ప్రసుాతం్ రష్యయలో్ శిక్షణ్

పందుతున్ననరు.్ తర్వాత్ ఫ్రానస్్ పంపే్ అవకాశం్ కూడా్

ఉంద. 

రోదసీ్ఔషధ్రంగంలో్ఫ్రానస్కు్అతాయధునిక్యంత్రంగం్

ఉంద.్ఇకకడ్ఎంఈడీఈఎస్్స్పేస్్కిినిక్్ఉంద.్స్పేస్్సరజని్

ఇకకడే్శిక్షణ్పందుతారు. 

 

*గగన్యాన్లో్రోబో--- 

*గగన్ యాన్ కు్ ఎంపికైన్ ముగ్గొరు్ వ్యయమగాములు్

పురుషులే్కాగా్వీరి్ముగ్గొరి్కంట్ట్ఓ్ముందుగా్ఓ్మహిళా్

రోబో్ఇస్రో్అంతరిక్షంలోకి్పంపనంద. 

*ఆమె్పేరు్'వ్యయమమిత్ర'. వ్యయమగాములన్అంతరిక్షంలోని్

పంపడం్ కంట్ట్ ముందే.్ ఈ్ వ్యయమమిత్రన్ నింగిలోకి్

పంపనంద.్ 

*్ 'వ్యయమమిత్ర' ---ఇస్రో్శాసరవేతాల్ప్రకారం్వ్యయమ్్మిత్ర్

అనే్ఈ్రోబో్ సగం్మనిషి.్ దీనికి్కాళ్లి్ లేవు.్ ఇద్ కేవలం్

పకకకు్ లేదా్ ముందుకు్ వంగగలదు.్ కొనిన్ ప్రయోగాలన్

చేస్తానే్ఇస్రో్కమాండ్్సంట్ర్తో్ట్చ్్లో్ఉంట్టంద.్్్్ 

నావిక్కు్అమెరికా్సంసథ్సహాయం 
*సహాయం్ అందసుానన్ సంసథ---భారతీయ్ అంతరిక్ష్

పరిశోధన్ సంసథ్ (ఇస్రో)్ రూపందంచననన్ శాటిలైట్్

న్నవిగేషన్్ సిసటమ్్-న్నవిక్్కు్ అనవైన్ చిప్సట్ల్ తయారీని్

అమెరికాకు్ చందన్ సమికండకటర్, టెలీకమ్యయనికేషన్్

సంసథ(కాాల్్కమ్్)చేపట్టనంద. 

*తయారు్ చేస్ప్

పరికర్వలు---సాదేశీ్

పరిజ్ఞానంతో్ ఇస్రో్

తలపెటిటన్ న్నవిక్్్ జీపీఎస్్్

ఆండ్రాయిడ్్్ సాారట్ఫోనికు్

తగిన్చిప్సట్లన్ఈ్సంసథ్తయారుచేయనంద. 

*భారత్తో్ పాట్ట్ సరిహదుుల్ నంచి్ 1,500్ కిలోమీట్రి్

పరిధిలోని్ దేశాలకు్ ఈ్ ఫోని్ దాార్వ్ సమాచార్

వయవసథ(న్నవిగేషన్్సిసటమ్్)న్కొనసాగించే్వీలుంద. 

*న్నవిక్్--్ 
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భారత్సంత్ఉపగ్రహాధారిత్న్నవిగేషన్వయవసథ్పేరు్న్నవిక్.్ 

ఇద్ భారత్ క్షేత్రీయ్ దకూసచి్ ఉపగ్రహ్ వయవసథ్ (ఇండియన్

రీజనల్్న్నవిగేషన్శాటిలైట్సిసటమ్-ఐఆర్ఎన్ఎస్్ఎస్)్దీని్

దాార్వ్ప్రపంచంలో్సంత్మారొదరశక్ వయవసథలు్ గల్ ఐదు్

శకుాల్సరసన్భారత్నిలిచింద.్ 

న్నవిక్్్ దాార్వ్ ప్రజలకు్

అందంచే్ స్పవలోి్ 20్

మీట్రికు్ అటూఇట్టగా్

కచిితతాం్ ఉంట్ట..్

నియంత్రిత్ స్పవల్ పేరిట్్

సైనికులకు్ కేవలం్ 10్ మీట్రి్ కచిితతాంతో్ స్పవలు్

అందంచేల్ఇస్రో్శాసరవేతాలు్కృషి్చేసారు్. 

అరిహంత్్నండి్కే-4్క్షిపణి్ప్రయోగం 
*3500్కిలోమీట్రి్దూరంలో్ఉనన్లక్ష్యయలన్చేధించగల్

అణు్ క్షపణిని్ డిఫెనస్ రీసరి్ డెవలప్మెంట్ ఆరొనైజేషన్

(డీఆర్డీఓ)్విజయవంతంగా్ప్రయోగించింద. 

*ఆంధ్రప్రదేశ్్ తీరంలో్ ఈ్ కే-4్ బాలిసిటక్్ క్షపణిని్

ప్రయోగించింద్ డీఆర్డీఓ.్

నేవీకి్ స్పవలందసుానన్

అణుజలంతరొ్వమి్

ఐఎన్ఎస్్అరిహంత్లో్ఈ్

అణుక్షపణిని్ఉంచుతారు.్ 

*ఈ్ అణుక్షపణి్ పూరిాగా్

సాదేశీ్పరిజా్ఞనంతో్రూపందంచారు. 

*జనవరి్ 19వ్ తేదీన్ ్ సముద్ర్ గరభం్ నంచి్ 1500్

కిలోమీట్రి్ దూరంలో్ ఉండే్ లక్ష్యయలన్ చేధించేల్ క్షపణి్

ప్రయోగం్జరిగింద.్ 

*ఈ్ క్షపణి్ అణ్వాయుధాలన్ కూడా్ మోసుకెళిగలిగే్

సామరథయం్ఉంద. 

*భారత్ తయారు్ చేసుానన్ అరిహంత్ అణు్

జలంతరొ్వములకు్ సపోరట్ చేస్పల్ ఈ్ క్షపణిని్

రూపందంచారు.్ 

*అణుజలంతరొ్వములోి్మోహరించి్ఉండేల్ఈ్క్షపణులు్

రూపందసుాన్ననరు.్ 

*ప్రసుాతం్ ఒకే్ ఒక్ అణు్ జలంతరొ్వమి్ భారత్ నేవీకి్

స్పవలందస్ాంద. 

*డీఆర్డీఓ్రూపందసుానన్సముద్ర్

గరభ్క్షపణులోి్కే-4్ఒకటిగా్ఉంద.్

మరొకటి్ 700్ కిలోమీట్రి్

దూరంలో్ ఉనన్ లక్ష్యయలన్

చేధించగల్BO-5్క్షపణి.్ 

*క్షపణ్ ప్రయోగ్ సమయంలో్

వాయుస్పనకు, మెరైన్ విభాగాలకు్

ముందసుా్ హెచిరికలు్ ఇవాడం్

జరిగింద.్ 

*2017్ డిసంబర్లో్ ఏకే-4్ ఎస్్ఎల్్బీఎం్ ప్రయోగం్

విఫలమంద.్ బాయట్రీలో్ సాంకేతిక్ లోపం్ తలెతాడంతో్ ఈ్

ప్రయోగం్న్నడు్విఫలమంద.్ కే-4్ శ్రేణికి్ చందన్ క్షపణిని్

చివరిసారిగా్ ఐఎన్ఎస్్ అరిహంత్్ జలంతరొ్వమి్ నంచి్

ఏప్రిల్్2016లో్ప్రయోగించారు. 

*్ తాజ్ఞ్ ప్రయోగంతో్ ఆకాశం, నేల, నీరు..్ నంచి్

అణ్వాసారలన్ ప్రయోగించే్ సామరథయం్ గల్ ఆరో్ దేశంగా్

భారత్్నిలిచింద. 

*భారత్్ తన్ జలంతరొ్వముల్ శ్రేణుల్ కోసం్ అభివృది్

చేసుానన్రండు్అండర్వాట్ర్్క్షపణులోి్కే్4్క్షపణి్ఒకటి. 

జీశాట్-30్విజయవంతం 
*సమాచార్ రంగంలో్ విపివాతాక్ మారుేలు్ తీసుకొచేి్

అతాయధునిక్వయవసథ్కలిగిన్'జీశాట్-30' ఉపగ్రహానిన్భారత్

అంతరిక్ష్ ప్రయోగ్ సంసథ్ (ఇస్రో)్ విజయవంతంగా్

ప్రయోగించింద.్ 

*ఫ్రంచ్్్ గయాన్నలోని్

యూరోపియన్్అంతరిక్ష్ప్రయోగ్

కేంద్రం్ నంచి్ ఏరియన్్ -5్

ర్వకెట్్దాార్వ్నిరిిషట్కక్షయలో్ప్రవేశపెటిటంద.్ 

*జనవరి్18వ్తేదీన్్స్పేస్్్పోరుటలోని్3వ్ఏరియన్్లంచ్్్

కాంపెిక్స్్నంచి్ఈ్ప్రయోగం్జరిగింద. 

*ఉపయోగాలు్-- 

1.జీశాట్-30్ ఉపగ్రహం్ బరువు్ 3,357్ కిలోలు.్ ఇద్

కమ్యయనికేషన్్ఉపగ్రహం. 
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2.దీనిదాార్వ్ టెలివిజన్, టెలీకమ్యయనికేషన్్ బ్రాడ్్కాసిటంగ్కు్

సంబంధించిన్స్పవలు్మరింత్బలోపేతం్కానన్ననయి. 

3.ఇద్ జియో్స్పటషనరీ్ ఆరిిట్్ నంచి్ సీ, కేయూ్బాయండిలో్

సమాచార్ స్పవలిన్ అందసుాంద.్ ఇన్శాట్-4ఏకు్

ప్రతాయమానయంగా్జీశాట్-30్ఉపగ్రహం్పనిచేయనంద. 

4.జీశాట్-30తో్నింగిలోకి్దూసుకెళ్లిన్ఎరియన్-5్ర్వకెట్్

భూమికి్3,545్కిలోమీట్రి్ఎతుాలో్భూమధయరేఖకు్13617్

కి.మీ.్దూరంగా్దీరఘ్వృతాాకారపు్జీయోసింక్రనైజ్్ట్రానస్ఫర్్

ఆరిిట్్(జీటీవ్య)లోకి్చేరవేసింద.్ 

*్ ఇస్రో్ 2005లో్

ప్రయోగించిన్ ఇన్శాట్-4ఏ్

కాలపరిమితి్ గతేడాద్

అకోటబరులో్ముగిసింద. 

*్ 15్ సంవతసర్వలపాట్ట్

పనిచేస్పల్ దీనిన్

రూపందంచారు.్ కాగా..్

ఎరియన్-5్ర్వకెట్్జీశాట్-30తోపాట్ట్ఐరోపాకు్చందన్

యుటిల్్శాట్్ఉపగ్రహానిన్కూడా్విజయవంతంగా్కక్షయలోకి్

చేరవేసింద. 

*1981లో్ యాపిల్్్ ఉపగ్రహానిన్ ప్రయోగించిన్ ఎరియన్్

స్పేస్్..్ఇపేటి్వరకూ్జీశాట్-30తో్సహా్భారత్కు్చందన్

24్ఉపగ్రహాలన్కక్షయలో్ప్రవేశపెటిటంద. 

*జీశాట్-30్కక్షయలోకి్చేరిన్వంట్నే్కరా్వట్క్హసన్లోని్

మాసటర్్ కంట్రోల్్్ ఫెసిలిటీ్ (ఎంఎ ్సఎఫ్)్ దానిన్ ఇస్రో్

ఆధీనంలోకి్తీసుకుంద. 

*ఆన్బోరడ్్ప్రొపలషన్్సిసటమ్్న్ఉపయోగించి్ఈ్ఉపగ్రహానిన 

్కొదు్ రోజులోినే్ వృతాాకారపు్ జియోస్పటషనరీ్ కక్షయలోకి్

చేరవేసాారు. 

*్ఈ్కక్షయలోకి్చేరిన్తర్వాత్ఇద్పనిచేయడం్ 

ప్రారంభిసుాంద.్ డీటీహెచ్్్ టెలివిజన్్ సరీాసస్్, సల్యయలర్్

బాయక్్హోల్్్ కనెకిటవిటీ, టెలివిజన్్ అప్లింక్్, టెలిపోరుట్

సరీాసస్్, డిజిట్ల్్్శాటిలైట్్న్యయస్్్గాయదరింగ్్వంటి్స్పవలు్

అందంచనంద.్ 

*రోదసిలో్ ఇస్రో్ ప్రవేశపెటిటన్ 18్ కమ్యయనికేషన్్

ఉపగ్రహాలతో్కలిపి్జీశాట్-30్పనిచేసుాంద. 

ఇస్రో్-్నాసా్సూర్యోడిపై్ప్రయోగం 
*స్తరుయడిపై్ పరిశోధనలు్ చేస్పందుకు్ భారత్ అంతరిక్ష్

పరిశోధన్న్సంసథ్ (ఇస్రో)్సిదిమంద.్ఇందుకోసం్అమెరికా్

అంతరిక్ష్పరిశోధన్న్సంసథ్(న్నసా)తో్కలిసి్పని్చేస్ాంద.్ 

*ఈ్ ఏడాద్ దాతీయారథంలో్ ఆదతయ్ ఎల్్-1్ ఉపగ్రహానిన్

స్తరుయడి్ చంతకు్ పంపించేందుకు్ సన్ననహాలు్

సాగ్గతున్ననయి.్ 

*్ ఇందుకు్ సంబంధించి్

భారత, అమెరికా్ అంతరిక్ష్

పరిశోధన్న్సంసథలు్చరిలు్

జరిపాయి. 

*్ స్తరుయడిపై్ పరిశోధనల్ నిమితాం్ ఇటీవలే్ అమెరికా్

'స్లర్్ప్రోబ్' ప్రయోగానిన్చేపటిటంద.్ 

*ఈ్ నేపథ్యంలోనే్ స్తరుయడిపై్ మరినిన్ పరిశోధనలు్

జరిపేందుకు్శ్రీహరికోట్్ర్వకెట్్కేంద్రం్నంచి్పీఎస్్ఎల్్వీ-

ఎకెసల్్్ ర్వకెట్్ దాార్వ్ ఆదతయ్ ఎల్్-1్ ఉపగ్రహానిన్

ప్రయోగించేందుకు్ఇస్రో్సిదిమంద. 

*భారత్ప్రభుతాం్నంచి్ అనమతి్ర్వవడంతో్ఈ్ఏడాద్

జూన్్ లేదా్ జూలై్ నెలలోి్ ప్రయోగం్ చేపట్టటందుకు్ ఇస్రో్

సిదిమవుతోంద. 

*బంగళూరులోని్

ఉపగ్రహాల్ తయారీ్

కేంద్రంలో్ దీనిని్ తయారు్

చేసుాన్ననరు. 

*స్తరుయడి్ వలుపలి్

వలయానిన్ కరోన్న్ అంట్టరు.్ స్తరయగోళానికి్ వేల్

కిలోమీట్రుి్దూరం్వరకు్ఇద్విసారించి్ఉంట్టంద. 

*స్తరుయడి్అంతర్వభగ్ఉష్ణాగ్రత్5్వేల్కెలిాన్్డిగ్రీల్వరకు్

ఉంట్టంద.్ అయితే, కరోన్న్ప్రాంతంలో్ ఉష్ణాగ్రత్మాత్రం్

దాదాపు్10్లక్షల్కెలిాన్్డిగ్రీల్వరకు్ఉంటంద.్ 

*కరోన్నలో్ వేడి్ పెరిగిపోతుండడానికి్ గల్ కారణం్

ఏమిట్నేద్ప్రశనగా్మిగిలింద. 

*ప్రధానంగా్ఈ్అంశంపైనే్ఆదతయ్ఎల్్-1్ఉపగ్రహం్దృషిట్

సారిసుాంద. 
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*సౌర్ గోళంలో్ సౌర్ గాలులు, జ్ఞాలలు, రేణువుల్ తీరు్

తెననలపై్ పరిశో«ధనలు్ జరిపేందుకు్ ఇస్రో-న్నసా్

శాసరవేతాలు్సంయుకా్ప్రణ్వళ్లకలు్సిదిం్చేశారు. 

*సౌర్తుపాన్సమయంలో్వలువడే్రేణువుల్వలి్భూమిపై్

సమాచార్వయవసథకు్అవరోధాలు్ఏరేడుతున్ననయని్అంచన్న్

వేశారు.్దీంతో్పాట్ట్కాంతి్మండలం్(ఫొటసిియర్), వరా్

మండలలన్ (క్రోమోసిియర్)లపై్ అధయయనం్ చేసి్

సమాచార్వనిన్స్పకరిసాారు. 

*ఆదతయ్ఎల్్-1్ప్రతేయకతలు్--- 

1.ఆదతయ్ ఎల్్-1్ ఉపగ్రహంలో్ ఆరు్ పేలోడ్స్న్ అమరిి్

స్తరుయడి్చంతకు్పంపిసాారు. 

2.్ స్తరుయని్ వలయంలో్ ఉనన్ పరిసిథతులన్ అధయయనం్

చేస్పందుకు్యాస్్పెక్స, స్తట, వలిస, హెలియోస్, పాపా, 

స్లెక్స్్అనే్ఆరు్ఉపకరణ్వలు్ఇందులో్ఉంట్టయి. 

3.్ఈ్ఉపగ్రహానిన్భూమికి్15్లక్షల్కిలోమీట్రి్దూరంలో్

భూమి, స్తరుయడి్ అభికేంద్ర్ బలలు్ సమానమయేయ్ చోట్్

(లగ్రంజియన్్బందువు-1్(ఎల్్-1)లోకి్చేరవేసాారు. 

4.అకకడి్నంచి్ఎలంటి్అవరోధాలు, అడడంకులు్లేకుండా్

స్తరుయడిని్ నిరంతరం్ పరిశీలించేందుకు్ వీలవుతుందని్

అంచన్న్వేసుాన్ననరు. 

చిన్న్ఉపగ్రహాల్కొరకు్ఎస్ఎస్ఎల్వీ 
*వాణిజయ్ పరంగా్ ఎంతో్ ఉపయుకాంగా్ ఉండే్ చినన్ చినన్

ఉపగ్రహాలన్తకుకవ్ఖరుితో్నింగిలోకి్పంపేందుకు్భారత్

అంతరిక్ష్ పరిశోధన్న్

సంసథ్ (ఇస్రో)్

సిదిమవుతోంద.్ 

*ఇందుకు్

సంబంధించి్ సాాల్్్

శాటిలైట్్లంచింగ్్వహికల్్్(ఎస్్ఎస్్ఎల్్వీ)కు్రూపకలేన్

చేస్ాంద.్ 

*్ఈ్ఏడాద్ప్రథ్మారథంలోనే్దీనిన్ప్రయోగించనంద.్ 

*ఇందుకోసం్తమిళన్నడు్ర్వషరం్తూతుాకుడి్సమీపంలోని్

కులశేఖరపట్నంలో్ ప్రయోగ్ వేదకన్ నిరిాంచేందుకు్

సన్ననహాలు్చేస్ాంద. 

*ఇపేటి్ వరకూ్ ఎస్్ఎల్్వీ, ఏఎస్్ఎల్్వీ, పీఎస్్ఎల్్వీ, 

జీఎస్్ఎల్్వీ, జీఎస్్ఎల్్వీ్ మారక్-3్ వంటి్ ఐదు్ రకాల్

ర్వకెట్లన్ రూపందంచిన్ ఇస్రో్ ఆరో్ రకం్ ర్వకెట్గా్

ఎస్్ఎస్్ఎల్్వీని్తయారుచేస్ాంద. 

 
*చినన్తరహా్ఉపగ్రహాల్ప్రయోగానికి్వివిధ్దేశాల్నంచి్

డిమాండ్్్అధికంగా్ఉండట్ంతో్ఇస్రో్దీనికోసమే్ప్రతేయకంగా్

ఎస్్ఎస్్ఎల్్వీ్ర్వకెట్న్రూపందస్ాంద.్ 

*్ అంతేకాకుండా్ దేశీయంగా్ పలు్ విశావిదాయలయాలకు్

చందన్ విదాయరుథలు్ ప్రయోగాతాకంగా్ చినన్ చినన్

ఉపగ్రహాలన్తయారు్చేసుాన్ననరు.్ 

*విదాయరుథలన్ప్రోతసహించేందుకు్వారు్ తయారు్చేసుానన్

బులిి్ఉపగ్రహాలన్అంతరిక్షంలోకి్పంపేందుకు్కూడా్ఇద్

ఎంతగానో్దోహదపడుతుంద. 

*ఈ్ ఏడాద్ మారిి్ లేదా్ ఏప్రిల్్్ నెలలో్ ఈ్ ప్రయోగానిన్

చేపట్టటందుకు్ఇస్రో్శాసరవేతాలు్సిదిమవుతున్ననరు. 

*ఎస్్ఎస్్ఎల్్వీ్ ర్వకెట్్ 300్ కిలోల్ నంచి్ 500్ కిలోల్

బరువు్ కలిగిన్ చిననతరహా్ ఉపగ్రహాలన్ ఎనినంటినైన్న్

సున్నయాసంగా్తీసుకెళ్లతుంద.్ 

*34్ మీట్రి్ పడవు, 2.1్ మీట్రి్ వాయసారథం్ కలిగిన్ ఈ్

ర్వకెట్్ ప్రయోగ్ సమయంలో్ 120్ ట్ననల్ బరువు్

వుంట్టంద.్ 

*ఈ్ ర్వకెట్న్ కూడా్ న్నలుగ్గ్ దశలోినే్

ప్రయోగించనన్ననరు.్ 

*ఇందులో్మొదటి, రండు, మ్యడు్దశలు్ఘన్ఇంధనంతో, 

న్నలుగో్ దశ్ మాత్రమే్ ద్రవ్ ఇంధనం్ సాయంతో్

ప్రయోగించేల్డిజైన్్చేశారు.్ 

*300్ కేజీల్ నంచి్ 500్ కేజీల్ బరువు్ కలిగి్ బహుళ్

ఉపగ్రహాలన్భూమికి్ 500్ కిలోమీట్రి్ ఎతుాలోని్లోయర్్

ఎరా్్ ఆరిిట్్ (లియో)లోకి్ ప్రవేశపెట్టటల్ దీనిన్

రూపందంచారు. 
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'వూల్్మూన్ఎక్లిప్సస' 
*ఈ్ కొతా్ దశాబుం్ లోనే్ మొదట్గా్ దరశనం్ ఇచేి్ చంద్ర్

గ్రహణం్ గ్గరించి్ న్నసా్ శాసరవేతాలు్ సమాచారం్ విడుదల్

చేశారు. 

*2020్ మొదటి్ చంద్ర్

గ్రహణం్ జనవరి్ 10న్

ఏరేడనంద.్ ఈ్ ఖగోళ్

సంఘట్న్ న్ అమెరికా్

అంతరిక్ష్పరిశోధన్న్సంసథ్న్నసా్ 'వూల్ి్మ్యన్ఎకిిపస' అని్

పేరు్పెటిటంద.్ 

*ఇద్ఈసారి్భారతదేశంలో్కనిపిసుాంద.్ఆసియా, ఆఫ్రికా, 

యూరప్లోని్ దేశాలు్ కూడా్ చంద్ర్ గ్రహణ్వనిన్

చూడగలుగ్గతాయి. 

*మొతాం్గ్రహణం్వయవధి్4్గంట్ల్5్నిమిష్యలు 

*్ ఈ్ సంవతసరం్

సంభవించబోయే్ న్నలుగ్గ్

చంద్ర్ గ్రహణ్వలలో్ ఇద్

మొదటిద. 

*ఈ్ చంద్ర్ గ్రహణం్

అమెరికాలో్ కనిపించదు.్ భూమి్ మీద్ ఈ్ ప్రాంతంలో్ ఆ్

సమయం్పగలుగా్ఉంట్టంద. 

*ఈ్ యేడాద్ జూన్ 5, జూలై్ 5, నవంబర్ 30్ తేదీలలో్

మిగిలిన్మ్యడు్చంద్ర్గ్రహణ్వలు్ఏరేడతాయి. 

గగన్యాన్వ్యోమగాములకు్ఆహారం 
*భారత్ అంతరిక్ష్ పరిశోధన్న్ సంసథ..్ నలుగ్గరు్

వ్యయమగాములన్నింగిలోకి్పంపేందుకు్సిదిమవుతోంద. 

*్ మిషన్ గగన్యాన్లో్ ఉండే్ ఆ్ వ్యయమగాముల్ కోసం్

ఆహారపదారి్వలు్సిదిం్అయాయయి.్ 

*మస్తరులోని్ డీఆర్డీవ్య్

సంసథ్ ఆ్ ఫుడ్్ ఐట్మ్్లన్

తయారు్చేసింద. 

*్ ఫుడ్్ హీట్రిన్ కూడా్

వ్యయమగాములకు్

అందుబాట్టలో్ ఉంచనన్ననరు.్ అంతరిక్షంలో్ తేలియాడే్

వ్యయమగాముల్కోసం్తాగేందుకు్ప్రతేయకంగా్ కంట్టయినరుి్

తయారు్చేశారు.్ 

*వాట్ర్, జూయస్్లన్ తీసుకువళి్ందుకు్ సేషల్్ పాయకెట్ిన్

తయారు్చేశారు. 

*2022లో్మిషన్గగన్యాన్ప్రాజెకుట్ఉంట్టంద.్ 

*ఇపేటికే్ గగన్యాన్ కోసం్ 4్ వ్యయమగాములు్

ఎంపికయాయరు.్ ఆ్ నలుగ్గరూ్ రష్యయలో్ శిక్షణ్

పందుతున్ననరు.వీరంతా్ భారత్ వాయుస్పనకు్ చందన్

పైలట్టి. 

*ఇస్రో్ 'గగన్యాన్' కోసం్ కరా్వట్కలోని్ చిత్రదురొ్ జిలి్

చళ్లికెరలో్అదనపు్శిక్షణ్కేంద్రానిన్ఏర్వేట్టచేయనంద. 

*'హ్యయమన్్స్పేస్్్ఫెలిట్్సంట్ర్'గా్కూడా్పిలిచే్ఈ్కేంద్రం్

నంచి్ గగన్యాన్కు్ సంబంధించిన్ కారయక్రమాలతోపాట్ట్

వ్యయమగాములకు్శిక్షణ్ఇసుాంద. 

*2018్సాాతంత్రయ్ దనోతసవం్ సందరభంగా్ప్రధానమంత్రి్

నరేంద్రమోదీ్ తొలిసారిగా్ ఈ్ గగన్యాన్్ ప్రాజెక్ట్్ గ్గరించి్

ప్రకటించారు.్దాదాపు్రూ.10వేల్కోట్ితో్ఇస్రో్ఈ్రోదసీ్

యాత్ర్చేపట్టనంద. 

అంతరిక్షంలోని్వ్యోమగామిక్ల్టెలీ్మెడిసిన్చిక్లతస 
*్ ప్రపంచంలోనే్ మొట్టమొదటి్ సారిగా్ అంతరిక్షంలోని్

వ్యయమగామికి్భూమి్మీదననన్వైదుయడు్చికితస్అందంచారు.్ 

*ఐఎస్్ఎస్్లోని్ ఈ్ వ్యయమగాములకు్ వారి్ శరీరంలో్ తల్

వనకభాగం్నండి్గ్గండెకు్రకాానిన్సరఫర్వ్చేస్ప్జుగ్గలర్్

రకాన్నళాలలలో్ టిష్యయ, ఇతర్ ద్రవపదారి్వల్ అవశేష్యలు్

కనిేంచట్ంతో్వారి్రకాసరఫర్వలో్అంతర్వయం్కలిగి్రకాం్

కటిటంద.్ 

*్ ఈ్ అవశేష్యలన్ తొలగించి్ రకాసరఫర్వన్

పునరుదిరించేందుకు్

అవసరమన్ సరుకయలేట్రీ్

ఫిజియాలజీతో్ కేవలం్

భూమిపై్రోగ్గలకు్మాత్రమే్

కాక, వ్యయమగాముల్

ఆరోగాయనికి్ కూడా్ ప్రయోజనకరంగా్ వుంట్టందని, 

ముఖయంగా్చంద్ర, అరుణగ్రహ్యాత్రలోి్పాల్గొనేవారికి్ఈ్
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పరిజ్ఞానం్ ఉపయోగపడుతుందని్ ఎల్్ఎస్్యు్ శాసరవేతాలు్

తమ్అధయయనంలో్వలిడించారు.్ 

*గ్గరుతాాకరషణ్ శూనయమన్ అంతరిక్షంలో్ ఈ్ విధమన్

సమసయ్తలెతాట్ం్ఇదే్మొదటి్సారి. 

*ప్రొఫెసర్్ సీటఫెన్్ మోల్్్ భూమిపై్ నండి్ చికితస్

ప్రారంభించారు. 

*్ఈ్చికితస్90్రోజుల్పాట్ట్సాగింద.్దీనిలో్భాగంగా్అ్

వ్యయమగామి్తనకు్తానే్అలరసౌండ్్్పరీక్షలన్చేసుకున్ననడు. 

*భూమినంచి్ మోల్్్ ఆ్ వ్యయమగామికి్ ఇ-మెయిల్్, ఫోన్్

కాల్స్్దాార్వ్సలహాలు, స్తచనలు్అందంచారు. 

సైనస్కాంగ్రెస్లో్ప్రధాని 
ప్రసంగంలోని్అంశాలు్-- 

1.దేశంలోని్యువశాసరవేతాలంతా్ 'ఇనోనవేట్్(ఆవిషకరణ), 

పేటెంట్్ (మేధో్ హకుకలు), ప్రొడ్యయస్్్ (ఉతేతిా), ప్రాసేర్్

(వరిిలుి)' నిన్నదానిన్ పాటించాలని్ ప్రధాని్ నరేంద్రమోదీ్

పిలుపునిచాిరు. 

2.దేశం్ వేగంగా్ అభివృది్ చందడంలో్ఈ్న్నలుగ్గ్మెట్టి్

ఉపయోగపడతాయి.్ 

3.దేశంలోని్ శాసర, 

సాంకేతిక్ రంగాలోి్

విపివాతాక్ సంసకరణలు్

ర్వవాలిసన్అవసరం్ఉంద్

అని్పేరొకన్ననరు. 

4.కరా్వట్కలోని్బంగళూరులో్107వ్భారత్సైనస్్కాంగ్రెస్్్

సమావేశాలన్ప్రధాని్మోదీ్ప్రారంభించారు.్ 

5.ఇనోనవేట్, పేటెంట్, ప్రొడ్యయస్్, ప్రాసేర్్ (ఐపీ3)్ అనే్

నిన్నదానిన్ఇచాిరు. 

6.ప్రపంచ్ ఆవిషకరణల్ స్తచీలో్ భారత్్ 52వ్ ర్వయంకులో్

ఉంద. 

7.యువశాసరవేతాలు్ పాిసిటక్్కు్ సమరథవంతమన, చవకైన్

ప్రతాయమానయం్కనగొన్నలని్ప్రధాని్మోదీ్పిలుపునిచాిరు. 

8.2022న్నటికి్శిలజ్ఇంధన్నల్దగ్గమతులన్పద్శాతం్

మేర్తగిొంచుకోవాలని్కేంద్రం్ప్రయతినసుాంద. 
 

 

సైనస్కాంగ్రెస్న్ప్రారంభంచిన్్ప్రధాని 
*బంగళూరులో్107వ్ఇండియన్్సైనస్్కాంగ్రెస్్్సదసుసన్

ప్రధాని్నరేంద్ర్మోదీ్ప్రారంభించారు. 

*భారత్ సైనస్ కాంగ్రెస్్ చరిత్రలో్ తొలిసారిగా్ రైతు్ సైనస్

కాంగ్రెస్్జరుగ్గతుంద. 

*్ దేశం్ నలుమ్యలల్ నంచి్

శాసరవేతాలు, పరిశోధకులు, 

విదాయవేతాలతో్ వివిధ్ దేశాలకు్

చందన్ సైనస్ ప్రముఖులతో్

ఏట్ట్ నిరాహించే్ 'భారత్ సైనస్ కాంగ్రెస్్' బంగళూరులో్

ప్రారంభమంద. 

*్ బంగళూరులోని్ వయవసాయ్ శాసారల్

విశావిదాయలయం(యూఏఎస్్బీ)్వేదకగా్ఈ్నెల్ఏడో్తేదీ్

వరకు్ ఐదు్ రోజులపాట్ట్ సాగే్ ఈ్ 107వ్ సైనస్ కాంగ్రెస్్్

జరుగ్గతుంద. 

*రసాయనశాసరంలో్ ప్రతిష్యాతాక్ నోబల్్ పురసాకరం్

పందన్ జరానీ్ శాసరవేతా్ ప్రొఫెసర్ సటఫాన్ హెల్(2014), 

ఇజ్రాయెల్్్ శాసరవేతా్ అడా్ ఇ.యోనథ్్ (2009)్ సదసుసలో్

పాల్గొంట్టన్ననరు. 

*ఆహార్ భద్రతకు్ పర్వయవరణ్ అనకూల్ వయవసాయం, 

ఆహార, పోషక్ భద్రత్ కోసం్ పంట్లన్ మెరుగ్గపరచడం, 

కాయనసర్ఔషధ్ఆవిషకరణలోి్సవాళ్లి, అవకాశాలు, కృత్రిమ్

మేధ(ఏఐ), గ్రామీణ్ జన్నభాలో్ వాయధుల్ వాయపిా, శాసర, 

సాంకేతిక్పరిజ్ఞానంతో్గ్రామీణ్వభివృది, ఇతర్అంశాలపై్ఈ్

వైజా్ఞనిక్సదసుసలో్చరిలు్ఉంట్టయి. 

*రైతుల్ ఆదాయానిన్ రటిటంపు్ చేయడం్ కోసం్ సమీకృత్

వయవసాయం, వయవసాథపకత(ఎంట్రిప్రెన్యయయర్షిప్)లో్

రైతుల్ విన్యతన్ విధాన్నలు, వాతావరణ్ మారుేలు, 

జీవవైవిధయం, ప్రకృతి్పరిరక్షణ, రైతు్సాధికారత, వయవసాయ్

రంగ్ సమసయలు, విధానపరమన్ అంశాలు్ సహా్ అనేక్

విషయాలపై్ ఈ్ నెల్ 6న్ జరిగే్ రైతు్ సైనస్ కాంగ్రెస్్

చరిించనంద. 

*ఇక్రిశాట్లలో్ ప్రినిసపల్్ సైంటిస్ట్్ డాకటర్

కె.పూరాచంద్రర్వవు- 
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1.రైతుల్ ఆదాయానిన్ రండింతలు్ చేసాామని్ చాన్ననళ్లిగా్

చబుతున్ననరు.్ అద్సాకారమయేయ్ పరిసిథతులు్ కనిపించడం్

లేదని, ఈ్దశగా్చరయలే్లేవు. 

2.రైతుల్ఆదాయంలో్వారిషక్పెరుగ్గదల్రండు్శాతం్కూడా్

లేదని, ఈ్ న్నమమాత్రపు్ పెరుగ్గదలతో్ రైతు్ ఆదాయం్

రండింతలు్ కావాలంట్ట్ 35్ ఏళ్లి్ పడుతుందని్ ఆయన్

తెలిపారు.్ 

3.రైతుల్ ఆదాయం్ గణనీయంగా్ పెరగాలంట్ట్ వయవసాయ్

ఖరుిలు్తగాొలని, ఉతాేదకత్పెరగాలని, గిట్టటబాట్ట్ధరలు్

ఉండాలని, ఇందుకు్ప్రభుతాం్నిరిుషటమన్చరయలు్చేపట్టటలి. 

4.కనీస్మదుతుధరలన్పేరుకు్ప్రకటిసుాన్నన్పూరిాసాథయిలో్

అమలు్ చేయడం్ లేదని, ఫలితంగా్ పప్పు్ధాన్నయలు్లంటి్

పంట్లు్పండించే్రైతులకు్ప్రయోజనం్దకకడం్లేదు. 

5.ప్రభుతా్ విధాన్నలోి్ వయవసాయానికి్ ప్రాధానయం్ ఇవాడం్

లేదు, వయవసాయమంట్ట్ చిననచూపు్ ఉంద.దేశంలో్ ఆహార్

ధాన్నయల్కొరత్లేనంత్కాలం్వయవసాయ్సంక్షోభం్గ్గరించి్

పాలకులు్పటిటంచుకోవడం్లేదు.్ 

6.వయవసాయ్ స్తథల్ దేశీయోతేతిా(వయవసాయ్ జీడీపీ)లో్

కనీసం్ రండు్ శాతం్ ఈ్ రంగంలో్ పరిశోధనల్ కోసం్

వచిించాలి. 

7.ఆచరణకు్వచేిసరికి్కేట్టయింపులు్0.6్శాతం్దాట్డం్

లేదు. 

8.దేశ్జీడీపీలో్కనీసం్రండు్శాతం్నిధులన్అనిన్రంగాలోి్

పరిశోధనలు-అభివృది(ఆర్ అండ్్ డీ)కి్ కేట్టయించాలని్

ప్రభుతాం్చబుతునన, కానీ్కేట్టయింపులు్ఒకక్శాతంలోపే్

ఉన్ననయి. 

ఐరోపాలోని్ అభివృది్ చందన్ దేశాలోి్ పరిశోధనలకు్

జీడీపీలో్ రండు్ నంచి్ ఐదు్ శాతం్ వరకు్ నిధులన్

కేట్టయిసుాన్ననరు. 

సైనస్ కాంగ్రెస్్లో్భాగంగా్మహిళా్ సైనస్ కాంగ్రెస్, బాలల్

సైనస్కాంగ్రెస్్కూడా్జరుగనన్ననయి. 

*శాసర, సాంకేతిక్ పరిజా్ఞన్ రంగంలో్ వేరేారు్ విభాగాలోి్

పనిచేసుానన్ మహిళలన్ ఒకే్ వేదకపైకి్ తీసుకొచిి, వారి్

విజయాలన, అనభవాలన్ పంచుకొనేందుకు్ అవకాశం్

కలిేంచడం్మహిళా్సైనస్కాంగ్రెస్్్ఉదేుశం. 

*ఈ్ రంగంలో్ మహిళల్ పాత్రన్ పెంచడానికి, వారి్

ప్రతిభాసామర్వథయలన్ పూరిాసాథయిలో్

ఉపయోగించుకోవడానికి్చేపట్టటలిసన్చరయలన, విధాన్నలన్

సిఫారుస్ చేస్తా్ ఈ్ సదసుస్ ఒక్ దారశనిక్ పత్రనిన్

రూపందంచనంద.్ ఈ్ నెల్ 5, 6్ తేదీలోి్ ఈ్ సదసుస్

జరుగనంద. 

*పిలిల్సైనస్కాంగ్రెస్్ఈ్నెల్4, 5, 6్తేదీలిో్జరుగనంద.్

ఈ్కారయక్రమంలో్విదాయరుథలకు్ప్రముఖ్శాసరవేతాలు, నోబల్్

పురసాకర్గ్రహీతలతో్మాటి్టడే్అవకాశం్లభించనంద. 

చంద్రయాన-3,గగన్యాన 
1.చంద్రయాన్ 3-చంద్ర్ మిషన్్ చంద్రయాన్-2్ తర్వాత, 

కొనిన్ నెలల్ వయవధిలోనే్ చంద్రయాన్-3్ ప్రాజెకుటన్

ప్రారంభించడానికి్ ఇస్రో్ ప్రయతానలు్ మొదలు్ పెటిటంద.్ 

*్ఇస్రో్చీఫ్్కె.్శివన్్ 

*చంద్రయాన్-3్ ప్రాజెకుట్

అయితే్ అనకునన్

సమయానికి్కాకుండా్14-

16్ నెలలు్ ఆలసయంగా్

2021్ న్నటికి్ పూరిా్ అయేయ్

అవకాశం్ఉంద. 

*్చంద్రయాన్్-3కి్ప్రభుతాం్ఆమోదం్తెలిపింద.్ 

*్ 2020లో్ చంద్రయాన్-3ని్ ప్రయోగం్ జరుగ్గతుందని్

గతంలో్ ఇస్రో్ ప్రకటించింద.్ 

*్ ఇందులో్ లయండర్, రోవర్, ప్రొపలషన్్ మాడ్యయల్్్

ఉంట్టయి.్ ఇందులో్ పరికర్వలకు్ రూ.250్ కోట్టి్ కాగా, 

ప్రయోగానికి్ మరో్ రూ.365్ కోట్టి.్ 

*చంద్రయాన్-2్ఆరిిట్టర్్చాలబాగా్పని్చేయడం్వలి, 

చంద్రయాన్-3కి్ కూడా్ వినియోగించుకోనన్ననరు.్ 

*్ చంద్రయాన్-2లో్ భాగంగా్ చంద్రుడిపై్ సునినతంగా్

దగడంలో్ విఫలం్ చందన్ నేపథ్యంలో్ మరోసారి్ చంద్రుడి్

దక్షణ్ ధ్రువంపై్ లయండర్న్ దంపాలని్ ఇస్రో్ లక్షయంగా్

పెట్టటకుననద.్ 

*చంద్రయాన్-3కి్ సంబంధించి్ రండో్ స్పేస్్పోరట్కు్

అవసరమన్భూమిని్ స్పకరిసుాన్ననరు, ఇద్ తమిళన్నడులోని్

తూతుకుడి్ వదు్ ఏర్వేట్ట్ కానంద.ఈ్ స్పేస్్ పోరట్ నిర్వాణ్
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వయయం్ రూ.250్ కోట్టి.దక్షణ్ భారతదేశంలోని్ భౌగోళ్లక్

అనకూలతల్ నంచి్ ప్రయోజనం్ పందేందుకే్ అకకడ్

లంచ్్పాయడ్్న్ ఏర్వేట్ట్ చేసుాన్ననరు.అకకడినంచి్ మొదట్్

ఎస్్ఎస్్ఎలీా్ (సాాల్్్ శాటిలైట్్ లంచ్్్ వహికిల్్)్ ర్వకెట్ిన, 

భవిషయతుాలో్ భారీ్ ర్వకెట్ిన్ ఉపయోగిసాారు.మరోవైపు్

2020-21్ ఆరిథక్ సంవతసరంలో్ రూ.14వేల్ కోట్టి్

కేట్టయించాలని్ కేంద్రానికి్

ఇస్రో్ప్రతిపాదంచనననద. 

్*ఇస్రో్ అభివృది్ చేసిన్

సాదేశీ్ జీపీఎస్్్ 'న్నవిక్్'కు్

సంబంధించిన్ చిప్లన్

ఫోన్లలో్ అమరేిందుకు్

ఇస్రో, చైన్నకు్ చందన్ ఫోని్ కంపెనీ్ షియోమి్ మధయ్

జరుగ్గతునన్చరిలు్తుద్దశకు్చేరుకున్ననయి.్ఈ్చిప్లన్

కాాల్్కమ్్్సంసథ్తయారుచేసుాంద.్ 

*చంద్రయాన్ 3ప్రాజెక్ట్ వయయం-్ రూ.615్ కోట్టి్ .్

2.గగన్యాన్---్ 

*మానవసహిత్అంతరిక్ష్యాత్ర్'గగన్యాన్' కోసం్భారత్

వైమానిక్దళానికి్(ఐఏఎఫ్)్చందన్నలుగ్గరిని్ఇస్రో్ఎంపిక్

చేసింద.్వారంతా్పురుషులే.్ 

*వారిని్శిక్షణ్కోసం్రష్యయకు్పంపనన్ననరు.్ 

*ప్రధానంగా్మానవ్ రహిత్వ్యయమనౌకన్ఈ్ ఏడాదలోనే్

అంతరిక్షంలోకి్ప్రయోగాతాకంగా్పంపనన్ననరు.్ 

*్గగన్యాన్్ప్రాజెకుటన్ప్రధాని్మోదీ్ 2018్ఆగసుట్ 15్

ప్రసంగంలో్ప్రకటించారు.్ 

*్2022్న్నటికి్పూరిా్సాదేశీ్పరిజ్ఞానంతో్అంతరిక్షంలోకి్

తొలి్భారతీయుడిని్పంపనన్ననరు.్ 

*్ఈ్ప్రాజెకుటకు్సహకారం్అందంచేల్భారత్, రష్యయ, ఫ్రానస్్

మధయ్గతంలో్ఒపేందం్కుదరింద.్ 

*్పూరిా్సాదేశీ్పరిజా్ఞనంతో్దీనిని్చేపట్టనన్ననరు. 

పాత్ఉపగ్రహాల్సాథన్ంలో్కొతతగా్

ప్రవేశపెట్టనన్నఇస్రో 
*్భారత్అంతరిక్ష్పరిశోధన్సంసథ్ప్రకట్న- 

*్ ్భూసిథర్ కక్షయలో్దశాబాులుగా్తిరుగ్గతూ్సమాచార్వనిన్

అందంచే్ పాతకాలం్ ఉపగ్రహాలన్ తారలో్ ప్రక్ష్యళన్

చేయనన్ననరు. 

*్గత్15్ఏళిలో్వేగంగా్అభివృది్చందన్సాంకేతికతకు్

అనగ్గణంగా్ పాత్ ఉపగ్రహాల్

సాథనంలో్ కొతా్ వాటిని్

ఉపయోగించనన్ననరు. 

*్ కనీసం్ 12్ నంచి్ 15్ ఏళి్

కాలపరిమితి్ ఉనన్ ఉపగ్రహాలన్

మారినన్ననరు. 

*ఇందులో్భాగంగానే్ ఇన్శాట్్ 4-ఏ్ సాథనంలో్ జీశాట్-

30ని్ప్రయోగించారు. 

*్ కొతా్ సమాచార్ ఉపగ్రహాలు్ సకనకు్ 300్ గిగాబైటస్్

సామరథయం్ ఉనన్ హైసీేడ్్్ ఇంట్రనట్్ వయవసథలతో్

తయారుకానన్ననయి. 

*కొతా్ రకం్సమాచార్స్పవలకు్అనవుగా్లేని్ఉపగ్రహాల్

స్పవలన్ సమీక్షసుానన్ ఇస్రో్వాటి్సాథనంలో్భూ్ సమీక్షలు, 

న్నవిగేషన్, సుదూర్ ప్రాంతాల్ నంచి్ సిగనల్స్్ అందుకునే్

తరహా్ఉపగ్రహాలన్పంపనంద. 

*.్భూమికి్ 36వేల్ కిలోమీట్రిలోని్భూసిథర్ కక్షయలో్ ఉనన్

ఇస్రో్ సమాచార్ ఉపగ్రహాలనీన్ 12్ నంచి్ 15్ ఏళి్ కాల్

పరిమితి్కలిగి్ఉన్ననయి. 

*్ వాటి్ సమరథత్ బటిట్ ఉపగ్రహాల్ మారిేడి్ ప్రక్రియ్

చేపట్టనన్ననరు. 

'సోలార్్ఆరిిట్ర్'-సూర్యోడి్ధ్రువాలపై్పరిశోధన్లు 
*న్యతన్ పరిశోధన్ అంశం్ --స్తరుయడి్ ఉతార, దక్షణ్

ధ్రువాలన్తొలిసారిగా్చిత్రీకరణ 

*్పరిశోధన్నిరాహించేవారు-్అమెరికా, ఐరోపా్అంతరిక్ష్

సంసథలు్సంయుకాంగా్ 

*వ్యయమనౌక్ --్ 'స్లర్్ ఆరిిట్ర్' అనే్ వ్యయమనౌకన్

ప్రయోగించనన్ననరు.లక్్హీడ్్, బోయింగ్్ కంపెనీల్

సంయుకా్భాగసాామయంలోని్యునైటెడ్్్లంచ్్్అలయనస్కు్

చందన్ 'అటి్టస్్-5' ర్వకెట్్ దాార్వ్ వ్యయమనౌకన్ కక్షయలోకి్

ప్రవేశపెట్టనన్ననరు.్్ 

*ఎప్పుడు్--ఫిబ్రవరి్నెల్ఏడవ్తేదీన్ 
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*పరిశోధన్సంబంధించి్ముఖయమన్అంశాలు్-- 

స్తరుయడి్ మధయరేఖా్ ప్రాంతానికి్ సమాంతరంగా్ విసారించి్

ఉనన్ప్రదేశానిన్'ఎకిిపిటక్్్పేిన్'గా్పేరొకంట్టరు.్ 

గ్రహాలనీన్ ఇందులోనే్పరిభ్రమిసుాంట్టయి.్స్తరుయడి్వదుకు్

ఇపేటివరకూ్ ప్రయోగించిన్ వ్యయమనౌకలనీన్ ఈ్ ఎకిిపిటక్్్

పేిన్లోనో్ దానికి్ దగొరోినో్

ఉన్ననయి. 

స్లర్్ ఆరిిట్ర్్ మాత్రం్

దానిన్ దాటి్ వళ్లతుంద.్

ఇందుకోసం్ శుక్రుడు, 

భూమి్గ్గరుతాాకరషణ్శకిాని్

ఉపయోగించుకుంట్టంద.్ 

ఫలితంగా్ఎగ్గవ్నంచి్స్తరుయడిని్పరిశీలించవచుి.్ 

సౌర్గోళం్నంచి్ఆవేశిత్రేణువులు్వస్తా్ఉంట్టయి.్వీటిని్

సౌర్గాలి్అంట్టరు.్ 

ఒకోకసారి్ విస్ిట్ంల్ వచేి్ సౌర్ గాలులు్భూమి్ ఎగ్గవ్

వాతావరణ్ పరలన్ తాకినప్పుడు్ అకకడ్ సౌర్ తుపాని్

చలరేగ్గతుంట్టయి.్ ఫలితంగా్ జీపీఎస్్, కమ్యయనికేషన్్

ఉపగ్రహాల్పనితీరుపై్ప్రభావం్పడుతుంద. 

వ్యయమగాములకూ్ హాని్ కలగొచుి.్ అందువలి్ ఈ్ సౌర్

తుపానికు్ సననదిమయేయందుకు్ శాసరవేతాలు్ స్తరుయడి్

అయసాకంత్క్షేత్రనిన్పరయవేక్షసుాంట్టరు.్ 

ఎకిిపిటక్్్ పేిన్లో్ ఉంటూ్ ప్రసుాత్ ఉపగ్రహాలు్ సాగిసుానన్

పరిశీలనలిో్కొనిన్లోపాలు్ఉంట్టన్ననయి. 

అతయంత్ కచిితతాంతో్ అంచన్నలు్ వేయాలంట్ట్ స్తరుయడి్

ధ్రువ్ప్రాంతాలపై్పరిశీలనలు్చేపట్టటలి.్ 

స్లర్్ఆరిిట్ర్్దాార్వ్అద్సాధయమవుతుంద.బుధ్గ్రహానిన్

దాటి్వళ్లి్స్తరుయడిని్పరిశీలిసుాంద. 

 

 

85



 

 

ఐదు లక్షల పరుగులతో మొదటి స్థానంలో ఇంగ్లండ్ 

*టెస్్ట క్రికెట్ లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన దేశంగా ఇంగ్లండ్ 

అరుదైన రికారుు సంత్ం చేసుకంది. 

*క్రీడక మాత్ృకగా 

ఇంగాలండ్ ను భావిస్తారు. 

*ఒకపపటి త్న జాతీయ క్రీడ 

క్రికెట్ టెస్్ట మాయచ్ లో ఆ జట్ట్ 

ఆటగాళ్లల ఇపపటి వరక 5 

లక్షల పరుగులు చేసి ప్రత్యయక 

రికారుు నెలకొల్పపరు. క్రికెట్ లో అత్యధిక టెసు్లు ఆడిన 

జట్ట్గా గురిాంపు పందిన ఇంగ్లండ్ తాజాగా ఐదు లక్షల 

పరుగుల మైలురాయి దాటి మరో రికారుు నెలకొల్పంది. 

*ప్రసుాత్ం దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతునన సీరీస్ట నాలోో టెస్్ట లో 

ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు, జట్ట్ కెప్ట్న్ జోరూట్ సింగిల్ తీయడం 

దాారా ఐదు లక్షల మైలురాయిని అధిగ్మంచాడు. టెస్్ట క్రికెట్ 

ప్రారంభమయ్యయక ఆదేశానికి ఇది 1,022వ టెస్్ట. 

*క్రికెట్ చరిత్ర --పదహారవ శతాబ్దంలో ఇంగ్లండ్ లో క్రికెట్ 

క్రీడ మొదలయియంది.ఆగ్ననయ ఇంగ్లండ్ (సౌత్ ఈస్్ట) లో 

ప్రారంభమైన క్రీడ కొనానళ్లక దేశమంతా విస్ారించంది. 18వ 

శతాబ్దంలో ఆ దేశ జాతీయ క్రీడగా రాణంచంది. 1739లో 

ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ జట్ట్ ఏరపడింది. 19వ శతాబ్దంలో బ్రిటీష్ 

స్తమ్రాజయవాదులతోపాటే క్రికెట్ కూడా ఇత్ర దేశాలక 

విస్ారించడం ప్రారంభంచంది. 

*20వ శతాబ్దం వచేేస్రికి చాల్పదేశాలోల ప్రముఖ క్రీడగా 

గురిాంపు స్తధించంది. 

*ప్రపంచ క్రికెట్ లో ఇంగ్లండ్ త్రాాత్ అత్యధిక రన్్ చేసిన 

దేశాల జాబితాలో ఆసే్ట్రల్య్య రండో స్తానంలో ఉంది. ఇపపటి  

 

వరక 830 టెసు్ ఆడిన ఆ దేశ ఆటగాళ్లల 4,32, 706 

పరుగులు చేశారు. 

*భారత్  జట్ట్ 540 టెసు్లోల 2,73,518 పరుగులు చేసి 

మూడో స్తానంలో కొనస్తగుతోంది. వెస్ిండీస్ట  545 టెసు్లతో 

2,70,441 పరుగులతో నాలోో స్తానంలో ఉంది.     

ఏఏఐ పై నిషేధం ఎత్తివేత 
* వరల్ు  ఆరేరీ (డబ్ల్లూఏ) భారత్ ఆరేరీ స్ంఘం (ఏఏఐ)పై 

విధించన నిషేధానినకొనిన షరతులతో ఉపస్ంహరించంది. 

*నిషేధానినఎత్తావేయడానికి కారణం -ఏఏఐ ఎనినకలు వరల్ు  

ఆరేరీ నిర్దదశంచన విధం గా నిరాహంచడంతో నిషేధానిన ఎత్తా 

వేశారు.ఎగిికూయటివ  బోరుు పోస్్ల్  ఓట్టతో ఇండియ్యపై 

స్స్పపనషన్ ను ఎత్తావేయ్యలని నిరణయించారు. 

* ఎనినకలు జరిగిన 

వారంలోపే ఈ నిరణయం 

అమలులోకి వచేంది. 

* వరల్ు  ఆరేరీ విధించన 

షరతులు -- 

 అథ్లలట్  మంబ్ర షిప క 

స్ంబ్ంధించ రాజాయంగ్ స్వరణ చేసుకోవాల్ 

పాలనాపరమైన స్మస్యలను పరిషకరించుకోవాల్. 

క్రీడాభవృదిికి వ్యయహాత్మక ప్రణాళికను అభవృదిి చేసుకోవాల్. 

పై అంశాలపై  కాార్రీల ప్రోగ్రెస్ట  రిపోర్  (త్రైమాసిక పురోగ్త్త) 

ఇవాాల్. 

*నిషేధం ఎత్తావేత్ వలల ప్రయోజనం-  ఏఏఐపై నిషేధం 

తొలగిపోవడంతో భారత్ ఆరేరుల ఇకపై టోకోయ ఒల్ంపిక్్ లో 

ఇండియ్య జండా కింద బ్రిలోకి దిగ్నునానరు. 
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భారత్ ఆరేరీ స్ంఘం ఎనినకలు --భారత్ ఆరేరీ స్ంఘం 

(ఏఏఐ) అధయక్షుడిగా కంద్ర మాజీ మంత్రి అరుిన్  ముండా 

ఎనినకయ్యయరు.  

ఎనినకలోల అరుిన్  34-18తో తెలంగాణక చందిన బీవీ 

పాపారావును ఓడించారు. 

ఖేలో ఇండియా 2020 క్రీడలు 
*ఖేలో ఇండియ్య 2020 క్రీడలోల మహారాషే మొదటి స్తానంలో 

నిల్చంది. 

* అసంలోని గౌహతీ వేదికగా 13 రోజులపాట్ట ఈ క్రీడలు 

జరిగాయి.  

*మహారాషే యువక్రీడాకారులు 78 స్ారాణలతో స్హా మొత్ాం 

256 పత్కాలతో మొదటి స్తానంలో నిల్చారు.మహారాషేర 

మొత్ాం 78 స్ారణ, 77 రజత్, 

101 కాంస్యపత్కాలు 

స్తధించంది. 

*హరాయనా మొత్ాం 200 

పత్కాలతో రండోస్తానం లో 

నిల్చంది. 

*అండర -17 బాల్కల ఈత్లో మహారాషేర సిామమర కరీనా 

షంకాా రండో స్ారణం స్తధించంది.మహారాషేర ఖేలో ఇండియ్య 

ఓవరాల్ విజేత్గా నిలవడం వరుస్గా ఇది రండోస్తరి. 

*ఢిల్లల మూడు, కరానటక నాలుగు, ఉత్ారప్రదేశ్ 

ఐదుస్తానాలలో నిల్చాయి. ఆత్తథ్య అసం ఏడోస్తానం 

దకికంచుకొంది. 

*మొత్ాం 28 రాష్ట్రాలు పత్కాల పటి్కలో చోట్ట 

స్ంపాదించగా. తెలంగాణా 7 స్ారాణలతో స్హా 21 పత్కాలతో 

15వ స్తానంలో నిల్చంది. 

*ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడు స్ారాణలతో స్హా మొత్ాం 17 

పత్కాలతో 22వ స్తానంలో నిల్చంది. 

ఖేలో ఇండియా గేమ్స లో ధనావత  గణేష  
*ఖేలో ఇండియ్య యూత్  గ్నమ్్ లో తెలంగాణక మరో మూడు 

పత్కాలు లభంచాయి. 

*బాలుర అండర -17 వెయిట్  ల్ఫ్్ంగ  73 కిలోల పోటీలోల 

ధనావత్  గ్ణేష్  రజత్ం కైవస్ం చేసుకనానడు.  

*స్తనచ్ లో 107 కిలోలు, క్లలన్  అండ్  జరక లో 138 కిలోలు, 

మొత్ాంగా 245 కిలోల బ్రువు ఎత్తా రండో స్తానంలో నిల్చాడు. 

*బాల్కల అండర -21 బాకి్ంగ  75 కిలోల కటగిరిలో 

నిహారిక స్పమీస్ట లో స్నమాచ చాను (మణపూర ) చేత్తలో ఓడి 

కాంస్యం గెల్చంది. 

*బాలుర అండర -17 ఖో-

ఖోలో తెలంగాణ జట్ట్క కాంస్య 

పత్కం లభంచంది.  

*స్పమీస్ట లో తెలంగాణ 6-9తో 

మహారాషే చేత్తలో ఓడింది. 

బాల్కల అండర -21 టెనినస్ట  సింగిల్్ లో స్తమ స్తత్తాక ఫైనల్  

చేరింది.  

*బాల్కల అండర -17 సింగిల్్ లో స్ంజనా సిరిమలల 

స్పమీస్ట క చేరింది. 

'ఖతర  ఓపెన  విజేత రోహన  బోపనన 
*భారత్ టెనినస్ట  డబుల్్  స్త్ర  రోహన్  బోపనన ఈ సీజన్ లో 

తొల్ టైటిల్ ను స్తధించాడు.  

*నెదరాలండ్  ఆటగాడు వెసీల కూల్పఫ తో కల్సి బోపనన 'ఖత్ర  

ఓప్టన్  ఏటీపీ 250' టోరీనలో విజేత్గా నిల్చాడు. 

*ఫైనలోల బాంబ్రిడ్ి  (ఇంగాలండ్ )-శాంటియ్యగో (మకి్కో) 

జంటని బోపనన జోడీ 3-6, 

6-2, 10-6 త్యడాతో 

ఓడించంది. దంతో బోపనన 

జోడీ 76,870 డాలరల 

ప్రైజ మనీతో పాట్ట 250 

ఏటీపీ రాయంకింగ  పాయింట్టల గెలుచుకంది. 

*బోపనన ఖాతాలో 19వ డబుల్్  టైటిల్ ఇది. స్పమీఫైనలోల 

బోపనన-కూల్పఫ  జంట 7-5, 6-2 త్యడాతో హెన్రీ కొంటినెన్  

(ఫ్న్ ల్పండ్ )- సుకగోర  (క్రొయేషియ్య) జోడీపై విజయం 

స్తధించంది. 

మాలేసియా మాస్టరస లో పీవీ సింధు ఓటమి 
* కౌల్పలంపూర వేదికగా జరుగుతునన మాలేసియ్య 

మాస్్ర్ లో భారత్ స్త్ర షటలర పీవీ సింధు పోరాటం 

ముగిసింది. 
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* టోరీనలో భాగ్ంగా శుక్రవారం జరిగిన మహళ్ల 

సింగిల్్ లో ఆరో సీడ్ పీవీ సింధు 16-21, 17-21త్యడాతో 

వరల్ు నెంబ్ర వన్ తై జు యింగ(చైనీస్ట  తైపీ) చేత్తలో 

ఓడిపోయింది. 

* వరల్ు బాయడిమంటన్ 

ఛంపియన్ షిప గెల్చన 

త్రాాత్ కాార్ర ఫైనల్ క 

చేరుకనన పీవీ సింధు 

మరోస్తరి ఓడిపోయింది. 

* తొల్ గ్నమ్ ను 16-21తో 

సింధు కోలోపయింది. 

*ప్రారంభం నుండి చవరి వరక తై జు యింగ పూరిాగా 

ఆధిపత్యం చల్పయించడంతో సింధు 11-20 పాయింటల 

వెనుకబ్డింది. 

*చవరోల మాయచ్ విజయ్యనికి కావాల్్న ఆరు పాయింటలను 

గెలుచుకోవడంతో 21-16తో గ్నమ్ ను గెలుచుకంది. దంతో 

సింధుపై త్న రికారుుని తై జు యింగ మరింత్గా ప్టంచుకంది. 

* వీరిదదరూ ఇపపటివరక 17 స్తరుల త్లపడగా సింధు 12 

స్తరుల ఓడిపోయింది. అయిత్య, సింధుపై తై జు యింగ క ఇది 

వరుస్గా రండో విజయం. 

*ఇదే టోరీనలో మహళ్ల ప్రికాార్ర్  పోరులో పీవీ సింధు 21-

10, 21-15తో అయ్య ఒహోరి (జపాన్ )పై గెలుపందింది. 

 

 

88



 

 

సిఏఏ పై ఈయు పునరాలోచన తీరాానం 

*యూరోపియన్్ యూనియన్్ పార్లమెంట్్ సిఏఏకు్

వ్యతిరేకెంగా్తీర్మానెం్ప్రవేశ్పెట్టెంది.్ 

*యూరోపియన్్ యూనియన్లోని్ 24్ దేశాలకు్ చెందిన్

154్మెంది్సభ్యయలు్ఈ్తీర్మానానిి్ఆమోదిెంచారు. 

*దీనిపై్ జనవ్రి్ నెల్ 30న్

ఓట్ెంగ్్ నిర్వహెంచాల్సి్

ఉెండెంది.కానీ్ఓట్ెంగ్్మారిి్

వ్ర్కు్ వాయిదా్ పడెంది.ఈ్

తీర్మానాలపై్ చర్ి్ మాత్రెం్

యథాతథెంగా్కొనసాగెంది. 

*్ యూరోపియన్్

యూనియన్్పేర్కొని్అెంశాలు్-- 

్భార్త్్అెంతరా్మతీయ్చట్టటలను్ఉలలెంఘిస్తెంది.్ 

సిఏఏ, ఎన్ఆర్సి్ చట్టటల్ వ్లల్ ముసిలెంలకు్ అనాయయెం్

జరుగుతెంది.్ 

ఈ్ చట్టెం్ కార్ణెంగా్ ముసిలెంలు్ పౌర్సతవెం్ కోలోోయే్

ప్రమాదెం్ఉెంది.్ 

అెంతరా్మతీయ్ సిదాధెంతాలను, ఒపోెందాలను్ భార్తదేశెం్

ఉలలఘిెంచి్ జాతి, మతెం, ర్ెంగు్ ఆధార్ెంగా్ పౌర్సతవెం్

ఇవ్వకూడదు.్ 

శాెంతియుతెంగా్ సిఏఏను్ వ్యతిరేకిస్తత్ నిర్సనలు్ చేస్తని్

వారిపై్ ప్రభ్యతవెం్ క్రిమినల్్ కేస్లు్ పెట్టడెం్ సరి్ అయినది్

కాదు.్ 

్*ఎెంఈఎఫ్కు్చెందిన్66్మెంది్సభ్యయలు్మాత్రెం్సీఏఏకు్

అనుకూలెంగా్మరో్తీర్మానెం్చేసే్అవ్కాశెం్ఉెంది.్ 

 

 

*భార్తి్ సోెందన్ --1.యూర్కపియన్ పార్లమెంట్లో్

సీఏఏపై్ తీర్మానెం్ ప్రవేశపెట్టడెంపై్ భార్తదేశెం,తమ్్

అెంతర్గత్అెంశెంగా్పేర్కొెంది.్ 

2.ఒక్ ప్రజాసావమయ్ దేశెం్ చేసిన్ చట్టటలపై్ మరో్ దేశెం్

తీర్మానెం్చేయడెం్సరికాదు.్ 

3.తీర్మానాలు్ ప్రవేశ్ పెట్టన్ సభ్యయలు్ ముెందు్ భార్త్ తో్

సెంప్రదిెంపులు్జర్పాల్స.్ 

4.ఏ్వ్ర్గెం్పైనా్వివ్క్ష్చూపదని, సీఏఏ్చట్టెం్వ్లల్ఏ్ఒకొరి్

పౌర్సతవెం్ర్దుు్కాదు.్ 

5.చట్టెంపై్పూరిత్అవ్కగాహన్ఏర్ోర్చుకోవాల్స.్ 

*మారిి్ 13వ్్ తేదీన్ ఇెండయా-ఈయూ్ సమిాట్

జర్గనుెంది.్ అెందులో్ ప్రధానమెంత్రి్ నరేెంద్ర్ మోడీ్

పాల్గగననునాిరు.యూరోపియన్్ యూనియన్ తీర్మానెం్

ఇరుదేశాల్ ద్వవపాక్షిక్ సెంబెంధాలపై్ ప్రభావ్ెం్ చూపే్

అవ్కాశెం్ఉెంది.్్్్్ 

కంద్రం,ఎన డీఎఫ బీ మధ్య ఒప్పందం 
*్ కేెంద్ర్ ప్రభ్యతవెం, అసాిెంలోని్ నిషిదధ్ తీవ్రవాద్ సెంసథ్

నేషనల్డెమొక్రట్క్్ఫ్రెంట్ఆఫ్బోడోల్యెండ్్మధ్య్ఒపోెందెం్

కుదిరిెంది.్ 

*ఎన్డీఎఫ్బీ్ డమాెండ్్్

--్ప్రతేయక్బోడోల్యెండ్్

ర్మషరెం్లేదా్కేెంద్ర్పాల్సత్

ప్రెంతానిి్ ఏర్మోటు్

చేయాల్స. 

*ఒపోెందెంలో్ఈ్కీలకమైన్డమాెండ్్ను్్పెందుపర్చలేదు.్ 

*ఒపోెందెం్వ్లల్ప్రయోజనెం--్ 
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1.ఈ్ఒపోెందెం్వ్లల్బోడోల్యెండ్్ప్రెంతానికి్ర్మజకీయెంగా, 

ఆరిథకెంగా్ఆకసిాక్ప్రయోజనెం్చేకూరుతెంది.్ 

2.ఈ్ ఒపోెందెం్ అసాిెంలో్ జీవిస్తని్ బోడో్ గరిజనులకు్

కొనిి్ర్మజకీయ్హకుొలను, ఆరిథక్పాయకేజీ్అెందిసాతరు.్ 

3.అసాిెం్ప్రదేశిక్సమగ్రత్కొనసాగెంపు.్ 

4.ర్మష్ట్రానిి్ విభజెంచకుెండా్ ర్మజాయెంగెం్ పరిధిలో్ ఈ్

ఒపోెందెం్ఉెంది.్ 

5.అసాిెంలో్ బోడోల్ తిరుగుబాటుకు్ ముగెంపు్ పల్సకే్

అవ్కాశెం.్ 

6.1500కోట్ల్ రూపాయల్ ఫైనానిియల్ పాయకేజీతో్ బోడో్

ప్రజల్ అభివ్ృదిధకి్

అనిివిధాలుగా్చర్యలు 

7.అసెంలోని్ కొెండ్

జల్లలోల్ నివ్సిస్తని్

బోడో్ ప్రజలకు్ కేెంద్రెం్

'హలి్ట్రైబ్' హోదాను్తెందర్గా్ఇస్తెంది.్ 

8.మొతతెం్అసెంలో్బోడో్బాష(దేవ్నగరి్ల్సపి)్అససియేట్

అధికారిక్భాష్అవుతెంది.్ 

9.బోడో్ప్రెంతెం్అభివ్ృదిధ్కోసెం్మూడేళ్లపాటు్ఏట్ట్అసెం్

ప్రభ్యతవెం్250కోటుల్ఇస్తెంది.్కేెంద్రెం్కూడా్అెంతే్మొతతెం్

మూడేళ్లపాటు్ఇవ్వనుెంది.్అెంటే్మొతతెంగా్1500కోటుల్ఆ్

ప్రెంత్అభివ్ృదిధ్కోసెం్ఖరుిచేయనునాిరు. 

10.పరిశ్రమలు్ మరియు్ ఉపాధి్ పాయకేజీలను్ ఏర్మోటు్

చేయడానికి్మరియు్ఎకో్టూరిజెం(పర్మయవ్ర్ణ్పర్మయట్కెం)్

ప్రోతిహెంచడానికి్ఈ్నిధులు్ఉపయోగెంచబడతాయి. 

11.సామాజక-సాెంసృతిక్ పాయకేజీ్ కిెంద్ ప్రభ్యతవెం్

ఉపేెంద్రనాథ్్పేరిట్్కేెంద్ర్విశవవిదాయలయానిి, జాతీయ్క్రీడా్

విశవవిదాయలయానిి్ఏర్మోటు్చేస్తెంది. 

12.ప్రెంతీయ్వైదయ్సెంసథ, హోట్ల్మేనేజ్మెంట్కాయెంపస్, 

మదర్డెయిరీ్పాలెంట, నేషనల్ఇనిసిటటూయట్ఆఫ్టెకాిలజీ, 

మరినిి్నవోదయ్విదాయలయాలు్ఏర్మోటు్చేస్తనాిరు.్ 

*్ఒపోెందెంపై్సెంతకాలు్--కేెంద్ర్హోెంమెంత్రి్అమిత్షా, 

అసాిెం్ముఖయమెంత్రి్శర్మానెంద్సనోవాల్సమక్షెంలో్ఈ్

త్రైపాక్షిక్ఒపోెందెంపై్ఎన్డీఎఫ్బీలోని్నాలుగు్వ్ర్మగల్ఉనిత్

సాథయి్నాయకులు, హోెంమెంత్రితవ్శాఖ్జాయిెంట్సెక్రెట్రి్

సతేయెంద్ర్ గారగ, అసాిెం్ ప్రభ్యతవ్ ప్రధాన్ కార్యదరిి్ కుమార్

సెంజయ్్కృషణ్సెంతకెం్చేశారు.్ 

*్ప్రతేయక్బోడోల్ెండ్్కోసెం్కొనేిళ్లలగా్ఆల్బోడో్స్తటడెెంటి్

యూనియన్నేతృతవెంలో్ఉదయమెం్జరుగుతూ్వ్సతెంది.్్ 

*్ఈనెల్30న్1,550్మెందికి్పైగా్బోడో్కాయడర్ప్రభ్యతవెం్

ముెందు్ల్గెంగపోనునాిరు. 

*బోడో్ ఉదయమెంలో్ మర్ణెంచిన్ వారి్ కుటుెంబాలకు్

రూ.5లక్షల్పరిహార్ెం్ఇవ్వనునాిరు.్ 

*కోక్రజా, చిర్మెంగ్, బకాి, ఉదల్గరి్ జల్లలు్ బోడో్

ప్రెంతెంలో్ ఉనాియి.్ ఒపోెందెం్ ప్రకార్ెం...బోడోల్ెండ్్

టెరిటోరియల్ ఏరియా్

డసిరక్ట్(BATD)పిలవ్బడుతనిప్రెంతెం్ఇకపై్బోడోల్ెండ్్

టెరిటోరియల్రీజయన(BTR)గా్మార్ిబడనుెంది. 

*బోడోలతో్ శాెంతి్ ఒపోెందెంపై్ సెంతకాలను్ వ్యతిరేకిస్తత్

నాన్ బోడో్ సెంసథలు్ 12్ గెంట్ల్ పాటు్ అసాిెం్ బెంద్కు్

పిలుపునిచాియి. 

విశ్వవిద్యయలయాలోో మహిళా'విద్యయపీఠాలు' 
మహళా్'విదాయపీఠాలు' 

*కేెంద్ర్మహళా్శిశు్అభివ్ృదిధ్మెంత్రితవశాఖ్ప్రకట్న్--

పదిమెంది్ ప్రముఖ్ మహళ్ల్ పేరిట్్ వివిధ్్

విశవవిదాయలయాలోల్

విదాయపీఠాలను్ఏర్మోటు 

*ఏ్ ర్ెంగెంలో్ కృషి్

చేసిన్ వారి్ పేరు్

మీద?పరిపాలనదక్షులు, 

కళాకారులు, శాసరవేతతలు, సెంఘసెంసొర్తలుగా్ తమదైన్

ముద్రవేసిన్ ప్రముఖ్ మహళ్ల్ పేరిట్్ ఈ్ పీఠాలు్

ఏర్మోట్వుతాయి. 

*ఉదేుశయెం--ఆయా్ర్ెంగాలోల్పరిశోధ్నలను్చేపట్టడమే్ఈ్

విదాయపీఠాల్లక్షయెంగా్ఉెంటుెంది. 

*ఎవ్రి్ సహాయెంతో? విశవవిదాయలయాల్ నిధుల్

సెంఘెం(యూజీసీ)్సాయెంతో్వీట్ని్నెలకొలుోతారు.్ 

*కాల్ వ్యవ్ధి-్ ముెందుగా్ ఐదేళ్ల్ కాలవ్యవ్ధికి్ మాత్రమే్

వీట్ని్నెలకొలుోతారు. 
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*ఎవ్రి్ పేరు్ మీద్ ?ఎెం.ఎస్్.్ స్బ్బాలక్ష్మి, సాహతీ్ స్రషట్

మహాదేవి్ వ్ర్ా,ఈశానయ్ ప్రెంతానికి్ చెందిన్ సావతెంతయర్

సమర్యోధుర్మలు్ర్మణ్గైదిన్ల్సయు్మొదలైన్వారి్పేరుమీద్

విదాయపీఠాలు్ఏర్మోట్వుతాయి. 

జాతీయ ఎన్నికల దినోత్సవం 
*భార్తదేశెంలో్ ప్రతి్ సెంవ్తిర్ెం్ జనవ్రి్ 25వ్్ తేదిన్

జాతీయ్ఓట్ర్ల్దినోతివ్ెంను్జరుపుకుెంట్టరు.్ 

*ప్రతి్సెంవ్తిర్ెం్ఈ్రోజున్ఓటు్హకుొపైనా, ప్రజా్సావమయ్

వ్యవ్సథపైనా్ ప్రజలకు, విదాయరుథలకు్ అవ్గాహన్ కల్సగెంచే్

విధ్ెంగా్ ఎనిికల్ కమిషన్ కొనిి్ ప్రతేయక్ కార్యక్రమాలను్

నిర్వహస్తెంది. 

*ఇది్ జనవ్రి్ 25, 2011్

నుెండ్ కమిషన్ ఫెండేషన్

రోజును్ గురితెంచడానికి్

ప్రర్ెంభమైెంది.్ 

*18్ సెంవ్తిర్మల్

వ్యస్ని్ కొతత్ ఓట్రుల, ఎనిికల్ రికారుులోల్ పాల్గగనడానికి్

తకుొవ్్ఆసకితని్చూపిస్తనాిర్ని, వారి్నమోదు్సాథయి్కొనిి్

సెందర్మాలోల్ 20్ నుెంచి్ 25్ శాతానికి్ తగగపోవ్డెంతో్

సమసయను్ సమర్థవ్ెంతెంగా్ పరిషొరిెంచేెందుకు, 

దేశవాయపతెంగా్8.5్లక్షల్పోల్సెంగ్సేటషనలలో్ప్రతి్సెంవ్తిర్ెం్

జనవ్రి్ 1్ నాట్కి్ 18్ ఏళ్ల్ వ్యస్ి్ వ్చేి్ అర్హతగల్ అనిి్

ఓట్రుల్ గురితెంచడానికి్ తీవ్ర్ ప్రయతాిలు్ చేపట్టటలని్ భార్త్

ఎనిికల్కమిషను్నిర్ణయిెంచిెంది. 

*్జనవ్రి్ 25వ్్ తేదీన్ 10్ వ్్జాతీయ్ఓట్ర్ల్ దినోతివానిి్

పుర్సొరిెంచుకొని్ న్యయఢిల్లలలో్ ఘనెంగా్ వేడుకలు్

నిర్వహెంచారు.్ ఈ్ కార్యక్రమెంలో్ ర్మషరపతి్ ర్మమ్నాథ్్్

కోవిెంద్్పాల్గగనాిరు. 

*ఎనిికల్సెంఘానిి్జనవ్రి్25,1950్లో్ఏర్మోటు్చేశారు. 

*జాతీయ్ఎనిికల్దినోతివానిి్2011్జనవ్రి్25్నుెండ్

జరుపుకుెంటునాిరు.2011్సెంవ్తిర్ెంలో్ఎనిికల్సెంఘెం్

సాథపిెంచి్ 61్ సెంవ్తిర్మలు్ పుర్సొరిెంచుకొని్ ఈ్

దినోతివానిి్జరుపుకుెంటునాిరు. 

 

 

రండవ అతిపెదద మొబైల్ మారెట్ గా భారత్ 
*్ప్రపెంచవాయపతెంగా్చైనా్తర్మవత్రెండవ్్అతిపెదు్సాారట్ఫోన్

మారొట్గా్భార్తదేశెం్అవ్తరిెంచిెంది. 

*్సాారట్ఫోన్మారొట్వారిిక్

సాథయిలో్ తల్ససారిగా్

అమరికాను్ భార్త్

అధిగమిెంచిెంది. 

*కెంట్ర్ పాయిెంట్ రీసెరి్

'మారొట్ మానిట్ర' 

నివేదికలోని్అెంశాలు్--- 

2019లో్ఏడు్శాతెం్వ్ృదిధతో్158్మిల్సయన్ఎగుమతలకు్

చేరుకుెంది.2018తో్పోల్సితే్ఇది్7్శాతెం్అధికెం.్్ 

చైనా్ బ్రెండల్ వాట్ట్ 2019్ సెంవ్తిర్మనికి్ 72్ శాతానికి్

చేరుకుెంది, ఇది్గత్ఏడాది్60్శాతెం్ఉెంది.్ 

సాారట్ఫోన్మారొట్ గత్ ఏడాదితో్పోల్ససేత్ వ్ృదిధని్ నమోదు్

చేసిెంది.్ఫీచర్ఫోన్మారొట్2019లో్దాదాపు్42్శాతెం్

తగగెంది. 

్బ్రెండల్పర్ెంగా్చూసేత్షియోమీ్ఫోనలదే్అగ్రసాథనెం. 

ఓటుకు ఆధార్ 
*పాన్కారు, బాయెంకు్ ఖాతాలకు్ ఆధార్కారుుతో్

అనుసెంధానెం్ చేయడానికి్ ఆదేశిెంచిన్ ప్రభ్యతవెం్ ప్రస్తతెం్

ఎనిికల్గురుతెంపు్కారుుకు్కూడా్ఆధార్ ల్సెంక్్చేయడానికి్

కేెంద్ర్ఎనిికల్సెంఘెం్యొకొ్విజఞపితని్అెంగీకరిెంచిెంది. 

*దీనికి్ సెంబెంధిెంచిన్ అనుమతలను్ కేెంద్రెం్

అెంగీకరిెంచిెంది. 

*ఈ్ప్రతిపాదనను్ఎనిికల్

సెంఘెం్ ప్రతిపాదిెంచగా్

కేెంద్రెం్అెంగీకరిెంచిెంది. 

*కొతత్చట్టటనికి్వీలుగా్అనిి్

అెంశాలను్చేరుితనాిరు. 

*దీనికి్ సెంబెంధిెంచిన్ బిలులను్ బడెాట్ సమావేశాలోల్

ప్రవేశపెటేట్అవ్కాశెం్ఉెంది. 

*్ముఖయమైన్అెంశాలు్-- 

్ఓట్ర్ కారుు్ ఉని్ ప్రతి్ వ్యకిత్ తన్ ఆధార్్ నెంబరును్

సమరిోెంచాల్సి్ఉెంటుెంది.్ 
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కొతతగా్ నమోదు్ చేస్కునే్ వారు్ ఆధార్ ఇచిి్ దర్ఖాస్త్

చేస్కోవాల్స.్ 

్ఫేక్్ ఐడీ్ కారుులను్ గురితెంచడెం, దెంగ్ ఓట్ర్లకు్ అడుుకట్ట్

వేసేెందుకు్ప్రభ్యతవెం్చర్యలు్తీస్కుెంటుెంది. 

ఈ్చర్యల్వ్లల్్బోగస్్కారుులను్స్లువుగా్ఏరి్వేయవ్చుి. 

ఓట్రు్ జాబితాలోల్ ఒకే్ పేరు్ అనేకమారుల్ ఉెండకుెండా్

చూసేెందుకు్అవ్కాశెం్ఉెంటుెంది.్ 

ఆధార్్ వివ్ర్మలను్ సేకరిెంచేల్్ ఎనిికల్ సెంఘానికి్

అధికార్ెం్ కల్సోస్తత, బడెాట్్ సెందర్ాెంగా్ ప్రభ్యతవెం్ ప్రతేయక్

బిలులను్ప్రవేశపెటేట్వీలుెంది.్ 

్ప్రజాప్రతినిధ్య్ చట్టటనిి్ సవ్రిస్తత్ప్రభ్యతవెం్ బిలులను్ప్రవేశ్

పెట్టనునాిరు. 

బ్రెగ్జిట్  బిలుోకు పారోమంటు ఆమోదం 
*యూరోపియన్్ యూనియన్్ (ఈయూ)్ నుెంచి్ బ్రిట్న్్

వేరుపడేెందుకు్ ఉదేుశిెంచిన్ బ్రెగాట్్ బిలులకు్ పార్లమెంటు్

ఆమోదెం్ తెల్సపిెంది.్ దీనిపై్ ర్మణ్ ఎల్సజబెత్-2్ సెంతకెం్

చేశారు. 

*్ఈయూ్అెంగీకార్ెం్

కూడా్ లభిసేత్

ముెందుగా్

నిర్ణయిెంచినటుట్ఈ్నెల్

31న్బ్రెగాట్్ప్రక్రియ్పూరిత్అవుతెంది. 

*తలుత్ దిగువ్్ సభ్ హౌస్్ఆఫ్్ కామని్్ ఆమోదముద్ర్

పెందిన్ ఈ్ బిలులకు్ ఎగువ్్ సభ్ హౌస్్ఆఫ్్ ల్రు్్్ కొనిి్

సవ్ర్ణలు్ప్రతిపాదిస్తత్వెనకిొ్పెంపిెంది.్ 

*ఈ్ సవ్ర్ణలను్ దిగువ్్ సభ్ భారీ్ మజారీటతో్

తిర్సొరిెంచట్ెంతో, సవలో్వ్యవ్ధి్చర్ి్అనెంతర్ెం్ఎగువ్్సభ్

కూడా్తమ్ఆమోదముద్ర్వేసిెంది. 

*దీనితో్బ్రెగాట్్బిలులకు్పార్లమెంట్్ఉభయసభల్ఆమోదెం్

లభిెంచిెంది. 

*ఎగువ్సభలో్ ఈ్ బిలులకు్ ఎటువ్ెంట్్ వ్యతిరేకత్ వ్యకతెం్

కాకపోవ్ట్ెంతో్ఓట్ెంగ్్అవ్సర్ెం్ర్మలేదు.్ 

*్ 2016్ జూన్లో్ జరిగన్ రిఫరెండెంలో్ బ్రిట్న్్ ప్రజలు్

బ్రెగాట్కు్ ఓటు్ వేసిన్ మూడునిరేళ్లకు్ ఇప్పుడు్ ఆమోదెం్

లభిెంచిెంది. 

*బ్రెగాట్్బిలులకు్పార్లమెంట్్ఆమోదెం్లభిెంచట్ెంతో్ఈ్నెల్

31వ్్తేదీన్బ్రిట్న్్ఐరోపా్కూట్మి్నుెండ్నిషరమిెంచనుెంది.్ 

*2021్జనవ్రి్1్నాట్కి్కూట్మితో్శాశవత్సెంబెంధాలు్

నెలకొలుోకునేెందుకు్బ్రిట్న్్ఆసకిత్చూపుతెంది్కాబట్ట్ ్ఈ్

ఏడాది్ మొతతెం్ యూరోపియన్ యూనియన, బ్రిట్న్్

అధికారులు్కూట్మి్నిబెంధ్నలు్అనుసరిసాతరు. 

బర్్ టూరిజంపై ఆంక్షలు 
*అమరికా్ తమ్దేశానికి్ వ్చేి్ విదేశీ్ గరిాణులపై్ ఆెంక్షలు్

విధిెంచిెంది.్ 

*ప్రస్తత్ పరిసిథతి---అమరికా్ ర్మజాయెంగెం్ ప్రకార్ెం..్ ఆ్

దేశెంలో్ పుటేట్ ప్రతి్ ఒకొరినీ్ అమరికా్ పౌరులుగానే్

పరిగణసాతరు.్పాస్్పోరుట్మెంజూరు్చేసాతరు. 

సమసయలు— 

1.దీెంతో్ తమ్ పిలలలకు్

అమరికా్ పౌర్సతవెం్

దకాొలని్ ఉదేుశెంతో్ పలు్

దేశాలకు్చెందిన్గరిాణులు్

ఆ్ దేశానికి్ వెళ్లల్ పిలలలకు్

జనానిస్తనాిరు.్ 

2.్అతయెంత్ఆదర్ణ, విలువ్్ఉని్అమరికా్పాస్్పోరుట్తమ్

పిలలలకు్దకుొతెందనే్ఆలోచనతో్ఈ్విధ్ెంగా్చేస్తనాిరు. 

3్ .అమరికాకు్ చెందిన్ కొనిి్ సెంసథలు్ దీనిి్ వాయపార్్

అవ్కాశెంగా్మలుచుకుెంటునాియి. 

4.బరత్్ టూరిజెం్ ఏజెనీిల్ వీసా్ మోసాలు, పనుి్ ఎగవేత్

కేస్లు్ఎకుొవ్గా్నమోదయాయయి. 

్*న్యతన్నిబెంధ్నలు్-- 

వీసా్ దర్ఖాస్తదారులెవ్రైనా్ కానుో్ కోసమే్ అమరికాకు్

ర్మవాలనుకుెంటునిటుల్కానుిలర్్అధికారులు్గురితసేత, వారికి్

పర్మయట్క్వీసాను్నిర్మకరిసాతరు.్ 

నిజెంగా్ వైదయ్ సేవ్ల్ కోసమే్ గరిాణులు్ ర్మవాలనుకుెంటే..్

చికితి్కోసెం్వ్చేి్ఇతర్్సాధార్ణ్విదేశీయుల్తర్హాలోనే్

వారిని్పరిగణసాతరు. 

చికితి, ర్వాణా, జీవ్న్ఖరుిలకు్అవ్సర్మైన్డబ్బా్తమ్వ్దు్

ఉెందని్వారు్నిరూపిెంచుకోవాల్సి్ఉెంటుెంది.్్ 
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్దేశెంలో్ బరత్ టూరిజెం్ అదుపులో్ పెట్టటలని్ ట్రెంప్్

నిర్ణయిెంచారు. 

*ఎపోట్్నుెండ్అమలు్--జనవ్రి్24,2020్నుెండ్కొతత్

నిబెంధ్నలు్అమలు్లోకి్వ్చాియి. 

*ఇతర్్అెంశాలు్--ఓ్ నివేదిక్ప్రకార్ెం,2012లో్ 36వేల్

విదేశీ్ మహళ్లు్ అమరికాలో్ పిలలలకు్ జనానిచిి్ తిరిగ్

సవదేశాలకు్వెళ్లలపోయారు. 

*అమరికాకు్ వెళ్లడెం, అకొడ్ డెల్సవ్రీ్ చేయిెంచుకుని, బరత్

సరిటఫికేట్తీస్కునేెందుకు్దాదాపు్80్వేల్డాలర్ల్వ్ర్కూ్ఈ్

సెంసథలు్ వ్స్తలు్ చేసాతయి.్ ఇెందుకోసెం్ అమరికాకు్ చైనా, 

ర్షాయల్నుెంచి్ఎకుొవ్గా్వ్స్తెంట్టరు. 

అవినీతి సూచీలో భారత్ స్థానం 
*కర్పిన్్పెర్సెపిన్్ఇెండెక్ి్-- 

*స్తచి్ రూపెందిెంచినది--ట్రాని్పరనీి్ ఇెంట్రేిషనల్్

సెంసథ 

*భార్త్సాథనెం-- 

1.్ అవినీతి్స్తచీలో్ 180్ దేశాలోల్ భార్త్్ 80వ్్సాథనెంలో్

నిల్సచిెంది. 

2.్ అెంతకుముెందు్

ఏడాది్ 78వ్్ సాథనెంలో్

నిలవ్గా్2019లో్రెండు్

సాథనాలు్కోలోోయిెంది. 

3.్మొతతెం్100కు్గాన్య్

భార్త్41్పాయిెంటుల్సొర్సాధిెంచిెంది. 

*సరేవ్నిర్వహెంచిన్ప్రెంతాలు--.్ప్రభ్యతవ్కార్మయలయాలోల్

అవినీతి్గురిెంచి్వాయపార్్వ్ర్మగలు, నిపుణుల్నుెంచి్వివ్ర్మలు్

సేకరిెంచి్దీనిని్రూపెందిెంచిెంది. 

*మొదట్్పది్సాథనాలోల్ఉని్దేశాలు-డెనాారొ్, న్యయజల్ెండ్్్

తల్స్సాథనెంలో...్ ఫినాలెండ్్, సిెంగపూర్, సీవడన్, సివట్లర్మలెండ్్్

వ్ెంట్వి్మొదట్్10్సాథనాలోల్ఉనాియి.్ 

*80వ్్ సాథనెం--భార్త్తో్ పాటు్ చైనా, బెనిన్, ఘనా, 

మొర్మకోలు్80వ్్సాథనెంలో్ఉనాియి. 

్*పాకిసాథన్ (120), బెంగాలదేశ్్ (146), చిట్టచివ్ర్న్

సమాల్సయా్(180)్నిల్సచాయి. 

 

హైదరాబాదులో ఎస &పీ నూత్న కారాయలయం 
*్సాటక్్మారొట్, కమాడటీ్మారొట్లకు్రేట్ెంగ్, బెెంచ్మారొ్, 

అనల్సట్క్ి్్ సేవ్లు్ అెందిెంచే్ సెంసథ్ అయిన్ సెండ్్ అెండ్్

పూర(ఎస్్&పీ)్ గ్లలబల్్ హైదర్మబాద్లో్ తన్ కొతత్

కార్మయలయానిి్ప్రర్ెంభిెంచిెంది.్ 

*యూఎస్్్ గ్రీన్్ బిల్సుెంగ్్

కనిిల్్ గ్లలు్్ రేటెడ్్్ ల్లడ్్్

సరిటఫికేషన్్కల్భవ్నమైన్సెవొ్

వ్యయ్ బిల్సుెంగ్లో్ 2.41్ లక్షల్

చదర్పు్ అడుగుల్ నిర్మాణ్

సెంసథలో్ కొతత్ కార్మయలయానిి్

ప్రర్ెంభిెంచారు. 

*ఈ్ కార్మయలయెంలో్ 3,500్ మెంది్ ఉద్యయగులు్కూరుిని్

పని్చేయొచుి. 

*ఎస్్&పీ్గ్లలబల్్ ఇెండయా్కార్యకల్పాల్ విభాగెం్ ఎెండీ్

అభిషేక్్్తోమర్ 

*భార్త్లో్ హైదర్మబాద్్ అతిపెదు్ టెకాిలజీ్ కేెంద్రాలోల్

ఒకట్గా్ఉెండట్ెం్వ్లల, కొతత్కార్మయలయానిిహైదర్మబాద్లో్

ప్రర్ెంభిెంచారు. 

అమరికా ఇమ్మాగ్రేషన న్నవేదిక 
*్ది్యునైటెడ్్సేటటి్సిట్జన్షిప్్అెండ్్ఇమిాగ్రేషన్సరీవసెస్్

నివేదిక్2019్--అెంశాలు్ 

అమరికాలో్ఇతర్దేశాలతో్పోలుికుెంటే్2018్లో్అమరికా్

సరిహదుు్ ప్రెంతమైన్ మకిికో్ కెంటే్ కూడా్ భార్తీయులే్

అతయధికెంగా్ఉనాిరు.్ 

2017్తో్పోల్సితే్ఈ్సెంఖయ్

స్మారు్ 2.7్ శాతెం్

పెరిగెంది.ఆ్ ఏడాది్ 50,802్

మెంది్ పౌర్సతవెం్

తీస్కునాిరు.్ 

2019తో్పోల్సితే్మొతతెం్అమరికా్ఇపోట్్వ్ర్కూ్దాదాపు్

8.34్లక్షల్మెందికి్పౌర్సతవెం్ఇచిిెంది.్ 

2018లో్ 7,61,901్ మెందికి్ (17.3్ శాతెం)్ యూఎస్్్

పౌర్సతవెం్అెందిెంచిెంది. 
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గత్11్సెంవ్తిర్మలలో్ఇది్పెరిగ, 2018్లో్9.5్శాతెం్

ఎకుొవ్గా్నమోదయిెంది.్ 

2018్లో్అమరికా్దాదాపు్

7,61,901్ మెందికి్

పౌర్సతవెం్ఇవ్వగా్అెందులో్

మకిికో్నుెంచీ్దాదాపు్1,31్

వేలమెంది్ఉనాిరు.్ 

ఆ్తరువాత్రెండో్సాథనెంలో్

భార్త,మూడవ్్సాథనెంలో్చైనా్ఉనాియి.్ 

గ్రీన్ కారు్ పెందే్ వారిలో్ పోల్సితే్ భార్త్ 4వ్్ సాథనెంలో్

నిల్సచిెంది.మకిికో, కూయబా, చైనా్ తర్మవత్ 59,281్ మెంది్

(మొతతెంగా్5.45్శాతెం)్భార్తీయులు్గ్రీన్కారుు్పెందారు. 

ప్రప్ంచ ప్రతిభా పోటీత్త్వ సూచీ 
*ప్రపెంచ్ప్రతిభా్పోటీతతవ్స్తచీలో్భార్త్్72వ్్సాథనెంలో్

నిల్సచిెంది. 

*్గత్సెంవ్తిర్ెం్కెంటే్8్సాథనాలు్మరుగుపడ్భార్త్72వ్్

సాథనెంలో్నిల్సచిెంది. 

*స్తచీ్ రూపకలోనలో్

పరిగణలోకి్తీస్కొనే్అెంశాలు్

--ప్రతిభను్ పెెంచడెం, 

ఆకరిిెంచడెం, 

కాపాడుకోవ్డెంలో్ ఆయా్

దేశాల్సామర్మథయలు్ 

*మొతతెం్132్దేశాలతో్్ఈ్స్తచి్ని్రూపెందిెంచారు.్్ఈ్

స్తచీలో్సివట్ార్మలెండ్్్మొదట్్సాథనెంలో్నిల్సచిెంది.్అమరికా, 

సిెంగపూర్లు్2, 3్సాథనాలు్దకిొెంచుకునాియి. 

ప్రజాస్థవమయ సూచీలో దిగజారిన భారత్ రాయంక్ 
*ప్రపెంచ్్ప్రజాసావమయ్స్తచీ-- 

*ది్ఎకనామిస్ట్్ఇెంటెల్సజెని్్యూనిట్(ఈఐయూ)్ప్రపెంచ్

ప్రజాసావమయ్స్తచీ్విడుదల్చేసిెంది.్ 

*ప్రపెంచెంలోని్ 165్ సవతెంత్ర్ దేశాలు, 2్ సవతెంత్ర్

ప్రెంతాలోల్ప్రజాసావమయ్వ్యవ్సథ్అమలు్తీరుపై్ఈఐయూ్ఈ్

అెంచనాలను్రూపెందిెంచిెంది. 

*2006లో్ మొట్టమొదట్సారిగా్ డెమొక్రసీ్ ఇెండెక్ి్ను్

విడుదల్ చేశారు.్ ప్రతి్ సెంవ్తిర్ెం్ ఈ్ స్తచిని్ విడుదల్

చేసాతరు.్ 

*స్తచీ్ రూపకలోనలో్

పరిగణలోకి్ తీస్కుని్

అెంశాలు్ --ఎనిికల్

ప్రక్రియ, బహుళ్తవెం, 

ప్రభ్యతవెం్ పనిచేసే్ విధానెం, 

ర్మజకీయ్భాగసావమయెం, ర్మజకీయ్సెంసృతి, పౌర్్హకుొలు.్ 

*స్తచి్లోని్అెంశాలు్-- 

ప్రపెంచ్ ప్రజాసావమయ్ స్తచీలో్ భార్త్్ 51వ్్ సాథనెంలో్

నిల్సచిెంది.2018తో్పోల్ససేత్ 2019లో్భార్త్్ పది్సాథనాలు్

దిగజారిెంది. 

2018లో్ప్రజాసావమయ్స్తచీలో్ఈఐయూ్భార్త్కు్ 7.23్

పాయిెంటుల్ ఇవ్వగా్ 2019కు్ వ్చేిసరికి్ 6.90్ పాయిెంటుల్

కేట్టయిెంచిెంది.మొతతెం్10్పాయిెంట్లకుగాను్భార్త్2017, 

2018్ సెంవ్తిర్మలోల్ 7.23, 2016లో్ 7.81్ చొప్పున్

పాయిెంట్లను్సెంపాదిెంచిెంది.్2014లో్అతయధికెంగా్7.91్

పాయిెంటుల్లభిెంచాయి.్ 

ట్టప్్ 10లో్న్యయజల్ెండ్్ నాలోగ్ ర్మయెంకులో్ నిలవ్గా, ఫిన్

ల్ెండ్్(5వ్్ర్మయెంకు), ఐర్మలెండ్్(6వ్్ర్మయెంకు), డెనాారొ్(7వ్్

ర్మయెంకు), కెనడా్ (8వ్్ర్మయెంకు)్ఆసేరల్సయా్(9వ్్ర్మయెంకు), 

సివట్ార్మలెండ్్(10వ్్ర్మయెంకు)లో్ఉనాియి. 

ఆసియా, ఆసేరల్సయా్రీజయన్లో్భార్త్దేశానికి్8వ్్ర్మయెంకు్

దకిొెంది.్ 

ఈ్స్తచీలో్ చైనా్ 2.26్ పాయిెంట్లతో్ 153వ్్ ర్మయెంకులో్

ఉెంది.్ 

్బ్రెజల్్ 52(6.86్ పాయిెంటుల), ర్షాయ్ 134(3.11), 

పరుగుదేశాలైన్పాక్్్ 108(4.25), శ్రీలెంక్ 69్ (6.27), 

బెంగాలదేశ్్్80(5.88)వ్్ర్మయెంకులోల్ఉనాియి. 

్*భార్త్51్వ్్సాథనెంలో్ఉెండడానికి్కార్ణాలు--దేశెంలో్

పౌర్హకుొలు్ హరిెంచుకుపోతెండట్ెం, ప్రజాసావమయెం్

తిరోగమనెంలో్ ఉెండడెం, 370్ అధికర్ణ్ ర్దుు్ తర్మవత్

జమూాకాశీార్లో్ నెలకొని్ పరిసిథతలు,సీఏఏ, ఎన్పీఆర, 

ఎన్ఆర్సీలపై్ దేశవాయపతెంగా్ నిర్సనలు, జమూాకాశీార్లో్
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మొబైల్ నెట్వ్రొ్ సేవ్ల్ నిల్సపివేత,నెలల్ తర్బడ్ కరూయయ, 

144్సెక్షన్అమలు్కార్ణాలుగా్ఈఐయూ్పేర్కొెంది.్ 

*చైనా్్153వ్్ర్మయెంకులో్మకానిక్్కి్కార్ణాలు--వ్యకితగత్

సేవచఛకు్ ప్రతిబెంధ్కాలు, పౌరులపై్ పెరిగన్ నిఘాతోపాటు్

జన్జయాెంగ్్ప్రవినుిలో్మైనారిటీలపై్తీవ్ర్వివ్క్ష. 

