






















 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 2 డిళ ెంఫర్స 2019 Monday ✍ 

జాతీమ రహయతలు 

India becomes 1st country to make entire Haj process digital : 

  

i. సజ్కు రెయలే  మాత్రికుల కోషెం ముత్తెం కిరమిన ూమతతగహ డిజిటల్గహ చేళన ముదట ి దేవెంగహ 

ఫాయత్ నియౌచెంద.ి భకహా భమతము భదీనాలో ఴషత్ర భమతము యరహణాకు షెంఫెంధిెంచ 

ఫాయత్దేవెంలోన ే ముత్తెం షభాచామహనిన అెందిెంచే ఆన్ల ైన్ అే కైశన్, ఇ-వీసహ, సజ్ ముఫ ైల్ 

అనఴయతనెం, 'ఇ-భళహ' ఆమోగయ సౌకయయెం, "ఇ-లగైజ్ ి-టాయగతెంగ్" 2 లక్షల భెంద ిఫాయతీమ 

భుళే ెంలకు అెందిెంచఫడతాభ. 2020 లో సజ్ కోషెం రెళైత్ేనానయు. 

ii.  బ ైనామతటీ ఴయఴహమహల భెంత్రి భువాత ర్స అఫాాస్ నఖ్వీ ఫాయత్దేవెం భమతము సౌదీ అమైబిమా 

భధయ ద్ైీనుహక్షిక రహమతిక సజ్ 2020 ెందెం ై సజ్ భమతము సౌదీ అమైబిమా భెంత్ర ిఉభాాతో 

ెందెం కుదయుుకునానయు. 

Govt launches drive to enroll 1 cr beneficiaries under two pension schemes : 

i. ఴచేు ఏడాది భామతు నాటికర క లక్ష భెంద ిలబిధదాయులన ధిాన్ భెంత్రి ఱహిమ్ యోగత భెంధన్ 

(PM-SYM) భమతము రహయనుహయులు భమతము షీమెం ఉనుహధి ఴయకుత ల జాతీమ  నిన్ థకెం 

(NPS-Traders) కరెంద చేమైు మితాననిన బిుత్ీెం నుహియెంబుెంచెంది. 



 

 

  

ii. కహమతిక, ఉనుహధి భెంత్రి షెంతోష్ కుభార్స గెంగహీర్స  నిన్ రహమోత్్రహల షెందయభెంగహ ఈ డ్ైవై్న 

నుహియెంబుెంచాయు. మ ెండె థకహలు షయళబ ైనవి భమతము ఇఫాెంద ి లేనివి అని ేమ్ాెంటృ, 

నమోద కోషెం ఆధార్స కహయుు  నెంఫర్సతో నుహటు ళేవిెంగ్్ ఫాయెంక్ ఖాతా లేదా జన-ధన్ ఖాతా 

అఴషయెం. 

Defence News 

India-Sri Lanka joint exercise “MITRA SHAKTI” begins : 

 

i. 7ఴ ఎడిశన్ రహయమాభెం ఇెండిమా-శ్రలిెంక ఉభిడి రహయమాభెం “మితాి వకరత” ూణేలోని 

ఆెంధ్ మియౌటమీ ళేేశన్లో నుహియెంబభఴుత్ేెంద.ి  

ii. టేణ భమతము గహిమీణ రహతాఴయణెంలో తి్ర-త్రయుగుఫాటు భమతము తీఴరిహద నిమోధక చయయల ై 

ఉ మూనిట్ సహథ భ శిక్షణ  ై దాలే సహమతెంచే ఇయు దేఱహల ళ ైనాయల భధయ సహనకల 

షెంఫెంధాలన నిమతిెంచడెం భమతము నుర ి త్్ఴ ెంచడెం దీని లక్షయెం.  

iii. ళ ైనిక షసకహయెం భమతము నిశిుతాయథెం యెంగెంలో ఫాయత్-శ్రలిెంక షెంఫెంధాల ఫలానిన ద్ైీనుహక్షిక 

రహయమాభెం షఽచషత ెంది. 



 

 

ఆమతథక అెంఱహలు 

Aditya Birla Finance becomes first NBFC to list commercial paper on bourses : 

   

i. నాన్-ఫాయెంక్ యుణదాత్ ఆదిత్య బిమహే  ప ైనాన్్ త్న రహణిజయ తాిలన 100 కోటే యౄనుహమల 

యుణాలు తీషకునన ముదట ిషెంషథగహ నియౌచెంద.ి  

ii. కుభార్స భెంగళెం బిమహే  నేత్ాత్ీెంలోని షెంషథ  త్న CPలన NSRలో నఴెంఫర్స 28, 2019 

విలుఴతో, భమతము బ చఽయమతటీ తేదీతో పఫఴిమత 7, 2020 న BSE భమతము NSEలో మ ెండె 

ఫో ర్సస్ లన జాబితా చేళెంద.ి 

iii. ABFL అనేది రెైవిధయబమతత్బ ైన నాన్-ఫాయెంకరెంగ్ ప ైనాన్్ షెంషథ (NBFC), ఇకహి భమతము 

ఇెండిమా మైటిెంగ్్ మ ెండిెంటి నెండి AAA (ళేేఫుల్) యొకా దీయఘకహయౌక క డిిట్ మైటిెంగ్. 

షదష్లు 

India’s Pavilion inaugurated at International Book Fair in Mexico : 

   

i. Minister of State for Human Resource Development Sanjay Dhotre inaugurated the 

India Pavilion at International Book Fair in Guadaljara, Mexico. 



 

 

ii.  India is the ‘Guest of Honour Country’ in book fair and becomes the first Asian 

country to participate as ‘Guest of Honour’ in the Fair. This fair is the biggest book 

fair in the Spanish-speaking world. 

    Appointments 

Saudi Arabia takes over G20 Presidency from Japan : 

 

i. The G20 Presidency has been taken over by Saudi Arabia from Japan. Saudi Arabia 

has become the 1st Arab nation to assume the G20 presidency.  

ii. The Saudi G20 presidency is committed to continue the work from Osaka (Japan) and 

promote the multilateral consensus.  

iii. The G20 presidency, which Saudi Arabia has taken over from Japan, will host world 

leaders for a global summit in its capital Riyadh in 2020. 

Soma Roy Burman becomes new Controller General of Accounts : 

 

i. సర భా మహయ్ ఫయిన్ కొత్త  కెంటరి లర్స జనయల్ ఆఫ్ అక ెంట్్ (ళజిఎ) ఫాధయత్లు ళీకమతెంచాయు. ఆబ  

24ఴ ళజిఎ భమతము ఈ గ యఴనీమబ ైన సహథ నానిన ను ెందిన ఏడఴ భఴ ళ.  

ii. ఆబ  జ   ఎస్ చారహే  సహథ నెంలో ఴచుెంద.ి CGA ఫాధయత్లు ళీకమతెంచడానికర భుెంద, ఫయిన్ 

CGA కహమహయలమెంలో అదను కెంటరి లర్స జనయల్ ఆఫ్ అక ెంట్్గహ నిచేఱహయు. 



 

 

Persons in news 

Iraq Prime Minister Adel Abdul Mahdi Resigns : 

 

i. ఇమహక్ ధిాని అడ్ల్ అఫుద ల్ భసద ీ దేవరహయతెంగహ కొనసహగుత్ేనన బిుత్ీ ఴయత్రమైక నియషనల 

భధయ నుహయేబ ెంటుకు త్న మహజీనాభాన షభమతెంచాయు.  

ii. అత్యఴషయ కహయబినెట్ ళ శన్ త్యురహత్ భెంత్ేిలు తాినిన ఆమోదిెంచాయు భమతము అఫుద ల్ 

భసద ీయొకా చీఫ్ ఆఫ్ సహే ఫ్ షహ భుఖయ ళఫాెంద ిమహజీనాభా త్యురహత్ అధికహమతక మహజీనాభా 

జమతగతెంద.ి 

అరహయుు లు 

క .జి.ఫాలకాశణన్కు జ .ఈవీమీఫాభ సహియక ుయసహాయెం-2019 దిానెం : 

 

i. త్లెంగహణ బిుత్ీెం, ఫాషహ సహెంషాాత్రక ఱహఖ, ఈవీమీఫాభ బ మోమతమల్ టసేి్ ఆధీయయెంలో 

యవీెందఫిాయత్రలో జ .ఈవీమీఫాభ జమెంత్ేయత్్రహలన ఘనెంగహ నియీఴ ెంచాయు. 

ii. షిెంకోయుే  భాజీ ధిాన నాయమభూమతత జళేస్ క .జి.ఫాలకాశణన్కు జ .ఈవీమీఫాభ సహియక 

ుయసహాయెం-2019 దిానెం చేఱహయు. 



 

 

iii. ఫడెగు, ఫలఴీనఴమహా ల నాయమబ ైన సకుాల సహధనకు కోషెం మహజీలేని నుర మహటెం చేళన ధీఱహయౌ 

ఈవీమీఫాభ అని ఴ భాచల్దిేశ్ గఴయనర్స ఫెండాయు దతాత తేమి కొనిమాడాయు. 

BOOKS 

‘శ్రదిేవి: ది ఎటెయనల్ ళిీ న్ గహడ్స్’ – By షతాయర్సథ నామక్ 

  

i. భిుఖ యచభత్ షతాయర్సథ నామక్ ‘శ్రదిేవి: ద ి ఎటెయనల్ ళిీ న్ గహడ్స్’ ేయుతో ఈ ుషతకహనిన 

యచెంచాయు. ఈ ుషతకెంలోని భుెందభాటన భిుఖ ఫాయ్ఴుడ్ నట ికహజోల్ మహఱహయు. 

ii. ఈ ుషతకహనిన ఫాయ్ఴుడ్ నట ి దీకహ దకొణ ె విడెదల చేఱహయు. ుషతక విడెదల కహయయకభిెం 

దియే్లో రేడెకగహ జమతగతెంది. 

భయణాలు 

ఏవీఎన్ కయాఱహల ఛ్ైర్సయ్న్ ఇెందాిణ ిజగహా మహఴు కననభూత్ : 

 

i. భిుఖ విదాయరేత్త , మిళ స్ ఏవీఎన్ కయాఱహల ఛ్ైర్సయ్న్ అెంకరత్ెం ఇెందాిణ ి జగహా మహఴు(85) 

విఱహఖలోని ఆబ  షీగాసెంలో అనామోగయెంతో కననభూఱహయు.  



 

 

ii. ఎెంతో భెంది ిెంచ ఖిాయత్ర గహెంచన విదాయయుథ లన అెందిెంచన మిళ స్ ఏవీఎన్ కయాఱహలకు 25 

ఏళేనుహటు ఈబ  కయసహెండ్ెంట్గహ ఴయఴసమతెంచాయు. 1934 ళ  ేెంఫయు 24న శిుభ ఫ ెంగహల్ 

మహశేరెంలో షెంనన కుటుెంఫెంలో ఇెందాిణ ిజనిిెంచాయు.  

iii. 1997 షెంఴత్్యెంలో కైెంద ిభఴ యా కమిశన్ ఈబ  ళేఴలన గుమతతెంచ ఉబ న్ ఎక్్ల నీ్ అరహయుు  

కిటిెంచెంది. 

భుఖయబ ైన మోజులు 

International Day for the Abolition of Slavery (ఫానిషతాీనిన నియౄియౌెంచడానికర అెంత్మహా తీమ 

దినోత్్ఴెం) : 2 December 

  

i. ఐకయమహజయషమిత్ర తి్ర షెంఴత్్యెం డిళ ెంఫర్స 2 న ఫానిషతాీనిన నియౄియౌెంచడానికర అెంత్మహా తీమ 

దినోత్్రహనిన జయుుకుెంటుెంద.ి  

ii. ఴయకుత ల అకభి యరహణా, ల ైెంగతక దోడ,ీ ఫాల కహమతికుల చ్త్త  యౄనుహలు, ఫలఴెంత్ు విరహసెం 

భమతము సహముధ నుర మహటెంలో ఉయోగెం కోషెం లేలన ఫలఴెంత్ెంగహ నిమమిెంచడెం ఴెంట ి

షభకహయ్న ఫానిషత్ీ నియౄిలన  ైఈ మోజు దాలే  డెత్ేెంద.ి 



 

 

iii. అెంత్మహా తీమ కహమతిక షెంషథ (ఐఎల్ఒ) కిహయెం ిెంచరహయతెంగహ 40 మియౌమనేకు  ైగహ జిలు 

ఆధనిక ఫానిషతాీనికర ఫాధిత్ేలు. అలాగై, 150 మియౌమనేకు  ైగహ లేలు ఫాల కహమతికులకు 

లోఫడ ిఉనానయు, ిెంచరహయతెంగహ ద ిభెంది లేలలో కయు ఉనానయు. 

BSF Celebrated its Raising Day : 1
st
 December 

 

i. Prime Minister Narendra Modi extended greetings to Border Security Force (BSF) 

personnel on the organization’s 55th raising day (01st December 2019).  

ii. The BSF was raised in 1965 with the specific purpose of manning Indian borders as 

the ‘First Line of Defence’ against infiltration, smuggling, and military assault. 

Nagaland celebrates Statehood Day : 1st December 

 

i. President Ram Nath Kovind and Prime Minister Narendra Modi greeted the people of 

Nagaland on its 57th Statehood Day on 01st December 2019.  

ii. Nagaland, a mountainous state in northeast India bordering Myanmar, became the 

16th state of the country on 01st December 1963. 



 

 

World AIDS Day : 01st December 

 

i. Theme 2019 : “Communities make the difference”. 

ii. ిెంచ ఎభడ్్ దినోత్్ఴెం, తి్ర షెంఴత్్యెం డిళ ెంఫర్స 01 న జయుగుత్ేెంద.ి ిెంచ ఎభడ్్ 

దినోత్్ఴెం అనేది ఴెచ్ఐవి షెంకభిణ రహయత  ఴలన కయౌగై ఎభడ్్ భసభాిమత  ై అఴగహసన 

 ెంచడానికర భమతము రహయధితో భయణిెంచనరహమతకర షెంతాెం చ్డానికర అెంకరత్ెం చేళన 

అెంత్మహా తీమ దినెం. 

కరడిలు 

దక్షిణాపికహ రేదికగహ 2020 అెండర్స 19 ిెంచ కప్ : 

 

i. దక్షిణాపికహ రేదికగహ 2020 అెండర్స 19 ిెంచ కప్కు బీళళఐ ఫాయత్ జటుే న కిటిెంచెంది.  

ii. అెండర్స 19 విఫాగెంలో ఇది 13ఴ ిెంచకప్ కహగహ, దక్షిణాపికహలో మ ెండోసహమత నియీఴ షత నానయు. ఈ 

బ గహ ఈరెెంట్ జనఴమత 17 నెంచ పఫఴిమత 9 ఴయకు జయగనెంద.ి  

iii. ఫాయత్ జటుే  : ిమమ్ గహరా్స(క  ేన్), ధివ్ చెంద్ జుమ ల్(రెైస్ క  ేన్, కరర్స) 



 

 

కమహణ టకద ేటరి ప. త్మిళనాడె ఒటమి @ షమయద్ భుసహత క్ అయ్ టీ20 టరమీన 

 

i. దేవరహళీ టీ20 టరమీన షమయద్ భుసహత క్ అయ్ టరి పకర ఈ ళజన్లో ళషల ైన భుగతెంు లబుెంచెంది. 

చఴమత ఫెంత్రకర పయౌత్ెం తేయౌన త్ేదినుర యులో కమహణ టక కా యుగు తేడాతో త్మిళనాడె  ైవిజమెం 

సహధిెంచెంది. 

13th South Asian Games Kicked Off in Nepal : 

 

i. దక్షిణాళమా కరడిల 13ఴ ఎడిశన్ నేనుహల్లోని ఖాటిెండెలోని దవయత్ ళేేడిమెంలో 

నుహియెంఫోత్్ఴెం త్మహీత్ అధికహమతకెంగహ నుహియెంబబ ైెంది.  

ii. కొత్తగహ ునమతనమతిెంచన ళేేడిమెంలో నేనుహల్ యొకా గ్ షెంషాాత్ర భమతము రెైవిధాయనిన 

దిమతశెంచ ే భూడె గెంటల కహయయకభిెంలో నేనుహల్ అధయక్షుడె బిధయ దేవి బెండామత ఆటలన 

త్మతచనటుే  కిటిెంచాయు. 

iii. నేనుహల్ ఖాటిెండె, నుర ఖామహ, భమతము జనక్ూర్సలలో 2019 డిళ ెంఫర్స 01 నెండ ి 10 ఴయకు 

భూడఴసహమత నుహిెంతీమ కరడిా కోలాసలెం నియీఴ సరత ెంద.ి 





 

 

 ✍  కభెెంట్ అ ైర్స్ 3 డిల ెంఫర్స 2019 Tuesday ✍ 

జాతీమ యహయతలు 

Nationwide vaccination drive launched under Mission Indradhanush 2.0 : 

  
i. థేవయహాతెంగహ ఇెంటెన్స్ ైడ్ మిశన్ ఇెంద్రధనష్ 2.0 క ెంద్ ఎన్సమిథ ియహాధలన న్సయహభ ెంచడాన్సక  

కైెంద్రెం థేవయహాతెంగహ యహాక ్న్ డ్ైవై్ ప్హర యెంబుస్త ెంథి. 2 షెంఴత్్భహల కెంటే త్కుుఴ ఴమష్ ఉనన 

నలలలకు భభ ము గభ ిణీ లత లైకు 8 యహాక ్న్-న్సయహభ ెంచగల యహాధల నెండ ిభోగన్సభోధక వక తన్స 

ఇఴవడెం రబుత్వ రదాన థకెం. 

ii. డిఫ్త భ మా, సౄనెంగ్ ద్గుు , టెటానస్, ప్్ యౌయోఫ ైయౌటిస్, క్షమ, త్టటు , ఫ న్సెంజెైటిస్ భభ ము 

ళెటెైటిస్ బి లకు యహాక ్నలన IMI కఴర్స ఙేషత ెంథ.ి  

iii. 27 భహష్టహు ా లలో 272 జిలాల లోల  ూభ త భోగన్సభోధకత్ కఴభైజ్ లక్ష్యాలన సహదిెంచడెం IMI 2.0 లక్షాెం. 

IMI 2.0 డిల ెంఫర్స 2019 భభ ము భాభ ి 2020 భధా జయుగుత్ ెంథ.ి 

ణ్లెంగహణ యహయతలు 

భహశు  ాజెంత్ షెంక్ష్ైభ ఫో యుు  ఏభహటట : 

 



 

 

i. జెంత్  షెంక్ష్ైభ ఫో యుు న ఏభహటట ఙేషఽత  భహశు  ారబుత్వెం ఉత్తయువయౌచ్ిెంథ.ి  

ii. వుషెంఴయధక, డ్బభీ, భత్్యరహఖ భెంత్రర చ్ైయమన్గహ 13 భెంథి కైెంద్ర, భహశు  ా అదికహయులు, వివిధ 

షెంషథలకు ఙ్ెంథిన భభో ఏడుగుయు షబుాలుగహ ఫో యుు న ఏభహటట ఙేషఽత  ఆ రహఖ కహయాద్భ ి 

ఉత్తయువయౌఙాియు. 

       Appointments 

Hari Mohan takes over as Chairman, Ordnance Factory Board : 

   

i. సభ  మోసన్ ఆభ ుధన్్ ఫ్హాకుభీ ఫో యుు  (ఒఎఫ్బి) ఙ్ైయమన్గహ ఫాధాత్లు లవకభ ెంఙాయు. లేఴల నెండ ి

అదికహయెంలో ఉనన సౌయభ్ కుభార్స సహథ నెంలో ఆమన న్సమమిత్ లఴుణాయు. 

ii. ఆభ ుధన్్ ఫ్హాకుభీ ఫో యుు  సహథ నెంచఫడిెంథ ి : 1712 ; ఆభ ుధన్్ ఫ్హాకుభీ ఫో యుు  రదాన కహభహాలమెం : 

కోల్కణా, శ్చిభ ఫ ెంగహల్. 

Persons in news 

ధౌకహద్ళెంలో ఙేభ న ణొయౌ భళిమా న ైలట్ శ్చయహెంగ  : 

 
i. పాయత్ ధౌకహద్ళ ణొయౌ భళిమా న ైలట్గహ షబ్ లెఫ్ుధెంట్ శ్చయహెంగ  చభ త్ర షాఱుెంఙాయు. కోచ్లో శ్చక్షణ 

ూభ త ఙేషకునన ఆఫ  ధౌకహద్ళెంలో ఙేభహయన్స యక్షణరహఖ అదికహయ రత్రన్సద ిఙ్ప్హయు.  



 

 

ii. ఆఫ  డోభ నమర్స న్సఘా విభాధాన్సన నడుుణాయు. శ్చయహెంగ  షవషథలెం బిహార్సలోన్స భుజపర్సుర్స. 

అయహయుు లు 

Tony Joseph wins 2019 Shakti Bhatt First Book Prize : 

  

i. ఆెంగల యచబత్ టోనీ జోల ఫ్ 12 ఴ ‘వక త బట్ ముద్ట ిుషతక ఫసృభత్ర’ గెలుచకుధానయు. 

అత్న త్న 2018 ుషతకెం, “Early Indians: The Story of Our Ancestors and Where 

We Came From” కు అయహయుు  ప్ ెంథాయు.  

ii. ఈ అయహయుు  2008 లో సహథ నెంచఫడిెంథ ి భభ ము ఇథ ి టోర ణో ప్హటట యూ .2 లక్షల నగద్ 

ఫసృభత్రన్స కయౌగ  ఉెంథి. ఈ ుషతకెం ఆయు విపాగహలలో భ రోధనల థావభహ ద్క్ష్ిణ ఆలమా 

రజల కథన ఙ్ఫుత్ ెంథ,ి వీటిలో కొత్త  DNA ఆదాభహలు ఉధానబ. 

 
Art and Culture  

20th Edition of Hornbill Festival begins in Nagaland : 

   



 

 

i. హార్సనబిల్  లుఴల్ యొకు 20ఴ ఎడిశన్ ధాగహలాెండ్లోన్స ధాగహ ళెభ టేజ్ క సహభాలో ఆధన్సక 

భలుుణో షెంషుాత్ర భభ ము సహెంరథామెం యొకు యెంగుయెంగుల షఫమమళనెంణో ప్హర యెంబఫ ైెంథి.  

ii. ధాగహలాెండ్ రబుత్వెం న్సయవళిెంచ్న ఈ ఉత్్ఴెం భహశు  ాసహెంరథామ భభ ము గొ సహెంషుాత్రక 

యహయషణావన్సన థాన్స జాత్ర, యైవిధాెం భభ ము గొత్ధాన్సన రద్భ ిెంచడాన్సక  యహభ ిక భహాటక 

రఙాయ కహయాకరభెం. 

iii. హార్సనబిల్  లుఴల్లో ధాగహలాెండ్ భభ ము ఈరహనా భహష్టహు ా ల వివిధ ణ్గల సహెంషుాత్రక రద్యిన, 

థేశీమ ఆటలు, నగయ యాటన, భహత్రర కహభ నయహల్, ఆర్సు ఎగ ిబిశన్, ఫ్్ టో- స్ు  భభ ము భభెధనన 

చఽడఴచి. 

భయణాలు 

Veteran actor Shelley Morrison passes away : 

 

i. Former Hollywood actress Shelley Morrison passed away recently. She had a long 

50-year career and was best known for playing a memorable maid from El Salvador, 

in the original run of “Will and Grace” from 1999 to 2006, becoming part of a cast 

that won a Screen Actors Guild award for best ensemble in a comedy series. 

భుఖాఫ ైన భోజులు 

International Day of Persons with Disabilities (అెంత్భహి తీమ వికలాెంగుల థిధనత్్ఴెం) : 

December 3 



 

 

 

i. 2019 Theme : “Promoting the participation of persons with disabilities and their 

leadership : taking action on the 2030 Development Agenda” 

ii. International Day of Persons with Disabilities (December 3) is an international 

observance promoted by the United Nations since 1992. 

iii.  The observance of the Day aims to promote an understanding of disability issues and 

mobilize support for the dignity, rights and well-being of persons with disabilities. 

iv.  It also seeks to increase awareness of gains to be derived from the integration of 

persons with disabilities in every aspect of political, social, economic and cultural 

life.  

v. It was originally called "International Day of Disabled Persons" until 2007.Each year 

the day focuses on a different issue. 

World Conservation Day (రెంచ భ యక్షణ థిధనత్్ఴెం) : December 3 

 
i. భహాఴయణెం, ఴనాప్హర ణులు భభ ము భ మిత్ షసజ ఴనయులన యక్ష్ిెంచడాన్సక  రెంచ 

భ యక్షణ థిధనత్్ఴెం రత్ర డిల ెంఫర్స 3ఴ ణేథీన జయుుకుెంటాయు. 



 

 

ii.  రత్ర కుయూ భహాఴయణెం, భ మిత్ షసజ ఴనయులు భభ ము ఴనాప్హర ణులన  ైద్ాఱు న టాు యౌ. 

రదాన ఉథేదవాెం ఙ్ైత్ధాాన్సన షాఱుెంచడెం భభ ము భహాఴయణెం భభ ము ఴనాప్హర ణుల గుభ ెంచ్ 

భుఖాఫ ైనథ.ి ఈ భోజు షసజ ఴనయులన యక్ష్ిెంచడాన్సక  గుయుత  ఙేషత ెంథ.ి 

48th anniversary of Vijay Diwas (పాయత్ ప్హక్ ముద్ధెం 1971) : డిల ెంఫయు 3, 1971 

 

i. పాయత్-ప్హక సహత న్ ల భధా అత్ర న ద్ద ముద్ధెం 1971లో జభ గ ెంథ.ి ఈ ముద్ధెంలో ఫెంగహల థేశ్ 

విమోచన రదాన అెంవెంగహ న్సయౌచ్ెంథ.ి డిల ెంఫయు 3, 1971 సహమెంత్రెం ముద్లబన ముద్ధెం 

డిల ెంఫయు 16, 1971 ణేథీన ప్హక సహత న్ ఒటమిణో భుగ లెంథ.ి ఈ ముద్ధెంలో పాయత్ ల ైనాెం, 

ఫెంగహల థేశ్ ల ైనాెం కలల కటటు గహ ప్హక సహత న్ ల ైనాెంణో ప్ భహడటెం విరేశెం. 

ii. 1971ఴ షెంఴత్్యు పాయత్-ప్హక సహత న్ ముద్ధెం, పాయత్ థేవెం, ప్హక సహత న్ భధా జభ గ న క ల ైన్సక 

ఘయిణ. డిల ెంఫయు 3, 1971న 11 పాయతీమ యహములేనకు షెంఫెందిెంచ్న విభాన సహథ ఴభహల న ై 

ప్హక సహత న్ ఙేలన అనభాన నేరభ త్ థాడిన్స, ఆభైశన్ ఙ్ెంఘిజ్ఖాన్ అన్స భ గణిసహత యు.  

iii. ఈ అనభాన నేరభ త్ థాడి ముథాధ న్సక  ముద్లుగహ న్సయౌచ్ెంథ.ి 13 భోజులు భాత్రఫమ నడిచ్న ఈ 

ముథాధ న్సన చభ త్రలోన్స అత్ర త్కుుఴ కహలెం జభ గ న ముథాధ లలో కటిగహ గుభ తసహత యు. 



 

 

iv. ముద్ధెం జయుగుణోనన షభమెంలో, పాయత్, ప్హక సహత నీ ఫలగహలు, త్ూయు, డభట ి థివలలో 

ఘయిణ డాు యు. త్ూయు కభాెండ్కు ఙ్ెంథిన ప్హక సహత నీ ల ైన్సక ఫలగహలు ల ెంగుఫాటట త్రెం న ై 

షెంత్కహలు ఙేసహక, ముద్ధెం రపాఴఴెంత్ెంగహ అెంత్భబాెంథ.ి 

v. 1971 డిల ెంఫయు 16ధాటి ల ెంగుఫాటట త్యుయహత్, త్ూయు ప్హక సహత న్, షవత్ెంత్ర ఫెంగహల థేశ్గహ 

విడిప్్ బెంథి. 

vi. ద్ైయాసహససహలకు ఇయుయైులా త్భ ల ైన్సకులకీ, అదికహయులకీ త్భ త్భ థేరహల అత్ ాననత్ 

ల ైన్సక ుయసహుయెం లబుెంచ్ెంథి. పాయత్ ుయసహుయెం యభ వీయ చకర, ఫెంగహల థేశ్ ుయసహుయెం బీర్స 

రేరష్ట ొ , ప్హక సహత నీ ుయసహుయెం న్సష్టహన్-ఎ-ళెైద్ర్స అెంద్కుధానయు. 

Indigenous Faith Day (షవథేశీ విరహవష థిధనత్్ఴెం) celebrated in Arunachal Pradesh : 

December 1 

  

i. అయుణాచల్ రథేశ్లోన్స డోన్స ప్్ లో కలియల్ & చాభ టఫుల్ టరస్ు భభ ము ఇెండిజీనస్  బత్ & 

కలియల్ స ల ైటీ డిల ెంఫర్స 1 న ‘షవథేశీ విరహవష థిధనత్్యహన్సన’ జయుుకుధానబ.  

ii. ఈ యేడుకలు లఘాట్లో భత్యఫ ైన ఉణా్సెంణో జభ గహబ. సహథ న్సక ణ్గల జాత్ర గుభ తెంున 

ఉెంచడాన్సక  సహథ న్సక విరహవషెం భభ ము గ భ జన షెంరథామాన్సన యక్ష్ిెంచడాన్సక  భభ ము 

ప్్ర త్్ళిెంచడాన్సక  ఈ భోజు జయుుకుెంటాయు. 



 

 

పోప్హల్ ద్యఘటన : డిల ెంఫయు 2-3 భహత్రర 1984 

  

i. ఈ ద్యఘటనన పోప్హల్ విత్ త  , పోప్హల్ యహముఴు విష్టహద్ెం అన్స కూడా నలుసహత యు. ఇథి 

పాయత్థేవెంలో గహాస్ య్క్ షెంఘటనగహ ఙ్ఴచి.  ఇథ ిరెంచెంలోధ ేఅత్ాెంత్ న ద్ద ప్హభ రహర మిక 

విత్ త .  

ii. ఇథ ి భధారథేశ్ లోన్స పోప్హల్ లో గల మూన్సమన్ కహభెబైడ్ ఇెండిమా యౌమిటెడ్ (UCIL) 

ుయుగుభెంద్ల ప్హల ెంట్ లో డిల ెంఫయు 2-3, 1984 భహత్రరలో జభ గ ెంథ.ి 500,000 భెంథిక న ైగహ 

రజలు  మిత్ైల్ ఐస్ షన్సబేట్ (MIC) యహముఴు భభ ము ఇత్య యసహమధాల రపాయహన్సక  



 

 

గుయమాాయు. పోప్హల్ భున్స్ల్ కహభొభైశన్ భ దిలో 56 యహయుు లు ఉెంటే- 36 యహయుు లోల  

విశయహముఴు యొకు రపాఴెం ఉెండిెంథి. 

ఫాఫూ భహజైెంద్ర రసహద్ జమెంత్ర : 3 డిల ెంఫర్స 1884 

 

i. డా. భహజైెంద్ర రసహద్ (1884 డిల ెంఫర్స 3 – 1963 ఫరఴభ  28) పాయత్థేవు ముటుముద్ట ి

భహశుాత్ర. అత్డు 1950 నెండ ి 1962 ఴయకు భహశుాత్ర ఫాధాత్లన న్సయవళిెంఙాడు. రజలు 

ఇత్న్సన్స నేరభగహ, గౌయఴెంగహ 'ఫాఫూ' అన్స నయౌఙేయహయు. 1962లో పాయత్యత్న అయహయుు  ప్ ెంథాయు. 

ii. అత్డు పాయతీమ భహజకీమ ధామకున్సగహ పాయత్ జాతీమ కహెంగెరస్ లో పాయత్ సహవెంత్ెంణరో యద్ాభ 

కహలెంలో ఙేభహడు. అత్డు బీహార్స లో రభుఖ ధామకున్సగహ ఎథిగహడు. భహాణామగహెంద ీ

భద్దత్ థాయున్సగహ అత్డు 1931 లో జభ గ న ఉు షణాాగరసెం, 1941లోజభ గ న క వట్ ఇెండిమా 

ఉద్ాభాలలో ప్హల ు న్స జెైలుశ్చక్ష అనబవిెంఙాడు.  

iii. 1946 ఎన్సనకల త్యుయహత్ అత్డు ఆహాయెం, ఴాఴసహమెం రహఖకు పాయత్ రబుత్వెంలో భెంత్రరగహ 

ఴాఴసభ ెంఙాడు. అత్డు పాయత్ భహజాాెంగ న్సభహమణ శ్చయౌ. 1948 నెండి 1950 ఴయకు పాయత్ 

భహజాాెంగ భుసహబథా త్మాభీ కోషెం ఏయయచఫడిన షెంఘాన్సక  అధాక్షత్ ఴళిెంఙాడు. 



 

 

iv.  1950లో పాయత్థేవెం గణత్ెంత్ర భహజాెంగహ అఴత్భ ెంచ్న త్యుయహత్ అత్డు భహగహాెంగ భ శత్ త  

థావభహ ముద్ట ిభహశుాత్రగహ ఎననకోఫడాు డు.  

v. 1951 సహయవత్రరక ఎన్సనకల త్యుయహత్ అత్డు ముద్ట ిపాయత్ ప్హయలఫ ెంటట ఎలకోు యల్ కహలేజ్ థావభహ 

భహశుాత్రగహ ఎననకోఫడాు డు. 

vi.  క భహశుాత్రగహ అత్డు క్షప్హత్ దోయణ ిలేకుెండా, ఉననత్ ద్ఴులలో ఉననయహయు షవత్ెంత్రెంగహ 

ఴాఴసభ ెంఙేెంద్కుగహన కహెంగెరస్ ప్హభీు భహజకీమాల నెండ ి యైథొలగ  కొత్త  షెంరథామాన్సన 

ధలకొలాడు. ఈ ద్వి అలెంకహయప్హర మ ఫ ైనథ్ైనటికీ అత్డు పాయత్థేవెంలో విథాాబుఴాథిధన్స 

ప్్ర త్్ళిెంఙేెంద్కు గహన అట ిరదానభెంత్రర జయహసర్స లాల్ ధసౄూ  కు వివిధ షెంద్భహిలలో 

షలహాలన్సఙేియహడు.  

vii. 1957లో అత్డు భెెండఴసహభ  భహశుాత్రగహ ఎన్సనకెబ, భెెండు సహయుల  పాయత్ భహశుాత్ర 

ద్వినలెంకభ ెంచ్న ఏకెబక ఴాక తగహ చభ త్రలో న్సయౌఙాడు. 

viii. 1946 ల న ుెంఫయు 2 న ఏయడిన ణాణాుయౌక రబుత్వెం జయహసర్స లాల్ ధసౄూ  ధామకత్వెంలో 12 

భెంథి భెంత్ ర లన ఎెంనక ఙేలెంథ.ి అెంద్లో భహజైెంద్ర రసహద్ ఆహాయెం, ఴాఴసహమ రహఖకు 

భెంత్రరగహ న్సఙేసహడు.  

ix. 1946 డిల ెంఫయు 11 న భహజాాెంగ షబకు అధాక్షున్సగహ ఎన్సనకమాాడు. త్యుయహత్ జి.న.కాప్హలానీ 

కహెంగెరస్ అద్ాక్షున్సగహ భహజీధాభా ఙేలన త్యుయహత్ 1947 నఴెంఫయు 17 న కహెంగెరస్ అధాక్షున్సగహ 

పాద్ాత్లు లవకభ ెంఙాడు. 



 

 

ఫమజర్స దాాన్ చెంద్ ుటిునభోజు ఴయధెంత్ర : 1979 డిల ెంఫయు 3 

  

i. దాాన్ చెంద్ (1905, ఆగషు  29 – 1979, డిల ెంఫయు 3) క షరలద్ధ పాయతీమ హాకీ 

ఆటగహడు. గోల్్ ఙేమడెంలో భెంచ్ రత్రబ కనఫభ ఙేయహడు.  

ii. షవయణముగెంగహ భ గణిెంచద్గ న 1928 ఆమ్షుర్సడామ్, 1932 లాస్ ఏెంజిలెస్, 1936 ఫ భ లన్ 

యౌెంనక్ గైమ్్లో పాయత్కు ఫెంగహయు త్కహలు అెంథిెంచ్న ఘనత్ దాాన్చెంద్కై ద్క ుెంథ.ి దాాన్

చెంద్ ధేత్ాత్వెంలో పాయత్ ుయుశ ల హాకీ జటటు  భూడు సహయుల  యౌెంనక్్ త్కహలన గెయౌచ్ెంథ.ి 

iii. రత్ర ఏడాథ ి దాాన్ చెంద్ ుటిునభోజెైన ఆగస్ు 29న పాయత్ జాతీమ కీరడా థిధనత్్ఴెంగహ 

జయుుకోఴడెం ఎటినెంఙ  ోఅనయహబతీగహ ఴస్త ెంథి. 

iv. అత్న్స అద్ిత్ఫ ైన ఫెంత్ర న్సమెంత్రణ కోషెం థి విజార్సు లేథా థ ి ఫ జీఱమన్ ఆఫ్ హాకీగహ 

నలుసహత యు. దాాన్ చెంద్ 1905 ఆగషు  29 న అలహాఫాద్లో భహజ్ుత్ కుటటెంఫెంలో 

జన్సమెంఙాడు.  

v. కీరడలలో జీవిత్కహల సహధనకు పాయత్థేవు అత్ ాననత్ ుయసహుయెం దాాన్ చెంద్ అయహయుు  2002 

నెండ ిఏటా ఇఴవఫడుత్ ెంథ,ి ఇథ ియహభ  న్సతీయు థావభహ ణోడడటఫమ కహకుెండా ద్వీ వియభణ 



 

 

త్భహవత్ కీరడకు థోసద్డ ే కీరడాకహయులకు ఇఴవఫడుత్ ెంథ.ి అత్న్స గౌయయహయథెం ఢియ్లలోన్స ధేశనల్ 

లేుడిమెంన దాాన్ చెంద్ ధేశనల్ లేుడిమెంగహ భాభహియు. 

కీరడలు 

రెంచెంలోధ ేఅత్ర న ద్ద  క రకెట్ లేుడిమెంగహ యూుథిద్ద కునన గుజభహత్ : 

  

i. రెంచెంలోధ ేఅత్ర న ద్ద  క రకెట్ లేుడిమెంగహ యూుథిద్ద కునన గుజభహత్లోన్స షభహద ర్స ఴలలపాయ్ టేల్ 

లేుడిమెం (ముణ్భహ) ఒ రణేాక భాాచ్ణో ఆయెంబభబేా అఴకహరహలుధానబ. ఴఙేి ఏడాథి 

భాభ ిలో రెంచ ఎలెఴన్, ఆలమా ఎలెఴన్ భధా భాాచ్ణో ఈ లేుడిమాన్సన అెంద్ఫాటటలోక  

ణేయహలన్స బీలలఐ అధాక్షుడు గెంగూయ్ పావిషత ధానడు.  థీన్స సహభయథయెం లక్ష్య 10 యేలు.  

ii. ఇథ ి అెంద్ఫాటటలోక  ఴలేత  ఫ ల్ఫో ర్సన క రకెట్ ఫ ైథానెం (1,00024)న అదిగమిెంచ్ రెంచెంలోధే 

అత్ర న ద్ద  లేుడిమెంగహ న్సలుషత ెంథ.ి అబణ ేఈ భాాచ్కు ఐలల అనభత్ర లబుెంఙాయౌ్ ఉెంథి.  

iii. 2017 జనఴభ  16న గుజభహత్ క రకెట్ షెంఘెం ఈ ఫ గహ లేుడిమాన్సక  శీరకహయెం చటిుెంథ.ి ప్హత్ ముణ్భహ 

ఫ ైథాధాన్సన ూభ త కూయౌి.. యూ.700 కోటలణో కొత్త  లేుడిమాన్సన న్సభ మెంచ్ెంథ.ి గత్ెంలో ముణ్భహ 

లేుడిమెంలో గభ శుెంగహ 54 యేల భెంథి భాాచ్ చఽలే అఴకహవెం ఉెండేథ.ి 

శూటర్స ఴలభ ఴన్కు రవెంషలు : 

 





 

 

 ✍  కభ ెంట్ అ ైర్సస 4 డిల ెంఫర్స 2019 Wednesday ✍ 

జాతీమ యహయతలు 

తృౌఱికహహాయ గీణాతున ఆవిశకభ ెంచిన ఉభహశిరతి : 

    
i. తృౌఱికహహాయ లో యళితెంగహ భన థేరహతున 2022 ధాటికి తీభ ిథిథాద లనన షెంథేవెంణో యూతృ ెంథిెంచిన 

పాయతీమ తోృ శణ గీణాతున ఉ భహశిరతి ఎెం.య ెంకమయధాముడు థియీ్లో ఆవిశకభ ెంచాయు.  

ii. రభుఖ గీత యచబత రషఽన్ జోఱ ఈ గీణాతున భహరహయు. రఖయయత గహమకుడు వెంకర్స భసథేఴన్ 

ఆలనెంచాయు. 

Govt launches 4th round of Regional Connectivity Scheme-UDAN : 

  



 

 

i. థేవెంలోతు భయయుభూల భభ ము తృహర ెంతీమ తృహర ెంణాలకు కధ కిివిటీతు భభ ెంత న ెంచడాతుకి 

రబుతవెం 4ఴ భ ెండ్ భీజినల్ కధ కిివిట ీ లకమ్ - ఉడాన్ (ఉడ ే థేశ్ కహ ఆమ్ ధాగ కి్) న 

తృహర యెంతేెంచిెంథ.ి ఈ భ ెండ్లో ఈరహనయ తృహర ెంతెం, క ెండ భహష్టహి ర లు, జభూూ కహశ్మూర్స, లడఖ్ భభ ము 

థవవతృహలు గలఴు. 

ii. రషత త ఎబర్సలి రప్సస భభ ము విభయధావమియల ునయుజీ్జఴనెం థావభహ లేఴ చేమతు భభ ము 

తకుకఴ లేఴ చేమతు తృహర ెంణాలకు కధ కిివిటీతు అెంథిెంచడాతుకి రమతినషత నన ఈ థకెం అకటి ఫర్స 

2016లో తృహర యెంతేెంచఫడిెంథి. 

ణెలెంగహణ యహయతలు 

ఆమోదెం.. షయళతయెం.. టీఎస్ఐతృహస్ ఏభహట ై అబథేళలీ  @ 4 డిల ెంఫయు 2014  : 

 

i. థేవెంలోధ ే ణొయౌసహభ గహ చటిఫదధెంగహ భహశిర రబుతవెం నెంచి తుభైదశిత కహలెంలో అతున యకహల 

అనభతులు తృ ెందడాతుకి తృహభ రహిమికయేతతలకు సకుకలు కయౌషఽత , జాయెం చేలేత  ధేయుగహ 

అనభతులు తృ ెంథే అఴకహవెం ఇషఽత , తుయీక్ష్యెం ఴళిెంచిన యహభ కి జభ భయధాలు విదిెంచేలయ 

యూతృ ెంథిెంచిన ణెలెంగహణ భహశిర తృహభ రహిమిక అనభతులు, లవమధర వీకయణ విదానెం (TS-

iPASS) ఆభో ఏట అడుగ డుణోెంథ.ి 



 

 

ii. 2014 డిల ెంఫయు ధాలుగో ణేథవన టీఎస్ చటిెం అభలోీ కి ఴచిిెంథ.ి 2015 జూన్ 12న భుఖయభెంతిర 

కైలఆర్స చేతుల మీదగహ ఆన్ల ైన్ అనభతుల రకిమి ముదల ైెంథ.ి 

iii. ఆన్ల ైన్లో నమోద అనభతుల రకిమి... 15 భోజులోీ ు అనభతులు. గడుఴులోగహ 

అనభతులు భహకతోృ ణే ధేయుగహ తృ ెంథినటలీ  ఆమోదెం. 

iv. టీఎస్ఐతృహస్ అభలులో కభీెంనగర్స, లథిధనేట, జగ ణాయల జిలయీ లు రథభ సహథ నెంలో 

తుయౌచాబ. కహకతీమ నగభహతేఴాథిధ  షెంషథన రణేయక ుయసహకభహతుకి ఎెంనక చేరహయు. 

ఇతయ భహష్టహి ర లు / కైెందర తృహయౌత తృహర ెంణాల యహయతలు 

దభణ్ థవవ్, థాథరా -ధాగర్స సయేయ్ల వియ్నెం : 

i. భ ెండు యేభైవయు కైెందర తృహయౌత తృహర ెంణాలుగహ ఉనన దభణ్ థవవ్, థాథరా -ధాగర్స సయేయ్లన ఇకన  ైకై 

కైెందర తృహయౌత తృహర ెంతెంగహ భ గణ ెంచేెందకు రయేవ న టిిన తలుీ న భహజయషబ ఆమోథిెంచిెంథ.ి  

ii. ఈ తలుీ న లోక్షబ డిల ెంఫర్స 27ధ ేఆమోథిెంచిెంథ.ి 

UP govt announces 25% subsidy & full stamp duty waiver for defence industry : 

 

i. భహశిరెంలో యక్ష్ణ భ వభిన ఏభహటల చేమడాతుకి 25 రహతెం షతసడ,ీ 100 రహతెం సహి ెంప్స డఽయటీ 

మినహాబెంు ఇయహవలతు ఉతతయ రథేశ్ రబుతవెం తుయణబెంచిెంథ.ి  



 

 

ii. యక్ష్ణ భ వభిలన ఏభహటల చేల ేషెంషథలకు విదయత్, భోడ్,  తుసెంగ ణో షహా అతున సౌకభహయలన 

కూడా భహశిర రబుతవెం అెంథిషత ెంథి. 

ల ైన్స అెండ్ ట కహనలజ్జ  

వికమి్ జాడ టిిన చెధ ైన కుభహిడు. ధాసహ చిణరా ల సహమెంణో వకలయలన గుభ తెంచిన షఫరభణ మన్. 

ధర వీకభ ెంచిన అఫెభ కహ భోదల షెంషథ  : 

  

i. జాతయీౌ ఉభ తలెంన  ై థిగై కభిెంలో గలీెంణెైన చెందరమయన్-2లోతు వికమి్ లయయెండర్స ఆచఽకీ 

ఎటికైలకు థొభ కిెంథ.ి అథి చెందర డ ిఉభ తలయతున ఫలెంగహ ఢ ీక టిి  విచిిననఫె ెంథి. చెధ ైనకి చెెంథిన 

క ఫెకహతుకల్ ఇెంజితూర్స సహమెంణో అఫెభ కహ అెంతభ క్ష్ షెంషథ  (ధాసహ) థాతున గుభ తెంచిెంథ.ి  

ii. భోదల యెంగెంణో షెంఫెంధెం లేతు ఆమన.. లయయెండిెంగ రమణానతుకి భుెంద, ఆ తభహవత షదయు 

రథేరహతుకి షెంఫెందిెంచి తీలన తౄ టోలన గెంటల తయఫడ ి విరలీఱెంచడెం థావభహ థాతున 

కనగొధానయు. 

iii. ల న ిెంఫర్స 7న చెందర డ ి దక్షిణ ధర యహతుకి చేయుఴలోతు తృహర ెంతెంలో థిగుతూ వికమి్.. చిఴభ  క్ష్ణాలోీ  

బూ కైెందరెంణో షెంఫెందాలు కటలోబన షెంగతి ణెయౌలెంథ.ే ల న ిెంఫర్స 17న ణొయౌసహభ గహ వికమి్ 

లయయెండిెంగ రథేరహతున ధాసహ చితీరకభ ెంచిెంథి.  



 

 

iv. తుజాతుకి ఆమనకు ఇసోర ణో కహతూ ధాసహణో కహతూ షెంఫెంధెం లేద .ఇెందకటషెం ఎలయెంట ిఅధధాతన 

భ జాా ధాతున కహతూ సహధధాలన కహతూ ఆమన ఉయోగ ెంచలేద. భ ెండు లయయప్సటాప్సలు, క 

సహదాయణ సహఫి్టయేర్స సహమెంణోధే ఈ ఘనత సహదిెంచాయు. భూడు యహభహల తృహటల ధాసహ విడుదల 

చేలన గ గహఫ ైటీ క థవద  చిణరా లన ఒనగహా  ఆమన భ శ్మయౌెంచాయు. వికమి్ కూలడాతుకి భుెంద, ఆ 

తభహవత చిణరా లన లయప్సటాప్సలన  ైతోృ యౌి చఽరహయు. 

v. ఐట ీషెంషథలో తుచేల ేషఫరభణ మన్ షవషథలెం తమిళధాడులోతు భదభ ై.  

Defence News 

India successfully test-fires indigenously developed nuke-capable Prithvi-II missile : 

    

i. డిరహ తీయెంలో పాయతథేవెం షవథేశ్మగహ అతేఴాథిధ చేలన ఉభ తలెం నెండ ిఉభ తలెం ఴయకు అణు 

సహభయథయెం కయౌగ న ాతవవ -2 క్షిణ తు విజమఴెంతెంగహ భీక్షిెంచిెంథ.ి చెండీూర్స ఴదద  ఇెంటిగైటి డ్ 

ట సి్ భైెంజ్ యొకక లయెంచ్ కహెంన ీ క్స -3 నెండి ముఫ ైల్ లయెంచర్స నెండి 350 కిలోమీటయీ రలణి  

క్షిణ తు పాయత ల ైనయెం యొకక సహి ర టజిక్ తోౄ భ సస్ కభయెండ్ తుయవళిెంచిెంథ.ి 

ii. ఈ క్షిణ  ఫయుఴు 4,600 కిలోలు, 500 నెండ ి1000 కిలోగహిభుల యహర్సళెడ్లన మోమగల 

సహభయథయెం కయౌగ  ఉెంటలెంథ ి భభ ము యౌకివడ్ తృ ర లషన్ టివన్ ఇెంజనీ థావభహ ధ టిఫడుతుెంథ.ి 



 

 

ఇెంటిగైటి డ్ గ ైడెడ్ క్షిణ  అతేఴాథిధ కహయయకభిెం కిెంద 9 మీటయీ తృ డయ ైన, లెంగ ల్-లేిజ్ దరఴ-ఇెంధన 

ాతవవ- II DRDO చే అతేఴాథిధ  చేమఫడిన ముదట ిక్షిణ .  

iii. ఈ క్షిణ తు యక్ష్ణ భ రోధన భభ ము అతేఴాథిధ షెంషథ భభ ము పాయత్ డెైనమిక్స యౌమిట డ్ 

షెంముకత షసకహయెంణో అతేఴాథిధ  చేరహయు, ఈ క్షిణ తు ముదటిసహభ గహ 27 జనఴభ  1996 న 

భీక్షిెంచాయు. 

ఆభ థక అెంరహలు 

ADB provides $206m loan to finance Tamil Nadu Urban Investment Programme : 

   

i. తియుచి భభ ము తమిళధాడులోతు ఇతయ నగభహలోీ  తూట ిషయపభహ భభ ము భుయుగుతూట ిభౌయౌక 

షదతృహమయలన అతేఴాథిధ చేమడాతుకి 206 మియౌమన్ డాలయీ యుణెం ఇఴవడాతుకి ఆలమయ 

అతేఴాథిధ ఫాయెంకు (ADB) అెంగీకభ ెంచిెంథ.ి ఫెయుగ ైన లేయహ డెయౌఴభీ కటషెం అయఫన్ లోకల్ ఫాడీస్ 

(ULB) సహభభహథ యలన ఇథ ిఫలోనేతెం చేషత ెంథ.ి 

ii. ఈ తృహర జ కుి  కహయయకభియలు ఆభ థక ఴాథిధ కి అఴషయఫె న భహయఴయణ ఴయఴషథన అతేఴాథిధ చేమడాతుకి 

భహష్టహి ర తుకి షహామడణామతు పావిషత ధానయు. భుయుగుతూట ి లేకయణ భభ ము వుథిధ భభ ము 

తృహయుదల ఴయఴషథలన అతేఴాథిధ చేమడాతుకి ఈ తృహర జ కి్ అెంఫర్స, తియుచియయీౌ, తియుూర్స 



 

 

భభ ము య లూీ యు నగభహలన లక్ష్యెంగహ చేషకుెంటలెంథ.ి భదభ  ైభభ ము తియుూర్స నగభహలోీ  

తూట ిషయపభహ ఴయఴషథల ఫెయుగుదల లక్ష్యెంగహ ఉెంటలెంథ.ి 

   Appointments 

Pritivirajsing Roopun elected as new President of Mauritius by parliament : 

  

i. The National Assembly of Republic of Mauritius has unanimously elected 

Prithvirajsing Roopun, as new President of the island nation, a largely ceremonial 

post.  

ii. He was former arts and culture minister of the country. In Mauritius, Prime Minister 

is head of government and holds most political power while the president is head of 

state but has no executive role and is considered guardian of the constitution. 

Sundar Pichai promoted as Alphabet Inc. CEO : 

 

i. గూగుల్ షస ఴయఴసహథ కులు లయభీ నేజ్ భభ ము ల భాీ తరన్ భయతా షెంషథ  ఆలయపఫ ట్ ధామకతవ 

తృహతర నెండ ితుకుెంటలననటలీ  రకటిెంచిన తయుయహత షెందర్స నచాయ్ ఆలయపఫ ట్ ఇెంక్ CEOగహ 

థోననతి తృ ెంథాయు. 



 

 

ii. గూగుల్ లఈఒ ఇెండిమన్-అఫెభ కన్ షెందర్స నచాయ్ ఆలయపఫ ట్ ఇెంక్ లఈఒ తృహతరన 

తోృ ఱెంచనధానయు. రెంచెంలోతు అతయెంత వకితఴెంతఫె న కహభొభైట్ ధామకులలో కయు.  

iii. ఆలయపఫ ట్ భభ ము గూగుల్కు ఇకన  ై ఇదదయు లఇఒలు అఴషయెం లేద భభ ము న రలడెెంట్ 

భభ ము షెందర్స నచాయ్ గూగుల్ భభ ము ఆలయపఫ ట్ భ ెండిెంటికి లఇగహ ఉెంటాయు. 

Masatsugu Asakawa elected ADB President : 

  

i. The Asian Development Bank (ADB) board has unanimously elected Masatsugu 

Asakawa as its new president.  

ii. He is currently a special advisor to Japan’s Prime Minister and Minister of Finance, 

will assume office as ADB’s 10th President on January 17, 2020.  

iii. He will succeed Takehiko Nakao, who will leave office on January 16, 2020. He 

served as a Visiting Professor at the University of Tokyo from 2012 to 2015 and at 

Saitama University from 2006 to 2009. 

లతుభయ యహయతలు 

మితాయ్భహజ్ ఫయోనక్లో ణానస @ ‘వపాష్ మిథ’ 

 



 

 

i. మితాయ్ తృహతరలో ణానస  నటిెంచననన చిణరా తుకి ‘వపాష్ మిథ’ అధే నేయు ఖభహయు చేరహయు.  

ii. ష్టహయుఖ్ ఖయన్ణో ‘యబీస్’ ణెయక కికెంచిన భహసృల్ ఢొలయకిమయ దయశకతవెం ఴళిెంచనధానయు. 

ఴమయకహమ్ 18 షెంషథ  తుభ ూెంచనెంథ.ి 

భుఖయఫె న భోజులు 

Indian Navy Day : 4 December 

 

i. ధేవీ డేన డిల ెంఫర్స 4 న పాయతథేవెంలో జయుుకుెంటలధానయు. 1971 లో తృహకిసహత న్ణో జభ గ న 

ముదధెంలో షభుదర ఫలగహల తృహతరన ుయషకభ ెంచకుతు ఈ భోజు జయుుకుెంటాయు. పాయత 

ముదధధౌకలు కభహచీ ఒడభైఴున  ై థాడ ి చేల, శిిభ తీయెంలో తృహకిసహత న్ కహయయకలయతృహలన 

విజమఴెంతెంగహ థెఫఫతీరహబ. 

ii. రహెంతికహలెంలో థేవ షభుదర షభ సదద లన బదరయచడెంలో భభ ము భయనఴణా 

కహయయకలయతృహలన తుయవళిెంచడెంలో ధావికహదళెం తోృ ఱెంచే తృహతరన ఎతితచఽడాతుకి కూడా ఈ భోజు 

జయుుకుెంటాయు.  

iii. ఇటీఴయౌ డేటా రకహయెం, 2008 నెండ,ి 70 పాయతీమ ధావికహదళ ముదధధౌకలు 

మోసభ ెంచఫడాా బ, ఇవి 3440 ధౌకలకు షయక్షితెంగహ 25 యేల భెంథి ధావికులణో 

రమయణ ెంచాబ. 



 

 

ఆర్స.య ెంకటరా భన్ జననెం : డిల ెంఫర్స 4, 1910 

 
i. ఆర్స.య ెంకటరా భన్ గహ రలదధ ల ైన భహభసహవమి య ెంకటరా భన్ (డిల ెంఫర్స 4, 1910 - జనఴభ  28, 

2009) పాయత భయజ్జ భహశిరతి, రలదధ డెైన భహజతూతియేతత , యచబత, సహవతెంతరయ షభయయోధడు. 

ii. య ెంకటరా భన్ తెంజాఴూయు జిలయీ లోతు భహజాభయదెం గహిభెంలో డిల ెంఫర్స 4, 1910 ఴ ణేథవన 

జతుూెంచాడు. 1984 నెండ ికైెందర ఆభ థక భభ ము యక్ష్ణ భెంతిరగహ తుచేలన య ెంకటరా భన్ 1984 

నెండ ి1987 ఴయకూ 7ఴ పాయత ఉభహశిరతిగహ తుచేసహడు.  

iii. 8ఴ భహశిరతిగహ య ెంకటరా భన్ దవీకహలెం జూల  ై 25, 1987 నెండ ి జూల  ై 25, 1992 ఴయకూ 

తుచేసహడు. య ెంకటరా భన్ యచనలోీ  రలథిధ చెెంథినథ ి"ఫె  న రలడెతుసమల్ ఇమర్సస". 

ఐ.క . గుజరా ల్ జననెం : డిల ెంఫర్స 4, 1919 

 
i. ఇెందర్స కుభయర్స గుజరా ల్ (డిల ెంఫర్స 4, 1919 - నఴెంఫయు 30, 2012) 13ఴ పాయతథేవ 

రదానభెంతిర, థౌతయయేతత . అవిపాజిత ెంజాబ్ లోతు జ్జలెం (రషత త తృహకిసహత న్) లో క 

గ యఴతూమఫె న ెంజాతె ఖతీర (ఴయతక కులెం) కుటలెంఫభులో ుటిిన గుజరా ల్ సహవతెంతరయ 



 

 

తోృ భహటెంలో చయుకుగహ తృహలగా తు, 1942లో కివట్ ఇెండిమయ ఉదయభ షభమెంలో జ ైలుకు 

య మీాడు. 

ii. పాయత భహజకీమయలలో షెంచలధాతూక షభమఫె న జూన్ 1975లో గుజరా ల్ ఇెంథిభహ గహెందవ 

భెంతిరఴయాభులో షభయచాయ భభ ము రషయణ రహఖయ భెంతిరగహ తుచేరహడు.  

iii. జూన్ 12, 1975న అలహాఫాద ఉననత ధాయమసహథ నెం 1971 ఎతునకలలో ఇెంథిభహగహెందవ 

చటిఴయతిభైక చయయలకు తృహలడాా యతు తుయణబెంచి ఆఫె ఎతునకన యదద  చేషఽత  తీయుతుచిిెంథ.ి 

గుజరా ల్ యష్టహయలో పాయతీమ భహమఫాభ గహ తుమమితుడమయయడు. 1980లో ఇెంథిభహ గహెందవ తిభ గ  

అదికహయభు చేటటిషభ కి, భయసో కలో పాయతీమ థౌతయయేతతగహ గుజరా ల్, 1979లో సో విమట్ 

షభయఖయ యొకక ఆఫ్హా తుసహత న్ దభహకభిణన ఖెండిెంచేెందకు ఆఫెన నెంచాడు.  

iv. పాయత భయజ్జ రదాతు ఐకై గుజరా ల్ (93) అధాభోగయెంణో కననభూరహయు. ఴూనభ తితుత ల 

షెంఫెందిత యహయదిణో గుభహా వ్లోతు ఆషతిరలో చికితస తృ ెందతూ తుథిరహవష విడిచాయు. థేరహతుకి 

12ఴ రదాతుగహ 1997 ఏనరల్ నెంచి 1998 భయభ ి ఴయకు గుజరా ల్ తుచేరహయు.  

v. ఎభభ ీతూస షభమెంలో ఇెంథిభహగహెందవ రబుతవెంలో షభయచాయ రహఖ భెంతిరగహ తుచేరహయు. 1919 

డిల ెంఫర్స 4న జతుూెంచిన ఇెందర్స కుభయర్స గుజరా ల్ సహవతెంత్ర తోృ భహటెంలో తృహలుెంచకుధానయు. 

1942లో కివట్ ఇెండిమయ ఉదయభ షభమెంలో జ ైలుకు య మీీ యు. 1980లో కహెంగ సి్ తృహభిీతు 

వీడాయు. 1989లో జలెంధర్స నెంచి లోక్షబకు ఎతునకమయయయు.  



 

 

vi. వీన లెంగ రబుతవెంలో విథేరహెంగ రహఖ భెంతిరగహ ఫాధయతలు తుయవభ తెంచాయు. థేయ గ డ తభహవత 

ముధ ైట డ్ పరెంట్ రబుణావతుకి ధేతాతవెం ఴళిెంచి రదాతుగహ ఫాధయతలు తుయవళిెంచాయు. గుజరా ల్ 

షతీభణ  ఱలయ గుజరా ల్ ెంజాతె, ళిెంథవ, ఆెంగీ... తథితయపాశలో అధేక యచనలు చేరహయు. గుజరా ల్ 

సో దయుడు షతీశ్ గుజరా ల్ రభుఖ చితరకహయుడు. 

vii. 1975లో అతయఴషయ భ లథతి విదిెంచినుడు గుజరా ల్కైెందర షభయచాయ రసహయరహఖభెంతిరగహ 

ఉధానయు. అనెంతయెం క ెంతకహలెం సో విమట్మూతుమన్లో పాయత భహమఫాభ గహ దవీఫాధయతలు 

తుయవళిెంచాయు.వీనలెంగ ధేతాతవెంలోతు జనణాదళ్లో చేభ న తృహభిీలో చయుక ైన తృహతర తోృ ఱెంచాడు.  

viii. 1989లో వీన లెంగ ధేతాతవెంలో ఏయడిన ధేశనల్ పరెంట్ రబుతవెంలో విథేరహెంగభెంతిరగహ 

ఴయఴసభ ెంచాయు. 1996లో థేయ గ డ సహయథయెంలో ఏయడిన ముధ ైట డ్ పరెంట్ షభహకయులోనఽ 

విథేరహెంగభెంతిరగహ దవీఫాధయతలు చేటిడెం విరలశెం. విథేరహెంగభెంతిరగహ ఉననుడు గుజరా ల్ 

లథాద ెంతెం అధ ేనఽతన లథాద ెంణాతున విథేశ్మవిదానెంలో రయేవన టాి యు. 

కీడిలు 

ఫెలస భ కహయుా  ‘లకసర్స’ : 

 

i. సహకర్స షఽర్స సహి ర్స లయొధ ల్ ఫెలస అయుథెైన ఘనత సహదిెంచాడు. పుట్ఫాల్ చభ తరలో ఎఴభ కీ 

సహధయెం కహతు విధెంగహ రతిష్టహి తూక ‘గోల ా న్ ఫాల్’ ుయసహకభహతున ఆభోసహభ  అెందకుధానడు.  











































































































 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 8 డిస ెంబర్స 2019 Sunday ✍ 

తెలెంగహణ వహరతలు 

మహశ్రెంలోన ేతొయౌసహమిగహ ఴరెంగల్లో జీమో ఎఫ్ఐఆర్స నమోద : 

i. ఴరెంగల్ తోృ య్ష కమిశనమేట్ పమిధిలో మహశ్రెంలోన ే తొయౌసహమిగహ జీమో ఎఫ్ఐఆర్స క ెంద కేష 

నమోదెైెంద.ి 

ఇతర మహష్టహ్ ర లు / కేెందర తృహయౌత తృహర ెంతాల వహరతలు 

MP govt approves Rs 156-crore development plan for Omkareshwar : 

 
i. శిఴుడి 12 జ్యోతిమిలెంగ మెందిమహలలో కట ైన పరసదధ పుణోక్షేతరబ ైన ఒెంకమేవవర్స అభిఴృదిధక  

మధ్ోపరదేశ్ పరభుతవెం 156 కోటల  రూతృహయలు మెంజూరు చేసెంద.ి 

ఆమిిక అెంశహలు 

Payments banks may convert to a small finance bank after 5 years of business : 

 

i. Payments banks can apply for conversion into small finance banks (SFBs) after five 

years of operation.  



 

 

ii. According to the guidelines both banks should come under the non-operating 

financial holding company (NOFHC) structure. 

iii. Minimum paid-up capital requirement for SFBs is ₹200 crore. 

A good start but challenges begin now. Shaktikanta Das has taken efforts to improve 

government-RBI relationship : 

  

i. Shaktikanta Das took charge as the 25th Governor of the Reserve Bank of India 

(RBI) on December 12, 2018 at a time when the relationship between the government 

and the central bank had touched a new low. 

ii. The relationship had turned sour, particularly with Mr. Das‟s predecessor Urjit Patel, 

over issues such as the bank‟s capital framework and governance issues. Finally Mr. 

Patel quit. The government quickly found a replacement in Mr. Das. 



 

 

iii. Mr. Das was able to deflect media focus away from the RBI-government tussle. 

While a committee was appointed to look into the issue of economic capital, the issue 

regarding RBI‟s governance took a back seat at the board meetings. 

iv. After taking charge, Mr. Das went for an extensive consultation exercise with all 

stakeholders, including banks, non-banks and industry houses, in the process giving a 

signal that he was ready to listen to divergent viewpoints. 

v. This was a departure from the tenure of Dr. Patel who was often accused of not 

giving a ear to the stakeholders. 

vi. central bank lowered the GDP growth estimate to 5% for FY20, sharply down from 

the 6.1% estimated during the October policy. Inflation projection for the second half 

of the current financial was raised to 4.7-5.1% compared with 3.5-3.7% projected in 

October. India‟s foreign exchange reserves stood at$ 451.7 billion on December 3, 

2019. 

షదష్లు 

Climate Emergency COP25 : New platform linking oceans and climate launched in 

Madrid  

i. పరషత తెం మాడిరడ లో జ్రుగుతునన యుఎన ఎఫ్ సస (సఒ 25) కు తృహమట్ల 25 ఴ షదష్లో 

తృహల ట్ తౄహమ్ ఆఫ్ స ైన్ ఆధామిత ఒశన సొ లయోశన్ అనే కొతత  అెంతమహా తీయ చొరఴ 

తృహర రెంభిెంచబడిెంద.ి  

ii. వహతాఴరణ లక్షయోలలో షమ ైన షముదర ఆధామిత పమిష్టహామహలన ఏకీకృతెం చేయడెం దీతు లక్ష్ోెం. 



 

 

 

iii. UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change. 

Reports/Ranks/Records 

2.3 million children in India unvaccinated for measles. India is second highest, next only 

to Nigeria with 2.4 million : 

   

i. 2018లో, మీజిల్్(తటట్ ) పరపెంచవహోపతెంగహ 10 మియౌయన కేషలు మమియు 1,42,000 

మరణాలకు కహరణబ ైెందతు డిస ెంబర్స 6 న పరచమిెంచిన క తువేదిక తెయౌెంద.ి పరపెంచ ఆమోగో షెంషి 

మమియు యుతుస ఫ్ దేశహలకు తువేదిెంచిన దాతుకెంట ేఅెంచనా వేసన కేషలు మమియు మరణాలు 

చాలా ఎకుాఴ. 2018 లో నమోదెైన మీజిల్్(తటట్ ) కేషల షెంఖ్ో 3,53,000 మాతరబే. 

ii. టీకహ యొకా మ ెండు మోతాదల దావమహ తటట్ న తువహమిెంచఴచు. కహతూ మీజిల్్కు టీకహలు వేయతు 

లలల షెంఖ్ో ఆరు దేశహలోల  భయెంకరెంగహ ఉెంది. 2.3 మియౌయనల  ఴదద , తటట్ కు టీకహలు వేయతు 

లలలలో ఫారతదేవెంలో మ ెండఴ సహి నెంలో ఉెందతు మోమిిడిట ీ అెండ మోమహ్ యౌట ీ వీకీల మితోృ ర్్స 



 

 

(MMWR)లో పరచమిెంచిన తువేదిక ేమొాెంద.ి 2.4 మియౌయనలతో, న ైజీమియాలో ఎకుాఴ మెంది 

లలలు ఉెందతు తువేదిక ేమొాెంద.ి 

iii. 2017 లో, ఫారతదేవెంలో క షెంఴత్రములోపు 2.9 మియౌయనల  లలలకు ముదట ిమోతాదతో 

టీకహలు వేయలేదతు యుతుస ఫ్ తెయౌెంద.ి 2018 లో ఫారతదేవెంలో దాదాపు 70,000 తటట్  కేషలు 

నమోదయాోభ, ఇద ిపరపెంచెంలో మూడఴద.ి 

iv. వహోత  తుమోధిెంచడాతుక  మ ెండు మోతాద తటట్  వహోక ్న ఉపయోగిెంచి 95% కఴమేజీతు WHO 

సతౄహరు్ చేషత ెంద.ి ఫారతదేవెంలో, తటట్  వహోక ్న యొకా ముదట ి మోతాద 9-12 న లల 

ఴయష్లో ఇఴవబడుతుెంద ిమమియు మ ెండఴ మోతాద 16-24 న లల ఴయష్లో జ్ాతీయ 

మోగతుమోధ్కత కహరోకరమెం దావమహ ఇఴవబడుతుెంద.ి 

India has one of the highest unemployment rates in women : OECD  

 

i. OECD ఎకనామిక్ షమేవ ఆఫ్ ఇెండియా దేవెంలో OECD దేశహలలో మహిళలు మమియు 

పురుశుల ఉతృహధి మేటల  మధ్ో 52 శహతెం తృహభెంటల  మధ్ో అతి దద  ఴోతాోషెం ఉెందతు 

కనగొనానరు.  



 

 

ii. ఐద శహతెం కెంట ేతకుాఴ తృహభెంట్ తేడాతో ఈ విఫాగెంలో సవడన మమియు నామేవ ఉతతమబ ైనవి. 

iii. OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

 

అవహరుు లు 

ఐమహష అెందిెంచే „కరమవీర్సచకర అవహరుు ‟ గౌరవహతున  దక ాెంచకునన హ ైదమహబాద్కు చెెందిన రుమానా 

సనాా  : 

   

i. గతేడాద ిమిస స్ ఴరల్ువ ైడ ఇెండియాగహ ఎెంక ైెంది రుమానా సనాా . వివిధ్ రెంగహలోల  చేసన సేఴలకు 

కరమవీర్సచకర అవహరుు  అెందకుెంద.ి  

ii. ఇెంజితూమిెంగ్ చదివిన రుమానా కోవ ేయుఴవహోతృహరవేతతల విఫాగహతుక  ఛెైర్సపర్నగహ ఴోఴసమిసోత ెంది. 

మిస స్ ఇెండియా యూతుఴర్స్ క మటటెం అెందకుెంద.ి 

Davi Kopenawa wins Alternate Nobel Prize for protecting the Amazon rainforest : 

  

i. Yanomami shaman Davi Kopenawa, the “Dalai Lama of the Rainforest,” has 

received this year‟s Right Livelihood Award, also known as the “Alternative Nobel 

Prize” at Stockholm, Sweeden.  
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జాతీమ రయతలు 

6 years on, Lokpal is yet to get prosecution wing : 

 

i. Almost six years after the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, was signed into law, 

several key provisions needed for the anti-corruption ombudsman to function have 

still not been operationalised. 

ii. The process of constituting the Lokpal‟s inquiry and prosecution wings has not yet 

begun, and regulations for how to conduct preliminary investigations have not been 

made, the Lokpal has said in response to RTI queries. 

iii. the term Lokpal was coined in 1963 but it was not until January 2014 that the Lokpal 

and Lokayuktas Act came into force. In March 2019, that the first chairperson and 

members of the Lokpal were appointed. 

iv. More than eight months later, the institution is functioning out of a government-

owned hotel in Delhi. While it approved a logo and motto for itself last month as “Ma 



 

 

Gridhah Kasyasvidhanam” (Sanskrit) / Do not be greedy for anyone‟s wealth 

(English). 

v. Section 60 of the Act gives the Lokpal the power to make regulations on “the manner 

and procedure of conducting preliminary inquiry or investigation”. 

తెలెంగణ రయతలు 

భమో రతిశుా త్మక ర ైద్య సెంసథ . జాతీమ అెంటురయధఽల తుమెంత్రణ క ెంద్రెం ఏమటుకు ఆమోద్ెం : 

 

i. మశుర ా తుకి జాతీమ అెంటు రయధఽల తుమెంత్రణ సెంసథ(NCDC)నఽ క ెంద్ర రబుత్ఴెం భెంజూయు 

చేళెంద.ి నాలుగ ళ్ల  కిెంద్టే మషర  ారబుత్ఴెం క ెందరా తుకి రతితృద్నలు ెంగ తాజాగ క ెంద్ర ఆమోగయ 

కుటుెంఫ సెంక్ష భ ఱఖ ఆమోద్భుద్ర రేళెంద.ి 

ii. దేశ రయతెంగ ఉనన ఎన్ళడీళ క ెందరా లనఽ ఫలోేత్ెం చేమడెంతోతృటు, భమో 27 కొత్త  ఱఖలనఽ 

మశుర ా లోల  న లకొలపలనేద ిలక్ష్యెం. ఇెంద్ఽలో ఫాగెంగ 12వ ఆమథథకసెంఘెం తుధఽలోల  క ెంద్రెం యూ.400 

కోటుల  క టాభెంచెంది. 

నలుర ైులప బమోశూ. చామథమనార్స, ళ ైఫమఫాద్, మచకొెండ కమిషనమ ట్లలో కొత్త  క ెందరా లు : 

 



 

 

i. చనానయులు, మువత్ులు, భఴిళ్ల సభసయలనఽ మథషకమథసఽత నన „బమోశూ‟ క ెంద్రెం ఇక మజధాతు 

నగయెం నలుర ైులప విసతమథెంచనఽెంద.ి చామథమనార్స వద్ద , ళ ైఫమఫాద్, మచకొెండ కమిషనమ టల  మథధిలో 

కొత్తగ బమోశూ క ెందరా లు కొలువుదీయనఽనానభ. 

ii. కోక బమోశూ క ెందరా తుకి యూ.1.75 కోటుల  ర చచెంచనఽనానయు. తృత్ఫళతలోతు చామథమనార్సతోతృటు 

మచకొెండ మథధిలోతు సయూర్సనగర్స, ళ ైఫమఫాద్ మథధిలోతు గచచఫౌయౌలో కొత్తగ బమోశూ క ెందరా లనఽ 

తృర యెంతేెంచేెంద్ఽకు అతున ఏమటుల  ూమథత చేఱభతు అధికయులు తెయౌతృయు.  

iii. ఴ ైద్మఫాద్లోతు „శృక బవన్‟లో భూడుననమ ళ్ల  కితి్ెం తొయౌ „బమోశూ‟ క ెందరా తున రబుత్ఴెం 

తృర యెంతేెంచెంద.ి  

iv. భఴిళ్లు, చనానయుల ై ల ైెంగథక రేధిెంులు, చత్రఴిెంసలనఽ త్గథగెంచేెంద్ఽకు, ఫాధఽయల ైన రమథతు 

కఠథనెంగ శిక్షిెంచేలప చాళేెంద్ఽకు రబుత్ఴెం „బమోశూ‟ క ెందరా తున తృర యెంతేెంచెంది. ఫాధిత్ులు 

ఠణాలోల  కకుెండా నేయుగ బమోశూ క ెంద్రెంలోన ేపమయద్ఽ చేళ ేశూౌకమయతున కయౌెంచాయు. 

v. వీడియోకల్ దాఴమ ఫాధిత్ుల రెంగూమలపతున నాయమభూయుత లు ఇకకడ ి నఽెంచ ే నమోద్ఽ 

చేసఽకుెంటునానయు. ఈ క ెంద్రెం తుయఴహణకు ళత ,ీ శివు సెంక్ష భ ఱఖ ళెంహఫాగెం తుధఽయౌశ్ూత ెంద.ి 

భపర్సకప డ్ ఆధఴయయెంలో మషర ెాంలోన ేతొయౌ తిత  జితునెంగ్ మిలుల  : 

 
i. రబుత్ఴెం భపర్సకప డ్ ఆధఴయయెంలో మషర ెాంలోన ే తొయౌ తిత  జితునెంగ్ మిలుల నఽ ఆదిలపఫాద్ జిలపల  

క ెంద్రెంలో ఏమటు చేళెంద.ి యూ.7.5 కోటల  వయమెంతో తుమథమెంచన మిలుల నఽ ఇటీవల తృర యెంతేెంచాయు.  



 

 

ఇత్య మశుర ా లు / క ెంద్ర తృయౌత్ తృర ెంతాల రయతలు 

Haryana CM inaugurates Integrated Command and Control Centre : 

  

i. హమయనా భుఖయభెంతిర భనోహర్స లపల్ ఖత్తర్స గుమగ వ్ యొకక రతిశుర త్మక ఇెంటిగ టిెడ్ కభపెండ్ 

అెండ్ కెంటరర ల్ ళ ెంటర్స (ICCC)నఽ తృర యెంతేెంచాయు. రజలకు ఫహృభుఖ ఆన్ ల ైన్ శూమర్సర 

ళేవలనఽ అెందిెంచడాతుకి ఇది నాడ ీక ెంద్రెంగ అతేవిదిధ చేమఫడిెంద.ి 

ii. ళళటివి ఆధామథత్ రజా బద్రత్ భమథము అనఽకూల టరా పక్ తుయఴహణ వయవసథ , శూమర్సర తృమథకెంగ్ 

వయవసథ , తూట ిసయపమ తుయఴహణ వయవసథ , కలుషయ యయరేక్ష్ణ, ఆళత  నఽన తుయఴహణ వయవసథతో 

సశృ శూమర్సర ళట ీ అనఽవయతనాలకు సెంఫెంధిెంచన అతున ఆన్ ల ైన్ డేటాకు నోడల్ తృభెంట్ గ 

ఉయోగడేలప ఐళళళ యూతృ ెందిెంచఫడిెంది. 38 కోటల  యూతృమల వయమెంతో ఇెంటిగ టిెడ్ 

కభపెండ్ అెండ్ కెంటరర ల్ ళ ెంటర్స నఽ తుమథమెంచాయు. 

President lays foundation stone for Paika Rebellion memorial in Odisha : 

 
i. 1817లో డిఱలోతు తరటిష్ ఈస్టర ఇెండిమప కెం తూకి వయతిమ కెంగ 200 సెంవత్్మల నాట ి

శూముధ తియుగుఫాటు,  ైక తియుగుఫాటు జాా కయథెం తుమథమసఽత నన శూమయక చశృనతుకి అధయక్షుడు 



 

 

మమ్ నాథ్ కోవిెంద్ ునాదిమభ రేఱయు. డిఱలోతు ఖఽమద  జిలపల లోతు ఫాయున ై కొెండల యఴత్ 

తృర ెంత్ెంలో ఈ రతితృదిత్ తృర జ క్ర మనఽెంద.ి 

ii. ఈ శూమయక చహనెం డిఱ యొకక ఱౌయయెం యొకక శూమెంశెంగ కతుసఽత ెంద ి భమథము ఇద ి

మువత్కు ేరయణగ ఉయోగడుత్ుెంద.ి ఈ తియుగుఫాటుకు నామకత్ఴెం వఴిెంచన ఫుకస్ 

జగఫెంధఽ ేమథట క కుమచచతు యూ .5 కోటల  గిెంట్ భమథము శూమయక నాణ ెం భమథము శూర ెంప తో 

ఏమటు చేఱయు. 

అెంత్మా తీమ రయతలు 

No segregation of men & women at Saudi eateries : 

 

i. Women in Saudi Arabia will no longer need to use separate entrances from men or sit 

behind partitions at restaurants in the latest measure announced by the government as 

part of its reform push. 

ళ ైన్్ అెండ్ టెకనలజీ  

అెంత్మథక్ష్ క ెంద్రెంలోకి ఫాహృఫయౌ భూలకలనఽ మోసఽక యలన ళేస్ట ఎక్్ రయయభనౌక : 

i. అెంత్మథక్ష్ మథఱోధన యెంగెంలో లు ఘనత్లు శూధిెంచన  ైరీేటు సెంసథ  „ళేస్ట ఎక్్‟ తాజాగ త్భ 

రయయభనౌక దాఴమ 40 ఎలుకలనఽ ఐఎస్టఎస్టకు మోసఽక యలెంద.ి రటిలో 8 చాలప శకితభెంత్బ ైనవి. 

జనఽయభపమథడ ివిధానెంలో రటితు సిలరెంచాయు. 



 

 

 

ii. కెండమలు, ఎభుకలకు సెంఫెంధిెంచన మథఱోధనల కోసెం ఐఎస్టఎస్టకు రటితు చేమచయు. „ళమోన్-

2‟ అనే మోఫో నఽ, వయవశూమ యెంగెంలో చీడ ుయుగులనఽ తుమెంతిరెంచడాతుకి సెంఫెంధిెంచన 

మథఱోధనలకు ఉయోగడేలప 1.2 లక్ష్ల న భటరడలనఽ కూడా రయయభనౌక మోసఽక యలెంద.ి 

మోద్ళ వయమథ ల నఽెంచ ఉగశిృల యక్ష్ణకు „తృర జ కుర  నేత్ర‟ : 

 

i. మోద్ళ శకలపలు, ఇత్య రభపదాల నఽెంచ ఉగశిృలనఽ యక్షిెంచఽకోవడాతుకి ఫాయత్ అెంత్మథక్ష్ 

మథఱోధన సెంసథ  (ఇశ్ూర ) చేటిరన „తృర జ కుర  నేత్ర‟కు క ెంద్రెం యూ.33.3 కోటలనఽ ఇరఴలతు 

రతితృదిెంచెంది. ఇెంద్ఽకు లోక్సబ ఆమోదిెంచెంద.ి 

ii. ఉగశిృల యక్ష్ణకు ళ  రెంఫర్సలో „నేత్ర‟ (న ట్వర్సక పర్స ళేస్ట ఆఫజాక్ర్, టరా కిెంగ్ అెండ్ అనాయౌసస్ట)నఽ 

ఇశ్ూర  చేటిరెంద.ి 

iii. 60 ఏళ్లల గ అనేక దేఱలు చేటిరన అెంత్మథక్ష్ రయోగలతో బూ కక్ష్యలో ఫామచగ ఉగహి, మక ట్ 

శకలపలు ేయుకుత్ృమపభ. కక్ష్యలో గెంటకు కొతున రేల కిలోమీటయల రేగెంతో ద్ాసఽక యలల  ఈ వయమథ ల 

వలల  కిమిపశీల ఉగశిృలు, ఇత్య మోద్ళ ఆసఽత లకు శృతు కలుగుత్ుెంద.ి 

Israeli student’s made satellite “Duchifat-3” to be launched from Sriharikota : 



 

 

 

i. The “Duchifat-3”, Israeli student‟s made satellite Nationa;will be launched from 

ISRO‟s Sriharikota launch site. “Duchifat-3” is a satellite jointly built by Herzliya 

Science Center and Sha‟ar HaNegev High School students of Israel. 

ii.  It is a remote sensing satellite through which students from all schools across the 

country will be able to experiment and carry through Earth observation. “Duchifat-3” 

is the 3rd in the series of Israeli student-made satellites. 

iii. Duchifat-3 weigheing 2.3 kg is a photo satellite to be used for ecological research of 

Earth from space. 

Defence News 

యపేల్ విభపనాల  ై„తఎస్ట‟ : 

 

i. యపేల్ ముద్ధవిభపనాల సయపమ ెందాతున గటిరగ సభమథథెంచన ఫాయత్ ర ైభపతుక ద్ళ్ భపజీ 

అధితి త.ఎస్ట.ధనోర ళేవలకు గుమథతెంుగ ఆ లోహ విహెంగల తోక ఫాగల ై „తఎస్ట‟ అతు 

మమనఽనానయు. ముత్తెం 30 ముద్ధవిభపనాల  ైఈ అక్ష్మలు ఉెంటాభ. 



 

 

ii.  ఆయు యపేల్ శిక్ష్ణ విభపనాల  ై రసఽత త్ ర ైభపతుక ద్యాధితి ఎభర్స చీఫ్ భపయషల్ ఆర్స.క .ఎస్ట

.బదౌమథమప ేమథట „ఆర్సతె‟ ేయు ఉెంటుెంద.ి 

     Appointments 

Finland elects Sanna Marin, the youngest-ever Prime Minister. World‟s youngest sitting 

PM : 

 

i. Finland‟s Social Democrats elected 34-year-old Sanna Marin to the post of the prime 

minister, making her the youngest head of government in the country‟s history.  

ii. Her appointment is unlikely to lead to significant policy changes by the Social 

Democrat-led administration. 

iii. Finland Capital : Helsinki, Currency : Euro. 

Persons in news 

FIA invites Anand Kumar for India‟s Republic Day celebrations in New York : 

 

i. ప డమ షన్ ఆఫ్ ఇెండిమన్ అశ్ూ ళభేషన్ (FIA) సార్స 30 వయవశూథ కుడు ఆనెంద్ కుభపర్సనఽ 

నాయమపర్సకలో జమథగ  ఫాయత్ మథతల క్ డే రేడుకల సెంద్యభెంగ క కయయకభిపతుకి ఆశృఴతుెంచెంద.ి 

ప డమ షన్ ఆఫ్ ఇెండిమన్ అశ్ూ ళభేషన్ రరస ఫాయతీముల యొకక ుమత్న సెంసథ .  



 

 

ii.  “2020” సెంవత్్యెం కూడా FIA యొకక 50 వ రమథషకోత్్రతున సాచసఽత ెంది. ఆనెంద్ కుభపర్స 

త్న „సార్స 30‟ కయయకభిెం దాఴమ విదాయ యెంగెంలో చేళన కిలకి ఆశృఴతుెంచఫడాా యు. 

iii. „సార్స 30‟ అనేద ిరతి సెంవత్్యెం రతిశుర త్మక ఐఐట ిరరేశ మచక్ష్ కోసెం సభపజెంలోతు తుయుేద్ 

వమగ లకు చెెందిన 30 భెంది విదాయయుథ లనఽ ఎటువెంట ియుసఽభు లేకుెండా ళద్ధెం చేళే కయయకభిెం. 

Reports/Ranks/Records 

ఆెంగలెం ఫాగ భపటాల డ ేదేఱలోల  ఫాయత్ద ి34వ శూథ నెం. న ద్మల ెండ్్ అగశిూథ నెం @ English Language 

Proficiency Index 

 

i. భపత్ిఫాష ఇెంగథలషు కనటికస రెంచరయతెంగ ఆెంగలఫాషనఽ విసత ిత్ెంగ భపటాల డ ే దేఱలోల  

న ద్మల ెండ్్ అగశిూథ నెంలో తులవగ ఫాయత్ 34వ శూథ నెంలో తుయౌచెంద.ి  

ii. ఆెంగ లత్య భపత్ిఫాషనఽ కయౌగథన దేఱలోల  ఇెంగథలషు ఫాగ భపటాల డ ే రజల సెంఖయ తృర తిదికన 

యూతృ ెందిెంచన „„ఆెంగలఫాశు తృర వీణయ సాచీ-2019‟ రకయెం ళఴడన్ మ ెండోశూథ నెంలో ఉెంద.ి నామ ఴ 

భూడో  శూథ నెంలో తుయౌచెంది.  

iii. „ఈఎఫ్ ఎడుయక షన్ పస్టర‟‟ అనే సెంసథ  ఈ వివమలనఽ రకటిెంచెంది. వివిధ దేఱలోల  తుయఴఴిెంచన 

ఉచత్ ఆన్ల ైన్ మచక్ష్ల ఆధాయెంగ అకకడ ిరజల ఆెంగలఫాశు తృర వీణాయతున భదిెంు చేఱయు. 



 

 

అరయుా లు 

2019 విశఴసఽెంద్మథ.. జోజితతు టుెంజీ : 

 

i. ఈ ఏడాది విశఴసఽెంద్మథగ ద్క్షిణాపరకకు చెెందిన జోజితతు టుెంజీ తుయౌచాయు. అబ మథకలోతు 

జామథామప మజధాతు అటాల ెంటాలో జమథగథన త్ుద ిత్ృ టీలోల  టుెంజీతు విజ త్గ రకటిెంచాయు.  

ii. గతేడాద ి విశఴసఽెంద్మథ కటిరయోనా గ .ి. జోజితతు టుెంజీకు కిమచటెం అలెంకమథెంచాయు. ముత్తెం 90 

భెంది ఈ త్ృ టీలో తృలగగ ననగ.. కిమచటెం టుెంజీతు వమథెంచెంద.ి 

iii.  మిస్ట మూతువర్స్ బ కి్కో శ్ూ పమప ఆమగన్, మిస్ట మూతువర్స్ ూయమోర మథక భపడిసన్ అెండెయ్న్ 

యననయపలుగ తుయౌచాయు.  

Art and Culture  

Telangana town to host „Bird Walk‟ festival : 

 

i. The Forest Department in Kumram Bheem (KB) Asifabad district of Telangana is all 

set to earn the distinction of being the first in the State to organise a Bird Walk 

Festival on December 14 and 15, promoting awareness of that part of nature which it 

protects. 



 

 

ii. “We will have the bird walks on both days at sites in Bejjur and Penchikalpet forest 

in Kagaznagar Division and in Tiryani forest, especially the Gundala range in 

Asifabad Division,” revealed KB Asifabad District Forest Officer. 

iii. The walks will also be conducted at the picturesque Kumram Bheem Project 

Reservoir and the tank at Sirpur (T), as they attract a lot of water birds of varying 

species. 

BOOKS 

„„పర బ లతుమప- ద్ అనాథమ ైజా్డ ఫయోగపి‟ – By క ట్ ఫజన ట్ 

 

i.  „„పర బ లతుమప- ద్ అనాథమ ైజా్డ ఫయోగపి‟ ేయుతో ళఎన్ఎన్ తృతిరక ముమలు క ట్ ఫజన ట్ మళన 

ుసతకెంలో డొనాలా్ టరెంప సతీభణ ిబ లతుమప  గుమథెంచ సెంచలన రసతరలు ఫమట టార యు.  

ii. ర ైట్హౌస్ట తృతిరక మ ళఫబెందిలో కమ ైన క ట్ ఫజన ట్ ఎకుకవగ బ లతుమప వయకితగత్ విషమపయౌన 

కవర్స చేసఽత ెంటాయు. „అత్యెంత్  ైరీేటు జీవిత్ెం‟ గడుుత్ునన ముటరముద్ట ి రథభ భఴిళ్ 

బ లతుమపనేనతు ుసతకెం విఱలలలెంచెంది. కయకెంగ ఆబ  ర ైట్హౌస్టలో ెంటమథ జీవిత్ెం 

గడుుత్ునానయు. 

భుఖయబ ైన మోజులు 

International Anti-Corruption Day (అెంత్మా తీమ అవితూతి తుమోధక దినెం) : 9 December 



 

 

 
i. Theme 2019 : “United Against Corruption”.  

ii. ఐకయమజయసమితి ’(ముఎన్) అెంత్మా తీమ అవితూతి తుమోధక దినోత్్రతున ఏటా డిళ ెంఫర్స 9 న 

తృటిశూత యు. అవితూతి  ైరజలోల  అవగహన  ెంచడెం భమథము దాతు  ైత్ృ మడటాతుకి రజలు ఏమి 

చేమగలమో ఈ మోజు లక్ష్యెంగ  టుర కుెంద.ి 

International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of 

Genocide and of the Prevention of this Crime : 9 December 

 

i. ఐకయమజయసమితి సయఴసబయ సభపరేశెం డిళ ెంఫర్స 9నఽ జ నోళ ైడ్ నేమతుకి గుమ ైన ఫాధిత్ుల 

అెంత్మా తీమ శూమయక దినెం భమథము గౌయవెం భమథము నేయ తురయణగ ఏమటు చేళెంద.ి 

డిళ ెంఫర్స 9వ తేద ీ 1948 లో జ నోళ ైడ్ నేయ తురయణ భమథము శిక్ష్  ై కన ఴనషన్ (జ నోళ ైడ్ 

కన ఴనషన్) ళఴకమథెంచన రమథషకోత్్వెం. ఈ సెంవత్్యెం కన ఴనషన్ 70వ రమథషకోత్్వెం. 



 

 

ii. ఈ మోజు యొకక ఉదేదశయెం ఏమిటెంటే, జ నోళ ైడ్ కన ఴనషన్ భమథము భపయణహోభెం యొకక 

నేమలనఽ ఎద్ఽమోకవడెంలో భమథము తుమోధిెంచడెంలో దాతు తృత్ర ై అవగహన  ెంచడెం, 

కన ఴనషన్లో తుయఴచెంచనటుల  భమథము దాతు ఫాధిత్ులనఽ సమమథెంచడెం భమథము గౌయవిెంచడెం. 

తెలెంగణ  ైచద్ెంఫయెం రకటన : 9 డిళ ెంఫర్స 2009 

 

i. 2009 డిళ ెంఫర్స 7న అటి భుఖయభెంతిర K.మోశమయ అధయక్ష్త్న జమథగథన అఖిలక్ష్ 

సభపరేశెంలో అతునతృమచరలు తెలెంగణ మషర  ా ఏమటుకు భద్దత్ు రకటిెంచాభ. డిళ ెంఫర్స 8న 

తెలెంగణ దిశగ శ్ూ తుమపగెంధ ీ తుయణమెం తీసఽకునానయు. దాెంతో డిళ ెంఫర్స 9న కెంగ సి్ట కోర్స 

కమిటీ ఐద్ఽశూయుల  సభపరేశబ ైెంద.ి 

ii. తెలెంగణ మషర ెాం ఇసఽత ననటుల గ రకటన చేమపలనన శ్ూ తుమప సాచన బేయకు క ెంద్ర హోెంభెంతిర 

హో దాలో చద్ెంఫయెం తెలెంగణ మషర  ారకిమి తృర యెంతేెంచాభతు రకటన చేఱయు. ఈ తుయణమెం  ై

ళభపెంధర తృర ెంత్ెంలో తుయసనలు మిననెంటి సబ ైకయెంధర ఉద్యభభు ఏమటుకు మథళథత్ులు 

దామథతీశూభ. 

iii.  11 మోజుల సఽధీయఘ దీక్ష్తో తెలెంగణకు ఏకెంచేళన క ళఆర్స తెలెంగణ ఏమటు రకటన త్యురత్ 

త్న ఆభయణ దీక్ష్నఽ వియమిెంచాడు. దీక్షా దివస్ట ేయుతో 2009, నవెంఫర్స 29న తుమశృయ దీక్ష్ 



 

 

ముద్లు టిరన క ళఆర్స, డిళ ెంఫర్స 9న తెలెంగణ మషర ెాం ఇసఽత ననటుల గ రకటన ర లవడిన 

త్యురత్ త్న 11 మోజుల దీక్ష్నఽ వియమిెంచాడు. 

శ్ూ తుమప గెంధీ జననెం : 1946 డిళ ెంఫయు 9 

 

i. శ్ూ తుమప గెంధ ీ అసలు ేయు అడిఴగ  ఆెంతోతుమప భపభనో. ఇటయ్కి చెెందిన ఈబ  

ఫాయత్దేఱతుకి చెెందిన మజకసమ నామకుమలు. 1946 డిళ ెంఫయు 9న జతుమెంచాయు. 1998 

నఽెండ ిఫాయత్ జాతీమ కెంగ సి్ట తృమచరకి శ్ూ తుమప అధయక్షుమయౌగ వయవహమథసఽత నానయు. 

ii. 1991లో బయత మజీవ్ గెంధ ీ హత్యత్యురత్ కెంగ సి్ట నామకులు ఆబ నఽ రధాతు ద్వి 

తీసఽకోభతు అడుగగ  ఆబ  తుమకమథెంచాయు. 1997లో మజకసమ యెంగరరేశెం చేళన శ్ూ తుమప 

1998లో కెంగ సి్ట తృమచరకి అధయక్షుమయౌగ  ఎతునకమపయు. 

iii. 2004 నఽెంచ శ్ూ తుమప గెంధ ీ లోక్ సబలోతు మున ైటెడ్ తృర గ ళివ్ ఎయౌమస్ట్(UPA)కు 

అధయక్షుమయౌగ వయవహమథసఽత నానయు. ళ  రెంఫయు 2010లో వయుసగ నాలుగోశూమథ కెంగ సి్ట తృమచరకి 

అధయక్షుమయౌగ ఎెంకవడెంతో 125 ఏళ్ళ చమథత్రగల కెంగ సి్ట తృమచరకి అతి ఎకుకవ కలెం 

అధయక్షుమయౌగ వయవహమథెంచన రమథగ ఆబ  చమథత్ర సిలరెంచాయు. 



 

 

iv. టటర రయ ఫో త్ౄ ర్స్ కుెంబకోణెంలో ఆమోణలు ఎద్ఽమకకనానయు. ఈబ కు భుెంద్ఽ కెంగ సి్ట కు 

కొెంత్భెంద ి విదేశీములు అధయక్షులుగ ఉనాన శూఴత్ెంత్రయెం త్యురత్ ఈబే ముద్ట ి విదేశీ 

అధయక్షుమలు. 

v. మజీవ్ గెంధీ భయణెం త్యురత్, శ్ూ తుమప రధానభెంతిర ద్వితు తుమకమథెంచడెంతో 

.వి.నయళెంశృమవు నఽ రధాతుగ తృమచర  ద్దలు,  శ్ూ తుమప తుయణభెంచాయు. శ్ూ తుమపనఽ 1999లో 

13వ లోక్ సబలో రతిక్ష్ నేత్గ ఎనఽనకునానయు. 

vi.  ఫాజతృ తృమచర అధికయెంలోకి వచచ అటల్ తశృమచ రజేభ రధానభెంతిరగ రబుత్ఴెం 

ఏయడినుడు,  ఆబ  రతిక్షాలకు నేత్గ వయవహమథెంచాయు. 2003లో  రజేభ రబుత్ఴెం  ై

అవిఱఴస తీమమనెం రరేశ టార మబ . 

vii. “The Accidental Prime Minister: The Making and Unmaking of Manmohan Singh” 

అనేది 2014 తృలళ విఱలలషకుడు సెంజమ ఫాయు, బే 2004 నఽెండి ఆగసఽర  2008 వయకు 

రధానభెంతిర భనోమహన్ ళెంగ్ మీడిమప సలశృదాయుగ ఉనానయు.  ెంగథఴన్ ఇెండిమప 

రచఽమథెంచన ఈ ుసతకెం ళెంగ్ త్న భెంతిరవయగెం,PMO ై ూమథతగ తుమెంత్రణలో లేద్తు 

ఆమోెంచెంద.ి ఫద్ఽలుగ, గణతూమబ ైన అధికమతున కెంగ సి్ట తృమచర అధయక్షుమలు  శ్ూ తుమప 

గెంధ ీఉయోగథెంచాయు, వీమథకి ళెంగ్ ూమథతగ లగెంగథత్ృ మపడు. 

 
కసడిలు 

Bangabandhu BPL inaugurated by Prime Minister Sheikh Hasina : 
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జాతీమ రయతలు 

శయణాయథు లకు తృౌయసత్వెం. సవయణ తలుు కు లోక్సబ ఆమోదెం : 

  

i. తొృ యథగునఽనన భూడు దేఱలోు  భత్యబ ైన డనకు గుమైె, శయణాయథు లుగ భన దేఱతుకి వచ్చిన 

భుళు బేత్యథలకు ఫాయత్ తృౌయసత్వెం కయౌపెంచాలనన కీలక తలుు కు లోక్సబ ఆమోదెం తెయౌెంద.ి 

ii. ఉదమెం నఽెంచ్చ సఽదీయఘెంగ ఏడుగెంటల తృటు చయి కొనశూగినఅనెంత్యెం సబ ఆమోద భుదర 

రేళెంద.ి కకో అెంశెం రమీగ ఒట ెంగ్ తుయవఴ ెంచాయథ. రతిక్షాలు రతితృదిెంచ్చన సవయణలతూన 

వీగితోృమాభ. తలుు కు అనఽకూలెంగ 311 భెంది, వయతిమేకెంగ 80 భెంది ఒటు రేఱయథ. 

రధానభెంతిర నమేెందరమోద ీమోక్షెంలో తలుు  దిగువసబలో గటటె కిోెంద.ి 



 

 

iii. తలుు నఽ రరేశ టెడాతుకి అనఽకూలెంగ 293 భెంది, వయతిమేకెంగ 82 భెంది ఒటు 

రేఱయథ. తృౌయసత్వ (సవయణ) తలుు కు దేశెంలోతు 130 కకటు  భెంది తృౌయథల భదదత్ు ఉెందతు అమిత్ 

శు ఉదాఘ ట ెంచాయథ. ఈ తలుు  భుళు ెంలకు వయతిమేకభనన రదననఽ తుయదవెందవెంగ తోళుచాియథ. 

iv. తృకిశూు న్, ఫెంగు దేశ్, అఫ్ా తుశూు న్లలో భత్యబ ైన డనకు గుమైెనరమికి తుజాతుకి ఇుపడు 

హకుోలు లభిశూత మతు చెతృపయథ. ఈఱనయ మశుె ా ల రజలూ బమడాయౌ్న అవసయబేమీ 

లేదనానయథ. 

v. భూడు తొృ యథగు దేఱలోు  భత్యబ ైన డననఽ ఎదఽమకోతు 31.12.2014లోగ భన దేఱతుకి 

వచ్చిన ఴ ెందఽవులు, ళకుోలు, కైైెసతవులు, ఫౌదఽు లు, జెైనఽలు, తృమీీలు వదద  మేషన్కయథు లు వెంట  

ఆధాయతరా లేవీ లేకతోృభనా రతితృదిత్ చటెెం దావమ రమికి తృౌయసత్వెం భెంజూయథ చేశూత ెం. 

మజాయెంగ ఫదుెంగ సఴేత్ుకబ ైన వమాీకయణలు చేఱకే తలుు  తీసఽకువచాిభతు వివమిెంచాయథ. 

vi. తలుు కు ఎతూుభే ఫాగశూవభయ క్షాల ైన జేడ(ీము), లోక్ జనశకిత (ఎల్జే)తో తృటు ఆ కూటమిలో 

లేతు తెదేతృ, రైకతృ, శివళేన, అకయ్దళ్, తజూ జనతాదళ్ (తజద) వెంట వీ భదదత్ు 

తెయౌతృభ. తెమస, ఎెంఐఎెం సశృ లు తృమెీలు తలుు నఽ వయతిమేకిెంచాభ. 

Inner Line Permit for Manipur : 

vii. భణిూర్సనఽ ఇననర్స ల ైన్ మిిట్ (ILP) వయవసులోకి తీసఽకువశూత భతు, త్దావమ 2019 

తృౌయసత్వ (సవయణ) తలుు లోతు తుఫెంధనల నఽెండి మినశృభెంు ఇశూత భతు కేెందర హ ెంభెంతిర 

అమిత్ శు లోక్సబలో చెతృపయథ. తలుు  నఽెండి మశుె ా తున మినశృభెంచాలతు భుఖ్యభెంతిర 



 

 

ఎన్.తమెన్ ళెంగ్ గత్ెంలో చెతృపయథ. నాగలాెండ్ భమిము మిజోమెంలనఽ ILP యక్షిెంచ్చెంద ి

భమిము ఇద ియక్షణగ కొనశూగుత్ుెంద.ి 

viii. భుఖ్యభెంతిర ఎన్.తమెన్ ళెంగ్ భాటాు డుత్ూ, ళెంగ్ భాటాు డుత్ూ, "బేభు తలుు నఽ 

వయతిమేకిెంచభు. భాకు మినశృభెంు కరయౌ. భా బూమి చాలా చ్చననది భమిము జనాఫా 

కూడా త్కుోవ. ‛ అతు ేమకోనానయథ. 

ix. తలుు  రకయెం, తృౌయసత్వ చటెెం, 1955 యొకో సవయణలు ఆమోదిెంచఫడిత,ే మజాయెంగెంలోతు 

ఆయవ ల డాయల్ భమిము అయథణాచల్ రదేశ్, మిజోమెం భమిము మశుె ా లలో చేయిఫడిన అశూ్ెం, 

బేఘాలమ, మిజోమెం భమిము తిరుయ గిమిజన తృర ెంతాలకు వమితెంచవు. 

ఇత్య మశుె ా లు / కేెందర తృయౌత్ తృర ెంతాల రయతలు 

కమా టకలో ఫాజతృ విజమఫేమి. ఉ సభయెంలో కభల వికసెం. మడిమూయప సమోయథ సఽయక్షిత్ెం : 

 

i. కమా టక ఉ ఎతునకలోు  ఫాజతృ జమకేత్నాతున ఎగుయరేళెంద.ి ఈ నల 5న 15 తుయోజకవమా లకు 

తుయవఴ ెంచ్చన ఎతునకల పయౌతాలు రలుడమాయభ. ఫాజతృ 12 చోటు  విజమెం శూధిెంచ్చ త్న 

రబుతావతున ట షఠ ెం చేసఽకుెంద.ి  



 

 

ii. విక్ష కెంగెసె్ కేవలెం మెెండిెంట కే మిమిత్ెం కగ.. భమోచోట సవత్ెంత్ర అబయమిు నగా యథ. జనతాదళ్

(ఎస్) ఖ్ాతా తెయవలేకతోృభెంద.ి 

iii. విధానసబలో 105 సెంఖ్ాయఫలభునన ఫాజతృ తాజా గెలుుతో త్న ఫలాతున 117కు  ెంచఽకుెంద.ి 

ఎవమి భదదత్ూ లేకుెండానే ఫాజతృ త్న అధికమతున సఽళుయెం చేసఽకుెంద.ి 

Defence News 

UAE, US joint military exercise ‘Iron Union 12’commences : 

    
i. UAE భమిము మునైటటడ్ ళేెట్్ యొకో బూ ఫలగల భధయ సెంముకత ళ ైతుక రయమాభెం 

‘ఐయన్ మూతుమన్ 12’ తృర యెంబబ ైెంద.ి తోృ మట భమిము వూయశృత్ిక శూభము ాలనఽ 

 ెంతొృ ెందిెంచడాతుకి ఇయథ క్షాలు సెంముకత ళ ైతుక సహకయెంలో తృలగా నడాతున ‘ఐయన్ 

మూతుమన్ 12’ చాసఽత ెంద.ి  

ii. శోూ దయ భమిము ళేనహూయవక దేఱలతో ముఎఇ శూముధ దయాల ఉభిడ ిళ ైతుక వినాయశూలు 

తాజా మిణాభాలకు అనఽగుణెంగ జయథగుతాభ భమిము ఈ తృర ెంత్ెం ఎదఽమకోెంటునన అతున 

ఫెదిమిెంులు భమిము సరళ్ుకు వయతిమేకెంగ గట ెగ తులఫడాలన ేముఎఇ శూముధ దయాల 

తుయామాతున రతితెంతసఽత ెంద.ి 

ఆమిుక అెంఱలు 

Walmart, Amazon to train MSMEs : 



 

 

 

i. ఫాయత్ ఇ-కభర్స్ యెంగెంలో మెెండు అతి దద విదేశీ  టుె ఫడిదాయథల ైన రలాిరె్స భమిము 

అబ జాన్ త్భ విదిుతు  ెంచడాతుకి డిజిటల్ కభర్స్ తృు ట్ తౄమ లనఽ ఫాగ 

ఉయోగిెంచఽకకవడెంలో ఫాయత్దేశ ఎెంఎస్ ఎెంఇ యెంగతుకి సశృమడ ే రణాయకలనఽ విడిగ 

రకట ెంచాభ. 

ii. రలాిరె్స విదిద సయపమదాయథ అభివిదిు కయయకభెెం రెంచ సయపమ గకలుసఽల కకసెం 

ఫాయత్దేశెంలో త్మాయథ చేమడాతుకి 50,000 ఫాయతీమ చ్చనన రయతృమలకు శిక్షణ ఇసఽత ెంద.ి 

iii. అబ జాన్ ఇెండిమా భమిము ళఐఐల భధయ, మెెండు గూెులు తృమిఱెమిక సభూశృలలో 

అవగహన అవగహన వర్సక్ శుప లు, మోడ్ శోు లు భమిము ఇ-కభర్స్ శిక్షణ వెంట  

కయయకలాతృలనఽ తుయవఴ శూత భ. 

       Appointments 

అధికయ ఠల  ైమువ కెయటాలు. 34 ఏళ్ు కే సనా భామిన్ పనాు ెండ్ రధాతు దవి : 

  



 

 

i. ళవమ రమత్నెంతోనే అనోభెంట్్ సనాభామిన్ 34 ఏళ్ు కే పనాు ెండ్ రధాతుగ 

ఎతునకమాయయథ. ముత్తెం ద ిదేఱలనఽ 40 ఏళ్లు , ఆ లోు రమే రసఽత త్ెం నడిసఽత నానయెంట ే21వ 

శతాఫదెంలో మువత్ సతాత  ఏమిటో అయుెం చేసఽకకవచఽి. 

ii. సనా భామిన్ : రెంచెంలోన ేఅత్యెంత్ ననవమసఽోమల ైన రధాతుగ పనాు ెండ్కు చెెందిన సనా 

భామిన్ రతేయకత్ శూధిెంచనఽనానయథ. 34 ఏళ్ళ సనా భామిన్ పనాు ెండ్లో అభదఽతృమెీల సెంకీయా 

సమోయథకు శూయథ్యెం వఴ శూత యథ. ఈదేశ రధాతుగ ఫాధయత్లు తుయవఴ ెంచనఽనన భూడో  భఴ ళ్ 

సనాభామిన ేఅవుతాయథ.  

iii. ల కీ్ హన్చయక్ (35) : ఉకెభెన్ రధాతుగ ఈ ఏడాది ఆగసఽె లో ఫాధయత్లు ళవకమిెంచాయథ. 

రెంచెంలో 46వ అతి దద  దేశెం  

iv. నభబ్ ఫుకెయౌ (38) : ఎల్శూల వడార్స అధయక్షుడిగ ఈ ఏడాది జూన్లో ఫాధయత్లు ళవకమిెంచాయథ.  

v. జెళెండా కేట్ లామెల్ ఆమెుర్సన (39) : నాయజిలాెండ్ రధాతుగ 2017 అకకె ఫయథలో ఫాధయత్లు చేటాె యథ. 

 రధాతుగ ఉెండగనే ఆబ  తడుకు జనితువవడెం గభనాయహెం. 

vi. కిమజోెంగ్ ఉన్ (35) :  విరదాసపద నామకుడిగ రెంచరయతెంగ గుమితెంు తొృ ెందిన 

ఉత్తయకొమిమా తృలకుడు. 

vii. జిగేి ఖ్ేసర్స రెంగ్చఽక్ (39) : బూటాన్ మజు. 

viii. త్మీమ తన్ హభద్ ఆల్ థ్తు (39) : ఖ్తార్స తృలకుడు (ఎమిర్స ఆఫ్ ఖ్తార్స). 



 

 

ix. పరట్్ వియౌమెం బ ైఖ్ేల్ (39) : ఴ ైతీ తాతాోయౌక రధాతుగ ళేవలెందిసఽత నానయథ.  ఈ ఏడాది జుల ైలో 

ఆమన ఈ ఫాధయత్లు చేటాె యథ.  

x. కమోు స్ అలవమడో  : కకశూె మిక 48వ అధయక్షుడిగ కమోు స్ అలవమడో  గతేడాద ి బే నఽెంచ్చ 

ళేవలెందిసఽత నానయథ.  

xi. జేవిమర్స ఎశూపట్ జమోమ (40) : అెండోమ రధాతు (రబుత్వ అధినేత్)గ ళేవలెందిసఽత నానయథ. ఈ 

ఏడాద ిబేలో ఈ ఫాధయత్లు చేటాె యథ. 

Persons in news 

Brazilian far-right President Jair Bolsonaro, set to be the chief guest on Republic Day 

2020 : 

  

i. In January 2020, Jair Bolsonaro will become the third Brazilian President to be 

honoured as chief guest at the Republic Day parade, the first two being Fernando 

Henrique Cardoso (1996) and Luiz Inácio Lula da Silva (2004). 

ii. On the other hand, Mr. Bolsonaro’s popularity rating within Brazil has fallen sharply, 

while his standing amongst world leaders is woeful. A culture of toxicity pervades 

Mr. Bolsonaro’s coalition, whose views on women and minorities, and promises and 

policies on environment and culture, tear apart any shred of consensus in Brazil. 



 

 

iii. On his first day in office, Mr. Bolsonaro struck at the autonomy of Brazil’s 

indigenous communities and ordered the Human Rights Ministry to disregard the 

complaints of the LGBTQ population. 

ICC chairman Manohar not to run for a third term : 

 

i. అెంత్మ్ తీమ కికెెట్ కౌతు్ల్ (ఐళళ) యొకో ముదట  సవత్ెంత్ర చెైయిన్ శఱెంక్ భనోహర్స త్న 

ఐళళ డెైమెకెర్స సహచయథలకు 2020 బేలో భూడవ మెెండేళ్ు  కలాతుకి తోృ టీ చేమఫో నతు చెతృపయథ. 

ii. జూన్ 2016 నఽెండి సవత్ెంత్ర ఛెైయిన్గ ఉనన భనోహర్స వచేి ఏడాద ిజూల ైలో కేపటౌన్లో జమిగే 

ఐళళ రమిిక సభారేశెంలో త్న కమయలమాతున భుగిెంచనఽనానయథ. 

iii. భనోహర్స ఫాధయత్లు ళవకమిెంచ్చన ఎతుమిద ినలల త్యథరత్, భామిి 2017 లో మజీనాభా చేఱయథ, 

కతు సహ దో యగులచ ే పెంచఫడాు యథ. జూన్ 2018 లో ఆమన తిమిగి ఎతునకమాయయథ. దాదాు 

ఐదఽ సెంవత్్మలు చెైయిన్గ ఉనానయథ. 

iv. జగోిహన్ దాయౌిమా భయణెం త్యథరత్ భనోహర్స మెెండవశూమి తళళఐ అధయక్షుడిగ 

ఎతునకమాయయథ. 

v. కొత్త  సవత్ెంత్ర చెైయిన్నఽ రసఽత త్ 15 భెంద ిడెైమెకెయథు  ఎనఽనకుెంటాయథ. గత్ భమిము రసఽత త్ డెైమెకెయథు  

ఛెైయిన్ దవికి రతితృదిెంచఫడటాతుకి అయథహ లు. భనోహర్సకు ఒటు లేదఽ. 



 

 

Reports/Ranks/Records 

ఆముధాల వికమెెం  ై ైకి. అభికలోు  అబ మికదే ఆధిత్యెం : 

 

i. రెంచరయతెంగ 2018లో ఆముధ వికమెాలు ఐదఽ ఱత్ెం బేయ  మిగమతు ‘శూె క్హ ెం 

ఇెంటమేనషనల్ స్ మీళ ర్సి ఇన్ళెటృయట్ (ళర)’ త్న తాజా తురేదికలో ేమకోెంది. అభికలోు  

అబ మిక అగెథాన ఉెందతు వివమిెంచ్చెంద.ి  

ii. త్మవతి శూు నాలోు  యశుయ,తరటన్,తౄర న్్ ఉనానభ. ఫాయత్ కెం తూల వికమెాలు భాత్రెం త్గా మతు 

తెయౌెంద.ి 

iii. రెంచరయత  ఆముధ అభికలు 2018లో దాదాు 5 ఱత్ెం  మిగభ. త్గినెంత్ డేటా 

లేనెందఽన ఈ అధయమనెంలో చెైనానఽ చేయిలేదఽ. 

భానరభివిదిు  సాచీ 2019లో ఫాయత్ 129వ శూు నెం. నామేవ ముదట  శూు నెం : 

 

i. భానరభివిదిు  సాచీలో ఫాయత్ శూు నెం కసత  బ యథగుడిెంద.ి ముత్తెం 189 దేఱలోు  గత్ ఏడాద ి

130వ శూు నెం సెంతృదిెంచగ, ఈ ఏడాది 129వ శూు నెం తొృ ెందిెంద.ి క శూు నెం త్గాిెంచఽకుెంద.ి 



 

 

ii.  ఐకయమజయ సమితి అభివిదిు  కయయకభెెం (UNDP) విడుదల చేళన తురేదికలో ఈ విషమెం 

రలుడభెంద.ి నామేవ, ళవట్ము ెండ్ భమిము ఐము ెండ్ ముదట  భూడు శూు నాలనఽ ఆకమెిెంచాభ.. 

శృెంకెంగ్తో తృటు జయితూ నాలుగో శూు నెంలో ఉెంది 

iii. HDI భానవ అభివిదిు యొకో భూడు తృర థ్మిక కకణాలలో సగటు విజమాతున కొలుసఽత ెంద ి - 

ఆముమద మెం, విదయ భమిము త్లసమి ఆదామెం. 

iv. ఫాయత్దేశ తొృ యథగు దేఱలలో శీలెెంక (71), చెైనా (85) మయెంక్ ళేోల్లో అధికెంగ ఉెండగ 

బూటాన్ (134), ఫెంగు దేశ్ (135), భమనాిర్స (145), నేతృల్ (147), తృకిశూత న్ (152), 

ఆఫ్ఘతుశూత న్ (170) జాతతాలో త్కుోవ శూు నెంలో ఉనానభ. 

v. తురేదిక రకయెం, 1990-2018తో తోృ యౌళేత  46% విదిుతు శూధిెంచ్చన భానవ అభివిదిు ుమోగతిలో 

దక్షిణాళమా రేగెంగ అభివిదిు చెెందఽత్ునన తృర ెంత్ెం. ఫాయత్దేశెం యొకో HDI విలువ 50% 

 మిగిెంద ి(0.431 నఽెండి 0.647 కు) 

India is at 122 in Gender Inequality Index 2018 (GII) : 

 

i. యౌెంగ అసభానత్ సాచ్చక (GII)లో 162 దేఱలలో ఫాయత్దేశెం 122 శూు నెంలో ఉెంది. 

ఇయథగుతొృ యథగు చెైనా (39), శీలెెంక (86), బూటాన్ (99), భమనాిర్స (106) ఫాయత్దేఱతుకి 

 ైన ఉనానభ. 



 

 

ii. ఐకయమజయసమితి సఽళుయ అభివిదిు లక్షాయల రకయెం 2030 నాట కి రెంచెం యౌెంగ సభానతావతున 

శూధిెంచే భాయాెంలో లేదతు తురేదిక ేమకోెంది. ఆమిుక అవకఱలలో యౌెంగ అెంత్మతున 

భూళరేమడాతుకి 202 సెంవత్్మలు టెవచితు ఇద ిఅెంచనా రేళెంద.ి 

అరయథు లు 

Abu Dhabi selected as world’s leading sports tourism destination : 

 

i. భన్లోతు భసోట్లో జయథగుత్ునన రెంచ రమాణ అరయథు ల (WTA-World Travel 

Awards) 26 వ ఎడిషన్లో అఫుదాత (UAE) రెంచెంలోతు రభుఖ్ శోూ పరె్స్ టృమిజెం 

గభయశూు నెంగ ఎెంకైెెంది. ఈ గౌయవతూమ ుయశూోమతుకి అఫుదాత ఎెంక కవడెం వయథసగ 7 

వ శూమి. 

ii. శోూ పరె్స్ టృమిజెంనఽ ఐకయమజయసమితి రెంచ రమాణ సెంసు , UNWTO, రెంచరయతెంగ 

మయటక యెంగెంలో రేగెంగ అభివిదిు చెెందఽత్ునన యెంగలలో కట గ ేమకోెంది. టరా రల్, 

టృమిజెం భమిము శృళపటాయౌట ీ మిశభెల యొకో అతున భుఖ్య యెంగలలో ఱరషెఠ త్నఽ 

గుమితెంచడాతుకి, మిరర్సు చేమడాతుకి భమిము జయథుకునేెందఽకు 1993 లో వయల్ు  టరా రల్ 

అరయథు లు శూు ెంచఫడాు భ. 

BOOKS 



 

 

A Chequered Brilliance: The Many Lives of V.K. Krishna Menon - By Jairam Ramesh 

 

i. This is a compelling biography of one of India's most controversial and consequential 

public figures.  

ii. V.K. Krishna Menon continues to command our attention not just because he was 

Jawaharlal Nehru's confidant and soulmate but also for many of his own political and 

literary accomplishments.  

iii. A relentless crusader for Indian independence in the UK in the 1930s and 1940s, he 

was a global star at the United Nations in the 1950s before he was forced to resign as 

defence minister in the wake of the India-China war of 1962. 

iv. Meticulously researched and based entirely on new archival material, this book 

reveals Krishna Menon in all his capabilities and contradictions. It is also a rich 

history of the tumultuous times in which he lived and which he did so much to shape. 

భుఖ్యబ ైన మోజులు 

Human Rights Day (భానవ హకుోల దినోత్్వెం) : 10 December 

  



 

 

i. 2019 Theme : Youth Standing Up for Human Rights  

ii. రతి సెంవత్్యెం డిళ ెంఫర్స 10 న భానవ హకుోల దినోత్్వెం జయథుకుెంటాయథ. ఈ మోజు 1948 

డిళ ెంఫర్స 10 న ఐకయమజయసమితి భానవ హకుోల శూయవతిరక రకటననఽ ళవకమిెంచ్చెంద.ి ఈ మోజు 

రెంచరయతెంగ రతి సెంవత్్యెం తృట శూత యథ, ఎెందఽకెంట ేఇద ిభనెందమికీ శకితతుసఽత ెంద.ి ఈ మోజు 

రెంచరయతెంగ భానవ హకుోల నాయమరదఽలు భమిము యక్షకులనఽ అెంగీకమిసఽత ెంద.ి 

iii. ఈ సెంవత్్యెం ఇద ి భానవ హకుోల శూయవతిరక రకటన యొకో 71 వ రమిికకత్్వెం 

అవుత్ుెంద.ి ‚శూె ెండ్ అప పర్స హౄయభన్ మైెట్్” అన ే ఇతివిత్తెంతో, భాయథప యొకో 

తుమిణాత్ిక ఏజెెంటుు గ మువత్ యొకో శూభము ాతున జయథుకకవడెం, రమి గకెంత్ులనఽ 

విసత ిత్ెం చేమడెం భమిము హకుోల తోృర తా్హెం భమిము యక్షణలో విసత ిత్ శూు భ రెంచ 

ేరక్షకులనఽ తుభగనెం చేమడెం దీతు లక్షయెం. 

International Animal Rights Day (అెంత్మ్ తీమ జెంత్ు హకుోల దినోత్్వెం) : December 10 

 

i. రతి సెంవత్్యెం అెంత్మ్ తీమ జెంత్ు హకుోల దినోత్్వెం డిళ ెంఫర్స 10 న జయథుకుెంటాయథ. ఈ 

ఆచాయెం 1948 లో రకట ెంచ్చన భానవ హకుోల శూయవతిరక రకటన రమిికకత్్వెంతో సభానెంగ 

ఉెంటుెంద ిభమిము ఇద ిఉదేదశూయవకెంగ జమిగిెంద.ి 



 

 

ii. జెంత్ువులకు కూడా భానవ కయయకలాతృల వలు  నొప డకుెండా భమిము చతుతోృ కుెండా 

ఉెండటాతుకి హకుోలు ఉనానమతు ేమకోనానయథ. జెంత్ువులు భనఽషుల నఽెండి త్భనఽ 

తాభు యక్షిెంచఽకకలేవు. 

iii. అెంత్మ్ తీమ జెంత్ు హకుోల దినోత్్వెం తృట ెంచడెం జాత్యహెంకయెం భమిము వివక్షత్ 

సభసయల  ై రజల దిలెతు ఆకమిిసఽత ెంద.ి జెంత్ు హకుోలనఽ గుమితెంచడాతుకి, ఉదేదశూయవక 

కూెయతావతున ఆడాతుకి భమిము జెంత్ువులనఽ చెండాతుకి రమిికెంగ డిళ ెంఫర్స 10 న అనేక 

రచామలు తుయవఴ శూత యథ. 

iv. జెంత్ువుల యక్షణకు అెంకిత్బ ైన అనేక ఇత్య మోజులు కూడా ఉనానభ. అవి రెంచ జెంత్ు 

దినోత్్వెం, రెంచ జెంత్ువుల రయోగఱల దినెం భమిము అెంత్మ్ తీమ గిహయఴ త్ 

జెంత్ువుల దినోత్్వెం. 

C. మజగోతృలాచామి జమెంతి : డిళ ెంఫయథ 10, 1878 

 
i. మజాజీగ రళదఽు డెైన చకవెమిత మజగోతృలాచామి (డిళ ెంఫయథ 10, 1878 - డిళ ెంఫయథ 25, 1972) 

శూవత్ెంత్రా  సభయయోధఽడు భమిము మజకీమరేత్త . సవత్ెంత్ర ఫాయత్దేశు ముదట  భమిము 

చ్చవమి గవయనర్స జనయల్.  



 

 

ii. ఆమన సెంముకత భదరా సఽ మషె ా భుఖ్యభెంతిరగ 1937లో తుచేఱడు. ఫాయత్దేశు 

అత్ుయననత్ తృౌయుయశూోయబ ైన ఫాయత్యత్ననఽ తొృ ెందిన తొయౌవయకుత లలో కడు (1954లో) . 

మజాజీ త్మిళ్నాడు మషెభాులోతు ళేలెం జిలాు , తోయయౌు గెభభులో 1878, డిళ ెంఫయథ 10 న 

జతుిెంచాడు. 

నాగయథ్ నశూగర్స తుమిణెం తృర యెంబెం : 1955 డిళ ెంఫయథ 10  

 

i. తుమిణ కలెంనాట  తెలెంగణ లోతు నలగా ెండ జిలాు , ఆెంధర లోతు గుెంటృయథ జిలాు  సమిహదఽద ల   ై

కిశుా  నది  ైతుమిిెంఫడిన ఆనకటె వలు  ఏయపడిన జలాశమాతున నాగయథ్ న శూగర్స అెంటాయథ. ఇద ి

దేశెంలోన ేమిజమవమయులో మెెండవ శూు నెంలో ఉెంద ిభమిము తొృ డవులో ముదట ద.ి 

ii. ఇకోడ క జలాశమభు కటాె లన ేఆలోచన తరట ష్ మితృలకుల కలెంలోనఽ అనగ నైజాభు 

మితృలన కలభులోన ే 1903 లోన ేవచ్చిెంద.ి చ్చవమికి ఫాయత్ దేశ రథ్భ రధాతు శీ ెజవహర్స 

లాల్ నహౄూ  చేత్ుల మీదఽగ 1955 డిళ ెంఫయథ 10 నాడు ునాద ిమభ డిెంద.ి ఫాయత్ దేశ 

మెెండవ రధాతు శీభెతి ఇెందిమగెంధ ిచేత్ుల మీదఽగ 1967 లో కుడి, ఎడభ కలవలోతుకి తూట  

విడుదల జమిగిెంద.ి 



 

 

iii. దీతు తుమిణ కలభు 1955 - 1967. ఈ జలాశమభునకి 11,472 మియౌమన్ ఘను 

అడుగుల తూట తు తులువ చేము శూభయుభు గలదఽ. దీతు దావమ నలగా ెండ జిలాు , సామయేట జిలాు , 

ఖ్భిెం జిలాు , కిశుా  జిలాు , భమిము గుెంటృయథ జిలాు  లకు శూగుతూయథ అెందిెంచ ఫడుత్ుననద.ి 

ఇకోడ  దద జల విదఽయత్ కేెందరభు కూడా ఉెంద.ి 

iv. కిశుా  నది  ైతుమిిెంచఫడు ఆనకటెలోు  నాగయథ్ నశూగర్స తృర జెకుె  (Nagarjuna Sagar project) అతి 

 దదద.ి ఇద ిక ఫహృయాయుశూధక తృర జెకుె . అపట  ఆెంధరరదేశ్ లోతు నలగా ెండ జిలాు  భమిము 

గుెంటృయథ జిలాు  సమిహదఽద ల  ై నెందికొెండ వదద తుమిిెంచ్చన ఈ ఆనకటెనఽ ముదటోు  నెందికొెండ 

తృర జెకుె  అతు యౌచరేయథ. ఈ తృర ెంతాతుకునన చామిత్రక తృర ధానయెం వలన ఈ తృర జెకుె కు 

నాగయథ్ నశూగర్స తృర జెకుె  అతు ేయథ టాె యథ. 

v. నాగయథ్ నశూగర్స రభుఖ్ ఫౌదు చామిత్రక సులెం కూడా. ఱత్రహనఽల కలభునాట  శీ ెయవత్బే 

నాగయథహ న కొెండ. ఆచాయయ నాగయథ్ నఽడు ఈ తృర ెంత్ెంలో ఫో ధనలు చేళనటుు గ చామిత్రక ఆధామలు 

ఉనానభ.  

vi. జలాశమెం తుమిణ సభమెంలో ఇకోడ లభిెంచ్చన అభూలయభభన చామితిరక కటెడాల 

శిథిలాలనఽ జలాశమెం భధయలో "నాగయథ్ నకొెండ" అతు ఇుపడు లువఫడ ేభూయజిమెంలో 

బదర యచాయథ. ఆ భూయజిమాతున నాగయథ్ నకొెండ భూయజిమెం అెంటాయథ. గత్ెంలో ఈ తృర ెంతాతున 

ఇక్షావకులు, ఱత్రహనఽలు మితృయౌెంచేరయథ. 



 

 

vii. ఆెంధరరదేశ్ రబుత్వెం రెంచ ఫాయెంక్ ఋణెంతో ఆెంధరరదేశ్ జలవనయథల అభివిధ్ిద ేయథతో 

నాగయథ్ న శూగర్స తృర జెకె్ ఆధఽతూకయణ నఽలనఽ చేట ెెంద.ి 2010, ఆగసఽె  14వ తేదిన రెంచ 

ఫాయెంక్ తో దీతు  ైపెందెం కుదిమిెంద.ి 

ఆల రెడ్ ఫెర్సనశృర్సు నోఫెల్ వయుెంతి : 10 డిళ ెంఫర్స 1896 

 
i. ఆల రెడ్ ఫెర్సనశృర్సు నోఫెల్ (21 అకకె ఫర్స 1833 - 10 డిళ ెంఫర్స 1896) క ళవడిష్ రయతృయరేత్త , 

యశూమన ఱసత రరేత్త , ఇెంజతూర్స, ఆవిషోయత భమిము మోకమి. 

ii. నోఫెల్ 355 రేమేవయథ ేటటెంటునఽ కయౌగి ఉెంది, డెైనబ ైట్ అత్యెంత్ రళదుబ ైనద.ి ళెంథ్ట క్ భూలకెం 

నోఫెయౌమెం అత్తు ేయథ  టెఫడిెంద.ి డెైనబ ైట్ నఽ కతు ట ెనెందఽకు రళదిద చెెందిన నోఫెల్ ఫో తోౄ ర్స్ 

నఽ కూడా కయౌగి ఉనానడు. 

iii. రభుఖ్ ళవడిష్ యశూమన ఱసత రరేత్త , ఇెంజతూయథ, ఆవిశుోయకుడు, మియౌటమీ ఆముధాల 

త్మామీదాయథ భమిము డెైనబ ైట్ ఆవిశుోయకుడు. క తృత్ ఇనఽభు భమిము ళెల్ మిలుు నఽ 

తీసఽకొతు ఫొ తోౄ ర్స్ అనే మియౌటమీ ఆముధాలనఽ త్మాయథ చేళ ేకెం తూ శూు ెంచాడు.  

iv. ఈమన ఆఖ్మి వీలునాభాలో నోఫెల్ ఫహృభతి శూు న కొయకు చాలా  దద ముత్తెంలో ధనాతున 

కూడగటాె డు. కితిరభ భూలకభు నోఫెయౌమెం ఇత్తు ేయథ మీదఽగ నాభకయణెం చేశూయథ. 



 

 

v. ఫౌతిక, యశూమన, రైదయ, ఆమిుక ఱశూత ా లలోన ేకకుెండా... శూఴ త్యెం, ఱెంతి యెంగలోు  విఱరష కిల 

చేళన రమికి అెందిసఽత నన రెంచ రఖ్ాయత్ నోఫెల్ ుయశూోయెం ఈమన ేయథమీదన 

శూు ెంచఫడిెంద.ి ఆల్ప రడ్ నోఫెల్ 1895 నాట  వీలునాభా రకయెం 1901లో ఈ ుయశూోయెం 

తృర యెంభిెంచఫడిెంద ి(నోఫెల్ భయణిెంచ్చన 5 సెంవత్్మల త్యథరత్).  

vi. ఆల్ప రడ్ నోఫెల్ గౌయరయుెం ఱెంతి ఫహృభతి భటుకు 1969 నఽెండ ిఫాయెంక్ ఆఫ్ ళవడన్ దావమ 

ఇవవడెం జయథగుతోెంద.ి ఈ ఆయథ ఫహృభత్ులు అత్యధిక తృమితోలకెంతో తృటు ేయథ రఖ్ాయత్లకు 

తుదయీనెం.  

vii. రతీ సెంవత్్యెం, కో ఱెంతి ఫహృభానెం త్ప మిగతా ఐదఽ ఫహృభత్ులు నోఫెల్ వయుెంతి 

అభన డిళ ెంఫయథ 10 నాడు, శూె క్హ ెంలో ఇవవఫడతాభ. వివిధ యెంగలలో విఱరషబ ైన కిల / 

మిఱోధనలు చేళన, విురత్ిక విధానాలు / మికమలతో ఱశూత ా తున భుెందెంజ రేభెంచ్చన, 

భానవ సభాజాతుకి ఆ ఱసత రెంతో అత్యెంత్ సశృమాతున అెందిెంచ్చన వయకుత లకు, సెంసులకు (ఱెంతి 

ఫహృభతి భాత్రబే) ఇవవఫడుత్ుెంద.ి 

కీడెలు 

యౌెంక్్ సశృ బేజర్స కీడెా ఈరెంటు కు యశుయ దాయెం. నాలుగేళ్లు  తులేధిెంచ్చన రడా : 

  
i. యశుయకు శుక్. వచేి నాలుగేళ్ులో యౌెంక్్తోతృటు ఏ బేజర్స అెంత్మ్ తీమ కీడెా ఈరెంటోు  

తృలగా నకుెండా ఆ దేఱతున రెంచ డోెంగ్ తుమోధ సెంసు  (రడా) తులేధిెంచ్చెంద.ి  



















































































 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 13 డిళ ెంఫర్స 2019 Friday ✍ 

జాతీమ రయతలు 

తృౌయసత్వ సవయణ తలుు -2019కు మష్రతి ఆమోదెం : 

 

i. తృౌయసత్వ సవయణ తలుు -2019కు మష్రతి మమ్నాథ్ కోవెంద్ ఆమోదెం ణెయౌతృయు. లోక్సబలో, 

మజయసబలో ఈ తలుు  ఆమోదెం తృ ెందిన వషమెం ణెయౌళెంద.ే 

ii.  తృకిస్థ న్, ఫెంగ్ు దేశ్, అఫ్ా తుస్థ న్ల నఽెంచి శయణాయుథ లుగ్ వచిిన భుళు బేత్యులకు ఫాయత్దేశ 

తృౌయసత్వెం కయౌెంచడెం ఈ తలుు  ఉదేదశెం. మష్రతి ఆమోదెంణో ఇది ఇపడు చట్్ెంగ్ భామ ెంద.ి 

చట్్సబలోు  ఎళ్, ఎళ్ల మ జమవవషను  తృ డిగ్ ెంప. ఆెంగ్లు -ఇెండిమనుకు ఉసెంహయణ : 

i. లోక్సబ, మష్ర అళ ెంతెు లోు  ఎళ్/ఎళ్లకు కయౌెంచిన మ జమవవషనునఽ భమల దేళ్ు  తృట్ు 

తృ డిగ్ ెంచడాతుకి తీసఽకొచిిన తలుు నఽ మజయసబ ఏకగ్రవీెంగ్ ఆమోదిెంచిెంద.ి ఈ తలుు కు లోక్సబ 

ఇట్ికవ అెంగ్రకయెం ణెయౌెంద.ి  

ii. ఇెంత్వయకు ఆెంగ్లు -ఇెండిమనుకు మ జమవవషనఽు  ఉెండగ్, రట్ితు భాత్రెం తృ డిగ్ ెంచలేదఽ. 

ళ ైన్్ అెండ్ ట్ెకనలజీ  

ISRO begins preparations for setting up 3rd rocket launchpad in Kulashekhrapattinam in the 

Thuthukudi district of TN : 



 

 

 

i. ఫాయతీమ అెంత్మ క్ష మ ఱోధన సెంసథ (ఇస్రర ) త్మిళ్నాడులోతు త్ుత్ుత కుడ ి జిలాు లోతు 

కులాఱేఖ్ాా ట్ి్నెం చినన తీయ కుగ్ీభెంలో 3వ మక ట్ లాెంచ్తృయడ్ ఏమట్ుకు సనానహక 

నఽలనఽ తృర యెంతేెంచిెంది.  

ii. రసఽత త్ెం, ఫాయత్ అెంత్మ క్ష మ ఱోధన సెంసథ (ఇస్రర ) కు ఆెంధరరదేశ్ లోతు శ్రహీమ కోట్ వదద మ ెండు 

లాెంచ్ తృయడ్ లు ఉనానభ. దేశ్రమ భమ ము అెంత్మా తీమ కస్భయు కోసెం ఫాయత్దేశెం నఽెండ ి

ఉగ్హీ రయోగ్ల సెంఖ్య  మ గ్ న పయౌత్ెంగ్ అదనప లాెంచ్ తృయడు  కోసెం డిభాెండ్  మ గ్ ెంద.ి 

ఆమ థక అెంఱలు 

Xiaomi launches service “Mi Credit” in India for Android phones : 

   

i. Xiaomi has formally launched its lending platform “Mi Credit” in India for Android 

phones. According to platform “Mi Credit” individuals can avail up to Rs 1 lakh loan. 

The company is planning to introduce more financial products in India. The company 

has been operating Mi Credit platform on a pilot basis. 

ii. Xiaomi has roped in Aditya Birla Finance Ltd, Money View, EarlySalary, Zestmoney 

and CreditVidya as the current lending partners for Mi Credit service. Mi Credit app 



 

 

will come pre-loaded on all MIUI phones, and can be downloaded from Google Play 

Store. 

        Appointments 

IOC ఛెైయమన్గ్ శ్రకీెంత్ భాధవ్ ర ైదయ : 

 

i. ఇెండిమన్ ఆభల్ కమపమవషన్ (ఐఒళ) నాత్న ఛెైయమన్గ్ శ్రకీెంత్ భాధవ్ ర ైదయ (56) 

తుమమిత్ులవవనఽనానయు. రసఽత త్ెం ఈమన ఐఒళ  డెైమ క్ర్సగ్ (మ ప ైనమరస్) కొనస్గ్ుత్ునానయు. 

శ్రకీెంత్ ఐఒళ ఫో యుు లో గ్త్ అకో్ ఫయులో చేమయు.  

ii. రసఽత త్ెం కొనస్గ్ుత్ునన ఛెైయమన్ సెంజీవ్ ళెంగ్ 2020 జూన్ 30న దవీ వయభణ 

చేమఫో త్ునానయు. ఆమన స్థ నెంలోన ే శ్రకీెంత్ ఫాధయత్లు ళవకమ ెంచనఽనానయు. ఈమన 2023 

ఆగ్సఽ్  వయకు ఛెైయమన్ దవలో కొనస్గ్వ అవకశెం ఉెంది. 

అఱోక్ లేలాెండ్ ఎెండీగ్ వన్ స్ ెంధి : 

 
i. ఴ ెందాజా గ్రీప్ సెంసథ  అఱోక్ లేలాెండ్ భుఖ్య కయయతుయవహణాధికమ  (ళఈఒ), బేనేజిెంగ్ డెైమ క్ర్స 

(ఎెండ)ీగ్ వన్ స్ ెంధి తుమమిత్ులమాయయు. 2018 నవెంఫయులో వనోద్ క .దాసమ  మజీనాభా 

చేళనట్ ినఽెంచి ఈ దవ ఖ్ాళీగ్ ఉెంది.  



 

 

ii. అఱోక్ లేలాెండ్ ఛెైయమన్ ధీయజ్ ఴ ెందాజా ఇట్ివయకు ళఈఒ, ఎెండీ అదనప ఫాధయత్లు 

వఴ ెంచాయు. 

Persons in news 

ఎతుమిదేళ్ుకవ ఐమసక కికెంద.ి. భణిూర్స మయవయణ కయయకయత యౌళరమ కెంజుగ్ెం : 

  

i. భా బవషయత్ుత నఽ కోలోవడెం ఎతునకలోు  ... స్్ క్ భామ కట్లో సెంఖ్యలు త్గ్ ాతృర వడెంలాెంట్ిద ికదఽ. 

మీయు కననతడులెం బేెం. భభమయౌన ఎట్ువెంట్ ిరెంచెంలో  ెంచాలో మీమవ తుయణభెంచెండ.ి ఫాయత్ 

రబుణావతుకి నేనఽ చేళే డిభాెండ్లు భరడు. „జీమల కయబన్ వడుదలకు రణావయణ చట్్ెం 

తీసఽకుమరయౌ, „రణావయణ భాయులు‟ ేయుణో తృఠయెంఱలు చేమియౌ, రతి వదాయమ థ ఏట్ా 

ముకకలనఽ నాట్ేలా తృర ర త్్ఴ సాత ,  ెంచిన విక్షాల ఆధాయెంగ్ డిగ్ర ీఇరవయౌ‟.  

ii. బరగ్లళ్ మ ళథతితు బెయుగ్ుయచడబే నా జీవత్ధేయమెం. బవషయత్ుత లో అెంత్మ క్ష ఱసత రరేత్తనవపణా. 

ఎెందఽకెంట్.ే.. త్వయలో భనెం తువళెంచ ే ఈ బరమి అెంత్మ ెంచనఽెంది. ఆ త్యురత్ భనెం 

జీవెంచడాతుకి సథలెం కనఽకోకవడెం కోసబే. చెందఽర డు, భార్స్ గ్హీాల ైకి మక ట్నఽ ెం, అకకడ 

జీవెంచడెం వీలవపత్ుెందా లేదా అతు ణెలుసఽకుెంట్ా... 



 

 

iii. ఈ భాట్లననద ి ఎవమలకదఽ, ఏడేళ్ుపడ ే మయవయణ కయయకయతగ్ భామ న భణిూర్సకు చెెందిన 

అతిచినన వమసఽకమలు ఎతుమిదేళ్ు  యౌళరమ కెంజుగ్ెం.  

iv. రణావయణాతున భామవి చట్ా్ తున ణెభమెంట్ూ గ్ణేడాద ితృయుబెెంట్ు ఎదఽట్ తృర మట్ెం చేళెంద.ి దియ్ులో 

„ఇెండిమా గ్వట్ వదద  „గ్వటీ్ అకో్ ఫయు భార్సి‟ేయుణో రేలాదిభెంద ి భదదత్ుదాయులనఽ కలుపకొతు 

ఏడు మలజులతృట్ు భార్సి చేళెంద.ి వత్ుత  తుయవహణ  ైభన దేశెం త్యపపన రతితుధిగ్ జ తూరలో 

జమ గ్ న ఐకయమజయసమితి సభారేఱలోు  రసెంగ్ ెంచిెంది.  

v. రసఽత త్ెం „ఇెంట్మవనషనల్ మరత్ కమిట్ీలో ఛెైల్ు  డిజాస్ర్స మ స్క మ డక్షన్‟కు నాయమరదిగ్ ఉెంది. 

ఇట్ికవ „వయల్ు  చిలు రన్్ స్  ైరజ్‟, „ద ఇెండిమా స్  ైరజ్‟, „డాక్ర్స ఏజ  అఫుద ల్ కలాెం చిలు రన్్ 

అరయుు ‟లనఽ అెందఽకుెంది. 

vi. యౌళరమనఽ మయవయణ కయయకయతగ్ రెంచభెంణా ేమపెందిన గ్వటీ్ా త్ెంఫరా్సణో తృర లిడెం వఱేషెం. 

ఈబెనఽ „గ్వటీ్ా ఆఫ్ ద గ్లు ఫల్ స్ౌత్‟గ్ లుసఽత నానయు. 