*్దేశాల్వ్రీగకర్ణ-- 

సెంపూర్ణ్ప్రజాసావమయెం్(8్కెంటే్ఎకుొవ్్పాయిెంటుల) 

బలహీన్ప్రజాసావమయెం(6్పాయిెంట్ల్ కెంటే్ఎకుొవ్,8్లేదా్

అెంతకెంటే్తకుొవ్) 

మిశ్రమ్పాలన్(4్కెంటే్ఎకుొవ్, 6్కెంటే్తకుొవ్) 

్నియెంతృతవెం్(4్లేదా్అెంతకెంటే్తకుొవ్్పాయిెంటుల). 

నకిలీ ఓటరోను గురి్ంచే మొబైల్ యాప్ 
*ఎలెక్షన్కమీషన్దేశెంలోనే్తల్ససారిగా్దెంగ్ఓట్లకు్చక్్

పెట్టట్టనికి్తెలెంగాణా్మునిిపల్ఎనిికలోల్కొతత్ప్రయోగెం్

చేసిెంది. 

*తెలెంగాణ్ మునిిపల్

ఎనిికలోల్ తల్ససారిగా..్ 'ఫేస్్

రికగిషన్ యాప్్'ని్ ప్రవేశ్

పెట్టెంది. 

*మునిిపల్ఎనిికలలో్కొనిి్

పోల్సెంగ్సేటషనలలో్పైలట్ప్రతిపదికన్ఫేస్్రికగిషన్యాప్్

ఉపయోగెంచిెంది.్ 

*్ఫేస్్రికగిషన్టెకాిలజీని్చేర్ిడెం్పోల్సెంగ్సమయెంలో్

దెంగ్ ఓట్లతో్ మోసెం్ చేసేవారిని్ పటుటకోట్టనికి్ ఎనిికల్

నిర్వహణ్ సెంసథకు్

సహాయపడుతెంది.్ 

*్ తెలెంగాణలో్

మునిిపల్ ఎనిికలు్

జరిగే్10్ఎెంపిక్చేసిన్

పోల్సెంగ్ కేెంద్రాలోల్

పైలెట్ ప్రజెకుటగా్

వినియోగస్తనాిరు.్ 

*ఈ్ యాప్్ని్ మేడిల్ మల్ొజగరి్ జల్లలోని్ కొెంపల్సల్

మునిిపల్సటీలో్పైలెట్ప్రజెకుటగా్ఉపయోగస్తనాిరు.్ 

*కృతిమ్మేథస్ి్, మషీన్లెరిిెంగ్, బిగ్డేట్టల్కలయిక్వ్లల్

ఫేస్్రికగిషన్యాప్్్సాెంకేతికత్పనిచేస్తెంది.్ 

*ఈ్యాప్్్లో్ఓటు్వేసే్వ్యకిత్పోల్సెంగ్బూత్లోకి్వ్చిిన్

తర్మవత్మొబైల్ఫోన్తో్ఫొటో్తీసాతరు.్ఈ్యాప్్లో్అపోట్కే్

మొబైల్ఫోన్కి్ ల్సెంక్్ ఉని్ ఎలక్షన్ కమిషన్ డేట్టలో్ఓట్ర్

మొఖానిి్ చక్్ చేసాతరు.్ ఆ్ రెండు్ముఖాలు్ సేమ్ అయితేనే్

ఓటు్వేయడానికి్అరుహలవుతారు.లేదెంటే్వారు్ఫేక్్ఓట్ర్లని్

ఫేస్్రికగిషన్యాప్్్గురితస్తెంది. 

ప్రప్ంచంలో న్నరుద్యయగ సమసయలు 
*్ గత్ దశాబధెంతో్ పోల్ససేత్ ప్రపెంచ్ నిరుద్యయగ్ రేటు్

నిలకడగానే్ సాగుతోెందని్ ఐకయర్మజయసమితికి్ చెందిన్

అెంతరా్మతీయ్కారిాక్సెంసథ్(ఐఎల్ఓ)్నివేదిక్పేర్కొెంది.్ 

*నివేదికలోని్అెంశాలు్– 

ప్రపెంచవాయపతెంగా్ 47్ కోట్ల్

మెంది్ నిరుద్యయగులు, 

చిరుద్యయగులునాిర్ని, అరుహలకు్

సరైన్ ఉద్యయగెం్ కల్సోెంచకపోతే్

అది్ సామాజక్ అశాెంతికి్ దారి్

తీస్తెంది. 

నిరుద్యయగరేటు్ 5.4్ శాతెం్ కొనసాగుతనాి్ ఆరిథక్

మెందగమెంతో్ పెరుగుతని్ జనాభాకు్ అనుగుణెంగా్

అెందుబాటులోకి్ వ్చేి్ ఉద్యయగాల్ సెంఖయ్ మాత్రెం్

తగగపోతెంది. 

2019లో్ 18.8్ కోట్ల్ మెంది్ నిరుద్యయగులుగా్ నమోదు్

చేయిెంచుకోగా, ఈ్ఏడాది్వారి్సెంఖయ్19.5్కోట్లకు్పెరిగే్

అవ్కాశెం్ఉెంది. 

్ప్రపెంచవాయప్తెంగా్ 28.5్ కోట్ల్ మెందికి్ అనిి్ అర్హతలునాి్

అర్కొర్్వేతనాలతో్చిరుద్యయగులగానే్బ్రతకుతనాిరు. 

ప్రపెంచ్ కారిాక్ శకితలో్ దాదాపు్ 50్ కోట్ల్ మెందికి్ సరైన్

వేతనాలు్అెందడెం్లేదు. 

2009్నుెంచి్2019్మధ్య్అెంతరా్మతీయ్సాధయిలో్సమాలు, 

ప్రదర్ినలు్పెరిగాయి. 

ప్రపెంచెంలో్ 60్ శాతెం్ మెంది్ కారిాకులు్ అసెంఘట్త్

ర్ెంగెంలో్ పని్ చేస్తనాిరు.్ వీర్ెంతా్చాల్లచాలని్ జీతాలతో్

కనీస్సాెంఘిక్ర్క్షణలు్లేకుెండా్పనిలో్పాల్గగెంటునాిరు. 
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మహిళలపై నేరాలు -జాతీయ మహిళా కమ్మషన  

న్నవేదిక 
*్జాతీయ్మహళా్కమిషన్్ (ఎన్సీడబూలయ)్తాజా్నివేదిక్

ప్రకార్ెం,మహళ్లు్ వేధిెంపులకు్ గుర్వుతని్ ర్మష్ట్రాలోల్

ఉతతర్ప్రదేశ్్్నుెంచే్ఎకుొవ్్కేస్లు్నమోదవుతనాియి.్ 

*ఈ్మేర్కు్2018-19కు్సెంబెంధిెంచిన్వారిిక్నివేదికను్

ఎన్సీడబూలయ్విడుదల్చేసిెంది. 

*్ నివేదికలోని్ అెంశాలు--

దీని్ప్రకార్ెం 

మహళ్లు్ ఎదుర్కొెంటుని్

వివ్క్ష, వేధిెంపులపై్

దేశవాయపతెంగా్ 19,279్ ఫిర్మయదులు్ నమోదయాయయి.్

ఇెందులో్ 11,287్ కేస్లు్ (60్ శాతెం)్ యుపి్ నుెంచే్

ఉనాియి.్ అెంతకుముెందు్ ఏడాది్ సైతెం్ యుపినే్

మొదట్సాథనెం్(8,454్కేస్లు..్55్శాతెం)లో్ఉెంది.్ 

ఈ్నివేదికలో్ఢిల్లల్ (1,733్ కేస్లు), హర్మయనా్ (1,181), 

ర్మజసాథన్్ (733), మహార్మషర్(591), మధ్యప్రదేశ్్్(533), 

బీహార్్ (754), బెెంగాల్్ (323)లు్ తర్మవతి్ సాథనాలోల్

ఉనాియి. 

మహళ్లు్ఎకుొవ్గా్తాము్

గౌర్వ్ెంగా్ జీవిెంచే్

హకుొను్ కోలోోతనాిమని్

6,792్ ఫిర్మయదులు్

చేయగా..్ వ్ర్కట్ి్ వేధిెంపు్

కేస్లు్ 2,584, పోల్లస్ల్ ఉదాసీనత్ కేస్లు్ 2,734, 

మహళ్లపై్ హెంసకు్ సెంబెంధిెంచి్ 1,636్ కేస్లు్

నమోదయాయయి. 

్కొెంతకాలెంగా్ పనిప్రదేశాలోల్ మహళ్లపై్ వేధిెంపులు్

పెరుగుతనాియనే్ఫిర్మయదులూ్ఎకుొవ్వుతనాియి.్ 

*ఎన్సీడబూలయ్చైర్పర్ిన్్రేఖాశర్ా 

ప్రప్ంచ సంప్ద సూచికలో భారత్ స్థానం 
*ప్రముఖ్ రేట్ెంగ్్ సెంసథ్ 'క్రెడట్్ స్తసేి' రూపెందిెంచిన్

2019-ప్రపెంచ్ సెంపద్ స్తచికలో్ భార్త్్ 7వ్సాథనెంలో్

నిలబడెంది. 

*భార్త్లో్స్మారుగా్రూ.895లక్షల్కోట్ల్సెంపద్ఉెంది. 

*గ్లలబల్్ వెలత్్ రిపోరట్-2019'లో్ అమరికా, చైనా, జపాన్్

మొదట్్మూడు్సాథనాలోల్నిల్సచాయి.్ 

*ఈ్ నివేదిక్ ప్రకార్ెం్

ప్రపెంచెంలో్ మొతతెం్ సెంపద్

స్మారుగా్ రూ.25560్

లక్షల్ కోటుల(360్ ట్రిల్సయన్్

డాలరుల).్ఈ్సెంపదలో్అధికభాగెం్అమరికాలో్ఉెంది. 

*అయితే్ అమరికా(30శాతెం)్ పోగేసిన్ సెంపద్ విలువ్్

గణెంచగా...్ రూ.7526లక్షల్ కోటులగా్

ఉెంది.రూ.4531లక్షల్కోట్ల్సెంపదతో్చైనా్రెండో్సాథనెంలో్

(17.7శాతెం)్నిలబడెంది. 

*సిథర్చర్మస్థలు, బాయెంకులో్ నగదు, సాటక్్మారొటోల్

షేరుల...దగగరుిెంచీ్ ఇెంటోల్ ఉెండే్ పాత్ ఫరిిచర్, పాత్

సామాన్య, గ్లడకు్ వేల్డదీసిన్ పేయిెంట్ెంగి్్ వ్ర్కూ్

అనిిెంట్నీ్'సెంపద్గణన'లో్పరిగణలోకి్తీస్కుెంట్టరు. 

*ఈలెకొన...ప్రపెంచెంలో్ఎెంత్సెంపద్ఉెంది? అనేదానిపై్

అధ్యయనెం్ చేసిన్ 'క్రెడట్్ స్తసేి' తాజాగా్ 'గ్లలబల్్ వెలత్్

రిపోరట్-2019'ను్విడుదలచేసిెంది. 

*.్ఈ్నివేదిక్ప్రకార్ెం, ప్రపెంచ్సెంపదలో్భార్త్్3.5శాతెం్

వాట్ట్ కల్సగవుెంది.్ఫ్రాని్, బ్రిట్న్, జర్ానీ, జపాన్, చైనాలు్

భార్త్కనాి్ముెందునాియి.్ 

*మొతతెం్ సెంపదలో్ మొదట్్ 15దేశాలు్ 84.3శాతెం్

వాట్టను్కల్సగవునాియి. 

*సెంపదను్ పెెంచుకోవ్ట్ెంలో్ చైనా్ ముెందు్ సాథనెంలో్

ఉెంది.ముఖయెంగా్ అకొడ్ మధ్యతర్గతి్ ఆ్ దేశ్ సెంపదను్

పెెంచట్ెంలో్కీలకపాత్ర్పోషిస్తనాిరు. 

*్ఈ్నివేదిక్ప్రకార్ెం, మరో్పదేెండలలో్చైనాలో్ప్రయివేటు్

సెంపద్120్శాతెం్పెర్గవ్చుి. 

*ప్రపెంచ్సెంపదలో్అమరికా, చైనా్మొదట్్రెండు్సాథనాలోల్

ఉనాియి.్ ఆ్ తర్మవత్ సాథనాలోల్ ఉని్ మిగల్సన్ 13దేశాల్

సెంపదకనాి్అమరికా, చైనాల్సెంపద్ఎకుొవ్గా్ఉెంది.్ 

*మొతతెం్సెంపదలో్దాదాపు్సగెం్(స్మారుగా్48శాతెం)్

వాట్టఈ్రెండు్దేశాలు్కల్సగవునాియి. 
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40 % దేశాలోో అలజడి 
*'వెరిక్ి్్ మాయపిల్క్రాఫట్' అనే్ సామాజక, ఆరిథక, ర్మజకీయ్

డేట్ట్ విశ్లలషణ్ సెంసథ్ పెంచాెంగెం్ ప్రకార్ెం,2020్

సెంవ్తిర్ెంలో్ ఐకయర్మజయసమితి్ గురితెంచిన్ ప్రపెంచెంలోని్

195్దేశాలోల్40్శాతెం్దేశాలోల, అెంటే్75్దేశాలోల్అలజడ, 

అశాెంతి్ పరిసిథతలు్ నెలకొెంట్టయి.అెందులో్భార్త్ దేశెం్

కూడా్ఉెంది. 

*2019లో్ హాెంగ్్ కాెంగ, 

చిల్ల, నైజీరియా, స్డాన, 

హైతీ, లెబనాన్్ తదితర్్ 47్

దేశాలోల్ అలజడ, అశాెంతి్

పరిసిథతలు్నెలకొనగా్2020్

సెంవ్తిర్మనికి్ ఆ్ పరిసిథతలు్

75్దేశాలకు్విసతరిసాతయని్అెంచనా్వేసిెంది. 

*ఈ్నివేదిక్ప్రకార్ెం,గతేడాది్ఎకుొవ్్అశాెంతి్పరిసిథతలు్

నెలకొని్ హాెంగ్్ కాెంగ, చిల్ల్ దేశాలోల్ ఈ్ ఏడాది్ కూడా్

అశాెంతి్పరిసిథతలు్కొనసాగే్అవ్కాశెం్ఉెంది.మరో్రెండేళ్ల్

వ్ర్కు్ఆ్దేశాలోల్పరిసిథతి్మరుగు్పడే్అవ్కాశెం్లేదు. 

దేశ్ బడ్జిట్ ను మ్మంచిన బిలియనీరో సంప్ద 
*భార్త్లోని్63్మెంది్బిల్సయనీర్ల్సెంపద్మొతతెం్కల్సపితే్

దేశ్వారిిక్ బడెాట్్ కెంటే్ ఎకుొవే్ఉెంటుెందని్అెంతరా్మతీయ్

హకుొల్సెంసథ్'ఆక్ి్ఫామ్' నివేదిక్పేర్కొెంది.్ 

*ఈ్నివేదిక్ప్రకార్ెం,ఆరిథకెంగా్దిగువ్న్ఉని్ 95.3్కోట్ల్

మెంది్ప్రజల్సెంపద్కెంటే్కేవ్లెం్ఒక్శాతెం్ధ్నవ్ెంతల్

వ్దు్ఉని్సెంపదే్ఎకుొవ్. 

*నివేదికలోని్ముఖయమైన్

అెంశాలు్-- 

ప్రపెంచవాయపతెంగా్ ఆరిథక్

అసమానతలు్

విసతరిస్తనాియి. 

్గత్దశాబుకాలెంలో్బిల్సయనీర్ల్సెంఖయ్రట్టెంపు్అయిెంది.గత్

ఏడాది్ కాలెంగా్ వారి్ మొతతెం్ సెంపదలో్ తగుగదల్

కనిపిెంచిెంది.్ 

ఆరిథక్అసమానతలు్రూపుమాపే్దిశగా్ప్రభ్యతావలు్చర్యలు్

చేపట్టటల్సి్ఉెంది. 

్ల్సెంగ్భేదాల్వ్లల్ఆరిథక్అసమానతలు్పెరుగుతనాియి.్ 

్ఒక్ టెక్్్ కెంపెనీ్ సీఈవో్ సెంవ్తిర్ెంలో్ ఆరాిెంచే్మొతాతనిి్

సెంపాదిెంచడానికి్ ఒక్ సాధార్ణ్ గృహణకి్ 22,277్

సెంవ్తిర్మలు్ పడుతెంది.్ సెకనుకు్ సగటున్ రూ.106్

చొప్పున్ 10్ నిమిషాలోల్ ఓ్ సీఈవో్ సెంపాదిెంచే్ మొతాతనిి్

ఆరాిెంచడానికి్మహళ్కు్ఒక్

ఏడాది్ సమయెం్

పడుతెంది. 

దేశవాయపతెంగా్ మహళ్లు, 

బాల్సకలు్ రోజుకు్ 3.26్

బిల్సయనల్ గెంట్లు్ ఎల్ెంట్్

భతయెం్ లేకుెండా్ పని్

చేస్తనాిరు.్ ఈ్ లెకొన్

వార్ెంతా్ కల్ససి్ ఏడాదికి్

సెంపాదిెంచగల్సగే్ రూ.19్

లక్షల్ కోట్ల్ మొతతెం్ భార్త్

విదాయశాఖ్బడెాట్్కెంటే్20్రటుల్ఎకుొవ్. 

జీడీపీలో్ రెండు్శాతెంగా్ ఉని్ సెంక్షేమ్ ర్ెంగెంలో్ప్రభ్యతవ్

పెటుటబడుల్సి్ నేరుగా్ అనుమతిెంచడెం్ వ్లల్ 2018లో్

కోలోోయిన్11్మిల్సయనల్ఉద్యయగాల్సి్తిరిగ్సృషిటెంచవ్చుి. 

్ప్రపెంచెంలోని్ తల్స్ 22్ మెంది్ ధ్నవ్ెంతల్ సెంపద..్

ఆఫ్రికాలో్ఉని్మొతతెం్మహళ్ల్సెంపద్కెంటే్ఎకుొవ్. 

ప్రపెంచ్ అతయెంత్ ధ్నవ్ెంతలోల్ 1శాతెం్మెంది్ పదేళ్లపాటు్

తమ్ సెంపదపై్ 0.5శాతెం్ అధిక్ పనుి్ చల్సలసేత్ వ్ృదుధలు, 

బాలల్ సెంక్షేమెం, విదయ, వైదయ్ తదితర్్ ర్ెంగాలోల్ 117్

మిల్సయనల్ఉద్యయగాలు్సృషిటెంచొచుి. 

మోసట  డైనమ్మక్  సిటీగా హైదరాబాద  
*జేఎల్ఎల్్ సిటీ్ ముమెంట్మ్్ ఇెండెక్ి్్ (సీఎెంఐ)్్

ప్రకార్ెం,వ్ర్లు్్మోస్ట్్డైనమిక్్్సిటీగా్హైదర్మబాద్్నిల్సచిెంది. 

*్ ప్రపెంచ్ వాయపతెంగా్ 130్ నగర్మలోల్ ట్టప్్్ పేలస్్్

దకిొెంచుకుెంది.బెెంగళూరు్ రెండు, చనెవి్ ఐదు, ఢిల్లల్ ఆరో్

పేలస్్లో్ నిల్సచాయి.్ పుణే, కోల్కతా, ముెంబై్ నగర్మలు్

వ్రుసగా్12, 16, 20్సాథనాలోల్నిల్సచాయి.్ 
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*్ జేఎల్ఎల్్ సిటీ్ ముమెంట్మ్్ ఇెండెక్ి్్ (సీఎెంఐ)్ ఏడో్

ఎడషన్లో్ట్టప్్్-20్ల్సస్టలో్రెండెంతలు్ఆసియా్పసిఫిక్్్

నగర్మలే్ఉనాియి. 

*2014లో్హైదర్మబాద్్

ఈ్ జాబితాలోనే్ లేదు.్

2015లో్ 30, 2016లో్

ఐద్య్సాథనెంలో్నిల్సచిెంది.్

2018లో్ట్టప్్్పేలస్్కు్వ్చిిెంది.్2019లో్బెెంగళూరు్ఫస్ట్్

పేలస్్కు్ర్మగా్ఇపోడు్మళ్లల్సిటీ్ఫస్ట్్పేలస్్కు్వ్చిిెంది. 

*నగర్ెంలోని్40్శాతెం్జనాభా్20్నుెంచి్40్ఏళ్ల్మధ్య్

వ్యస్ి్వాళ్లల్ఉనాిరు. 

చైనాలో కన్నషట స్థానాన్నకి జననాల రేటు 
*చైనాలో్గత్ఏడాది్జననాల్రేటు్అతయెంత్తకుొవ్్సాథయికి్

పతనమైెంది.్ 

*1949లో్ కమూయనిస్ట్

చైనా్ఆవిర్మావ్ెం్తర్మవత్

జననాలు్ ఇెంతగా్

పడపోవ్డెం్ ఇదే్

మొదట్సారి.్ 

*్ దేశెంలో్ వ్ృదుధల్ పెరుగుదల, శ్రామికశకిత్

కుెంచిెంచుకుపోవ్డెం్ఆరిథక్మాెందాయనికి్దారి్తీసే్అవ్కాశెం్

ఉెంది. 

*్జనాభా్తగుగదల్సెంక్షోభానిి్నివారిెంచేెందుకు్2016లో్

చైనా్ ప్రభ్యతవెం్ ఖఒకే్ బిడుగ్ నిబెంధ్నను్ సడల్సెంచి, ఇదురు్

పిలలల్సి్కల్సగ్ఉెండేెందుకు్అనుమతిచిిెంది.్ 

 
*్ నిబెంధ్న్ సడల్సెంచినా్ గర్ాధార్ణలు్ పెర్గడానికి్ అది్

ద్యహదెం్ చేయలేదు.్ 2019లో్ వెయియ్ మెందికి్ 10.48్

జననాలుెండేవి.్ 

*జాతీయ్గణాెంకాల్సెంసథ్(నేషనల్బూయరో్ఆఫ్సాటట్సిటక్ి్

ఎన్బిఎస్)్విడుదల్చేసిన్ప్రకట్న్ప్రకార్ెం,అెంతకు్ముెందు్

ఏడాదికనాి్కొెంచెం్తగుగదల్కనిపిెంచిెంది.్ 

*వ్ర్సగా్ మూడేళ్లలగా్ జననాల్ రేటు్ పతనమవుతోెంది.్

2019లో్14.65్మిల్సయన్బిడులు్పుట్టటరు. 

న్నవసించేందుకు అనువైన దేశాలోో 25 స్థానంలో 

భారత్ 
*ప్రపెంచెంలో్నివ్సిెంచేెందుకు్2020లో్అతయెంత్అనువైన్

దేశాలోల్భార్త్్ట్టప్్్25లో్సాధనెం్దకిొెంచుకుెంది.్ 

*తేడాది్ కెంటే్

రెండుసాథనాలను్ భార్త్

ఎగబాకిెంది.్ 2019లో్

భార్త్ఈ్జాబితాలో్27వ్్

ర్మయెంక్్ను్దకిొెంచుకుెంది. 

*వార్టన్్ స్తొల్్ ఆఫ్్ ది్

యూఎస్్్సహకార్ెంతో్యూఎస్్్న్యయస్్్అెండ్్్ది్వ్ర్లు్్రిపోరట్్

నిర్వహెంచిన్ సరేవలో్ జీవిెంచడానికి్ ఉతతమ్ దేశాలోల్భార్త్్

కెంటే్ చైనా, సిెంగపూర్, దక్షిణ్ కొరియా, యూఏఈ్ వ్ెంట్్

నాలుగు్ఆసియా్దేశాలే్ముెందునాియి. 

*జీవిెంచేెందుకు్ అనువైన్ దేశాలోల్ భార్త్్ సాధనెం్

మరుగుపడనా్ దేశెంలో్ పిలలల్ ఎదుగుదల్ లేదా్ మహళ్ల్

సిథతిగతల్విషయెంలో్భార్తదేశెం్గురిెంచి్ప్రజలకు్మెంచి్

అవ్గాహన్లేదని్సరేవలో్తేల్సెంది. 

*్ ఈ్ విభాగెంలో్ సిెంగపూర్్ 22వ్్ సాధనెంలో్ ఉెండగా్

అెంతర్గత్సమసయలు్ఎదుర్కొనే్కెనాయ, ఈజప్ట్్వ్ెంట్్దేశాలు్

సైతెం్భార్త్్కెంటే్మరుగైన్ర్మయెంకులు్సాధిెంచాయి. 

*చినాిరుల్ ఎదుగుదలకు్ అనువైన్ దేశాలోల్ భార్త్్ 59వ్్

సాధనెంలో్ఉెంది. 

*్2019తో్పోల్ససేత్ఈ్విభాగెంలో్ఆరు్ర్మయెంకులు్మరుగు్

పడెంది. 

*్ ్ గతేడాది్ ఈ్ విభాగెంలో్ భార్త్ కు్ 65వ్్ సాథనెంలో్

నిల్సచిెంది. 

*మరోవైపు్2020లో్మహళ్ల్జీవ్నానికి్అనువైన్దేశాల్

జాబితాలో్భార్త్్58వ్్ర్మయెంక్్లో్ఉెంది.2019తో్పోల్ససేత్ఈ్

విభాగెంలో్భార్త్ఒక్సాధనెం్దిగజారిెంది.్ 
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*్ పశిిమాసియా్ దేశాలు, యూఏఈ, ఖతార్, సదీ్

అరేబియాలు్భార్త్్కెంటే్ఎగువ్్ర్మయెంకులు్సాధిెంచాయి.్ 

*ఈ్సరేవలో్మన్పరుగు్దేశాలు్చైనా, శ్రీలెంకలు్సైతెం్

మహళ్లకు్ అనువైన్ జీవ్నెం్ కల్సోెంచడెంలో్ భార్త్ కెంటే్

ముెందునాియి. 

*1్ లక్ష్ జనాభాకు్ 36.4్ హతయల్ రేటుతో్ దక్షిణాఫ్రికా్

భార్తదేశపు్2.2్కనాి్చాల్్ఎకుొవ్గా్ఉెంది. 

*మొతతెం్మీద్అతాయచార్మల్నేర్మల్రేటు్72.1్వ్దు్ ఉెంది్

భార్తదేశెం్ యొకొఅతాయచార్మల్ నేర్మల్ రేటు్ 5.2్ గా్

మాత్రమే్ ఉెంది.్ అయితే్ దక్షిణాఫ్రికా్ మత్రెం్ మహళ్లకు్

ఉతతమమైన్ దేశాలోల్ భార్త్ కనాి్ 15్ ర్మయెంకుల్ ముెందు్

ఉెంది. 

అమరికాలో ప్రత్యయక గురి్ంపు పందిన సికుె 

మత్స్త్లు 
*అమరికాలో్ నివ్సిస్తని్ సికుొ్ మతస్తలకు్ అరుదైన్

గురితెంపు్లభిెంచిెంది. 

*్2020్యూఎస్్్(సెనిస్)్జనాభా్లెకొల్ప్రకార్ెం్వారిని్

ప్రతేయకమైన్ జాతిగా్ గురితెంచనునిటుల్ మైనారిటీ్ వ్ర్మగనికి్

చెందిన్సెంసథ్వెలలడెంచిెంది.్ 

*అమరికాలోని్ సికుొ్

మతస్తలకు్ మాత్రమే్

కాకుెండా్ ఇతర్్ మైనారిటీ్

వ్ర్మగలకు్సైతెం్భవిషయతతలో్

ఇల్ెంట్్ ఒక్ ప్రతేయకమైన్

గురితెంపు్లభిెంచేెందుకు్ఇది్ప్రర్ెంభెం్అని్చపోవ్చుి. 

*యునైటెడ్్్ సికుొలకు్ చెందిన్ ఒక్ బృెందెం్ యూఎస్్్

జననగణన్ అధికారులతో్ పలుమారుల్ సమావేశమయాయరు.్

చివ్రిసారిగా్ శాన్డగ్ల్ నగర్ెంలో్ ఈ్ ఏడాది్ జనవ్రి్ 6న్

సమావేశెం్నిర్వహెంచారు. 

*్ 'అమరికాలో్ నివ్సిస్తనిటువ్ెంట్్ సికుొ్ మతస్తల్

కచిితమైన్జనాభా్లెకొ్ఉెండాలెంటే్వారికి్ఒక్ప్రతేయకమైన్

కోడ్్అవ్సర్ెం. 

*అెందుకే్వారికి్ఈ్గురితెంపు్లభిెంచనుెంది. 

*ప్రస్తత్అధికారిక్లెకొల్ప్రకార్ెం్అమరికాలో్10్లక్షల్

మెంది్ సికుొ్ జనాభా్ ఉెంది.్ అమరికాలోని్ సికుొలను్ ఒక్

ప్రతేయక్ జాతిగా్ గురితెంచాలని..్ వారి్ జనాభాను్

నిర్ధరిెంచేెందుకు్ప్రతేయక్కోడ్్్ఏర్మోటు్చేయాలని్గత్రెండు్

దశాబాులుగా్సికుొ్మతస్తలు్కోరుతనాిరు. 

ఇంకా అందరికీ అందన్న వైదయం 
*2017-18్ సెంవ్తిర్మనికి్ సెంబెంధిెంచి్ చేసిన్ ఆల్్

ఇెండయా్ సరేవ్ ఆధార్ెంగా్ జాతీయ్ గణాెంక్

సెంసథ(ఎన్ఎస్్ఒ)్ఇటీవ్ల్ఒక్నివేదిక్విడుదల్చేసిెంది.్ 

*నివేదికలోని్ అెంశాలు--భార్త్లో్ 15్ ఏళ్లల్ పైబడ్

ఉనివారిలో్10.6్శాతెం్మెందే్గ్రాడుయయేషన్్పూరిత్్చేశారు. 

*ఇది్ గ్రామాలోల్ 5.7్

శాతెం్ఉెండగా, మహళ్లోల్

8.3్ శాతానికి్

పరిమితమైెంది.్ 2011్

సెనెిస్్్ ప్రకార్ెం్ ఇదే్

వ్యస్్ పైబడ్

ఉనివారిలో్గ్రాడుయయేట్ల్శాతెం్8.2్శాతెంగా్ఉెంది.్ 

*అపోట్్ నుెంచి్ దాదాపు్ దశాబుెం్ గడచినా్ గ్రాడుయయేట్ల్

సెంఖయ్ పెదుగా్ పెర్గ్ లేదు.్ 2017-18్ సరేవలో్ విదయకు్

సెంబెంధిెంచి్ పూరిత్ సమాచార్ెం్ లేనెందున, గ్రాడుయయేషన్్

పూరిత్ చేసిన్ వారి్ సామాజక, ఆరిథక్ పరిసిథత్ లోలకి్ వెళ్లల్

అవ్కాశెం్లేదు.్ 

*ఎన్ఎస్్ఒ్ రిపోరుట్ ప్రకార్ెం..్ గ్రాడుయయేషన్్ పూరిత్ చేసిన్

వారిలో్ సామాజకెంగా్ వెనుకబడన్ వ్ర్మగల్ వారి్ సెంఖయ్

అతయలోెంగా్ఉెంది.్ 

*దళ్లత్ హెందువుల్ కెంటే్

ముసిలముల్ పరిసిథతి్ ఇెంకా్

దారుణెంగా్ ఉెంది.్

భార్త్లో్సామాజక, ఆరిథక్

అసమా్నతలు, ల్సెంగవివ్క్ష్

శతాబాులుగా్ కొన్

సాగుతూనే్ ఉనాియి.్ ఈ్ కార్ణాలతో్ ఉనిత్ విదయను్

అెందుకుెంటుని్వారి్శాతెం్తకుొవ్గా్ఉెంది. 

*విదయకు్అయేయ్ఖరుి్---్ 

ఒక్ప్రభ్యతవ్విదాయసెంసథలో్గ్రాడుయయేషన్్చదవా్లెంటే్ఒక్

విదాయరిథకి్ సగటున్ రూ.10,501్ ఖరుి్ అవుతెంది.్ అదే్
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అన్ఎయిడెడ్్్ ప్రయి్ వేటు్ సెంసథలో్ దీనికి్ రట్టెంపు్

(రూ.19,972)్అవుతెంది. 

ప్రభ్యతవ్ కళాశాలలో్

టెకిికల్్ కోరుిలో్

గ్రాడుయయేషన్్ చేసేెందుకు్

ఏడాదికి్ రూ.36,180్

అవుతెండగా, అదే్

ప్రయివేటు్ సెంసథలో్ ఈ్

ఖరుి్రూ.72,712్ఉెంది.్ 

2017-18్ పిఎల్ఎఫ్ఎస్్్

సరేవ్ ప్రకార్ెం్ 45్ శాతెం్

శాశవత్ ఉద్యయగులు, 60్

శాతెం్సవయెం్ఉపాధి్గల్వారి్నెలవారీ్ఆదాయెం్రూ.10్

వేల్కెంటే్తకుొవ్గా్ఉెంది. 

భార్త్లోని్ కారిాక్ జనాభాలో్ 67్ శాతెం్ మెంది్ ఏడాదికి్

రూ.లక్ష్20్వేలు్మాత్రమే్సెంపాదిెంచగలుగు్తనాిరు. 

నివేదికలోని్ఇతర్్అెంశాలు్-- 

3్ నుెంచి్ 35్ సెంవ్తిర్మల్ వ్యస్్మధ్య్ గలవారిలో్ 15్

శాతెం్ పురుషులు, 14్ శాతెం్ మహళ్ల్ పేరుల్ ఆరిథక్

ఇబాెందుల్దృషాటయ్విదాయసెంసథలోలనే్నమోదు్కాలేదు.్ 

్మత, కులపర్ెంగా్ఉని్కొనిి్కటుటబాట్ల్కార్ణెంగా్5్శాతెం్

మెంది్మహళ్లు్పాఠశాల్వైపునకే్చూడలేదు.్ 

్ఆరిథక్సమసయల్కార్ణెంగా్24్శాతెం్మెంది్పురుషులు, 18్

శాతెం్ మెంది్ మహళ్లు్ విదయ్ నుెంచి్ మధ్యలోనే్ డ్రాపౌట్్

అయాయరు. 

వివాహాల్ కార్ణెంగా్ 13్ శాతెం్ మెంది్ మహళ్లు్ విదయ్

నుెంచి్పకొకు్తప్పుకునాిరు. 

కారిాకశకితలో్గ్రాడుయయేట్ల్శాతానిి్ పరిశీల్ససేత..్ 2017-18్

సెంవ్తి్ ర్మనికి్ సెంబెంధిెంచి్ ఉని్ శాశవత్ ఉద్యయగులోల్ 62్

శాతెం్మెంది్గ్రాడుయయేటేల్ఉనాిరు. 

ఇతరులకు్ఇచేి్వేతనెం్కెంటే్గ్రాడుయయేట్లకు్ఇచేి్వేతనెం్

కొెంత్ అధికెంగా్ ఉెంటుెంది.్ డగ్రీ్ పూరిత్ చేసిన్ వారిలోన్య్

నిరుద్యయగెం్అధికెంగానే్ఉెంది. 

 

 

ఎన ఎస జీ వీఐపీ భద్రత్ విధుల తొలగ్జంపు 
*జాతీయ్భద్రతా్దళ్ెం(ఎన్ఎస్్జీ)్ కమాెండోలకు్వీఐపీల్

భద్రతా్విధుల్నుెంచి్పూరితగా్విముకిత్ కల్సగెంచాలని్ కేెంద్ర్

ప్రభ్యతవెం్నిర్ణయిెంచిెంది.్ 

*1984లో్ ఏర్మోటైన్

ఎన్ఎస్్జీ్ గత్ రెండు్

దశాబాులుగా్ మాత్రమే్

వీఐపీల్ భద్రతా్ విధులు్

నిర్వరితసతెంది.్

ప్రర్ెంభెంలో్ ఆ్ విధులు్

దాని్పరిధిలో్లేవు. 

*్ ప్రస్తతెం్ జడ్్పలస్్్ కేట్గరిలోని్ 13్ మెంది్ హై్ రిస్ొ్్

వీఐపీలకు్ఎన్ఎస్్జీ్భద్రత్కల్సోసతెంది.్ 

*ఒకొొకొరికి్ రెండు్ డజనల్మెంది్బాలక్్్కాయట్్ కమాెండోలు్

చొప్పున్ అతాయధునిక్ ఆయుధాలతో్ భద్రత్

కల్సోస్తనాిరు.ఇకపై్ వీరి్ భద్రత్ బాధ్యతను్ సీఆర్పీఎఫ, 

సీఐఎస్్ఎఫ్్ తదితర్్ పార్మమిలట్రీ్ దళాలకు్

అపోగెంచనునాిరు. 

*ర్క్షణమెంత్రి్ర్మజ్నాథ్్్సిెంగ్, మాజీ్ముఖయమెంత్రులు్నార్మ్

చెంద్రబాబ్బనాయుడు, మాయావ్తి, ముల్యెంసిెంగ్్

యాదవ్, ప్రకాశ్్్ సిెంగ్్ బాదల్, ఫరూక్్్ అబ్బుల్ల, 

ముఖయమెంత్రులు్ యోగ(యూపీ), శర్మానెంద్

సనేవాల్(అసెం), మాజీ్ ఉప్ ప్రధాని్ ఎల్కే్ ఆడావణీ్

తదితరులకు్ఎన్ఎస్్జీ్భద్రత్ఉెంది.్ 

*్ దేశెంలోని్ వివిధ్్ ప్రెంతాలోల్ ఉగ్రవాద్ దాడులు్

జరుగుతని్ దృషాటయ్ వాట్ని్ అరికటేట్ చర్యలోల్ భాగెంగా్

ఎన్ఎస్్జీకి్ వీఐపీల్ భద్రతా్ విధులు్తలగెంచాలని్ 2012్

నుెంచే్చర్ి్జరుగుతోెంది.్ 

*ఉగ్రవాద్నిరూాలన, హైజాక్్్వ్యతిరేక్కార్యకల్పాల్కోసెం్

ఏర్మోటు్ చేసిన్ ఎన్ఎస్్జీని్ కేవ్లెం్ ఆ్ విధులకే్ పరిమితెం్

చేయాలని్కేెంద్ర్హోెంశాఖ్భావిసతెంది. 

*పరిమితెంగాన్య, ప్రతేయక్ సామర్మథయలతోన్య్ ఉని్

ఎన్ఎస్్జీకి్హై్రిస్ొ్్వీఐపీల్భద్రత్భార్ెంగా్మారిెంది. 
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*తాజా్నిర్ణయెంతో్స్మారు్450్మెంది్కమాెండోలకు్ఆ్

విధుల్నుెంచి్ ఉపసెంహరిెంచి,వార్ెందరినీ్ ఇకపై్ ఉగ్రవాద, 

హైజాక్్్వ్యతిరేక్ఆపరేషనలకు్పరిమితెం్చేయనునాిరు. 

మహిళలపై నేరాలోో ఉత్్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానం 
*జాతీయ్నేర్్గణాెంకాల్సెంసథ(ఎనీిఆరీా)్ఇటీవ్ల్విడుదల్

చేసిన్ వారిిక్ నివేదిక్ ప్రకార్ెం, ఉతతర్ప్రదేశ్్లో్ ప్రతి్ 90్

నిమిషాలకు్ఒక్చినాిరిపై్నేర్ెం, ప్రతి్రెండు్గెంట్లకు్ఒక్

లైెంగక్దాడ్జరుగుతనాియి. 

*యూపీలో్ రోజూ్ 12్

లైెంగక్ దాడ్ కేస్లు్

నమోదవుతెండగా, 

2018లో్ఈ్తర్హా్కేస్లు్

ఏకెంగా్ 4,322్

నమోదయాయయి. 

*ర్మష్ర్టవాయపతెంగా్ రోజూ్ మహళ్లపై్ 162్ నేర్మలు్

జరుగుతెండగా, 2018లో్ అతివ్లపై్ 59,445్ నేర్మలు్

జరిగనటుట్కేస్లు్నమోదయాయయి. 

*2017తో్ పోల్ససేత్ ఇది్ 7్ శాతెం్ ఎకుొవ్.్ 2017లో్

ర్మష్ర్టెంలో్మహళ్లపై్56,011్నేర్మలు్జరిగాయి. 

*018లో్144్మెంది్బాల్సకలపై్లైెంగక్దాడులు్జరిగాయి.్

2017లో్ఈ్సెంఖయ్139గా్నమోదైెంది.్2018లో్2,444్

మెంది్ మహళ్లు్ వ్ర్కట్ి్ వేధిెంపులకు్ గురి్ అయియ్

మర్ణెంచారు. 

*యూపీలోవ్ృదుధల్పై్జరుగుతని్దాడులు్కూడా్క్రమెంగా్

పెరుగుతనాియి. 

*2018లో్ ఈ్ తర్హా్ కేస్లు్ 454్ నమోదయాయయి.్ ఆ్

ఏడాది్దాదాపు్131్మెంది్వ్ృదుధలు్హతయకు్గుర్యాయరు. 

*మహళ్లపై్జరుగుతని్నేర్మలోల్ట్టప్్్19్నగర్మలోల్లకోి్

(2,736్కేస్లు)్తల్స్సాథనెంలో్నిల్సచిెంది. 

2018లో రైతుల కంటే ఎకుెవగా న్నరుద్యయగ 

ఆత్ాహత్యలు 
*్ హోెంమెంత్రితవ్ శాఖ్ పరిధిలోని్ ఎన్ఆర్సీబీ్ నివేదిక్

ప్రకార్ెం్ 2018లో్ 12,936్ మెందికి్ పైగా్ నిరుద్యయగులు్

ఆతాహతయ్చేస్కునాిరు.్ 

*్ఈ్సెంఖయ్అదే్ఏడాది్రైతల్ఆతాహతయల్కెంటే్అధికెం. 

*్ ఇక్ 2017లోన్య్ అదే్ ఏడాది్ రైతల్ ఆతాహతయలతో్

పోల్ససేత్నిరుద్యయగుల్ఆతాహతయలు్ఎకుొవ్గా్ఉనాియి.్ 

*్ఎన్ఆర్సీబీ్గణాెంకాెంల్ప్రకార్ెం,2018లో్ప్రతి్గెంట్కూ్

ఒక్నిరుద్యయగ్బలవ్నార్ణానికి్పాలోడుతనాిరు.్ 

*్ ఆ్ ఏడాది్ జరిగన్

1,34,516్ ఆతాహతయలోల్

9.6్శాతెం్నిరుద్యయగులవే. 

*్ అదే్ ఏడాది్ మొతతెం్

బలవ్నార్ణాలోల్ 10,349్

మెంది్రైత్ఆతాహతయలు్కాగా్ఇవి్మొతతెం్మర్ణాలోల్7.7్

శాతెంగా్నమోదయాయయి.్ 

*్ ఆతాహతయకు్ పాలోడన్ నిరుద్యయగులోల్ 10,687్ మెంది్

పురుషులు్కాగా, 2249్మెంది్సీరలుగా్గురితెంచారు. 

*్నిరుద్యయగుల్ఆతాహతయలోల్కేర్ళ్్మొదట్్సాథనెంలో్ఉనిది. 

*్ఆ్ర్మషరెంలో్1,585(12.3్

శాతెం)్ మెంది్ నిరుద్యయగులు్

బలవ్నార్ణానికి్పాలోడాురు. 

*్ ఆ్ తర్మవతి్ సాథనాలోల్

తమిళ్నాడు(1,579-12.2్

శాతెం), మహార్మషర(1,260-

9.7్ శాతెం), 

కర్మణట్క(1,094-8.5్ శాతెం), ఉతతర్ప్రదేశ్్(902-

7శాతెం)్ ఉనాియి్ -2017లో్ 12,241్ మెంది్

నిరుద్యయగులు(9.4్ శాతెం), 10,655్ మెంది్

రైతలు(8.2శాతెం)్ ఆతాహతయకు్ పాలోడగా, 2016లో్

11,173్ మెంది్ నిరుద్యయగులు, 11,379్ మెంది్ రైతలు్

బలవ్నార్ణెం్బాట్పట్టటరు. 

శాయం ప్రస్థద ముఖర్జి పోర్ట ట్రసట 
*జనవ్రి్ 12వ్్ తేదీన్ జరిగన్ కోల్కతా్పోరట్ ట్రస్ట్ 150వ్్

వారిికోతివ్ెంలో్ప్రధానమెంత్రి్మోడీ్పాల్గగనాిరు. 

*ఈ్సెందర్ాెంగా్కోల్కతా్పోరట్ట్రస్ట్కు్డాకటర్శాయెంప్రసాద్

ముఖరీా్పేరు్మారుస్తత్ప్రకట్న్చేశారు. 

*నేతాజీ్ఇెండోర్సేటడయెంలో్ఈ్కార్యక్రమెం్జరిగెంది. 

*కలకతాత్ పోరుటను్ బ్రిట్ష్్ ఈసిటెండయా్ కెంపెనీ్ కాలెంలో్

1870లో్నిరిాెంచారు.్ 
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*ప్రధాని్ప్రసెంగెంలోని్ముఖాయెంశాలు్--- 

1.్ 'ఒక్దేశెం, ఒక్ర్మజాయెంగెం' ఆలోచనతో్పాటు, దానిని్

కార్యరూపెంలో్ తీస్కువ్చేిెందుకు్ పాటుపడన్ లెజెండరీ్

నాయకుడు్ముఖరీా్ 

2.'పారిశ్రామిక, ఆధాయతిాక, 

సవయెం్ సమృదిధకి్ కోల్కతా్

పోరట్ట్రస్ట్ప్రతీక. 

3.న్యయ్ ఇెండయా్ శకితని్

చాట్చపేో్ సిెంబల్గా్ పోరట్

ట్రస్ట్ను్తీరిుదిదాుల్సన్బాధ్యత్మనపై్ఉెంది. 

4.ఛట్రీా్ లోకోమోట్వ్ ఫాయకటరీ, హెందుసాథన్ ఎయిర్క్రాఫట్

ఫాయకటరీ, దామోదర్వాయల్ల్ కార్కోరేషన్ వ్ెంట్్ దిగగజ్ సెంసథల్

ఏర్మోటులో్ డాకటర్ శాయెం్ ప్రసాద్ ముఖరీా్ చురుకైన్ పాత్ర్

పోషిెంచారు. 

5.ఈ్కార్యక్రమెంలో్భాగెంగా్కోల్కతా్పోరట్ట్రస్టలో్పనిచేసి్

రిటైరైన్నగీనా్భగట, నరేష్్చెంద్ర్చక్రవ్రిత్అనే్వ్యో్వ్ృదధ్

పెనినర్లను్ప్రధాని్సనాానిెంచారు. 

6.సతాయగ్రహెం్నుెంచి్ సవచాిగ్రహెం్ (సవచఛ్భార్త)్ వ్ర్కు్

ఎనోి్అనుభూతలకు్కోల్కత్పోరుట్వేదిక్అయిెంది. 

*కేెంద్ర్ షిపిోెంగ్ మెంత్రితవ్ శాఖ్ ఆధ్వర్యెంలో్ నడుసతని్

కోల్కతా్ పోరట్ ట్రస్ట(కేవోపీటీ)్ 150వ్్ వారిికోతివాలోల్

భాగెంగా్రిటైరు్ఉద్యయగులకు్ఫైనల్సెట్లెాెంట్గా్రూ.501్

కోట్ల్రూపాయల్చకుొను్అెందజేశారు. 

రాయ్ పూర్ లో స్థవమ్మ వివేకానంద స్థారక న్నరాాణం 
*ఛతీతస్్గఢ్్ ర్మజధాని్ ర్మయ్్పూర్లో్ సావమి్ వివేకానెంద్

నడయాడన్ నేలకు్ గురుతగా్ జాతీయ్ సాార్కానిి్

నిరిాెంచనునాిరు.్ 

*ఈ్ విషయెం్ 30్ ఏళ్ల్

క్రితమే్ చర్ిలోలకి్ వ్చిినా్

ఇపోట్వ్ర్కూ్ కార్యరూపెం్

దాలిలేదు.్ అయితే్ ఇప్పుడు్

ప్రభ్యతవెం్ వివేకానెంద్

జాతీయ్సాార్క్నిర్మాణెంపై్దృషిట్సారిెంచిెంది.్ 

*ర్మయపూర్లో్ఒకప్పుడు్సావమి్వివేకానెంద్నివ్సిెంచారు.్

ఇప్పుడు్ ఆ్ ప్రెంతెం్ ర్మయబహద్దుర్ భూతనాథ్్ డే్

చారిట్బ్బల్ట్రస్ట్ఆధీనెంలో్ఉెంది.్ 

*ఇటీవ్ల్ఢిల్లలలో్జరిగన్కాయబినెట్మీట్ెంగ్లో్వివేకానెంద్

జాతీయ్సాార్క్నిర్మాణ్అెంశెం్ప్రసాతవ్నకు్వ్చిిెంది.్ 

*చారిట్బ్బల్ట్రస్ట్కూడా్ఇకొడ్సాార్క్నిర్మాణెం్ఏర్మోటుకు్

సమాతి్తెల్సపిెంది.్ 

*ర్మయపూర్లో్సావమి్ వివేకానెంద్ 1877్ నుెంచి్ 1879్

వ్ర్కూ్ఉనాిరు. 

*్ ఇకొడ్ మట్రో్ పాల్సట్న్ విదాయలయలో్ చదువుకునాిరు.్

వివేకానెందుని్తెండ్రి్విశవనాథ్దతత్ తన్ పనుల్కార్ణెంగా్

ర్మయపూర్లో్ఉనాిరు.్ 

*ఈ్ సమయెంలో్ వివేకానెందుడు, అతని్ సదరుడు్

మహెంద్ర, సదరి్జోగేెంద్రబాల్, తల్సల్భ్యవ్నేశవరి్ కలకతాత్

నుెంచి్ర్మయపూర్వ్చాిరు.్ 

*అపోటోల్ర్మయపూర్వ్ర్కూ్రైలు్సకర్యెం్లేకపోవ్డెంతో్

జబల్పూర్వ్ర్కూ్రైలులో్వ్చిి్అకొడ్నుెంచి్ఎడలబెండలో్

ర్మయపూర్చేరుకునాిరు. 

విదుయతు్ ప్ంపిణీ, న్నరవహణ సూచీ 
*దేశెంలో్విదుయతత్పెంపిణీ, నిర్వహణలో్ర్మష్ర్టటల్సమర్థతపై్

కేెంద్ర్ ప్రభ్యతవెం్ ర్మయెంకులు్ ప్రకట్ెంచిెంది.్ కేెంద్ర్ విదుయతత్

శాఖ్మెంత్రి్ఆరేొ్సిెంగ్్జనవ్రి్10వ్్తేదీన్ఢిల్లలలో్ఈ్స్తచీని్

విడుదల్చేశారు.్ 

*ఇెందులో్తెలెంగాణకు్4వ్్

సాథనెం్దకిొెంది. 

*్ భవ్నాలు, పరిశ్రమలు, 

మునిసిపాల్సటీలు, ర్వాణా, 

వ్యవ్సాయెం-డసొమ్లు, 

క్రాస్్సెకాటర్్ ర్ెంగాలు్

ప్రమాణకెంగా..్ సర్ఫర్మ్ నిర్వహణలో్ ర్మష్ర్టటల్ పనితీరుపై్

వివ్ర్మలు్సేకరిెంచిన్కేెంద్రెం..్ఈ్స్తచీని్రూపెందిెంచిెంది. 

*టోట్ల్్ ప్రైమరీ్ ఎనరీా్ సపెవల(టీపీఈస్్)్ ఆధార్ెంగా్

ర్మష్ర్టటలను్4్కేట్గరీలుగా్విభజెంచారు. 

*్ రెండో్ కేట్గరీలో్ తెలెంగాణ, ఏపీ, హరియాణా, కేర్ళ్, 

పెంజాబ్్, ఢిల్లల, చతీతసగడ్, పశిిమ్బెెంగాల్, జార్ఖెండ్్్ఉనాియి.్ 
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*ఈ్ కేట్గరీలో్ తెలెంగాణ్ మూడో్ సాథనెంలో్ నిల్సచిెంది.్

హరియాణా, కేర్ళ్, కర్మణట్క్ తల్స్ మూడు్ సాథనాలను్

దకిొెంచుకోగా, ఆెంధ్రప్రదేశ్్్ఆరో్సాథనెంలో్నిల్సచిెంది. 

*రెండో్గ్రూపులో్తెలెంగాణకు్డమసిటక్్్సర్ఫర్మలో్మూడో్

సాథనెం..్పరిశ్రమల్విభాగెంలో్నాలుగ్ల్సాథనెం 

*మునిసిపాల్సటీలోల్ విదుయతత్ సర్ఫర్మలో్ తెలెంగాణ్ ట్టప్్..్

ర్వాణా్ ర్ెంగెంలో్ మూడో్ సాథనెం, క్రాస్్్ సెకాటర్లో్ రెండో్

సాథనెంలో, వ్యవ్సాయ్-్డసొమ్్ర్ెంగెంలో్ఏడో్సాథనెం 

ప్రవాస భారతీయ దివస  
*ప్రవాస్భార్తీయ్దివ్స్్్సెందర్ాెంగా్ ్జనవ్రి్9్వ్్తేదీన్

ఎనిమిది్దేశాల్్ర్మయబార్్్కార్మయలయాలలో్్సమావేశమైన్

ప్రవాస్ భార్తీయులు, అధికారులతో్ ్ ఢిల్లల్ నుెంచి్ భార్త్

విదేశాెంగ్ మెంత్రి్ ఎస్్.జయశెంకర్్ వీడయో్ కానయరని్లో్

మాట్టలడారు. 

*16్వ్్ప్రవాస్భార్తీయ్

దివ్స్్ప్రర్ెంభమైెంది. 

*1915్ నుెండ్ ప్రవాస్

భార్తీయ్ దివాన్

నిర్వహస్తనాిరు. 

*ప్రవాస్ భార్తీయుల్ దినోతివ్ెం్ భార్తదేశ్ అభివ్ృదిధకి్

విదేశీ్ భార్తీయ్ వ్ర్మగల్ సహకార్మనిి్ గురితెంచడానికి్

భార్తదేశపు్రిపబిలక్్దావర్మ్జనవ్రి్9్న్ఏట్ట్జరిగే్వేడుక్

రోజు.్ జనవ్రి్ 9, 1915్ న్ దక్షిణాఫ్రికా్ నుెంచి్ మహాతాా్

గాెంధీ్ తిరిగ్ ముెంబై్ కి్ తిరిగ్ వ్చిిన్ సెందర్ాెంగా్ ప్రవాస్

భార్తీయుల్దినోతివ్ము్జరుపుకొనబడుతనిది. 

*2003్ లో్ సాథపిెంచబడ, ఇది్ భార్త్ ప్రభ్యతవ్ విదేశీ్

వ్యవ్హార్మల్ మెంత్రితవశాఖ్ మరియు్ ఇెండయన్ ఛెంబరి్

ఆఫ్ కామరి్ అెండ్్ ఇెండసీర్ సమాఖయ్ (FICCI), భార్త్

పరిశ్రమల్సమాఖయ్మరియు్నారత్ఈసటరి్రీజయన్యొకొ్

అభివ్ృదిధ్ మెంత్రితవ్ శాఖ్ చేత్ సాోనిర్ చేయబడెంది.్ ఒక్

వేడుక్కార్యక్రమెం్ఒక్భార్తీయ్నగర్ెంలో్ప్రతి్సెంవ్తిర్ెం్

7-9్జనవ్రి్న్జరుగుతెంది. 

*ఇెండయన్ ప్రవాసల్ సెంబెంధిెంచిన్ సమసయల్ నివ్ర్ణ్

మరియు్ప్రవాసీ్భార్తీయ్సనాాన్పుర్సాొర్లు్అెందిెంచును 

 

జనాభా లెకెలలో 31 ప్రశ్ిలు 
*జనగణన్ సమయెంలో్ కుటుెంబ్ పెదు్ మొబైల్్ నెెంబర్్

వివ్ర్మలను్ కూడా్ సమాచార్ెం్ కోసెం్ వ్చిిన్

ఉద్యయగులకు(ఎన్యయమరేట్రుల)్ఇవావల్సి్ఉెంటుెంది.్ 

*మొతతెం్ 31్ ప్రశిలకు్ సెంబెంధిెంచి్ సమాచార్మనిి్

సేకరిెంచాల్సిెందిగా్జనగణన్అధికారులను్రిజసారర్్జనర్ల్్

అెండ్్్సెనిస్్్కమిషనర్్ఆదేశిెంచారు. 

*్మొబైల్్నెెంబర్ను్జనగణనకు్సెంబెంధిెంచిన్సమాచార్ెం్

ఇవ్వడానికి్ మాత్రమే్ వినియోగెంచనునాిరు.్ మరే్ ఇతర్్

అవ్సర్మలకు్

వినియోగెంచరు. 

*్ ఇతర్్ ప్రశిలతో్

పాటు్ కుటుెంబపెదు్

ఫోన్్ నెెంబర, ఇెంటోల్

ఉని్ ట్టయిలెటుల, టీవీ, ఇెంట్రిట, సాారట్్ ఫోని, సెంత్

వాహనాలు, కెంపూయట్ర, ల్యప్్ట్టప్, తాగు్ నీట్్ వ్సతి..్

తదితర్్సమాచార్మనిి్ఎన్యయమరేట్రుల్సేకరిసాతరు.్ 

*ఏప్రిల్్ 1-సెపెటెంబర్్ 30్ మధ్యలో్ కుటుెంబ్ సమాచార్్

సేకర్ణ్ప్రక్రియ్కొనసాగుతెంది.్ 

*కుటుెంబ్ పెదు్ ఎసీి్ లేదా్ ఎసీట్ లేదా్ ఇతర్్ ఏ్ సామాజక్

వ్ర్మగనికి్ చెందుతార్నే్ వివ్ర్మలూ్ సేకరిసాతరు.్ ఇలుల్

సెంతమా?, ఇెంటోలని్గదులెనిి? 

ముఖయమైన్ ఆహార్ెం్ ఏమిట్?, వ్ెంట్కు్ వాడే్ ఇెంధ్నెం్

ఏమిట్? తదితర్్ప్రశిలు్కూడా్ఉెంట్టయి. 

*ఈ్సారి్ పేపర్పై్కాకుెండా్ఈ్ వివ్ర్మలనిిెంట్నీ్మొబైల్్

యాప్్లో్ నిక్షిపతెం్ చేసాతరు.్ జనగణనతో్ పాటు్ జాతీయ్

జనాభా్పట్టక(ఎనీోఆర్)ను్కూడా్రూపెందిెంచాలని్కేెంద్రెం్

నిర్ణయిెంచిెంది. 

జపాన పాస పోరుటతో 191 దేశాలు చుటిట వచేే 

అవకాశ్ం 
*్జపాన్్పాస్్పోరుటకు్ డమాెండ్్్ ఉనిదని్హెల్లల్పాస్్పోరుట్

ఇెండెక్ి్్(హెచ్పీఐ)్జనవ్రి్9వ్్తేదీన్వెలలడెంచిెంది. 

*్జపాన్్పాస్్పోరుట్కల్సగవుని్పౌరులు్వీసాలు్లేకుెండా్191్

దేశాలు్చుట్ట్వ్చేి్అవ్కాశెం్ఉెంటుెంది. 
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*్ ్హెచ్పీఐ్తాజాగా్విడుదల్చేసిన్నివేదికలోని్వివ్ర్మల్

ప్రకార్ెం...పాస్్పోరుటలకు్ డమాెండ్్్ ఉని్ దేశాల్జాబితాలో్

జపాన్్ అగ్రసాథనెంలో్ నిల్సచిెంది.్ దివతీయ్ సాథనెంలో్

సిెంగపూర్, తృతీయ్సాథనెంలో్జర్ానీ, దక్షిణ్కొరియా్దేశాల్

పాస్్పోరుటలు్ఉనాియి. 

*్్గత్మూడేెండల్నుెంచి్

జపాన్్ తల్ససాథనెంలోనే్

కొనసాగుతూ్వ్స్తెంది. 

*్ అమరికా, బ్రిట్న్, 

నారేవ, గ్రీస్్, బెలా్సయెం్ దేశాల్ పాస్్పోరుటలు్ 8వ్్ సాథనెంలో్

ఉనాియి.్10ఏెండల్కిెందట్్బ్రిట్న్్తల్ససాథనెంలో్నిల్సచిెంది.్

క్రమక్రమెంగా్దీని్సాథనెం్8కు్పడపోయిెంది. 

*అపోటోల్ బ్రిట్న్్ పాస్్పోరుట్ ఉనివారు్ 166్ దేశాలు్

సెందరిిెంచే్ అవ్కాశెం్ ఉెండేది.్ భార్తీయ్ పాస్్పోరుట్

ఉనివారు్ 58్ దేశాలకు్ వెళ్లలెందుకు్ మాత్రమే్ అవ్కాశెం్

ఉెంటుెంది. 

*్ఈ్్ర్మయెంకిెంగ్లో్భార్త్84వ్్సాథనెంలో్్నిల్సచిెంది. 

*గతెంలో్ 82వ్్ సాథనెంలో్ ఉని్ భార్త్్ రెండు్ సాథనాలకు్

దిగజారిెంది. 

*్మౌరిటేనియా, తజకిసాతన్్ దేశాలు్కూడా్84వ్్సాథనాలోల్

ఉనాియి. 

*్ పాకిసాతన్్ పాస్్పోరుట్ కల్సగవునివారు్ 32్ దేశాలకు్ వెళ్లల్

అవ్కాశెం్ఉెంటుెంది. 

*కాగా, పాస్్పోరుట్ ఆధార్ెంగా్ పౌరులు్ సెందరిిెంచగల్

దేశాల్సెంఖయను్ప్రమాణకెంగా్తీస్కొని్ర్మయెంకిెంగ్్ఇసాతరు. 

2017 నుండి 2018 కి 1.3% పెరిగ్జన నేరాలు 
*2018్సెంవ్తిర్ెంలో్దేశవాయపతెంగా్చోటుచేస్కుని్పలు్

ర్కాల్నేర్మలపై్జాతీయ్నేర్్గణాెంకాల్సెంసథ(ఎన్సిఆర్బి)్

తన్నివేదికను్విడుదల్చేసిెంది.్ 

*నివేదికలోని్అెంశాలు-్ 

*2018్ ఏడాదిలో్ రోజుకు్ సగటున్ 80్ హతయలు, 289్

కిడాిప్్లు, 91్అతాయచార్మలు్జరిగాయి. 

*2018లో్ మొతతెం్ 50,74,634్

గురితెంపదగన(కాగిజబ్బల్)్ నేర్మలు్ జర్గగా, అెందులో్్

31,32,954్ నేర్మలు్ భార్తీయ్ శిక్షాసాృతి్ నియమావ్ళ్ల్

(ఐపిసి)లోని్పలు్సెక్షనల్కిెంద్నమోదు్అయాయయి. 

*్19,41,680్కేస్లు్ప్రతేయక, సాథనిక్చట్టటల్కిెంద్నమోదు్

అయాయయి. 

*్ ఇవి్ 2017తో(50,07,044)్ పోలుికుెంటే్ అధికెంగా్

ఉనాియి. 

*్ ఇకొడ్ 'కాగిజబ్బల్' క్రైమి్్ అెంటే్ ఒక్ పోల్లస్సేటషన్కు్

చెందిన్ అధికారి్ మజస్రేట్్ అనుమతి్ లేకుెండానే్ విచార్ణ్

చేయగల్లేదా్ఎటువ్ెంట్్వారెంట్్లేకుెండానే్అరస్టలు్చేసే్

అవ్కాశెం్ఉని్కేస్లు్అని్అర్ధెం. 

*2018లో్ మొతతెం్

దేశవాయపతెంగా్ 29,017్

హతయలు్ జరిగాయి.్ ఇది్

2017్

సెంవ్తిర్ెం(28,653)తో్

పోలుికుెంటే్ 1.3్ శాతెం్

ఎకుొవ్. 

*అదేవిధ్ెంగా్3,875్కేస్లోల్వ్యకితగత్కక్షలు్వ్లన్హతయలు్

జరిగాయి.్ కిడాిప్్, అపహర్ణ్ కేస్్ నమోదులో్ 2017తో్

పోలుికుెంటే్10.3్శాతెం్పెరుగుదల్కనిపిెంచిెంది.్ 

*్2018లో్మొతతెం్ 1,05,734్ఈ్విధ్మైన్ఎఫ్ఐఆర్లో్

నమోదు్కాగా, 2017లో్ఆ్సెంఖయ్95,893గా్ఉెంది.్కాగా, 

ఇది్2016లో్అయితే్88,008్ఉెంది. 

*్ కిడాిప్్్ అయిన్

వారిలో్ 80,871్

మెంది్ మహళ్లు్

ఉనాిరు, మొతతెంలో్

63,356్ మెంది్

చినాిరులు్ఉనాిరు. 

*్ఇక్2018లో్మహళ్లపై్జరిగన్నేర్మలకు్సెంబెంధిెంచి్

3,78,277్ కేస్లు్ నమోదయాయయి.్ ఇది్ 2017లో్

3,59,849, 2016లో్3,38,954గా్ఉెంది.్ 

*వీట్లోల్ ఐపిసి్ సెక్షన్్ 376్ ప్రకార్ెం్ నమోదైన్ అతాయచార్్

కేస్లు్33,356్ఉనాియి.్ 
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*మొతతెంగా్చూస్కుెంటే్2017తో్పోలుికుెంటే్2018లో్

నేర్మల్సెంఖయ్1.3్శాతెం్పెరిగాయి. 

అభివృదిి చందుతుని ప్టటణాల జాబితా –ఈఐయూ 
*ప్రపెంచవాయపతెంగా్ వేగెంగా్ అభివ్ృదిధ్ చెందుతని్ పట్టణ్

ప్రెంతాలకు్సెంబెంధిెంచి్ఎకనామిస్ట్ఇెంటెల్సజెని్్యూనిట్్

(ఈఐయూ)్ఒక్జాబితా్విడుదల్చేసిెంది.్ 

*ఆ్జాబితాలో్ట్టప్్్10లో్

భార్త్కు్ చెందిన్ మూడు్

ప్రెంతాలు్ఉనాియి.్ 

*ఆ్మూడు్కూడా్కేర్ళ్కు్

చెందిన్ మలప్పుర్ెం, 

కోజకోడ్్, కొల్లెం్పట్టణాలు్

ఉనాియి. 

*్ అభివ్ృదిధ్ చెందుతని్ పట్టణాల్ జాబితాలో్ మలప్పుర్ెం్

అగ్రసాథనెంలో్ఉెంది.్ 

*ఈ్జాబితా్ ప్రకార్ెం,2015్ సెంవ్తిర్ెంతో్ పోలుికుెంటే్

ఈ్ ఏడాది్ నాట్కి్ మలప్పుర్ెంలో్ 44.1్ శాతెం్ మేర్్

అభివ్ృదిధలో్పురోగతి్ఉెంది. 

*34.5్శాతెం్మేర్్అభివ్ృదిధతో్కోజకోడ్్్నాలుగ్ల్సాథనెంలో్

నిలవ్గా, 31.1్

శాతెంతో్ కొల్లెం్

10వ్్సాథనెంలో్ఉెంది.్ 

*కేర్ళ్లోని్ మరో్

పట్టణెం్ త్రిస్తిర్్

13వ్్ సాథనెంలో్

ఉెండగా, గుజర్మత్కు్ చెందిన్ స్తర్త్్ 26వ్్ సాథనెంలో, 

తమిళ్నాడులోని్తిరుపూోర్్30వ్్సాథనెంలో్నిల్సచాయి.్ 

*ట్టప్్్ 10్ జాబితాలో్ చైనాకు్ చెందిన్మూడు్ పట్టణాలు, 

నైజీరియా, ఒమన్, యుఎఇ, వియతాిెంలకు్ చెందిన్ ఒకోొ్

పట్టణెం్చొప్పున్ఉెంది.్ 

*మరో్కేర్ళ్్నగర్ెం్త్రిస్తిర్్13వ్్ర్మయెంకు్సాధిెంచిెంది. 

జమ్మా-కశ్మార్ లో అమరికా బృందం 
*అధికర్ణెం్ 370్ ర్దుు్ తర్మవత్ జమూా-కశీార్లో్

సిథతిగతలను, భద్రతా్పర్మైన్అెంశాలను్పరిశీల్సెంచేెందుకు్

అమరికా్ ర్మయబారి్ కెనెిత్్ జసటర్్ సహా్ 16్ మెంది్ విదేశీ్

ర్మయబారుల్ బృెందెం్ జనవ్రి్ 9వ్్ తేదీన్ జమూా-కశీార్్

కేెంద్రపాల్సత్ప్రెంతెంలో్పర్యట్ెంచారు.్ 

*పర్యట్నలో్భాగెంగా్ర్మయబారులు్కశీార్్లోయలో్పౌర్్

సమాజెం్ప్రతినిధులతో్మాట్టలడారు్.్ 

*శాెంతిభద్రతల్ పరిసిథతికి్

సెంబెంధిెంచి్వివిధ్్సెంసథల్

నుెంచి్ వివ్ర్మలు్

తెలుస్కునాిరు.్ 

*్ ఐరోపా్ సమాఖయలోని్

సభయ్దేశాలు్కూడా్జమూా-కశీార్లో్పర్యట్ెంచనునాియి.్ 

*వారిని్ కశీార్్ లోయకు్ తీస్కెళ్లల, ఉగ్రవాదానిి్ పాకిసాథన్్

ఎల్్ ప్రేరేపిస్తెంది్ అనే్ అెంశానిి్ ఆ్ బృెందానికి్

తెల్సయజేశారు. 

*జమూాకశీార్ కు్ చెందిన్ ర్మజకీయ్ నాయకులు్ గుల్ెం్

హసన్మీర, అల్తఫ్బ్బఖారీ, షోయబ్్ఇకాాల్లోన, హల్ల్

అహాద్ షా, న్యర్ మొహద్ షేక్, అబ్బుల్ మజీద్ పాడర, 

అబ్బుల్ ర్హీమ్ ర్మథర్ మరియు్ ర్ఫీ్ అహాద్ మీర్ వ్ెంట్్

వాళ్లను్15్మెంది్విదేశీ్ప్రతినిధులు్కల్సశారు. 

*్ గత్ ఏడాది్ కశీార్లో్ ఆరిటకల్ 370ని్ ఎతితవేసిన్ తర్మవత్

కొెంత్ఉద్రికతత్నెలకొనిది.్అయితే్ప్రస్తతెం్అకొడ్ప్రశాెంత్

వాతావ్ర్ణెం్నెలకొనిదని్ప్రభ్యతవెం్తెల్సపిెంది. 

మోదీ జీవిత్ం గురించి 'కరాయోధ్ గ్రంథ్' 
*్ ప్రధాని్ నరేెంద్ర్ మోదీ్ వ్యకితగత, ర్మజకీయ్ జీవిత్

సమాహార్ెంగా్రూపెందిన్'కర్ాయోధ్్గ్రెంథ్'ను్జనవ్రి్7వ్్

తేదీన్అమిత్షా్ఆవిషొరిెంచారు. 

*అమిత్ షా్ పేర్కొని్

అెంశాలు్ --ఆదర్ినీయ్

జీవ్నెంతోపాటు్ ప్రజల్

కోసెం్ పరితపిస్తత్

ర్మజనీతిజుఞడగా, వ్యవ్హార్్

దక్షుడగా్నిలబడే్వ్యకేత్కర్ాయోధుడు్ 

*్ఓ్సిదాధెంతానికి్తన్జీవితానిి్అెంకితెం్చేయడెంతోపాటు్

ఆదర్మిల్కోసెం్ర్మజకీయాలోలకి్ప్రవేశిెంచడెం, అెంతిమెంగా్

పార్లమెంట్రీ్ ప్రజాసావమాయనిి, ర్మజాయెంగ్ విలువ్లను్

పరిర్క్షిెంచడానికి్మోదీ్అెంకితమయాయరు. 
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*్నిసావర్థెంగా్ఏళ్లతర్బడ్అవిశ్రాెంతెంగా్దక్షత, సమర్థతతో్

చేసిన్కృషి్ఫల్సతెంగానే్నరేెంద్ర్మోదీ్ఇపుడు్అెంతరా్మతీయ్

నాయకుడు్అయాయడు. 

*్ఓ్జాతికి్ నిసావర్థెంగా్సేవ్్చేయడమెంటే్ఏమిటో్మోదీ్

జీవితానిి్లోతగా్పరిశీల్ససేత్అర్థెం్అవుతోెంది. 

*తీవ్ర్పేదరికెం, సామాజక్నిర్లక్షయెం్మధ్య్బాల్యనిి్గడపిన్

మోదీ్ తన్ సెంత్ కృషి, పటుటదలతో్ ప్రజల్ సెంక్షేమానికి్

జీవితానిి్అెంకితెం్చేసే్మహా్నాయకుడు. 

*్ 2014లో్ కేెంద్రెంలో్ మోదీ్ అధికార్ెంలో్ చేపటేట్

సమయానికి్12్లక్షల్కోట్ల్రూపాయలు్అప్పులే్ఉనాియి.్

అల్ెంట్్సిథతిలో్పాలనా్పగాగలు్చేపట్ట, అవినీతిర్హతమైన్

రీతిలో్ప్రభ్యతావనిి్ఆదర్ినీయెంగా్నడుపుతూ్వ్చాిరు. 

*్ ్ ప్రధాని్ నరేెంద్ర్మోదీ్ వ్యకితగత, ర్మజకీయ్ జీవితాలను్

సమగ్ర్దృషిటలో్పరిశీల్సెంచి్ర్మసిన్'కర్ాయోధ్్గ్రెంథ్'ను్కేెంద్ర్

హోెం్మెంత్రి్అమిత్షా్ర్మశారు. 

అస్థసం రనూయవల్  ప్రాజెకుటను పూరి్ చేసిన 

ఎంఇఐఎల్ 
*ఎెంఇఐఎల్మరో్కీలక్ప్రజెక్ట్ను్సకాలెంలో్పూరిత్చేసిెంది.్

చమురు్ ర్ెంగెంలో్ వ్చేి్మూడు్ దశాబాుల్ కాల్నికి్ తగన్

సామర్ధయెంతో్ కూడన్ నిర్వహణ్ వ్యవ్సథను్

రూపెందిెంచేెందుకు్ ఉదేుశిెంచిన్ కార్యక్రమెం్ అసెం్

రన్యయవ్ల్్ప్రజెకుట. 

*ఈ్ ప్రజెకుట్ ఆయిల్్

అెండ్్్ నేచుర్ల్్ గాయస్్్

కార్కోరేషన్కు్ అతయెంత్

ప్రతిషాటతాకమైనది.్ 

*ఈపీసీ్ విధానెంలో్

ప్రజెకుట్ కాెంట్రాకుట్ దకిొెంచుకుని్ మేఘా్ ఇెంజనీరిెంగ్్

ఇన్ఫ్రాసరకిర్ల్సమిటెడ్్్(ఎెంఇఐఎల్)్అతాయధునిక్సాెంకేతిక్

పరిజాఞనెం్ఉపయోగెంచి్అధునాతన్పదధతిలో్ఈ్ప్రజెకుటను్

పునర్్ నిరిాెంచిెంది.్ *భార్త్లో్ ముడ్ చమురు, ఉతోతిత్

ర్వాణా్వ్యవ్సథలోల్ఓఎన్జీసీకి్ఈ్చెందిన్ఆన్షోర్్వ్యవ్సథ్అతి్

భారీది. 

*మూడు్ దశాబాుల్ క్రితెం్ నిరిాెంచిన్ వ్యవ్సథ్ ప్రస్తత్

అవ్సర్మలకు్ సరిపోకపోవ్డెం, మరో్ వైపు్ వ్చేి్ 30్ ఏళ్ల్

అవ్సర్మలు్ దృషిటలో్ పెటుటకొని్ అసెం్ ప్రజెకుట్ పునర్్

నిర్మాణానిి్ఓఎన్జీసీ్చేపట్టెంది.్ 

*రూ.2400్ కోట్ల్ అెంచనా్ వ్యయెంతో్ కూడన్ ఈ్

ప్రతిషాటతాకమైన్ కాెంట్రాకుటను్ ఈపీసీ్ పదధతిలో్ ఎెంఇఐఎల్

దకిొెంచుకుెంది.్ 

*ప్రజెకుటలో్ భాగెంగా్ అసెంలోని్ నిరిాెంచిన్ లఖావ్గ్రూప్్్

గాయదరిెంగ్్సేటషన్్(జీజీఎస్్)్ఇపోట్కే్జాతికి్అెంకితమివ్వడెం్

జరిగెంది. 

*్తాజాగా్ప్రజెకుట్పనులనీి్పూరితకావ్డెంతో్డసెెంబర్26, 

2019న్ప్రయోగాతాక్పరిశీలన్నిర్వహెంచడెం్దావర్మ్దీనిి్

వాణజయపర్ెంగా్వినియోగెంలోకి్తీస్కువ్చాిరు. 

*అసెం్ రన్యయవ్ల్ప్రజెకుట్ ఆధునీకర్ణ్ దావర్మ్ ఓఎన్జీసీ్

ముడ్ చమురు, ఇెంధ్న్ ప్రసెసిెంగ్్ సామర్ధయెం్ భారీగా్

పెరుగుతెంది.్ 

*రన్యయవ్ల్కు్ముెందు్ఈ్ప్రజెకుట్ఉతోతిత్సామర్ధయెం్ఏట్ట్

1.4్ ఎెంటీపీఎ్ (మిల్సయన్్ ట్ని్ ఫర్ ఇయర)్ అెంటే్ 1.03్

కోట్ల్ బాయరలి్ (ఒక్ బాయరల్ అెంటే్ ఇెంచుమిెంచు్ 159్

ల్లట్రుల).్ 

*పునర్నిర్మాణెం్ తర్మవత్ ఈ్ సామర్ధయెం్ 1.83్ కోట్ల్

బాయరలి్కు్ పెరుగుతెంది.్ అెంటే్ దాదాపు్ రట్టెంపు.్

ఆధునీకర్ణలో్ భాగెంగా్ అతయెంత్ న్యతన్ సాెంకేతిక్

పరిజాఞనెం్దావర్మ్గతెంలో్ఉని్800్కిలోమీట్ర్ల్పైప్్లైన్ను్

560్కిలోమీట్ర్లకు్ఎెంఇఐఎల్్తగగెంచిెంది. 

*గతెంలోని్ విధానెంలో్ 21్ నిర్మాణాలు్ ఉెండగా్ ప్రస్తతెం్

అవి్ 9కి్ తగాగయి.్ వాట్ని్ కూడా్ ఆధునిక్ ఇెంట్గ్రేటెడ్్్

కేెంద్రాలుగా్ మారిి్ వ్యవ్సథలోని్ సెంకిలషటతలను్ తగగెంచి్

సర్ళ్తర్ెం్చేసిెంది్ఎెంఇఐఎల్. 

*ఒపోెందెంలో్భాగెంగా్రన్యయవ్ల్ప్రజెకుటలో్కీలకమైన్5్

గాయస్్్ సేకర్ణ్ కేెంద్రాలను్ ఎెంఇఐఎల్ నిరిాెంచిెంది.్ *ఈ్

ఆధునిక్వ్యవ్సథ్నిర్వహణకు్తగనటుటగా్2్నీట్్శుదిధకేెంద్రాలు, 

2్వాట్ర్ఇెంజెక్షన్పాలెంటుల్నిరిాెంచిెంది.్సేకరిెంచిన్గాయస్ను్

కెంప్రెస్్చేసే్నిలవ్చేసేెందుకు్రెండు్పాలెంటుల్కూడా్ఇెందులో్

ఉనాియి.్ 
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*ఈ్ నవీకర్ణ్ప్రజెకుటలో్భాగెంగా్ముడ్ చమురు్నుెంచి్

ఉతోతతయేయ్ అనిిెంట్ని్ నిలవ్ చేయడెం, ప్రసెస్్ చేయడెం, 

ర్వాణా్వ్యవ్సథ్ఇప్పుడు్అెందుబాటులోకి్వ్చిిెంది.్ 

*ఈ్వ్యవ్సథలో్అతయెంత్కీలకమైన్గాయస్్కెండషనిెంగ్కోసెం్

గాయస్్డీహ్రైడేషన్యూనిట్్నిర్మాణెం్కూడా్జరిగెంది.్ 

*ఎకో్ఫ్రెండీలగా్వ్యవ్సథను్తీరిిదిదేుెందుకు్ఇకొడ్ఉతోతతయేయ్

వ్యర్మథలనిిెంట్నీ్ నిరూాల్సెంచేెందుకు్ ప్రతేయక్ వ్యవ్సథ్ కూడా్

అెందుబాటులో్ఉెంది. 

దేశ్ న్నరుద్యయగత్ 7.7% 
*భార్త్లో్నిరుద్యయగత్రేట్దారుణెంగా్పడపోయిెంది.్ 

*గత్నెల్డసెెంబర్కు్ఇది్7.7్శాతానికి్పడపోయిెంది.్అదే్

నవ్ెంబర్నెలకు్నిరుద్యయగత్రేటు్7.48శాతెంగా్ఉెంది.్ 

*ఈ్ విషయానిి్ సెెంట్ర్ ఫర్ మానిట్రిెంగ్ ఇెండయన్

ఎకానమీ్వెలలడెంచిెంది.్ 

*గత్ మూడేళ్లతో్

పోల్ససేత్ నవ్ెంబర్్

నెలలో్ నిరుద్యయగత్

రేటు్ 1శాతెం్

పడపోయి్ 7.48్

శాతెంకు్చేరిెంది. 

*నిరుద్యయగ్ రేటు్ పడపోవ్డానికి్ ప్రధాన్ కార్ణెం్ ఆటో్

ఇెండసీర. 

*ప్రస్తత్పరిసిథతలు్ఇల్నే్కొనసాగతే్ర్మనునినాలుగేళ్లలో్

వేల్ సెంఖయలో్ ఉద్యయగస్తలను్ తలగెంచాల్సి్ ఉెంటుెందని్

ప్రపెంచపు్ అతిపెదు్ ఆటో్ పారట్్ సపలయర్ బోష్్ ల్సమిటెడ్్

ప్రకట్ెంచిెంది.్ 

*్ బోష్్ ఇెండయా్

మేనేజెంగ్ డైరకటర్ సమిత్ర్

భట్టటచార్య్ ప్రకార్ెం-్్

3,700్ మెంది్

ఉద్యయగస్తలను్తలగెంచాల్సి్ఉెంటుెంది.్ 

*మరోవైపు్ పట్టణప్రెంతాలోల్ నిరుద్యయగ్ రేటు్ కూడా్

దారుణెంగా్పడపోయిెంది.్ 

*్గతేడాది్జనవ్రి్నుెంచి్మారిి్వ్ర్కు్పరిశీల్ససేత్దేశెంలో్

నిరుద్యయగత్రేటు్9.3శాతానికి్పడపోయిెంది. 

*నాలుగు్ త్రైమాసికాలకు్ గాను్ ఇెంత్ దారుణెంగా్

పడపోవ్డెం్అదే్తల్ససారి.్ 

*కేెంద్రెంలోని్గణాెంకాల్శాఖ్వ్దు్నమోదైన్సెంఖయ్వేరుగా్

ఉెంది.్ 15్ ఏళ్ల్ నుెంచి్ 29్ ఏళ్ల్ వ్యస్ని్ నిరుద్యయగులు్

మూడెంట్్ఒకవ్ెంత్ఉనిటుల్నివేదిక్వెలలడెంచిెంది.్ 

*ఫిబ్రవ్రిలో్ విడుదలైన్ అనధికారిక్ గణాెంకాల్ ప్రకార్ెం్

జూలై్ 2017్నుెంచి్జూన్ 2018్ వ్ర్కు్దేశెంలో్గత్ 45్

ఏళ్లలో్ఎప్పుడూ్లేనెంత్నిరుద్యయగత్ప్రస్తతెం్నెలకొని్ఉెంది. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాన్న పై బోసటన కమ్మటీ న్నవేదిక 
*ర్మజధాని్ నిర్మాణెం్ కోసెం్ వ్నరులు్మౌల్సక్ వ్సతల్ పై్

అధ్యయనెం్ చేయడెం్కోసెం్ జఎన్ర్మవు్ కమిటీని్ గతెంలో్

నియమిెంచారు. 

*జఎన్ ర్మవు్ కమిటీ్

ఇచిిన్ నివేదిక్

ముఖయమెంత్రి్ జగనోాహన్

రడు్ ప్రకట్ెంచిన్ 3్

ర్మజధానిల్ ప్రకట్నను్

సమరిథస్తత్ఉెంది. 

*్ ర్మషరెంలో్ ర్మజధాని్ ఎకొడ్ ఏర్మోటు్ చేయాలనే్ దానిపై్

సాెంకేతికెంగా్విశ్లలషణ్చేసేెందుకు్బోసటన్కనిలెటనీి్గ్రూప్్ను్

ప్రభ్యతవెం్నియమిెంచిెంది. 

*ర్మజధానిలోని్ అనిి్ జల్లలలో్ అధ్యయనెం్ చేసిన్ బోసటన్

కనిలెటనీి్గ్రూప్్ర్మషర్ప్రభ్యతావనికి్నివేదిక్అెందిెంచిెంది. 

*బోసటన్కమిటీ్నివేదికలోని్అెంశాలు-- 

1.ప్రస్తతెం్ ఆెంధ్రప్రదేశ్్ ర్మషరెంలో్ ఉని్ పరిసిథతలను్ బట్ట్

అమర్మవ్తి్ అభివ్ృదిధ్ సెంకిలషటమైనది్ బోసటన్ కమిటీ్

వెలలడెంచిెంది.్అమర్మవ్తిలో్కొతతగా్టేక్్అప్్చేసి్సిటీలకు్

నాలుగు్ నుెంచి్ 4.5్ బిల్సయన్ డాలరుల్ ఖర్ివుతెందని్ ఈ్

నివేదికలో్తెల్సపిెంది. 

2.32్గ్రీనీయలు్సిటీ్లను్పరిగణనలోకి్తీస్కొని్అధ్యయనెం్

చేసినటుట్బోసటన్కమిటీ్నివేదికలో్వెలలడెంచిెంది. 

3.అమర్మవ్తి్ భూముల్ అమాకెం్ దావర్మ్ వ్చేి్ నిధులు్

సరిపోవు,అమర్మవ్తి్ నిర్మాణానికి్ రుణెం్ తెసేత్ ప్రతి్

సెంవ్తిర్ెం్10వేల్కోట్ల్రూపాయల్వ్డీు్కట్టటల్స. 
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4.్అమర్మవ్తికి్గతెంలో్వ్ర్దలు్వ్చిిన్నేపథయెంలో్అకొడ్

నిర్మాణాలు్ప్రమాదకర్ెం. 

5.విశాఖలో్ మౌల్సక్ సదుపాయాలు్ మరుగాగ్ ఉనాియి.15్

లక్షల్ మెంది్ జనాభా్ అకొడ్ ఉనాిరు.విజయవాడల్ెంట్్

చోట్ల్ మౌల్సక్ సదుపాయాలు్ తకుొవ్గా్ ఉనాియి.బీసీజీ్

విశాఖ, విజయవాడ, కరూిలును్ప్రధానెంగా్భావిెంచి్దృషిట్

సారిెంచాల్స.్విశాఖలో్సీఎెం్కాయెంప్్ఆఫీస్్సహా్ఏడు్కీలక్

విభాగాలు్ఉెండవ్చుి. 

6.అతయవ్సర్్ సమావేశాల్ కోసెం్ అసెెంబీల, హైకోరుట్ బెెంచ్

విశాఖలో్ ఉెండవ్చుి.్ అపిోలేట్ అథారిటీలు, హైకోరుట్

కరూిలులో్ఉెండాల్స.్ 

7.ఎడుయకేషన్ విషయెంలో్ విజయవాడకు, టూరిజెం్

విషయెంలో్ విశాఖకు్ ప్రథమ్ ప్రధానయత్ ఇవావల్స.్ ్ 40్

సెంవ్తిర్మలలో్ఒక్నగర్ెంపై్లక్ష్కోట్ల్రూపాయలు్పెడతే్

అభివ్ృదిధ్ చెందే్ అవ్కాశెం్ ఉెందని్కానీ్ప్రస్తతెం్ లక్ష్కోట్ల్

రూపాయలు్పెటేట్పరిసిథతిలో్ఏపీ్లేదు. 

8.13్ జల్లలను్ ఆరు్ ప్రెంతాలుగా్ విభజెంచి్ ఆరు్

ప్రెంతాలలో్ వ్నరులను, అభివ్ృదిధకి్ ఆట్ెంకాలను, 

సమసయలకు్పరిషాొర్మలను్కమిటీ్పరిశీల్సెంచిెంది. 

9.వాట్ర్ గ్రిడ్, రోడ్్ గ్రిడ్, బాయక్్వాట్ర్టూరిజెంతో్పాటు్

పోలవ్ర్ెం, పాలసిటక్్ మరియు్ గాయస్్ ర్ెంగాలోల్ పరిశ్రమలు్

గ్లదావ్రి్ డెల్టలో్ అభివ్ృదిధ్ చేయవ్చుి.్ ్ మైపాడు, 

మచిల్లపట్ిెం్బీచ్లను్అభివ్ృదిధ్చేయాల్స. 

10.్ ట్మాట్ట్ పెంట్కు్ కోలు్ సటరేజీలు్ చితూతరు్ జల్లలో్

ఏర్మోటు్ చేయాలని్ ఎలకారనిక్్ పరిశ్రమలు్ తిరుపతిలో్

ప్రోతిహెంచాల్స. 

11.ఆటోమొబైల్ల్జసిటక్్హబ్్కు్కరూిలు్-్అనెంతపుర్ెం్

ప్రెంతెంలో్ఉెండవ్చుి.్ర్మష్ట్రానికి్ప్రకృతి్సెంపద్ఉనిపోట్కీ్

సరిగా్వినియోగెంచుకోవ్ట్ెం్లేదు.్8్జల్లలోల్పారిశ్రామిక్

వ్ృదిధ్చాల్్తకుొవ్గా్ఉెంది. 

రష్యయలో త్యలియాడే అను విదుయత్ కంద్రం 
*ర్షాయ్ ఓ్ సరికొతత్ చరిత్రకు్ శ్రీకార్ెం్ చుట్టెంది.్ అకడెమిక్్

లోమోనోసవ్అణువిదుయత్కేెంద్రెంను్ప్రర్ెంభిెంచిెంది. 

*ఈ్ అణువిదుయత్ కేెంద్రెంను్ ఆరిొట్క్్ మహాసముద్రెంపై్

నిరిాెంచిెంది.్ అెంటే్ ఇది్ నీట్పై్ తేల్సయాడే్ అణువిదుయత్

కేెంద్రెం.్ 

*2019్ డసెెంబర్ ఆఖరు్

వార్ెంలో్ అణువిదుయత్

కేెంద్రెం్నుెంచి్ఉతోతిత్అయిన్

విదుయత్ దావర్మ్ క్రిసాస్్

చటుటను్ ముెందుగా్

వెల్సగెంచడెం్జరిగెంది. 

*తేల్సయాడే్ఈ్ అణువిదుయత్ కేెంద్రెం్ నుెంచి్ ఆరొ్ట్క్్ సిటీ్

అయిన్పెవెక్్కు్విదుయత్సర్ఫర్మ్చేయడెం్జరుగుతెంది.్ 

*పెవెక్్నగర్ెంలో్జనాభా్5వేల్మెంది.్ 

*పెవెక్్ నగర్ెంలో్ ఉషోణగ్రతలు్ మైనస్్ 11్ ఫారన్హీట్తో్

ఉెంట్టయి.్ 

*్ బొగుగ్ దావర్మ్ ఉతోతిత్ అయేయ్ విదుయత్కు్ చక్్ పెట్టటలని్

ఆలోచనతోనే్ అకడెమిక్్ లోమోనోసవ్ విదుయత్ కేెంద్రెం్

ప్రర్ెంభిెంచడెం్జరిగెంది.్బొగుగతో్అయితే్కాలుషయెం్కూడా్

పెరుగుతెందని్ ర్షాయ్ ప్రభ్యతవెం్ భావిెంచి్ ఈ్ న్యయకిలయర్

పాలెంట్ను్తీస్కొచిిెంది. 

*్కొనేిళ్ల్కిెందట్్ఏర్మోటైన్బిల్సబినో్అణువిదుయత్కేెంద్రెంకు్

కొతతగా్వ్చిిన్అకడెమిక్్లోమోనోసవ్విదుయత్కేెంద్రెం్రీపేలస్్

చేయనుెంది. 

*బిల్సబినో్పాలెంట్లైసెని్ను్మరో్ఐదేళ్ల్పాటు్పడగెంచడెం్

జరిగెంది.్ 

*బిల్సబినో్ అణువిదుయత్ కేెంద్రానిి్ 1974లో్ నిరిాెంచడెం్

జరిగెంది.్దీని్సామర్థయెం్48్మగావాటుల.్ 

*ఇక్కొతత్అణువిదుయత్ కేెంద్రెం్ర్మవ్డెంతో్బొగుగ్ఆధారిత్

విదుయత్ కేెంద్రెంతో్ పాటు్ బిల్సబినో్ అణువిదుయత్ కేెంద్రెంను్

కూడా్మూసివేయాలని్ర్షాయ్ప్రభ్యతవెం్భావిసతెంది. 

అయోధ్య తీరుప పై ప్రత్యయక విభాగం 
*అయోధ్య్భూవివాదెం, దానిపై్స్ప్రెంకోరుట్ వెలువ్రిెంచిన్

తీరుో్ సెంబెంధిత్ అెంశాలనిిెంట్నీ్ చూడడానికి్ అదనపు్

కార్యదరిి్జాఞనేశ్్్కుమార్్నేతృతవెంలో్ముగుగరితో్ఒక్ప్రతేయక్

విభాగానిి్కేెంద్ర్హోెంశాఖ్ఏర్మోటు్చేసిెంది.్ 
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*వివాదాసోద్ భూమి్ ర్మముడకే్ చెందుతెందని, 

అయోధ్యలోనే్ఐద్కర్మల్సథల్నిి్మసీదు్కోసెం్యూపీ్స్నీి్

వ్క్య్బోరుుకు్ కేట్టయిెంచాలని్ స్ప్రెంకోరుట్ ఇటీవ్ల్ తీరుో్

ఇచిిెంది. 

*్ అయోధ్యపై్ స్ప్రెంకోరుట్

తీరుోలు, ఇతర్్విషయాలను్

ఈ్విభాగెం్పరిశీల్సస్తెంది.్ 

్*ఈ్ విభాగాధిపతి్

జాఞనేశ్్కుమార్్ ప్రస్తతెం్ కేెంద్రెం్ హోెంశాఖ్ తర్ఫున్

జమూాకశీార్, లదాుఖ్్వ్యవ్హర్మలను్పర్యవేక్షిస్తనాిరు. 

ఐఆర్జపఎఫ ఎస  గా ఆర్జపఎఫ  
*రైలేవ్ ప్రొటెక్షన్్ ఫోరి్్ (ఆరీోఎఫ్)్ పేరు్ ఇెండయన్్ రైలేవ్

ప్రొటెక్షన్్ ఫోరి్్ సరీవస్్్ (ఐఆరీోఎఫ్ఎస్్)గా్ మారిెంది.్

*ఆరీోఎఫ్కు్రైలేవశాఖ్గ్రూప్్్'ఏ' హోదా్కల్సోెంచడెంతోపాటు్

పేరు్ మారుస్తత్

ఉతతరువల్సచిిెంది. 

్*నాయయసాథనాల్ ఆదేశాల్

మేర్కు్ మెంత్రివ్ర్గ్

నిర్ణయెంతో్ ఆరీోఎఫ్కు్

ఆర్గనైజు్్ గ్రూప్్్ ఏ్ సేటట్స్్్

(ఓజీఏఎస్్)్కల్సోెంచారు.్ 

*్ఇకపై్ఆరీోఎఫ్..్ఇెండయన్్రైలేవ్ప్రొటెక్షన్్ఫోరి్్సరీవస్్గా్

మార్నుెంది.్ 

*్ఆరీోఎఫ్కు్ ఓజీఏఎస్్్హోదా్కల్సోెంచేెందుకు్గత్ ఏడాది్

జూలైలోనే్కేెంద్ర్మెంత్రివ్ర్గెం్ఆమోదెం్తెల్సపిెంది.్*ప్రభ్యతవ్

అధికారులు్ అనుభవిస్తని్ ప్రయోజనాలను్ ఆరీోఎఫ్్

సిబాెందికి్సైతెం్కల్సోెంచిెంది.్ 

*నాన్్ ఫెంక్షనల్్ అప్్గ్రెడేషన్్ (ఎన్ఎఫ్యూ)్

మెంజూరులోన్య్ఐఆరీోఎఫ్ఎస్్్ సిబాెందికి్ప్రభ్యతవెం్ అధిక్

ప్రధానయెం్ఇవ్వనునిది. 

్*్ 2008్ నుెంచి్ అమలవుతని్ ఎన్ఎఫ్యూ్ పథకెం్

ప్రకార్ెం..్ ఐఏఎస్్, ఓజీఏఎస్్్ అధికారులు్ పద్యనితలు్

పెందకపోయినా్ వారి్ బాయచ్వారితో్ సమానెంగా్ పేసేొల్్

ప్రయోజనాలు్కలుగుతాయి. 

 

చైనా జనాభా ద్యటనుని భారత్ 
*2020్జనవ్రి1్న్భార్తదేశెంలో్మొతతెం్67,385్పిలలలు్

జనిాెంచగా, ప్రపెంచవాయపతెంగా్3,92,078్పిలలలు్పుట్టనటుల్

యూనిసెఫ్్ఓ్నివేదికలో్వెలలడెంచిెంది. 

్*ఈ్ నివేదికను్ పరిశీల్ససేత్

తవర్లోనే్భార్త్దేశ్జనాభా్

చైనాను్ దాటుతెందని్

యూనిసెఫ్్ అెంచనా్

వేసిెంది.్ *భార్త్తో్ పాటు్

మరో్ ఏడు్ దేశాలోల్

జనిాెంచిన్ శిశువులు..్ ప్రపెంచవ్వాయపతెంగా్ పుట్టన్ పిలలల్

సెంఖయకు్సగెంగా్నమోదు్అయిెంది. 

్*చైనా(46,299), నైజరియా(26,039), 

పాకిసాతన(6,787), ఇెండోనేషియా(13,020), 

అమరికా(10,452), రిపబిలక్్్ ఆఫ్్ కాెంగ్ల్ (10, 247), 

ఇథియోపియా(8, 493)్దేశాలోల్పిలలలు్జనిాెంచారు.్ 

*అయితే్ఈ్ఏడాది్మొదట్్రోజు్జనిాెంచిన్పిలలల్సెంఖయను్

గమనిసేత్చైనా్కనాి్భార్త్లోనే్ఎకుొగా్నమోదైెంది.్ 

*2019్ జూన్లో్ ఐకయర్మజయసమితి్ ప్రపెంచ్ జనాభా్

నివేదికను్వెలలడెంచిన్సెందర్ాెంలో్ఇెండయా్జనాభా్వ్చేి్

దశాబుకాలెంలో్చైనాను్అధిగమిస్తెందని్చపిోెంది.్ 

*ఏట్ట్జనవ్రి్1న్జనిాెంచిన్శిశువుల్గణనను్యూనిసెఫ్్

నిర్వహస్తెంది.్ 

*2018లో్ 2.5్ మిల్సయన్్ శిశువులు్ జనిాెంచి్ మొదట్్

మాసెంలోనే్మర్ణెంచార్ని్ఆ్సెంసథ్తెల్సపిెంది.్*అయితే్ఈ్

పిలలలెంతా్ ప్రసవ్్ సమయెంలో్ వ్చేి్ సమసయలు, అెంటు్

వాయధులతో్మృతి్చెందార్ని్వెలలడెంచిెంది. 

్*యూనిసెఫ్్ ప్రకార్ెం,గత్ మూడు్ దశాబాులగా్

ప్రపెంచవాయపతెంగా్ ఐదు్ సెంవ్తిర్మలలోపు్ మృతిచెందిన్

పిలలల్సెంఖయ్సగానికి్తగగెంది.్ 

*్ ప్రతి్ జనవ్రిలో్యూనిసెఫ్న్యయ్ ఇయర్రోజున్ పుట్టన్

శిశువులను్లెకిొస్తెంది.్ఇది్అరుదైన్సెంధ్ర్ాెం్కాబట్ట్వారిని్

లెకిొస్తెంది.్వారి్ఆరోగయ్పరిసిథతలను్పర్యవేక్షిస్తెంది. 
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అంధుల కొరకు మొబైల్ యాప్ 
*రిజరవ్ బాయెంక్్ ఆఫ్ ఇెండయా-RBI అెంధుల్ కోసెం్

ప్రతేయకెంగా్ ఓ్ యాప్్ రిల్లజ్ చేసిెంది.్ ఆర్బీఐ్ గవ్ర్ిర్

శకితకాెంత్దాస్్ఈ్యాప్్ను్అధికారికెంగా్రిల్లజ్చేశారు.్ 

*కరనీి్ నోట్లను్ గురితెంచడెంలో్ అెంధులు్ ఎదుర్కొెంటుని్

సమసయలకు్ పరిషాొర్ెంగా్ 'MANI' పేరుతో్ ఈ్యాప్్ను్

తయారు్చేసిెంది్ఆర్బీఐ.్ 

*'MANI' అెంటే్

'మొబైల్ ఎయిడెడ్్ నోట్

ఐడెెంట్ఫయర'. అెంటే.్

మొబైల్సాయెంతో్నోట్లను్

గురితెంచే్యాప్్అని్అర్థెం.్ 

*ఈ్ యాప్్ను్ ఫోన్లో్ ఇన్సాటల్ చేసేత్ చాలు.ఇెంట్రిట్

లేకపోయినా్పనిచేస్తెంది.్ 

*అెంధులు్నోట్ల్విలువ్ను్అెంటే్అది్ఎనిి్రూపాయల్నోట్

అని్విషయెం్గురితెంచడానికి్ఉపయోగపడుతెంది.్ 

*కరనీి్నోట్ను్మొబైల్లోని్కెమర్మ్సాయెంతో్సాొన్చేసేత్

చాలు.్ ఎనిి్రూపాయల్ నోట్ అని్ విషయెం్ తెలుస్తెంది.్

హెందీ, ఇెంగీలష్్లో్ఆడయో్ఔట్పుట్ఉెంటుెంది.్ 

*2016్నవ్ెంబర్లో్నోట్ల్ర్దుు్తర్మవత్రిజరవ్బాయెంక్్ఆఫ్

ఇెండయా్ 'మహాతాా్ గాెంధీ్ సిరీస్'లో్ రూ.10, రూ.20, 

రూ.50, రూ.100, రూ.200, రూ.500, రూ.2,000్

విలువైన్నోట్లను్రిల్లజ్చేసిెంది.్ 

*్ ఈ్ కొతత్ నోట్లను్ గురితెంచడెంలో్ అెంధులు్ ఇబాెందులు్

ఎదుర్కొెంటునాిరు. 

్*వారి్ ఇబాెందుల్సి్ దృషిటలో్పెటుటకొని్ఈ్యాప్్తయారు్

చేసిెంది్ ఆర్బీఐ.్ అయితే్ ఈ్ యాప్్ దావర్మ్ ఆ్ నోటు్

ఒరిజనలో, డూపిలకేటో్ గురితెంచడెం్ సాధ్యెం్ కాదని్ ఆర్బీఐ్

తెల్సపిెంది. 

నెల్లోరులో గ్రీన ల్యయమ  ఇండస్ట్రీస  కంపెనీ 
*ఆెంధ్రప్రదేశ్్లోని్ నెలూలరు్ సమీపెంలో్ ఉని్

నాయుడుపేట్లో్ గ్రీన్ల్యమ్్ ఇెండసీరస్్్ అనుబెంధ్్ కెంపెనీ్

గ్రీన్ల్యమ్్ సత్్ (జఎస్ఎల)్ ల్యమినేట్్ షీటుల, అనుబెంధ్్

ఉతోతతల్తయారీ్యూనిట్ను్ఏర్మోటు్చేయనుెంది. 

*యూనిట్ వ్యయెం్ --్ రూ.175్ కోట్లతో్యూనిట్ ను్

ఏర్మోటు్చేయనునాిరు. 

*ఎనిిఎకర్మలలో్ --ఈ్

యూనిట్కు్ ఆెంధ్రప్రదేశ్్్

పారిశ్రామిక్ మౌల్సక్

సదుపాయాల్ కార్కోరేషన్్

(ఏపీఐఐసీ)్దాదాపు్65్ఎకర్మల్

సథల్నిి్కేట్టయిెంచిెంది. 

*యూనిట్ సామర్థయెం్ --ఏడాదికి్ 15్ లక్షల్ ల్యమినేట్్

షీటుల/బోరుుల్తయారీ్సామర్థయెంతో్ఈ్యూనిట్ను్ఏర్మోటు్

చేసాతరు. 

*దాదాపు్ రెండేళ్లలో్ పూరిత్ సామర్థయెంతో్ యూనిట్్ పని్

చేస్తెంది.్ 

*దేశ, విదేశీ్మారొట్లలో్పెరుగుతని్గర్మకీకి్అనుగుణెంగా్

ఉతోతితని్ పెెంచే్ ఉదేుశెంతో్ కొతత్ యూనిట్ను్ ఏర్మోటు్

చేయనునాిరు.్ కొతత్ యూనిట్్ ఏర్మోటుకు్ అవ్సర్మైన్

నిధులను్రుణెం, మాతృ్సెంసథ్దావర్మ్సమకూరుికుెంటుెంది.్ 

*ప్రస్తతెం్ గ్రీన్ల్యమ్కు్ ఏడాదికి్ 1.56్ కోట్ల్ ల్యమినేట్్

షీటుల/బోరుులను్తయారు్చేసే్సామర్థయెం్ఉెంది.్ 

*్2019, డసెెంబరుతో్ముగసిన్తమిాది్నెలలోల్96్శాతెం్

ఉతోతిత్సామర్మథయనిి్వినియోగెంచుకుెంది. 

ప్రప్ంచంలో అత్యంత్ రదీద నగరం –బంగళూరు 
*ప్రపెంచెంలో్ఎకుొవ్్ఏ్ నగర్ెంలో్ ర్దీు్ ఉెందనే్ అెంశెంపై్

'ట్టమ్ ట్టమ' అనే్ వాహనాల్ నావిగేషన్ సెంసథ్ సరేవ్

చేసి,వారిిక్ర్దీు్స్తచికను్విడుదల్చేసిెంది.్ 

*ప్రపెంచెంలోనే్

అతయెంత్ ట్రాఫిక్్

కల్సగన్ నగర్ెంగా్

బెెంగళూరు్

నిల్సచిెంది. 

*ఆరు్ ఖెండాలు, 

57్ దేశాలోలని్ 416్ నగర్మలోల్ 'ట్టమ్ ట్టమ' వివ్ర్మలు్

సేకరిెంచిెంది.్ 

*ఆనుయవ్ల్ ట్రాఫిక్్ ఇెండెక్ి్ను్ కెంపెనీ్ ప్రకట్ెంచడెం్ ఇది్

తమిాద్యసారి.్ 
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*నివేదికలోని్అెంశాలు్--- 

1.రియల్ టైమ, హసటరికల్ డేట్ట్ ఆధార్ెంగా్ పట్టణ్

ప్రెంతాలకు్ర్మయెంకులు్కేట్టయిెంచిెంది. 

2.బెెంగళూరు్-బెెంగళూరుకు్ 'ట్టమ్ట్టమ' 71్శాతెం్ర్దీు్

ఉెందని్రిపోరట్చేసిెంది.్ 

3.బెెంగళూరు్తర్మవత్ఫిల్సపీోని్కు్చెందిన్మనీల్లో్కూడా్

71్శాతెం, కొలెంబియాకు్చెందిన్బొగొట్టలో్68్శాతెంతో్

రెండు, మూడు్సాథనాలోల్నిల్సచాయి.్్ 

4.భార్తదేశానికి్ చెందిన్ ముెంబై, పుణే..్ నాలుగు, ఐద్య్

సాథనాలోల్65, 59్సాథనాలతో్ఉనాియి. 

5.ర్షాయలోని్మాసొ్59్శాతెంతో్ఆరో్సాథనెంలో, పెరూలోని్

ల్సమా్ 57్ శాతెంతో్ ఏడో్ సాథనెంలో, 56్ శాతెంతో్ట్రాఫిక్్

ర్దీుతో్ఢిల్లల్8వ్్సాథనెంలో్ఉెంది.్ 

6.ట్రీొకి్ చెందిన్ ఇసాతెంబ్బల్ 55్ శాతెం, ఇెండనేషియాకు్

చెందిన్జకార్మత్10వ్్సాథనెంలో్నిల్సచాయి. 

7.్ ఈ్ రిపోరట్ ప్రకార్ెం్ చాల్్ వ్ర్కు్ ప్రజలు్ ట్రాఫిక్్లోనే్

ఎకుొవ్్సమయెం్ఖరుి్చేశారు. 

ఆరస్ససస తొలి సైన్నక్ సూెల్ 
*దేశెంలోనే్తల్స్సైనిక్్స్తొల్ను్ర్మషీరయ్సవయెం్సేవ్క్్స్

సెంఘ్్(ఆరసెిస్్)్ఏర్మోటు్చేయనుెంది.్ 

*ఎకొడ్?ఉతతర్ప్రదేశ్్లోని్బ్బలెంద్షహర్లో 

*ర్జూా్ భయాయ్ సైనిక్్

విదాయ్ మెందిర్ పేరుతో్

తల్ససారి్ సైనిక్్ స్తొళ్లల్

ఏర్మోటు్చేయనునాిరు.్ 

*ఫిబ్రవ్రి్ 23వ్్ తేదీ్ వ్ర్కు్ఈ్స్తొలులో్ అడాషనల్ కోసెం్

దర్ఖాస్త్చేస్కునే్వీలు్కల్సోెంచారు.్ 

*మారిి్1న్ర్మత్పరీక్ష, తర్మవత్ఇెంట్రూవయ, ఆరోగయ్పరీక్షలు్

నిర్వహెంచి్ విదాయరుథలను్ ఎెంపిక్ చేయనునాిరు.్ మొదట్్

బాయచ్లో్ 160్మెంది్ఎెంపిక్చేసి, 6వ్్ తర్గతిలో్ప్రవేశెం్

కల్సోెంచనునాిరు.్ యుదధెంలో్ మర్ణెంచిన్ ఆరీా్

కుటుెంబాలకు్ చెందిన్ విదాయరుథల్ కోసెం్ 8్ సీట్లను్

కేట్టయిెంచారు. 

*ఈ్స్తొల్లో్టీచరుల, విదాయరుథలు్అెంతా్విధిగా్యూనిఫాెం్

ధ్రిెంచి్ ఉెంట్టరు.్ ఉపాధాయయులు్ తెలుపు్చొకాొ, బూడద్

ర్ెంగు్పాయెంటు, విదాయరుథలు్ముదురు్నీలెం్ర్ెంగు్పాయెంటు, 

లేత్నీలెం్ర్ెంగు్చొకాొ్ధ్రిెంచి్ఉెంట్టరు.్ 

*ఈ్పాఠశాలలోల్విదయతో్పాటు్నైతిక్ఆధాయతిాక్అెంశాలపై్

మార్గదర్ినెం్చేయనునాిరు.్ 

*ఎనీుఏ, నేవ్ల్ అకాడమీ, ఇెండయన్ ఆరీా,టెన్ పలస్్ టూ్

టెకిికల్పరీక్షలకు్విదాయరుథలను్సిదధెం్చేసాతరు. 

అమరికా గ్రీన కార్డ  న్నబంధ్న 
*అమరికా్్గ్రీన్కారు్్నిబెంధ్న 

*అమరికా్ ప్రభ్యతవెం్ ఇటీవ్ల్ తీస్కువ్చిిన్ ఒక్ గ్రీన్కారు్్

నిబెంధ్నకు్ అమరికా్

స్ప్రెంకోరుట్ ఆమోదెం్

తెల్సపిెంది.్ 

*నిబెంధ్న్ -్ మడక్్్

ఎయిడ్, ఫుడ్్్ సాటెంప్ి, హౌసిెంగ్్ వోచరి్్ తదితర్్

ప్రయోజనాలు్పెందిన్ వారికి్ అమరికాలో్శాశవత్ నివాస్

సకర్మయనిి్కల్సోెంచే్గ్రీన్కారు్ను్నిర్మకరిెంచాలని్ప్రతిపాదిస్తత్

ఆ్నిబెంధ్నను్రూపెందిెంచారు..్గ్రీన్్కారు్్కోసెం్దర్ఖాస్త్

చేస్కునే్ వ్లసదారులు్ తాము్ ప్రభ్యతవ్ ప్రయోజనాలు్

పెందలేదని, భవిషయతతలోన్య్ వాట్ని్ ఆశిెంచబోమని, ఈ్

దేశానికి్తాము్భార్ెం్కాబోమని్ధ్రువీకరిెంచాల్సి్ఉెంటుెంది.్్ 

*్ధ్ర్మాసనెంలోని్నాయయమూరుతలోల్ ఐదుగురు్ఈ్పాలసీకి్

మదుతివ్వగా, నలుగురు్ వ్యతిరేకిెంచారు.్ఈ్కొతత్ నిబెంధ్న్

అమలుపై్సేట్విధిస్తత్న్యయయారొ్లోని్రెండో్సరూొయట్్కోరుట్

ఇచిిన్ఆదేశాలను్స్ప్రెంకోరుట్కొటేటసిెంది. 

*దర్ఖాస్తదారులు్ భవిషయతతలోనైనా్ ఆ్ ప్రయోజనాలు్

పెందే్ అవ్కాశముెందని్ అధికారులు్ భావిసేత..్ వారికి్ గ్రీన్్

కారు్ను్నిర్మకరిెంచే్అవ్కాశెం్కూడా్ఉెంది.్ 

*ఏట్ట్ దాదాపు్ 5.4్ లక్షల్ మెంది్ గ్రీన్కారు్కు్ అపెవల్

చేస్కుెంట్టరు.్ 

*్ వ్లసదారులోల్ కొెందరికి్ మాత్రమే..్ వారి్ ఇమిగ్రేషన్్

సేటట్స్్ను్బట్ట్మడక్్్ఎయిడ్, ఫుడ్్్సాటెంప్ి, హౌసిెంగ్్వోచరి్..్

తదితర్్ప్రభ్యతవ్ప్రయోజనాలు్పెందే్అర్హత్ఉెంటుెంది. 

 

 

111



 

సస్సటయినబుల్ డ్జవలప్ మంట్ గోల్స  ఇండియా 

ఇండ్జక్స 
*నీతిఆయోగ్విడుదల్చేసిన్ససెటయినబ్బల్డెవ్లప్్మెంట్

గ్లలి్్ (ఎస్్డీజీ)్ ఇెండయా్ ఇెండెక్ి్ 2019లో్ రెండు్

కేట్గరీలోల్తెలెంగాణ్అగ్రసాథనెంలో్నిల్సచిెంది.్ 

*అసమానతవెం్ తలగెంచడెం, వ్ృదిధ్ నమోదు్ చేయడెం్

వ్ెంట్్ కేట్గరీలోల్ తెలెంగాణ్

తల్సర్మయెంకును్సాధిెంచిెంది. 

*మొతతెంగా్ ఆరిథకవ్ృదిధ్

కేట్గరీలో్ తెలెంగాణకు్ 82్

పాయిెంటులర్మగా్ సమానతవెం్

కేట్గరీలో్94్పాయిెంటుల్సెంపాదిెంచిెంది. 

*మొతతెం్28్ర్మష్ట్రాలకు్నీతి్ఆయోగ్ర్మయెంకిెంగ్ఇచిిెంది. 

*పరిగణలోకి్ తీస్కుని్ అెంశాలు్ /్ పార్మమీట్రి్ --

పేదరిక్ నిరూాలన, ఆకల్స్ సమసయలు, ఆరోగయెం, నాణయతతో్

కూడన్ విదయ, ల్సెంగ్ సమానతవెం, తాగునీరు్ మరియు్

పరిశుభ్రత, డీసెెంట్వ్రొ్మరియు్ఆరిథక్వ్ృదిధ, పరిశ్రమలు, 

ఇనోివేషన్మరియు్ఇన్ఫ్రాసరకిర, అసమానతవెం, సిథర్మైన్

నగర్మలు్ మరియు్ వ్ర్మగలు, సిథర్మైన్ వినియోగెం్ మరియు్

ఉతోతిత, వాతావ్ర్ణెం, శాెంతి. 

*ఈ్ మొతతెం్ కేట్గరీలోలని్ రెండు్ కేట్గరీలోల్ ఆెంధ్రప్రదేశ్, 

కర్మిట్కల్కెంటే్ఎకుొవ్్పాయిెంటుల్సాధిెంచిెంది్తెలెంగాణ.్

ఆరిథక్ వ్ృదిధలో్ ఆెంధ్రప్రదేశ్్కు్ 78్ పాయిెంటుల్ ర్మగా్

తెలెంగాణకు్82్పాయిెంటుల్వ్చాియి. 

*ఇక్ అసమానతవెం్ తలగెంపులో్ మణపూర్(81), 

హమాచల్ప్రదేశ్్(78)లను్దాట్్తెలెంగాణ్94్పాయిెంటుల్

సాధిెంచిెంది. 

*్తల్స్సాథనెంలో్కేర్ళ్్నిలవ్గా్రెండో్సాథనెంలో్హమాచల్

ప్రదేశ్్ నిల్సచిెంది.్ అయితే్ ఓవ్ర్మల్గా్ ఆెంధ్రప్రదేశ్్

తమిళ్నాడు్ర్మష్ట్రాలతో్మూడో్సాథనెం్పెంచుకుెంది. 

బ్రెగ్జిట్ కు పారోమంట్ ఆమోదం 
*జనవ్రి్ నెల్ 31న్యూరోపియన్్యూనియన్్ (ఇయూ)్

నుెంచి్ బ్రిట్న్్ వైదల్సగే్ బ్రెగాట్్ ఒపోెందానికి్ ఐరోపా్

పార్లమెంట్్ఆమోదెం్తెల్సపిెంది.్ 

*్దాదాపు్50్సెంవ్తిర్మల్పాటు్ఇయూలో్సభయదేశెంగా్

కొనసాగన్ బ్రిట్న్్ ఇక్ నుెంచి్ సవతెంతయర్ ర్మజయెంగా్

ఏర్ోడనుెంది.్ 

*్ ఇయూ్పార్లమెంట్లో్

62149్ ఓట్ల్ తేడాతో్

చట్టసభసభ్యయలు్బ్రెగాట్కు్

అెంగీకార్ెం్తెల్సపారు. 

*జనవ్రి్ 31వ్్ తేదీన్్

ఇయూ్ నుెంచి్ బ్రిట్న్్ వైదలగనుని్ నేపథయెంలో్ బ్రెగాట్్

ఒపోెందానికి్ తాజాగా్ ఐరోపా్ పార్లమెంట్్ ఆమోదముద్ర్

వేసిెంది. 

*్బ్రెగాట్్ఒపోెందానికి్కీవన్్ఎల్సజబెత్2్గతెంలోనే్అధికారిక్

ముద్ర్వేయగా్ప్రధాని్బోరిస్్్జానిన్్కూడా్సెంతకెం్చేశారు. 
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క�ం� అ���  (��బవ� 28 - ���  5, 2020)

 

అంత�� ��  

హ� ��త� ��� �ర� �ప��  

�ప����  వ����న�  ��� 19 �ర� �ప�� హ� ��త� ప�ం�. ��� �ర� �ప��త ��ల �ం� వ��  ��� 

2020 ఏ�� జరగ�� హ� ��త� అ�మ�ంచ�మ� �� అ��� �పక�ం�ం�. ఈ ��ల �ం� మ�� � వ��  

����ల� ��ల ��� ��� ��� ������న� �� �� ��� వ� వ��ల �ఖ ��బవ� 27న ���ం�. ��� 

మ�� �� అ�మ�ంచ�మ� ��� ం�. �వ� ఉ�� ����ల� ��ం� మ��� �ద�� ం� ��� �� 

అ�మ�ంచ�మ� �వ�ం�ం�. అ�� ఈ ఆం�� ఎప� �వర� �న���య� ��� ��� �� �ప���  

స� ష�త ఇవ� ��.  

 

అ���- ��బ� మధ�  �ం� ఒ�� �  

అంత�� �� � అత��తలమ��న�  అ�� ��� � � �ం��� పన� ��� ������ �. అ�గ���  అ���, 

ఉ�గ�స� ��బ� � ���తక ఒ�� � ���� �ం�. అ��� ���ంగ ��� �� �ం�� సమ�� ��బవ� 29న 

ఖ�� �జ�� ���� ఓ �ట� � ఈ ఒ�� � ���ం�. అ��� �ప��� జ��  ఖ�� ��, ��బ� �త ���  

బ�ద� ఒ�� �� �త�� ���. ఈ ఒ�� ద �ర� �క��� �ర�, �� స� ప� ��ల �ప���� �జర�� �. 

�ర� �� �మర�... 

అ�� � అ�����, ��క స���ల కల� న� �� ���న�  �ర�, �ద���� �� చర� ల� తన �య�� 

�.�మర� � ��ం�. �ం� ఒ�� � �ప�� � �రత ���ంగ �ర� ద��  హర�వర �� ��ం�� �� అ�� � � �ం� 

���(��బవ� 28,29) పర� �ం��. 

�ం� ఒ�� � �ప��.. 

 

�ప��� అ�� ��� � � ఉన�  13 �ల �� తమ ���ల� వ��  3-4 �ల��  8,600� అ��� త� �ం���ం�. 

�గ� బల�ల� �� 14 �ల��  ద��� ఉప�హ�ం� �ం�ం�. అ��, ఒ�� �� అం�క�ం�న 

షర�ల� ��బ�� అమ� �� ��� బ�� ��త� ఈ ఉప�హరణ �ప��య �న���ం�.

��బ�� అ������ �� ��త ��ల� అ�� � �ం��� ���� ఎ�ం� ��ల� �పయ�� ంచ��.



అ�� � �ప�త�  �ళ�� ఉన�  ��� 5 �ల �� ��బన�� ��దల ���.

��బ�, అ�� � �ప���  మధ�  మధ� వ� ���  ���ం�� అ��� �ప���  �ప�� �� ��� ఒక �����  

ఏ�� � �య�ం�. ఒ�� ��� అం�ల అమ�� ఈ ��గ� జ����� ఉం�ం�.

���  10న ఓ��  చర� �..  

2020, ���  10వ �� �ం� ���  �జ�� ఓ�� � జ�� చర� ��  అ�� � �ప��� , ��బ�, ఇతర ����, మ�� 

�ప���� ���� ���న��� �. 2001 త�� త ��బన�� అ�� � �� ఎ�� � న �ప���  చర� � జరప� ఇ� 

�పథ� ��ం�. చర� ��  అ��� �ప���� ఉన� ప� �� అ�� � ప�ల మధ�  చర� � ��ం�� �యపడట� �� 

ల�� � ఉండ�ం�. 

��బన�� ��దల ��: ఘ� 

అ���-��బన� �ం� ఒ�� �� ���  1న అ�� ��� � అధ� �� అ��� ఘ� �� �ం��. �ళ�� ఉన�  ��బన�� 

త�ణ� ��దల �య� ��� ప� �ద� ���  ��� �. ఓ��  చర� ల �ప�� � ఇప� ��ప� � ��బన�� ��దల 

�య�మ� స� ��  ���. అ�� � అ��ర ���ం�� చర� � జరగ�ం� �� ��బన�� �ళ� �ం� ఎం�� 

��దల ��ల� �ప�� ం��.  

 

���క �ర��ం� ర��  

���క అధ� �� �తబయ �జపక�  ఆ �శ �ర��ం�� ర�� ���న� �� ���  2న �పక�ం��. �ర��ం� � 2020, 

ఏ��� 25న ఎ�� క� �ర� �ంచ�న� �� ����. 2020, � 14వ ��న �త� �ర��ం� స��శమ��ంద� 

��� �� �. �ర��ం� � ఇం� ఆ� �లల గ�� ఉండ�� �తబయ ఈ �ర �� ����� �. ���క �ర��ం�� 

ర�� �య��� క�� ���న� �ళ � �లన ����  ఉం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ���క �ర��ం� ర��  

ఎప� � : ���  2 

ఎవ� : ���క అధ� �� �తబయ �జపక�  

 

ల�� బ�� � ఉ�త ర�� ���  

ఐ�� �శ�న ల�� బ� � � ఉ�త ర�� ���� �ప�శ��� �. 2020, ��బవ� 29 �ం� ల�� బ� � � ఉ�త �ప� 



ర�� అమ�� � వ�� ం�. �ం� �ప��� ఉ�త �ప� ర��� అమ�� � ��� న �� ��� ల�� బ� � ���ం�. 

�� ���� , ���� సమస� � త� �ం�ం�� 2018, ��ంబ� 6న ల�� బ� � �ప���  ఉ�త ర�� �ర �� 

���ం�. అ�� ఈ �ర �� ��� అమ�� � వ�� ం�. 2013� త��, ఎ�� �� ��� �జ�� నగ���  ఉ�త 

ర�� �����  �ప�శ��� �. �ప� ర�� ఉ�� �య� వల� �ప���  న�� ���, ��� �, బ�� ��  ��� 

���� న ప� ఉండ�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : అమ�� � ఉ�త �ప� ర�� ��� 

ఎప� � : ��బవ� 29 

ఎవ� : ల�� బ� � �ప���  

ఎక� డ : ల�� బ� � 

ఎం�� : �� ���� , ���� సమస� � త� �ం�ం�� 

 

��బ� అ�గ�త బ�ద� � ��� చర� �  

��బన� అ�గ�త, ��బ� సహవ� వ�� ప�� ���  అ��� ఘ� బ�ద� � అ��� అధ� �� ���� ��� ���  4న 

�� �� ��� ��. అ�� � � �ం� �ల��ం�� ������ న చర� ల� అర�ట �� ��షణ న��ంద� 

��బ� ���ం�. అ���, ��బన� మధ�  ఒ�� � ���ం�� అ�� ��� � � �ం�త� క ఘటన� తగ �డ� 

�రణమ�, ఇ� ప���� �న��ల� ��� స� ��  ��న�� �� �� �పక�ం�ం�. 

చర� ల� ���డ�: అ�� ��� � బల�ల� ర�ం� ఉ���� అ��� ���  4న ��బ� � ���క ��ల� 

�గ�� 2020, ���  10వ ��న ఓ�� � �ప��� ��, ఇత�ల� మధ�  చర� � జ�� అం� ��య��� ప�ం�. 

బ�ద� � ��� �� � ��� �న ���  �ట�� � ��� ం� � ���క ��� జ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��బన� అ�గ�త, ��బ� సహవ� వ�� ప�� ���  అ��� ఘ� బ�ద� � �� � చర� � 

ఎప� � : ���  4 

ఎవ� : అ��� అధ� �� ���� ���  

ఎం�� : అ�� � � �ం� �ల��ం�� ������ న చర� ల� చ�� ం�ం�� 

 

���  



ఎ�� పవ� సద�� � ఐఏఎ� �� బ���  

�ంట� ఫ� ఎ�� పవ� స��� �శ �జ�� �� ���� ��బవ� 28న �ర� �ం�న ‘ఎ�� పవ� ఇ� � �� � �� 

����’ సద�� � ఐఏఎ� �� ఎ�� �� �ర�� ఆ� �ఎ� బ��� �ప��ం��. ‘36 ర�� �ద� ���� 

మన అవస�ల� స���. మ� ���� త�� ��న అ�స� �ప�� ఎ� � 30, �� 29 �� ఇతర �ట� �� � 

ఉప��ంచగల��. అప� � మన ���క శ� � మ�ంత ����ం�’ అ� ఆయన అ�� �. అ��, ఇతర �ప�ల� 

�ప��ంచగల �ద� ���ల� ���� ఉత� �� ������  ఉంద�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఎ�� పవ� ఇ� � �� � �� ���� సద��  

ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : ఐఏఎ� �� ఎ�� �� �ర�� ఆ� �ఎ� బ��� 

ఎక� డ : �� ���  

 

���క �� య ���� �ప�� ��  

ఉత�ర�ప�� �� �ప�� ��(అల���)� ��య� ��జ��, ��� ం�ల� స�యప� ఉపకర�ల ��� �ర� �క� 

���క �� య ���� ��బవ� 29న �ప�� న�ం�ద �� ��� �� �. �గమ�  �ర� తఅ��� పథ�� ��� 

����శ��� , 700� �� ���  ��షన�� ��� ం�ల� ఎ�ం� ఇ�� � క�గ�ం� �ప�� క ఏ�� �� ��మ� ఈ 

�ద�� � �� అ�� �. �ప��� ��� 2.50 �ట� ��� �� ��� ం��ం�, 10 �ట� ��� �� ��య� 

��జ�� ఉ�� �. 

�ం�� �� ఎ��  ��� �� ���� పన  

ఉత�ర�ప�� � 296�.�.ల �ం�� �� ఎ��  ��� �� �ప�� �� ���� పన ���. ��త��, �ం�, హ�� ��, 

జ�� ��� ల ��� మధ� �ప�� �� �ం�� �� � క��� ఈ ఎ��  ��� � ���ం�. 

��� � ������ �... 

అల��� � ���� �గ� వద� ప�� ��ం� � �ర� �ం�న ���క �� య �ర� �క� ��� � �� ����ల��� ం�. 

ఈ �� �� ం� � 56 �ల� �� ��ధ ర�ల ఉపకర�ల� ఉ��� ��� ���. 26 �ల �� ల����� ��� 

అం���� �. �య�ం� ఎ�� �, ���మ ���, �� ట�� న�� ��చ�క �హ�� ఉ�� �. ఈ ప�క�ల� 

�.19 �ట�� �� ఖ��  అ�ం�. ���  �� ����ల� �ం� ���ం�. ��బవ� 28న 1.8 �.�. �డ�� 300 

�� ��� ం�� ��� న�  ��చ�క �హ�ల ��� ��� � ����� �ం� ���ం�. ఒ� ��క� �ం� �� 



�� �� ప�క�ల ���, ఆ త�� త �� �ర � ��� �� ��� � ����ల��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ���క �� య ��� 

ఎప� � : ��బవ� 29 

ఎవ� : �ప�� న�ం�ద �� 

ఎక� డ : �ప�� ��, ఉత�ర�ప�� 

ఎం�� : ��య� ��జ��, ��� ం�ల� స�యప� ఉపకర�ల ��� �� 

 

�జ� �� � ఎ� ఎ� � �ం����  ����  

�� క� స���� �జ� �� � ��య భ�ద� ద� (ఎ� ఎ� �) 29వ �� ష� ���� ��� (ఎ� ��) �ం����  � 

�ం�ద �ం ��� అ�� � ���  1న ����ం��. అ�� ��స�, �ద���, ��� , �ం��� ఎ� ఎ� � 

భవ���  �� �� క� �ం� ��� �న� ���  �� � ��� ����ం��. అ�త� ఆయన ��� ��... 

ఎ� ఎ� � అం� ఉ�గ వ� ��క ద�� �ప�చ�� �� � �� �ం� వ�� ంద� అ�� �. 10 �ల ఏళ� చ��త� �ర� ఎ�ం� 

��� జరప�ద�.. �� ఇప� � ప����� ��య�� �. ఎవ�� తమ ����� అ�క�� �ప��ం��.. 

జ���, �పజల �ద ��ల� య�� ం��.. �ర� గ��� బ����ంద� ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఎ� ఎ� � 29వ ఎ� �� �ం����  ���� 

ఎప� � : ���  1 

ఎవ� : �ం�ద �ం ��� అ�� � 

ఎక� డ : �జ� ��, �� క� స��, ప�� మ �ం��  

 

ఐ��� ఫ� ఇం�� �ం� �� ����  

�ప�చ ��ల��  �ప��� �రత�� �� ����� య� �ం�ద �ం�ఖ స�య ��� �.�ష� ��� అ�� �. 

�ద��� గ�� ���� ఇం�య� �� � ఆ� ���� (ఐఎ� �)� ‘ఐ��� ఫ� ఇం��-2020’�ల� �ం� �� 

�ర� �క���  ఆయన ���  1న ����ం��. అ�త� ఆయన ��� �� ��స� �ం��క ����  �ర� 

�����ంద�� �.  

���� �ఎ� ఓ �గ�జ� � అ���  



�జ�� � �జ�� ��� � జ��న ���క �ఎ� ఓ �డ� �� �ం� �� � ���� �� ����య� ఆ�స� (�ఎ� ఓ) 

ఆ�.�గ�జ� �ప��� త� క�న అ���� అం���� �. ‘�� 100 ��య� ����  ���షన��  ఇ� ఇం��’ 

అ���� �జ�� � �ఖ� ��� ఆ� �క సల��� అర�ం� ���� ��ల ��� ఆయన �� క�ం��. ��� 

అ�� త �ప�వ�ల ���ల� ��య� ����  �డర �� �� ���  �ప� �వత� � �ఎ� ఓ ఇం�� �ం� �� 

�ర� ��� ం�. �ప��� ఇ� 10వ �ం� ��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఐ��� ఫ� ఇం��-2020 �ల� �ం� �� ���� 

ఎప� � : ���  1 

ఎవ� : �ం�ద �ం�ఖ స�య ��� �.�ష� ��� 

ఎక� డ : ఐఎ� �, �ద��� 

 

��� -2020 ��� �� ���  

ఇంట�� షన� ��� ���  (ఐఎ� ఆ�) త�� త ��దళ ��� ���  �లక�న ��� -2020� ��� ���న� �� �రత 

��ద� ���  3న �పక�ం�ం�. ��� -2020� ��� ��ధ ��ల ��క �ం�� �క�క� ��ంచ�న�  

�ర�� ��� 19 �� �� �ం� �ప�� ఉ�� �న ఈ �ర �� ���న� �� �వ�ం�ం�. ��� ఎప� � �ర� ��� మ� 

��� ఇం� �ర �� ����ద� స� ��  ��ం�.  

���-2020 ��� ���  ��ఖప�� � 2020, ���  18 �ం� 28 వర� �ర� �ం�ల� �ర ��ం��. ఈ ��� ���  

��� �ం�� ఇప� �� �రత ��ద� ద����, ఆ�� ���, ఆ���, �ర� ��ల� ఆ�� �� ��ం�ం�. 

ఇం�� ఇప� �� 30 ��� �� ���ం�న� �� అం��� ����. ���న ��� వ��  అవ�శ�ం�. అ�� 

��� �� �� �ప�� � ��� � ��� ��� ��ద� ర�ణ �ఖ �ర ��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� -2020 ��� �� ��� 

ఎప� � : ���  3 

ఎవ� : �రత ��ద� 

ఎం�� : ���19 �� �� �ప�� � 

 

�రసత�  సవరణ చ�� � ���ం���� ఐ�స  



�రసత�  సవరణ చ��  2019 (�ఏఏ) ��� ంగబద�త� జ���న�  ��రణ� అ�క� �� �� �� �ర�మ� �రత 

���ం���� ఐక� �జ�  స�� �నవ హ�� ల ��� ��ప�ం�ం�. �ఏఏ� ��రణ� అంత�� �య �నవ హ�� ల 

చ�� �, �య��, �ప��ల� ప�గణన�� ������ న అవసర�ంద� ఐక� �జ�  సమ� �నవ హ�� ల � 

క�షన� ��� ���� ��� తన ��ష� � ��� �� �. �ఏఏ� ���ం���� ��ష� �ఖ� ���న� �� ��� 

���  2న ����� �రత �త� ��� ల��� స��� అం�ం�ర�, �రత ��� వ� వ��ల �ఖ అ��ర �ప��� 

ర�� ��� ���  3న ����.  

ఐ�స �నవ హ�� ల ��� �ర ��� �� �ం�న �ర�.. ఆ చ��  తమ అంతర �త వ� వ�రమ� స� ��  ��ం�. ఈ 

�ష�� ��� �స�ల ��� �� ���ద� ���ం�. 

 

�ప��� �� ం�ల ప�ష�త� ���  

���టర � �ప�జ�ల ప�ర�ణ� ��� �ప��� �� ం�ల� ఆ� �ఐ ���తణల ప���� ����� ం�� �ం�ద 

�ప���  �� సభ� ���  3న ‘�� ం�ం� ��� �ష� (సవరణ) ���� �ప�శ���ం�. ఉభయసభల ఆ�� అ�త� 

ఇ� చ�� � అమ�� � ��ం�. ��� అం� మ���ష� �ప��� �� ం� (�ఎం� �� ం�) తర� ���� 

భ�ష� ��� జరగ�ం� ��ం�� ఈ ��� త��వసరమ� �ం�ద ఆ� �క ��� �ర� � ���మ� సభ� ����.  

ఈ ���� �ప��� �� ం�� ఆ� �ఐ ���తణ ప���� వ�� నప� ��.. �ల�పర�న అం�ల పర� ��ణ ����� � 

ఆ� �ప���  స ప���� ఉండ�ం�. స�న ���తణ, ���న �ర� హణ �� � �ప��� �� ం�ల� ��జ�  

�� ం�ల ���� ప���  �య� ��� ల�� . 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� సభ� �� ం�ం� ��� �ష� (సవరణ) ��� 

ఎప� � : ���  3 

ఎవ� : �ం�ద ఆ� �క ��� �ర� � ���మ�  

ఎం�� : �ప��� �� ం�ల� ఆ� �ఐ ���తణల ప���� ����� ం�� 

 

ఔష�ల ఎ�మ�ల� ఆం��  

��� ��� 19 (క�� �ర�) �పబ�న �ప�� � ���� ఔష�ల లభ� త� సమస� � ��ం� �డ�� �ం�� 

��� ��ం�ం�. ఇం�� ��� 26 �� �� ���  ఇం������  (ఏ�ఐ), ఔష�ల ఎ�మ�ల� ���  3న ఆం�� 

��ం�ం�. ���టమ�, �ట�� �1, �12 �ద�న� ఈ ���� ఉ�� �. �� ఆం�ల� ఇక� �� ఎ�మ�ల 



�� ��క ��� జనర� ఆ� ��� ��� (��ఎ� �) �ం� అ�మ�� ������  ఉం�ం�. త�ప� ఆ�����  

వర� ఆం�� �న���య� ��ఎ� � �ల��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఔష�ల ఎ�మ�ల� ఆం��  

ఎప� � : ���  3 

ఎవ� : �రత �ప���  

ఎం�� : ���19 �� �� �ప�� � 

 

�� �� ��� � �� 2020 ��ం� 

�శ �జ�� నగ� �� ���� ���  1న �ద�న ‘�� �� ��� � �� 2020’ ���  3న ���ం�. ��ం� 

�ర� �క�� ���న�  �ం�ద వ� వ�య�ఖ స�య ��� ��� �ద� వ� వ�య ��� ��ష �� ��న ��� 

అ���ల� �ప�� ���. �ఎ�� � ���  ���ట �డ� హస�వ��� �ం�న ఆదర� �� ఆ��� వర�ప�� ��� 

ఇం�య� అ��కల� � ����  ఇ� ���� � (ఐఏఆ� ఐ) ‘�జ�త� క ��’ అ���� ��� ��ల ��� 

అం���� �. ��త�  పద����  �ప�� వ� వ�� �� � ���� అ�క ��బ�� ������ �� �� 

ఆయన� ఈ అ��� ద�� ం�. ఆ���� ఈ ��య �ర�� � ల�ంచ� ఇ� �ండవ��. �శ�� �� � ���  47 

�� ��� ఐఏఆ� ఐ ��య�� � అ���ల� ఎం�క�� �. 

 

�ం� దశ స� చ�  �ర� �ష� ����  

�ం� దశ స� చ�  �ర� �ష�(����) ���భ�ం�. �� ���� ���  4న జ��న �ర� �క�� �ం�ద జలశ� � ��� 

గ�ం�ద �ం� ��వ� ఈ �ష� � ����ం��. �.1,40,881 �ట�� �ప��న �ం� దశ �ష� � 2020-21 �ం� 

2024-25 మధ�  అమ� ��� �. �ం� దశ �ష� �� � ���� �ప� ��మ ��య�� ఘన, �దవ వ� �� ల 

�ర� హణ� �పడ��. ‘గత ఐ�ళ�� �ద� దశ స� చ�  �ర� �ష� �ర� �క�� ��� ���ట� �ర� హణ, 

�డ�� ��ం�న ల�� ల� �ం� దశ స� చ�  �ర� �ష� ��� ����ం�’అ� ��� ��వ� ����. 

�ప�� ��� పర� టనల ఖ��  �. 446 ��� 

గత ఐ�ళ� ��� �ప�� న�ం�ద �� ��� పర� టనల� �. 446.52 ��� ఖ��  ��న�� ���ంగ �ఖ ���  4న 

���ం�. �ప�� �� ��� పర� టనల� 2015-16� �. 121.85 ���, 2016-17� �. 78.52 ���, 2017-18� �. 

99.90 ��� ఖర� �ం�. అ�� 2018-19� 100.02 ���, 2019-20� 46.23 ��� ఖ��  ���. 



�� � ��� : 

ఏ�� : �ం� దశ స� చ�  �ర� �ష� ���� 

ఎప� � : ���  4 

ఎవ� : �ం�ద జలశ� � ��� గ�ం�ద �ం� ��వ� 

ఎక� డ : �� ��� 

ఎం�� : ���� �ప� ��మ ��య�� ఘన, �దవ వ� �� ల �ర� హణ� �ప��ం�� 

 

���ల చ��  సవరణ� ���� ఆ��  

�� ���� ��� ఎ�� � ం���  ��� �స���  �ప��దన� �ం�ద�ప���  ఆ�ద��ద ��ం�. ఇం�� 

అ���� ���ల చ�� , 2013� సవరణ� �య�ం�. �ప�� న�ం�ద �� అధ� �తన ���  4న జ��న 

స���� �ం�ద ���� ఈ �ర� �ర �� ���ం�. ��� � ���ల చ�� � 72 సవరణల� ���� ఆ�� 

���ం�. �ప��� ���  �ర�య �స�ల ��� ��� ఎ�� � ం���  ��డ��న� ప� ��.. అ��క� ���ట� ����  

(ఏ�ఆ�), ��బ� ���ట� ����  (��ఆ�) ��� �స�� ఉం��� �. 

���బ�ల� ఆ�� �... 

��� �����  ���ం� అవ�� ల�ం�న ప�� ఆ� �స�� ��్తత �� �� ��� స�క�ం���ం�� 

మ���  ��� � ల�ంచ�� ��.. ���� మ�ంత� ���బ�� �వ��� ఆ�� � ఉండగలద� �ం�ద ��� 

�ప�� జవ�క� ����. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ���ల చ�� , 2013� సవరణ� 

ఎప� � : ���  4 

ఎవ� : �ం�ద ���� 

ఎం�� : �� ���� ��� ఎ�� � ం���  ��� �స��� ం�� �� క�� ం�ం�� 

 

��� � ��� � ���� �� సభ ఆ��  

�పత� � ప��  ���ల ప��� ��� ఉ���ం�న ‘��� � ��� � ��� 2020’� ���  4న �� సభ ఆ�ద��ద 

��ం�. ఈ ��� �ప��... 2020 జనవ� 31 ��� ప� అ�� �� �ర� ల వద� న��, అప��� �� ఉన�  ���, 

�ణ �కవ� ���� న��  � (�ఆ� �) ఉన�  �ం�ం� ��� ��� � ��� � పథ� పథ� ప���� వ�� �. ప��  



���ం�� �.5 �ట��� ఉన�  �� ��ల� ఇ� వ� ���ం�.  

పథ���  ఎం��న�  ��.. 2020, ���  31�� ���స� ద ప��  ���  క�� వ�� �ం� ��� �న��ం� 

ల���ం�. గ�� ��� ���ంచ�క��, ���  త�� త �� 30 వర� మ� �డత గ�� ల���ం�. ��, ���  

31�� ���ం��� న ��� ���� ఆ త�� త 10 �� అద�� ���ం��. 2019 న�బ� �� గ�ం�ల �ప��.. 

�����  ��� బ�న �పత� � ప��  బ��� ��� �. 9.32 ల�ల ���� ఉ�� �. 2020-21 బ��� � ��� � 

��� � పథ���  ఆ� �క ��� �ర� ����మ� �ప�శ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� � ��� � ��� 2020� ఆ�� 

ఎప� � : ���  4 

ఎవ� : �� సభ 

ఎం�� : �పత� � ప��  ���ల ప��� ��� 

 

ఉత���� �స� �జ��� ��� ��  

ఉత���� �స� �జ��� చ�� ��� �� ��� �� ��ం���  ఎం�క ���. ఈ �ష���  ఉత���� 

�ఖ� ��� ���ం�ద�ం� �వ� ���  4న ��ష� �సనసభ� �పక�ం��. చ�� ��� � �స� �జ��� 

�పక�ం�ల� �� ��� �ర ���� ��ం� ����� �. అ�� ��� �� (భ����)� �స� �జ��� 

�పక�ం��� ��� ఎ�� కల ��� � �� ��ం�. మ��� ��� �� � ��ష� �స� �జ��� �పక�ం�ల� 

కర ��ప�గ ఎ�� ��  ��ం�ద�ం� �� ఇ�వల �ఖ� ���� స��� �ద�� � ��ం� ��న�� ��� 

కథ�� �ల��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఉత���� �స� �జ��� ��� �� 

ఎప� � : ���  4 

ఎవ� : ఉత���� �ఖ� ��� ���ం�ద�ం� �వ� 

 

���� క��� � ఆ� �ఐ ��� స���: ���ం  

���స� ద ���� క���  అం�� �రత ���ం��� ���  4న �లక �ర� ��� ం�. �� ం��, ఆ� �క �స��.. ఈ 

క��� ల� ���ం�న �వల� అం�ంచవచ� � ��� ం�. ఈ �ష�� �జ��  �� ం� 2018� �� ��న 



స�� � ల� � ��� �����ం�. ���� క��� ల� ఆ� �ఐ ’���’��  స�� ��� .. ఇంట�� � అం� ��� అ���ష� 

ఆ� ఇం�� (ఐఎంఏఐ) �ఖ� ��న ��ష� � ���ం ��� ఈ �ర� ఉత��� ��� ం�.  

���� క��� � �ం�ద �ప���  ఇం� �ర �� ����ద�.. ఈ �ప�� � ���� క��� ల� �జ��  �� ం� స�� � ల� 

స��ద� జ��� ఆ� ఎ� ��మ� �ర�� �� ��సభ�  �ం� ఉత��� ��� ం�. 

 

��ం��  

�� 8న �ఎ�� � ��న��  ���� 

ఆం�ధ�ప�� ���� � 1వ తరగ� �ం� 6వ తరగ� వర� చ�� ��� ���ద�� ఉ��� �త ���  

అం�ం�ం�� ఉ���ం�న ‘�క �� �ఎ�� � ��న�� ’ �ర� �క���  2020, �� 8న ���� ��ం�. ఈ �ర� 

�ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ��బవ� 27న అ���ల� ఆ��ం��. �ఎ�� � ��న��  �� � �ప� ��� � �� 

�� ���, �బ� � ఉ��� ఇ�� ల�� �. ��థ�క ఆ�గ�  �ం��ల� �త �ద�  ప��� జర�ల�, 60 ల�ల �� 

��� �ల� ��� �ం� �యడ� ల�� � �ం���� ల� ��� �.  

స��ల���  ��� � ��� �  

���� � �ప� �ం� �ల జ��� ఒక ��� � ���� అక� � ప����ల� అ���� ��� � ��� � 

అం���� ఉం�ల� �ఎం �ఎ� జగ� అ���ల� ఆ��ం��. �ప� ��మ, ��� స��ల�� �ఎ�� � ��� 

��� � ��� అం���� ఉం�ల�� �. ��� � ��� అ�� �ఫర� ��ం� � ఉం�ల�, �ప� ��� ��థ�క ���  

అం�� చర� � ����ల�� �. ���� � �ప� �ర��ం� ��జకవ�� ��క �ధ��ప�� ఏ�� � ��ల� 

��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 2020, �� 8న �ఎ�� � ��న��  ���� 

ఎప� � : ��బవ� 27 

ఎవ� : ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎక� డ : ��ష� �� �� � 

ఎం�� : ���� � 1వ తరగ� �ం� 6వ తరగ� వర� చ�� ��� ���ద�� ఉ��� �త ���  అం�ం�ం�� 

 

��� �� � �వల� �ం� ��� ఏ�� �  

���� ����� కడప �ం�ద ����� �.4.70 �ట� వ� �� �� � �వల� �ం� ��� ల� ఫ�� చ� ��� 



�ల�ల� �న� �� ఆం�ధ�ప�� �ం�ఖ ��� �క�� �చ�త ����. కడప �ం�ద ����� ��బవ� 28న ఆ� 

ఈ ��� � ���� పన ���. �� ట��� ం� � తప�  మ�క� ��� ��� ల� ఫ�� చ� ��� � కడప �ం�ద 

����� ఏ�� � ����� మ� ఈ �ద�� � ��� అ�� �. ��ల� ప�వర �న �� �ప��న �స� రణ��  ��� 

ఈ ��� �ల�ల� ��� మ�� �. ��� ��� �ల��  ఈ ��� �ర���ంద�� �. ����  ��� ����  

�ం�ం�ం�� చర� � ���ం�మ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� � �వల� �ం� ��� ల� ఫ�� చ� ��� ఏ�� � 

ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : ఆం�ధ�ప�� �ం�ఖ ��� �క�� �చ�త 

ఎక� డ : కడప �ం�ద ����, కడప, ఆం�ధ�ప�� 

ఎం�� : ����  ��� ����  �ం�ం�ం�ం�� 

 

���ణ� �� ��� 19 �� న�� 

�ప����  గడగడ����న�  ��� మహ�� � ���ణ ���� �� �ప��ం�ం�. ���ణ �జ�� �ద��� � 

�� ��� 19 �� న��ం�. ��� �ం� �ంగ�� �� � నగ��� వ�� న 24 ఏళ� ఓ ��� �� ఇంజ�� � ఈ 

�ర� ��న�� ��� రణ అ�ం�. అ�� �పజ� ఎ��� భ�ం�ళన� �ం�ద��, �ప���  అ��  ర�ల ��గత�� 

���ంద�, �ద�  ఆ�గ� �ఖ ఇ��  �చన�, సల�ల� ��ం�ల� ���ణ ��ష� �ద�  ఆ�గ�  �ఖ ��� ఈటల 

��ంద� �జ��� ���. ��� ���, �ద��� ల� ఒ��  ��� ���� �� న��ంద� ���  2న �ం�ద �ప���  

�పక�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ��� 19 �� న�� 

ఎప� � : ���  2 

ఎక� డ : ���ణ 

 

�� �క �స�ల �జ�� షన�� ���� �లక �ర�   

�� �క �స�ల ఎ�� క��  �జ�� షన�� ఆం�ధ�ప�� ���� �లక �ర�  ��వ�ం�ం�. ��ల� 34 �� �జ�� ష�� 

క�� ��న�  ఆం�ధ�ప�� ��య��� చ�� �� ప� ��న�� చట� ���� � �పక�ం�ం�. �జ�� ష�� 50 �� 



�ట��� ���ద�, అ� జరగ� ���ం��� �ర� న� ��ద�మ� స� ��  ��ం�. �� �క �స�ల ఎ�� క��  ఎ�� ల� 

19.08 ��, ఎ��ల� 6.77 ��, ��ల� 34 ��.. ���  59.85 �� �జ�� ష�� క�� ��  2019 ��ంబ� 28న 

�ప���  �� ��న �� 176� ర�� ��ం�. ఈ �ర� �ప�న �� య��� (��) జ��� ��ం�ద ��� మ�శ� �, 

�� య��� జ��� ��ల జయ�ర� ల� ��న ధ�� స� ���  2న �ర�  ��వ�ం�ం�. 

 

��� 19 కట��� 100 ��� ���ం�  

���ణ ���� � �ప��ం�న ���19 మహ�� � మ�ంత �స��ంచ�ం� �ప���  చర� � ����ం�ం�. �ర� 

�� ��� ���ం�ం�� �.100 ��� ���ం�న�� ���ణ �ద� , ఆ�గ� �ఖ ��� ఈటల ��ంద� ���  3న 

�ల��ం��. �ద��� �� �ం�, �వ�, ��� ఆస� ���, ���� ం� �� ��ట� ఆస� ����� ����� �� 

�� ఆస� ���� �ప�� క ���ల� ���  ��న�� ��� �. అ�� �ద��� ��� పక� ల ఉన�  ���� ��క� 

అ��ధ ఆ�ప����  3 �ల పడకల� అం���� ఉం�ల� �జ��� ల� ఆ��� �� ��మ�� �. ��� 

��� ం�� ��రణ ఐ��ష� ��, ��� ం�� �ప�� క ��త�  �� �ం� ��గత�� ���న� �� �వ�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� 19 కట��� 100 ��� ���ం�  

ఎప� � : ���  3 

ఎవ� : ���ణ �ప���  

ఎం�� : ��� 19 మ�ంత �స��ంచ�ం� చర� � �ప��ం�� 

 

26 ల�ల ఇళ� స��ల ���� ఏ� ���� ఆ��  

ఆం�ధ�ప�� � 2020 ఏ�� ఉ�� ��న ��� 26 ల�ల �� ల����ల� ఇళ� స��ల ���� ��ష� ���వ��  

ఆ�� ���ం�. ఎ� �ఆ� �� ���  అం���  �ర� � ��ల� �ం���� �జ��� ��ల� �ర ��ం�ం�. 

�లగ���� స��ల�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� అధ� �తన ���  4న స��శ�న ఏ� ���వ��  

ప� �లక �ర ��� ���ం�.  

���వ��  ���న�  �ర���  

ఏ� 6 ల�ల��� ఇళ� �ప� న వ��  ���ళ�� 26 ల�ల ఇ�� ��� ం�ల�.. ��� �ఎ�� � జగనన�  

�ల��� �� ��� ల� �ర ��.



�షన� ���ష� ��స�� (ఎ� �ఆ�)� ���� వ�� ల �పజ��  అభ�ద��� �ల�ం��� 2010 �� జ�� 

గణన �ప�� వ�� ప��� ��ల�.. ఆ �ర� �ప��� ఉన�  ఎ� �ఆ� �పశ� ల న��� �ర�  ��ల� 

�ం����  ��� ��� �. అ� �ర�  �� వర� ఎ� �ఆ� �ప��య� అభయ��  � ఉం�ల� �ర ��.

��� ���� ���� అంత�� �య ����శ� అ��� ప�ల� �ఎ�� � ఎ�� ��  ట�  ���� 

�స�� అప� �ం�ం�� ఆ��.

�ర� ��వ� ���  ���డ స��� �ం�� �డ� �న ��� వద� ��� ��� � �� 9 �లల �ల 

వ� వ�� ���ం�. ఆ �ర� ���డ �� � ��� ���� � అ�మ�� �ర ��.

���డ ఎ� ఈ�� ���� � 49 �� ఈ�� �� అ�� ��� అం� �� ష� ఎకన�� �� ���� � బ�� ���  

���న�  ఒ�� ��� ఆ��.

��యప�� , �వన��, మ��ప�� ల� ���ల� ��ష� �ప�త� � ఏ�� � ��ల� �ర ��ం�ం�.

ఏ� �� �, ఏ����ఎ� �� �.1,000 ��� �ప� న, ��� � �.2 �ల �ట� �� ���వ��� �ప���  

�ం� �� ం� �� �� ఇ�� ం�� ���� ఆ��ం�ం�.

 

�� ���  

�ర� � �ఎ� ఐ�ఎ� � ��� ల�  

�ర� � ��జ�  ���ల బ����� ���� ����  ఇంట�� షన� �వల� �ం� ����  ��� �ష� 

(�ఎ� ఐ�ఎ� �) ��� ల���  �ర� � ఏ�� � ��ల� అ��� అధ� �� ���� ��� �ర ��ం��. ఈ 

�ష���  అ��� అధ� �� ��య� సల��� ఇ�ం� ��� �ల��ం��. ఆ� �కపర�న ���ల� బ��� 

�యడ� ��ం� మ�ళ� ఆ� �క �� వ�బన �శ� ఈ ��� ల� ప����ంద�� �.  

�ర� � బలప�న ��  

�ర� �� అ�� త�న ��� తన పర� టన� ఇ� ��ల మధ�  ���� మ�ంత బ��తమ�� య� ��� 

�� �� �ం��. �� ��క �����  అ�హ� �న ��గ�� ��ం�మ� ��� �. �ర� � ఎ��  ��జ�  

�ర� క��� �పట��న� �� �ల��ం��. �ర� పర� టన ��ం��� అ��� ���న�  ��� ��� �ప���ల� 

��� ��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �ర� � �ఎ� ఐ�ఎ� � ��� ల� ఏ�� � 



ఎప� � : ��బవ� 27 

ఎవ� : అ��� �ప���  

ఎక� డ : �ర� 

ఎం�� : �ర� � ��జ�  ���ల బ����� 

 

నమ�� ��� �� ���� 4.60 ���  

�రత �ప�� ��, అ��� అధ� �� ��� ���న�  ‘నమ�� ���’ �ర� �క���  4.60 �ట� �� ��ల �� � 

�ల�ం��. ��బవ� 24వ ��న అహ� ��� �� �ప���� అ��ద� ���� ���� ���� జ��న ఈ 

�ర� �క���  180 �� ���� �ప�� ��య� ��� ��� ఆ����  ����  ��� �(�ఏఆ� �) ���ం�. �శ�� �� � 

4.60 �ట� �� ఈ �ర� �క���  �ల�ం�ర�, 1,169 �ట� �� �ం� ����  న��న�� ��� ం�. నమ�� ��� 

�ర� �క�� ��� 1.25 ల�ల �� �జ�న జన �����  ఉ���ం� ���, �� �ప��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : నమ�� ��� �ర� �క� �� ���� 4.60 ���  

ఎప� � : ��బవ� 24 

ఎవ� : ��� ��� ఆ����  ����  ��� �(�ఏఆ� �) 

ఎక� డ : ��� ���� ����, అహ� ���, �జ�� 

 

�� ��� � � ����  �ర� � ���� � 

��ట� ��� � � �� �ం�న ������  �ర��� ���� �� ����. ఆ�� ఫ� �షన� �� ����� (ఓఎ� ఎ�) ఈ 

�ష���  �ల��ం�ం�. ఓఎ� ఎ� ��� ��వ�ం�న గ�ం�ల �ప�� 2019� 37,500 �� �ర�య 

��� ��ల� టయ�-4(��� � �) ��� ద�� �. 8 ఏళ�� ���� ఇ� అత� ��. ��� ���ల���  టయ�-2 ����  

స� �ర��ల� ద�� �. ఈ ���� �ర��� 57�ల ��ల� �� � ����. 2019 ఏ�� ఏ�� 5.15 

ల�ల �� �ర��ల� ప�� టక �� ఇ�� న�� ���ం�. అంత� �ం�� ���� ఇ� 8 �� ఎ�� వ� 

�వ�ం�ం�. �త��� ద �ర��ల �� దర���ల� 95 �� వర� ఆ��ం�న�� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ��� � � ����  �ర� � ���� � 

ఎప� � : ��బవ� 27 



ఎవ� : ఆ�� ఫ� �షన� �� ����� (ఓఎ� ఎ�) 

 

6 అ��, 24 ��� ���ప�ర � ���� 

అ��� అధ� �� ���� ��� �రత పర� టన �ద�� � ��బవ� 25న ����� �ద��� �� � �లక �� ��క 

అం�ల� సమ��� �ప���ల �� � చర� � జ���. చర� ��  �ప�� ��, ��� �� ��� �� �. ఇ� ��ల 

మధ�  ‘అంతర �త భ�దత, ర�ణ, ఇంధ�, �ం��కత, �పజల మధ�  ����’ అ� ఐ� �ప�న ����  సహ���� 

���ం� చర� � జ���. చర� ల అ�త�, ఇ� ��ల మధ�  �ఖ� �న ర�ణ ఒ�� �� �� ఇంధన, ఆ�గ�  

����  �� ఒ�� �� ����. 

ఒ�� �: 1 

�న�క ఆ��� �� ���ం� ఇ� ��ల ఆ�గ�  �ఖల మధ�  ఒక ఎంఓ� ���ం�. �ర� � �ం�న �ం�ట� �డ�  స 

�� ండ� � ���� ఆర ���ష�, అ���� �ం�న �� అం� �డ� అ�� ����ష� మధ�  �ద�  ఉత� ��ల ర�ణ� 

���ం� ఎంఓ�� �త�� జ���. 

ఒ�� �: 2 

ఇం�య� ఆ�� ��� �ష� ����, ఎ��� ��� ఇం�� ఎ� ఎ� � ����, ��� ఇండ���� ��� �ష� ల మధ�  

సహ���� ���ం� ఒక �ట� ఆ� �ఆప�ష� � �త�� జ���. 

ఒ�� �: 3 

��� చర� ల అ�త� ��� ��� ��.. 300 �ట� �లర�� �� ���న అ�� ��క ర�ణ ఉత� ��ల ����� 

���ం� ఒ�� �� ���య�� �. ఈ ఒ�� �� ���, 260 �ట� �లర� ���న 24 ఎం�� -60 ��� 

���ప�ర �� �ర�య ��ద� �� �� �� ���� �స� �ం� �ర� ���� �య�ం�. అ��, 80 �ట� �లర� 

���న ఆ� ఏ��-64ఈ అ�� ���ప�ర �� ఆ��  అవస�ల �� �ప�� త ��ం� �స� �ం� ���� ���ం�. 

స��� అ��న ��న�  జ�ంత�� �ల� �� �� �ం� �� �యగలగ� ��� స��  ��.. �జర � పర� ��ణ� 

�ళ� వ��  ���ంచగలగ� అ�� �ప�� కత. 

అ�� ఏ��-64ఈ ���� 

త�� �స�: ��ం� �స�

�ప��ంచగ�� ��� � �ఖ� : 2

�డ�: 17.7 �ట��; ఎ��: 5 �ట��; �ట� �� �: 14.6



ఒ�� ���ప�� బ��: 5170 ���

ఆ��ల��  ఎ�� ం�న త��త బ��: 10,439 ���

���� �� ఎగ�� �� �����: 2,000 అ���

ఇం�న� �ఖ� : 2 (జనర� ఎల�� �� �-700 ట�� ���)

గ�ష� ��: 284 �.�

ఆ�ధ �ప��: 30 ����టర � ��� ��� (1200 �ం��)

�ప���  ర�� : 16 �� ం� ��� సక �ప��

ఏఐఎం 92 ���ంగ� ���� �, �ప�� ��� �ప� న ��ం��వ�� . ��� �ం� ఏఐఎం-9 �� �ండ� 

�ప�� ఉప��ం��వ�� .

ఏ�ఎం-122 �� ఆ��  �ం� ���ష� �ప�� �ం� �ప� న ఏ�� � ���వ�� . �జ��, ప��ణ 

�ం�ల ��� ల�� ల� �� �ంచవ�� . ఏ ల�� ల� ����� � �� �ర ��ంచవ�� .

ఎం��60 ��� ���� 

త�� �స�: �� �� ����

ప��: 834 �.�

ఎ��: 5.1 �ట���; �డ�: 19.76 �ట��; �డల� : 16.35 �ట��

�� ఎగ�క గ�� �� �క��: 8.38 �ట��

బ�� ����: 10,350 ���

జ�ంత�� �ల� �� �ంచగల� ����ట, ర�ణ �� �ర� క��ల� ���వ�� .

అ�� ��క �ద� వ� వస�ల��  �� �ం�. ఒక� �� �ం�� ఎ��� 3.30 �టల సమ� ��� � 

���నగల�.

ఎం��-60 ��� ���ప��� అం����� వ��...�రత ���ద��� ��� �� ం� ��ం� ���ప��� 

(��ట� త��)ల �డ� ఆ���ం�. ద��� �� �వ����న�  � �ం� �ర� హణ వ� � త�� ��� 

అ��ండ� ��� ఒక �ర�.

ద. ���, జ�� �� ����త: �ర�  

��� 19(క�� �ర�) ��న ప�న ��ల �ఖ�  ����� ఉండ�� �ర� అ�పమత��ం�. ద�ణ ���, జ�� 

��ల �ం� వ��  �� ��ల� ��బవ� 28 �ం� ��� ��� �����ం�. ద�ణ ���� ఇప� �వర� 13 �� 



ఈ �� �� మర���, ��� 2 �� �����. జ�� �� � ఉన�  �ప�����  �� �� ��� క�� �ర� 

��ం�. ఇప� �వర� 57 ��ల� ఈ �� � �� �ం�ం�. ఇట�, ఇ�� � �� ��� ��� ����.  

��� ఆ� � ర��  

���-19 �ర�(క��) �ప�� � ఎ� ��షన� �� �ర� �క�ల� ���ం�న�� �� � �ప���  ��బవ� 28న �����  

�పక�ం�ం�. ఈ �� � �క�ం� ఉం�ం�� 1,000 ��� �ం�న జనస��� ఉండ �డద� �ల��ం�ం�. 

�ం� 2020, ���  5 �ం� 15 వర� జర��� న ��� ఆ� � ర�� అ�ి��. ఇప� �� 15 ��ల� �� � 

�ప���  �� �ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ద�ణ ���, జ�� ���ల �� ����త 

ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : �ర� 

ఎం�� : ���-19 ��ంభణ �ప�� � 

 

ఆ���  

�రత ��� ��� �� 4.9 �త�: ��  

�రత ��� ��� �� 2019-20 ఆ� �క �వత� ��� 5.1 ��� ఉం�చ� న�  గత అంచ�� 4.9 ���� త� ���న� �� 

�� ��� ష��  ���  2న �పక�ం�ం�. 2020-21 ఆ� �క �వత� �� ��� ��� అంచ�ల� �� గ�� ��న 

5.9 �� �ం� 5.4 ���� త� ���న� �� ���ం�. ���� ��ం� బల��� ఉండ�, క�� �ర� �ర�� 

సరఫ� ప�� అ�� �ల� త�� �� ఒ��ళ �� ఎ��� ం�న� �� �� ��� ం�. 

5.1 ���� ��ం�: ఓఈ��  

��� 19(క�� �ర�) ���  �ర�� 2020-21 ఆ� �క �వత� �� �రత ��� అంచ�ల� 5.1 ���� ��ం�న�� 

ఆర ���ష� ఫ� ఎకన�� �ఆప�ష� అం� �వల� �ం� (ఓఈ��) ���ం�. గ�� ఇ� 6.2 ��� ఉం�ంద� 

అంచ� ��ం�. ఆ� �క ��� ��, ప�� టక ��, సరఫ� వ� వస���  సమస� � �ద�న అం�ల వల� �20 ��ల ��� 

�� �ద�ంచవచ� � ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 2019-20� �రత ��� ��� �� 4.9 �త� 

ఎప� � : ���  2 



ఎవ� : �� ��� ష��   

ఎం�� : త�� �� ఒ��ళ �� ఎ��� ం��� �న  

 

మ�ళల� �. 17�ల �ట� ���  

�� ండ� ఇం�� పథ� �ంద ��� �ం�న ��� ��� 81 �� �� మ�ళ� ఉన� �� �ం�ద ఆ� �క �ఖ 

�ల��ం�ం�. ���ళ� వ� వ�� �� �. 16,712 �ట� ��� �ం�న�� �వ�ం�ం�. ‘2020 �బ�వ� 17 ��� 

�� ండ� ఇం�� �� � �ంద ������  81 �� �� మ�ళ� ఉ�� �. 73,155 ��� మ�ళల ��ట 

ఉ�� �. మ�ళ� ���రత� మ�ంత ���న �����  ��ం�ం��, �� �ర�త��� తమ ఆ�ం�ల� ��� 

����ం�� ఈ పథ� �డ� �ం�’ అ� ఒక �పకటన� ��� ం�. 

2016 ఏ��� 5న ����.. 

�ప� �� ం� �ఖ ప��� మ�ళ�, ఎ�� , ఎ�� వ�� ల� �ం�న �� �త�� �స�� ����ం�ం��.. క�� 

ఒక� ��� �. 10 ల�ల �ం� �. 1 �� �� �����  ఉ���� 2016 ఏ��� 5న �� ండ� ఇం�� �� � � 

�ం�ద�ప���  ����ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : మ�ళల� �. 16,712 �ట� ��� 

ఎప� � : ���  3 

ఎవ� : �ం�ద ఆ� �క �ఖ 

ఎక� డ : �� ండ� ఇం�� పథ� �ంద 

 

�� ం�ల ��న �ప��దన� ���� ఆ��  

�ప�త�  ���� 10 �� ం�ల� ��� �ంద ��� �� �ప��దన� �ం�ద ���� ���  4న ఆ�ద��ద 

��ం�. �� ం�ల ��న �ర �� 2020, ఏ��� 1 �ం� అమ�� � వ��ంద� �ం�ద ఆ� �క ��� �ర� � ���మ� 

�ల��ం��. �� �� �� �ర� �� � �� �� ం��.. ఇ� �����, అ� అంత�� ���� మ�ంత� 

��పడగలవ�, వ� �� త� �ం��గలవ� ఆ� ��� �� �. �� ���� �ప�త�  ��� ఏ� �� �� ం��, 

అ�� �న�  �� � �� ం�� �గల��� �. మ���, �ప�త�  �గ ��న�న �స� ఎ��ం��� �ప�స 

�ర��� (ఎ�� �) 100 �� ��� ���� ��ం�� అ�మ���� ల� ���� �ర ��ం�ం�.  

క�� ��ష� �ప��క �ప�� ఆం�� �� ం�.. ��� �ష� �� ం�� ��య� �� ం� ఆ� ఇం��� ��� 



�య��� �. అ�� ఓ��ట� �� ం� ఆ� �మ�� .. ���� �� ం� � ��� �షన� �� ం��, �ం��� 

�� ం�� �న� �� ం��, అల��� �� ం�� ఇం�య� �� ం�� కలప��� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ం�ల ��న �ప��దన� ఆ�� 

ఎప� � : ���  4 

ఎవ� : �ం�ద ���� 

ఎం�� : �ప�త�  ���� 10 �� ం�ల� ��� �ంద ��� ��ం�� 

 

���  అం� ��� ల�  

�� ఏఎ� � అ�� తర� ���ప�ర � త��  

అ��� ��న త�� �స� ��ం� � �ం�న అ�� ���ప�ర �� ��� ��� స� �� ప��� �� మధ�  తర� 

�లట� ���ప�ర �� త�� �య��� �ం��� � ఏ�����  ���� (��) స�� �� ��� ం�. 2027 క��  ఈ 

��క ���ప�ర �� త�� �� �రత అ�� ల ��� �ర� ��� ��త�� �� ప� ����ం�న�� �� �ర� �, 

���ం� ��క �� �ధవ� ���  1న �ల��ం��. ��న�  �వత� ���  �ర� �� ���ధ బల�ల� అవసర�న 

���ప�ర �� �� ��ం�ంచ��� �� ���న� �� ��� �.  

2023 ���.. 

�ప���  అ�మ���� 500 ��ట�� ���ప�� � ���ం�న �� న�� ప� 2023 ��� �ర��� � �� 

ల�� � �ర ��ం�ం�. �-17 �� �� 10-12 ట�� ల �ట��� ���ప��ర � త��� �� ��� ���ం�. ��� స� �� 

ప��� �� 500 ���ప�ర � త�� �యగ��� ���ల �ం� �. 4 ల�ల �ట�� �� ���న ��మ���  

���ంచవ�� న� �ధవ� �ల��ం��. �జ� �ద� ���ల త�� త�� త �� �ప��న అ� �ద� ����� ఇ�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ఏఎ� � అ�� తర� ���ప�ర � త�� 

ఎప� � : ���  1 

ఎవ� : �� �ర� �, ���ం� ��క �� �ధవ�  

ఎం�� : �ర� �� ���ధ బల�ల� అవసర�న ���ప�ర �� అం�ం�ం�� 

 

ఐ-�ఐ� �ం�ష� � ఎ� ఎం�� ఎం��  



ఔ�� �క �����క�త��, �� ర ���  � ��త� �ం�ం�� �షన� �నర� �వల� �ం� ��� �ష� (ఎ� ఎం��) 

ఇ�� �ష� అం� ఇం�� �ష� �ంట� (ఎ� ఐ�ఈ)� ఏ�� � �య�ం�. ఈ �ర� ఐఐ� �ద��� � �ం�న ఐ-

�ఐ� �ం�ష� � ఎం�� ���� �ం�. ఐ�ళ� ఇం�� �ష� ����� � ��� ఎ� ఎం�� ఐఐ�-�ద��� 

��ంగ�� �� ర �� ఎ� �స�� � ఏ�� � ���ంద� ఎ� ఎం�� �ఎం� ఎ� ��ం�ద ��� ���  2న ����. 

ఇంజ��ం�, ��� ల�, స�� �� ����  ��త� , స��త� �ం��కత �� ర ���  � ��త� ���ంద�.. ఐ�ళ� ఇం�� �ష� 

����� � ఎ� ఎం�� �.10 ��� ��� ంచ�న� �� ����. �� దశ� 15 �� ర ���  ల� మద�� ఇ�� ల� 

�ర ��ం�మ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఐ-�ఐ� �ం�ష� � ఎం�� 

ఎప� � : ���  2 

ఎవ� : �షన� �నర� �వల� �ం� ��� �ష� (ఎ� ఎం��) 

ఎం�� : ఇ�� �ష� అం� ఇం�� �ష� �ంట� (ఎ� ఐ�ఈ) ఏ�� �� 

 

300 �ట� ఏళ�� ���  �� జలమ� 

��� 300 �ట� �వత� �ల �ంద �� ���� ��� క��  ఉం�ద� ఓ �� అధ� య�� ��ం�. ఈ అధ� య� 

�� � ��� ఏక కణ��� ఎక� డ, ఎ� ప��� �ం�� ప��ధ�� ����� ��ం�ంద� ఆ��� వ� ��  

����� �. ‘�చ� �����  జర� �’� ఈ అధ� యన �వ�� �ప��తమ�� �. ��తన ��� ఎ� ఉం�దన�  

చర� ల� ఈ అధ� య� �� � స��� ���నట��ంద� అ����� �ల�� వ�� �� �ం�న అ���� 

���స� �� �� �వ�ం��. ఆ������� ప�ర� ��� � ఉన�  �ండ�, పర� �� ఒకప� � న� �ప��ల 

�ర�� ఏర� � ఉం�య� అ�� ��� వ�� �� �ం�న అ���ం� ���స� �న� � ����.  

 

అ����  

ఏ�ఎ� ఆ���� �� �� ���� �����  అ���  

�� � � �� ఎంపవ�ం� ఇం�� అ����-2019� ��� �� � � ���� ����� ���� ఏ�ఎ� ఆ� �� అ��� 

����ం�. ఏ�ఎ� ఆ� ��� ��క� ���ం� అం� �� �ంజ� ఇన� �� ష� ��� � �ప�శ��� సమ�� � అమ� 

ప������� ఈ అ��� ల�ం�ం�. ఈ ����  ���  ���� ప� ఆ� ��� ��� �� �. �పథమ �� �� 

ఏ�ఎ� ఆ� �� �లవ�, �� �య �� �� �ఎ� ఆ� �� ���ం�. ���� ��బవ� 28న జ��న అ���ల �ప��త� �� 



�ం�ద �హ, పట�ణ వ� వ��ల �ఖ ��� హ��� �ం� �� ��ల ��� అ���� ��క�, ����స��� ఈ 

అ���� అం���� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఏ�ఎ� ఆ� ��� �� � � ���� ����� అ��� 

ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : �� � � �� ఎంపవ�ం� ఇం��  

ఎక� డ : �� ��� 

ఎం�� : ��క� ���ం� అం� �� �ంజ� ఇన� �� ష� ��� � సమ�� � అమ� ప������� 

 

��య ���  ��త� వ అ���ల �ప��  

��య ���  ��త� �(��బవ� 28) �ద�� � �ర�య ��స�, �ం��క ����  ప��ధన�, ��� �పజ�� � 

����� ��� ప��ధన ప��ల� �ప��ం�న ప���� అ���� అంద���. �శ �జ�� నగ� ���� ��బవ� 

28న జ��న �ర� �క�� ��ష�ప� �� �� ��ం� ఈ అ���ల� అంద���. ��� �క �� �� (��ఎ�) ���� 

��ప� ఐఐఎ� ఈఆ� � �ం�న �క �� హ��� చ�కవ� �, మ��� ఐఐ�� �ం�న �క �� ��ష �డ��� అ�� � (అ���ం� 

��ం� �� ��  ఫ� అ� ��� ��ం� ���� ) అ���� అం��న�  ��� ఉ�� �. 

ప��ధన��  మ�ళ� 15 �త�  

���  ��త� � �ద�� � ఏ�� � ��న స���� ��ష�ప� ��ం� ��� ��... ��స�, �ం��క ����  

మ�ళ� త�� వ �ఖ� � ఉ�� ర� �� �� �ం��. ప��ధన, అ���� ����  మ�ళ� 15 ���� ప��� 

అ�� ర� ��� �� �. ���� ప��ధన, అ���� �స���  �ంగ స�న�� , అ����� ���ం� �� 

�ర� �క�ల� ��ం� ����ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��య ���  ��త� వ అ���ల �ప�� 

ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : ��ష�ప� �� �� ��ం� 

ఎక� డ : �� ��� 

 

��డ� 



��� ��క� ఆ�� క�: ���ఐ  

2020, ���ంబ�� జర��� న ఆ�� క� ��క ��ం�. ఈ ���  ���� � � జర���  ఉండ�.. �� � ఆడ��� 

���ఐ అ�� త� వ� ��  ��న �ప�� � �ర�  అ��ర� �ం�. ఈ ���  �ఏఈ�� ��� � జ���ంద� 

�రత ���� ���తణ �డ� (���ఐ) అధ� �� �ర� ��� ��బవ� 28న �ల��ం��. �ర�, �� ల మధ�  

���� �బ� �న�� ఇ� జట� మధ�  2012-13 �ం� �� ��క ��� � జరగ� ��. �వ� ఐ�� ��� ��  

��� తలప���� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఆ�� క� 2020 

ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : ���ఐ అధ� �� �ర� ��� 

ఎక� డ : ���, �ఏఈ 

 

��ం� �ప�చ క� �ం� ����న �ర�  

��ప� ��క� 2020, ���  4 �ం� 13 వర� జ�� ��ం� �ప�చ క� �ం� �ర� ����ం�. ���-19 

��ం���న�  �ప�� � �రత �టర� ఆ��� ��  ���� ఉం��� ఈ �ర �� ���ం�న� �� �రత ��య 

��� �� ��బవ� 28న ���ం�. ���-19 �� ��� �స����న�  త��� �రత ఆ�గ�  ���త�  �ఖ ���  

��ల� �ర��� �ప�� �య�ం� ఉం�� ���� ��బవ� 26న ���ం�. ఆ ��ల ���� ��ప� 

ఉండ�� �రత �ట�� ��ం� �ప�చ క� ఈ�ం� � �రమ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��ం� �ప�చ క� �ం� ����న �ర� 

ఎప� � : ��బవ� 28  

ఎక� డ : ��ప� 

ఎం�� : ���-19 ��ంభణ �ప�� � 

 

ఒ�ం�� �ం�య� �� �ం� � ���  

�� ��� ఒ�ం�� స� ర � పతక ��త, �� �� స��� �� మ� � �� �ం� � �� � ఆ� ఆ�� ట�ష� ఫ� �� � � (�ఏఎ�) 

��బవ� 28న ఎ���ళ� ��� ����  �ర �� ���ం�. 2018 ���ంబ� � అత� �ం� �ం���  � �క�ంచ��� 



���న �ప�చ ��ం� ��ధక �స� (��) �ప���ల� సహక�ంచ�ం�... �� �క�ం�న �ం���  � �శ� 

��డ� అ���� �ఏఎ� అత�� ��రణ �ప��ం�. ��� ఆ ఘటన� �� �ం� � ��� ���� ... అత�� 

ఎ���ళ� ��� ��ం�ం�. 2014� �� �� ��ం� � ప��బ� �����  ఎ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఒ�ం�� �ం�య� �� �ం� � ఎ���ళ� ��� 

ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : �� � ఆ� ఆ�� ట�ష� ఫ� �� � � (�ఏఎ�) 

 

�� �� ంట� �ం���  �� � �ం��  

�రత �� �� ంట� �ం���  �� � ఇం����� �ం�న అ�� ��  �ం��� ఎం�క ���  �ం�ద ��� ���త�  �ఖ 

��బవ� 28న �ర �� ���ం�. �ం�� ���  ఒ�ం���  ��� వర� �� � �వ� అం�ంచ��� �. అత� 

పర� ��ణ� �ప�చ �ం�య� �� �ం�� �� ఇతర �ం���  షట��� �� ���  �� �ద�మ���.ఒ�ం���  

వర� �ం��� �ల� 8 �ల �ల�� (��� �.5.8 ల�� ) ���ంచ��� �. �రత �� �� ంట� �ం���  �� � 

ఉన�  �� � �� �(ద�ణ ���) 2019, ���ంబ� 24న తన పద�� ���� ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �రత �� �� ంట� �ం���  �� � ఎం�క 

ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : అ�� ��  �ం�� 

 

�� ఇం�� �ం�య� � ��� వ�� �  

���� �ర� �ం�న �� ఇం�� ��వ�� � ���  � ��� ��వ�� � జ�� ఓవ�� �ం�య� � ���ం�. 

ఒ�� �జ�� �వ�శ� � � ���  1న ���న ఈ ��డ��  ��� వ�� � ���  46 పత�� ��ం�ం�. ఇం�� 17 

స� �� �, 19 రజ��, 10 �ం�� � ఉ�� �. ��ం� ఉత� ��� ఒ�� �ఖ� ��� న�� ప�� య�, �ం�ద ��డల 

��� �ర� ��� �ఖ�  అ���� �జ� ��తల� ���� అంద���. ���  ప� ��ల�� జ��న ఈ ��డ��  

64 ��వ�� �� క�� ఒక స� ర ��� ��ం��. 113 ��వ�� �� క�� ఒక �ంస� �� ����.  

ఈ ��డ��  ఏ�� �ం�న ����న వ�� � ��� పత�ల� (స� �� , రజ�, �ం� �ం�� �) 38వ �� ం� �... ఆం�ధ 

వ�� � �ం� పత�ల� (స� �� , �ం�� ) 50వ �� ం� �... ���  వ�� � �ం� రజ�ల� 72వ �� ం� �... �క �� �ఆ� 



అం�డ� � వ�� � ఒక �ం�� � 97వ �� ం� � ����. ���ణ� �ం�న ఉ�� �� వ�� � �ం� పత�ల� 

(స� �� , రజ�) 45వ �� ం� �... �ల�� వ�� � ఒక రజ�� 81వ �� ం� � ����. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ఇం�� ��వ�� � ���  �ం�య� 

ఎప� � : ���  1 

ఎవ� : ��� ��వ�� � జ�� 

ఎక� డ : �వ�శ� �, ఒ�� 

 

జ��� � ��� ఓ�� �ం�య� ��  

�ప�చ �ం.1, ��� � �� � ��� జ��� ��� � 79వ ��� ��ం��. �రత �ల�� �ప�� ��బవ� 29న 

���న ��� ఓ�� �ం�య� �� ���ల �ం���  ����� జ��� 6-3, 6-4� ���� ��� ��(���)� 

���ం��. �జ� �� ��ం� �� � ఆ����య� ఓ�� � ��త� ���.. �ద� �ం� ��� �ం.1 �� ం�� �ం� 

���న�  జ��� �� ��� �� � తన అ�గ�� ���  మ�ంత ప���  ����� �. ఈ �జ� � జ��� � ఇ� 

వ�స� 18వ �జ�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� ఓ�� �ం�య� �� ���ల �ం���  ��త 

ఎప� � : ��బవ� 29 

ఎవ� : ��� జ��� 

ఎక� డ : ���, �ఏఈ 

 

��� �ద� � ��� � ఓ�� ���  

�ప�చ �ం� �� ంక�, �� �� ��� � �� � ��� �ద� 2020 ఏ�� తన ��� �� ��� � జమ ����� �. 

��� ��� అ���� � ���  1న ���న ��� � ఓ�� ఏ��-500 ��� � 33 ఏళ� �ద� �ం�య� � ����. 

ఏకప�� జ��న �న��  �ద� 6-3, 6-2� �ల� ���� (అ���)� ����. ��� � ఓ�� � �ద� �గ �� ఇ� 

����. గ�� �ద� 2013, 2015ల� ��త� ����. ఓవ�� � �ద� ��� � ఇ� 85వ �ం���  ���. 

��త� ���న �ద� � 3,72,785 �లర� ��� మ� (�. 2 �ట� 69 ల��)��� 500 �� ం�ం� ��ం�� 

ల�ం��. 



�� � ��� : 

ఏ�� : ��� � ఓ�� ఏ��-500 ���  ��� ��త 

ఎప� � : ���  1 

ఎవ� : ��� �ద� 

ఎక� డ : అ���� , ��� � 

 

�ప�చక� ఆర� � ��� � �� � ��ఖ  

ఆం�ధ�ప�� ఆర� � ���  �� � ��ఖ ��య ���� �టయ��  � స��త� ���� న�� �� ఆర� � �ప�చక� � 

ఎం��ం�. 2020, � 11 �ం� 17 వర� ట�� �� అం��� � జ�� �ం� �ప�చక� � �� � ��ఖ �ం�ం� 

���� �ర� తర�న బ��� �గ�ం�. �ప�చక� ల� ��� � �రత జట� ఎం�క �� హ���� ���  2న 

���న �ల�� �టయ��  � ��ఖ �ం� �త� ��య ����� న�� �య���� �� �� ం� � ���ం�.  

���� �టయ��  � 12/12 ��ంట�� ��ఖ �బ� వన� ���ం�. అ�త� 709/720 �� �� తన ��� ఉన�  

����� (707/720)� �రగ��ం�. డ�� ��� �ం� � 1411/1440 �� �� తన ���� (1405/1440)� �� బద�� 

���ం�. �ప�చ ���� (1412)� ��వ� వ�� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : అం���  ఆర� � �ప�చక� � ఎం�క 

ఎప� � : ���  2 

ఎవ� : ���  �� � ��ఖ 

ఎక� డ : అం��� , ట��  

 

���� జ�� �ల�� క�� �ర� � � ���  

��ం�� ���� జ�� ��య ���� క�� �ర� � � �రత �� ��� ఆ��  �� న� � ��� �� ఎం�క�� �. 

��� ��� ��ం�� �� �ల� హ�� ంద� �ం� ఐ��� స�� ల ���� �� �� � �� ద�� ం���� �. 

మద� ��, ఆ� � �ం�, �ల�ణ �య� � ��న ���ఐ ���� అ�� జ� క��(�ఏ�) ��� ఎం�క �య�... ఈ 

ఎం�క� �రత ���� ���తణ �డ� (���ఐ) ���  4న ఆ�ద��ద ��ం�.  

�ప��త ���� క�� �ర� � ఎ�� ��  �ప��(�� ��), �� �� ��క �� గగ� ��(�ం�ట� ��) పద��� ���న 

�ప�� � �న� ���ప�కన �త� ��క �ర � ఎం�క జ��ం�. �ప�� �� ���  ���, �� �� ���  హ�� ంద� భ� � ���. 



��ద�� �ప��� �న���న�  �� �� స�� � జ�� ప�జ� (��� ��), ��ం� �ం� (ఈ�� ��), శర� �� �ం� 

(��� ��)� కల� ప� ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��ం�� ���� జ�� ��య ���� క�� �ర� � � ఎం�క 

ఎప� � : ���  4 

ఎవ� : �రత �� ��� ఆ��  �� న� � ��� �� 

 

ఐ�ఎ� ��� మ�� త� �ం�: ���ఐ  

ఖ�� � త� �ం� ప�� ��� �రత ���� ���తణ �డ� (���ఐ) ఇం�య� ���య� �� (ఐ�ఎ�) ��� మ� 

��� స��� స� త� �ం��ం�. ��� మ� త� �ం� �ర ����  ��ం�� �జ��� ల� ���ఐ ��య��ం�. గ�� 

��� మ� ���  �. 50 ��� ��... ఇప� � �. 25 �ట�� త� �ం�. �ం� 2020 ఐ�ఎ� ��త� �. 20 �ట�� 

బ��� �. 10 ��� ��త� అం��� �. అ�� రన� ర� జ��� �.12 �ట� 50 ల�ల� బ��� �. 6 �ట� 25 

ల�� ద�� �ం�. ��-ఆ��  � ��న మ� �ం� జట�� �. 4 �ట� 30 ల�� (గ�� �.6 �ట� 25 ల�ల �ప� న) 

అంద��� �. అ�� ఐ�ఎ� �� � ల� ఆ�థ� ���  ఆ� ��ష� ��ల� �ర� హణ వ� ���  �ం�ం�. ఒ��  

�� � �ర� హణ� �. 30 ల�� ���ం� ���... ఇక� �.50 ల�� ���ంచ�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఐ�ఎ� ��� మ�� త� �ం� 

ఎప� � : ���  4 

ఎవ� : �రత ���� ���తణ �డ� (���ఐ)  

ఎం�� : ఖ�� � త� �ం� ప�� ��� 

 

�ర���  వ� �� �  

����  � �రత �య��� ��� అ���  

����  � �రత �య��� �త� �త� ��� అ��� �య��ల�� �. 1991 �� � ఇం�య� ��� స�� � అ��� 

అ�న ��� ఇంతవర� �ంగ�� � �రత �క�షన� � ప����. ����  � �రత �య��� ఉన�  �న� 

�హ� క� �� ��� �య��� �య��ల�� �. 

���� �ంస ఆం�ళనక�  



���� �ల��న �ంస� అ���� �ం�న క�ష� ఆ� ఇంట�� షన� ���య� ���(�ఎ� �ఐఆ� ఎ�) �స� 

ఆం�ళన వ� ��  ��ం�. �ధ� ��త�న �ప��� ల �ప�న �ధ� త ��� �ల� ��� ��ం� �పజల� భ�దత 

క�� ంచ�, ��� ర�ణ క�� ంచడ�న� ��� ం�. ఈ �� ఖ� � స��వ� �రత ���ంగ �ఖ �ప��� ర�� ��� 

��� �� �.  

�ఏఏ� ��ట� �ర��ం� � చర�   

�రత �రసత�  సవరణ చ��  2019 �ప��� ��ట� �ర��ం� �� ఎ�వ సభ(�� ఆ� ���� )� చర�  జ��ం�. ఈ 

చ��  అమ�, ����ల హ�� ల� ఆం�ళన� �వ�ం�ం�� �ర� � �ప��� వ�� ��  ��ల� ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �రత �య��� ��మ� 

ఎప� � : ��బవ� 26 

ఎవ� : ��� అ��� 

ఎక� డ : ����  

 

�ప�ఖ చ��త��� �క �� �ట�� క�� �త  

�ప�ఖ చ��త���, ప��ధ�� �క �� ఎ�.�ట�� (85) క�� ���. గత �ంత��� అ��గ�  సమస� ల� 

�ధప��న�  ఆయన ��బవ� 28న �ంగ��� ���� స ����. క�� టక�� బ�� � ���  �స �గర� జ�� ం�న 

షడ�� �ట�� ���, ��� �, �ం���� �శ�  ��� ల���  ��� �� ���  ��� ���. చ��త, కళ�, ��వ�� 

తవ� ��, ప�� ట�, ��ం�క ��ం�ల� 27� �� ప��ధన ���ల� ���. ��ధ వ�� ���  ఆ��� �� 

�వ���� � 1978-1995 మధ�  ��� �ర�య క� చ��త �స�� ��ల��� �లక �ధ� త� �ర� � �ం��.  

�ట�� ����� ఇం�య� ��� � ఆ� ��� �క� �స��  అధ� ���, �ంగ���� �షన� ఇ� ���� � ఆ� అ�� ��  

� స��� � ఆ��� �� �వ��ం��. �ర�య, క�� టక చ��త అ���న ప�ష� ల� అధ� ��� 

వ� వహ�ం��. �� ���  (ఆ�����)� �శ�  ��� త స�� ళ� �����, బ�� � ���  ��త�  స�� ళ�ల�, 

అ�ల �రత ��తన కన� డ (హ�గన� డ) ��త�  స�� ళ�ల� అధ� ��� వ� వహ�ం��. క�� టక ��� త� వ, 

�ంద, �ం�ద ��త�  అ�డ�, �� స�� �, ���, రన� , 2016 ���క కన� డ �జ�య �ర�� �ల� ఆయన 

అం���� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �ప�ఖ చ��త���, ప��ధ�� క�� �త 



ఎప� � : ��బవ� 28 

ఎవ� : �క �� షడ�� �ట�� (85) 

ఎక� డ : �ంగ��, క�� టక 

ఎం�� : అ����  �ర�� 

 

మ��� �ప��� ������ �ప��  

మ��� �తన �ప�న���� ������ ��� ���  1న �ప�� ���. మ��� �� ��� � అ����  

��� � అహ� � � సమ�� ఆయన పద� �ధ� త� �ప�� �. ��� ���� ��� � మ��� (���ఎం) 

వ� వ�� ప��న ������ � ���� మల��  �షన� ఆర ���ష� (�ఎంఎ� ఓ), ఇతర ���� మద�� 

ఇ���� �. ������ గ�� మ��� ��� వ� వ��ల �ఖ ���� ��� �ర� � �ం��. ఇప� �వర� 

మ��� �ప�న���� ప���న మహ�� �హ�� 2020, ��బవ� 24న తన పద�� ���� ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : మ��� �తన �ప�న���� �ప�� 

ఎప� � : ���  1 

ఎవ� : ������ ��� 

 

ఏ� �ఎం సల���� ��� ��ద ���  

�ం�ద ఆ� �క �ఖ� �ర� ద�� � ప��� పద� �రమణ ��న ��� ��ద �� �.. ఆం�ధ�ప�� ������ అదన� ��� 

స�క�ం� �ష�� �ఖ� ��� సలహ���� �య��ల�� �. ఈ �ర� ఆం�ధ�ప�� ��రణ ప��లన 

��� (���క�) �ఖ�  �ర� ద��  ప��� �ప�� ���  1న ఉత��� � �����. ���� ��� ��� ఆయన 

�ం�ళ� �� ఈ �ధ� త��  �న����. �ల� క�� 15 ��� ��� ఆయన ఈ �ధ� త��  ప���ల�.. అ��, 

7-10 ��ల �� ఆయన ��ష� �జ���� ఉం� ప�����  ఉం�ంద� ఉత��� ��  ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఏ� �ఎం సల���� ��మ� 

ఎప� � : ���  1 

ఎవ� : ��� ��ద �� �  

ఎం�� : అదన� ��� స�క�ం� �ష�� 



 

 

��� �ఈఓ� ��� �� ����  

��� ం� � �ం�న �గ �జ ��� ��� అధ� ��, �ఈఓ ��� �� తన పద�� ���� ���. ��� �� వ� � �గత 

�ర�ల వ�� తన పద�� ���� ��న�� ���  2న ��� ���ం�. ��� �తన అధ� ��, �ఈ�� ���  

�ం� ���  � ��� ��క �ర � ��� �య�ం�ం�. 2020, ���ంబ� �ం� ���  �ధ� త� �పట���� �. �రత 

�త�� �ం�న ��� �� గత 25 ఏ��� ���� ప����. ��� అధ� ��, �ఈఓ� 2020, ఆగ�� 31 వర� 

�� �న����. ఇక 2021 జనవ� 1 వర� ��� ���� సల���� వ� వహ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� అధ� ��, �ఈఓ ���� 

ఎప� � : ���  2 

ఎవ� : ��� �� 

 

ట�� � �రత �య��� �జ�  

ట�� � �రత �య��� ��య� ��� ��� �జ� ��� �ం� �య��ల�� �. ఈ �ష���  �రత ��� 

వ� వ��ల �ఖ ���  3న �ల��ం�ం�. 1991 ఐఎ� ఎ� �� � � �ం�న �జ� �ప��� �� ���� �� (అ���)� 

�రత ��� �� జనర� � ప������ �. 

 

����� �ఖ �ర� ద�� � �ఎ� ���  

�ం�ద �����, సహజ���ల �ఖ ��క � �ర� ద�� � 1993 �� � ఐఎ� ఎ� అ��� �ఎ� ��� 

�య��ల�� �. ఈ �ర� �ం�ద ��� � వ� వ��ల�ఖ ఉత��� � ����ం�. �ం� ఆయన ��ళ��� 

����� �ఖ �న�గ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ట�� � �రత �య��� ��మ� 

ఎప� � : ���  3 

ఎవ� : �జ� ��� �ం�



  



 

 క�ం� అ���  (���  13 - 19, 2020)

అంత�� ��  

��� �ప�చ�� ప� మహ�� �: డ�� � �� ఓ 

��� 125 ����  ��� �స��ం�న క�� �ర� (���-19)� �ప�చ�� ప� మహ�� �� �ప�చ ఆ�గ�  

�స�(డ�� � �� ఓ) ���  11న �పక�ం�ం�. ప� ��� ఈ �� � ���తణ� స�న చర� � ���వ� �ద� 

డ�� � �� ఓ �� ���� అ��� ������ ఆ�దన వ� ��  ���. �� ��పల క�� ��� 13 ��� 

���య�� �. సత� ర చర� � ����ల� �ప�చ ��ల� ఆయన ��ం��.  

�రత �ప��� ��ట� �ఎం �� ��  

��ట� �ప�� ��� �న� � ���  12న �రత �ప�� ��� �� ���. క�� �ర� ��్త�� అ����ం�� 

�ప�చ��� కల�క��� ������ న చర� ల� చ�� ం��.  

�ర� ��ల� అ��� ���� �� �  

క�� క��� �ప�� � �� �న� ఇతర �ర� ��ల �ం� అ����� ఎవ� అ���ట�వద�� ���  12న 

అ��� అధ� �� ���� ��� అ��రణ ఉత��� � �� ���. ���  13 �ం� 30 ��ల �� ���తర 

�ర� ��ల ��� ఈ ��� ఉం�ంద�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ���-19 �ప�చ�� ప� మహ�� � 

ఎప� � : ���  11 

ఎవ� : �ప�చ ఆ�గ�  �స�(డ�� � �� ఓ)  

ఎం�� : ��� 125 ����  ��� �స��ం���న 

 

��� � ఉమ� �� ��డ�ం: �రత �ప�� 

���-19 కట��� కల�క��� ��� ��� మ� �రత �ప�న��� న�ం�ద �� ���  ��ల� ������ �. 

ఇం��� సభ�  ��� ఉమ� �� బల�న �� ���  ర�ం�ల� ���  13న �� � ���. ఆ �ప��క �ప�చ ��ల� 

�ర�దర� �� ఉం�ల� అ�� �. ఈ �ప��దనల� ���క అధ� �� �ట�య �జపక� , ����ల అధ� �� 

ఇ�బ�ం మహమ� � ���, ��� �ప�న��� �.�. శర�  ఓ�, ��� �ప�� �� ��ం� �� గ�ం��. 

 



ద���� ��ల ��ం�య సహ�ర �డ�(SAARC)  

����� �� అధ� �� ���� ��� � ��  క� �దట �ప���ం��. ఆ� ��� �ం���, �ం�� �క ����  

క�� క��� అ���� ��ంచ��� ద����� ఒక స� ��త �స� ఉం�ల� ����. వ� వ��, ఎన� �, 

ప�� వర�, ఆ� ���, �ద�క ��� లన, �పజల మధ�  స�� ���, ప�� టక ���, ��� ల�, క�� ��ష� �� 

��� 16 �����  పరస� ర సహ�� అం�ం��వ��� �ర�, ���క, ���, ���, �����, ���� �, 

����� � 1985 ��ంబ� 8న ��  క� ఏర� ����� �. 2005� అఫ���� � సభ� ��  ����� ���  సభ� ��ల 

�ఖ�  8� ��ం�. �� �ప�న ��� ల� ��� �జ�� ��� ం�� ఉం�.  

ద���య ��ల �పజల �వన ప����� ���పరచ�, ఆ� �క, �ం�క ప������  అ���� ��ంచడ �� � 

�పజ� ����� �� �వన �ప�� క�� ఉండ� �� ��  క �� ���ం�. 

 

��� � ��� ���  అత� వసర �� ఏ�� �  

�ప����  వ����న�  ��� 19(క�� �ర�)� ��� �� ���  ��� న�ం ��ం��. క��� కట�� �� �శ� 

చర� � �ప��ం�� ���  ��ల �త� ���  15న ��� ��� ���  � ��� �� �. క��� ��� ‘���-19 

ఎమ����  ��’� ఏ�� � ��లన�  �రత �ప�� న�ం�ద �� �ప��దన� సభ�  ��ల �త� ఏ��� ����. 

�ర� తర�న ఈ �� �� �� �లర��(�.73.95 ���) �� ���� �పక�ం��. ‘మన ����  ��� � 150 

క��  త�� వ ��� న�ద�� �. అ�� అ�పమ�� � ఉం��� న అవస� ఉం�’ అ� �చ� �ం��.  

��� ��� ���  � ���క అధ� �� �జపక� , ��� �ప�� �� శర�  ఓ�, ��� �ప�� ��ం�, ����� �ఎం 

�� హ��, అ�� ��� � అధ� �� అ��� ఘ�, ����ల అధ� �� ఇ�బ�ం �హమ� � ���, ���� � �ప��� 

ఆ�గ�  ��� �ప�� క సల��� �ఫ� ���  ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� � ��� ���  అత� వసర �� ఏ�� � 

ఎప� � : ���  15 

ఎవ� : �రత �ప�� న�ం�ద ��  

ఎం�� : ��� 19 ��ంభణ �ర�� 

 

85 �ట� �� ��� ల�ల� ��: ����  

���-19 �ప��� �ప���� ��� � � జ��� ��� 85 �ట� �� ��� ల�ల� �రమ�న�� ���� 



�ష��  ఎ�� �షన�, �ం��� అం� కల� ర� ఆర ��జష� (���� ) ���  18న �ల��ం�ం�. క�� �ర� క��� 

ఎ�గ� �� స�� అం� ��� ం�. మ��� బ�ల ���త �ప�� � ��� ��ల� ‘స� ��పభ ����’ �నళ� 

�� � ఈ-తరగ�ల� ������ మ� �రత �ప���  ���ం�.  

�రత ��� � �� �� న��  

�ర� � క�� �ర� ��న �� �ఖ�  ���  18 ��� 158� ��ం�. ���  17 �ం� �త�� 14 �� ఈ �ర� ��న 

ప�� �. ��� ఒక ���� �� ఉ�� �. ల�� � �� � ���ం� � �ం�న 34 ఏళ� ����� ���-19 ���� � 

��� రణ అ�ంద� �రత ���  �పక�ం�ం�.  

ఎ��� �ల మర��  

�ప�చ�� �� � క�� ���ల �ఖ�  2 ల�� ��ం�. ���  18 ఉద��� ��� 2,00,680 �� ఈ ���ంతక 

�ర� ��న ప�� �. 8,092 �ల �� మర�ం��. మర�ల �ఖ� � ఆ��� ��� ��ం�. ��� � 

ఇప� �వర� ఆ��� 3,384 �� చ���, �ర� � 3,422 �� మర�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 85 �ట� �� ��� ల�ల� �� 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : ���� �ష��  ఎ�� �షన�, �ం��� అం� కల� ర� ఆర ��జష� (���� ) 

ఎక� డ : �ప�చ �� �� � 

ఎం�� : ���-19 �ప��� 

 

���  

�ర� � �� ��� 19 మర� 

�ప����  వ����న�  క�� �ర�(���-19) �ర� � �� మర���  తన ��� ���ం�. క�� టక�� కల�� �� 

�ం�న మహ� � ��� � �ద��(76) ��� ల��ల� �ధ ప�� ���  11న మర�ం��. ఈ �ష���  క�� టక 

ఆ�గ� �ఖ ��� � ����� ���  12న �ల��ం��. 2020, జనవ� �వ� ��� �� అ���� ���న �ద�� 

��బవ� 29న ��� వ�� �.  