 

vii. ళవడన్ యొకక గ్ టీ్ా థన్ఫెరా్సనఽ 2019 సెంవత్్మతుకి ట్ెైమ్ భాయగ్జ ైన్ య్న్ ఆఫ్ ద ిఇమర్సగ్ 

ఎెంక చేఱయు. రణావయణ భాయుల ై తృర మడట్ాతుకి రెంచ ఉదయభాతున ేరమవెంచిన ళవడన్ 

తృఠఱల వదాయమ థ గ్వటీ్ా థన్ఫెరా్స “#FridaysForFuture” ణో తృర చఽయయెం తృ ెందాయు. 



 

 

Reports/Ranks/Records 

Nirmala Sitharaman 34th among world’s 100 most powerful women, German Chancellor Angela 

Merkel on top : Forbes 

 

i. „ద ి వయల్ు్ 100 మోస్్ వర్సపపల్ ఉబెన్‟ లో తౄర ర్సబ్ ఆమ థక భెంతిర తుయమలా ళణామభన్ 34వ 

స్థ నెంలో తుయౌచిెంద.ి HCL కమపమవషన్ ళఈఒ, ఎగ్ ాకయయట్ివ్ డెైమ క్ర్స మలలన నాదర్స భలోో ణరా , 

ఫయోకన్ వయవస్థ కుమలు కియణ్ భజుెందార్స ష భమల ఇదదయు ఫాయతీములు కయడా   ై

జాతణాలో ఉనానయు. 

ii. తౄర ర్సబ్ 2019 జాతణాలో „ద ివయల్ు్ 100 మోస్్ వర్సపపల్ ఉబెన్‟ జాతణాలో జయమన్ ఛాన్లర్స 

ఏెంజ లా బెమ కల్ అగ్సీ్థ నెంలో తుయౌచాయు. మరమలమన్ ళ ెంట్రల్ ఫాయెంక్  రళడెెంట్ కిళీ్న్ లగ్ర్సు 

2వ స్థ నెంలో, ముఎస్ రతితుధఽల సబ ళకర్స నాతూ్  లోళ 3వ స్థ నెంలో ఉనానయు. ఈ 

జాతణాలో ఫెంగ్ు దేశ్ రధాతు లేక్ హళనా కయడా 29వ స్థ నెంలో ఉనానయు. 

అరయుు లు 

Rani Rampal, Saurabh Chaudhary Win Top Honours at FICCI India Sports Awards : 

 



 

 

i. Indian women‟s hockey team captain Rani Rampal and ace pistol shooter Saurabh 

Chaudhary won the Sports Person of the Year awards at the FICCI India Sports 

Awards 2019.  

ii. The FICCI India Sports Awards are an attempt by FICCI to acknowledge and 

recognise the contribution of sportspersons and various stakeholders who deliver 

excellent results throughout the year. 

iii. Rani played a crucial role in India‟s qualification for the 2020 Tokyo Olympics, 

scoring the winning goal in the two-legged qualifier against the US in November.  

iv. Saurabh, on the other hand, is touted as India‟s biggest hope for a medal in shooting 

in Tokyo. He won gold at the 2018 Asian Games and has since won a number of 

individual and team honours at shooting World Cups. 

v. FICCI India Sports Awards 2019 has been awarded to Railway Sports Promotion 

Board under the category of Best Company Promoting Sports. 

Art and Culture  

National Tribal Dance Festival to be held in Raipur : 

 

i. National Tribal Dance Festival will be held in Chhattisgarh‟s capital Raipur from 

December 27 to 29. In the event, international folk artists from 23 states and six other 

countries are expected to take part and portray their respective tribal folk culture.  



 

 

ii. Nearly 1,400 artists belonging to 151 art troupes from 23 states and guest artists from 

six countries including Sri Lanka, Belarus, Uganda and Bangladesh will participate in 

the three-day programme. 

కమిట్ీలు 

దిశ తుెందిత్ుల ఎన్క ెంట్ర్స  ై తిరసబయ సెంఘెం. వఱీెంత్ నాయమభరమ త జళ్స్ ళయుయకర్స నేత్ిత్వెంలో 

ఏమట్ు : 

 

i. దిశ  ై హణాయచామతుకి డిగ్ట్ి్న తుెందిత్ుల ఎన్క ెంట్ర్స ై నాయమ వచాయణకు సఽరెంకోయు్  

ఆదేశెంచిెంది. సఽరెంకోయు్  వఱీెంత్ నాయమభరమ త జళ్స్ వ.ఎస్. ళయుయకర్స నేత్ిత్వెంలో ఫ ెంఫాభ 

ఴ ైకోయు్  భాజీ నాయమభరమ త జళ్స్ మవఖ్ా రకశ్, ళతెఐ భాజీ అధితి డ.ిఆర్స.కమ తకవమన్ 

సబుయలుగ్ నాయమ వచాయణ సెంఘాతున తుమమిెంచిెంద.ి  

ii. తృర యెంతేెంచిన నాట్ ి నఽెంచి ఆయు న లలోు  వచాయణ ూమ త చేమాలతు ేమపకెంది. తిరసబయ సెంఘాతుకి 

ళఆర్సఎఫ్ణో బదరత్ కయౌెంచాలతు ఆదేశెంచిెంది. ఴ ైదమఫాద్ కవెందరెంగ్ కమిట్ీ తుచేసఽత ెందతు, 

వీమ కి కరయౌ్న వసత్ుయౌన ణెలెంగ్ణ రబుత్వెం సభకయమిలతు ఆదేశెంచిెంద.ి 

iii. భహామష్రకు చెెందిన జళ్స్ ళయుయకర్స 2007 జనవమ  12న సఽరెంకోయు్  నాయమభరమ తగ్ 

తుమమిత్ుల ,ై నాలుగ్ుననమవళ్ుతృట్ు ళేవలెందిెంచాయు. అెంత్కెంట్ ే భుెందఽ ఫ ెంఫాభ, భదరా స్ 



 

 

ఴ ైకోయు్ లోు  నాయమభరమ తగ్, ఉత్తమఖ్ెండ్/ కలకణాత  ఴ ైకోయు్ లోు  రధాన నాయమభరమ తగ్ చేఱయు. 

2000 సెంవత్్యెంలో సెంచలనెం సిల్ెంచిన ఎయకీోట్  ై దాడ ి కవసఽలో తుెందిత్ుడు భహమద్ ఆమ ఫ్ 

(తృకిస్థ న్)కు వధిెంచిన ఉమ శక్షనఽ మావజాీవ ఖ్ ైదఽగ్ భామ ిన ధమమసనెంలో జళ్స్ ళయుయకర్స 

ఉనానయు. 

iv. కమణ ట్కకు చెెందిన జళ్స్ మవఖ్ా రకశ్ భుెంఫభ మరతువమ ్ట్ ీ నఽెంచి నాయమఱసత రెంలో ట్ా్  

పచఽికునానయు. ఫ ెంఫభ ఴ ైకోయు్  అదనప నాయమభరమ తగ్ దోననతి తృ ెందాయు. 

v. త్మిళ్నాడులోతు కోమెంఫత్తత ర్సకు చెెందిన డీఆర్స కమ తకవమన్ 1964లో ఐఎస్కు ఎెంకమాయయు. 

కమణ ట్క కయడర్సకు తుమమిత్ులమాయయు. 1998లో ళతెఐ అధితిగ్ వధఽలు తుయవమ తెంచాయు. 

భాస్ర కలోతు ఫాయత్ మమఫాయ కమయలమెం పస్్ ళ కటీ్మరగ్, జాతీమ భానవ హకుకల కమిషన్ 

డెైమ క్ర్స జనయల్గ్ ళేవలెందిెంచాయు. 

భయణాలు 

ఫహుభుఖ్ రజాా ఱయౌ గ్పలుూడి ఇక లేయు : 

 

i. నట్ుడు, యచభత్, సెంతృదకుడు, రయఖ్ాయత్గ్ తృర చఽయయెం తృ ెందిన ఫహుభుఖ్ రజాా ఱయౌ 

గ్పలుూడి భాయుతీమవప (80) ఇకలేయు. 1939 ఏరల్ 14న వజమనగ్యెంలో ఆమన జతుమెంచాయు. 



 

 

ii. ఆకశరణ ి సెంసథలో 20 ఏళ్లు  తుచేళన గ్పలుూడ.ి. దఽకికతృట్ ి భధఽసాదనమవప లుపణో 

„డాక్ర్స చకవీమ త‟ చిణరా తుకి ళరీన్ేు  అెందిెంచాయు. ణొయౌచిణరా తుకవ నెంద ిఅరయుు  అెందఽకునానయు. 

iii. 290 చిణరా లోు  నట్ుడిగ్ మణిెంచాయు. ఆయు నెంద ి పయస్కమలనఽ అెందఽకునానయు. „కళ్లు ‟ 

నాట్కతుకి ఆెంధరరదేశ్ స్ఴ త్య అకడమీ పయస్కయెం అెందఽకునానయు. భమల నాట్కెం „రశన‟ 

అఖిల ఫాయత్ స్థ భలో గ్ుమ తెంప ణెచిి ట్ి్ెంద.ి 

iv. 2017లో ఆెంధరరదేశ్ రబుత్వెంచ ే కయాయత్న పయస్కయెం, 2002లో ణెలుగ్ు వశవవదాయలమ 

పయస్కయెం, ఆెంధరరదేశ్ స్ఴ త్య అకడమీ రమ  ఫెంగ్యు త్కెంణోతృట్ు ఎనోన పయస్కమలు 

అెందఽకునానయు. 

భుఖ్యబైెన మలజులు 

Indian Parliament attack : 13 December 2001  

i. 2001 ఫాయత్ తృయుబెెంట్ు దాడ ి13 డిళ ెంఫర్స 2001న నాయఢియ్ులో ఫాయత్ తృయుబెెంట్ు  ైజమ గ్ న 

ఉగ్రీద దాడ.ి నేయసఽత లు లషకర్స-ఎ-ణెైఫా (LeT) భమ ము జ ైష్-ఎ-ముహభమద్ (JeM), 

తృకిస్త నఽక చెెందిన మ ెండు ఉగ్రీద సెంసథలకు చెెందినరయు .  

ii. ఈ దాడిలో ఐదఽగ్ుయు ఉగ్రీదఽలు, ఆయుగ్ుయు ఢియ్ు తృర య్సఽ ళఫబెంద,ి ఇదదయు తృయుబెెంట్ 

ళ కయయమ ట్ ీ సమరవస్ ళఫబెంద ి భమ ము క ణోట్భాయౌ - ముత్తెం 14 భెంది భయణిెంచాయు. 

ఫాయత్దేశెం భమ ము తృకిస్త న్ భధయ ఉదిరకతత్లు  మ గ్భ, పయౌత్ెంగ్ 2001-02 ఫాయత్దేశెం-

తృకిస్త న్ రతిష్ెంబన ఏయడిెంద.ి 



 

 

 

iii. 2001 డిళ ెంఫయు 13న ఐదఽగ్ుయు ఉగ్రీదఽలు, గ్ిహభెంతిరత్వ ఱఖ్, తృయుబెెంట్ు గ్ుయుత లు 

కయౌగ్ న క కయులో, ఫాయత్ తృయుబెెంట్ులోకి చపయఫడాు యు. అట్ికి లోక్సబ, మజయసబలు 

మ ెండా కయడా రభదా డ ి 40 తుభుషల ైెంద.ి తృయుబెెంట్ు సబుయలు, అధికయులు 

అనేకభెంది, ఎల్.క .అడావణ,ీ హమరన్ తృఠక్ వెంట్ ి భెంత్ుర లయ దాడి సభమతుకి తృయుబెెంట్ు 

బవనెంలోన ేఉనానయతు ఫావసఽత నానయు.  

iv. స్ముధ ఇస్ు మిక్ ఉగ్రీదఽలు ఫాయత్ తృయుబెెంట్ు  ై దాడి చేస్యు. ఈ ఉగ్రీదఽలు లషకర్స-

ఎ-ణోభఫా, జ ైష్-ఎ-ముహభమద్ సెంసథలకు చెెందినరయు. బదరణా దయాలు వీమ తు 

సభయధవెంత్ెంగ్ ఎదఽమపకతు, దాడిలో తృలగా నన ముత్తెం ఐదఽగ్ుయు ఉగ్రీదఽయ్న హత్భామియు. 





 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్సస 14 డిస ెంబర్స 2019 Saturday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu newspaper and from online 

websites, Wikipedia etc.. 

 తెలెంగణ వరతలు 

మ ెండో  దశ లలె రగతి జనవమి 2 నఽెంచి  11 వరకు తురవహణ : 

    

i. వచ్చే ఏడాది జనవమి 2 నఽెంచి 11వ తచద ీవరకు మ ెండో  దశ లలె రగతి తురవహ ెంచ్చెందఽకు సదధెం 

కవలతు ెంచ్ాయతీమజ్, గామీణాబువిదిధ  శఖల మెంతిర ఎరబాెలె్ల దయాకర్సమవు ఆదచశెంచ్ారు. 

ii. తుతీరు సమిగలేదతు బేడేల్-మలాాజిగిమి, నల్గ ెండ జిలాె ల అధికరుల ై ఎరబాెలె్ల అసెంతిత  

వయకతెం చ్చశరు. మ ెండోదశలో మష్రెంలోతు 12,751 గామెంచ్ాయతీలోె  నరసమీల ఏమటు, 

వ ైకుెంఠధామాలు, డెంెంగ్ యారుు ల తుమాణెం కచిేతెంగ ూమిత చ్చయాలనానరు. 

iii. తెలెంగణ లలె  రగతి థకెం ష డాయల్ కులాలు, తెగల జనాఫా ఎకుావగ ఉనన మెండలాలోె  

సమీకిత గామీణాబువిదిధ  సధిెంచ్చెందఽకు తెలెంగణ రభుతవెం తృర రెంబుెంచిన థకెం ఇద.ి జిలాె  

గామీణాబువిదిధ సెంసథ ఆధవరయెంలో గతెంలో అమలలైన తెలెంగణ రూరల్ ఇెంటిగరటాెడ్ తృర ర గెం (టీఆర్స



 

 

ఐజీ) కి ‘తెలెంగణ లలె  రగతి థకెం’గ నామకరణెం చ్చస, రెంచ బాయెంకు తుధఽలతో చ్చటట్ 

ఈ థకెంలో లు అబువిదిధ కరయకమాాలనఽ చ్చడుతారు. 

iv. 2015, ఆగషట్  23న బెదక్ జిలాె  కౌడిలె్ల లో మష్ర మెంతటర లు కలవకుెంటె తారక మమామవు, 

టి. హమీశ్ మవు, తృర చ్ారెం శ్రతాువస్మ డిు , డిూయటీ సకర్స దాా దచవ ెందర్స మ డిు , నమసూర్స 

ఎబెాలేయ చిలుముల మదన్మ డిు  తృర రెంబుెంచ్ారు. 

v. మష్రెంలో దామిద్రమరఖకు దిగువన ఉననవమితు మనఽనన ఐదచళె్లో ఆమిథకెంగ బలోేతెం చ్చసేెందఽకు 

లలె రగతి థకతున తృర రెంబుెంచ్ారు. తెలెంగణ మష్రెంలోతు 150 వ నఽకబడిన మెండలాల 

అబువిదిద కొరకు రెంచ బాయెంకు మమియు మష్ర రభుతవ ఫాగసవమయెంతో 653 కోటె రూతృయల 

ముతతెంతో ఐదఽ సెంవతసమల కలమిధిలో “తెలెంగణ లలె  రగతి థకెం” కరయకమాాతున 

అమలు చ్చయుటకు తురణభెంచడెం జమిగిెంద.ి గామాలోె  ‘లలె  సమగ ా సేవకరెందరా లు’ 

ఏమటుచ్చస అతున సౌకమయలు కల్లెంచనఽనానరు. 

మ ైసస ఛెైరాన్గ బాధయతలు సవకమిెంచిన లాె  : 

 

i. మ ైతట సమనవయ సమితి(మ ైసస) మష్ర అధయక్షులుగ లాె  మజరశవర్సమ డిు  బాధయతలు చ్చటా్ రు. 

ii. లాె  మజరశవర్సమ డిు  మాటాె డుతూ.. మ ైతటల సెంక్షరమాతుకి మ ైసస కిష చ్చసఽత ెందనానరు. ెంటలకు 

మదదతట ధరలు అెందిెంచ్చెందఽకు తగిన చరయలు తీసఽకుెంటామనానరు. 



 

 

లోకయుకత చటా్ తుకి సవరణ. గవరనర్స తమిళిస  ైఆమోదెం : 

 

i. లోకయుకత దవికి హ ైకోరు్  విశాెంత రధాన నాయయమూమితతో తృటు విశాెంత నాయయమూమితకీ 

అవకశెం కల్లెంచ్చెందఽకు వీలుగ తెలెంగణ రభుతవెం ఆమిున న్సనఽ జామీ చ్చసెంద.ి 

ii.  లోకయుకత చట్ెం-1983 రకరెం హ ైకోరు్  విశాెంత రధాన నాయయమూమితతు మాతరబే లోకయుకతగ 

తుయమిెంచ్ాల్ల. విశాెంత రధాన నాయయమూరుత లు లబుెంచతు కరణెంగ చటా్ తున మామేలతు 

రభుతవెం తురణభెంచిెంద.ి  

iii. రసఽత తెం శసనసభ సమావ శలు జరగతు కరణెంగ లోకయుకత (చట్సవరణ) ఆమిున న్స జామీకి 

తురణయెం తీసఽకుెంది. గవరనర్స తమిళిస  ైఆమోదెం తెల్లతృరు. 

తూట ిసెంరక్షణలో తెలెంగణ సథ నెం 2 : 

  

i. మహాతాాగెంధ ీ జాతీయ ఉతృధిహామీ థకెంలో ఫాగెంగ తూట ి సెంరక్షణలో తెలెంగణ మష్రెం 

దచశెంలోన  దివతీయ సథ నెంలో తుల్లచిెంద.ి కరెందర రభుతవెం ఈ బేరకు మష్ట్ ర తుకి అవరుు  రకటిెంచిెంద.ి  

ii. జిలాె ల విఫాగెంలో సమిసలె, సదిదేట జిలాె లు అవరుు కు ఎెంకయాయభ. 



 

 

ఆెంధరరదచశ్ వరతలు 

ఆెంధరరదచశ్ దిశబిలుె , రతచయక నాయయసథ నాల బిలుె లకు శసనసభ ఆమోదెం : 

   

i. ఆెంధరరదచశ్లో మహ ళ్లు, బాలల  ైఅతాయచ్ామలకు తృలడితచ కఠినశక్షలు.. చివరకు మరణశక్ష 

కూడా విధిెంచ్చెందఽకు వీలుకల్లెంచ్చ దిశ బిలుె నఽ శసనసభ ఆమోదిెంచిెంద.ి  

ii. ఆెంధరరదచశ్ దిశచట్ెం - కిమాినల్ లా (ఏ  సవరణ) బిలుె -2019 ై 3 గెంటల తృటు 15 మెంది 

సభుయలు మాటాె డారు. దీతు రకరెం 16 ఏళె్లోు బాల్లకల  ైసమూహ క అతాయచ్ామతుకి తెగబడచ 

న రగళె్కు జీవితఖ ైదఽ లేదా మరణదెండన విధిెంచనఽనానరు.  

iii. మహ ళ్ల  ైఅతాయచ్ామతుకి తృలడచవమికి కూడా దచళె్కు తకుావ కకుెండా.. గమిషఠ ెంగ మరణశక్ష 

అమలు చ్చయనఽనానరు. 

iv. మహ ళ్లు, బాలల ై జమిగర న మల సతవర నాయయవిచ్ారణకు అవకశెం కల్లెంచ్చెందఽకు ఉదచదశెంచిన 

ఏ రతచయక నాయయసథ నాల బిలుె -2019నఽ కూడా శసనసభ ఆమోదిెంచిెంద.ి  



 

 

ఇతర మష్ట్ ర లు / కరెందర తృల్లత తృర ెంతాల వరతలు 

‘తృౌరసతవ’ చట్ెం  ై5 మష్ట్ ర ల సఎెంల తురసన. తిరసామిెంచ్చ అధికరెం వమికి లేదనన హ ెంశఖ : 

   

i. తృౌరసతవ సవరణ చట్ెం  ై తురసనలు కొనసగుతటనానభ. శేమ బెెంగల్, ెంజాబ్, కరరళ్, 

మధయరదచశ్, ఛతీతస్గఢ్ సఎెంలు తాజాగ తురసన గళ్ెం వితుెంచ్ారు. ఆ చట్ెం మజాయెంగ విరుదధెంగ 

ఉెందతు.. దాతున తమ మష్ట్ ర లోె  అమలు చ్చయబో మతు ఉదాా టిెంచ్ారు.  

ii. తృౌరసతవ సవరణ చటా్ తున తిరసామిెంచ్చ అధికమలు మష్ర రభుతావలకు లేవతు కరెందర హ ెంశఖ 

అధికమి సష్ెంచ్చశరు. మజాయెంగెంలోతు 7వ ష డాయల్లో ఫాగబైెన కరెందర జాబితాలో ఆ చట్ెం 

ఉెంటుెందతు తెల్లతృరు. 

iii. తృౌరసతవ సవరణ చటా్ తుకి వయతిమరకెంగ తానఽ చ్చసఽనన తృర మటాతున మ ెండో  సవతెంత్ర సమరెంగ 

ముఖయమెంతిర మమతా బెనమీీ వయఖాయతుెంచ్ారు. 

iv. తృౌరసతవ సవరణ చటా్ తున ఫారత లౌకికతవెం  ై దాడిగ ెంజాబ్ సఎెం అమమీెందర్స సెంగ్ 

ేమకానానరు. 

అబె, ష్ట రయటనలు రదఽద  : 



 

 

v. తృౌరసతవ సవరణ చట్ెం ై తురసనల న థయెంలో జతృన్ రధానమెంతిర షెంజో అబె ఫారత రయటన 

రదదభెంద.ి అబె, రధాతు నమరెందర మోద ీమధయ వమిషక సదసఽస గువహటిలో ఈ న ల 15 నఽెంచి 17 

వరకు జరగల్లస ఉెంద.ి  

vi. బేఘాలయ, అరుణాచల్ రదచశ్లోె  జరగల్లసన తన రయటనలనఽ కరెందర హ ెంమెంతిర అమిత్ ష్ట 

రదఽద  చ్చసఽకునానరు. 

అెంతమీ తీయ వరతలు 

బో మిస్ జానసన్ ఘన విజయెం. బిరటన్ దిగువ సభలో సెంూరణ ఆధికయెం. జనవమి 31న బెరగీిట్ ూమితకి 

సనానహాలు : 

  

i. బిరటన్ ఎతునకలోె  రధాతు బో మిస్ జానసన్ ఆధవరయెంలోతు కనీమరవటివ్ తృమ్ీ ఘన విజయెం 

సధిెంచిెంది. హౌస్ ఆఫ్ కమన్సలోతు ముతతెం 650 సథ నాలకుగనా 365 సటుె  గ లుేకుెంద.ి 

‘బెరగీిట్నఽ అమలు చ్చదాద ెం’ అనన కర కా తునాదెంతో జానసన్ రచ్ారెం చ్చశరు. 

ii. 67 శతెం తృర ల్లెంగ్ నమోదఽ కవడెం కనీమరవటివ్ తృమ్ీకి అనఽకూలెంగ మామిెంద.ి సష్బైెన బెజామ్ీ 

ఉెండడెంతో జనవమి 31న బెరగీిట్ రకియానఽ ూమిత చ్చసత మతు బో మిస్ జానసన్ రకటిెంచ్ారు.  

iii. 1983 ఎతునకలోె  మామ గమ ట్ థాచర్స ఆధవరయెంలో కనీమరవటివ్ తృమ్ీ 397 సథ నాలు గ లుచఽకుెంద.ి మళె్ల 

ఇుడచ ఆ సథ భలో సథ నాలు తృ ెందిెంద.ి 



 

 

          Appointments 

Bouteflika-era PM elected President of Algeria : 

 

i. A former Algerian PM who served under deposed leader Abdelaziz Bouteflika was 

elected President of the protest-wracked country after a vote marred by unrest and 

low turnout, results showed on December 13.  

ii. Abdelmadjid Tebboune, 74, took 58.15% of the votes, trouncing his four fellow 

contenders without the need for a second-round runoff, electoral commission 

Chairman Mohamed Charfi announced. A record six in 10 Algerians abstained in the 

vote, Mr. Charfi said. 

BOOKS 

‘Mind Master’ – By Viswanathan Anand, co-authored by sports journalist Susan Ninan 

 

i. Viswanathan Anand, the five-time world chess champion, released his book ‘Mind 

Master’, co-authored by sports journalist Susan Ninan in Chennai. 



 

 

ii. The book insight into Anand’s greatest clashes and worst losses and also share his 

experience of facing the best minds in the world. 

iii. Viswanathan "Vishy" Anand is an Indian chess grandmaster and a former World 

Chess Champion. He became the first grandmaster from India in 1988. 

iv. Anand was also the first recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 1991–92, 

India's highest sporting honour.  

v. In 2007, he was awarded India's second highest civilian award, the Padma 

Vibhushan, making him the first sportsperson to receive the award. He is also 

regarded as one of the greatest rapid players of all time. 

  ముఖయబైెన మోజులు 

National Energy Conservation day (జాతీయ శకిత మిరక్షణ దినెం) : December 14 

  

i. దచశవయతెంగ ఇెంధన ఆదా మమియు మిరక్షణనఽ తృర ర తసహ ెంచడాతుకి రతి సెంవతసరెం డిస ెంబర్స 

14 న జాతీయ శకిత మిరక్షణ దినోతసవతున జరుుకుెంటారు. ఇెంధన మిరక్షణ  ైఅవగహన 

కల్లెంచడాతుకి విదఽయత్ మెంతిరతవ శఖ ఆధవరయెంలోతు బూయమో ఆఫ్ ఎనమీీ ఎపషభెతూస (BEE- 

Bureau of Energy Efficiency) చ్చసన రయతనెం ఇద.ి 



 

 

ii. ఇెంధన ఆదా మమియు మిరక్షణలో ఫారత రభుతవెం సధిెంచిన విజయాలనఽ రదమిశెంచడాతుకి 

ఇద ిక మోజు.ఇెంధన మిరక్షణ చటా్ తున ఫారత రభుతవెం 2001 లో తృర రెంబుెంచిెంది. 

ఎెందఽకు జరుుకుెంటారు ? 

iii. యుఎన్ సఽసథర అబువిదిధ  లక్షయయతున చ్చరుకోవడాతుకి, 2030 నాటికి ఫారతదచశెం యొకా ఇెంధన 

డిమాెండ్ మ టి్ెంు కవచఽే, ఇద ి1500 మిల్లయన్ టనఽనల చమురు సమానబైెనదతు అెంచనా. 

ఇెంధన డిమాెండున తగిగెంచడాతుకి తృలస డెవలర్స మమియు వూయహకరతలకు సహాయెం 

చ్చయడాతుకి BEE బాధయత వహ సఽత ెంద.ి  

iv. శకితతు ఆదా చ్చయడెం తృర రెంబుసేతన  డిమాెండ్ తగిగెంచవచఽే మమియు చ్చరుకోవచఽే. జాతీయ 

ఇెంధన మిరక్షణ దినోతసవెం యొకా లక్షయెం మిశమాలనఽ, తయామీలనఽ మమియు రతి ఇెంటితు 

కూడా శకితతు ఆదా చ్చయడెం. 

v. ఫారతదచశెంలో శకిత ఉతతిత  ఎకుావ ఫాగెం థరాల్ వర్స తృె ెంట్ దావమ ఉతతిత  అవుతటెంద,ి 

తరువత జలవిదఽయత్ ఉతతిత  దావమ ఉతతిత  అవుతటెంద.ి 

BEE : 

vi. బూయమో ఆఫ్ ఎనమీీ ఎపషభెతూస (BEE) 2001 లో ఇెంధన మిరక్షణ చట్ెం రకరెం, బూయమో ఆఫ్ 

ఎనమీీ ఎపషభెతూస మామిే 1, 2002న సథ ెంచబడిెంది. ఇెంధన డిమాెండ్ మమియు ఫారత ఆమిథక 

వయవసథ  ైరఫావలనఽ తగిగెంచ్చ తృర ధమిక లక్షయెంతో ఇద ిసిష్ెంచబడిెంద.ి 



































































































































































 

 

  ✍  ఔమ ెంట్ అప ైర్స్ 20 డుళ ెంఫర్స 2019 Friday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu newspaper and from online 

current affair websites, Wikipedia etc.. 

  జాతీమ రయతలు 

ఫాయత్ఔు కోయటు  కయటులు ఙెయౌలెంచెండు.  నిజాెం నిధఽల కేసఽలో నుకూస్ా న్ఔు నృిటన్ ఴ ైకోయటు  ఆదేశెం : 

     

i. ఴ ైదమఫాద్ నిజాెం లెండన్లోని ఔ ఫాెెంఔులో దేశ యబజన సభమెంలో డునుజిట్ ఙేళన 

నిధఽల  ైదఱఫాా లనుటు నయౌగిన యరదానిీ మిష్కమిెంచి ఫాయత్ఔు అనఽఔలెంగ తీయటు ఇచిున 

నృిటన్ ఴ ైకోయటు , ఈ రెజెెంలో ఫాయత్ఔు అనఽఔలెంగ భమో తీయటు ఇచిుెంది. 

ii. ఈ రెజాెనికూ సెంఫెంధిెంచి కోయటు  కయటులోల  65ఱతెం బేయ ఙెయౌలెంఙాలని నుకూస్ా న్నఽ ఆదేశెంచిెంది. 

అెంటే ఫాయత్ఔు సఽభాయట యౄ.25.78కోటుల  నుకూస్ా న్ ఙెయౌలెంఙాయౌ్ ఉెంటుెంద.ి ఇద ేనిష్ుత్తతలో నిజాెం 

రయసఽలఔు ఔడా ఙెయౌలెంఙాయౌ.  

iii. నిజాెంఔు ఙెెందిన దాదాు 35మియౌమన్ ను ెండెల  లెండన్లోని నాెట్ రెస్టు  ఫాెెంక్లో 

భూలుఖుతేనాీభ. యటి  ైతభఔు హఔుక ఔయౌుెంఙాలని నుకూస్ా న్ దార రేళెంద.ి అభత ేనిజాెం 

రయసఽలు ిన్్ భుకయమ్ ఝా తదితయటలు ఫాయత్తో ఙేభ ఔయౌ నుకూస్ా న్ఔు వ్ెత్తమేఔెంగ 

రెజెెం నడునుయట. 



 

 

కేెంద ిబిుతవ కొతత  థకలు 

అటల్ ఇననీరేష్న్ మిష్న్ : 

 

i. నుఠఱల యదాెయటా లోల  ళ ైన్్  ై ఆసకూత  ెంచి, మిఱోధనల రెైు ఆఔమిషెంఙ ే లక్ష్ెెంతో 2016లో కేెందెిం 

అటల్ ఇననీరేష్న్ మిష్న్(AIM) ేమిట థకనిీ రిేశ టిుెంద.ి  

ii. అెందఽలో ఫాఖెంగ బిుతవ, ఎభడెడ్,  ైరైేట్ ఉనీత నుఠఱలలోల ని 6-10 తయఖతేల యదాెయటా లు 

యిోగలు ఙేసాత  నేయటుఔునేెందఽఔు రటిని నెలకొలుుతేనాీయట. అభదేళ్లలో కేెందబేి అెందఽఔు 

యౄ.20లక్ష్లు భెంజూయట ఙేసఽత ెంద.ి 

iii. ళ ైన్్ కూటుల , తీిడ ీ ిెంటయటల , యిోఖఱలలఔు అవ్సయబ ైన మిఔమల కొనఽగోలుతో నుటు 

సహామఔుడు రేతనెం, నియవహణఔు రటిని భెంజూయటఙేస్త యట. ఈ థకనిీ నీత్తఅయోగ్ 

యెరేక్షుసఽత ెంద ి

తెలెంగణ రయతలు 

తెలెంగణ లోకముఔతగ జళుస్ట చిెంతటిు  రెెంఔటమభులు. భానవ్హఔుకల ఔమిష్న్ చెైయన్గ జళుస్ట 

ఖుెండా చెందమిె : 

 



 

 

i. తెలెంగణ లోకముఔతగ ఴ ైకోయటు  యఱర ెంత నాెమభూమిత జళుస్ట చిెంతటిు  రెెంఔటమభులు, 

ఉలోకముఔతగ యఱర ెంత జిలాల , ళ ష్న్్ నాెమభూమిత, మష్ు ర నాెమఱక భాజీ కయెదమిి 

రొయౌమినేని నియెంజన్మవ్ులు నిమమితేలమాెయట. 

ii.  భానవ్ హఔుకల ఔమిష్న్ చెైయన్గ ఴ ైకోయటు  యఱర ెంత నాెమభూమిత జళుస్ట ఖుెండా చెందమిె, 

సబుెలుగ యఱర ెంత జిలాల , ళ ష్న్్ నాెమభూమిత నడుయౌల ఆనెందమవ్ు (జుెడులమల్), 

భహభద్ ఇమూన్ ముభనఽదదాన్ (నాన్ జుెడులమల్) నిమమిసాత  బిుతవెం ఉతతయటవలు జామీ 

ఙేళెంద.ి  

iii. భుకెభెంత్తి కేళఆర్స అధెక్ష్తన జమిగిన సభారేశెంలో యమి ేయలనఽ కమయట ఙేఱయట. ళఎెం కేళఆర్స

తో నుటు ఱసనసబలో తి్తక్ష్ తి్తనిధిగ భజిలస్ట ఱసనసబుెడె కాది,ి భెండయౌ యక్ష్ నేత 

జాపి, ఱసనసఫాత్త నోు ఙాయెం శ్రరనిరస్టమ డుి , భెండయౌ చెైయన్ ఖుతాత  సఽకేెందర్సమ డుిలతో ఔడున 

ఔమిటీ సభారేశబ  ైలోకముఔత, ఉలోకముఔతలనఽ ఎెంఔ ఙేళెంద.ి  

iv. యమితో నుటు అదనెంగ హ ెంభెంత్త ి భహభూద్అయ్తో ఔడున ఔమిటీ భానవ్హఔుకల సెంగెం 

చెైయన్, సబుెలనఽ ఎెంఔ ఙేళెంద.ి లోకముఔత, ఉలోకముఔతలు అభదేళ్ల  నుటు, 

భానవ్హఔుకల సెంగెం ఙెైయన్, సబుెలు భూడేళ్లనుటు దవ్ులోల  ఉెంటాయట. 

లోకముఔత జళుస్ట ళయ మభులు : 

v. 1949 పఫవి్మి 20న నిజాభాఫాద్ జిలాల  ఫో ధన్ భెండలెం ఆచన్యౌల గర భెంలో జనిెంఙాయట. 

1978లో ఓయెంగఫాద్లోని భయఠ్వడా యశవయదాెలమెంలో ఎల్ఎల్నౄ ఉతీతయటు లమాెయట. 



 

 

vi. 2004 జూన్ 24న ఴ ైకోయటు  నాెమభూమితగ ఫాధెతలు ఙేటాు యట. 2011 పఫవి్మి 19న దయ 

యయభణ ను ెందాయట. 

భానవ్ హఔుకల సెంగెం చెైయన్ జళుస్ట జి.చెందమిె : 

 
vii. 1954 బే 10న ఆదిలాఫాద్ జిలాల  జనాీయెం భెండలెం త్తభాూర్స గర భెంలో వ్ెవ్స్మ 

ఔుటుెంఫెంలో జనిెంఙాయట. ఆదిలాఫాద్లో డుగీర వ్యఔు చదియన ఆమన ఉస్నిమా 

యశవయదాెలమెంలో ఎల్ఎల్నౄ, ఎెంఏ (మజనీత్త ఱసత ెైం), ఎల్ఎల్ఎెం ఙేఱయట. 

viii. ఴ ైకోయటు  నాెమరదిగ, 1983లో మష్ు ర యనియోఖదాయటల యరదాల ఔమిష్న్ చెైయన్గ ఫాధెతలు 

ఙేటాు యట. 1991 నఽెంచి 95 వ్యఔు బిుతవ నాెమరదిగ నిఙేఱయట.  

ix. 2005 బే 26న ఴ ైకోయటు  అదను నాెమభూమితగ ఫాధెతలు ఙేటాు యట. 2006 పఫవి్మి 20న 

ఴ ైకోయటు  ఱశవత నాెమభూమితగ నిమమితేలమాెయట. 2016 బేలో దయ యయభణ ను ెందాయట. 

తెలెంగణలో 36 నూస్టుటాిక్ కోయటు లు. ఴ ైకోయటు  ఙొయవ్తో బిుతవెం కీలఔ నియుమెం : 

 
i. తెలెంగణ ఴ ైకోయటు  ఙొయవ్తో మష్ు రబిుతవెం కీలఔ నియుమెం తీసఽఔుెంద.ి భఴిళ్ల  ైఅతాెఙామలు, 

చినాీయటల ై ల ైెంగిఔ రేధిెంులఔు సెంఫెంధిెంచిన కేసఽలోల  సతవయ యఙాయణఔు మష్ు రరెతెంగ 36 

నూస్టుటాిక్ కోయటు లు ఏముటు ఙేసఽత నీటుల  ఔిటిెంచిెంది. 



 

 

ii. ఈ ఏడాది జుల  ై 25న సఽమోట  ో రెజెెం యఙాయణ సెందయౄెంగ నూస్టుటాిక్ కోయటు లు ఏముటు 

ఙేమాలెంటృ సఽిెంకోయటు  ఉతతయటవలు జామీ ఙేళెంద.ి ఆ ఆదేఱల బేయఔు ఆఖసఽు  5న అనిీ మష్టు ర ల 

ఴ ైకోయటు లఔు కేెంద ినాెమఱక లేకలు మళెంది. 

ఖణతెంత ిరేడెఔలఔు మ ెండోస్మి తెలెంగణ శఔటెం : 

 

i. ఫతేఔభ...ఫో నాలు..బేడాయెం జాతయ..రేభ సతెంఫాల ఖుడు నభూనాలు... ల ల రసఽల 

ఫొ భలతో వ్ఙేు నెల 26న దియ్లలో జయఖనఽనీ ఖణతెంత ిరేడెఔలోల  తెలెంగణ శఔటెం ఔనఽయెందఽ 

ఙేమనఽెంద.ి  

ii. తెలెంగణ ఆయమౄవ్ెం తమవత మష్ు ర శఔటెం దియినఔు ఎెంఔ కవ్డెం ఇద ి మ ెండోస్మి. ఖతెంలో 

2015 జనవ్మి 26న దియ్లలో జమిగిన ఖణతెంత ి రేడెఔల సెందయౄెంగ దియినలో తొయౌస్మిగ 

తెలెంగణ శఔటెం నుల్గ ెంది.  

మష్టు ర నికూ ఐదఽ జాతీమస్ా భ అరయటి లు : 

  



 

 

i. ఉనుధి హామీ థఔెంలో ఫాఖెంగ మిష్న్ రటర్స ఔనజ మేవష్న్ అభలు ఙేమడెంలో మ ెండోస్ా నెం 

దకూకెంచఽకోగ, ఉనుధిహామీ అభలులో ఔయ్ల సఖటు నిదినాలు ఎఔుకవ్ ఔయౌుెంచి నిమాేశత 

లక్షయెలు ఙేయటకొని మజనీళమిళలల , ళదిాేట జిలాల లు జాతీమ స్ా భలో నాలుఖు, ఐదఽ స్ా నాలోల  

నియౌఙాభ. 

ii.  ఉనుధి హామీ థఔెంతో అనవ్ిదిి  ఙెెందిన గర భాల యఫాఖెంలో యకమఫాద్ జిలాల  నరఫుేట 

భెండలెం యౌెంఖెంయౌలకూ అరయటి  లనెంచిెంద.ి 

iii. ఱెభాసి్ద్ భుకమీజ యౄయృన్ మిష్న్ కయెఔరభెంలో ఫాఖెంగ జియో-ళేులమల్ నుల నిెంగ్నఽ 

యౄయృన్ ఔలసుర్స్లో ూమితఙేళనెందఽఔు దకూకన ుయస్కమనిీ ఔమిష్నర్స యగునెందనమవ్ు, 

జాభెంట్ ఔమిష్నర్స జి.యమమ డుి , జీఐఎస్ట యౄయృన్ ఎస్టఈట ీ.యయెందర్సలు అెందఽఔునాీయట. 

పలక్నఽభాలో 6 కోటలతో పుట్ఫాల్ బ ైదానెం : 

 
i. గనచమిత ి ఔయౌగిన ఴ ైదమఫాద్ పుట్ఫాల్ఔు ూయవ రెైబవ్ెం తెఙేు లక్ష్ెెంతో ఴ ైదమఫాద్ నఖయ 

నులఔ సెంసా (జీఴ చ్ఎెంళ) కీలఔ భుెందడెఖు రేళెంద.ి  

ii. యౄ.6 కోటల  వ్ెమెంతో నఖయెంలో కొతతగ పుట్ఫాల్ బ ైదానెం నిమిెంఙేెందఽఔు జీఴ చ్ఎెంళ  నడెెం 

నృగిెంచిెంది. ఇెందఽఔు పలక్నఽభా ఔయాఱల నుిెంఖణానిీ రేదిఔగ ఎెంచఽఔుెంద.ి  



 

 

iii. పలక్నఽభా ఔయాఱలలోని కాయ సాలెంలో యౄ.6 కోటల  వ్ెమెంతో పుట్ఫాల్ బ ైదానానిీ 

తీమిుదిదేాెందఽఔు జీఴ చ్ఎెంళ స్ా భా సెంగెం తీమనానిీ ఆమోదిెంచిెంద.ి 

ఇతయ మష్టు ర లు / కేెంద ినుయౌత నుిెంతాల రయతలు 

జనవ్మి 26న దాదాినఖర్స హరేయ్,దభణ్దదవ్ుల ఆయమౄవ్ దిననత్వ్ెం : 

  

i. కేెందనిుయౌత నుిెంతాలుగ ఉనీ దాదాినఖర్స హరేయ్, దభణ్దదవ్ులనఽ యయ్నెం ఙేసాత  కేెంద ిబిుతవెం 

ఙేళన చటుెం 2020 జనవ్మి 26 నఽెంచి అభలులోకూ మనఽెంద.ి  

ii. ఈ కొతత  కేెందనిుయౌత నుిెంత ఆయమౄవ్ దిననత్రనిీ జనవ్మి 26న నియవఴిెంచఽకోరలని ఆదేశసాత  

కేెందహి ెంఱక ఉతతయటవలు జామీఙేళెంది. ఈ యయ్నెంతో కేెందనిుయౌత నుిెంతాల సెంకె 9 నఽెంచి 8కూ 

తఖుగ తేెంద.ి 

Chennai Corporation launches India‟s first waste exchange platform : 

 

i. ఙెనెైీ కమొుమేష్న్, తమిళ్నాడె ఫాయతదేశు ముటుముదట ి వ్ెయా భామిుడు రేదిఔనఽ ‚భదాిస్ట 

రేస్టు ఎకే్ఛెంజ్‛ (www.madraswasteexchange.com) నఽ నుియెంనెంచిెంది.  



 

 

ii. ఇద ి ముదట ి భూడె నెలలు  ైలట్ నుిత్తదిఔన నడెసఽత ెంద.ి నృల క్ భమిము వ్ెయా మీళ ైఔలయల 

నఽెండు వ్చిున తి్తసుెందన ఆధాయెంగ, భమినిీ పచయటల  రెబ ళ ైట్ లో ఙేయుఫడతాభ. 

iii. రెబ నోు యుల్ భమిము అల కేష్న్ మ ెండుెంటినీ ఔయౌగి ఉనీ భదాిస్ట రేస్టు ఎకే్ఛెంజ్, స్ర్సు ళట ీ

మిష్న్ దావమ కేెంద ి ఖిహనిమణ భమిము టుణ వ్ెవ్హామల భెంత్తితవ ఱక భదాతేతో 

ఫాయెంచఫడుెంద.ి 

Odisha Govt. launches ‘Jalsathi’ programme : 

 

i. డుఱ భుకెభెంత్తి నయన్ టాీమక్ మష్ు రెంలోని అనిీ ఖిహాలఔు సఽయక్షుతబ ైన తాఖునీయట 

సయపమ ఙేళేలా ‘జల్ సత్త’ కయెఔరభానిీ నుియెంనెంఙాయట. ఈ సెందయౄెంగ డుఱ ళఎెం ‘జల్ సత్త’ 

మాప నఽ ఔడా యడెదల ఙేఱయట.  

ii. ఈ కయెఔరభానిీ అభలు ఙేమడానికూ రటర్స కమొుమేష్న్ ఆఫ్ డుఱ (WATCO) 

బువ్నేశవర్స లోని భఴియా సభాకెలతో అవ్గహన ుెందెం ఔుదఽయటుఔుెంది. జల్త్త ఙొయవ్ 

 ైుల నీట ిఔనెక్ష్నల  దావమ యనియోఖదాయటలఔు సవచఛబ ైన తాఖునీట ిసయపమనఽ నిమి మిెంచడెం. 

అెంతమజ తీమ రయతలు 

డొనాలి్ టెింప అనశెంసన. ఆమోదిెంచిన అబ మిక దిఖువ్సబ : 



 

 

  

i. అబ మిక అధెక్షుడె డొనాలి్ టెింపనఽ తి్తనిధఽల సబ అనశెంళెంచిెంది. అధికయెం దఽమివనియోఖెం 

ఙేమడెం, కెంగ రస్ట వ్ెవ్హామలఔు ఆటెంఔెం ఔయౌగిెంచడెం అనీ అనయోగల ై ఆమన  ై

అనశెంసన తీమనానిీ ఆమోదిెంచిెంద.ి  

ii. అధికయ దఽమివనియోఖెం ఙేఱయనీ ఆమోణఔు భదాతేగ 230 భెంది ఒటు రేమగ, వ్ెత్తమేఔెంగ 

197 భెంది ఒటు రేఱయట. కెంగ రస్టఔు ఆటెంఔెం ఔయౌగిెంఙాయనీ ఆమోణఔు అనఽఔలెంగ 229 

భెంది, వ్ెత్తమేకూసాత  198 భెంది ఒటు రేఱయట. తి్తక్ష్ డెమోఔరటిక్ సబుెలు ఈ అనశెంసన 

తీమనానిీ రిేశ టాు యట.  

iii. అబ మిక భాజీ ఉనుధెక్షుడె, డెమోఔరటిక్ నుమీు నామఔుడె జో నృడెన్  ైఅయనీత్త కేసఽలు  టేులా 

ఉక రభన్ దేశ అధెక్షుడె రలల దిమిర్స జ ల నెళక  ై టెింప త్తతడు తెఙాుయనీది ధిాన ఆమోణ. 

iv. దిఖువ్ సబ అనశెంసనఔు ఖుయభన అధెక్షులోల  టెింప భూడోరయట. 1868లో అెండాి జాన్న్, 

1998లో నృల్ కూలెంటన్ల  ై అనశెంసన తీమనాలు నెగగ భ. ళ నేటలలో యగినోు మాభ. 243 ఏళ్ల  



 

 

అబ మిక చమితలిో ఏ ఔక అధెక్షుడె ఔడా అనశెంసన దావమ దయని కోలోులేదఽ. 1974లో 

భాతెిం అనశెంసన తీమనెం చయుఔు మఔభునఽ ేఅధెక్షుడె మిచరి్స నిఔ్న్ దయకూ మజీనాభా 

ఙేఱయట. 

v.  ళ నేట్లో అనశెంసన తీమనెం  నెగిగతే.. టెింపనఽ దోలగ  ఔిటిస్త యట. ఆమన దయ  నఽెంచి 

రెైదొలగయౌ్ ఉెంటుెంద.ి అధెక్షుడె తుు ఙేఱయని ఔిటిెంచడానికూ భూడుెంట మ ెండొెంతేల 

బ జామిట ీ (67 ఒటుల ) అవ్సయెం. ళ నేట్లో మినృల ఔనలద ే బ జామీు. కఫటిు  టెింపనఔు వ్ఙేు ఇఫృెంద ి

ఏమీ లేదఽ. 

అనశెంసన రెనఽఔ నానీ్  లోళ : 

 

vi. ిెంఙానేీ ఱళెంఙ ేవ్ెకూత అబ మిక అధెక్షుడె.. అలాెంటి వ్ెకూతన ేఒ 79 ఏళ్ల  భఴిళ్ అలాల డుెంచిెంది. 

ఆెందోళ్నఔు ఖుమిఙేళెంద.ి ఆబే నానీ్  లోళ.. టెింప అనశెంసన తీమనెంలో కీలఔ నుత ి

నోు లెంచిన అబ మిక తి్తనిధఽల సబ ళుఔర్స. 

vii. 2007లో తి్తనిధఽల సబ తొయౌ భఴియా ళుఔర్సగ నానీ్  లోళ ఎనిీక  ై చమిత ి సిలుెంచిెంది. ఔ 

భఴిళ్ ళుఔయటగ ఎనిీఔవ్వడెం అబ మిక చమితలిో అదే తొయౌస్మి. 2019లో నానీ్ మ ెండోస్మి ఆ 

దయ ఙేటిుెంద.ి 

 



 

 

43 ఏళ్ల  సఽదదయఘ యమభెం తమవత ఔెఫాఔు భయల ధిాని : 

 

i. ఔెఫా చమితలిో సమికొతత  అధాెమెం నుియెంబెం కఫో తోెంద.ి 43 ఏళ్ల  సఽదదయఘ యమభెం తమవత ఆ 

దేఱనికూ త్తమిగి ధిానభెంత్తి మఫో తేనాీయట.  

ii. ఈ రమెంతెంలో జమిగే నుయలబ ెంటమీ సభారేఱలోల  దేఱధెక్షుడె మిగేల్ డుమాజ్-కనెల్ ధిాని 

అబెమాిని నామినేట్ ఙేస్త యట. ఆమన నామినేష్న్నఽ జాతీమ అళ ెంనౄల  ఆమోదిెంఙాయౌ్ ఉెంటుెంద.ి  

iii. ఆ  ై భాజీ అధెక్షుడె మౌల్ కెసో్ు ర  నేతితవెంలోని శకూతభెంతబ ైన ఔభూెనిసఽు  నుమీు ఆమోదెం 

ఔడా లనళేత .. ధిాని నిమాభఔ కిూరమ ూయతవ్ుతేెంద.ి  

iv. చివ్యగ పడెల్ కెసో్ు ర  ఔెఫా ధిానభెంత్తిగ నిఙేఱయట. 1976లో ఆమన అధెక్ష్ ఫాధెతలు 

ఙేటాు యట. అదే ఏడాది ధిాని దయ యదాభెంద.ి 

ఆమాిఔ అెంఱలు 

HDFC Bank crosses $100 billion market capitalisation : 

   

i. భామ కట్ కెటల ైజేష్న్ లో 100 నృయౌమన్ డాలయలనఽ దాటిన 3 వ్ ఫాయతీమ సెంసాగ 

ఴ చ్ డుఎఫ్ ళ ఫాెెంక్ నియౌచిెంద.ి ఴ చ్ డుఎఫ్ ళ ఫాెెంక్, 140.74 నృయౌమన్ డాలయల భామ కట్ కెప 



 

 

ఉనీ మిలమన్్ ఇెండళు రస్ట యౌమిటెడ్ భమిము 114.60 నృయౌమన్ డాలయల భామ కట్ కెప ఉనీ 

టాటా ఔన్ల ు నీ్ సమీవళ స్ట (టిళఎస్ట) య్గ్ లో ఙేమిెంది. 

ii. ఈ యజమెంతో, ఴ చ్ డుఎఫ్ ళ ఫాెెంక్ ఇుుడె ిెంచెంలోన ే అతెెంత యలురెైన ఔెం నీల 

జానృతాలో 110 వ్ స్ా నెంలో ఉెంద.ి 100 నృయౌమన్ డాలయలఔు  ైగ భామ కట్ కెప ఉనీ 

ిెంచెంలోని అతెెంత యలురెైన ఫాెెంఔులు భమిము ఆమాిఔ సెంసాలలో, ఴ చ్ డుఎఫ్ ళ ఫాెెంక్ 

26వ్ స్ా నెంలో ఉెంద.ి 

Persons in news 

‘మిమాన్ ఔజీ’ వ్మసఽ 8.. సెంనుదన 2.6 కోటల  డాలయటల  : 

 
i. మిమాన్ ఔజీ మూటృెబ దావమ అతెధిఔెంగ ఆయజనాయటడుగ „నోూ ర్సృ్‟ ేమొకెంది. అసలు ేయట 

మిమన్ ఖురన్. 2019లో అతడె 2.6 కోటల  డాలయటల  సెంనుదిెంఙాడని నోూ ర్సృ్‟  తెయౌెంద.ి 

ii.  మిమాన్ భూడేళ్ల  వ్మసఽలో ఉనీుుడె అతడు తయౌలదెండెిలు „మిమన్్ వ్యలి్‟ అనే చానల్నఽ 

నుియెంనెంఙాయట. తొలుత ఇద ి „మిమాన్్ టాయ్స్మివ్ూె‟ ేయటతో నడుఙేద.ి అెందఽలో ఈ చినాీమి 

యయధ యకల ఫొ భల  టెులనఽ తెమిచి, రటితో ఆడెఔున ేయడుయోలు ఉనాీభ. 

iii. ముతతెం మీద 2015లో ఇద ి నుియెంబబ ైనుటి నఽెంచి 350 కోటల  భెందికూ ైగ ఈ చానల్నఽ 

యక్షుెంఙాయట. ఇటీవ్ల ఈ చానల్ ేయటనఽ „మిమార్స్ వ్యలి్‟గ భాముయట. మిమాన్ వ్మసఽతోనుటు 

ఈ చానల్లోని అెంఱలు భాయటు ఙెెందఽతేనాీభ.  



 

 

2019 „టిక్టాక్ ఇెండుమా కీవన్‟గ జాకూవయ్న్ ప మీెండజ్ : 

 

i. టిక్టాక్ యడుయోలో ఔనిెంచి 2019 „టిక్టాక్ ఇెండుమా కీవన్‟గ అవ్తమిెంచిెంది ఫాయ్వ్ుడ్ నట ి

జాకూవయ్న్ ప మీెండజ్. తాజాగ టిక్టాక్ మ ైరెైెండ్ 2019 ఙిాయెంలో ఫాఖెంగ ముదట ి మాఫ  ై

ఔెంటెెంట్ యడుయోల జానృతా యడెదల ఙేళెంద.ి  

ii. అెందఽలో ఫాయ్వ్ుడ్ నట ిజాకూవయ్న్ అతెధిఔ నూలోవ్ర్స్తో ముదట ిస్ా నెం సెంనుదిెంచిెంది. 2019 

ఇెండుమా టిక్టాక్ కీవన్గ అవ్తమిెంచిెంది. జాకూవయౌన్ 9.5 మియౌమనల  నూలోవ్యలతో ఫాయ్వ్ుడ్లో 

అఖరస్ా నెంలో నిలవ్గ, ఆ తయటరత మితేష్ దేశ్భుఖ్ (6.8 మియౌమన్్) ఔల్ శయ (2.2 మియౌయ్స

న్్), భాధఽమీ దదక్షుత్(1.2 మియౌమన్్)లు అతెధఔ భెంది నూలోవ్యటల  ఔయౌగి ఉనాీయట. 

Reports/Ranks/Records 

„నోూ ర్సృ్‟ భిుకఽలోల  అఖర స్ా నాన యమట్ కోఴిల  : 

 

i. ఫాయత్లో 2019కూ సెంఫెంధిెంచి అతెధిఔ ఆయజన ఉనీ వ్ెందభెంద ి ళ లనృిటీల జానృతానఽ „నోూ ర్సృ్ 

ఇెండుమా‟ యడెదల ఙేళెంద.ి ఇెందఽలో ఫాయత కూరక ట్ క  ున్ యమట్ కోఴిల  అఖరస్ా నెంలో ఉనాీయట. 



 

 

ii.  తమవత్త స్ా నాలనఽ ఫాయ్వ్ుడ్ నటులు అక్ష్య్సఔుభార్స, సలాన్కాన్ దకూకెంచఽఔునాీయట. 

అరయటి లు 

Portugal sets up Gandhi prize. The first edition will be dedicated to animal welfare : 

 

i. మష్ు రత్త బవ్న్లో అధెక్షుడె మమ్ నాథ్ కోయెంద్ అధెక్ష్తన జమిగిన భహాతా గెంధద 150వ్ 

జనదిననత్వ్ెం కోసెం జాతీమ ఔమిటీ మ ెండవ్ సభారేశెంలో నుల్గ నీుుడె నోు యటుగీస్ట ధిాన 

భెంత్తి ఆెంటోనియో కోస్ు  గెంధద ను యసతవ యదె ఫహృభత్తని ఏముటు ఙేసఽత నీటుల  ఔిటిెంఙాయట. 

ii. ఈ ఔమిటీలో ఫాఖబ ైన ఏక ైఔ యదేఱెంఖ ధిానభెంత్తి కోస్ు , గెంధద ఆదమిలనఽ 

నోుి త్ఴిెంచడానికూ నోు యటుఖల్ ఫహృభత్తని నుియెంనస్త యని కేెంద ి స్ెంసకిత్తఔ భెంత్తితవ ఱక 

ఔిటన తెయౌెంద.ి 

iii. తి్త సెంవ్త్యెం, ఫహృభత్త గెంధద ఆలోచనలు, సాఔుత లు ేియణ ను ెందఽతేెందని, ఫహృభత్త 

యొఔక ముదట ి ఎడుష్న్ జెంతే సెంక్షేభానికూ అెంకూతెం ఙేమఫడెతేెందని ఆమన అనాీయట. 

గెంధద "ఔ దేశెం యొఔక గొుతనానిీ దాని జెంతేవ్ులతో వ్ెవ్హమిెంఙ ే యధానెం దావమ 

నియుభెంచవ్చఽు" అని అనాీయట. 

iv. ఈ ఔమిటీలో గెంధదరసఽలే కఔుెండా ఉమష్ు రత్త ఎెం. రెెంఔమె నాముడె, ధిాని నమేెంద ి 

మోడ,ీ ఆమన భెంత్తివ్యగ సహచయటలు, భుకెభెంతేిలు ఉనాీయట. 



 

 

భుకెబ ైన మోజులు 

International Human Solidarity Day : 20 December 

  

i. అెంతమజ తీమ భానవ్ స్యౌడామిటీ దిననత్వ్ెం డుళ ెంఫర్స 20 న ిెంచరెతెంగ 

నియవఴిెంచఫడెతేెంద.ి జనయల్ అళ ెంనౄల , 22 డుళ ెంఫర్స 2005న, 60/209 తీమనెం దావమ 

సెంఘీఫారనిీ నుిథమిఔ భమిము స్యవత్తిఔ యలువ్లలో ఔటిగ ఖుమితెంచిెంది. 

ii. అెంతమజ తీమ భానవ్ సెంఘీఫావ్ దినెం రెైయధెెంలో భన ఐఔెతనఽ జయటుఔునే మోజు; 

అెంతమజ తీమ ుెందాలఔు తభ ఔటుు ఫాటలనఽ గౌయయెంఙాలని బిుతావలనఽ ఖుయటత ఙేళే మోజు; 

సెంఘీఫావ్ెం యొఔక నుిభుకెత ై జిలోల  అవ్గహన  ెంఙ ేమోజు; ేదమిఔ నియౄలనతో సహా 

సఽళాయ అనవ్ిదిి లక్షయెల స్ధనఔు సెంఘీఫారనిీ నోుి త్ఴిెంఙ ేభామగ ల  ైచయునఽ నోుి త్ఴిెంఙే 

మోజు; ేదమిఔ నియౄలనఔు కొతత  కయెఔరభాలనఽ నోుి త్ఴిెంఙ ేచయె దినెం. 

iii. భానవ్ స్యౌడామిట ీ అనేద ి ిెంఙానిీ ఏఔెం ఙేళ ే యలువ్. ిెంచరెతెంగ నృయౌమనల  భెంది 

ఉనాీయట, కనీ తి్త వ్ెకూత తన ఔిిత్త, ఫాష్, భతెం, సెంగెంలలో ఙాలా రెైయధెెంగ ఉెంటాయట. 

అనిీ రెైయధాెలతో ఉనీుటికీ, సరళ్లనఽ ఎదఽమొకనీుుడె జిలు యమీతబ ైన ఐఔెతనఽ 



 

 

చాెంఙాయట. ఈ ఐఔెతనఽ నోుి త్ఴిెంచడానికూ, ఏటా భానవ్ స్యౌడామిట ీ దిననత్వ్ెం 

జయటుఔుెంటాయట. 

కీరడలు 

కూెంగ్్ ఎల వ్న్ ెంజాబ క  ున్ మహృల్ : 

 

i. ఐఎల్ 2020 టోమీీలో నోు టీడే కూెంగ్్ ఎల వ్న్ ెంజాబ జటుు ఔు కేఎల్ మహృల్ క  ున్గ 

వ్ెవ్హమిెంచనఽనాీడె. ఖత ళజననల  క  ున్గ ఉనీ యయచెందని్ అశవన్.. దియ్ల కెటల్్ఔు 

రెయలనోు వ్డెంతో మహృల్ఔు ఫాధెతలు అుగిెంఙాలని ెంజాబ నూిెంచెైజీ నియుభెంచిెంద.ి 

ii. టీమ్ఇెండుమా భాజీ ఆటగడె వ్ళెం జాపర్స కూెంగ్్ ఎల వ్న్ ెంజాబ ఫాెటిెంగ్ కోచ్గ 

ఎెంఔమాెడె. సిఽత తెం ెంజాబఔు అనిల్ ఔుెంఫలల  ధిాన కోచ్గ వ్ెవ్హమిసఽత నాీడె. 

iii.  సఽనీల్ జోల ఫౌయౌెంగ్ కోచ్గ, జాెంట ీమోడ్్ పయిౌెంగ్ కోచ్గ ఉనాీయట. 2008 ఐఎల్ తొయౌ ళజన్లో 

జాపర్స మమల్ చాల ెంజర్స్ ఫ ెంఖళ్ూయటఔు నుిత్తనిధెెం వ్ఴిెంఙాడె. 

యౌెంక్్ బేనిప సో్ు  యౄ.62 కోటుల  : 

 



 

 

i. యౌెంక్్ కీరడలనఽ ఎలా నియవఴిెంఙాయౌ అనే యవ్మలతో ఔడున యౌెంక్ బేనిప సో్ు ఔు రేలెంలో 

మికయటి  ధయ యౌకూెంద.ి 1892లో యౌెంక్ కీరడల తాభహృడె మమీ డీ కోఫమిున్ తమాయట ఙేళన 

14 ేజీల ఈ యౌఖితూయవఔ తెిం ఏఔెంగ యౄ.62 కోటల ఔు అభుడెనోు భెంది. 

ii. కీరడా వ్సఽత వ్ుల రేలెంలో అతెధిఔ ధయ యౌకూన మికయటి  దదనిద.ే ఇెంతఔుభుెందఽ ఫాళ కట్ఫాల్ దిఖగజెం 

ఫాబ యౄత్ జ మీ్ యౄ.39 కోటల ఔు అభుడెనోు భెంది. 

 ఐఎల్ చమితలిో అతెధిఔ ధయ యౌకూన యదేశ్ర ఆటగడుగ ఫౌలర్స నుెట్ ఔమిన్్. ఫాయత్ నఽెంచి 

అతెధిఔెంగ మూష్ ఙారల ఔు 6.75 కోటుల  : 

  

i. ఐఎల్ 2020 రేలెంలో ఆళేు రయౌమా ఆటగళ్ల  ెంట డుెంద.ి నూిెంచెైజీల భధె యమీతబ ైన నోు టీతో 

ఐఎల్ చమితలిో అతెధిఔ ధయ యౌకూన యదేశ్ర ఆటగడుగ ేస్ట ఫౌలర్స నుెట్ ఔమిన్్ మికయటి  ఫదాలు 

కొటుగ.. గ లన్ భాెక్్రెల్ ఔడా ఫామీ ముతాత నికూ అభుడెనోు మాడె.  

ii. ఔళ్ైల  ఙెదిమే మీత్తలో యౄ.15.5 కోటల ఔు ఔమిన్్నఽ కోల్ఔతా ఙేజికూకెంచఽకోగ.. యౄ.10.75 కోటల ఔు 

భాెక్్రెల్నఽ కూెంగ్్ ఎల వ్న్ ెంజాబ దకూకెంచఽఔుెంద.ి ఆళస్ట మిమిత ఒవ్యల క  ున్ పెంచ్నఽ 

ఫ ెంఖళ్ూయట యౄ.4.4 కోటల ఔు కొనఽఔుకెంద.ి 





 

 

 ✍  ఔమ ెంట్ అప ైర్సస 21 డిస ెంఫర్స 2019 Saturday ✍ 

తెలెంగణ వయతలు 

అటక కకిన ఫాయౌక ఆమోఖయ యక్ష. 5.90 లక్షల భెంది యదయయమథినఽల ఎదఽయుచాులు : 

 

i. ఫాయౌక ఆమోఖయ యక్ష ేమథట మష్ర రబుత్వెం యదయయమథినఽల కోసెం రతిష్ా త్మఔెంగ చేటట్న ఆమోఖయ, 

మథయబరత్ కకటల  థఔెం ఈ ఏడయద ిఅటక కకిెంద.ి 

ii. రబుత్వ యదయయసెంసిల ైన ఉననత్, మోడల్ తృఠశలలు, ఔసాత మా గెంధ ీ ఫాయౌక 

యదయయలమాలు(కేజీతెయ), తెలెంగణ మ సడెతుషమల్ యదయయసెంసిలలల  ఫాయౌఔలఔు కకటలల  సయపమ చేస ే

థకతున 2018-19 యదయయ సెంవత్సయెంలల తృఠశల యదయయశక తృర యెంతేెంచెంది. 

iii.  ఉదేేశెం : ఫాయౌఔలఔు హ ైజీన్ కకటలల  అెందిెంచడెం. 

iv. అెందఽలల ఉెండే వసఽత వులు : 13 యకలు. స్నను సఫుా, కొఫామథ నాన,ె శతుటమీ నయినఽల , 

ష్ెంూ, దఽవెవన, టృత్ ఫరష్, టృత్ ేసఽ్ , టెంగ్ కలలనర్స, తృౌడర్స, మథఫానఽల , ఫొ టల్  తళ్లలు, త్ల 

నఽనలు, దఽసఽత లు ఉతికే సఫుా. 

v. ఎతున స్యుల  : ఏడయదిలల నయలుఖు స్యుల  (కకట్ కమీదఽ యౄ.421) 

vi. లక్షయెం : యదయయయెంగ ఫాయౌఔలనఽ తృర ర త్సహ ెంచడెం, హాజయు  ెంచడెం. 



 

 

vii. ఎవమథకకస్త యు : సమియు ఫడెలలల తు ఏడె నఽెంచ 12వ త్యఖతి వయఔు చదివే ఫాయౌఔలఔు. 

viii. ముత్తెం ఫాయౌఔలు : సఽభాయు 5.90 లక్షలు; వయమెం : ఏటా యౄ.100కోటలల . 

ఆెంధరరదేశ్ వయతలు 

3 మజధయనఽలు.. 4 ఔమిషనమేటలల .. అభమవతి, యశకలలల హ ైకోయు్  ఫ ెంచలు. శసన మజధయతుగ 

అభమవతి, కయయతుమవహఔ మజధయతు యశక, నయయమ మజధయతుగ ఔయౄనలు : రబుతయవతుకక జీఎన్ 

మవు ఆధవయయెంలలతు తుుణుల ఔమిటీ తువేదిఔ 

 
i. ల జిసేల టటవ్ (శసన) మజధయతుగ అభమవతిలల అస ెంతెల , ఎగథిఔయటటవ్ (కయయతుమవహఔ) మజధయతుగ 

యశకటనెంలల సచవలమెం, జుయడిషమల్ (నయయమ) మజధయతుగ ఔయౄనలులల హ ైకోయు్  

ఏమాటలచేమాలతు ఆెంధరరదేశ్ సభగాతేవిదిి  ైతుుణుల ఔమిటీ తువేదిఔ సతౄయసఽ చేసెంద.ి  

ii. వటటతోతృటల.. యశకలల శసనసబ వేసయకల సభావేశలు తుయవహ ెంచయలతు, అఔిడ ే సఎెం 

కయెంు కమయలమెం, హ ైకోయు్  ఫ ెంచ ఉెండయలెంద.ి అభమవతిలలనా హ ైకోయు్  ఫ ెంచ 

ఏమాటలచేమాలతు సాచెంచెంది. 

iii. మథతృలన స్ౌలబయెం కోసెం మష్రెంలలతు 13 జిలాల లనఽ నయలుఖు తృర ెంతయలుగ యబజిెంచయయౌ. 

iv. ఔమా టఔ త్యహాలల తృర ెంతీమ ఔమిషనమేటలల  ఏమాటలచేస అఔిడినఽెంచ తృలన స్గథెంచయయౌ. 



 

 

4 ఔమిషనమేటలల  : 

v. ఉత్తయ కోస్త  : శ్రకాఔుళ్ెం, యజమ నఖయెం, యశకటనెం 

vi. భధయ కోస్త  : త్యుాగోదయవమథ, శ్చిభ గోదయవమథ, ఔిష్ా  

vii. దక్షిణ కోస్త  : ఖుెంటృయు, రకశెం, నెలల యు 

viii. మమలసభ : ఔయౄనలు, ఔడ, అనెంత్ుయెం, చత్త యు 

 
ix. యశకటనెం బెటరర తృయౌటన్ మీజిమన్ : ఇఔిడ సచవలమెం, సఎెం కయెంు కమయలమెం, 

హ ైకోయు్  ఫ ెంచతో తృటల వేసయకల సభావేశల కోసెం అస ెంతెల  బవనెం ఏమాటల చేమాయౌ. 

 
x. అభమవతి-భెంఖళ్గథమథ కెం ల ఔుస : చట్సబలు, హ ైకోయు్  ఫ ెంచ, ఖవయనర్స, భెంత్రే ల ఫెంగల లు 

ఉెంటాభ. భెంఖళ్గథమథ,  నయగయుి న యశవయదయయలమెం, ఏఎసా ఫ టాయౌమన్ బూభులలల  శశవత్ 

బవనయల తుమమణెం చేటా్ యౌ. కొత్తగ బూమి సేఔమథెంచయయౌసన అవసయెం లేదఽ. 

 
xi. ఔయౄనలు : శ్రఫాాగ్ ాెందెంతో తృటల రజల ఆకెంక్ష బేయఔు ఔయౄనలులల హ ైకోయు్ , అనఽఫెంధ 

కోయు్ లు ఏమాటల చేమాయౌ. 



 

 

xii. ఆెంధరరదేశ్ సభగాతేవిదిి  ైయశాెంత్ ఐఏఎస్ అధికమథ జీఎన్మవు ఆధవయయెంలలతు తుుణుల ఔమిటీ 

భుకయభెంతిర జఖన్తో సభావేశబైె త్ేద ితువేదిఔ సభమథాెంచెంది. 

ఇత్య మష్్ ర లు / కేెందర తృయౌత్ తృర ెంతయల వయతలు 

Meghalaya Assembly to pass resolution to bring state under ILP : 

  

i. బేగాలమ అస ెంతెల  1873లల ఫ ెంగల్ ఈస్ర్సన తౄర ెంటటమర్స మ ఖుయలేషన్ కకెంద మష్రెంలల ఇననర్స 

ల ైన్ మథమట్ నఽ అభలు చేమాలతు యజఞత  చేసాత  ఔ తీమమనయతున ఆమోదిెంచెంద.ి డిభాెండ నఽ 

దిష్లల ఉెంచఽఔుతు తీమమనయతున ఆమోదిెంచయలన ేఏక ైఔ ఉదేేశయెంతో ఔమోజు రతేయఔ సభావేశతున 

ILP అభలు కోసెం మష్రెంలలతు సవదేశ్ర తువసత్ేలు తుయవహ ెంచయయు. 

ii. ఇననర్స ల ైన్ మథమట్ (ILP) అనేది ఔ ఫాయతీమ తృౌయుడె మథమిత్ కలాతుకక యక్షిత్ తృర ెంత్ెంలలకక 

లలయౌకక రమాణ ెంచడయతుకక అనఽభతిెంచడయతుకక ఫాయత్ రబుత్వెం జామీ చేసన అధికమథఔ రమాణ 

త్రెం.  

iii. యక్షిత్ మష్రెంలలకక రవేశ్చెంచడయతుకక అనఽభతి తృ ెందడెం ఆ మష్్ ర ల వెలుల ఉనన ఫాయతీమ 

తృౌయులఔు యధ.ి ఫాయత్దేశెం యొఔి అెంత్మి తీమ సమథహదఽే ఔు సమీెంలల ఉనన కొతున 

తృర ెంతయలఔు ఔదయౌఔలనఽ తుమెంతిరెంచడయతుకక రబుత్వెం చేసన రమత్నెం ఈ త్రెం. 