��ల �ఖ�  74 

�త�� ఆం�ధ�ప�� �� ��� � ��� � ��� ���� �� న��ం�. మ� 13 �� ��� ����� �వ�� 

�ర� � ���  ��ల �ఖ�  74� ���ం�. ఈ ప���ల� �ర� త�తట ��� ��� ��� ����� �శ� 



అ��� ��� ం�. స�హ��ల��  �� �� �క�కల� ��� ��ం�ం�.  

�� క���ం�� �ం���   

��� � �� క���ం�� �ర� � క�� �ం� �వత� �� ప��ంద� �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ అ���� ��� �� �. 

ఎంత �ద� ���ప�కన �� ���.. 18 �ల�� � �� �� � � క��న� అ�ధ� మ�� �. 

 

�� క�� �� ��ట� �క� �వ�  

�ర�య త�� �ఖ ���� ����� �� క�� �� ��ట� ��� � �క� �వల� ����ం�ం�. �ం� 

���గ��� ���  �ప�� క ��� ��ల �ం� తన� ��న�  సమ�� వ��  ��� � � �ం� ����� 

ఉం�ం�. �� క� నగ��� నబ��ట ఐ� ��� ��, �� �� ��� ����  �ప����� ఈ �క��  అం����� 

వ�� ం�. 

ఎ�� �� � వ� ���� ��� అ�ం�� ��� � 

�ం�ద �ప���  ����� న ��య జ�� ప��క (ఎ�� ఆ�), ��య �రప��క (ఎ�� �� )ల� వ� �����  ��� అ�ం�� 

���  13న ��� � ��ం�. �శ �ప�జ� ��� � , �ప�� �ం� ��� ఆ� �క �దగమ�, ���� � �����న�  

�ళ ��� �న��  ����ల� ��� ��� � ��ం�. ఒక �ళ �ం�� ��� ల��ం� 2010� ��ం�న 

పద��ల�� ఎ�� ఆ� � �ం�� ����� �� స� ��  ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ��ట� �క� �వ� 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : �ర�య త�� �ఖ 

ఎక� డ : �� క�  

 

య� �� ం� �న�ద�రణ� ���� ఆ��  

���� ��� �న�  ���� �గ య� �� ం� � గ���� ం�ం�� ఆ� �ఐ �ప���ం�న ‘�న�ద�రణ �ప��క’� 

�ం�ద ���� ఆ�ద��ద ��ం�. �ప��క� ��� ��న 3 ���� � �� ం�� �ర���పర�న ఆం�ల� 

ఎ���య�న� ��, 7 ���� � �త� ���� ఏ�� � �య�న� �� �ం�ద ఆ� �క ��� �ర� � ���మ� ���  13న 

����. �ప�త�  �గ �గ �� ఎ� �ఐ.. 49 �� ��� ���� ��� ంద�, య� �� ం� �త� ���� ఎ� �ఐ 

��క ��� ఇద�� ఉం�ర� ��� �. ఇక ����న�  �లధన అవస�ల� అ���� య� �� ం� అ��త 



�లధ���  �. 6,200 �ట�� �ం�న�� ��� �� �. ఆ� �ఐ ���� �న�ద�రణ �ప��క �ప��.. అ��త 

�లధ� �. 5,000 ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : య� �� ం� �న�ద�రణ �ప��క� ఆ�� 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : �ం�ద ���� 

ఎం�� : ���� ��� �న�  ���� �గ య� �� ం� � గ���� ం�ం�� 

 

��� � ��� � ���� �ర��ం� ఆ��  

ప��  ���ం���� తమ ���ల� సరళతర�న ��� ప�ష� �ం����� ��క�� ��న�  ‘��� � ��� � 

���’� �జ� సభ ���� ఓ�� ఆ�ద��ద ��ం�. ���  4వ ��� ���� �� సభ ఆ�ద��ద ��ం�. 

���  13న �జ� సభ �� ��� ఆ�ద ��ద �య�� ��� �ర��ం� ఆ�� �ం�ం�. 2020, �� 30వ 

���� వ��, జ���� ��ం� �వ� ప��  ���ం�ల �� � ���త ���ల ప��� ��� ఈ ��� 

��క�� �� ం�.  

క�� భ��  4 �� �ం� 

�ం�ద �ప�త�  ఉ�� �ల� క�� భ��  (�ఏ)� 4�� �ం� �ర ���� �ప�� న�ం�ద �� అధ� �తన ���  13న 

జ��న ���� ��� ఆ�� ల�ం�ం�. ��వల� 1.13 �ట� �� �ం�ద �ప�త�  ఉ�� ��, �ంఛ� �ర �� ల�� 

��ర�ం�. ���న �ఏ 2020 జనవ� 1 �ం� అమ�� � వ��ంద� ���ం�. �ం� �ం�ద �ప�త�  ఉ�� �ల� ఇ��  

�ఏ 17 �ం� 21���� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� � ��� � ���� ఆ�� 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : �ర��ం�  

ఎం�� : 2020, �� 30వ ���� వ��, జ���� ��ం� �వ� ప��  ���ం�ల �� � ���త ���ల 

ప��� ��� 

 

��య రహ��ల న�కరణ� ���� ఆ��  



ఆం�ధ�ప��, ��చ� �ప��, �జ�� �, ఉత�ర�ప�� ���� ��  ���  780 ���టర � �డ�న హ�త ��య రహ��ల 

న�కరణ� ఆ� �క వ� వ��ల ���� క��(��ఈఏ) ���  13న ఆ�� ���ం�. ఇం�� ��� రహ��ల 

�స�రణ, న�కరణ, త�తర ప�ల �� �ం�� �.7,662.7 ��� ఖ��  �య�ం�. ఈ ����  �.3,500 �ట� �ర 

�ప�చ �� ం� ��� అంద���ం�.  

�బ� �� మద�� ధర �ం�  

2020 �జ� � �� �బ� �� మద�� ధర �ం� �ప��దన� ��ఈఏ ఆ�� ���ం�. 2020 �జ� � �� ��� 

�వ�� �� �� క��న ���ం� �బ� �� �� ం��� �.9,521 �ం� �.9,960�, అ���� �� �బ� �� �.9,920 

�ం� �.10,300� �ం�� ��ఈఏ �ర �� ���ం�. ���ం� ���� �� ం�� � �. 439, �� ���� 

�.380 ���ం�. అ�ల �రత సగ� ఉత� �� వ� � �� ���ం� �బ� �� 50 ��, �� �బ� �� 55 �� �బ� 

వ�� � ఈ మద�� ధర �ర ��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : హ�త ��య రహ��ల న�కరణ� ఆ�� 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : ఆ� �క వ� వ��ల ���� క��(��ఈఏ) 

ఎక� డ : ఆం�ధ�ప��, ��చ� �ప��, �జ�� �, ఉత�ర�ప�� 

 

��� 19 ��య �ప��: �ం�ద �ప���  

��� 19(క�� �ర�)� ��య �ప��� �రత �ప���  �పక�ం�ం�. ��� � �ప�చ ఆ�గ�  �స�(డ�� � �� ఓ) 

�ప�చ �� ప� మహ�� �� �పక�ం�న �ప�� � �ం�ద�ప���  ఈ �ర �� ���ం�. క�� �ర�� మర�ం�న 

�� ��ం�ల� �.4ల�ల �ప� న ప��� అం�ంచ�న� �� �ం�ద �ం�ఖ ���  13న ���ం�. ��� 

��త� � ఆ�ప����  ���� �� ��� ��స�� ��� ��  �� �ంద ���� ల� �� అం�ంచ�న� �� ��� ం�. 

��ష� �ప��� � ��� ���ల� ��� �క వస� ఇ�� ం��, ఆ��, ���  �� �క�� � క�� ం�ం�� ఈ 

��ల� ���వ�� . 

పద�  �ప��త� �� ���  

2020, ���  26, ఏ��� 3వ ����  ����� ��ష�ప�భవ� � జర��� న పద�  అ���ల �ప��త� వ �ర� �క�ల� 

��� �� �� �ప�� � �ం�ద�ప���  �����ం�. ��� � ����  ��ష ����న 141 ��� �ం�ద�ప���  

పద�  అ���� �పక�ంచ� ��� ం�. ఏ���� పద�  ��ష�, 16 ��� పద� �ష�, 118 ��� పద� �� 



అ���ల� జనవ� 25న �పక�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� 19 ��య �ప�� 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : �ం�ద �ప���  

ఎం�� : ��� � �ప�చ�� ం� మహ�� �� �పక�ం�న �ప�� � 

 

��� � � అ�� �� ���� న� ఏ�� �  

త�ళ�� �జ�� ��� � �షన� ��� � అ�� �� ���� న� �ం� (ఎ� �ఎ� ఏ�) ఏ�� � ���  �ం�ద 

�ప���  ఉత��� � �� ��ం�. ఈ ఉత��� � 2020, ���  18 �ం� అమ�� � ���� �. ���ణ, ఆం�ధ�ప��, 

క�� టక, త�ళ��, �రళ, ల��� �, ���� � ���� �, �ం�ద��త ��ం�ల� ���ం� �షన� ��� � 

���� న� (ఎ� �ఎ� � ) �ం� ల ఉత��� ల� స�� ���  ఇక� డ అ�� � ���వ�� . ����� ���� ప� �ం� 

���న ���� ల� ���ం�న అ�� �� �����ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �షన� ��� � అ�� �� ���� న� �ం� (ఎ� �ఎ� ఏ�) ఏ�� � 

ఎప� � : ���  15 

ఎవ� : �ం�ద �ప���  

ఎక� డ : ��� , త�ళ�� 

ఎం�� : ద��� ���� �, �ం�ద��త ��ం�ల� ���ం� ఎ� �ఎ� � �ం� ల ఉత��� ల� స�� ��ం�� 

 

��� త వ�� �ల ���� �జ� సభ ఆ��  

�ం��య ��� త �శ� ��� ల�ల ���(�ం�ట� �ం�� ృ� ��వ�� �� ��-2019)� ���  16న �జ� సభ ప� 

సవరణల� ఆ�� ���ం�. ��� ��వ�� ��న ����య ��� త ��� �(�� ���), �� �� బ��� ���� 

����య ��� త ��� ��(�� ���), ����య ��� త ��� �� (��ప�)ల� �ం�ట� వ�� ��� ��� ం�� ఈ 

���� ��ం�ం��. �� ��� �ప�� ��ప��� ����య ��� త ��� ��.. ��య ��� త �శ�  

��� ల�� �ర�ం�.  

���తక కట����  ���  



ఆం�ధ�ప�� �� ��� � ���  �� ఆ�దవ�� అమ� �� ఆలయ ��ంగ��� పర���శ� ర �� � ఆల�� ఉన�  

�� ��గ�, క�� టక�� స��వ�� � ��� �� కల� ��� �ర�� య� �ం�� �క �ఖ ��� �ప��� 

�� సభ� ����. ర�త ���తక కట��ల వద� 280 ��క �క�� ల కల� న �����ల� అ�మ���� న�� ��� �.  

2 �ల �ట� ��దణ ఆగ��: �ం�ద �ప���  

�.2 �ల �ట� ��దణ ����త� ఎ�ం� �ర �య� ����ద� �ం�ద �ప���  �ల��ం�ం�. ఈ �ర� �ం�ద 

ఆ� �క �ఖ స�య ��� అ��� �ం� ��� ���  16న �� సభ� ����. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �ం��య ��� త �శ� ��� ల�ల ���-2019� ఆ�� 

ఎప� � : ���  16 

ఎవ� : �జ� సభ 

ఎం�� : ప� ��� ��వ�� �ల� �ం�ట� వ�� ��� ��� ం�� 

 

��� మ�ళల� �శ� త క�ష� ఏ�� �  

�రత ��� ద��� మ�� ఉ�� �ల �� �శ� త క�ష� ఏ�� � ���� ం�న� ���ం��� స� ��  ��ం�. 

ఇం�� ���ం�న �����ల� �� �ల�� � ��� ��ల� �ం�ద �ప��� ��  ఆ��ం�ం�. ��� మ�� 

అ���ల� �శ� త క�ష� ఏ�� � ��� �ఖ�న ��ష� � ���ం�న ధ�� స� ���  17న ఈ �ర� �ర�  

��వ�ం�ం�. ‘���ల� స��� మ�ళల� అవ��� క�� ం��. �వ�� అ�గ�ం�ం�� మ�ళల� 

అవ�� క�� ం�న �ద�� � చ��త� అ�� ఉ�� �’అ� జ��� �.�.��ద��, జ��� అజ� ర�� �ల� ��న 

ధ�� స� �� �� �ం�ం�. ��� స�� � క�ష�(ఎ� ఎ� �)�� �ద� , �� �, ర�� �����  �ప��� ��� 

�ర� � �ం� ��ద�� �శ� త క�ష� వ� ���ంద� ��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : మ�� ఉ�� �ల �� �శ� త క�ష� ఏ�� � 

ఎప� � : ���  17 

ఎవ� : ���ం��� 

ఎక� డ : �రత ��� ద� 

ఎం�� : ���ల� స��� మ�ళల� అవ��� క�� ం�ల� 

 



ఎ�� ���� సవరణ ���� �ర��ం� ఆ��  

�ర ��న�న �గ ���తణ �స��న ���ఏ, ��ఏఎ�, ఏఏఐ� �ద�న ��� మ���  అ����, చట�బద�త 

క�� ం�ం�� ఉ���ం�న ఎ�� ���� (సవరణ) ��� 2020� ���  17న �ర��ం� ఆ��ం�ం�. ��న�న �గ 

�స�� .. ��ధన� ఉ�� �ం�న ప�� ��ం� జ���� �. 10 ల�ల �ం� �. 1 ��� �ంచ� త�తర 

�ప��దన� ఇం�� ఉ�� �. క�� �ర� పర�న స�ళ� �ం� ��న�న �� సత� � ��� �గలద� �ర 

��న�న �ఖ ��� హ� �� �� �� వ� ��  ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఎ�� ���� (సవరణ) ��� 2020� ఆ�� 

ఎప� � : ���  17 

ఎవ� : �ర��ం� 

ఎం�� : ���ఏ, ��ఏఎ�, ఏఏఐ� �� �ర ��న�న �గ ���తణ �స�ల� మ���  అ���� 

క�� ం�ం�� 

 

గర� ��� �� సవరణ ���� �� సభ ఆ��  

గర� ��� �� సవరణ ���-2020� �� సభ ���  17న ఆ�� ���ం�. అ�� �ర ����, �న��, ��� ం�ల 

�� �ప�� క �ట���� వ��  మ�ళ� ఇక� 24 ��ల గ�� � ఉన� ప� � �� గర� ��� ��ం���ం�� ఈ 

��� �� క�� ��ం�.  

�ర� � �� మర�  

�ర� � ���  17న �� క�� మర� న��ం�. �ం�� 63 ఏళ� వ� � � ఈ �ర� ��న ప� మర�ం��. ఇ�వల 

��� ��� వ�� న ఆ వ� � �� �ర� ��న�� ��� రణ అ�ం�. ���� అత� ��� మ���ష�� 39 క�� ��� �త 

��� న�ద�� �. త�� � �� �� �రళ(26 ���) ఉం�. హ���, ��� �� 15, ���� 8, ల�� � � 6, 

క�� � � 3 ��� క�� ���� � ���. �శ�� �� � ���  17 ��� ��� ���ల �ఖ�  137� ���ం�.  

ఎవ� ��డ�... 

అ�� ��� �, ���� �� , మ���ల �ం� ���  31 వర� �ర� � ఎవ� ��డద� �ప���  ��� ��ం�ం�. 

���య� ��య� ���, ట�� , ��ట� ల �ం� �ప���ల� �ర� ఇప� �� ���ం�న �ష� ���ం�. 

మ��� క�� కట��� �. 200 �ట�� ఒక అత� వసర ��� ఏ�� � ���న� �� ప�� మ�ం�� �ఎం మమత 

�పక�ం��. 



�� � ��� : 

ఏ�� : గర� ��� �� సవరణ ���-2020� ఆ�� 

ఎప� � : ���  17 

ఎవ� : �� సభ 

ఎం�� : �ప�� క �ట���� వ��  మ�ళ� ఇక� 24 ��ల గ�� � ఉన� ప� � �� గర� ��� 

��ం���ం�� ��� 

 

��ం��  

�ం��  ఇం�� సద��  ����  

�ద��� ���ట ఎ�� �� � ��క� ���  12న ‘�ం��  ఇం�� 2020’సద��  ���భ�ం�. ���  15 వర� 

��� ��ల �� జ�� ఈ �ర� �క�� ���ల త��, ��త ప�క��, ��న�న ��� �వ��ం� 

���� తమ ఉత� ��ల� �పద�� �� �. �డ�ష� ఆ� ఇం�య� �ంబ� ఆ� �మ��  అం� ఇండ���(ఎ� ఐ��ఐ), 

����� ఆ� ��� ఏ��ష�, ఎ�� �� ��  అ��� ఆ� ఇం�� ��క � ఆధ� �� � ఈ సద��  జ���ం�. ఈ 

సద�� � క�� �ర� భ�� ���� ��టర � �క త� �ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �ం��  ఇం�� 2020 సద��  ���� 

ఎప� � : ���  12 

ఎక� డ : ���ట ఎ�� �� �, �ద��� 

ఎం�� : ��న�న ��� �వ��ం� ���� తమ ఉత� ��ల� �పద�� ం�ం�� 

 

మ�� �� � ఐఓ� �ఈఎ� ��� న� � ఏ�� �  

ఇం�య� ఆ�� ��� �ష� (ఐఓ�ఎ�) �.3,800 �ట� ���బ�ల� �ప��న�  �ర�� - �ద��� ��� ఎ���� 

�� �� (�ఈఎ�) �� �� ���� � �� దశ� ���ం�. ఈ �� �� � అ������  �త�� ���� �వన�� ���  

మ�� �� � �� �ఈఎ� ��� న� � ఏ�� � ��� ం�. �.611 �ట� ���బ�ల� ��� 70 ఎక���  �� ��� ణ 

ప�� శర��� జ����� య�, ఏ��న� ర� అం����� వ��ంద� ఐఓ�ఎ� ఎ� ��� �� ��క �� (ఈ�), 

ఆం�ధ�ప��, ���ణ �� �శవ� ఎ� �� ���  11న ����. ఎ� ��, ����, ��� ��� ��  39 �� ��� � 

��� ఐఓ�ఎ� ��� � �డ� � ఉం�. 



�� � ��� : 

ఏ�� : ��� ఎ���� �� �� (�ఈఎ�) ��� న� ఏ�� � 

ఎప� � : ���  11 

ఎవ� : ఇం�య� ఆ�� ��� �ష� (ఐఓ�ఎ�) 

ఎక� డ : మ�� ��, ���� �వన��, ���ణ 

 

ఏ�� �త�� �ఎ�� � �ప� �� పథ�  

���� �� ���ల �ప�ల� ఆ� �క �� అం�ం�ం�� ఆం�ధ�ప�� �ప���  �తన పథ���  �ప�శ�ట��ం�. 

ఎ� ��� (�షన� � ఆప��� �వల� �ం� ��� �ష�) ఆ� �క ��� ‘�ఎ�� � �ప� ��’ ��� �త� పథ���  

అమ� �య�ం�. ఈ పథ� �� � ఒ��  ల������ 20 ����, ఒక ���� ���� ��ం�� ఆ� �క �� 

�య��� �. �వత� ��� 12,500 �� �ప� న ��� �వత� �ల� 50 �ల �� ల����ల� �ప�జ� 

క��ం� ��� ఈ పథ���  ��ం�ం��. ఎ� ��� ఈ పథ��� ��త �.200 ��� ���ం�ం�� 

అం�క�ం�ంద� అ���� ����.  

మ��� ��ట� ����� ఎ� ��� ��� �� ��� 30 ��(�ప��� 20 ��) స�� � ఇ�� ల� 

�ర ��ం��. ఒక ��� (20 ����, ఒక ����) ����� �.1.50 ల�� ��� �య��� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �ఎ�� � �ప� �� ��� �త� పథ� 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎక� డ : ఆం�ధ�ప�� 

ఎం�� : ���� �� ���ల �ప�ల� ఆ� �క �� అం�ం�ం�� 

 

�ఏఏ� వ� ���� ���ణ అ�ం�� ��� �  

�రత �రసత�  సవరణ చ��  (�ఏఏ), ��య �ర ప��క (ఎ� ఆ�� ), ��య జ�� ప��క (ఎ� �ఆ�)ల� వ� �����  

���ణ �సనసభ ���  16న ��� � ��ం�. �ఖ� ��� �.��ద�ఖ� �� �ప�శ���న ఈ ��� ��� ఎంఐఎం, 

�ఆ� ఎ�, �ం��� మద�� �లప�, ��� ��� వ� ���ం�ం�. ��� �� �ఎం ��ఆ� ��� ��.. �ఏఏ �వ� 

�ం�, ���ంల సమస�  �ద�.. �వ� �శ సమస�  అ�, �మ�  వ�� �, ��ర ���, మ�ళ�, �ద�, 



వలస��� ఈ చ�� � భ�ం�ళనల� �ర���� ర� ��� �� �.  

�దవ�  ���� ఆ��.. 

��ష� �దవ�  ��మయ ���� అ�ం�� ఆ�� ���ం�. 2020-21 ఆ� �క �వత� ��� �. 1,82,914 �ట� బ��� 

�ప�శ�ట�� చర�  అ�త� ఉభయ సభ� ఆ�ద ��ద���.  

ఐ� ���ల� ���ణ అ�ం�� ఆ��  

���ణ �సనసభ ���  15న ��� ���ల� ఆ�� ���ం�. ఈ ఐ� ���ల� ���ణ ���క �-2020 

సవరణ ���, �భ�యక పద�ల ��� �ం� 29 �ర� � పద�ల� �న��ం� సవరణ ���, ఎ�� , ఎ�� �జ�� షన� 

���ం� ��� ఉ�� �. అ�� వ��, �వల ప��  (�ఎ��) సవరణ ���, అభయహ��  పథ�-మ�� స� � స�యక 

��ల (ఎ� �� �) � �ం���� ట� �ంఛ� చ��  ర�� ���� �� ఉ�� �.  

ఎ�� , ఎ�� �జ�� షన� ���ం� 

ఎ�� , ఎ�� �జ�� షన�� మ� ప��� �����  �ర��ం� ఆ��ం�న 2019 ��� ంగ (126 సవరణ) ���� ���ణ� 

అమ� ��ం�� ఇప� �� ��ష� �ప���  �ర �� ���ం�. ఈ �ర ����  �� �� (�కమబ��క��� ) ���  ��ష� 

�సనసభ ���  15న ��� �ం�ం�. �� సభ, అ�ం����  ఎ�� , ఎ�� �జ�� షన�� మ� ప�ళ��� (2030, అ��బ� 25 

వర� )�����  2019, ��ంబ� � �ర��ం� చట� సవరణ ��న �ష� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ���క �-2020 సవరణ ���� �� మ� ఐ� ���ల� ఆ�� 

ఎప� � : ���  15 

ఎవ� : ���ణ �సనసభ 

 

���ణ� 4 �డత��  �ణ�� 

వ��� స� �.ల� వర� ఉన�  వ� వ�య �టల ��ల� ���ణ �ప���  �� �య�ం�. గ���� ఈ�� 

�� ��� �డత��  �ణ�� అమ� �య�ం�. వ� వ�య �ణ�� పథ�-2018 అమ�� ���ం�న 

�ర�దర� �ల� �పక���  ��ష� వ� వ�య �ఖ �ర� ద��  జ�ర �� ��� ���  17న ఉత��� � �� ���.  

��ం� ��� �... 

స� ల� ��క �ట ���, ��� �క��� ���ణ ��ం���  ���న�  �ట ��ల� �ప���  �ణ��� 

వ� �ంప��ం�. ��ం� ��� � �ణ�� �య��� �. �� �ప�� 2014 ఏ��� 1 �ం� 2018 ��ంబ� 11 

వర� ��� ���న� , ��� వ� ���న�  �ట ���, వ��� క���� �.ల� �ంచ�ం� అ���న 



��ద�� �ణ�� వ� �ంప�య��� �. ���� వ�� �� ��ల దగ �ర ���న�  ��� ఇ� వ� �ంచ�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : వ� వ�య �టల ��� ��� �డత��  �� 

ఎప� � : ���  17 

ఎవ� : ���ణ �ప���  

ఎక� డ : ���ణ 

ఎం�� : ��ల ఆ� �క ప����� ���ప��ం�� 

 

�� ���  

�� ��� అం�డ� � ���  

�రత ��� ంగ �పకర � �క �� �.ఆ� అం�డ� � ��ట� ఉత�ర �డ� � �వ�ం�న ఇం�� �� ��� 

�న��ంచ��� ��ట� �ప���  అం�క�ం�ం�. ��స ��ం��� ���ం�న �� �ం� ��ధనల ఉ�� ఘన 

జ��ందన�  ఆ�పణ� ఆ ఇం�� ����ల� ��త ��ట� �ప���  �ర �� ���ం�. అ�� ���  వ� �����  

�ర� ��న అ��� ��� ఆ��ం�ం�. అం�డ� � �����  �దర� �ల �� ��� ఉం�ల� �ర ��ం�ం�. 

1921-22� �డ� �� � ఆ� ఎక����  � �ద� � అభ� �ం�న సమ�� అం�డ� � ఇక� డ ��� ఉ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ��� �డ� �� అం�డ� � ��� 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : ��ట� �ప���  

 

��, ఈ�, ట��  �ప���ల� ��� 

���య� ��య�, ��ట�, ట��  �ం� వ��  �ప���� �ర� � �ప��ంచ�� 2020, ���  31 వర� 

��� ����  �రత �ప���  �ర �� ���ం�. ���  18 �ం� ఈ ��� అమ�� � ��ం�. ���-19 (క�� 

�ర�) ��ం���న�  �ప�� � ���  16న �ప���  �� �ర �� ���ం�. మ��� ���  16 �ం� �శ 

అంత�� �య స�హ��ల �� � అ��  ర�ల �ప���ల �క�కల� ���ం��.  

�త� �� �� �బ�  

��� � ���ం�న ���ల ���� �� �ం�ద�ప���  ���  16 �ం� �త� �� �� �బ� � అం����� 



��� ం�. ఇప� �వర� ఉన�  011- 23978046��� 1075 �బ� � �� �య� �� � ��� � ���ం�న 

�వ�� ����వ�� . ncov2019 @gmail. com� ఈ ��� �య� �� � స��� ����వ�� . 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��, ఈ�, ట��  �ప���ల� ���  

ఎప� � : ���  16 

ఎవ� : �ర� 

ఎం�� : ���-19 (క�� �ర�) ��ం���న�  �ప�� � 

 

ఆ���  

య� �� ం� �ర� ����� ఎ� �ఐ ఆ��  

���� ��� �న�  ���� �గ య� �� ం�� ఇ�� �� ��ం�� తమ ఎ� ��� �� క�� ఆ� �ం�ట� ��� 

(ఈ���) �ం� అ�మ� వ�� న�� �ప�త�  �గ �గ �� ��� �� ం� ఆ� ఇం�� (ఎ� �ఐ) ���  12న 

�ల��ం�ం�. ఈ �ప��క �ప�� య� �� ం� � ఎ� �ఐ 725 �ట� �ర�� ���� �య�ం�. �� ఒ�� ం�� �. 10 

�ప� న ���  �. 7,250 ��� ���ంచ�ం�. య� �� ం� ��డ� �� �ట� � 49 �� �� ఎ� �ఐ �� 

ఉండ�ం�.  

�ం����, గవ�� ��  ���, ��ల �రత� సతమతమ��న�  య� �� ం�� 2020, ఏ��� 3 �� ఆ� �ఐ 

�ర��� ��ం�న �గ� ���ం�.  

�� � ��� : 

ఏ�� : య� �� ం�� 725 �ట� �ర�� ����� ఆ�� 

ఎప� � : ���  12 

ఎవ� : ఎ� �ఐ ఈ��� 

 

��� �న�� �ఎ�� 18 ���� �ం� 

��� �న�� �ఎ��� 18 ���� �ం�ల� �ఎ�� ��� � స��� �ర ��ం�ం�. �ం�ద ఆ� �క ��� �ర� � 

���మ� ���� � �� ���� ���  14న జ��న 39వ �ఎ�� ��� � స��� ఈ �ర� అం�క�ం�ం�. 

���గ��ల సమస� ల� అ�గ�ం�� �ఎ�� �� వ��  ��� ���ప�� �ధ� త� ఇ�� �� � అప� �ం�ల� 



�ర ��ం�ం�.  

��� � స���-��� ం�� 

��� ���, ���  �లక ����ల� 12 ��� ఉన�  �ఎ��� 18 ���� �ం�ం�. ఇ� 2020, ఏ��� 1�ం� 

అమలవ�ం�.

���ల ��ం����  అం� ���, ఓవ� ��(ఎంఆ� �)�వల� �ఎ�� ��� 18 �� �ం� 5 ���� 

త� �ం�ం�.

2018-19 �వత� �� �.5 �ట� �� ట�� వ� ఉన�  ��� , �న� , మధ� ��� �� �ర �స�ల� �ఎ� �ఆ�-9� 

�ఖ� �యనవస� ��ం� �న��ం� ��� ం�.

�ఎ�� �ంద ��స�ర�న �ప� వ� � � తన �� ���� అ���� సరఫ���ల ��థ�క స��� 

����ం�� ��� త� ర� ‘� �వ� సప�య�’ ��� �త� �క�� .

�ఎ�� �� వ��  �త� వ� వస� 2021 జనవ� �ం� అమ�� � వ��ం�.

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� �న�� �ఎ�� 18 ���� �ం� 

ఎప� � : ���  14 

ఎవ� : 39వ �ఎ�� ��� � స��� 

 

2020� �ర� ��� 5.3 �త�: ��� 

�ర� �� ల ���త� ��(���) ��� �� 2020� 5.3 �త� న�ద��ంద� అంత�� �య ��ం� �గ �జ �స�.. 

��� అంచ���ం�. ఈ �ర� 2020, ��బవ�� ��న 5.4 �� అంచ�ల� 10 ��� ��ంట� (100 ��� 

��ం�� ఒక ��) �ర ��ం�ం�. అంచ�ల ��ం�న� ���-19(క�� �ర�) �ప�వ� �రణమ� ���  17న 

�ల��ం�ం�. 2021� �రత ��� �� �స� �ం��� 5.8 ��� న�� �వచ� � ��� ం�.  

2020 �ర� ��� అంచ�ల� ��� త� �ంచ� ఇ� వ�స� �ండవ��. ��త 6.6 �� అంచ�ల� ��బవ�� 

5.4 ���� ��ంచ� జ��ం�. ��� ��� 5.3 ���� త� �ం�ం�. 2018� �రత ��� �� 7.4 ��� ఉం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 2020� �ర� ��� 5.3 �త� 

ఎప� � : ���  17 



ఎవ� : అంత�� �య ��ం� �గ �జ �స�.. ��� 

ఎం�� : ���-19(క�� �ర�) �ర�� 

 

�ర� ��� �� 5.2 ���: ఎ� అం� � 

�ర� �� ల ���త� �� (���) 2020 ��� అంచ�ల� ��ం� �గ �జ �స� ఎ� అం� � �త ���ం�. �� �ండ� 

ఇయ� � ఇంత��� అంచ� 5.7 ����, ��� ��� 5.2 ���� త� ���న� �� ���ం�. ���-19 �ర�� 

�ప�చ ఆ� �క వ� వస� �దగమ��� �ప��ం� అవ��� క����ండ� తమ �� అంచ�ల� �ర�� ��� ం�.  

�� ��� �� 2.9 �� 

2020� �� ��� ��� 4.8 �� �ం� 2.9 ���� ����న� �� ఎ� అం� � ���ం�. ��� అ�� క�� 

అ���� ఆ�రప� ఉంద� అ���యప�ం�. మ��� ఆ��-ప��� ఆ� �క ��� �� స��క��  ఎ�� వ� పతన�, 

3 ��క��  ��వన� ప��� అవ��� ఉ�� య� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 2020� �ర� ��� �� 5.2 ��� 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : ��ం� �గ �జ �స� ఎ� అం� � 

ఎం�� : ���-19 �ర�� 

 

2020� �ప�చ ��� 1 �త�: ఈఐ� 

క�� �ర� మహ�� � �ప��ల �ప��� 2020� �ప�చ ��� 1 ���� ప���న� �� ఎకన��� ఇం�����  

��� (ఈఐ�) ���ం�. ఈ �ర� ���  18న ఒక ���క� ��దల ��ం�. ���-19 �� ��� �ం� �ప�చ 

��� 2.3 ��� ఉం�ంద� అంచ� ��న �ష� ���ం�. �ద� ఆ� �క వ� వస��న జ��, ఇట�, జర� �, ����  ��� 

ఏ�� �ం�� �� ���వచ� � ఈఐ� ��� ం�. �ప�చ జ��� 50 �� �� �పజల� �ర� �కవచ� �.. 20 

�� ��� ���� ఉం�య�, 1-3 �� మర�� �భ�ంచవచ� � �వ�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 2020� �ప�చ ��� 1 �త� 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : ఎకన��� ఇం�����  ��� (ఈఐ�) 



ఎం�� : క�� �ర� �ప��� 

 

క��� ��� 650 �ట� �ల��: ఏ�� 

���-19(క�� �ర�)� ��� ఏ�య� �వల� �ం� �� ం�(ఏ��) 650 �ట� �లర� (�.48,100 ���)�� ��� 

�పక�ం�ం�. ���-19 �ర� అ� �ద� �ప�చ ఉప�ద�� ����ంద� ఏ�� ����ం� మ�� ��  అసకవ 

�� �� �ం��. ���  ఎ��� న��� ��య, ��ం�య, అంత�� �య �� ���  ��వ�న చర� � ���వల� ఉంద� 

�వ�ం��. తమ సభ�  ��ల త�ణ అవస�ల ����  650 �ట� �లర� �� ��� అం����� మ� ���  18న ����. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 650 �ట� �లర� �� �� �పకటన 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : ఏ�య� �వల� �ం� �� ం�(ఏ��)  

ఎం�� : ���-19� ��� 

 

���  అం� ��� ల�  

�ర� � �� ఎల�� �� ��క �� �పకల� న  

��� �� ఎల�� �� ��క �� � �ద��� � �ం�న �� ర �� �����య� ఈ-���� ��ం�ం�ం�. ������ 

��న�  న��� ���  11న �ద��� � ఆ�ష� �ం�ం�. ఉ�� నవ��, ����శ��, �� క ���, ��� ���  

స�� ర��� ��� 6 �� � �మ�� � � ఈ ��క �� � త�� ���. 21 �� � ��� ��క ��� స��� ఇ� 

ప����ంద� ��� సహ వ� వ�� ప�� ��� ర � ���జ� ����.  

�� ఇం����� �స���  ���� � ���� పన  

�� అ�� ��  � �స���  అ��ధ ���క, ర�ణ �స� �� ఇం����� �స���  ����(ఎ� ఐఎ� ఎ�)� 

���ణ ప��శమ�, ఐ� �ఖల ��� �. �రక ���� ���  13న �ద��� � ���� పన ���. ఈ 

�ద�� � ��� ��� ��... ఎ� ఐఎ� ఎ� �ర�య ���  �� ��� క�ం� అం� ���� �స��� , ��� 

��� క�� ��ష� �ల���, ��� ����� �ం��ం� త��, ఎల�ో �ర ఆ���� , ఎల������  త��, అ����, 

ప��ధన, �����ం� �����ల� �పట�� అ��ద�యమ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �ర� � �� ఎల�� �� ��క �� �పకల� న 



ఎప� � : ���  11 

ఎవ� : �����య� ఈ-���� 

ఎక� డ : �ద��� 

 

�� ఏఎ� � �ఎ� ఐఆ�-ఎ� ఏఎ� ఒ�� � 

సర� ఎం�2 ���ల �పకల� న, అ����, �ర� హణ� ���ం� �ప�త�  �గ �� ఏఎ�, �ఎ� ఐఆ�-ఎ� ఏఎ� 

(�షన� ఏ��� � �� �� ) అవ�హన ఒ�� � ���� ��� �. �ద��� �� ���ట ఎ�� �� � � జ���న�  

�ం�  స ఇం��-2020 సద��  �ద�� � ఇ� �స�� ఈ ఒ�� � ����� �. ���� 19 �ట� సర� � 

అ���� ��ం�� ఈ ఒ�� � ఉప�గపడ�ం�. �రత ర�ణ ����, �ర ��న�న ���� ���  

����ం� అవ�� ఉం�. �� �య, ��య ��� పట��ల మధ�  �ప���� ఇ� ఎం� �హ� ���ంద� 

�� ఏఎ� �ఎం� ఆ�. �ధవ� ����. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ఏఎ� అవ�హన ఒ�� � 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : �ఎ� ఐఆ�-ఎ� ఏఎ� (�షన� ఏ��� � �� �� )  

ఎం�� : సర� ఎం�2 ���ల �పకల� న, అ����, �ర� హణ� 

 

��� �� �� � ప��� ����  

���ంతక ��� 19� ����� అ���� ��న ఓ ��� అ��� ప���� ం�. అ����� �షన� ఇ� ���� ��  

ఆ� ��� ఆ� �క ��� ఒక మ�� ���� � ���  16న �ప��త� క �� ���. ���� �� �స� �ర� �ం� 

��ంగ �� ��� ����  ఇ� ���� � � ఆ��� � ఉన�  45 �� స� �� ద �ర� కర �ల� ఎ� ఐ��, ����  అ� 

���� ���� � అ���� ��న ��� ఇ�� �. అ��  స�� � �� ఈ ప��� �జయ�త�� అంద�� 

అం����� వ�� ం�� మ� ఏ��న� ర సమ� ప�� అవ�శ�ంద� అ���� ��� �� �.  

��య అత� వసర ప���� ��ం�  

��� 19(క�� �ర�) ��్త� �ప�� � అ���� ��య అత� వసర ప����� ��ం��. ఈ �ర� అ��� 

అధ� �� ���  14న �పక�ం��. అత� వసర ప���� �పక�ం�న �ప�� � �� � ���తణ� ���ం� �ం�ద 

�ప�త�  ��� ��� 3.6 ల�ల �ట� ��య� అం����� ���� �. 



�� � ��� : 

ఏ�� : ��� 19 �� �� � ప��� ���� 

ఎప� � : ���  16 

ఎవ� : అ��� 

 

�జ� �ద� ��� ప��� �జయ��  

�ం��� � ఏ���క� ���� (�� ఏఎ�) ��ం�ం�న �� ��క�� �ద� ���-�జ� (�� ��� 

ఎ�� ����) �� ప��ల� (�న� ఆప�షన� � �య���  �� ండ� �-ఎ� �-21) �జయ��� �����న�� �� ఏఎ� 

�ల��ం�ం�. �� ఏఎ� �ఎ� � ��� ల�� ���  17న జ��న �ర� �క�� �� ��� �ౖ ��ం� ఎ�� క�ండ� 

�.ఎ.�థన �జ� � �� ఏఎ� అ���ల �ం� �� క�ం��. �ద� ���ల మధ�  ఇంధన ��మ�, �� �ష� 

��వరణ ప������� ఆ��క ��� వ� వస�ల� ఎ� �ఏ �జ� �ం� ���న� �� �� ఏఎ� �పక�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �జ� �ద� ��� ప��� �జయ�� 

ఎప� � : ���  17 

ఎవ� : �ం��� � ఏ���క� ���� (�� ఏఎ�) 

 

��� ����� త�� ��ం� ��  

�ప����  వ����న�  ���-19(క�� �ర�) ప��ధన�ల� ����� త��ం� �ద� అ����� �� ��  ����  

ఇ����� � ప��ధ�ల �ం� �ల��ం�ం�. ఈ �ర� �ప��� సహజ��� � ప�ణ�ం�న ��� ��న� ��� ం�. 

గ�� ���  ఉం���.. ఒ��క �ద�� � మ��ల� ��ంద�... త�� � ల�ల ��� �స��ం�ంద� ���ం�. 

క�� �ర� ��� ���  త�తర �ర� ల జ�� �క�ల� �� ��ంచ� �� � ఈ �ష� �ల��ంద� �వ�ం�ం�. ఈ 

ప��ధన �వ�� �చ� ���� �� ��క� �ప��తమ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� ����� త�� ��ం� �� 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : �� ��  ����  ఇ����� � ప��ధ�ల �ం� 

 



ర�య�ల ర�త ���జ� �పకల� న  

ర�య�� �� �తన ���జ� � �ఎ� ఐఆ�-ఇ� ���� � ఆ� ��లయ� బ�����  ��� ల� (ఐ�� ��) 

�స�� ���� � ��ం�ం��. ఈ �ష���  �ం�ద ��స�, �ం��క �ఖ ���  18న �ల��ం�ం�. ఈ 

���జ� � సహజ�ద� ���, ��� ����లక ����, ఆ�� �� ��శ���  �ప�చ ఆ�గ�  �స� �ర�దర� �ల 

�ప�� ఉప��ం�న�� ఐ�� �� ��క �� �జ� ��� �వ�ం��.  

��� వస��� ���  �, ���జ�� 

���-19 �� �� �ప�� � ����� ��ం� ����న�  ��� వస��న స�� �, �ల� ��� � �న��, థర� � 

�� నర � ధరల� �ం�� ఎప� �కప� � పర� ���� ంద� �ం�ద ���గ��ల వ� వ��ల �ఖ ��� �ం��� ��� � 

����. ��ర�� ఈ �ఖ �శ�� �� � 22 ��� వస�ల ధరల� పర� ����ం�ం�. ��� �� ���  �, �� 

���జర �� ఆ ���� ��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ర�య�ల ర�త ���జ� �పకల� న 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : �ఎ� ఐఆ�-ఇ� ���� � ఆ� ��లయ� బ�����  ��� ల� (ఐ�� ��) �స��  

 

అ����  

��� ఎ�� ��� � �ంగ�� ఎ�� ���  

�ద��� ���ట ఎ�� �� � ��క� ���  12న ���భ�న ‘�ం��  ఇం�� 2020’ సద�� � ���ణ 

ప��శమ�, ఐ� �ఖల ��� �. �రక ���� ���  13న �ఖ� అ��� �జర�� �. �ర��న�న ��� 

��న �వల��� ��ధ �స��, వ� ��ల� ఆయన అ���ల� �ప�� ���. 

అ���ల �వ��  

��� ����� ఔ� �� ఫ� ఏ��� � ఇండ��� అ���� ���ణ ��ష� �ప���  అం��ం�.

ట��  �� ఎ�� �� (����) ��� ఉ�� ఎ�� �� అ��� ద�� ం��ం�.

2.5 �ట���� �ప���ల ���� ��� ఎ�� �� � అ���� �ంగ�� ఇంట�� షన� ఎ�� ��� 

అం��ం�.

��� ����� ఎ�� �� అ���� (��� ��) ��� � �� క�ం�ం�.



ఏ��ష� స��న��� అం� ఎ�� �� �ంట� అ���� �� � ��, �ఎంఆ� �ద��� ఇంట�� షన� 

ఎ�� �� � �� క�ం��.

 

 

��డ� 

�� ��� �ం�య� � ���ష� జ��  

�రత �శ�� ���� �ప�న ���  �� ���� �త� �ం�య� అవత�ం�ం�. ��� ఉ�ద� � ���� �� ���ష� 

జ�� �ద��� ��త� ���ం�. �జ�� �� �� �� � ���  13న ���ష�, �ం�� జట� మధ�  జ��న �� ��� 

2019-20 �న� �� � ‘��’� ���ం�. అ�� �� ఇ�� ం�  స ఆ���  �ర�� ���ష�� ��� ఖ��ం�. �ం�� 

తమ �� ఇ�� ం�  స� 381 ప��ల� ఆ��ం�. �ద� ఇ�� ం�  స� 425 ప��� ��న ���ష�� 44 ప��ల 

ఆ���  ద�� ం�. అ�త� �మ���� ��న �ం� ఇ�� ం�  స� ���ష� 4 ��ట� న���� 105 ప��ల వద� 

ఉండ�... ఫ�� �� అవ�� �క�వ�� ఇ� జట� ����� ��� అం�క�ం��. ��త ���ష�� �. 2 ��� 

��� మ� ల�ం�ం�. ఈ ��� � �ం�� జ��� అ�మ��  ఈశ� ర� �ర��  వ�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ��� ��త 2019-20 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : ���ష� జ�� 

ఎక� డ : �� ��, �జ�� 

 

ఇం�� � �� �� ంట� ���  ��త� � �, �క �� 

�ప��� త� క ఆ� ఇం�� � �� �� ంట� �ం�య� �� � ���ల �ం���  � �ప�చ �� �బ� వ� �క �� అ�� � స� 

(��� �� )... మ�ళల �ం���  � �ప�చ �ం� �� ంక� � � �ం� (��� ��) �ం�య��  � ����. 120 ఏళ� 

చ��త క��న ఈ ��� � ��� బ�� ం� �� ���  15న జ��న �న��  � అ�� � స� 21-13, 21-14� �ప�చ �ం� 

�� ంక�, �� �� � ��� �� (��� ��)� ����. అ�� � � �ం� 21-19, 21-15� �� ��, �ప�చ 

�బ� వ� �� �� (��)� �జ� ��ం�ం�.  

1999 త�� త... 



1999� �ట� �� త�� త ఆ� ఇం�� � ఓ�� ��� � ���న �� ��� ��  ��య� � అ�� � స� �� �ం� �ం��. 

�ం���  ����  �� �న అ�� � స�, � � �ం� ల� 77 �ల �లర� �ప� న (�. 57 ల��) ��� మ� ల�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఆ� ఇం�� � �� �� ంట� �ం�య� �� ��త� 

ఎప� � : ���  15 

ఎవ� : �క �� అ�� � స� (��� �� ), � � �ం� (��� ��) 

ఎక� డ : బ�� ం� ��, ఇం�� � 

 

ఒమ� ఓ�� �� ���  ��త� శర� కమ�  

అంత�� �య ��� ��� � స�ఖ�  (ఐ��ఎ�) ఆధ� �� � జ��న ఒమ� ఓ�� ��ంజ� ప�� �ర� �ం� � �రత 

అ�గ��� ��� ��� � (��) ������ ఆ�ట శర� కమ� ��త� ����. ఒమ� �జ�� మస� � � ���  

15న ���న ఈ ��� � ���ల �ం���  ���� శర� కమ� �ం�య� అ�� �. ����� ��న �న��  

37 ఏళ� కమ� 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 3-11, 17-15� �� �� ���� ��� � (��� గ�)� ���  ���ం��. 

ఏ��� , ��ం�, �� ఒ�ం���  ��డ��  �ర� � ������  వ�ం�న కమ� �వ��� అంత�� �య�� �� 2010� 

ఈ��� ఓ�� ��� ��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఐ��ఎ� ఒమ� ఓ�� ��ంజ� ప�� �ర� �ం� ��త 

ఎప� � : ���  15 

ఎవ� : శర� కమ� 

ఎక� డ : మస� �, ఒమ� 

 

ఐఎ� ఎ� ఆ� �జ� ��త� � �� క�  

ఇం�య� �ప� �� (ఐఎ� ఎ�) ఆ� �జ� �� �� �ర� �ం� � అ���� � �� క� జ�� ��త� అవత�ం�ం�. 

���� �ర�� నగ�� ఉన�  ఫ���  ����� ���  14న జ��న �న��  �� క� 3-1 ���  ��� ��� �� 

ఎ� �� �జ� ��ం�ం�. �ం� ఐఎ� ఎ� ��� � అత� ��� ����� ���న �� జ��� � �� క� �� �ం� 

�ం�ం�. ఇప� �వర� ఆ� �జ� � జర��... అం�� �� క� (2014, 2016, 2019-20), ��� �� �ం� ��� 

(2015, 2017-18), �ంగ�� ఒక�� (2018-19) ��త�� ����.  



�� �� � � ���� ��.. 

ఆ� �జ� �ం�య� �� క�� �. 8 ���... రన� ర� ��� �� �. 4 ��� ��� మ�� ల�ం��. 15 ���  

��ం�న ��� �� ఆట�� �� �� � � ‘���� ��’ అ��� ద�� ం�. ���� గ �� అ���� �ంగ�� ఎ� � �� �ప� 

�� ��� �ం� �� ��� ��� �. ఎమ� �ం� ��య� ��� (�� క�)... ‘�� ఆ� ద ��’� �� � ��� (�� 

ఎ� �) ����. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఐఎ� ఎ� ఆ� �జ� �� �� �ర� �ం� ��త 

ఎప� � : ���  14 

ఎవ� : అ���� � �� క� జ�� 

ఎక� డ : ఫ���  ����, �ర��, �� 

 

2020 ఒ�ం���  �ర� హణ� ఐఓ� స��� 

���-19 �లయ�ండ� ���న� ప� �� �ప��� త� క ఒ�ం���  � �ర� �ంచడ� ల�� � అంత�� �య ఒ�ం�� క�� 

(ఐఓ�) ���  17న ��� � �ప�� క స��� �ర� �ం�ం�. 2020 ���  ఒ�ం���  � ఈ�ం� � ఇం� ��� �ల� 

సమ� ఉండ�� ఇప� ��ప� � ఎ�ం� అ��త, అ��రణ �ర ��� ������ న అవస� �ద� ఐఓ� 

ఎ� ��� �� ��� � అ���యప�ం�. అంద� �ర�ణ� తమ �� ���న� మ�, ఆ�గ� కర�న ��వర��� ఆట� 

���య� ఐఓ� అధ� �� �మ� �� ����. 2020, �� �ం� ఆగ�� 29 వర� 2020 సమ� � ఒ�ం���  

జరగ��� �.  

అ��  ���� ���: ��� 

�ర� �� క�� �ర� �ప�ంద ��� ��ం���ండ�� ��� అ��  ర�ల ��ణ ���ల� ��� ���న� �� 

�ం�ద ��డల ��� �ర� ��� �ల��ం��. ఒ�ం���  స�� హక ���� ��త� య�త�� �న���య� 

ఆయన ��� �.  

���� � �ప� �� ర��  

క�� �ర� �ర�� ���� � �ప� �� (�ఎ� ఎ�)� ��� ���న� �� ���  17న ���� � ���� ���(���) 

�పక�ం�ం�. ఇప� �� ��� దశ� ��న ఈ �� � ��� ��క� జర��� న �ం� ��� �� � ల��� 

�న� � ��� ���న� �� ��� ం�. ��� ఎప� � �ర� �ం�� ��� �ల��ంచ��. 

�� � ��� : 



ఏ�� : 2020 ఒ�ం���  �ర� హణ� స��� 

ఎప� � : ���  17 

ఎవ� : అంత�� �య ఒ�ం�� క�� (ఐఓ�) 

ఎక� డ : ��� , జ�� 

ఎం�� : ���-19 �ర�� 

 

ఐ�� అం���  �� �� � జన�, �ం� 

అంత�� �య ���� �డ�(ఐ��) �వల� �ం� అం���  అంత�� �య �� �� � �రత మ�� అం��� జన� 

��య�, �ం� �� �� ద�� ం���� �. �ం� ఈ �� న� � �రత మ�� అ���ల �ఖ�  ��� ��ం�. 

ఇప� �� ��� మ�ళ �ఎ� ల��  �� � ఐ�� �ఫ�� �� న� � �� ద�� ం��న�  �ష� ���ం�. ఐ�� 

అం���  �� న� అ�� ప� ��యన�� �ం�న అ�� త�మ అం���, �ఫ�ల� ఎం�క �� అంత�� �య �� � ల 

�ర� హణ� ఉప�గప��ం�.  

జన� ��య�: ��� � �ం�న 34 ఏళ� జన� 2015� త�ళ�� ���� �� (�ఎ� �ఏ) �ర� �ం� ప��� 

ఉ��ర �త ��ం� �క� ��జ� �� � ల� అ���� వ� వహ�ం�ం�. 2018 �ం� �శ�� ��� ల� అం�� � 

వ� వహ��� ం�. ���ఐ �వ�-1, �వ�-2 ప���� ���� ��ం�.. ��య, అంత�� �య �� � ల� అం�� � 

వ� వహ�ం�ం�.  

�ం� ��: �� ���ట�, �� ర� అ�న �ం�� ���� � �� అ��ధ�ం�. న� �ం�� �ం�న ఆ� ��� 

�� �� 2007 �ం� వ�స� ���ళ� �� �ం� ��వ�� �� ������  వ�ం�ం�. 2008-09 ఆ�ం�� 

�ం�య� � ���న �ం� ��వ�� � జ��� స�� ��� ఉం�. ���ఐ �� ర� � ��� ����ం�న �ం�... 

2013 మ�ళల �ప�చ క� �� �� ర� � ప���ం�. ���ఐ �వ�-1, �వ�-2 ప����  ఉ��ర �త ��ం� ‘���ఐ 

�శ�� అం�ర � �� న�’� �� ద�� ం��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఐ�� �వల� �ం� అం���  అంత�� �య �� �� � ఎం�క 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : జన� ��య�, �ం� �� 

 

�ర���  వ� �� �  



2036 వర� ర��  అధ� ��� ��� 

ర��  అధ� ��� మ�ంత �� �న��ం�� �� ��� ��� ��� ��  �గ� ����� �. ��� �ప��త అధ� � 

పద� �� 2024� ��య�ం�. ఆ త�� � మ� 12ఏ�� త� అధ� ��� �న��ం�ం�� ��� ��న ��� ంగ 

సవరణల� ర��  �ర��ం� ���  12న ఆ��ం�ం�. 2020, ఏ��� 22న �శ�� �� � ఈ సవరణల� ఓ�ం� 

జరగ�ం�. అంత�� �ం� ర��  ��� ంగ �� య�� � ఈ సవరణల� స��ంచ�ం�. �� ��� అ��� అ�న 

�� ��� ��� 20 ఏ��� ర��  �జ����  ఆ�ప��  �న����ండ� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ర��  అధ� ��� �� ��� ��� 2036 వర� �న��ం�� ఆ�� 

ఎప� � : ���  12 

ఎవ� : ర��  �ర��ం�

 

���ణ �ఈ�� శ�ం� �ధ� తల �� కరణ  

���ణ ఎ�� కల �ప�న అ��� (�ఈ�)� శ�ం� �య� ���  12న �ధ� త� �� క�ం��. ��ష� ��� క, ఉ�� 

కల� న, క�� ��ల �ఖ �ఖ�  �ర� ద�� � ప����న�  శ�ం� �ఈ�� ఎం��న �ష� ���ం�. గ�� ��ష� 

�ఈ�� ప���న రజ� ��� � �ప���  ����దల �ఖ �ఖ�  �ర� ద�� � బ�� �య�� ఆ �� � �� 

అ�ం�. ��� రజ� �� �� శ�ం� �ధ� త� �ప�� �.  

1990 �� � ఐఏఎ� అ��� అ�న శ�ం� గ�� ��రణ ప��లన �ఖ �ఖ�  �ర� ద�� �, ����� ���ణ భవ� 

���ం� క�షన� �, ప�� టక, �ం�� �క �ఖ �ర� ద�� �, ����� ఏ� ���ం� క�షన� � ప����. 

అంత��ం� �ం�ద �� ప��శమల �ఖ ��క � �ర� ద�� � ��� �ష� � ప����. ���  �ఖ ��క �� �, 

�����, �ం�� ��� ల క�క �� � �� వ� వహ�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ���ణ ఎ�� కల �ప�న అ��� (�ఈ�)� �ధ� తల �� కరణ 

ఎప� � : ���  12 

ఎవ� : శ�ం� �య� 

 

ఏ� �� � �ర� � � ���ప�� ��మ�  



ఆం�ధ�ప�� ��� � ఉ�� దక �స�(ఏ��� �) ��� �ర� � � ��య� ఐఏఎ� అ��� �. ���ప�� � �ప���  

�య�ం�ం�. ఈ �ర� ���  11న ఇంధన �ఖ ఉత��� � �� ��ం�. ���ప�� �ప��� ఆం�ధ�ప�� ��� 

పవ� ��� �ష� �ఎం�� ఉ�� �. �� � ��� �ర� � � ఇప� � వర� ����  � ఎం� ���ం� ఉ�� �.  

�ఎం �ఎ� జగ� � �న� ��� � జనర� ��  

ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ���� �న� ��� � జనర� ��� ��� �, ��� � ��య� ��� క�షన� 

���  ��ట�, ��� క�షన� ��� �� స��శమ�� �. ��ప���� �ఎం ���� ���  11న జ��న ఈ ���.. 

��ష� �ప���  ���న�  �ర ���, పథ�ల ��ం� �ఎం ��� �వ�ం��. ��ధ ����  అవ��ల� �� �ం� 

ఏ�� ���బ�� ���ం�� ���� � ఉ�� మ� ��� � ����. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఆం�ధ�ప�� ��� � ఉ�� దక �స�(ఏ��� �) ��� �ర� � � ��మ� 

ఎప� � : ���  11 

ఎవ� : �. ���ప�� 

 

��� �� మ�� అధ� ���� �ట��  

��� �� మ�� అధ� ���� ���� �� �� య��� �ట�� స��� � �� ���  13న �ప�ణ �� �� ���. 

��� 19(క�� �ర�) ��ంభణ �ర�� అ���� �� ఎం�ల సమ�� ఆ� పద� �ధ� త� �ప�� �. 2020, 

జనవ�� జ��న ఎ�� క��  63 ఏళ� ఘన �జ� ��ం��. �ట�� ఐ�ళ� �� ��ధ� ���� �న�గ��� �. ఆ� �క 

��భ ప��� �, ��వరణ �ర� �, ���క వలసల ���� �� ��ల� ఆ� ల�� � ������ �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� �� మ�� అధ� ���� �ప�� 

ఎప� � : ���  13 

ఎవ� : �ట�� స��� � �� 

 

య� �� ం� �ఈ�, ఎం�� �ప�ం� ��� 

2020, ���  13 �ం� ‘య� �� ం� �న�ద�రణ �� � 2020’� అమ�� � ���  �ం�ద �ప���  ����ష� �� 

��ం�. ఈ ����ష� �ప��... ���� ��� �న�  ���� �గ య� �� ం� � ���  18న �ర��� 

�ల���ం�. �ప��� ఆ� �ఐ �య�త అ�� ����ట�� ఉన�  �ప�ం� ��� ఆ త�� త �� ం� �ఈ�, ఎం�� 



�ధ� త� �పట���� �. �ర��� �ల�న 7 ��ల త�� త �ప�ం� �ర�� � �త� ��� ఏ�� ���ం�.  

�� ఎ� ��� �� �ర� � � ���.. 

�ప�త�  ఉత��� ల �ప��... య� �� ం� �త� ���� ��� �హ� (��� �షన� �� ం� �� ��-ఎ� ��� �� 

�ర� �).. �� ఎ� ��� �� �ర� � ��, మ�� �ష����, అ�� �� �� ఎ� ��� �� ��క ���� ఉండ��� �.  

2020, ఏ��� 3 �� �� ��య��  � �. 50,000� ప��� ���  ���  5న య� �� ం�� ఆ� �ఐ �ర��� 

��ం�న �గ� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : య� �� ం� �ఈ�, ఎం�� ��మ� 

ఎప� � : ���  14 

ఎవ� : �ప�ం� ��� 

 

�రస� త �ర� ����ష� రణ  

ఆం�ధ�ప�� ��ష� అ��ర �� �� �ర� � ఆ�ర�  �ర�గడ� ల��  �ప�� ర�ం�న ‘�రస� త �ర�’ �����  

���ం��� �� �� య��� జ��� ��� చల�శ� � ఆ�ష� �ం��. �� �య� �ం�ష� ఆధ� �� � ��ఖప�� �� 

ఏ� �ం� ���� ���  14న ఈ �స���ష� రణ �ర� �క���  �ర� �ం��. ఈ �ద�� � జ��� చల�శ� � 

��� ��... ��� అ��  �షల� సమ �����  అవసరమ� అ�� �. మన�� ఒక�న� �వన క��ంచ��� 

�ష ఉప��� � ���� ంద�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �రస� త �ర� ����ష� రణ 

ఎప� � : ���  14 

ఎవ� : ���ం��� �� �� య��� జ��� ��� చల�శ� � 

ఎక� డ : ఏ� �ం� ���, ��ఖప��  

 

�జ� సభ స�� �� �� ��ఐ జ��� ���  

���ం��� �� �ప�న �� య��� జ��� �జ� ��� �జ� సభ స�� �� �య��ల�� �. ����� స�� ల 

��� ��ష�ప� �� �� ��ం� ఆయన� �య�ం��. ఈ �ర� �ం�ద �ం ���త�  �ఖ ���  16న 

ఉత��� � �� ��ం�. ���ం��� ��య� �� య�� ��ఎ� �ల� ���� ం� � �� అ�న �� �� జ��� ��� 



���� అ�� �.  

�� ��ఐ... 

�జ� సభ� ���� అ�న �� ���ం��� �� ��ఐ� జ��� ��� ����. �� ��ఐ �గ�� ��� �� 

�జ� సభ స�� �� ఉ�� � ��, ఆయన ����� స�� � ��. �ం��� తర�న ఎ�వ సభ� ఎ�� క�� �. 

జ��� ���... 

అ�ం ������ �ం�న జ��� ��� 2001� ��హ� ���� �� య���� �య��ల�� �. ఆ త�� త ���-

హ��� ���� జ���, �ప�న �� య���� �వ��ం��. 2012, ఏ��� 23న ���ం��� �� య���� ప�న� � 

�ం��. ���ం��� 46వ ��ఐ� 2018, అ��బ� 3న �ప�� ���. 2019, న�బ� 17న పద� �రమణ ���. 

2019, న�బ� 9న ��� త�న అ�ధ�  ��� �ర�  �పక�ం�న ఐ��� స�� ల ��� ంగ ధ�� స��� జ��� 

��� ����  వ�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �జ� సభ� ���ం��� �� ��ఐ జ��� �జ� ��� 

ఎప� � : ���  16 

ఎవ� : ��ష�ప� �� �� ��ం� 

 

అంత�� �య ���� �ర� య ���  

�ర� య �� మ� మ�� ���ం�. ఉ��� అమ�� �� ఇ�� �� న��� ����  ���� � �� �� 

అంత�� �య �� య�� �(ఐ��) త�� త�� �. తమ� ఉ��� ��ం� చట���ద�మ�, �����ల� ఐ��� 

���. ��ల తర� �య� ఏ��ం� ఈ �ర� ఒక ��ష� �ఖ� ���. మ��� �� యపర�న తన హ�� ల� 

��� �న�ద��ం��� �� ��� �ం� ����న�  ��ష� సమర��� ��� ���ం��� �రస� �ం�ం�. 

2020, ���  20వ ��న ��� ��� �ం�(32), అ�� �ం�(31), పవ� ��� (25), �న� శర� (26)� ఉ��� అమ� 

���� ���  5వ ��న ��� �� య�� � ��ం�� �� ��న �ష� ���ం�. 

 

��� � �తన ���� ��� వర�న��  

��� � ��ష� �తన ���� ఆం�ధ�ప�� �� ���  ��� � �ం�న ఐ�ఎ� అ��� �డవ ��� వర �న�� ���  17న 

�ధ� త� �� క�ం��. 18 �లల �� ఈ పద�� �న�గ��� �. 1987 �� � ��� � �డ� � �ం�న ఆయన.. 

గ�� ��� � � �� ��ధ ���� ��  ప� ����  �వ��ం��. ��� ���  చల�ప�� �డ� ఆ��ల�క� 



�ం�న ��� వర �న�� వ�గ� ఆ� ఈ�� ���క� ఇం���ం� చ����� �. ఆయన ���� ��క.. ఆం�ధ�ప�� 

�శ చ��  అమ� �ప�� క అ���� వ� వహ����� �. అ��� ���ం� ��� �జయ�డ �����, ���� 

హర�వర �� అ��చ� �ప�� �జ�� ఈ�నగ� � ఏ�� ఎ�� �� ప������ �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� � �తన ���� �ధ� తల �� కరణ 

ఎప� � : ���  17 

ఎవ� : �డవ ��� వర �న�� 

 

ఏ� ���  �� �ఈ�� జయ�����  

ఆం�ధ�ప�� ���  �� �� ఎ� ��� �� ఆ�స� (�ఈ�)� �క �� జయ����� �ం�� �య���  ��ష� �ప���  

���  18న ఉత��� � �� ��ం�. ఆయన �ం�ళ��� ఈ పద�� �న���ర� ���బ��, ��క వస�ల కల� న 

�ఖ �ప�� క �ప�న �ర� ద��  ఆ�.క��ల వలవ� ��� �� �. ఇప� � వర� ఏ� ���  �� �� �ర� �, �ఈ�� ఉన�  

�క �� అప� �� ��� ��� �ధ� తల �ం� త�� ��న� �� ����. జయ����� �ప��� �ఎ� ��వ�� �� 

�� థ����  ���స� � ప������ �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఆం�ధ�ప�� ���  �� �� ఎ� ��� �� ఆ�స� (�ఈ�)� ��మ� 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : �క �� జయ����� �ం� 

 

�జ� సభ స�� �� జ��� ��� �ప��  

�రత �� �ప�న �� య��� (��ఐ) �జ� ��� ���  19న �జ� సభ స�� �� �ప�ణ �� �� ���. జ��� 

��� � �జ� సభ స�� �� ���� ���  ���  16న ��ష�ప� �� �� ��ం� �ర �� ���న�  �గ� 

���ం�. అ�ం ������ �ం�న జ��� ��� 2018, అ��బ� 3 �ం� 2019, న�బ� 17 వర� ���ం��� �ప�న 

�� య���� �వ��ం��. 2019, న�బ� 9న ��� త�న అ�ధ�  ��� �ర�  �పక�ం�న ఐ��� స�� ల 

��� ంగ ధ�� స��� ఆయన ����  వ�ం��.  

�� ��ఐ... 

�జ� సభ� ���� అ�న �� ���ం��� �� ��ఐ� జ��� ��� ����. �� ��ఐ �గ�� ��� �� 



 

�జ� సభ స�� �� ఉ�� � ��, ఆయన ����� స�� � ��. �ం��� తర�న ఎ�వ సభ� ఎ�� క�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �జ� సభ స�� �� �ప�� �� �� 

ఎప� � : ���  18 

ఎవ� : �రత �� �ప�న �� య��� (��ఐ) �జ� ���

  



 

 క�ం� అ���  (���  20 - 26, 2020)

 

అంత�� ��  

��� కట��� స� �� ద ��� : ���� 

 ���-19 �ం� ఈ �ప����  ���ం�� ��� ��� స� �� ద �ద� ��� ��ల� �ప�చ ఆ�గ�  �స�, 

����, �� ��� ���� ������ �. ��థ��న� త �ఠ�ల�, ఆ త�� � �� ���  చ���ం�న�  

��� ��� తమ� �� ప����� ఉం��వ�� �� ఇత�ల� ��� అవ�హన క�� ం�ల� ���. ఈ �ర� 

���  19న 13 ��ల ���� � ��దల ���. ��భత, అవ�హన, ��్తత �ప��, స� �� ద �వ �� � 

�ప����  క�� �� �ం� బయటప�� �ధ� త ��� ��� ����ల� ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� కట��� ��� ��� స� �� ద ���  

ఎప� � : ���  19 

ఎవ� : �ప�చ ఆ�గ�  �స�, ����, �� ��� ��� 

ఎక� డ : �ప�చ �� �� � 

 

���-19 �� � ��� 10 ల�ల �ల�� ��� 

���  ���-19 ఎమ����  �� � ��� �ప���  ��� 10 ల�ల �లర�(10 �ట� ��� ��య�) ��� 

�పక�ం�ం�. క��� ��� ���  ��� ‘���-19 ఎమ����  ��’� ఏ�� � ��ల� �రత �ప�� న�ం�ద �� 

�ప���ం�న �ష� ���ం�. �ర� తర�న ఈ �� �� �� �లర��(�.73.95 ���) �� ���� 

�పక�ం��. 

 

���� ల �ఖ� ���ల� �ప�� �� చర� �  

���-19(క�� �ర�) �� �� ����� ������ న చర� ల� �ప�� �� ప� ���� ల �ఖ� ���ల� చర� � 

జ���. ���  20న ��� �ం� �� � జ��న ఈ చర� � �ద�� � �� ��� ��... క�� కట��� �ం�ద��ష� 

�ప��� � కల�క��� ప�����  ఉంద� స� ��  ���. ��� � � ��� వస�ల ధర� �రగ�ం� చర� � 

������ ం�� �ఖ� ���ల� ��ం��. చర� ��  �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ ��� హర�వర �� �� ��� �� �. 



�� � ��� : 

ఏ�� : ���  ���-19 ఎమ����  �� � 10 ల�ల �లర� ��� 

ఎప� � : ���  20 

ఎవ� : ��� �ప���  

ఎం�� : ��� � ��� 

 

������ �� ���  

������ �� ��� ����ం�. �శ �జ�� జ��� � ���  22న �భ�ం�న ఈ ���� �పజ� 

భయ��ం�ల� �ర�� �. అ�� ��� ఆ�� న��  �భ�ం�ం�. ‘�క �� �� �� 5.3 ��వత� జ��� � ���  22న 

ఉద� 6.23 �టల� ��� �భ�ం�ం�. 140 ఏళ�� ఇ� అ��ద� ���’ అ� ఆ �శ �ప�� అం��� 

��� ��� ����. క�� �ర�� జ��� � ఇప� �� �� �� �పక�ం��. 

��� మర�� 13 �� 

�ప�చ�� �� � ఇప� � వర� 3,08,130 ��� �� � �క� ���  22న ఒక� �� 1,702 �� �ంద�� ���  

మర�� 13,444� ����� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ������ �� ��� 

ఎప� � : ���  2 

ఎక� డ : జ���, ����� 

 

క�� �� � అ�� � ��య� �లర� ���  

���  ���-19 ఎమ����  �� � అ�� � �ప���  ఒక ��య� �లర� ��� �పక�ం�ం�. అ�� ����ల 

�ప���  �ం� ల�ల �లర� ��� ���� �పక�ం�ం�. క��� ��� ���  ��� ‘���-19 ఎమ����  

��’� ఏ�� � ��ల� �రత �ప�� న�ం�ద �� �ప���ం�న �ష� ���ం�. 

�� ����� �� �ంట��: �ం�ద ��� �ఖ  

���-19 �ప��� �� అ�న �రత �� �  ట�  అ��� (��) �ం��ల� క�� అ���త, ��త ��ల� 

�� ����� (��� ధ వస��) ����ం���ల� �రత �ప���  �ర ��ం�ం�. �ం� ‘��’ ��న� �ంట��, 

�����, �స�ళ �� �� ����� ��� ం�� ఏ�� �� ����� మ� �ం�ద ��� �ఖ ���ం�. 



�� � ��� : 

ఏ�� : ���  ���-19 ఎమ����  �� � ఒక ��య� �లర� ��� 

ఎప� � : ���  21 

ఎవ� : అ�� � �ప���  

ఎం�� : ���-19� ��� 

 

అ�� ��� � � ���� �� ��  

అ�� ��� � �జ�� ��� � ఉన�  ఓ ���� �� ఐ�� ఉ�గ��� �� ���. ���  25న జ��న ఈ ఘటన� 25 

�� మర�ంచ�, 8 �� �యప�� �. �ష� ����న�  అ�� � బల�� ���� � వద�� వ��  ��� 80 

�� మ�ళ�, �ల�ల� ����. ఉ�గ��� ��న ఈ �శ� ర� � అ�� � ����తల� �� �రత �ప�� �� 

�� ��ం��.

 

క�� �� 2 ��య� �లర� �� : ఐక� �జ�  స��  

ఐక� �జ� స��: �ప�చ�� �� � క��� ఎ��� �ం�� ఐక� �జ� స�� 2 ��య� �లర� అత� వసర ��� 

�పక�ం�ం�. ‘ఊ�ంచ� �ప� � �ప�� ఎ��� ం�ం�. ��� � �పజల ���ల� ��� ���  �ప�చ ఆ� �క 

వ� వస�� �ప� ���� ం�. ఇ� �ప�చ �న�� అంత�� ఎ��న సమస� . �బ�� �న�� అం� కల� �ం� 

����. �� �� �� �ం� ��య� �లర� �ప�చ �నవత�  ��� ఏ�� � ����� ం. �ప���� �ద 

��ల� ఇ� ఉప�గప��ం�. ���  స��� ����ం��ం�, ఎం��� �పజల ���ల� ��డవ�� . ఇప� � 

స�న చర� � ���క�� ���ప� � ���ం�. అ��  ��ల� �� ��� � ఒక� �. ఈ �చ� �క� 

ఆల�ం��’ �ఎ� ��కట� జనర� ఆం��� ��ర� �� �� �ం��.

���-19� ��� 5 ���య� �ల�� �� 

���-19� �ప�చ��� ���న�  ����� మద��� �-20 ��� 5 ���య� �లర� ����  �పక�ం��. 

�ప�చ ఆ� �క వ� వస��� ఈ ��ల� ��దల ��� మ� ��� �� �. �ప�చ �� �� � ���-19 ��ం���న�  

�ప�� � �� అ��� �� స�� � అధ� �తన ���  26న �-20 ��ల అత� వసర ����న� ���  స��� 

జ��ం�. ఈ స��� �ద�� � �-20 ��� ఉమ� � �పకటన ��దల ���. ఈ ఉమ� � ���� ఐ�� � 

��డ�మ� ��� �� �. 



స�న ��� ��ం�ం��: �� 

�-20 ��ల స���� ���న�  �ప�� �� �ప���� ... ��� తర� ఆ�గ�  అత� వసర ప����ల� 

ఎ��� �ం�� త�న �య�వ�, ���ల �పకల� న� ��� ��ం�ల� �-20 ��ల� ���. సమ�� ఆ� �క 

ల�� � ��ం� �నవ� �క� �� అంత�� �య సమన� � �� �� ��ల� �జ��� ���. �ప�చ ఆ�గ�  

�స� (డ�� � �� �) �� �స�ల �మ�� � ��  �� �ం�ం�� �� ��ల�� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 5 ���య� �ల�� �� 

ఎప� � : ���  26 

ఎవ� : �-20 ��� 

ఎం�� : ���-19� ��� 

 

���  

���  22న జన� క�� � : �ప�� �� 

క�� �ర� �ప�  ��� �స����న�  �ప�� � �ప�� న�ం�ద �� ���  19న �శ �పజల� ఉ���ం� 

�ప��ం��. క��� ��� ���.. ���  22న(ఆ���) ఉద� 7 �టల �ం� ��� 9 �టల వర� �శ 

�పజ�� ‘జన� క�� � ’ ��ం�ల� �ప�� ������ �. �పజల ��, �పజ� స� �� �� ��ం��� ఈ జన� 

క�� �  �ద�� �.. ఆ �� �పజ� ��� సమ� తమ ఇం�� � ఉం�ల�, ఇం��  �ం� అ�� �� 

బయట�ట��డద� ��ం��. ఈ జన� క�� �  క��� ��� �శ �పజల �బద�త� ��� �� ����ంద�� �. 

క��� ఎ�గ� ఉ�� � 

‘‘ఇ� ��� ఉ�� � ��. �ద�, �ం� �ప�చ ��� � �� ఈ �� �� �ప�చ ��ల� �ప�� 

�ప��. �ప�� ఇప� � క��� ఎ�గ� �����  ఎ��� ం�ం�. ���-19� క�� త�న ��త�  �� �� �� 

��. ఈ �ప� � ఎ��� �ం�� �శ �పజ�� వ� � �గత ప���భత, ���క �� ��ం��’’ అ� �� 

��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : 2020, ���  22న జన� క�� �  

ఎప� � : ���  19 

ఎవ� : �ప�� న�ం�ద �� 



ఎక� డ : �శ�� �� � 

ఎం�� : క��� ��� ��� 

 

���-19 ఎకన�� ��� ��  ���  ���  ఏ�� � 

���-19 ఆ� ��� �శ��ల� �బ� ��� ంద� �ప�� న�ం�ద �� అ�� �. �ర� � ఈ �ర� వల� �బ� �న�  ��ధ 

��ల� ఉపశమ� క�� ం� చర� ల� �ప��ం�� ‘���-19 ఎకన�� ��� ��  ���  ��� ’� ఏ�� � ���న� �� 

���  19న �పక�ం��. ఆ� �క��� �ర� ����మ� ���� � ఈ ���  ���  ప����ంద�, ��ధ ��ల� 

�పక�ం� ��� �� �� ల� ఇ� �ర ����ంద� �ల��ం��. ఆ� �క �గ �న������ ������ న చర� ల� �� ఈ 

���  ���  �ర ����ంద�� �. 

�ర� � ��� మర�  

�ర� � క�� ��ల �ఖ�  ���� ��ం�. ��� � �ం�న ఒక వ� � � ���  19న ��� � �� �ం��. ఆ 

వ� � � ���డ�, అత�� ఇతర ఆ�గ�  సమస� � �� ఉ�� య� �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ �పక�ం�ం�. క�� �ర� ��న�� 

�ఖ�  �ర� � ������ 173� ��ం�. ���  22 �ం� �� ��ల �� అ��  అంత�� �య ���� �ర� � 

�గవద�� �ం�ద�ప���  ��� ��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ���-19 ఎకన�� ��� ��  ���  ���  ఏ�� � 

ఎప� � : ���  19 

ఎవ� : �ప�� న�ం�ద �� 

ఎం�� : ���-19 వల� �బ� �న�  ��ధ ��ల� ఉపశమ� క�� ం� చర� ల� �ప��ం�� 

 

నమ�� ��� � �ప���  �ర� �ంచ��  

�జ�� ����  అహ� ��� �� �ప���� అ��ద� ���� ���� ���� 2020, ��బవ� 24న �ర� �ం�న 

‘నమ�� ���’ �ర� �క� �ప���  �ర� �ంచ�ద� �ం�ద ��� వ� వ��ల �ఖ స�య��� �.�ర�ధర� ���  

19న �జ� సభ� ����. ఆ �ర� �క���  ‘���� ��� �గ�� అ��ద� స��’ �ర� �ం�న�� �ల��ం��. 

అహ� ��� నగర �య� �జ� �� ప�� అధ� �తన ఈ స�� ఏ�� �ంద�� �. ఈ �ర� �క�� �ం�ద �ప��� �� 

ఎ�ం� ఆ� �క �ధ� త �ద�, ఈ �ర� �క�� ��� ��� ఉన�  అం�ల� ఎ�ం� ఖ��  �య�ద� ��� 

��� �� �.



ఐఐఐ� చ��  సవరణ ���� �� సభ ఆ�� 

మ� ఐ� ఐఐఐ�ల� ��� (ప��� ���� ��� న� ��) చ�� -2017 �ంద� ����� ం�� ఉ���ం�న ‘ఇం�య� 

ఇ� ���� ��  ఆ� ఇన� �� ష� ��� ల� (ఐఐఐ�) చ��  (సవరణ) ���-2020’� ���  20న �� సభ ఆ�� 

���ం�. �ర�, ���, �గ� ��, అగర ��, �� �� ల� ఉన�  ఐఐఐ�ల� ��య ���న�  �స� (ఇ� ���� ష� 

ఆ� �షన� ఇం�� ��� ) ��� క�� ం�ం�� ఈ ��� �� క�� ��ం�. ఐఐఐ� చ��  ���� ఇప� �� 15 

ఐఐఐ�� ఉ�� �. 

���న�  ��... 

��య ���న�  �� �ం�న ఐఐఐ���  ���, ఎం��, ��� � ���ల� అం�ం� ����� క���ం�. ఐ� 

��� �తన ప��ధన� ��ం�� అవసర�న ��� ��� �� అవ�� ఉం�ం�. ఇ�ం� ��� �స���  100 

�� ��� �ం�� క�� ం�న ���� ఉంద� �ం�ద �నవ వన�ల అ���� ��� ర�� ����� �� సభ� 

��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ఐఐఐ� చ��  (సవరణ) ���-2020� ఆ�� 

ఎప� � : ���  20 

ఎవ� : �� సభ 

ఎం�� : �ర�, ���, �గ� ��, అగర ��, �� �� ల� ఉన�  ఐఐఐ�ల� ��య �� క�� ం�ం�� 

 

�ఎ� ఐ పథ��� �ం�ద ���� ఆ��  

���� �ద�  ప�క�ల త��� ��త� �ంచ��� �.3,420 �ట� ��యల� ��డ�� �ం� � ఇ� �ం�� (�ఎ� ఐ) 

పథ��� �ం�ద �ప���  ఆ�ద ��ద ��ం�. �ప�� న�ం�ద �� ఆధ� �� � ���  21న జ��న �ం�ద ���� 

స���� ఈ �ర� �ర �� ����� �. �ఐఎ� పథ� �� � వ��  అ��ళ�� �.68,437 �ట� ��యల 

���న �ద�  ప�క�ల� ఉత� �� �యవ�� న� �ప���  అంచ� ��� ం�.  

ఎల����� ���ల� 41�ల ��� 

ఎల����� ప�క�ల త�� ���ల� �.40,995 �ట� ��డ�� �ం� � ఇ� �ం��  స� ఇవ� ��� �ం�� ఆ�� 

���ం�. ��� ఇం�� హ� � ���ద�� �� ఎల�����, ��క� ఎల������  ప�క�ల త��� వ��  

అ��ళ�� �.41�ల ��� ���ంచ��� �. �ం� ఆ� ��ల� ఆ� ��� ఊ� వ��  2025 ��� �.10 ల�ల 



��� ఆ�� వ��ంద� �ం�� ���� ం�.  

���� మ����  �ర���

�.400 �ట�� ��క� ��� ��� �  �� � � ఆ��.

��య ఆ�గ�  �ష� ఆ��� � �ర� � ��� ఆ�� ��� అం� �� �� �ంటర � ఏ�� �� ఆ��. �� 

ఏ�� �� �.3,399.35 ��� అ��య� అంచ�.

ప�� ��ల� జ��న న����  ��ంచ��� �. 1,061 ��� ���ం�.

�� � ��� : 

ఏ�� : �ఎ� ఐ పథ��� ఆ�� 

ఎప� � : ���  21 

ఎవ� : �ం�ద ���� 

ఎం�� : ���� �ద�  ప�క�ల త��� ��త� �ంచ��� 

 

�శ�� �� � 80 ��� ��  �� �� � ఆ��� 

�శ�� �� � క�� �ర� �ప�� ఉన� �� �� �ం�న 17 ���� �� � 80 ��� �, ��� �ం�ద ��త ��ం���  ���  

31న వర� �� �� � ����  �ం�ద �ప���  ఆ��� �� ��ం�. ఈ సమ�� ��� వస��, అత� వసర �వల 

�� ��త� బయట� అ�మ��� ర� �ం�ద �ం�ఖ ���  22న ���ం�. �శ �జ�� ��� ���  31 వర� 

�� �� �� �����ం�. 

��� , అంత���ష� బ�� � �� 

క�� మహ�� � �స��ంచ�ం� ���  31 వర� అ��  ���, ��� ���, సబర� � ���, అంత���ష� బ��  స�� �ల� 

ర�� ��ల� �ం�� �ర ��ం�ం�. ���  22వ �� అర ���� �ం� �ప���ల �ళ���  ర�� ���న� �� ���  �ఖ 

�పక�ం�ం�. �వ� స�� ర�� �� ��  స �ళ�� ��త� అ�మ��� �. 

జన� క�� �  �జయ��  

�ప�దకర ��� � కట�� ��ం�� �ప�� �� ����ర� �శ�� �� � స� �� �� ‘జన� క�� � ’ ��ం�న 

�పజ� ��� ఇళ�� ప��తమ�� �. �పజ�� ���  22న ఉద� 7 �టల �ం� ��� 9 �టల వర� ఇళ�� 

ప��త� క�� � � �జయ�� ���. 

ఉ�� ��ల �త� �ం�  



ఉ�� �� పథ�� ప��� ��ల� ఇ��  �� �� �త���  �ప���  �ం�ం�. �ప��� �.211� ఉన�  గ�ష� 

�త� ఏ��� ఒక� �� �ం� �. 237� �రగ�ం�. �ప� ఆ� �క �వత� � ఆ��� ఆ ఏ�� ��ధ ���� ��  

ఉ�� �� పథ�� ప��� ��ల� ���ం� �తన �ట�� ���ం� �ం�ద �������� �ఖ ఒక ����ష� 

�� ��� ం�. 2020-21 ఆ� �క �వత� ��� ���ం� �త� �� �ట�� �ం�ద �������� �ఖ ��ం� ��కట� 

��� ��� ���  24న ����ష� �� ���. �� ����ష� �వ�� ���  25న ��ష� �������� �ఖ� 

���. �� �ప�� ఆం�ధ�ప�� � �� ���ణ� ప��� ��ల� ఏ��� ఒక� �� త��త �ం� ��� 

�.237 �ప� న �త� ����� �. ��, ఉ�� �� పథ� అమ�క��  ఖ�� � �ం�ద, ��ష� �ప��� � 90:10 

�ష� ��� భ��� యన�  �ష� ���ం�.  

గత ���ళ�� ���� � ఉ�� ��ల� �����న�  �� �� �తన ���:

ఏ��
�� �� �త� �.ల�

2017-18 197

2018-19 205

2019-20 211

2020-21 237

 

��ం��  

ఏ�� �� �ద�  క��లల� అ�మ�  

ఆం�ధ�ప�� ���� � �త�� ఏ�� � ���న�  7 �ప�త�  �ద�  క��ల��  �� ���ల� �ం�ద �ద�  ఆ�గ�  �ఖ 

అ�మ� ఇ�� ం�. ఈ �ర� �ం�ద �ప�త�  �ద�  ఆ�గ�  �ఖ �ర� ద��  అ�� ��� � ���  20న ��ష� �ప��� �� 

�ఖ ��ం��. ���, �ర�ల, మ��ప��  �ద�  క��లల� అ�మ�ం��. ఒ��  క��ల� �. 325 �ట� 

వ� � అ��ంద� అంచ� �య� ఇం�� 60 �� �ం��, 40 �� ����  భ���ం�. ఈ �క� న ఒ��  క��ల� 

�ం�� �ం� �. 195 �ట� ��� వ�� �. ��ష� �ప���  �. 130 ��� వ� � ���ం�. 



�� � ��� : 

ఏ�� : ఏ�� �� �ద�  క��లల� అ�మ� 

ఎప� � : ���  20 

ఎవ� : �ం�ద �ప���  

ఎక� డ : ���, �ర�ల, మ��ప��  

 

ఆం�ధ�ప�� � �ఎ�� � జగనన�  �ల��  

�దల� ఇళ� స��ల ప�� ల ��� �ర� �క���  2020, ఏ��� 14వ �� అం�డ� � జ�� ��� ��� ��న�� 

ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ���  20న ����. ���-19 (క�� �ర�) �� �� ��రణ చర� � 

�ప���� �న ఉ��(2020, ���  25) ��న ఈ �ర� �క���  �పట�� �ద� ��� �� �. 

�ఎ�� � జగనన�  �ల��.. 

ఆం�ధ�ప�� ��ష� �ప���  �ద�ద�� ఇళ� స��� ఇ�� .. ఇ�� క��ం� �ల�ల� �ఎ�� � జగనన�  �ల�� అ� 

�� ఖ�� ��ం�. ఈ �ర� ����  �ఖ �ఖ�  �ర� ద��  �.ఉ��� ���  20న �� �� ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �ఎ�� � జగనన�  �ల�� 

ఎప� � : ���  20 

ఎవ� : ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎక� డ : ఆం�ధ�ప�� 

 

ఏ� ���ల� 14వ ఆ��క �� ��� 

��య� ఎ�� క� �ర� �ంచ� �ర�� గత �ం���� ఆం�ధ�ప�� ������ ��� ��న 14వ ఆ� �క �� ����  

�ంత ��� ��  �ం�ద�ప���  ��దల ��ం�. ���� �� ��మ ��య�ల� 2018-19, 2019-20 ఆ� �క 

�వత� �ల� క�� ��� �. 3,710 ��� ��దల ����  ఉండ�, అం�� 2018-19 ఏ��� ���ం� ��� 

��ం� ��� �. 870.23 �ట�� ��దల ��ం�. ఈ �ర� �ం�ద ఆ� �క �ఖ ��క �� �.��� �ం� ���  20న 

ఉత��� � �� ���. 

 

��� ���� ��  ���  31 వర� �� �� 



����  భయ���న�  క�� �ర� కట��� ���  31 వర� ��ష��� �� � �� �� � ����న� �� ఆం�ధ�ప�� 

�ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ���  22న �పక�ం��. అత� వసర, ��� వసర వ����, �వ� ��� 

య���� �పజల� అం���� ఉం�య� ��� �. అంత���ష� స�హ��ల� ���య���� ���� � 

�ప�త� , ���� �ప� ర�� వ� వస�� ������న� �� ఆయన �ల��ం��. అ� సమ�� �దల� ఇ�� � 

కలగ�ం� ఆ���ం�� �ప� ఇం�� �.��ియ��� ఉ��� �ష�, �� పప�  సరఫ� ��� మ� ����. 

���ణ�... 

అత� వసర ప������  ��ష అ���ల �� అమ� �� అం���ల ���తణ చ�� -1897� ���� � 

�ప��ం�మ� ���ణ �ఖ� ��� �.��ద�ఖ� �� ���  22న �పక�ం��. ఈ చ�� � ���  31 వర� 

���ణ ����  �� �� � ఉం�ంద�� �. ��� వసర, అత� వసర వ���ల �కరణ �� ��ం��� ఒక వ� � �� 

��త� బయట� అ�మ��� ర� ��� �� �. �� �� సమ�� �ల� �ష� ���గల ��ం��� �. 1,500 

ఇ���� మ� ����. అ�� ����� �ప� వ� � �� ఉ��� 12 ��ల �ప� న ���  అంద��� మ�� �. 

 

�ఎం స�య��� �.500 ��� ����  

క�� మహ�� �� ఎ��� వ��� ���ణ �ఎం ��ఆ� �యక�� � స�� � ���న�  ��� �� �ఆ� ఎ� ���� 

�ం�న �ప��ప���� ��ర� స�య సహ��� అం�ంచ��� �ం���� �. తమ ��� �ఎం స�య��� 

��� �.500 �ట� ��� ఇ�� ల� �ర ��ం��. ��జకవర � అ���� �� ఒ��  ఎం�� ఏ��� �.5�ట� �ప� న 

��ర���. ఈ ఏ�� తమ� ��ర��  �.80 �ట� ��ల� �ఆ� ఎ� ఎం�� 16 �� (9 �� �� సభ, 

ఏ��� �జ� సభ స�� �) �ఎం స�య��� ఇ�� ల� �ర �� ����� �. ��� ���ం�న అం��ర ప����  

�ఆ� ఎ� �ర��ంట� ��� �య�� �క �� �.�శవ��, ఉప �య�� �డ �ప��, �� సభ� ��� �య�� �� 

��శ� ర��, ఉప �య�� �త� �ప�క� ��� �ధ�� �పగ�భవ� � �ఎం ��ఆ� � అంద���. ఇక �ఎం��� 

����, �ఆ� ఎ� ఎ�� �� �, ఎ�� �� � �� ఒక �ల �త���  �ఎం స�య��� ఇ�� ల� �ర ��ం��. ఒ��  

ఎ�� �� , ఎ�� �� � ఏ��� �.3 �ట� �ప� న ��జకవర � అ�వ�� ��� ��ర�� �. ఆ ��ల� �ఖ� ��� 

స�య��� ���� ఇవ� �న� �� �ఆ� ఎ� �సనస�ప� �పక�ం�ం�. అ�� �ఆ� ఎ� �� సభ, �జ� సభ స�� � 

తమ ఒక �ల �త���  �ఎం స�య���, మ� �ల �త���  �ప�న��� స�య��� అంద��� ర� �ఆ� ఎ� 

�ర��ంట� ��� �త �.�శవ�� ����.



ఆ���  

ఆ� �ఐ �� �ర �ప�� �ప��క అమ�  

���-19 (క�� �ర�) మహ�� � �ర�� ఆ� �క వ� వస� �బ� �న�ం� �జ��  �� ం� ఆ� ఇం��(ఆ� �ఐ) ���  19 

�ం� �� �ర �ప�� �ప��క (���)� అమ�� � ��� ం�. ఇం�� ��� �ం��� ఒక రహస�  �ప��� �ప�� �� 

�� �� ఏ�� � ��ం�. �వ� 24 �టల వ� వ�� �� �� అం����� ��� న�� ఆ� �ఐ �ల��ం�ం�. 

ఆ� �ఐ� �ం�న 90 �� �లక ��� �� �� ఇతర�� ���ల� �ం�న 60 �� �ఖ� �న ఉ�� ��, 

���� �� � 70 �� ఇం�� ��� �ర� � ���ం��. ఈ �� �� .. �ప�� �� �� �ర� హణ, �జ�� ల �ర� హణ, 

�దవ� పర�న �ర� క� �� పర� ����ం�.  

�ప�� �ప��క... 

��� �ంద నగ� బ�� ���� �వ�న �య� �� ��� ���� ం� (ఆ� ��ఎ�), �షన� ఎల����� ��  స ����  

ఫ� (���), �స�క� � � ����య� ���ం� �స�� (ఎ� ఎ� ఎంఎ�) �ద�న� పర� ���� �. అ�� �ం�ద, ��ష� 

�ప��� ల �వల� ���ం�న ఈ-���, ఇంట� �� ం� ������ ం�� �� ��� ఉం��.  

�ప���� ����..  

‘ఒక �ం��య �� ం� ఇ�ం� ���� అమ� �య� �ప��� ఇ� �ద���. చ��త� �� ఇ� ����. 

ఎం��� �ం� �ప�చ �ద� సమ�� �� ఇ�ం�� ఏ�� � ���‘ అ� ఆ� �ఐ అ���� ����. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� �ర �ప�� �ప��క (���) అమ� 

ఎప� � : ���  19 

ఎవ� : �జ��  �� ం� ఆ� ఇం��(ఆ� �ఐ)  

ఎం�� : ���-19 �ర�� 

 

�.1.7 ల�ల �ట� �� �� �� �పకటన 

���-19(క�� �ర�) మహ�� � �� ��� అ��కట���ం�� అమ� ���న�  �శ�� ప� �� �� � �ద� ఇ�� � 

పడ�ం� ‘�ప�న��� గ�� క�� � �జన’ ��� �.1.7 ల�ల �ట� �� �� ��� �ం�ద �ప���  �పక�ం�ం�. 

వ��  �� �లల�� ఈ �� ��� అమ� �య�న� �� ఆ� �క ��� �ర� � ���మ� ���  26న �ల��ం��. 

ఆ��క ��� �పక�ం�న స�య చర� �...



�శ�� �� � ఉన�  80 �ట� ���ద �ష� ��� ��ల� 5 ��ల �ప� న �� �లల �� ఉ��� ��మ� 

�� ��� , ఒక �� పప� ��� � అంద�త. ��� ల����� �ం� �డత��  ���వ�� .

�శ�� �� � ���ద మ�ళల 20.4 �ట� జ� ధ� �� ం� ����  �ల� �.500 �ప� న �� �లల�� 

అం���.

���ద మ�ళల �� 2016 �ం� అమ� ���న�  ఉ�త �ట�� � పథ�� ��� వ��  �� �లల�� 

ఉ��� ఎ�� �. అ����, �ద ��య� ��జ��, �����, ��� ం�ల� �.1,000 ���.

�ఎం ��� �జన �� � ��ల� ఏ�����  �.6 �ల� �డత� ��� �ం��� అంద�త. ఇం�� 

��� �ద� �డత� �.2 �ల� ఏ��� �ద� ��� అంద��� �.

�ల� �.15 �ల �� త�� వ �త� �ం� ఉ�� �� 90 �� (100 �� ��) ఉం� �న�  �స�ల� వ��  

�� �లల�� �� �ఎ� ��� ��  �ప�త� � ���ంచ�ం�. ��వల� 4.8 �ట� �ఎ� అ�ం�� ����� 

�న����.

�శ�� �� � ఉన�  5 �ట� �� ఉ�� �� ��� � ���� �� �.182 �ం� �.202� �ం�

�శ�� �� � ఉన�  స� � స�య ���� � 63 ల�ల �� మ�ళల �ణ ప���� �ప��� ఉన�  �.10 

ల�ల �ం� �.20 ల�ల� �ం�. ��వల� 7 �ట� ��ం�ల� ల�� ��ర�ం�.

�న�  �స�ల ఉ�� �� తమ ����ం� �� అ�ం� �� �� �లల �త� (ఏ� త�� �ం� అ�)� 75 

�� ��� ��  ఉప�హ�ం��� �� క�� ం�ం�.

���ల� ��ం� క��� ���� �ం�ం� ��� �, న�� �, ఆ� వర� ��, ఆ�గ�  �ర� కర ��, ���ద�� , 

����క� ��� �� �ప���  �.50 ల�ల ఆ�గ�  ��. ���  25వ �� �ం� �� �లల�� ఇ� 

అమ��  ఉండ�ం�.

�ప��� � ప� ��:  

�ప�� ��� గ�� క�� � �జన �ంద 8.7 �ట� �� ��ల� �.2 �ల �ప� న అంద�య��� �ప���  

�.16�ల ���.. ఉ��� ఆ�ర��� ల ���� �.45 �ల ���.. జ� ధ� అ�ంట�� డ��  జమ �య��� �.31 

�ల ���. ఉ�త �ట�� � �� మ� �.13 �ల ��� ��� ంచ�ం�. 

 

���  అం� ��� ల�  

క�� టక� �� �వ� ��ంభణ  



క�� టక ���� � క�� �ర�, బ� � ��  ��� బయటపడ� ��� �� �వ� (�� జ� �) �ర� ��� ం�. �వ�గ � 

��� �� �ర �హ�� ��� త�క� � ����� �� �వ� ��ం�. మ� ��� � �� ��త�  �ం��న� �� ��� � 

����. ఆర��ర ��మ ��య� ప��� 15 ����  9 ��� ఈ జ�� � చ����ప. 2020, ఏ�� ఆ�� 

�ం� ప�ల �ఖ� � ��� బయటప�� �. 

�� �వ� ల��� 

ఇ� ��ల �ం� మ��ల� �� �ం� �ర� �రక జ� �. ��వ�న జ� �, తల��� , ��� , �ం�, �� ��ళ� 

�ం� రక ���� �� ల���. 

��� �ం�న ఇట�  

క�� �ర� మర���  ఇట� ��� �ం���ం�. ఇట�� ��� మ� 427 �� చ��వ�� ��బవ� �ం� ఈ 

�� �� చ���న �� �ఖ�  3,405 � ���ం�. ��� ���  19 ��� మర�ల �ఖ�  3,245� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� �వ� ��ంభణ 

ఎప� � : ���  19 

ఎం�� : �వ�గ � ��� , క�� టక 

 

ఉత�ర ��� ����� �ప� �ప��  

ఉత�ర ��� �ప���  ���  20న �ం� స� ల�  ��� ����� �ప�ల� స����� �ప��ం�ం�. ఉత�ర ��� 

అధ� �� �� �� ఉం� �ంచ� �ం��� ఓ ��ం�� �ప� �ప��ల� పర� ����న� ��� ఉన�  ��ల� 

అ��ర ��� ��దల ��ం�. ఉ.��� �ప�ల� �ప��ం�న�� స�ప ��� ��� ద�ణ ���, జ�� 

�� ���క�ం��. ఇ� 410 ���టర � �ర �ప��ం� స���� ప���య� ద.��� ���  ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �ం� స� ల�  ��� ����� �ప�ల �ప�� 

ఎప� � : ���  20 

ఎవ� : ఉత�ర ��� 

ఎక� డ : �ంచ� �ం�, ఉత�ర ��� 

 

క�� �� ��� ఎ� ఐ� ��స��త�ల అధ� య�  



���ంతక క�� �ర� �స��ం�న ��� �స�� �� మ�����  ఇ� ���� � ఆ� ��� ల� ��స��త�� అధ� య� 

�ర� �ం��. ‘ఎ� ఎ� ఆ� ఎ� ���ట�’జర� � � ఈ అధ� య� �వ�� �ప��తమ�� �. �చ� � ��వర�... 

��� �మ�� అ��� ఉండ� క�� �ర� � అ���� ఆ��ల� ఈ అధ� య� ��� ం�.  

�ర� � �� �ం�నప� � �ం� ���  22వ �� వర� ఉన�  క�� ��ల�� ం�� 90 �� ��� ఉ�� �గత� �� 

�ం� 17 ��� ��� య� � ఉన�  ��ం��� � �భ�ం�య� ఈ అధ� య� ���ం�. ఈ ��ం���  ���  �మ�� 

�ప� ఘన� �ట� ��� ��� �ం� ��� � ���ల వర� ఉంద� ��� ం�. సగ� ఉ�� �గత� 18 ��� 

��� య�, ���  �మ�� ఘన� �ట� � ��� � ���� ఉన�  ��ం���  �వ� ఆ� �� ��� ఉన� �� 

���ం�. ఈ �క�  �ప�� ఆ�� ����  ��పవ��� ం� ��వర� ఏర� �� �ర� �� �� త� � అవ�శ�ం�. 

 

క�� ��� రణ� �తన ప�క� అ����  

���-19(క�� �ర�) �� �� �వ� �� �����  ��� �ం�ం�� ���� �ం� డ� �� ��స��త�� ఓ ��త�  

ప�క���  అ���� ���. �ం� �ం� �క�ం� న��ల ��� ఈ �న�  ప�క� �� �� ��� ���ం�. ఈ 

��� ��� ఏక��� 16 న��ల� ప��ంచవ�� . �ప��� ఈ �� �� ��� �ం�ం�� 24 �ం� 48 

�టల సమ� ప��ం�. ఈ సమస� � అ�గ�ం�ం�� ఈ�� ఆం� �� ��వ�� � ��స��త�� �న� ��� 

ఉం�.. అ� ఇ� ���� ���ళ�గ�� �����  త�� ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : క�� ��� రణ� �తన ప�క� అ���� 

ఎప� � : ���  26 

ఎవ� : ఈ�� ఆం� �� ��వ�� � ��స��త�� 

ఎక� డ : ���� �ం� డ� 

 

��� � ��� �����  ����� �  

���-19 ��న ప� అవ�శ�ంద��న�  ��� అత� వసర ప������  �����  ����� � �� ఇవ� వ�� న� 

�ర�య �ద�  ప��ధన స�ఖ�  (ఐ�ఎంఆ�) ���  23న �పక�ం�ం�. ల��� క��ంచ� ���, ��� ���ల�, 

అ����ల� ��త�  అం���న� , పర� ����న�  �ద�  ��� �� ఈ �� ఇవ� వ�� న� ���ం�. ��� ��న 

పడ� �� ��ంబ స�� ల�, స�� ��� ���న ��� ఈ �� ఇవ� వ�� న� ఐ�ఎంఆ� ��క �� �క �� బల�� 

�ర�వ ����. ఈ ��� 15 �వత� �ల �� త�� వ వయ� ఉన�  ��� ఇవ� �డ�. ��� ల ���� ప�� �ర� 



���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : ��� � ��� �����  ����� � ఇ�� ��  

ఎప� � : ���  23 

ఎవ� : �ర�య �ద�  ప��ధన స�ఖ�  (ఐ�ఎంఆ�) 

 

��డ�  

��� ��ం� �� ర��  

��� �వ� (ఎ�1) �� �ండ� � 65 ఏ��� ��� ��� జ���న�  ��� త �� �� ��� ��ం� �� రద��ం�. 

�ప��� ���-19 �ర� � �లయ�ండ� ���న�  �ప�� � ఈ �ర �� ���ం�న� �� ���  20న 

��� హ�� �పక�ం��. 2020, � 24న ఈ �� జర���  ఉం�. �ం� ఈ ఏ�� ఎ�1 �జ� � రద��న �ం� ��� 

��� ���ం�. 1929� ఎ�1 �� �ండ� � అ���� ��న ఈ �� �వ���� 1954� జరగ��. ఇప� �� �� 

�� ఆ����� ��ం� �� (��)� ����న �ష� ���ం�.  

మ��� ���  22న జర��� న బ���� ��ం� ��, ఏ��� � జర��� న �య�� ం, ��� ��ల� �� ��� 

���  అంత�� �య ఆ���� స�ఖ�  (ఎ� ఐఏ) �ర �� ���ం�. 

 

బ�� ���� జ�� �� అ�� స�� ం�  

�రత �� ���ట�, �ప��� బ�� మ�ళల జ��� �� �� � ఉన�  అ�� ��� స�� ం� అ�� �. �� �� � 

వ� వహ���న�  �� ���టర �� అ�� అసభ� క�� �పవ� �ం���� స�� ం� �ర �� ���న� �� బ�� ���� 

�� (��ఏ) ���  21న ���ం�. �ప����� అ�� � స�� ం� ���... ఈ అం�� ఇక �ం� ��� �� � 

��రణ జ�� త�న చర� � ���ం�మ� �� ��ఏ �పక�ం�ం�. 53 ఏళ� అ�� ��� 1994� �ర� తర�న 13 

వ��� ఆ� 22.57 సగ�� 158 ప��� ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : బ�� మ�ళల జ��� �� �� స�� ం�  

ఎప� � : ���  21 

ఎవ� : అ�� ��� 

ఎం�� : �� ���టర �� అసభ� క�� �పవ� �ం���� 



 

�మ�-ఉ�� క� ���  ��� 

�ప��� త� క �మ� క�, ఉ�� క� �ప�చ ���ల, మ�ళల వర�� �� �� �� ంట� �ం�య� �� �ర� �ం� 

��� ప�ం�. �ం�� �పక�ం�న ��� � �ప�� 2020, � 16 �ం� 24 వర� ��� ��  ��క� ఈ ఈ�ం� 

జర��� ం�. అ�� �ప�చ �� �� � ���-19 ��ం���ండ�� �ప�చ �� �� ంట� స�ఖ�  (�డ�� � ఎ�) �మ� 

క�, ఉ�� క� � ��� ���న� �� �పక�ం�ం�. అ�� �� ��� � � ��దల ��ం�.  

�� ��� � �ప�� ��� ��  ��క�� ఈ �ర� �ం� 2020, ఆగ�� 15 �ం� 23 వర� జ���ం�. ��� � 

��ల�� జ�� ఈ ��� � ���ల ���� 16 జ��... మ�ళల ���� 16 జ�� ��� �� తలపడ��� �. 

ఈ ��� � �ం� ������ �రత జ�� అర �త �ం��. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �మ�-ఉ�� క� ���  ��� 

ఎప� � : ���  21 

ఎవ� : �ప�చ �� �� ంట� స�ఖ�  (�డ�� � ఎ�) 

ఎక� డ : ��� ��  

ఎం�� : ���-19 �ర�� 

 

��య �ం�య� �� ���  

క�� �ప�� � �� ���  �� �� ����� ���న �ప�� � �రత �� �� ంట� �� (��) �లక �ర ����  

�పక�ం�ం�. �ప��� త� క ��య ��య� �� �� ంట� �ం�య� �� � ��� ���న� �� స� ��  ��ం�. ��� � 

�ప�� ల��  ��క� ఏ��� 27 �ం� � 3 వర� ఈ ���  జర���  ఉండ�, �ప��త ప������  �ర�ష�వ��� 

��� � ��� ���న� �� ‘��’ �ర� ద��  అజ� �ం��� �ల��ం��. ‘�ప��� �ప���  �� �� � మ�ంత 

�� ���ం�ం�. ఈ �ప�� � ��య ��య��  ��� � �� ఇంట� �న� �ం�య� �� � ��� ��ల� 

�ర ��ం�ం. ఈ క�న ప������  క��� సమ�� � ����ంచడ� అ�� ం�క��  �ప�న�న అం�. ప����� 

అ���� వ�� క ���  ఎప� � �ర� �ం�ల���� చ�� �� ం’ అ� ఆయన �వ�ం��. ల��  ఏ�� ట�� 

�ర�ం���ల� ఇప� �� అ��  ���� ల ��� ��ల �ర� ద�� ల� ��ం�మ�� �.



�వత� � �� ‘ఒ�ం���  ��డ� ’��� . 2021�... ���  2020 

��� : �ప�చ�� �� � ����� ఆస� �� ఎ�� ��న �పకటన వ�� �ం�. 2020 ఏ�� జ�� �జ�� ��� � 

జర��� న 32వ ఒ�ం���  ��డ� �వత� � �� ��� ప�� �. క�� �ర� ���� �� �� �ం��న�  �ప�� � 

���� ప����� ��రణ ���� ���� అవ�� ఏ ��� �క�వ�� ఈ �ర �� ����� �. ��� 

���ం� అంత�� �య ఒ�ం�� క�� (ఐఓ�), జ�� �ప���  ��క � �పకటన ��దల ���. ‘ఒ�ం���  � 

క�� ఏ�� �� ��� ��ల� �� �ప���ం��. ఐఓ� అధ� �� ��� �ద �� అం�క���న� �� 

స��న��� �’ అ� జ�� �ప�� �ం� అ� �పక�ం��. �� �ర �� ����ం�� మ� ��� ��� 

��ల� ఇప� � వర� ��� వ�� న ఐఓ� �� �వర� సభ�  ��ల ఒ���� త�గ �క తప� ��. ఇప� �న�  ��� � 

�ప�� జ��� �� �� ���న��� ఒ��  సభ�  �� �పక���ండ�� ఐఓ�� ��� తప�  మ� 

�ప�� �� � ��ం� ��ం�. 2021� క�� త�న ��� �పక�ంచక���... 2020 ఒ�ం���  �� అ��న�  

���� � (�� 24 �ం� ఆగ�� 9 వర�) �� ఈ�ం� � �ర� �ం� అవ�� ఉం�.  

ఇ� ���� !  

1896� ���� ఒ�ం���  జ���. అప� � �ం� �� �త ��� � �ప�� �ర� �ంచ�ం� ��� �య� ఇ� 

����. గ�� 3 ��� �ప�చ ��� ల సమ�� అస� ఒ�ం���  జరగ� ��. �ద� �ప�చ ���  

�ర�� 1916�, �ం� �ప�చ ���  �ర�� 1940, 1944� జర��� న ఒ�ం���  � ర�� ���.  

ఐఓ�, జ�� ఒ�ం�� �ర� హణ క�� ��క � �పకటన :  

�ప��� �ప�చ�� �� � ���-19 �ర�� �ల�� ఉన�  ప����� జ�� �ప�� �ం� అ�, ఐఓ� అధ� �� �మ� 

�� ఆం�ళన వ� ��  ���. ������, �� స�� �ల� �� �ర�� ప��న�  �ప��� �� �� చ�� ం��. 

‘�ప�చ ఆ�గ�  �స� (డ�� � �� ఓ) �చన� ప�గణన�� ����� ం. అ��ట� ఆ��� ��  ���� ఉం��� 32వ 

ఒ�ం�� ��డల� ��� ��ల� �ర ��ం�ం. 2020 ���న త�� త 2021 �స��� ��� �ర� ��� ం’ అ� 

ఉమ� � �పకటన� �ల��ం��.  

�� � �� జ�� ��...  

ఒ�ం���  ��� ప�� �� � ��� ఏ�� �� జ�� �� ఉం�ం�. ‘�ప�� ���  ��వ ���� ఉన�  

ఇ�ం� సమ�� ���  నగ� భ�ష� �� ఆశల� ���� ఉం�ల� �ం ������ ం. కష���� ఒ�ం�� �� � 

�� �క�� ����� �ం��. అం�� ఒ�ం�� �� �� ��� �� ఉం�ల� �ర ��ం�ం’ అ� క�� �పక�ం�ం�. 

అ�� �ప� �ం� ���� ���� న ���  ��� ��� ������.  

న��  ఎంత వర�?  



క�� �ర�� ఆ� �కప�� ఇప� �� ���� �బ�  �న�  జ�� � ఒ�ం�� ��డల ��� వల� మ�ంత �� పడ�ం�. 

ఈ ���  �ర� హణ �� � వ��  ఆ��, ��� ప�� ట�� త�తర అం�ల� �ంట� �బ�  ప� అవ�� ఉం�. 

ఒ�ం�� �ర� హణ ఖ��  ��ం� 2019 �వ� ��� ��� హ�� అంచ� ��న వ� � 12.6 ��య� �ల�� 

(��� �. 96 �ల ���). ���  � ��ం�� వ��  ��� అ���ల �� � ��� 2.28 ��య� �ల�� (�. 

17 �ల ���) ఆ����  జ�� ఆ�ం�ం�. జ�� ���� 3.3 ��య� �ల�� (�. 25 �ల ���) �� న� � �� 

ఇ���� �. ఇతర అంత�� �య ���ల� �� ��� ల� ఒ�� �� జ���. ��� � మ� 6 ��య� �లర� 

(�. 46 �ల ���) వర� జ�� � న��  జరగవచ� � ఒక అంచ�. 

 

�� ం����  �� ���  ����త  

ర�� � జ���న�  �ప��� త� క ��� ఈ�ం� ‘�� ం����  �� ��� ’� ������న� �� అంత�� �య �� స�ఖ�  

(��) అధ� �� అర� � �ర� �� ���  26న �పక�ం��. క�� ��ంభణ �ర�� ర�� � అంత�� �య ��న 

స�� ���  ర�� �య�� ��� � ����యక తప� �ద� ����. ఈ ��� � ��త� ���న ఆట�� �ప�చ �� 

�ర� �ం� � ���  �ప� ��ం� �స��, �ప�చ �ం�య� �గ� � �� � స� � తలపడ��. 

ఈ ��� � ��� ఇప� �వర� 7 �ం�� జ���. ��� � ���� (���� ), ఇ�� ��� ��� (ర�� ) 4.5 

��ంట�� ���� � ఆ��� � ఉ�� �. ��� �ద�� 8వ �ం� �ం� �న���� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �� ం����  �� ���  ����త 

ఎప� � : ���  26 

ఎవ� : అంత�� �య �� స�ఖ�  (��) 

ఎక� డ : ర��  

ఎం�� : క�� ��ంభణ �ర�� ర�� � అంత�� �య ��న స�� ���  ర�� �య�� 

 

�ర���  వ� �� �  

మధ� �ప�� �ఖ� ��� కమ� �� ����  

మధ� �ప�� �ఖ� ��� కమ� �� ���  20న తన పద�� ���� ���. ��ష� గవర� � ��� �ండ� � క�� తన 

���� ప����  సమ�� ం��. ���  20న అ�ం��� బలప�� �ర� �ం�ల� ���ం��� ఆ��ం�న �ప�� � 

కమ� �� ఈ �ర �� ����� �. �ం��� � �ం�న 22 �� ఎ�� �� � �ప��� � ����� ��.. 



����� �య�� కమ� �� స�� � ����� ప���న �ష� ���ం�. ఈ �ప�� � అ�ం��� స�పడ 

బ� �క�వ�� �ఖ� ��� తన పద�� ���� ���. మధ� �ప�� 18వ �ఖ� ���� �ం��� ��య� �త 

కమ� �� 2018, ��ంబ� 17న �ప�ణ �� �� ���. 

�� � ��� : 

ఏ�� : మధ� �ప�� �ఖ� ��� ���� 

ఎప� � : ���  20 

ఎవ� : కమ� ��  

ఎం�� : అ�ం��� స�పడ బ� �క�వ�� 

 

�ర� య ��ల� ఉ��� అమ�  

�శ�� �� � �చల� ���ం�న �ర� య ��� ��ల� మరణ�డన అమ� ���. ���� ��న ��� �ం� 

(32), పవ� ���  (25), �న� శర�  (26), అ�� ��� �ం�(31)ల� ��� ��� ���  20న �ల�����న 

5:30 �టల� ఉ� ���. �� అ���ల సమ�� �ర� �ం� వ�� న త�� పవ�.. మ�� �ళ�� ఉ� ���. 

ద������ అ� �ద��న ��� �ం�ద ����� ఒ� ���� ���ం� న���� ఉ� �య� ఇ� 

�ద���. ఉ���� త�� ం���ం�� �వ� వర� ��� ��న �పయ�� ల��  �ఫలమ�� �. �ర� య 

��ల� ఇక ఎ��� చట�పర�న అవ��� ����వ� ��� ��� ���  19న స� ��  �య�� ఎట��ల� ఉ��� 

అమ� ���. 

 

�రత �� �� �గ �� �� �న�� అస�మ�  

�రత �� �� �గ �� �ప�� ��� (��) �న� � క�� ���. �ంత��� అ���� � �ధప��న�  83 ఏళ� �న� � 

���  20న �� క�� ���� స ����. తన ��� � �ర� తర�న ��ం�� త�తర �� � � క���� ఓవ�� � 84 

�� � ��న �న� � 65 ���  ���. 36 అంత�� �య �� � ��  19 ���  ��ం��. �స��క� �... �ర��... �� �... 

ఐ� ద��� � �� �� �స� ప�త�ం��.  

�������... 

ప�� మ �ం�� �� ��న��� 1936, �� 23న జ�� ం�న �న� � 1951� ���� ��� ��� �� �� ఆ��. 

తద�తర ��� �రత �� �� జ��� ఎం�� �లక ఆట��� ఎ���. 1956 �� ���  ఒ�ం���  � ���న�  �రత 

జ��� స�� �� ఉ�� �. 1960 �� ఒ�ం���  � ���న�  �రత జ��� �యక��  వ�ం��. అ�� వ�స� 



�� ఆ�� ��డ��  (1958-��� , 1962-జ��� , 1966-�� ం��) �స��క� � ��ం��. 1962 ఆ�� ��డ��  �ర� 

స� ��  �లవ�� �లక��త ��ం��. ఆ�� ��డ��  �ర� స� ��  �గ �� అ� �వ���. 

�� �... 

������� ���న �న� � 1970 �ం� 1985 వర� �రత జ��� �� � �వ��ం��. ఆయన �ర� 1970 ఆ�� 

��డ��  �ంస�  పత� �� �ం�. ఆ�� ��డ��  �రత �� �� జ�� పత� ��ంచ� అ� �వ���. �రత జ�� �� 

పద� �ం� తప� ��� క ఆయన 2003 వర� �హ� బ��, ఈ�� �ం��, �హమ� డ� �� � �ం� క �� జట�� �� � 

ఉ�� �.  

�� అ��న అ���... 

��� �� ��ప�ష�� ��� న �������  అ���ల� �� �ం�ల� అప� � �రత �ప���  �ర ��ం�ం�. �ం� 1961� 

‘అ��న’ అ���� ఇవ� � �ద�ం�. �� �� ���ం�� �� అ��న �ం�ం� �న� ��. 1990� ‘పద� ��’ 

�ర�� �� ఆయన� �ప���  �ర�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �రత �� �� �గ �� అస�మ� 

ఎప� � : ���  20 

ఎవ� : �ప�� ��� (��) �న� �(83) 

ఎక� డ : �� క�, ప�� మ�ం�� 

ఎం�� : అ����  �ర�� 

 

���� క �� �� అధ� �� ��ం� ��  

�ప�చ �� �� � ��� త క �� � ��ం�న �య� ���� క �� �� అధ� �� ��ం� �ం� �� �ం��. 

��� ��ల ��� క�� �ర� ��న ప�న ఆయన ఆస� ��� ��� త ���ం� ���  22న క�� ���. 76 ఏళ� 

��ం� 1995 �ం� 2000 వర� �య� ���� క �� � అధ� ��� వ� వహ�ం��. ఆయన హ�ం� �య� ���� 

జ�� 1998, 2000� �ప��� త� క �ం�య��  �� ��� � �ం� ���ం�.  

118 ఏళ� చ��త ఉన�  �య� ���� క �� �� �� �శ�� �� �� ���  � ��� 33 ���... ��� ���� � క �� 

జట� మధ�  జ�� �ం�య��  �� ��� � 13 ��� ��త� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : �య� ���� క �� �� అధ� �� క�� �త 



ఎప� � : ���  22 

ఎవ� : ��ం� �ం� 

ఎం�� : ���-19 �ర�� 

 

�ఖ� ��� సల���� ఆ�.ధ�ంజయ���  

ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� సల���� ఆ�.ధ�ంజయ���� �య���  �ప���  ఉత��� � 

�� ��ం�. ��మ, ��� స��ల��, �� దన �ర� �క�ల �ష�� ఆయన సల���� వ� వహ�ంచ�న� �� 

ఉత��� ��  ��� �� �. ��� ఆయన ��ధ ����  ప����.  

 

�ఆ� �� ��క �� న�� ం���� క�� �త  

స��ర, �ర ���ల �ఖ �� ��క �� �. �� న�� ం���� (87) ���  25న క�� ���. �ంత ��� 

�న� � � �ధప��న�  ఆయన ��� 8.45 �టల సమ�� స� ��� �� �ం��. ��� ప��� ��ష��  

��య ���స� �, ప��� ��ష��  ��� ఆ� ఇం��� ��య అధ� ���, స��ర, �ర ���ల� 

���ం�న ఏ� క �ర�య జర� � ఎ�ట� � ఆయన �వ� అం�ం��.  

 

��ట� �వ�� ���� � క��  

��ట� �జ���� ���� � క�� �ర� ��ం�. ���� � �� � ల��� �ద�� �వ�, �� య ��� � 

����న� �� ఆయన ��� లయ అ���� ���  25న ����.  

��ట� �జ��ం��� ప���:  

��ట� �జ ��ం��� ���  23న ��� ప��� �ర� �ంచ� ���� � �� � ��న�� ��� రణ అ�ం�. �ం� 

ఆయన �ర�  ���� � క�� �� �� ం� � �� య ��� � ������ �. ���� � �� � �న�� ��ం�.  

 

�రత �� �� �ల� అ��� ల�� క�� �త  

��హ�: �రత �గ �జ �� �� �� ������ అ��� ల�� క�� ���. ఆయన� 73 ఏ��. �గ �జ ఆట�� �� 

పట� అ�ల �రత �� �� స�ఖ�  (ఏఐఎ� ఎ�) ��� ���ం�. ‘అ��� ల�� ఇక �� అ�� �� ��రక�. 

�రత �� �� � ఆయన ��న �వ� మ�వ���’ అ� ఏఐఎ� ఎ� అధ� �� �ప�� ప�� ��� �� �. 1968� 

బ�� � అంత�� �య అ���� ��న ల��... 1970 ఆ�� ��డ��  �ం��  ���న �రత జ��� స�� �. 



 

క�� టక�� ��� � జ�� ం�న ఆయన ��య �� � ���  ��� ��� (1966, 1968, 1970)� �ం�� � 

������  వ�ం��. ��� �� �� క� ��� త క �� � �హ� బ��, �హమ� �� �� � �ం� జట�� తన �వ� 

అం�ం��. ఆట� ���� ం� �పక�ం�క �హమ� ��, అ�� ం జట�� �� �� వ� వహ�ం��. ఆయన ��ణ� 

అ�� ం జ�� ఆట� ఎం� ��గ� ��ం�ం�.  

 

మధ� �ప�� �ఎం� �వ�� �ం� ���  

మధ� �ప�� � ��� ���� � �త� �ప���  ఏ�� �ం�. ��ష� �ఖ� ���� �వ�� �ం� ��� ���  23న 

�ప�ణ �� �� ���. ఆ ��ష� గవర� � ��� �ండ� ఆయన� �� భవ� � �ప�ణ �� �� ��ం��. �ం� 

మధ� �ప�� � ��� �� �ఎం పద� �� క�ం�న వ� � �� ��� ���� ���ం��. 

ఎ� �ఆ�, జనగణన ���  

�శ�� ��ం�న 21 ��ల �� �� �ర�� ఏ��� 1 �ం� �ర� �ం��� న ��య �రప��క (ఎ�� ఆ�), �ద� 

దశ జనగణన� ఆ����. ఈ �ర� �క�� �ద� దశ ఏ��� 1 �ం� ���ంబ� 30 వర� �న����  ఉం�. 

త�ప� ఆ��� వ��  వర� ఈ �ం� �ర� �క�� �����య� �ం�ద �ం�ఖ �ల��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ�� : మధ� �ప�� �ఖ� ���� �ప�ణ �� �� 

ఎప� � : ���  23 

ఎవ� : �వ�� �ం� ���

  



 

 క�ం� అ���  (���  27 - ఏ��� 2, 2020)

 

అంత�� ��  

భ�కర �� �ల ���� క��  

క��.. �ప����  గడగడ����న�  భ�కర�న �ర�.. �� �బ� � �ప�చ� ������ వ���ం�. ��� 

459 �� ���� ���  క������ �. �ం� �ల�� � �ప���� �� 10 భ�కర �� �ల ���� క�� 

�ర� ��ం�� �� �ప�� ఏం� అ��  ���వ�� . �ప�చ ఆ�గ�  �స� (డ�� � �� �) గ�ం�ల �ప�� 

ఇప� �వర� �య (��) అ�� త �ప�దకర�న �� �. �� �బ� � �� ��� 3014 �� ���� ��� ��� �. 

ఆ త�� � �� ���  �ప��� (2430 ��), �� ��� (2215 ��), �� ఐ� (2110 ��), మ��� (2002 

��) ����. ఇం�� ��, �ప���, �� ��� �ం� �� �� �� ���� ���  �ం� ఉ�� �. 

ప� �� �ల వల� �ప�చ�� �� � ���� మర��.. 

క��� ��� �ర� � అ��� ��  

���-19(క�� �ర�)� ఎ��� �ం�� ‘���-19 ��� �� � ‘ �ంద 64 ��ల� అ��� ���  174 ��య� 

�లర� ఆ� �క స����  �పక�ం�ం�. ఇం�� �ర� � 2.9 ��య� �లర� స�� అంద�ం�. �ప��� 64 

��� క�� సమస� � ���� సతమతమ���� య�, ఈ ����  త�న��  �ద�  �ధ�� �� ���� �� �క 

ఇ�� �ల� ఎ��� ం��� య� అ��� ���ంగ ���త�  �ఖ ��� ం�. ���ట� వ� వస�ల� 

సమ��� ��ం��, ఇతర అవస�ల� �ర� ��� ఈ ��� ఆ� �క స����  ����ం���ల� ఈ �ఖ 

��ం�.  

అ��� ��బ� �� �� �ంద �ర� � �� ���  ���న ���, అ�� ��� �, ���క, ����� ల��� ఆ� �క �� 

అంద�ం�. ���క� 10.3 ల�ల �ల��, ��� � 10.8 ల��, ����� � 30.4 ల��, అ�� ��� � � 50 ల�ల 

�ల�� ��బ� �� �� �� � అం��య� �ఎ� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 64 ��ల� 174 ��య� �లర� ఆ� �క �� 

ఎప� �: ���  28 

ఎవ�: అ��� 

ఎక� డ: �ప�చ �� �� � 



ఎం��: క��� ��� 

 

���-19� �ప�చ �� �� � ఆ�ర ��� 

���-19 �����  సమ�� � ఎ��� క�� �ప�చ�� �� � ఆ�ర ��� �ల�� అవ�శ�ంద� �� 

అంత�� �య �స�ల అ�ప�� �చ� �ం��. ఈ �ర� ఏ��� 1న ఐక� �జ� స�� �� అం� అ��కల� � ఆర ���ష� 

(ఎ� ఏ�) అ�ప� ��  �ం�� , �ప�చ ఆ�గ�  �స� (డ�� � �� �) అధ� �� ���� అధ��, �ప�చ ��జ�  �స� 

(డ�� � ��) ��క �� ���� అ���� ఒక �పకటన ��దల ���. ఆ�ర లభ� త� ఏర� ��న�  ��గ �త అంత�� �య 

ఎ�మ�ల� ఆం�ల� �రణ��ం�, ఇ� �ప�చ ��� � � ఆ�ర �రత� ����� ంద� ��� �� �. 

 

���  

క��� ��� ఆప�ష� నమ�� �ర� �క�  

క�� �ర� �� ��� అ����ం�� ఆ��  �� జనర� మ�� నర�� ‘ఆప�ష� నమ��’ ��� �ప�� క �ర� �క� 

����ం��. ���  �ప�� ఈ �ర� �క� �� � క��� ��� �ప��� �� �� అం�ంచ���� ��, �� 

స�హ���� � 13 ల�ల �� ����, �� ��ం�� �ర� ��న పడ�ం� చర� � ������ �. ‘� 

��ం�ల ��� ��ం� �ం �ప�� క �శద� ���ం�మ� స�హ���� జ�న�� �� ఇ���� �. ఈ �ర� �క�� 

�ం �జ� ���� ం’ అ� నర�� ���  27న ����. 

 

మ��� ��య� ����క �ప�� 

�ం��ల ఆ�ధ�  �� ����� ��త�థ ఆ��� ��న ��య� ����క మ��� �ప�� ��ం�. ఈ 

��య� � 2020, ���  28వ �� �ం� �రదర� � �� �షన� ��� � �ప�� �య�న� �� �ం�ద స��ర 

�ప�ర ���త�  �ఖ ��� �ప�� జవ�క� ���  27న �ల��ం��. �శ�� క�� �� �� � ఉన�  �ప�� � 

�పజల ��క �ర� ఈ ఆ�� �� క ��య� � మ��� �ప�� ��ల� �ర ��ం�మ�� �. అ�� మ��ర� 

����క� �� �ప�� �య�న� �� ��� �� �. 1987� �ద���� �రదర� � � ��య� �ప�ర�ం�. 

 

క��� ��� �ఎం ���  �� ఏ�� � 

క�� మహ�� �� ఎ��� వ�� ��� ఏ�� అత� వసర ప����ల� అ���� చర� � �పట��, ���ల� 

ఉపశమ� అం�ంచ� �ం� ��థ�క ల�� � ��న ��య ��� ఉం��� న అవస���  ద��� ����� �ప�న 



��� �ర స�య, అత� వసర ప����ల ఉపశమన �� (�ఎం ��� )� ఏ�� � ���. �ప�న��� �ర� � � ఉం� ఈ 

�ట�� � ర�ణ, �ం, ఆ� �క �ఖల ���� స�� �� ఉం�ర� ���  28న �ం�ద �ప���  �ల��ం�ం�. ఈ �� 

�న�  �న�  ���ల� �� అ�మ���ం�. ��� �� �స�� �ఎం ఇం�� �� �ఓ� �� ఇ� �� �� 

�� � � �వ�ల� ఉప��ం� �.ఎం. ���  �� � ���� అం�ంచవ�� .  

�� ��� ��� �. 1,500���..  

క��� ��� �� �� ��� ���  28న �� ��� �పక�ం�ం�. �.500 ��� ఇవ� �న� �� ��త �� �ట�� 

�ల��ం�ం�.అ�త� �.1,000 �ట� �����  ‘�� స�� ’ �ర� � ఎ�.��ద�ఖర� �పక�ం��. �ం� �� ��� 

���  �.1,500 �ట� ��� �పక�ంనట��ం�. 

 

90 నగ���  �� ����  త��దల: ఎ� ఏఎ� ఏఆ� 

�శ�� �� � 90 నగ���  �� ����  �� త� �ంద� �ం�ద �ప�త�  ఆధ� �� � న���న�  ఎ�� �� �� అం� 

�ద� �� ���ం� అం� ����  (ఎ� ఏఎ� ఏఆ�) �స� �ల��ం�ం�. ���  �� క��, ���జ� ఆ�� � ��� 

త� �న��� ఎ� ఏఎ� ఏఆ� �ం��� ���� �� ���  29న ����. ఎ� ఏఎ� ఏఆ� �ల��ం�న �వ�ల �ప��.. ���� 

�ఎం 2.5 (��� ��� � ���  �� క��) 30 �� వర� త� ��, అహ� ��� ��ల� 15 �� వర� త���. 

���-19 �ర�� �� �� �� �� �ళ��� �హ�ల రణ�ణధ� �� �� ప��శమ� ��� ��� �తబ�� �. 

�ం� �� ����  త� �ం�. 

 

క�� స��� �� �ప�� క �� �� �పకల� న 

�ర� ��� �ప�చ�� �� � ఏ ��ం�� ఎ��  ���-19 (క�� �ర�) ���� ��� న�ద�� � 

�ల���ం�� ��� �ం�న ��� ��� క�� ��క� �� �� � ��ం�ం��. ��� �ం�న 19 ఏళ� 

ఇంజ��ం� ��� � � �� ��, అత� �� ��� స�� �య�, ��� �మ�, ���� ���, ��� మ��� కల� క�� 

��క� � ��� ���. ఇ� �� ���� ల���ం�. హ� ���  ��వ�� � మ����  నమ� క�న ఎ���� ఇ�� న 

స��� ఆ��� ఈ �� � స�����  �ం�ప����� �. మన ����� �ప�చ�� �� � ఏ ��ం�� 

క�� ���� ��� న��న.. ఆ ��ం�ల� ���  �� ����ం�. 

�� �� ���ం� ��: �ం�ద �ప���  

���-19 �ర�� ��� ఏ��� 14వ �� వర� ��ం�న �� �� � ���ం� ఆ�చన �ద� �ం�ద �ప���  ���  

30న ���ం�. �� �� మ�ంత �� �న��� ఆ� ���, ����� అ�క �ప���� ఎ��� ���  వ��ందన�  



ఆంచ�� బలప��న�  సమ�� �ప���  �ం� ఈ స� ��కరణ వ�� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: క�� ��క� �� �� �పకల� న 

ఎప� �: ���  30 

ఎవ�: ��� �ం�న ��� ��� 

ఎం��: క�� �ర� స��� అం����� ��� ం�� 

 

���ణ ఉ�� �� పథ� �త�ల �ం� 

�ప�న��� గ�� క�� � �జన� ��� �ం�ద ఆ� �క ��� �ర� ����మ� �పక�ం�న మ��� �ం� ���ణ 

ఉ�� �� పథ� �త�ల �ం� ఏ��� 1 �ం� అమ�� � వ�� ం�. �ప��� ఉన�  �.182 �త� �.202� 

���ం�. ���-19(క�� �ర�) మహ�� � �� ��� అ��కట���ం�� అమ� ���న�  �శ�� ప� �� �� � �ద� 

ఇ�� � పడ�ం� ‘�ప�న��� గ�� క�� � �జన’ ��� �.1.7 ల�ల �ట� �� �� ��� �ం�ద �ప���  

�పక�ం�ం�. వ��  �� �లల�� ఈ �� ��� అమ� �య�న� �� ��� �ర� � ���మ� ���  26న 

�ల��ం��. 

�� � ��� :  

ఏ��: ���ణ ఉ�� �� పథ� �త�ల �ం� 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

ఎక� డ: �శ �� �� �  

ఎం��: �ప�న��� గ�� క�� � �జన� ��� 

 

క��� 24 �ట�� � �� �� ఏ�� �  

క�� �� ��� �� �� � � �పజ� భ�ం�ళనల� ����ం� ���ం�ల�, క�� త�న స���� ��న 

�� �� � 24 �ట�� � ఏ�� � ��ల� ���ం��� ఆ��� �� ��ం�. �� �� అ�త� వలస ��� �� �ద� 

�ఖ� � నగ�ల �ం� ఇళ�� మరల�� �ఖ�న �ం� �� ల� �ప�న �� య��� జ��� ���, జ��� 

��శ� ర��ల �ం� ���  31న ��� �న� ���  �� � ��రణ �ప��ం�. ఈ �ద�� � ధ�� స�..‘��ణ�ం�న 

��� లర �� ర�� ం� �ల�� �� ల� ఉన�  వలస ��� ���  ఆం�ళన� ���� �. ���ల� బ��� వ��ర�� 



�ల�ర � �ర� హణ �ధ� త� ���. ��� �ల� ప��� �ప��, అవసర�� �� ��� � ఉం��‘ అ� ఉత��� � �� 

��ం�. ��రణ� ఏ��� 7వ ��� ��� ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: క��� 24 �ట�� � �� �� ఏ�� � ��� 

ఎప� �: ���  31 

ఎవ�: ���ం��� 

ఎం��: క�� �� ��� �� �� � � �పజ� భ�ం�ళనల� ����ం� 

 

�శ�� �� � �ఎ�-6 ఇంధన ��క�� 

�హన ���� ��  మ�ంత త� �ం� �ఎ�-6 �ప��ల ����, ��� ��క�� �శ�� �� � ఏ��� 1 �ం� 

���భమ�� �. �ం� �ద��న ఇంధ���  ������న�  అ� త�� వ ��ల సరసన �ర� �� ��ం�. 2010� 

��3� స�స�న�న �ఎ�-3 ఇంధ�� అం����� వ�� �. అ��న �ఎ�-4� మళ���� ఏ��� ప��ం�. ఆ 

త�� త �ఎ�-5 ��� �ళ��ం� ��క��  ���న �ఎ�-6 ఇంధ�� వ�� �. �త ఇంధ�ల� ���� �ఎ�-6� 

��ష� �రక సల� � ప��� అ�� త త�� వ� 10 ��ఎం (��  ట�  ప� ��య�) ఉం�ం�. �ఎ�-3� 350 ��.. 

�ఎ�-4� 50 ��ఎం. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ఎ�-6 ఇంధన ��క�� 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎక� డ: �శ�� �� � 

ఎం��: �� ���� ��  త� �ం�ం�� 

 

�శ�� �� � ప� క�� �ర� �� �� ��  

�శ�� �� � ఆ� ���� ��  ప� క�� �ర� �� �� ��  ఉ�� య� �ం�ద �ప���  ఏ��� 1న �పక�ం�ం�ం�. క�� 

�� ��� �ం�ద �� ��� ఇ� ఉ�� య� ���ం�.  

క�� �� �� ��

�ఖ� ��ం� ���� /�ం�ద��త ��ం�



1 ������ ���

2 ��� � �� �� ���

3 ��� � �జ�� � 

4 ��� ఉత�� �ప�� 

5 �ర� ఉత�� �ప�� 

6 అహ� ��� �జ�� 

7 �ం� మ���ష�

8 �� మ���ష�

9 �స � గ � �రళ

10 ప త��ట� �రళ

�ంగ�� �గర�  గ�� ���త 

���-19 �����న�  �ప�� � �గర�  గ�ల� � ఆ� �పక���  �ంగ�� �జ���  �ర �� ���ం�. ఈ 

�ర� �గర�  గ�ల� ���ల� ఏ��� 1న ఉత��� � �� ��ం�. �ంగ��� 27 �గర�  గ��, 18 ఓ��� 

�న����� �. ఇం�� ����� � �ం��కరణ� ���న�  ఐ� �గర�  గ��, 18 ఓ����  య���� ఉత� �� 

�య��� �.  

���, ��� � �ం�ష� 1,125 ��� 

క�� �ర�� ఏర� �న �ప� � అ�గ�ం�ం�� ��� ���, ��� ఎంట� ����, ఆ �స�ల �ప�ట� � �ం�న 

అ�� ��� � �ం�ష� ���� � �.1,125 �ట�� ఖ��  ��ం�� ��ద�త �పక�ం��. ఇం�� ��� ��� 

�.100 ���, ��� ఎంట� ���� �.25 ���, అ�� ��� � �ం�ష� �.1,000 �ట�� ఖ��  �ట���� �. ��� 

����� ��� �� ���క �ధ� త (�ఎ� ఆ�) �ంద �� ఖ�� � అద�� ఈ ��� ��  ��� ంచ�ం�. 



�� � ��� : 

ఏ��: ప� క�� �ర� �� �� ��  �� �ం� 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

ఎక� డ: ���, �జ�� �, ఉత�� �ప��, �జ��, మ���ష�, �రళ 

ఎం��: క�� �� ��� అ�క��ం�� 

 

��ం��  

ఓ�� అ�ం� ఆ�����  � ఏ� ���� ఆ��  

వ��  ఆ� �క �వత� � 2020-21� ���ం� �� ������ అ��  ��ల� అవసర�న �.70994,98,38,000 

(�.70,994.98 ���) వ� ��� �� క�� ం� ‘�దవ�  ��మయ-ఓ�� అ�ం� ఆ� ���� -2020’� ���  27న 

ఆం�ధ�ప�� ���వ��  ఆ�� ���ం�. క�� �ర� �స��ంచ�ం� �� �� ��ం�, �ద�  స�యక చర� ల� 

�మ� � ���న�  �ప�� � �సనసభ స���ల� �ర� �ంచ�� ప���� �ల�ం�. ఈ �ప�� � ��� ం�� 213 

అ�కర�� ���-1 �ప�� ��� �� �ల��  �.70,994.98 �ట� వ� ��� ���ం�న ఆ� ����  � �ప���  

పచ� �ం� ఊ�ం�.  

����  వ� � �.52,521.43 ���

��ట� వ� � �.14,725.90 ���

��� ���ంచ��� �.263.86 ���

��� సమ��� �� ���  �.3,483.77 ���

 

�� స���� బ��� ఆ� ����  � �� క�� �� �� ����� ఇప� � వర� ���న�  చర� �, ఇక� ������ న 

చర� ల� �� ���వ��  చ�� ం�ం�. క�� కట��� ��ష� �� �� ���  ���  ఏ�� � ��ం�. 

 

ఏ�� ���� ఆస� ��� �ప�త�  ప���� 

���� � �� �� ఆస� ��� �� క�� �ర� �� ��� అ����ం�� ��� � ఉం�ల� ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఆ��ం�ం�. ���� ప���� �ద�  క��ల�, �ప� �� ��� ఆస� ���, న�� ం� �ంల� �� �ప�త�  



ప���� ���  ���  30న ఆ��� �� ��ం�. ��య �ప��ల ��రణ చ��  2005 (��� 10(2)1� �� 

అం��� �ల ��రణ చ��  1897 �ప�� అ��  ���� ఆస� ���, �ప��� తర ఆస� ���, �ట�� ల ��� 

�ర� ���న�  ఆస� ��� ఇక� స�� � ప��� ప���ల� ఉత��� ��  ��� �� �. ��దశ� 450 ఆస� ��ల� 

�ప�త�  ప���� ��ల� �ర ��ం��. ప����ల� బ�� ఈ �ఖ�  �ం���.  

�శ�� �� � ప��� ��� ఎమ����  ��ం�న �ప�� � ఎ���� ��� (���) ��� �ష� 2020 �ప�� చర� � 

���న� �� �ద�  ఆ�గ� �ఖ �� ష� �� ��కట� �.�.ఎ�.జవహ� ��� ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� ఆస� ��� �ప�త�  ప���� 

ఎప� �: ���  30 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎక� డ: ఆం�ధ�ప�� 

ఎం��: క�� �ర� �� ��� అ����ం�� 

 

�ఎంఆ� � ���� ����శయ ��� ణ ప�� 

�జయనగ� ��� � ���� అంత�� �య ����శయ ��� ణ ప�ల� �ఎంఆ� ఎ�� ��� ���� �స�� 

అప� ���  ���  30న ఆం�ధ�ప�� �ప���  ఉత��� � �� ��ం�. �ఎంఆ� �స�� �ట� ఆ� అ���(ఎ� �ఏ) �� 

��ల� ��ష� ����శయ అ�వ�� �స�(ఏ�ఏ��ఎ�)� ఆ��ం�ం�. 

 

�� 30 వర� ��� � ర��: ఐ��ఎ� 

క�� క����� ��� �� రద���న�  ��డల ���� ��� ��� ��� � (��) �� ��ం�. క�� �ప��� 

�� 30 వర� జర��� న అ��  అంత�� �య ఈ�ం� ల� ర�� ���న� �� అంత�� �య ��� ��� � స�ఖ�  

(ఐ��ఎ�) ���  30న �పక�ం�ం�. అం���ం� ఆట�ళ� �� ం�ం�  స� �� 30 వర� ఎ�ం� �ర� � 

�య�ద�, ���  �ల� ఉన�  �� ం� ల� �న��ం�ల� �ర ��ం�ం�.  

�� � ��� : 

ఏ��: �ఎంఆ� � ���� ����శయ ��� ణ ప�� 

ఎప� �: ���  30 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ప���  



ఎక� డ: �జయనగ� ��� , ఆం�ధ�ప�� 

 

ఏ�� ��ట� ��� �ష� ���� ఏ�� � 

ఆం�ధ�ప�� ��ట� ��� �ష� ���� (ఏ���) �స�� ఏ�� � ���  ��ష� �ప���  ���  31న ఉత��� � �� 

��ం�. ఇప� �వర� ఉన�  ��ష� ��ం� ��� �ష� ���� �న�� �� �� ��� �� �ర�  ��ం�. ���� � 

��ట� �ర� క��ల పర� ��ణ �� ఏ���� ఏ�� �� ���న� �� ���ం�. 

 

�ప�త�  సల���� �క �� ���� ���..  

��ష� �ప�త�  సల��� (�ప���� )� ����� ఎ���  � �� ��ల� ����ప�� ప���న �క �� ���� ��� 

�య���  ���  31న �ప���  ఉత��� � �� ��ం�. ఆయన ��మ���  �రవ ��మ�� ప�గ�ం�ల� 

ఉత��� ��  ��� ం�. 

 

��� �గ�  �ఖ క�షన� � �స� �.. 

ఆం�ధ�ప�� ��� �గ� , ��ంబ ��మ �ఖ క�షన� � 2004 �� � ఐఏఎ� అ��� ���� �స� � � ��ష� 

�ప���  �య�ం�ం�. �ం��� ��య ఆ�గ�  �ష� ��క �� �, ��వ�, ���  ��వల �ప�ళన �ర� �క� 

��క �� �� ఆయన� ��� అదన� �ధ� తల� అప� �ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��ట� ��� �ష� ���� (ఏ���) �స� ఏ�� � 

ఎప� �: ���  31 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎం��: ���� � ��ట� �ర� క��ల పర� ��ణ �� 

 

ఆ���  

�ం��  వ�� �ం�: ఐఎంఎ� �� ��స��� 

క�� �ర� �ర�� �ప�� �ం�� �� ����ంద� అంత�� �య �దవ�  �� (ఐఎంఎ�) �� ��స��� ���  

27న �ల��ం��. 2009 �� అంత�� �య ఆ� �క ���� ���� ప����� మ�ంత ���� ఉండ���� య� 

�� �� �ం��. ‘�ప�చ ��� �ం�� �� ����� యన� � �స� �� . ఆ� �క �ర� క��� ఒక� ��� 



��� �వ�� వర ��న ��� ట� ఆ� �క అవస�ల� 2.5 ల�ల �ట� �ల�� అవసరమ��య� ఐఎంఎ� అంచ�. ఇ� 

క�స �� � ��త�. ఇంత� �ం� అవస� ఉండవ�� ’ అ� ఆ� ����. 

 

ఆ� �ఐ �లక �దవ�  పరప� ��న �ర��� 

ఆ� �క �దగమ�� అత��త� అ�న �ర� ఆ� �క వ� వస� ��� క�� ��� �ర��న�  �ప�� �... 

ప����� చక� �ద���� �జ��  �� ం� ఆ� ఇం�� (ఆ� �ఐ) ���� ��ం�. ఏ��� 1 �ం� 3వ �� మధ�  

జర��� న 2020-21 �ద� �దవ�  పరప� ��న స��� అ�� త�� ���  27� ��� ం�. ఆ� �క వ� వస�� ��� 

��� �శ� �లక �ర ��� ���ం�. ఆ� �ఐ గవర� � శ� ��ంత�� ���� �� ఆ��� స�� ల �దవ�  పరప� 

��న క�� ���న�  �ర ����  �ఖ� �న� ప�����... 

��, �వ��  �� �� త� �ం�  

�� ం�ల� ����  ��ల� వ�� �� వ���� �� ��� ఆ� �ఐ 75 ��� ��ం�� (100 ��� ��ం�� ఒక 

��) త� �ం�ం�. ��� ఈ �� 5.15 �� �ం� 4.4 ���� ��వ�� ం�. 2019 ��బవ� �ం� (�వ��� �ం� 

��� �న�) వ�స� ఐ���� �� ��� 135 ��� ��ంట��ర ఆ� �ఐ త� �ం�ం�.  

ఇక �� ం�� తమ వద� ఉన�  ��� ��ల� ఆ� �ఐ వద� ఉం� �ం� వ���� �వ��  ��� ఏ�� 90 ��� 

��ం�� ఆ� �ఐ త� �ం�ం�. ��� ఈ �� 4.90 �� �ం� 4 ���� ��వ�� ం�.  

�ఆ� ఆ� ఒక�� �� 

నగ� �ల� ల �ష� �� (�ఆ� ఆ�)� ఆ� �ఐ ఏ�� ఒక�� త� �ం�ం�. ��� ఈ �� 4 �� �ం� 3 ���� 

��వ�� ం�. �� ం�� తమ ���ట�� �త� ��� ��  తప� �స�� నగ� ��� ఆ� �ఐ వద� ఉం��. ��� ఆ� �ఐ 

ఎ��� వ�� ఇవ� �. ఈ �� త� �ం� వల� �� ం�ల వద� అదన� ��ల లభ� త ఉం�ం�. ఆ� �ఐ �ఆ� ఆ� � 

త� �ంచ� ఏ� �వత� �ల త�� త ఇ� ����.  

వ� వస��� ��� ఎ�..  

ఆ� �ఐ ���న�  ప� �ర ��ల వల� �� ం�ం� వ� వస�� �.3.74 ల�ల �ట� �దవ�  లభ� త- ��� �� (2019-20 ��� 

అంచ���  ��� 2 ��) అం����� ��ం�. ఇం�� �� ఆప�ష� వల� �. ల� ��� వ� వస��� వ�� �. 

�ఆ� ఆ� �� � ����య� �స�� �� వ��  ���  �.1.37 ల�ల ���.  

��� �� 5 ��  

2019-20 ఆ� �క �వత� �� �� ల ���త� �� (���) ��� �� 5 ��� ఉం�ంద� ఆ� �ఐ అంచ� ��ం�. 

జనవ�-���  ������ ఈ �� 4.7 ��� న�ద��ంద� ��� ం�.  



�ణ ���ం�ల� �ర��� 

���� �� � ���ం�� స� ట��  �న�� (వ� వ�య, �హ, �ద� , వ� � �గత, �హన) �ల�� ���ం�(ఈఎంఐ)ల� 

���ం� కస�మర �� �ద� ������ ఆ� �ఐ క�� ం�ం�. ఈ �ణ ���ం�ల� �� �లల �ర��� 

�ర �� ������ ఆ� �క �స�ల� ����� ఇ�� ం�. �ర��� సమ���  ���� �, �ం�బ��� 

ప�గ�ంచ��� �� పడ�. ���  �ం� � మధ�  అ��  �ణ ���ం�ల� �ర��� అమ��  ఉం�ంద� ఆ� �ఐ 

�పక�ం�ం�. �ర��� త�� త ట��  �న�� ���ం� �ణ ���ం�ల ��� � �� �ల� ����ం�. 

 

అమ�� � �ఎ� � �� ం�ల ��� 

�ప�త�  ���� ప� �� ం�ల �� ��� ఏ��� 1 �ం� అమ�� � ��ం�. �ం� ఆం�� �� ం� స� ఆ� 

�� ం�� క�మ�� ���� �. అంత�� �య �� �� ��పడగ�� �� �� ం�ల� ఏ�� � ��లన�  ల�� � 

�ం��.. �ప�త�  ��� �� ం�ల ����� �ర��న �గ� ���ం�. ��� �షన� �� ం� (�ఎ� �)� 

ఓ��ట� �� ం� ఆ� �మ�� , ���� �� ం� ఆ� ఇం�� ��నమ���. అ�� �న� �� ం�� �ం��� 

�� ం� .. ��య� �� ం� ఆ� ఇం��� ఆం�� �� ం�, ��� �ష� �� ం� .. ఇం�య� �� ం�� అల��� 

�� ం� ��నమ���. �ఎ� �, ��య� �� ం� ఆ� ఇం��, �న� �� ం�, ఇం�య� �� ం� .. �ంక� 

�� ం��� ఉం��. 

�ం� అ� �ద� �� ం�� �ఎ� �... 

�� ���� �ప�త�  ��� 7 �� �� ం��, 5 �న�  �� ం�� ఉం��. ఒ��  �� �� ం� ప��� �. 8 

ల�ల �ట� �� ఉండ�ం�. �ప�త�  ��� ఎ� �ఐ త�� త �ం� అ� �ద� �� ం�� �ఎ� � ఆ�ర� ���ం�. �న� 

�� ం� ��� �� ��, ��య� �� ం� (5), ఇం�య� �� ం� ఏ� అ� �ద� �ప�త�  �గ �� ం�� ఉం��. 

2017� 27 �ప�త�  �గ �� ం�� (�ఎ� �) ఉండ� ఎ� �ఐ� అ��ధ �� ం�ల�, �� ం� ఆ� బ��� మ����  

�� ం�ల� ��� �య� 18� త���. ఇక� 12 ��త� ఉండ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: అమ�� � �ఎ� � �� ం�ల ��� 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

ఎం��: అంత�� �య �� �� ��పడగ�� �� �� ం�ల� ఏ�� � ��లన�  ల�� � 

 



ఆ��క �ం�� �� �ప��: ఐక� �జ� స�� 

���-19 (క�� �ర�) మహ�� � �ర�� �ప�చ ఆ� �క వ� వస� ���య� �లర� న����  అంచ� ���ండ�� 

�ప�చ ఆ� �క వ� వస� 2020 ఏ�� �ం�� �� ����ంద� ఐక� �జ� స�� ���ం�. ���-19 ���ం�న 

�ల��� �ప�చ జ��� ��ంట �ం�ం�ల �� అ���� �ం��న�  ��ల� అ�ర� �న ఆ� �క న����  

ఎ��� ం��� �న ఈ �ప�  ఏర� డ�ంద� ���ం�. ఈ ��� �ం� అ���� �ం��న�  ��ల� 

ఆ����� 2.5 ���య� �లర� స�య �� �� అవసరమ� ఐక� �జ� స�� ��జ�  అ�వ�� (�ఎ� ��ఎ�) 

�న� ���  అంచ���ం�. 

�ర�, �� �న�.. 

2008 �ప�చ ఆ� �క ���� ��� �, మహ�� � క�� ఆ� �క �� అ�వ�� �ం��న�  ��ల� ��� �క�ంద� 

�ఎ� ��ఎ� ���ం�. �ప�చ ఆ� �కవ� వస� ఈ ఏ�� ���య� �లర�� �ప�చ ఆ����  ��� �ంద� 

�వ�ం�ం�. ��, �ర� �న� అ���� �ం��న�  ��ల� ��వ�న ఇ�� �� క����ంద� ��� ం�. �ప��� 

�ఎ� ��ఎ� ��కట� జనర� � ��� ��� ఉ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020 ఏ��� ఆ� �క �ం�� �� �ప��  

ఎప� �: ���  31 

ఎవ�: ఐక� �జ� స�� ��జ�  అ���� (�ఎ� ��ఎ�) �న� ���  

ఎం��: క�� �ర� �ప��� 

 

���� �� �ం� ల��  �ధన� �ం�� �ఫ�  

�ం�ద �ప���  గత ఆ� �క �వత� � (2019-20)���� �� �ం� ల�� ��  ����క��ం�. 2019-20 ఆ� �క 

�వత� �� �ప�త�  �స�ల ��ల ��క� �� � �.1.05 ల�ల ��� స�క�ం�ల� �ం�ద �ప���  ల�� � 

����ం�. ఆ త�� త ఈ ల�� ��  �.65,000 �ట�� త� �ం��ం�. �� ఈ సవ�ం�న ల�� ��  �� 

అం���క��ం�. ���  �ద 2019-20 ఆ� �క �వత� �� �.50,299 ��� ��త� స�క�ంచగ��ం�. ల��  

�ధన� �.14,700 �ట� �ర �� ప�ం�. 

2020-21 ఏ�� ల��  �.2.10 ల�ల ���..  

2020-21 ఆ� �క �వత� ��� �� ���� �� �ం� �� � �.2.10 ల�ల ��� స�క�ం�ల� �ప���  ల�� � 

����ం�. �ం�ద �ప�త�  �గ �స���  �� ��క� �� � �.1.20 ల�ల ���, �ప�త�  �గ �� ం� �, ఆ� �క 



�స���  �� ��క�, ఎ� ఐ� ఐ�ఓ(ఇ��య� ప��� ఆఫ�)� స� �.90,000 ��� స�క�ం�ల�� �ప�త�  

ల�� .  

�ం�� ���� �� �ం� స�కరణ (�. �ట��)

 

ఆ��క �వత� � ల�� స�క�ం�ం�

2015-16 69,500 23,997

2016-17 56,500 46,247

2017-18 1,00,000 1,05,000

2018-19 80,000 84,972

2019-20 1,05,000 50,299

 

���  అం� ��� ల�  

ఇ�� �� ��వ� � వ���  అ����  

 ఆస� ����  అం��� �� (ఇ�� ���) �క�ం� ర�ణ క�� ం� వ��� ��  ఐఐ� ���� ఏ�� �న అం�ర �స� 

‘����� ఇ�� �ష�� ’అ���� ��ం�. ‘�ట� ���  ���� �ం�� అ���� ��న ర�య�ల� ��� ��, 

�ప��త ���  �� ��న��� వ��� ��  ��ం�ం��. �ం� ఇ� ���  ���ల� ఎ��� � ��� త��ం�’ అ� 

���  27న �స� �ల��ం�ం�. 

 

గవర� ర �� ��ష�ప� ��� �న� ���  

క�� �� � �స����న�  �ప�� � గవర� ��, ����ం� గవర� ర �� ��ష�ప� �� �� ��ం�, ఉప��ష�ప� 

�ంకయ� ��� ���  27న ���� � ��� �న� ���  � ��� ��. క�� మహ�� �� �ం�ద, ��ష� 



�ప��� � ���న�  ���� ��� �ప��న�  �ర� �క��, �పజల� �తన�  ప�� �ష���  �రవ����ల� 

��� ��ం��. 

 

ఐ� ����� � క�� ��� రణ ప�� 

�వ� 5 ���ల వ� వ��� క�� �ర� �� �� ��� �ం� ‘‘�గ ��� రణ ప�� ��’’� ఆ�ష� �ం�న�� అ�� 

�� ��ట�� ���  27న �పక�ం�ం�. ID NOW COVID-19 అ� ��� ఈ ప��� అ���త వ� ��ల� �� � ��ం� 

�� అ� �ష���  ఐ� �����  ����వ�� . ��� అ��� �డర� �డ� అ�� ����ష� (ఎ� �ఏ) ��� 

అ�మ���� న�� �స� ���ం�. ఈ ప��ల� అ��  ���య��  ఆ���, అత� వసర �ర�ణ � ��� �, 

��� ట� � �ల�� జరపవచ� � ��� ం�.  

 

��� ��త� � �తన ప�క� ఆ�ష� రణ 

���ంతక ���-19(క�� �ర�) ��న ప�న ��� ఇం��� � �� ��� � �ర� �ం� �� ఊ�����ల� 

అవసర�న ఆ�� జ� � అం�ం�ం�� ��వ�� � ��� �డ� � �ం�న ప��ధ�� ఓ �త� ప�క���  

��ం�ం��. ’���� య� ���� ఏ� � ��ష� (��ఏ�)’ � �మకర� ��న ఈ ప�క� ప� �����  �ప��� 

�డ� ఉత��� ఆస� ����  ప��ం� ����� �. క�� ���ల ఊ�����ల� �ప��� �య� �� ��� 

ధ�ం�న ���  �� ఈ ప�క� ఆ�� జ� � ��� ����ంద� వ�� � ప��ధ�� ����. ��� �� ��� � వ� 

ఇంజ�ర � సహ��� ��ఏ�� ఆ�ష� �ం�న�� ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� య� ���� ఏ� � ��ష� (��ఏ�) ��� �తన ప�క� ఆ�ష� రణ 

ఎప� �: ���  29 

ఎవ�: ��వ�� � ��� �డ� � �ం�న ప��ధ�� 

ఎం��: ���-19 ��న ప�న ��� ఇం��� � �� ��� � �ర� �ం� �� ఊ�����ల� అవసర�న 

ఆ�� జ� � అం�ం�ం�� 

 

ఐఎ� ఎ� � క�� �క�: �� 

�ప����  గడగడ����న�  ���-19(క�� �ర�).. �ద��� అంత�� �య అంత�� �ం��� (ఐఎ� ఎ�)� �� 

అవ�� �ద� అ��� అంత�� �స� (��) ���ం�. అంత���� �ప��� �����ల �ం� �� మ��ల� 



�� ��� � ఉం��మ� �ల��ం�ం�. క� �� �� వ���ల� ���ర�� ��� మ� ��� ం�.  

 

�ప��త� క �� అ����  

క�� �ర� � �ప��త� �� ఒక ��� అ���� ��న�� ఔషధ త�� �స� ‘�న� � అం� �న� �’ �పక�ం�ం�. 

‘ఏ�26 ��� -��-2’ అ� �� ���న ఈ ��� 2020, ���ంబ� ��� �న�ల� �ప��ంచ�న� �� ���ం�. 2021 

ఏ�� �����క��  ���  అత� వసర ���� �� ���  ��� మ� ��� ం�.  

 

ఎంఐ� �త� ఔష� అ����  

�నవ క��� � క�� �ర� �ప��ంచ�ం� అ���� ఒక �త� ఔష���  అ����� మ�����  ఇ� ���� � ఆ� 

��� ల� (ఎంఐ�) ��స��త�� అ���� ���. ఈ �� �� � ���-19 ఇ� ��� � త� ర� న� �యవచ� � 

ఎంఐ� ���ం�. 

 

ఐఐ���  క�� ��ధక ప�క�ల త�� 

క�� మహ�� �� త�����ం�� ���� అ�� న� త ��య ��� �స�� తమ �� ��త ������ �. 

ఇం�య� ఇ����� � ఆ� ��� ల� (ఐఐ�) �స�� క�� �ర� � ���ం� ప�క�ల� త�� ���  అ� త�� వ 

ఖ�� � �పజల� అం���� ఉం�� చర� � �ప�� �. 

ఇ�� �� ��� �� ����

ఆస� ���� � ��� �, ��ల� ఇ�� �� ��ం� ���ంచ��� ‘ఇ�� �� ��� �� ���� ’� �ం�ద ��స�, 

�ం��క �ఖ సహ��� ��� ఐఐ� అ���� ��ం�.

అ��తన ���  �� ��� ల� �� � ��రణ �ట� � ఇ�� �� ��� � �ర�  ���. ఇ� శ� ��త�న 

�ం� ���బ�� � �� ఇ�� �న�� �����ం�.

ఆ���� �� �య� ���

���, ��� �, ����, ఇతర ��ం���  �నవ ర��� ���జ� � �ే� ర ��ం�� �హ��� ఐఐ� 

��� ��� ఆ���� �� �య� ��� � అ���� ���.

��� �� � ����ం� ��� .. 3 ���టర � ప��� �గ� �ం� వ� వస� �� � ఇ� ప� ���ం�.



�య� �� ��ఆ�

క�� �ర� � �� �ం�ం�� �య� �� ��మ�� �� ���� (��ఆ�) ���ల� ఐఐ� �హ� 

��ం�ం�ం�.

�� ఆ��త �� ��ం� ����, ����� ఆ�� �� ����, �ంప�చ� �జ�ం� ���� త�� ��ం�.

ఈ�న�  ���� ��  ���-19 ��రణ� ఐఐ� �హ�� ప��ధన �ం����  ఏ�� � ����� �

త�� వ ఖ�� � �ం��ట�

ఐఐ� ��� � త�� వ ఖ�� �.. �ణ� �న �ం��ట� � అ���� ��ం�. ��� ��  �.4 ల�ల� �� ఉం� 

�ం��ట� � ���� ల�ం� ప�క�� ����ం� �.70 �ల�� ��� ��ం�ం�ం�.

అవసర�నప� � ఆ�� జ� ��ండ� � అమ�� �� �� �� ఉన�  ఈ ప�క���  ��� � అ����ం� 

స�����  ఎప� �కప� � ����వ�� .

�� � ���  ���  �ం��ట�

ఎక� �� � ������ం�� ��� ‘అం� �� �’ ��� �� � ���  ���  �ం��ట� � �ద��� ఐఐ� 

���  ��ం�.

అత� వసర ప������  �� స��య� �న��ంప �య��� ఇ� ఉప�గప��ం�.

 

��ఖ �వ� �� ��� � ఎం�ఎం ఆ�ష� రణ 

���-19 (క�� �ర�) ��ం���న�  �ప�� � అత� వసర ప������  ఒ� ఆ�� జ� ��ండ� �ం� ఆ���� ఆ�� జ� 

అం�ం� ��త� �న ప�క���  ��ఖ �వ� �� ��� అ���� ��ం�. మ���� ఆ�� జ� ����� (ఎం�ఎం) ��ట 

ఈ ప�క���  ఆ�ష� �ం�ం�. ��ర�� ఆస� ����  �ప� �� � �� �� � ఆ�� జ� అం�ం� స��� 

ఉం�ం�. �� �ప��త అత� వసర ప������  ����, �ట�� , క�� ణ �డ�� �� �ట� ఏ�� � �� 

ఆస� ����  �ప� ��� ఒక ఆ�� జ� ��ండ� ఏ�� � �య� క�� � ��న ప�. ���  ���� ����� �వ� 

�� ��� ��� � ఈ ఎం�ఎం ప�క���  అ���� ���. ��� 25 ఎం�ఎం ప�క�� ఆం�ధ�ప�� �ప��� �� 

ఉ��� అంద��ల� �� �ర ��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: మ���� ఆ�� జ� ����� (ఎం�ఎం) ��� �తన ప�క� ఆ�ష� రణ 



ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: ��ఖ �వ� �� ��� 

ఎం��: అత� వసర ప������  ఒ� ఆ�� జ� ��ండ� �ం� ఆ���� ఆ�� జ� అం�ం�ం�� 

 

క�� 8 �టర� �� �ప��ంచగల�: ఎంఐ� 

���ంతక క�� �ర� ఊ�� వ��నప� � ఎ��� �టర� �� వర� �ప��ంచగలద�, ��� � ��� 

�టల�� ఉండగలద అ����� మ�����  ఇ� ���� � ఆ� ��� ల�(ఎంఐ�) ��స��త�� జ��న �� 

ప��ధన� �ల��ం�. �ం� �ర� �� ��� ���ం�ం�� �ప�చ ఆ�గ�  �స� ����న�  ఒక��ం� �టర� ��క 

�� ఎంతవర� ప����ంద�� �ప�� ర ��� ��ం�. జర� � ఆ� ద అ��క� ��క� అ���ష� �� ��క� 

�ప��త�న ప��ధన �� �� ఎంఐ� ��స��త�� ఈ �ష�ల� స� ��  ���. ద��, ���  �� ��వల� ���  

ఏర� � ���� ం� ��� �ల� 1930ల� జ��న ప��ధనల ఆ��� �ప�చ ఆ�గ�  �స� ఒక��ం� �టర� ��క 

����  �ప���ం�ంద�, �� ఈ అంచ�� ఇప� � ప���వ� ��� �� �. 

 

��డ� 

�రత �� �� ������� ���ళ� ���  

��ం� ప��� �ఫల�న �రత �� �� ������ న�� ���� అంత�� �య అ�����  �� (ఐఏఏఎ�) 

ఇం���� ��� ���ళ� �����  ��ం�ం�. 2018 ��� ��య ��ం� ��ధక �స� (��) �ర� �ం�న 

��ం� ప��� న�� �ఫల�న�� ఐఏఏఎ� ���  28న ���ం�. �ం� అత�� ��� �� 27, 2018 �ం� 

��� అమ��� వ��ం�� ఐఏఏఎ� ��� ం�. ‘��’ అత� �ం���  � �క�ం� �న��� అంత�� �య ��ం� 

��ధక �స� (��)� �ప�... అక� డ జ��న ప����  న�ర ���త ఉ�� �ర� ��� ఆ� �-6 ��న�� ��ం�. 23 

ఏళ� న�� 2018 �డ�ష� క� � రజత పత�� ��... అ� ఏ�� జ��న అంత���ష� �ం�య� �� � రన� ర� � 

����. 

 

���  ఒ�ం���  ��డల �త� ��ల �పకటన 

2021 ఏ��� ���  ఒ�ం���  ��డల� �ర� �ంచ�న� �� అంత�� �య ఒ�ం�� క�� (ఐఓ�) �పక�ం�ం�. ఈ 

�ర� ���  30న ఒ�ం���  ��డల �తన ��ల� �పక�ం�ం�. 2021� �� 23 �ం� ఆగ�� 8 వర� ఈ ��డ� 

జ���మ� ���  2020 ఒ�ం���  �� �� �� �ల��ం��. ��� పడక �ం� అస� ��� � �ప�� 



2020, �� 24 �ం� ఆగ�� 9 వర� ఒ�ం���  2020 జర���  ఉం�. మ��� సమ� � ���ం���  � 2021, ఆగ�� 24 

�ం� ���ంబ� 5 వర� �ర� �ంచ�న� �� ఐఓ� ���ం�. 

6 ��య� �ల�� అద�.. 

��� � �ప�� 2020 ఏ��� జర��� న ఒ�ం���  �ర� హణ వ� � 12 ��య� �ల�� (���. �. 90 �ల 

���)� ఉం�. ఒ�� � �ప�� ఈ బ��� � ��� హక క��, జ�� �ప��� , ���  మ� నగ� క�� భ��� �. 

ఇం�� ఐఓ� ఇ��న�  1.3 ��య� �ల�� (��� �. 10 �ల ���), ���� �స�ల �� � �క�ం�న 5.6 

��య� �ల�� (��� �. 42 �ల ���) �న� ���న�� జ�� �ప�ధన�. అ�� ఏ�� ఆల��  ఏ�� 

మ� 50 �� అదన� ���  �ద ప� ప���� వ�� ం�. అద�� మ� 6 ��య� �ల�� (��� �. 45 �ల ���) 

���ం���  వ��ంద� జ�� ఆ� �క�గ ���ల అంచ�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���  ఒ�ం���  ��డల �త� ��ల �పకటన 

ఎప� �: ���  30 

ఎవ�: అంత�� �య ఒ�ం�� క�� (ఐఓ�) 

ఎక� డ: ��� , జ�� 

ఎం��: ���-19 �ర�� ఒ�ం���  ��� ప�న �ప�� � 

 

��� ట� � �ఎ� ఓ�� ఎ�� 

�ప��� ఆఖ� ��ం� �� � ��� � �ర� �ం� � ��క��  �ఎ� ఓ�� ఎ�� ఇప� � క�� ఆ�ప��� 

�ర�ం�. అ���� 2 ల�ల� ��� క�� ��న ప�� �. �ం� �� ���  ���� �ఎ� ఓ�� ���� 

ఇం�� �క�� ల� 350 పడకల ��� ట� � ��� ల� అక� � ఎమ����  ��� �ం� ఆ�� �ర ��ం�ం�. ��� 

ఆ��   ��ం� ������  �క�ల� �ర� ��� �. ఇం�� �� �క ���, ఇతర స�యక ��� �� క�� ���  25 �ల 

��� �జ�� �డ��. 

 

����� � ��� ప���� ం: ��  

క��� ��� �ం� ��� ��ం�ం� ప�� ఉన�  ��.. ఆ �� �� � � క�� ��వ �ప�� ��న ����� 

ప��ం�ల��ం�ం�. ��� � �ర� ���న�  ప����  ఆ �� �ర�త�న�, �ప�వ�త�న� ��� ������ 

�టయ��  �ర� �ం� అవ�శ�ంద� ��� అ��� ఆ� ఇం���ం� � ��స��త�� ప����న�  �� � �ల��ం��. �� 



��థ�క �� � � ��క� �టయ��  ���  16న ��� � ���భమ�� య�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� ట� � �ఎ� ఓ�� ఎ�� 

ఎప� �: ���  31 

ఎవ�: అ��� ఎమ����  ��� �ం� ఆ�� 

ఎక� డ: �� ���  ��, అ��� 

ఎం��: ���-19 �ర�� 

 

�ం�ల�� ��ం� �� � ��� � �ర� �ం� ర�� 

���-19 �ర�� �ప�చ �� �� � �ల�న�  అ��రణ ప����లద�� � ... 2020, ఏ�� �ప��� త� క �ం�ల�� 

��ం� �� � ��� � �ర� �ం� � ర�� ���న� �� ఆ� ఇం�� � �� ��� � క �� (ఏఈఎ� ��) ఏ��� 1న �పక�ం�ం�. 

��� � �ప�� 2020 ఏ�� �ం�ల�� ���  �� 29 �ం� �� 12 వర� జర��� ం�. 2021 ఏ�� �ం�ల�� 

���  �� 28 �ం� �� 11 వర� జ���ంద� ఏఈఎ� �� ���ం�. 

�ం� �ప�చ ���  త�� త... 

�ం�ల�� � ���� 1877� �ర� �ం��. ఈ ��� � �ద� �ప�చ ���  �ర�� 1915 �ం� 1918 వర�, 

�ం� �ప�చ ���  వల� 1940 �ం� 1945 వర� �ర� �ంచ��. ఆ త�� త 1946 �ం� �ప� �� �ం�ల�� 

����� �న��ం�. అ�� క�� మహ�� � �ప�చ �� �� � �����ండ�� అంద� ఆ��� ల� ���� 

����� 2020 ఏ�� �ం�ల�� � ర�� ��ల� �ర �� ���న� �� ��� హ�� ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ం�ల�� ��ం� �� � ��� � �ర� �ం� ర�� 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: ఆ� ఇం�� � �� ��� � క �� (ఏఈఎ� ��) 

ఎక� డ: ఇం�� � 

ఎం��: ���-19 �ర�� 

 

��� 2021 �� ఆ�� ��డ� 

���-19 జన� �� న�న ���� �� ఆ�� ��డ� జ���య� ఆ�� ఒ�ం�� ��� � (ఓ�ఏ) ఏ��� 1న 



�ల��ం�ం�. 2021 న�బ� 20 �ం� 28 వర� ���� �ం�� ఈ ���  �ర� ��� మ� ���ం�. 

 

�ం� �� ం� � �జ�� బజ�� 

���� వర�� ���ం� (�డ�� � డ�� � ) �� ం�ం��  � �రత �� � �జ�� బజ�� ��� �ం� �� ం� � ����. 

���ల ��స��� 65 ��ల ���� బజ�� 59 ��ంట�� �ం� �� �� ఉ�� �. 60 ��ంట�� ఒ�ం�� 

�ం�య� ర��� (ర�� ) �� �� ం� � �న����� �. �ల� ��� ��� (కజ��� �-56 ��ం��), ఇ�� �� 

���క�� (���-41 ��ం��) వ�స� ��, ��� �� ం� ��  ఉ�� �. �� �� ం�ం� �ప�� ఈ న���� 

వ��  ఏ�� జ�� ���  ఒ�ం���  � ��-4� ��ం� ల�ంచ� �య�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2021 �� ఆ�� ��డ� 

ఎప� �: 2021 న�బ� 20 �ం� 28 వర� 

ఎవ�: ఆ�� ఒ�ం�� ��� � (ఓ�ఏ) 

ఎక� డ: �ం�, �� 

 

�ర���  వ� �� �  

�ప�� �� ��త చ��త ��దల ���  

�రత �ప�� న�ం�ద �� ��త చ��త ‘న�ం�ద �� ��� ంగ� ఆ� ��స� �� అం� అ�స�� ఆ� వర�� ��’ �స�� 

��దల ��� ప�ం�. అ��� అధ� �� ��� ��ల ��� ఈ �స�� ��దల ����  ఉండ�.. క�� �� �� 

�ప�� � ��� ప�న�� �స�క రచ�త��  ఒక�న �క �� అ�� �.అ���� ����. �ప�� క�న ��, జప�� 

���� ���ం�న ఈ �స����  �ం�� ఇం� ��� ���ం��. ఆ త��త అర��, డ�, ��ం� ల���, ప� 

�ర�య �ష�� � అ�వ�ం��. 

 

�� �ం�ద ��� �� �ప�� క�� �త  

�ం�ద �� ���, స�� �� ��� వ� వ�� పక స�� � �� �ప�� వర�  క�� ���. �ంత��� అ���� � 

�ధప��న�  ఆయన ���  27న ల�� �� ఓ ఆస� ��� ���� స ����. ఉత�ర�ప�� ����� 1941, ��బవ� 

11న జ�� ం�న �ప�� 1996-98 ��� అప� � �ప�� �� � ���డ ���వ�� � ���ం ���� ప����. 

అ�� 2011, జనవ� 11 �ం� 2014, � 26 వర� ఉ��  �ఖ ���� ప����. 



 

�ప�ఖ ��త��� స�� ���� క�� �త 

�ప�ఖ ��త���, ���  ���ద� ���, పద�  ��ష� �గ�త స�� ���� (94) క�� ���. �� �ప�న 

��� ఐ� ���� � �ద��న స�� ���  26న �� ���� ���� స ����. అ��జ�  ��� � 1925� 

జ�� ం�న స�� ����  క��న ��త���, ��� , ���� ఆ� ��� అం��క ��� �ం� అ�� త�మ �ర�� ర�న 

పద� ��ష� � �ం�న వ� � �. 

 

�బహ� ���� �� �� �న� ఇక��  

మ�ళల ఆధ� �� � న���న�  అ��ద� ఆ�� �� క �ం�� �బహ� ���� ��� � �� �� �న� (104) 

క�� ���. �� స, ఉదర ��ధ సమస� ల� �ధప��న�  ఆ� �జ�� � �� �ం� అ�� ���  27న 

���� స ����. ���� � �� �ద��� � 1916, జనవ� 1న జ�� ం�న ��.. 21వ ఏట� ఆ�� �� క ���� 

అ����� �. ఆ� ఎం��న�  ���� ఉన� త �ఖ�ల� ����� �. 140 ����  ఆ� �� �ం�న �� �ం��� 

ఉ�� �. ���ద��  ప�ర�ణ� �� ��న ��� �� �ం�న �ం�ద �ప���  ఆ�� ‘స� చ�  �ర� అ���’� ��ం� 

అం��డ� � �య�ం�న �గ� ���ం�. 

 

��ట� �ప�� ��� �న� � � క�� 

��ట� �ప�న��� ��� �న� �, ఆ�గ� �ఖ ��� మ� హ� �� � ���-19(క�� �ర�) ��న�� ���  27న 

�ల��ం�. �ం� �న� � 10 ��ం� ���� � తన ���� �� య ��� ��� ������. ‘‘���  26 �ం� �� 

క�� ల��� �స� క��ం��. �ంట� ప��� ��ం��ం� ���� అ� ��ం�. �ంట� � గ��� 

��� ��� ������. �శ �ప��� �ం��క ప��� � ����ం� క��� ���ం�న�  చర� ��  

పర� ���� �’’అ� �న� � తన �� ట�� అ�ం� � ఒక ��� �� ���. మ��� �� య ��� ��� ���న 

ఆ�గ� �ఖ ��� మ� హ� �� �� ఇం� �ం� ప� ��� న� స� ��  ���. 

 

క�� �ర� � �� �� �వ�� క�� �త 

���ంతక క�� �ర� ��న ప� �� �� �వ�� ��� ���(86) క�� ���. ����  �జ�� ��� � 

��త�  �ం�� ���  26న �� �� స ����. ���ల� ���స� � ప���న ��� �� �� �� ���-6� 

�ద�. 1933 �� 28 న ఆ� జ�� ం��. ����  � చ���న�  ��� ���క �ర� �క���  ��� న ��త ��ం� 



‘�� ���� �’� �� ���ం��. మ��� ��ట� �జ���� ����, �ప�న��� ��� �న� �, ఆ�గ� �ఖ 

���� ���-19 ��న �గ� ���ం�. 

 

ఎ� �� ఎ� � వ��� � �థ� �� 

�ప����  �ల��� ���న�  క�� �ర� � కట�� ��ం�� �ప�చ�� �� � ��� �ప��� ���� ఇ�� ం�� 

�ం�� వ��ం� ఇం�� � మ�ళల ���� జ�� ���� �థ� �� మ� అ�� �ం�� �� �వ ��� ��  

ఎం��ం�. తమ �శ ‘��య ఆ�గ�  �� �స�’ (ఎ� �� ఎ�)� వ��� � �వ��ం�ం�� తన సభ� �� ��  

న�� ���న� �� ���  29న ఆ� ���ం�. ���� �ం� డ� (��)� ���ంతక �ర� � అ�క��ం�� 

��� �శ���న�  �ద�  వ� వస�� తన స����  అం�ంచ�న� �� 29 ఏళ� �థ� �� ��� ం�. ఇం�� ��� 

ఆ� ��త� � అవసర�న ��ల ర�� �య���� క�� �ర� ��ం� �పజ��  అవ�హన క�� ంచ�ం�. 

 

��ంత ��-ఎ� ��� �� �ర� � � అ�� అగ�� � 

��ం� �� �� � అ�� అగ�� �.. ��ంత ���� ��-ఎ� ��� �� �ర� � � �య��ల�� �. ఇప� �వర� ఈ 

�ధ� తల� అ�� అగ�� � �ద�� న�� �ర� � �ం�ర�, ఇప� � �ం� ఎ� ��� �� �� �ర� � � న�� వ� వహ��� ర� 

���  29న ��� ��� ం�. ��� �ఈఓ ఎ�. �ంకట�ష�� ���� �య�� ఈ �ర� � జ��య� 

�వ�ం�ం�. మ��� �ం��� � �ం� � �� � ఉన�  ��� �గ �� � ��ంత �ఈఓ� �య�ం�మ� ���ం�. 

అ�� అగ�� � ఇప� �వర� ఆయన �డ� �ం��� �ర� క��� ����న�  ��ం� ���� � ��� �ధ� త� 

���. 

 

�ట�  మ�� అన� ��� �� ఇక�� 

�ప�� త �ట�  క���� �క అన� ��� �� (70) క�� ���. �ట� మ��, క���, క��ప�ర� ������న�  

ఆ� �జయ�డ �మవర�� ��� ��� �శ�� ���  31న ���� స ����. �ట�  క����� ���� ఎ��  

ఆ� �ట�� ఎ��� � ��త� ��� ఎంద�� �� � ���� �. 

అన� ��� �� �వన �పథ� ��..

���  ���  ���డ� ల�� ��యణ, �బ� ల��  �ప�ల� 1949 � �ల� జ�� ం�న �క అన� ��� �� 

���� �ష� ��� ���.



�న� ప� � ఆ� �ం� ����ంజ���, �గవ�ల �మ�ర� వద� భరత ���  ��� ��� �. ���� 

�లప� �ం� కష���� వద� ���� న�� ��  అభ� �ం� �శ�� �� � ఎ��  �పదర� న��� �.

1962� �ర�-�� �ద� సమ� � �శ స�హ��ల� ��� ���ల� ఉ��� �ం�� �ట�  

�పదర� న��� �. ఇం�� �� �� �ప��� ���, ఆయన ���� ఇం�ర, ��ష�ప� స�� ప�� ���ష�� 

అ��దన� అం���� �.

1973� �� �ప��� అన� �ర �� ఒక �� ��� వర� ����, మ� �� మడమ వర� �బ� �ం�.

ఆ త��త �య�  �� అమ�� �� �శ�� �� � 200� �� �పదర� న� ఇ�� �.

�� � ��� : 

ఏ��: �ప�� త �ట�  క���� క�� �త 

ఎప� �: ���  31 

ఎవ�: �క అన� ��� �� (70) 

ఎక� డ: �జయ�డ, ఆం�ధ�ప�� 

ఎం��: అ����  �ర�� 

 

క�� ల��ల� ��ల��� �� �� � �� 

�ప�చ �ప�� త ��ల���, �ర�య �త� ��స��త� �� �� �(64) ద������ ఏ��� 1న క�� ���. ఈ 

�ష���  ద����� �ద�  ప��ధక �డ�(ఎ� ఏ� ఆ� �) అధ� ���, �ఈఓ � �ం� �� ���క�ం��. �డ� 

�ం� ���వ�� న �త.. ���-19 ���త ల��ల� ఆస� ��� ���ం�న�� ��� �� �. �రత �త�� 

�ం�న �� �� � ద����� � ��క� �టయ��  ��� �ప�న ��ర����, ఎ� ఏఎ� ఆ� � �� ఐ� ��ధక ప��ధక 

�స� ��� ��క �� � డర� � � �వ� అం�ం��. �� ఐ� �ర�� ఇ�� �� ఎ��� ం�న�  మ�ళల ఆ���  

�ం�ం�ం�ం�� ప� ప��ధన� జ���. ఈ �ప�� � ���య� �వల� �ం� � ��క� �టయ��  �ట� � ���  

�స� ఆ�� అ�� త �ప�భ గల మ�� ��స��త� అ���� �ప�� ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ప�చ �ప�� త ��ల���, �ర�య �త� ��స��త� క�� �త 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: �� �� �(64) 



 

ఎక� డ: ద����� 

ఎం��: ���-19 ���త ల��ల�

  



 

 క�ం� అ���  (ఏ��� 3 - 9, 2020)

 

అంత�� �� 

అడ� ���ల �ం� ���ం�న �� �� నగ�  

క�ళ���  ���న�  క�� �ర� మహ�� � భ�ష� ��� �� �� �ంద�ం� ���ం� �పయ�� � ��� ���� 

�� �� నగ� �క� �, ����, బ���, ���, స� ఇతర అడ� ���ల �ం�� �శ� త ��� ��ం�ం�. 

2020, � 1 �ం� ఈ ��� అమ�� � వ��ంద� �� �� నగర అ���� �ల��ం��. ’ఆ��క స���� �ర� ��క 

�గ�కత అవస�’ అ� �పక�ం��. �ం� ���, �క�  �ం� �� ��, ������  �శ� �� ���ం�న �� 

�ట��ద� నగ�� �� �� అవత�ం�ం�. మ��� ఇ� ����త� క �ర ���� �� మ� ��� ఇంట�� షన� 

� �ం�న �ప��� �క �� �ట� � ఈ �ర ����  �� గ�ం��.  

�ం�ట� �� నగర�న ��� � 2019, ��ంబ�� �ట��దట �ట��దట క�� �ర� � �� �ం��. ��� 

నగ�� �� వధ�ల �ం��� ఈ �ర� �� �ం�ంద� �దన� �ర�� వ�� న �ప�� � �� �� నగ� �� 

�ర �� ���ం�. ��� � �క�  �ం� �� �� జ�� ���� నగ���  �� �� ఐదవ అ��ద� నగ�. 12.5 

��యన� జ�� ఇక� డ �వ��� �. ���, �ం�ం� ����� �� �ం� ��క�ల� ���ం�న �గ� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: అడ� ���ల �ం� ���ం�న �� �� నగ� 

ఎప� �: ఏ��� 2 

ఎవ�: �� �� 

ఎం��: క�� �ర� మహ�� � భ�ష� ��� �� �� �ంద�ం� ���ం� �పయ�� � ��� 

 

�ర� � �ప�చ �� ం� �� అత� వసర �� 

మహ�� � క��� ��� �ప�చ �� ం� �ర� � ఒక ��య� �లర� (��� �.7,600 ���) అత� వసర �� 

�పక�ం�ం�. ఈ �ర� �ర� ��న అభ� ర �న� వర�� �� ం� �ర �� ���ం�. ఏ��� 2న జ��న ��� ఎ� ��� �� 

��క �ర � స��� అ�త� �ప�చ�� ం� �ప���� ఈ �ష���  �ల��ం��. ���-19� ఎ��� �ం�� వర�� 

�� ం� �ప�చ �� �� � 25 ��ల� ���డత� 1.9 ��య� �లర� అత� వసర �� �పక�ం�ం�. ఇం�� 

అత� ��� �ర� � 1 ��య� �లర�� ���ం�ం�. �� ��ం�, �ం�� � ��ల ���ం�, ���ట� డ��� ���� , 



��� ల� పర� న� ���� �� ఎ�� � �ం�, �తన ఐ��ష� ���ల ఏ�� �� ఈ ��� ����ంచ��� �. 

���� � � 200 ��య� �ల��.. 

అ�వ�� �ం��న�  ����  ���-19 ��� లన� ��� ���ం�న �ప�చ �� ం� ద����� �ర� త�� త.. 

���� � � 200 ��య� �ల��, ఆఫ���� � � 100 ��య� �ల��, ����ల� 7.3 ��య� �ల��, ���క� 

128.6 ��య� �లర� ఆ� �క ����  �పక�ం�ం�. ఆ� �క వ� వస� ��గ��, �పజల ఆ�గ�  ప�ర�ణ� ��న� 15 �ల��  

160 ��య� �లర� ఆ� �క �� ��� �ప��క� ����� మ� �ప�చ �� ం� ���ం�. ఈ ��� ��  ���ద�  

��� లన�, ���దల� ఆ���ం��, ప�� వరణ ప�ర�ణ� ఖ��  ��� మ� ��� ం�. �ర� � ఇప� �వర� 2500 

క�� ���� ��� న�� ��, 56 �� చ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ర� � ఒక ��య� �లర� (��� �.7,600 ���) అత� వసర �� 

ఎప� �: ఏ��� 2 

ఎవ�: �ప�చ �� ం� 

ఎం��: మహ�� � క��� ��� 

 

క�� కట��� ఐక� �జ� స�� ���� ��� � 

క�� �ర� � ��� సభ�  ��ల� సహ�� అం�ం�ల� ఐక� �జ� స�� �ర ��ం�ం�. ఈ �ర� ‘‘���-19 

�� �� ����� �ప�చ ��ల ����’’అన�  ��� ��ం�ం�న ��� ���  ఐ�స సర�  �ప��� సభ ఏ��� 

3న ఆ��ం�ం�. ���� ��ణన�� , ఆ� �క న��  క����న�  ���-19� �ఎ� ��� ���  ఆ��ంచ� ఇ� 

����. మహ�� �� ��� ఆ� ఆ��ల� ��స� �ం��క ప��� �� �� అంత�� �య సహ����  ఐ�స 

అం�ంచ�ం�. ఈ ��� �� ఐక� �జ�  స�� భ�ద� �డ� ఇం� చ�� ం���  ఉం�. �ప�చ �పజల ఆ��� , 

భ�దత� ఐక� �జ�  స��� 193 సభ�  ��� ��వ ఆం�ళన� ఉ�� య� ��� � ��� ం�. 

�� �� � �� �ంచ� 

క�� �ర� �� �� � �� �ం� అవ�� �ద� �ప�చ ఆ�గ�  �స� స� ��  ��ం�. క�� �� ��గ��� ద� �నప� �, 

��� నప� � బయట� వ��  �ంపర � �� � ��త� ఈ �ర� ���ంద� తన �� �� గ�న�� �ల��ం�ం�. 

2.5 �ట� ఉ�� �ల� �త: అంత�� �య ��� క �స� 

క�� �ర� � త�ణ� ����ంచ�క�� �ప�చ�� �� � 2.5 �ట� ఉ�� �� ఊ���య� అంత�� �య ��� క 

�స� (ఐఎ� ఒ) �చ� �ం�ం�. 1930 �� ఆ� �క �ం��  ప����� మ��� త��� అవ��� ఎ�� వ� 



క������ య� �ల��ం�ం�. �� �ప��� �ప��� �, �� ం�� �స� రణ� �పట���� ��వ�న ఒ���� 

ఎ��� ం�య� ��� ం�.  

ఐఎ� ఒ ���క�� అం��..

అ��� గత ద�బ���� క��� ఎ�గ� ���� గ సమస� � ఎ��� ం�ం�. క�� ��భణ త�� త 7 ల�ల 

�� ఉ�� �� ��� ��.

�ర� � గత �ం� ���� � 10 ల�ల �� తమ� బ�� గడవడ� క�� � ఉంద�, తమ ��� �� 

���� ��ట� �ప��� �� దర��� ����� �. ��ట� � ఉన�  �ద�, �న�  ���ల��  గత �� 

���� � 27 �� ��� �� త� �ం��.

�� �� � ఉ�� �� ��� �న �� �ఖ�  ���� �� �� ఉం�. �ప��� అత� ��� 14 �� ���� గ 

�� న��ం�.

��� ఇప� �ప� � ప����� ��టప��న� ప� �� �ం� �ల� క�� ���ం�న క���� ���� 80 

ల�ల �� ఉ�� ��� �ర� అంచ�.

�ం� �ప�చ ���  త�� త ఆ����� ����� ���� � 12 ���� ఎగ��ం�.

�� �ం� � 2.3 �ట� �� (���� �� �� జ��) �ప���  ఇ��  నగ� ���� దర���� 

����� �.

�� � ��� : 

ఏ��: 2.5 �ట� ఉ�� �ల� �త 

ఎప� �: ఏ��� 4 

ఎవ�: అంత�� �య ��� క �స� (ఐఎ� ఒ) 

ఎక� డ : �ప�చ�� �� � 

ఎం��: క�� �ర� � త�ణ� ����ంచ�క�� 

 

జ�� � అత� వసర ప���� ��ం� 

���-19(క�� �ర�) ��వత ����న�  �ప�� � జ�� � అత� వసర ప����� �పక�ం��. �ల ��ల�� 

ఎమ����  ����న� �� జ�� �ప�న��� �ం� అ� ఏ��� 7న �పక�ం��. క�� �ర� �� ��� అ��కట� ��ం�� 

������ న �ర ��ల� ���� ల� ��� అ���� ఇ�� మ� ����. క�� ��వత �ప�� � ఇళ�� ప��� 



��ల� ��ం��. అత� వసర ప������  క��� ��� 993��య� �లర� ���న ఆ� �క ఉ��పన �� ��� 

ఆ�� ���న�� �వ�ం��. 

 

�ర� � ���-19 ప��� ��� �� జర�� 

�ర� � క�� �� ��, త�� � స��, ఆ� �క ��ల� ప� �ప��� క�� �� ఒక అంచ�� ���� క�� 10 

ల�ల ��� � క�� ప��� జర�ల� ��ట� � �ం�న ఏ�ఏఎ� ఎ� �స� �� అధ� య�� �ల��ం�ం�. 

��� ��రణ ప����� �ల���� క�� ప��� �స��� జర��� న అవస� ఉంద� ఆ �స� ��ర� 

��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: అత� వసర ప���� ��ం� 

ఎప� �: ఏ��� 7 

ఎవ�: జ�� �ప�న��� �ం� అ� 

ఎక� డ : జ�� 

ఎం��: ���-19(క�� �ర�) ��వత ����న�  �ప�� � 

 

��� � �� �� ఎ���త 

క�� �ర� ������� ����న�  ���� ��� నగ�� 76 ��ల త�� త �� �� � ఎ�����. క�� �ర� 

��భణ �ప�� � ��� � జనవ� 23వ �� �ం� �� �� �పక�ం��. ��� �� �� � ఉన�  అ��  ర�ల 

ఆం�ల� ఎ���య�� ��� �పజ� బయట ��ం�ల� �ళ�� �ద���� �. 

 

��� 

క��� అవ�హన� ఆ�గ�  �� �� 

��� క�� �ర� ��� అ�కమ��న�  �ప�� � �ం�ద �ప���  స��త� ఆ�చన ��ం�. క��� ద� 

�ర�ం� అ����ం�� ��ం�ం�న ‘ఆ�గ�  ��’ �� � ఏ��� 2న ����ం�ం�. ఎల�����, ఇన� �� ష� 

��� ల� ���త� �ఖ ప���� ఈ �� ���-19 ��న ప�న �� మన దగ ��� స���� మన��  �చ� ���ం�. 

�ప��� ఆ�గ�  �� �� 11 �ష��  అం���� ఉం�. ఈ �� �వ� �త� ��ల� �� ���ంద�, క�� ��న 



వ� � �� దగ �ర� ఉన�  ��� అ�పమత�త ���� ����ంద� అ���� �ల��ం��. 

ఆ�గ�  �� �ప�జ��..

��� క�� ��ల అ� �� ����వ�� .

క�� ��న పడ�ం� ఉం�ం�� స�యప��ం�

క���ర� ఉన�  వ� � �� దగ �ర� ��� �� � ��ష� �� � ��.. � ��� �ప��� �� �ర���ం�.

��� -19 ల��� ఏ�� ఉ�� � అ� ��� �ంచ��� అ�క �పశ� ల� అ�� �ప�� క�న �� �� ఉం�ం�.

�ం�ద, ��ష� ఆ�గ�  ���త�  �ఖ �� �పకటన�, ���� చర� ల� ��య���ం�.

�� � ��� : 

ఏ��: ఆ�గ�  �� �� �పకల� న 

ఎప� �: ఏ��� 2 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

ఎం��: క��� అవ�హన� 

 

నగ��, పట����  ���న �� �ణ� త: ���� 

�శ�� �� � ప� నగ��, పట����  �� �ణ� త �క�� ����ంద� �ం�ద ��ష�  ���తణ �డ� (����) 

�ల��ం�ం�. �� �� � �హ��, ఇతర�� ���� � ����  గణ��� త� ��వ�� �� �ణ� త� గణ�య�న 

�ర� � ������� య� ��� ం�. 2019, ���  29న ��ధ నగ��� � ���ణ� త�.. 2020 ఏ�� ���  29న 

అ� నగ��� � �� �ణ� త� ���  �డ� ప� అం�� �ల�డ�� �.  

స�� �� �� �... 

�శ�� �� � �ఖ� �న నగ��, పట����  �� �ణ� త� (ఎ�� �� �� ఇం��� ) ���� �స�వ సమ� 

(�య� �ం)� ప���ం� ‘స�� ��’�� � ఆ �వ�ల� ఒక �� �� � ఆ� �� � ఎప� �కప� � �ల���� ం�. 

2019 �స� �ద�� � ఎ�� �� �� ఇం���  � �ద��� మ�నగ� �ద ��ంట�� �బ� ఉండ�, �ప��� 

���ణ� త 68 ��ం��� ఉం�. 

���ణ� త ��... 

ఏ�� ఐ� 50 ��ంట� �� ఉం� స� చ�  �న ��వర�� �� అ��ణ� �న ��� �పజల� అం���� 

ఉన� �� ��� �� �. 50 �ం� 100 ��ంట� వర� �� �� �ణ� త ఉన� �� అంచ� ��� �.



 

�� � ��� రణ �ట� ఎ�మ�ల� ��� 

క�� మహ�� � శర��� �స����న�  �ప�� � �ం�ద �ప���  �లక �ర �� ���ం�. �� � ��� రణ �ట� 

(డ��� ��� �ట�) ఎ�మ�ల� �����  �పక�ం�ం�. ఈ ఆ��� త�ణ� అమ�� � వ�� య� ఏ��� 4న ఉత��� � 

�� ��ం�. క�� ���� ��� ����న�  �ప�� �ఈ �ట� అవస� �� �ంద� ��� ం�. డ��� ��� �ట� 

ఎ�మ�ల� (డ��� ��� �� ���ట� ���ం��  �� �ం�, ��ప�ష� డ��� ��� �� ���ట� ���ం�� ) 

�������� మ� ��క ��� జనర� ఆ� ��� ��� (��ఎ��) �ల��ం�ం�. మ��� క���ర� ���� అవసర�న 

ర�ణ ప�క��, ఆ�గ�  �ర�ణ ��క స���ల� �ంచ��� �� �ప���  �పయ�� �� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� � ��� రణ �ట� ఎ�మ�ల� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 4 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

ఎం��: క�� మహ�� � శర��� �స����న�  �ప�� � 

 

ఔష�ల ఎ�మ�ల� ���� ��� ఎ���త 

���ంతక క�� �ర� � అ�� ��న�  ��ల� అత� వసర�న ��ల� సరఫ� ��� మ� �రత �ప���  స� ��  

��ం�. మహ�� �� కట�� �య�� సత� ��� అం���న�  ���ట��, ����� ����� � � ఎ�మ� ��� మ� 

��� ం�. ఈ �ర� �రత ���ంగ �ఖ అ��ర �ప��� అ��� ���స�వ ఏ��� 7న �పకటన ��దల ���. క��� 

కట�� �య� �� ఉప����న�  ����� ����� � ఎ�మ�ల� ��� ����  �రత �ప���  �ర �� ���న�  

�ష� ���ం�. అ�� �� ఎ�మ�ల� �ర� ��ం�న �����  ఎ����ల� ఒ��� ఎ�� వ��ం�. ఈ 

�ప�� � �నవ� �క� �� ����� � స� అవసర�న ఇతర ఔష�ల ఎ�మ�ల� ఉన�  �����  ���� 

ఎ�����న� �� ���ంగ�ఖ �పక�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఔష�ల ఎ�మ�ల� ���� ��� ఎ���త 

ఎప� �: ఏ��� 7 

ఎవ�: �రత �ప���  

 



ఎం�ల �త�ల �త ఆ�����  � ���� ఆ��  

క�� �ర� � ���� ��ల� సమ��� �� �శ� �ం�ద �ప���  మ� �లక �ర �� ���ం�. �ప�న��� 

న�ం�ద ��, �ం�ద ���� స� �ర��ం� స�� �ద� �త�� �వత� � �� 30 �� �త ����  

��ం�ం�న ఆ� ����  � ఏ��� 6న �ం�ద ���� ఆ�� ���ం�. �ఘ�త ��� �� ఈ ��� ��  క��� 

���� ����ంచ��� �. ఈ �ర� ‘�ల�, అల��� � అం� �న�� ఆ� �ంబ��  ఆ� �ర��ం� 

�� �-1954’� సవరణ� ���  ఆ� ����  ��ం�ం�మ� �ం�ద��� �ప�� జవ�క� �ల��ం��. ఎం�ల �త���, 

�ప��, ఇతర �ం�ద���ల �త�ల� �� ఉం�ం�. ఎం�� �ల� ��� �. ల� �త�� ��, �. 70 

�ల� ��జకవర � అల���  � �ం���. ���ల �త� �� ��� అం� ఉం�ం� �� ��� �� 

అల��� � �� ఉం��. 

ఎం��� � పథ� ����త..  

ఎం��� �(ఎం� �క� ఏ�� �వల� �ం�) �� పథ���  ��� ��� �����ం�� �� ���� ఆ�� 

���ం�. ఈ పథ���  �ం� ఆ� �క �వత� �ల(2020-21, 2021-22) �� ����య��� �. ఈ ��� ��  �� 

���-19� ��� ������ �. �� సభ� 543, �జ� సభ� 245 �� స�� ��� �. ఈ ���  788 �� 

ఎం�ల� ఎం��� �  స �ంద ఒ�� క� �� ఏ� �. 5 �ట� �ప� న ఇ�� �. �ం�ళ�� �� ఈ ���  ��� �. 7,880 

��� అ��ం�. అ��, ఎం�ల �త���  �త �� � ఏ� �. 29 ��� క��� ����� జమ అ���. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఎం�ల �త�ల �త ఆ� ����  � ఆ�� 

ఎప� �: ఏ��� 6 

ఎవ�: �ం�ద ���� 

ఎం��: క�� �ర� � ���� ��ల� సమ��� �� �శ� 

 

క�� మర�ల� �� ప��� 

��త �� ప��ర �ప�జ�ల� ���-19(క�� �ర�) ��న ప�న �ల���ల ��ం�ల� �� 

అం�ంచ�న� �� �� ఇ�� ���  ��� � �ల��ం�ం�. క��� మర�ం�న �ల���ల � ����  � �� �� 

�స�� ���ం�� జ���య� స� ��  ��ం�. �ప�త� , ���� �గ �� �స�� ఇం�� క��బ� ఉ�� య� 

���ం�. ఈ �ష���  ఇప� �� కస�మర �� ��య��య� �� ఇ�� ���  ��� � �వ�ం�ం�. క�� � ����  � 

���  ��� ��ధన వ� �ంప�య� �ద� ���ం�. ��ర�� ఊ�ంచ�, ����ంచ�� �ర�ల� త��� 



� ��� ల� ఈ ��ధన �ంద �� �స�� �రస� �ంచవ�� . క�� �� �� �� ఇ� వ� ���ం��న� �ల�����  

���� �ల�న�  �ప�� � �� ఇ�� ���  ��� � ఈ �ర� �వరణ ఇ�� ం�. �ప��� �� ఇ�� ���  ��� � 

��కట� జనర� � ఎ� ఎ� భ�� �ర�  ఉ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: క�� మర�ల� �� ప��� 

ఎప� �: ఏ��� 6 

ఎవ�: �� ఇ�� ���  ��� �  

 

��� �న� ��� ం� �� � ��రణ 

���-19(క�� �ర�) మహ�� � ��ం���న�  త��� అత� వసర�� తప�  ���ల� ���� న అవస� �ద�, 

అ��  ���� ��క �� ����  ��� �న� ��� ం� �� � ��రణ �ప��ం�� ���ం��� �ర�దర� �� 

����ం�. ��� ల�� ఉప��ం��� �����  ��రణ �ప�� ల� ��� ���ం��� �� అ���ష� �� 

అధ� ��, ��య� �� య�� ��� �ం� ��న �ఖ� ���� �� క�ం�న ���ం��� ఏ��� 6న ఆ��ల� 

����ం�. �� య�ప��య స��� ��ం�� ఆ��క �ం��కత� ఉప��ం��� ��� �న� ��� ం� �� � 

��రణ �ప��ం�� ���� ����ల�� ం�� అ�మ����  అ�� న� త �� య�� � ప� �ర�దర� �ల� ��దల 

��ం�. 