అెంత్మి తీమ వయతలు 



 

 

ుమత్న శ్చలాజ అడయ అడరస్ భాయుా. క ైమోలల వెలుఖు చాసన 38.6 కోటల  కకతా్ెం నయటట చెటల  ఆనవళ్ైల  : 

 

i. బూమి  ై అత్యెంత్ ుమత్న శ్చలాజ అడయ ఎఔిడెెంద?ి ఈ రశనఔు ఇాటటవయఔు శసత రవేత్తలు 

చెుత నన సభాధయనెం.. „అబెమథకలలతు నాయమార్సి మష్రెంలల ఉనన గథలాావో‟. ఇుాడె ఆ జవఫు 

భామథెంద.ి 

ii. రెంచెంలలక లాల  అత్యెంత్ ుమత్న శ్చలాజ అడయ గథలాావోలల కఔుెండయ అఔిడికక 40 కకలలమీటయల 

దాయెంలలతు క ైమో(నాయమార్సి)లల ఉెందతు శసత రవేత్తలు ఖుమథతెంచయయు.  

Afghanistan becomes 1st country to recognize Indian Pharmacopoeia : 

 

i. ఇస్ల మిక్ మథతల క్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘతుస్త న్ యొఔి రజామోఖయ భెంతిరత్వ శక యొఔి నేషనల్ డితృమ ్మెంట్ 

ఆఫ్ బెడిసన్స అెండ హ ల్త  తృ ర డక్్్ చేత్ ఇెండిమన్ తౄమమకోతృర భమా (ఐ) అధికమథఔెంగ 

ఖుమథతెంచఫడిెంద.ి  

ii. దీతుతో వణ జయ యఫాఖెం భమథము ఆమోఖయ భమథము ఔుటలెంఫ సెంక్షేభ భెంతిరత్వ శకల 

రమతయనలఔు అనఽఖుణెంగ ఐతు ఖుమథతెంచన ముదటట దేశెంగ ఆఫ్ఘతుస్త న్ తుయౌచెంద.ి 



 

 

iii. డరగ్స అెండ కసమటటక్స మాక్్, 1940 భమథము యౄల్స 1945 రకయెం ఐ అధికమథఔెంగ 

ఖుమథతెంచఫడిన రభాణయల ుసతఔెం. ఇద ి వమథ ఖుమథతెంు, సవచఛత్ భమథము ఫలెం యెంగ 

ఫాయత్దేశెంలల త్మాయు చేమఫడిన భమథము యఔభాెంచ ేఓషధయల రభాణయలనఽ తుమేేశ్చసఽత ెంద.ి 

iv. ఓషధ ఉత్ాత్ేత ల నయణయత్నఽ తుమి మథెంచడయతుకక, చట్యబైెన భమథము శసత రమ రభాణయలనఽ 

ఇెండిమన్ తౄమమకోతృర భమా ఔమిషన్ (ఐస) ఇెండిమన్ తౄమమకోతృర భమా (ఐ) 

యౄెంలల అెందిసఽత ెంద.ి 

స ైన్స అెండ టెకనలజీ  

Ethiopia launched its first space satellite : 

 

i. ఇథియోమా త్న ముట్ముదటట ఉఖహాాతున రయోగథెంచెంద,ి ఇద ి ఆపరఔన్ అెంత్మథక్ష 

మథశభాఔు ఫాయనర్స సెంవత్సమతున అెందిెంచే దేశెం యొఔి అెంత్మథక్ష కయయఔభాాతుకక ఔ 

బైెలుమభ.  

ii. ఇథియోమన్ మథమోట్ స తుసెంగ్ శటటల ైట్ (ETRSS) రయోఖెం చెైనయలలతు ఔ అెంత్మథక్ష 

కేెందరెంలల జమథగథెంద.ి ఈ రయోఖెం ఇథియోమానఽ 11 వ ఆపరఔన్ దేశెంగ చేసఽత ెంద.ి 1998 లల 

ఈజిప్్ట ముదటటద.ి 



 

 

iii. ఇథియోమా యొఔి ఉఖహాెం అెందిెంచన డేటా దేశ వయవస్మెం, అటయ భమథము బైెతుెంగ్ 

వనయుల యొఔి ూమథత చతయర తున చతిరెంచఖలదతు భమథము వయదలు భమథము ఇత్య యత్ేత లఔు 

రతిసాెందనలనఽ బెయుఖుయుసఽత ెందతు ఫాయసఽత నయనయు. 

iv. ఇథియోమా మజధయతు : అడిస్ అఫాఫా; ఔమ తూస : తరా్స. 

International Astronomical Union names new star „Sharjah‟ : 

 

i. The International Astronomical Union (IAU) announced the names of the newly 

discovered stars and planets, where the name “Sharjah” was chosen for a star with 

“Barjeel” being the name of one of its planets. 

ii. International Astronomical Union Headquarters : Paris, France. Founded : 28 July 

1919. 

ఆమథిఔ అెంశలు 

RBI to buy and sell govt bonds worth Rs 10,000 crore : 

   

i. మథజర్సవ ఫాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండిమా (ఆర్స తఐ) ఏఔకలెంలల రతేయఔ ఒ న్ భామ ిట్ ఆమేషన్ (ఒఎెంఒ) 

కకెంద యౄ .10,000 కోటల  యలువెైన రబుత్వ స ఔయమథటీలనఽ కొనఽగోలు చేస యఔభాసఽత ెంద.ి రసఽత త్ 



 

 

యౌకకవడిట ీ భమథము భామ ిట్ మథసిత్ేల సమీక్ష భమథము అతేవిదిి చెెందఽత్ేనన ఆమథిఔ 

మథసిత్ేల అెంచనయ ,ై మథజర్సవ ఫాయెంక్ 2019 డిస ెంఫర్స 23న రబుత్వ స ఔయమథటీల ఏఔకలెంలల 

కొనఽగోలు భమథము అభమకలనఽ తుయవహ ెంచయలతు తుయాభెంచెంద.ి 

ii. ‘6.45 శత్ెం జీఎస్ 2029’ మథఔయెం కోసెం యౄ .10,000 కోటల  యలువెైన రబుత్వ స ఔయమథటీల 

కోసెం ఈ కొనఽగోలు ఉెంటలెంద.ి వయకకతఖత్ స ఔయమథటీల కొనఽగోలు / అభమఔెం మథభాణెం 

తుయాభెంచ ేహఔుి భమథము ముత్తెం ముతయత తుకక త్ఔుివఔు తడెల  / ఆపయలనఽ అెంగీఔమథెంచ ేహఔుి 

మథజర్సవ ఫాయెంఔుఔు ఉెంద.ి 

Google searches for „Operation Twist‟ surge in India : 

 

i. Google searches for “Operation Twist” surged in India after the central bank 

announced its version of the U.S. Federal Reserve‟s unconventional monetary policy.  

ii. Most searches for the term came from Delhi followed by Maharashtra. The central 

bank will buy long-term bonds, while simultaneously selling short-term government 

securities in an effort to cheapen long-term borrowing and boost bank lending. 

iii. The Reserve Bank of India will buy longer-tenor bonds while selling shorter debt. 

The concept is similar to Operation Twist used by the Fed in 2011-2012 in an effort 

to cheapen long-term borrowing and spur bank lending. 

ాెందయలు 



 

 

ADB & India signs $490 Million loan to upgrade roads of Madhya Pradesh : 

 

i. ఆసమా అతేవిదిి ఫాయెంఔు (ఎడిత) భమథము ఫాయత్ రబుత్వెం 490 మియౌమనల  యుణెం ై 

సెంత్ఔెం చేశభ. భధయరదేశ్ మష్రెంలల 1,600 కకలలమీటయల మష్ర యహదయయులు భమథము రధయన 

జిలాల  యహదయయులనఽ అప్టగేడా చేమడయతుకక హ ైతరడ-మానఽయట ీమోడల్ (HAM) దయవమ రబుత్వ-

 ైరవేట్ ఫాఖస్వభయ () తృర జ ఔు్  కోసెం ఈ యుణెం సెంత్ఔెం చేమఫడిెంద.ి 

ii. HAM అనేది ఇెంజతూమథెంగ్, సేఔయణ, తుమమణెం భమథము తల్్-ఆమేట్-టరా నసఫర్స యొఔి మిశభాెం. 

ఇద ి  ైరవేటల యెంగతుకక యౄఔలాన, అభలు భమథము ఆమేషన్ భమథము తుయవహణ 

ఫాధయత్లనఽ తుయవహ సఽత ెంద,ి అదే సభమెంలల కొతున  ైరవేట్ యెంఖ ప ైనయతుసెంగ్నఽ ఆఔమథషసఽత ెంద.ి 

iii. ఆసమా అతేవిదిి ఫాయెంక్ రధయన కమయలమెం : భతూలా, పయౌాన్స, అధయక్షుడె : టేకకకో 

నయకవో 

        Appointments 

అబెమథక NSF డెైమ ఔ్ర్సగ ఫాయతీమ అబెమథఔన్ సేత్ేమభన్ ెంచనయథన్ : 

i. ఫాయతీమ అబెమథఔన్ ఔెంూయటర్స శసత రవేత్త  సేత్ేమభన్ ెంచనయథన్నఽ రతిష్ా త్మఔబైెన జాతీమ 

స ైన్స తౄౌెండేషన్ (ఎన్ఎస్ఎఫ్) డెైమ ఔ్ర్స దయకక ఎెంఔచేసాత  అబెమథక అధయక్షుడె డొనయల్్ టరెంప్ట 

తుయామెం తీసఽఔునయనయు. 



 

 

 

ii.  NSF అనేది అబెమథక రబుత్వ సెంసి. వెైదయ యెంఖెంతో సెంఫెంధెంలేతు స ైన్స, ఇెంజితూమథెంగ్ యఫాగలలల  

తృర థమిఔ మథశోధన, యదయఔు ఎన్ఎస్ఎఫ్ ఊత్మిసఽత ెంద.ి 

iii. సేత్ేమభన్ రసఽత త్ెం ఆమథజోనయ సే్ట్ యశవయదయయలమెంలల భుకయ మథశోధనయధికమథగ 

తుచేసఽత నయనయు. ఆమన 1984లల ఫ ెంఖళ్ొయులలతు ఇెండిమన్ ఇన్స్టృయట్ ఆఫ్ స ైన్స నఽెంచ 

ఎలక్ా తుక్స అెండ ఔభూయతుకేషన్ ఇెంజితూమథెంగ్లల టా్  తృ ెందయయు. భదయర స్ ఐఐట ీనఽెంచ ఎలకక్ాఔల్ 

ఇెంజితూమథెంగ్లల జీ చేశయు. క నడయలలతు టావ వమథసట ీ నఽెంచ ఎలకక్ాఔల్ అెండ ఔెంూయటర్స 

ఇెంజితూమథెంగ్లల హ చ్డ ీచేశయు. 

M&M ఛెైయమన్గ వెైదొలఖనఽనన ఆనెంద్ భహ ెందయర . వన్ గోభ ెంకఔు ఎెండ,ీ సఈఒ ఫాధయత్లు : 

 

i. భహ ెందయర  అెండ భహ ెందయర  (ఎెం&ఎెం) ఉననత్ మాజభానయెంలల లు కలలఔ భాయుాలు చోటల 

చేసఽఔునయనభ. ఆనెంద్ భహ ెందయర  ఎగథిఔయటటవ్ ఛెైయమన్ ఫాధయత్ల నఽెంచ వెైదొలఖనఽనయనయు. వచేి 

ఏడయద ిఏరల్ 1 నఽెంచ ఫో యు్ లల నయన్ ఎగథిఔయటటవ్ ఛెైయమన్గ భాత్రబే ఆమన ఉెండనఽనయనయు.  



 

 

ii. స తె భాయగదయశకలఔు అనఽఖుణెంగ భహ ెందయర  ఖూాు ఈ తుయామెం తీసఽఔుెంది. అలాగే వన్ 

గోభ ెంకనఽ భయల బేనేజిెంగ్ డెైమ ఔ్యుగ తుమమిెంచెంద.ి కొత్తగ భుకయ కయయతుయవహణయధికమథ 

(సఈఒ) దయతు సిష్ెంచ.. ఆ ఫాధయత్ల గోభ ెంకకే అాగథెంచనఽెంద.ి 

iii. గోభ ెంక తుమాభఔెం వచేి ఏరల్ 1 నఽెంచ అభలలల కక వసఽత ెంద.ి గోభ ెంక దయ యయభణ చేశఔ 

ఆమన స్ి నెంలల 2021 ఏరల్ 2న అతూశ్ శ ఎెండ,ీ సఈఒ దయతు చేడతయయతు ఔెం తూ తెయౌెంద.ి  

iv. నయన్ ఎగథిఔయటటవ్ ఛెైయమన్ హో దయలల ఆనెంద్ భహ ెందయర  భాయగదయశఔుడిగ.. ఎెండీకక వూయహ రణయయఔ 

నష్ తువయణ, యదేశ్ర సెంఫెంధయలు లాెంటట యషమాలలల  సహకమలు అెందిస్త యతు తెయౌెంద.ి 

v. దేశ్రమెంగ, అెంత్మి తీమెంగ భహ ెందయర  ఖూాు యయధ యెంగలలల కక (వహన, వయవస్మెం, ఐట,ీ 

ఏమోసేాస్) అడెఖు ట్డెంలల, లు ఔెం తూలనఽ (మ వ ఎలకక్ాక్ కర్స ఔెం తూ, సత్యెం ఔెంూయటర్స 

సమీవస స్, ఏభమోస్్ ఫ్ ఆసే్ రయౌమా, హాయ్డ ే ఔలబ్ మథస్ర్్స్) కొనఽగోలు చేమడెంలల ఆనెంద్ 

భహ ెందయర ద ికలలఔ తృత్ర.  

నయఫాయు్  ఛెైయమన్గ బనయవలా కొనస్గథెంు : 

 

i. నయఫాయు్  ఛెైయమన్గ హయషఔుభార్సబనయవలానఽ కొనస్గథసాత  కేెందర రబుత్వెం తుయాభెంచెంద.ి ఈనెల 

18వతేదీతో భుగథసన ఆమన కలమథమితితు త్దఽమథ ఉత్తయువలు జామీచేసేెంత్వయఔ 



 

 

కొనస్గథెంచయలతు కేెందర తుమాభకల కేతనెట్ ఔమిటీ తుయాభెంచెంద.ి ఈబేయఔు సఫాెంద ి

వయవహామలశక ఉత్తయువలు జామీచేసెంది. 

Devesh Srivastava appointed GIC chief : 

 

i. దేవేష్ శ్రవాసతవనఽ జనయల్ ఇనాసమ న్స కమపామేషన్ ఇెండిమా (GIC Re) లల చెైయమన్ భమథము 

బేనేజిెంగ్ డెైమ ఔ్ర్స (MD) గ తుమమిఫడయ్ డె. 

ii. జనయల్ ఇనాసమ న్స కమపామేషన్ ఇెండిమా స్ి ెంచఫడిెంది : 22 నవెంఫర్స 1972. జనయల్ రధయన 

కమయలమెం : భుెంఫ ,ై ఇెండిమా. 

Persons in news 

ఉనయనవ్ అతయయచయయ కేసఽలల దోష స ెంగర్సఔు శ్చక్ష కమయు. చతుతృర భేవయఔ జ ైలలల న ే: దియ్ల కోయు్  

 

i. ఉత్తర్సరదేశ్లలతు ఉనయనవ్ అతయయచయయ కేసఽలల దోషగ తేయౌన ఫాజతృ ఫహ షిిత్ ఎబెమలేయ ఔుయే్ప్ట 

సెంగ్ స ెంగర్స  జీయతయెంత్ెం జ ైలలల   ఖడనఽనయనయు.  ఫాయౌఔ  ైఅగాభతయయతుకక తృలాడ్ ఆమననఽ 



 

 

చతుతృర భేవయఔ జ ైలలల న ేఉెంచయలతు దియ్లలలతు జిలాల  జడిి  ధమేమశ్ శయమ తీయుా చెతృాయు. అస్ధయయణ 

స్ి భలల యౄ.25 లక్షల జమథభానయ ఔడయ యధిెంచయయు. 

ii. 2017లల ఈ అతయయచయయెం జమథగథెంద.ి పమయదఽ చేసనుాడె తుెందిత్ేడ ి ేయునఽ మమడయతుకక 

తృర య్సఽలు తుమఔమథెంచడెం.. ఫాధిత్ేమయౌ త్ెండిరతు చత్రహ ెంసలతృలేి స చెంేమడెం, భమో కేసఽలల 

ఆబె ఫెంధఽవునఽ ఫ దిమథెంచడెం, అనఽభానయసాద మథసిత్ేలలల  ఫాధిత్ేమయౌతు రభాదయతుకక 

ఖుమథచేమడెం వయఔ అనేఔ దయయుణయలు జమథగభ.  

iii. ఫాధిత్ేమలు బైెనర్స కవడెంతో స ెంగర్స  ైఫాయత్ శ్చక్షా సమితితో తృటల, తృర కోస చట్ెం కకెంద కేసఽలు 

నమోదమాయభ. ఫాయత్ శ్చక్షా సమితి (ఐస)లలతు 376 (2) స క్షన్ కకెంద ఆమనఔు జీయత్ క ైదఽ 

యధిసఽత ననటలల  నయయమభూమథత చెతృాయు. 

Donald Trump becomes 3rd US President to be impeached : 

 

i. డొనయల్్ టరెంప్ట, చమథత్రలల రతితుధఽల సబచ ే అతేశెంసెంచఫడిన భూడవ అబెమథక అధయక్షుడిగ 

అవత్మథెంచయయు. టరెంప్ట దయలల ఉెంటామ లేదయ అనే యషమాతున తుయాభెంచ ేయచయయణనఽ స నేట్లల 

ఏమాటల చేమడయతుకక అతేశెంసన దయమథ తీసఽత ెంద.ి డొనయల్్ టరెంప్ట అధికయ దఽమథవతుయోగతుకక 

తృలాడినటలల  రతితుధఽల సబ అధికమథఔెంగ అతేయోగలు మోెంది. 



 

 

ii. డెముకాటటక్ నేత్ిత్వెంలలతు సబ అతేశెంసన యొఔి అధికయ వయస్తున ఎఔుివగ తృమ్ీ-ల ైన్ 230-

197 ఒటల  ైఆమోదిెంచెంద.ి అభనాటటకల, మునెైటెడ సే్ట్స యొఔి 243 సెంవత్సమల చమథత్రలల 

ఏ అధయక్షుడితు అతేశెంసన దయవమ దయ నఽెండి తొలగథెంచలేదఽ. అబెమథక చమథత్రలల భునఽటట 

ఇదేయు అధయక్షులనఽ భాత్రబే అతేశెంసెంచయయు.  

iii. 1998లల సబ అధయక్షుడె తల్ కకలెంటన్నఽ అతేశెంసెంచగ, అధయక్షుడె ఆెండరా  జానసన్నఽ 1868లల 

అతేశెంసెంచయయు. 

అవయు్ లు 

మిస్ అబెమథక 2019 క మిల ల  స ైియర్స : 

 

i. అబెమథకలలతు మాఫ  ైమష్్ ర ల నఽెంచ తృర టీ డిన అెందఖతెతలనఽ వెనఔుి నెటట్  అెందయల కకమీటాతున 

స్ ెంత్ెం చేసఽఔుెంద ిక మిల ల  స ైియర్స. 

ii. అెందయల తృర టీలలల  యజేత్తు తుయాభెంచేెందఽఔు యయధ దశలుెంటామతు తెలుసఽగ. అెందఽలల టాల ెంట్ 

మ ెండ ఔడయ ఔటట. ఈ మ ెండలల చయలాభెంద ితృటలు తృడటెం, డయయన్స చేమడెం వెంటటయ చేస్త యు.  

iii. మిస్ అబెమథకతో తృటల, అెంత్ఔు భుెందఽ జమథగథన మిస్ వమిీతుమా తృర టీలలల నా అెందయల 

రదయశనఔు ఫదఽలుగ క మిల ల  హ ైడోరజన్  మక ైసడతో సే్జీమీద చేసన ఒ రయోఖెం ేరక్షఔులనఽ, 

తుమవహఔులనఽ ఆఔమథషెంచెంద.ి ఇదే ఆబె మిస్ అబెమథకగ గ లవడయతుకక దోహదెం చేసెంద.ి 



 

 

భుకయబైెన మోజులు 

వెై.ఎస్. జఖనమమహన్ మ డి్  జననెం : 1972 డిస ెంఫయు 21 

 

i. 2014లల తెలెంగణ యడితృర భన త్యువత్, వె.ైఎస్. జఖనమమహన్ మ డి్  (జఖన్) మష్్ ర తుకక మ ెండవ 

భుకయభెంతిరగ దయ చేటా్ డె. జఖన్ 2009 బే లల తొయౌస్మథగ ఔడ లలఔసబ సబుయడెగ 

గ యౌచయడె. జఖనమమహన్ మ డి్  1972 డిస ెంఫయు 21న జభమలభడెఖు గాభభు, వెైఎస్ఆర్స ఔడ 

జిలాల లల జతుమెంచయయు 

ii.  మజశేకయమ డి్ అకలభయణెం త్మవత్, ఫాయత్ జాతీమ కెంగ సాఽతో యఫేధయల కయణెంగ తృమ్ీ 

నఽెండ ిఫమటటకక వచి మువజన శామిఔ మ ైత్ే కెంగ సా్ తృమ్ీతు స్ి ెంచయడె. ఫాయతీ సబెెంట్స, 

స్క్షి రస్య భాధయభెం , సెండాయు జలయదఽయత్ కేెందరభు వయవస్ి ఔుడె. 

iii. 2011 భామథి 11న వెై.మస్.ఆర్స.కెంగ సా్ తృమ్ీ స్ి ెంచయయు. ఈ తృమ్ీకక ఆమన త్యౌల, 

వెై.మస్.యజమభమ గ యవ అధయక్షుమలు. రబుత్వ వెైపలాయలనఽ రజలఔు యవమథసాత  వమథ 

ఫాధలనఽ అతి దఖగయగ తెలుసఽఔునేెందఽఔు రజాసెంఔలామాత్ర ేయుతో 16-11-2017న 

ఇడెలతృమ నఽెండ ి 09-01-2019న ఇచయఛుయెం వయఔు 14 నెలల తృటల మష్రెంలలతు 13 



 

 

జిలాల లలతు 125 తుయోజఔవమగ లలల  3,648 కకలొమీటయుల  తృదమాత్ర చెస మష్ర రజలఔు దఖగయ 

అమాయయు. 

iv. 2019 ఆెంధర రదేశ్ శసనసబ ఎతునఔలలల 175 శసన సబ స్ి నయలఔుగనఽ వెైఎస్ఆర్స కెంగ సా్ 

తృమ్ీ 151 స్ి నయలు మథకయు్  స్ి భలల గ యౌచ ఆెందరరదేశ్ భుకయభెంతిరగ ఎతునఔమాయయు. అెంతే 

కఔుెండయ 2019 స్ధయయణ ఎతునఔలలల  ఆమన ే ఆెంధరరదేశ్ లల అత్యధిఔ బెజామథటీ స్ధిెంచన 

శసన సబుయడె. సఽభాయు 90000  ైగ బెజామ్ీతో గ లవడెం ఆమన టల  రజలకక ఉనన 

యశవశతుకక తుదయశనెం. 

v. 2012 బే 25న అఔభాాసఽత ల అతేయోఖెం  ైసతఐ చేత్ అమ స్్ చేమఫడయ్ యు. 16 నెలల తృటల 

జఖన్ చెంచల్ ఖూడ జ ైలులల ఉనయనయు. 23 స  ్ెంఫయు 2013న నయెంయౌలలలతు సతఐ రతేయఔ కోయు్  

షయత్ేలతో ఔడిన ఫ భల్ భెంజూయు చేసెంద.ి 

కలడాలు 

Barabati Stadium – Cuttack (Odisha) @3
rd

 ODI IND vs WI  

 

i. The Barabati Stadium is an Indian sports stadium located in Cuttack, Odisha. It is 

established in 1958 with capacity of 45,000. 



 

 

ii. It is a regular venue for international cricket and is the home ground of Odisha cricket 

team. The stadium is owned and operated by the Odisha Cricket Association. It is 

also used for Association Football. 

Belgium crowned FIFA Team of the Year : 

 

i. Belgium has been crowned FIFA „Team of the Year‟ for the second successive time 

after a record-breaking year for the global ladder. World champions France remains 

in the second place ahead of Brazil in third. 

ii.  Besides accumulating the biggest points haul, Qatar has also jumped a year-high 38 

places, followed closely by fellow climbers Algeria (up 32 ranks) and Japan (up 22 

places). 

iii. President of FIFA : Gianni Infantino; Founded : 21 May 1904. Headquarters : Zürich, 

Switzerland. 

Mirabai Chanu wins Gold in 6th Qatar International Cup : 

 

i. దోహాలల జమథగథన 6 వ కతయర్స అెంత్మి తీమ ఔప్టలల ఫాయత్ కాతయనఽ తెమథచెంద.ి ఫాయత్ వెభట్

యౌఫ్్ర్స మీమఫాభ చయనఽ భహ ళ్ల 49 కకలలల కేటగథమీ ఫెంగయు త్కతున గ లుచఽఔుెంద.ి  





 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 22 డిళ ెంబర్స 2019 Sunday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu newspaper and from online 

current affair websites, Wikipedia etc.. 

జాతీయ రహరతలు 

ఇక జాతీయ జనాఫా పట్టిక. పరజల రేయౌ ముద్రల ళేకరణ. అెంద్మికీ గుమితెంపు కహరడు లు : 

   

i.  తృౌరషత్వ షఴరణ చటి్ెం తీషకొచ్చిన మోద ీ పరభుత్వెం ఴచ్చి రహరెం మమో కీలక తురణయెం 

తీషకోనెంద.ి దచవరహాపతెంగహ జాతీయ జనాఫా పట్టిక (నేశనల్ తృహపులేశన్ మిజిషిర్స - NPR) 

రౄపకలనకు అనమతి ఇఴవనెంద.ి కసహమి ఎన్ళ త్యామ ైన త్రడరహత్ దాతు ఆధారెంగహ 

జాతీయ తృౌర పట్టిక (నేశనల్ మిజిషిర్స ఆఫ్ ళట్టజన్్-ఎన్ఆర్సళ)తు రౄతృ ెందిెంచనెంది. 

ii. దచవరహాపతెంగహ జాతీయ జనాఫా పట్టిక (NPR) త్యామీకి రౄ.3,941 కోట్లు  కేట్ాభెంచ్ాలతు కేెంద్ర 

స ెం ఱహఖ కోరడత ెంద.ి దచవెంలోతు తుజబ ైన తృౌరడల విఴమహలు ళేకమిెంచడబే ఎన్ఆర్స లక్ష్ాెం. 

పరజలెంద్మి రేయౌ ముద్రలు ళేకమిెంచడెం, అెంద్మికీ తృౌరషత్వ గుమితెంపు కహరడు లు ఇఴవడెం ఈ పరకియి 

లక్ష్ాెం. 



 

 

iii. ఎన్ఆర్సన తాజా షమాచ్ారెంత  షఴమిెంచ్చనట్లి  మిజిసహి ా ర్స జనరల్ ఆఫ్ ఇెండియా (ఆర్సజీఐ) 

ధ్ర వీకమిెంచ్చన త్రడరహతచ ఎన్ఆర్సళ  ైనోట్టపకేశన్ ఇసహత రడ. 

iv. ఆర్సజీఐ జామీ చ్చళన ఉత్తరడవల పరకహరెం అస ెం మినహా ముత్తెం దచవమెంత్ట్ా జనాఫా పట్టికన 

రౄతృ ెందిసహత రడ. 2020 ఏరల్ కట్  ోతచద ీనెంచ్చ ళ  ిెంబరడ 30 ఴరకు ఈ పరకియి కొనసహగుత్ేెంద.ి 

జనాఫా లెకకలన మునపట్టలాగహన ేగహిమ, జిలాు , మహశి,ా జాతీయ సహథ భలో ళేకమిసహత రడ. 

v. తృౌరషత్వ చటి్ెం షఴరణల  ై ఆెందోళనలు జరడగుత్ేనన ద్ాష్టహి ా జనాఫా పట్టిక రౄపకలన 

కహరాకమిాలన తుయౌరేషత ననట్లి  కేరళ, పశ్చిమ బ ెంగహల్ ళఎెంలు పరకట్టెంచ్ారడ. అభతచ ఇలాెంట్ట 

అధికహరెం మహశి ాపరభుతావలకు లేద్తు కేెంద్ర స ెం ఱహఖ అధికహరడలు షశిెం చ్చషత నానరడ.  

vi. తాజాగహ ఆమోదిెంచ్చన తృౌరషత్వ షఴరణ చటి్ెం కిెంద్ బెంగహు దచశ్, అఫ్హా తుసహథ న్, తృహకిసహథ న్లకు చ్ ెందిన 

బ ైనామిీలకు తృౌరషత్వెం కయౌెంచ్చ అధికహమహతున జిలాు  కలెకిరుకు ఇఴవకడద్తు కేెంద్ర స ెం ఱహఖ 

ఫావిస త ెంది.  

త లెంగహణ రహరతలు 

Unicef award to Kamareddy dist : 

 
i. తూట్ట తృహమివుధ్ాెం మమియు పమివుభరత్ రెంగహలలో షవచఛ ఫారత్ మిశన్న షమరథఴెంత్ెంగహ 

అమలు చ్చళనెంద్కు కహమామ డిు  జిలాు  ఐకామహజాషమితి అెంత్మహా తీయ లుల మమియు విదాా 

తుధ ి(యుతుళ ఫ్) -2019 అరహరడు న తృ ెందిెంద.ి  



 

 

ii. ఴాకితగత్ ఱహతుట్మీ మరడగుదొడెు , షవచ్ ద్మహన్ రహల్  భెంట్టెంగ్స్, షవచ్ షమేవక్ష్న్, షవచఛ 

షెంద్ర్స ష్టౌచలే మమియు ఇత్ర కహరాకలాతృహల తుమహాణెంలో జిలాు  దచవెంలో ముెంద్ెంజలో ఉెంది. 

ఆెంధ్రపరదచశ్ రహరతలు 

Jagan launches scheme for handloom weavers ‘Nethanna Nestham’ : 

 

i. ఆెంధ్రపరదచశ్ ముఖామెంతిర ర ై.ఎస్. జగన్ మోసన్ మ డిు  అనెంత్పురెం జిలాు లోతు ధ్రాఴరెం ఴద్ద 

‘నేత్నన నేషతెం’న తృహర రెంతేెంచ్ారడ. పరషత త్ెం మగాెం నడెపుత్ేనన పరతి చ్చనేత్ చ్చనేత్ కుట్లెంబాతుకి 

పరతి షెంఴత్్రెం, 24,000 షహాయాతున విషత మిెంచ్ాలతు ఈ పథకెం లక్ష్ాెంగహ  ట్లి కుెంద.ి  

ii. ఈ పథకెం మహశిరాహాపతెంగహ షమారడ 85,000 కుట్లెంబాలకు ఐదచళుతృహట్ల ఆమిథక షహాయెం 

అెందిెంచ్ాలతు యోచ్చస త ెంది. తుమీణత్ కహలెంముగిళ ేషమయాతుకి క కుట్లెంబాతుకి లతేెంచ్చ ముత్తెం 

₹ 1.2 లక్ష్లు. 

ఇత్ర మహష్టహి ా లు / కేెంద్ర తృహయౌత్ తృహర ెంతాల రహరతలు 

మ ైత్ేలకు రౄ.2 లక్ష్ల ఴరకు రడణమాప : మహామహశి ాముఖామెంతిర ఉద్ధవ్ ఠహకే ి 

i. ఴాఴసహయదారడల షెంక్షేమెం కోషెం మహామహశిలాో మ ైత్ేలెంద్మికీ రౄ.2లక్ష్ల ఴరకు రడణమాప 

చ్చయనననట్లు  ముఖామెంతిర ఉద్ధవ్ ఠహకే ివతురహరెం నాగ్సపుర్సలో పరకట్టెంచ్ారడ.  



 

 

ii. మ ైత్ేలన రడణ విముకుత యౌన చ్చళేెంద్కు „మహాతాా జయాతిమహఴు ఫులే లేతాకమీ రడణమాప యోజన-

2019‟న అమలు చ్చయనననట్లు  ర లుడిెంచ్ారడ.  

అెంత్మహా తీయ రహరతలు 

అెంత్మిక్ష్ తృ రడకు అబ మికహ పరతచాక ద్ళెం. లాెంఛనెంగహ „ళేస్ తౄ ర్స్‟ ఏమహట్ల. నేశనల్ డిప న్్ 

ఆథమ ైజేశన్ యాకి్ట  ైట్రెంప్ షెంత్కెం : 

 

i. అెంత్మిక్ష్ెంలో ఆధిపత్ాెం చ్ాట్లకోఴడాతుకి అబ మికహ ముెంద్డెగు రేళెంది. రష్టహా, చ్ ైనాల నెంచ్చ 

ఎద్రఴుత్ేనన „ళేస్ రహర్స‟ షరహళున దీట్లగహ ఎద్మకకనేెంద్కు... అెంత్మిక్ష్ ద్యాతున (ళేస్ 

తౄ ర్స్) ఏమహట్ల చ్చళెంద.ి  

ii. ఇెంద్కు షెంబెంధిెంచ్చ కహెంగ సి్ ఆమోదిెంచ్చ పెంన నేశనల్ డిప న్్ ఆథమ ైజేశన్ యాకి్ట (ఎన్

డీఏఏ)-2020 తలుు   ైఅధ్ాక్షుడె డోనాల్ు  ట్రెంప్ వతురహరెం షెంత్కెం చ్చఱహరడ. 1947లో అబ మికహ 

ర ైమాతుక ద్ళెం అెంకుమిెంచగహ, దాతు ఆధ్వరాెంలో మమో పరతచాక విఫాగెం ఏరడట్ెం ఇదచ తొయౌసహమి. 

iii. తృ రడగు దచఱహల కహరాకలాతృహలు, రససహాల ై తుఘా ఉెంచ్చ ఉపగహిాలన పలు దచఱహలు 

అెంత్మిక్ష్ెంలోకి పెంపుత్ేనానభ. ఈ కమిెంలోన ేచ్ ైనా, రష్టహాలు ఉపగహిాలన నావనెం చ్చయగల 



 

 

క్షిపణులన అతేఴాదిధ  చ్చయడెం అబ మికహకు మిెంగుడె పడట్ెంలేద్. అెంత్మిక్ష్ెంలో ఎలాగ ైనా త్న 

ఆధిపతాాతున చ్ాట్లకున ేలక్ష్ాెంత  అబ మికహ ఈ ళేస్ తౄ ర్స్ ఆలోచన చ్చళెంద.ి 

Cuba names Manuel Marrero Cruz to be first PM since 1976 : 

 

i. Cuban President Miguel Diaz-Canel named Tourism Minister Manuel Marrero Cruz 

as the country‟s first Prime Minister since 1976, under a new Constitution. 

ii.  Manuel Marrero Cruz, 56, whose nomination was ratified by the National Assembly, 

is a former functionary of the military-run Gaviota tourism corporation. 

ఆమిథక అెంఱహలు 

బాాెంకు ఖాతా కోషెం మత్ పరసహత ఴన అఴషరెం లేద్ : ఆమిథక ఱహఖ షలికరణ 

i. బాాెంకులో ఖాతా తృహర రెంతేెంచడాతుకి ఖాతాదారడు  త్మ మత్ెం విఴమహలన ఇరహవయౌ్న అఴషరెం 

లేద్తు కేెంద్ర ఆమిథక ఱహఖ కహరాద్మిి మహజీవ్ కుమార్స షశిెం చ్చఱహరడ.  

ii. ఖాతాదారు షమాచ్ారెంలో మత్ విఴమహలన కడా అడెగుతారెంట్ృ ఴద్ెంత్ేలు రహాెంచ్చన 

నేపథాెంలో ఈ విఴరణ ఇచ్ాిరడ.  

Eight West African nations rename common currency to Eco : 

 



 

 

i. Eight West African countries have agreed to change the name of their common 

currency to Eco and severed their earlier currency CFA Franc‟s links to former 

colonial ruler France.  

ii. Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal and Togo 

currently use the currency. All the countries are former French colonies with the 

exception of Guinea-Bissau. 

iii.  The CFA franc, created in 1945, was seen by many as a sign of French interference 

in its former African colonies even after the countries became independent. 

          Appointments 

Additional Solicitor General Surya Karan Reddy assumes charge  for southern zone : 

     

i. ఴ ైద్మహబాద్ పరధాన కహమహాలయెంత  ద్క్షిణ మెండలాతుకి అద్నపు స యౌళట్ర్స జనరల్గహ 

తుయమిత్ేలెైన ళతుయర్స నాాయరహది ట్ట. షఽరా కరణ్ మ డిు  త లెంగహణ ఴ ైకోరడి  తృహర ెంగణెంలోతు త్న 

కహమహాలయాతుకి బాధ్ాత్లు ళవకమిెంచ్ారడ.  

ii. అత్న మూడచళుతృహట్ల ఈ పద్విలో ఉెంట్ాడె. 

అరహరడు లు 

పల్ాపేర్స అరహరడు ల పరదానోత్్ఴెం @చ్ న ైన : 

i. ద్క్షిణాద ి చ్చత్రపమివమిలో ఎెంత  పరతిష్టహా త్ాకెంగహ ఫావిెంచ్చ పల్ాపేర్స అరహరడు ల పరదానోత్్ఴెం 

అటి్హాషెంగహ జమిగిెంద.ి  



 

 

    

ii. చ్ న ైనలోతు జఴసర్సలాల్ న సరు  ఇెండోర్స ళేిడియెంలో తురవఴ ెంచ్చన ఈ రేడెకకు ళతూతారలు 

త్రయౌఴచ్ాిరడ. 

iii. త లుగు, త్మిళ, మలయాళ, కననడ ళతూ పమివమిలలో 2018 షెంఴత్్మహతుకిగహన ేరక్ష్కుల 

మనననలు అెంద్కునన చ్చతరా లత తృహట్ల నట్ీనట్లలు, ట్ెకీనలయన్్కు పల్ాపేర్స అరహరడు లన 

అెందిెంచ్ారడ. ఈ ఏడాద ి త లుగులో ఉత్తమ చ్చత్రెంగహ మహానట్ట, కననడలో కేజీఎఫ్ అరహరడు లు 

అెంద్కునానభ.  

iv. అలాగే ఉత్తమ నట్లడిగహ త లుగులో మహమ్ చరణ్(రెంగషథలెం), త్మిళెంలో ధ్నష్(ఴడ చ్ న ైన), 

విజయ్ ళేత్ేపతి(96) అరహరడు లన అెంద్కునానరడ. 

పల్ాపేర్స విజేత్లు (త లుగు) : 

v. ఉత్తమ చ్చత్రెం :  మహానట్ట 

vi. ఉత్తమ కథానాయకుడె : మహమ్చరణ్ (రెంగషథలెం) 

vii. ఉత్తమ కథానాయకుడె (విమరికుల) : ద్లకర్స షలాాన్(మహానట్ట) 

viii. ఉత్తమ నట్ట : కీమిత షమేశ్ (మహానట్ట) 



 

 

ix. ఉత్తమ షెంగీత్ ద్రికుడె : దచవిశ్ర ిపరసహద్ (రెంగషథలెం) 

x. ఉత్తమ షహాయ నట్లడె: జగపతిబాబు (అరవిెంద్ షబేత్) 

xi. ఉత్తమ షహాయ నట్ట : అనషఽయ (రెంగషథలెం) 

xii. ఉత్తమ నట్ట (విమరికుల) : రలాక (గీత్ గోవిెంద్ెం) 

మరణాలు 

ేద్ల ర లుగుమేఖ ఫజల్ సషన్ కననమూత్ : 

 

i. బెంగహు దచశ్ రౄరల్ అడావన్్బ ెంట్ కమిట్ీ (తెఆర్సఏళ-బరా క్ట) ఴాఴసహథ పకుడె ఫజల్ సషన్ అబ ద్ 

కననమూళనట్లు  ఆ షెంషథ  త యౌెంద.ి పరపెంచెంలోన ేఅతి ద్ద  షవచఛెంద్ షెంషథలోు  కట్టగహ బరా క్ట 

వినతిక కికెంద.ి 

ii. 1971లో బెంగహు దచశ్ యుద్ధెం షమయెంలో ఉదో ాగహతున వీడారడ. లెండన్లోతు ఇెంట్టతు అబేాళ 

యుద్ధెం ముగిళన అనెంత్రెం 36 ఏళు  ఴయషలో బరా క్టతు సహథ ెంచ్ారడ. తొలుత్ బెంగహు దచశ్లోకి 

వరణారడథ లుగహ ఴచ్చిన లక్ష్లాద ి మెందికి ళేఴలు అెందిెంచ్ారడ. అనెంత్రెం ఆమోగా షెంరక్ష్ణ, 

షఽక్ష్ారడణాలు, ఴాఴసహయెం, విద్ా త్దిత్ర రెంగహలోు కి విషత మిెంచ్ారడ. 

iii.  షమారడ 15 కోట్ు  మెందితు ేద్మికెం నెంచ్చ బరా క్ట బయట్ పడచళనట్లు  పరపెంచ ఆహార బసరమతి 

పరదానోత్్ఴెం షెంద్రభెంగహ ఎెంక కమిట్ీ కొతుయాడిెంద.ి 



 

 

ముఖాబ ైన మోజులు 

National Mathematics Day (జాతీయ గణిత్ దినోత్్ఴెం) : 22 December 

 

i. పుమహణ గణిత్ ఱహషత రజుు డె శ్రతిురహష మహమానజన్ జనాదినెం మమియు ఆధ్తుక గణిత్ ఱహషత ర 

అతేఴాదిధలో ఆయన చ్చళన కాలకి గురడత గహ పరతి షెంఴత్్రెం డిళ ెంబర్స 22 న జాతీయ గణిత్ 

దినోత్్రహతున జరడపుకుెంట్ారడ. ఈ షెంఴత్్రెం దచవెం త్న 132ఴ జనా రహమిికోత్్రహతున 

జరడపుకుెంట్లెంద.ి 

ii. మహమానజన్ 20ఴ వతాబదపు గణితాతున మామిిన మమియు పున:రౄపకలన చ్చళన ఆలోచనల 

షెంపద్న కయౌగినరహడె. ఈ ఆలోచనలు 21 ఴ వతాబదపు గణితాతున ఆకాతి చ్చషఽత న ేఉనానభ. 

జాతీయ గణిత్ దినోత్్ఴెం జరడపుకోఴడెం ర నక పరధాన లక్ష్ాెం పరజలకు అఴగహసన 

కయౌగిెంచడెం. 

శ్రతిురహష మహమానజన్ 132ఴ జయెంతి  : డిళ ెంబర్స 22, 1887 

  



 

 

i. శ్రతిురహష మహమానజన్ అయాెంగహర్స (డిళ ెంబర్స 22, 1887—ఏరల్ 26, 1920) ఫారత్దచఱహతుకి 

చ్ ెందిన గణిత్ ఱహషత రరేత్త . 20ఴ వతాబదెంలో పరపెంచ పరఖాాతి గహెంచ్చన గకప గణిత్ బేధాఴులలో 

కరడ. ఇత్డికి పద ిషెంఴత్్మహల ఴయషలోన ేగణిత్ఱహషత రెంత  అనభెంద్ెం ఏరడిెంద.ి  

ii. చ్చనన ఴయషలోన ేగణిత్ెం పట్ు  పరకాతి ళద్ధబ ైన పరతిభ కనపమిచ్చరహడె. ఆ ఴయషలోన ేఎస్ 

ఎల్ లోతూ తిరకోణమితి మీద్ మహళన పుషతకహలన ఴెంట్పట్టిెంచకునానడె. పద్మూడె 

షెంఴత్్మహలు తుెండచ షమికలాు  ఆ పుషతకహతున ఔతృ షన పటి్డబే కహకుెండా త్న స ెంత్ెంగహ 

ళదాధ ెంతాలు కడా రౄతృ ెందిెంచడెం తృహర రెంతేెంచ్ాడె. 

iii. మహమానజన్ డిళ ెంబర్స 22, 1887 నాడె త్మిళనాడె మహశిెాం లోతు ఈమోడ్ పటి్ణములో 

జతుాెంచ్ాడె. మహమానజన్ షవమహశిబా ైన త్మిళనాడె, ఆ మహశి ా రహళగహ ఆయన సహధిెంచ్చన 

విజయాలకు గురడత గహ ఆయన జనాదినబ ైన డిళ ెంబర్స 22న మహశి ా సహెంకేతిక దినోత్్ఴెంగహ 

పరకట్టెంచ్చెంది. 

iv.  ఫారత్ పరభుత్వెం 1962 ఴ షెంఴత్్రెంలో ఆయన 75ఴ జనాదినెం నాడె, షెంఖాా ఱహషత రెంలో 

ఆయన చ్చళన విఱేశ కాలతు కొతుయాడెత్ూ సహారక త్తృహలా తళళన విడెద్ల చ్చళెంద.ి 2012లో 

అపట్ట పరధానమెంతిర మనోాసన్ ళెంగ్స మహమానజన్ పుట్టినమోజున జాతీయ గణిత్ దినోత్్ఴెంగహ 

పరకట్టెంచ్ారడ. 125ఴ జయెంతి షెంద్రభెంగహ 2014న ఫారత్ పరభుత్వెం జాతీయ గణిత్ఱహషత ర 

షెంఴత్్రెంగహ పరకట్టెంచ్చెంది. 



 

 

v. ప లో ఆఫ్ ద్ ట్టరతుట్ ీ కహలేజి గౌరఴెం తృ ెందిన తొయౌ ఫారతీయుడిగహనఽ, ప లో ఆఫ్ ద్ మహయల్ 

స ళ ైట్ీ గౌరఴెం తృ ెందిన మ ెండఴ ఫారతీయుడిగహనఽ ఆయన చమిత్రక కహకరడ. తరట్న్ నెంచ్చ 1919 

మామిిలో ఫారత్దచఱహతుకి తిమిగి ఴచ్ాిరడ. 

vi. మహమానజన్ ‘ఆభలర్స’ షఽతరా లు, తిరకోణమితికి చ్ ెందిన అనేక షమషాలన షలుఴుగహ 

సహధిెంచ్చ చఽేరహరడ. మనదచవ గకపద్నాతున పరపెంచ్ాతుకి చ్ాట్టన చ్ న మహమానజన్ 

అనామోగాెంత  త్న 33ఴ ఏట్ 1926, ఏరల్ 26 న కననమూఱహరడ. 

vii. 1729 షెంఖాన మహమానజన్ షెంఖాగహ లుసహత రడ. తీఴరబ ైన అనామోగాెంత  హాళట్లోు  

ఉననపుడె కడా హామీుత  1729 షెంఖా యొకక పరతచాకత్న త యౌయజ  ఆయనన 

ఆవిరాచకిత్ేణిణ చ్చఱహరడ. ఎెంద్కెంట్ ేమ ెండె విధాలుగహ మ ెండె ఘనముల ముత్తముగహ రహర యబడచ 

షెంఖాాషమితిలో అతి చ్చననషెంఖా అతు త లారడ. (1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3). 

viii. కహతూ శ్రతిురహషన్ మహమానజన్ మరణానెంత్రెం అెంత్ట్ట పరతిభ గల గణిత్ఱహషత ర రేత్తలన 

ఫారత్దచవెం త్యారడ చ్చషలేకతృ ఴడెం ద్రద్ాశికరెం. మానఴ నాగమికత్ చమిత్రకు గణితాతున 

పమిచయెం చ్చళన ఆరాభటి్, ఫాషకరడడె.... ఆ త్ద్నెంత్రెం మహమానజన్ ఴెంట్ట గణిత్ బేథాఴుల 

పరెంపర ఆ త్రడరహత్ కొనసహగలేద్. భవిశాత్ేత లోన ైనా ఈ లోట్లన నేట్ట విదాామిథ లోకెం భమీత 

చ్చయగలద్తు ఫావిదాద ెం.. 

కీడిలు 

జ మ మీ మికహరడు ల జయరడ @ ఖతార్స అెంత్మహా తీయ కప్ 



 

 

   

i. ఫారత్ యుఴ ర భట్యౌఫి్ర్స జ మ మీ లాల్మినెంగ మికహరడు ల మోత్ మోగిెంచ్ాడె. ఖతార్స 

అెంత్మహా తీయ కప్ ర భట్యౌఫిెంగ్స ట్ోమీన పురడశేల 67 కేజీల విఫాగెంలో రజత్ెం గ యౌచ్చన అత్న 

మికహరడు ల ద్ముా ద్యౌతృహడె.  

ii. 17 ఏళు  జ మ మీ 306 కేజీల (సహనచ్లో 140, కీున్ అెండ్ జర్సకలో 166 కిలోలు) బరడఴులెతిత  మ ెండో  

సహథ నెంలో తులఴడెంత  తృహట్ల జాతీయ, అెంత్మహా తీయ సహథ భలో కయౌ ముత్తెం 27 కొత్త  మికహరడు లు 

షాలిెంచ్ాడె.  

ICC continues partnership with UNICEF for Women‟s World T20 : 

 

i. The International Cricket Council (ICC) has announced that it has extended its 

partnership with UNICEF through to the Women‟s T20 World Cup 2020 with the 

focus on empowering women and girls through cricket.  

ii. The partnership and public donations continue to bring positive change to children 

through the programs in cricket playing nations focused on empowering women and 

girls in cricket. 





   ఔభెెంట్ అ ైర్సష 23 డుల ెంఫర్స 2019 Monday    

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu newspaper and from online 

current affair websites, Wikipedia etc.. 

జాతీమ యహయతలు 

India constructs Girls‟ Hostel for Nepal Armed Police Force : 

 

i. ధేనుహల్ లోని కీభతతూర్స లోని ధేనుహల్ ఆర్సడ్ నోు య్స్ నోూ ర్సష షఽూల్ కోషెం పాయత రబుతఴెం ఫాయౌఔల 

యౘషటల్ న నిభతభెంచెంథ.ి డుూమట ీ చీఫ్ ఆఫ్ నేశన్, పాయత భహమఫాయ కహభహమలమెం, డాఔటర్స 

అజయ్ ఔుభార్స యౘషటల్ బఴధానిన నుహర యెంనెంఙాయు.  

ii. ధేనుహల్ ఆర్సడ్ నోు య్స్ నోూ ర్సష (NPF) షఽూల్ అధేథి ధేనుహల్ ఆర్సడ్ నోు య్స్ నోూ ర్సష యొఔూ ఎనఎఫ్ 

యలఫపర్స షభవఴస్ ల ెంటర్స ఆధఴయమెంలో షాఱటెంచఫడున ఔ యథామషెంషథ . 

iii. ఈ నుహఠరహల 2005 లో యహథ నెంచఫడుెంథ ిభభతము ఇెందలో 21 రహతెం ఫాయౌఔలు ఉధానయు. పాయత 

రబుతఴెం 40.42 నేయౌమనల  ధేనుహయ్ యౄనుహబల షయౘమెంణో నిభతభెంచన కొతత  భౌయౌఔ 

షదనుహమాలు భెెండె అెంతషథ ల ఈ ఫాయౌఔల యౘషటల్ లో 32 ఖదలు ఉధానబ. 



ణెలెంగహణ యహయతలు 

కొభుయయయౌల భయౌలకహయుు నయహఴనే ఆలమెం @లథిదనేట జిలాల  కొభుయయయౌల భెండలెం : 

 

i. లథిదనేట జిలాల  కొభుయయయౌల భెండల క ెందరెంలోని ఇెందరకీలాథిర కొెండన  ైయలలన భయౌలకహయుు నయహఴనే 

(భలలనన) ఔలామణెం అతమెంత యైబఴెంగహ జభతగతెంథ.ి ఏటా భాయగయయ భాషెం చఴభత ఆథియహయెం భలలనన 

ఔలామణోతషఴెం నియఴళిషత ెంటాయు. 

ii. ఉదమెం యహఴనేకూ ఫయౌజ ఫేడలభభ, గొలల  క తభభన ఇచి అయిఔులు యయహసెం జభతనెంఙాయు. 

ఴయుడు తయపున డుఖననగహభత ఴెంవషథ లు, ఴధఴు తయపున భసథేఴుని ఴెంవషథ లు ఔలామణ 

ఔరతేఴులో నుహలగగ ధానయు. 

ల ైన్ష అెండ్ టెకహనలజీ  

బూనే లోలోతేలోల  భెంచ నొు య. ఇనభు ఔణాలణో ఏయడునటలల  ణేయౌిన అధమమనెం : 

  

i. బూగోళెంలో అతమెంత లోతేన ఉెండే „ఇననర్స కోర్స‟న ఆఴభతెంచ ఒ భెంచ నొు య ఉెందని ణాజా 

అధమమననఔట ి ఖుభతతెంచెంథి. షఽక్ష్భ ఇనభు ఔణాలణో ఆ భెంచ నొు య యౄుథిదద ఔుెందని 

యలలడుెంచెంథ.ి  



ii. బూనే నొు యలోల  బూఔెం తయెంగహలు రఴళిెంచనుడె యలుఴడే షెంక ణాలన అఫెభతకహలోని 

టెకహషస్ యవఴయథామలమెం భతరోధఔులు యరలలఱెంఙాయు.  

iii. ననర్స కోర్సన ఆఴభతెంచ భెంచ నొు య ఉెందని ఈ భతయౕలనల ఆదాయెంగహ ణేలాియు. ఓటర్స కోర్సలో 

దరయబయెంచన ఇనభు ఇననర్స కోర్సన  ై డుెందని.. పయౌతెంగహ థాథాు 200 ఫైెళల  భెందెంణో 

„ఇనభు భెంచ నొు య‟  అఴతభతెంచెందని యఴభతెంఙాయు. 

Defence News 

„ఆభ శన్ డాయౌపన్ ధోస్‟ @ యరహకటనెంలోని కీలఔ షభాఙాభహనిన వతరే  థేవెం నుహకూయహథ న్ఔు ఙేయయేత : 

  
i. „ఆభ శన్ డాయౌపన్ ధోస్‟ థేవయహమతెంగహ యక్ష్ణ ఴభహగ లోల  ఔలఔలెం షాఱట యోత ెంథి. పాయత ధౌకహదమానికూ 

ఙెెంథిన ఏడెఖుయు లఫఫెంథిని ఈ ఆభ శన్ థాఴభహ నోు య్షలు అభెషట  ఙేరహయు. తూయుతీయ 

ధాయకహదళ క ెందర యహథ ఴయఫైెన యరహకటనెంలోని కీలఔ షభాఙాభహనిన వతరే  థేవెం నుహకూయహథ న్ఔు యహయు 

ఙేయయేలనటలల  ఖుభతతెంఙాయు.  

ii. లుఴుయు ధాయకహ దళ అదికహయులన సనీటరా ప్ ఙేమడెం థాఴభహ భన థేవ ల ైనిఔ యసయహమలన 

నుహకూయహత న్ నిగా అదికహయులు ణెలుషఔునన అెంవెంలో భభతనిన అెంరహలు యలలడమామబ. 

ఖూఢచయమెంన  ై క ెందర ఇెంటెయౌజెన్ష ఴభహగ లు ఔన లాఖుతేధానబ. ధాయకహదళ షభాఙాయెంణో 

నుహటల సయహలా థాఴభహ నఖద ఙేతేలు భాభతనటలట  నిగా ఴభహగ లఔు కీలఔ ఆదాభహలు లనెంఙాబ. 



నుహక్ నిగా షెంషథ ఐఎస్ఐ సనీటరా ప్ ఉచిలో ఇెంకహ ఎఴభెఴయు డాడ యననథానిన  ై ఆభహ 

తీషత ధానయు. 

iii. యహషతయహనికూ తూయుతీయ ధౌకహదళెం నుహక్ యైు ఉెండద. భుెంఫబ, క యళ, ఖుజభహత్ తీయనుహర ెంణాలు 

ఆ థేరహనికూ దఖగయగహ ఉెంటాబ. 

iv. అణఴషత ర యహభయథయభునన అభతసెంత్ జలాెంతభహగ నే యహథ ఴయెం యరహక . పాయత అణు 

త్రరయల(నఽమకూలమర్స టెైరడ్) వకూతలో అథి కీలఔ పాఖెం. ణొయౌయహభత థేయౕమెంగహ నిభతభషత నన యభాన 

యహసఔ ధౌఔ „ఐఎన్ఎస్ యకహర ెంత్‟న యైజాగ్లోధ ేనియౌన ఉెంచనధానయు. ళిెందఽయహథ న్ ఱప్మార్సడ 

పాయత ధౌకహదమానికూ ఙెెంథిన లు కీలఔ ధౌఔలన ఇఔూడ ేతమాయుఙేయోత ెంథ.ి ఎన్ఎస్టీఎల్ ఴెంట ి

భతరోధన క ెంథరా లు, రయోఖరహలలు యరహకలో ఉధానబ. 

v. ఇటీఴల ఙెైధాఔు ఙెెంథిన భతరోధన ధౌఔ ఔట ి అెండభాన్ నికోఫార్స ఴదద  పాయత జలాలోల కూ 

ఙొచికొచిెంథ.ి 1965 పాయత్-నుహక్ ముదధ  షభమెంలో నుహకూయహథ న్ఔు ఙెెంథిన నఎన్ఎస్ గాజీ 

జలాెంతభహగ నే పాయత యభాన యహసఔ ధౌఔ ఐఎన్ఎస్ యకహర ెంత్న యతేఔుూెంటృ యైజాగ్ తీభహనికూ 

ఙేభతెంథి. 

Persons in news 

Actor Parineeti Chopra not expelled from „Beti Bachao‟ drive : 

 



i. సభహమధాలో „ఫేట ిఫఙాయో ఫేట ీడాయో’ రఙాయెం భభతము ఈ రఙాయెంణో ఆఫె అనఫెంధెం భెెండేళల  

కూరతెం ఖడెఴు భుగతలనెందన నటి భతణీత్ర ఙోనుహర  ణొలగతెంచఫడలఫద అని నటి రత్రనిద ిణెయౌనుహయు.  

ii. నుౌయషతఴెం (షఴయణ) చటాట నికూ ఴమత్రభ ఔెంగహ నియషన ణెయౌనన యథామయుథ లన ై నోు య్షల అణిచయేతన  ై

యభయవలు భహఴడెంణో యౕరభత్ర ఙోనుహర న రఙాయెం నెండు ణొలగతెంచనటలల  యహయతలు ఴఙాిబ. 

ఫేట ిఫఙాయో ఫేట ీడాయో : 

 

iii. రదాని నభ ెందరమోడ ీ థాఴభహ 2015 జనఴభత 22న ఫేట ి ఫఙాయో ఫేట ీ డాయో యోజన 

నుహర యెంనెంచఫడుెంథ.ి ఈ థఔెం యహభతని యక్ుెంచడానికూ షయౘమెం ఙేషత ెంథ ిభభతము యహయు ఉననత 

యదమన నొు ెందఴచి. 

iv. ఫాయౌఔల ఉననత యదమ కోషెం రబుతఴెం ఆభతథఔ షయౘమెం అెంథిషత ెంథ.ి ఈ థఔెం కూెంద ఫాయౌఔలు 

ఉననత యదమ నొు ెందతేధానయు. ఫాయౌఔల యయహసెం కోషెం రబుతఴెం ఆభతథఔ షయౘమెం అెంథియోత ెంథి. 

ఈ థఔెం యొఔూ న దద  రయోజనెం అభాభబలు భభతము అఫాఫబల భధమ యఴక్ష్తన 

తగతగెంచెంథ.ిBBBP థఔెం కోషెం దయకాషత  ఙేషకోఴటానికూ ఴమష భతనేత్ర 10 షెంఴతషభహల 



ఴమషష ఖల ఏ అభాభబ ఐధా యహయు ఫేట ి ఫఙాయో ఫేట ి డాయో యోజన కోషెం దయకాషత  

ఙేషకోఴచి. 

అయహయుడ లు 

Ashokan Marayur received the Kerala Sahithya Academy‟s Kanakasree award 2019 : 

 

i. ఈ షెంఴతషయెం క యళ యహళితమ అకహడనై యొఔూ ఔనఔయౕర అయహయుడ న 2017లో రచభతెంఫడున 

‘చయడె’, భుతేత ఴన్ భాెండయౌకహనిన యక్ుెంచడెంలో అరోఔన్ భయమూర్స ఙేలన ఔాఱకూ భహశట ర 

ఖుభతతెంు లనెంచెంథ.ి  

ii. భుతేత ఴన్ భాెండయౌఔెంలో 30 భభతము భలమాళెంలో 100 కూ న ైగహ ఔయతలు ఉధానబ. అనిన 

ఔయతలు అడయలో లోతేగహ నిఴలెంఙ ేషభాజ జీయణానికూ దఖగభత షెంఫెంధెం ఔయౌగత ఉెంటాబ. యౌన 

(ఴయణభాల) లఫని భుతేత ఴన్ పాశ భలమాళెం భభతము తనేళెంణో దఖగభత షెంఫెంధెం ఉెంథ.ి  

iii. ‘తీధా’ షెంరథామెం తన ఔయతలఔు నేరయణగహ నియౌచెందని ఆమన అధానయు. నదటియహభతగహ 

గతభతజన రహక నెండు ఴచిన నిధలన ‘చయడె’ భుదరణ కోషెం ఉయోగతెంఙాయు. 

Indian Archaeologist Padma Bhushan awardee Nagaswamy honoured in Bangladesh : 

 



i. రభుక ుభహఴషత  రహషత రయేతత  ఆర్స.ధాఖయహఴనేని ఫెంగహల థేశ్ ఢాకహలో జభతగతన లలఴర్స జూనౄల  

ఇెంటభ నశనల్ కహనపభెన్ష ఆఫ్ ఆర్సటలో షతూభతెంచఫడాడ యు. అతన పాయతీమ చభతతరకహయుడె, 

ుభహఴషత  రహషత రయేతత  భభతము ఎనగహర స్ట.  

ii. తనేళధాడె ుభహఴషత  రహక ఴమఴయహథ ఔ-డెైభెఔటర్సగహ నిఙేరహయు. 2018లో ఆమనఔు 

పాయతథేవు భూడఴ అతేమననత నుౌయ ుయయహూయెం దభ బూశణ్ లనెంచెంథి. 

లనిభా యహయతలు 

మాలడ్ థాడు ఫాదితేభహలు లక్ీభ అఖభహఴల్ జీయతఔథణో థీనఔ దకొధ „ఛనుహక్‟ చతరెం : 

 

i. మాలడ్ థాడు ఫాదితేభహలు లక్ీభ అఖభహఴల్ జీయతఔథణో ణెయకెఔుూతేనన చతరెం „ఛనుహక్‟. 

ఇెందలో రదాన నుహతరలో థీనఔ దకొధ, యకహర ెంత్ భాలేష నటిెంఙాయు.  

ii. ఫేగధా ఖులాు ర్స దయవఔతఴెం ఴళిెంచఫో బే పాయతీమ ళిెంథ ీ పాయౖహ ధాటఔ చతరెం „ఛనుహక్‟ 

నూహక్ష యహట ర్స షఽట డుయోస్ షసకహయెంణో ఆఫెణో నుహటల థీనకహ దకొధ ేనిభతభెంఙాయు. 

లక్ీభ అఖభహఴల్ : 

iii. 2005 లో 15 ఏళళ ఴమషలో లక్ీభ అఖభహఴల్ (జననెం 1 జూన్ 1990), నథీమ్ కాన్ (ఖుడెడ ) 

అధే 32 ఏళల  ఴమకూత  థియౌలలోని ఒ ఫయహట ప్లో ఫషష కోషెం ఎదయు చఽషత ెండగహ ఒ ఴమకూత తనన 



న యల ఙేషకోలఫదనన క  ఔూ కహయణెంణో ఆఫెన  ై మాలడ్ నోు ల భహయమామడె. ఈ థాడు 

జభతగతన తభహఴత షనరెంకోయుట లో మాలడ్ ఫాదితేలఔు ధామమెం ఙేమాలని డుభాెండ్ ఙేషఽత  రజా 

రయోజన యహమజమెం థాకల ైెంథ.ి 

iv. ఔ ఴమకూత కహయణెంగహ చత్రకూనోుబన ఒ భళిళ జీయత ఔథ ఆదాయెంగహ ణెయకెఔూఫో తేనన ఈ 

భూయకూ థీనకహ నిభహభతగహ ఴమఴసభతెంచడానికూ భుెందకొచిెంథ.ి. ఈ లనిభా ఔ భళిళ ఆవ, 

ఆవమాలఔు అనఖుణెంగహ యహగ  ఔథ. 

v. ఆఫె మాలడ్ ళిెంష భభతము మాలడ్ అభభకహలఔు ఴమత్రభ ఔెంగహ రఙాయెం ఙేలన యహట ప్ లేల్ 

మాలడ్ ఴమఴయహథ ఔుభహలు. లక్ీభ ఈ రఙాభహనిన #StopSaleAcid ణో నుహర యెంనెంచెంథి, ఇథ ి

థేవయహమతెంగహ భదదతేన నొు ెంథిెంథి.  

vi. యహట ప్ లేల్ మాలడ్ కోషెం ఆఫె ఇటీఴల అెంతభహు తీమ భళిమా యహదికహయత అయహయుడ  2019 న 

IWES, భళిమా భభతము యయ అనఴాథిధ భెంత్రరతఴ రహక, ణాఖునీయు భభతము నుహభతయదధయ 

భెంత్రరతఴ రహక భభతము మునిల ఫ్ నెండు అెందఔుెంథి.  

vii.  ఆఫె పాయతథేవెంలో మాలడ్ థాడెల నెండు ఫమటడునయహభతకూ షయౘమడటానికూ అెంకూతెం 

ఙేమఫడున NGO చన్ఴ నూౌెండేశన్ యొఔూ భాజీ డెైభెఔటర్స. ముఎస్ రథభ భళిళ నేఙెల్ 

ఫాభా ఙేత 2014 అెంతభహు తీమ భళిమా దెైయమెం అయహయుడ న లక్ీభ అెందఔుధానయు. ఆఫె 

NDTV ఇెండుమన్ ఆఫ్ థి ఇమర్సగహ ఔడా ఎెంనకె ెంథి. 

భయణాలు 



Sahitya Akademi winner Nanjundan found dead : 

 

i. రభుక అనయహదఔుడె, యహళితమ అకహడనై అయహయుడ  ఖరళీత జి. నెంజుెందన్ (58) ఆమన 

నియహషెంలో వఴఫైె ఔనినెంఙాయు. డాఔటర్స నెంజుెందన్ ధాలుఖు భోజుల కూరతెం ఖుెండెనోు టలణో 

భయణిెంఙాడని నోు య్షలు అనభానిషత ధానయు. 

ii.  ఔననడ నెండు తనేళెం ఴయఔు డజనఔు న ైగహ ుషతకహలన అనఴథిెంచనెందఔు ఖుభతతెంు 

నొు ెంథాడె భభతము ల ఔియర్స గహ నిఙేషత ధానడె. 

భుకమఫైెన భోజులు 

23 డుల ెంఫర్స : కూయహన్ థియహస్ / జాతీమ భె తే థిధోతషఴెం 

 

i. భాజీ రదాని ఙౌదభత చయణ్ లెంగ్ జమెంత్ర షెందయబెంగహ కూయహన్ థియహస్ లఫథా పాయతథేవెంలో భె తే 

థిధోతషఴెం లఫథా జాతీమ భె తే థిధోతషఴెం డుల ెంఫర్స 23 న థేవయహమతెంగహ జయుుఔుెంటాయు.  



ii. ఈ భోజున ఴమఴయహమెం భభతము రజలఔు యదమ భభతము జాా ధానిన అెంథిెంచడానికూ థాని 

నుహర భుకమతన ై యయధ కహయమఔరభాలు, ల నేధాయుల , యధలు భభతము నోు టీలు నియఴళియహత యు. 

iii. భె తే షెంషూయణల కోషెం యయధ నృలుల లన యౄనొుెంథిెంచడెం భభతము అభలు ఙేమడెం థాఴభహ 

ఙౌదభత చయణ్ లెంగ్ పాయత ఴమఴయహమ యెంఖెంలో కీలఔ నుహతర నోు ఱెంఙాయు. 

iv. షభాజానికూ భె తేలు అెంథిెంఙే ఔాఱ యొఔూ నుహర భుకమతన భభతము ఔ థేవెం యొఔూ నతతెం 

ఆభతథఔ భభతము యహభాజిఔ అనఴాథిధని అయథెం ఙేషకోఴడానికూ థేవ నుౌయులలో అఴగహసన 

న ెంచడానికూ ఈ భోజు జయుుఔుెంటాయు.  

v. జాతీమ భె తే థిధోతషయహనిన జయుుకోఴడెం థాఴభహ, భె తేలఔు యయధ కహయమఔలానుహలన 

నియఴళిెంచడెం థాఴభహ థేవయహమతెంగహ భె తేలన నోుర తషళిెంచడెం ఔడా రబుతఴెం లక్ష్మెంగహ 

న టలట ఔుెంథ,ి యజ తలఔు ఫసృభతేలు అెందజ యహత యు. 

చయణ్ లెంగ్ 117ఴ జమెంత్ర : 1902 డుల ెంఫయు 23 

 



i. ఙౌదభత చయణ్ లెంగ్ (1902 డుల ెంఫయు 23 - 1987 ఫే 29) పాయతథేరహనికూ 5ఴ రదానభెంత్రరగహ 

1979 జూల  ై28 నెండు 1980 జనఴభత 14 ఴయఔు తన లేఴలనెంథిెంఙాడె. చభతతరకహయులు, రజలు 

తయచఽ అతనిని 'పాయతథేవు భె తేల యజ త' గహ ఖుభతతెంఙాయు 

ii. చయణ్ లెంగ్ 1902లో ఉతతయ రథేశ్ భహశట రభు, నైయట్ జిలాల లోని నఽర్సూర్స గహర భెంలోని జాట్ 

ఔులెంలో జనిభెంఙాడె. నృరటిష్ యహభతకూ ఴమత్రభ ఔెంగహ జభతగతన నోు భహటెంలో భెెండె యహయుల  జెైలు 

నుహలమామడె. పాయత యహఴతెంణరా యనికూ భుెంద అతన 1937 లో ముధైటెడ్ నొుర యధషస్ 

రహషనషబలో షబుమనిగహ ఉధానడె. 

iii. 1950లలో ఉతతయరథేశ్ లోని అట ిభుకమభెంత్రర ెండుట్ గోయెంద్ ఴలలబ్ ెంత్ యమయేక్ష్ణలో 

పాయతథేవెంలో ఏ భహశట రెంలోనఽ జయఖని అతమెంత యలయహతభఔ బూ షెంషూయణల చటాట లన 

యౄనొుెంథిెంచడెంలోన, యహటిని ఆమోథిెంచడెంలోనఽ చయణ్ లెంగ్ భెంచ ఖుభతతెంు నొు ెంథాడె. 

నదట నుహయలఫెెంటభవ ల ఔరటభవ గహన, తయుయహత బూషెంషూయణలఔు ఫాధమత ఴళిెంఙ ే భెయనఽమ 

భెంత్రరగహన అతన ఈ కహభహమలన యహదిెంఙాడె. 

iv.  1959లో పాయతథేవెంలో త్రయుఖులఫని ధామఔుడె, పాయత రదానభెంత్రర ెండుట్ జఴసర్స లాల్  

ధసౄూ  యహభమయహద, షభుథామయహద బూ యదాధాలన ధాఖూర్స లో జభతగతన కహెంగెరస్ ల శన్ లో 

ఫళియెంఖెంగహ ఴమత్రభ కూెంచడెం థాఴభహ అెందభత దాఱటని ఆఔభతశెంఙాడె. 

v. చయణ్ లెంగ్ 1967 ఏనరల్ 1న కహెంగెరస్ నెండు యైథొలగత, రత్రక్ష్ నుహభవటలోనికూ ఙేభహడె. అుడె 

ఉతతయ రథేశ్ లో నదటి కహెంగెరలేతతయ భుకమభెంత్రర అమామడె. జనణా ఔటనేలో రదాన 



పాఖఫైెన పాయతీమ లోక్దళ్ నుహభవట ధామఔునిగహ, అతన 1977 లో జమరకహష్ ధాభహమణ్ 

రదానభెంత్రరగహ నభహభవు థేరహయ్ న  ఎెంనఔ ఙేయహడె. 

vi. 1977 లోక్షబ ఎనినఔలోల , జనణా నుహభవటణో ఔలల ఎనినఔలలో నుహలగగ నడానికూ కొథిద ధలల భుెంద 

ఴయఔు, అతన 1974 నెండు ెంటభతగహధ ే నోు భహడెతూ ఉధానడె. భహజ్ ధాభహమణ ఙేలన ఔాఱ 

కహయణెంగహ ఆమన 1979 లో రదాని అమామడె. భహజ్ ధాభహమణ్ జనణా నుహభవట (ల ఔుమలర్స) 

చెైయభన్గహ, చయణ్ లెంగ్ న రదానభెంత్రరగహ నిమనేెంఙాడె.  

vii. ఉతతయరథేశ్ లో 1967 లో ఆమన భుకమభెంత్రరగహ ఉెండడానికూ ఔడా అతన షయౘమెం ఙేయహడె. 

అబణ,ే "ఇెంథిభహ గహెందీ కహెంగెరస్ నుహభవట" రబుణాఴనికూ భదదతే ఉషెంసభతెంచఔుననుడె 

క ఴలెం 24 యహభహల తయుయహత ఆమన దయకూ భహజీధాభా ఙేరహడె. 

viii. 1979 జూల  ై 28 నెండు 1980 జనఴభత 14 ఴయఔు చయణ్ లెంగ్ పాయతథేవ 5ఴ రదానభెంత్రరగహ 

నిఙేరహడె. రదానభెంత్రర ఔెంట ేభుెంద ఈమన ఉ రదానభెంత్రరగహ ఔడా నిఙేరహడె. చయణ్ 

లెంగ్ రదానిగహ ఉనన కహలభులో లోక్షబ ఎననడఽ షభాయేవెం కహలఫద.  

ix. లోక్ షబ షభాయేవెం నుహర యెంబభఴుతేెందనగహ, భుెందభోజు ఈమన రబుణాఴనికూ 

భదదతేనిచిన కహెంగెరష నుహభవట భదదతే ఉషెంసభతెంచకోఴడెంణో పాయతీమ లోక్దళ్ రబుతఴెం 

ఔయౌనోుబెంథ.ి చయణ్ లెంగ్ దయకూ భహజీధాభా ఙేరహడె. 6 ధలల అనెంతయెం లోక్షబఔు భయళ 

ఎనినఔలు జభతగహబ. చయణ్ లెంగ్ 1987 లో తన భయణెం ఴయఔు లోక్దళ్ నుహభవటకూ ధామఔతఴెం 

ఴళిషఽత  రత్రక్ష్ెంలో ఉధానడె. 



x. 1937లో తన 34ఴ బేట ఉతతయ రథేశ్ రహషనషబఔు ఛణరౌ యౌ నియోజఔఴయగెం నెండు 

ఎనినఔమామడె. ఆ నియోజఔ ఴభహగ నికూ 1946, 1952, 1962 , 1967 లలో నుహర త్రనిధమెం 

ఴళిెంఙాడె. 1938 లో అతన అల ెంనౄల లో ఴమఴయహమ ఉతతేత ల భాభెూట్ నృలుల న 

రయేవన టాట డె. ఇథ ి1938 భాభతి 31న ళిెందఽయహథ న్ టెైమ్ష త్రరఔలో రచభతతఫైెనథ.ి 

xi.  యహమనుహయులు, భె తేల రయోజధాలన కహనుహడడానికూ ఈ నృలుల  ఉథేదయెంచఫడుెంథ.ి పాయతథేవెంలో 

ఙాలా భహయౖహట ర లఙ ే ఈ నృలుల  తయుయహత ఆమోథిెంచఫడుెంథ.ి 1940 లో ెంజాబ్ ఈ నృలుల న 

ఆమోథిెంచన నదట ిభహశట రెం అబనథ.ి 

xii. 946లో గోయెంద ఴలలభ్ ెంత్ భెంత్రరఴయగభులో నుహయలఫెెంటభవ కహయమదభతవబ ై భెయనఽమ, ఆభోఖమ, 

యహెంఘిఔ భతయబరత, ధామమ, షభాచయ రహకలలో నిఙేరహడె. 1951 జూన్ లో భహశట రభులో 

క నృధట్ భెంత్రరగహ నిమనేతేడె ై ధామమ, షభాఙాయ రహక భెంత్రరగహ ఆ తయుయహత 1952లో 

డా.షెంూభహణ నెంద్ భెంత్రరఴయగభులో భెయనఽమ, ఴమఴయహమ రహకా భెంత్రరగహ నిఙేరహడె. 1959 

ఏనరల్ లో భెంత్రర దయకూ భహజీధాభా ఙేరహడె. 

xiii. చయణ్లెంగ్ 1960లో సోమ్, ఴమఴయహమరహకా భెంత్రరగహ, 1962-63లో ఴమఴయహమ , అటయ రహకా 

భెంత్రరగహ నిఙేరహడె. 1965లో ఴమఴయహమ రహకన యడుచ 1966లో యహథ నిఔ షఴమెంభతనుహలధా 

రహకఔు భెంత్రరగహ ఫాధమతలు లఴఔభతెంఙాడె. 

xiv. 1967లో చయణ్ లెంగ్ కహెంగెరస్ నుహభవటని యడుచన టిట పాయతీమ కహర ెంత్ర దళ్ నుహభవటని యహథ నెంఙాడె. 

1967లో భహజ్ధాభహమణ్, భహమ్ భధోసర్స లోళిమాల భదదతేణో అతన ఉతతయ రథేశ్ భహయౖహట ర నికూ 



భుకమభెంత్రర అమామడె. కహెంగెరష నుహభవట చీయౌఔ తభహఴత, 1970 ఫరఴభతలో కహెంగెరష భదదతేణో 

ఉతతయ రథేశ్ భహయౖహట ర నికూ భెెండఴయహభత భుకమభెంతరమామడె. కహనీ 1970 అకోట ఫయు 2 న క ెందరెం 

ఈమన రబుణాఴనిన యదద ఙేల భహశట రభులో భహశట రత్ర నుహలన యదిెంచెంథ.ి ఉతతయ రథేశ్ 

భుకమభెంత్రరగహ చయణ్లెంగ్ బూషెంషూయణలు ఙేటాట డె. 1960 లాెండ్ సో యౌడెంగ్ చటాట నిన 

తీషఔుని ఴఙాిడె. 

xv. 1975 లో ఇెంథిభహగహెందీఙే జెైలుఔు ెంఫడాడ డె. ఆఫె అతమఴషయ భతలథత్ర (ఎభభెునీష) యదిెంచ 

భహజకీమ రతమయుథ లన జెైలుఔు ెంనెంచెంథి. 1977 యహయఴత్రరఔ ఎనినఔలలో కహెంగెరస్ నుహభవట 

ఒడునోుబెంథ.ి రతమభతథ నుహభవటకూ ఙౌదభత చయణ్ లెంగ్ లనిమర్స ధామఔునిగహ దయలోకూ ఴఙాిడె. 

అతన నభహభవు థేరహబ రదానభెంత్రరగహ ఉనన జనణా నుహభవట రబుతఴెంలో ఉ రదానభెంత్రరగహ, 

సోెం భెంత్రరగహ నిఙేయహడె. 

xvi. భె తే ఫెంధగహ నేయుణెచిఔునన చయణ్ లెంగ్ షభాదిని కూయహన్ గాట్ అని నలుయహత యు. అతని 

జనభథినెం డుల ెంఫయు 23 న కూయహన్ థిఴస్ (జాతీమ భె తే థిధోతషఴెం) గహ పాయతథేవెంలో 

జయుుణాయు.అతని భూడఴ ఴయథెంత్ర (1990, ఫే 29) షెందయబెంగహ పాయత రబుతఴెం అతని 

చతరెంణో తనుహలా నృళలన యడెదలఙేలెంథ.ి 

xvii. ఉతతయ రథేశ్ భహశట రెంలోని లకోన నఖయెంలో ఉనన అభాత్ షర్స యభాధావరమానికూ " ఙౌదభత చయణ్ 

లెంగ్ అెంతభహు తీమ యభాధావరమెం"గహ ధాభఔయణెం ఙేయహయు. నైయట్ లోని యవఴయథామలమానికూ 



"ఙౌధభత చయణ్ లెంగ్ యవఴయథామలమెం"గహ నేయు న టాట యు. ఎటాయహ జిలాల లోని ఔమారహలఔు " ఙౌదభత 

చయణ్ లెంగ్ నోు షట  గహర డెమబేట్ ఔమారహల"గహ ధాభఔయణెం ఙేయహయు.  

P.V. నయలెంయౘభహఴు 15 ఴ ఴయధెంత్ర  : డుల ెంఫర్స 23, 2004 

 

i. నుహభులభతత యేెంఔట నయలెంయౘభహఴు (జూన్ 28, 1921 - డుల ెంఫర్స 23, 2004) పాయతథేవ 

రదానభెంత్రర దయని అదిఱటెంచన నదట ి థాక్ుణాతేమడె, క ఔూ ణెలుఖుయహడె. నయ గహ 

రలదధ డెైన ఆమన ఫసృపాయౖహయేతత , యచబత. పాయత ఆభతధఔ ఴమఴషథలో యలయహతభఔఫైెన 

షెంషూయణలఔు నౄజెంయేల, ఔుెంటలతేనన ఴమఴషథన త్రభతగత టాట ల కూూెంచన గనత యొ ెంతెం 

ఙేషఔునన ఴమకూత. 

ii. 1957 లో రహషనషబుమడుగహ భహజకీమజీయతెం ఆయెంనెంచన నయ భహశట రభెంత్రరగహ, భుకమభెంత్రర గహధ ే

కహఔుెండా క ెందర భహజకీమాలలో ఔడా రయేయెంచ రదానభెంత్రర దయని ఙేటాట డె. కహెంగెరస్ 

ధేతాతఴెంలో తగతన షెంకామఫలెం లఫని ఫైెధాభతటీ రబుణాఴనిన ూభతతకహలెం నుహటల నడునెంచడెం 

అతని గనకహయమెం. 



iii. ణెలెంగహణ లోని ఴయెంఖల్ జిలాల , నయషెంనేట భెండలెం లక నయౌల గహర భెంలో 1921 జూన్ 28 న 

యుకహనఫాబ, లణాభహభభహఴు దెంతేలఔు నయ జనిభెంఙాడె. ఴయెంఖలుల  జిలాల లోధ ే నుహర థనేఔ 

యదమ నదలున టాట డె. తయుయహత ఔభవెంనఖర్స జిలాల  నెభథేఴయయౌల భెండలెం ఴెంఖయ గహర భానికూ 

ఙెెంథిన నుహభులభతత యెంగహభహఴు, యుకూభణభభలు ఆమనన దతతత తీషకోఴడెంణో అటినెండు 

నుహభులభతత యేెంఔట నయలెంయౘభహఴు అమామడె.  

iv. 1938 లోధ ేళ ైదభహఫాద భహశట ర కహెంగెరష నుహభవటలో ఙేభత నిజాభు రబుతఴ నిఱేదానిన దిఔూభతషఽత  

ఴెంథేభాతయెం గ మానిన నుహడాడె. థీెంణో ణాన చదఴుఔుెంటలనన ఉయహభనిమా 

యవఴయథామలమెం నెండు ఆమనన ఫళిశూభతెంఙాయు. థాెంణో ఒ నేతరే డు యహమెంణో ధాఖూయు 

యవఴయథామలమెంలో ఙేభత ధాఖూయులో ఆ నేతరే డు ఇెంటోల ధ ేఉెంటృ 1940 నెండు 1944 ఴయఔు 

LLB చథియహడె. 

v. ఫూయుగ ల యశేమడుగహ కహెంగెరష నుహభవటలో ఙేభత అటి ముఴ కహెంగెరష ధామఔులు భభతర ఙెధానభెడుడ , 

వెంఔయభహఴు చయహన్, యభ ెందర నుహటిల్ లణో ఔయౌల నిఙేయహడె. 1951లో అఖిల పాయత కహెంగెరష 

ఔనేటీలో షబుమడుగహ యహథ నెం నొు ెంథాడె. నయలెంయౘభహఴు తన భహజకీమ జీయణానిన జయనయౌషట గహ 

నుహర యెంనెంచ, కహఔతీమ త్రరఔ నడున అెందలో జమ అధే భాయునేయుణో 1950 నుహర ెంణాలలో 

యహర లేయహడె. ఫసృపాశలు ధేభతి రయోగతెంఙాడె. 

vi. 1957 లో భెంథని నియోజఔ ఴయగెం నెండు రహషనషబఔు ఎనినఔఴడెం థాఴభహ నయ ఆెంధర రథేశ్ 

భహశట రయహథ బ దయ భహజకీమాలోల కూ అడెఖున టాట డె. ఇథ ేనియోజఔఴయగెం నెండు ఴయుషగహ ధాలుఖు 



యహయుల  రహషన షబుమనిగహ ఎనినఔమామడె. 1962 లో నదటియహభత భెంత్రర అమామడె. 1962 నెండు 

1964 ఴయఔు ధామమ, షభాఙాయ రహక భెంత్రర గహన, 1964 నెండు 67 ఴయఔు ధామమ, 

థేయహథామ రహక భెంత్రర, 1967 లో యైదమ, ఆభోఖమ రహక భెంత్రర, 1968-71 కహలెంలో ధామమ, 

షభాఙాయ రహక భెంత్రర దఴులు నియఴళిెంఙాడె. 

vii. యయహథాల జోయౌకూ నోు ని ఆమన ఴమకూతతఴెం, నుహభవటలోని ఏ ఖూర ుఔ ఙెెందని ఆమన భహజకీమ 

ధేథమెం ఆమనఔు 1971 ల న టెంఫర్స 30 న భుకమభెంత్రర దయని యహదిెంచన టాట బ. నఠెం ఎకీూ 

ఎఔూగహధ ే నుహభవటలో అషభభత్ర తల త్రతెంథ.ి ఈ యశమఫైె అదియౖహట నెంణో చభతిెంఙేెందఔు ఢుయ్ల, 

ళ ైదభహఫాదల భధమ త్రయఖడెంణోట ే షభతనోు బేథ.ి ణాన భుకమభెంత్రరగహ ఉెండగహ 

బూషెంషూయణలన అభలుయఙేెందఔు చయమలు తీషఔుధానడె.. ఇెందఴలన బూయహఴభమ 

ఴభహగ లు త్రయఖఫడాడ బ. 

viii.  టటణ బూ ఖభతశఠ  భతనేత్ర చటటెం ణెచిెంథ ి ఔడా నయబే. 1972 లో నయ భుకమభెంత్రరగహ 

ఉననుడె రహషనషబ ఎనినఔలలో 70% యనఔఫడున యహభతకూచి చభతతర షాఱటెంఙాడె. నయని 

ణెలెంగహణా ధామఔుల క్ష్నుహత్రగహ ఆెంధర, భహమలలభ ధామఔులు ఆభోనెంఙాయు. ఉదమభెంలో 

పాఖెంగహ ఆ నుహర ెంత భెంతరే లలో ఙాలాభెంథ ిభహజీధాభా ఙేయహయు.  

ix. భహజీధాభా ఙేలన భెంతరే ల యహథ నెంలో 1973 జనఴభత 8న కొతత  భెంతరే లన తీషఔుని నయ 

భెంత్రరఴయగ ునయఴయఴలథఔయణ ఙేయహడె.అబణ ేనుహభవట అదియౖహట నెం ఆలోచన ూభతతగహ నననెంగహ ఉెంథ.ి 



భెంత్రరఴయగ ునయఴయఴలథఔయణ జభతగతన భయుధాడే క ెందరెం భహశట ర రబుణాఴనిన యదద  ఙేల, 

రహషనషబన షతఙేతధాఴషథలో ఉెంచ, భహశట రత్ర నుహలనన యదిెంచెంథ.ి 

x. నదటియహభతగహ లోక్షబఔు సనభకొెండ యహథ నెం నెండు ఎనినఔమామడె. భెెండోయహభత భయళ 

సనభకొెండ నెండ ేలోక్షబఔు ఎనినఔమామడె. భూడోయహభత ఎనినేథో లోక్షబఔు భయౘభహశట ర లోని 

భహెంటెక్ నెండు ఎనినఔమామడె. భయళ భహెంటెక్ నెండ ే ణొనేభథో లోక్షబఔు ఎనినఔమామడె. 

నెంథామల లోక్షబ నియోజఔఴభహగ నికూ 1991లో జభతగతన ఉ ఎనినఔలో ఎనినకె  థో  లోక్షబలో 

అడెఖున టాట డె.  

xi. 1980- 1989 భధమ కహలెంలో క ెందరెంలో సోెంరహక, యథేవఴమఴయౘభహల రహక, భానఴ ఴనయుల 

అనఴాథిధ రహక లన యయధ షభమాలోల  నియఴళిెంఙాడె. 1983 అయ్న థేరహల యకభహఖర 

షభాయేవెంలో యహనిష్ లో భాటాల డు ఔమఫా అధమక్షుడె డెల్ కహయోట ర న అఫుఫయయఙాడె. 

xii. నయ జాతీమ యజాా న క ెందరెం నుహర యెంపోతషఴెంలో రషెంగతషఽత  (1992) రదానభెంత్రర దయ 

అనకోఔుెండా ఴభతెంచెంథి. 1991 యహయఴత్రరఔ ఎనినఔలలో నోు టీ ఙెమమఔుెండా, థాథాుగహ భహజకీమ 

షధామషెం తీషఔుధానడె. ఆ షభమెంలో భహజీవ్ గహెంద ీ సతమ కహయణెంగహ కహెంగెరష నుహభవటకూ 

ధామఔుడె లఫఔుెండా నోుమాడె. ఆ షభమెంలో తనఔెంటృ రణేమఔ ఖూర ు లఫని నయ అెందభతకీ 

ఆమోదయోఖుమడెగహ ఔనడాడ డె. 

xiii. ఆెంధర రథేశ్ లోని నెంథామల లోక్షబ నియోజఔఴయగెం నెండు ఖెంఖుల రణాభెడుడఙ ే భహజీధాభా 

ఙేబెంచ, అఔూడు ఉ ఎనినఔలో గెయౌచ, నయ లోక్షబలో అడెఖున టాట డె. యహటి ణెలుఖుయహడె 



రదాని ఆఴుతేధానడని నెంథామల నుహయలఫెెంట్ లటలఔు జభతగతన ఉ ఎనినఔలలో 

ఎన్.టి.భహభాభహఴు ఆమనన  ైణెలుఖు థేవెం అబమభతథని నోు టీలో న టటలఫద. 

xiv. ఐద షెంఴతషభహల భతనుహలధా కహలానిన ూభతత ఙేషఔునన రదానభెంతరే లోల  ధసౄూ , గహెంద ీ

ఔుటలెంఫెంఫాల ఫమట ి నదట ి ఴమకూత, నయబే. ఫైెధాభతట ీ రబుణాఴనికూ ధేతాతఴెం ఴళిషఽత  

ఔడా, ఇథి యహదిెంచడెం ఆమన భహజనీత్రకూ, ఙాఔచకహమనికూ నిదయవనెం. అెందక  ఆమనిన అయ 

ఙాణఔుమడె అని అధానయు. 

xv. థియహలా తీలే యహథ బకూ ఙేయుఔునన ఆభతథఔఴమఴషథఔు ునయుజీుఴెం ఔయౌెంఙేెందఔు, షెంషూయణలఔు 

నౄజెం యేయహడె. తన ఆభతథఔభెంత్రర, భధోభసన్ లెంగ్ఔు లేఴచఛనిచి, షెంషూయణలఔు 

ఊతనేఙాిడె. నయని ఆభతథఔ షెంషూయణల నణాభసృడుగహ నేభొూెంటాయు. 

xvi. ెంజాఫు తీఴరయహథానిన యజమఴెంతెంగహ అణచయేలన గనత నయ రబుణాఴనిథ.ే కహయౕభయు 

తీఴరయహదలు రభుకలన అసభతెంచనుడె యహభత డుభాెండల ఔు లగెంఖఔుెండా రభుకలన 

యడునెంచన గనత ఔడా నయథ.ే ఇజరా బల్ణో థౌతమ షెంఫెందాలు, తీఴరయహథానికూ నుహకూయహత న 

ఇషత నన నోుర ణాషయౘనిన ఫమటన టిట రెంచథేరహలోల  చయిఔు న టటడెం, ఆగ నమాలమా థేరహలణో 

షెంఫెందాలు న ెంచకోఴడెం, ఙెైధా, ఇభహనలణో షెంఫెందాలు న ెంచకోఴడెం ఴెంటియ యథేయౕ 

షెంఫెందాలోల  నయ రబుతఴెం యహదిెంచన అధేఔ యజమాలోల  కొనిన. 

xvii. 1998లో యహజనేబ రబుతఴెం జభతనన అణుభవక్ష్ల కహయమఔరభానిన నదలున టిటెంథ ి నయ 

రబుతఴఫే. ఆమన కహలెంలోధ ే ఫాెంఫు తమాయబెంథ.ి 1992 డుల ెంఫర్స 6 న అయోధమలో 



ఫాఫభవ భలదన ఔలగొటిటన షెంగటన ఆమన ఐథేళళ నుహలన లోనఽ జభతగతన అతమెంత న దద 

షెంగటన. థానిన కహనుహడలఫఔ నోు ఴడెం ఆమన యైపలామలోల  అత్రన దదథ.ి 

xviii. నుహయలఫెెంటలలో ఫెజాభతటీ యహధనకె  జాయఖెండ్ భుకూత మోభహి షబుమలఔు లెంఙాలు ఇఙాిడధ ే

ఆభోణ. ధేయషత డుగహ కోయుట ఙ ేనిభహధ భతెంచఫడున నటటనదట ిభాజీ రదానభెంత్రర, నయ. అబణ ే

ఢుయ్ల ళ ైకోయుట  ఈ క షన కొటిటయేలెంథ.ి 

xix. ల బెంట్ కూట్ష నోూ యుభవ క ష: 1989 లో ఫో నోూ ర్సష అయనీత్రన  ైభహజీవ్ గహెందీణో యపేథిెంచ, రబుతఴెం 

నెండు, నుహభవట నెండు ఫమటఔు ఴఙేిలన య.న.లెంగ్న అరథిశట నుహలఫు లేెందఔు, ఔుభాయుడె 

అజ మ లెంగ్ న ఇభతకూెంఙేెందఔు నోూ యుభవ షెంతకహలణో ల బెంట్ కూట్ష థీఴెంలో ఔ ఫామెంఔులో 

ఎక్ూెంటల ణెభతచన క షథ.ి 

xx. లకపాబ నుహఠక్ క ష : లకపాబ నుహఠక్ అధే చిళళ యహమనుహభత రబుతఴెంణో ఏథో 

ెంథాలు ఔుదయుికొధేెందకె  నయకూ షనినళితేడెైన చెందరయహఴనేకూ డనృఫఙాినని 

ఆభోనెంఙాడె. 

xxi. ఈ భూడఽ కహఔ యహట క్ భాభెూట్ ఔుెంబకోణెం నిెంథితేడె సయశద్ ఫెసణా ణాన షఽట్క షలోత  

నయకూ డనృఫఙాినని ఆభోనెంఙాడె. అబణ ేఅయ నిభహదాభహలని ణేయౌెంథ.ి 

xxii. ఆమన యచనలోల  రకామత్ర ఙెెంథినథ ి ఇన్ల ైడర్స అధే ఆమన ఆతభఔథ. లోయౌభనిఱగహ ఇథ ి

ణెలుఖులోకూ అనయహదభబెంథి. నయలెంయౘభహఴు ఫసృపాయౖహకోయదడె. ఇెంగవలశే, ళిెంథీబే కహఔ 

అధేఔ దక్ుణాథ ిపాశలు, నతతెం 17 పాశలు ఴచి. 



    యచనలు : 

xxiii. షసషరపణ్ : యవఴధాథ షతమధాభహమణ యహర లన యేబడఖలు ఔు ళిెంథ ీ అనయహదెం. ఈ 

ుషతకహనికె  నయకూ క ెందర యహళితమ అకహడనై ఫసృభత్ర ఴచిెంథ.ి 

xxiv. అఫల జీయతెం : న్ లక్ష్త్ కోన్ గణో అధే భభహఠవ ుషతకహనికూ ణెలుఖు అనయహదెం. 

xxv. ఇన్ల ైడర్స : ఆమన యచెంచన ఆతభఔతాతభఔ నఴల. థీనిలోని గటాట లఔు నయ భుకమభెంత్రర 

దయ నెంచ థిగతనోు బేెంతఴయఔ ఆమన జీయతగటాట లఔు ఙాలా ఙాలా నోు యౌఔ ఉెంథ.ి 

ణెలుఖులోకూ లోయౌ భనిఱ గహ అనయహదెం అబెంథి. రభుక యచబత్రర "జమ రబ" 

ఔయణాఴనిన ఆెంఖలెంలోకూ అనఴథిెంఙాడె. ణెలెంగహణా యహముధ నోు భహట ధేథమెంలో "గొలల  

భహభఴఴ" ఔథ యజమ ఔలెంనేయుణో కహఔతీమ త్రరఔలో 1949లో రచభతతఫైెెంథ.ి 

xxvi. పాయత భాజీ రదానలెందభత రబుతఴ లాెంఛధాలణో అెంతమకూరమలు నఽమఢుయ్లలో జయఖడెం, యహభతకూ 

అఔూడ ఔ షభాత్ర చసనెం ఏభహటలఙేమడెం యహదాయణెంగహ జభతగ థి. కహనీ అట ి కహెంగెరస్ 

అధమక్షుభహలు, మూనఏ షభనఴమఔయత యో నిమాగహెందీకూ ఇశటెం లఫఔనోు ఴడెంణో అట ి

ఆెంధరరథేశ్ భుకమభెంత్రర య.ైఎస్.భహజరలకయభెడుడ  నయ నయలెంయౘభహఴు ఔుటలెంఫషబుమలన ఢుయ్లలో 

కహఔుెండా నయ అెంతమకూరమలు ళ ైదభహఫాద్లో జయఖడానికూ నెంఙాయు. 

xxvii. నయ నభతషెంయౘభహఴు షభాతమయధెం ళ ైదభహఫాదలో పాయతథేవెంలోధ ే అత్రన దద ఫ లల  ఒఴర్స ఔు నయ 

నభతషెంయౘభహఴు ఎక్షన రస్ యే అని నేయున టాట యు. ఇథ ి 19.10.2009న నుహర యెంబెం అబమెంథి. 



ఫెసథీటనెం నెంచ ఆభహెంగర్స ఴయఔు నిభతభెంఙాయు. వెంయౖహఫాద్ యభాధావరమెం రమాణీఔులన 

దాఱటలో ఉెంచకొని థీనిని నిభతభెంఙాయు. 

xxviii. నయ జీయతచభతతర న  ై ‘యౘఫ్ లమన్’ అధే ుషతఔెం యనయ్ లణాత్ర భహరహడె. ఇథ ి 2016లో 

యడెదల ైెంథ.ి 

కీరడలు 

2019లో అనిన నూహభహభటలలో ఔయౌన ఒన నర్సగహ భోళిత్ భతకహయుడ   : 

i. ఈ ఏడాథ ిఅనిన నూహభహభటలలో ఔయౌన ఒన నర్సగహ భోళిత్ ఙేలన యుఖులు. 22 ఏళల  కూెందట యౕరలెంఔ 

భాజీ ఆటగహడె షనత్ జమషఽయమ (2387 యుఖులు 1997లో) ధలకొయౌన భతకహయుడ న అతడె 

త్రయఖభహరహడె. 

ii. ఈ ఏడాథ ిఅనిన నూహభహభటలలో ఔయౌల కోళిల  2455 యుఖులు ఙేరహడె. భెెండో  యహథ నెంలో భోళిత్ (2442) 

ఉధానడె. ఆ తభహఴత నుహకూయహథ న్ ఆటగహడె ఫాఫర్స అజామ్ (2082) నియౌఙాడె. అబణ ేఴధేడలోల  భాతరెం 

భోళిత్ (1490)థ ేఅఖరయహథ నెం. 

 >>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 

  



 

 

 ✍  ఔభ ెంట్ అ ైర్సస 24 డుల ెంఫర్స 2019 Tuesday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu newspaper and from 

online current affair websites, Wikipedia etc.. 

జాతీమ యహయతలు 

Urban India declared Open defecation free : 

   

i. షవచ్ఛ పాయత్ మిశన్-అయఫన్ అయఫన్ ఇెండుమా ఒన న్ భలవిషయజన యళితెంగహ షాఱటెంచ ే

లక్ష్యమతున సహదిెంచెంథి. 35 భహష్టహట ా లు భభిము క ెందరతృహయౌత తృహర ెంణాల ట్టణ తృహర ెంణాలు ODF గహ 

భాభహబ. ముతతెం మీద, 4,372లో 4,320 నఖభహలు తభన ODF గహ రఔట్ ెంచాబ, వీట్ లో 

4,167 నఖభహలు థర్సడ తృహభటట ధావీఔయణ థావభహ ధావీఔభిెంచ్ఫడాడ బ. 

ii. 5.08 లక్షల లట్ల  మిశన్ లక్ష్యమతుకూ ఴమతిభ ఔెంగహ 59 లక్షలు, 5.89 లక్షల రబుతవ భయుఖుథొడ్ెల  

మిశన్ లక్ష్యమతుకూ ఴమతిభ ఔెంగహ థాథాు 65.81 లక్షల ఴమకూతఖత ఖాస భయుఖుథొడ్ల  తుభహభణెం 

థావభహ ఇథ ిసహదిెంచ్ఫడుెంథి. 

iii. Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Housing and Urban Affairs 

- Hardeep Singh Puri. 

ణెలెంగహణ యహయతలు 



 

 

భహశట ెాంలో ుయతృహలఔ ఎతునఔల నగహభహ : 

 

i. ముతతెం 120 ుయతృహలఔ షెంగాలు, 10 నఖయతృహలఔ షెంషథలఔు జనఴభి 22ఴ ణేథీన ఎతునఔలు 

జయఖనధానబ. ఈ ఫేయఔు భహశట  ాఎతునఔల షెంగెం (ఎస్ఈల) ఔమిశనర్స వి.ధాగిభ డుడ  ుయతృహలఔ 

ఎతునఔల ఱ డ్ఽమలున రఔట్ ెంచాయు. 

ii. భహశట ెాంలో ుయతృహలఔ షెంగాలు, నఖయతృహలఔ షెంషథల తృహలఔఴభహా ల ఖడ్ెఴు ఈ ఏడాథి జుల  ై

2ఴణేథీన భుగిమడ్ెంణో ఆ భభహనట్  నెంచ రణేమఔ అదికహయుల తృహలన అభలోల కూ ఴచచెంథ.ి 

ఫామల ట్ థావభహ ుయతృహలఔ ఎతునఔలు జయఖనధానబ. 

Hyderabad rated ODF++ for second time in a row : 

i. క ెందర రబుతవెం షవచ్ షయవక్షన్ -2019 భ ట్ ెంగ్ససలో ఴయుషగహ భ ెండోసహభి ళ ైదభహఫాద్ఔు ఒడుఎఫ్ 

++ (ఒన న్ భలవిషయజన యళిత) భహమెంఔు లతేెంచనట్లల  GHMC ణెయౌనెంథ.ి భివుబరత షభ వలో 

పాఖఫ ైన ముతతెం 4,273 భుతులతృహయౌట్ీలలో ళ ైదభహఫాద్ 35ఴ సహథ నెంలో తుయౌచెంథ.ి  

ii. ఫ ట్రర లలో భుెంఫ ,ై ఫ ెంఖళొయు, చెధ్ైన భభిము కోల్ఔణా తయుయహత ళ ైదభహఫాద్ ఐదఴ సహథ నెంలో 

ఉెంథ.ి తృహభివుదధయ కహభిభఔుల బదరణా రభాణాలన ఫ యుఖుభిచేెందఔు చేలన ఔాఱకూ నఖభహతుకూ 

క ెందరెం నెంచ ₹10 లక్షల నఖద ఫసృభతి లతేెంచెంథి.. 

ఆెంధరరథేశ్ యహయతలు 



 

 

Andhra Pradesh committed to Kadapa steel plant : Jagan 

 

i. Laying the foundation for the three million tonne per annum Kadapa Steel Plant 

(KSP) at Sunnapurallapalle village in Jammalamadugu mandal of Kadapa district on 

December 23, Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy promised to 

shoulder the responsibility of completing it even if big private companies did not 

come forward to invest in the project estimated to cost ₹15,000 crore. 

ii. The steel plant, which was incorporated as A.P. High Grade Steels Limited, is one of 

the major promises made at the time of bifurcation of the unified State of Andhra 

Pradesh. 

iii. Mr. Reddy said the most important step of sourcing iron ore had already been taken 

in the form of the MoU signed with the National Mineral Development Corporation 

(NMDC) a few days ago. 

iv. The State allotted about 3,275 acres in Sunnapurallapalle and Peddanandaluru 

villages for the plant. 

ఇతయ భహష్టహట ా లు / క ెందర తృహయౌత తృహర ెంణాల యహయతలు 

ఝాయఖెండ్ అల ెంతెల  ఎతునఔలోల  జ ఎెంఎెం - కహెంగ సె్ ఔట్మి జమక తనెం. ఔట్మి ధేతగహ ళేభెంత్ 

సో భ న్ : 



 

 

 

i. అదికహయ పాజతృహకూ ఝాయఖెండ్లో ఎదయుథెఫఫ తగియౌెంథ.ి ఝాయఖెండ్ భుకూత మోభహచ (జ ఎెంఎెం)- 

కహెంగ సె్- ఆభ జడ ీ ఔట్మి అదికహభహతున క ైఴవెం చేషఔుెంథ.ి ఔట్మి ధేతగహ ళేభెంత్ సో భ న్ 

భ ెండోసహభి భుకమభెంతిర నఠహతున అదిఱఠ ెంచ్నధానయు. 81 సహథ ధాలునన రహషనషబ ఒట్ల  ల కూకెంు 

ూయతబెంథ.ి 

ii. రబుతవ ఏభహట్లఔు 41 సహథ ధాలు అఴషయెం కహగహ జ ఎెంఎెం 30 చోట్ల , కహెంగ సె్ 16 సహథ ధాలోల , ఆభ జడ ీ

ఔ సహథ నెంలో గ లఴడ్ెంణో ఆ ఔట్మికూ 47 సహథ ధాలు లతేెంచనట్లబెంథ.ి ెంట్భిగహ తోృ ట్ీ చేలన 

పాజతృహ 25 సహథ ధాలక  భిమితభబెంథి. మిగియౌన 9 లట్లల  ఇతయ తృహభటటలఔు దకహకబ. 

iii. సహయవతిరఔ ఎతునఔల తభహవత భూడ్ె భహష్టహట ా లోల  ఎతునఔలు జయగహా  భ ెండ్ె చోట్ల  పాజతృహ 

గ లఴలేఔతోృబెంథ.ి ఖత ఏడాథి పాజతృహ భహజసహథ న్, భధమరథేశ్, ఛతీతస్ఖఢ్ భహష్టహట ా లన కోలోగహ 

ఇట్ీఴల భహాభహశట ,ా ఇుడ్ె ఝాయఖెండ్ చేజాభితోృమాబ. థేవెంలో ఇుడ్ె ఏడ్ె భహష్టహట ా లోల  

కహెంగ సె్ స ెంతెంగహధో, షెంకీయణ పాఖసహవమిగహధో అదికహయెంలో ఉననట్లబెంథ.ి 



 

 

iv. ఈ భహష్టహట ా తుకూ భూడ్ెసహయుల  భుకమభెంతిరగహ తుచేలన, భహశట  ాభహజకీమాలోల  „ఖుయౄజీ‟గహ ఖుభితెంు 

తృ ెంథిన శిఫూ సో భ న్ఔు ళేభెంత్ భ ెండో  ఔుభాయుడ్ె. ణెలెంగహణ ఉదమభాతుకూ ళేభెంత్, ఆమన 

తెండుర శిఫూసో భ న్ భదదతేగహ తుయౌచాయతు ణెలెంగహణ భుకమభెంతిర క లఆర్స ఖుయుత  చేషఔుధానయు. 

v.  ఒట్మితు అెంగటఔభిషఽత  భుకమభెంతిర యగుఫర్సథాస్ భహజీధాభా చేరహయు. ఈ ఫేయఔు లేకన 

ఖఴయనర్స థరౌ థ ిభుయుభఔు అెందజ రహయు. 

Uddhav, Jagan rule out NRC exercise in their States : 

 

i. భహశట ెాంలో తృౌయషతవెం (షఴయణ) చ్ట్టెం (CAA), ధేశనల్ భిజిషటర్స ఆఫ్ లట్ జన్స (NRC) అభలు 

చేమఫో భతు భహాభహశట  ాభుకమభెంతిర ఉదధవ్ ఠహక  ెభులల ెం షభాజాతుకూ చెెంథిన రతితుధలఔు 

హామీ ఇచాచయు. 

ii. ఔడ్లో ఫళియెంఖ షబలో రషెంగిషఽత  ఆెంధరరథేశ్ భుకమభెంతిర య్ై.ఎస్. జఖన్ మోసన్ భ డుడ 

ఔడా ఎన్ఆభిస యొఔక రతితృహథిత అభలుఔు భహశట  ా రబుతవెం భదదతే ఇఴవదతు నేభ్కెంథ.ి 

థీతుణో ఆెంధరరథేశ్ ఎన్ ఆర్స లతు ఴమతిభ కూెంచ్డ్ెం లేథా తియషకభిెంచన 11ఴ భహశట ెాం అబమెంథి. 

‘Oxygen Parlour’ at Nashik Railway Station to combat air pollution : 

 



 

 

i. నఖభహలోల  న యుఖుతేనన యహము కహలుష్టహమతున ఎదభోకఴట్ాతుకూ ఔ రణేమఔఫ ైన రమతనెంలో, 

రమాణిఔులఔు షవచ్ఛఫ ైన గహయౌతు నలేచ అనబయహతున అెంథిెంచ్డాతుకూ ధాలక్ భ ైలేవ లేటశన్ ఴదద  

‘ఆకూసజన్ తృహయలర్స’ తృహర యెంతేెంచ్ఫడుెంథి. పాయతీమ భ ైలేవ షసకహయెంణో ఐభో గహర్సడ రమణానలణో ఈ 

చ్యఴ ఴషత ెంథ.ి 

ii. ఆకూసజన్ తృహయలర్స యొఔక పాఴన ధేశనల్ ఏభోధాట్ క్స అెండ్ లేస్ అడుభతులేట శాన్ (ధాసహ) 

లతౄహయషన  ైఆదాయడు ఉెంట్లెంథ.ి ఇఔకడ్ షభాయు 1500 ముఔకలు ఉధానబ, కహఫట్ ట, ఈ 

ముఔకలు భ ైలేవ లేటశన్ ఴదద గహయౌలోతు కహలుష్టహమతున రతమక్షెంగహ భభిము షభయథఴెంతెంగహ 

తగాిెంచ్ఖలఴు భభిము రజలఔు షవచ్ఛఫ ైన గహయౌతు నలుచకోఴడాతుకూ వీలు ఔయౌసహత బ. 

Rajasthan government starts its first Janta Clinic : 

 

i. భహజసహథ న్ భుకమభెంతిర జ ైూర్స లోతు భాయౌవమా నఖర్స తృహర ెంతెంలో తన ముదట్  ‚జెంత కూలతుక్‛ 

న తృహర యెంతేెంచాయు. భుభికూయహడ్లోల  తుఴలెంచ ే రజలఔు ఉచత తృహర ధమిఔ ఆభోఖమ షెంయక్షణన 

అెంథిెంచ్డాతుకూ ఈ కూలతుక్ ణెయఴఫడుెంథ.ి 

ii.  ముదట్  దవలో, జ ైూర్స లో 12 జనణా కూలతుక్ లు తృహర యెంతేెంచ్ఫడ్ణాబ, ఇఔకడ్ రజలఔు ఉచత 

భెందలు భభిము కొతున షెందభహబలోల  ఉచత య్ైదమ భటక్షలు లతేసహత బ. 

అెంతభహజ తీమ యహయతలు 



 

 

యుణాలు చెయౌలెంచ ేభిలథతిలో లేభనన అభ జెంట్ీధా అధమక్షుడ్ె అల ఫభోట   భహనెండెజ్ : 

i. అభ జెంట్ీధా యుణాలు చెయౌలెంచ ేభిలథతిలో లేదతు ఆ థేవ అధమక్షుడ్ె అల ఫభోట   భహనెండెజ్ రఔట్ ెంచాయు. 

ఈ ధ్ల థో  ణేథీధ ేఫాధమతలు చేట్ టన ఆమన యుణథాతలు అెందభికీ ఫకహబలు చెయౌలసహత భతు 

ణొలుత ణెయౌతృహయు.  

ii. 18 ధ్లలుగహ ఆభిథఔ షెంక్ష్ోబెం కొనసహఖుతేెండ్డ్ెంణో భిలథతేలన చ్ఔకథిదదడాతుకూ „ఆభిథఔ 

అతమఴషయ భిలథతి‟తు రఔట్ ెంచాయు. 

కషో్ట గటా  సతమ క షలో అబదఖుభికూ భయణశిక్ష : 

 

i.  „యహఱెంఖటన్ తోృ స్ట‟ కహలమిషట  జభాల్ కషో్ట గటా  సతమలో ధేయుగహ షెంఫెంధెం ఉనన అబదఖుభికూ 

షెంఫెందిత ధామమసహథ నెం భయణశిక్ష విదిెంచెంథ.ి భభో భుఖుా భికూ జ ైలు శిక్ష విదిెంచనట్లల  సౌథీకూ 

చెెంథిన ఒ ట్ీవీ ఛానల్ ణెయౌనెంథ.ి భభో ఇదదభితు భాతరెం షభ ైన సహక్ష్యమలు లేతు కహయణెంగహ 

తుభోద శేలుగహ రఔట్ ెంచెంథి.  

ii. ఇసహత ెంఫుల్లోతు సౌథీ కహనసలేట్ ఴదద  2018 అకోట ఫయులో కషో్ట గటా  సతమఔు ఖుయమామయు. సౌథీ 

ఏజ ెంట్ల  భుఠహ ఔట్  ఈ సతమఔు తృహలడుెంథ.ి  

iii. కషో్ట గటా  సణామనెంతయెం సౌథీ ముఴభహజు భసభభద్ తన్ షలాభన్న ై అెంతభహజ తీమ సహథ బలో 

విభయశలు య్లుల య్ణాత బ. 



 

 

Emergency protocols activated in the Galapagos Islands after fuel spill : 

 

i. ఈక వడార్స గహలాతృహగోస్ థీఴులలో అతమఴషయ తోృర ట్రకహల్లన షకూమెెం చేలెంథ.ి గహలాతృహగోస్ 

థీఴులలో ఇెంధన చెందట్ెం యొఔక భహమఴయణ రపాయహతున ఔయౌగి ఉెండ్ట్ాతుకూ అతమఴషయ 

తోృర ట్రకహల్ షకూమెెం చేమఫడుెంథ.ి  

ii. 600 గహమలనల  డీజిల్ ఇెంధనెంణో ఔడున ఫార్సజ భుతుగితోృబన తయుయహత ఈ చ్యమ తీషఔుధానయు. 

రహన్ కూసోెట ఫల్ థీవెంలోతు ఒడ్భ ఴులో ఫార్సజలోకూ ఔెంట్ ైనర్సన లోడ్ చేషత ననుడ్ె క నె్ 

ఔయౌతోృ ఴడ్ెంణో ఈ రభాదెం జభిగిెంథ.ి డుతోృ తేనన ఔెంట్ ైనర్స ఒడ్న అలథయభిచెంథ,ి తథావభహ 

అథి భుతుగితోృ తేెంథ.ి 

iii. గహలాతృహగోస్ థీవషభూసెం ముధ్సో క రెంచ్ యహయషతవ రథేవెం భభిము ఖసెెం మీద 

అతమెంత న ళైల ైన భహమఴయణ ఴమఴషథలలో ఔట్ . 

ల ైన్స అెండ్ ట్ కహనలజీ  

WHO 1st time approved Biosimilar of “Trastuzumab” for breast cancer treatment : 

  



 

 

i. The World Health Organization (WHO) announced that for the 1st time it had 

approved a “biosimilar” medicine of Trastuzumab named “Ontruzant” to make 

cheaper breast cancer treatment at an affordable rate to women globally.  

ii. The medicine is derived from living sources rather than chemicals. The biosimilar 

medicine of the Trastuzumab drug was supplied by Samsung Bioepis co Ltd. 

iii. WHO Headquarters: Geneva, Switzerland, Director general: Tedros Adhanom. 

Prez Kovind releases mobile app of Red Cross Society of India : 

 

i. అధమక్షుడ్ె భహమ్ ధాథ్ కోవిెంద్ ళ ైదభహఫాద్లోతు భ డ్కహెస్ స ల ైట్ ీఆఫ్ ఇెండుమా ముఫ ైల్ మాప్

న విడ్ెదల చేరహయు. ఈ అనఴయతధాతున ణెలెంగహణ ల ెంట్ర్స పర్స ఖుడ్ ఖఴభ నన్స భూడ్ె 

ధ్లలోల ు అతేఴాథిధ చేలెంథి, ముఫ ైల్ అనఴయతనెం అతున పాశలలో అెందఫాట్లలో ఉెంట్లెంథ.ి  

ii. ముఫ ైల్ అనఴయతధాతున తృహర యెంతేెంచ్డ్ెంణో ఫలడ్ ఫామెంక్ భభిము భ డ్ కహెస్ షబమణావతుకూ తృహర మత 

షలబెం అఴుతేెందతు డెఴలయుల  ణెయౌమజ రహయు. 

Defence News 

Army officer Maj. Anoop Mishra awarded for developing bulletproof jacket : 

 



 

 

i. 2014లో, కహశ్మభర్స లోమలో తుచేషత ననుడ్ె ఫేజర్స అనఽప్ మిరహెఔు ఫుల ల ట్ తగియౌెంథ.ి 

అదాశటఴరహతత , ఫుల ల ట్ అతతు ఔఴచ్ లఔన ణాకూెంథి, కహతు అతన లోణెైన గహమెం 

ఎదభ్కధానడ్ె. 

ii. లనర్స భ ైల్సణో షహా వివిధ భెందఖుెండ్ె సహభగిె నెండు యక్షణ ఔయౌెంచ్ఖల షయవణరా  ఫుల ల ట్

ూూ ఫ్ జాక ట్న షవథేశ్మగహ అతేఴాథిధ చేలనెందఔు ఆభటభ డుజ ైన్ ఫూమభో (ADB) ఎఔసల న్స 

అయహయుడ ణో ఆభటభ చీఫ్ జనయల్ తనన్ భహఴత్ ఆమనన షతకభిెంచాయు. 

iii. ఈ తృహర జ క్ట జూన్ 2017 లో భెంజూయు చేమఫడుెంథ ిభభిము తృహర యెంబెంలో ల ఴల్ IIIA సహఫ్టట ఫాడ ీ

ఔఴచ్ెం షఽట్ యొఔక యౄఔలన భభిము అతేఴాథిధ భెంజూయు చేమఫడుెంథ ి భభిము 

తయుయహత ల ఴల్ IV హార్సడ ఔఴచ్ెం తృహమధ్ల్ ఇనసర్సటలన చేయచడాతుకూ షఴభిెంచ్ఫడుెంథ.ి 

iv. భివభె భభిము విథామషెంషథలణో షెంఫెందాలు న ట్లట కోఴడాతుకూ భభిము ఆభటభ కోషెం షవథేశ్మ 

భిష్టహకభహలన అతేఴాథిధ చేమడాతుకూ ADB న ఏభహట్ల చేరహయు. 

ెంథాలు 

Wipro partners Nasscom to train 10,000 students on emerging technologies : 

 
i. అతేఴాథిధ చెెందతేనన ట్ కహనలజీలన  ై విథామయుథ లఔు శిక్షణ ఇఴవడాతుకూ వితోృర  ధాసహకమ్ణో 

పాఖసహవభమెం ఔుదయుచఔుెంథ.ి ఈ కహయమఔభెెం ఆభిటఱమల్ ఇెంట్ యౌజ న్స, డేట్ా ల ైన్స, ఇెంట్భ నట్ 

ఆఫ్ తిెంగ్సస, ల ైఫర్స ల ఔమభిట్ ీఴెంట్  ట్ కహనలజీలన  ైశిక్షణ ఇఴవనెంథ.ి  



 

 

ii. వితోృర  యొఔక కహభ్భ ట్ సహభాజిఔ ఫాధమత కహయమఔభెెం ‚ట్ాల ెంట్ ధ్క్ట”్ లో పాఖెంగహ 

పాయతథేవెంలోతు ఇెంజతూభిెంగ్స ఔమారహలల నెండు 10,000 భెంథి విథామయుథ లఔు వితోృర  శిక్షణ 

ఇషత ెంథ.ి 

iii. విథామయుథ లఔు శిక్షణ ఇఴవడాతుకూ అదామఔులు భభిము విథామ ధామఔులన లదధెం చేమడ్ెం 

థావభహ ఇెంజతూభిెంగ్స విదమ యొఔక ధాణమతన ఫ యుఖుయచ్డ్ెం ట్ాల ెంట్ ధ్క్ట ్ లక్షమెం. ఈ 

కహయమఔభెెం ఇుడ్ె ధాసహకమ్ తృహల ట్తౄహమ్ అబన పూమచ్ర్స లకల్స థావభహ ధేయుగహ విథామయుథ లఔు 

విషత భిెంచ్ఫడ్ెతేెంథ.ి 

iv.  "పూమచ్ర్స లకల్స" భివభె-అకహడెమిమా ధ్ైుణమెం అెంతభహతున తగాిషత ెంథి భభిము 

విథామయుథ లఔు కొతత-ఴమషస సహెంక తిఔతలన ధేయుచకోఴడ్ెంలో షహామడ్ెతేెంథ.ి 

Bank of Baroda partners with Gujarat govt to provide MSME loans : 

 

i. ఫ ైకోె, సహభల్, మీడుమెం ఎెంట్భ ైరైజ స్ (MSME) యెంఖెంలో యుణాల రయహహాతున షలబతయెం 

చేమడాతుకూ ఫామెంక్ ఆఫ్ ఫభోడా ఖుజభహత్ రబుతవెంణో ఔ అఴగహసన ెందెం 

ఔుదయుచఔుెంథ.ి  



 

 

ii. ెందెం రకహయెం, ఖుజభహత్ లెంగిల్ విెండో  కూలమభ న్స మాక్ట 2017 & 2019 అకోట ఫర్స 24 ధాట్  

ఆభిడధ్న్స నెంఫర్స 1 రకహయెం గటనె్ ల్డ  తృహర జ ఔుట లు, సహట యటప్లు, భళిమా తృహభిరహెమిఔయేతతలు భభిము 

య్నఔఫడున తృహర ెంణాల తృహభిరహెమిఔయేతతలఔు క డెుట్ MSMEకూ ఇఴవఫడ్ెతేెంథ.ి 

        Appointments 

ణెలెంగహణ ణొయౌ లోకహముఔతగహ జలటస్ చెంతట్ ట  య్ెంఔట్భహభులు రభాణలవకహయెం : 

 

i. ణెలెంగహణ ణొయౌ లోకహముఔతగహ ళ ైకోయుట  విరహెెంత ధామమభూభిత జలటస్ చెంతట్ ట  య్ెంఔట్భహభులు, 

ఉలోకహముఔతగహ విరహెెంత జిలాల  జడుజ  యొయౌమిధేతు తుయెంజన్భహఴు భహజ్బఴన్లో రభాణలవకహయెం 

చేరహయు.  

ii. ఖఴయనర్స తమియల  ైసౌెందయభహజన్ యహభిణో రభాణెం చేబెంచాయు. ఈ కహయమఔభెాతుకూ భుకమభెంతిర 

క లఆర్స, ళ ైకోయుట  రదాన ధామమభూభిత జలటస్ ఆర్సఎస్ చౌహాన్ హాజయమామయు.  

ణెలెంగహణ SHRC ణొయౌ ఛెైయభన్గహ జలటస్ చ్ెందరమమ ఫాధమతల లవకహయెం : 

 



 

 

i. ణెలెంగహణ భహశట  ా భానఴ సఔుకల ఔమిశన్(ఎస్ళ చ్ఆర్సల) ణొయౌ ఛెైయభన్గహ జలటస్ జి.చ్ెందరమమ 

ఫాధమతలు లవఔభిెంచాయు. 

ii. జుమడీఱమల్ షబుమడుగహ విరహెెంత జిలాల  జడుజ  ఆనెందభహఴు, ధాన్ జుమడీఱమల్ షబుమడుగహ భసభద్ 

ఇభహపన్ ముబనథీదన్ ఫాధమతలు చేట్ాట యు. థాథాు భూడేళల  తభహవత ూభితసహథ బలో ఔమిశన్ 

కొలుఴుథీభిెంథ.ి 

iii. ళ ైదభహఫాద్లోతు తులోపర్స ఆషతిరలో చధానయులన ై ఓశధ రయోగహలు జయుఖుతేధానమతు.. ఈ 

ఴమఴహాయెంన  ైషభఖ ెవిచాయణ జభినెంచ తుజాలు తుఖుా  ణేలాచలెంట్ృ ధామమయహథి భహతోృ లు పాషకర్స 

ఎస్ళ చాచభటస ఛెైయభన్ఔు భహమద చేరహయు. జలటస్ చ్ెందరమమ అెందఔునన ణొయౌ భహమద ఇథ.ి 

విథేశ్మ ఴమఴహాభహల రహక నఽతన కహయమదభిశగహ సర్సషఴయధన్ : 

 

i. పాయత విథేశ్మ ఴమఴహాభహలరహక నఽతన కహయమదభిశగహ సర్సష ఴయధన్ శిెెంగహల  తుమమితేలమామయు. శిెెంగహల  

రషత తెం అఫ భికహలో పాయత భహమఫాభిగహ ఉధానయు. 

ii. 1984 ఐఎఫ్ఎస్ అదికహయుల ఫామచ్ఔు చెెంథిన  శిెెంగహల  జనఴభి 29ఴ ణేథీన నఽతన ఫాధమతలు 

లవఔభిసహత యు. రషత తెం ఇథ ే ఫాధమతలు తుయవభితషత నన విజయ్ క వవ్ గోకలే భ ెండేళల  దవీకహలెం 

జనఴభి 28ఴ ణేథీణో భుఖుషత ెంథ.ి 

కీక అధమక్షుభహయౌగహ షెంగటణాభ డుడ  : 



 

 

 

i. అతోృ లో హాలట్ల్స జాబెంట్ ఎెండీ షెంగటణాభ డుడ  కీక (FICCI - డ్భ శన్ ఆఫ్ ఇెండుమన్ 

ఛాెంఫర్సస ఆఫ్ కహభర్సస అెండ్ ఇెండ్లట )ా అధమక్షుభహయౌగహ ఎెంనఔమామయు.  

ii. ఇట్  ఴయఔ అధమక్ష దవిలో ళ చ్ఎస్ఐఎల్ లఎెండ ీ షెంథీప్ సో భాతూ ఉధానయు. ఆమన 

సహథ నెంలో షెంగటణా భ డుడ   ఫాధమతలు చేట్ాట యు. ఆఫ  ఔ ఏడాథి కహలెం తృహట్ల ఈ దవిలో ఉెంట్ాయు. 

అసో చామ్ కొతత  అధమక్షుడుగహ తుయెంజన్ ళీభహనెంథాతూ : 

i. అసో చామ్ కొతత  అధమక్షుడుగహ ళీభహనెంథాతూ ఖూెు ఫేధేజిెంగ్స డెైభ ఔటర్స (ఎెండ)ీ తుయెంజన్ 

ళీభహనెంథాతూ తుమమితేలమామయు.  

ii. ఇట్ క  ఈ షభాకమఔు అధమక్షుడుగహ కొనసహఖుతేనన య్ల్షన్ ఖూెు ఛెైయభన్ ఫాలకూశెణన్ 

గోబ ెంకహ సహథ ధాతున ఆమన బభటత చేరహయు. 

ఫో బెంగ్స కొతత  లఈఒ చెైర్స డేవిడ్ : 

i. విభాన తమాభట షెంషథ  ఫో బెంగ్స చీఫ్ ఎగిజఔమట్ వ్, న రలడెెంట్గహ ఫో ర్సడ ఛెైయభన్ చెైర్స డేవిడ్ కహల్సో న్ 

తుమమితేలమామయు.  

ii. 737 భామక్స షెంక్ష్ోబెం నెంచ ఫమట్ డేెందఔు చీఫ్ ఎగిజఔమట్ వ్ దవి నెంచ డెతునస్ భుల న్

ఫరా్సన ణొలగిెంచనట్లల  షెంషథ  రఔట్ ెంచెంథి. 



 

 

iii. భుల న్ఫరా్స తన ఫాధమతల నెంచ ఇుడ ేతుఔుెంట్లధాన, కహల్సో న్ భాతరెం 2020 జనఴభి 

13న ఫాధమతలు చేడ్ణాయు. ఈ భధమకహలెంలో భుకమ ఆభిథఔ అదికహభి గ గె్స లభత్ ణాణాకయౌఔ 

లఈఒగహ ఴమఴసభిసహత యు. 

Reports/Ranks/Records 

South has higher prevalence of mental disorders : study 

 

i. Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Karnataka and Andhra Pradesh account for a higher 

prevalence of mental disorders that manifest primarily during adulthood in depression 

and anxiety, according to the first comprehensive estimates of disease burden 

attributable to mental health from 1990 prepared by the India State-Level Disease 

Burden Initiative and published in the Lancet Psychiatry. 

ii. The study finds that roughly one in seven Indians, or 197 million persons, suffered 

from mental disorders of varying severity in 2017. 



 

 

iii. Importantly, the contribution of mental disorders to the disability adjusted life year 

(DALY) — the sum of total years of life lost and years lived with disability — has 

doubled between 1990 and 2017 increasing from 2.5% to 4.7%. 

iv. Prevalence of depressive disorders was highest in Tamil Nadu (top), Kerala, Goa, 

Telangana in the high SDI (socio-demographic index) State group and Andhra 

Pradesh in the middle SDI State group. 

v. Similarly, anxiety disorders were found to be more common in Kerala in the high 

SDI State group and Andhra Pradesh in the middle SDI State group. 

India world’s 3rd largest producer of Scientific Articles : 

 

i. ల ైన్స భభిము ఇెంజతూభిెంగ్స యహమసహల యొఔక రెంచ్ెంలో భూడ్ఴ అతిన దద రచ్యణఔయతగహ 

పాయతథేవెం అఴతభిెంచెంథి, ణాజా ముఎస్ తుయేథిఔ రకహయెం. 2008 లో, పాయతథేవెం 48,998 

ల ైన్స భభిము ఇెంజతూభిెంగ్స ఔథధాలన రచ్భిెంచెంథ.ి 

ii. ముఎస్ ధేశనల్ ల ైన్స తౄౌెండేశన్ (NSF) షెంఔలనెం చేలన ఖణాెంకహల రకహయెం, రహలతమీ 

యహమసహలలో ముతతెం రెంచ్ రచ్యణలలో 20.67 రహతెం చెైధా అఖసెహథ నెంలో ఉెంథి, ముఎస్ 

తయుయహత 16.54 రహతెంగహ ఉెంథ.ి 



 

 

అయహయుడ లు 

Writer Anand bags Ezhuthachan Award : 

 

i. క యళ భుకమభెంతిర ననయబ విజమన్ 2019 షెంఴతసభహతుకూ ఎజుణాచ్న్ అయహయుడ న యచ్బత 

ఆనెంద్ (న. షచథానెందన్) ఔు తియుఴనెంతుయెంలో అెందజ రహయు. ఈ అయహయుడ  విలుఴ ₹ 5 

లక్షలు.  

ii. యచ్బత ఆలకట్మ్, భాయధాషభిటక ట్, భాయుబూమిఔల్ ఉెందఔుననతే ఴెంట్  నఴలలు 

భహరహయు. 

Malayali boy Aditya bags top bravery award : 

 

i. Aditya K. of Kozhikode, Kerala has become the first child from the State to bag the 

Bharat Award for bravery. The most prestigious of the National Bravery Awards, 

given away by the Indian Council for Child Welfare.  

ii. The Bharat Award has gone to Aditya for rescued 20 people from a bus carrying 

members of the Calicut University Pensioners‟ Forum and their families when it 

caught fire coming down a steep mountain road. 



 

 

BOOKS 

‘Turbulence and Triumph: The Modi Years’ – By Rahul Agarwal and Bharathi S 

Pradhan 

 

i. పాయత ఉభహశటాతి య్ెంఔమమ ధాముడ్ె నఽమ ఢుయ్లలో ‘Turbulence and Triumph: The Modi 

Years’ (అలలఔలోల లెం భభిము విజమెం: మోడీ ఇమర్సస) అధే ుషతకహతున విడ్ెదల చేరహయు. ఈ 

ుషతకహతున భహసృల్ అఖభహవల్ భభిము పాయతి ఎస్ రదాన్ షెంముఔతెంగహ యచెంచాయు భభిము 

ఒెం ఫుక్స ఇెంట్భ నశనల్ రచ్భిెంచెంథ.ి  

ii. ఈ ుషతఔెం రదానభెంతిర శ్మ ె నభ ెందరమోడ ీ ఖుజభహత్ ముఴఔుడుగహ ఉననట్  నెండు పాయత 

రదాతు అబయమ ఴయఔు జీవిత రమాణెం ఖుభిెంచ ణెలుుతేెంథ.ి 

ఔమిట్ీలు 

మోథ ీఅధమక్షతన న ట్లట ఫడ్ెల ఔమిట్ ీపేట్ ీ: 

i. ఆభిథఔ ఴమఴషథన తిభిగి ఴాథిధ  థెంలో యుఖులు న ట్ టెంచాలతు రబుతవెం పావిషత నన యేళ రదాతు 

నభ ెందర మోథ ీధేతాతవెంలోతు „న ట్లట ఫడ్ెలు, ఴాథిధ  అెంరహల క తధ్ట్ ఔమిట్(ీCCIG)‟ ణొయౌసహభిగహ 

పేట్ ీఅబెంథి. 



 

 

ii.  ఈ షభాయేరహతుకూ ఔమిట్ీ షబుమల ైన అమిత్ ష్టహ, తుతిన్ ఖడ్కభట, తుయభలా లణాభహభన్, నమూష్ 

గోబ ల్ హాజయమామయు. 

లతుభా యహయతలు 

66ఴ జాతీమ చ్లనచతర అయహయుడ లు రథానెం : 

 

i. థియ్లలో 66ఴ జాతీమ చ్లన చతర ుయసహకభహలన ఉభహశటాతి య్ెంఔమమధాముడ్ె అెందజ రహయు. 

చ్లనచతర లేనసూయవఔ భహశట ెాంగహ అయహయుడ  అెందకొనన ఉతతభహకెండ్ భహష్టహట ా తుకూ ఉభహశటాతి రణేమఔ 

అతేనెందనలు ణెయౌతృహయు. 

ii. ఉతతభ నట్  - కీభిత షభ ష్ (భహానట్ ) 

iii. ఉతతభ చతరెం - ఖుజభహత్ఔు చెెంథిన „ళ లల భో‟ 

iv. ఉతతభ నట్లడ్ె - ఆముష్టహభన్ కభహధా (అెందాధన్), వికీక కౌశల్(ఉభి: థి షభిజఔల్ ల ్రైక్) 

v. ఉతతభ షెంగటత దయశఔుడుగహ - షెంజయ్ య్లా బధాసయ్ (థాభఴత్) 

vi. ఉతతభ సహభాజిఔచతరెం - తృహమడ్భామన్ 

vii. ఉతతభ లరీన్నేల  యచ్బతగహ - భహసృల్ యవీెందరన్ (చలసౌ) 

viii.  ఉతతభ ణెలుఖు చతరెం – భహానట్  

ix. ఉతతభ ఆడుయోగహెపర్స - ఎెం.ఆర్స.భహజాఔాశణన్ (యెంఖషథలెం) 



 

 

x. అమిణాబ్ఔు భహశటాతి భహమ్ధాథ్ కోవిెంద్ ‘థాథా సహళ బ్ తౄహలేక అయహయుడ ’న ఈధ్ల 29న 

అెందజ సహత యు. 

భుకమఫ ైన భోజులు 

24 December - National Consumer Rights Day (జాతీమ వితుయోఖథాయుల సఔుకల 

థిధోతసఴెం) 

   

i. జాతీమ వితుయోఖథాయుల సఔుకల థిధోతసయహతున ఏట్ా డుల ెంఫర్స 24 న థేవయహమతెంగహ ఔ తుభిదశట 

ఇతిఴాతతెంణో తృహట్ సహత యు. ఔనఽసయభర్స తృ ర ట్ క్షన్ మాక్ట, 1986 ఈ భోజున అధమక్షుడు అెంగటకహయెం 

తృ ెంథిెంథి.  

ii. థేవెంలో వితుయోఖథాయుల ఉదమభెంలో ఇథ ి చాభిణరా తభఔ ఫ ైలుభహబగహ 

భిఖణిెంచ్ఫడ్ెతేెందనడ్ెంలో షెంథేసెం లేద. ఈ భోజు వితుయోఖథాయుల సఔుకలు భభిము 

ఫాధమతల ఖుభిెంచ అఴగహసన ఔయౌషత ెంథ.ి 

iii. రతి షెంఴతసయెం భాభిచ 15న రెంచ్ వితుయోఖథాయుల సఔుకల థిధోతసఴెంగహ 

జయుుఔుెంట్ాయు. 

కీడె్లు 



 

 

కూకె ట్ఔు దక్ష్ుణారకహ తౄహస్టఫౌలర్స లాెండ్ర్స వీడోకలు : 

 

i. దక్ష్ుణారకహ తౄహస్టఫౌలర్స య్యనన్ లాెండ్ర్స అెంతభహజ తీమ కూకె ట్ఔు వీడోకలు చెనధానడ్ె. 

ii. 60 ట్ షట లాడు 216 విక ట్లల  డ్గ్ట్ టన లాెండ్ర్స.. 30 ఴధేడలోల  41, ఏడ్ె ట్ీ20లోల  4 విక ట్లల  తీరహడ్ె. 

అతన తన ణొయౌ ఏడ్ె ట్ షట లోల ధ ే51 విక ట్లల  తీల షణాత  చాట్ాడ్ె.  

ఫామట్ ెంగ్స భహమెంకూెంగ్ససలో కోళిల . ఫౌయౌెంగ్సలో ఫుభాా. ఆల్భౌెండ్యలలో ఫ న్ సోట క్స. జట్లట లో ఇెంగహల ెండ్ 

అఖసెహథ నెం @ ఐలల ఴధేడ  భహమెంకూెంగ్సస 

 

i. ఈ ఏడాథ ి ఐలల ఴధేడ  ఫామట్ ెంగ్స భహమెంకూెంగ్ససన పాయత సహట యుల  విభహట్ కోళిల , భోళిత్వయభ ట్ాప్-2 

సహథ ధాలణో భుగిెంచాయు. కోళిల  (887 తృహబెంట్లల ) అఖసెహథ నెం సహదిెంచ్గహ.. భోళిత్ (873 తృహబెంట్లల ) 

భ ెండో  భహమెంఔులో తుయౌచాడ్ె.  

ii. ఈ లజధోల  ఏడాథి అతున తౄహభహభట్లలో ఔయౌల 2455 యుఖులణో రెంచ్ నెంఫర్సఴన్గహ తులఴగహ.. 

అతతుణోతృహట్ల తోృ ట్ాతోృ ట్ీగహ ఆడున భోళిత్ 10 ల ెంచ్భటలు షహా 2442 యుఖులణో భ ెండో  సహథ నెం 

సహదిెంచాడ్ె.  





     కమ ెంట్ అప ైర్స్ 25 డుళ ెంఫర్స 2019 Wednesday    

 జాతీమ రహయతలు 

జాతీమ జనాఫా ట్టికకు యూ.3,941 కోట్లణో కషయత్తత . జనగణనకు యూ.8754 కోట్లల . క ెంద్ర క నృనెట్ 

ఆమోద్ెం. త్రరద్యాధిత్ర నిమాభకహనికీ చ్చజ ెండా : 

  

i. జాతీమ నుౌయ ట్టిక (NRC) ై దేవరహయతెంగహ తీఴర చ్యచ జయుగుత్తనన నేథ్యెంలో క ెంద్ర రబుత్వెం 

భమో ఫామీ కషయత్తత కు శ్రకీహయెం చ్ట్టిెంద.ి జాతీమ జనాఫా ట్టిక (NPR)లో భాయులు చేయులు 

చేమాలని నియణభెంచెంది.  

ii. ద ెంణోనుహట్ల 2021 జనాఫా లెకకల ళేకయణకు యూ.12,700 కోట్లన క ట్ాభషఽత  రధాన భెంత్రర 

నమ ెంద్ర మోద  నేత్ాత్వెంలోని క ెంద్ర క నృనెట్ ఆమోద్ెం ణెయౌెంద.ి ఇెంద్లో జనగణనకు 

యూ.8,754.23 కోట్లల , ఎన్ఆర్సకు యూ.3,941.35 కోట్లన ఇరహవలని నియణభెంచెంది.  

iii. జనాఫా లెకకల ళేకయణ-2021లోని ముద్ట్ట ద్వణో నుహట్ల ఎన్ఆర్సన చేడణాభని క ెంద్ర భెంత్రర 

రకహశ్ జాఴడేకర్స ణెయౌనుహయు. అభణ ేఎన్ఆర్సళకూ ద నిణో షెంఫెంధెం లేద్నానయు. ఎన్ఆర్సన అప్



డేట్ చేళ ేషభమెంలో రజల నెంచ ఎలాెంట్ట ణరా నిన కహనీ ఫయోబెట్టరక్ డేట్ాన కహనీ కోయఫో భని 

చెనుహయు. 

iv. ఎన్ఆర్స ఉదేదవెం దేవెంలోని రత్ర నిరహళత్తడుకూ షెంఫెంధిెంచ షభగ ీ గుమ్తెంు డేట్ాఫేస్న 

త్మాయుచేమడభని, అెంద్లో ఫయోబెట్టరక్ యఴమహలూ ఉెంట్ామని „మ్జిస్టహి ా ర్స జనయల్ అెండ్ 

ళ న్స్ కమిశనర్స‟ అధికహమ్క రెబ్ళ ైట్ ేమకకనడెం గభనాయహెం. 

v. 2010లో మూభే సమాెంలో ఎన్ఆర్స కషయత్తత  ముద్లభెంద్ని జాఴడేకర్స చెనుహయు. షద్యు 

ట్టికలో నమోద్ చేషకుననరహమ్కూ కహయుు లన ెంణ ీచేఱహయని ణెయౌనుహయు. 

త్రరయధ ద్యాలకు ఉభమడు అధిత్ర : 

 

i. ళ ైనయెం, నౌకహద్ళెం, రహముళేనకు కయౌ త్రరయధ ద్యాధిత్ర ద్య (చీఫ్ ఆఫ్ డుప న్్ స్టహి ఫ్-CDS)ని 

కొత్తగహ షాలిెంచ్డానికూ బద్రణా ఴయఴహామహల క నృనెట్ కమిట్ ీఆమోద్ెం ణెయౌెంద.ి  

ii. భూడు ద్యాల క్షాన రధాన భెంత్రరకూ, యక్షణ భెంత్రరకూ ఈ అధికహమ  ఏక ైక షలహాదాయుగహ ఉెంట్ాయు. 

కీలక యక్షణ, ఴయయహాత్మక అెంఱహల  ైషలహాయౌస్టహత యు. యక్షణ భెంత్రరత్వఱహఖలో ళడీఎస్ అధయక్షత్న 

ళ ైనిక ఴయఴహామహల ఱహఖ ఏమహట్ఴుత్తెంద్ని జాఴడేకర్స ణెయౌనుహయు. 



iii. ఆ ఱహఖకు ళడీఎస్ కహయయద్మ్ిగహ ఉెంట్ాయని చెనుహయు. ఆ అధికహమ్కూ „నోూ ర్స స్టహి ర్స జనయల్‟ సో దా 

ఉెంట్లెంద్ని యఴమ్ెంచాయు.  

iv. 1999లో కహమి్ల్ ముద్ధెం అనెంత్యెం దేవ బద్రణా ఴయఴషథలో లోనుహలన గభనిెంచేెంద్కు ఏమహట్ ైన 

అత్తయననత్ స్టహథ భ కమిట్ీ ఈ ద్య ఏమహట్లన ళనూహయు్ చేళెంద.ి2012లో నమ శ్ చ్ెంద్ర 

నేత్ాత్వెంలోని ట్ాస్కనోూ ర్స్ కూడా ఇద ేషఽచ్న చేళెంద.ి 

v. ళడీఎస్ ద్యని చేట్టి  అధికహమ్ త్న ద్య యయభణ అనెంత్యెం ఏ రబుత్వ ద్యనీ చేటి్మహద్. 