 

ఐ��ష� �ం���� ���  �� � 

క��� ఎ��� �ం�� ���  �ఖ 2,500 �� ల� ఐ��ష� ����� ��� ం�. ���  5 �ల �� ల� ఐ��ష� 

�ం���� ��� ం�� ���  �ఖ �ర �� ���� �ద� దశ� ��� 2,500 �� ల� ఐ��ష� �ం���� 

��� న�� ���  �ఖ ���ం�. ��� �త�� 50 �ల ఐ��ష� ��� అం����� వ�� న�� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� �న� ��� ం� �� � ��రణ 

ఎప� �: ఏ��� 6 

ఎవ�: ���ం���  

ఎక� డ : ���ం���, ����� 

ఎం��: ���-19(క�� �ర�) మహ�� � ��ం����� �న 



 

18 �లల� స�ప� ఆ�ర �ల� � 

ద��� ���� ల� �ప� ��� వ� వస� (��ఎ�) �ంద ��� ��ం�� 18 �లల� స�ప� ఆ�ర ��� ల �ల� � 

��� � ఉ�� య� �ం�ద ఆ�ర �స� (ఎ� �ఐ) �పక�ం�ం�. ���ణ� �� త�ళ��, �రళ, క�� టక ���� ��  

�ం�ద పథ��న �ప�న��� గ�� క�� � �జన, ��య ఆ�ర భ�ద� చ��  �ంద అవసర�న ఆ�ర ��� ల� 

���  ��మ� ���ం�. ఈ �ర� ఎ� �ఐ ���ం�న�  చర� ల� ���ణ ��య� ��� � జనర� ��జ� �క �� 

అమ� �� ఏ��� 7న �పకటన ��దల ���. 

�� � ��� : 

ఏ��: 18 �లల� స�ప� ఆ�ర �ల� � 

ఎప� �: ఏ��� 7 

ఎవ�: �ం�ద ఆ�ర �స� (ఎ� �ఐ) 

ఎక� డ : ద��� ���� ల� 

ఎం��: �ప� ��� వ� వస� (��ఎ�) �ంద ��� ��ం�� 

 

అ�� త ���న �డవ ���� �� �ఎ� 

��� ��ం� క�� � మ� ��  స (ఎ� ఎం��) �గ �� �ం��� � ���వ� ఏ��� 7న ��� �డవ అ�� త 

���న �స�� అవత�ం�ం�. �ం��� � ���వ� ��� � �� �ట��ష� �� ��� � ��వ �ద��� � .5 

ల�ల �ట�� అ�గ�ం�ం�. �ం� �లయ��  ఇండ����, �� కన� ����  స�� �� (��ఎ�) త�� త �డవ అ�� త 

���న �ర�య ���� �� �ఎ� అవత�ం�ం�. ���� �� � � ◌ �� (�ఎ� �) �ఎ� �� �ం�న ఆ�� ��� �� 

��ం��  �� ����  ���� ���న� �� �� �ఎ� �పక�ం�ం�. �ం� �రత��� అ��ద� ఆ�ర �స�� 

అవత�ంచ�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �డవ అ�� త ���న �స�� అవతరణ 

ఎప� �: ఏ��� 7 

ఎవ�: �ం��� � ���వ� 

ఎక� డ : �ర� 

 



�ద�  ��� � �� �ఎం క�� � �� పథ� 

���-19(క�� �ర�) ���ల� ��త�  అం��� , �� అ� �ర� ��నప� ���ం� �ద�  ��� �� �.50 ల�ల 

ఉ�త �ప�ద �� స�����  క�� ం�న�� �ం�ద �ప���  �ల��ం�ం�. ‘�ప�న��� గ�� క�� � �� �� 

ఇ�� ���  �� �’ �� � ఈ ��� అం�ంచ�న� �� ���ం�. 2020, ���  30 �ం� 90 ��ల�� ఇ� అమ��  

ఉం�ంద� ఏ��� 7న ��� ం�. �ప�త� , ���� ఆ�ప����  ప��� ��� �, ���ంత ��� �, వ����, 

�ం���� ఉ�� �ల� ��... �ం�ద, ��ష� �ప��� ల ఆధ� �� � ఆ�గ�  �వ� అం�ం� అ�� ��� , �నస� 

��� �� �� ఈ పథ���  వ� �ంప���. ఈ పథ�� ��ం�� ��వ� ఎ�ం� ��� ���ం��� న అవస� 

��. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ప�న��� గ�� క�� � �� �� ఇ�� ���  �� � 

ఎప� �: ఏ��� 7 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

ఎం��: ���-19(క�� �ర�) ���ల� ��త�  అం��� , �� అ� �ర� ��నప� ���ం� �ద�  ��� �� 

�.50 ల�ల ఉ�త �ప�ద �� స�����  క�� ం�ం�� 

 

ఉ��� క�� ప���: ���ం��� 

అ�మ� �ం�న �ప�త� , ���� ���ట���  �పజల� క�� ప��� ఉ��� �ర� �ం�ల� ���ం��� 

�ల��ం�ం�. ఈ �ష�� �ంట� త�న ఆ��� �� ��ల� ఏ��� 8న �ం�ద �ప��� ��  ఆ��ం�ం�. �ప��త 

��భ ప������  ���� ��� ట��, �� � ల ��త అ�� త �లకమ�, �పజల� �వ��ంచ�� �త��  ��ల� 

�� �� �ం�ం�. క�� ప��ల� ఎ� ఏ�ఎ� �� �ం� �ం�న �� � �, డ�� � �� �/ఐ�ఎం ఆ� అ�మ� �ం�న 

�� � �� � �ర� �ం�� చర� � ����ల� జ��� అ�� �ష�, జ��� ఎ�.ర�ం�ద భ� � ��న ���ం��� 

ధ�� స� ��� ం�.  

���� �� � ��  క�� ప��ల ��ట �చ� ల��� ��� వ�� ����� ర�, ���  అ�క�� ల� ��� అ�� �� 

శ�ం� �� �� �ఖ� ��న �ప� �ప�జన �� �� � ధ�� స� ��� ��� �న� ���  �� � ��రణ జ��ం�. 

���� �� � ��  క�� ప��ల� �పజల �ం� ��� ��� వ�� ���ండ� పట� ��� ఆ�గ� వ� ��  ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �పజల� క�� ప��� ఉ��� �ర� �ం�� 



ఎప� �: ఏ��� 8 

ఎవ�: ���ం��� 

ఎక� డ : అ�మ� �ం�న �ప�త� , ���� ���ట���  

ఎం��: ���� �� � ��  క�� ప��ల ��ట �చ� ల��� ��� వ�� ����� ర� 

 

��� ���క అత� వసర ప���� 

��� �ప��� ‘���క అత� వసర ప����(�ష� ఎమ���� )’ తర� అ��రణ ��� �ల�� ఉంద� �ప�న��� 

న�ం�ద �� �� �� �ం��. క�� �ర�� �ల�న�  ఈ ��� వల� ���  క�న �ర ��� ������  వ�� ంద�� �. 

�ప� �����  ��డట� �ప��� �ప���  �ం�న�  �ప�న ల�� మ�� �. క�� �� ��� కట�� ��� అ�పమత�త� 

�న��ం�ల� ���. �ర��ం� �� �ప�, ఇతర ���ల �� � �డర �� ఏ��� 8న ఆయన ��� �న� ���  

�ర� �ం��. ఈ �ద�� � ఆ� �తల �చనల� �� క�ం��. 

 

2020-21� ��� 1.6 �త�.��� �� ���  

క�� �ర� మహ�� � కట��� �� �� అమ� ���న�  �ప�� � �ప��త ఆ� �క �వత� �� �ర� ��� �� ప� 

ద��� ల క�ష� �� �� ప���ంద� అ��క� ��క�� �స� ��� మ� ���  ���ం�. 2020-21� �ర� ��� �� 1.6 

�త� ఉండవచ� � అంచ� ��ం�. �����  ఎ��� �ం�� �రత ��నకర �� అవసర��త ���� 

వ� వహ�ంచ� �ద� అ���యప�ం�. గ�� వ�� న �ం�� ల� ���� �ప��� �న�  ప���� �ల�ంద�, 

అప� ��  ��త� �ప��� �పజ��  ��వ భ�ం�ళన� ఉ�� య� ���ం�. ఇప� �� ప� ��ం� ఏ��� � �రత 

��� �� అంచ�ల� ��� 2 �� �� �� ��ం�న �గ� ���ం�.  

�� �� స���.. 

క�� స�ళ�� ఎ��� � �శ� �ప���  �పక�ం�న �. 1.75 ల�ల �ట� �� ��, ��� � �� �ర �జ��  �� ం� 

వ�� �ట� �త స��ద�.. అంత� �ం� చర� � ������  ఉం�ంద� ��� మ� ���  ���ం�. �� ల 

���త� ���(���) 60 �� ఉం� ����.. �� �� �ర�� గణ��� ప��వచ� � ��� ం�. 

 

��ం�� 

ఆం�ధ�ప�� � 27 �ల �ట� ���� �� 

��ధ ��ల �ంద ఆం�ధ�ప�� ������ 2019-20 ఆ� �క �వత� �� �.27,992 �ట� �� అం�ం�న�� �షన� 



�� ం� ఫ� అ��కల� � అం� �ర� �వల� �ం�(����) �ల��ం�ం�. 2018-19 ఆ� �క �వత� �� ���� 41 �� 

అ��� �� ��దల ��న�� ���� �� జనర� ��జ� (��ఎం) ఎ�.�ల� �� ఏ��� 2న 

����.�ంతల�� ఎ���తల పథ� �� � ��� , ప�� మ��వ� ��� ��  ��, ����� �.1,931 ���, ���  

�కరణ �� �ర సరఫ�ల �స�� �.4,030 �ట�� ��� ��దల ��మ�� �. �ట ���, �ర ���క 

���� ��ధ �� ం�ల� �����  ��� �.20,515 �ట� ��� ��  అం�ం�మ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆం�ధ�ప�� ������ �.27,992 �ట� �� 

ఎప� �: 2019-20 ఆ� �క �వత� � 

ఎవ�: �షన� �� ం� ఫ� అ��కల� � అం� �ర� �వల� �ం�(����) 

 

ఏ�� �.1,050.91 �ట� �ం�ద ���  

2020-21 ఆ� �క �వత� �� ఏ��� �ల� ����  �� భ� � �ంద, అ�� ��ష� �ప��ల స�య �� అ�� ��  �ంద 

�ం�ద �ప���  �.1,050.91 �ట�� ఆం�ధ�ప�� ������ ��దల ��ం�. ఈ �ర� �ం�ద ఆ� �క �ఖ ఏ��� 3న 

ఉత��� � �� ��ం�.  

��ల �వ��...

2020-21 ఆ� �క �వత� ��� 15వ ఆ� �క �� ������ ����  �� భ� � �ంద �.5,987 �ట�� ����  ��న 

�ష� ���ం�. ఈ �ప�� � ఏ��� �ల� �.491.41 ��� ��దల ��ం�.

��ష� �ప��ల స�య �� �ంద 15వ ఆ� �క ��.. �ప��త ఆ� �క �వత� �� �.1,491 �ట�� ������ 

����  ��ం�. ఇం�� �ం�ద �ప���  �.1,119 ��� ఇ�� ల� 15వ ఆ� �క �� ��� ం�. ఈ �ప�� � 

��ష� �ప��ల స�య ��� అ�� ��  � �.559.50 �ట�� �ం�ద ఆ� �క �ఖ ��దల ��ం�.

�శ�� �� � 13 ���� ల� ����  �� భ� � �ంద �ం�� ఏ��� �ల� �.6,157.74 ���, అ��  ���� ల� 

�ప��ల స�య �� �ంద అ�� ��  � �� �డత� �.11,092 �ట�� �ం�� ��దల ��ం�.

�� � ��� : 

ఏ��: ఆం�ధ�ప�� ������ �.1,050.91 �ట� ��� ��దల 

ఎప� �: ఏ��� 3 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  



ఎం��: ����  �� భ� � �ంద, అ�� ��ష� �ప��ల స�య �� అ�� ��  �ంద 

 

ఏ�� ఉభయ�రక �ప�జన పథ�  

క�� �ప��� ��� �� �తప�న త��� నష���న�  ���, అవస�� ప��న�  ���గ��ల� 

ఆ���� ఉభయ�రక �ప�జన పథ��� ఆం�ధ�ప�� �ప���  ���� ���ం�. ���� ����� ఈ ��త�  

పథ���  అమ� �� �ధ� త� ��ష� ఉ�� న �ఖ ���ం�. ���� � ఉత� �� అ��  ���, �ర�యల� ��ల 

�ం� ��� �క�ం�.. ����, పట�ణ �ల�ల� ��క�ం� న��� ��ం�ం� అమ� ��� ం�. �ప��త �ప�� 

సమ��� ��ం� భ�ష� � � ఏ�� ��� ఏర� �నప� � ఈ న��� అమ� �� ల�� � ��ం�ం�న ఈ 

పథ��� ���ం� ��ష� వ� వ�య �ఖ ఏ��� 4న స�� ల� �� ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఉభయ�రక �ప�జన పథ��� ���� 

ఎప� �: ఏ��� 4 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎక� డ : ఆం�ధ�ప�� 

ఎం��: క�� �ప��� ��� �� �తప�న త��� నష���న�  ���, అవస�� ప��న�  

���గ��ల� ఆ���� 

 

ఆ�గ� �� ప���� క�� ��త�  

క�� ��న ��� ఉ��� ���న ���  అం�ంచ�� ��� మ� 15 ర�ల ��త� ల� ఆ�గ� �� ప���� 

ఆం�ధ�ప�� �ప���  ��� ం�. ఈ �ర� �ద�  ఆ�గ� �ఖ �� ష� �� ��కట� �క �� �ఎ� జవహ� ��� ఏ��� 6న 

ఉత��� � �� ���. క�� �ర� ల���న�  అ����ల� �ద� ���� �.10,774 ����� �. �ం� �� 

��� ల� పర� న� ����� ఎ�� � �ం� �ంద మ� �. 5,631 ����� �. అం� ���  �.16,405 ఆస� ��ల� 

����� �. ��� రణ ��ల� �.65 �ల �ం� �. 2.15 ల�ల వర� ��� బ�� ��� �� �� �� �ర ��ం��. 

 

వ� వ�య ఉత� ��ల ��� �ం� � ��..  

వ� వ��, ఉత� ���, ��� �ం�, ధరల� ��� �ప�� క �� ��ం�ం�ల� ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� 

జగ� �హ� ��� అ���ల� ఆ��ం��. ���-19 �� �� ��రణ �ప�� � �� �� అమ��  ఉ�� �న �టల� 



ధరల కల� న, ��ల ఉత� ��ల ���ళ� �� ��� ల� ఏ��� 6న ఆయన తన �� ం� ��� ల�� ఉన� ����ల� 

స�� �ర� �ం��. ��మ స��ల��, �� భ�� �ం���, అ��కల� � అ���ంట� �� � �ట�, �� ప����, 

ఉత� ��, ధరల� ��త�� � స�����  ఎప� �కప� � �య� �ం� �����ం�� ��� చర� � ����ల� 

ఆ��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆ�గ� �� ప���� క�� ��త�  

ఎప� �: ఏ��� 6 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎక� డ : ఆం�ధ�ప�� 

 

�ఎ�� � ��� �, ���-19 ��� ��  �ర���  ����  

��ం� త�� ����, ��ధ �ప�త�  �ఖల� సమన� � �� ల�� � ��ం�ం�న �ఎ�� � ��� � �ర�� � 

ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ఏ��� 8న ఆ�ష� �ం��. అ�� �ద�  ���త ఉత� ��ల� 

అ�� ���, ���ళ�� ఒ� �� � �ం�� ��� ం�� ��ం�ం�న ఏ� ఇండ���� ���-19 ��� ��  �ర�� � �� 

�ఎం ఆ�ష� �ం��. 

�ఎ�� � ��� �.. 

�లవ�, ���� �����ల ��� ణ ప��, �దల �హ ��� �, ��ధ �ప�త�  �ఖల ప��� జ���న�  ��� ణ 

ప�ల� ఏ ప���� ��ం� ��� �ఎ�� � ��� � �ర��, �� �� � ఇం�ం� ���� ����� 

ఉం�ం�. ఈ �ర�� � �ఎ� ఎంఎ� (�ం�ప��� � ����య� ��� �ం� �స��)� అ���� ���. 

���-19 ��� ��  �ర��..

���� � ఉన�  ���, �� � అం� ��� ఎంట� ���� (ఎంఎ� ఎంఈ) ����, సరఫ���� ఏ� 

ఇండ���� ���-19 ��� ��  �ర�� � తమ �వ�� న�� �����.

���-19 ��క� ���� ఐ�ం�, ���  �, ���జ�� , ��  స, �� ���  �� �ద�  పర�న �మ�� 

అ�� ��, ����� ఈ �ర�� � న�� �����.

�� వల� ఎవ� దగ �� ఎ�ం� �ద�  పర�న, ఇతర ���త ఉత� ����� యన�  �వ�ల��� అ�� ���, 

���ళ�� ఒ� �� � �ం�� వ��  ����� ఉం�ం�.



��� ���  �� �� ��� �� �� � అంద� ���వ�� . అవసర�న �మ�� ���� ��ట� 

�ల�� � ఉం�ం�.

�� � ��� : 

ఏ��: �ఎ�� � ��� �, ���-19 ��� ��  �ర���  ���� 

ఎప� �: ఏ��� 8 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� 

ఎక� డ : ఆం�ధ�ప�� 

ఎం��: ��ం� త�� ����, ��ధ �ప�త�  �ఖల� సమన� � �� ల�� �, �ద�  ���త ఉత� ��ల� 

అ�� ���, ���ళ�� ఒ� �� � �ం�� ��� ం�� 

 

ఏ�� ���-19 ��� �ట� ఆ�ష� రణ  

ఆం�ధ�ప�� ���� � త��న ���-19 �� �� ��� �ట�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ఆ�ష� �ం��. �ఎం 

�� ం� ��� ల�� ఏ��� 8న జ��న ఈ �ర� �క�� �ఎం ��� ��... ���-19 �� �� ��� �ట� త��� 

����  స� � స��� �శ� అ��� �య� �భ ప��మమ� అ�� �. ��ఖప�� �� �� �� �� � �� 

బ� �స� ��� ��ం�ం� �� ��ట�� ఈ �ట�� త�� ��� ం�. ��� �ట� త��, ప��� �����  �� �� �� 

�ఈఓ �.��ం�ద శర� , ��� � �ఖ� ���� �వ�ం��. 

ఐ�ఎంఆ� అ�మ�... 

���� ����� క�� �ర� ��� �ం� �� �� ��� �ట�� త�� �య� �� � ఏ� ���� ���ం�ంద� ��ష� 

ప��శమ�, ���� , ఐ� �ఖ ��� �త� ��� అ�� �. ��ఖ�� �� �� �� � అ���� ��న ఈ �ట�� 

ఇం�య� ��� � ఆ� ��క� ����  (ఐ�ఎంఆ�) అ�మ� ల�ం�ంద� ����. ‘బ��గ ��� � � ఈ �� ధర 

�. 4,500 ఉండ� �వ� �. 1,200� అంద����� ం. ఒ��  �� �� � ��� 20 ���� �యవ�� . �వ� 55 

����� � ఫ�� ����వ�� . �� ట� ఆ��� ప� �� ఈ �ట�� ���ల ��ం�ల� �� ���ళ�వ�� ‘ 

అ� ��� ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���-19 �� �� ��� �ట� ఆ�ష� రణ  

ఎప� �: ఏ��� 8 



ఎవ�: �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� 

ఎక� డ : ఆం�ధ�ప�� 

 

�� ��� 

అ��� అధ� �� ��� � �ప�� �� చర� �  

�ప���� �� �ద ��� ��ం� ���న�  క�� �ర� కట��� అ��� అధ� �� ���� ���, �రత 

�ప�న��� న�ం�ద �� ఏ��� 4న �� � చ�� ం��. క��� ���  �య��� పరస� � సహక�ం���ల� 

ఇ� ��� సహక�ం���ల� ��, ��� �ర ��ం��. �ప�చ ����  ఆ�గ�  అత� వసర ప���� �ల�న�  ఈ 

సమ�� �పజల ��రక, �న�క ఆ��� �� �గ, ఆ��� ద �ద�  ��� ���ఖ� త�న �� ఇద�� �త� 

చ�� ం��. ���-19 ��ల� ఇ��  �����  ����� � ����  అ��� ��ం�ల� ��� ��� ���. 

����� � � ��� 

మ��� �� �� అ�క�� ����� � ����� క�� �ర� � ��� �ంచ�� సత� ��� ������ య� ����  

ఉండ�� అ��� ��� ళ � ��త� �ర� � ఆర �� ����ం�. �ర� � �� క�� ��� ఎ�� వ �వ�� ����� � 

ఎ�మ���  ఏ��� 4న �ర� ���ం�ం�. �ం� ��� �� �� ��� ��� ��. తమ ���� ఆర �� ��న 

����� � ��త��  ��ల� �జ��� ���. 

�� � ��� : 

ఏ��: అ��� అధ� �� ���� ��� � �� � చర� �  

ఎప� �: ఏ��� 4 

ఎవ�: �రత �ప�న��� న�ం�ద �� 

ఎం��: క�� �ర� కట��� చ�� ం�ం�� 

 

�ర� �ం� 2.9 �ట� �����  ����� � ���  

���-19 ��ంట�� ����ం�ం�� �ర� �ం� 2.9 �ట� �����  ����� � �� ల� ���� ��మ� అ��� 

అధ� �� ���� ��� �ల��ం��. ‘�రత �ప�� ��� ��� ��. �����  ����� � � �పగల�? అ� 

అ���. ఆయన �� �ప� ��. �� ����’ అ� ���  �� � � ఏ��� 8న ��� �� �� �ం��. అ���� 

�����  ����� � � ఎ�మ� ��ం�� �ర� ఏ��� 7న అం�క�ం�న �ష� ���ం�. 

 



ఆ���  

ఎ��ఆ� ఎంఎ� �ంద ���� ల� 11 �ల ���  

క��� ఎ��� �ం�� �ం�� �ప���  ��ష� �ప��� ల� అత� వసర ��ల� ��దల ��ం�. ��ష� �ప�� 

�ప�ద �ర� హణ �� (ఎ��ఆ� ఎంఎ�) �ంద ���� ల� �. 11,092 ��� ��దల ��ం�� �ం�ద �ం�ఖ ��� 

అ�� � ఆ�� ����. ఎ� �ఆ� ఎంఎ� � �� �డత �ంద ఈ ��� ��దల �య�న� �� ఏ��� 3న 

�ం�ఖ ��� ం�. ఈ ��ల� �� ��� �ం��ల ఏ�� � స� ఇతర వ� వ��ల �� ఉప��ం��వచ� � 

���ం�.  

�� � ��� : 

ఏ��: ���� ల� �. 11,092 ������ ��దల  

ఎప� �: ఏ��� 3 

ఎవ�: �ం�ద �ం�ఖ ��� 

ఎం��: ఎ��ఆ� ఎంఎ� �ంద 

 

���� ల� � 17,287 ��� ��దల  

మహ�� � క�� �ర� � ���� � మ�ంత సమ�� � ���ం�� �ం�ద �ప���  ���� ల� �. 17,287 ��� 

��దల ��ం�. ఆ� �క ���త�  �ఖ ఏ��� 3న ��దల ��న ఈ ����  14 ���� ల� ���ం� 15వ ఆ� �క 

�� ��ం�న �ర ఆ�య �� ��ం� �. 6195 ��� �� క�� ఉ�� �. ఆ�య �� ��ం� � ఏ�, 

అ�ం, �మచ� �ప��, �రళ, మ���, ��లయ, ���ం, ���ం�, ���, ��� ం, త�ళ��, ���ర, 

ఉత����, ప�� మ �ం�� ల� ఆ� �క �ఖ ��� ��ం�. ఇక క�� మహ�� �� ��� కట�� ��ం�� 

ఎ� �ఆ� ఎ� ఎ� �� ���� అ��  ���� ల� � 11,092 ��� ��దల ��మ� ఆ� �క ��� �ర� � ���మ� 

�ల��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� ల� �. 17,287 ��� ��దల 

ఎప� �: ఏ��� 3 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

ఎం��: మహ�� � క�� �ర� � ���� � మ�ంత సమ�� � ���ం�� 

 



30 ఏళ� క��� �� �ర� ��� ��: ��  

�రత ఆ� �క ���� క�� �ర� మహ�� � �బ�  గ���� తగల�ం�. �ప��త(2020-21) ఆ� �క �వత� �� ఇ� ఏ�� 

30 ఏళ� క����� ప��వచ� � ��ం� ఏ���  �� అంచ� ��ం�. 2020-21� ��� �� �వ� 2 ���� ప��� 

��చ� � ��� ం�. గత అంచ��న 5.6 ����  ఇ�వల ��� � 5.1 ���� ��ం�న �� .. ��� 2 ���� 

త� �ం�ం�. �� �� ల� �ప�చ ��ల� ������న ఆ� �క �ం��  �ప��� �ర� �� గణ��� 

ఉండ���� య� ఏ��� 3న �వ�ం�ం�. 

3.6�త�: ఇం�� ��ం��   

��� ఇ�� స���  స�� � �స� ఇ�వ� 2020� �రత ��� �� అంచ�ల� 5.3 �� �ం� 2.5 ���� త� �ం��న 

�గ� ���ం�. అ� ఎ� అం� � ��బ� ��ం��  �స� 3.5 ����, ఇం�� ��ం��  అం� ����  �స� 3.6 ���� 

��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: 30 ఏళ� క����� �ర� ��� �� 

ఎప� �: ఏ��� 3 

ఎవ�: ��ం� ఏ���  �� 

ఎం��: క�� �ర� మహ�� � �ర�� 

 

�ప���� 4.1 ���య� �లర� న�� : ఏ�� 

క�� మహ�� � �ర�� �ప�చ ��� 2 �ం� 4.1 ల�ల �ట� �లర� (���య�) �� నష��వచ� � ఏ�య� 

�వల� �ం� �� ం� (ఏ��) ��� ం�. ��బ� ���� ఇ� 2.3-4.8 ���� స��� ఉం�ంద� �వ�ం�ం�. ఈ 

�ర� ఏ��� 3న ఏ�య� �వల� �ం� అ�� �� (ఏ��) ���క� ��దల ��ం�. వర ��న ఆ�� ��� క�� 

వల� అత� ��� నష����� య� ���ం�. ���, ���� , ����� � �� �ష���  �ప�చ ��ల� 

ఎ�� వ� అ���న� ఉండట� ఇం�� �రణమ� ��� ం�. 

�రత ��� �� 4 ��.. 

అంత�� ��� ��� ఎమ����  అమల��న�  �ప�� � �ప��త(2020-21) ఆ� �క �వత� � �రత ��� �� 4 

���� ప��� ��చ� � ఏ�� అంచ� ��ం�. క�� �ర� �ప��ల �ప��� �ర ��� �న��న ప�� �ప�చ 

ఎ�న� మ�ంత �ం�� �� ����ంద�, �రత ��� ఇం� �ద�ంచవచ� � ��� ం�. �� ల ఆ� �క ��� 

ప��� � ఉ�� �వల� వ��  ఆ� �క �వత� �� �రత �కవ� మ�ంత ప��� � ఉండగలద� ���ం�. �ప��� 



ఏ�� ����ం� � మ��� � అస�� ఉ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ప���� 4.1 ���య� �లర� న��  

ఎప� �: ఏ��� 3 

ఎవ�: ఏ�య� �వల� �ం� �� ం� (ఏ��) 

ఎం��: క�� మహ�� � �ర�� 

 

���  �ం� అత� వసర ���  

�న� , మధ�  తర� �స�ల� �. �� వర� �లధన ���� అం���న� �� �న�  ప��శమల అ���� �� ం� 

(��� ) ఏ��� 7న �పక�ం�ం�. క�� �ర� �ర�� అత� వసర ప����ల� �� దన� 48 �ట�� � ఈ ����  

అం��� మ�, ఇం�� ఎ��� తన� �� �� అవస� �ద� ���  ���ం�. అ��, ఎంఎ� ఎంఈల� �ణ 

స�����  �.2 �ట� వర� �ం�న�� ��� ం�. 

 

�ర� ��� �� 2 �త�: ఇ�� 

క�� �ప��� 2020-21� �ర� �� ల ���త� �� ��� �� 2 �త� ఉం�ంద� ఇ�� ��ం�  స అంచ���ం�. 

‘‘2019-20 ఆ� �క �వత� � �ల�వ ������ (జనవ�-��� ) �ర� ���� వ���క�� 4.5 �� �ణత 

న�ద��  ��ం�. అ�� �క�� ���� 2020-21� 2 �� ���� న�����వ�� ’’ అ� ��� ం�. 

�ం���� అద�� �.5 ల�ల ��� ���  

క�� �ర� �ర�� ఆ� �క �ప��లతల� అ�గ�ం�ం�� �పజ�, �� �ర �స�ల� �� అం�ం�ం�� �� 

�ం�ద �ప���  ���� 2-2.5 �� �� �.4-5 ల�ల �ట� �ర అద�� ��� స�క�ం����� న అవస� 

ఉంద� �ం�ద ఆ� �క �ఖ �� �ర� ద��  ��� ��ద �� � ��� �� �. ఈ ��� ��  ��� � �ం� ��ం� ఆ� �ఐ 

�ం� ��� ��ల ��� ����ల�, ఇం��� �దవ�  �ధ� త, బ��� �ర� హణ చ��  (ఎ� ఆ� �ఎం)� 

సవ�ం�ల� �� � ��ం��. 

 

���  అం� ��� ల�  

క�� �ం� ర�ణ� �ఆ� �� బ��� �పకల� న  

క�� ���ల� ��త�  అం�ం� ��� �, ఇతర ��� � ఆ �ర� ��న పడ�ం� ఉం�ం�� �ఆ� �� ��త�  



బ��� � ��ం�ం�ం�. పర� న� ���� �� ఎ�� � �ం� (��ఈ) �� � ��ధ �ఆ� �� ���ట�ల� �ం�న 

��స��త��.. ���  ��, ��ం�, ����� ల� త�తర �ం��కతల� ప���ం� ��త� �న ��ం� �� � ఈ �� 

త�����. ఈ �� ల� అ�క ��� � ఉత� �� ��, ��� �, ఇతర ��� �� క�� �ం� ���ం�� 

ఎంత�� �శ���న� �� �ఆ� �� ఏ��� 2న �ల��ం�ం�. ��ంఘ� ఇండ���� అ� �స� ఈ �� త��� 

���ం�న �� స�� స�, ��ం� ���య� ఉత� �� �యడ� ��ం�, ��� �� � �� త�� 

���న� �� �ల��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: బ��� �పకల� న 

ఎప� �: ఏ��� 2 

ఎవ�: �ఆ� �� 

ఎం��: క�� �ం� ర�ణ�  

 

�ఆ� ��� ����ం� ���ల అ����  

క�� �ర� � ��� � �రత ర�ణ ప��ధన అ���� �స� (�ఆ� ��) మ� �ంద�� ��ం�. ��� � 

ఉప�త�ల �ం� �ర� ల� �ల�ం�ం�� ��� స� �� ��� ల�� ����ం� ���ల� అ���� ��ం�. 

����� �ఆ� �� �స� ‘ద �ంట� ఫ� �� ఎ��  �� �� ��� �ం� అం� ఎ�� �� �ం� ��� 

(�ఎ� ఈఈఎ�)’అ���� ��న ఈ �����  ఒక� అవసర�న ��� ������ ��, �ం�� చ��ల� ఉం� 

తర�ంచగ���. �ట� ఆ�� ం�� ప����  ���ల� ����ం� �య� �� � �� ఈ ����ం� 

���ల� అ����� ��న�� �ఆ� �� ఏ��� 3న �ల��ం�ం�. �ప��� �ఆ� �� ��క �� � �.స�� ��� ఉ�� �. 

 

��� � అత� వసర ����  

క�� ��ం���న�  �ప��త త��� ��� �� �చలన �ర �� ���ం�. తమ ��� అ�క�� �వ���న� , 

�ల�ర ��ల� �ల� �న ����ల� ���� ���న� �� �పక�ం�ం�. స� �� �� �ం�� వ�� ��ద�� 

�� ����ల� ��ం�� ఉ��� ��న ���� ఇ�� ల� �ర ��ం�ం�. ఏ��� 1 �ం� దర���ల� అవ�� 

క�� ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� స� �� ��� ల�� ����ం� ���ల అ����  



ఎప� �: ఏ��� 3 

ఎవ�: �రత ర�ణ ప��ధన అ���� �స� (�ఆ� ��) 

ఎం��: క�� �ర� � ��� 

 

ఐఐ� �ద��� � �వ� �� �ం��ట� �పకల� న  

క�� �ర� ��న ��� ��త�  అం�ం�ం�� అవసర�న ���  �, �ం��టర � త��� ���ం�న న��ల� 

అ�క ప��ధన� జ����� �. ఇ�వల త�� వ ఖ�� � త�ర��  ‘�� � ���  ��� ’� ��� ��న ఐఐ� 

�ద���.. ��� ‘�వ� ��’ ��� అత� వసర సమ���  ఉప��ం� �ం��ట� � త�� ��ం�. ఐఐ� 

అ��ధ �ంట� ఫ� ��� �� ఎం�ట���� � �� (�ఎ� �� ఈ)� �ం�న ఏ�బ��� ఇ�� �ష��  అ� �� ర �� ��� 

ఈ �ం��ట� � ��ం�ం�ం�. త�� వ ఖ�� � త�ర��  ఈ ఎమ����  �ం��ట� � అ�క అ�� ��క �చ�� 

ఉన� �� ఏ�బ��� ���ం�. ఇంట�� � ఆ� �ం�  స (ఐఓ�) ఆ��� ప��� ఈ �ం��ట� � ��� � �క��  

�� ���ల ��ం���� �� ట� �� � ���� . 

�� � ��� : 

ఏ��: �వ� �� ��� �ం��ట� �పకల� న 

ఎప� �: ఏ��� 3 

ఎవ�: ఐఐ� �ద��� 

ఎం��: క�� �ర� ��న ��� ��త�  అం�ం�ం�� 

 

��� ��� ఉ�ప�గ� �పకల� న  

�ద� ఆ��త ‘ఇంట�� � ఆ� �ం�  స’ (ఐ��) ���� � �� ��గ� �� �� 2020, ఏ��� �ం� ఉప�గ�ల� 

అంత���� �ప�ం�. ఈ �ం� ఉప�గ�ల� ఒక ఉప�గ��� ‘���’� �మకర� ��న�� �� అ��ర ���  

�స� ���� ఏ��� 3న ���ం�. �� ��-1ఏ అ� ��� �� � ఈ �ం� ఉప�గ�ల� అంత���� 

�ప�శ�ట���� �. �ం� �� ఇం���ం� ������ ��� ��� ��వ క�� � �ప�శ��� ���  80 ఉప�గ���  ఇ� 

�ద��. స����, అడ��, ఇం���ం� ���ల క�� ��షన� �� ఈ ఉప�గ�ల� ��ం�ం��. 

��� �� ఎం��...  

���-19 మహ�� � ���� ���� ��� �� �����ం�. అక� � స��ద ఆ�ర ��� ��  ���న ఈ �ర� 

��� ప� ల�ల ����� ��ం�. అ�� ��� �� �� అంత�� ప��ధన �స� (�ఏఎ� ఐ�)� �ం�న 



���ం� �స� ఉం�. క�� �ర� భ� ఉన� ప� �� ఇక� � ��� � �శ�ం� ఉప�గ���  ��ం�ం��. అం�� 

��� ‘���’ అ� �� ��� ర� ���� �ల��ం�ం�. ఏ��� 2��� ��� 81,620 ���-19 ��� న�� �� 

3,322 �� ���ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� ��� ఉ�ప�గ� �పకల� న 

ఎప� �: ఏ��� 3 

ఎవ�: �� అంత�� ప��ధన �స� (�ఏఎ� ఐ�) 

ఎం��: �ద� ఆ��త ‘ఇంట�� � ఆ� �ం�  స (ఐ��) ���� � �� 

 

ఉత�ర ���  ��ఈ న��ల� �ఆ� �� ఆ��  

ఉత�ర ���  వ��  ��� ��ం�ం�న �ం� వ� � �గత ర�ణ ప�క�ల(��ఈ) న��ల� �రత ర�ణ ప��ధన, 

అ����� �స�(�ఆ� ��) ఆ�� ���ం�. �ం� ���  ��ట�� �� ఉత� ��� ���  �గమ�ం�. శ�ర ����  

ర�� , ఇతర ���ల �పసరణ �� ఉప��ం� ఈ ప�క�ల� క�� �ర� ���ల� ��త�  అం���న�  ���  

ఆ�ప����  ఉప��ంచ��� �. 

క�� ���ం�న� స��త� ��.. 

క�� �ర� ��న ల��� క��న ��� ��� �య� �� �డ� � �ప�� �� ��� �ప�� ��క� అ� �� � 

అ���� ���. గ��  అం� ��ం� �మ� ఎ� �� ఎ� �ం�ష� �ట��, ఎ� ఐ�� ఆ� బ���క� ����  

�ంట�, ��� �� �� ర ��-� ��బ� ���� సహ��� �ం�  స ��� �డ� �� ఈ �� � ��ం�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఉత�ర ���  ��ఈ న��ల� ఆ�� 

ఎప� �: ఏ��� 4 

ఎవ�: �రత ర�ణ ప��ధన, అ���� �స�(�ఆ� ��) 

ఎం��: క�� �ర� ���ల� ��త�  అం�ం�ం�� 

 

����� ��� క�� �ర�  

�ప����  వ����న�  క�� �ర� �ట��ద��� ���ళ� ��� ��ం�. అ����� �� ���  � ఉన�  ��ం��  

���పదర� న�ల�� న�� అ� ఆడ�� (4) ఈ �ర� ��న ప�ం�. ఈ �ష���  అ��� �డర� అ���� 



ఏ��� 5న �పక�ం��. �� న�� ���� �� ఉ�� � �� � ఈ �ర� ��న��� ��� �� ��� అ���� 

������ �. ��ం��  ���� � న����� మ� �� � ��స� అ��, �ం� అ�� ��ల��� �� ఆ��క� 

�ం�� �� అ���� �� �ర�� �. ��ం��  ���� � ���  16వ�� �ం� �����. �ం�� ����, 

ప����  క�� �ర� �పబల� �త� �పశ� ల� �వ����ంద� ����  ��క �� �� ���� ��� �. 

���� ��... 

క�� �ర� ���ల �ం� మ��ల� ��క���ందన��� ఆ��� �నప� ��, �ం�� ���ల యజ��ల 

�ం� ��� �� అవ�� �ంద� �� ���� అం��� �. ఉ�హరణ� ����� ఒక ����, �ం�ం� � 

�ం� �న�ల� �� యజ��ల �ం� క�� �ర� ��న �ష���  �� ��� ����� �. 

 

ఇవ� �� �� � క��� ��: ��� వ�� � 

���ంతక క�� �ర� � ఇవ� �� �� అ� �� 48 �ట�� � మ�����న� �� ��� ��వ�� � ��స��త�� 

�ర� �ం�న ఒక అధ� య� �ల��ం�ం�. శ���� ప�న�  ��ల� ��ం�� ఈ ��� ����� 

���ండ� ఆ������� ��� ��వ�� � ��స��త�� ���  ���-19� �ప��ం��. ప��ధన�ల� �ం�న 

క�� �ర� � ఈ ��� �ప��ం�నప� � ఒ� ఒక�  �� � �ర� 48 �ట��  మర�ం�న�� ఈ ప��ధనల� 

�త��  వ�ం�న �క �� � � �� �� � ����. ఈ �� ప��ధన�ల� క�� �ర� ��� �ం�, ఇ� �� �ం�, 

��, �� ఐ� �ర� ల� �� �ప�� ��ంద� ��� �. 24 �టల త��� �ప�� క��ంచ� �ద�ంద� 

��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఇవ� �� �� � క��� �� 

ఎప� �: ఏ��� 6 

ఎవ�: ��� ��వ�� � ��స��త�� 

ఎక� డ : ఆ����� 

 

���� వ�� �� ఇ�� ���క��  ఒ�� �  

క�� �ర� �� �� � ప��ధన, అ���� �� ఆ������ �ం�న ���� ��వ�� �� ఒ�� � ���� �న� �� 

ఇం�య� ఇ�� ���క��  �ల��ం�ం�. ��� �� �ర� ల ��ల �పకల� న� ��న ��� �-ఆ����ష� 

��� ల� ఉప��ం� క�� �� �� � � ��ం�ంచ�న� �� �స� ఎం� � ఆ�� ��� ఏ��� 7న ����. 



ప��ధన �ర��� క �ర� � దశల��� � ��క� �టయ��  �ర� �ంచ�న� �� �వ�ం��. �� �ర� �� �� � ప��ధన, 

అ���� �� ఇం�య� ఇ�� ���క��  ఇప� �� ���� ��వ�� �� క�� ప���� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆ������ �ం�న ���� ��వ�� �� ఒ�� � 

ఎప� �: ఏ��� 7 

ఎవ�: ఇం�య� ఇ�� ���క��  

ఎం��: క�� �ర� �� �� � ప��ధన, అ���� �� 

 

ఒక� �ం� 406 ��� క��: ఆ�గ�  �ఖ 

��క �� ��ంచక�� ఒ��  ��� �� �ల ����  క�� 406 ��� �� �� అం��� డ� ఐ�ఎంఆ� 

అధ� య�� �ల��ం�. ఈ �ష���  �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ ��ం� ��కట� ల� అగ�� � ఏ��� 7న �ల��ం��. ఒక 

�� �ం� ఎంత��� �� �� �� �ం��ంద����  ఆ�-�� � వ� వహ��� ర�, ���-19 �ష�� ఆ�-�� 1.5 

�ం� 4.0 మధ�  ఉన� �� అధ� య�� ��� ర� �వ�ం��. ఆ�-�� 2.5 ��త� ఉంద� అ����  ��క �� 

��ంచక�� ఒ��  �� �ల ����  406 ��� �� �� �� �ంప��� డ� ఆయన �క� క�� �. ��క ����  క�� �� 

��ం� �� కద�కల� 75 �� వర� ����ంచగ��� ��� ఒ��  �� �ం� మ� 2.5 ��� ��త� �� �� 

�ం��ంద� అ�� �. 

ఊ�������  క�� ల�� � ���ం� 

క�� �ర� ఊ�������  ఏ� క�ల� ��� ���ం� జర� ��� �� �� ఇ� ���� � ఆ� ��� ��స��త�� 

�� �ం��. �� స�శ ���� ����ట� క�ల� క�� �ర� �� ��ప�� �� ���న� �� �� �� �ం�మ� 

��స��త�� ����. ఈ ����ట� క�ల ���� ఉం� �ం��క�� ం� ��� �� �� � ������ క� 

ఊ�����ల �ం� బయట� వ�� ం�� �హదపడ�య�� �. �డ� బ� � �� బ� �� ం� �ం� �క�ం�న 12 

�� ఊ�����ల �న� � ��ల న��ల� �� ప��ధన� ��మ�, అం���ం� ఆ�గ� ��ల �� స��� 

ఉం� క�ల� �� ప���ం�మ� ��� �� �. ��� 60 �ల క�ల జ�� �క�ల� ప���ం�నప� � ���  

�ప�� క�న ����ట� క�� క�� �ర� అ��� గల ��ప�ర � త��� �లకమ� �� �ం�మ� �వ�ం��. ��� 

���ం�న ప��ధన �వ�� ఈఎం�� జర� � �� ��క� �ప��తమ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఊ�������  క�� ల�� � �� �ం� 



ఎప� �: ఏ��� 8 

ఎవ�: జర� ��� �� �� ఇ� ���� � ఆ� ��� ��స��త�� 

 

క�� �ర� జ�� �క� న�� 

���ంతక మహ�� � క�� �ర� � ��� � అ��  ����ం�� �ద��� �� �ంట� ఫ� ��� �� అం� 

���� ల� బ�ల� (��ఎం�), ����� ఇ� ���� � ఆ� �����  అం� ఇం����� బ�ల� (ఐ�ఐ�)� 

జ�� �కమ న��� �ప�� �. అ��  స�� � ��� ఒక��ం� ���� � క�� 5 ఐ��� �ర� ల జ�� �క�ల 

న�� ��� ��� మ� ��ఎం� ��క �� �క �� ��� ��� ఏ��� 8న ����. జ�� �క���  ���� అ��  ���ం� ఈ 

�ర� ఎప� �.. ఎ� ���ం�.. ఎ� ప�ణ�ం�ందన�  �ష�� ���� య�, త�� � భ�ష� ��� ఈ రక�న 

�ర� ల� అ���వ� �ధ� మ��ంద� �వ�ం��. 

క�� ��న పడ� వ� � � �ం� �� ��న �ర� � ఐ��� అం��. �ర� ��� జ�� �క���  ������� 

��డ��  ఐ��� ల జ�� �క�� అవసరమ���. ఎంత ఎ�� వ �ఖ� � ఐ��� జ�� �క�� ఉం�.. అంత 

క�� త�� � జ�� �క���  న�� ���� . ఆ �ర� ��ం� అధ� య� ���� . 

�� � ��� : 

ఏ��: క�� �ర� జ�� �క� న�� 

ఎప� �: ఏ��� 8 

ఎవ�: ��ఎం�, ఐ�ఐ� 

ఎం��: ���ంతక మహ�� � క�� �ర� � ��� � అ��  ����ం�� 

 

��డ�  

�� �ం� ��� ���ం� స�ఖ� � ���  

�� �త �ఖ� � �� ఎ�� వ� ��� �ఫ��� ��ం� � ����వ��... �� �ం�, మ��� ��� ���ం� 

స�ఖ� ల� అంత�� �య ��� ���ం� స�ఖ�  (ఐడ�� � ఎ�) ��� ��ం�ం�. �ం� ఈ �ం� ��ల �ఫ��� వ��  

2021 ఏ�� ���  ఒ�ం���  � �� ���� �. �� �ం� � ��ళ� ��� ��ంచ���� 2 ల�ల �లర� 

జ��� ��మ�... మ���� ఏ���� ��� ��ం�మ� ఐడ�� � ఎ� ���ం�. ఏ��� 1న ����� 

���ం�న స��� �� �ం�, మ��� ��� ���ం� స�ఖ� ల� ఇ�� మ�, ���� ��� ఆ� 

ఆ�� ��ష� ఆ� �� � � (�ఏఎ�)� అ�� � ����ం�� 21 ��ల గ�� ఉంద� �ల��ం�ం�. 2018 �ప�చ 



�ం�య� �� � �� �ం� � �ం�న ��� � �� �ఫ��� ��ం� � ప��బ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �ం�, మ��� ��� ���ం� స�ఖ� ల� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: అంత�� �య ��� ���ం� స�ఖ�  (ఐడ�� � ఎ�)  

ఎం��: �� �త �ఖ� � �� ఎ�� వ� ��� �ఫ��� ��ం� � ����వ�� 

 

అండ�-17 మ�ళల �� �� �ప�చక� ��� 

క�� ��� మ� �� ఈ�ం� ��� ప�ం�. �ర� ��క� జర��� న అండ�-17 మ�ళల �� �� �ప�చక� � 

��� ���న� �� అంత�� �య �� �� స�ఖ�  (��) ఏ��� 4న �పక�ం�ం�. ���ంతక �ర� �ర��� 2020, 

న�బ� 2 �ం� 21 వర� జర��� న �ప�చక� ��� � �������� మ� ‘�� ��� డ�ష��  వ�� ం� ���’ 

�ల��ం�ం�. �త� ��ల� త�� త �పక��� మ� ��� ం�. �� ‘��’ �ర ����  అ�ల �రత �� �� స�ఖ�  

(ఏఐఎ� ఎ�) �� గ�ం�ం�. 

��� � �ప�� �ప�చక� �� � ల� �� క�, ��హ�, �వ�శ� �, అహ� ���, న� �ం� నగ�� 

ఆ�థ� ��� �� ం�. ���  16 జ�� తలప� ��� �... ఆ�థ�  జ�� ��� �ర� ��� అర �త �ం�ం�. 

అండ�-17 మ�ళల �ప�చక� � ���న� �ర� �� ���� �వ� ���. 

�� � ��� : 

ఏ��: అండ�-17 మ�ళల �� �� �ప�చక� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 4 

ఎవ�: అంత�� �య �� �� స�ఖ�  (��) 

ఎక� డ : �ర� 

ఎం��: క�� మహ�� � శర��� �స����న�  �ప�� � 

 

ఇం���� ఓ�� ర��: �డ�� � ఎ� 

�ప�చ �� �� � క�� �ర� ఉ�� � �న���ండ��... 2020, �� వర� అంత�� �య �ర� �ం� ల� ర�� 

���న� �� �ప�చ �� �� ంట� స�ఖ�  (�డ�� � ఎ�) �పక�ం�ం�. ���  ఆ�థ�  ��ల�, ఆ� ��ల స�ఖ� ల� 

చ�� ం�� ఈ �ర �� ���న� �� ఏ��� 6న ���ం�. రద��న ��� ��  ఆ����య� ఓ�� (�� 2-7), �� �ం� 



ఓ�� (�� 9-14), ఇం���� ఓ�� (�� 16-21), ర��  ఓ�� (�� 7-12) ఉ�� �. 

��ం� వర�� క� � ��...  

మ��� � �ల� �ర� � జర��� న �ం� �ప�చక� �ర� �ం� ల�... �� ��, �� నగ���  �� � జర��� న 

�ం� �ప�చక� �ర� �ం� ల� ర�� ���న� �� అంత�� �య ��ం� ��� స�ఖ�  ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020, �� వర� అంత�� �య �ర� �ం� � ర�� 

ఎప� �: ఏ��� 6 

ఎవ�: �ప�చ �� �� ంట� స�ఖ�  (�డ�� � ఎ�) 

ఎం��: �ప�చ �� �� � క�� �ర� ఉ�� � �న���ండ�� 

 

�జ�� అ�� త�మ ���ట� � �� �� ��  

2019 ఏ�� అత� �� త �పదర� న� �ప�చ ���� � ��ం�న ఇం�� � �� ఆ� �ండ� �� �� ��  �ప��� త� క 

�ర�� ��� ఎం�క�� �. 2019 �వత� ����� ‘��ం� ���ట� ఆ� ద వర��’� �� ��  � ఎం�క ��న�� �జ�� 

���ట��  అల� �� ఏ��� 8న �పక�ం�ం�. 2005� ఆం�� ��ం�� త�� త ఒక ఇం�� � ఆట�� ��� ఎం�క �వ� 

ఇ� �ద���. వ�స� గత �� �వత� �� ��ం� ���ట� � ��� ఎం�క ��... ఇప� � �� ��  ఆ �� ��� 

వ�� �. ఇం�� � ���� వ�� వర�� క� ����వ�� �లక��త ��ం�న �� �� ... �న��� ��య� ఆ� ద 

�� � � ����. ��ం� �� జ��న ��� ��� �� ���� 135 ప��� �� ఇం�� � � �చలన �జ� 

అం�ం��. 

మ�ళల ���� ఎ�� ���.. 

మ�ళల ���� ఆ����� ఆ� �ండ� ఎ�� ��� ఉత�మ ��య� � ఎం�� ◌ం�. 2016�� ఇ� అ���� ఎం�� న 

���...�ం���� ఈ �ర�� ��� ఎం�� న �� మ�� ���ట� � ���ం�. ��� ��� �ం� ఇ�� ం�  సల� 

�ంచ�, అర ��ంచ� �య�� �� వ����  73 సగ��, �20��  150 సగ�� ప��� ��ం�ం�. మ� 27 ���� 

�� పడ���ం�. �20��  వర�� ��ం� ���ట� � ���ం�� ఆ� �ండ� ర�� ఎం�క�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2019 ఏ���� ‘��ం� ���ట� ఆ� ద వర��’� ఎం�క  

ఎప� �: ఏ��� 8 

ఎవ�: �� �� ��  



 

�ర���  వ� �� �  

క��� ��� అ��� �గ�త ���ంగ� ��  

�ప�ఖ �టల రచ�త, �య��, ���, ఎ��  అ��� �గ�త ఆడ� ���ంగ�(52) క�� సమస� � ఏ��� 1న 

క�� ���. అ����� �� ���  ��� 1961, అ��బ� 31న జ�� ం�న... ఆడ� 1995� �ం���  ఆ� �� అ� 

�� �� ం� � �� �ం��. �ం��  ��� ’ద� �ం� � �’ ����� �టల రచ�త� ప����. ఈ ��� ఆ�� �, 

���� ��� అ���� ఎం�� ◌ం�. ఆడ� ���� ��� అ������ అ��  �ప�న అ���� �ం� ����� �. 2009 

� ‘ఎ �ల� � � ��స� �’� ఆడ� ��� అ��� ద�� ం���� �. 

�� � ��� : 

ఏ�� క��� ��� అ��� �గ�త మ� 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: ఆడ� ���ంగ�(52) 

ఎక� డ : �� ��� , అ��� 

ఎం��: క�� సమస� � 

 

�ఎ� ఎ� ��త�� ��� ఇక �� 

అంత�� �య ���� � ‘డ� వ� � ��� పద��’ (�ఎ� ఎ�)� ప�చ� ��న ఇం�� � �� ���� �� ���(78) 

క�� ���. గత �ంత��� అ���� � �ధప��న�  ��� ఏ��� 1న ���� స ���ర� ఇ�� �-���  

���� ���(ఈ��) �పక�ం�ం�. ���� �ం� డ� �� �� � �� 1938, �� 6న జ�� ం�న ���.. ఇం�� � 

���� జ�� ���� �, ��� �� ���� క ��(ఎం��) అధ� ��� �వ��ం��. అ�� జర� ����� �వ��ం��. 

1990వ దశ�� ��� ���జ� ��ం�ట� � ఆయన ప����. ��� ��ం�న �ధనల�, ��ం�న 

ఆ�ష� రణల� �� �ం�� ఇం�� � �ప���  �ప��� త� క ‘ఎం�ఈ’ (�ంబ� ఆ� ద ఆర �� ఆ� ద ���� ఎం��) 

�ర�� �� ఆయన� సత� �ం�ం�. 

డ� వ�� ��� పద��... 

���� � వ��  �ర�� �� � � ఆ��� డ� వ� � ��� పద��� అ�స�ం� ��త� ���� �. 1997� ��ం� 

డ� వ� � � క�� �� ��� ఈ పద��� �ప���ం��. 1999� అంత�� �య ���� �డ�(ఐ��) ఈ �����  

అ����� అమ�� � ��� ం�.  



ద�తర ��� ఈ పద��� ఆ����య� ���స� ���� ����  ���� �ద��� అత� �� �� క�� 2014 

�ం� డ� వ� �-���-����  (�ఎ� ఎ�)� వ� వహ����� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ఎ� ఎ� ��త�� క�� �త 

ఎప� �: ఏ��� 1 

ఎవ�: �� ���(78) 

ఎక� డ : ఇ�� � 

ఎం��: అ����  �ర��  

 

�� ��� �ప� �� ఎడ� � ��  క�� �త 

�� ��ం� ���� � �� �ట�� � �� ��ం�న �� ��� �ప� �� ��  మ� �� ఎడ� � �� (64) క�� ���. ఎడ� � ��  

మర�ం�న �ష���  ఆ �శ �ం�ట� �����  �◌���� అ���ష� ఏ��� 6న �ల��ం�ం�. అ�� ఆయన ��� గల 

�ర�� ��� ��య���. ��� ���� � ��� సకర �� �ం� � అ�����  అల�ం�న ఎడ� � ��  1974-85 మధ�  

��� ���� � తన�న ��ద���. ఆ� ��� �� � �, ఎ��� అంత�� �య వ��ల��� 64 ఫ�� ��� �� � ల� 

ఆ��. 1978� ఆ��ం� � ఇం�� � � జ��న ��� �� � � �ం� ఇ�� ం�  స��� �� �ంచ�� ��ంచ� అత� 

��� � అ�� త��� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� ��ం� �� ��� �ప� క�� �త  

ఎప� �: ఏ��� 6 

ఎవ�: �� ��  మ� �� ఎడ� � �� (64) 

 

��� � �ర� � � �� �ప�� ��  

ఐ� ���ల స�ఖ�  ‘��� �’ �ర� � � 2020-21 ఆ� �క �వత� ��� ఇ�� �� �� ఆప��ం� ఆ�స� (���), 

��� � �ప��త �� �ర� � �� �ప�� �� ఎం�క�� �. �ప��� ఈ పద�� ఉన�  డ�� � ఎ� ఎ� ��బ� స�� �� 

��� �ఈ� �శ� ���� �� �� �ప�� �� �ధ� త� �పట���� �. మ��� అ�� ం�� ఇం�� �� పర� �, 

��య� ���ం� ��క �� అ�న �ఖ ఎం �న� ��� � �� �� పర� � � �ప��త ఆ� �క �వత� ��� 

ప��య��� �. ��� �న� ���  ��� జ��న ��� � ఎ� ��� �� ��� � ఏ��� 6న ఈ �ర� ��మక 



 

�ర ��� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020-21 ఆ� �క �వత� ��� ��� � �ర� � � ఎం�క 

ఎప� �: ఏ��� 6 

ఎవ�: �� �ప�� ��

  



 

 క�ం� అ���  (ఏ��� 10 - 16, 2020)

 

అంత�� ��  

���-19 �� � �� 3 ��య� �లర� ��� 

���  ���-19 ఎమ����  �� � ���� � �ప���  �� ��య� �ల��(�.22.81���) ��� �పక�ం�ం�. ఈ 

�ర� ఏ��� 9న �� ���ంగ �ఖ �పక�ం�ం�. ఈ ��ల� ���ం�న అ��  �ప��య� ���  �ర� ద��  

���తణ�� ఉం�ల� ���ం�. అ��, ��ల ���� �ష�� అ��  సభ� ��ల� ��ప�ం�.. ��� �� 

చ�� ం�న త�� � �ర �� ����ల� ��ం�. క��� ��� ���  ��� ‘���-19 ఎమ����  ��’� ఏ�� � 

��ల� �రత �ప�� న�ం�ద �� �ప���ం�న �ష� ���ం�. �ర� తర�న ఈ �� �� �� 

�లర��(�.73.95 ���) �� ���� �పక�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���-19 �� � 3 ��య� �లర� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 9 

ఎవ�: ���� � �ప���  

ఎం��: క��� ��� 

 

చ�� ఉత� �� �త� ఒ�� ��� అం��� 

��� 10 ��య� �� �ళ � �ర (���) చ�� ఉత� ��� త� �ం�ం�� ఒ��, �గ�� మ�  ��� అం��� 

����. ఈ �ష���  ����� ఎ�మ� ��ల స�ఖ�  ఒ�� ఏ��� 10న �ల��ం�ం�. ��ం� ప���న 

�ప�� � ����� ధర� మ�ంత పతన�, తమ ఆ� �క వ� వస�� �ప� �ల�ం� ��చ�� ఉత� �� ��� �� 

�ర �� ����� య�... ఇం�� ���ం� ఒ�� � ���� ��� య� ��� ం�. ఈ ఒ�� � �ప��.. 

2020, �� వర� ��� 10 ��య� �� ���, ఆ త�� త �ం� ఏ�� �వ� వర� ��� 8 ��య� �� ���, 2021 

���� �ం� 16 �లల వర� ��� 6 ��య� �� ��� �ప� న ఉత� ��� త� �ం�����  ఉం�ం�. 

�� � ��� :  

ఏ��: ��� 10 ��య� �� �ళ � (���) చ�� ఉత� ��� త� �ం�ం�� అం��� 

ఎప� �: ఏ��� 10 



ఎవ�: ఒ��, �గ�� మ�  ��� 

ఎం��: చ�� ఉత� ��ల ��ం� ప���న �ప�� � 

 

క��� ఎ��� � సన� ద�త ��� �ర� � అ�గ�� � 

క�� మహ�� �� ఎ��� వ�� మన �� �ప�చ ��ల� ఆద�� � ���� ం�. అ���, ��ట� త�తర అ�గ 

��� ల �� �ర� ఎం� ���న ప��� కనబ��� ంద� ఆ��  ఫ� � ��వ�� � అధ� య� �ల��ం�ం�. క�� 

�� ��� అ�కట��� �ప�త� ప�� సన� ద�త ��� మన �� ఆ�గ�� �� ���ంద� ‘ఆ��  ఫ� � ���-19 

గవర� �ం� ��� ��  ��క� (ఓఎ��  � �ఆ� �) ���క ��� ం�. ఆ ���క� ఏ��� 11న ��దల ���. 

���క �ప��...

క�� సన� ద�త ��� ���  9న 47.6 ��ంట� వద� ఉన�  �ర� ఏ��� 10 ��� 100 ��ంట�� �ద� 

�� �� ���ం�.

�� ��, ఇట� 95.20 ��ంట�� ���� � �ం� �� �� ����. 80.90��ంట�� జర� � �� �� �, 

71.40 ��ంట�� ��ట� ��� �� �, 66.70��ంట�� అ��� ఐ� �� �� ఉ�� �.

6 ���.. 33 ���

క�� �� ��� అ�కట��� �ర� ��� అ���, ��ట�, ఇట�, �� ��, జర� � �ప��� ల సన� ద�త, 

���న�  చర� ల� ఆ��  ఫ� � ��వ�� � అధ� య� జ��ం�. ఇం�� ఆస� �కర అం�� �ల�డ�� �.

�ర� �� �� �పబ�� ఉన�  ���  9 �ం� ఏ��� 10 వర� �ప��� ల ప���� ప�గణన�� ����� �.

12 అం�ల ���ప�క� అధ� య� ���. ఈ 12 అం���  �� �� అమ�, �పజల� అవ�హన క�� ం� �ప�ర 

�ర� �క�ల� �పట��, ఆ� �క వ� వస� �బ� �న�ం� త�ణ చర� �, �పజల� స�య �ర� �క�� �పట��, 

�ద� , ఆ�గ�  ��ల� అత� వసర ��ల ���ం�, ప�� �ం��� ఏ�� � �య�, �ర� ��న�� 

ఎవ�వ�� క��� �� �ంచ� ��� ఉ�� �.

�� � ��� : 

ఏ��: క��� ఎ��� � సన� ద�త ��� �ర� � అ�గ�� � 

ఎప� �: ఏ��� 11 

ఎవ�: ఆ��  ఫ� � ��వ�� � 



ఎక� డ: �ప�చ�� �� � 

 

అ���� అత� వసర ప���� ��ం� 

��� రక� � ��� ��  ��� �� అ��� �ల��� ��ం�. ఈ �ర� �ప��� �ద�� �� ���ల� బ��ం� 

��వ�� ���� ం�. ��� ���, ��ల �ఖ� � అ��� అ��  ��ల� ��� ప��క� అ�గ�� ��� �ళ�� 

�ప�ద ��క� ���� ం�. �శ�� �� � ��ల �ఖ�  �� 5 ల�ల 50 �ల� ���ం�. ��� మ�� ఇట�� 

�ం��� 20 �� ���వ�� అ��� �ప���  ఏ��� 12న మ� �ప��� �పక�ం�ం�. అ��� అధ� �� 

���� ��� అం���� �� �ం� ������  �� ��� �ప�� ప���� ����వ�� �శ�� �� � 50 ���� ��� 

అత� వసర ప����� ��ం�నట��ం�. అ��� చ��త� ఇ� జరగ� ఇ� ����.  

��� � మ� �ప��� �� �ంచ� వల� �ర� �ప�  ఉ�� త�� అ��� �డర� �ప�త�  ��ల� అ��  ���� �, 

�� �క �ప��� � ����ం��� అవ�� ఉం�ం�. ఈ �ప��� ఎ��� �ం�� ��� �� �� ��� అ��  

���� ల� బద����ం�. అత� వసర �వ��  �� �డర� �ప�త� � పర� ����ం�.  

 

అ���� ���న�  ����� � ��త� 

క�� �ర� � ���ంచ�� అ�� త �ల�� ����న�  మ��� �� �� �� ����� � ��త� �ర� �ం� 

అ���� ����� �. అ��� ��న��� 35.82 ల�ల ��తల� �� ఇతర ఔష�ల త��� ����ం� 

��ప���  9 ���� ట�� ��  �ప�� క ��� ���� అ���� ��ం�. అవ��  ఏ��� 11న �� ��� � ����  

����శ��� ���న� ��� అ���� �రత �య�� తర� �� �ం� �� � ���.  

 

�� � ��  �� 10 ��� �ంజ�: డ�� � �� � 

�� � �� (��1ఎ�1) �ర� �� క�� �ర� 10 ��� అ�క �ప�దకరమ� �ప�చ ఆ�గ�  �స� (డ�� � �� �) 

�పక�ం�ం�. క�� అ�� అ�� త ��� �� �� �ం� �ర� అ� ఏ��� 13న ���ం�. క�� ���తణ చర� ల� 

ఒ��� ��ం�, దశల ��� ఎ���యడ� స�ంద� ��ం�ం�. క�� మహ�� �� స��� అం� ���� 

శ� ��త�న �� �� � � �ధ� ��త త� ర� క���� ��  ఉంద� ��� ం�. �ప��� డ�� � �� � �� � ���� 

అధ�� ఉ�� �. 

 

డ�� � �� ఓ� ��� �������� ం: ��� 



�ప�చ ఆ�గ�  �స�(డ�� � �� ఓ)� అ��� అం���న�  ��� ������న� �� ఆ �శ అధ� �� ���� ��� 

����. క�� �ర�(���-19 )��� ��ం� అ�పమ��  �య�� డ�� � �� ఓ �ఫల���న ఈ �ర� 

�ర �� ���న� �� ఏ��� 15న �ల��ం��. ‘‘క�� �ష�� ��� అ���� డ�� � �� ఓ వ� వహ�ం�న 

�� స�ం� ��. అ��� ప��  ���ం���� ఏ��� 400 �ం� 500 ��య� �ల�� డ�� � �� ఓ� 

సమ������ �. �� �వ� 40 ��య� �ల�� �� అంతక��  త�� � అం��� ం�. �� ��� � ��� 

సమ����న�  అ����.. �స�� జ����� ఉం�ల� ప��బట�� అ�� తన కర ��� � �గ�’’అ� ��� 

��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: డ�� � �� ఓ� ��� �������� ం 

ఎప� �: ఏ��� 14 

ఎవ�: అ��� అధ� �� ���� ��� 

ఎం��: క�� �ర�(���-19 )��� ��ం� అ�పమ��  �య�� డ�� � �� ఓ �ఫల�ంద� 

 

�ర� �ర�� �� : డ�� � �� ఓ 

�� �� � � 3 వర� �����  �రత �ప�� న�ం�ద �� ���న�  �ర ����  �ప�చ ఆ�గ�  �స� (డ�� � �� ఓ) 

�ప��ం�ం�. ‘�ర� � క�� ��� ఎంతవర� త���� పడ�� ఇప� �� ం� �ప� �ం�� �� ఆ���ల 

�� �� �� � ఉండ� వల� �పజ�ద� ��క �� ���� ర�, �� వల� �� ��� ���ంచవ�� ’అ� డ�� � �� ఓ 

ఆ�� ��� �జన� ��క �� �క �� �న� ����� �ం� ఏ��� 14న అ�� �. ఎ��  ర�ల స��� 

ఎ�ర��న� ప� �� ��� � ఎ��� వ�� �ర� అ�� త�న ��టప�మ� �పద�� �� ంద� ఆ� �����. 

 

�� �ం�య� �� � ���.. 

���-19 �� �� ���ం�� �� ఇం�� (�� ఐ) మ��� ��య �ం�య� �� ల��  �రవ��� ��� 

��ం�. ��య��, �� �, ��� హ�ల ఆ��� ల� ���� ����� ఈ �ర �� ���న� �� �� ఐ ��� � అహ� � 

����. 

 

ఏ��� 24 �ం� �ప�చ �గ��ధక ��త� �� 

�ర� �, అం���ల ��న పడ�ం� �నవ శ����  ��� �� �� � ��వ �లకట���ద� �ప�చ ఆ�గ�  �స� 



(డ�� � �� ఓ) ��� ం�. �ప��� ��� 2 �ట� �� ��� �ల� అవసర�న �� �� �� అం���� �క�వ� 

�ర�ష�కరమ� ఆ�దన వ� ��  ��ం�. క�� �ప����  గడగడ����న�  �ళ �� �� న� ��వ� �ప���� �� 

��� ల� ������ ం�. 2020, ఏ��� 24 �ం� 30 వర� �ప�చ �గ��ధక ��త� �� �ర� �ం�ల� ��� ం�. 

ఈ ��త� ���  �నవ శ����  �గ��ధ�� ��� ం�� అవసర�న �త�� ��  �పజ��  �����ల�, 

అం���� ఉన�  �క�� ల� �న��� �ల�ల� ��ం�ం�. ‘�� �� � ఫ� ఆ�’ ���� �ం���� ల�, 

�ప��� అం����� ���� న అ��  ర�ల �ద�  స���ల� �పజల� �ల�ల� ������ ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020, ఏ��� 24 �ం� 30 వర� �ప�చ �గ��ధక ��త� �� 

ఎప� �: ఏ��� 15 

ఎవ�: �ప�చ ఆ�గ�  �స� (డ�� � �� ఓ)  

ఎక� డ: �ప�చ�� �� � 

ఎం��: �� �� న� ��వ� �ప���� �� ��� ల� 

 

��� � అత� వసర ���� అమ� 

క�� �పత� ర ప����ల �ం� గ���� ం�� గ��  �శ�న ��� వలస ��� �ల ����  త� �ం���ల� 

�ర ��ం�ం�. అ�కమ ���ల (ఖ�����)� ఇప� ��� చట�పర�న చర� � ���న�  ���... ఈ�� అత� వసర 

���� అమ� �యడ� ��ం� �ంత ఖ�� ల� ��� స� ��ల� ��ం�� ఏ�� �� ��� ం�. చట����� � 

ఉం�న�  ��� ��� �ల� �� �ంత ��� ��ం�� గ��  ��� ����(ఆ�� ��) అమ� ���ండ� 

���ం�. 2018 జనవ�� �ర ���క ఆ�� ��� అమ� ��న ��� �ప��� ... �ప��� క�� �ర� �స����న�  

త��� అత� వసర ����� త�ణ� అమ��� ����� ం�. ఇం�� ��� ఒ��  ���� ఒ��  �� ��� � 

�పక�ం�న ���.. �ర� � ���ం�న ��� �ల దర���ల �ప��య� ఏ��� 20 �ం� �ద��ట��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: అత� వసర ���� అమ� 

ఎప� �: ఏ��� 15 

ఎవ�: ��� �ప���  

ఎక� డ: ��� 

ఎం��: క�� �పత� ర ప����ల �ం� గ���� ం�� గ��  �శ�న ��� వలస ��� �ల ����  త� �ం���ల� 



 

క�� ��� ఎ�� కల� ��� న ���� 

క�� మహ�� � �ప����  భయ��ం�ల� �����న� ప� �� ద�ణ ���� జ��న ఎ�� క��  గత�� ద��� ��  

ఎన� ��� ��� �పజ� ఓ�ం� � ��� �� �. ��� �పబ�న త��త �ప��� ఎ�� కల� ��� న ���� 

ద�ణ ����. ��� �ప�� � క���ట��న ర��చర� ల మధ�  ఓ�ం� జ���. ఓట�� ద� తప� �స�� ��� � 

ధ�ం�, ��� ��� ����� ఓ�ం� � ��� �� �. ఈ�� అత� ��� 66.2 �� ��ం� న�� అ�న�� ��య 

ఎ�� కల క�ష� ఏ��� 15న �ల��ం�ం�. ద�ణ ��� ��య అ�ం��� 300 ��� ఉ�� �. �ప��� ఆ �శ 

అధ� ��� �� � ఇ� ఉ�� �. 

 

�ర� అ�మ���� ం�: మ��� 

���ంతక క�� �ర�(���-19)� కట�� �� ����� ����� � � తమ� ��క�ం�ం�� �ర� అం�క�ం�ంద� 

మ��� ��� ����� �ఫ� ��� �� �. ‘‘ఏ��� 14న మ���� 89,100 ����� ఎ�మ� ��ం�� �ర� 

అ�మ���� ం�. మ���  ����� ��� ం��ం�� �ం �పయ�� ���� ం. ����� ����� � లభ� త� ఈ �ష� 

ఆ�రప� ఉం�ం�’’అ� ��ట��  � �ల��ం��. అ�� �రత �ప���  ఇంతవర� ఈ �ష�� ఎ��� 

�పకటన �య��. క�� కట��� సత� ��� ఇ��న� �� ����న�  �ం� మ��� �డ� ����� ����� � � 

ఎ�మ� ���� ం�� మ��� �ర� � అభ� � �ం�ం�. ఇప� �� అ���, ఇ����, ����� త�తర ��ల� 

�ర� ఈ ���ట�� సరఫ� ��న �ష� ���ం�. 

 

���  

క�� �ర� �� ��� �ఓఎం స���  

క�� �ర� �� ��� అ���� �శ� �శ�� �� � ���న�  చర� �, ������ న ��గత�ల� ఏ��� 9న �ం�ద ���ల 

�ం�(�ఓఎం) చ�� ం�ం�. ��క �� ��ంచ� స� �ర� �� ��� అ����ం�� ���� � ���న�  

చర� ల� స��ం�ం�. క��� �� �ష�� �� �ప��న, �పట�దల�న చర� ల� �వ�ం�ల� అ��  ��� ల 

అ���ల� ఆ��ం�న�� �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ ��� హర�వర �� అధ� �తన జ��న �ఓఎం� అ���� �వ�ం��. 

క��� ఎ��� �ం�� ��� ���� ల� మ���  వ�ల� సమ���  �ష���  �� �ఓఎం చ�� ం�ం�. 

�ప�న��� గ�� క�� � �జన పథ� అమ�� �� �ఓఎం స��ం�ం�. 

�� � ��� : 



ఏ��: �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ ��� హర�వర �� అధ� �తన �ఓఎం స��� 

ఎప� �: ఏ��� 9 

ఎక� డ: �� ��� 

ఎం��: క�� �ర� �� ��� అ���� �శ� �శ�� �� � ���న�  చర� �, ������ న ��గత�ల� చ�� ం�ం�� 

 

���-19 అత� వసర �� ��� �ం�� ఆ�� 

క�� మహ�� �� ���� ��� �శ�� �� � ఆ�గ�  వ� వస�� ����� �� బ��� ��ల� �ం�ద �ప���  

�ర ��ం�ం�. ఈ �ర� ‘�ర� ���-19 అత� వసర �ప��� దన, ఆ�గ�  వ� వస� సన� ద�త’ �� ��� ఏ��� 9న ఆ�� 

���ం�. ఈ �� ��� ��� �ం�ద �ప���  అ��  ���� �, �ం�ద ��త ��ం�ల� దశల ��� ���  

�.15,000 ��� అంద�య�ం�. వ��  ���ళ�� �� దశ��  ఈ ������ అమ� �య�న� �� �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ 

�పక�ం�ం�. 

�ద� దశ �ంద �.7,774 ���.. 

2020 జనవ� �ం� �� వర� �ద� దశ, 2021 �� �ం� ���  వర� �ం� దశ, 2021 ఏ��� �ం� 2024 

���  వర� �� దశ అమల��ం�. �ద� దశ అమ� �� �ం�� అ� త� ర� అ��  ���� ల�, �ం�ద ��త 

��ం�ల� �.7,774 ��� ��దల �య�ం�. �� దశ �ంద ఇ��  ��ల� క�� ���ల� ��త�  

అం�ం�ం�� ఖ��  ��ల� �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ ��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ర� ���-19 అత� వసర �ప��� దన, ఆ�గ�  వ� వస� సన� ద�త �� ��� ఆ�� 

ఎప� �: ఏ��� 9 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

ఎం��: క�� మహ�� �� ���� ��� 

 

��� క�� �� ����  �ష� ��: �ం�� 

క�� �ర� � ���ం� �ర� � ఇప� �వర� స�హ �� ��(క�� �� ����  �ష�) దశ ��ద� �ం�� 

�పక�ం�ం�. అ�ం���� ఉం�, �పజ��  అ�పమత�త �ం�ం�� �ం� ���� ��� మ� �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ 

��క � �ర� ద��  ల� అగ�� � ఏ��� 10న �� �� �ం��. క�� �ర�� ��వ �� స�శ ఇ�� �� ��న ప�న 104 

��� 40 ��� ఎ�ం� ���� �స�� ��, ���� � ��న వ� ��ల� స�� ��� ఉన�  చ��త �� �ద� 



��ంద� ఐ�ఎంఆ� �పక�ం�న �ష���  �ప�� �ంచ�, ల� అగ�� � � స��� ఇ�� �. మ���, ���-9� 

సమర���� ప����ంద� ��న �����  ����� � � ఎ�మ� ���� ప� ��ల �ం� �జ���� వ�� య� 

���ంగ �ఖ ��� ం�. అ��, �ర� � అవసర�న �� � ఉన�  త��త, �గ� �� � � ఎ�మ� ��ల� 

�ర ��ం�మ� ���ం�. 

 

ఇం�� ��� ��� ��  �� ���� 

���ల �� � ���  ‘�� ఇం��’ �.75 �ట� ఆ�భ ���� ‘ఇం�� ��� ��� ��  ��’� (ఐ�ఆ� ఎ�) 

����ం�ం�. క�� క����� ��ల��న�  ��� ఆ��వ��� ఐ�ఆ� ఎ� � ����ం�మ� �� ఇం�� ఏ��� 

14న ���ం�. క�� ����� � �య��ం�ల�� తమ ల�� మ� ��� ం�. �� ���  � �ం�న �� అం� 

��ం� ���  �ం�ష�, ���.ఓఆ� �, �� ఎ� �� ఇం��, �� ��, ఉ�� ఇం�� త�తర �స�� ���� 

అంద��య� �� ఇం�� ��క �� ��ం� అయ� � ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఇం�� ��� ��� ��  �� ����  

ఎప� �: ఏ��� 14 

ఎవ�: �� ఇం��  

ఎం��: క�� క����� ��ల��న�  ��� ఆ��వ���  

 

�శ�� �� � �� �� � 170 ��� � 

�శ�� �� � 170 ��� ల� �� �� �(�� ��) ��� �� �� ���  �ం�ద ఆ�గ� , ��ంబ ��మ �ఖ ఏ��� 15న 

���� ల� స�� � ల� �� ��ం�. ఇప� �వర� న��న ��ల ఆ��� ��� ల� �� �� � (�� ��), �� 

�� �� � (ఆ�ం�), �� ఇ�� � �� (��� ��) ��� �� వ� �క�ం�ం�. �� ���  170 ��� �, ఆ�ం� ���  207, 

�గ�� ��� ���  ఉన� �� ���ం�. �� �� � �ం� ర��� ఉపవ� �కరణ ��ం�. ���� ఎ�� వ� ఉన� � 143 

(��� ఔ� ���) ��� �, క �స�ర �� ���� ఉన� � 47 ��� �� �� �ం�ం�. ���� � ఆ� �న���� �� ��త ��� చరణ 

�� � �ర� � అ���� �����ల� ��ం�ం�. ఇక� �� ��ల �ఖ�  ���ంప��  ���ప�కన �� �న�� 

�� �ం�ల� ��ం�. 14 ����  �త� ��� �క�� �� �� �ం� ఆ�ం� �� �, 28 ����  �త� ��� ��ప�� 

��� �� � ��� ల� ��ం�ం�. �� ��, ��� ����  ���ం� �ఖ�  న��న ��� � త�తర అం�ల 

���ప�కన ���� వ� �క�ం�న�� ���ం�. ఏ�� 11 ��� �, ���ణ� 9 ��� � �� �� � ఉ�� �. 



 

��ం��  

� ���-19 �� ఆ�ష� రణ 

���-19� సమ�గ స�����  అం�ం�ం�� ఉ���ం�న ‘� ���-19’�� � ���ణ ఐ�, ప��శమల �ఖ ��� 

�.�రక ���� ఏ��� 11న ఆ�ష� �ం��. �ద��� � జ��న ఈ �ర� �క�� ��� ��� ��.. �ప�చ 

�� �� � ���-19 ��ల �ఖ�  ����� ����ండ�� �ప��గ�  వ� వస�� స��� ���� ంద�� �. ఈ 

స��� ఎ��� వ�� �పజ�, �ప��� �� ఉపక�ం�� ఏడ�� � ఎ�, ��� � �� �ద��� � �ం�న �� ర �� 

��� �� ం�� సహ��� ��ష� ఆ�గ� , ఐ� ���త�  �ఖ� ‘� ���-19’�� � ��ం�ం�య� ����. ఈ 

�� �� � ���-19� ���ం�న అ���క స��� అం����� వ��ంద� ��� �� �. �� ��� అ� 

������ ��� � � ఈ �� � అ���� �య�� ���ల ��ం���  ఉన�  �� �� ��� ల� 

��ప�ం�� జరపవచ� � �ల��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: � ���-19 �� ఆ�ష� రణ 

ఎప� �: ఏ��� 11 

ఎవ�: ���ణ ఐ�, ప��శమల �ఖ ��� �.�రక ���� 

ఎక� డ: �ద��� 

ఎం��: ���-19� సమ�గ స�����  అం�ం�ం�� 

 

�ష� ���� ��� అ���క స��� 

ఆం�ధ�ప�� �ప���  ���-19 ��రణ� ���ం�న�  చర� ల ��ం� సమ�గ స�����  �ష� ��� �� � 

�����ం�� �ట� �, �� �� ��ంజ� �� �� ల� అం����� ����� ం�. �ఖ� ��� �ఎ� 

జగ� �హ� ��� ఏ��� 11న ��ప�� �� ం� ��� ల�� ��� ����ం��. �ష� ���� వ��  తప� � 

స����� అ��కట� ��� .. ఎప� �కప� � అ���క స��� అం�ం� ఉ���� ��ష� �ద�  ఆ�గ�  �ఖ ఈ ఏ�� �� 

��ం�. 

బ��గ �ప����  ఉ�� � �� 

���-19 �� �� ��రణ� ��ష� �ప���  మ� �లక �ర �� ���ం�. బ��గ �ప����  ఉ��  �య���  �����  

��ష� �ద�  ఆ�గ�  �ఖ ఏ��� 12న ఉత��� � �� ��ం�. బ��గ �ప����  ���, ���తర ఉత� ���, �� �� 



ఉత� ��� న�� ఉ�� �య�� ��� ��ం�ం�. ఈ ��ధనల� ఉ�� �ం�న ��� ఐ�� 1860, �ఆ�� � 

చ��  �ప�� �� ��ంచ�న� �� ��ష� �ద�  ఆ�గ�  �ఖ �ప�� క �ప�న �ర� ద��  �ఎ� జవహ� ��� ఆ ఉత��� ��  

��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ష� ���� ��� అ���క స��� 

ఎప� �: ఏ��� 11 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎం��: ���-19 ��రణ� ���ం�న�  చర� ల ��ం� సమ�గ స�����  �ష� ��� �� � 

�����ం�� 

 

�క �� �ఎ�� � �� ���� ���� 

���-19 ��రణ చర� ��  ��� �క �� �ఎ�� � �� ���� �ర� �క���  ఆం�ధ�ప�� �ప���  అం����� 

��� ం�. ��ష� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ఏ��� 13న తన �� ం� ��� ల�� ఈ �ర� �క���  

����ం��. అ�త� �� �ంట� �� �ప�� �� ���ం�న �� �� �బ� 14410� �� �� �క �� � 

��� ��. ఈ �����  ప��� �, బ���� నడ�ల� అ���ల� ఆ��ం��. ఈ �ర� �క�� ఉప 

�ఖ� ��� ఆళ� ��, �ప�త�  �ప�న �ర� ద��  �� ��� , ��� �� స�ం�, �ద�  ఆ�గ�  �ఖ �ప�� క �ప�న 

�ర� ద��  జవహ� ��� ��� �� �. 

�� ���� ఉ���..

���-19 ��ల� �� �ంచ�, ఐ��� �య�, ప��ంచ�, �� ��� � ��ంచ�.

ఓ� �వ�, ఔష�ల �� ���� �� � ��� ల �చన�, సల��.

�క �ర �� ఇంట�� � స��� ఉం�ం�. ��� క� అ�����  ��� ల� �ం �ం� ల���ం�.

�ప�� క �� �� �ంబ�..

�� ���� అమ� �� �ప�� �� �� �� �ంబ� 14410 ���ం��.

ఈ �ర� �క�� స� �� �� �వ��ం�ం��, ఈ�ల 11వ �� ��� 286 �� ��� �, 114 �� 

ఎ� ��� ��  స �ం�� వ�� �.

��� �ప� �� ఉద� 8 �టల �ం� ���� 6 �టల వర� �� �����  ఆ�గ�  �వ� అం��� �.



�� � ��� : 

ఏ��: �క �� �ఎ�� � �� ���� ���� 

ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎవ�: �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� 

ఎం��: ���-19 ��రణ చర� ��  ��� 

 

�ఎంఆ� � ���� ����శయ �����  

��క �గ �స� �ఎంఆ� ఇ� ��స��క� � � �ం�న �ఎంఆ� ఎ�� ��  ట� .. ���� అంత�� �య ����శయ 

����� అ����, �ర� హణ, �ర� క��ల� �ం���� ��� రణ ప����  (�ట� ఆ� అ���) ఆం�ధ�ప�� �ప���  �ం� 

అం��ం�. �ప�త� , ���� �గ�� �� � �ప��న�  ఈ ������ 2019 ��బవ�� �ఎంఆ� ఎ�� ��  ట�  

��ెయ�� �డ��� ���ం�. �� దశ� ఏ� 60 ల�ల �� �ప���� �క�క� ��ం� �మ�� � � ��� 

��� �� �. ��� ఈ ����శ���  40 ఏళ��� �ర� ���ం�. �ర� హణ �ం����� అంత�� �య �� ���ం� �� � 

మ� 20 ఏ�� ���ం� అవ�� ఉం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ఎంఆ� � ���� ����శయ ����� 

ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎం��: ���� అంత�� �య ����శయ ����� అ����, �ర� హణ, �ర� క��ల�  

 

�� ��� 

అ��తన ��� ళ� ��క��� అ��� ఆ��  

�ర� � 155 ��య� �లర� ���న ��� � �� � 2 ఎ�� �ం� � ����, ��క�� ��� �� ��క�ం�ల� 

అ��� �ప���  �ర ��ం�ం�. ఈ �ర� ��� ళ � ��క��� ఏ��� 13న అ��� �ం��� ఆ�� ���ం�. �ం� 

త� ర�� 10 ఏ�ఎం -84ఎ� ��� � �� �-2 ఎ�� �ం� ��� �� , 16 ఎం�ఈ 54 �� ��� ��� ��, �� ఎం� 

54 ఎక� � �� ��� �� �ర� � ���� �. �ర� � ��ం��� త��� �ప� � ��� �ట���� ఈ ఆ��� 

ఉప�గపడ��� �. ���ల �ం� �ప��ం� ��� � �ప�ల� శ�� �కల ��� ��� ఉప���� �. ��� 

�రత ��ద��� �-8ఐ �����  అమ��� �. శ�� జ�ంత�� �ల ��� ��� ఉప�గప� ఎం� 54 ��� �ల� 



���� ��� త����� ం�. ��� � �ప�ల� ��ం� �స� ఉత� �� ��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ర� � అ��తన ��� ళ � ��క��� ఆ�� 

ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎవ�: అ��� �ప���  

 

అ��తన ��� ళ� ��క��� అ��� ఆ�� 

�ర� � 155 ��య� �లర� ���న ��� � �� � 2 ఎ�� �ం� � ����, ��క�� ��� �� ��క�ం�ల� 

అ��� �ప���  �ర ��ం�ం�. ఈ �ర� ��� ళ � ��క��� ఏ��� 13న అ��� �ం��� ఆ�� ���ం�. �ం� 

త� ర�� 10 ఏ�ఎం -84ఎ� ��� � �� �-2 ఎ�� �ం� ��� �� , 16 ఎం�ఈ 54 �� ��� ��� ��, �� ఎం� 

54 ఎక� � �� ��� �� �ర� � ���� �. �ర� � ��ం��� త��� �ప� � ��� �ట���� ఈ ఆ��� 

ఉప�గపడ��� �. ���ల �ం� �ప��ం� ��� � �ప�ల� శ�� �కల ��� ��� ఉప���� �. ��� 

�రత ��ద��� �-8ఐ �����  అమ��� �. శ�� జ�ంత�� �ల ��� ��� ఉప�గప� ఎం� 54 ��� �ల� 

���� ��� త����� ం�. ��� � �ప�ల� ��ం� �స� ఉత� �� ��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ర� � అ��తన ��� ళ � ��క��� ఆ�� 

ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎవ�: అ��� �ప���  

 

�� �ం� �ర� � 6.5ల�ల ��క� ��� 

క�� మహ�� �� ��� ��� �� �ం� �ర� � 6.5ల�ల ��క� ���, �ద�  �మ�� ఏ��� 16న 

బయ���ంద� ��ం� �� �రత �య�� ��క� ��� ��� �� �. ��� 15 ����  మ� 20 ల�ల �ద� �మ�� 

�ర� � ����ంద� ����. ��� �ం��� ��� ���, ఆ� ఎ� ఏ ���ం� ��� �� � ��  ����శ� �ం� 

�ర� � బయ���య� �� ట� � ��� ���. �ర� � �ప��త �� �� సమ�� �� �� ట�� �ప�� �� 

ప��ల� �గ�� �య��� �� �ం� ��మ� ���న�  �ద� �మ�� ఉప�గపడ�ం�. 

అ�క� � ��� : �ఎ� �� 

�ప����  వ����న�  క�� �ర�(���-19)��రణ� �� �� � క��న� ప� � ప����� ��రణ ���� వ�� య� 



ఐక� �జ� స�� �ప�న �ర� ద��  ఆం��� ��ర� అ���యప�� �. 2020 ఏ�� �వ� ��� క��� అం� �� 

�� �� � ����� �� అం����� వ��ంద� ఆ��� వ� ��  ���. ఐక� �జ� స��� సభ�  ���న ప� ఆ��� 

��ల �ప���ల� ఏ��� 15న ఆయన ��� �న����  �ర� �ం��. ఈ �ద�� � ��ర� � �� ఖ� � ���. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �ం� 6.5ల�ల ��క� ��� ��మ� 

ఎప� �: ఏ��� 16 

ఎవ�: �ర� 

ఎం��: క�� మహ�� �� ��� ��� 

 

ఆ���  

�ం��  ��� �� � �ప��: ఐఎంఎ� �� 

�ప�చ ��� ��వ�న �ం��  ప����ల� ఎ��� ��� య� అంత�� �య �దవ� �� �స� (ఐఎంఎ�) �� 

��స��� ���� అ�� �. క�� �ర� �ర�� 1930 ��వ �ం��  త�� త మ� �డత అ��� ��వ ప����� 

2020� ���� య�, 170 ��ల� తలస� ఆ�� వ�� �న� �� ����వచ� �� �. ��ంగ �� � ఏ��� 9న జ��న 

ఒక �ర� �క�� ‘�����  ఎ��� వ�: �ప�చ ఆ� �క వ� వస� �ం�న�  ���న� త�’ అ� అం�� ���� 

��� ��. ‘‘�� �ప�� ఇంత��ం�న� � �న��� ���� ����ం�. క�� �ర� �ం� ��� మన 

���క, ఆ� �క �క���  అస�వ� ��  ��ం�’’ అ� ���� ��� �� �. ఫ��� 2020� �ప�చ వ�� �ప��ల దశ�� 

�����ందన� � స� ష�మ�� �. వర ��న ��ల� ���య� �లర� ��ల �� అవసరమ�, ఇం�� ఆ� ��� 

�ంత వర� సమ��� �గలవ� ��� �. ఇప� �� �ప�చ�� �� � �పక�ం�న �దవ� పర�న చర� � 8 ���య� 

�ల��� ఉన� �� ఆ� ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ప�చ ��� ��వ�న �ం��  ప����ల� ఎ��� ��� � 

ఎప� �: ఏ��� 9 

ఎవ�: అంత�� �య �దవ� �� �స� (ఐఎంఎ�) �� ��స��� ���� 

ఎం��: క�� �ర� (���-19) ��ంభణ �ర�� 

 

50 �ల �ట� ��ల� �ప�� క �� �� 



�ప�చ�� �� � ���-19 క�ళ ���  ��� ం�. ��� ��న ప� �పజ� �ల�ల����� �. ఈ �ప�� � తమ 

సభ� ����  స�య �ర� �క�ల �� 50 �ల �ట� ��ల� �ప�� క �� ��� అం�ంచ��� ఈ� ఆ� �క ���� 

అం�క�ం��. మ��� క�� ��న ప� మర�ం�న �� �ఖ�  ఏ��� 10 ��� 1,01,485� ���ం�. 

�ప�చ�� �� � 16ల�ల 75�ల ����� క�� �ర� ��నప�� �. 

 

అ���-�� మధ�  మ�� ���  

క�� �ర� అ���� ��వ ఇక� ట� �� ���న�  సమ�� ��� అ�గ���  మ��� క�� �ర ��ం�. అ��� 

��� ��  ��� �వ� అం���న�  ‘�� ��� (అ���)’� ����� �� �చ� �ం�ం�. భ�దత, �� యపర�న 

�ప�  ఉం�� అ��� �� య �ఖ ��� ం�. ��� �ం� అ��ద� ��� ��� అ�న ‘�� ���’ 

స�� డ�� �� ��� (అ���). అ��� �ం�, ఇతర ��ల �ం� అ���� ��క�� ��ష� స�� �ల� 

ఇ�� న అ��  అ�మ�ల� ర�� ���� అ��� �� య, ర�ణ, అంతర �త భ�దత (�ం), ��జ�  �ఖ� 

�డర� క�� ��ష��  క�ష� (ఎ� ��)� ���. �లక �ఖల ��ం� � ఎ� �� ఆ���� ��� � అ��కన� �� 

�వల� ��� ఏర� డ�ందన� � �� �ష�ల అంచ�. అ��� �� చర� ల� �� వ� ���ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 50 �ల �ట� ��ల� �ప�� క �� �� 

ఎప� �: ఏ��� 10 

ఎవ�: ఈ� ఆ� �క ���� 

ఎక� డ: ���య� ��య� 

ఎం��: ���-19 �ర�� 

 

�ర� � ఏ�� �ం� �.16,500 ��� 

క�� మహ�� �� ��� �ర� � ��� ���ం�ం�� ఏ�య� �వల� �ం� �� ం� (ఏ��) �.16,500 ��� 

(220 �ట� �ల��) �� ��� ఇవ� �ం�. ఈ �ర� �రత ఆ� �క ��� �ర� � ���మ� � ఏ�� ����ం� మస��  

అసకవ ����. �ర� � ���మ� � ఆయన ఏ��� 10న �� � ��� ��. క�� �ర� � కట�� �య��� �రత 

�ప���  గ�� �పయ�� � ��� ంద� ఆయన �ప��ం��. 

ఆ�గ� ���� త�ణ ��...  

�రత అత� వస�ల� �ర� ��� ��� � ఉ�� మ� ఏ�� ����ం� ఈ �ద�� � ��� �� �. ఆ�గ�  ���� త�ణ 



��� �.16,500 �ట� �� ��� ���  ����� మ�, క�� క���� క�� � ప��న�  �ద�, అ�ఘ�త �గ 

��� ��, ��� , �న� , మధ�  తర� �� �ర �స�ల�, ఆ� �క ���� �� �� �య��� ��� � ఉ�� మ� 

����. త�ణ ��, ��నపర�న ���వ� �, బ��� ��� ���ంచ�... ప� అం�ల� కసర�� 

����� మ� ��� �� �.  

�� � ��� : 

ఏ��: �ర� � త�ణ ��� �.16,500 �ట� �� �� 

ఎప� �: ఏ��� 10 

ఎవ�: ఏ�య� �వల� �ం� �� ం� (ఏ��) 

ఎం��: క�� మహ�� �� ��� �ర� � ��� ���ం�ం�� 

 

�రత ��� �� 1.5 �త�: �ప�చ �� ం� 

క�� �ర� మహ�� � �� �� �ప�� � �ప��త ఆ� �క �వత� � �రత వ�� �� గణ��� �ద�ంచ�ంద� 

�ప�చ �� ం� �ల��ం�ం�. 2020-21� ఇ� 1.5-2.8 �� �� �� ఉం�చ� � �ప�చ �� ం� అంచ� ��� ం�. 

ఇ� �జ��, 1991� ఆ� �క �స� రణ� �ప�శ��� క గ��న �� ద��� ��  ��� �� ఇంత� ప��వ� ఇ� 

���� ��ం�. ద���� ఆ� �క ���గ�ల� ��ం�ం�న ���క� �ప�చ �� ం� ఈ అం�� �ల��ం�ం�. 

���  31� ���న 2019-20 ఆ� �క �వత� �� �రత ��� �� 4.8-5 �� �� �� ఉండవచ� � ��� ం�. క�� 

�ర� �ప��� త� � ��� 2022 ఆ� �క �వత� �� �ర� మ�� �ం��గలదన� � �� ం� అంచ�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020-21� �రత ��� �� 1.5-2.8 �� �� �� ఉం���  

ఎప� �: ఏ��� 12 

ఎవ�: �ప�చ �� ం� 

ఎం��: క�� �ర� మహ�� � �� �� �ప�� � 

 

సభ�  ��ల� ఏ�� 20 ��య� �లర� �� �� 

��భ సమ�� ఆ�� అ���� �� ం� (ఏ��) �� �� ��� �పక�ం�ం�. క�� �ర� �ర�� ఆ� �క 

�ప��లతల� అ�గ�ం�ం���� సభ�  ��ల� 20 ��య� �లర� (1.52 ల�ల ��� ���) ����  

అం�ంచ�ం�. �ల ��ల ��� �పక�ం�న �� �� �� ఇ� �� ��� అ��. ���  18న 6.5 ��య� �ల�� 



(�.49 �ల ���) ఇ�� ల� �ప���ంచ�, ప���� ��వత ద�� �  ��� ��ంత� �ం�� �ర �� ���ం�. 

�ప�చ �� �� � �ర� �� ��� అ����ం�� �� ����  �� �� చర� � ���న�  �ప�� � ఆ� �క �ం��  

తప� దన�  అంచ�� �ల�న�  �ష� ���ం�. ��భ ��వత �ప�� � ����  ఏ�� �ం��న� �� �� ం� 

����ం� మస�� � అసక� ఏ��� 13న తన �పకటన� ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: సభ�  ��ల� 20 ��య� �లర� �� ��  

ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎవ�: ఆ�� అ���� �� ం� (ఏ��) 

ఎం��: క�� �ర� �ర�� ఆ� �క �ప��లతల� అ�గ�ం�ం���� 

 

�ర� ��� �� 1.9 ���: ఐఎంఎ� 

క�� మహ�� � ����పడ�� �ప��త ఆ� �క �వత� � (2020-21)� �ర� ��� �� �వ� 1.9 ���� 

ప��తమ��ంద� అంత�� �య �దవ�  ��(ఐఎంఎ�) అంచ� ��ం�. 1991 ���ం�ల ��� త�� త �ర� ��� 

�� ఇంత� క�ష��� �� ���ంద� అంచ� ��వడ� ఇ� ����. ��� �� �గ��� �ప��� అ�� త 

��� ఎ���న�  ఆ� �క వ� వస���  �ర� ఒకట� ఐఎంఎ� ��� ం�.  

అ�గ����  ���� ��� ��.. 

2020-21 ఏ�� అ��� (-5.9), జ�� (-5.2), ��ట� (-6.5), జర� � (-7.1), ����  (-7.2), ఇట� (-9.1), �� �� -8 

�� ���� వ�� �� న�� ��� య� ఐఎంఎ� �ల��ం�ం�. ఇక �� �ప��త ఆ� �క �వత� �� 1.2 �� ��� 

��� ����ంద� ���ం�. �ర�, ��� ��త� ���ల ��� ��� ���� య� �ల��ం�ం�. క�� 

మహ�� � �ప��� ��� త�  ��ల ��� �� �న� �� ���ం�ంద� ప� �స�� అంచ� ����� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020-21� �ర� ��� �� �వ� 1.9 ��� 

ఎప� �: ఏ��� 14 

ఎవ�: అంత�� �య �దవ�  ��(ఐఎంఎ� 

ఎం��: క�� మహ�� � ����పడ�� 

 

�� �� � �.17 ల�ల ��� న�� : �� � �� 



�శ�� ప� �� �� వల� �రత ఆ� �క వ� వస� ��� 234.4 ��య� �ల�� (�ల� �ర�� ��� ��వ� ��� 

�.17,60,000 ���) నష���ంద� ���� ��క�� �స� �� � �� అంచ���ం�. �� �� ��ల �� �� వల� 

��� 120 ��య� �లర� (��� �.9,00,000 ���) న��  జ���ంద� ��త �� � �� అంచ� ��ం�. అ�� 

��� � 3 వర� �� �� ���ం� వల� ఈ అంచ�ల� 234.4 ��య� �లర�� �ం�ం�. �ర� 2020 �� �ండ� 

ఇయ� � �రత �� ల ���త� �� (���) ‘��� ’� ఉం�ంద� ��� ం�. అ�� 2020-21 ఆ� �క �వత� � 

��� � ���, ��� �� స� �� � 0.8 �� ఉం�ంద� తన �� ప��ధ� ప��� అ���యప�ం�. �� 21 

��ల �� �� �ద�� � ��� 2020 �� �ండ� ఇయ� � 2.5 �� ��� ఉం�ంద� అంచ���న ��క�� 

�స�, 2020-21� ���� 3.5 �� ఉం�ంద� ��� ం�. ఇప� � ఈ ��ల� వ�స� ‘��� ’, ‘0.8 ����’ 

త� �ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �� � �.17 ల�ల ��� న��  

ఎప� �: ఏ��� 14 

ఎవ�: ���� ��క�� �స� �� � �� 

ఎక� డ: �ర� 

ఎం��: �� �� వల� 

 

���  అం� ��� ల�  

�� �� � ����� ���-19 ��త�  

���-19 ��ల� ��త�  �య��� ���� ����� ‘�న� ల�ం� �� �� ’� ఉప��ం�ల� �రళ�� �� ��త 

���� ఇ� ���� � ఫ� ��క� ��� � అం� ��� ల� (ఎ� ��ఐఎంఎ� �) �ర ��ం�ం�. ఎ� ��ఐఎంఎ� �� 

�న� ల�ం� �� ��  ప��ధన� �రత �ద�  ప��ధన �డ� (ఐ�ఎంఆ�) ఆ�� ���ంద� ఎ� ��ఐఎంఎ� � 

��క �� ఆ� ��� ఏ��� 9న ����. త� ర� �ప��� �ద���� అవ�� ఉంద� ��� �� �. ���-19 �ం� 

���� ���న�  ��ల ర�� �� �� �� � �ం���� �ష� �� ఉం�య�, ఇ� క�� �ర� � సమ�� � 

ఎ��� ం�య� ��� �. �ం� క�� ��నపడ� ఇతర ��ల� ��� ��త�  �య� తమ ప��ధన ఉ��శమ� 

�వ�ం��. �ం�ద ��స�, �ం��క �ఖ ఆధ� �� � ఎ� ��ఐఎంఎ� � ప���� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �� � ����� ���-19 ��త�  



ఎప� �: ఏ��� 9 

ఎవ�: �� ��త ���� ఇ� ���� � ఫ� ��క� ��� � అం� ��� ల� (ఎ� ��ఐఎంఎ� �) 

ఎక� డ: �రళ 

 

��� ��త� � �� ��� -ఐ� 

���-19 ��త� � ‘�����  ����� �- అ������’(�� ��� -ఐ�) �ం��ష� ఎ�ం� ���ల ఫ��� 

��ం�ంద� �వ�ల� �ల��ం� అధ� య� ఒక� ����  � ��� �ర�� వ�� ం�. ��� ��� ఐ�� �, 

����� ఇ� ��� �ం��� ఈ అధ� య���  ��� - ఏ��� మధ�  �ర� �ం��. 1061 క�� ���� ��ంట�� 

క�� �� ��ల �� ‘�� ��� -ఐ�’ ��� �ం� ఇ�� �. ��� 973(91.7 ��) �� ప� ����  ఈ �� � 

�ం� ����� �. 

అధ� య� �వ�� 

ఈ స�� �వ�ల� ��� �(���� )�� ‘ఐ�� �, ����� ఇ� ���’ �స� �ల��ం�ం�. ‘���  3- ఏ��� 9 మధ�  

38,617 �� ��ంట� �ం� 59, 655 �ం���  � ��ఆ� �క�ం�ం�. ఆ ��ంట�� క�� ���� � ��న 3,185 

�� ��ంట�� 1,061 �� � అధ� య��� స����. �� సగ� వయ� 43.6 ఏ��. ��� ���� 492 

��. ��� ����� ����� �-అ������ �ం��ష� � ��త�  జ��, ఈ అధ� య���  ��ం�ం�ం’ అ� 

�వ�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� ��త� � �� ��� -ఐ� 

ఎప� �: ఏ��� 10 

ఎవ�: ����  �� ‘ఐ�� �, ����� ఇ� ��� �స� 

 

క�� ����� �ఆ� �� �త� ప�క� 

క�� �ర� కట��� �ఆ� �� మ� ప�క���  అం����� ��� ం�. ��ల �ం� �ద�  ��� �� �� � �క�ం� 

ఉం�ం��.. �ద��� �� ����  �ంట� ఇ�ర�, ��గ� �� ��ఆ� ఎ� � ���� � ‘ఏ��� 

����� ం� ��� ’� ��ం�ం�ం�. ��త�  �� న��ల �కరణ సమ���  �� �� �ం� ��వ� �ంప�� 

ఏ� �ద�  ��� �� �క�ం� ఈ ప�క� అ���డ ���� ప����ం�. ��� ప��� జ��ం�� ��� ఇం�� 

�ం� ���ల� ఏ�� � ���. అ����/���  ���  ప��� � త��న ఈ ���  ��క�� ఉం�ం�. �ం� ����  



ల�ం� ఈ ప�క� ల���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఏ��� ����� ం� ���  �పకల� న 

ఎప� �: ఏ��� 10 

ఎవ�: �రత ర�ణ ప��ధన, అ���� �స�(�ఆ� ��) 

ఎం��: క�� �ర� కట��� 

 

�ం� ఐఐ�� ��ట� ��త�� � �పకల� న 

��త�� � � ��� ఉంచ�ం��, �� �ం� �దయ �� దనల� ����� ��ట� ��త�� � � �ం� ఐఐ� 

ప��ధక �ం� త����ం�. క�� ���ల �ం� ఆ�గ�  ��� �� �ర� �� �� �ప����  త� �ం�ం�� ఈ 

ప�క� ఎంత�� ఉప�గప��ంద� ఆ �� ���ం�. ��ట� ��త�� � ����ంచ� �� � �� హదయ 

�� దనల� ���ం�న �� ��  �� �� � ��� ల� ���ం�. ��వల� �క ��� ��ం� � ���� న అవస� 

ఉండ�. ఈ ��� ల� �� � త����న 1,000 ��త�� � ల� �శ�� �� � ఉన�  ఆ�ప��ల� ��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��ట� ��త�� � �పకల� న 

ఎప� �: ఏ��� 11 

ఎవ�: �ం� ఐఐ� ప��ధక �ం� 

 

క�� �� �ం� దశ � ��క� �టయ��  ���� 

���-19 మహ�� �� అంత�ం�ం� చర� ��  ���... క�� �ర� �� �ండవ దశ � ��క� �టయ��  � �� 

����ం�ం�. ఇం�� ��� 500 �� ���ర�� �య�ం��ం�. ��� � ��� � �ం�న 84 ఏళ� ��� 

��� �� ఉ�� �. ��� � �ప��న �ద� దశ ప����  ప��ధ�� �� భ�దత� ��� ��ంచ�, �ండవ దశ� 

ద�� �� సమర�త� ��� ��� �. �ం� �ప��త� క �� �� న���� �నవ ప��ల� �� ఆ��ం�న�� �� 

��� ���� ఏ��� 14న ���ం�. 

�� � ���� �.. 

ఇ�� ���� � ఆ� బ���� ల�, అ�డ� ఆ� ��ట� ��క� ��� � ఆ� �� ���� ఇంజ��ం� పద����  

���-19 �� �� � � అ���� ��ం�. ఈ ప��ధ� �ం��� �ఎ� ఎ �జ� జనర� �� � ����  వ����� �. 



�� � ��� : 

ఏ��: క�� �� �ం� దశ � ��క� �టయ��  ���� 

ఎప� �: ఏ��� 14 

ఎవ�: �� 

ఎక� డ: �� 

ఎం��: ���-19 మహ�� �� అంత�ం�ం� చర� ��  ��� 

 

అ�� త శ� ��త�న ��� అ���� 

�� ���టర � ��� ఉన�  మ��� �� ���� ����� ����� ��� అ�� త �ప�దరక�న 

�� ప� ���� ర�� � �ం�న ��� ఆ�� �  క����ం�. ఎ� �ఎ� �-14ఎ� � వ� వహ�ం� ప� ��ల బ��గల ఇ� 

���ల ����� �ప��త� క �ర� ల� ���� ���ంద� ������ �. ఈ ���� �ం� ���� ��� � 

900 �టర� �� �ప� న అం�, ధ� � ��క��  �� ��� ఎ�� వ �ప�� ���ం�. �� ధర అంత�� �య 

��� � � ��� 29 ల�ల ��య�� ఉం�.  

ఎ� �ఎ� �-14ఎ� �ం� ��వ� ���� �� �ం��టర � �� గల ఇ�ప �మ�  �ం� �����ంద�, 

ఎ�ం� ���� ��� ధ�ం�న వ� � � �� ఈ ���� త��� మర�ం��� ం�న� ఈ ���� త�� ��న ��� 

�� ఇంజ�� �� �ం� �� ����. ఈ ��� �ం� ��వ� ���� ��న� ర ���టర � �� వర� 

�ప��ంచగలద�, �� తప� �ం� ఉం��� �� ���టర �� �ం� ల��  ఉండ�ద� ��� �� �. �ప��� 

���� ���  ఉప����న�  ‘ఎ�115ఏ3’ ��� 1500 ���టర � ���� ల�� ��  ��ంచగల�. ఇ� ఇంతవర� 

�ప���� అ�� త శ� ��త�న ���� ��మ� అ��ం�.  

�� � ��� : 

ఏ��: అ�� త శ� ��త�న ��� అ���� 

ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎవ�: ర�� � �ం�న ��� ఆ�� �  

 

క�� న��ల �కరణ� ‘�� ��’  

క�� �ర� కట��� ఉప�గప� అ�క ��� ల�ల� అ���� ��న �రత ర�ణ ప��ధన �స� (�ఆ� ��) ��� 

న��ల �కరణ� ఉప��ం� �ప�� క�న గ�� అ���� ��ం�. క�� �ం�� క��� ����  (�� ��) అ� 



����న�  ఈ గ�� �ద��� �� ఈఎ� ఐ �క �ర �� ��ప�ం�� జ��న త��త ��ం�ం�మ� �ఆ� �� ఒక 

�పకటన� ���ం�. క�� ��ందన�  అ��� ఉన�  వ� � � �ం� న��� �ర��� �క�ం�ం�� ఈ �� �� 

ఉప�గప��ంద� ��� ం�. ���� ��� � ��ం���  �నవ �ప�� ��ం� �� ఇ�� � � �య� �� 

�ప�� కత. ఫ��� �ద�  ��� � న��� �క�ం�న �ప��� �ప�� �� వ� � �గత ర�ణ ప�క�ల� ��� ���� న 

అవస� ఉండ�. న��ల �కరణ త�� త �� గ� �ం� బయట� వ�� న �ంట� ��� ��ళ� �� � 

�� ఇ�� � �ం� � 70 �కన� �� �ే� ర ��ం�� ఏ�� �� ఉ�� య� �ఆ� �� �ల��ం�ం�. అవస���  బ�� 

�� �� � బ��గ �ప����� ఉప��ంచవచ� � ��� ం�. 

 

��డ�  

���� ఒ�� � ర��: ఇం�� � �ం� జ�� 

�రత ��� �� ష��� �� ��  మ� చ�శ� � ���� గ�� ���� �న�  ఒ�� ���  ఇం�� � �ం� జ�� 

���ష�� �� ర�� ���ం�. ఈ �ర� ఏ��� 9న ఆ జ�� ఒక �పకటన �� � ���ం�. ఈ ఒ�� � �ప�� అత� 

ఏ��� 12-� 22 మధ�  ��� ��ల �� �� 6 �� � � ఆ���  ఉం�. అ�� క�� �ర� (���-19) ��భణ� 

�ప��� �ప�చ�� �� �� � ఉండ�� అ��  �� �  ట�  ఈ�ం� � ��� ప�� �. ఇం�� �, ���  ���� ��� 

(ఈ��) �� తమ ��� � 28 వర� జ�� అ��  ���� �� � ల� ర�� ��ం�. ఇ��� ప������  ���� 

�� ���� �న�  ఒ�� ���  �న��ంచ�మ�... అం�� ర�� ���న� �� ���ష�� �� ��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �రత ��� �� ష��� �� ��  మ� చ�శ� � ���� ఒ�� � ర��  

ఎప� �: ఏ��� 9 

ఎవ�: ఇం�� � �ం� జ�� ���ష�� �� 

ఎం��: క�� �ర� (���-19) ��భణ� 

 

�ర�, �� ��ం� �� �� �� �� � � ర�� 

2020, � 23, 24వ ����  �వ�శ� � � �ర�, �� ��ం� జట� మధ�  జర��� న �ం� �� �� �� �� � � 

రద��� �. ఈ �ష���  �� ��ం� �� �� ఎ� ��� �� ఇ�� ���� � ఏ��� 10న ����. �� ��ం� 

�ప���  �� �� �ర��� �శ�ల� అ�స�ం� �ప��త ప������  �� �����  పర� �ం� అవ�� �ద�... అం�� 

�ర� � జ�� �ం� �� �� �� �� � ల�, ��� మ�ళల �� జ�� పర� టన� ర�� ���ం��� మ� 



��� �� �. 

��య��� ���  ఒ�ం���  

2021 ఏ�� �� 23� ��� ప�న ఒ�ం���  అప� �� స�న సమ�� జ���య� �� ఇవ� �మ� ���  

ఒ�ం���  ఆర ���ం� క�� �ఖ�  �ర� �ర� హ���� (�ఈఓ) ��� �� ��� �. �ం� 2021 ఒ�ం���  ��డల 

�ర� హణ� ���డ� క�� ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ర�, �� ��ం� �� �� �� �� � � ర�� 

ఎప� �: ఏ��� 10 

ఎవ�: �� ��ం� �� �� ఎ� ��� �� ఇ�� ���� � 

ఎక� డ: �వ�శ� �, ఒ��, �ర� 

ఎం��: ���-19 �ర�� 

 

�జ��  క� డ�� � �ఏ ��� � ���  ర�� 

�ఎ� ఓ�� ��ం� �� � ��� � �ర� �ం� � స�� హ�� జ�� �జ��  క� మ�ళల ��� � �� (డ�� � �ఏ) 

�ర� �ం� � ఈ ఏ�� ర�� ���న� �� ��� హ�� �పక�ం��. �� �త ��� � �ప�� ఈ ���  ఆగ�� 7 �ం� 16 

వర� �న��� �ం��య� � జర��� ం�. అ�� క�� �ర� కట�� చర� ��  ��� �న� �ప���  ఆగ�� 31 

వర� ఎ�ం� ఈ�ం��  �ర� �ంచ�డద� ఆ��� �� ��ం�. �ం� ఈ ���  ��� హ�� 2020 ఏ�� ��� � 

ర�� ���న� �� ఏ��� 12న �పక�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: �జ��  క� డ�� � �ఏ ��� � ���  ర�� 

ఎప� �: ఏ��� 12 

ఎక� డ: �ం��య�, �న� 

ఎం��: క�� �ర� �ర�� 

 

�ర� � ఆ�� ��� � �ం�య� �� 

ఆ�� ��� � �ం�య� �� ��ల� 2020 ఏ�� న�బ�-��ంబ� ల� �ర� ఆ���  ఇవ� �ం�. �ర� 

�వ��� ���ల ఆ�� �ం�య� �� 1980� �ం��... మ�ళల ఆ�� �ం�య� �� 2003� ��� � � 



జ���. గ��� �ం� ��� �� ��ం� ఏక��� ���ల, మ�ళల �����  ఆ�� �ర� �ం� � 

�ర� ����� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020 ఏ�� న�బ�-��ంబ� ల� ఆ�� ��� � �ం�య� �� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎక� డ: �ర�  

 

�� � ����  �� �ం� �� ��� 

క�� మహ�� � �ర�� �ప�చ �� �� � ��� ప��న�  �� ఈ�ం��  � మ�క� ��ం�. �ప� �� జ�� 

�ప��� త� క �� �ం� �� ‘�� � ���� ’ ��� ప�ం�. 117 ఏళ� చ��త ఉన�  ‘�� � ���� ’ ��� ��� � �ప�� 

2020, �� 27 �ం� �� 19 వర� ����  �� �� నగ� ఆ���  ఇ�� ��  ఉం�. అ�� ����  �ప���  �� 

�� �� వర� బ��గ �ప����  �పజ�వ� ���డవద�� ఏ��� 15న ఆ��� �� ��ం�. �ం� 

��� హ�� ఈ ��� ��� ���. �త� ��� � �ప�� ఆగ�� 29 �ం� ���ంబ� 20 వర� ‘�� � ���� ’ �� 

జ���ంద� ��� హ�� �పక�ం��. 1903� ���� ‘�� � ���� ’ �� జ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� � ����  �� �ం� �� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 15 

ఎక� డ: ��, ����  

ఎం��: క�� మహ�� � �ర��  

 

వ�� �ప�చక� � �రత మ�ళల జ�� అర�త 

2021 ఏ�� ��బవ� 6 �ం� ���  7 వర� �� ��ం� ఆ�థ� ���  మ�ళల వ�� �ప�చక� ���� �ర� �ం� � 

�రత మ�ళల జ�� ��� అర �త ��ం�ంద� అంత�� �య ���� ��� � (ఐ��) ఏ��� 15న �పక�ం�ం�. 2017 

వర�� క� రన� ర� �ర� ��� ఆ�����, ��ం�ం� �ం�య� ఇం�� �, �� ��ం�, ద����� జ�� �� ఈ 

�� ఈ�ం� � �� � � �� ����� �.  

ఐ�� మ�ళల �ం�య� �� � ��� 2017 �ం� 2020 మధ� ��� ఆ� జట� మధ�  జరగ� ��� ల� 

���ం� అ��  జట�� స�� ��ం�� ఇ�� ల� ఐ�� �ర ��ం�ం�. �ం� ��ంట� ప��క� ఆ����� (37 



��ం��), ఇం�� � (29), ద����� (25), �ర� (23) �� ��� �� ���  ��� ��� వర�� క� � ��� � 

అవ����  ద�� ం���� �. ఆ�థ�  �� ��� �� ��ం� ���ం�ం�. �� 3 �ం� 19 వర� ���క� 

జ�� �ప�చక� �� �ఫ�ం� �ర� �ం� �� � ���న �� �� � � �యమ���. 

�� � ��� : 

ఏ��: వ�� �ప�చక�-2021� అర �త 

ఎప� �: ఏ��� 15 

ఎవ�: �రత మ�ళల జ�� 

ఎక� డ: �� ��ం� 

 

ఐ�ఎ�-2020 �రవ�క ��� 

��� �� �� ���ం�� ఇం�య� ���య� ��(ఐ�ఎ�)-2020 �రవ��� ��� ��న�� �రత ���� 

���తణ �డ� (���ఐ) ఏ��� 15న �పక�ం�ం�. క�� మహ�� � కట��� �శ�� �� � �� �� � � 3 వర� 

�����న� �� �ప�� న�ం�ద �� �పక�ం�న �ప�� � ���ఐ ఈ �ర �� ���ం�. �స��� ��� 29న ఐ�ఎ� 

13వ �జ� ��������  ఉండ� ��� క�� �� �� �ప�� � ఏ��� 15వర� ��� ��ం�. అ�� �� �� 

���ం�� ��� ఐ�ఎ�-13 ర��� ���ఐ ��� ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఐ�ఎ�-2020 �రవ�క ��� 

ఎప� �: ఏ��� 15 

ఎవ�: �రత ���� ���తణ �డ� (���ఐ) 

ఎం��: ��� �� �� ���ం�� 

 

�ర���  వ� �� �  

ఎ�� �� � మ���ష� �ఖ� ��� ఉద�� ���  

మ���ష� �ఖ� ��� ఉద�� ���� గవర� � ��� ఎ�� �� � ���� ��ల� ��ష� ��� �డ� �ర �� 

���ం�. ఉద�� � �సనసభ, �సన�డ�� సభ� ��  �క�వ�� ఏ��� 9న ���� ఈ �ర� �ర ��ం�ం�. 

గవర� � ��� ��� ఉన�  ��� �ం� �ఎం ఉద�� � �య�ం�ల� గవర� � భగ� �ం� ��� �� ��న�� 

�సనస� వ� వ��ల �ఖ ��� అ�� పర� �ల��ం��. ��� ం��� ఆ� �క� 164(4) �ప�� ఎవ�� ��� ఆ� 



�ల�� � ఉభయ సభ��  ���� స�� � ���� ఆ పద�� అన��డ���. 2019, న�బ� 28న �ఖ� ���� 

ఉద�� �ధ� త� �ప�� �. 2020, � 28 ��� ఆ� �ల� �ర���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: గవర� � ��� ఎ�� �� � మ���ష� �ఖ� ��� ఉద�� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 9 

ఎవ�: మ���ష� ���� 

ఎం��: ఉద�� � �సనసభ, �సన�డ�� సభ� ��  �క�వ�� 

 

ఏ� �తన ఎ�� కల క�షన� � జ��� కనగ�� 

ఆం�ధ�ప�� �తన ఎ�� కల క�షన�(ఎ� ఈ�)� ��� � జ�� జ��� కనగ�� � �య���  ��ష� �ప���  ఉత��� � 

�� ��ం�. �ం� �ప��� ఎ� ఈ�� ప� ���న�  ��� � ఐఏఎ� అ��� �మ� గడ� ర�� ��� �� �� జ��� 

కనగ�� ఏ��� 11న �ధ� త� �ప�� �. ���� ��� � �� య���� ��ష� ఎ�� కల క�షన� (ఎ� ఈ�)� 

�య�ం�� ��య��� చ�� -1994 ���-200� సవరణ ���  �ప���  ఆ� ����  ��� ం�. ఆ� ����  � 

గవర� � �శ� �ష� ఆ�ద ��ద���. �� చ��  �� � �ప��� ఐ���� ఉన�  ఎ�� కల క�షన� పద� ����  

��ళ�� ��ం��.  

త�ళ��� �ం�న జ��� కనగ�� మ��� ���� జ��� ప����. 1973 �ం� �� య�ద ���� ఉన�  జ��� 

కనగ�� 1997� మ��� ���� జ��� �య��ల�� �. ���� జ��� అ�క �లక�న జ���ం�� ఇ�� �. 

త�ళ�� అం�ద� � ��వ�� �� ��� � ఆయన వ� వహ�ం��. 2006� ���� జ��� పద� �రమణ �ం��. 

అప� � �ం� ���ం ���� ��య� అడ� �� � ఆయన ��� �� �న������ �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆం�ధ�ప�� �తన ఎ�� కల క�షన�(ఎ� ఈ�)� ��మ� 

ఎప� �: ఏ��� 11 

ఎవ�: ���� ��� � జ�� జ��� కనగ�� 

 

ఐఎంఎ� �ం�� ర��� �జ� � �� 

�ప�ఖ ఆ� �క�త�, ఆ�� ఐ �� గవర� � ర��� �జ� �లక �ర���  ద�� ం���� �. ���-19 ��భ సమ�� 

�రత ��� అ�స�ం��� న ఆ� �క���ల� ప� �లక �చన� ��న ఆయన ��� అంత�� �య ద� వ� �� 



�స� (ఐఎంఎ�) ఆధ� �� � ఏ�� �న సల� �ం�� �� ద�� ం�క�� �. �ప�చ�� �� � 12�� ఆ� �క 

���ల� ఏ�� �న ఈ క��� ర��� �జ� � �� ����  ఐఎంఎ� �� ��స��� ���� ఏ��� 10న ఒక 

�పకటన �� ���. ��బ� క�� �ర� మహ�� � �ర�� ఉత� న� �న అ��రణ స���, ప���ల� �ప�చ 

�� �� � �క� �ల� అం���ంద� ఐఎంఎ� ���ం�. �ంగ�� ��య� ��� ,�ంగ�� �దవ�  అ��� �ర� � 

ష�� గర�� , మ�����  ఇ�� ��� � ఆ� ��� ల� ���స� ����� ��� � , ఆ����� �� �ప�� ��� ��, 

�ఎ� �� ��� � ��కట� జనర� ��� ���  మ��� ��� త�త�� ఈ క��� ��� �. 2016 ���ంబ� వర� 

��ళ��� �జ��  �� ం� ఆ� ఇం�� (ఆ� �ఐ) గవర� � � ప���న �జ� �ప��� అ����� �ప��� త� క 

�శ� ��� ల�� ���స� � ప������ �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఐఎంఎ� ఆధ� �� � ఏ�� �న సల� ��� �� 

ఎప� �: ఏ��� 10 

ఎవ�: ఆ�� ఐ �� గవర� � ర��� �జ� 

ఎం��: ��బ� క�� �ర� మహ�� � �ర�� ఉత� న� �న అ��రణ స���, ప���ల� �ప�చ �� �� � 

�క� �ల� అం�ం�ం�� 

 

�ప�ఖ రచ��� �ంగ� �ర� � క�� �త 

�రదర� � �� � �డ�, �ప�ఖ రచ��� �ంగ� �ర� � �ప��(70) ఏ��� 12న �ద��� � అ���� � 

క�� ���. 1947 ఆగ�� 9న జ�� ం�న ఆ� మ��ప�� �� �ం� క��ల� చ����� �. 1980 �ం� 

ఆ�శ��� ప���న �ర� � �ప�� �రదర� � �ర�� చ��న �� �� � �డర �� ఒక�. 35 ఏళ��� �� � �డ� � 

�వ��ం��. ఆ� �జన, ఇతర ప��కల� అ���ల� �� ఎ��  ��క�, �� �� ర�ం��. ����, 

�� ద �ల��� ��, ��య� �� �ఖ �ద�న �స�ల� �ప�ర �మ�� త��� ��� �� అం�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: �రదర� � �� � �డ�, �ప�ఖ రచ��� క�� �త  

ఎప� �: ఏ��� 12 

ఎవ�: �ంగ� �ర� � �ప��(70)  

ఎక� డ: �ద��� 

ఎం��: అ���� � 



 

�ం�ద �� ��� �జ�ఖర� క�� �త  

�ం�ద �� ���, �ం��� �య�� ఎ� � �జ�ఖర�(92) క�� ���. అ���� � �ధప��న�  ఆయన 

�ంగ���� ఓ ���� ఆ�ప��� ��త�  �ం�� ఏ��� 13న ���� స ����. క�� టక �� �ఖ� ��� 

��గత �జ�ంగప�  అ���న �జ�ఖర� 1967� జ��న �� సభ ఎ�� క��  �ం��� ఎం�� ���ం��. 

మ�� హ� �ం� �ప��� � ���� ప� �� �����వ��� ���న� ��� �. 

 

��ట� క��య� క�� �త 

క�� �ర� � �ధప�� �ప�ఖ న��, ��ట� క��య� �� ��� �ల� (75) ఏ��� 12న క�� ���. ��� 

�ల� గత ��� ద��� �� ��� ��� 4� ��� ల� �� ���� � వ� వహ�ం��. 1970��  ����ర� వ�� న � 

��� �� ఆయన ��ష �����  �ం��. �ం���� ��వ�� �� ��� �ల� న��� తన ��� ����ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ం�ద �� ���, �ం��� �య�� 

ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎవ�: ఎ� � �జ�ఖర�(92) 

ఎక� డ: �ంగ��, క�� టక 

ఎం��: అ���� � 

 

క��� �� �� ���ట� �ఫ� �� 

���� � �� ఫ�� ��� ���ట� �ఫ� సర� �� క�� మహ�� �� బల�� �. �� �ప���  �ల��ం�న �వ�ల 

�ప��.. 50 ఏళ� �ఫ� ��వ� �� �� ��ం� ఆ�ప��� క�� ��త�  �ం�� ఏ��� 13న క�� ���. ��� 

�� ం�� �� ��  �� అ�న �ఫ� సర� �� తన ��� � 6 వ��� ఆ� 96 ప��� ���. 1988 �ం� 94 వర� 15 

ఫ�� ��� �� � ��  ��వ� � ������  వ�ం� 616 ప���, 1990 �ం� 92 వర� ��� ఏ ���� ఆ��. ���� � 

అ�త� �ఫ� ��య� జ��� �� అండ�-19 జ��� �� � ప����. �ఫ� సర� �� �ద�� అక �� సర� �� 

�� 1997-98 మధ� � ��య జ��� ������  వ�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: క��� �� �� ���ట� �� 



ఎప� �: ఏ��� 13 

ఎవ�: �ఫ� సర� ��(50) 

ఎక� డ: ��వ�, ���� �

  



 

 క�ం� అ���  (ఏ��� 17 - 23, 2020)

 

అంత�� ��  

ద�ణ ���� అ��ర ��� �జ�  

���: క�� కట��� అ�� త�న �ప���ట�� ��ం�న ద�ణ ��� అధ� �� �� � ఇ� ఆధ� �� � 

అ��ర ������ ��� �ర� ��క ఎ�� క��  �జయ �ం�� ��ం�ం�. ���  300 �� ��న�  ��య అ�ం��� 

�� ���� � ��� ���ల �ట�� 180 ��� వ��, �ప�ప� కన��� �� ���� �ట� 103 �� �� 

ద�� ం��ం�. 1987 త�� త ద�ణ ���� ఏ ���� ఈ �� � �జ� దక� ��. క��� అ�కట��� అధ� �� 

��ం�న ప���� �పజ� �� � మ�� ప��  క�� �. 

�� ఒక� � ��� .. 

��� ��రణ� �� అ���� ���� �ప��� ��రణ ప����� �ల��ం�� అవ�శ�ంద� ఐక� �జ� స�� 

�ప�న �ర� ద��  ���� స� ��  ���. ‘�� ఒక� � �ప��� ��రణ ప�����న�  �వన� ����గల�. 

�ం� ����ట� �లర� ���  ఆ� అవడ� ��ం� ���న ���� ���� �వ�� ’’అ� ఆయన ఆ�����ల� 

జ��న ��� �న� ���  � ��� �� �.క�� మహ�� �� ఎ��� �ం�� �ం� ల�ల �ట� �లర� ���� 

�క�ం�ల� �� ���  25న ����వ� � ఇప� �వర� ఇం�� 20 �� ���  అం�ంద� ����.  

ఆ���� 3 ల�ల �� మర��� �: �ఎ� 

క�� �ర� � ��� �� �� కట�� ��నప� �� 2020 ఏ�� ఆ��� ��� 3 ల�ల మర�� న�ద��య� 

ఐక� �జ�  స�� ఆ� �క క�ష� ఆ��� ��� అంచ� ��ం�. �ప���  �ర ���  ��� ��ల �ఖ�  33 ల�ల వర� 

�� ఉం�ంద� �చ� �ం�ం�. ��క �� క��� అమ� ��నప� �� 12 �ట� ����� �ర� ���ంద� 

��� ం�. �ప��� ఆ���� క�� ��� 20 �ల� ����� �. 

ద������ �ర� సహ��: �� 

క��� ఎ��� �ం�� అవసర�న ��ల� త�ణ� సరఫ� ��� మ� �ప�� �� ద������ �� ఇ�� �. 

ద����� అధ� �� ��� ����� ��� మహ�� �� చ�� ం�న�� �ప�� �� � ���. ఈ��� అధ� �� అ��� 

ఫ� ఎ� ���� �ప�చ�� �� � ఉన�  ఆ�గ�  ��� ��ం� చ�� ం�న�� �ప�� �ల��ం��. 

 

క�� �ర� ���క� సమ�గ ��రణ 



క��� అత��తలమ��న�  అ��� ఆ �ర� ���క� సమ�గ ��రణ �పట���� సన� ద��ం�. ���� ��� 

��ల� �� � �ం� ఈ �ర� �ప�దవ���  బయట� వ��  ఉండ��� అవ��� ఉ�� �� అ��� ��� 

కథ�� �ప���� ం�. ఆ కథ���  �వ���న ప� ���ల� స���� �బట���� సమ�గ ద�� �� �పడ�మ� 

అ��� అధ� �� ���� ��� ఏ��� 18న �పక�ం��.  

��� ��� � � ఆ గ�� �� �� ?  

క�� �ర� ఒ��క రక�న గ�� � �ం� ��ంద� �� �ప���  ���ం�. అ�� అ�ం� గ�� �� ఆ 

��ం�� �వ� ��� �� ��� ��  గ�� � �ం� ��క�� జరగ��� ���  �� � �న� ఒక కథ���  

�ప�� ��ం�. �� స�� � ���న�  గ�� �� ��� � 64 �.�. ��� ఉ�� �� �� ��ం�ం�న 

���క� �ల��ం�ం�. అం��� క�� �ర� ��న �ట��ద� ��ం� �� ��ల� �� � � ఉ�� �� 

ప������ ర� ఆ వ� � � �� �� క�� ��ంద� ���ం�.  

�� � � భ�దత క��?  

��� � ��ల� �� ��ట�� భ�ద� ఏ�� �� త��త �� �� �వ�, అం�� ఏ�� జ�� ఉండవ�� న� 

అ���� వ� ��  ���  ��ంగ �� ��� తన కథ�� ����� ం�.  

ఆ �� � � ఏం ��� �?  

��� ఇ� ���� � ఆ� ��ల� (డ�� � ఐ�) ఆ���� అ� �ద� ��ల� �� �. అం�� 1,500 ర�ల �ర� ల� 

ప��ధన� ����� �. �ర� ల ��వత అ���� �1 �ం� �4 వర� �� � ల� ప��ధన� ��� �. త�� వ 

��కర �ర� ల� �1� ��� ఎ�� �� అ�� త �ప�దకర�న �ర� ల� �4 �� ��ట�� ��� �. ఈ �4 

�� ��ట�� 4.2 �ట� �లర� వ� �� 2015� ��� ం��. 2018 �ం� ప� �య� ����ం�ం�. గ�� � �ం� 

��క�ం� �ర� ల� ఇక� డ ప��ధన� �ర� ���న� ��� ���� ం�. ��� ��ర �� ఉం� ఈ �� � � స��� �� 

��� � ఉం�. ఈ �� � � ప����� సమర����న ��� �య�� ఉం��. అ�� ఈ �� � � ���ల �రత 

ఉందన�  �మర� � ఉ�� �. అం�� క���ట��న భ�ద� ఏ�� �� ఉం�ల� అ��� గ�� ��ం�ం�. అ�� 

వర�� ��� ఆర ���ష� (డ�� � �� ఓ) �� �స�� ఆ �� � � ప�ష��న భ�దత ఉంద�, అం��ం� �ర� �క��  

అవ�� �ద� క�� �� ����� �.  

�� � ��� : 

ఏ��: క�� �ర� ���క� సమ�గ ��రణ  

ఎప� �:ఏ��� 18 

ఎవ�:అ���  



ఎం��: అ��� ��� కథ���  �వ���న ప� ���ల� స���� �బట����  

 

�ర� �� � �ం� ���: ��� �� � �� 

���� ��� � ��ల� �� బ�ట� �ం� ���-19(క�� �ర�) బయట� వ�� ంద� అ��� ���న�  ఆ�పణ��  

��� ��ల� �� � �� ����� �. క�� �ర� బట�బయ� అ�� క ����� �� � ��క �� �� ��ం� ఏ��� 

19న ���� ఇంట��  ఇ�� �. ‘‘ఈ �� � � ఎ�ం� ప��ధన� జ����� �, ఎంత గ�� భ�దత ఉం� �� 

���. �� � �ం� �ర� బయట� వ��  అవ�� ��’’అ� స� ��  ���. మ��� ��� � �ర� అ�� త త�� వ 

�ప�దక�� ఉంద� �� �ప���  �పక�ం�ం�. 

 

�� �ం� మ� 3 ల�ల �� �� ��� ��� 

���-19 ప��� �గ��� జ��ం�� మ� 3 ల�ల �� �� �ం��� ��� �ట�� �ర� � ��న�� ��� 

�రత �య�� ��క� ��� �ల��ం��. ఈ �ట�� �� ం� ర �ం� ���� �జ�� �, త�ళ��� ��మ�� �. 

�� గత�� 6.50 ల�ల �ం��� ���, ఆ� ఎ� ఏ �ట�� �ర� � ��ం�. ��� ���ల� ��త�  అం�ం� �ద�  

��� � ర�ణ �� �ర� ఇప� �� 1.50 �ట� పర� న� ����� ���ల �� �� ���ల� ఆర ���� ం�. 

 

అ��� ��రణ� �� ��కరణ  

క�� �ర� ���క� ��రణ� తమ �శ �ం�ల� అ�మ�ం��� అ��� అధ� �� ���� ��� ��న 

��ం� � �� ����� ం�.�� క�� ���ల���, �ర��� �ద� ఏ��� 20న ���ం�. క�� �ర� 

���� ��� � ఒక ప��ధన�ల �ం� త�� ం��ం�? అ� ��� అ��� ��రణ ����ం�ం�. ఈ 

ప���ల� �� ���ంగ �ఖ �ప��� �ం� ��ం� �� ��� .. ‘�ర� �న�� ��� �� శ���. అ� ఎప� ��, 

ఎక� �� �పత� � �వ�� . ఏ ����� ���� పడవ�� . �� ���ల�. �ర��� ��. ఈ �ర� � త�� 

��న �ళ�� �� ��’అ� అ�� �. 

 

�ర� �త� ��ధనల� �� అ����  

��� �పత� � ���బ�ల(ఎ� �ఐ) �ష�� �ర� �లక �ర� � �య�� �� అ���� వ� ��  ��ం�. �ప��త 

���-19 ప���� �ప�� � �� స� ������ ’ఆవ�శ�ద ��వ�’ల� �ల� డ�ం� �ర� క�న చర� � 

�ప��న �ష� ���ం�. ఇం��� స�హ��� ���� �� స� ������ �ప�త�  ఆ�� �ం�న 



త�� � ���బ�� ��� ల� �ర ��ం�ం�. �ప��� ఉన� , �� భ�ష� �� ఎ� �ఐల (�పత� �� �� ప���) 

�ష��� ఓన� �� బ��ల� �� ఈ ��ధన� వ� ��� య� ���ం�. 

 

����� �న� �� �� చ�� ధర�  

అ��� ��� ��  �� చ�� ధర� ����� ‘����’(�న�)�� �����. అ���� �ల�  �మ�� �  

�క�వ�, క�� �ర� క���� ప� ����  �� �� �న���ండ�� ��ం� �� తగ ��, �� �� ��� 

��ం� ఎప� � �ం��ం�ం� స� ష�త �క�వ�, ��డ�� చ�� ��వ�ల� ఇష�పడక�వ�� ధర� ఈ 

�ం� � ప����. ��� ��� � ఇంట�� �య� (డ�� � �ఐ) చ�� ధర (� �� చ�� ) ఏ��� 17న ఒక�  �� �� � 

18.27 �లర� వద� ���ం�. ఏ��� 20న ఒక దశ� 220 �� (40 �లర��) �� న�� � �న� 28 �లర�� 

ప���ం�. �� ���  మ�� �� ఎ�� � ం� � డ�� � �ఐ చ�� 1983 ఏ��� �ం� ��డవ� �ద�ం�. అప� � 

�ం� ���, ఇ� అత� �క క�ష� ధర. �� �� డ�� � �ఐ �ం��� � �� చ��  ��� 22.25 �� �� వద� ��� 

అ��ం�. �, �� �� చ��  �ం��� � ల ధరల �� (��� �) ��� (40 �లర�� �ం�) ఉండ� ���. �ం� వ�స 

�లల �� చ��  �ం��� � ల ధరల �� ఈ �ం� � ఉండ� చ��త� ఇ� �ద���. 

�� � ��� : 

ఏ��: ����� �న� �� �� చ�� ధర�  

ఎప� �:ఏ��� 20 

ఎక� డ:అ��� ��� �  

ఎం��: క�� �ర� క����  

 

క��� ఆక��క� ���ం�: ఐ�స 

�ప�చ�� �� � ఆక�� అలమ���న�  �పజల �ఖ�  ���-19 �ర�� ���ం� ��ంద� ఐక� �జ� స�� �� అం� 

అ��కల� ర� ఆర ���ష� అం� వర�� �� ����ం �చ� �ం�ం�. ఈ �ర� ఐక� �జ� స�� భ�ద� �డ�� ఒక 

���క� సమ�� ం�ం�. ��� మహ�� � �ర�� ���న �ప�చ ఆ� �క �� అంత�� ��� ఆక��కల� 

మ�ంత �ం� అవ�� ఉన� ద� ఈ ���క� �ల��ం�. 2019� �ప�చ�� �� � 13.5 �ట� �� ఆక�� 

అలమ��� ం�, ��� �ప��� 2020 ���� ఈ �ఖ�  మ� 13 ��� ���, 26.5 �ట�� ���ంద� ఆ ���� 

అంచ� ��ం�. 50 ��ల� �ం�న 2019 ఏ�� ����ల� 2020 ఏ��� ���  ��� ఆ�ర ��� 12.3 �ట�� 

అం� ప� �� ���ం�. 



158 �ట� �� ��� ��ల చ��ల� ఆ�� 

క�� �ర� �ప�చ ���  ���� ��వ �ప�� ���ం�. ఇప� �వర� 191 ����  ��� �స�� �తపడ�.. 

158 �ట� �� ��� ��ల చ��ల� ��వ ఆ�� ఏర� �ం�. �� ��, ����, వ�� �� ఇ� అ��  �స��� � �ధన 

�����ం�. ��� ��� �ల�న�  �ప��త ప���ల� ���� �ష��  ఎ�� �షన�, �ం��� అం� కల� ర� 

ఆర ���ష� (���� ) అధ� య� ���  ���కల� ��దల ��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆక�� అలమ���న�  �పజల �ఖ�  ���ం�  

ఎప� �:ఏ��� 21 

ఎవ� : ఐక� �జ� స�� �� అం� అ��కల� ర� ఆర ���ష� అం� వర�� �� ����ం 

ఎక� డ:�ప�చ�� �� �  

ఎం��: ���-19 �ర�� 

 

క�� ���ల �ం� ���ం�: డ�� � �� ఓ 

క�� �ర� ���క� ���� �రణమ�, �� � � �ర� ఉద� �ం�న�� ఎ�ం� ఆ��� �వ� �ప�చ ఆ�గ�  

�స�(డ�� � �� �) �ల��ం�ం�. అ�� ర�ల ఆ��� క�� �ర� ���క� ���� �రణమ� ��� 

����� య� ఏ��� 21న ���ం�. ���-19 ���ట�� ���ం�ం� �ద� స� ��  ��ం�. అ�� గ�� �ల �ం� 

మ��ల� క�� ఎ� �� �ం�ందన�  �ష�� ఇం� ��� �వ�� క�����  ఉంద� ��� ం�. 

�ప���� �మట� ప����న�  క�� �ర� ���� ��� ��ల� �� � � జ�� ం�ం�� అ�గ�జ�  అధ� �� 

���� ��� స� ఇతర ���� �� అ���� వ� ��  ��న �గ� ���ం�. అ�� �ర� తమ ��� �ద�, 

అపనవస�� �ంద� �య� తగద� ��� ఇ� ���� � ఆ� ��ల� అ���� ఆ �ర�ల� ����  వ�� �. 

��� ఇ� అ������  డ�� � �� � వ� ��  ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: క�� ���ల �ం� ���ం�  

ఎప� �:ఏ��� 21 

ఎవ� : �ప�చ ఆ�గ�  �స�(డ�� � �� �) 

ఎం��: క�� �ర� ���� ��� ��ల� �� � � జ�� ం�ం�� అ���� వ� క ��న �ప�� �  

 



ఇ���ష� ��ల� ���: ��� 

అ����� అ��  ర�ల వలసల� ��� ��� ��� ��ం� అ���క ఉత��� ల� త� ర� �త� �య�న� �� 

ఆ ��ధ� �� ���� ��� �పక�ం��. అ�శ�  శ���న క�� �ర� �� �ం� �శ �పజల� ���ం��, 

అ��కన� ఉ�� �ల� భ�దత క�� ం�ం�� ఆ �ర �� ���న� �� ఏ��� 20న �� � ���. 

��1� �� �ప��  

��� �త� �య�న�  ఉత��� ��  ఏం ఉండ��ందన� �, ఆ ఉత��� ల� ఆయన ఎప� � �త� 

�య��� రన� � ఇం� స� ��  ���. ఇ���ష� ��ల�న� ��� �క ��� ��ంచ��న� �� ��� �� � 

��నప� ��.. అ��కన� ఉ�� గ భ�దత� �� ఆ �� � � �ప�� �ం���వల� ��- ఇ���� �� అ�న ��1� 

�� ఆయన �ర �� ���� అవ�� ఉంద� ������ �. అ� జ���.. ����ల� ��� � �ర��ల� 

��వ �ప��ల �ప�� ప� అవ�శ�ం�. 

క�� �� �� �ప�� � అ��� ఇప� �� ���, ��, �న�, ��� �ల �ం� �����వ� ���� ��ం� 

��� ��ం�ం�. అ��  �� �వల� ����ం�. క�� �ర�� అ��� ఆ� ��� ��� �బ�  �న� �. ఇప� �� 

2.2 �ట� �� అ��క�� ���� గ �ప�జ�ల �� దర��� ����� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: అ��  ర�ల వలసల� ��� ��� ���  

ఎప� �:ఏ��� 21 

ఎవ� : అ��� ���� ��� 

ఎం��: అ��కన� ఉ�� �ల� భ�దత క�� ం�ం��  

 

���  

�� �ర�త�న� ��: �ం�� 

�� �� సమ�� ��� �న� ���  �� వ� ���, �స�� ���� ఉప����న�  ‘��’�� � �� అంత 

�ర�త�న� �ద� �ం�ద �ప���  �పక�ం�ం�. �ప�త�  �స�� అ���క స���ల �� ���  ����ంచవద�� 

�ం�ద �ం �ఖ ఏ��� 16న �పక�ం�ం�. ��� ���ం�న ��� ట� ఎమ����  ��� ��  ��(���-ఇ�) 

�చ� �క� �బ� �ఆ� ��ష� �ం�� ��� �ం�ం�. అ���క స���ల �� అ���� ఈ �� � �� � 

����ంచవద�� స� ��  ��ం�. అ��, �� � ����ం� ���� �స��, వ� ��ల �� ���  �చన� ��ం�. 

 



క�� ���ల� �� ��  ��త� : ��� �ఎం  

క�� ��న ��� త� ర�� �� ��  ��త�  �� � ��� �ం� అం�ం�ం�� �టయ��  ����ం�మ� ��� 

�ఖ� ��� అర�ం� ����� ఏ��� 16న �పక�ం��. ��� ���ం� �ం�� �ం� అ�మ� ల�ం�ంద� 

����. ��� 3-4 ����  ��� ���ం�న �టయ��  ���భమ��ంద�, ఇ� �జయ�త�� త� ర�� క�� 

��ల� ఈ �ధ�న ��త�  అం��� మ� �ల��ం��.  

క�� ��రణ� �� ఇంతవర� ఎవ� క��� ��. �� ��  �ర�� క�� �� ���న�  వ� � � శ�� �ం� ర����  

�క�ం�.. అం�� ఉం� �� �� � �� ��� �. ఆ �� �� � ����య ���� ఉన�  క�� �� ర�� �� ఎ�� �� �. 

�ం� 2 ���� � ఆ �� ��రణ ���� ���ం��. ఈ �క�� క�� వ��  ����య ���� ఉ��  ఈ ��� 

�� � ��ల� బ��ం�ం�� అవ�� ఉం�ం�. ఈ �ప��య అ�గ ���  అ���� �� ��� స�� � �వ�� 

క�� అ��� ఉన�  ఇట�, �� ��, జర� �, ��ట� ల� �� �� ��  �ర�� ��� � ��� ����� �. మన 

��� �� �� ��  ���� ఇం�య� ��� � ఆ� ��క� ����  �రళ� అ�మ��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: క�� ��న ��� త� ర�� �� ��  ��త�  �� � ��� �ం�  

ఎప� �:ఏ��� 16 

ఎవ� : ��� �ఖ� ��� అర�ం� ����� 

 

���  �� ం�ం��  � ��� �: ఐఐ�� 

�ప�చ అ�� త�మ ��� �స�ల� ఇ��  ���  హయ� � ఎ�� �ష�(��� ఈ) �� ం�ం��  � ఈ �వత� �(2020) 

బ�ష� ���న� �� �ర� �� ఏ� �ప�� త ఐఐ�(ఇం�య� ఇ� ���� � ఆ� ��� ల�)� �పక�ం��. ఉత�మ ���  

�స��� �పక�ం�ం�� ��� ఈ అ�స���న�  �ప��య �రదర� �� �ద� �మ�� ం��. �ం�, ���, ��హ�, 

��� �, ఖర� ��, మ���, ���  ఐఐ�� ఏ��� 16న ఉమ� �� ఈ �పకటన ���. ‘ఈ �వత� � �� ం�ం�  స� ఈ 

ఏ� ఐఐ�� ���న� ��. �� ం�ం� �ప��య ��, ����, �రదర� కత� ���  హయ� � ఎ�� �ష� �� 

����కర �వరణ ఇ�� 2021 �వత� ర �� ం�ం��  � ������ ��� ం’అ� స� ��  ���. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020 ���  �� ం�ం��  � ���� 

ఎప� �:ఏ��� 16 

ఎవ� : �ర� �� ఏ� �ప�� త ఐఐ�� 



ఎం��: ఉత�మ ���  �స��� �పక�ం�ం�� ��� ఈ అ�స���న�  �ప��య �రదర� �� �ద�  

 

ఆ��క ���� �ప�� �� స���  

క�� �ర� �బ� � ��ల��న�  ఆ� �క వ� వస� ���గ�ల� స��ం�ం�� �ం�ద ఆ� �క ��� �ర� � ���మ� � 

�ప�� న�ం�ద �� ఏ��� 16న స��శమ�� �. ఈ �ద�� � ఎ�న� ప����ల� స��ంచ�� �� 

�బ� �న�  ��ల� మ� ఉ��పన �� �� ఇ��  అం�� చ�� ం��. అ�� భ�ష� � � స�ళ�� ఎ��� �ం�� 

అవసర�న వన�ల స�కరణ అం� �� చర� � జ���. 

2020-21� �ర� ��� 1.1 ��: ఎ� �ఐ 

క�� �ప�� � ఏ��� � ���భ�న �ప��త ఆ� �క �వత� �� �ర� �� ల ���త� �� (���) ��� �� 1.1 

���� ప��� అవ�� ఉంద� ��� �� ం� ఆ� ఇం�� (ఎ� �ఐ) ఏ��� 16న �ల��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ం�ద ఆ� �క ��� �ర� � ���మ� � స��� 

ఎప� �:ఏ��� 16 

ఎవ� : �ప�� న�ం�ద �� 

ఎం��: క�� �ర� �బ� � ��ల��న�  ఆ� �క వ� వస� ���గ�ల� స��ం�ం��  

 

ఆ�ర ��� ల ఉత� �� ల��  29 �ట� ట�� � 

2020-21 �ట ఏ��� (��-��) ఆ�ర ��� ల ఉత� �� ల�� ��  29.83 �ట� ట�� �� �ం�ద వ� వ�య ���త�  

�ఖ �� ��ం��ం�. ��-���ంబ� మధ�  ��రణ వర ��� న�ద��  అవ�� ఉంద� �రత ��వరణ �ఖ 

(ఐఎ� �) అంచ� ��న �ప�� � �ం�� ఈ �ర� ల�� ��  �� ��ం��ం�. 2020-21 �ట ఏ�� ఖ�� � 14.99 

�ట� ట�� �, ర�� 14.84 �ట� ట�� ల ఆ�ర ��� ల ఉత� ��� ��ం�ల� ల��  ��ం��న� �� వ� వ�య 

క�షన� ఎ� � మ�� �� �ల��ం��.  

�� �ప���� ���� 20 ��� 

�� �� � �����  �ప�� �� ��న �ప����  �శ�� �� � ����  20.3 �ట� �� ��ం�ర� ��� (��� ��� 

ఆ����  ����  ��� �) �ల��ం�ం�. �ద� �� �� �పకటన సమ�� �శ�� �� � 19.3 �ట� �� ����  

�ప�� �పకటన� ��ం�న�� ���  ���ం�. �ం� తన ����� �� అ�గ�ం�ర� ��� ం�. 

�� � ��� : 



ఏ��: 2020-21 �ట ఏ��� ఆ�ర ��� ల ఉత� �� ల��  29 �ట� ట�� � 

ఎప� �:ఏ��� 16 

ఎవ� : �ం�ద వ� వ�య ���త�  �ఖ 

 

���ట�� ఎ�మ�ల� ��� ఎ���త  

���ట�� ��తల ఎ�మ�ల� �����  �ం�ద �ప���  ఎ����ం�. క�� ���ల ��త� � ఈ ��త� 

�ల�� ప������ య� ��ం�న �ప���  ఈ ��ల� ���ల� ఎ�మ� �య�� ఆం�� ��ం�న �గ� 

���ం�. �ప��� త�న��  �ల� � ఉ�� �న ఎ�మ�ల� �����  ఎ����ం�. ఈ �ర� ఏ��� 17న �ం�ద 

��� ఎ�మ�ల ��క �� జనర� అ�� �ద� ఉత��� � �� ���. అ��, ���ట�� � ����ం� �� 

స�� ఎ�మ�ల� ��� ఆం�� య���� అమ�� ఉం�య� ఆ ఉత��� ��  స� �� ���. 

�� � ��� :  

ఏ��: ���ట�� ఎ�మ�ల� ��� ఎ���త  

ఎప� �:ఏ��� 17 

ఎవ� : �ం�ద �ప���  

ఎం��: �ప��� ��� త�న��  �ల� � ఉ�� �న  

 

వ� వ��త� ��ల ర��� ��� ర� ��  

వ� వ��త� ��ల ర�� �� �ం�ద �ప���  ����  ��� అ���ట� ��� �� � అం����� ��� ం�. ‘��� 

ర�’ ��� ఏ�� � ��న ఈ �� � �ం�ద వ� వ�య �ఖ ��� న�ం�ద �ం� �మ� ఏ��� 17న ఆ�ష� �ం��. 

వ� వ�య ���ల �ం� ఉత� ��ల� ��� ట�� తర�ం�ం�� 5 ల�ల �ట�� �, 20 �ల ��క ��� ఈ ��� 

�� � �� � అం���� ఉ�� �. ‘�� �� సమ�� ��ల తమ ఉత� ��ల� తర�ం�ం�� అవసర�న 

��క ���, �ట�� � �రక�  ఇ�� �� ప���� �. వ� వ�య ఉత� ��ల� ���, ఇతర ��� ట�� తర�ంచ��� 

��� ర� �� ఉప�గప��ంద’� అ���� ����. ��ల ఇ�� �ల� �ల�ంచ��� �����ల ��� 

ఇం�� అ�� ����  ��� �� �ంట� � ��� న�ం�ద �ం� �మ� ����ం�న �గ� ���ం�. 

వ� వ��త� ��ల ర��� �� �ంట� 

��� ���� ల మధ�  ���, �ర�య�, ఆ�ర ��� � ఇతర వ� వ��త� ��ల ర�� �లభత� �య��� 

�ం�ద వ� వ�య �ఖ �ప�� క �� �ంట� ఏ�� � ��న�� �ం �ఖ స�య ��� �.�ష� ��� ����. 14488 



�బ� ���, 18001804200 �బ� � �� �� �ంట� � ��ప�ంచవచ� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� ర� �� ఆ�ష� రణ  

ఎప� �:ఏ��� 17 

ఎవ� : �ం�ద వ� వ�య �ఖ ��� న�ం�ద �ం� �మ� 

ఎం��: వ� వ��త� ��ల ర���  

 

క�� మహ�� �� ��� ��� ��య��   

క��� ���� ��� ల� సహక�ం�ం�� �ం�ద �ప���  �ప�� క ���� � ఏ�� � ��ం�. ఆ�� ��� �, 

న�� �, ఆ�గ�  �ర� కర ��, ఎ� ఎ� ఎ� �ర� కర ��, ��� �వ�ం�ద స�� �, �� ����, ఎ� �� స�� �, 

�ప�న��� �ష� ��� �జన స�� ల, ���ర� ���, �వ�ల� ఈ ���� �ద��ం�. ��� ��య��  అ� 

��� �� �వల� ���� � ఉప��ం��వ�� . �� ం��, �ష� ����, �ర�యల ��� ట�� ��క ����  

క�� �� అమ� ��ం��, వ�����, ��� ం��, అ�థల� �వ��ం�ం�� ���వ�� . 

https://covidwarriors.gov.in �� �� � ��� ��ల స��� అం���� ఉం�ంద� �ం�ద స�� � 

�ల��ం�ం�. అ�� �క ���, న�� �, ����క� ��� �, ���ధ�  ��� ��, �ం��క ��� �, స� �� ద 

�వల� ��ణ ఇ�� ం�� https://igot.gov.in/igot అ� ��ట� �� � �� � �ప���  ఏ�� � ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ప�� క ���� ఏ�� �  

ఎప� �:ఏ��� 19 

ఎవ� : �ం�ద �ప���  

ఎం��: క��� ���� ��� ల� సహక�ం�ం��  

 

క�� �� �� � అ����� �� �స�ల� ���  

క�� �ర� � �� �� � � అ���� �య��� ��� � �ం� ఆ� బ���� ల�(���) �� ���ల� ��� 

అంద�య�ం�. ఇం��� �� �� ��� ��, �ర� బ��� ఇంట�� షన�, �ర� ఇ� ���� � ఆ� ఇం�� 

�స�ల� ఎం�క ��ం�. �ర� బ��� ‘ఇ� �� ���� ��� ���� �� � ��’� ఉప��ం� ��� అ���� 

�య�ం�. �ద�  ప�క�ల త��� మ� 13 ���ల� �� ��� ఎం�క ��ం�. ఈ 13 �స�ల� �� ��� 

https://covidwarriors.gov.in/
https://igot.gov.in/igot


ఆ� �క �� �య�ం�. �షన� బ����  �ష� �ం� ��ల� అం�ం�, ఒక ప��ధ� క�� � �� �� � ��ధ 

దశ��  �� అ����� ప���ంచ�న� �� ��� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: క�� �� �� � అ����� �� �స�ల� ���  

ఎప� �:ఏ��� 20 

ఎవ� : ��� � �ం� ఆ� బ���� ల�(���) 

 

�� ��� ���ం� ���  ����: ఐ�ఎంఆ� 

క�� �ర� ��ం�, �� ��� ��� �ం� ‘��� ���ం� ��� ’� �ం� ��ల �� �డవద�� �రత �ద�  ప��ధన 

�డ�(ఐ�ఎంఆ�) ఏ��� 21న ���� ల� ��ం�. �� �ం� ���� ��న ఆ ���  �� � జ��న ��� రణ ప����  

స�న ఫ��� �వ� �ద� ��� �� వ��న�  �ప�� � ఈ �ర �� ���న� �� ���ం�. ��త�� �� ఆ ���  

ప���� ప��ం�, అ�త� ���� ల� �� ����� �చన� ��� ��. ��� రణ ప����  స�న ఫ��� 

�వ� �ద� ���, ఆ ���  � బ���, ���త �స�� �� ���  � సరఫ� ��ల� ���మ�� �. 

5.4 �� ��త�.. 

�� �ం� వ�� న �� �� ���ం� ���  ������  �����న� �� �జ�� � �పక�ం�ం�. ఆ ���  �� � జ��న 

ప����  90 �� స�న ఫ��� ����  ఉండ�.. 5.4 �� ��త� క�� త�న ఫ��� వ��న� �� ���ం�. 

��� �ం��� ��� � ఆ�� 

ఇప� �వర� ���న�  ����� �� ����(��ఆ�) ప����  �ం�, ��� � �ం� ��న �ం�� � ప��ం�, 

క�� ��ం�? ��? అన�  �ష���  ��� ��� �. అ��, ఈ ���� ఫ��� వ�� ం�� 5- 6 �టల సమ� 

ప��ం�. �� రక � ప�� �� � జ�� ��� �ం��� ��� � ఫ�� అర�ట�� వ�� ��ం�. �� �� ��  � ఈ 

�� �� ���ం� �����  అవ��ం�ం�� �ప���  అ�మ�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� ��� ���ం� ���  ����  

ఎప� �:ఏ��� 21 

ఎవ� : �రత �ద�  ప��ధన �డ�(ఐ�ఎంఆ�) 

ఎం��: ఆ ���  �� � జ��న ��� రణ ప����  స�న ఫ��� �వ� �ద� ��� �� వ��న�  �ప�� �  

 



����తర ఎ��ల� స�� � త� �ం�  

����తర ఎ��ల� స�� �� త� ���  �ం�� �ర �� ���ం�. ఈ క�� ��భ సమ�� ఈ �ర �� వల� 

2020-21 ఆ� �క �వత� � �ప�త�  ఖ��� ఎ��ల స�� � �� �. 22,186.55 �ట�� తగ ��ం�. �స� ర�, 

���� ఎ��ల� స�� � �ట�� �ర ��ం�ం�� ఏ��� 22న �ప�� న�ం�ద �� ���� �� ఆ� �క 

వ� వ��ల ���� క�� ఆ�� ���ంద� �ం�ద ��� జవ�క� ��� �. ���జ� � స�� �� ��� �. 18.78�, 

��� � స�� �� ��� �. 10.11�, �స� ర� � స�� �� ��� �. 14.88�, సల� � � స�� �� ��� �. 2.37� 

త� �ం�న�� ఎ��ల ���త�  �ఖ ���ం�. 2019-20 ఆ� �క �వత� � ఇ� ���జ� � �. 18.90�, ��� � �. 

11.12�, �స� ర� � �. 15.21�, సల� � � �. 3.56� ఉం�. అ��, �� ���� ��� స�� �(ఎ� �ఎ�) ఎ��ల 

����� అ�� �� ��� � � ��� లన�  �ప��దన� ��ఈఏ ఆ�� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ����తర ఎ��ల� స�� � త� �ం�  

ఎప� �:ఏ��� 22 

ఎవ� : ఆ� �క వ� వ��ల ���� క�� 

 

�ద�  ��� �� ��� ��� ఏ�ళ� ��  

��� �, ఇతర �ద�  ��� �� ��� ��� ఏ�ళ� వర� �� ��, �. 5 ల�ల వర� జ��� ��ం�ం�� �� 

క�� ం� ఆ� ����  � ఏ��� 22న �ం�ద ���� ఆ�� ���ం�. ��� �, ���-19 ��ంట�� ��త�  అం���న�  

��� ల�, క�� ��� రణ ప��� ��ం��, అ����ల� �� ��� ��ం�� వ�� న �ద�  ��� �� 

�శ�� �� � ప��ట� ��� జ���న�  �ప�� � �ప���  ఈ క�న �ర �� ���ం�. ��� �, ఇతర �ద�  

��� �� �ంస�, ��ం�ల� �ల� �� అ� ��ర ��న, ��� � �� �� ��� ప�గ��� మ� �ం�ద ��� �ప�� 

జవ�క� స� ��  ���. 

�త� చ��  �ప��.. 

��� ��ల� �� �లల �ం� ఐ�ళ� వర� �� ��, �. 50 �ల �ం� �. 2 ల�ల వర� జ��� 

ఉం�ంద�, ఒక�ళ �� ��వ�� �� జ��, ��త �ద�  ��� �� ��� ���� ఉం�.. ఏ�ళ� వర� �� ��, �. 

5 ల�ల వర� జ��� ఉం�ంద� ��� జవ�క� �వ�ం��. ఆ�� న��  జ���, ఆ ఆ�� ��� � ��వ� ���ం� 

వ�� ��� మ�� �. ���-19� ��త�  అం�ం� �� క�� �� ��� ��� �ం� ����  ఉన�  ��� �, �ద�  ��� � 

తమ� �� క�� �ర� � ���వ���� ర� అ���� �� అ��� ఉం�న�  ఇం� యజ���, �� ��� 



ఆ� ��� �, �ద�  ��� �� ��� ���, ��ం�ల� �ల� �� ఈ చ��  �ంద క�న చర� �ం�య�� �. ఈ 

ఆ� ����  �� � ఎ�డ�� ���� చ�� , 1897� సవరణ� ��� మ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� �, ఇతర �ద�  ��� �� ��� ��� ఏ�ళ� వర� �� ��, �. 5 ల�ల వర� జ��� 

��ం�ం�� �� క�� ం� ఆ� ����  � ఆ��  

ఎప� �: ఏ��� 22 

ఎవ� : �ం�ద ���� 

ఎం��: ���-19 ��ంట�� ��త�  అం���న�  ��� ల�, ���-19 అ����ల� �� ��� ��ం�� వ�� న 

�ద�  ��� �� �శ�� �� � ప��ట� ��� జ���న�  �ప�� � 

 

��ం��  

ఏ�� ద�ణ ��� �ం� �� �� ��� ���  

���- 19 ��రణ చర� ల �� ఆం�ధ�ప�� �ప���  �లక చర� � �ప��ం�. �ర� ��� రణ ప��ల �� �ప�� �� 

�ర�� � ���� ద�ణ ����� ��� �ం� ల� �� �� ��� �ట�� ��మ� ���ం�. �ఖ� ��� �ఎ� 

జగ� �హ� ��� ఏ��� 17న తన �� ం� ��� ల�� ఈ �ట�� ����ం��. అ�త� �ఎం �ఎ� జగ� ���-19 

��ర� చర� ల� స��ం��. ద�ణ ���� �ం�న ఎ� � బ� ��� � ��� ఈ �ట�� ఉత� �� ��� ం�. 

అ���, ఐ�� �ం� ��ల� �� ఎ�మ� ��� ం�. ఈ �ట�� ఐ�ఎంఆ� ఇప� �� ఆ�� ���ం�. ��ష� 

�ప���  10 ల�ల ��� �ట�� ఆర �� ��ంద�, ��న�  ����  ��� అం��� మ� ��� �ప���� ��� �. 

�ణ� త� �ద��ట ����� మ� �ల��ం��. �ం��క పర�న సహ����  �� �ప��� �� అం����� మ�� �. 

���� �ట���.. 

���� � ���-19 ప��ల �� ఇప� �� ���� �ట�� ఉప������ �. ��� ఏ ���� � �� ��� ఈ 

���� ��� మన దగ �ర ఉ�� య� అ���� ����. ��� 240� �� �ట�� ఉప��ం��వ� వల� ప��ల 

�మ�� �  గణ��� ���ంద� �ల��ం��. అం�వ�� �� �� ��� �ట� ������ �ం� ��� ��� 

���ప�కన అత� �క ���- 19 ��� రణ ప��� �ర� �ం�న ���� � ���ం�. 

�ఖ� ���� ���-19 ���.. 

�ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ���-19 ప�� ��ం���� �. �� �� ��� �� �� � ��� � ఆయన� ప�� 

��, ���� � ��� �ం��. 



�� � ��� : 

ఏ��: ద�ణ ��� �ం� �� �� ��� ���  

ఎప� �:ఏ��� 17 

ఎవ� : ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎం��: ���- 19 ��రణ చర� ల �� 

 

క�� ప����  ఏ�� �ం� �� �  

క�� ��� రణ ప��� �య�� ���� ఆం�ధ�ప�� �ం��� ��� ఎగ��ం�. ఇప� � వర� ఏ� �� �ం� 

వ�స� ఉన�  �రళ� �న�� ��� 2వ �� ��� ���ం�.

��య సగ�� ��య� జ��� 268 ��� ప��� ���ండ�.. ఏ�� ��� 539 ప��� ����� �.

ఒక�  �జ�� � �న� �గ� ���� ల��  ఆం�ధ�ప�� �� ���జ�� ఉ�� �.

�ద� ���� ��  ప�� మ�ం�� ��� �� ��కబ� ఉన� �� ఇం�య� ��� � ఫ� ��క� ����  (ఐ�ఎంఆ�) 

ఏ��� 19న ��దల ��న గ�ం�ల� బ�� ��ం�.

�ం�� � ��య� జ��� 51 ��� ప��� ����� �.

�� గ�ం�ల �ప�� ��య� జ��� 300� �� ప��� ��న ���� �.. 

 

�� � ��� : 

ఏ��: క�� ప����  �ం� �� �  

ఎప� �:ఏ��� 19 

ఎవ� : ఆం�ధ�ప�� 

ఎక� డ:���  

 

క�� ప��ల �� ��� ��ల� �� �  

ఇప� �వర� క�� �ర� ��� రణ ప��� �� � ల� ప��� ��.. ���ణ ��ష� �ప���  ��� ��� ��ల� 

���న� �� � � అం����� ����� ం�. అంత�� �య �ప��ల� �ఎ� ఎ�-3 �� � � ��� , �ఆ� �ఓ 

��స��త�ల �ం� ��ం�ం�ం�. ఈ �� � �పకల� న, ��� � ���  ఆస� �� ����  �వల� �ం� అ�ప� �క �� 



మ��హ� �� అం�ంచ�, ఈఎ� ఐ �ద�  క��ల �� �క �� ����� ��� ��ర� సహ�� అం�ం��. 2020, 

ఏ��� 22 �� 23 ����  ��త ఈ �� � � ఈఎ� ఐ ఆస� �� ఆవరణ� ����ం�ం�� ఏ�� �� �ర��� �. ఈ 

�� � � �ఆ� �ఓ ��స��త�ల �ం� స�� � �క �� �.�����, ఎంఎ� ఆ� �ప��, �ఎ� �ఎ� ��యణ��� ��� 

���న� ��� ��� ���� న �ం��కత� అం�ం��. ��� ���� న �ం� �� ���నర�� ఐ�� �స� 

ఉ��� త�� �� ఇ�� ం�. ఈ ���నర�� బ���� �వ� (�ఎ� ఎ�)-3 �ప��ల� ��న �ప�గ�ల� 

�వ� 15 ����  ���  ��ం�. ��ర�� ఇ�ం� �� � � ��ం�ం��� క�� ఆ�� ల� సమ� ప��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: అం����� ��� ��ల� ���న� �� �  

ఎప� �:ఏ��� 19 

ఎవ� : ���ణ ��ష� �ప���  

ఎం��: క�� �ర� ��� రణ ప��ల �ర� హణ ��  

 

గ�� �� ���  ఆస� �� ����  

క�� �ర� �� �� �ప�� � �ద��� �� గ�� �� �� � � ��� �ం����  భవ�� ఏ�� � ��న ���-19 

అ��తన ఆస� �� ���ణ ఇ� ���� � ఆ� ��క� ��� � అం� ���� (��� ) ఏ��� 20న ���భ�ం�. 1,500 

�� ల� ��న ఈ ఆస� ��� �ప�� క ����, �ద�  ప�క��, ఐ��, �ం��ట� స���ల� ���  ���. ఈ 

ఆస� ��� 468 గ�� ఉండ� 153 �� �క ���, 228 �� న�� �, 578 �� ఇతర �ద�  ��� � �వ� 

అం��� �. క�� ���� వ�� న ��� ఇం�� �ద�  �వల� అం�ం�ం�� ఏ�� �� ���. ఈ ఆస� ��� ���  

�య�� �ద�  ��� �, �ప�త�  ���ం� �� �య�, ��ష� ��� �గ�  �ఖ ��� ఈటల ��ంద� ��త� 

పర� ��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���ణ ఇ� ���� � ఆ� ��క� ��� � అం� ���� (��� ) ఆస� �� ����  

ఎప� �:ఏ��� 20 

ఎవ� : ���ణ �ప���  

ఎక� డ:గ�� �� �� � � ��� �ం����  భవ�, �ద��� 

ఎం��: క�� �ర� �� �� �ప�� �  

 



ఆ� �ఐ �ం� ���ణ� 2 �ల �ట� �� 

�� �� �ప�� � �జ��  �� ం� ఆ� ఇం�� (ఆ� �ఐ) �ం� ���ణ ��ష� �ప���  ఏ��� 20న మ� �.2 �ల 

�ట�� ��� ���ం�. ��� �వల� �ం� ���  (ఎ� �ఎ�) �ంద �ండ� అమ� ��, ��� ��ల �� � ఈ ����  

�ం�ం�. ���  6 ���� � ఆ� �ఐ �ర� �ం�న ��� ��� �� �. ����  ���న�  ��� ��ియ �ట� 

��యల� 2026�, మ� �.��ియ �ట�� 2028 వర� ���ం���  ఉం�ం�. 2020, ఏ��� 13వ ��న �� 

�ప���  �ండ� అమ� �ల �� � �.2 �ల ��� ఆ� �ఐ �ం� అప� � ���ం�. �ం� ఏ��� �ల�� �.4 �ల 

�ట� �� ���న� �� అ�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆ� �ఐ �ం� 2 �ల �ట� �� 

ఎప� �:ఏ��� 20 

ఎవ�:���ణ  

ఎం��: �� �� �ప�� �  

 

��య థ�� �ట�, �� ���  ఆ�ష� రణ 

ఆం�ధ�ప�� �� �� �� � �ం�న ��� ఓష� ����  ���  ��ం�ం�న ఇ� �� �� �� �ం�� � �� �� 

థ�� �ట�, ���� �� �� ���  ల� ఏ��� 22న ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ఆ�ష� �ం��. 

�ఎం �� ం� ��� ల�� జ��న ఈ �ర� �క�� ఆ ��� , థ�� �ట� ప� ��� ఏ� �� �� �� � �ం�న ��� 

ఓష� ����  �� ��  ��క ���  ఏ ��, ఎం ���ం �ఖ� ���� �వ�ం��.

���� ���� ఇ� �� �� �� �ం�� � �� �� థ�� �ట�, ���� �� �� ���  � త�� ����� మ� 

��� �. అ� త�� వ ఖ�� � �� ��� ఉన�  ఉ�� �ల�� ఈ ప�క�ల� త�� ����� మ� �ల��ం��.

���-19 �� �పత� ర ప������  �� �� ��� అం���� ఉన�  ఉ�� �ల�� ఉత� �� ����� మ� 

����.

�ప��� ��� 1,000 థ�� �ట�� త�� ����� మ�, మన ��ష� అవస�ల అ�త� త� ర�� ఇతర 

���� ల� ఎ�మ� �� �శ� ఉత� ��� �ం��మ� �� �ఖ� ���� �వ�ం��.

�� � ��� : 

ఏ��: ఇ� �� �� �� �ం�� � �� �� థ�� �ట�, ���� �� �� ���  ల ఆ�ష� రణ 



ఎప� �:ఏ��� 22 

ఎవ� : �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� 

ఎక� డ: �ఎం �� ం� ��� ల�, ఆం�ధ�ప�� 

 

�� ���  

���� �స� ఎ� �ఎ��  � ఏ�� ���  

��� -19 మహ�� � �స�రణ� �ప�చ ��� ట�� ���  ��� ��� ణ �� ���� �ండ� ���� � �ం�న 

ఎ� �ఎ��  ఎంట� �� �ం� � ��� అ��న� �� ���� �ప�ఖ ��� ణ �స� ఏ�� ఇంట�� షన� ఏ��� 18న 

�పక�ం�ం�. ���  �ర� ��� ఈ ��� జరగ�ం�. ఆ�ళ� ��� ���భ�న ఎ� �ఎ��  �స� ఇప� �� 

���� � 34 ���� ��� ం�ం�. ఇం�� హస��� , �� ���  ���� �ం� క�� 1.5 ��య� 

�లర�(��� �.10,500 ���) ��� � వ�� ���. 

�ఈఓ� �బ��.. 

11 �వత� �ల ��� ప��� ���� ���� ఉన�  ఏ�� ఇంట�� షన� ��� ���� క�� �ర� ��� �త� 

అవ����  ��� ం�. బ�� ��, బజ�� ���, ���� మ�� � �� ���ల� ��� ం�న ఏ�� ఇంట�� షన�, 

ఇప� � �� ���  �� � ఎ�� � ం��  ���� ���� క�� ఈ�� ఎ��ఎ��  ��బ� ��� �ష� ��� ��బ� �స�� 

అవత�ం�ం�. అ�� �ం� ���ల ��� త��త ��� �ండ� �ప��త �ఈఓ ��� ���  ఎ� ��� �� �-

�ర� � �, ఎ� �ఎ��  సహ వ� వ�� ప�� �బ� � ���  స �త� ���� �ఈఓ� వ� వహ�ంచ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� �స� ఎ� �ఎ��  � ���  

ఎప� �: ఏ��� 18 

ఎవ� : ���� �ప�ఖ ��� ణ �స� ఏ�� ఇంట�� షన� 

 

ఆ�� �  పర� త�����  �రత ��య ప��  

క��� ��� �ర� � �� ట��� ం� ��త�  ��� ���� ���ం�. �ర����  ��� � ����� , ��క 

�ౖ���  అం�ం�ం�� �ప�� త  

ఆ�� �  పర� త�����  ఒక�న �ట� ���  పర� �� ఇ� �వ� �� ల �ం�ల� �పస�ంప��ం�. �� � క���� 

��� ���  �ట� 4,478 �టర� ఎ�ౖ�న �ట� ���  పర� త �ఖ�� �రత ��య ప��� ��న �ం�ల� 



�పస�ంప���. �� � ����� �ప�� �� ఏ��� 18న �� ట�� � �� �ం��. క��� �వ� �ప�� 

కల�క��� ����ంద�, ఈ మహ�� �� �నవ�� �జ� ��ం� ���ంద� �� � ���. 

అ��బ� ��� �� �� �: ఆ��  ఫ�� 

2020, � �ల�� 500 ��� ��� �� �� � � �ప��ం�ం�� స�� �� ���న� �� ఆ��  ఫ� � ��వ�� � 

�� �� �ల� ���స� �� �ల� � � �ల��ం��. 18- 55 ఏళ� ��� ఈ �ప�� �� ఎం�క ��, ��థ��� 

ప��ంచ��� �. 2020 అ��బ� ��� అ��  అ����� ఈ ప��ధనల �� � �� ఫ��� ��చ� �, ���� �� 

�� �� � � త���� �మ�� � ��  ���� మ� �ల� � � ����. ��వ�� � ఆ� ఆ��  ఫ� � � 1994 �ం� �ల� � � 

�� �� న�� అధ� య� ����� �. ��� క�� �ర� � �� �� � ప��ధన� �ల� � � �, ��ట� � �ం�న �షన� 

ఇ����� � ఫ� ��� ���� , �� ����  అం� ఇ�� �ష� �స�� ��� � 28 ల�ల �లర� ��ం�� ఇ�� �. 

ఇ�� ��ష� దశ �ం� � ��క� �టయ��  దశ� వ�� న �ప����  �ల� � � �ం� �ప�� �ద��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆ�� �  పర� త�����  �రత ��య ప��  

ఎప� �:ఏ��� 18 

ఎవ� : �� � క���� ��� ���  �ట� 

ఎక� డ:�ట� ���  పర� �, ఆ�  ప� పర� త���� 

ఎం��: క��� ��� �ర� � ��త�  ��� ����  

 

�� �� �� � � అ��చ� �ప��  

�ర� � �గ�న అ��చ� �ప�� తమ ��� అంత�� గమ� ప� ప� ���స� ద �పకటన� ���న�  �� ��� 

��దల ��న �� � � అ��చ� �ప�� ���� �� ���  ��ం�ల� ��� � ��� ��ం�. ఈ �ర� ��ట� 

�� � ల� ���ం� �� అ���క �స� ��  �� � న�క�ం�న �� � � ��దల��ం�. ��  �� � ��ం� 

�షన� స�� �ం� అం� �� �ం� ���గ�� ఇ� ఫ�� ష� �� � ఆధ� �� � ప����ం�. 1951� ��� � 

ఆ�క�ం�న ��.. అ��చ� �ప�� �� అం�� �గమ� ����  వ�� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �� �� � � అ��చ� �ప��  

ఎప� �:ఏ��� 21 

ఎవ� : �� అ���క �స� ��  �� � 



 

ఆ���  

2020� ఆ�� ��� ��: ఐఎంఎ� 

���-19 �ప�� � 2020� ఆ�� ����� ‘��’� ఉం� అవ��� ఉ�� య� అంత�� �య �దవ� �� �స� 

(ఐఎంఎ�) అంచ���ం�. ��� 60 �వత� ���  ఎప� � �డ� ప���� ఇద� ��� ం�. అ�� ఆ� �క ����లత 

�ష�� ఇతర ��ల� ��� � ఆ�� ప���� ����� ఉం� ��ంద� �� ఐఎంఎ� ��� ం�. ‘‘���-19 

మహ�� �- ఆ��-ప��� ��ం�’ అన�  �� �క� ఒక �� � � ఐఎంఎ� ఈ �వ�ల� �ల��ం�ం�. క�� �ర� �ప�� 

ఆ��� ����, ���న� � �� ��� ఉం�ంద� ఐఎంఎ� ��� ం�. 1997 ఆ�య� ����య� ���� 

��� ఆ�� ��� 1.3 ��� ఉం�, 2008 అంత�� �య ఆ� �క ��భ ప������� ఈ ��ం�� ఆ� �క ����� 4.7 

��� ఉన�  �ష���  ఐఎంఎ� �ప�� �ం�ం�.  

�� � ��� : 

ఏ��: 2020� ఆ�� ��� �� 

ఎప� �:ఏ��� 16 

ఎవ� : అంత�� �య �దవ� �� �స� (ఐఎంఎ�)  

ఎం��: ���-19 �ప�� � 

 

ఆ��క ���� ఆ� �ఐ �ం� �� ��  

�శ ఆ� �క వ� వస� �� తప� �ం� �జ��  �� ం� ఆ� ఇం��(ఆ� �ఐ) చర� � �ప��ం�. �లక �దవ�  పరప� ��న 

�ర ��� ���న�  �ల���� � ఏ��� 17న మ� �� ��� అం�ం�ం�. ��� � �� ం�� మ�ంత ఉ�� �� 

��� ��� ��� �ర ��� ���ం�. �వ��  �� ��� 25 ��� ��ం�� త� ��� ... ��� �� కవ�� 

���� 80 ���� సవ�ం�ం�. �� ం�ం�, ఎ� �ఎ� � ��� ��� �� ���� చర� � �ప��ం�. ఆ� �ఐ గవర� � 

శ� ��ంత �� ఈ �ం� �� �� �ర ��ల� �పక�ం��. 

ఎ� �ఏల వ��కరణ� 180 ��� 

�ణ ���ం���  �ఫల�� 90 ��ల త�� త ���  వ�� �� ఎ� �ఏ వ� �క�ం�లన� � �ప��త ��ధన. అ�� 

�� �� �ర�� �ణ ���ం�ల� 3 �లల �ర���� ఆ� �ఐ గ��� �పక�ం�ం�. ఫ��� �ర��� 

అవ����  ����ం��న�  ��ల� ఇ� 180 ���� అమ� ��ం�. 2020, ���  1 ��� ���ం���  �ఫ� 

��ం� ఉన�  �ణ ��ల� ఈ ����� వ� ���ం�. �ర��� ����� ఎ� �ఏల� ���య�డద� 



ఆ� �ఐ ఈ �ర �� ���ం�.  

�వ��  �� �� �� �త 

�వ��  �� ��� �� �� త� �ం� �ప��త�న�  4 �� �ం� 3.75 ���� సవ�ం�ం�. �వ��  �� అం�... 

�� ం�� తన వద� ఉం� ��ల� ఆ� �ఐ ���ం� వ�� ��. ఈ �� తగ �� వల� �� ం�� తమ ����  ఆ� �ఐ వద� 

���� �య��� బ�� ���వ� ��� ��� ���� �. �ం� ���  �� �� 4.40 ��� ��� ఎ�ం� 

�ర�  ��. 

ఎ� �ఆ� �త 

��� �� కవ�� ���� (ఎ� �ఆ�) 100 �� �ం� 80 ���� ఆ� �ఐ త� �ం�ం�. ఎ� �ఆ� అం�... ఏ 

����� నగ�� ��� �గ�� స� ల� ��క �ప�త�  �ండ� �� ఆ���. 2020 అ��బ� ��� ��� ��� 90 

����, 2021, ఏ��� 1� 100 ���� ����� మ� గవర� � శ� ��ంత �� ����. 

���� ల� మ���  ���.. 

�� అం� ���  అ�� �� � స��� �ంద ��ష� �ప��� � 60 �� �ర అద�� ఆ� �ఐ �ం� ��ల� 

�ం�ం�� �జ��  �� ం� అ�మ�ం�ం�. ఈ స��� 2020, ���ంబ� 30 వర� అమ��  ఉం�ం�. ��ష� 

�ప��� � తమ ఆ�య, వ� �ల మధ�  అంత�ల� ��� ��� స���� ����ం�� ఏ�� � ��ం� �� 

అం� ���  అ�� �� �. 

ఆ��క �స�ల� మ� �.50�ల ��� 

��య �� � ఆ� �క �స��న ����, ��� , ఎ� �� �ల� మ� �.50,000 �ట� �ర ����� ం� స�����  

ఆ� �ఐ క�� ం�ం�. ఈ �స�� ఆ� �ఐ అ�మ�ం�న �� ��త �ధ�ల �� � ��� ట� �ం� ��ల� 

స�క�ం��వ�� . ఒక�  ���� � �.25,000 ��� అం�ంచ�ం�. ��� ��ం�య ���ణ �� ం��, �ప��� 

�� ం��, ���  �ణ �స�ల� ���� అం�ంచ�ం�.  

వ� వస��� �.1.2 ల�ల �ట� నగ� 

���  1 - ఏ��� 14 మధ�  వ� వస��� ఆ� �ఐ ఏ�� �.1.2 ల�ల �ట� నగ�� ��దల ��ం�. క�� �ర�, 

�� �� �ర�� వ� వస�� నగ�� ��ం� ����ంద� అంచ� �� ఈ �����  అ�స�ం�ం�. 

మ����  �ర���..

ఎ� �ఎ� �, ��� ����  �� ��ల �రత ఎ��� వచ� � ఆ� �ఐ అంచ� ��� ం�. �ం� ఈ �� �� 

ల�� త �ర ��ల �� ఆప�ష��  (�ఎ� �ఆ� � 2.0) ��� �.50,000 �ట� �ర ����  ఆ� �ఐ 



అం�ంచ�ం�.

అ��  ��జ� , �-ఆప��� �� ం�� తమ ����ల�, �ప�టర �� ���ం� ���ం�� �య�ం� ఆ� �ఐ 

��� ��ం�ం�.

2021-22 ఆ� �క �వత� �� �రత ��� �� 7.4 ���� ���ంద� ఆ� �ఐ అంచ�. 2019-20� 1.9 �� 

��� �� న�ద��  అవ�� ఉం�.

 

��� �� �� 9.99 �� �� ����  

�గ �జ �స�� �లయ��  ���, �� �� ��� �� ��� ల� ��� �� �� � �ర���. �లయ��  ��� � 

�గ�న �� �� � ���  � 9.99 �� ��� ���� ���న� �� �ష� �� వ�� ం� �గ �� �� �� ఏ��� 22న 

�ల��ం�ం�. ఈ �� ��వ 5.7 ��య� �ల��� (��� �. 43,574 ���) ఉండ�ం�. �� �� � �గ�న 

���ం� �� ��� � ఊ�� �� ఈ-�మ��  ��� �����ం�� ఈ �� �లయ��  � �డ� డ�ండ�.. 

�రత ��� ��  మ�ంత ��� ���ం�� �� �� � �� ఉప�గపడ�ం�. అ�� 2021 ��క��  �ణ ర�త 

�స�� ఆ�ర� �ం�లన�  �లయ��  ఇండ���� ల��  ��� �వ��� �� �డ� డ�ం�. 2014� ��� � ���� 

�� త�� త �� �� ఇంత ��� ఇ�� �� �య� ఇ� �పథ�. 

�� ఇ�.. 

�� ఒ�� � �ప�� �� �� � ��� .. �� �� � �త�� ��� ���య�� �� ���� �� � �� క�� ��ం�. 

�లయ��  ఇండ���� అ��త ��� అం�� ��� ఈ� అం��, ఆ�� అం��� �� ���� ఉం��. తమ 

��ట� �� ��ల�� ం�� క�� �లయ��  ��� గ��� అ��బ� � �� �� � ���  � ఏ�� � ��ం�. �� �� 

�� � వ��  ����  �. 15,000 �ట�� ఇ� తన దగ �� అ�������, �గ� ��� ��  ��� �. 40,000 �ట� 

���� ����  �ంత ��� ం�� ఉప��ం��ం�ం�. ఇ� ��-ఎ��  �� �� �� � ఉండ�ం�. అం� ��� 

��త� ��ం� ఇతర�� �రత, ��� ���ల� �� ��ల��ం� �� �� ఒ�� �� ���� �వ�� . ఈ 

ఒ�� ��� �ం��ష� క�ష� ఆ� ఇం�� (��ఐ) అ�మ�� �ల���  ఉం�ం�. 

అ���, ��� ��� � ��� �����.. 

�� �� �ద�� � �� �� � ��� , �లయ��  ���, ��� � �� ��జ�  �గ�� మ�  ఒ�� � 

���� �న� �� ఆ� ఐఎ� ���ం�. �లయ��  ��� ఈ-�మ��  ��� ����� �� �ర �ర� క��ల� ��� � 

�� � మ�ంత �స��ం�ం�� ఇ� ఉప�గపడ�ం�. అ� �న�  �� �ర �స�ల� �� ఊత�వ� �ంద� ఆ� ఐఎ� 



�వ�ం�ం�. ఈ-�మ��  �గ ��� అ���, ��� �� � � ��� ఎ��ం�� ఇ� �డ� డ�ం�. ��� ���తణ 

�స�లపర�న అ�మ�� ����  ఉం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �� � ���  � 9.99 �� ��� ���� 

ఎప� �:ఏ��� 22 

ఎవ� : �ష� �� వ�� ం� �గ �� �� �� 

 

ఇం�� ���-19 ఎమ����  �� �� ఏ�� � 

క��� ��� అవసర�న అత� వసర �� �� �. 15 �ల �ట�� ‘ఇం�� ���-19 ఎమ����  ��� ��  అం� ��� 

�స�� ���� � �� �� ��’ ఏ�� �� �ం�ద ���� ఏ��� 22న ఆ�� ���ం�. �ప�� క ��త�  �ం���, 

�� ��ట�ల ఏ�� �� ఈ ��� ������ �. ఈ ��� � �. 7,774 �ట�� ఎమ����  ��� ��  �� �ంద 

����ం�ల�, ���న ��� ��  ఒక� �ం� ���ళ�� ఇతర అవస�ల �� ఖ��  ��ల� ���వ��  

�ర ��ం�ం�. ��� ��త� � �� �ద�  ప�క��, ఔష�ల� సమ��� �వ�� ఇతర అత� వస�ల ��, �ప�� క 

���ట��, ప��ధన�లల ఏ�� �� ��� �డ��. �� �� �ంద అద��, �. 3 �ల �ట�� �ప��త�న�  

�ద�  స���ల� ��� �ద�  �ం���� ఆ��క�ంచ� �� ���� �, �ం�ద ��త ��ం�ల� ఇప� �� 

అంద���. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఇం�� ���-19 ఎమ����  ��� ��  అం� ��� �స�� ���� � �� �� �� ఏ�� � 

ఎప� �:ఏ��� 22 

ఎవ�: �ం�ద ���� 

ఎం��: క��� ��� అవసర�న అత� వసర �� ��  

 

���  అం� ��� ల�  

��� ���ల �� ��� �� త��  

���-19 ���ల� �వ��ం�ం�� ��� �� ��� � ఉన�  ఇం�య� ఇ� ���� � ఆ� ��� ల�(ఐఐ�) 

��స��త�� �ప�� క ��� � త�� ���. ఆ�ప����  ��� �� ల �డ� �� � �ద� ��� � �ర� ��న పడ���  

త� �ంచవ�� న� ��స��త�� ����. ఇ� ��ల� ���, ఆ�� అం�వ� గలవ� అ���� ���స� ఎ�� �ం�� 



����. ఇ� ��� ఊప� �� �జ�ల� అ��  ���గలవ� �వ�ం��. ���� �ం �� � ఏక��� ��� � 

����� � ��ల� ����ంచ�, ఆ���వ� � �ధ� మ�... తర� తన� �� ���జ� �� � ��� ���వ� 

����� � ఉన�  మ� �ప�� కత అ� ����. 

�ం� �ట�� � క�� ప�� 

త�� వ ఖ�� �, త�� వ సమ��� క�� ��� రణ ప�� �� డ��� ��� �� � �రళ ����  ��వ�త���� 

����త ���� ఇ� ���� � ఆ� ��క� ��� � అం� ��� ల� అ���� ��ంద� �ం�ద ��స�, �ం��క �ఖ ��� 

హర�వర �� ��� �. ఈ �� � �వ� 2 �ట�� � ఫ�� ����వచ� � �� ట�� � ��� �� �. ఒక ���� ఒ��� 

30 న��ల� ప��ంచవచ� � �వ�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� ���ల �� ��� �� త��  

ఎప� �:ఏ��� 17 

ఎవ� : ఐఐ� ��� 

ఎం��: ���-19 ���ల� �వ��ం�ం�� 

 

క�� కట��� �ఆ� �� �లక �ంద��  

క�� కట��� �రత ర�ణ ప��ధన �స�(�ఆ� ��) మ� �లక ఉత� ��ల� ����� ం�. ఆ���� ���-��� 

���జ� ��� �� ం� ��� � స� మ� �ం� ఉత� ��ల� అ���� ��ంద� అ���� ఏ��� 18న ����. 

��� � అ��ల��త � ��-��� ����ష� ��� , ��� �� అవస� ��ం�� ఉప��ం� ��� 

���జ� �� ��� � అ���� ��ం�.  

����� �ంట� ఫ� �� ఎ��  �� �� అం� ఎ�� �� �ం� ��� �స�� క�� అ��� ��� ��� � �� � ప��� 

ఆ���� ���-��� ���జ� ��� �� ం� ��� � �ఆ� �� అ���� ��ం�. �ం��� ����� 

���� ఇ� ���� � ఆ� ���ల� అం� అ�� ��� � (���) ఇ�� ���� � ఆ� �� � �య� ���� అం� అ�� 

��� � � క�� అ��ల��త � ��-��� ����ష� ���  ��-�(254 ���టర� త�గ��� � )� 

��ం�ం�ం�. త�� � ర�య�ల� ఉప��ం� ��భపరచ�� ఏ వ����� ��భపరచ��� ఇ� ఉప�గ 

ప��ం�. ��� �, �� �� �, �ప� కవ���ం� �జ�� ����ం� వ���ల �ం� క�� �� �ంచ�ం� 

���ంచవ�� . ఈ �ర�� క�� �ర� ��� జ��  ప��� ల� �శ� �య��, �న�త� ��� ������ 

�� �� ప���� �� �ఆ� �� ���ం�. 



 

క�� ��త� � ఐ� �ం� �ం��ట�  

క�� ��ల �స� ��య ప��� �� �ప�� �� ��ం�ం�న �ం��ట�.. ‘ఐ� �ం�’ ��� ��� � �� ��ం�. 

అం���� ఉన�  ప�క��, త�� వ ఖ�� � ��ం�ం�న ఈ �ం��ట� క�� ��నప�న ��ల� �� 

ప����ంద� �� �పకర �, �� ఎం� �ం� ��� శ� � ��� ఏ��� 21న ����. �ప��� ��ం� � తగ � సరఫ� �ద�, 

తమ ఐ� �ం� �ం��ట�� ఆ �రత� �ర� ���� య� ��� �. ఐ� �ం� � క��, �� ���, ఏఆ� �ఎ� 

(ఆ�� � ��� �ట� ����� �ం ���) ��ల �స� ��ం�ం�మ�� �. ఊ�����ల ��రణ �మ�� �  ఆ��� 

ఆ�� జ� � క�� త ప���� ఊ������� � ��, బయట� వ�� �క�� క�� త�న ��ష� � ఇ� 

అ�మ���ంద�� �. 

�� ��� ల� క�� �� 

క�� �ర� ����� అ���� ���న�  ��� ఏ�� �వ��� క�� �ర� ���ల� ��త�  అం�ం� ��� ల� 

అం�ం�ల� �� ���� ం�. ��రణ పద����  త�� ��� 2020, ఏ�� �వ�� �� అం����� �ద�, 

అ�� ఈ మధ� � ప���� �ష��� అత� వసర ప������  �ద�  ��� �� ���  �డ�మ� ��� �ంట� ఫ� ��� 

���� అం� ���న�� (���) ��క �� �� � ����. �� అ�డ� ఆ� �లట� ��� � ఆధ� �� � ప��� 

ఇ� ���� � ఆ� ��ట� ���� ఓ అ���ర� ��� ఈ ��� అ���� ��ం�. ���  ��ఖ�� ��దశ 

�ప��� ��� ��, ఏ��� 12న �ం� దశ �ప��� �దల�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఐ� �ం� �ం��ట� �పకల� న  

ఎప� �:ఏ��� 21 

ఎవ� : �� ఎం� �ం� ��� శ� � ���  

ఎం��: క�� ��త� � 

 

��డ�  

�ప���� అ� �ద� �� �� ���� ��� �  

�ప���� అ� �ద� �� �� ���� ��� ��� �� ���� ���ం�. ‘ఫ�వ� ��’� ��న�  �� ం��  నగ�� 

కమ� ఆ��� ఈ ���� ��� ���� �. �� ��య �� �� �� �ం�య� అ�న ‘�� ం��  ఎవ� ��ం�’ �� 

�జ���  �� �పకర �. ఈ జ�� 2022�� ��� ��� �� తమ �� ��ం� � ఉప��ం���ం�. �ప��� 



�ప���� అ� �ద��న ��� �� ఎ� � ‘�� ం� �’ ����� �ం� ��� ల�� �� �మ�� � � �త� 

���� ��� తమ��ం�. ఏ��� 16న �� ప�� ���� �� ���  బ��� 1.7 ��య� �ల�� (��� �. 13 

�ల ���). 

�� � ��� : 

ఏ��: �ప���� అ� �ద� �� �� ���� ��� �  

ఎప� �:ఏ��� 16 

ఎవ� : �� 

ఎక� డ:�� ం�� , �� 

 

ద����� ���� ��క �� � ��� �� �  

���� ద����� (�ఎ� ఏ) ����� � ��క �� � �� ���� ��� �� � ఏ��� 17న �య��ల�� �. 2019, ��ంబ� 

�ం� ��� �క ��క �� � వ� వహ���న�  39 ఏళ� �� � ��న�  �ం�ళ� �� ఈ పద�� �న�గ��� �. ఈ �ష���  

�ఎ� ఏ ��� �క �� ఎ� ��� �� ��� � �� �పక�ం��. ��� �క ��క �� � ఆ��లల ప� ��� క�న �శమ, 

అ�భ�, అం�త��� �� � అ�� త ఫ��� ��ం�డ� ��� � �����. �� � 2003-14 మధ�  ��� 117 

����, 197 వ���, 33 �20 �� � ��  ద������ ������  వ�ం��. ఇం�� 108 ���ల� ���� � 

వ� వహ�ం��. ����� � ��క �� � �ధ� త� ���న�  ��� �� � వ�� ��� మ� �లక �ర ����  �పక�ం��. 

ఒ��� త� �ం�ల� ఉ���� �ప��� స�� ��� ���� �ధ� తల �ం� ��� � త�� ��న� �� ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� ద����� (�ఎ� ఏ) ��క �� � ��మ� 

ఎప� �:ఏ��� 17 

ఎవ� : �� ���� ��� �� � 

 

�వ� క� ��� � �ర� �ం� ���  

�� ���, �� వర�� జట� మధ�  �ప� �� జ�� �వ� క� ��� � �ర� �ం� � 2021 ఏ��� ��� 

���న� �� �� ట��� ం� ��� � �గ �� �జ� �డర� ����. �డర� ��� �ం� ��� ఆధ� �� � గత �� 

�వత� ��� ఈ ���  జ���ం�. 2020 ఏ�� �స�� � ���ంబ� 24 �ం� 26 మధ�  �వ� క� జర��� ం�. 

అ�� �� జర��� న ��ం� ఓ�� ��ం� �� � ��� � ���ంబ� 20� ��� ���. �ం� 2020 �వ� క� � 



��� ���  2021 ఏ�� ���ంబ� 24 �ం� 26 మధ�  �ర� ��� మ� �డర� ����. 2017, 2018, 2019ల� 

�����  �� ��� జ�� �వ� క� � ��త� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �వ� క� ��� � �ర� �ం� ���  

ఎప� �:ఏ��� 17 

ఎవ� : �జ� �డర� 

ఎం��: ���-19 �ర�� 

 

���� ��� ��� �ప�చక� �� �  

�ర� � ��దరణ� ��న ��� �ల� ��త��� ం�� �రత ���ట� ��� ��� �ం���� �. �ల�ల 

చ�� �� తన� ���ం�న వ���ల� �� �య��� �. ఇం�� 2019 వ�� �ప�చక� � �� 

ఉప��ం�న �� � � �� ��� �, �� �  స, ����, ��� ��  ఉంచ�న� �� ��� ��� ��� �� � 

�� ట�� � �పక�ం��. ఈ �� �� � సమ�� ��� ��  ��� �ల ��� �� �����న�  అ�� �ం�ష� � 

ఇవ� �న� �� ఏ��� 20న ����. 