అనభత్ర లేకుెండా  ైరైేట్ల ఉదయ యగహలోల  చేయకూడద్. 

మ ైలేవఫో యుు  ునర్సఴయఴళథకయణకు చ్చజ ెండా : 

i. మ ైలేవఫో యుు  ునర్సఴయఴళథకయణకు క ెంద్ర భెంత్రరభెండయౌ ఆమోద్ెం ణెయౌెంద.ి ఛెైయమన్ణో కయౌళ 

ఫో యుు లో ఇక ై 8 భెందికూ ఫద్లు ఐద్గుమ  ఉెంట్ాయు. ఆమ శన్్, రహయనుహమహనఴాదిధ , భానఴ 

ఴనయులు, భౌయౌక షద్నుహమాలు-ఆమ్థక ఴయఴహామహలకు కోక షబుయడు ఉెంట్ాయు.  

ii. రషత త్ ఆమ్థక షెంఴత్్యెంలో షవదేశ్ ద్యిన్ థ్కెం కూెంద్ అద్నెంగహ యూ.1854.67 కోట్లల  

క ట్ాభషఽత  నియణమెం తీషకుెంద.ి 2015లో నుహర యెంబబైెన ఈ థ్కెం కూెంద్ దేవెంలో కోస్టహత  షయూకూట్ 

షహా 15 మహయట్క షయూకూట్లన అనఴాదిధ  చేమననానయు. 

జాతీమ జనాఫా ట్టిక (NPR) : 

i. ఎన్ఆర్స అనేద ి దేవెంలోని స్టహధాయణ నిరహళత్తల జానృణా. నుౌయషత్వ చ్టి్ెం-1955, „నుౌయషత్వ 

(నుౌయుల నమోద్, జాతీమ గుమ్తెంు కహయుు ల భెంజూయు) నిఫెంధనలు-2003‟ కూెంద్ గహీభ, జిలాల , 



మహశి,ా జాతీమ స్టహథ భలో దానిన ళద్ధెం చేస్టహత యు. దేవెంలోని స్టహధాయణ నిరహళత్తలెంద్యూ ఇెంద్లో 

నమోద్ చేషకోఴడెం త్నిషమ్. 

   

ii. దేవెంలోని స్టహధాయణ నిరహళత్తలెంద్మ్ షభగ ీ గుమ్తెంు యఴమహల(డేట్ాఫేస్)న త్మాయుచేమడెం 

ఎన్ఆర్స ఉదేదవెం. ఇెంద్లో జనాఫా షభాచాయెంణోనుహట్ల ఫయోబెట్టరక్ యఴమహలు ఉెంట్ాభ. 

iii. 2011 జనాఫా లెకకల రకూమీలో ఫాగెంగహ 2010లోన ే ఎన్ఆర్స కోషెం డేట్ాన ళేకమ్ెంచాయు. 

2015లో ఇెంట్టెంట్ట షమ వ దావమహ దానిన అప్డేట్ చేఱహయు.  

iv. ఎన్ఆర్స డేట్ా రజలకు ఫఴియెంగెంగహ అెంద్ఫాట్లలో ఉెండద్. అఴషయబైెన ఴయకుత లు నుహస్ఴర్సు 

యక్షుత్ నోుర ట్ోకహల్ యధానాలోల  షభాచామహనిన ను ెంద్ఴచ్చ. దేవ అెంత్యిత్ బద్రత్న బెయుగుమ చలా, 

షెంక్ష భ థ్కహల రయోజనాలు రహషతఴ లనృధదాయులకు చేమ లా ఈ డేట్ాన 

ఉయోగ్ెంచ్కుెంట్ాభని రబుత్వెం చెఫుణోెంద.ి 



v. ఎన్ఆర్స, జన గణన రేమ వయు. జన గణనన రత్ర దేళలకోస్టహమ్ చేడణాయు. అక్షమహషయత్, 

టి్ణీకయణ, భణాలు, జనన భయణాలు, ఴలషల ఴెంట్ట యషత ాత్ యఴమహలు అెంద్లో ఉెంట్ాభ. 

vi. నుౌయషత్వ నిఫెంధనలు-2003‟లోని 3ఴ నిఫెంధనలో ఉనన 4ఴ ఉ నిఫెంధనకు అనగుణెంగహ ఎన్

ఆర్సన అప్డేట్ చేస్టహత భని నోట్టపక శన్లో రబుత్వెం ేమకకెంది. నిఫెంధన-3 ఫాయత్ నుౌయుల 

జాతీమ ట్టిక(ఎన్ఆర్సఐళ)కు షెంఫెంధిెంచనద.ి  

2024 కలాల  ఆకహవరహణిని ునర్సఴయఴళథకమ్స్టహత ెం : జాఴడేకర్స 

i. డుజిట్ల్ మ డుయోని 2024 కలాల  రరేవ ట్టి ఆకహవరహణిని ునర్సఴయఴళథకమ్స్టహత భని క ెంద్ర షభాచాయ, 

రస్టహయ ఱహఖ భెంత్రర రకహశ్ జాఴడేకర్స చెనుహయు. 

ణెలెంగహణ రహయతలు 

 ుయనుహలక ఎనినకల నేథ్యెంలో ఎనినకల నిమభాఴయ : 

 

i. ఎనినకలు జయుగుత్తనన ుయనుహలకషెంఘాలు, నగయనుహలక షెంషథల మ్ధిలో భాత్రబే కోడ్ 

అభలోల  ఉెంట్లెంద్ని, ఎనినకలు జయగని ుయనుహయౌకలు, భుని్నుహయౌట్ీలణో నుహట్ల గహీమీణ 

నుహర ెంణాలకు కోడ్ ఴమ్తెంచ్ద్ని మహశి ాఎనినకల షెంఘెం కమిశనర్స య.నాగ్మ డుు  రెలలడుెంచాయు. 

ii. నగయనుహలక షెంషథలోల  అబయయుథ ల ఎనినకల ఴయమెం యూ. 1.5 లక్షలు. ుయనుహలక షెంషథలోల  ఎనినకల 

ఴయమ మ్మిత్ర లక్ష యూనుహమలు. 



iii. ుయనుహలక షెంఘాలోల  రహయుు  షబుయడుగహ నోు ట్ీ చేళ ేరహయు ఎళ్, ఎళి , నౄళ అబయయుథ లెైణే యూ. 1,250 

ఇత్యులు యూ. 2,500 డునుహజిట్ చెయౌలెంచాయౌ్ ఉెంట్లెంద.ి 

iv. నగయనుహలక షెంషథలోల  ఎళ్, ఎళి , నౄళ అబయయుథ లు యూ. 2,500, ఇత్యులు యూ.5000 డునుహజిట్ 

చెయౌలెంచాయౌ. 

2020 కాత్రరభ బేధ(AI) షెంఴత్్యెం : KTR 

 

i. షభాచాయ స్టహెంక త్రకలో యలరహత్మకబైెనదిగహ గుమ్తెంు ను ెందిన కాత్రరభ బేధ(AI - ఆమి్పలమల్ 

ఇెంట్ యౌజ న్్)కు రణేయక యధానెం అభలు చేమాలని ణెలెంగహణ రబుత్వెం నియణభెంచెంద.ి ఴచేచ 

ద్ఱహఫాద నిన ఆధనిక స్టహెంక త్రక మ్జాా నెంణో స్టహవగత్ెం లకనెంద.ి 

ii. మహశి ా మ్వభీలు, ఐట్ీఱహఖల భెంత్రర క ట్ీఆర్స ఴచేచ నెల మ ెండయ  ణేద న ఴ ైద్మహఫాద్లో జమ్గ  

కహయయకభీెంలో క ెంద్ర రబుత్వ రభుఖలు, నిుణుల షభక్షెంలో 2020ని కాత్రరభ బేధ 

షెంఴత్్యెంగహ అధికహమ్కెంగహ రకట్టెంచ్ననానయు. అదే మోజు నోుర ణా్సక యధానానిన యడుద్ల 

చేమననానయు.  

iii. అనఴాదిధ  చెెంద్త్తనన స్టహెంక త్రకత్ల అభలులో ణెలెంగహణ అగసీ్టహథ నెంలో ఉెంద.ి మోఫో ట్టక్్, డేట్ా 

అనయౌట్టక్్, బెలన్ లెమ్నెంగ్, డయరన్, ఫాల క్చెైన్ స్టహెంక త్రకత్లన యయధ యెంగహలోల  అభలు చేసో్టత ెంది. 



iv. కాత్రరభ బేధ, నృగ్ డేట్ా అనయౌట్టక్్లు ఇుడు స్టహెంక త్రక యెంగహలోల  అగసీ్టహథ నెంలో ఉనానభ. యట్ట 

దావమహ 2021 నాట్టకూ ఫాయత్దేవెంలో 8 లక్షల ఉదయ యగహలు ఴస్టహత మని అెంచ్నా. నాస్టహకమ్ దావమహ 

ద నిని అఴలెంనస్టహత యు. 

ఇత్య మహష్టహి ా లు / క ెంద్ర నుహయౌత్ నుహర ెంణాల రహయతలు 

మోహ్త్ెంగ్కు రహజ్ేభా ేయు : 

 

i. ఴిభాచ్ల్రదేశ్లోని అత్యెంత్ ఴయయహాత్మక స్ట యెంగ భాయిెంగహ మ్గణిెంచే మోహ్త్ెంగ్కు  రబుత్వెం 

దిఴెంగత్ భాజీ రధాని అట్ల్ నృహామీ రహజ్ేభా ేయు  టి్నెంద.ి ఆమన జమెంత్ర (December 

25)ని ుయషకమ్ెంచ్కుని ఈ నియణమెం తీషకుననట్లల  యక్షణ భెంత్రరత్వఱహఖ రకట్టెంచెంద.ి  

ii. రహజ్ేభా రధానిగహ ఉననుడు 2000 షెంఴత్్యెం జూన్ భూడయణేద న మోహ్త్ెంగ్ భాయిెం 

నిమహమణానికూ నియణమెం తీషకునానయు. 

29న ళఎెంగహ ఴేభెంత్ సో్ట మ న్ రభాణళవకహయెం : 

 



i. ఝాయఖెండ్ భుఖయభెంత్రరగహ ఴేభెంత్ సో్ట మ న్ ఈ నెల 29న రభాణళవకహయెం చేమననానయు. 

రబుత్వెం ఏమహట్లకు త్నన ఆహావనిెంచాయౌ్ెందిగహ గఴయనర్సన కయౌళ కోమహయు. 

Defence News 

మిగ్-27కు యడయకలు లకననన IAF : 

 

i. ఫాయత్ రెైభానిక ద్ళెంలో(ఐఏఎఫ్)ని వకూతభెంత్బైెన మిగ్-27 ముద్ధయభానెం ఇక చ్మ్త్రగహ 

మిగ్యౌనోు నెంది. 1999 నాట్ట కహమి్ల్ ముద్ధెంలో త్న షణాత  చాట్టన ఈ లోస యసెంగహలకు 

రహముళేన యకరీహయెం యడయకలు లకనెంద.ి  

ii. ఆ మోజున జోధ్ుర్స రెైభానిక స్టహథ ఴయెం నెంచ ఏడు మిగ్-27లు చఴమ్స్టహమ్గహ గగనయహాయెం 

చేస్టహత భ. ద ెంణో రెంచ్రహయతెంగహ ఈ ముద్ధయభానాల రస్టహథ నానికూ భుగ్ెంు డుత్తెంద.ి 

రషత త్ెం ఏ దేవెంలోనఽ ఇయ యనియోగెంలో లేఴు. ఫాయత్ రెైభానిక ద్ళెంలో ద నిన „ఫసుద్ర్స‟గహ 

ఴయఴసమ్స్టహత యు. 

ఆమ్థక అెంఱహలు 

ఏరల్ 1కూ యయ్నెం యమ్త. కకట్ట కహననన ఆెంధరా  ఫాయెంకు, మూనౄఐ, కహమకమ శన్ ఫాయెంకు : 

i. మూనిమన్ ఫాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండుమా (మూనౄఐ) లో ఆెంధరా  ఫాయెంకు, కహమకమ శన్ ఫాయెంకుల యయ్న 

రకూమీ ఴచేచ ఏడాద ి ఏరల్ 1 ణేద  నాట్టకూ యమ్త కహనెంద్ని ణెలుసో్టత ెంది. ఈ యయ్నెం త్మహవత్ 

మూనిమన్ ఫాయెంక్ దేవెంలో ఐదయ  అత్ర ద్ద  ఫాయెంకుగహ నిలుషత ెంద.ి  



ii. అద్ను భూలధన నిధల షమీకయణకు, మహని ఫాకీల ఫామహనిన త్గి్ెంచ్కునేెంద్కు అఴకహవెం 

కలుగుత్తెంద్ని ఫాయెంకూెంగ్ ఴమహి లు ేమకకెంట్లనానభ. 

iii. 2018-19 ఆమ్థక షెంఴత్్మహనికూ ఆెంధరా  ఫాయెంకుకు గహీమీణ షవమెం ఉనుహధి శిక్షణా క ెందరా ల (ఆర్సఎస్

ఈట్ీఐ) యఫాగెంలో ఉత్తభ నితీయు స్టహధిెంచన ఫాయెంకుగహ అరహయుు కు ఎెంక ైెంది. 

Persons in news 

Uber co-founder Kalanick to leave company‟s board : 

 

i. Travis Kalanick, the co-founder of Uber, will resign from the board next week, the 

company announced. He was ousted as the CEO in 2017 with the company mired in 

numerous lawsuits. 

Reports/Ranks/Records 

భుక శ్కు కయౌస్ట చచన 2019.ఏడాదిలో యూ.1.20 లక్షల కోట్లల   మ్గ్న షెంద్ : 

 

i. ఫాయత్ శ్రభీెంత్తడు, ఆళమాలోన ే ధనఴెంత్తడు భుక శ్ అెంఫానీ భమోస్టహమ్ త్నకు నోు ట్ీలేద్ని 

నియూెంచాయు. 2019లో ఈమన షెంద్ ఏకెంగహ 17 నృయౌమన్ డాలయుల  (దాదాు యూ.1.20 లక్షల 

కోట్లల )  మ్గ్ెంద.ి ఆళమాలో ఇద ేఅత్యధికెం.  



ii. ఫూల మ్ఫరి్స నృయౌమనీయల షఽచీ రకహయెం.. డుళ ెంఫయు 23కు భుక శ్ నికయ షెంద్ దాదాు 61 

నృయౌమన్ డాలయుల  (దాదాు యూ.4.27 లక్షల కోట్లల ). ఇద ే షభమెంలో అయ్ఫాఫా గూీప్ 

ఴయఴస్టహథ కుడు జాక్ భా షెంద్ 11.3 నృయౌమన్ డాలయుల   యగహి , అబెజాన్ అధిత్ర జ ఫ్ ఫెజోస్ 

ఆళత  13.2 నృయౌమన్ డాలయుల  త్గి్ెంది. 

iii. నుహర యెంనెంచన భూడేళలలో ే జియో.. ఫాయత్లో అగగీహమి ట్ యౌకహెం షెంషథగహ అఴత్మ్ెంచ షణాత  

చాట్టెంద.ి ఴచేచ భూడేళలలో కొత్త  రహయనుహమహలు మ్లమన్్ ఆదామెంలో 50% 

షభకూయచననానభ. 

భుఖయబైెన మోజులు 

25 December : Good Governance Day (India) / షమ్నుహలన దినెం (ఫాయత్దేవెం) 

 

i. అట్ల్ నృహామీ రహజ్ేభ జనమదినెం షెంద్యభెంగహ డుళ ెంఫర్స 25 న ఫాయత్దేవెంలో షమ్నుహలన 

దినోత్్ఴెం జయుుకుెంట్ాయు, అత్ని షభాధ ి'స్టహదిమావ్ అట్ల్' దేఱహనికూ అెంకూత్ెం చేమఫడుెంద.ి 

ii.  కయ, భానఴణారహద,ి మహజనీత్రజాుడు భమ్ము గక నామకుడుగహ అత్ని ఴయకూతణావనిన 

రత్రనృెంనృషత ెంద.ి అత్న ఆగషి  16, 2018 న త్న 93ఴ ఏట్ భయణిెంచాడు.  



iii. ఫాయత్ రజలలో నుహలనలో జరహఫుదామీత్నెం గుమ్ెంచ అఴగహసన  ెంచ్డానికూ భాజీ రధాని 

అట్ల్ నృహామీ రహజ్ేభకూ నిరహయ అమ్ెంచ్డానికూ 2014 లో షమ్నుహలన దినోత్్రహనిన ఏమహట్ల 

చేఱహయు. 

25 December - Christmas Day 

 
i. దేఴుని కుభాయుడెైన భేషకీషీత  జనమదినెం షెంద్యభెంగహ రెంచ్రహయతెంగహ డుళ ెంఫర్స 25 న 

కూషీమస్ మోజున జయుుకుెంట్ాయు. కూషీమస్ ఏషకీషీత  జననానికూ గుయుత గహ, రధానెంగహ డుళ ెంఫయు 

25న రెంచ్రహయతెంగహ ఴెంద్ల కోట్ల  భెంది రజలు జయుుకున ే భత్యబైెన, స్టహెంషకాత్రక 

ెండుగ. 

ii. కీషీత  ఏ నెలలో, ఏ ణేద న జనిమెంచాడనన యశమెం ణెయౌమకనోుభనా, నాలుగఴ వణానృద  

భధయఫాగెం నాట్టకలాల  శిచభ క ైైషతఴ చ్మ్చ కూషీమస్ న డుళ ెంఫయు 25 నాట్టకూ నియవఴిెంచ్డెం 

స్టహగ్ెంచెంది, ఇద ేణేద ని త్మహవత్ త్ూయు క ైైషతఴెం కూడా ళవకమ్ెంచెంద.ి రషత త్ కహలెంలో క ైైషతఴులోల  

అత్యధికులు గ గీోమ్మన్ క లెండమోల ని డుళ ెంఫయు నెల 25ఴ ణేద న నియవఴిెంచ్కుెంట్లనానయు. 

అట్ల్ నృహామీ రహజేభ 95ఴ జమెంత్ర  : 1924 డుళ ెంఫర్స 25 

i. అట్ల్ నృహామీ రహజేభ (1924 డుళ ెంఫర్స 25 - 2018 ఆగషి  16) భధయ రదేశ్ లోని 

గహవయౌమమోల  జనిమెంచన అట్ల్ నృహామీ రహజ్ేభ ఫాయతీమ జనణా నుహమిీ త్యున రధాన భెంత్రర 

ద్యని ను ెందిన నామకుడు. ఈమన ఫరసమచామ్.  



  

ii. ఇత్న ముద్ట్టస్టహమ్గహ మ ెండఴ లోక్షబకు ఎనినకమాయడు. భధయలో 3ఴ, 9ఴ లోక్షబలకు 

త్ెంచ 14ఴ లోక్ షబ భుగ్ళేఴయకు నుహయలబెెంట్లకు నుహర త్రనిధయెం ఴఴిెంచాడు. ఆమన 

మ ెండుస్టహయుల  మహజయషబకు కూడా ఎనినకమాయడు. 

iii.  1968 నెండు 1973 ఴయకు జనషెంఘ్ నుహమిీకూ అధయక్షుడుగహ నిచేళ, 1980 నెండు 1986 ఴయకు 

ఫాయతీమ జనణా నుహమిీకూ ఴయఴస్టహథ క అధయక్షుడుగహ నిచేఱహడు.  

iv. 1996లో ణొయౌస్టహమ్గహ రధానభెంత్రర ద్య యోగెం లనెంచనా అది 13 మోజులక  మ్మిత్బైెెంద.ి 

1998లో మ ెండయ మహయమెం రధానభెంత్రర ద్య ను ెంది 13 భాస్టహలు నుహయౌెంచాడు. 1999లో 13ఴ 

లోక్షబ ఎనినకల అనెంత్యెం భమోస్టహమ్ రధానభెంత్రర ద్య చేట్టి 2004 ఴయకు ద్యలో 

ఉనానడు. అలు యుగని ఈ మహజకీమ నామకుడుకూ 1994లో ఉత్తభ నుహయలబెెంట్టమ్మన్ అరహయుు  

లనెంచెంద.ి ముద్ట్ట కహెంగ ళీేత్య రబుత్వబైెన ముమహమీీ దేఱహయ్ భెంత్రరఴయిెంలో యదేశ్ర 



ఴయఴహామహల ఱహఖన నియవఴిెంచాడు. అనామోగయ కహయణాల ఴలల  కూమీాశ్రల మహజకీమాలనెండు 

త్ుకునానడు.  

v. ఆమన దేఱహనికూ చేళన యఱేశ ళేఴలకు గహన ఫాయత్ రబుత్వెం భామ్చ 12, 2015లో ఫాయత్యత్న 

ుయస్టహకమహనిన రకట్టెంచెంద.ి ఆమన ుట్టినమోజు అభన డుళ ెంఫర్స 25న షమ్నుహలనా 

దినెంగహ ఫాయత్ రబుత్వెం రకట్టెంచెంద.ి 

vi. 2015 భామ్చ 27 న మహశిాత్ర రణబ్ భుఖమీీ, రహజేభకూ దేవ అత్తయననత్ నుౌయ ుయస్టహకయెం 

ఫాయత్యత్న రదానెం చేస్టహడు. అనామోగయెంణో యమ్తగహ భెంచ్ెం  ైఉనన రహజేభకూ ఫాయత్ యత్న 

రదానెం చేమడానికూ షవమెంగహ మహశిాణే రహజేభ నిరహస్టహనికూ త్యయౌ రెయాాడు. 

vii. 1977 స్టహయవత్రరక ఎనినకలలో జనణా నుహమిీ యజమెం త్యురహత్ ఆమన ముమహమీీ దేఱహయ్ 

భెంత్రరఴయిెంలో యదేశ్ర ఴయఴహామహల ఱహఖ భెంత్రరగహ నిచేఱహడు. యదేశ్ర ఴయఴహామహల భెంత్రరగహ 

ఆమన ఐకయమహజయషమిత్ర యొకక షయవరత్రనిధ ి షబలో ఴిెంద లో రషెంగ్ెంచన ముటి్ముద్ట్ట 

ఴయకూతగహ నియౌచాడు. 

viii. రహజేభ, జనషెంఘ్, మహలిమా షవమెం ళేఴక్ షెంఘ్ల నెండు ఴచచన త్న షసచ్యులన, 

భుఖయెంగహ ద యఘకహల ళేనఴిత్తలెైన ఎల్.క .అదావనీ, ఫెైమహన్ ళెంగ్ ల కహఴత్ లన కలుుకొని 

1980 లో ఫాయతీమ జనణా నుహమిీని ఏయయచ, ముటి్ముద్ట్ట అధయక్షునిగహ నిచేస్టహడు. 

ix. రహజేభ 1996 నెండు 2004 ల భధయ భూడు మహయమాలు రధానభెంత్రరగహ ఫాధయత్లు 

నియవఴిెంచాడు. బే 1996లో రహజేభ ఫాయత్ 10ఴ రధానభెంత్రర అమాయడు. కహనీ నృ.జ . 



ఇత్య నుహమిీల భద్దత్తన కూడగట్లి కొఴట్ెంలో యపలబైె, రహజనుహభ రబుత్వెం షబలో 

ఆధికయత్న నియూెంచ్కోలేకనోుభెంద.ి నుహయలబెెంట్లలో బెజామ్ట్ ీ ను ెంద్లేభని షశిబైెన 

రెెంట్న,ే 13 మోజుల అనెంత్యెం రహజేభ త్న ద్యకూ మహజీనాభా చేఱహడు. 

x. 1996 నెండు 1998 ల భధయన మ ెండు మునెైట్ డ్ పరెంట్ రబుణావలు డునోుభన త్యురహత్, 

లోక్షబ యదెదద , భధయెంత్య ఎనినకలు జమ్గహభ. 1998 లో జమ్గ్న స్టహయవత్రరక ఎనినకలలో నృ.జ . 

అనిన నుహమిీల కెంట్ట అత్యధిక స్టహథ నాలన క ైఴషెం చేషకుెంది. ఈ రబుత్వెం 13 నెలల కహలెం అనగహ 

1999 భధయ ఴయకు కొనస్టహగ్ెంద.ి షెంకీయణ రబుత్వెంలో ఫాగస్టహవబైెన, జమలయౌత్ 

నామకత్వెంలోని ఆయౌెండుమా అనాన ద్రయడ భునేనట్ర కళగెం (ఏ.ఐ.ఏ.డు.ఎెం.క ) నుహమిీ భద్దత్త 

ఉషెంసమ్ెంచన కహయణెంగహ ఈ రబుత్వెం బెజామ్ట్ీని కోలోభెంద.ి 1999 ఏరల్ 17 లో జమ్గ్న 

యఱహవష మీక్షలో క ఒట్లణో ఒడునోుభెంద.ి 

xi. 1974 లో ణొయౌస్టహమ్గహ "నోుర ఖాా న్-I" అణుమీక్ష జమ్న ఫాయత్దేవెం, భయా 24 షెంఴత్్మహల 

త్యురహత్, 1998 బే నెలలో ఫాయత్దేవెం మహజస్టహథ న్ లోని నోు ఖాా న్ ఎడామ్లో ఐద్ బూగయభ అణు 

మీక్షలన నియవఴిెంచెంద.ి ఈ మీక్షన "నోుర ఖాా న్-II"గహ ఴయఴసమ్స్టహత యు. రహజేభ రబుత్వెం 

భేయడున నెలమోజులలోన ేఈ మీక్షలు జమ్గ్నయ. 

xii. 1988 చఴయలో, 1999 ముద్ట్ోల  రహజేభ నుహకూస్టహత న్ణో ఱహెంత్ర కోషెం యమ్తస్టహథ భ దౌత్యచ్యయలు 

నుహర యెంనెంచాడు. ద ని పయౌత్ెంగహ ఢుయ్ల-లాసో ర్స ఫష్న 1999 పఫరఴమ్లో నుహర యెంబబైెెంద.ి కహమి్ల్ 

ముద్ధెం, ఫాయత్ నుహకూస్టహత న్ భధయ బే - జూలె ై 1999 లో కహశ్రమర్స లోని కహమి్ల్ జిలాల లోన, 



భమ్కొనిన షమ్సద్ద ల ఴద్దనఽ జమ్గ్ెంద.ి ఈ ముదాధ నికూ కహయణెం నుహకూస్టహత న్ ళ ైనికులు, కహశ్రమమీ 

తీఴరరహద్లు ఎల్..ళ (రహషతరహధ న మ ఖ) దాట్ట ఫాయత్దేవెంలోకూ చకయఫడడెం. 

xiii. కహమి్ల్ మ్ణాభాల త్యురహత్ జమ్గ్న 1999 స్టహయవత్రరక ఎనినకలలో ఫాయతీమ జనణా నుహమిీణో 

కూడున ఎన్.డు.ఏ కూట్మి లోక్షబ 303 స్టహథ నాలు గ యౌచ, ఫాయత్ నుహయలబెెంట్లలో ళథయబైెన 

బెజామ్ట్ీని ను ెందిెంది. రహజేభ 1999 అకోి ఫయు 13 న భూడఴస్టహమ్ రధానభెంత్రర ఠహనిన 

అధిలిెంచాడు. 

అరహయుు లు : 

xiv. 1992 ద్మయబూశణ్, 1994 లోకభానయ త్రలక్ ుయస్టహకయెం, 1994 ఉత్తభ నుహయలబెెంట్టమ్మన్ 

అరహయుు , 1994, ఫాయత్యత్న గోయెంద్ ఴలలభ్ెంత్ అరహయుు , 2014 ఫాయత్యత్న. 

యచ్నలు : 

xv. వకూత ళ ేఱహెంత్ర (1999), కుఛ్ లేఖ్ కుఛ్ ఫాశణ్ (1996), నేశనల్ ఇెంట్టగ శీన్ (1961), డెైనమిక్ 

ఆఫ్ ఎన్ ఒ న్ స్ట ళ ైట్ీ (1977), ఫాక్ ట్ల ళ ైకైర్స ఴన్ (1998), డుళ ైళవ్ డేస్ (1999). 

భద్న్ మోసన్ భాలరహయ 158ఴ జమెంత్ర : డుళ ెంఫర్స 25, 1861 

   



i. భద్న్ మోసన్ భాలరహయ (డుళ ెంఫర్స 25, 1861 - నఴెంఫయు 12, 1946) ఫాయతీమ యదాయరేత్త  

భమ్ము మహజకీమరేత్త . ఫాయతీమ స్టహవత్ెంణరో ూద్యభెంలో నుహలగి నన షభయయోధడు. ఆమన 

గౌయఴెంగహ "ెండుట్ భద్న్ మోసన్ భాలయమ"గహ కూడా లుఴఫడుత్తనానయు. ఆమన 

"భహాణామ"గహ కూడా గౌఴమ్ెంఫడాు డు. 

ii.  భాలరహయ ఫెనాయస్ ఴిెంద్ఽ యవవయదాయలమెం ఴయఴస్టహథ కుడు. ఈమన రహయణాళలో ఈ 

యవవయదాయలమానిన 1915 లో స్టహథ ెంచాడు. ఇద ి ఆళమాలోన ే అత్ర ద్ద మ ళడెనిిమల్ 

యవవయదాయలమెం భమ్ము రెంచ్ెంలోన ే ద్ద యవవయదాయలమెం. ఇెంద్లో 12,000 లకు  ైగహ 

యదాయయుథ లు కళలు,యజాా నఱహషతభైు, ఇెంజనీమ్ెంగ్ భమ్ము ట్ కహనలజీ లలో యద్యనబయళషత నానయు. 

భాలరహయ ఆ యవవయదాయలమానికూ రెైస్ ఛాన్లర్స గహ 1919 నెండు 1938 ఴయకు నిచేఱహయు. 

iii. భాలరహయ ఫాయత్ జాతీమ కహెంగ సీ్ కు అధయక్షునిగహ నాలుగు స్టహయుల  (1909 & 

1913,1919,1932) నిచేఱహయు. ఆమన 1934లో కహెంగ సీ్ న యడుచ ట్ాి యు. ఆమన ఴిెంద్ఽ 

భహాషబలో భుఖయబైెన నామకునిగహ కూడా ఉనానయు. భాలరహయ "ఫాయతీమ స్టౌకట్్ 

భమ్ము గ ైడు్"కు క ఴయఴస్టహథ కుడు. 

iv. ఆమన 1909 లో అలహాఫాద్ నెండు రెలుఴడుత్తనన ఆెంగల త్రరక య్డర్స త్రరకన స్టహథ ెంచాయు. 

ఆమన 1924 నెండు 1946 ఴయకు ఴిెంద్ఽస్టహథ న్ ట్ ైమ్్ చెైయమన్ గహ ఉనానయు. ఆమన ళేఴలు 

1936 లో ఴిెంద  ఎడుశన్ నుహర యెంఫానికూ ఉయోగడాు భ. 



v. భాలరహయ ఫాయత్దేవెంలోని రత్రష్టహీ త్మక అరహయుు  అభన ఫాయత్యత్నకు డుళ ెంఫర్స 24,2014 న 

ఎెంక ైనాయు. ఈ అరహయుు న ఆమన 125 ఴ జనమదినెం భుెంద్గహ ను ెందాయు. భాలఴయ 1861, 

డుళ ెంఫర్స 25న అలహాఫాద్లో క నిశతి లెైన ఴిెంద్ఽ కుట్లెంఫభులో జనిమెంచాయు. 

vi. నృరట్టష్ మహజయెంలో ఫాయత్ బయశయత్తత న నిమహథ మ్ెంచ్డానికూ ఏమహట్ ైన ళ ైభన్ కమీశనన 

ఴయత్రమ కూెంచ్డానికూ లాలా లజత్ర మహయ్, జఴసర్స లాల్ నెసరూ  ఇెంకహ ఇత్య స్టహవత్ెంత్రూ 

షభయయోధలణో కయౌఱహడు. 1931లో జమ్గ్న మౌెండ్ ట్టఫుల్ షభారేవెంలో భహాణామ గహెంధ ణో 

కయౌళ కహెంగ షీ నుహమిీకూ నుహర త్రనిధయెం ఴఴిెంచాడు. 1922-23 లో ఴిెంద్ భహాషబ అధయక్షుడుగహ 

చేఱహయు 

vii. "షత్యబేఴ జమణ"ే అనే నినాదానిన రహయెంచేస్టహడు. అత్డు గక యదాయరేత్త , కయమయోగ్, 

బగఴద ి త్న నుహట్టెంచెన. షభకహయౌక నామకుల ఴలే కులభత్ ఫేద్భులన నోు గకటి్డానికూ 

రమత్రనెంచాడు. 

జాా ని జ ైల్ ళెంగ్ 25ఴ ఴయధెంత్ర : 1994 డుళ ెంఫయు 25 

  



i. జాా ని జ ైల్ ళెంగ్ ెంజాబ్ మహశిెాంలోని పమీద్ కోట్ జిలాల లో "షెంధరహన్" అనే గహీభెంలో 1916 బే 5 

న జనిమెంచాడు. జ ైల్ ళెంగ్ త్ెండుర షమహద ర్స కూశన్ ళెంగ్ భెంచ దేవబకుత డు. జ ైల్ ళెంగ్ 

ళకుకభణానికూ షెంఫెంధిెంచ చేళన కాల ఴలన "జాా ని" అని గౌయయెంచ్ఫడాు డు.  

ii. 1956 లో మహజయషబ షబుయడమాయడు. 1962 లో ెంజాబ్ భెంత్రరఴయిెంలో నిచేస్టహడు. 1972 

భామ్చలో ెంజాబ్ లెజిళేల చ్ర్స నుహమిీ నామకుడుగహ ఏకగీఴీెంగహ ఎననకోఫడు, ెంజాబ్ 

భుఖయభెంత్రరగహ ఐద్ షెంఴత్్మహల మ్నుహలన స్టహగ్ెంచాడు. 

iii.  1980 జనఴమ్ లో జమ్గ్న ఎనినకలలో సో లమాయర్స నియోజకఴయిెం నెండు లోక్ షబకు గ యౌచ 

సోమ్ ఱహఖాభెంత్రరగహ ద్య ఫాధయత్లు ళవకమ్ెంచాడు. 15.07.1982 న మహశిాత్రగహ 

ఎననకోఫడాు డు. అదేనెల 25 ఴ ణేద న ద్య ఫాధయత్లు ళవకమ్ెంచాడు. 

iv. అత్ని అధయక్ష ద్యని ఆమ శన్ ఫూల  స్టహి ర్స, ఇెందిమహ గహెంధ  సత్య భమ్ము 1984 ళకుక 

ఴయత్రమ క అలలయుల  గుమ్తెంచాభ.  అత్న 1994 లో కహయు రభాద్ెం త్యురహత్ గహమాలణో 

భయణిెంచాడు. 

భసభమద్ అయ్ జినాన 143ఴ జమెంత్ర : 1876 డుళ ెంఫయు 25 (Quiad-e-Azam day in 

Pakistan) 

   



i. భసభమద్ అయ్ జినాన (1876 డుళ ెంఫయు 25 – 1948 ళ  ిెంఫయు 11), 20ఴ వణాఫాద నికూ 

చెెందిన మహజకీమనామకుడు, ఫాయత్న యబజిెంచ నుహకూస్టహత న్ న ఏమహట్లచేళన నామకుడు.  

ii. ఇత్డు లమా భుళల ెం. భుళల ెం య్గ్ నకు అధయక్షుడుగహ ఉనానడు. ఇత్డుకూ నుహకూస్టహత న్ లో, కహమద్ 

ఎ ఆజెం భమ్ము జాత్ర త్ Baba-e-Qaum అని లుస్టహత యు. 

iii. జినాన ఫాయత్ జాతీమ కహెంగ సీ్ లో రధాననుహత్ర నోు లెంచేరహడు, 1916 లకోన ెంద్ెంలోనఽ 

భుళల ెంయ్గ్ న ఴిెంద్ఽ-భుళల ెంల ఐకయత్ కొయకునఽ నుహట్లడాు డు. అెంణేగహక అఖిలఫాయత్ 

సోెంయూల్ య్గ్ లోనఽ కూమీాశ్రలకెంగహ ఉనానడు.  

iv. ఇత్న మహజాయెంగ షెంషకయణ రణాయక-దానలుగు షఽణరా లు త్మాయుచేఱహడు, ద ని రకహయెం 

భుళల ెంల సకుకలు షెంయక్షుెంఫడుణాభ. భుళల ెంయ్గ్ లోని అననుహర మఫేదాలఴలన ఈ 

రత్రనుహద్న షపలెం కహలేద్. ద నిఴలన జినాన ద యఘకహలెం కొయకు లెండన్ రెయానోుమాడు. 

v. అనేక భుళల ెం నామకులు, జినానన ఫుజీగ్ెంచ, 1934లో భయలా ఫాయత్న యెంచ్ట్లో 

షపయ్కాత్తలమాయయు. ఫాయత్ ఴచచన జినాన భుళల ెంయ్గ్ న రక్షాళణా కహయయకభీెం చేట్ాి డు. 

లాసో ర్స తీమహమనెం దావమహ త్న "దేవ యబజన" కహరహయౌ భుళల ెంల కొయకు రణేయక దేవెం కహరహయౌ అనే 

ట్లి న స్టహధిెంచ్కునానడు.  

vi. 1946లో జమ్గ్న ఎనినకలలో భుళల ెంయ్గ్ అనేక ళట్లన గ లుచ్కుననది. జినాన నేయు కహమహయచ్యణ 

ఉద్యభెం చేట్ాి డు, ఈ ఉద్యభెం దావమహ నుహకూస్టహత న్ స్టహవత్ెంత్రూెం ను ెంద్ట్కు భాయిెం 



షగభభభెంద.ి ఆెంగ లముల యబజిెంచ్-నుహయౌెంచ్ షఽణరా నిన అభలు యచ్ట్లో జినాన క 

నుహఴుగహ భామహడు.  

vii. ఇెంద్కు యయుద్దెంగహ కహెంగ సీ్ కహయయకయతలు రజాెందయళనలకు దిగహయు, ద్క్షుణాళమాలో ఴిెంష 

రజవమ్యౌలనద.ి దేఱహనిన నుహయౌెంచ్ట్కు, కహెంగ సీ్-భుళల ెంయ్గ్ లు ఏకెం కహలేద్, కనీషెం ఏక 

షఽత్రభు ైనా మహలేద్. ఇద ే అద్నగహ నృరట్టష్ రబుత్వెం ఫాయత్-నుహకూస్టహత న్ లకు షవత్ెంణరా నిన 

రకట్టెంచెంది. స్టహవత్ెంత్రూెం ను ెందిన ఇయుదేఱహలలో కహెందిశ్రకులు ఇయురెైులా ఎకుకఴమాయయు, యమ్ 

గాసస్టౌకమహయలన కయౌెంచ్డెంలో త్న స్టహధాయణ నుహత్రన అభలులో  ట్ాి డు. 

 కీడీలు 

ట్ షి లకు కోఴిల , ఴనేులకు ధయని. కూకీ ట్ ఆళేి యాౌమా ద్ఱహఫదు జట్లకు క  ినల గహ ఎెంక : 

 

i. 2010-2019 భధయ ద్ఱహఫద  కహలానికూ కూకీ ట్ ఆళేి యాౌమా (ళఏ) రకట్టెంచన అత్తయత్తభ ట్ షి , ఴనేు  

జట్లకు క  ినల గహ యమహట్ కోఴిల , భఴేెంద్రళెంగ్ ధయని ఎెంకమాయయు.  

ii. గత్ దేళలలో అత్యధిక ట్ షి  యజమాలెంద్కునన రెంచ్ క  ిన్ కోఴీల న.ే ఫాయత్ ట్ షి  చ్మ్త్రలోన ే

అత్యెంత్ యజమఴెంత్బైెన క  ిన్గహనఽ అత్న నియౌచాడు. 

iii. ఈ మ ెండు జట్లలోనఽ నుహకూస్టహథ న్, రెళిెండీస్ ఆట్గహయలల ఴవమ్కీ చోట్ల ద్కకకనోు ఴడెం గభనాయహెం. 

 



యమహట్ నెం.1, ఫౌలయల మహయెంకూెంగ్్లో నుహట్ కమిమన్్  @ICC ట్ షి  మహయెంకూెంగ్్ : 

 

i. ట్ీమ్ ఇెండుమా క  ిన్ యమహట్ కోఴిల  నెంఫర్సఴన్ ట్ షి  ఫాయట్్భన్గహ ఈ ఏడాదిని భుగ్షత నానడు. 

ణాజా మహయెంకూెంగ్్లో 928 నుహభెంట్లణో అత్డు అగసీ్టహథ నానిన నిలఫెట్లి కునానడు. మ ెండయ  స్టహథ నెంలో 

ఉనన ళివ్ ళమత్ (911) కెంట్ట అత్డు 17 నుహభెంట్లణో ఆధికయత్ణో ఉనానడు. 

ii.  క న్ యయౌమభ్న్ (864) భూడయ  స్టహథ నెంలో ఉనానడు. ుజామహ నాలుగో స్టహథ నానిన నిలఫెట్లి కోగహ.. 

యహాన ెఒ మహయెంకున కోలోభ ఏడయ  స్టహథ నానికూ డునోుమాడు.  

iii. ఫౌలయల మహయెంకూెంగ్్లో ఫుభాా ఆమో స్టహథ నానిన నిలఫెట్లి కునానడు. ఈ జానృణాలో ఆళేి యాౌమా ఫౌలర్స 

నుహట్ కమిమన్్ అగసీ్టహథ నెంలో ఉనానయు. 

iv. ట్ సి్ ఆల్ మౌెండయలలో యయెంద్ర జడేజా 2 ఴ స్టహథ నెంలో నియౌచాడు. రెళిెండీస్ జాషన్ సో లుర్స ముద్ట్ట 

స్టహథ నెంలో ఉనానడు. 

v.  రెంచ్ ట్ షి  ఛాెంమన్లప్లో ఫాయత్ 360 నుహభెంట్లణో ముద్ట్ట స్టహథ నెంలో కొనస్టహగుణోెంద.ి 

ఆళేి యాౌమా (216) మ ెండయ  స్టహథ నెంలో, నుహకూస్టహథ న్ (80) భూడయ  స్టహథ నెంలో ఉనానభ. 

 >>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 

      



 

 

 ✍  ఔభ ెంట్ అ ైర్సస 26 డిల ెంఫర్స 2019 Thursday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu newspaper and from 

online current affair websites, Wikipedia etc.. 

 జాతీమ యహయతలు 

ఔలకా-శిభకా  భకయగెంలో విశూహా డోమ్ భ ైలు : 

 

i. ఔలకా-శిభకా  యహయషత్వ భకయగెంలో ఏడె అథదద ల ఫో గీలణో ఔడిన విశూహా డోమ్ భ ైలుతు పాయతీమ 

భ ైలవవ తృహాయెంతేెంచెంథ.ి ఈ భకయగెంలో నడిచ ేళిభ దయశన్ భ ైలుఔు ఖత్ెంలో ఔాటే విశూహా డోమ్ ఫో గీ 

ఉెండేథ.ి  

ii. భహాటఔుల నెంచ అదుత్ షెందన భహఴడెంణో ముత్తెం భ ైలుతు విశూహా డోమ్ ఫో గీలణో 

నడెుత్ేధదనయు. ఈ భకయగెంలో శిభకా  యెళైత్ మాకణిఔులు ళిభతృహణదతున, ఴభహష తున న దదన దద  

అథదద లోా ెంచ తా్ాక్షెంగహ తిలకిషఽత  ఫ ైభయచతోృ ఴచ్ు. ాెంచ్ెంలోతు అతికొథిద  యహయషత్వ భ ైలు 

భకభహగ లోా  ఔలకా-శిభకా  ఔటి. 

Centre promises free Wi-Fi to 48,000 villages till March 2020 : 

 



 

 

i. గహామీణ తృహాెంణదలోా  ఇెంటభ నట్న తోృా త్సళిెంచ్డదతుకి, టెయౌకహెం భభిము ఐట ిభెంతి ా యవివెంఔర్స 

శాూహద్ బాుత్వ దాదన పాయత్ధెట్ తృహాజ ఔుా  థదవభహ అనషెందదతుెంచ్ఫడిన షభకయు 48,000 

గహాభకలఔు ఉచత్ యె-ై ైన యహగహద నెం చేరహయు. 

ii. "ఇటికై 1.3 లక్షల గహాభ ెంచదమతీలన పాయత్ ధెట్ థదవభహ అనషెందదతుెంచదభు. థీతుతు 

2.5 లక్షల గహాభ ెంచదమతీలఔు తీషక ళాడఫే లక్షాెం . పాయత్ ధెట్ లేఴల వితుయోగహతున 

తోృా త్సళిెంచ్డదతుకి, ఫేభు అనషెందదతుెంచ్ఫడిన అతున గహాభకలలో ఉచత్ెంగహ భకభిు 2020 

ఴయఔు యె-ై ైతు అెంథిశూహత భు” అతు భెంతిా అధదనయు.  

iii. పాయత్ ధెట్ చొయఴణో, ముత్తెం 2.5 లక్షల గహాభ ెంచదమతీలన ఆనాఔల్  ైఫర్స థదవభహ 

అనషెందదతుెంచదలతు కైెందెాం లక్షాెంగహ న టటా ఔుెంథి. ఇటిఴయఔు, షభకయు 48,000 గహాభకలు 

పాయత్ ధెట్ ఉయోగిెంచ యెై ైకి అనషెందదతుెంచ్ఫడదా బ. 

Petroleum Minister unveils India’s first long distance CNG bus : 

 

i. న టరా యౌమెం భభిము షసజ యహముఴు భెంతిా నఽాఢియా్ లో లఎతిు లయౌెండయాణో అభభిున 

పాయత్థేవు ముదట ిషదఽయ లఎతిు ఫషసన ఆవిశాభిెంచదయు. ఇథి ఔశూహభి తుెంనణ ే 1000 

కిలోమీటయుా  మాకణిెంచ్ఖలద.  



 

 

ii. ముదట ి షదఽయ అెంత్భహశార లఎన్జి ఫషస ఢియా్ నెండి డెశాృడఽన్ఔు యెళైత ెంథి. ఈ త్యశృ 

ఫషసలు త్వయలో ఢియా్ నెంచ జ ైూర్స, చ్ెండీఖఢ్ భభిము ఆగహా భధా నడెశూహత బ. ఈ తృహాజ ఔుా న 

థేవెంలోతు అతిన దద లఎన్జి ెంనణ ీషెంషథ ఇెందాషాథ గహాస్ యౌమిటెడ్ అభలు చేలెంథ.ి 

iii. న టరా యౌమెం, షసజయహముఴు భెంతిా : ధభైమెంద ాదాదన్. 

కైెంద ాబాుత్వ కొత్త  థకహలు 

„అటల్ బూ జల్‟ తృహాయెంబెం : 

 

i. థియా్లో జభిగిన ఒ కహయాఔభాెంలో బూఖయు జలకల షఔభా వితుయోగహతుకి ఉథేదశిెంచన „అటల్ బూ 

జల్ థఔెం‟ (అటల్ జల్)న దాదతు నభైెంద ామోథీ తృహాయెంతేెంచ షాెంగిెంచదయు.  

ii. తృహత్ కహలు దధత్ేల కహయణెంగహ బూ ఖయు జలకలు ఴాతద అఴుత్ేననెందన యహటికి షవలత  యౌకి, 

షఽక్షమ త్యశృ తూటితృహయుదలయెైు భమలా లతు షఽచెంచదయు.  

iii. భశృభహశార, సభిమకణద, భహజశూహథ న్, ఖుజభహత్, భధాథాేశ్, ఉత్తర్సథాేశ్, ఔభహా టఔ- ఈ ఏడె 

భహశుహా ర లఔు చెెంథిన 78 జిలకా లోా తు 8,300 గహాభకలోా  బూఖయు జలఴనయులన న ెంచ్డెం ఈ థఔెం 

ఆవమెం. 



 

 

iv. జల్ జీఴన్ మిశన్ థదవభహ ఴచేు అబథేళాలో గహాభకలోా తు 15 కోటా ఇళాఔు కొమలబల థదవభహ 

ణదఖుతూయు అెంథిెంచదలతు లక్షాెంగహ న టటా ఔుననటటా  దాదతు ణెయౌతృహయు. ఈ థఔెం అభలులో 

ెంచదమతీలథ ేకీలఔతృహత్ ాకహనెందతు మోథ ీచెతృహయు. 

ణెలెంగహణ యహయతలు 

ణెలెంగహణ ఆభాీల ఉథో ాఖుల దవీ వియభణ ఴమష భ ెండేళా న ెంు. 60 షెంఴత్సభహలఔు న ెంచ్త్ 

దషత రెంన  ైకైలఆర్స షెంత్ఔెం : 

 

i. ణెలెంగహణ ఆభాీల ఉథో ాఖుల షభీవషన బాుత్వెం భ ెండేళైా  తొృ డిగిెంచెంథి. దవీ వియభణ 

ఴమషన 58 నెంచ 60 ఏళాఔు న ెంచ్త్ భుకాభెంతిా కైలఆర్స దషత రెంన  ైషెంత్ఔెం చేరహయు. 

ii. ఆభాీలలో అదికహయుల నెంచ రహామిక్ ఴయఔు అతున శూహథ ముల యహభికి ఈ న ెంుదల ఴభితషత ెందతు 

భుకాభెంతిా కహభహాలమెం షశాెం చేలెంథ.ి న ెంుదల ఏ ధెల, ఏ ణేథ ీ నెంచ అభలోా కి 

ఴషత ెందధేథ ిఉత్తయువలు యెలుఴడదా ఔధ ేణెలుషత ెందతు చెతృహయు.  

యెంగహభ డిా  జిలకా  మకచదయెం ఴదద  ఓశధ నఖభి : 

i. ణెలెంగహణ బాుత్వెం యెంగహభ డిా  జిలకా  మకచదయెం ఴదద  19,333 ఎఔభహలోా  తుభిమెంచ్ననన ఓశధ 

నఖభిలో కహలుశా తుమెంత్ణా నలన భుెందగహధ ేచేటాా లతు తుయాబెంచదయు. 



 

 

ii. ఈ నలఔు యౄ.3500 కోటా ఴామభఴుత్ేెందతు బాుత్వెం అెంచ్ధద యేలెంథ.ి తుమి్ తుఫెంధనల 

కాహయెం ఆ ముత్తెంలో 50 రహత్ెం ఇయహవలతు కైెంథదాతున అబాభిథెంచెంథి. కైెంద ాశూహమెం అెందఔతోృబధద 

భహశారఫే ఈ నలన చేటేాెందఔు షననదధభఴుణోెంథ.ి 

iii. లెంఖూర్సఔు చెెంథిన షభహాధద జుభహెంగ్ షెంషథ  థదవభహ అధామనెం చేబెంచ తుయేథిఔన త్మకయు 

చేలెంథ.ి ఓశధనఖభి తృహాయెంబభమకాఔ భోజూ 47 మియౌమన్ య్టయా ఴాతద తూయు ఉెంటటెందతు అెంచ్ధద. 

iv. ఓశధనఖభిలో భోజుఔు 70 టననల చెత్త  ఉత్తిత  అఴుత్ేెందతు పావిషత ధదనయు.. ఇెందలో 35 

రహత్ెం ఫయోఫ డిఔల్ ఴాభహథ లుెంటాబ. వీట ికోషెం 1100 ఎఔభహలోా  గనఴాభహథ ల వుథిధ  తృహా ెంటటన 

శూహథ నశూహత యు. 

Jango-Lingo deeksha from December 27 : 

i. భహజ్ గోెండ్ యొఔా ధెల భోజుల జెంగో-యౌెంగో థీక్ష భభిము ూయవ ఆథిలకఫాద్ జిలకా లోతు ఇత్య 

ణెఖలు డిల ెంఫర్స 27 న ఆథిలకఫాద్ జిలకా లోతు ఉత్నర్స భెండలెంలోతు లక సటిానేటలోతు జాెంగో-

యౌెంగో థేఴశూహథ నెంలో తృహాయెంబభఴుణదబ. 

ii. 21 భోజుల థీక్ష 2020 జనఴభి 4 న అథే ఆలమెం నెండి తృహాయెంబభఴుత్ేెందతు లక సటిానేటలోతు 

జాెంగో-యౌెంగో థేఴశూహథ నెం ఔమిటీ ణెయౌనెంథ.ి 

ఆెంధాథాేశ్ యహయతలు 

Feasibility concerns dog ‘YSR Adarsham’. The scheme designed for unemployed youth 

got the nod in October : 



 

 

i. భహశార కహాతధెట్, అకోా ఫభోా  జభిగిన షభకయేవెంలో, ఇషఔ భభిము అఴషయఫ ైన ఴషత ఴుల యయహణద 

కోషెం తుయుథో ాఖ ముఴత్ కోషెం షవమెం ఉతృహది థఔెం ‘యెైమస్ఆర్స ఆదయశెం’న తృహాయెంతేెంచదలధ ే

తాితృహదనన కాిమర్స చేలెంథ.ి  

ii. గిభిజన, ఫ ైధదభిటీలు, కహు, ఎలసలు, తెలలణో షశృ షెంక్షైభ రహకల థదవభహ ఈ థకహతున 

అభలు చేమకలతు, ఔతూషెం 6 యేల భెంథి ముఴత్ఔు షవమెం ఉతృహది ఔయౌెంచదలతు బాుత్వెం 

యోచశోూత ెంథి. థీతు కిెంద బాుత్వెం యహసధదలన కొనగోలు చేమడదతుకి ఫాాెంఔు అనషెందదనెం 

థదవభహ యుణదలు అెంథిషత ెంథి. 

Earliest Sanskrit inscription in South India found in A.P : 

  

i. ఔ భుకాఫ ైన అధేవశణలో, పాయత్ ుభహఴషత  షభైవ యొఔా ఎనగహా ఫాాెంచ్ షతభకతిాకహ ఔలా్ 

కోషెం ఇటిఴయఔు ుభహత్న ఎనగహాక్ ఆదదభహలన ఔనగొెంథ.ి దక్షిణ పాయత్థేవెంలో 

ఔనగొనఫడిన ణొయౌ షెంషాాత్ రహషనెం ఔడద ఇథ.ే 

ii. షతభకతిాఔులు ళిెందఽ భత్ెంలో ఆభహదిెంచ ేఏడెఖుయు ఆడ థేఴత్ల షభూసెం, ఆమక పాయాల 

వకితతు ఴాకీతఔభిషత ెంథి. ఈ రహషనెం షెంషాాత్ెంలో భభిము ఫాాళిమ అక్షభహలలో ఉెంథి భభిము 

207 A.D లో రహత్యహసన భహజు విజమ చేత్ జాభీ చేమఫడిెంథ.ి ఆెంధాథాేశ్లోతు ఖుెంటృయు 

జిలకా లోతు చెఫోా లు గహాభెంలో ఔనగొధదనయు. 



 

 

ఇత్య భహశుహా ర లు / కైెంద ాతృహయౌత్ తృహాెంణదల యహయతలు 

లఖ్నఴూ లోక్బఴన్ ఴదద  యహజ్నేబల విఖశాృతున ఆవిశాభిెంచన నభైెంద ామోథ ీ: 

  

i. థిఴెంఖత్ భకజీ దాదతు అటల్ తశృభీ యహజ్నేబల 95ఴ జమెంతి (December 25) షెందయుెంగహ 

ఉత్తర్సథాేశ్ భహజదదతు లఖ్నఴూలో జభిగిన లు కహయాఔభాకలోా  మోథ ీతృహలగగ ధదనయు.  

ii. లోక్బఴన్ ఴదద  యహజ్నేబల విఖశాృతున ఆవిశాభిెంచదయు. ఇఔాడ తుభిమెంచ్ననన యహజ్నేబల యెైదా 

ఔమలరహలఔు వెంఔుశూహథ న చేరహయు. యహజ్నేబల షభకద ి షథెైవ్ అటల్ ఴదద  తృహాయథన షభకయేవెం 

జభిగిెంథ.ి  

టాాన్సజ ెండయాఔు ఉత్తర్సథాేశ్లో ఒ ఴభిసట ీ: 

i. టాాన్సజ ెండయా కోషెం ఉత్తర్సథాేశ్లోతు ఔుశీనఖర్స జిలకా లో ణాేాఔ వివవవిథదాలమెం ఏభహటటకహనెంథ.ి 

ఇఔాడ ఔటర త్యఖతి నెంచ నజీ, నళెచ్డ ీఴయఔు ఔడద చ్దఴుకోఴచ్ు.  

ii. అఖిల పాయత్ టాాన్సజ ెండర్స విథదా లేఴ టసాా్ ఈ వివవవిథదాలమకతున ఏభహటటచేమనెంథ.ి 

ల ైన్స అెండ్ టెకహనలజీ  

ఫొ ఖుగ , న టరా  ఇెంధధదలణో భుు  : 



 

 

  

i. ాెంచ్ెంలో ఇటికీ ఫొ ఖుగ , న టరా యౌమెం, గహాస్లణో ఉత్తిత  చేషత నన ఇెంధధదలధ ే ఎఔుాఴగహ 

వితుయోగిషత ధదనయు. వీటితు విభీత్ెంగహ భెండిషత ెండటెంణో ఏటా 5,500 కోటా టననల ఴయఔు 

ఔయాన ఉథదగ భహలు యెలుఴడెత్ేధదనబ. పయౌత్ెంగహ బూగోళెం యేడెఔుాణోెంథి. భహాఴయణెం 

థెఫాతిెంటరెంథ.ి 

ii. యహణదఴయణెంలో 1 డిగీ ా ల ెంటీగైడా్ ఉశాోు ఖతా్ ఴాథిధ  చెెంథిణ ే షభుద ా భటాా లు 10 ల ెం.మీ. 

న యుఖుణదబ. జాలఔు ఫేలుచేలే 5% కిమాి కీటకహలు ఔనభయుఖు అఴుణదబ. ాెంచ్ెంలో 

ణదఖుతూట ిలబాత్ 4 నెంచ 9% త్ఖుగ త్ేెంథ.ి 

iii. శిలకజ ఇెంధధదల ఉత్తిత , వితుయోగహతున త్గిగెంచదయౌ. త్థదవభహ ఆ ఇెంధన ఴనయులన  ై తితడ ి

త్ఖుగ త్ేెంథ.ి శూౌయ పలకహయౌన ఏభహటటచేషఔుతు.. శొూ ెంత్ెంగహ విదాత్ేత  త్మకయుచేషఔుధ ే యహభికి 

బాుణదవలు త్గిన తోృా ణదససకహలు అెంథియహవయౌ.  

iv. ఆలేా రయౌమక, జయమతూ, ల బన్, తోృ యుుఖల్, తౄహాన్స థేరహలోా  షెంథాదమ విదాత్ేత న మిెంచ 

శూౌయఉత్తిత  అఴుణోెంథ.ి 



 

 

v. ఴన విదాత్ేత  98% షవచ్ఛ, ఆదదయడదఖగ ఇెంధనెం. గహయౌభయల ఏభహటటఔు మినశృ 

తుయవసణఔు న దదగహ కయుు ఉెండద. ఈ విపాఖెంలో చెైధద, అఫ భికహ, జయమతూ, ల బన్ల త్భహవత్ 

పాయత్థ ిఅబథో  శూహథ నెం.  

vi. ునయుణదదన యెంఖెంలో జల విదాత్ేత థ ీ కీలఔ తృహణే.ా ాెంచ్ెంలో ఏటా 2700 టెభహయహటా 

జలవిదాత్ేత  ఉత్తిత  అఴుణోెంథ.ి భన థేవ ముత్తెం విదాత్ేత  అఴషభహలోా  34% జల విదాణేత  

తీయుశోూత ెంథి.  

vii. షఽయుాతున  ైళెైడోాజన్ షెంయ్నెం థదవభహ అతృహయవకిత ఉత్తిత  అఴుణోెంథ.ి అథే త్యశృలో బూమిన ైధద 

వకితతు ఉత్తిత  చేల, విదాత్ేత గహ భకభైుెందఔు యాోగహలు శూహఖుత్ేధదనబ.  

ఆభిథఔ అెంరహలు 

NITI member bats for 2 GST slabs : 

 

i. Government think-tank NITI Aayog Member Ramesh Chand made a case for only 

two slabs under the Goods and Services Tax (GST) regime as against the current 

multiple slabs, and said rates should be revised annually, if required. 

ii. The GST, which replaced almost all the indirect taxes, came into force on July 1, 

2017 and the tax rates have been revised several times since then. 



 

 

iii. Currently, there are four GST rate slabs — 5%, 12%, 18% and 28%. Several items 

fall in the exempt or nil duty category. Besides, cess is also levied on five goods. 

iv. The GST Council, presided over by the Union Finance Minister and comprising State 

Finance Ministers, decides the rates for particular goods and services. 

NTPC to invest ₹50,000 cr. for 10 GW solar capacity : 

 

i. బాుత్వ మకజభకనాెంలోతు విదాత్ థిఖగజెం ఎన్టినల 2022 ధదటికి 10 గిగహయహటా శూౌయవకిత 

ఉణదదఔ శూహభభహథ ాతున జోడిెంచదలతు యోచశోూత ెంథి, ఇథ ి షభకయు 50,000 కోటా న టటా ఫడితు 

ఔయౌగి ఉెంటటెంథ,ి దాదనెంగహ గీనా్ ఫాెండా థదవభహ తుధలు షభఔయుణదబ. 

ii. షాత త్ెం, ఎన్టినల 920 ఫ గహయహటా ునయుణదదఔ ఇెంధన శూహభభహథ ాతున ఏభహటట చేలెంథ,ి ఇథ ి

దాదనెంగహ శూౌయవకితతు ఔయౌగి ఉెంథ.ి శిలకజ యళిత్ ఇెంధనెం లవథద ునయుణదదఔ ఇెంధన 

శూహభయథాెంణో 2032 ధదటికి 130 GW ఔెంన తూగహ భకయడదతుకి ఇథ ి థీయఘకహయౌఔ ణాదయఔన 

యౄతొృెంథిెంచెంథి. 

iii. 2022 ధదటికి 175 GW షవచ్ఛఫ ైన వకితతు ఔయౌగి ఉెండదలధే పాయత్థేవెం యొఔా తాిశుహా త్మఔ 

లక్షయాతున దాఱాలో ఉెంచ్ఔుతు 10 GW శూౌయ వకిత శూహభభహథ ాతున జోడిెంచే NTPC యొఔా 

ణాదయఔలు తృహాభుకాత్న షెంత్భిెంచ్ఔుధదనబ. 



 

 

iv. ల ెంటలా్ ఎలకిాిలట ీ భ ఖుాలవటభీ అతదభిట ీ ఇటికై భిమల్ టెైమ్ విదాత్ భకభ ాట్న 

ఆమోథిెంచెంథ,ి ఇథి 2020 ఏనాల్ 1 ధదటికి తృహాయెంబభఴుత్ేెందతు పావిషత ధదనయు. 

వితుయోఖథదయులఔు కహఴలలన విదాత్ షయపభహన తొృ ెందడదతుకి భోజుఔు 48 అయఖెంట చొున 

48 ల శనా  ఉెంటాబ. 

షదషసలు 

తీఴెాంగహ తుభహవభిున కహప్-25 షదషస 2019 @భకాడిడా్ : 

  

i.  ుడమి భియక్షణలో ాెంచ్ థేరహలఔు థిఔసచీలక భకయుత్ేెందతు ఆశిెంచన „కహప్-25‟ షదషస 

ఉషఽయుభతునెంచెంథ.ి ఔయాన ఉథదగ భహల త్గిగెంు థివగహ షశాఫ ైన భకయగతుభైదవనెం చేమఔుెండదధే 

భుగిలతోృబెంథి.  

ii. ఐఔాభహజా షమితి ఆధవయాెంలో ల బన్ భహజదదతు భకాడిడా్ యేథిఔగహ ఈ ధెలోా ధ ేషదషస జభిగిెంథి. 

బూణదెం న యుఖుదలన తుమెంతిాెంచ, భకనయహయ బవిశాత్ేత న థిలెం చేమడఫే లక్షాెంగహ 

తృహభిస్ షదషస(2015)లో ఔుథిభిన ెంథదతుకి భకడిడా్ షదషస త్ేథ ియౄుతుషత ెందతు అెంణద 

పావిెంచదయు. 



 

 

iii. ణదజా షదషసలో తృహలగగ ధేెందఔు థదథదు 30 యేల భెంథి థౌత్ాయేత్తలు, తుుణులు, భహాఴయణ 

కహయాఔయతలు, భాుకలఔు అనభతి లతేెంచ్గహ.. అెందలో ళె-ైఆకాైన్ శిలకజ ఇెంధధదల 

లకతెబషా లవ కొతున ఴెందల భెంథి ఉధదనయు. ఆ ఇెంధనెం భహాఴయణదతుకి శృతు ఔయౌగిెంచేథి 

కహఴడెం ఖభధదయహెం. 

iv. ాెంచ్ెంలో అత్ాదిఔెంగహ కహయాన్ డె ైఆక ైసడ్న యహణదఴయణెంలోకి విడెదల చేషత నన థేవెం చెైధద. 

త్భహవతి శూహథ ధదలోా  ఴయుషగహ అఫ భికహ, యశుహా, పాయత్ ఉధదనబ. త్న త్భహవత్ ఉనన భూడె థేరహలు 

షెంముఔతెంగహ యహణదఴయణెంలోకి విడెదల చేల ేకహయాన్ డె ైఆక ైసడ్ణో తోృ యౌలేత  ఔా చెైధద ఉథదగ భహలవ 

ఎఔుాఴ. 

v.  ఈ ధేథాెంలో 2030 ఔలకా  ఔయాన ఉథదగ భహలన ఖణతూమెంగహ త్గిగెంచ్ఔుెంటాభెంటృ తృహభిస్ 

ెంద షభమెంలో చెైధద షవచ్ఛెందెంగహ భుెందఔు భహఴడెం అెందభికీ షెంణోశెం ఔయౌగిెంచెంథ.ి 

అబణ ేలక్షా శూహధనఔు షెంఫెందిెంచ ణదజా షదషసలో చెైధద భౌనెం తృహటిెంచెంథి. 

vi. ాెంచ్ యాోజధదలణో తోృ యౌలేత  షవలకపాలకై కొతున థేరహలు తృహాదదనామిషత ెండటెం భహాఴయణ 

భియక్షణ చ్యులఔు విగకత్ెం ఔయౌగిశోూత ెంథి. జాతీమయహదెం, శొూ ెంత్ ఆభిథఔ ఴాఴషథలన 

కహతృహడెఔుధేెందకై అవి ఔాఱ చేషత ధదనబ. తౄహాన్స, కొలెంతమక, చయ్, ఈక వడదర్స, ఈజిపా్ షశృ లు 

థేరహలోా  జీఴన ఴామెం న యఖడెంన  ైఇటికై తీఴ ాతుయషనలు ఴాఔతభఴుత్ేధదనబ. 

vii. తృహభిస్ ెందెం నెంచ అఫ భికహ త్ుఔుెంటటెందతు ఆ థేరహధాక్షుడె డొధదలా్ టెాంప్ భ ెండేళా 

కితా్ఫే ఔాటిెంచదయు. ఆ పాాఴెం ణదజా షదషసన  ైషశాెంగహ ఔతునెంచెంథ.ి అఫ భికహలో డెమోకహాటా 



 

 

బాుత్వెం ఆమోదెం ణెయౌనన భహాఴయణ ెందెం నెంచ త్ుకోయహలతు భితాఔన్ తృహలఔులు 

తుయాబెంచ్డెం ఇథ ిభ ెండోశూహభి. ఖత్ెంలో కోాటర తొృా టరకహల్ విశమెంలోనఽ ఇలకగై జభిగిెంథ.ి 

viii. ాెంచ్ శూహథ బ షదషస విజమఴెంత్భయహవలెంట ేఆతిథా థేవెం ధెైుణదాలు, శూహభభహథ ాలు కీలఔెం. 

2015 ధదట ితృహభిస్ షదషసలో భహాఴయణ భియక్షణఔు షెంఫెందిెంచ ాెంచ్ థేరహలు లు కీలఔ 

తుయామకలు తీషకోఴడెంలో తౄహాన్స థౌత్ాెం దాదన బూమిఔ తోృ ఱెంచెంథి. ణదజా షదషసలో అలకెంట ి

తృహత్ ాతోృ ఱెంచ్డెంలో ల బన్ షపయ్ఔాత్ెం కహలవఔతోృబెంథి. 

ix. ాెంచ్యహాతెంగహ యెలుఴడెత్ేనన కహయాన్ డె ైఆక ైసడ్ భిభకణెంలో చెైధద యహటా 29%. 

x. ఴచేు ఏడదథి జయఖననన 2020 కహప్ - 26 షదషసఔు యేథిఔ : గహా శోూగ  (శూహాటాా ెండ్) 

         Appointments 

ధదఫాయుా  డిూాట ీఎెండీగహ చెంత్ల గోవిెందభహజులు : 

 

i. థేవెంలోతు అఖగాహమి ఴాఴశూహమ యుణవిత్యణ షెంషథ  అబన ధదఫాయుా  (ధేశనల్ ఫాాెంక్ పర్స 

అగిఔాలుర్స అెండ్ యౄయల్ డెఴలప్ఫ ెంట్) డిూాటీ ఎెండీగహ ణెలుఖు యహడెైన చెంత్ల గోవిెందభహజులు 

ఎెంనఔమకాయు.  

ii. చెంత్ల గోవిెందభహజులు షవగహాభెం ఖుెంటృయు జిలకా  తొృ నఽనయు షమీెంలోతు ఫాాసమణ కోడఽయు. 

 థదథదు భూడె దరహఫాద లఔు న ైగహ ధదఫాయుా లో తుచేషత నన ఆమనన అథే షెంషథలో డిూాటీ 



 

 

ఎెండ ీ దవి ఴభిెంచ్టెంన  ై ఫాటా ఴాఴశూహమ ఔమలరహల ూయవవిథదాయుథ లు షెంణోశెం 

యెయౌఫుచ్ుత్ేధదనయు. 

 Reports/Ranks/Records 

షభితృహలన షఽచీలో ఏన 5.. ణెలెంగహణ 11.. త్మిళధదడె 1st, ఝకయఖెండ్ చఴభి శూహథ నెం : కైెంద ా

బాుత్వ షఽచీ 

 

i. షభితృహలన థిధోత్సఴెం షెందయుెంగహ కైెంద ాబాుత్వెం ఒ షఽచీతు విడెదల చేలెంథ.ి ఴాఴశూహమెం.. 

అనఫెంధ యెంగహలు, యహణిజాెం, భివభాలు, భకనఴ ఴనయుల అతేఴాథిధ , జాాభోఖాెం, బాుత్వ 

భౌయౌఔ ఴషత్ేలు, షదతృహమకలు, ఆభిథఔ తృహలన, శూహభకజిఔ షెంక్షైభెం, అతేఴాథిధ  త్థిత్య 

అెంరహలన భిఖణిషఽత  రహలత రమెంగహ థీతుతు యౄతొృెంథిెంచెంథి.  

ii. భుశూహబథద తుయేథిఔన కైెంద ాబాుత్వెం 2018 నఴెంఫయు 6న భహశుహా ర లు, కైెందతాృహయౌత్ తృహాెంణదలఔు 

ెంనెంథ.ి యహటి నెంచ లతేెంచన షెందన ఆదదయెంగహ షభితృహలన షఽచీకి యౄమిచుెంథ.ి 

థియా్లో తుయవళిెంచన కహయాఔభాెంలో కైెందభాెంతిా జిణేెందలాెంగ్ థదతుతు ఆవిశాభిెంచదయు. 

iii. ఆెంధాథాేశ్ 5.05 భకయుాలణో 5, ణెలెంగహణ 4.83 భకయుాలణో 11ఴ శూహథ ధదలోా  తుయౌచదబ. 



 

 

iv. న దద  భహశుహా ర లోా  5.62 భకయుాలణో త్మిళధదడె ముదట,ి 4.23 భకయుాలణో ఝకయఖెండ్ చఴభి శూహథ ధదలోా  

ఉధదనబ. 

v. ఴాఴశూహమ, అనఫెంధ యెంగహలోా  ఏన 0.48 శోూ ార్సణో ఆయు, 0.29 శోూ ార్సణో ణెలెంగహణ 17ఴ శూహథ ధదలోా   

తుయౌచదబ. 

vi. భివభాలు, యహణిజాెంలో 0.94 శోూ ార్సణో ఆెంధాథాేశ్ భ ెండె, 0.93 శోూ ార్సణో ణెలెంగహణ భూడో  శూహథ నెం 

తొృ ెంథదబ. 

vii. భహాఴయణెంలో 0.49 శోూ ార్సణో ణెలెంగహణ 16.., 0.40 శోూ ార్సణో ఆెంధాథాేశ్ 17 శూహథ ధదలు 

అెందఔుధదనబ. 

viii. The Index was launched by the 'Department of Administrative Reforms and Public 

Grievances' and the 'Centre for Good Governance'. 

భుకాఫ ైన భోజులు 

Boxing Day – December 26 

 

i. ఫాకిసెంగ్ డే అధేథి కిషామస్ భోజు త్భహవత్ జయుుఔుధే ల లఴుథినెం. ఇథ ిముధెైటెడ్ కిెంగ్డమ్లో 

ఉదువిెంచెంథ ి భభిము ఖత్ెంలో తాటిష్ శూహభకాజాెంలో పాఖఫ ైన అధేఔ థేరహలలో 

జయుుఔుెంటాయు. 



 

 

ii. భొఫేతుమక, సెంఖభీ, జయమతూ, తోృ లకెండ్, ధెదభహా ెండ్స, చెక్ భితాక్ భభిము శూహాెండిధేవిమక ఴెంట ి

కొతున మూభోనమన్ థేరహలలో, డిల ెంఫర్స 26 న భ ెండఴ కిషామస్ భోజుగహ జయుుఔుెంటాయు. 

iii. ఫాకిసెంగ్ డే అధేథ ి లౌకిఔ ల లఴుథినెం, ఇథ ి కిషామస్ భోజు భయుషట ి భోజు డిల ెంఫర్స 26 న 

జయుుఔుెంటాయు. డిల ెంఫర్స 26 ఔడద ల బెంట్ లా న్స డ,ే ఇథ ిభత్యఫ ైన ల లఴుథినెం. 

వెంఔర్స దమకళ్ వయమ 20ఴ ఴయధెంతి : డిల ెంఫర్స 26, 1999 

 

i. వెంఔర్స దమకళ్ వయమ (ఆఖషా  19, 1918—డిల ెంఫర్స 26, 1999) లాదధ శూహవత్ెంత్ాా  

షభయయోధడె భభిము ెండిత్ేడె. పోతృహల్ నఖయెంలో 1918, ఆఖషా  19న జతుమెంచన వయమ 

1992 నెండ ి 1997 ఴయఔు భహశారతిగహనఽ, 1987 నెండ ి 1992 ఴయఔు భహభశూహవమి 

యెెంఔటభహభన్ భహశారతిగహ ఉననుడె, ఉభహశారతిగహనఽ తుచేశూహడె.  

ii. అెంత్ఔు ూయవెం 1952-56 భధాలో భధాథాేశ్ భుకాభెంతిాగహ, విథదా రహక, ధదామ రహక 

ముదల ైన అధేఔ రహకలోా  కైెందభాెంతిాగహ భభిము ఆెంధాథాేశ్ ఖఴయనయుగహ తుచేశూహడె. 1972-

74 భధాలో పాయత్ జాతీమ కహెంగ సా్ అధాక్షుడిగహ తుచేరహడె. 



 

 

iii. 1952 లో అటి పోతృహల్ భహశుహా ర తుకి భుకాభెంతిా అమకాడె. 1956లో పోతృహల్ మిఖణద చనన 

భహశుహా ర లణో ఔయౌల భధాథాేశ్ ఏయడేఴయఔ భుకాభెంతిాగహ తుచేరహడె. 1974-77 భధాలో 

ఔభూాతుకైశన్ రహక భెంతిాగహ తుచేరహడె. 

iv. 1992 లో అధాక్షుడిగహ ఎతునక ైన ఴయఔు వయమ యెైస్ న ాలడెెంట్ గహ తుచేరహయు. ఎలకోా యల్ కహలవజీలో 

జారి్స గిలారా్స లేవల్న ఒడిెంచ 66% ఒటటా  శూహదిెంచదయు. భహశారతిగహ త్న చఴభి షెంఴత్సయెంలో, 

భుఖుగ యు దాదనభెంత్ేాలలో భాకణ లవకహయెం చేమడెం అత్తు ఫాధాత్. ఆమన భ ెండోశూహభి 

భహశారతిగహ తోృ టీ చేమలవద. 

v. త్న జీవిత్ెంలో చఴభి ఐథేళళలో వయమ అధదభోఖాెంణో ఫాధడదా డె. 26 డిల ెంఫర్స 1999 న, అత్న 

పాభీ ఖుెండెతోృ టటణో ఫాధడదా డె. ఔయమ బూమి ఴదద దసన షెంశూహాభహలు జభితృహయు. 

శూహవితిా 38ఴ ఴయధెంతి : 1981 డిల ెంఫర్స 26 

 

i. తువశెంఔయ శూహవితిా (డిల ెంఫయు 6, 1936 - 1981 డిల ెంఫర్స 26) ణెలుఖు, త్మిళ లతుభక నట,ి 

దయశఔుభహలు. అతేభకనలచేత్ భశృనటిగహ కీభితెంఫడిెంథి. ఖుెంటృయు జిలకా  ణదడేయాౌ భెండలెం 

చభహాఴూయు గహాభెంలో జతుమెంచన శూహవితిా చననత్నెంలోధ ేత్ెండితాు తోృ గొటటా ఔుెంథ.ి 



 

 

ii. లతుభకలోా  నటిెంచ్డెం కోషెం భథదాష చేభిెంథి. చనన తృహత్లాణో త్న శాూహథ నెం ముదలు న టిా అఖ ా

ఔతదధదబఔగహ ఎథిగిెంథ.ి ణెలుఖులోధ ేకహఔ త్మిళెంలో త్నథెైన భుద ాయేల నడిఖర్స తిలఖెం అధే 

తయుద తొృ ెంథిెంథి. త్మిళ నటటడె జ మితు ఖణేవన్ న న యళ చేషఔుెంథి. 

iii. ఔుటటెంఫ ఔలశృలు, ఆభిథఔెంగహ ఇఫాెందలు ఎదయఴడెంణో ఔ దవలో ఫాగహ ఫతికిన ఆఫ  చఴభి 

దవలో నేద జీవిణదతున ఖడినెంథ.ి అధదభోఖాెంణో ఔ షెంఴత్సయెం కోభకలో ఉెండ ి46 షెంఴత్సభహల 

ఴమషలో భయణిెంచెంథి. ఆఫ   చఴభి లతుభక గోభిెంటాఔు 1979. 

iv. శూహవితిా జీవిత్ విరేశుహలణో 2018లో దయశఔుడె అశివన్ ధదగ్ ణెలుఖు త్మిళ పాశలలో 

"భశృనట"ి అధే లతుభక యౄతొృెంథిెంచదయు. ఆ చత్ెాంలో శూహవితిా తృహత్లాో కీభీత షభైష్ నటిెంచెంథి, 

ఈ చత్భాునఔు ాెంచ్యహాతెంగహ అరేశ జధదదయణ లతేెంచెంథ.ి ఈ చత్ెాంలో నటిెంచన కీభిత షభైష్ 

కి జాతీమ ఉత్తభ నట ిుయశూహాయెం లతేెంచెంథి. 

కీడాలు 

పాయత్ టెతునస్ థిఖగజెం నేస్ వీడోాలు 2020లో : 

 

i. టెతునస్ చ్భిత్లాో తుయౌచతోృ బే అయుథెైన గనత్లు శొూ ెంత్ెం చేషఔుతు.. థేవెంలో ఆటఔు ఆదయణ 

ణెచున పాయత్ టెతునస్ థిఖగజెం యౌమకెండర్స నేస్ కోయుా లో ఔతునెంచేథ ిభభో కొతున ధెలలు భకత్ఫేా.  
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క ెంద్ర ప్రభుత్వ ప్థకలు 

విద్ఽధ ల ెంఛనఽకు ఆధార్స : 

 

i. విద్ఽధ లకు ెంఛనఽ సౌకరయెం కల్ెంచ ే ప్రధాన మెంత్రర వయో వెంద్న యోజన (PMVVY) క ెంద్ 

లబధ ప ెందేరరు త్ప్నిసమిగ ఆధార్సనఽ నమోద్ఽ చేయాల్్ ఉెంద్ని ప్రభుత్వెం ఆదేశెంచెంది. 

ii.  ఆధార్స లేకుెంట ే ేరుు  నమోద్ఽ చేయబో రని తెల్ెంద.ి ఈ ప్థకెం LIC ఆధ్వరయెంలో 

అమలవుత ెంద.ి 

iii. Based on the success and popularity of Varishtha Pension Bima Yojana 2003 

(VPBY-2003), Varishtha Pension Bima Yojana 2014 (VPBY-2014) schemes, and to 

protect elderly persons aged 60 years and above against a future fall in their interest 

income due to the uncertain market conditions, as also to provide social security 

during old age, it is decided to launch a simplified scheme of assured pension of 8% 

called „PMVVY‟. 



 

 

iv. As per the scheme, on payment of an initial lump sum amount ranging from a 

minimum purchase price of Rs. 1, 50,000/- for a minimum pension of Rs 1000/- per 

month to a maximum purchase price of Rs. 7, 50,000/- for maximum pension of Rs. 

5,000/- per month, subscribers will get an assured pension based on a guaranteed rate 

of return of 8% per annum, payable monthly. 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ రరతలు 

విజయరడలో ప్రప్ెంచ తెలుగు రచభత్ల మహసభలు : 

 

i. ప్రప్ెంచ తెలుగు రచభత్ల నాలుగో మహసభలకు విజయరడ రేదిక కనఽెంద.ి ముగలరా జప్ురెం 

సదాధ రథ కయాఱల పర ెంగణెంలో నేటి నఽెంచ మూడుమోజులు జరగనఽనానభ. 

ii. 2007, 2011, 2015లోు  మూడు ప్రప్ెంచ తెలుగు రచభత్ల మహసభలు ఘనెంగ జమిగభ. 

2007లో మాత్ిఫాషో ద్యమ నిమాణెం, 2011లో సెంక త్రక తెలుగు, మష్ర విభజన నేప్థయెంలో 

2015లో „ఫాషప్రెంగ తెలుగు రరెంతా కకట‟ే నినాద్ెంత  మహసభలనఽ నిరవహ ెంచారు.  

iii. „మాత్ిఫాషనఽ కపడుకుెందాెం-సవమమానెం చాటుకుెందాెం‟ నినాద్ెంత  ఈ ఏడాద ి సభలు 

నిరవహ సఽత నానరు. 2019ని అెంత్మా తీయ మాత్ిఫాషల ప్మిరక్షణ సెంవత్్రెంగ ఐకయమజయసమిత్ర 

ప్రకటిెంచన నేప్థయెంలో తెలుగు నేల  ై ఉనన అనిన మాత్ిఫాషల ప్మిరక్షణ, అమవిదిధ , 



 

 

ఆధ్ఽనికీకరణ లక్షయెంగ నాలుగో ప్రప్ెంచ తెలుగు రచభత్ల మహసభలకు రూప్కలన చేసనటు్  

నిమవహకులు తెల్పరు. 

అెంత్మా తీయ రరతలు 

పల్న్స్ని కుదిేసన ఫన్సఫో న్స త్ుపనఽ : 

i.  ఫన్సఫో న్స త్ుపనఽ మధ్య పల్న్స్లోని ప్లు పర ెంతాలనఽ సరవనాశనెం చేసెంద.ి గెంటకు 150 

క లోమీటరు రేగెంత  గలులు వీయడెంత  చాలా చోటు  ఇళ్లు  ధ్వెంసమయాయభ. 

Persons in news 

Nambi Narayanan to get ₹1.3 crore. Govt. to give money to ex-ISRO scientist to settle 

case filed by him against State : 

 

i. The Kerala Cabinet has decided in principle to give ₹1.3 crore to former Indian Space 

Research Organisation (ISRO) scientist Nambi Narayanan of the infamous ISRO spy 

scandal case to settle the case filed by him against the State in the sub-court in 

Thiruvananthapuram. 

ii. The amount is in addition to the ₹50 lakh provided by the State on the basis of a 

Supreme Court order and the ₹10 lakh recommended by the National Human Rights 

Commission to Mr. Narayanan. 



 

 

iii. In September 2018, a three-judge Bench of the Supreme Court led by the then Chief 

Justice of India Dipak Misra had found him to be a victim of trumped-up allegations 

of espionage by the Kerala police.  

iv. The court ordered the State to pay him ₹50 lakh as compensation for loss of his 

fundamental right to live with dignity and self-respect for all these years since his 

arrest on November 30, 1994. 

Art and Culture  

జాతీయ గిమిజన నిత యత్్వెం 2019 @ మయ్ప్ుర్స: 

 

i. గిమిజనఽల సెంసకిత్ర, సెంప్రదాయాలనఽ ప్రప్ెంచానిక  చాటిచెప్డబే లక్షయెంగ ఛతీత స్గఢ్లోని 

మయ్ప్ుర్సలో ఈ నెల 27 నఽెంచ 29 వరకు జాతీయ గిమిజన నిత యత్్వెం నిరవహ సఽత నానరు. 

ii. ఆెంధ్రప్రదేశ్, తెలెంగణ సహ దేశెంలోని 24 మష్ ర ల నఽెంచ, ఉగెండా, మాల్దదవులు, బెలారస్, 

బెంగు దేశ్, శ్రలీెంక, థాయ్లాెండ్ దేఱల నఽెంచ కూడా నిత్యకరుల బిెందాలు ఈ ఉత్్రనిక  

విచేేసఽత నానభ. 



 

 

iii. తెలెంగణ గిమిజనఽలు గుస్డీ నితాయనిన, ఆెంధ్రప్రదేశ్ గిమిజనఽలు థిెంస నితాయనిన ఈ 

ఉత్్వెంలో ప్రద్మిిసత రు. 

ముఖ్యబ ైన మోజులు 

National anthem of India „Jana Gana Mana‟ was first sung : 27 December 1911 

   

i. “Jana Gana Mana ” is the national anthem of India. Written in highly Sanskritised 

(Tatsama) Bengali, it is the first of five stanzas of a Brahmo hymn composed and 

scored by Nobel laureate Rabindranath Tagore.  

ii. It was first sung in Calcutta Session of the Indian National Congress on 27 December 

1911. “Jana Gana Mana” was officially adopted by the Constituent Assembly as the 

Indian national anthem on 24 January 1950. 

iii.  27 December  2011 marked the completion of 100 years of Jana Gana Mana since it 

was sung for the first time.The original poem written by Rabindranath Tagore was 

translated into Hindi by Abid Ali. 

 

కీడీలు 

విజ ె న్స ఈ ద్ఱబద  క కీ టరు జాబతాలో కోహ ు  : 
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జాతీమ రయతలు 

NPRకు ఆధార్స కీలకెం : 

 

i. జాతీమ జనాఫా ట్టిక (ఎన్ఆర్స) తమామీలో వ్మకుత ల ఆధార్స వివ్మలే కీలకెం కనఽనానభ. 

జనాఫా లెకకల ళేకయణలో ఫాగెంగ వ్చ్చే ఏిల్ నఽెంచి ళ  ిెంఫయులోగ ఎన్ఆర్సలో జిల 

వివ్మలనఽ నమోదఽ చ్చళేెందఽకు చకచక ఏమట్లు  జయుగుతునానభ. 

ii.  క ెంద ిబిుతవెం తిి దచళ్ుకోసమి జనగణన కయమకరభెం తుయవఴ ెంచడెం ఆనరభతీ. దీతున మ ెండు 

దశలుగ తుయవఴ సత యు. తొయౌదశలో 2020 ఏిల్ నఽెంచి ళ  ిెంఫయు వ్యకూ దచశెంలో తిి కటి్డెం, 

కుట్లెంఫెం వివ్మలనఽ, తిి కుట్లెంఫెం వివ్మలనఽ ఎన్ఆర్సలో నమోదఽ చ్చసత యు.  

iii. మ ెండోదశలో 2021 పఫవి్మి, భామిే నెలలోు  తిి కకమి వ్మకతతగత వివ్మలు ళేకమిసత యు. వీట్తునట్టతూ 

కరో డీకమిెంచ్ాక క ెందెిం దచశజనాఫా వివ్మలనఽ అెంఱలరమీగ కిట్టసఽత ెంద.ి తొయౌసమి 2010-11 



 

 

జనగణనలో ఎన్ఆర్స దావమ వివ్మల ళేకయణ విధానెం రిేశ ట్ాి యు. ఈసమి జనగణన 

సెందయబెంగ ఎన్ఆర్సలో భమితున వివ్మలు చ్చమేలతు క ెందెిం తిితృదిెంచిెంది. 

iv. „ఫాయత విశిషి్ సెంఖ్మ తృిధికయ సెంసథ‟ (మూఏడీఏఐ) విఫాగెం లెకకల కియెం ఇట్టవ్యకూ 

124.99 కోట్ు  భెందికత ఆధార్స సెంఖ్మ ఇచ్ాేయు. వీయెందమి వివ్మలనఽ ఈ సెంసథ  నఽెంచి జనాఫా 

లెకకల విఫాగెం తీసఽకోనఽెంద.ి రట్టతు ఎన్ఆర్సలో నమోదఽ చ్చళే సభమెంలో సమితోృ యౌే 

చాసత యు. 

v. ఏద ైనా తృిెంతెంలో కతూసెం ఆయు నెలలుగ తువ్ళెంచ్చ రమినే సధాయణ తృౌయులుగ ఫావిెంచి ఎన్ఆర్స

లో వివ్మలు తీసఽకుెంట్ాయు. 

ఇతయ మష్టి ా లు / క ెంద ితృయౌత తృిెంతాల రయతలు 

CSMT gets „Eat Right‟ station certificate 

 

 Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) railway station in Mumbai has been 

conferred with „Eat Right Station‟ certification with the five-star rating by the Food 

Safety and Standards Authority of India (FSSAI) for food safety and hygiene. 

 CSMT has been judged on the basis of compliance of food safety and hygiene, 

availability of healthy diet, food handling at preparation, food waste management, 



 

 

promotion of local and seasonal food and creating awareness on food safety and 

healthy diet. 

 „Eat Right Station‟ initiative is a part of the „Eat Right India‟ movement launched 

by Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) and a Fast-Moving 

Consumer Goods (FMCG) major which is aimed at promoting food safety and 

hygiene at the static catering units at railway stations. 

అెంతమా తీమ రయతలు 

Almaty International Airport @ Kazakhstan : 

i. Almaty International Airport is the largest international airport in Kazakhstan. 

ii.  It is about 15 km (9.3 mi) northeast of Almaty,the country's largest city and 

commercial capital. Almaty airport accounts for half of passenger traffic and 68% of 

cargo traffic to Kazakhstan. 

ళ ైన్్ అెండ్ ట్ెకనలజీ  

Satellite built by students to beam anthem from space. ISRO says it will extend all help 

in putting „Kesari‟ into orbit : 

    

i. A satellite built by engineering ECE students of NRI Institute of Technology (NRIIT) 

at Agiripalli in Krishna district is all set to beam the country‟s national anthem from 

space, once placed in orbit. 



 

 

ii. The team is planning to launch the satellite into orbit with the help of the Indian 

Space Research Organisation (ISRO). 

iii. It was on December 27 in 1911 that the Jana Gana Mana was sung for the first time, 

at the Calcutta Session of the Indian National Congress. 

iv. The students uploaded the audio file of the national anthem to the satellite using 

Morse code. Once placed in orbit, the satellite would beam the anthem across the 

country, which can be picked up by amateur radio (HAM radio) operators anywhere 

in India who can listen to it after decoding the Morse code. 

v. The 450-gram satellite had a battery management system, high frequency transmitter, 

antennas and a robust protective system to guard the equipment. Antennas fixed to 

„Kesari‟ will beam the anthem in Morse code as high-frequency radio waves. 

vi. „Kesari‟ will have a lifespan of more than six months if equipped with solar panels. 

The team met Satish Dhawan Space Centre (SDSC), SHAR, Sriharikota, Director, A. 

Rajarajan, who assured them of all help in putting „Kesari‟ into orbit. 

యష్టమ అభుభలతొృ దిలో తొయౌ ఴ ైర్ససో తుక్ క్షిణ ి: 

i. ధవతు కనాన 20 మ ట్లు  ఎకుకవ్ రేగెంతో దాసఽక యలు  ఴ ైర్ససో తుక్ క్షిణులనఽ యష్టమ తన 

అభుభలతొృ దిలో చ్చమిేెంద.ి దీెంతో ఈ సభమథ ాతున సధిెంచిన తొయౌ దచశెంగ అవ్తమిెంచిెంది.  

ii. అవ్న్గర్్స అన ేఈ అసత ా లు ళ ైతుక దయాలోు  చ్చమమతు యక్షణభెంతి ిళ మ ెయ్ షో్ట భగు త యౌతృయు. 

Defence News 

Raksha Mantri launches DefExpo 2020 mobile app : 



 

 

 

i. Raksha Mantri has launched the “DefExpo 2020” mobile app of the forthcoming 

DefExpo 2020. 

ii.  The app has been developed by Department of Defence Production, Ministry of 

Defence (MoD). It provides detailed information about the daily events, participating 

exhibitors, Defence Public Sector Undertakings (DPSUs), guest speakers of 

seminars/webinars, publications, and directions of the venues and city weather. The 

main features of the app constitutes inform, engage and feedback. 

మిగ్-27కు ళ లవ్ు : 

 

i. రెైభాతుక దళ్ెంలో కుడు భకుట్ామభానెంగ తుయౌచిన మిగ్-27 ముదధవిభాన సిథ నెం 

భుగిళెంద.ి జోధ్ుర్స రెైభాతుక సథ వ్యెంలో జమిగిన రేడుకలో రముళేన ళఫఫెంద ి

ఉదచవగబమితెంగ లోహ విహెంగతుకత వీడోకలు యౌకయు. 



 

 

ii.  భూడు దఱఫాద ల తృట్ల దచశ యక్షణలో ఈ ముదధవిభానళేవ్లనఽ గుయుత చ్చసఽకునానయు. మిగ్-

27లు 1985 నఽెంచి ఫాయత రెైభాతుక దళ్ెంలో ఉనానభ. బూతల దాడి విఫాగతుకత మిగ్-27 

చ్ాలాకలెం తృట్ల రెనెనభుకగ ఉెంద.ి  

iii.  ైలట్లు  దీతున „ఫహదార్స‟గ లుసత యు. శతుిదాడితు తెంచఽకున ేసభయథాెం దీతుకత ఉెంద.ి 1999 

నాట్ట కమెిల్ ముదధెంలో కీలక తృత ితోృ లెంచిెంది. 

ఆమిథక అెంఱలు 

RBI caps lending on P2P platforms at Rs 50 lakh : 

 

 The Reserve Bank of India has capped the permissible exposure limit of a lender on 

a Peer-to-Peer lending (P2P) platform for all borrowers. The aggregate exposure has 

been set at Rs 50 lakh at any given point of time. The step has been taken to protect 

the consumers interest. 

 The lender investing more than Rs 10 lakh across P2P platforms has to produce a 

certificate to P2P platforms from a practising Chartered Accountant certifying 

minimum net-worth of Rs 50 lakh. 

 The central bank also stated that the “Escrow accounts” to be operated by bank 

promoted trustee for transfer of funds need not be mandatorily maintained with the 

bank which has promoted the trustee. It also mandates that all the transactions 

through bank accounts, and cash transaction are strictly prohibited. 



 

 

AIIB to give $210 million loan for irrigation & solar energy projects in West Bengal and 

Rajasthan : 

 

 The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) has announced a loan of $210 

million for irrigation and solar energy projects in India. The bank will lend $145 

million to improve irrigation services and strengthen flood risk management in West 

Bengal. 

 The irrigation project in West Bengal is co-financed by the World Bank and is 

expected to strengthen the management of the Damodar Valley Command Area 

irrigation scheme. The bank will also lend $65 million for a 250-megawatt (MW) 

solar project in Rajasthan. 

RBI launches new PPI for small digital transactions : 

 

 The Reserve Bank of India has introduced a new semi-closed prepaid payment 

instrument (PPI) which can be used for the transaction of goods and services up to a 

limit of Rs 10,000. 



 

 

 The loading facility of the instrument will be linked only from a bank account. This 

direction has made under Section 18 read with Section 10(2) of Payment and 

Settlement Systems Act, 2007. 

 PPIs are instruments that facilitate the purchase of goods and services, including 

financial services, remittance facilities, etc., against the value stored on such 

instruments. There are currently three kinds of PPIs allowed by RBI: closed system, 

semi-closed and open PPIs. 

 The PPIs may be issued as cards, wallets, and any such form/instrument which can be 

used to access the PPI and to use the amount therein. PPIs in the form of paper 

vouchers shall no longer be issued. 

RBI directs large UCBs to report exposures above Rs 5 cr to CRILC : 

 

i. The Reserve Bank of India has directed large cooperative banks to report all 

exposures of Rs 5 crore and more to the Central Repository of Information on Large 

Credits (CRILC).  

ii. The move is aimed at early detection of financial distress. The aggregate exposure 

will include all fund-based and non-fund based exposures like partial credit 

enhancement, including investment exposure on the borrower. As per the new rules, 



 

 

Urban Cooperatives Banks are required to submit CRILC report on quarterly basis 

with effect from December 31, 2019. 

iii. The CRILC was created by the Reserve Bank of India. CRILC constitutes 

commercial banks, all India financial institutions and certain non-banking financial 

companies with multiple objectives, which, among others, include strengthening 

offsite supervision and early recognition of financial distress. 

         Appointments 

Atul Karwal took charge as 32nd director of NPA : 

 

i. senior IPS officer Atul Karwal took charge as the 32nd director of the prestigious 

Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, in Hyderabad on December 27. 

ii. Mr. Atul, a 1988 batch IPS officer of Gujarat cadre, said that minor changes keep on 

taking place as things change in the field and there is no need for any revamp in the 

training module. 

iii. The country‟s first bureaucrat to scale the Mount Everest in 2008, Mr. Atul was 

earlier posted as the assistant director (outdoor training) of NPA from 1999 to 2002. 

iv. Prior to this, the senior police officer served as the Additional Director General of 

Central Reserve Police Force (CRPF). 



 

 

v. On December 18, the Union government had issued orders appointing Mr. Atul 

Karwal as the director of the premier police school in the country by temporarily 

downgrading the post to the level of Additional Director General. 

vi. He will be the director for a combined tenure till December 5, 2021, the date of 

combined deputation of his tenure or until further orders, whichever is earlier. 

vii. Mr. Atul‟s wife, Anita Karwal is the chairperson of the Central Board of Secondary 

Education (CBSE). 

Persons in news 

The man who gifted Salar Jung Museum to city commemorated. Elegies mark the 71st 

death anniversary of Mir Yousuf Ali Khan : 

  

i. ఎవ్మికీ త యౌమతు భమిము గుమితెంచతు సలార్స జెంగ్ భూమజిమెం అధికయులు నగయెంలోతు సలార్స 

జెంగ్్ యొకక చివ్మి విఱర ెంతి సథలాతున భామేయు. ష్హాయౌఫాెండా తృిెంతెంలోతు మీర్స క ద ైమలోతు 

క ఫాగెంలోతు గోడల సబమభళ్నెం 400-ఫేళ సెంవ్త్మల నెకరో తోృ యౌస్ యొకక గెందయగోళ్ెంతో 

చఽట్లి భుటి్ఫడిన క కరభబ ైన దిచశెం. 

ii. సెందిామ దధతులనఽ ఉయోగిెంచి ునయుదధ మిెంచడాతుకత భూమజిమెం నఽెండ ికొతున తుమభణ 

సభగిరతు ఉయోగిెంచ్ాభు అతు సలార్స జెంగ్ భూమజిమెం డ ైమ కిర్స ఎ. నాగ ెందర్స మ డి్  చ్ తృయు. 



 

 

iii. కుట్లెంఫెం, భూమజిమెం అధికయులు భమిము ఱరరయోతేలాష్ులు మీర్స మూసఽఫ్ అయ్ ఖ్ాన్ 

(సలార్స జెంగ్ III) 71వ్ భయణ రమిికోత్వ్ెం (December 27) సెందయబెంగ, సభాధ ి

సభుదామెం సొ గసఽలతో తిిధవతుెంచిెంద.ి 

iv. ట్టు సఽలాత న్కు వ్మతిమ కెంగ తుజాెం ముదధ  మితానలకు నామకతవెం వ్ఴ ెంచిన మీర్స ఆలెం 

ఇకకడ ఖ్ననెం చ్చమఫడా్ యు. అతతు భనవ్డు సర్స సలార్స జెంగ్- I భమిము అతతు రయసఽలు 

సలార్స జెంగ్ II భమిము III, తకుకవ్ కలాతుకత ఉననట్టకీ, వ్యుసగ తుజాెంల ధిానభెంతుిలు 

అమామయు. 

v.  ళ ుల్ కర ల్ కెం ు క్్ కోసెం లామెండ్ తృమిిల్ ఴ ైదమఫాద్ యొకక ముటి్ముదట్ట ధిాన భెంతి ి

మీర్స మోమిన్ ఆసి ా ఫాది ఫహుభతి, ఇద ి నగయ యూకలనకు సహామడిెంద.ి క అెంచనా 

కియెం, ఇద ి18 ఎకమలు - సభాధఽలతో కఫడి ఉెంద,ి ఇద ిఴ గ ుడ-ీగ ుడి దధతిలో ఉెంద.ి 

అరయు్ లు 

శ్రరకెంత్, అెంజుమ్లకు తెళళఐ ళక  నాముడు జీవితకల సపలమ ుయసకమలు : 

 

i. ట్ీమ్ఇెండిమా భాజీ క  ిన్ కిష్ణభాచ్ామి శ్రరకెంత్, భఴ ళ్ల జట్లి  భాజీ సయథ ిఅెంజుమ్ చ్ోతృి ఈ 

ఏడాద ితెళళఐ ళక  నాముడు జీవితకల సపలమ ుయసకమతున ఉభభడిగ అెందఽకోనఽనానయు. 



 

 

ii. తమిళ్నాడుకు చ్ ెందిన శ్రరకెంత్ 1983 ిెంచకప్ సధిెంచిన ఫాయత జట్లి లోతు సబుమడు. ట్ీమ్

ఇెండిమా తయున 43 ట్ెసఽి లు, 146 వ్నే్లాడిన శ్రరకెంత్ 1992లో ఆట్కు వీడోకలు యౌకడు. 

2009 నఽెంచి 2012 వ్యకు జాతీమ ళ లక్షన్ కమిట్ ీఛ ైయభన్గ తుచ్చఱడు.  

iii. అెంజుమ్ 12 ట్ెసఽి లు, 127 వ్నే్లు, 18 ట్2ీ0లు ఆడిెంద.ి 

BOOKS 

“Dreams of a Billion: India and the Olympic Games” : By Boria Majumdar with Nalin 

Mehta  

 

i. A book titled “Dreams of a Billion: India and the Olympic Games” author by Boria 

Majumdar with Nalin Mehta released. The book will be published by HarperCollins 

India in January 2020. 

ii. The book comprises of all the wins, the misses, the star sportspersons, their stories, 

and the challenges and possibilities that lie ahead of India to make its mark in the 

2020 Tokyo Olympics. 

iii. The book provides an inside view of what goes on backstage in the Indian Olympics 

world alongside a quick history of how India has fared at the Olympics over the past 

century and a look at how the Indian Olympics world has changed in the last decade. 



 

 

“Politics of Opportunism” - By S Gurumurthy 

 

i. Noted Economist and Political Analyst S Gurumurthy released a book titled “Politics 

of Opportunism: Regional Parties, Coalitions, Centre-State Relations In India”. The 

book is authored by R P N Singh. The book throws light on the subject related to rise 

of regional parties and Centre-States relation. 

ii. RNP Singh is a former officer of the Intelligence Bureau, Government of India. He 

has also earned the coveted Presidents Police Medal, Indian Police Medal, the Sukriti 

and Kautilya awards for his distinguished services. 

భుఖ్మబ ైన మోజులు 

INC 135th Foundation day (ఫాయత జాతీమ కెంగ రస్ / Indian National Congress): 1885 

December 28 

 



 

 

i. ఫాయత జాతీమ కెంగ రస్ (INC) ఫాయతదచశెంలోతు క ధిాన మజకీమతృమిీ.1947లో సవతెంతిా ెం 

వ్చిేన తయురత ఫాయతదచశెంలో ఎకుకవ్ సభమెం (49 సెంవ్త్మలు) అధికయెంలో ఉననద ి

ఈ తృమిీ. తిట్టష్ ఇెండిమాలోతు ఫ ెంఫాభ  ిళడ తూ్లో ఈ తృమిీ సథ ెంచఫడిెంది. 

ii. సిఽత తెం  మహుల్ గెంధ ీఈ తృమిీకత అధమక్షుడుగ ఉనానయు. సిఽత తెం ఈ తృమిీ నాలుగు మష్టి ా లోు  

అధికయెంలో ఉననది - ెంజాబ్, భధమ దిచశ్, మజసథ న్ భమిము ఛతీతస్ఘఢ్.  

iii. ఫాయత జాతీమ కెంగ రస్ తృమిీతు ఏ.ఒ. హయమమ్, భాజీ తిట్టష్ు అధికమి గమిచ్చ 1885 డిళ ెంఫయు 

28 వ్ తచదిన సథ ెంచఫడిెంద.ి ఫాయతదచశ సవతెంతిా ెం కోసెం ఈ తృమిీలో ఎెందమో భహానఽఫావ్ులు 

శరమిెంచ్ాయు. రమిలో భహాతాభ గెంధ,ీ త.ఆర్స. అెంఫేదకర్స భమిము ముదలగు అనేక భెంద ి

ఇెందఽలో సబుమలుగ ఉెంద ి దచఱతుకత ఎెంతో ళేవ్ చ్చసయు. ఫాయతదచశెంలో అతి దద జిాసవభమ 

తృమిీగ దీతుతు ేమకకనవ్చఽే. 

iv. 1st President of INC : W.C.Benarjee 

ధీయుఫాభ అెంఫాతూ జననెం : 28 డిళ ెంఫర్స, 1932 

 

i. ధీయుఫాభగ ేయుతొృ ెందిన ధీమజాు ల్ ఴ యచ్ాెంద్ అెంఫాతూ 28 డిళ ెంఫర్స, 1932 -6 జూలెై 2002, 

భుెంఫ ైలో అతతు అననదభుభలతో కయౌళ మిలమన్్ ఇెండళి సా్ సథ ెంచిన ఈ రమతృయ దిగెజెం. 

ేదమికెం నఽెంచి అతమెంత ధతుకుడ ైన ఫాయతీముడు అెంఫాతూ.  



 

 

ii. మిలమన్్ 1977లో తు క్ ఇష్యమకత రెయళెంద.ి ిెంచ అతమెంత ధతుక కుట్లెంఫాలలో అెంఫాతూలద ి

కూడా కట్ట. 2016వ్ సెంవ్త్మతుకతగనఽ భయణానెంతయెం దభ విబూష్ణ్ ుయసకయెం వీమితు 

వ్మిెంచిెంద.ి 

iii. ధీయుఫాభ అెంఫాతూ గుజమత్ లోతు జునాగడ్ లోతు చ్ోమవడ్ దగెయ కుకసవడలో తుమడెంఫయబ ైన 

మోడ్ కుట్లెంఫెంలో జతుభెంచ్ాడు. 1962 లో ధీయుఫాభ ఫాయతదచశెం తిమిగి వ్చిే మిలమన్్ 

ముదలు  ట్ాి యు. మిలమన్్ తృయౌసిర్స నఽ దిగుభతి చ్చసఽకొతు, భసలా దినఽసఽలనఽ ఎగుభతి 

చ్చళేద.ి 

iv. కలకరబమణా ధీయుఫాభ తన రమతృమతున తిచమకబ ైన శరదధతో వితేతూనకయణ చ్చఱయు, అవి  ట్రి  

యసమనాలు భమిము ఎకుకవ్ ఆసకతత ట్ెయ్కభూమతుక ష్న్్, ఇనపమ భష్న్ ట్ెకనలజీ, ఎనమాీ, 

వ్ర్స, మిట్ెైల్, ట్ెక ్టైల్ స్ వ్మవ్సథ క ళేవ్లు, భూలధనెం భామ కట్, భమిము లాజిళిక్్ లో 

కనమిచ్ాయు. 

v. ధీయుఫాభ అెంఫాతూ జీవితాతున సాపమితగ తీసఽకొతు, 2007 జనవ్మి 12 లో క ళతుభా 

విడుదలెైనద.ి ఴ ెంద ీళతుభా గుయు అనే ళతుభా, దయికతవెం భణి యతనెం, ళతుభాట్రగరప మజీవ్ 

మీనన్ భమిము సెంగీతెం A.R.మ హభాన్ . 

vi. ద ట్ెైమ్్ అఫ్ ఇెండిమా 2000 లో చ్చళన సమ వలో ఈమననఽ "గ రట్ెసి్ కతరభేట్ర్స అఫ్ రెల్త  ఇన్ ద ి

ళ ెంచఽమీస్ " గ ఎనఽనకోఫడా్ యు. 

 
Ratan Naval Tata Birthday : 28 December 1937 



 

 

  

i. Ratan Naval Tata (born 28 December 1937) is an Indian industrialist, investor, 

philanthropist, and a former chairman of Tata Sons who serves as its chairman 

emeritus.  

ii. He was also chairman of Tata Group, from 1990 to 2014, and again, as interim 

chairman, from October 2016 through February 2017, and continues to head its 

charitable trusts. 

iii.  He is the recipient of two of the highest civilian awards of India – Padma Vibhushan 

(2008) and Padma Bhushan (2000). He is well known for his business ethics and 

philanthropy. 

iv. Born in 1937, he was a scion of the Tata family, and great-grandson of Jamsetji Tata, 

the founder of Tata Group. He is an alumnus of the Cornell University College of 

Architecture. He joined his company in 1961, and was the apparent successor to J. R. 

D. Tata upon the latter's retirement in 1991. 

v. During Ratan Tata's chairmanship of 21 years, revenues grew over 40 times, and 

profit, over 50 times. He boldly got Tata Tea to acquire Tetley, Tata Motors to 

acquire Jaguar Land Rover, and Tata Steel to acquire Corus, in an attempt to turn 

Tata from a largely India-centric group into a global business. 



 

 

కభల గళ్తి‘అయుణ్ జ ైట్ీు ’ జననెం : 28 డిళ ెంఫర్స 1952 

 

i. అయుణ్ జ ైట్ీు  (28 డిళ ెంఫర్స 1952 - 24 ఆగసఽి  2019) క ఫాయతీమ మజకీమరేతత  భమిము 

నామమరది. ఫాయతీమ జనతా తృమిీ సబుమడు, జ ైట్ీు  2014 నఽెండి 2019 వ్యకు ఫాయత బిుతవ 

ఆమిథక భమిము కమకమ ట్ వ్మవ్హామల భెంతిిగ తుచ్చఱయు. 

ii. ఫాజతృలో, మోదీ బిుతవెంలో సెంక్షోబ మిష్కయతగ ేమకెందిన జ ైట్ీు ..  దదనోట్ు  యదఽద , జీఎస్ట్ీ 

అభలు వ్ెంట్ట ఫామీ తుయణమాలనఽ ధ ైయమెంగ అభలుచ్చళన ఫహుభుఖ్ జిాా ఱయౌ.  

భాట్ల ముదధెంలో భహాయోధఽడు.. క సమి ఆమిథక, యక్షణ భెంతిిగ.. : 

iii. 1999 అకోి ఫర్స 13న రజ్ేభా సమకయులో సభాచ్ాయ, సియఱఖ్ సహామభెంతి ి (సవతెంత ి

హో దా)గ తుచ్చఱయు. తొయౌసమిగ ఏమట్ల చ్చళన  ట్లి ఫడుల ఉసెంహయణ ఱఖ్కు సవతెంత ి

హో దాలో సహామ భెంతిిగనా ఫాధమతలు చ్చట్ాి యు. 

iv.  2000 జులెైలో నామమ, కెం తూ వ్మవ్హామల ఱఖ్ భెంతిిగ అదను ఫాధమతలు తుయవమితెంచ్ాయు. 

2000 నవ్ెంఫర్సలో క తనెట్ భెంతిిగ దోననతి లతేెంచిెంద.ి నౌకమానఱఖ్నఽ అదను 

ఫాధమతలు చ్చట్టిన జ ైట్ీు .. ఒడమ వ్ుల ఆధఽతుకీకయణ  ైతిచమక దిలిసమిెంచ్ాయు.  



 

 

v. 2014 నఽెంచి 2019 వ్యకు ఆమిథక, కమకమ ట్ వ్మవ్హామల భెంతిిగ తుచ్చఱయు. మోద ీ తొయౌ 

బిుతవెంలో 2014-16 వ్యకు క ెంద ి సభాచ్ాయ, సియ ఱఖ్ భెంతిిగ, 2014, 2017లలో యక్షణ 

భెంతిిగ తు చ్చఱయు.  

vi. సవతెంత ి ఫాయత చమితలిో క సమి యక్షణ, ఆమిథక భెంతిితవ ఱఖ్యౌన చ్చటి్డెం జ ైట్ీు క  సధమబ ైెంది. 

క ెంద ిఆమిథక భెంతిిగ ఆదామ రెలుడ ిథకతున కిట్టెంచ్ాయు.  దదనోట్ు  యదఽద  తుయణమభూ ఆమన 

హమాెంలో రెలువ్డిెందచ. జీఎస్ట్ ీఅభలునఽ తృియెంతేెంచ్ాయు. 

vii. జభూభ-కశ్రభర్స భాజీ ఆమిథకభెంతి ి గిమిధామిలాల్ డోగర  కుభామ త సెంగీతాడోగర నఽ 1982, బమ 24న 

 యాు డాయు. జ ైట్ీు  సభాచ్ాయ, సియ ఱఖ్ భెంతిిగ ఉననుడచ ఎఫ్.ఎెం.మ డియోలు వ్చ్ాేభ. 

viii. విదామమిథ నేత.. 

 దియ్ు మూతువ్మి్ట్ీలో ఉననుడచ అఖిల ఫాయతీమ విదామమి మిష్త్(ఏతెవీ) నేతగ వ్మి్ట్ ీ

మజకీమాలోు  కతరమాశ్రలక తృత ితోృ లెంచ్ాయు. విశవవిదామలమ తృిెంగణాలోు  కెంగ రస్కు గట్టి  ట్లి నన 

మోజులోు  1974లో వ్మి్ట్ ీవిదామమిథ సెంఘెం ఎతునకలోు  అధమక్షుడిగ ఎతునకమామయు. ఏతెవీ అబమమిథగ 

ఆమన సధిెంచిన గ లుు.. ఆనాడు దచశ విదామమిథ మజకీమాల  ైగణతూమ భుద ిరేళెంద.ి 

ix. అతమభక మిళథతిలో.. 

 



 

 

1973లో మజ్నామమణ్, జమకిష్ నామమణ్లు తృియెంతేెంచిన అవితూతి వ్మతిమ క ఉదమభెంలో 

భిుఖ్ నేతగ ేమకెందాయు. విదామమిథ, మువ్త సెంసథకు జాతీమ కమిట్ీ కతూవనర్సగ జ ైట్ీు తు 

జమకిష్ తుమమిెంచ్ాయు. 1975-77 నాట్ట అతమభక మిళథతితు వ్మతిమ కతసాత  జ ైట్ీు  మువ్నేతగ 

గళ్బ తాత యు. భుెందఽజాగరతతగ జ ైట్ీు తు అెంఫాలా జ ైలులో తుయఫెంధిెంచ్ాయు. తమవత దియ్ు తిహార్స 

జ ైలులో 19 నెలలు తృట్ల ఉెంచ్ాయు. జ ైలు నఽెంచి ఫమట్టకొచ్ాేక జనసెంఘ్లో చ్చమయు. 1977లో 

జమిగిన సయవతిిక ఎతునకల సెందయబెంగ జనతా తృమిీ చి్ాయెం కోసెం ఏమట్ల చ్చళన లోక్తాెంతిిక్ 

మువ్మోమేకు కతూవనర్సగ ఉనన జ ైట్ీు  దచశరమతెంగ చి్ాయెం తుయవఴ ెంచ్ాయు. తమవత ఏతెవీ 

దియ్ు ఱఖ్ అధమక్షుడిగ, జాతీమ కయమదమిిగ తుమాభకభమామయు. 

x. ఫాజతృ మజకీమాలోు .. 

1980లోు  ఫాజతృలో చ్చమయు. మువ్మోమే జాతీమ అధమక్షుడమామయు. ఫాజతృ దియ్ు ఱఖ్ 

కయమదమిిగ ఫాధమతలు చ్చట్ాి యు. 1991లో ఫాజతృ జాతీమ కయమతుమవహక భెండయౌ 

సబుమడమామయు. 1999 నఽెంచి ఫాజతృ అధికయ తిితుధిగ తుచ్చఱయు. 2002లో ఫాజతృ జాతీమ 

ధిాన కయమదమిిగ తుమాభకభమామయు. 2003లో క ెందభిెంతిిగ ఫాధమతలు చ్చట్టి, 2004లో 

ఫాజతృ ఒట్మితో తిమిగి తృమిీ ధిాన కయమదమిిగ ఫాధమతలు  చ్చట్ాి యు.దియ్ు కతరక ట్ సెంఘాతుకత 

అధమక్షుడిగ ళేవ్లెందిెంచిన జ ైట్ీు , 2009లో తెళళఐ ఉతృధమక్షుడమామయు. లుభాయుు  మజమసబకు 

తృితితుధమెం వ్ఴ ెంచిన జ ైట్ీు .. 2014లో అభిత్సర్స లోక్సబ సథ నెంలో ఒట్మి చవిచాఱయు. 

xi. నేతగ ఎదిగిన నామమ దిగెజెం : 



 

 

దచశెంలోతు దిగెజ నామమరదఽలోు  కమిగ ేమకెందిన అయుణ్జ ైట్ీు .. నామమసథ నెం నఽెంచి వ్ితిత  

జీవితాతున ముదలు ట్టి మజకీమ నేతగ చటి్సబకు సిథ నెం సగిెంచ్ాయు. 1990లో 37 ఏళ్ు  

వ్మసఽలోన ే దియ్ు ఴ ైకోయుి లో ళతుమర్స అడవవక ట్ హో దా లతేెంచిెంద.ి అెంతకు ఏడాది భుెందఽ 

అదను సొ యౌళట్ర్స జనయల్(ఏఎస్జీ)గ తుమమితులమామయు. ఏఎస్జీగ అట్రు  దచశెంలో 

సెంచలనెం సిలిెంచిన ఫో తోౄ ర్స్ క సఽనఽ చ్చట్ాి యు. ఆళమా అతేవ్ిదిధ  ఫామెంకు గవ్యనయు ఫో యు్ లో 

సబుమడిగనా వ్మవ్హమిెంచ్ాయు. గుజమత్ అలుయు క సఽలో మోదీకత, విరదాసద సో హరఫుదీదన్, 

ఇసిత్ జహాన్ ఎన్క ెంట్యు క సఽలోు  అమిత్ష్టకు నామమళేవ్లు అెందిెంచ్ాయు. తౄసి్ట్ాిక్ కోయుి  

థకతున అభలు చ్చఱయు. క సఽలు తవయగ మిష్టకయభభేమెందఽకు వీలుకయౌసాత  లు చట్ాి లోు  

సవ్యణలు తీసఽకొచ్ాేయు. 

  

xii. మజకీమ గుయువ్ు ఆడావణీతు కదతు ధిాతు దవికత మోదీక  భదదతు యౌకయు. అభిత్సర్స 

నఽెంచి లోక్సబకు తోృ ట్ీ చ్చళ ఒడితోృ భనా, మజమసబకు ెం భమీ భెంతిితు చ్చఱయు. 

xiii. కనొక దశలో దియ్ు భుఖ్మభెంతి ి ఫాధమతలు చ్చట్టి  అవ్కశముచిేనా తీసఽకోవ్డాతుకత 

ఇషి్డలేదఽ. ఆమన వ్దదనన తమవతచ ఆ దవి సఽష్టభసవమజ్కు దకతకెందతు ఫాజతృ నేతలు 

చ్ ఫుతుెంట్ాయు. 

త లుగు మష్టి ా ల  ైతిచమక భుద ి: 





 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 29 డిళ ెంఫర్స 2019 Sunday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu newspaper and from 

online current affair websites, Wikipedia etc.. 

తెలెంగాణ రాయతలు 

‘మెంత్రలక్ష్మీ’ వ్యవ్సామ మికమాలకు మాభతీల తులిిరేత్ : 

   

i. వ్యవ్సామ మ ెంతీరకయణ థకెం „మెంత్రలక్ష్ిీ‟ ఈ ఏడాదికిక ఆగితోృ భెంది. రస్ుత త్ ఆమిథక 

స్ెంవ్త్్యెంలో ఈ థకెం కిెంద మ ైత్ులకు మాభతీ  ైకొత్త  మెంతరా లను ఇవ్వలేదు.  

ii. మాష్్టర వ్యవ్సామఱాఖ ఫడెెట్లో మ ైత్ుఫెంధు, మ ైత్ుబీభ  థకెం త్యురాత్ అత్యధికెంగా తుధులు 

కేటాభెంచిన థకెం ఇదే. „వ్యవ్సామ మెంతరా ల ఉ మిష్టన్‟(SMAM) థకెం కిెంద మాభతీల 

ెంిణీకి కేెందరెం తుధులిసోత ెంద.ి 

ఇత్య మాష్టా్ ర లు / కేెందర తృాలిత్ తృరా ెంతాల రాయతలు 

అహ్ీదాఫాద్-భ ెంఫభ భధయ జనవ్మి 17 నుెంచి మ ెండో తేజస్ మ ైలు : 

i. మ ైలేవ అనుఫెంధ స్ెంస్థ  ఐఆర్సళీటీళ ీనడి ే ైరైేటు తేజస్ మ ైళ్లలో మ ెండోద ిఅహ్ీదాఫాద్-భ ెంఫభ 

భధయ జనవ్మి 17 నుెంచి నడవ్నుెంద.ి  



 

 

ii. గ యురామాలోల  మినహా రాయెంలో మిగిలిన ఆయు మోజులోల  ఇది నడుస్ుత ెంద.ి 

Restore holiday on birth anniversary of Sheikh : 

 

i. The J&K administration‟s decision to strike out National Conference (NC) founder 

Sheikh Abdullah‟s birth anniversary and July 13 from the Union Territory‟s holiday 

list for 2020 evoked angry reactions from the regional parties. 

ii. According to the order from the General Administration Department, the new list of 

official holidays excludes the December 5 birth anniversary of the NC founder who 

headed the movement in J&K to accede to the Union of India in 1947. 

iii. The order also pointed out that July 13, which was being observed as Martyrs Day to 

commemorate the death of 22 civilians on that date in 1931 during a rebellion against 

the Dogra monarch, had been dropped.  

iv. Instead, October 26 has been declared “Accession Day” and will be observed as an 

official holiday. 

ళ ైన్్ అెండ్ టెకాాలజీ  

„భ ర్స్ 2020‟ మోవ్ర్సను ఆవిష్టకమిెంచిన నాసా : 

i. వ్చ్ేే ఏడాది అెంగాయకుడి ైకి ెం ే„భ ర్స్ 2020‟ మోవ్ర్సను అబెమికా అెంత్మిక్ష మిఱోధన స్ెంస్థ  

(నాసా) ఱాస్త రైేత్తలు ఆవిష్టకమిెంచ్ాయు. ఆ గరహ్ెం ై కపుడు జీవ్ెం ఉెండేదా అనాది ఇద ి



 

 

తేలుస్ుత ెందతు చ్ెతృాుయు. అెంతే కాకుెండా బవిష్టయత్లో అకకడికి చ్ేటట్  భ నవ్స్ఴిత్ మ త్రలకు 

భ యగెం స్ుగభెం చ్ేస్ుత ెందతు వివ్మిెంచ్ాయు.  

ii. ఈ మోవ్ర్సను ల స్ ఏెంజ లెస్లోతు జ ట్ తృర ర లషన్ లేఫొ మేటమీలో తుమిీెంచ్ాయు. ఈ మోవ్ర్సను వ్చ్ేే 

ఏడాద ిజులెైలో రయోగిసాత యు. ఏడు నెలల త్మావత్ అది అెంగాయకుడి ై దిగ త్ుెంద.ి  

iii. అయుణ గరహ్ెం  ైవ్ెందల కోటల  ఏళ్ల  కిెందట జీవ్పలు తువ్ళిెంచ్ామ  అనాది మిశీలిస్ుత ెంద.ి కరేళ్ 

తువ్ళిెంచి ఉెంటట రాటి అవ్ఱేష్టాలను టు్ కోవ్డాతుకి అనేక మికమాలను ఈ రయయభనౌకలో 

ఉెంచుత్ునాాయు. అవి అయుణ గరహ్ ఉమిత్లెం, యసామన తీయుతెనుాలను విఱేలలిసాత భ. 

స్భగర స్భ చ్ామాతుకి „మ ైల్ స్ువిధ‟ మ ప్ : 

i. మ ైలేవ రమ ణికులకు „మ ైల్ స్ువిధ‟ మ ప్ అెందుఫాటులోకి మానుెంద.ి దక్ష్ిణ భధయ మ ైలేవ డివిజన్

లోతు అతుా ళే్ష్టనలలో ఈ మ ప్ ళేవ్లను రమ ణికులు వితుయోగిెంచుకోవ్చుే. 

ii. మ ైలేవ ళే్ష్టన్లో ఏళీ, సాధాయణ విఱరా ెంతి గదులు ఎతుా, అవి ఎకకడునాాభ, పలహాయ ఱాలలు, 

టీసా్ ళ్లల  త్దిత్య స్భ చ్ామాతుా దీతు దావమా తెలుస్ుకోవ్చుే. దిరాయెంగ లకు అవ్స్యబైెన వీల్ 

ఛెైయుల , రతేయక భూత్రఱాలలు, భయుగ దొడుల , ఇత్య వ్స్త్ుల స్భ చ్ాయెం ఉెంటుెంద.ి 

iii.  దీతులో రమ ణ, తృామి్ల్ ధయల టి్కలను తృర ెందుమాేయు. మ ైలేవ జామీ చ్ేళ ే ఉత్తయువలు, విధాన 

తుయణమ ల స్భ చ్ామాతుా ళ ైత్ెం తెలుస్ుకోవ్చుే. 

Tests for unmanned mission by 2020-end, says ISRO chief : 

 



 

 

i. The Indian Space Research Organisation (ISRO) plans to fly the first unmanned test 

mission ahead of its ambitious crewed Gaganyaan mission by the end of 2020, ISRO 

Chairman K. Sivan said. 

ii. The unmanned flight will carry a humanoid. The launch vehicle PSLV completed its 

50th mission (PSLV-c48) on December 11. 

iii. The ISRO had announced plans for a December 2021 launch for the crewed 

Gaganyaan mission. Chandrayaan-3 would be a copy of Chandrayaan-2, except that it 

would not carry an orbiter. It would have a rover and a lander. 

iv. The ISRO hoped to complete the 100th mission of its reliable workhorse Polar 

Satellite Launch Vehicle by 2024, he said. 

ఆమిథక అెంఱాలు 

No extra charge on payments via RuPay, UPI from January 1 : 

  

i. Digital transactions made using RuPay credit cards or UPI QR codes will not attract 

additional charges for merchants or customers from the beginning of next year, 

Finance Minister Nirmala Sitharaman said.  

ii. All shops, business establishments and companies with an annual turnover of ₹50 

crore or more have been mandated to offer these modes of payment to customers. 



 

 

iii. Ms. Sitharaman said that the notification would come into effect from January 1, 

2020. The Merchant Discount Rate (MDR) is the percentage of the digital transaction 

that a merchant pays to banks. This cost is often passed on to the customer. 

FPI flows cross ₹1-lakh crore in 2019 : 

i. The year 2019 saw foreign portfolio investors (FPIs) betting big on Indian equities 

with total inflows breaching the ₹1 lakh-crore mark only for the fourth time ever and 

the first since 2013. 

ii. According to data from the National Securities Depository Ltd. (NSDL), FPIs have 

been net buyers at a little over ₹1 lakh crore in the current calendar year, the highest 

since 2013 when they net bought Indian shares worth ₹1.13 lakh crore. 

స్దస్ు్లు 

Kerala Governor faces protest at history congress in Kannur : 

 

i. The inaugural session of the 80th Indian History Congress (IHC) in Kannur of Kerala 

was marred by protests staged by a section of delegates against Kerala Governor Arif 

Mohammad Khan over his comments backing the Citizenship (Amendment) Act 

(CAA). 

       Appointments 

Algerian President names ex-diplomat as PM : 



 

 

 

i. Algeria‟s President Abdelmadjid Tebboune named a university professor and former 

diplomat as Prime Minister as he builds a new government to handle political unrest 

and a looming economic challenge. 

ii. Abdelaziz Djerad, 65, served in the administration of a previous President in the 

1990s, but was sidelined by President Abdelaziz Bouteflika, who was ousted in April 

after two decades as head of state. 

iii. The massive street protest movement that prompted Mr. Bouteflika to step down 

regarded Mr. Tebboune‟s election this month as illegitimate and it seems unlikely to 

accept any government he appoints. 

iv. The protesters rejected any election that took place while the military stayed involved 

in politics and Bouteflika-era figures retained powerful positions. 

 Art and Culture  

Mandu Festival begins at Mandu, Madhya Pradesh : 

  

 The first edition of Mandu Festival begins at Mandu, picturesque fort city 

of Madhya Pradesh. The event is organized by Madhya Pradesh Tourism Board. 



 

 

The festival will witness a celebration of the historic heritage blended with the 

modern vibrancy of the city culture. 

 The Mandu festival will offer an eclectic mix of performing arts, workshops, art 

installations, nature trails, walks, food, architecture and music to the visitors during 

the festival. The festival is based on the idea of “Khojne Me Kho Jao”. 

 The Mandu festival will redefine the essence of the city & bring about the joy of 

establishing a new tourism hub in the state. 

BOOKS 

„ద మినెైజాన్్ భ యన్-ద బెతూ తౄాయక్్ట్్ ఆఫ్ అయుణ్ జ ైటీల ‟ పస్తక ఆవిష్టకయణ : 

  

i. కేెందర భ జీ భెంతిర దివ్ెంగత్ అయుణ్ జ ైటీల  జమెంతితు పయస్కమిెంచుకొతు ఉ మాష్్టరతి కుభ యుడు 

హ్యషవ్యదన్, కుభ మ త దీతృా రెెంకట్లు తీస్ుకొచిేన „ద మినెైజాన్్ భ యన్-ద బెతూ తౄాయక్్ట్్ ఆఫ్ అయుణ్ 

జ ైటీల ‟ పస్తక ఆవిష్టకయణ కాయయకరభెం జమిగిెంద.ి ఈ స్ెందయభెంగా రెెంకమయ నామ డు రస్ెంగిెంచ్ాయు.  

ii. అయుణ్ జ ైటీల  సాీయకాయథెం వ్చ్ేే ఏడాది భ మిే 20న తొలి సాీయక ఉనాయస్ెం ఏమాుటు 

చ్ేమనునాటు్  ఆమిథక ఱాఖ భెంతిర ళీతామాభన్ తెలితృాయు. 

కరరడలు 

తుఖత్ ై బేమీకోమ్ద ే ైచ్ేభ : 



 

 

  

i.  టోకోయ లిెంిక్ట్్ ఫెయుత ల కోస్ెం చ్ెైనాలో జయగఫో భే అయహత్ టోమీాలో తోృ టీ డ ే ఫాయత్ భఴియా 

ఫాక్మ లవ్మో తేలితోృ భెంది. 51 కేజీల విఫాగెంలో దిగగజ కరరడాకామిణ ి బేమీకోమ్కే ఫెయుత  సర ెంత్బైెెంది. 

ఆబెను స్రాల్ చ్ేళిన  తెలెంగాణ అభ ీభ తుఖత్ ఫౌట్లో గటి్  తోృ టీనే ఇచిేనా విజేత్గా భ త్రెం 

తులవ్లేకతోృ భెంద.ి  

ii. దిల్లలలో జమిగిన టరమల్్లో ఆయుసాయుల  రెంచ ఛాెంిమన్, 36 ఏళ్ల  బేమీ 9-1 తేడాతో భ జీ 

జూతుమర్స రెంచ ఛాెంిమన్, 23 ఏళ్ల  తుఖత్ ై విజమెం సాధిెంచిెంది. 

iii. బేమీకి టరమలే్ అవ్స్యెం లేదతు ఫాయత్ ఫాకి్ెంగ్ స్భ ఖయ (బీఎఫ్ఐ) అధయక్షుడు అజయ్ ళిెంగ్ 

ేమకకనడబే కాక భ ెందు నుెంచి ఆబెకు అధిక తృరా ధానయెం ఇస్ుత నా నేథయెంలో ఫౌట్ స్ెందయభెంగా 

త్నకు అనాయమెం జయగకచేతు, దాతుకి లెైవ్ ఉెండాలతు తుఖత్ భ ెందు నుెంచి డిభ ెండ్ చ్ేస్ుత నా 

స్ెంగతి తెలిళిెంద.ే 

రెంచ మాయిడ్ ఛాెంప్ హ్ెం ి: 

 



 

 

i. ఇటీవ్లే మొనాకో గరా ెండ్ిర చ్ెస్ టెైటిల్ గ లుచుకునా హ్ెం ి భమో బెగా టెైటిల్ ఖ తాలో 

రేస్ుకుెంది. రెంచ మాయిడ్ చ్ెస్ టోయాబెెంటోల  ఆబె ళిడ ిత్కాతుా సర ెంత్ెం చ్ేస్ుకుెంది.  

ii. 12 మ ెండల  ఈ టోమీాలో ఆఖమి మ ెండ్ త్మావత్ హ్ెంి 9 తృాభెంటలతో చ్ెైనా గరా ెండ్భ స్్ర్స ల్ల టిెంగ్జీ, 

ఎకతమీనా (టమీక)తో కలిళ ిఉభీడిగా అగరసాథ నెంలో తులిచిెంద.ి 

Knighthoods for Lloyd and Greenidge : 

 

i. Ben Stokes and several of his England Cricket World Cup-winning teammates were 

recognised in Britain‟s New Year Honours list announced on Friday, as two West 

Indies greats, Clive Lloyd and Gordon Greenidge, received knighthoods. 

ii. All-rounder Stokes was made an OBE (Officer of the Order of the British Empire).  

iii. Meanwhile, Eoin Morgan, who captained England to World Cup glory, was named a 

CBE (Commander of the Order of the British Empire), one rank below a knighthood. 

iv. Wicketkeeper Jos Buttler and Test skipper Joe Root were both awarded MBEs 

(Members of the Order of the British Empire), the level beneath an OBE. 

v. Australian Trevor Bayliss, England‟s World Cup-winning coach, received an OBE. 

vi. Lloyd, the forerunner of today‟s modern power batsmen and brilliant fielders, hit a 

superb century as the West Indies beat Australia in the inaugural 1975 World Cup 

final at Lord‟s. 
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online current affair websites, Wikipedia etc.. 

జాతీమ రహయతలు 

ళఆర్సఎఫ్ బదరణా విఫాగహనికి కొతత  చిసనెం. ఆవిశకమ ెంచిన క ెందర స ెం భెంత్రర అమిత్ షహ : 

   
i. దేవెంలోని లుఴుయు రభుఖల బదరతన యయరేక్ిెంఙ ే క ెందర మ జయుు నోు లీష దళెం (CRPF) 

ళఫబెంద ి ఇక  ై రణేయక చిహ్నననిన ధమ ెంచననానయు. దిలీీలో ళఆర్సఎఫ్ నఽతన రధాన 

కహమహయలమెం వెంకుస్హథ న కహయయకరభెంలో క ెందర స ెం భెంత్రర అమిత్ షహ దానిన ఆవిశకమ ెంఙాయు.  

ii. రభుఖల బదరణా ఴయఴహ్నమహలు చఽషకునేెందకుగహన ళఆర్సఎఫ్లో రణేయక విఫాగహనిన 

2014లో నుహర యెంనెంఙాయు. స్హభానయలకు భమ ము విఐలకు బదరత కల్ెంచడెంలో నిభగనబ  ై

ఉననరహమ  కోషెం స ెంభెంత్రర అమిత్ షహ కొతత  లోగో “గయుడ్” న విడెదల ఙేఱహయు. 

iii. అమిత్ షహ, భాజీ రధాని భనమోసన్ ళెంగ్, కహెంగ రస్ నేతలు సో్ నిమా గహెంధ,ీ మహసృల్, రమాెంక 

రహదరా  షహ్న 59 భెంది రభుఖల బదరతన ఈ విఫాగెం యయరేక్ిసో్త ెంది. 

ళడీఎస్ గమ శఠ  ఴయోమ మిత్ర 65 ఏళైీ  : 

 



 

 

i. ఫాయత ళ ైనిక దయాల భధయ షభనుమానిన భమ ెంత బ యుగుయచడబే లక్ష్యెంగహ షాలటెంచిన 

„త్రరవిధ దయాల అధిత్ర(ళడీఎస్)‟ దవిలో ఉెండేరహమ కి గమ శఠ  ఴయోమ మిత్రని 65 ఏళైీ గహ క ెందర 

రబుతుెం నియణభెంచిెంద.ి 

ii.  రషత తెం ళ ైనయెం, నౌకహదళెం, రహముళేన అధితేలు గమ శఠ ెంగహ భూడేళీనుహటు లేదా 62 ఏళీ 

ఴమష ఴఙేచ ఴయకు (ఏది భుెందభణ ేఅది) దఴులోీ  కొనస్హగుతేనానయు.  

iii. రహమ లో ఎఴమ ైనా ళడీఎస్గహ నిమమితేల ైణ,ే 65 ఏళీ ఴయకు ఆ దవిలో కొనస్హగ ెందకు వీలుగహ 

ళ ైనయెం, నౌకహదళెం, రహముళేన షమవుష నిఫెంధనలన యక్ష్ణ ఱహఖ ణాజాగహ షఴమ ెంచిెంది. రషత త 

ళ ైనాయధిత్ర జనయల్ నృన్ మహఴత్ ఫాయత ణొల్ ళడీఎస్గహ నిమమితేలఴుణాయని ఊహ్నగహనాలు 

వినిషత నానభ. 

ణెలెంగహణ రహయతలు 

2 నెంచి మ ెండో  విడత ల ీ  రగత్ర. 11 మోజుల నుహటు వివిధ కహయయకరభాలు : 

  

i. మ ెండో  విడత „ల ీ  రగత్ర‟ని జనఴమ  2ఴ ణేద ీనెంచి నియుఴ ెంచననానయు. 11 మోజుల నుహటు ఈ 

కహయయకరభానిన ఙేటటననానయు. మొదట ి విడతగహ ళ  టెంఫయు 6 నెంచి నెల మోజులనుహటు 



 

 

నియుఴ ెంచిన కహమహయచయణ రణాళికలోని నలన ే దాదాుగహ ఇుడఽ ఙేటటననానయు. రత్ర 

గహర భానికి క భెండలస్హథ భ అధికహమ , రత్ర భెండలానికి ఎెండీరో యయరేక్ష్కులుగహ ఉెంటాయు.  

ii. మొదటిమోజు గహర భషబ నియుసణ. మోడీ  ై ఙెతత  రేళనరహమ కి యౄ.500జమ భానా విధిెంు. గహర భ 

2020-21 రహమ ిక రణాళికకు గహర భషబ ఆమోదెం ను ెందటెం. రణాళికకు అనగుణెంగహ ఫడెెట్ 

తమామవ. 

iii. వీధిల ైటీన శీణాకహలెంలో స్హమెంతరెం 6గెం. నెంచి ఉదమెం 6.30గెం.ఴయకు, ఇతయ షభమాలోీ  

స్హ.7గెం. నెంచి ఉ.5.30గెం. ఴయకు రేళేలా చయయలు. 

ఇతయ మహషహట ా లు / క ెందర నుహల్త నుహర ెంణాల రహయతలు 

ఝాయఖెండ్ ళఎెంగహ ఴేభెంత్ రభాణళుకహయెం : 

 

i. ఝాయఖెండ్ మహశట  ా11ఴ భుఖయభెంత్రరగహ ఝాయఖెండ్ భుకిత మోమహచ (JMM) కహయయనిమహుసక అధయక్షుడె 

ఴేభెంత్ సో్ మ న్ రభాణళుకహయెం ఙేఱహయు.  

ii. గఴయనర్స దరౌ ద ిభుయుో ఆమన ఙేత రభాణెం ఙేభెంఙాయు. మహెంచీలోని మొమహా ఫాద ిబ ైదానెంలో 

జమ గ న ఈ కహయయకరభెం ఫాజనుహ ఴయత్రమ క నుహమవటల రదయశనకు రేదికగహ నిల్చిెంద.ి  



 

 

iii. కహెంగ రస్ అగరనేత మహసృల్గహెంధ,ీ తాణభూల్ కహెంగ రస్ అధయక్షుమహలు, శ్చచభఫ ెంగహల్ భుఖయభెంత్రర 

భభణా ఫ నమవె, మహజస్హథ న్, ఛతీతస్గఢ్ మహషహట ా ల భుఖయభెంతరే లు అఱోక్ గస ీ త్, బూేశ్ ఫఘేల్, 

ళఎెం రధాన కహయయదమ శ ళణామహెం ఏచఽమ , డీఎెంక  నేత ఎెంక  స్హట ల్న్, ఆమన సో్ దమ  కణిమొళి, 

ఆమ ెడ ీనేత ణేజళు మాదవ్ తదితయులు ఈ కహయయకరభానికి హ్నజయమాయయు.  

iv. 44 ఏళీ ఴేభెంత్ సో్ మ న్ భుఖయభెంత్రరగహ ఫాధయతలు ఙేటటడెం ఇద ిమ ెండోస్హమ . గతెంలో ఆమన 

2009-2013 భధయ ఉ భుఖయభెంత్రరగహ, భుఖయభెంత్రరగహ నిఙేఱహయు. 

భళీ్ల ణెయ ైకి ఫ ళగహవి విరహదెం : 

i. భహ్నమహశట -ాకమహణ టకల భధయ దఱహఫాద లుగహ నలుగుతేనన ఫ ళగహవి విరహదెం భమోభాయు ణెయ ైకి 

ఴచిచెంద.ి భమహఠవ ఫాశ భాటాీ డేరహయు అధికెంగహ ఉనన ఫ ళగహవి తభదెంటృ భహ్నమహశట  ా

రహదిసో్త ెంది. రషత తెం ఆ నుహర ెంతెం కమహణ టకలో ఒ జిలాీ గహ ఉెంద.ి  

ii. కమహణ టకలో ఉనన భమహఠవ భాటాీ డ ే గహర భాలన అనినెంటినీ భహ్నమహశటలాో కలనుహలెంటృ 

ఙానానళైీ గహ ఉదయభెం ఙేషత నన భహ్నమహశట  ా ఏకీకయణ షమిత్ర(ఎెంఈఎస్) ై కననడ షెంషథ  కట ి

ఇటీఴల రహయఖయలు ఙేమడెంణో ఈ విరహదెం భళీ్ల ణెయ ైకి ఴచిచెంద.ి 

అెంతమహె తీమ రహయతలు 

Cyclone Sarai batters Fiji : 

 



 

 

i. Tropical Cyclone Sarai was moving slowly away from Fiji, leaving two people dead 

and more than 2,500 needing emergency shelter.  

ii. The cyclone damaged houses, crops and trees, cut power and forced the cancellation 

of several flights, stranding holidaymakers visiting the island nation, which is a major 

tourist draw. 

ళ ైన్్ అెండ్ టెకహనలజీ  

గగనమాన్కు యఴుమ కలా ఉకుక : 

i. గగనతలెంలోకి స్ ెంతెంగహ రోయభగహభులన ెండబే లక్ష్యెంగహ ఫాయత అెంతమ క్ష్ మ ఱోధన షెంషథ  

(ఇసో్ర ) రత్రషహఠ తోకెంగహ ఙేడెతేనన „గగనమాన్‟ నుహర జ కుట లో యఴుమ కలా ఉకుక కమహోగహయెం (ఆర్స

ఎస్) ఉకుకన వినియోగ ెంచననానయు.  

ii. ఇెందకోషెం ణొల్ దవలో ఫాగెంగహ 30.5 టననల భమహజిెంగ్ ఉకుక లకలన ఆర్సఎస్ 

ెంెంచిెంది. భమహజిెంగ్ ఉకుక ఙాలా రణేయకబ ైనద.ి అెందలో నిక ల్, కోఫాల్ట , భాల్నృడనమ్, 

టెైటానిమెం, అలయమినిమెం కల్ళ ఉెంటాభ.  

iii. స్హధాయణెంగహ ఉకుకకు దాఢతుెం  మ గ కొదీద  దానిలో స్హగ  గుణెం తగుు తేెంద.ి భమహజిెంగ్ ఉకుక 

అెందకు నననబ ైనద.ి అది ఙాలా దాఢెంగహ ఉననటికీ స్హగ  గుణభూ ఉెంటుెంద.ి 

Defence News 

అభుోలను దిలో భమో 24 జలాెంతమహు భులు : 

 



 

 

i. నీట ి లోలోతేలోీ  నోు మహట స్హభమహథ ానిన భమ ెంత ఫలోేతెం ఙేషకునే దివగహ భమో 24 

జలాెంతమహు భులన అభుోలను దిలో ఙేయుచకోరహలని ఫాయత నౌకహదళెం రణాళికలు యచిసో్త ెంది. 