���క� ద����� పర� టన ��� 

���క� ద����� ���� జ�� పర� టన ��� ప�ం�. ��� � �ప�� 2020 �� � ఇ� ��ల మధ�  ��� 

వ���, �20 �� � � జర���  ఉం�. అ�� క�� �ర� అ���� �క��... ����� మహ�� � 

ఉ�తమ��ం�. ఈ �ప�� � �ంహళ ��� ���� ��� � ��� ���న� �� ద����� ��� వ�� � ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: �రత ���ట� ��� ��� 2019 వ�� �ప�చక� � �� ఉప��ం�న �� � � �� ��� �, �� �  స, 

����, ��� ��  �� 

ఎప� �:ఏ��� 20 

ఎం��: �ర� � ��దరణ� ��న ��� �ల� ��త��� ం��  

 

ఆ� �� � �ష��  క� �� �ర� �ం�  

అంత�� �య �� స�ఖ�  (��), ��.�� ��క � ఆధ� �� � �గ �జ �� �����ల� ��న ఆ� జట� మధ�  

ఆ� �� � �ష��  క� �� �ర� �ం� జరగ�ం�. 2020, � 5 �ం� 10 వర� జ�� ఈ ��� � �ర�, ర�� , 



�ర�, ��, అ���, ��� ఆ� ద వర�� జ�� ���ం��. �� �� ��� � � జ�� ఈ ��� � �ం�� డ�� 

�ం� ��� �� �� � � జ����. �� దశ త�� త �� �ం� �� ���  ���న జట� మధ�  10న �ప� �న� 

జ���ం�. �ప� జ��� న��� ఆట��� ఉం��. ఇం�� ఒక మ�� ������� �� � తప� �స�. ���  ల� 

80 �ల �లర� (�. �� 38 ల��) ��� మ�� ఈ ��� � �ర� ����� �. �� �గ ���, �ప�చ �� �ం�య��  

�� � �స� ��, �శ� �థ� ఆ��, �� ��� ���� � త�త�� ఈ ��� � బ��� ����� �. ఈ ��� � �రత 

�ం��� ఆ�� �యక��  వ�ంచ��� �.  

�� � ��� : 

ఏ��: 2020, � 5 �ం� 10 వర� �ష��  క� �� �ర� �ం� 

ఎప� �:ఏ��� 21 

ఎవ� : అంత�� �య �� స�ఖ�  (��), ��.�� 

ఎక� డ:ఆ� ��  

 

�రళ �� స���  �� �� ఈ�� � ��  

�రళ �� స���  �� �� ఈ��  �� ��� త�� ం�న�� ఆ జ�� �జ���  �పక�ం�ం�. ఇం�య� �ప� �� 

(ఐఎ� ఎ�) �� �� ��� � �రళ ��ం�� తర�న �వ� ఒక �జ� � ��త� ప���న ఈ��  అంచ�ల� త�న�� 

��ంచ�క���. 2019-20 ఐఎ� ఎ� �జ� � ఈ��  పర� ��ణ�� �రళ జ�� 19 ��ంట�� ఏ� �� ��� 

ప��త� ��శప��ం�. ‘�రళ �� స�� ఎ� �� �� �� ఈ��  �� ���ం�. �� � అత� అం�ం�న �వల� 

ఎప� � �త���� ఉం�ం. అత�� భ�ష� � � అం� �� జర�ల� ఆ����� ం’ అ� �రళ �� స���  �జ���  

�� ట�� �� � ఏ��� 22న �పక�ం�ం�. �ద�� ం�  స� �ం�న 48 ఏళ� ఈ��  ఐఎ� ఎ� � �రళ క��  �ం� ��� ఈ�� 

����(2018-19)� �� �� � వ� వహ�ం� ఆ జ�� ���� ��� � �ర�� �లక��త ��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: �రళ �� స���  �� �� ఈ��  �� ��� ��  

ఎప� �:ఏ��� 22 

ఎవ� : �రళ �� స���  జ�� �జ���  

 

ఐ �� �� �� ంట� అం��డ� � �� �ం�  

�ప�చ �� �� ంట� స�ఖ�  (�డ�� � ఎ�) �ర� ���న�  �ప�ర �ర� �క� ‘ఐ �� �� �� ంట�’� వర�� �ం�య�, 



�ద��� అ�� � �� �ం� అం��డ� � ఎం�� ◌ం�. ఈ �ష���  �డ�� � ఎ� ఏ��� 22న �పక�ం�ం�. 

����� ఆడ� �� � ఆట పట� తమ� ఉన�  ��మ, �ర���  ఆట��� వ� ��  ��ం�� ఈ �ప�ర �ర� �క� 

��క� ��వ�ం�. ఈ �ప�ర �ర� �క��� �ం�� �� ���� � (�న�), �ం� � ��, �� � ��ం� 

(��), �� �ఫ� � (ఇం�� �), వ���  �� �� (జర� �), �� � �� (�ం�ం�), ���  �� ��� (జర� �) 

అం��డ��� వ� వహ����� �. 

��క��  �ం� �డ�� � ఎ� అధ� �� �� ఎ�� �య�, �డ�� � ఎ� ���ం�� అ����  క�ష� �� పర� � �చ� � 

���, �� �� ంట� �� �� �� ��� �, �క �� అ�� � స�, �ం�� స����, ����� ��ర� �, �� �ం�, ��� 

మ�� ��, అక� తక�� 2016 �ం� ఈ �ప�ర �ర� �క���  �ం�ం� న��ం��. ఈ సమ�� �పయ��  �� � 

�� �� ంట� ��� ��� అవ�హన �ంచడ� ��ం� ఆట సమ�గత� ��డ�� ఆట�ళ�� ���� ��� �� 

��త� �ంచవ��  అ� �డ�� � ఎ� ��� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఐ �� �� �� ంట� � అం��డ� � ఎం�క  

ఎప� �:ఏ��� 22 

ఎవ� : �� �ం� 

ఎం��: ����� ఆడ� �� � ఆట పట� తమ� ఉన�  ��మ, �ర���  ఆట��� వ� ��  ��ం�� 

 

�ర���  వ� �� �  

��ల� �� డ� ���� ��� �వ�  

�� డ� ���� ��� ఏ��� 17 �ం� ఆ�స� �� ప��య� ����ం��. �క �ర �� ఒ��� త� �ం�ం�� �� డ� 

�� ������ � ��వ�� � ��� ���� ��� 80 �� ��� �� ���ర�� ��ణ ఇ�� ం�. ఈ ���� 

��� �రవ �� �ంబ�. �� ��ల �� �ల�వ� ��� �న�  ���� ��� �వ� అం�ంచ� 

����ం��. �డ� ���� �ం�న ��� �� డ� ����� �� � ��� � ��� డ�� �జ ��ం��� 

అ����� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��ల� �� డ� ���� �వ�  

ఎప� �:ఏ��� 17 

ఎవ� : ��� 



ఎం��: �క �ర �� ఒ��� త� �ం�ం��  

 

�� అం� ��� దర� �� �� �� క�� �త  

��� , �ద� అ� �� ��ం� అంద�� ద��� �� అల���న�  ��� � ��య� �� అం� ��� దర� ��, ఆ�� � 

అ��� �గ�త �� �� మర�ం��. 95 ఏళ� వయ�న�  ఆయన �� �ప��� �జ�� ��� నగ��� తన 

అ����ం� � ఏ��� 16న హ���� క�� ���. ఆయన ����� ��� ��� ��. �� అం� ��� 13 

ఎ��డ�� ఆయన దర� క��  వ�ం��. ��� అ� �రయ� �� ��ం�ం��.  

�� �� �దట ఉత�ర అ��� ���క ద�� ప����. అ�త� ��� ���ం� ������. త�� త 

ఆ�గ� పర�న సమస� ల� ���  �ం� బయట� వ�� �. 1959� ��� � ����� �. ��తకళ� గ�� ప��న�  

ఆయన ��� �� �య�� ��� ��� �. �� దర� క��  వ�ం�న మ�� అ� ��� 1960� ��� ����� 

�����ం� ఆ�� � అ��� ����ం�. �� �� � �ర� , ���� ���� ఉ�� �. ��� ��� ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� అం� ��� దర� �� క�� �త  

ఎప� �:ఏ��� 16 

ఎవ� : �� ��(95) 

ఎక� డ:���, �� �ప��� 

 

ఏ� ����� ���� �� య����  

ఆం�ధ�ప�� ��ష� ����� �త�� ���� �� య���� ���� �. �� య���.. ��� � �ష��హ�, ����� 

��� ���, క�� �� ల�త���ల �ర�� ���ం��� �ప�న �� య��� జ��� ఎ� ఏ ���, �� య����.. జ��� 

ఎ�.�.రమణ, జ��� అ�� ���ల� ��న ���� ఆ�ద��ద ��ం�. �� ���� �ర�� ��ష�ప� ఆ�� 

�� �ం���� ��ం�. 

��� � �ష��హ� 

1965, ��బవ� 5న �ం��� జ�� ం�న �ష��హ� 1988� ఆం�� ����య� ��� �ం� � ��� �ం��. 1989� 

�� య��� ఎ� �� అ�� �. �ం�� ���  ���� ��� �లల �� ��� �� ���. 1994� �ం�� ��� �� 

�ద���� �. అ���ం� గవర� �ం� ��డ� � ప����. ప� �ం�ద �ప�త�  �స�ల� �� య��� వ� వహ�ం��. 

త�� త ����� �ం�ద �ప�త�  �� �� అ�� �ట�� ఒక�� ఉ�� �. 2019, జనవ�� ఆం�ధ�ప�� ���� అ���ం� 



���ట� జనర� � �య��ల�� �. ఏ� ���� �� అ���ం� ���ట� జనర� ఈయన.  

����� ��� ��� 

అ�త�� ���  �ంగనమల �డ� త��ల� 1964, ��ంబ� 7న ��� ��� జ�� ం��. అ�త�� �ప�త�  

���� �ఏ ��� ��న ఆయన క�� టక�� �ల� ��  ��వ�� � �ం� � ��� �ం��. 1989 ���ంబ� � 

�� య��� ఎ� �� అ�� �. �ప�ఖ ��య� �� య�� �.�� ��� వద� ��య� �� య��� ��� �����  

ఆ��ం��. ���న� �� �� ప�� ��ం��. ����� ఉన�  అ� త�� వ �� ఉత�మ ���న� 

�� య����  ఈయన �� ఒక�. ��� � మరణ�� ��ల� ��ంచ�� �ట�. ���, ��� ంగపర�న ��ల� 

�� ��ం��. 

క�� �� ల�త��� 

ల�త ��� స� ���.. �ం�� ���  �పట� �డ� ��� జ�ల��ం. 1971, � 5న జ�� ం�న ఆ� ప�ల 

����� � ��� �ం� � ��� �ం��. 1994 ��ంబ� 28న �� య��� ఎ� �� అ�� �. ����� �ప�త�  

హ�ం� వ� వ�య ��� �ం� క��, �వ�య �ఖ, ���, �ంక�శ� ర ��� ��వ�� �, �� �ంక�శ� ర 

ఇ� ���� � ఆ� ��క� ��� � త�తర �స�ల� �� ం�ం� ��� � � వ� వహ�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఏ� ����� ���� �� య����  

ఎప� �:ఏ��� 20 

ఎవ� : ��� � �ష��హ�, ����� ��� ���, క�� �� ల�త��� 

 

���ణ ���� �� య���� �జ� �� ���  

���ణ ���� �� య���� �.�జ� �� ���� �య�ం�ల� ���ం��� ���� �ం�ద�ప��� �� ఏ��� 20న 

��ర� ��ం�. �� య��ల �� �ం� ఆయన ��� ��ష�ప� ఆ�� �� �ం���� ��ం�. ����� 

�� య��� ప����న�  �జయ�� ��� 1970 ఆగ�� 22న �ద��� � జ�� ం��. ప�ల ����� � ���� 

ఎ� ఎ� � ��� �� 1994 ��ంబ� 28న �� య��� ఎ� �� అ�� �. ఆయన ��� జ��� �.��ష� ���.. ఉమ� � 

ఏ� ���� �� య���� ప����. త�� త మ���, �రళ ����ల �ప�న �� య���� �� 2005 ���  2న పద� 

�రమణ ���.  

�జ� �� ��� ��మ��� �ం�� సమ� � ��� ��ష�ప�� ���. ��ష�ప� ఆ�ద��ద ��న త�� త 

�� య���� �య��ల���. �ప��� ����� 24 �� �� య���ల ���ల� �� �ప�న �� య���� 



క�� 12 �� ఉ�� �. �జ� �� ��� ��మ� అ�� ఇం� 11 ���� ��� ఉం��.  

�� � ��� : 

ఏ��: ���ణ ���� �� య���� �జ� �� ���  

ఎప� �:��� 20 

ఎవ� : ���ం��� ���� 

 

�� �ం� ఉ� ఆ��� � �దర��  

ఉత�ర ��� అ��త �� �ం� ఉ� ���� �� అ�ందన�  కథ�ల� �ప�చ� ఉ��� ప�ం�. 36 ఏళ� వయ�న�  

�� �ం�� జ��న శ�స���త�  ఆయన ��� �ద� ��� ందన�  అ��� ���� కథ�� వ��ం� ఉత�ర ��� 

�� �దప� ��. �� ఆ�గ� ���� అక� డ ��� �ర���  �ప��ంచ��. ���� �ర���  �� ��ం�న 

�జ��, ��ధ ��ల� �� గ�� �ల��ం�న అ������  ��త� ��� ఇ�� ం�. మ��� అ��� 

అధ� �� ���� ��� �� త� ర� ����ల� ఆ��ం��. �� ఆ��� � వ��న�  �ర�� �జ�, �� తన� 

��వ� ��� �. �� ��� ఉ�� ర� �� ����న� �� ����. ఏ��� 15న �� తన �త ఇ� �� 108 జ�� 

��క��  ���నక�వ�� ఆయన ఆ���  ���దన�  వ��� �దల�� �. ఉత�ర ���� అ�� త �ఖ� �న 

ఈ ��కల� �� 2011� అ����� వ�� న దగ ��� ం� �క� తప� �ం� �జర���� �. 

 

ఆ��� అపర ����� ��� అం��  

�� ��య�� అ��� అ��త �� �� అ�గ�ం� ఆ��� అ�� త ధన���� �లయ��  ఇండ���� 

అ��త ��� అం�� ����. �� ��, �లయ��  �� ఒ�� �� అం�� �పద 4.69 ��య� �ల�� ��� 

49.2 ��య� �లర�� ���ంద� �� � �� � ��య���  ఇం���  ఏ��� 23న ���ం�. �� � �� � ��య���  

ఇం���  �ప��, అ��ద� ఆ�� ��న� యజ�� ��� అం�� �పద �� � �� ��� 4 ��య� �లర� 

�ర ���ం�. �� � �పద 46 ��య� �ల��. అ��� ��� ���ం� ���� ఏ��� 22 ��� 1 ��యన� 

�లర�� ��� �ం�. 

మ��� �లయ��  ��� �� �� ���బ�ల� ���� �� 5 �స���  ఒక�� �� �� � ���ం��ం�. 

అం���ం� ���  ��ల ��� క��  �� ��� � �లధ� ఎ�� వ ఉండ� ���. �ం���  ��� 19.4 

��య� �ల��, ��ష� ��� 14 ��య� �ల��, ఐ�ం� ��� 26.6 ��య� �ల�� �� �� ��� ��వ 

ఏ�� 65.95 ��య� �ల�� �ంద� �� గ�ం�ల �� � ���� ం�.



 

  



 

 క�ం� అ���  (ఏ��� 24 - 30, 2020)

 

అంత�� �� 

అ��� ��ల� ��� �క ���  

అ����� ���  ర��న వలసల� ��న�  60 ��ల�� �����  అ���క ఉత��� � �� అ�� �. �శ ఆ� �క 

వ� వస�� అత��త� ��న ��� �ర�� ఉ�� గ భ�దత ��� �న�  అ��కన� �� ఈ �ర �� ���న� �� 

అ��� అధ� �� ��� ��� �� �. అ����� ఉ�� �ల �� ��ల��ం�న�  ��� ఈ ��ధ ఉత��� � 

వ� ��� య�, ఇప� �� అ���� ఉం�న�  ��� ఇ� వ� �ంచవ�� �. అ��కన� ఉ�� �ల ర�ణ �� అ���క 

ఉత��� ల�ఏ��� 22న �త� ��న�� �. క��� ��� 2 �ట� �� అ��క�� ఉ�� �� ��� �ర�, ��� 

మ�� ఉ�� క�� ం���  ఉంద�� �. వలసల� ��� ఇవ� � �� �.. క�� �ప�� అంత�, మ�� ఆ� �క వ� వస� 

��న ప�� క ��� ఉ�� గ అవ��� �దట అ��కన�� ల��� య�� �. అ��కన�� ��ం�, �త�� వ�� న 

����ల� ఉ�� �వ��� క�� ంచ� అ�� యమ��ంద�� �. 60 ��ల త�� త ��� �ల�ం��? 

�ంత�� �న��ంచడ�? అ�� �ర ���� మ� ��� �. ఈ �ర� ��� హక ఉత��� ��  ప� �న��ం�� ఉ�� �. 

ఇ� అమ�� � వ�� న �� ��� అ��� ��, �� ��� �� � ఉన� ��� ఈ ఉత��� � వ� �ంచ��. 

�� � ��� : 

ఏ��: అ��� ��ల� ��� �క ���  

ఎప� �: ఏ��� 22 

ఎవ�: అ��� అధ� �� ���� ��� 

ఎం��: ��� �ర�� ఉ�� గ భ�దత ��� �న�  అ��కన� �� 

 

��� �� మ� �టయ��  ���� 

���� �ప��� త� క ఆ��  ఫ� � ��వ�� � అ��� ���న�  ��� �� �� � � ���ం� మ��ల� �ప��� 

ఏ��� 23న �దల�� �. ఆ��  ఫ� � వ�� �� �ం�న �� �ల� � � ���� �� �� ఈ �� �� � � అ���� 

��� ం�. గ�� ఈ� ‘ఎ��’ �� �� � అ���� ���. �� �ర� �క��� ��� �.180 �ట�� ��ట� �ప���  

���ం�ం�. 

 



��� � ��, �� ఉమ� � �ప��� 

���-19 ��� �ప��ల �ర� హణ� సహక�ం�ల� ���� � � �� ��ం�. ఇ�� ��� �� �షన� ఇ� ���� � 

ఆ� ��� (ఎ� ఐ��) �� � �� � ��� �� �ప��� �ర� �ం�ల� �� �స� �����  ఇంట�� షన� 

��� �ష� �ర ��ం�ం�. అ��, ఈ �ష�� ఇప� �వర� ఒక �ర �� ����ద�, ఈ �గ�� ��  అమ�� � వ�� 

తమ� �� జ���ంద� �� అం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� �� �� � � ���ం� మ��ల� �ప���  

ఎప� �: ఏ��� 23 

ఎవ�: ��� �� �� � � ���ం� మ��ల� �ప��� 

 

డ�� � �� �� �� అదన� ��ం� 

�ప�చ ఆ�గ�  �స� (డ�� � �� �)� ఏ� ఇ��  �.152 �ట�� అద�� మ� �.228 ��� ఇ��న� �� �� 

�పక�ం�ం�. డ�� � �� �� ��� ������న� �� ఇ�వల అ�గ���  అ��� �పక�ం�న �ంట� �� ఎ�� వ 

��� ఇ�� మ� �� �పక�ం�న �ష� ���ం�. 

��� 2.32 ల�ల ��� 

��� క�� ��ల� ఆ �శ �ప���  త�� వ� ���ంద� �ప�చ ��ల��  ఆ�పణ� ��� ��న�  �ళ, ��� 

��� 2.32 ల�ల ��� న�� ఉం�య� �ం�ం� ��వ�� � ���� అంచ� ���. ��బవ� 20 ��� �� 

55 �ల ��� క�� ��న�� ��� ంద�, �� అప� �� ��� 2.32 ల�ల ��� క�� �� ఉం�ంద� ��� � 

��క� జర� � � ఓ ���క �ప��త�ం�. �� ���న�  �ఖ� �, �జ�న �ఖ� � వ� �� � ఉండవచ� � 

���� అ���యప�� �. ��� న �ఖ�  �� ఎ�� వ ��� న�� ఉండవచ� � అ���యప�� �. 

5� వల� క�� �క� 

క�� �ర� ఒక� �ం� మ�క�� ��క�ంచ�� 5� �ం��క ప��� � �� ��� ం�� ���క �ధ� ���  

జ���న�  �ప����  ఐక� �జ� స�� ��� ���ం�. ��� �ప��� 5� ��� � ��� �� ం� ��� ల� ఓ 

�ప�� �ం��. అ�� ఈ 5� ��� ల� క�� �� ��� �ర� అ��ం�� ఇ�వల �ప�� �ద�ం�. 5� 

�ం��క ప��� � �డ�, ��� ���ం�న త��ల� �నవ �� � ��ధక శ� � బల�నప��ం�� ���క 

�ధ� ���  ���� �ర� అ���� �. �ర� �� ���, 5� �ం��క ప��� ��� ��� �ద� ఐక� �జ� స�� 

స��ర �ప�ర �ం��క ప��� న ��� అ��ర �ప��� ��� ��� స� ��  ���. 



�� � ��� : 

ఏ��: డ�� � �� �� అదన� ��ం�  

ఎప� �: ఏ��� 23 

ఎవ�: �� 

 

అత� �క ��క వ� � ���న�  �� ��� �ర� 

�ప�చ ��ల ��క వ� � గత ప�ళ�� 2019�� ��� ���ంద� ఓ అధ� య� ��� ం�. ఆ��ల �� 

అత� ��� ��� ��� ం�న �ద� �� ����  �ట��ద���� ఆ���� ��, �ర� ఉ�� య� 

���ం�. ఈ �ర� �� � �ం ఇంట�� షన� �� ����  ఇ� ���� �(���) అ� �స� ఓ ���క� ��వ�ం�ం�. 

�ప�చ ����  �ప��� �ల�న�  ఆ� �క ���, క�� �� �� �ర�� ��� ం� ��క వ� � త� � 

అవ����� య� అంచ� ��ం�.

2019� �ప�చ ��ల ��క వ� � 1,917 ��య� �ల��. 2018� ���� ఇ� 3.6 �� ఎ�� వ.

�త��� ద ��-5 ��(అ���, ��, �ర�, ర�� , �� అ���)ల వ� � 62 ��� ఉం�.

��క వ� � ఎ�� వ���న�  ����  అ��� �� � ఉండ�, ��, �ర� 2, 3 �� ��� , ర��  ���  �� �� 

����.

�ప�చ ��ల ��క వ� �� అ��� �� 38 ��. 2019� అ��� ��క వ� � అంత� �ం� ఏ�� 

�� 5.3 �� ��� 732 ��య� �లర�� ���ం�.

2019� �� ��క వ� � 261 ��య� �ల�� ��, 2018� ���� ఇ� 5.1�� ఎ�� వ. అ� �ర� 

�ష����� 6.8 �� ��� 71.1 ��య� �లర�� ���ం�.

ఆ��� శ� ��త�న జ�� 47.6 ��య� �ల��, ద�ణ��� 43.9 ��య� �ల�� ��కప�� 

��� ం�య� ��� ���ం�.

�� � ��� : 

ఏ��: అత� �క ��క వ� � ���న�  �� ��� �ర�  

ఎప� �: ఏ��� 27 

ఎవ�: �� � �ం ఇంట�� షన� �� ����  ఇ� ���� �(���) 

ఎక� డ: �ప��� 



 

��� �నర�� మరణ�� ర�� 

�ర�ళ�� బ���� క�న ��� అమ� ���  �మర� ల���� ం�న�  �� అ��� �లక �ర �� ���ం�. 

��ల� �ల� �న �నర�� మరణ��� ర�� ��ం�. �ర� �బ� ల� బ��� �� ��, జ���, ���క �వ� 

���� ��ం�ల� �� స�� � ఉత��� � �� ���. ఇప� �� క�� ప��� �� �� అ�భ�ం�న ��� 

���ం�న ��ల� స��ం�ల�, ��ల� త� �ం�ల� స�� � ఆ ఆ����  ��� �� �. �� ఫ��� �� 

వ�� �� �ం�న ఆ��� �నర�� మరణ �� త�� నట��ం�. ��ప��ల�, ఇ�� �� చ�� ల� �ద� �ట �� �� 

అ���� �� స�� � �� �ర �� ��క ఆయన ����, �హమ� � �� స�� � �ప�� ఉంద� 

������ �.  

�� � ��� : 

ఏ��: �నర�� మరణ�� ర��  

ఎప� �: ఏ��� 27 

ఎవ�: �� అ��� �ప���  

 

�ద�  ప�క�ల� కస���  �ం� ఎ���త: డ�� � �� 

2020 �వత� ��� ��ధ ��ం�య ��జ�  ఒ�� �ల �ంద డ�� � ��(వర�� ��� ఆర ���ష�) సభ�  ��� ��� 

84 �� �ద�  ప�క�ల� కస���  �ం���  ర�� ��య� డ�� � �� ���ం�. ఈ �ర� ఒక ���క� ��దల 

��ం�. తమ �ద�  ప�క�ల ఎ�మ���  �� 27 ��, ఇట� ��� 75 �� తమ� ��ం�య ��జ�  

ఒ�� ��న�  సభ�  ��ల� ��� య� ���క� ��� ం�. 1995 �ం� �ర� డ�� � �� సభ�  ��� ఉం�. క�� 

�ర�� �ప��� �ం��ట��, ���  � త�తర �ద�  ఉపకర�ల� �� ��ం� ఏర� �ం�. �ద�  ఉత� ��ల� 

ఎ�మ� �� �� 10 ���.. ఏ� ఒక ��ం�య ��జ�  ఒ�� ద ప���� ఉ�� �. 

 

ఆ�గ�  ���� ద���� ��� �� 

ద����� క�� �ర� �ర�� �న� �ల�ల� ఇ��  ��ల� అంత�� క���ం�. ��� �ల ��ణర�క 

��ల� అం�ంచక�� ద����� మ� ఆ�గ�  అత� వసర ప����� �� �యవచ� న� ‘����’ �చ� �ం�ం�. 

�ప�చ�� �� � ��� ��ం���, �� అర�ర� ��� ��ం��న�  ��� ���  ��� ���� అం� 45 

ల�ల �� ద������ ఉ�� ర�, ��� 97 �� �� �ర�, ���� �, అ�� ��� � ల� ఉ�� ర� ఏ��� 28న 



�ల��ం�ం�. ర��� ఆం��, ���ల ర�� �ర�� ���  ����  �� �� � �ల� � అ�����య�, �� �� � ల 

త�� �� ���� �ప��త�ంద� ���� �జన� ��� అ�� జ� �� రట�� అ�� �. 

�వత� ఆక��ం�ం�� ఉ�గ��� ��ట.. 

�వత, �ం�భ�దత� అ� అం�� చ���త� క ��� ���  ఆ��ం� అ���� �ర��న �ద�� ��  

�రస� �ం��� జ��న స���� ఐక� �జ�  స��(ఐ�స) �ప�న �ర� ద��  ఆం��� �� � ��� ��. �� �� 

సమ�� ప��క ��వ ��శ �స� హ��  ఉన�  �వత� ఆక� �ం�ం�� ఉ�గ��� ��ట ప�� ��� ర� ఆయన 

ఆం�ళన వ� ��  ���. అ��రణ ప�����న�  ఈ త��� ఒక త���  ������మ� అ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆ�గ�  ���� ద���� ��� ��  

ఎప� �: ఏ��� 28 

ఎవ�: ���� 

ఎం��: క�� �ర� �ర�� �న� �ల�ల� ఇ��  ��ల� అంత�� క����� �న 

 

�య�� ం ���  �� ఎ�� వ మర�� 

���ంతక మహ�� � ��� అ���� �య�� ం ���  �� ఎ�� వ ��� బ����ం�. అ���� 

ప�ల�ల��� ��� ��� ఉండ�, ���� ��� �న �� �ఖ�  60�� ��ం�. ఇ� ఇర� ఏళ��� 

�య�� ం� జ��న ��� � మర�ం�న ���ల �ఖ�  �� ఎ�� వ� గ�ం�� ����� �. 1955� �ద�న 

�య�� ం ���  1975� ��య� 58,220 �� అ��క� ���� ���� ��� ��. అం���.. ప�ల�ల 

�� ఎ�� వ�� క�� ����న�  ������ అ��� ఓ ���� స��ం�ం�. �ప�చ�� �� � క�� ���ల 

�ఖ�  32 ల�ల� ��వ� ఉం�. 

���ల �ం� ఏ�� � 

�� �� ఎ���త ఎ� జర�లన�  అం�� �ప���  ఒక ���ల ����  ఏ�� � ��ం�. �స�� �� � �ఈ�, 

�ర�య �త�� �ం�న అజ� ��, �డ� ��ట� అ�����  � �ం�న ���క �డ�, �ట��  

అ���ష� �ఈ� �జ� �డ��� ఈ �ం� స�� �� �య��ల�� �. 

 

30.5 �ట� ఉ�� �� �� అవ��: ఐఎ� ఓ 

క�� �ర� �ర�� 2020 ఏ�� �ం� ������ 30.5 �ట� ఉ�� �� ��� � �ప�� ఉంద� ఐక� �జ� స��� 



�ం�న అంత�� �య ��� క �స� (ఐఎ� ఓ) అంచ� ��ం�. �� �� �రగ� �ర�� ఈ �ఖ�  ���ంద� 

��� ం�.. �� �� �ర�� 19.5 �ట� ఉ�� ���� �ప�� ఉంద� ఐఎ� ఓ అంచ� ��న �గ� ���ం�. 

�� �ర��ం� స���� 

క�� �ప�� � రద��న �ర��ం� స���ల� 2020, � 22వ �� �ం� �ర� �ం�ం�� �� �ద�మ��ం�. 

13వ �షన� ����  �ం��� �� స���ల� ��� � �ర� �ం���  ఉండ� క��� ���ప�� �. �ర� 

ఉ�� త� �న �ప�� � ��� � 22వ �� �ం� �ర� �ంచ�న� �� అ���క ���  ప��క �� �� ఒక కథ���  

�ప��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020 ఏ�� 30.5 �ట� ఉ�� �� �� అవ�� 

ఎప� �: ఏ��� 29 

ఎవ�: అంత�� �య ��� క �స� (ఐఎ� ఓ) 

ఎక� డ: �ప�చ�� �� � 

ఎం��: క�� �ర� �ర�� 

 

��� 

క�� ప��ల� ��� ��ల� �� � ����  

 క�� ప��ల �ర� హణ� ��ం�ం�న ‘��� ��ల� ����  అం� డ�గ� ����  ���ట� (ఎం�ఆ� �ఎ�)’� 

�ం�ద ర�ణ �ఖ ��� �� �� �ం� ఏ��� 23న �� ��� �� � ����ం� �ద��� �� ఈఎ� ఐ ఆ�ప��� 

అం�ం��. �శ ర�ణ ప��ధన �స� (�ఆ� ��), ఈఎ� ఐ� �స�� ���� � అ���� ��న ఈ �� �.. క�� 

ప��ల� �� �ర� కల� �, �� �� � త��� ప��య�ం�.  

��� ���  ప��ల �మ�� �  

��� ��ల� ����  అం� డ�గ� ����  �బ�ట� అ�వ��� ఈఎ� ఐ�� క�� �ఆ� �� ����  �ంట� ఇ�ర� 

(ఆ� �ఐ) �లక��త ��ం�ం�. �ప�చ ఆ�గ�  �స� �ప��ల� తగ ���� త��న ఈ �� న�� బ���� ��� 

(�ఎ� ఎ�) -2, ��� -3 �ర� క��� �ర� �ంచవ�� . ఇం�� అ��  ఎల����� ���లర ���� ��� ట� 

�� వ��  � అవసర�న �� �, ����, ����� ఉ�� �. ���� ���న ఈ ��� �� � � �ర� �, ��� 

��ల� �� �ం�ం��, అం�� ��� �ర� � �ం�ం�� �� ఉప�గప��ం�. 

ఎక� �� ఏ�� �.. 



�గ ��ధక వ� వస� స� �ప స� ��ల� అ��  ����ం�� ���� న ప��� �ర� �ంచవ�� . క�� �� అ����, 

�ర� కల� �, �డ� �� ��ం�, �� �� � �వల� �ం�, �� ��  �ర�, ఇ�� � ����ం� ప��ల� �� � ��క� �టయ��  

�ర� �ం� �మ�� �  ��� ఉం�. అవస���  బ�� ���  ��� ఎక� �� ఏ�� � ���వ�� . ��� సగ�న ��ియ 

ప��� �యవ�� . 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� ��ల� ����  అం� డ�గ� ����  ���ట� (ఎం�ఆ� �ఎ�) ����  

ఎప� �: ఏ��� 23 

ఎవ�: �ం�ద ర�ణ �ఖ ��� �� �� �ం� 

ఎం��: క�� ప��ల �ర� హణ� 

 

��� ఐఐ� క�� �� � ఐ�ఎంఆ� ఆ�� 

�వ� �దల ��యల ఖ�� � త�ర��  ‘���-19 ���� ��’� ��య ��� ల�� ��� ఐఐ� 

��ం�ం�ం�. ��� �ద�  ప��ధన� అ�� న� త ప��ధన �స� ఇం�య� ��� � ఫ� ��క� ����  (ఐ�ఎంఆ�) 

ఆ��ం�ం�. ��� � �� �ంచ�� ఈ �� �ద �� క�� త�� � ప����న� �� ఐ�ఎంఆ� ���క�ం�ం�. 

��మ�� �� ���� (��ఆ�) ఆ���� ఈ ప�క� ప����ం�. స�న �����క �గ�� � ���� �� ప� 

����  ఈ �� � ��జ� ప�� అం����� ��� ం�� ��� ఐఐ� స�� �� ��� ం�. 

త�� వ ధర� అం�����.. 

క�� జ�� �క�� ���  �ప�� క ��ం���  బల�న�న ఆ� ఎ� ఏ �క�ల� �� �ం��. ఈ అం� ���-19� 

���పట��� �ల�� �ర�� ��ఆ� ఆ��� �� � ��ం�ం��. 2020, జనవ� �ం� త�� వ ఖ�� � 

త�ర��  ప�క���  ��ం�ంచ�� ��� ఐఐ� �� ��� ��ం�ం�. ఈ ప�క���  ఎ�� వ �ఖ� � ఉత� �� 

��� ధర �� త� � అవ�� ఉంద� ఆ� వ�� � ����� �. ��� ఐఐ� ��ల� ��ం�ం�న ఈ ప�క�� 

��ం� �� ప��ధక �ం� దర��� ��ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� ఐఐ� ���-19 ���� �� � ఆ��  

ఎప� �: ఏ��� 24 

ఎవ�: ఇం�య� ��� � ఫ� ��క� ����  (ఐ�ఎంఆ�) 

 



���ణ స� 4 ���� ల� �ం�ద �ం�� 

���ణ స� ��� ���� ల� 5 బ�ళ ���త�  �ఖల ��ల�(ఐఎం��) ���న� �� �ం�ద �ం �ఖ 

ఏ��� 24న ఒక �పకటన� �ల��ం�ం�. ‘�ప�� �ర� హణ చ�� -2005’ ��ధనల� అ�స�ం� ఈ �ం�ల� 

ఏ�� � ���. �జ�� � �ం�, ���ణ� ఒక�, త�ళ��� ఒక�, మ���ష�� ఒక� �ప� న ఈ ��� 

��త�� �� పర� �ం�, క�� �ర� � ప����� అంచ� ��, �ం�ద �ప��� �� ���క అంద��� �. ��� అ��ద� 

క�� �� �� � ��� ��  ఈ మహ�� � �� �� అ��� ఉంద� �ం�ద �ం�ఖ ఆం�ళన వ� ��  ��ం�. �ప��� 

���ణ�� �ద���, �జ�� �� అహ� ���, �ర�, త�ళ���� ��� , మ���ష��� �� నగ���  

ప���� మ�ంత ���� ఉంద� �చ� �ం�ం�.  

�� � ��� : 

ఏ��: ��� ���� ల� 5 బ�ళ ���త�  �ఖల �ం��(ఐఎం��) 

ఎప� �: ఏ��� 24 

ఎవ�: �ం�ద �ం �ఖ 

ఎక� డ: ���ణ, �జ��, త�ళ��, మ���ష� 

ఎం��: క�� �ర� � ప����� అంచ� ��ం�� 

 

ఈ- ��మ స� �� �ర�� ���� 

స� � స���, �� వ�బన ��ం�ల� �ద� ����  క�� మహ�� � మన� ��� ం�ంద� �ప�న��� న�ం�ద 

�� �� �� �ం��. సమస� ల ప��� � �� ���ల �� ���� న అవస� �ద� ��య��ంద�� �. ఈ 

మహ�� �� ఎ��� వ�� ���ణ �ర� ��న ప��దల, ��వ �ప�స�యమ�� �. ��య��� ��త� � 

�ద�� � ఏ��� 24న �శ�� �� � ఉన�  ��మ ��య�ల �ప���ల� �ప�� ��� �న� ���  �� � 

���ం��. అ��  ����, ��� �, ���� � తమ అవస�ల� �� సమ��� �� �శ� స� � సమ�� 

��ం�ల� ������ �. 

ఈ- ��మ స� ��.. 

��య��� �వ� �ద�� � ఏ��త ‘ఈ- ��మ స� ��’ �ర�� �, ��� అ���ష� �, స� �త�  పథ���  �ప�� 

�� ����ం��. ఈ- ‘��మ స� ��’�ర�� ��మ ��య� అ���� �ప��కల� ��ం�ం�, అమ� 

��ం�� స�యప��ం�. 

�� � ��� : 



ఏ��: ఈ- ��మ స� �� �ర�� ���� 

ఎప� �: ఏ��� 24 

ఎవ�: �ప�న��� న�ం�ద ��  

ఎం��: ��మ ��య� అ���� �ప��కల� ��ం�ం�, అమ� ��ం�� 

 

� 15 ��� 38,220 మర��? 

��� క�� ���ల మర��, ��� ��� �రగ��� � అ� �పశ� � అ�న� స��� ����� � 

�ప�ఖ �స��. � 15వ �� �� క��  క�� �ర� � మర�ం� �� �ఖ�  38,220� ���ం�ంద�, ���  

��� 30 ల�ల� ����ంద� ఇ� అంచ� ����� �. ఈ �ర� 76 �ల ఐ�� ��� అవస� ఉం�య� 

�క� � ��� �. ఇప� � వర� ఇట�, �� ���  ��  క�� మర��, ��ల� ��న అంచ�� ��� 

�జమ�� య� ����. జవహ� �� ��� �ంట� ఫ� అ�� ��  � �ం��� ���� , ఇం�య� ఇ� ���� � ఆ� 

��� (�ంగ��), ఐఐ� �ం�, ఆ��  � ��� � ��క� ���(��)ఈ �ర� ‘���-19 �� ఇ�� ంట�’ ��� ఈ 

అంచ�� ��ం�ం��. 

�� ��  �ర�� �ం�ద �ప���  అ�మ� 

���� � �� �� �ర� �� � క�� ��ల� ��త�  అం�ం�ం �� �ం�� అ�మ��� ంద� ���ణ �ద� , ఆ�గ�  

�ఖ ��� ఈటల ��ంద� ఏ��� 24న �ల��ం��. 4��ల �ంద �� ��  �ర� �� � క�� ��ల� ��త�  

అం�ం�ం�� అ� మ���� ల� �ం����  �ర�, ��� అ�మ� వ�� ంద� ��� �� �. క�� ���� ����  

�� ��య� � ఉన� ��� ఈ ��� �� � ��త�  ��� మ�� �. 

 

అ�త��� �ం� �� ప��శమ�  

ఆం�ధ�ప�� �� అ�త�� ��� � మ� �ం� �� ప��శమ� ఏ�� � ���� �. గత ��� ��� ��� అ�� �� 

ఉన�  ��� సడ���  ��ష� ప��శమల �ఖ �ర �� ���వ�� ఇ� �ధ� ప�ం�. �ంగ�� �ం��� ప����న�  

�� �హ� ఉ�� � ���� అ�త�� ��� � ఏ�� � ��ల��న�  ఎల� ��క� బ� ��� � �� ఏ� ఏ��� � 

����  ���  ��� �� ���� అ�� ం�� ���త �ఖ� చర� � ������ ��ష� �ప���  ఆ��� 

�� ��ం�. 

�� ఉత��� ల� �� �హ� ఉ�� � ���� ��� �.1,000 �ట� ���బ�� 120 ఎక���  ఎల�� �� బ�� � త�� 

��� � ఏ�� � �య��� ���  �గమ�ం�. అ�� ఏ�ఐఐ� �గ�� �� � 246.06 ఎక���  ఏ�� � 



��ల��న�  ఏ� ఏ��� � అం� ����  ఎల������  ���  � �� అ�� �� ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �హ� ఉ�� � ����, ఏ� ఏ��� � ����  ���  �స�� ఏ�� � 

ఎప� �: ఏ��� 25 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ప���  

ఎక� డ: అ�త�� ��� , ఆం�ధ�ప�� 

 

�ర� � క�� �� �� � ఉత� �� 

క��� అం� �� �� �� � � వ��  �ం� �� ����  అ�వ�� ��� మ�, మ��ల� � ��క� �టయ��  

�జయ�త�� అ��బ� ��� ��� �� � ����� ం�� �పయ�� ���� మ� �ప�� త ఆ��  ఫ� � ��వ�� � 

�పక�ం�న �గ� ���ం�. ఈ �� �� � � �ర� � �� ఉత� �� ��� మ� మ���ష��� ��� �ం�న ‘�� 

ఇ����� � ఆ� ఇం��’ ఏ��� 26న �పక�ం�ం�. ఈ �స� ఆ��  ఫ� � వ�� �� �గ�� ��  క�� ఉం�. తమ 

ప��ధ�ల �ం� ఆ��  ఫ� � వ�� �� క�� ప���� ంద�, క�� �� �� � � ఉత� ��� త� ర� ������ మన�  నమ� � 

ఉంద�, �ద� ఆ� �లల�� �ల� 50 ల�ల �ప� న ��ల� త�� ��� మ� ‘�ర� ఇ����� � ఆ� 

ఇం��’ �ఈ� అ�� ���� �ల��ం��. అ�త� �ల� �� ��ల �ప� న ఉత� �� ��� మ� ��� �� �. 

��� � ��� ��� �� 

క�� �ర� ���న ��� ��� మ� �జ���  ��ం�ం�. ���-19� ��త�  �ం��న�  ��� ఒక� �� 

ఒక� � �� ఆస� ���  ��. �� � �ం� ���న�  11 ��� ఆ�ప�� �ం� ��� � � �య�� ��ల �ఖ�  ��� 

వ�� ం�. 2019 ��ంబ� �వ� ��� �ర� బయటప�న త�� త ����� క�� ��ల �ష�� �� అన� � 

��ం�మ� �� �షన� ��� క�ష� �ల��ం�ం�. 76 ��ల �� �� �� � ఉన�  ��� � ఏ��� 8న �� �� 

ఎ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: క�� �� �� � ఉత� ��  

ఎప� �: ఏ��� 26 

ఎవ�: �� ఇ����� � ఆ� ఇం�� 

ఎక� డ: �ర� 

 



�ఖ� ���ల� �ఎం ��� �న� ���  

�ం� �డత �శ�� ప� �� �� � 3న ����ండ�� ప� ���� ల �ఖ� ���ల� �ప�� న�ం�ద �� ఏ��� 27 

��� �న� ���  �ర� �ం��. ఈ �ద�� � క�� కట��� ���ం�న�  చర� �, �� �� ��ధనల అమ�, 

ఆం�ల� �న��ం�� త�తర అం�ల� �� చ�� ం��. ‘ఇప� �వర� �ం� �� �� ల� �పక�ం�ం. �ం� 

��� � తర� ��ధన�న� �. ఆ �శ� ఆ��ం��. ��న�  ���  �లల �� క�� �ప�� ఉండ��ంద� 

���� ����� �’అ� �ఎంల� �� ��� �� �. �� �� �ం� దశల��� బయట� వ��  �� ���  ���  

���� ం�� ��ం��. �న� ���  � �ం��� అ�� �, ఆ�గ�  �ఖ ��� హర�వర ��, �ప�� ��� ల���, 

ఆ�గ�  �ఖ�� ఉన� ����� �ఖ� ���� �ఎ� జగ� �హ� ���(ఆం�ధ�ప��), ��ఆ�(���ణ), 

�����(���), ఉద�� ���(మ���ష�), పళ��� �(త�ళ��), క��� ��� (��లయ), �� ఆ�త� ��(��) 

త�త�� ��� �న� ���  � ��� �� �. 

�గళ�� ఎ���  � �� �� �ర� 

�గళ�� ఎ���  (ఆ� ఇం�� ఇ����� � ఆ� ��క� ��� �)� �� ��  �ర�� �ం�ద�ప���  అ�మ�ం�ం�. 

��� ��ల ��త� ఎ���  � ఇ�� ��ర�, �ర� ��ర�� �ంట� ఆ� ఎ��  ���  � ఏ�� � ��ల� ��� �గ� �ఖ 

�ం���� �ఖ ��న �ష� ���ం�. ఈ �ర� �ం�ద �ద�  ఆ�గ� �ఖ �� �ం�ం�. �గళ��� ఎ���  � �� ��  

�ర�� ఏ�� �� ��ల� ఆ��ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� ల �ఖ� ���ల� ��� �న� ���   

ఎప� �: ఏ��� 27 

ఎవ�: �ప�� న�ం�ద �� 

ఎం��: క�� కట��� ���ం�న�  చర� �, �� �� ��ధనల అమ�, ఆం�ల� �న��ం�� త�తర 

అం�ల� చ�� ం�ం�� 

 

���� ���  �స�ల� ��: ���ం��� 

�ద�  �ద� � �ప��� క�� ం�ం�� ఉ���ం�న �� (�షన� ఎ����� అం� ఎం�ట��  ���) ����, �� �� 

��� �స�ల� వ� ���ంద� ���ం��� స� ��  ��ం�. ఎ���, అ� ఎ��� ���� �ద�  ��� �స��, �� �� 

�ద�  ��� �స���  �� �� � ���� ��, ��� ���� �� ��� ��  �ప��� జర�ల� ఏ��� 29న �ర�  

��వ�ం�ం�. �ం�� ��దల ��న �� ����ష� � స�� ���  ��� � �� ����య� ��క� ���, మ��� 



��వ�� �, ఎ� ఆ� ఎం ��క� ��� త�తర ����, �� �� �ద�  ���  �స�� �ఖ� ��న 76 ��షన�� 

���ం�న ధ�� స� �� �ర� ��� ం�. �ద�  ���  ��� ��  �ప��ల� ���ం� జ���న�  అ�క 

అవకతవకల� అ���� �శ� ‘��’� ����ం�న�� జ��� అ�� ��శ, జ��� ��� శర�, జ��� ఎం.ఆ� �ల� 

��న ధ�� స� ��� ం�. 

 

��ం��  

ఈ-��� ం� �� అ�� స ఆ�ష� రణ 

ఉ��� ��, ��� ��ల �� ���  �ఖ ��ం�ం�న ఈ -��� ం� �� ‘అ�� స’ � ఆం�ధ�ప�� ��� �ఖ ��� 

ఆ��ల� ��� ఏ��� 23న స��ల�� ఆ�ష� �ం��. �� �� �ప�� � �� ళ� �తపడ�� సమయ 

స�� �����, ��� ��ల అ��స� త� మ�ంత ���పర� ����� ‘అ�� స’� �పకల� న ��న�� ��� 

����. ఒక� �ం� ఐ� తరగ�ల� ���ం�న జనర� ఇం� ��, గ��, ��క, �వ, �ం�క ���� ల ��ల 

����, ఆ� �� ప��� ఇం�� అం���� ఉం�య� �వ�ం��.  

గన� వ� ��� న� ��� ��� �ఐ� ఆ�� 

గన� వ� ����శ�� ��య, ���య �ప���ల �� ��� ంచ తల���న ఇం����� ��� న� ��� ��� 

�ం�ద ఆ� �క �ఖ� �ం�న ప��� ఇ�� �� �ం� ��� (�ఐ�) ఆ�� ���ం�. ��� �.613 �ట�� ��� ంచ�న�  

ఈ ��� న� ��� ��� �ం�ద ���� ఇక �ంఛ�� ఆ�� �ల���  ఉం�. �ప���  గన� వ� ఎ�� �� � � �త 

��� న� భవ���  ఇంట�� షన� �ర� కల�ల� ��� ��� �������� �. ఇప� � �� �� �� 31 �ల చదర� 

అ��ల ����� � ఇం����� ��� న� � ��� ంచ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఈ-��� ం� �� అ�� స ఆ�ష� రణ 

ఎప� �: ఏ��� 23 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� ��� �ఖ ��� ఆ��ల� ��� 

ఎం��: ఉ��� ��, ��� ��ల �� 

 

�� �గ�యక�గ� �జ�� య� ���� 

�� �ఎం�ల �మ�� � , 1,10,718 ఎక�ల� ���� అం�ం�� ����ట ���  ��� �� � ��� ం�న �� 

�గ�యక�గ� �జ�� య� � ఏ��� 24న ���ణ ఆ� �క�ఖ ��� త�� � హ�� ��, ��� ప�, ఐ� �ఖ ��� 



�రక ���� ����ం��. ‘��శ� � ����� �� � ఎ�� ��� � అద�� �� ఇవ� గ��ం. ��ం�గ� � ��� 

���ం��� ం. అ�త��, �గ�యక �గ�, మల�న� �గ�, �ండ�చమ� �గ� �జ�� య�� �ర��� �. ���మ, 

�ల�� ������ �� �ర��� ���� �� 46 �ల �����  జలకళ ఉ��ప� �ం�. ���� �� ఇ�� �పడ� 

��ల క�� � �� ���� ఆదర� �త�న వ� వ �య �ం��� ���ణ ������ం�’ అ� ���� హ��, 

��ఆ� అ�� �. 

����మ� ��� ఉమ� � �ద� ���  �� ��� అ� �� �ం� వ�� ంద�, ��వ� జ�� ఉమ� � �ద� 

��� � ��� �న త�� త ���  ���ణ� �వ� ��� ��� � ��ల� ఆ�ం���న� �� ��� ��ఆ� ��� �� �. 

��వన�� ���� �పజల �వన ���� �ర�  వ��ంద�� �. వ� వ�య అ��ధ ప��శమ�, ������� 

�� అ���� �ం��ంద� ��� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �గ�యక�గ� �జ�� య� ����  

ఎప� �: ఏ��� 24 

ఎవ�: ���ణ ఆ� �క�ఖ ��� త�� � హ�� ��, ��� ప�, ఐ� �ఖ ��� �రక ���� 

ఎక� డ: ��� ��, ����ట ��� , ���ణ 

 

��� � �� ��� � � ఐఐ�� ఒ�� � 

ఔష�ల త��� అ��ఖ� �న �� �� ��� ��క��  ఇం����ం��  (ఏ�ఐ), ఇతర�� ��ప��� ల� 

�ద��� �� ఇం�య� ఇ����� � ఆ� ��క� ��� ల� (ఐఐ��) అ���� �య�ం�. ఈ �ర� �ద��� � 

�ం�న ఇం����� ��� ��క� ��� ��� � �� ��� � � ఒ�� � ���ం�. �ప��� క�� �ర� 

���తణ� ������న�  ������, ������, �����  ����� � (�� ��� ) �� ఔష�ల త�� �ద 

ద���డ�మ� ఐఐ�� ఏ��� 24న ���ం�. అ�� ఐఐ��� ��� ఆ� ఔష�ల ���� �� , ��� � � 

��� �ష�� , �డ�  స త�ర��య� ఐఐ�� ��� ం�. ��� � � �ద��� � �ఎ� �� అం� �డ� 

అ�� ����ష� (�ఎ� ఎ� �ఏ) అ�మ� �ం�న ఏ�ఐ త�� �ం����� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ��� � �� ��� � � ఒ�� �  

ఎప� �: ఏ��� 24 

ఎవ�: �ద��� �� ఇం�య� ఇ����� � ఆ� ��క� ��� ల� (ఐఐ��) 



ఎం��: ఔష�ల త��� అ��ఖ� �న �� �� ��� ��క��  ఇం����ం��  (ఏ�ఐ), ఇతర�� ��ప��� ల 

అ�����  

 

�ఎ�� � ���  వ�� పథ� ���� 

��� ��ల మ�ళల� ��త��ం�ం�� ఉ���ం�న ‘�ఎ�� � ���  వ�� పథ�’� ఆం�ధ�ప�� 

�ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� ఏ��� 24న తన �� ం� ��� ల�� �ంఛ�� ����ం��. ��� ట� బట� 

���  మ�ళల ���� � ���  వ�� �ంద �.1400 �ట�� ��ం��. అ�త� ��� ��  స� � స�యక ��ల 

మ�ళ�, క�క �ర �� �ఎం ��� �న� ���  �� � ��� ��.  

ఆ �వ�� ఇ�...

���  వ�� పథ�పథ� �� � ��� ��ల మ�ళ� �� ం� �ం� ���న�  ��ల� వ�� 

���� త�� ఇక� �ప�త� � భ�ంచ�ం�.

�ం�ద �ప�త�  �ర�దర� �ల �ర� �� ం�� �.3 ల�ల ప��� వర� ఆ� ��� ��  7 �� వ��� ��� 

ఇ���� �. ���న 7 ��� ��  �� �� ��ల� 11 �ం� ��� 13 �� వర� వ�� �� ����� �. ఈ 

�క� న ���  వ�� అమ� ���� 7 �� �ం� 13 �� వర� ఉన�  వ��� �ప�త� � ���ం��.

ఈ పథ� �� � 8 ల�ల 78 �ల ����� � 91 ల�ల �� అక� ���మ� ల� �� జ���ం�. �ప� ���న� 

క�� �.20 �ల �ం� �.40 �ల వర� ల�� క���ం�. �ప� ఏ� ఈ పథ� �� � ఆ �ర� ల�� 

�ం���.

�� � ��� : 

ఏ��: �ఎ�� � ���  వ�� పథ� ����  

ఎప� �: ఏ��� 24 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� 

ఎం��: ��� ��ల మ�ళల� ఆ� ��� ��త��ం�ం�� 

 

���-19 ఏ� �ర� � �� ��దల 

���� � క��( ���-19) �� �� కట�� �య��� ఆం�ధ�ప�� �ద� ,ఆ�గ� �ఖ ‘���-19 ఏ� �ర� �’ అ� ��� 

��� �� � ��ం�ం� ఏ��� 25న ��దల ��న�� ���ం�. జ� �, ద��, �� స �� ల��ల� ��క� 



��ల���  �� �వ���  ఈ �� � �ం�ప�� ల� ��క� �� యజ�ల� ఆ��� �� ��ం�. �ం� �� �క 

�ప�త�  ��క� ఆ�స� వ��  ���త వ� ��ల� స� �� ��త�  అం��� ర� ���ం�. 

��� �� ���, ���  � 

క��� ఎ��� వ�� ఉప�గప�� ��� ��ం�ం� ప��� �� �� ��  డ� , ��� ల� �ద��� �ఎ� �� 

��ం�ం�ం�. ��వ�� �� �ం�న ఇ� ���� � ఆ� ���  అం� ��� ల� ఆధ� �� � �� ��� ల� ��� 

��� త�� ��ం�. ��క� ��� ��, ���ల� అ�� త ర�ణ� ఉం�� ��� ��ం�ం��. �ం�ద �నవ 

వన�ల అ�వ�� �ఖ ��� � ఆ� అం� � సహ��� ��� త�� ���. 

ప��ల ��యల� ఆ�� జ� ��� 

క�� �ర� � సమ�� � ఎ��� � ల�� � �ంగ���� ఇం�య� ఇ� ���� � ఆ� ��� � (ఐఐఎ� �) ��స��త�� 

ఓ ��త� �న �����  త�� ���. ప�స��� � ���ం� �ద��న ఆ�� జ� � త���� ఈ ��� ���ణ 

��ం���  అ�� త �ల� ��ం�. �ప��� ��� � � ఆ�� జ� � ఉత� �� �� ���� అం���� ఉన� ప� �� 

ఒ�� క� � �.40 �ల �ం� �.ల� వర� ఖ�� ��� �. అ�� అం���� ఉన�  ప��� ల�� ��న ఆ�� జ� 

ఉత� �� �����  త����� ఎం� �ప�జ� ఉం�ంద� ఐఐఎ� � ��స��త� ���స� �ప�� �మ��� 

�� �ం��. ఇం�� తగ ���� �క �� అ�� ��, �.�స� � � క�� ప��ల ��య� ఖ���� ఆ�� జ� త�� 

�����  ���  ���. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���-19 ఏ� �ర� � �� ��దల 

ఎప� �: ఏ��� 25 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ద� ,ఆ�గ� �ఖ 

ఎం��: క��( ���-19) �� �� కట�� �య��� 

 

ఏ�� జగనన�  ��� ��న పథ� ���� 

�ద�� వల� ఏ ఒక� � �ద� � �� ��డద�, �ల�ల చ��ల �� ��ం� అప� ల �ల��  ప���� 

ఉండ�డద� ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� అ�� �. �ల�ల� మ� ఇవ� గ�� ఆ�� చ�� ఒక� � 

అ� �న��� �ం��. అం�� ��� �� ��ంబ��  �ం� పథ� జగనన�  ���  ��న అమ� ����� మ� 

�పక�ం��. ఏ��� 28న ఆయన తన �� ం� ��� ల�� ఈ పథ���  ����ం��. అ�త� ��� ల క�క ���, 

��� ���, �� త��ల� ��� �న� ���  � ��� ��. ‘��� ���  �వత� � (2020-21) �ం� �ప� 



������� ���ం�న ��� �ధ� �����  ��� � � త�� �� ం� ��� జమ��� ం. 2020 ఏ�� ���  31 

వర� బ�� ఉన�  �ధ����ల��  ���ం�ం. 2018-19 �వత� ��� అం� గత �ప���  ��ల 

��ంబ��  �ం� � ���న బ���.. ��� �.1,880 ��� క�� �. 2018-19, 2019-20ల �ధ����� 

�.4,200 ��� ��దల ��ం. 2019-20� ���ం� ఒక�ళ త������ ఇప� �� ��� ���ం� ఉం� క��ల� 

��� ����� �’ అ� �ఎం ��� �� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: జగనన�  ���  ��న పథ� ����  

ఎప� �: ఏ��� 28 

ఎవ�: ఆం�ధ�ప�� �ఖ� ��� �ఎ� జగ� �హ� ��� 

ఎం��: ��� ��ల ��� �� ��ంబ��  �ం� �� 

 

�� ��� 

�� �� �� ��� �న��  ���: ఐ�ఎంఆ� 

క�� ��� రణ ప��ల ����  �� �ం� ���� ��న �� �� �ం��� ��� �ట�� ఉప��ంచవద�� �రత 

�ద�  ప��ధన �డ�(ఐ�ఎంఆ�) అ��  ���� �, �ం�ద ��త ��ం�ల� ���ం�. ��� �న��  ��ం�ల� 

ఏ��� 27న ��ం�ం�. ��� �� ��� ��� ���మ� ��� ం�. ���� �ం� � �ం� � బ���, �� 

�� స� డ��� ����  అ� �ం� �స�ల �ం� �� �� �ం��� ��� �ట�� �ర� ���� ��, ���� ల� ��� 

��న �గ� ���ం�. �� �ణ� త, ప���� �మర� � ��������� �. ఈ ��� క�� త�న ఫ����  

ఇవ� �క��న� �� ��� �� అం���� �. ఈ �ప�� � ఆ� �ట� �డ���  �ంట� �����ల� ఐ�ఎంఆ� 

�ర ��ం�ం�. ��� �న��  ��ల� ���� ల� ఆ��ం�ం�. 

 

ఇం���� అధ� ��� �� చర� � 

క�� ఉ�� �� ఇం���� అధ� �� �� ���� చ�� ం�న�� �ప�� న�ం�ద�� ఏ��� 28న �� � ���. 

క�� �ర� �� �� �ర�� ఉత� న� మ��న�  స�ళ�� ఎ��� వ��� �ర�, ఇం���� మధ�  స�� �త సహ�� 

అవసరమ� �� ఆ�ం�ం��. ఈ ��భ సమ�� ఇ���ల మధ�  ఔషధ ఉత� ��ల సరఫ�� అంత�� 

కలగ�ం� �ర� తన�� �� ���ంద� ఇం���� అధ� ��� �� ఇ�� �. ఇ���ల మధ�  ఉన�  బల�న 

�� ��క ���� క�� మహ�� �� ���ం�� ఉప�గపడ�య� �ప�� �� �� �ం��. 



�స� �ల��� � మ�� హ�  �జ� 

�స� �ల���  �� ��� ��ల� మ�� హ�  �జన పథ���  �న���� మ� �ం�ద �నవ వన�ల అ���� �ఖ ��� 

ర�� ����� ��ం� ఏ��� 28న ����. అం�� �.2,600 ��� అద�� �����న� �� �ల��ం��. 

���� ల ���  �ఖ ���ల� ఆయన ��� �న� ���  �ర� �ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఇం���� అధ� �� �� ���� చర� �  

ఎప� �: ఏ��� 28 

ఎవ�: �ప�� న�ం�ద�� 

ఎం��: క�� ఉ�� �� చ�� ం�ం�� 

 

�రత �ఎం�� అ� �� ��న �� �� 

అ��� అధ� �� ���� ��� ‘�� ట��’� �రత �ప�� ��� �� ��� ��ం� ప���. ��� �� ట�� ��� 

�ర� ���న�  అధ� �� ��స�న �� �� �� ట�� � ��� అ� �� ��ం�. ��ష�ప� ��ం� �, �ప�� 

��� ల�(�ఎం�), అ����� �రత �య�ర ��� ల���  అ�స�ంచ� ���ం�. ���  ��ల ��� వర� 

��స� 19 �� �ర��ల� �� ట�� � �� అ�� �. ��� ఆ �ఖ�  13� ప���ం�. ఈ 13 �� అ��� 

ప��లన� ��� ఉన�  �ర���. �� �� �� ట�� ��� 2.1�ట� ��వ�� ఉ�� �. �� ��ల ��� 

�� �� �� �� ట�� ��� �� అ��న�  �� �ప�చ�� � �య��� �� �ం� �ం��. ఏ��� 10వ �� 

�ం� �� �� �� �� ట�� ��� అ�స�ంచ� ����ం�ం�. 

�� �� �వరణ 

�� ట� �� ఆ� ��� ���ం� ఏ��� 30న �� �� వ�� � �వరణ ఇ�� �. అ��� అధ� �� పర� �ం� 

��ల� �ం�న ����తల అ���క �� ట� ��ల� �� �� అ�స�ంచ� ��ర�� జ���ం�ంద� 

����. అధ� �� పర� టన� మద���.. �� �� ��  � ��� � ��ం�� ����� �� ��త� ఆ ��ల� 

�� అవ�న� �� �ల��ం��.అ��� అధ� �� ���� ��� 2020, ��బవ� �వ� ��� �రత పర� టన� 

వ�� న �ష� ���ం�. 

 

ఆ���  

2020-21� ��� 0.8 �త�: �� 



�ర� �� ల ���త� �� (���) ��� �� �ప��త ఆ� �క �వత� � (2020 ఏ���-2021 ��� ) �వ� 0.8 �త� 

న�ద��ంద� (2019-20� 4.9 ��) అంత�� �య ��ం� �గ ��- �� అంచ���ం�. ���-19 �ప���, 

అంత�� ��� �ం��  �� అం�� ��� �ర�� తన �� ��బ� ఎకన�� అ�� �� � ��� ం�. అ�� 

2021-22� ����� 6.7���� ����ంద� �� ��ం�ం�. జనవ�-���  మధ�  ���� �� 4.4 �� అ��, 

ఏ���-�� � -0.2 �� �ణత, ��-���ంబ� మధ�  -0.1 �� �ణ �� న�ద��ంద� ��� ం�. 

ఆం�� �న��� - 0.9 ��: �ఐఐ  

ఇ���ండ�, �రత �����క ��క- ��� డ�ష� ఆ� ఇం�య� ఇండ��� (�ఐఐ) ��� ఒక ���క ��దల ��� , 

�� �� ���త ఆం�� మ�ంత�� �����, 2020-21� �ర� ఆ� �క వ� వస�� ����క�� -0.9 �� �ణత 

న�ద��ంద� ��� ం�. అ�� ప����� ��� ���ప�� 1.5 �� ��� న�ద��  ��ంద� 

అంచ���ం�. 

�ర� � �� �� ��ంజ� ��  స 

�� �� ��� �ర� � మ� �త� స�� � ����ం�ం�. �ల�ల �� ఉ���ం�న ��ంజ� ��  స� ఏ��� 23న 

�ప�శ���ం�. త�����ల పర� ��ణ� ��ంజ� �� �� � �ల�� తమ �� ��ల� క�� � �వ��� ఇ� 

ఉప�గప��ంద� �� �� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020-21� �ర� ��� 0.8 �త� 

ఎప� �: ఏ��� 23 

ఎవ�: అంత�� �య ��ం� �గ ��- �� 

ఎం��: ���-19 �ప���, అంత�� ��� �ం��  �� అం�ల �ర�� 

 

ఆ� �� �� � ల� ����న ��ం� �� �ం�ల�� 

క�� �ర� మహ�� �.. �ం�� �� �����ంద� భ�ల� ఇ�� స��� అమ� �ల� �గబ��ండ�� ఈ�� �, �� 

��� �� క��క� అ���� �. ��� �� ��� �� �వ� �� �స� ��ం� �� �ం�ల�� ఇం�� ఆ� �� 

��  స� �����న� �� �పక�ం�ం�. �� �ర� హణ� ఉన�  ఆ��ల ప��� (ఏ�ఎం) �. 25,000 �ట� �� 

ఉం�ం�. క�� మహ�� � ��� ఒక �� �� తమ �� �ల� ఈ ��� ���య� ఇ� �పథ�. ఇ�� స�ర � 

�ం� ��ంప�� (��ట�� ��క�ం�, ���బ�ల� �న��  ���వ�) ఒ���� ����వ�, �ం� ��� ట�� 

త��త ��� �� �క�వ� �� అం�ల �ర��.. ఈ �ర �� ������  వ�� ంద� ��ం� �� �ం�ల�� ఏ��� 



24న ���ం�. 

�తబ�న �� � � ఇ�... 

1. ��ం� �� ఇం�� � �� �ష� ��  

2. ��ం� �� ఇం�� �న�� ఎ��వ� ��  

3. ��ం� �� ఇం�� ���� ���  ��  

4. ��ం� �� ఇం�� ��� ట��  ఇ� � �� � 

5. ��ం� �� ఇం�� అ�ా�ర ��� �ం� ��  

6. ��ం� �� ఇం�� ఇ� � ఆప�� ��� �� 

 

�� �వ� ���  � �.50,000 �ట� ��� 

�� ��� ��  ��ల ��� �జ��  �� ం� ఆ� ఇం��(ఆ� �ఐ) ��� �క ప��� � ��ం�ం�. �.50,000 �ట� 

��ల� �� �వ� ���  ప��శమ� �� ం�ల �� � అం�ం� �ప�� క �� �ం� ఏ�� �� ఏ��� 27న 

�పక�ం�ం�. �� ��  స� ఇ�� స�ర � �ం� ���బ�ల ఉప�హరణ �రగ�, అ� సమ�� ��� ��  �త�� వ��  

���బ�� తగ ��� ��ల కటకట ప���� �ల�ం�. ఈ �ప�� � ఆ� �ఐ �� �� �� �పక�ం�ం�. �ం� ��  స 

�స�ల� ��ల లభ� త �రగ�ం�. ఫ��� అ� తమ� ఎ�ర��  ���బ�ల ఉప�హరణల� ���ం�� �� 

�� క���ం�. 

90 ��ల �ల ప����.. 

�� �వ� ���  � �ప�� క ��ల స��� (ఎ� ఎ� ఎ�-ఎంఎ�) �ంద ఆ� �ఐ 90 ��ల �ల ప���� 

�.50,000 �ట� �ర �� ఆప�ష��  � �ప��ం�. 4.4 �� ���  � �� ��� ఈ ��ల� �� ం�ల� 

అం���ం�. 2020, ఏ��� 27 �ం� � 11 వర� ఈ పథ� (�ం�) అం���� ఉం�ం�. ఈ స��� �ంద 

���� ��ల� �� ం�� �� �వ� ��  స �స�ల (అ�� � ��� �ం� ����/ఏఎం��) ��ల 

అవస�ల� ����ం���  ఉం�ం�. అం� ��  స� ��ల� అం�ంచ�, �� �వ� ���  �స�� క�� ఉన�  

ఇ�� �� �ం� ��� ��� �� �ం��, కమ� �య� �ప��, ��ంచ�� , స� ���� ఆ� ���ట� ����� �� ం�� ఖ��  

����  ఉం�ం�.  

గ��... 

�� �వ� ���  � ��� ఇవ� � ఇ� ���� ��. �� అవస�ల �� �� ం�ల� �ప�� �� �.25,000 �ట� 

��ల� అం�ం�ం�� 2013 ��� ఆ� �ఐ �ప�� క �ం�� ���ం�. అ� ��� �హ��  �బద��  ��� 



అ�త� 2008 అ��బ� �� ఆ� �ఐ ఇ� తర� �ర ��� �ం�� వ�� ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �� �వ� ���  � �.50,000 �ట� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 27 

ఎవ�: �జ��  �� ం� ఆ� ఇం��(ఆ� �ఐ) 

ఎం��: �� ��� ��  ��ల �రత� త� �ం�ం�� 

 

�ర� ��� ��� �� 2 �� �� 

�ర� �� ల ���త� �� (���) ��� �� 2020-2021 ఆ� �క �వత� �� 2 �� ��వన� ప���ంద� ��య 

��ం� ఏ���  ����, అంత�� �య ��ం� �స� ��- �ర� వ� వ��ల ఏ���  ఇం�� ��ం��  అం� ����  

అంచ����. ఆ� �స�ల �� అంచ�ల� ప�����... �ర� ��� 2020-21 ఆ� �క �వత� �� 1.8 ��� 

న�ద��ం�. క�� �ప�� � ఆ� �క �వత� � ��� � �ర� � �.10 ల�ల ��� �� ఒక వ� � �� తలస� 

�.7,000 న��  జ���ం�. �����  ఎ��� న��� ఒక�  �� �� � స������ం� �ం�� మ���  చర� � 

�����. �ప��త ఆ� �క �వత� �� ��� �� 29 �వత� �ల క����� ప���, �వ� 1.9 ��� 

న�ద��ం�. అ�� � 15వ �� ��న త�� � �� �� �న�� ప���� ఉం�, ఆ� �క వ� వస�� అస� వ���క�� 

-2.1 �� ��ం� అవ�� ఉం�. �దవ� �� 4.4 �ం� 6 �� వర� ఉండవ�� . 

�� � ��� : 

ఏ��: 2020-2021 ఆ� �క �వత� �� �ర� ��� ��� �� 2 �� �� 

ఎప� �: ఏ��� 27 

ఎవ�: ����, ఇం�� ��ం�  స అం� ����  

ఎం��: క�� �ప�� � 

 

�. 68,607 �ట� ��� ���: ఆ� �ఐ 

ఉ��శ�ర� క ఎగ�త��ల ��� �� �� 50 �స�� క�� �� న �. 68,607 �ట� �ర ��ల ��ల� �� ం�� 

�ం���� ��� ��న�� �జ��  �� ం� ఆ� ఇం��(ఆ� �ఐ) �ల��ం�ం�. ఈ ���� �జ� ��� , ��� 

���  �� �� �ర�త�ల� �ం�న �స�� �� ఉ�� �. స��ర హ��  చ��  (ఆ� �ఐ) �ంద వ�� న దర���� 

���ం� ఆ� �ఐ ఏ��� 24న ఈ �ర� స��� ఇ�� ం�. 2019, ���ంబ� 30 �� వర� గ�ం�ల �ప��.. 



�� 50 ����.. ��ంజ� ���  (ప��� ఉన�  ��� � �ం�న �స�) అత� ��� �. 5,492 �ట� ��� ���ం���  

ఉం�. ఆ� ఈఐ ఆ�� �. 4,314 ���, �� స� ���  స �. 4,076 ��� క�� ��  ఉం�. ��� � �ం�న �ం� �ష� 

ఎ�� ���  �. 1,943 �ట� ��ల� 9వ �� �� ఉం�. ఇక �క� � ���క� ���ం�  స �. 1,962 ���, ����  ��� 

�. 1,790 ��� �� ప�� �. ఆ� �ఐ �ర� కర � ��� �ఖ� ��బవ� 16న ఎగ�త��ల �వ�ల �� ఆ� �ఐ� దర��� 

���. ఆ �వ�ల� ఆ� �ఐ ��� ���ం�. 

��-10 ఎగ�త���..

�స� �. �ట��

��ంజ� ��� 5,492

ఆ� ఈఐ ఆ�� 4,314

�� స� ���� 4,076

���� ��బ� 2,950

��� �� 2,326

�� �� 2,212

�� �వలప�� 2,012

�ం� �ష� ఎ�� ��� 1,943

ఫ�వ� ���య� 1,962

�క� � ���క� 1,915



 

���  అం� ��� ల�  

ఐ� �కన�� క�� ��� రణ ప��  

ఐఐ� ��� � �ం�న ఓ ���స� �వ� 5 �కన�� ���-19 ఉం� �� ��� ఎ��  � ఆ��త ��� రణ ��� �� � 

��ం�ం��. ��� ఇంజ��ం� ����� �ం�న ���స� కమ� �� ��� త�� ���. ఇం�� ��� ��� 

��� స� ఇతర ఊ�����ల సమస� � ఉన�  60 �ల ఎ��  � �� న�� ���� ��� �� � �� ఆ� ���య� 

ఇం�����  ��� న��� త�� ��న�� ��� �. ��� ఇం�య� ��� � ఫ� ��క� ����  (ఐ�ఎంఆ�) 

ప��లన� ��న�� ����. 

�� � ��� : 

ఏ��: 5 �కన�� ���-19 ఉం� �� ��� ఎ��  � ఆ��త ��� రణ ��� �� �పకల� న 

ఎప� �: ఏ��� 24 

ఎవ�: ���స� కమ� �� 

 

�� క�� �ర� �� �� � � �� అ�మ� 

క�� �ర� � ���ం�� �� �� �� � ‘ఇ�� ����’� ���ం� �ం� దశ � ��క� �టయ��  (�న�ల� �� �� � 

ప���)� �� అ�మ���� ం�. �� ��య ��� �� �క� ��� (����� ), ��� ఇ� ���� � ఆ� ��ల� 

(డ�� � ఐ�) ���� � ��� ఇ����� � ఆ� బ���క� ��డ�  ట� ఈ �� �� � � అ�వ�� ��ం�. అ�� ��� 

ఇ����� � ఆ� ��ల� �� � ��క� �టయ��  ����ం�న�� �� �ప�త�  �� �� �� � ఏ���  �ల��ం�ం�. 

తమ �� �� � �� దశ � ��క� �టయ��  � �� ������ మ�, అ� ���వ���, ఎంత �ర�త�ం�, సమర���� 

ప����ం� ����వ��� ఏ�� ప��ంద� ���� ���ం�. 

 

5� ఏ�� �� ���� ఎ�� �� ఒ�� � 

�� ��� �గ �� �ర� ఎ�� �� ��� 5� �� వ��  ఏ�� � �� ��� ం� � �ం�న ��� ప�క�ల త�� 

�స� ���� �� ఒ�� � ���� �ం�. ఈ ఒ�� � ��వ ��� �. 7,500 ���� ఉం�ంద� ���త 

వ�� � ����. ఒ�� � �ప�� మ���ష�, �జ�� స� �శ�� �� � ��� � స�� � ఏ����  ఎ�� �� �� 

��� 5� �� �� వ��  � ఏ�� � ����  ఉం�ంద� ఎ�� �� ఏ��� 28న ���ం�. ఇం�� ��� �ప��త 

అవస�ల �� 4� �వల� ఉప�గప� 3 ల�ల ���� �� ��షన�� ��� ఏ�� � ���ం�. �� ���  



అం����� వ�� క 5� �� వ��  � అ� ��� ���వ��� అ��� ఇ� ఉం��. ఈ ������ ఎ�� �� �� వ��  

�మ�� �  మ�ంత ���ప��ంద�, అ�� భ�ష� � � 5� �వల� �� ������ ఉప�గప��ంద� 

��� ����ం� ��� �� ��� �� �. 

2025 ��� 8.8 ���  

అంత�� �య ��� �స�ల స�ఖ�  �ఎ� ఎంఏ ���క �ప�� �ప���� �ం� అ� �ద� ��� ��� � � �ర� 

ఉం�. 2025 ��� 8.8 �ట� �� 5� క���� ఉం�య� అంచ�. 

�� � ��� : 

ఏ��: 5� ఏ�� �� ���� ఒ�� � 

ఎప� �: ఏ��� 28 

ఎవ�: �ర� ఎ�� �� 

 

�� ఉత� ��� ���� � ఐఐ� ��హ� ఒ�� � 

క�� �ర� � ���ంచ��� ��� అ���� �యడ� ల�� � ఐఐ� ��హ�, అహ� ��� � �ం�న ఔషధ త�� 

�స� ���� బ���� � ఒ�� � ����� �. ��ం��� ఏ�య� ����� �ర� ���త �ం��కత 

ఆ��� ఈ �స�� ��� అ���� �య��� �. ఇం�� ���  ��2 ఇ�� ���� ���� వ� � �కరణ� 

��ం��� ఏ�య� ����� �ర�1� ఉప���� �. 

�ప�వ��� అ��� ఔష�  

��� ��� � బ��� ��� అ���� ��న �� ���� ఔష��� క�� �ర� ���ల� స� స�త ����  ల��� 

ఉ�� య� అ��� �ప��� �� �ం�న �షన� ఇ����� � ఆ� ��� (ఎ� ఐ��)�ర� �ం�న ప��ధన� ��ం�. 

క�� ��రణ �� ��ల� జ��న ప����  ఈ ఔష� �ప�వ��� ప���న�� స���. ఎ�� �ర� ��త� � 

�ప��� �� ���� � ఉప������ �. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఔషధ త�� �స� ���� బ���� � � ఒ�� � 

ఎప� �: ఏ��� 30 

ఎవ�: ఐఐ� ��హ� 

ఎం��: క�� �ర� � ���ంచ��� ��� అ���� �యడ� ల�� � 

 



��డ�  

మ�ళల �� 2022� ��� 

2021 ఏ�� ఇం�� � � జర��� న మ�ళల �� �� �� �ం�య� �� 2022 ��� ��� ప�ం�. 2020 ఏ�� 

జర��� న ���ల �� ��� � వ��  ఏ��� ��� �య�� మ�ళల ఈ�ం� ����  �� ��� ��  

వ�� ం�. ��� ���య� �� �� స�ఖ�  (�ఈఎ� ఏ) అధ� �� అ���ండ� ���� ��� �� �� 

ఈ�ం�� ఒ��� గ���� ఉం� ��ండద� ఉ����� మ�ళల ఈ�ం� � �� ��� ��మ� ��� �. �� 

వ��  ఏ��� ��న ���  ఒ�ం���  � మ�ళల �క� �� � � ఉ�� య�... �ం� ఒ� ఏ�� �ం� మ�ళల 

ఈ�ం�� స��ద� ఈ �ర ���� వ�� మ� ����. మ�ళల �క� � స��త ���న� ��� ల� ��� ��మ� 

���� అ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: మ�ళల �� �� �� �ం�య� �� 2022 ��� ��� 

ఎప� �: ఏ��� 23 

ఎవ�: ���య� �� �� స�ఖ�  (�ఈఎ� ఏ) 

 

��� � �ప�ర� �20 �ప�చక� 

�ప�చ�� �� � ���-19 ��వత ఇం� తగ �క��� �20 �ప�చక� � �ర� �ం� �ష� � అంత�� �య ���� 

�డ� (ఐ��) ఆ����� ఉం�. ��� � �ప�ర� (అ��బ� 18 �ం�) ��� �ప�చక� � �ర� �ం�ం�� �� 

��� � ఉ�� మ�, ఈ �ష�� �ప����� ఎ�ం� �ర� �ర� � �వ� ఐ�� ఏ��� 23న �పక�ం�ం�. 12 �� 

�శ� త సభ�  ���, 3 అ���� ���ల� �ం�న �� ఎ� ��� �� ల� ఏ��� 23న ��� �న� ���  �� � ఐ�� 

�ప�� క స��� �ర� �ం�ం�. క�� �ప�� � ���� � మ�� ��� ���ం�� ���� న చర� � ���వ�� 

ఇం�� చర�  జ��ం�. 

 

���  ఒ�ం���  � ��� �� 

క�� �ర�� ఇప� �� ��� ప�న ���  ఒ�ం���  � ఎ�� ప������� మ��� ��� �� �పస� � �ద� 

ఒ�ం���  �ర� ��� హక క�� అధ� �� ��� �� స� ��  ���. 2021 ఏ�� �� 23వ ��� ఒ�ం���  

���భమ��య� ఆయన �న��� �ం��. �ప�చ �� �� � ���-19 �� �� ఇప� �� ���తణ�� �క�వ�� 

2021�� ఈ �� ఈ�ం� �ర� హణ ���  ��� ప��� ���� అ����� వ� ��  ����� �. 



 

మ�ళల ���� జ�� ఇం�� � పర� టన ��� 

�రత మ�ళల ���� జ�� ఇం�� � పర� టన ��� ప�ం�. ��� � �ప�� �� 25 �ం� ఇం�� � మ�ళల 

జ��� ��� వ���, �ం� �20 �� � ల ��� ��  �ర� తలప���  ఉం�. క�� �ర� �ప�� � తమ ��� 

అ��  �� ��� � ���షన� ���� � �� 1 వర� ��� ���న� �� ఇం�� � ���� ��� (ఈ��) ఏ��� 24న 

�పక�ం�ం�. �ం� అక� డ �రత పర� టన ��� ప�ం�. �శ�� ���� �జ� �� ��� � �ండ� �� � ��  

��� �న� �� ఈ�� ���ం�. 

మ� �ం� �ల� శ�ం� �న��ం� 

అంత�� �య ���� �డ� (ఐ��) �ర� � � శ�ం� మ�హ� అద�� మ� �ం� �లల �� పద�� �న�� 

అవ�� క���� ం�. ఐ�� ��� స��� క�� �ర�� ��� పడట� అం�� �ర�. మ�హ� పద� �� 

�స���� �� � �����  ఉం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: మ�ళల ���� జ�� ఇం�� � పర� టన ���  

ఎప� �: ఏ��� 24 

ఎవ�: ఇం�� � ���� ��� (ఈ��) 

ఎం��:. క�� �ర� �ర�� 

 

అ��� �� ��� � ���ళ� ��� 

��ం� � ప��బడ�� �రత మ�� ��� �����  రన� � �� ��� � అంత�� �య అ�����  స�ఖ�  

���ళ��� ��� ��ం�ం�. అంత�� �య ��ం� ��ధక �స� (��) �ర� �ం�న ప��� ఆ� ���త 

ఉ�� �ర� ‘� ��������� ��� ����’ ��న�� ��ం�. 2018 �� � ��హ� ��క� జ��న అంత� ��ష� 

�ం�య� �� � �� 1500, 5000 �టర� �����  �ంస�  పత�� ��ం�ం�. ఈ ��ల �ద�� � ఆ� �ం� 

��య ��ం� ���ం� ���ట� (ఎ� ��ఎ�) �ం���  �క�ం� ప�� �య� ���� అ� ��ం�. అ�� అ� 

�ం�� � ‘��’ ప��ంచ� ���� � �ల� గమ��� . ��� ��ం�న ఈ ��� �2018 �ం� అమ�� � 

��ం�. ఫ��� 2018 �� �ం� న�బ� వర� ఆ� ���న�  ఈ�ం��  � ��ం�న అ��  ఫ��ల� ర�� 

���. 

�� � ��� : 



ఏ��: �రత మ�� ��� �����  రన� � �� ��� � ���ళ��� ���  

ఎప� �: ఏ��� 25 

ఎవ�: అంత�� �య ��ం� ��ధక �స� (��) 

ఎం��: ��ం� � ప��బడ�� 

 

ఆట� �� మ�� �� � ���ట� స� �� ��� � 

���� � మ�ళల ���� � �� � ��య� � �� �ం� �ం�న �� ���� స� �� అంత�� �య ���� �ం� ��� � 

���ం�. తన 15 ఏళ� ��� � 34 ఏళ� స� �� ���� � తర�న 120 వ���, 106 �20 �� � � ఆ�ం�. 2009 �ం� 

2017 మధ�  137 �� � ��  ఆ� �� జ��� ���� � వ� వహ�ం�ం�. ‘���� ం� � ఇ� స�న సమ�� �� 

������ �. � ���� �ప��� అండ� ���న జ�� స�� ల�, ����ల� � ధన� ���’ అ� స� ఏ��� 25న 

���ం�. వ����  1,630 ప��� ��న ఆ� 151 ���� �� ��ం�. త�� � �� తర�న వ����  అత� �క ���� 

��న �ల� � ���ం�. ఇక �20 ��� � � 802 ప��� ��ం�న ఆ� 89 ���� పడ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� �ం� ��� �  

ఎప� �: ఏ��� 25 

ఎవ�: ���� � మ�ళల ���� � �� � ��య� స� �� 

 

���� � ���ట� ఉమ� అక� � � ��� 

���� � ���ట� ఉమ� అక� � � ఆ �శ ���� ��� (���) ��ళ� ��� ��ం�ం�. ��� అ��� ��ధక ��� 

అత�� �ం� �ల�� ���ం�ం�. �వర� ఏ��� 27న �� ఖ�� ��ం�. అ�� ఉమ� � ��� ��ంచ��� 

గల స� ష��న �ర�ల� ��� �ల��ంచ��. �� ��� �య�వ��� ఆ� �క� 2.4.4� అ��క�ం�న�� ద�� ��� 

�ల�� �� ��మ� ��� ఒక �పకటన� ��� ం�. 2020, ��బవ�� ఉమ� అక� � �ం� అ��త, అ�దర�  

ఘటనల� ��� డ�న�� ఆ �పకటన� ��� ం�. అం�� ��ళ� �� స�� ం� ���న� �� �� ట�� � ��� ��ం�. 

�� ��� �ప� �� ��  మ� క��� అక� � � త�� �న 29 ఏళ� ఉమ� అక� � అంత�� �య ��� � 16 ����, 121 

వ���, 84 �20� ఆ��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� � ���ట� ఉమ� అక� � � ��ళ� ���  



ఎప� �: ఏ��� 27 

ఎవ�: ���� � ���� ��� (���) 

ఎం��: ��� �య�వ�� అ��క�ం���� 

 

ఆ���� ��ం� ��� ��� �వ� �జ� ���� 

క�� మహ�� �� ��� ప�న 2020 ��� �వ�(ఎ�1) �జ� 2020, �� �ల� ఆ�� ��ం�. �� 5న 

ఆ���� ��ం� ��� �� �జ� � ఆ��ం�ల� ఉ���� ఉన� �� ఎ�1 �� �� �� � ఏ��� 27న �పక�ం��. 

��-ఆగ�� �ల��  �ర� � ��ల� �ర� �ం�... అ�త� ఆ��, ఉత�ర, ద�ణ అ�����  ��� �� 

��ంబ� � మధ�  ఆ��� �జ� � ��ం� �చన� ఉన� �� ఆయన ����. 2020, ఏ�� క�� 15 ��ల� 

�ర� �ం�ం�� �ప��క ���  ���న� �� ����. అంత��ం� ����  ��ం� ��� ర�� ���న� �� ��� హ�� 

�పక�ం��. �ం� ఈ ఏ�� రద��న �� ��ం� �� ���� ����  ��ం�. ఇప� �� ఆ�����, ��� ��� 

రద�వ�... మ� ఏ� ��� ప�� �. మ��� ����� ��ం�� ఈ�� ���� ��ం� �� �ర� ��� మ� ��� హ�� 

�పక�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆ���� ��ం� ��� ��� �వ� �జ� ����  

ఎప� �: ఏ��� 27 

ఎవ�: ఎ�1 �� �� �� �  

 

అ��� ���� జ�� �� � అ�� ��� 

ఐ�ఎ� � �ం�  స ఎ�వ� ��� జ��� �� �ం� �� � ప���న క�� టక �� ���ట� �.అ�� ��� అ��� ���� 

జ�� �� �� � ఎం�క�� �. ఏ�� ��� అంత�� �య ���� ��� � (ఐ��) �ం� అ���� వ�� �� 

ల�ం�ం�. భ�ష� � � అ���� ��� �� అం�ంచడ� తన ��ర� ల�� మ� 45 ఏళ� అ�� ��� 

�� �� �ం��. అ�� �� � ఉన�  సమ��� క�� టక జ�� 2013-14; 2014-15 �జ� ల� �� ���, �జ� 

హ�� ���, ఇ�� క� ����  �� � అ��న ‘����’ ఘనత ��ం�ం�.  

 

క�� అ���� �క�� ఒ�ం���  జరగ� 

వ��  ఏ��వరక��  క�� మహ�� � అ���� �క�� ���  ఒ�ం���  � మ�� ��� �� �పస� � �ద�... ��� 



ర�� ��� మ� ఆర ���ం� క�� �ర� � ��� �� ����. జ�� � �ం�న ���ప��క� ఇ�� న ఇంట�� � � �� 

��� ��.. మహ�� � అ���� �క�� ��� 2022� ��� �� �ప��క ఏ� �ద�, ���  ఒ�ం���  � ర�� 

�య� తప� ద� అ�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: అ��� ���� జ�� �� �� � ఎం�క  

ఎప� �: ఏ��� 28 

ఎవ�: క�� టక �� ���ట� �.అ�� ��� 

 

�మ� క�-ఉ�� క� ���  మ�� ��� 

�ప��� త� క �మ� క�, ఉ�� క� �� �� ంట� �ర� �ం� మ�� ��� ప�ం�. �ం�� �ర ��ం�న ��� � 

�ప�� ఈ �� ఈ�ం� ��� ��  ��క� 2020, � 16 �ం� 24 వర� జర��� ం�. అ�� క�� మహ�� � �ర�� 

�� జర��� న ��� � ��� ��... ఆగ�� 15 �ం� 23 వర� �ర� �ం�ల� �ర �� ����� �. అ�� 

ఇప� �� క�� �ర� ���తణ�� �క�వ�... ఆగ�� �వ� వర� బ��గ �ప����  ఎవ� ���డవద�� ��� ��  

�ప���  ఆ��� �� �య�� �ప�చ �� �� ంట� స�ఖ�  తమ �ర ����  ��� �ం�. ఆగ��� బ��� 

�మ� క�, ఉ�� క� ���  �త� ��� � �ప�� అ��బ� 3 �ం� 11 వర� జ���ంద� �డ�� � ఎ� ఏ��� 29న 

�పక�ం�ం�. ���ల, మ�ళల �����  16 �� జట� �ప� న ��� � ఈ ��� � �ం� ������ �రత జ�� 

అర �త ��ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: �మ� క�-ఉ�� క� ���  ��� 

ఎప� �: ఏ��� 29 

ఎవ�: �ప�చ �� �� ంట� స�ఖ�  

ఎక� డ: ��� ��  

 

�ర���  వ� �� �  

�ం�ట� �����  క�షన� � �జ� ���  

��ష�ప� �� �� ��ం� �ర� ద�� � ప����న�  �జ� ��� �ం�ట� �����  క�షన�(���)� 

�య��ల�� �. ఈ �ర� ఏ��� 25న ��� �త ��ష�ప� �� �� �ప�� ��ం��. ��ష�ప� భవ� � 



జ��న ఈ �ర� �క��� ఉప��ష�ప� �ంకయ�  ���, �ప�� �� �జర�� �. 1978 �� � ఐఏఎ� అ��� అ�న 

���, హ��� �డ� � �ం�న ��. �ం�ద ��� � వ� వ��ల �ఖ �ర� ద�� � ఆయన 2016� పద� �రమణ 

���. అ�త� �ప�త�  �గ �స�ల పద�ల ఎం�క ���(�ఈఎ� �)� �ర� � � �య��ల�� �. 2017� 

��ష�ప� ��ం� � �ర� ద�� � ఎం�క�� �. ���� ఆయన 2021 �� వర� �న����.  

�ప�� �త�� �� �ం ���, �� సభ� �ప�ప� ��� �త స�� �� ఉం� క�� ���� ఎం�క �య� 

ఆన���. ��� పద� �� ����� �� 65 ఏ�� వ��  వర� ఉం��. ��� �� �ద� గత ఏ�� �� � 

���నప� � �ం� ఈ ��� ��� ఉం�. ��, ��ష�ప� ��ం� �ర�  ద�� � �ఈఎ� � �ర� � క�� �� ����� 

ఏ��� 20వ ��న �ం�� �య�ం�ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ం�ట� �����  క�షన�(���)� ��మ� 

ఎప� �: ఏ��� 25 

ఎవ�: �జ� ��� 

 

�ం�ద ఆ�గ�  �ఖ �ర� ద��  పద� �� ���ం� 

�ం�ద ఆ�గ� �ఖ �ర� ద��  ��� ��� పద� ����  �ం�ద �ప���  మ� �� �ల� ���ం�ం�. ��� ��� 

2020, ఏ��� 30న పద� �రమణ ����  ఉం�. ఆ� పద� �� ���ం�న� �ప�� �త�� �� ���� క�� 

ఏ��� 26న ఆ�� ���ం�. మ� 23 �� ��య� ఐఏఎ� ల� ప� ���ల� �ర� ద�� �� �య�ం�ం�. 

ప��� �ఖల� ��� ం�. �ం�ద ���� ��క��య� � అదన� �ర� ద�� � ప����న�  1988 �� � ఆం�ధ�ప�� 

�డ� అ��� ��ధ� అర�� �ం�ద ��� ర��, రహ��ల �ఖ �ర� ద�� � �య��ల�� �. �ప��� ��� ర��, 

రహ��ల �ఖ �ర� ద�� � ఉన�  ��� �జ� ���న �ర� ద�� � �య��ల�� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ం�ద ఆ�గ�  �ఖ �ర� ద��  ��� ��� పద� �� ���ం�  

ఎప� �: ఏ��� 26 

ఎవ�: �ం�ద �ప���  

 

ఆ��  ఫ�� �� �� � ����� � �రత మ�ళ 

ఆ��  ఫ� � ��వ�� � ��� �� �� � ప��ధన��  �ర� � �ం�న ��ద ద��  �లక ��త ������ �. ఈ� �ప��� 



ఆ��  ఫ� � � �� �� అ�� ���  ��జ� � ఉ�� �. వ�� � ప��ధ�� త�� ��న �� �� � �ద� దశ �� మ� 

� ��క� �టయ��  ��� ���ం�. ఈ �� �� � 2020, ���ంబ� �� అ��బ� ��� అం����� ��ంద� 

������ �. ��దద��  �� క�� బ� ��� ల�� ��� ��� ���. అ�త� ఎ�� ��  బ����  ��� 

�య��� 2009� ��ట� ��� �. ఆ��  ఫ� � � �� �� � �ప����  �� ���� �ం� ఆ� ప� ఉ�� �� ���. 

ఆ��  ఫ� � � �� �� అ�� ���  ���, �ప����  స�న �ణ� � �ప���, ���� ����న� � ��� ��ద ద��  

పర� ����ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఆ��  ఫ� � �� �� � ������ �రత మ�ళ  

ఎప� �: ఏ��� 29 

ఎవ�: ��ద ద��  

 

�ం� ���� �� జ��� � ��ంక� ద��   

�ం� ���� �తన �ప�న �� య���� జ��� ��ంక� ద��  ఏ��� 28న �ప�ణ �� �� ���. మ���ష� గవర� � 

భగ� �ం� ��� � ఆయన� �� భవ� � �ప�ణ �� �� ��ం��. ఈ �ర� �క��� �ఖ� ��� ఉద�� ��� 

�జర�� �. ఇప� � వర� ప� ��న జ��� �ష� ధ�� ��� ఏ��� 27న ��ర�� �. ఆయన �� �� వ�� న 

��ంక� ద��  1965 ��బవ� 9న జ�� ం��. 1989 న�బ� 14న �� య��� �ధ� త� �� క�ం��. కలక��  ���� 

�శ� త జ��� 2006 �� 22న �య��ల�� �. కలక�� � జ�� �వ��� �ం� ��హ� ����, ��� � ����, 

���ం���� 16 �వత� �� ప� ���. ��� ం�, ��� ��, స�� � �����  ����న జ��� ��ంక� �ం�ట� 

గవర� �ం� ��� � ��, ��వ�� � ఆ� ��� �ం��, ��� �ం�� �� � స�� � క�షన�� �య� ఇ� �� �� 

ప����.  

�� � ��� : 

ఏ��: �ం� ���� �తన �ప�న �� య���� �ప�ణ �� ��  

ఎప� �: ఏ��� 28 

ఎవ�: జ��� ��ంక� ద��   

 

���� న�� ఇ�� � �� ఇక��  

���� �ల�ణ న�� ఇ�� � �� (54) ఇక��. గత ��� ��� �� న� � �� �� �ధప��న�  ఆయన.. ఏ��� 29న 



�ం��� ����� ���� అం�� ఆస� ��� క�� ���. �జ�� � �� ��� స���� �ం� ���� 

1967, జనవ� 7న జ�� ం�న ఇ�� � ��, �ం�� �� ����, ద��� ������ న�ం��. స�� �� 

��య��, ఎ �� ���, ���� వర��, �� ఆ� � �� ���� ఉత�మ ������ న�ం� �� ��� 

���ం��. ��త ��� ఆయన ��న ��� �ప�ఫ�� �రత �ప���  2011� పద� �� �ర�� ���  

అంద��ం�. ’�� �ం� �మ�’ ���� ��య �� �� ఉత�మ న�� అ��� అం��న�  ఇ�� �, �వ�� ’అం��� 

���’ అ� ���� న�ం��. ఈయన �ద� ��� ‘స�� �ం�’. ���� �� ఈయన మ�� �� 

��� న�ం�న ���� ���� న�ం��. 

�� � ��� : 

ఏ��: ���� �ల�ణ న�� క�� �త  

ఎప� �: ఏ��� 29 

ఎవ�: ఇ�� � �� (54) 

ఎక� డ: �ం�, మ���ష� 

ఎం��: �� న� � �� ��  

 

�ప�ఖ న�� ��క�� క�� �త 

�ప�ఖ న�� ��క�� (67) క�� ���. గత �ంత��� అ���� � �ధప��న�  ఆయన �ం��� 

�� ఎ� �లయ��  ఆస� ��� ఏ��� 30న ���� స ����. �� న� � � �ధప��న�  �� క�� ఏ�� �� 

అ���� ��త�  ����� �. 1952, ���ంబ� 4న �ం�� జ�� ం�న ��క�� �� �� �క� ���� �ల 

న��� ‘��’ ���� ��� ���� � ఎం�� ఇ�� �. �� ����� ���  �� అ���� �ం� ����� �. 

���� �క�, ��, �ం� ��, ��, అమ� అక� � ఆం��, సర ��, ప�ప�� ఔ� ఓ..,క� �, ��, ���, న��, 

��� ఆ��  ���� ఆయన� ఎం� �� ��� �. �� క�� � �ర�  �� క��,�ల�� ���� క��, ర� �� క�� 

ఉ�� �. న���� ��ం� దర� క, ��� త� ��ం�న ��క�� ప� అ���ల� �ం� ����� �. 

�� � ��� : 

ఏ��: �ప�ఖ న�� క�� �త  

ఎప� �: ఏ��� 30 

ఎవ�: ��క�� (67) 

ఎక� డ: �ం�, మ���ష� 



ఎం��: �� న� � �� ��  

 

ఐ�స� �రత �శ� త �ప���� �����  

ఐక� �జ� స�� (ఐ�స)� �రత �శ� త �ప���� �ఎ� ������ �య���  �ం�ద �ప���  ఏ��� 29న 

ఉత��� � �� ��ం�. 1985 ఐఎ� ఎ� �� � � �ం�న ����� �ప��� ��� ���త� �ఖ� �ర� ద��  ��� 

��� �ర� � ����� �. ఐ�స� �రత �శ� త �ప���� ఇప� �వర� �వ����న�  సయ� � అక� ���� �� �� 

ఆయన �ధ� త� �పట���� �. అ�� ఆ�ేర ���� �రత �య��� ��� మ�ం�� �, ��ం� ��కట� �ప� 

�ట�� � ఖ�� � �రత �య��� �య�ం��.  

��త�� � ���� బ�� �ర��ం�  

త�ప� �ర��ం� స���� ఎప� ��ం� �ర� �ం�లన�  ��� ��త�� � ప����ల� బ�� �ర �� 

����న� �� ఉప ��ష�ప� �ంకయ� ��� ��� �. ‘�ష� క��� ’ �ర� �క�� ��� ఆయన ఏ��� 29న 

ప��� �జ� సభ స�� ల� �� అ�� �. క�� ���తణ �� అమ� ���న�  చర� ల� సత� ��� వ�� 

��� � �ప�ర� �ర��ం� స���� జ���య� ఆ��� వ� ��  ���. �ర��ం� బ��� స���� 2020 

ఏ�� ఏ��� 3 వర� జర���  ఉండ�, క�� �ర� �� �� �ప�� � ���  23న ��ం�న �గ� ���ం�. 

�� � ��� : 

ఏ��: ఐ�స� �రత �శ� త �ప���� ��మ�  

ఎప� �: ఏ��� 29 

ఎవ�: �ఎ� �����

  