కొతతగహ నిమ ోెంఙ ేఈ జలాెంతమహు భులోీ  6 అణుషత ర స్హభమహథ ానిన కల్గ  ఉెంటాభ. 

ii. రషత తెం తభ దగుయ 15 షెంరదామ జలాెంతమహు భులు, 2 అణు జలాెంతమహు భులు (ఐఎన్ఎస్ 

అమ సెంత్, ఐఎన్ఎస్ చకర) ఉననటుీ  ణెల్ెంద.ి ఐఎన్ఎస్ చకరన యషహయ నెంచి లీజుకు తీషకొని 

నడిషత ననటుీ  రెలీడిెంచిెంద.ి 

ఆమ థక అెంఱహలు 

SBI to implement OTP-based ATM cash withdrawals from January 1 2020 : 

 

i. State Bank of India will introduce One Time Password (OTP)-based ATM cash 

withdrawals. The step has been taken to reduce the occurrences of unauthorised 

transactions happening at ATMs.  

ii. SBI will introduce one-time password for every cash withdrawal of Rs 10,000 and 

above between 8 am and 8 pm. The OTP-based cash withdrawal will be effective 

from January 1, 2020 across all SBI ATMs.  



 

 

iii. When an SBI cardholder will enter the amount of cash he/she wishes to withdraw, a 

screen will appear asking for the OTP. The customer will then have to put the OTP 

that the bank will send to the registered mobile number. 

iv. OTP is a system-generated string of numeric characters that allow users to make a 

single transaction. The facility will not be applicable at other banks‟ ATM as this 

functionality has not been developed in National Financial Switch (NFS). 

Mastercard signs agreement to acquire RiskReckon : 

 

i. Mastercard has announced an agreement to acquire RiskRecon. RiskRecon is one of 

the leading providers of data analytics solutions and artificial intelligence focused on 

cyber-risk and security and offering solutions to mitigate cyber risks faced by the 

companies.  

ii. The acquisition would enhance the cyber-security systems for MasterCard which 

offers payment processing services on a global scale. 

Persons in news 

జాతీమ గ మ జన కమిశన్ చెైయోన్ - డాకటర్స నెంద్కుభార్సస్హభ 

ళెంగమ ణ ిషెంషథ  ఎెండీ - శీరధర్స (ళెంగమ ణిలో క ెందర రబుతు రహటా 49 ఱహతెం) 

దాల్ షయష్ – శీరనగర్స 



 

 

క ెందర భానఴ ఴనయుల అనఴాదిధ  ఱహఖ భెంత్రర - యబేశ్ నోు ఖి్రమాల్ 

ఙెస్దేవు ముఴమహణ ికోనేయు సెం : 

 

i. 15 ఏళీక  గహర ెండ్భాషటర్స స దా.. అతయెంత నన ఴమషలో ఆ ఘనత స్హధిెంచిన అభాోభగహ 

రెంచ మ కహయుడ .. దేళీ ఴమషలో రెంచ మూత్ ఙెస్లో భూడె షుమహణ లణో షెంచలనెం.  

ii. జూనిమర్స రెంచ చాెంమన్లప్లో టెైటిల్.. 2600కు  ైగహ ఎలో మ టిెంగ్ స్హధిెంచిన ణొల్ ఫాయత 

భఴ యా కీరడాకహమ ణిగహ ఘనత.. రెంచ భఴ ళల ఙెస్ చాెంమన్లప్లో కహెంషయెం. 

iii. 1997లో రెంచ మూత్ ఙెస్లో క స్హమ  అెండర్స-10, 12, 14 విఫాగహలోీ  షుమహణ లు గ లఴడెంణో 

దేళీ సెం ేయు భామోోగ ెంద.ి ఆ తమహుత దిగుజ కీరడాకహమ ణ ిజుడిత్ నోు లు ర్స ేమ ట ఉనన మ కహయుడ న 

ఫదదలు కొడెత అతయెంత నన ఴమషలో (15 ఏళీ 67 మోజులు) గహర ెండ్భాషటమ ైన భఴ యా 

కీరడాకహమ ణిగహ 2002లో మ కహయుడ  నెలకొలాక సెం స్హథ భ  ఏెంటో భమోస్హమ  అెందమ కీ అయథబ ైెంద.ి 

iv. రెంచ మహయడ్ ఙెస్ చాెంమన్లప్లో సెం ఎలాెంట ిఅెంచనాలేీ కుెండా ఫమ లోకి దిగ ెంది. టెైఫరరక్

లో ఉతకెంఠన అధిగమిెంచి టెైటిల్ స్ ెంతెం ఙేషకుెంద.ి బ యుగ ైన టేఫరరక్ సో్ కయు ఆధాయెంగహ లీ టిెంగ్ 

జీ (ఙెైనా), సెం ణొల్ మ ెండె స్హథ నాలు స్హధిెంఙాయు.  



 

 

v. సెంకి ఇద ిఒఴమహల్గహ ఐదో  రెంచ తకెం. గతెంలో భూడె రెంచ మూత్ షుమహణ లు (1997, 

1998, 2000) గ ల్చిన ఆబ .. 2015లో రెంచ టీమ్ కహెంస్హయనిన స్ ెంతెం ఙేషకుెంద.ి ణాజాగహ 

రెంచ మహయడ్ షుయణెం సెం ఴవబ ైెంది. 

నిజాభాఫాద్ నిు కణిక ‘నిఖత్ జమవన్‟ : 

 

i. ఢీ కొెంటే కొెండన ే ఢ ీ కొనాల్.నిఖత్ జమవన్ అదే ఙేళెంది.బేమవకోమ్ణో తలడిెంద.ి బేమవకోమ్న 

నేయుగహ టోకోయ ల్ెంక్్కు ెంెంఙాలని ఫాకి్ెంగ్ షెంఘెం రమత్రనెంచినుడె టరమల్్ 

 టాట ల్్ెందేనని టుట ఫటిటెంద.ి తనకు అనాయమెం జయుగుణోెందని ఆబ  క ెందర కీరడాభెంత్రరక  లేఖ 

మహళెంద.ి టరమల్్  టిటెంచిెంది.  

ii. ప ైనల్్లో బేమవకోమ్ ఙేత్రలో నిఖత్ ఒడినోుముెండొచు కహనీ ఆబ  ధెైమహయనిన భాజీ కీరడాకహయులు, 

కీరడా విఱలీశకులు బ చచకునానయు. అననవ్ నృెందరా  లాెంట ి దిగుజ శటర్స ఆబ కు అెండగహ 

నిల్ఙాడె. కయణెం భలీీవుమ  కడా షభమ థెంచిెంది. 

iii.  నిజానికి 23 ఏళళ నిఖత్..భుెంద ఫాక్ర్స కహద...అథ్ెీ ట్.. ఇుడె ఆబ  ఖాణాలో రెంచ 

జూనిమర్స ఫాకి్ెంగ్ చాెంమన్, రెంచ మూత్ ఫాకి్ెంగ్ చాెంమన్లప్ లాెంట ి రత్రషహఠ తోక 

టెైటిళైీ నానభ. 

Christina Koch records longest single spaceflight by woman : 



 

 

 

i. NASA Astronaut Christina Koch has created a record for the longest single 

spaceflight by a woman. She has surpassed the earlier record of 288 days in space 

which was previously established by NASA astronaut Peggy Whitson in 2017.  

ii. She would return to Earth in February 2020. Till then, she would have spent more 

than 300 days in the space. She is onboard the International Space Station since 14th 

March 2019. 

iii. The world record for the single longest mission by any space explorer whether man or 

woman, is held by cosmonaut Valery Polyakov, who spent 438 consecutive days on 

board Russia‟s former space station Mir from January 1994 to March 1995. 

Reports/Ranks/Records 

దేవరహయతెంగహ తగుు తేనన ఆడలీల జననాలు. ల్ెంగ నిశత్రతలో ెంజాబ్, గుజమహత్లకు అథభ స్హథ నెం. 

మొదట ిస్హథ నెంలో ఉనన అయుణాచల్రదేశ్ : 

  

i. ణెలుగు మహషహట ా లోీ  ఆదయశెంగహ జమవెంకర్స బూనుహల్లీ్ జిలాీ . ఇకకడ భాతరబే ఆడ శ్చవుఴుల 

జననాలు ఎకుకఴ. 



 

 

ii. మహషహట ా ల రహమవగహ ల్ెంగ నిశత్రతలో ణెలెంగహణ 20, ఏ 11ఴ స్హథ నెంలో ఉనానభ. 

 

iii. దేవెంలో అభాోభల జననాలు నానాటికీ తగుు తేనానభ. కక అయుణాచల్రదేశ్ మినహ్న అనిన 

మహషహట ా లు, క ెందర నుహల్త నుహర ెంణాలోీ  ఇద ేమ ళథత్ర ఉెంద.ి రత్ర రెభయ భెంది అఫాబభలకు, ఎెంత 

భెంది అభాోభలు ుటాట యనే షెంఖయన „ల్ెంగ నిశత్రత ‟గహ లుస్హత యు.  

iv. దేవ రహయతెంగహ 2017 జనఴమ  కటి నెంచి డిళ ెంఫయు 31 ఴయక నమోదెైన జననాల రకహయెం 

మొదట ిస్హథ నెంలో ఉనన అయుణాచల్రదేశ్లో ల్ెంగ నిశత్రత  1047 ఉెండగహ..మ ెండో  స్హథ నెంలో ఉనన 

ఛతీతస్గఢ్లో 78 తగ ు 968గహ నమోదెైెంద.ి 

v. జానృణాలో ఆఖయున ఉనన ెంజాబ్ మహశట ెాంలో రత్ర రెభయ భెంది ఫాలుయకు క ఴలెం 890 భెంద ి

అభాోభలే ుటటగహ, చిఴయ నెంచి మ ెండో  స్హథ నెంలో ఉనన గుజమహత్లో 898 భెందే ఉనానయు. 

vi. ణెలెంగహణ మహశట ెాంలో భాయుభూలన ఉనన జమవెంకర్స బూనుహల్లీ్ జిలాీ  ఈ విశమెంలో ణెలుగు 

మహషహట ా లకు ఆదయశెంగహ ఉెంద.ి గ మ జన గహర భాలు ఎకుకఴగహ ఉనన ఈ జిలాీ లో 4,962 భెంది 



 

 

ఫాలుయుకు, 4,994 భెంది ఫాల్కలునానయు. ఇలా ఆడలీల షెంఖయ ఎకుకఴగహ జిలాీ లు ణెలుగు 

మహషహట ా లోీ  కకటీ లేద. 

 

ఆహ్నయ బదరతలో ఫాయత్ 76ఴ స్హథ నెం. ఴయఴస్హమానిన ెండగ ఙేదాద ెం : 

 

i. దేవెంలో 1995 నెంచి 3 లక్ష్ల భెందికి  ైగహ మ ైతేలు ఆతోసతయలకు నుహలడాడ యని గణాెంకహలు 

ఙెఫుతేనానభ. కక భహ్నమహశటలాోన ే 2014లో 60 రేల భెంది మ ైతేలు అుల ఫాధలు 

బమ ెంచలేక ఆతోసతయలు ఙేషకునానయు. 

ii. దేవెంలో ఇటికీ 50 ఱహణానికి  ైగహ కుటుెంఫాలకు ఴయఴస్హమబే జీఴనాధాయెం. ఆమ థక షమ ు 

రకహయెం 17 మహషహట ా లోీ  షగటున ఴయఴస్హమ కుటుెంఫ రహమ ిక ఆదామెం యౄ.20 రేలు భాతరబే. 



 

 

iii. దేవెంలో ఏటా భూడో  ఴెంతే స్హగు బూభులోీ  వితేత లు, అత్రఴాలట , అనాఴాలటణో ెంట 

నశటనోు ఴడెం షయుస్హధాయణెంగహ భామ ెంద.ి దేవరహయతెంగహ యస్హమన ఎయుఴులన అఴషమహనికి మిెంచి 

వినియోగ షత నానయు. అత్ర రహడకెం ఴలీ బూస్హయభూ క్ీణిసో్త ెంది. 

iv. లు ెంటల స్హగు విళత యణెం యెంగహ ఫాయత్ రెంచెంలో మ ెండె, భూడె స్హథ నాలోీ  ఉనాన... 

ఉణాదకతలో ఙాలా రెనకఫడ ిఉెంది. ఴమ  ెంటకు షెంఫెంధిెంచి ఎకమహకు షమహషమ న 20 కిుెంటాళీ 

దిగుఫడ ిస్హధిెంఙాలని నీత్రఆయోగ్ లక్ష్యెంగహ రకటిెంచిెంది. రషత తెం ఎకమహకు షగటున 10 కిుెంటాళీ 

దిగుఫడ ిభాతరబే స్హధిషత నానెం. 

v. ఆహ్నయ బదరతలో 113దేఱహలోీ  ఫాయత్ది 76ఴ స్హథ నెం. 

2026కి ఫాయత్ జయోనీని అధిగమిషత ెంది. ళఈనౄఆర్స నిరేదిక : 

i. 2026 నాటికి ఫాయత్ నాలుగో అత్ర దద  ఆమ థక ఴయఴషథగహ అఴతమ ెంచనెందని క నిరేదిక అెంచనా 

రేళెంద.ి ఈ కరభెంలో జయోనీని రెనకిక నెడెతేెందని, ఇక 2034కి జనుహన్ భూడో  అత్ర దద  ఆమ థక 

ఴయఴషథగహ నిలుషత ెందని నృరటన్కు ఙెెందిన ళ ెంటర్స పర్స ఎకనామిక్్ అెండ్ నృజినెస్ మవళ ర్సచ 

(ళఈనౄఆర్స) ణెల్ెంద.ి 

ii. ఇక ఫాయత జీడీ 2026కి 5 లక్ష్ల కోటీ డాలయుీ  (దాదాు యౄ.350 లక్ష్ల కోటుీ )కు ఙేమొచచని, 

రబుతుెం  టుట కునన లక్యయనిన ఙేయడానికి అదనెంగహ మ ెండేళైీ  డెతేెందని అననుహర మడిెంద.ి 

2019లో నృరటన్, నూహర న్్లన రెనకిక నెటిట  ఫాయత్ అభదో   దద  ఆమ థక ఴయఴషథగహ భామ ెంద.ి 

అరహయుడ లు 

Veteran actor Amitabh Bachchan presented with 2018 Dada Saheb Phalke Award : 



 

 

 

i. Dada Saheb Phalke Award recipient and megastar Amitabh Bachchan, who was 

presented the award by President Ram Nath Kovind here at Rashtrapati Bhawan in a 

special ceremony, quipped that initially when he was announced as the 2018 

recipient. 

ii. The Bollywood veteran thanked the government, the I&B Ministry and the jury 

members of the National Film Awards for naming him the Dada Saheb Phalke Award 

recipient. 

భయణాలు 

 జాఴయ భఠహధిత్ర విఱలువతీయథ అషతభమెం : 

 

i. భఠహలన షభాజళేఴ రెైు భళీిెంచిన  జాఴయ భఠహధిత్ర స్హుమి విఱలువతీయథ (89) తేదిఱహుష 

విడిఙాయు. కొనినమోజులుగహ ఱహుష షెంఫెంధ, నఽయమోనిమా రహయధలకు భణినుహల్లోని కషఽత మ ఫా 

ఆషత్రరలో చికిత్ ను ెందాయు. 





 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 31 డుళ ెంబర్స 2019 Tuesday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu newspaper and from online 

current affair websites, Wikipedia etc.. 

జాతీయ రహరతలు 

ళ ల్తోౄ న్ తోృ భెందా.. పట్టేయొచ్ు. దియీ్లో రెబ్తోృ రేల్ తృహారెంభెం. దేవరహమపతెంగహ 2020లో విషతరణ : 

  

i. తోృ గొట్టే కున్న, అపసరణకు గుమ ైన్ ళ ల్తోౄ న్ ఎకకడ ెందో  కతు ట్టేెందకు, పతుఙేయకుెండా 

చ్ఽళ ెందకు పతా్ేమక తోృ రేల్ ళ ఴలన్ పభాుత్వెం విషత మిశోూత ెంది. గత్ ళ  ేెంబరులో ముెంబభలో ఈ 

ళ ఴ ఆరెంభెం కహగహ, ఇపపడ  దేవ మహజధాతు దియీ్ తృహాెంత్ాతుకూ విషత మిెంఙారు.  

ii. 2020లో దేవరహమపతెంగహ ఈ ళ ఴలన్ విషత మిెంఙాలన్నద ి పభాుత్వ పణాాయక. దియీ్లోతు ముబ ైల్ 

చ్ెందాదారులు www.ceir.gov.in (ళ ెంట్లా్ ఎకూవప్బ ెంట్ ఐడ ెంట్ిట్ ీమిజిషేర్స) తోృ రేల్న్ ఇెందకోషెం 

ఆవరభెంఙాయౌ. 

iii.  పతాి ళ ల్తోౄ న్కు ఉెండ ేఐఎెంఈఐ (ఇెంట్మననశన్ల్ ముబ ైల్ ఎకూవప్బ ెంట్ ఐడ ెంట్ిట్)ీ షెంఖ్మన్, తోౄ న్ 

తోృ భెందతు తోృ య్స్ళ ేశన్లో ఇచ్చున్ పమహమద విఴమహలు, ఴమకూతగత్ ధ్ావీకరణ పత్ాాలన్ ఈ తోృ రేల్లో 

న్మోద ఙేళ త , అతున ట్ెయౌకహెం నెట్ఴర్సకల పమిధిలో ఆ తోౄ న్ పతుఙేయకుెండా తుమోధిశూహత రు.  



 

 

iv. ళ ల్తోౄ న్లో రేమన ళమ్కహరుు  రేళ, ఎకకడ రహడునా త్ యౌళతోృ త్ ెంద.ి తోృ య్షలు రెెంట్న ే ఆచ్ఽకీ 

కతు టే్డెం వీలఴపత్ ెందతు ట్ెయౌకహెం మెంతి ారవివెంకర్స పశాూహద్ ఙ తృహరు. 

v. పయాోగహత్భక ళ ఴల కోషెం సురహర ె షశృ అతున షెంషథలకూ 5జీ ళ కేరమ్న్ పభాుత్వెం 

కనట్ాభెంచ్న్ెంద.ి 

CACS & e-BCAS launched to enhance security & ease of doing at airports : 

 

i. Minister of State (I/C) for Civil Aviation launched the Biometric enabled Centralised 

Access Control System (CACS) and ‗e-BCAS Project Training Module‘.  

ii. The two projects aims to enhance security and ease of doing business at airports. The 

CACS project is aimed to digitize the employee movement process at the airports. 

This multi-layered security system encompasses the uniqueness of the Airport Entry 

Permit (AEP) users, biometric authentication in addition to PIN-based identity 

verification through contactless smart card technology. 

iii. The ‗e-BCAS‘ project envisaged to achieve a ―paperless office‖ under e-Governance 

initiative of Government of India. The ‗e-BCAS Project: Training Module‘ aims to 

switch from manual process of training to digital platform.  The objective of the e-

BCAS project is to make all the activities in the BCAS transparent, user-friendly, and 

efficient. It also intends to provide an ease of doing business with the stakeholders. 



 

 

త్ లెంగహణ రహరతలు 

శృజరు షెంఴత్్రెంగహ ‗2020‘ : విదామఱహఖ్ కహరమదమిి జనారదన్మ డుు  

 

i. శృజరు షెంఴత్్రెంగహ ‗2020‘తు పకాట్ిషత న్నట్టీ  మహశేర విదామఱహఖ్ కహరమదమిి త.జనారదన్మ డుు  

 మొకనానరు.  

ii. పషాత త్ెం త్ లెంగహణలో 60-70 ఱహత్ెంగహ ఉన్న విదామరుథ ల శృజరున్ ఴఙేు ఏడాదిలో 90 ఱహత్ాతుకూ 

 ెంఙేెందకు ఉతృహధామయులు, విదామఱహఖ్ాధికహరులు కాల ఙేయాలనానరు. 

‗ఆపమనశన్ ళ ైభల్‘ ఆమోదవ కహరమకరమెం ఴఙేు జన్ఴమి 1 న్ెంచ్చ : 

 

i. త్తోృ భన్ లీయౌన గుమితెంచ్చ రహమితు త్యీౌదెండ ాల ఴదదకు ఙేరుడబే లక్ష్మెంగహ ఙేపట్ిేన్ ‗ఆపమనశన్ 

ళ ైభల్‘ ఆమోదవ కహరమకరమెం ఴఙేు జన్ఴమి కట్ ి న్ెంచ్చ నెలెంత్ా ఙేపడ త్ న్నట్టీ  డీజీ 

కహమహమలయెం క పకాట్న్లో రెలీడుెంచ్చెంద.ి  



 

 

ii. తోృ య్షఱహఖ్త్ో తృహట్ట మఴియా శివుషెంక్షనమ, కహమిభక, రెైదమ, విదామ, మ రెన్ఽమ, కీరడాఱహఖ్లత్ో తృహట్ట 

షవచ్ఛెంద ళ రహషెంషథలు, బాలల షెంరక్ష్ణ కమిట్ీలు ఇెందలో ఫాగశూహవములఴపత్ాయతు 

విఴమిెంఙారు. 

iii. ఆపమనశనీ్ షెందరబెంగహ త్తుఖీ బాెందాలు చ్చనానరుల ఆచ్ఽకీ కన్గొనేెందకు ‗దరణ్‘ యాప్ 

షసకహరెం తీషకుెంట్టనానరు. ఈ యాప్లో దేవరహమపతెంగహ చ్చనానరుల అదావమెం ఘట్న్లోీ  

న్మోద ైన్ కనషలకు షెంబెంధిెంచ్చ డేట్ాబేస్ తుక్షుపతబ  ైఉెంట్టెంద.ి  

iv. త్తోృ భన్ చ్చనానరుయౌన గుమితెంచ్డెంత్ో తృహట్ట పతుషథలాల న్ెంచ్చ బాలకహమిభకులకు విముకూత 

కయౌగిెంచ్చ త్యీౌదెండ ాల ఙ ెంత్కు ఙేమనుెందకు ఉదేదశిెంచ్చన్ కహరమకరమాల ఴలీ ఫయౌత్ెం ఆశిెంచ్చన్ 

శూహథ భలో ఉెండట్ెంలేద.  

v. దేవరహమపతెంగహ ఏట్ా జన్ఴమి, జుల ైలోీ   ‗ఆపమనశన్ ళ ైభల్‘, ‗ఆపమనశన్ ముశూహకన్‘ కహరమకరమాలన్ 

పతా్ేమక బాెందాలు తురవఴిషత నానభ. ఈ షెందరబెంగహ మహశేరెంలో గుమితషత న్న చ్చనానరులకు 

షెంబెంధిెంచ్చ షమ ైన్ విఴమహలు లేక షగెం మెంది రక్షుత్ గాశృలోీ న ేఉెండుతోృ రహయౌ్ ఴశోూత ెంది. 

మహజకీయ రహరతలు 

మశృమహశేర మెంతిాఴరగ  విషతరణ. ఉపముఖ్మమెంతిాగహ అజిత్ పరహర్స. కనతనెట్లోకూ ఆదిత్మ ఠహకనర : 

  



 

 

i. మశృమహశేర ముఖ్మమెంతిా ఉదధవ్ ఠహకనర మెంతిాఴమహగ తున విషత మిెంఙారు. కొత్తగహ 26 మెంది కనతనెట్ 

మెంత్ ాలు, 10 మెంద ి షశృయ మెంత్ ాలన్ తీషకునానరు. ఱహషన్షభ తృహాెంగణెంలో జమిగిన్ 

కహరమకరమెంలో గఴరనర్స భగత్ ళెంగ్ కోఱహమమీ వీమి ఙేత్ పమాాణెం ఙేభెంఙారు.  

ii. ఎన్ళ నేత్ అజిత్ పరహర్స ఉప ముఖ్మమెంతిాగహ, ఉదధవ్ ఠహకనర కుమారుడ  ఆదిత్మ (29) కనతనెట్ 

మెంతిాగహ, మాజీ ముఖ్మమెంతిా అఱోక్ చ్రహన్ (కహెంగ రస్) మెంతిాగహ పమాాణెం ఙేఱహరు. ద ెంత్ో 

ముఖ్మమెంతిాత్ో కయౌళ ముత్తెం మెంత్ ాల షెంఖ్మ 43కు  మిగిెంద.ి  

iii. ఎన్ళ త్రఫపన్ 12 మెంది కనతనెట్ మెంత్ ాలు, న్లుగురు షశృయ మెంత్ ాలు; శిఴళ న్ పక్షాన్ 

10 మెంద ికనతనెట్, న్లుగురు షశృయ మెంత్ ాలు; కహెంగ రస్ త్రఫపన్ 10 మెంది కనతనెట్, ఇదదరు 

షశృయ మెంత్ ాలు మెంతిాఴరగెంలో ఉనానరు. 

Defence News 

నౌకహదళ శూహథ ఴమహలోీ  శూహభరే్సతోౄ నీ్ ై తుల ధ్ెం : 

i. నౌకహదళ శూహథ ఴమహలోీ  త్మ ళబఫెంద ిశూహభరే్సతోౄ నీ్న్, శూహమాజిక మాధ్మమాలన్ వితుయోగిెంచ్మహదతు 

ఫారత్ నౌకహదళెం ఆదేశిెంచ్చెంద.ి ఇట్ీఴల విఱహఖ్లోతు త్ూరు నౌకహదయాతుకూ ఙ ెందిన్ ముగుగ రు 

నావికులు షశృ ముత్తెం ఏడ గురు నౌకహదళ ళబఫెంద ి కీలకబ ైన్ షమాఙామహతున శూహమాజిక 

మాధ్మమాల దావమహ ఇత్ర దేఱహలకు ఙేరరేషఽత  పట్టే బడున్ విశయెం త్ యౌళెంద.ే 

ii. షతునత్బ ైన్ షమాఙామహతున మహబట్టేెందకు ఴలపప ఴల విషరుత్ న్న 150 త్పపడ  శూహమాజిక 

మాధ్మమ ఖ్ాత్ాల  ైఅపమాత్తెంగహ ఉెండాయౌ్ెందిగహ ఫారత్ ళ ైన్మెం గత్ నెలలో త్మ అధికహరులకు 

షఽచ్చెంచ్చెంద.ి 



 

 

ఆమిథక అెంఱహలు 

ఎస్తెఐ రుణ మనటీ్ త్గిగెంపప. జన్ఴమి 1 న్ెంచ్చ అమలోీ కూ : 

 

i. ఎక్్ట్ెరనల్ బ ెంచ్మార్సక ఆధామిత్ మనట్ట (EBR)న్ ళ ేట్ బామెంక్ ఆఫ్ ఇెండుయా (SBI) త్గిగెంచ్చెంద.ి 

రహమిికెంగహ 8.05 ఱహత్ెంగహ ఉన్న మనట్టన్ 25 బేళస్ తృహభెంట్టీ  త్గిగెంచ్చ 7.80 ఱహత్ెం ఙేళెంద.ి కొత్త  

మనట్టీ  జన్ఴమి 1  న్ెంచ్చ అమలోీ కూ మహన్నానభ. 

ii. ఈ ఏడాది జుల  ై 1 న్ెంచ్చ ఎస్తెఐ చ్లన్ మనట్ట ఆధామిత్ గాస రుణాలన్ పరాేవ ట్ిేన్ విశయెం 

త్ యౌళెంద.ే అకోే బరు 1 న్ెంచ్చ గాస, మిట్ెైల్, ఎెంఎస్ఎెంఈ రుణాలకు ఎక్్ట్ెరనల్ బ ెంచ్మార్సకగహ ఎస్

తెఐ మ తోృ  మనట్టన్ అమలు ఙేళెంద.ి 

ఇెండుయన్ బామెంక్ ఎెంళఎల్ఆర్స మారు: 

i. జన్ఴమి 3 న్ెంచ్చ తుధ్ల  ై ఴమయాతుకూ అన్గుణెంగహ రుణాల ై ఴడీు  మనట్ట (MCLR)న్ 

షఴమిెంచ్న్న్నట్టీ  ఇెండుయన్ బామెంక్ త్ యౌెంద.ి క మోజు రుణాల ై ఎెంళఎల్ఆర్సన్ 7.95 ఱహత్ెం 

న్ెంచ్చ 7.90 ఱహత్ాతుకూ త్గిగెంచ్చెంది.  

RBI buys ₹10,000 crore worth government securities via OMO : 

 



 

 

i. In its second special open market operation (OMO), the Reserve Bank of India on 

Monday bought ₹10,000 crore of long-term government securities and sold ₹8,501 

crore of three short-term bonds. 

ii. The RBI offered to sell four government securities — 6.65% GS 2020; 7.8% GS 

2020; 8.27% GS 2020 and 8.12% GS 2020 through the OMO sale. 

iii. Separately, the RBI also proposed a reduction in the loan amount an urban co-

operative bank can lend to a single entity and a group of borrowers to 10% and 25%, 

respectively, with an aim to prevent occurrences as with PMC Bank, caused by large 

exposures to one group. 

iv. Currently, urban co-operative banks are permitted to have exposures up to 15% and 

40% of their capital funds to a single borrower and a group of borrowers, 

respectively. 

v. Punjab and Maharashtra Co-operative Bank collapsed because of its huge exposure 

totalling ₹6,226.01 crore to Housing Development and Infrastructure Ltd Group 

firms. 

 Finance Minister launches an e-auction platform ―eBkray‖ 

 

 Finance Minister has launched an e-auction platform ―eBkray―. The platform will 

enable online auction of attached assets by banks. The platform provides navigational 

links to all PSB e-auction sites, property search feature. 



 

 

 It also presents single-window access to information on properties up for e-auction, 

comparison of similar properties, and also contains videos and photographs of the 

uploaded properties. 

 Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information (IBAPI) portal is an 

initiative of Indian Banks Association under the policy of the Department of 

Financial Services, Ministry of Finance was launched to provide a platform to give 

details of mortgaged properties to be auctioned online by Banks, starting with PSBs. 

HDFC Life partners with Paytm to expand its distribution : 

 

 HDFC Life Insurance has partnered with Paytm to expand its distribution. The 

partnership is aimed to enable customers of Paytm to purchase insurance products 

from HDFC Life. HDFC Life Insurance is constantly exploring opportunities to 

create and sustain new partnerships to strengthen its distribution network. 

 With the partnership, HDFC Life Insurance aims to increase insurance penetration in 

India and to simplify the customers experience right from the purchase to the claim 

process. 

        Appointments 

తిాదయాధిపతిగహ తన్ మహఴత్. దేవ త్ొయౌ ళడీఎస్గహ తుయామకెం. రక్ష్ణ షెంషకరణల దివగహ 

ముెందడ గు : 



 

 

 

i. దఱహబాద ల తుమీక్ష్ణ త్మహవత్ దేవ రక్ష్ణ రెంగెంలో కీలక షెంషకరణ ఙోట్టఙేషకుెంద.ి దేవ త్ొయౌ 

తిాదయాధిపతి (ళడీఎస్)గహ జన్రల్ తన్ మహఴత్ తుయమిత్ లయామరు. December 31 న్ెంచ్చ ఈ 

తుయామకెం అమలోీ కూ ఴషత ెంద.ి 

ii. మూడేళీ తృహట్ట ఈ పదవిలో ఉెంట్ారు. గమిశఠ ెంగహ 65 ఏళలీ  ఴఙేుఴరకూ ళడీఎస్ త్న్ పదవిలో 

కొన్శూహగన వీలు కయౌగిెంద.ి1999లో కహమిగల్ యుదధెం అన్ెంత్రెం దేవ రక్ష్ణ విధానాలోీ  లోతృహలన్ 

పమిశీయౌెంఙేెందకు ఏరడు  అత్ మన్నత్ శూహథ భ కమిట్ీ షఽచ్న్ల బేరకు ళడీఎస్ పదవి త్ ర ైకూ 

ఴచ్చుెంద.ి  

iii. తిావిధ్ దయాలకు షెంబెంధిెంచ్చన్ అతున అెంఱహల ై రక్ష్ణ మెంతిాకూ ఏక ైక షలశృదారుగహ ళడీఎస్ 

ఴమఴసమిశూహత రు. ఆయన్కు ళ ైతుక పరబ ైన్ అధికహమహలు ఉెండఴప. 

iv. 2016 డుళ ెంబర్స 31న్ ళ ైనామధిపతిగహ బాధ్మత్లు ఙేపట్ిేన్ మహఴత్.. మూడేళీ తృహట్ట ఆ పదవిలో 

పతుఙేఱహరు. పషాత త్మున్న తుబెంధ్న్ల పకాహరెం ళ ైనామధిపతి ఆ పదవిలో మూడేళలీ  కహతూ 62 ఏళలీ  

ఴఙేు ఴరకూ కహతూ ఉెండొచ్ు. మహఴత్కు ఇెంకహ 62 ఏళలీ  తుెండన్పట్ికీ ళ ైనామధిపతిగహ బాధ్మత్లు 

ఙేపట్ిే  మూడేళలీ  పూరతభన్ నేపథ్మెంలో డుళ ెంబర్స 31న్ పదవీ విరమణ ఙేషత నానరు.  

 

మహఴత్ శూహథ న్ెంలో ళ ైనామధిపతిగహ మనోజ్ ముకుెంద్ న్రఴణ ే : 



 

 

i. మహఴత్ శూహథ న్ెంలో ళ ైనామధిపతిగహ ల ఫ్ేనెెంట్ జన్రల్ మనోజ్ ముకుెంద్ న్రఴణ ే డుళ ెంబర్స 31న్ 

బాధ్మత్లు ఙేపటే్న్నానరు. పషాత త్ెం ఆయన్ ళ ైతుక దయాల ఉప అధిపతిగహ ఴమఴసమిషత నానరు. 

Umesh Sinha gets extension : 

 

i. Umesh Sinha, Deputy Election Commissioner in the Election Commission of India, 

who was set to retire on December 31, was on Monday given a one-year extension by 

the Appointments Committee. 

ii. The Cabinet Committee approved the re-employment of Mr. Sinha, a 1986 batch IAS 

officer of the Uttar Pradesh cadre, on contract basis from January 1, 2020 till 

December 31, 2020, an order of the Ministry of Personnel, Public Grievances and 

Pensions said. 

iii. In the past, Mr. Sinha has served as Chief Election Commissioner, Uttar Pradesh. 

Persons in news 

ఆమనళళ ఴమఴధిలోన ేఆరు ఖ్ెండాలోీ తు ఎత్ తతన్ పరవత్ాలన్ అధిమోఴిెంచ్చ మాలాఴత్ పూరణ చ్మిత్ ా: 

 

i. శూహెంఘిక షెంక్షనమ గురుకుల డుగీర కయాఱహలకు ఙ ెందిన్ మాలాఴత్ పూరణ..ఈ నెల 26న్ అెంట్ామికట్ికహ 

ఖ్ెండెంలో 16,050 అడ గుల ఎత్ త లో ఉన్న విష్న్ మళఫ్ పరవత్ెం  ై అడ గు ట్ిే  షగరవెంగహ 

జాతీయ పత్ాకహతున ఆవిశకమిెంఙారు.  



 

 

ii. పపాెంచ్ెంలోతు ఏడ  ఖ్ెండాలోీ తు ఎత్తభన్ పరవత్ాలన్ అధిమోఴిెంఙాలన్న లక్ష్మెంత్ో తృహారెంభబ ైన్ 

యాత్లాో ఇక క ఖ్ెండెం మాత్బేా మిగియౌ ఉెంద.ి ఉత్తర అబ మికహలోతు ‗డ నాయౌ‘తు అధిమోఴిళ త  ఆ 

కల ళ ైత్ెం శూహకహరమఴపత్ ెంది. 

అదరసో .. చ్చరుత్లు @2019 : 

యవళవ జ ైశూహవల్, కూరక ట్ర్స  : 

 

i. ముెంబభలో తృహతూపపమి అమిభ...  భెంట్ిెంగ్ పతు ఙేళ  నాన్నకు శూహయెం ఙేళ రహడ . కరెైపప 

పన్లు ఙేషఽత న ేకూరక ట్ నేరుుకునానడ . విజయ్ సజామ  ట్ోమీనలో జారఖెండ్ ై డబుల్ ళ ెంచ్మీ (154 

బెంత్ లోీ  203). ఐఎల్ రేలెంలో ఈ ల ఫే్ట శృమెండర్సతు మహజశూహథ న్ మహయల్్ రూ.2.40 కోటీ్కు 

ఎగమనషకుతోృ భెంద.ి అెండర్స-19 పపాెంచ్కప్ జట్టే లోన్ఽ అత్న్ షభుమడ .  

 శుహయ్ ఴరభ, కూరక ట్ర్స : 

 

ii. మోహ్త్క్కు ఙ ెందిన్ ఈ చ్చన్నది.. 15 ఏళీకన ఫారత్ జట్టే లో ఙోట్ట షెంతృహదిెంచ్చెంది. న్న ఴయషలో 

అెంత్మహా తీయ అరధళ ెంచ్మీ శూహధిెంచ్చన్ ఫారత్ కూరక ట్ర్సగహ త్న్ ఆమహధ్మ ఆట్గహడ  షచ్చన్ త్ ెందలకర్స 

మికహరుు  బదదలు కొట్ిేెంద.ి 



 

 

ద పక్ పపతుయా, మ జీిెంగ్ : 

 

iii. సమియాణాలోతు  ద కుట్టెంబెం న్ెంచ్చ ఴఙాుడ . పపాెంచ్ కహమడ ట్ మ జీిెంగ్ చాెంయన్ కహఴడెం ఆ 

త్మహవత్ 2019లో అరెంగనట్ెాంలోన ేపపాెంచ్ ళతుయర్స చాెంయన్లప్లో రజత్ెం గ లఴడెం. 

దిరహమెంశ్ పనావర్స, శూట్ిెంగ్ : 

 

iv. షవషథలెం మహజశూహథ న్లోతు జ ైపపర్స, 12 ఏళీకన గన్ పట్ాే డ . పబ్జీకూ బాతుష కహఴడెంత్ో దాతు న్ెంచ్చ 

మయీెంచ్డెం కోషెం శూట్ిెంగ్తు రహమపకెంగహ ఎెంచ్కునానడ . 2019లో జమిగిన్ మ ెండ  శూట్ిెంగ్ 

పపాెంచ్కప్లో నాలుగు షవమహణ లు, క రజత్ెం, క కహెంషమెం గ లఴడెం. 

గుకనశ్, ఙ స్ : 

 

v. ఙ నెైనకు ఙ ెందిన్ గుకనశ్. ఏడేళీ ఴయష న్ెంఙే ఙ స్ ై పట్టే  షెంతృహదిెంఙాడ . 2015లో ఆళయా 

అెండర్స-9 ఙ స్ విజనత్గహ తుయౌచ్చన్ గుకనశ్.. 2018లో పపాెంచ్ అెండర్స-12 కహీ ళక్, తీటా్, మహమడ్ ట్ెైట్ిళలీ  

శూహధిెంఙాడ . 



 

 

vi. 12 ఏళీ 7 నెలల 17 మోజుల ఴయషలో గహర ెండ్మాషేర్స సో దా షెంతృహదిెంచ్చ ఈ ఘన్త్ శూహధిెంచ్చన్ 

ఫారత్ న్న ఴయషకడుగహ గుకనశ్ చ్మిత్ ా షాలేెంఙాడ .  పపాెంచ్ెంలో గహర ెండ్మాషేర్స సో దా 

షెంతృహదిెంచ్చన్ మ ెండో  న్న ఴయషకడ  గుకనశ్.  

ఇశుహళెంగ్, శూట్ిెంగ్ : 

 

vii. ఈ ఴ ైదమహబాద్ అమాభభ ఈ ఏడాదే జాతీయ శూట్ిెంగ్ త్ ర ైకూ ఴచ్చుెంది. 13 ఏళీకన జాతీయ 

శూట్ిెంగ్ చాెంయన్లప్లో ఴీనా ళదధ , మన్ బాకర్స లాెంట్ ి శూహే రీన్ రెన్కూక నెట్ిే  10 మీట్రీ 

ఎభర్స షేల్ విఫాగెంలో షవరణెం గ లుచ్కుెంది. 

ఇశోూ  అల ఫన్, ళ ైకూీెంగ్ : 

 

viii. అెండమాన్ తుకోబార్స ద ఴపల న్ెంచ్చ ఴఙాుడ . 2019 పపాెంచ్ జూతుయర్స ట్ాాక్ చాెంయన్లప్లో 

మ ెండ  ఴమకూతగత్ రజత్, కహెంషమ పత్కహలత్ో తృహట్ట ట్ీమ్ షవమహణ తున శూహధిెంచ్డెం. పపాెంచ్ ట్ాాక్ ళ ైకూీెంగ్ 

చాెంయన్లప్లో పత్కెం శూహధిెంచ్చన్ త్ొయౌ ఫారత్ ళ ైకూీసే్. 

లాల్ మ మ్ ళయామి, శృకీ : 

 



 

 

ix. మిజోమహెంలోతు క  ద కుట్టెంబెంలో పపట్ిేెంద.ి అెండర్స-18 యూత్ యౌెంక్ కహవయౌఫయర్స్లో 

ఫారత్ త్రఫపన్ ఏడ  గోల్్ ఙేళ ట్ాప్ శోూ కరర్సగహ తులఴడెం దావమహ. 2018 ఆళయా చాెంయన్

ట్ోా ప, పపాెంచ్కప్లో జట్టే  విజయాలోీ  కీలకతృహత్ ాతోృ లెంచ్చెంది. 

అరుా న్ ఫాట్,ి గోల్ప : 

 

x. నోభడాకు ఙ ెందిన్ ఈ కుమహర డ  ఎతుమిదేళీకన గోల్పలోకూ ఴఙాుడ . 14 ఏళీకన పపాెంచ్ జూతుయర్స 

గోల్ప ట్ెైట్ిల్న్ ఖ్ాత్ాలో రేషకోఴడెం. 

ఇెంతిెంత్ .ై.. షఽపమితమెంత్బ ై ! 

ధ ైరమెం విళమిన్ మహక ట్టే  మాన్ళ జోల : 

 

i. త్ాజాగహ ళవటా్మహీ ెండ్లో జమిగిన్ తృహమహ బాడుభెంట్న్ పపాెంచ్ చాెంయన్లప్ మఴిళల ళెంగిల్్ (ఎస్

ఎల్3)-2019లో పళడు పెండుెంచ్చెంద  ముెంబభకర్స. 

బుల ీ ట్ కీవన్ ఐవవరమ ళ ్ : 

 



 

 

ii. భుజెం విమిగినా నేశన్ల్ చాెంయన్లప్లో తృహలగగ తు విజయ కనత్న్ెం ఎగరరేళెంద.ి ద తున శూహధిెంచ్చన్ 

ముదట్ ి మఴిళగహ చ్మిత్ ాపపట్లోీ క కూకెంద.ి ఈ ఏడాద ి జమిగిన్ మోట్ార్సశోూ రే్స్ ఉబ న్ ఴరల్ు  కప్ 

ట్ెైట్ిల్ గ యౌచ్చ పపాెంచ్ెం ముెంగిట్ జాతి జ ెండాన్ మ పమ పలాడుెంచ్చెంద.ి ఇద ి గ యౌచ్చన్ ముదట్ ి

ఫారతీయుమహయౌగహ ఘన్త్క కూకెంది. 

కశుహే లన్ ఎదిమిెంచ్చ తృహరీబ ెంట్టకు... మ మామ సమిదాస్ : 

 
 

iii. డబుఫలేీ కుెండా మహజకీయాలోీ  మహణ ెంచ్డమెంట్ట ఇపపడ  ఎెంత్ో కశేబ ైన్ విశయెం. అలాెంట్ిద ి

విమహయాలత్ో ఎతునకలోీ  నెగిగెంది కనరళలోతు అలాత్ూర్స తుయోజకఴరగెం ఎెం మ మామ సమిదాస్. 

మహసుల్ గహెంధ  తురవఴిెంచ్చన్ ట్ాల ెంట్ ట్ెసే్లో పతాిభ చ్ఽ ఎెం ట్ిక ట్ పట్టేళెంద ి ఈ 32 ఏళీ 

యుఴతి. డపపకొడ త్ూ, తృహట్లు తృహడ త్ూ కరర డ్ఫెండుెంగ్ దావమహ పదిలక్ష్ల రూతృహయల తుధ్లు 

ళ కమిెంచ్చెంద.ి 

గగన్ విజనత్ శిరహెంగి : 

 

iv. షదరన్ నాఴల్ అకహడమీలో కఠోర శిక్ష్ణ పూమిత ఙేషకుతు డుళ ెంబర్స 2న్ విధ్లోీ  ఙేమిెంది. 

నౌకహదళెంలో ముదట్ ిమఴియా  ైలట్గహ మికహరుు  షాలేెంచ్చెంది. ఇపపడాబ  డో మినయర్స అనే పతా్ేమక 

ఴ యౌకహపేర్స న్డ పపత్ోెంద.ి 



 

 

బతత్ా త్ాడా  : 

 

v. బతత్ా త్ాడా ఒ శూహమాన్మమహలు. కూచ్చడ ీఴెండు జీవిక శూహగిెంఙే మఴిళ. ఆబ  అమిత్ాబ్కూ ఎదరుగహ 

శృట్ళట్లో కూమొుతు... అతున పవానలకు ఫట్ాఫట్ా షమాధానాలు ఙ  ళ కోట్ీవవరుమహల ైతోృ భెంద.ి 

శూహథ తుక పభాుత్వతృహఠఱహలలో ఴెంట్ ఙేశోూత ెంది. 

vi.  ఆ అమాభభ పపటే్గహన ేచ్తుతోృ భెందతు ఙ త్తబుటే్లో పడేఱహరు. త్రురహత్ కొన్ ఊమిత్ో ఉెందతు 

గుమితెంచ్చ బతికూెంఙారు. ద బఫ తీఴెాంగహ త్ాకడెంత్ో పక్ష్రహత్ాతుకూ గుమ ైెంది ఉత్తరపదాేశ్, ఉనానవ్కు 

ఙ ెందిన్ న్ఽపపర్స. ఈ ఏడాది ‗కరన్బనేగహ కమోర్సపతి‘లో తృహలగగ తు పనెనెండ న్నర లక్ష్ల 

రూతృహయలన్ గ లుచ్కుెంది. 

వివవరేదిక ైకాశణ  శూ ెందరమెం : 

 
వివవషెందమి ‘జొజితతు ట్టెంజీతు’ : 

i. వివవషెందమి తోృ ట్ీలోీ  ముత్తెం త్ొెంఫ ైమెంద ి తృహలగగ న్గహ.. కూమీట్ెం దక్షుణాపాకహకు ఙ ెందిన్ జొజితతు 

ట్టెంజీతు ఴమిెంచ్చెంద.ి 

2019 పపాెంచ్ షెందమి జబ ైకహ ఫామ ట్ోతూ : 



 

 

ii. ఈ మాన్ళకఱహషత ర విదామమిథతు ఙ న్ షమాధాన్ెంత్ో నామయతుమనణత్లు పదా అభతోృ యారు. పపట్ిేెంద ి

జబ ైకహ అభనా విదామఫామషెం అబ మికహలో ఙేశోూత ెందాబ . విదామమిథ షెంఘెం నాయకుమహయౌగహన్ఽ 

ఴమఴసమిశోూత ెంది. 

మిస్ అబ మికహ 2019 తుయా తౄహాెంకూీన్ : 

iii. మిస్ట్ీన్గహ కయౌస్ గహమిస్, మిస్ యూఎస్ఏగహ చ్చయ్్ క రసే్, వీమిదద మికెంట్ట ముెంద ే తుయా తౄహాెంకూీన్ 

‗మిస్ అబ మికహ 2019‘న్ శూ ెంత్ెం ఙేషకుెంది. 

మిస్ అబ మికహ 2020 క మియీౌ లయార్స : 

iv. ఴమాీతుయాకు ఙ ెందిన్ క మియీౌ లయార్స ఙాలా షాజనాత్భకెంగహ ‗మిస్ అబ మికహ 2020‘ తోృ ట్ీలోీ  

విజనత్గహ తుయౌచ్చెంద.ి ఈ బయోక మిసే్.. అెందాల రేదిక  ైఴ ైడోాజన్  మహక ై్డ్న్ ఉత్ేరేరకెంగహ రహడు 

ఙేళన్ పయాోగెం నామయతుమనణత్లన్ కట్ిేపడేళెంది. 

Reports/Ranks/Records 

ఆమిథకహతేఴాదిధలో అగరశూహథ న్ెం. దేవెంలో త్ొయౌశూహథ న్ెంలో త్ లెంగహణ. అతున విఫాగహలోీ  కయౌ మహశుహే ర తుకూ 5ఴ 

శూహథ న్ెం :  తూతి ఆయోగ్ షళథర అతేఴాదిధ  లక్షామల షఽచీ 

 

i. ఆమిథక ఴాదిధ , అషమాన్త్ల త్గిగెంపపలో దేవెంలోన ే త్ లెంగహణ అగరశూహథ న్ెంలో తుయౌచ్చెంద.ి యౌెంగ విఴక్ష్ 

మాత్ెాం తీఴెాంగహ ఉెంద.ి ఆశృర భదతా్లోన్ఽ మహశేరెం రెన్కబాట్టలో ఉెంది. తూతి ఆయోగ్ విడ దల 



 

 

ఙేళన్ షళథర అతేఴాదిధ  లక్షామల షఽచ్చక- 2019-20లో అతున విఫాగహలోీ  కయౌ త్ లెంగహణ దేవెంలో 

అభదో  శూహథ న్ెంలో తుయౌచ్చెంద.ి  

ii. జాతీయ షగట్ట కెంట్ట బ రుగ ైన్ శూహథ న్ెంలో ఉెంది. జాతీయ షగట్ట 60 తృహభెంట్టీ  కహగహ.. త్ లెంగహణ 

67 తృహభెంటీ్న్ శూహధిెంచ్చెంది. జాతీయ ఉతృహధి శృమీ పథ్కెం దావమహ ఉతృహధి కలన్  మిగిెంద.ి 

పషాఽతి మరణాల షెంఖ్మ త్గిగెంది. 

iii. గత్ేడాద.ి. జతుభెంచ్చన్ రహమిలో మగ, ఆడ లీల తుశతిత  1000:901 ఉెండగహ.. ఈ ఏడాది ఆడలీల 

షెంఖ్మ ఇెంకహ త్గిగ .. 897 మాత్బేా న్మోద ైెంద.ి 

షఽచ్చకలోీ  త్ లెంగహణ ఴరష : 

iv. ఆమిథక ఴాదిధలో అగరశూహథ న్ెంలో - త్ లెంగహణ (82 తృహభెంట్టీ ) 

v. అషమాన్త్ల త్గిగెంపపలో - పథా్మ శూహథ న్ెం (94 తృహభెంట్టీ ) 

vi. షళథర న్గమహలోీ  - ఐదో  శూహథ న్ెం 

vii. నాణమబ ైన్ విదమలో - 11ఴ శూహథ న్ెం 

viii.  దమిక తురూభలన్లో - 13ఴ శూహథ న్ెం 

ix. ఆశృరభదతా్లో - 18ఴశూహథ న్ెం 

తృ భెట్్ అెండ్ కహవెంట్్ షమనవలో ఐఎస్తెకూ 16ఴ శూహథ న్ెం : 

i. అెంత్మహా తీయ తజినెస్ షఽకళీ  ైతృ భెట్్ అెండ్ కహవెంట్్ తురవఴిెంచ్చన్ రహమిిక షమనవలో ఇెండుయన్ 

షఽకల్ ఆఫ్ తజినెస్ (ఐఎస్తె) 16ఴ శూహథ న్ెం దకూకెంచ్కుెంద.ి 



 

 

ii. ఐఎస్తె గత్ ఏడాది 45ఴ శూహథ న్ెంలో ఉెండగహ ఈశూహమి 29 శూహథ నాలు ముెందకు ఴచ్చు 16ఴ శూహథ న్ెంలో 

తుయౌచ్చెంద.ి 2019లో ఐఎస్తె పలు అెంత్మహా తీయ గుమితెంపపలు, మహమెంకులు శూహధిెంచ్చెందతు, తృ భెట్్ 

అెండ్ కహవెంట్్ ఇచ్చున్ గుమితెంపప మమిెంత్ ఆన్ెందాతున ఇశోూత ెందతు ఐఎస్తె డీన్ మహజనెంద ా శీరరహషతఴ 

త్ యౌతృహరు. 

Kerala leads race for UN development goals. Bihar at bottom of NITI Aayog list : 

 

i. Kerala tops the States in progress towards the UN‘s Sustainable Development Goals 

(SDGs), while Bihar is at the bottom of the NITI Aayog‘s SDG Index. 

ii. Himachal Pradesh and Sikkim have joined the four southern States among the front-

runners, which scored over 65 points out of a possible 100. 

iii. The SDGs are a set of 17 broad-based global goals adopted by the United Nations 

General Assembly in 2015, and intended to be achieved by 2030. With one-sixth of 

the world‘s population, India is key to the achievement of the goals. 

iv. The UN has developed 232 indicators to measure compliance by member nations. 

The NITI Aayog has adapted the monitoring approach to the Indian context, with 100 

indicators of its own for the Index.  



 

 

v. 22 of the States and Union Territories have scored below 50, with the central Indian 

States of Jharkhand, Madhya Pradesh, Bihar and Chhattisgarh scoring below 30, 

showing high levels of hunger and malnutrition. 

vi. A sex ratio of 896 females per 1000 males, a 17.5% female labour participation rate, 

and the fact that one in three women experience spousal violence all contribute to a 

low score countrywide. 

―India State of Forest Report 2019‖ released : 

 

i. The Union Minister for Environment, Forest and Climate Change released the 

biennial ―India State of Forest Report (ISFR)‖, in New Delhi.  

ii. The report provides information on forest cover, tree cover, mangrove cover, growing 

stock inside and outside the forest areas, carbon stock in India‘s forests, Forest Types 

and Biodiversity, Forest Fire monitoring and forest cover in different slopes & 

altitudes. 

iii. The report is published by the Forest Survey of India (FSI). The FSI has been 

mandated to assess the forest and tree resources of the country including wall-to-wall 

forest cover mapping in a biennial cycle. 



 

 

iv.  This is the 16th edition of India State of Forest Report. In comparison to the 

assessment of 2017, there is an increase of 5,188 sq. km in the total forest and tree 

cover of the country. 

Some key highlights of the report : 

v. The total forest and tree cover of the country is 80.73 million hectare. It is 24.56% of 

the total geographical area of the country. 

vi. The forest and tree cover has increased by more than 130 million hectares in the last 

4 years. 

vii. Area-wise, Madhya Pradesh has the largest forest cover in the country. 

viii. In terms of forest cover as percentage of total geographical area, the top five States 

are Mizoram (85.41%), Arunachal Pradesh (79.63%), Meghalaya (76.33%), Manipur 

(75.46%) and Nagaland (75.31%). 

ix. In comparison with ISFR 2017, the increase in the forest cover has been observed as 

3,976 sq km and that in tree cover is 1,212 sq. km. 

x. The top 3 states showing increase in forest cover are Karnataka (1,025 sq. km) 

followed by Andhra Pradesh (990 sq km) and Kerala (823 sq km). 

xi. Mangrove cover has been separately reported in the ISFR 2019 and the total 

mangrove cover in the country is 4,975 sq km which showed an increase of 54 sq Km 

as comapre to that of 2017. Top three states showing mangrove cover increase are 

Gujarat (37 sq km) followed by Maharashtra (16 sq km) and Odisha (8 sq km). 

xii. The extent of bamboo bearing area of the country has been estimated 16 million 

hectare showing an increase of 0.32 million hectare. 



 

 

xiii. The total carbon stock in country‘s forest is estimated 7,124.6 million tonnes and 

there an increase of 42.6 million tonnes in the carbon stock of country as compared to 

the last assessment of 2017. 

xiv. There are 62,466 wetlands covering 3.8% of the area within the Recorded Forest 

Area (RFA)/Green Wash (GW) of the country. 

ముఖ్మబ ైన్ మోజులు 

49th Foundation Day of SFI : 30th December 1970 

 

i. కనరళలోతు తిరుఴన్ెంత్పపరెంలో 1970 డుళ ెంబర్స 28-30 త్ేద లలో 3 మోజుల షమారేవెం 

త్రురహత్, SFI శూహథ ెంచ్బడుెంది.  

ii. "షేడ ీ& షేరగుల్", "షబ్ కో శిక్షా షబ్ కో కహమ్", షవషధయ శిక్ష్ మోజాగ ర్స "ఴెంట్ ికొతున తునాదాలత్ో 

SFI త్న్ ఉదమమాతున తృహారెంతేెంచ్చెంది. 

iii. షఽే డ ెంట్్ ప డమనశన్ ఆఫ్ ఇెండుయా అనేద ి కమూమతుసే్ తృహమేీ ఆఫ్ ఇెండుయా (మామిక్సే్) కు 

అన్బెంధ్ెంగహ ఉన్న క ఫారతీయ విదామమిథ షెంషథ .  పషాత త్ెం వి..శూహన్ జాతీయ అధ్మక్షుడుగహ, 

మయూఖ్ తశూహవస్ జాతీయ పధాాన్ కహరమదమిిగహ ఉనానరు. 



 

 

ISRO Founder Vikram Sarabhai's 48
th

 Death Anniversary – 30 December 1971 

 Dr.Vikram Ambalal Sarabhai (12 August 1919 – 30 December 1971)  was an Indian 

scientist and innovator widely regarded as the father of India's space programme.  

 

 Sarabhai received the Shanti Swarup Bhatnagar Prize in 1962.He was honoured with the 

Padma Bhushan in 1966 and the Padma Vibhushan (posthumously) in 1972. 

 He led the Sarabhai family's diverse business conglomerate. His interests varied from 

science to sports to statistics. He set up Operations Research Group (ORG), the first 

market research organization in the country.  

 Most notable among the many institutes he helped set up are the Nehru Foundation for 

Development in Ahmedabad, the Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), 

the Ahmedabad Textile Industry's Research Association (ATIRA) and the (CEPT).  

 Along with his wife Mrinalini Sarabhai, he founded the Darpana Academy of 

Performing Arts.  

 Other projects and institutions initiated or established by him include the Faster Breeder 

Test Reactor (FBTR) in Kalpakkam, Variable Energy Cyclotron Project in Calcutta, 



 

 

Electronics Corporation of India Limited (ECIL) in Hyderabad and Uranium 

Corporation of India Limited (UCIL) in Jaduguda, Jharkhand. 

 Sarabhai started a project for the fabrication and launch of an Indian satellite. As a 

result, the first Indian satellite, Aryabhata, was put in orbit in 1975 from a Russian 

cosmodrome. 

Distinguished positions : 

 President of the Physics section, Indian Science Congress (1962) 

 President of the General Conference of the I.A.E.A., Vienna (1970) 

 Chairman of the Atomic Energy Commission of India (1966–1971) 

 Vice-President, Fourth UN Conference on 'Peaceful uses of Atomic Energy' (1971) 

 Founder and Chairman (1963–1971), Space Applications Centre 

Legacy : 

 The Vikram Sarabhai Space Centre, (VSSC), which is the Indian Space Research 

Organization's lead facility for launch vehicle development located in 

Thiruvananthapuram (Trivandrum), capital of Kerala state, is named in his memory. 

 Along with other Ahmedabad-based industrialists, he played a major role in setting up 

of the Indian Institute of Management, Ahmedabad. 

 The lander on India's moon mission Chandrayaan II is named Vikram in his honor 

which will finally land near South Pole of the moon on Sep 7, 2019. 

కీరడలు 

కోఴిీ  అగరశూహథ న్ెంలోనే.. @ICC ట్ెషే  మహమెంకూెంగ్్ : 



 

 

 

i. ఈ ఏడాది ఐళళ ట్ెషే  మహమెంకూెంగ్్న్ ఫారత్ కూరక ట్ షఽపర్సశూహే ర్స విమహట్ కోఴిీ  అగరశూహథ న్ెంత్ో 

ముగిెంఙాడ . త్ాజా మహమెంకూెంగ్్లో 928 తృహభెంటీ్త్ో విమహట్ అగరశూహథ న్ెంలో తుయౌఙాడ . ళేవ్ ళభత్ 

(911) మ ెండో  మహమెంకులో ఉెండగహ.. ఙ త్ేవవర్స పపజామహ (791) అభద, అజిెంకమ రశృన ె (759) ఏడ  

శూహథ నాలన్ దకూకెంచ్కునానరు. 

ii. జళరేత్ బుమాా (794) ఆమో మహమెంకులో ఉెండగహ, అశివన్ (772) త్ొమిభది, శమి (771) పద ిశూహథ నాలోీ  

తుయౌఙారు. ఈ జాతత్ాలో ఆళస్ శూహే ర్స  షర్స కమిన్్ అగరశూహథ న్ెంలో ఉనానడ .  

iii. ట్ీమ్ మహమెంకూెంగ్్లో ఫారత్ (120 తృహభెంట్టీ ) న్ెంబర్సఴన్గహ ఉెంద.ి 

సెంకూ నాలుగో శూహథ న్ెం @ పపాెంచ్ తీటా్ ఙ స్ 

 

i. పపాెంచ్ మహమడ్ ఙ స్ చాెంయన్లప్లో షవరణెం గ యౌచ్చన్ కోనేరు సెం.. తీటా్ విఫాగెంలో  10.5 

తృహభెంటీ్త్ో ఉమభడుగహ నాలుగో శూహథ న్ెంత్ో షమి ట్టే కుెంద.ి 

ii. మమో త్ లుగమాభభ దోాణఴయీౌ శృమిక (9.5) ఉమభడుగహ ఆమో మహమెంకులో తుయౌచ్చెంద.ి లాగ్నో కనథ్మినా 

(రశుహమ, 12.5) చాెంయన్గహ తుయౌచ్చెంద.ి 

కహరీ్సషన్ శృమట్ికా్ :  



 

 

i. మాగనస్ కహరీ్సషన్ శృమట్ికా్ కొట్ాే డ . ఇపట్ికన పపాెంచ్ కహీ ళక్ విజనత్గహ తుయౌచ్చన్ అత్న్.. త్ాజాగహ 

మహమడ్త్ో తృహట్ట తీటా్ ట్ోమీనలోీ న్ఽ ట్ెైట్ిల్ క ైఴషెం ఙేషకునానడ .  

ii. తీటా్లో 21 మరెండీలో 14.5 తృహభెంటీ్త్ో కహరీ్సషన్ అగరశూహథ న్ెంలో తుయౌఙాడ . 

కహమనెవల్త  కీరడల బఴిశకరణ  ైరెన్కూక : 

i. శూట్ిెంగ్న్ 2022 కహమనెవల్త  కీరడల న్ెంచ్చ త్ెంచ్డాతున తురళషఽత  క దవలో ఈ కీరడలేన 

బఴిశకమిెంచ్డాతుకూ ళదధబ ైన్ ఫారత్ యౌెంక్ షెంఘెం (ఐఒఏ).. త్ాజాగహ ఆలోచ్న్ మారుుకుెంది. 

ii.  బమిభెంగ్శృమ్లో జరగబో భే కీరడలోీ  యధావిధిగహ తృహలగగ నాలన్కుెంట్టన్న ఐఒఏ.. 2026 లేదా 

2030 కీరడల తురవసణకు తడ్ కూడా రేయాలతు తురణభెంచ్చెంద.ి 2010లో ఫారత్ త్ొయౌశూహమిగహ 

కహమనెవల్త  కీరడలకు ఆతిథ్మమిచ్చున్ షెంగతి త్ యౌళెంద.ే 

2023 న్ెంచ్చ 4 మోజుల ట్ెషే లే : 

 

i. గులాత బెంతి పటీ్ శూహన్కూల షెందనే ఴచ్చున్ నేపథ్మెంలో.. షెంపదాాయ తౄహమహభట్ోీ  మమో కీలక 

మారు దివగహ ఐళళ కహమహమచ్రణ ళదధెం ఙేళన్ట్టీ  షమాఙారెం. అభద మోజుల ట్ెషే యౌన నాలుగు 

మోజులకు కుదిెంఙాలతు మెండయౌ తీమహభనాతుకూ ఴచ్చుెంద ి! 2023లో ముగియన్న్న పషాత త్ భవిశమత్ 

పరమట్న్ల పణాాయక (ఎఫ్ట్ీ) అన్ెంత్రెం.. నాలుగు మోజుల మామచ్లు అమలోీ కూ ఴఙేు 



 

 

అఴకహవముెంద.ి 2023-31 మధ్మ ఎతుమిదేళీలో పూమితగహ ట్ెషే లు నాలుగు మోజుల ఴమఴధిలోన ే

జరగన్న్నట్టీ  త్ లుశోూత ెంది.  

ii. ఇపట్ికన పయాోగహత్భకెంగహ 2017లో దక్షుణాపాకహ-జిెంబాబేవ మధ్మ త్ొయౌ నాలుగు మోజుల ట్ెషే  

తురవఴిెంచ్గహ.. ఈ ఏడాది ఐమహీ ెండ్త్ో ఇెంగహీ ెండ్ కూడా ఒ మామచ్ ఆడుెంది. 

సుశూహముద దన్కు తుమహవ : 

i. యౌెంక్ కహవయౌఫయర్స్కు అరహత్ శూహధిెంఙాలన్కున్న త్ లెంగహణా బాక్ర్స మసభద్ సుశూహముద దన్

కు తుమహవ ఎదమ ైెంది. పపరుశ ల ట్యాల్్ 57 కనజీల ప ైన్లోీ  సుశూహముద దన్... గరరవ్ శోూ లెంకీ 

ఙేతిలో ఒడుతోృ యాడ . మమోరెైపప ఈ ఏడాదే తృ ా ప శన్ల్ బాక్ర్సగహ మామిన్ వికహస్ కాశణన్ 

కహవయౌఫయర్స్కు అరహత్ శూహధిెంఙాడ . 

ii. అమిత్ ఫెంగహల్ (52 కనజీలు), మతూశ్ కరశిక్ (63 కనజీలు), ఆశిష్ కుమార్స (75 కనజీలు), షచ్చన్ 

కుమార్స (81 కనజీలు), న్మన్ త్న్వర్స (91 కనజీలు), షతీష్ కుమార్స (91 కనజీల  ైన్) కూడా యౌెంక్ 

కహవయౌఫయర్స్లో తోృ ట్ీపడన్నానరు. 

కొెంఙ ెం ఇశేెం కొెంఙ ెం కశేెం..  కూరక ట్టత్ర కీరడలోీ  ఈ ఏడాద ిఫారత్ పయాాణమిద ి: 

i. పపాెంచ్ బామడుభెంట్న్లో షవరణెం గ యౌచ్చన్ ఫారత్ త్ొయౌ శటీ్ర్సగహ ళెంధ్ చ్మిత్ ాషాలేళ త .. అమిత్ పెంగల్ 

త్న్ పెంచ్ పఴర్సత్ో అదరసో  అతుెంఙాడ . జూతుయర్స మ జీర్స ద పక్ పపతుయా ఉడ ెం పట్టే త్ో ఫారత్ 

మ జీిెంగ్కు కొత్త  ఊపప త్ ళ త .. శూట్రుీ  ఴఙేు యౌెంక్్లో పత్కహల  ై అెంచ్నాలన్ అమాెంత్ెం 



 

 

 ెంఙేఱహరు. ఫపట్బాల్ జట్టే  పదారిన్ మమిెంత్ క్షీణ ెంచ్చెంద.ి ఴిమ దాస్ మహణ ెంచ్చన్పట్ికీ అథ్ ీ ట్ిక్్

లోన్ఽ తుమహవ త్పలేద.  

 

ii. మ ెండ  రజత్ాలు, ఒ కహెంషమెం అన్ెంత్రెం ఎటే్కనలకు పపాెంచ్ చాెంయన్లప్లో వీ ళెంధ్ షవరణెం 

ఙేజికూకెంచ్కుెంద.ి ఆ ఘన్త్ శూహధిెంచ్చన్ త్ొయౌ ఫారత్  ీయర్సగహ చ్మిత్ ాషాలేెంచ్చెంది. 

iii. పపాెంచ్ చాెంయన్లప్లో కహెంషమెం గ లఴడెం దావమహ పకాహశ్ పదకొన ెత్మహవత్ ఆ ఘన్త్ శూహధిెంచ్చన్ 

త్ొయౌ ఫారత్ పపరుశ శటీ్ర్సగహ శూహభపణాీత్ మికహరుు  షాలేెంఙాడ .  

iv. ఇక పపరుశ ల డబుల్్లో శూహతివక్శూహభమహజ్ రెంకూమ డుు , చ్చమహగ్ ఱెట్ిే  జోడీ అదరగొట్ిేెంద.ి షఽపర్స 

500 ట్ెైట్ిల్ శూహధిెంచ్చన్ ఫారత్ త్ొయౌ జోడీగహ ఘన్త్ శూహధిెంచ్చెంది.  

v. కహతూ పపరుశ ల బామడుభెంట్న్లో ఴ ైల ైట్గహ తుయౌచ్చెంద ి మాత్ెాం 18 ఏళీ లక్ష్మళ న్ పదారినే. ఐద 

ట్ెైట్ిళలీ  శూహధిెంచ్చన్ అత్డ  క మీర్సలోన ేఅత్ మత్తమెంగహ 32ఴ మహమెంకుకు ఙేరుకునానడ .  

vi. బాకూ్ెంగ్లో ఈ ఏడాది అమిత్ పెంగల్ (52 కనజీ) ఆట్ట ఴ ైల ైట్. పపరుశ ల పపాెంచ్ చాెంయన్లప్్

లో రజత్ెం గ యౌచ్చన్ త్ొయౌ ఫారతీయుడుగహ అత్డ  మికహరుు  షాలేెంఙాడ .  



 

 

vii. మఴిళల పపాెంచ్ బాకూ్ెంగ్లో మెంజు మహణ  (48 కనజీ) రజత్ెం నెగగగహ.. బేమీకోమ్ (51 కనజీ) కహెంషమెం 

గ లుచ్కుెంద.ి యుఴ బాక్ర్స పూజ మహణ  (81 కనజీ) ఆళయా చాెంయన్లప్్లో షవరణెంత్ో షత్ాత  

ఙాట్ిెంద.ి 

 

viii. ఫారత్ ఫపట్బాల్కు 2019 తుమహవన ే మిగియౌుెంద.ి మ ెండ  పమహజయాలు, మూడ  డాాలత్ో ఫారత్.. 

పపాెంచ్కప్ కహవయౌఫయర్స్ త్మహవతి మరెండ్ మనష న్ెంచ్చ తుశ్ేమిెంచ్చెంద.ి పతౄహ మహమెంకూెంగ్్లో 97ఴ 

శూహథ న్ెంత్ో ఏడాదితు ఆరెంతేెంచ్చన్ ఫారత్.. 108ఴ మహమెంకుత్ో ముగిెంచ్చెంది. 

ix.  ఇక చ తి ా ఊఴిెంచ్తుద ి ఙేఱహడ . బ ళ్ (70)నే రెన్కూక నెట్ిే  ఈ ఏడాది అత్మధిక గోల్్ కొట్ిేన్ 

ఆట్గహడుగహ తుయౌఙాడ . మమోరెైపప ఫారత్ పతౄహ మఴిళల అెండర్స-17 పపాెంచ్కప్ (2020) ఆతిథ్మ 

సకుకలన్ ఙేజికూకెంచ్కుెంద.ి  

x. మోజర్స ప దరర్స  ైఒ ళ ట్ గ లఴడెం దావమహ షమిత్ న్గహల్  న్ షెంచ్లన్ెం షాలేెంఙాడ . 

xi. 46 ఏళీ  స్ తిమిగి డేవిస్ కప్ జట్టే లో ఙోట్ట దకూకెంచ్కునానడ . 2020లో పపన్మహగమన్ెం 

ఙేషత న్నట్టీ  శూహతుయా మీమహా  పకాట్ిెంచ్చెంద.ి  

 




